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  فدريکو پی يراسينی: نويسنده
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٧ نومبر ٢١

  

  چين و روسيه
  نبرد فرا می خواننداز پترو يوان تا طال دالر امريکا را به 

  

  

  طرح چين و روسيه از پترويوان تا طال: دالردن بر زير سؤال

در . ندامشاھده شد، قدرت نظامی امريکا در حال کاھش است، و اثرات آن آشکار) ١( قبلی ام ۀگونه که در مقال ھمان

ھاست، تغييرات اقتصادی و مالی در حال وقوع، برای بسياری از کشورھائی  دنيای مملو از جنگ که واشنگتن مسبب آن

  . آيندی دارد رفت خوش ت ھای طوالنی منتظرش بوده اند، پيشکه مد

کند، آن  ًخواھيم بدانيم که دقيقا چه چيزی امپرياليسم امريکا واشتياقش را جھت ھژمونی جھانی تحريک می اگر ما می

اقتصاد جھان بنابراين، به منظور شناسائی عمق اثرات دالر بر . گردد طور برجسته نمايان میه وقت نقش دالر امريکا ب

  . گذشته را درک کنيم ۀست که تحوالت ژئوپوليتيکی مھم اتفاق افتاده در چند دھ الزم

؛ )پترودالر(دالر نفتی : کند، ناشی از سه عامل اصلی است دليلی که دالر چنين نقش مھمی را در اقتصاد جھانی بازی می

.  که ديگر دالر قابل تبديل به طال نباشد١٩٧١ل در سا) ٣(؛ و تصميم نيکسون )٢( جھان ۀدالر به عنوان ارز ذخير

تأثير گذاشت، دالر را به ) ۴( اس دی آر ۀست حدس زد، پترودالر بشدت در ترکيب سبد حق ويژ ا گونه که آسان ھمان

 جھانی تبديل کرد و مفھوم مھمی را برای اقتصاد جھانی ناشی از تصميم نيکسون در حذف تبديل دالر ۀعنوان ارز ذخير

  .  جھان اکثر مشکالت از ترکيب اين سه عامل آغاز شدۀبرای بقي. ّطال ھجی نمودبه 

  

   طال– دالر نفتی -دالر

سازمان (بين اوپک ) ۵(، و با توافق ١٩٧٣ًاقتصادی، قطعا در سال -ترين تغيير ژئو  سال گذشته، بزرگ۵٠در 

  . درآمدء با دالر امريکا به اجرا، عربستان سعودی و امريکا جھت فروش نفت فقط) نفتۀکشورھای صادرکنند
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که تنھا دالر به عنوان پول رايج فروش نفت و سرمايه ) ۶(به ويژه، نيکسون با ملک فيصل پادشاه سعودی توافق کردند 

 خزانه داری امريکا و ديگر منابع مالی متکی ۀصورت ميلياردھا دالر اضافی را به سياھ ھای مرتبط باشد و بدين گذاری

. در عوض، عربستان سعودی و ديگر اعضای اوپک تحت حمايت نظامی امريکا قرار گرفتند. يافت کردندبر دالر باز

سعودی ھا موظفند با اندکی استدالل، با دالر امريکائی و با مدت زمان و :  اين يادآور توافقی به سبک مافيائی است

  . امريکا برخوردار شوندۀمندان اوتکند، تجارت کنند و در عوض از حفاظت سخ شرايطی که امريکا تنظيم می

 جھانی شده است و از ۀست که دالر ارز ذخير عامل دوم، که شايد حتی اھميت بيشتری برای اقتصاد جھانی دارد، اين

نقش . داشته است) آی ام اف( نقش برجسته ای در سبد ذخاير ارز خارجی بين المللی صندوق بين المللی پول ١٩٨١سال 

را حفظ ) ٨( از سبد  اس دی آر۴٠٪ًه تجارت دالر نفتی مرتبط است،  تقريبا ھميشه سھمی بيش از دالر، که بوضوح ب

جھت درک تغييرات اقتصادی .  حفظ نموده است٢٠٠١ را از سال ٣٧٪ - ٪٢٩که يورو سھم ثابت  کرده است، در حالی

شامل سبد اس دی آر ) ٨ (١٠٪ ۀ اوليست که مالحظه کنيم که يوان باالخره در حال حاضر، با سھم در حال گردش، کافی

و ) ۴١٪(تر از دالر  طور قبل توجھی کمه است، اما ب) ٪٠٩/٨(و استرلينگ ) ٪٣/٨(است که بالفاصله باالتر از ين 

  .شود تر در تجارت جھانی استفاده می تر و بيش ارز  يوان به آرامی، اما به ميزان قابل توجھی بيش. است) ٣١٪(پورو 

امريکا قادر شده است تا تقاضای جھانی برای دالر را تحريک کند، به نياز کشورھای ديگر به داشتن دالر دليلی که چرا 

 ناروی به - موز- کيلهبرای مثال، اگر يک شرکت بوليوی . گردد که بتوانند قادر به خريد نفت و ديگر کاالھا شوند برمی

 بايد دارای ارز امريکائی خود باشد تا بتواند ارویابراين، نبن. صادر کند، روش پرداخت به استفاده از دالر نياز دارد

کند،  و به ھمين صورت، دالرھائی را که بوليوی دريافت می. پرداخت کند و کاالھای خريداری شده را دريافت نمايد

رکردنی ست که باو اين ممکن. گيرند ھای ديگر، مانند نفت از ونزوئال مورد استفاده  قرار می جھت خريد نيازمندی

کردند، حتی  نباشد، اما در عمل تمام کشورھا تا چند سال پيش از دالر امريکا جھت تجارت در ميان خود استفاده می

  .ھای امپرياليستی امريکا بودند و عليه سياست) ٩(کشورھائی که ضدامريکائی 

شديد از ارز امريکائی، که به  ۀقبل از ھرچيز، استفاد.  استفاده از دالر اثرات مخربی بر جھان داشته استۀادام

گزين فلزاتی مانند  ًتصميمات نيکسون مرتبط است، يک استاندارد اقتصادی برمبنای دالر ايجاد کرده است که سريعا جای

اين امر موجب بی ثباتی عمده و سيستم اقتصادی شده است . ھا برای اقتصاد جھانی استاندارد بوده است طال شد، که سال

 و ٢٠٠٠ھای  گونه که برای مثال در سال ھای مالی فاجعه باری ايجاد کرد، ھمان  متعاقب آن سياستھای که  در سال

اين .  خزانه داری امريکا تغيير يافتۀويژه به سياھه منبع اصلی قابل اعتماد از طال به دالر، و ب.  مشاھده شد٢٠٠٨

ھمانگونه (ًر را عمال بدون ھيچ محدوديتی چاپ کند اجازه داد تا دال)  فدرالۀصندوق ذخير(تغيير عمده به فدرال رزرو

، و بخوبی ) اف ای دی قرض گرفته اند– از فيد ٠٪ در حدود -ھای اخير ديده شده اند کسانی با نرخ بھره  که در سال

ھای خصوصی و دولتی را حفظ  چنين بخش ھای بزرگ شرکت شود، ھم آگاھند که تقاضا برای دالر ھرگز متوقف نمی

اين مسيری برای سيستم اقتصاد جھانی مبتنی بر ابزارھای مالی مانند سھام، نرخ ). ١٠)(مانند صنعت فراکينگ (کنند می

ر را به جای کاالھای واقعی و او ديگر اوراق بھاد) ١١(بھره، اوراق قرضه، کاالھا، ارزھا و شاخص ھای بازار 

منافع خود، شرايطی را برای ايجاد يک حباب مالی جديد کار جھت  امريکا با انجام اين. ملموس مانند طال تنظيم نمود

  .تواند حتی منجر به سقوط کل اقتصاد جھانی شود چه بترکد، می فراھم کرده است که چنان

چاپ کند، بدون  ) ١٢)(ُبسادگی آی ا يو(شود تکه ھای کاغذ را  امريکا خود را در موقعيت رشک آوری يافت که قادر می

اين توافق اقتصادی به واشنگتن . ھا را با کاالھای واقعی مبادله کند  طال داشته باشد و سپس آنکه ھيچ حمايتی از اين

 اتحاد جماھير شوروی ءدر ابتدا(ژيک بی نظير عليه رقبای ژئوپوليتيک خود ياجازه داده است تا به يک مرکزيت سترات
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که   نامحدود دالر را دارد، حتی در حالیۀيت ھزينًرسی يابد،  يعنی، عمال ظرفدست) ليستی، و اکنون روسيه و چينسوسيا

عامل بی ثباتی اقتصاد جھانی توانائی واشنگتن . کند ھم انباشت می روی)  تريليون دالر٢١حدود (بدھی ملی نجومی 

 عواقب آن و يا حتی ھرگونه عدم ۀکه ھيچ نگرانی دربار جھت انباشت مقادير زياد بدھی ملی و آشکار است، بدون اين

 ۀسادگی به دالر جھت تجارت و خريد به گنجينکشورھا ب.  داشته باشدماد احتمالی به بازارھای بين المللی برای دالراعت

  .امريکا نياز دارند تا دارائی ھای مالی خودشان را متنوع کنند) دالر(

) اف ائی دی(ی نھايت فيد ً ھرچيزی، مرتبط به ظرفيت تقريبا بً پرداخت تقريباۀ استفاده از دالر به عنوان وسيلۀادام

جھت چاپ پول و وزارت خزانه داری برای صدور اوراق قرضه، منجر به آن شده است که دالر به عنوان اولين 

ھا، کشورھا و افراد تبديل گردد و به اين سيستم مالی فاسد که برای دھه ھا بر صلح جھانی  پناھگاه امن برای سازمان

  . تأثير گذاشته، مشروعيت بخشند

  

  پايان؟: دالر و جنگ

 –تخريب (، در زمان گسترش امپراتوری امريکا و متعاقب فروپاشی )١٣(١٩٩٠ھای   مشکالت امريکا در اواخر سال

 ۀبا ظرفيت ھزين. رسی به ھژمونی جھانی بودھدف ژئوپوليتيک اعالم شده، دست. اتحاد جماھير شوروی شروع شد) م

رس رسيد که در دست نظر میه ، اين تالش ب)استثنائی بودن امريکائی(گرائی نامحدود و يک ايدئولوژی برمبنای استثنا

عنصر کليدی ھژمونی جھانی شامل متوقف ساختن چين، روسيه و . گذاران در پنتاگون و وال استريت بوده است سياست

چنان در مقياس  شور ھمبرای چندين سال، و به داليل گوناگون، اين سه ک.  ادغام يوروآسيائی بودۀايران از ايجاد منطق

کاری گردن نھادند که  کردند، و به ديکته ھای اقتصادی سيستم مالی متقلب و فريب وسيع با دالر امريکائی تجارت می

 جھانی، ھمواره پرداخت ھای ۀچنان در نقش خود در تبديل شدن به کارخان چين نياز داشت تا ھم. نفع امريکا بود به

ًبا پوتين، روسيه تقريبا بالفاصله شروع به .  سياھه ھای خزانه داری امريکا را قبول کنددالری و خريد صدھا ميلياردی

امروز روسيه . برگرداند، تالش نمود تا اين فشار اقتصادی را بردارد)  ١۴(دالرزدائی کرد، قروض خارجی را با  دالر 

اده شده  به دالرست، و ممنوعيت  با حداقل مقدار قرض دولتی و خصوصی اختصاص د يکی از کشورھائی در جھان

، مشکل ھميشه با تحريم ھا )١۶(برای ايران . است) ١۵(اخير استفاده از دالر امريکائی در بنادر روسيه، آخرين نمونه 

گزين جھت پرداخت ايجاد  ھای جای مطرح شده است، و انگيزه ھای بزرگی را جھت دور زدن دالر و پيدا کردن روش

  .نموده است

چنين  ، و ھم٢٠٠٨ درک کشورھائی مانند چين و روسيه را تغيير داد، بحران مالی سال ۀين کننده ای که قوعامل تعي

جنگ عراق، ھمراه با عوامل ديگر، مانع صدام . بود١٩٩٩افزايش تھاجم امريکا از زمان حوادث يوگسالوی در سال 

 حضور ۀجنگ و ادام. کرد خاورميانه تھديد میشد، که ھژمونی مالی دالر را در ) ١٧(از شروع تجارت نفت با يورو 

 چين، روسيه و ايران و به منظور جلوگيری ۀ محاصرۀ، بر تصميمات واشنگتن مبنی بر ادام)١٨(امريکا در افغانستان 

گتن قدرت نتر مورد استفاده قرار گيرد، واش ًطبيعتا، ھرچه که دالر در جھان بيش. از ھر ادغام اوراسيائی تأکيد دارد

اين ھزينه ( تريليون دالری ۶حساب  که امريکا بتواند يک صورت برای اين. تری جھت ھزينه برای ارتش دارد بيش

را بدون دردسر بپردازد، اين امتياز بی نظيری نسبت به کشورھائی مانند چين و ) ھا در عراق و افغانستان است جنگ

  .ريکا به ترتيب يک پنجم و يک دھم استھا در مقايسه با ام آن) ١٩(روسيه است که ھزينه ھای نظامی 

ل کشورھائی مانند افغانستان، گرجستان، عراق، وھای مکرر شکست خورده جھت تسخير، سرنگونی و کنتر  تالش

 ادراک قدرت نظامی ۀ شمالی، مصر، تونس، يمن و ونزوئال، تأثيرات مھمی بر قووريای، سوريه، دونباس، کاليبي
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که غرب بتواند عکس  يک شود و يا اينلکه تيری ش يمه به روسيه بدون اين کرۀ شبه جزيربا برگشت. امريکا داشته است

رو گشته ه  بسيار زيادی روبژيکيھای تاکتيکی و سترات العملی بکند، از نقطه نظر اصطالح نظامی، واشنگتن با شکست

فريقا، ادر شمال .  کرده استدر دونباس، مقاومت خسارات عظيمی بر ارتش اوکراينی تحت حمايت ناتو تحميل. است

، اليبي. ل ارتش استول اخوان المسلمين، اکنون تحت کنترودر مصر پس از تالش جھت تبديل کشور به دولتی تحت کنتر

نسبت ) ٢٠(رسد که با نظر مساعدی  نظر میه که نابود شد، اکنون به سه نھاد تقسيم شده است و مانند مصر ب پس از اين

ھای  طور فزاينده ای جھت ثبات جنگه در خاورميانه، سوريه، ترکيه، ايران و عراق ب. کند اه می نگبيجينگبه مسکو و 

و . شوند  اقتصادی چين حمايت میۀھا با قدرت نظامی روسيه و قو کنند، و جائی که نياز باشد آن ی ھمکاری میئمنطقه 

طور کامل سالح ھای ه گيرد و ب  ناديده میچنان تھديدات نظامی امريکا را  ھمورياالبته جمھوری دمکراتيک خلق ک

  .کند ثری تھديدات امريکا را باطل و بی اثر میؤطور مه ی خود را توسعه داده، و بئبازدارندگی متعارف و ھسته 

جھت بی ثبات ساختن اين کشورھا ) نيابتی(ھای پروکسی  انقالبات رنگی، جنگ ترکيبی، تروريسم اقتصادی، و تالش

امريکا خود را به گونه ای می بيند که در نظر . اعتبار و اثربخشی ارتش واشنگتن گذاشته استاثرات مخربی بر 

دست بياورد، ه خواھد ب کند ھر چيزی که دلش می ھای عظيم جنگی است و تالش می بسياری از کشورھا دارای دستگاه

 نظامی بسيار زياد خود، فاقد توانائی رغم برتری رسی يابد، ولی حتی علیکند تا به اھداف مشترک منسجم دست تالش می

  .ل کشورھائی مانند عراق و افغانستان استوالزم جھت کنتر

  

  !ترسد ھيچ کسی از شما نمی

خواست از پترودالر دور شود، به عنوان تھديدی مستقيم عليه ھژمونی جھانی امريکا  تا چند دھه قبل، ھر ايده ای که  می

ھا  ، با توجه به کاھش اعتبار امريکا به علت راه انداختن جنگ٢٠١٧در سال . تبود، و به يک پاسخ نظامی نياز داش

ھای  گونه توانائی گذاريم که دارای آن کشورھائی مانند روسيه، چين و ايران را کنار می(تر  عليه کشورھای کوچک

، يک رکود اقتصادی ھمگانی از سيستم )ھا مواجه نشده است  به مدت بيش از ھفتاد سال با آننظامی ھستند که امريکا

  .مبتنی بر دالر در بسياری از کشورھا به وقوع پيوست

ھای اخير، برای بسياری از کشورھای مخالف واشنگتن روشن شده است که تنھا راه الزم  جھت مھار  در سال

اين در خدمت محدود کردن توانائی . ست) از سبد ارزی(حذف تدريجی دالر امپراتوری در حال سقوط امريکا، 

گزين در عرصه ھای مالی و اقتصادی است که برتری  واشنگتن جھت ھزينه ھای نظامی با ايجاد ابزارھای جای

بدين  ايران ضرورت دارد که اوراسيا را متحد کنند و – چين –ژی روسيه ياين در سترات. کند واشنگتن را حذف می

  .وسيله امريکا را غيرضروری سازند

حذف ظرفيت نامحدود ھزينه . ژيک تبديل گشته استي، مسکو و تھران به يک اولويت ستراتبيجينگدالرزدائی برای 

بدون . کردن فيد و اقتصاد امريکا به معنای محدود کردن بسط امپرياليستی امريکا و تضعيف بی ثباتی جھانی است

مريکا جھت تقويت و تحميل استفاده از دالر امريکائی، چين، روسيه و ايران مسير را برای قدرت نظامی معمولی ا

  .تغييرات مھم در نظم جھانی آماده کرده اند

و تحميل تحريمات بر کشورھائی مانند روسيه، ) ٢١(امريکا  با تسريع اين روند از طريق حذف ايران از سيستم سويفت 

فراھم ) ٢٢(گزين چينی، معروف به سی آی پی اس  راه را برای جای[يک کرد و لش شايران و ونزوئال،  به پای خود

زيکی گشت، که در تخراج معادن و استفاده از طالی فچين و روسيه در اس) ٢٣(چنين باعث تسريع  اين ھم]. ساخت

ھيچ وجه  اين به.  نداردکه فيد ديگر ھيچ طالئی در مالکيت خود) ٢۴(تضاد مستقيم با موقعيت امريکا، با شايعاتی ست 
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اين .  چه زمانی دالر سقوط کند  و مسکو به دنبال ارز حمايت شده توسط طال ھستند، چنانبيجينگمحرمانه نيست که 

ھای امريکا تسليم نشده اند، مجبور کرده است که از ارزھای ديگری غير از دالر و  شرايط کشورھائی را که به خواست

  .ن استفاده کنندگزي ھای مالی جای از سيستم

  .توان با عربستان سعودی ديد، که معمای پترودالر را بيان کرده است مثال روشن از  چگونگی انجام آن را می

  

  دالرزدائی

را به جای دالر بپذيرد، ھمان گونه ) ٢۵(فشار زيادی بر رياض  وارد کرده است که برای نفت پرداخت با يوان بيجينگ 

رياض در .  حياتی استألۀًبرای رياض، اين تقريبا يک مس. دراسيون روسيه فشار آورده اندکه کشورھای ديگری مانند ف

موقعيت حساسی قرار دارد، خود را وقف کرده که دالر امريکائی را به نفت وابسته سازد، حتی اگرچه متحد اصلی او، 

ايران، . افق برجام مشاھده شده استگونه که در تو ژی متضاد را دنبال کرده، ھمانيامريکا در خاورميانه يک سترات

به لطف برجام ) ويژه از طرف کشورھای اروپائیه ب(ھا  ی عربستان سعودی، قادر شد که تحريمئدشمن اصلی منطقه 

دست آورد، نقش برجسته ای ه عالوه، قادر شد که با متحدان خود در سوريه يک پيروزی تاريخی را به ب. برداشته شوند

رياض موظف است که از امريکا ، متحدی . ی تبديل گرددئ اميدوار است که به يک  قدرت منطقه در منطقه کسب کند و

و ) ايران نفوذ خود را در عراق، سوريه و لبنان افزايش داده است(اطاعت کند که نگران سرنوشت آن در منطقه نيست 

ترين خريدار  دتر می کند، چين بزرگچيزی که مشکالت را برای واشنگتن ب. کند می) ٢۶(حتی در بازار نفت رقابت 

تواند با اطمينان خاطر خريد نفت از عربستان   میبيجينگنفت رياض است؛ و با توجه به توافقات با نيجريه و روسيه، 

اين صدامات بدی به .  نفت فقط با دالر اصرار ورزدۀچنان به دريافت ھزين سعودی را متوقف کند چنانچه رياض ھم

  .رساند سازد که بيش از ھمه به چين و روسيه آسيب می تمی فاسد وارد میپترودالر، به سيس

شمار . چنين کشورھای ديگر، دالرزدائی به يک موضوع عاجل تبديل شده است برای چين، ايران و روسيه، ھم

 ھستند، که مخالف سيستم دالر امريکائی  مزايای سيستم دالرزدائی کرده اند، در حالیۀکشورھائی که شروع به مشاھد

، اغلب ھيدروکربن ھا را با کاالھای اوليه مبادله کرده )٢٨(، بلکه ايران و روسيه )٢٧(ايران و ھند . افزايش می يابد

به ھمين صورت، قدرت اقتصادی چين اجازه داده است که يک خط . وسيله تحريمات امريکا را دور زده اند اند، بدين

رسد که  نظر میه حتی ب.  که ايران بتواند از تحريمات اخير سرپيچی کنندباز کند) ٢٩( ميليارد يوروئی١٠اعتباری 

کند که نفت را از چين  مانند بيتکوين استفاده می) ٣٠( از سازمان سری و مخفی  ارزی ورياجمھوری دمکراتيک خلق ک

روع به يک حرکت تازه ش) ترين ذخاير نفت در جھان با بزرگ)(٣١(ونزوئال. بخرد و تحريمات امريکا را دور بزند

ًتاريخی کرده است تا کامال فروش نفت با دالر را رد کند و اعالم نموده است که شروع به دريافت پول در سبد ارزھائی 

 سال گذشته اتفاق افتاده ۴٠ترين تغيير در  اين الزم به ذکر نيست که بزرگ.(بدون دالر امريکائی خواھد نمود

خرد، و مسکو قادرست که يوان را بالفاصله به لطف  پرداخت يوان از روسيه می گاز و نفت را با بيجينگ). ٣٢)(است

اشاره به يک تغيير اقتصادی ) ٣٣( طال - يوان -اين مکانيزيم گاز. بورس انرژی بين المللی شانگھای به طال تبديل کند

  .انقالبی از طريق حذف تصاعدی دالر از تجارت دارد

که چقدر روسيه، ايران و چين در ايجاد يک نظم جھانی چندقطبی با ھدف   شد بر اين بعدی، ما متمرکز خواھيمۀدر مقال

گزين، يک چشم انداز  مھار مسالمت آميز امپراتوری در حال سقوط امريکا موفق بوده اند و چگونه اين نظم جھانی جای

  .کند ژئوپوليتيک جديد را برای متحدان امريکا و ديگر کشورھا باز می
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  :نده نويسۀدربار

ھا و  ھا، سياست فدريکو پی يرراسينی، نويسنده ای  آزاد و مستقل است که متخصص در امور بين المللی، جنگ

 .ژی ھاستيسترات
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