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 Political سياسی

  
  )Aleksandr Garokhov(الکساندر گاروخوف 

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٣ مارچ ٣١

 :جنگ اقتصادی
 )١( بھترين دفاع، حمله است

 

  .که قانون آن را چه کسی می نويسد، از نظر من اھميتی ندارد اين م،به من فرصت بدھيد در کشور پول منتشرکن

  )ماير آمشل روچيلد(روچيلد . ماير آ

  

  .تنھا طال نيست، که می درخشد

تضعيف توان اقتصادی دشمن يکی از راھھای . تاريخ جنگھای مالی چندان کوتاه تر از تاريخ جنگھای معمولی نيست

 با ضرب سکه ھای تقلبی تجلی يافت که خود آن موجب کاھش  اين امر، معموالً .مبارزه حتی در جھان باستان بود

 صنعت چاپ، اگر چه امکانات چنين مبارزاتی ۀپس از کشف پول کاغذی و توسع. ارزش پول و اعتماد به دولت می شد

بال دارائی ھا، که چندين و چند برابر افزايش يافت، ولی ارزش سکه ھای تقلبی متفاوت از رسيدھای جعلی کاغذی در ق

اسکناسھای تقلبی .  پشتوانه اسکناس، ھمچنان حفظ شدۀمثابه خاطر محتوای فلزی آنھا و به اسکناس ناميده می شود، ب

  . ھر دو جنگ جھانی چاپ می کردندۀلمان در دورا جنگھای خود و ۀدشمن را ناپلئون در جريان ھم

عنوان ه نقياد کشيدن ملتھا از مدتھا پيش پی بردند، استفاده از آن را بکه خيلی ھا به قدرت پول برای به ا با توجه با اين

 با ءئی ابتداامريکاله، بانکداران أو در اين مس. ھا سال قبل آموختندجايگزين تمام عيار کاربرد سالحھای متعارف از صد

 پرداختھای بين ۀعنوان وسيله  بلردا از طريق تشکيل نظام ذخيره فدرال و بعد ھم با تحميل امريکا ۀتسلط بر اياالت متحد

تشکيل صندوق بين المللی پول تحت . ن کننده بازی کردنديي برتون وودز، نقش تعۀالمللی به بقيه جھان از راه معاھد

زيرا، صندوق بين المللی پول فرصتھائی را برای .  اين توافقنامه بودۀتيجن فدرال، مھمترين ۀنظارت نظام ذخير

 را به ١٨٣٩، رئيس انجمن آنھا در سال فيل بنسونفرموله شده توسط » عھدنامه« فراھم آورد تا ئیامريکابانکداران 

برای به انقياد کشيدن ملتھا، ھيچ راه مستقيم تر و مطمئن «: گفته می شود» عھدنامه«در اين .  در بياورندء اجراۀمرحل

  .»تر از اعمال کنترل بر نظام پولی آنھا وجود ندارد

  

  ، اما مخربساکت و آرام

 از آن ئیھدف جنگھای مالی، درست مثل جنگھای متعارف، عبارت از اعمال سلطه بر تمام يک کشور، يا بر بخشھا

 ويرانگری جنگھای مالی که چندان کمتر ۀفقط تفاوت در اين است، که در حالت جنگھای مالی، صرفنظر از درج. است
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. طبق ارزيابی د. ضروری نيست] کشور مغلوب[زيکی بر خاک ی دھشتناک نيستند، اعمال کنترل فاز جنگھای معمول

 ۀ به ھمدالر ميليون ٣٧۵ مبلغ لووف، آکادميسين، در حالی که در طول چھار سال جنگ کبير ميھنی، مجموعاً . س

 و نيم ٣، در حدود »اصالحات« چھار سال اول - اقتصادی فقط در سه-اتحاد شوروی خسارت وارد آمد، جنگ مالی

  . صنعتی روسيه خسارات وارد ساخت- به توان اقتصادی، نظامی و علمیدالرتريليون 

 گامھای ۀبقي. بحرانھا، مانند نبرد نھائی در جنگھای متعارف، مشھودترين و قطعی ترين پيامد جنگھای مالی ھستند

ھر حال، خود ه  ب.طرفين، ھم تا شروع بحرانھا و ھم پس از آنھا، تصورات جمعيت را کمتر تحت تأثير قرار می دھند

منظور برقراری کنترل بر اقتصاد معطوف به تأمين ه  يک گام بدقت برنامه ريزی شده بۀمثابه اين جنگھا ھم اغلب نه ب

  .باليای طبيعی در نظر گرفته می شوندازعنوان يک نوع ه منافع سازمانگران بحران، بلکه، ب

 ۀصت جمع آوری تمام طالھای بانکھای اياالت متحدپرقدرت ترين بحران قرن بيستم، موسوم به رکود بزرگ، فر

 امريکا فدرال، بر سھم شير صنايع ۀ نظام ذخيرۀ را و ھمچنين، برقراری کنترل بر روی بانکھای تشکيل دھندامريکا

، دالل سھام و يکی از نزديکان )١( بحران مالی تحميلی جورج سورس.را برای بانک فدرال رزرو فراھم آورد

 به دالر، نه تنھا به او فرصت داد تا در يک روز يک ميليارد ١٩٩٢ فدرال به انگلستان در سال ۀک ذخيربانکداران بان

مدت شش سال ه جيب بزند، حتی موجب کاھش ارزش يک دوجين ارزھای اروپائی گرديد و انتشار ارز واحد اروپا را ب

ۀ شدت ارزان شده اد تا از راه خريد سھام ب فرصت دامريکا ۀو مھمتر از ھمه، به اياالت متحد. به تعويق انداخت

  .ئيان، تأثير خود را بر روی اقتصاد اروپا افزايش دھدامريکامؤسسات اروپائی از سوی 

 احداث کانال بين ۀبحران مکزيک باعث آن شد که پروژ.  مکزيک ھم بود١٩٩۵سورس يکی از مبتکران بحران سال 

جورج سورس در ھمان . ی پاناما باشد، دفن شودامريکاال تحت کنترل دو اقيانوس، کانالی که می توانست رقيب کان

 ين تبديل ۀ نيز که رشد مداوم ارز ملی آن می رفت تا کشور را به مرکز مالی جھان، به کشور وام دھندجاپانسال، به 

 سنگينی ۀضربکند، که می توانست با اعطای وام موجبات رشد سريع اقتصاد سراسر جنوب شرقی آسيا را فراھم کند، 

 وريای فدرال، نظام مالی اندونزی، کۀ نظام ذخيرۀدر ادامه، جورج سورس با پشتيبانی بانکھای تشکيل دھند. وارد آورد

را در ھم کوبيد و با واداشتن آنھا به وابسته کردن » ببرھای آسيا«  ھمه - جنوبی، تايوان، مالزی، تايلند، ھنگ کنگ

ئی آی بی ام، اينتل، موتوروال، امريکا ۀ پيشرفتشرکتھای الکترونيک. غدانی جا دادمر، آنھا را در دالراقتصاد خود به 

 کشورھای نامبرده و کاھش شاخص ش سھام شرکتھای الکترونيککامپک، دل و ھيولت پاکارد با استفاده از سقوط ارز

خود در سرمايه گذاری » ۀيافتکاھش «داوجونس به ھمان دليل، بخش قابل مالحظه ای از سھام آنھا را و ھمچنين، سھام 

  .ھای خارجی را خريدند

  

   قبلی بھتر استۀاقدام بی مطالعه از برنامه ريزی شد

او بدون کار تدارکاتی .  جورج سورس تنھا نقش او در سازماندھی بحرانھا را تداعی نمی کندۀگو در بار و بحث و گفت

آماده سازی افکار فعاالن بازار .  بحرانھا را سازمان بدھد رايگان نمی توانستدالرعظيم حتی با وجود چندين ميليارد 

پس از آن حتی مبلغ نچندان بزرگ .  اجتناب ناپذيری برخی بحرانھا، بخشی از کار او را تشکيل می دھدۀمالی در بار

 کشور و برای بر پا کردن ولوله در بازار مالی، که موجب کاھش ارزش ارز و سھام مؤسسات کليدی) دالرچند ميليارد (

  .حتی کل يک منطقه می شود، کفايت می کند

با پيگيری اظھارات سورس، انتشارات رسانه ھای تحت کنترل او و اقدامات ديگر نھادھای تحت حمايت مالی او، 

 پولی يورو افزايش ۀ خطر سقوط منطق٢٠١٢از سال .  اروپا دشوار نيست-تشخيص قربانی بعدی جنگ اقتصادی

 خروج از ارز واحد اروپا مطرح است، که، بی ألۀيشترين آسيبھای بحران مالی را متحمل شده، مسدر يونان که ب. يافت
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لمان در اجورج سورس در پايان سال اعالم کرد، که موضع سفت و سخت . شک، باعث تضعيف جدی يورو خواھد شد

اتفاقا تأمين بودجه و . قبال رعايت اصول مالی نسبتا ضعيف کشورھای اروپائی، علت اصلی وضعيت پيش آمده می باشد

لمان برای حمايت از ارز واحد اروپا ا حزب اوپوزيسيون يونان را که قاطعانه با تالشھای )٢(سيريزاپدرخواندگی حزب 

  .عھده دارده مخالفت می کند، جورج سورس ب

تصورات روانی در مورد فروپاشی ناگزير ارز واحد اروپا، کارھای تدارکاتی ديگری نيز انجام » باد کردن«عالوه بر 

 بر تقويت تالشھا برای ساختن مناطق آزاد تجاری با امريکا ۀکه طی ماھھای اخير اياالت متحد طوریه ب. می شود

 به اروپا و امريکامل موانع باقيمانده در راه نفوذ سرمايه ھای  با ھدف برچيدن کاامريکا.  اروپا اصرار می کندۀاتحادي

 نجات اقتصاد آن پس از فروپاشی يورو، تشکيل ۀھای گران شده به بھاندالرمنظور خريداری لقمه ھای چرب اروپا با ه ب

 صنعتی کردن  اروپا برایۀچنين مناطقی را پيشنھاد می کند و در صدد است با در ھم کوبيدن ھر گونه تالش اتحادي

  .مجدد، نفوذ خود را در جھان تقويت نمايد

  

  جنگ برای چه کسی، و مام ميھن برای چه کسی

 ھم واقعاً .  پول الزم برای انجام چنين عمليات گسترده ای را نداردامريکا ۀممکن است کسی بگويد، که اياالت متحد

 وام به بانکھای ۀ تازه در ارتباط با اعطای مخفيانسوائیر فدرال در اختيار دارد که ۀاين پول را بانک ذخير. دولت ندارد

 وام، با آن پولھا سھام ۀبانکھای دريافت کنند. ، آن را ثابت کردامريکا در دالربه مبلغ کل تقريبا سی تريليون » الزم«

ج از  و خار٢٠٠٨مؤسسات دارای چشم انداز را از بانکھای خصوصی گرفتار در وضعيت دشوار در اثر بحران سال 

دست آمده از فروش سھام در شکل بازپرداخت وامھا به خريدار و در نھايت ه پولھای ب. نظام، در سراسر جھان خريدند

 اعطای چنين وامھای ھنگفت، به اين دليل ساده که پولھا به اقتصادی واقعی ۀنتيج.  فدرال مسترد شدندۀبه بانک ذخير

، »جيب بی انتھا«جمع آوری شده از » صفرھای الکترونيک«عين حال، در . وارد نشدند، موجب بروز ابرتورم نگرديد

  . عمل پوشيدندۀصورت برقراری قدرت واقعی بر سر مؤسسات بزرگ مشخص جامه ب

و » نيکل ناريل«تالشھای اين چنينی برای برقراری کنترل بر مؤسسات کليدی روسيه، مانند لوک اويل، روسال، 

حساب پول صندوق ثبات، آنھا را از ه  دولت روسيه در خريد سھام آنھا بۀدام ھوشمنداناما اق. عمل آمده بسياری ديگر ب

وجه با  با اين حال، چون حجم اندوخته ھای صندوق به ھيچ. نجات داد» سرمايه گذاری خارجی «ۀپيوستن به جرگ

ق در ميان ماھيت پول علت تفاوتھای عميه ی بانک فدرال رزو قابل مقايسه نيست، با کمک آن و ب»جيب بی انتھا«

  . و روسيه، مقاومت طوالنی مدت در زير فشارھای وال استريت ممکن نيستامريکا

  ...ادامه دارد

  

  :توضيحات مترجم

اما . نام جورج سورس نامبرده شده که در قھاری و بيرحمی او کمتر کسی ترديد دارده ــ در اين نوشتار از کسی ب) ١(

سوسيال «يا تمام کمونيستھای زرد شده، تروتسکيستھا، اروکمونيستھا، طرفداران تز رغم اين، گمان می کنم اغلب ه ب

 دمکراتھای کھنه و مدرن و بسياری وازدگان ديگر، وامدار او ھستند و -، سوسيال»سه جھان« و *»امپرياليسم شوروی

 کنم؟ به اين دليل ساده و در چر چنين تصور می. جا نياورده انده ھنوز مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود از وی را ب

  :عين حال روشن

 ميالدی گذشته، جورج سورس در مقام مشاور اقتصادی ميخائيل گارباچوف به ۀ ھشتاد سدۀ دوم دھۀکه در نيم زمانی

کاھش پنج تا ھفت برای ارزش روبل اتحاد (موازات شوک درمانی اقتصاد اتحاد شوروی ه انجام وظيفه مشغول بود، ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اصطالح ه ، ميدان فراخی برای فعاليت بنگاه ب) تقريبا ھر ھفته يک باردالر دوازده برابری نرخ -يش دهشوروی و افزا

، »حقوق بشری«خود فراھم آورده بود که خود آن بنگاه، با تعليم و تربيت گروھھای »  بازۀجامع«غيردولتی 

 ۀپشتوانه  اقتصاد ابرقدرت شوروی را ببدين ترتيب،...  ناسيوناليستی مشغول می شد- ، شوونيستی»دمکراسی خواھی«

مافيای بانکداران و مواد مخدر درھم کوبيد و خود اين کشور را به قيمت جان بيش از يک ميليون نفر کشته و بيش از 

  . دوازده ميليون نفر آواره و جنگ زده، از نقشه سياسی جھان پاک کرد

 فکری نامبرده فوق فراھم ساخت تا برای افکار جعلی و  بسيار مساعد و مناسبی برای گروھھایۀبدين ترتيب، زمين

خاطر ه اتحاد شوروی ب«: که» ثابت نمايند« خود، دليل و مدرک و استدالل دست و پا کرده و ۀاحکام از قبل صادر شد

انقالب «؛ »علت نواقص و نارسائی ھای داخلی خود فروپاشيده اتحاد شوروی ب«؛ »فقدان دمکراسی فروپاشيد

تسلط «؛ »علت ناکارآمدی سوسياليسم علمی فروپاشيده اتحاد شوروی ب«؛ » اشتباه بودءبر از ھمان ابتداوتی اکتسوسياليس

جناياتھای “خاطر ه اتحاد شوروی ب«؛ »رويزيونيسم بر حزب کمونيست و دولت اتحاد شوروی موجب فروپاشی آن شد

به ھمين سبب نيز گروھھای فکری مذکور در . اقعیو بسياری از اين دست استدالالت غيرو» فروپاشيد”  استالينۀدور

 به ايران را چگونه ناتوی مالی چند ماه قبل ۀباال، علی الحساب بگذار سپاسگزار جورج سورس باشند تا ببينيم حمل

  .توضيح خواھند

زيستی و  از حروف اول نام کامل حزب متحد گرايشات اروکمونيستی، مائوئيستی، تروتسکيستی، محيط - ــ سيريزا) ٢(

  ).نقل از ويکی پديا(چپ سوسياليستی تشکيل يافته است 

http://www.fondsk.ru/news/2013/03/27/finansovye-vojny-luchshaja-oborona-eto-napadenie-

i-19756.html 

 ١٣٩٢ حمل -  فروردين١٠

  

  :يادداشت

ال -* ه دنب  برای درک واقعی ماھيت سوسيال امپرياليسای شوروی، ھيچ نيازی بدان نيست تا کسی به خود زحمت داده ب

يش از يک بهھا » سوارس« نخود سياه ام ب ل ع ا قت ستان زده در آنج سان  راه بيفتد، بلکه کافيست سری به افغان ون ان ميلي

م  از ھ ر ب د؛ اگ ستان را از نظر بگذارن بی گناه افغان و نابودی تمام زير ساخت ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی افغان

وز  ا در شوروی ھن ه گوي ورزد ک ر آن اصرار ب د، و ب حاضر نباشد آن را زادۀ عملکرد سوسيال امپرياليزم شوروی بدان

ه تأسی  ته و ب ود داش ياليزم وج م سوس ستی ھ م خصالت امپريالي ارجی اش ھ ستی، سياست خ ی سوسيالي از سياست داخل

ه را از  ام يافت ات انج ام جناي ا جواب تم د داشت ت ان حق خواھن ستان و جھ ردم افغان ام م نداشته است، در آن صورت تم

  . لنينيزم بخواھند-بنيانگذران مارکسيزم

سانی انتظار در واقع اين بزرگترين خدمتی است، که سرمايه در تمام دو ران حيات خونبارش، می توانسته از کس و يا ک

  . يعنی جنايات بريژنيف و شرکا را پای مارکس و انگلس و يا لنين و يا ستالين نوشتن.داشته باشد
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