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  "شبح ماركس "بحران سرماية مالي، نيوليبراليزم و

 

  دهقان زهما

بحران مالي در جهان سرمايه داري و آشفتگي هاي حاكم در بخش مسكن در اياالت متحدة 

امريكا ريشه در آزاد سازي و تجارت آزاد در دهة نود دارد كه اوج آنرا درسقوط چند بانكي 

ل زنجيري را ببار آورد كه همچون تند بادي از قاره اين بحران تعام. در امريكا مشاهده كرديم

بحران مالي در . يي اروپا نيز عبور كرد و ريشه هاي جهان سرمايه داري را به لرزه در آورد

انتخابات رياست جمهوري در اياالت متحدة امريكا  نقش بس مهمي را ايفا نمود كه در نهايت 

ه اوباما در يك موقع بسيار حساس برارزش هاي ها تمام شد، زيراك به نفع اوباما و دموكرات

مادي، بيكاري و بحران اقتصادي در امريكا اصرار ورزيد؛ و در زمينة سياست خارجي جنگ 

اوباما . طوالني مدت عليه عراق را، كه از نظر مادي براي امريكا كمر شكن است، به نقد كشاند

ياي سرمايه داري همچنان به قوت در انتخابات پيروز شد، ولي بحران سرماية مالي در دن

خويش باقي است و در امريكا وآلمان دامن سرماية مولد را، در بخش توليد موتر، نيز گرفته 

اوباما و حزب وي در شرايط بس دشوار قدرت دولتي را در امريكا در دست مي گيرند؛ . است

به مشابة ايديولوژي مسلط در شرايطي كه بحران مالي بيداد مي كند و نيوليبراليزم و ريگانيزم 

اقتصادي و سياسي، از آغاز دهة هشتاد بدين سو، تار و پود نهاد هاي ا جتماعي واقتصادي را 

اينكه او تا چه حد قادر به ايجاد . از اينرو اوباما بار سنگين را بايد بر دوش كشد. خورده است

ه آينده واگذارشد و از هر تغييرات در نظام اقتصادي و سياسي در امريكا خواهد بود، بايد ب

  .گونه پيش نگري هاي خوشبينانه و احسا ساتي پرهيز كرد

در اين تبصره يي مختصر من نگاهي گذرا به ايديولوژي نيوليبراليزم خواهم انداخت؛ و ازآن  

  .پس ميان نيوليبراليزم و منتقدين آن و نظام سرمايه داري بطور كل رابطه ايجاد خواهم كرد
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زم بمثابة يك ايديولوژي اقتصادي و سياسي در برابر نظرية  كينزيانيزم، كه بحران را در نظام نيوليبرالي

سرمايه داري يك پديدة دروني شده مي داند و از اين رو خواهان مداخلة دولت درامور اقتصادي است، با 

در قرن نوزده مطرح ، همان طوريكه آدام سميت "دستان نا مريي بازار"اين داعيه پا به ميدان گذاشت كه 

به همين . وجود ندارد "بيرون"كرد، تعيين كنندة روابط در بازار است و هيچگونه نيازي به تنظيم بازار از

اند و هر گونه مداخله را از سوي دولت در امور  "دولت حداقل"دليل نيوليبرال ها از نظرسياسي هوادار 
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ر امريكا و ماركريت تيجر در انگلستان هواداراني در دورة حاكميت ريگان د. اقتصادي نادرست مي دانند

اوج به . نيوليبراليزم درعرصة سياست عملي ، كه در واقع شاگردان مكتب شيگاكو اند، دست باال گرفتند

ميالدي بود كه به  1990در سال   "بلوك شرق"واقعيت پيوستن اين ايديولوژي پس از فروپاشي كامل 

ح اقتصادي كه به كمك بانك جهاني مي بايستي، در وهلة نخست، شهرت دارد؛ طر "اجماع واشنگتن"

وقاحت اين نظريه . ريفورم در امريكاي التين پديد مي آورد و سپس گويا بايد جهان را دگرگون مي كرد

در اين نكته نهفته است كه آشكارا ادعا مي كند كه با ثروتمند شدن هر چه بيشتر ثروتمندان، افراد بينوا و 

اين نظريه با گذشت دو دهه به سطح يك دگم ارتقا يافت كه . يل توليد نيز به رفاه خواهند رسيدفاقد و سا

اينك بحران سرماية  مالي نقاب از چهرة آن بر مي دارد و بما نشان مي دهد كه دولت شهروندي نه تنها 

ر شرايط بحراني نيست كه شرايط توليد سرمايه داري را ايجاد و حفظ مي كند، بل، د "دولت تماشاگر "

و دقيقا همين انارشي . فاعل اقتصاد نيز است؛ و بدون ياري دولت، نظام سرمايه داري سخت شكننده است

را مي سازد، سبب شده است كه نظريه پرداز   آن "طبعيت"، كه در نظم سرمايه داري دروني شده است و 

نخست جنبه هاي  "سرمايه داري كاوبايي"ان ، فوكوياما، را وادارد تا در مقاله اش زير عنو "پايان تاريخ"

مثبت ريگانيزم را بر شمارد و در پايان از سرمايه داري لجام گسيخته سخن راند و با سفارش و اندرز هاي 

، كه همانا دولت و نهاد هاي فرا ملي باشد، "بيرون"اخالقي خواستار كنترول و تنظيم بازار سرماية مالي از 

نظام سرمايه داري، كه بيشتر افراد را مقصر پيدايش بحران در نظام سرمايه داري  اين شيوة نقد بر. iگردد

مي داند و نه روابط را، از ياد مي برد كه شيوة توليد سرمايه داري در كليت خويش، چه در حوزة مالي و 

به اين هدف، يا مولد، بر پاية تمركز و دستيابي به حد اكثر سود استوار است و در اين زمينه بخاطر رسيدن 

كه اضافه توليد در  با دقت تمام در يافته است، همانطوري "سرمايه "كه ماركس در جلد دوم و سوم چنان

عرصة سرماية مولد مي تواند سبب بحران شود،  بورس بازي مرز ناشناس در شكل سرماية صوري در 

دين در باب بحران در نظام شناخت اين اصل بنيا. حوزة سرماية مالي نيز مي تواند بحران آفرين باشد

سرمايه داري پاره يي از روزنامه هاي به اصطالح غير وابسته يي غربي را به ياد كارل ماركس انداخت و 

با نشخوار كردن نظريه هاي وي در پيوند با بحران در نظام سرمايه داري ، آنهم به شكل نيمبند و مسخ 

رد، يعني ماركس، ميكانيزم هاي كاركرد اقتصاد سرمايه شده، براي هزارمين بار تكرار مي كنند كه اين م

داري و بحران هاي دروني شده دوره يي در اين نظام را درست بررسي كرده است، ولي دردا و دريغا كه 

و ديكتاتوري انجاميد  "اقتصاد كوماندوي"نتايج عملي نظريه هاي وي در زمينة بيرون رفت از اين نظام به 

است كه آخرين بقاياي آن با فروپاشي  "سوسياليزم موجود"د شكست خورده يي كه منظور آنان اقتصا

iديوار برلين روبيده شد i . ماركس است و  "روح"آنچه كه در اينگونه تبصره ها غايب است، همانا

چسپيدن به ريش وي بيانگر فرافكني هاي بخشي از نظريه پردازان است كه بيشتر لو دهنده ترس آنها از 

  .در جهان كامال فروكش كرده است "جنبش چپ"است؛ وآنهم در شرايطي كه اين متفكر 
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هرچند كه سوسياليزم به اصطالح موجود در قرن بيستم چيزي نداشت كه مي بايستي از دستĤورد هاي آن 

به دفاع برخاست، ولي اين راهم بايد گفت كه شكست اين نظام در جنگ سرد دال بر حقانيت نظام 

  .پيروزي ها و شكست ها نمي توانند حقانيت بك پديده را ثابت ويا نفي كنند .سرمايه داري نيست
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واما، يك نكته را نمي توان از ديده پنهان كرد كه دولت هاي سرمايه داري در اروپا پس از فروپاشي 

بي رحمانه اقدام به آزاد سازي و شخصي سازي نهاد هاي خدماتي و ملكي نمودند كه  "بلوك شرق"

دولت هاي سرمايه داري دست به ريفورم . و نيوليبراليزم بود  "دولت حداقل"روي از نظريه يي همانا پي

دولت "صحي كه در شكل  بسياري از دستĤورد هاي اقتصادي و اجتماعي، بطور نمونه بيمة بيكاري و بيمة

ماديت يافته بود، بردند؛ دستĤورد هايي كه طبقة كارگر در قرن نوزده و اوايل قرن بيستم بخاطر  "رفاه

و اما، تناقض دروني را ببينيد كه در شرايط بحران مالي از مداخله و . دستيابي به آن بايد خون مي ريخت

يكباره در مطبوعات زنده شد و  "شبح ماركس"و تنظيم بازار بورس از سوي دولت سخن در ميان است 

، "سگ مرده"در بسياري از تبصره ها با ماركس همچون . در المان باز تكثير مي شود "سرمايه"سه جلد 

استعاره يي كه ماركس بخاطر شيوه برخورد با هگل از سوي مخالفين او بكار برد، رفتار مي شود و براي 

iه، به شمول يورگن هابرماسهزارمين بار و با لحن خسته كنند i i كهكشان "، تكرار مي كنند كه فرار از

  .امكان پذير نيست  "سرمايه داري

. در اين گونه تبصره ها و گزافه گويي ها نفي هر گونه بديل در برابر نظام سرمايه داري كامال آشكار است

طبق آخرين . ته عمل مي كنندو آنهم در هنگامي كه سرمايه داري و نيوليبراليزم لگام گسيخته تر از گذش

فيصد انرژي جهاني را به  58فيصد توليدات جهاني و  86ميليون انسان  در غرب ، بيشتر از  900آمار 

در مقايسه با اين آمار فقيرترين . فيصد در آمد جهاني را در اختيار دارند 79مصرف مي رسانند؛ و 

ه سه فيصد توليدات جهاني را يشارعيك اه دو ميليارد، فقط يشارعباشندگان روي زمين، يعني يك ا

i.مصرف مي كنند و چهار فيصد انرژي را در دست دارند v  تغيير منفي روزافزون اقليم يكي از

اين آمار را آوردم تا . موضوعاتي مهم ديگر است كه دولت ها را در قرن بيست و يكم به چالش مي طلبد

شرايط عادي شمرده مي شود، براي انسانهاي  آنچه كه در روابط سرمايه داري. عمق بحران روشن شود

شرايط استثنايي است؛ شرايط استثنايي كه به آن خو كرده اند  "دوزخياني روي زمين "فاقد وسايل توليد و

و هربار كه از وضع موجود به خشم مي . آن واقف نيستند "استثنايي بودن"خصيصة  و به همين دليل به

و حاشيه  "خارجي ها"حلقوم افراد ضعيف تر از خود، در اروپا مثال آيند، زهر خشم و نفرت خود را در 

  .نشينان در جامعه، مي ريزند
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 "شبح ماركس"باري، چنين مي نمايد كه در غيابت جنبش هاي كارگري نيز در شرايط بحران اقتصادي 

بخوبي در يافته  دست از گريبان نظام سرمايه داري بر نمي دارد، زيرا كه او نبض اقتصاد سرمايه داري را

است و به همين دليل يكي از مطرح ترين متفكر در قرن بيست و يكم خواهد بود، ولو كه بارها اعالم 

و اما نبايد خوشبينانه پنداشت كه بحران هاي اقتصادي در سيستم سرمايه داري . مرگ وي را نموده اند

تاريخ معاصر آلمان در قرن بيستم به كه  بر عكس، آنطوري. موجب تغييرات كيفي و يا انقالب خواهد شد

راست "تواند زمينه را براي به قدرت رسيدن  آموزاند، بحران اقتصادي در دنياي سرمايه داري مي ما مي

بحران هاي اقتصادي نمي توانند آگاهي آفرين باشند و موجب تغييرات . و فاشيست ها مهيا كند "ها

  .بنيادي در جامعه شوند

س مي شود بايد گفت كه او به ثروت انتزاعي و انباشت نيرو هاي مولده در جامعة آنچه مربوط به  مارك

سرمايه داري براي نخستين بار در تاريخ اين امكان را مي ديد كه انسان از آن به نفع بهبود شرايط زندگي 

ر روابط و دقيقا به همين دليل انقالب را د. استفاده ورزد تا تاريخ براي هميشه به شكل معقول در آيد

سرمايه داري امر اجتناب ناپذير مي داند تا وسايل توليد از انحصار سرمايه بيرون آيد و به سود همگان در 

را  "ماقبل تاريخ"به سخن ديگر، براي ماركس انفالب وسيله يي بود تا بشر مرحلة . جامعه بكار برده شود

ها هنگامي آغاز  ه او تاريخ واقعي انسانگردد، زيراكه از ديدگا "مرحلة تاريخ"پشت سر گذارد و وارد 

و  "خرد"رابطة ديالكتيكي . ها آگاهانه بر زندگي مادي و معنوي خويش تصميم گيرند مي شود كه انسان

و اما، نظرية انقالب ماركس تا حدي زياد با پيش . از ديدگاه ماركس در همين نكته نهفته است "انقالب"

ده است كه كارگران و افراد وابسته به مزد را فاعل تاريخ مي داند و نگري خوشبينانه در تاريخ پيوند خور

اين كه آيا طبقة وابسته به مزد به اين امر . داري به آنها واگذار مي شود امر دگرگوني را در روابط سر مايه

ريزي زندگي  واقف خواهد شد كه او در واقع فاعل تاريخ است و در پيوند با اين آگاهي تصميم به پي

باقي ماند،  "شايعه"نگري و يك  داري گيرد، شايد همواره به مثابة يك پيش ديد فراسوي روابط سرمايهج

از اينرو بايد گفت كه پافشاري . نگري در تاريخ مستتر است مفهوم پيش "فاعل تاريخ"چونكه در مفهوم 

رحلة تاريحي يك دگم روي و قوع انقالب به قصد پايان بخشيدن به نظام سرمايه داري و گذار از اين م

ولي ابدي دانستن شيوة زندگي در روابط سرمايه داري نيز يك دگم است، زيراكه انباشت نيرو . است

گر زمين  را هم ماركس مي دانست، در پايان اين روند ويران هاي مولده به شكل تخريب كنندة آن،و اين

  .سوخته بر جا خواهد گذاشت

ال توليد در تاريخ بي نهايت جوان است و رشد سرسام آور آن هرروز سرمايه داري در مقايسه با ديگراشك

سخت سطحي نگرانه خواهد بود اگر بگوييم كه اين شيوة زندگي غايت و . دنيا را كوچك تر مي كند

گونه هدفي نهفته نيست و اين انسان است كه با فرافكني و پس  در تاريخ هيچ. هدف تاريخ بوده است
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به بيان ديگر، تاريخ هيچگونه غايتي را نمي شناسد و هرگز فاعل . و هدف مي بخشدفرافكني به آن مفهوم 

تاريخ پر از امكانات است و اين كه تا چه . غايت گرايي در فلسفة تاريخ يك افسانه است و بس. نيست

مكان را و ما نبايد با توسل به ايديولوژي راه ا. حد مي توان از اين امكانات سود برد، منوط به انسان است

با اين . پيشگويي و پيش نگري در تاريخ جرات نه ،بل، يك گستاخي محض است. براي هميشه ببنديم

به اين لگام گسيختگي كه سر مايه داري به پيش ميرود پايان پذير : همه يك چيز را به يقين مي توان گفت

ز مدت كره زمين را به يك چرا؟ چونكه بحران اقليمي و استثمار بي رحمانة منابع طبيعي در درا. است

و يك راه  "پايان تاريخ"نيز به نوع خود  "گري خود ويران "گونه  و اين. زار كامل مبدل خواهد كرد شوره

   .امكا ن در تاريخ معاصر سرمايه داري مي تواند باشد

 

                                                 
iVgl. Francis Fukuyama, Cowboy- Kapitalismus, in: Cicereo, 11.2008   
ii Vgl. Gero von Randow, ABC des Kapitalismus. „Das Kapital“ von Karl Marx aus dem Jahr 1867 hilft, die 

Lage besser zu verstehen. Bloß eine Lösung hält es nicht bereit, in: Die Zeit, 16.10.2008 
iii  Vgl. Interview mit Jürgen Habermas, Nach dem Bankrott, in: Die Zeit, 06.11.2008  
iv Zitiert nach: Ulrich Beck, Ungleichheit ohne Grenzen, in: Die Zeit, 09.10.2008 


