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و حاضر است ولی مشروعیتش را از دست داده نولیبرالی حیّ یپروژه  

 

یکی از مشهورترین محققان مارکسیست در جهان امروز است.  دیوید هاروی

 کامل آن در یمارکس بسیار محبوب است و مجموعه سرمایهگفتارهای او درباره درس

یوتیوب قابل دسترسی است. هاروی در این مصاحبه درباره مشکالت ناشی از پروژه 

ضمن به  زند. درراستی حرف میهای دستنولیبرالی، موج سیاست پوپولیستی و جنبش

دن شخودکار خطراتپردازد و از می داری در زمانه کنونیمناسبت نقد مارکس از سرمایه

 .گویدمیبرای نیروی کار  )اتوماسیون(

*** 

ظهورش  ؟ دالیل ساختاریچیستولیبرالیسم ن خاستگاه به نظرتان -

 چه بود؟

 

های ز جهانی با آزادیا بر یک بینش اتوپیایی است آلیستی از لیبرالیسم مبتنیتفسیر ایده

ازار بحقوق مالکیت خصوصی،  یپایهبر  اقتصادیآن ضامن همگان که  آزادیفردی و 

و  لوژیکیتکنو ترویج پیشرفتاین اقتصاد هدف . است و تجارت آزاد گرظیمخودتنآزاد 

 . ها و نیازهای همگاندر جهت برآوردن خواستاست کار نیروی  وریافزایش بهره

با  است 1«شبنگهبان »جور یکدولت ) حداقلی دارد دولت نقش یلیبرال یدر نظریه

 نقشی ولتد به اذعان همگاننولیبرالیسم در (. ـ لسه فر آزادمبتنی بر اقتصاد های سیاست

از طریق  هم، آنکندیم ایفا سرمایه پایانبی انباشت و تکنولوژیکی تغییرات پیشبرد در فعال

ایجاد نهادهای قدرتمند )مثل  همراهبه سازی همه چیز،و پولی سازیییرواج کاال

ر از جهان بذهنی های برداشتبازسازی المللی پول( و مرکزی و صندوق بین هایبانک

 .های نولیبرالیمبنای آزادی
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ابسنده نرا های اتوپیایی از لیبرالیسم و نولیبرالیسم این دیدگاههاست منتقدان مدت

ها از جهانی دهد، هر دوی آننشان می خوبیبهعمالً  چون همانطور که مارکس خوانندمی

 های مردمتودهبه قیمت رفاه و استثمار نیروی کار کنند که در آن ثروتمندان حمایت می

  شوند.ثروتمندتر می

رد ارائه ک بدیلیدیدگاه اتوپیایی  1491پس از سال دولت  یهای کینزی و بازتوزیعسیاست

درت مالکیت قبردن زیرسؤالکارگر بدون  یطبقه روزافزون بر توانمندسازی مبتنی بود که

 ، یک جنبش ضد انقالبی در اروپا و آمریکا سربرآورد که1491 یخصوصی. در دهه

 نظام کینزی را سرنگون و یک تابه راه انداختند دار های بزرگ و طبقات سرمایهشرکت

 لگویاآن کنند. این  یگزیناش( جائولوژیکباروبنه اید ییبرالی را )با همهنولالگوی 

و قدرت  ود برای بازگرداندن قدرت اقتصادی روبه افولدار بطبقه سرمایه ابزارنولیبرالی 

 . زوالشروبهسیاسی 

ارت تاچر، رونالد ریگان، آگوستو پینوشه، ژنرال های گاین همان کاری است که مار

 یاست. نتیجهاوضاع همین امروز هم انجام دادند.  1491 یدر طول دهه امثالهمآرژانتینی و 

هان بوده در سرتاسر ج اهی محیط زیستآن رشد نابرابری اقتصادی و سیاسی و افزایش تب

 است. 

های گیژترین ویشما انباشت از طریق سلب مالکیت را یکی از مهم -

پیامدهای  واست  این انباشت چطورکار سازو دانید.مینولیبرالیسم 

 ؟اندکداماش ساختاری

 

در فرایند  نیروی کاراستثمار  ،نخست. تواند صورت بگیردمیدو طریق  ازسرمایه انباشت 

 . دوم،دکنتصاحب میسرمایه ی است کهتولید برای خلق ارزش اضافی که مبنای سود

 جور شیادی. خواری، کالهبرداری تجاری و همهنزولدزدی، سرقت، با  انباشت
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 یولیهاانباشت  زکند که چطور حجم زیادی ااشاره می بدوی انباشت ینظریه مارکس در

های اتژیاسترکلی ها ادامه یافته ولی حاال هایی بود. این روشسرمایه بر مبنای چنین روش

 به آن افزوده شده است.جدید 

 (هابانک توسط های مسکنوثیقه تملک) 7119-9های در سال آمریکا در بحران مسکن

های پاداش ولیهای خود را از دست دادند میلیون نفر ارزش دارایی خانه 6-9شاید 

( زمین و اموال مثالً) هادارایی ارزشروی سوداگری استریت افزایش یافت. داران والسهام

 .کندمی ایجادراه غیرمولدی برای انباشت 

 

 ادهای هواپیمایی( به راه افتهای بزرگ )مانند شرکتموج ورشکستگی که با شرکت 

اری گذ. قیمتکندمیمحروم  درمانیهای کارکنان را از حقوق بازنشستگی و مراقبت

بهترین متحده ، و بیمه خدمات درمانی در ایاالت دارو، مخابرات بخش انحصاری در

ریق بیش از پیش ثروت از ط گفتن ندارد که با استخراجبرای سودجویی. فرصت است 

 مثالًت )بر انباشت از طریق سلب مالکی مبتنی های رانتیاستخراج. روبروییم کردن بدهکار

( بیش از پیش شایع شده چرا که بخش معادنقیمت زمین یا یا زیر مالکیت غیرقانونی

ی مصارف تولید تواندنمی گذردمی تربیش چه هر رشدبهجهانی رو یعظیمی از سرمایه

 . بیابدبرای سرمایه مازاد الزم را 

داری وجود داشت. نقدهایی به سرمایهحتی در زمان مارکس  -

 تمایز نقد مارکس با این نقدها از نظر شما چیست؟

دارهای اخالقی بود )سرمایه هایهمقول یداری بر پایهسرمایهموجود بر بسیاری از نقدهای 

أخرتر های متو در نقدشد میبدرفتاری با آنها که  فقیردر مقابل کارگرانی  کارطمعشریر و 

به  نقد مارکس(. گرایانبومنسبت به محیط زیست در برابر  رحمدارهای بیهم، سرمایه

ری به جای خود، ولی دابا سرمایههای اخالقی مخالفت .دگردداری برمیکل نظام سرمایه

داری ثانویه می داند، یعنی ها را در قیاس با معضل کل نظام سرمایهمارکس این مخالفت
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ار آن را با بو قوانین حرکت فاجعه یدارتولید سرمایه یشیوهاین معضل که چرا و چگونه 

 ها و نیازهای انسان جایگزین کنیم. دیگری از برآوردن خواست یشیوه

 متنر د خصوصبست رسیده، بهداری به بنیهکنید سرمامیفکر  -

 تواند خود را احیا کند؟ سرمایه میآیا ؟ 8002بحران 

نارو همین لسابو نولیبرالیسم حی و حاضر است. ژائیر یبست نرسیده. پروژهسرمایه به بن

عد که پینوشه ب پیش بگیرد راهی را درجمهور برزیل شد و قصد دارد همان اواخر رئیس

نیست. ها توده رضایت دنبالرفت. مشکل اینجاست که نولیبرالیسم دیگر در شیلی  1491از 

با ترجمه  در فارسی) تاریخ مختصر نولیبرالیسم. من در کتاب ش را از دست دادهمشروعیت

با  فائتالتواند بدون ( اشاره کردم که نولیبرالیسم نمیزاده، نشر داتمحمود عبداهلل

رود، چون با نوفاشیسم پیش می ائتالفتدارگرایی دولتی زنده بماند. حاال به سمت اق

دانند که هدف میهمه حاال آید، های اعتراضی سرتاسر دنیا برمیطور که از جنبشهمان

 1491 ی)این نکته در دهه کردن جیب ثروتمندان به قیمت جان مردم استنولیبرالیسم پر

 چندان عیان نبود(.  1441 یدههو اوایل 

اش از داری به خاطر تناقضات درونیمارکس معتقد بود که سرمایه -

 رود. شما با این نظر موافق نیستید. چرا؟می بین

خود را از بین محکوم است که گویی سرمایه  زندجوری حرف میگاهی اوقات مارکس 

د نه گیربازسازی سرمایه در نظر می هایبرههها را بحرانموارد، او  تربیش. ولی در ببرد

های حلها چیزی نیستند مگر راهبحران»گوید: می سرمایهاش. او در جلد سوم فروپاشی

باری که توازن از های خشونتهای موجود، فورانبار برای تناقضموقت و خشونت

 «کنند.رفته را از نو برقرار میبین

. به نظرم دنظر داریک جنبش طبقاتی کند به صحبت میداری پایان سرمایهاز او جایی که 

آن ا زور برد. باید پذیداری خود به خود پایان نمیموضع من با مارکس یکی است. سرمایه
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تا  یمباید فقط بشینکنند کرد. من مخالف آنهایی هستم که گمان میامحا سرنگون و را 

 . به نظرم این موضع مارکس نیست. خود را از بین ببردداری سرمایه

 ددرباره ارزش در سطح تولی نه فقطگویید مارکس شما مدام می -

. اگر ممکن است این تحقق هم صحبت کرد یبلکه در عرصه

 موضوع را در شرایط کنونی شرح دهید؟

 

شود و در بازار می خلقد یتول یارزش در عرصهیابد میدر سرمایهاول بخش مارکس در 

یابد. اگر بازاری در کار نباشد ارزشی هم وجود ندارد. بنابراین ارزش وابسته به میتحقق 

 مردمیال ها، نیازها و امیبه خواست وابسته است وحدت متناقض تولید و تحقق است. تحقق

 که قدرت خرید دارند. 

واع و نا مثالًها، نیازها و امیال جدید بوده است )داری تاریخ تولید خواستخ سرمایهتاری

مثل خودروها و  روزمرهزندگی های مختلف شکلو تولید  گراییمصرفاقسام 

من به  امروز. (ها را در پیش بگیریم تا زندگی معقولی داشته باشیمکه باید آن نشینیحومه

(. بودموبایلی در کار نسال پیش بیستدهم که همه یک موبایل دارند )مخاطبانی درس می

اد دارید که آلودگی ایج ودروزندگی در اکثر شهرهای ایاالت متحده شما نیاز به خبرای 

 کند. می

 مربوط به تحقق ارزش را نادیدهاند اما مسائل ها توجه زیادی به تولید کردهمارکسیست

کس آن را ه مار)کتمرکز کنیم  تولید و تحقق متناقضوحدت  براند. به نظرم، باید گرفته

ت( یسلب مالک از طریقارزش )اغلب  تصاحبنداده(. استخراج و  اما شرححیاتی خوانده 

 ، درست مثل کیفیت زندگیسیاسی مبارزه است هایکانونیکی از  تحقق یدر نقطه

 . روزمره

ب شناس آلمانی، در کتاجامعه شتریک، اقتصاددان وا ولفگانگ -

 مشکل برایپنج « رسدبه پایان میچگونه داری سرمایه»
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 ، نه مشکل، برایتناقض 71شما  ولی. شمردبر میداری سرمایه

ی داردر مورد بحران سرمایه. شمریدبر میداری کنونی سرمایه

 فرق بین مشکالت و تناقضات چیست؟

شان تمدیریتوان می. فقط اندمکتومآنها همیشه  :ندارند . تناقضاتدارند حلمشکالت راه

ه سطح بها تخاصمآورند که ها زمانی سر بر میبحران، گفتهو همانطور که مارکس  کرد

ت. این اجتماعی الینحل اسمناسبات و مولده های مطلق برسند. تناقض بین نیروهای تناقض

 . ستشه با ماهمیها ارزش و سایر تناقضتناقض همیشه با ماست. تناقض بین تولید و تحقق 

مختلفی ز طرق اتوانند ها میکید کنم که بحرانأاین نکته تبر تا  برشمردمتناقض  هفدهمن 

ها را شناسایی این بحرانمتکثر  منابعبحرانی طرح کنیم که  یسربرآورند و ما باید نظریه

ره چنب یتفکر مارکسیستبر که اغلب  7«ایگلولهتک»کند، به نحوی که بتوانیم از نظریه 

 خالص شویم. زده 

موجب از )اتوماسیون(  شدنخودکارداری، سرمایه یدر دوره -

اسر جهان شده. حتی بانک تدست رفتن مشاغل زیادی در سر

های ابراز نگرانی کرده. چالش شدنخودکارجهانی از 

چه  شدنخودکارداری چیست؟ سرمایه یدر دوره شدنخودکار

 گذارد؟می یکارگر تأثیری بر سیاست

ییر تغبا  ،خدمات مفید است. در تولیدو هوش مصنوعی در  در تولیدخودکاری همزمانی 

کنولوژی از تغییر ت ناشیهای سپاری، برونبعالوهفاقد قدرت شد. نیروی کار تکنولوژی 

، برای مثالیافته ) موهای مختلف تدااز بین نرفته بلکه به روش تر است. ولی تولیدبسیار مهم

 درو(. های تولید خوانهجای کارخبه کنند که همبرگر تولید می های فست فودرستوران
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هم در  ها وامروز هم در فروشگاه) شبیه این جریان دارد چیزیدر بخش خدمات هم 

ر دخودکاری نبرد علیه  یبازنده(. چپ شویمها موقع ورود و خروج بازرسی میفرودگاه

 تکرارز نیدر بخش خدمات را  انگیزشغمسابقه است که خطر  این تولید بوده و در معرض

یج و آن را ترو استقبال کنیمده از هوش مصنوعی در بخش خدمات ااستف از باید .کند

وعی همزمان . هوش مصنبیابیمسوسیالیستی  بدیل بکوشیم راهی به سوی یک دهیم، ولی

ق باید خودمان را با آن وف. کندمشاغل جدیدی ایجاد می بردکه برخی مشاغل را از بین می

 دهیم.

 اشچیست؟ ویژگی اصلی «م جدیدامپریالیس»منظورتان از  -

 چیست؟ به لحاظ کیفی چه فرقی با امپریالیسم کالسیک دارد؟

ایی کاران آمریکنومحافظهاشاره دارد که  صریحی ینظریهبه  «امپریالیسم جدید» عنوان

ه خواستم از آنها انتقاد کنم نه اینکه ب. میپیش از شروع جنگ عراق آن را پیش کشیدند

به هر ضرب  رالیبخواستم به این اشاره کنم که نظم جهانی نولیلنین بازگردم، می ینظریه

های کاالیی(. از طریق زنجیره )مثالً کشدجایی که شده ارزش بیرون می از هر و زوری

 مپریالیسم جدیدابود که بعد از کتاب  تاریخ مختصر نولیبرالیسماین موضوع کتاب  البته

  .ا باید با هم خواندر منتشر شد. این دو کتاب

بحث و نظری هست، حتی در میان روشنفکران چپ غربی، که  -

سازی جنوب جهان از جهانیکشورهای  پیوندزدایی ینتیجه

کار دستورچیست؟  تاننظر. دوران پیشامدرن است بازگشت به

 جنوب جهان باید از چه قرار باشد؟ کشورهای  یتوسعه

وی موردی و جستج پیوندزداییولی  .استبار کامل فاجعه پیوندزدایی یبه نظرم ایده

 .فکر خوبی است های جغرافیاییمحدودههمکاری از طریقای مستقل های منطقههمکاری
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هانی انداز جاست، ولی چشم متقابل یهبرای رابط جایگزین من ایجاد جغرافیاهای یایده

 وهوایی( بحرانی است. درباره تغییرات آب )مثالً

به  ار شما شهرهایکی از مباحث مورد عالقه شماست.  هاشهر بررسی -

این  ورچطکنید. تحلیل میارزش اضافی  تصاحب عنوان فضاهای

 شهرهای نولیبرالی؟ حق به شهر چه متنویژه در افتد، بهاتفاق می

 اهمیتی دارد؟

 فکرتهای دهند و این یکی از جنبهشهرنشینی و انباشت سرمایه دست به دست هم می

 در حال حاضر نیمی ازتر بسط داده شده. لحاظ تاریخی کممارکسیستی است که به 

هایی بنابراین مسائل زندگی روزمره در محیطکنند. جمعیت جهان در شهرها زندگی می

مهم و منبع تضاد و درگیری است. ای لهأمس اندهداف انباشت سرمایه ساخته شداه باکه 

نبرد طبقاتی  : برای مثالکندمیکید أتاین موضوع بر به لحاظ سیاسی پیگیری حق به شهر 

عی در اجتمابزرگ های بسیاری از جنبش .در همین شهرها بر سر کیفیت زندگی شهری

 )مثال جنبش پارک گزی در استانبول(.اند های اخیر بر سر چنین مسائلی بودهدهه

. در دازدپرمیمادی این مقوله  مبنایبه  مدرنیتهاوضع پسکتاب  -

اجتماعی  مدرنیسم بر زندگیاپستر فلسفی، تاثیر گسترده یسطح

 حقیقت هم بگویید.پسا یأثیر ایدهت یچیست؟ درباره

های فرهنگی جامع و تاحدودی نامنسجم، ، مثل بسیاری از جنبشمدرناچرخش پس

ثبتش م ینکته. ارتجاعیاثرات ها و معناییبیدر کنار ایجاد کرده های مثبتی فرصت

این موضوع  بینم کههیچ دلیلی نمیمنظرگرایی و تاکید بر فضاست، ولی  گشودن امکان

ا، و یدر تخاصم با مارکسیسم باشد، چون من در کارم بر چگونگی ادغام فضا، جغراف

  کنم.میکید أتمنظرگرایی با مارکسیسم 
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ر تأکید دمدرن اجنبش پس، گفت در زمان اوج این جنبش، همانطور که ایگلتون در نهایت

راط پیمود به راه اف« وری نیستافسون سخناقتدار و  و حقیقتمیان فرقی » بر این نکته که

ها صهترین قوتاببافتن پرآبو آوری سرآمد زبانکسی است که مال قدرت » نحوی که

تاریخ را به دور انداخت، به استدالل پشت کرد، سیاست را »مدرنیسم اپس«. باشد

صه قآنها گذاشت که  قدرت افسونهایش را در سبد مرغتخم یزیباشناختی کرد و همه

 ت. مدرن اسادونالد ترامپ یکی از محصوالت این افراط پس« د.بافنمی

خش بآزادیرا یک نیروی عالی آمده بود آن اینترنت که  لیااو -

 انحصارهای بزرگی. ولی در طول زمان، کردیمتصور می

اردی مثل ند. موبری سود میبل فضای دیجیتالسربرآوردند که از قِ

ارگرها چطور این انحصدهد به همگان نشان میکمبریج آنالیتیکا 

. اینترنت چه خطرهایی کنندمیدستکاری را های شخصی داده

سودمندی  آزاد کرد و در خدمترا  اینترنتتوان طور میچدارد؟ 

 ؟ قرار دادعمومی 

بخش نداریم که به سمت قدرت سرمایه منحرف تکنولوژی خوب و رهاییاسم چیزی به 

 طور است. نشود. در این مورد هم همین

 ظهورترامپ چیست؟ دلیل ظهور دونالد  ینظرتان درباره -

 ؟چیستهای مختلف جهان پوپولیسم در بخش

 است.  شمولجهان بیگانگیازخودن درماجمهور پساو رئیس

در رشد برنی سندرز و جرمی کوربین بهآیا محبوبیت رو -

یا ند؟ کا امیدوار میاالت متحده و بریتانیا شما رای هایانتخابات

 توای سیاستمحآیند؟ فرم و میبسیج انتخاباتی اینکه فقط به کار 

 باید باشد؟ چهسوسیالیستی امروز 
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به این  گرایانیچپ تازه االن است کهدهی. ست بین بسیج کردن و سازمانهفرق بزرگی 

 و حفظ قدرت سیاسی حیاتی است.برای کسب  دهیسازماناند که افتادهفکر 

های هنحزب نشاساختار  ترشدن این جریان در کنار بازسازیگستردهدر مورد بریتانیا، 

 تسفینما شود:ها در یک جای دیگر هم دیده مینشانه ای پدید آورده. اینامیدوارکننده

 فرق کردنیمل با که)استراتژی سیاسی یک عنوان بهاصلی اقتصاد های بخشکردن عمومی

هنوز  پارلمان درمشکل اینجاست که بسیاری از نمایندگان حزب کارگر  ولی. (کندمی

کافی شاهد چنین  یبه اندازه متحده هم تاکنون. در ایاالتها نیستنداین ایدهحامی 

 ایم. چیزهایی نبوده

 یم. آخرینراستی در سرتاسر جهانهای دستتشاهد موج سیاس -

ثل دهه مجهان نارو در برزیل است. آیا ایر بولسئاش انتخاب ژانمونه

اقصاد سیاسی پشت ظهور  رود؟وی فاشیسم میسبه 00و  7390

ارو در یکی ناراستی افراطی مثل بولسناگهانی سیاستمداران دست

 تین چیست، کشوری که به سیاستاز کشورهای آمریکای ال

 اش شهره بود؟ گرایانهچپ

به ایجاد  راگیرو نیز فساد فحزب کارگر تحت مدیریت از نولیبرالیسم  ناشیبیگانگی ازخود

 توهمات نوفاشیستی است. چپبرداری بهرهشود که مستعد منجر میای تودهپایگاهی 

 .دست به سازماندهی بزندسرکوب  یباید در دورهو حاال کند دهی نتوانست سازمان

گفتارهای شما درباره مارکس و مارکسیسم در سرتاسر جهان درس -

امروز ما  وضعیت هب ه ربطیچبسیار محبوب شده است. مارکسیسم 

 تواند بکند؟نظرتان مارکس چه کمکی می؟ به دارد
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ثابه کار سرمایه به م یدرباره نحوه العاده هوشمندانه راتحلیلی فوق یمارکس مراحل اولیه

. در زمان مارکس سرمایه فقط در بخش به رشته تحریر درآورد تولیدی شیوهیک 

یلی بنابراین تحلیل مارکس خ ،کوچکی از جهان توسعه یافته بود. ولی حاال همه جا هست

بر  اندبخوبه دقت مارکس  ربط دارد. هر کساز زمان خودش به وضعیت کنونی  تربیش

 روست که قدرت سیاسی ناچار بهگذارد و از همینارتباطش با وضعیت کنونی صحه می

 تفکر است.  یسرکوب این شیوه

ان یی چشمگیری مناامیدی و نارضای، یداری نولیبرالدر سرمایه -

کجا از بهتر  جهانیک به وجود دارد. امید های مردم توده

 ؟ چه چیزی باعث امیدواری شماست؟آیدمی

ولیبرالیسم ن تنهانهبینند که بیش از پیش میآنها ، مردم سرکوبدر ها تالش یرغم تمامبه

د هایش را محقق کنتواند وعدهنمیواضح است که دار است. داری هم مشکلبلکه سرمایه

 شود. تر میاجتماعی هر روز عیان -های دیگری از سازماندهی سیاسیشیوهلزوم و 
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ه الگویی از دولت است ک« نگهبان شب»، دولت سیاسی اختیارگرایانه یدر فلسفه 1

کردن ارتش، پلیس و دادگاه برای شهروندان است و به این ترتیب فراهمصرفاً کارکرد آن 

دارد و قوانین مالکیت را و فریب در امان میآنها را از تهاجم، دزدی، نقض قرارداد، 

کند. رابرت نوزیک، فیلسوف معاصر آمریکایی، که ایده دولت حداقلی را باب تحکیم می

ی دهد که هر نظام سیاسکرد معتقد است یک دولت نگهبان شب چارچوبی به دست می

 ه باشد. اشتتوجیه اخالقی د حقوق فردی بنیادین را رعایت کند و بنابراین وجود دولت

ط یا به قول منتقدانش نظریه گلوله جادویی در تحقیقات مربو« ایگلولهتک»توطئه  نظریه 7

ای را مشخص کند که از پشت به اف. کندی مطرح شد تا سرنوشت گلوله به ترور جان.
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از آنجا که لیموزین  بنا بر این نظریه، کندی شلیک شد و از گلوی او خارج شد.

ای کشته شد که فرماندار با همان گلوله کندی ،ای ندیده بودصدمه جمهور هیچرئیس

تگزاس جان کانلی را نیز زخمی کرد. جان کانلی در صندلی جلوی لیموزین رئیس 

حران منابع متکثر ب جمهور نشسته بود. اشاره هاروی به برداشتی واحد از بحران در مقابل

 است. 


