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Tentativas do Ocidente para destruir a economia iraniana através de sanções,
incluindo-aguçados a maioria das importações, exportações de petróleo e de uso de bancos
para operações de comércio-está tendo seu efeito. De acordo com a Universidade Johns
Hopkins, o professor Steve Hanke, o Irão está enfrentando a hiperinflação, com uma taxa de
inflação mensal de cerca de 70% por mês e sua moeda nacional, o rial, caindo em valor frente
a moedas ocidentais. O Irão é a mais recente vítima para ser colocado em seu Índice de
hiperinflação Hanke-Krus, que inclui a França (1795), Alemanha (1922), Chile (1973),
Nicarágua (1986), Argentina (1990), Rússia (1992), Equador ( 1999) e Zimbábue (2007), os
países que experimentaram nível de preço aumentos de pelo menos 50% por mês.

Hanke, alegrar seu papel como o especialista do mundo sobre este fenómeno de pesadelo,
que "desempenhou um papel significativo em parar hiperinflações mais do que qualquer vida
economista, incluindo 10 dos 57 episódios "em seu índice. Ele escreve que o Irão tem três
opções: dolarização espontânea (pessoas descarga rials no mercado negro de dólares, como
aconteceu no Zimbabwe), a dolarização oficial (o governo retirar a moeda em favor de dólares,
como no Equador), ou um conselho monetário a emissão de uma nova moeda nacional
apoiado 100% por-você adivinhou-dólares. Hanke insiste em que a moeda estrangeira não tem
que ser de dólares norte-americanos. Pitcairn Island, por exemplo, usa dólares da Nova
Zelândia.
O médico inflação admite vagamente que há "factores externos", sem uma pitada de crítica
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não só as sanções, mas a subversão activa do Irão através de tudo do apoio de terroristas
iranianos, assassinatos de cientistas, até a guerra (os EUA encorajados Iraque para invadir o
Irão em 1980). Ele enfatiza "sistema Irão complexo de subsídios, controles de capital e taxas
de câmbio múltiplas", mas acima de tudo "sobreposta maciça de dinheiro", embora ele se
queixa de que "o Banco Central da República Islâmica do Irão não tem relatado quaisquer tais
estatísticas para algum tempo ". Como se um país a viver um estado de emergência é provável
que divulgar tais informações sensíveis.
Ele rejeita friamente os preços dos consumidores influenciam as expectativas, uma vez que "o
medo circundante tensões militares não é nada novo para os iranianos". Na verdade, os EUA
tem sido alvo o Irão para a destruição desde que jogou fora suas cadeias coloniais em
1979-um exemplo perigoso para outros países, especialmente muçulmanos. É milagroso que o
Irão tem feito tão bem economicamente desde a revolução, dada a vitimização incessante que
tem experimentado. Só se pode admirar a coragem persistente que tem mostrado para
construir uma sociedade islâmica nos dentes de oposição do império mundial e até mesmo por
outros muçulmanos nações aliadas ao império.
Nós realmente pode perguntar por que taxa de inflação do Irão mudou de forma tão dramática
precisamente nos últimos tempos. É claro, é por causa das sanções. E por que as sanções? É
realmente teme que o Irão desenvolver uma bomba nuclear, apesar de profissões em contrário
e membro da AIEA? Não. Além papel do Irão no inspirando a actual 'islâmico Despertar' no
Oriente Médio, há uma outra razão muito importante, uma que voa em face de Hanke é "três
opções" para o Irão.
Essas "opções" todo o valor para um: aceitar dólar-ditadura. O Irão vem tentando negociar
petróleo em moedas que não o dólar desde 2008, quando abriu sua Oil Bourse. Iraque fez isso
em 2000, e a reacção dos EUA foi a invasão dolarização-com uma arma. O ponto de as
sanções hoje é uma última tentativa de os EUA para forçar o Irão a cumprir a ordem mundial
dos EUA como tipificado pelo aceitação contínua do dólar dos EUA como moeda de reserva do
mundo.
Hanke insiste, não é necessário para usar o Irão dólares como moeda de substituição, o que
em qualquer caso seria ridículo sob as circunstâncias. No entanto, a alternativa de usar, por
exemplo, dólares da Nova Zelândia dissimula a realidade de que todas as moedas estão
ligadas ao dólar dos EUA, como o de facto moeda de reserva internacional. Este tem sido o
caso, na realidade, desde os anos 1930, quando o mundo abandonaram o padrão ouro.
Acknolwedging este facto, mais de 20 países chamam de "dólares" o seu curso legal.
Se o governo se move rapidamente para levantar a bandeira branca, como no Equador, ou
tardiamente, como no Zimbabwe, ou insiste em imprimir muito alforje novo papel amarrado
100% em relação ao dólar dos EUA através de uma placa de troca, como fez a Argentina,
apenas confirma o óbvio . Em casos anteriores, como o Chile, Nicarágua e Zimbábue, a
mensagem era: suas políticas socialistas são inaceitáveis. No caso do Irão, a mensagem é:
levar dólares para o seu petróleo.
Monetarista Hanke do dinheiro credo impressão provoca inflação ignora as causas da inflação.
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Como ele admite, os iranianos têm enfrentado temores de guerra por mais de três décadas. Os
controles de câmbio e subsídios, "monopólios governamentais, controles de preços e de estilo
soviético de planeamento económico", que Hanke chama de "equivocada", não são a causa da
inflação, mas uma forma de o governo para mantê-lo sob controle. No entanto, em um
determinado ponto, os "factores externos" se tornou tão notório que até mesmo essas medidas
falharem. Isso é o que aconteceu agora, como sanções criaram dor extrema para o iraniano
médio. Prateleiras vazias e pânico em face de ameaças de invasão significa que a moeda vai
desvalorizar, rials porém muitas as impressões do governo.
Isto é o que aconteceu na Alemanha em 1922, quando foi forçado a exportar tudo para
comprar o ouro para pagar as indemnizações exorbitantes. Acabou por recorrer a bordo Hanke
da moeda e marcas emitidos contra o ouro, mas a causa subjacente de extorsão praticada pela
Grã-Bretanha e França, só terminou quando Hitler tomou o poder e cancelou as reparações. A
causa devastação por "factores externos" levou, em que instância para a ascensão do
fascismo.
Universidade de Missouri professor Michael Hudson afirma que "cada hiperinflação na história
provém dos mercados cambiais. Ela decorre de governos que tentam jogar o suficiente de sua
moeda no mercado para pagar suas dívidas externas. "Canadian comentarista Stephen
Gowans chama de" guerra por outros meios ". Desvalorizando a moeda do inimigo foi usado
como uma táctica de guerra por Napoleão contra os russos e pelos britânicos contra os colonos
americanos.
A consideração de todos os países no Índice Hanke da hiperinflação pode traçar caminhos
semelhantes reais causas e real para acabar com o problema subjacente que levou à
hiperinflação, em cada caso. Equador finalmente assumiu o controle de sua economia e
reduziu sua dívida externa em desafio ao FMI no governo do presidente Rafael Correa, e é
hoje o líder político mais popular em toda a América. Isso é o que criou a estabilidade política e
terminou a sempre presente ameaça de inflação lá. O mesmo vale para a Argentina no governo
do presidente Nestor Kirschner e Rússia sob o presidente Vladimir Putin.
Hanke é como o médico dizer ao paciente que levou um tiro que ele deve ter sua perna
amputada imediatamente. Ele se recusa a condenar as sanções como uma violação dos
direitos humanos, tendo como alvo o povo iraniano sem causa. Ele quer cortar a perna do
paciente para salvá-lo, o que ele pode fazer em questão de horas. O governo iraniano está
tentando remover a bala e usar um regime estrito de reabilitação, algo que requer paciência e
coragem. Não há nenhuma cura mágica para resolver a inflação sob estas circunstâncias.
A possibilidade de que os EUA se aproxima vai realizar ainda um outro criminoso invasão de
um país muçulmano, recapitulando crimes seus guerra no Afeganistão e no Iraque. A analogia
real para o Irão é tempo de guerra. Durante a guerra, todos os países de racionamento de bens
escassos, e as pessoas se unem e aceitar o sacrifício em face do inimigo. Esta é a única
solução para que o Irão de hoje, a menos que concorda em unir o império norte-denominados
em dólar como um membro júnior. Hanke paciente poderia muito bem morrer sob o 'anestesia'
de EUA-Israel bombas, mas o povo iraniano são orgulhosos e vai lutar por sua dignidade até
que sua respiração morrendo. As preocupações com a hiperinflação será então pálido em
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comparação com os verdadeiros "factores externos", e os EUA terão de enfrentar a vingança
da história por suas acções criminosas.
A maioria dos países têm muito medo do lobo EUA para enfrentá-lo. Há excepções. China,
Rússia, Índia e Coreia do Sul não ter abandonado "o paciente". O Egipto é o estabelecimento
de relações diplomáticas e económicas com o Irã, desafiando os EUA. Esperemos que os
países outro "Primavera árabe" irá juntar-se o Irã em prosseguir uma política de justiça para o
Oriente Médio, trabalhando juntos para desfazer o legado horrendo do imperialismo dos EUA
na região. Algum dia, 'dolarização' será um shibboleth, expedidos para a "monte de cinzas da
história".

http://www.oactivista.com/2012/11/sancoes-crime-contra-um-povo.html#.UJPAfWLNmCk
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