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Governments commonly use economic sanctions to influence or weaken other countries’ pol-
icies. The United States employs the hegemony of dollar, as an international currency, and the 
international payment system, SWIFT, to follow its strategic aims of defensive economy and 
economic war. One of the most powerful economic tools is to cut a country’s access to SWIFT. 
America has turned SWIFT as an economic tool against other countries. Accordingly, this study 
seeks to find out what measures have been taken by the international governments, in particular 
Iran, to combat against the unilateral sanctions enforced by America. To answer the question, a 
descriptive-analytical method was used to investigate the performance of the international gov-
ernments affected by sanctions, cryptocurrency, and alternative payment systems. The findings 
showed that America’s misuse of the financial international tools has resulted in de-dollariza-
tion, and creativity in employing alternative payment systems, which by its own account has 
resulted in regional monetary systems. 
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــا تضعیــف اقدامــات سیاســی خــود و  ــر ی ــرای تأثی دولت هــا اغلــب از تحریم  هــای اقتصــادی ب
ــی  ــوان ارز بین  الملل ــی دالر، به عن ــکا به واســطۀ هژمون ــد. آمری ســایر کشــورها اســتفاده می کنن
ــی بین بانکــی(،  ــی ارتباطــات مال و سیســتم پرداخت هــای بین  المللــی ســوئیفت )جامعــۀ جهان
ــک  ــاط ی ــع ارتب ــت. قط ــادی اس ــگ اقتص ــی و جن ــاد دفاع ــتراژیک اقتص ــداف اس ــال اه به دنب
کشــور از شــبکۀ ســوئیفت یکــی از قدرتمند  تریــن ســاح  های اقتصــادی اســت. آمریــکا 
ســوئیفت را بــه ابــزار جنــگ اقتصــادی علیــه کشــورهای هــدف تبدیــل کــرده اســت. پرســش 
ــکا  ــۀ آمری ــای یک جانب ــر از تحریم  ه ــای متأث ــی دولت ه ــۀ بین  الملل ــت: جامع ــن اس ــه ای مقال
ــد؟  ــه اقدامــات یک  جانبــه اتخــاذ کرده  ان ــا این  گون ــه ب ــرای مقابل ــران چــه تدابیــری ب ــژه ای به وی
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بــه روش توصیفــی و تحلیلــی، عملکــرد بین  المللــی دولت هــای متأثــر 
ــه  ــد ک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــن، ای ــت جایگزی ــای پرداخ ــا و ابزاره ــۀ ارزه ــم و مطالع از تحری
سوء اســتفادۀ آمریــکا از ابزارهــای بین  المللــی مالــی و تســلیحاتی کــردن آن هــا باعــث اجــرای 
سیاســت  های دالرزدایــی و ابتــکارات و بســترهای پرداخــت جایگزیــن و منطقــه  ای شــدن نظــام 

پولی بین  المللی شده است.
.F51 ،F53 ،K33 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه 
در حــوزۀ روابــط بین  الملــل، هژمونــی مســتلزم ترکیبــی از ســلطه و رضایــت اســت. ایــن امــر بــر قــدرت 
ــتوار  ــا1 اس ــام ارزش ه ــل نظ ــی تحمی ــه توانای ــن ب ــا و همچنی ــع و بازاره ــل مناب ــرل کام ــی و کنت نظام
اســت )Gramsci, 1996, pp. 1948-1951(. بــا ایــن حــال، قبــًا کیندلبرگــر )1973( ادعــا کــرده بــود کــه 
رهبــری یــک کشــور بــرای ثبــات یــک »رژیــم پولــی بین  المللــی«2 ضــروری اســت. ایــن تصــور در اســاس 
ــال 2019م،  ــان س ــت. در پای ــی اس ــی مبتن ــی بین  الملل ــتم پول ــک سیس ــات هژمونی ــای ثب ــر نظریه ه ب
ذخایــر ارزی جهــان تقریبــاً 62 درصــد بــه دالر و 20 درصــد یــورو نگهــداری می  شــد. ایــن واقعیــت کــه 
ایــاالت متحــده حجــم زیــادی از ذخایــر پولــی جهــان را منتشــر می  کنــد، بــه آن هــا اجــازه می  دهــد از 

  .)Amato & Fantacci, 2020, p. 96( ــی« برخــوردار و منتفــع  باشــند ــژۀ بین  الملل »حــق وی

ــوا بیــن واحدهــای  ــوازن ق ــی بین  المللــی و ت همان طــور کــه تاریــخ نشــان می  دهــد، سیســتم پول
ــی  ــادی و نظام ــبی اقتص ــت نس ــی اهمی ــاک پیش  بین ــواره م ــورها، هم ــل کش ــی در داخ ــول مل پ
کشــورهای منتشــرکنندۀ مربوطــه )کشــورهای منتشــرکنندۀ آن ارز( بــوده اســت. کافــی اســت به یــاد 
ــور رســمی سیســتم  ــد به ط ــتاندارد طــای کاســیک )1870ـ191۴(3 هرچن ــه اس ــه چگون ــم ک آوری
پولــی بــود کــه در هیچ یــک از کشــورهای عضــو قــرار نگرفتــه بــود و در هیچ یــک از کشــورهای عضــو 
 Amato &( ــرد ــتفاده می  ک ــی اس ــوان ارز بین  الملل ــد بریتانیــا به عن ــع از پون ــود، درواق ــز نب متمرک

.)Fantacci, 2012, pp. 159-173

ــا  ــور بریتانی ــی و کش ــز مال ــعه یافته  ترین مرک ــدن توس ــه لن ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــاً ب ــن عمدت  ای
ــود.  ــان ب ــوری جه ــن امپرات ــن قدرتمندتری ــن ســطح ســرمایه  گذاری  های خارجــی و همچنی ــا باالتری ب
ــتاندارد  ــک اس ــده »ی ــتفاده و پذیرفته ش ــورد اس ــی م ــتم بین  الملل ــی دوم، سیس ــگ جهان ــس از جن پ
مبادلــۀ طــا«۴ بــود )1958ـ1971(؛ بــا ایــن واقعیــت کــه مشــخصه اش ایــن بــود کــه تمــام ارزهــا بــه 
ــرای اســتاندارد  ــا آنچــه ب ــود. در مقایســه ب دالر تبدیــل می  شــد و فقــط دالر قابــل تبدیــل بــه طــا ب
ــا  ــر ط ــی و ذخای ــارات بین  الملل ــن اعتب ــه دارای باالتری ــوری ک ــاد، کش ــاق افت ــیک اتف ــای کاس ط
ــای  ــت در موافقت نامه  ه ــش دالر به صراح ــال، نق ــن ح ــا ای ــد. ب ــی ش ــده ارز بین  الملل ــود، تأمین کنن ب
برتــون وودز5 تدویــن شــده بــود. در پایــان دهــۀ 60، بــا توجــه بــه عــدم امــکان سیســتم اســتاندارد طــا 
ــرای حفــظ  ــکا ب ــای آمری ــی از یــک طــرف و جنــگ ســرد و رؤی ــرای تأمیــن مال )به طــور هم زمــان( ب
قــدرت برتــر جهــان از طــرف دیگــر مشــخص شــد کــه پــس از ایــن تبدیل  پذیــری طــا غیرقابــل دوام 
و اجراســت. در ایــن راســتا می تــوان اســتدالل کــرد کــه ایــاالت متحــده مجبــور بــه ایجــاد یــک رژیــم 

1. A system of values
2. An international monetary regime
3. The classical gold standard 
4. A gold exchange standard
5. Bretton Woods Agreements
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پولــی ســازگار بــا جنــگ و توســعۀ ملــی بــود کــه بــر ایــن اســاس هــم آن را ترویــج و حمایــت کــرد 
ــده(  ــاالت متح ــه )ای ــور خارج ــال 1988م، وزارت ام )Fantacci & Gobbi, 2018, pp. 93-112(. در س
مقالــه ای بــا عنــوان »فنــاوری و حاکمیــت« منتشــر کــرد. ایــن مقالــه پیش بینــی تغییــرات اساســی در 
ــۀ  ــید. مقال ــر می  کش ــی را به تصوی ــوآوری تکنولوژیک ــط ن ــی« توس ــی بین  الملل ــی و مال ــتم پول »سیس
ــوا در  ــوازن ق ــر شــکل و ت ــه تغیی ــت ب ــی درنهای ــن تغییرات ــن احتمــال را بررســید کــه چنی ــور ای مزب

 .)Wriston, 1988, pp. 67 & 63-75( ــد ــی می  انجام ــاس جهان مقی

از زمــان پایــان اســتاندارد تبــادل طــا و آغــاز »سیســتم غیربین  المللــی پــول فیــات«6، دالر به عنــوان 
پــول بین  المللــی دو فاکتــو7 )کــه هنــوز رســماً شناســایی نشــده اســت( شــناخته می  شــود. ایــن واقعیــت 
کــه کشــوری می  توانــد ارز بین  المللــی منتشــر کنــد، دارای امتیــازات زیــادی بــرای آن اســت. امــا تقریبــاً 
به صــورت اجتناب  ناپذیــر آن کشــور را بــه کســری )موازنــۀ تجــاری(  شــدید حســاب جــاری خــود ســوق 
می  دهــد. همان طــور کــه مشــهود اســت، کســری )موازنــۀ تجــاری(8 ایــاالت متحــده برابــر مــازاد تجــاری 
بــزرگ چیــن اســت. تقریبــاً به نظــر می  رســد چیــن در وضعیــت مشــابهی بــا بریتانیــا در ســال 1870م 
و ایــاالت متحــده در ســال 19۴5م )کشــوری بــا بیشــترین مــازاد تجــاری( قــرار دارد. اگــر شــباهت  های 
بســیاری هســت، تفاوت  هایــی نیــز وجــود دارد. به طــور کلــی در »سیســتم  های پولــی بــا پشــتوانۀ کاال«، 
ماننــد اســتاندارد بین  المللــی طــا، کشــوری کــه مــدام مــازاد تجــاری دارد، ذخایــر زیــادی از کاال را نیــز 
در اختیــار دارد. بنابرایــن بــا در اختیــار داشــتن بخــش بزرگــی از ذخایــر کاال، بــه نامــزد اصلــی تصــدی 

.)Eichengreen, 1987( ــل می  شــود ــی تبدی نقــش ناشــر ارز بین  الملل

در رژیــم پولــی فیــات9، هنگامــی کــه کشــوری »مــازاد تجــاری ســاختاری«10 را نشــان می  دهــد، 
ــی  ــا دارایی هــای موجــود در آن، یعن ــی« )ی ــول بین  الملل ــر واحــد ارزی کشــور منتشــرکنندۀ پ »ذخای
بدهــی عمومــی ایــاالت متحــده( را جمــع می کنــد. ایــن امــر بــا توجــه بــه اینکــه کشــور منتشــرکنندۀ 
ــان  ــاری11 در جه ــازاد حســاب ج ــن م ــه دارای باالتری ــاالت متحــده( و کشــوری ک ــی )ای ارز بین  الملل
ــاال  ــا آنچــه در ب ــاوت ب ــی ســاختاری متف ــه پویای ــر وابســته اند، ب ــه یکدیگ ــن(، به شــدت ب اســت )چی
توصیــف شــد، منجــر می  شــود. اســتفادۀ چیــن از واحــد پولــی خــود و سیســتم پرداخــت بین  المللــی 

6. The international non-system of fiat money
7. By the dollar as the de facto international currency
8. Deficit
9. A fiat money regime
10. A structural trade surplus

11. در علم اقتصاد، حساب جاری کشور به یکی از دو بخش تراز پرداخت های آن اطاق می شود. بخش دیگر حساب سرمایه نام دارد. حساب 
جاری مشتمل است بر تراز تجاری، درآمد خالص اولیه )دریافتی ها از سرمایه گذاری خارجی منهای پرداخت ها به سرمایه گذاران خارجی( و 
نقل وانتقال های نقدی خالص که در دوره ای خاص اتفاق افتاده باشد. توازن حساب جاری یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور است. 
جزء دیگر خروج سرمایۀ خالص نام دارد. مازاد توازن حساب جاری به این معناست که ارزش خالص دارایی های خارجی در مدت مورد نظر رشد 
کرده، اما کسری توازن حساب جاری نشان از کاهش آن دارد. در این محاسبات پرداخت های دولتی و خصوصی محاسبه می شود. از آنجا که کاال 

.)https://fa.wikipedia.org/wiki( و خدمات معموالً در دورۀ جاری مصرف می شود، به این حساب، حساب جاری گفته می شود
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و توســعۀ آن می توانــد راهــی بــرای کاهــش ایــن روابــط بــزرگ مالــی باشــد. در یــک بافــت چندقطبــی 
ــا نوعــی »جنــگ ســرد جدیــد« مشــخص می  شــود، ممکــن اســت شــاهد »فراینــد  بین  المللــی کــه ب
ــد  ــوع می  توان ــن موض ــیم. ای ــتراتژیک« باش ــای اس ــد و دارایی  ه ــای تولی ــدد زنجیره  ه ــازی مج بومی س

رونــد تدریــج »دالرزدایــی سیســتم پرداخــت« را تقویــت کنــد. 

سیاســت  های تحریمــی آمریــکا هزینه  هــای اســتفاده از دالر را افزایــش می  دهــد و درنتیجــه 
ــت.  ــد داش ــر خواه ــت دالر تأثی ــر وضعی ــدت ب ــاالً در درازم ــد و احتم ــویق می کن ــی را تش دالرزدای
ــث  ــت باع ــن اس ــردد، ممک ــت دالر گ ــف جذابی ــث تضعی ــا باع ــد از تحریم  ه ــتفادۀ بیش ازح ــر اس اگ
ســوق یافتــن بیشــتر دولت  هــا به ســمت ارزهــای دیگــر شــود. ســرانجام ممکــن اســت ایــاالت متحــده 
توانایــی خــود را در اســتفاده از ســاح دالر و سیســتم پرداخــت محدودتــر کنــد.  اگــر این چنیــن باشــد، 
ــتفاده از  ــرای اس ــود ب ــای خ ــی در تصمیم  گیری  ه ــت  گذاران آمریکای ــه سیاس ــود ک ــد ب ــه خواه عاقان
ــرم فشــار  ــوان اه ــه به عن ــی ک ــای مال ــد. تحریم ه ــاط کنن ــاالت متحــده بیشــتر احتی ــی ای ــدرت مال ق
ــا اســتفادۀ بیش ازحــد ممکــن اســت اثر  بخشــی خــود را از  ــان خارجــی اعمــال می  شــود، ب ــر مخالف ب
دســت دهــد و تضعیــف شــود. امــروزه دالر به عنــوان واســطۀ مبادلــه، واحــد حســاب و ذخیــرۀ ارزش12، 
یکــی از پرکاربردتریــن واحدهــای پولــی در بیــن همــۀ ارزهــای دیگــر ماننــد یــورو، یــن و رنمینبــی در 

ــت.  ــی اس ــتم ارز بین  الملل سیس

ــۀ واحــد حســاب )واحــد  ــی به منزل ــی هژمونیــک اســت کــه هم زمــان و در ســطح بین  الملل ارز زمان
محاســبه(، وســیلۀ تســویۀ  حســاب و ذخیــرۀ دارایــی اســتفاده شــود. ارزی کــه به عنــوان »واحــد خالــص 
ــرۀ  ــی ذخی ــه دارای ــوری ب ــردد، ف ــا«13 وضــع می  گ ــایر ارزه ــن »ارزش اســمی س ــرای تعیی محاســبه« ب
ضــروری همــۀ کشــورها تبدیــل می  شــود و آن هــا می پذیرنــد کــه بــه آن ارز بدهــی دارنــد و درنهایــت 
آن ارز وســیله  ای بــرای پرداخــت و تســویۀ حســاب قراردادهــای منعقدشــده می  شــود. بنابرایــن همــواره 
ثبــات توانایــی آن ارز نیــز در معــرض مخاطــرات عمومــی قــرار می  گیــرد. افــزون بــر ایــن، ممکــن اســت 
چیــن، روســیه و ســایر اعضــای بریکــس بــه دالرزدایــی از سیســتم پولــی بین  المللــی عاقه منــد باشــند.   

ــات  ــات«1۴، جریان ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــاب فن ــی، »انق ــای اینترنت ــور فعالیت  ه ــد و ظه رش
ــی اســت.  ــی شــدن مال ــدی از جهان ــی آغازگــر دورۀ جدی ــاوری و آزادســازی ســرمایه  های بین الملل فن
ــا تهدیــدی( را پیــِش روی  ــه همتــا15 چالشــی )ی اختــراع بیت کویــن و پــول نقــد الکترونیکــی همتــا ب

12. Store of value
13. The par values of other currencies
14. The revolution in information and communication technologies (ICT)
15. A peer-to-peer electronic cash

سیستم همتا به همتا شبکه ای متشکل از کامپیوترهاست که از ساختاری توزیع شده تبعیت می کنند و از طریق اینترنت به یکدیگر متصل 
می شوند. فایل ها بدون نیاز به سرور مرکزی بین این کامپیوترها به اشتراک گذاشته می شود. درواقع هر کامپیوتر در شبکۀ همتا به همتا به طور 

    .)https://isignal.ir( هم زمان هم یک سرور و هم کاربر است
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ــه دور زدن  ــادر ب ــا ق ــه همت ــا ب ــد الکترونیکــی همت ــول نق ــاده اســت. پ هســتۀ سیســتم پرداخــت نه
ــا دالر  ــت ب ــت رقاب ــا و درنهای ــازۀ دولت  ه ــدون اج ــی ب ــای سیاس ــور از حوزه  ه ــی، عب ــتم بانک سیس
آمریــکا بــرای بــرای هژمونــی پولــی و اقتصــاد جهانــی اســت. بیت کویــن به عنــوان پاســخی بــه بحــران 
ــانات شــدید  ــن حــال، نوس ــا ای ــه اســت. ب ــی توســعه یافت ــی بین  الملل ــوِد ارز واقع ــی و نب ــی جهان مال
ــیار  ــی بس ــاب  های بین الملل ــویۀ  حس ــرای تس ــیله  ای ب ــوان وس ــی آن را به عن ــردش واقع ــن گ بیت کوی
مختــل کــرده و در عــوض اســتفاده از آن را به عنــوان دارایــی مالــی ســوداگرانه تشــویق کــرده اســت. 
ــول  ــادل پ ــۀ مع ــا ارائ ــتیبل کوین17 ب ــام اس ــه ن ــای رمزنگاری شــده16 ب ــدی از ارزه ــون نســل جدی اکن
نقــد دیجیتالــی وابســته بــه ارز اصلــی ملــی یــا یــک ســبد ارزی یــا دارایــی، می  توانــد بــر ایــن مشــکل 
غلبــه کنــد. بنابرایــن اســتیبل کوین ها مزایــای پــول رایــج بانــک )از نظــر ثبــات ارزش18( را بــا مزایــای 
ارزهــای رمزنگاری شــده )از نظــر عــدم واســطه  گری بانکــی و درنتیجــه حفــظ حریــم خصوصــی بیشــتر 
ــی  ــبکۀ اجتماع ــال 2019م، ش ــد. در س ــب می  کن ــا( ترکی ــوۀ تراکنش  ه ــای بالق ــش هزینه  ه و کاه
ــا همــان ارز دیجیتــال فیســبوک در اوایــل ســال 2019م  ــروژۀ لیبــرا ی ــوک اعــام کــرد کــه پ فیس ب
ــاوری،  ــا )فن ــایر بخش ه ــت و س ــتم پرداخ ــی سیس ــران اصل ــر بازیگ ــا دیگ ــیومی ب ــاد کنسرس ــا ایج ب
ــتیبل کوین  ــک اس ــتن ی ــم انداز داش ــود. چش ــی می  ش ــدازی و معرف ــرمایه گذاری( راه ان ــات و س ارتباط
از ســوی شــبکۀ اجتماعــی موجــود بــا چنــد میلیــارد کاربــر، باعــث واکنــش فــوری مقام هــای دولتــی، 
ــرای  ــوه   ب ــدی بالق ــا تهدی ــد. آن ه ــان ش ــر جه ــی در سراس ــای نظارت ــزی و مقام ه ــای مرک بانک  ه
حاکمیــت پولــی و صاحیــت مالــی و بی ثبــات شــدن اقتصــاد دنیــا احســاس کردنــد. ازایــن رو پــروژۀ 
ــا  ــره ب ــال مذاک ــوک در ح ــت و فیس ب ــداده اس ــاق رخ ن ــن اتف ــوز ای ــاد و هن ــق افت ــرا19 به تعوی لیب
ــدازی شــده اســت.  قانون گــذاران اســت. امــا طرح  هــای مشــابهی از ســوی ســایر سیســتم عامل ها راه  ان

ایــن مقالــه بــه دانــش و درک مــا از سیســتم ارزی بین  المللــی بســیار کمــک می  کنــد و همچنیــن 
درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه چگونــه هژمونــی دالر آمریــکا و سیســتم ارزی بین  المللــی 

در معــرض تهدیــد اســت. 

ــا حداقــل دو ابرقــدرت نظامــی  ــه چندقطبــی ب ــدون شــک در دنیایــی کــه در حــال بازگشــت ب ب
دیگــر )غیــر از آمریــکا( اســت، سیســتم پولــی بین  المللــی نیــز تحــت تأثیــر تغییرهــای عمــده  ای قــرار 

16. Cryptocurrencies
17. Stablecoin
18. In terms of stability of value

19. ارز دیجیتال فیس بوک خود را این گونه معرفی می کند: »یک ارز و زیرساخت جهانی برای میلیاردها نفر«. فیس بوک می خواهد با ارائۀ 
یک ارز دیجیتال جهانی که مبتنی بر فناوری باک چین )زنجیرۀ بلوکی )Blockchain( سیستمی برای ثبت وضبط داده هاست( است، 
نقل وانتقال پول به سراسر جهان را برای همۀ مردم دنیا فراهم کند؛ به طوری که این فرایند به سادگِی ارسال ایمیل انجام شود. این غول 
شبکه های اجتماعی قصد دارد این ارز دیجیتال را روی فیس بوک، واتس اپ و اینستاگرام راه اندازی کند که مجموع کاربران آن ها به بیش از 

  .)https://arzdigital.com/facebooks-libra-cryptocurrency( 2میلیارد نفر می رسد
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ــی  ــتم  های بین  الملل ــد ارزی و سیس ــم جدی ــد دارد مفاهی ــن قص ــه همچنی ــن مقال ــت. ای ــد گرف خواه
را کــه در تقابــل بــا دالر آمریــکا بــوده، تبییــن کنــد؛ همچنیــن بــه ایــن موضــوع بپــردازد کــه نحــوۀ 
ــه  ــا را ب ــی دولت  ه ــران دالر و برخ ــت کارب ــن اس ــده ممک ــاالت متح ــی ای ــت خارج ــات و سیاس اقدام
ــد  ــا بای ــود و دولت ه ــد ب ــر خواه ــده هزینه ب ــتفاده از ارز دالر در آین ــداوم اس ــه ت ــاند ک ــه  ای برس نتیج
به دنبــال اجــرای سیاســت  های ضــددالر و سیســتم  های پرداختــی باشــند کــه بــرای کاهــش وابســتگی 
آن هــا بــه دالر طراحــی شــده اســت. به ویــژه در ایــن پژوهــش بــر ایــن موضــوع تمرکــز شــده اســت 
کــه اســتفاده از اســتیبل کوین  ها بــرای اهــداف راهبــردی و نظامــی در حــال توســعه اســت و از چنیــن 
ــوان به عنــوان  ــا ســایر نظام  هــای پرداخــت الکترونیکــی جایگزیــن، می  ت ابزارهــای پرداختــی، همــراه ب
وســیله  ای بــرای دور زدن تحریم  هــای اقتصــادی و درنهایــت به عنــوان چالــش در مقابــل هژمونــی دالر 

ــی بین  المللــی اســتفاده کــرد. ــکا در نظــام پول آمری

ــا  ــه ب ــزار مقابل ــۀ اب ــزی به مثاب ــک مرک ــال بان ــای دیجیت ــادی، ارزه ــای اقتص ــان تحریم  ه در زم
ــر سیســتم پرداخت هــای بین  المللــی ســوئیفت نقــش مؤثــری ایفــا می  کنــد.  جنــگ اقتصــادی در براب
همچنیــن انــواع ابتــکار و بســترهای پرداخــت جایگزیــن در جبهه  هــای مختلــف چیــن، روســیه، ونزوئــا 
ــوان  ــه به عن ــه ک ــرار گرفت ــوئیفت ق ــر س ــی در براب ــی بین  الملل ــام پول ــدن نظ ــه  ای ش ــران و منطق و ای

ابــزار مؤثــر تحریــم در اختیــار آمریــکا و متحدانــش بــوده اســت.

ــی  ــتم بین  الملل ــا در سیس ــایر نوآوری  ه ــتیبل کوین و س ــی اس ــارۀ چگونگ ــه، درب ــن مقال در ای
ــه  ــدت ب ــه بش ــده )ک ــاالت متح ــی ای ــدرت نظام ــی و ق ــی پول ــد هژمون ــه می  توانن ــا ک پرداخت  ه
ــد، بحــث  ــد کنن ــرل سیســتم پرداخت  هــا وابســته و متکــی اســت( را تهدی اشــکال اقتصــادی و کنت

شــده اســت. 

2. رابطۀ تحریم  ها و سیستم پرداخت بین  المللی

2ـ1. سیستم پرداخت  ها به عنوان ابزار دفاعی و جنگ
ــگ  ــی و جن ــاد دفاع ــتۀ اقتص ــه دو دس ــگ را ب ــاد جن ــال 1989م اقتص ــرک20 در س ــوبیک و ورک ش
ــا به کارگیــری ابزارهــا و روش هــای اقتصــادی  ــاً ب ــد. اقتصــاد دفاعــی عمدت اقتصــادی21 تقســیم کردن
در مســائل دفــاع ملــی ســروکار دارد. ایــن شــاخه به طــور خــاص بــه تحلیــل راه حل هــای جایگزیــن 
ــردازد.  ــداف می پ ــن اه ــرای ای ــع ب ــع  آوری مناب ــیج و جم ــا بس ــراه ب ــی هم ــداف دفاع ــرای اه ب
ــه  ــای اختصاص یافت ــی هزینه  ه ــی و عموم ــی کل ــه بررس ــول ب ــادی معم ــاع اقتص ــل دف تجزیه وتحلی
ــردازد. در عــوض، جنــگ اقتصــادی شــاخه  ای اســت کــه اســتفاده  ــه تولیــد و توســعۀ ســاح می  پ ب
ــگ  ــز جن ــی متمای ــد. ویژگ ــه می  کن ــتراتژیک را مطالع ــداف اس ــرای اه ــادی ب ــاح  های اقتص از س

20. Shubik and Verkerke 
21. Defense economics and economic warfare
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اقتصــادی، برخــاف اقتصــاد دفاعــی، ایــن اســت کــه ایــن جنــگ منحصــراً بــر اســتفاده از ســاح  های 
اقتصــادی ماننــد تحریم  هــا، کارتل  هــا و ممنوعیت هــا22 و 23 متمرکــز اســت. به طــور خــاص، قابلیــت 
ردیابــی شــبکۀ پرداخت  هــای جهانــی2۴ بــه ایــاالت متحــده اجــازه می  دهــد اطاعاتــی را جمــع  آوری 
ــال های  ــد. در س ــتفاده کن ــا اس ــی از آن ه ــف اقتصــاد دفاع ــای مختل ــد در زمینه  ه ــه می  توان ــد ک کن
ــت  ها  ــی تروریس ــبکه  های مال ــی ش ــرای ردیاب ــردی ب ــزاری کارب ــه  اب ــاً ب ــی عمدت ــن توانای ــر، ای اخی
ــتم  ــت آمده از سیس ــزرگ به دس ــای ب ــل داده  ه ــن، تجزیه وتحلی ــر ای ــزون ب ــت. اف ــده اس ــل ش تبدی
پرداخت  هــا ایــن امــکان را می  دهــد اهــداف اســتراتژیک اقتصــادی ســایر کشــورها شناســایی 
ــی گــردد. در خصــوص جنــگ  ــا دقــت بســیاری ردیاب ــزات ب شــود و روش  هــای تأمیــن کاال و تجهی
اقتصــادی، اســتفاده از سیســتم پرداخــت کارآمدتریــن روش بــرای تحریــم و ممنوعیت  هاســت. 
ــن ســاح  های  ــی یکــی از قدرتمندتری ــک کشــور از سیســتم پرداخت  هــای بین  الملل ــاط ی قطــع ارتب
ــم،  ــورهای متخاص ــا کش ــی ب ــاری و مال ــط تج ــتن از رواب ــر بازداش ــزون ب ــرا اف ــت؛ زی ــادی اس اقتص
ــا  ــی را ب ــای بین  الملل ــتم پرداخت  ه ــا سیس ــاط ب ــد ارتب ــور  های فاق ــان کش ــادی می ــط اقتص رواب
متحدانشــان نیــز به شــدت دشــوار می  کنــد. در حــال حاضــر، بازیگــر اصلــی سیســتم پرداخت  هــای 
ــاالت  ــوذ ای ــه و حــوزۀ نف ــه در حلق ــن الزم اســت کشــورهایی ک ــی ســوئیفت اســت. بنابرای بین  الملل
متحــده نیســتند، سیســتم  های جایگزینــی بــرای دور زدن تحریم  هــا و ممنوعیت هــا، از جملــه 

 .)Farrel & Newman, 2019, pp. 42-79( ــد ــاد کنن ــده ایج ــاالت متح ــای ای تحریم  ه

2ـ2. سوئیفت و سیستم  های در حال شکل  گیری ضدسوئیفت
از اواخــر دهــۀ 1970م، ســوئیفت )انجمــن مخابــرات مالــی بین بانکــی جهانــی25( سیســتمی 
بــرای ارســال و دریافــت پرداخت هــا و پیام هــای تراکنش  هــای مالــی به صــورت اســتاندارد 
)حــدود صــد نــوع فــرم استانداردشــدۀ انــواع پیــام  ( عرضــه کــرده اســت. ســوئیفت در بلژیــک واقــع 
ــود.  ــی اداره می  ش ــی و آمریکای ــاً اروپای ــای عمدت ــیومی از بانک ه ــط کنسرس ــت و توس ــده اس ش
بانک  هــای  و  مالــی مختلــف، دولت  هــا  بانک  هــا، مؤسســات  در میــان مشــتریان اصلــی آن، 
مرکــزی از سراســر جهــان وجــود دارد. در پایــان دهــۀ 1970م، ســوئیفت در بیســت کشــور توســط 
پانصــد شــرکت بــرای تقریبــاً 10میلیــون پیــام در ســال بــه کار رفــت. در ســال 2016م، ســوئیفت 
ــرای حــدود 11000 مؤسســۀ مالــی در سراســر  درمجمــوع بیــش از 6.5میلیــارد پیــام در ســال، ب

.)Bräutigam & Gallagher, 2014, pp. 346-352( ــرد ــادل ک ــان تب جه

22. Sanctions, cartels, and embargos
23. امبارگو: ممنوعیت، جلوگیری از آمدورفت کشتی و هواپیمای یک کشور خارجی در کشور دیگر، منع تجارت، تحریم اقتصادی، محاصرۀ 
شود( اعمال  بخصوصی  کاالی  درمورد  )که  ترابری  یا  بازرگانی  محدودیت  کردن،  اقتصادی  تحریم  کردن،  بازرگانی  منع   اقتصادی، 

  .)https://abadis.ir/entofa/embargo( 
24. Trace the global payments network
25. Worldwide for Society Interbank Financial Telecommunication
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ــای  ــبکۀ پرداخت  ه ــبکه  ای27، ش ــل ش ــتفاده از تجزیه وتحلی ــا اس ــوراماکی26 )2014( ب ــوک و س ک
ــبکه  ــا ش ــاص، آن ه ــور خ ــد. به ط ــل کردن ــا 2013م تحلی ــی 2003 ت ــازۀ زمان ــوئیفت28 را در ب س
ــام  ــد. پی ــی کردن ــوئیفت«29 بررس ــتاندارد س ــت اس ــام پرداخ ــی 103/ پی ــام ام ت ــوع »پی ــرای ن را ب
ــام پرداخــت اســتاندارد  ــی( پی ــال دارای ــه ای31/ انتق ــار مشــتری تک مرحل ــال اعتب ــی 10330 )انتق ام ت
ــتفاده  ــی اس ــاالت اتصــال ســیمی بین  الملل ــرای نقل وانتق ــژه از آن ب ــور وی ــه به ط ــوئیفت اســت ک س
ــاالت  ــرای نقل وانتق ــوئیفت ب ــتم س ــتفاده در سیس ــورد اس ــام م ــترین پی ــام بیش ــن پی ــود. ای می ش
ــارۀ  ــه اطاعــات بســیار مفیــدی درب ــوان ب ــا تجزیه وتحلیــل آن هــا می  ت فرامــرزی مشــتریان اســت. ب
ــت  ــه از جه ــادی، بلک ــر اقتص ــط از نظ ــات نه فق ــن اطاع ــت. ای ــت یاف ــا دس ــوژی32 پرداخت  ه توپول
ــوم می  شــود کــه تراکــم  ــرار گرفتــه اســت. معل ارتباطــات راهبــردی و سیاســی نیــز مــورد توجــه ق
شــبکه تحــت تأثیــرات فصلــی و رویدادهــای ژئوپلیتیــک و اقتصــادی جهانــی اســت. بــا وجــود ایــن، 
ــرات اساســی نداشــته  ــورد بررســی، تغیی ــۀ م ــی 103 در طــول ده ــام ام ت ــوژی شــبکه  های پی توپول
ــه از  ــد ک ــان می  دهن ــزی«33 و 3۴ را نش ــور/ حومه مرک ــاختار مرکزمح ــک »س ــبکه  ها ی ــن ش ــت. ای اس
ســوی گروهــی از کشــورهای شــدیداً به هم متصــل )کشــورهای آمریــکای شــمالی و اروپایــی، روســیه، 
چیــن، هنــد، عربســتان ســعودی، نیوزلنــد، اســترالیا و آفریقــای جنوبــی( و از ســوی گروهــی دیگــر 
ــا کشــورهای متعلــق بــه هســتۀ اصلــی )کشــورهای  ــاً ب ــا ارتبــاط ضعیــف کــه عمدت از کشــورهایی ب
آمریــکای جنوبــی، آفریقــا و آســیای میانــه( ارتبــاط دارنــد، شــناخته می شــوند. ایــن بــدان معناســت 
کــه وابســتگی شــدید اقتصــادی حاشــیه بــه هســته و مرکــز وجــود دارد. از ایــن گذشــته، ایــن امــر 
ممکــن اســت حــوزۀ نفــوذ کشــورهای متعلــق بــه هســته را در صــورت وقــوع درگیــری نشــان دهــد. 
ــر  ــن ام ــدارد. ای ــود ن ــوژی وج ــل توپول ــی از تجزیه وتحلی ــری کل ــکان نتیجه  گی ــال، ام ــن ح ــا ای ب
ــای35  ــات پایاپ ــا معام ــر ی ــای تهات ــۀ توافق نامه  ه ــرد: مبادل ــل صــورت می  گی ــه ســه دلی دســت کم ب

26. Cook & Soramäki
27. By means of network analysis
28. Swift’s network of payments
29. MT103

30. ام تی 103 یک پیام پرداخت استاندارد سوئیفت است که به طور خاص برای نقل وانتقاالت اتصال سیمی/ بین المللی به کار می رود. ام تی 
103 به عنوان یک مدرک معتبر از پرداخت، شامل تمام جزئیات پرداخت مانند تاریخ پرداخت، مقدار، ارز، فرستنده و جزئیات دریافت کننده 

سرویس است.
31. Single Customer Credit Transfer

32. توپولوژی یکی از زمینه های مهم ریاضیات است که از پیشرفت مفاهیمی از هندسی و نظریۀ مجموعه ها مانند فضا، بُعد، اشکال و تبدیات به وجود آمده  
.(https://www.isna.ir/news/99090100376) است. از جنبۀ تاریخی توپولوژی در سال 18۴7م از سوی لیستنگ، یکی از شاگردان گاوس، معرفی شد

33. A core-periphery structure
3۴. در تعریف ساختار مرکزمحور چنین آورده اند: در ساختارهای مرکزمحور، 1. نقاط اتصاالت اصلی به همۀ نقاط اتصاالت اصلی دیگر متصل 
است؛ 2. همۀ نقاط اتصاالت اصلی به حداقل یک نقطۀ اتصاالت حاشیه ای متصل است؛ 3. نقاط اتصاالت پیرامونی به هیچ نقطۀ اتصاالت 

.(Craig & von Peter, 2014) پیرامونی دیگر مرتبط نیست
35. Barter
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بین  المللــی بیــن کشــورها، روش هــای تســویۀ دو و چنــد جانبــه بیــن شــرکت ها و عملیــات گســتردۀ 
شــرکت ها بــرای نگهــداری حســاب های جــاری در بانک هــای واقــع در کشــورهایی کــه دارای 
ــد  ــرش و تعه ــل پذی ــن دالی ــی، مهم تری ــای بین  الملل ــات پایاپ ــر و معام ــد. در تهات ــع تجاری ان مناف
بــه چنیــن موافقت نامه  هایــی، صرفه جویــی در ذخایــر ارزی و هزینه هــای مبادلــه و پرهیــز از 
ــی اســت.  ــای بین  الملل ــکا و دور زدن تحریم ه ــه آمری اســتفاده از دالر به منظــور کاهــش وابســتگی ب
ــد.  ــرل کنن ــاری را کنت ــی حســاب ج ــد پویای ــا بتوانن ــه دولت  ه ــی باشــد ک ــد راه ــن می  توان همچنی
ــترده از  ــور گس ــی به ط ــای بین الملل ــات پایاپ ــر و معام ــرد، تهات ــگ س ــول جن ــه در ط ــی ک در حال
ســوی اتحــاد جماهیــر شــوروی انجــام می شــد، امــروزه بســیاری از کشــورهای آفریقایــی و آمریــکای 
 Humphrey( ــد ــل دارن ــا چیــن تمای ــژه ب ــی به وی ــه اســتفاده از قراردادهــای بین الملل ــز ب ــی نی جنوب

 .)& Michaelowa, 2018, pp. 15-28

تســویۀ  حســاب  توافق  نامه هــای  یــا  شــرکت  ها  پایاپــای  یــا  تهاتــری  معامــات  دربــارۀ 
ــره  ــای ذخی ــاد فض ــی، ایج ــی در نقدینگ ــرای صرفه جوی ــاً ب ــادی اساس ــق اقتص ــرکتی، منط بین ش
ــتفاده از  ــای اس ــری از هزینه  ه ــت جلوگی ــار جه ــتفاده از آن اعتب ــار و اس ــش اعتب ــور افزای به منظ
پــول بانکــی اســت. ســرانجام شــرکت  های صادرکننــدۀ کاال و خدمــات به منظــور تســهیل در 
ــی  ــزرگ بین  الملل ــای ب ــد در بانک  ه ــل دارن ــان، تمای ــا مشتریانش ــاری ب ــط تج ــا و رواب پرداخت  ه
ــند؛  ــته باش ــاری داش ــد، حســاب های ج ــا دارن ــه آنج ــات  ب ــادرات کاال و خدم ــه ص کشــورهایی ک
ــی  ــن برخ ــاط بی ــر ارتب ــی ب ــی مبن ــچ مدرک ــوئیفت، هی ــای س ــت در داده  ه ــن اس ــن ممک بنابرای
ــا  ــد. ب ــته باش ــود نداش ــی وج ــل مال ــه دالی ــراً ب ــه منحص ــاری، بلک ــل تج ــه دالی ــه ب ــورها ن کش
ــی  ــا مال ــادی ی ــتم اقتص ــه سیس ــد ب ــل دارن ــی تمای ــورهای پیرامون ــت کش ــوان گف ــان می  ت اطمین
ــد  ــد می  کنن ــه کاال تولی ــورهایی ک ــرای کش ــژه ب ــر به وی ــن ام ــد. ای ــه کنن ــی تکی ــور اصل ــک کش ی
ــط  ــدت رواب ــطح ش ــد. س ــاق می  افت ــانند، اتف ــاری می رس ــی ی ــای ارزش فراملیت ــه زنجیره  ه ــا ب ی
ــر  ــا را در نظ ــی پیام ه ــای وزن ــه جریان ه ــی«36 ک ــاخص ماژوالریت ــتفاده از »ش ــا اس ــورها ب کش

  .)Cook & Soramäki, 2014, p. 06( می  شــود  تجزیه وتحلیــل  می  گیــرد، 

ــورد نظــر به دســت  ــدار را در طــول دورۀ م ــزرگ و پای ــج خوشــۀ ب ــن منظــر، نویســندگان پن از ای
ــده،  ــاالت متح ــی )ای ــزرگ غیراروپای ــای ب ــوی اقتصاده ــاً از س ــه عمدت ــن خوش ــد. بزرگ تری آورده ان
اســترالیا، کانــادا، چیــن، هنگ کنــگ و ژاپــن( تشــکیل شــده؛ در حالــی کــه گــروه دوم عمدتــاً از ســوی 
ــوان  ــی می  ت ــل ماژوالریت ــت. از تجزیه وتحلی ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــمال آفریق ــی و ش ــورهای اروپای کش
ــور  ــرد. به ط ــتخراج ک ــادی اس ــای اقتص ــن حوزه  ه ــل بی ــاط متقاب ــطح ارتب ــارۀ س ــی را درب اطاعات
سیســتم  های  بــه  می  تواننــد  ماژوالریتــی  تجزیه وتحلیــل  از  شناسایی شــده  خوشــه  های  بالقــوه، 
ــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه خوشــه  های  ــه و مســتقلی تبدیــل شــوند. توجــه ب پرداخــت جداگان

36. A modularity index
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ــد مناطقــی  ــد  »مناطــق ارزی بهینــۀ ممکــن«37 در نظــر گرفتــه شــوند؛ بلکــه بای شناسایی شــده نبای
ــط اقتصــادی در آن مناطــق بســیار  ــه رواب ــی ک ــی جای ــه تعامــات اقتصــادی بســیار متراکــم )یعن ک
.)Mundell, 1961, pp. 657-665( در آن هــا وجــود دارد، تلقــی گردنــد )شــدیدتر از ســایر مناطــق اســت

 تــا اواخــر دهــۀ 1990م، ســوئیفت به عنــوان شــرکت خصوصــی رفتــار می  کــرد و بــا رّد درخواســت 
ــرد.  ــم خصوصــی مشــتریانش محافظــت می  ک ــا مؤسســه های خصوصــی، از حری ــا ی ــات دولت  ه اطاع
پــس از حملــۀ تروریســتی بــه برج  هــای دوقلــو در ســال 2001م، خزانــه داری ایــاالت متحــده »برنامــۀ 
ردیابــی مالــی تروریســم«38 را بــرای ردیابــی شــبکۀ تأمیــن مالــی بنیادگرایــان اســامی راه انــدازی کــرد. 
در ایــن چارچــوب، دولــت ایــاالت متحــده بــه دسترســی بــه داده هــای ســوئیفت نیــاز داشــت. از ســال 
ــداف  ــرای اه ــط ب ــد نه فق ــوئیفت می  توان ــه س ــت ک ــده اس ــت آم ــی به دس ــد، اطاعات 2001م به بع
ــه کار  ــاع اقتصــادی( ب ــزار دف ــوان اب ــرای اهــداف ژئوپلیتیــک و اقتصــادی )به عن ــی، بلکــه ب ــت مل امنی

.)Lichtblau & Risen, 2006( گرفتــه شــود

ــتراتژیک  ــی و اس ــد نظام ــرای مقاص ــت ب ــتم پرداخ ــتفاده از سیس ــت اس ــم در جه ــک گام مه ی
ــکا،  ــار آمری ــت فش ــه تح ــی رخ داد ک ــال 2012م هنگام ــادی( در س ــگ اقتص ــزار جن ــوان اب )به عن
ــدام بخشــی از  ــن اق ــرد. ای ــران را از شــبکۀ پرداخت  هــای خــود قطــع ک ســوئیفت سیســتم بانکــی ای
بســتۀ تحریم  هــای ایــاالت متحــده بــود کــه بــرای توقــف برنامــۀ هســته  ای ایــران بــه کار گرفتــه شــد 

 .)Farrel & Newman, 2019, pp. 42-79(

در ســال 2015م ایــران، ایــاالت متحــده، چیــن، فرانســه، آلمــان، بریتانیــا، روســیه و اتحادیــۀ 
ــران متعهــد  ــه، ای ــا امضــای توافق نام ــد. ب ــدام مشــترک«39 را امضــا کردن ــع اق ــۀ جام ــا »برنام اروپ
ــا  ــد. ب ــف کن ــادی متوق ــای اقتص ــان تحریم  ه ــته  ای را در ازای پای ــاح های هس ــعۀ س ــد توس ش
ــه  ــا را علی ــد تحریم  ه ــال بع ــه س ــاره س ــت و دوب ــق را شکس ــده تواف ــاالت متح ــن، ای ــود ای وج
ــه  ــران ب ــه ای ــد ک ــام کن ــی۴0 اع ــرژی اتم ــی ان ــس بین  الملل ــر آژان ــی اگ ــرد. حت ــال ک ــران فع ای
ــه سیاســت  ــر نیســت. در واکنــش ب ــکا از برجــام مؤث ــر خــروج آمری مفــاد برجــام پایبنــد اســت، ب
ــا  ــه ب ــد ک ــز کن ــتمی مجه ــه سیس ــود را ب ــت خ ــم گرف ــا تصمی ــۀ اروپ ــپ، اتحادی ــی ترام خارج
ــد.  ــهیل می  کن ــران را تس ــه ای ــا ب ــام پرداخت  ه ــوئیفت، انج ــتم س ــتفاده از سیس ــاب از اس اجتن
ــن  ــزار پشــتیبانی از مبــادالت تجــاری۴1( نامیــده می  شــود و از ژوئ ــن سیســتم »اینســتکس« )اب ای
ــا  ــۀ اروپ ــی اتحادی ــدۀ عال ــی، نماین ــکا موگرین ــی شــده اســت. همان طــور کــه فدری 2019م عملیات
ــت اینســتکس تشــویق  ــا، اعــام کــرد، مأموری در سیاســت خارجــی و نایب رئیــس کمیســیون اروپ

37. Possible optimal currency areas
38. The Terrorist Finance Tracking Program (TFTP)
39. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
40. The International Atomic Energy Agency
41. Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)
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»تجــارت مشــروع«۴2 بــا ایــران اســت. در نوامبــر ســال 2019م، بلژیــک، دانمــارک، هلنــد، فنانــد 
ــا  ــتکس ب ــتند. اینس ــتکس پیوس ــه اینس ــه ب ــد ک ــا بودن ــۀ اروپ ــورهای اتحادی ــن کش ــوئد اولی و س
ــزار ویــژۀ تجــارت و تأمیــن مالــی۴3(، همتــای ایرانــی کــه جریان هــا را در  همــکاری »اســتفی« )اب
ــا سیســتم اینســتکس  ــه ب داخــل و خــارج از کشــور مدیریــت می  کنــد، کار می  کنــد. اولیــن معامل
ــزات  ــی تجهی ــش مال ــه پوش ــوط ب ــد و مرب ــام ش ــارس 2020م انج ــتفی در 31 م ــد اس ــا تأیی ب
ــا وجــود ایــن، شــرکت  های خصوصــی به دلیــل تــرس  پزشــکی فرانســه، آلمــان و انگلســتان بــود. ب
از مواجهــه بــا تحریم  هــای آمریــکا از اینســتکس روی گردان انــد و از آن اســتفاده نمی کننــد. 
درمجمــوع موضــوع اینســتکس نشــان می  دهــد در دنیایــی کــه دالر واحــد پــول بین  المللــی اســت 
ــاالت  ــه ای ــا ب ــۀ اروپ ــتگی اتحادی ــوز وابس ــرد، هن ــلیحاتی ک ــوان تس ــت را می  ت ــتم پرداخ و سیس
ــت  ــتم پرداخ ــه سیس ــال ک ــن احتم ــت )tejaratnews.com(. ای ــاد اس ــدر زی ــکا چق ــدۀ آمری متح
ــل  ــش تبدی ــکا و متحدان ــه ســاحی در دســتان آمری ــد ب ــزاری خنثــی نباشــد، بلکــه بتوان دیگــر اب
ــران  ــن را نگ ــی چی ــران، روســیه و حت ــرۀ شــمالی، ای ــا، ک ــا، کوب ــد ونزوئ شــود، کشــورهایی مانن

ــا محســوب می  شــود.  ــرای آن ه ــام خطــر جــدی ب ــرده اســت و اع ک

ــاالت متحــده از آن  ــه ای ــن ســاح اقتصــادی اســت ک اســتفاده از ســوئیفت احتمــاالً قوی تری
ــزرگ  ــدرت ب ــام ق ــم روســیه، در مق ــن اســاس، تحری ــر ای ــد. ب ــر دشــمن اســتفاده می کن در براب
ــال  ــن ســاح اقتصــادی اســت. در ســال 201۴م، به دنب ــری ای ــی از به کارگی ــا، شــکل نمادین دنی
ــاالت  ــوی ای ــترکی از س ــای مش ــتۀ تحریم  ه ــن، بس ــاک اوکرای ــی از خ ــه بخش ــیه ب ــۀ روس حمل
ــاً شــامل ســه محــور  ــا عمدت ــن تحریم ه ــه روســیه اعمــال شــد. ای ــا علی ــۀ اروپ متحــده و اتحادی
ــف  ــداف؛ 2. توق ــن اه ــا ای ــتقیم ب ــی مس ــی و مال ــع نظام ــوری مناب ــردن ف ــدود ک ــود: 1. مس ب
ــف کــردن  ــای قطــب شــمال؛ 3. متوق ــه اکتشــاف نفــت در دری ــوط ب ــات مرب عرضــۀ کاال و خدم
ــرژی و  ــش ان ــا بخ ــط ب ــرکت  های مرتب ــۀ ش ــرای هم ــی۴۴ ب ــوالت بده ــارت محص ــار و تج انتش

.)Giuminelli, 2018, pp. 1062-1080( ارتــش

ــدی  ــا تهدی ــد؛ ام ــتفاده نش ــیه اس ــه روس ــتقیم علی ــور مس ــاح به ط ــوان س ــوئیفت به عن از س
ــاق  ــران اتف ــال 2012م در ای ــه در س ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــمار می آم ــور به ش ــن کش ــرای ای ب
افتــاده بــود، ایــن تهدیــد می  توانســت معتبــر باشــد. بــه ایــن ترتیــب، در ژانویــۀ 2015 دیمیتــری 
ــر  ــه: »اگ ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــیه ب ــرد روس ــام ک ــیه، اع ــت وزیر روس ــدودف، نخس م
ــا در حوزه هــای دیگــر نامحــدود  ــه شــود، واکنــش اقتصــادی و واکنــش م ــن تصمیمــی گرفت چنی

 .)Christie, 2016, pp. 52-64( »ــود ــد ب خواه

42. Legitimate trade
43. Special Trade and Finance Instrument (STFI)
44. The issuance and trading of debt products.
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ــتم  ــه سیس ــتن ب ــی پیوس ــال بررس ــه در ح ــت ک ــرده اس ــام ک ــی اع ــا به تازگ ــت ونزوئ دول
ــت؛  ــی۴6( اس ــای مال ــال پیام  ه ــتم انتق ــی: سیس ــه از روس ــیه )ترجم ــپفس«۴5 روس ــت »اس پرداخ
ــتفاده از  ــود. اس ــز بش ــوئیفت نی ــتفاده از س ــامل اس ــکا ش ــای آمری ــه تحریم  ه ــی ک ــه در صورت البت
سیســتم اســپفس کــه نســخۀ المثنــی سیســتم ســوئیفت۴7  اســت، از ســوی بانــک مرکــزی روســیه 
طراحــی و توســعه داده شــده اســت. ایــن سیســتم پاســخی راهبــردی بــه تهدیدهــای ایــاالت متحــده 
ــش  ــن تراکن ــوده اســت. اولی ــال 201۴م ب ــوئیفت در س ــیه از سیســتم س ــاط روس ــرای قطــع ارتب ب
ــاً 15 درصــد از  ــن سیســتم در دســامبر 2017م انجــام شــد. در حــال حاضــر، اســپفس تقریب در ای
معامــات در مرزهــای روســیه و بیــش از چهارصــد بانــک و شــرکت  های بــزرگ صادرکننــدۀ کاال را 
در شــبکۀ خــود شــامل می  شــود. یکــی از نماینــدگان مجلــس روســیه۴8 به تازگــی اعــام کــرد کــه 
روســیه »آمــاده اســت ســوئیفت را کنــار بگــذارد«. اظهاراتــی از ایــن نــوع نشــان دهندۀ »روح زمــان/ 
تحقــق امــری در زمــان خــودش«۴9 اســت. نکتــۀ درخــور توجــه ایــن اســت کــه »ســیپس«50 چیــن 
ــد.  ــرار کن ــاط برق ــیه ارتب ــپفس روس ــا اس ــت ب ــل اس ــرزی( مای ــی فرام ــت بین بانک ــتم پرداخ )سیس
ســیپس سیســتم پرداخــت چینــی اســت کــه در اکتبــر 2015م بــرای ارائــۀ خدمــات نقل وانتقــاالت 
ــمی  ــام رس ــی ن ــت. رنمینب ــده اس ــاد ش ــی51 ایج ــه رنمینب ــا ب ــاب پرداخت  ه ــی و تسویه  حس بانک
ارزی اســت کــه جمهــوری خلــق چیــن در بــدو تأســیس آن در ســال 19۴9م معرفــی کــرده اســت. 
ــود.  ــته می ش ــی«52 نوش ــف »آر ام ب ــورت مخف ــه به ص ــت ک ــردم« اس ــظ آن »ارز م ــۀ لفظ به لف ترجم
در مــارس 2016م، ســیپس تصمیــم گرفــت از ســوئیفت بــرای مدیریــت اطاعــات پرداخــت، مشــابه 
ــن اســت  ــر53، اســتفاده کنــد. ویژگــی ســیپس ای ــی چیپــس و فدوای سیســتم  های پرداخــت آمریکای
کــه افــزون بــر اینکــه سیســتم پرداخــت اســت، طــوری طراحــی شــده کــه بتوانــد ارتباطــات بیــن 
ــۀ فعالیــت خــود  ــن واقعیــت کــه ســیپس در نخســتین مرحل ــی را منتقــل کنــد. ای واســطه های مال
ــب،  ــن ترتی ــه همی ــه آن وابســته اســت. ب ــه ب ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــود، ب ــی ب ــوئیفت متک ــه س ب
ــاد  ــرای ایج ــن ب ــاب چی ــتراتژیک، انتخ ــر اس ــت. از نظ ــته نیس ــیه وابس ــپفس روس ــه اس ــیپس ب س
سیســتم پرداختــی کــه بــه آن اجــازه می  دهــد بــا تکیــه بــر اپراتورهــای مختلــف اطاعــات مربــوط 
ــد خــود ایــن ســرویس  ــزوم، بتوان ــی را ارســال و دریافــت کنــد و در صــورت ل ــه تراکنش  هــای مال ب

.)Prasad, 2017( ــد ــر می  رس ــه به نظ ــیار محتاطان ــد، بس ــه ده را ارائ

45. SPFS
46. System for Transfer of Financial Messages
47. Replica of the SWIFT system
48. A Russian MP
49. “Spirit of the time”
50. CIPS
51. Renminbi
52. RMB
53. American payment systems CHIPS and Fedwire
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3. دالرزدایی54 
تصمیمــات مربــوط بــه سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده می  توانــد جذابیــت دالر را به عنــوان 
ارز بین  المللــی در میــان برخــی دولت  هــا افزایــش دهــد. بــرای مثــال چندیــن تحقیــق نشــان 
 .)Posen, 2008, pp. 75-100( ــد ــت از دالر دارن ــه حمای ــادی ب ــل زی ــکا تمای ــدان آمری ــد متح می  ده
ــد،  ــان می  ده ــه  داری نش ــناد خزان ــه اس ــوری ک ــژه همان ط ــه دالر، به وی ــمی ب ــرمایه گذاری  های رس س
ــرۀ دالر،  ــش ذخی ــت از نق ــن حمای ــد. بنابرای ــل می  کنن ــده عم ــاالت متح ــت ای ــه دول ــۀ وام ب به منزل
توانایــی واشــنگتن در پیگیــری وضعیــت نظامــی جهانــی و تأمیــن هزینه  هــای دفاعــی دولــت ایــاالت 
متحــده را افزایــش می  دهــد. بــرای دولتــی کــه تســلط ارتــش و سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده را 
ــره از جذابیــت بیشــتری  ــام ارز ذخی ــد، دالر در مق ــع خــود می  دان ــه نفــع مناف به طــور غیرمســتقیم ب

.)Kirshner, 2008, pp. 418-438( برخــوردار اســت

در مــارس 2016م، اندکــی پــس از اینکــه ایــاالت متحــده تحریم هــای اعمال شــده درخصــوص برنامــۀ 
هســته ای ایــران را لغــو کــرد، جــک لــو، وزیــر خزانــه داری آمریــکا، در یک ســخنرانی نســبت به آنچــه او آن 
را »اعمــال بیش ازحــد تحریم  هــا« نامیــد، هشــدار داد. وی توضیــح داد هرچنــد تحریم  هــای مالــی ابــزاری 
ــر  ــلطۀ دالر امکان پذی ــا س ــر ب ــن ام ــد و ای ــمار می  آی ــکا به ش ــی آمری ــت خارج ــرای سیاس ــد ب قدرتمن
ــتفادۀ  ــدار داد اس ــت. او هش ــم اس ــیار مه ــا بس ــتفاده از آن ه ــاط در اس ــال، احتی ــن ح ــود، در عی می  ش
ــف  ــا تضعی ــر آ ن ه ــری مؤث ــه  داری را در به کارگی ــی خزان ــد توانای ــات می  توان ــن اقدام ــد از ای بیش ازح
کنــد. وی گفــت: »هرچــه اســتفاده از دالر و سیســتم مالــی خــود را بیشــتر بــه پایبنــدی بــه سیاســت 
خارجــی ایــاالت متحــده مشــروط کنیــم، خطــر مهاجــرت بــه ارزهــای دیگــر و ســایر سیســتم های مالــی، 
در میان مــدت را افزایــش می  دهــد«. وی  اعــام کــرد درس هایــی را کــه از دولــت اوبامــا فراگرفتــه اســت، 
ــه نیرویــی قدرتمنــد در راســتای  هیــچ گاه فرامــوش نخواهــد کــرد. همچنیــن اظهــار کــرد تحریم هــا ب
رســیدن بــه اهــداف سیاســت خارجــی تبدیــل شــده، امــا آمریــکا بایــد مطمئــن باشــد کــه از آن فقــط 
ــن صــورت، تحریم هــا  ــر ای ــی اســتفاده می کنــد؛ در غی ــا تهدیدهــای جــدی امنیــت مل ــه ب ــرای مقابل ب
اثرگــذاری خــود را از دســت خواهــد داد. از نظــر جــک لــو، تحریم هــا بــه ایــن دلیــل کارآمــد اســت کــه 
ارتبــاط دولت  هــای هــدف را بــا شــهروندان و مؤسســات مالــی آمریــکا قطــع می  کنــد. ایــن قطــع ارتبــاط 
ــۀ انفصــال کامــل از بزرگ تریــن اقتصــاد و مهم تریــن مرکــز مالــی دنیاســت. چنانچــه واشــنگتن  به منزل
بیهــوده از ایــن قــدرت اســتفاده کنــد، قطعــاً کشــورهای دنیــا را بــه یافتــن شــرکایی در خــارج از ایــاالت 

  .)Lew, 2016( متحــده ترغیــب و اثــر بازدارنــدۀ تحریم هــا را تضعیــف خواهــد کــرد

ســخنان لــو پــژواک گفتــار محققانــی اســت کــه دربــارۀ تحریم  هــای مالــی هشــدار داده  انــد: »ایــن 
 Drezner, 2015, pp.( »تحریم  هــا می توانــد باعــث ایجــاد تنــوع بــا انگیــزۀ سیاســی بــه دور از دالر شــود
764-755(. ایــن اظهــارات بیانگــر چیــزی اســت کــه مدت هاســت در میــان محققــان »اقتصــاد سیاســی 

54. De-dollarization
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ــل اقتصــادی،  ــه عوام ــط ب ــی نه فق ــوان ارز بین الملل ــت دالر به عن ــده می  شــود: جذابی ــل«55 دی بین  المل
بلکــه بــه عوامــل سیاســی نیــز بســتگی دارد. نزدیــک بــه نیم قــرن پیــش، ســوزان اســترنج56 )1971( 
بــا قاطعیــت اســتدالل کــرد کــه پونــد اســترلینگ به دلیــل روابــط سیاســی بریتانیــا بــا وابســتگی های 
ــد. در ســال های  ــر کن ــی طوالنی ت ــر جهان ــام ارز برت پیشــین، توانســت دوران ســلطنت خــود را در مق
گذشــته، ادبیــات مربــوط بــه زیربنــای سیاســی ارزهــای بین  المللــی به طــرز چشــمگیری رشــد کــرده 

.)Helleiner, 2008, pp. 354-378; Zimmermann, 2002, pp. 1950-1971( اســت

شــواهد نشــان می دهــد کــه هشــدار لــو و دیگــران شایســته اســت. در هــر مــورد، تحریم  هــای مالــی 
درک ریســک سیاســی مرتبــط بــا اســتفاده از دالر را افزایــش می  دهــد. ایــن امــر تاش  هــای گوناگونــی 
را از ســوی دولت  هــا بــرای کاهــش وابستگی  شــان بــه واحــد پــول دالر در پــی داشــته اســت. درمجمــوع 
ــد کــه وابســتگی  ــی آگاهــی یافته ان مطالعــات مــوردی نشــان می  دهــد رژیم  هــای هدفمنــد 1. از راه  های
ــش  ــی افزای ــای مال ــی از تحریم  ه ــتقیم ناش ــای مس ــر هزینه  ه ــا را در براب ــیب پذیری آن ه ــه دالر آس ب
ــا اجــرای سیاســت  های دالرزدایــی  ــرای کاهــش ایــن آســیب پذیری ب می  دهــد و 2. به دنبــال راه  هایــی ب
ــده اســت.  ــت نینجامی ــه موفقی ــی به هیچ وجــه ب ــرای دالرزدای ــاش ب ــوز ت ــال، هن ــن ح ــا ای هســتند. ب
کوشــش بــرای تنــوع بخشــیدن بــه دارایی هــای ذخیــره57، بــه دور از دالر به نظــر می  رســد نســبتاً موفــق 
ــادل  ــرای تب ــی ب ــوان وســیلۀ بین  الملل ــه دالر به عن ــه ســعی در کاهــش وابســتگی ب ــی ک ــوده؛ در حال ب

.)Kirshner, 2008, pp. 418-438( اســعار58 کمتــر موفقیــت به دســت آورده اســت

هزینه هــای مختلــف انتشــار تصمیمــات سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده می  توانــد بــه جذابیــت 
ــی  ــور جهان ــنگتن در ام ــال واش ــش فع ــا نق ــه ب ــی ک ــن دولت  های ــی بی ــام ارز بین  الملل دالر در مق
ــه مخالفــت  ــق نشــان می  دهــد چگون ــال جانســون به طــور دقی ــرای مث ــد، آســیب برســاند؛ ب مخالف ان
روســیه بــا سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده ـ کــه پــس از حملــۀ آمریــکا بــه عــراق در ســال 2003م 
افزایــش یافــت ـ در تــاش بــرای دالرزدایــی کرملیــن در آن دهــه نقــش داشــت. اطاعیــه  ای کــه در 
راهپیمایــی ضــددالر در ســال 2006م در مســکو توزیــع شــد، بــا هشــدار مبنــی بــر اینکــه خریــد دالر 
»هزینــۀ جنــگ در عــراق را فراهــم می  کنــد ]...[ ســاخت زیردریایی هــای هســته  ای ایــاالت متحــده را 
ــن  ــد )Johnson, 2008, pp. 379-398(. بنابرای ــان می  ده ــوع را نش ــن موض ــد« ای ــی می  کن ــن مال تأمی
ــی  ــا از نقــش جهان ــت برخــی دولت  ه ــوب باشــد، حمای ــاالت متحــده نامطل اگــر سیاســت خارجــی ای
دالر از جذابیــت کمتــری برخــوردار می  شــود؛ زیــرا ادامــۀ سیاســت  هایی را کــه غیرمســتقیم بــه منافــع 

ــد.  ــن می  کن ــاند، تأمی ــیب می  رس آن آس

55. International political economy (IPE)
56. Susan Strange 
57. Reserve assets
58. An international medium of exchange
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ــرای دولت  هایــی کــه اقتصادشــان  درنهایــت اقــدام سیاســی آمریــکا می  توانــد هزینه  هــای مســتقیم ب
بــه دالر وابســته اســت، ایجــاد کنــد. وابســتگی جهانــی بــه دالر به عنــوان وســیلۀ تبــادل و مبادلــه )ابــزار 
مبادلــۀ کاال و خدمــات ماننــد پــول یــا چــک( واشــنگتن را قــادر می  ســازد تحریم  هــای مالــی ای را اعمــال 
کنــد کــه رژیم  هــای مخالــف و حامیانشــان را از سیســتم  های پرداخــت فرامــرزی جــدا می  کنــد. وابســتگی 
بــه دالر به عنــوان ذخیــرۀ ارزش، بــه ایــاالت متحــده امــکان می دهــد دارایی هــای ایــن بازیگــران را مســدود 
ــه  ــت ک ــش یاف ــل افزای ــن دلی ــه ای ــاً ب ــکا عمدت ــان سیاســت گذاران آمری ــی در می ــای مال ــد. تحریم  ه کن

 .)Drezner, 2015, pp. 755-764( ــوده اســت هزینه هایــی کــه تحمیــل می کننــد، دقیــق و هدفمنــد ب

بنابرایــن کشــورهایی کــه بــا تحریم هــای آمریــکا مواجــه شــده اند )یــا آن هایــی کــه نگــران روبــه رو 
ــا  ــط ب ــای مســتقیم مرتب ــه هزینه ه ــد ک ــی کنن ــد پیش  بین ــی هســتند( بای ــن اقدامات ــا چنی شــدن ب
ــی را در  ــوان ارز بین  الملل ــه عن ــای دالر ب ــه تقاض ــت. در نتیج ــش اس ــه افزای ــه دالر رو ب ــتگی ب وابس

مناســبات اقتصــادی خــود کاهــش دهنــد.

4. تهدید هژمونی دالر آمریکا با استیبل کوین  ها، ارزهای رمزنگاری شده و ارزهای دیجیتال
تنش هــای بین  المللــی بیــن کشــورها باعــث شــده اســت فعــاالن اقتصــادی خصوصــی به ســمت اجــرای 
ــی روی  ــای بین  الملل ــبکۀ پرداخت  ه ــاط ش ــع ارتب ــال قط ــل احتم ــی در مقاب ــتراتژی های حفاظت اس
آورنــد. ایــن در واقــع یکــی از دالیلــی اســت کــه در ســال 2010م باعــث شــهرت بیت کویــن و کشــش 
ــن  ــد. همچنی ــوم ش ــت مرس ــای پرداخ ــان و چرخه  ه ــرای جری ــی ب ــوان جایگزین ــمت آن به عن به س
برخــی بــر ایــن باورنــد زمانــی کــه شــبکۀ پرداخت  هــای بین  المللــی از حمایــت وبــگاه ویکــی لیکــس59 
روی گرداندنــد، رویکــرد مزبــور تقویــت شــد )Fantacci, 2019,  pp. 105-126(. ویکــی لیکــس ســازمانی 

غیرانتفاعــی اســت کــه اطاعــات و اخبــار محرمانــه را از منابــع ناشــناس منتشــر می  کــرد. 

بــه همیــن دلیــل نهادهــای »تدوین کننــدۀ مقــررات/ ناظــر«60 در بســیاری از کشــورهای مشــمول 
ــای  ــبکۀ پرداخت  ه ــت )ش ــای پرداخ ــوع ابزاره ــن ن ــه ای ــود را ب ــرد خ ــاری، رویک ــای تج تحریم  ه
بین  المللــی( تغییــر داده انــد؛ بــرای مثــال در ســال 2018م، بانــک مرکــزی ایــران اســتفاده از ارزهــای 
ــه  ــر گرفت ــتی در نظ ــی و تروریس ــای غیرقانون ــرای فعالیت ه ــی ب ــای مال ــه ابزاره ــده را ک رمزنگاری ش
می  شــود، ممنــوع کــرد. تنهــا یــک ســال بعــد، ایــران به دلیــل تشــدید تحریم  هــای ایــاالت متحــده و 
ــیه  ــا روس ــه جانبه ب ــن س ــکاری باک چی ــۀ هم ــوئیفت، توافق نام ــدار س ــی از م ــای ایران ــذف بانک  ه ح
ــه ارزهــای رمزنگاری شــده تغییــر  و ارمنســتان امضــا کــرد. همچنیــن به تازگــی در روســیه رویکــرد ب
ــا وســیله ای  ــزی61 ی ــک طــرح پون ــا را ی ــک مرکــزی روســیه آن ه ــرده اســت. در ســال 2017م، بان ک

59. ویکی لیکس )WikiLeaks( سازمانی غیرانتفاعی و بین المللی است که به ارسال و افشای اسناد از سوی منابع ناشناس می پردازد.
60. Regulators
61. A Ponzi scheme
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ــرگئی گازف،  ــال 2018م، س ــل در س ــرد. در مقاب ــی ک ــکوک62 تلق ــی مش ــای قانون ــرای فعالیت ه ب
ــرای  ــی( ب ــزار )ارز رمزنگاری شــدۀ دولت ــن اب ــرد: »ای ــا ک ــن، ادع ــور پوتی مشــاور اقتصــادی رئیس جمه
فعالیت هــای حســاس به نمایندگــی از دولــت بســیار مناســب ماســت. مــا می  توانیــم بــا همتایــان خــود 
ــی  ــم«. به تازگ ــویه کنی ــن را تس ــاب  های فی  مابی ــا حس ــه تحریم  ه ــه ب ــدون توج ــان ب ــر جه در سراس
یــک پیشــنهاد ارز رمزنگاری شــده از ســوی روســیه بــه کشــورهای بریکــس63 )برزیــل، روســیه، هنــد، 
ــدوق ســرمایه  گذاری  ــف، رئیــس »صن ــل دمیتری ــی( عرضــه شــده اســت. کری ــای جنوب ــن و آفریق چی
مســتقیم روســیه«6۴ گفــت: »یــک سیســتم پرداخــت کارآمــد بریکــس می  توانــد پرداخــت را بــه ارزهــای 
ملــی تشــویق کنــد و پرداخت هــا و ســرمایه گذاری  های پایــدار در بیــن کشــورهای مــا را کــه بیــش از 
20 درصــد از ســرمایه  گذاری مســتقیم خارجــی را تشــکیل می  دهــد، تضمیــن کنــد«. ایــن پیشــنهاد 
ــن اســتیبل کوین ایجــاد و اجــرا خواهــد شــد  ــه ای ــوز مبهــم اســت و مشــخص نیســت کــه چگون هن

.)Kirkpatrick, Savage, Johnston& Hanson, 2019, pp. 39-44(

ــرو65 ایجــاد  ــام پت ــه ن ــی ب ــک ارز رمزنگاری شــدۀ دولت ــًا ی ــه قب ــا کشــوری اســت ک ــا تنه ونزوئ
ــادی  ــای اقتص ــور دور زدن تحریم  ه ــرو به منظ ــی(. پت ــع دولت ــاس مناب ــت کم براس ــت )دس ــرده اس ک
آمریــکا و تــاش بــرای خــروج از محــدودۀ تورمــی کــه ایــن کشــور هنــوز بــا آن روبه روســت، راه انــدازی 
شــد. ایــن ســکه از ســوی ذخایــر نفتــی پشــتیبانی می  شــود. دولــت ونزوئــا اعــام کــرده اســت کــه 
100.000.000 پتــرو بــه ارزش 60 دالر آمریــکا )معــادل قیمــت یــک بشــکه نفــت در زمــان صــدور( 
ــتفاده  ــت اس ــاری دول ــای ج ــن هزینه  ه ــرای تأمی ــا ب ــن کوین  ه ــار ای ــل از انتش ــد حاص ــت. درآم اس
ــک  ــرو ی ــه پت ــرد ک ــد ک ــن واقعیــت تأکی ــر ای ــا ب ــت ونزوئ ــرو66، دول ــۀ ســفید پت می شــود. در روزنام
سیســتم ارزی مســتقل و غیرمتمرکــز67 اســت کــه براســاس فنــاوری باک چیــن ســاخته شــده اســت. 
ــی  ــان و بی  ثبات ــدم اطمین ــه ع ــر ب ــلطۀ دالر منج ــت س ــی تح ــی بین  الملل ــتم مال ــه سیس ــا ک از آنج
ناشــی از آن شــده، ایــن اســتقال ضــروری اســت. بــر همیــن اســاس، کشــورهای بریکــس خواســتار 
آزادی خــود از سیســتم مالــی بین  المللــی تحــت ســلطۀ دالر هســتند. در هــر صــورت، فقــدان داده  هــا و 
اطاعــات دربــارۀ گــردش پتــرو، در داخــل و خــارج از ونزوئــا، ارزیابــی اثربخشــی ایــن ارز را غیرممکــن 

  .)Anchustegui & Hunter, 2019, p. 588( می  کنــد

حتــی چیــن هــم بــا ممنوعیــت کامــل ارزهــای رمزنــگاری شــروع کــرد و به تازگــی بــه موقعیــت 
بازتــری روی آورده اســت. بانــک مرکــزی چیــن اعــام کــرده اســت در حــال توســعۀ چندیــن پــروژه 

62. Activities of dubious lawfulness
63. BRICS
64. The Russian Direct Investment Fund (RDIF)
65. Petro
66. The Petro white paper
67. An independent and decentralized currency system
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ــن  ــت جایگزی ــتم های پرداخ ــن سیس ــن و همچنی ــاد باک چی ــازی68، ایج ــا دیجیتالی س ــاط ب در ارتب
ازجملــه ارزهــای دیجیتــال بانــک مرکــزی تحــت حمایــت دولــت69 اســت. الزم اســت ذکــر شــود کــه 
رویکــرد چیــن بــا ســایر کشــورهایی کــه ذکــر شــد، کامــًا متفــاوت اســت. ایــن امــر دالیــل مختلفــی 
دارد. چیــن در حــال اجــرای طــرح نــوآوری اســتراتژیک به عنــوان راهــی بــرای بهبــود کارایــی سیســتم 
ــزان  ــه می ــر ب ــال  های اخی ــن در س ــال در چی ــول دیجیت ــتفاده از پ ــژه اس ــت. به وی ــود اس ــی خ مال
ــۀ امــکان  ــر تســهیل تراکنش  هــا، طــرح بلندپروازان ــزون ب ــاً اف ــه اســت؛ ثانی چشــمگیری افزایــش یافت
ــن  ــه کم اهمیت  تری ــن و ن ــد؛ آخری ــم می  کن ــی را فراه ــت  های پول ــال سیاس ــای انتق ــش کانال  ه افزای
نکتــه، ایجــاد یــک اســتیبل کوین دو فاکتــو پشتیبانی شــده از ســوی کشــوری بــا باالتریــن مــازاد تــراز 
ــی ـ ممکــن  ــرای تســویۀ تراکنش  هــای بین  الملل ــوان وســیله  ای ب تجــاری در جهــان ـ دســت کم به عن
ــد  ــان می  ده ــا نش ــار چینی  ه ــی، رفت ــاد دفاع ــر اقتص ــد. از نظ ــرای دالر باش ــوی ب ــدی ق ــت تهدی اس
ــه ســایر کشــورها و  ــاز و وابســتگی ب ــی پیشــرفته، عــدم نی ــن کشــور از ایجــاد سیســتم مال هــدف ای
ایجــاد ابزارهــا و کانال هــای پرداختــی اســت کــه بــه آن هــا اجــازه می  دهــد تحریم  هــای آمریــکا را دور 
بزننــد. از نظــر جنــگ اقتصــادی، ایجــاد ارز رمزنگاری شــدۀ چینــی می  توانــد ابــزاری بــرای مبــارزه بــا 
جنــگ ارزی تلقــی شــود کــه هــدف از آن تضعیــف نقــش دالر در بازارهــای بین  المللــی اســت. افزایــش 
ــی بســیار شــکننده و  ــا وضعیــت مال ــب ب ــن و کشــورهای درحال توســعه را کــه اغل تجــارت بیــن چی
ــزی  ــک مرک ــال بان ــا ارز دیجیت ــوان ب ــوند، می  ت ــف می  ش ــف توصی ــاخت  های ضعی ــتم  ها و زیرس سیس
ــعه را ـ  ــورهای درحال توس ــن، کش ــادی چی ــوذ اقتص ــع نف ــرد. درواق ــهیل ک ــی70 تس ــند چین کاربرپس
ــه  ــد. از آنجــا ک ــوازن کن ــد ت ــد تجدی ــف می  شــدند ـ می  توان ــا اســتفاده از دالر توصی ــاز ب ــه از دیرب ک
ــه از قطــع  ــوردار اســت ک ــان ســطحی برخ ــاالت متحــده از چن ــا ای ــط اقتصــادی اش ب ــن در رواب چی
ــوان  ــزی را می  ت ــک مرک ــی بان ــال چین ــدازی ارز دیجیت ــدارد، راه ان ــراس ن ــوئیفت ه اتصــال شــبکۀ س
ــور نشــان  ــه تحــوالت مزب ــور ک ــم، همان ط ــور حت ــد. به ط ــی خوان ــتراتژی دالرزدای ــک اس ســیگنال ی
ــره71ی  ــی ذخی ــی و دارای ــرای تســویۀ  حســاب بین  الملل ــوان وســیله  ای ب ــت دالر به عن می  دهــد، وضعی
ــژه  ــی و به وی ــاوری اصل ــه فن ــدون توجــه ب ــد ب ــان می  توان ــزی در سراســر جه ــای مرک رســمی بانک  ه
بــدون توجــه بــه واقعیــت مبتنــی بــر »فنــاوری دفتــر کل غیرمتمرکــز )دی ال تــی یــا باک چیــن(«72 
ــل  ــرای تبدی ــازی ب ــوری، نی ــر تئ ــت کم از نظ ــود. دس ــیده ش ــش کش ــر به چال ــای دیگ ــوی ارزه از س
رنمینبــی بــه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بــرای چیــن جهــت ترویــج اســتفاده از پــول رایــج خــود در 
ــدارد. از آنجــا کــه حتــی در پــی بحــران مالــی جهانــی، خطــوط تهاتــری73  مقیــاس جهانــی وجــود ن
ــن  ــری بی ــای تهات ــق قرارداده ــد، از طری ــی دالر بوده ان ــی از هژمون ــزار مهم ــه اب ــد ک ــت کرده  ان ثاب

68. Digitization
69. Including a state-sponsored CBDC
70. A user-friendly Chinese CBDC
71. An official reserve asset
72. A decentralized ledger technology (DLT or blockchain)
73. Swap lines
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 Armijo & Katada,( ــش داد ــوان کاه ــده را می  ت ــاالت متح ــی ای ــی پول ــزی، هژمون ــای مرک بانک ه
                                             .)2015, pp. 42-62

ــا از طریــق  گــردش ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی از طریــق پرداخت  هــای خرده فروشــی، آنایــن ی
تلفن همــراه، پتانســیل تســریع در تبدیــل یــک ارز بــه ارز دیگــر و در دســترس قــرار دادن ارز به صــورت 
ــی7۴، رئیــس وقــت  ــرای عمــوم مــردم را دارد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــارک کارن گســترده ب
ــا، در ســخنرانی ســال 2019م خــود در کنفرانــس جکســون هــول75 در اشــاره  بانــک مرکــزی بریتانی
ــول  ــد پ ــه او واح ــمت آنچ ــوه به س ــی بالق ــوان گام ــزی به عن ــای مرک ــال بانک ه ــای دیجیت ــه ارزه ب
ترکیبــی )یــا مصنوعــی( هژمونیــک76 نامیــد، بیــان کــرد: »تکنولــوژی ایــن توانایــی و پتانســیل را دارد 
تــا پیامدهــای جانبــی و اثــرات خــارج  شــبکه را کــه مانــع جابه جایــی ارز ذخیــره )ارز اندوختــه( الزم 

 .)Carney, 2019, p. 15( »ــرد ــن بب ــود، از بی ــی می  ش جهان

4ـ1. استیبل کوین  
ارزهــای رمزنگاری شــده شــکل جدیــدی از پــول دیجیتــال اســت کــه بــا اختــراع بیت کویــن در ســال 
2008م ایجــاد شــد. ویژگــی متمایــز آن هــا در مقایســه بــا شــکل های ســنتی پــول دیجیتالــی، ماننــد 
ــه  ــد؛ ب ــاج ندارن ــچ واســطه  ای احتی ــه هی ــر دســت کم ب ــه به ظاه ــن اســت ک ــی، ای حســاب های بانک
عبــارت دیگــر، آن هــا »پــول نقــد الکترونیکــی همتــا بــه همتــا هســتند« کــه ذخیــره و انتقــال وجــوه 
ــق  ــه از طری ــز«77، بلک ــی متمرک ــتم بانک ــط »سیس ــده توس ــبکۀ محافظت ش ــق ش ــه از طری در آن ن
ــان و  ــرای اطمین ــه ب ــن(« ک ــا باک چی ــی ی ــز )دی ال ت ــر کل غیرمتمرک ــاوری دفت ــا »فن ــت ب اینترن
ــاً  ــود. پتانســیل واقع ــام می  ش ــی اســت، انج ــگاری متک ــه رمزن ــم خصوصــی ب ــظ حری ــت از حف امنی
ــوده،  ــود ب ــون موج ــا کن ــه ت ــول ک ــکل پ ــای دو ش ــه مزای ــده را ب ــای رمزنگاری ش ــش گام ارزه پی
ــرای  ــع ب ــن مان ــول نقــد. محدودیــت اصلــی آن هــا و اصلی تری ــول الکترونیکــی و پ ترکیــب کنیــد: پ
ــده  ای  ــای رمزنگاری ش ــتیبل کوین ها ارزه ــت. اس ــوده اس ــا ب ــدید ارزش آن ه ــی ش ــدات، بی  ثبات تعه
اســت کــه هدفشــان غلبــه بــر ایــن بی  ثباتــی بــا حفــظ ارزش پایــدار در رابطــه بــا یــک ارز رســمی 
ــا  ــا یــک ســبد ارز78 اســت. آن هــا می  تواننــد توســط نهــاد خصوصــی )مخصــوص اســتیبل کوین( ی ی
ــک مرکــزی  ــن صــورت، آن هــا در دســتۀ ارزهــای دیجیتــال بان ــک مرکــزی صــادر شــوند )در ای بان

 .)Amato & Fantacci, 2020, pp. 38-42 ( )قــرار می  گیرنــد

به دنبــال مطالعــۀ منتشرشــده در ســال 2019م از ســوی بانــک مرکــزی اروپــا، اســتیبل کوین  های 

74. Mark Carney
75. The Jackson Hole Symposium
76. A Synthetic Hegemonic Currency
77. A centralized banking system
78. A basket of currencies
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خصوصــی را می  تــوان براســاس روشــی کــه بــرای تثبیــت ارزش خــود اســتفاده می  کننــد، بــه چهــار 
دســته طبقه  بنــدی کــرد:

ــورت  ــمی، به ص ــکل از ارز رس ــی متش ــوی وجوه ــل از س ــور کام ــات:79 به ط ــای فی 1. توکن  ه
پــول نقــد، پــول الکترونیکــی، پــول بانــک تجــاری یــا ســپردۀ ذخیــره پشــتیبانی می  شــوند. بنابرایــن 
ــادل ارز  ــدار مع ــز مق ــا واری ــا ب ــتند. توکن ه ــمی هس ــانه گذاری«80 ارز رس ــیون/ نش ــا »توکنیزاس آن ه
ــوند.  ــل ش ــمی تبدی ــه ارز رس ــمی، ب ــه ارزش اس ــد ب ــه می  توانن ــوند و همیش ــادر می  ش ــمی ص رس
ــن  ــل، ای ــن دلی ــه همی ــاز دارد. ب ــوه نی ــظ وج ــرای حف ــی81 ب ــا متول ــر ی ــه ناش ــز ب ــن مکانیســم نی ای
ــه  ــت دارد ک ــی اهمی ــز هنگام ــتیبل کوین دارد. تمرک ــتم اس ــز را در اکوسیس ــترین تمرک ــورد بیش م
اســتیبل کوین بــا ســبدی از ارزهــا پشــتیبانی می  شــود. درواقــع در ایــن مــورد، واحــد مدیریت کننــدۀ 
سیســتم وظیفــۀ اضافــی تعییــن ترکیــب ســبد را دارد )تصمیمــی کــه می توانــد پیامدهــای مهــم کان 
ــرمایه  گذاری  ــر س ــتیبل کوین از نظ ــن اس ــوالً مرتبط تری ــد(. معم ــته باش ــی داش ــادی و ژئوپلیتیک اقتص
ــزی در  ــای مرک ــال بانک  ه ــا ارز دیجیت ــتیبل کوین ی ــه ای از اس ــوان نمون ــوان به عن ــه می  ت ــازار ک ب
ایــن گــروه )توکن  هــای فیــات( نشــان داد، تتــر82 اســت. اگرچــه همان طــور کــه اســتدالل می  کنیــم، 

ــق دارد. ــدی تعل ــتۀ بع ــه دس ــب  تری ب ــور مناس ــون به ط اکن

از  »مجموعــه ای  بــا  آف ِچیــن:83  به صــورت  توثیق شــده  . اســتیبل کوین  های  2
ــب  ــر حس ــد ب ــا می  توان ــن ارزش آن ه ــوند؛ بنابرای ــتیبانی می  ش ــد« پش ــول نق ــر از پ ــای غی دارایی  ه
ارز مــورد اســتفاده )به عنــوان پِگینــگ/ تثبیــت( در نوســان باشــد. حتــی در ایــن مــورد، یــک طــرف 
ــت  ــرای مدیری ــن ب ــه همچنی ــا، بلک ــداری دارایی  ه ــرای نگه ــط ب ــت؛ نه فق ــاز اس ــورد نی ــزی م مرک
ــرای  ــن« ب ــارت »آف ِچی ــتری دارد. عب ــت بیش ــث اهمی ــخص ثال ــور ش ــن حض ــهام. بنابرای ــبد س س
ــی  ــی معّین ــای مال ــده، ابزاره ــای توثیق ش ــه دارایی  ه ــود ک ــتفاده می  ش ــوع اس ــن موض ــان دادن ای نش
ــن  ــتیبل کوین  های ای ــز اس ــور تمای ــود و به منظ ــام می  ش ــه  انج ــا معامل ــر روی آن ه ــه ب ــتند ک هس
گــروه )اســتیبل کوین  های توثیق شــده به صــورت آف ِچیــن( از اســتیبل کوین  های گــروه بعــدی 
ــت.  ــاگا«8۴ اس ــروه »س ــن گ ــۀ ای ــن نمون ــد. مهم تری ــل می  کن ــن( عم ــورت آن ِچی ــده به ص )توثیق ش
ــل از  ــور کام ــر به ط ــرا دیگ ــت؛ زی ــرده اس ــکان ک ــل م ــته نق ــن دس ــه ای ــز ب ــر نی ــال، تت ــن ح ــا ای ب
طریــق وجــه نقــد، پشــتیبانی نمی  شــود، بلکــه از طریــق وام نیــز حمایــت می  شــود. از آنجــا کــه ایــن 
ــش شــفافیت و  ــا نظــارت نیســت، مســئلۀ افزای ــی ی ــررات مال دســته از اســتیبل کوین  ها مشــمول مق

79. Fiat tokens
80. Tokenization
81. Safekeeping
82. Tether
83. Off-chain collateralized stablecoins
84. Saga
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می  شــود.  مطــرح  پاسخ گوییبیشــتر 

3. اســتیبل کوین  های توثیق شــده به صــورت آن ِچیــن:85 توســط ســایر رمزارزهایــی 
پشــتیبانی می  شــوند کــه در همــان دفتــر کل غیر  متمرکــز )دی ال تــی یــا باک چیــن( ثبــت 
ــری  ــۀ باالت ــان دهنده درج ــی نش ــن ویژگ ــت. ای ــی نیس ــا متول ــر ی ــه ناش ــازی ب ــن نی ــده اند. بنابرای ش
ــه  ــده در مقایس ــای رمزنگاری87 ش ــتر دارایی  ه ــانات بیش ــه نوس ــه ب ــا توج ــت. ب ــی86 اس از تمرکززدای
ــا  ــه شــود ت ــۀ بیشــتری گرفت ــد وثیق ــن اســتیبل کوین ها بای ــرای ای ــی، ب ــی معمول ــای مال ــا دارایی  ه ب

ــه داشــت. ــت نگ ــا را ثاب ــوان ارزش آن ه بت

4. اســتیبل کوین  های توثیق نشــدۀ الگوریتمــی:88 از ســوی وثایقــی از جنــس دارایــی 
ــی از  ــه ترکیب ــا ب ــدن ارزش آن ه ــت مان ــوض ثاب ــوند و در ع ــتیبانی نمی ش ــال پش ــا دیجیت ــی ی واقع
الگوریتم هــای کدشــده در باک چیــن )قراردادهــای هوشــمند از طریــق خریدوفــروش توکــن باثبــات 
ــوط می  شــود کــه به طــور خــودکار عرضــۀ توکن  هــا را در  ــزان عرضــۀ آن هــا بســتگی دارد( مرب در می
ــا  ــط الگوریتم  ه ــه توس ــتیبل کوین  هایی ک ــد. اس ــم می  کن ــی تنظی ــرکات مال ــای تح ــه تقاض ــخ ب پاس
ــی  ــد نهای ــت نمی  شــوند، در اصــل تهدی ــق حمای ــق وثای ــچ شــکلی از طری ــه هی تثبیــت می  شــوند و ب
ــچ  ــا هی ــا را ب ــوان آن ه ــرا نمی  ت ــد؛ زی ــان می  دهن ــاوری را نش ــوی فن ــا از س ــا و حاکمیت  ه دولت ه
شــکلی از اقتــدار سیاســی یــا مقــررات قانونــی کنتــرل کــرد. به طــور کلــی جاه طلبــی اســتیبل  کوین ها 
بــرای عرضــۀ یــک ارز کامــل بــدون واســطه در برابــر ارزهــای رســمی یــک توهــم اســت. دو دســتۀ اول 
ممکــن اســت پایــدار باشــند، امــا درواقــع متمرکزنــد. دو مــورد دیگــر غیرمتمرکــز هســتند، امــا ممکــن 

.)Bullmann, Klemm & Pinna, 2019, n. 230( ــند ــدار باش ــدی ناپای ــور ج ــت به ط اس

4ـ2. ارزهای دیجیتال بانک  های مرکزی
شــاید قابــل قبول  تریــن توســعۀ اســتیبل کوین  ها شــامل مــواردی اســت کــه از ســوی بانــک مرکــزی 
ــانه هایی  ــوان نش ــا را می ت ــت. این ه ــزی«89 اس ــک مرک ــال بان ــای دیجیت ــا »ارزه ــده و ی ــر ش منتش
ــات را  ــی فی ــول معمول ــه پ ــی ک ــاد پول ــه به صــورت مســتقیم از ســوی همــان نه ــات دانســت ک از فی
به شــکل ســکه، اســکناس و ذخایــر منتشــر می کنــد، مدیریــت و صــادر می شــود. درواقــع بــه همیــن 
دلیــل، ارزهــای دیجیتــال بانــک مرکــزی ارز رســمی هســتند و به طــور کلــی اســتیبل کوین به معنــای 
ارز رمزنــگاری کــه ســعی می  کنــد ارزش خــود را بــه ارز رســمی ثابــت کنــد، نیســت. متمرکــز شــدن 
ــه مؤسســه ای وابســته  ــه می شــود کــه ب ــن واقعیــت توجی ــا ای ــوع اســتیبل کوین ها دســت کم ب ــن ن ای

85. On-chain collateralized stablecoins
86. Decentralization
87. The higher volatility of crypto-assets
88. Algorithmic stablecoins
89. Central Bank Digital Currencies (CBDCs)
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اســت کــه پیــش از ایــن و در حــال حاضــر نیــز مســئولیت صــدور واحــد پــول کشــور بــه آن واگــذار 
ــزی  ــای مرک ــی بانک  ه ــد توانای ــزی می  توان ــک مرک ــال بان ــای دیجیت ــع صــدور ارزه ــود. درواق شــده ب
ــاط  ــی، ایجــاد ارتب ــال سیاســت  های پول ــای انتق ــد کانال ه ــده و مهمــی مانن ــش فزاین ــای نق را در ایف
ــکان گســترش  ــی و ام ــۀ پول ــک مرکــزی برپای ــرل بان ــش کنت ــا، افزای ــا مشــاغل و خانواره مســتقیم ب
شــدید پــول همچــون پــول هلیکوپتــری و نــرخ بهــرۀ منفــی90 کــه بــر عهــده گرفته  انــد، بــا گســترش 

  .)Barontini & Holden, 2019, n.101( ابزارهــای موجــود، تقویــت کننــد

 مطالعــه ای از ســوی »بانــک تســویۀ  حســاب  های بین  المللــی«91 در ســال 2018م بیــان می  کنــد 
ــه  ــت ک ــزی اس ــک مرک ــای بان ــدی از پول ه ــوع جدی ــزی ن ــای مرک ــال بانک  ه ــای دیجیت ــه ارزه ک
ــن  ــاوت دارد. براســاس ای ــک مرکــزی تف ــر و حســاب  های تســویۀ بان ــا ذخای ــول نقــد فیزیکــی ی ــا پ ب
مطالعــه، ویژگــی بــارز ارزهــای دیجیتــال بانک  هــای مرکــزی نســبت به شــکل های ســنتی پــول بانــک 
مرکــزی ایــن اســت کــه ویژگی  هــای دو نــوع پــول متمایــز را ترکیــب می  کنــد: توکــن )ماننــد ســکه یــا 
اســکناس( و ثبــت دفاتــر حســاب92 )ماننــد حســاب های بانکــی(. گــزارش بانــک تســویۀ حســاب  های 
ــی  ــی اصل ــر ســه ویژگ ــد ب ــا تأکی ــزی را ب ــای مرک ــال بانک  ه ــای دیجیت ــدی ارزه ــی طبقه  بن بین  الملل
ــدود(  ــا مح ــترده ی ــور گس ــی )به ط ــی(؛ دسترس ــا فیزیک ــی ی ــکل )دیجیتال ــد: ش ــان می  کن ــول بی پ
ــک تســویۀ  حســاب های  ــزارش بان ــن، گ ــر ای ــزون ب ــر حســاب(.93 اف ــی ب ــا مبتن ــن ی ــاوری )توک و فن
ــه ای تصــور  ــوان به گون ــزی را می  ت ــک مرک ــال بان ــای دیجیت ــه ارزه ــد چگون ــی نشــان می  ده بین  الملل
ــوی  ــده از س ــتیبل کوین های صادرش ــا اس ــابه ب ــران را مش ــودن کارب ــناس ب ــات ناش ــه درج ــرد ک ک

 .)www.bis.org( بازیگــران خصوصــی تضمیــن کنــد

4ـ3. بین     المللی  سازی و  دیجیتالی  سازی یوان بدون اتکا به سوئیفت
ــکا  ــلطۀ دالر آمری ــال کاهــش س ــن«9۴ به دنب ــق چی ــک خل ــن، »بان ــد اقتصــادی چی ــت و رش ــا تقوی ب
ــت.  ــه آن اس ــدرت دادن ب ــوان«96 و ق ــردن ی ــی ک ــره«95 و »بین  الملل ــه/ ذخی ــوان »ارز اندوخت به عن
ــال  ــۀ انتق ــک ارزی، هزین ــا ریس ــد ت ــک می  کن ــی کم ــرکت  های چین ــه ش ــوان ب ــدن ی ــی ش بین  الملل
ــا  ــد ت ــبب ش ــر س ــن ام ــد. همی ــش دهن ــود را کاه ــرمایۀ خ ــۀ س ــا و هزین ــارج از مرزه ــه خ ــوه ب وج
ــره  ــوان ارز ذخی ــمی به عن ــور رس ــوان، به ط ــورت ی ــارد دالر به ص ــغ 230میلی ــن 2020م مبل در ژوئ
ــن ارز  ــترلینگ، پنجمی ــد اس ــن و پون ــن ژاپ ــورو، ی ــکا، ی ــد از دالر آمری ــوان بع ــود و ی ــداری ش نگه

90. Helicopter money and negative interest rates
91. The Bank for International Settlements
92. Ledger entries in account
93. Form (digital or physical); accessibility (widely or restricted); and technology (token or accountbased)
94. The Peoples Bank of China
95. Reserve currency 
96. The internationalization of the yuan
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ذخیــرۀ بــزرگ جهــان تلقــی گــردد. یــوان دیجیتــال می  توانــد به طــور بالقــوه مســیر را بــرای تبدیــل 
ــر  ــا 10 درصــد از کل ذخای ــه ارز بین  المللــی همــوار کنــد و ممکــن اســت ســهمی بیــن 5 ت شــدن ب
ــه ثبــات و رشــد اقتصــادی و از طریــق  ــه خــود اختصــاص دهــد. البتــه چیــن مشــروط ب جهانــی را ب
ــز  ــن ســهم نی ــش ای ــد درصــدد افزای ــت گردشــگری، می  توان ــت صنع ــرمایه گذاری و تقوی ــارت، س تج
ــه  ــرب ب ــلطۀ غ ــت س ــوئیفت« تح ــتم س ــر »سیس ــرای تغیی ــاش ب ــن در ت ــق چی ــک خل ــد. بان برآی
ــرای  ــت ب ــدد اس ــن درص ــت. چی ــن«97 اس ــود چی ــی خ ــای بین بانک ــرزی پرداخت  ه ــتم فرام »سیس
ــتم  ــن سیس ــود را جایگزی ــی«98 خ ــای بین بانک ــتم پرداخت ه ــات »سیس ــاب ها و معام ــویۀ  حس تس
ــوان  ــاالت متحــده کنــد. ی ــوان را جایگزیــن دالر ای ســوئیفت و از ایــن طریــق در فراینــد معامــات، ی
ــد  ــکان را می  ده ــن ام ــران ای ــه کارب ــد و ب ــا را دور بزن ــد تحریم  ه ــازه می  ده ــن اج ــه چی ــی ب دیجیتال
ــی  ــن اجرای ــرب و قوانی ــرف غ ــدی را از ط ــای نق ــه جریان ه ــوئیفت ک ــتم س ــا و سیس ــه از تحریم  ه ک
ــای بین بانکــی  ــد، برحــذر باشــند. سیســتم پرداخت  ه ــی نظــارت می کن ــای بین  الملل ــرب و آژانس  ه غ
ــا  ــا را ب ــران و ونزوئ ــد صــادرات نفــت از روســیه، ای ــوان دیجیتــال می  توان ــه ی و تســویۀ پرداخت  هــا ب
ــد.  ــن تحریم  هــای فلج کننــده را دور بزن »پرداخــت الکترونیکــی ارز دیجیتــال«99 انجــام دهــد و بنابرای

ــد:  ــوان را محــدود کن ــی شــدن ی ــن حــال، چهــار عامــل ممکــن اســت بین  الملل ــا ای ب

1. پذیــرش یــوان به عنــوان ارز ذخیــره، بــه اعتمــاد بــه یــوان و ثبــات و ســابقۀ آن در طــول زمــان، 
ــۀ  ــور در صحن ــه حض ــن ب ــت چی ــد دول ــتگی دارد. هرچن ــی بس ــم کنون ــای پرتاط ــژه در دوره ه به وی
جهانــی بــه حالــت مداخله گــر بــا ســرمایه و ارز تمایــل دارد، ایــن حضــور بــه پذیــرش یــوان به عنــوان 
ارز ذخیــره بســتگی دارد. بــرای اینکــه چیــن ســایر کشــورها را بــه اســتفاده از یــوان تشــویق کنــد، بایــد 

اجــازه دهــد ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــه یــوان تقویــت شــود؛ 

ــا در  ــات اقتصــادی بســتگی دارد. محدودیت  ه ــاز و ثب ــای ب ــه بازاره ــا ب ــی شــدن ارزه 2. بین  الملل
تبدیــل یــوان، جذابیــت آن را به عنــوان ارز بین  المللــی کاهــش می  دهــد. چشــم انداز بین  المللــی 
شــدن یــوان براســاس نقدینگــی و عمــق بازارهــای مالــی و ســرمایۀ چیــن و در دســترس بــودن ابزارهای 
مالــی بــرای محافظــت از ارز و ســایر ابزارهــای پوشــش ریســک آن، شــکل می  گیــرد. بازیگــران جهانــی، 
ــک  ــد در ی ــار دارن ــا انتظ ــا بانک  ه ــی ی ــبد  دار بین  الملل ــرمایه  گذاران س ــی، س ــرکت  های چندملیت ش

محیــط چنــدارزی بــا دسترســی آســان بــه »قابلیــت تبدیــل شــدن«100 پــول کار کننــد؛

3. چشــم انداز یــوان بــه ثبــات ژئوپلیتیکــی و رشــد اقتصــادی بســتگی دارد. نگرانی  هــای 
ــایر  ــی و س ــن جنوب ــای چی ــن در دری ــی چی ــع تهاجم ــی از مواض ــه نگران ــدار، ازجمل ــک پای ژئوپلیتی

97. China’s own Cross-Border Interbank Payments-System (CIPS)
98. Interbank Payments-System
99. China's national digital currency DCEP (Digital Currency Electronic Payment, DC/EP)
100. liquidity
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روابــط تیــرۀ دوطرفــه و تنــش بــا تایــوان، مانــع ثبــات ژئوپلیتیکــی خواهــد شــد. در نظــر گرفتــن یــوان 
ــت  ــازار، قابلی ــات ب ــه ثب ــرمایه ب ــران س ــایر بازیگ ــرمایه  گذاران و س ــن س ــرمایه  گذاری در بی ــرای س ب

ــتگی دارد؛  ــازار بس ــتقل ب ــذاری مس ــی و ارزش  گ پیش بین

ــم  ــزی پرداخــت الکترونیکــی ارز دیجیتــال و از بیــن رفتــن کامــل حری ــل برنامه ری ۴. ماهیــت قاب
خصوصــی، همــراه بــا توانایــی بانــک خلــق چیــن بــرای نظــارت و کنترل اســتفادۀ نهایــی از پــول، ممکن 
ــده  ــال بازدارن ــی ارز دیجیت ــه پرداخــت الکترونیک ــه ب ــا توج ــازار ب ــرکت کنندگان در ب ــرای ش اســت ب
ــای  ــا بانک  ه ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق ــود دارد؛ ازجمل ــر وج ــن ام ــرای ای ــکاری ب ــای آش ــد. راه حل ه باش
ــال«101  ــای دیجیت ــزی ارزه ــای مرک ــن »بانک  ه ــکاری بی ــت هم ــن قابلی ــده، تضمی ــزی صادرکنن مرک
ــائل  ــل مس ــزی، ح ــای مرک ــق بانک  ه ــورد تواف ــترک م ــای مش ــل، پروتکل ه ــال تکام ــف در ح مختل
ــفاف  ــدار و ش ــی پای ــم نظارت ــک رژی ــان از ی ــا و اطمین ــم داده ه ــی، تنظی ــم خصوص ــه حری ــوط ب مرب

.)China’s CBD, 30 December 2020(

5. تدابیر ایران در برابر تحریم ها در پرتو اقتصاد مقاومتی  
مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی از ســوی برخــی کارشناســان حــوزۀ اقتصــاد مــورد مداقــه قــرار گرفتــه اســت. 
عــده ای اقتصــاد مقاومتــی را از ســنخ مدیریــت دانســته   و آن را مجموعــه  ای از تدابیــر مدیریتــی کــه 
ــری، 1391(.  ــد )دانش جعف ــف کرده ان ــد، تعری ــش می  ده ــک ها کاه ــر ریس ــور را در براب ــیب کش آس
ــادرات و  ــه ص ــرایطی ک ــا در ش ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی را روش ــر اقتصــاد مقاومت بعضــی دیگ
ــد )مهرجــو، 1393(. همچنیــن یکــی از جامع  تریــن تعریف هــای  واردات مجــاز نباشــد، تعریــف کرده  ان
ــار، در  ــرایط فش ــه در ش ــادی ک ــی آن اقتص ــی یعن ــاد مقاومت ــت:  »اقتص ــن اس ــی ای ــاد مقاومت اقتص
شــرایط تحریــم، در شــرایط دشــمنی ها و خصومت هــای شــدید می توانــد تعیین کننــدۀ رشــد و 

شــکوفایی کشــور باشــد« )رهبــر معظــم انقــاب، 1391(.

ــا ۴.6۴  در پرتــو اقتصــاد مقاومتــی و براســاس گــزارش مــاه آوریــل 2021 استاتیســتا102، ایــران ب
ــس از  ــان، پ ــن کشــورهای جه ــا در بی ــۀ پنجــم اســتخراج رمزارزه ــن، رتب درصــد اســتخراج بیت کوی
ــا 8.19 درصــد  ــا 16.85 درصــد، قزاقســتان ب ــاالت متحــده ب ــا ۴6.0۴ درصــد، ای کشــورهای چیــن ب
ــکان  ــه ام ــی خــود ک ــت ذات ــل ماهی ــال به دلی ــای دیجیت ــور ارزه ــا 6.8۴، را داراســت. ظه و روســیه ب
ردیابــی طرفیــن تراکنــش را تقریبــاً غیرممکــن می کنــد، موجــب شــده اســت بــرای کشــورهایی ماننــد 
ــی ایجــاد شــود؛ هرچنــد  ــرای نقل وانتقــاالت مال ــا تحریــم روبه روینــد، مســیر جدیــدی ب ایــران کــه ب
آمریــکا نیــز درصــدد اســت  تحریم هایــش را بــا ایــن فنــاوری مدرنیــزه کنــد. البتــه ایــن امــر نیازمنــد 

101. A central bank digital currency (CBDC)
102. استاتیستا )Statista( یک شرکت تحقیقاتی است که در زمینۀ ارائۀ اطاعات دربارۀ بازار و محصوالت و صنایع مختلف به کاربران 
خدمات عرضه می کند. استاتیستا به صورت مداوم در زمینۀ محصوالت و خدمات نوین در سطح دنیا مشغول تحقیق و بررسی است و همواره 

.(http://yabesh.ir/11777) تازه ترین آمار و اطاعات را در این حوزه ها منتشر می کند
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صــرف هزینه هــای گــزاف مالــی و اجتماعــی خواهــد بــود. ایــران دالیــل زیــادی بــرای ایجــاد رمــزارز 
ــای  ــا فض ــاط ب ــاد ارتب ــکان ایج ــن ام ــا و همچنی ــه دور زدن تحریم ه ــوان ب ــه می ت ــه ازجمل دارد ک
ــای  ــتفاده از ارزه ــد اس ــکا نیازمن ــدید آمری ــای ش ــل تحریم ه ــران به دلی ــرد. ته ــاره ک ــی اش بین الملل
مجــازی اســت تــا بتوانــد آن هــا را دور بزنــد و تــا حــدی از انــزوا در حــوزۀ تبــادالت بانکــی خــارج شــود. 
ایــران به مثابــۀ ســایر کشــورها به دنبــال رمــزارز ملــی اســت کــه در حــال حاضــر در مرحلــۀ آزمایشــی 
قــرار دارد و در صــورت تأییــد بانــک مرکــزی در سیســتم بانکــی اســتفاده خواهــد شــد. کشــور چیــن 
جــزو اولیــن کشــورهایی بــود کــه از رمــزارز ملــی رونمایــی کــرد و قصــد دارد یــوان دیجیتــال را جــا 

بینــدازد )خبرگــزاری تســنیم، 1۴00(. 

ــای  ــوع ابزاره ــه ن ــود را ب ــرد خ ــران رویک ــه ای ــا ازجمل ــمول تحریم  ه ــورهای مش ــیاری از کش بس
ــزی  ــک مرک ــال 2018م، بان ــد. در س ــر داده ان ــز تغیی ــی( نی ــای بین  الملل ــبکۀ پرداخت ه ــت )ش پرداخ
ــی و  ــای غیرقانون ــرای فعالیت ه ــی ب ــای مال ــه ابزاره ــده را ک ــای رمزنگاری ش ــتفاده از ارزه ــران اس ای
ــاالت  ــران به دلیــل تشــدید تحریم هــای ای تروریســتی اســت، ممنــوع کــرد. تنهــا یــک ســال بعــد، ای
متحــده و حــذف بانک  هــای ایرانــی از مــدار ســوئیفت، یــک توافق نامــۀ همــکاری باک چیــن 

.)Kirkpatrick et al., 2019, pp. 39-44( ــرد ــا ک ــتان امض ــیه و ارمنس ــا روس ــه جانبه ب س

6. نتیجه   
ــمار  ــکا به ش ــی آمری ــت خارج ــداف سیاس ــرای اه ــد ب ــزاری قدرتمن ــی اب ــای مال ــد تحریم ه هرچن
مــی رود و ایــن امــر بــا ســلطۀ دالر و ســوئیفت کــه قدرتمندتریــن ســاح اقتصــادی تحــت ســلطۀ غــرب 
ــد از  ــتفادۀ بیش ازح ــود، اس ــام می ش ــوده، انج ــی ب ــای بین  الملل ــتم پرداخت  ه ــی سیس ــر اصل و بازیگ

ــد. ــف می کن ــا را تضعی ــر آن ه ــری مؤث ــات به کارگی ــن اقدام ای

سیاســت های تحریمــی آمریــکا ریســک هزینه هــای اســتفاده از دالر را افزایــش می دهــد و 
سیاســت های دالرزدایــی را تشــویق می  کنــد و باعــث مهاجــرت کشــورها به ســمت ارزهــای جایگزینــی 
می شــود کــه قــادر بــه دور زدن سیســتم بانکــی و عبــور از حوزه هــای سیاســی بــدون اجــازۀ دولت هــا 

ــا اجــازۀ دولت هاســت.  ــی ب و حت

ــای  ــی قدرت ه ــۀ برخ ــن واهم ــات و همچنی ــات و ارتباط ــاوری، اطاع ــاب فن ــر، انق ــال حاض در ح
بــزرگ جهــان از قطــع شــبکۀ ســوئیفت، توأمــان، ســبب تســریع در ظهــور ارزهــای دیجیتــال بانک هــای 
مرکــزی، ارزهــای رمزنگاری شــدۀ دولتــی و خصوصــی، بین المللی ســازی و دیجیتال ســازی یــوان و 
ایجــاد سیســتم های جایگزیــن پرداخت هــای فرامــرزی و برقــراری خطــوط و قراردادهــای تهاتــری بیــن 
بانک هــای مرکــزی برخــی کشــورها، در تقابــل کامــل بــا هژمونــی دالر آمریــکا و ســوئیفت در نظــام پولــی 
بین  المللــی اســت. البتــه بــا توجــه بــه تجربــۀ حاصــل از شــبکۀ ســوئیفت، نمی  تــوان فشــار دولت  هــا را 

ــر بازیگــران خصوصــی منتفــی دانســت و ایــن امــر در دســتورکار دولت هــا قــرار می گیــرد.   ب
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حسین آل کجباف و همکاران. تدابیر ایران و جامعۀ بین المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین المللی پرداخت سوئیفت و دالرزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی.

ــود  ــل ش ــی تبدی ــه ارز بین  الملل ــتیبل کوین ب ــه اس ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــی، ای ــر فن از نظ
ــوۀ  ــار بالق ــال، آث ــن ح ــا ای ــتفاده شــود. ب ــره اس ــی ذخی ــیلۀ پرداخــت و دارای ــوان وس ــه از آن به عن ک
ــر  ــام ه ــوز نامشــخص اســت. انج ــن هن ــی جایگزی ــی بین  الملل ــاری پول ــوان معم ــک آن به عن ژئوپلیتی
ــی و  ــاد مل ــد در اقتص ــه تردی ــی ک ــژه در زمان ــت؛ به وی ــوار اس ــده دش ــارۀ آین ــی درب ــوع پیش  بین ن
ــوص  ــن خص ــی در ای ــات آت ــه تحقیق ــد. درنتیج ــش می یاب ــی افزای ــای بین الملل ــتم پرداخت ه سیس

ــود.  ــد ب الزم خواه
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