افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

تھيه و تنظيم از :مريم
 ٢٨مارچ ٢٠١٧

ھشدار رئيس بانک انگلستان در رابطه با "خطر شبح کمونيسم" !
در روز  ٦دسمبر  ، ٢٠١۶رئيس بانک انگلستان  ،مارک کارنی ) (١) (Mark Carneyاولين سخنرانی مھم خود بعد
بريگزيت ) (٢را در دانشگاه "جان مورز" ) (John Moores Universityدر شھر ليورپول ايراد کرد .با
از رفراندم ِ
نگاھی به سخنان کارنی به مثابه يکی از کارگزاران مھم سرمايه داری جھانی  ،می بينيم که چرا در سال ھای اخير
قدرت ھای امپرياليستی بيش از پيش از رشد آگاھی و تمايل طبقۀ کارگر جھانی به سوسياليسم وحشت دارند.
کارنی در ابتداء در توصيف سخنرانی خود )که عنوان آن "شبح سياست پولی" بود( گفت که سخنانش "دربارۀ نابرابری
و سياست پولی" است .اما نگاھی به سخنرانی کارنی نشان می دھد که "روح" حاکم بر سخنرانی او  ،نه سياست پولی ،
بلکه خطر سوسياليسم بود .کارنی در موقع سخنرانی  ،جلوی تصوير بزرگی از مارکس و کتاب سرمايه )که با
پروژکتور روی ديوار انداخته بودند( ايستاده بود .او سخنان خود را اين طور شروع کرد که درآمدھای واقعی در دھۀ
گذشته سقوط کرده و ميراث يک "بحران مالی آتشزا" بر اعتماد به نفس و توسعه  ،سنگينی می کند ،و ماھيت کار
"توسط انقالب تکنولوژيک دچار اختالل شده است ".او سپس گفت که اين جمالت توصيف کنندۀ شرايط قرن ٢١
نيست ،بلکه در مورد "اواسط قرن  ١٩و زمانی است که کارل مارکس در کتابخانه بريتانيا چکنويس کتابش را می
نوشت و در رابطه با شبحی بر فراز اروپا ،شبح کمونيسم ،ھشدار می داد".
کارنی با مقايسۀ وضعيت کنونی سرمايه داری و دورۀ بحران انقالبی که در سال  ١٨۴٨گريبان گير اروپا شده بود
)سالی که مارکس و انگلس مانيفست کمونيست را منتشر کردند( تصويری از دوران کنونی ترسيم کرد و به اين واقعيت
اشاره کرد که در طی  ٢۵سال گذشته "اختالالت عميقی در ماھيت و چگونگی کار ،تجارت ،مصرف و زندگی" ايجاد
شده است.
او ادامه داد که سقوط ديوار برلين و اصالحات سرمايه داری توسط دنگ شيائوپنگ منجر به "ادغام يک سوم از
جمعيت جھان در نيروی کار )ارزان( جھانی" شد .کارنی با اشاره به تعريف بانک جھانی از خط فقر  -که به درآمد
کمتر از  ١/٩٠دالر در روز اطالق می شود  -ادعا کرد که "عميق تر شدن ھمزيستی بازارھای جھانی و پيشرفت ھای
تکنولوژی بيش از يک ميليارد نفر را از فقر خارج کرده است" .او در ادامه گفت که به جای اين که اين به اصطالح
فراوانی ثروت يک "عصر طالئی جديد" به ارمغان بياورد  ،به عکس "جھانی شدن  ،با دستمزدھای پائين  ،ناامنی
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شغلی  ،شرکت ھای فرامليتی  ،و نابرابری ھای اقتصادی  -طبقاتی عميق ھمراه بوده است" .او سپس ھشدار داد که
"حمايت جامعه از بازارھای آزاد در معرض خطر است".
او در يک مقايسۀ ديگر بين شرايط امروز و قرن  ،١٩نموداری را نشان داد که بيانگر سقوط دستمزدھا در زمان حال و
دھۀ  ١٨٦٠در بريتانيا بود .کارنی اعتراف کرد که سقوط درآمد شامل سرمايه داران بزرگ نبوده و "در کشورھای
آنگلوساکسون  ،سھم درآمد يک درصد از افراد باالئی جامعه به ويژه از سال  ١٩٨٠تا به امروز افزايش يافته است .در
اياالت متحده ،درآمد يک درصد از ثروتمندترين خانواده ھا  ٢٠ ،درصد از درآمد کل کشور است .اين نابرابری ممکن
است در دوران رشد رفاه عمومی تحمل شود  ،اما در دورۀ رکود اقتصادی با شدت بيشتری احساس می شود" .اين
تفاوت درآمد طبقاتی در مقايسه با تفاوت ثروت و دارائی طبقات ناچيز است .به عنوان مثال ثروت يک درصد از
ثروتمندترين افراد جھان در سال  ٢٠٠٠برابر با يک سوم کل ثروت جھان بود که اين رقم در سال  ٢٠١٠به نصف
ثروت جھان رسيد.
کارنی سپس به تأثير طوالنی مدت "تغيير جھت ساختاری" که در دولت تاچر انجام شد )به عنوان مثال به خصوصی
سازی دارائی ھای عمومی و اقتصاد مالی( اشاره کرد .او اقرار کرد که سرمايه داری  ،يک نسل کامل از جوانان را به
بيکاری  ،دستمزدھای پائين و مشاغل مخاطره آميز محکوم کرده است .رکود اقتصاد سرمايه داری تأثيرھای متفاوتی
روی آيندۀ جوانان طبقات مختلف می گذارد و "جوانان طبقات مرفه غالبا ً به مرور زمان به رکود اقتصادی غالب شده و
آيندۀ اقتصادی خوبی خواھند داشت ،اما تأثير منفی بحران اقتصادی روی زندگی و آيندۀ جوانان طبقات فقير برای
ھميشه ماندگار است" .کارنی ادامه داد که "ترکيب بازار آزاد و فناوری بدان معنا است که بازدھی در دنيای اقتصاد
جھانی  ،سود بزرگترين سرمايه دارھا را ]يعنی ھمان  ١٠درصدی ھائی که کارنی برايشان صحبت می کرد[ را شديداً
افزايش می دھد".
در نتيجه  ،بر اساس سخنان کارنی به مثابۀ يکی از مھره ھای امپرياليسم  ،در حال حاضر  ،دنيا بر وفق مراد باالئی ھا
می چرخد .اما طبقات پائينی جامعه چی؟ ببينيم کارنی در اين رابطه چه گفته .کارنی در سخنرانی خود گفت که "برای
اين که تجارت آزاد به نفع ھمه باشد  ،بايد به توزيع مجدد پرداخت ...بايد به سمت رشد فراگير حرکت کنيم .جائی که ھر
کس سھمی در جھانی شدن دارد".
در توصيف "توزيع مجدد" و ديگر رجزخوانی ھای خود  ،کارنی اعالم کرد که بايد در "ترکيب سياست ھای پولی ،
سياست ھای مالی و اصالحات ساختاری" توازنی ايجاد شود و "به سمت رشد فرا گيرتر حرکت کرد تا ھمه سھمی از
جھانی شدن ببرند  ،در غير اين صورت  ،تعجب آور نخواھد بود که مردم ھيچ حرفی در رابطه با فضائل بازار آزاد و
فن آوری جديد را باور نکنند".
آن چه که "توازن" مورد نظر کارنی را تشکيل می دھد  ،شامل مواردی است که در ابتداء برای دفاع از سابقه خود
کارنی به عنوان مسؤول بانک مرکزی انگلستان  ،شکل گرفت .کاھش نرخ بھره تا نزديک صفر  ،و تقديم ميلياردھا
دالر به بانک ھا و بازارھای سھام تحت عنوان "کاھش کمی" ) (quantitative easingکه کارنی ادعا کرد که منجر
به اجتناب از "بيکاری ھای گسترده و کاھش قيمت بدھی" شده است .سپس کارنی سؤال کرد که "پس چرا اين روزھا
شبيه به روزھای خوب قديم نيست"؟ او در پاسخ گفت که "از آن جا که بھره وری بھبود نيافته  ،دستمزدھای واقعی
کمتر از دھۀ گذشته شده است  ،در نتيجه  ،اضطراب در مورد آينده افزايش يافته است".
اين تنھا چيزھائی بود که کارنی در رابطه با سرنوشت طبقۀ کارگر و جوانان  ،در سخنرانی خود بيان کرد .کارنی در
عوض  ،سياست ھائی را پيشنھاد کرد که به ادعای او ثروت شرکت ھای کوچک و متوسط را احياء خواھند کرد.
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معموالً در محافل حاکم  ،نقش شواليه ھای اقتصادی به سرمايه ھای کوچک و متوسط داده می شود تا ھر زمان که
شورش ھای اجتماعی از کنترول خارج شدند و سرمايه ھای بزرگ را تھديد نمودند  ،اين شواليه ھا در پوشش "نجات"
توده ھای مردم مضطرب به صحنه بيايند.
کارنی سپس سؤال کرد که "مگر نه اين که  G20به دنبال تسھيل ورود سرمايه ھای کوچک و متوسط در تجارت آزاد
جھانی است؟ مگر نه اين که اين موضوع  ،چشم انداز يک تجارت جھانی ھمه جانبه تر و کامل تر  ،تجارتی که فرد در
مرکز آن قرار دارد ،را به وجود می آورد"؟
ھر فرد آگاه که خصوصيات ذاتی امپرياليسم را می شناسد  ،می داند که پاسخ به اين سؤال کارنی  ،در واقع اين است که
خود سؤال و منظور کارنی از طرح اين سؤال  ،چيزی نيست جز ادعای محض و چرندياتی عوام فريب.
ادعاھائی مثل "توزيع مجدد" و "نوعی از جھانی شدن که برای ھمه کار کند" و "فرم جامع تر تجارت جھانی" نه بر
اساس واقعيات سرمايه داری جھانی در دوران معاصر است  ،و نه بر اساس تحوالت پس از نوشته شدن کاپيتال  ،يعنی
تحوالتی که سخنان مارکس را تأئيد می کردند که گفت "سرمايه می آيد ،در حالی که از سر تا پای آن  ،از ھر منفذش،
خون و کثافت می ريزد".
از قرن بيستم تا کنون  ،تمام جھان به عرصۀ رقابت ھای خصمانه ميان قدرت ھای بزرگ سرمايه داری تبديل شده
است .لنين صد سال پيش  ،در  ١٩١۶در کتاب "امپرياليسم به مثابه باالترين مرحلۀ سرمايه داری" فرايند ھای
اقتصاديی که به اين وضعيت منجر شده را به روشنی شرح داد .او در کتاب خود ،اين خيال واھی را که سرمايه داری
می تواند در مرحلۀ امپرياليستی به نوع جديدی از رقابت آزاد برگردد )آن چه که کارنی در سخنرانی اش ادعا کرد( که
در آن  ،سيستم اقتصادی سرمايه داری برای سرمايه ھای کوچک و متوسط عادالنه بشود و يا حتی اصالحاتی را برای
بھتر کردن وضعيت کارگران و جوانان بپذيرد  ،افشاء کرد.
در زمان کشتار جنگ جھانی اول که جان حداقل  ١٧ميليون نفر را گرفت و بيش از  ٢٠ميليون زخمی به جای گذاشت ،
لنين نوشت "امپرياليسم دوران سرمايۀ مالی و انحصارات است" سرمايۀ ماليی که خواستار سيادت است و نه آزادی.
توسعۀ انحصارات ھمراه با "تقسيم جھان عبارتست از پايان آن سياست استعماری که بال مانع در مناطقی بسط می يافت
که از طرف ھيچ دولت سرمايه داری اشغال نشده بود و انتقال به سياست استعماری تصاحب انحصاری سرزمين ھائی
از جھان که کامالً تقسيم شده اند" بود .تنھا راھی که از طريق آن  ،جھانی که به طور کامل تقسيم شده می توانست
دوباره تقسيم شود  ،جنگ بود .از  ١٩١۴مبارزۀ شديد قدرت ھای بزرگ امپرياليستی در طول  ٢۵سال  ،جھان را به
دو جنگ جھانی کشاند که جمعاً جان بيش از  ٨٠ميليون نفر از مردم جھان را گرفتند .دوران رکود عظيم اقتصادی در
سال ھای بين دو جنگ نيز زندگی ميليون ھا نفر ديگر را نابود کرد.
سياست ھای اقتصاديی که کارنی در سخنرانی خود تبليغ کرد  ،در يک دورۀ نسبتاً کوتاه پس از جنگ جھانی دوم دنبال
شد .اما عمالً ثابت شد که آن سياست ھا قادر به غلبه بر جوھر ارتجاعی و خصوصيات ذاتی امپرياليسم  ،سيستمی که
مبتنی بر استثمار وحشيانۀ طبقۀ کارگر جھانی و توده ھای تحت ستم است  ،نيستند .به عنوان مثال  ،ھمزمان که سياست
مدارھای سرمايه داری فراخوان حمايت از توليدات داخلی سر می دھند  ،آماده سازی برای جنگ تجاری و يک جنگ
جھانی جديد نيز ،صورت می گيرد .در چنين شرايطی  ،طبقۀ حاکم به خوبی می داند که ادعاھای کارنی و به اصطالح
فراخوان او برای پياده کردن سيستم سرمايه داری جھانيی که "برای ھمه کار کند" دروغی بيش نيست .چنين دروغ
ھائی تالش ھائی عوام فريبانه برای ايجاد توھم نسبت به سيستم سرمايه داری جھانی و عقب انداختن سوسياليسم به
عنوان تنھا راه نجات از نظام ظالمانۀ حاکم می باشد.
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بھمن ]دلو[ ١٣٩۵
زيرنويس ھا:
Mark Carney -١
 : Brexit -٢رفراندمی که در  ٢٣جون  ٢٠١۶به منظور تصميم گيری در رابطه با جدا شدن انگلستان از
اتحاديه اروپا  ،در انگلستان برگزار شد .کلمۀ  Brexitاز ترکيب دو کلمه بريتانيائی ) (Britishو خروج
) (exitدرست شده است.
به نقل از  :پيام فدائی  ،ارگان چريکھای فدائی خلق ايران
شماره  ، ٢١٢بھمن ماه ١٣٩۵
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