
 سرمايه داری  نظام بحران ساختاری

  ايستوان مزاروش

  

  .  ٢٠٠٩ژانويه   "سوسياليست رويو"از   - با ايستوان مزاروش مصاحبه جوديث اور و پاتريک واردبرگردان 

  فروغ راد: ترجمه

  

در وضعيت [انحراف ھا به عنوان يک  د و از آننھای جديد شگفت زده می شو حاکم ھميشه از بحران اتطبق: س

  ذاتِی سرمايه داری ھستند؟  عناصرھا آن چرا شما بر اين باوريد که  .دنياد می کن ] عادى

  

فلپس، يک . شنيدم ،جايزه نوبل در اقتصاد را دريافت کرد ٢٠٠۶از ادموند فلپس که در سال صحبتى من به تازگی : ج 

 و دانستمعضالت کنونی را تنھا يک سکسکه کوچک می  او البته سرمايه داری را ستايش می کرد و. نوکينری است

   ."باز گرديمتنظيمى ی ومقررات زکين عقايدتنھا کاری که ما بايد انجام دھيم اين است که به "می گفت 

  

فلپس . بود تنظيمى او خواھان مقرراتاما  ،نظامى مطلوب است جان مينارد کينز بر اين باور بود که سرمايه داری

ممکن است   يک آھنگ ساز. شبيه استساز  پشت سرھم اين ايده مسخره را تبليغ می کرد که اين نظام به يک آھنگ

اما اگر شما به کل . داشته باشد و در آن روزھا نتواند بخوبِی ھميشه چيزی را بيافريند نيز روزھای بدی در زندگی

اش  به موزارت فکر کنيد، او حتما چند روز بد ھم در زندگی! اده استزندگی او نگاه کنيد می بينيد که او فوق الع

  .درست به ھمان روزھای بد موزارت می ماند ،بنابراين سرمايه داری وقتی که دچار مشکل می شود. داشته است

معاينه قرار  که کله فلپس مورد اما بجای اين. ردکمعا ينه  رابايد کله اش  ،اگر کسی به چنين چيزی باور داشته باشد 

  .داده می شود هجايز  به او ،گيرد

  

آنچه فلپس می  شده بيش از پنجاه سال گذشته نشان داده  که در طول –اگر مخالفان ما در اين سطح فکری قرار دارند 

خوشا که مخالفان ما در "ما می توانيم بگويم  -ازسوی اقتصاد دان برنده جايزه نوبل نيست تصادفىگويد يک لغرش 

ما در . کنيم ه ما ھر روز تجربه میک انجامد می  اى چنين انديشه ھايی به فاجعه  اما ."ن سطح پايينی قرار دارندچني

   .شمردھا  تريليون را بايد با ھا در اين کشور ميزان واقعی بدھی. نجومی غرق شده ايم ھاى بدھی

  

آورده  ىمالی رو بى بندوبارىبه  ىنظام توليدمھم اين است که اينان به دليل وجود بحراِن ساختاری در  اما نکته

 نمی انباشِت سرمايه. ای ماجراجويانه به بخش مالی سرازير شده است اين اتفاقی نيست که پول به گونه. بودند



  .داشته باشد درستى کارکرد مولددر عرصه اقتصاِد توانست 

  

ما با  هحتی رابطو  ھمه جا گسترانده استدراين بحران خود را .از بحراِن ساختارِی نظام حرف می زنيم اکنون ما 

برای نمونه، آنان ھر از گاھی برای . کند دواِم زيست انسان را تھديد می اساسىو شرايط  است طبيعت را در بر گرفته

وزارت  واقعآب و ھوا داريم که در تغييرات رت انرژی و ما حتا وزا. می کنند ى را اعالمفاکاھش آلودگی کره زمين اھد

ما به ھدف اعالم شده نزديک . برای کاھش آلودگی انجام نمی دھد تعيين ھدفھيچ کاری جز  چراکه است" باد ھوا"

فقط راه حل ھای ساختاری می توانند . اين بخشی از بحران ساختاری نظام است. آن تحققچه رسد به تا شويم  ھم نمی

  . ما را از اين شرايط ھولناک برھانند

  

  م کارت اعتبارِی توصيف کرده ايد، منظورتان چيست؟زشما آمريکا را امپريا لي: س

  

او گفت که آمريکا جنگ . مه اردک  با جنگ ويتنام نقل رابطهمن سخن سناتوِر سابق، جورج مک گاورن را در : ج

اين نوع اقتصاد تا آنجا می تواند ادامه يابد که ساير جھان بتواند اين بدھی را . ويتنام را با کارت اعتباری پيش برد

  . تحمل کند

  

به اين سو، آمريکا کشور مسلط بوده " برتون وودز"از زمان قرار داد  زيرابرد،  آمريکا در موقعيت ويژه ای بسر می

جديد می تواند مشکالت امروز را بر طرف کند، خيال " برتون وودز"اين که گفته شود راه حل نوکينزی و يک . است

، از لحاظ رسميت داد  به آن بالفاصله بعد از جنگ حھانی دوم،" برتون وودز"امريکا که قرارداد سلطه. پردازی است

نسبت به اقتصادھای ديگر جھان، از موقعيت بسيار نيرومندتری اقتصاد آمريکا در آن زمان   .بودبينانه  اقتصادی واقع

حق . بنياد نھاداين قرارداد، تماِم نھادھای اقتصادی مھم و بين المللی را بر اساس حق ويژه آمريکا . بر خوردار بود

سلطه ھمگی تحت  -ھای تجاری و بانک جھانی  دالر، امتيازی که از راه صندوق بين المللی پول، سازمان ويژه

  .ھنوز ھم باقی است نصيب اش شد،  -امريکا 

  

 مقررات در اينجا و آنجا به خيال اجراىرفرم و امکان  توان در باره نمی. توان ناديده گرفت اين واقعيت را نمی

 تصورکنيم باراک اوباما از موقعيت برتری که آمريکا از اين راه بدست آورده  اين اشتباه است که. پردازی پرداخت

  . صرف نطر خواھد کرد   -و بوسيله برتری نظامی حمايت می شود  - است

  

آيا فکر می کنيد که طبقات حاکم در . می خواند" باند برادر ھای در حال نزاع"کارل مارکس، طبقه حاکم را : س

    جھان، برای يافتن يک راه حل، با يکديگرھمکاری خواھند کرد؟

  



وحشتناک   چند بازيگر مسلط می شد که منافع خود را حتی به قيمت دو جنگ جھانی  در گدشته، امپرياليسم، شامل: ج

را  جنگ ھای محدود ،از لحاظ تجديد آرايش فواى سياسى و اقتصادى در جھاننمی توان . ردندتحميل کدر قرن بيستم، 

  . با جنگ جھانی مقايسه کرد  - که تا چه اندازه وحشت بار ھستند  صرف نظر از اين -

  

ھستند که امکان  حوزه ھاى نظامىالبته ھنوز عده ای ديوانه در . اما تصور يک جنگ جھانی جديد غير ممکن است

نظام  اين امر در عواقبدر باره ما بايد . به معنی نابودی کامل انسان خواھد بود ىجنگ چنيناما  ،کنند را رد نمی آن

بود که اگر نيرويی نمی توانست خود را از راه  نظام سرمايه دارى اين يک قانون بنيادی. سرمايه داری بيا نديشيم 

 درامپرياليسم  قدرت ھژمونيک از جنگ دوم جھانی به اين سو،.، به جنگ متوسل می شدمستقر سازدتسلط اقتصادی 

توان تصور کرد که در آينده ھيچ  دايمی است؟ آيا می نظامآيا اين اما . و با موفقيت عمل کرده است  ايجاد شده جھان

  تضادی پديد نخواھد آمد؟ 

  

چين . تواند برای ھميشه ادامه يابد که اين نوع تسلط اقتصادی نمیه نظر مى رسد حکايت از آن دارد آنچه از چين ب

که گربه موش  جايىتا : دنگ شيائوپينگ زمانی گفت. قادر نخواھد بود که ھمچنان ھزينه مالی اين تسلط را بپردازد

اوقات خوِش موش گيری، جايش را به   اما اگر. سوسياليست يا سرمايه دار –باشد  می گيرد، مھم نيست چه رنگی

در حال شکل گيرى وضعيت در چين   ؟ در واقع، ھمينبايد کردای داد، آنگاه چه  ری تودهبيکاصحرايى موش  ھجوم 

  .است

  

از برطرف کردن شان بنابراين بايد به فکر . ريشه دارندتضادھا و تخاصمات ذاتی نظام سرمايه داری  مسائل در اين

  . ام استظواقعی نسوسياليستى راه ديگری باشيم، و تنھا راه، تغيير 

  

  جدا سازد ؟ وضعيتتواند خود را از اين  آيا ھيچ بخشی از اقتصاد جھانی می - س

  

مارکس اين موضوع را از ھمان زمان که . جھانی شدن، شرط الزم توسعه ی انسان است. اين غير ممکن است: ج

ز، گله می کند مارتين وولف، مقاله نويس فايننشال تايم. گسترش نظام سرمايداری آشکار شده بود، به تئوری در آورد

او استدالل می کند کاری که بايد . که وجود دولت ھای کوچک و بی اھميت به تعداد زياد، باعث مشکل کنونی شده است

اين . بافی است به عبارت ديگر ادغام کامل امپرياليستی، که اين خود، نوعی خيال. ا ست" ادغام حقوقی" انجام گيرد، 

  ضروری است، اما جھانی شدن. غير قابل حل جھانی شدن سرمايه داری است تضادھا و تخاصمات  هھا نشان دھند

  . برابری واقعی است اصول سوسياليستى و و پايدار آن، جھانی شدن سوسياليستی بر اساس موثر  شکل عملی،

  



ھای  تصور پذير نيست، اما اين به آن معنا نيست که در ھرمرحله، ھمه بخش  اگر چه جدا شدن از تاريخ جھانی،

. متفاوت است کامال ،می دھد خآنچه که در امريکای التين ر  برای نمونه، در مقايسه با اروپا،. يکسان ھستند  جھان

    .ميژرف است، صرف نطر می کن ىحاال از چين که در باال به آن اشاره کردم و آسيای دور و ژاپن که دچار مشکل

  

معجزه برزيل،  ،معجزه آلمان دوم به اين سو، چند معجزه داشته ايم؟از زمان جنگ جھانی . کمی به گذشته بر گرديم

است که ھمه اين معجزات، به واقعيتی سخت و افتضاح آور   معجزه ژاپن، معجزه پنج ببر کوچک؟ خنده آور اما اين

   .بدھى ھاى مخرب و فساد است وجه مشترک ھمه اين واقعيات .تبديل شدند

  

 ١۴فقط   جنرال موتورز و ديگران از دولت امريکا. ليارد دالر اختالس متھم شده استمي ۵٠به "  ج فاندھ"مدير يک 

اگر يک سرمايه دار ھج فاند، آنگونه . ميليارد دالر داده شود ١٠٠ھا  به آن بايد! چقدر کم. خواستند ميليارد دالر می

  . داده شود ،مبلغی که امکان داردھر بايد ھا  ميليارد دالر اختالس کند، به آن ۵٠که متھم شده، می تواند 

  

مردم حتی اقرار . نظامی که ازنظر اخالقی اين گونه فاسد عمل می کند، امکان دوام ندارد، زيرا که قابل کنترل نيست

راه حل اين است که اين نطام را بايد . ياًس و نوميدی راه حل نيست. دانند اين نظام چگونه کار می کند کنند که نمی می

   .به کنترل در آوردو تحوالت ريشه اى جامعه مسئوليت اجتماعی  در خدمت

  

دولت ھای بريتانيا و آمريکا،   .خصلت ذاتی سرمايه داری اين است که ھرچه بيشتر به کارگران فشار بياورد: س

  . آشکارا در اين راه کوشش می کنند

  

دليل اصلی که سنای . کنند را تبليغکه کاھش دستمزد کارگران   توانند بکنند اين است ھا می تنھا کاری که آن: ج 

که نتواستند قول   بودسه کارخانه بزرگ اتومبيل سازی را رد کرد، اين   به ىميليارد دالر ١۴امريکا تزريق حتی 

  برای نمونه - که کارگران دارند کاھش و تعھداتی   به تاثير اين  يک لحطه  .کاھش شديد دستمزد کارگران را بگيرند

اين که از کارگران خواسته شود به نصف شدن دستمزدشان رضايت . فکر کنيد  -مسکن  ھاى عظيمبازپرداخت وام 

  . اين خود، يک تضاد ديگر است و .دھند، مشکالت ديگری در اقتصاد بوجود می آورد

  

آنھا  هيد از نمود ظاھری اين تضاد ھا فراتر رويم و به ريشما با. ديگر جدايی ناپذيرند سرمايه و تضاد ھای آن از يک

. آورند نيرو وشدت زيادتری سر برمی  دست کاری می کنند اما آنھا دوباره با  اينجا و آنجا اين تضادھا را. بپردازيم

  . زيرا اکنون فرش به شکل کوه در آمده است به زير فرش ھل داد، مدت درازىتوان برای  اين تضادھا را نمی

  



  شما با جورج لوکاچ، مارکسيتی که به دوره انقالب روسيه و پيش تر از آن می پردا خت پژوھش می کرديد؟  - س

  

 ١٩٧١سال با لوکاچ کار کردم و تا زمان مرگ لوکاچ در  ٧، به مدت ١٩۵٦من تا پيش از ترک مجارستان در  -ج 

شروع کار من با . م و به ھمين دليل من می خواستم با او کار کنمبودينظر  ھمما با يکديگر . مدوست نزديک ھم بودي

من نمی توانستم اين را تحمل کنم وبه دفاع از او برخاستم که . عليه او لوکاچ ھمزمان شد با حمله آشکار و گسترده

عنوان جانشين لوکاچ در  رک کردم که بهمن درست زمانی مجارستان را ت. اين خود، مشکالت ديگری به دنبال آورد

من دقيقا به اين دليل کشور را ترک کردم که باور داشتم آنچه . تعيين شده بودم  دانشگاه برای تدريس زيبايی شناسی

     .قادر به حل اش نيست نظامبسيار بنيادی است که آن  ىکه روی می دھد مسايل

  

 درريه ی از خود بيگانگی ظن"را در کتاب ھايم، به ويژه در   اين مسايل تالش کرده ام که  من از ان زمان به اين سو،

توان تاکتيک  گفت که بدون استراتژی نمی درستی می لوکاچ به. فرمول بندی کنم" فراسوی سرمايه"و در " مارکس

ابراين من کوشش بن. ه دادئارا مرهراه حل روز توان  بدون داشتن نظرگاه استراتژيک در مورد اين مسايل، نمی. داشت

يک مقاله که به رويدادھای  قالبدر   وانت زيرا نمی. مورد تحليل قرار دھمگيرانه طور پي کرده ام اين مسايل را به

جای آن بايد  به  .کشاند انسان را به اين سمت می اگرچه وسوسِه شديدی روزانه می پردازد به اين مسايل پرداخت ؛

نشريه ادبی در   از زمانی که نخستين مقاله نسبتا بلند من در يک. ل نگريستاز چشم انداز تاريخی به اين مساي

  ما به اندازه. نجا که توانسته ام سخت کار کرده ام و کارھايم را انتشار داده امآچاپ شد من تا  ١٩۵٠مجارستان در 

اين کاری بوده است که من در طول زندگی ام کوشش کرده ام . کنيم را در راه تغيير ادا می يشتوان خويش سھم خو

    .انجام دھم

  

  .به نظر شما در حال حاضر چقدر امکان تغيير وجود دارد: س 

  

 .جلوه دھندمشکالت موجود بر سر راه ارائه راه حل را اندک  آخرين کسانى ھستند که بخواھندسوسياليست ھا : ج

به نطر من . پيشنھاد کنند را ھا و چه ديگران، می توانند انواع راه حل ھای ساده ينزیحاميان سرمايه داری، چه نو ک

معاون رييس بانک مرکزی . است تر ھای گذشته نيست؛ بحران کنونی بسيار ژرف بحران کنونی مانند بحران

ضافه می کنم که اين من تنھا اين را ا. است بشرىانگلستان اقرار کرد که اين ژرف ترين بحران اقتصادی در تاريخ 

بحراِن اقتصادی را نمی . بزرگترين بحراِن اقتصادی در تاريخ انسان نيست بلکه بزرگترين بحران از ھر لحاظ است

  . توان از بقيِه سيستم جدا کرد

  

توان  ن را نمیگاتوليد کنند. تواند تا ابد ادامه داشته باشد نمی طبقه کارگرسرمايه و استثمار  هکاری و سلط فريب

آنھا . سرمايه شخصيت يافته اند صرفا مارکس استدالل کرد که سرمايه داران. برای ھميشه تحت کنترل نگاه داشت



بنا براين مشکل برای انسانيت اين نيست که بايد يک عده . کارگزاران آزاد نيستند بلکه مجری الزامات اين نظام ھستند

  يک نوع از سرمايه شخصيت يافته با نوع ديگر، به  گزين کردنجاي. کرد واز سرمايه دا ران را از سر راه جار

  . يمگردمی برسرمايه داری  ىمی انجامد و ما دير يا زود به احيا  تکرار ھمان فاجعه

  

دير يا زود اين مشکالت بايد حل شوند، اما . ست از چند سال پيش شروع نشده است رومشکالتی که جامعه با آن رو ب

. توان در چارچوب سرمايه داری حل کرد پندارد نمی گونه که اقتصاد دان برند ه جايزه نوبل میاين مشکالت را آن 

ايده سوسياليم ھميشه . استکنترل توليد کنندگان  براساستنھا راه حال ممکن، بنياد نھادن بازتوليد اجتماعی است 

  .ھمين بوده است

  

ھای تجاری و  منظور من در اينجا فقط بانک. سرمايه در کنترل جامعه رسيده ايم محدوديت ھاى تاريخى توانايىما به 

. بلکه منظور من کل جامعه است -توانند کنترل کنند ھا را نيز نمی اگر چه آنان ھمين -ھای مسکن نيست  بانک

من : "می گويند ه گاھی سياست مدارانگ. گيرد ھنگامی که اوضاع خراب می شود کسی مسئوليت آن را به عھده نمی

. گيرند ھا مورد ستايش و تحسين قرارمی چه اتفاقی می افتد؟ آن  اما بعد از آن ،"ھمه مسئوليت را به عھده می گيرم

چرا نبايد . کند تنھا آلترناتيو، طبقِه کارگر است که ھمه آن چيزھايی را که ما در زندگی به آن نياز داريم، توليد می

ھايم، ھميشه بر اين نکته تاکيد کرده ام  در تمام کتاب  من ليد می کنند کنترل داشته باشند؟وکارگران بر آنچه که خود ت

  .اثباتی باشيم ھاىِ  ما بايد به دنبال يافتن جنبه. گفتِن نسبتا آسان استنه که 

  

 

 


