گائل کورتی [گ ک] :شما در آثارتان نشان میدهید
نظام جهانی سرمایهداری ضربآهنگی چرخهای دارد
که هر چرخه نظام را کمی از تعادل دور میکند .این
جریان در گذر زمان منجر به بحران ساختاری و گذار
به یک نظام جدید میشود .از نظر شما سرمایهداری
از سال  1968وارد دورهای از بحران ساختاری شد.
لطفا مفهوم بحران ســاختاری را باز کنید و توضیح
دهید چرا سال  1968را نقطه آغاز بحران ساختاری
کنونی میدانید؟

ایمانوئل والرشتاین[ا و] :قبل از هر چیز باید توجه کنیم درک
متداول از چرخهها از بسیاری جهات غیردقیق است .چرخهها
آن اندازه که به جنبشهای با سیر صعودی و سپس دارای رکود
مربوط میشوند با جنبشهای صعودی و نزولی سروکار ندارند.
بنابراین در طول زمان این موضوع به یک رویه ملموس و مادی
میانجامد و در منحنیهایی مشهود اســت که به شکل یک
مجانب 2باال میروند که از صددرصد دادههای اندازهگیریشده
شما حاصلشده اســت؛ مجانبی که طبق تعریف منحنی را
قطع نمیکند .این نکته به این واقعیت اشــاره دارد زمانیکه
شما احتماال  ۸۰درصد دادهها را اندازهگیریکنید کل عملیات
تکان شدیدی میخورد و وضعیتی رخ میدهد که من «بحران
ساختاری» مینامم.
انقالب جهانی ســال  - 1968که از ســال  1966تا  1970و
حتی بعد از آن جریان داشــت  -بر حسب «منحنی» دیگری
اهمیت دارد؛ رشد «جنبشهای ضدسیستمی» در طول زمان.
جنبشهای ضدسیســتمی تاریخ درازی دارند اما اولینبار در
سی سال آخر قرن نوزدهم پررنگ میشوند .آنها در سالهای
 1945تا  1970بسیار تاثیرگذار بودند و این نکتهای عجیب
درباره آنهاست.
ش ضدسیستمی یعنی جنبشهای اجتماعی
در هر دو نوع جنب 
و جنبشهای ناسیونالیستی ،استراتژی ،موضوعی بحثبرانگیز
بود .در هر کدام گروهی که ما «جناح دولتگرا» مینامیم بحث
را برنده میشــد ،یعنی گروهی که میگفت «دولت دشمن ما
ق آمدن بر آن ،این است که ما دولت را در
اســت اما تنها راه فائ 
دست بگیریم .ما باید روندی دو مرحلهای طی کنیم :اول قدرت
دولت را به دســت آوریم و دوم جهان را تغییــر دهیم» .حال
همانطور که من گفتم عجیب این است که اگرچه جنبشهای
ضدسیستمی تا سال  1945نسبتا ضعیف بودند اما بعد از 1945
ناگهان قدرتمند شدند.
چرا چنین شد؟ از نظر من علت آن است که در آن دوره ایاالت
متحده پیشــرفتهترین کشــور در یک موج کندراتیف 3و نیز
قویترین قدرت هژمونیک ژئوپولیتیکی تلقی میشد که تا آن
زمان وجود داشت .جنبشهای ضدسیستمی در این دوره که
هر دو موج در نهایت قدرت خود بودند به طریقی سر برآوردند.
اتفاقا به این دلیل بود که یک قــدرت هژمونیک ژئوپولیتیکی
یا یک مولد قدرتمند در یک پیشرفت کندراتیفی همواره ،در
مقام عامل ،بیش از همه از هرگونه افت یا نقصان میترســد از
جمله اعتصابات در صنعت یــا رخدادهای همارز آن در عرصه
ژئوپولیتیک .بنابراین عامالن برای توقف نقصانها امتیازاتی
میدهند اگرچه امتیازدهی مشکل را برای  10یا  15سال حل
میکند اما جایگاه شبهانحصاری آنها را نیز تضعیف میکند.
میتوان مشاهده کرد در طول این دوره امتیازات ژئوپولیتیکی
قابل توجهی به جنبشهای ضدسیستمی اعطا شدند .تا سال

 1968جهان شاهد این بود که جنبشهای ضدسیستمی قدرت
دولتی را در جایی که بعدها «جهان سوم» نامیده شد به دست
آوردهاند .در بلوک شرق احزاب کمونیست در همه جا بر مسند
قدرت بودند ،در جهان اروپایی احزاب سوســیالدموکرات یا
قدرت را در دست داشتند یا دستکم به طور متناوب به همراه
احزاب محافظهکار در رفتوآمد در قدرت بودند و هر دو حزب
مدل دولت رفاه را مشروع میدانستند ،در به اصطالح «جهان
سوم» نیز جنبشهای ناسیونالیستی به قدرت رسیدند.
ســال  1968طبقه پایین جامعه در مواجهه با این وضعیت به
پا خاست و به کسانی که در مســند قدرت بودند گفت آنها
به مرحله اول برنامه خود دســت یافتهاند امــا به مرحله دوم
نه .برای آنها شــرایط بدتر از همیشــه بود .نابرابری درون و
میان دولتهای ملی بیشــتر از همیشــه بود .دولتها نهتنها
دموکراتیکتر نشــده بودند بلکه ســطح دموکراسی در آنها
کاهش یافته بود .نظام طبقاتی از بین نرفته بود و تنها نام طبقه
بورژوا تغییر کرده بود .طبقه پایین جامعه دیگر به «چپ قدیم»
عالقهای نداشت .او میخواست شیوه جدیدی برای تغییر جهان
پیدا کند .این وضعیت ،بعدی از بحران ساختاری است.
ل درآوردن
بعد دیگر بحران ســاختاری معطوف به شــیوه پو 
تولیدکنندگان در یک نظام سرمایهداری است ،یعنی فروش
کاال به باالترین قیمت در کنار کاهش هزینهها تا حد ممکن.
میدانیم تمام تولیدکنندگان عموما ســه نــوع هزینه دارند:
یکی برای کارکنان (همه انواع کارکنــان) ،یکی برای خرج و
مخارجی که صرف کار میشود (همه انواع مخارج) و دیگری
برای مالیاتها (همه انواع مالیاتها) .حال واضح اســت که در
طی  ۵۰۰سال همه این هزینهها افزایش چشمگیری داشتهاند.
از طرفی قدرت خرید محدود شده و نمیتواند افزایش یابد اما
هزینهها در حال افزایش است و سودآوری نظام سرمایهداری
مسیری رو به کاهش را طی میکند .این بحران ساختاری است.
بحران ساختاری ســومین مرحله در یک نظام است .به بیان
دیگر ،نظام نوعی شــکاف را تجربه میکند« .شکاف» واژهای
تخصصی است که از علم فیزیک وام گرفته شده است .این واژه
به وضعیتی اشاره دارد که معادالت پایه نشان میدهند پویایی
یک سیستم را به دو شیوه متفاوت میتوان حل کرد .برگردان
این مفهوم به زبان اجتماعی این است که شکاف در یک نظام
به نزاعی میان هواداران یک جناح و هواداران جناح دیگر اشاره
دارد و بر ســر این اســت که حرف کدام طرف یا کدام فرجام
سیستمی ،پیروز خواهد شد .برطرفکردن این وضعیت زمان
میبرد و یک پروسه  ۷۰تا  ۸۰ساله است.
چنانچه فهم چگونگی پایانیافتن این شکاف اساسا غیرممکن
باشد با این حســاب یک جناح برای جهتدهی به عاقبت این
شکاف میتواند معامله بزرگی کند .اعضای هر طرف در تالش
هســتند تا بر این فرجام اثر بگذارند و در زمانی نامعلوم  -من
امروز میگویم حدودا  20تا  40ســال بعد  -بدون شک نظام
موجود به یکی از سمتها منحرف میشود و یک نظام جدید
یا نظامهای چندگانه پدید خواهد آمــد .نظام جدید زندگی
خودش را شروع میکند :مشخصههایی عادی خواهد داشت
و تا جایی که بتواند ادامه مییابد؛ زمانی که بحران ساختاری
آن پدیدار شود.
گ ک :همانطور که اشاره کردید وقتی در یک نظام،
بحران ســاختاری رخ میدهد الجرم این نظام دچار
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

گائلکورتی
مترجم :سیمینفروهر

ارجاعات

 .1این گفتوگــو در تاریخ ۱۹
نوامبر ســال  ۲۰۱۴در دانشگاه
ییــل و با همکاری بنیــاد علوم
ملی سوییس انجام شده است.
گائــل کورتــی دارای مدرک
دکتــرای جامعهشناســی از
دانشگاه نوشاتل سوییس است
و دوره فوق دکتــرای خود را در
دپارتمان فلسفه دانشگاه کلمبیا
میگذراند .حوزههای پژوهشی
او فلسفه عملی ،نظریه اجتماعی
و جامعهشناسی اقتصادی است.
 .2در هندســه تحلیلی مجانب
یــک منحنی خطی اســت که
فاصله منحنی از آن در بینهایت
به صفر نزدیک میشود .م.
 .3مو جهــای سینوســی
نوسانهای اقتصاد جهانی که نام
خود را از نام اقتصاددان شوروی،
نیکــوالی کوندراتیف گرفتهاند
که آنها را طراحی کرد .جوزف
شومپتر پیشنهاد داد که به نام او
نامیده شوند .م.
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