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مطلبی که در زير می آيد ترجمه مقاله ای ست که در گير و دار تحوالت اوکراين به نگارش درآمده : ئیتوضيح پيام فدا

ھای امپرياليستی برای کسب بازارھای بيشتر و يا  ی بين قدرتئھا  چارچوب اين تحوالت، ما شاھد تشديد تنشدر. است

طور که از نام آن   پيشارو،  ھمانۀدر مقال. در اوکراين به قيمت تشديد فقر و سرکوب توده ھا می باشيم "سھم شير"

ھای  به نيابت از قدرت" صندوق بين المللی پول "ھای عينی به بررسی نقش و عملکرد پيداست، نويسنده با مثال

 بيشتر خوانندگان با ديدگاه ئی برای آشنائیپيام فدا. امپرياليستی گرداننده اش در تحوالت جاری اوکراين پرداخته است

ام  تضادھای جاری در اين کشور وجود دارند ، به درج اين نوشته اقدۀھای مختلفی که در مورد تحوالت اوکراين و ريش

ھم چنين با توجه به عملکرد و نقش صندوق بين المللی پول در اقتصاد ايران که باعث شده تا مردم ايران نيز . می کند

 اين مقاله منبع ۀسم جمھوری اسالمی تجارب مشابھی را از سر بگذرانند، مطالعياليتحت حاکميت رژيم وابسته به امپر

سسات مشابه در مورد ايران را نيز ھر چه ؤ و مبين المللی پولديگری ست که عملکرد گردانندگان اصلی صندوق 

 .     طور عينی تر در مقابل خواننده قرار می دھده واضحتر و ب

  

  "مايکل ُچسادايسکی"پروفسور : نويسنده

  ٢٠١۴ مارچ -" گلوبال ريسرچ"سايت : منبع

 در اوکراين و " رژيم چنج"سياست 

  )١(مللی پول تلخ صندوق بين ال" پاد زھر اقتصادی"
و " وال استريت"س جمھور منتخب شد، ئي اوکراين که منجر به برکناری ربروری ف٢٣در روزھای پس از کودتای 

 صحنه را برای -   و کميسيون اروپا در بروکسلامريکا در ھماھنگی با وزارت خزانه داری -  صندوق بين المللی پول

د و انجامي" رژيم چنج" به که" يورو ميدان"تظاھرات . ده بودنددست گرفتن کامل سيستم مالی اوکراين آماده کر در

س بانک ملی ئيجای ر. ھای دولتی دنبال شد يه وسيع در ميان وزيران کليدی و سازمانفتشکيل يک دولت انتقالی با تص

 . گرفت" يناستپان کوپ" اخراج شد را يک مدير جديد به نام  بروری ف٢۵که در " ايھور سرکين) "اِن يو بی(اوکراين 

" مام ميھن"جريان موسوم به . می باشد" باتکيوچيان دست راستی"اين مدير جديد يکی از اعضای شاخه ای از پارلمان 

سس اين ؤم. رھبری می شود" آرسنی ياتسنيوک" توسط نخست وزير موقت " رادا "ۀکه در منطق) يا سرزمين پدری(

که "  ِکِرد بانک" رياست استپان کوپين سابقاً .  بنيان گذارد١٩٩٩ارچ می باشد که آن را در م" يوليا تيموشنکو"جريان 
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اين .  اروپاست را برعھده داشتۀ مالی اوکراين می باشد و بخش بزرگ آن در مالکيت سرمايه ھای اتحاديۀسسؤيک م

 .  شعبه در سراسر اوکراين است١٣٠ مالی دارای حدود ؤسسۀم

Ukraine Central Bank Promises Liquidity To Local Banks, With One Condition,  

(Zero Hedge, February 27, 2014). 

سسان جريان نئو ؤيکی از م" (اندری پروبی"وی در کنار دو تن ديگر يعنی . کوبيک يک مدير بانک معمولی نيست

" دميتری ياروش"چنين  ر داد و ھمييتغ" اسووبودا" به نام خود را به نازيست حزب سوسيال ناشنال اوکراين که بعداً 

يورو "از اولين رھبران تظاھرات ) که اکنون يک حزب سياسی است" پيراھن قھوه ای ھا"رھبر جريان دست راستی 

 .بودند" ميدان

  درست در ھمان زمانی که کوبيک در ميدان يورو اسکوئير در حال سخنرانی برای تظاھربروری ف١٨در تاريخ 

در حال حمله و تصرف ساختمان پارلمان " دميتری ياروش"کنندگان بود، افراد مسلح جريانات دست راستی به رھبری 

 . بودند

ت مذاکره کننده با وال استريت و أيوليت ھؤبه مقام مس" استيفن کوبيک"موقت، چند روز بعد و در مقطع تشکيل دولت 

  . صندوق بين المللی پول گمارده شد

 قديمی ۀيعنی چھره ای ست که به مثابه مھر" ويکتور يوشچنکو"يار صميمی " آلکساندر شالپاک "ئیوزير جديد دارا

 به منصب رياست ٢٠٠۴ سال "انقالب رنگی"دنبال ه  صندوق بين المللی پول شناخته می شود و بۀدست نشاند

،  دفتر رياست جمھوری يوشچنکو زمان با رياست بانک ملی اوکراين، در شالپاک درست ھم. جمھوری سوق داده شد

دنبال شکست يوشچنکو، آلکساندر شالپاک در مقام معاون به ه  و ب٢٠١٠در سال . مناصب کليدی را در اختيار داشت

. پيوست" نال ال تی دیآی اِم جی اينترناش"در فراسوی سواحل برمودا به نام تشکيالت پوششی يک گروه مالی مستقر 

ی که در ھاميلتون برمودا بود و به عنوان متخصص آی اِم جی در مسايل مديريت بيمه، تجديد بيمه و ريسک گروه مالي

 .    کار می کرد) سرمايه(انتقال 

 به مقام وزير وزارت کار می کند که اخيراً " پاولو شرمتو"در ھمکاری نزديک با " آلکساندر شالپاک "ئیوزير دارا

لغو نظارت دولت بر اقتصاد، با "وی در ھمان ابتدای کار خويش با شعار .  اقتصادی و تجارت منصوب شده استۀتوسع

ات به ميدان آمد که اين شعار مطابق خواست ھای صندوق بين المللی پول در مذاکر" ھمه توان و تمام عيار،  ھمگانی

 . را ايجاب می کردئی سوبسيدھای سوخت و حامل ھای انرژی و مواد غذاۀقبلی بود و لغو يکبار

که يک عضو جريان نئو نازی موسوم به " آی ھور شوايکا"يکی ديگر از انتصابات کليدی دولت موقت، به کار گماردن 

به اين ترتيب، وزارتخانه ای که .  ستئیمی باشد در ِسَمت وزير سياست ھای کشاورزی و مواد غذا" حزب اسووبودا"

 در جريان جنگ جھانی دوم بوده شخصی که از ھمدستان نازيست ھا" (استپان بانِدرا "ئیرياست آن با يک ھوادار ادعا

می باشد، نه تنھا بخش کشاورزی را زير نظر دارد بلکه تصميم گيرنده در مورد مسايلی ست که در ارتباط با ) است

  .   مواد خوراکی اساسی ھستندۀ گذاری بخش عمدسوبسيدھا و قيمت

اين اظھار آمادگی در . اجتماعی آماده است" دردناک" جديد اعالم کرده است که برای اصالحات ضروری ولی ۀکابين

ی با صندوق بين المللی پول و ھم چنين دالر ميليارد ٢٠ ، يک قرارداد ٢٠١٣مبر ايطی اعالم می شود که  قبل از دسشر

س جمھور ئير" (يانوکويچ"اما .  اوکراين در نظر گرفته شده بود- برانگيز مبنی بر ھمکاری ھای اروپا سؤالفق يک توا

 .تصميم به الغای اين دو قرارداد گرفت) وقت

از سوبسيد پرداختی برای مصرف گاز ھر "يکی از شروط صندوق بين المللی پول در جريان اين قرارداد اين بود که 

 ".  درصد کاسته شود۵٠باره به ميزان خانوار بايد دو
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صدور مجوز : بخوان(کاستن از حقوق بازنشستگی، کاستن از تعداد کارمندان اداره جات دولتی و خصوصی سازی 

 شروط شاق ۀاز زمر)  جمله داخل پرانتز از نويسنده-  ھا و مايملک دولت اوکراين برای انحصارات غرب ئیخريد دارا

 در آخرين توافق در حال مذاکره بين صندوق با بنابراين محتمالً . پول برای اوکراين بودندديگر صندوق بين المللی 

اوکراين، دوباره شروطی نظير کاستن از سوبسيد گاز، حمله به حقوق بازنشستگی، کاستن فوری از شغل ھای دولتی و 

 ٢١راديو صدای روسيه : منبع. ( اندھم چنين کاھش ھزينه ھای مربوط به برنامه ھای اجتماعی در اوکراين منظور شده

  )    ٢٠١۴مارچ 

  

   غربۀقبول بی قيد و شرط مطالبات صندوق بين المللی پول توسط دولت دست نشاند: تسليم اقتصادی

ناگھان نياز به  ھر گونه مذاکره " آرسنی ياتسنيوک" موقت، ) دست نشانده(کوتاه زمانی پس از اظھارات نخست وزير 

 مربوط به تنظيم يک طرح اوليه برای توافقات، ياتسنيوک مذاکراتپيش از انجام . مه اعالم کردبا صندوق را مختو

ما : " صندوق بين المللی پول را با گفتن اين جمله صادر کرده بودۀفراخوان پذيرش بدون قيد و شرط تمام شرايط بست

طور خصوصی اعالم کرده بود که ه ی بو"  ديگری به جز قبول پيشنھاد صندوق بين المللی پول نداريمۀھيچ گزين

 ٢١راديو صدای روسيه (" تمام خواسته ھای صندوق بين المللی پول و اتحاديه اروپا را قبول خواھد کرد"اوکراين 

 )   ٢٠١۴مارچ 

ی  نسبت به اين امر که اصالحات پيشنھادی به طور وحشيانه ادر روند تسليم به صندوق بين المللی پول، ياتسنيوک کامالً 

  . زندگی ميليون ھا تن از مردم اوکراين و از جمله تظاھرکنندگان ميدان را به فقر سوق خواھد داد، آگاه بود

ن ييصندوق بين المللی پول به طور قاطعانه تع" شوک تراپی" حاضر ھنوز جدول زمانی اجرای برنامه ھای ۀدر لحظ

ثيرات اجتماعی ناشی از اصالحات کالن أحمانه تر ت، رژيم تالش خواھد کرد تا جنبه ھای بيرمحتمالً . نشده است

) بات جامه عمل بپوشددر صورتی که اين انتخا( ماه می ٢۵اقتصادی را تا بعد از برگزاری انتخابات رياست جمھوری 

 . ندازدبه تعويق بي

صی سازی ھدف  ھای دولتی که برای خصوئیويژه در ارتباط با ليست داراه متن توافق با صندوق بين المللی پول ب

 . ات بيشتری مشخص خواھد شدئي با جزگرفته شده اند محتمالً 

به (ی ھستند که وليزا رايس از زمره افراد کليدي، ھنری کيسينجر و کاند"بلومبرگ"بر اساس گزارشات خبرگزاری 

 کاخ سفيد و در نقش رابط بين صندوق بين المللی پول و دولت کيف، از يک طرف با مقامات) عنوان مقام غير رسمی

 .   از طرف ديگر در حال رايزنی و مشورت می باشندامريکا ۀکنگر

  

  ت نمايندگی صندوق بين المللی پول در کيفأھي

س بانک مرکزی جديد اوکراين، درخواستی برای مدير کل صندوق بين ئي و رئیبالفاصله بعد از انتصاب وزير دارا

 صندوق بين المللی، يعنی ئیبه رھبری مدير بخش اروپا" قت يابحقي"ت أپس از آن، يک ھي. المللی پول ارسال شد

  : با شتاب به کيف سفر کرد" رضا مقدم"

 اصالحات اقتصادی و شفاف سازی ۀوليت و تعھد مقامات کيف در مورد برنامؤثير عزم و احساس مسأ تحت تمن قطعاً 

 اقتصادی ۀدم اوکراين کمک کرده و از برنامصندوق بين المللی پول آماده و استوار است تا به مر. قرار گرفته ام

  .مقامات حمايت کند

:منبع    Press Release: Statement by IMF European Department Director Reza 

Moghadam on his Visit to Ukraine 
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نخست وزير موقت اوکراين در دفتر " آرسنی ياتسنيوک"با " کريستين الگارد" مارچ، ١٢يک ھفته بعد در تاريخ 

  : کيد نمودأوی بر تعھد صندوق بين المللی پول ت. مرکزی صندوق در واشنگتن مالقات کرد

وام، که در ھمان حال متضمن به مسير يک مديريت اقتصادی با ثبات و با يک رشد قابل د] برای بازگرداندن اوکراين[

 کمک ئیما مصمم ھستيم تا به اوکراين در مسير رسيدن به ثبات اقتصادی و شکوفا... حمايت از اقشار آسيب پذير باشد

  )  مطبوعاتیۀاطالعي. (کنيم

 ۀددر عمل، صندوق بين المللی پول نه به ارمغان آورن. اظھارات فوق مملو از الفاظ آراسته به سالوسی و ريا ست

صندوق ، تمام مردم را فقير تر کرده تا به قيمت آن برای يک قشر . ءاست و نه حامی فقرا" مديريت اقتصادی با ثبات"

  . بياورد" ئیشکوفا"و " رفاه"معدود فاسد از سياست مداران  نوکر صفت و نخبگان اقتصادی 

 يک اقليت کوچک اجتماعی خدمت می صندوق بين المللی پول در شرايطی که به ثروتمندتر شدن"  اقتصادیۀنسخ"

کند، به طور مطلق موجب بی ثباتی اقتصادی و فقر اکثريت شده و در ھمان حال برای اعتبار دھندگان خارجی يک 

صندوق بين المللی پول برای تحميل و مقبول نشان دادن بسته ھای اقتصادی . فراھم می سازد"  امن اجتماعیۀشبک"

 ءو تحليل گران مالی اتکا" کارشناسان اقتصادی"اصطالح ه ی جمعی و اظھارات مداوم بخود، روی تبليغات رسانه ھا

 .   سسه مشروعيت فراھم می کنندؤبرای اصالحات کالن اقتصادی اين ممی کند که  

کی ھم بی ثبات سازی دولت ھای مستقل و در ھم ي دخالت گری ھای صندوق بين المللی پول، ۀاما از اھداف پشت پرد

نيل به اين ھدف از طريق تسلط انحصاری بر اھرم ھای کليدی در .  بی کم و کاست اقتصاد ھای ملی ستشکستن

 ارز صورت می ۀل بازار ھای مبادلوسياست ھای کالن اقتصادی و ھم چنين تنظيم کامل بازارھای مالی از جمله کنتر

 .    گيرد

 در رايزنی با وزارت  شان، غالباً ۀ اھداف اعالم نشد بانک جھانی، برای رسيدن به-ترکيب صندوق بين المللی پول 

ک س بانئي، رئیل در انتصاب پست ھای کليدی نظير وزير دارو به اعمال کنترامريکا ۀخزانه داری و وزارت خارج

يکی از الزامات اين . ول برنامه ھای خصوصی سازی  کشور می پردازندؤمرکزی و ھمچنين مقامات ارشد مس

قبل از آغاز مذاکرات مربوط به بسته ھای "  در واشنگتنءاجماع آرا"آن ھا توسط ) غير رسمی(د ئيأتانتصابات کليدی، 

 . کمک ميلياردی توافق شده توسط صندوق بين المللی پول می باشد

  :      جدا از لفاظی ھا، در دنيای واقعی پول و اعتبار، صندوق بين المللی پول اھداف عملی چندی را تعقيب می کند

له که کشور مورد نظر ھم چنان مقروض و در أل کردن از اين مستسھيل تعھدات وصول قرض، با اطمينان حاص) ١

 . ل اعتبار دھندگان خارجی باقی بماندوکنتر

 کشور مقروض، به نيابت از اعتبار ۀل کامل بر سياست ھای مالی و درآمدھای دولت و سازمان بودجواعمال کنتر) ٢

 دھندگان خارجی،

اجتماعی، قوانين کار، مصوبات قانونی مربوط به حداقل دستمزد، به شکلی ) خدمات(جديد سازمان در برنامه ھای ت) ٣

  غرب باشد،ۀکه مطابق منافع سرماي

برداشتن محدوديت ھای قانونی بر سر راه تجارت خارجی و سياست ھای سرمايه گذاری به شمول خدمات مالی و ) ۴

 حقوق مالکيت علمی

  ھای دولتی به کمپانی ھای خارجی ئی خصوصی سازی در بخش ھای کليدی اقتصاد از طريق فروش داراپيشبرد) ۵

 .  اوکراينیۀشرکت ھای خصوصی شده برگزيد) شامل ادغام و يا به تملک درآوردن(تسھيل تصاحب ) ۶

 )   و سھام( ارز ۀدر بازار مبادل) دولتی(تضمين برداشتن قوانين ) ٧
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 ھای دولتی به دست سرمايه گذاران خارجی را تضمين می کند، ئی خصوصی سازی، انتقال داراۀدر شرايطی که برنام

 صندوق بين المللی پول ھم چنين شامل تدارک برای تسھيل امر بی ثبات کردن مجتمع ھای تجاری خصوصی و ۀبرنام

که آن ھا را واجد ) سات مالیسؤدر م" (انشقاق" ايجاد ۀيک نقش.  می باشدھمچنين شرکت ھای بازرگانی دولتی کشور

 ء به اجراساخته معموالً "  ورشکستگیۀبرنام"و در ھمان زمان اعالم )  ھايشانئیبخشی از دارا" (رھا سازی"شرايط  

  .   سسات ملی خصوصی و دولتی منحل شوندؤدر می آيد با اين ھدف که شمار بزرگی از م

 کمکی صندوق بين المللی ۀ توسط بست١٩٩٧مبر جنوبی در دس وريای که در مورد ک-"  ھائیرھا سازی دارا"مقررات 

به " چابُلز"موسوم به وريائی  ايجاب می کرد که چندين مجتمع اقتصادی قدرتمند ک-پول به اين کشور تحميل شد 

 و ئی، اروپاامريکائیسسات توسط سرمايه ھای ؤدنبال اين تقسيم، بسياری از ھمان مه ب. سسات کوچکتر تقسيم شوندؤم

 خود، اجزای مشتق شده و بسيار سود آور بخش تکنولوژی ۀ بانکی نيز به نوبۀنرخ چشمگير بھر.  تصاحب شدندجاپانی

.  را يا به سرمايه ھای غربی منتقل کرد و يا با قيمت ھای بسيار نازل به آن ھا فروختورياصنايع ک) ھای تِک(عالی 

The Globalization of Poverty and the New World Order, Global Research, Montreal, 2003, 

Chapter 22 

مورد در .  برنامه ھای اعالم ورشکستگی، عاقبت منجر به نابودی سرمايه داری بومی می گرددۀانجام مرحله به مرحل

اوکراين آن ھا به طور گزينشی منافع تجاری اوليگارش ھا را آماج قرار می دھند و اين کار دروازه را برای تصاحب 

شروط .  باز می کندامريکا اروپا و ۀقسمت قابل مالحظه ای از بخش خصوصی اوکراين توسط شرکت ھای اتحادي

ھنگی با شروطی ست که در قرارداد مشاجره برانگيز موجود در محتوای قرارداد صندوق بين المللی پول، در ھما

س ئير" (يانوکويچ" توسط دولت قيد شده و امضای آن قبالً "   اوکراين- ھمکاری اتحاديه اروپا ۀمعاھد"موسوم به 

  . رد شده بود) جمھور مخلوع

 

  قرض ھای خارجی فزايندۀ اوکراين

 . استدالر  ميليارد١۴٠مبلغ قرض ھای خارجی اوکراين چيزی در حدود 

 ١۵"  کمکیۀبست" اروپا و يک ۀ و صندوق مالی اتحاديامريکا ئیصندوق بين المللی پول پس از مشاوره  با وزارت دارا

 مبلغ سررسيد قرض ھای کوتاه مدت اوکراين اين درحالی ست که. ی برای اوکراين را در نظر گرفته استدالرميليارد 

  .    وعده داده شده توسط  صندوق بين المللی پول می باشدئیابر مبلغ اعطا بر۴ يعنی بيش از دالر ميليارد ۶۵حدود 

 بر اساس گزارشات بانک مرکزی اوکراين، بروریدر ماه ف.  تمام شده اندذخاير ارزی بانک مرکزی اوکراين تقريباً 

 زمان، حداکثر مبلغ در آن.  اعالم شددالر ميليون ٧٠٠ ميليارد و ١٣مجموع کل ذخاير ارزی اين کشور، مبلغ ناچيز 

 و ارزش ذخاير دالر ھزار ١٠٠ ميليون و ١۶اجازه برداشت اضطراری اين کشور از منابع صندوق بين المللی حدود 

د نشده ذخاير طالی اوکراين مصادره و به ئيبر اساس گزارشات تا.   بوده استدالر ميليارد ٨١/١طالی اوکراين ھم 

 امريکال بانک مرکزی دولت فدرال ويما به نيويورک منتقل شده و زير کنتربا ھواپ" نگھداری در محل امن"منظور 

  . در نيويورک قرار گرفته است

 اوکراين عمل می ئی اروپا- امريکائی که به نيابت از اعتبار دھندگان -  کمکی، صندوق بين المللی ۀبر اساس شروط بست

در واقع اين . رف بازپرداخت قسط وام ھای قبلی شود به دولت اوکراين مبالغی را قرض می دھد که بايستی ص-کند 

 در  صندوق به اوکراين،ئیدر نتيجه کمک اعتباری ادعا.  به حساب کشورھای قرض دھنده منتقل می شودپول مستقيماً 

  .  از اين پول وارد کشور اوکراين نخواھد شددالرچرا که حتی يک . ست" پول خيالی"واقع 
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قصد اصلی از : عکسه  بلکه ب.مللی پول، کمک به رشد اقتصادی اوکراين نيست کمکی صندوق بين الۀھدف بست

 وام ھای قبلی و ايجاد شرايطی ست که روند بی ثبات سازی اقتصاد ۀاعطای اين وام، بازپس گيری اقساط به سر رسيد

  .  اوکراين و سيستم مالی اين کشور را تسريع کند

برای نجات مقروض ) ربا خوار(اين مبنا ست که  در مقطعی، قرض دھنده بر ) سيستم تنزيل(اصول بنيادی ربا خواری 

من به تو قرض می دھم و تو ھم با پولی که ! اصال عيب ندارد پسرم! نمی توانی قرضت را بدھی: "وارد عمل می شود

  !" بھت قرض داده ام، قرض مرا می دھی

 اروپا پرتاب شده، در واقعيت امر ۀللی پول و اتحاديطنابی که  برای به اصطالح نجات اوکراين توسط صندوق بين الم

قرض ھای خارجی اوکراين، آن طور که توسط بانک جھانی ثبت گشته در عرض ده سال . است) اسارت(ُغل و زنجير 

 اين وام، اوکراين بايد ۀبرای پرداخت تنھا مبلغ بھر.  استدالر ميليارد ١٣۵گذشته ده برابر شده و اکنون افزون بر 

وام ھای تازه، تنھا به افزايش قرض ھای خارجی خدمت می کنند و در نتيجه .  بپردازددالرنه چھار و نيم ميليارد ساال

اقتصادش متعھد می کنند، آن ھم از طريق فروش بخش ھای " آزاد سازی"کيف را به صورت فزاينده و بيش از پيش به 

  ). غربی( اقتصاد به شرکت ھای ۀھنوز خصوصی نشد

وافقات مربوط به اعتبارات جديد، پول به داخل اوکراين نخواھد آمد، بلکه برای آغاز بازپرداخت اقساط به سر مطابق ت

در اين رابطه بر اساس .  به مصرف خواھد رسيدامريکائی و ئیرسيدۀ تعھدات مالی اوکراين به اعتبار دھندگان  اروپا

مجموع مطالبات مربوط به ) Bank for International Settlements" ( حساب بين المللیۀبانک تسوي"گزارشات 

  . سر می زنددالر ميليارد ٢٣ عليه اوکراين به ئیسر رسيد اقساط بانک ھای اروپا

   

: منبع( Ukraine Facing Financial Instability But IMF May Help Soon – Spiegel Online, 

February 28, 2014( 
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