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در بند مقررات: ضد حمله مارکس  

؟ی دارهي گذر از سرمااي ،ی مالهي سرمادني کش  
١٣٨٧ م دیه شنبه دهس                                                                  کيپلماتي ِسو، لوموند دنيلوس

 
   

مورد » نظرات پيش پا افتاده و ساده انگارانه«کارهای کارل مارکس که توسط احزاب سوسياليست اروپايی به مثابه 

بی اعتنايی واقع شده و گسست ازآنها دردستورعاجل کارقرارداشت و ديگرهمچون گذشته، که مدتها پايه بررسی های 

آيا اين فيلسوف . ردانشگاه هاجايی نداشت، مجددا مورد توجه قرارگرفته استاقتصادی درسهای دانشگاهی بود، د

آلمانی سازو کار های سرمايه داری را، که امروز کارشناسان از فهم آن عاجزند، موشکافانه بررسی نکرده بود؟ در 

ا دقت در معرض ديد سرمايه مالی دارند، مارکس روابط اجتماعی را ب» ارشاد اخالقی«حالی که شعبده بازان سعی در

  .همگان قرار داده بود

پايان تاريخ فرارسيده و با توافق و رضايت جمعی، سرمايه داری شکل :  شده بودند ما را متقاعد کنند کهتقريبا موفق

بر آرزو های نخست وزير فرانسه جامه عمل » پيروزی ايدئولوژيک جناح راست«نهايی سازماندهی اجتماعی است، 

  .می آورنددرپرچم کدام آينده را مثل جغجغه به حرکت ميان تنها چند فردتهی مغزمعلوم نيست هنوزين اوشاند ودرمی پ

 لندن، روزنامه در.  با يک تنش از پايه بنای اين نظريه را در هم ريخت٢٠٠٨زمين لرزه مالی شگفت انگيز اکتبر 

ت خواهد شد که سرمايه داری انگلستان به  در تاريخ به مثابه روزی ثب٢٠٠٨ اکتبر ١٣روز « : ديلی تلگراف نوشت

روی پالکارد های تظاهر کنندگان در مقابل وال استريت شعار در نيويورک بر. )١(» شکست خود اعتراف کرد

يک ناشر در فرانکفورت اعالم کرد که فروش کتاب سرمايه سه برابر شده . نوشته شده بود» ! مارکس حق داشت «

فردی که قبال » داليل تولد دوباره«يس در پرونده ای سی صفحه ای به بررسی مجالت معروف پاری ازيک. است

  ...دفتر تاريخ از نو گشوده می شود. )٢(اعالم شده بود ديگر برای هميشه می توان دفنش کرد، پرداخت 

 پيش خطوطی که يک قرن و نيم. بازگشايی دوباره مارکس بيش از آن که يک پديده باشد، کشف دوباره پديده هاست

از آن جا که اشرافيت مالی قوانين را تحميل و « : نگاشته شده است با دقتی مجذوب کننده، در باره ما سخن می گويند 

دولت ها را اداره می کرد، از همه حقوق مدون برخوردار بود، بر افکار عمومی در عمل و از طريق رسانه ها 

،يک نوع )عنوانی برای کافه های بد نام پاريس ـ م( کافه بورن احاطه داشت، در تمامی حوزه ها، از دربار گرفته تا

فحشاء ، يک نوع دغلبازی شرم آور، عطشی يکسان برای ثروت اندوزی به چشم می خورد و اين ها همه نه از 

 تشريح می ١٨٤٨در اينجا مارکس، وضعيت فرانسه را قبل از انقالب . )٣ (»...طريق توليد بلکه با غارت ديگران

  ...نوشته ای که ما را در رويا فرو می برد.. .کند

ه فراگذاری اما از ورای تشابه اعجاب انگيز ميان توصيف باال با دوران ما، وجود تفاوت بين دوران ها، هر گون

آنچه عميقتر می باشد، معاصر بودن آشکار انتقاد از اقتصاد سياسی است که همچون . می سازدمستقيم را سفسطه آميز

  .تاب سرمايه مارکس همچنان استوار ايستاده استکوهی در ک
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ابعاد بحران کنونی از چه ناشی می شود ؟ به زعم آنچه در نوشته های غالب رايج بيان می گردد گويا می بايست فرار 

بودن محصوالت مالی پيچيده، عدم توانايی بازار سرمايه در تنظيم خويش، کمبود در زمينه اخالقی در بين دست 

نام » اقتصاد واقعی«خالصه کالم، مشکالت مربوط به نظامی، که در مقابل . را مقصر دانست... ن مالی و اندرکارا

را بر آن نهاده ايم ـ درست مثل اين که هم اکنون به چشم خود شاهد آن نيستيم که تا چه حد اين بخش » اقتصاد مجازی«

  ...از اقتصاد نيز جنبه واقعی دارد

 از رشد روزافزون عدم توانايی مالی ميليون ها خانوار آمريکايی برای پرداخت وام های بحران اوليه ساب پرايم،

» واقعی«زير سر بخش » مجازی«امری که مارا وامی دارد تا بپذيريم که دست آخر مصيبت . مسکنشان آغاز شد

داگری ای که ترکيدن حباب سو. ،در عمل مجموعه جهانی شده قدرت خريد اقشار مردمی است» واقعی«و . است

توسط سرمايه مالی بوجود آمده بود، غارت جهانشمول ثروت های توليد شده توسط کار ، به وسيله سرمايه را به 

نمايش گذاشت و از ورای اين اجحاف که باعث شد آنچه به حقوق بگيران بر می گردد معادل ده رده پس رفت کند، که 

  .ان به نام جزميات نئو ليبرالی رخ می نمايدکاهشی است عظيم، يک ربع قرن سختی برای زحمتکش

  در بوق و کرنا» اخالقی کردن سرمايه داری«
کمبود مقرارت در مقابل بخش مالی، مسئوليت اداری و اخالق در بورس ؟ مطمئنا، اما اگر بدون تابو بينديشيم، مسلما 

فظت بوده و به دور از هر اتهامی زير سوال بردن اصل جزمی سيستمی که با دقت مورد محا: می توان جلوتر رفت 

او . گذاشته است» قانون عمومی انباشت سرمايه داری«است، غور در دليل غايی همه چيز، که مارکس نام آن را 

همه «نشان می دهد که آنجا که شرايط اجتماعی توليد در مالکيت خصوصی طبقات سرمايه دار قرار می گيرد 

. » توليد قرار گيرند، به ابزار سلطه و استثمار توليدکنندگان تبديل می شودامکاناتی که می بايست در جهت توسعه

. انباشت که محصول غارت ثروت ها توسط صاحبان سرمايه است، از خود تغذيه شده به سمت جنون می رود

ه در قطب ديگر شده ،بدون شک زمين» انباشت فقربه همان ميزان« الزاما منجر به » انباشت ثروت در يک قطب«

  .صحبت اينجا از سرنوشت ماست. )٤(بحرا ن های تجاری و بانکی خشنی را فراهم می آورد 

بحران ابتدا در حوزه وام آغاز شدو قدرت مخرب آن در عرصه توليد همراه با تقسيم هر چه ناعادالنه تر ارزش 

و چپ سوسيال دموکرات حتی افزوده بين کار و سرمايه شکل گرفت، مبارزه سنديکايی آمادگی اين سيالب را نداشت 

در اين شرايط می توان . آن را همراهی نيز کرد و تا آنجا پيش رفت که با مارکس چون سگی جان باخته برخورد کند

» مقرارت«کردن سرمايه، وضع » اخالقی «عيارراه حل هايی که در مقابل بحران ارائه می گردد را محک زد ـ 

ديران و نظريه پردازانی بوق و کرنا می شود که تا ديروز هيچ گونه شک و برای بخش مالی ـ توسط سياستمردان، م

  .روا نمی داشتند» همه چيز ليبرالی«شبهه ای را بر راهکار 

مالحظات در زمينه اخالقی، از آن دسته . کردن سرمايه؟ شعاری که شايسته بردن جايزه طنز سياه است» اخالقی «

: مبنای تقدس رقابت آزاد استوار می باشند، به هيچ وجه توجهی بدان ندارند از مالحظاتی است که رژيمهايی که بر 

کارايی به طرز وقيحانه ای به طور قطع در همه عرصه ها مستولی می شود همان طور که سکه نا مرغوب جای 

يج باشند، قانون گرشام مبنی بر اين که در سيستم پولی ای که دوپول مثل نقره و طال را(سکه مرغوب را می گيرد 

مارکس . طرح کردن دغدغه اخالقی در اين رابطه، جنبه تبليغاتی دارد). نقره، طال را از گردش خارج می سازد ـ م
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من به هيچ وجه درنظر ندارم شخصيت سرمايه «: در چند خط در مقدمه سرمايه دليل اين امر را توضيح داده است 

 که ترسيم می کنم، تحول جامعه، به مثابه يک فورماسيون اقتصادی در دورنمايی«اما » دار يا زميندار را زيبا سازم

همچون روند تاريخ طبيعی ای درک می شود که نمی تواند فرد را مسئول وجود روابطی بازشناسد که خود از نظر 

به همين دليل است که کافی نيست به يکی دو نفر توگوشی بزنيم تا نظام را . )٥(» ...اجتماعی محصول آن است

  .کنيم، نظامی که سود، تنها معيار آن است» اصالح«

ر، متوجه می شويم که مشکل بيش اما با برخوردی جدی ت. بلکه بر عکس. منظور بی توجهی به جنبه اخالقی نيست

های بزرگ شرکتها پولی است که مديران بازان بی مسئوليت وميليونبزهکاری چند کارفرمای بی وجدان، يا بورس از

خود روابط سرمايه داری غير قابل دفاع می باشد، ازورای رفتار های فردی، آنچه در. گيرندرکت می هنگام ترک ش

هدفی به خودی خود، بلکه به شک يک کاالست و نه همچون يت انسانی که ثروت می آفريند، بيفعال: اصول آن است

  .ائمی بی وجدانی سيستم پی بريمالزم نيست کانت را مطالعه کنيم تا به منبع د. کند مثابه يک وسيله عمل می

اين . اگر واقعا در نظر داريم زندگی اقتصادی را اخالقی کنيم، پس بايد واقعا به آنچه بی اخالقش کرده است حمله بريم

امر مسلما از طريق بر قراری مجدد مقررات دولتی آغاز می شود ـ ريشخند آميز است که خود ليبراليسم نيز اين راه 

برای » سپر مالياتی«اما باور به نيل به اين مقصود از طريق دولت سارکوزی که دولت . افته است ـرا مجددا بازي

 ميليارد يورو برای ثروتمند ١٥از نخستين تصميمات دولت سارکوزی که منجر به بخشش مالياتی حدود ( ثروتمندان 

آن زمان که . ساده لوحی ـ يا شايد رياکاری، فراتر می رودو خصوصی سازی پست می باشد، از مرز ) ها شد ـ م

ادعای وضع مجدد مقرارت مطرح می شود، می بايست به روابط اجتماعی پايه ای رجوع کرد ـ واين بار نيز مارکس 

  .مفهوم از خود بيگانگی: تحليلی بسيار به روز ارائه می دهد 

، لعن و نفرينی است که حقوق )٦(هور جوانی مارکس طرح شده از خود بيگانگی در معنای اوليه اش که در متون مش

: بگيران سرمايه را وامی دارد تا با توليد ثروت برای ديگران، محروميت مادی و معنوی خويش را بيافرينند 

اشکال غير انسانی متفاوتی که توده های حقوق بگير، . زحمتکش برای امرار معاش بايد از زندگی خويش بگذرد

، از صعود روز افزون بيماری های ناشی از کار گرفته، تا اخراج های بورسی و دستمزد های )٧(ربانی آنند امروز ق

  .نازل، به طرز بی رحمانه ای درستی اين ارزيابی ای را نشان می دهد

 ابزار سرمايه بی وقفه فاصله بين: البته مارکس در دوران پختگی، به مفهوم از خودبيگانگی معنای وسيعتری بخشيد 

توليد و توليدکنندگان را عميقتر می سازد ـ کارخانه، دفتر و آزمايشگاه از آن آنهايی نيست که در آن کار می کنند ـ 

فعاليت توليدی و ذهنی اين حقوق بگيران که به صورت جمعی مورد کنترل نمی باشد، دستخوش آنارشی نظام رقابتی 

ی، اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک و نيروهای عظيم کوری می شود که است و تبديل به روند های غير قابل کنترل فن

  .آن را مجذوب و در عين حال لگدمال می سازد

بحران مالی، به شکلی مصيبت بار اين از خودبيگانگی . انسان ها تاريخ خود را نمی سازند، تاريخ آن ها را می سازد

انتروپولوژيک زندگی انسان ها را تحت تاثير قرار می به همان شکل که بحران اکولوژيک و . را مشهود می سازد

  .هيچ کس خواستار اين بحران ها نيست اما آن ها بر همه تحميل شده اند: دهد 

که سرمايه داری به افراط کشيده است موجب گسترش بی توقف فقدان مقررات مورد توافق » مصادره عمومی«اين 
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يک شارالتان سياسی » سرمايه داری مقررات وضع کند« دارد برای آيا آن که ادعا. به شکلی مصيبت بار می شود

اگر قرار باشد واقعا مقررات وضع شود، خيلی بيش از دخالت دولتی الزم است، با اين که اين مداخله بسيار . است

 ضروری است، اما برای خود دولت چه کسی مقررات وضع می کند؟ می بايست ابزار توليدمجددا در اختيار توليد

کنندگان مادی و معنوی قرار گيرد و باالخره قدرآن ها شناخته شود، جايگاهی که سهامداران هرگز نمی توانند احراز 

آفرينندگان ثروت اجتماعی می بايست دارای حق بال منازع شرکت در تصميمات مديريت باشند، جايی که در : کنند 

  .مورد زندگی شان تصميم گرفته می شود

، که عدم قابليت فاحش آن در تنظيم خويش برای ما به قيمت گزاف تمام می شود، مطابق نظر مارکسدر مقابل نظامی 

ی اجتماعی مسيری طوالنی به طرف سازمانده. سرمايه داری به پيش رفتمی بايست بدون وقفه در جهت گذراز

رت اجتماعی خويش را که توانی ها درانجمن هايی با شکل های نوين گرد می آيند و مشترکا قدديگری که در آن، انسان

  .هر راه حل ديگر خاک پاشيدن بر چشم است و لذا به طرز فاجعه باری ياس انگيز. ديوانه وار می يابد مهار می کنند

در شرق » امتحان شده«تکرار می کنند که مارکس در نقد استاد بود و در ارائه راه حل بی اعتبار، چرا که کمونيسم 

چنانچه گويا سوسياليسم استالينی ـ برژنفی دفن شده به واقع چيز مشترکی با آرمان . روبرو شدگويا عميقا با شکست 

کمونيستی مارکس داشت، که هيچ کس در صدد درک مفهوم واقعی آن نيست، مفهومی که درست نقطه مقابل تعريفی 

 کامال متفاوت ، در مقابل اما در عمل، به شکلی. ارائه می دهند» کمونيسم«است که جريان های رايج فکری از 

  .)٨ (در قرن بيست و يکم آغاز می گردد» گذر از سرمايه داری«چشممان و در راستای نظرات واقعی مارکس ، 

آرمان دنيای ديگری را در سر پروراندن، اتوپيايی مرگبار است چرا : در همين جا ما را متوقف می کنند و می گويند 

حيوانی که آنچه هست را نه از : را می شناسند » انسان«و نظريات ليبرالی نهاد . که انسان را نمی توان تغيير داد

دنيای انسان ها بلکه از ژنهايش کسب کرده، حسابگری است که تنها در جهت منافع فردی اش پيش می رود ـ هومو 

  .می گنجد» ه ناپذيرآزاد و خدش«مالکيت خصوصی و رقابت  ـ ، موجودی که تنها درجامعه مبتنی بر)٩(اکونوميکوس 

در شرايط هزيمت و اضمحالل فاحش ليبراليسم در عمل، شکست نظريه . اما اين نظريه نيز در حال ورشکستگی است

در ابتدا شکستی . شکستی مضاعف. انسان آزمند، هومو اکونوميکوس، نيز با سر و صدايی کمتر، در جريان است

نهاد «را رد می کند، ساده لوحی نظريه » همه چيز ژنتيک«ارانه در زمانی که زيست شناسی نظريه ساده انگ. علمی

ژن هايی که قرار بود ذکاوت، وفاداری و يا تمايل به همجنسگرايی را توضيح . هر چه بيشتر نمايان می شود» انسانی

  ا وجود دارد؟از بدو تولد در ژنه) بچه بازی( دهند، کجا هستند ؟ کدام انسان با فرهنگی می پذيرد که مثال پدوفيليا

، از مدتها پيش مورد حمايت »انسان فردی رقابتی« چرا که آنچه نظريه مبتنی بر. جنبه ديگرشکست، اخالقی است

می باشد، از بين بردن برنامه ريزی شده » تبديل به قاتل شويد«قرار می دهد، تعليم و تربيتی انسان زداست که مروج 

دن يخ های قطب فاجعه بار است، تمدن زدايی بی حد و مرز بر پايه همبستگی های اجتماعی که به اندازه ذوب ش

می بايست صورت » ارشاد اخالقی سرمايه داری«حتی جرات به زبان آوردن . جنون به دست آوردن پول بی دردسر

 گرداب تاريخی ای که ديکتاتوری مالی خودش و مارا در آن غرق می کند، گفتمان. اين مروجان را از شرم سرخ کند

  .را هم با خود به قعر می کشد» انسان«ليبرال ها در باره 

چرا که اين منتقد مبرز اقتصاد ، . و اينجا يکی از غير منتظره ترين جنبه های معاصر بودن مارکس متجلی می شود
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کس که بعد ناشناخته ای از انديشه مار. در عين حال و در همان سطح، انقالبی نيز در زمينه مردم شناسی بوجود آورد

اما نوشته ششم او در مورد فوير باخ روح نديشه اش را در دوخط ارائه می دهد . نمی توان در بيست خط خالصه کرد

جوهر انسان را نهاد فردی جداگانه انتزاعی تعريف نمی کند بلکه به واقع مجموعه روابط اجتماعی آن را تشکيل «: 

که در طول تاريخ رشد يافته است، » انسانی«رالی بيان می کند، درست در نقطه مقابل آنچه فردگرايی ليب» .می دهد

و چنانچه يکی از . به عنوان مثال زبان، در اين بستر شکل گرفته است و نه توسط ژن ها. جهان انسانی است

مارکسيست هايی که مدتها در قرن بيستم ناشناخته بود، يعنی لو ويگوتسکی به درستی نشان داد، در همين بستراست 

  .که عملکرد های روانی عالی ما شکل می گيرد و راه را بر ديدگاهی کامال متفاوت از فرديت بشر می گشايد

آيا مارکس معاصر است، حتی بيش از آنچه تصورش را می توان کرد ؟ آری، اگر بخواهيم تصوير قديمی ای را که 

  .غالبا از او در ذهن خود ساخته ايم به روز کنيم

  

  کيپلماتي لوموند د ِسو،نيلوس

  ٢٠٠٨دسامبر 
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