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«ایران» تکنیک های نوین جنگ نرم و تحریم اقتصادی را واکاوی می کند

ابزارهای مالی به مثابه تسلیحات نظامی
حسن صادقی
تحلیلگراقتصادی

اقدام برای خلع سالح مالی

برش

دعوای میان امریکا و ترکیه در سال گذشته،
پــرده از راز مهمــی برداشــت .ترکیــه؛ یکی
از مهمتریــن همپیمانان ناتو در ســالهای
گذشــته ،بــر ســر یکــی از موضوعــات مهم
منطقهای به مشکل خورد و دونالد ترامپ،
این کشــور را تهدیــد به تحریم کــرد .دیری
نپایید که ارزش پول ملی ترکیه در این نزاع
لفظــی ،به شــدت کاهــش یافت و نســبت
لیــر به دالر شــدیداً کاهشــی شــد .هــر چند
مدتــی بعــد ایــن دو کشــور بر ســر موضوع
اختالفی ،کنار آمدند و قضیه خاتمه یافت
اما مکانیسم افت ارزش پولی ترکیه در این
گیرودارها ،قــدرت دولت ایاالت متحده در
باال و پایین کردن مهمترین شــاخصههای
پولی یک کشــور را بــه رخ کشــید .ماجرایی
که در روســیه دوران یلتســین ،تایلنــد ،کره
جنوبــی ،آرژانتیــن ،چیــن ،شــیلی ،برزیل،
کلمبیــا ،ونزوئــا ،ایــران و دیگر کشــورهای
جهــان ،بــه خوبــی تکــرار این ماجراســت.
سالحســازی از ابزارهــای مالــی ،عنوانــی
اســت که در چند ســال گذشــته به این نوع
از عملکردها و تخاصمهــای دولت ایاالت
متحــده اطــاق میشــود .عنوانــی کــه بــا
فروپاشــی برتن وودز آغاز شد اما در افشای
اسناد ویکی لیکس ،توجه رسانههای جهان
را به خود مشغول کرد.
ëëابزارهایمالی؛درخدمتیاخیانت
وزارت خزانــهداری ایــاالت متحــده اکنــون
نقــش مشــخص و تعییــن شــدهای در
«پیشــبرد منافع امنیت ملی امریکا» دارد.
یــان برمــر ،بنیانگــذار گــروه اوراســیا ،ادعــا
میکند کــه «ایاالت متحده به جــای آنکه
از مســیرهای نظامــی بــا کشــورها درگیــر
شــود ،میتوانــد از جنبههــای مالــی آنها را
فلــج کنــد .دالر بیپشــتوانه از ســاحهای
هســتهای خطرناکتر اســت ».بــه گفته یان
برمر ،جورج واشــنگتن معضل یکپارچگی
امریــکا را حمــل کــرد .فرانکلیــن روزولت،
تــوان ســخت افزار نظامــی امریــکا را چند
برابر کرد و حاال ،اسلحه مالی برنامه جدید
دولتمردانامریکاست.
جک لو ،هفتاد و ششمین وزیر خزانهداری
ایــاالت متحــده ،در یک ضیافت دوســتانه
خصوصی ،پرده از تحول نقش امنیت ملی
خزانــهداری برداشــت و گفت که «مســلح
کردن ایاالت متحده با استفاده از ابزارهای
مالی ،زمینه نبرد جدیدی را ارائه میدهد.
به گونهای که ایاالت متحده را قادر میسازد
تا در سیاســت داخلی کشــورها ،کسانی را از
دور قدرت برچیند که میخواهند به امریکا
صدمه بزنند .ایــن کار بدون آنکه نیروهای
امریکایــی را بــه خطر بینــدازد یــا از نیروی
کشنده استفاده کند ،امکانپذیر است».
ëëدامنهتسلیحاتیشدنابزارهایمالی
تســلیحاتی شــدن مالــی در همــه چیــز به
کار مــیرود ،ابزارهــای مالی برای پیشــبرد
منافع امنیت ملی یک کشور قابل استفاده
اســت .اسلحهســازی امور مالــی به معنای
به کارگیری روشهای جدیدی اســت که از
طریق آن کشورهای قدرتمند از نظر مالی،
بــرای تأثیرگــذاری بر معــادالت جهانی ،از
منابع مالی خود  -عالوه بر ســایر ابزارهای

قدرت ملی  -اســتفاده میکنند .واشــنگتن
اکنــون بهطــور کامــل در حال تســلیح امور
مالــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای سیاســت
خارجــی خود اســت .اکنون ایــاالت متحده
بــه منظور دســتیابی بــه «سیاســت اصلی
هستهای و اهداف امنیت ملی» به شدت به
اقدامات مالی وابسته است.
بــه گفتــه بیزنــس اینســایدر؛ «هســتههای
جنگــی و بمب افکنهــا را فراموش نکنید.
واشــنگتن ممکن اســت بهطور فزایندهای
قــدرت ژئوپلیتیکــی خــود را نشــان دهــد.
بــا اســتفاده از ســاحی غیــر متعــارف کــه
ابزارهــای مالــی نــام دارد ».در  29ژانویــه،
ویکی لیکس ســندی را با عنوان«نیروهای
عملیــات ویژه ارتش ،جنــگ غیر متعارف
( »)FM3-05.130افشــا کــرد .ایــن اســناد
فاش شده نشان میدهد که چگونه ارتش
امریکا از صنــدوق بینالمللی پول و بانک
جهانیبهعنوان«سالحهایغیرمتعارف»
یکند.
استفادهم 
ëëسندافشاشدهویکیلیکس
در بخشــی از ایــن ســند ،کــه در خصــوص
سیاســتهای اصلــی و هماهنگیهــای
درون ســازمانی اشــاراتی دارد ،نکاتــی را
در راســتای هماهنگــی درون ســازمانی
مینویســد« :همانند فعالیــت اقتصادی،
که همه دولتها ،گروههای انســانی و افراد
مســئولیت آن را بر عهده دارنــدARSOF ،
(نیروهــای عملیاتی ویــژه ارتش) میتواند
از قــدرت مالــی به عنــوان ســاح در مواقع
درگیری تا جنگ عمومی در مقیاس بزرگ
اســتفاده کند .فعالیت اقتصادی که به این
گروهمربوطمیشود،بیشترشاملابزارهای
مالیبدونکنترل،معمولومسالمتآمیز
اســت .با این حــال ،دخالت دولــت ایاالت
متحــده در بخشهــای مالــی میتوانــد
موجب تقویت سیاستها و همکاریهای
کشورهای ناهمسو شود .دولتهای ایالتی،
مشــوقها و انگیزههــای مالــی میتواننــد
ائتالفهــای بینالمللــی در دســت اجرا را
ایجاد و محافظت کنند».
ایــن گــزارش در ادامــه ،ســازمانهای
اقتصــادی بینالملــل را نیــز در راســتای
هدف خود ،عنوان میکند و ادامه میدهد:
«به عنوان بخشــی از تالش بین ســازمانی،
وزارت خزانــهداری ایاالت متحده میتواند
تغییراتــی را در سیاســت ایــاالت متحــده
پیشنهاد دهد که بتواند چنین مشوقهایی
را بــرای دولتهــای ایالتــی و دیگــران در
ســطح سیاســتهای اســتراتژیک ملــی
ایجاد کند .مشــارکت در سازمانهای مالی
بینالمللی ،ماننــد بانک جهانــی (،)WB
صندوق بینالمللی پول ( ،)IMFســازمان
همــکاری اقتصــادی و توســعه ()OECD
و بانــک تســویه حســابهای بینالمللــی
( ،)BISمهمتریــن مجامع بینالمللی این
نفوذ را فراهم میکنند».
دیگــر ابزارهــای مالــی کــه ماننــد اســلحه
میتوانــد برای دولتمــردان امریــکا ،ایفای
نقــش کنــد ،بــه شــاخصهای مهــم مالی
داخلی بازمــی گردد« :دســتکاری دولت از
طریق نرخ مالیات و بهره و ســایر اقدامات
قانونــی و بوروکراتیــک میتوانــد اقدامات
مالــی یکجانبــه ایــاالت متحــده را بــرای
گشــودن ،اصالح یا بستن جریانهای مالی

اعمــال کنــد .این کشــور میتوانــد از طریق
تأثیــر نیــروی متقاعــد کنندگی مؤسســات
مالــی بینالمللــی و داخلــی ،در خصوص
دسترســی بــه وام ،کمکهــای مالــی بــه
بازیگــران دولــت خارجــی و غیــر دولتــی؛
قــدرت مالــی یــک جانبه و غیرمســتقیمی
را اعمــال کنــد .اگــر بهطــور صحیحــی این
اختیارات مجاز و هماهنگ باشدARSOF ،
میتواند ضمن هماهنگی با سایر آژانسها
با هدف تشــویق و تمرکز مالــی؛ مخالفان و
متحــدان را ترغیب کنــد تا رفتار خــود را در
ســطوح اســتراتژیک ،عملیاتــی و تاکتیکی
اصالح کنند .چنین اســتفاده از قدرت مالی
باید بخشــی از یــک برنامــه آینــده نگرانه،
یکپارچه و مداوم باشد».در حالی مهمترین
بازیگــران ایــن صحنه آرایی افشــا شــدهاند
که در بخشــی از این گزارش اشــاره شده که:
«ماننــد ســایر ابزارهای قدرت ملــی ایاالت
متحده ،استفاده و اثرات سالحهای مالی به
هم مرتبط هستند و باید با دقت هماهنگ
شــوند .بــار دیگــر ARSOF ،باید بــا  DOSو
 ICکار کند تا مشــخص کند که کدام عناصر
زمیــن انســانی در  UWOAمســتعد درگیر
شدن در امور مالی هستند و تأثیرات مرتبه
دوم و سوم از چنین مشارکت هایی احتماالً
وجود دارد .دفتر امور بینالملل خزانهداری
و دفتر تروریسم و اطالعات مالی ،به همراه
شــبکه اجــرای جرایــم مالــی (،)FinCEN
کانالهــای متمرکز مالی را برای شناســایی
فرصتهای استفاده از اسلحه مالی فراهم
میکنند».
ëëهماهنگیامنیتیبانهادهایاقتصادی
در ایــاالت متحــده ،اسلحهســازی مالی نیز
بــه معنای پیونــد بیــن وزارت خزانــهداری
و آژانــس اطالعــات مرکــزی (ســیا) اســت.
بــرای اثبــات ،دیویــد کوهــن ،کــه در وزارت
خزانــهداری بــه عنــوان معــاون وزیــر امــور
خارجه فعالیت میکرد ،معاون سیا بود.
تســلیحات جدید جنگ مالــی هم آنالوگ
و هــم دیجیتال اســت .ســاحهای آنالوگ
شــامل صنــدوق بینالمللــی پــول و بانک
جهانی ،مقــررات مربوط بــه مجازاتهای
اقتصــادی و مقابلــه بــا پولشــویی را تعیین
میکننــد و ســاحهای دیجیتالــی شــامل
حمــات انــکار خدمــات ،دخالتهــای

مخرب و دســتکاری دادهها است .تایمز در
این باره مینویســد« :بمبهــا و گلولهها را
فراموش کنید .واشنگتن سرمایههای مالی
را مسلح کرده است  -و امور مالی تبدیل به
قدرتمندترین سالح جنگ امریکا میشود.
فرامــوش نکنید کــه زیرســاختهای مالی
مــدرن همچنان از نظــر طبیعی محوریتی
امریکایــی و دارای فناوری پیشــرفته اســت.
جنگ مدرن در مورد «ارتشهای مخالف»
نیســت بلکه «تقابل سیســتمهای مخالف
عملیاتــی» اســت .جنگ مــدرن مربوط به
شمارش «تلفات دشمن» نیست ،بلکه در
خصوص «اختالل در سیستم» است».
جنگ مدرن یک جنگ همیشــگی اســت.
جنــگ هنــوز هــم یــک رقابــت بــرای اراده
اســت ،امــا فنــاوری منــش ایــن رقابــت را
تغییر میدهد .هدف از اسلحهسازی مالی
تضعیــف «توانایی جنگ در کشــور هدف»
است.
ëëنقطهشروعاسلحهسازیمالی
در حالی ایاالت متحــده حدود  20درصد از
تولید اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد که
بیــش از نیمــی از کل ذخایــر ارزی و تجارت
جهانــی بــه دالر اســت .ایــن نتیجــه توافق
برتــون وودز در ســال  1944اســت؛ هنگامی
که پیوند دالر و طال در شوک تصمیم دولت
نیکســون در ســال  ،1971از هــم گســیخت
و نتیجــه آن عرضــه بیشــتر دالر و متعاقبــاً
تشدید هژمونی دالر بود.
نقــش محوری دالر به ایــاالت متحده اجازه
میدهد تا به راحتی کسری تجاری و بودجه
خود را تأمین کند .این کشور در برابر بحران
عدم تعادل حساب سرمایه و تجاری خود را
محافظت کند و وام و خدمات را به ارز خود
مبادلــه و تجارت کنــد .این عمــل میتواند
ضمــن اینکه سیاســتهای پولــی امریکا را
در راســتای تنهــا منافع خــود تضمین کند،
بحرانهــای دیگــری ماننــد بحــران بدهی
را بــه دیگر کشــورها تحمیــل کند(زمانی که
ارزش دالر کاهــش مییابــد دارایی بانکها
کاهش میباید و نســبت آن با بدهیها زیاد
میشود ).و این یک مزیت رقابتی برای این
کشــور است.مقابله با اسلحهســازی مالی با
اســتفاده از نقشهبرداری از کارکردهای مهم
مالی و خطا به همراه ارزیابی دقیق آســیب

چین ،روسیه و بهطور گستردهتر اروپا ،در تالشند تا سیستم
ذخیره ارزی کنونی را با سیســتم جدیدی جایگزین کنند
اما مشــکل اینجاســت که تغییر ناگهانی ارز از دالر ،کاری
پرریســک و دشــوار است .نخســت اینکه یورو ،ین ،یوان و
روبل گزینههای مطلوبی نیســتند چراکــه از آینده و ثبات
دراز مــدت یورو اطمینان حاصل نمیشــود .در حالی که
اقتصاد ژاپن نیز در دو دهه گذشــته در دام شــاخصهای
نامناسب پولی گیر افتاده است .از سوی دیگر سیستمهای
سیاسی و اقتصادی چین و روسیه شفافیت الزم را ندارند
و ارز یوان ،قابل تبدیل به یک ارز جهانی نیست.
دوم آنکه تغییرات الزم در زیرساختهای سیاست پولی
جهانی ،پرریسک اســت .بازارهای مبادالت ارزی که دالر
را به عنوان ارز مرجع شناسایی میکند باید بهطور اساسی
بازسازی شود .بازارهای پولی گسترده و سیال ،نمیتوانند
یک شبه ارز ذخیرهای خود را تغییر دهند.
و ســوم بیشــتر کاندیداهــا بــه دلیــل تنش بین سیاســت

پذیریهــای غیــر نظامــی آغــاز میشــود.
توسعه ضد اســتراتژی برای این حمله غیر
جنبشی،غیرنظامیبهمعنایاتخاذرویکرد
«کل کشور» است که شامل رهبران سیاسی،
فرماندهاننظامی،تنظیم کنندههایمالی
و مدیران شرکتها است.
ëëسالحیکهدرآیندهبیاثرمیشود
هنگامــی کــه ایــاالت متحــده عمــداً درد
اقتصــادی را تحمــل میکنــد ،معمــوالً به
دالیــل ژئواســتراتژیک و در صــورت امکان،
بــا همپیمانــان هماهنــگ عمــل میکنــد.
در ســال های اخیر ،واشــنگتن بــا اخالل در
سیستم بانکی مبتنی بر دالر ،خسارت های
زیــادی بــه کــره شــمالی و ایــران وارد کرده
اســت .تحریمهــای اروپــا و ایــاالت متحده
علیه روســیه بــه دلیل حملــه بــه اوکراین،
دخالــت در انتخابــات ایــاالت متحــده و
مســموم کردن یک جاســوس سابق روسی
و دخترش که در انگلیس زندگی میکردند،
اقتصاد روسیه را تحت تأثیر قرار داده است.
سیاســت خارجی ایاالت متحــده در زمان
ریاست دونالد ترامپ ،همچنان بر خالف
اهــداف ســنتی پــس از جنــگ اســت .اگــر
ایــاالت متحده با بیدقتــی از رهبری نظم
چنــد جانبــه جهانــی ،چشــم پوشــی کند،
ممکن است دالر ســرانجام برتری دیرینه
خود را از دســت بدهد.زبان سیاســتهای
پولــی بینالمللــی تبدیل بــه نظامی گری
شده است .عبارت «جنگ ارزی» اکنون به
مدت یک دهه رایج شده است اما از قضا،
یــک رویکــرد متحدانــه و فراگیــر میتواند
تسلط جهانی پول ایاالت متحده را تهدید
کند.
بــرای ســنجش نقــاط قــوت نســبی دالر و
ارزهــای بینالمللــی رقیــب (بــه معنــی
ارزهایــی اســت کــه در خــارج از کشــور خود
اســتفاده میشــود) باید ســری به دادههای
جهانــی زد .در ماه ســپتامبر ،بانک تســویه
حســابهای بینالمللی ،نظرســنجی ســه
ســاله خود از گردش مالی بازارهای جهانی
ارز را منتشــر کرد .آمار صندوق بینالمللی
پــول در مــورد ذخایر ارزهــای بانک مرکزی
از زمــان شــروع گــزارش داراییهــای خود،
بسیار قابل اطمینانتر شده است .سیستم
پرداخــت ســوئیفت( )SWIFTدادههــای

اقتصاد ملی و جهانی ،تمایلی به ایفای نقش ارز ذخیره
جهانی ندارند .رابرت تریفین ،در این باره معتقد اســت:
«کشوری که واحد پول آن ،ارز مبادله ای و ذخیره جهانی
اســت ،باید تقاضای خارجــی ارز را تأمین کنــد .بنابراین
کســری بــزرگ تجــارت جهانــی و کنتــرل سیاســتهای
مرکانتیلیستی آلمان ،ژاپن و چین ،باید توسط این کشور
انجام شــود کــه مبادا اقتصاد دیگر کشــورها را با مشــکل
روبــه رو کنــد ».همانطور که جــان کانالی جونیــور ،دبیر
خزانــهداری ریچــارد نیکســون ،در ســال  1971بــه همین
نکته اشــاره و بیان کرد« :دالر ما مشــکل نیســت ،مشکل
شمایید».
ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایــاالت متحــده میتوانــد
همچنان به استفاده از دالر برای کمک به اهداف تجاری،
مالــی و ژئوپلیتیکــی خــود ،عمدتــاً خــارج از محدودیت
قوانین و نهادهای بینالمللی و بدون نیاز به کمپینهای
کثیف و غیرقابل پیشبینی نظامی بپردازد.

ماهانه در مورد استفاده از ارزهای اصلی در
معامالت بینالمللی ارائه داد.
دالر امریکا با اختالف زیادی در رده نخست
باقی مانده است و پس از آن یورو ،ین و پوند
قرار دارد .حدود  47درصد از پرداخت های
جهانی در حال حاضر به دالر و در مقایســه
بــا آن 31درصــد یــورو اســت .بعــاوه88 ،
درصــد معامــات ارزی شــامل دالر بــوده
که تقریباً ســه برابر ســهم یورو (32درصد)
اســت .بانــک هــای مرکــزی  62درصــد از
ذخایر خود را به دالر ،در مقایســه با تنها 20
درصد یــورو در اختیار دارند .دالر همچنین
بر سایر اقدامات مربوط به استفاده از ارز در
تجارت و مالی تسلط دارد.
در مورد چین(renminbi ،واحد رسمی پول
چین) همچنان از نظر گردش مالی بازار ارز
در رتبه هشتم است .اما در آگوست به مقام
پنجمدرپرداختهایسوئیفترسیدوپس
از جهش دالر کانادا و استرالیا ،در رتبه پنجم
ذخایرارزیبانکهایمرکزیقرارگرفت.
پیشبینیهــای اولیــه ایــن دهــه مبنی بر
ایــن اســت کــه  renminbiممکــن اســت
دالر را بــرای ســال  2020بــه چالــش
بکشــد .درســت اســت که واحد پول چین
دو یا ســه شــرط الزم بــرای تبدیل شــدن
بــه ارز بینالمللــی پیشــرو ،یعنــی اندازه
اقتصادی و توانایی حفظ ارزش آن را نیاز
دارد؛ امــا هنوز بازارهــای مالی عمیق ،باز
و نقدینگی جهانی ،این ارز را به رســمیت
نشناخته است.
گرچه ســهم دالر از ذخایر و معامالت ارزی
رونــدی نزولی داشــته اســت و ایــن افت در
ســالهای اخیر رونــد مشــهودتری به خود
گرفته اســت اما ســهم یورو در ذخایر نیز با
سرعت بیشتری (از ســال  )2007نسبت به
دالر کاهــش یافتــه اســت .با وجود ســال ها
کســری بودجه حســابهای مالــی و جاری
ایاالت متحــده و افزایش نســبت بدهی به
تولیــد ناخالــص داخلــی ،دالر همچنان به
عنوان ارز شماره یک جهانی در نظر گرفته
میشود.
متخصصــان روابــط بینالملــل معمــوالً
اعمــال قدرت ژئوپلیتیکی را با یک ارز قوی
مرتبط میکننــد .به همین دلیــل برخی از
این خطر نگرانند که چیــن میتواند با آزاد
کــردن حجــم گســتردهای از اوراق بهــادار
خزانهداری امریکا ،به این کشور حمله مالی
کند و از این طریق ارزش دالر را کاهش دهد.
تبعــات دیگــر ایــن اقــدام میتواند بــه این
مقولهمربوطباشدکههزینههایاستقراض
دولت امریکا ،افزایش خواهد یافت .در این
صورت دیگر دولت امریکا ،قادر نخواهد بود
ســنگ بنای اعتماد جهانی بر دالر را به این
راحتی بازسازی کند.
بهطــور گســتردهتر ،هنگامی که یک کشــور
بودجــه مریــض و کســری بودجــه حســاب
جاری دارد ،قدرت ژئوپلیتیکی آن تضعیف
میشــود .همانگونــه که انگلســتان در قرن
بیســتم ایــن تجربــه را داشــت .امــا ایــاالت
متحده با فهم تجربه بریتانیا ،توانســت به
گونــهای معــادالت جهانی را بچینــد که نه
تنهــا دچار مشــکل بریتانیا نمیشــود بلکه
میتوانــد کمبودهــا و کســری تجــاری خود
را بــه راحتی تأمین کند زیرا ســایر کشــورها،
هنوز مشتریان اصلی ارز جهانی هستند و در
تالشند تا آن را در اختیار داشته باشند.
ســرانجام ،مسلح کردن دالر بهطور کلی به
اســتثمار دولتهای جهانی توســط ایاالت
متحده کمک میکند چراکه تسلط دالر در
نظام پولی کشورهای جهانی ،دامنه قانون
و سیاستهای ایاالت متحده را به راحتی در
سراسر جهان گسترش میدهد.
تــا قبــل از توافــق هســته ای ایران تا ســال
 ،2015اروپاییهــا گهگاهــی در مــورد
وضــع بــرون مــرزی ایــاالت متحــده ابــراز
ناراحتــی کــرده و گمــان میکردنــد امریکا
ممکن اســت سریعتر از ســایر همسایگان
امریکایــی خود به دلیل نقــض تحریمها،
مجازاتهــای بزرگــی را بــه بانکهــای
اروپایــی تحمیــل کند .امــا به دلیــل اینکه
ترامــپ پیمانــی را نقــض کــرد کــه ایــران
نقض نمیکند ،اجرای تحریمهای ایاالت
متحــده از طریــق ســوئیفت سوءاســتفاده
واقعــی از امتیــاز گزاف اســت .بــه احتمال
زیاد ،دیگر نمیتوان به نام منافع عمومی
جهانی توجیه کرد.
روســیه در مواجهه با تحریمهــای ایاالت
متحــده ،ذخایــر خــود را در ســال  2018از
دالر خــارج کــرد و نفت خــود را به ارزهای
غیر دالری میفروشــد .به همین ترتیب،
اروپــا یــا چیــن ممکــن اســت در ایجــاد
مکانیســمهای پرداخــت جایگزیــن ،بــه
ایران اجازه فروش بخشی از نفت را دهد.
این ممکن است به نوبه خود نقش دالر را
در درازمدت تضعیف کند.بهطور کلیتر،
سیاســت خارجی ایاالت متحده در زمان
ترامــپ همچنــان خــاف اهداف ســنتی
پس از جنگ امریکا اســت .ممکن اســت
این دورنما دور از ذهن به نظر برســد ،اما
اگــر ایاالت متحــده با بیدقتــی از رهبری
نظم چند جانبه جهانی چشم پوشی کند،
دالر در نهایت ممکن است برتری دیرینه
خود را از دست بدهد.
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نکته
از گزارش
دولت میتواند
از طریق تأثیر
متقاعدکننده
مؤسساتمالیبینالمللی
و داخلی ،در خصوص
دسترسی به وام،
کمکهای مالی به
بازیگران دولت خارجی و
غیر دولتی ،قدرت مالی
یک جانبه و غیرمستقیم را
اعمالکند

1

اسلحهسازیامور
مالی به معنای به
کارگیریروشهای
جدیدی است که از
طریق آن کشورهای
قدرتمند از نظر مالی،
برای تأثیرگذاری بر
معادالتجهانی،
از منابع مالی خود
 عالوه بر سایرابزارهای قدرت ملی
 استفاده میکنند.واشنگتناکنون
بهطور کامل در حال
تسلیح امور مالی به
عنوان ابزاری برای
سیاست خارجی خود
است .اکنون ایاالت
متحده به منظور
دستیابیبه«سیاست
اصلی هستهای و
اهداف امنیت ملی»
به شدت به اقدامات
مالی وابسته است

دفتر امور
بینالملل
خزانهداری و
دفتر تروریسم و
اطالعات مالی ،به
همراه شبکه اجرای
جرایم مالی
( ،)FinCENکانالهای
متمرکز مالی را برای
شناسایی فرصتهای
استفاده از اسلحه مالی
فراهم میکنند

2

در ایاالت
متحده،
اسلحهسازی
مالی نیز به معنای
پیوند بین وزارت
خزانهداری و آژانس
اطالعات مرکزی (سیا)
است.
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سالحهای
آنالوگ شامل
صندوق
بینالمللی پول و بانک
جهانی ،مقررات مربوط
به مجازاتهای
اقتصادی و مقابله با
پولشویی را تعیین
میکنند و سالحهای
دیجیتالی شامل
حمالت انکار خدمات،
دخالتهای مخرب و
دستکاری دادهها است
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متخصصان روابط
بینالملل معموالً
اعمال قدرت
ژئوپلیتیکی را با
یک ارز قوی مرتبط
میکنند .به همین
دلیل برخی از این
خطر نگرانند که
چین میتواند با
آزاد کردن حجم
گستردهای از اوراق
بهادار خزانهداری
امریکا ،به این کشور
حمله مالی کند و
از این طریق ارزش
دالر را کاهش دهد.
تبعات دیگر این
اقدام میتواند به
این مقوله مربوط
باشد که هزینههای
استقراض دولت
امریکا ،افزایش
خواهد یافت

در حالی ایاالت
متحده حدود
 20درصد از
تولید اقتصاد جهانی را
تشکیل میدهد که بیش
از نیمی از کل ذخایر
ارزی و تجارت جهانی
به دالر است
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نقش محوری
دالر به ایاالت
متحده اجازه
میدهد تا به راحتی
کسری تجاری و بودجه
خود را تأمین کند .این
کشور در برابر بحران
عدم تعادل حساب
سرمایه و تجاری خود را
محافظت کند و وام و
خدمات را به ارز خود
مبادله و تجارت کند

6

