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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 (Valentin Katasonov) - *کاتاسانوف والنتين

 شيری .م .ا :برگردان از
  ٢٠١۵ اپريل ٢۴

 

 واشينگتن با شطرنج بازی در چين قوی حرکت
  

 گذاريھای سرمايه آسيائی بانک تأسيس ۀمعاھد .است بيجينگ فکر مولود -رساختیزي گذاريھای سرمايه آسيائی بانک

 پاکستان، عمان، نپال، ميانمار، مغولستان، الئوس، کويت، قزاقستان، ھند، کامبوج، برونئی، ش،يده بنگل را زيرساختی

 اوليه ۀسرماي .کردند امضاء ٢٠١۴ سال برواکت ماه در ويتنام و ازبکستان تايلند، سريالنکا، سنگاپور، قطر، فيليپين،

 .است شده نييتع رالد ميليارد ١٠٠ بانک )ای اساسنامه(

 فرانسه، لمان،ا آن از پس انگلستان،ءابتدا .رسيد ای تازه سطح به کيفی لحاظه ب پروژه اين ٢٠١۵ سالچ مار ماه در

 اعالم بانک اين به پيوستن برای را خود صدق ديگر کشور چند و استراليا جنوبی،وريای ک سويس، آنھا دنباله ب و ايتاليا

 تايوان تقاضاھا، پذيرش روز آخرين در چمار ٣١ .است داده درخواست بانک در مشارکت برای نيز روسيه  .نمودند

 کشورھای ميان از .رسيد فقره ۴٧ به اپريل اول تا درخواستھا مجموع  .فرستاد تقاضا بانک در عضويت برای نيز

 .اند مانده پروژه از خارج در جاپان و امريکا فقط بزرگ

 بانک کار اساسی مسائل از يکی کشورھا رأی و سرمايهۀ سھمي .شد خواھد مستقر بيجينگ در بانک اين مرکزی دفتر

 کشورھا ملی ناخالص توليد نمودار موجود، ھای داده اساس بر  .بود خواھد زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی

 بانک ۀسرماي است قرار .بود خواھد ھا سھميه نييتع برای اصلی معيار )اصالحی ضريب نوعی از استفاده با ً،احتماال(

 کارھا .کند آغاز را خود فعاليتھای ٢٠١۶ سال از و شود تشکيل جاری سال پايان تا زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی

 اواسط در جھانی بانک و پول المللی بين صندوق تأسيس بر داير تصميم مقايسه، برای  .رود می پيش باال سرعت با

 .دادند انجام ١٩۴٧ سال در را خود عمليات اولين آنھا ولی گرديد، اتخاذ ١٩۴۴ سال

 ۀداير که اين به توجه با اما شده، تأسيس آسيا ۀمنطق در زيرساختی ھای طرح مالی تأمين ھدف با جديد بانک چه اگر

 ۀداير بانک عمل ميدان است ممکن .است زياد آن اوليه ۀبرنام بازبينی الاحتم يافت، گسترش زود خيلی بانک مؤسسان

 .شود خارج آسيا محدوده از ھا پروژه جغرافيای و نمايد احاطه را ای گسترده

 تأسيس طرح .دارد ھم سياسی داليل بلکه، اقتصادی، داليل تنھا نه زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی بانک تأسيس

 بحران .جھانی بانک و پول المللی بين صندوق -وودز برتون نظام مالی ساختارھای بحران به بود واکنشی جديد بانک

 لوکنتر دادن دست از به حالی در واشينگتن .کرد ممانعت ساختارھا اين اصالح از امريکا که کرد بروز آن با ارتباط در

 می تضعيف جھانی اقتصاد در امريکا موقعيت که است کرده آغاز جھانی بانک و پول المللی بين صندوق روی بر خود
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 کشورھا آراء و سرمايه ۀسھمي بازنگری .دھند می افزايش را خود اقتصادی توان ديگری بسيار کشورھای اما شود،

 در که شد منجر آن به واقعيت اين .اندازد می تأخير به مرتبا را الزم تصميمات اتخاذ واشينگتن اما دارد، ضرورت

 کشورھای به مؤثر کمکھای ۀارائ در را خود ناتوانی پول المللی بين صندوق ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای بحران جريان

 .کرد ثابت بحران قوی چنگالھای در گرفتار

 )چھاردھمين( نوبتی تدقيق و صندوق سرمايه خصوص در پول المللی بين صندوق مديران تأھي ٢٠١٠ سال آخر در

 کشورھای جايگاه بتواند که ھا، سھميه ۀمحاسب فرمول رييتغ باره در نينھمچ .گرفتند تصميم عضو کشورھای ۀسھمي

 نيز ،)گيرد قرار اصلی شاخص مبنای بايد ملی ناخالص توليد( دھد بازتاب دقيق طوره ب جھانی اقتصاد در را عضو

 و نکرده، ئيدتأ ھم ھنوز را ٢٠١٠ سال در پول المللی بين صندوق ۀمتخذ تصميم واشينگتن اما .نمود اتخاذ تصميم

 توليد .شود می مربوط چين به ويژهه ب اين، .نيستند برخوردار صندوق آراء در عادالنه سھم از بسياری کشورھای

 .گرفت پيشی امريکا متحده اياالت بر گذشته سال شود، می برآورد خريد قدرت اساس بر که کشور اين ملی ناخالص

 ١٧ /٧برابر پول المللی بين صندوق در امريکا ۀسھمي وجود، اين با .افتي ارتقاء جھانی اقتصاد در اول جايگاه به چين

 المللی بين صندوق تصميمات مورد در وتو حق از ھم ھنوز واشينگتن .است درصد ٢/۴ فقط چين ۀسھمي اما درصد،

 سوی هب سرمايه کمبود دليله ب صندوق امروز .)است الزم رأی ١۵ حداقل منظور اين برای( است برخوردار پول

 مبلغ چين .است آورده روی کنند، می واريز صندوق به پرداخت و برگشت اساس بر که عضو کشورھای پول از استفاده

 تصميمات اتخاذ در مشارکت امکان کشور اين وجود، اين با .نمود واريز صندوق به طرح اين مبنای بر را توجھی قابل

 اين، بر عالوه و است ناخوشنود پول المللی بين صندوق در خود ابرنابر شرايط از چين ترتيب، بدين .ندارد ستراتيژيک

 ھم جھانی بانک در تصويری چنين .است نشده برآورد بدرستی صندوق در نيز بريکس عضو کشورھای ساير موقعيت

 ٨/٢ نيز روسيه سھم و درصد ٨/٢ تنھا چين سھم اما درصد، ۴/١۶ جھانی بانک آراء در امريکا سھم .شود می مشاھده

 .است درصد

 خود جديد صندوق و) جھانی بانک مشابه توسعه، بانک( بانک تشکيل جھت در را بريکس کشورھای لهأمس اين

 سرمايه آسيائی بانک مثل نيز طرح اين .درآورد حرکته ب )پول المللی بين صندوق مشابه ارزی، ۀذخير صندوق(

 .جھانی مالی رھایساختا در موجود بحران به بود واکنشی زيرساختی گذاريھای

 ھمين ً،مثال .کند می سقوط واشينگتن لوکنتر تحت جھانی مالی ساختارھای تأثير که ھستند آن از حاکی بسياری عالئم

 کئوپراسيون .سازد می خارج الملی بين مالی کئوپراسيون از را خود سھم رالد ميليون ٢۴۵ که کرد اعالم روسيه روزھا

 درصد ٢٣ از بيش -باال بسيار کئوپراسيون اين در واشينگتن سھم .باشد می جھانی بانک گروه جزء الملی بين مالی

 عضويت .کرد قطع را روسيه با عمليات ۀھم واشينگتن، نظارت تحت ساختار اين اقتصادی تحريمھای شرايط در .است

 بعدی گام که نيست منتفی موضوع اين .داد دست از ًکامال را خود معنای ًعمال الملی بين مالی کئوپراسيون در روسيه

 .بود خواھد المللی بين مالی کئوپراسيون از خروج روسيه

 خارج جھت در حوادث رشد از حاکی که زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی بانک در عضويت تقاضاھای بلند صف

 داری خزانه سابق ئيسر .بود غيرمنتظره واشينگتن برای باشد، می امريکا نظارت زير از المللی بين مالی ۀعرص شدن

 شاھد ما وودز برتون نظام تأسيس از پس بار اولين برای« :نوشت »پست واشينگتن« روزنامه در سامرس .ل ،امريکا

 رأس در را، خود سنتی متحدان نتوانست ھم ھمينطوری امريکا اما داد، تشکيل مالی عظيم ساختار چين چگونه که آنيم،

 رسيده پيش مدتھا از امريکا تاکتيک و ژیيسترات شکست چنين .سازد متقاعد آن به پيوستن از امتناع به را انگلستان آنھا

 .»شود منجر جھانی اقتصاد به امريکا حاکميت رويکرد کامل بازبينی به بايستی می آن و بود،
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 ئیھا بيانيه آنھا .ندنماي استفاده بد بازی در خوب ۀمھر يک از بايدً الزاما پول المللی بين صندوق و جھانی بانک رھبران

 اين حتی و .ھستند زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی بانک با سازنده تعاملۀ آماد که کردند صادر خصوص اين در

 جيکوب ،امريکا دارائی وزير .شود می واشينگتن تحريک باعث المللی بين مقامات ديپلوماتيک -پروتکلی ھای بيانيه

 بانک و پول المللی بين صندوق مشروعيت زيرساختی گذاريھای سرمايه يائیآس بانک ظھور که نمود تصريح ليو

 .دھد می قرار سؤال عالمت پشت را جھانی

 سعی ًرسما و ناميد خيانت مثابهه ب را زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی بانک در لندن مشارکت تقاضای واشينگتن

 اين، از بعد .نداد نشان واکنشی ھيچ واشينگتن تحريکات مقابل در لندن .بنشاند خود جایه ب را متحدش نزديکترين کرد

جلسۀ  از امريکا که کرد، تھديد او .زد دست بيجينگ -واشينگتن شطرنج بازی در پيشگيرانه حرکت به ليو جيکوب

 رد صندوق ارزی سبد به چين پول واحد افزودن مورد در تصميمگيری برای پول المللی بين صندوقۀ شد ريزی برنامه

 با .داد خواھد رأی قانونی ارزی ۀذخير به يوآن شدن تبديل روشنتر،عليه عبارته ب  .کند نمی حمايت ٢٠١۵ سال اواخر

 افزودن بر داير تصميم از حال ھمه در واشينگتن کرد، نمی ھم اقدام جديد بانک تأسيس به بيجينگ اگر حتی وجود، اين

 .شود می محسوب امريکا رالد موقعيت مستقيم تھديد امر اين که چرا .کرد نمی پشتيبانی ارزی ذخاير مجموع به يوآن

 مطمئن متحد تنھا که داد نشان زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی بانک در عضويت درخواست ۀارائ عدم با جاپان

 می تفسير نچني ھا برخی را زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی بانک در مشارکت از توکيو امتناع .باشد می امريکا

 را آن ديگر ھای برخی .ماند می باقی دور شرق در امريکا »نشدنی غرق ناو« عنوانه ب السابق فی کما جاپان که کنند،

 بانک با زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی بانک .آسياست ۀمنطق در جاپان رقيب چين که دھند می توضيح دليل اين با

 اوليه ۀسرماي با توسعه آسيائی بانک .کرد خواھد رقابت کند، می بازی کننده نييعت نقش آن در جاپان که توسعه آسيائی

 کشورھای( ئی منطقه عضو ۴٨ دارای اکنون توسعه آسيائی بانک .گرديد تأسيس ١٩۶۶ سال در رالد ميليارد ۵٠

 .باشد می) امريکا آنھا،ۀ جمل از( ئی غيرمنطقه عضو ١٩ و )آسيائی

 بين مالی مشکالت چھارچوب از زيرساختی، گذاريھای سرمايه آسيائی بانک تأسيس با مرتبط اخير ماھھای حوادث

 ھشدارھای متن در جديد بانک در مشارکت برای غربی کشورھای سوی از تقاضاھا انبوه ۀارائ .رود می فراتر المللی

 .دھد می گواھی جھان در چين نفوذ سريع رشد و امريکا سياسی تأثيرات ۀسوي ھمه تضعيف از مورد، اين در واشينگتن

 سياسی و مالی نظام در رو پيش اساسی تحول ۀنشاندھند چين، نظارت تحت زيرساختی گذاريھای سرمايه آسيائی بانک

  .است جھان

 

 »شاراپوف فيودورويچ سرگئی« نامه ب روسيه اقتصادی پژوھشھای مرکز مدير اقتصاد، علوم دکتر پروفسور، -*

http://www.fondsk.ru/news/2015/04/17/silnyj-hod-pekina-v-shahmatnoj-partii-s-

vashingtonom-32844.html 
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