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مقـدمـه

رهبر معظم انقالب مفهوم «جنگ اقتصادی» را به دفعات در سالهای متمادی در سخنرانیهای
خود مطرح کرده بودند؛ اما برای نخستین مرتبه در جلسهی تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی
از اصطالح «جنگ تمامعیار اقتصادی» سخن بهمیان آوردند 5.برای کسانیکه با دانش نظامی
آشنایی داشته باشند ،وزن و اهمیت این مفهوم مشخص است؛ یعنی جنگی که از تمام جهات و
سطوح و در همهی الیهها کشور را درگیر کرده باشد .این جنگ درواقع رخ داده بود؛ کشور
ازیکسو با تحریمها به محاصرهی اقتصادی کشیده شده بود و از سوی دیگر ،همزمان نیز
جامعهی درگیر با مصرفگرایی ،عرضهی پول آن توسط نهادهای اقتصادی خارج از کشور و
سرپلهای نفوذ در داخل دستخوش تغییر و نوسان قرار میگرفت.
این اتفاقات تا زمستان سال  5931پیش آمد و منجر به بحرانی گسترده در قیمت ارز و طال شد.
در نتیجه رهبر انقالب به تعریف دو مفهوم «جنگ تمامعیار اقتصادی» و «مقاومت اقتصادی»
متبادر شدند .با توجه به این ،جیمز ریکاردز ،مشاور تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن در  ،CIAدر
مصاحبهای پس از گذشت چهار سال به روند «جنگ ارزی» آمریکا علیه ایران اعتراف میکند و
اتفاقات سال  5931را نتیجهی اقدامات آمریکا

میخواند2.

« 5نکتهی سوم ،تهدیدهای اقتصادی خارجی است .خب تحریمها از قبل بود ،منتها این تحریمها از حدود زمستان سال
 21تا امروز ،تبدیل شـده به جنگ اقتصادی ،دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست ،یک جنگ تمامعیار اقتصادی است که
متوجه ملت ما است».
جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی ـ  91اسفند 5929
US News: The Financial War against Iran
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با توجه به این موارد ،میتوان اینگونه بیان کرد که «جنگ ارزی» 9شکل ویژهای از جنگیدن است
که هدف دشمن با ورود به این جنگ از بین بردن ارزش پول کشور مقابل است؛ یعنی به زمین
زدن کشور حریف از طریق قدرت اقتصادی ،و بهطور اخص بهوسیلهی ابزارها و اقدامات مالی.
در این بین ،قربانی اصلی و مستقیم این جنگ تودههای مردمی هستند .جنگ ارزی ابزارهای
متفاوتی در مقایسه با جنگ سخت دارد که «ارزش پول»« ،نرخ برابری ارزها» « ،سرمایهگذاری
در انواع داراییهای مالی و اوراق بهادار» و موارد دیگر از مهمترین ابزارهای این رویارویی
محسوب میشوند.
سابقهی این جنگ به اندازهی تاریخ اقتصاد مدرن است؛ از زمانیکه «بازار» بهعنوان مبنای
اصلی نظریات اقتصادی قرار گرفت و «پول» نقش اول را عهدهدار شد و مکتبی در اقتصاد به
وجود آمد به نام «مکتب پولگرایان» .4از این دوره به بعد «پول» عالوه بر اینکه وسیلهی
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سنجش تمام کاالها محسوب میشود ،خودش یک کاال به حساب میآید و مانند کاالهای دیگر در
جایی به نام بازار سرمایه آن را به خرید و فروش میگذارند؛ از اینرو ،دارای ارزش متغیر است
و «نرخ بهرهی بانکی» یا نرخ بهرهی انواع اوراق بهادار قیمت این کاالی مدرن محسوب میشوند.
این نظریه تحت اندیشهی میلتون فریدمن 1با عنوان «سیال و کرایبدیس» 6مطرح شده است .در
افسانههای یونانی ،سیال و کرایبدیس دو اژدها هستند که خالصی از یکی ،گرفتار شدن در دام
دیگر را در پی دارد .و در نظریهی مذکور« ،سیال» نماد یک سیستم ارزی خودکار و شناور است
که ارزش آن با نرخ برابری سایر ارزها توسط «بازار» سنجیده میشود؛ حال این بازار میتواند
بهوسیلهی هژمونی دالر در اختیار آمریکا باشد و هر ارزی را که اراده کند ،دستخوش تغییر و
نوسان قرار دهد.
در سوی دیگر« ،کرایبدیس» سیستم ارزی متمرکزی است که بهوسیلهی آن ارزش ارز ملی یک
کشور توسط بانک مرکزی همان کشور تعیین میشود؛ که البته اینجا هم هژمونی دالر بهعنوان
ارز غالب جهانی میتواند نقشآفرین باشد؛ به این صورت که با سرمایهگذاری در داراییهای
3
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مالی و اوراق بهادار کشور مقابل و اجرای تصمیمات جمعی ـ برای مثال خارج کردن یکبارهی
مبالغ سرمایهگذاریشده از بازارهای مالی یا وارد کردن یکبارهی سرمایه ـ میتواند نوساناتی
جدی در ارزش پول آن کشور ایجاد

کند7.

در هر حالت ،وضعیت اقتصادی امروز جهان معلول همین نظریات و عقاید است و ربای
سیستماتیک در ساختار نظام اقتصادی مدرن اینجا خودش را نشان میدهد؛ جاییکه پول دارای
ارزش متغیر است و با هر نوسانی دچار تغییر ارزش میشود و به تبع آن تمام کاالها و خدمات
موجود در بازار نیز تغییر قیمت پیدا میکنند.
«جنگ ارزی» در این ساختار ربوی شکل گرفته است؛ ساختاری که در آن «پول» مبنای سنجش
تمام پدیدههاست و خودش نیز مستقالً واجد ارزش متغیر است .در چند سال اخیر ،عمدهی
کشورهای مطرح در حوزهی قدرتْ برای اینکه ارکان قدرت خود را در ابعاد اقتصادی حفظ کنند،
نهادهایی را در سطوح کامالً امنیتی برای سنجش و حفظ ثبات ارزش پول کشورشان ایجاد
کرده اند .در واقع ،عمالً نهادهای امنیتی ثبات نظام اقتصادی را مدیریت و کنترل میکنند .از
اینرو ،بر نهادهای اطالعاتیـ امنیتی ما نیز واجب است تا با بهکارگیری متخصصین این حوزه
که حفظ انقالب برای آنها در اولویت است ،تشکیالت الزم را ترتیب دهند و حفظ ارکان اقتصادی
کشور را در اختیار داشته باشند.
با توجه به این ضرورت ،ویراست یکم گزارش حاضر در تابستان  5931در معاونت انگیزهی
اندیشکدهی یقین ـ مرکز بررسیهای دکترینال ـ تنظیم شده و در پایگاه کدآمایی برای استفاده
عموم دردسترس قرار گرفته است.

و من اهلل التوفیق
مسئول پرونده

 5میلتون فریدمن ـ سرمایهداری و آزادی ـ نشر نی ـ ص 11
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فصل یکم

جنگ ارزی،
مخربترین ابزار جنگ اقتصادی

از بدهی تا جنگ ارزی
جهانیسازی و لیبرالیسم اقتصادی در مکزیک
مهناز رحیمی

اگر بخواهیم جنگ ارزی و تأثیر آن را بر اقتصـاد یک کشـور و زندگی مردم بررسی کنیم ،مکزیک یکی از
نمونههای بسیار مهمی است که سیاستهای جهانیسازی ،علناً در آن به اجرا درآمده است .مکزیک ازجمله
کشـورهای آمریکای مرکزی اسـت که طی سـالهای مختلف شـاهد کاهش ارزش پول ملی خود بوده است.
وقایع ســال  5334مکزیک نشــان از آن دارد که تغییرات نرخ ارز چگونه میتواند منجر به یک «جنگ ارزی»
شود.
از سـوی دیگر ،بدهی سـرسـامآور دولت مکزیک که برای ترمیم کسری تراز تجاری و بر اثر دنبالهروی از
سـیاستهای بهظاهر حمایتی سازمانهای بینالمللی رخ داده بود ،دلیل دیگری بر بحران ارزی گسترده در
مکزیک شد .مرور این وقایع نشان میدهد که چگونه بیثباتی در فضای اقتصادی یک کشور و کاهش ذخایر
ارزی آن میتواند منجر به ایجاد بحران اقتصادی در یک کشور شود.
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جنگ ارزی 2891
در سال  0791سیاستگذاران مکزیکی برای
صنعتی کردن اقتصاد از الگوی مکتب کینزی
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پیروی کردند که به دخالت دولت در بازار
میانجامید .درنتیجهی چنین اقدامی ،میزان
هزینههای دولت ،مقررات دولتی و تعداد
شرکتهای دولتی بهشدت افزایش یافتند.
باالتر بودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی
همراه با نرخ ارز ثابت سبب تقویت ارزش اسمی
پول ملی شد .افزایش تقاضای کل از افزایش
سریع هزینههای دولتی (که با افزایش صادرات
نفت تشدید شد) بر تورم مکزیک دامن زد .با در
01

نظر گرفتن نرخ ارز اسمی ثابت ،و همچنین تقویت
ارزش نرخ واقعی ،قیمت نسبی کاالها و خدمات
مکزیک افزایش یافت .قیمت واقعی پزو7ـ واحد
پول ملی مکزیک ـ در سال  0781در مقایسه با
سال  0781حدود  01درصد شد و کسری تراز
حساب جاری افزایش یافت.
با توجه به این اتفاقات ،کسری فزاینده حساب جاری این کشور نیاز به استقراض از بازارهای بینالمللی را در بین
سیاستگذاران اقتصادی مطرح میکرد .در نسبت با این موضوع ،سرمایهگذاران بینالمللی هم تمایل به اعطای وام را
به کشور مکزیک داشتند و بسیاری از بانکها بر این باور بودند که سودآورترین فرصت اعطای وام در کشورهای
درحالتوسعه است .با توجه به رفتارهای سوداگرانه در بازارهای مالی در دهه  0791این بانکها ،وجوه را به بانکهای
آمریکای التین و آسیا واریز کردند .از دیدگاه سوداگرایانهی بانکها ،نفتخیز بودن مکزیک ریسک اعطای وام به آن
کشور را کاهش میداد؛ بنابراین دولت مکزیک و شرکتهای دولتی در مکزیک مشکلی در دریافت وام از بازارهای
بینالمللی نداشتند و اسراف در هزینههای دولتی به قوت خود باقی ماند .از اینرو ،سرمایهگذاران بینالمللی انتظار
کاهش بیشتر ارزش پول ملی مکزیک را داشتند .کشورهای استعمارگری چون آمریکا از تورم باال به ستوه آمده و به

Keynesian Economics
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اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی روی آوردند و در این راستا نرخ بهرهی خود را افزایش دادند .با توجه به اینکه
ایاالتمتحده صاحب بزرگترین اقتصاد جهان است ،تاثیرات تغییر نرخ بهرهی آمریکا ،بر اقتصاد بینالمللی کم نیست.
در نتیجه افزایش نرخ بهره توسط فدرالرزرو ،سرمایههای خارجی از مکزیک خارج شده و در جستجوی بازده بیشتر به
آمریکا وارد شدند .چنین اتفاقی در گام نخست به کاهش ارزش پزو انجامید .عالوه بر این ،آمریکا و کشورهای دیگر
خریدهای بینالمللی نفت و سایر منابع طبیعی خود را نیز کاهش دادند .در اواسط سال  0780قیمت نفت و درنتیجه
درآمدهای صادراتی مکزیک کاهش یافت؛ اما دولت مکزیک همچنان سیاست گرفتن وامهای بانکی کوتاهمدت را ادامه
میداد .در این بین ،مسئوالن اقتصادی این کشور به این نتیجه رسیده بودند که انباشت بدهیهای خارجی مکزیک
بیش از ارز خارجی الزم جهت بازپرداخت آنها خواهد بود .لذا ،در پاسخ به انتظار کاهش ارزش پزو (از سوی سرمایهگذاران
خارجی و تخفیف نگرانیهای آنها) و همچنین بهبود کسری تراز پرداختهایشان ،ذخایر ارز خارجی شروع به کاهش
کرد.
طی سالهای باقیمانده دهه  ،0781شماری از کشورهای آمریکای التین (نظیر برزیل و آرژانتین) نیز قادر به بازپرداخت
وامهای خارجی خود نبودند .دولتهای کشورهای بهاصطالح توسعهیافتهای مانند آمریکا از نکول 01برخی کشورهای
بدهکار که میتوانست موجب ورشکستگی بانکهای بزرگ اروپایی و آمریکایی شود ،احساس نگرانی کردند .برای
جلوگیری از بروز فاجعه« ،صندوق بینالمللی پول» 00و «بانک جهانی» 01بهصورت مشترک طرحهایی را با هدف تعدیل
ساختار اقتصادی کشورهای مورد نظر در قالب بستههای حمایتی تدوین کردند .مکزیک از اجبار طلبکاران خارجی برای
تعقیب سیاستهای تضعیفکننده اقتصاد خود بهشدت ناراحت بود؛ اما به دلیل نیاز به پول خارجی که در قالب وامهای
جدید تأمین میشد ،مجبور بود که با بستههای تعدیلی موافقت کند.
در اواخر سال  ،0789دولت نرخ مبادلهی پزو را به دالر ثابت کرد؛ این کار به معنای اجبار به اتخاذ سیاستهای پولی
انقباضی جهت مقابله با تورم بود 03.این امر نقطه آغازین دوره اصالحات اقتصادی (شامل کاهش کسری بودجه دولت
و کاش نقش دولت) را در مکزیک رقم زد؛ که با پیادهسازی «مکتب اقتصادی فریدمن» 04اجرایی شد .کاهش نقش
دولت ،مستلزم خصوصیسازی بسیاری از شرکتهای دولتی ،کاهش محدودیتهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی،
حرکت به سمت تجارت بینالمللی آزاد و اجازه سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتر است.
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 :Default 10عدم توانایی در پرداخت بدهی
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 03در نظام ارزی ثابت همراه با تحرک سـرمایه ،دولتها نمیتوانند هر زمان که مایل باشند عرضهی پول خود را افزایش دهند .در نظام ارزی ثابت،
یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شـود .در این نظام معنای مدیریت ارزی یعنی اینکه هر زمان وضعیت قیمت ارز در
بازار نسبت به رابطه تعریف شده تغییر کرد ،بانک مرکزی باید مداخله کند تا دوباره همان رابطه قبلی برقرار شود.
Chicago school of economics
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جنگ ارزی 2881
در سال  0774تغییرات مهم در سیاستهای پولی آمریکا (با افزایش نرخ بهره) همراه با تحوالت سیاسی غیرمنتظره در
مکزیک ،موجب خروج عمدهی سرمایه و کاهش ذخایر ارزی شد .در سالهای قبل از بحران ،نرخ بهره در مکزیک
باالتر از آمریکا بود؛ بنابراین ،منابع دالری قابلتوجهی از آمریکا به سمت مکزیک سرازیر میشد .به دلیل افزایش نرخ
بهره در آمریکا از بهار سال  ،0774ورود منابع مالی کوتاهمدت از آمریکا به مکزیک متوقف شد؛ لذا با توجه به اتکای
مکزیک به این منابع خارجی ،عمالً اقتصاد مکزیک در تأمین منابع ارزی الزم با مشکل روبهرو شد.
از سوی دیگر ،در سال  0774و همزمان با یک شورش مسلحانه علیه دولت وقت ،کاندیدای حزب انقالب نهادی
مکزیک ،لوئیس کلوزیو  06که رئیسجمهور وقت آن را تعیین کرده بود ،پیش از انتخابات به قتل رسید؛ که معنای آن
برای سرمایهگذاران بیثباتی سیاسی مکزیک بود و منجر به خروج سرمایهها از مکزیک شد .همزمان ،عالقهی
سرمایهگذاران برای خرید پزو در بازارهای بینالمللی نیز افت کرد .هرچند قرار نبود در دوران رئیس جمهور جدید،
کاهشی رسمی در ارزش پزو اتفاق بیفتد .اما همین عوامل منجر به آن شد که رسماً بسیاری از سرمایهگذاران خارجی
و خود مکزیکیها ،اقدام به تبدیل داراییهای خود به پساندازهای ارزی کنند .کاهش خرید پزو ،خروج سرمایهها از
مکزیک و تبدیل داراییها به دالر ،شرایط را برای بانک مرکزی مکزیک برای حمایت از نرخ ارز ثابت با توجه به کاهش
ذخایر ارزی سخت کرد .این امر منجر به آن شد که هرچند دولت جدید قول داده بود تا نرخ ارز ثابت را ادامه دهد،
چندی بعد از رسیدن به قدرت رسماً نرخ ارز شناور را در دستور کار اقتصادی قرارداد .همین امر و شناور کردن نرخ ارز
منجر به آن شد که پزو در عرض یک هفته نیمی از ارزش خود را در برابر دالر از دست بدهد.
با اعالم این تصمیم دولت ،انتظارات جامعه بهطورکلی تغییر کرد و مردم به این باور رسیدند که در روزهای آینده ممکن
است کاهش ارزش پزو با توجه به شناور شدن نرخ ارزی بازهم بیشتر و بیشتر شود؛ بنابراین ،عمالً پیام غلطی که این
تصمیم به جامعه داد این بود که برخیها سعی کنند داراییهای محلی خود را تبدیل به ارز کنند .بهطور مثال خیلی از
اشخاصی که اوراق قرضه دولتی را با فرض هر دالر معادل  4پزو خریده بودند ـ بهویژه خارجیان ـ اوراق خود را نقد
کرده و با پول آن ارز خریدند .این پدیده در کنار کاهش ورود سرمایههای خارجی از آمریکا به مکزیک و همچنین
افزایش تعهدات سررسید شده بخش خصوصی مکزیک به خارج ،درمجموع باعث شد هجوم به بازار ارز مکزیک تشدید
شود .در نتیجه ،قربانی اصلی این «جنگ ارزی» ،پول ملی مکزیک بود که درهمشکسته شد و بحران پزو یا بحران
مالی مکزیک را به وجود آورد .بعد از شروع جنگ ارزی در مکزیک ،نرخ برابری پزو و ارزهای خارجی بهشدت به
همریخت؛ بهطور مثال هر دالر معادل  921پزو معامله میشد و هرلحظه انتظار میرفت وضعیت بدتر از این نیز بشود.
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یک اقدام دیگری که مقامات پولی مکزیک در سطح استراتژیک به اشتباه مرتکب شدند ،این بود که بهموجب آن امکان
کاهش ذخایر ارز خارجی وجود داشت و افراد غیرمقیم نیز مجاز به تعویض اسناد خزانه ارزشگذاری شده برحسب پزو
با اسناد خزانه ارزشگذاری شده برحسب دالر بودند .با توجه به اینکه نظام ارزی مکزیک از نوع نظام ارزی ثابت بود،
بنابراین انتشار اوراق خزانه دولتی مکزیک عمالً نوعی تعهد ارزی نیز محسوب میشد؛ بهخصوص اینکه خارجیان نیز
اجازه داشتند این نوع اوراق قرضه را خریداری کنند .درنتیجه ترکیب بدهی دولت در دست خارجیان به میزان قابلتوجهی
تغییر کرد .در دسامبر  ،0773معادل  91درصد اوراق ارزشگذاری شده برحسب پزو و  31درصد برحسب دالر بود که
این ترکیب در دسامبر  0774عوض شد ،بهگونهای که اوراق ارزشگذاری شده برحسب پزو معادل  01درصد و اوراق
ارزشگذاری شده برحسب دالر معادل  89درصد بود 08.این تغییر قابلتوجه مبین ترس سرمایهگذاران از پایدار نبودن
نرخ ارز و درنتیجه افزایش تمایل آنها به نگهداری اوراق ارزشگذاری شده برحسب دالر بود.
الزم به یادآوری است از اواسط دهه  0781سطح قیمتهای کاالهای تولیدی در مکزیک نسبت به قیمتهای آمریکا
 41درصد افزایشیافته بود ،درحالیکه در نرخ تبدیل این دو ارز تعدیلی انجام نگرفته بود .در پایان سال  0774مکزیک
با کسری تجاری  09میلیارد دالری مواجه شد که معادل  6درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود .در همین دوره
01

میزان بدهیهای دولت هم افزایش یافته بود .درنهایت دولت مکزیک مجبور شد به کاهش رسمی ارزش پزو اقدام کند.
همچنین ارزش کل بورس اوراق بهادار مکزیک برحسب دالر اساساً به دلیل افت پزو و کاهش قیمت سهام بهسرعت
کاهش یافت.
بدین روی میتوان گفت کاهش ذخایر ارز خارجی و افزایش بدهیهای کوتاهمدت دولتی ارزشگذاری شده برحسب
دالر یکی از اساسیترین اشتباهات استراتژیک دولت مکزیک محسوب میشود .چراکه این اوراق ماهیت بسیار
کوتاهمدت داشتند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه بدهیها برحسب دالر ارزشگذاری شده بودند در صورت کاهش
ارزش پول مکزیک ،مقامات این کشور قادر به تغییر ارزش این بدهیها نبودند .درواقع ،از یکسو با توجه به آنکه
بدهیها برحسب دالر ارزشگذاری شده بودند مقامات مکزیک نمیتوانستند برای بازپرداخت بدهیهای خود به چاپ
پول متوسل شوند .از سوی دیگر با توجه به اینکه موجودی این اوراق در اواسط سال  0774بیش از ذخایر ارز خارجی
بود (و طی زمان نیز بر این شکاف افزوده میشد) نمیتوانستند این بدهیها را از طریق ذخایر ارزی بازپرداخت کنند.
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 07تجربه بحران ارزی مکزیک ،همان

مهار بحران
در صدر کشورهایی که از سرایت بحران مالی مکزیک آسیبدیده بودند آمریکا قرار داشت که در چارچوب «پیمان نفتا»
با مکزیک کار میکرد .بسیاری از شرکتهای آمریکایی که به مکزیک اعتبار داده بودند با بحران پزو بایستی از مطالبات
خود چشم میپوشیدند؛ بنابراین بحران مالی پزو میتوانست به اقتصاد آمریکا و حتی کانادا نیز ضربه بزند .به همین
دلیل ،صندوق بینالمللی پول و آمریکا به مکزیک وام دادند .به اینگونه که ایاالتمتحده در قالب تعهدات نفتا بهسرعت
شروع به خرید پزو در بازارهای بینالملل کرد و وامهای تضمین سرمایهگذاری را در اختیار دولت مکزیک قرارداد .الزم
به ذکر است در سال  0776پس از مهار بحرانْ ارزش هر دالر آمریکا در حد  6پزو تثبیت شد و آرامشی موقتی مجدداً
به اقتصاد مکزیک بازگشت.

قرارداد نفتا
«معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی» 11موسوم به نفتا یک منطقه بزرگ تجاری در آمریکای شمالی را در برمیگیرد.
قرارداد نفتا در سال  0774میان آمریکا ،کانادا و مکزیک بسته شد .طبق این موافقتنامه تمام محدودیتهای تجارت
و سرمایهگذاری میان کانادا ،مکزیک و آمریکا در مدت  01سال بهتدریج از بین میرفت .اکثر تعرفههای تجارت
محصوالت کشاورزی میان آمریکا و مکزیک بهسرعت برداشته شد و تعرفه  6درصدی محصوالت کشاورزی (شامل
ذرت ،شکر و برخی میوهها و سبزیها) در مدت  01سال برداشته شد .تعرفه خواربار و منسوجات قرار بود در مدت ده
سال در هر سه کشور حذف شود .مکزیک قرار بود بخش مالی خود را به روی سرمایهگذاری آمریکا و کانادا بگشاید و
تمام محدودیتها تا سال  1119برداشته شود.
نفتا مبتنی بر «سیاست درهای باز اقتصادی» در طی این سالها ،سود سرشاری را نصیب شرکتهای چندملیتی نمود.
در ابتدا گفته میشد که :نفتا آنقدر رفاه به وجود میآورد که از بین رفتن حمایتهای اجتماعی ناشی از اصالحات
اقتصادی را برای مردم عادی جبران خواهد کرد .سرمایهگذاران خارجی ،مکزیکوسیتی را به یکقطب اقتصادی تبدیل
خواهند نمود ،کارگران فقیر این شهر به مصرفکنندگان طبقه متوسطی تبدیل خواهند شد که کاالهای آمریکایی و
کانادایی مصرف میکنند و شغلهای بیشتری در این کشورها ایجاد خواهد شد.
این پیمان به مردم ایاالتمتحده ،مکزیک و کانادا ،بهعنوان «حذف تعرفههای گمرکی بر روی کاالهایی که از مرز
این سه کشور عبور میکنند» معرفی شد ،اما کارکرد نفتا غیر از این بود .وزیر خارجه مکزیک گفته است «نفتا،
توافقنامهای برای مردم ثروتمند و قدرتمند است و منافع مردم عادی در هر سه کشور را تأمین نمیکند.

)North American Free Trade Agreement (NAFTA
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پال مارتین ،10نخستوزیر پیشین کانادا ،در مقالهای مطرح کرد :نفتا عبارت است از «تأسیس سیستمی برای حفاظت
سرمایهگذاران» .نفتا درواقع مدلی برای اداره اقتصاد جهانی به شیوه نئولیبرالی است 11.این پیمان تنها از یک پدیده
حمایت میکند و آن ،شرکتهای تجاری هستند؛ این شرکتها توسط نفتا در برابر دولت حمایت میشوند .از اینرو،
میتوان آن را پیادهسازی مکتب فریدمن در این کشورها دانست.
رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات (که استراتژی نفتا بود) شامل آن دسته از صنایع مکزیکی نبود که به سرمایهگذاران
داخلی فروختهشده بود .این قرارداد ،وابستگی غذایی مکزیک به آمریکا را تضمین کرده است .قبل از پیمان نفتا،
کشاورزان مکزیکی محصوالت غذایی نظیر ذرت و گندم تولید میکردند .نفتا ،کشاورزی مکزیک را به سمت کشت
محصوالت صادراتی هدایت کرد و کشاورزان فقیر را کوچاند .در مقالهای در مجله نیویورکتایمز آمده است که:
«دهها هزار نفر از کشاورزان مکزیک ،قطعات کوچک زمینهای پدریشان را ترک کردهاند .قرارداد نفتا ،قیمتهای محصوالت
کشاورزی را تنظیم کرده و اجازه نمیدهد دولت مکزیک ،از تولیدات کشاورزی داخلی حمایتهای الزم را به عمل آورد،
درصورتیکه دولت آمریکا از کشاورزان آمریکایی ،همان حمایتها را به عمل

میآورد13».

Paul Martin
?The Nation: NAFTA at 10; where do we go from here
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دریکی از بندهای قرارداد نفتا آمده است که دولتها نمیتوانند با شرکتهای خصوصی کشور دیگر ،در زمینههای
معینی سرمایهگذاری مشترک کنند ،بلکه شرکتهای خصوصی ،باید با یکدیگر در آن زمینهها وارد معامله شوند .این
مسئله بهنوعی ،دولتها (بهخصوص دولت کانادا و مکزیک) را وادار میکند که بسیاری از صنایع را که جنبه عمومی
دارند (نظیر انرژی ،آب ،بیمارستانها ،آموزشوپرورش و )...به بخش خصوصی واگذار کنند که پیروی محض از
سیاستهای تجویزشده «مکتب فریدمن» است .حتی یکبند از این موافقتنامه بر مبنای حقوق انسانی و مدنی مردم
نیست .شاید مشخصترین نمونهی آن ،بخش یازدهم قرارداد نفتا باشد که اجازه میدهد سرمایهگذاران ،درصورتیکه
موسسه آنها متحمل ضرر شود ،حکومتها را تحت تعقیب قرار دهند؛ اما متقابالً مردم این حق را ندارند ،حتی اگر
به قیمت جان و سالمت خود و فرزندانشان یا نابودی محیطزیست طبیعیشان ،تمام شود.
تنها مفهومی که رشد تولید و سقوط دستمزد ،در خود دارد؛ سود سرشاری است که نصیب شرکتهای چندملیتی و
انحصارت آمریکایی و کانادایی میشود .این همان چیزی است که نفتا و چنین موافقتنامههایی ،برای آن به وجود
آمده است .اساس واقعی برنامه جهانیسازی بهگونهای تنظیمشده است که سود شرکتهای چندملیتی را از طریق
پایین آوردن دستمزد ،باال ببرند و مالیات این شرکتها را کم کنند؛ به این شرکتها اجازه میدهد قوانین حفظ
محیطزیست را رعایت نکنند و حقوق کارگران را کاهش دهند .درواقع ،این قرارداد و سایر قراردادهای مشابه ،برای
تسهیل گردش آزاد سرمایه در جهان و یا «برداشتن هرگونه مانعی بهمنظور گردش آزاد سرمایه» است.
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بر اساس توافقنامه نفتا ،تقریباً همه تعرفههای گمرکی میان کشورهای آمریکا ،مکزیک و کانادا لغو شد .رئیسجمهوری
وقت مکزیک به هنگام امضای این توافقنامه مدعی شده بود ،نفتا سبب جذب سرمایهگذاری و درنتیجه بهبود اوضاع
اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال برای میلیونها مکزیکی خواهد شد.
درواقع پیشبینی مقامات مکزیکی در ظاهر درست از کار درآمد و با پیوستن به نفتا ،مکزیک در اوایل دههی  0771با
توجه به هزینه پایین نیروی کار ،در جایگاه موفقترین کشورها ازنظر جذب سرمایهگذاری خارجی قرار گرفت اما آن
روی دیگر سکه حکایتی متفاوت داشت .هرچند ساخت کارخانههای آمریکایی در مناطق مرزی مکزیک سبب اشتغالی
زایی شد اما ازآنجاییکه کاالهای مکزیکی توان رقابت با کاالهای آمریکایی را نداشت ،بسیاری از واحدهای تولیدی
این کشور ورشکسته و درنتیجه صدها هزار نفر بیکار شدند .عالوه بر این با توجه به بحران اقتصادی در چند سال
گذشته ،آمریکا با محدود کردن واردات و تأکید بر خرید کاالی آمریکایی ،عمالً مفاد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای
شمالی را رعایت نمیکند و تالش دارد با حمایت از تولیدات داخلی ،اقتصاد خود را از بحران نجات دهد.
مارک وایزبرگ ،11از مدیران مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی در واشنگتن ،با اشاره به نتایج سوء امضای توافقنامه
نفتا برای مکزیک معتقد است یکی از اصلیترین علتهای توقف رشد اقتصادی در مکزیک پس از امضای این قرارداد،
14همان
Mark Weisbrot
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وابستگی شدیدی است که اقتصاد مکزیک به اقتصاد ایاالتمتحده با امضای آن پیداکرده است ،بهگونهای که لرزهها
و پسلرزههای تمامی بحرانهای اقتصادی ایاالتمتحده در سالهای اخیر نظیر ورشکستگی بازار سهام در سالهای
 1111تا  ،1111بحران اقتصادی سال  ،1110ترکیدن حباب بازار مسکن و همچنین بحران شدید اقتصادی سال 1117
بیش از هر جای دیگری در منطقه در مکزیک تأثیرگذار بوده است.
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مخالفان نفتا
مخالفت با نفتا در هر سه کشور ،عمدتاً ریشه در ملیگرایی اقتصادی و سیاسی دارد .دلیل اصلی اینکه این پیمان بیشتر
مواقع با مخالفت کنگره در آمریکا مواجه میشود ،انتقال شغلهای آمریکاییها به مکزیک است .مخالفان کانادایی نیز
نفتا را موجب آمریکایی شدن فرهنگ کانادا میدانند .در مکزیک ریشه اصلی مخالفتها به بیاعتمادی تاریخی مردم
این کشور به امپریالیسم یانکیها برمیگردد .وقتی مبارزه با نفتا آغاز شد ،گروههای مخالف یا روی مسائل داخلی
خودشان تأکید کردند یا فعالیتهایشان را روی مبارزه با دیگر سازمانهای جهانی مانند منطقه ویژه تجاری آمریکا یا
02

دور جدید مذاکرات سازمان تجارت جهانی متمرکز کردند.

19

پیامدهای منفی نفتا از دیدگاه بعضی تحلیلگران
از نظر برخی تحلیلگران ،این قرارداد واجد پیامدهای منفی زیر است:
این موافقتنامه به شرکتهای تازهتأسیس آمریکایی در مکزیک اجازه داده است تا بازارهای محلی را در اختیار گرفته
و با بیرون کردن شرکتهای تجاری کوچک از منطقه ،تشکلهای کارگری را از میان بردارند .درواقع این امر
بهاینترتیب اتفاق افتاد که برخی از کارخانههای آمریکایی به دلیل باال بودن قیمت تمامشده محصوالت خود در آمریکا،
قادر به ادامه فعالیت در کشور خود نبوده و بهناچار کارخانههای مزبور را به بازارهای ارزانقیمت مکزیک منتقل نمودند.
بدین ترتیب شغلهای با دستمزد باال در آمریکا از بین رفت و هزاران شرکت کوچک مکزیکی در رقابت با شرکتهای
تازه تأسیس آمریکایی در خاک مکزیک تعطیل شد و بازار مکزیک از نیروهای متخصص ارزانقیمت پر شد .در پی این
امر ،کشاورزان و توزیعکنندگان خردهپای زیادی در مکزیک دچار ورشکستگی شده و عده زیادی از دهقانان دچار وضع
فالکتباری شدند .این وضعیت ،بیشترین سود را نصیب شرکتهای تولیدی مستقر در مکزیک (شرکتهای آمریکایی)
نمود؛ زیرا با تولید کاالهای ارزانقیمت ،شرکتهای آمریکایی ،قادر به رقابت هرچه بیشتر با رقبای خارجی شدند و
توانستند بازارهای جدیدی را به دست آورند.

Common Dreams: NAFTA: 20 Years of Regret for Mexico
?The Nation: NAFTA at 10; where do we go from here
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این موافقتنامه در عمل قوانین و مقرراتی را که بهنوعی باعث محدود شدن فعالیت سرمایهگذاران بخش خصوصی
میشود ،لغو نموده و تمامی خدمات دولتی را به دلیل گرفتن فرصت از بخش خصوصی به حالت تعلیق درآورد .در این
حالت با جریمه بیمارستانهای دولتی ،توان آنها را به جرم گرفتن بازار از دست بیمارستانهای خصوصی ،محدود کرد
و سیستمهای آبرسانی دولتی ،مدارس و کتابخانههای متعلق به دولت را به دلیل محدود نمودن فعالیتهای بخش
خصوصی مقصر دانست.
در این نوع موافقتنامهها شرکتهای بزرگ و دولتهای دستنشانده به بهانه آزادسازی اقتصاد جهانی ،آگاهانه تمامی
نظارتهای مردمی را بر کسبوکار از بین میبرند.
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جنگ ارزی ،نفتا و خصوصیسازی در مکزیک
در  ،0774سالی که پیمان نفتا اجرایی شد ،همان سالی بود که مکزیک درگیر یک جنگ ارزی بود .شرط آمریکا برای
نجات مالی مکزیک خصوصیسازیهای پیاپی بود ،بهطوریکه مجله «فروبز» 17اعالم کرد که از دل این فرایند
خصوصیسازی ،بیستوسه میلیارد بیرون آمدند .یکی از مهمترین برنامههای نئولیبرالیسم در مکزیک ،خصوصیسازی
است که بعد از اجرای قانون نفتا ،ابعاد بیسابقهای یافته است .در این میان ،سرمایهداران مکزیکی هم که روابط
خوبی با دولت دارند ،سودهای سرشاری میبرند.
روند این خصوصیسازی در همهی کشورهایی که برنامههای صندوق بینالمللی پول را پیاده میکنند ،تقریباً یکسان
است؛ یا به بهانهی عقبماندگی تکنولوژیکی و ممانعت از آلودگی محیطزیست ،پای شرکتها وانحصارات بزرگ را
باز میکنند یا اول شرکت و نهاد اقتصادی را بدهکار میکنند ،سپس آنرا خصوصی می کنند ودر نهایت منجر به
تعطیلی شرکت و یا تعدیل نیرو میشود که سبب بیکار شدن تعداد زیادی از مردم میشود .شاید بتوان مکزیک را
آزمایشگاه خصوصیسازی بیرویه دانست که به لطف وجود مافیای پرقدرت وابسته به امپریالیسم ،مردم قربانی
جهانیسازی میشوند.
آنچه از مکزیک میتوان آموخت نسبتاً روشن است .برای پیشبینی آنکه فوران بعدی میلیاردرها در کجا خواهد بود،
به دنبال کشورهایی بگردید که «سیاست درهای باز» را اعمال میکنند و بازارهایشان را میگشایند .این بحران ارزی
به نحوی بیسابقه دروازههای مکزیک را به روی مالکیت خارجی نیز گشود :در سال  ،0771تنها یک بانک مکزیک
متعلق به بیگانگان بود ،اما در سال  ،1111بیستوچهار بانک از مجموع سی بانک دست خارجیها بود 31.در پی این
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بحران ،آمریکا یک وام  14میلیارد دالری به مکزیک داد و در مقابل ،کنترل سیستم مالی آن کشور را در اختیار گرفت.
درآمدهای نفتی مکزیک وثیقهی پرداخت آن وام بود.
در کل عوامل اصلی در بروز بحران مالی مکزیک را میتوان بهصورت زیر طبقهبندی کرد:
کاهش نرخ بهره کوتاهمدت در آمریکا و توقف ورود منابع مالی خارجی کوتاهمدت از آمریکا به مکزیک.
کمبود ذخایر ارزی دولت مکزیک.
تبدیل یکباره نظام ارزی ثابت بهنظام ارزی شناور
خصوصیسازی گسترده بهنحویکه بسیاری از شرکتهای داخلی به تملک خارجیها درآمدند که ناشی از پیروی از
مکتب اقتصادی فریدمن است.
پیروی از سیاستهای صندوق بینالمللی پول
افزایش بدهیهای کوتاهمدت دولتی
حرکت به سمت تجارت بینالمللی آزاد
از میان برداشتن موانع حمایتی از سر راه واردات
01

حذف محدودیتها برای سرمایهگذاری خارجی
تغییر انتظارات فعاالن اقتصادی مکزیک به کاهش بیشتر ارزش پول ملی مکزیک در آینده نزدیک و هجوم برای
تبدیل داراییهای محلی به ارز.

01

جمعبندی
دولت مکزیک در هر دو جنگ ارزی به منظور مقابله با بحران ،ابتدا با افزایش نرخ بهره سیاست پولی انقباضی را اتخاذ
کرد .بهطور خالصه طبق نمودار نتایج آثار اقتصادی جنگ ارزی مکزیک ،باید گفت که افزایش شدید نرخ بهره درنتیجه
اتخاذ سیاست پولی بسیار انقباضی آثار مخرب بسیاری بر اقتصاد مکزیک داشت ،بهگونهای که کاهش شدید مخارج
دولتی سبب کاهش تولید و اشتغال شد که خود دلیلی برای اثبات ناکارآمدی مکتب اقتصادی فریدمن است.
در گام دوم ،دولت مکزیک با کاهش ارزش پزو در برابر دالر ،قیمت کاالهای وارداتی را افزایش داد .با توجه به آنکه
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکزیکی بهسرعت خریدهای خود را از کاالهای وارداتی کاهش ندادند ،بهناچار خرید
تولیدات ساخت داخل کاهش پیدا کرد .در نسبت با این موضوع ،در اقدام قبلی تشدید افزایش نرخ بهره ،تقاضای کل
مکزیک را کاهش داده بود .عالوه بر این ،سبب شد کارگران مکزیکی خواستار افزایش دستمزد باشند .درنتیجه بسیاری
از تولیدکنندگان مکزیکی با افزایش هزینههای تولید مواجه شدند که منجر به تورم باال و کاهش تولید شد.
ازآنجاکه در دهه  0791تورم مکزیک بیشتر از آمریکا بود و با توجه به نرخ ارز اسمی ثابت مکزیک ،نرخ ارز واقعی
01

افزایش یافت .این افزایش به معنای گرانتر شدن متوسط قیمت کاالها و خدمات مکزیک در مقایسه با آمریکا بود که
ماحصل آن کاهش صادرات کاال و خدمات مکزیک و افزایش واردات آن و گسترش کسری حساب_جاری بود .درنهایت
تصور سرمایهگذاران بین المللی عدم توانایی مکزیک نسبت به بازپرداخت تعهداتش بود که سبب کاهش ارزش پزو و
تبدیل پزوهای نگهداری شده به دالر شد؛ و در نهایت به کسری تراز پرداختها در مکزیک دامن زد .به دلیل تبدیل
پزو به دالر توسط سرمایهگذاران خارجی ،مازاد عرضهی پزو در بازار ارز با نرخ ثابت بهوجود آمد .دولت به منظور حفظ
ارزش پزو با استفاده از ذخایر ارزی درصدد مداخله در بازار ارز برآمد .در حقیقت با کاهش ذخایر ارز خارجی دولت
مکزیک ،انتظارات کاهش ارزش پزو قوت گرفت و سرمایهگذاران بینالمللی بهسرعت از بازار خارج شدند .درنهایت،
دولت اعالم کرد که ذخایر کافی برای دفاع از پزو در نرخ ثابت را ندارد و ناگزیر از کاهش ارزش آن است.
آمریکا در تمام «جنگهای ارزی» از دالر بهعنوان سالح استفاده میکند و در نظر دارد کشورهای رقیب را از این طریق
به زمین بزند؛ باید گفتمان جامعه را به سمت شناخت جنگ ارزی سوق دهیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را در تکانهها حفظ
کرده و پیش ببریم .از اینرو ،نگاهی به تجربههای کشورهای مختلف در حوزهی جنگ ارزی ازجمله مکزیک ،میتواند
راهگشای عمل سیاستگذاران و تصمیمسازان جهت اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب باشد .همچنین به ما کمک
میکند که از تصمیمها و تجارب آنها درس بگیریم و اشتباهات استراتژیک آنها را تکرار نکنیم.

نقش صندوق بینالمللی پول در جنگ ارزی آرژانتین
مهناز رحیمی

آرژانتین ،نمونه عینی تبعیت محض و بیکموکاسـت از سـیاسـتهای نئولیبرالی اسـت که سـرنوشت آن
امروز در مقابل چشـمان دیگر کشـورها قرار دارد .این تصـور که همهی مرزهای اقتصاد را باید برداشت و
اقتصـاد را به «دست نامرئی» بازار آزاد سپرد تا توسعه حاصل شود و همچنین با اجرای «سیاست درهای
باز» سـرمایهگذاری خارجی رقم خورده و با انتقال تکنولوژی راه صدسالهی یک کشور ،یکشبه طی شود،
توهمی است که گرفتار شدن به آن ،شکستهای غیرقابل جبرانی را برای هر کشوری در پی خواهد داشت.
با توجه به این ،ثمرهی تعامالت آرژانتین با کشـورهای توسعهیافته تا سال  5394بدهی  61میلیارد دالری
بود .بدهیی که سعی میشد در تعامل بیشتر با سازمانهای بینالمللی به اجرای طرحهای اقتصادی دیگری
بیانجامد که نتیجتاً تملک شـرکتها و بنگاههای داخلی توسـط اتباع خارجی ،باع خروج سرمایه بیش از
میزان ورود آن به این کشـور شـد .جهش در واردات مصرفی ،از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط
داخلی ،افزایش فقر و بیکاری ،رکود دسـتمزدها ،بیثباتی اشتغال و تورم  52هزار درصدی نتیجه این اقدام
بود.
مهمترین درسی که استراتژیستها میآموزند تاریخ است و باالترین سواد در فرد استراتژیست باید سواد
تاریخی باشد .در مقالهی پیشِ رو نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصادی کشور آرژانتین میاندازیم؛ کشوری که
صدمات فراوانی را از «جنگ ارزی» توسط کشورهای مستکبر ،خصوصاً آمریکای جنایتکار دیده است.
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یکی از کشورهایی که در تاریخ  61سالهی خود
استراتژی اقتصادیش را مبتنی بر اصول «اقتصاد
لیبرال »0تعریف کرده ،کشور آرژانتین است .این کشور
امروز در بحران اقتصادی به سر میبرد؛ بحرانی که
سوابق تاریخی نیز داشته است .ریشهی بحران
اقتصادی فعلی آرژانتین را باید در استراتژیهای
اقتصادی گذشته این کشور جستجو کرد و مهمترین
علت بحران را میتوان در تعامل آرژانتین با صندوق
بینالمللی پول 1و بانک جهانی 3دانست .فرضیهی
مقاله این است که تکیه محض بر نسخههای نهادهای
مالی بینالمللی بهویژه بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول ،بحران اقتصادی فعلی را برای آرژانتین
21

در پی داشته است؛ بحرانی که ریشه در اعتماد به
آمریکا و نهادهای بینالمللی تحت سلطهی او دارد.
تا قبل از بحران جهانی اقتصاد در سال  ،0717کشور
آرژانتین با ذخایر سرشار طبیعی همراه با رشد پایینِ
جمعیت و تولید محصوالت کشاورزی به میزان زیاد برحسب درآمد سرانه یکی از باالترین استانداردهای سطح زندگی
را دارا بود .بعد از این بحران ،بر اثر رکود در بخش کشاورزی و افت صنایع و کاهش رقابت در این زمینه ،رشد اقتصادی
این کشور نیز کاهش یافت .در مقایسه با سایر کشورهای منطقه چون برزیل و مکزیک ،این کشور (بهویژه در دههی
 )61از اهمیت کمتری برخوردار شد.
متعاقباً ،در دورانی که آمریکا پرچم حمایت از «تجارت آزاد» را برافراشته بود و آن را بهعنوان تنها مسیر توسعه به
ملتهای جهان توصیه میکرد ،4در دوران حاکمیت نظامیان ،اقتصاد آرژانتین بر پایه سیاست «بازار آزاد »1و «تجارت
آزاد» پیریزی شد و این ،آغاز بدبختیهای آرژانتین بود .سرانجام دیکتاتورهای حاکم در این کشور با این استدالل که
افزایش واردات ضمن مرتفع ساختن بحران ناشی از بحران بزرگ دهه  ،0731موجب خواهد شد به سبب رقابت با
تولیدات خارجی ،کیفیت محصوالت داخلی نیز افزایش یابد ،برنامه کاهش محدودیتهای گمرکی را اجرا کردند؛
1

Liberal Economy
)International Monetary Fund (IMF
3
World Bank
4
http://millercenter.org/
5
Free Market
2

درنتیجه ،واردات افسارگسیخته ،ضایعات و صدمات جبرانناپذیری را بر صنایع داخلی آرژانتین وارد ساخت .متقابالً
سیاستهای اقتصادی تعقیب شده دهه  41و  11که نجات صنایع کشور را در اولویت خود قرار داده بود ،باعث شد
بسیاری از کشاورزان از روستاها و نواحی کشاورزی به شهرها مهاجرت کنند تا بهمنظور شکوفایی در صنعت این کشور
مورد استفاده قرار گیرند .این امر متضمن خساراتی به بخش کشاورزی بود بهطوریکه صادرات کشاورزی آرژانتین را
که بعد از جنگ جهانی دوم رونق یافته بود ،دچار بحران کرد .آنچه در این مدت حاصل شد رکود بیسابقه در بخشهای
مولد اقتصاد آرژانتین و تضعیف رابطه مبادله این کشور در بازرگانی بینالمللی بهویژه در زمینهی محصوالت کشاورزی
بود ضمن آنکه حداقل جهش مناسب برای ورود اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی اتفاق نیفتاد.
مارتینز دهوز6ـ نخستوزیر دولت نظامیان کودتاچی ـ در نخستین اقدام خود به کارفرمایان اجازه داد که کارگران را به
میل و خواست خود اخراج کنند .او با لغو کنترل دولت بر قیمتها ،موجب افزایش هزینه مواد غذایی شد .وی همچنین،
مصمم بود که آرژانتین را به مکانی پذیرا برای شرکتهای خارجی چندملیتی تبدیل کند .او محدودیت مالکیت خارجی
را حذف و در سال نخست ،صدها شرکت دولتی را به حراج گذاشت .این اقدامات وی باعث شد که طرفداران قدرتمندی
در واشنگتن پیدا کند که از نمونههای آن میتوان به هنری کیسینجر 9اشاره کرد که اقداماتی را برای کمک به دولت
نظامیان کودتاچی انجام داد.

8

رژیم نظامی حاکم طی سالهای  0796-0783قانون سرمایهگذاری جدیدی را مبنی بر «سیاست درهای باز» تصویب
کرد که تسهیلکنندهی تملک خارجیها و سرمایهگذاریهای مالی بود .درنتیجهی اجرای این قانون ،شرکتهای مالی
و بانکهای بینالمللی سرمایه فراوانی را به این کشور سرازیر کردند .این سیاست دولت به اتحادی تنگاتنگ میان
شرکتهای چندملیتی ،نهادهای مالی بینالمللی و نخبگان دخیل در فعالیتهای محلی منجر شد .تا سال  ،0780دولت
وظیفهی جذب وام خصوصی خارجی را بر عهده داشت و در این فرآیند از حمایت صندوق بینالمللی پول نیز برخوردار
بود؛ ـ رویکردی که میتوان گفت اقتصاد کشور را به خارجیها فروخت ـ و نهایتاً به پدیده «انفجار بدهی خارجی»
منجر شد.
در سال  0780با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو 7ـبانک مرکزی آمریکا ـ تا  10درصد که به شوک ولکر01معروف
است ،ضربه عمیقی بر کشورهای رو به توسعه که بار بدهی سنگینی بر دوش داشتند ،زد .نتیجه افزایش نرخ بهره،
پرداخت بهرهی بیشتر روی بدهیهای خارجی بود و در اغلب موارد پرداخت بهره بیشتر فقط با اخذ وامهای بیشتر میسر
میگردید .نتیجهی امر سیر صعودی بدهیها بود .تحت تأثیر شوک ولکر در آرژانتین وضع تورم بهگونهای وخیم شد

Martinez de Hoz
Henry Kissinger
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8کالین ،نائومی ـ دکترین شوک ـ ترجمه مهرداد شهابی ـ تهران ـ نشر کتاب آمه
Federal Reserve
Volker Shoch
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که رائول آلفونسین 00ـ رئیسجمهور وقت ـ مجبور شد واحد پول جدیدی را وارد عرصهی اقتصاد کشور کند ،قماری به
امید آنکه شاید شروع از نو ،او را موفق به کنترل اوضاع کند .ظرف چهار سال ،قیمتها بهقدری باال رفت که
شورشهای گسترده در اعتراض به قیمت مواد غذایی صورت گرفت به گونهای که رستورانهای آرژانتین از اسکناس
رایج کشور بهعنوان کاغذدیواری استفاده میکردند زیرا ارزش آن از کاغذ کمتر بود01.بحران جدی دیگری که دامن
آرژانتین را گرفت و تقریباً آخرین ضربات را بر پیکر اقتصاد آن وارد ساخت ،جنگ  0781این کشور با انگلیس بر سر
جزایر فالکلند 03بود .استراتژی «سیاست درهای باز» اتخاذشده توسط رژیم دیکتاتوری آگوستو پینوشه ،04منجر به
«جنگ ارزی »01شد .در این دوران ،ارزش پزو ـپول ملی کشور آرژانتینـ افت کرد ،واردات بهشدت کاهش یافت ،تورم
باال رفت ،بدهیهای سنگین خارجی (بالغ بر  61میلیارد دالر) انباشته شد و نهایتاً با توجه به عوارض سیاسی و اقتصادی
بهجای مانده از جنگ ،زمینهی خروج نظامیان از قدرت فراهم شد.
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تا سال  0784ثمره مبادالت و تعامالت آرژانتین با صندوق بینالمللی پول بدهی  61میلیارد دالری بود .دولت این
کشور در سال  0784موافقتنامهای را با صندوق بینالمللی پول برای دریافت وام  0/9میلیارد دالری امضا کرد و
همزمان مذاکراتی را نیز در ارتباط با بدهیهای این کشور صورت داد تا آرژانتین بتواند با شرایط آسانتری قروض
20

خارجی خود را بازپرداخت و مستهلک کند.
دولت آرژانتین در سال  0787طرحی را با عنوان «انقالب تولیدی» ارائه کرد .بر اساس این طرح ،یک برنامه اقتصادی
سهساله با استفاده از راهنماییها و خطمشیهای بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی
پول به مرحله اجرا درآمد؛ که اصلیترین محور آن بر روند خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای
خصوصی داخلی و خارج از کشور استوار بود و در کنار آن از کمکها و مساعدتهای مؤسسات مالی بینالمللی نیز
بهعنوان پشتوانه و اعتبار الزم برای این طرح استفاده شد .درآمد حاصل از این خصوصیسازی و فروش داراییهای
دولتی برای مدتی ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند اما تملک شرکتها و بنگاههای داخلی توسط اتباع خارجی،
باعث خروج سرمایه بیش از میزان ورود آن به کشور شد .جهش در واردات مصرفی ،از بین رفتن هزاران شرکت کوچک
و متوسط داخلی ،افزایش فقر و بیکاری ،رکود دستمزدها ،بیثباتی اشتغال و تورم  01هزار درصدی نتیجه اجرای این
طرح بود.
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برنامه مقرراتزدایی
دهه  0771در حالی آغاز شد که دولت بوینس آیرس همچنان در باتالق نئولیبرالیسم دستوپا میزد و تقالی بیشتر،
آن را در گلوالی بحران فروتر میبرد .در این دهه نیز انعقاد توافقنامه ،اخذ وام و تبعیت محض از سیاستها و رهنمودهای
صندوق بینالمللی پول ادامه یافت .دولت آرژانتین با مشورت صندوق در سال  0770قانونی را به دست اجرا سپرد؛ بر
اساس این قانون ،پزو بهطور رسمی یکبهیک با دالر آمریکا مرتبط شد .اقتصاد آرژانتین بدین ترتیب کامالً به اقتصاد
آمریکا گره خورد و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی آرژانتین به میزان ذخایر ارزی کشور متصل و محدود شد.
هرچند دولت توانست از طریق اجرای این سیاست برای مدت کوتاهی تورم را کنترل کند ،اما افزایش نرخ بهره توسط
بانک مرکزی آمریکا ،به یازده برابر شدن تعهدات بینالمللی آرژانتین منجر شد.

08

نمایی از

22

ساختمان
صندوق
بینالمللی
پول در
واشنگتن

دولت آرژانتین در سال  0771بهقدری تشنهی جذب سرمایهها و وامهای خارجی و تا اندازهای متعهد به آزادسازی کامل
اقتصاد بر اساس توصیههای صندوق بینالمللی پول بود که در اقدامی بیسابقه و بدون مشورت با پارلمان ،طرح جدیدی
را با عنوان «مقرراتزدایی» 07اعالم کرد که به لغو همه مقررات و قوانین بازرگانی در زمینهی نظارت دولت بر صادرات،
واردات و انحالل سازمانها و ارگانهای ذیربط که در طول سالیان متمادی وضع شده بودند ،انجامید و این یک اشتباه
استراتژیک بود.
این رهاسازی و مقرراتزدایی اقتصادی و مالی ،باعث رشد اقتصادی  01درصدی در پایان سال  0771شد ،اما همزمان
تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل 021 ،میلیارد دالر کاهش یافت .تراز تجاری منفی که عمدتاً ناشی از عدم
امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصوالت خارجی بود ،مشکالت دیگری چون کاهش شدید ذخایر ارزی و
http:// monthlyreview.org
Deregulation
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نرخ تورم باال را به همراه داشت .آرژانتین بهقدری تابع دستورات و رهنمودهای صندوق بینالمللی پول شده بود که در
این دهه القابی چون «شاگرداول صندوق» و «فرزند نمونه صندوق» به آن داده شد.

11

هدف برنامههای تعدیل ساختاری بانک جهانی این است که با از میان برداشتن موانع حمایتی از سر راه واردات و حذف
محدودیتها برای سرمایهگذاری خارجی موجبات تضعیف بنگاههای تولیدی داخلی را فراهم آورند .این وضعیت باعث
میشود اقتصادهای محلی به گونه درهمتنیدهتری در اقتصاد جهانی که در تسلط غرب است ادغام شوند.
آزادسازی مالی و تجاری ،خصوصیسازی داراییها بهنحویکه شرکتهای داخلی به تملک خارجیها درآمدند ،استقراض
از نهادهای بینالمللی و خصوصی ،واردات شدید و عدم حمایت کافی و صحیح از تولید داخلی ،علیرغم خیز مصنوعی
اولیه متکی به منابع مالی خارجی ،آرژانتین را در دهه  71دچار بحرانی بیسابقه کرد.
از سال  0778اقتصاد آرژانتین دچار رکود شد .در این دوران (از دسامبر  0777تا دسامبر  )1110دولت اعالم کرد که نه
منابع مالی کافی برای پرداخت بدهیهایش دارد و نه اعتبار مالی بینالمللی؛ اما بااینوجود سیاست دولتهای پیشین را
ادامه داد .سال  1111یک جنبش اجتماعی عظیم علیه اتحاد دولت و صندوق بینالمللی پول ایجاد شد و تظاهرات
22

گستردهای علیه مذاکرات وقت دولت با صندوق برگزار شد .تظاهرکنندگان بهدرستی معتقد بودند که سیاستهای
توصیهشده توسط صندوق ،به ریاضت بیشازپیش و بحران شدیدتر میانجامد ،اما دولت از سیاستهای نئولیبرالی فاصله
نگرفت .سرانجام آتش اعتراضات علیه نسخه ریاضتی صندوق بین المللیپول به قدری فوران کرد که به اخراج پنج
رئیسجمهور طی فقط سه هفته انجامید.

10

 16دسامبر  1110آرژانتین نتوانست  73میلیارد دالر از بدهیهای خود را در سررسید پرداخت کند .سرمایههای خارجی
از این کشور خارج شدند و ورود سرمایه خارجی به آرژانتین متوقف گشت .شورشهای اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری
و ریاضت اقتصادی بهقدری تشدید شد که سرانجام دولت وقت را وادار به استعفا کرد .کنگره آرژانتین دولت موقتی را
روی کار آورد و این دولت ،سعی کرد با فاصله گرفتن از سیاستهای نئولیبرالی ،شرایط سیاسی را تحت کنترل درآورد.
دولت موقت نظام هیئت پولی را کنار گذاشت ،نرخ ارز را شناور کرد و بخش اعظم بدهی بخش خصوصی را تصاحب و
به بدهی دولتی تبدیل نمود 11.در نتیجه این جنگ داخلی ارزی ،ارزش پزو چهار برابر در برابر دالر سقوط کرد و تورم
بهصورت ناگهانی  41درصد افزایش یافت.
آرژانتین هرچند در اوایل سال  1111از سیاستهای نئولیبرالی فاصله گرفت ،اما بحرانهای ناشی از اجرای این سیاستها
دامن این کشور را رها نکرد .بحران بدهی امروز آرژانتین ،میراث همین سیاستهاست.
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صندوقهای کرکس
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در سالهای  1110و  1111در یک بحران عمده مالی ،دولت قادر به بازپرداخت اوراق قرضه در موعد سررسید آنها
نبود و در معرض ورشکستگی قرار داشت .در آن زمان آرژانتین با فرار سرمایه خارجی و سقوط ارزش برابری پول ملی
به حدود یکسوم ارزش قبلی آن روبهرو بود ،اما دولت در سال  1111اعالم کرد که بهجای بازپرداخت اوراق قرضه به
مبلغ حدود یکصد میلیارد دالر ،آماده است آنها را به اوراق جدید تبدیل کند .بیش از  71درصد طلبکاران در سالهای
 1111و  1119موافقت کردند تا  91درصد از ارزش اسمی اوراق قرضهای که در دست داشتند گذشت کنند تا این کشور
بتواند مجدداً در مسیر بازپرداخت دیون خود قرار گیرد.
این گروه از سرمایهگذاران ترجیح دادند که بهجای نگهداری اوراق قدیمی که ممکن بود هرگز بازپرداخت نشود ،به
دریافت بین  11تا  31درصد مبلغ اسمی اوراق خود رضایت دهند؛ اما شماری از دارندگان اوراق ،این پیشنهاد را نپذیرفتند
و همچنان خواستار دریافت ارزش کامل اوراق خود شدند .در سال  1101دولت آرژانتین به این گروه پیشنهاد کرد که
اوراق آنها را به اوراق جدید با سررسید دیرتر تبدیل کند تا آنان بتوانند از بهره این اوراق به مدت طوالنیتری برخوردار
شوند .بهاستثنای دارندگان حدود  9درصد اوراق قدیمی در آن زمان ،سایرین این پیشنهاد را قبول کردند .درعینحال،
توافق آنان مشروط به آن بود که دولت آرژانتین پیشنهاد بهتری به دیگر دارندگان اوراق ندهد.

14

شرکتهای مالی آمریکایی (مرکب از شش صندوق سرمایهگذاری آمریکایی صهیونیستی) طرف دعوای حقوقی با دولت
آرژانتین ازجمله دارندگان همان  9درصد اوراق قرضه دولتی هستند که میزان مطالباتشان درمجموع ،حدود  026درصد
کل ارزش اوراق قدیمی دولت آرژانتین است.

11

دو تا از این صندوقهای خرید ریسک با نامهای ان .ام.ال کاپیتال 16و مدیریت آرلیوس کاپیتال 19مستقر در آمریکا که
متعلق به میلیارد آمریکایی پال سینگر 18میباشند و اوراق قرضه نکول شده آرژانتین را به قیمت چند سنت در ازای هر
دالر خریدهاند ،از هرگونه تخفیفی خودداری کردند و موضوع را به دادگاه کشاندند .این استراتژی آنها برای دست یابی
به سودآوری هنگفت  ،که تا  0611درصد سود نصیب آنها خواهد کرد ،لقب «صندوق الشخور» را از جانب بوینس
آیرس برای آنها به ارمغان آورده است.

17
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vulture fund
http:// globalresearch.ca
25
http://www.irinn.ir/
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NML Capital
19 Aurelius hedge fund
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Paul Singer
http:// globalresearch.ca
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صنننندوق کنرکنس،
مرکب از شش صندوق
صهیونیستی است که
در سال  1001میالدی
هنمننزمننان بننا رکننود
اقتصننادی در آرژانتین
اوراق قرضه این کشور
را بننه قننیمننت نننازل
خریداری کرده و هم
اکنننون خنواسنننتنار
واگذاری آنها با 200
درصنند ارزش افزوده
است .ن شبکه خبر ن

21

شیوه کار این صندوقهای کرکس به این صورت است که اوراق قرضه دولتی کشورهایی را که با خطر ورشکستگی
مواجه هستند از دارندگان آنها به قیمتی بسیار پایینتر از قیمت اسمی خریداری میکنند ،با این هدف که بعداً آن را
به قیمت اسمی به دولت موردنظر واگذار کنند .در واقع هدف اصلی آنها حمله به اقتصاد کشور هدف و بهتبع آن زیر
فشار گذاشتن دولت در دیگر حوزهها است.
وزیر سابق اقتصاد آرژانتین طی یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه «پاخینادوسه» ضمن اشاره به ادامه روند فعالیتهای
ضد دولتی صندوق کرکس علیه کشورش اعالم کرد که هدف اصلی این صندوق بیثبات کردن سیستم اقتصادی در
کل منطقه آمریکای التین است« .صندوق کرکس» به کشورهایی که دچار مشکالت اقتصادی شدهاند وام داده ،اما با
ادعای پس گرفتن مبلغ گزافی از این کشورها ،آنها را با بحرانی دیگر روبرو کرده است .او در این مصاحبه تأکید کرد
که حمله صندوق کرکس به آرژانتین و برزیل بدون سالح جنگی انجامگرفته ولی از اهداف سیاسی خوب و تعریفشدهای
برخوردار هست .وی در ادامه تأکید کرد که این حوادث هرگز بهصورت اتفاقی انجامنشده است بلکه بهگونهای
طرحریزیشده ،سیستم اقتصادی یک کشور را به میدان جنگ تبدیل کرده و درعینحال علیه اهداف سیاسی آن عمل
میکند.

31

این در حالی است که «کریستینا فرناندز»30رئیسجمهوری سابق آرژانتین که تمایالت چپگرایانه و ضد استعماری
داشت از هرگونه باجدهی به صندوقهای کرکس امتناع میکرد.

http://telam.com.ar
Cristina Fernandez
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کریستینا فرناندز کرشنر ،رئیسجمهور چپگرای پیشین آرژانتین

در حال حاضر ،شرکتهای آمریکایی توانستهاند رأی مساعد دادگاه را به دست آورند .بر اساس این حکم ،درصورتیکه
توافقی با طلبکاران حاصل نشود ،عملیات مالی دولت آرژانتین در آمریکا از جمله درزمینهی اجرای توافق با دیگر
دارندگان اوراق به حالت تعلیق درخواهد آمد .همچنین ،اموال و داراییهای دولت آن کشور ،ازجمله سپردههای بانک
مرکزی آرژانتین نزد بانک مرکزی آمریکا ،اموال متعلق به سفارت و همچنین یک ناوچه سفارشی آرژانتین در معرض
توقیف و درنهایت ،ضبط و برای پرداخت اوراق مورد اختالف قرار میگیرد .این دعوای حقوقی مانع از آن شده است که
آرژانتین بتواند به بازارهای مالی آمریکا مراجعه کند ،چون این خطر وجود دارد که در صورت دریافت وام از مؤسسات
آمریکایی ،طلبکاران این مبلغ را نیز به نفع خود ضبط کنند .درنتیجه چنین اقداماتی ،ارزش پزوی آرژانتین در سال
 1101میالدی ،در برابر دالر آمریکا 3426 ،درصد افت کرد و این واحد پولی را به بدترین واحد عمده پولی جهان تبدیل
کرد.
دولت جدید آرژانتین ،در ماه دسامبر  ،1101با روی کار آمدن «مائوریسیو ماکری» ،31اتصال پزو به دالر آمریکا را قطع
کرد و اجازه داد تا این واحد پولی آزادانه نوسان داشته باشد .باوجوداینکه پزو همچنان درجا میزند ،اما دولت امیدوار
است با برداشتن کنترلها از این واحد پولی ،سرمایهگذاری خارجی در آرژانتین رونق بگیرد .ماکری وعده داده است که

Mauricio Macri

32

با اجرای سیاستهای اقتصاد لیبرالی همچون کاهش هزینههای دولت و تغییر در سیستم حمایت از تولیدات داخلی که
توسط کرشنرها موردتوجه بود ،تجارت را آزاد کرده و اقتصاد را بهسوی یک اقتصاد لیبرال پیش خواهد برد.

33

21
مائوریسیو ماکری ،رئیسجمهور آرژانتین

این در حالی است که آرژانتین ،به دنبال سالها سوء مدیریت اقتصادی ،دچار مشکالت جدی شده و وابستگی این کشور
به کمکهای مالی خارجی افزایشیافته است.همچنین دولت راستگرای آرژانتین در اولین اقدام آشتیجویانه با نظام
سرمایهداری آمریکا و پایان دادن به غیبت  01ساله از بازارهای اعتباری بینالمللی ،با پرداخت بدهی خود به صندوقهای
کرکس موافقت کرد.
توافق حاصلشده بین دولت آرژانتین و صندوق کرکس سبب بازگشت این کشور به بازارهای جهانی خواهد شد؛ اتفاقی
که دولتهای کرشنریسم همواره برای حفظ حاکمیت اقتصادی کشور از آن دوری میکردند .بااینوجود ،به باور
کارشناسان ،حصول توافق اخیر ،ضرر سیاسی بزرگی را برای وی به دنبال خواهد داشت چراکه در طول  01سال گذشته
مقابله با زیادهخواهی صندوقهای کرکس نشانه پاسداری از غرور ملی مردم آرژانتین بوده است.
جوزف استیگلیتز 34برنده جایزه نوبل اقتصادی و نویسنده کتاب سقوط آزاد ،31بحران اقتصادی آرژانتین را نتیجهی گوش
دادن به توصیههای صندوق بینالمللی پول میداند و معتقد است که آرژانتین باید از دست دراز کردن بیشتر به صندوق
بینالمللی پول پرهیز کند .او همچنان عقیده دارد که شکستهای مالی نوعاً یکشبه روی نمیدهند .آنها معموالً
http:// telesurtv.net/
Joseph Stiglitz
 35معرفی کتاب سقوط آزاد درhttp://payesh.kadamaei.ir/ :
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نتیجهی اشتباهات دولتها نیستند ،بلکه ناشی از شوکهایی هستند که در ماورای مرزهای آنها روی میدهند و آنها
نمیتوانند اقدامات زیادی را در مورد آنها انجام دهند.
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29
جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی و نویسنده کتاب سقوط آزاد ،بحران اقتصادی آرژانتین را
نتیجهی گوش دادن به توصیههای صندوق بینالمللی پول میداند و معتقد است که آرژانتین باید از دست
دراز کردن بیشتر به صندوق بینالمللی پول پرهیز کند.

در نهـایـت ،اینطور میتوان نتیجهگیری کرد که نهادهای مالی بینالمللی ازجمله صـــندوق بینالمللی پول و بانک
جهانی ،همواره کشورهای درحالتوسعه را به آزادسازی تجاری و مالی تشویق کرده و اتخاذ این سیاستها را بهعنوان
تنها راه توسـعه تبلیغ کردهاند .در بسـیاری از کشـورها این سـیاستها هرچند با رونقی در کوتاهمدت همراه شده ،اما
دیری نپائیده که بحران کســری حســاب جاری ،تراز منفی پرداختها ،انباشــت بدهی خارجی و کاهش تولید و ارزش
پول ملی ،دامنگیر کشـورهای تابع این سیاستها شده است .کمکهای خارجی ،منبع و منشأ درگیری میان کشورهای
درحالتوسـعه با کشـورهای غربی هستند و نه راهحل بهبود روابط .اصوالً کشورهای غربی از سیاست کمک و وام به
کشورهای درحالتوسعه ،بهعنوان حربه مهمی برای اجرای خواستههایشان در آن کشورها استفاده میکنند.
مهمترین آموزه تجربه فروپاشی اقتصاد آرژانتین برای ایران این است که چند بحران بهطور همزمان و سریع در هم
آمیختند و موجب سقوط اقتصادی آرژانتین شدند .دالریشدن اقتصاد بهعنوان محور این فروپاشی نیاز بهدقت بیشتری
دارد؛ وابستگی اقتصاد آرژانتین به دالر آمریکایی که نتیجه پذیرفتن دالر بهعنوان ارز معتبر در معامالت داخلی بود،
یکی از عوامل اساسی فروپاشی اقتصادی آن کشور است .تثبیت نرخ تبدیل ارز توسط آرژانتین بخشی از اصالحات
اقتصادی بود که بهمنظور کنترل ابرتورم اعمال شد؛ اما درعینحال ،موفقیت تثبیت ارز چندان نپایید .بحرانهای مالی
https:// washingtonpost.com
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در مکزیک ،روسیه و آسیا در اواخر دهه  0771میالدی نرخ جهانی بهره را باال برد و دستیابی آرژانتین به اعتبارات
بانکی را کاهش داد .در «جنگ ارزی» ،وقتی ارزش پول برزیل که بزرگترین شریک تجاری آرژانتین بود در سال
 0777بهشدت پایین آمد ،ضربهی شدیدی به آرژانتین وارد شد .محصوالت آرژانتین دیگر رقابتپذیر نبودند و کاهش
تقاضا از طرف برزیل و دیگر شرکای تجاری ،اقتصاد آرژانتین را با رکود مواجه کرد .همچنین درحالیکه آمریکا و اروپا
دم از تجارت آزاد میزنند بازارهای خود را به روی فراوردههای کشاورزی آرژانتین نسبتاً بسته نگه داشتند .پول ملی
آرژانتین دیگر قادر نبود با وضعیت متغیر اقتصادی تطبیق پیدا کند .آرژانتین نرخ تثبیتشده تبدیل دالر به پزو را در
سال  1111کنار گذاشت؛ و درنتیجه پزوی آرژانتین  91درصد ارزش خود را تنها طی چند ماه از دست داد و این جنگ
ارزی به از دست رفتن تقریباً تمام پساندازهای آرژانتین انجامید.
اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد آرژانتین در مقابل نوسانات سیاسی و بحرانهای مالی بینالمللی که باعث فروپاشی
اقتصادی آن کشور شد آسیبپذیر است .زیرا اقتصاد ایران نیز بهنوعی وابستگی شدیدی به دالر دارد .وابستگی به دالر
یا دالریشدن اقتصاد باید بهمنزله هشداری باشد که نشاندهنده میزان شکنندگی وضعیت کنونی اقتصاد است .اکنون
این فرصت برای تصمیمسازان و تصمیمگیران سیاسی و اقتصادی مهیا است تا تجربههای جهانی درزمینهی همکاری
21

اقتصادی با غرب را بررسی کنند و آنچنان محتاطانه بهپیش روند که پشیمانی به بار نیاورند.

جنگ ارزی تایلند در 5337
با اجرای سیاست درهای باز و جذب سرمایهی خارجی
مهناز رحیمی

20
در دهه  ،5391اولویت دولت تایلند ،افزایش خالص جریانهای ورودی ســرمایه از طریق انجام اصــالحات
نهادی و مالیاتی بود و همزمان با آن به توسعهی بازارهای مالی نیز پرداخت .اختالف زیاد و مثبت نرخهای
بهره (ربا) در تایلند با سـایر کشـورها و نظام ثابت ارزی ،پشـتیبان این سیاست بودند .درواقع ،این نظام
تضـمینی برای سرمایهگذاری کوتاهمدت با بازدهی باال و ریسک ناچیز به وجود آورد؛ و امکان خارج کردن
سرمایه با کمترین هزینه را ممکن کرد.
در مجموع ،با تضـعیف بنیهی اقتصادی تایلند جنگ ارزی در این کشور با مجموعهای از حمالت سوداگرانه
در اواخر سـال  5336و اواسـط سـال  5337آغاز شـد که درنهایت به فروپاشی نظام ارزی تایلند انجامید و
منجر به ایجاد بحرانی در نظام اقتصادی این کشور شد.

تایلند اولین کشور درحالتوسعهی آسیایی
است که در سال  0779با «جنگ ارزی»
مواجه شد .جنگ با مجموعهای از حمالت
سوداگرانه در اواخر سال  0776و اواسط
سال  0779آغاز شد که درنهایت به
فروپاشی نظام ارزی تایلند انجامید و منجر
به ایجاد بحرانی در نظام اقتصادی این
کشور شد .درنتیجهی وقوع بحران ،کاهش
شدیدی در ارزش بات 0ـ واحد پول ملی
این کشور ـ به وجود آمد که سبب افزایش
بدهی تعداد زیادی از شرکتهایی شد که
20

به میزان بسیاری از بازارهای بینالمللی
استقراض کرده بودند .لذا ،بسیاری از
مؤسسات مالی با مشکالت نقدینگی و
ناتوانی در بازپرداخت بدهی مواجه شدند.
این وضعیت با اثر سرایت کاهش ارزش
پول به سایر کشورهای آسیایی تشدید شد.
در اواسط دهه  ،0781اقتصاد تایلند رشد سریعی را تجربه کرد .شتاب رشد اقتصادی در مرحلهی اول سرمایهگذاری را
افزایش داد و به دنبال آن ترکیب تولید به میزان قابلتوجهی تغییر کرد؛ بهصورتیکه تایلند به یک اقتصاد صنعتی تبدیل
شد .بهعبارتدیگر ،جهتگیری تولید به سمت سرمایهگذاری بود .اما در دوره زمانی  0781-0786سهم بخش کشاورزی
از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و جای خود را به بخش غیرتجاری (همچون ساختمان) ،بخش مالی و مستغالت
داد .در کنار این وضعیت ،در سال  0771-0776کسری حساب جاری رو به وخامت گذاشت1؛ کسری حساب جاری
مبین میزان جذب سرمایهی خارجی بود که عمدتاً با خرید دارایی مالی کوتاهمدت توسط خارجیان پوشش داده میشد.
در دهه  ،0781اولویت دولت تایلند ،افزایش خالص جریانهای ورودی سرمایه از طریق انجام اصالحات نهادی و
مالیاتی بود و همزمان با آن به توسعهی بازارهای مالی نیز پرداخت .اختالف زیاد و مثبت نرخهای بهره (ربا) در تایلند
Bath

 1این اتفاق زمانی رخ میدهد که صادرات از واردات کمتر باشد .و منجر میگردد که کسری از طریق استقراض یا ورود سرمایه تأمین مالی شود .در
تایلند کسری مذکور بهواسطه ورود سرمایهی خارجی پوشش داده شده بود.
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با سایر کشورها و نظام ثابت ارزی پشتیبان این سیاست بودند .درواقع ،این نظام تضمینی برای سرمایهگذاری کوتاهمدت
با بازدهی باال و ریسک ناچیز به وجود آورد؛ و امکان خارج کردن سرمایه با کمترین هزینه را ممکن کرد.
در آن زمان مقامات تایلندی بهمنظور جذب سرمایهی خارجی به انجام اقداماتی مبادرت کردند که این اقدامات اشتباهات
استراتژیک محسوب میشوند؛ مهمترین آنها را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
حذف محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی
حذف بسیاری از موانع پیش روی مالکیت خارجی در صنایع صادراتمحور
ارائه مشوقهای صادراتی به صندوقهای سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری در بازار سهام
تدوین قوانین مرتبط با انتشار اوراق قرضه خارجی توسط شرکتهای تایلندی
بخش عمدهی این جریان ورود سرمایه ،ماهیت کوتاهمدت داشتند؛ و بهصورت خرید دارایی مالی کوتاهمدت توسط
سرمایهگذاران خارجی رقم خوردند ،که یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران اقتصادی تایلند محسوب میشد.
پیش از بحران ،عالئمی از آسیبپذیری در اقتصاد تایلند وجود داشت ،که ازجملهی آنها میتوان به سطح ذخایر
بینالمللی رسمی ،سرمایهگذاری بیشازحد ،گسترش افراطی اعتبار و کسری زیاد حساب جاری کشوری اشاره کرد.
پیش از وقوع بحران ،ذخایر خارجی رسمی تایلند برای تضمین بدهیهای کوتاهمدت کافی نبودند؛ و کاهش
سرمایهگذاری نقش بسزایی در کاهش تولید در زمان شروع بحران اقتصادی داشت .در تبیین دالیل کاهش
سرمایهگذاری میتوان به گسترش بیشازحد بخش غیرتجاری بهویژه مستغالت و فعالیتهای ساختوساز اشاره کرد.
پیش از وقوع بحران ،کل اعتبار بخش خصوصی بهسرعت در حال افزایش بود .بهویژه این اعتبار مربوط به وام برای
امالک و مستغالت و پروژههای مسکنسازی انجامشده توسط شرکتهای مالی بود .درواقع ،اتفاقی شبیه به بحران
مالی آمریکا در سال .1119
کسری حساب جاری همراه با تغییرات در ساختار صادرات و کاهش ارزش پول ملی تایلند سبب بروز بحران تراز
پرداختها در این کشور شد .استراتژی صنعتی اجراشده در تایلند با آزادسازی نظام مالی و حجم انبوه جریانات ورودی
سرمایهگذاری خارجی سبب افزایش استقراض بخش خصوصی شد .اغلب وامها کوتاهمدت بودند و برحسب پول خارجی
ارزشگذاری میشدند .با توجه به ارزانتر بودن استقراض برحسب دالر نسبت به بات ،استقراض کنندگان تایلندی حتی
برای تامین مالی پروژههای بلندمدت ،ترجیح میدادند که در نرخهای بهرهی کوتاهمدت ارزشگذاریشده برحسب دالر
استقراض کنند .بهاینترتیب ،بدهی خارجی تایلند به  11درصد تولید ناخالص داخلی رسید که  81درصد آن استقراض
بخش خصوصی بود.
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فروپاشی اقتصاد تایلند در جنگ ارزی
همهچیز در جوالى ( 0779تابستان  )0396تغییر کرد و تمام منطقه درگیر ناآرامیهاى اقتصادى شد .بحران از جایى
شروع شد که ارزها و بازار بورس کشورهاى منطقهی جنوب شرق آسیا دستخوش حملهی همهجانبه و پیوستهی
دالالن ارز (بازیگران جنگ ارزی) به رهبرى نهادهاى بزرگ بینالمللى شدند .آسیبى که از ناحیه دالالن ارز وارد شد
موجب رکود اقتصادى گردید که گریبانگیر نهتنها کشورهای منطقه ،بلکه اقتصاد سایر کشورهای جهان نیز شد.
این بحران در جوالى  0779زمانی در تایلند زمانى شروع شد که دالالن بینالمللى ارز ضربات سنگینى را به پول تایلند
وارد کردند .در زیر این ضربات سنگین ،بانک مرکزى تایلند از تالشهای خود براى حمایت از پول آن کشور دست
برداشت و اجازهی آزاد شدن قیمت ارز ملی و شناور بودن آن را در مقابل دالر آمریکا صادر کرد.
پیامد چنین اقدامى باعث کاهش سریع نرخ برابرى بات درنسبت با دالر شد .این کاهش ارزش به اندونزى ،فیلیپین،
مالزى و سرانجام کره جنوبى هم سرایت کرد .حتى کشورهاى با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور ،هنگکنگ و تایوان
نیز در امان نماندند .در اواخر سال  0779ارزهاى منطقه در سراشیبى سقوط قرار گرفت ،در مالزى  41درصد ،تایلند 11
22

درصد ،اندونزى  61درصد ،سنگاپور  31درصد و کره جنوبى  11درصد از ارزش پول ملیشان کاسته شد.

 00بات تایلند در 2881

با شروع بحران ،وقتی کشورهای سرمایهپذیر آسیای جنوب شرقی نتوانستند بهموقع به تعهدات مالی خود عمل کنند،
مشکالت بحران به کشورهای سرمایهگذار نیز سرایت و لذا بحران ابعاد جهانی پیدا کرد .غیر از مسئلهی منابع کوتاهمدت،
عوامل دیگری که به این بحران دامن زد ،استفاده بیرویه از منابع خارجی برای تأمین مالی مسکن در این کشورها بود

که با افزایش قیمت ارزْ این نوع خانهها مشتری چندانی نداشتند و لذا بازپرداخت وام خارجی را با مشکل روبهرو
میساخت .با افزایش قیمت ارز پس از شروع بحران ،میزان تعهد مالی کشور وامگیرنده به پول محلی یکباره افزایش
مییافت و چون چنین امکانات مالی در کشور مقروض وجود نداشت لذا عمالً بحران مالی شکل گرفت؛ زیرا متناسب
با افزایش قیمت ارز ،تعهدات مالی کشور بدهکار به خارج ،برحسب پول ملی افزایش مییابد.
جیمز ریکاردز 4استراتژیست جنگ ارزی و مؤلف کتابی تحت همین عنوان ،1در مصاحبهای از خاطرات خود در بحران
سال  0778و درسهایی که میتوان گرفت سخن میگوید .ریکاردز که در آن زمان ،در سمت مدیریت سرمایهی
بلندمدت یک شرکت فعالیت میکرد بیان میکند:
«هنگامیکه بحران سال  0778به آمریکا نیز سرایت پیدا کرد ،بانک مرکزی آمریکا 6فقط به بانکهای والاستریت کمک مالی کرد
و از کمک به سایر شرکتها و مؤسسات مالی شانه خالی کرد؛ این کمک مالی را از طریق چاپ تریلیونها دالر انجام گرفت .میتوان
گفت که بانکهای والاستریت بدون هیچ هزینهای پول قرض گرفتند و درواقع هزینه این وامها از مالیاتدهندگان و شهروندان
آمریکایی گرفته

شد9».

و این در واقع ،ثروتمندتر شدن ابرطبقه 8و فقیرتر شدن مردم آمریکا و سایر کشورهایی که درگیر با بحران بودند
میانجامید.

James Rickards

 1معرفی این کتاب را میتوانید در همین پرونده بخوانید.
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ریکاردز عقیده دارد که این فساد امروز نیز در سیستم مالی و بانکی ادامه دارد؛ و آنچه در بحران  0778اتفاق افتاد در
بحران  1119آمریکا نیز تکرار شد .او میگوید پیامی که بحران  0778برای ما میفرستد این است که بانکها میتوانند
زمانیکه اراده کنند بسیار بیپروا باشند؛ زیرا آن موقع که به دردسر بیفتند توسط فدرالرزرو نجات داده خواهند شد 7 .و
این در حالی است که منشأ بسیاری از بحرانهای مالی تاکنون بانکها بودهاند.
در کل عوامل اصلی در بروز شدیدترین رکود اقتصادی تایلند در سال  0779-0778را میتوان بهصورت زیر طبقهبندی
کرد:
کاهش سریع ارزش بات
این امر سبب زیان وامگیرندگان تایلندی شد؛ بهویژه شرکتهایی با حجم بسیار زیادی بدهی خارجی داشتند.

ناتوانی مؤسسات در بازپرداخت سپردهها
انتقال سپردهها از شرکتهای مالی به بانکهای تجاری و از بانکهای داخلی به بانکهای خارجی
ناکارآمدی سیاستهای کالن اقتصادی
مقرراتزدایی سریع از بازارهای مالی و آزادسازی بازار سرمایه
عدم نظارت کافی بر بانکهای تجاری و مؤسسات مالی
محوریت داشتن بیشازاندازه بازار تأمین مالی
Daily Reckoning: Ibid
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استفاده از منابع مالی کوتاهمدت (ناپایدار) خارجی
ایجاد انتظارات شدید برای کاهش قیمت پول ملی کشور و افزایش قیمت ارز که موجب حمالت سفتهبازی به سیستم
مالی تایلند شد.
آثار اجتماعی بحران نیز جدی بودند .تعدیل بازار کار به اشکال مختلف انجام شد .تعداد بیکاران از سال  0776تا اواخر
سال  ،0778سه برابر شد و همچنین کاهش قابلتوجهی در ساعات کار و دستمزدهای اسمی به وجود آمد.
بسیارى از تحلیلگران مالى غرب و مطبوعات غربى فرضیهاى را مطرح کردند مبنى بر اینکه کاهش ارزش پول در
عکسالعمل به نیروهاى بازار و به جهت ضعف اساسى اقتصاد آن کشورها بوده است .اما اگر دالالن ارز از ضعفهاى
سیستم مالى در جهت ارزبازى و سفتهبازی روى پولهاى منطقه سوءاستفاده نمىکردند ،چنین کاهش شدیدى در
ارزهاى منطقه به وقوع نمىپیوست.
به لحاظ نظرى تا زمانى که هیچ اقدامى از سوى مسئوالن بهمنظور حمایت از پول آن کشور اتخاذ نشود ،سوداگران
مىتوانند به همین ترتیب به کار خود ادامه دهند .این عمل سوداگران ارز زمانى زیانبار مىشود که آنها همگى در
یک عمل جمعى دستبهکار شوند؛ مثالً باهم همکارى کرده و اقدام به خریدوفروش ارز یکدیگر کنند؛ بهاینترتیب
باعث مىشوند ارزش پول طبق خواسته آنها باال رفته یا پایین بیاید .این دالالن تنها از جهت حرص و طمع خود براى
به دست آوردن سودهاى سرشار ،بدون توجه به مشکالت عدیده و رنجهایى که براى میلیونها انسان در پى مىآورد
فقط درصدد مالاندوزیاند.
امروزه ارز تنها براى استفاده در معامالت تجارى به کار نمىرود ،بلکه خود نیز بهعنوان کاالیى براى تجارت عرضه
مىشود .پیشرفتههای چشمگیر ،فنآوریهای رایانهاى و ارتباطات الکترونیکى به بازیگران جنگ ارزی این امکان را
داده است که در عرض چند ثانیه میلیاردها دالر را در جهان مبادله کنند و درنتیجه امروزه حجم مبادالت ارزى در جهان
بیست برابر بیشتر از کل حجم تجارت کاالها است .فنآوری جدید و ایجاد مؤسسههاى مالى متعدد در بازار ،فرصتهای
عدیدهاى را براى سوداگرى سودآور ارز فراهم کرده است.
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تجربهی مالزی در جنگ ارزی


مهناز رحیمی

آقـای «ماهاتیر محمّد» بعد از آن واقعهی اقتصــادی
شــرق آس ـیای چند ســال پیش ،اینجا آمده بود و به
بنده گفت« :ما در یک شب به مردمی گدا تبدیل شدیم!»
امام خامنهای

حفظه اهلل عنه

در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما ـ  51بهمن 5995

اثر جنگ ارزی مالزی بر واحد پول این کشور بسیار فوری و چشمگیر بود 59 .ژانویه  ،5337هر دالر آمریکا
معادل  2446رینگیت مالزی بود؛ اما در نیمهی جوالی همان سال بهتدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا
ژانویه  5339میالدی به  4491رینگیت در برابر هر دالر رسید .در این مدت تمام بخشهای اقتصادی مالزی از
کارخانهها تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد .از آن بدتر ،اعتماد سرمایهگذاران
بهواسطه ریسک باالی سودآوری تا سالها به حالت عادی برنگشت.

 در نگارش این مقال از گزارش ویژهی پایگاه خبریـ تحلیلی مشرق با عنوان «سرمایهداران آمریکایی و صهیونیست چگونه مالزی را یکشبه به
خاک سیاه نشاندند» استفاده شده است.
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در تمدن پیچیدهی امروز تسلط نسبت به هر یک از
زیرنظامهای یک ساختار اجتماعی ،سواد خاص
خودش را میطلبد .از اینرو به تعداد تخصصهای
موجود به سواد تخصصی آن حوزه نیاز داریم .یکی از
وظایف اندیشکدهها ارتقای سواد عمومی آحاد جامعه
است نسبت به تخصصهای موجود است .یکی از این
مهمترین زیرنظامها ،نظام اقتصادی و مالی جامعه
است.
«سواد مالی» یکی از پیشنیازهای جامعه امروز ما
است ،به دلیل اینکه با معیشت مردم سروکار دارد.
بحران اقتصادی امروز جهان را میتوان با ندانستن
سواد مالی و تاریخ مالی مرتبط دانست .ملتی که از
11

تاریخ خبر نداشته باشد مطمئناً همواره در پیچوخمهای
زندگی و حوادثی که برایش روی میدهد تجربهای
نخواهد داشت و مطمئنا شکست خواهد خورد؛ و به
همین دلیل است که قرآن کریم هم بر روی مطالعه
سرگذشت پیشینیان تأکید دارد .یکی از موارد بسیار
مهم در ضرورت تربیت و سواد اقتصادی ،زنده
نگهداشتن حافظه تاریخی ملت است .در این میان ما با یادآوری رویدادهای تاریخی بر آن هستیم که نتیجه چنین
اقداماتی را که قبالً نیز اتفاق افتادهاند ،در حافظه تاریخی مردم بیدار کنیم.
بحران ارزی سال  0779شرق آسیا از نمونههای درسآموزی است که نشان داد عدم توجه به متغیرهای اقتصاد مقاومتی
میتواند ثمرات سالهای رشد اقتصادی را بهیکباره در معرض نابودی قرار دهد .جالب است بدانیم که پیامد جنگ
ارزی ،در هزینههای رفاهی و مادی طبقات مختلف جامعه و حتی گسترش فقر و بیاخالقی خالصه نمیشود ،بلکه
میتواند عواقب سیاسی نیز به دنبال داشته باشد؛ چنانکه دولت سیسالهی ژنرال سوهارتو در اندونزی بهواسطهی
بحران شرق آسیا خاتمه یافت.
در اواخر دههی  0781که نرخ رشد اقتصاد و ثبات نرخ ارز تثبیت شده بود ،دولتهای منطقهی جنوب شرق آسیا ازجمله
دولت تایلند ،سیاستهایی را برای ترغیب بیشتر سرمایهگذاری خارجی در پیش گرفتند؛ ازجمله حذف محدودیتهای
سرمایهگذاری خارجی ،حذف موانع مالکیت خارجی در صنایع صادراتی ،ارائهی مشوق صادراتی به صندوقهای مشترک

سرمایهگذاری خارجی ،اجازهی قانونی انتشار اوراق قرضهی خارجی به شرکتهای تایلندی و کاهش مالیات بر سود
تقسیمشدهی خارج از کشور .این اقدامات در سالهای نخست تأثیری مثبت و جدی بر فزونی ورود سرمایهای خارجی
داشت؛ ترکیب بیش از  17درصد سرمایهگذاریهای خارجی در تایلند ،به خرید داراییهای مالی کوتاهمدت و سایر موارد
(غیر از سرمایهگذاری مستقیم و فیزیکی) اختصاص داشت .همین نشانه برای انتظار شنیدن صدای شکستن روند رشد،
کافی بود.

بحران ارزی  2881میالدی
بحرانی در  0779میالدی از تایلند آغازشده و کره جنوبی ،اندونزی و مالزی و سایر کشورهای منطقه را نیز هر یک
تاحدی متأثر ساخت .این بحران از حدود  0773میالدی آغازشده بود ،زمانی که بدهی خارجی این دولتها تقریباً با
تولید داخلی آنها برابر شد و بهتدریج تا  0776به  026برابر تولید ساالنه رسید .جالب اینکه تا چند ماه پیش از بروز
بحران ،هیچکس در مالزی نمیتوانست حدس بزند چه بحران فراگیری در مسیر رینگیت 0مالزی قرارگرفته است،

 0واحد پول مالزی
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اولین زنگ خطر بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا ،سقوط بات 1در  1جوالی  0779میالدی بود .نهفقط مالزی،
بلکه کره جنوبی ،فیلیپین ،ژاپن و اندونزی نیز درگیر این بحران شدند .تصور میشد هنگکنگ ،برونئی و سنگاپور
بتوانند خود را از اثرات این بحران ،بیرون نگهدارند ،اما نشد 04 .جوالی ،بانک ملی مالزی به دخالت همهجانبه خود
برای حفظ ارزش رینگیت پایان داد و رینگیت سقوط کرد .وون کره جنوبی و روپیه اندونزی نیز به همین سرنوشت
دچار شد.
اثر این جنگ ارزی بر واحد پول مالزی بسیار فوری و چشمگیر بود 03 .ژانویه  0779میالدی ،هر دالر آمریکا معادل
 1246رینگیت مالزی بود اما در نیمه جوالی همان سال بهتدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه  0778میالدی
به  4281رینگیت در برابر هر دالر رسید .در این مدت تمام بخشهای اقتصادی مالزی از کارخانهها تا بورس صدمه دید
و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد .از آن بدتر ،اعتماد سرمایهگذاران بهواسطه ریسک باالی سودآوری تا سالها
به حالت عادی برنگشت.
ریشه اصلی سقوط واحد پول ،کسری ارز خارجی در دست دولت است .وقتی سرمایهداران غربی به خروج سرمایههای
خود از مالزی اقدام کردند ،ارز کافی در دست دولت برای مدیریت بازار ارز وجود نداشت .درنتیجه ،میزان رینگیت موجود
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در کشور ،بسیار بیش از دالرهای موجود شد و این یعنی کاهش ارزش پول ملی درنتیجهی عرضه بیشازحد آن.
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که ریشههای بحران مالی فقط به داخل کشورهای آسیایی مربوط نمیشود ،بلکه
عوامل خارجی نیز در تشدید آن دخیل بوده است .دالالن ،بورس بازان ،واسطههای مالی و مؤسسات اعتباری داخلی و
خارجی که در شکل قرضدهنده عمل میکردند و صندوق بینالمللی پول سه عاملی بودند که در کنار عوامل داخلی
اقتصادی در بحران ارزی آسیا نقش داشتهاند .دالالن و بورس بازان از طریق داللی و بورسبازی ،مؤسسات اعتباری
خارجی و داخلی از طریق پرداخت بیرویه وام در ابتدا و سپس خودداری از پرداخت وام در هنگامهی بحران و برعکس
تقاضا و اصرار برای دریافت سود بیشتر از قرضگیرندهها و باألخره صندوق بینالمللی پول با تحمیل شرایط ویژه خود
در تشدید بحران ارزی آسیا مؤثر بودهاند.
ماهاتیر محمد نخستوزیر مالزی ،در سخنرانی سال  1111میالدی در مرکز اسالمی نورثبروک در آمریکا ،دو دلیل
سقوط رینگیت را خروج ناگهانی ارز خارجی از سپردههای کوتاهمدت و بازار بورس همزمان با فروش یکباره رینگیت
موجود در دست سرمایهگذاران کلّاش دانست.

 2واحد پول تایلند

ماهاتیر محمد نخستوزیر مالزی

ماهاتیر محمد ،همچنین در اجالس سران آسهآن در اواخر جوالی  0779و هم در اجالس مشترک صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی در هنگکنگ در سپتامبر  0779اظهار داشت کسانی مانند جورج سوروس علیه بازارهای در حال
رشد آسیا توطئه میکنند .وی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را نیز متهم کرد که از سوروس حمایت میکنند.
رهبر انقالب دریکی از خاطرات خود بیان میدارند:
«ماهاتیر محمد ،نخستوزیر سابق مالزی ـ که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود ـ به تهران آمد ،به دیدن من
هم آمد؛ همان اوقات بود که تحوالت گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی ،اندونزی و تایلند و زلزلهی اقتصادی
به وجود آمده بود .همین سرمایهدار صهیونیستی و بعد سرمایهدارهای دیگر ،با بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به
ورشکستگی بکشانند .در آنوقت ماهاتیر محمد به من گفت :من فقط همینقدر به شما بگویم که ما یکشبه گدا شدیم! البته
وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخههای اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را عمل بکند،
همینطور هم خواهد شد».

3

اقدامات ماهاتیر محمد برای حل بحران ارزی
مالزی نزدیک بود مانند تایلند به یک اقتصاد ورشکسته تبدیل شود؛ اما اقدامات نخستوزیر ،ماهاتیر محمد جلوی این
فاجعه را گرفت .وی که از  0780میالدی ،این سمت را بر عهده داشت ،پس از بروز بحران مالی سیاستهای
سختگیرانهای را وضع و اجرا کرد .هدف اصلی وی ،در اختیار گرفتن رینگیت موجود در کشور برای خرید دالر بود؛
ازاینرو هرگونه معامله خارجی با رینگیت و هرگونه خروج رینگیت از کشور را محدود کرد و شرط گذاشت که
 3بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان ،دفتر حفظ و نشر آثار آیتاهللالعظمی خامنهای 0381/18/08
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سرمایهگذاران خارجی دست کم تا یک سال از حساب خود برداشت نکنند .سود بانکها به سپردهها را نیز افزایش داد
تا نقدینگی موجود در دستان مردم ،در سبد دولت قرار بگیرد .هزینههای غیرضروری دولت را نیز بهصورت موقت به
میزان  %08کاهش داد تا دولت بهصورت غیرمستقیم به تزریق رینگیت در کشور نپردازد.
ماهاتیر محمد برای جلوگیری از شیوع سفتهبازی و رباخواری با استفاده از رینگیت موجود در حسابهای خارجی ،همه
آنها را بلوکه کرد .این مسئله به مسدودسازی سهامهایی به ارزش حدود  4249میلیارد دالر انجامید و ازآنجاکه تعدادی
از این سهامداران ،سنگاپوری بودند ،به مشکلی سیاسی میان دو کشور تبدیل شد.
عالوه بر بانک مرکزی ،کمیتهای برای هماهنگسازی امور مرتبط با بدهی شرکتها و پروژههای اقتصادی شکل
گرفت ،خزانهداری نهتنها بهتدریج به تزریق سرمایه به بانکها پرداخت ،بلکه وامهای مشکلدار را از بانکها بازخرید
کرد تا بتواند با پرداخت تسهیالت ،جبران خروج سرمایهگذاری خارجی را انجام دهد .بسیاری از شرکتهای سهامی
عام ،منحل شدند و بانکهای کوچک ،در بانکهای بزرگتر ادغام شد تا مدیریت اقتصادی به شیوهای متمرکزتر
قابلاجرا باشد.
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نکته اصلی در برنامه وی این بود که به وعدههای صندوق بینالمللی پول وقعی ننهاد .ماهاتیر محمد میدانست گرفتن
وامهای بیشتر ،یعنی افتادن از چاله سرمایهگذاران خارجی به چاه سازمانهای بینالمللی .او میدانست بهترین راه برای
حل این بحران مالی ،تکیه بر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی ،دلسوزترند ،یعنی مردم این کشور .او اوالً
از مردم خود کمک خواست و ثانیاً آژانسهای نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاستهای اضطراریاش بهخوبی در
سراسر کشور اجرا شود.
درنتیجهی اقدامات ماهاتیر محمد ،رشد اقتصادی اگرچه در پایینترین حد خود ،اما مثبت شد و این باریکه روند آرام و
باثبات خود را در پیش گرفت.
پس از فروکش کردن بحران مالی ،کارشناسان مالزیایی و اقتصاددانان در سراسر جهان ،توصیههایی را به کشورهای
درحالتوسعه ارائه دادند تا از بروز رخدادهای مشابه ،جلوگیری شود:
لزوم عدم تکیه بیشازحد بر سرمایههای خارجی
این مهمترین درس در بحران مالزی است .استفاده از سرمایه خارجی نباید دست داللهای سودجو باشد .سرمایه خارجی
باید در کنار سرمایه داخلی و برای رونق تولید داخلی مورد بهرهبرداری قرار گیرد .نه درها را به روی آن ببندیم و نه
آنچنان چهارطاق بازکنیم که هر زمان دو سه سرمایهدار خارجی اراده کنند ،بتوانند با خروج سرمایههایشان یک مملکت
را به خاک سیاه بنشانند.

اهمیت تقویت رقابتپذیری در فعالیت تولیدی بهجای سفتهبازی بانکها
پول و ارز باید فقط در برابر محصول یا خدمات یا برای تجارت خارجی ارائه شود .شلختگی در ارائه وامهای کالن
موجب بیسروسامانی در خرج آن میشود و بهتدریج ،برنامهای که قرار بود با تزریق پول به رشد واقعی بیانجامد ،تنها
سودهای کالنی را به جیب برخی دالالن و سفتهبازان میریزد .بیهوده نیست که اسالم ،ربا را حرام اعالم کرده است.
در صورت عدم جلوگیری از آن ،بهتدریج بازار بزرگی از دالالن پول ایجاد میشود که به خریدوفروش ارزهای مختلف
میپردازند ،به این امید که با ارزان و گران شدن آنها سود کنند.
ماهاتیر محمد در میانه بحران اقتصادیاش سخنان تندی علیه تجارت مالی بیان کرد .وی گفت:
«من میدانم خطر بزرگی را به جان میخرم که این مسئله را طرح میکنم؛ اما واقعیت آن است که تجارت مالی ،یک امر
غیرضروری ،غیرم مولد و غیراخالقی است .باید آن را متوقف کرد .باید آن را غیرقانونی اعالم کرد .ما نیاز به تجارت مالی نداریم.
ما تنها زمانی باید به خرید پول و ارز اقدام کنیم که قصد تأمین مالیِ یک تجارت واقعی را داریم».

اما جورج سوروس و همکارانش که از جانب دولت مالزی بهعنوان متهمان اصلیِ بحران اقتصادی مطرح شدند ،بالفاصله
به سخنان ماهاتیر محمد واکنش نشان دادند .وی گفت:
«دکتر ماهاتیر پیشنهاد ممنوعسازی تجارت مالی را مطرح کردند .این ایده نامناسبی است و مالحظاتی جدی در این مورد مطرح
است .مداخله در امر تبدیل ارزها ،خود مقدمه یک فاجعه است .دکتر ماهاتیر یک تهدید برای کشورش است».

جورج سوروس
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جمعبندی
اگر به آنچه در خالل این مقاله بحث شد دقت کرده باشیم بهنوعی ردپای عوامل خارجی را در وقوع بحران ارزی مالزی
شاهد هستیم .همانگونه که مالحظه شد ،نقش عوامل خارجی بهطور آگاهانه (نقش جرج سوروس) و ناآگاهانه
(سرمایهگذاری خارجی) آثار خود را بر اقتصاد مالزی برجا گذاشته است.
تا وقتیکه یک سیستم مالی پایدار در روابط اقتصادی بین ملتها حاکم نباشد ،نمیتوان انتظار داشت کشورهایی چون
مالزی و ایران بدون هیچ دغدغهای درهای خود را به روی سرمایهگذاری خارجی باز کنند« .سیاست درهای باز» 0باید
به سمت بیرون باشد نه درون.

مشهورترین کاربرد اصطالح «سیاست درهای باز» در اقتصاد به سال  0798میالدی و زمانی بازمیگردد که دِنگ
شیائوپینگ ،دروازههای اقتصادی چین را به روی تجار خارجی گشود و هدفش از این کار ،تشویق آنها به سرمایهگذاری

در چین بود .این سیاست ،به نقطه حرکت انتقالی اقتصادی چین به سوی چین مدرن مبدل شد .دکترین دنگ شیائوپینگ
این بود« :تولید ثروت ،از راه اعمال سیاست درهای باز به روی غرب» با استراتژیِ جذب سرمایهی خارجی ،انتقال
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تکنولوژی از غرب و ژاپن و تالش برای تسخیر بازارهای گوناگون در جهان.
دولت حسن روحانی امروز در حال اجرایی نمودن سیاست درهای باز ،همچون عصر دنگ شیائوپینگ در چین است .تا
آنجا که حتی گلوبال ریسرچ با انتشار مقالهای به تحلیل سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم پرداخت و نوشت:
«تحت سکانداری حسن روحانی ،سیاست اقتصادی درهای باز یعنی دستورالعملی برای بدهکاری ،از بین بردن
صنعتیسازی و ایجاد وابستگی.
هم در تئوری و هم در عمل ،دولت روحانی مدل اقتصادی را در نظر گرفته است که به طور گسترده با این ویژگیها
شناخته میشود :بدهکار شدن ایران ،توقف توسعه صنعتی ،برقراری توسعه وابسته ،که اغلب منجر به از بین رفتن
استقالل سیاسی و ژئوپولتیکی میشود».
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اکنون این فرصت برای کشور ما و تصمیمگیران سیاسی و اقتصادی مهیا است تا از تجربههای جهانی در زمینهی
همکاری اقتصادی با غرب درس گرفته و خصوصاً در زمینهی بحرانهای اقتصادی که میتواند بهطور هدفمند به
«جنگ ارزی» علیه کشورمان بیانجامد ،تعامالت اقتصادی را با هر فرد و نهاد بیگانه بهطور محتاطانه بهپیش ببرند.

Open Door Policy
Iran’s “Open-Door” Economic Policy: Recipe for Indebtedness, Deindustrialization and Dependence

1
2

جنگ ارزی علیه کشورهای جنوب شرق آسیا
مهناز رحیمی

از منظر امنیت ملی ،سـرمایهگذاری خارجی ابزار اسـتراتژیک دشمن در جنگ اقتصادی در خاک
کش ـور خودی اســت .ســازمان تجارت جهانی ،صــندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و شــرکتهای
چندملیتی که از بازیگران جنگ ارزی محســوب میشــوند ،نیز یکی از مؤلفههای امپراطوری آمریکا
هســتند که باید به چشــم جاســوس به آنها نگاه کرد .همانطور که نحوهی عملکرد آنها در «جنگ
ارزی» سال  5337جنوب شرق آسیا این واقعیت را ثابت میکند.
در این خصـو

تجربهی کشـورهای پذیرای سرمایه گذاری خارجی ازجمله کشورهای جنوب

شرق آسیا و آمریکای التین نشان میدهد که حضور سرمایههای خارجی در اثر فرآیند جهانیشدن
چگونه به این کشـورها ضـربه زده اسـت .مسـلط شدن بیگانه بر پول و مراکز اصلی پولی در این
کشــورها موجب شــد که ظرف چند ســاعت کل موازنه و تعادل پولی به هم بخورد و درواقع به یک
معنا اقتصــاد این منطقه در اثر این «جنگ ارزی» نابود شــود .مقالهی پیش رو ،این تجربه را که به
بحرانی فراگیر در کشورهای این حوزه تبدیل شد بررسی میکند.
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نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایهگذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته است .آنچه در خصوص
سرمایهگذاری خارجی مهم جلوه میکند و همواره مورد تأکید بوده است ،مدیریت صحیح ورود جریان سرمایه خارجی
به داخل هر کشور متناسب با ظرفیت و ساختار اقتصادی آن کشور است .اگرچه بهطورکلی گفته میشود ورود
سرمایهگذاری خارجی برای هر کشوری میتواند موجبات رشد اقتصادی و  ...را فراهم آورد اما الزم به ذکر است از
طرفی هم میتواند با خروج ناگهانی خود موجبات بحرانهای از نوع ارزی ،بدهی ،بانکی و  ...را به دنبال آورد.
دوره طالیی رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی از« پیمان پالزا» 0در سال  0781آغاز شد .در آن زمان
ارزش همه ارزهای آسیایی بهطور رسمی یا غیررسمی به دالر تثبیت شد .بر این اساس همچنان که نرخ برابری دالر
به ین ـ واحد پول ژاپن ـ بین سالهای  0781و  0774پیوسته کاهش مییافت ،صادرات آسیای جنوب شرقی رو به
فزونی داشت .تا آنجا که در نیمه نخست دهه  0771رشد حجم صادرات آن کشورها به  08درصد در هرسال و به
حدود سه برابر رشد صادرات کشورهای صنعتی رسید.
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رشد صادرات مهمترین دلیل دستیابی این کشورها به باالترین رشد تاریخ اقتصادی آنها بود .درواقع این کشورها با
تکیهبر الگوی توسعه برونزا موتور محرکه توسعه را بر پایه صادرات طراحی و استوار کردند و در این راستا تمامی
توان فکری ،منابع انسانی و امکانات اقتصادی خود را به خدمت تولید کاالهای صادراتی درآوردند و با رعایت قواعد
 :Plaza Accord 1پیمان پالزا در سپتامبر  0781بین مقامات بانکهای مرکزی آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان و ژاپن در نیویورک به دست آمد و
طی آن پنج کشور مزبور توافق کردند که به افزایش ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر ـ از سال  0781تا آن تاریخ ـ پایان داده و حتی ارزش آن پایین
آورده شود .از آن تاریخ ارزش دالر تا سال  0789پیوسته کاهش یافت .تا آنکه در فوریه  0789در پیمان لوور به این روند پایان داده شد و ارزش دالر
تا دهه  0771پیوسته افزایش یافت.

بازاریابی توانستند سهم قابلتوجهی از بازارهای منطقه و کشورهای توسعهیافته را به خود اختصاص دهند .صادرات
آنها نیز بهتدریج از کاالهای ساده  -مواد اولیه غیرنفتی  -بهطرف کاالهای صنعتی باارزشتر  -مانند صنایع الکترونیک
و نیمههادی  -تغییر مسیر داد .در سال  0771افزایش نرخ برابری دالر به ین براثر توانمندی تدریجی اقتصادی آمریکا
و از بین رفتن «پیمان پالزا» به گران شدن صادرات آسیای جنوب شرقی و درنتیجه بحران تجاری آن کشورها در
سال  0776انجامید ،بهطوریکه رشد کشورهای مزبور در سطح  4درصد متوقف شد.

1
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پیمان پالزا در سپتامبر  2890بین مقامات بانکهای مرکزی آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان و ژاپن در نیویورک
به دست آمد و طی آن پنج کشور مزبور توافق کردند که به افزایش ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر پایان داده
و حتی ارزش آن پایین آورده شود .از سمت چپ گرهارد استولتنبرگ از آلمان غربی ،پیر برگووی از فرانسه،
جیمز بیکر از ایاالتمتحده ،نایجل الوسون از انگلیس و نوبورو تاکاشیتا از ژاپن است.

به همین ترتیب تداوم بحران تجاری در آسیای جنوب شرقی زمینهساز بروز و آغاز بحران پولی جوالی  0779از
تایلند شد .عملکرد باورنکردنی ببرهای آسیای جنوب شرقی در زمینة رشد اقتصادی و عملکرد موفق این کشورها
درزمینهی جذب سرمایه خارجی ،ناگهان در نیمه دوم دهه  0771به جریانی معکوس تبدیل شد؛ از سال  0779در شش
کشور موسوم به ببرهای آسیای جنوب شرقی شامل اندونزی ،تایلند ،سنگاپور ،فیلیپین ،مالزی و هنگکنگ ،بحران تراز
بازرگانی آغاز شد و سپس به بحران جوالی و سقوط بازار سهام در اوت و سپتامبر  0779انجامید .بحران از جایى شروع
شد که ارزها و بازار بورس کشورهاى منطقهی جنوب شرق آسیا دستخوش حملهی همهجانبه و پیوستهی دالالن ارز
(بازیگران جنگ ارزی) به رهبرى نهادهاى بزرگ بینالمللى شدند.
 2استیگلیتز ،جوزف ،)0381( ،جهانیسازی و مسائل آن ،حسن گلریز ،نشر نی ،تهران

این بحران در جوالى  0779زمانی در تایلند شروع شد که دالالن بینالمللى ارز ضربات سنگینى را به پول تایلند وارد
کردند .در زیر این ضربات سنگین ،بانک مرکزى تایلند از تالشهای خود براى حمایت از پول آن کشور دست برداشت
و اجازه شناورى آزاد آن را در مقابل دالر آمریکا داد .پیامد چنین اقدامى باعث کاهش سریع نرخ برابرى پول تایلند
(بات) در نسبت با دالر شد .این کاهش ارزش به اندونزى ،فیلیپین ،مالزى و سرانجام کره جنوبى هم سرایت کرد .حتى
کشورهاى با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور ،هنگکنگ و تایوان نیز در امان نماندند .در اواخر سال  0779ارزهاى
منطقه در سراشیبى سقوط قرار گرفت ،در مالزى  41درصد ،%تایلند  ،%11درصد ،اندونزى  ،%61درصد ،سنگاپور %31
درصد و کره جنوبى  .%11درصد از ارزش پول ملیشان کاسته شد.
بازارهای مالی و مقامات رسمی از خطر کاهش ارزش پول تایلند آگاه بودند ـ قبل از این تاریخ نرخ ارز تثبیتی به ازای
هر دالر برابر  11بات 3ـ واحد پول تایلند ـ حفظشده بود ـ عالئم هشداردهنده 4بحران پرداختهای خارجی حداقل از
مدت یک سال قبل مشخصشده بود .زمانی که مسؤولین تایلند کمبود ذخایر بینالمللی را از طریق استفاده از قراردادهای
آتی ارز پنهان کردند ،سقوط غیرقابلاجتناب شد.
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سرمایههای کاغذی نخست به آهستگی و سپس بهسرعت از این حوزه خارج شدند؛ مقامات کشورهای مذکور تالش
کردند تا برای دفاع از پول ملی ،ذخایر را به بازارهای مالی سرازیر کنند؛ شرکتهای داخلی و بانکهایی که تراز مالی
خود را در نرخهای قبلی بسته بودند طی چند روز با دو برابر شدن بدهیهای خارجی خود برحسب پول محلی مواجه
شده و اکثراً ورشکست شدند؛ سفتهبازان داخلی و خارجی سهام شرکتهای بدهکار را در بورسهای داخلی فروخته و
عواید آن را به ارز تبدیل کردند .این اقدام ،فشار بر بخش شرکتی و درنتیجه بخش مالی کشورهای موردبحث را تشدید
نمود.

1

درحالیکه درون اقتصادهای ببرهای آسیا چیز مشهودی تغییر نکرده بود .عمدتاً ،هنوز همان نخبگان اقتصاد این کشورها
را مدیریت میکردند؛ جنگ یا بالی طبیعی به آنها آسیب نرسانده بود -این ضربهی ناگهانی پولی را چگونه میشود
توجیه کرد؟
بعدها معلوم شد که این کشورها قربانی ترس و هراسی -که نهادهای بینالمللی عمداً به وجود آوردند -شده بودند .در
شروع کار شایع شد که تایلند فاقد دالر کافی برای حمایت از پول ملی آن کشور است؛ این شایعه باعث انتقال
الکترونیکی مقادیر کالنی ارز خارجی از تایلند شد :بانکها خواستار بازپرداخت وامهایشان شدند ،بازار مستغالت که
چون حبابی رشد کرده بود ،در آنی ترکید .بعد از تایلند ،هول و هراس گسترش یافت و پولها از اندونزی ،مالزی،
Bath
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 4این عالئم شامل رشد آهسته صادرات ،افزایش ارزش واقعی پول ،رشد کسری حسابجاری که عمدتاً از طریق سرمایه های کوتاه مدت تأمین مالی
شده بود ،رشد سریع اعتبارات داخلی ،سفته بازی در بخش دار ایی های واقعی و افزایش تورم داخلی بودند.
 1استیگلیتز ،جوزف ،ای ،)0386( ،نگاهی نو به جهانیشدن ،مسعود کرباسیان ،نشر چشمه ،تهران

فیلیپین و کرهی جنوبی پا به گریز گذاشت .دالالن بورسی با فروش ارزهای آسیایی ـ بات ،رینگیت ،6روپیه 9ـ این
ارزها را زیر فشار گذاشتند و به قول هفتهنامه اکونومیست باعث نابودی پساندازها در ابعادی وسیعتر از یک جنگ
تمامعیار شدند.
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دولتهای آسیایی ناچار بودند که اندوختههای ارزی خود را به خاطر حمایت از پول ملی خود تا سنت آخر مصرف کنند
که این کار هراس اولیه را واقعیت بخشید .ظرف یک سال ،ششصد میلیارد دالر -ثروتی که دهها سال طول کشیده
بود تا انباشت شود-به علت کاهش ارزش سهام از بازارهای آسیا ناپدید شد.
در کرهی جنوبی برای مقابله با بحران ،شهروندان را به اهدای طالی خود فراخواندند که پس از ذوب برای ادای دیون
کشور استفاده شود .با این تفاصیل و حتی بااینکه دویست تن طال که برای کاهش قیمت جهانی آن کافی بود،
جمعآوریشده بود ،سقوط ارزش پول کره همچنان ادامه داشت .مثل دوران «رکود بزرگ» بحران به بروز موجی از
خودکشیها انجامید ،چون خانوادهها شاهد نابودی داراییهایی بودند که در طول زندگی خود پسانداز کرده بودند.
10
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Ringgit Malaysia
Rupiah Indonesia
8
economist: The weakest link
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مسئله شگفتآور پس از کاهش ارزش پول تایلند فقدان یک برنامهریزی مشترک توسط اعضای آ.س.آن 7بهویژه
اندونزی ،مالزی و فیلیپین بود که شدیداً تحتفشار سفتهبازی قرار داشتند .در این میان سرمایهگذاران نسبت به رشد
آهسته صادرات ،افزایش کسری تراز تجاری و ضعف سیستم بانکی این کشورها اطالع حاصل کرده بودند .آنها به
این نکته توجه داشتند که مسائل مربوط به رقابت نهایتاً منجر به این خواهد شد که پول این کشورها در جهت حرکتی
هم سو با سایر کشورهای منطقه قرار گیرد؛ زیرا آنها در بازارهای صادراتی یکسانی رقابت میکردند .بحران هر چه
بیشتر پیچیده و به کشورهای غیر عضو آ.س.آن نیز سرایت کرد .بهطوریکه گسترش بحران به کره جنوبی غیرمنتظره
بود؛ زیرا این کشور قبل از بحران یازدهمین قدرت اقتصادی دنیا و عضو کلوپ  OECDشده بود؛ اما در آخر نوامبر
01

 0799کره در حال ورشکستگی بود و  38میلیارد دالر از ذخایر ارزی آن کاسته شده بود.

آسیبى که از ناحیه دالالن ارز وارد شد موجب رکود اقتصادى گردید که گریبان گیر نهتنها کشورهای منطقه ،بلکه
اقتصاد سایر کشورهای جهان نیز شد .نتیجه اما همانا فقر ،بیکاری و بحران مالی کشورها بود .ابعاد اقتصادی بحران
مالی بسیار سهمگین بود .هزینههای مستقیم بحرانهای مالی برحسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران
از مقدار پیشبینیشده آن در صورت عدم وقوع بحران ،گاه تا بیش از  11درصد تولید ناخالص داخلی نیز برآورد گردیده
10

است .بدیهی است هزینههای غیرمستقیم بحران شامل شغلهای ازدسترفته ،سرمایهگذاریهای انجامنشده و بازارهای
ازدسترفته باید به ارقام فوق اضافه شوند.
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اقدامات خارجی در جنگ ارزی علیه کشورهای جنوب شرقی آسیا
بحران آسیا منبعث از چرخهی سنتی ترس بود و تنها حرکتی که شاید میتوانست آن را متوقف کند همان حرکتی بود
که در دوران بحران موسوم به «تکیال» در سال  0774صورت گرفت ،یعنی اعطای وامی سریع و قاطع و دلیلی برای
متقاعد کردن بازارهای مالی مبنی بر اینکه ایاالتمتحده نمیگذارد مکزیک زمین بخورد؛ اما چنین اقدامی برای آسیا
به عمل نیامد .درواقع بهمحض اینکه بحران شروع شد تعداد زیادی از قدرتمندان مالی ،گفتند که به آسیا کمک نکنید.
این نوع نگاه با دیدگاه یکی از بانکهای عمدهی سرمایهگذار در والاستریت به نام مورگان استنلی 01سازگاری داشت.
جی پلوکسی 03استراتژیست ارشد بانک مورگان اعالم کرد که آنچه ما در آسیا نیاز داریم تداوم اخبار بد است .اخبار بد
الزم است تا که فرایند تعدیل همچنان فعال باقی بماند.
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 7اتحادیه ملتهای جنوب شرقی آسیا متشکل از  6کشور اندونزی ،مالزی ،سنگاپور ،فیلیپین ،تایلند و برونئی است.
 10بحران در آسیای جنوب شرقی ،سازمان بورس و اوراق بهادار
 11استیگلیتز ،جوزف ،ای ،)0386( ،نگاهی نو به جهانیشدن ،مسعود کرباسیان ،نشر چشمه ،تهران
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شاید بتوان دو مورد از دالیلی که قبل از وقوع جنگ ارزی سبب رشد جهشی اقتصاد ببرهای آسیا شد را به این صورت
عنوان کرد که :قبل از بحران ،تملک زمین و خرید شرکتهای ملی برای خارجیها ممنوع بود؛ و مورد دوم اینکه
واردات بسیاری از کاالها از ژاپن ،اروپا و آمریکای شمالی ممنوع بود.
این وضع به مذاق بانکهای سرمایهگذاری و شرکتهای چندملیتی غرب و ژاپن چندان خوش نمیآمد :بازار مصرف
آسیا جلوی چشمشان سریعاً رشد میکرد .ازاینرو ،دور از انتظار نبود که در آرزوی دسترسی نامحدود به بازارهای آسیا
برای فروش تولیداتشان باشند .همچنین حق خرید بهترین شرکتهای کشورهای ببرهای آسیا را می خواستند-
شرکتهایی مثل دوو ،هیوندای ،سامسونگ و الجی -در نیمهی دههی نود ،دولتهای آسیایی زیر فشار «صندوق
بینالمللی پول »01و «سازمان تجارت جهانی »06قبول کردند که حد میانه را بگیرند :به این معنا که این موانع بخش
مالی اقتصاد را از سر راه برداشتند .این کار موجب شد که موجی از معامالت ارزی و سرمایهگذاریهای خارجی انجام
پذیرد.
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در سال  ،0779زمانی که سیل پولهای سرگردان در آسیا سیری معکوس را طی کرد ،چنین رویدادی نتیجهی مستقیم
سرمایهگذاریهای بورس بازانه بود که صرفاً با فشار غرب قانونی شده بود .البته والاستریت با این دید به آن
نمینگریست .تحلیل گران والاستریت فوراً بحران را فرصت مناسب دانستند که موانع باقیمانده محافظ بازارهای آسیا
را ،یکبار برای همیشه ،بردارند .خصوصاً پلوسکی دربارهی این منطق خیلی روراست گفت :اگر بحران به حال خود
واگذاشته شود که گسترش یابد ،کل ارزهای خارجی از منطقه تخلیه و شرکتهای تحت مالکیت آسیا بهناچار تعطیل
یا به مؤسسات غربی فروخته میشود؛ و این ،در هر دو حال ،به نفع مورگان استنلی است.

08

«صندوق بینالمللی پول» پس از ماهها بیعملی و وخیمتر شدن وضعیت بحرانی سرانجام با دولتهای بیرمق آسیا
وارد مذاکره شد .تنها کشوری که در برابر سیاستهای صندوق مقاومت کرد مالزی بود .ماهاتیر محمد 07ـ نخستوزیر
مالزی ـ گفت که «معتقد نیستم که باید اقتصاد را نابود کنم تا بهتر شود 11».اما سایر اقتصادهای بحرانزدهی آسیا
چنان نیازمند ارز خارجی بودند که از امکان دریافت وام «صندوق بینالمللی پول» نمیتوانستند چشم بپوشند .تایلند،
فیلیپین ،اندونزی و کرهی جنوبی همگی بر سر میز مذاکره نشستند .استنلی فیشر 10نمایندهی «صندوق بینالمللی پول»
میگفت :شما نمیتوانید کشورها را وادار کنید که کمک بخواهند ،خودشان باید بخواهند؛ اما هنگامیکه خزانههایشان
خالی است ،در اینکه از چه کسی تقاضای وامکنند گزینههای زیادی ندارند.

11

)International Monetary Fund (IMF
)World Trade Organization (WTO

09کالین ،نائومی ،دکترین شوک ،ترجمه مهرداد شهابی ،تهران ،انتشارات کتاب آمه
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milkeninstitute: global overview
Mahathir Mohamad
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BPS: Interview with Mahathir Mohammad conducted July 2, 2001.
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Stanley Fischer
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BPS: Interview with Mahathir Mohammad conducted July 2, 2001.
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مالزی تنها کشوری بود که به وعدههای صندوق بینالمللی پول وقعی ننهاد .ماهاتیر محمد میدانست گرفتن وامهای
بیشتر ،یعنی افتادن از چاله سرمایهگذاران خارجی به چاه سازمانهای بینالمللی .او میدانست بهترین راه برای حل این
بحران مالی ،تکیهبر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی ،دلسوزترند ،یعنی مردم این کشور .ماهاتیر درباره
نظام مالی بینالمللی میگوید:
«وقتی مالزی به دنبال بحران اقتصادی جنوب آسیا دچار شوک شد ما بیدار شدیم و به مفهوم کارکرد نظام مالی بینالمللی پی
بردیم و فهمیدیم که چگونه غولهای اقتصادی برای نابودی قدرتهای کوچکتر متحد میشوند ،از کجا پول میآورند ،چگونه
هزینه میکنند و چگونه منافع خود را تأمین میسازند .ممکن است ما هم بتوانیم بازی مشابهی انجام دهیم .ممکن است بتوانیم
مانند یک ویروسی وارد نظام بینالمللی پولی بشویم و آن را فلج کنیم .آنها بزرگ هستند ولی بزرگی شرط تداوم قدرت آنها
نیست .آنها هم ممکن است

ببازند»13

ماهاتیر محمد همچنین در اجالس سران آسه آن در اواخر جوالی  0779و هم در اجالس مشترک «صندوق بینالمللی
پول» و «بانک جهانی »14در هنگکنگ در سپتامبر  0779اظهار داشت کسانی مانند جورج سوروس 11علیه بازارهای
در حال رشد آسیا توطئه میکنند .وی «بانک جهانی» و «صندوق بینالمللی پول» را نیز متهم کرد که از سوروس
حمایت میکنند.
12

ماهاتیر محمد ،نخستوزیر وقت مالزی

23جهانی که در آن به سر میبریم ،ترجمه محسن پاک آئین ،انتشارات اطالعات
World Bank
George Soros
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مهار جنگ ارزی در مالزی
مالزی نزدیک بود مانند تایلند به یک اقتصاد ورشکسته تبدیل شود اما اقدامات نخستوزیر ،ماهاتیر محمد جلوی این
فاجعه را گرفت .وی که از  0780میالدی ،این سمت را بر عهده داشت ،پس از بروز بحران مالی سیاستهای
سختگیرانهای را وضع و اجرا کرد .ماهاتیر میگوید:
«در این زمان رهبری کشور احساس کرد که کامالً بیپشتوانه است .ما بهسرعت ،اقدام تجار پول را محکوم و آنها را تهدید به
مجازات نمودیم .تمام حسابهای افراد خارجی که به رینگیت بود را مسدود کردیم و آنها دیگر نمیتوانستند سرمایه خود را
افزایش دهند .آنها برای سرمایهگذاری در مالزی مجاز به هزینه کردن رینگیت بودند ،اما از فروش آن به صرافیها منع شدند؛
بهعبارتدیگر از رینگیت فقط در سرمایهگذاری و نه تجارت پول ،استفاده شد؛ و دیگر اینکه نرخ تبدیل رینگیت به دالر ثابت شد
و هر دالر در مقابل سه ممیز هشتاد رینگیت مبادله میشد .این سیاست باعث تقویت ارزش پول ملی شد؛ و سوم اینکه بر اساس
تصویب یک قانون به مدت یک سال ،از فروش سود سهام به صرافیها و تجار پول جلوگیری شد و سود حاصله تنها میتوانست
برای سرمایهگذاری مجدد در کشور استفاده شود .همچنین با وضع مالیات برای سرمایههای جدید ،از سود سهام نیز به مدت یک
سال مالیات دریافت گردید که موجب افزایش بودجه دولت

شد16».
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رهبر انقالب دریکی از خاطرات خود بیان میدارند:
«ماهاتیر محمد ،نخستوزیر سابق مالزی ـ که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود ـ به تهران آمد ،به دیدن من
هم آمد؛ همان اوقات بود که تحوالت گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی ،اندونزی و تایلند و زلزلهی اقتصادی
به وجود آمده بود .همین سرمایهدار صهیونیستی و بعد سرمایهدارهای دیگر ،با بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به
ورشکستگی بکشانند .در آنوقت ماهاتیر محمد به من گفت :من فقط همینقدر به شما بگویم که ما یکشبه گدا شدیم !البته
وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخههای اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را عمل بکند،
همینطور هم خواهد شد .خود این بانک جهانی و صندوق بینالمللی هم یکی از بخشها و قطعههای این پازل بزرگاند .این
خیلی خطرناک است که سررشتهی تحوالت جهانی دست باندهای قدرت بینالمللی باشد؛ که امروز هست .اینها صهیونیستها
و سرمایهدارهایند و عمدتاً هم در امریکا و در

اروپایند19».

«صندوق بینالمللی پول» با تحمیل سیاستهای لیبرالیستی در عرصههای اقتصادی و مساعد ساختن زمینهها برای
سرمایهگذاریهای خارجی ،شرایط را بیشتر در این عرصه برای سرمایهداران بزرگ آمریکایی و اروپایی آسان میسازد.
به عقیدۀ هربرت لوری 18یکی از کارمندان مریل لینچ 17باید وضع را مطالعه و بررسی کرد که تا چه اندازه هنوز هم
قیمتها پائین تر میآیند .سرمایهگذاران آمریکایی و اروپایی که در کمین اوضاع میباشند معتقدند که وضع در کرهی
جنوبی ،اندونزی و تایلند وخیمتر خواهد شد .قیمت سهام هنوز هم بیشتر سقوط خواهند کرد .آنها بهمحض آنکه

16جهانی که در آن به سر میبریم ،همان
19بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان ،دفتر حفظ و نشر آثار آیتاهللالعظمی خامنهای 0381/18/08
Herbert Lurie
Merrill Lynch

28
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اطمینان حاصل کنند که بورس کشورهای آسیایی در پائین تریم نقطه سقوط نمودهاند ،مسابقة خریداری این نهادهای
ورشکست شده ،بین سرمایهداران آمریکایی و اروپایی آغاز خواهد گردید.

31

پسازآن که «صندوق بینالمللی پول» ببرهای آسیا را به کنار گذاشتن عادات و روشهای مرسوم خود وادار کرد ،اکنون
آنها آماده تولدی نو به سبک «مکتب اقتصادی شیکاگو» بودند :خدمات اساسی خصوصیسازی شده ،بانکهای
مرکزی مستقل از دولت ،هزینههای اجتماعی پایین و البته تجارت کامالً آزاد .طبق موافقتنامههای جدید با صندوق،
تایلند به بیگانگان اجازه میداد تا سهام زیادی از بانکهای کشور را تملیک کنند ،اندونزی یارانههای غذایی را قطع
میکرد و کره قانون حمایت از کارگران در برابر اخراج جمعی را لغو میکرد.
نتیجهی دخالتهای صندوق بینالمللی پول ،خروج بیشتر پول بهجای بازگشت سرمایه و حملهی شدیدتر به ارزهای
کشورهای آسیا بود .کره روزانه یک میلیارد دالر از دست میداد و اوراق قرضهاش به «اوراق قرضهی بنجل» تنزل
رتبه یافت( .مخصوص شرخرهای مالی) کمک صندوق بینالمللی پول بحران را به فاجعه کشاند .هزینههای انسانی
ناشی از سیاستهای تجویزی صندوق بینالمللی پول در آسیا خانمانبرانداز بود« .سازمان بینالمللی کار »30برآورد
میکند که در این دوره  14میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.

31
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هزینههای انسانی ناشی از سیاستهای تجویزی صندوق بینالمللی پول در آسیا خانمانبرانداز بود.
سازمان بینالمللی کار برآورد میکند که در این دوره  11میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.

 31هفتهنامه امید
International Labour Organization

32کالین ،همان
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این موضوع که آیا «صندوق بینالمللی پول» عمداً تعمیق بحران آسیا را طراحی کرده بود ،خود جای بحث و گفتوگو
دارد .شاید مثبتترین تعبیر از اقدامات صندوق این باشد که صندوق میدانست که با این سیاستها ،چیزی را از دست
نمیدهد :اگر در بازارهای سهام آسیا ،تعدیلهای صندوق باعث افزایش مستمر و سریع ارزش سهام میشد ،این خود
نعمتی بود و اگر باعث فرار بیشتر سرمایه میشد ،برای سرمایهداران الشخور موقعیت پررونقی ایجاد میکرد -که با
خرید داراییهای ارزان و حراجی جیب خود را پر کنند .در هر دو حالت ،صندوق ازنظر امکان فروپاشی ،آنقدر آسودهخیال
بود که به دست زدن به این قمار عالقهمند باشد .برندگان این قمار کسانی نبودند جز مؤسسات بزرگ سرمایهگذاری و
شرکتهای چندملیتی غربی.
جفری گارتن ،33رئیس دانشکده مدیریت ییل 34و معاون وزارت بازرگانی وقت ایاالتمتحده ،پیشبینی کرده بود که با
تکمیل کار صندوق« ،آسیایی کامالً متفاوت به وجود خواهد آمد ،آسیایی که مؤسسات آمریکایی نفوذی بهمراتب بیشتر
در آن دارند و دسترسی بیشتری به آن پیدا میکنند 31».ظرف دو سال چهرهی بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا کامالً
تغییر پیداکرده بود ،جای صدها نام تجاری داخلی را نام شرکتهای بزرگ چندملیتی غربی گرفته بود .روزنامه
نیویورکتایمز آن اوضاع را «بزرگترین حراجی جهان به علت تعطیلی کسبوکار» نامید .36بنابراین ،جنگ ارزی آسیا
آشکارا آفریدهی بازارهای جهانی بود.

علل و ریشههای بحران جنوب شرق آسیا

31

استفاده از نظام نرخ ارز تثبیتشده
کشورهای آسیایی از سیستم نرخ ارز تثبیتشده استفاده میکردند .این سیستم نرخ ارز در برابر حمالت سفتهبازی
توان دفاع چندانی ندارد مخصوصاً زمانی که سیستم مالی کشور ضعیف شده باشد .این کشورها در زمان ضعف
سیستم مالی در برابر افزایش فشارهای سفتهبازی مجبور به دفاع از پول خود شدند و این امر منجر به سقوط نرخ
ارز شد و کاهش ذخایر ارزی و افزایش نرخ بهره قادر به حمایت از نرخ ارز نشد و درنهایت بازار سهام کشورهای
آسیایی سقوط کرد.

38
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Jeffrey Garten
Yale school Management
35
NYTimes: Worsening Financial Flu in Asia Lowers Immunity to U.S. Business, February 1, 1998.
36
NYTimes: The World’s Biggest Going-Out-of-Business Sale
34
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کاهش ارزش واحد پول چین و افزایش ارزش دالر
کاهش ارزش واحد پول چین  -یوآن  -در سال  0774و افزایش نرخ برابری دالر به ین در سال 0771براثر توانمندی
تدریجی اقتصاد آمریکا و از بین رفتن پیمان پالزا از دیگر عوامل بحران بود .اولی باعث شدت گرفتن رقابت در
بازارهای صادراتی آسیا شد و دومی نیز ازیکطرف منجر به گران شدن صادرات کشورهای آسیای جنوب شرقی و
کاهش قدرت رقابت تجاری آنها شد  -چون پول خود را به دالر تثبیت کرده بودند و با افزایش ارزش دالر ،ارزش
واحد پول آنها نیز افزایش یافت  -و از طرف دیگر هزینه استقراض را برای کشورهای بدهکار این منطقه افزایش
داد.
آزادسازی جریان سرمایه و کسری حسابجاری
این آزادسازی از اوایل تا اواسط دهه  0771توسط کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام شد .تحرک آزاد سرمایه
علیرغم منافعی که برای این کشورها داشت و کمبود سرمایه این کشورها را جبران میکرد ،اما خطرات و مشکالتی
نیز برای این کشورها  -بهویژه باوجود ضعف نظام مالی آنها  -به همراه داشت؛ زیرا آزادسازی جریان ورود سرمایه
به این کشورها امکان دسترسی آسان بانکها ،مؤسسات مالی و شرکتها به منابع خارجی را فراهم کرده و به دنبال
11

آن وامهای غیر محتاطانه و با درجه خطر باال نیز افزایش یافت .بهویژه اینکه عمده سرمایههای ورودی به این
کشورها سرمایههای کوتاهمدت بود .در این میان سرمایهگذاران خارجی نیز که پی برده بودند فرصتهای
سرمایهگذاری در اروپا و ژاپن به دلیل رشد کند و نرخ بهره پایین سودآوری کمتری دارد ،در جستجوی بازدههای
باالتر ریسک سرمایهگذاری در آسیای جنوب شرقی را ناچیز دانسته و درنتیجه جریان سرمایههای کوتاهمدت
مخاطرهآمیز به این کشورها افزایش و کسری حسابجاری سیر صعودی یافت .تجربه نیز نشان میدهد که کسری
 9تا  8درصد حسابجاری مخاطرهآمیز است.
در زمان اجالس برتن وودز اعتقاد بر این بود که کنترل سرمایه بهمنظور تأمین استقالل سیاستهای داخلی کشورها
ضروری میباشد(.نیل به هدف حفظ استقالل سیاستهای اقتصادی داخلی ،یکی از علل حمایت از بحث کنترل
جریان سرمایه در اقتصادهای امروزی نیز هست).
ضعف نظام مالی و عملکرد نامناسب بانکها و مؤسسات مالی در وامدهی و وامگیری
درمجموع صاحبنظران عملکرد نامناسب بانکها و مؤسسات مالی در وامدهی و وامگیری را به عوامل مختلفی نسبت
میدهند ازجمله:
الف  -نظارت و مقررات نامناسب بانکی ،شفاف نبودن حسابهای بانکی و روابط پیچیده و غیر شفاف بین دولت،
بانکها و شرکتها ،بهطوریکه در اغلب این کشورها بانکهای دولتی یا بانکهایی که بهطور غیرمستقیم توسط
دولت کنترل میشد ،اعتبارات خود را عمدتاً به بنگاهها و سرمایهگذارانی اعطا میکردند که از حمایت سیاسی برخوردار
بودند.

ب  -تعهد ضمنی دولت در حمایت از بانکها و مؤسسات مالی؛ این حمایت تلویحی دولت پیامدهای مخربی به همراه
داشت ازجمله:
بانکها به میزان زیادی از خارج وام گرفته و در زمینههایی سرمایهگذاری کردند که اغلب پرخطر بود.
به علت حمایت تلویحی دولت از بانکهای ورشکسته ،نرخ بهرهای که بانکهای داخلی به آن وام میدادند نسبت
به ریسک پروژههایی که آنها تأمین مالی میکردند ،بسیار اندک بود .آنگاه زمانی که عدم سودآوری پروژهها مشخص
شد ،مؤسسات وامدهنده با حجم زیادی از بدهی خارجی که اغلب مبتنی بر ارز بود و قادر به بازپرداخت آن نبودند،
مواجه شدند.
برای مثال در تایلند ،شرکتهای مالی و بانکها احساس میکردند از طریق تضمینهای دولتی پشتیبانی میشوند؛
اما بااینوجود در معرض هیچ نظارت مؤثری قرار نداشتند .این امر درنهایت منجر به اعطای وامهای سنگین به
سفتهبازی مستغالت و توسعه جاهطلبان شرکتهای سهامی شد .در همین راستا نیز بسیاری از شرکتها اقدام به
دریافت وامهای کوتاهمدت خارجی  -به دالر و ین  -کردند و در مقابل اقدام به پرداخت وامهای بلندمدت به پول
داخلی کردند .سپس با کاهش ارزش پول داخلی این مؤسسات نتوانستند بهموقع بدهیهای خارجی خود را بپردازند؛
بنابراین میتوان گفت بانکها و مؤسسات مالی واسطه بر این باور بودند که بدهیهایشان توسط دولت ضمانت شده
است ،این گمان نیز به سبب ارتباطات مستحکم سیاسی بین صاحبان این مؤسسات و دولت تقویت میشد؛ از طرف
دیگر فقدان نظارت بر اعمال آنها ،سبب شد که این مؤسسات دستخوش خطرهای رفتاری جدی شده و سرانجام
37

وامهای پرخطر این مؤسسات باعث تورم در قیمت دارایی  -نه در کاال  -و ایجاد حباب دارایی شد.
سرمایهگذاری بیشازحد ظرفیت اقتصاد

تداوم جریان ورودی سرمایههای خارجی ،منجر به این شد که سرمایهگذاری در بیشتر زمینهها به حد اشباع برسد.
این امر سبب شد که بهتدریج سرمایهگذاریها بهطرف پروژههای کم بازده و یا به بخش داراییهای واقعی  -مانند
ساختمان و مسکن و برخی از طرحهای پرزرقوبرق 41که کمتر به جنبه اقتصادی آنها توجه میشد  -که پرخطر
بودند سوق داده شوند .درنتیجه قیمت اینگونه داراییها افزایش و منجر به جذب بیشتر سرمایهگذاریها به این سمت
شد؛ و همانطور که انتظار میرفت حباب دارایی تشکیلشده سرانجام ترکید و قیمتها سقوط کرد.
رقابت چین و ژاپن با کشورهای آسیای جنوب شرقی
چین و ژاپن به ترتیب در زمینههای کاالهای باارزش افزوده کم مثل نساجی و کاالهای باارزش افزوده باال مانند
اتومبیل با کشورهای جنوب شرقی آسیا رقابت میکردند .در این رقابت بهتدریج چین جایگزین کشورهای آسیای
37بحران در آسیای جنوب شرقی ،سازمان بورس و اوراق بهادار
41مانند طرح تولید خودرو ملّی اندونزی بنام تیمور و طرح تولید هواپیماهای حملونقل در اندونزی و طرح ایجاد پایتخت جدید مالزی.
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جنوب شرقی میشد .زیرا در این کشورها ،طی چند سال تجربه شکوفایی اقتصادی ،دستمزدها باال رفته بود؛ بنابراین
سازندگان کاالهای باارزش افزوده اندک ،کارخانهها خود را از آسیای جنوب شرقی به چین یا سایر کشورها که
دستمزد کمتری داشتند منتقل کردند .درزمینهی کاالهای باارزش افزوده باال نیز این کشورها با رقابت ژاپن مواجه
شدند .چون ین ژاپن تا سال  0771در برابر دالر امریکا در حال کاهش بود ،درصورتیکه ارزش پول کشورهای آسیای
جنوب شرقی افزایشیافته بود؛ بنابراین کاالی ژاپن برحسب دالر ارزانتر از کاالهای کشورهای فوق تمام میشد.
البته کشورهای آسیای جنوب شرقی باید وضعیت رقابتی خود را تعدیل میکردند اما با توجه بهنظام نرخ ارز ثابت در
40

این کشورها ،تعدیل بسیار مشکل بود.

تضعیف قدرت رقابت و کاهش توان صادراتی کشورهای آسیای جنوب شرقی
افزایش سطح دستمزدها در کشورهای آسیای جنوب شرقی به همراه افزایش واحد پول این کشورها  -ناشی از
افزایش ارزش دالر که پول این کشورها با آن تثبیتشده بود  -باعث گران شدن کاالهای صادراتی این کشورها شد.
این امر نیز از قدرت رقابت آنها کاست .بهطوریکه دو کشور چین و هند با تکیهبر مزیت نیروی کار ارزان 41توانستند
سهم خود را از بازارهای جهانی به زیان کشورهای آسیایی افزایش دهند .از طرف دیگر به علت برقراری تعرفههای
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سنگین گمرکی از سوی کشورهای درحالتوسعه و جلوگیری از افزایش واردات به علت کاهش قیمت مواد خام و
منابع طبیعی در بازارهای جهان ،توان صادراتی این کشورها کاهشیافته بود؛ اما واردات آنها به علت جهت یافتن
الگوی مصرفی آنها بهطرف الگوی مصرف غرب افزایش داشت .درمجموع این عوامل باعث کسری عمده این
کشورها در آستانه بحران شد .بدیهی است که کاهش صادرات و افزایش کسری تراز تجاری از قدرت بازپرداخت
بدهیهای خارجی میکاست.
گسترش عملیات سفتهبازی ارز
این واقعه زمانی رخ داد که وامهای کوتاهمدت خارجی بهطور قابلتوجهی افزایش ،قیمت داراییهای واقعی نیز بهشدت
کاهش و توان رقابت خارجی کاهش و میزان کسری حسابجاری بهشدت افزایشیافته بود .ازاینرو بازار ،پایداری
نرخ ارز کشورهای آسیایی را زیر سؤال برد و درنتیجه حمله سفتهبازان به پول ملّی کشورهای آسیایی شدت یافت.
ورشکستگی شرکتها و ایجاد جو روانی بیاعتمادی در میان سرمایهگذاران
سرعت منطقهای شدن فعالیت اقتصادی در آسیا و سرایت بحران بهتمامی کشورهای منطقه
سرعت زیاد منطقهای شدن فعالیتهای اقتصادی در آسیا سبب شد که آثار کاهش ارزش پول تایلند  -به خاطر شایعه
کنترلهای ارزی و کاهش موجودی ارزی  -با سرعتی بیش ازآنچه مقامات رسمی انتظار داشتند در کل آسیا منتشر

40بحران در آسیای جنوب شرقی ،همان
41بهعنوانمثال میزان دستمزد ساعتی در کره  321دالر و در همان زمان در چین  34سنت بود.

شود .از طرف دیگر سیاستهای اعمالشده از طرف کشورها برای توقف بحران بهصورت منفرد و نه با یک دید
منطقهای بود .واکنش کشورها در مقابل بحران بهصورت منفرد و تدریجی به اعتماد سرمایهگذاران لطمه زد و فرار
سرمایه تشدید شد و با سرایت بحران به کشورهای بزرگتر منطقه ،مبارزه با آن سختتر شد.
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غفلت سیاستگذاران و ضعف بانکهای مرکزی کشورها در مقابله به هنگام با بحران
نقش صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی
برخی از کارشناسان علت بروز بحران را در اجرای سیاستهای تعدیل پیشنهادشده از سوی «صندوق بینالمللی پول»
و «بانک جهانی» میدانند.
افزایش مالیات بهمنظور کاهش کسری بودجه .باال بردن نرخ بهره ،مسدود ساختن بانکهایی که با مشکالت مواجه
هستند و یا ادغام آنها با بانکهای بزرگتر .خاتمه دادن به سیاستهای حمایتی و ملیگرایانه .در عوض اتخاذ تدابیر
به مقصد لیبرالیزاسیون بیشتر تجارت خارجی و سرمایهگذاریهای خارجی ،سهم دادن بیشتر بخش خصوصی در
عرصههای زیربنایی ،از بین بردن برخی از تعرفههای گمرکی ،آزادسازی قیمتها ،جذب سرمایههای خارجی به هر
قیمت ممکن و گشودن بازارهای کشور بر روی واردات (اجرای سیاست درهای باز)
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«صندوق بینالمللی پول» سیاستهای شبیه سیاستهای فوق را برای تمام کشورهایی که از کمکهای این صندوق
استفاده میکردند تحمیل میکند .این دو نهاد با تجویز توصیهها و دستورات خود اهدافی چون ادغام کشورها در نظام
سرمایهداری جهانی را تعقیب میکردند .از همین جهت کره جنوبی روزی را که موافقتنامه اخذ کمکهای «صندوق
بینالمللی پول» را امضاء کرد ،به نام روز حقارت ملی یادکرد.
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو
تغییرات مهم در سیاستهای پولی آمریکا (افزایش نرخ بهره) که از سوی بانک مرکزی انگلستان ،آلمان و اتحادیه اروپا
دنبال شد؛ موجب خروج عمدهی سرمایه از کشورهای جنوب شرقی آسیا و کاهش ذخایر ارزی شد.
بر رویهم ،با توجه به عوامل مذکور در باال ،روند جنگ ارزی آسیا را بهطور خالصه میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
سیستم نرخ ثابت ارز ،جریان ورود سرمایه و حملهی همهجانبه و پیوستهی دالالن ارز (بازیگران جنگ ارزی) به رهبرى
نهادهاى بزرگ بینالمللى منجر به افزایش ارزش واقعی پول شد .آنگاه سرمایهگذاری بیشتر از حد در بخشها و
مسیرهای نامناسب ،ایجاد حبابهای قیمتی داراییها و کسری حسابجاری منجر به حجم زیادی از بدهیهای
خارجی شد .این بدهی عمدتاً از طریق وساطت نظام بانکی و از طریق دریافت وامهای کوتاهمدت از خارج تأمین
مالی شد .آنگاه زمانی که بنگاهها با عدم سودآوری پروژههای سرمایهگذاری خود مواجه شدند ،بانکها و مؤسسات
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مالی با حجم زیادی از بدهیهای خارجی که قادر به بازپرداخت آن نبودند روبرو شدند .در اینجا بود که بحران نرخ
ارز ایجاد و باعث وخامت اوضاع شد .به دنبال آن با توجه به نقل و انتقاالت آزاد سرمایه و پول ،جنگ ارزی اثر
عمیقی روی بازارهای بورس گذاشت .در این میان عملکرد ضعیف دولتها در اتخاذ سیاستهای صحیح و بهموقع
41

به نا اطمینانیها دامن زد و بحران مالی تحقق و شیوع یافت.

همچنین یکی دیگر از اثرات بحران آسیایی ترویج نظام بازار آزاد آمریکا و حرکت کشورهای آسیایی به سمت آن
است .برخی معتقدند که بحران آسیا سبب حرکت نظام سرمایهداری بهطرف شیوه و روش سرمایهداری آمریکا شد.
محمود سریع اقلم مشاور ارشد رئیسجمهور روحانی در کتاب ایران و جهانیشدن مینویسد« :هراندازه که فضای
اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکتها و دولتهای خارجی باشد ،حوزه سیاست و سیاستگذاری کشور
نیز باید در معرض تبادلنظر ،مشارکت و چانهزنی با خارجیها قرار گیرد» .مسلم است که منظور از خارجیها نیز
بنگالدش ،کنیا ،یونان ،سنگاپور و روسیه سفید نیست ،بلکه ژاپن ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه و در مقطعی آمریکاست .این
نگاه که ما داشتههای داخلی خود را نادیده بگیریم و صرفاً برای توسعه به رابطه با غرب بی اندیشیم یک نگاه اشتباه و
تقلیلگرا به مسئله توسعه است که صرفاً روابط خارجی و سرمایههای خارجی را عامل توسعه میبیند برای درک بهتر
10

این موضوع میتوان به تجربههای کشورهای دیگری که در این زمینه گام برداشتهاند نظری افکند .کشورهای جنوب
شرق آسیا در اثر همین باز کردن درهای خود بر روی غرب و اقتصاد غربی با بحران  0779روبرو شدند.

45دمی لیپزیگر ،)0391( ،تجربه توسعه در شرق آسیا
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رهبر انقالب درباره تجارت جهانی و جهانیشدن میفرمایند:
«جهانیشدن ،اسم خیلی قشنگی است و هر کشوری فکر میکند بازارهای جهانی به رویش باز میشود .امّا جهانیشدن به معنای
تبدیلشدن به یک پیچ و مهرهای در ماشین سرمایهداری غرب ،نباید موردقبول هیچ ملّت مستقلی باشد .اگر قرار است جهانیشدن
به معنای درست کلمه تحقّق پیدا بکند ،باید کشورها استقالل خودشان ـ استقالل اقتصادی و استقالل سیاسی ـ و قدرت
تصمیمگیری خودشان را حفظ کنند؛ واال جهانیشدنی که دهها سال پیش از طریق بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و
سازمان تجارت جهانی و امثال اینها ـ که همه ابزارهای آمریکایی و استکباری بودند ـ به وجود آمده ،ارزشی ندارد؛ بنابراین ،یک
اصل مهم ،مسئلهی استقالل است؛ که اگر این نباشد پیشرفت نیست ،سرابِ پیشرفت

است46».

بهاینترتیب میتوان گفت که با تلقی سادهانگارانهای همچون اصالح روابط با غرب برای توسعه یافتن کامالً غلط است
و تجربه کشورهای دیگر نیز چنین مسئلهای را تائید میکند ضمن اینکه آنچه میتوان گفت این است که کشورهایی
که بعد از رابطه با غرب با بحران اقتصادی مواجه شدند مجبور شدند مسیر رفته را بازگردند و با تکیهبر توان داخلی و
تولید ملی به شکوفایی اقتصادی رسیدند .تجربه هجوم بانکهای خارجی و شرکتهای چندملیتی غربی به کشورهای
شرق و جنوب شرق آسیا و ایجاد بحرانهای پسازآن باید درسی برای دولتمردان یازدهم باشد که معتقدند توسعه بدون
حضور بانکهای خارجی ممکن نیست.
12

46بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان 0388/11/19

قارهی وحشت!


از برزیل تا ونزوئال؛ بحران سراسر قارهی جنوبی را فراگرفته است!

ترجمهی علی رهجو
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«فروپاشــی اقتصــادی» فاجعهبارترین اتفاقی اســت که میتواند با آغاز جنگ ارزی علیه یک
کشور رخ دهد؛ همچنان که مطلوب کشور دشمن هم از «جنگ ارزی» همین است.
کشــورهای آمریکای جنوبی و حوزهی دریای کارائیب در ســالهای گذشــته نیز جنگ ارزی
شـدیدی را تجربه کرده بودند .در سـال جاری میالدی نیز این تجربه دوباره تکرار شــده است و
کشــورهـایی چون برزیـل و ونزوئال کـه هرکدام به نحوی از صــادرکنندگان جهانی محســوب
میشوند ،با کاهش شدید ارزش پول ملیشان مواجه شدهاند و منجر به از بین رفتن توازن ارزش
پول ملی این کشــورهـا با دالر آمریکا شــد .و البته کاهش یکباره و طوالنیمدت قیمت نفت نیز
برای کشوری چون ونزوئال در بیارزش کردن پول ملیاش بیتأثیر نبوده است.

The Economic Collapse Of South America Is Well Underway, Michael Snyder, 2016



هفتمین اقتصـــاد جهان دارد از درون متالشـــی
میشـود! در طول سال  1101اقتصاد برزیل 328
درصد آب رفته است .در سه ماهی اخیر این عدد
تشدید شده و بر اساس آمارِ سال به سال به 1287
درصـد رسـیده اســت .نرخ بیکاری به سرعت در
حال افزایش است ،نرخ تورم به  01درصد رسیده
است و در  01ماه گذشته پول برزیل  14درصد از
ارزش خود را در مقابل دالر از دســت داده است.
در این مقطع از زمـان برزیـل در حـال تجربه ی
طوالنیترین دورهی کسادی بعد از بحران بزرگ
دههی  0731اســت و اوضــاع برای مردم عادی
برزیل روزبهروز بدتر میشود .استناد این آمارها در
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سیانان منتشر شده است.

0

چرا اوضـاع اینطور شـده است؟! دو عامل وجود
دارد که به اقتصــادهای آمریکای جنوبی آســیب
زده است:
0ـ در طول سالهای رونقْ دولتها و بنگاههای آمریکای جنوبی بدهکار شدند .خیلی از آن بدهیها بر حسب دالر
آمریکا بود و حاال که ارزش دالر آمریکا نسبت به پول کشورهای آمریکای جنوبی به طرز خیلی زیادی تقویت شده
است ،باید حجم بیشتری از ارزهای محلی برای پرداخت اصل و فرع این وامها پرداخت شود.

1

1ـ افت شدید قیمت نفت و دیگر مواد خام است که برای اقتصادهای آمریکای جنوبی ظالمانه بوده است .آنها بهشدت
به صادرات مواد خام وابستهاند و درست در زمانی که مشکالت بدهی آنها بروز کرده ،حاال پول کمتری از فروش نفت
و مواد خام صنعتی به آمریکای شمالی ،آسیا و اروپا به دست میآورند.
مشـکالت اقتصـاد برزیل دارد به سـرعت جدیتر میشود و نرخ رشد تولید ناخالص ملی برزیل به منفی  1287درصد
رسـیده اسـت .البته برزیل تنها اقتصـادی نیسـت که در آمریکای جنوبی به چنین وضعیتی دچار شده است .در واقع،
اوضاع در ونزوئال بسیار بدتر است .در سال  1101اقتصاد این کشور  01درصد آب رفت و نرخ رسمی تورم به رقم غیر
قابل باور  080درصد رسید .میتوان زندگی در اقتصادی را تصور کرد که نرخ تورمش  080درصد است؟!!
CNN: Brazil recession: 'I've never seen anything like this', 2016

1

 1این تقویت دالر با افزایش نرخ بهره توسـط فدرالرزرو آمریکا انجام شــده اســت و منجر به این گردیده که حجوم ســرمایهها از آمریکای جنوبی به
آمریکای شمالی برود و کشورهای جنوبی با مشکل کاهش ارز و ذخایر دالری مواجه شوند  /کدآمایی.

رشد اقتصادی برزیل مبتنی بر شاخص تولید ناخالص داخلی  GDPدر سال  1020به منفی  0.98درصد
رسیده است.
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همچنان که اوضـــاع قیمتها به طرز غیر قابل کنترلی بدتر میشـــد ،مردم تالش کردند تا منابع اولیه را پیشپیش
3

ذخیره کنند و نتیجهی کار آنها کمبود مواد غذایی بود که اوضاع را به شدت بحرانی کرده است:

«نصب تابلوی نان نداریم به سرعت روی سردر نانواییهای ونزوئالیی همهگیر شده است؛ چون ونزوئال  76درصد از ارز 4خارجی
مورد نیازش را برای واردات از محل صـادرات نفت به دست می آورد ،و با کاهش قیمت نفت ،واردات این کشور از جمله واردات
گندم آن ،کاهش خواهد یافت.
دولت چپگرای مادورو بهشــدت دســترســی به ارزهایی مثل دالر را محدود کرده و این مســئله واردات را از دارو تا دســتمال
دستشویی تحت تاثیر قرار داده است! از اینرو ،مسئله ی محدودیت استفاده از ارزهای دیگر ،واردات گندم را هم که ونزوئال آن
را در داخل کشت نمیکند دچار مشکل کرده است»1.

این موضوع باعث شده تا نرخ تورم در ونزوئال سر به فلک بکشد؛  080درصد در سال  1101که باالترین رقم تورم در
جهان است.

SHTPLAN: “No Bread” – This Is What Happens When Your Economic And Monetary Systems Collapse, 2016
Currency
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 1این موضــوع حکایت از اهمیت تولید کاالهای اســتراتژیک در داخل میکند؛ اقدامی که دولت یازدهم در ایران به آن اعتقاد ندارد؛ از
بنزین گرفته تا محصوالت کشاورزی .و این در بزنگاهها اهرم فشار را به دست دشمن خواهد داد تا جیغ اقتصاد ایران را در آورد!
«کاری کنید که اقتصــاد نیکاراگوئه جیغ بکشــد» حاال جیغ اقتصــاد ونزوئال در آمده اســت! کتاب «نگهبان هفت اورنگ» نوشـته «جان
اســناک وول» ،به این موضــوع اظهار کرده اســت؛ این فرد یکی از ماموران آمریکاســت که در بخشــی از کتاب خود درباره انقالب
ساندنیستها در نیکاراگوئه مینویسد:
«دستورالعمل سیا برای ما این بود که کاری کنید اقتصاد نیکاراگوئه جیغ بکشد» /کدآمایی.
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تصویری از طبیعت بکر آمریکای جنوبی در کشور ونزوئال به نام .Dragon Falls
این آبشار را میتوان نمادی از سقوط آزاد اقتصادهای این قاره دانست  /کدآمایی.

ممکن است در ایاالتمتحده افرادی باشند که اعتقادی به بحران اقتصادی در حال وقوع نداشته باشند؛ اما در ونزوئال
و برزیل هیچکس شـکی نسـبت به این موضـوع ندارد .متاسفانه آنچه که برای ونزئال و برزیل اتفاق افتاده آرام آرام
برای کـل جهان هم دارد اتفاق میافتد .آنها در ادامهی جاده ی بحران قرار دارند .حبابهای مالی و اقتصـــادی در
همهی جهان در حال متالشی شدن هستند.
امواج ضـد تورمی به لبهی سـاحل اقتصاد کشورها در کل جهان رسیده و حبابهای مالی در همهجا مثل بمب برای
انفجار تنظیم شدهاند ،این نکتهای است که ویکرام مانشارامی استاد دانشگاه ییل در مصاحبه با سیانیبیسی عنوان
6

کرده است:

«من فکر میکنم با ترکیدن حباب ســرمایهگذاری در چین ،قیمت مواد خام پایین کشــیده شــد و موجبات شــرایط تورم منفی در
همهی جهان را فراهم کرد و امواج این انفجار به ســاحل همهی کشــور رســیده اســت .این نکتهای اســت که وی بهعنوان یک
نویسنده و فرد آکادمیک شناخته شده در اجالس بازارهای مالی جهان در ابوظبی عنوان کرده است».

البته ،سـرنخهایی که مانشـارامی در مورد آنها صـحبت کرده در همهجا دیده میشود .در هفتهی گذشته اعالم شد
صـنایع دولتی چین قصد دارند  1تا  6میلیون نفر از کارکنان خود را اخراج کنند .9سفارشها به کارخانههای آمریکا تا

CNBC: I see bubbles bursting everywhere: Top academic, 2016
REUTERS: China to lay off five to six million workers, earmarks at least $23 billion, 2016

6
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االن  01ماه پیاپی است که دارد کاهش مییابد 8.نرخ نکول 7در پرداخت بدهی شرکتها در آمریکا به باالتر از زمانی
رسیده که بانک لمن برادرز ورشکست شد.
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ممکن است بعضی از افراد به شاخصهای بورس نگاه کنند که قدری در هفتههای گذشته بهتر شده است .اما واقعیت
این اسـت که شـاخصهای واقعی اقتصـاد در جایجای جهان ،نشـان میدهند که فعالیتهای اقتصاد جهان به طرز
چشــمگیری کاهش یافته اســت .رکود جهانی همین االن آغاز شــده و درد و رنجی که از آن در همهی جهان حس
میشود تنها درد آغازین یک بیماری سخت و جانکاه است.
Theeconomiccollapseblog.com
3 March 2016
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Zero Hedge: "It's A Recession Stupid" - US Factory Orders Tumble For 15th Month In A Row, 2016

8

« 7نکول بدهی یا اعتبار  »Credit Defaultبه معنی عدم توانایی شخص بدهکار در پرداخت اصل و سود بدهیهایش به شخص
طلبکار است .برای همین این مفهوم از زمانی که رابطهی وامدهنگی و وامگیرندگی به وجود آمده برقرار بوده است .از اینرو ،با شکلگیری
انقالبهای اکونومی و ایجاد بازارهای مالی که به نهادینه شدن ربا در جوامع منجر شده ،نکول بدهی یا عدم توانایی پرداخت بدهی توسط
بدهکاران نیز افزایش یافته است /کدآمایی.
Wolf Street: Corporate Default Rate Jumps Past Lehman Moment, 2016

10

جنگ ارزی روسیه و آمریکا
معرفی فیلم «جک رایان :سرباز سایه»
محمد علیپور

روسـیه و آمریکا دو دشـمن دیرینهاند که پس از دوران موسوم به جنگ سرد نیز همچنان تقابل
خود را حفظ کردهانـد .رویـارویی این دو ابرقدرت امروز نه در قالب جنگ و تهدیدات نظامی ،بلکه در
شـاکلهی «جنگ اقتصادی» نمود یافته است و دو کشور با ابزارهای این نوع جنگ به مصاف یکدیگر
رفتهاند.
فیلم «جک رایان :سرباز سایه» را میتوان بهعنوان یکی از معدود آثار سینمایی هالیوود دانست
که این درگیری تمامعیار را بهخوبی به تصویر کشیده است .و به زیبایی نشان میدهد که فرماندهان
و سـربازان «جنگ اقتصـادی» اسـتادان و دانشآموختگان رشتههای امور مالی و اقتصادی هستند تا
بتوانند با اســتفاده از ســالحهایی همچون اوراق ســهام و قرضــه ،مشــتقات مالی و پولهای رایج
کشورها ،دشمن را در نبردی نیمهسخت شکست داده و بر منابع مالی آن سیادت پیدا کنند.

10

این فیلم قصد دارد تا رویارویی دو ابرقدرت روسیه و آمریکا را نه در قالب یک جنگ نظامی بلکه با استفاده از یک
جنگ اقتصادی به تصویر بکشد؛ جنگی که مهمترین سالحها در آن ابزارهای مالی بهخصوص ارز کشورها هستند و
امروزه از آن تحت عنوان «جنگ ارزی» یاد میشود .فرماندهان و سربازان این جنگ استادان و دانشآموختگان امور
مالی و اقتصادی هستند تا بتوانند با استفاده از سالحهایی همچون اوراق سهام و قرضه ،مشتقات مالی و پولهای رایج
کشورها ،دشمن را در نبردی نیمهسخت شکست داده و بر منابع مالی آن سیادت پیدا کنند .در این فیلم روسیه قصد
دارد این اقدام خود را توسط یک عملیات تروریستی پوشش دهد تا هم عمق اثر را بیشتر کرده و هم توجه جامعه را از
اقدام اصلی که در حال رخ دادن است منحرف کند.
نیروی عملیاتی آمریکا در میدان این جنگ نیمهسخت ،فردی به نام «جک رایان» بود .او عالوه بر آشنایی با دانش
نظامی ،به واسطهی اخذ دکترا در رشتهی اقتصاد بر ابزارهای جنگ اقتصادی نیز به خوبی آشنایی دارد.
در بخشی از فیلم گفتگویی بین جک و رابط او در  CIAدر میگیرد که درواقع کارگردان سعی داشته تا از این طریق
سازوکار این «جنگ ارزی» را به روشنی برای مخاطب خود بازگو کند.
10

رابط از جک میپرسد که:
«چرا روسها بهرغم اینکه خودشان نیز از وقوع چنین جنگی متضرر میشوند همچنان بر اجرای آن اصرار دارند؟»

جک در پاسخ میگوید که:
«وقتی این اتفاق بیفتد همهی کشورها شروع به خرج کردن دالرهای خود میکنند که این موجب باال رفتن میزان نقدینگی در
کشور میشود .روسها نیز از وقوع چنین اتفاقی متضرر میشوند؛ اما چون آنها به منابع نفتی زیادی دسترسی دارند بهراحتی
میتوانند قوای خود را حفظ کنند ،اما دربارهی آمریکا این اتفاق منجر به شکلگیری دومین رکود بزرگ تاریخ خواهد شد».

در نهایت ،جک که متوجه نیت روسها در همزمانی حمله اقتصادی و تروریستی شده بود ،سعی میکند تا با نفوذ به
سیستمهای طراحان روسی عملیات ،به زمان و مکان این حمالت تروریستی پی ببرد تا از این طریق جلوی وقوع هر
دوی این اتفاقات را بگیرد؛ در این بستر روند وقوع حوادث شکل میگیرد و داستان خلق میشود.

12
Jack Ryan: Shadow Recruit /  سرباز سایه: جک رایان:عنوان فیلم
Kenneth Charles Branagh :کارگردان
David Koepp, Adam Cozad :نویسنده
Mace Neufeld, Lorenzo di Bonaventura, David Barron, Mark Vahradian :تهیهکنندگان
Skydance Productions, di Bonaventura Pictures, Mace Neufeld :شننرکنتهنای سننازنده
Productions

1104 :سال تولید
 آمریکا:کشور سازنده
 دقیقه011 :مدتزمان فیلم

رؤیای چینی و جنگ جهانی ارزی سوم
مهناز رحیمی

جنگ جهانی ارزی که در حال وقوع است چند جبهه دارد که یک جبههی اصلی آن بین چین و
ایاالتمتحدهی آمریکا رخ میدهد .این جنگ در چند سال گذشته موضوعیت داشته است و در زمستان سال
 5934در یک درگیری چهلوپنج روزه لطمات زیادی را بر اقتصاد دو کشور ،خصوصاً چین تحمیل کرد .و
درنهایت با تغییر در نرخ برابری یوآن و دالر ،تغییر در نرخ بهرهی بانکی و تغییر در میزان خلق پول توسط
دو کشور و مؤلفههای تأثیرگذار دیگر ،خاتمهای موقت یافت.
این جنگ منجر به این شد که نخستوزیر چین در اجالس ساالنهی حزب خلق اعالم کند که  41درصد از
ارزش پول ملی در اثر این منازعهی مالی از بین رفته است؛ همچنین «رؤیای چینی» باید با تغییری
صدوهشتاد درجه مواجه شده و از استراتژی تولید و صادرات به استراتژی مصرفگرایی و تأمین نیازهای
گستردهی مصرفکنندهی داخلی رو بیاورد .از اینرو ،با توجه به اهمیت «مصرفگرایی» بهعنوان یکی از
مهمترین شاخصههای اقتصاد لیبرالی ،چین کمونیست از درون به چین لیبرالیست تبدیلشده است و فقط
پوستهای از کمونیسم را به همراه دارد.
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جنگ جهانی ارزی سوم و رؤیای چینی
هر جنگی جبهههای اصلی نبرد و نیز حکایتهای احساسی و البته خونبار خود را دارد« .جنگ ارزی» نیز
همینگونه است ،به سختترین شکلی تودههای مردم را با خود درگیر میکند .یکی از خطوط اصلی نبرد امروز جبههی
نبرد دالرـ یوآن 0است که در دو سوی اقیانوس آرامرقم میخورد .این نبردها واقعی هستند ،اما نامهای جغرافیایی
برگزیدهشده برای آنها استعاری است .واقعیت آن است که جنگهای ارزی همزمان در همهی مراکز مالی جهان در
جریان است و بانکداران ،سیاستمداران و سیستمهای اتوماسیون مالی روزانه درگیرودار این جنگ هستند و سرنوشت
اقتصادها و شهروندانی که از آنها تأثیر میپذیرند در موازنههای ارزی موجود رقم میخورد .در «جنگ ارزی» هم
بازیگران رسمی حضور خواهند داشت ،هم بازیگران خصوصی و غیررسمی .امروز تنها ریسک کاهش ارزش یک ارز در
برابر یک ارز دیگر ،یا افزایش قیمت طال مطرح نیست .امروز صحبت از فروپاشی خودِ نظام پولی جهان است که در
پشت این وقایع خطرناک پنهان شده است .با توجه به این ریسکهای بالقوهی ناشی از شکست فاجعهبار نظام پولی
بینالمللی ممکن است جنگ جهانی ارزی سوم آخرین جنگ ارزی باشد.
قرن بیستم شاهد درگرفتن دو جنگ ارزی بزرگ بود .جنگ ارزی اول ،از  0710تا  0736به طول انجامید و تقریباً
11

کل دوره بین جنگ جهانی اول و دوم را در برگرفت .جنگ ارزی دوم ،در فاصلهی سالهای  0769تا  0789روی داد.
مبارزهی میان چین و ایاالتمتحده ،یعنی میان یوآن و دالر ،بهترین نمونه از وضعیت امروز نظام مالی جهان و جبههی
اصلی نبرد در جنگ ارزی سوم است .روند شکلگیری ستیز میان یوآن و دالر با برآمدن چین از انزوا ،آشفتگی اجتماعی
و سرکوب ایدئولوژیک بازار آزاد از سوی رژیم کمونیست آن کشور به مدت ربع قرن آغاز شد.
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جنگ جهانی ارزی سوم در قالب تبیین مفهومی به نام «رؤیای چینی» رقم میخورد .در رؤیای چینی بعد از اتخاذ
«سیاست درهای باز» 3در دوران چوئن الی 4و دنگ شیائوپینگ 1چین باید برای جمعیت میلیاردی خود اشتغال ایجاد
میکرد .در «رؤیای چینی» باید با استفاده از نیروی کار ارزان ،کاالی ارزان در حجم انبوه ساخته شود ،سپس صادر
شود و ارز به داخل کشور برگردد .دومین مؤلفه رؤیای چینی این است که ارزش برابری یوآن در مقابل با ارزهای دیگر
پایین باشد تا چین بتواند صادرات ارزان داشته باشد .به دلیل اینکه بخش عمدهی صنعت چین حاصل کپیکاری است
فکر و ایدهی پیچیدهای نمیخواهد .مشکل از زمانی آغاز شد که صادرات چین بازارهای داخلی کشورهای دیگر را
فراگرفت و اقتصاد داخلی این کشورها را زمین زد و باعث نابودی اشتغال در این کشورها ازجمله آمریکا شد.

 1واحد پول ملی چین
 1ریکاردز ،جیمز؛ جنگهای ارزی ،ترجمه رحیم میالنی ،تهران ،ترجمه بنیاد تعاون ناجا ،0373 ،چاپ اول
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Open Door Policy
Zhou Enlai
5
Deng Xiaoping
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اواسط آگوست سال  1101میالدی دنیا شاهد چهلوپنج روز جنگ ارزی بین آمریکا و چین بود .چگونگی
شکلگیری این اتفاق مهم است .موضوع از نگرانیهای خروج سرمایه از چین در ماه جوالی آغازشده بود تا این حد
که در بهتنهایی  114بیلیون دالر از چین خارجشده بود.
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مدیریت ارزی چین در جنگ ارزی
بانک مرکزی چین در مردادماه سال  ،74برای نگرانیها درباره نرسیدن به هدف رشد اقتصادی  9درصدی ،ارزش
رسمی یوآن را  1درصد در برابر دالر کاهش داد؛ این کاهش ارزش پول ملی چین ،بیشترین میزان در دو دههی گذشته
میباشد .اقدام چین در کاهش ارزش یوآن وضع دشواری پیش روی دولت اوباما قرارداد .کاهش ناگهانی ارزش پول،
باعث توسعهی بخش تولیدی چین و صادرات ارزانتر به آمریکا شد؛ که این امر به از میان رفتن مشاغل آمریکایی
انجامید .این اقدام منجر به زدن جرقه جنگ ارزی بین دو کشور شد.
این اقدام بانک مرکزی چین بدین سبب بوده که این کشور قصد دارد برای افزایش دوباره رشد اقتصادی خود،
صادرکنندگان را از طریق کاهش نرخ برابری یوآن تشویق کند .بهاینترتیب ارزش یوآن نیز به پایینترین حد از مارس
سال  1100کاهش یافت .این اقدام دولت چین ،فرار سرمایه از این کشور را به دنبال داشته است ،بهطوریکه صاحبان
سرمایه ،نگران از کاهش ارزش دارایی خود در بورس شانگهای ،میکوشند پول خود را در خارج از کشور سرمایهگذاری
کنند .در مواجه با این قضیه ،بانک مرکزی چین در ماه اول میالدی دو بار اقدام به تقویت یوآن کرده و تالشهایی را
برای جلوگیری از افت ارزش پول ملی و اطمینانبخشی مجدد به سرمایهگذاران بدبین انجام داده است.
«بانک خلق چین» 9استفاده از یوآن و دسترسی به آن برای انجام تسویهحسابها را شدیداً کنترل میکند.
هنگامیکه یک صادرکننده چینی بار خود را به خارج از کشور حمل میکند و در ازای آن دالر یا یورو به دست میآورد،
باید آن ارزها را به بانک خلق چین تحویل دهد و در مقابل ،با نرخ تبدیل ثابتی که بانک مرکزی تعیین میکند ،یوآن
بگیرد .هنگامی هم که واردکنندهای برای خرید مواد و تجهیزات از خارج به دالر یا یورو نیاز پیدا کند ،میتواند از بانک
مرکزی چین تهیه کند؛ اما بانک خلق چین فقط به همان اندازهای به او دالر یا یورو میدهد که برای وارداتش کفایت
کند و نه بیشتر.
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Corbettreport: China just started a currency war
The people’s Bank of China

 8ریکاردز ،همان.
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11
بانک مرکزی چین

فرآیند جذب تمام دالرهای مازاد ورودی به اقتصاد چین تبعات ناخواستهای در پی دارد .مشکل نخست این است
که بانک خلق چین ازیکطرف باید دالرهای مازاد را جذب کند و همچنین از طرف دیگر برای خرید این دالرها باید
یوآن تازه منتشر نماید .این یعنی دالری که فدرال رزرو 7چاپ میکرد برای خرید کاال سر از چین درمیآورد و بانک
خلق چین هم برای جذب مازاد آن مجبور میشد یوآن چاپ کند .مشکل دوم چین این است که نمیدانست با دالرهایی
که تازه به دست آورده ،چهکار باید بکند .بانک خلق چین میبایست ذخایر خود را در جایی سرمایهگذاری میکرد و
میبایست نرخ بازده معقولی به دست میآورد .به این منظور بانک خلق چین ترجیح داد با پول خود اوراق بهادار دولتی
خزانهداری ایاالتمتحده را بخرد که از نقدشوندگی باالیی برخوردار هستند .درنتیجه بعد از خرید این حجم از اوراقبهادار
دولتی ،بار تریلیونها دالر بدهیهای آمریکا روی دوش خلق چین سنگینی میکند .درواقع ،دوسوم ذخایر ارزی چین
بهصورت اوراق بهادار ،اسکناس و اوراق قرضه در آمریکا سرمایهگذاری شده است.

Federal Reserve
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تفوق آمریکا
درواقع ،آمریکا بازی دو سر باخت برای چین تعریف کرده است .چینیها در دام پولی و مالیی که آمریکا برای چین
زمینهسازی کرده بود گرفتار شدهاند .اگر تصمیم بگیرند و اوراق قرضهای را که خریدهاند در آمریکا بفروشند مثل این
است که مالکی در یک مجتمع تجاری تصمیم بگیرد از  01واحدی که مالک است  1واحد را یکجا بفروشد؛ بدیهی
است با این اقدام قیمت پنج واحد باقیمانده بهشدت کاهش خواهد یافت و چینیها هم با وضعیتی روبهرو خواهند شد
که قیمت اوراققرضه در آمریکا بهشدت پایین خواهد آمد .درنتیجه چینیها به بازار سهام روی آوردند و در این بازار به
شایعهسازی برای خریدوفروش سهام دست زدند؛ اما باختند؛ که باعث شد چین رسماً اعالم کند که قصد ندارد در
بورسها و بازار سهام از طریق شایعهسازی در خریدوفروش سهام نقش داشته باشد و فقط تالش دارد جلوی کاهش
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ارزش سرمایهگذاریهای خلق چین در خارج از چین که ناشی از افزایش تورم است را بگیرد

19

آمریکا در زمین خودش با قواعد بازی خودش دالر چاپ میکند؛ اما چین مجبور است که در زمین خودش با قواعد
مالی آمریکا یوآن چاپ کند؛ که این مصداق عینی اقدام نامتقارن منفی است و باعث شکست چین در این جنگ ارزی
میشود .در واقع ،ایاالتمتحده و چین با یک حلقهی مالی تریلیون دالری به یکدیگر قفلشدهاند و اساساً وضعیتشان
مانند یک بشکهی باروت پولی است که اگر جنگ ارزی از کنترل خارج شود هر یک از دو طرف میتواند این بشکهی
باروت را منفجر سازد.

 10رویکرد ارزی جدید چین در جهان
خبرگزاری فارس 6 ،اسفند  ،0371کد خبر03710116111844 :

تبعات جنگ ارزی سال گذشته میالدی برای چین کاهش ارزش برابری یوآن و همچنین کاهش ارزش بازارهای
سهام این کشور را به دنبال داشت .یکی از دالیل اصلی جنگ ارزی علیه چین که از سال گذشته آغازشده و همچنان
ادامه دارد ،روند کاهش صادرات این کشور در کنار خروج سرمایهی سرمایهگذاران بزرگ است که این کشور را با کمبود
ارز خارجی مواجه کرده و موجب شده ارزش یوآن با افت مواجه شود .بهاینترتیب چین در این جنگ ارزی کیشومات
شد .اگر بخواهد نرخ برابری یوآن در برابر دالر را پایین نگه دارد موجب فرار سرمایهگذار خارجی میشود؛ چون برای
سرمایهگذار خارجی نمیصرفد .اگر نرخ برابری را باال نگه دارد صادراتش برای کشور خودش گران درمیآید.

گزارش سیزدهمین برنامهی پنجسالهی حزب خلق چین ،پس از پایان جنگ
گزارش سیزدهمین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت چین که در ماه مارس  1106میالدی به
کنگره خلق چین داده شد ،نقشه راه چین از سال  1106تا  1111میالدی را مشخص میکند 00.این گزارش تبعات
جنگ ارزی تابستان  1101میالدی را بیان میکند .از اهم موضوعات این گزارش مسئلهی رشد اقتصادی چین است؛
91

که بر این اساس نرخ توسعه اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان برای سال  1106میالدی بهطور میانگین  1.6تا 9
درصد تعیینشده است.
در سال قبل ،دولت چین در جنگ ارزی علیه یوآن  101میلیارد دالر از ذخیره ارزی خود را از دست داد؛ تا جاییکه
باعث شد بعد از  11سال ،رشد اقتصادی باالی  00درصد این کشور به زیر  6درصد سقوط کند .همچنین کاهش 41
درصدی شاخص بورس و تضعیف  1درصدی نرخ یوآن از تبعات این جنگ ارزی بود .در این جنگ ارزی بخش عمدهای
از اقتصاد چین دچار مشکل شد و  41درصد از ذخایر آنها نابود گردید .این مسئله باعث شد که دولت چین که صاحب
بزرگترین ذخایر ارزی خارجی در جهان است ،در سال گذشته  101میلیارد دالر از داراییهای خارجی خود را برای
مقابله با این جنگ ارزی بفروشد تا بتواند از عمق بحرانهای مالی خود بکاهد.
در حال حاضر ،چین در حال کاهش اوراق قرضهی خزانهداری آمریکا ،انباشت ذخایر طال و افتتاح بانکهای محلی
برای جذب ارز ملی است .این امر دسترسی این کشور را به بازارهای سرمایه آسان میکند و آنها را از دستکاری مالی
توسط واشنگتن و والاستریت محافظت مینماید.
ایجاد هراس در هژمونی دالر توسط معماری مالی رقیب ،پاسخ آمریکا را در تالش برای نابودی بازارهای چین و
افزایش نرخ ارز آنها بهدنبال داشت .تا اینکه پاسخ چین از طریق تعدیالت در بازار و سپس کاهش کمی ارز خود برای
حفظ قیمتِ پایین محصوالت و صادرات کاالهای چینی به آمریکا رقم خورده است .کاهش کمی ،واکنش یا پاسخی
به دستکاری واشنگتن و والاستریت است .بهعالوه ،واشنگتن هیچگاه فکر نمیکرد که چین با فروش اوراق قرضهی
Chinadaily: Report on China's economic, social development plan
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خزانهداری آمریکا به قیمت پائین ،پاسخ دهد 01.فروش حجم عظیمی از اوراق خزانهداری آمریکا توسط چین ،چنانچه
ادامه یابد ،میتواند برای آمریکا مشکالت فراوانی را به همراه داشته باشد؛ اما سیاستی که مسئولین آمریکا برای مقابله
با این بحران احتمالی اتخاذ کردهاند« ،افزایش نرخ بهره» است.

90

کنگرهی ملی حزب خلق چین

افزایش نرخ بهره موجب میشود خرید اوراق قرضه آمریکا جذابیت بیشتری پیدا کند و فروش اوراق قرضه چین،
بهراحتی توسط دیگر خریداران و سرمایهداران بینالمللی (حتی سرمایهداران بخش خصوصی چین که در حال خارج
کردن سرمایههای خود از این کشور هستند) انجام شود .حال باید دید آمریکا تا چه زمانی میتواند خریداران اوراققرضه
خود را راضی نگه دارد؛ چراکه اگر زمانی اغلب این کشورها بخواهند اوراق قرضه خود را بفروشند ،بحرانی بسیار گسترده
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برای بزرگترین اقتصاد دنیا پدید خواهد آمد.

هدف چین :تبدیل یوآن به ارز مبدأ جهانی
کاهش سهم دالر در ذخایر ارزی چین به یکی از اهداف استراتژیک در سیاستهای پولی پکن تبدیلشده است.
چین قصد دارد طی سالهای آینده یوآن خود را به یکی از ذخایر بینالمللی ارزی تبدیل کند و برای دستیابی به این
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Globalresearch: Washington’s Financial Currency War on China: The Eclipsing of the US Dollar by the
Yuan
13
Reuters: China FX reserve sell-off to soon move beyond U.S. Treasuries

هدف به افزایش ذخایر طال نیاز دارد .برای این منظور به خرید طال روی آورده است .واردات طال به چین از سال 1101
به بیش از  911درصد افزایشیافته است .چین در سال  1103بزرگترین مصرفکنندهی طال شد و از هند سبقت
گرفت .به گزارش ولزفارگو ،04کشور چین حدود  41درصد از طالیی که ساالنه از زمین به دست میآید را مصرف
میکند 01.در هند بهطور سنتی مردم در خرید طال سرمایهگذاری میکنند ولی در چین بهطور سنتی سرمایهگذاری در
نقره معمول بوده است و نه طال.

90
نمودار مقدار ذخیره ارزی چین

درهرحال چین در زمان حاضر نهتنها بزرگترین خریدار و واردکننده طال است؛ بلکه بزرگترین تولیدکننده طالی
جهان نیز هست .به استناد گزارش شورای جهانی طال 06آمار رسمی ذخایر طالی چین  096323تن است که این میزان
 028درصد از ذخایر خارجی این کشور را تشکیل میدهد .بانک مرکزی چین در  6سال گذشته بیش از  611تن به
ذخایر طالی خود افزوده است 09.چین که از افزایش نرخ تورم در آمریکا و اروپا نگران است؛ بهطور محرمانه با افزایش
ذخایر طال در مسیری حرکت میکند که پشتوانه پول ملی چین «یوآن» را بهجای اینکه ذخایر ارزی «دالر» تعیین
کند ،ذخایر طال تعیین خواهد کرد .بنا به همین دلیل بود که در این جنگ ارزی اخیر نیز چین به دلیل داشتن انباشت
طال و دالر توان مقابله با دالر را داشت.
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Wells Fargo
money.cnn: China to buy $90 billion gold vault in London
16
World Gold Council
17
Businessinsider: The top 10 countries with the largest gold holdings
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تغییر استراتژی :از صادرات به مصرفگرایی
بیان این نکته حائز اهمیت است که ماشین صادرات چین خود بهتنهایی هدف نیست ،بلکه وسیلهای برای رسیدن
به هدف است؛ هدف واقعی چین اشتغال است .نیاز مبرم به اشتغال در هر دو کشور است که سبب «جنگ ارزی» بین
آنها میشود .درنتیجه این جنگ ارزی چین از سال  1106در حال تغییر الگوهای اقتصادی از صادرات و سرمایهگذاری
به سمت مصرف و خدمات است .چین میخواهد به سمت داخل کشور برگردد و اقتصاد مقاومتی را پیادهسازی کند.
چین  311میلیون نفر تولیدکننده و یک میلیارد مصرفکننده دارد .چین میخواهد به این یک میلیارد نفر مصرفکننده
در جهت رفاهطلبی خدمات ارائه دهد و این جمعیت را مصرفگرا کند تا به این وسیله بتواند اقتصاد خود را از رکود خارج
نماید .اینیک چرخش استراتژیک و حاکم شدن اقتصاد لیبرالی در تمام ارکان این کشور است .رشد بخشهای صنعتی،
علمی و فنی و رویکرد به سمت ابداع و نوآوری از دیگر برنامههای دولت چین برای پنج سال آینده عنوانشده است
که یک تغییر رویکرد از صنعت کپیکاری به سمت صنعت دانشبنیان است.
چین کمونیست از درون به چین لیبرالیست تبدیلشده است و فقط پوستهای از کمونیسم را به همراه دارد؛ چراکه
یکی از مهمترین شاخصههای اقتصاد لیبرالی «مصرفگرایی» است .با وجود مشکالت اقتصادی در عمدهی کشورهای
جهان و با توجه به پیچیدگیهای نظام مالی که زمینهی ایجاد چنین جنگهایی را فراهم میکند ،وضعیت شفافی را
برای اقتصاد جهانی نمیتوان متصور بود .از اینرو ،در چنین اوضاع مخاطرهآمیزی که کشورها با بحرانهای گسترده و
پیدرپی اقتصادی نیز روبهرو هستند ،باید برای حفظ بقاء جامعه و ارکان اقتصادی تمهیدات الزم سنجیده شود.
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فصل دوم

جنــگ ارزی علیه ایـران با یوتـرن

یوتـرن و جنـگ ارزی
از چین تا ایران ،در جنگ جهانی ارزی سوم
یوترن ،بستر جنگ ارزی در ایران
مهناز رحیمی
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مطلب حاضر برگرفته از سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه بوعلی سینای همدان است که در
تاریخ  59اردیبهشت  5921برگزار شده و در قالب یادداشت مکتوب تنظیم شده است.
«جنگ ارزی چین با آمریکا چهلوپنج روز طول کشید و چین با دارابودن عظیمترین ذخایر ارز و
طال دچار نوســانات گســترده ش ـد و طبق گزارش نخســتوزیر چین چهل درصــد از ارزش پول ملی
کشورشان از بین رفت.
وضعیت ما در ایران متفاوت است؛ ما با این وزارت خارجه و سیستم بانک مرکزی که عقیده دارد
میشـود با دشـمن از در دوسـتی وارد شـد و دشمن میتواند تمام مشکالت ما را حل کند ،در صورت
وقوع چنین جنـگ نمیتوانیم در جنـگ ارزی مقـاومـت کنیم؛ با توجه به اینکه نقدینگی در جامعه به
باالی هزار هزار میلیارد ریال رســیده اســت ،تولید به رکود افتاده و بیکاری بیداد میکند .با توجه به
این اوضـاع داخلی و رفتارهای دشمن ،برای حفظ کشور باید جامعه و مسئولین را نسبت به موضوع
جنگ ارزی توجیه کرد .تا جایی که دانسـته شـود امروز بقای جامعه در گروی تنظیم ساختاری برای
کنترل این شرایط قرار دارد».

جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بوعلی ده سال پیش برنامهای با عنوان «خوب ،بد ،زشت در نبردی مشکوک»
برگزار کردند؛ این برنامه با هدف بررسی سیاست خارجی ،پروندهی هستهای و استراتژیهای آمریکا علیه ایران تنظیم
شده بود .جلسهی پنجم این سخنرانی ،امسال با عنوان «در نبردی مشکوک ()1؛ یوترن و جنگ ارزی» برگزار گردید.
پنجمین برنامهی «در نبردی مشکوک» در تئوری بازیها به روند تحقیق و بررسی استراتژیهای دشمن اختصاص
دارد؛ دشمنی که یازده استراتژی را در ده سال گذشته علیه ملت ایران اجرا کرد و در هر اقدام با مقاومت مردم روبهرو
شد .و این اقدامات در سال گذشته با اجرای برجام به تفاهم با  1+0انجامید؛ اما همچنان دشمن به تعهداتش در این
زمینه هم عمل نمیکند و نبرد مشکوک همچنان ادامه دارد.
در «جنگ سخت» ،آنچه که تلفات محسوب میشود کشته شدن و مجروحیت است .در «جنگ نرم» نیز ،اندیشهها
و ارادهها هستند که میجنگند و تسخیر قلبها و ذهنها موضوعیت دارند .از اینرو ،از ابتدای انقالب تا امروز از جنگ
با آمریکا ،صدام و تروریسم آگاه میشدیم و اینکه باید چگونه با آنها مقابله کنیم .و در ده سال گذشته نیز تاکنون با
جنگ نرم ،تهاجم فرهنگی ،جنبش نرمافزاری و مخاطراتی که غفلت نسبت به این مفاهیم میتواند چه بالیی را بر سر
جامعه بیاورد ،آشنا شدهایم .اما به مقولهی «جنگ نیمهسخت» تا حدی که تبدیل به گفتمان غالب جامعه شود،
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نپرداختهایم .هر چند در سه سال گذشته ما در مباحث طرحریزی استراتژیک ـ کلبهی کرامت ـ ادبیات این جنگ را
بیان کرده ایم تا مدیران و مسئولین با ادبیات و مفاهیم این نوع جنگ آشنا شوند و گفتمانسازی آن در فضای جامعه
صورت بگیرد؛ اما تا تبدیل شدن به فضای فکری غالب جامعه راه زیادی وجود دارد.
در «جنگ نیمهسخت» که ادبیات غالب آن را مسائل اقتصادی تشکیل میدهد ،کشورهای مقابل بهجای اعزام
توپ ،تانک و ادوات نظامی ،کشورهای هدف را از طریق جنگ پولها به مبارزه میطلبند .این جنگ پولها به «جنگ
ارزی  »Currency Warشناخته میشود که یک نوع ویژه از جنگ اقتصادی است .برای شناخت این جنگ باید بین
«مانی» 0و «کارنسی» 1تفاوت قائل بود« .کارنسی» به معنای اعتبار است و پول واقعی و با ارزش ثابت نیست .در
نسبت با این« ،مانی» پول باپشتوانه است که ارزش ذاتی دارد.
در طول صد سال گذشته ،سه جنگ جهانی ارزی رخ داده است که آخرین جنگ جهانی ارزی امروز در جریان
است .از این رو ،باید فضای این جنگ برای مردم شفاف شود تا بتوان در فرآیند مبارزه و دفاع همانند جنگ سخت و
جنگ نرم با قواعد مناسب زمین بازی را تعریف کرد.

Money
Currency

1
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جنگ جهانی ارزی سوم بین چین و آمریکا
اوج اتفاقات این جنگ ارزی را بین چین و آمریکا در سال گذشته شاهد بودیم که تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد
جهان گذاشت و کشور چین را دچار مشکالت عدیدهای کرد .این جنگ بر سر تعیین نرخ برابری بین دو ارز یوآن و
دالر درگرفت .به این صورت که چینیها برای اینکه بتوانند صادرات ارزان داشته باشند باید ارزش یوآن را پایین نگه
دارند؛ از سوی دیگر ،اگر ارزش یوآن پایین نگهداشته شود ،سرمایهگذار خارجی که در چین سرمایهگذاری کرده ـ و
عمدهی آنها را آمریکاییها تشکیل میدهند ـ اعتراض خواهد کرد و سرمایه خود را از چین خارج میکند؛ چراکه
ارزش سرمایهاش به واسطهی پایین بودن ارز چین بیارزش خواهد شد .این در حالی است که اگر چین بخواهد ارزش
یوآن را باال نگه دارد ،صادرات برای خودش گران میشود.
به این صورت یوآن چین در منگنه قرار دارد و جنگ ارزی در سال گذشته بین دالر و یوآن صورت گرفت؛ این
جنگ از اواخر تیرماه سال  0374آغاز شد و در دهه اول شهریورماه آتشبس جنگ ارزی اعالم گردید .چین گزارش
خسارتهای مربوط به این جنگ ارزی در اسفندماه را منتشر کرد که نکات حیرتانگیز و درسهای زیادی برای ما
دارد .این گزارش با اتمام اجالس برنامه دوازدهم و آغاز برنامه سیزدهم توسعه که در کنگره حزب خلق چین برگزار
شد منتشر گردید .در این اجالس نخستوزیر چین ،آقای شی جینپینگ 3گزارشی از «جنگ ارزی» سال گذشته چین
و آمریکا ارائه کرد .طبق این گزارش ،بیش از  10درصد از اقتصاد چین در این جنگ ارزی نابود شد.

رئیسجمهور حزب خلق چین ،شی جینپینگ

Xi Jinping
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کشور چین به مدت بیستوپنج سال رشد اقتصادی باالی  00درصد داشت؛ اما در اثر این جنگ اقتصادی بسیار
سهمگین ،اقتصاد آن برای اولین بار بعد از بیستوپنج سال به زیر  9درصد سقوط کرد .حدود  111میلیارد دالر از ذخایر
ارزی چین و  41درصد از بورس این کشور از بین رفت .در اثر این جنگ ارزیِ گسترده چین مجبور شد که به سیاست
داخلی در ادارهی اقتصاد روی بیاورد .در این جنگ ارزی ،چین  41روز دوام آورد که با وضعیت موجود اگر این موضوع
در خصوص ایران پیش بیاید با توجه به امکانات و وضعیت موجود موجب میشود که ایران کمتر از  14ساعت اعالم
ورشکستگی کند.

استراتژی مصرفگرایی در برنامهی سیزدهم توسعهی چین
نخستوزیر چین اعالم کرد که چین از این به بعد به سمت تعدیل سیاست خارجی در نسبت با سیاست تجارت
داخلی میرود .چین یک میلیارد و سیصد پنجاه میلیون نفر جمعیت دارد 011 .میلیون نفر تولیدکننده صنعتی و مابقی
جامعه کشاورزی هستند .قسمت شرقی چین پیشرفته است .مناطق مرکزی و غربی چین عقبمانده و قبل از صنعت
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است.

در این گزارش چین اعالم کرد که قصد دارد سه امر مهم را انجام دهد:
0ـ چین به این نتیجه رسید یک میلیارد جمعیت غیرپیشرفته خود را «مصرفگرا» کنند و کارهای تولیدی خود را
در سیاست تجارت داخلی به سمت داخل ببرند و عمالً «اقتصاد مقاومتی» را آغاز کردند.
1ـ چینیها تصمیم گرفتند بهجای ادامهی کپیکشی در تمام صنایع که در طول سی چهل سال پیش پی گرفتهاند
به سمت ابداع روی آورده و با توجه به جمعیت یک میلیارد نفری خود در تولید پیشگام باشند.
چین به دلیل انباشت طال و دالر توان مقابلهی چهلوپنج روزه را با دالر آمریکا داشت؛ چراکه رتبهی نخست
ذخیرهی طال در دنیا را دارد و در یک دههی گذشته ذخایر عظیمی از دالر و طال را انباشت کرده است .روسیه نیز بعد
از آن تصمیم به انباشت طال و دالر گرفته است؛ زیرا روسیه نیز در این زمینه آسیبپذیری باالیی دارد .به این دلیل
که سطح ذخایر ارزی و طالی روسیه کم است .با توجه به این ،آمریکا با فشار آوردن به عربستان یک بازی را با ایران
و روسیه آغاز کرد و قیمت نفت را در دو سال گذشته پایین آورد .ایران و روسیه با کاهش قیمت نفت ضررهای زیادی
را متحمل شدند و کاهش ارزش ارز ملی دو کشور را در پی داشت.

ایران ،سمت دیگر جنگ ارزی جهانی سوم
جنگ تمامعیار اقتصادی از سال  0371علیه مردم ایران شروع شده است .مردم در جنگ سخت و در تهدید
تروریسم حس جنگ را دارند؛ اما در جنگ اقتصادی و خصوصاً جنگ ارزی در جامعه حس جنگ وجود ندارد .در فضای
رسانهای پسابرجام به مردم القا میشود که تحریمها رفع میشود و وضعیت اقتصادی به سامان خواهد شد؛ اما کل
اقتصاد جهان امروز در رکود قرار دارد .آمدن شرکتهای سرمایهگذارِ خارجی به ایران به دلیل رفع مشکالت اقتصادی
خود این شرکتها است تا بتوانند در بازار ایران کاالهای آمادهی خود را بفروشند.
پس از توافق ایران با  ،1+0رسماً کشورهای اروپایی اعالم کردند که بازار ایران سالی  11میلیارد دالر کشش
فروش کاال دارد و هر یک میلیارد دالر ،صدهزار شغل برای ما ایجاد خواهد کرد .کشورهای اروپایی درصدد هستند
بهجای اینکه بازار ایران را به چین ،کره جنوبی ،هند ،ژاپن و ...واگذار کنند ،آن را بین خودشان تقسیم کنند .اگر اقتصاد
جهان میتواند اقتصاد ایران را نجات دهد ،کشور آمریکا جلوی ورشکستگی شهر دیترویت را میگرفت.
در تیر  0371شهردار شهر صنعتی دیترویت در ایالت میشیگان رسماً ورشکستگی شهر دیترویت را اعالم کرد.
متأسفانه فضای رسانهای دولت بهگونهای اصول خود را القاء میکند که مشکالت اقتصادی ایران فقط با باز کردن
درها به سمت سرمایهگذاری خارجی حل میشود.
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کیوون اور  Keyvon Orrاز ماه مارس  1023مسئول رسیدگی به ورشکستگی شهر دیترویت شد.
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اعتراضهای خیابانی در پی ورشکستگی شهر دیترویت به دلیل بدهی عظیم بانکها و شرکتهای
خصوصی .این ورشکستگی به از بین رفتن زیرساختهای زندگی شهری و ایجاد بیکاری ،فقر ،بیخانگی و در
نتیجه کوچ جمعی مردم از زادگاهشان انجامید.

کتاب «جنگهای ارزی» 4در سال  1118و آغاز ریاستجمهوری اوباما نوشته شده است .جیمز ریکاردز نویسنده
ی این کتاب در دو فصل اول آن داستان «بازی جنگ ارزی» 1در پنتاگون را توضیح میدهد 6.در این بازی دشمن
دالر آمریکاْ روسیه ،چین و ایران تعریف شدهاند .این بازیِ جنگْ هشت سال پیش توسط آمریکاییها انجام شد و در
طی سه سال گذشته بهطورجدی درصحنه عملیاتی این جنگ را اجرا کردهاند.
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اگر تا دیروز ایران با قطع ارتباط مالی با جهان در جنگ ارزی مصون میماند ،امروز با وصل شدن نظام مالی
ایران به نظام مالی جهان آسیبپذیری ایران بسیار باال میرود .در این رابطه رهبر انقالب با بیان خاطرهی خود درباره
ماهاتیر محمد 9نخستوزیر کشور مالزی سعی داشتند که این آسیبپذیری را تذکر دهند .در جنگ ارزی صورت گرفته
به رهبری نهادهای استعماری غرب علیه کشورهای جنوب شرق آسیا ،کشور مالزی یک شب تا صبح ورشکسته شد.
دولت سوهارتو در کشور اندونزی سقوط کرد و کشورهای دیگر در این جنگ ارزی به مشکالت عدیدهای دچار شدند.

Currency Wars; The Making of the Next Global Crisis, James Rickards, 2012
Currency War Game

 6توضیحات مربوط به این کتاب را میتوانید در بخش کتابشناسی این پرونده بخوانید.
Mahathir Mohamad
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رهبر انقالب با بیان این خاطره ،هشدار دادند که باید مراقب جنگ ارزی باشیم .در اثر جنگ ارزی میتوان یک
شب تا صبح کشوری را به سقوط کشاند .سیستم بانک مرکزی ایران اصالً برای جنگ ارزی آماده نیست و خطر بسیار
باال هست .رئیس بانک مرکزی در شورای روابط خارجی در آمریکا اعالم کرد که تقریباً هیچچیز از برجام عاید ایران
نشده است8؛ اما برای این اعتراف خیلی دیر شده است!
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در برجام باید مقام بانک مرکزی ایران با وزیر خزانهداری آمریکا درباره جزئیات مسائل مالی گفتوگو میکرد؛
همانطور که مسئول انرژی هستهای ما با وزیر انرژی آمریکا درباره ریز مسائل هستهای گفتوگو کرد.
اما این مشکلی که دولت با آن مواجه شده ناشی از چیست؟ مشکل از اینجاست که در دستور کار کاخ سفید و
وزارت خزانهداری آمریکا سیاستی تصویب شده است به نام «یوترن» 7یا «دوربرگردان» .اگر در توافق ایران با
کشورهای غربی فقط این جمله میآمد که:
«روز بعد از توافق ،آمریکا ملزم است که یوترن را از نظام مالی جهان بردارد».
اگر این جمله در توافق هستهای میآمد ،رئیس بانک مرکزی مجبور نمیشد که به آمریکا التماس کند و زبان به
اعتراف بگشاید که از توفق هستهای هیچ چیز عاید ایران نشده است .این در حالی است که در همان زمان ،معاون
وزیر خزانهداری آمریکا در رسانهها دو بار در فاصلهی شش ساعت موضع گرفت که آمریکا در توافق ژنو تعهد نکرده
بود که «یوترن» را بردارد.
 8سیف در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ« :تقریباً هیچ چیز» از برجام عاید ایران نشده است!
خبرگزاری فارس 18 ،فروردین  ،0371کد خبر03711018111111 :
U-Turn
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جنگ ارزی با ایران از طریق یوترن
حال ،منظور از «یوترن» یا «دوربرگردان» چیست؟
مرکز سیاست دوحزبی 01آمریکا در پاییز سال  0389سندی
درباره نحوه برخورد با ایران منتشر کرد؛ در این سند که
استراتژی «دایم پارادایم» 00را تشریح میکند ،یکی از یازده
استراتژی آمریکا برای به زمین زدن ایران ارائه شده است.
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«دایم  »DIMEمخفف چهار استراتژی است که عبارتند از:
Diplomatic, Informational, Military & Economic
Strategies

در «دایم پارادایم» چهار نوع استراتژی علیه ایران همزمان
اجرا میشود« .دایم» نام کوچکترین سکه در ایاالتمتحده
است.
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تحت این استراتژی ،آمریکا فشارها را از چهار حوزهی دیپلماتیک ،اطالعاتی ،نظامی و اقتصادی به ایران وارد
میکند .با سرکار آمدن اوباما این استراتژی الزماالجرا بود .فصل استراتژی اقتصادیِ این سند بیان میکند که آمریکا
با ایران کاری ندارد ـ یعنی ایران را قبالً تحریم کرده است ـ .این استراتژی اقتصادی در قالب «دوربرگردان» یا
«یوترن» مبتنی بر این است که هر نوع معاملهی نفتی ایران با ارزی غیر از دالر ،باید در بازار جهانی یا در کشور
مقصد ،ابتدا به دالر برگردد ،سپس معامله رسمیت پیدا کند.
هر کس بخواهد با ایران معامله کند ،چه کاال از ایران بخرد
و چه کاال به ایران بفروشد ،این معامله باید در یک
دوربرگردان در نظام مالی آمریکا به دالر تبدیل شود؛ سپس
اجازه مراوده با ایران را خواهد داشت .این همان یوترنی
است که معاون وزیر خزانهداری آمریکا اعالم کرد که آمریکا
تعهد برداشته شدن آن را در قضیه برجام به ایران نداده
است.

03

Bipartisan Policy Center
Dime Paradigm
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 01آمریکا چند نوع مرکز تصمیمساز دارد که تصمیمات الزم برای حزب دموکرات ،جمهوریخواه یا مراکز نظامی ،علمی و دانشگاهی را تأمین میکنند.
یکی از مراکزی که محل وفاق هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات اسـت و تصـمیمات مشـترک ایشـان در آن تهیه میشـود به «مرکز ســیاست
دوحذبی» شناخته میشود.
 03آدام زوبین :آمریکا «مبادله چرخه دالر» را برای ایران آزاد نمیکند!

این سند ،در تراکنش یوترن یک شرکت اروپایی را مثال میزند :به این صورت که یک خریدار اروپایی که خواهان
نفت ایران است ،باید مبلغ این معامله را در یکی از شعبههای یک بانک اروپایی در آمریکا به دالر تبدیل کند .سپس
این دالرِ نفتی در حساب ایران در بانکهای آمریکا میماند و ایران در صورتی که مقررات آمریکا را رعایت کند میتواند
دالرهای خود دریافت کند .قوانین این سند برای تمام کشورها و شرکتهایی که با ایران ارتباط اقتصادی داشتند
الزماالجرا بوده است .و در چند سال گذشته که این سند در دستور کار کاخ سفید قرار گرفته است ،فهرست بلندباالیی
از محاکمهها و جرائم سنگین علیه شرکتها ،بانکها و افرادی که به هر نحوی خارج از این چرخه با ایران رابطه
داشتهاند وضع شده است .بر اثر «یوترن» از افراد و تولیدکنندهها و شرکتها و بانکهای غربی خسارتهای زیادی
گرفته شد و با دولتها نیز توسط آمریکا برخورد شد .از اینرو در توافق هستهای و برجام با برچیده شدن برنامه هستهای
ایران ،این «یوترن» بود که باید برداشته میشد.
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رهبری در دیدار اخیر با کارگران این کار آمریکا را ایرانهراسی اقتصادی 04نام نهادند .به این معنا که تکلیف
تاجران و تولیدکنندهها و دولتها در رابطه با تعامل با ایران مشخص نیست؛ به این صورت که نباید کاالی فروختهشده
به ایران کاالی چندمنظوره باشد (مثالً بتواند در صنایع موشکی ایران استفاده شود) و این قضیه توسط تاجران و
شرکتها قابلبررسی نیست .سه گروه شامل افراد حقیقی «تاجرها»« ،شرکتها ،مؤسسات و بانکها» و «کمپانیها
و دولتها» در یوترن تحت فشار خواهند بود و غرب بهوسیلهی یوترن فضای ناامن اقتصادی را برای این افراد به
وجود آورده است .در صورت برداشته نشدن «یوترن» در اقتصاد ایران اتفاقی نخواهد افتاد .این در حالی است که در
دوران دولت سابق ،این تحریمها نبود که دور زده میشد بلکه «یوترن» بود .اگر در برجام «یوترن» برداشته میشد،
خبرگزاری فارس 11 ،فروردین  ،0371کد خبر03711011110169 :
 04بیانات در دیدار کارگران 8 ،اردیبهشت 0371

شرکتهای خارجی میتوانستند تحریمها را دور بزنند .در پسابرجام ،ایران در بخشهای مربوط به انرژی هستهای
تحریم نیست بلکه هر کس که با ایران مراوده کند و روابط مالی و تجاری با ایران داشته باشد در یک فضای ناامنی
که از وزارت خزانهداری آمریکا ناشی شده است ،قرار دارد.
آمریکا با استفاده از «یوترن» برجام را گروگان گرفته است تا ایران را مجبور کند که سوریه و عراق را از سردار
سلیمانی و سپاه قدس بگیرد و به دست وزارت امور خارجه دهد .ایران تجربه دو سال مذاکرات را در وین ،لوزان ،ژنو
و ...دارد :رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشور گفت از اول نیز هدف ما غنیسازی  321درصد و  1هزار سانتریفیوژ
بود؛ آالن هم میگویند  0111موشک الزم نداریم  011تا کافی است ،برد  1111کیلومتر نمیخواهیم برد  111کیلومتر
کافی است .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که دنیای امروز عصر موشک نیست و عصر گفتمان است! که
رهبری قاطعانه جواب دادند و فرمودند «اگر این سخنان از روی آگاهی است خیانت است»
امروز حاصل برجام یک کارخانهی آمریکایی ـ انگلیسی به نام کنت و مونتانا است که در اشتهارد کرج سیگار
تولید میکند! ورود پورشه به داخل کشور نیز نشانگر این است که اساساً برجام برای این پورشهسوارها انجام شد نه
کسب منافع ملی .اگر دشمن چنین قولی نداده است که یوترن را برمیدارد ،چرا باید به مردم گفته شود که رفتوآمد
هیئتهای اقتصادی خارجی برای رفع مشکل اقتصادی ایران است؟! اقتصاد جهان  17تریلیون دالر بدهی دارد.
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اقتصاد کشورهایی که در این نقشه به رنگ قرمز هستند در حال فروپاشی است و این کشورها به ایران رفتوآمد
میکنند .وضعیت اقتصادی این کشورها خراب است و برای رفع مشکالت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای خودشان به
ایران سفر میکنند.

The global debt clock
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قراردادهای اقتصـادی که این کشورهای خارجی با ایران در زمینههای مختلف میبندند ،فقط روی کاغذ است.
به تعبیر رئیسجمهور اتریش هنوز مشـخص نیست که میتوانند از لحاظ مالی با ایران مراوده داشته باشند یا خیر .تا
«یوترن» برداشته نشود هیچ کشوری نمیتواند با ایران مراوده مالی داشته باشد .تا آذرماه و برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا همهچیز به حالت تعلیق است و بعد از آن نیز باید منتظر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خودمان
باشـیم .همه کشـورها منتظرند ببینند که چه کسی سرکار میآید و دوربرگردان نیز باقی میماند یا خیر .باید از وزیر
امور خارجه پرسیده شود که موفقیت سیاست خارجی ما در چه بوده است؟! آیا توانستید «یوترن» را بردارید؟! آیا اصالً
میدانستید که سند «یوترن» در چه زمانی تصویبشده و اصالً مفاد آن چیست؟! و مخاطرات آن برای ایران چیست؟!
اگر میدانستید چرا آن را حل نکردید؟!
امروز نگرانی ما از جنگ ارزی است .جنگ ارزی با چین  41روز طول کشید و چین دارای عظیمترین ذخایر ارز
و طال بود .ما با این سیستم بانک مرکزی که عقیده دارد میشود با دشمن از در دوستی وارد شد و دشمن میتواند
تمام مشکالت ما را حل کند نمیتوانیم در جنگ ارزی مقاومت کنیم .نقدینگی در جامعه به باالی هزار میلیارد رسیده
است ،تولید خوابیده و بیکاری بیداد میکند و مسئولین فقط سخنرانیدرمانی میکنند .برای حفظ کشور باید جامعه را
011

نسبت به موضوع جنگ ارزی توجیه کرد .امروز بقای جامعه به این موضوع بستگی دارد .یک روز مردم نمیخواستند
نظامی باشند اما زمانی مجبور شدند اسلحه به دست بگیرند و از کشور دفاع کنند .در جنگ نرم یک سری از مردم
مجبور شدند که در فضای سایبر درنبرد قلبها و ذهنها خود را واکسینه کنند .امروز برای حفظ کیان کشور و آینده،
باید جنگ ارزی را بهعنوان یکی از جنگهای اقتصادی در جامعه نهادینه کنیم.
ایران از یکسو درگیر جنگ ارزی و از سوی دیگر درگیر «یوترن» است .جنگ ارزی باید مانند جنگ سخت و
جنگ نرم به گفتمان جامعه تبدیل شود .باید با حذف دوربرگردان یا همان «یوترن» و آزاد کردن ریال از قید دالر و
با اجرای پیمان پولی دوجانبه با جنگ ارزی مقابله کنیم .در قضیه جنگ ارزی و «یوترن» باید زنگ خطر برای جامعه
به صدا دربیاید و مردم نسبت به این قضیه حساس شوند تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی را پیادهسازی کنیم؛ این فکر که
مدلی یا سرمایهگذاری خارجی از بیرون میتواند ما را نجات دهد اشتباه است.

پینوشت
سند «مرکز سیاست دوحزبی آمریکا» در  8آبان  0389در جلسهی  011طرحریزی استراتژیک (کلبهی کرامت) تحت عنوان «حق
ترسیدن؛ گزارش مرکز سیاست دوحزبی» توسط استاد حسن عباسی تدریس شد .در همان زمان هشدارهای الزم به مسئولین ابالغ گردید
و اسناد مربوطه برای آنها ارسال شد؛ اما هیچکس به این موضوع توجهی نکرد .در مذاکرات موسوم به برجام نیز از اساس مسئلهی دولت
و مذاکرهکنندگان حرف دیگری بود و این شد که در آنجا هم این حرف مغفول قرار گرفت .در نتیجه ،متضرر اصلی مردم هستند و حکومتی
که به نام اسالم بر پا شده است.

جنگ ارزی آمریکا علیه ایران
مورد مطالعاتی سال 5931
مهناز رحیمی
(در سال  )5931از دالر برای بیثبات کردن اقتصاد ایران
استفاده کردیم .ـ جیمز ریکاردز ـ

019
در ژانویه  9159بنیاد کارنگی کنفرانســی را در موضــوع «جنگ ارزی» با ســخنرانی جیمز ریکاردز ترتیب
میدهد .این کنفرانس ازاینجهت حائز اهمیت است که در آن ریکاردز ،دربارهی جنگ ارزی ایران در سال 5921
و نقش ایاالتمتحده در این جنگ سـخن میگوید .به غیر از این کنفرانس ،ریکاردز در همان ســال یادداشتهایی
را نیز در تبیین این موضوع نوشته است.
«نتیجه این تحریمها ،انزوای فوری ایران از سیستم دالر و کمبود شدید دالر در ایران
بود .ریال ایران در عرض فقط چند روز بیش از  41درصد از ارزش خود را در برابر دالر از
دسـت داد .ازآنجاکه بســیاری از کاالها در ایران وارد میشـود ،قیمت این کاالها به ریال دو
برابر شدند...
در عرض چند روز ،ایاالتمتحده که ایران را از ســیســتم بانکی جهان جدا کرده بود،
ارزش برابری ارز ایران را نابود کرد ،به اقتصــاد ایران ”ابر تورم“ را تزریق کرد و باع
افزایش در نرخ بهره شد .تمام این اتفاقات تنها چند هفته پیش از انتخابات ایران در زمانی
روی داد که ایاالتمتحده در حال ”تغییر رژیم“ در ایران و راهاندازی دوبارهی انقالب ســبز
بود و این موارد تصـادفی نبودند؛ بنابراین ،این رویه ـــ جنگ ارزی ـــ روش خوبی برای
بیثبات کردن یک حکومت است».

«بنیاد کارنگی» 0یکی از مهمترین اندیشــکده
های ایاالتمتحده اســـت که نقش اســـاســـی در
شــکلگیری و مدیریت ســیاســتهای کاخ ســفید و
تنظیم استراتژیهایی در سطح جهانی بازی میکند.
«بنیاد کارنگی» در حوزه امنیت جهانی تمرکز ویژهای
داشـته که اهداف و سیاستهای خود را در این حوزه
در راســتای پروژهی جهانیســازی دنبال کرده اســت.
ترویج و توســـعـه پروژه جهانیســـازی ،اجرای طرح
خــاورمیــانــه ،پیگیری انقالب هــای رنگین در جوامع
سـیاسـی متضاد با منافع نظام سلطه جهان از اهداف
این بنیاد به شمار میرود.
کارنگی ،هرساله کنفرانسهای متعددی را در
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آمریکا با موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی برگزار
میکند .در همین راستا در ژانویه  1101کنفرانسی با

موضوع «جنگ ارزی» 1با سخنرانی جیمز ریکاردز
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ترتیب میدهد .این کنفرانس ازاینجهت حائز اهمیت
است که در آن ریکاردز ،دربارهی جنگ ارزی ایران در
سال  0371و نقش ایاالتمتحده در این جنگ سخن
میگوید.
یکی از رخدادهای مهمی که اقتصاد ایران را در چند سال اخیر تحت تأثیر جدی خود قرار داده و موجب ظهور و
بروز عدم تعادلهای اساسی در سازوکارهای اقتصادی گردیده ،جنگ ارزی سال  0371در ایران است .در این نوشتار
در نظر داریم که به تحلیل ریکاردز دربارهی جنگ ارزی ایران بپردازیم .برای یادآوری این واقعه میتوان به افزایش
شدید و ناگهانی طال و دالر در آن برههی زمانی خاص اشاره کرد.
یکی از مهمترین رویدادهای سال  0371آغاز جنگ اقتصادی کشورهای غربی به رهبری ایاالتمتحده آمریکا با
ایران و بهتبع آن «جنگ ارزی ایران» بود .طی سالهای  0371-0370به دلیل تحریمها ،تورم ،نقدینگی باال در اقتصاد
ایران و عدم تعادل در بخشهای مختلف اقتصاد شاهد شوک بزرگ ارزی بودیم و قیمتهای بازار ارز از مهر  71شروع
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به باال رفتن کرد و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت .دولت در بهمن  71نرخ ارز مرجع را 0116
تومان تعیین کرد ،گرچه بازار چند ماه ثبات داشت؛ اما از تیرماه  70به دنبال تحریم خرید نفت ،نرخ دالر شروع به
افزایش کرد و در مهر  70به باالی  3111تومان رسید .تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت بهعنوان منبع درآمد
ارزی کشور همراه با حمالت سوداگرانه به بازار ارز ،منجر به بحران ارزی از پاییز  70شد.
پس از انتخابات سال  0388رسانههای بیگانه که در به ثمر رساندن آشوبهای اجتماعی در فضای سیاسی علیه
جمهوری اسالمی شکست خورده بودند ،برنامههای چالشبرانگیز اقتصادی دولت احمدینژاد را در قضیهی هدفمندی
یارانهها فرصت مناسبی برای ایجاد طغیان اجتماعی علیه ایران اسالمی در فضای اقتصادی یافتند ،با استفاده از نوسانات
بازار ارز و طال هجمهی رسانهای عظیم را آغاز کردند و این امر از طریق تحریک آستانهی تحمل عمومی در ایران
امکانپذیر میگردید.
این هجمهی رسانهای و سیاسی با موضعگیریهای مداخلهجویانه مسئوالن غربی در خصوص نوسان بازار طال و
ارز کشورمان همزمان شد که به فضای روانی شکلگرفته از بحران ارز و طال برای تشدید التهاب در جامعه ایران دامن
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زد.
در طول تاریخ« ،جنگ ارزی» عبارت بوده است از:
«تضعیف رسمی ارزش پول از سوی کشورها باهدف کوچک کردن ساختار هزینهها ،افزایش صادرات ،ایجاد شغل
و رونق بخشیدن به اقتصادهایشان به بهای تضعیف اقتصاد طرف

تجاریشان»4.

اما این تنها راه ممکن برای «جنگ ارزی» نیست .بلکه سناریوهای بسیار موذیانهتری هم هستند که از ارزها
بهعنوان سالح برای وارد آوردن لطمات اقتصادی بر رقبا استفاده میشود .حتی صرف وجود چنین تهدیدی کافی است
تا کشوری را وادار سازد تا در فضای نبرد ژئوپلیتیک به رقبای خود امتیاز واگذار کند.
ارزش پول یک کشور پاشنه آشیل آن است؛ اگر پول ملی سقوط کند ،همهچیز با آن به باد میرود .به همین دلیل
است که در هر جنگ ارزی ،خود ارز یک کشورْ هدف نهایی حمالت قرار میگیرد .آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل»
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مینویسد که یکی از عناصر مشترک که در تمام سقوطهایی که در کشورها و تمدنها اتفاق افتاده ،تضعیف ارزش پول
ملی آنها بوده است .در آن زمان به علت رایج نبودن پول کاغذی ،حکومتها در عیار مسکوکات دستکاری کرده و
از طریق آن ارزش پول را تضعیف میکردند.

4ریکاردز ،جیمز ـ جنگهای ارزی ـ ترجمه رحیم میالنی ـ تهران ـ ترجمه بنیاد تعاون ناجا ـ  0373ـ چاپ اول
Wealth of Nations, Adam Smith, 1776
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همچنین در اینباره ،میلتون فریدمن به نقل از لنین در کتاب «سرمایهگرایی و آزادی» 6میگوید که هیچ اقدامی
کوبندهتر و مخربتر از تضعیف ارزش پول ملی برای یک کشور نیست؛ و اگر میخواهید یک کشور را از پا دربیاورید
باید به پول آن حمله کنید.

اعتراف ریکاردز به جنگ ارزی آمریکا ایران در سال 2380
جیمز ریکاردز استراتژیست «جنگ ارزی» و مؤلف کتابی تحت همین عنوان ،9در کنفرانسی در ژانویه  1101در
بنیاد کارنگی از جنگ ارزی ایران در سال  0371و نقش ایاالتمتحده در این امر سخن میگوید و ادعا میکند که
آمریکا از دالر برای بیثبات کردن اقتصاد ایران استفاده کرده است:

000

جیمز ریکاردز ،مشاور تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن در CIA

Capitalism & Freedom, Milton Friedman, 1962

 9برای شناخت این کتاب میتوانید به بخش کتابشناسی این پرونده ،کتاب «جنگهای ارزی» مراجعه کنید.

6

«بهعنوان یک تحلیلگر کالن جهانی ،اغلب از من پرسـیده میشـود که اگر جنگ با ایران شروع شود چه اتفاقی
میافتد؟ پاسـخ من این اسـت که جنگ آغاز شده است اما در این جنگ هنوز تیری شلیک نشده .به تعبیر کارشناسان،
ایاالتمتحده و اســرائیل درگیر جنگ نامحدود یا جنگ نامتقارن با ایران هســتند .این جنگ شــامل خرابکاری ،ترور،
عملیات ویژه ،عملیات روانی ،حمله به زیرسـاختهای حیاتی ،جنگ سـایبری و همچنین شامل جدیدترین شیوه جنگ
یعنی ”جنگ مالی“ اســت .به همین ترتیب همهی این موارد در ”دکترین اســتراتژیک“ کشــورها گنجانده میشــود و
نهفقط در ایاالتمتحده ،بلکه در کتابهای چینی نیز بهصراحت بخش جنگ مالی را در دکترین استراتژیک چینی قرار
میدهند8».

«ایاالتمتحده و اسرائیل همان زمان در حال انجام بازی جنگ علیه ایران هستند .حرکتهای بسیاری وجود دارد
که مهرهها در صفحه شطرنج در این نقطه میتوانند انجام دهند .این فقط بازی جنگ یا فکر کردن در مورد آنچه ممکن
است اتفاق بیافتد نیست ،درواقع حرکت مهرهها بر روی صفحهی شطرنج آغازشده

است7».

«بیش از  31سال است که ایاالتمتحده تحریمهای مالی و اقتصادی علیه ایران را اعمال کرده است؛ این تحریمها
چیز جدیدی نیستند؛ اما چند هفته پیش رئیسجمهور اوباما با اعمال تحریم بانک مرکزی ایران راه تأمین اکسیژن ایران
را مسدود کرد .به بانکهای بینالمللی گفته شد اگر آنها به کسبوکار با بانک مرکزی ایران بپردازند ،آنها را از انجام
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کسبوکار در سیستم پرداخت جهانی دالر که توسط ایاالتمتحده کنترل میشود محروم خواهند شد .البته که این
بانکها از این دستور پیروی

کردند01».

«در حقیقت ایاالتمتحده با تحریم بانک مرکزی ایران از استراتژی قورباغه بهره گرفته است .این یک بازی جنگ
است که اتفاق افتاده .ایران در برابر این تک ،ایران تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است .در واکنش به این قضیه
ایاالتمتحده آمریکا ،بریتانیا و فرانسه شش کشتی جنگی را به همراه ناو هواپیمابر هستهای ”یو اس اس

اینترپراز“00

همراه با ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن »01در خلیجفارس ،مستقر کردهاند( 03».بهمن )0371

ریکاردز جنگ ارزی آمریکا را با ایران که توأمان با تحریمهای گستردهی اقتصادی بود و در نهایت به کاهش
یکبارهی ارزش ریال انجامید ،اینگونه توصیف میکند:
«نتیجه این تحریمها ،انزوای فوری ایران از سیستم دالر و کمبود شدید دالر در ایران بود .ریال ایران در عرض
فقط چند روز بیش از  41درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست داد .ازآنجاکه بسیاری از کاالها در ایران وارد
میشود ،قیمت این کاالها به ریال دو برابر شدند .کاالهای اساسی یکشبه از دویست هزار ریال به چهارصد هزار ریال
افزایش یافتند؛ و تاجرها مجبور شدند بهمنظور به دست آوردن دالر موردنیاز برای واردکردن کاالها به بازار سیاه روی
بیاورند .بانکهای ایرانی با افزایش نرخ بهره به بیش از  11درصد بهمنظور حفظ ریال در بانکها و جلوگیری از خارج
شدن آن از سیستم بانکی ایران واکنش نشان

دادند04».
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«در عرض چند روز ،ایاالتمتحده که ایران را از سیستم بانکی جهان جدا کرده بود ،ارزش برابری ارز ایران را
نابود کرد ،به اقتصاد ایران ”ابر تورم“ 01را تزریق کرد و باعث افزایش در نرخ بهره شد .تمام این اتفاقات تنها چند هفته
پیش از انتخابات ایران در زمانی روی داد که ایاالتمتحده در حال ”تغییر رژیم“ 06در ایران و راهاندازی دوبارهی انقالب
سبز بود و این موارد تصادفی نبودند؛ بنابراین این رویه روش خوبی برای بیثبات کردن یک رژیم است .تغییرات رژیم
واقعاً اسم بازی در ایران است .کسی خواهان جنگ نیست اما میتوانیم گروه جدیدی را مسئول اداره کشور کنیم تا شاید
پسازآن راهی به برنامهی هستهای ایران

بیابیم09».

«جنگ ارزی» یکی از محورهای مهم «جنگ تمامعیار اقتصادی» است .اهمیت بررسی مقولهی «جنگ ارزی»
به جبههبندی مبارزهی تمامعیار دالر آمریکا با دیگر ارزهای رایج جهانی مربوط میشود .و پول ایران ،بهعنوان
ایدئولوژیکیترین دشمن آمریکا در رأس این جبهه قرار دارد.
ابزار ضربه زدن در جنگ اقتصادی متالطم کردن اقتصاد کشور ،ایجاد جنگ روانی و رواج بیاعتمادی در بین
مردم است .در جنگ روانی ارزی دشمن و رسانههای آن تالش کردند تا با انواع تاکتیکهای رسانهای نهتنها ارزش
پول ملی را به پایینترین حد خود برسانند بلکه درصدد بودند که زمینههای آرامش و امنیت ملی را باهدف قرار دادن
002

سرمایهها از بین ببرند.
تصمیم سازان و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی با توجه به القائات و اهداف دشمن از «جنگ ارزی» باید در
حل این فتنه اقتصادی تالشهای خود را با همراهی و همدلی به نتیجه برسانند .در جنگ ارزی آمریکا در نظر دارد
کشورهای رقیب را زمین بزند؛ باید گفتمان جامعه را به سمت شناخت «جنگ ارزی» سوق دهیم و اقتصاد را در تکانهها
حفظ کرده و پیش ببریم.
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فصل سوم

واحـدهای عملیـاتی و استراتژیستهای
جـنگ ارزی

پنتناگنون
D.O.D

001

اتاق جننگ اقتنصادی
Economic War Operation Room

پنتاگون ـ وزارت دفاع ایاالتمتحده ـ در آخرین اقدامات خود با توجه به بحران شدید اقتصادی آمریکا و ضعیف
شدن دالر در سطح جهان و همچنین در جنگ اقتصادی با کشورهایی چون روسیه ،چین و ایران ،به «بازی جنگ
اقتصادی» رو آورده است .طبق آخرین یافتهها از اظهارنظرهای غیررسمی ،پنتاگون از «آزمایشگاه فیزیک کاربردی»
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در دانشگاه جان هاپکینز بهعنوان یکی از تخصصیترین مراکز واجد اتاق جنگ در ایاالتمتحده استفاده کرده است؛
نام این مرکز  Warfare Analysis Laboratoryمیباشد.
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آخرین تصویر از این مرکز مربوط به قبل از سال  1000میالدی

شرح اتفاقات این بازی جنگ در کتاب «جنگهای ارزی» 1نوشتهی جیمز ریکاردز 3آورده شده است .و در ادامه
نیز میتوانید به گزارش رسانههای آمریکایی از برگزاری این بازی در سال  1117میالدی مراجعه کنید:
Politico; Pentagon Preps for Economic Warfare
Foreign Policy; Pentagon, Bankers, Prepare for Financial Warfare
CBS news; Pentagon Preps for Economic Warfare
WSWS; Pentagon holds war game simulating world financial crisis
Financial Sense: Jim Rickards: Pentagon's Financial War Game Playing Out
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گروه ضربت اقدام مالی
F.A.T.F
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«گروه ضـربت اقدام مالی» 0بهعنوان یک سـازمان بیندولتی از سـال  0787میالدی با مصـوبهی هفت کشور
صـنعتی یا «گروه هفت  »G7تشـکیل شده است .وظیفهی این نهاد ،تأیید صالحیت اقتصادی هر یک از کشورهای
جهان سومی و در حال توسعه است که با پیوستنشان به اقتصاد جهانی مشکالتی چون تروریسم مالی ،1پولشویی 3و
مفاسـد اقتصادی 4که غالباً در چنین کشورهایی رایج است ،به کشورهای توسعهیافته و پیشرفته شیوع نیابد .این تأیید
صـالحیت با در اختیار داشـتن تمام دادهها و اطالعات اقتصادی کشور مقابل ممکن میشود؛ فرآیند اجرای آن هم با
نصب نرمافزارهایی برای مانیتور و رصد تمام تعامالت مالی و اقتصادی آن کشور میباشد .و البته تمام این اتفاقات با
توافق همان کشور رقم میخورد؛ چراکه میخواهد به اقتصاد جهانی متصل شود .طبق اسناد مطرحشده ،این نهاد ذیل
«سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» 1در فرانسه فعالیت میکند.
نکتهی مهمی که باید به آن توجه داشـت این اسـت که در این سازمان مفاهیمی مثل پولشویی یا تروریسم با
عینک آمریکایی نگریســته میشــود .بهعنوان مثال ،جنبشهای مقاومت مثل حزباهلل لبنان ،یا ســازمانهای نظامی
مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی از نگاه آمریکا گروهها و سازمانهای تروریستی هستند .طبق همین معیار اگر به
وبسـایت گروه ضـربت اقدام مالی مراجعه شـود ،در بخش کشـورها و بر روی نقشه 01 ،کشور جزو سرزمینهای با
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ریسک باال ارزیابی شدهاند که ایران و کرهی شمالی دارای باالترین ریسک و در وضعیت قرمز ترسیم شدهاند.
نکتهی جالب توجه در این میان سـفید بودن وضـعیت کشـورهایی مثل عربســتان است .کشوری که از گذشته
حامی اصـلی گروههای تروریسـتی مانند طالبان بوده است و امروز نیز علنا از داعش حمایت میکند .یا کشوری مثل
ترکیه که به طور رسمی از تروریستهای جبههالنصره در سوریه حمایت مالی و تجهیزاتی میکند در وضعیت سفید و
عادی ارزیابی شده است!
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بعد از توافق برجام و اجرای کاملتر «ســیاســت درهای باز» و ورود گروههای اقتصــادی کشــورهای مختلف به
ایران ،شـرط کشـورهای غربی برای تحقق مفاد برجام و ورود شـرکتهای سـرمایهگذار خارجی ،تسلط کامل «گروه
ضربت اقدام مالی  »FATFبر اطالعات اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است .در این فضا ،گروه ضرب اقدام مالی
از فرصت استفاده کرده و بهمنظور تسلط بر اتمسفر معامالت بانکی ایرانی ،با بهانهی رفع دلنگرانی از مؤسسات مالی
بینالمللی برای ورود به معامله با ایران وارد گود شد و پیشنهاد داد تا ایران را تحت نظارت خود قرار دهد.
پیشنهاد گروه ضربت اقدام مالی  FATFبه بیان ساده این است:
«نظام داد و ستد بانکی دنیا ،نسبت به راه دادن ایران به جمع خود یک نگرانی کوچک دارد و آن این است که
میترسد پس از باز کردن امکان تراکنشهای بینالمللی ذیل برجام ،ایرانیها از این امکان سوءاستفاده کرده و تروریسم
منطقهای ـ بخوانید گروههای مقاومت ـ را با تزریق دالرهایشان تقویت کنند و بر آشوب منطقه بیفزایند ـ بخوانید
عرصه را بر آمریکا تنگ کنند ـ  .اگر امکان این باشد که گروه ضرب اقدام مالی به مدت  01ماه آزمایشی تمام
فعالیتهای بانکی ایران را لحظه به لحظه رصد کند تا ببیند پولها از کجا به کجا میرود و مطمئن شود که ایران به
وسیلهی پولشویی ،پولهایش را به حسابهای گروههای تروریستی منطقه نمیرساند ،در نهایت به ایران اجازه داده
خواهد شد تا از ظرفیتهای بینالمللی بانکی که اکنون بر آن بسته است استفاده کند»!
نفس وجود چنین نهادی را میتوان ترتیب نیروی کامل دشـمن در جنگ اقتصــادی و جاســوســی رسمی او از
اطالعات اقتصادی کشور مقابل قلمداد کرد .برای تحلیلهای بیشتر در این حوزه میتوانید مطالب زیر را پی بگیرد:
 .0واگذاری شاهراه اطالعات اقتصادی کشور به آمریکا ـ شاپرک گیت!

وطن امروز 30 ،فروردین  ،0371کد خبر016313 :
 .1تأیید اطالعات «وطن امروز» درباره نفوذ آمریکایی به شبکه پرداخت الکترونیکی ـ پاسخ متهم به
جای نهادهای امنیتی!

وطن امروز 04 ،اردیبهشت  ،0371کد خبر016799 :
 .3هشدار درباره خطر بزرگ
وطن امروز 6 ،خرداد  ،0371کد خبر018011 :
 .4ریسکهای امنیتی تفاهم با FATF

وطن امروز 8 ،تیر  ،0371کد خبر017676 :
 .1بسته شدن حسابهای مادر با FATF

وطن امروز 01 ،تیر  ،0371کد خبر061170 :
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سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
C.I.A
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شواهد نشان میدهد که سازمان
«اطالعات مرکزی آمریکا»

0

موسوم به

سیآیای ،یکی دیگر از واحدهای عملیاتی
«جنگ ارزی» را در ساختار جامعهی اطالعاتی
آمریکا در سازوکار تشکیالتی خود ایجاد کرده
است .این اقدام در اقدامات دیگر دستگاههای
امنیتی ایاالتمتحده رقم خورده که با توجه به
ضعیف شدن دالر در سطح جهان ورود این
سازمانها را به عرصهی جنگ اقتصادی نشان
میدهد.
امروزه با زوال قدرت نظامی آمریکا
(خصوصاً با گرفتار شدن در باتالق جنگ عراق
002

طی سالهاب گذشته) و کاسته شدن از احتمال تقابل نظامی با قدرتهایی چون روسیه ،چین و ایران سایر مرزهای
قدرت مانند قدرت نیمهسخت اهمیتی غیرقابلانکار پیدا کردهاند .حوزهی اقتصاد بهعنوان حوزهی قدرت نیمهسخت
عمالً زمینهساز و زیربنای هر حوزه دیگر ازجمله قدرت نظامی محسوب میشود .امروز ،آمریکا سردمدار یک جنگ
اقتصادی گسترده در سطح جهان است و چند مقام آمریکایی طراحی و فرماندهی این عملیات عظیم جنگی را بر عهده
دارند .ازجمله این افراد میتوان به جیمز ریکاردز 1و دیوید کوهن 3اشاره کرد.

از سرمایهگذاری در والاستریت تا مشاور جنگ نامتقارن در سیآیای
جیمز ریکاردز در اوایل دهه  ،0781یکی از افراد تیم مذاکرهکننده
برای آزادی گروگانها در وقایع تسخیر النه جاسوسی در ایران بود .وی در
اواخر دهه  ،0781در سمت مدیرت سرمایه بلندمدت یک شرکت فعالیت
میکرد ،و از سوی فدرال رزرو مأموریت داشت که به نجات مالی این
شرکت از بحران مالی سال  0778میالدی بپردازد .ریکاردز پس از حادثه
 00سپتامبر از سوی سازمان  CIAدستور گرفت تا با استفاده از تحقیقات
در بخش مالی ،حمالت تروریستی را قبل از وقوع پیشبینی کند .هماکنون
1

)Central Intelligence Agency (CIA
James Rickards
3
David Cohen
2

او در سازمان  CIAیک عملیات حساس به نام «پروژه پیشبینی» 4را رهبری میکند و مشاور بخش تهدیدات مالی و
جنگ نامتقارن 1سازمان اطالعات مرکزی آمریکا و پنتاگون است.
با شکلگیری بازار سرمایه و گسترش آن در فضای «جهانیسازی» 6سیآیای برای برتری یافتن و پیشدستی
کردن در این فضا ،افراد متخصص این حوزه ازجمله جیمز ریکاردز را از والاستریت در این سازمان به کار گرفتند که
این امر منجر به آغاز «پروژه پیشبینی» شد .ریکاردز در سال  1104در مصاحبهای اعالم کرد که:
«تمام  21شاخه جامعه اطالعاتی ایاالتمتحده ازجمله سازمان سیآیای ،اف بی آی ،1ارتش 9و نیروی
دریایی 8گرد هم آمدهاند تا تأثیر سقوط دالر بهعنوان ارز ذخیره جهانی بررسی کنند تا تأثیرات آن را بر امپراطوری
ایاالتمتحده بهعنوان ابرقدرت جهانی بررسی کرده

باشند20 ».

001

4

Project Prophecy
Asymmetric Warfare
6
Globalization
7
FBI
8
Army
9
Navy
10
Money Morning: Inside American’s Next Financial Crisis
5

از وزارت خزانهداری تا معاونت مالی سیآیای
یکی دیگر از فرماندهان جنگ اقتصادی دیوید کوهن است؛ وی قبالً معاون وزارت خزانهداری آمریکا در امور

تروریسم و اطالعات مالی بود .و در حال حاضر بهعنوان یکی از معاونین سیآیای مسئولیت را بر عهده دارد .کوهن
در زمان حضور در وزارت خزانهداری ،رهبری تهاجمیترین برنامههای برونمرزی این وزارتخانه را بر عهده داشته
است .از وی بهعنوان مغز متفکر و معمار تحریمها علیه ایران و روسیه یاد میشود.
در جنگ ارزی علیه ایران با اعمال تحریمهای نفتی و بانکی همهجانبه که با همکاری مثبت قدرتهای اروپایی
صورت گرفت ،اقتصاد ایران با مشکالت بیسابقهای روبهرو شد؛ کاهش  311درصدی ارزش ریال در مقابل دالر از
تبعات این جنگ ارزی بود.
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با توجه به آنکه در منابع رسمی اشارهای به فعالیت سیآیای در حوزه اقتصادی نشده است ،انتقال دیوید کوهن
به این سازمان نشانه از تحول اساسی در حوزه اقتصاد است .به نظر میرسد ،جمع اطالعات و کشف منابع جدید در
حوزه فعالیتهای اقتصادی دیگر یک وظیفهی درجه دو برای سیآیای نخواهد بود و تبدیل به یکی از کارویژههای
اصلی این سازمان تحت نظر کوهن ـ معاون سابق وزارت خزانهداری آمریکا ـ تبدیل شده است .از اینرو ،انتصاب

بیسابقهی یک مقام وزارت خزانهداری بهعنوان معاون سازمان اطالعات مرکزی آمریکا ،نشان داد مباحث مالی و ابزار
تحریم چه جایگاهی در سیاست خارجی و امنیتی واشنگتن دارد.
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در این میان ،وظیفهی دستگاه و نهادهای امنیتی کشور بیشازپیش سنگین مینماید .و ضرورت توجهی اساسی
به این مقوله را روشن میکند؛ چراکه یکبار غفلت در این حوزه ضربه سختی را به ایران وارد کرد و سبب اتالف توان
اقتصادی کشور در الیههای گوناگون شد.
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 00نگاهی به انتقال مسئول تحریمها به سازمان سیا
خبرگزاری تسنیم 4 ،بهمن  ، 0374کد خبر631419 :

جیمز ریکاردز
James Rickards
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استراتژیست جنگ ارزی

به کار بردن واژهی «جنگ» در مدعای جنگ
ارزی صورتبندی مباحث را به شکل ویژهای تحت
تأثیر قرار میهد؛ و مهمترین اتفاقی که میافتد این
است که پای دانش «استراتژی» را به میدان باز
میکند .از آنجا که الزمهی پیروزی در هر جنگی،
تعریف استراتژیهای مبارزه و دفاع در آن جنگ
است ،برای رسیدن به این مقصود باید بتوان به چند
سؤال در میدان جنگ ارزی پاسخ داد:
 .0میدان مبارزه در جنگ ارزها چه مختصاتی
دارد؟
 .1زمین خودی در تمایز از زمین مبارزهی دشمن کجا مرزبندی میشود؟
 .3نحوه مبارزه در این میدان چگونه است و سناریوهای این جنگ چگونه صورتبندی میشوند؟
021

 .4ابزار جنگی در این میدان چیست؟
 .1نقاط قوت و ضعف دشمن کجاست؟
 .6نقاط قوت و ضعف ما کجاست؟
و همچنین پاسخ به دو پرسش اصلی که:
« .9اساساً دشمن چگونه فکر میکند؟»
 « .8دشمن در مورد ما چگونه فکر میکند؟»
پاسخ به این سؤالها در میدان جنگ ارزی ،مانند هر میدان دیگری نیاز به استراتژیستهایی دارد تا بتوانند پاسخ
پرسـشهای باال را مشـخص کرده و در ادامه ،اسـتراتژیهای جنگ را برای حفظ ارکان اقتصـادی کشورشان تبیین
نمایند .یکی از استراتژیستهای شناختهشدهی دشمن ،شخصی است به نام جیمز ریکاردز.0
جیمز جی .ریکاردز ،مدرک کارشـناسی خود را از دانشگاه جان هاپکینز در سال  0793اخذ کرده است و رشتهی
اقتصاد بینالملل را نیز در مقطع کارشناسی ارشد در همان دانشگاه و از دانشکدهی مطالعات بینالمللی پیشرفته پائول
اِیچ .نیتزه 1در سـال  0794به انجام رسـانده اسـت .وی مدرک دکتری را نیز در رشـتهی حقوق از دانشکدهی حقوق
دانشگاه پنسیلوانیا 3دریافت کرده است.
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ریکاردز ،تجربهی بیش از ســی ســال فعالیت حرفهای در والاســتریت را دارد و در مناص ـب ارشــد اجرائی در
شـرکتهای طرف فروش یا سـرمایهگذار مانند سیتیبانک 4و شرکت اوراق مشتقهی آربیاس( 1که قبال به بازارهای
سـرمایهی گرینویچ 6شـناخته میشده) ،فعالیت داشته است؛ همچنین در شرکتهای طرف خرید یا سرمایهپذیر مانند
شــرکت مدیریت ســرمایهی بلندمدت ،9همکاران کاکســتون 8و همچنین شــرکتهای تکنولوژی ماندد آپتیمارک 7و
آمنیس 01فعالیت داشتهاست.

00

ریکاردز مسـئولیتهای مهمی در سـی سـال گذشـته داشته و فضای بحرانهای اقتصادی جهان را در مواردی
مانند ،سـقوط بازار سـهام در سـال  ،0789فروپاشی درکسل 01در سال  ،0771رسوایی تجارت اوراق قرضهی برادران
سالومون 03در سال  0770و بحران مالی صندوق پوشش ریسک «مدیریت سرمایهی بلندمدت» 04تجربه کرده است.
همچنین ،مسئولیتهای حقوقی مختلفی را نیز به عهده داشته که مواردی از آنها عبارتند از:
 عضو هیئت مشورتی «شرکت سرمایهی شرعی»
 عضو هیئت مشورتی «امور تجارت بینالملل»
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 مشاور «کمیتهی پشتیبانِ رئیس اطالعات ملی»

020

09

 عضو «کمیتهی سرمایهگذاری خارجی در آمریکا»
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 خصوصاً مشاورِ شرکتهای نظام مالی اسالمی.
در نسـبت با این مسئولیتها میتوان او را یکی از اعضای اصلی والاستریت به شمار آورد که در جریان فعالیت
در هر یک از مسئولیتهای مذکور به تمام فرآیندهای مربوط به اقتصاد مالی اشراف کامل پیدا کرده است.
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 11برگرفته از مصاحبهی ریکاردز با .larsschall.com
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collapse of Drexel
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در کنار این مسئولیتها ،مهمترین مسئولیتی
که وی به عهده گرفته ،ورود به عرصهی
سازمانهای نظامی و امنیتی آمریکا است که نقش
«مشاور تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا موسوم
به  07»CIAرا برای او رقم زده است.
حضور ریکاردز در عرصهی فعالیتهای
اقتصادی ـ امنیتی منجر به نگارش کتابهایی
شده است که عناوین آنها عبارتند از:
 .0جنـگ هـای ارزی؛ روند شـــکل گیری
بحرانهای بعدی جهانی ()1100
020

11

 .1مرگ پول؛ فروپاشـ ـیْ پیشِ روی نظام
پولی بینالملل ()1104

10

 .3اُفت بزرگ؛ چگونه در طیّ فروپاشی آینده تکاثر ثروت کنید ()1101
 .4پروندهی جدید طال ()1106

11

13

اولین کتاب وی یعنی «جنگهای ارزی» ،در ایران توسـط دو مترجم بهطور مجزا ترجمه شـده است .در ابتدای
این کتاب (دو فصل اول) ،ریکاردز ماجرای اولین «بازیِ جنگ اقتصادی» 14که در زمستان سال  1117توسط پنتاگون
برنامهریزی شده بود را بازگو میکند.
این بازی جنگ اقتصادی در مکانی سری به نام «آزمایشگاه فیزیک کاربردی» 11متعلق به ارتش آمریکا انجام
میشود؛ جایی که تنها یک وظیفهی آن هدایت جنگهای هستهای در زمان وقوع جنگهای تمامعیار بین تمدنی
است؛ وجه دیگر اهمیت این مرکز وجود «اتاق جنگ» برای تشکیل جلسات تخصصی با هدف تعیین مسائل مربوط به
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Currency Wars; The Making of The Next Global Crisis; 2011
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The Death of Money; The Coming Collapse of the International Monetary System; 2014
22
The Big Drop; How to Grow Your Wealth During the Coming Collapse; 2015
23
The New Case for Gold; 2016
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 14بازی جنگ ،نوعی شـبیهساز است که در آن ،افراد دور یکدیگر جمع شده و عدهای نقش دشمنانشان ،عدهای نقش رقبایشان ،و عدهی دیگر نقش
خودیهایشـان را بازی میکنند .در این مورد ،بازی جنگ مربوط به قدرت اقتصادی کشورها و تمدّنها بوده است .فایدهی بازیهای جنگ این است
که اگر بازی با وجود اطالعات کافی پیش برود ،تا  %91به واقعیّت نزدیک است و میتوان تهدیدسازی و تهدیدزدایی در آن صورت داد.
Applied Physics Laboratory

25

امینت ملی آمریکا است .حال ،تعریف میدان «جنگ ارزی» توسط فرماندهان نظامی آمریکا میبایست در این مکان و
با استفاده از استراتژیستهای اقتصادی صورت بگیرد .حضور جیمز ریکاردز نیز بهعنوان استراتژیست اصلی موضوعیت
پیدا کرده است.
بنا به نظر تئوریســینهای جنگ ،اگر پیچیدهترین پدیدهی عالمْ جنگ و رویارویی نظامی اســت ،تاریخ «جنگ
ارزی» و تمهیدات دشــمن در جبههی این جنگ ،حکایتگر این موضــوع اســت که میدان جنگ ارزی ،میتواند به
مراتب از میدان جنگ نظامی ،پیچیدهتر بوده و دارای نتایج مخرّبتری باشد.
تاریخ تا به حال ،دو بار جنگ جهانی ارزی را به خود دیده است؛ و ما امروز در زمان وقوع سومین تقابل زندگی
میکنیم .این جنگ از سال  1101آغاز شده است و اوج آن از تابستان تا زمستان سال  ،0374در تقابل چین با آمریکا
خود را نشان داد و ضرر هنگفتی را با کاهش ارزش یوان به کشور چین وارد کرد .ایران نیز از همان ابتدا ـ یعنی سال
 1101مقارن با سال  0370شمسی ـ درگیر این جنگ شده است و افزایش شدید قیمت دالر و افزایش بیسابقهی
قیمت طال در همان دوران ،از کمترین نتایجی بود که گریبان کشور را تاکنون نیز گرفته است.
آنچه نیاز کشور ما محسوب میشود ،تربیت افرادی که بتوانند بهعنوان استراتژیست ،میدان این منازعهی مدرن
را بشناسند و سناریوهای الزم را برای دفاع و اهیاناً حملههای احتمالی مشخص کنند.
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فصل چهارم

امپـراطـوری دالر
(پول بدون پشتوانه)

هژمونی دالر
از برتونوودز تا پترودالر
مجید صحراگرد

همانطور که در علوم اســتراتژیک هژمونی نظامی ،ســیاســی و فرهنگی برای یک کشــور با
مختصـات امپراطوری تعریف میشـود ،هژمونی اقتصـادی نیز با همان قدرت و اهمیت موضوعیت
دارد .و از آنجا که در نظام کاپیتالیسم و اقتصاد لیبرال« ،پول» محور و مبنای چرخش تمام مبادالت
است ،هژمونی اقتصادی از آنِ کشوری است که امپراطوری خود را بر پول کشورها بنا کند.
حال ،ایاالتمتحدهی آمریکا بهعنوان بزرگترین کشــور هژمون و تنها نمایندهی تمدن غرب که
با تمرکز قدرت از صـد سـال پیش به این سـو ،اهداف امپراطوری را در آرمان لیبرالیسم پرورانده،
هژمونی اقتصــادی را نیز برای خود در کنار هژمونیهای نظامی ،ســیاســی و فرهنگی ایجاد کرده
است؛ این هژمونی با تعریف «دالر» بهعنوان ارز مرجع برای تمام کشورهای جهان معنا پیدا میکند؛
از اینرو« ،هژمونی دالر» بهعنوان یک دکترین در اقتصاد استراتژیک موضوعیت دارد.
مقالهی پیش رو ،بخش یکم از فصـل سوم گزارشی است تحت عنوان «دکترین ایگنوتوس» که
در سال  5931برای تبیین تروریسم انرژی در مرکز تحقیقات پیشرفتهی ضد تروریسم ایران تألیف
شده است.

021

در طول سالهای  0881تا  0704یعنی شروع
جنگ جهانی دوم ،پشتوانهی پول کشورها طال بود .در
آن زمان ،ورود و خروج طال ممنوعیت قانونی نداشت
و خرید و فروش طال به صورت آزادانه انجام میگرفت.
با شروع جنگ جهانی اول ،دولتها خروج طال را
محدود کردند و در جهت تأمین هزینههای جنگ اقدام
به نشر اسکناس بدون پشتوانه کردند .بنابراین ،پس از
پایان جنگ جهانی اول ،پول اکثر کشورها ارزش خود
را از دست داد .از سال  0713بهتدریج برای واحد پول
تعدادی از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس ،نرخ
برابری ثابتی با طال تعیین شد .از اینرو در سال ،0718
سیستمی به نام سیستم ارز طال بهوجود آمد؛ بهموجب
021

این سیستم ،پول بعضی از کشورها که برابری آن با
طال ثابت و معلوم بود ،پشتوانه پول سایر کشورها قرار
گرفت .پس از مدتی ،معایب این سیستم آشکار شد،
کشورهای آلمان ،اتریش و مجارستان از پرداخت
بدهیهای خود به انگلستان ،که لیرهاش پایهی پول
بسیاری از کشورها بود ،خودداری کردند .کشور فرانسه
نیز که اوضاع پولی مناسبی نداشت ،اعالم کرد در
مقابل مطالبات خود فقط طال قبول میکند .بحران اقتصادی  0717آمریکا ـ معروف به بحران بزرگ ـ ،که بعداً به
سایر نقاط جهان گسترش یافت ،آخرین ضربه را به لیره وارد کرد و باعث تنزل ارزش آن و بروز مشکالت و بحرانهایی
در سطح کشورهای جهان شد.
اصوالً در فاصلهی بین دو جنگ جهانی اول و دوم ،هیچگونه مقررات بینالمللی برای تثبیت نرخ مبادالت ارزی
وجود نداشت و کشورها با آگاهی از تأثیرات تغییر نرخ ارز ،در قیمتگذاری پول خود به طور یکجانبه تغییراتی میدادند.
بدین ترتیب از سال  0731نوعی هرج و مرج پولی در تمام جهان بهوجود آمد .هر کشوری برای افزایش تولید ملی و
ب هبود وضع اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات ،از یک سو در تنزل دادن ارزش پول خود سبقت میجست و
از سوی دیگر محدودیتهای وارداتی و کنترل ارزی برقرار میکرد و بازرگانی جهان نیز بعد از بحران عظیم -0733
 0717تقریباً فلج شد.

آمریکا بعد از بحران  0717به اصالحات اقتصادی پرداخت و با رویکردی نوین در عرصهی اقتصاد به شدت
رشد کرد .جنگ جهانی دوم نیز برای اکثر کشورها یک تهدید محسوب میشد؛ اما برای آمریکایی که در جنگ شرکت
نکرده بود یک فرصت طالیی را ایجاد کرد که راه خود را بهسوی بزرگترین اقتصاد دنیا هموار کند.
کارشناسان اقتصادی آمریکا و به تبع آنها ،کارشناسان دیگر کشورها ،بر این عقیده قرار گرفتند که هرج و مرج
پولی جهان در دوران جنگ جهانی دوم ،نیاز مبرمی به ثبات در زمینهی روابط پولی و مالی بینالمللی در دنیای بعد از
جنگ را ایجاب میکند.

آغاز امپراطوری دالر در برتون وودز
در جوالی  ،0744بهمنظور تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی جهان ،نمایندگان  44کشور جهان در کنفرانس
«برتون وودز» در هتل مانت Mount 0واشنگتن واقع در ایالت همپشایر آمریکا 1اقدام به تأسیس بانک جهانی 3و
صندوق بینالمللی پول 4نمودند و با پذیرش دالر آمریکا بهعنوان ارز بینالمللی به قیمت ثابت «سیوپنج دالر برابر
یک اونس طال» نظام پولی جدیدی را برای اقتصاد جهانی بهوجود آوردند که به سیستم « Bretton Woods Gold

 »Exchangeمعروف شد.
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این سیستم تا سال  0790دوام یافت .درمدت  19سال ،دولت آمریکا با مدیریت بانک مرکزی این کشور 1با
استفادهی ابزاری از امکانات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ،نقشی کلیدی در ادارهی اقتصاد جهانی ،بازسازی
ژاپن و اروپای پس از جنگ جهانی ایفا کرد .درمقابل ،این کشورها هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی را به رسمیت شناخته
و آن را تقویت کردند.
طبق این موافقتنامه ،طال پایه و پشتوانهی ارز کشورهای صنعتی شناخته شد .در این بین آمریکایی که در
جنگ شرکت نکرده بود با در اختیار داشتن بزرگترین ذخیرهی طالی جهان در موقعیت ممتازی قرار میگرفت .پس
از جنگ یعنی در سال  ،0741در قالب صندوق بینالمللی پول قرار شد که آمریکا و انگلیس به کشورهایی که در جنگ
خسارت دیده بودند (کشورهای اروپایی) وام (دالر) بدهد .آمریکا دالر بدون پشتوانه را به قیمت طال به کشورهای دیگر
میفروخت .اوضاع اقتصادی ایاالت متحده روز به روز بهتر شد و نابرابریهای اقتصادی در آمریکا به حداقل خود در
طول تاریخ آمریکا رسید.
در سال  0761ژنرال شارل دوگل ،رییس جمهور وقت فرانسه درخواست غیرمنتظرهای را از آمریکا عنوان کرد:
021

«دالرهای خود را بگیرید ،و در مقابل آن طال تحویل دهید».
این درخواست در چهارچوب قرارداد «برتون وودز» صددرصد قانونی بود .با فرارسیدن نوامبر  ،0769ذخیره آمریکا
و انگلیس تقریباً ته کشید .فشار از جانب کشورهای دیگر بر آمریکا آغاز شد .در سال  0769اولین آثار بحران در نظام
پولی «برتون وودز» پدیدار گردید .با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی ،این کشورها به رقیبی برای آمریکا در
اقتصاد جهانی تبدیل شدند .همزمان ،ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود .تصور عمومی
بر این بود که جنگ ویتنام منجر به کاهش ارزش دالر در برابر طال خواهد شد ،پس بهتر است هر چه زودتر از شر
دالر خالص شده ،و در عوض طال ذخیره کنیم .اما آمریکا  1برابر ذخیره طالی خود اسکناس و دالر چاپ کرده بود
و نمیتوانست تمام دالرهای منتشر شده را با طال معاوضه کند.
تحت تأثیر عوامل فوق ،اطمینان خاطر جامعهی جهانی به دالر متزلزل گردید ،به نحوی که تعدادی از کشورها
از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دالر آنها را به طال تبدیل کند .این روند،
برای چند سال ادامه یافت ،و در سال  0790با تقاضای انگلیس برای تبدیل  3میلیارد دالر از ذخیرهی ارزی خود به
طال به مرحلهی بحرانی رسید .در اثر این بحران ،دولت نیکسون در آگوست  ،0790میالدی مجبور شد تا رابطه ثابت
هر  31دالر ،برابر یک اونس طال را به حالت تعلیق درآورد و دالر را شناور کند .بنابراین ،رسماً قابلیت تبدیل دالر به
طال را لغو کرد ،رابطه دالر و طال شکسته شد ،و سیستم نرخ شناور ،جایگزین سیستم قبلی شد .این اقدام عمالً به
نظام «برتون وودز» پایان داد.

Federal Reserve
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دورهی پترودالر
پایان یافتن سیستم «برتون وودز» موجب پیدایش تورم شدیدی در اوایل دههی  91و افت ارزش دالر گردید .در
چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دالر بر پایهی سبدی از ارزهای
مختلف قیمتگذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند .این امر موجب
کاهش تقاضا برای دالر ،و تضعیف بیشتر آن شد ،به نحوی که دالر در بحران عمیقی فرو رفت.
بهمنظور جلوگیری از این تحول ،دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد
سازد که به قیمتگذاری و فروش نفت به دالر ادامه دهد .همزمان قیمت نفت در سال  0794نزدیک به چهار برابر
شد .موافقت عربستان سعودی بهعنوان بزرگترین تولیدکننده اوپک با ادامهی قیمتگذاری و فروش نفت به دالر ،از
یکسو ،و افزایش قیمت نفت ،از سوی دیگر ،موجب شد تا اوپک امر قیمتگذاری نفت بر پایه سبدی از ارزهای
مختلف را رها کند ،و سیستم قیمتگذاری و فروش نفت به دالر را ادامه دهد .در اثر این تحوالت تقاضا برای دالر به
شدت افزایش یافت ،و موقعیت دالر به عنوان ارز بینالمللی مجدداً تثبیت گردید .کشورهای جهان برای خرید نفت
نیازمند دالر بودند و کشورهای تولیدکنندهی نفت ،دالر مازاد خود را در کشورهای غربی به ویژه آمریکا ،سرمایهگذاری
میکردند .برای ادارهی منظم شرایط جدید ،در سال 0794رهبران موسسات مالی نیویورک و لندن ،سیستمی را تدوین
کردند تا دالرهای نفتی را در اقتصاد جهان به گردش درآورد .به این ترتیب ،سیاست آمریکا در این دوره دارای دو
محور بود:
0ـ استفاده از اهرمهای سیاسی برای وادار ساختن کشورهای تولیدکنندهی نفت به ویژه اوپک برای اینکه نفت
خود را تنها به دالر قیمتگذاری کرده ،و بفروش برسانند.
1ـ ایجاد سیستمی برای به گردش انداختن مازاد دالرهای نفتی و حفظ موقعیت برتر دالر.
این دوره که به سیستم «پترودالر» 6یا دالرهای نفتی معروف میباشد ،هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی و موقعیت
آن بهعنوان ارز ذخیرهی جهان مجدداً تثبیت شد؛ اما در این فرآیند ،دالر از ارزی که پشتوانه آن طال بود ،به ارزی
تبدیل گردید که پشتوانه آن نفت یا طالی سیاه میباشد.
برخی از نظریهپردازان مدعیاند که برای ایجاد و حفظ این شرایط ،دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی
یک معاهده پنهانی منعقد کرده است؛ که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف است تا در ازای حمایت
آمریکا از حکومت سعودی ،با فروش نفت خود به دالرْ اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دالر قیمتگذاری کرده،
و بفروش برساند.

9

6

Petrodollar
David Spiro, the Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets,
Cornell University Press, 1999.
7

020

عدهای از این نظریهپردازان حتی تا آنجا پیش میروند که معتقدند کل این سیستم ،از جمله چهار برابر شدن
قیمت نفت ،به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است .در این راستا ،از قول زکی یمانی،
وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل میشود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه
ایران نیز به این موضوع واقف بوده است ،زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد
که:
«چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت میکنید؟ آمریکاییها خود خواهان این امراند ،اگر باور ندارید از هنری
کسینجر بپرسید ،اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است».

8

از این منظر ،افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل
فعالیتهای خود در دریای شمال و آالسکا دچار مشکالت مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد؛ بلکه با
باال بردن تقاضا برای دالر (به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دالرهای
نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا ،دالر را از بحرانی که دچار آن شده بود نیز نجات داد و هژمونی آن را بر اقتصاد جهانی
مجدداً تثبیت نمود.
020

سیستمی که برای به گردش انداختن دالرهای نفتی تدوین شد دارای دو محور اصلی بود:
 -0طی قراردادی که توسط هنری کسینجر ،وزیر خارجه وقت آمریکا ،بین عربستان سعودی و دولت آمریکا به
امضا رسید و به تأسیس «کمیسیون مشترک عربستان سعودی و آمریکا برای همکاری اقتصادی» انجامید ،به عربستان
سعودی اجازه داده شد و یا از آن خواسته شد تا دالرهای مازاد خود را برای خرید اوراق قرضه خزانهداری دولت آمریکا
مصرف نماید.
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 -1به بانک های لندن مأموریت داده شد تا دالرهای مازادی را که در حوزه اتحادیه اروپا درگردش بودند به
کشورهای واردکننده نفت قرض دهند تا آنها دالر الزم برای خرید نفت را داشته باشند ،سپس بهره وامهای مربوطه
را به صورت دالر به صندوق بینالمللی پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دالرهای نفتی مازاد به سیستم بانک
مرکزی آمریکا تکمیل گردد.
بنا بر نظریه انگدال ،01این دوره در سال  0777با ایجاد یورو به پایان رسید .سیستم پترودالر موفق شد تا افول
دالر را برای نزدیک به سه دهه ،به تعویق بیاندازد ،اما نتوانست آن را برای همیشه متوقف سازد.
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Interview with Zaki Yamani at the Royal Institute of International Affairs, Oliver Morgan and Islam Faisal,
“Saudi Dove in the Oil Silk” Observer, 14 January 2001,
http://observer.guardian.co.uk/business/story/0,6903,421888,00.html
9 David Spiro, 1999

 William Engdahl 10محقق و نویسنده کتاب والاستریت و مرگ قرن آمریکایی.

دورهی جنگ دالر
ادامه رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی و توسعهی اقتصادی سریع کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی،
از یکسو ،و رشد آهستهتر باروری در اقتصاد آمریکا ،موجب تضعیف تدریجی ،اما پیوستهی «دالر» شد .در چنین
شرایطی ،ورود یورو ،به بازارمالی جهان و شکلگیری آن بهعنوان یک ارز بینالمللی نیرومند برای اولین بار برای
کشورهای تولیدکننده نفت این فرصت را بهوجود آورد تا نفت خود را به ارزی غیر از دالر قیمتگذاری کرده و بفروش
برسانند .این امر همراه با تقویت روزافزون یورو به کشورهای دیگر انگیزه و فرصت داد تا بخشی از ذخیره ارزی خود
را به یورو تبدیل کنند .این تحوالت موقعیت دالر را بهعنوان ارز بینالمللی و ارز ذخیرهی جهان به نحوی جدی به
خطر انداخت.
بنابر نظریه انگدال ،در چنین شرایطی سیاست آمریکا به رویکرد نظامی متمایل گردید تا با تسلط بر منابع نفتی
خاورمیانه و حفظ خرید و فروش نفت در عرصهی دالر مانع از فروپاشی هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی گردد .از دید
انگدال ،این وجه مشخصهی این دوره است که با حملهی آمریکا به عراق در  07مارس سال  1113برگشتناپذیر
گشت.
یورو 00در ژانویه  0777با تأسیس اتحادیه پولی اروپا توسط یازده کشور اروپایی (که دو کشور نفتی اروپا یعنی
انگلیس و نروژ در میان آنها نبودند) متولد شد .در ابتدا نسبت به موفقیت یورو نگرانی قابل توجهی وجود داشت .اما
قدرت اقتصادی اتحادیهی اروپا با یاری مجموعهای از تحوالت در عرصهی جهانی موجب تثبیت یورو بهعنوان یک
ارز بینالمللی گردید.
در اواسط سال  1111نرخ رشد اقتصادی آمریکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهای غرب به
میزان قابل توجهی سقوط کرد .در واکنش به این روند ،بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خلیجفارس که متحمل
خسارات قابل توجهی در این فرآیند شده بودند بخشی از داراییها و سهام خود را در آمریکا فروختند و به پروژههای
سرمایهای در اتحادیه اروپا منتقل کردند .این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت یورو گردید .همچنین ،پس از حمله
تروریستی  00سپتامبر ،کشورهای عرب از بیم آنکه مبادا آمریکا داراییهای آنها را به اتهام پشتیبانی مالی از
تروریستهای اسالمی مصادره یا مسدود نماید ،بخش قابل توجهی از داراییهای خود را به بانکهای عرب باز
گرداندند.
از سوی دیگر ،در نوامبر سال  1111دولت عراق شروع به فروش نفت خود به یورو کرد و متعاقباً  01میلیارد دالر
از درآمد نفت خود را به یورو تبدیل نمود 01.در فاصلهی سالهای  1111تا  ،1113با پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران
مبنی بر تغییر مبنایی در ذخایر ارزی خود و فروش نفت خام به ارزهای بینالمللی دیگر و حمایت کشورهایی نظیر
Euro
 12حاصل از برنامه «نفت براي غذا» سازمان ملل
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ونزوئال ،اندونزی ،مالزی ،لیبی و روسیه ضربهی جبرانناپذیری بر هژمونی دالر و پیکرهی اقتصادی آمریکا وارد ساخت.
با باال گرفتن تنش بین دولت آمریکا و ایران و در واکنش به شعار «تغییر رژیم» 03توسط دولت بوش ،در سال 1113
ایران فروش نفت خود به دالر را رها کرد و به یورو روی آورد .در سال  1113دولت روسیه نیز ابراز تمایل نمود تا
بخشی از نفت خود را به یورو بفروش برساند .ونزوئال نیز اقدام به فروش نفت به یورو نمود .همچنین ،چین ،روسیه و
تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی ،آغاز به تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به یورو نمودند .درسالهای  1113و
 1114روسیه و چین بخش قابل توجهی از ذخیرهی ارزی خود را به یورو تبدیل نمودند.

04

در سال  1111یورو ثبات و قدرت قابل توجهی یافت و تا پیش از حمله به عراق موفقیت چشمگیری بدست آورده
بود .کارشناسان نیز مخالفت آلمان و فرانسه با حملهی نظامی آمریکا به عراق را از این زاویه موردبررسی قرار میدهند
که اقدام صدام حسین مبنی بر فروش نفت به یورو موجب تقویت و تبدیل یورو به ارز ذخیره جهان شد .از این منظر،
حملهی نظامی آمریکا به عراق در واقع تجلی رویارویی دالر و یورو و اقدامی برای حفظ هژمونی دالر بر اقتصاد جهان
است .فروش نفت عراق به یورو و تبدیل  01میلیارد دالر از ذخیرهی ارزی آن کشور به یورو رقمی نبود که بتواند به
تنهایی پایههای هژمونی دالر را به لرزه درآورد .اما این امر در صورت عدم جلوگیری آن میتوانست موجب اقدامهای
022

مشابه توسط سایر کشورهای تولیدکننده نفت و در نتیجه فروپاشی سیستم پترودالر گردد.
درحال حاضر نیز که ایران و دیگر کشورهای عمدهی صادرکنندهی نفت عضو و غیرعضو اوپک انحصار دالر در
معامالت نفتی و حتی گازی را شکستهاند ،دولت واشنگتن در راستای اهداف استعماری خود و بهمنظور حفظ هژمونی
دالر ،سعی در تضعیف جایگاه اوپک و خصوصاً درهم شکستن انحصار این کارتل برآمده است .ایجاد  07پایگاه نظامی
در کشورهای ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و ترکمنستان که از کشورهای بالقوهی تولیدکنندهی نفت به حساب
میآیند؛ و اشغال نظامی افغانستان که بنابر احتماالت ،مسیر عبور گاز و نفت خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان
میباشد؛ و حضور نظامی در عراق بهعنوان یکی از بزرگترین کشورهای نفتی جهان در این راستا ارزیابی میشود.
همچنین تالش برای سرنگونی دولت دموکراتیک ونزوئال ازطریق حمایت از نظامیان این کشور ،رهبری کودتای
نرم اخیر در ایران (فتنهی سال  )0388و انتخاب نیجریه بهعنوان صادرکنندهی اصلی نفت به آمریکا از دیگر مواردی
است که آمریکا را بر آن داشته تا با استفاده از آنها ،بار دیگر موقعیت دالر در اقتصاد جهانی را تثبیت نماید.
با تمام این تالشهای نافرجام ،عاقبت پس از آنکه در این مدت طوالنی  16ساله دالر بر اقتصاد جهان سایه
افکنده است ،جریانی معکوس آغاز شده که پایان هژمونی دالر در آیندهای نزدیک را نوید میدهد.
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Regime Change
 14در جوالي  2002چين سيستم «تثبيت قيمت ارز خود به دالر آمریکا» ) (pegging China’s currency to the US dollarرا رها کرد و به
جاي آن سبدي از سه ارز دالر ،یورو و ین را برگزید.

طی دورههای اول و دوم هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی مورد پذیرش جامعه جهانی قرار داشت .لذا ،طی این دو
دوره ،عملکرد آمریکا در عرصه سیاست جهانی عمدتاً بر سیاستهای چند جانبه 01و همکاری با نهادهای بینالمللی
متکی بود؛ اما در دورهی سوم ،با کاهش فاصلهی اقتصادی بین آمریکا و سایر کشورها ،شکلگیری یورو و تمایل برخی
از کشورهای اوپک به قیمتگذاری و فروش نفت خود به یورو ،هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی به خطر افتاد .در این
دوره ،بهمنظور حفظ هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی ،آمریکا به سیاست یک جانبه ،میلیتاریسم 06و نظریه جنگهای
پیشگیرانه روی آورده که حمله به افغانستان و عراق رویکرد برجستهی آن میباشد.
از دید نظریه «جنگهای پترودالر» انگدال ،موقعیت آمریکا بهعنوان تنها ابرقدرت جهان بر سه پایه استوار است:
الفـ قدرت اقتصادی آمریکا،
بـ نیروی نظامی،
پـ نقش دالر در اقتصاد جهانی بهعنوان ارز ذخیره جهان.
این سه رکن با یکدیگر مرتبط میباشند به نحوی که هریک متضمن بقای دیگری است .بنا بر نظریه «جنگهای
پترو دالر» ،سیاست آمریکا در دورهی سوم ،عمدتاً در راستای استفاده از نیروی نظامی برای تقویت دو رکن دیگر است.
این نظریه ،در واقع مدعی است که برای حفظ هژمونی دالر ،آمریکا دارای یک طرح گسترده برای منطقهی غرب آسیا
(به اشتباه خاورمیانه) ،آسیای میانه و مناطق نفتخیز آفریقا میباشد؛ که هدف عمدهی آن در هم شکستن انحصار
اوپک و کنترل بازار نفت جهان است .بنابراین نظریه ،برای حفظ هژمونی دالر بر اقتصاد جهان ،آمریکا تالش میکند
تا انحصار اوپک را در هم بشکند و آن را با یک سازمان دوست آمریکا جانشین سازد .از این منظر ،اشغال نظامی
افغانستان که احتماالً مسیر عبور گاز و نفت دریای خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان خواهد بود و همچنین
تقویت حضور نظامی و اقتصادی آمریکا در آسیای میانه که تولیدکنندگان بزرگ نفت میباشند ،بخشهایی از طرح
آمریکا برای خاورمیانه بزرگ و کنترل بازار نفت میباشد .از سوی دیگر ،برای تضعیف انحصار اوپک ،با طرح چشمانداز
کمکهای اقتصادی گسترده و انتخاب نیجریه به عنوان صادرکنندهی اصلی نفت به آمریکا ،به نیجریه فشارهای
اقتصادی و دیپلماتیک وارد میآورد تا از اوپک خارج شود .از این منظر ،اشغال نظامی عراق و حمله احتمالی به سایر
کشورهای نفتخیز منطقه خلیجفارس رکن اصلی سیاست آمریکا برای حفظ هژمونی دالر بر اقتصاد جهانی است.

Multi-lateral
Militarism
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استعمار جهان با استثمار دالر
نقش دالر به عنوان ارز انحصاری مبادالت بازار نفت و ارز ذخیره جهان عمالً به صورت مکانیزمی برای تأمین
هزینه حفظ برتری اقتصادی و نظامی آمریکا عمل میکند .به نحوی که بدون آن پایههای هژمونی آمریکا متزلزل
خواهد شد .لذا ،حفظ موقعیت دالر در صدر اولویتهای سیاست خارجی آمریکا قرار دارد.
طی سالهای اخیر ،با توجه به ریسکها و خطراتی که موقعیت دالر را تهدید میکنند ،آمریکا برای حفظ نقش
دالر به عنوان ارز انحصاری مبادالت بازار نفت و ارز ذخیرهی جهان به سیاست نظامیگری در منطقه خلیجفارس روی
آورده است تا مانع از افول هژمونی اقتصادی ،نظامی و سیاسی خود گردد .مبانی اقتصادی که توسط ویلیام کالرک
وهزل هندرسون فرمولبندی شدهاند را میتوان به ترتیب زیر خالصه نمود.
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نزدیک به  91درصد مبادالت تجاری جهان به دالر انجام میپذیرد در حالیکه ارزش کل صادرات آمریکا به
جهان تنها یک سوم این مبلغ است .این امر از آنجا ناشی میشود که مبادالت نفت در انحصار دالر میباشد و دالر
نقش ارز ذخیره نظام بانکی جهان را ایفا میکند .غالب کشورهای جهان میکوشند تا کاالهای صادراتی خود را تا
021

حداکثر ممکن به دالر بفروشند تا دالر الزم برای خرید نفت از کشورهای صادرکننده نفت را تأمین کنند.
متجاوز از  91درصد از ذخائر ارزی جهان ،یعنی ارزی که تمام کشورها برای انجام مبادالت بینالمللی و محافظت
خود علیه سوداگری ارزی نگاه میدارند از دالر آمریکا تشکیل میشود .اما بنا به مقتضیات بازار و مکانیزمهایی که
آمریکا با استفاده از نیروی سیاسی ،نظامی و مالی خود بهوجود آورده است ،بخش عمدهی این سرمایه هنگفت به
اقتصاد آمریکا سرازیر میشود .بانکهای مرکزی جهان ذخائر دالر خود را در صندوق نگاه نمیدارند ،بلکه به منظور
کسب درآمد و جلوگیری از ریسکهای ناشی از نوسانات بازار ارز ،بخش قابل توجهی از آنرا صرف سرمایهگذاری در
آمریکا ،به ویژه خرید اوراق قرضه و بهادار دولت آمریکا میکنند .از سوی دیگر ،همانطور که در بخش پیش گفته
شد ،آمریکا با ایجاد چرخه «پترو دالر» مکانیزمی بهوجود آورده است که مازاد درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی
نفت را به اقتصاد آمریکا برمیگرداند.
شرایط فوق ،موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایهای تراز پرداختهای خارجی آمریکا میشود .این مازاد به
آمریکا اجازه میدهد تا در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی خود دارای کسری مشابهی باشد و بیش از
ارزش صادرات خود کاال وارد کند .به عبارت دیگر ،موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیره جهان که بر پایهی سیستم
پترودالر استوار است به آمریکا اجازه میدهد تا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند ،هزینه سنگین ماشین نظامی
خود را تأمین نماید و هژمونی خود بر اقتصاد جهانی را حفظ کند.

Illiam Clark and Hazel Henderson
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در شرایط عادی ،هرگاه که یک کشور در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی خود دارای کسری باشد
ناچار خواهد شد تا برای مقابله با آن نرخ بهره خود را افزایش دهد تا با جذب سرمایه خارجی به درون کشور و ایجاد
مازاد در بخش حساب سرمایهای تراز پرداختهای خارجی ،کسری بخش حسابهای جاری را خنثی سازد .اما افزایش
بهره موجب کاهش سرمایهگذاری داخلی و پیدایش روندهای تورمی در اقتصاد میشود که غالباً محیط نامناسبی را
برای رشد اقتصادی بهوجود میآورند .نقش دالر بهعنوان ارز ذخیره جهان به آمریکا اجازه میدهد تا خارج از این
محدودیتها عمل کند و برای مدتی بسیار طوالنی بیشتر از توان تولید خود مصرف کند.
در سال  1113حساب جاری تراز پرداختهای خارجی آمریکا دارای  111میلیون دالر کسری بود .این کسری
در سال  1114به  661/7میلیارد دالر افزایش یافت که برابر با  6درصد کل تولید ناخالص ملی آمریکا میباشد.
در حال حاضر براساس گزارشهای رسمی دولت آمریکا دو شاخص تولیدی و غیرتولیدی  08ISMکه اوایل هر
ماه توسط موسسهی «مدیریت عرضهی آمریکا» منتشر میشود ،در ماه آگوست حدود  48درصد بوده است که حاکی
از تداوم وضعیت رکودی در این کشور بحران زده است .با توجه به این ،اغلب پیشبینیهای انجام شده توسط مراکز
آکادمیک و تحقیقاتی غرب نیز نشان میدهد که اقتصاد ایاالتمتحده ناگزیر از تجربه رکوردی طوالنی است و در
خوشبینانهترین حالت نمیتوان انتظار تحولی بزرگ را داشت.
براساس گزارش سازمان «اطالعات مرکزی آمریکا» در سال  ،1117این کشور با بدهی  8/1هزار میلیارد دالری،
در بین  016کشور دنیا ،بدهکارترین کشور شناخته شده است .در این گزارش رسمی حجم بدهیهای عمومی در آمریکا
بالغ بر  8/71تریلیون دالر اعالم شده است .در مجموع ،حجم کل کسری تراز پرداختهای خارجی آمریکا از سال
 0771به این سو  01/3تریلیون دالر است 07.به عبارت دیگر ،طی این مدت آمریکا  01/3تریلیون دالر بیش از ارزش
صادراتش کاال و خدمات از کشورهای خارجی وارد کرده است.
از سوی دیگر ،روند ورشکستگی بانکهای آمریکایی در سال  1117همچنان ادامه دارد و تا زمان تنظیم این
گزارش ،تعداد بانکهای ورشکسته آمریکایی از ابتدای سال  1117میالدی به  87بانک رسیده است که به رقم
خیرهکنندهی  011بانک نزدیک میشود .مؤسسه «بیمهی پساندازهای آمریکا» نیز تاکنون پساندازهای بیش از
 0781موسسهی مالی و بانکی آمریکا را به ارزش  30/1تریلیون دالر بیمه کرده است.
چندی پیش پایگاه تحلیلی ـ خبری «خانه شفافسازی اطالعات» به قلم «باب کندال» با عنوان «نظام اقتصادی
آمریکا چقدر فاسد شده است؟» با اذعان به اینکه دورانی که جهانیان به استانداردهای باالی زندگی حسادت
میورزیدند ،گذشته است ،نوشت:

Manufacturing and Non-manufacturing ISM
www.usdebtclock.org, Feb 2012.
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«در سال ” ،1118سازمان توسعه و همکاری اقتصادی“ ،تحقیقی در مورد فقر در  31کشور جهان انجام داد .بر
اساس نرخ فقر ،وضعیت آمریکا تنها از دو کشور مکزیک و ترکیه بهتر بود .همچنین بیش از  36میلیون نفر در آمریکا
از مشکل گرسنگی رنج میبرند که این رقم معادل  01درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل میدهد .براساس
بررسیهای یک مرکز غیرحزبی در آمریکا ،از  48ایالت آمریکا 46 ،ایالت به غیر از ایالتهای مونتونا و داکوتای شمالی
در سال  1111از کمبود بودجه رنج میبرند».

021

این امر تنها به دلیل وجود سیستم پترودالر و نقش دالر به عنوان ارز ذخیره جهان میسر است .سیستم پترودالر
و موقعیت دالر بهعنوان ارز ذخیرهی جهان موجب میشود تا سایر کشورهای جهان در ابعاد گسترده اقدام به خرید
دالر و اوراق قرضه دولت آمریکا نمایند .این امر موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایهای تراز پرداختهای خارجی
آمریکا میشود که کسری موجود در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی را خنثی میکند.
نقش دالر بهعنوان ارز ذخیره جهان درواقع به این معنی است که سایر کشورهای جهان برای داشتن ذخیرهی
ارزی دالر ،تولیدات و سرمایههای واقعی خود را به آمریکا میدهند و در مقابل آن دالر و اوراق بهادار آمریکا را دریافت
میکنند .به عبارت دیگر ،این امر که در ادبیات اقتصاد به " "seignorageیا «حق اربابی» معروف است ،به آمریکا

اجازه میدهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بپردازد ،و این اوراق را با کاالهایی که توسط بقیه جهان تولید میشود
معاوضه کند .محاسبات محافظهکارانه حاکی از آن است که ارزش «حق اربابی» دالر برای اقتصاد آمریکا برابر با نیم
درصد تولید ناخالص ملی این کشور است 11.بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ارزش واقعی «حق اربابی» دالر برای
اقتصاد آمریکا بسیار بیشتر از این ارقام میباشد ،زیرا نقش دالر برای اقتصاد آمریکا دارای منافع بیشماری است که
در تخمین فوق منعکس نمیباشند.
موقعیت دالر بهعنوان ارز ذخیره جهان و ارز انحصاری مبادالت نفت ،با باال بردن تقاضا برای دالر و اوراق بهادار
آمریکا موجب باال رفتن عرضهی سرمایه در اقتصاد آمریکا میشود .این امر به آمریکا اجازه میدهد تا نرخ بهرهی خود
را در سطح پایینی حفظ نماید .عرضهی باالی سرمایه و نرخ بهرهی پایین موجب رونق اقتصاد و افزایش نرخ رشد
اقتصادی در یک محیط غیرتورمزا میشود .همچنین ،به دلیل وجود رابطهی معکوس بین نرخ بهره و ارزش اوراق
بهادار ،نرخ بهرهی پایین موجب افزایش ارزش اوراق بهادار آمریکا میگردد .از سوی دیگر ،پایین بودن نرخ بهره به
آمریکا اجازه میدهد تا سود کمی به کشورهایی که اوراق بهادار آن را در اختیار دارند بپردازد.
بهعالوه ،نقش دالر بهعنوان ارز بینالمللی به تجار و سرمایهداران آمریکایی اجازه میدهد تا مبادالت بینالمللی
را به ارز بومی خود انجام دهند .این امر تجار و سرمایهداران آمریکایی را از هزینههای مربوط به تبدیل ارز و ریسکهای
بازار ارز مصون میسازد و آنها را نسبت به تجار و سرمایهداران سایر کشورها در موقعیت برتری قرار میدهد .همچنین،
قیمتگذاری و فروش نفت به دالر موجب میشود که اقتصاد آمریکا به میزان کمتری در معرض ریسک نوسانات بازار
ارز قرار گیرد؛ زیرا واردات نفت که بخش قابل توجهی از کل واردات آن را تشکیل میدهد به دلیل موقعیت انحصاری
دالر از نوسانات ارزی مصون میباشد.
مجموعهی عوامل فوق بودجه نظامی سنگین آمریکا را قابل تحمل میسازد و به آمریکا اجازه میدهد تا بدون
محدودیتهای مالی که سایر کشورها با آن مواجه میباشند بودجه عظیمی صرف نیروی نظامی خود کند و فعالیتهای
نظامی خود را در پهنه جهان گسترش دهد 10.همچنین ،نقش دالر به عنوان ارز ذخیره جهان دارای ارزش سیاسی و
استراتژیک قابل توجهی است که فراتر از محاسبات صرفاً اقتصادی عمل میکند.

20 J. Bradford DeLong, Threats to American Economic Pre-eminence, March 2000.
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در سال  1113بودجهی نظامی آمریکا برابر  409میلیارد دالر بود که از کل بودجه  11کشور صدر جدول بعد از آمریکا بیشتر بود .در میان این 11

کشور روسیه با بودجه  70میلیارد دالر ،ژاپن  49میلیارد دالر ،فرانسه  39میلیارد دالر ،انگلیس  31میلیارد دالر و چین  33میلیارد دالر در مقام های
بعدی قرار دارند .به لحاظ «بودجه نظامی برای هر فرد از جمعیت» اسرائیل ،آمریکا و عربستان سعودی با  0407 ،0110و  987دالر در مقامهای اول
تا سوم قرار دارند .در کشورهای اروپایی بودجه نظامی سرانه بین  361و  619دالر و در چین برابر  11دالر است .در سال  1113بودجه نظامی آمریکا
برابر  49درصد کل بودجهی نظامی جهان بود .طبق آمارهای وزارت جنگ آمریکا در سال  1113آمریکا دارای  911پایگاه نظامی در  011کشور جهان
بود .در آستانه حمله به عراق ،بودجهی نظامی عراق برابر  1روز بودجه نظامی آمریکا بود.
Source: International Institute for Strategic Studies (IISS), March 2003. www.iiss.org
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011
با توجه به نکات فوق ،نقش دالر بهعنوان ارز انحصاری مبادالت نفت و ارز ذخیره جهان ،یکی از ارکان هژمونی
اقتصادی و نظامی آمریکا است .زیرا به این کشور اجازه میدهد تا بخش قابل توجهی از سرمایهی جهانی را با قیمت
و شرایط مطلوب جذب اقتصاد آمریکا کند .برای اقتصاد آمریکا امتیازهای مالی گستردهای در عرصهی رقابت جهانی
فراهم آورده ،و کسری تراز پرداختهای خارجی آمریکا را خنثی سازد ،بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند ،و
بودجهی هنگفت نظامی خود را تأمین مالی نماید ،و همچنین سیاست خارجی و برنامههای استراتژیک خود را در پهنه
نظام جهانی با آزادی عمل بیشتری نسبت به سایر کشورها به پیش ببرد.
از سوی دیگر ،سیستم پترودالر و نقش دالر بهعنوان ارز انحصاری مبادالت نفت و ارز ذخیره جهان هزینه قابل
توجهی را به صورت مخارج تبدیل ارز ،ریسک نوسانهای بازار ارز و افت قدرت خرید دالر بر کشورهای صادرکننده
نفت ،اتحادیه اروپا و کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تحمیل میکند.
سهم آمریکا و اتحادیه اروپا در صادرات نفت اوپک تقریباً برابر است در صورتیکه اوپک بیشتر واردات خود را از
اتحادیهی اروپا تأمین میکند تا ایاالت متحده آمریکا .برای مثال ،در فاصله  0780تا  1111سهم اتحادیهی اروپا و
آمریکا در صادرات نفت اوپک به ترتیب برابر  13درصد و 10رصد بود 11.از سوی دیگر ،طی همین دوره (-0780
 )1111نزدیک به  39درصد کل واردات اوپک از اتحادیه اروپا و تنها  04درصد آن از آمریکا بود 13.در چنین شرایطی،
 11بر اساس سالنامههای آماری سازمان اوپک
 13بر اساس سالنامههای آماری اتحادیه اروپا

کشورهای صادرکننده نفت ناچار خواهند بود تا برای خرید کاال از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درآمد صادرات نفت
خود را که به دالر میباشد ابتدا به یورو تبدیل نمایند .این امر نه تنها هزینه بیموردی را به آنها تحمیل میکند بلکه
آنها را در معرض ریسک نوسانهای بازار ارز نیز قرار میدهد .بهعالوه ،کاهش ارزش دالر نسبت به یورو موجب
کاهش قدرت خرید درآمد نفت اوپک خواهد شد زیرا درآمد صادرات نفتی این کشورها به دالر میباشد و با افت قیمت
دالر میبایست دالر بیشتری برای تأمین واردات خود از اتحادیه اروپا و سایر کشورها بپردازند 14.توزیع جغرافیایی
تجارت بینالمللی به مرور زمان دستخوش تغییر میشود .اما در کوتاه مدت و میان مدت ،بر اساس الگوی موجود ،در
صورت افت ارزش دالر نسبت به سایر ارزها ،بیشتر کشورهای عضو اوپک از انجام قیمتگذاری و فروش نفت به دالر
زیان خواهند برد .روسیه که بزرگترین کشور صادرکننده نفت در خارج از سازمان اوپک میباشد نیز در وضعیت مشابهی
قرار دارد.
موقعیت انحصاری دالر در بازار نفت همچنین هزینهی سنگینی بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل میکند.
کشورهای واردکننده نفت در اتحادیه اروپا میبایست برای خرید نفت ،ارز خود را به دالر تبدیل کنند .این امر نه تنها
چند درصد هزینه و کارمزد تبدیل ارز را بر آنها تحمیل میکند بلکه موجب میشود تا بیالن واردات نفت آنها عالوه
بر نوسانات بازار نفت شامل نوسانات بازار ارز نیز گردد .به همین دلیل است که بیالن واردات نفت اروپا نسبت به بیالن
واردات نفت آمریکا دارای نوسانات و بیثباتی بیشتری است.
مکانیزم پترودالر بر کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته نیز هزینه سنگینی تحمیل نموده است .صادرات
بیشتر این کشورها غالباً به اتحادیه اروپا است و در نتیجه درآمد ارزی این کشورها عمدتاً به یورو میباشد .اما برای
خرید نفت ،این کشورها میبایست درآمد ارزی خود را به دالر تبدیل کنند ،و درصورتیکه درآمد ارزی کافی نداشته
باشند با قرض از صندوق بینالمللی پول و سایر بانکهای بینالمللی دالر مورد نیاز خود را تأمین نمایند .این امر عالوه
برهزینه تبدیل ارز و بهرهی وامهای دالری ،ریسکهای بازار بینالمللی ارز را نیز بر کشورهای توسعه نیافته و درحال
رشد تحمیل میکند .با توجه به ضعف اقتصادی این کشورها ،هزینهای که سیستم پترودالر بر کشورهای توسعه نیافته
و درحال رشد تحمیل میکند بسیار سنگین است .برای این گروه از کشورها نیز انجام مبادالت نفتی به یورو مطلوبتر
میباشد.
به این ترتیب ،موقعیت انحصاری دالر به عنوان ارز ذخیره جهان هزینه سنگینی بر کلیه کشورهای جهان (به
جز آمریکا) تحمیل میکند ،اما به آمریکا اجازه میدهد تا عدم تعادل ساختاری اقتصاد خود را ادامه دهد و هژمونی خود
بر اقتصاد جهان را حفظ نماید.
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بسته به الگوي تجارت کشورهاي اوپک با آمریکا و اتحادیه اروپا ،این امر براي برخی از کشورها کمتر و براي عدهاي دیگر بيشتر

محسوس خواهد بود.

010

طی سه دهه گذشته ،همراه با رشد اقتصاد کشورهای آسیای شرقی و اروپا ،برتری نسبی اقتصاد آمریکا کاهش
یافته ،کسری بودجه و تراز پرداختهای خارجی آن افزایش یافته ،ارزش دالر نسبت به سایر ارزها تنزل کرده و در
مجموع موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیره جهان متزلزل شده است .مجموعه این عوامل هزینهای را که سیستم پترو
دالر بر سایر کشورها تحمیل میکند باال برده ،موجب تشدید نارضایتی آنها از سیستم موجود گشته است .در چنین
شرایطی ،یورو برای کشورهای ناراضی فرصت مناسبی فراهم آورده است تا مبادالت تجاری بینالمللی خود را از
انحصار دالر خارج سازند.
نزدیک به  91درصد ذخیره ارزی بانکهای مرکزی آسیا به دالر میباشند .این بانکها دارای بزرگترین ذخیره
ارزی به دالر میباشند که بالغ بر  0/4تریلیون دالر تخمین زده میشود 11.بازیگر بزرگ دیگر این صحنه کشورهای
عضو اوپک میباشند .درآمد اوپک ،در سطح کنونی تولید ( 31میلیون بشکه در روز) و به قیمت بشکهای  81تا 001
دالر ،بالغ بر  0111میلیارد دالر در سال میباشد .با توجه به این سطح از درآمد ساالنه و مجموعه داراییهای که طی
چند دهه گذشته اندوختهاند ،کشورهای اوپک مبالغ متنابهی به صورت دالر و اوراق بهادار آمریکا در اختیار دارند .روسیه
نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد .یعنی  91درصد ذخایر ارزی آن از دالر تشکیل میشود ،درصورتیکه حجم عمده
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مبادالت تجاری آن با اتحادیه اروپا است .ادامه تضعیف دالر کلیه این کشورها را ناچار خواهد ساخت تا بخش قابل
توجهی از ذخایر دالر خود را به یورو و یا سایر ارزها تبدیل نمایند .این امر ،در صورت تحقق ،نظام مالی اقتصاد جهان
را با یک بحران جدی مواجه خواهد ساخت.
در درون اوپک بحث در خصوص اینکه مبادالت بازار بینالمللی نفت میبایست از انحصار دالر خارج شود و
قیمتگذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعهای از ارزهای بینالمللی انجام پذیرد به اواخر دهه  91و اوایل دهه 81
باز میگردد که در آن زمان ،ارزش دالر در برابر سایر ارزها به میزان قابل توجهی سقوط کرده بود .دراین مقطع انتخاب
اوپک محدود بود؛ زیرا غالب ارزهای بینالمللی از نقدینگی کافی برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبدیل
ارز پایه مبادالت نفت به سبدی از ارزهای بینالمللی موجب تشدید نوسانات بازار نفت گردد .به دلیل مشکالت اجرایی
و افزایش قیمت نفت ،ایده قیمتگذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعهای از ارزهای بینالمللی کنار گذاشته شد .از
سال  ،1111با تشدید مشکالت دالر بحث قیمتگذاری و فروش نفت به دالر مجددا مطرح شده است.

22 William Clark, “The Real Reason for the Upcoming war with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic

Analysis of the Unspoken Truth”, April 2003

012
کشورهای عضو اپک

محدود بودن انجام مبادالت نفت به دالر ،یکی از پایههای اصلی سیستم مالی کنونی است ،به نحوی که تضعیف
رابطه بین نفت و دالر با سرعت پایههای هژمونی دالر بر اقتصاد جهان را تضعیف خواهد نمود .بزرگترین کابوس دولت
آمریکا آن است که کشورهای اوپک انحصار قیمتگذاری و فروش نفت به دالر را متوقف سازند و بخش قابل توجهی
از مبادالت نفتی خود را با ارزهای دیگر انجام دهند .در صورت انجام این امر ،بانکهای مرکزی سایر کشورها ناچار
خواهند شد تا بخش قابل توجهی از ذخیره دالری خود را بفروش برسانند و به جای آن ،ارزهای دیگری خریداری
نمایند .در نتیجه ،این امر ارزش دالر به میزان  11تا  41درصد سقوط خواهد کرد 16.این امر به نوبه خود موجب پیدایش
یک روند تورمی شدید خواهد شد .صاحبان سرمایه دالرهای خود را به سایر کشورها منتقل خواهند نمود ،بازار بورس
سقوط خواهد کرد و سیستم بانکی آمریکا با یک بحران گسترده مواجه خواهد شد .این مسئله دولت آمریکا را در امر
پرداخت اصل و سود بدهیهای خود با مشکل روبرو خواهد نمود و ادامه کسری تراز پرداختهای خارجی را برای آن
غیرممکن خواهد ساخت .گسترش بحران به سایر بخشهای اقتصاد موجب پیدایش بیکاری گسترده و فرورفتن کل
اقتصاد آمریکا در یک رکود اقتصادی ساختاری شدید خواهد شد .بحران آمریکا با سرعت به سایر کشورها گسترش
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خواهد یافت و کل اقتصاد جهان را درکام رکودی نظیر رکود دهه  0731فروخواهد برد 19.در چنین شرایطی ،هژمونی
اقتصادی و نظامی آمریکا بر جهان به پایان خواهد رسید .با توجه به رویدادهای فوق ،به نظر میرسد که آثار این
موارد ،پس از بحرانهای مالی در سال  1118آغاز شده و اثرات منفی خود را بر دیگر کشورها ،به ویژه کشورهای
اروپایی گذاشته است.
آمریکا برای جلوگیری از این سرنوشت محتوم ،به سیاست نظامیگری در منطقه خاورمیانه ـ غلط مصطلح ـ
روی آورده است؛ تا مانع از آن شود که کشورهای عضو اوپک انجام قیمتگذاری و فروش نفت را از انحصار دالر
خارج سازند .پرفسور توماس بارنت ،استاد دانشگاه جنگ آمریکا ،مینویسد:
«ما اوراق سبز کوچکی را ـ یعنی اسکناس دالر ـ با محصوالت آسیا معاوضه میکنیم .این طبیعتاً غیر عادالنه و
ناپایدار است ،مگر آنکه چیز پرارزش دیگری نیز با این اوراق سبز همراه باشد .آن چیز پرارزش نیروی نظامی آمریکا
است».

18

جنگهای معاصر غالباً به دلیل رقابت بر سر منابع طبیعی و بازار بودهاند .اکنون رقابت برای داشتن سلطه ارزی
به این دو جنبه اضافه شده و معادله را چندین برابر بغرنجتر نموده است.
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دلیل حمله آمریکا به عراق ،کشوری که برای  01سال در تحریم اقتصادی گستردهی جهان بود و حتی نیازهای
اولیه خود را نمیتوانست تأمین کند ،نه مبارزه با تروریسم جهانی بود و نه جلوگیری از دستیابی عراق به سالحهای
هستهای .بلکه هدف آمریکا حفظ هژمونی دالر بر اقتصاد جهان است که با تصمیم صدام حسین مبنی بر فروش نفت
عراق به یورو به خطر افتاده بود .بالفاصله پس از اشغال عراق ،به دستور آمریکا کلیه معامالت نفت این کشور به
سیستم دالر بازگردانده شد ،علیرغم اینکه در اواسط سال  1113دالر نسبت به یورو تنزل کرده بود و انجام این کار
موجب کاهش درآمد نفت عراق و بودجه موجود برای بازسازی عراق میشد.
همچنین دلیل مشارکت استرالیا و انگلیس در حمله آمریکا به عراق و مخالفت آلمان و فرانسه را نیز میبایست
در موقعیت اقتصادی این کشورها به ویژه رابطهی ارز آنها نسبت به دالر آمریکا جستجو کرد .استرالیا دارای ذخیرهی
ارزی بزرگی به دالر است ،مبادالت تجاری آن عمدتاً با آمریکا و به دالر میباشد و سقوط دالر آمریکا موجب تضعیف
دالر استرالیا خواهد شد .انگلیس هنوز به یورو نپیوسته است و موفقیت آمریکا در حفظ قدرت دالر موضع انگلیس را
در برابر رقبای خود در اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه تقویت خواهد نمود و به انگلیس اجازه خواهد داد تا در
صورت لزوم در آیندهای دورتر و با کسب امتیازهای بیشتر به یورو بپیوندد .از سوی دیگر مخالفت شدید آلمان و فرانسه

 27بنا به پيشبينی استيون راش از موسسه مورگان استنلی 20 ،درصد تنزل در قيمت دالر در ظرف  6ماه موجب خواهد شد تا نرخ رشد
اقتصاد جهانی در سال آینده  1درصد تنزل کند.
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با حمله آمریکا به عراق به دلیل تمایل این کشورها به تقویت یورو در برابر دالر آمریکا و حفظ موقعیت برتر خود در
عراق میباشد.
اقدام نظامی آمریکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصهی دالر بازگرداند بلکه به سایر کشورهای عضو اوپک
نیز نشان داد ،که آمریکا قیمتگذاری و فروش نفت به ارزی جز دالر را نخواهد پذیرفت .ایران نیز به دلیل فروش نفت
به یورو و دیگر ارزها ،و همچنین اقدام به ایجاد بورس نفت ،مورد تهدید حمله نظامی آمریکا قرار گرفته است و مانند
عراق ،مسئله بحران هستهای پوششی برای اجرای این برنامه است.
برای مقابله با خطرات شرایط موجود ،همکاری کلیه کشورهای جهان برای اصالح سیستم مالی موجود اقتصاد
جهانی ،الزامی است .از این منظر ،با توجه به اینکه توانایی اقتصاد آمریکا برای رقابت با اقتصاد سایر کشورها با سرعت
در حال افول است ،حفظ هژمونی دالر بر اقتصاد جهان برای همیشه میسر نخواهد بود .آمریکا با استفاده از قدرت
نظامی خود میتواند این امر را به تعویق بیاندازد اما نمیتواند برای همیشه مانع آن گردد .در چنین شرایطی ،بهترین
راه کار برای حل این معضل جهانی همکاری کلیه کشورها برای ایجاد یک سیستم مالی جدید بر پایه مجموعهای از
ارزهای قدرتمند اقتصاد جهانی است .در غیر اینصورت ،گذار از سیستم مالی کنونی جهان به یک سیستم چندارزی با
بحرانهای اقتصادی و سیاسی گستردهای همراه خواهد بود که امنیت و صلح جامعهی جهانی را به خطر خواهد
انداخت.
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فروپاشی ،آیندهی پول بیپشتوانه در فرآیند جنگ ارزی
بررسی مستند رازهای پنهان پول
محمد علیپور

این مسـتند ،سـعی میکند تا با بهرهگیری از زبانی سـاده و روان ،دست به روشنگری دربارهی
نظام پولیی بزند که امروز بر دنیا حاکم است .و در هر قسمت ،گوشهای از رازهای پنهان پول را برای
مخـاطبانش بازگو می کند .رازهایی که فروپاشــی «دالر» را بعد از «جنگ ارزیِ» در حال وقوع ،فاش
میکند و هشـداری به تمام کشورهای جهان میدهد که با استفاده از دالر بهعنوان پشتوانهی ارزهای
ملی خود به عاقبتی دچار میشوند که دالرِ آمریکا دچار آن خواهد شد؛ فروپاشی.
این مقـالـه از زاویـهی ارتبـا بین دالر آمریکـا بـهعنوان ارز محوری در جهـان و طال بهعنوان
اصلیترین منبع برای ذخیرهی ارزش مبتنی بر مستند رازهای پنهان پول به «جنگ ارزی» میپردازد.
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این مستند ،سعی میکند تا با
بهرهگیری از زبانی ساده و روان ،دست به
روشنگری دربارهی نظام پولیی بزند که
امروز بر دنیا حاکم است .و در هر قسمت،
گوشهای از رازهای پنهان پول را برای
مخاطبانش بازگو میکند .در این میان،
دالر آمریکا از اهمیت بهخصوصی نسبت
به سایر پولهای رایج جهانی برخوردار
است؛ چراکه پس از کنفرانس برتونوودز
در سال  0744دالر به عنوان یک پول
بینالمللی در جهان پذیرفته شد و سایر
کشورها برای ذخیرهسازی آن از هم
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سبقت میگرفتند .مایک مالونی 0در این
مستند اثبات میکند که ما در حال ورود
به بزرگترین بحران مالی هستیم که
جهان تا به امروز به خود دیده است و
بزرگترین سرمایهگذاری را کسب آگاهی از تاریخچهی پول ،نظامهای مالی و نحوهی کالهبرداری از مردم توسط
بانکها و بازارهای بورس میداند.
مالونی در بخشهای مختلفی از این مستند ،به شروع یک جنگ ارزی علیه دالر آمریکا اشاره میکند؛ جنگی که
آتش آن دامن سایر کشورهای دنیا را نیز خواهد گرفت؛ چراکه امروزه دالر تنها پول رایج یک کشور نیست ،بلکه
بسیاری از کشورهای دنیا آن را تحت عنوان ذخیرهی ارزی و برای خریدهای آینده نزد خود نگاه میدارند و به نوعی
دالر را پشتوانهای برای پول کشور خود قرار میدهند .مالونی تالش دارد تا پیش از وقع بحران عظیمی که به واسطهی
فروپاشی دالر رخ خواهد داد ،سایرین را نسبت به این موضوع آگاه کند .در ادامه ،فرآیند «جنگ ارزی» علیه دالر را به
روایت مایک مالونی مورد بررسی قرار میدهیم:

Mike Maloney

1

سناریوی یک جنگ ارزی
ارزش دالر آمریکا معادل  61درصد ارزش کل پولهای رایج در دنیاست و بیش از نیمی از این دالرها در بیرون
خاک آمریکا قرار دارند .دالیل عمدهی استفادهی تمام کشورها از دالر آمریکا این است که اوالً ذخایر پولی بانکهای
مرکزی به صورت دالر است و دوماً برای قیمتگذاری نفت از دالر استفاده می شود.
در سال  1117چهار کشور برزیل ،روسیه ،هند و چین به واسطهی پیمانی به نام «بریک» 1که نامش را از ابتدای
عناوین این کشورها گرفته بود ،دور هم جمع شدند تا برای بهبود وضعیت اقتصادی و اصالح نظام مالی جهان اقداماتی
را صورت دهند .در سال  1101کشور آفریقای جنوبی نیز به آنها پیوست و نام این گروه به «بریکس» 3تغییر کرد.
یکی از مهمترین اقدامات این گروه این بود که در تجارتهایی که بین خود انجام میدهند از دالر آمریکا استفاده
نکند .آنها قراردادهای دو یا چندجانبهای را امضا کردند و با نگهداری پول یکدیگر دست به معامله زدند .آنها همچنین
با تأسیس بانکی به نام «بانک توسعه بریکس» سعی کردند تا دالر را در پرداختهای بین خودشان کنار بگذارند .آمریکا
نیز برای سایر کشورهایی که به سمت اینگونه معامالت میروند ،محدودیت استفاده از سوئیفت را اعمال میکرد.
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پس از معاهدهی برتون وودز که در سال  2811منعقد شد ،تا سال  2812تنها دالر آمریکا بود که دارای
پشتوانهای از طال بود و سایر پولها تنها به دالر آمریکا بهعنوان پشتوانه تکیه کرده بودند .بعد از این
سال که با فرمان نیکسون ارتباط دالر با طال قطع شد ،دیگر هیچ پولی در دنیا پشتوانه نداشت».

ایران یکی از این کشورها بود که تصمیم گرفت نفت خود را فقط در مقابل یورو معامله کند ،در نتیجه استفاده از
سیستم سوئیفت برای این کشور ممنوع شد؛ امّا آنها امروز به جایگزینی در مقابل سوئیفت دست پیدا کردهاند که در
آن از دالر آمریکا استفاده نمیشود .پس از ایران عراق هم شروع به معاملهی نفت خود در مقابل یورو کرد .حتی در
لیبی هم صحبت از ایجادِ دینارهایی از جنس طال بود تا بتوانند نفت خود را در مقابل طال بفروشند.

BRIC
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ترسیم خط زمانی یک جنگ ارزی توسط مایک مالونی
اگر وقایع پنجاه سال اخیر که مرتبط با دالر میشود را روی یک تایمالین 4قرار دهیم ،میبینیم که اقدامات علیه
دالر در حال شدت و قوت گرفتن است .مالونی این وقایع را اینگونه بر میشمارد:
.0

نابودی استاندارد طال برای دالر آمریکا.

.1

پایان داد به معاهدهی برتون وودز و قطع ارتباط دالر با طال توسط نیکسون.

.3

عراق قبل از آغاز جنگ توسط آمریکا ـ یعنی در زمان صدام ـ با فروش نفت خودش در

مقابل یورو اولین میخ بر تابوت دالر را کوبید.
.4

در سال  1118آمریکا  0/11تریلیون دالر به پایه پولی خود اضافه کرد و دقیقاً در همان

زمان که ما در حال افزایش پایه پولی خود بودیم ،مردم نگران تورم حاصل از آن شدند و سریعاً به طال
و نقره رو آوردند.
.1

ایران دیگر نفتش را در مقابل دالر نمیفروخت و در ازای فروش نفت ،کاال دریافت میکرد.

مثالً ایران در مقابل ترکیه با دریافت پول محلی آنها در همانجا طال خرید و آنها را روانهی ایران
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میکرد .پس درواقع میتوان گفت که آنها نفت خود را در مقابل طال میفروختند .ایران همین کار را با
هند نیز انجام میداد.
.6

تسهیل کمّی دوم رخ داد که به معنی چاپ بسیار زیاد پول در ایاالت متحده بود.

.9

لیبی ،چین و روسیه استفاده از دالر در معامالتشان را کنار گذاشتند و قرارداد تجاری

دوجانبهای را امضا کردند که پول همدیگر را نگه دارند و بازپرداخت بدهیهای خود را مستقیماً و بدون
واسطهی دالر انجام دهند.
.8

ایالت یوتا طال و نقره را به عنوان پول رایج خودش به رسمیت شناخت.

.7

ایران و چین با امضای یک قرار تجاری دوجانبه دالر آمریکا را کنار گذاشتند.

.01

ونزوئال دالرهای خود را به کشور برگرداند.

.00

چین و ژاپن بدون واسطهی دالر تجارت میکردند.

.01

هند و ژاپن دالر آمریکار را در معامالتشان کنار گذاشتند.

.03

روسیه و ایران بدون واسطهی دالر تجارت میکردند.

.04

ایران در ازای روپیه و کاال به هند نفت میفروخت.

.01

برزیل و چین هم بدون واسطهی دالر تجارت میکردند.

.06

شهروندان سوئیسی درخواست بازگراندن طالهای کشورشان را داشتند.

Time-Line
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.09

کشورهای آفریقایی استفاده از دالر را در کشورهای خود تحریم کردند.

.08

تسهیل کمّی سوم رخ داد .فدرال رزرو اعالم کرد که کار چاپ پول را با خلق  41میلیارد

دالر پول در ماه آغاز کرده است و حاال این میزان به بیش از  81میلیارد دالر در ماه رسیده که بیش از
یک تریلیون دالر در سال میشود.
.07

ایران انرژی را با طال مبادله میکرد.

.11

سنگاپور دریافت مالیات از پول را برداشت.

.10

آلمان  011تن طال را از فدرال رزرو در نیویورک برگرداند.

.11

شهروندان هلندی خواستار بازگشت طالهای کشورشون شدند.

.13

اکوادرو بخشی از ذخایر طالی کشورش را برگرداند.

.14

شهروندان اتریشی هم خواستار برگشت طال به کشورشان شدند.

.11

چین به کمبود طال در بازارهای مهم اعتراف میکند با این حال فدرال رزرو تالش میکند

تا میزان چاپ پول خود را از  41میلیارد دالر در ماه به  81میلیارد دالر در ماه افزایش دهد.
بنابراین ،کلیه این موارد میخهای تابوت دالر هســتند و اگر دقت کنید متوجه میشــوید که این عوامل س ـرعت
گرفتهاند و بسیاری از آنها همین اآلن درحال وقوعند و شما وقت زیادی ندارید و اگر خیلی معطل کنید فرصت را از
دست خواهید داد و دالر نابود میشود.

با نگاهی به گذشته به راحتی میتوان فهمید که تمامی پولهای بدون پشتوانه تا به امروز از بین رفتهاند .در این
بین برای دالر آمریکا هم استثنایی وجود ندارد و اینبار هم همین اتفاق خواهد افتاد؛ با این تفاوت که فروپاشی دالرهای
بدون پشتوانه یک مشکل جهانی است و مشکالتی اساسی را در سطح جهانی ایجاد میکند؛ زیرا همانطور که اشاره
شد بیش از نیمی از دالرهای آمریکا بیرون از خاک این کشور هستند و همین امر سبب شده تا آمریکا بتواند بهرغم
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چاپ بیرویهی پولی که انجام میدهد ،تورم پایینی داشته باشد؛ و این یعنی آمریکا تورم خود را به سایر کشورها صادر
میکند .در واقع ،میتوان گفت که پس از معاهدهی برتون وودز که در سال  0744بسته شد ،تا سال  0790تنها دالر
آمریکا بود که دارای پشتوانهای از طال بود و سایر پولها تنها به دالر آمریکا بهعنوان پشتوانه تکیه کرده بودند .بعد از
این سال که با فرمان نیکسون ارتباط دالر با طال قطع شد ،دیگر هیچ پولی در دنیا پشتوانه نداشت.
زمانیکه فروپاشی دالر آمریکا رقم بخورد ،تمامی دولتها و مردم انتقال ثروت عظیمی را تجربه خواهند کرد.
همگی چه بخواهند و چه نخواهند در این شرطبندی شرکت دارند؛ یعنی در یک سوی این انتقال ثروت قرار میگیرند.
اگر شما سرمایهی خود را به صورت پول کاغذی ذخیره کنید در یه طرف این انتقال هستید و اگر آن را به صورت طال
ذخیره کنید در طرف دیگر این مبادله خواهید بود.
نمودار ذخیرهی
طالی چین از سال
 1000تا سال
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1021
ذخیره طالی چین
فقط از سال
 1000تا امروز از
 100تن به 1000
تن رسیده است.
چینیها که
پیبردهاند دالر به
پایان خط رسیده،
سعی میکنند تا از
این طریق از
خودشان محافظت
کنند.

بسیاری از کشورها امروز به این سیر فروپاشی پیبردهاند و سعی میکنند تا راه برونرفتی از این بحران برای خود
بیایند .این راهها گاه میتواند به صورت پیمانهای پولی دو یا چندجانبه باشد که امروزه  48کشور دنیا از این طریق
معامالت خود را انجام میدهند .و گاه میتواند به شکل بازتعریف یک نظام پولی متفاوت همانند بریکس باشد تا کار با
دالر را دربین کشورهای عضو این پیمان به حداقل برساند .ویا میتواند به صورت ایجاد یک پشتوانهی پولی پرقدرت
همانند «طال» بروز کند .بهعنوان مثال اگر تغییرات اموال و داراییهای چین را در نظر بگیریم ،بهراحتی میتوان فهمید

که آنها در چند سال اخیر در حال ذخیره کردن طال هستند تا بتوانند از دست اوراق قرضهی خزانهداری آمریکا خالصی
پیدا کنند.
در نهایت ،باید گفت روند «جنگ ارزی» علیه دالر ســالهاســت که آغاز شــده اســت و از آنجایی که این پول
پشـتوانهی بسیاری از پولهای رایج دنیاست ،میتواند شوک عظیمی را به نظامهای مالی دنیا وارد کند ،در این میان
تنها کشـورهایی میتوانند از این فروپاشـی اقتصـادی جان سالم به در ببرند که پشتوانههای ارزشمندی را برای پول
کشور خود در اختیار داشته و کمترین وابستگی را به این ارز جهانی داشته باشند.
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Hidden Secrets of Money

رازهای پنهان پول
کارگردان :دَن رابوک Dan Rubock /
نویسنده :مایک مالونی ،دَن رابوک Mike Maloney, Dan Rubock /
تهیهکنندگان :مایک مالونی ،دَن رابوک Mike Maloney, Dan Rubock /

سال تولید1101 :
کشور سازنده :آمریکا
زمان مستند 6 :قسمت سیدقیقهای

فصل پنجم

پدافنـد در جنـگ ارزی

دالرزدایـی از اقتـصاد جهـان
مجید صحراگرد

مهمترین اقـدام برای مقـابلـه با هژمونی یک امپراطوری ،شــناســایی و زدودن مؤلفههای قدرتزا و
قدرتآفرین تمدن مهاجم از کشــور خویش اســت .با توجه به این« ،دالر» رکن اصــلی قدرت آمریکا در
بســط این امپراطوری قلمـداد میشــود .و از آنجایی که دالرِ آمریکا مهمترین ابزار در «جنگ ارزی»
است ،پدافند این جنگ را باید با اصول «دالرزدایی» از اقتصاد کشور خودی پیگیری کرد.
در مطلب پیش رو ،اهم نظرات اندیشـمندان و سـیاسیون ایران و جهان پیرامون دالرزدایی از اقتصاد
جهان گردآوری شــده اســت .این مطلب بخشـی از فصــل ســوم گزارشــی اســت تحت عنوان «دکترین
ایگنوتوس» که در سال  5931برای تبیین تروریسم انرژی در مرکز تحقیقات پیشرفتهی ضدتروریسم
ایران تألیف شده است.
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پس از آنکه رییس جمهوری ایران ـ محمود احمدینژاد ـ در نشست سران اوپک ـ در سال  0388ـ ،دالر آمریکا
را تکه کاغذی بیارزش خواند و خواستار تغییر واحد پول اوپک شد ،کشورهای همپیمان ایران از این پیشنهاد کشورمان
استقبال کردند .از طرف دیگر ،این پیشنهاد ایران در رسانههای مختلف جهان بازتاب گستردهای داشت.
آسوشیتدپرس ،به نقل از «ویکتور شام» ،یکی از تحلیلگران حوزه انرژی در سنگاپور گزارش داد:
«در نشست اوپک انتظار میرفت که افزایش سطح تولیدات مورد بحث قرار گیرد ،اما نه تنها به این موضوع
پرداخته نشد ،بلکه مطرح کردن موضوع کاهش ارزش دالر نیز خود در افزایش قیمت نفت فاکتوری تأثیرگذار بوده است.
این خبرگزاری در ادامه به نقل از وزیر نفت ایران اعالم کرد” :سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت (اوپک) دالر ضعیف
آمریکا را در درآمدهای اوپک و همچنین جایگزین شدن آن را با دیگر ارزهای رایج جهان بررسی خواهد کرد»“.

خبرگزاری داوجونز نیز ،با اشاره به سخنان رییس جمهوری ایران خبر داد:
«حسین شهرستانی وزیر نفت عراق نیز تأکید کرده است که اوپک درحال تشکیل چنین کمیتهای است تا نتیجه
تحقیقات خود را دربارهی جایگزین شدن دالر آمریکا با دیگر ارزهای رایج اعالم کند .رؤسای جمهور ونزوئال و اکوادور
نیز با حمایت از پیشنهاد ایران ،خواستار تعیین قیمت نفت اوپک با ارزهای غیر از دالر آمریکا شدند».
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رییس جمهوری ونزوئال پس از این اجالس ،در سفری که به ایران داشت ،بار دیگر با حمایت قاطع از پیشنهاد
ایران ،با بیان اینکه دیگر راجع به دالر صحبت نمیکنیم تأکید کرد :امپراطوری دالر سقوط میکند.
پ س از این اجالس و تصمیم قاطع دولت ایران مبنی بر تبدیل ذخایر ارزی خود از دالر به یورو ،شبکه خبری
«الجزیره» پیشبینی کرد« :این عمل ایران ،امپراطوری دالر در جهان را واژگون میسازد».
این شبکه در ادامه افزود :سخنگوی دولت ایران در روز گذشته اعالم کرد به بانک مرکزی دستور داده شده است
تا ذخایر دالری این کشور در خارج را به یورو تبدیل کند.
همچنین براساس دستور دولت ایران بودجه این کشور بر پایه یورو تنظیم خواهد شد و از این پس کلیه مبادالت
خارجی از جمله فروش نفت بر پایه یورو انجام میشود.
پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا سایر اعضای اوپک از ایران پیروی خواهند کرد؟ مسلماً گرایش
سایر اعضای اوپک به یورو میتواند به سلطهی دالر بر اقتصاد جهان پایان دهد.
«مونیکا فان» استراتژیست مالی موسسه  RBCنیز در گفتگو با این شبکه اظهار داشت:
«آن چه دالر را تهدید میکند آن است که سایر اعضای اوپک از تصمیم ایران دنبالهروی کنند و یا حتی این
احساس در میان سرمایهداران بهوجود آید که سایر کشورها نیز در جهت تصمیم ایران حرکت خواهند کرد».

در عین حال ،تحلیلگران سیاسی و اقتصادی این اقدام ایران را خطرناک و به نوعی اعالن جنگ به آمریکا
میدانند.

شبکه الجزیره در تحلیلی شطینتآمیز با مقایسه ضمنی حمله آمریکا به عراق و احتمال حمله به ایران گزارش
داد:
«حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام نه به آن دلیل بود که صدام درحال دستیابی به سالح هستهای بود و
نه به آن دلیل که وی با القاعده ارتباط داشت؛ بلکه حمایت از دالر تنها دلیل این حمله بود .رژیم صدام از سال  1111یورو
را جایگزین نفت در مبادالت تجاری و فروش نفت کرده بود».

در عین حال مسئله ایران با عراق بسیار متفاوت است؛ اگر آمریکا برای حفظ هژمونی دالر در اقتصاد جهان به
ایران حمله کند نه تنها به این هدف نایل نخواهد شد بلکه هژمونی سیاسی آمریکا بر جهان نیز از بین خواهد رفت.

اجماع جهانی برای حذف دالر
کاهش پی درپی ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر و وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا ،باعث ایجاد نوعی اجماع
جهانی برای ظهور یک ارز جدید جهانی و حذف دالر از صحنه اقتصاد بینالمللی شده است.
این اجماع تا آن اندازه گسترده است که «جوزف استیگلیتز» اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل
اقتصاد که درحال حاضر ریاست یک گروه اقتصادی در سازمان ملل را برعهده دارد پیشنهاد کرده است با حذف دالر
یک ارز جدید برای ذخایر ارزی خلق شود.
ـ به گزارش بلومبرگ ،استیگلیتز با زیرسؤال بردن دالر بهعنوان منبع مطمئنی برای ذخیره داراییها گفت :نقش
دالر بهعنوان یک منبع خوب ذخیره ارزی قابل تردید است و این ارز با ریسک باالیی مواجه است.
وی که در کنفرانسی در بانکوک سخن میگفت ،افزود :الزم است یک نظام ذخیرهی جهانی ایجاد شود .حمایت
کشورهایی مثل چین باید تضمینکنندهی انجام بحثهای منظم در خصوص این نظام جدید باشد.
استیگلیتز ادامه داد :در شرایطی که توازن در بانک مرکزی بههم خورده ،در شرایطی که کسری بودجه و دیون
آمریکا افزایش یافته است ،این پرسش مطرح میشود که آیا در آینده تورم خواهیم داشت؟ وی پاسخ داد :درحال حاضر
ما با «رکورد تورمی» مواجه هستیم و در آینده نتایج آن را خواهیم دید.
وی در ادامه سخنان خود به اثرات بحران اقتصادی جهان بر اندیشه اقتصاد سرمایهداری پرداخت و گفت :بحران
مالی جهانی از شکست سرمایهداری آمریکایی حکایت دارد .نظام مالی جهان فقط به دلیل بستههای حمایتی دولتها
به حیات خود ادامه داده است .استیگلیتز اقدام جمعی بیشتر را برای حل بحران کنونی الزم دانست و از عملکرد کُند
گروه  11در این زمینه انتقاد کرد.
وی با رد اظهارات خوشبینانه مقامات آمریکا در مورد احیای اقتصاد این کشور گفت :شاید بدترین نقطه رکود را
سپری کرده باشیم؛ اما احتمال افزایش نرخ بیکاری طی یک تا سه سال آینده بسیار زیاد است.
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برنده نوبل اقتصاد در سال  1110افزود :نظام کنونی ذخیره ارزی جهان درحال تحلیل رفتن است .دالر ابزار خوبی
برای ذخیره ا رزی نیست .درحال حاضر بازگشتی برای دالر متصور نیست و هرکسی که به وضعیت دالر نگاه میکند
باید بگوید از ریسک باالیی برخوردار است.
درهمین حال چین که بزرگترین کشور دارنده ذخایر ارزی در جهان است به همراه روسیه خواستار جایگزینی یک
ارز جهانی جدید به جای دالر شدند.
ـ دمیتری مدودف ،رئیس جمهور روسیه نیز درحاشیه نشست رهبران کشورهای مهم درحال توسعه در آکوییالی
ایتالیا در مصاحبه با رسانههای ایتالیایی تصریح کرد ،سیستم دالر یا سیستمهای مبتنی بر دالر و یورو ضعف و
آسیبپذیری خود را نشان دادهاند .البته در شرایط کنونی نمیتوان جایگزین دقیقی برای یورو و دالر معرفی و انتخاب
کرد .باید ذخایر ارزی جهان متنوع شود و بنابراین روسیه پیشنهاد تشکیل ذخایر ارزی منطقهای را ارائه خواهد کرد.
مقامهای هندی نیز خواستار کاهش حجم دالر در ذخایر ارزی جهان شدند.
ـ سروش تدولکار ،مشاور ارشد اقتصادی نخست وزیر هند تأکید کرد ،دهلینو بدون شک حجم ذخایر دالر خود
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را کاهش خواهد داد.
ـ هاروهیکو کرودا رییس بانک توسعه آسیا نیز تأکید کرد ،این نکته خیلی مهم است که عدم تعادل در اقتصاد
جهانی به تدریج برطرف شود .کاهش ارزش دالر به شدت به ضرر ذخایر جهانی ارز خواهد بود.
رهبر حزب مخالف ژاپن نیز خواستار ایجاد یک واحد پولی در قاره آسیا شد و تأکید کرد دوره سلطه دالر به پایان
رسیده است.
ـ یوکیو هاتویاما در گفتگو با هفتهنامهی ویس تصریح کرد ،ما باید به دنبال متحد کردن پول منطقه و ایجاد یک
پول مشترک آسیایی باشیم.
ـ رئیس حزب دموکرات ژاپن که در انتخابات پارلمانی اخیر ژاپن پیروز شد افزود :آسیاییها باید قوانین جدیدی
را برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری وضع کنند.
وی پیشبینی کرد ،حداقل ده سال برای ایجاد یک پول واحد الزم است و این مسئله به کاهش تنشهای سیاسی
در منطقه منجر خواهد شد.
رئیس حزب مخالف ژاپن در ادامه گفت :بحران مالی کنونی افراد بسیاری را به پیشبینی پایان دورهی سلطه
آمریکا و عدم ماندگاری سیستم مالی تحت نفوذ دالر واداشته است.
گفتنی است مسئلهی ابداع پول واحد آسیایی در اوایل دههی نود میالدی مطرح شد و در مدت بحران مالی در
این قاره درسال  0779میالدی شدت یافت .هاتویاما ،پیشتر قول داده بود در صورت پیروزی حزبش در انتخابات
پارلمانی ژاپن و دستیابی وی به پست نخستوزیری این کشور سیاست کامالً مستقلی از آمریکا را در پیش گیرد.

موضوع جایگزینی ارزی دیگر به جای دالر نگرانی آمریکاییان را نیز برانگیخته است.
ـ «پاول روبرتس» خبرنگار« :فورن پالیسی ژورنال» در مقالهای نوشته است :ممکن است کشورهای جهان
تصمیم بگیرند برای کاهش ریسک ،دیگر از دالر آمریکا بهعنوان ذخیره ارزی استفاده نکرده و با پول رایج خود به
معامله بپردازند .وی گفته است :اگر دالر دیگر بهعنوان ذخیره ارزی توسط دیگر کشورها مورد استفاده قرار نگیرد،
آمریکا چطور میخواهد هزینه واردات خود را بپردازد.
روبرتس در بخش دیگری از این یادداشت افزوده است :شهرهای ساخته شده از چادر که در جایجای ،آمریکا
درحال شکل گرفتن هستند ،پراز افراد بیخانمان و بیکاری است که در بدترین دوران اقتصادی از دهه  0731به این
طرف زندگی میکنند.
ـ بلومبرگ نیز طی گزارشی با اشاره به افزایش طرفداران ایجاد ارز واحد جهانی به جای دالر نوشت :ارز واحد
جهانی ممکن است زودتر از آنچه تصور میشود ظهور پیدا کند.
به گزارش بلومبرگ ،کاهش پیدرپی ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر صداهای بسیاری از نقاط مختلف جهان
را علیه این ارز بلند کرده است .ضعف مداوم دالر باعث تقویت تقاضاها برای ایجاد یک ارز جهانی جدید و حذف دالر
از صحنه اقتصاد جهانی شده است .براساس این گزارش ،اشتباه بزرگی است که اگر این تقاضاها نادیده گرفته شود و
جزیی و کماهمیت دانسته شود ،هیچ وقت طرفداران ایده جایگزینی دالر به سطح کنونی نرسیده است.
حتی جوزف استیگلیتز که ریاست یک گروه اقتصادی در سازمان ملل را برعهده دارد پیشنهاد کرده است یک ارز
جدید برای ذخایر ارزی خلق شود.
ـ زو زیاچون ،رییس بانک مرکزی چین نیز پیشنهاد کرده است ،صندوق بینالمللی پول نقشی را که به طور سنتی
برعهدهی آمریکا قرار گرفته را برعهده بگیرد.
بلومبرگ در ادامه آورده است :این درخواستها به دالیلی باید مورد توجه قرارگیرد .از جمله این که بحث ایجاد
یک ارز جهانی بهتر از آن چیزی است که در وهلهی اول به ذهن میرسد .یک ارز جایگزین دالر بازار خوبی خواهد
داشت که حتی در صورت مخالفت آمریکا هم میتواند جای خود را باز کند.
این ایده به ویژه نزد کسانی که به فعالیت شرکتهای چندملیتی اعتقاد دارند طرفداران بسیاری دارد.
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ارز جایگزین دالر



ترجمهی محمد علیپور و محمد حاجیزوار

یادآوری پیشـینهی تاریخی تعامالت ایران در فضـای مبادالت بینالمللی یکی از ضرورتهایی
اســت که باید برای مواجهه با روند پیشِ رو مدنظر قرار بگیرند .البته این پیشــینهی تاریخی نه به

012

سـالهای خیلی دور ،بلکه به سالهای نزدیک برمیگردد که ایران بهواسطهی محاصرهی اقتصادی
و اعمال قوانینی چون  U-Ternدر مناسـبات اقتصـاد سـیاسی ،ملزم به فروش مهمترین کاالی خود
یعنی «نفت» صرفاً به «دالر» بود؛ و این ارز آمریکایی نیز توسط صاحبان مستکبر آن در بانکهای
بینالمللی بلوکه شده و امکان انتقال به بانکهای ایران را نداشت.
در این مواقع ،استفاده از تعامالت منطقهای بهجای مناسبات بینالمللی و بهکارگیری پیمانهای
دو یـا چنـد جـانبهی پولی با کشــورهای همپیمان اســت که میتواند بهعنوان یک پدافند در برابر
مواجهـهی دشــمن نقشآفرین بـاشــد .ایران نیز در همـان دوران ،اقدامات اولیه را برای اجرای این
سیاست به کار بسته و در مواردی نیز آن را به اجرا گذاشته بود.
در مقالهی پیشِ رو ،اقدامات منطقهای ایران برای حذف دالر از تعامالت اقتصادی و نسبت آن با
مقولهی «جنگ ارزی» بررسـی شـده است؛ یعنی ایران در مواجهه با «دالر» بهعنوان مسلطترین و
فاسدترین ارز جهان ،فرآیند «جنگ ارزی» را با پترودالر تجربه کرده و اکنون نیز در کوران حوادث
آن قرار دارد.

Iran and the Petrodollar Threat to U.S. Empire, Christopher Doran, 2012



ایران تهـدیـدی بـه مراتـب جدیتر از مســـائل
مناقشهآمیز هستهای را به آمریکا تحمل میکند .طی
سـالهای اخیر ،ایران سالحی کشتارجمعی را ایجاد
کرده که جنسـش خیلی متفاوت اســت؛ سالحی که
مستقیماً بنیان اصلی هژمونی آمریکا را مورد چالش
قرار می دهـد :دالر آمریکـا به عنوان تنها ارز جهانی
برای همهی معامالت نفتی.
این مسئله در سال  1111شروع شد ،زمانی که
ایران اعالم کرد میخواهد بورس نفت بینالمللی
خودش را تشکیل دهد ،اولین فاز این قضیه در سال
 1118باز شد .بورس نفت بینالمللی 0مبادلهای
بینالمللی است که امکان این را فراهم میآورد که
012

نفت بینالمللی ،گاز و تولیدات پترولیومی بهوسیلهی
ارزهایی به غیر از دالر داد و ستد شوند .سپس در
نوامبر  1119در جلسهی اصلی اوپک ،رئیسجمهور
ایران محمود احمدینژاد درخواست کرد تا یک ارزِ
معتبر و قابلقبول (توسط کشورهای عضو اوپک)،
بهعنوان جایگزینی برای نقش دالر آمریکا و انجام
تجارتهای نفتی انتخاب شده و مورد استفاده قرار گیرد .او همچنین دالر آمریکا را کاغذپارهای بیارزش خواند .ماه
بعد ،ایران ـ که امتیاز سومین یا چهارمین تولیدکنندهی نفت به او اختصاص یافته بود ـ اعالم کرد که همهی مبادالتش
را با ارزهایی غیر از دالر انجام میدهد.
آخرین مرحلهی تحریمهای آمریکا کشورهایی را هدف قرار میدهد که با بانک مرکزی ایران تجارت میکنند که
این تحریمها در کنار تحریمهای نفتی اروپا و آمریکا ،باید ایران را برای صادرات نفت ناتوان کرده و درنتیجه با فلج
کردن اقتصاد ایران این کشور را مجبور کند تا برنامهی هستهای خود را رها سازد؛ امّا در عوض ،ایران به شکل
موفّقیّتآمیزی تجارتهای نفتی خود را با دریافت طال ،ارزهای ملی اختصاصی مانند رنمیمبی چین 1و معاملهی پایاپای
انجام میداد.

IOB - International Oil Bourse
China's Renminbi

1
2

چین و هند نقشهای بهمراتب مهمی دارند ،و روســـیه هم نقشـــی حمایتکننده دارد .چین ،بازار شـــماره یک
صـادرات نفت ایران اسـت و هند نیز در مرحله بعد از آن قرار دارد .هر دو کشور حداقل بخشی از پول واردات نفت از
ایران به کشورشان را با طال و به گزارش فایننشال تایمز ،با ارزهای خودشان یعنی رنمیمبی چینی و روپیهی هندی

3

پرداخت میکنند )0(.هنگامیکه هیچ ارزی بهراحتی قادر نیســت ارز جهانی بشــود ،این ارزها (رنمیمبی و روپیه) برای
پرداخت قیمت واردات به کشورهای چین و هند استفاده میشوند؛ و در  11ژوئن ،رسانههای روسیه گزارش کردند که
چین تقریباً هر روز  114هزار بشکه ،طی ماه مِی وارد کرده که یک افزایش بزرگ  31درصدی نسبت به ماه قبل بوده
است.

()1

اگر چین به تجارت با ایران ادامه بدهد ،آمریکا نمیتواند کار زیادی انجام دهد .آمریکا یک تریلیون دالر به چین
بدهکار است و بسیار وابسته به تولیدات ارزان چینی است .با آغاز جدیدترین و سختترین مرحلهی تحریمهای آمریکا
در اوایل جوالی ،پرس تیوی ایران اعالم کرد که چین حداقل  11میلیارد دالر برای توسعهی زمینهای نفتی شمال
و جنوب «آزادگان» و «یادآوران» سـرمایهگذاری میکند؛ که این زمینهای نفتی  911هزار بشکه نفت در روز تولید
خواهنـد کرد .تخمین زده شـــده کـه آزادگان حدود  41میلیارد بشـــکه نفت دارد که این مکان را تبدیل به یکی از
بزرگترین ذخایر نفتی دنیا میکند.

()3

اهرم فشار و نفوذ آمریکا بر هند بیشتر است ،امّا با انسجامی که بریکس (برزیل ،روسیه ،هند و چین) در معامله
با آمریکا و اروپا از خود نشان میدهد ،گزینههای آمریکا هنوز محدود است .در ژانویه ،بلومبرگ اعالم کرد که همهی
تجارتهای روسیه با ایران توسط روبل روسی 4و ریال ایرانی و نه دالر آمریکایی انجام شده است.

()4

بســیاری از کشــورها بهجای اینکه طبق فرمان آمریکا از معامله با ایران پرهیز کنند ،بهســادگی تحریمها را دور
میزنند .در  11ژوئن ،ده روز قبل از شــروع ســختترین محاصــرههای اقتصــادی ،ترکیه و ایران اعالم کردند که با
ارزهای محلی 1خود ،بهجای دالر آمریکا تجارت میکنند )1(.ترکیه پنجمین بازار نفت بزرگ ایران است .ارز محلی که
از نظر بینالمللی ارزش تبدیلپذیری کمی دارد یک مسئله است و طال کامالً مسئلهی دیگری است ،و در  7جوالی،
فایننشـال تایمز گزارش کرد که ترکیه در ماه مِی  024میلیارد دالر به شکل طال به ازای خرید نفت به ایران پرداخته
است.

()6

در ژانویـه ،خبرگزاری فارس اعالم کرد که همهی تجارت های ایران با ژاپن ،ســـومین بازار بزرگ واردات نفت
ایران ،بدون دالر انجام میشـــود )9(.خبرگزاری تهران تایمز در جوالی گزارش کرد که کرهی جنوبی ،چهارمین بازار
بزرگ نفـت ایران ،تصـــمیم دارد برای پرداخت هزینهی نفت وارداتی ایران ،از مدل معاملهی پایاپای 6محصـــوالت

3

Indian rupee
Russian Rubles
5
Local currencies
6
Bartering
4
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تولیدی استفاده کند؛( )8و رویترز گزارش کرد که اندونزی تصمیم دارد پول نفت را با روغن پالم بپردازد )7(.سریالنکا و
ویتنام هم داشتند دالر را رها میکردند تا به نفت ایران دسترسی پیدا کنند.

()01

نظام پترودالر چگونه کار میکند
بهطور مختصر ،هر کشوری که میخواهد نفت را از کشوری که نفت تولید میکند بخرد باید با دالر آمریکا بخرد.
این توافقی دیرین توسط اوپک ،یعنی کشورهای صادرکنندهی نفت است .بهعنوان مثال بریتانیا ،نمیتواند از آل سعود،
بهوسـیلهی پوند انگلیسی نفت بخرد .در عوض ،بریتانیا باید پوندش را به دالر تبدیل کرده و سپس با آن از آل سعود
نفت خریداری کند .و البته بزرگترین استثناء در حال حاضر ،ایران است.
این بدین معنی است که همهی کشورهایی که در جهان نفت وارد میکنند ـ که اکثریت ملل دنیا هستند ـ باید
ذخیرهی دالر بسـیار زیادی در کشـورشـان داشـته باشند .واضح است که این دالرها زیر تشکشان قایم نشده! بلکه
ســـرمـایهگذاری شـــدهاند؛ و چون دالر آمریکا هســـتند در اســـناد خزانهداری آمریکا و دیگر اوراق بهادار بهرهدار
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سـرمایهگذاری شدهاند که میشود بهراحتی تبدیل شده و میتوانند برای خرید اجناسی که قیمت آنها بر مبنای دالر
است ـ مانند نفت ـ مورد استفاده قرار بگیرد .این چیزی است که باعث شده آمریکا تریلیونها دالر بدهی باال بیاورد:
باقی جهان فقط آن بدهیها را به شکل اوراق بهادار بهرهدار 9میخرند.
روی دیگر این قضـیه ،کشورهایی هستند که نفت را تولید و صادر میکنند ،مخصوصاً عربستان سعودی و باقی
تولیدکنندگان عرب .تنها راهی که سیستم میتواند کار کند این است که تولیدکنندگان نفت ،نفت را به چیزی غیر از
دالر آمریکا نفروشـــند .آنها این کار را بعد از تقلب دولت نیکســـون در بحران نفتی اوپک در میانهی دههی 0791
یکبار انجام دادهاند که منجر شـد عربستان سعودی که تولیدکنندهی نفتی برجسته جهان است راضی شود تا نفت را
فقط به دالر بفروشند .سعودیها از نفوذشان استفاده کردند تا بقیهی اعضاء اوپک را هم راضی به انجام این کار کنند.
در عوض ،آمریکا قبول کرد تا نه از همهی عربستان ،بلکه از خاندان ترسناک آل سعود دفاع نظامی کند.

()00

امّا مسئله اینجا بود :نیکسون 8و وزیر خارجهاش هنری کیسینجر ،7سعودیها را راضی کردند تا سود زیاد حاصل
از فروش نفتشـان را در اقتصـاد آمریکا سـرمایهگذاری کنند .01عربستانیها عالوه بر خرید اوراق بهادار بهرهدار دولت
آمریکا ،در بانکهای نیویورک هم سرمایهگذاری کردند؛ چون تحریم نفتی اوپک قیمتهای جهانی نفت را چهار برابر
کرده بود .عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندههای نفتی ناگهان پول هنگفتی برای سرمایهگذاری بدست آورده بودند.
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 01رجوع شود به مقالهی «دکترین ایگنوتوس» در همین پرونده  /کدآمایی.

پولی که در آن بانکهای نیویورکی قرار داشت ،ظرفیت این را داشت که به باقی جهان وام داده شود ،که بحرانهای
مالی بزرگی را به دلیل (بله! همانطور که حدس زدید!) چهار برابر شـــدن ناگهانی قیمت نفت ایجاد کرد .در ســـال
 1111و هنگامه ی تغییر رفتار عراق در فروش نفتش به یورو ،آل ســـعود یک تریلیون دالر را در آمریکا بازیابی کرد.
کویت و امارات به ترتیب  111و  311میلیارد دالر بازیابی کردند.

()01

و چون آن وام ها به دالر آمریکا بودند ،باید به دالر بازپرداخت میشـــدند .زمانیکه نرخ بهرهی آمریکا در اوایل
دههی  0781باال رفت و به  10درصد رسید ،بهرهی وامها هم افزایش یافت .این به نوبهی خود باعث سومین بحران
بدهی جهان شد که والاستریت و رژیم آمریکا به طرز بیرحمانهای از آن بهرهبرداری کردند .در این مورد ،بهرهبرداری
به این شکل بود که کشورها را اجبار کنند تا ساختار اقتصادی خود را در امتداد خطوط نئولیبرالیسم قرار دهند؛ بهجای
اینکه آن را با بانک جهانی و وامهای کمککنندهی صــندوق بینالمللی پول هماهنگ کنند .در ســال  ،1117بدهی
کلی حاصــل از این وامهای کمککننده و وامهای دیگر مبلغ حیرتآور  329تریلیون دالر بود .در ســال  ،1118آنها
بیش از  611میلیارد دالر از بهرهی این وامها را به کشورهای ثروتمند که در درجه اول آنها آمریکا بود ،پرداختند.
از سال  0781تا سال  ،1114آنها مبلغ تخمینی  426تریلیون دالر را پرداخت کرده بودند.

()03

()04
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تاریخچهی اینکه چگونه چنین شــد جالب اســت و من در کتاب «امن کردن دنیا برای ســرمایهداری» 00بهطور
مفصل به آن پرداختهام .بیان کوتاه آن این است که از قرارداد برتونوودز 01در سال  0744که صندوق بینالمللی پول
و پیشگامان بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را ایجاد کرد ،دالر بهعنوان ارز بینالمللی برای تجارت شناخته شد.
هرچند که دالر توسـط طال پشتیبانی میشد که هر اونس  31دالر ثابت شده بود .این بدین معنی بود که آمریکا باید
بهاندازهی تمام دالرهایی که چاپ میکرد طال داشته باشد.
در مواجه با هزینههای سرسامآور جنگ ویتنام در اوایل دههی  ،0791نیکسون استاندارد طال را رها کرد و آن را
با سیستم پترودالر 03که در باال توضیح داده شد ،جایگزین کرد .تقریباً همزمان ،او محدودیتهای اصلی بینالمللی در
صـــنـدوق بینالمللی پول را هم در بـانکهای داخلی آمریکا لغو کرد؛ که در عوض باعث شـــد عربســـتان و دیگر
تولیدکنندگان نفت ،پترودالرهایشان را در بانکهای نیویورک بازیابی کنند.
سـیسـتم پترودالر و توانایی آمریکا برای قدرتبخشی به دالر بهعنوان «ارز ذخیرهی جهانی» 04و در تداوم آن،
بدهی جهانی تا امروز پایهی قدرت اقتصـادی آمریکایی بوده است؛ امّا از زمان بحران مالی جهانی ،01سیاست آمریکا
این بوده که نرخ بهره را بســـیار پایین نگه دارد تا موجب ترغیب افراد به قرض کردن و وام گرفتن شـــود .این بدین
11
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دالرِ نفتی .یعنی مبادلهی نفت تمام کشورهای جهان با دالر آمریکا  /کدآمایی.
global reserve currency

 01بحران بزرگ سال  / 1119کدآمایی.

14

معنی بود که نرخ بازگرداندن آن دسته از اوراق بهادار بهرهداری که باقی دنیا روی آن سرمایهگذاری کرده تا برایشان
مقدور شـود نفت را منحصراً با دالر بخرند هم حاال بسیار پایین است .بهعبارتدیگر ،دیگر انگیزهی مالی واقعی برای
باقی دنیا وجود ندارد که نفت را به دالر بفروشـــد؛ و همچنین برای اوپک و همپیمان وفادار آمریکا یعنی عربســـتان
ســعودی هم دیگر انگیزه کافی وجود ندارد تا به کرنش در مقابل ســیســتم بازیافت پترودالری ادامه بدهد .درنهایت،
آمریکا به عراق حمله کرد و حاال عمالً کنترل تولید نفت کافی را در اختیار دارد که باعث شــد اعتماد به ســعودیها
بهطور بالقوه بیربط بهحســاب بیاید؛ و به خاطر دههها آموزش نظامی آمریکایی و تهیه و تدارک ســختافزار ،ارتش
سعودی قطعاً ظرفیت دفاع از خود و حتی القاء تصویری خوب از قدرت خود را نیز دارد که با حمله به بحرین در جهت
کمک به سرکوب قیام علیه خاندان آل خلیفه ،این قدرتنمایی آغاز شد.
در اکتبر  ،1117رابرت فیسـک 06،خبرنگار باسابقه امور خاورمیانه ،در روزنامهی بریتانیایی ایندیپندنت ،داستان را
اینطور بیان کرد که کشـورهای تولیدکنندهی نفت خلیج (فارس) ،به همراه چین ،روسـیه ،ژاپن و فرانســه ،سیستمی
جدید را طرحریزی میکردند که جایگزین دالر بهعنوان تنها ارز انحصــاری برای فروش جهانی نفت ،از ســال 1108
باشد .دالر در آن صورت با بسیاری ارزهای دیگر ازجمله ارزی نوین برای کشورهای شورای همکاری خلیجفارس آل
011

سعود ،کویت ،امارات ،عمان ،قطر و بحرین جایگزین میشد 01.ارزهای دیگر شامل یورو ،یوآن چین( 09رنمیمبی) و یِن
ژاپن 08میشـدند .طال شـاید به اینها اضـافه میشد .متحدان طوالنیمدت مانند عربستان و دیگر کشورهای حاشیه
خلیج فارس ،به همراه ژاپن ،باهم در این قضیه شریک بودند که رهبری آمریکا شدیداً مورد تردید است ،اگر بیدرنگ
مورد چالش قرار نگیرد.

حمایت آمریکا از تسلّط دالر
ایران با قبول و تشویق کشورها برای پرداخت پول نفتش با ارزهایی به غیر از دالر ،عمداً همان کاری را میکند
که من در «امن کردن دنیا برای ســرمایهداری» گفتم که مســتقیماً حملهی آمریکا به عراق را نشــانه میگیرد .در
سـپتامبر سال  ،1111صدام اعالم کرد که عراق دیگر «ارز دشمنش» 07را قبول نخواهد کرد ،یعنی دالر آمریکا .و از
آن زمان به بعد هر کشـوری که میخواست از عراق نفت بخرد باید با یورو میخرید .به عقیدهی من انگیزهی آمریکا
برای حملـه به عراق این بود که یک ســـری از تهدیدها را از بین ببرد؛ تهدیدهایی که عراق بعد از تحریمهای ملل
متحد ،برای سست کردن بنیان های اساسی هژمونی اقتصادی آمریکا به وجود آورده بود .هدف دیگر حملهی آمریکا،
ایجاد یک دولت متقاضی فراآمریکایی و حضور دائمی ارتش آمریکا در منطقه بود .این کتاب بررسی میکند که چگونه
16
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عراق بعد از تحریمهای ملل متحد یا مستقیماً موفقیت مداوم قدرت اقتصادی آمریکا را تهدید میکرد ،یا فرصتهای
بسیاری را برای گسترش آن به وجود میآورد.

11

همهی مسائل مشابهی که دربارهی ایران هم اجرا میشوند ،با تهدید مستقیم ایران برای دالر بهعنوان ارز غالب
بانک جهانی شروع میشود؛ امّا این فقط یک وجه از مسئلهای بزرگتر است :که ایران هژمونی نئولیبرال آمریکا را به
چالش میکشـد؛ مانند عراقِ قبل از تجاوز ،ایران عضـوی از سـازمان تجارت جهانی نیست ،از سال  0784تا اآلن با
صندوق بینالمللی پول معاملهای نداشته و هیچگونه بدهیای به آن یا به بانک جهانی ندارد؛ مانند عراق قبل از آن و
اثباتشـده توسـط قراردادهای توسـعهی نفتی چین ،آمریکا و شرکت های نفتش پایشان از ورود به هرگونه توسعهی
نفتی آیندهی ایران قطع شده است؛ مانند عراقِ بعد از تحریمها ،ایران پتانسیل این را دارد که قدرت غالب منطقه باشد
و کمک توسعهای به یک مدل کامالً متفاوت کند که توسط سازمان تجارت جهانی ،بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول تحمیل شده است که بیشتر خاورمیانه علیه این مدل در حال شورشاند.
آمریکا اقدام به خودزنی کرده اســت .تحریمها عاجز از منزوی کردن ایران بوده ،و برعکس با فشــار آوردن به
ایران برای پیدا کردن ارز جایگزین بهســـرعت در حال کمک به مرگ تســـلط دالر هســـتند .آنچه که آمریکا کامالً
برخالف آن شرطبندی کرده این است که بسیاری کشورهای دیگر مایلند که از ایران در جهت بیاعتنایی به تحریمها
حمایت کنند .این شـاید بزرگترین اشتباه سیاست خارجی در تاریخ آمریکا باشد .یا این مسئله ،یا اینکه جنگی دیگر
در راه است.
Newleftproject.org
8 August 2012
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 11برای آشنایی اجمالی با این کتاب ،میتوانید به بخش کتابشناسی این پرونده مراجعه کنید  /کدآمایی.
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ترجمهی محمد علیپور و محمد حاجیزوار

در فرآیند «جنگ ارزی» طال را میتوان بهعنوان آخرین راه حل برای پایان دادن به بحران نظام
پولی بینالملل قلمداد کرد؛ چراکه طال بهعنوان یکی از مهمترین ثروتهایی اســت که با داشــتن
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ارزش واقعی میتواند در آرامش بعد از طوفان این جنگ ،نقشی اساسی بازی کند؛ و کشور درگیر
در جنگ ارزی را از فروپاشیِ بعد از بحران نجات میدهد.
تذکر :با توجه به سابقهی امنیتی نویسنده {شرح آن در همین پرونده} احتمال بیان اشتباه آمار
و ارقـام مربو بـه ذخایر طال ،خصــوصــای در ایاالتمتحده برای مخدوش کردن برخی اطالعات
تأثیرگذار در تصمیمات کشورهای رقیب ،وجود دارد.

Gold is the spectre haunting our monetary system, James Rickards, 2016



یک قرن است که نخبگان تالش کردهاند تا طال را هم به شکل فیزیکی و هم به شکل ایدئولوژیکی از سیستم
مالی حذف کنند .شروع این قضیه در سال  0704بود ،یعنی هنگامیکه بریتانیا وارد جنگ جهانی اول شد .بانک انگلیس
میخواست قابلیت تبدیل اسکناس به طال را تعلیق کند .توصیهی بخردانهی جان مینارد کینز این بود که بانک نباید
دست به چنین کاری بزند؛ چون طال منبعی محدود و اتمامپذیر ،اما اعتبار بانکی انعطافپذیر و تجدیدشونده بود.
بریتانیا با تداوم استفاده از طال میتوانست اعتبارش را حفظ کرده و بودجهی جنگ را تأمین کند .همینطور هم
شد House of Morgan .اعتبارات کالنی را برای بریتانیا فراهم کرد؛ درحالیکه در رابطه با آلمان چنین کاری را
نکرد .این امکانات مالی بسیار مهم و حیاتی بودند و همچنین عاملی برای تقویت بریتانیا محسوب میشدند؛ تا زمانی
که آمریکا بیطرفی را کنار گذاشت و تعادل نظامی را به ضرر آلمان بهم زد.
بهرغم قابلیت تبدیل لیره استرلینگ به طال ،بانک انگلیس موفق شد جلوی این تبدیل را بگیرد .سکههای طال از
چرخهی مالی خارج و به شمشهای چهارصد اُنسی تبدیل شدند .این فرم شمش ،مالکیت طال را منحصر به ثروتمندان
و حضور طال را محدود به درون گاوصندوقها کرد .این ناپدید شدن طال از چرخهی پول رایج ،در آمریکا هم اتفاق
افتاد.
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«قیمت طال در اعتبارات سالهای اخیر بسیار باال رفته است :بورس فلزات لندن»

در سال  ،0733فرانکلین روزولت ،رئیسجمهور آمریکا ،یک دستور اجرایی مبنی بر جرم بودن نگهداری از طال،
صـادر کرد .روزولت این دسـتور اجرایی را بر اساس قانون «تجارت با دشمن» 0که در سال  0709تصویب شده بود،
صـادر میکند .ازآنجاییکه آمریکا در سـال  0733در هیچ جنگی شـرکت نداشت ،احتماالً دشمن همان مردم آمریکا
بودند!
در سال  ،0790ریچارد نیکسون ،رئیسجمهور آمریکا ،توسط شرکای تجاری خود به قابلیت تبدیل دالرهای آمریکا
به طال خاتمه داد .نیکسون گفته بود که بستن پنجرهی طال امری موقتی است؛ اما پس از چهلوپنج سال این پنجره
هنوز هم بسته است.
در سال  ،0793کشورهای عضو جی  9و صندوق بینالمللی پول ،طال را بیاعتبار کرده و از گردش خارج کردند.
اعضاء صندوق بینالمللی پول دیگر مجبور به نگهداری ذخایر طال نبودند .از این پس طال تنها یک کاالی مصرفی
بود .نظر نخبگان پولی نیز این بود که دیگر طال مرده است.
با این وجود ،طال هنوز هم مثل روح بانکو 1اصرار دارد که جایگاه خود را در جدول پولی حفظ کند .آمریکا 8033
تُن طال انبار کرده است .کشورهای عضو منطقهی یورو و بانک مرکزی اروپا 3نیز  01988تُن طال ذخیره کردهاند.
گزارشهای چین حاکی از این است که آنها نیز  0988تُن طال انبار کردهاند ،امّا میزان ذخیرهی واقعی بر اساس
اطالعات موثق از صادرات هنگ کنگ و صنعت معدن چین ،باید چیزی در حدود  4111تُن باشد.
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Trading with the Enemy Act
Banquo’s ghost

1
2

«روح بانکو» اشاره به شخصیتی به نام بانکو در نمایشنامهی مکبث دارد .این شخصیت از همراهان مکبث محسوب میشود .مکبث بعد
از به قدرت رسیدن ،بانکو را به قتل میرساند؛ اما در مواقع مختلفی روح بانکو حاضر شده و نقشآفرینی میکند /کدآمایی.
)European Central Bank (ECB

3

 4واقعیـت مســـئلـه این اســـت کـه تمثیـل طال به «روح بانکو» از این حیث که امروز طال در حد و اندازههای چندتنی در خزانههای
ایاالتمتحده وجود دارد ،ادعای صادقی نیست .به مستندات آن در ادامهی پرونده پرداخته خواهد شد /کدآمایی.
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یک نقاشننی از
نمنایش نامه ی
مننکننب ن

اثننر

نننننقنننناش
فننرانسننننوی،
تئودور چسننریا
2928-2901
روح بننانکو در
وسننط تصننویر
دیده میشود.

012
روسیه  0499تُن ذخیره طال دارد و ساالنه بیش از  111تن به ذخایر خود اضافه میکند .از میان دیگر کشورها،
مکزیک ،قزاقستان و ویتنام نیز اخیراً به ذخایر طالی خود افزودهاند( .بیچاره بریتانیا که بیش از نیمی از طالیش را با
نازلترین قیمت بین سالهای  0777و  1111فروخت).
بانکهای مرکزی که دهها سال فروشندههای زنجیرهای طال بودند ،در سال  1101به خریداران زنجیرهای طال
تبدیل شدند .تالش و تقال برای خرید طال آغاز شده است اما چه چیز باعث ایجاد چنین طمعی نسبت به طال شده
است؟ گاهی اوقات بانکهای مرکزی با این کار سعی دارند تا سدی را در مقابل تورّم ناشی از دالر آمریکا بنا کنند.
چین  3/1تریلیون دالر ذخیره دارد که بیش از نصف آن به شکل دالرهای آمریکایی و بیشتر آن به شکل اوراق
قرضهی خزانهی آمریکاست 1.دالر آمریکا دوستی بهتر از چین ندارد چراکه ثروت چین به شکل دالر است .با این وجود،
میشود تورّم پیش رو را دید .چین هرگز اوراق خزانهداری آمریکا را به یکباره برای فروش به بازار نخواهد ریخت؛
دلیل این ادعا نیز آن است که بازار اوراق قرضهی خزانهداری آمریکا بسیار بزرگ است؛ اما نه آنقدر بزرگ که بتواند
دستور فروش حجیم چین را تحمل کند.

Treasury notes

5

اگر فروش اوراق قرضهی خزانهی چین ،منافع آمریکا را تهدید کند ،رئیسجمهور آمریکا میتواند حسابهای چین
را با یک تلفن مسدود کند .چینیها این قضیه را میدانند .آنها به دالرهایشان چسبیدهاند .آنها میترسند ـ باید هم
بترسند! ـ چرا که آمریکا با ایجاد تورم ،میتواند خود را از کوه بدهی  07تریلیونیاش نجات دهد.
راهحل چین این است که طال بخرد .اگر تورّم دالر شکل بگیرد ،ارزش ذخایر خزانهی چین پایین میآید ،اما قیمت
طال به دالر به اوج خود میرسد .ذخیره کردن طال آن هم به مقدار فراوان نوعی دوراندیشی بهحساب میآید .انگیزههای
روسیه ژئوپلیتیکی هستند .طال نمونهای از یک سالح قرن بیستویکمی برای جنگهای مالی است.

جشن و
پایکوبی در
چین برای
خرید طال.
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کیم کیونگ هون
ن رویترز

آمریکا سیستمهای پرداختی با دالر را کنترل میکند و با کمک متّحدان اروپایی خود ،میتواند مخالفان را از
سیستم پرداخت بینالمللی یعنی سویفت ،6حذف کند؛ اما طال در برابر چنین تجاوزاتی مصون است .طالی طبیعی که
در دسترس شماست هک ،مخدوش و یا خراب نمیشود .جابهجایی طال راه سادهایست که روسیه از طریق آن میتواند
بدون دخالت آمریکا حسابهایش را تسویه کند.
سایر کشورها نیز قبل از فروپاشی سیستم مالی بینالمللی در حال ذخیرهی طال هستند .در قرن گذشته ،این نظام
سه بار فروپاشیده است .هر بار ،قدرتهای مالی بزرگتر دور یکدیگر جمع شدند تا قوانین جدیدی بنویسند .نوشتن
قوانین یکبار در ژنووا 9در سال  ،0711بار دیگر در برتون وودز 8در سال  0744و بار سوم در بنیاد اسمیسونیان 7در سال
 0790رخ داد و این نشان میدهد که عمر مفید نظام پولی جهانی در حدود  31سال است .از زمان قرارداد لوور

01

(نسخهی پیشرفتهی توافق اسمیسونیان)  31سال گذشته است .این بدین معنی نیست که سیستم کنونی همین فردا
فرومیپاشد؛ بلکه این طور فهمیده میشود که اگر چنین شد ،دیگر کسی نباید شگفتزده شود؛ یعنی وقتی بار دیگر
6

SWIFT
Genoa
8
Bretton Woods
9
Smithsonian Institution
10
louvre
7

قدرتهای مالی گرد هم میآیند تا سیستم فعلی را اصالح کنند ،دیگر عالقهای به برتری افراطی دالر وجود نخواهد
داشت.
یوآن چین و روبل روسیه نیز ارزهای ذخیرهی واقعی نیستند .برای ایجاد یک سیستم جدید ،تنها معیارهای مناسب،
یا طالست و یا پول جهانی صندوق بینالمللی پول است که «حق برداشت مخصوص »00نام دارد .منتقدان ادعا میکنند
که طالی کافی برای پشتیبانی نظام مالی وجود ندارد .این حرف چرند است .همیشه طالی کافی وجود دارد ،تنها
مسئله ،مسئلهی قیمت آن است.
بر اساس حجم پولی چین ،آمریکا و کشورهای منطقهی یورو و با وجود  41پیسی پشتوانهی طالیی که وجود
دارد ،قیمت تورمی طال 01 ،هزار دالر به ازای هر اُنس خواهد بود .با این قیمت ،میتوان یک نظام پولی پایدار با
پشتوانهی طال ساخت .وقتی پای نخبگان مالی به وسط میآید ،همواره به عملکرد آنها نگاه کنید نه به گفتههایشان.
امروزه این نخبگان مالی در گفتههایشان از هر فرصتی برای بیارزش جلوه دادن طال استفاده میکنند؛ اما در عمل
درحال خریدن طال هستند؛ آن را ذخیره میکنند و برای روزی که میزان طالی هر فرد ،جایگاه او را در میز اصالح
سیستمی معیّن میکند ،آماده میشوند .اکنون زمان آن رسیده است که شما نیز با اختصاص ثروت خود به طالی واقعی،
011

جایگاهتان را تعیین کنید.
Telegraph.co.uk
17 April 2016
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)Special Drawing Rights (SDR
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فصل ششم

کرسی طرحریزی جنگ ارزی در ایران

کرسی طرحریزی جنگ ارزی در ایران

کرسی طرحریزی جنگ ارزی از سال  5934بهعنوان یکی از سرفصلهای اصلی در کرسی
نظریهپردازی و طرحریزی استراتژیک اندیشکدهی یقین ـ کلبهی کرامت ـ مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفته است .این موضوع ،اکثراً ذیل سرفصل «شورش علیه طمع» بهعنوان یکی از ابزارهای
تهاجمی دشمن در جنگ اقتصادی بررسی میگردد .در ادامه ،میتوانید فهرست عناوین این جلسات را
مشاهده کنید .این جلسات توسط استاد حسن عباسی برگزار شده و فیلم آنها بههمراه مستندات در
وبسایت  http://www.kolbeh-keramat.irارائه میگردد.
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ردیف

شماره جلسه از

تاریخ

عنوان جلسه

0
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89/18/31

ترندگذاری غرب ()0ـ حق ترسیدن
(گزارش مرکز سیاست دو حزبی آمریکا)

1

180

74/13/19

شورش علیه طمع ()43ـ جنگ ارزی ()0
جنگ جهانی بشر با خدا ()0

3

181

74/13/19

شورش علیه طمع ()44ـ جنگ ارزی ()1
جنگ جهانی بشر با خدا ()1

4

183

74/11/10

شورش علیه طمع ()41ـ جنگ ارزی ()3
جنگ جهانی بشر با خدا ()3

1

181

74/11/01

شورش علیه طمع ()46ـ جنگ ارزی ()4
از روسیه با نفرت

6

186

74/11/11

شورش علیه طمع ()49ـ جنگ ارزی ()1
جنگ ارزی  GDPپایه

کلبهی کرامت

091
9

189

74/11/11

شورش علیه طمع ()48ـ انقالبهای اکونومی ()0
مقدمات جنگ ارزی نوین

8

188

74/11/17

شورش علیه طمع ()47ـ انقالبهای اکونومی ()1
عصر جنگ آربیتراژی

7

611

71/10/07

شورش علیه طمع ()68ـ جنگ ارزی ()6
ـ جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم ()0

01

619

71/10/16

شورش علیه طمع ()67ـ جنگ ارزی ()9
ـ جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم ()1

00

617

71/11/17

شورش علیه طمع ()91ـ جنگ ارزی ()8
جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم ()0ـ دیکتاتوری دالر

01

631

71/11/13

شورش علیه طمع ()90ـ جنگ ارزی ()7
جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم ()1ـ عصر امپراطوری دالر

03

633

71/11/31

شورش علیه طمع ()91ـ جنگ ارزی ()01
جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم ()3ـ دکترین نیکسونـکیسینجر

04

631

71/13/03

شورش علیه طمع ()93ـ جنگ ارزی ()00
جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم ()4ـ آغاز عصر دیکتاتوری دالر

01

637

71/14/13

شورش علیه طمع ()94ـ جنگ ارزی ()01
جنگ جهانی ارزی سوم ()0ـ رؤیای چینی

کرسی طرحریزی استراتژیک
کلبهی کرامت
جلسه 195
 7خرداد 5934

شورش علیه طمع ()49
جنگ ارزی ()5
جنگ جهانی بشر با خدا ()5
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اصول اقتصاد کالسیک
انســان بهعنوان «حیوان اقتصــادی» ،مهمترین مؤلفهای اســت که اکونومی مدرن به آن رســیده اســت .حیوان
اقتصادی به مهمترین ویژگیی که اشاره دارد «بهینهیابی» و «بیشینهیابی» است آن هم در شرایطی که منابع موجود
محدودیت دارند .آیت این انسان در بین موجودات به مورچه میماند؛ حیوانی که در تمام طول سال به فکر جمعآوری
غذا و آذوقه است .از اینرو چنین انسانی اهل گردآوری و تکاثر است و مهمترین کاری که میکند «خرید» است .این
انسان دائم در حال خرید است تا به تکاثر بیشتری برسد .از این رو ،هدف نهایی او به حداکثر رساندن سود و منفعتش
است.
«خرید»« ،تکاثر» و به حداکثر رسـاندن سود شخصی از اصول اقتصاد کالسیک است که انسان را در مواجهه با
منابع کمیاب ،خصلتاً «بهینهیاب» و «بیشینهیاب» تعریف میکند و اصالت را به خرید کاالی بیشتر میدهد .از اینرو،
انسان مانند مورچه یک حیوان است؛ حیوانی اقتصادی.
حال ،برای اینکه این «حیوان اقتصادی» بتواند فرآیند تکاثر و بهرهمندی خودش را به بهترین شکل رقم بزند،
مفهومی در اقتصاد مدرن ایجاد شده است تحت عنوان «بازار».0
090

از بازارِ لیبرال تا سوق
به این دلیل که در اصول اقتصاد کالسیک« ،خرید» در زندگی انسان اصالت دارد ،از اینرو ،محلی به نام «بازار»
برای دادوستد کاالها شکل گرفته است .البته این «بازار» قبل از شکلگیری اقتصاد کالسیک هم وجود داشته است؛
اما به دلیل اصـالت یافتن اصـول این اقتصاد در زندگی انسان« ،بازار» بیش از حد الزم فربه شد ،تا جایی که اساس
«اقتصاد لیبرال» 1را تشکیل میدهد و «اقتصاد بازار» را رقم زده است.
مقابل این نگاه در اقتصـاد لیبرال ،اقتصـاد اصیل ایرانی است که به «کدآمایی» شناخته میشود .در کدآمایی دو
عنصـر محوری یعنی «کدخدا» و «کدبانو» موضـوعیت دارند که به جای بیشینهیابیِ نیازها و حداکثرسازی سودشان،
سعی دارند نیازهایشان را در سطح منابع موجود تحدید کرده و با امکانات فعلی آنها را مرتفع کنند.
حال ،در نسبت با این حد وسط ـ که کدآمایی در اقتصاد ایرانی است ـ ،صورت متمایز انسان در نگاه قرآن و
اقتصاد توحیدی متبلور شده است .انسان اقتصادی در نگاه قرآن همانطور که در آیه  000سورهی توبه آمده است ،به
دنبال رسیدن به «فوز عظیم» است 3.این فوز عظیم از بیع و شرائی که با ذات مقدس حق در تمام طول زندگیاش
انجام میدهد به دست میآید .این انسان ،انسان متعالی در نظام اقتصادی قرآن است.

Market
Liberal Economy

1
2

 3إِنَّ اللَّهَ اشـْترررىٰ مِنر الْمُؤْمِنِینر أرنفُسـَهُمْ وَ أرمْوَالرهُم بِأرنَّ لرهُمُ الْجَنَّةر ٰ یُقراتِلُونر فِی سـَبِیلِ اللَّهِ فریَقْتُلُونر وَیُقْترلُونر ٰ وَعْدًا عَلریْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاۀِ وَالْإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ ٰ وَ مَنْ
أروْفرىٰ بِعَهْدِهِ مِنر اللَّهِ ٰ فراسْتربْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِهِ ٰ وَذرلِکَ هُوَ الْفروْزُ الْعَظِیمُ []7:000

انسان در سه مرحله ،میتواند به فوز عظیم برسد؛ ابتدا با در نظر گرفتن نفع و ضررْ مسیرش را مشخص میکند؛
سپس به فالح یا خسارت میرسد؛ در نهایت ،پس از رسیدن به فالح ،میتواند فوز عظیم را درک کند.
 .0نفع و ضرر
 .1فالح و خسارت
 .3فوز عظیم با فروش نفس ،ارعمال و تمام داشتههایش به خدا
این انسان ،اهل «بیع» و «بیعت» است و بهدنبال فروش تمام داراییهایش به خداست؛ از اینرو ،مانند «حیوان
اقتصـادی» در اقتصاد لیبرال اهل گردآوری و تکاثر نیست .او با قرار گرفتن در این فرآیند ،فطرتاً «برکت» را مطالبه
میکند.
در این اقتصــاد ،به این دلیل که انســان بهدنبال خرید نیســت ،و مفاهیمی چون «انفاق»« ،زکات»« ،صــدقه»،
«خمس» و غیره وجود دارند ،کم کردن و پاک کردن مال انسان موضوعیت خواهد داشت؛ بنابراین ،دیگر «بازار» در
پارادایم اقتصاد لیبرال معنا پیدا نمیکند و بازارِ فربه تا جایی که «اقتصاد بازار» را رقم بزند وجود نخواهد داشت .و در
بیع و اقتصاد توحیدی «سوق» است که تأمین نیازهای مادی افراد را به عهده دارد.
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جنگ اقتصادی مبتنی بر چرخهی اقتصاد لیبرال
«تبلیغات»« ،تقاضـا»« ،پول» و «عرضـه» چهار فرآیندِ اسـاسـی در چرخهی اقتصـاد لیبرال هستند .دشمن در
«جنگ اقتصادی» عملیات خود را در این چهار میدان تعریف میکند .با در اختیار داشتن شبکههای رسانهای تبلیغات
را مدیریت کرده و از این طریق ذائقهسـازی میکند و مدیریت تقاضـا را دست میگیرد .جنگ اقتصادی در نهایت به
میدان عرضه میکشد که در آنجا نیز «تحریم» و «محاصره» شاهبیت اقدامات دشمن است.
تقاضا برای اینکه به عرضه تبدیل شود به «پول» نیاز دارد؛ مدیریت پول در اینجا به «جنگ ارزی» میانجامد
و دشـــمن بـا ایجـاد پول واحـد جهانی به نام «دالر» میتواند در هر لحظه که اراده کند مناســـبات پولی جامعه را
دسـتخوش تغییر قرار دهد .بنابراین ،جنگ اقتصـادی از تعامل بین تقاضا و عرضه استفاده میکند و با دامن زدن به
تقاضـا در جامعهی هدف نیازهای گستردهای را در آن به وجود میآورد .حال ،جامعهای که نیازهای گستردهای داشته
باشد ،عرضهی محصوالت و کاالهای مختلف به صورت انبوه موضوعیت مییابد .از اینرو ،دشمن با در اختیار داشتن
مبادی ورود کاال به این کشور و مدیریت عرضه میتواند منابع پولی آن جامعه را ببلعد.
در ادامهی این جلســـه برای تبیین ابعاد «جنگ ارزی» در چرخهی اقتصـــاد لیبرال ،کتاب «جنگهای ارزی»

4

نوشتهی جیمز ریکاردز معرفی گردید و پیشگفتار آن مورد مطالعه ،بررسی و تحلیل قرار گرفت.

خداوند از مؤمنان ،جانها و اموالشــان را خریداری کرده ،که (در برابرش) بهشــت برای آنان باشــد؛ (به این گونه که ):در راه خدا پیکار میکنند ،میکشــند و کشــته
میشــوند؛ این وعده حقّی اســت بر او ،که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کسـی از خدا به عهدش وفادارتر اســت؟! اکنون بشاات ب بتب ب شاابت ب
بابوستدی که با خدا کردهاید؛ و این است آن پیروزی بزرگ! [ناصر مکارم شیرازی]
4
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فصل هفتم

کتابشناسی

جنگهای ارزی
روند شکلگیری بحرانهای بعدی جهانی
علی نخعیزاده

داسـتان کتاب حاضر به پیشدستی ایاالتمتحدهی آمریکا در بررسی و مطالعهی مفهوم مدرن
«جنگ ارزی» میپردازد؛ اینکه چگونه با شـروع بحران اقتصـادی در سـال  2117میالدی ،مسئوالن
ارشد حکومت آمریکا به این صرافت افتادند که پایههای دالرشان تضعیف شده است و این میتواند
موجبات فروپاشی نظامشان را فراهم کند.
از اینرو ،جیمز ریکـاردز بـهعنوان یکیاز فعـاالن وال اســتریت که به مســائل مبتالبه امنیت
اقتصــادی پرداخته بود ،به جمع فرماندهان نظامی پنتاگون دعوت میشــود تا بهعنوان مشــاور این
پروژه ،فرآیند جنگ ارزی را در اتاق جنگْ بازی کنند و بقاء یا فروپاشی دالر را پیشبینی نمایند.

091

کتاب جنگ های ارزی روایتگر داســـتانی اســـت از
چگونگی شروع فرآیند فروپاشی دالر آمریکا.
«امروز مـا درگیر جنگ ارزی تازه ای هســـتیم و بار
دیگر بحران بیاعتمادی به دالر در راه اســت ...روند رو به
رشـد جهانی شـدن ،رواج مشـتقات پولی 0و افزایش شدید
نســـبـت بدهیها به دارایی خالص 1در طول چهل ســـال
گذشــته ،موجب واهمهای مُســری و مهارناپذیر در عرصــة
پول و اعتبار شده است.
بحران تازه احتماالً از بازارهای ارز شروع خواهد شد و
به سرعت به بازارهای سهام ،اوراق قرضه و کاالهای اساسی
گسترش خواهد یافت .وقتی دالر فروبپاشد ،بازارهای تحت
سیطرهی آن نیز فرو خواهند پاشید و هراس و اضطراب به
سرعت همه جای جهان را در بر خواهد گرفت .ـ صفحه 9
کتاب ـ»

091

به بیان لنین اگر میخواهید قدرت کشوری را از بین
ببرید به «پول» آن حمله کنید .هرچند تمدنی که مبتنی بر انگارههای مارکسـیسـم بنا شده بود در پایان قرن بیستم
میالدی با فروپاشی شوروی به تاریخ سپرده شد و ناکارآمدی آن ثابت؛ اما این جملهی لنین برداشت دقیق و بهجایی
از پایههای قدرت اقتصـادی در یک جامعهی مدرن اسـت؛ و مقولهی مورد نظر او یعنی «پول» در تمدن لیبرالیستی
مـاهیـت و اهمیـت دوچندانی دارد؛ چراکه پایه های لیبرالیســـم بر قدرت اقتصـــادی یا مفهومِ معروف کاپیتالیســـم
(سرمایهگرایی) بنا شده است.
3

داسـتان کتاب حاضـر به پیشدستی ایاالتمتحدهی آمریکا در بررسی و مطالعهی مفهوم مدرن «جنگ ارزی»

میپردازد؛ اینکه چگونه با شـروع بحران اقتصـادی در سـال  1119میالدی ،مسـئوالن ارشد حکومت آمریکا به این
صـرافت افتادند که پایههای دالرشان تضعیف شده است و این میتواند موجبات ف روپاشی نظامشان را فراهم کند؛ از
اینرو در آزمایشگاه فوق سری فیزیک کاربردی 4جمعی از فرماندهان نظامی و متخصصان اقتصادی را دور هم جمع
کردند تا فرآیند شـــکلگیری «جنگ ارزی» را در بین ابرقدرت های اقتصـــادی جهان بازی کنند و از طریق آن به
پیشبینی اقدامات احتمالی در عرصهی واقعی دنیای ارزهای ملی و بینالمللی دست یابند.

1

. Derivatives
. Leverage
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). Applied Physics Laboratory (APL

نویسـنده ی این کتاب هم که در رأس این بازی قرار داشـته است ،از روندهای آن استفاده کرده و ضمن روایت
مســتندگونهی وقایع این بازی ،نتایج تئوریک خود را در فصــول بعدی کتاب میگیرد و دســت به پیشبینی چگونگی
شکلگیری بحرانهای بعدی جهانی میزند و مقولهی جنگ ارزی 1را تئوریزه میکند:
« جنگ ارزی که در آن کشـوری از راه کاهش دادن رقابتی ارزش پول خود در برابر ارز کشورهای دیگر به جنگ
با آنان برمیخیزد ،از ویرانگرترین و ترسـناکترین رخدادها در اقتصـاد بینالملل اسـت .با به میان آمدن سخن از جنگ
ارزی ،گویی شبح رکود بزرگ باز سایهگستر میشود؛ آنگاه که کشورها با اتخاذ سیاست فقیرسازی همسایگانشان از راه
کاهش ارزش پول خود و اعمال تعرفههای گزاف موجب فروپاشی تجارت جهانی شدند- .صفحه  14کتاب»-
«در طول تاریخ ،جنگ ارزی عبارت بوده اسـت از تضـعیف رسـمی ارزش پول از سـوی کشورها با هدف کوچک
کردن سـاختار هزینهها ،افزایش صـادرات ،ایجاد شـغل و رونق بخشـیدن به اقتصـادهایشـان به بهای تضـعیف اقتصاد
طرفهای تجاریشـان .اما این تنها راه ممکن برای جنگ ارزی نیست .یک سناریوی بسیار موذیانهتر هم هست که در
آن از ارزها به عنوان سـالح نه در معنای مجازی ،بلکه در معنای حقیقی آن برای وارد آوردن لطمات اقتصادی بر رقبا
اسـتفاده میشـود .حتی صـِرف وجود چنین تهدیدی کافی اسـت تا کشـوری را وادار سازد در فضای نبرد ژئوپلیتیک به
رقبای خود امتیاز واگذار کند- .صفحه  078کتاب»-
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اهمیت اصلی بررسی جنگهای ارزی به مفهوم کالن و پراهمیت «جنگ اقتصادی» بازمیگردد که رهبر معظم
انقالب امام خامنهای مد ظله العالی در دیدار با کارگزارظان نظام و اقتصـاددان کشـور در اسـفند سال  ،0371ضمن ابالغ
سـیاسـتهای اقتصاد مقاومتی ،به طور رسمی ایران را درگیر در یک جنگ تمامعیار اقتصادی عنوان کردند و میدان
مبارزهی این نبرد را شفاف نمودند.
از ســـوی دیگر ،اهمیت بررسـ ـی مقولهی «جنگ ارزی» به جبههبندی مبارزهی تمامعیار دالر آمریکا با دیگر
ارزهای رایج جهانی مربوط میشود و پول ایران ،بهعنوان ایدئولوژیکترین دشمن آمریکا در رأس این جبهه قرار دارد.
از اینرو ،این کتاب را میتوان در زمرهی متون اســتراتژیک حوزهی اقتصــاد و در ذیل دو مبحث جنگ اقتصــادی و
فروپاشی اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
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Currency Wars
The Making of the Next Global Crisis

مؤلف / James Rickards :جیمز ریکاردز
ناشرPenguin :

سال نشر 2012 :میالدی
ناشر ایرانی :بنیاد تعاون ناجا
سال ترجمه0373 :
مترجم :رحیم میالنی بناب
تعداد صفحات348 :

مرگ پول
فروپاشی آیندهی سیستم پولی بینالمللی
ترجمهی حمیده ثقفیان

ریکاردز که بهعنوان یکی از فعاالن بازار سـرمایه و تحلیلگران مالی در والاستریت فعالیت داشته
است ،با ورودش به عرصهی اطالعات اقتصادی و مسائل امنیت ملی ،بهعنوان یکی از تحلیلگران اصلی
این حوزه شـناخته میشـود؛ حوزهای که تهدیدات اقتصـادی را در سط ملی و بینالمللی برای آمریکا
مشــخص میکند .از این زمان به بعد ،ریکاردز دیگر یک تحلیلگر ســادهی والاســتریت نبود که اهیاناً
تهدیدات و ریسـکهای اقتصادی آمریکا را هم در بین فعالیتهای اقتصادیش ،تحلیل کند ،بلکه بهعنوان
مشـاور نهادهای امنیتی و فوق استراتژیک آمریکا محسوب میشود که تحلیلهای مناسب را در حوزهی
مسائل امنیت ملی اقتصادی مطرح میکند.
از اینرو ،ریکاردز از سـال  2155تا کنون چهار کتاب را به رشــتهی تحریر درآورده اســت که کتاب
پیشِ رو دومین کتاب وی محسـوب میشـود .در این کتاب سـناریوهای پیش رو برای فروپاشی پول و
دالر بهعنوان ارز غالب جهانی بررسی میشود.
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فروپاشی اقتصادی بعدی همانندی در تاریخ نخواهد داشت .تصمیمگیری در خصوص بهترین مسیر برای دنبال
کردن ،نیازمند درک میدان مینی از ریسکها است که در تقاطعها موازنه مییابند ،و مرگ دالر را میسنجند.
سیستم پولی بینالمللی در سدهی گذشته سه بار در سالهای  0737 ،0704و  0790میالدی سقوط کرده و هر
سقوط دورهای از آشوب را بهدنبال داشته است؛ جنگ ،ناآرامی مدنی ،یا خسارت قابل توجه به ثبات اقتصاد جهانی.
اکنون جیمز ریکاردز نویسندهی کتاب «جنگهای ارزی» 0نشان میدهد که چرا فروپاشی دیگری به سرعت نزدیک
میشود؛ و چرا در این برهه هیچ چیز به اندازهی نهاد «پول» در خطر نیست.
دالر آمریکا از زمان پایان جنگ جهانی دوم ،کارنسی ذخیرهی جهانی بوده و پشتوانهی ارز کشورهای دیگر
محسوب میشده است .به همین دلیل اگر دالر سقوط کند ،کل سیستم پولی بینالمللی به همراه آن سقوط خواهد کرد.
در این بین ،هیچ کارنسی دیگری منابع عمیق و نقدشوندهای از داراییها را برای ادارهی اقتصاد جهان ندارد.
افراد خوشبین همیشه میگویند اصالً چیزی برای نگرانی وجود ندارد و اطمینان به دالر واقعاً هیچ گاه تزلزل
نخواهد یافت .این افراد توجهی برای این حجم بدهی ملی یا ناکارآمدی دولت آمریکا ندارند؛ اما در چند سال اخیر این
010

ریسکها به اندازهای گسترش یافتهاند که قابل اغماض نیستند .درحالیکه واشنگتون قفل شده و نمیتواند برای حل
مشکالت بلندمدت راه حلی داشته باشد ،بزرگترین رقبای اقتصادی ما ،چین و روسیه و تولیدکنندگان نفت در آسیای
مرکزی ،هر کاری را برای پایان دادن به هژمونی دالر انجام خواهند داد .اقداماتی که میتواند پیامدهایی چون جنگ
مالی ،تقلیل قیمتها ،تورم شدید ،فروپاشی بازارها و هرج و مرج را به همراه داشته باشد.
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The Death of Money
The Coming Collapse of the International Monetary System
James Rickards :مؤلف
Portfolio :ناشر

 میالدی2014 :سال نشر

جنگهای ارزی
چگونه پول بدون پشتوانه ،سالح جدیدی برای کشتار جمعی
محسوب میشود؟!
ترجمهی مهناز رحیمی
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بـا توجـه بـه اینکـه تاکنون ایران در فضــای «جنگ ارزی» منفعل بوده و دائم در معرض
تهاجمات آمریکا و دالر آن قرار داشته است ـ که مؤلفههای آن را میتوان در این پرونده مشاهده
کردـ ،با این حال ،این کتاب ،آمریکا را بهعنوان طرف مظلوم و خسارتدیدهی این مخاصمه قلمداد
میکنـد و دشــمن مهـاجم و متخـاصــم را کشــورهـایی چون ایران میداند .از اینرو ،رویکرد
مزورانهی این کتاب مشــخص میشــود .اما با توجه به ارتبا محتوایی آن با موضــوع «جنگ
ارزی» از بین کتابهای معدودی که در این حوزه نوشــته شــدهاند ،در بخش کتابشــناســی این
پرونده قرار گرفته است.
تـذکر :رویکرد این کتـاب بـه «جنگ ارزی» ،رویکردی اســت جهتدار و باموضــع علیه
کشـورها و جریانهای مخالف ایاالتمتحدهی آمریکا در جهان؛ خصـوصاً انقالب اسالمی ایران و
جریانهای وابسته به آن در خارج از مرزهایش.

بیصداترین اسلحهی کشتار جمعی در جهان 91 ،درصد از جنسش پنبه و  11درصد آن پالستیک است .اما
 011درصد ماهیتی قالبی ،جعلی و بدون پشتوانه دارد .میزان و حجم این پولِ تقلبیِ در گردش ناشناخته است؛ و
این در حالی است که ساالنه صدها میلیون دالر جعلی در ایاالتمتحده ضبط میشود.
جعل و تقلب گستردهی پول صرفاً یک جرم سازمانیافته نیست؛ بلکه میتواند یک ابزار تهاجمی در جنگ
اقتصادی محسوب شود که توسط دولتها برای بیثبات کردن وضعیت دشمنانشان به کار برود؛ و این اکنون تبدیل
به یک اقدام فراگیر شده است.
چاپ پول ،برای دولتهایی چون ایران و کرهی شمالی اسکناس کافی را برای دستیابی به تسلیحات مورد
نیازشان فراهم میکند؛ یک واقعیت اثبات نشده که حتی باید بیشتر از بلندپروازیهای هستهشان از آن ترسید.
در «جنگهای ارزی» ،جان کولی این ماتریس کثیف از جنگ و سیاست ،و خرابکاری و فرار را با مستندات
جدیدی که بهتازگی افشا شدهاند را ترسیم میکند.
کولی با مستنداتی قوی از عصر حاضر و گذشتهای شبیه آن ،نشان میدهد که دسیسهی دولتهای امروزی
011

بازتاب و انعکاسی از اقدامات امپراطوریهایی چون ایران ،روم ،یونان و چین در گذشتههای دور برای مقابله و
دفاع در برابر پول بدون پشتوانه است .چاپ پول در سراسر قرون وسطی و دوران رنسانس در اروپا جرم باالیی بود؛
و نقشی کلیدی را در انقالبهای آمریکا و فرانسه بازی کرد؛ و توسط انگلیسها ،آلمانها و روسها در دو جنگ
جهانی استفاده شد.
پول بدون پشتوانه با دیکتاتوریهای پس از جنگ آمیخته است و ابزاری برای سازمانهایی چون KGB,

 ،CIA, Stasiحزباهلل ،کارتل مدلین و سهگانههای چینی (اشاره به نهادهای چینی که جرایم سازمانیافته توسط
آنها انجام میشود) بوده است.
این وضعیت ،یک تقلب فجیع در مقیاس گسترده را شامل میشود که پیامدهای آن ابعاد سیاسی ،اقتصاد
جهانی و ثبات اجتماعی را در بر میگیرد.
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جنگ با ابزاری متفاوت
علم ژئواکونومی و حکومتداری
ترجمهی علی نخعیزاده
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چرا آمریکا بهعنوان یک قدرت جهانی در حال از دســت دادن زمین بازی اســت؟ و برای معکوس
کردن این روند چه کاری را باید انجام دهد؟ برای پاسخ به این پرسش ،در یک تحلیل منطقی «جنگ با
ابزاری متفـاوت» ،دســت به تبیین حکومتداری از طریق ژئواکونومی یا اقتصــاد منطقهای میزند.
تبیینی که عبارت اســت از :اســتفاده از ابزارهای اقتصــادی برای رســیدن به اهداف ژئوپولیتیک یا
سیاست منطقهای.

امروز ،کشورها بـه طـور فزاینـدهای مبـارزهی ژئـوپلیتیکی را از طریـق ابزارهـای اقتصـادی انجـام مـیدهنـد.
سیاستهای حـاکم بـر مؤلفـههـایی چـون ،تجـارت و سـرمایهگـذاری ،مسـائل مربـوط بـه انـرژی و نـرخ برابـری
ارزهــا بــهعنــوان ابزارهــایی بــرای مجــازاتِ دشــمنان و مجبــور کــردن کســانیکــه در ایــن بــین هســتند ،اســتفاده
مـیشــود تــا بــه تقویــت متحــدان دیپلماتیــک کشـورهای حــاکم بیانجامــد؛ اگرچــه نــه فقــط در ایــاالتمتحــدهی
آمریکا.
آمریکــا هنــوز هــم از تفنــگ بیش ـتر از ابــزاری مثــل پــول بــرای پــیشبــرد منــافع خــود در خــارج از کشــور
اســتفاده مــیکنــد .و نتیجــهی آن ایجــاد یــک میــدان بــازی بــهشــدت پرمخــاطر اســت کــه علیــه آمریکــا رقــم
میخورد.
چــرا آمریکــا بــهعنــوان یــک قــدرت جهــانی در حــال از دســت دادن زمــین بــازی اســت؟ و بـرای معکــوس
کردن این روند چه کاری را باید انجام دهـد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ،در یـک تحلیـل منطقـی «جنـگ بـا
ابزاری متفاوت» ،دست به تبیین حکومـتداری از طریـق ژئواکونـومی یـا اقتصـاد منطقـهای مـیزنـد .تبیینـی کـه
عبارت است از :استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف ژئوپولیتیک یا سیاست منطقهای.
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ژئواکونومی به مدت طوالنی است کـه یـک اهـرم بـرای سیاسـت خـارجی آمریکـا محسـوب مـی شـود؛ امـا
از زمانیکه سیاستهـای بوروکراتیـک آمریکـا 0کـه نـاظر بـه ارتباطـات محـدود بـه چهـارچوب دولـت بودنـد ،بـه
نظریـهی جـدایی اقتصــاد از سیاسـت خــارجی آمریکـا تغییــر کردنـد ،آمریکـا را بــه عصـر جدیــدی از رقابـتهــای
ژئواکونومی یا اقتصاد منطقه ای کشاند .و ایـن در حـالی بـود کـه قـدرتهـای بـزرگ جهـانی بـه خصـوص چـین،
به سرعت در حال تطبیق با چنین شرایطی هستند.

U.S. Bureaucratic Politics

1

000

War by Other Means
Geo-economics and Statecraft
Ambassador Robert D. Blackwill and Jennifer M. Harris :مؤلفان
Belknap :ناشر

 میالدی2016 :سال نشر

امن کردن جهان برای سرمایهگرایی
عراق چگونه سلطهی اقتصادی ایاالتمتحده را تهدید کرد و به ویرانی محکوم
شد؟!
ترجمهی حمیده ثقفیان
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«به عقیدهی من انگیزهی آمریکا برای حمله به عراق این بود که یک سری از تهدیدها را از بین ببرد؛
تهدیدهایی که عراق بعد از تحریمهای ســازمان ملل ،برای ســســت کردن بنیانهای اســاســی هژمونی
اقتصادی آمریکا به وجود آورده بود .و هدف دیگر حملهی آمریکا ،ایجاد یک دولت متقاضی فراآمریکایی
و حضور دائمی ارتش آمریکا در منطقه بود .این کتاب بررسی میکند که چگونه عراق بعد از تحریمهای
ملل متحد یا مسـتقیماً موفقیت مداوم قدرت اقتصـادی آمریکا را تهدید میکرد ،یا فرصتهای بسیاری را
برای گسترش آن به وجود میآورد».
ـ مقالهی ایران و تهدید پترودالری برای امپراطوری ایاالت متحده ،کریستوفر دوران 9159 ،ـ

جنگ عراق تحوالت دههی اول قرن بیستویکم را معین کرد و منجر به اعتراضات گسترده و پرسشهای عمیقی
دربارهی سیاست داخلی و استفاده از نیروی نظامی شد .هنوز هم بیشتر تعابیرِ جنگ تمرکز محدودی بر شخصیتهای
سیاسی یا نفت دارند .کریستورفر دوران دیدگاه منحصربهفردی ارائه میدهد؛ او استدالل میکند که علت اصلی جنگ
عراق تهدیدی بود که درصورت پایان یافتن رژیم تحریمهای سازمان ملل ،ممکن بود عراق بر هژمونی اقتصادی آمریکا
ایجاد کند؛ این هژمونی ریشه در بدهیِ جهان سوم و دسترسی به بازار شرکتها دارد .حفظ کردن این آرایش باعث
برانگیختن اقدام آمریکا و ایجاد یک جنگ تمامعیار شد .پس هدف این جنگ سالحهای بهقول معروف کشتار جمعی
صدام حسین یا ادعای سادهی به تصرف درآوردن نفت عراق نبود .بلکه هدفی اقتصادی را در اندیشه داشت .این کتاب
بینشهای جدیدی از جنگ ارائه خواهد داد که هنوز بر سیاست جهانی سایه میاندازد ،و جاذبه گستردهای برای آنان
که به خاورمیانه ـ غلط مصطلح ـ ،صلح جهانی و توسعهی جهانی اهمیت میدهند ،خواهد داشت.
فهرست کتاب
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