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  انتقام پوتين
 تمه می دھدخا" Petrodollars پترودالر"به حاکميت طوالنی " Petro-Yuan يوان -پترو"

 
ًھرگاه واحد پولی چين واقعا موفق شود تا به . در مسکو است" Petro-Yuan يوان -پترو"کليد اساسی آيندۀ 

   .خاتمه دھد، مقصر اصلی واشنگتن می باشد"Petrodollars پترودالر"حاکميت سالھای سال 

 سازد " امريکادالر"   جانشين  را"يوان چين"برای پيش خريد نفت  اين خبر که چين در نظر دارد تا پايان سال جاری 

 عکسه ب.  از اين تصميم دچار حيرت نشدندً متخصصان روسيه شناس اصال ولی. تحليل گران را متعجب ساخته است

 خود برای ادغام شدن در ۀ سال٢٥و سبب شد تا روسيه به تالش  ه پيش آمد ي که بحران کريم٢٠١٤ آنھا از ھمان سال 

 .جھان غرب پايان دھد، اين روند را پيش بينی می کردند

 خارج فاجعه ای که کرملين، اياالت متحده و اروپا را متھم می کند که بخشی از يک ستراتيژی تحديد تأثير روسيه، در

 .از آن کشور می باشد
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 خواھند پرداخت" Yuan يوان" "Gazprom گاز پروم "چينی ھا درآينده به : ضربت ديگری عليه دالر

ر ، که تا امروز ال نه با د - نفت- "طالی سياه" خريد و فروش   آنست که از اين پسبيجينگ ۀھدف طرح بلند پروازان

  .ورت گيرد، واحد پول چين، ص" يوآن"ارز بالمنازع است، بلکه با 

    بين المللی جذاب تر می شود و ھمۀ اين است که ھم پول چين در عرصشودسودی که اين تصميم نصيب چين می 

 دالر آن بی ترديد روسيه خواھد بود، زيرا ھر قدر وضعيت ۀاما بزرگترين برند. مين انرژی را بيشتر می سازدأامنيت ت

 و جنگ اقتصادی با آن به طور  تن را برای وضع تحريم عليه روسيهدر مقياس بين المللی بد تر شود توانائی واشنگ

  .قابل توجھی کاھش خواھد داد

  

  کشور ھای عربی دارندۀ نفت عامل اساسی زمان تغيير از پترودالر به پترويوان

و  ،داردبرای کاری که چين در پيش دارد اھميت تعيين کننده و  نفت جھان است ۀبزرگترين توليد کنند روسيه ھر چند 

 و با قدرت خريدی که دارد تنھا کشور جھان است –عنوان بزرگترين خريدار نفت خام در جھان ه از سوی ديگر چين ب

 با آنھم .که از لحاظ اقتصادی دارای چنان وزنی ھست که بتواند برای مبارزه با ھژمونی مالی امريکا پای به ميدان نھد

 "نا يو– پترو "اگر .  به تنھائی نمی توانند به اھداف خود دست يابند پينوالديميرپوتين و شی جينگ  روشن است که 

  . نفت نيز به اين طرح بپيوندندۀبخواھد موفق گردد بايد ديگر کشورھای توليد کنند

 برای پيشرفت بيشتر ند، اينک  امنده  و ونزوئال نيز اعالم کرده اند که به اين طرح عالقاايران، اندونزيدر کنار آن که 

ی  اين کشورھابيندر روشن است که . کرد  " يوان "سوی ه حرکت ب  ۀمادآرا نيز دارندۀ نفت بايد کشورھای عربی 

  .از اھميت کليدی برخوردار است عربستان سعودی عربی، 

 امريکا توانست سعودی ھا را ماليۀدر آن سال ويليام سيمون وزير .  متولد شد  در جده١٩٧٤ در سالدالر پترو زيرا

اين سرازير شدن سيل . برای نگه داری پولھای حاصل از فزوش نفت آنھا امريکاست متقاعد سازد که امن ترين مکان 

اما در سالھای اخير . پول نفت به امريکا امکان داد که دھھا سال فراسوی توان مالی خود در ناز و نعمت غوطه ور شود

 خود پرداخت و سبب شد که بھای طبيعیشنگتن به حمايت از گاز زيرا وا. رو به خرابی نھاده است دو کشور  مناسبات

  .کند و در واقع صدمات دردناک مالی به عربستان واردآورد نفت سقوط 

    ھمزمان تنش زدائی ميان عربستان و روسيه و تالش ھر دو کشور برای جلوگيری ازۀ توسع  دليل اصلیامری که

بر به مسکو سفر کرد، جائی که وآن بود که ملک سلمان در آغاز ماه اکتحاصل اين تالش . کاھش بيشتر بھای نفت بود

  . بوده استمذاکرهنيز يکی از موضوعات   " يوان" ۀبی ترديد صحبت در بار
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  :چينی ھا سعودی ھا را نيز با خود ھمراه خواھند ساخت

 اقتصاددان " Carl Weinberg برگکارل واين".  يقين دارند که سعودی ھا بايد به اين جمع بپيوندند تحليلگران مطلع

 به محض آن که سعودی   من فکر می کنم": گفت CNBC به High-Frequency Economics و مدير کل برجسته

 و چينی ھا عربستان را مجبور به پذيرش – واحد خريد و فروش نفت خواھد شد "يوان"ھا موافقت خود را اعالم کنند 

  . بازار نفت ھم با آنھا ھمراه خواھد شدۀ پس از آن بقي–آن خواھند کرد 

" انقالب ھای رنگی"اين .  در خاک شوروی سابق ديد" انقالب ھای رنگی"  را بايد در يک سلسله "پترو يوان " ۀريش

  .حقوق برابر رفتار نخواھد کردبا عنوان شريک ه ب فدراسيون روسيه   که غرب ھرگز با مسکو را مطمئن ساخت

پوتين در کاخ کرملين در برابر ھزار آنھم زمانی که  . نمايان ساخت  ٢٠١٤ چ در ماه مارخود را نقطۀ اوج اين روند 

زيرا تنش ميان روسيه و غرب به .  روسيه نطقی ايراد کرد که يک سخنرانی معمولی نبودۀتن از شخصيت ھای برجست

  . ديده نشده بودتا آن زمان از زمان جنگ سرد  چنان حدی رسيده بود که

 شتابزده    مسکو در ميان اين ھرج و مرج  قھر ساقط شده بود وبه وسيلۀ دولت قانونی اوکرائين   ھفته پيش از آنچند

ژيک حائز اھميت ، که در سال ياز لحاظ سترات  شبه جزيره ای – را به روسيه بازگرداند"هيکريم" ۀ از دست رفتايالت

، در پی تصميمی مورد مناقشه، به کيف واگذار شده ار داشتنددر يک اتحاد قر   ھنگامی که روسيه و اوکرائين١٩٥٤

 تظاھرات اعتراضی گسترده ای به   دونتسک و لوگانسک واقع در شرق اوکرائين ، در ھمين زمان در شھرھای. بود

  .در جريان بود جانبداری از روسيه 

 
به جائی می  ند وقتی به فنر زياد فشار می آور"ياد ماندنی را بيان کرد که ه  بۀاين جمل" مصممپوتين " زمان ھماندر  

  ."ھميشه بايد اين را در نظر داشت. زند پس می   فشار را به سختی  رسد که

 به دليل مرگ يک وکيل ً نخستين تحريم را عليه روسيه وضع کرد، ظاھرا٢٠١٢ امريکا در ۀاز زمانی که اياالت متحد

بحران اوکرائين دنبال آن را گرفت، مسکو عنوان واکنش در برابر ه  اروپا بۀنام سرگئی ماگنيتسکی، و اتحاديه  بوادع

  .جوی راه ھائی برای پس راندن اين اقدامات قھری بود و در جست

  

  :ختم حاکميت دالر: ميراث پوتين

 ھرچند   از اروپا،و مواد غذائی ممنوعيت واردات توليدات کشاورزی : اقدامات متقابل در برابر اروپا نسبتا ساده بود

  . موجب افزايش قابل توجه قدرت صنايع کشاورزی روسيه گشتًزايش تورم شد، اما بعدادر ابتدای کار موجب اف
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مگر در رابطه با امريکا، مجازات متقابل کار ساده ای نبود زيرا مناسبات اقتصادی روسيه و امريکا در سطحی نبود، 

  .دوام داردًکه تحريم اقتصادی آن کشور ضربتی بر آن وارد نمايد، مشکلی که تقريبا تا امروز 

بتواند چنان بحران اقتصادی برای امريکا ايجاد کند که که مسکو است يکی از آروزھای  که وجود ندارد شکیدر اين 

روسيه و چين تالش ":  يادآور می شود CNBCدر واقع ھمانطور که . اين دشمن ديرين را برای ھميشه تضعيف کند

در عين حال ھر دو کشور برای مقابله با .  صورت گيرددالر ۀ سلط نفت در محيطی بيرون از محيط می کنند تا تجارت

بر تالش ھای خود برای استخراج معادن طالی خود و نيز  احتمالی آن   يا سقوط دالر ارزش  شرائط ناشی از تزلزل

  .خريد طال افزوده اند 

د که يکی از بزرگترين بازار ھای ھرگاه عربستان سعودی با اين برنامه ھمراھی نکند، درواقع ريسک آن را می نماين

بر اھميت اين مسأله زمانی افزايش به عمل خواھد آمد که پروژۀ پايپ الين نفت و گاز .  فروش شان را از دست بدھند

 ارامکو"روسيه به چين تکميل گردد و سرمايه گذاران چينی قادر بگردند با تکيه به منابع روسيه، شرکت بزرگ نفتی 

Aramco "عربستان سعودی را تحريم نموده حتا مانع ورود آن به بازار بورس نيز بگردندمتعلق به .  

مانع   امريکائی ھا بيشتربکاھد و  زيرا ھرچه که از توانائی.  وجود دارد" پترويوان"در عين حال انتظارات زيادی برای

قه را بی ثبات سازند، پيروزی بزرگی  وارد جنگ اقتصادی گردند و اين منط آنھا بتوانند عليه اوراسيا  که داز آن گرد

 او خود ً را بخشی از ميراث خود بداند، زيرا احتماالدالرپوتين می تواند پايان سلطه  افزون براين  . است برای کرملين 

ًپوتين رسما اعالم  [-.عنوان رئيس جمھور روسيه باشده آماده می سازد که دوره کنونی آخرين دور زمامداری او ب را 

  ] پورتال-  بازھم خود را کانديد خواھد نمود٢٠١٨، که در انتخابات ماه مارچ داشت
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