
 پيام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران: به نقل از 

 ١٣٩٣ ماه تير ، ١٨١شماره 

مطلبی که در زیر می آید بخش دوم و پایانی ترجمه مقاله ای ست که در گير و دار تحوالت اوکراین به : توضيح پيام فدایی

های امپریاليستی برای کسب بازارهای  قدرتهای بين  در چارچوب این تحوالت، ما شاهد تشدید تنش. نگارش درآمده است

طور که از نام  در مقاله پيشارو،  همان. در اوکراین به قيمت تشدید فقر و سرکوب توده ها می باشيم"سهم شير"بيشتر و یا 

های  به نيابت از قدرت" صندوق بين المللی پول"های عينی به بررسی نقش و عملکرد  آن پيداست، نویسنده با مثال

پيام فدایی برای آشنایی بيشتر خوانندگان با دیدگاه های . ریاليستی گرداننده اش در تحوالت جاری اوکراین پرداخته استامپ

 هم. به درج این نوشته اقدام می کند، مختلفی که در مورد تحوالت اوکراین و ریشه تضادهای جاری در این کشور وجود دارند 

 بين المللی پول در اقتصاد ایران که باعث شده تا مردم ایران نيز تحت حاکميت رژیم چنين با توجه به عملکرد و نقش صندوق

وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی تجارب مشابهی را از سر بگذرانند، مطالعه این مقاله، منبع دیگری ست که عملکرد 

تر و به طور  رد ایران را نيز هر چه واضحگردانندگان اصلی صندوق بين المللی پول و موسسات مشابه امپریاليستی در مو

  .     عينی تر در مقابل خواننده قرار می دهد

  "مایکل ُچسادایسکی"پروفسور : نویسنده

  ٢٠١۴مارچ " گلوبال ریسرچ"سایت : منبع

 

  در اوکراین و " رژیم چنج"سياست 

  )٢(تلخ صندوق بين المللی پول " پاد زهر اقتصادی" 

  

  ن المللی پول برای اوکراین چيست؟بستۀ صندوق بي" فوائد"

، قصد برنامه نجات بخش صندوق بين "کریستين الگارد"بر طبق اظهارات مدیر کل صندوق بين المللی پول 

چه که از  ولی در واقعيت امر، آن. المللی پول، توجه به مساله فقر و نابرابری اجتماعی در اوکراین می باشد

زمان با سپردن امر کنترل اصالحات در  ها هم  افزایش سطح بدهکاریاجرای این بسته کمکی حاصل می گردد

 Bretton" (برتون وودز"اقتصاد ُخرد کشور و همچنين اصالح در نظام پولی اوکراین به دست موسسات وابسته به 

Woods Institutions ()عمل می کنند" وال استریت"می باشد که به نيابت از ) ١ . 

 پيشبرد صرفه جویی های اقتصادی که در توافقنامه مربوط به این بسته کمکی پيش تحميل اقدامات شاق برای

بينی شده، به احتمال بسيار قوی موجب بروز هرج و مرج اجتماعی فزاینده و جابجایی های بزرگ اقتصادی 

که می باشد؛ بدین معنی ) ٢( "های اقتصادی اعطای وام برای تغيير سياست"اقدامات نام این . خواهد شد

پاد زهر تلخ "های اعتبار دهندگان تضمين می گردد و در مقابل،  تخصيص منابع مالی برای بازپرداخت قرض

های نئو ليبراليستی ارائه شده اند، دریافت  که در شکل یک ليست از اصالحات برای پيشبرد سياست" اقتصادی

، است که از سوی "سب منافع دراز مدتتحمل درد و رنج کوتاه مدت، برای ک"این همان شعار معروف . می گردد

  .   مستقر در واشنگتن سرداده می شود" برتون وودز"موسسات 

  با هدف خدمت به فقير سازی بی حد و- اقدامات شاق صرفه جویانه اقتصادی-ها و از جمله  وام" مشروط بودن"

ته توسط صندوق بين المللی  در کشوری اعمال می گردد که در طول بيش از دو دهه گذش،مرز مردم اوکراین 

جنبش ميدان در شرایطی به انحراف برده شد که ده ها هزار تن از مردم تظاهر کننده در . پول اداره شده است

ها به دليل  هم به این دليل که استانداردهای زندگی آن آن. ميدان، خواهان برخورداری از یک زندگی جدید بودند

مدت . در هم پاشيده شده بود" یانکویچ"های پياپی و از جمله دولت  ولتهای نئوليبراليستی د اعمال سياست



، وزارت خارجه "وال استریت"ها به این دليل توسط  ها دریابند که جنبش اعتراضی آن زمان کوتاهی الزم بود تا آن

ز روند  حمایت می شد تا در خدمت ایجاد یک فاز جدید ا)NED(" اهدای ملی برای دمکراسی"آمریکا و موسسه 

  .نابودی اقتصادی و اجتماعی قرار گيرد

  سابقه عملکرد صندوق بين المللی پول در اوکراین

یک بسته کمکی صندوق بين المللی پول به اوکراین " لئونيد کوچما" و در زمان ریاست جمهوری ١٩٩٤در سال 

 به ریاست ٢٠٠٤ی سال  که بعدا خودش متعاقب انقالب نارنج- "ویکتور یاشچنکو"در آن زمان، . تحميل شد

رسانه های .  منصوب شده بود(NBU)التاسيس اوکراین   به مقام ریاست بانک مرکزی جدید- جمهوری رسيد

او از زمره مهندسين اصلی . تحسين می کردند" اصالح طلب ُپرجرات"را به عنوان یک " یاشچنکو"مالی غرب 

. ه بی ثبات ساختن اقتصاد ملی اوکراین گشت صندوق بين المللی پول بود که منجر ب١٩٩۴اصالحات سال 

 شد، بنيادهای ٢٠٠۴و بر عليه او وارد کارزار انتخاباتی سال " یانوکویچ"هنگامی که وی به عنوان رقيب انتخاباتی 

در واقع او کاندید ارجح .  از او حمایت می کردند)NED(" اهدای ملی برای دمکراسی" موسسه مختلفی نظير

      . بود"وال استریت"

 صندوق بين المللی پول برای اوکراین، در پشت درهای بسته و در جریان برگزاری ١٩٩٤بسته کمکی سال 

مطابق شرایط این بسته، دولت . در مادرید نهایی شد" برتون وودز"پنجاهمين سالگرد تشکيل مجمع موسسات 

ازد؛ امری که به سقوط چشمگير اوکراین موظف می گشت که کنترل دولتی بر بازارهای ارزی کشور را ملغی س

 و ١٩٩۴نقش کليدی ای در مذاکرات و اجرای توافقنامه سال " یاشچنکو"شخص . ارزش پول ملی منجر گشت

چنين در ایجاد یک واحد پول ملی جدید برای اوکراین بازی کرد؛ نتيجه این اقدام، نزول ناگهانی سطح  هم

  . دستمزدهای واقعی در کشور شد

اکتبر " شوک درمانی"نوان ریيس بانک مرکزی، مسئول رها سازی نرخ ارز ملی کشور در جریان به ع" یاشچنکو"

    : بود که منجر به تغييرات زیر گشت١٩٩۴سال 

   درصد افزایش یافت،٣٠٠قيمت نان یک شبه • 

   درصد گران شد،٦٠٠بهای برق • 

   درصد اضافه شد؛ و در نتيجه٩٠٠بر نرخ هزینه های حمل و نقل • 

  ددناخص های زندگی به یکباره سقوط کرش• 

  

بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار دولتی اوکراین که توسط صندوق بين المللی پول نقل شده، 

پيش از اصالحات  (١٩٩١ در قياس با سطح دستمزدهای سال ١٩٩٨دستمزدهای واقعی در سال 

   . درصد سقوط کرده بودند٧٥بيش از ) صندوق

  )pdf.03174cr/2003/scr/ft/pubs/external/org.imf.www://http(: منبع

ظاهرا برنامه های مورد حمایت صندوق بين المللی پول در نظر داشت تا فشارهای تورمی را تخفيف دهد؛ در 

ها کمتر از  ها در زندگی مردم فقير شده ای منجر شد که در آمد آن قيمتکردن " دالریزه"عوض این برنامه ها به 

  .   دالر در ماه بود١٠

های سوخت و انرژی با یک شيب تند، در ترکيب با حذف سوبسيدها و ثابت  افزایش ناگهانی قيمت حامل

نان  "و صدمه زدن به نواحی) اعم از دولتی و خصوصی(موجب نابودی صنایع نگهداشتن اعتبارات، 

   .در اقتصاد اوکراین گشت) مولد" (دهنده

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03174.pdf


برای ارزیابی از چگونگی امر بازسازی کشاورزی اوکراین " بانک جهانی" مذاکره کنندگان ١٩٩٤در ماه نوامبر سال 

که بخشی از الزامات بسته اقتصادی " ( آزاد سازی تجارت"با توجه به سياست . به این کشور اعزام شدند

 به مقادیر انبوه و با قيمت" های غذایی کمک"، غالت توليدی اضافی ایاالت متحده و )بودصندوق بين المللی 

های ارزانتر از قيمت تمام شده، به بازارهای محلی اوکراین سرازیر شدند؛ امری که موجب ایجاد بی ثباتی در 

، یعنی )  غربی آمریکا- طور مثال بخش مرکزی هم طراز با به(یکی از بزرگترین توليد کنندگان گندم در جهان 

  . اوکراین شد

گلوبال "اهدا شدۀ صندوق بين المللی پول به اوکراین، سایت " دمکراسی"، مقاله "مایکل چوسودووسکی: "منبع

  ، تاکيدات از نویسنده مقاله       ٢٠٠٤ نوامبر ٢٨مورخ " ریسرچ

ایش سریع قيمت سوخت و پيشبرد ، اقداماتی نظير تضعيف کنترل دولتی بر بازار غالت، افز١٩٩٨تا سال 

.  انجاميد١٩٩٠ -١٩٨٦های   درصدی توليد غالت اوکراین در مقایسه با سال٤٥سياست تجارت آزاد، به سقوط 

  .همچنين سقوط در بخش توليدات دامداری، مرغداری و لبنيات به مراتب فاجعه بار تر بود

 pdf.03174cr/2003/scr/ft/pubs/external/org.imf.www://http: نگاه کنيد به

 

نرخ سقوط فزاینده در شاخص های توليد ناخالص ملی که ناشی از اجرای اصالحات صندوق بين 

  .  درصد رسيد٦٠ به بيش از ١٩٩٥ تا ١٩٩٢های  المللی پول بود در بين سال

  

  کاری در کاهش فقرفریب: بانک جهانی

  . اخيرا بانک جهانی تایيد کرده که اوکراین در زمره کشورهای فقير می باشد

   ,World Bank Ukraine Overview):2014, 17updated February , Washington DC, 2: منبع

  

شواهد حاکی از آنند که اوکراین با یک بحران بهداشت و سالمتی روبروست و این " در گزارش فوق آمده است

کشور باید اقدامات عاجل و جامعی را در سيستم بهداشت خود برای تغيير روند فعلی در جهت بهبود وضع 

يشتر از  بنرخ مرگ و مير ساالنه در ميان هر هزار نفر افراد بالغ در اوکراین. سالمت شهروندان اتخاذ کند

و یکی از باالترین نرخ ها نه تنها در اروپا بلکه در جهان می " بال روس"و " مولداوا"کشورهای همسایه نظير 

  ." باشد

   

 از -" برتون وودز"چه که در این گزارش عنوان نمی گردد، عبارت از این است که موسسات وابسته به  اما آن

ی کليدی ای در سقوط اقتصادی اوکراین بعد از در هم پاش نقش - طریق انجام یک پروسه مهندسی اقتصادی

وحشتناک برنامه های رفاه اجتماعی اوکراین، اثر انگشت برنامه های پاشيده  بر پيکر فرو. شوروی ایفا کردند

بانک جهانی حک شده که این برنامه ها شامل عدم  - ریاضت اقتصادی مشترک صندوق بين المللی پول

  . گردد ها می  به برنامه های بهداشت و مراقبت زمان شوروی سابق و الغای آنتخصيص آگاهانه بودجه

 اوکراین صحبت می کند؛ آن" های فوق العاده کشاورزی ظرفيت"در ارتباط با کشاورزی، گزارش بانک جهانی از 

های کشاورزی مولد ثروت این کشور در  بخشهم درست در شرایطی که فراموش می کند اعتراف کند که 

. نابود شدند، "  بانک جهانی-  صندوق بين المللی پول-آمریکا"تيجه اجرای بستۀ اقتصادی مشترک ن

های نامبرده بدليل سقوط درآمدهای مزارع و همچنين مدرنيزه نشدن  ظرفيت" :مطابق گزارشات بانک جهانی

  ". بخش کشاورزی، مورد بهره برداری کامل قرار نگرفته اند

    

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03174.pdf


اجرای برنامه تنظيم ساختار بخش کشاورزی توسط " نتيجه"بلکه " دليل"، نه "رع کشاورزیسقوط درآمدهای مزا"

، بدنبال برنامه اکتبر سال ١٩٩٤در سال .  صندوق بين المللی پول می باشند-برنامه مشترک بانک جهانی

 بود، مهندسی شده" ویکتور یاشچنکو"صندوق بين المللی پول که توسط ریيس بانک مرکزی اوکراین ١٩٩٤

بالفاصله در پی برنامه .  درصد سقوط کرده بودند٨٠تا ،  ١٩٩١درآمدهای مزارع کشاورزی در مقایسه با سال 

 پروژه  ایجاد  یک بخش ١٩٩٥ توسط صندوق بين المللی پول، بانک جهانی در سال ١٩٩٤اصالحی سال 

در . بنا شده بود" ازاریابی و تجارت بذرآزاد سازی نرخ ، ب"را عملی کرد که بر پایه " پروژه بذر"خصوصی به نام 

نتيجه انجام این پروژه، مخارج مزارع کشاورزی بشدت رشد کرد و به یک رشته ورشکستگی در بخش کشاورزی 

  . منجر شد

  

3: منبع HThe World Bank | Agricultural Seed Development Project: s ProjectWashington , 

DC, 1995.  

  

  "شوک اقتصادی"ن  صندوق بين المللی پول، زیر عنوا٢٠١٤بسته نجات بخش اقتصادی 

  تفاوت دارد، ولی١٩٩٠گرچه شرایط حاکم بر اوکراین امروز، به طور واضحی با شرایط حاکم بر این کشور در سال 

که مطابق سياست (تصادی در اقتصاد کالن این کشور تحميل یک رشته اصالحات اقباید درک کرد که 

در خدمت فقير سازی فزاینده در ) بی چون و چرا و مشروط صندوق بين المللی پول صورت می گيرد

  .زندگی توده هایی قرار خواهد گرفت که از قبل هم فقيرتر شده اند

ای در " ضربه نهایی" صندوق بين المللی پول به معنی وارد کردن ٢٠١٤" شوک اقتصادی" به عبارت دیگر، برنامه

های این نهاد است که در طول بيش از دو دهه گذشته در اقتصاد اوکراین عملی شده  تداوم یک رشته دخالت

برغم تحليل . تهایی که اقتصاد ملی اوکراین را بی ثبات و مردم این کشور را در فقر فرو برده اس دخالت. اند

شالق .  برخی کارشناسان، نمونه پيشاروی ما در اوکراین، شبيه برنامه های ریاضت اقتصادی یونان نيست

 .   طرز بسيار وحشتناکتری، نابود کننده خواهد بوده اصالحات کنونی بر پيکر اوکراین، ب

  

 ميليارد دالری و  ٢ بالعوض اطالعات مقدماتی مبين آنند که بسته صندوق بين المللی پول شامل یک کمک

 نيز دو ميليارد دالر  (EIB)" بانک سرمایه گذاری اروپا. " ميليارد دالری به اوکراین می باشد١١بدنبال آن یک وام 

  .  ميليارد دالر می رساند١٥دیگر را تامين می کند و مجموع کل اعتبارات این بسته را به 

  

    4H ,oice of RussiaV 2014 ,21 March  :منبع

  

  برنامه های طاقت فرسای ریاضت اقتصادی

 این  درصدی در بودجه مرکزی٢٠یک کاهش اعالم کرده که صندوق بين المللی پول درخواست " کيف"دولت 

 انجام این درخواست، مستلزم کاهش شدید در برنامه های رفاه اجتماعی و کاهش دستمزد و کشور را کرده و

صندوق بين المللی پول . حقوق کارمندان دولت و باالخره خصوصی سازی و فروش دارایی های دولتی است

رخ برابری برای قطع سوبسيدهای انرژی و حذف کنترل دولتی بر بازار ن" جدول زمانی"همچنين خواهان اعالم 

چنين امر  های غير قابل مدیریت، صندوق بين المللی پول هم با توجه به حجم قرض. ارزهای خارجی شده است

 . حراج و خصوصی سازی دارایی های عمدۀ دولتی و تصاحب بخش بانکی را نيز به دولت تحميل خواهد نمود

  



انک جهانی اعالم کرده که از ميزان حقوق در همين رابطه دولت کنونی زیر فشار صندوق بين المللی پول و ب

، بانک ٢٠١٤ فوریه ٢١در بيانيه صادر شده در تاریخ .  درصد کاسته خواهد شد٥٠بازنشستگی دوره سابق، 

در کشورهای در حال ظهور اروپا و "جهانی،  اصول راهنما برای پيشبرد اصالحات در حق بازنشستگی سابق 

در یک چرخش منطق، مطابق اطالعيه بانک جهانی، .  تنظيم کرده استبه شمول اوکراین را" آسيای مرکزی 

  .با کاستن شدید از مزایای بازنشستگی آنان عملی شده است" حمایت از سالمندان"نهایتا شعار 

   ,H5 ,World Bank( Significant Pension Reforms Urged in Emerging Europe and Central Asia: منبع

Washington Dc, February 21, 2014)  

  

رکزی اوکراین با توجه به عدم وجود یک دولت واقعی و قدرتمند در کيف، زمامداران امور در وزارت دارایی و بانک م

تاثيرات اجتماعی و اقتصادی ایجاد تعدیل : های دیکته شده وال استریت تبعيت خواهند کرد در کيف از سياست

 . ساختاری در توافقنامه قرض های اوکراین توسط صندوق بين المللی پول، بسيار دهشت انگيز خواهد بود

  سوبسيدها حذف

ها  می باشند، رها سازی قيمت" های واقعی انرژی دربازار يمتسوبسيدهایی که مانع ُبروز ق"با استناد به 

در دوره زمامداری دولت . همواره یکی از مطالبات صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را تشکيل داده است

این وضعيت ناشی از توافق مشترک با روسيه . قيمت های انرژی در حد نسبتا پایين نگاه داشته شدند "یانکویچ"

را بدست " سباستوُپل"که در مقابل فروش گاز ارزان قيمت به اوکراین، اجازۀ تمدید اجاره پایگاه دریایی در بود 

باتوجه به این که دولت کریمه اعالم کرده که کنترل . این توافقنامه اکنون بی ارزش و باطل شده است. می آورد

نترل ميادین گاز طبيعی واقع در دریای سياه را های دولتی اوکراینی در کریمه و از جمله ک مالکيت تمام شرکت

  .     نيز در دست می گيرد، این قرار داد بيش از پيش فاقد ارزش خواهد بود

  

در نتيجه بخشی از اصالحات اقتصادی به منظور آزاد سازی "دولت موقت در کيف، بطور محرمانه اعالم کرده که 

این اعالميه .  درصد افزایش خواهد یافت٤٠يمت خرده فروشی گاز ق" اعتبارات دریافتی از صندوق بين المللی پول

اما، در توضيح مکانيزم واقعی و نتایج کامل رها سازی قيمت سوخت که می تواند در شرایط فعلی به افزایش صد 

 .در صدی قيمت گاز منجر شود ناکام است

 هنگامی که دولت پرو ١٩٩١گوست سال خالی از فایده نخواهد بود که در همين رابطه یاد آوری گردد که در آ

های انرژی در این کشور را انجام داد، قيمت  در افزایش یکباره قيمت حامل" شوک درمانی"اقدامات الزم برای 

 در نتيجه توافق بين صندوق بين ١٩٩٤در ). افزایش سی برابری( درصد باال رفت ٢٩٧٨بنزین یک شبه در ليما تا 

  .     درصد باال رفت٩٠٠قيمت برق، یک شبه " د کاچمالئوني"المللی پول و دولت 

  

  )تک نرخی کردن ارز بر اساس قوانين بازار آزاد" ( رها سازی نرخ برابری ارزدرباال انعطاف "

یکی از اجزای کليدی برنامه های دخالت جویانه صندوق بين المللی پول در اوکراین، رها سازی نرخ برابری ارز، از 

عالوه بر کاهش و قطع هزینه های دولتی، برنامه صندوق بين المللی . ازارهای مالی می باشدکنترل دولتی در ب

می باشد که معنی عملی آن خودداری دولت از " در رها سازی نرخ برابری ارز) با درجه باال(انعطاف "پول خواهان 

  .در بازار اوکراین می باشداعمال هر گونه کنترل بر نرخ برابری ارزهای خارجی 

  : منابع
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" گریونا"، کنترل بر نرخ برابری ارز دوباره با هدف حمایت از ٢٠١٣در دسامبر " ميدان"از زمان آغاز تظاهرات جنبش 

 . و ممانعت از جریان فرار انبوه سرمایه ها از کشور آغاز شد) واحد پول اوکراین(

خيره ارزهای خارجی موجود در بانک مرکزی اوکراین بسته اقتصادی نجات بخش صندوق بين المللی پول تمام ذ

(NBU)با رهنمودهای صندوق بين المللی انعطاف در رها سازی نرخ برابری ارزسياست .  را غارت خواهد کرد 

بدون . مورد تایيد و پشتيبانی قرار گرفته است" استپان کاپيک"پول، توسط ریيس جدید بانک مرکزی اوکراین، 

ه ذخایر  ارز خارجی، اعمال سياست رها سازی نرخ برابری ارز یک خودکشی اقتصادی ست؛ وجود تقریبا هرگون

نظير همان مدلی که در جریان فروپاشی (چرا که این اقدام راه را برای معامالت پر مخاطره فروش کوتاه مدت 

   . باز می کند) واحد پول اوکراین" (گریونا"بر عليه )  آسيا اتفاق افتاد١٩٩٧مالی سال 

چنين  های اروپایی و هم تاجرانی که وابسته به نهادهای مالی بزرگ نظير موسسات وال استریت و بانک

ها می باشند، از هم اکنون خود را آماده بهره برداری از چنين "هدج فاند"صندوق های سرمایه گذاری، یا

موسسات . رعی تضمين می گرددتسلط بر بازار مبادالت ارزی، از طریق انجام معامالت ف. موقعيتی کرده اند

های بانک مرکزی، قادر به تنظيم و جهت دهی  مالی کالن، با آگاهی از تمامی اطالعات درونی در مورد سياست

 .  بازارهای مبادالت ارزی به نفع خود می باشند

زی اعمال در شرایط وجود یک سيستم نرخ برابری ارز منعطف ، بانک مرکزی هيچ گونه محدودیتی بر مبادالت ار

 در مواجهه با -  بر طبق مشاوره های دریافتی از صندوق بين المللی پول-ولی بانک مرکزی می تواند . نمی کند

ی اوکراین با ارزهای خارجی انجام "گریونا"معامالت پر مخاطره در بازار ، اقدامات متقابل  با هدف حفظ نرخ برابری 

ا، چنين اقداماتی مستلزم آن است که بانک مرکزی برابری ارزهولی بدون استفاده از قدرت کنترل نرخ . دهد

یک ارز بيمار را با توسل به استقراض بيشتر سر پا نگهدارد؛ امری که معنی ) در غيبت وجود ذخایر ارزی(اوکراین 

 در مقابل دالر" گریونا" درصدی ارزش ٢٠جدول زیر نشانگر سقوط افزون بر. آن وخيم تر شدن بحران بدهی هاست

  .  ماهه می باشد۶آمریکا در یک فاصله 

  8Hcom.themoneyconverter:  منبع

 ۴٠ برزیل یک بسته اعتباری احتياطی به مبلغ ١٩٩٨در همين رابطه الزم است یادآوری گردد که در نوامبر سال 

اما یکی از شرایط اعطای این وام، رها سازی کامل نرخ . ول دریافت کرده بودميليارد دالر از صندوق بين المللی پ

هدف از اعطای این بسته، کمک به بانک مرکزی برزیل برای . مبادالت ارزی در بازار ارزهای خارجی این کشور بود

با سر به سوی اما در عمل این بسته، برزیل را . عنوان شده بود" رئال"حفظ نرخ همسانی واحد پول این کشور 

  .    رهنمون ساخت١٩٩٩ورشکستگی مالی در فوریه 

 



 ميليون دالر در روز، اعتباری که ٤٠٠در شرایط فرار سرمایه ها تا حد . دولت برزیل شروط این بسته را پذیرفته بود

ی حفظ و نگهدار) ظاهرا( و هدف آن -پرداخت آن با قبول شروط وام صندوق بين المللی پول تضمين شده بود 

قرارداد وام صندوق بين المللی به دولت .  در ظرف تنها چند ماه به چپاول رفت- ذخایر ارزی بانک مرکزی بود

بخش اعظم قرض صندوق بين المللی پول، در شکل .  نهادهای کالن تجاری را قادر ساخت که وقت بخرندبرزیل،

  .    موسسات کالن تجاری رفتسود حاصل از معامالت پرمخاطره و ریسکی باال کشيده شد و به جيب 

برخالف مورد . منجر به ایجاد فاجعه خواهد شد" انعطاف باال در بازار نرخ برابری ارز"در ارتباط با اوکراین، ِاعمال 

برزیل، بانک مرکزی اوکراین فاقد ذخایر ارز خارجی ست؛ امری که مانع خواهد شد تا دولت توان دفاع از واحد پول 

با توجه به چنين موقعيتی، بانک مرکزی اوکراین از کدام منبع ذخایر ارز خارجی خود را تامين . خود را داشته باشد

پيشنهادی مشترک صندوق بين " بسته نجات بخش"خواهد نمود؟ بخش بزرگ اعتبارات در نظر گرفته شده در 

" وش های تضمينی کوتاه مدتفر" در مقابل " گریونا"المللی و اتحادیه اروپا، از قبل برای استفاده در دفاع از 

. ناشی از حمالت به بازارهای ارز از سوی سرمایه های دخيل در معامالت ریسکی تخصيص داده شده است

دچار یک سقوط بهای چشمگير خواهد شد؛ امری که " گریونا"بنابراین محتمل ترین سناریو این خواهد بود که 

ی اصلی نظير مواد غذایی، سوخت و حمل و نقل می معنای آن ترقی وحشتناک قيمت خدمات و فراورده ها

 .    باشد

ها  استفاده کند، این قرض" گریونا"حتی اگر بانک مرکزی قادر بود که از ذخایر قرض گرفته شده برای حفظ قدرت 

به هر حال . در چرخه بازار معامالت، سریعا دوباره در یک بشقاب نقره ای به جيب دالالن ارز، سرازیر می شد

)  برزیل١٩٩٩ -١٩٩٨نظير مورد (اریوی حفظ قدرت برابری ارز ملی با استفاده از ذخایر ارزی قرض گرفته شده سن

ها، به امر جلوگيری از فروپاشی فوری سطح استانداردهای موجود  در کوتاه مدت، با پر کردن برخی سوراخ

 . خدمت خواهد کرد

بانک ) قرض گرفته شده( حاضر مصروف غارت ذخایر ارزی چنين روندی برای دالالن معامالِت ریسکی که در حال

چنين دولت موقت را یاری می دهد تا  بخرند؛ هم" وقت بيشتری"مرکزی اوکراین می باشند کمک می کند تا 

تحميل شده توسط صندوق بين " انعطاف باال در بازار مبادالت ارزی"بدترین عواقب ناشی از اجرای سياست 

 . تعویق بياندازدالمللی پول را کمی به

 بطور مثال بالفاصله پس از انجام انتخابات ریاست -زمانی که ذخایر ارزهای قدرتمند بانک مرکزی به پایان برسد

در بازارهای مبادالت ارز بشدت سقوط خواهد کرد؛ امری که منتج به نزول نابود " گریونا" ارزش - می٢٥جمهوری 

ن با مستحيل شدن روابط اقتصادی دوجانبه با روسيه که در جریان چني هم. کننده سطح زندگی مردم خواهد شد

 .    آن، روسيه گاز طبيعی اوکراین را تامين می کرد، قيمت انرژی نيز بطور اجتناب ناپذیری باال خواهد رفت

  چگونه نئو ليبراليسم با ایدئولوژی نئو نازیسم برای سرکوب تظاهرات مردمی همدست می شوند

و روسای منصوب شده دست راستی بر نيروهای امنيتی و ارتش، به احتمال بسيار زیاد یک " ودااسووب"با وجود 

جنبش توده ای بر عليه اصالحات مرگبار اقتصادی صندوق بين المللی پول در اقتصاد کالن بيرحمانه توسط جریان 

به نيابت از وال " یاروشدميتری "تحت هدایت " گارد ملی"و شبه نظاميان " پيراهن قهوه ای ها"دست راستی 

در جریان رویدادهای جاری نيروهای دست راستی . استریت و اجماع نظر محافل واشنگتن سرکوب خواهد شد

هم در  آن. (کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری پيشارو اعالم کرده اند" دميتری یاروش"تحت رهبری 

  ).ت درصد حمایت مردمی س٢شرایطی که وی دارای تنها 

  



را در ليست بين المللی افراد تحت تعقيب گذارده و وی را متهم به تحریک به " یاروش"از سوی دیگر روسيه 

 از رهبر تروریست" یاروش"این برخورد دولت روسيه پس از آن اتفاق افتاد که . اقدامات تروریستی کرده است

این رهبر   .وکراین به منافع روسيه حمله کنددرخواست کرد که به خاطر بحران ا" داکو عمرُاف"های چچنی یعنی 

. تهدید به انفجار خط لوله گاز این کشور در خاک اوکراین کرده است  ناسيوناليست همچنين روسيه را-اولترا 

  RT, March 22, 2014):منبع(

ه اجرا در همين حال، دادستان کل اوکراین که متعلق به گروه های نئونازیست می باشد، مقررات جدیدی را ب

  .گذارده که هر گونه راهپيمایی و تظاهرات بر عليه دولت موقت را ممنوع می سازد

  پایان

  :زیر نویس ها

نامی ست که به نهاد مرکب از بانک جهانی و صندوق بين المللی پول اطالق " برتون وودز اینستيتيوشنز") ١(

آمریکا نشستی را با " همشایر"واقع در "  وودزبرتون" در محلی به نام ١٩٤٤این نهادها در جوالی سال . می گردد

سازی در اقتصاد تخریب شده  کمک به باز"اهداف این موسسه جدید .  کشور برگزار کردند٤٣شرکت نمایندگان 

  .عنوان شد" های اقتصادی ترویج همکاری" و " کشورها پس از جنگ جهانی

)٢ ((Policy based lending)  
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