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   عليه ايران يا شمشير دو لبهامريکاتحريمھای 
ئی، در استفاده از ابزارھای سياست خارجی امريکا بسياری از سياستمداران و اقتصاددانان ۀعقيده ، بامريکا

   آنھا، ھم. تحريمھای واشنگتن، شمشير دو لبه است. مانند تحريمھای اقتصادی، بيش از حد زياده روی کرده است

تأثير منفی . امريکاود تأثير منفی می گذارند و ھم بر روی فاعل، يعنی خ) کشور تحريم شده(بر روی ھدف 

تحريمھا بر روی ھدف، قابل مشاھده و سريع است، اما بر روی فاعل، اگر چه کمتر مشھود است، ولی بسيار 

   خواھد گذاشت؟امريکااعمال اين تحريمھا عليه ايران چه تأثيری بر روی . خطرناک و ويرانگر می باشد

در طول سالھای زياد ايران برای . شدت کاھش دھده بايران مجبور شد وابستگی خود به بازارھای خارجی را 

در حال حاضر نفت خام . ايجاد مراکز توليد محصوالت جايگزين وارداتی ھر چه بيشتر سرمايه گذاری کرد

 صادرات ايران را تشکيل می دھد، اما دولت برای افزايش صادرات محصوالت نفتی، گاز طبيعی، ۀبخش عمد

 درصد گازوئيل، سوخت ١٠٠تا چندی پيش ايران . عتی برنامه ريزی کرده استفلزات و حتی ماشين آالت صن

با اتمام . اکنون آنھا را صادر می کند. کرد ھواپيما، و ھمچنين گاز مايع مورد نياز خود را از خارج تأمين می

 تبديل خواھد  آن نيزۀ بنزين است، به صادر کنندۀاحداث پااليشگاه بزرگ نفت بندر عباس، ايران که وارد کنند

 نفت و گاز طبيعی و پتروشيمی ۀدولت ايران توجه خاصی روی توليد تجھيزات بومی استخراج و تصفي. شد

  . تجھيزات مورد نياز اين عرصه را از چين وارد خواھد کردۀبخش عمد. معطوف داشته است

نزديکی . برقرار می شود در ميان کشورھای ثبت شده در ليست سياه واشنگتن، مناسبات ھر چه تنگاتنگ - يکم

 يک قرارداد داير بر ٢٠١٣دو کشور، از جمله، در تابستان سال .  آن استۀايران و سوريه، برجسته ترين نمون

 دالر ميليون ۶٠٠ ميليارد و ٣ميزان ه اعطای وام طوالنی مدت تھران به دمشق برای خريد محصوالت نفتی ب

منظور ه کابل ب.  افغانستان و عراق را فعاالنه توسعه می دھدتھران ھمکاری خود با پاکستان،. منعقد کردند

قرارداد احداث خط . استفاده از يکی از بنادر ايران برای تجارت با اروپا و ھند، مشغول مذاکره با تھران است

اکستان چند ماه قبل احداث اين خط لوله در خاک پ.  انتقال گاز ايران به پاکستان دو سال و نيم پيش امضاء شدۀلول

.  و نيم ميليون مترمکعب گاز ايران به پاکستان آغاز خواھد شد٢١، انتقال روزانه ٢٠١۴تا پايان سال . آغاز شد

  اقتصادی ايران کامالً -که واشنگتن اروپا را به پيوستن به تحريمھا عليه وادار ساخت، روابط تجاری پس از آن

اما اين روابط در اروپا و ). درصد صادرات ايران ٩٠در حال حاضر، بيش از (به سوی آسيا معطوف گشت 
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اين چنين تحول در سمتگيری مناسبات تجاری تھران، .  درصد است٣ ی شمالی و جنوبی مجموعاً امريکا

  .پيروی کرده، خشمگين می کند) نداز و حکومت کنتفرقه بي«ن را که ھمواره از اصل واشنگت

 خاورميانه و ۀ تقويت مواضع چين و روسيه در منطقاليه ايران، حتلی مانند تحريمھا ع بدون تأثير چنين عام- دوم

 انرژی ۀروسيه با بخش اعظم تحريمھا عليه ايران موافقت نکرد و در توسع. نزديک با دشواری مواجه می شد

چين مقادير ھنگفتی نفت از ايران می خرد و در مقابل آن، انواع مختلف . ی با اين کشور ھمکاری می کندئھسته 

صرفنظر از .  نفت و صنايع نفتی به ايران صادر می کندۀاالھا، از اجناس مصرفی گرفته تا تکنولوژی تصفيک

ه ويژگيھای نظام حقوقی ايران که در راه سرمايه گذاری خارجی در اقتصاد کشور موانعی ايجاد می کند، ب

 ٢ آغاز سال گذشته، قريب گزارش رسانه ھای چين و ايران حجم سرمايه گذاری چين در اقتصاد ايران در

  . بوددالرميليارد 

  

   بر سر شاخ نشسته و بن می بردامريکا

اما عمده ترين تأثير منفی تحريمھای اقتصادی بر واشنگتن، عبارت از آن است، که موجبات تضعيف موقعيت 

 بنيان نظام روشن است، که.  نفت می شود- دالر در جھان را فراھم می آورد و باعث سقوط نظام امريکا دالر

در آن زمان، عربستان سعودی زير فشارھای . پيش در خاورميانه و نزديک گذاشته شدسال  ۴٠ نفت، -دالر

 انجام گيرد، امريکا دالر تسويه حسابھای مربوط به فروش طالی سياه با ۀ که ھمامريکا به اين خواست امريکا

ھای حاصل از صدور نفت به بانکھای وال دالری عالوه بر آن، بر اساس اين توافقنامه واريز. تسليم گرديد

مين در مقابل چنين خدمتی، واشنگتن تأ. وجود آمده  نفت ب- دالرنظام بازيافت . استريت و لندن سيتی الزامی شد

ساير .  سياسی، از جمله تضمين وفاداری اسرائيل به سعوديھا را وعده کرد- تسليحاتی و چتر حمايت نظامی

ز عربستان سعودی پيروی کردند، کشورھای غيرعرب عضو اوپک نيز به اين توافقنامه کشورھای منطقه نيز ا

  . بود که از پيشنھادھای واشنگتن پشتيبانی کردئیايران، از قضا ھمان وقت نيز جزو کشورھا. پيوستند

 ۀن با وجود ھمايرا.  آزاد شده است ابزار بين المللی پرداختھا کامالً ۀمثابه  بدالرامروز ايران از محاسبه با 

. ھم می توان زندگی کرد» سبز«بدون ارز :  اقتصادی خود، يک سابقه ايجاد کرد و نشان دادۀدشواريھا در توسع

  .ی و طال سوق داددالرواشنگتن ايران را به سوی معامالت تھاتری، معامالت جايگزين ارز 

ايران در تجارت با بسياری .  فراھم می آورد کاالئی، که امکان معامالت بدون ارز راۀ تھاتر، يعنی مبادل.تھاتر

ايران مدت مديدی است که از . کار می بندده  پاياپای را بۀ نخست با چين، موازين معاملۀاز کشورھا، در وھل

انواع ماشين رختشوئی، يخچال، پوشاک، اسباب بازی، لوازم آرايشی و : کاالھای مورد مصرف عمومی چين

چين حتی صدور تھاتری تجھيزات صنايع نفت، و ھمچنين تجھيزات توليدی .  می کند ارز استفادهۀمثابه غيره ب

مورد مصرف در صنايع استخراج نفت را برنامه ريزی کرده است، اما به بيان دقيق تر، اين ھنوز دادوستد 

نفت ايران سخن بر سر صدور کاالھای چينی به ايران در مقابل آن پولھائی است که وارد کنندگان . کاالئی نيست

 ٣٠ تا ٢٠باقيمانده ھای اين پولھا در حسابھای بانکھای چين، بين . حسابھای بانکھای چين واريز کرده انده ب

 ٢٢گزارش رسانه ھای جمعی، به ه  اين مبلغ، ب٢٠١٣مبر سال در آغاز ماه نو. برآورد می شود دالرميليارد 

پول کاالھای . ل به حسابھاب بانکھای ايرانی بيم دارندبانکھای چينی از انتقال پو.  بالغ می شددالرميليارد 

صنعتی وارده از چين به ايران، از حسابھای ايران در بانکھای چين به حساب صادرکنندگان چينی در ھمان 

  .بانکھا واريز می شود
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االئی، سوريه  کۀدر مبادل.  در تجارت با سوريهمثالً .  پاياپای می کند کامالً ۀايران با برخی از کشورھا معامل

پارچه و محصوالت کشاورزی از قبيل روغن زيتون و مرکبات به ايران صادر می کند و در مقابل آنھا نفت و 

  .محصوالت نفتی می خرد

 را امريکا دالر اخير سعی کرد جای ۀ بانکی واشنگتن، تھران در آغاز دھ- در ارتباط با تحريم مالی.ارزھای ملی

، بازار بورس بين ٢٠١١ سال گستدر ماه ا. رس کاال، حتی به اين گذار تکان دادبا تشکيل بو. به يورو بدھد

 آن با استفاده از يورو و دينار ۀاولين معامل.  افتتاح شد کيش واقع در خيلج فارس رسماً ۀ نفت در جزير المللی

واھد بود، در ش خ ا اقتصادی-ايران تصور می کرد که اروپا شريک تجاری.  عربی انجام گرفتۀامارات متحد

اما . صحبت می شد»  نفت- يورو«رسانه ھای جمعی در ارتباط با تأسيس اين بازار بورس، حتی از تولد 

 اروپا، آن را به پيوستن به تحريمھا عليه تھران و به امتناع بانکھای اروپائی از رواشنگتن با اعمال فشار ب

 ھر نوع امريکا ٢٠١٢ جوندر ماه . د به يأس بدل شداميدواری به يورو خيلی زو. معامله با ايران وادار ساخت

 يک سال و نيم، مدت تقريباً ه در ھمين رابطه، ايران ب.  را تحريم کرد - لایر- معامله با استفاده از ارز ملی ايران

در محاسبات بين المللی  از يوآن چين، روپيه ھند و روبل روسيهاز ارزھای ساير کشورھا، مقدم بر ھمه، 

استفاده از يوآن از .  برآورد می شوددالر ميليارد ٣٠ - ٢٠ ايران، ساالنه بين - تجاری چينۀمبادل. استفاده کرد

 تجاری دو کشور با ۀ شروع شد، امروز، بر اساس آخرين برآوردھا، در حدود نيمی از مبادل٢٠١٢اول سال 

 است که بانکھای چينی از انجام معامالت مستقيم با يوآن با بانکھای شايان توجه. گيرد کمک يوآن چين انجام می

گزارش رسانه ھا، بانکھای روسيه در اين معامالت، نقش ميانجی را در ميان چين و ايران ه ب. ايرانی بيم دارند

ارت با  درصد اين تج۴۵آنچه که به روابط تجاری ايران و ھند مربوط می شود، چنين است، که . ايفاء می کنند

.  کشور جھان نفت صادر می کند٣٠ايران امروز، صرفنظر از تحريمھا، به بيش از . روپيه انجام می گيرد

 داير بر ئیساير کشورھا نيز توافقنامه ھا. ميزان بسيار کمتر از آنچه که به چين و ھندوستان می فروشده البته، ب

، تابستان سال جاری، قرارداد مشابھی با مثالً . نداستفاده از ارزھای ملی در تجارت با ايران امضاء می کن

گزارشھای مربوط به اين که ايران و روسيه در محاسبات بين خود از روبل استفاده خواھند . اندونزی امضاء شد

  . به رسانه ھای راه يافت٢٠١٢کرد، در اوايل سال 

نی باالی آن در رابطه با انواع مختلف  اين ابزار محاسبه با قدرت باالی نقدينگی، سھولت استفاده و ايم.طال

 ١۵ با اشاره به سھم ٢٠١٠رئيس بانک مرکزی ايران حتی در سال . تحريمھا برای ايران بسيار جذاب است

 ارزی کشور به طال برنامه ۀ بين المللی، اظھار داشت، که تبديل بخشی از ذخيرۀدر ذخير) طال(درصدی فلز 

ه پذيرش طال ب بانک مرکزی ايران آمادگی خود را مبنی بر ٢٠١٢ سال فبروریدر پايان ماه . ريزی می شود

 اول چين بود، که در بانکھايش مقدار ۀطرف خطاب اين اعالميه در درج.  اعالم کردعنوان ارز در مقابل نفت

بر . دھدف اين پيشنھاد، تأديه بدھی با فلز زرد بو. زيادی ارز دريافتی از وارد کنندگان چينی نفت جمع شده بود

طور گسترده از طال استفاده می کند، اما آن را ه  ھم باساس اطالعات برخی منابع، چين در تجارت با ايران واقعاً 

 طالی خود ۀايران ھمچنين در تجارت با عراق نيز از طال استفاده می کند که به ھمين سبب، ذخير. تبليغ نمی کند

شود؛ دليلی برای باور به اين وجود  ا ھند با روپيه انجام می درصد تجارت ايران ب۴۵. سرعت افزايش داده را ب

ترکيه يکی از شرکای تجاری عمده ايران .  بھای نفت صادراتی ايران به ھند، با طال تأديه می شودۀدارد، که بقي

ز  گاز طبيعی ايران را با فل٢٠١١گزارش رسانه ھای جمعی، ترکيه از سال ه ب. است، که با طال معامله می کند

اين مبادالت تجاری را ترکيه نه تنھا پنھان . زرد می خرد و بدين ترتيب، ممنوعيتھای بين المللی را دور می زند

طور غيرمستقيم، ه  گاز طبيعی با فلز زرد بۀمبادل. نمی کند، بلکه آن را در آمارھای رسمی نيز منعکس می سازد
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ايران با . گيرد انجام می) ھالک بانکاسی(به بانک ملی ی گاز ئ ترکی واردکنندگان ترکيه ۀاز طريق پرداخت لير

طبق اطالعات . خرد و آن را به انبار بانک مرکزی خود منتقل می سازد ليره ھای جمع شده در ترکيه، طال می

 آن دالر ميليارد ٧ بود که در حدود دالر ميليارد ١٠ نزديک به ٢٠١٢رسمی، صادرات ترکيه به ايران در سال 

  .رانبھا و سنگھای قيمتی تشکيل می دادندرا فلزات گ

.  اجرائی شد٢٠١٢ جديد تحريمھا عليه ايران به تصويب رسيد و از اواسط سال ۀ بست٢٠١٢مبر سال در ماه دس

ديد بود، چرا که جممنوعيت استفاده از طال در محاسبات با اشخاص حقيقی و حقوقی ايران جزو تحريمھای 

 ۀکنترل معامالت با طال به انداز:  اين تحريمھا مشکل بتواند اثرگذار باشند . برون مرزی داردۀممنوعيت جنب

واشنگتن تجارت بين ايران و ترکيه بر مبنای طال را با دقت . ھمان جستن سوزن در انبار کاه دشوار است

است  جواھرات و فلزات گرانبھای ترکيه، آيھان گؤنر، درخو- رئيس شورای طالۀگفته ب. خاصی زير نظر دارد

 دولت ترکيه پاسخ مثبت ھم بدھد، احتو اگر . واشنگتن از آنکارا داير بر ختم صدور طال به ايران بی اساس است

  .در ھر حال کارفرمايان ترکيه راه و روش تجارت با ايران را پيدا می کنند

رشناسان، واضح  بسياری از کاۀعقيده اما ب. شد  تن برآورد می٣۴٠، ٢٠١٢ طالی ايران تا اوايل سال ۀذخير

 فلز طال از راھھای غيررسمی به ايران ۀبخش قابل مالحظ. است که اين رقم آشکارا کمتر نشان داده شده است

بر اساس يکی از ارزيابی . وارد می شود و در گاوصندوقھای بانک مرکزی و وزارت دارائی جای می گيرد

 تن بوده و اين رقم با حجم واردات ٩٠٠بر ، مشتمل ٢٠١٢ طالی ايران در آغاز سال ۀھای جايگزين، ذخير

  . ايران قابل قياس استۀساالن

  

  پی نوشت مترجم

کشور و مردم ايران را با راھزنان ) تی. پی. طبق مقررات ان(که حق طبيعی و قانونی  باالخره، ايران پس از آن

 پيروزی به اذھان عمومی حقنه نامه مذاکره گذاشت، اينک، تأئيد حق طبيعی ما از سوی آنھا را به بين المللی ب

کند، اصال مھم نيست، بلکه مھم اين است که چرا و در چه شرايطی  اما آنچه که ايران ادعا می. می کند

 ۀ حق طبيعی و قانونی ايران را بعد از سالھا تھديد به حملامريکا، در رأس آنھا امپرياليسم ١+۵کشورھای گروه 

نظر می رسد، اين توافق، بيشتر با ه رسميت شناخت؟ به و بي در ژنجلسهن نظامی و چندين دور مذاکره، در آخري

استيصال اين خطرناکترين دولت تاريخ در شرايط تعميق روزافزون بحران ساختاری نظام سرمايه  و» پيری«

، »رنگی«داری و ھمچنين، رسوائيھا و شکستھای پياپی آن و متحدانش در سازماندھی و اجرای انواع انقالبات 

 حاضر از يک سو و از سوی ديگر، با تالشھای مؤثر ۀ استعماری سد-حمالت نظامی و جنگھای تروريستی

 بستگی دالر ۀايران برای دور زدن تحريمھای ضدانسانی غرب و حرکت به سوی خروج کامل از زير سلط

رھبری ه  باين و ليبيرھبری صدام حسه البته، اين راه را که ايران طی می کرد، پيشتر دولتھای عراق ب. دارد

 گوشمالی سختی به آنھا دادند، امريکافرماندھی ه منتھا، دولتھای امپرياليستی ب. معمر قذافی در پيش گرفته بودند

ھر دو کشور را اشغال و ويران نموده، جمعيت آنھا را کشتار و تار و مار کرده و رھبران شان را ھمراه با 

 و اروپا و رسوائی امريکا امروز، پس از به گل نشستن ماشين آدمکشی اما. خانواده ھايشان به قتل رساندند

 - خصوص در سوريه، نه اوضاع بحرانی و نابسامان اقتصادیه سياستھای ضدبشری آنھا در جای جای جھان، ب

در نتيجه، اين .  شروع جنگ ديگری را به غرب نمی دھدۀمالی و نظامی آن و نه افکار عمومی جھان، اجاز

ستھای ھميشه مھاجم، به روشھای توطئه آميز و دسيسه گرانه دست يازيده و برای بازگرداندن ايران به امپريالي

چرا که . جوی بازگرداننده زعم خود آب رفته را به ، به فريبکاری دست می زنند تا بدالر استعماری ۀزير سلط
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 خود را ی بقاامريکا، امپرياليسم  است، که امپرياليسم جھانی و در رأس آندالرحساب جھانی کردن ه تنھا ب

ر يياگر رژيم ايران نتواند اين واقعيت خطرناک را درک کند و با بخواھد با تغ. تضمين نموده، استمرار می بخشد

ه ، مجددا به دايره نفوذ امپرياليسم جھانی ب١٣۵٧مسير طی شده در مدت سی و چھار سال پس از انقالب بھمن 

ه  آن، چيزی جز نابودی ايران و تعويق سقوط ناگزير امپرياليسم جھانی، بۀتيج بازگردد، نامريکاسرپرستی 

  . نخواھد بودامريکاويژه، امپرياليسم 
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