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  " است مواجه با سقوط اياالت متحده مالی سيستم"
  :صندوق بين المللی پول  سال٧٠

  .١مينی  أصندوق ھای سرمايه گذاری ت و در خدمت بانک ھای بزرگ ھميشه 

 

 کرونولوجی يورش غارتگرانه  -

   می کندأايف در سياست جھانی  نقش مھمیصندوق بين المللی پول

 سازمان  صندوق ۀارنست ولف به تازگی کتابی در بار .ما تنھا به تقاضاھای پولی اوکراين ورشکسته  فکر می کنيم 

  ی پول منتشر کرده است  که صدا ولحن کی در آن جا تعيين کننده است ؟ لبين المل

  

 امريکا در آن جا ۀبه وجود آمده است که تنھا اياالت متحد پيشسال  ٧٠ "برتون وودز "کنفرانس صندوق بين المللی با  

دالر امريکا را  و  کنفرانس مزبور چيزی منحصر به فرد را در تاريخ بشر به وجود آورد. نقش تعيين کننده دارد وبس 

 ۀوظيف. کرد به اين ترتيب تسلط جھانی اقتصاد امريکا را تضمين  و به حيث ارز ذخيره در سرتاسر جھان تعيين کرد 
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اصلی صندوق بين المللی پول در مراحل اوليه  اين بود  که مطمئن گردد که نرخ تمام ارز ھا به دالر امريکائی ثابت 

  .گردد 

  

   امريکاست ؟اياالت متحده سياسی اھرم صندوق بين المللی پول

ی جلوگيری از رأی گيری در تصاميم  امريکا در کميسيون صندوق بين المللی پول براۀاياالت متحد. کامالً چنين است 

 در صد اکثريت گرفته ٨۵ تصاميم بايد با ۀ در صد برخوردار است که ھم١۶خاص برای مسدود ساختن از  يک اقليت 

 بزرگ به صندوق بين المللی پول جاپان ۀدومين کمک کنند.  در صد  با حق وتوی امريکا برابر است٨۵شود  که اين 

 . است  اما جاپان والمان چيزی زيادی برای گفتن ندارند وسومين کمک کننده المان

  

  دولت امريکا در تصميم گيری ھای خود چه قدر مستقل است ؟

 ديگری غير از بازوی سياسی وال استريت نيست، که به نمايندگی از بانک ھای بزرگ وصندوق زدولت امريکا چي

  .مينی اقدام به عمل می آورد أھای ت

  

   صندوق بين المللی پول با چه شرايطی مرتبط است ؟ۀکمک و قرض: وکراين بازگشت به موضوع ا

از پول مذکور برای راضی  . ميليارد دالری برای اين کشور اعطا کرد١٧ ۀوق بين المللی پول در ماه اپريل قرضدصن

 ۀراخ در بودجھم چنان برای مسدود ساختن  سو بانک ھای بزرگ بين المللی و نگھداشتن  طلبگاران مختلف دولت و

 .  است گرفتهدولت استفاده صورت 

 ۵٠افزايش قيمت گاز تا : شرايطی که به اين کمک ھا تعلق دارد  .  آن به دوش مردمان شامل کار تقسيم می گردد ۀھزين

ن ھم در سطح نازلی آبدون  انجماد حد اقل دستمزد ھا که در حال حاضر اخراج دسته جمعی کارمندان دولت و فيصد و

صندوق بين المللی پول در حال حاضر  . سنت  در ھر ساعت است ۴۵ر دارد  نظر به معلومات من دستمزد معادل قرا

 از آن تا حال پرداخت نشده است ، به دليل آن که یچندين قرضه به اوکراين  داده است ، که ھيچ کدام آن وحتی بخش

اوکراين  .بب بی ثباتی برای اين  کشور به بار آورده است به ھمين س و شرايط مرتبط به آن تا حال بر آورده نشده است 

در حالی که صندوق بين المللی پول ادعا می کنند برای غلبه بر مشکالت . در مشکالت بزرگ اقتصادی فرو رفته است 

ھای کالن می خواھد کمک کند ، اما با استفاده از وضعيت نا اميد کننده برای سرمايه گذاران بين المللی به خاطر سود 

  . برای خالی کردن جيب ھای شان تقسيم می شودءو ھزينه ھای آن باالی کارگران وفقرا کمک می کند

  

  وجود دارد؟ صندوق بين المللی پول کار نمونه ھای مثبتی از آيا

با ثبات  :صندوق بين المللی پول وظايف اصلی خود را ھميشه چنين ارائه می کند . من چنين چيزی  به ياد ندارم 

 سال ھيچ کس چيزی نديده ٧٠، ليبرال سازی ، مقررات زدائی و خصوصی سازی ، از با ثبات سازی در طول سازی

 ليبرال سازی ومقررات زدائی منجر به اين گشته است که بسياری از شرکت ھا به ويژه در امريکای التين وآسيا است

 اروپا قرار گرفته و ورشکست شده اند ودر ۀامريکا و اتحاديناگھان در رقابت با شرکت ھای بزرگ از اياالت متحده 

که پس  نتيجه خصوصی سازی  بسياری از دولت ھا مجبور به انتقال  مالکيت خود به سرمايه گذاران بزرگ شده اند ،

  .از آن سرمايه گذاران بزرگ  سود ھای کالنی را به چنگ آورده اند 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ماشين تبليغاتی مربوط به آن  و روسيه را با فشار به حاشيه پرتاب کند از مدتی است که غرب در تالش است ، تا 

ھدف چه . کمپاينی را بسيار قبل از بحران کريميه آغاز کرده است يعنی درزمان بازی ھای المپيک زمستانی در سوچی 

   است ؟

ای زيادی را نابود کرده است ، از سالھاست که واشنگتن  سياست بی ثباتی جھانی را به راه انداخته است  ــ که کشور ھ

ھمان بازی را ما اکنون در اوکراين تجربه می کنيم   .که ما نتايج آن را در افغانستان ، ليبيا  ، عراق و سوريه  ديده ايم 

که در برابر ھر دو يک کمپاين بسيار تھاجمی به راه   ندجمھوری خلق چين ا ــ مخالفان اصلی در نھايت روسيه و

مشکل اصلی اياالت  .تھديد ھای گاه به گاه عليه کوريای شمالی چيزی جز تھديد در برابر چين نيست .  است انداخته شده

امريکا  اقتصاد واقعی خود را در پی جھانی .  امريکا اين است که آن ھا از لحاظ اقتصادی در حالت سقوط ھستند ۀمتحد

آن ھا . د ر سيستم مالی ونظامی خود تکيه کنمی توانند ب  وامروز تنھا  ستشدن در بيرون از مرز ھای خود سپرده ا

  .دقيقاً می دانند که سيستم مالی شان در حالت قبل از سقوط قرار دارد 

  

Hedgefondsـــ ١  

 گذاری صندوق سرمايه

پوشش «که از آن با عنوان ) Hedge fund: انگليسیبه  ()صندوق ھای پوششی(مين أگذاری ت صندوق سرمايه

گذاری در طيف  تواند جھت سرمايه ھا، می ای است که بيش از ديگر انواع سرمايه شود، سرمايه نيز ياد می» سرمايه

 سرمايه گذاران خاصی به کار برده ۀ استفاده شود، اما تنھا به وسيلسرمايه گذاریوسيع تری از موقعيت ھای تجاری و 

. ل پانسيون فاندھا، بنگاه ھای دانشگاھی، يا افراد بسيار متمولسساتی ھستند، مثؤاين سرمايه گذاران عموماً م. می شود

 به عنوان يک شبکه، پوشش سرمايه در طيف گوناگونی از دارائی ھا سرمايه گذاری می کند، اما آنھا عموماً اوراق نقد

ا به کار گذاری رژی ھای سرمايه يآنھا ھمچنين انواع وسيعی از سترات. شونده را در بازارھای عمومی معامله می کنند

  . و اھرم مالی بھره می جويندفروش استقراضیی ھمچون ئمی برند، و از تکنيک ھا

  

  "است  صندوق بين المللی پول جھاندرت برترق"  کتاب ۀنويسند ولف ارنست -*

  :منبع

Inland / Peter Wolter / 24.12.2014  

  


