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  بريکس عليه ديکتاتوری دالر يا امريکا

  مرکز ّشر جھانیۀمثابه  ب
کشورھای مستقل و افکار عمومی .  می کنددر پی جھانی سازی خونين، عقالنيت آھسته و گام به گام، اما عروج

 زير نظر مرکز فرماندھی واقع در واشنگتن و در ورای شعار امريکا ۀجھان ھجوم رعدآسای اياالت متحد

با اين حال، .  شکست خورده ارزيابی می کنندۀبا ھدف سلطه بر سرتاسر جھان را يک حمل» دمکراسی تک قطبی«

کمک ه به ھمين دليل، از طريق ترسيم تصوير دشمن و ب. د اعتراف نمايددولت اوباما حاضر نيست به شکست خو

  ...تبليغات سياه برای شروع جنگ بھانه تراشی می کند

فريقای جنوبی بر اوضاع جھان و به ااثرگذاری گروه بريکس متشکل از کشورھای برزيل، روسيه، ھند، چين و 

شمار می ه ه، يک عامل مھم بنيادی زندگی کنونی بين المللی ب اقدام جايگزين به نفع کشورھای پيشرفتۀتدوين برنام

 ۀ، که پس از جنگ جھانی دوم برقرار گرديد، در مرحلامريکا مالی بين المللی وابسته به -انحالل نظام ارزی. رود

کشورھای گروه بريکس در نظر دارند به .  اول اھميت قرار داردۀکنونی شکلگيری جھان چند قطبی در درج

برای خريد ھر چيز دارای ارزش واقعی، به تقلب » برگه ھای سبز«، به استفاده از ضرب نامحدود دالرتوری ديکتا

  . مالی نقطه پايان بگذارندۀ در عرصامريکا ۀسيستماتيک اياالت متحد

رئيس جمھور روسيه، والديمير پوتين ضمن بيان ديدگاه مشترک در اجالس ششم سران گروه بريکس در برزيل 

 ارزی بين المللی از مدتھا پيش فرارسيده، اين نظام ، - اظھار داشت، که زمان اصالح نظام مالی) جوالی ١۶  و١۵(

تسريع مشارکت کشورھای . طور کلی عادالنه نيسته ، ب»اقتصاد جديد«ھم از ديدگاه اعضای گروه و ھم از نظر 

  .ک جھانی ضرورت يافته استگروه بريکس در فرآيند تصميم گيريھای صندوق بين المللی پول و بان

در اين اعالميه نگاه مشترک کشورھای .  عمل به امضاء رسيدۀ اعالميه و برنام-در اجالس فورتاليزه سند پايانی

گروه بريکس به اوضاع سياسی و اقتصادی جاری جھان انعکاس يافته و مختصات ھمکاری فراگير مشخص شده 

روه بريکس در چشم انداز نزديک، تا اجالس بعدی گروه که در ماه  عمل، وظايف کشورھای گۀدر اين برنام. است

 رسانه ھای جمعی جھان از امضای سند ۀھم.  در روسيه برگزار خواھد شد، معين شده است٢٠١۵ سال جوالی
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 ارزی خبر ۀمرکزيت شانگھای و ايجاد پول شرطی برای ذخيره  بريکس بۀنھائی ناظر بر تشکيل بانک جديد توسع

ن پول شرطی برای ييتأسيس بانک توسعه و تع«مانطور که پوتين، رئيس جمھور روسيه تصريح کرد، ھ. دادند

 يکی از گامھای عملی کشورھای ما برای تحکيم و تقويت ساختار مالی بين المللی، متعادل تر و - ارزیۀذخير

  .»منصفانه تر کردن آن است

گروه در تخفيف اثرات «: شد بريکس اظھار داشتديلما روسوف، رئيس جمھور برزيل در خصوص نقش رو به ر

تأسيس بانک بريکس و . » پايدار اقتصاد بسيار موفق عمل کردۀمنفی بحران مالی جھانی، و ھمچنين، در امر توسع

صرفنظر از تفاوتھای فرھنگی، ملی و « وی، نشان می دھد که کشورھای عضو گروه ۀگفته صندوق ذخيره، ب

ديلما . » بين المللی آماده اندۀژيک جامع و مثبت، برای مقابله با بی ثباتی در عرصيستراتزبانی، برای تشکل اتحاد 

. »ما نه برای مقابله با کسی، بلکه، به سود خود پديد آمده ايم«: روسوف در پاسخ به انتقادات از گروه بريکس گفت

از » پنج« ھم، سھم گروه عاً واق. » وجودی گروه استۀرشد و شکوفائی جھان، فلسف«بنا به تصريح روسوف، 

گردش کاال در .  درصد بالغ می شود٢٠ درصد و از تجارت جھانی، به ١١مجموع سرمايه گذاريھای جھان، به 

سان روسيه کارشنا. ميان کشورھای بريکس در سالھای اخير دو برابر آفزايش يافته که خود اين، فقط آغاز کار است

 گروه در اقتصاد ۀاجرای آن نقش پيشبرند. ی گروه بريکس تھيه کرده اندژيک برايستراتيک طرح ھمکاری جامع و 

  .جھان را تضمين می کند

ی جنوبی گواه بارز اھميت عامل بريکس در جھان امريکا ملل ۀبا رؤسای جمھور اتحادي» پنج«ديدار سران گروه 

لقاء می شود، که در مجمع چنين ا» ضد بريکس« در گزارشات تبليغاتی و برنامه ھای تلويزيونی .معاصر است

 اوا -آ، بوليوی رفائيل کوره- نيکوالس مادرو، اکوادور-ونزوئال» پوپوليست«بريکس فقط رؤسای جمھور 

اما معلوم شد که . شرکت می کنند» ميانه رو سابق« خوزه موخيکا، -، رئيس جمھور اوروگوئهموراليست و احتماالً 

کسب اطالعات دست اول در خصوص فعاليت و برنامه ھای گروه ی التين برای امريکا رھبران کشورھای ۀھم

چشم انداز حل روابط تجاری و تقويت ھمکاريھای اقتصادی مورد بحث و بررسی . بريکس در برزيل جمع شدند

استفاده » پنج« با رھبران گروه مذاکرهی جنوبی از حداکثر فرصتھا برای امريکاسران کشورھای . قرار گرفت

  .کردند

ھدف اين ديدار، حراست از «:  مشترک، اظھار داشتجلسۀ رئيس جمھور ونزوئال ضمن قدردانی از مادورو،

 ٢٠١٩ – ٢٠١٣برای سالھای »  ميھنۀبرنام«اين مفاھيم در ونزونالی ما در . ايدئالھای جھان چند قطبی است

ينی نياز داريم که خودمان ما به نظام اقتصادی جديد و به چنان مواز. مصوب مجلس ملی کشور، انعکاس يافته است

اين ديدار بی ھيچ ترديدی يک ديدار تاريخی، ديدار بين ملتھای . ی جنوبی ايجاد می کنيمامريکاطور مستقل در ه ب

ی جنوبی محسوب می شود، که در عرصه ھای امريکا ۀپنج کشور بسيار توسعه يافته و پر نفوذ جھان با جامع

  .»ی جنوبی، راه رشد خاص خود را در پيش گرفته استامريکاھويت  ارضی، و با ۀاقتصادی، فرھنگی، توسع

. ی جنوبی خود برگزار کردندامريکاموازات فعاليتھای جمعی، جلسات دو جانبه با ھمتايان ه اعضای گروه بريکس ب

 انجام ليوی و اوروگوئهودر ھمين راستا، والديمير پوتين مذاکرات موفقيت آميزی را با رؤسای جمھور ونزوئال، ب

  .داد

ی جنوبی، واشنگتن کارزار تبليغاتی گسترده ای تحت عنوان امريکا ملل ۀھای بريکس و اتحاديمذاکره در متن 

 اروپا را به کاخ سفيد فراخواند و از آنھا خواست که ۀسفيران اتحادي. راه انداخته به اوکراين ب» تھاجم روسيه«

. ابير سختگيرانه عليه آن اتخاذ نموده و مسکو را مجازات نمايند، تد»تجاوز روسيه به اوکراين«برای مقابله با 
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بانک اقتصاد «، »نواتک«و » روس نفت«، شرکت دولتی »کاالشنيکوف«تحريمھای تازه، از جمله، عليه کمپانی 

 روسيه نيز تحت ۀبرخی مقامات عالی رتب. و برخی مؤسسات صنايع دفاعی برقرار گرديد» گازپروم«، »خارجی

 تصميمات دولت اوباما قبل از گسترش ۀسرگئی الوروف، وزير امورخارجی روسيه، در بار. رار گرفتندتحريم ق

 يک کشور بزرگ از چنين موضعی به اين نوع مسائل  دردناک است، که رئيس جمھور«: تحريمھا اظھار داشت

ياست جھانی را محکوم جانبه در س اقدام يک« الوروف، رھبران گروه بريکس، ۀگفته ب. »مھم برخورد می کند

 قدرتھای بزرگ برای يافتن يک راه حل مورد قبول طرفين ۀمنظور حل مسائل مختلف، از تالشھای ھمه ب... نموده

  .»پشتيبانی می کنند

 جنوبی یامريکا ملتھای ۀ عليه روسيه را کشورھای گروه بريکس و اکثريت کشورھای اتحاديامريکاتحريمھای 

ی التين از اجالس گروه بريکس و تجزيه و تحليلھای وبالگ امريکاسانه ھای جمعی گزارشات ر. تقبيح نمودند

نويسان حکايت از آن دارند، که تحريمھای واشنگتن با ھدف دامن زدن به مناقشات در مرز روسيه و اوکراين با 

: گفت» امريکا ۀوليت ويژؤمس«اتکاء ه با اين حال، اوباما ب. وضع شده است»  پاراشنکوۀدولت دست نشاند«دست 

  .»ما به ايفای نقش رھبری در حل چنين مسائلی موظفيم«

موفق شده » چنين مسائلی« در کجا به حل امريکا ۀ جالب توجه اين که در طول ربع قرن گذشته، اياالت متحدۀنکت

مگامی با  عدم ھۀ به بھان)١(است؟ آيا کشورھای تخريب شده، دھھا ھزار قربانی، قتل صدھا مقام سياسی و نظامی

 نيستند؟ آيا تالشھای ماليخوليائی واشنگتن برای ايجاد امريکاوليتی ؤ، محصول بی مس»واقعی کامالً «دمکراسی 

مراتب پيشرفته تر، مردم عادی را نمی ه  در ويرانه ھای کشورھای اغلب قديمی تر و دارای تمدن بامريکائیفضای 

ويژه از طرف رھبران ه ترين کشورھای متحد امپراتوری، بترساند؟ اين، ھمان چيزی است که حتی از سوی نزديک

  . به مرکز ّشر جھانی را با نگرانی دنبال می کنند، رد می شودامريکا که روند محتوم تبديل شدن ئیخردمند کشورھا

   

  توضيح مترجم

رئی و يا که، در طول ربع قرن گذشته چندين کشور جھان در اثر ھجوم و جنگھای م  قابل توجه اينۀ نکت-)١(

 به ويرانه تبديل شده و مردم آنھا ھمراه با کليه امريکاسرکردگی رژيم فاشيستی ه نامرئی انجمن رژيمھای غربی ب

با اين وجود، آمار . طور نظاممند قتل عام شده انده آنھا ب) حداقل، مقامات درجه اول و دوم(مقامات سياسی و نظامی 

ار نيافته و به ھمين سبب ھم، متخصصان و تحليلگران ھنگام اشاره به گاه انتش رسمی اين نسل کشيھای شنيع ھيچ

ه ، بسته به آھنگ جمله، ارقام مبھم ميليونھا نفر، صدھا يا دھھا ھزار نفر باين قبيل جنايات ھولناک غرب، معموالً 

  . کار می برند

ک رژيمھای غربی عليه بشريت  گستردگی ابعاد جنايت دھشتناۀخود اين ارقام مبھم، اگر چه از يکطرف، نشاندھند

کمک آنھا آمار ه  جناح جنگ طلب غرب بر رسانه ھای جمعی است که بۀ سلطۀاست، ولی از سوی ديگر، نشاندھند

از آنکه سرھنگ قذافی ، بالفاصله پس ٢٠١١عنوان مثال، در سال ه ب. واقعی ويرانيھا و کشتارھا کتمان می شود

ه  در پی سقوط دولت مستقل اين کشور با ليبيۀربانی شد و استعمار دوبارطرز فجيعی قه ن بپيش پای ھيلری کلينت

 ۀی آمار تلفات انسانی اين ھجوم غرب را بدون ارائئدست تروريستھای ناتو و القاعده اعالم گرديد، ناتوی رسانه 

 ٢٠٠٩ال  ھزار نفر اعالم کرد و يا ھنگام خروج نظاميان اشغالگر غرب از عراق در س۵٠ھيچ سند و مدرکی، 

  . ھزار نفر اعالم گرديد١٠٠ ساله، ۶ اشغال ۀتلفات انسانی اين کشور در طول دور



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

.  آنھا با واقعيات از زمين تا آسمان استۀھزار نفر، اما فاصل١٠٠ ھزار و ۵٠صرفنظر از بزرگی خود ھمين ارقام 

ت بھداشت و پزشکی قانونی اين با استناد به وزار» کنعان« عراق الزم به يادآوری است که سايت ۀدر مورد نمون

 ھزار نفر ٨٠٠ و نيم ميليون نفر کشته، ٢ را ٢٠٠٨مبر سال  تا ماه دس٢٠٠٣سانی عراق از سال کشور، تلفات ان

قتل ه  تمامی مقامات سياسی و نظامی کشورھای اشغالی بی سر و صدا يا بعالوه بر اين، تقريباً . ناپديد اعالم کرد

  :رجوع شود به اين نشانيھا. رسيدند و يا ناپديد شدند

 http://www.kanaanonline.org/" \t "_blank  

http://www.edalat.org/sys/content/view/367547" \t "_blank 

http://www.edalat.org/sys/content/view/367547 

، اراق، ليبيافزون بر اين، نمی توان از نظر دور داشت که کشتار مردم و ويرانی در کشورھای اشغالی مثل ع

ه  اشغال، منتھا، بۀ اشغالگر غرب، با ھمان آھنگ دور- سومالی و غيره، حتی پس از خروج نيروھای تروريستی

 .، جبھةالنصره و امثالھم ھمچنان ادامه دارد»داعش«دست نيروھای تروريستی جايگزين مثل القاعده، 

http://www.fondsk.ru/news/2014/07/17/briks-protiv-diktatury-dollara-ili-ssha-kak-

vsemirnyj-centr-zla-28524.html 

 ١٣٩٣ اسد -  مرداد١٩

  درجه روزنامه نگار بين المللیۀنويسنده، مقاله نويس و دارند -*

 


