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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 :از برگردان
  ٢٠١٥ دسمبر ٢١

  

 مبردس ٢١ از بعد جھان مالی نظام کامل ويرانی احتمال
 و ھرج" به را دنيا دارد قصد امريکا که شد می گفته باره اين در اواخر ھمين .شود می وارد مرج و ھرج فاز به جھان

 به قادر مرج و ھرج طراحان که را توھم اين نزديک و خاورميانه حوادث روند .نمايد گرفتار "شونده ھدايت مرج

 قابل غير مرج و ھرج چنين گرفتار تواند می نزديک ۀآيند در نيز جھان مالی ساختار .کند می نفی ھستند، آن مديريت

 ٣ بدھی رود می گمان .کنند می رفتار امريکا مثل درست ھم ھدايت قابل غير مالی مرج و ھرج مبتکران .بشود ھدايت

 .بکند عمل پروسه انفجاری چاشنی ۀمثابه ب روسيه به اوکراين یدالر ميليارد

 روسيه به فشار اعمال برای بدھی اين از آگاھانه واشينگتن .نيست اتفاقی ۀحادث يک بدھی اين پيرامون مشکالت تشديد

 منتج جھانی مالی موازين آن نھائی تخريب به رود می گمان روسيه ضد سياست اين جانبی تأثيرات .کند می استفاده

 .گرديد تصويب و تنظيم ١٩۴۴ سال در وودز برتون المللی بين کنفرانس در که شود،

 قرن ھفتاد ۀدھ سالھای در طال به دالر تبديل از امتناع با وودز، برتون مالی -پولی نظام يجادا رغم علی امريکا خود

 رشد .شد شناور ارز نرخ آورد، روی اسکناس به جھان گرديد، لغو طال تبديل .آورد وارد آن به را ضربه اولين بيستم

 متزلزل محسوسی طوره ب را المللی بين الیم و جھانی اقتصاد ثبات که مالی، معامالت و پول بازارھای آميز جنون

 تأسيس ١٩۴۵ سال در که پول المللی بين صندوق .بود ھدايت قابل اما مالی، مرج و ھرج يک اين، .گرديد آغاز ساخت،

 .ماند باقی المللی بين مالی امور مديريت ابزارھای از يکی ۀمثابه ب شد،

 مالی جھانی مرج و ھرج به منجر المللی بين مالی ھای پايه ثباتی بی تشديد که پول، المللی بين صندوق نابودی امروز و

 تنھا جھانی مالی نظام از حمايت در پول المللی بين صندوق نقش .افتد می اتفاق ما ديدگان برابر در دارد، پی در را

 عنوانه ب که بود ھم اين از عبارت بلکه، پرداخت، می مالی اعتبار و وام کشور آن يا اين به که نبود آن از عبارت

ۀ عمدً سابقا سھامدار ،امريکا که آن از پس .کرد می نقش ايفای مالی بازارھای در شده تنظيم بازیۀ قاعد مرجع باالترين

 در خود بازی در شرکت به را پول المللی بين صندوق )آراء کل از درصد١٧ حدود در( پول المللی بين صندوق

 داده، توسعه سال دھھا طول در خود که را ای قاعده ھمان شد مجبور مالی جھانی ۀمؤسس اين ساخت، وادار اوکراين

 امور برای آن عواقب که شد وارد ای قاعده بی بازی به خود اخير تصميمات با صندوق .بزند ھمه ب بود، کرده تکميل

 .نيست بينی پيش قابلً عمال جھان مالی
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 یدالر ميليارد ٣ بدھی پرداخت تاريخ ئینھادسررسي به تصميم اين .گرديد اتخاذ مبردس ٨ در چنينی اين تصميم آخرين

 روسيه بدھی پرداخت از امتناع به را اوکراين دولت واشينگتن .شود می مربوط) مبردس ٢٠( روسيه به اوکراين

 لکام نکول وضعيت به خودکار طوره ب ًتقريبا خود بدھی تأديه از فييک خودداری که آنجائی از .کند می تحريک

 صندوق تشکيل ابتدای از که ای قاعده ھمان اساس بر پول، المللی بين صندوق صورت اين در شود، می منتھی اوکراين

 به المللی بين صندوق وام وجه انتقال منظوره ب .گردد می محروم اوکراين به بيشتر وام پرداخت از کرد، می عمل

 سال اپريل ماه در یدالر دميليار نيم و ١٧ وام طایاع خصوص در شده امضاء ۀنام موافقت اساس بر( اوکراين

 قبال در فييک تعھدات تعويق صورت در حتی که نمايد تنظيم طوری را قاعده داد دستور صندوق به واشينگتن ،)٢٠١۵

 و است "سر از شلوار پوشيدن" یامعنه ب واشينگتن، ۀايد اين من، باور به .بدھد وام اوکراين به بتواند صندوق مسکو،

 .شد تسليمء اجرا قابل غير فرمان اين به ھم اراده بی صندوق

 را ای اصالحيه مبردس ٨ در صندوق ۀمدير ھيأت که کرد، تصريج پول المللی بين صندوق روسی مدير ،موژين آلکسی

 بروشنی کسی ھر .است ممکن مطلق نکول وضعيت صورت در بدھکاران به وام اعطای آن موجبه ب که کرد تصويب

 اتخاذ روسيه خشم برانگيختن و فييک محتضر رژيم از حمايت برای صندوق "انقالبی" تصميم چنين که کند، یم درک

 و شتابزده قاعده، رييتغ به تصميم" :گفت خبرنگاران با مصاحبه در روسيه ئیدارا وزير ،سيلوآنوف آنتون .گرديد

 شده اتخاذ خود بدھی پرداخت از فييک امتناع ردنک قانونی و روسيه به زدن آسيب ھدف با ًاساسا و بود جانبدارانه

 ."است

 ألۀمس چنين حل .)شود تصويب مبردس ٢٠ از قبل بود الزم( گرديد تصويب و تنظيم عجوالنه خيلی قاعده رييتغ ۀبرنام

 به هک ئیکشورھا به وام پرداخت حق ١٩٨٩ سال در .است افتاده اتفاق بار چند پول المللی بين صندوق تاريخ در اساسی

 بر که ئیکشورھا به وام پرداخت ۀاجاز ١٩٩٨ سال در و  شد اعطا صندوق به بدھکارند، خارجی تجاری بانکھای

 طلبکاران بدھیۀ تأدي حال، اين با .شد داده صندوق به بدھکارند، غيردولتی گذاران سرمايه به خود ۀقرض اوراق حسب

 مرجع، باالترين ناجيان -مستقل طلبکاران .است بوده ولپ المللی بين صندوق مشتريان مقدس ۀوظيف ھميشه مستقل

 .گردانند برمی روی آنھا از خصوصی گذاران سرمايه و دھندگان وام که شتابد می کشورھا کمک به زمانی درست

 خود به آنھا تعھدات مانند المللی بين صندوق موازين در )ديگر کشورھای يعنی( مستقل طلبکاران به دولتھا بدھی

 گر نظاره ھمچنان ما و .است جھان مالی نظام بنای سنگ گفت، بتوان چنين اگر اين، .شود می شمرده "مقدس" صندوق

 پول المللی بين صندوقۀ مدير ھيأت ۀروزمر جلسات در جھان مالی بنای زير از سنگ اينۀ عجوالن کشيدن بيرون

 پول المللی بين صندوقۀ مدير ھيأت تصميم ۀجنب اين به خاصی توجه روسيه ئیدارا وزير ،سيلوآنوف آنتون .ھستيم

 بر ھميشه مستقل طلبکار .بود مانده رييتغ بال ھا دھه صندوق مالی تأمين از استفاده موازين" :گفت و داشت مبذول

 که زمانی بحران، ۀدور در خصوصه ب رسمی، طلبکارۀ ويژ نقش اھميت موازين اين در .داشت اولويت تجاری طلبکار

 گرفته قرار تأکيد مورد سازد، می محروم منابع به دسترسی از را آن و گرداند می بر روی کشوری از تجاری طلبکار

 ."است

 مھر خودکار طوره ب مبردس ٨ تصميم که کافيست ھمين )امريکا( آن اصلی سھامدار گستاخی و صندوق بردگیۀ بار در

 نيز را )سرمايه برابری دو افزايش و عضو کشورھای ۀسھمي بازنگری( صندوق اصالح برای تالشھا و خورد

 ھيأت ۀجلس در مبردس ٨ حل راه تصويب متن در سيلوآنوف،ۀ گفته ب .است گذارده عقيم پيش سال پنج از واشينگتن

 ءقضا از که پول المللی بين صندوقۀ سرماي تکميل بر داير توافقنامه تصويب به امريکا تمايل عدم" صندوق، ۀمدير

 ."خورد می چشمه ب واضحی بسيار طوره ب بود، الزم اوکراين بدھی مشکل حل برای
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 در پول المللی بين صندوق مديران ھيأت مبردس ٨ نشست مصوب اصالحات جزئيات حاوی ئی صفحه ٣۴ گزارش

 در که را مستقل طلبکار مقابل در بدھی جمله، از رات،ييتغ گزارش، اين اساس بر .يافت انتشار مبردس ١٠ تاريخ

 المللی بين صندوق وام به دسترسی حفظ برای حال، اين با .شود می شامل نشده، فصل و حل پاريس شگاهبا چھارچوب

 .باشد می موظف بدھی ساختار تجديد در "نيت حسن" دادن نشان جمله از شرايط، يکسری ايجاد به بدھکار کشور پول،

 بدھکار کشور عنوانه ب فييک طرف از نونک تا .است توجه جالب بسيار یا نکته "نيت حسن" دادن نشان برای تالش

 يادآوريست، به الزم .آيد نمی حسابه ب اوکراين وزير نخست ياتسنيوک، آرسن اظھارات .است نشده برداشته گامی ھيچ

 او .بود مستقل طلبکار عنوانه ب روسيه به اولتيماتوم بلکه، ،"نيت حسن" دادن نشان برای تالش نه اظھارات اين که

 را شما بدھی که کنيم، می اعالم ما يا بپذيريد داديم، انجام مستقل طلبکار با رابطه در ما که را ساختار تجديد آن يا :گفت

 اظھارات شکله ب بلکه، رسمی، مجاری طريق از و کتبی طوره ب نه بيانات اين که است مشخص ھم اين .پردازيم نمی

 روسيه، به اوکراين بدھی با رابطه در او که باره اين در وکياتسني اظھارات .گرديد اعالم تلويزيون طريق از شفاھی

 .رسد می نظره ب مضحکً مخصوصا نکرده، دريافت مسکو از رسمی پيشنھاد گونه ھيچ

 ازً تقريبا .باشد می المللی بين اعتباری -مالی روابط در ويژهه ب دولتھا، بين مناسبات در جديد کلی طوره ب ۀپديد يک اين

 -الف :آنھا اساس بر که گرديد تنظيم قواعدی )دارد ادامه ھم کنون تا و( پول المللی بين صندوق سيستأ ابتدای ھمان

 از و شود می تنظيم کتبی صورته ب) تقاضا( ابتکار -ب طلبکار؛ نه است بدھکارۀ عھد بر وام اوليه شرايط رييتغ ابتکار

 .گردد می تقديم طلبکار به رسمی مجاری طريق

 ھم چنين اما .بياموزند او به بودند موظف پول المللی بين صندوق مقامات نبوده، آشنا قاعده اين به يوکياتسين جناب اگر

 .نشد

 بين صندوق طريق از وام گرفتن برای اما نه، يا خواھد می را اين فييک .مبردس ٨ تصميم به برگرديم حال، ھر در

 مظاھر .دھد نشان را خود "نيت حسن" اصطالحه ب .کند تالش مسکو يعنی طلبکار، با توافق برای بايد حداقل پول المللی

 مذاکره آغاز بر داير طلبکار به رسمی ۀتقاضانام تقديم و تنظيم -الف :دارد مرحله سه حداکثر کدامند؟ "نيت حسن"

 طشراي در نظر تجديد خصوص در مذاکره انجام -ج طلبکار؛ از رسمی جواب گرفتن -ب وام؛ شرايط بازبينی پيرامون

 .طلبکار موافقت با

 امضای از پس بالفاصله ًعمال ھا بدھی ساختار تجديد خصوص در مستقل طلبکاران با فييکۀ مذاکر که آوريم ياد به

 ادامه تگسا ماه آخر تا و گرديد آغاز ٢٠١۵ سال چمار ماه از يعنی پول، المللی بين صندوق از وام اخذ ۀنام موافقت

 ماه شش ھا بدھی ساختار تجديد ترتيب، بدين .شد گذاشته جاری سال برواکت ماه در کراتمذا اين پايان ۀنقط اما .داشت

 .کشيد طول

 نداد نشان برای فييک .يکشنبه روز با است مصادف )مبردس ٢٠(روسيه به بدھی پرداخت تاريخ که است ذکر به الزم

 می کفايت الذکر فوق گام سه از مرحله دو تحقق به فقط حالت، بھترين در روز دو اين .دارد وقت روز دو "نيت حسن"

 .نيست باقی وقتی مرحله، مھمترين و سوم گام برداشتن برای .کند

 برای سندی آيا .گفت خواھد چه دسمبر ٢١ شنبه دو روز پول المللی بين صندوق که است اين تأمل قابل بسيار ۀنکت

 از ھم اصلی سھامدار اما بود؟ خواھد خود اصلی دارسھام دستور منتظر يا داد؟ خواھد ارائه فييک "نيت حسن" اثبات

 .نيست برخوردار خود ۀگستاخان خرفتی جبران برای متمايزی ھوشی تيز

 را مالی ۀمؤسس اين مرگ که بود خواھد پول المللی بين صندوق تاريخ در روز آورترين شرم دسمبر ٢١ شود می گفته

 به اوکراين بدھی از گيری بھره با است قادر خود مرگ از پيش ولپ المللی بين صندوق که افسوس .داشت خواھد پی در
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 و است واشينگتن اصلی بازيگر اينجا در البته، .نمايد منفجر را جھان را مالی ساختار انفجاری، چاشنی ۀمثابه ب روسيه

 که گفت نتوا می صراحته ب زند؟ می دست بازی اين به واشينگتن چرا .آن دست ۀبازيچ پول المللی بين صندوق

 مقامات ۀھم که )رزرو فدرال بانک اصلی سھامداران( پول اربابان بلکه، نيستند، ذينفع آن در واشينگتن رسمی مقامات

 پول اربابان .دارند نياز آن به ھستند، آنھا خدمتگزاران امريکا دولتی ساختارھای ساير و امريکا داری خزانه سفيد، کاخ

 مجبور دالر تضعيف به رو موضع از دفاع به امريکا از خارج در مرج و ھرج ايجاد -شده آزموده ابزار کمکه ب

 .است الزم و مناسب مالی اقتصادی، نظامی، سياسی، :آشوب نوع ھر .ھستند

*** 

 برای و فييک ۀ ورشکست رژيم از حمايت خاطره ب پول المللی بين صندوق ۀمدير ھيأت ٢٠١۵ دسمبر ٨ تصميم از پس

 صندوق در روسيه عضويت ۀادام که کنند می قيدهع اظھار احتياط با اقتصادی کارشناسان برخی روسيه، به زدن آسيب

 ضرورت المللی بين صندوق از روسيه خروج چه اگر نمود جانبداری آنھا موضع از توان می .است معنی بی المللی بين

 در خود از حفاظت برای است وظفم روسيه .شود نمی محسوب روسيه استقالل تحکيم برای کافی شرط يک اما دارد،

 .ببيند تدارک کافی تدافعی امکانات بود، نخواھد لوکنتر قابل دسمبر ٢١ از بعد که جھان مالی مرج و ھرج مقابل

 و ھرج" به را دنيا دارد قصد امريکا که شد می گفته باره اين در اواخر ھمين .شود می وارد مرج و ھرج فاز به جھان

 به قادر مرج و ھرج طراحان که را توھم اين نزديک و خاورميانه حوادث روند .نمايد فتارگر "شونده ھدايت مرج

 قابل غير مرج و ھرج چنين گرفتار تواند می نزديک ۀآيند در نيز جھان مالی ساختار .کند می نفی ھستند، آن مديريت

 ٣ بدھی رود می گمان .کنند می فتارر امريکا مثل درست ھم ھدايت قابل غير مالی مرج و ھرج مبتکران .بشود ھدايت

 .بکند عمل پروسه انفجاری چاشنیۀ مثابه ب روسيه به اوکراين یدالر ميليارد

 
 روسيه "شاراپوف فيودواويچ سرگئی" اقتصادی پژوھشھای مرکز مدير اقتصاد علوم دکتر پروفسور،*
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