
  :و خورد و برد امریکا از اقتصاد جهان دالر نقش نفت درنگاهداري ارزش 
  
  

هزینه ها، زیانکاریها و خطرهاي دالر انتشار داده « ن، زیر عنوان آ،  پل رودو  رویجتر ، تحقیق خود را در باره دالر و نقش 2007وریل  آ30در : انقالب اسالمی 
کارشناس دیگري ، انحطاط .   نفت را در حفظ ارزش دالر و خورد و برد امریکا از اقتصاد جهان تشریح می کند در این تحقیق ، از زبان داده ها نقش. است 

  : اقتصاد امریکا را توضیح داده است
  

و نقش نفت در سلطه دالر بر اقتصاد جهان و خورد و برد امریکا از هزینه ها و زیانکاریها و خطرهاي دالر
   :اقتصاد جهان

  
این باج را از رهگذر تورم می پردازد که در هر دقیقه،  .  ر خارج از امریکا  دالر خرج می کنند، بطور مداوم به امریکا باج می پردازند نها که د آ●

. د  میلیون دالر کم می کن25/1تورم از میزان این قرضه، در هر دقیقه، . علت هم افزایش سریع قرضه خارجی امریکا است .   میلیون دالر است 25/1
نها که دالر امریکا را در خارج از امریکا در آزیرا . نیمی از واردات امریکا از محل تورم پرداخت می شود یعنی براي امریکا  مجانی تمام می شود 

  اختیار دارند، می پردازند 
اگر ندانند چه چیز هنوز دالر را پول نگاه .  ست گاه نیستند که ارزش دالري که دارند، جز یک صورت نیآ     عالوه بر این ، دارندگان دالر از قرار 

  .نها ارزش کاغذ را نیز ندارد آداشته است، با این خطر رو برو هستند که روزي ببینند دارائی 
هر زمان  . امریکا ذخایر عظیمی از طال داشت. دالر معاول وزن معینی از طال ارزش داشت .  ، دالر برابر طال بود 1971تا :  تقاضاي جهانی دالر ●

مهمترین دلیل پذیرفته شدن دالر بمثابه پول جهانی ،  از سوي جهانیان .  دارنده دالري که می خواست، می توانست  دالر خود را با طال عوض کند 
  . همین بود 

 ببعد،  رابطه دالر با 1971از .  یم ما دالر نمی خواهیم طال می خواه:  ارودالر زیاد شد و دوگل، رئیس جمهوري وقت فرانسه گفت 1970    در حوالی 
امریکا بیشتر از . جنگ ویتنام صندوق دولت امریکا را خالی کرده بود. این کار را نیکسون ، رئیس جمهوري وقت امریکا انجام داد . طال قطع شد 

ن زمان، هنوز امریکا از لحاظ تولید و آ.  کرد در نتیجه، ارزش دالر را عرضه و تقاضا معین می .  ذخایر ارزي خود، دالر چاپ و انتشار داده بود 
در ازاي لغو محدودیتها، کشورهاي عضو اوپک . براي حفظ منابع نفت خود، براي واردات نفت اندازه معین کرده بود . مصرف نفت ، خود کفا بود 

  . جهان داشت و فروش نفت به دالر امري عادي می نمود ن زمان ، دالر بیشترین نقش را در بازرگانیآ .  قول دادند که نفت خود را به دالر بفروشند
ن  امریکا آسود و اروپا را نیازمند دالر کرد و اختیار پترودالر را از آدر واقع،  فروش نفت به دالر و افزایش بهاي نفت، امریکا را از ارودالر  :انقالب اسالمی 

   ).نگاه کنید به نفت و سلطه نوشته ابوالحسن بنی صدر( گرداند 
.      خریداران نفت در دنیا، اگر ژاپنی بود ، به جاي ین، دالر و اگر اروپائی بود، به جاي پولهاي اروپائی ،  دالر بابت بهاي نفت می پرداخت 

 دیگر را مدهاي خود را به بانکهاي امریکائی می سپردند  و بخشآکشورهاي عضو اوپک که بهاي نفت را به دالر دریافت می کردند، بخشی از در 
  . دالر طالب داشت زیرا خریداران نفت، باز باید نفت می خریدند .  یکا و کشورهاي دیگر دنیا می کردند رااز امراین خرید ها  .  خرج می کردند 

  : امریکا خریدهاي خود را مجانی می کند ●
یعنی میان اعضاي اوپک و کشورهاي . ارج امریکا رد و بدل می شوند بسیاري از این دالرها در خ.      در تجارت نفت ، نیاز به مقادیر مهم دالر است 

خرجش براي دولت . امریکا می باید دالر چاپ می کرد.  غاز ، دالر کافی براي تجارت نفت وجود نداشت آدر .  خریدار نفت  رد و بدل می شود 
این کار را از راه خرید از . ید در اختیار کشورهاي دنیا قرار می داد بعد، این دالر را می با.  امریکا، بهاي کاغذ بود و رنگ سبز و هزینه چاپ

و چون این دالر به امریکا باز نمی گشت، در واقع، . دها یی که می کرد  چیزي  جز کاغذ سبز نمی داددر ازاي خری.  کشورهاي دنیا انجام می داد 
   .  که از کشورهاي دنیا می کرد، برایش مجانی تمام می شدخریدهایی

هر بار که به علت باال رفتن بهاي نفت و افزایش میزان نفتی که خریداري می شود، نیاز به دالر بیشتر می .      این خریدهاي مجانی دائمی می شوند 
ر است در  بقیه این تنها در تجارت نفت نیست که نیاز به دال. گردد،  سودش به امریکا می رسد زیرا خریدهاي مجانی بیشتري می تواند انجام دهد 

زاد ، خصوص شدن خدمات دولتی در کشورهاي جهان ، مقادیر عظیم نفت طلب آجهانی شدن ، بازرگانی جهانی .  تجارت دنیا نیز نیاز به دالر است 
  . نی می کند و هر بار که به دالر بیشتري نیاز می شود،  امریکا خرید مجا.  و این دالرها در چهار گوشه جهان پخش می شوند . می کنند 

   : قرضه امریکا●
     بدیهی است که با این خریدهاي مجانی ،  دالرهاي امریکا در دست کشورهاي دنیا ، برهم افزوده می شوند و قرضه خارجی امریکا را تشکیل می 

نچه از دنیا برده است،  چیزي آ باید  در ازاي سرانجام  امریکا می. زیرا یک روز دنیاي خارج می تواند دالرها را ببرد به امریکا و خرید کند .  دهند 
  . به دنیا بدهد 

،  دالر بیشتري به 1971بعد از . ، می باید صادرات و واردات خود را معادل نگاه می داشت قرار نگیردبراي این که امریکا در خطر :     تراز بازرگانی 
ن پس، موازنه بازرگانی منفی تر شد و هر سال، امریکا ، در آاز .  ا فزونی گرفتند   بود که خریدها از فروشه1973اما از سال . جریان گذاشته شد 

 میلیون 300یعنی جمعیت .   میلیارد دالر زد 650، کسر بازرگانی خارجی امریکا سر به 2004تا این که در سال .  مصرف خود، بیشتر وابسته به دنیا شد 
  . خارجی  را مصرف کرده اند،  بهایش را نپرداخته اند  دالر ازکاالهایی 2167نفري امریکا ، سرانه، 



 650925500000قرضه خارجی امریکا در یک سال .  نها افزوده شده و می شود آدر نتیجه به .      امریکا قرضهاي خارجیش را نتوانسته است بپردازد
  .   میلیون دالر 25/1یعنی هر دقیقه، .  دالر افزایش یافته است 

  :نی خارجی امریکا  با این کشورها بیشتر است  کسر بازرگا●
  .  میلیارد دالر 17 و مالزي 17 و ایتالیا 19 و ایرلند 20 و کره جنوبی 20 و ونزوئال 45  و و مکزیکو 46لمان آ و 66 و کانادا ، 76 و ژاپن، 162با چین، 

ن آوقتی با پول خرید قابلی نمی کرد، تقاضا براي .  اهش می یابد نچه می فروشد، می خرد، ارزش پولش کآ که بیشتر از   هر کشوري: ارزش دالر ●
زیرا تا وقتی تمامی دنیا به دالر . اما قاعده اي که در باره کشورهاي دیگر صدق می کند، در باره امریکا صدق نمی کند .  پول کاهش پیدا می کند 

وقتی ارزش دالر باال می . امریکا یک چهارم نفت جهان را مصرف می کند .   دارد ن نفت بخرند ،  همواره تقاضا براي دالر  وجودآنیاز دارند تا با 
  .اما براي خود امریکا، قیمت همان که بود می ماند .  رود ، پولی که مصرف کنندگان سه چهارم تولید نفت باید بپردازند، بیشتر می شود 

اگر مصرف نفت تغییر نکند،  امریکا دالر چاپ می کند و به جریان می اندازد  .  می شود      وقتی قیمت نفت اوپک باال می رود ، به دالر بیشتري نیاز
  . نکه قیمت دالر پائین بیاید آبدون 
هر .  نصف دیگر که یک هشتم مصرف جهانی نفت بود، را وارد می کرد .  ،  امریکا نصفی از نفتی را که مصرف می کرد، تولید می کرد 2004    در 

  مصرف کنندگان هفت هشتم تولید نفت می باید بپردازند ،  دالري است که در خارج - بخاطر باال رفتن بهاي نفت، -ر بیشتر الزم شود که اندازه دال
که به اندازه  بل،بنا بر این ، امریکا نه تنها با به جریان گذاشتن دالر تازه ،  بهاي باال رفته نفت مصرفی خود را می پردازد .  امریکا رد و بدل می شود 

.  ن، از کشورهاي دنیا خرید مجانی می کند و قرضه خارجی خود را افزایش می دهد آاضافه بهاي هفت هشتم نفت نیز دالر تازه  انتشار می دهد و با 
  .است  درصد نفت مصرفی خود را وارد کرده 60، 2006وابستگی امریکا به نفتی که باید وارد کند، در افزایش است چنانکه در سال 

خواننده ایرانی می تواند روشن ببیند چرا  طرح بنی صدر در باره جانشین کردن دالر با سبد ارزها بعنوان بهاي نفت  از عوامل : انقالب اسالمی 
ري که چرا تصمیم حکومت صدام به جانشین کردن دال. ن طرح را بالاجرا گرداند آسازشهاي پنهانی امریکا با مالتاریا شد و  حکومت رجائی 

« خریداران نفت می باید می پرداختند، با ارزهاي دیگر،  از مهمترین عاملهاي تجاوز امریکا به عراق شد و چرا امریکا می خواهد  دولت عراق 
نفت بیشتر  میلیون بشکه 50ینده، امریکا نیاز به آ سال 10تا : ن شرکتهاي امریکا می کند آي را تصویب کند که اختیار نفت را از » قانون نفت 
    .پیدا می کند

از این رو، امریکا می تواند نسبت به . اما در خارج از امریکا، مصرف دالر باال می رود .   امریکا ابزار الزم براي حفظ ارزش دالر در اختیار دارد ●
اگر .  تواند دالر بیشتري را به جریان بگذارد و چون ارزش دالر باال رفت، می . تقاضاي دالر با تأخیر واکنش نشان بدهد  تا ارزش دالر باال برود 

. براي مثال، با فروش اوراق بهادار و یا اوراق قرضه قیمت دالر را باال می برد .  ن را باال ببرد آارزش دالر سقوط کند، می تواند با  خرید دالر،  ارزش 
رقم بقدري . این بهره ها  برهم افزوده شده و رقم بزرگی گشته اند .  ازد زیرا می باید بهره بپرد. اال اینکه بازخرید دالر برایش خرج بر می دارد 

قرضه امریکا زمان به زمان با شتاب . ن را پرداخت آنها، هر نوبت می باید اوراق خزانه را فروخت تا بتوان آبزرگ شده است که براي پرداخت 
  .بیشتري افزایش می یابد 

در هر ثانیه  .     میلیارد دالر شده است 8700000000000، قرضه امریکا 2007در فوریه :  خود ادامه می دهد  با وجود ورشکستگی، همچنان به رویه ●
قرضه خارجی امریکا به اندازه اي زیاد است که امریکا دیگر قادر .   درصد از این پول به طلبکاران خارجی است 45.  بر این قرضه افزوده می شود 

   .  سخن روشن، امریکا ورشکسته استبه.  ن نیست آبه پرداخت 
بازرگانی جهانی گرفتار فریب .  براي خرید نفت و گاز، دالر همچنان مورد نیاز است .      با وجود این ، دالر همچون سابق ، خرید و فروش می شود 

ده، می باید سبب کاهش واردات و افزایش صادرات قیمت پائین تر دالر ، بنا بر قاع. ارزش ظاهري دالر است و معامله ها با دالر پرداخت می شوند 
با وجود این، تا زمانی که فروشندگان غیر امریکائی به اندازه .  زیرا خریداران خارجی بابت خریدهاي خود از امریکا، بهاي کمتري می پردازد . شود 

. ا، چاپ کردن و به جریان گذاشتن دالر مشکلی ایجاد نمی کند  ،  براي امریکمطالبه کند دالر ورده هاي خود  آکافی دیوانه اند که بابت بهاي فر
تنها قرضه خارجی امریکا کمی . ورد آورده هاي الکترونیک ژاپنی هیچ مسئله اي بوجود نمی آپرداخت چند دالر بیشتر بابت کفشهاي چینی و یا فر

.  چند دالر بیشتر بعنوان بهاي کفش،  یعنی تورم توضیح این که پرداخت   . اما  امریکا می تواند با تورم ، از قرضه خارجی خود بکاهد.  بیشتر می شود 
بنا بر این ، امریکائی ها هیچ .   کاهش ارزش دالر یعنی از میزان قرضه خارجی امریکا کاسته شده است. تورم یعنی ارزش دالر کاهش یافته است 
   . سودي در مهار کردن واردات خود ندارند

در دراز مدت، صادرکنندگان نفت ارزش کمتري براي نفت خویش را . ورد آاهش ارزش دالر نتایج منطقی خود را به بار می  در تجارت نفت، ک●
به ترتیبی که قیمت نفت .  درصد افزایش می یابد 10قطعی است که بهاي نفت   درصد کاهش پیدا کند، تقریبا 10اگر ارزش دالر . نخواهند پذیرفت 

  . ند ثابت می ما نسبتا 
نکه آحاال .  دالر است 60امروز ، بهاي هربشکه نفت، حدود .  دالر شد 34 ، بهاي هربشکه نفت در بازار رسمی ، 1980با وجود این ، در : انقالب اسالمی 

 سال،  ضد 27در طول .  باشد  دالر  90یعنی بهاي نفت می باید بشکه اي   حدود .  برابر  کمتر شده است 7/2،  حدود 81ارزش دالر امریکا نسبت به سال 
.   دالر نیز عبور کرده است 70ن، از مرز آیکی دو نوبت، بهاي نفت افزایش یافته و  قیمت هر بشکه . ضربه هاي نفتی  قیمت نفت را بارها کاهش داده است 

   ! که موجب تورم و رکود اقتصادها می شودچرا بهاي نفت متناسب با کاهش ارزش دالر باال نرفته است ؟  دلیل عمومی که اظهار می شود اینست 
دالر .  ت خود ندارد  بلکه زیانهاي زیاد دارد بکار بردن دالر در معامال      اگر نیازي به دالر به براي خرید نفت نباشد ، بقیه دنیا  دیگر هیچ سودي در 

و وقتی دنیا دیگر . ارزش دالر سقوط خواهد کرد : ورد آساي امریکا  نتایج منطقی خود را ببار می آدیگر معادل دالر نیست و قرضه خارجی غول 
 دیگر نمی توانند ارتش پر خرج خود را نگاه دارند و نفوذ .دالر را قبول نکند ،  امریکا دیگر نمی تواند  دالر چاپ کند و به خرج  دنیا زندگی کند 

   . خود را از دست خواهند داد
  : باال کشیدن مطالبات دنیا ●



. وقتی دالر دیگر بی ارزش می شود،  قرضه خارجی امریکا نیز از میان می رود : سا براي امریکا دارد آ     اما سقوط ارزش دالر یک اثر ثانونی معجزه 
ن می ماند، قیمت آبنا بر این، حد اکثر بهائی که براي .  ،  زیرا این قرضه  از دالرهائی  تشکیل شده است که در خارج امریکا جریان دارد در حقیقت

 افسوس که سقوط دالر موجب  ورشکست بانکها و شرکتها و سازمانهاي بین المللی می شود که سرنوشت خود را با سرنوشت دالر.   کاغذ باطله است 
  .گره زده اند 

  
   :...و ژاپن و کره جنوبی ونقش دالر در روابط امریکا با چین * 
  : ذخایر دالر ژاپن و چین ●

وقتی مبادالت با . ورند آبانکهاي مرکزي ذخایر استراتژیک بوجود می .     یکی از خریداران عمده دالر، بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف هستند 
ي از پول کشور را در ید طرفهاي دیگر قرار می دهد،  با این ذخایر، بانک مرکزي  می تواند پول خود  را خریداري کشورهاي دیگر، مقدار زیاد

تا . پولی که بانکهاي مرکزي می خرند و ذخیره می کند، پولی است که در بازار دنیا  قبول می شود .  کنند  و مانع از سقوط ارزش پول خود شود 
اما در چین و ژاپن و کره جنوبی و تایوان، ذخایر دالر  بسیار بیشتر از نیز بانکهاي مرکزي براي  خرید پول ملی  ، .  دالر است این زمان، چنین پولی، 
چرا که این کشورها بسیار صادر می کنند و کم وارد می کنند . بانکهاي مرکزي این کشور ها نیازي به خرید دالر نیز ندارند .  در صورت لزوم ، است 

اگر تقاضاي . این دالرها می باید به پول محلی تبدیل شوند براي پرداخت  مزدها و بهاي مواد اولیه .  در نتیجه، در این کشورها، دالر انبار می شود . 
ات کشور از این رو، براي این که صادر.  وردها براي خریدار خارجی باال می رود آن شود، قیمت فرآداخلی  پول محلی موجب باال رفتن ارزش 

از این روست که مبالغ عظیم دالر می خرند  و بدین وسیله مانع . دچار کاستی نشود،  بانکهاي مرکزي سعی می کنند ارزش پول را ثابت نگاه دارند 
بر ذخیره عظیم دالر ، زیرا در برا.  ورده است آبا وجود این ، دالر براي این کشورها مشکل بزرگی را بوجود .  از باال رفتن ارزش پول خود می شوند 

  . بدین سان، کارگران در ازاي تولیدهاي خود که صادر می شوند، تورم دریافت می کنند .  بانک مرکزي پول محلی به جریان می گذارد 
به  بانکهاي مرکزي .  کنند      بدین ترتیب ، زحمتکشان ماهها کار و مواد اولیه را که در تولید  کاال ها بکار می برند، در ازاي مزد ناچیزي  صادر می

اما حتی این .  ورند آمی توانند دالرها را با اوراق خزانه امریکا معاوضه کنند و بهره اي بدست .  هیچ عاید نمی کند  این کشورها، این دالرها تقریبا 
  . جی خود به این کشورها ، می پردازد زیرا امریکا بهره را با افزودن بر قرضه خار.  نها می پردازند آخر ، خود آبهره را نیز ، دست 

افزون بر این ،  بعلت قرضه عظیم  .      در این میان ، ارزش دالر  در نوسان است و این ذخایر عظیم  در دست  عرضه و تقاضاي دالر در بازار است 
از سوئی می باید ذخایر دالر : یاب گیر کرده اند سآاینست که بانکهاي مرکزي میان دو سنگ .  امریکا،  هر زمان ممکن است ارزش دالر سقوط کند 

بسا وقتی ارزش دالر در بازار .  ن شوند که ارزش پول ملی خودشان باال رود آخود را از سر باز کنند و از سوي دیگر،  می باید  دالر بخرند تا مانع از 
  تا چه زمان ، این وضع می تواند بپاید ؟ .  م سریع تر، باال برود و امریکا می گذارد قرضه خارجیش بازه.  یند ، دالر نیز می خرند آپائین می 
 چنین کاهش ارزشی خطري بزرگ .  درصد کاهش خواهد یافت 40 تا 30، ارزش دالر  Asian Development Bankورد کارشناسان آ     بنا بر بر
انکهاي مرکزي نیز نمی خواهند و یا نمی توانند مانع از سقوط بهاي دالر بسیاري بانکها و شرکتها دالرهاي خود را شتابان می فروشند و ب. در بردارد 

ن کس که صبر می کند بلکه ارزش دالر باال رود، می باید باختهاي آکسی که دالر خود را زود تر دیگران می فروشد، اقبال بیشتري دارد  و . شوند 
  .خود را محاسبه کند 

   
علت جنگ با عراق و تهدید ایران به .  که همواره بهاي نفت به دالر پرداخت شودن داردآتقاضاي مداوم دالر نیاز به * 

  :جنگ  
از این رو است که امریکا می .  ارزش دالر سقوط نکند و همواره مورد تقاضا باشد ،  بهاي نفت و گاز دائم می باید به دالر پرداخت شوند نکهآ براي ●

بدین نفوذ، در همان حال که جریان نفت را به امریکا تأمین می کند، بهاي نفت و گاز .  ا داشته باشند خواهد بر کشورهاي نفت خیز بیشترین نفوذ ر
افزون بر این ، با استفاده کشماکش حاکمان بر این کشورها بر سر خورد و برد،  از تولید و صدور نفت نیز سودي .  نیز به دالر پرداخت می شود 

  . هنگفت عاید می کنند 
این رو، وقتی  حاکمان بر یک کشور نفت خیز دیگر نخواهند نفت خود را به دالر بفروشند، امریکا  نمی گوید چون  دالر در خطر است،  دست      از 

  :قصد واقعی خود را می پوشاند . به جنگ می زنم 
  :ن آ جنگ با عراق و علت ●

 ، با حمایت امریکا ،  به ایران 1980در . صدام متحد خوب امریکا بود .  وري داشت آدروابط بازرگانی بسیار سوژیم صدام  ، امریکا با ر1990    تا سال 
این رفتار، موجب تغییر .   ، صدام حسین کویت را متهم کرد که بازار را از نفت انباشته است تا موجب سقوط بهاي نفت شود 1989اما در .  حمله کرد 

جنگ احتراز ناپذیر شد و .  درصد منابع  نفتی جهان شد 20له به کویت و الحاقش به عراق، عراق صاحب با حم.  رفتار امریکا در قبال رژیم صدام شد 
صدام تنها می توانست در ازاي وارد کردن موادغذائی و دارو و لوازم پزشکی نفت .  مد آ ، عراق شکست خورد و به محاصره اقتصادي در1990در 

در .  این اقدام او، جنگ را احتراز ناپذیر کرد . قرر کرد در ازاي نفتی که فروخته می شد، اورو دریافت شود  ،  صدام م2000 نوامبر 6در . صادر کند 
چند روز .   ، ارزش دالر گرفتار تنزل شد و وضعیت چنان خطیر شد که صندوق بین المللی پول هشدار داد که ارزش دالر در حال سقوط است 2002

ماه بعد، دیگ چنی ، معاون رئیس جمهوري امریکا،  مطمئن شد .  انگلستان ، نقشه حمله به عراق موضوع گفتگو شد ن،  در کاخ نخست وزیريآپس از 
، 2003 ژوئن 5در . ، به عراق حمله کرد 2003 مارس 19ویز، قواي امریکا در آبا استفاده از این دست .  که عراق اسلحه کشتار جمعی در اختیار دارد 

   .و به دالر شدفروش نفت عراق  از ن
  



فروش نفت و گاز به دالر را ن دست یابد و آ زیرا امریکا می خواهد بر منابع نفت و گاز ه استشدشر  ایران محور  ●
  : این رو بحران اتمی پوشش بحران نفت استهمیشگی کند از

نفود خویش در ایران را از دست داده و اختیارش بر نفت و گاز رژیم شاه،  در نزاع است که بر اثر سقوط  از زمانی .  در نزاع است     امریکا با ایران 
  . امریکا بر اینست که رژیم ایران یک رژیم بنیادگراي خطرناکی است .  ایران از دست رفته است  

 از منابع نفت و گاز شرق سیاي میانه و خلیج فارس و اقیانوس هند، از لحاظ بهره برداريآ     موقعیت جغرافیائی ایران ، یعنی قرار گرفتنش میان 
امریکائیها براي این که نفت و گاز استخراجی این منطقه ، نه از ایران و نه از روسیه عبور .  سیاي میانه، به ایران موقعیت تعیین کننده اي داده است آ

 سپتامبر و 11ترورهاي . ان پاکستان می خواستند ن نشد که امریکائیها و متحدشآرژیم طالبان . ن را از راه افغانستان عبور دهند آن شدند آکند، بر 
با وجود این ، هنوز جنگ ادامه دارد و . حضور بن الدن در افغانستان ، جنگ با افغانستان را موجه کرد و امریکا و متحدانش به افغانستان حمله کردند 

  . بماند عبور لوله هاي نفت و گاز از افغانستان می باید منتظر تثبیت وضعیت افغانستان 
ن را به آو بقیه .  درصد نفت خود را به اروپا می فروشد 30ایران .  ، ایران  اعالم کرد  که می خواهد نفت خود را به اورو بفروشد 1999     و در 

برغم تهدید بوش که .  است زیرا امریکا خرید نفت از ایران را تحریم کرده . به امریکا بطور مستقیم نمی فروشد . می فروشد ... چین و هند و ژاپن و
ن، ایران می خواست خود بورس نفت ایجاد آپس از .  ، ایران شروع کرد به فروش نفت خود به اورو 2003خواند ،  از سال »  محور شر « ایران را  

ن تاریخ،  آتوجه به ضعف دالر در با .   می گشود 2006 مارس 20می باید درهاي این بورس را در .  کند که مستقل از بورس نیویورك و لندن باشد 
سرانجام، افتتاح بورس به . ، تنشها بطور جدي شدت گرفتند 2006در اوائل سال .  را گرفتار فاجعه می کرد  در نتیجه امریکا، ،این بورس دالر موفقیت 

  . را ، پیشاپیش ، بی فایده گرداند در جا، پوتین، رئیس جمهوري روسیه،  در این کشور بورسی را گشود که بورس ایران . تأخیر افتاد 
در حقیقت، ایران و کشورهاي . متهم کردن ایران امر تازه اي نیست .        امریکائیها ایران را متهم می کنند به این که می خواهد بمب اتمی بسازد 

، اسرائیل  1981در . اتمی را امضاء نکرده است اسرائیل قرارداد منع گسترش اسلحه . عرب خود را در تهدید  تسلیحات اتمی اسرائیل می بینند 
ن زمان، کشورهائی چند در صدد  مجهز شدن به سالح اتمیی براي  خنثی کردن تهدید اتمی اسرائیل  آاز . نیروگاه اتمی عراق را بمباران کرد 

  . هستند 
( ورده هاي نفتی آایران نفت خام صادر می کند اما فر. می شود میز می نماید که کشوري با داشتن منابع نفت و گاز، در پی انرژي اتآ    بسا شگفت 

از نظر . ورده هاي نفتی براي تولید برق و  شوفاژ و و حمل و نقل و نیز صنعت یک جمعیت در حال افزایش ، ضرور هستند آفر.  وارد می کند ) بنزین 
نها را به قیمت ارزان در اختیار مصرف   آ، به زیان خزانه دولت، اما.  هستند ورده هاي نفتی بسیار باالآبسیاري از ایرانیان ،  قیمتهاي  واقعی فر

اینطور می نماید که نیروگاههاي .  ن،  بهاي واردات خود  را بپردازد آمد آایران نیاز دارد به صادر کردن نفت تا که با در.  کنندگان قرار می دهند 
نها ویران شوند،  ایران ناگزیر می شود خود نفت خویش را مصرف کند و دیگر نتواند نفت خود آزیرا اگر .  برق ایران هدف مرجح دشمنانش هستند 

   .به تازگی، البرادعی ، به دشمنان ایران هشدار داد  به نیروگاههاي برق ایران حمله نکنند.  را به اورو بفروشد 
 ،امریکا  .  این کشور، ضربه اي سخت را دارند با دقت تمام ، تدارك می کنندزمایش کردنآویز کردن برنامه اتمی ایران و وسیله آ      امروز ، دست 

با موفقیت این نقشه، .  ورند آنند که بازار سوخت اتمی را به اختیار خویش در آلمان و ژاپن،  برآباتفاق کشورهائی که اسلحه اتمی دارند  بعالوه 
   . منابع نفت، تضمین می شودتقاضاي دالر براي مدتی دراز، حتی بعد از پایان گرفتن

  
امریکا می خواهد ایران اورانیوم را غنی نکند تا وقتی منابع (  مالی  –با توجه به نقشه امریکا ، استدالل رژیم مافیاهاي نظامی : انقالب اسالمی 

توجه به این واقعیت که ایران منابع کافی اما با . در این صورت ، موجه می نماید )  نیازمند امریکا بگردد ، نفت تمام شود و براي سوخت اتمی
بنا بر این ، هرگاه این رژیم . می شود ) ورد آبر فرض که مهار بازار سوخت اتمی را بدست ( اورانیوم را ندارد ، بخواهی نخواهی نیازمند امریکا  

 هرچه بیشتر در فروش و مصرف نفت و گاز کشور، خائن به حقوق ملی ایران نباشد، می باید در رفتن به سراغ منابع دیگر انرژي و صرفه جوئی
   .استقالل ایران را از لحاظ انرژي تأمین کند

  
  نفت روسیه و دالر ؟* 

با فروش مازاد  دالر خود به بانکهاي مرکزي، پوتین  مواظب بوده است که این امر .    بدین سو، روسیه نیز به دالر پشت کرده است 2006     از سال 
. امریکائی ها، براي تسلط بر بازار سوخت اتمی به روسیه نیاز دارند . با وجود این ، تقاضاي  جهانی  دالر کاهش یافته است .  صدمه نزند به ارزش دالر

  . بنا بر این ، احتمال نمی رود بخاطر فروش دالرها، از روسیه انتقام بگیرند 


