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سخن مترجم
کتاب جنگ خزانه داری که اولین بار در سال 2013 توسط خوان زارات منتشر شد، بیان گر 
مجموعه تحوالت نرم افزاری و سخت افزاری در درون وزارت خزانه داری آمریکاست که باعث 
شده توانایی این کشور برای اعمال تحریم های مؤثر مالی که امروزه به عنوان تحریم های ثانویه 
از عناصر صهیونیست در وزارت  شناخته می شود متحول گردد. خوان زارات در کنار تیمی 
خزانه داری آمریکا به دنبال استفاده از سالح مالی برای واکنش به حمالت یازده سپتامبر و 
ضربه به گروه تروریستی القاعده )دست پرورده خودشان( بودند. آنها مجموعه اقدامات میدانی 
شامل مذاکره و تفاهم با نهادهای بین المللی نظیر سوئیفت و همچنین بانک ها و شرکت های 
خارجی و همچنین تدوین دستورالعمل های گروه اقدام بین المللی )FATF( را در کنار تغییر 
ماهیت وزارت خزانه داری به یک نهاد اطالعاتی-مالی در دستور کار قرار می دهند که نهایتاً 
از  به استفاده  ادامه  اثرگذاری تحریم های جدید مالی آمریکا می شود. زارات در  ارتقاء  باعث 
این سالح جدید برای هدف گیری و پیشبرد سایر موضوعات امنیتی آمریکا از جمله فشار به 

کشورهای مستقل نظیر ایران و کره شمالی روی می آورند. 
مطالعه کتاب جنگ خزانه داری می تواند به خوبی ماهیت کارکرد سالح تحریم های بانکی 
آمریکا و نقاط ضعف آن )که خود راه های مقابله را در پی دارد( را تبیین کند و از این رو 
خواندن آن به کارشناسان، محققان و مسئوالن مرتبط با موضوع تحریم ها و جنگ اقتصادی 

توصیه می شود. 
بدیهی است با توجه به اینکه کتاب حاضر توسط دشمنان ملت ایران نگارش شده، نوع 
ادبیات علیه مسئوالن و نهادهای انقالبی خصمانه است و از این جهت از خواننده گرامی پوزش 

می طلبیم. 
                                           دکترسید یحیی علوی رضوی 

                                           مرتضی شجاعی 
                                           مهر97 
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پیشگفتار؛ جنگ پنهان 
رئیس جمهور احمدي نژاد در تاریخ 8 اکتبر 2012 به طور علني و با ناراحتي اعالم کرد که 
اقتصاد ایران از طریق تحریم خرید نفت، ممنوعیت نقل و انتقاالت بانکي، سقوط ارزش ریال و 
کاهش ذخایر ارزي، هدف حمله مستقیم اقتصادي قرار گرفته است. وي آشکارا گفت: »دشمن 
همه نیروهاي خود را براي تحقق اهدافش به حرکت درآورده است و بنابراین یک جنگ پنهان 
و در مقیاس جهاني در پیش است. ... ما باید بدانیم دشمن فکر مي کند در این نوع جنگ 

مي تواند بر ملت ایران غلبه کند«.)1(
او درست گفت. 

آمریکا در یک دهه گذشته نوع جدیدی از نبرد مالي را در پیش گرفته که اثر بخشي آن 
ارائه  بي سابقه است. این »جنگ پنهان« غالبا دست کم گرفته شده یا تعبیر درستی از آن 
نشده است، اما دیگر پنهان نیست و به هسته دکترین امنیت ملّي آمریکا تبدیل شده است. 
آمریکا با اعمال مجموعه اي از فشارهاي اقتصادي سازمان یافته توانسته است دشمنان اساسي 
خود در این دوره یعني القاعده، کره شمالي، ایران، عراق و سوریه را از لحاظ مالي منزوي کرده 
و در تنگناي جدي قرار دهد. ساختار تحریم هاي جدید با فاصله زیاد از تحریم هاي سنتي یا 
بایکوت هاي تجاري، متشکل از مجموعه اي نوین از راهبردهاي مالي است که نظام هاي تجاري 
و مالي بین المللي را وادار کرده تا بازیگران ناهنجار را طرد نموده و جریان مالیشان را تحت 
محدودیت قرار دهد که ضربه ای دردناک به آنها است. دشمنان آمریکا متوجه شده اند که با 
گونه جدیدی از نیروی مالی مورد هدف قرار گرفته اند و آثار دردناک آن را احساس مي کنند. 
القاعده1 متوجه شده است که جابجایي پول در دنیا سخت تر، پر هزینه تر و پرمخاطره تر شده 
و مجبور شده تا به دنبال روش های جدیدي براي انتقال سرمایه و تأمین مالي گروه بیفتد. 
اسنادي که در مقر اسامه بن الدن2 در ابوتاباد3 پاکستان به دست آمد نشان مي دهد که رهبر 
این گروه تروریستي در جستجوي منابع جدید پولي بوده است. این مساله چیز تازه ای نیست، 
گروه القاعده پس از یازده سپتامبر بخش عمده اصلي تامین مالي خود را از طریق قاچاق انجام 
انجام  مالي درون گروهي  یا مصارف  دریافت کمک ها  براي  مکاتباتي که  القاعده در  مي داد. 
1 .  Al Qaeda
2 .   Osama bin Laden’s
3 .  Abbottabad
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شده، رسماً اظهار مي کند که از لحاظ مالي خفه شده است. القاعده در نامه اي که در 9 جوالي 
2005 ایمن الظواهري1 نفر دوم القاعده به ابومصعب الزرقاوي2 رهبر القاعده در عراق نوشته 
است ضمن درخواست پول عنوان مي کند که »بسیاری از خطوط ]پشتیباني مالي [ قطع شده 

است)2(«. 
ائتالف تحریم علیه کره شمالي تأثیر مستقیم و فوري داشت. با آغاز تحریم هاي بین المللي 
کره شمالي خود را تحت فشار مالي دید و حساب هاي بانکي و فعالیت هاي پنهان خود را در 
مخاطره یافت. در این هنگام یکي از مسئوالن مذاکره کننده کره شمالي به یکي از مقامات کاخ 

سفید گفت »باالخره شما راهي براي ضربه زدن به ما پیدا کردید«.
ایرانیان نیز از آثار اقتصادي سالح هدفمند مالي آسیب دیدند. در 14 سپتامبر 2010 علي 
اکبر هاشمي رفسنجاني از مقامات ایران در جمع نخبگان ایراني از تحریم هاي مالي و دردناک 
شوراي امنیت و جامعه جهاني ابراز نگراني کرد. او گفت در طول انقالب تاکنون هیچ وقت این 
مقدار تحریم علیه ایران اعمال نشده بود و گفت من از شما و مسئوالن مي خواهم که تحریم ها 
را جدي بگیرید و شوخي تلقي نکنید. او گفت در طول سي سال گذشته ما جنگ و تهدیدات 
نعیم3  مویسز  نداشتیم.  علیه خود  یورش حساب شده اي  هیچگاه چنین  اما  داشتیم  نظامي 
قدرتمند  ایران گفت: »تحریم ها خیلي خیلي  علیه  مالي  با فشارهاي  رابطه  نگار در  روزنامه 
است. تحریم هاي ایران پیچیده ترین تحریم هاي اقتصادي و مالي است که تاکنون علیه یک 

کشور اعمال شده است«)3(.
تمامي این تسلیحات به کار گرفته شده علیه دشمنان آمریکا منشق شده از طرح کلي نبرد 
مالي است که سالها قبل توسط آمریکا طراحي و ایجاد شده است. این نبرد را می توان استفاده 
از ابزارهاي مالي، فشار و نیروهاي بازار برای نفوذ بر بخش بانکي، منافع بخش خصوصي و 
شرکاي خارجي و به منظور وادارسازی آنها به منزوی کردن عناصر نامطلوب در نظام هاي مالي 

و تجاري بین المللي و نابودي منابع تأمین مالي آنها تعریف کرد.
یازده سپتامبر  از  که  دورانی  روایت می کند.  را  مالي  نبرد  داستان عصر جدید  کتاب  این 
تروریست ها،  علیه  استفاده  براي  را  تکنیک ها  این  آمریکا  دولت  که  زماني  یعنی  شد،  آغاز 
1 . Ayman al-Zawahiri
2 . Abu Mus’ab al-Zarqawi
3 . Moisés Naím
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حکومت هاي نامطلوب و دیگر بازیگرانی که دارای سیستم مالي پنهان بودند توسعه داد. این 
توانمندي ها – که چیزي بین دیپلماسي و نبرد پویاست – هر روز بیش از پیش به ابزار امنیت 
در حوزه  مسائل دشوار  با  مواجهه  در شرایط  تصمیم گیری  برای  آمریکا  مّتحده  ایاالت  ملّي 

امنیت بین الملل تبدیل می شود. 
اکنون آمریکا مي تواند از این ابزارها براي رویارویي با اکثر تهدیدات حیاتي امنیت ملّي از 

گروه هاي تروریستي و جرائم بین المللي گرفته تا کره شمالي و ایران استفاده کند. 
این کتاب داستان گروه کوچکي از مسئوالن وزارت خزانه داري و برخي آژانس هاي دولتي 
است که این گونه جدید از قدرت مالي را خلق کردند. این راهبردها به صورت مخفیانه و با 
مأموریتی مشخص براي نوسازي نحوه کار ابزارهاي مالي طراحي شد. راهبردها براي احیاي 
ساختار وزارت خزانه داري به عنوان یکي از نهادهاي مرتبط و درگیر با مسائل امنیت ملّي نیز 
مناسب بود. از درون یک وزارت خزانه داري عقیم، بروکراتیک و نافرمان یک نهاد چریکي و با 
افق جدید امنیت ملّي تراشیده شد که اکنون بخش خصوصي را مجبور مي کند تا در انطباق 
کمک  با  خزانه داري  وزارت  کند.  منزوي  را  نامطلوب  عناصر  آمریکا،  منافع  قرمز  خطوط  با 
بانکداران و مؤسسات مالي توانست یک کمپین براي مقابله با عناصر اخاللگر در نظام مالي 
راه اندازي و رهبري کند. ما روزي را تصور مي کردیم که وزارت خزانه داري تبدیل به مرکز 
منازعات اساسي امنیت ملّي شود و این دقیقاً همان چیزي است که اکنون اتفاق افتاده است. 
من افتخار داشتم که جزئي از تیم خزانه داري باشم و در شکل گیري و اجراي این راهبردها 
نقش داشته باشم. عالوه بر این افتخار داشتم که در جایگاه جانشین مشاور امنیت ملّي به 
مجموعه خزانه داري کمک کنم تا این قدرت را فراهم نماید. ما با کمک یکدیگر رشد فزآینده 

نقش تخصصي و تأثیرگذار وزارت خزانه داري بر امنیت ملّي را شاهد بودیم. 
این  است.  شده  ما  مأموریت  به  تبدیل  کشور  دشمنان  آسیب پذیر  نرم  نقاط  شناسایي 
ایران  و  سوریه  کره شمالي،  رژیم هاي  ساختن  منزوي  و  هدف گیري  براي  مالي  راهبردهاي 
و دیگر بازیگران نامطلوب که امنیت ملّي آمریکا را تهدید کرده و رفتار مجرمانه بین المللي 
دارند اجتناب ناپذیر است. این رویکرد تا همین امروز به عنوان رویکرد محوری برای امنیت 
ملّی ما حفظ شده است. ما نحوه درگیر شدن دولت آمریکا در نبرد مالي و نقش خود وزارت 

خزانه داري در این فرآیند را به طور بنیادي بازتعریف کردیم.
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ما با موفقیت این راهبردها را در طي دوره ریاست جمهوري جرج بوش1 طراحي و استفاده 
کردیم، اما از ابتداي تغییر ریاست جمهوري، باراک اوباما2 و تیمش به طور جدي بر این شکل 
جدید نبرد مالي متمرکز شدند. جهان هنوز مواجه با چالش هایي از سوي کشورها، شبکه ها و 
بازیگران یاغي است، اما اکنون سیستم بین المللي کاماًلً توسعه یافته اي وجود دارد که مي تواند 
از اطالعات مالي، قدرت فشار و مشوق ها براي منزوی کردن عناصر نامطلوب در نظام مالي 
قانوني استفاده کند. این نوع جدید نبرد نه تنها مسئله نگراني هاي عمیق امنیت ملّي را حل 
می کند، بلکه این پارادایم مبتني بر بخش خصوصي، به قدري به آمریکا و مّتحدانش ابزارها و 
قدرت الزم براي تأثیرگذاري بر بازیگران سرکش و منافعشان را مي دهد که از نظر تاریخي تا 

قبل از این غیر قابل دستیابي تلقي مي شد. 
هنوز داستان رزم وزارت خزانه داري در عرصه نبرد مالي حتي براي افراد داراي دسترسي 
زیاد در دولت فدرال آمریکا به خوبي شناخته نشده است. نقش خزانه داري، گستره قدرت اش 
و تأثیرگذاري راهبردهایش در قیاس با اقدامات آشکارتر در عرصه نبرد جهاني با ترور اغلب 
به چشم نمی آید. زماني که من وزارت خزانه داري را در سال 2005 ترک کردم و به شوراي 
امنیت ملّي پیوستم با یکي از مقامات پنتاگون که بر لزوم درگیر شدن خزانه داري در نبرد 
جهاني معتقد بود و مي گفت باید خزانه داري با همکاران خارجي اش مالقات کند و اقدامات 
مشترک مالي علیه دشمنان آمریکا را با فشار اجرا کند مکالمه ای داشتم. من در این مالقات 
از این اظهارات شگفت زده شدم چرا که مي دانستم خزانه داري چنین کاري را انجام مي دهد. 

خزانه داري همان زمان در وسط معرکه نبرد قرار داشت. 
اما این یک نوع جدید از نبرد بود که همانند نبرد نظامي موج و وحشت نداشت و بیشتر 
شبیه شورش مالي خزنده بود. این یک نبرد پنهان بود که خون حیات مالي دشمنانمان را 

منجمد مي کرد و ما در این میدان موفق بودیم. 
این کتاب چرایي و چگونگي نحوه کار با این قدرت و آنچه که باید انجام شود تا آن را براي 
آینده حفظ کند توضیح مي دهد. همچنین به نگراني از اینکه ممکن است کشورهاي رقیب 
نظیر چین یا شبکه هاي فراملّیتي از درس هاي ده سال گذشته براي نبرد مالي علیه ایاالت 

مّتحده استفاده کنند، پرداخته است. 
1-President George W. Bush
2-President Barack Obama
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عصر جدید نبرد مالي از یازده سپتامبر آغاز شده است و دارای حرکتی مستمر به سوی 
تکامل تا آینده ای نزدیک خواهد داشت. این اتفاق خواهد افتاد چرا که ما می توانیم چشم اندازی 
متفاوت از آنچه پیشینیانمان می دیدند، ببینیم. عصر جهاني سازي و مرکزیت قدرت و نفوذ 
مالي آمریکا اجازه یک رویکرد جدید را داد و به همین خاطر رئیس جمهور ایران احمدي ن ژاد 
داشت، یک  آمریکا جریان  قلب دشمنان  به  براي حمله  پنهان  نبرد  یک  واقعاً  نکرد:  اشتباه 
نبردي که اکنون توسعه یافته و امروز در چند جبهه در جهان ادامه دارد. این جنگ خزانه داري 

است. 
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مقدمه؛ فرمان مگارین مدرن
پول اکنون بیش از هر زمان دیگری جهان را به هم متصل کرده است. پول همیشه منبع قدرت 
براي کشورها، شرکت ها و مردم بوده است. همچنین همواره پول، نقش حیاتی براي سازمان هاي 
بهترین اسکناس  تبهکاران و حکومت هاي سرکش داشته است. مثاًل کره شمالي  تروریستي، 
به خانواده هاي کشته هاي عملّیات خود  القاعده  تولید مي کند،  را  100 دالري جعلي جهان 
مستمری مي دهد، یا کارتل هاي مواد مخدر مکزیک در شهر سیوداد خوارز1 رشوه مي دهند تا 
به مراکز پرمنفعت پالزا2 )مراکز رستوراني و پمپ بنزین( یا مسیرهاي قاچاق در داخل آمریکا 
دسترسي پیدا  کنند. پول همیشه به مثابه سوخت عملّیات هاي مجرمان جهان است. با پول، 
مزد حقوق بگیران را پرداخت مي کند و نفوذ و وفاداري مي خرد و تصویر پردازي شگفت انگیز 
از رهبران را ممکن مي سازد. بودجه ها و وجوه نقد به آنها امکان دسترسي، توانایي و دستیابي 
جهاني براي ساخت سازمانشان را مي دهد و حوزه نفوذشان را گسترش و به بلندپروازي هاي 

فردي، سیاسي و ایدئولوژیک آنها زندگي مي بخشد.
پول آسیب پذیري هایي نیز ایجاد مي کند. نیاز به پول براي زندگي و فعالیت در قرن بیست 
و یک – چه در اقتصادهاي محلي یا جهاني – ردپایي مالي ایجاد مي کند که دروغ نمي گوید 
و وابستگي هایي پدید می آورد که پنهان سازي آن دشوار است. در یک اقتصاد جهاني شده، 
پول در بین مرزها با سرعتی برق آسا و در مقادیر سرسام آور جریان دارد. هر روز، میلیاردها 
دالر با یک تماس تلفني یا لمس یک برنامه در مسیرهاي گوناگون از طریق انتقاالت ارزي 
بانکي، عملّیات سنتي حواله و کیف های پر از پول نقدي براحتي جابجا مي شود. پول یک وجه 
مشترک معمول است که گروه ها و منافع پراکنده اي را به یکدیگر متصل مي کند و می تواند 

شبکه هاي جدیدي را که به سهولت علیه ایاالت مّتحده آمریکا همسو مي شوند، ایجاد  کند. 
بتوانی  اگر  نیز هست.  آنها  پاشنه آشیل  اما در عین حال  آنهاست،  توانمندسازي  پول عامل 
جریان تأمین مالي گروه ها یا حکومت هاي سرکش را قطع کني، آنگاه شما می توانی توانایي 
انتخاب های  تنها   )نه  کنی  انتخاب  به  مجبور  را  آنها  و  کني  محدود  را  عملّیات  براي  آنها 
بودجه اي، بلکه حتي انتخابهاي استراتژیک(. بودجه القاعده، عالوه بر پرداخت  به خانواده هاي 

1  . Ciudad Juárez
2 .  plazas
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کشته هاي عملّیات، هزینه هاي آموزش براي سربازگیري جدید را پوشش مي دهد. بودجه ملّي 
ایران شامل یک خط ویژه براي تأمین گروه هاي تروریستي نظیر حزب اهلل1 و حماس2 است. 
رهبری کره شمالی از کاالهای لوکس بهره مند است و از پول براي سامان امور داخلي و حفظ 
از محل  دنیا  یافته در سراسر  تبهکاران سازمان  استفاده مي کند.  نظامي و سیاسي  وفاداري 
عایدي خود براي کسب نفوذ و دسترسي به گذرگاه هاي مرزي و تاالرهاي دولت ها و براي 

توسعه امپراطوري کسب و کار خود استفاده مي کنند. 
راهبردهاي مالي ابزارهاي قدرتمندي هستند که می توانند فعالیت هاي فعلي و دسترسي هاي 
راهبردي دشمنانمان را محدود سازند. بله ممکن است بمب گذاري انتحاري براي یک سازمان 
تروریستي هزینه اي کمتر از 1000 دالر داشته باشد، اما اگر آن سازمان نتواند براي آموزش هاي 
پیچیده الزم براي این کار ]پولی[ پرداخت کند، نمي تواند اتحاد بین المللي خود را به طور 
مناسب و کافي حفظ کند و نمي تواند تمام برنامه ها و عملّیات هاي مدنظر خود را توسعه دهد، 
در نتیجه تأثیرگذاري نهایي آن محدود خواهد شد. به اصطالح بیشینه گرایان3، ما به  وسیله 

تأثیر بر قید بودجه، رفتار دشمن را تغییر مي دهیم.
بعد از واقعه یازده سپتامبر یک گروه کوچک از ما در وزارت خزانه داري آمریکا و دیگر 
نهادهاي دولت آمریکا این آسیب پذیري راهبردي دشمنان آمریکا را شناسایي نمود. ما عرصه 
نبرد جهاني را از عدسي لنز دالرها، یوروها و ریال ها دیدیم و متوجه شدیم پول بزرگترین 
دارایي ما و بزرگترین آسیب پذیري دشمنان ماست. در راستاي این ایده، ما شروع به اعمال 
تدبیر بر روش هاي استفاده از پول به عنوان سالحي علیه تروریست ها و رژیم هاي سرکش و 
بازیگران مالي پنهان نمودیم. در نتیجه آن اقدامات، ما اکنون در عصر جدیدی از نبرد مالي 
زندگي مي کنیم. توانایي قطع و تخریب جریان ها و شبکه هاي مالي دشمنانمان به آمریکا یک 

نوع متفاوت از ابزارهاي فشار راهبردي را بخشیده است. 
این نبرد جدید را می توان استفاده از ابزارهاي مالي، فشار و نیروهاي بازار به منظور منزوي نمودن 
حکومت هاي سرکش از نظامات مالي و تجاري بین المللي و دستیابي به اهرم فشار بر دشمنانمان 
تعریف کرد. همان گونه که در این کتاب توضیح داده خواهد شد، دولت آمریکا روش استفاده 
1 .  Hezbollah
2 .  Hamas
3 . maximalist
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از قدرت مالي را در قرن بیست و یک ابداع کرده است. این انتهاي کار نیست - دشمنان آمریکا 
خود را با فشارها تطبیق مي دهند و رقباي ما از تجربه ما براي اعمال مشابه مي آموزند. نبرد مالي 
به توسعه سریع خود ادامه می دهد - اکنون دیگر خارج از آمریکا - و کم کم به بخش مرکزي 
راهبردهاي امنیت بین الملل تبدیل خواهد شد. به همین دلیل است که فهم چگونگي تکامل این 

نوع از قدرت مالي و اطمینان یافتن از حفظ توانایي اعمال هوشمندانه نبرد مالي اهمیت دارد. 
فناوري ها و نوآوري هاي ما بر اساس یک تاریخ طوالني ساخته شده است. قدرت مالي و 
نفوذ اقتصادي از ابتداي شروع جنگ ]در جهان[ به عنوان یک سالح به خدمت گرفته شد. 
یونان باستان، امپراطوري روماني و حتي مغول ها از محاصره و تحریم اقتصادي براي تضعیف 
دشمنان خود استفاده می کردند. کشورها در قرن هجده و نوزده به سمت انسداد دارایي و نبرد 
تجاري کشیده شدند. در اواخر دهه نود تحریم گسترده تجاري کشوري و تحریم هاي هدفمند 

براي تأثیرگذاري بر رفتار عناصر نامطلوب بین المللي استفاده شد. 
شاید قدیمي ترین و معروف ترین مثال نبرد مالي به جنگ پلوپونزی 1 بر مي گردد. در سال 
432 قبل از میالد، آتن2 و اسپارت3 دو ایالت قدرتمند یونان باستان هر کدام ائتالف ایالت هاي 
همسو با خود را رهبري مي کردند. آتن به دلیل نظام تجاري و ناوگان دریایي پیشرفته خودش 

یک قدرت اقتصادي پرنفوذ بود. اسپارت یک ارتش بزرگ و بخوبي آموزش دیده داشت. 
شعله جنگ بین این دو بر سر شهر »مگارا«4 که مّتحد اسپارت بود برافروخته شد. پریکلس5 
سیاستمدار آتني پیشنهاد اعمال تحریم اقتصادي مگارا از سوي آتن داد. این سیاست - که به 
»فرمان مگارین6« مشهور شد – موجب خارج ساختن تجار مگاري از بنادر و بازارهاي یوناني 
مّتحدان آتني شد. آتني ها مي خواستند تا از نبرد مستقیم نظامي با مگارا اجتناب کنند اما 
اسپارتا نگاه دیگري به فرمان )تحریم( داشت. اسپارت پیامي مبني بر لزوم رفع تحریم ارسال 
کرد و هنگامي که آتني ها آن را نپذیرفتند، اعالن جنگ داد، جنگی که به غلبه بر آتني ها و 

پایان دوره طالیي آتني ها منجر شد. 
1  Peloponnesian
2  Athens
3  Sparta
4  Megara
5  Pericles
6  Megarian Decree
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اعمال تحریم هاي تجاري و توقیف دارایي  در مورد شهر، حاکمیت و بنادر کلیدي براي 
قرن ها ادامه یافت. در دهه اول 1500 میالدي، انگلیس و دیگر قدرت هاي دریایي و تجاري با 
استفاده از ناو هاي جنگي– کشتي هاي با مالکیت خصوصي را ابداع کردند که به عنوان عامل 
حکومت، اجازه نامه مخصوص1  داشت که به شناور اجازه مي داد تا به کشتي هاي کشورهاي 
مشخصي در محدود ه هاي جغرافیایي معین حمله کند. هنگامي که ناوهاي جنگي خصوصي 
به یک مشکل وخیم روزافزون تبدیل شدند، انگلیس ها در 1708 ناوگان جنگي دریایي خود 
را ایجاد کردند تا از مسیرهاي تجاري خودشان دفاع کنند. این نوع از نبرد مالي آشکار در 

آب هاي آزاد تا 1856 به طور قانوني منسوخ نشد. 
در طي جنگ داخلی آمریکا2، جنگ اقتصادي در قالب محاصره دریایي شناورها و ناوها، جعل و 
تقلب اقتصادي به یک رویه عادی تبدیل شد. به طور خاص جعل، باعث ایجاد مشکل شد. برآوردها 
نشان می دهد تقریبا یک سوم پول در حال گردش در آمریکا در آن زمان جعلي بوده است)1(. براي 
حراست از عرضه پول، رئیس جمهور آبراهام لینکلن3 دستور داد سرویس سري آمریکا در وزارت 
خزانه داري آمریکا ایجاد شود. این سرویس مسئول پاالیش سکه هاي جعلي و از بین بردن دستگاه 

ضرب آن بود و این کار تا به امروز به عنوان مأموریت اصلي سرویس سري باقی مانده است)2(. 
مرور  به  مالي  فشار  و  تحریم ها  از  استفاده  بین الملل،  روابط  و  نبردها  ماهیت  تغییر  با 
متحول شد. بعد از جنگ جهاني اول، قدرت هاي بزرگ »سازمان ملل«4 را ایجاد کردند تا امور 
بین الملل را تنظیم کند. منشور سازمان ملل5 به طور خاص استفاده از تحریم هاي اقتصادي 
را به عنوان ابزاري براي اجتناب از درگیري نظامي رسمیت بخشید که نشان دهنده موافقت 
جامعه بین المللی با اعمال این تحریم ها برای تغییر رفتار حکومت ها بود. متأسفانه، تحریم هاي 
اقتصادي نه تنها براي جلوگیري از جنگ در اروپا کافي نبود، بلکه حتي در عمل احتمال وقوع 
از مغلوبان گرفتند که  افزایش داد. فاتحان جنگ جهاني اول غرامت بسیار زیادی  را  جنگ 
منجر به ورشکستگي برخي و رشد حس سرخوردگی در آلمان شد. شاید همین مسئله بود که 

باعث افزایش جناح هاي سیاسي ملّی گرای افراطي شد.
1  letters of marque
2  American Civil War
3   President Abraham Lincoln 
4 . League of Nations
5  Covenant of the League of Nations



مقدمه؛ فرمان مگارین مدرن/ 19

اقتصادي  علیه  از تحریم هاي  آمریکا  ایاالت مّتحده  در طي سال هاي جنگ جهاني دوم، 
ژاپن1 استفاده کرد که مشابه تحریم هایی بود که آتن علیه مگارا استفاده کرد. به دلیل نگراني  
از گسترش سیطره ژاپن در جنگ شرق آسیا آمریکا صادرات سوخت هواپیما، آهن و فوالد 
و  بیشتري کرده  اقدامات  آمریکا  را در سال 1940 تحریم کرد. در جوالي 1941،  ژاپن  به 
قانوني وضع  با ژاپن محدودیت هاي  براي تجارت  دارایي هاي ژاپن را توقیف نمود. همچنین 
کرد. یک هفته قبل از حمله به ژاپن، پرل هاربر2 سفیر ژاپن به همتاي آمریکایي خود نوشت: 
»مردم ژاپن معتقدند که اهرم هاي اقتصادي سالح هاي موثرتري در قیاس با ابزارهاي نظامي 
در جنگ است ... آنها تحت فشار آمریکا هستند تا تسلیم موقعیت آمریکا شوند و با این وجود 

آنها معتقدند که نبرد از تسلیم فشار شدن، بهتر است«)3(.
براي  تنها  نه  که  شد  تبدیل  ابزاري  به  اقتصادي  تحریم هاي  دوم،  جهاني  جنگ  از  بعد 
استفاده علیه دشمنان، بلکه براي همراه سازي مّتحدان نیز به کار گرفته شد)4(. در 1956، رژیم 
صهیونیستي، انگلیس و فرانسه3 تباني کردند تا با حمله به دولت انقالبي جمال عبدالناصر4 
در مصر کنترل بر کانال سوئز5 را به دست گیرند)5(. دولت آیزنهاور6 براي مهار این سه مّتحد 
آمریکا، تهدید کرد که کمک هاي مالي و عرضه نفت آمریکا را قطع مي کند و به انگلیس هشدار 
داد که ممکن است علیه پوند انگلیس اقدام کند. تحریم هاي مطرح شده باعث شد تا آنها کوتاه 

بیایند، انگلیس، فرانسه و حتي رژیم صهیونیستي نیروهاي خود را خارج سازند. 
در 1960، ایاالت مّتحده آمریکا محاصره اقتصادي علیه کوبا7 را اجرایی کرد. در واکنش 
به ملّي شدن دارایي هاي آمریکا توسط مقامات کوبایي در فوریه 1962 این محاصره تقریبا به 
اوج رسید)6(. تحریم ها علیه فعالیت هاي اقتصادي و تجاري کوبا به طور کامل در سه دهه ادامه 
یافت و در 1990 رئیس جمهور بیل کلینتون8 تحریم هاي تجاري را با قطع کمک هاي محرمانه 
به دولت مردان بالقوه آتي کوبا و همچنین تحریم تجارت شرکت های خارجی تابع شرکت های 
1  Japanese
2  Pearl Harbor
3  Israel, Britain, and France
4  Gamal Abdel Nasser’s
5  Egypt’s Suez Canal
6  Eisenhower
7  Cuba
8  President Bill Clinton



2۰/ جنگ خزانه داری؛ ظهور دوران جدید نبرد مالی

آمریکایی با کوبا توسعه داد )اگرچه در سال 2000 کاالهاي بشر دوستانه را مستثني کرد(. 
در پایان قرن بیستم، تحریم هاي خارجي علیه برخي کشورها نظیر حکومت نژاد پرست 
تحقیر  براي  راهي  عنوان  به  لیبي  القذافي2  و معمر  عراق  حسین1  صدام  جنوبي،  آفریقاي 
بین المللي و تالشي براي تغییر رفتار کشورها اعمال شد. تحریم ها باعث محدود شدن توانایي 
این کشورها براي تهیه کاالها و خدمات شده و سعی داشتند با منزوی کردن آنها در عرصه 
تجاری، آنها را وادار به تغییر سیاست هایشان کنند. این راهبردها، با همراه شدن تعداد بیشتري 
از کشورها از الگوي کالسیک اعمال تحریم از سوي چند کشور علیه یک کشور دیگر پیروي 
کرد. آنها – با معرفي کردن گونه جدیدي از تحریم های تجاری و تأمین مالی بین المللی که 
منجر به انزوای اقتصادی یک کشور می شود - ایده محاصره و قطع مسیرهاي تجاري را براي 

دوره مدرن بروزرساني کردند.
نظر  به  یافت.  گسترش  خارجي  تحریم هاي  بودن  مضر  ایده  میالدي،   90 دهه  میانه  از 
تحریم ها  از  بي دفاعشان  مردم  دیدن  آسیب  با  نامطلوب  و  منزوي شده  مي رسید کشورهاي 
عملّیات  انجام  برای  دست آویزی  عنوان  به  تحریم ها  از  اغلب  و  بودند  موافق  کامل  به طور 
تبلیغاتی علیه جامعه بین المللي به بهانه یورش و تضعیف اقتصادي ملّت استفاده می کردند. 
این خطر نیز وجود داشت که این تحریم ها به راهي تبدیل شود که حکومت ها و حامیانشان در 
زیر سپر آن راحت تر به تقویت مالي خودشان بپردازند. کنترل آنها بر تجارت مجاز و حفره هاي 
تحریم به آنها اجازه مي داد تا به هزینه مردمشان از تحریم ها منفعت ببرند. این موضوع به طور 
دردناکي در برنامه تحریم هاي عراق در طي سال 2003 مالحظه شد،  که در آن ارائه مجوزهاي 
بشردوستانه خاص، نظیر مواردي که براي برنامه نفت در برابر غذا داده مي شد، فرصت کسب 
سود را برای حاکمان رژیم مهیا می کرد. در نتیجه جامعه جهاني نسبت به اثرگذاري استفاده 

از شکل سنتي تحریم ها دچار تردید شد. 
به نظر می رسید یک راهکار براي برون رفت از تحریم هاي گسترده سنتي، اعمال تحریم هاي 
هدفمند علیه افراد باشد. دولت کلینتون از تحریم هاي اقتصادي براي فشار بر صربستان3 و 

1  Saddam Hussein’s
2  Muammar el-Qaddafi’s
3  Serbia’s
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به طور خاص فشار بر رهبر صربستان اسلوبدان میلوسویچ1 در طي سال هاي 1993 تا 1995 
استفاده کرد. این کار با انسداد دارایي هاي میلوسویچ و حکومتش در آمریکا انجام شد و آمریکا 

توانست از این طریق بر شبکه پشتیباني دولت وی فشار مالي وارد کند. 
در 1995، بعد از فشار بر صربستان، دولت کلینتون استفاده از تحریم هاي هدفمند علیه 
افراد و شرکت هایي که درگیر قاچاق مواد مخدر در کلمبیا و جاهاي دیگر در آمریکاي التین2 
بودند گسترش داد. اداره کنترل دارایي هاي خارجي3 )اوفک( وزارت خزانه داري که مسئول 
اجراي همه برنامه هاي تحریم آمریکا است، شروع به وضع تحریم علیه صدها شخص و شرکت 
نمود، دارایي هاي مرتبط با ایشان را توقیف کرد و دسترسی آنها به نظام مالي آمریکا را قطع 
کرد. همه بانک ها نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر آمریکاي التین تجارت با افرادي که با 
مواد  باندهای  سرکردگان  شامل   - بودند  شده  متمایز  تعیین شده4«  خاص  »اتباع  برچسب 
مخدر - را متوقف کردند. آنهایي که در لیست معروف به »ال لیستا کلینتون5« قرار مي گرفتند 
به  بهتر است  به  وضوح دریافتند که  بانک ها  مالي مجازي مي شدند.  مشمول مجازات مرگ 
ادامه تجارت در آمریکا بپردازند تا اینکه ریسک تجارت با طرف هاي تحریم شده را متحمل 
شوند. دولت کلینتون دو بار هم از دستور اجرایي استفاده کرد تا سازمان هاي تروریستي نظیر 
گروه هاي تروریستي فلسطیني، حزب اهلل و القاعده و رهبرانشان را مشمول توقیف دارایي قرار 

دهد و شرکت ها و شهروندان آمریکا را از تجارت با آنها منع کند. 
تحریم هاي جدید ابداع شده در دهه 1990 فرصت هاي نویني براي متمرکز کردن فشار 
مالي بر اهداف مشخص ارائه کرد. با این وجود و علي رغم شکست هاي تحریم هاي سنتي، این 
علیه صربستان،  تحریمي  یافت. گرچه سیاست هاي  ادامه  برتر  ابزار  به صورت یک  تحریم ها 
تردیدها  اما  شود،  واقع  موثر  مي تواند  هدفمند  تحریم هاي  که  کرد  اثبات  قاچاق  و  کلمبیا 
سیاست ورزي  ابزار  یک  عنوان  به  تحریم ها  پایداری  و  کلی  اثرگذاری  مورد  در  نگراني ها  و 

بین المللي پابرجا باقي ماند. اما این وضعیت خیلي زود تغییر کرد.
1  Slobodan Milosevic
2  Colombia and elsewhere in Latin America
3 . The Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC)
4 . Specially Designated Nationals (SDNs)
5 . la lista Clinton
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تأمین مالي  با  برای مقابله  اقداماتی  ایاالت مّتحده سلسله  یازده سپتامبر 2001،  از  بعد 
تروریسم پی ریزی کرد که ماهیت نبرد مالي را تا حد زیادی دستخوش تغییر نمود. وزارت 
خزانه داري با رویکرد تهاجمي همه ابزارهاي موجود در اختیار خود را براي تخریب، فروپاشي و 
جلوگیري از جریان هاي پنهان تأمین مالي در سراسر دنیا به کار گرفت. تحریم هاي هوشمندانه 
که از اواخر دهه 1990 رهبران یاغي و نهادهاي تحت کنترل آنها را هدف مي گرفت، اکنون 
براي هدف گیري شبکه القاعده و طالبان و هر کس دیگري که کوچکترین پشتیباني ای از این 

شبکه مي کرد تا حد زیادی تقویت شده است. 
از 11  مالی پس  نیروی  تکامل  و  اصلي که محیط  پایه  براساس سه  اقدامات  این رشته 
سپتامبر را رقم زدند، تعریف می شوند: )1( توسعه رژیم بین المللي مبارزه با پول شویي؛ )2( 
توسعه ابزارهاي مالي و اطالعاتي به ویژه برای به کارگیری در موضوعات امنیت ملّي؛ و )3( 
رشد راهبردهاي مبتنی بر فهم جدید از مرکزیت نظام مالي بین المللي و نیز بخش خصوصي 
برای تهدیدات فراملّیتي و مسائل امنیت ملّی. این محیط مسیر فعالیت بازیگران کلیدي- به 

ویژه بانک ها- را در جهان در دوره بعد از یازده سپتامبر باز طراحي کرد. 
اتکا به سیستم مبارزه با پول شویي کمپینی همه جانبه فراهم ساخت که اطمینان مي داد 
وجوه از مسیر شاهرگ هاي نظام مالي بین المللي به مقصد گروه هاي تروریستي نظیر القاعده 
الگوي جدیدي  و  باز طراحي  براي همیشه  را  بین المللي  مالي  افق  این کانون  منتقل نشود. 
ارائه کرد که دولت ها مي توانند از آن براي ضربه زدن به تروریست ها، تبهکاران و حکومت هاي 
سرکش  بازیگران  محرومیت  پایه  بر  که  بود  پارادایمی  سیستم  این  کنند.  استفاده  طغیانگر 
بین المللي از دسترسي به نظام مالي بین الملل و اعمال فشار بر بخش خصوصي براي امتناع از 

تجارت با تروریست ها عمل مي کرد. 
با پول شویي که بر مبناي اصول  اقدامات جهاني مبارزه  این فضا، دولت ها مقررات و  در 
شفافیت مالي، تبادل اطالعات، مراقبت و نظارت مالي طراحي شده بود را اجرا نموده و توسعه 
مالي  در بخش هاي جدید جامعه  را  اطالعات  تبادل  و  اصول جدید گزارش دهي  آنها  دادند. 
داخلي و بین المللي نظیر شرکت هاي بیمه، کارگزاري ها و تاجران فلزات و سنگ هاي گرانبها، 
صرافي ها و حواله دارها )حواله یک مکانیزم انتقال پول مبتني بر اعتماد است( به کار بستند. 
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این روش برخالف چارچوب هاي تحریم هاي کالسیک گذشته براساس تمرکز مستقیم بر 
رفتار مؤسسات مالي عمل مي کرد. در این رویکرد جدید، تصمیمات سیاستي دولت ها به اندازه 
تراکنش های  تسهیل  ندارد.  ترغیب  قدرت  مالي،  مؤسسات  محور  ریسک   نظارتي  محاسبات 
ممنوعه به دلیل مقررات علیه پنهان  کردن این تراکنش ها و همچنین خدشه دار شدن وجهه 
و اعتبار بانک ها، مؤسسات انتقال پول و شرکت هاي بیمه در بازار، می تواند چنان هزینه ای بر 
آنها تحمیل کند که در نهایت نفعی از آن نبرند. این راهبردها باعث می شوند بازیگران سرکشی 
که تالش می کنند تا از نظام مالي براي پول شویي، تأمین مالي تروریسم، پشتیباني شبکه هاي 
اشاعه تسلیحاتي و دور زدن تحریم ها استفاده  کنند، بي پناه شوند. دسترسي آنها به جامعه 
مالي توسط خود این جامعه قطع مي شود و تحریم ها به جاي تصمیمات سیاستي دولت ها 
مبتنی بر اداره کردن اشخاص سرکش است. این رفتار پنهان  کارانه و مشکوک خود بازیگران 
است که باعث مي شود دسترسي آنها به نظام مالي بین المللي قطع شده و منزوی شوند. این 
رویکرد تحت  تاثیر فضای بین المللي منحصربه فرد بعد از 11 سپتامبر امکان پذیر شد. فضاي 
تهدیدات  به  براي حمله  مالي،  ابزارهاي  از  استفاده  تا  داد  اجازه  تروریستی  از حمالت  پس 

نامتقارن و فراملّیتي تقویت و تسریع شود.
 اقتصاد قرن بیست و یکم با مشخصه جهاني سازي و پیوستگی عمیق ارتباطات نظام مالي- 
که عامل سرایت بحران هاي مالي نظیر رکود بزرگ سال 2008 دانسته مي شد-تعریف مي شود. 
ایاالت مّتحده آمریکا بزرگترین و اصلي ترین کانون مالي جهان باقي مانده است و ارزش ذاتي 
دسترسي و اجازه دسترسي به نظام مالي آمریکا را با خود به همراه آورده است. دالر یک واحد 
پول ذخیره در سطح جهاني و ارز منتخب براي تجارت بین الملل جاري است و نیویورک مرکز 
سرمایه مالي و کانون تسویه تراکنش هاي دالري است. تمرکز قدرت مالي و تجاري این امکان 
و دالرهاي  آمریکایي  بانک هاي  آمریکایي،  بازارهاي  به  اجازه دسترسی  فراهم می کند که  را 

آمریکایي به تسلیحات مالي تبدیل شوند.
ابزارهایي که آمریکا براي رصد و تخریب جریان هاي مالي پنهان به کار گرفته است– به طور 
خاص در مورد تأمین مالي تروریسم– بعد از 11 سپتامبر قدرتمندتر شده و بیش از پیش در 
راستای نیل به اهداف قرار گرفته است. استفاده مستقیم تر و تهاجمي تر از این ابزارها تأثیرشان 
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مشتریان  با  مالي  بازیگران  تجارت  براي  پرمخاطره تري  محیطي  شرایط  و  مي کند  بیشتر  را 
مظنون ایجاد مي کند. کمپین بر حذف جریان هاي مالي ممنوعه و استفاده از آن اطالعات براي 
آسیب رساندن به دشمنانمان تمرکز کرده است. جامعه نظامي و اطالعاتي توجه و تالش خود 
را به منابع تأمین مالي دشمن و شبکه هاي پشتیباني آن معطوف کرده اند. وزارت خزانه داري از 
تحریم هاي هدفمند، فشار مقرراتی و ترغیب مالي براي منزوي سازي بازیگران مالي سرکش در 
سطح جهانی استفاده کرد. دستگاههای نظارتی، بانک ها و مؤسسات مالي  را که در تشخیص و 
مقابله با فعالیت مالي غیر مجاز یا ایجاد نظام هاي ضد پول شویي مؤثر کوتاهي مي کنند هدف قرار 
می دهند. آمریکا با همه ابزارهاي خود به نظام بانک داري و محیط تجاري بین المللي فشار مي آورد 
تا از سرمایه غیرمجاز اجتناب کند و از این طریق راهی جدید براي ادامه نبرد مالي ایجاد می کند. 
این رویکرد براي هدف گیري عناصر بد و بر پایه رفتار غیرمجاز آنها پاداش قرار مي دهد. به 
طور چشمگیر و در شرایط درست، این الگو چرخه پاکي از خود انزوایي عناصر مالي مظنون 
ایجاد کرد. بازیگران نامطلوب با افزایش انزوا، براي دوري از نظارت ها بیشتر و بیشتر درگیر 
فعالیت هاي مالي مشکوک و فریب کارانه شدند و به این ترتیب بیشتر و بیشتر خودشان را 

خارج شده از شبکه هاي مالي یافتند. 
اما شاید مهم ترین بخش قدرتمند بخش کمپین وزارت خزانه داري، بخشی که تمرکز آن بر 
همه بخش هاي مالي در نظام اقتصادي بین المللي بود. فعالیت مالي – حساب هاي بانکي، حواله 
ارزي، اعتبار اسنادي – ارتباطات و تجارت بین المللي را تسهیل مي کند. بانک ها نقاط اتصال نظام 
بین المللي هستند. ما در خزانه داري، متوجه شدیم که بازیگران بخش خصوصي – در رأس آن 
بانک ها – مي توانند بسیار موثرتر از دولت ها موجب انزواي نهادهاي بد شوند. دلیل این مسئله 
منافع بانک ها و تمایالت آنها به اجتناب از تجارت غیر ضروری و داراي ریسک سوء شهرت است. 
با  مرتبط  تجارت  مخاطرات  به  نسبت  بین المللي  بانک داري  جامعه  حساسیت  واقع  در 
فعالیت مالي غیرمجاز به شدت افزایش یافت و آنها گام هاي مهمي براي جلوگیري از انجام 
آن در مؤسساتشان برداشتند. بانک ها همانند دربانان اصلي تجارت و سرمایه بین الملل حتي 
بدون مواجهه با الزامات و اجبارهاي دولتي بازیگران بخش خصوصي را ترغیب کرده  اند تا کاماًل 
از ارتباطات تجاري مشکوک یا مشکل زا کناره گیري کنند. فعالیت هاي قانوني اعضاي جامعه 
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مالي بین المللي براساس منافع تجاري خودشان شکل گرفته است و هنگامي که دولت ها نشان 
تبعیت  آنها  از  بانک ها  نامطلوب مالي هستند،  به دنبال منزوي ساختن عناصر  مي دهند که 
خواهند کرد. بعد از یازده سپتامبر شهرت و تصور از صداقت نهادی، به کاالهایي ارزشمند در 
محاسبات بخش هاي خصوصي تبدیل شدند. کمپین ما از قدرت این نوع ریسک سوء شهرت 

به عنوان اهرم فشار استفاده کرد. 
در چنین محیطي، وزارت خزانه داري، وزراي اقتصاد و بانک هاي مرکزي و بخشهای نظارتی 
مالي در سراسر جهان از نفوذ و ابزارهاي نامتعارف خودشان براي مقاصد گسترده تر امنیت 
از  برابر تحریم هاي چند چانبه  اعتقاد قدیمي تحریم هاي یک جانبه در  استفاده کردند.  ملّي 
دور خارج شد و سوال راهبردي این شد که چگونه مي توان اثرات فشارهاي مالي را از طریق 
تجاري  بازیگران  دیگر  و  بانک ها  بین المللي،  مؤسسات  کشورها،  شامل  بین المللي  بازیگران 

تقویت و هماهنگ کرد. 
بازیگران فراملّیتي غیردولتی و رژیم هاي سرکش بدون توجه به مکان یا میزان انزوایشان 
به نظم مالي جهاني گره خورده اند. پول کثیف باالخره در بین مرزها جریان دارد. عالوه بر 
این، در این محیط، بانک ها به عنوان شاهرگ هاي نظام مالي بین المللي با توجه به انتظارات و 
جرایم مقررات تعیین شده و عملکرد محافظتی روزانه، اکوسیستم خاص خودشان را دارند. با 

این نقش آسیب پذیري دشمنان آمریکا فراهم مي شود. 
نسخه جدید قدرت مالي در هر دو بخش الگو و ضرورت متحول شده است. ما امکاناتی 
که این محیط جدید برای تغییر دادن روش استفاده آمریکا از نفوذ مالي خود را براي ارتقاي 
امنیت ملّي ارائه می کند شناسایی کردیم. راهبردهایي که به دست آمد مستقیما بر حفاظت 
از گستره نظام مالي بین المللي و استفاده از ابزارهاي مالي براي اعمال فشار بر مؤسسات مالي 

قانوني تمرکز داشت تا تعامل با بازیگران مالي بد و   غیر مجاز را رها کنند. 
این ابزارها و این رویکرد دیگر جدید نبود. اکنون هنگامي که دیپلماسي یا قدرت نظامي 
اثرگذار و ممکن نیست تحریم هاي اقتصادي و نفوذ مالي ابزارهاي منتخب امنیت ملّي است. 
و  غیردولتي  شبکه هاي  رفتار  بر  محدودیت  اعمال  و  فشار  اعمال  در  کشورداري  ابزار  این 
رژیم هاي سرکش نافرمان که اغلب وراي قدرت یا نفوذ کالسیک دولت ظاهر مي شوند اهمّیت 

فوق العاده اي پیدا کرد.
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