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که  میقطور و حج یکتاب گذرد، یم «هیسرما»مجلد کتاب  نیاز صدوپنجاه سال از انتشار اول شیب 

خواندن آن را  یهارو دیوی. دشوند یخواندن آن م الیخ یو ب کند یخوانندگان را مرعوب م از یاریبس

 لددرباره سه مج اش یعموم یها . کالسکند یم سیتدر «هیسرما»هاست  . او دههداند یم یضرور

ها  کالس نی. ااند دهینفر در سرتاسر جهان آنها را د ها ونیلیموجود است و م نترنتیا یرو «هیسرما»

 ه،یمارکس، سرما»با عنوان  یکتاب هارو نیاند. آخر بوده «هیسرما یراهنما»نگارش دو مجلد  یمبنا

کتاب سراغ  نیاست. او در ا «هیسرما»تر هر سه مجلد  حجم کم یراهنما «یو جنون خرد اقتصاد

مصاحبه  دیآ ی" م. آنچه در ادامه به نقل از "شرقرود یم یدار هینظام سرما نیادیبن یزیست تیعقالن

 یمیاقل رییتغ ه،یخالقه و مخرب سرما یروهایکتاب، ن نیاست با مجله ژاکوبن درباره ا یهارو دیوید

 .«هیسرما»کتاب  تیو اهم

 د؟یده یاز سه مجلد آن به دست م یکل یری. تصودیکن یم سیرا تدر «هیسرما» هاست مدت

درباره  «هیسرما»کتاب  یطرح کل دیفهم توان ینم یعالقه داشت، و گاه اتیبه جزئ یلیخ مارکس

پول شروع  یروز خود را با مقدار مشخص داران هیساده است. سرما یلیراستش خ ی. ولستیچ

کار، و آن را در  یرویو ن دیتول لیمثال وسا خرند یم ییوکاال برند یپول را به بازار م نیا کنند، یم

پول فروخته  یدر ازا دیجد ی. کاالکند یم دیتول یدیجد یکاال ندیفرا نیو ا اندازند یکار م ندیفرا

بها و بهره،  در قالب اجاره شود، یم عیمختلف توز یوقت سود به انحا و سود به همراه دارد. آن شود یم

 اندازد یم راهبه  گریرا بار د دیچرخه تول هیقض نیهم گردد، یبر م هیو دوباره به پول اول

کار دارد.  سرو ندیفرا نیبا ابعاد مختلف ا «هیسرما». و سه مجلد میطرف هیگردش سرما ندیبا فرا ما

 یکاال به پول. و سوم لیتبد وهیش یعنی م،ینام یم« تحقق» ندیبا گردش و آنچه فرا ی. دومدیبا تول یاول

چقدر  رسد، یگردش برگردد به مالک م ندیاز آنکه به فرا شیپول پ نیچقدر از ا نکهیا یعنی ع،یبا توز

سه  نیها رابطه ب درس بدهم تا آدم کنم یم یاست که سع یزیچ نیچقدر به تاجر. ا گذار، هیبه سرما

 از آن سردرگم نشوند یدر بخش ایسه مجلد  نیاز ا کی چیرا بفهمند و در ه «هیسرما»مجلد 



 

است که عالوه بر  نیا یاصل یها از تفاوت یکی. دیپژوهان فرق دار مارکس ریبا سا یاز جهات شما

پژوهان فقط به  از مارکس یاریحال آنکه بس د،یده یبه مجلد دوم و سوم نشان م یادیمجلد اول توجه ز

 مجلد اول نظر دارند. چرا؟

در مجلد اول : »دیگو ی. او در مجلد اول مدیگو یم طور نیاند چون خود مارکس ا هم مهم گریمجلد د دو

روشن است که مارکس .« گرید یزیبا چ یو در سوم ه،یبا آن قض یکار دارم، در دوم هیقض نیبا ا

به  مجلدرا در سه  ندیفرا نیبود که ا نیدر ذهن داشت. طرح او ا هیگردش سرما تیاز تمام یتصور

ام. خب،  کار مارکس یرو من فقط دنباله هیقض نیدر ا نیکند. بنابرا هیآن تجز دهنده لیسه جزء تشک

. ستندین بخش تیاست که مجلد دوم و سوم هرگز تمام نشدند و مثل مجلد اول رضا نیمسأله احاال 

ترند و  یمجلد دوم و سوم فن یاست ول یشاهکار ادب کیاست که مجلد اول  نیا گریمسأله د

بخوانند به  یمارکس را با لذت و به راحت خواهند یکه م ییها که چرا آدم کنم یتر. درک م خوان سخت

برداشت مارکس را از  دیخواه ینه، اگر واقعا م»است که  نیحرف من ا ی. ولچسبند یمجلد اول م

به بازار و  هیسرماگردش است. بردن  کی هی. سرمادیبه تول دیبسنده کن دیتوان ینم د،یبفهم هیسرما

 «.سود عیفروش آن، و سپس توز

 یگسترش مدام یایپو ندیبه فرا میکه تا هر سه را نخواناست  نیهر سه مجلد ا تیاهم لیاز دال یکی

 ینامتناه»از هگل  یکه شما به تأس یزیچ – برد یم شیرا به پ یدار هیکه سرما میبر ینم یپ

 دیده یم حیتوض «نیدروغ ینامتناه» نی. درباره ادینام یم «نیدروغ

 یپا شهیخود را گسترش دهد چون هم دینظام با نی. ادیآ یدر مجلد اول م «نیدروغ ینامتناه» دهیا

 گریبار د یو ارزش اضاف نامد، یم «یارزش اضاف»که مارکس  یزیخلق چ یاست، پا انیسود در م

در گسترش مدام است.  هیسرما نی. بنابراشود یم یگذار هیسرما شتریب یخلق ارزش اضاف ندیدر فرا

 زانیکه م دیرس یم ییبه جا دیداشته باش یاست: اگر ساالنه رشد مداوم سه درصد نیا کند یکه م یکار

 یبرا یادیز یاست. در دوران مارکس، فضا ادیالعاده ز فوق هیسرما یبرا ازیگسترش مورد ن

 که میکن یصحبت م یاالن ما درباره نرخ رشد مرکب سه درصد یوجود داشت، ول هیسرما دنیگستران

: قرار دیآ یم شیدوباره مشکل پ نجایتازه ا. افتد یاتفاق م نیالت یکایو آمر یجنوب یایو آس نیدر چ

. مارکس در دیآ یبه وجود م نیدروغ یکه نامتناه نجاستیا د؟یرا به کجا بگستران هیسرما نیاست ا

 یپول حدومرز ونبتواند خود را بگستراند. چ یتنها با گسترش پول هیسرما دیشا دیگو یمجلد سوم م

 تیآن محدود دیتول زانیآن باشد، خب م هیشب یزیچ ای مانی. اگر بحث بر سر استفاده از سشناسد ینم

 .دیاست چند صفر به پول در گردش جهان اضافه کن یدر مورد پول، فقط کاف یدارد. ول یماد

به  شود یم دهینام «یکم   لیتسه»که  یزیچ یط م؟ی. بعد از آن چه کرد2008به بحران  دیکن نگاه

 ریسهام سراز یپول به بازارها نیوقت ا . آنمیحجم پول در گردش چند صفر اضافه کرد ای ینگینقد

که  میا دهیرس یبیخصوص در بازار امالک. اکنون به وضع عج شد به جادیا ییشد، و بعد هم حباب دارا

 یشهر هر کالن ایهست، در سرتاسر دن یملک یها ییدارا متیساز و ق و در ساخت یمیدر آن رونق عظ

کجا برود به جز  داند یخلق شده و نم یاست که پول نیاز ا یناش نهایهمه ا –بوده  طور نیام هم رفته که

 .و بازار امالک و مستغالت یباز بورس



اساسا با مسائل زمان و  یدار هیمارکس از سرما ریبوده و از نظرتان تقر ایشما جغراف التیتحص

 نیچرا ا دیده حیاند. ممکن است توض مسائل نیحل و رفع ا یها وهیمکان نسبت دارد. پول و اعتبار ش

 اند؟ یاتیحد ح نیدو محور زمان و مکان تا ا

 داتیدر خصوص تول ییادعا ی. بدهندهیآ فیاست. و وام توق ندهیاز آ گرفتن فینرخ بهره تخف مثال،

 یی. از هر دانشجومیبپرداز را مانیها یبده دیشده چون با فیتوق یما به نحو ندهیآ نیاست. بنابرا ندهیآ

 دیاند چون با کرده فیتوقآنها را مسدود و  ندهی: آدینکته را بپرس نیدالر بدهکار است ا هزار ستیکه دو

 .است «هیسرما»در کتاب  یمهم اریموضوع بس ندهیآ فیتوق نیرا بپردازند. ا یبده نیا

امکان هست که  نی. همواره ادیکن یم هیکه شروع به گسترش سرما شود یمطرح م یفضا وقت مسأله

 یگرید یو به جا دیدار یآن را بر م دیکن ادیرا ز تان هیمفروض سرما یفضا کیدر  دیتوان ینم یوقت

 ریمقاد نیابرامازاد بود، بن هیسرما یادیمقدار ز دیدر قرن نوزدهم مشغول تول ایتانی. مثال، بردیبر یم

 یقایهم به آفر یو مقدار ن،یالت یکایبه آمر یمقدار ،یشمال یکایشد به آمر زیاز آن سرر یادیز

 .هم دارد ییایجنبه جغراف کی. پس بحث یجنوب

. نظام به مشکل بر نامم یم «ییفضا یها حل راه»است که من  یزینظام همان چ نیا گسترش

 ییرفتن به جا یعنیدارد،  ییحل فضا راه کیخب،  کند؟ ی. با آن چه مهیمشکل مازاد سرما خورد، یم

در قرن نوزدهم باشد آن وقت  یشمال یکایاز سکنه مثل آمر یعار یا از جهان. اگر قاره گرید

اشباع  بایتقر یشمال یکایآمر گریاالن د یهست که بتواند خود را گسترش دهد. ول یادیز یها مکان

هم هست. ما با  یبازساز هی. قضگردد یبر نم هیمجدد صرفا به گسترش سرما ییفضا یشده. سازمانده

 هیحنا کی یشهر یسازها و آن با ساخت یکه ط میمتحده و اروپا مواجه االتیدر ا ییزدا صنعت ندیفرا

 یها اند به شهرک کرده لیماساچوست را تبد یکه کارخانجات نساج یطور کنند، یم یرا از نو طراح

 نیتر از بزرگ یکی نیم شده. اتما میا و نه فضا و هرچه داشته مینه زمان دار گری. االن دیآپارتمان

 .معاصر است یدار هیمشکالت سرما

ها  خانه یاصطالح در مورد بده نیشده است. ا فیکه مسدود و توق دیصحبت کرد یا ندهیآ درباره

 .مصداق دارد یلیخ

 ها ونیلیجذاب است. م یلیخ (foreclosure)«فیتوق»اصطالح  کنم یاست که فکر م لیدل نیهم به

در  یشد. ول فیآنها مسدود و توق ندهیرا از دست دادند. آ شانیها خانه 2007-8 ینفر در سقوط مال

 خلقدر  یا وقفه 2007-8بعد از بحران  میکرد ینرفت. فکر م نیاز ب پرور یاقتصاد بده حال، نیع

از  شیمعاصر ب یدار هی. سرمامیهست یآور بده سرسام شیشاهد افزا تیدر واقع ی. ولافتد یم یبده

چطور  ها یبده نی. امیتوجه کن هیقض نیبه ا دی. همه ما باکند یخم م یبار بده ریکمر ما را ز شیپ

 شتریو ب شتریب طور نیکه هم رسد یم ییکارمان به جا ایآ ؟یا لهیقرار است پرداخت شود؟ به چه وس

 یاتفاق وقت نیمالک و مستغالت؟ او بازار ا یباز نرود به جز بورس ییها جا پول نیو ا میکن دیپول تول

 نکهیکنند، نه ا یگذار هیکه در آن سرما میساز یمردم م یبرا یزیواقع چ به میکن یکه شروع م افتد یم

 ییاست که شهرها نیمعاصر ا نیچ ارهنکات، مثال، درب نیزتریانگ رتیاز ح یکیکنند.  یدر آن زندگ

حال، مردم در آنها خانه  نی. با اکند ینم یدر آنها زندگ کس چیه یاند ول هستند که کامل ساخته شده

 اس یخوب یگذار هیچون سرما اند، دهیخر

 



خرد  جنون»د؛یریوام بگ دایرا از ژاک در یموضوع اعتبار شما را واداشت عبارت نیهم قایدق

 یماریانگ بکه بخواهند به افراد  رود یبه کار م یوقت یوانگی. در زبان عامه، جنون و د«یاقتصاد

کتاب شما، به ما نشان  زیکه مارکس، و ن یزیچ یجلوه دهند. ول یرعادیبزنند و آنها را غ یذهن

 .است وانهید یبه راست یدار هیاست که نظام سرما نیا دهد یم

 یادوار یها بحران هی. سرماافتد یکه در دوره بحران م دیبنگر یاست که به اتفاقات نیا اریمع نیبهتر

 یمردم - میاست که با مازاد کار مواجه نیبحران ا کی ینما سرشت یها یژگیاز و یکی. کند یم دیتول

که  میمواجه هیسرما دو در همان حال با مازا -را بگذرانند  شان یچطور زندگ دانند یو نم کارندیکه ب

دو مازاد را توأمان در  نیکند. ا دایپ یتا به آنجا برود و نرخ بازگشت مناسب ابدی ینم یظاهرا مکان

 ییزهایتا چ میو کار را با هم جمع کن هیسرما دیوجود دارد. با یمزمن یاجتماع ازیکه ن میدار یتیوضع

و اگر  ست،یسودآور ن دیخلق کن دیخواه یکه م یزیکرد، چون چ نیچن توان ینم ی. ولمیکن جادیا

به  تیدر نها نی. بنابرازند یاعتصاب مدست به  هی. سرماکند ینم جادیآن را ا هیسودآور نباشد سرما

 یاند که نظام اقتصاد داده ادیاست. به ما  بودن یرعقالنیاوج غ نی. امیرس یو کار با هم م هیمازاد سرما

 دیتول یرعقالنیغ یها تینظام چنان موقع نی. استین طور نیا یاست. ول یعقالن اریبس ساالر هیسرما

 .گنجد یکه در باور نم کند یم

و  مون،یس مثل پرودن، سن ییگرا اخالق یها ستیالیکه مارکس از سوس دیدر مجله ژاکوبن نوشت را  یاخ

 گسلد؟ یبودند و چرا و چگونه مارکس از آنها م یچه کسان ها ستیالیسوس نیرابرت اوئن گسست. ا

 انیمعقول، در م یها کار بود. آدم طیدر شرا یمشکالت واضح یدار هیرشد سرما هیمراحل اول در

انزجار  جور کی یعنی نی. اکردند یقلمداد م زیانگ را رعب طیشرا نیا ،یبورژواز و خرده یبورژواز

مثبت کلمه،  یگرا بودند، البته به معنا اخالق هیاول یها ستیالیاز سوس یاری. بسیاز رشد صنعت یاخالق

بر  یا جامعه م،یبساز لیجامعه بد کی میتوان یکه م کردند ینکته ابراز م نیو خشم خود را با گفتن ا

و  ستیوضع نگر نیدست. مارکس به ا نیاز ا یو مسائل ،یاجتماع یو همبستگ یرفاه جمع یمبنا

 بایتقر هیکه سرما است نیندارد. مسأله ا (immoral) آن بودن یراخالقیبه غ یربط هیگفت مسأله سرما

 رسد ینم ییهرگز به جا یعقل اخالق قیمقابله با آن از طر یاست. تالش برا (amoral) فاقد اخالق

. مینظام بپرداز نینفس ا دیبه خصلت بازتول دی. باکند یم دیو بازتول دینظام خود را تول نیچون ا

نظام را  نیآن است که کل ا قتانداخت و گفت حال و هیبه سرما تر یبه مراتب علم یمارکس نگاه

 .میبرو هیسراغ خود سرما دیبا ست،یها ن کارخانه نزکردی. مسأله فقط تممیعوض کن

 د؟یا دهیرا د« مارکس جوان» لمیف ایآ

برجسته دوران خودش است و جذاب است که به  تیهم تئاتر آن را. مارکس شخص ام، دهیرا د لمیف هم

 یا ما همچنان در جامعه میاست که بگو نیبکنم ا خواهم یکه من م یکار ی. ولمیمنظر بنگر نیاو از ا

مخصوص  یها یژگیانباشت را از و ندی. مارکس فراراند یم شیآن را به پ هیکه انباشت سرما میهست

حرف زد و به خصلت متناقض آن  ندیفرا نیا یها ییایبه روزگار خودش منتزع کرد و درباره پو

 یو زندان برد یفرو م یدهآن همزمان همه ما را در ب برنده شیپ یرویچطور ن نکهیا –اشاره کرد 

 ندیفرا کی فیتوص یعنی نی. امیبرو یفراتر از اعتراض اخالق دی. مارکس معتقد بود ما باکند یم

مردم  صورت نیا ری. چون در غمیآن را بفهم ییایو پو میپنجه نرم کن و با آن دست دیمند که با نظام

 .ردیپذ یاصالحات را م نیهم ا هیکنند و سرما جادیا یاصالحات اخالق کوشند یم



است  بخش یآزاد یتکنولوژ کی نترنتیا کردند یهمه فکر م لیاست. اوا بیواقعا عج نترنتیا مورد

آن افتاده. در  یبرا یاالن چه اتفاق دینیبب ی. ولآورد یها را فراهم م از انسان یاریبس یکه امکان آزاد

که از  دهند یم ییها یو به انواع عوض کنند یم یانحصار چند شرکت است که اطالعات ما را گردآور

 یتکنولوژ کیشروع به کار کرد واقعا  یکه وقت یزی. چکنند یاستفاده م یاسیمقاصد س یآن برا

اتفاق  نیچطور ا» دیشد. اگر بپرس لیسرکوب و ستم تبد یها دنده بود ناگهان به چرخ بخش یآزاد

خصلت  نیا دییگو یاز مارکس، م یمتأس نکه،یا ایآدم شرورند  یمشت لشیدل دییگو یم ای« افتاد؟

نتواند  هیکه سرما میندار یخوب و اخالق دهیا چی. هکند یکار را م نیاست و همواره ا هیمند سرما نظام

را  یهر طرح آرمانشهر بایتقر یدار هیسرما یایپو ندیکند. فرا لشیتبد بیمه یزیو به چ ردیآن را بپذ

است که مارکس  یزیهمان چ نیکرده. ا لیتبد رانشهریشده به و دهیکش شیکه در صد سال گذشته پ

جهان  دیتوان ینم صورت، نیا ری. در غدیپنجه نرم کن و دست ندیفرا نیبا ا دیبا». به گفته او: دیگو یم

 «.بدهد یکه به همگان آزاد دیخلق کن یلیبد

در  یبود ول یدار هی. مارکس منتقد سرسخت سرمامیصحبت کن ندیفرا نیا یها در مورد تناقض دیبگذار

 سمینسبت به فئودال یدار هیسرما کرد ی. مثال، او فکر مکرد یم نیخالقه آن را تحس بیتخر یضمن قوا

که  تواضح اس بایتقر م؟یشیندیخالقه ب یقوا نیبه ا دیاست. امروز چطور با یبزرگ شرفتیپ

درآمدها در  شیبه افزا دیبا گر،ی. از طرف دآورد یبه بار م بیاز تخر یمیچه حجم عظ یدار هیسرما

کشورها در  نیکه در ا یرساختیگسترده ز یندهایو فرا میو هند توجه کن نیهمچون چ ییکشورها

 ست؟یمتناقض چ یندهایفرا نیاست. نظر شما راجع به ا انیجر

 ییزهایچ یمن طرفدار برخاو در ض ست،ین یدار هیبا شماست، چون مارکس صرفا منتقد سرما حق

هم به لحاظ  هیتناقض است. سرما نیتر نزد مارکس بزرگ نی. اسازد یم یدار هیاست که سرما

 نیا یخلق کند. ول یرا دارد که جهان به مراتب بهتر تیقابل نیا یو هم به لحاظ سازمان یکیتکنولوژ

تناقض  نی. اییرها ینه مناسبات اجتماع دهد یسلطه انجام م یمناسبات اجتماع قیرا از طر رکا

استفاده  یو سازمان یکیتکنولوژ تیقابل نیا یچرا ما از تمام» دهد، یاست. و مارکس ادامه م یمرکز

 «انه؟یجو باشد نه سلطه بخش یکه آزاد میبساز یتا جهان مینکن

مربوط به  یاه به بحث ها ستیموضوع ربط دارد نحوه نگرش مارکس نیکه به هم یگرید تناقض

درباره  دیچپ با دیکن یآشفته و مغشوش شده. فکر م شیاز پ شیاست، که امروز ب یگستر جهان

 یداشته باشد که متفاوت از هشدارها یچه نظر« ترامپ یتیحما یها استیس»مربوط به  یها بحث

 باشد؟ یان اصلیجر یاقتصاد

هست که به  زیانگ شگفت یا قطعه «سمیکمون فستیمان»بود. در  یگستر مارکس موافق جهان راستش

باز هم، سوال  ی. ولدانست یم بخش ییرها یزیرا بالقوه چ یگستر . او جهانپردازد یموضوع م نیا

 قهطبقه بر طب کیسلطه  لی. چرا وسارسند ینم ییبه جا بخش ییرها یها امکان نیاست که چرا ا نیا

کماکان ثروت  ین درآمدشان بهتر شده، ولمردم در جها یبله، درست است که برخ شوند؟ یم گرید

. میبکن باره نیدر ا یکار دیبا دیگو یجهان. مارکس م تیدرصد جمع 50هشت نفر برابر است با ثروت 

 ای «میردبرگ سمیبه فئودال میخواه یم» مییراه غم حسرت برمان دارد و بگو نیدر ا ستیقرار ن یول

و  میفکر کن یمترق یا ندهیبه آ دی. با«میبه دست آور ییو مواد غذا میکن یخودمان کشاورز میخواه یم»

کردن ثروت و  نه جمع یهدف اجتماع کیدر جهت  یول م،یبهره ببر میکه دار ییها یاز همه تکنولوژ

 افراد یقدرت در دستان معدود



 نکهی. شما، برحسب ادیعصر خود بر هم کیرمانت یها ستیالیاست که مارکس از سوس لیدل نیهم به

از  یا اند، به قطعه غافل یاصل یاز ماجرا یاصل انیو اقتصاددانان جر برالیل یاقتصاد اتیکدام نظر

 یتناقض اند اقتصاددانان در مخالفت با بحران ارائه کرده نیکه ا یلیهر دل: »دیکن یمارکس اشاره م

که  لیم نیود. ابحران ش جادیموجب ا تواند یکه م یتناقض واقع کی ن،یشده است و، بنابرا فراموش

 نکهیبر ا یخالصانه است مبن یخواهش یتجل حال نیوجود ندارد، در ع یتناقض میخود را متقاعد کن

شروع به چه  یصلا انیاقتصاد جر« وجود داشته باشند. دیو حاضرند، نبا یتناقضات، که واقعا ح

 کند؟ یرا پنهان م یزیچه چ ندیفرا نیو در ا کند؟ یم یکار

روبرو  یزی. اقتصاددانان دوست دارند با چدیآ یجور در نم شان ینیب از تناقضات متنفرند. با جهان آنها

تناقضات نه. تناقضات همواره با شما هستند و  یحل دارند ول . مشکالت راهنامند یباشند که مشکل م

به حد  دینام یم «لقتناقضات مط»که مارکس  یزی. تناقضات در چدییایبا آنها کنار ب دیبا نیبنابرا

 ای 1930که در بحران دهه  کنند یمسأله برخورد م نی. اقتصاددانان چطور با ارسند یخود م یاعال

کار مازاد همزمان وجود داشتند و  یرویمازاد و ن هیسرما 1970به ما در دهه  تر کیبحران نزد

با هم جمع  یطور گریدو را بار د نیچطور ا نکهیاز ا داد یبه دست نم یهم سرنخ کس چیظاهرا ه

 یرو یبکند. ول یکار باره نیدر ا دیکوش نزیکه بتوانند در راه مقاصد اجتماعا مولد کار کنند؟ ک میکن

تناقضات سروکله بزنند. حال آنکه مارکس  نیندارند که چگونه با ا نیاز ا یهم رفته، اقتصاددانان درک

 دیتول یادوار یها ناقض به نوبه خود بحرانن تیاست. و ا هیتناقض در ذات انباشت سرما نیا دیگو یم

پرداخت. و  ها دهیپد گونه نیبه ا دی. باآورد یو فالکت به بار م اندازد یرا به خطر م ها یکه زندگ کند یم

 .تناقضات ندارند نیفکرکردن به ا یبرا یمناسب وهیاقتصاددانان ش

 د،یکن یاشاره م «یدار هیسرما یاه و بحران هیسرما یمعما»تناقض، شما در کتاب  نیحسب ا بر

مجدد  وندیپ یبرا یدر ظاهر راه آنکه یکار مازاد دوشادوش هم موجودند ب یرویمازاد و ن هیسرما»

 کنند یم ربا هم رابطه برقرا گریبار د دو نیچطور ا ریبعد از بحران اخ«. آنها وجود داشته باشد انیم

از نوع مسلط  زیمتما یدار هیاز سرما یدیکه منجر شود به نوع جد یمجدد وندیپ یبرا ابندی یم یو راه

 پا گرفته؟ یدیجد زیچ نکهیا ای میبر یبه سرم سمیبرالینول طرهیهنوز تحت س ایاز بحران؟ آ شیپ

با  برالینول یاضتیر استیادامه س 2007 -2008به بحران  - نیبه جز چ -اکثر کشورها  واکنش

 یدر خدمات دولت یشتریاوضاع را بدتر کرد. از آن پس، شاهد کاهش ب نیمضاعف بود. ا یشدت

البته در  یمتحده کمتر شد ول االتیدر ا یکاریب جیچندان خوب عمل نکرده. به تدر استیس نی. امیبود

 .آور داشت سرسام شیافزا نیو آرژانت لیمثل برز ییشورهاک

 .کم است یلیرشد دستمزدها هم خ و

از  شی. پدیدولت ترامپ رس ی. و بعد هم که نوبت به کارهافتادیدر دستمزدها اتفاق ن یرییتغ چیه بله،

دولت دسامبر گذشته ارائه  نیکه ا یا است. بودجه برالینول یها یمش همان خط یرو او دنباله ز،یهر چ

 یشده و مابق نوشتهو اوراق قرضه  هیاست. اساسا به نفع صاحبان سرما برالیسند کامال نول کیکرد 

به آن  ها برالیاست که نول «ییزدا مقررات»است  انیکه در جر یگریاند. نکته د گرفته دهیافراد را ناد

از  ییزدا مقررات دهد، یمضاعف ادامه م یرا با شدت ییزدا عالقه دارند. دولت ترامپ مقررات

گرفته  یمضاعف پ یا شدتب برالیحل نول . پس در واقع راهگرید یزهایکار و چ نیقوان ست،یز طیمح

 .شود یم



 یادیز تیو مشروع شد یقلمداد م بخش یآزاد یاز جهات 1990و  1980 یها در دهه برالینول یدعو

است که با آن پولدارها  یا حقه اند دهیباور ندارد. همه فهم هیقض نیبه ا یکس گریاالن د یداشت. ول

 ییآن خودکفا و میهست یمتفاوت یالگو یشاهد ظهور احتمال جی. به تدررتریو فقرا فق شوند یپولدارتر م

. احتمالش دیآ یجور در نم برالینول یها الگو چندان با آرمان نیاست. ا انهیگرا یو مل یقوم ،یتیحما

جهان به دو جناح موافقان و مخالفان  میتقس سم،یبرالیاز نول ندتریناخوشا میبرو یزیهست که به سمت چ

چون  یکس یدارند. ادعا زیست سربا هم  گرید یها که در حوزه تجارت و حوزه یتیحما یها استیس

 یآنها در بازار با مهاجران میو نگذار میکن تیحما ییکایاز کارگران آمر دیاست که ما با نیبنن ا ویاست

 هیمقصردانستن سرما یبه جا دیاند. با تنگ کرده ها ییکایآمر یکار را برا یرقابت کنند که فضا

ها و  تعرفه بیبا تصو میتوان یاست که م نینکته ا نی. دوممیندازیرا گردن مهاجران ب ریتقص

 .میرا به دست آور ییکایکارگران آمر تیدر ضمن حما ها ینیدادن رقابت با چ مقصرجلوه

و مخالفت  یزیخود را از مهاجرست تیکه بخش اعظم حما میطرف یراست دست استیس کیعمل با  در

مانع اشتغال سپردن  نیتر راستش بزرگ ی. ولآورد یبه دست م یمرز برون یاقتصاد یها استیبا س

که  یکاریدرصد ب 70 ای 60است. حدود  یکیتکنولوژ رییبلکه تغ ست،یاز مرزها ن رونیکارها به ب

درصد از آن  30 ای 20 دیبوده. شا یکیتکنولوژ رییتغ لیاتفاق افتاده به دل طرف نیبه ا 1980از دهه 

فقط در  استیس نی. اکنند یرا دنبال م استیس کیها  حاال راست یبوده است. ول یسپار برون لیبه دل

 استی. سشود یدنبال م زین هیروس یدر مجارستان، هند و تا حدود شود، یمتحد دنبال نم االتیا

 1930در دهه  زهایچ جور نیا میدان ی. مکند یجهان را دوپاره م جیبه تدر گرا یو مل یقوم ییاقتدارگرا

. ستین هیبه دوراهه سرما یپاسخ استیس نیحواسمان خوب جمع باشد. ا دیبا نیبنابرا د،یبه کجا رس

از جهان  یتر ما در جهان زشت ابد،یتفوق  سمیبرالیبر نول یقوم ییگرا یتا چه اندازه مل نکهیبسته به ا

 .برد میسر خواه به یکنون

به گمانم اشتباه  یاند، ول متحده پرتوان االتیکار در ا ائتالف محافظه یتناقضات در دوران حکمران نیا

 .اند پنهان بوده دیمد یها ها مدت تناقض نی. امیبدان دینشان جد کیاست آنها را 

 ریپارلمان و وز ندهیکار، نما ( عضو حزب محافظه1912 - 1998پاول ]) ناکیا ایتانیمثال در بر بله،

را  یمهاجرت یها استیس نیاگر ا دیگو یدارد که در آن م یمعروف ی[ سخنرانایتانیبهداشت و سالمت بر

 رددا یطوالن یعمر یزیوتاب مهاجرست . تبمیندازیراه ب« حمام خون» دیبا میادامه ده

را در لفافه نگه دارند، چون اقتصاد  استیس نیا دندی، کوش1990و  1980 یها دهه یط ،یول

تجارت آزاد و  میرژ نیا» ند،یداشت که بگو ییایمردم پو یآنقدر برا یجهان یدار هیسرما

 ها استیس نیا یریگ . از آن به بعد جهت«دهد یجواب م رخواهانهیخ یمهاجرت یها یگذار استیس

 .دعوض ش اریبس

 باره نیو نظر شما در ا دیگو یچه م ی. مارکس درباره خودکار«یخودکار» ادیبه توان ز دیکرد اشاره

 است؟ کیکار واقعا نزد انیپا ،یبا ظهور خودکار ا،یآ ست؟یچ

هزار نفر از کارگران شاغل در بخش  37. حدود موریمتحده آمدم و رفتم بالت االتیبه ا 1969سال  من

کارگران فوالد همچنان همان مقدار  1990داشتند. در سال  یقرارداد استخدام موریفلز و فوالد بالت

از  یفوالد خبر شدر بخ گریبودند. امروز د یهزار نفر از آنها استخدام 5 یول کردند یم دیفوالد تول



 یها کل فرصت عیسر رفتن نیموجب از ب یصنعت داتیدر تول یکه خودکار نجاستی. نکته استیکار ن

 یها کردند و در مخالفت با خودکار شغل نیرا صرف دفاع از ا یادیزمان ز انیگرا شده. چپ یشغل

 یبود. اوال، خواه یراهبرد غلط دهیعد لیبه دال یزدند. مخالفت با خودکار یا الش مذبوحانهدست به ت

چرا  شوم یمتوجه نم ا،یو مخالفان آن محکوم به شکست بودند. ثان افتاد یاتفاق م یخودکار ینخواه

 باره نیدر ا یزیکه اصال چ ییباشند. موضع مارکس، تا جا یمطلقا مخالف خودکار دیبا انیگرا چپ

 م،یاستفاده خودمان را بکن یخودکارو  یهوش مصنوع نیاز ا دیخواهد بود که ما با نیگفته باشد، چن

 .تر کند که بار کار را سبک یهم در راه آن

منتها  م،یکن یاستقبال م یو خودکار یما از هوش مصنوع» د،یکار کند که بگو یاستیس یرو دیبا چپ

است که  نیمارکس ا شنهاداتیپ نیتر از جمله مهم«. بدهند یشترید ببه ما وقت آزا نهایکه ا یبه شرط

دارد:  ییبای. او عبارت زمیداشته باش میتوان یاست که م ییزهایچ نیتر بخش ییاز رها یکیوقت آزاد 

که در آن  دیرا تصور کن یبرسد. جهان انیکه قلمرو ضرورت به پا شود یآغاز م یوقت یقلمرو آزاد

هفته را وقت  یو مابق دیکن یدو روز در هفته کار م یکیرا برآورده کرد.  یضرور حتاجیبتوان ما

 .دیآزاد دار

 اریاز حجم کار کم کند در اخت تواند یکار و هم در خانه م ندیرا که هم در فرا یما همه ابداعات امروز

است  نینه؟ جواب ا ای دیردا شتریها وقت آزاد ب با قبل سهیاالن در مقا دیها بپرس اگر از آدم ی. ولمیدار

که در  میکن یسازمانده یورابداعات را ط نیهمه ا میبتوان دیبا«. نه، کمتر وقت آزاد دارم»که، 

که اگر فرضا امروز چهارشنبه است و ساعت پنج  یجور م،یتا حد ممکن وقت آزاد داشته باش تیواقع

است که  یا آن نوع جامعه نی. ادیبکن دیخواه یم یو هر کار دیبرو دیخواه یهر جا که م دیعصر، بتوان

 نیبه چن دنیکه ما را از رس یزیاست. چ یواضح دهی. اپروراند یرا در سر م الشیمارکس خ

گوگل و آمازون  یتا سودها شود یموارد به کار گرفته م نیاست که همه ا نیا دارد یباز م یا جامعه

ابزارها و  نیا میتوان ینم م،یطرف نهایاپشت  یو طبقات یبا مناسبات اجتماع یدست نخورد. تا وقت

 .باشد نکه به سود همگا میندازیب یریرا در مس یعال یها فرصت

 ست؟یچ یهمگان هیراجع به طرح درآمد پا نظرتان

داشته باشند به  یها پول کاف که آدم یطور اند یهمگان هیدرآمد پا کیخواستار  یول کونیلیس اصحاب

فقط  یهمگان هی. درآمد پارانشهریاست؟ تو بگو و ییایچه جور دن نیو بس. ا نیبپردازند، هم کسینتفل

انحصار  هرا ب یحیو تفر یارتباط لیکه وسا ییها است و آدم یول کونیلیمورد است، مشکل س کی

من آن را در صدر  یدر دستور کار باشد ول یممکن است زمان یهمگان هیاند. درآمد پا خود درآورده

از آن هست  ییها جنبه ،یول کونیلیس ی. راستش، مطابق الگودهم یخود قرار نم یاسیس یها تیاولو

 .آورد یبه بار م یمنف اریبس یها که امکان

 جادیا یدار هیسرما ازیگسترش مداوم مورد ن یبرا یآشکار یها تیمحدود یمیاقل راتیینظرتان تغ به

سر بگذارد، منتها به  را به سالمت پشت یمیلقادر خواهد بود بحران اق یدار هیسرما نکهیا ای کند، یم

 ضرر همگان؟

 یمیاقل عیسر بگذارد. راستش اگر به فجا را به سالمت پشت یمیاقل راتییبحران تغ تواند یم هیسرما

. نامد یم« فاجعه یدار هیسرما» نیکال یبدل کند که نائوم یزیآنها را به چ تواند یم هیسرما د،یبنگر

 یرویتا ن هیسرما یبرا ادیز یها فرصت یعنی نی. ایبه بازساز دیشروع کن دیخب، با د،یدار یا فاجعه



به گمانم ما  م،یریرا در نظر بگ تیبشر ریبکشد. اگر تقد رونیسود ب یمیاقل عیو از فجا ابدیخود را باز

جان سالم  زهایچ نیاز ا تواند یم هیفرق دارد. سرما هیسرما ی. ولمییآ ینم رونیبحران سربلند ب نیاز ا

 .کند یمکار را  نیسود دارد ا شیکه برا ییبدر ببرد و تا جا

 «یو جنون خرد اقتصاد ه،یمارکس، سرما». شما در کتاب میدرباره مقاومت حرف بزن دیبگذار

 یو اجتماع یاسیس یکارهایپ»و  اند، یدار هیسرما یو هم مصرف وجوه اصل دیهم تول د،یسینو یم

 یها موفق شوند شکل خواهند یاگر م ه،یگردش سرما ندیفرا تیون تمامدر ه،یقدرت سرما هیعل

به رابطه  دی. چطور با«طلبند یم یراهبرد یها از ائتالف یو انواع متفاوت رندیگ یبه خود م یگوناگون

ها توسط  خانه هیتخل هیمردم، عل یها حبس توده هیعل -دولت  هیکار و مبارزات عل یرویمبارزات ن نیب

 م؟یفکر کن -غارتگرانه  یها وام ایمالکان 

 صیتشخ هیگردش سرما ندیو فکرکردن به همه ابعاد فرا هیسرما تیبه تمام ستنینگر یایاز مزا یکی

 یساز و . مارکس از رابطه سوختستیز طیمختلف مبارزه است. مثال، مسأله مح یها عرصه

 .دیگو یسخن م عتی( با طبکی)متابول

 ییها از آدم یلیاالن، خ نی. همشود یمعنادار م یاسیبه لحاظ س عتیمبارزه بر سر رابطه با طب نیبنابرا

موضوع را بدون مقابله با انباشت  نیا میتوان یم» ند،یگو یدارند م یطیمح ستیکه دغدغه مسائل ز

جا همان  نیا ه،یبه انباشت سرما افتد یسروکارمان م یی. من مخالفم. باالخره جا«میحل کن هیسرما

 هیاست. بدون مقابله با انباشت سرما یطیمح ستیکامال ز یاست که موضوع یرشد مداوم سه درصد

 .وجود ندارد ستیز طیمسأله مح یبرا یحل راه

 دیجد یها لیو م ازهایها، ن خواسته دیتول دیمد یها مدت هیهم در کار است. موضوع سرما یگرید ابعاد

 نیکه به چ یام و فقط در سه چهار سال برگشته نی. من تازه از چییگرا مصرف دیتول –بوده است 

سال  ستیاست که ب یزیهمان چ نیام. ا شده ییگرا در مصرف یو حصر حد یب شیمتوجه افزا روم یم

 دیکن یانداز م پس یادیشما ز» کردند، یم هیتوص ها ینیپول به چ یالملل نیو صندوق ب یبانک جهان شیپ

باشند،  یواقع یگرا جامعه مصرف کیمجبورند  ها ینی. پس حاال چ«دیکن یخرج نم دیو آنقدر که با

 نیدر چ شیپ سال ستیاست. ب یها در حال دگرگون آدم یها لیو م ازهایها، ن خواسته یعنی نیا یول

 یها وهیکار به ش نیخودرو است.ا کی ازتانیدوچرخه بود و حاال ن کیشما  لیو م ازیخواسته، ن

تر از آن  مهم یول کنند یم فاینقش خود را ا غاتیحوزه تبل« مجنون یها آدم»ت گرفته. گوناگون صور

در  1945از دوراهه  هیخروج سرما یها وهیاز ش یکیاست. مثال،  دیکامال جد یها یابداع سبک زندگ

 یسبک زندگ کی جادیا یعنی نیبود. ا ینینش هیو گسترش حاش یشهر یها متحده توسعه حومه االتیا

. همه ما تلفن همراه ستین شان یافراد انتخاب شخص یکه سبک زندگ میابی ی. در واقع، درمدیکامال جد

انتخاب کرده باشم، دست  یفرد طور که من به ستین یزیچ یاست ول یسبک زندگ ینوع نی. امیدار

چطور کار  ینتلع نیاگر ندانم ا یتلفن همراه داشته باشم، حت دیبا – رمینپذ ای رمیکه بپذ ستیخودم ن

تلفن همراه بوده  ازشین ای لیخواسته، م یکه انگار کس ستین طور نیا م،ی. اگر به عقب برگردکند یم

حول و حوش  یسبک زندگ یسامانده وهیش ینوع هیمشخص به وجود آمده و سرما لیدل کیباشد. به 

 ندیسراغ فرا می. برگردمیهم ندار یا و چاره م،یهست یسبک زندگ نیآن به راه انداخته. حاال ما گرفتار ا

زبل  1945. اگر در سال یزن چمن نیماش کی د؟یدار ازین زیها به چه چ . در حومهینینش هیتوسعه حاش

عدد از  کی دیبا شانیها زدن چمن یچون همه برا یزن چمن یها نیماش دیدر کار تول دیرفت یم دیبود

 .داشته باشند نهایا



 ن،یبب» نکه،یاند به گفتن ا است. مردم شروع کرده انیدر جر زهایچ یبرخ هیعل ییها شورش حاال،

که  نمیب یرا م ییها کمتر جماعت ،ییروستا زیو ن ،ی. در مناطق شهر«میمتفاوت بکن یکار میخواه یم

 کنند یم داز همه مرا جذب خو شیکه ب ییمتفاوت بسازند. آنها یسبک زندگ کیدر آنها مردم بکوشند 

سبک  کیتا  کنند یاستفاده م نترنت،یمثل تلفن همراه و ا د،یجد یها یه از تکنولوژک اند ییها همان

ها هستند،  شرکت ینما بسازند نه آنها که سرشت یاز مناسبات اجتماع یمتفاوت یها با شکل لیبد یزندگ

. مبارزه بر سر سبک مینیب یمان م هرروزه یها یقدرت، که در زندگ یمراتب سلسله یبا ساختارها

 تیاگر به تمام یکارخانه. ول کیکار در  طیشرا ایفرق دارد با مبارزه بر سر دستمزدها  یزندگ

مبارزات گوناگون. من عالقمندم به مردم نشان دهم چطور  نیا انیهست م یا رابطه مینگاه کن هیقض

در  ییگرا و مصرف دیجد یها لیو م ازهایها، ن خواسته دیبر سر تول ست،یز طیمبارزات بر سر مح

جامعه  تیاز تمام یریتصو دیموارد را کنار هم بگذار نی. اگر همه ادینسبت است با اَشکال تول

 یکه در اجزا یگانگیو ب یتیاز انواع مختلف نارضا یریتصو د،یآور یبه دست م ساالر هیسرما

 .دهد یم صیتشخ کساست که مار یزیهمان چ نیوجود دارد. ا هیگردش سرما ندیمختلف فرا

 ست؟یو مصرف چ دیتول هیمبارزات عل لیقب نیو ا یمبارزه با نژادپرست نیدرباره رابطه ب نظرتان

 اریموضوع بس نیمتحده، ا االتیدر ا نجایاست. ا نیادیمسائل بن نیا د،یجهان باش یکجا نکهیبه ا بسته

 نجای. در ادیخور یمشکل بر نم نیبه هم دینگاه کن افتد یم نیکه در چ یاگر به اتفاق یاست. ول یبزرگ

. گذرد یم یعآن از درون مناسبات اجتما ریو نظا تینژاد، مذهب، قوم ت،یهمواره مسائل جنس

بدون  دیبرو ها لیو م ازها،یها، ن خواسته دیتول ای یسبک زندگ دیسراغ مسأله تول دیتوان ینم نیبنابرا

از  یبردار مختلف بهره یها و نحوه دهد یکه در بازار مسکن رخ م یا پرداختن به اتفاقات نژادپرستانه

بود  انیکه در جر ییزهایچ از یکیرفتم،  موریبه بالت بار نینخست یمسأله نژاد. مثال، وقت

از ترس هجوم  کنند یم بیآن مالکان را ترغ یط ها یکه معامالت ملک یندیبود، فرا «نگیباست بالک»

تر  تر بفروشند و بعد خودشان آن را گران شان را ارزان خاص ملک یا طبقات به محله اینژادها  ریسا

 یازهایآوردن امت به دست یبرا ینژاد یراکندگاستفاده صنعت معامالت امالک از پ یعنی نیبفروشند. ا

 .یاقتصاد

 اریبس ساالر هیجامعه سرما کیدر  شوند یطرح م یاجتماع دیکه حول مسائل بازتول زین یتیجنس مسائل

 شهیر هیانباشت سرما ندیموضوعات در فرا نی. ادیکن یم یشما کجا زندگ نکهینظر از ا اند، صرف مهم

که  رسد یچنان به نظر م رایز افتم یاغلب به دردسر م زنم یحرف م هیاز انباشت سرما یاند. وقت دوانده

 ی. ولستین نیا هیاست که نه، قض نی. پاسخم اگریتر است از ابعاد د مهم هیانگار انباشت سرما

 نیبه رابطه ب زیبپردازند. و ن شان استیدر س هیبه نحوه مداخله انباشت سرما دیبا یمخالفان نژادپرست

 مینوع مسائل دار نیاز ا یا مجموعه ده،متح االتیدر ا نجای. اینژاد ضیانباشت و تداوم تبع ندیفرا نیا

انباشت  نکهیبدون پرداختن به ا میمسائل را حل کن نیا میتوان یم ایآ م،یگو یم گریبار د یاند. ول که مهم

است. فکر  یاز نظر من پاسخ منف بخشد؟ یو تداوم م آورد یرا به بار م ها ضیتبع نیچطور ا هیسرما

از مشکالت  یاریبس یواقع شهیر خواهند یاگر م ینژادپرست لفانممکن باشد. مخا یزیچ نیچن کنم ینم

 .زندیبرخ یدار هیبه مخالفت با سرما دیبا یا ره در نقطهباالخ ابندیرا در

. دانند یاز آن شما را معلم مارکس م شیب دیشا یول گردد، یبر م تان یپژوهش یشما به کارها شهرت

 آثار مارکس شوند؟ ریدرگ دیاز دانشگاه با رونیب انیگرا چپ دیکن یچرا فکر م



از سرب  یناش تیمثال، مسموم ی. برادیمشخص دار یمعموال هدف دیهست یاسیس تیفعال ریدرگ یوقت

 یها درصد از بچه 20مشکل را حل کرد که  نیا توان یچطور م دینیبب دیخواه یدر مراکز شهرها. م

و با  دیشو یم ینبرد قانون کیاند. مشغول  از سرب یناش تیدچار مسموم موریمرکز شهر بالت

 یاسیس یها تیفعال ریکه درگ ییها . اکثر آدمدیافت یدر م یمالکان و همه جور مخالف نفوذ یذ یها وهگر

 تیاز وضع یکل یریکارشان است که اغلب تصو اتیشان به جزئ آنقدر حواس شوند یدست م نیاز ا

جهان.  راند، چه رسد به مبارزه در سرتاس شهر غافل کیمبارزات  تیخود در کل گاهیندارند و از جا

از سرب  یناش تیمشکل مسموم نیها کمک کند. هم به آدم رونیاز ب دیبا یکه کس دیابی یر ماغلب د

هستند و در  یکه در نظام آموزش دیریکمک بگ ییها اگر از همه آدم شود، یتر حل م راحت یلیخ

. هر چه تالفبه ائ دیکن ی. پس شروع مزنند یسر و کله م اند تیکه دچار مسموم ییها مدارس با بچه

ها را  است که آدم نی. تالش من اشود یم تر یتان قو جنبش دیمختلف ائتالف کن یها با گروه شتریب

 ن،یفراهم کنم. بنابرا شانیفکر کنند بلکه چهارچوب فکرکردن را برا دیچطور با میموعظه نکنم و نگو

. سازد یر را مقرار دارند که جامعه معاص یا دهیچیمناسبات پ تیتمام یکجا نندیبب توانند یها م آدم

خود را در راه کمک  یحال قوا نیدست به ائتالف بزنند، و در ع شانیها حول دغدغه توانند یوقت م آن

 تیاز تمام یریتصو دیکار با نیا یدادن ائتالف عالقمندم. و برا کنند. من به شکل جیبس گرانیبه د

 .است دیمف دیایب  راه به کار نی. مطالعه مارکس هر قدر در ادیجامعه معاصر داشته باش
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