مالحظاتی چند در حاشيۀ سقوط رئيس صندوق بينالمللی پول

مازيار رازی
با آغاز و تشديد گام به گام بحران جھانی سرمايه داری ،ھر روز نيز رسوايی ھای مالی و اخالقی
بيش تری از "سردمداران" و "حاکمان" جھان سرمايه افشا می گردد؛ چندی پيش "دومينی
اشتراوس کان" ،رئيس سابق صندوق بينالمللی پول ،به اتھام سوء استفاده و اقدام به تجاوز جنسی
از سوی پليس نيويورک بازداشت گرديد" .دومينی اشتراوس کان" قبالً وزير دارايی فرانسه بوده و
تعجبی داشته باشد ،نامزد احتمالی "حزب سوسياليست" برای انتخابات
به عالوه ،بدون آن که جای ّ
آتی رياست جمھوری فرانسه ھم به شمار می رفته است .او به عنوان رئيس صندوق بين المللی پول،
يعنی يکی از بازوھای اصلی امپرياليسم ،بنا بود تا در جلسۀ وزرای دارايی اتحاديه اروپا در بروکسل
شرکت کند -نشستی برای "ح ّل مشکالت مالی" پرتغال و يونان و ارائۀ کمکھای مالی به اين
کشورھا )يا به طور دقيق تر ،تدارک برای "تجاوز سياسی و اقتصادی" به طبقۀ کارگر اين کشورھا
از طريق تحميل و پيشبرد برنامه ھای موسوم به "رياضت اقتصادی"( .فضاحت ھای اخالقی
اشتراوس کان و استعفای "اجباری" او از مقام رياست صندوق بين المللی پول ،موقعيّت وی را برای
شرکت در انتخابات رياست جمھوری فرانسه نيز زير سؤال برده است.
در مورد اين وقايع ،چند نکته قابل مالحظه به نظر می رسد:
اقدام به تجاوز جنسی عليه يک مادر  ٣٢سالۀ آفريقايی تبار ،مستخدم ھتل ،از سوی اين مرد ٦٣
سالۀ متأھل ،ھيچ چيز جز يک عمل وحشيانۀ زن ستيزانه نيست .تئوری ھای "توطئه" دربارۀ اين
واقعه نمی توانند درست باشند؛ زيرا اشتراوس کان ،که خود از خانوادۀ مرفّه و صاحب نفوذی برمی
خيزد ،در دوران حيات خود بارھا به اين عمل انزجار آميز دست زده است .تاکنون  ١٤زن از او به
علت اقدام به تجاوز به آنان شکايت کرده اند .آخرين بار چند سال پيش او به يک زن جوان روزنامه
نگار فرانسوی که قصد مصاحبه با او را داشته ،تجاوز کرده است.

ا ّما ،آن چه که امثال "اشتراوس کان" ھا را وامی دارد تا به خود اجازه دھند چنين بی پروا به ھر زن
جوانی در مجاورت خود تھاجم برند ،ريشه در قدرت سياسی و مالی آنان دارد .در واقع اين افراد به
اعتبار امکانات و حمايت ھای سرشار سياسی و مالی است که چنين "حق ويژه ای" را برای خود
قايل می شوند؛ آن ھا باور می کنند که به راستی نقشی ماورای "قانون" و عرف ھای به رسميّت
شناخته شدۀ اجتماعی پيدا کرده اند .اين نسل افراد "ويژه" ،در واقع زاده شده و پرورش يافتۀ ھمين
نظام سرمايه داری متعفّن نئوليبرالی ھستند.
نبايد فراموش کرد که در گذشته ھم چنين تجاوزاتی )البته اين بار به اشکال ديگری( عليه ميليون نفر
سط ھمين مردان "قدرتمند" مالی صورت گرفته است .در سال
از مردم فقير و زحمتکشان جھان تو ّ
ھای  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨که جھان شاھد يکی از بزرگترين بحران ھای اقتصادی سرمايه داری بود و
البته ھنوز ھم با پيامدھا و عواقب آن دست به گريبان است ،بانک ھای بزرگی ھم چون لمان برادرز-
و در رأس آن آقای " َمداف" -در آمريکا ،ميليون ھا دالر از دارايی مردم را به سرقت بردند.
ھمان طور که گفته شد" ،دومينی اشتراوس کان" ،يکی از رھبران "حزب سوسياليست" فرانسه
است .اين حزب در واقع باندی است متشکل از رھبران ميليونر فرانسوی )مارتين اوبری ،دختر ژاک
دولور رھبر سوسياليست قديمی اتحاديۀ اروپا؛ يا فرانسوا اوالند ،ھمسر سابق سگولن رويال که به
دنبال کانديداتوری رويال برای رياست جمھوری فرانسه از او جدا شد و غيره( .اين حضرات چنين
وانمود می کنند که گويا طرفدار کارگران و اعتقادات سوسياليستی اند .بديھی است که ادّعای آنان نه
فقط کذب محض ،که واقعا ً وقيحانه است .باند رھبری حزب سوسياليست ،خود بخشی از سرمايه داران
فرانسوی بوده و برای جلب آرای کارگران چنين ادّعاھای کذبی را ارائه می دھند .بورژوازی ھمواره
در درازای تاريخ ،حقايق را اين گونه وارانه جلوه داده است.
ا ّما آن چه "دومينی اشتراوس کان" بايد در وھلۀ نخست پاسخگو باشد اين است که چگونه مشکل
"صندوق بين المللی پول" را در طی چند سال گذشته حل کرده و به اصطالح به "گل سر سبد" اين
نھاد مبدّل شده است؟ اشتراوس کان در نوامبر سال  ،٢٠٠٧رياست صندوق بين المللی پول را در
موقعيتی بسيار بحرانی به دست گرفت .در آن زمان مجموع وام ھای صندوق بين المللی پول از ٩١
ميليارد دالر در سال  ،٢٠٠٣به  ١٠ميليارد دالر کاھش يافته بود .ا ّما تا لحاظۀ برکناری او از
صندوق ،اين رقم را به  ٨٤ميليارد دالر ارتقاء پيدا کرده است .ک ّل سرمايۀ "صندوق بين المللی پول"
در دورۀ رياست وی  ٤برابر افزايش يافت؛ از  ٢٥٠ميليارد دالر به يک تريليون دالر! ) (١اين رقم در
واقع در اوج بحران اقتصادی جھانی  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨به دست آمد .بنابراين سرقت دارايی ھای
ميليون ھا تن از فقرای جھان و سپس اعمال سياست ھای رياضت اقتصادی ،منجر به پر شدن جيب
"صندوق بين المللی پول" شد .جناب اشتراوس کان ،نقش تعيين کننده ای در اين "تجاوز" تاريخی
ايفا کرد .در واقع دادگاه نيويورک بايد اين فرد را ھمچنان به عنوان رئيس مؤسسه ای که اموال مردم
را به سرقت برده است ،مجازات کند .ا ّما ،روشن است که چنين نخواھد کرد ،زيرا دادگاه ھای نظام
امپرياليستی و قضات آن در خدمت نھادھايی ھم چون "صندوق بين المللی پول" قرار دارند .برای
نمونه "وال استريت" که مرکز آن در نيويورک است ،خود ھمراه با  IMFاز مسببين اصلی بحران
چند سال پيش بوده است .وال استريت در واقع دولتی است در درون دولت آمريکا .بدون توافق وال
استريت ،رئيس جمھوری در آمريکا امکان انتخاب شدن را ندارد .امکانات سرشار مالی وال استريت،
سياست ھای درونی و خارجی دولت آمريکا را ،در تحليل نھايی ،تعيين می کند.
کسانی که در مصدر قدرت سياسی در سطح بين المللی قرار دارند ،ھمان سرمايه دارانی ھستند که در
مرکز مالی جھانی قرار گرفته اند و رئيس آنان کسانی از قماش »دومينی اشتراوس کان« ھستند .آن
چه بايد تأکيد شود اين است که جھان امروز بيش از ھر زمان ديگر به دو قطب مشخص مبدّل گشته
سسات مالی و افرادی در درون دولت سرمايه داری ،و
است .از يک سو ،سرمايه داران و مديران مؤ ّ

از يک سو ،اکثريت مردم فقيرو زحمتکش جھان .تحت ھدايت سياست ھای نئوليبراليزم ،اختالف
طبقاتی به مراتب بيشتر از  ٣٠سال پيش شده است .انتشار اولين گزارش "کميسيون پرداخت عالی"
) (High Pay Commissionدر بريتانيا نشان می دھد که تا سال  ٢٠٢٥تنھا يک دھم درصد از
باالترين صاحبان درآمد" ،ده درصد" درآمد ملی ساالنه را به خود اختصاص خواھند داد .آن ھا
مديران ارشد شرکت ھای بزرگ و بانک ھا در بريتانيا ھستند )افرادی مانند دومينی اشتراوس کان(.
سط مبلغی در حدود  ٤.٢ميليون پوند
درآمد ساالنۀ  ١٠٠مدير عامل برتر بريتانيا به طور متو ّ
استرلينگ است! ظاھراً بحران اقتصادی اخير سرمايه داری ھيچ تغييری در درآمد آنان ايجاد نکرده
سط
است .ھمچنين دستمزد متوسط ھمين مديران ارشد در سال  ٢٠١٠در قياس با دستمزد متو ّ
کارگران در بريتانيا  ١٤٥برابر بوده است .در صورتی که اين نسبت در سال  ٢٠٢٥به  ٢١٤برابر
سط  ١ميليون
افزايش خواھد يافت! تا پايان دھۀ جاری ،صاحبان باالی درآمدی ،ساالنه به طور متو ّ
سط تنھا از  ١٨٧٠٠پوند در
پوند به دست خواھند آورد ،در حالی که  ٥٠درص ِد پايينی ،به طور متو ّ
سسۀ پژوھش ھای مالی ) Institute of Fiscal
سال بھره منده خواھد شد .در مطالعۀ ديگری ،مؤ ّ
 (Studiesنشان می دھد که ضريب جينی ،ابزاری برای اندازه گيری نابرابری ھای درآمدی ،اکنون
)(٢
به باالترين سطح خود در انگلستان از زمان آغاز محاسبۀ آن رسيده است.
توجه به گزارش ھای مرکز
در اياالت متحده آمريکا وضعيت تفاوتی با بريتانيا ندارد .برای نمونه ،با ّ
سياست مالياتی ) ،(Tax Policy Centreدرآمد واقعی  ٤٠٠تن از ثروتمندترين ماليات دھندگان
آمريکا ميان سال ھای  ١٩٩٢و  ٢٧٧ ،٢٠٠٨درصد افزايش يافت .يعنی تقريبا ً  ٤برابر سريع تر از
رشد درآمد واقعی ھر کس ديگری در جامعه .در صورتی که اکنون ماليات پرداختی آن کاھش يافته
است .در سال  ،١٩٩٥آنان  ٣٠درصد درآمد خود را به عنوان ماليات شخصی به دولت آمريکا
)(٣
پرداخت می کردند؛ اکنون اين رقم به  ١٨درصد تقليل يافته است.
اين است بخشی از واقعيّت ھای عينی در دنيای »اشتراوس کان«ھا و تفاوت آن با ميليون ھا مردم
زحمتکش جھان .بنابراين به ھيچ وجه اتفاقی نيست که اشتراوس کان به چنين اقدامات جنون آميزی
دست می زند ،و بی پروا و بدون احساس خطر از "قانون" به يک زن جوان سياه پوست مستخدم
ھتل يورش می برد .در ضمن ھمان اتاق مجللی که جناب اشتراوس کان در آن به اين زن بی دفاع
تھاجم می برد ،شبی  ٣ھزار دالر مخارج داشته است .رقمی که در آفريقا خانوادۀ چند نفرۀ ھمان زن
مستخدم ھتل را می تواند برای يک ماه تأمين کند.
 ٤خرداد ١٣٩٠
maziar.razi@gmail.com
پانوشت:
(1) cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/strauss-kahnslegacy-at-the-imf-less-than-meets-the-eye
(2) http://thenextrecession.wordpress.com/2011/05/19/rulers-of-theuniverse/
(3) ibid

