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  سخنرانی کريس ھجز در کنفرانس فورم چپ در نيويورک

 پروين اشرفی: برگردان از
  نذير دلسوز: فرستنده

   ٢٠١٧ جوالی ١٠

  حق با کارل مارکس بود
يديم، تصويب يک دولت رفاه برای ثروتمندان بود، به نوعی سوسياليسم دولتی برای نخبگان  د٢٠٠٨آنچه ما در سال • 

 بی ثبات رونق و ورشکستگی نيز می آيد و سيستم را به از ھم ۀاما با اين امر يک چرخ. مالی که مارکس پيش بينی کرد

کم دو بار دستخوش سقوط بزرگ بازار  قرن بيست و يۀما فقط در ھمان اولين دھ. پاشيدگی و سقوط نزديک تر می کند

  ...سھام و فروريختن قيمت امالک و مستغالت گرديديم 

  

 کنفرانس کريس ھجز به در اين.  ماه مه در نيويورک برگزار شد٣١ الی ٢٩کنفرانس فوروم چپ در روزھای 

پروفسور ريچارد وولف و پروفسور گيل داينز پيوست تا در مورد اين که چرا کارل مارکس در زمانی که سرمايه 

خوانيد سخنانی است که  آنچه در زير می. داری جھانی در حال فروپاشی است، ضروری می باشد به بحث بپردازند

  .کريس ھجز برای شروع بحث ايراد نمود

*****  

او پيش بينی . می خواند را افشاء کرد" ئی توليد بورژواۀشيو" سرمايه داری، يا آنچه که او ۀکارل مارکس ديناميسم ويژ

ً  مثال–او می دانست که ايدئولوژی ھای حاکم . کرد که سرمايه داری در درون خود بذر نابودی خود را می کارد

طبقه "خصوص نخبگان اقتصادی خدمت کنند، زيرا ه ه منافع نخبگان، بوجود آمدند تا به  به خاطر اين ب–نئوليبراليسم 
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ايده ھای "و ." ل داردوز بر روی ابزار توليد ذھنی کنتريای که ابزار توليد مادی را در اختيار خود دارد، ھمزمان ن

او ." سازد ه حاکم میروابطی که يک طبقه را، طبق.... حاکم ھيچ چيزی بيشتر از بيان ايده آل روابط غالب مادی نيستند

او نمی دانست اين روز . کار گرفته و فرو می پاشده  خود را بظرفيت ۀديد که روزی خواھد آمد که سرمايه داری ھم

. بود" يک اخترشناس تاريخ و نه يک طالع بين" نوشت، مارکس Meghnad Desaiھمانگونه که . رسد کی فرا می

اما او ھمچنين می دانست که گسترش سرمايه .  نوآوری و وفق دادن آگاه بود سرمايه داری درئی از تواناًمارکس دقيقا

و زمانی که ما شاھد پايان سرمايه داری و فروپاشی جھانی شدن ھستيم، کارل مارکس به  داری تا ابد پايدار نخواھد بود

  .عنوان آگاه ترين و مھم ترين منتقد سرمايه داری اثبات شده است

  : نوشت " به نقد اقتصاد سياسیکمک  "ۀمارکس در مقدم

 ھست، رشد ئیکه تمام نيروھای مولده ای که برايشان در آن نظم جا ی ھرگز ناپديد نمی شود مگر اينھيچ نظم اجتماعي

 ۀکه شرايط مادی وجودشان در بطن جامع يافته باشند و روابط نوين عالی تر توليد ھرگز ظاھر نمی شوند پيش از اين

  .دکھن بلوغ يافته باش

گذارد که قادر به حل آن ھا است، چرا که وقتی  به ھمين جھت است که انسان ھميشه آن مشکالتی را پيش روی خود می

شود که شرايط مادی الزم  له خود تنھا وقتی ظاھر میأ نگاھی نزديکتر می اندازيم، ھميشه در می يابيم که مسألهبه مس

  .ل در روند تشکيل باشدبرای حل آن از قبل موجود بوده باشد و يا حداق

ه  بيشتر بۀ پتانسيل خود را برای توسعۀبه عبارت ديگر، سوسياليسم غيرممکن خواھد بود تا زمانی که سرمايه داری ھم

که چنين پايانی کی می آيد، اکنون سخت است که مورد مشاجره قرار بگيرد و پيش بينی آن نيز احمقانه  اين. کار بگيرد

  . مارکس فراخوانده شده ايمۀه آماده شويم، به مطالعک برای اين. خواھد بود

شناست، آطور تنگاتنگی برای بسياری از ما ه  که بئی سرمايه داری با توسعه ھائینويسد مراحل نھا مارکس می

سيستم سرمايه داری ناتوان از گسترش و توليد سود در سطوح گذشته، شروع به مصرف . مشخص خواھد شد

دھد،   را به نام رياضت کشی مورد طعمه قرار میء کارگر و فقراۀطبق. نمايند  آن را حفظ میکند که  میئیساختارھا

 آنھا را به فقر و بدھی بسيار عميق تر می کشاند و ظرفيت دولت را برای تأمين نيازھای شھروندان عادی کاھش می

 با نيروی کار ارزان نقل مکان میی را به کشورھای ئمشاغل ، از جمله کارھای توليدی و موقعيت ھای حرفه . دھد

 کارگر، بلکه ۀاين امر نه تنھا سبب يک اھانت اقتصادی به طبق. کند صنايع، محل ھای کار خود را مکانيزه می. دھد

شود که زمانی که درآمدھا کاھش می يابد و يا راکد   نيز می– سنگر سيستم سرمايه داری – متوسط ۀسبب اھانت به طبق

سياست در مراحل آخر سرمايه داری به تابعی از اقتصاد تبديل . ماند ل بدھی عظيم شخصی، پنھان میمی ماند، با تحمي

 شده و به احزاب سياسی خالی از ھرگونه محتوای سياسی واقعی و خادم ديکته ھا و پول سرمايه داری جھانی منجر می

  .گردد

.  بر روی داربست گسترش بدھی وجود داردحدودی در ساخت اقتصاد و اما ھمانگونه که مارکس اخطار داد، حد

رسد که نه بازار جديدی ديگر در دسترس است و نه دسته ھای جديدی از مردم که  دانست که زمانی می مارکس می

زمانی که بانک ھا نتوانند وام . اين ھمان چيزی است که با بحران وام مسکن بی پشتوانه رخ داد. بدھی بيشتر را بپذيرند

  . شود خورد و سيستم مختل می ھم میه  پشتوانه جديدی را خلق کنند، ترتيبات بگيرندگان بی

 باج تحميلی از آنانی که زير ۀکند که به مثاب اليگارشی سرمايه داری در عين حال مقدار عظيمی از ثروت انباشت می

از بھشت مالياتی خارج ر ال تريليون د١٨ –نمايد   اليگارشی سرمايه داری بوده، مقروض و فقيراند کسب میۀسلط

 که ئی ارزش ھا و سنت ھاراصطالح آزاد را در کناه گويد سرمايه داری سرانجام بازار ب مارکس می. کند ذخيره می
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 که سرمايه ئی خود، سيستم ھا و ساختارھائی نھاۀسرمايه داری در مرحل. مدعی دفاع از آن است، به جريان می اندازد

شود، متوسل می  به اشکال شديد تر سرکوب که سبب مصيبت گسترده ای می. می بردداری را ممکن ساخت، به تاراج 

 آن ۀی که متناقض با سرشت اعالم شدريق غارت و تاراج نھادھای دولتيکوشد سود خود را از ط ديوانه وار می. گردد

  .است، حفظ کند

. زنند زار جھانی دست به انحصار می سرمايه داری، کمپانی ھای بزرگ در بائی نھاۀمارکس ھشدار داد که در مرحل

 خاکی تعقيب می ۀرا در سراسر کر نياز بورژوازی به يک بازار در حال گسترش برای محصوالتش، آن"او نوشت 

اين ." بورژوازی بايد به ھر سوراخ سنبه ای سر بکشد، در ھمه جا مستقر شود و با ھمه جا رابطه بگيرد"، ." کند

، صنايع تسليحاتی يا ئیبخش ھای بانکداری، و چه در صنايع کشاورزی و مواد غذاشرکت ھای بزرگ، حال چه در 

ھرکسی که  برند تا جلو کار میه  از طريق تصرف مکانيسم ھای دولتی بًصنايع ارتباطات، قدرت خود را معموال

آنھا .  حداکثر برسانند می کنند تا سود خود را بهتعيينآنھا نرخ . ، بگيرندزير سؤال ببردبخواھد انحصارات آنان را 

 Central American and Free( و ھمچنين Trans-Pacific Partnership) TTP(ی چون برای معاھدات تجاري

Trade Agreement) CAFTA ملت را در بازداشتن – دولت ئیتا توانا) کاری که ھميشه می کنند( فشار می آورند 

بر شرايط کاری، ضعيف نمايند و در انتھا، اين شرکت ھای استثمار از طريق تحميل مقررات محيطی يا نظارت 

  . انحصاری رقابت بازار آزاد را نابود خواھند کرد

 ۀدھد به سوی آنچه مارکس گفت که ويژگی آخرين مرحل  ماه مه، به ما دريچه ای می٢٢ نيويورک تايمز در ۀسرمقال

  :دھد سرمايه داری را تشکيل می

تی کورپ، جی پی مورگن، بارکليز و بانک رويال اسکاتلند تبھکارانی ھستند که در روز در ھمين ھفته، کمپانی ھای سي

 ۀبنا به گفت. اتھام آنھا توطئه چينی در مورد ارزش پول رايج در جھان است. چھارشنبه به اتھامات خود اعتراف کردند

وجه به عدالت، قانون يا منافع  طويل المدت و سودآور، آنھا را قادر ساخت بدون تۀوزارت دادگستری، اين توطئ

  .عمومی، بر سودھای خود بيافزايند

  :گذرد زمان می

اين مبلغ توسط وزارت دادگستری و ھمچنين مقررات فدرال و . ر جريمه می دھندال ميليارد د٩بانک ھا در حدود 

ل کشيد، از اواخر  سال طو٥ است که حداقل ئیيای شيرين برای کالھبرداری ھاؤاين مثل يک ر. خارجی برآورد شد

      .ر بودال ميليارد د٨٥ و در دوره ای که درآمد بانک ھا از تبديل ارز خارجی حدود ٢٠١٣ تا اوايل ٢٠٠٧

شرکت ھای .  سرمايه داری نيستًبنا به درک مارکس، آخرين مراحل آنچه که ما آن را سرمايه داری می خوانيم، اصال

صنايع . اليات دھندگان را مانند خوک ھای در آخور، حريصانه می بلعندبزرگ، ھزينه ھای دولت يعنی در واقع پول م

 که بسياری از ھزينه ھای نظامی ديگر را که در بودجه - ری خودال ميليارد د٦١٢تسليحاتی با يک مجوز رسمی دفاع 

ر در ال تريليون د١ ھای امنيت ملی تا گيرد، ھزينه ھای واقعی ما را در رابطه با خرج ھای ديگر مخفی اند، ناديده می

ر در طی ده سال آينده متعھد شود، تا ال ميليارد د٣٤٨ امسال دولت را واداشته است که به صرف -دھد سال افزايش می

حال . ر بسازدال ميليارد د٨می مدل اوھايو، با تخمين ھريک و اتئی زيردريا١٢ی ما را مدرن کرده و ئسالح ھای ھسته 

 يعنی – عظيم تسليحاتی چگونه قرار است به آنچه که به ما گفته شده است بزرگترين تھديد دوران ماست ۀناماين دو بر

دانم داعش صاحب يک قايق  که من می گذشته از اين، تا آنجائی.  بپردازد، خود يک معماست–جنگ عليه ترور 

 خرج می کنيم و – بخوان تحت نظرگيری –عات  اطالۀ برای اداردالر ميليارد ١٠٠ما ساالنه حدود .  ھم نيستئیپارو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

در آمد خود را از % ٩٩آن پول صرف پيمانکاران خصوصی می شود، پيمانکارانی مانند بوز آلن ھاميلتون که % ٧٠

  .  تسليحات در دنيا ھستيمۀعالوه بر اين، ما بزرگترين صادرکنند. دولت اياالت متحده کسب می کند

 از ھزينه ھای پنھان دالر تريليون ٥.٣مللی پول، صنعت سوخت فسيلی ساالنه بيش از بنا به گزارشات صندوق بين ال

 يارانه ھای دالريليارد م ٤٩٢ صندوق بين المللی پول افزون بر آن ۀاين مبلغ بنا به گفت. نگھداشته در دنيا را می بلعد

 ھا و مديريت محيطی داده ئیارامستقيمی است که توسط دولت ھای دنيا از طريق حدف بدھی، کاھش تخمين ارزش د

در دنيای با عقل سليم، اين يارانه ھا طوری سرمايه گذاری خواھد شد که ما را از اثرات مرگبار کربن ناشی . شود می

  . از سوخت فسيلی رھا سازد، اما ما در دنيای عاقل زندگی نمی کنيم

يات دھندگان بايد ساالنه به بانک ھای بزرگ چرا مال" تحت عنوان ٢٠١٣خبرگزاری بلومبرگ در مقاله ای در سال 

 کردند که يارانه ھای دولت، خرج استقراض بانک ھای تعيينگزارش داد که اقتصاددانان "  بدھند؟دالر ميليارد ٨٣

  .دھد کاھش می% ٠.٨بزرگ را در حدود 

 را دارند ، ئیدارا که بيشترين امريکا بانک بزرگ ١٠در کل بدھی ھای  اين کاھش، ضرب"گويد  اين گزارش می

  ." يارانه به ماليات دھندگان می افزايددالر ميليارد ٨٣ساالنه 

، شرکت سيتی گروپ، ولز امريکا يعنی جی پی مورگن، بانک مرکزی -  امريکا بانک بزرگ ٥بنا بر اين گزارش 

ً اده اند، مبلغی که تقريباخود اختصاص ده  از کل يارانه را بدالر ميليارد ٦٤ " –فارگو و کمپانی، گروه گلدمن ساکس 

 که رأس فرماندھی صنعت مالی اياالت ئیبه عبارت ديگر، سود بانک ھا.  آنھاستۀبرابر با سودھای معمولی ساالن

 در غياب شرکت –، يعنی بيش از نيمی از اقتصاد اياالت متحده ئی تريليون دارا٩ً  با تقريبا–متحده را اشغال کرده اند 

دھند، مبالغی است که  در واقع، سودی که آنھا گزارش می. شود  برابر با مخارجشان میًتقريباھای بزرگ رفاه عمومی 

  ." از ماليات دھندگان به سھامداران خود آنھا انتقال يافته است

شرکت ھای بزرگ سرمايه داری قصد تصاحب .  درصد توليد ناخالص ملی به حساب می آيد٤١مخارج دولت، معادل 

، از ھمين روست خصوصی سازی تمام بخش ھای نظامی، فشار برای تأمين اجتماعی خصوصی، اين پول را دارند

 آژانس اطالعاتی ما، ھمينطور ١٦ درصد اطالعات امنيتی برای ٧٠قرارداد با شرکت ھای بزرگ برای جمع آوری 

ز مصادره ھای ھيچ يک ا. خصوصی سازی زندان ھا، مدارس و خدمات مراقبت ھای بھداشتی مبتنی بر سود مھلک 

 ۀ تغذيه از الشمسأله.  اين نيستمسأله. دھد  آنھا را کاھش نمیۀی، آنھا را باکفايت تر نکرده و يا ھزينئخدمات پايه 

 اينھا را مارکس ۀھم.  که خود سرمايه داری را پابرجا نگھداشته استئیو تضمين فروپاشی ساختارھا دولت است

  .دريافت

 تجارت آزاد، – سرمايه داری ۀدانست که ايد مارکس می. ه داری را روشن کردمارکس اين تناقضات درون سرماي

 فقط در ذھن متوھم يک باورمند واقعی ھمچون آلن گرين اسپن به درد – توسعه -، نو آوری، خودئیبازار آزاد، فردگرا

ن سرمايه داری، در مارکس پيش بينی کرد که احتکار ثروت توسط مشت کوچکی از نخبگا. می خورد، و نه در واقعيت

توانند توليداتی که سرمايه داری را به جلو سوق داد،  کنار استثمار کارگران، به اين معناست که توده ھا ديگر نمی

شود و ثروتمندترين يک درصدی ھای دنيا،  ثروت در دست ھای يک مشت کوچک از نخبگان متمرکز می. بخرند

  .ده خواھند بودصاحب بيش از نيمی از ثروت دنيا در سال آين

 به بعد راکد ماند و يا کاھش ١٩٧٠حقوق ھا از سال ھای .  کارگر اکنون چندين دھه در جريان بوده استۀحمله به طبق

 مانند چين يا بنگالدش ئی که کارگران کشورھائیکارخانه ھای توليدی به خارج از کشور منتقل شده اند، جا. يافت

ارگر فقير مجبور به رقابت با کارگری است که کمی بھتر از سرف ھا در ک.  سنت مزد دريافت می کنند٢٢ساعتی 
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صنايعی ھمچون .  افزايش يافته و برای امرار معاش تالش می کنندامريکابازار جھانی ھستند، تعداد آنھا در سرتاسر 

ی و اغلب ئاديه  کارھای غير اتحۀی با مزد خوب بود، در حوزئصنعت ساختمان سازی که زمانی جزو کارھای اتحاديه 

شرکت ھای بزرگ، مھندسين خارجی و متخصصين نرم افزار را که با يک سوم . با کارگران بدون اسناد، می باشند

 اين ۀھم. ی می کنند، از طريق ويزای غير مھاجرتی و ويزاھای ديگر کاری وارد می کنندئحقوق معمول کار حرفه 

  . کارگران از حقوق شھروندی محروم ھستند

ه داران به فروپاشی اقتصاد داخلی، که خود آن را مھندسی کردند، با تبديل شدن به کوسه وام و دالالن جھانی سرماي

دانند که اين پول  که آنھا می دھند، با آن  گزاف پول قرض میۀ کارگر و فقير با نرخ بھرۀآنھا به طبق. دھند پاسخ می

ا، تبادل افول اعتبار و سھام را به صندوق بازنشستگی، شھرھا، آنھا سپس اين وام ھ. تواند بازپرداخت شود ھرگز نمی

 اين آخرين شکل سرمايه داری، بر روی ھمان چيزی که مارکس آن. فروشند شرکت ھا و نھادھای سرمايه گذاری می

  . دانست گردد، ھمانگونه که مارکس می و به تبخير پول منجر می. شود ناميد، ساخته می"  ساختگیۀسرماي"را 

انی که وام گيرندگان وام ھای بدون پشتوانه شروع به قصور در پرداخت کردند، ھمانگونه که اين بانک ھای بزرگ زم

دولت نجات مالی .  رخ داد٢٠٠٨دانستند اين امر اجتناب ناپذير است، سقوط جھانی  و شرکت ھای سرمايه داری می

 بگذريم از دانشجويانی که – کارگر و فقير را ۀا طبقام. بانک ھا را، تا حد زيادی از طريق چاپ اسکناس، پيش برد

قربانيان . رياضت کشی به سياست تبديل شد.  با بدھی شخصی فلج کننده ای باقی گذاشت–تازه از کالج در آمده بودند 

  آنو آنچه که ما را از يک رکود تمام عيار نجات داد، و مارکس. شوند تقلب مالی وادار به پرداخت برای آن تقلب می

را در تاکتيک طنز آميز می يافت، مداخله وسيع دولت در اقتصاد، از جمله ملی کردن شرکتھای بزرگی مانند 

American International Group - AIGو جنرال موتورز بود .  

  ديديم، تصويب يک دولت رفاه برای ثروتمندان بود، به نوعی سوسياليسم دولتی برای نخبگان٢٠٠٨آنچه ما در سال 

 بی ثبات رونق و ورشکستگی نيز می آيد و سيستم را به از ھم ۀاما با اين امر يک چرخ. مالی که مارکس پيش بينی کرد

 قرن بيست و يکم دو بار دستخوش سقوط بزرگ بازار ۀما فقط در ھمان اولين دھ. پاشيدگی و سقوط نزديک تر می کند

  . سھام و فروريختن قيمت امالک و مستغالت گرديديم

شرکت ھای بزرگ که صاحب رسانه ھا نيز می باشند، اضافه کاری کردند تا اين داستان را که ما از بھبودی بھره مند 

 که به مدت يکسال ئیآمار و ارقام اشتغال، از طريق انواع حيله از جمله حذف آنھا. ھستيم، به مردم سردرگم بفروشند

 ھر شاخص مالی ديگری که برای مصرف افکار ًطور ھم تقريبابيکار بودند از فھرست بيکاری، يک دروغ است، ھمين

مرحله ای که .  گرگ و ميش سرمايه داری جھانی زندگی می کنيمۀما در مرحل. شود نيز دروغ ھستند عمومی توليد می

دانست که وقتی  مارکس می. ممکن است ارتجاعی تر باشد از آنچه که انتظارش را داشتيم، اما ايستگاه آخر است

 دولت و ھمچنين جھان طبيعی گرديد، ھردوی آنھا ويران خواھند – سرنوشت ملت ۀ کنندتعيينانيسم بازار تنھا عامل مک

  .اما وقوع خواھد يافت، شايد در طول زندگی ما، مسلم به نظر می آيد. دھد داند که اين امر کی رخ می کسی نمی. شد

 اين مرگ و زايش نو ۀدر فاصل. وان زايش و تولد را نداردکھنه در حال مرگ است، و نو ت"آنتونيو گرامشی نوشت 

  ." است که اشکال گوناگونی از عالئم احتضار آميز، خود را ظاھر می سازند

  .چه پيش خواھد آمد، بستگی به ما دارد

   com.truthdig.www: منبع 

  :اخبار روز

 ٢٠١۵ جون ٧  - ١٣٩۴ ]جوزا[ خرداد١٧  کشنبهي


