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 Economic اقتصادی

  

 قراگوزلو محمد

  ٢٠١١ می ٢٨

 

 مکان دفن نئوليبراليسم يابیامکان

  تبعات سقوط 

٩ 

  زرافشان عزيز م ناصرپيش کش دوست بسيار نازنين

 

  آمد در

اگر اصرار دوستان گران مايه ام نبود و اگر  حد مورد انتظار طول و قد کشيد و به راستیاين سلسله مقاالت بيش از 

دوست تر می . مناسب موجود بود، ھرگز تا اين جا استمرار نمی يافتۀ انداز مقاالت متناسب فارسی در اين زمينه به

نقدھای راديکال  و يا از طريق. دبخشی از اين کار و بار اصرار و استمرار را ديگران به دوش می کشيدن داشتم ؛

چندان جدی و افغانستان ايران  از قرار، مباحث سخت تئوريک در ميان چپ .اين مجموعه را غنی می ساختند

 نقد و تبيين اقتصاد سياسی سرمايه  ویاز قرار چپ فراموش کرده که در ھر حال اولويت نخست. انگاشته نمی شود

پيش نئوليبراليسم ھارترين شکل ايدئولوژی سرمايه ۀ سه دھ رده است که ازو از قرار چپ فراموش ک. داری است

بی پايه  با اين ھمه نقد نئوليبراليسم در ميان چپ ايران چندان ھم . کارگر نمايندگی کرده استۀداری را عليه طبق

باال وقتی که آب سر " ۀ مقال .است گمان می زنم رفيق نازنين ما ناصر زرافشان از پيشگامان اين نقد مبرم. نيست

است که با قوت و قدرت کم مانندی از خجالت حضرت عباس ميالنی  ی از نئوليبراليسم وطنیانقد پر مايه " می رود

  .در آمده است

دنبال يک   اکنون به– او که وکالت را با شرافت و انسانيت پيوند زده است –داشتنی ؛ ناصر گرامی   ناصر دوست

تندر ايستاده است و ھم چنان جھان ما را  ش در برابراما جان درخشان. ن استگی تر شکستراننده گی در بستۀ سانح

  .تا باد چنين بادا. روشن می کند

  .خيزم به احترام او بر می. مجموعه مقاالت با تواضع تمام به ناصر تقديم می شود اين
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  امکان فروپاشی. الف

اعتماد به  بی-مردم  داری زمانی رخ خواھد داد کهبزرگ سرمايهھای آمد سقوط نئوليبراليسم برای دولتپی بدترين

اگر چنين . ھا مراجعه کنندخود به بانک ھای برای دريافت سپرده-سسات مالی ورشکسته ؤھای دولت به مکمک

 ھایھای فاقد پول الزم تجمع و اعتراض کنند، دولتبرابر بانک صورتی از ماجرا شکل ببندد، يعنی اگر مردم در

 ۀليس را روانور پبگی خود به طور طبيعی نيروھای سرکو حمايت از شرکای بانکۀادام داری به منظورسرمايه

سسات مالی و تسری آشوب ؤم ھای خيابانی و تخريبميدان خواھند کرد و در نتيجه احتمال تبديل بحران به درگيری

ھای داری برای دولترمايه مختلف نظام سارکان ھا تزلزل دراکز اقتصادی و سياسی و به تبع آنبه ساير مر

ھا در مواجھه با افکار عمومی  اين دولتۀترين دغدغھمين سبب نيز مھم به. ناک خواھد بودی بسيار ھولئبورژوا

ھای مردم، زخم در واقع طرح نجات مالی نه برای ترميم. ان بوده استيشھاو تضمين سپرده" اعتماد مردمۀاعاد"

ھا بستن تمام درھای سياست کلی دولت در چنين مواردی.  مالی صورت گرفته استمؤسساتای که به قصد احيبل

 برای امريکادرک اين نکته که دولت . ھای مردم خواھد بودسپرده کردن (freeze) بازار بورس، مسدود و منجمد

 بحرانی يد عمقؤد است، ميازمن ميليارد دالری ن٧٠٠مک برابر کالی به رقمی بالغ بر ده م گريز از وضع بحران

 انگلستان نيز برای تضمين سپرده که دولتچنان. داری تحميل کرده استست که اقتصاد کازينو به جوامع سرمايها

  .خود محتاج است  سال توليد ناخالص ملی٤٥کم به مبلغی معادل ھايش دست

د بود که دولت چين به عنوان دولتی اين خواھ امريکا تراژيک بحران برای دولت ۀترين جنباز سوی ديگر، مخرب

 که گفته شده بالغ بر يک ھزار تريليون –ھای خود دارد، برای وصول طلب  را در اختيارامريکا ۀترين سپردکه بيش

 همتحد اياالت  دولت– که احتمال آن البته نزديک به صفر است –در چنين صورتی . وارد عمل شود – دالر است

 کاسته امريکاسياسی، نظامی  یئگراجانبه يک ی که ھم اينک از شر يکی از داليل. ھد شدمثل برف بھاری ذوب خوا

 اروپا تقسيم کرده ۀجمله روسيه، چين ،ھند، و اتحادي را در ميان ساير کشورھای مدعی ازو ھژمونی اين دولت 

  . نھفته استروند در ھمين - گفت  که متعاقباً خواھيم چنان-است

مک  گذشته تحقيقاً ھيچ کۀسازی دولت به قدرت رسيده و طی سه دھکوچک  نئوليبراليسم با شعارجاست کهجالب اين

رز طنئوليبرال به  ھایبا اين ھمه، دولت. گی مردم انجام نداده استبرای اعتالی استاندارد زند مالی مفيدی

ونيم  ، به موازات کاھش يکحاکميت خود جورج بوش در طول پنج سال اولِ  دولت. اندناکی پرخرج بودهوحشت

 بھداشت کودکان را ۀبرای بيم  ھفت ميليارد دالری مصوب کنگرهۀبودج ،امريکاتريليون دالر از ماليات بورژوازی 

جانسون،  دولت بوش، بعد از ليندن (CATO)  دست راستی کاتوۀمؤسس اساس تحقيقات هب. حذف کرد رد و به کلی

ھای دولت رياست جمھوری بوش ھزينه  اولۀدر دور.  تحميل کرده استامريکا مردم ر مالی را بۀترين ھزينبيش

در ھمين دوره سھم . افزايش يافت)  درصد٣٣(تريليون دالر  ٢.٤٨ به ١.٨٦کلينتون از  بيل ۀ نسبت به دورامريکا

اين است ). org.cato.www( درصد رسيد٢٣ درصد به ٥.١٨توليد ناخالص داخلی از   دولت فدرال ازۀبودج

 ھایونيم تريليون دالری از بورژوازی در مقابل حذف يارانهحمايت يک. نئوليبرال سازی دولتمفھوم کوچک

 حد امريکاداران سرمايه ھا ميانگين ثروت در بين اساس ھمين سياستهب! بھداشت کودکان و ساير خدمات عمومی

در صورتی که شمار تمام کسانی که از اين .  درصد افزايش يافته است٦٠ بيش از١٩٩٥ تا ١٩٧٥ھای فاصل سال

 درصد ٧٠ درصد افراد ٢٠در فرانسه تنھا . تر است ھم کمامريکا شوند حتا از يک درصد مردممند میثروت بھره

  درصد ثروت٦توانند از نسه فقط می درصد مردم فقير فرا٢٠در شرايطی که . اختيار دارند ثروت ملی کشور را در
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جمع دويست کارتل و تراست   ازالمان، ژاپن، فرانسه، انگليس و امريکاپنج غول اقتصادی يعنی . گيرند ملی بھره

 منابع ۀھای رسمی سازمان ملل انداز گزارشۀبرپاي .اندھا را زير يوغ خود گرفتهبزرگ جھان صدوھفتاد تای آن

 .اعضای اليگارشی قماربازان جھانی مساوی منابع مالی دو و نيم ميليارد انسان است فر از ن٣٥٨گی مالی و نقدين

  )٥٧٣- ٥٧٤: ، صص١٣٨٧محمد قراگوزلو، (

داری را در اختيار داشته و نزديک به ناخالص جھان سرمايه  درصد توليد٢٨ حدود امريکا دولت ٢٠٠٨در سال 

-ھای بیبخش عظيم دالرھای در گردش شبيه چک. ر بوده استدنيا نيز به صورت دال ھای ارزی درصد سپرده٦٨

که در ) قرار دارد ... ھا وی ئھا، کرهھا، سنگاپوریی که در اختيار چينیئھاھمان سھام يا سپرده(ھستند  محلی

. کنندی را نابود مامريکادھند و دست می ھا برای تبديل، به سرعت ارزش خود را ازصورت شتاب صاحبان آن

ينه ئ ھرآ–ست داری جھانترين قطب سرمايهمستقيم آن فروپاشی بزرگ  که مفھوم–ی احتمال ضعيف چنين واقعها

  .بخشدنمی ترين آبرو و اعتباری به اقتصاد کازينويیکند و کم را منتفی نمیامريکاسياسی  گی اقتصادشکنند

 

  ھاتمرکز بانک. ب

ھای فربه شدن بانک ھای متوسط داده و از سوی ديگر بهی بانکئاسو حکم به حذف نھ مالی از يکۀسرماي بحران

داری نھفته ھای بزرگ در ذات نظام سرمايهسرمايه ھای کوچک توسطبلعيده شدن سرمايه. پيکر انجاميده استغول

. گی کردندھا بانک بزرگ اعالم ورشکست، ده٢٠٠٨نئوليبرالی در اواسط سال  گيری بحرانبه محض اوج. است

چندان فراوان و محل  – !! ھا چپۀ به دليل امکان سوءاستفاد-اطالعاتی که در اين مورد منتشر شده است  اگرچه

توان گفت اخبار اعالم شده از سوی فدرال رزرو می ھا وھای رسانهاعتماد نبوده است، اما ھمين قدر به استناد نوشته

  بانک رسماً اعالم٢٢ – هھای اياالت متحديباً نيمی از بانک يعنی تقر- بحران  ی گرفتارئامريکا بانک ١٧١که از 

 ٢٠٠٧کرد که در سال   ميليارد دالری را مطرح٧٠٠ در حالی طرح نجات امريکادولت . گی مطلق کردندورشکست

بينی شده است پيش. دالر کسری بودجه داشت  ميليارد٢٣٧ نزديک به ٢٠٠٨ ميليارد دالر و در اکتبر ٤٥٥بالغ بر 

  .تريليون دالر خواھد رسيد  به يک٢٠٠٩ اين کسر بودجه در سال رقم

فر  ن٤٣١٩٨ شعبه و ٢٢٣٩با  - (Washington Mutual) ھای بزرگ ورشکسته واشنگتن موچواليکی از بانک

مدعی شد که به  (JP.Morgan) مورگانپیبانک عظيم جی (WM) اين بانک گیبه محض ورشکست.  بود-کارمند 

 ٧٨/١مورگان پیجی بانک. را در خود بلعيده استی از سھام اين بانک، کل آناداشتن بخش عمده دليل در اختيار

 اين بانک موفق . فعال برخوردار استۀشعب ٣١٥٧ ميليارد سپرده در اختيار دارد و از ٩/٧٢٢ی و ئتريليون دارا

مبر  سپت٢٦گاردين در تاريخ . کندبضه  ميليون دالر ق٩/١ناچيز  را با قيمت WM ی از بانکاھای عمدهشد بخش

 نيز) ٢٠٠٨سپتمبر ١٥(تر از دو ھفته قبل کم. نام برد" قيمت آتش"زير قيمت تحت عنوان  ۀ از اين معامل٢٠٠٨

روزھای علنی شدن  در نخستين. را بلعيده بود (Merril Lynch) مريل لينچ (Bank Of America) امريکابانک 

 (Bear Stearns) گذاری بيراسترنزسرمايه ھا بانکالم رسمی ترکيدن حبابو اع) ٢٠٠٨ چ مار١٦(بحران مالی 

 ١٩٩٨ست که در سال اين رقم که ده برابر مبلغی. اعتبارات ناتوان ماند  ميليارد دالر مربوط به١٣٤٠٠از پرداخت

 بانک گی کشانده بود، ورشکستۀرا به آستان (Long Term Capital Management) ام.سی.تی.ال بانک

 از چمورگان در ھمان ماه مار .پی. گذاری جیسرمايه مدير بانک. گذاری مزبور را به کلی نابود کردسرمايه

داری نيز رخ ی در ژاپن و ساير کشورھای سرمايهئتمرکزگرا اين. ماجرای بلعيده شدن بانک بيراسترنز سخن گفت

  .داده است
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بردارند،   بازار خيزۀداران کالن برای قبضامی که سرمايهداری، ھنگباشيم در ھر بحران سرمايه به ياد داشته

 .اندازند رقابت بيرون میۀگردون داران کوچک را ازدھند و به تبع آن سرمايهنرخ سود را کاھش می بالفاصله

 

  کارسازی و تقليل دستمزد کارگرانبی .پ

اين امر از . گسترده قابل تعريف استھای کارسازی بیۀداری در قضيسرمايه ھای شاخص بحرانيکی از ويژگی

واقعی  بندد و از سوی ديگر ھر بحرانی سبب کاھش صنعتی صورت میۀخاطر سقوط سودآوری سرماي سو بهيک

در نھايت بنياد رونق ھر شکلی از نظام   که- کار الزم با کاراضافی را ۀ ويژۀشود تا رابطمی در توليد و کار زنده

  .سازد مجدداً برقرار -ست داریتوليد سرمايه

ھای حاکميت  مالی طی سالمؤسسات کارسازی در صنايع ومل ديگر اين است که به گواھی انبوه بیأ قابل تۀنکت

 اين تحليل درخشان مارکس به اثبات رسيده است، که –تاکنون  ٢٠٠٥ و به ويژه از سال –ايدئولوژی نئوليبراليسم 

-زحمت جا که بهتا آن. پذير نيستمھار بحران امکان) ھای نئوليبرالدولتکرد روی(پولی  از طريق رفرم در سيستم

  بیۀ در حوز- توليد ۀيفروپاشی شيو به مثابه–داری  فوری بحران سرمايهۀرين نتيجتناکتشود وحشکشان مربوط می

 عوارض بحران .ر فرودستان رخ نموده استشتفقر و فالکت بي کارسازی، تقليل دستمزدھای کارگران و در نتيجه

  . سوم نيز از اين چارچوب بيرون نيستۀنخست ھزار ۀداری در پايان دھسرمايه

ۀ  به مکانيسم فروپاشی شيو-داری يکی از داليل ساختاری بحران عمومی سرمايه  به عنوان-در مبحث اضافه توليد 

يی ُمقام طرح مولفه نه در. شاره کرديم ا- کاری است  که مفھومی متباين با بی–کارسازی به تبع آن وقوع بی توليد و

کنم که در قالب بررسی تئوری مارکسی می کيدأکه به منظور تعريض و فھم عمومی عمق بحران تتکميلی بل

 ۀ متغير در برابر سرمايۀاز يک جھت و کاھش نسبی متزايد سرماي  ثابتۀبحران، رشد بارآوری کار و نمو سرماي

 ھای واقعی بحرانست که به جنبهپذيری درکروند گرايش نزولی نرخ سود در نتيجه ثابت از جھت ديگر و

ساختاری گردش  توان موانعاست که میدر چارچوب ھمين تئوری . بخشدنئوليبراليسم نيز شناخت مشخص می

  : اساسی نام بردمشکالت داری را به وضوح معين کرد و به طور مشخص از اين سرمايهۀپيشرفت

  .زنده يی برای کار حد ارزش مبادلهۀمنزلکار الزم به  -

  . حد کاراضافی و رشد نيروھای توليدیۀارزش اضافی به منزل -

  . حد توليدۀمنزل پول به -

  .مبادله  ارزشۀھای مصرف بر پايھای توليد ارزشمحدوديت -

شوند و تر وارد عمل میستردهتر و گپيچيده ھاتر باشد، اين مکانيسمداری پيشرفتهقدر سرمايه معلوم است که ھر چه

ست که بحران اضافه توليد، در چنين روندی. دھندتری نشان میصورت عميق آثار خود را بر روند کار ـ سرمايه به

داری، حکم سرمايه نزولی نرخ سود، به طور طبيعی و برای نجات ھا گرايشسرمايه و به تبع آن سقوط سودآوری

ھای بحران نئوليبرالی آشکار بروز علنی دامنه  حتا پيش ازروندشکل عينی اين . ندکھا را صادر میکارسازیبی

 .ھا آشکار کردکارسازی بیۀداری را در حوزی سرمايهئتری از رسوابيش شده بود و عريانی بحران فقط ابعاد

بنا . منتشر کرد امريکا تايم گزارشی از جريان غرق شدن صنايع خودروسازی ۀ، نشري٢٠٠٨مبر دس ١٥ در تاريخ

. م گسسته استکرايسلر و فورد را از ھ گی پيکر تنومند جنرال موتورز،ناک ورشکست اين گزارش شوک شگفتبر

خواھان سنا رد شد و با تقاضای اين صنايع از سوی جمھوری  ميليارد دالری مديران٣٤مک که درخواست کزمانی

 ٣٨مبر با  دوم دسۀ نيامد، ارزش سھام جنرال موتورز در ھفتدالری نيز موافقت به عمل  ميليارد١٤ ۀيافتتقليل
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 دالر ٩٠/٢به   درصد کاھش١٥ دالر تنزل کرد و ھمان زمان ھر سھم شرکت فورد نيز با ٥٤/٢درصد کاھش به 

 مالی مؤسساتداری، به سرعت از مرز سرمايه گی جھانی نئوليبراليسم با توجه به پيوستعوارض بحران. فرو افتاد

که در ماه چنان.  را نيز گرفتداری پيشرفتهساير کشورھای سرمايه گذشت و گريبان مراکز خودروسازی هورشکست

 تمام تبعات.  درصد سقوط کرد٨/٧ و ٥/٩ به ترتيب المانسھام رنوی فرانسه و دايملر  ارزش) ٢٠٠٨(مبر دس

که چنان. آوار شده است کشانمتگی کارگران و زحھا به طور مستقيم بر زندگیھا و ورشکستمخرب اين سقوط

مبر  خود در ماه دسۀ کارخان٢٠تعطيلی  و جھان ازامريکاجنرال موتورز به عنوان غول صنعت خودروسازی 

از ماه نومبر .  درصد کاھش داشت٢٢ماه ھمان سال بيش از  ١١ميزان فروش اين شرکت در . خبر داد) ٢٠٠٨(

 رکود توليد و افول ۀ نيز کشيده شد و در نتيج٢٠٠٩ سقوط به سال ھای ايندامنه  . درصد رسيد٤١اين کاھش به 

 سايت ۀنوشت به. کارسازی مواجه شدندری با کاھش دستمزدھا و بیشتخريد و مصرف عمومی کارگران بي شديد

 در –اند وابسته امريکاجنرال موتورز   که به صنايع فورد و–ھای ولوو و ساب سوئد خبری فاينشنال تايمز شرکت

به گزارش . اندی از دستمزد کارگران خود کاستهارز گستردهطبه   ميليارد دالری،٥/٣مالی  مکانتظار دريافت ک

ی ب ۀو اين امر به معنای وقوع يک فاجع" ی ديترويت به سرآمده استئدوران رويا" )٢٠٠٨ دسمبر ١٥(تايم 

- استخدام شده٢٠٠٠از سال  گرانی که بعد کارۀ ولوو به ھمۀکارخان. کارسازی در جھان خودروسازی خواھد بود

درخواست اضافه دستمزد پرستاران سوئدی روی يخ   .اند، راه تسويه حساب و خروج اضطراری را نشان داده است

 .اندآورده به دليل ناکافی بودن حقوق خود به کارھای ديگر روی بحران مالی ماسيده است و بعضی از زنان

روند  . درصد کم شد١/١ درصد افزايش يافت و از کل توليد صنعتی ١/٦ به امريکار کاری دبی ست نرخگادر ماه 

کارسازی کم به بیرويترز دست رو به به تزايد رکود اقتصادی در ماه نومبر نيز به شدت ادامه داشت و به گزارش

- بیامريکاگذشته در  سال ٢٥درصد رسيد که ظرف  ٨/٦ کاری بهدر ھمين ماه نرخ بی. ھزار کارگر انجاميد ٥٣٣

 ميليون ٥/١ی از مرز ئامريکاگان کارشد رقم بی٢٠٠٨ھا گفته شده در سال تخمين ترينبينانهدر خوش. سابقه بود

به " اندتی.تی ای" شرکت تلفنی. کندکارسازی در مراکِز بانکی و خدماتی نيز بيداد میبی. نيز گذشته است نفر

 طی – مستقر در کارولينای شمالی –لينچ  بانک مريل. م عدم نياز کرده استھزار نفر از کارمندان خود اعال١٢

  .خبر داده است) ٢٠١١تا سال ( سال آينده ٣در   ھزار شغل٣٥ تا ٣٠اش از حذف بندی مالیجمع

کارسازی، کاھش ر بیشتکيد بر خطر بيأدر ماه اکتبر، ضمن ت) المللی کاربين مدير کل سازمان(خوان سوماويا 

 ٢٠قريب به  ٢٠٠٩ھمزمان افزايش روند استرداد کارگران مھاجر، يادآور شده است که تا پايان سال  زد ودستم

کارگران مھاجر را بيش از صدميليون دانسته و  وی تعداد. کار خواھند شدميليون کارگر بر اثر بحران نئوليبرالی بی

  .خطرناک خوانده است گی آنان را بسيارشرايط کار و زند

 وضع ٢٠٠٨براثر بحران، در سال . ھاستکارسازیبی ترين بخش تراژدیيت متزلزل زنان کارگر تلخموقع

 ی ازای که بھرهاکار شدهآن بخش از زنان بی. ھاداکی روبه تزايد نلنرز ھوطبه  کشی از زنان کارگراستثمار و بھره

ھای تلفنی ھا و اتاقککافه. شدند د سکس روانه سوداگرانه به سوی بازارھای پرسوۀجوانی و زيبايی داشتند، به شيو

بخش . کار تبديل گرديده استمين معاش زنان بیأبرای ت یا به مکان تازه-  جنسی تعبيه شده  که برای ارضای–

 اکثر اين فروشندگان جديد و جوان. ندابه استخدام بازار پررونق موادمخدر درآمده کار شده،ديگری از کارگران بی

  .اندتماس با مواد افيونی به منجالب اعتياد افتادهبر اثر 

  :حاکميت نازيسم را چنين سروده بود برشت در شعری وصف
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   گذاريممی راستی را که به دورانی سخت ظلمانی عمر«

.... 

  خنددکه میآن .....

  ک رالناھنوز خبر ھو

  نشنيده است

  !دورانی چه

  که سخن از درختان گفتن

  کم و بيش

  .)٤٧١، ص ١٣٨٢ احمد شاملو،(» ... جنايتی است

-افزون فرودستان و بیگی روزفالکت و گرسن سو به سبب فقر وما از يک" دوران سخت ظلمانی"چنين جنايتی در 

ھا و ت کريه دستمزدھای کالن مديران ارشد بانکأديگر در ھي کارسازی کارگران صورت بسته است و از سوی

که مدعی بودند  – FAO ھای دروغين سراندر روزگاری که خالف وعده. استيافته  ھای ورشکسته جلوهکارخانه

به يک ميليارد  گی جان نزديک مرگ ناشی از گرسن–نخواھد ماند ی در جھان باقی اھيچ فرد گرسنه ٢٠٠٥ تا سال

راه افتاده گی با ھدف يک مشت برنج به گرسن ھایدر سراسر جھان از ھاييتی تا مصر جنبش. کندانسان را تھديد می

گی فرودستان جا که به زند تا آن–پذير اندام برای تأمين يک لقمه نان انتقال ھایو ساير بخش فروش کليه. است

ھا و ی مديران بانکئدنيا در چنين. داران تبديل شده است به تجارتی رايج و کثيف در دنيای سرمايه–شود می مربوط

اند حتا يک سنت از حاضر نشده) مردم ماليات(ھای دولتی مک ورشکسته، ضمن سوءاستفاده از کمؤسسات

ول ھفت سال قبل از در ط Lehman Brothers مدير کل بانکِ  برای نمونه. دستمزدھای کالن خود کوتاه بيايند

ديگر . فت کرده است ميليون دالر حقوق و دستمزد دريا٤٨٠مبلغ ) ٢٠٠٨تا  ٢٠٠١ از سال(گی اعالم ورشکست

 ۀبه نوشت. بودند گيری کردهت مديره کنارهأ ميليون دالر از جمع ھي٢٠ مالی با دريافت ۀمؤسسھمين  مديران

 ميليارد پوند ٥/٥بالفاصله بعد از دريافت " بیاستی لويدز"مدير عامل بانک ) ٢٠٠٨ اکتبر ٢١( گاردين ۀروزنام

 به مديران و کارکنان خود -ی از سوی دولت ئ اھدا- گان ماليات دھنداز پول )امريکا ميليارد دالر ١٠معادل (

ھمين بانک در سال  مدير عامل. مند خواھند شدھای باال بھرهھای قبل از حقوق و پاداشداد که مانند سال اطيمنان

در سال (الی  بحران مۀ معرکۀو در بحبوح  ميليون دالر حقوق و پاداش برای خود تعيين کرده بود٤/٥٥ مبلغ ٢٠٠٧

  .خود کنار نھاده بود نيز کم و بيش ھمان مبلغ را برای) ٢٠٠٨

داری مال چه در اقتصاد سرمايهآن"مارکس باور آورد که  توان به اين نظرست که می چنين واقعيات تلخینتيجۀاز 

صاحبان ". ستی خاص اا چيزھا مال يک عدهۀھا مال ھمه است و بقياين بدھی .ستھای عمومیھمه است بدھی

  مالی ازمؤسسات اند، مديراناستثمار نيروی کار ارزان کارگران به ديوار بحران اضافه توليد خورده صنايع با

کش به خاک ھا صدھا ميليون انسان زحمتسياست  اينۀاند و در نتيجگی افتادهبازی به پيسی ورشکستطريق سفته

مين شود و در ھمان أھا بايد از جيب ھمان مردم چپاول شده ت و بانکصنايع اند، اما با اين ھمه خساراتسياه نشسته

ست که به دورانی در چنين. داری بايد مثل گذشته پرداخت گرددمزايای مديران ارشد مراکز سرمايه حال حقوق و

  !"...است جنايتی/ وبيشکم/سخن از درختان گفتن"راستی 
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  جھان  جديد تقسيمۀ و مرحلامريکاافول . ت

ی و تقنينی عراق تصويب شده و روند اشغال ئاجرا  ـ عراق از سوی نھادھایامريکا امنيتی ۀنام وجودی که توافقبا

 را امريکااما شکی نيست که جھان آينده به نحو قابل توجھی غيبت نظامی  ١ استمرار داده است،٢٠١١را تا سال 

ی ئگراجانبهيک  اروپا ازۀند، روسيه و اتحاديھای اقتصادی چين، ھاز يک طرف، ظھور قدرت. بود شاھد خواھد

ھای م مجدد جھان، پارادايمطرف ديگر تقسي  خواھد کاست و مانع از ميليتاريزه شدن جھان خواھد گرديد، ازامريکا

 امريکاآمد سقوط قدرت نظامی  پیۀبينانمنطق واقع. خواھد گشود یئھای کوچک منطقه را به روی قدرتیئتازه

نفوذ  يی برای افزايشھای منطقهکه قدرتدر کوتاه مدت، احتمال اين. جھان آينده نخواھد بود تر شدنمساوی امن

 ۀنئوليبرالی در نخستين دھ در مجموع تاثير بحران. پيرامونی خود مناقشات جديدی ايجاد کنند، قابل تصور است

ھا با محدوديت واقعی يی نئوکانرايشات حاشيهگمان حتا گبی . سوم سيمای ديگری به جھان آينده خواھد بخشيدۀھزار

  .ی نخواھد رسيدئو در نھايت به جاگريبان خواھد شد  مالی و اقتصادی دست به

 چنين ۀ نظامی خود کوتاه نيامد، اما ادامۀاز افزايش بودج بحران نيز ھرگز ھر چند دولت نئوکان بوش در اوج

- باراک اوباما واقع رسد دولتبه نظر می.  محتمل نخواھد بود- امريکا خودکشی اقتصادی سياسی به مثابه - وضعی

-ی پس از کنارهاچنين برنامه. بوش کرده است ھای ميليتاريستی دولت جورجگزين سياستبينی پراگماتيستی را جای

روج  بارز آن خۀ شد و نمون براون در سياست خارجی انگلستان مشاھده گيری تونی بلر و به قدرت رسيدن گوردون

ھنگفت و اتخاذ  به سبب کسر بودجه )ديويد کامرون(نئوکان ھای جديد انگليس . بريتانيا از بصره بود نيروھای ارتش

اين جماعت برای بلر شاخ و شانه می  سھل است. سياست ھای رياضتی نمی توانند در پوست تونی بلر ظاھر شوند

ھای خالِی شانه باال که ظرفيت) دولت سارکوزی(فرانسه ديگر  از سوی .او را در دادگاه جر می دھندۀ کشند و يق

قذافی   به عھده گرفته و در جنگ عليهامريکايی ھای خاورميانهرا در جريان پيشبرد سياست ھاھای انگليسیانداختن

ت، اس بھرهايفای چنين نقشی بی معرکه گير اصلی محور شرارت امپرياليستی شده است نه فقط از توان الزم برای

  .است که خود نيز با بحران اقتصادی مشابھی مواجهبل

 از شر اقدامات نظامی –ثانوی   تا اطالع-آورد بحران در خالص شدن جھان ترين دسترسد مطلوببه نظر می

ديگر گرم ۀ  را برای يک مسابقامريکانمی تواند ارتش  حتا ترور بن الدن تروريست نيز.  تعريف تواند شدامريکا

گيری چيدمان جديدی از تقسيم جھان به دور از اين ادعا به مفھوم شکل. بفرستد جديدیۀ ه ميدان مسابقکند و ب

کرد که عمل ترديدی نيست. ھای متروپل خواھد بودھای اقتصادی دولتمندی توانۀنظامی و تحت سيطر منازعات

بحران نئوليبرالی نظام . گرفته است رت قدرت برتر اقتصادی اين کشور صوۀ ھمواره به پشتوانامريکانظامی دولت 

ھای مرکزی اروپا، ژاپن و چين ھر دانند اگر بانکيان خوب میئامريکا. درونی اين پارادايم را به ھم ريخته است

دقيقاً به ھمين   را در ھم بشکنند وهتوانند دولت اياالت متحدی بگيرند میئامريکا ۀفروش اوراق قرض ينه تصميم بهئآ

ی و چين و روسيه تقسيم ئی اروپاھاميان دولت  در آيندهامريکا سياسی و ھژمونی نظامی ۀکه وزن اتوريتدليل است 

ی مخملی و رنگی ئ قزاقستان و سقوط دولت ھای کودتاگرجستان و بحران  در جريان جنگامريکاانفعال . خواھد شد

  بارزترين استدالل درستی ايندادن مھره ھای گوش به فرمانی ھمچون بن علی و مبارک در کنار از دست

 .مدعاست

ھای ترکيه، ايران، عربستان، نظر دولت  عراق و افغانستان بدون جلبۀبر مبنای ھمين تحليل، تعيين تکليف آيند

 که خود را با مطالبات جديد ترميم و -ظھور نئوطالبانيسم . نخواھد بود پذيريل، ھند، پاکستان و روسيه امکانئاسرا
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 مکش جدی ملی، قومی، نژادی و طبقاتی در عراق، امکان و کش-افغانستان تحميل کرده است  سیبه ساحت سيا

به سود تحوالت   بزرگ راۀ تشکيل خاورميانستراتيژی سلب کرده و امريکاجانبه را از کرد يکھرگونه عمل

  .عجالتا دموکراتيک تغيير داده است

تواند ما را به پذيرش اين فرضيه مجاب کند که بحران ری نيز نمیانگاحتا ساده بينی ومعلوم است که حداکثر خوش

خواھد شد و به يک فروپاشی  داری جھانی تبديل سرمايهۀ وسيع به بحران گستردۀ در حيطامريکاداری سرمايه مالی

حران ايجاد آمد اقتصادی اين بترين پیاين است که کم قدرمسلم. جانبه در سطح کشورھای متروپل خواھد انجاميدھمه

مزد کارگران کارسازی و تقليل دستکشان، بیتر به زحمتفقر و فالکت بيش کن و تحميلخرابيک رکود خانه

 ۀھای شيوو اليه ھا بافتۀ که اين بحران به ھم-بينی نيز نيست  و قابل پيش-به درستی دانسته نيست  .خواھد بود

جوشان اين بحران بيرون خواھد آمد با از ديگ ی کهئامريکائن بود توان مطمداری نفوذ کند، اما میتوليد سرمايه

 در امريکااکنون روشن است که رشد اقتصادی از ھم. خواھد بود ی ريگان و حتا جورج بوش متفاوتامريکا

  .خواھد بود  درصد١ کم تر از ٢٠١١سال

 اپن و شرق آسيا، و مشاور پيشيناقتصاد ژ گر شاخص دانشگاه برکلی، پژوھشۀاستاد بازنشست(چالمرز جانسون 

CIA)  ( ۀی و نقشئگراھای نظامی، دکترين يک جانبهسرسخت سياست  در شمار مخالفان٢٠٠١ سپتمبر ١١که از 

- آمد سقوط والدر تحليلی پيرامون پی) ، صفحات مختلف١٣٨٦چالمرز جانسون، (بوده است" نظام جھانی نو"

 :گفته است  پرداخته و به صراحت١٩٨٩ و درماندگی اقتصادی شوروی امريکاقياس وضع فعلی اقتصاد  استريت به

با اين تفاوت ... رفت قابل قياس است ١٩٨٩رود با آن چيزی که بر شوروی سابق پس از سال  میامريکاچه بر آن«

 رجهدولتی که در پی اين بحران به وجود خواھد آمد، يک قدرت د  خالف شوروی تجزيه نخواھد شد، اماامريکاکه 

 .»داشت دھی به نظام سياسی جھان آينده را نخواھدکه توان، برنامه و حتا ادعای سامان دو اقتصادی خواھد بود

 

  بازگشت به مارکس. ث

 ھایبندیئولوژيک نيز صف نظری و ايدۀ سياست و اقتصاد، در حوزۀبحران در عرص ۀگفتآمدھای پيشبه جز پی

لوح باشد که به دفاع از ساده قدربعيد است در اين ميدان کسی آن. اھد گرفتی شکل خواھای تازهمکشجديد و کش

به گواھی شواھد فراوان . برخيزد) ميلتون فريدمن(شيکاگو  و مکتب) ميسزھايک، فونفون(ھای مکتب وين نظريه

  : مشخص ادامه خواھد يافتۀدو جبھ در موجود نزاع نظری آينده

گر، دولت رفاه و سوسيال دموکرات ھای راه سوم دولت دخالت داری کنترل شده،را ھواداران سرمايه يک جبھه

در ميان اعضای اين جبھه افراد متنوعی از قيبل ژوزف . بازار شکل خواھند داد رویگيدنزی و ھوادران ميانه

ی بازار ئرابنيادگ شمالی و منتقدان قاطع" ھایچپ"ھترودوکس،  "چپ"فکران و پل کروگمن تا روشن استيگليتز

تئوری ھای  .راديکال ھا قرار خواھند گرفت ھای منسوب به گاردين و مانتلی رويو و، طيف)اقتصاد افراطی بازار(

بندی جديد خواھد شد و فرانکفورتی ھا در يک حراج مشترک با امثال   مايکل ھارت آب–نيم بند امثال تونی نگری 

  جمله طيف عمومی سبزھای وطنی اگر از ھول حليم سوسيالسبز ھا و از. خواھند زد ژيژک آتش به مال شان

بازار آزاد سقوط نکنند؛ و  توی ديگ جنگل زرد) چه شود؟(کارگزارانی + توده يی + شارکتی مۀ دموکراسی جبھ

کارگر نشوند ؛ کماکان يک آلترناتيو ۀ منکر طبق از قول سخنگويان راه سبز و جرس و شورای ھماھنگی کذا و کذا

  .ماند ه برای بورژوازی خواھندسر به را



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

- سنديکاھا و شوراھا و اتحاديه ، اعضای راديکالازگشت به سوسياليسم کالسيک مارکسدر سوی ديگر، ھواداران ب

ی و مشابه اين ھا و ئی و انور خوجه ئروسی و چينی و تيتو یئيی کمونيسم بورژوا منتقدان پايهھای مستقل کارگری،

 .بندی خواھند کردکارگر در کنار توده ھای کارگری صفۀ بخش طبقيئرھا در مجموع چپ متکی به نيروی

تر و صدا و ينئپا دست گروه دوم ؛يیيل توان مالی و امکانات رسانهپيداست که در جريان اين مناقشه به دل ناگفته

ھای  جنبشو ظھور FAO ۀنيافتتحقق ھایحتا اگر فرض کنيم وعده. شان فروتر از گروه اول خواھد بودموضع

بينی سيمای جھان آينده دشوارتر از ھر بخشيد، بازھم پيش ان به اعضای عددی گروه دوم برتری خواھدنگگرس

  !است زمان ديگری

) نئوليبراليسم(داری ئولوژی سرمايهايد به نبرد با ھارترين" بازگشت مارکس"ترديد، جنبشی که اينک تحت لوای بی

بازگشت به "را به " بازگشت مارکس"برد و بھتر است عبارت می غوی رنجسوء فھم لبرخاسته است، از يک 

 داری بای که سرمايهئھادر تمام سال. ه بود که برگرددی نرفتئاين است که مارکس جا واقعيت. اصالح کند" مارکس

 -  اين ادعا را کرد ومی را تبليغ" مرگ سوسياليسم "ستراتيژیاستفاده از تکنولوژی اطالعات و پول و کاالی لوکس 

ھای مارکس زنده و پشتيبان دميد، آموزهآور میسرسام یئ در بوق و کرنا- اشی ديوار برلين به ويژه پس از فروپ

 داری دولتیھا ارتباط زيادی با سرمايهاين آموزه.  کارگر بودۀپرفراز و نشيب طبقۀ عملی مبارزۀنظری و پشتوان

. اصطالح سوسياليستی ندارد ھای بهی و ساير مدلئای، ويتنامی، يوگسالويئای، آلبانيئھای چينی، کوباشوروی و مدل

 قدر مسلم اين است که بحران –قرار گيرد  بايد مورد بحث که در جای ديگری می–نظر از اين مقوله صرف

 بوش و در روزگاری که جورج. ی بخشيده استئتازه مارکسی فرصت ھای سوسياليسمنئوليبراليسم به بازشدن ُشش

 شوند، سخنخوانده می" سوسياليست "- صنعتی، مالی ۀ ورشکسمؤسساتحمايت دولتی از   به خاطر–باراک اوباما 

  .نبايد چندان دشوار باشد" بازگشت به مارکس"گفتن از 

 گونهاين) ٢٠٠٨لوموند ديپلماتيک، دسامبر " (  مارکسۀضد حمل"ی با عنوان امقاله لوسين سو اين موضوع را در

  :مورد توجه قرار داده است

 مورد "انگارانهو سادهپا افتاده  نظرات پيش "به مثابه یئس که توسط احزاب سوسياليست اروپاکارھای کارل مارک«

 ۀھا پاي که مدت–ھا در دستور عاجل کار قرار داشت و ديگر ھمچون گذشته گسست از آن ی واقع شد وئاعتنابی

. توجه قرار گرفته است ی نداشت، مجدداً موردئھا جا در دانشگاه– بود انشگاھیھای دھای اقتصادی درسبررسی

 موشکافانه بررسی -کارشناسان از فھم آن عاجزند   که امروز–داری را ی سازوکارھای سرمايهالمانآيا اين فيلسوف 

رکس روابط اجتماعی را با ی مالی دارند، ماسرمايه" ارشاد اخالقی"سعی در  بازانکه شعبدهنکرده بود؟ در حالی

فرار رسيده و با " تاريخ پايان"تقريباً موفق شده بودند ما را متقاعد کنند . ان قرار داده بودمگديد ھ دقت در معرض

" پيروزی ايدئولوژيک جناح راست. "اجتماعی است دھیی سازمانئداری شکل نھا رضايت جمعی سرمايهتوافق و

 با يک تنش بنای اين ٢٠٠٨انگيز اکتبر  شگفتۀزمين لرز. پوشاندعمل می ۀموزير فرانسه جابرآرزوھای نخست

 روزی ثبت ۀمنزل  در تاريخ به٢٠٠٨ اکتبر ١٣روز " ديلی تلگراف نوشت ۀروزنام. پايه در ھم ريخت نظريه را از

ھرکنندگان نيويورک روی پالکاردھای تظا در". داری انگلستان به شکست خود اعتراف کردخواھد شد که سرمايه

يک ناشر در فرانکفورت اعالم کرد فروش کتاب . نوشته شده بود !"مارکس حق داشت"استريت شعار مقابل وال

 "ۀداليل تولد دوبار"يی به بررسی  صفحه٣٠ ۀيکی از مجالت معروف پاريس در پروند .سرمايه سه برابر شده است

 ...شودشوده میکتاريخ از نو  دفتر". ن دفنش کرد پرداختتواديگر برای ھميشه می"فردی که قبالً اعالم شده بود 

خطوطی که يک قرن و نيم پيش . ھاست پديدهۀباشد، کشف دوبار که يک پديده مارکس پيش از آنۀی دوبارئبازگشا
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 تلقی ھای مارکس را معاصرتوانيم نظريهآيا می... گويند ما سخن میۀکننده دربارمجذوب نگاشته شده است با دقتی

  ٢.»ايم به روز کنيمساخته ی را که غالباً از او در ذھن خوداگر بخواھيم تصوير قديمي. ؟ آریکنيم

ھای آموزه. مارکس چيست، به درستی دانسته نيست  "تصوير قديمی"که منظور لوسين سو از به روزکردن اين

 .نياز استگادامر و ديلتای بی تفاسير ھرمنوتيکی زيمل و ۀبه شيو "به روز شدن"کليدی و بنيادی مارکس از 

اصطالح  ربط امثال سوئيزی، بتلھايم و اصحاب مکتب فرانکفورت و ديگران و برخوردھای بهبی ھایافزوده

مسيحيت نخستين، بالنکيسم، سوسياليسم  ی ھمچونئھاھای مارکس نيز جملگی به نحلهانه با آموزهخالقانه و نوآور

ھای بنيادی مارکس به سادگی قادر به بازگشت به آموزه. است کسيسم انجاميدهبازار، سوسياليسم آينده و ھترودو

 بار ديگر مورد توجه اقتصاددانان دانشگاھی و ھست و به ھمين دليل نيز کتاب سرمايه داریتحليل بحران سرمايه

  .محافل ژورناليستی واقع شده است

 بعد از بروز بحران مالی کتاب سرمايه" کس برگشته استمار"عنوان  با)  اکتبر٢١( تايمز لندن ۀ روزنامۀ به نوشت

نيز قبر  در لندن. اندھا وجود ندارد و چھل ھزار نفر نيز به ديدن محل تولد مارکس رفتهفروشی  کتابۀديگر در قفس

که  هگويد فروش سرمايمی) یالمان يک ناشر(کارل ديتز . اندھای گل پوشاندهمارکس در گورستان ھايگيت را با تاج

.  به شدت فزونی يافته است٢٠٠٥رقمی بوده، از سال   به ندرت دو١٨٦٧از زمان توليد و چاپ آن در سال 

است و "! مد روز" اقتصاد سياسی مارکس در حال حاضر ۀگفته يقيناً فلسف به اشپيگل) يک مدير نشر(جوئرون 

در متن  تب بازگشت به مارکس. داشته استسرمايه از زمان آغاز بحران مالی سود فراوانی برای ما  فروش کتاب

راستی ھمچون نيکال سارکوزی نيز در  مدار اولتراجا باال گرفته که حتا سياستداری نئوليبرال تا آنبحران سرمايه

  !است زدن کاپيتال، عکس يادگاری برداشتهحال ورق

  داری را بسوزاند؟سرمايه ۀزدقادر است تن و جان ھذيان" شبح کمونيسم"آيا اين تب يا ھمان 

آيا چنين . داری بود مارکس در تبيين بحران سرمايهۀنظري چه ما در اين مجموعه گفتيم برداشتی خالصه ازآن

  :است پاسخ ما را داده"  فوئر باخۀی دربارئتز يازدھم از تزھا"ست؟ مارکس در کافی تفسيری در ھمين حد

  .»تغيير آن باشند بايد در تالش اين پس میاند و ازفيلسوفان تاکنون جھان را تفسير کرده«

کيد کرد أبندی نئوليبراليسم به درستی تشکل ۀ سوزان جرج طی سخنانی پيرامون تاريخچ٢٠٠٣ ی م٢٠در تاريخ 

را ايجاد ی آناکه عدهورتیبه ھمان ص. ست مصنوعیکه ساختارینيست، بل  زمينۀی چون جاذبئنئوليبراليسم نيرو"

ويژه در کشورھای   به-داری ھر چند تغيير نظام مسلط سرمايه". را تغيير دھندتوانند آنيگری می دۀعد اند،کرده

ه پيروزی ريگانيسم ـ تاچريسم، چنين تفسير نااميدکنند  به سادگی ميسر نيست اما اگر به ياد آوريم که پس از-اصلی 

سوسياليسم  داری به سود توليد سرمايهۀ از تغيير شيوتوانگاه میجھان شايع شده بود، آن  از نئوليبراليسم در تمامای

  .مارکسی سخن گفت

 فقر و فالکت ۀش دنيا را به ورطی که َگند جسد متعفناپيشرفته داریکردن بساط سرمايه تالش برای تغيير و جمع

اکثريت  ودش به سجھانی که امکانات" آزاد و برابرجھانی "برای در انداختن طرحی نو از  کشيده است و کوشش

  .ھای مارکس استآموزه ترين تفسير ازمندانهترين و شرافتقاطع فرودستان تغيير جھت دھد، صادقانه

 

 :ھانوشتپی

ی ازی اقتصاد عراق بنگريد به مقالهسااھداف نئوليبرالِی خصوصی  ـ عراق و پيشبردامريکادر رابطه با جنگ  .١
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سياسی اقتصادی،   اطالعاتۀنامماه: مندرج در... ونياليسم، تروريسم و عنواِن عراق در گرداب کل از ھمين قلم تحت

  ٢٥١-٢٥٢: ، ش١٣٨٧

ۀ نامبه نقل از ويژه" استريتو آغاز تاريخ، شکست کمونيسم و وال پايان"سو تحت عنوان   پروفسور لوسينۀمقال ٢.

 .است منتشر شده) ١٣٨٧ دی٨ه يکشنب(  سرمايهۀ روزنامۀ مرمرکبير در ضميمۀو با ترجم لوموند ديپلماتيک
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   عباس کاروان، ۀ، ترجم٢١ در قرن امريکامصائب امپراتوری، امپرياليسم نظامی  )١٣٨٦(چالمرز . جانسون

  تھران المللی ابزار معاصر مطالعات و تحقيقات بينۀمؤسس: سعيدکالھی، تھران حسن

  نگاه: تھران انتھا،ی بیاوعه آثار، دفتر دوم، ھمچون کوچهمجم) ١٣٨٢(احمد . شاملو

  نگاه: فکر دموکراسی سياسی، تھران) ١٣٨٧(محمد . قراگوزلو
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