
۵www.sharghdaily.com دوشنبهجهان
۲۴ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۹

یادداشت

دیپلماسی؛ تنها راه حل 
پایدار و واقع بینانه برای ایران

موضوعاتی از قبیل ایجاد توازن مجدد در بازار انرژی، گسترش روابط نظامی با 
پکن و جغرافیای سیاسی در خاورمیانه، جو بایدن را در سفر به عربستان سعودی 
به خود مشــغول کرده بود. تندروهای مخالف هرگونه عادی سازی روابط میان 
واشــنگتن و تهران در ایاالت متحده بر این باورند که ســفر ریاست جمهوری به 
ریاض امکان بحث درباره یک هدف امنیتی اساســی و مشترک یعنی مهار قدرت 
ایران را فراهم می کند. مقاله ای که اخیرا در Foreign Affairs منتشر شد، پیشنهاد 
می کنــد که ایاالت متحده باید همان نگرش در قبال تایوان را در قبال عربســتان 
ســعودی اتخاذ کند؛ به عبارت دیگر باید هرگونه تجاوز به پادشــاهی وهابی را 
به عنوان اعالن جنگ و توجیه کننــده مداخله نظامی در نظر بگیرد؛ زیرا در حال 
حاضر تمــام تالش های دیپلماتیک در مقابل جمهوری اســالمی برای برقراری 
توازن در منطقه  بی فایده بوده و بنابراین بهتر اســت «برای برقراری صلح، برای 
جنگ آماده شــویم».  معدود جنگ طلبان حاضر در دولت بایدن سرچشمه «ناتو 
خاورمیانه» و ائتالف دفاع هوایی خاورمیانه هســتند که اســرائیل به  طور فعال 
با کشــورهای عربی همســایه یعنــی اردن و مصر و همچنین تمام کشــورهای 
امضاکننده پیمان ابراهیم در حال ترویج آن اســت. این ایده که از حمایت الیحه 
فراحزبی کنگره آمریکا نیز برخوردار اســت، شامل شبکه منطقه ای سامانه های 
پدافند ضد هوایی قادر به شناسایی هرگونه حمله از سوی جمهوری اسالمی در 
مراحل اولیه و سازماندهی واکنش است. اگرچه عربستان سعودی و اسرائیل از 
ســال ۲۰۱۵ در بسیاری از زمینه ها به ویژه در حوزه های امنیت و اطالعات به طور 
غیررســمی با یکدیگر همکاری کرده اند، عادی ســازی رسمی روابط میان آنها با 
حمایت ایاالت متحده تأثیر بســزایی در تقویت این اتحاد و مشروعیت بخشــیدن 
به نقش نظامی اســرائیل در جهان عرب و تسهیل همکاری استراتژیک جهانی 
علیه ایران خواهد داشت.  با این حال، درنظرگرفتن رویارویی دائمی به عنوان تنها 
گزینه ممکن میان ایران و همســایگان عرب، منجر به تنش دائمی در خاورمیانه 
و رکود فرایندهای مختلف عادی ســازی روابط خواهد شــد. عربستان سعودی 
و امــارات متحــده زمانی تصمیم به شــروع مذاکرات دوجانبه بــا ایران گرفتند 
که مشــخص شــد از حمایت نظامی ایاالت متحده در صورت حمله برخوردار 
نیســتند. با توجه به حمالت متعدد نیروهای نیابتی، عربســتان سعودی ترجیح 
داد درهای دیپلماســی را که از سال ۲۰۱۶ بین دو کشور بسته شده بود، با کمک 
عراق به عنوان میانجی باز کند. این گفت وگوها که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، تاکنون 
به پیشرفت هایی منجر شــده است؛ ایران دارای نمایندگی دیپلماتیک مهمی در 
سازمان همکاری اســالمی مستقر در عربستان سعودی است و مجددا زائران را 
برای ادای فریضه حج به مکه می فرستد و برای پیداکردن راه حل مسالمت آمیز 
درخصوص یمن تالش می کنــد. عراق که مبادالت دیپلماتیک بین ایران، اردن و 
مصر را تسهیل کرده، مصمم است تا به نوبه خود به عنوان معمار گفت وگوهای 
فراگیر و چندجانبه در صحنه خاورمیانه مطرح شود. اولین کنفرانس بغداد برای 
همکاری و مشــارکت که فرانســه به طور فعال از آن حمایت می کند، به عنوان 
ابزاری برای تســهیل این هدف محسوب می شود.  امارات متحده عربی که مرکز 
مهم واردات کاال برای ایران محسوب می شود، از همسایه سعودی خود در زمینه 
بازســازی روابط اقتصادی در مقابل کمپین «فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران 
فعال تر بوده اســت. این روابط آن قدر خوب بازسازی شد که دولت بایدن هیئتی 
از خزانــه داری آمریــکا را برای یادآوری اینکه ایران هنوز تحت تحریم اســت به 
دوبــی اعزام کرد. تالش های تنش زدا بازتــاب بیش از نیم قرن روابط دیپلماتیک 
عالی و بی وقفه جمهوری اســالمی با سلطان نشین عمان است. عمان در نقش 
میانجی خســتگی ناپذیر بین تهران و واشنگتن در زمان سلطان قابوس بن سعید 
بین ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ مشــوق گفت وگو بین دو دشــمن بوده است و این 
نقش تأثیرگذار توســط وارث و پســرعموی او ســلطان هیثم بن طارق آل سعید 
همچنان ادامــه دارد. قطر که مرتبا به عنوان میزبان تبادالت غیرمســتقیم میان 
ایرانیان و مذاکره کنندگان آمریکایی تحت حمایت اتحادیه اروپا انتخاب می شود 
نیز روابط خود را با ایران بر همین اساس قرار داده است.  گفت وگوی دیپلماتیک 
بین قدرت های اصلی خلیج  فارس گواه تعادل سیاســی -جغرافیایی اســت که 
در حال حاضر در حال شــکل گیری در منطقه اســت و واشنگتن نمی تواند آن را 
نادیده بگیرد. با این حال، برخی مشــوق مسابقه تسلیحاتی یا حتی اجازه دادن به 
عربستان سعودی برای بهره مندی از «چتر هسته ای» هستند و معتقدند استفاده 
از ابزار قدرت تنها راه مقابله با ایران است. با این وجود، به دلیل پتانسیل بی ثبات 
چنیــن اقدامــی در خاورمیانه، هیچ کس تا به حال خــود را برای آن به مخاطره 
نینداخته اســت. درحالی که ایاالت متحده نسبت به موفقیت نهایی دیپلماسی 
بدبین اســت، بازیگران منطقه اصرار به فرصت بیشــتر دارند. کشورهای عربی 
خلیج فارس که آرزوی امنیت بیشــتر را در سر می پرورانند، به خوبی آگاه هستند 
که چرخه دائمی «تشــدید تنش ها» در تضمین ثبــات منطقه نتیجه معکوس 
دارد. بســتن کانال دیپلماتیــک به هیچ وجه ابزار بازدارندگــی مؤثری برای ایران 
نخواهد بــود، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشــت.  با توجه بــه این تحوالت 
سازنده، تبدیل خاورمیانه به منطقه ای تقسیم شده میان «دولت های سرکش» و 
«متحدان»، دیگر واقع بینانه نیست. چنین درکی از واقعیت تنها می تواند منجر به 
اشــتباه جدی در ارزیابی یا حتی شکست کامل استراتژی آمریکا در منطقه شود. 
بنابراین دولت بایدن باید سیاســت خارجی جدیدی را در خاورمیانه دنبال کند تا 
کشورهای عربی را به چندجانبه گرایی در منطقه ترغیب کند. عالوه بر این، خروج 
واقعی آمریکا تنها با توافق هسته ای جدید ایران که اکثر کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس خواهان آن هســتند، تسهیل می شود. همان طور که اروپا 
برای بیش از نیم قرن نشان داده، ایجاد وابستگی های متقابل اقتصادی مؤثرترین 

راه حل برای اجتناب از درگیری است.
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 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آمریــکا و چین دور تازه قدرت نمایــی نظامی خود را به 
جنوب شــرق آســیا منتقل کرده اند. چین پــس از نمایش 
نظامی در تنگه تایوان، جنگنده های خود را عازم تایلند کرده 
تا در مانور مشــترکی با ارتش تایلند شرکت کنند. این مانور 
در شــرایطی انجام می شــود که ایاالت متحده، اســترالیا و 
اندونزی روز گذشته به مانور مشترك خود در اندونزی پایان 
دادنــد.  وزارت دفاع چین در بیانیه ای اعــالم کرد این مانور 
آموزشــی شامل پشتیبانی هوایی، حمله به اهداف زمینی و 
استقرار نیروهای نظامی در مقیاس کوچک و بزرگ خواهد 
بــود. به گفته تحلیلگــران، گســترش فعالیت های نظامی 
چین در منطقه آســیا و اقیانوســیه، آمریکا و متحدانش را 
نگران کرده اســت. اقدام های نظامی اخیر چین بخشــی از 
رقابت استراتژیک و اقتصادی رو به رشد محسوب می شود 
و تنش هــا را بین دو اقتصــاد بزرگ جهان شــعله ور کرده 
اســت.  رزمایش تازه چین در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی 
تایلند، در شمال این کشــور و در نزدیکی مرز الئوس برگزار 
خواهد شــد. این مانور نظامی در حالی انجام می شــود که 
ایاالت متحده از ســال ۲۰۰۹ مانورهای رزمی را در اندونزی، 
اســترالیا، ژاپن و ســنگاپور برگزار می کند.  لوید آستین، وزیر 
دفاع ایاالت متحده، در ماه ژوئن به عنوان بخشــی از تالش 
برای تقویت آنچه او «شــبکه بی نظیر اتحادها و مشــارکت  
آمریــکا در منطقــه» خوانــد، از تایلند بازدید کــرد.  اقدام 
اخیر چیــن به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که این کشــور 
به تازگی در واکنش به ســفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان، عملیات شبیه ســازی حمله را 
در نزدیکی این جزیره انجام داده اســت. ارسال کشتی های 
جنگی، موشــک ها و هواپیماهای چین بــه آب ها و هوای 
اطراف تایوان به این جزیره خودمختار که چین آن را قلمرو 
خود می داند، نگرانی های بین المللی گســترده ای را ایجاد 
کرد. در جریان این رزمایش، برای نخســتین بار موشک هایی 
بر فراز تایپه، پایتخت تایوان، شــلیک شــدند، هواپیماهای 

بدون سرنشــین بر فراز جزایر فراساحلی این جزیره به پرواز 
درآمدند و کشــتی های جنگــی از خط حائــل میانی تنگه 
تایوان عبور کردند؛ چیزی کــه ارتش این جزیره خودگردان 
آن را «محاصره» نامید.  کرت کمبل، مشــاور ارشد جو بایدن 
رئیس جمهــوری آمریکا در امور اقیانــوس هند و اقیانوس 
آرام، روز جمعه گفت ایاالت متحــده اقدامات قاطعانه ای 
را برای حمایت از تایوان ازجمله ارســال کشتی های جنگی 
و هواپیمــا از طریــق آبراهی بــه عــرض ۱۶۰ کیلومتر که 
تایــوان و چین را از هم جدا می کند، انجــام خواهد داد.  او 
در گفت وگویی با خبرنگاران اعالم کرد: «عملیات ما شــامل 
انجام ترانزیت های هوایی و دریایی از طریق تنگه تایوان در 
چند هفته آینده اســت».  درباره احتمــال وقوع جنگ میان 
ایــاالت متحده آمریکا و چین بر ســر تایــوان، نگرانی هایی 
وجود دارد، اما کارشناسان معتقدند هیچ یک از این کشورها 
تاکنون به تشــدید تنش تمایلی نداشــته اند. با این حال، این 
به آن معنا نیســت که افزایش تنش ها بــر تایوان و جهان 
و از جملــه بر روابــط بین ایاالت متحده آمریــکا و چین که 
کشمکش بی سابقه ای را شــاهدند، تأثیر گسترده ای خواهد 
گذاشــت.  به گفته تحلیلگران بین المللی، دیدار پلوســی و 
واکنــش متعاقب چین، وضعیت موجــود در منطقه را در 
درازمــدت تغییر می دهد و زمان مشــخص خواهد کرد که 

مزایای این دیدار بیشتر بوده است یا معایب آن.
مانور در سوماترا

در ســه روز گذشته ســربازان آمریکا، اندونزی و استرالیا 
به عنوان بخشــی از تمرینات نظامی مشــترک ساالنه خود، 
رزمایشــی با مهمات واقعی در جزیره ســوماترای اندونزی 
برگــزار کردند.  مجموعا بیش از پنج هــزار نیروی نظامی از 
آمریکا، اندونزی، اســترالیا، ژاپن و سنگاپور در سال میالدی 
جاری در تمرینات نظامی «اَبر سپر گارودا» شرکت می کنند. 
ایــن بزرگ ترین نمونه از ایــن رزمایش ها از زمان آغاز آن در 
سال ۲۰۰۹ است.  چین این تمرینات گسترده را نوعی تهدید 

علیه خود می بیند. رســانه های دولتی چیــن، آمریکا را به 
تالش بــرای ایجاد یک اتحاد هند-اقیانوس آرام مشــابه با 
ناتــو متهم می کنند؛ اتحادی با هدف مقابله با نفوذ فزاینده 
نظامی و دیپلماتیک چین در ایــن منطقه.  انگلیس، کانادا، 
فرانســه، هند، مالزی، کره جنوبی، نیوزیلنــد، پاپوآ گینه نو و 
تیمور شــرقی هم ناظرانی را به این رزمایش ها که از اوایل 
ماه میالدی جاری آغاز شــده اعزام کرده انــد.  دریادار جان 
آکیلینــو، فرمانــده نیروهای هند-آرام آمریــکا گفت که ۱۴ 
کشــور شــرکت کننده در این رزمایش پیغام اتحاد قدرتمند 
خود را اعالم می کنند. این در حالی است که چین در ادعای 
مالکیتی خود بر ســر تقریبــا تمامی دریای چیــن جنوبی، 
قاطع تر شده و رزمایش هایی را در اطراف جزیره خودگردان 

تایوان که تایپه آن را «تهدید» می داند، برگزار می کند.
فرمانده نیروهای آمریکایی گفت: اقدامات بی ثبات کننده 
چین از جملــه فعالیت های تهدیدآمیز علیــه تایوان دقیقا 
همان چیزی اســت که ســعی داریــم از آن اجتناب کنیم. 
ما از یک هنــد-آرام آزاد و باز حمایت کــرده و آماده ایم تا 
به هر نوع پیشــامدی پاســخ دهیم.  اندونزی و چین به طور 
کلــی روابط خوبی دارند، اما جاکارتا نســبت به پیشــروی 
چین در جایی که منطقه اقتصــادی انحصاری اندونزی در 

دریای چین جنوبی می نامد، ابراز نگرانی کرده است. گرچه 
اندونزی در مناقشــه بر ســر مالکیت دریــای چین جنوبی 
بی طرف بود، اما بــه گفته «کانــی راهاکوندینی» تحلیلگر 
امنیتی در دانشــگاه اندونزی، در حالی که موضع رســمی 
جاکارتا در مورد دریای مورد مناقشــه، دریای جنوبی چین، 
نسبتا بی طرف اســت، پای اندونزی به این مناقشه ارضی از 
ســال ۲۰۱۰ باز شــد؛ زمانی که چین ادعای مالکیت بخشی 
از منطقه اقتصادی انحصاری اندونزی در منطقه شــمالی 

جزایر ناتونا را مطرح کرد.
آسوشــیتدپرس در گزارش خود آورده است که تحرکات 
کشــتی های گارد ســاحلی چین و قایق های ماهیگیری در 
این منطقه، جاکارتــا را عصبانی و نیروی دریایی اندونزی را 
به انجــام یک رزمایش بزرگ در جــوالی ۲۰۲۰ در آب های 
اطــراف جزایر ناتونا در بخش جنوبــی دریای جنوبی چین 

ترغیب کرد.
به گفته راهاکوندینی، اندونــزی رزمایش اخیر با آمریکا 
را بازدارنــده ای برای دفاع از جزایــر ناتونا تلقی می کند، در 
حالی که این رزمایش برای واشنگتن بخشی از تمهیدات به 
منظور تشــکیل جبهه های متحد در برابر قوای نظامی چین 

در دریای جنوبی چین است.

پایان مانور آمریکا در جزیره سوماترا، آغاز مانور چین در تایلند

نمایش قدرت
 در جنوب شرق آسیا

 فن یو:* چین و روســیه -به دنبال جنگ اوکراین - در این اندیشه هستند که موقعیت 
دالر آمریکا را به عنوان بزرگ ترین ارز ذخیره ای جهان خدشــه دار کنند. جای تعجب 
ندارد که روســیه و چین هم اکنون مشــغول اجرای این طرح باشــند، اما چیزی که 
مایه تعجب اســت، این اســت که چندین اقتصاد نوظهور هم در این راه به روسیه 
و چین ملحق شــده اند. به گزارش راشــا تودی (RT) - رســانه انگلیسی زبان دولتی 
روســیه -  در ماه ژوئن، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه اعالم کرد کشورهای 
بریک (BRICS)، شامل روســیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی به دنبال ایجاد 
یک ارز ذخیره ای جهانی جدید هستند.  راشا تودی، یکی از ابزارهای رسانه ای مسکو، 
نوشــته است که بنا بر اعالم رئیس جمهور روسیه، کشورهای عضو این گروه در  حال 

ایجاد سازوکارهای جایگزین برای مبادالت مالی بین المللی هستند.
با توجه به تورم فزاینده ایاالت متحده در ماه های اخیر، رکود اقتصادی، نوسانات 
بازار ســهام، آشــفتگی بازار رمزارزها، افول صنعت فناوری و نگرانی های مربوط به 

وضعیت سالمتی و کاهش محبوبیت جو بایدن، این خبر تا حدی به حاشیه رفت.
البته تحریم های کشــورهای غربی و مسدودکردن ذخایر ارزی روسیه به اقتصاد 
این کشــور ضربه زده اســت. همچنین حذف بانک های روسی از سامانه بین المللی 
ســوئیفت به این معنی است که این کشــور تا حد زیادی از دالر آمریکا محروم شده 
اســت. بر اساس داده های صندوق بین المللی پول (IMF) تا سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۲، حدود ۵۹ درصد از کل ذخایر ارز جهان به دالر اختصاص داشت و یورو با ۲۰ 

درصد در رتبه دوم قرار داشت.
ملحق شــدن سایر کشــورهای بریک، از جمله هند و آفریقای جنوبی به روسیه و 
چیــن در ایجاد یک ارز ذخیــره ای جدید برای مقابله با هژمونــی دالر مایه تعجب 
اســت. اقدامات هماهنگ جهانی برای کنارگذاشــتن دالر آمریکا نباید نادیده گرفته 

شوند.
همواره نشانه هایی مبنی بر وقوع این اتفاق وجود داشته است. روسیه که زمانی 
جزء بزرگ تریــن دارندگان اوراق بهادار خزانه داری ایاالت متحده بود، در پنج ســال 
اخیر اقدام به فروش این اوراق کرده اســت. در آغاز ســال ۲۰۱۸، روسیه حدودا صد 
میلیارد دالر از اوراق بهادار خزانه داری آمریکا را در اختیار داشــت. این رقم تا اوایل 
ســال ۲۰۲۰ به حدود ۱۰ میلیارد دالر و تا آوریل ۲۰۲۲ به دو میلیارد دالر کاهش پیدا 

کرده است.
روسیه در این مدت به دنبال افزایش ذخایر طالی خود بوده است. تمایل فزاینده 
روســیه به خرید طال از زمانی آغاز شد که در پی الحاق کریمه به خاک خود در سال 

۲۰۱۴ مورد تحریم قرار گرفت. هدف روســیه، به زیر کشیدن دالر آمریکا به عنوان ارز 
ذخیره ای اصلی جهان بوده اســت. بر اساس آمار شورای جهانی طال، میزان ذخایر 
طالی روســیه در سه ماهه اول ســال ۲۰۲۲ به ۲،۳۰۲ تن رسیده که نسبت به سال 

۲۰۱۴ حدود هزار تن افزایش داشته است.
به دنبال آغاز تحریم ها علیه روســیه در اوایل ســال جاری، این کشور در یکی از 
نخســتین اقدامات خود اعالم کرد کشــورهای اروپایی باید برای خرید گاز روسیه از 
روبل یا طال استفاده کنند. کشورهای اروپایی به تبعیت از روسیه اقدام به خرید روبل 
و فروش یورو کردند. جالب اینجاســت که با وجود بــه تأخیر افتادن پرداخت ها به 

روسیه، ارزش واحد پول این کشور در سال جاری افزایش یافته است.
آیا ظهور یک ارز ذخیره ای جهانی جدید با پشــتوانه کاال و حمایت چین و روسیه 
نزدیک اســت؟ در ماه مارس با اشــاره به تحلیل های زولتان پوزســار، استراتژیست 
شرکت کردیت سوئیس و شان داربی، استراتژیست شرکت جفریز، نوشتم که احتمال 
وقوع چنین اتفاقی وجود دارد. به  هر  صورت  روســیه یکــی از تأمین کنندگان عمده 

نفت، گاز، طال و الماس است.
در آن زمــان بــه این نکته اشــاره کردم که کشــورهای ثالــث می توانند به جای 

پرداخت حق بیمه گزاف برای خرید نفت از کشورهای دیگر مانند چین، نفت روسیه 
را با تخفیف خریداری کنند؛ این می تواند آغازگر یک نظم نوین جهانی باشد و رؤیای 
دیرینه روسیه را محقق کند. این رویکرد همچنین یک راه آسان برای افزایش مبادله 

رنمینبی (یکای پول رسمی چین) دیجیتال است.
راشــا تودی در ماه جوالی اعالم کرد این رؤیا به حقیقت پیوســته اســت. حجم 
تجارت بین روسیه و سایر کشورهای بریک در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ با ۳۸ درصد 
افزایش بــه ۴۵ میلیارد دالر رســید. در عین حال، حجم تجارت بین روســیه و چین 
همچنــان رو به  افزایش بوده و روســیه پس از تحریم های نفتی کشــورهای غربی، 
عربستان ســعودی را به تأمین کننده شــماره یک نفت چین تبدیل کرده است. سایر 
کشــورها هم به پذیرش ارزهای دیگری به جز «دالرهای نفتی» برای صادرات روی 

آورده اند. برای مثال، عربستان سعودی و ایران به ازای نفت خود یوآن می گیرند.
پرســش اصلی این است که ارز جدید به چه صورت خواهد بود؟ برای آنکه این 
ارز ارزش حقیقی داشته باشد، به حمایتی فراتر از اعتبار کشورهای بریک نیاز دارد و 

باید یک پشتوانه کاالمحور داشته باشد.
آیا کشــورهای دیگر هم می خواهند با اســتفاده از این ارز جدید دادوستد کنند؟ 
شــاید چندان محتمل به نظر نرسد، اما چشم انداز فعلی ممکن است به مرور زمان 
تغییــر کند. تقریبا تمام ارزهای عمده، یک پول بدون پشــتوانه هســتند که صرفا بر 
اســاس اعتبار کشــور مربوطه مبادله می شــوند. با توجه به اینکه جریانات سیاسی 
و اجتماعی در سراســر جهان دگرگون شــده و پیوســته به چالش کشیده می شوند 
و در صورتی کــه نرخ تــورم همچنان افزایش یابد، ظهور یــک ارز ذخیره ای جدید با 
پشتوانه طال و نفت - به عبارت دیگر، دارایی های حقیقی- دور از ذهن نخواهد بود.
قبل از آنکه ســقوط ســلطه دالر را بــر بازار اعــالم کنیم، باید بــه چند ویژگی 
خدشه ناپذیر آن اشــاره کنیم. اول آنکه دالر به عنوان یک ارز جهانی در حال تقویت 
اســت؛ زیرا فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره کرده است. بازارهای مالی ایاالت 
متحده همچنــان بزرگ ترین، امن ترین، نقدشــونده ترین و مطمئن تریــن بازار جهان 
برای ســرمایه گذاری هســتند. به عالوه، ثبات و اعتبار دولــت و نظام حقوقی ایاالت 
متحده باعث شــده نگهداری اوراق بهادار دولتی این کشور نسبت به سایر کشورها 

در اولویت باشد.
دالر همچنان یک ارز ذخیره ای قدرتمند خواهد بود. شــاید این یورو و سایر ارزها 

هستند که باید نگرانشان بود.
*تحلیلگر متمرکز بر اقتصاد چین

آیا آمریکا باید 
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