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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  * ماتياس چنگ:نويسنده
  .ليال ا: فرستنده

  ٢٠١۴ می ٣٠

  :پايان بازی سو نامی مالی جھانی
   به انتھای خط رسيده است؟دالررژيم پترو 

  

 

 ۀ و سيستم بدون پشتواندالر  نگردد، زنگ ھا برای سقوطتعيينئی امريکا دالرکه تجارت در نفت خام ديگر با  وقتی

 .جھانی به صدا در خواھند آمد

سياست ژئوپوليتيک، اقتصاد و مسائل   برخی از کارشناسان درموردچند ھفته پيش، من بحثی خصوصی در سطح باال با

مطرح نشد و يا شرکت  چيزی  که پی ببرم چه–من فقط يک ھدف برای شرکت در اين بحث داشتم  .مالی جھانی داشتم

 .کردند اجتناب کدام بحث گان ازکنند

کسی يا در ھر  فتم که بيشتر می توان از ھرسياسی ام به عنوان دانش آموز فعال ضد جنگ فرا گر من در اوايل زندگی

در اغلب موارد، من . گو ھای طوالنی و ھمه ساعات گفت وضعيتی از آنچه که گفته نشده و يا اجتناب شده آموخت تا از

بيانيه ھای  حبه ھا، مورد بحث آنھا از نوشته ھا، مصاگان در مورد موضوعکنند ھم اکنون از مواضع شرکت

بازتاب آخرين : چيزی که در بحث مطرح می شد معموالً ھر. حصيلی و مشاغل آنھا مطلع بودممطبوعاتی، سوابق ت

 .موضوع مورد بحثۀ بار  آنھا در گذشته درۀشد موضع آنھا در مورد نظرات اعالم

گان  مواضع تمام شرکت کنندۀو اغلب اوقات، آنچه که از طريق بحث ھا روشن شده، ممکن است لزوماً منعکس کنند

آنچه که شرکت کننده نگفته آگاه باشيم و آن چيزی را که در موردش محتاط بوده تشخيص  به مشکل اين است که. دنباش

در بحث ھای تمام روز، من فقط دو بار . در اين مورد را مطلع شويم بی ميلی او در روشن ساختن افکارش دھيم و دليل

 . استنباط کنم،پيش بينی می کردم د که واکنشی را کهکردم و حد اکثر بيشتر از ده دقيقه ھم طول نکشي مداخله

مالی و بانکھا به   مردم در مؤسساتۀ پول سپردۀمصادر(» باَيل اين«با اجرای اجتناب ناپذير  اولين مداخله در رابطه

بيش از حد بزرگ (نجات بانک ھای تو بيگ تو فِيل  (طلب کاران ديگر/ منظور پرداخت به دارندگان اوراق قرضه
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 ،. اس. آی.دست آمده که تمام بانکھای مربوطه جھانی مثل بیه  قبرس بۀنيز از تجرب ، الگوی آن)ای موفق نشدنبر

 .را آماده کرده اند صندوق بين المللی پول، و بانک جھانی زمينه 

 ۀاخلمد! ت مداخله در آن را نداشتأاين مثل يک ميدان مين گذاری بود که ھيچ کس جر. شود ھيچ پاسخی داده نمی

داده  باز ھم ھيچ پاسخی. با لنگر نگاه داشته شده است»  نفتیدالر«که  بود  مرکزی سيستم مالی کنونیۀھستۀ دربار دوم

 .بی ربطی و نامربوطی نوسان پيدا کرد ، مسير بحث بين»دانم  چيزی نمی نفتی دالرمن در مورد  « .نشد

که پيامی  به مجرد اين .گفت  آنۀو منافع مقرر» قدرت« رددرمو من ھميشه می دانستم بسيار مشکل است که حقيقت را

 کار آسانی ،ھم و موقوف کردن آن پيام در دنيای کنونی کامالً مرتبط به انتشار می يابد، به ھمه جا سرايت می کند

 پای در اينجا من نمی گويم که با ضرب گلوله از. برداشت آور را از ميان که در اين مورد، بھتر است پيام. نيست

 .کنيد درک می اما، شما منظور مرا اين جا. از يک گلوله احتياج دارد که از شر من خالص شوند چون که بيش. درآمدم

به شما بگويم اينست  چيزی را که من تالش دارم.  نسبتاً طوالنی در اين مقالهۀخواھم برای اين مقدم من از شما عذر می

 .کرد د را ظاھر خواھدکه حقيقت ھميشه در شرايط غير منتظره خو

 نوشته ام که ھمين که داد و ستد ،اياالت متحده) دالر( سيستم پولی ۀ که نگھدارنددالرپترو  من مقاالت بسياری در مورد

 جھانی به صدا در ۀ و سيستم پولی بدون پشتوانامريکا دالر تخصيص داده نشود، زنگ ھا برای مرگ دالر به ديگر نفت

و » جنگ ھای ارزی  « ردز، تحليلگر مالی مشھور و نويسنده، دارای دو کتاب پر فروش ترين،جيمز ريکا .خواھند آمد

 اخير خود با ماَکس کايزر، او توضيح داد که در طول جنگ سرد، ۀمصاحب می باشد و در» مرگ پول « اکنون، 

وروی و اياالت متحده جماھير ش ی مابين دو ابر قدرت اتحادئ، مانع جنگ ھسته »دکترين تخريب مطمئن متقابل«

 کافی ۀ پيشگيرانه را می کرد، ابر قدرت ديگر به اندازۀاول حمل که اگر يک ابر قدرت منحصراً   شد، ھم چنانامريکا

 .ی در اختيار داشت که با قدرتی به ھمان اندازه ويرانگر تالفی کندئ موشک ھای ھسته

که  ل بوديم و به ھمين منظور من ھشدار می دادم و تا زمانیچند ماه گذشته، ما شاھد تنوع ھدف دکترين تخريب متقاب در

 .خاطر دارم زنگ ھای خطری را که من به صدا درآوردم به گوشھا ناشنوا بود من به

که پيش از اين توسط صدام حسين مستقر )  استامريکا دالرفروش نفت به ارزی که غير از (» ی مالی ئسالح ھسته  «

ليس جھانی با دست باال ود اما، موفق به جلوگيری از کشورھای ديگر که عصبانی از پشد، منجر به نابودی عراق ش

 . نشد،بودند

 رھبر ۀوحشيان از اين کشورھا بود که مثل عراق تالش کرد که منجر به تخريب کشور و کشتار ديگر  يکیاکشور ليبي

نی، منزوی کردن و نابودی ايران بسيار مشکل مالی جھا برای اياالت متحده و جنگ. بعد ايران بود. آن، معمر قذافی شد

 و اسرائيل امريکای ئ ھسته ۀکه ايران با تھديد آشکار حمل تصورش را می کردند، حتی زمانی تر از آن چيزی بود که

، ايران با )جنگ اقتصادی و جنايت جنگی است شامل که(ھار مواجه شد و به رغم تحريم ھای بی سابقه ای عليه ايران 

 .ومقاومت ايستادگی کردسرپيچی 

خود را طوری ) فريقای جنوبیاروسيه، چين، برزيل، ھندوستان و ( اعضای اصلی کشورھای بريکس از روسيه و چين

چنين ) رژيم بوش پس مانده از(با اين حال جناح جنگی حزب رژيم اوباما . ثبات جھانی تأمين گردد حفظ کردند که

 رژيم در سراسر جھان به منظور تضعيف يريتغدر جھت قانون شکنی و محدوديت را به عنوان ضعف تلقی کرد و 

 .کار شد قدرت رو به رشد کشورھای بريکس دست به

اوکراين توسط اياالت متحده  کمر شتر را شکست، کودتای لجام گسيخته و بی پروا عليه رئيس جمھور منتخب که یانی 

رھبری آن توسط دالل جنگ، ويکتوريا نولند صورت  و شدھماھنگ  امريکا ۀو ناتو بود و توسط وزارت امور خارج

 اعتراف کرد که اياالت متحده از طريق سازمانھای مانند بنياد ملی برای . ان. ان.او آشکارا در سی. گرفت
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حمايت از شرکت غول پيکر نفتی شورون پرداخت   به منظور تسھيل در کودتا بادالربيش از پنج ميليارد  دمکراسی،

   .کرده است

نفعان مربوطه به يک توافقی برای حفظ  که چند ھفته قبل از کودتای خونين، ذی اين يک خيانت بی سابقه بود، ھم چنان

ويکتوريا نولند نمی . د شده توسط اتحاديه اروپا رسيدندئيروسيه و تأ  گری با ميانجی حاکميت و تماميت ارضی اوکراين 

ھيچ چاره ای برای روسيه  ابراين، او کودتای خونين را عملی ساخت وو نمی خواست شکست را بپذيرد و بن توانست

 که ناوگان ئی که اکثريت مردم روسی ھستند و جائیسرنوشت کريمه، جا تعيينباقی نگذاشت، جز حمايت از حق 

 .روسيه در دريای سياه قرار دارد دريائی

آنھا می گويند  که بقيه، ھم چنان. م و تھديد کرداياالت متحده با سروصدای زيادی روسيه را در حيات خلوت خودش متھ

 .به تاريخ سپرده شد

 اروپا دنبال شد، انگلستان تحت عنوان ۀتوسط کشورھای اتحادي نهوارا گوسفند رژيم کودک وار و روبه مرگ اوباما،

 اين اقدام .شدت برانگيزنده ست به روسيه اعمال خواھد شد که عملی اخدمت، اعالم کرد که تحريم ھا عليه پيش

تحريم ھا نتوانست ايران را از پای  آميز غيرضروری به رغم اين واقعيت انجام گرفت که بی رحمانه ترين تحريک

آزرده شد و . طور که انتظار می رفت، روسيه ھيچ گونه توجھی به تحريکات اياالت متحده نکرد ھمان. درآورد

 مالی، انتقال پول از سفارت ۀ مورگان به عنوان نمايند.پی .جی .دتلقی کر را بدون ھيچ اثر  آنھاۀنمايشھای قلدرمنشان

کش حزب جنگ  يا يدک « –پيام ساده به روسيه اين بود .  بيمه سوگاز را متوقف ساختۀبه مؤسس روسيه در قزاقستان

سط مغزی مالی انحصاری ست توۀ اگر اين يک حمل .» شو مالی و اقتصادی روبرو  باش، يا با ورشکستگیامريکا

 ۀکسی در وزارت امور خارجه، به عالو.  بسيار غلطی استۀشد اياالت متحده، بايد گفت که اين يک حرکت محاسبه

کنم،  گذشت می و من در اينجا(و غيره غفلت کرده است که به اوباما بگويد ) . آر. اف.سی(فدرال  رمز مقررات دولت

که در بازی پوکر وقتی که ) ی است در شروع بازی شطرنجيعنی صرف نظر می کنم که بگويم اين احمقانه ترين حرکت

 تمام آس ھا می باشد، طرف ضعيف که دستش خالی است، سکوت اختيار می کند و صدايش در ۀنگھدارند طرف مقابل

مالی اياالت متحده را  وریت زودی ورشکستگی امپرابازی و سرگرمی آن اکنون شروع شده است و جھان به! آيد نمی

 . نفتی خواھد ديددالرکه مبتنی است بر 

از تحريم عليه  اما، اوبامای احمق اعالم کرد که او فاز جديدی. نگری را به حرکت درآورده است  ويراۀروسيه ضد حمل

ه و تحليل که شما تجزي گذارم، زمانی  شما میۀعھد من نتيجه گيريھای مربوطه را به! روسيه را اعمال خواھد کرد

 .درزيربخوانيد ی را که اندکی پيش اعالم کردئجنگ مالی ھسته  درمورد تايلر ديورِدن دفاع صفر درخشان

  نفتی متالشی کننده تھديد می کنددالر ۀمعامل اياالت متحده روسيه را بر سر: کنم من نقل قول می

ايران، به نظر می رسد  نفتی مابين روسيه و» يا پای  پاۀمعامل«  گاز روسيه با چين، اخبار يک ۀبالقو در مورد قرار داد

 پُرتوانش بسيار نگران است  نفتیدالرکه اياالت متحده در مورد 

  پايا پای نفتی ھشدار داده استۀاياالت متحده به روسيه و ايران در مقابل احتمال معامل

 کند می اين چنينی تحريم ھا را آغاز ۀھر گونه معامل با گويد اياالت متحده می

   اياالت متحده نگرانی ھای خود را از طريق کانالھای سراسری به ايران منتقل کرده است

طور  به باور ما اين تحريم ھا چيزی به جز نشان دادن دندانھا، بيش از برخی ممنوعيت ھای مسافرتی نيست اما، ھمان

  ديگری ناشی از چيزی که در اصل قرار بودتيکژئوپولي افتضاحۀ رود که حماس که قبالً اشاره کرديم، فقط احتمال می

 ۀطورکه ما در اوايل ھفت ھمان. د پايانی از ضعف می باشدئيبه تأ  به سرعت رو،عکسه نمايشی از قدرت باشد ولی، ب

)  آسمانیۀو طالی ممنوع شد( پايا پای انجام دھد ۀآيد که فقط معامل می نظر به قبل توضيح داديم، روسيه کامالً خوشحال
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در نظر گرفته شده از انسداد و ۀ نتيج ، به سختیامريکا دالرديگر، مثل استفاده از » ی ئمنطقه « زودی ارز ھای  و به

ر وضعيت غير قابل لمس از ينظر می رسد تنھا نتيجه معکوس داشته و بيشتر تحت تأث  غرب می باشد، که بهۀمحاصر

 . نفتی استدالر

که اياالت  ا متوقف سازد، اين می تواند چراغ سبزی برای کشورھای ديگر باشداين معامله ر اگر واشنگتن نتواند «

 »کند،  ريسک نمی  رژيم ھای مورد تحريمۀ ديپلماتيک را با ھزينۀمتحده، اختالفات عمد

 دالرموقعيت  :«  خود را آماده می سازددالرروسيه برای حمله به پترو « روسيه چنين می گويد،  و در اين جا صدای

. اياالت متحده تعدادی از مزيت ھای ناعادالنه می دھد  ارزی برای تجارت انرژی جھانی بهۀالت متحده به عنوان پايايا

 .محروم کند مزيت ھا اين را از اياالت متحده به نظر می رسد که مسکو آماده است

خارجی قابل  وقعيت تقاضایيکی از ارکان قدرت اقتصادی اياالت متحده است، زيرا اين م »  ھای نفتیدالر« وجود 

دھد که اياالت متحده مبالغ عظيمی بدھی بدون  توجھی را برای ارز اياالت متحده ايجاد می کند، يعنی اجازه می

بايست   بخواھد يک بشکه نفت از عربستان سعودی بخرد، او میجاپانیاگر يک خريدار  .انباشت کند) تخلف(قراردادی 

 دالرکه  طوالنی است مدتی. اطالعی نداشته باشند ئی از آن بشکهامريکار ھيچ شرکت نفتی  بپردازد حتی اگدالرحتماً به 

با اروپا توسط ) روسيه( غالبی را در تجارت جھانی حائز است، حتی قراردادھای گاز طبيعی شرکت گازپروم موقعيت

 دالر اروپا و چين با ۀتجارت اتحادياواخر، بخش قابل توجھی از  تا ھمين.  قيمت گذاری و پرداخت می گرددامريکا دالر

 .شد قيمت گذاری می

 را از موقعيت ارز اصلی جھانی بيرون دالرکه تالش می کنند جای  به تازگی، کشور چين در رأس کشورھای بِريکس

نفتی انگيزه ای داد که روبل  بين واشنگتن و مسکو به نقشه ای که مدتھا در انتظارش بودند» جنگ تحريم  «برانند اما، 

 . دھديريتغ امريکا ۀدور از ارز اياالت متحده روسيه را راه اندازی کند و تمام صادرات انرژی روسيه را ب

و اگور سوچين، مدير عامل شرکت  حاميان اصلی اين طرح، سرگئی گالزياَو، مشاور اقتصادی رئيس جمھور روسيه

ھر دوی اين افراد در . والديمير پوتين می باشندروسنفت، بزرگترين شرکت نفتی روسيه، ھم چنين يک دوست نزديک 

در حال حاضر چند تن از مقامات ارشد روسيه .  با روبل روسيه بسيار سخن گفته انددالرتالش خود برای جايگزينی 

 .جلو سوق دادن اين طرح می باشند خواھان به

شرکتھای انرژی روسيه  ری روسيه گفت که ساعته خب٢۴اقتصاد، الکسی اوليوکائو بود که به کانال  اول از ھمه، وزير

امضای قرارداد ھا به روبل و ارز ھای کشورھای شريک شجاع  آنھا بايد در« : او گفت.  را به خندق بريزنددالربايد 

 ».باشند

، به مطبوعات گفت که، . وی. تی.، آندری کاستين، مدير عامل بانک دولتی ویچپس از آن، در تاريخ دوم مار

تجارت اکسپورت، شرکت دولتی متخصص در صادرات سالح، می توانند با روبل  سنفت و روسوبورونگازپروم، رو

گازپروم،   من با مديريت«  :  بانک روسيه خاطرنشان کردۀ انجمن ساالنۀگان در جلسکاستين به شرکت کنند. کنند

ات خود را با روبل انجام کند که صادر اکسپورت صحبت کردم، برای آنھا ھيچ فرقی نمی روسنفت و روسوبورون

 » .آنھا تنھا نياز به يک مکانيزم برای انجام اين کار دارند. دھند

“ گوی مجلس سنای روسيه، گفتنکو، سخنئي مطرح شده در ھمان جلسه توسط والنتينا ماَتوۀبا قضاوت بر اساس بياني

برخی « : او گفت .رود نمی ر ھديجاد چنين مکانيزمی بهاست که فرض شود ھيچ منبعی برای ا مخاطره آميز اين

که ھنوز ھم عوارض  – ٢٠٠٨بحران جھانی اقتصادی سال  تصميم گيرنده ھای بی پروا ھم اکنون فراموش کرده اند که

بريتانيا و ساير کشورھا آغاز شده  با فروپاشی مؤسسات اعتباری خاص در اياالت متحده، – آن در جھان موجود است

ھر گونه اقدامات مالی خصمانه شمشير دو لبه ھستند و حتی کوچکترين خطا،   ما معتقديم کهبه ھمين دليل است که. است
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د که مسکو تصميم به نظر می رس. »برد  برای رسيدن به ھدف را به عقب يعنی، به زمان ساکنين بومی می وسيله

وسنفت نامزد شده ير عامل رايگور سچين، مد. کی باشد“ وسيله ای برای رسيدن به ھدف”ول چنين ؤگرفته است که مس

تبادل کاالی تخصيصی است، را داشته   شرکت تبادل کاال سنت پترزبورگ، که يک شرکتۀت مديرأاست که رياست ھي

 .باشد

مکانيزم  «  جنوبی در مورد نيازوريای جھانی انرژی در کۀرانی خود در کنگرسچين در سخن  ،٢٠١٣در اکتبر سال 

بھتر بود برای ايجاد يک ارز بين « که  صحبت کرد و در ادامه اظھار داشت» عی جھانی به برای تجارت گاز طبي

اکنون،  .« ی ثبت نام کنندئاستفاده شود که در آن معامالت بتوانند با ارز منطقه  المللی برای کشورھای شرکت کننده

. ن طرحی است که واقعيت داردکامل برای ساخت  تجارت جھانی انرژی دارای ابزارۀيکی از با نفوذ ترين رھبران جامع

 بشود تعيينروبل  به ، دالرھای مرجع برای نفت روسی و گاز طبيعی آن به جای  تبادل کاالی روسيه که در آن قيمت

 .خواھد بود)  نفتیدالر (دالرکه يک ضربه قوی به پترو 

امضاء رسانيده است  چين بهبه تازگی يک سری از قراردادھای عظيم نفتی برای صادرات را با کشور  شرکت روسنفت

 خبری از  ابداً هدر ھر دو معامل. ی ھندی می باشدشرکتھا ديگری با» قرارداد عظيم « و ھم چنين نزديک به امضای 

با کاالی روسيه   نفت ايرانۀرويتر، روسيه نزديک به بستن قراردادی با ايران به منظور مبادل به گزارش.  نيستدالر

را در بازار جھانی به فروش  نفت ايران) روزانه( ھزار بشکه ۵٠٠ شرکت روسنفت حدود است که با اين قرارداد،

ند  اکه در تالش ضد روسی از وحشت چنان رنگشان را باخته اند) متعصبان(کاخ سفيد و افراط گرايان . ساندخواھد ر

 يار نامطبوع و ناھنجاری را برایمی تواند شرايط بس دادیکه چنين ُرخ جلوی اين قرارداد ھا را بگيرند، به دليل اين

 .وجود آورده ب» دالرپترو «

اقدامات . جود خواھد آوردوه  بامريکا توان گفت که تحريم ھای اياالت متحده منبع بسياری از مشکالت را برای ارز می

 گان ووليد کنندمی افتد اگر ديگر ت، اما چه اتفاقی .برای واشنگتن خواھد بود  روسيه قطعاً ناخوشايندۀتالفی جويان

بگيرند؟ در طول ماه گذشته، چين دو مرکز   شده توسط روسيه راتعيين ۀگان نفت تصميم به پيروی از نمونمصرف کنند

چين  آيا. تجاری بر مبنای يوان، يکی در لندن و ديگری در فرانکفورت افتتاح کرد را به منظور به انجام رساندن جريان

 .متوجه خواھيم شد زودیه ياالت متحده انجام می دھد؟ ما بھم يک حرکت مشابه را در مقابل ا

  منۀجمعبندی خالصه از مقدم

وردن می تواند دليلی بر سکوت کامل در بحث سطح باال که من به تازگی در آن ئيآيا تجزيه و تحليل باال توسط تيلور د

 شرکت کردم باشد؟

 .خورد می در سراشيبی تلوتلو دالر جھانی پترو ۀسيستم بدون پشتوان

 .من نفرت دارم که بگويم اما، به شما ھمين قدر گفتم
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