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 معامالت به ارز ملی
 

 

 

 تحريم ھای مالی و اقتصادی از سوی غرب به تسھيل جدی معامالت بين دو کشور دست می ۀروسيه و چين در زمين

ه يعنی معامالتی که ب.  انجام معامالت به ارزھای ملی به توافق رسيدندۀباربانک مرکزی روسيه و چين در . زنند

 .طور ھمزمان خريد و فروش ارز يک کشور در عوض ارز کشور ديگر را در نظر می گيرد

البته، ھيچ يک از بانک ھای مرکزی روسيه و چين حجم .  ارز به توافق رسيده استۀپيشنويس قرارداد مبادل

اما  .زمان اجرای اين برنامه نيز ھنوز اعالم نشده است.  ارز را مورد تفسير قرار نمی دھندۀبادل مۀاحتمالی برنام

 تنظيم ۀزيرا به گفت. مشخص است که طرفين قصد ندارند در روندھای فرمال امضای اين موافقتنامه درجا بزنند

  .نھا به روبل را ممکن می سازدکنندگان اين طرح، قرارداد دسترسی شرکت ھای روسی به يوآن و شرکای چينی آ

 تحريم ھای غرب ، روسيه و چين يک نوع ۀمريکاست که در زميناتوافق بانک ھای دو کشور، عالمت جدی برای 

  .ر را از مبادالت ارزی خارج خواھد کردالمدل ھمکاری ايجاد می کنند که د

 فشار غرب بر روسيه طبيعتاً افزايش : در اين خصوص گفت» آلور«  رئيس گروه شرکت ھای سرگی خستانوف

در . ی می شودئ اول کشورھای آسياۀديگر کشورھا و در وھل باعث گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی روسيه با

پس از آن مشخص شد که محور .  رسيدء تحويل گاز روسيه به چين به امضاۀ سال٣٠ سال جاری، قرارداد یماه م
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 اين موضوع باعث نارضايتی طبيعتاً . سوی شرق تغيير جھت می دھد هتدريج از غرب به منافع اقتصادی روسيه ب

  .کشورھای بزرگ غرب می شود

 اوکراين باعث افزايش اعتبار يوآن در بين شرکت ھای ۀتحريم ھای غرب عليه روسيه به دليل موضع روسيه در بار

 بھترين جوالی ماه ٣١.  بودجون درصد بيش از ماه ٥٢ روبل – حجم معامالت يوآن جوالیدر ماه . روسی شد

  .در بورس روسيه به ثبت رسيد» زوج ارزی« نتيجه در تمام مدت معامالت اين 

کادمی علوم روسيه در اين ا کارمند ارشد علمی انستيتوی اقتصاد جھانی و مناسبات بين الملل الکساندر ساليتسکی

چين، . گرايش عينی رشد اقتصاد جھانی استاين . ما ناخواسته ھر چه بيشتر به چين وابسته خواھيم شد: باره گفت

ت سھم کاالھای روسيه در صادرا. بناچار سھم اجناس چينی در روسيه افزايش خواھد يافت. ابر قدرت تجاری است

در اين عرصه بايد به اين نکته توجه نشان . کشور به لحاظ امضای قرارداد بزرگ نفت و گاز افزايش خواھد يافت

 احتماالً . تدريج يوآن بيشتری در ازای کاالی صادراتی خود به چين دريافت کنده داد که مجتمع نفت و گاز روسيه ب

اتی می تواند افزايش حضور شرکت ھای روسی در بازار يکی از راه ھای گسترش منافع آنھا نسبت به چنين محاسب

ر را از اين بخش الحد قابل توجھی حجم معامالت به يوآن و روبل را افزايش داده و ده اين امر ب. داخلی چين باشد

  .خارج خواھد کرد

 بر صادرات مريکا فقط بھانه ای برای برقراری تحريماکارشناسان متذکر می شوند که رويدادھای اوکراين برای 

 جھان است که روسيه در آن نقش اول ۀ ترسيم مجدد نقش–ھدف اين تحريم ھا . تجھيزات نفت و گاز به روسيه است

ر در خريد و فروش مواد انرژی الروسيه در اين رابطه می تواند با خودداری تدريجی استفاده از د. را بازی می کند

 اروپا ۀاسبات با چين، ھند، ايران و ترکيه به روبل و يورو با اتحاديانجام مح. زا به اينگونه تحريم ھا پاسخ بدھد

 ايجاد می اين امر فضای جديدی برای مانور. مريکا سلب خواھد کردار را از الاھرم نفوذ در اين بازار با کمک د

  .ی به انجام برسدئمريکاای از ھژمونی ارز ئکند تا تالشی برای رھا

  

  :يادداشت

لعۀ تاريخ قرن بيستم بر می آيد، اياالت متحدۀ امريکا جھت احراز ابر قدرتی به عالوۀ آن که به تا جائی که از مطا

دالر نيز به مثابۀ يگانه معيار قابل اعتبار مبادالت جھانی در رسيدن به تسلط نيروی مسلط نظامی خود متکی بوده 

ه ھمين اساس ھم بوده است که در طول ب. چنان درجه ای تأثير کمتر از توپ و تانک آن ابر قدرت نداشته است

تاريخ ھر يک از زمامداران کشور ھای رقيب که خواسته است نقش دالر را در مبادالت بين المللی از اعتبار ساقط 

سر شان را نيز در کند، با توطئه ھای خشماگين اياالت متحده مواجه شده، افرادی چون صدا حسين و معمر القذافی، 

 دست داده اند؛ زيرا در واقعيت امر کنار زدن دالر از مبادالت جھانی شبيه آن است که نيروئی، مبارزه با دالر از

  .قدرت نظامی امريکا را مورد تھاجم قرار داده از صحنۀ مبارزۀ جھانی به دور افگند

کس العملی از حال که روسيه و چين مصم به انجام چنين کاری اند، بايد صبر کرد و ديد که امريکا در قبال آن چه ع

ھرچند از نظر نظامی درگيری مستقيم از نوع عراق و ليبيا عليه روسيه و چين را در مقطع . خود نشان می دھد

کنونی برای خود به صرفه نمی بيند، اما از بين بردن رھبران دوکشور با انجام توطئه و يا ترتيب سانحه ھای ھوائی 

در غير آن کامالً آشکار است که با ختم سيادت دالر، امريکا نيز به . ددو زمينی، نمی تواند به دور از ذھن تلقی گر

  .مانند شوروی سابق ھمان غول آھنينی را مانند خواھد شد که فقط يک پای دارد

 عثمان حيدری


