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   تابوت بانک جھانی کوبيده شدبراولين ميخ 
) (BRICS بريکسنوبی که به اسم  يعنی برازيل، روسيه، ھند، چين و افريقای جهرھبران پنچ کشور نو ظھور پبشرفت

سران اين کشور ھا در روز ھای جام . معروف است، بانک جديد انکشافی را با صد بيليون دالر سرمايه به راه انداختند

سسه را در تقابل با بانک جھانی و صندوق وجھی بين المللی بنيان ؤجھانی فوتبال در برازيل اجتماع کردند و اين م

ه دوش سيس در شانگھای خواھد بود و ھند در پنج سال اول نظارت آن را بأسسۀ جديد التؤز اين ممرک. گذاری نمودند

ھمچنان اين بانک صد بيليون دالر در ذخيره . ليت آن را متقبل خواھند شدو برازيل و روسيه مسؤخواھد داشت و بعداً 

 کوتاه مدت ناشی از سياليت پول کمک یھا فقير و رو به انکشاف را در جلوگيری از فشار ی کشور ھاتاخواھد داشت 

  .  نمايد

نجامد، بزرگترين ضربه را به سيستم اقتصادی حاکم که بعد از جنگ جھانی دوم توسط امريکا اقدام به موفقيت بياگر اين 

بر جھان تحميل شد، وارد خواھد کرد و يک تعداد از کشور ھا را از زير فشار ھای کمرشکن سياسی و اقتصادی بانک 

ين کشور ھای فقير و رو به انکشاف قادر خواھند شد که ابعد از. جھانی و صندوق وجھی بين المللی رھا خواھد ساخت

سسۀ جھانی تمويل پروژه ؤيکی از اھداف اصلی اين م.  دست آورنده بين دو بانک جھانی چانه زده و امتيازات بھتری ب

 در تلک بانک جھانی و صندوق وجھی بين المللی متکی  به ھای انکشافی در کشور ھای  جھان سوم  است که تا حال

ستد  و رات شگرفی در داديسيس بانک جديد انکشافی به موفقيت پيش برود، ما شاھد تغيأاگر ت. امريکا قرار داشته اند

  . اقتصاد جھانی خواھيم شد

 يعنی زمان  تجمع ٢٠٠٩از سال . د است که ھمه در انتظار آن بودنبريکسسسه اولين پيروزی قابل توجه ؤسيس اين مأت

فرار سرمايه از مارکيت . ، اين اقدام می تواند بزرگترين موفقيت برای کشور ھای عضو تلقی گرددبريکساول سران 

 سريعتر دست به کار شود و بانک جديد انکشافی را بريکسھای نوظھور و تنقيص تحرک پولی امريکا باعث شد که 

. شود، شروع خواھد کرد  بيليون دالر سرمايه که بين اعضاء مساويانه تقسيم می۵٠خود را با بانک کار .  سيس نمايدأت

 بانک کافی خواھد بود تا ۀسيس و توسعأدو سال فاصلۀ زمانی برای ت.   آغاز خواھد شد٢٠١۶اعطای قرضه در سال 

ر از نزول و يا سقوط آن جلوگيری  الزم را در سطح جھانی بگيرد و با تعمق و تدبيیسسه  بتواند آمادگی ھاؤاين م

 بيليون دالر را در چتر حمايتی صد بيليون دالر ۴٠چين که عظيم ترين ذخيرۀ ارزی جھان را دارد، بيش از .  نمايد

 بيليون دالر و از افريقای ١٨سھم روسيه، برازيل و ھند . ذخيره برای جلوگيری از بحران احتمالی پرداخت خواھد کرد

ھراس ازين بود که چين با قدرت اقتصادی باال نقش بيشتری درين بانک خواھد داشت . دالر خواھد بود بيليون ۵جنوبی 
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و از آن در پخش نفوذ سياست جھانی اش استفاده خواھد کرد، لذا تصميم گرفته شد که چين برای دو دھه پست رياست 

  .سسه تطابق دھندؤد اين مبانک انکشافی را به عھده نگيرد تا ساير اعضاء بتوانند خود را با رش

سسۀ جھانی که ھمزمان با سفر پوتين در امريکای التين و امريکای جنوبی بود، ؤراه انداختن اين مه  در ببريکسعزم 

شود که خود را از تعزيرات سخت سياسی و اقتصادی غرب  ژيک  برای وی محسوب میييک موفقيت عمدۀ سترات

سسۀ بزرگ اقتصادی، امريکا و کشور ھای ؤسيس اين مأت.  اوکراين برھاندنجات بخشيده و از بن بست بحران سياسی

اين اولين بار است که سيستم مسلط اقتصاد جھانی حاکم به يک . اروپای غربی را در بالتکليفی جدی قرار داده است

ل اگر امريکا و حا. دھد روياروئی و مبارزۀ جدی کشانيده شده و سرآغار نزول سيستم مسلط غرب را در افق نشان می

 جديد می تواند سدی در ۀسسؤاروپای غرب بخواھند تعزيرات سنگين تر اقتصادی را بر روسيه تحميل نمايند، اين م

ثر خواھدساخت أ را نيز متبريکسھمچنان ھر نوع تحميل تعزيرات بر روسيه، متحدينش در . مقابل آن تعزيرات باشد

نتايج دقيق ناشی از برخورد ھای .  خلق خواھد کردبريکس غرب و که يک تصادم جديد سياسی و اقتصادی را بين

تواند قابل پبش بينی باشد، اما در مجموع به ھر دو جانب و جھان بسيار زيانبخش و   نمیبريکساحتمالی بين غرب و 

  .   دردناک خواھد بود

 

  


