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  باال زده استی دارهيگند سرما
   

١٣٨٨ارديبهشت  ٢ چهارشنبه                                                                                ولفچاردي رِیرانسخن               

   
  ]از بحران اقتصادی جاری[يک بررسی مارکسی 

  :به جای مقدمه

ولف در اين . متنی که در دست داريد ترجمه سخنرانی ريچارد ولف، استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست است

صر در اقتصاد جهانی بپردازد، توجه خود را سخنرانی بيش از آن که به تعميق در جزئيات داليل بروز بحران معا

همين امر از يک سو . داری آمريکا متمرکز نموده است بر ارائه يک تبيين طبقاتی از تحول سی سال اخير سرمايه

باعث شده است که سخنرانی ولف فاقد دقت الزم چه در بکارگيری مفاهيم و چه در استناد به آمارها باشد و اين بر 

با اين همه ارزش سخنرانی ولف در اين است که اوال اين سخنرانی بر مبانی . ن پنهان نخواهد ماندخواننده تيزبي

های مالی را   تحليلی متفاوتی از اکثريت قريب به اتفاق تحليلهايی از بحران قرار گرفته است که تحوالت در سرمايه

ولف در . کنند يل بحران معاصر معرفی میبدون هيچ ارتباطی با تحوالت در روندهای توليد به عنوان منشأ و دل

داند و به اين ترتيب برخورد متفاوتی به بحران   مقابل تحول طبقاتی جامعه آمريکا را سرمنشأ بحران جاری می

کند و نه  کند که اساسا در خود تحليل عناصر معطوف به مبارزه طبقاتی را وارد می  معاصر را نمايندگی می

  .ظيم بازراهای مالی و اصالحات در نظام بانکی و غيره راعناصر معطوف به چگونگی تن

داری توليدی   دوم اين که ولف بر اساس مقدمات تحليلی خويش به طرح ضرورت فرا رفتن از مناسبات سرمايه

با ابن . کشد  رسد و طرحی از سازمان توليدی سوسياليستی متکی بر اداره جمعی توليدکنندگان را به ميان می  می

از جمله به اين نتيجه که اگر . است که بر مبنای همان مقدمات تحليلی ميتوان به نتايج ديگری نيز رسيدحال روشن 

کاهش درآمد طبقه کارگر علت بحران جاری است، پس برای غلبه بر آن بايد به افزايش درآمد اين طبقه، يا افزايش 

. بيند  چاره را در غلبه بر مناسبات موجود میکند و راه  گيری نمی خود ولف اما چنين نتيجه. دستمزدها، پرداخت

داری، با   فراخوان ريچارد ولف به فرا رفتن از مناسبات سرمايه. کند همين نيز اهميت نوشته حاضر را دوچندان می

هر انتقادی که به راه حلهای پيشنهادی او وارد باشد، از اين اهميت برخوردار است که در آمريکای ضدکمونيست، 

گذارد که در اعماق  گيرد و جزئی از تحول بزرگتری را به نمايش می  داری معاصر، صورت می  رمايهاين قلب س

گويی بحران معاصر يکسره همه تبليغات ايدئولوژيک . اين جامعه در انتقاد به نظام مسلط در حال وقوعند

از زير خاکستر اين . استضدکمونيستی و سرکوبهای خشن مبارزات عدالتخواهانه در جامعه آمريکا را دود کرده 

  .گذارند ای از آن را به نمايش می آوارهای سرکوب گرمايی مطبوع برميخيزد که انديشه های ريچارد ولف گوشه

از . تر خواهد کرد  انتشار نوشته حاضر به زبان فارسی مباحثات مربوط به بررسی بحران جهانی معاصر را غنی

و پويش وفايی، اين امکان را در اختيارم گذاشتند که اين چند خط را به اين که مترجمين اين سخنرانی، پويان فرد 

  .عنوان مقدمه بنويسم، نهايت تشکر را دارم

٢٠٠٩ آوريل ٢١ -بهمن شفيق                                                                                                           



  .تشکر از حضورتانهمه و  با سالم به 

تر بود، دوست داشتم که سالن نور بهتری داشت، دوست داشتم که موکت کف  که هوای سالن کمی خنک دوست داشتم

که همين  های عمومی است، بايد از اين آيی جاکه اين يک سالن گردهم پوش انبار کاه نبود؛ اما ازآن سالن همانند کف

اين احتمال وجود دارد که طی چند ماه آينده همين نور ناچيز را هم نداشته . حال باشيم روشنايی را هم داريم، خوش

اش  خواهم درباره چه می تر با آن شويم و اين از لحاظ نماديْن بيش صورت در تاريکی گرد هم جمع می دراين. باشيم

  .صحبت کنيم، تناسب خواهد داشت

ی شما با موی سپيد  ی چهره مقايسه ام و با توجه به يدهام د که من در زندگی ای است ترين بحران اقتصادی اين بزرگ

طلبد و  ای را می العاده  بنابراين، فهم اين بحران تالش فوق. ترين بحران در زندگی شما نيز هست من، اين بزرگ

  .ريزی کنيم برنامهبا آن را ی برخورد  نحوه تری نيز الزم است تا العاده فوقتالش 

بينم، از کجا نشأت  شما توضيح بدهم که اين بحران چگونه ايجاد شده، من چگونه آن را میخواهم برای  جا می در اين

اين تالش نه ناشی از گرايش انتزاعِی من . آن داشت توان يک واکنش سوسياليستی نسبت به گرفته و چگونه می

اين کاری . ين بحران ارائه کنمخواهم تبيينی سوسياليستی از ا که می اين دليل است عنوان يک شخص منفرد، بلکه به به

ای که  پرازم و بهترين شيوه آن می   ی واقعيت به  در عرصه] بنابراين[آن بپردازم؛  که بخواهم در قلمرو تئوری به نيست

: م؛ يعنی استفاده کن وجود دارد، در اين زمينهکه ای  ترين نظريه رفته که از پيش شناسم اين است کار می من برای اين

چه اتفاق افتاده و  ی آن  آموزيد، يک تحليل مارکسيستی درباره جا می چه شما در اين رو، آن ازاين. ارکسيستیتحليل م

  .کاربرد اين تحليل در رابطه با اتفاقات موجود است

نظر من اين بحران چه  جا شروع کنم که به ی چنين مواردی است، از اين طورکه الزمه پس اجازه بدهيد، همان

آميزی است که آزارم   تبيين مالی از اين بحران بيان اهانت. برای مثال، اين يک بحران مالی نيست. ستچيزهايی ني

 چيزهای ی اثرگذاری، علت و معنی آن ای است برای محدود کردن حوزه  تالش فريبندهها گونه تبيين اين. دهد می

که وقتی يک نفر درد  حکم برمن مثل اين استتأثير اين . امور مالی: ای دارند متفاوتی که انگار موضوعيت يگانه

که  کند، فکر کنيم که علت اين درد را نبايد در کليت  بدن او جستجو کرد يا اين شديدی را در جايی از بدنش حس می

اين همانند . درد نشسته است  درد را حاصل کارکرد کليت سيستم بدن او نبينيم که در اين يا آن اندام معين بهاين

ی بدن پخش نشده  ای از يک بيماری باور داشته باشيم که اين بيماری در همه که در مواجه با بروز نشانه ستتالشی ا

اما اين فرض يا . ی بدن پخش نشده است  بود که بيماری در همهاميدواراين  توان به درچنين مواردی فقط می. است

ای از برخورد با اين بحران موجبات  نظر من چنين شيوه به. تواند موجبات مرگ بيمار را فراهم کند سادگی می ادعا به

حقوق باالی کارکنان درجه يک  کنم که اين بحران ربطی به چنين من فکر می هم. کند مرگ بيمار را فراهم می

اين بحران هيچ ربطی ] ازطرف ديگر. [ سال اخير بيش از حد هم باال بوده است، ندارد٢٥ها که در واقع در  شرکت

گونه  نتيجتًا، اين. تر از اين بحران است ی آزمندی بسيار بيش دانيم که سابقه ی ما می همه] چراکه[زمندی ندارد؛ آ هم به

آيا اين بحران کليت سيستم :  که ی مرکزی نيست مسئلهاين   تراشی در مقابل توجه ما به  چيزی جز مانعها تالش

های همگانی که تقريبًا  ای از اجزاء آن است؟ رسانه  پارهکه ناشی از کارکرد ناصحيح است يا اين] داری سرمايه[

های عمومی در  ی رسانه متأسفانه وظيفه. دارند ی معينی نگه  کوشند تا ما را در محدوده کنند، می سو عمل می هم



 »انسانی«های  دارند و داستان سرد نگه   کنند، ما را خونمان جای خبررسانی ـ آرام که به فرهنگ ما اين است

  .رو، من چنين کاری نخواهم کرد ازاين. مان دهند تحويل

های اين سيستم  ی بخش که از همه اين بحرانی است: که بگويم ی من اين است خواهم اين روشن شود که شيوه می

ه اين بحران با امور مالی شروع نشد. ی خاصی ندارد وجه محدوده چهي اثر پذيرفته و به) مطمنًا مالیتوليد، خدمات و (

کنم  آن بستری برگردانم که فکر می خواهم اين مسئله را به می] در واقع. [پايان نخواهد رسيد و در اين محدوده نيز به

آن مبادرت  ها همواره به که معلم اين کاری است. کنم استفاده می] سياه[منظور من از تخته  بدين . از آن َکنده شده است

کارانم در  کارانی در اين سالن دارم ويا اگر هم دانم که هم اد شهرت دارم و میعنوان استاد اقتص ؛ و من بهورزند می

  .های من را خواهند شنيد جا هم نباشند، حرف اين

  

  
گر اين  دهد، بيان  را نشان می١٩٧٠ تا ١٨٢٠يک بخش از آن که از . بخش تقسيم شده است دو  اين نمودار کوچک به

خط سياه [ کارگران آمريکايی سير صعودی داشته است (productivity)ليد  سال بارآوری تو١٥٠است که طی اين 

. کرده است سال قبل توليد  تری نسبت به که يک کارگر ميانگين هرسال کاالی بيش معنی است اين بدين]. در نمودار

تری دراختيار  ت بيشآال کردند و ماشين اين کارگران بهتر آموزش ديده بودند، از ابزارآالت توليدی بهتری استفاده می

  .رفت طور ساالنه باال می نسبت هرکارگر به ی توليد به ترتيب، بازده بدين. داشتند

خط [ سال است١٥٠ی دستمزد کارگران در آمريکا طی همين  کنم که نشانه من در اين نمودار خط ديگری ترسيم می

؛ و مزد واقعِی ن نيز سير صعودی داشت سال دستمزد کارگرا١٥٠که در اين  قابل ذکر است]. قرمز در نمودار

توان   کاالهايی است که می معنای مقدار معينی از پول در برابر قيمت مزد واقعی به. ی قبل بود هردهه باالتر از دهه

عبارت ديگر، قدرت توليد  به. ی مقدار سود است نيز وجود دارد که نشان دهنده] آبی[در نمودار ما خط سومی . خريد

زبان علم اقتصاد سهم کارگر از اين افزايش بارآوری توليد، افزايش دستمزدش بود؛ و سرانجام  فت و بهر باال می



ای را  داری تر کشور سرمايه ی اياالت متحده است؛ و کم اين ويژه. ها نيز دائم در حال افزايش بود که سود شرکت اين

 کارگر آمريکا اين باور طبقه ی ويژه به اين تجربه. شد سال داشته با١٥٠ای را در اين  توان يافت که چنين تجربه می

باور . [ اياالت متحده واقعًا استثنايی استداد کهرا ) شود ی ديگر روشن می چنين تبعات آن، که چند دقيقه و هم(

و های تو از ت  زندگی در آن هرسال بهتر از سال قبل است؛ بچهکه جا کشوری است اين] کارگر آمريکايی اين بود که

 است که ای اين واقعًا مورد ويژه. هايت بهتر زندگی خواهند کرد های تو حتی از بچه کنند؛ و نوه بهتر زندگی می

باال را  نگاه به) ترين توضيح اين استثنا و مهم(آمريکايی بودن . اند ناميده» آمريکای استثنايی«ها آن را  بعضی از آدم

هايی  اکنون آدم که هم اين همان چيزی است. تر از ديگران دوست دارد شما را بهتر و بي] خدا[او . کرد الزامی می

توجيهات ديگری هم در .  استای ی شناخته شده  اين مسئله. کنند  نيز آن را تکرار میسارا پالين و جرج بوشهمانند 

توان چنين نظری  ی میالبته تنها هنگام. نخورده داريم ما سرزمينی بکر و دست: اين زمينه وجود دارد؛ مانند اين که

  !داشت که مردم بومِی اين سرزمين را فراموش کرده باشيم

] در رابطه با. [يافت  سال افزايش می١٥٠کارگر آمريکا در اين   طبقه مصرف ميزانکه  هرروی، واقعيت اين است به

تمند تعريف کند،  سال از ميزان مصرف خويش لذت برده و تصميم گرفته تا خود را ثرو١٥٠کارگری که  ی  طبقه

امن اين :  که ميزان ارزش و موفقيت خود در زندگی را نيز با همين ميزان مصرف بسنجيد آور نيست اين تعجب
 که داشتند موفقيت سها وقتی احسا ترتيب، آمريکايی بدين!! خود را با چيزهای امن بسنجيد! رود است، دارد باال می

پوشيدند، تعطيالت قابل قبولی در نقاط خوب اروپا داشتند و  اس خوبی میکردند، لب  می يی مناسب زندگیها در محله

احتماًال  کارگر ديگری در جهان ـ مصرف انبوه عادت کرد که هيچ طبقه  ای به گونه کارگر آمريکا به طبقه. غيره

بار در اياالت متحده  تبليغات برای اولين آور نيست که صنعت موسوم به تعجب.  است آن عادت نکرده ـ به اکنون نيز هم

شور مصرِف   پرورِش به» صنعت«کليت اين . تر از هرجای ديگر گسترش يافت جا نيز بيش پيدا شد و در اين

  .اختصاص دارد] تر بيش[

کارگر آمريکا را   قرن بيستم طبقه٧٠ی   که جهان در دههاند اين دليل مهم ها به  هستند؟ اين چرا اين توضيحات مهم

صعود خط ميانی : که چه اتفاق افتاد اين بود  آن. طور کامل بيان نشده است نظر من هنوز به  داد که بهای تغيير بگونه

مزد واقعی يک کارگر در ] در آمريکا. [متوقف شد و حتی کمی هم سير نزولی پيدا کرد] قرمز[دستمزد در نمودار 

  . باالتر از يک کارگری امروزی بود٧٠ی  دهه

چه تو برای يک ساعت کار دريافت  آن] اما[کرد؛  چنان افزايش پيدا می رت بارآوری توليد همقد]  که با وجود اين[

برای . کردند که قبًال پدر و مادر تو دريافت می تر از آن چيزی است معنِی نسبت خريد کاال و خدمات، کم کنی، به می

 عالی نيستم، اما اين کار هم وقت من مخالف تحصيالت] گرچه. [تحصيالت عالی نيست فهم اين مسئله نيازی به

  .آن نيست برد و هم در اين رابطه نيازی هم به زيادی می

شود، افزايش  او داده می چه در مقابل به دائم افزايش بيابد؛ اما آن طور  شود، به چه از يک کارگر گرفته می اگر آن

ها  تفاوت] اکنون در اين زمينه هم. [شود ر میت تر و بيش تر و بيش نيابد؛ تفاوت بين توليد کارگر و دريافت او بيش

اين .  است ی غيرباور در تاريخ آمريکا بوده ا دوره) ١٩٧٠ـ٧٥تقريب از  به( سال اخير ٣٠اين . اندانگيز شگف



تدريج   پايان داد؛ و مردم آمريکا به  ساله١٥٠تاريخ  يک  که با کاهش ميزان دستمزدها شروع شد و به ای است دوره

  .پايان خود رسيده است کنند که لذت مصرف به احساس می

 عوامل متعددی با هم ١٩٧٠ی  در دهه] که واقعيت اين است. [چنين اتفاقی افتاد اين بپردازيم که چرا  اجازه بدهيد تا به

  :جمع شدند تا اين وضعيت را ممکن سازند

معنی  اين بازيافت بدين. ه خودرا بازيافتنددوبار] اروپا و ژاپن: يعنی[ی جنگ جهانی دوم  خورده اوًالـ رقبای شکست

وکار آمريکايی با رقيب مواجه گرديد؛ و رقابت برای مردم اين کشورها که اقتصاد بعد از جنگ خودرا  بود که کسب

. پايان بدهند) ١٩٤٥ـ٧٥(ی آمريکا   ساله٣٠ی  سلطه گسترش داده بودند، هدفی  ديگری جز اين نداشت که به

حتی هم بهتر (تری  نحو بهتر يا ارزان توليدات آمريکايی را به] رقبای آمريکا[ه موفقيت اين بود که سان، تنها را بدين

رانند و اگر اين را دوست  اتومبيل ژاپنی می] اغلب[ها  که امروزه آمريکايی نتيجه اين. توليد کنند) تر و هم ارزان

سازی يک صنعت  ی جامعی است؛ زيرا اتومبيل ين نمونها. کنند های اروپايی استفاده می  باشند، از اتومبيل نداشته

تر  قصد توليد ارزان آمريکا را بهاين بود که بخشًا ی يهای آمريکا که واکنش سرمايه نتيجه اين. عظيم آمريکايی بود

کار  ن بهتر ت دستمزد کم داد و اجبارًا با  معنای اين بود که کارگر آمريکايی کارش را از دست می ترک کنند؛ و اين به

 .مزدها در آمريکا بود اين آغاز کاهش دست. سپرد می

توانست در داخل آمريکا کارگر ارزان پيدا کند، راه حل ديگر اين بود که آن را  دومًاـ اگر يک شرکت آمريکايی نمی

أصل و فقير رشد داديم تا بتوانيم با ورود مردم مستگونه  آمريکا را انفجار ما مهاجرت به. آمريکا وارد نمايد به

ی کار از   را با دغدغهدار  جا جنبش رهايی زنان را داشتيم که هزاران زن خانه ما در اين. دستمزدها را کاهش دهيم

و  دست هم دادند ـ عوامل  متعددی دست به: اين تصويری است که در مقابل ما قرار دارد. کشيد بيرون  شان   های خانه

.  تا دستمزدها را در اياالت متحده آمريکا کاهش بدهندـ ام مجموعه توضيح ندادهها را در يک  ی آن من هنوز هم همه

 سال گذشته ٣٠دانيم که استفاده از کامپيوتر طی  می. داد رشد خود  ادامه می چنان به بارآوری توليد هم] با اين وجود[

 توليد کند که بدون   از آن ه بيشبارآوری توليد را باالتر برد، زيرا اين امکان را برای هرکارگر فراهم نمود ک

آمد؛ و  تر می گرديد و دستمزدها پائين تر می بارآوری توليد افزون] دريک کالم. [کند توانست توليد  کامپيوتر می

  .داد خود اختصاص می که کارفرما به ی اين دو آن چيزی است فاصله

اين زماِن . اند ی واقعيت پوشيده يی کارفرماها جامه سال تخيالت رويا٣٠بينم که طی اين  دقت نگاه کنيم، می اگر با 

ماند و هرسال با پرداخت همان دستمزد قبلی، کاالهای  که دستمزدها طی آن ثابت می غيرقابل تصوری است 

طور روزافزونی  ها که دستی در اين سود داشتند، به سود کارفرماها و سهم آن. آيد دست می تری برای فروش به انبوه

ها  اين] در واقع. [جستند داران، سود خودرا می نواختند و سهام ها آهنگ مورد عالقه خودرا می ای حرفه. رفت باال می

آيندی  چه روزگار خوش. دست يافته بودند] کار ارزان[ی طاليی در معدن  رگه  سال به٣٠افرادی بودند که طی اين 

اين : [سودآورتر است ـ داردتوليدش افزايش اما   ـابتاز پول درآوردن از کارگری که دستمزدش ث چيزيک تنها ! بود

مين أگيرند، جفت و جور و ت ی انفجاری سودها را در دست می سانی است که اين بستهکوجود سادگی  به] چيز

کنند که صنعت مالی نام  گيرند، و آن مکانيزم جديدی را ابداع می دهند و قرض می کنند، آن را قرض می ش میا مالی

از بانک قديمی گرفته  (ها ی بانک کمپانی مالی و همهی  همه. کردند آميز حرکت می ها جنون  البته که اين.ستگرفته ا



 نگچ کردند تا بخشی از آن را به ی انفجاری سود حرکت می طرف اين بسته افتادن و خيزان به) های جديد تا بانک

آن  آن هجوم آورند، آزمندانه به اش به تا قبل از نابود شدن همگان را برانگيخت ـ چنين همـ  اين ديگ عظيم سود . آورند

 سال ٣٠ها در اياالت متحده طی اين  حقوق کارکنان درجه يک شرکت. آن را ببلعند] قسمتی از[چنگ بيندازند و 

ين  ساله را در هم٣٠که مردم آمريکا اين روند  ام اين است آن چيزی که من دريافته. آميزی باال رفت طور جنون به

اين بدين معنی  .  ساله است٣٠ای  ولی اين مسئله. دهد  می ها را رنج  آنکه ای است  روز اخير دريافتند؛ و اين مسئله٣٠

: اند دست يافته] جديد [وضعيتاين  شان نداشت که از کی به است که يا مردم خواب بودند و يا احتماًال اهميتی برای

آن اندازه است  گيرند؟ سود به  ميليون دالر حقوق ساالنه می٢٠٠ يا ٧٠، ٦٠چه اهميتی دارد که کارکنان درجه يک 

  .ی ما بتوانيم از آن ببلعيم که همه

] بقای[ما برای . ترکند راحتی می هايی داريم که به ما هميشه حباب. داری هميشه حرکتی پرتالطم دارد سرمايه

] هميشه[داری  نظام سرمايه. شود وی تالطم رانده میس گشاييم؛ اما اين گشايش به ی جديد می کاپيتاليسم يک قاره

ای چيزی جز اين  آهن، برق و انرژی هسته سرانجاِم راه. شوند سوی تالطم رانده می ابداعاتی دارد؛ اما اين ابداعات به

 نيز ها آنکند که  هايی توليد می داری حباب شود، رقابت سرمايه هايی ايجاد می هردليلی چنين فرصت هرگاه که به. نبود

اين دليل که  سيستم مشکل خواهيد داشت؛ به] کليت[گاه با  آنترکند،  هايی نباشيد که می اگر خواهان حباب. ترکند می

  .دفعات تکرار خواهد شد ها به ها و ترکيدن آن پيدايش حباب

ر در آمريکا چه کارگ اين سؤال که طبقه عنوان يک سوسياليست به چه کرد؟ من به]  سال٣٠طی اين [کارگر  طبقه

اين معضل چه بود؟ برای مردمی که پذيرفته بودند تا ميزان . اين طبقه معضلی داشت. تری دارم ی بيش کرد، عالقه

ميزان مصرف معيار سنجش معنای زندگی، . موفقيت هرکسی را با ميزان مصرف او بسنجند، دستمزدها باال نرفت

چه نوع اتومبيلی، زندگی : چرخيد  ی مصرف می ز حول محور پيمانهچي همه. ها بود و آبروی آدم] اجتماعی[جايگاه 

، چه اتفاقی برای )رشد دستمزد: يعنی(هنگام قطع منبع افزايش مصرف  به. در کدام محله، کدام اخالقيات و غيره

و شوند  ها دچار معضالت روحی می اند؟ بسياری از آن  کرده  سال افزايش آن را تجربه١٥٠افتد که  مردمی می

های ديگری پيدا ]حل[  اغلب مردم چنين نگفتند؛ و راه] اما. [»چيز  تمام شد توانيم، همه ديگر نمی«: گويند می خود  به

  :ها جلب کنم دوتا از آن ويژه به خواهم توجه شما را به ها داشتند، می]حل[  ی تبعاتی که اين راه واسطه به. کردند

. شغل دوم و سوم تن سپردند ها به اين است که آنی معنا قبل شدند؛ و اين بهتری را مت کار بيش ها  اوًالـ آمريکايی

.  افزايش يافته است٧٠ی  دهه  درصد نسبت به٢٠ی يک کارگر ميانگين در آمريکا تقريبًا  ساعت کار ساالنه] اينک[

اين تفاوت .  داشته است درصد کاهش٢٠ی  کارگر آلمانی، فرانسوی يا ايتاليايی در مقايسه با اين، ساعت کار ساالنه

  .کند کار می کارگر آمريکايی تا سرحد فرسودگی ] که دهد و نشان می[؛  آوری است سرسام

دنبال کار از  ها به ويژه زن به. بيرون از خانه فرستادند تا کار کنند تری از اعضای خانواده را به ها تعداد بيش ـ آن دومًا

کار خودرا قبل موعدی که قبًال دوست   ياد گرفتند که ها برگشتند؛ و نوجوانکار  بازنشستگان به. بيرون رفتند خانه 

ی افزايش ميزان مصرف مردم آمريکا را حل کرد؟  ها مسئله]حل[  آيا اين راه. داشتند، عاشقانه دوست داشته باشند می

اع گوناگون مخارجی را اش انو کاری برای کارگر آمريکايی و خانواده چراکه فرسودگی بنيادی ناشی از اضافه! نه

رود، لباس و وسايل  کار از خانه بيرون می که برای  زنی. کند ضد خود تبديل می دربردارد که درآمد ناشی از آن را به



رود، در بيرون از  کار می نوجوانی که به. اتومبيل هم نياز دارد ی ما احتماًال به اين زن در جامعه. جديدی الزم دارد

ها نياری  آن که در خانه به[کند  را کشف می] جديد[ی محيط کار انواع کاالهای مصرفی  ازهخانه و در دنيای ت

وجود آمدن مخارج ديگری مانند   خود، موجب بهدارد؛ و ايْن  آغاز فروپاشی خانواده را درپیها ی اين همه]. نداشت

نسبت  ما به. ی آن برآمد  از عهدهبايست در حد قابل قبولی  است که میدرمانی ی کودکستان و مخارج روان هزينه

ترين مواد مخدر قانونی و غيرقانونی را مصرف  بيش] مترجم فارسی: استثنای ايران احتماًال به[ی ديگری  هرجامعه

ها  اين. در دنيا داريم] مترجم فارسی: استثنای ايران احتماًال به[ها باترين نرخ طالق را  چنين ما آمريکايی هم. کنيم می

را خنثی ] ی حاصل از شغل دوم وسوم[هايی از فروپاشی خانواده است؛ و مخارج اين فروپاشی، درآمدها نههمه نشا

  .کاری هم نتوانست مشکل افزايش ميزان مصرف را حل کند نتيجتًا اضافه. کند می

ی   يش از هرطبقهب  کارگر آمريکا ـ  ی طبقه. حل ديگری بگردد دنبال راه ی کارگر مجبور شد تا به ترتيب، طبقه بدين

. گرفتن را آغاز کرد وام ای  گسيخته عنانطور  ـ به ی زمانی و در هرکشوری در هردوره کارگر ديگری در تاريخ، 

تحميل کرد که خود کارگرانی  تری از تثبيت دستمزدها را به ها شرايط حتی شديد گرفتن اين وام! انگيز است حيرت

 شرايط يک شانس عالی و دوگانه  گان تدريجًا دريافتند که در اين پيشه تی تجار جامعه. بودند] ها[سازندگان سود

توانستند با  بردند، می می] های سرشاری[ها که از عدم افزايش دستمزد و افزايش بارآوری توليد سود آن. جريان دارد

او  رف بود، بهی کارگر، که از نظر روحی زير فشار عدم امکان افزايش قدرت مص طرف طبقه بازگشت دوباره به

  .تری مصرف کند تواند کاالی بيش تری برای خريد کاال دربياورد، می که پول بيش بگويند که چگونه، بدون اين

  !! توانست قرض بگيرد می] سادگی به[کارگر  طبقه

پول تر مصرف کنند؛ اما اين  ها بتوانند بيش کارگران پول پرداختند تا آن کنندگان سود به ترتيب، تصاحب بدين

  .شکل قرض پرداخت شد ، بلکه به) سال چنين بود١٥٠که طی  طور  همان(ی افزايش دستمزد  واسطه نه به] اضافی[

ايد که روزی  اين اميد بسته تان به مطمئنًا برخی از شما در رؤياهای. جای يک کارفرما بگذاريد حاال خودتان را به

جود دارد که در ذهن خود از زمان پرش کنيد و از تصور چنين اکنون اين امکان و] هرروی به. [اين نقطه برسيد به

کارگران خود دستمزد  که به جای اين به] ی مفروض[عنوان يک کارفرما حال هريک از شما  به. وضعيتی لذت ببريد

تو   بهاش بايست اين پول را با بهره می] عنوان مقروض به[ها طوری که آن دهيد، به وام میها  آن  بپردازيد، بهتری بيش

عنوان يک آمريکايی   چيزی وجود دارد که بهشرايط مفروضدراين . پس بدهند] عنوان کارفرمای مفروض به[

ای  کننده مصرف شرايط پريشان] عدم افزايش[کنيد که  شما در سيستمی زندگی می! آن افتخار کرد بايست به می

اين ] در واقع!! [دهد با پرداخت وام سرويس می]  کردهکه خود سيستم ايجاد[آورد و بعد اين پريشانی را  وجود می به

جای آن قرض  کند و به دستمزد شما را متوقف می] افرايش واقعی[کارفرما . چاپد طور مضاعف شما را می سيستم به

  !دهد می

ه اين طبق. کارگر در جهان است ترين طبقه حال مقروض  و درعينمندترين ثروت کارگر آمريکا دانيد که طبقه می

ها  آمريکايی. شد دهندگان بهترين دارايی محسوب می ايجاد کرده بود و اين برای وام] در جهان[ها را  ترين وثيقه  انبوه

ی کارگر ديگری  کارگر آمريکا بيش از هرطبقه طبقه رو، به ازاين. کنند که مالک آن هستند ی زندگی میهاي در خانه

ی را دراختيار های کالن ی دريافت چنين وام گر در ديگر کشورها وثيقهتوان وام داد؛ زيرا طبقات کار در جهان می



 .گيرند انتخاب کرد عنوان وام شد او را به کارگری بود که می ی  کارگر آمريکا ثروتمندترين طبقه طبقه. ندارند

  !بود] کارگران در جهان[ی طاليی  کارگر آمريکا رگه طبقه] عبارتی به[

  !!سازی پول] های کالن وسود[ی جديد برای  يک قاره

  !!!کارگر آمريکايی وام بدهيد به] پس[

چه پيش از اين  پايانی را در مقابل خود ديدند که فراتر از آن انداز بی ترتيب، کارگزاران نهادهای مالی چشم بدين

ای مدتی اين، بر. ها پرداخت وام را شروع کردند آن. انگيخت کارگر را برمی طبقه  به ممکن بود، پرداخت وام

و [تر از دستمزدها بکاهند؛ و در عوض، معضالت عادی  تواستند هرچه بيش کارفرماها می. مشکالت را حل کرد

انگيزاند، حتی اگر اين  شگفت داری  دانيد که تضادهای سرمايه می. وجود بياورند داری را به سرمايه] ذاتی نظام

  . است ها واقعی  آنانگيزی شگفتی برای شما کمی پوشيده باشد، بازهم شگفت

داران از اين کاهش دستمزد  ی سرمايه که از دستمزدها بکاهد؛ اما مجموعه دار منفردی اين است تمايل هرسرمايه

ها را  کاهش از دستمزدها شود، کارگران توان خريداری اين بنجل داری موفق به زيرا اگر هرسرمايه. شکايت دارند

. ها ايجاد شود ابند که بايد دستمزدها را باال ببرند تا توان خريد اين آت و آشغالي داران درمی جا سرمايه اين. ندارند

اين يک معضل است؛ ولی . گردد وقت بازی  متوقف می شود؛ و آن ولی افزايش دستمزدها موجب کاهش سود می

ی افزايش  داری موتور محرکه سرمايه. گونه معضالت حل خواهند شد ی اين زيرا که همه! جای نگرانی ندارد

ی آمريکايی در  ما با شيوه. اين موضوع آگاه هستيم ما همه به! بازدهی، سودآوری، شکوفايی و رشد اقتصادی است

 و گروهی سود  يافته و از هرخانواده شان افرايش  کارگران هرروزه مصرف] چراکه[ايم؛   جادو توليد کردهاين سيستْم

ی  انگيز و عالی بود؛ و همه  سال، وضعيْت شگفت٢٠مدت  ، به٨٠ی  در واقع، از اواسط دهه. جاری بوده است

  .آمدند نظر می معضالت حل شده به

. بار بود شان فاجعه تمامی فرسوده شده بودند و زندگی خانوادگی ها، کارگرانی بودند که به »زيبايی«اليه زيرين اين 

 خود در برابر اين نوع ی نمايانه  ق همايش قهرمانخواه توانستند از طري مداران جمهوری همين دليل بود که سياست به

خواهان  مگر خوِد همين جمهوری. ها  ازهم پاشيده بودند، در قدرت بمانند کرد خوِد آن ی عمل ها که درنتيجه خانواده

] یآر[ ؟ت بازگردانندبخ  کليساهای زيبا و مادرهای خوش،شهرهای کوچک ها را به خانواده خواستند اين بودند که مین

اين ! اند، حمايت کنند خواهند تو را در مقابل عواقب کارهايی که  خودشان انجام داده ها همين کسانی هستند که می اين

فروپاشی   را بهها زنند که خانواده تغييراتی می دست به] ابتدا[خواهان  جمهوری! ای است حرکت سياسِی زيرکانه

گاه انگشت  اند؛ و آن شوند که فروپاشيده ظاهر می» خوِب قديمی«ی   ها کشاند؛ بعد در نقش همايش دفاع از خانواده می

» نبوغ«اين . اند را بعهده گرفته ای از اين نابسامانی  گيرند که مسؤليت پاره هايی می طرف دموکرات  بهرا  اشاره

  .خواهان است سياسی جمهوری

های او   کار کند و مضطرب است؛ چراکه بدهی دتوان ای داريم که ديگر نمی ی کارگر فرسوده هرصورت، ما طبقه به

گرفتن   خودشان، اين مردم را وادار به ]زندگی[ترکيبی از تبليعات و تمامی تاريخ . اند حد غيرقابل تحملی رسيده به

که  هنگامی. بينی بود و چيز جديدی نيست اين قابل پيش. کرد که توان بازپرداخت آن را نداشتند هايی می وام

قرار دهيم که » صنعت مالی«های  ، در کنار ترغيب اش  تاريخ ويژه کارگر آمريکا را، با توجه به  طبقهسرخوردگی



  دادند که توان بازپرداخت مردمی قرض می ها به رسيم که آن اين نتيجه می ای وام بدهد، به گيرنده هر وام خواست به می

جوالن درآمده بود که نتوانست احتمال  چنان به] داری مايهسر[اما سيستم . درک اين مسئله سخت نيست.  نداشتند راآن

  .اش را نداشت کس آمادگی گاه که چنين اتفاقی افتاد، هيچ ها را در نظر بگيرد؛ و آن عدم پرداخت بدهی

 ها که مشتق از چه آنـ ی جديد  ابزارهای حساب شده] همراه به[کرده بودند،  مين مالی أ را تها اين وامکه  یيها بانک

ی که ابداع شده يها رهن و قرض تضمين شده بودند و چه هريک از مکانيسم معامالت ديگر يا ضمانت متکی به

که   چون.امری که البته واقع نشد. انتها بستگی داشتند های بی قابليت بازپرداخت اين وام ه همگی در نهايت بندـبود

ها هميشه  بانک] چراکه. [بودند؟ طبيعتًا که چنين بودندها واقعًا گيج  آيا بانک. ها گيج و سياه مست بودند بانک

ها در  بانک] هرصورت به. [گيرد جا تنها ميزان اين گيجی و سرمستی است که مورد سؤال قرار می دراين. اند چنين

  .اند اين سناريوِی غرب وحشی بيش از حد معمول گيج

خواستند که ميزان اعتبار و  های بزرگ می که از شرکت تيبتر بدين. شدند میبندی   هنگام دادن وام، رتبه  ها به بانک

مردم اطمينان بدهند  شد که به اين منظور انجام می بندی به اين برآورد و درجه. ی يک برآورد کنند ها را درجه  آن ايمنی

چنين  شه اينای نيست؛ زيراکه همي اين چيز تازه. که چنين نبود  از امنيت الزم برخوردارند؛ درصورتیها که بانک

  .بوده است

که ساختار اين ] ساده[اين دليل  به. ها بالهتی بيش نيست کشف مطبوعات در مورد چگونگی و کارکرد فاسد بانک

انجاميد که ترکيبی از  فروپاشی  جايی به  آنـ در واقع اين سيستم ـ. ای جز فروپاشی داشته باشد تواند نتيجه سيستم نمی

ی اين تعهدات مالی  ها نفر از چرخه اينک ميليون .  روحی مردم را از پا انداختهای  جسمی و تشويشهای فرسودگی

 .ی مقوايی درحال فروپاشی است خارج شده و اين خانه

  :قسمت دوم بپردازيم حال به. جا قسمت اول مسئله را بررسی کرديم تا اين

  افتد؟ توان کرد؟ چه اتفاقی می در يک وضعيت درحال فروپاشی چه می

البته آن چيزی که ما در اين جامعه (ـ ليبرال ٢کارانه؛  ـ محافظه١. ی برخورد وجود دارد ر چنين شرايطی سه نحوهد

  .شود تا در موردش فکر کنيد ـ آلترناتيو سوسياليستی که از طرف من ارائه می٣؛ و )ناميم ليبرال می

ها بسيار سخت است؛ و صادقانه   آن ت برایاين وضعي. برند سر می بهسختی در شرايط  کاران اين روزها محافظه

ی  گونه خواهم به اين لذت برای من واقعی است و نمی. برم فراوانی لذت می گويم که من از اين وضعيت به شما می به

  .ديگری تظاهر کنم

کاران  کنند، حتی محافظه انگيزی توليد می که نتايج شگفت داستان اثر متقابل بازارها و تشکالت اقتصادی خصوصی

سطح آب  کارانی هم هستند که در فرصت مناسب همانند ماهِی مرده به البته محافظه. سکوت واداشته است را به

)  دولتاز حد بيشی  يا در واقع مداخله(ی دولت  کنند که دليل تمامی اين اتفاقات مداخله میگيری  آيند و چنين نتيجه می

اين همان . دهند اين اتفاق ربط می    سال اخير انجام داده، به٢٠ دولت طی چه را که  هرآنها  اين. در بازار آزاد است

آيد و بعد از بارندگی مدعی شويم که سازوکاِر  بينی کنيم که در دو ماه آينده باران می که ما پيش اندازه بديهی است

 در آينده نيز خواهند داشت؛ اما کاران دارند و که اکنون محافظه هرروی، اين برخوردی است به. ايم بارندگی را فهميده



بيان اين چرنديات حتی برای مطبوعات باب روز نيز . رسند جايی نمی  هايی به ها در اين روزها با چنين تحليل آن

  .شوند سرزده در مطبوعات نمايان میطور همانند ما در چنين وضعيتی بههايی  همين دليل است که آدم به. دشوار است

طور  خواهم به همين دليل می به. تر است تر و مهم ؟ اين موضوع برايم جذابتوان گفت  ل چه میی چپ ليبرا درباره

  .اين مسئله بپردازم متمرکزتری به

» گذاری قاعده«ها ظاهرًا  طرفدار  اين. ها همه کلمه هستند خواهان؛ اين ها و ترقی دمکراتـ  ها، سوسياليست ليبرال

های  های اعتباردهنده و شرکت تمام شرکت. نشده بودند» گذاری قاعده«ها  که بانک تها مشکل اين اس نظر آن به. هستند

تر و متمرکزتر  بايست بيش می) بانک دولتی در آمريکا (فدرال رزروشدند و  می» گذاری قاعده «گذار بايد رتبه

  !»گذاری قاعده«آری . کرد می» گذاری قاعده«

. خواهند می» گذاری قاعده«ی زيادی از همکاران من هم   شماره!خواهد می» گذاری قاعده« هم پاول کروگمان

. خواهند می» گذاری قاعده «ـ نيز ها گفتگو دارم ـ گراهايی که با آن چپ. خواهند می» گذاری قاعده«مفسرهای ليبرال هم 

. شود» گذاری  دهقاع«حرص و طمع بايد . ناپذير نباشند قدر سخت و انعطاف شوند و آن» گذاری قاعده«دستمزدها بايد 

  !شود» گذاری قاعده«چيز بايد  و همه و همه

 آن  اجازه بدهيد دليل. باشد آفرين نيز می ، بلکه حتی اندوهانگيز نه تنها شگفت.  استانگيز اين مسئله برای من شگفت

قبل : ختراع کرديمرا ا» گذاری قاعده«داری باال آمد،   قرن بيستم، آخرين باری که گند سرمايه٣٠ی  در دهه. را بگويم

و ] الزم و غيرالزم[از اين دهه تأمين اجتماعی، بيمه بيکاری، استخدام انبوه مردم توسط دولت برای هرنوع کار

ها در مورد انجام يا عدم انجام  ها و بيمه بانک. کرديم» گذاری قاعده«ما موارد زيادی را . غيره وجود نداشتند

  .وجود آمدند ها به مرزها و محدوديت] ترتيب بدين. [گرفتند کس تصميم می چيز و همه همه

ها »گذاری قاعده«اين . آن جلب کنم خواهم تمرکز شما را به ای داشتند که می ها کيفيت ويژه»گذاری قاعده«تمامی اين 

ها موجب »گذاری قاعده«. توانستند انجام بدهند، شد ها می ی شرکت چه هيئت مديره موجب محدوديت قدرت اجرايی آن

هيئت مديره ی بزرگی باشيم تا بفهميم که  الزم نيست که نابغه. ها شد ی شرکت زاحمت، عذاب و رنجش هيئت مديرهم
بيائيد تا گريزی بزنيم، بيائيد تا نقب : اين نتيجه رسيدند که ها محدود شدند و به»گذاری قاعده« براثر اين ها شرکت

زمان  اگر نه زودتر، اما احتماًال هم  ـها شرکتهيئت مديره .  شويمها خالص»گذاری قاعده«بزنيم، بيائيد تا از شر اين 

که در اين   ی قابل توجه اين است نکته. ی گريز و نقب خودرا شروع کردند  پروژهـ »گذاری قاعده«با اين 

 تحميل مريکاآ  که آن را بهروزولت فرانکلينهم ازطرف کسانی آن را ايجاد کردند و هم از سوی ( ها »گذاری قاعده«

ها و »گذاری قاعده«بازگرداندن اين ها آزادی و فرصت  ها از هيئت مديره آن: يک ويژگی جالب تعبيه شده بود) نمود

ی  گذاشت تا با هرانگيزه ها بود که يک نهاد را برجا می»گذاری قاعده«ای از  اين مجموعه. ها را نگرفته بودند رفرم

  .و کرده و از بين ببردها را مح»گذاری قاعده«ممکنی بتواند اين 

ای را در جای خويش ابقا کردند که در سيتسم ما  گذاران همان هيئت مديره قاعده. اما اين بدترين حالت ممکن نبود

ی  کننده ها منابعی را در اختيار داشتند که متحقق آن. گيری در مورد سودهای توليد شده را دارند باالترين حق تصميم

. ها را دراختيار داشتند»گذاری قاعده«خنثی کردن اين ] و امکان[ها ثروت  آن. داد ها می آن  بهای بود که سيستم انگيزه

ها دشمنان »گذاری قاعده«در واقع اين . را در  موقعيت خود باقی گذاشتند ها هيئت مديرهها »گذاری قاعده«چراکه اين 



وضوع باعث تعجب بعضی از دوستان ليبرال من دانم که بيان اين م می. انجام وظايف خويش دعوت کردند خود را به

ها را داشتند و هم در انجام »گذاری قاعده«کردن   و هم منابع خنثینگيزها  همها اين هيئت مديره] ولی. [خواهد شد

  .ها موفق شدند آن

د رئيس های بزرگ در اياالت متحده برای خري  شرکتی  ايم که هيئت مديره  سال اخير ديده٣٠هم من و هم شما در 

 اين بود که ١٩٧٥ تا ١٩٤٥تالش سيستماتيک از . اند های همگانی از سودها استفاده کرده جمهور، کنگره و رسانه

آميز بود؛ و  ها موفقيت اين تالش.  سعی در دور انداختن آن داشتند١٩٧٥ها را خنثی کنند؛ و از »گذاری قاعده«

  .ايم ستهبحث و گفتگو نش جا به دليل هم ما در اين  همين به

ها را در جای خود ابقا  کرد و دوباره همان آدم» گذاری قاعده«که بايد  ايننهاد   دوباره پيشبعد از اين تاريخ معيْن

جا  ما آن: نهاد را بدهد، با ريشخند خواهد گفت که هرکس که اين پيش کارگر آمريکا به طبقه!  دوستان عزيز...! نمود

 ٦، يا ٤، ٢اين کارها نيستيم؛ و حاضر هم نيستيم که  انجام  ايم؛ ما دوباره حاضر به ادهها را هم انجام د ايم و اين بوده

گر را جاسازی کرده  ی خودويران سختی مبارزه کنيم تا در نهايت چيزی بسازيم که در دورن خود يک دکمه سال به

ای از  ی تازه دام کند و مجموعهکار اق اين است؛ اين نابخردانه است و کار هم نخواهد کرد؛ و اگر چپ ليبرال به

با سرعت  بار همان نتايج ـ ما تحميل نمايد، نه تنها همان تاريخ تکرار خواهد شد، بلکه اين ها را به»گذاری قاعده«

   .انجامد وقوع می  هم بهـ تری بيش

ها »گذاری قاعده«تعداد بسيار زيادی از کارگران زير بار اين ]: چنين خواهد شد[اجازه بدهيد تا بگويم که چرا 

تان بيان  تر برای داليلی است که پيش اين دقيقًا به. ها نخواهند بود»گذاری قاعده«نخواهند رفت و دوباره مشتاق اين 

 سال اخير نيروی خودرا ٥٠در ) گان تاجرپيشه: يعنی(ی آمريکا  بخش راست جامعه: حتی از اين هم بدتر. ام کرده

 ـ بار اين ها ـ ها تبديل کنند؛ بنابراين، آن»گذاری قاعده«دشمن  اند که مردم را به کردههايی  ی آن تکنيک وقف تکميل همه

 در کار خود متخصص گان اين تاجرپيشه] در واقع. [تر انجام خواهند داد اند، بهتر و سريع کاری را که ياد گرفته

 و با سادگی ، رژيمی خواهد بود که بهها برپا گردد»گذاری قاعده«اين ترتيب، اگر يک رژيم ديگری از  به. اند شده

  .يک تلنگر فروخواهد ريخت

نهاد من  اين پيش. ايد احتمال قوی حدث آن را زده نهادی دارم که به حال پس از اين اتفاقات، ما چه بايد بکنيم؟ من پيش

شته باشيم تا سيستم بار سعی برآن دا بگذاريد که اين. کنيم» گذاری قاعده«ی ابزارهای ممکن  بگذاريد با همه: است

تان  جا برای که دراين هايی همان سوءاستفاده. از انسان را ندهدها   سوءاستفاده اينی اقتصادِی معقولی بسازيم که اجازه

را نداشته گر  ی خودويران بياييد تا اين دکمه. دانيد ی آن می فراوانی درباره ها نيز به شرح دادم و از طريق روزنامه

طور  کنند، خودشان به که در هرتشکيالت اقتصادی کار می مردمی: تغيير بايد دارای اين ويژگی باشدبار  اين. باشيم

بار در تاريخ آمريکا  ما با اين تغييرات برای اولين] ترتيب بدين. [ی آن شرکت تبديل شوند هيئت مديره جمعی به

ای وابسته است  جامعه شان به زندگی و فرصت آيندهها هستند و کيفيت »گذاری قاعده«بقای اين  که وابسته به مردمی   به

و سود ] توليد[ی منابع  دهيم که همه ی آن را می دهد، اجازه نمی) که ما بيان کرديم(ی تکرار گذشته را  که اجازه

ی هاي ی هيئت مديره ما بايد خاطرجمع باشيم تا سودها مورد استفاده. حاصل از کارشان را در اختيار خود داشته باشند



 سال اخير شاهد آن ٥٠چنان اقداماتی نپردازند که ما طی  اند و به داران گوی سهام قرار نگيرند که منتخب و پاسخ

  . ايم و از آن آگاهيم بوده

تر باشد؛ اين شايد برای برخی از   قابل هضمها گيری کنم که برای آمريکايی بگذاريد صحبتم را چنان خالصه و نتيجه

اين ظاهرًا بايد خوب باشد؛ مگر . کند نهاد باال تشکيالت اقتصادی را دموکراتيزه می پيش. يدانگيز بنما شما هراس

اين  نهاد به که من از لغت دموکراسی استفاده کردم؛ ولی دموکراسی با کدام مفهوم؟ اين پيش دليلاين   طور نيست؟ به اين

. بگذارند که از کارکنان همان تشکيالت باشندکه کسانی بايد در تصميمات يک تشکيالت اقتصادی تأثير  معنی است

  .است] واقعی[زيرا اين دموکراسی . پس بيائيد که اين کار را انجام بدهيم

که البته برخی آن را (شايد که بتوانيم اين استدالل را گسترش دهيم و بگوئيم که دموکراسی در زندگی سياسی ما 

اگر . ـ داشته باشد عنوان زيربنای خود به کراسی اقتصادی را ـدمو بايد ) نامند دموکراسی رسمی و غيرواقعی می

را صرف زندگی خودشان ) شان بهترين زمان زندگی: يعنی( بعدازظهر ٥ صبح تا ٩ روز در هفته، از ٥کارگران 

اشتياق ها شرکت کنند، چقدر رغبت و  آيی نتوانند در گردهم چنان خسته نباشند تا  ها آن که شنبه نکنند، حتی وقتی هم 

  ماند تا زندگی سياسی خودرا کنترل کنند؟ شان باقی می برای

 جلوگيری ها »گذاری قاعده«کردن  اين دليل که از خنثی شايد که ما دموکراسی اقتصادی الزم داريم؛ و اين نه فقط به

اين مسئله   بهيابی يک راه ديگر هم برای دست. های سياسی دموکراسی برسيم درک هدف کنيم، بلکه حتی بتوانيم به

  .گاه تعريف اشتعال تغيير خواهد کرد را داشته باشند، آن شاندوخی  هيئت مديرهاگر کارگران . وجود دارد

 در سيلکون ولیهای  اين مثال، يک مثال واقعی از شرکت. گيری مناسب برسيم نتيجه کنم با يک مثال به من فکر می

اين دليل از  ها به  آن. شوند دهند و از آن متنفر می ن انصراف میشماری از کارشا هرسال مهندسان بی. کاليفرنياست

وشلوارهای تنفرآميز  ها با کت اين مهندس. گويد که چه بايد بکنند ها می آن کارشان متنفرند که يک سرپرست ابله به

خواهند و   ها را نمی  اينيک از ها هيچ آن. کننده بنشينند آيند و بايد در يک دفتر خفه و دلتنگ شان می سرکارهای خود به

خواهند  ها می آن. کند ها را افسرده می تر آن نشاند و از همه مهم شان را فرومی گويند که چنين وضعيتی خالقيت می

دارند  دهند و کامپيوترهای دستی خودرا برمی همين دليل هم از کارشان استعفا می به. نحو ديگری زندگی و کار کنند به

. هاست  هم يکی از آنهاری. روند  میهاریطرف گاراژ  ی ديگری که همين احساس را دارند، بهها همراه آدم و به

بندی شده، يک سگ و مقداری  های راحت، يک بسته غذای منجمد يا بسته شرت همگی با شلوارهای کوتاه، تی

روزگار خوشی دارند؛ کارشان ها واقعًا  آن. روند سرکار خود می گذرانند، به  که با آن روز را از سر میجوانا ماری

ی  کنند و مثل هميشه برنامه شنبه کار می از دوشنبه تا پنج. برند شان لذت می را دوست دارند؛ و از  کار با همکاران

جای کارکردن مثل روزهای  شوند؛ اما به ها سرکار حاضر می ها جمعه آن! ها ولی نه جمعه. نويسند کامپيوتری می

 را توسعه ای  کنند و کدام تکنولوژیکار گيرند که باسودهای حاصله چه شينند و تصميم مین ديگر، در کنار هم می

  .کنند خود عمل می] شرکت [ی اشتراکی هيئت مديرهعنوان  ها خود به که آن جاست اين. بدهند

اقعی ی و مثال مفروض، بلکه يک نمونهيک اين نه ] فراموش نکنيم که([بعداز گفتگوی يک محقق با اين افراد 

ها با  آن. هرزمانی در گذشته پربارتر شان هم نسبت به ترند و توليدات بخت او گفتند که از هميشه خوش ها به  ، آن)است



 سال ٥٠ترين کشفيات در تکنولوژی کامپيوتر و ارتباطات دوربرد در  کنند که بزرگ اين موضوع اشاره می افتحار به

  .انجام رسيده است هاست که به اخير از طريق همين نوع شرکت

اين . های کمونيستی ناميد ها را شرکت  اين نوع شرکتکارل مارکستوانند باشند؟  هايی می ها چه نوع شرکت اين

آوردهای  داران نبايد مدعی آن باشند، دست  سال اخير، که سرمايه٥٠اين معنی است که کشفيات تکنولوژی در  به

داری دوری جستند و   که از کارشان کناره گرفتند، از اقتصاد سرمايهآورد مردمی است ها دست اين. کمونيستی است

عبارت ديگر، تشکيالت  به. تصميم گرفتند که تشکيالت اقتصادی کامًال نوينی را برای خويش سازمان بدهند

  .ی خود هستند  که کارگران خودشان هيئت مديرهای اقتصادی

اين نيست که چگونه براين بحران غلبه کنيم؛  دهم، فقط  ا شرح میجا برای شم بنابراين، قصد از داستانی که در اين

که  و اين.  چنين کارهايی برخاسته است انجام کارگر آمريکا به باشد که طبقه نيز می] واقعيت[چنين بيان اين  بلکه هم

گردد که  میفرهنگ و آموزشی بر کارشان يک حرکت کمونيستی است، به اين کارگران آگاه نيستند که اين ] چرا[

شوند نه تنها کمونيست   جمع میهاریهايی که در گاراژ  مهندس] در واقع. [اند ها داده آن به] نهادهای بورژوايی[

 .جا آمريکاست اين] چراکه[اين قابل فهم است؛ . باشند خواه نيز می ترشان عضو حزب جمهوری نيستند، بلکه بيش

. گونه تعريف و تعبيرها فاقد هرگونه اهميتی است اين !کنند تعريف میری شرکت ابتکااند،  چه را انجام داده ها آن آن

جا مهم است، اين  چه اين آن! را موز رنگين هم گذاشت] اصطالحًا ابتکاری [های  توان اسم اين شرکت حتی می

  .شرکت خودشان را دگرگون کردند ها چگونه امور مربوط به که آن است

طور که  همان(طلبد؛ اما نبايد چنين نتيجه گرفت که اين طرح سوسياليستی  ی میکه وضعيت کنون حلی است اين راه

سوسياليسمی که من . ی آمريکاست معنِی دخالت در اين يا آن کار دولت اياالت متحده به) شود اغلب چنين فهميده می

 توليد است که ای دهی مجدد و ريشه اين سازمان. زنم، شروع و تمرکزش از پايين است در مورد آن حرف می

زيرا اين جنبشی . و مفيد است] واقعی[ی ما رسيده است؛ اما امروزه يک اپوزيسيون  جامعه هرحال خيلی دير به به

که وضعيت کنونی  مردم آمريکا نشان دهد که چگونه با ترس و هراس برخاسته از اين سؤال  تواند به که می است

موقعيتی بينجامد که سوسياليسم برآمده از حاشيه فرهنگی  تواند به که می رود، مبارزه کنند؛ اين جنبشی است کجا می به

  .بکشاند] زندگی [ زکمر را به

 سال ٢٥ی بيش از   هفته٥من در اين . ام تلف همين سخنرانی را داشتهمخی اخير در چندين جای   هفته٥من طی 

اين اندازه از . ه اتفاقی درحال وقوع استک گر اين است اين نشان. ام ام دعوت شده و پاسخ گرفته اخير زندگی

امکان و اميدی دارد که اميدوارم خيلی از شماها  يک بحران جدی و سخت نشان از رويی در پاسخ سياسی به گشاده

      .آن فکر کنيد نيز به

  با تشکر

  ولفچاردير

.ترجمه پويان فرد و پويش وفائی  

  هلندـ ٢٠٠٩ آوريل ١۵

  
 


