ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه :ﺧﻄﺮ واﻗﻌ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ
ﮐﺪام اﺳﺖ؟ – ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻣﺎﻧﺘﻠ رﯾﻮﯾﻮ،
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ :ا .ﻣﺎﻧﺎ
اﮐﻨـﻮن ﻫـﺮ ﻣﺆﺳـﺴﮥ ﻣـﺎﻟ در ﺟﻬـﺎن ﻧﺎﭼـﺎر اﺳـﺖ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺰاﻧـﻪ داری در

واﺷﺘﺘﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾ و ﻋﻤﻠﯿﺎتِ ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺟﺮﯾﻤـﻪ و ﯾـﺎ در ﻟﯿﺴـﺖ ﺳـﯿﺎه آن ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد .در ﻋﻤـﻞ ،اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻣﺆﺳﺴﺎتِ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺎﻟ ﭼﻮن ﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟ ﺧﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺎﻟ ﺟﻬﺎﻧ را ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از اﯾﻦ رو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ از ﺟﻨ ﻣﺎﻟ واﺷﻨﺘﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺧﻄﺮ واﻗﻌ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻣﺎﻧﺘﻠ رﯾﻮﯾﻮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ :ا .ﻣﺎﻧﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺰِ »ﭘﺎﯾﺎنِ ﺗﺎرﯾﺦ« ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ ﺷﯿﻔﺘﺎن ﻓﺮاواﻧ داﺷﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ،ﺣﺘ ﻧﺰدِ
ﮔﺮوه ﻫﺎی وﺳﯿﻌ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و روﺷﻨﻔﺮاﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻮج اﯾﻦ ﺷﯿﻔﺘ
اﻗﺼ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن را در ﻧﻮردﯾﺪ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﺑ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﺎﻧﺪﯾﻢ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮج ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوام ﯾﺎﺑﺪ وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آن دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺎن ﻣ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾ
ﺗﺌﻮری ﺗﻤﯿﻠ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﭘﺎﯾﺎﺗﺮ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺗﻤﯿﻠ ،ﮐﻪ ﺑ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﺮ از ﺧﻮد ﺗﺰِ »ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ« و ﭘﯿﺮوزی اﺑﺪی ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮد ،در ﺗﻼشِ ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨِ
ﺳﺮد و ﻓﺮوﭘﺎﺷ ﺷﻮروی ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ داده و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزانِ اﺷﺎﻋﮥ دﻣﺮاﺳ در
ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .ﺟﻨ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﯿﺒ – دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﺎروا
در اﻣــﻮر ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾ ﭼــﻮن ﮐﻮﺑــﺎ ،وﻧــﺰووﺋﻼ ،ﺑﻮﻟﯿــﻮی ،ﺑﺮزﯾــﻞ ،آرژاﻧﺘﯿــﻦ ،اﮐــﻮادور ،ﻫــﺎﺋﯿﺘ ،ﻧﯿــﺎراﮔﻮﺋﻪ،
ﻫﻨــﺪوراس – اﻧﻘﻼب ﻫــﺎی رﻧــ در اوﮐﺮاﯾــﻦ ،ﮔﺮﺟﺴــﺘﺎن ،ﺑﻼروس و … ..ﻫﻤــ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺗﻼشِ
دﻣﺮاﺗﯿ ﺗﻠﻘ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮِ ﻣﺎﻫﯿﺖِ ادﻋﺎﯾ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺟﻬﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻬ از »ﺷﺮ« ﺗﺼﻮر
ﮔﺮدد ،ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای آن ﻻزم ﺑﻮد .اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳ از ﺟﻤﻠﮥ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ
ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ آن ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺷﻤﻦ اﺻﻠ ﺟﻬﺎنِ آزاد ﻣﻌﺮﻓ ﮔﺮدد .ﮔﺮﭼﻪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭼﻮن ﻫﺪﯾﻪ ای آﺳﻤﺎﻧ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗ
ﻣﺤﺪود اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮِ اﻋﻈﻢ در ﺻﺪرِ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار داد ،و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮو و ﺗﺠﺎوزات ﺟﺪﯾﺪ
ﺣﻮل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن را ﻣﻤﻦ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎلِ ﮐﻢ رﻧ ﺷﺪن ﺧﻄﺮِ اﻟﻘﺎﻋﺪه ،ﺣﺘ ﻇﻬﻮر و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی
اوﻟﯿﮥ داﻋﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻠ
درﺟﻪ ﭼﻨﺪم ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳ را ﭼﻮن زﻧﺪه ﯾﺎد
ﺳﻤﯿﺮ اﻣﯿﻦ ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورد .او ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳ ،ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای رﻫﺒﺮی و ﯾﺎ ﺣﺘ ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات رﻫﺎﯾ ﻣﻠ و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺰ
درﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﻪ دام ارﺗﺠﺎع ،و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد )ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳ
در ﺧﺪﻣﺖِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‐ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺳﻤﯿﺮ اﻣﯿﻦ – ﻣﺎﻧﺘﻠ رﯾﻮﯾﻮ  ۱دﺳﺎﻣﺒﺮ  .(۲۰۰۷وﻗﺎﯾﻊ ﻧﯿﻢ
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺳﺘ اﯾﻦ ادﻋﺎی اﻣﯿﻦ را ﺑﺨﻮﺑ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
دو اﺗﻔﺎق ﻋﻤﺪه ،ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳ ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪِ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪنِ »ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻗﺎﻧﻮن – ﻣﺤﻮر« ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ دو

اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ:
 ‐۱ﺑـﺎ ﻓﺮوﭘـﺎﺷ ﺷـﻮروی ،روﺳـﯿﻪ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوی از ﻣﻨﻮﯾـﺎت ﻏـﺮب روی آورد .ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ در ﺣﻤﻠﮥ ﻧـﺎﺗﻮ ﺑـﻪ
ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ،روس ﻫﺎ ﺑﺮادرانِ اﺳﻼو ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺎره ﮔﺮِ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻟﯿﺖِ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ روﺳﯿﻪ ،ﻣ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ازای ﭘﯿﺮوی از ﻏﺮب ﺳﻬﻤ اﻧﺪک از ﻏﺎرتِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ﺛﺮوت ﻫﺎی
ﺟﻬﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﭘﻮﺗﯿﻦ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ و ﺑﺎ ﮐﻤ ﺑ ﺷﺎﺋﺒﮥ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
ﭘﺲ از ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ اﺳﻔﺒﺎر اﻣﻨﯿﺘ و ﺳﯿﺎﺳ روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎلِ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ
ﺟﺪﯾﺪی ،ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﻔﺠﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮد .ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﻏﺮب ،و ﮔﺴﺘﺮشِ ﺗﺪرﯾﺠ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﺮق ،ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﻮﺗﯿﻦ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،و از ﺑﺪِ
ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻏﺮب راﻧﺪه ﺷﺪ .در ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻌﺪی ﭼﻮن ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ،
روﺳﯿﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺟﺒﻬﮥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻬﺎن ﻏﺮب را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣ ﻫﺎﯾ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﺰدﯾ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮﻫﺎ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 ‐۲ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻬﺎﻧ ﺳﺎزی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖِ ﻣﻮﻗﺘ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از ﻣﺸﻼﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ در

آﻏـﺎز دﻫﮥ  ۱۹۸۰ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮاﺟﻪ ﺑـﻮد .ﺑـﻪ ﻣـﻮازاتِ ﺳﻮدﻫـﺎی اﻓﺴـﺎﻧﻪ ای ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫـﺎی ﻏـﺮب در ﺟﻬـﺎن
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ) ﺑﺨﺼﻮص ﭼﯿﻦ( ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺪای از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﯾ از ﺷﻮﻓﺎﯾ
اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رﻫﺬر ،اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺴﻨ ِاﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸ ﺑﺮای ﻫﮋﻣﻮﻧ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ
ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾ ﺧﻄﺮِ ﭼﯿﻦ ،در ﭘ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ و ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪِ ﺟﻬﺎﻧ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط
را ﻏﯿﺮﻣﻤﻦ ﻧﻤﻮده ،و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﻧﺮا ﺑﻪ روﻧﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻧﺒﻮده ،و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎن ﻫﺎی ﻫﻨﻔﺘ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از زﻣﺎنِ ﺗﺮاﻣﭗ ،از ﭼﯿﻦ در ﮐﻨﺎر روﺳﯿﻪ ﺑﻌﻨﻮانِ دﺷﻤﻦ درﺟﻪ ﯾ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتِ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻏﺮب
ﺣﻮل ﺧﻄﺮِ ﭼﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳ ﺟﻨ ِﺗﻨﻮﻟﻮژﯾ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
ﭼﯿﻦ در اﺧﺒﺎر روز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ(.
اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﭘ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دو ﮐﻤﭗ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺮدم در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣ آﯾﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾ اﻣﺮ ﺿﺮورتِ ﺣﯿﺎﺗ دارد .آﯾﺎ ارودی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺧﻄﺮ اﺻﻠ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﻤﭗِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ
)ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،در ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ(.
زﻧــﺪﮔ ﻣــﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾ ﭼــﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ،ﻋــﺮاق ،ﺳــﻮرﯾﻪ ،ﻟﯿــﺒ ،وﻧــﺰووﺋﻼ ،ﮐﻮﺑــﺎ ،اوﮐﺮاﯾــﻦ ،اﮐﺜــﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎی ﮐﺪام ﮐﻤﭗ ﺑﯿﺸﺘﺮ
زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل آﻣﺮﯾﺎ در ﺟﻨﻬﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺶ از  ۱،۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐـﺮه ای و در ﺣـﺪود  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن وﯾﺘﻨـﺎﻣ ﺟـﺎن ﺑـﺎﺧﺘﻪ اﻧـﺪ .ﺣـﺪود ﻧﯿـﻢ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ از وﯾﺘﻨـﺎﻣ ﻫـﺎ در اﺛـﺮِ
ﺑﻤﺒﺎراﻧﻬﺎی ﺷﯿﻤﺎﯾ ﺟﺎن ﺳﭙﺮده اﻧﺪ .اوﺑﺎﻣﺎ در دﯾﺪار از ﻻﺋﻮس ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺶ از ۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗُﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﯾﺨﺘﻪ ،آﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻨ اذﻋﺎن
ﻧﻤ ﻧﻤﻮد .او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻻﺋﻮس را ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻧﮥ ﺑﻤﺒﺎران در ﺟﻬﺎن

را داراﺳﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺘﻤﺪاد ﺟﺴﺖ .ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اوﻟﯿﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﭼﯿﻦ
در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻏﺮب را ﮐﻪ در ﭘ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﻗﺎره اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺮی دوﺑﺎره واداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟ از اﻇﻬﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ و ﻋﺬر ﺧﻮاﻫ ﻫﺎی رﺳﻤ از ﻃﺮف دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﻠﮋﯾ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن و … در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رﺳﻤ ﻏﺮب )ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ،ﺑ ﺑ ﺳ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
… (.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎﮐ در اﯾﻦ ﻗﺎره اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ ذﮐﺮی از
ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورﻧﺪ .در ﻧﺸﺴﺖ اﺧﯿﺮ  G7اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﺮﺣ در ﺑﺮاﺑﺮ
»اﺑﺘﺎر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و راه« ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ از ﻏﺎرت آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻨ ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺪون اﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﺎره آوردﻧﺪ .وﯾﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺼﺮِ اﺳﺘﻌﻤﺎر در آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ

دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘ ﮐﻪ در ﭘ آﻣﺪﻧﺪ ،آن ﺷﺮاﯾﻄ را اﯾﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﻣﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﭼﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ،ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﯿﻦ در آﻓﺮﯾﻘﺎ اﻗﺪاﻣ ﺳﺮاﺳﺮ
ﺷﯿﻄﺎﻧ و ﻏﺎرﺗﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﻮد ﻏﺮﺑ ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻄ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧ ﺗﺮ در اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی وﯾﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ

ﻗﺎره ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻗﺎرۀ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ آﻫﺴﺘ از اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ آورده و ﻣ رود
ﺗﺎ ﻓﺮدای ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺴﺎزد ﻏﻮﻏﺎﯾ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮش را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارﯾﻢ؟ ﺗﻮ ﮔﻮﯾ ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔ ﮐﺸﺎﻧﺪن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯿﻬﺎ ،ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻗﺎره از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش در ﮐﻨﺎرِ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨ آن ﺑﺮای
ﻗﺮﻧﻬﺎ ،ﻧﻘﺸ در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ ﺗﺎرﯾﺨ و ﻧﯿﺎز آن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﺧﺎرﺟ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ! درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪِ
داﺳﺘﺎن ﻫﻨ ﮐﻨ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﻠﺴﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪِ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮد .ﻣﻠﮥ اﻧﻠﺴﺘﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻠ را ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺴ ﺟﺰ ﻣﻠﻪ ﺟﻮاﺑﻮ ﻧﺒﻮد.
ﺑﻪ ﯾﺒﺎره ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﻫﻨ ﮐﻨ ،اﻧﻠﯿﺴ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب،
ﻣﺠﻠﺲ و ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭼﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﺎتِ آﺗ از اﯾﻦ رﻫﺬر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾ از اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺِ ﺧﻄﺮِ اﺻﻠ و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪنِ
راه ﺑﻬﺮوزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﻧﻔ ﺳﻠﻄﻪ از ﻫﺮ ﻧﻮع آن اﺳﺖ .رواﺑﻂ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎسِ ﺑﺮاﺑﺮی و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در روﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ رﻗﺎﺑﺘ،
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑ ﺑﻪ ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ – اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ اﻣﺮِ ﺧﻄﯿﺮِ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤ در ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺛﺮوت و درآﻣﺪ از ﻣﺒﺎﻧ روﯾﺮدِ ﻧﻔ ﺳﻠﻄﻪ و
اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣـﺪﺗﻬﺎ اﺳـﺖ در ﭘـ آن ﺑـﻮده ام ﮐـﻪ در ﻧـﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗـﺎﻫ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و دﺳـﺖِ ﺑـﺮ ﻗﻀـﺎ ،ﯾـﺎدداﺷﺖ

ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻣﺎﻧﺘﻠ رﯾﻮﯾﻮ در ﺷﻤﺎره ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﯾ ﺟﻨﺒﮥ ﺧﺎص از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارد ،ﺟﻨ ِﻣﺎﻟ
) .(Financial Warﺑﺮﻏﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ ﺳﻠﻄﮥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ،اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖِ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ راﺳﺘ ﺣﻖ
ﻣﻄﻠﺐ را ادا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﺮدﺑﯿﺮان ﻣﺎﻧﺘﻠ رﯾﻮﯾﻮ
در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۲۱ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮلِ زﻧﺪﮔ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧ ،ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗ ﻣﺮدﻣ در ﮐﻮﺑﺎ رخ داد ،اﺗﻔﺎﻗ
ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺮِ واﺷﻨﺘﻦ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ داﺷﺖ .ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻮری اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﯿﺮِ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی

ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﮥ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮﺑﺎ در ﻫﻨﺎﻣﮥ ﺑﺤﺮانِ ﮐﻮوﯾﺪ‐ ۱۹ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ۲۴۳ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺸﺪﯾﺪِ اﺧﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮﺑﺎ ،ﺑﻌﻼوۀ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ وﻧﺰووﺋﻼ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگِ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﺘﻦ دوران ﺟﺪﯾﺪِ »ﺟﻨ ﻣﺎﻟ «ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﺳﺎل  ،۲۰۰۴واﺷﻨﺘﻦ راﻫﺒﺮدِ ﺟﺪﯾﺪِ ﺟﻨ ﻣﺎﻟ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶِ
ادارۀ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟ در ﺧﺰاﻧﻪ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ادارۀ اﻃﻼﻋﺎت و آﻧﺎﻟﯿﺰ – اوﻟﯿﻦ
ادارۀ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه در ﺧﺰاﻧﻪ داری ﮐﺸﻮری در ﺳﺮاﺳﺮِ ﺟﻬﺎن – ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪ
در ﺧﺰاﻧﻪ داری اﯾﺎﻻات ﻣﺘﺤﺪه ،ﻗﺮار ﺑﻮد دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی راﻫﺒﺮدی ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﺑﺎراﻧﺪازی اﻫﺮم ﻣﺎﻟ واﺷﻨﺘﻦ،
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﻘﺶ دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارز ﺧﺎرﺟ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺎج
ﺣﻤﻠﻪ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﯿﺶ از  ٪۶۰ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻻر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻘﺸ ﭼﯿﺮه در ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ را ﻫﻢ اﯾﻔﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺎن آﻧﺮا داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸ از »ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ ﻗﺎﻧﻮن – ﻣﺤﻮر« ،ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑ زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزۀ ﻧﻔﻮذِ ﻣﺎﻟ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎلِ ﻫﺮ ؛ ﮐﺸﻮری ،ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧ و در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻻری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ آﻧﻪ ،واﺷﻨﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪِ ﺳﺨﺘﯿﺮاﻧﻪ ای را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺎﻧﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺆﺳﺴﮥ
اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺷﺨﺼ را در ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﺨﺼ» ﺗﺮورﯾﺴﺖ« ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﻮده ،و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺨﺶ  ۳۱۱ﻣﺼﻮﺑﮥ وﻃﻦ دوﺳﺘ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
داری ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﻧ را در ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻨﻮان »ﺑﺎﻧ ِﺑﺪ« ﻣﻌﺮﻓ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﻣﺎﻟ و
ﻗﺎﻧﻮﻧ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ .از  ۲۰۱۶ﻣﺼﻮﺑﮥ ﺟﻬﺎﻧ ﻣﻨﯿﺘﺴ ﺑﻪ واﺷﻨﺘﻦ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ داراﯾ
ﻫﺎی ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص ،در ﻫﺮﮐﺸﻮرِ ﺟﻬﺎن را ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺪود
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺰاﻧﻪ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه دﺳﺘﺮﺳ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﯾﻔﺖ )ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟ ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﻬﺎ( را ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻻت دﻻری در ﺟﻬﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ رﻫﺬر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﮐﺜﺮِ
ﻣﺒـﺎدﻻت دﻻری ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـ را ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .ﺣـﺪودِ ﺻـﺪ ﻓﺮﻣـﺎن اﺟﺮاﯾـ ﺻـﺎدر ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻫﺪفِ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﻣﺎﻟ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮرِ وﺿﻊ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ،از ﮐﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮع دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸ از راﻫﺒﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺶ ،ﺧﺰاﻧﻪ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺪودِ ﭼﻬﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺑـﻪ ﻣﺜـﺎﺑﻪ دوﻟـﺖ – ﻣﻠـﺖ ﻫـﺎی اﺻـﻠ ﻣـﻮرد ﻫـﺪف ،در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺮﯾﻤـ و ﻟﯿﺴـﺖِ اﻃﻼﻋـﺎتِ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ،
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ آن
ﻫﻤﺮاﻫـ ﻻزم را ﻧﻨﻤـﻮده اﻧـﺪ .ﺧﺮاﻧـﻪ داری اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﻟﯿﺴـﺘ از اﻓـﺮاد و ﺷﻬﺮوﻧـﺪاﻧ را ﺗﻬﯿـﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮده ،و ﻫﻤﮥ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺮادی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮِ واﺷﻨﺘﻦ ﺧﺎﻃ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ۶،۳۰۰
ﻫﺪفِ ﻣﺎﻟ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﻣ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ،ﺣﺪودِ ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ در ﺳﺎلِ

 ۲۰۰۲ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﺖِ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺎﻟ در ﺟﻬﺎن ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺰاﻧﻪ داری در واﺷﺘﺘﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾ و ﻋﻤﻠﯿﺎتِ ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدﯾﺪه
و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﯾﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎتِ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺎﻟ ﭼﻮن ﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟ ﺧﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺎﻟ ﺟﻬﺎﻧ را ﺑﻄﻮر روزﻣﺮه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﮥ ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ از ﺟﻨ ﻣﺎﻟ واﺷﻨﺘﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮐﻮﺑﺎ ،وﺳﯿﻠﮥ دﺳﺘﯿﺎﺑ آن ﺑﻪ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،و اﻣﺎنِ آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﺮﻧ در ﻫﻨﺎﻣﮥ ﭘﻨﺪﻣﯿ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﺴﺪود ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ارﺗﺒﺎط وﻧﺰووﺋﻼ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ آن را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﻤﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻦ آوری ،ﺧﺪﻣﺎت ،و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ را ﮐﻪ اداﻣﮥ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ آن را ﻣﯿﺴﺮ ﻣ
ﺳﺎزد ،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻨﻬﺎ ،از واردات ﻣﻮاد ﺿﺮوری ﻏﺬاﯾ و داروﯾ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﺤﺮوم

ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮔﺮدش اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺟﻨ ﻣﺎﻟ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺳﻼح ﻣﺎﻟ در ﺷﻞ ﺟﺪﯾﺪِ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮبِ ﺳﯿﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۰۶اﺳﺘﻮارت ﻟﻮوی ﻣﻌﺎون ﺧﺰاﻧﻪ داری در ادارۀ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟ ،ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎن را
ﺑﻪ ﻣﻨﺰوی ﻧﻤﻮدن اﯾﺮان و دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی )از ﻧﻈٰﺮِ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( ﯾﺎﻏ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮان ﺳ
زاراﺗﻪ ،دﺳﺘﯿﺎرِ ﻣﻌﺎون ﺧﺰاﻧﻪ داری در ادارۀ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟ ،و ﯾ از ﻣﻌﻤﺎرانِ اﺻﻠ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧـﻮﯾﻦ ﺟﻨـ ِﻣـﺎﻟ ،در ﮐﺘـﺎﺑﺶ ﺑﺴـﺎل »۲۰۱۳ﺟﻨـ ِﺧﺰاﻧـﻪ داری :آﻏـﺎزِ دوراﻧـ ﺟﺪﯾـﺪ از ﺟﻨﻬـﺎی ﻣـﺎﻟ«
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد »ﭘﺎره ای از ﺑﺮﮔﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﯾ اوﺟﯿﺮی ﻣﺎﻟ را داﻣﻦ زﻧﺪ ،ﯾ
ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﺎﻟ را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد ،از ﭘﺬﯾﺮشِ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان )ﯾﺎ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻏ دﯾﺮی( ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺮاﯾ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻧﻬﺎﯾ را ﻣﺸﺨﺺ و ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮور را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ … .ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاﻓ ﻫﻤﺨﻮاﻧ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻧ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ – ﯾ ﭘﺲ از دﯾﺮی« .در ﺗﺎرﯾﺦ۷ 
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۶ﺧﺰاﻧﻪ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻧ ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻮد .روز ﺑﻌﺪ ،ﻃ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮاﯾ ﺷﻤﺎره  ۱۳۲۲۴رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧ رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺎﻟ ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﻣﻌﺮﻓ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﺟﻨ ِﻣﺎﻟ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮانِ ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟ ﺗﺮورﯾﺴﺘ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ،۲۰۰۵ﺧﺰاﻧﻪ داری ﯾ ﺑﺎﻧ ﮐﻮﭼ در ﻣﺎﮐﺎﺋﻮی ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧ دﻟﺘﺎ آﺳﯿﺎ را در راﺳﺘﺎی
ﻣﻨﺰوی ﻧﻤﻮدنِ ﻣﺎﻟ و ﺗﺠﺎری ﮐﺮۀ ﺷﻤﺎﻟ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎﻧ ِﺑﺪ« ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺘ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺎﻧ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را داﻣﻦ زد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺑﺎﻧﻬﺎی ﭼﯿﻨ را ﻫﺪف ﻣ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﮥ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧ ﮐﺮۀ
ﺷﻤﺎﻟ در ﺳﺮاﺳﺮِ آﺳﯿﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ .دﯾﺮ ﺑﺎﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮِ ﺟﻬﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﺠﺪد اﻣﻮر ﻣﺎﻟ ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺎ ،ﻣﺎﯾﻞ ﻫﯿﺪِن اﯾﻦ ﮐﻨﺶ را

»ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪۀ دﻗﯿﻖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ« ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮاﺳ را در ﻫﻤﮥ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺎﻟ ﺟﻬﺎن
داﻣﻦ زد.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺧﺰاﻧﻪ داری ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ،و دﯾﺮ آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری آﻣﺮﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﮐﻠﯿــــﺪی ﻣــــﺎﻟ ﻏــــﺮب ﻣﺎﻧﻨــــﺪ BNP Paribus, HSBC, Credit Suisse, Barclays, Standard
 Chartersو دﯾﺮان را ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر )ﺑﺮ اﺳﺎس دادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه( ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﻤﻮدن از ﻗﻮاﻋﺪِ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﻤﻪ

ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۷واﺷﻨﺘﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای  ۱،۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃ
ﭼﯿﻦ ،ZTE ،ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﯾﺮان و ﮐﺮۀ ﺷﻤﺎﻟ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدنِ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ – و در ﻣﻮاردی
دﻫﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد – دﻻر از داراﯾ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،ﻟﯿﺒ و وﻧﺰووﺋﻼ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺮفِ  ،CITGOﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻔﺖ وﻧﺰووﺋﻼ در آﻣﺮﯾﺎ و )ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ذﺧﯿﺮۀ ﻃﻼی آن
ﮐﺸﻮر در ﻟﻨﺪن ﻣ ﮔﺮدد .در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷آورﯾﻞ  ،۲۰۱۹ﺧﺰاﻧﻪ داری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی وﻧﺰووﺋﻼ را
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و آن را در ﻟﯿﺴﺖِ »اﺗﺒﺎع ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ وﯾﮋه و اﺷﺨﺎصِ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه« ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ از

دوﻟﺖ ﻧﯿﻼس ﻣﺎدورو ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣ داﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎسِ اﻇﻬﺎرات اﺷ
ﻣﺸﯿـﺮی ،ﻣـﺪﯾﺮِ ارﺷـﺪ ﺷﺮﮐـﺖ ﻧﻔﺘـ ﺷـﻮوران در وﻧـﺰووﺋﻼ ،اﯾـﻦ ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻣـ ﮔﻮﯾـﺪ  :اﮔـﺮ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻧ ﻣﺮﮐـﺰی

وﻧﺰووﺋﻼ ﻫﻤﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

زاراﺗﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧ ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺟﻨ ﺧﺰاﻧﻪ داری« ﻫﺸﺪار ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮐﻢ رﻧ ﺷﺪنِ ﺳﻠﻄﮥ

اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،از ﺑﺮﺗﺮی دﻻر آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧ در آﯾﻨﺪه ،دﯾﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﯿﻦ،
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﮔﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ ﺑﺮآﻣﺪه ،و ﯾ ﺟﻨ ِﺟﻬﺎﻧ ﻣﺎﻟ آﻏﺎز ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
رژﯾﻢ ﺟﻨ ِﻣﺎﻟ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ در واﺷﻨﺘﻦ ،ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻼح
را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ،در ﺗﻼﺷ از ﺳﺮِ ﻧﺎﻣﯿﺪی ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اداﻣﻪ دﻫﺪ .در اﯾﻦ روﻧﺪ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ از ﻧﺨﻮتِ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

 ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۱
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