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2021اپریل  07چهارشنبه                                                          نجیب سخی              

 کٔوید نوزده و ختم حاکمیت دالر 

های ذروی میتوانند همدیگر و حتی جهان را    داشتن سالح   در جهان معاصر همه قدرتهای بزرگ ؛با 

بعد آن ،جنگ اقتصادی    رد و باین علت وقوع برخورد مسلحانه محتمل نیست؛اما جنگ س  نابود کنند ؛

رود ؛نقش و مرکزیت دالر در    سالی در گرفته است . حربهٔ مهمی که درین جنگ بکار می  از چند 

 .تبادالت جهانی است 

مریکا که در  اعبدالعزیر بن سعود را باالی کشتی جنگی   ،م روزولت   1۹۴۵در چهاردهم فبروری  

درهر بیرل    مریکائی آرامکو را تأسیس کردند،اشرکت    کانال سوئز توقف کرده بود؛احضار نمود . 

استخرج شده ب  21- 1۸  ،نفت  . ه  سنت  در سال    عرب سعودی میرسید  معاهده  تجدید  1۹۵0این  م 

و آنها قبول    ها،   مریکا و نصف دیگر به سعودی انصف عاید    . پنجاه ،پنجاه میخوانند   که آنرا   گردید،

الر فروخته میتوانند، وامریکائیها امنیت و تداوم  بازار جهانی ،تنها در بدل د   در   کردند نفت شانرا

 .که چنین شد  سعود را تضمین میکند، آلقدرت در خانوادهٔ 

یگانه واحد پولی قابل قبول درخرید نفت    چون نفت به قوهٔ محرکهٔ اقتصاد جهانی تبدیل شده بود ؛دالر 

در ترویج این وضعیت    هست؛و    جهان بود   نفت در  که بزرگترین مولد   قرارداده شد . عرب سعودی،

 . نقش بزرگی انجام داد؛ لهذا دالرحیثیت مرکزی واحد پولی جهان را گرفت 

طال را    دالر با   ۀمریکا تبادلام ،بطور آزاد با طال تبادله میشد.اما در همین سال  1۹7۳دالر تا سال   

ریکا درحقیقت  مااین حرکت    امریکائی ارزش داشت.  دالر  ۳۸یک اونس طال    1۹7۳لغو کرد، که در  

اما حیثیت پول    را پول شناور مینامند ؛   دالر  ،تاریخ  آن   از   که بعد   رسماً دالر را بی پشتوانه ساخت،

مرکزی واحد مقایسه و معیار در تبادالت جهانی را همیشه حفظ نمود؛لهذا هر واحد پولی جهان جهت  

وارد معامله میگردید.این    و بعداً  میبود  دالر یا اقالً قابل تبادله با   و  دالر تبدیل میشد ه مبادله باید اوالً ب

 .داد  قرار مریکا ادراختیار  را همه کشورها  ۀ وضعیت کلید خزان

 . دالر کامالً آزاد و بدون محدودیت شد  نشر  مریکا درادو نتیجه یکی در کوتاه مدت : دست  
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میکرد ! هرگاه    انکاردالر    از تعویض آن با   مریکا نمیخواست،ادراز مدت هر واحدی را که    در

 . امریکا امروز کشوری را تحریم میکند،همین اصل را باالیش تطبیق مینماید 

مریکا بدون هیچگونه مانع و  ابدین ملحوظ    در جهان آنروز بود ،   مریکا بزرگترین اقتصاد ااقتصاد    

بطورغیر  مریکا وغرب درخفا و  ا  اما   میکرد و میکند؛  چاپ و نشر  حدودی پول کاغذی یعنی دالر

یعنی نفت را بمثابهٔ پشتوانه دالر قرار داده بودند . کشور های عرب نفت خیز    ، طالی سیاه  رسمی؛

ذخائر نفتی تمام کشور    . فرانسه و... را داشتند   انگلیس ،  مریکا ، انشاندهٔ    همه حالت مستعمره و دست 

حیث پشتوانه دالر پوند و …  ب  انقالب؛ از نه ایران بعد  های شرقمیانه، منجمله ایران شاهنشاهی ؛اما

این    تلقی میشوند.  تمام  نفوذ غربست ؛زیرا  پاکستان تا سومالی شکارگاه و منطقهٔ  اینجاست کز  از 

 . دارند  تیژی نفتی قراراخدمت ستر مناطق نفت خیز هستند و یا در

ر دادند  دیگران اخطاه  نابود گردید. ب،  دالر بفروشد   از  صدام حسین که میخواست نفت خود را به غیر

مانند    ،که نقشهٔ شرقمیانه را تغیر میدهیم !! لهذا هرجا که نفت است ،آنجا داعش، طالب،سلفی و … ؛

برای اینکه    مریکا وغرب پیاده شده ؛اها نیروهای    گندگی ظاهر میگردند، که به تعقیب آن   مگس دور

گناه را آواره و سرگردان    را ویران کرده و میلیونها انسان بی   کشورها   صدام دیگری پیدا نشود؛

سعودی و... اقمار    ،امارات متحده عرب   ،در حالیکه کویت   لیبیا،  سوریه ،  مانند عراق ،  میسازند ؛

 .مریکا و غرب هستند ابیجان 

  سقوط شوروی سابق را امریکا و غرب ختم تاریخ نامیدند! . لیبرالیزم افراطی سر از گریبان کشید،

ونزویال و ایران و این    باستثنای روسیه ،  ،را تصرف کردند   جهاندر نتیجه تمام مناطق نفت خیز  

که در شروع    علتی ه  سه کشور را در محاصرهٔ اقتصادی و تبلیغاتی کشاندند؛ اما از برخورد مستقیم ب 

 .داری کردند د این نبشته ذکر شد خو

شان مبدل    را به کارخانهٔ تولیدی  م نود فیصد جهان2000  -1۹7۵جهان غرب سرمستانه از سالهای  

در همین    بوسیلهٔ کودتاها ،بغاوتها و … بقدرت نشاندند ؛  درهر کشور  لیبرال بومی را  کردند. قشر

 : دوران مستی و کامگاری غربیها دو اشتباه بزرگ را مرتکب شدند 

 : در  اول  ارزش  را  قانون  کاپیتالیزم  کرده  اقتصاد  بیرون  اش  ثابت  وضعیت  انبساطی  ،از   آنرا 

(spéculation )  ساختند . 

 .چین را بحیث یک نیروی نو خیز و جوان در نظر نگرفتند  دوم : 

اشتباه اول چنانست ،که متاعی را بقیمت کاه ماش در بنگله دیش ،مراکش ،هند و یا چین تولید کردند   

  عرضه نمودند. مثالً:اولین هایفونهای اپل در ،  اروپا تولید شده باشد   نرا معادل ارزشی که درآ ، و  
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دالر قیمت داشت. درین مثال    700بازار ه  ید میگردید . یک هایفون پنج دالرتمام میشد؛اما بچین تول

  شود در   دالر می 20دالر،که مجموعاً  5قیمت جریان  دالر،10ارزش اضافی    ،دالر  ۵ش حقیقی  رزا

دالر از    ۶۸0آن ارزش انبساطی یا مجازی است ، یعنی این رقم    ۶۸0دالر ،700حقیقت از جملهٔ   

دالر  20معادل    ،شی که در چین در وجود هایفون خلق شدهرزهیچ عینیتی نمایندگی نمیکند ؛زیرا ا

 .مین جهانی بودن دالر عرضه شده است ه  دالر کامالً در خالٔ بوده و متکی به ۶۸0است ؛ 

و وارد کردند از بیست تا صد برابر ارزش    هر متاعی را که در جهان سوم و عقب مانده تولید 

که دو اصطالح اقتصاد حقیقی و مجازی از همین    ش مجازی و انبساطی بآن افزودند،اصلی،ارز

مریکا وغرب  ا  م پی آمد همین تراکم اقتصاد مجازی در200۸واقعیت سر چشمه میگیرد . بحران  

زخم ناسور    صدها میلیارد دالر مرهم بندی کردند؛اما این بحران مانند   بود؛این بحران را با نشر مجدد 

در برابر طال واقعاً نماینگر بحران شدید   رود؛بحدیکه امروز ارزش دالر  پیشتر می  یش و روز پ هر

 . مالی در کاپیتالیزم لیبرال است 

دالر قیمت دارد !، یعنی   1۸۴۵اونس  دالرارزش داشت ؛امروز هر۳۸اونس طال  هر  1۹7۳در سال  

در    ت دیگر هر گرام طال م افزایش یافته است. به عبار2020تا    1۹7۳فیصد از    ۴۸۵۵قیمت طال  

دالر می ارزد .در حقیقت دالر در   ۶1٫2۹و امروز یک گرام آن    دالر ارزش داشت ،  1٫2۶آنروز 

 .فیصد نزول کرده است  ۴۸۶0ظرف کمتراز پنجاه سال 

شاید کٔوید    بحران کٔوید این وضعیت خیلی سریع شده :  سقوط دالردر برابر طال همچنان ادمه دارد؛با

 .در خود نهان داشته باشد  سامانهٔ یک بحران سرتاسری را نوزده اسباب و 

گفتند :چین برای ما بوت،جاکت،چتری و تکری میسازد و ما    ها  م غربی1۹۹0درسال    اشتباه دوم :

م چین  2020برایشان کامپیوتر ،ستالیت )قمر مصنوعی( وطیاره ارسال میکنیم . سی سال بعد در

در سه شعبهٔ تکنالوژی اعلی ،یعنی هوشیاری مصنوعی    میسازد؛عالوه بر اینکه بوت ،چتری و چنبل  

را در    جهانی این سه فن ،آینده ساز   رهبری و ابتکار،    5G،تولید درون )پرندهای بی سرنشین ( و  

 .! دست دارد 

م بانترنت وصل شده است.تحرک و نیروی  1۹۹۴بار در سال    قابل ذکر است که چین برای اولین 

را    پژوهش حیرت انگیز است ؛لهذا این سرعت عمل میتواند چهرهٔ جهاندر تجسس و    این کشور

 .تغیر بدهد 

المللی پول شناخته شد، که در  ذخیره صندوق بین   م یوهان چینی رسماً بحیث واحد 201۵در سال  

رو قرار گرفت . این تحوالت از صحت اقتصاد  یوسطح پولهای معیاری جهان مانند :دالر ،پوند ،
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 . کنند چین نمایندگی می

یک ارز بین المللی  ه  م تبادلهٔ یوهان چینی با دالر آزاد شد، یعنی پول چین ب 201۶و  201۵در سالهای  

 .تبدیل گردید 

وارد    امیلیارد دالر از امریک120امریکا صادر کرده و  ه  میلیارد دالر ب۵۳۹م   201۸چین در سال  

 . بود  م این رقم به نفع چین چهار برابرشده 201۹نموده بود . در سال  

که خودش در    آسیا)آسین( را تشکیل داد،  - م چین منطقهٔ تبادل آزاد بحرکاهل  2020دسامبر    1۵در  

مریکا و  ارا احتوا میکند ، که در آن نه    نفوس جهان   مرکز آن قرار دارد . این اتحادیه سی فیصد 

در بطن آسیان    است.نه؛اروپا سهم دارند . هدف عمدهٔ آن ختم حاکمیت دالر بحیث واحد تبادلهٔ جهانی  

 .معامالت بر مبنای دالر صورت نمیگیرد 

کٔوید نوزده استعمال نفت و گاز زیر سوال رفته    از  شدن اقلیم جهانی و مخصوصاً بعد   بعد از گرم 

 .است.؛زیرا مستقیماً به موجودیت حیات و انسانیت در روی زمین برمیخورد 

تصاحب    رضاه  بزور یا ب  غرب در روی زمین ؛ مریکا و  افیصد منابع فوسیلی انرژی را  ۹0در حدود  

اند ، که استعمال افراطی آن حیات درسطح زمین را تهدید میکند ؛لهذا جهش بزرگی بسوی  کرده

 .حال تکوین است   های قابل تجدید در   انرژی

یکبار دیگر چین درین میدان پیشتاز بوده مخصوصاً در ساختمان بطریهای موتربرقی در صف اول  

لهذا ما   خورده شده؛  ها چنین استدالل میکنند ،که صنایع نفتی ضد اقلیم و دورانی  چینقراردارد.  

  جمله موتر های تیزرفتار برقی را.   و از  محکوم هستیم باینکه تکنالوژی برقی را انکشاف بدهیم ! 

موقعیت    نتیجه ارزش و   دیگر اهمیت پطرول و در   چنانچه فن موتر برقی سازی چین عام گردد؛

صحبت می کنیم در حال    این وضعیت همین لحظه که ما   و   دالر؛بطور کامل مضمحل خواهد شد،

 ! قوام است .شاید قرن بیست ویکم قوس صعودی در تحول انسان بپیماید  تدوین و 

گذاری   ه  سرمای  یک قیمت اختصاصی وه  یعنی خرید نفت ب  ایران ،  -تجارتی ؛چین    عقد قرارداد  

  از   زیرا  صنایع ایران ؛  پنج سال دراقتصاد و  درظرف بیست و   الری چین؛معادل چهار صد ملیارد د 

پنجاه سالهٔ صدور نفت عرب    یا قرارداد   تبادالت ایران چین و روسیه دالر استعمال نمیشد و  قبل در

 .چین ،که در آن واحد تبادله شاید یوهان چینی باشد ه سعودی ب

واژگونه کرده؛ باید بدانیم که سرنوشت    ن را این تحوالت ساختمان ونقشه های ژیوستراتژیک جها 

نه دیگر مهره های شناخته شده شرق   و بازماندگان احمدشاه مسعود، نه ؛گلبدین ،طالب ، را  ملت ما 

 !  رقم خواهد زد   جریان است ؛  که در  بلکه همین بازی ستراتیژیک ،  و غرب تعین و ترسیم میکنند؛
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که با دستورات سابقه قطع عالقه کرده ؛تکامل و تحول  های پیشرفت چین آنست ،    یکی از برازندگی 

بلکه آنرا در پالن ،نقشه و تعین خط پیشرفت باساس احتیاج جامعه    را در بازار آزاد جستجو نمیکند ؛ 

  ۀ تالش برای ترد فقر و بهبود وضع اقتصادی جامع   در آن بحث ایدیالوژی مطرح نبوده ،  می بیند؛

 .انسانی علویت دارد 

 

 !      انتهی

 

 


