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 Political سياسی

 
 گ ويل  و ينس مالين اولی:ويسندگانن

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١۵ مارچ ٠۶

  

   بدون باختمارِ ق
   

می صندوق بين المللی پول مردم را به فقر » شوک درمانی«.  سرمايه گذاران خصوصیبرایاوکراين زمين تمرين 

  .کشاند 

  

کارشناس اقتصادی پس از  جاش کوھن اين توصيفی است که » شوک درمانی « . يک نسخه خوب برای فاجعه

فروپاشی شوروی ارائه داده است که توسط صندوق بين المللی پول وبا پشتيبانی غرب  فعالً در اوکراين انجام داده 

  .می شود 

 اول با جنگ ۀکه اين مسأله به درج. دھد که اوکراين از لحاظ اقتصادی در حال سقوط است  میاو توضيح 

  . ارتباط دارد ،از خود به جا گذاشته استاو  سال حکومت داری فاجعه بار ٢۵ومشکالتی که رژيم يانوکوويچ و

ت  که اين خيلی بيشتر از  فيصد توليد نا خالص داخلی خود را از دست داده اس٧.۵ حدود ٢٠١۴اين کشور در سال 

 عالوه بر اين گفت که به عنوان کارشناس  کوھن.  گفته شده بود بينی صندوق بين المللی پول است که در ابتداء پيش

  .  فارن پاليسی راجع به اوضاع  اقتصادی اوکراين می نويسد ۀمسايل اوکراين در مسکو تايمز  ومجل

 ھا را  افزايش داده است و حقوق تقاعد  ناچيز کارمندان دولتی را کاھش دولت کيف ھمين اکنون تعدادی از ماليات

برای مصرف کنندگان در طی دوسال   گازۀياران. عالوه براين حد اقل دستمزد ھا را منجمد ساخته است  . داده است 

  . آينده به صورت کامل لغو می گردد 

  که در دوسال آينده پرداخت می گردد بين المللی ميليارد دالری صندوق١٧ ۀی است که قرضئاين ھا پيش شرط ھا

 مکلف گرديده که به صورت جامع رفاه عمومی را ٢٠١۴ رژيم جديد طرفدار غرب در اپريل .به آن وابسته است 

  .کاھش دھد 

اگر مردم عادی اوکراين که در يکی از فقير ترين کشور ھای اروپائی زندگی می کنند بايد کمر بند ھای خود را 

  م ببندند ، پس اين پول به نفع  چه کسی است ؟ُمحک

 از نا آرامی   با استفاده فرانکلين تمپلتون وال استريت ژورنال شرکت سرمايه گذاری امريکائیۀبا توجه به مقال

اين شرکت . د شرط بندی کن کشوراين بر سرتا می خواھد  ، در اوکراين به راه افتاد٢٠١٣مبر ھای سياسی که از نو
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 حل سريع بحران در هکه با را، ه است دولتی اوکراين به قيمت ارزان مبادرت ورزيدۀاری اوراق قرضبه خريد

بنا بر گزارش وال استريت ژورنال شرکت .  افزايش چشمگيری به وجود می آيد  خريداری شده ارزش اوراق

تی اوکراين را خريداری کرده  دولۀ اضافه تر از ھفت ميليارد دالر اوراق قرضفرانکلين تمپلتونسرمايه گذاری 

  .است 

فرانکلين يک منيجر شرکت مايکل ھازن اشتاب لم تبليغاتی در يوتيوپ آقای   در يک ف٢٠١۴ اپريل ۵به تاريخ 

گفت که شرکت که وی در کيف آرام در ميان باريکاد ھا واردوگاه خيمه ھای جنبش ميدان قدم می زد   زمانیتمپلتون

در ھازن اشتاب .  خوب توصيف کرد ه است ۀ دولتی اوکراين را يک معاملۀ قرضسرمايه گذاری خريد اوراق

کرد وآن را به  میکه در ميان بحران يورو ھنوز باالی ايرلند شرط بندی  محافل مالی فرد شناخته شده ای است وقتی

د به نجات مالی  اکونوميست بُردش در ايرلند آن قدر بزرگ بود که کشور ايرلنۀبا توجه به روزنام. دست آورد 

  . اروپا وصندوق بين المللی پول نجات داده شد ۀو توسط اتحاديضرورت پيدا کرد 

 سرمايه گذار  دولتی اوکراين چندۀاوراق قرض«  وال استريت ژورنال  با اين عنوان نشر گرديده است ۀسر مقال

  شجاع ھستند ؟   تمپلتونفرانکلينآيا سرمايه گذاران در واقعيت امر مانند » ست شجاع را جذب کرده ا

  .به اين طرز ديد موافق نيست جاش کوھن  

اين شرکت يا آن شرکت سرمايه گذاری  قرضه ھای اوکراين را با قيمت ھای ارزان  خريداری می کنند تا به سود 

ازھم بپاشد  اوکراين  بگذارند که که با وجود مھم بودن جغرافيای سياسی اوکراين به اميد آن. ھای سريع  دست يابند 

  .ی وجود دارد که اوکراين از لحاظ اقتصادی يا توسط روسيه يا توسط غرب نجات داده می شود ئحدس وگمان ھا. 

يکی از نکات اصلی  .  بعد از ماه اپريل اين ارزيابی را تأئيد می کند برای اوکراين  » کمکستۀب«به اصطالح 

به .  می کند  که اين کشوربايد تعھدات مالی خود را انجام دھد  صندوق بين المللی پول برای اوکراين تعيينۀبرنام

  . بدون ضرر باقی بمانند ،تا آن جا که ممکن است فرانکلين تمپلتونعبارت ديگر  سرمايه گذاران مانند 

را می  فرانکلين تمپلتون شرکت  موقعيت رگاهھ نمی توانستم باشم ضد اين ه ب ھم که من:  استدالل می کند کوھن 

اگر اين کشور دچار مشکل می شد  می دانستم . ريسک می کردم ودر يک کشور سرمايه گذاری می کردم : داشتم

 ،رفت   سرمايه  به صورت مثبت پيش میۀمی شود واگر برای من توسع وپرداخته که ضرر وزيان من پوشانده

 .  فوق العاده بھره مند می بود برايم

وی . کسب کرده است حات اقتصادی در اتحاد جماھير شوروی سابق کوھن تجارب عملی  را در پروژه ھای  اصال

در آن زمان .  بين المللی اياالت متحده مشغوليت داشت ۀ امريکا برای توسعدۀ  در ادارات اياالت متح٩٠در سالھای 

شوک « کوھن ديده بود که .  می گرديد ءبه رھبری صندوق بين المللی پول سياست مشابه اقتصادی در روسيه  اجرا

 . را برای کشور داشت  مخربثيراتأتجويز شده کدام ت» درمانی 

 صندوق بين المللی پول پروگرامی را در روسيه شروع کرد مثل ھمين ١٩٩١بعد از سقوط اتحاد شوروی در سال 

ق کاھش عمي  دراين پروگرام لغو کنترول قيمت ھا  و.  که اکنون برای اوکراين در نظر گرفته شده است یپروگرام

  .رفاه ھمگانی شامل است  ھم چنان در ھزينه ھای عمومی  و

يک   فيصد توليد ناخالص داخلی خود را از دست دادند و۴٠آن ھا حدود .  کامل برای روس ھا بود ۀاين يک فاجع

  . فيصدی را در ھر ماه تجربه کردند ٢٠تورم 

اين صندوق .  ويرانگر است  به خودی خودولسياست صندوق بين المللی پ. و ميليونھا نفر به فقر سوق داده شدند 

  .آغاز کرده است ھمين اکنون اين کا ر را که   قسمیقتصاد اوکراين را از بين می برد واقعاً ا
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مدير مرکز مارک ويسبروت دھند  اين مطلب  را  می نيروھای ضد غربی در اوکراين سالح تبليغاتی  تازه ای بهو

   . ابراز داشت،ز آن در واشنگتن استتحقيقات وسياست ھای اقتصادی که مرک

 جديد ۀ و وزير ماليراتی در کابينه  وارد کردي تغيپتروپروشنکو رئيس جمھور اوکراين  ٢٠١۴در اوايل دسمبر 

  . شھروند امريکائی را مقرر کرد ناتاليا يارسکو

 از آغاز کار جديد خود ھر دو وزير قبل. ليتوانيائی تفويض کرد آيواراس ابرومايچوس وپست وزارت اقتصاد را به 

اوکراينی موقعيت مھمی را به حيث رئيس والريا کنتاروا  آنھا بعداز آن که  .شھروندی اوکراين را به دست آوردند 

  . به اين  پست ھا منصوب شدند ،بانک مرکزی به دست آورد

 کار می کردند   مالی فسسات مختلمؤ بنگاه ھای سرمايه گذاری  آمده اند که در  »دنيای مالی«ھرسه وزير از 

  . تجارب سياسی محدودی  دارند ،گويند که دو نفر از وزرا ی جديد منتقدان می

.  کند ء اظھار داشت که دولت کيف سخت در تالش است تا توصيه ھای صندوق بين المللی پول را اجراکوھن

 صندوق بين المللی پول انجام وزرای جديد آماده ھستند  ھر چيزی را که در قدرت دارند برای اجرای برنامه ھای

  .دھند 

 اکونوميست در مورد اھميت  قرضه ھا و ۀدر برابر روزنام فرانکلين تمپلتونسخنگوی شرکت سرمايه گذاری 

حضور يا عدم حضورآنھا  سرمايه گذاری ھای ما را به طور : فعاليت  صندوق بين المللی پول در اوکراين گفت 

   .مستقيم تحت تأثير قرار نمی دھد

 قرضه برای اوکراين کافی نيست ۀبين المللی پول روشن گرديد که اولين بست صندوق  برای در خزان گذشته

 ميليارد دالر اضافی نياز ١٩واوکراين احتماالً به قرضه ھای اضافی ضرورت دارد برای اين منظوراوکراين به 

 .دارد 

به شدت در بدھی ھای  اوکراين سرمايه  ين تمپلتونفرانکلاگر شما به عوض  چنين نتيجه می گيرد که  جاش کوھن

سپس شما فقط می نشستيد وصبر . گذاری می کرديد ، نمی توانستيد از اين خبر خوش چيزی جزشگفت زده شويد 

  .می کرديد تا صندوق بين المللی پول وغرب قرضه ھای جديد را تصويب کند 
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