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بررسی
راهکارهای
حقوقی،
قانونی
و قضایی
مبارزه
با دالر

مقدمه
وجود ارزهای داخلی یک کشور در صحنه معامالت

پذیرفته است.

مــالــی ج ــدا از تــمــامــی م ــزای ــای ســیــاســی ،اقــتــصــادی،

تحریمهای یکجانبه غیرقانونی ایــاالت متحده

اجتماعی و فرهنگی موجب میشود که قوانین مالی

علیه دولتهای دیگر بهویژه روسیه و ایران یکی از علل

و پولی کشور مــورد نظر قابلیت اعمال فــرا سرزمینی

اصلی بــرای مــبــارزه با دالر در سطح بینالمللی است.

داشته باشد؛ به عبارت دیگر ،معامالت مالی مشکوک

این تحریمها هم در سطح دولتهای تحریمشونده و

در سرتاسر جهان به محا کم قضایی دولتها امکان

هم در سطح دولتهای ثالث بهویژه دولتهای عضو

میدهد که به جرائم متأثر از آن معامالت ورود کرده،

اتحادیه اروپایی موجب شده است که بین سالهای

حکم مقتضی را صادر کنند .در طول دهههای گذشته

 2009تا  ،2015هشت بانک اروپایی از جمله «HSBC»،

عوامل مختلفی موجب شده که به سمت راهکارهای

 »«BNP PARIBAS»، «Standard Charteredآنچنانکه

مبارزه با دالر قدم برداشته شود که این عوامل به دو

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه در اجالس سران

دسته «داخلی» و «خارجی» قابل تقسیم است .درباره

بریکس در جوالی  ،2018از تصمیم ایاالت متحده برای

عوامل داخلی باید گفت ،بهویژه در طول دهههای  50و

تشدید تحریمهای مالی خــود علیه روســیــه بــه دلیل

 60میالدی به دلیل عدم قابلیت پذیرش معرفی مجدد

مداخلهاش در سال  2016در شبهجزیره اوکراینی انتقاد

دالر با نرخ ثابت ،ایاالت متحده آمریکا بر روی تثبیت

کرد و آن را یک اشتباه بــزرگ راهبردی اطــاق و تصریح

دالر در بازارهای داخلی خود گام برداشت و این موضوع

نمود کــه ایــن تصمیم ،حا کمیت دالر در رواب ــط مالی

منتهی شد به اینکه از تأثیر این اقدام خود بر وضعیت

بینالمللی را تضعیف میکند« .سرگئی الوورف» ،وزیر امور

اقتصادی سایر کشورها غیر مطلع گشت و همین امر،

خارجه روسیه نیز اندکی بعد اشاره کرد که توسل فزاینده

دول ـتهــای مزبور را در میانمدت به سمت ارزهــای
غیر دالر کشاند .بــا ایــن حــال در سطح بینالمللی،
وضعیت متفاوت و در این حــوزه ،بسیاری از

سید مصطفی کازرونی

گروه بینالمللی موسوم به «بریکس» ( )BRICSصورت

اقــدامــات علیه دالر توسط

