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باره  و یسوسیالیست ر  کوتاه  کفتگوی با اقتصاددان مارکسیست مایکل روبرتز در  های فزاینده، بدهی یو 

 . ۱کرونا داری بعد از پاندمی اندازهای آتی سرمایه و چشم رکود طوالنی  

 ؟نین استچرا چ اند،دریافت کرده  هاقرضه نبوهی از ها اها و شرکت تلدو

های بود. این فقط بدهی   در باالترین میزان پس از جنگ ها  ز پاندمی در عرصه جهانی نیز بدهی پیش ا

  2009/ 08های رکود بزرگ سالجریان در ها ها و سایر بخشنجات بانک برای نیست که   عمومی بخش

  بهره   ترینبا کم رفته  های پیشدر اقتصاد ها  هایی است که شرکت وام   شامل افزایش عظیمیجاد شده بلکه  ا

  های مرکزی امکان پذیر شده بود.واسطه بانک هامری که ب .کردند دریافت 

به تحرک بازار سهام    به ذخیره سهام آنها سود بیشتری پرداخت شد تا بتوانند سهام  را بازخرید کرده و  

با کمترین بهره و  هایی  ها افزایش یافت و وام ی شرکت نیز بدهسعه  در حال تو  در کشورهای.  کمک کنند 

شد  به   پرداخته  مستقالت   آنهادالر  مهای  و بخش   در  کولد سرمایه غیر  بیشتر  هد رگذاری  یا  سفته  به    و 

 د.دادن مهبازی ادا

پاندمی بدهی  با  افزایش یافت. شرکتها به سرعت    نیزها و  های عمومی و زیرساخت بخش ها در  همراه 

ها را پشت و  محدودیت ها در نظر گرفتند که دوره کنترل  رای شرکت اعتبارهایی بهای مرکزی  بانک 

در   های بالعوض ها یا اعتبارها به عنوان کمکاین قرضهکه بخشی از    در صورتی که  سر بگذارند.

برای اجباری  و  شده  گرفته  آنبازپرداخ  نظر  وام  در    .نیست   هات  این  تغییر  هااغلب  تاریخ     امکان 

آن شده    نیز  هابازپرداخت  گرفته  نظر  میو  در  بینی  کهپیش  حداقل  ها  شرکت   شود  باز   وفروش    به 

 دست یابند.  سود  پرداخت 

شرکت ا هزاران  که  است  زیادی  قرضه  ،حتمال  طریق پرداخت  این  از  و  بیاندازند  عقب  به  را  ها 

معرض   را  هاییبانک  قرار    در  هنگفت    .دهند خطر  میزان  به  توجه  با  توسعه  حال  در  کشورهای  در 

ارزش پول ها اغلب به دالر است، در صورت سقوط  انتقال سرمایه و از آنجایی که بازپرداخت بدهی 

 ، نفت   :در بازار جهانی به مواد خام همانند . خیلی از کشورهای درحال توسعه شود ملی، اوضاع بدتر می 

 مواد سوختی و مواد غذایی وابسته اند که قیمت آنها کاهش یافته است. 

سرمایه  اقتصادهای  که اگر  بود  خواهند  فروپاشی  مستعد  دارند  نگاه  سراپا  را  سودآوری  نتوانند    داری 

توان جلوگیری کرد یک بحران بدهی تنها در شرایطی میاز    پاشد.  نیز فرو می  الیهمراه با آن بخش م

برسند. تحرک  به  به سرعت  اقتصادها  دولت چنان   که  بانک که  و  اقدامات ها  عنوان  تحت  های مرکزی 

قرضه  شرنجات  به  بیشتری  بانک کت های  و  شرایطها  و  کنند  پمپاژ  سود بازگشت    ها  و  رشد   سریع 

 شود.ی زیاد منیز  جدید  امکان بروز یک بحران مالی ،نباشد موجود 



شما با آن آیا کنند مللی صحبت می لجهانی و بازارهای بین اپایان سطه آیاالت متحده بر امورها از خیلی

 موافقید؟ 

قدرت  رهبر  و  جهانی  هژمونیک  قدرت  متحده  ماند.  ایاالت  خواهد  امپریالیستی  زمینه  در  اگرچه  های 

های نظامی  اما توانسته سلطه خود را بر بخش زمین بازی را از دست داده    ، تولید تکنولوژی و تجارت 

بیشتر قدرت   تجارت اگر در تولید و  احتماال    .هستند   نیرومندی  هایخود فاکتور  ها و مالی حفظ کند که این

بازارهای جهانی تجارت و سرمایه با دالر در راس    ،خود را از دست دهد در  خواهد  امور  معامالت 

 . ماند 

پرسش اصلی این است که در نیمه اول قرن حاضر قدرت روبه زوال آمریکا رقیبی خواهد داشت که آن 

پشت سرب بزرگتررا  که  است  چین  فعال  کاندید  تنها  تولید گذارد؟  تکنول   ین  و  است  جهان  و  وکننده  ژی 

که گذاریسرمایه  نیست  شرایطی  در  هنوز  کشور  این  اما  است  یافته  افزایش  نیز  جهان  در  آن  های 

سترش گکنند که مانع  ان آمریکا تالش می هژمونی آمریکا را تهدید کند. به همین خاطر است که رهبر

 های آینده است. یا گرم( در ده برای جدال های بزرگ )سرد  نتیجهترین ند. این مهم چین شو

 یشین مقایسه کرد؟ ننده کنونی را با بحران های پک توان بحران تهدیدچگونه می 

شود پیش بینی می حتی بزرگترین بحران ها را هم پشت سرگذاشته است.    ۱۹از منظر اقتصادی کووید  

میکه   کاهش  درصد  ده  آینده  دوسال  در  ناخالص  آن تولید  در  هیابد  حال م  در  کشورهای  که  شرایطی 

پیش  کند.  و عوارض آن کشورهای صنعتی را نیز تضعیف می   اند توسعه نیز دچار یک رکود ژرف شده

روند   پاندمی  تجارت از  و  شدن  رکود     جهانی  دلیل  همکند    ۲۰۰۹به  اما   منافع    شد  تنها  اکنون 

کند و معنای  ه داری را کند میسرمای  سودآوری اقتصاد   ناسیونالیستی است که رشد پیدا کرده امری که

دهه  در  آن  شدنواقَعی  محدود  سرمایه   آتی  و  نیز  گذارُی  تولید  درآمو  برای  کاهش  بیکاری  و  واقعی  د 

 اغلب کارگران و کارکنان است. 

 گوید؟ عنوان یک سیستم می داری به ن کنونی چه چیزی به ما در باره سرمایه و بحرا ۱۹کووید 

سال   از  طوالنی  شکاف   ۲۰۰۹رکود  نموده و  ایجاد  کنونی  پاندمی  که  می   ،هایی  که نشان  دهند 

دلیل آن   سر بگذارد. تواند آن را پشت های زیادی روبرو است و به سختی می داری با دشواریسرمایه 

اق اغلب  در  و  شده  کاسته  مدت  بلند  گرایشی  عنوان  به  سرمایه  سودآوری  از  که  است  تصادهای  این 

 ممکن است   این نکته  شود.سطح مشاهده میترین  در عمیق نزولی  گرایش  این    ،سرمایه داریرفته  پیش 

، عجیب می شنویمفیس بوک    ،نتس فلیک  ،گوگل  ، بوکفیس   ،سودهای کالنی که ما از اپل  ه  با توجه  ب

کنند که    کتها تنها تالش میطور متوسط شمار بسیار زیادی از شراستثنا هستند. به اما آنها    نظر برسد،به 

اری در وضعیتی نیست که د سرمایه   برند.را از بین می از آنها    اکنون  این رکود بسیاری  وسراپا بمانند  

 ها ابرابری در درآمد و دارایین  با اینکه  ییر در شرایط زندگی را ایجاد کند درآمد بهتر و تغکار بیشتر،  

سه هنوز  اما در مقیاس جهانی، بدتر نشده است وجود داشته وتا کنون نیز  داری صنعتی از اغاز سرمایه 

و به سمت    چنان ادامه داردی گرمایش کره زمین هم شتاب فزاینده  .یارد انسان در فقر زندگی می کنند لیم

در   فاجعه می رود.  در حال رشد هست   نسلیعمل  یک  اکنون  هفتاد نس ،  که  دهه  نسل  به  کمترین      بت 

 خود را تجربه خواهند کرد.زندگی پیشرفت در 
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