
 
 
 
  

  مصاحبه با جيمزكنت گالبرايت
  

   »بروشني مشاهده مي شود بهداشتي با بودجه مناسب برتري يك بنياد«  
  

    
   Jérôme Skalski جروم اسكالسكيمصاحبه كننده 

  ترجمه باقر جهانباني

  

  

كوهش را ن » طه جادويي محافظه كاران در افكار چپسل«اقتصاددان آمريكايي، در آثارش 

، به تحليل مي نمايددعوت  »ترك اعتياد از ايدئولوژي مسلط  بازار « و آنها را به  كرده

مترقي را  بديل انتقادي بحران وچشم انداز فاجعه بار آن  مي پردازد و مسيرهاي يك 

  .ترسيم مي كند
  

  

را  ، عوامل و ساختار نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي»نابرابري «   ،در آخرين اثر تان شما

 در اين زمينه ١٩ويژه بحران كوويدآيا ب. ه كه همه بايد بدانندچآن. مشخص مي كنيد

  ؟ نيست روشنگر



 
  

اقتصادي مشكل تر  آن در مقايسه با نابرابري برآورد عميقتر و بحران بزرگتر، اين : گالبرايتجيمز كنت 

پاسخ  .مدل نئو ليبرال و فرجام نا خوشايند ديدگاه فردگرايي را برجسته كرد اين بحران شكنندگي . است

به روحيه اي مشترك و سازمان اجتماعي شايسته نياز ، حد اقل در سطح ملي، ١٩ بحران كوويد موثر به

، كره ، ويتنام ، چين به خصوص  -ويژگي را حفظ كرده اند دقيقاً در كشورهايي است كه اين دو  .دارد

يونان با وجود همه مشكالت، وهمينطور  كشورهاي شمال اروپاوشايد  همچنين در اروپا ، آلمان ، نيوزلند ، 

دقيقاً در كشورهايي كه بر عكس،  . مبارزه باهمه گيري موفقيت آميزو با تلفات نسبتا نا چيز انجام گرفت

و در پايتخت هاي  -ايتاليا ، اسپانيا و فرانسه  - نئوليبرال قرار دارند يتأثير اقتصادي رياضتبيشتر تحت 

 .آسيب را وارد كرد كه همه گيري خارج از هر نوع كنترل، بيشترين نئوليبرال انگلستان و اياالت متحده

ودولت فدرال بطور  زيرا فاقد سرويس بهداشتي ملي استآمريكا در اين مورد در رده نخست قرار دارد، 

   .پست ترين چپاولگران مي باشد كامل  زير سلطه

  

  »قط از طريق اقدامات اجتماعي مشترك قابل كنترل استهمه گيري ف«
  

  

 را دولتها طرح هاي نجات شركتهاي  بزرگ يا كوچك ،مشاهده مي كنيم كه تقريبا همه جا

ذيرترين و فقيرترين بخشهاي پ اقدامات مقامات دولتي در مورد آسيب. به اجرا گذاشته اند

  ؟ چگونه بايد باشد جامعه
  

ن ، چگونه حاشيه نشين تري: پرسش را بشكلي برعكس مطرح مي كنم اين من : گالبرايتجيمز كنت 

خود را بر مقامات ترين قشرهاي مردم مي توانند اقتدار سرپرست ترين و تهي دست فقيرترين ، بي 



 
زيرا فقط از طريق كنش  .اين همان چيزي است كه در اين بحران مورد نياز است ؟ تحميل كننددولتي 

امكان اقدام  ،همه مردم تنها از طريق بسيجو  ، د كنترل شودمي توان ، همه گيريهاي اجتماعي مشترك

بايد دوباره سازماندهي  ، زندگي اجتماعي و اقتصادي كنوني فراتر از اين .مشترك اجتماعي وجود دارد

نظم اي، پايه  خدماتغذائي، آب، برق و ديگر ، ي در مورد خدمات بهداشتيشود ، و اولويت مناسب

، اختصاص داده ماندگار سازماندهي مجدد سياست اقتصادي بر پايه هاي محكم و همچنين  و اجتماعي 

، جايگزيني انجام داد فعلي در سطح فدرالبا مقامات دولتي ي كه ميتوان كاردر اياالت متحده، تنها  .شود

در سطح چنين افرادي در اين كشور  .است صادق امات رسمي كارآمد ومق توسط آنها در اسرع وقت

بنابراين وضعيت در دراز مدت  ،وجود دارند و همچنين در جوامع محلي به طور كلي ها و شهرداري يايالت

و بسادگي مي  براي آينده نزديك بسيار نااميدكننده است و اما در حال حاضر .كامالً نااميد كننده نيست

   .سياسي واقعي از نوع توصيف شده وجود داشته باشد يبسيج مگر اينكه تواند بجاي بهتر شدن بدتر شود،

  

آيا بر خالف ده ها  . نقش مركزي بخش پزشكي وداروئي را نشان مي دهد ١٩بحران كوويد 

سالمت را در مركز  امر بهداشت ومداخله دولت در اين زمينه ها، اين بحران،  سال كاهش

  اقتصاد اجتماعي  و سياسي قرار نمي دهد؟
  

، به در مورد چين و كره بر تري بهداشت عمومي با بودجه مناسب را از جمله ما:  گالبرايتجيمز كنت 

همچنان نقشي  سرويس بهداشت ملي ،و همچنين در انگلستان با وجود كسري بودجه .وضوح مي بينيم

خدمات با درك اين واقعيت،  ،  نيز نيا و ايرلنددر اسپا. مه به آن اذعان دارندكه ه حياتي را بازي مي كند

كه مدل بيمه درماني خصوصي اياالت متحده و سيستم ارائه خدمات تصور اين. شده است بهداشتي دولتي

بهر حال بسيار دشوار است،  اپيدمي جان سالم به در ببرند بهداشتي كامالً غيرمتمركز بتوانند از اين

 خالي بودن اي،ه ، در حد گسترديكي از مشكالت بيمارستانهاي اياالت متحده در حال حاضر .يدخواهيم د



 
نبز  جود ندارد و ساير بيماريهاي عفونيتصادف رانندگي و يا كاري  و ،قرنطينه زيرا به دليل . است آنها

در زماني كه ميبايست  و مراقبتها،بيمه ها  از بيمارستان ها بودجه برخي در نتيجه  .است هكاهش يافت

  .با هيچ معيار منظقي قابل تحمل نيست اين سيستم. باشند را دريافت نمي كردند ١٩آماده بيماران كوويذ 

  

بهره برداري و بهره مندي از  پروژه سياسي محافظه كاران آمريكايي«

 ١٩٦٠دهه » زرگبجامعه « و ١٩٣٠دهه » نيو ديل« ساختارهاي دولتي 

  » .ميباشد
  

مدافع بازار آزاد اينكه ليبرال ها خود را ، شما نشان مي دهيد كه در يك دولت چپاولگر

رواي دولتها براي آيا مداخله مداوم و بي پ. معرفي مي كنند، تا چه حد توهمي بيش نيست

، تحليل  ٢٠٠٨نجات ساختارهاي سرمايه داري بزرگ  درصورت بروز بحران ، مانند سال 

  ها و پيشنهادهاي شما را تأييد نمي كند؟
  

 »ليبرال«نم ، زيرا اصطالح بيان نكته دقيق اين كتاب كمي مال حظه ك بگذاريد در:  گالبرايتجيمز كنت 

به مفهوم چپ ميانه جهان  »ليبرال«در اياالت متحده ،  .در اياالت متحده معناي متفاوتي از اروپا دارد

« . سياست شناخته مي شود، طيفي كه از سنتهاي فرانكلين روزولت تا ليندون جانسون گسترش مي يابد

رال ، ليبرال براي توصيف آنچه در اروپا مي توان نوليب ،كه بيشتر در آمريكاكلمه ايست »  محافظه كار

دولت استدالل من در مورد اصطالح  .استفاده مي شود از آن ،كالسيك يا نظم ليبرال در اروپا ناميد

سياسي بلكه پروژه  نيستند  » بازار آزاد« رفداران اين بود كه محافظه كاران آمريكايي در واقع ط  چپاولگر

» جامعه بزرگ«و برنامه  ١٩٣٠دهه  ديلنيو »دولت رفاه«از ساختارهاي  برداري و سود جوئيآنها بهره 



 
 كه آن زمان ايجاد شده بود، بيمه سالمتي و ديگر بنيادهاي تأمين اجتماعي ميباشد، از جمله ١٩٦٠دهه 

، از اين لحاظ ، بله ، عمل نجات مشاغل و بنابراين. هم مي شد سياست انرژي و البته پنتاگون شامل كه

حتي با در نظر گرفتن اين كه بسياري از ي وسيع است، در مقياسكار دولت چپاولگر بانك ها مطمئناً 

 در ،اوراق قرضه از طريق حساب سرمايه گذاري بازنشستگيدر مورد  ،آمريكاييخانوارهاي طبقه متوسط 

بيش از سود جويان در مدت كوتاه  از اين راه كه بازار بورس، چشمگيركاهش پس از   .اقليت قرار دارند

به حساب ( فدرالدولت بازارهاي سهام و اوراق قرضه با مداخله به چنگ آوردند،  ميليارد دالر ٣٠٠

ف دولت مركزي از اين پس هد. ستاما امروز چيز ديگري در انتظار ما .تثبيت شدند )م.مردم آمريكا

كه كمك مالي قابل توجهي دريافت نكرده  -و جوامع محلي  از وادار كردن  ايالتها روشن و عبارت است

، به وق بازنشستگي عموميحق اتحاديه هاي كارگري و از بين بردن قصداست ، به  به ورشكستگي -اند 

 در مورد  كاهش كمك هاي اجتماعيهمچنين در موج بعدي پيشنهاد  . ويژه اتحاديه هاي صنفي معلمان

 به اين ترتيب ، محافظه كاران آمريكايي. مي باشد )Medicare(سيستم عمومي تأمين اجتماعي و مديكر

پيش ) نيو ديل آمريكائي(مي توانند فراتر از دولت غارتگر ، تا نابودي نهايي نهادهاي مركزي دولت رفاه

 ..روند

  

، هاي غير صنعتي و كشاورزي در بخشبه كار از راه دور با سوق دادن ميليون ها كارمند 

آيا با . را نشان مي دهد ين بخش از فعاليتها ا ونه الزامي سنتي ماهيتبيشتر  بحران كرونا،

توجه به پيامدهاي اجتماعي و زيست محيطي آن ، نبايد در مورد سازماندهي كلي اين نوع 

  كارها درس بگيريم؟
 

قبلي با استفاده از  براي نظم وآرايش هاييم كه گزينه هاي ديگري مي بين: گالبرايتجيمز كنت 

كه قبالً در سطح خانوار انجام شده است وجود دارد ، به عنوان مثال در  يرساخت ها و سرمايه هائيز



 
و ار بي  )Lyft(، ليفت)Uber(در مورد اوبر فيبرنوري، مشابه آنچه قبالً يا  رايانه ها ، شبكه هاي بي سيم و

و  )و همچنين كالس ها(در دفاتر  بسياري از امكانات فيزيكياين امر  .افتاده استاتفاق  )Airbnb(ان بي

منابع انرژي را غير ضروري و وسايل نقليه و جاده ها و استفاده از  نيز مسافرتهاي روزمره، فرسودگي

شدت تحت تأثير قرار خواهد به  ، و رويدادهايي با مخاطبان زياد سفرهاي از راه دور. بيهوده مي سازد

از  مي توانند بصورت آنالين برگزار شوندو رويدادهايي با مخاطبان زياد گرفت ، زيرا بسياري از جلسات 

تي ددر نتيحه براي م. به داليل بهداشتي امكان پذير نيستبه هر حال  ه ها و كنفرانس ها جمله كنگر

 بخش خودرو كاهش شديدديد ، هتل هاي جديد ، خرده فروشي جديد و ساخت دفاتر تجاري ج طوالني،

  .ايمشاهد شكست هاي چشمگيري بوده  ما قبالً در اين زمينه .خواهد يافت

  

آميز اقتصاد سازگار است ، موفقيت  يتنها راهي كه با تغيير ساختار«

 ».كلي بدهي ها است )فرسايش (كاهش 

  
 ناز ميا يا لغو گسترده بدهي ها در مقياس جهاني ، اقدامي ضروري براي تجديد ساختار آيا 

  ه وضعيت فعلي شده است نمي باشد؟كه منجر بسياست هاي اقتصادي  برداشتن 
  

زي بدهي مانند بازپرداخت رهني وجود دارد ، برخي از سازوكارهاي بازسا اگرچه:  گالبرايتجيمز كنت 

از شركت هاي بزرگ مبتني بر اين فرض است  دجه عمومي حمايت هستند و بو به طور قطع ناكافياما 

مي توانيم كامالً مطمئن باشيم كه در  .كه شركت ها در آينده نزديك به سودآوري خود باز خواهند گشت

ه آن بيكاري دائمي، در صورت عدم كنترل ، نتيج .طيف وسيعي از بخشهاي مهم اينگونه نخواهد بود

احساس نااميدي و عصبانيت  به حق كه  وسيع ارتش بي خانمان خواهد بود  توليد  سلب مالكيت و



 
 -اجتماعي كردن پرداخت بدهي  وجود دارد يكي انتخاب دو نتيجه گيري من اين است كه .خواهند كرد

ولين ا. بازسازي ساختار بدهي ها است ديگري -رايي هاي اساسي كاهش مي يابد در حالي كه ارزش دا

طوالني مدت  در بحرانهاي اما به داليل اقتصادي هاي سريع بكار مي رود، در بحرانمسير تا حدودي 

يير ساختار موفقيت آميز اقتصاد ، به نظر مي رسد كه تنها راه سازگار با تغ بنابراين، . ن جذاب نيستچندا

 ي بدهي هاللغوك اين به معني. پايدار ، سازگار با ثبات اجتماعي است يحبدهي ها تا سط كلي فرسايش ،

توزيع دارايي هاي خواهد بود، و يك باز نگري  ، اما با اين وجود يك تغيير بزرگ در نظم اجتماعينيست

   .واقعي و ثروت مالي است

  

گروه هاي فشار اقتصادي به ويژه در برابر اقدامات بهداشتي الزم براي تامين اجتماعي 

چرا چنين . بحران را تسريع كنندمقاومت كرده و مي خواهند بازگشت به شرايط قبل از 

، انجام مي  انكار در برابر شواهدي آشكار مبني بر شكست بنيادي سيستم سرمايه داري

  ؟ گيرد
  

، خطرنابودي كساني كه از امتيازات برخوردار هستند ميگفت،پدر من بارها و بارها :  گالبرايتجيمز كنت 

اين ذهنيت هنوز در . شان ترجيح ميدهندهايكوچكترين مزيت كامل خويش را بر خطر از دست دادن  

اما اين واقعيت نيز وجود دارد كه نيروهاي اقتصادي و گروههاي فشاري كه شما . بين ما بشدت باقيست

توصيف مي كنيد توسط افرادي هدايت مي شوند كه ديدي اغراق آميز نسبت به زيركي  و اهميت خود 

با وحشت وهراس به  بنابراين. تحوالت پيش رو نيستندآنها قادر به درك ميزان چالش ها و . دارند

  .منهم چنين قصدي ندارم. تاريخ آنها را نخواهد بخشيد. پناهگاه نه چندان دور خويش ميخزند

  



 
  

 


