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 Economic  اقتصادی

 
  لمانی فرانکفورتر روند شاوامقاله از روزنامه 

  
 اکبر تک دھقان : ترجمه و توضيح

  ٢٠١٠ مه ٨ - ١٣٨٩ ]ثور[ ارديبھشت١٨

  
  "دوم" مالی جھان گيریقدرت 

  

روه . وجود می آيده ب بندی تاکنونی به اصطالح جھان اول و جھان دوم، تحرک قابل مالحظه ای بدر موضوع قط گ

افتگی در نشست  عه ي تانه توس انی در آخر ۶قوی ترين کشورھای در آس ول و بانک جھ ی پ ين الملل ه صندوق ب  ماھ

  .نفس تازه ای حضور می يابنده ھفته جاری، با اعتماد ب

ه ۵٨بايد در جريان افزايش سرمايه بانک جھانی از از آنجمله، اين کشورھا  ارد دالر ب يش ٢٠٠ ميلي ارد دالر، ب  ميلي

د. از سھم تاکنونی خود، شرکت کنند د ش ين خواھ ه، -به اين منظور، حق رأی اعضاء بانک جھانی از نو تعي ن البت  اي

ته ب د گرف دريج صورت خواھ افت. ت تانه توسعه ي شورھای در آس د، ک ال براساس طرح جدي شورھای در ح گی و ک

زان ۴۴ًتوسعه، مجموعا از  ه مي ک، ب ن ۴٧ درصد سھم فعلی خود در اين بان دگان سرمايه اي أمين کنن  درصد سھم ت

ه ۵۶ منطبق با آن، سھم سرمايه کشورھای صنعتی قديمی، از -بانک دست خواھند يافت اھش ۵٣ درصد ب  درصد ک

ه ۴.٣ز در ميزان سرمايه بانک جھانی از لمان نيادر اثر تغييرات فوق، سھم . خواھد يافت اھش ۴ درصد ب  درصد ک

  .ی در اين بانک کافی خواھد بودئاجراخواھد يافت، که ھنوز برای امکان معرفی يک مدير 

زان ااين کشور، . قبل از ھمه، موقعيت مالی چين در بانک جھانی تقويت شده است لمان را از دارنده سھم سوم در مي

ده استیئداراحجم مالکيت  ه عقب ران روه .  بانک جھانی ب تان، چين در رأس گ ل، روسيه و ھندوس ا برزي راه ب ھم

د  ه رش د رو ب رار داردBRICجدي يش از ١.* ق وع ب روه، در مجم ن گ شورھای عضو اي ان را % ۴٠ ک جمعيت جھ

ای٢*در ديدار سران اين گروه در ھفته گذشته . تشکيل ميدھند ان ، چھار کشور فوق، پيرامون ھمکاريھ  تنگاتنگ مي

  ٣.*، توافق کردندG7 کشور صنعتی ٧مثابه قدرتی ھموزن در برابر کارتل ه خود، ب

ی  ين الملل در ميان خواستھای کشورھای چھارگانه فوق ھمچنين، موضوع تجديد تقسيم ميزان آراء اعضاء صندوق ب

د-پول قرار دارد ان برجسته ش روه . ه است که ھم اکنون، نقش مديريت آن در بحران مالی يون ، ۴ *٢٠کشورھای گ

الی در  دن در اوج بحران م ده است، در نشست لن شکيل ش که از کشورھای توسعه يافته و در آستانه توسعه يافتگی ت

الی . ، پيرامون تقويت بنيه مالی صندوق بين المللی پول توافق کردند٢٠٠٩سال  ابع م ن نشست، من طی تصميمات اي

روشن است، .  ميليارد دالر رسيد٧۵٠ابر ميزان موجود آن افزايش يافته، به سطح صندوق بين المللی پول به سه بر
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ان ئی که دچار بحرانھائی ارائه تضمينھای مالی به کشورھاکه منبع مالی فعلی، برا ونی يون ی حتی بيش از بحران کن

ا سھم. باشند ھم، کافی خواھد بود ول ب ی پ ين الملل ان، صندوق ب الی يون ر در موضوع بحران م الغ ب ارد ١۵ی ب  ميلي

  .دالر شرکت دارد

ار ۶در اجالس  ه آث  ماھه بانک جھانی و صندوق بين المللی پول در واشينگتن، باز ھم موضوع دستور کار اجالس ب

ی دو بحران ب ات جنب ذاو تبع واد غ ازار م ران ب الی و بح رددئزرگ م وط ميگ ر و طی ه ب. ی مرب ال بحران اخي دنب

ديه ی اوليه ئ، قيمتھای انرژی و مواد غذا٢٠٠٨  و٢٠٠٧سالھای  ی کردن ل تصوری ترق آن، ۀ در نتيج. طور غيرقاب

اھش -اھداف ھزاره سازمان ملل متحد. ليون نفر افزايش يافت م١٠٠گان جھان به ميزان جمعيت گرسن ه، ک  از آنجمل

  ۵.*ً به اين ترتيب ظاھرا به گور سپرده ميشود- درصد فقر در جھان۵٠

  

----------------------  

  توضيحات از وبسايت دموکراسی اقتصادی

  

*١- B ،برای برزيل R ،برای روسيه I برای ھندوستان  )Indien (  وC برای چين China.   

نبه اپريل ٢۴ مطلب در روز شنبه -٢* ل ١٩، به ھفته شانزدھم سال، يعنی از دوش ا يکشنبه اپري ل ٢۵ ت  ٢٠١٠ اپري

  .اشاره ميکند

ستان، ااياالت متحده : ھفت کشور صنعتی عبارتند از کارتل -٣* ادا، انگل ن، کان ا، ژاپ اامريک سه و ايتالي ان، فران   .لم

ا ب١٩، در واقع از ادغام ٢٠ کشورھای گروه -۴* د، ه ً کشور قديمی صنعتی و جديدا صنعتی و ي الی نيرومن لحاظ م

روم ھمکاری و ھمفکری. ھمچنين اروپای متحد، تشکيل شده است ده ١٩٩٩، در سال اين ف ه، و از نماين  شکل گرفت

ان  وبی، -٧گ ره جن تراليا، ک تان، اس يه، ھندوس ين، روس شورھای چ د و ک ای متح ده اروپ اال، نماين شور صنعتی ب  ک

ه . رژانتين، عربستان سعودی و ترکيه تشکيل شده استابرزيل، مکزيک، آفريقای جنوبی، اندونزی،  مجموعه ای ک

ران . ياد ميشود" ای توسعه يافته و در آستانه توسعه يافتگیکشورھ" از آن تحت عنوان  االنه آن، وزي در نشستھای س

ين  امور مالی، رؤسای بانکھای مرکزی، رئيس جامعه اروپا، رئيس بانک مرکزی اروپا، رئيس کميته مالی و پولی ب

يس  يس صندوق المللی، رئيس کميته توسعه وابسته به بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، رئ انی و رئ بانک جھ

  .لحاظ محتوای فعاليت خود، به مسائل بين المللی مالی ميپردازده  ب٢٠گروه . بين المللی پول حضور می يابند

اين اھداف .  را معرفی ميکنند٢٠١۵ گانه توسعه اين سازمان تا سال ٨ اھداف ھزاره سازمان ملل متحد، اھداف -۵*

ال  اری م٢٠٠٠در س روه ک وی گ عه  از س اری و توس ازمان ھمک انی، س ک جھ د، بان ل متح ازمان مل شکل از س ت

  :اھداف مزبور عبارتند از. د گرديد ايجاNGO چندين سازمان غير دولتی OECDاقتصادی 

  

   مقابله با گرسنگی و فقر افراطی در جھان-١

   تأمين آموزش اوليه برای ھمگان-٢

   تأمين برابری زن و مرد-٣

   کاھش مرگ کودکان-۴

   بھبود تأمين تندرستی مادران-۵

   مبارزه با بيماريھای سخت نظير ايدز، ماالريا و نظاير آن-۶
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   بھبود وضعيت محيط زيست-٧

   ھمکاری بين المللی برای مسائل رشد اقتصادی-٨

  

-----------   

  

ده، مطلب در برخی ن- ی رعايت ش ده ايران رای خوانن ج ب ان راي ا شکل بي وا ب اق محت يم و  در ترجمه، انطب اط تنظ ق

ناخت از .  نشده استءًصرفا به ترجمه فنی آن، اکتفا شار آن، ش ساخته، انت محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس ن

  .ھيچگونه تغييری در محتوای مقاله صورت نگرفته است. سياستھای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد

  .وان تازه ای انتخاب شده است در تعيين عنوان مطلب، تغييراتی داده شده، يا عن

  

  مشخصات مطلب

  

ان، : منبع ورت، آلم او، فرانکف د ش ورتر رون ه فرانکف ی روزنام ور[ ارديبھشت۴سايت اينترنت ل ٢۴ -١٣٨٩ ]ث  اپري

٢٠١٠   

  

  .برای خود گوش شنوا پيدا ميکند" دوم"جھان : عنوان اصلی مقاله

 


