
کشیدن پیش پا با دست، با زدن پس

بازار» «بنیادگرایی نام با اباذری یوسف ی رساله نقد در

قیداری نویسنده: نوید

۱۳۹۳ شهریور



»ییییازدهم تز« سایت در پیش چندی که است وجدلی بحث ی ادامه زیر ی : مقالهتوضیح

عنییوان بییا یی مقییاله در بیگی عبییاس علی شد. آقای آغاز صنعتی ی سرمایه جایگاه سر بر

اسییت آن ما کشور اصلی مشکل بود کرده » ادعاایران     در     اولیه     انباشت     ای     اسطوره     تکرار«

آن     نقد در دهند. من نمی صنعت رشد به مجالی سرمایه فرار به زدن دامن با ها دولتی که

لل که بودم داده نشان مقاله کییه است موهومی داستان صنعتی، ی توسعه عدم ی افسانه او

هییای جنبه نقیید رغم علی افسانه این ثانیلا آید؛ نمی در جور ایران مسللم و محرز واقعیات با

مراتبی سلسییله نظییام و اسییتثمار سییخت ی هسته با آشتی در از نهایت در سرمایه، انگلی

اکتفییا این به صرفلا پاسخ در خویش، الگوی پروراندن جای به مزبور ی آید. نویسنده درمی

موضیییوع اهملیت به بدارد. نظر روا کارگر ی طبقه جنبش بر را ناروا نسبت مشتی که کرد

یی نویسیینده از دیگییر متنییی سییراغ حاضییر) بییه ی (مقییاله دوم نقیید در گرفتییم تصییمیم

ی سییرمایه پشییت و کییرد می نفییی را مییالی ی سییرمایه صییرفلا هم آن که بروم تر کارکشته

مییاه یییک از پییس یییازدهم، تییز سایت نویسندگان شورای گرفت. متأسفانه می را صنعتی

یابد. در ادامه بحث شود می باعث و است زیاد بسیار ام مقاله حجم دادند تشخیص بررسی

انتظییار  که حییالی در نگرفییت؛ قییرار قبییول مییورد دلیییل همین به بنا حاضر متن نهایت

باشند. وفادار نظری های جدل و  بحث ملزومات به یازدهم تز وبسایت رفت می
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(سنودکننونیهایثروتگوناگونانواعکهپنداروارهبتنظرگاهکردماشارهنقدقبلیبخشدرکههمچنان
مطننالعهصنننعتییسننرمایهیتوسننعهبنناشننانوثیقپیونننددر...)راونفتیدلررانت،ربا،یبهرهبانکی،
بننهنهننایتدربکوبنند،سننینهبننهمطنطنهایقولنقلباراکارگریطبقهسنگکههمچقدرهرکند،نمی

«تکننرارمنظننورکننهدهننندمیتوضننیحبیگیعبنناسآقننایداد.اکنونخواهدتنضدکارگریهایسیاست
لل طنقشگرفتنای»نادیدهاسطوره لجهمیزانآنکهبرایواستنبودهصنعتییسرمایهمس بننهراخویشتو

اکنننونکنهکردقیدبایدخیزد.البتهبرمیشانبادیهایآسیابوصنعتگرانازحمایتبهدهد،نشانآن
یبلکنهنیستند،اژدهاتنهانهدیگربادیهایآسیابکیشوتدونعصرخل فبر لت هنمبنادیآسنیابح

لنمهایدروازههمچونکهاندهاییدکلواقعدرهانیستند.آن یدههدواند.طننیافراشتهآسمانبهسرجه
لس طهادکلایننصبوانبوهتولیدگذشته درانقلبننیدولننت،حمایتتحتداخلیپیمانکارهایشرکتتو
لماراهبهکشورمخابراتصنعتوبرقصنعت وجننوداست.گزارشنناتیسکهروییکفق طاینانداخت.ا
پیمانکننارانفقیرند.زیراهایخانوادهنوجوانانازکاردکلکارگراناززیادیتعداددهدمینشانکه۱دارد
کنننند.فشننارتحمیلآنانبررابیشتریفشارعوضدروبپردازندنوجوانانبهکمتریدستمزدتوانندمی
ااتاکنون،رفسنجانییدورهازشدهباعثکهاستزیادچنانکار سننقوطاثربرکاردکلکارگر800تقریب
لدیجراحاتدچارگرفتگیبرقیاارتفاعاز صنننعتبمیرننند.کثننافتنفرشننان۱20ازبیننشوشننوندجنن

سننود،حداکثرسننازیآهنینننقننانونمطننابقبخننش،اینشود.پیمانکاراننمیختمجاهمینبهسازیدکل
لیتپیوسته هایغولایننتیجهدهند.درکاهشراتولیدهایهزینهتاآورندمیپایینرانهاییمحصولکیف

کننند.جنناازرادکننل۱20راحننتیبننهاخیننرهایطوفانمثالبندند.برایموییبهفق طآهنیدموشاخبی
الندارد:«اینکشزحمتکاراندکلاشتباهاتومهارتعدمبهربطیواردهخسارات اسننتطننبیعیکام

آسننانیبننهدکننلبننازارشدهموجبتولیداتمفیدعمرکاهشواقعپوسند».درمیبادیهایآسیابکه
مجتمننعکننههنگننامیباشد.وانگهیداشتهوجودهموارهجدیدمحصولتنصببرایتقاضاونشوداشباع

لیت پیرامون« گزارش به بنگرید نمونه برای ۱ http://www.hafteh.de/?p=73505»: کاران دکل شغلی وضع
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ازیکننیسننازدکلپیمانکننارانزد،کلینندراپننارازیتمضرالعادهفوقامواجپخشیبرنامهنظامی-صنعتی
لباسبودند.طرحاصلیمنتفعان لیاتاینبیگیع لمانمیراواقع داشننتم،انتظارکهطورهمانجایش،بهبیند.ا
ماننندهعقبهایانسانازییمجموعههمچونراکارگریطبقهوعقلنیامریهمچونراصنعتییسرمایه

اینننآورد.بنناخواهنندباربهفاجعهشانارادهشدنعملیکههاییکودنهمچونگیرد،مینظردرطفیلیو
.2کنمای»تلفاسطوره«تکراراصلیمنظورکشفپایراوقتمنیستلزمدیگراوصا ف

بننه۱933سننالدر«کهگفتهآلمان»سخنکارگریطبقهدرصدواندی«سیواگن»از«آخرینیادداشت
لیتآن،ننننگداغکننهیابنندمیرافاکتیخیالآسودگیبانویسندهترتیبدادند».بدینرأیهیتلر مسننئول
لیننتاینبهفق طاندازد.منمیکارگریطبقهدوشبرراناسیونالیستیوسیالیسمسهایجنایت اشننارهواقع

کننارگریطبقهبننهمنتسننباحزاب،۱933سالبهوایمارجمهوریآزادانتخاباتآخریندرکهکنممی
لومیکبهنزدیکرفتههمرویباشند،آراءشانتعداددرچشمگیریتغییرشاهدکهآنبدون هایکرسننیس

بیننشکمونیستحزبودرصد۱8ازبیشدمکراتسوسیالدادند.حزباختصاصخودبهرارایشتاگ
هادمکراتسوسیالبرایدرصد2۱(۱930انتخاباتنتایجبهتوجهکردند.باکسبراآراءدرصد۱2از
ینننتیجهناسننیونال-سوسیالیسننتحننزبناگهننانیعروجکهاستها)واضحکمونیستبرایدرصد۱4و

نفننر5۱انتخاباتبهمنتهیهایهفتهدرکهبگویمهمرااست.ایننبودهکارگریطبقهراستبهچرخش
الوشدندزندانیهمدیگرنفرصدهاومجروحنفرصدهاکشته،حزبدوایناعضایاز امکننانیهیننچعم

د48نداشت.کسبوجوددمکراتیککودتایبرابردرمقاومتبرای لس طآرادرص زبتو یونال-ح ناس
لسنن طوبننورژواخردهدار،سننرمایهطبقاتروگردانیمحصولواقعدرسوسیالیست ولیننبرالاحننزابازمتو

همینبهکمابیشوضعنیز۱930انتخاباتبیاندازیم.درپرولتاریاگردنبهراآننبایدوبودکارمحافظه
وپادستخودبرایپیروانینیزمزدبگیرانمیاندرتوانستپیشوا).البته۱7۱-۱59(سولینگبودترتیب
لما خنناطربهکهبودندخردخدماتیمشاغلسایروکوچکهایمغازهشاگردانبیشتراینانراستشکند.ا
لکلیصنننعتیپرولتاریننایهمچننونتوانستندنمیهرگزکارشانانفرادیخصلت خننودمیننانراآزادننهتشنن
گیواسننطهبیوسادگیهمینبهراطبقهازخصوصیبهقشراشتباهتوان).نمی۱57(هابزبامدهندسازمان

للبه لقتبهراهاناهمسازیاینوجوددلیلبایدعوضدرداد.بلکهنسبتطبقهک اینکرد.البتهمطالعهد
ااکهاستجداگانهموضوعی البازخواهمآنبهبعد جنبشننیدلازفاشیسننمکهاستاینمسألهگشت.فع

آمنند.کارسربراساسیقوانیناصولمطابقوپیشینهایحکومتعملابتکاربابلکهبرنخواست،ییتوده
وقننتیفقنن طوندارننندمعننناییخننودخودیبهاعدادکند.زیرانمیروشنراچیزدرصد»هیچواندی«سی

لیت لس طکهیابندمیانضمام للیامرتو کمننکبهکهگراستراستپروفسورهایکارباشد.اینشدهتعیینک

:کنند قضاوت مورد این در بحث ی سابقه به نگاهی با توانند می پیگیر خوانندگان  ۲

h  ttp://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=207ایران در اولیه انباشت ای اسطوره تکرار

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=215سیاسی اقتصاد نقد حین زبانی های لغزش

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=222 تاریخ قطار واگن آخرین
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لیتتحت«ناآگاه»بایدکارگرانیتودهکنندثابتمنتزعهایفاکت بنناقیجننامعهآگنناهقشننرهایقیمننوم
لدعاآندرکهقطعهاینمثالبمانند.برای شود:میا

وظننایففکننربننهآنکهجایبهواندشدهدچاررباخواراندردهمانبهنیزکارگرانامروز”
ااباشند،جامعهقبالدرخویش روهدواندیشند.هرمیخودشخصینفعبهصرف هگ ایب ج

لدیمنافعوال،هایارزشبهسپردندل خویشزندگیهد فوبنیانبهراناچیزوپستما
ااندکردهتبدیل لم متدر...ا لس نعتمقاب رارمانگرانص دق هدارن اک ونب ازدلخ
زرگهایکارخانهشانکوچکهایکارگاه اختهب انس راند.این داگ ابودبخواهن وند،ن نش
همکنند.آنتأمینجایکراهابانکورباخوارانکارگران،یناآگاهانهولعوحرصناچارند

لیتبننهوماسننتمننردمحقیقننینیازهایکاشفبزرگ،صنعتکهحالیدر خنندمتانسننان
“رساند.می

)است.۱932هیتلر»(حزبرسمیی«برنامهیجزوهازغیرمستقیمقولینقلسخناین

لباسکهکارگریطبقه«رسوایی»هایازدیگریکی کشنند،میدیگرانرخبهخیالآسودگیباراآنبیگیع
فننراغبنناانتقادییاست.نظریهطلبانسلطنتتلویزیونییشبکهدراسانلومنصورآقایاخیرهاینمایش

لمنناچننالشبهکارگر»رایطبقه«خودرهاسازییانگارهتاکندمیدستاویزیرافاکتاینبال بننابکشنند.ا
لسفکمال طلبانسلطنتبهرااسانلوکهراهیتوانکند.مینمیدرمانانتقادیینظریهازدردیهماینتأ
آنکننهجننایبننهاسننانلوآقایاقتصادی.راستشمبارزاتیاوطبقاتیسیاستجزنامید،نامیهربارساند
لصمنافع لراتبهنماید،تدوینراکارگرانخا آشننتیازدولننت،گننردنبرتقصیراتتمامیبارانداختنباک
آنتمجینندبننهآنجلس،لننوسمننیماهسخنرانیدرایشانمثالزد.برایدمبورژوازیوپرولتاریاطبقاتی
اشننتغالیزمینههننمواندمستقلدولتازهمکهپرداختصنعتیدارانسرمایهوتولیدکنندگانازدسته
صنننعتگراناینننراهغیرعقلنننیدولننتکهاینازاسانلوآقایاینبرآورند.علوهمیفراهمراایرانمردم
لسفاظهاراستکردهسدرامستقل ننندارم.شننک3باشندقشراینپشتیبانخواستکارگرانازونمودتأ

لباسآقایبرایآشناییطنینکلماتاین اسننت.شنننیدهخننودشصنندایباراآنبارهااوودارندبیگیع
لماباشد،آورشرمبسیارموضوعاینشاید است.وانگهننی،آدمیاحساساتترینانقلبیجزوشرمراستشا

للنشدباعثهرگزراستبهاسانلوآقایچرخش نننهمسننألهشننود.اینننمنحننر فخننودمسیرازطبقهک
لمادهد،تغییرراموضعشبتواندفرداست:شایدطبقهبافردیرابطهیمسألهبلکهذهنی،ییمسأله طبقها

نگنناهیکنننندمی...ایفنناوکننارگریآزاداتحننادیهرانننان،اتوبوسسننندیکایکننهنقشیبهاستنه.کافی
لصریاکاریونیرنگمقابل،سمتبیاندازید.در بیمننارییننکهمچننوندماوننندسردآبدرفردیکخا

لس ططبقاتازبزرگیبخشبهسرعتبهواگیردار بسننیاریکهکرد.طننوریپیداسرایتدارسرمایهومتو
فننردیمسألههمانهمبازاینجاگرفتند.دراشتباهمردمیآفرینحماسهوخودانگیختههایکنشباراآن
لمااست،مطرحطبقهو لصاتیباباراینا متفاوت.مخت

http://www.jebhemelli.info/?p=2229: کنید گوش اینجا از توانید می را اسانلو آقای سخنرانی ۳

صفحه | 5

http://www.jebhemelli.info/?p=2229


Praxies.org پراکسیس                                                                        

پرسنندمیوشننودمیاشننباحدامانبهدستصنعتیسرمایهباائتل فبراینهایتدرانتقادیپردازنظریه
لتیمگر ماپسنکرد؟حمایتشمالصنعتیدارانسرمایهازجنوبدارانبردهبرابردرهممارکسخودح
لقیبورژوازیازراخویشحمایتارتجاع،برابردرامروزچرا دهممیترجیحکهیکیمنداریم؟دریغمتر
فقنن طمارکسازکهاستکسانیکارنسازم.اینهادورانتمامیبرایجزمیهایآموزهمارکسزندگیاز

چننهباروقتچهرالیچاریچهدانندنمیواندنیاموختهدرستهمراآناند.تازهگرفتهیادرادادنفحش
النکننرد.بلکننهحمایتدارانسرمایهازدارانبردهبرابردرهرگزاوکهاستاینکنند.راستکسانی کننام
آمریکنناجنوبداریبردهکهدادتریبون»نشاندیلی«نیویورکینشریهدرمقالتیسلسلهطیبرعکس
ثننابتارزانیپنبهبننهنساجیصنعتنیازاساسبربریتانیاست.اوصنعتییتوسعهازجدانشدنیبخشی
لحشاصننلیمسننئولبریتانیاییدوستانسانوبافرهنگصنعتگرکهکرد پنبننهمننزارعدردارانبننردهتننو

لیتدادنشانآنبرآمریکاست.علوه بننرلیورپننول،یپنبهبازارهننایدرمننالیحبننابگیریشکلمسئول
برگننزاریسننرگرمانگلسننتانصنننایعصاحبانکهزمانیدرآمریکاست.درستشمالگرانصنعتگردن

پرولتاریایقیدوشرطبیحمایتیواسطهبهکوشیدمیمارکسبودند،لینکلنعلیهطلبانهجنگهایمیتینگ
هایاستراتژیوییتودهسربازگیرییپایهبرکهشمالارتشازکوچکیمردمی»(بخشی«جبههازاروپا

سیاستچنینتوانمیسختیکند.بهجدادارانسرمایهصفازراکارگریطبقهجنگید)صفمیتهاجمی
سننرمایهازخواسننتمیمننارکسصنعتی»گنجاند.اگردارانسرمایهاز«حمایتعنوانتحتراایزیرکانه
ااکند،حمایتصنعتی کننهدانسننتندمیهمهنوشت.زیرامیشمالیاتحادیهعلیهطلبانهجنگییمقالهحتم

خواهنندتبنندیلصنننعتهایبحرانترینبزرگازیکیبهآمریکایی،یپنبهقیمتافزایشوداریبردهلغو
شد.

لولنشهمننانگذرم.ازدرمیآنازناچاربهونیستاینازبیشنقدیخورواگن»در«آخرین هیننچهنما
تکمیننلبننرایخاطرهمینبود.بهسرمایههایبازیچپنقدهدفمونداشتمنویسندهباییشخصیمشکل
الهسراغبهاستماندهناتمامکهبحثی ادگراییی«رس ازار»دکنتربنی انمیابناذریب کنهطورروم.هم

للبننرایکلیدیانسان،یخاصرهلگناستخوانساختار«فهمگویدمیمارکس لمننایحنن یخاصننرهلگنننمع
لیهترینمستدلوترینغنیعنوانبهترتیبهمینبهنیزاست».رسالهبوزینه گران»کمک«صنعتیدفاع
نقنندکننهکنننمقیدبایدشود.پیشاپیشروشنسرمایهناقصوگنگهایبازیچپسایرمعنایتاکندمی

منناکننهاسننتایننیست.مسألهاقتصادی-سیاسیگراندسیسهخطراتگرفتنکمدستمعنایبهرساله
یگرایننانهواقعشناختباآنکهمگریابیم،خلصیشدهگریبانگیرمانامروزکهبحرانیازتوانستنخواهیم

روزمنندکههمچقدرهرمالیبازارهاینظرینقدصورتاینغیرگیریم.درپیشدررادرستراهآن،
لتیرااوضاعتوانستنخواهدباشد، کند.عوضانگشتبندیکیاندازهبهح

لرضمامیدوارم بارهنناوبارهاطبقهاینشد.زیراخواهدطردکارگرانجمعازبپنداردکسینشودباعثتع
ببننندد.انسننانیحننذ فبننهکمرسادگیاینبهکهاستآنازترمهربانبسیارکردهثابتتاریخطولدر

یکهطوری لت قدرکنارگرانهایبخشنشازپناریسکمنونگرمناگرمدرهنممنارکسح دشنمنانح
بود.آمدهتنگبهشانخوردهقسم
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روغن.رنگ.تابلو۱955شورایی.دادگاهسولودوفنیکو ف.درامالکسی

عملی التزام تا نظری نقد از

همچننونمننرارسید،چاپبهجمهوریریاستانتخاباتازپسکوتاهییفاصلهباکهاباذریدکتریرساله
لکرچنینکرد:چگونهزدهشگفتدیگربسیاری لقننتهمننهاینننبنناژرفیمتف یهمهرغننمعلیتیزبینننی،ود
درایننرانادغامپیدرکهبرخاستکاندیداییازحمایتبهسرانجامنولیبرالیسم،علیهاشکوبندهنقدهای
لفنناظیبنناراموضننوعاینننتننواننمیکننهبگویمچیزهرازپیشبود؟جهانیبازارهای فرایننندیدربننارهل

دربکننهاسننتشنندهدادهتوضیحروشنیبهرسالهخوددرکمدستکرد.زیرالپوشانیدمکراتیزاسیون
روانشناسننیبهنبایدپرسشاینبهپاسخبرایچرخد.همچنینمیاستبدادیپاشنهبرنولیبرالیهایبرنامه
لتهاماتاقساموانواعدامانبهدستوآوردرویمبتذل کننردنزایلبنناگراییروانشناسیشد.زیرانابجاا
لیت،بیوفرعیامریبهآنتبدیلورسالهاصالت تشننخیصدرستیبهراتناقضابعادتواندنمیهرگزاهم
سننرمایهازکننهاسننتگرایننانیچپسننایراشتباهاتدرکواقعدررساله،نقدازهد فکهحالیدهد.در
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للبایدرواینکنند.ازمیحمایت بنناآگاهننانهبتوانیمتابگیریمنظردرتراژدییکعنوانبهراموضوعک
شویم.رویاروآن

نننواقصواشننکالتتمامبارمشروع،فرزندیهمچونواستایرانمدنییجامعهمشروعفرزنداباذری
وشنندنخواهنننددرکدولتعملکردهایبارابطهدرجزکهنواقصیوکشد.اشکالتمیدوشبرراآن

لصاگرچه بننرملراپیشرفتهداریسرمایهکشورهایتناقضاتحقیقتدرولیهستند،ایرانیجامعهمخت
برگننزاریرغننمعلیکننهاننندیافتهتکامننلچنننانمتحدایالتدردولتیهایمکانیسممثالکنند.برایمی

لر فقدرتبهحاکمطبقاتازبیرونتواندنمیکسهیچآزاد،انتخابات مسننتلزمسناهایکرسیبرسد:تص
یل گاهدرتحص بریهایدانش ونمعت لهمچ ارواردویی ت،ه نواس زای هنی وبتب ودن یخ ثروت
هایمدرکبابسیاریوهاستمکانیسماینفاقدآشکاراایراندولتمقابلطلبد.درمیرامیلیاردیمولتی
ددخاطررسند.بهمیواندرسیدهمجلسنمایندگیهایکرسییاوزارتبهجعلی هایی،مکانیسننمچنیننننبو
استصننوابی»پدینندار«نظارتنهاددرییواسطهگونههیچبدونبایدحاکمیطبقهدستدرقدرتتمرکز

لصنهاداینشود.اگرچه لمناینافت،راآنازایمنابهتنواننمیجهانکجایهیچدرواستایرانمخت درا
درسننتکننند؛میبننرملممکنصورتترینزمختبهراپیشرفتهداریسرمایهتمدناصلیشکلحقیقت
لیتدهد.اینمینشانراپااصلیشکلعصاکهطورهمان وجننودبهمنندنییجامعهدرخاصیشرای طوضع
لفلتحتآورد:افرادمی لفعبورژواییهایآزادیازبتوانندکهآنبدوندولت،تک بننهراسننرمایهشننوند،متن
لیتنحو ازبازتننابیآنکننهجایبهمدنییجامعهپلورالیسمنتیجهکنند.درمیانباشتوتولیدآمیزیموفق

ااباشد،گونگونههایگروههستی متفاوت.دمهرصداهاییباگیریماست،حاکمطبقاتهستیبیانگرصرف
ااآنکهجایبهمایجامعهگویدمیشاملواحمدکههمانطور پهلننویازخننوابدرفقنن طکننند،حرکتواقع

منکننرتواننندمیهرگننزنننهوداردشکشاملوصداقتبهنهبالعکس.کسیوزندمیغلتراستبهچپ
کوشننممیادامننهشننود.دربننورژوایی)ایننرانیجامعههمان(یامدنییجامعهباپیوندهایشوهانزدیکی
لیت،اینچراکهدهمتوضیح لمبیانوضع عنننوانبننهاباذریکند.میپیداکانتیفلسفهدرراخودوتمامتا
اشفلسننفیبنیادهایاست،ویژهوخاصپلورالیسماینحاملکهطورهمانمدنی،یجامعهمشروعفرزند
وجننودجننامعهگویننندمیآشکاراکهمدنییجامعهنامشروعفرزنداناندترتیبهمیناست.بهکانتیهم

ااطننر فدوهننریاندیشننهاصننولنباشننند»،خننواهباشننندآگنناهموضننوعاینازندارد.«خواه بیننانصننرف
متفاوت.بیاندوگیریماست،حاکمیطبقهزندگیهایشرطپیش

لفلتحتراسرمایهدهد،بورژواییهایآزادیبهمجالیآنکهبدونمایجامعهکهدیدیم تولیننددولتتک
اامدنی،یجامعهازکانتدرکقضاکند.ازمیانباشتو معدودازاست.یکیایرانشرای طبرمنطبقدقیق

لومنقنند83یقطعهکرده،استفادهاصطلحاینازاوکهجاهایی نهننایینویسنند:«مقصننودمیاسننت.اوسنن
للیکدرقانونیقدرتآن،درکههاستانسانمتقابلرواب طازسامانی[طبیعت]...آن للآنماکه،ک کنن

کند»(کننانتمیجلوگیریمتنازعهایآزادییسوءاستفادهازنامیم،(بورژوایی)میمدنییجامعهیکرا
لدعاسهعبارتاین).در4۱0 ب-اسننت.منندنییجننامعهطننبیعت،نهاییغایتالف-است:شدهبیانا
اسننت.منندنیهننایآزادیازسوءاسننتفادهنننزاع،نیستند.دلیلمتنازعخودخودیبهبورژواییهایآزادی
دانیننممیهمننهکهبگیرد.همچنننانراآزادیازسوءاستفادهجلویبایدقانونیقدرتهمانیادولتجیم-
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شننود.انجننامجزئیمنفعتآنیااینخاطربهکنشکهمعناستبدینکانتبرایآزادیازسوءاستفاده
برچینندنبننادولننتکننهاسننتاینطبیعتکرد:غایتخلصهترتیباینبهتوانمیراقولنقلبنابراین
لمدرراگراییکننانتمرتننبوخلصهخیلیگزارهبگیرد.اینراهاانساننزاعجلویجزئی،منافع ترینعننا
باشنندنولیننبرالخواهایران)،نظامجمله(منبگنجدچارچوبایندرکهنظامیکند.هرمینمایانآنوجه
دتایرانبورژوایییاست.جامعهکانتینهایتدرضدنولیبرالی،خواه وجننببهوجبواسننتطننبیعتغننای
راخننویشهننایتنازعآنکننهجننایبننهجامعهاند.ایندرآمدهسازیکالییقانوناسارتبهآنهایزمین
ااکند،آشکار لخصترتیننبایننناسننت.بننهحنناکمیطبقهرنگارنگمواضعبیانگرصرف کننهشننودمیمشنن
ااراوطنیگرایانکانتتوانیمنمی لهمیهایانسانصرف فلسننفهزرورقلیراخویشاظهاراتکهبدانیممتو

دداینجادراند.زیراپیچیده لیتخو شکلبهجزتواندنمیآنبورژواهاییاندیشهبنابراینواستکانتیواقع
هسننتند؟ایدئالیسننتمعننناچهبهیکهرراستوچپدهمنشانبایدکند.اکنونبروزذهنیایدئالیسم

کننارایننندهیننم.بننرایتشننخیصدرسننتیبهراهاتفاوتتوانیممیکههاستشباهتشناختبافق طزیرا
سیاسنیهننایگروهمنرزیخطنوطهمچننونشنوند،میظاهرکانتیفلسفهدرکهراهاییدوراهیناچارم
اسنت.خوانننندگانضننروریاونظنامبنروارخلصهمروریدلیلهمینکنم.بهترسیمبورژوایییجامعه

لوکنناچبورژوایی»یاندیشهدراحکام«تنازعیمقالهدرراهاراهیدواینازدیگرشرحیتوانندمیگیرپی
).3۱3-255(لوکاچبیابند

دیگوید:«احکاممیعینی،شناختپذیریامکانازدفاعبراینخستقدمدرکانت وجننودپیشننینیترکیننب
الشدهممکنچگونههاآندارند، انننتزاعبنناگننزارهایننناسننت»،بعدیسننه«فضاگوییممیوقتیاند؟».مث

لسیادراکات لدمفضااست.زیرانیامدهدستبهح هیچتوانیمنمیآنبدونوماستادراکاتیهمهبرمق
لورراشیئی سننهنیسننت.«فضنناتهیمیانمایگزارهوایمنکردههمگوییهماناینحالعینشویم.درمتص
الاست»،بعدی چگننونهمکانشناختپرسیدبایددارد.پساست»تفاوتسفید«سفیدکهحکماینبامث
راآنخننودکننهبفهمدرامکانتواندمیدلیلاینبهتنهاعقلدهدمیپاسخکانتاست؟شدهپذیرامکان
لیتچونمقولتیوزمانمورددررااستدللایناست.اوآفریده لیننتوعل طننورکننند.بننهمیتکننرارکیف
لمننابرمیادراکدرراعینگانه،دوازدهمقولتومکانوزماناطلقباعقلخلصه حننلراهاینننسننازد.ا
لمنناتبنناشانتفاوتباشند،عقلفعالیتمحصولپدیدارهااگرمثالدارد.برایاشکالتی چیسننت؟درتوه
لهمازپدیدارتمایزبرایاست.اوآگاهمشکلاینازخوبیبهکانت لعننالیتمحصننولدوهننرگوینندمیتو ف
آنبننرراعقننلمقننولتتننواننمیکهنفسه)دارد(شیءفیاضافیجزئیپدیدارکهتفاوتاینبااند،عقل

لولراهننیدوماند.اکنننونمیباقیعقلیمحدودهازبیرونهموارهنفسهفیشیءترتیبکرد.بدیناطلق ا
عینننیهایشننناختیهمهکننهبپننذیریمباینندیننانفسننه،شیءفیبودنغیرعقلنیبهشود.نظرمیآشکار

لولگرایان»شننقدهیننم.«اصننولجننایعقلیمحدودهدرنوازراغیرعقلنیامربایدیااند؛غیرعقلنی راا
لحتگیرند.آنانمیپیشدرحلراهترینسادههمچون بننرایراآنوکنننندمیتأیینندراتجربنیعلننومص
لمامیکاربهایرانسازیصنعتی آنوکردهوحیانیامرتابعراعلمگرایی،مادهنکوهشبانهایتدربرند.ا

اعتبننارکنیننمسننعینبننودلزمدیگننربرسننیمنتیجهاینبهخواستیممیاگرخوانند.خبمیغیرعقلنیرا
لیتنبود.اوگرالادریهمکانتنماییم.خوداثباتراعینیشناخت لومراهمسئول گرفت.عهدهبرراد

صفحه | 9



Praxies.org پراکسیس                                                                        

لومنقد لولنقدکند.درحلرانفسهشیءفیمعضلتکوشدمید لیتکهدیدیما لسنن طبایسننتیعقننلفعال تو
لومنقدشود.اکنونتحدیدخارجیشیئی دمیقوانینسرییکدهدمینشاند رتوانن نب الیتای لع دف ح

لس طکهاستاینقوانینیچنینشرطکند.پیشبروزناعقلنیامریآنکهبیبگذارند، وضننععقننلخننودتو
لیتکهاستصورتایندرفق طشوند.زیرا کهاینجاستبود.ازخواهدعقلنیمحدودکنندهقوانینازتبع

شرطپیشآزادفرددیگرعبارتبهشود.یامیتبدیلعینیشناختهایشرطپیشازیکیبهآزادیاراده
نناماخلقکننندمیاعمنالخننودبربیرونیتأثیرگونههیچبدونآزادفردکهشود.قوانینیمیسوژهوجود
لولمطلقاخلقیاصولبهرانفسهشیءفینقشکانتدارد. لیتمعضلوکندمیمح حلراشناختناعقلن
لمامی ازدیگرشکلیفق طمطلقاخلقکهآنجاشود.ازبازمیبرابرشدردیگریراهیدوبلفاصلهنماید.ا

رمصورتبهتنهارواینباشد.ازداشتهمحتواییهیچتواندنمیپساست،نفسهشیءفی فف ود:تعری ش
پیننرویآنازکننهدسننتوریکنمارادهبتوانمکهشرطاینبهفق طوشرطاینبهاستاخلقیمن«عمل
للیقانونیبهکنممی لرروزگاربداز).اما282شود»(کورنرتبدیلک بننهکننهاسننتکنشننیهننممطلننقش

قننانونینکسننطحتابایستیکهاستنفسهفیارزشیکنشخودبلکهشود،نمیانجاممنفعتداشتچشم
للی لولنقدراهیدودریابد.اکنونراتناقضاینکههستتیزبینقدرآنکانتشود.برکشیدهک بهدوبارها

لروبپذیریمراشروخیرهمانیکهاستاینراهشود:یکمیزندهدیگرشکلی اخلقنیامننررامطلننقشنن
نیننزرفسنننجانیهاشننمیمثالبرگزیدند.برایراراهاینمدنییجامعهپیشرفتبدانیم.«کارگزاران»طی

رعلوهوبودایرانسازیصنعتیپیدرمجدانه رییکآنب ردیهنایآزادیس عهیلزمهراف یتوس
لمامیصنعتی نننافیاینننشننوند،لننهتوسننعههننایچرخزیرافرادیاگرکهداشتباورنهایتدردانست.ا
درکننردسننعیخاطرهمیننبود.بهمسلککلبیهرگزکانتخودنیست.البتهسازندگیعصرهایارزش
لوم،نقد کند.جداهمازکنش»رابرای«کنشمختلفهایصورتس

لولنقد لیتچونمقولتیکمکبها لومکرد.نقدمیدفاعتجربیعلمپذیریامکانازعل ازاسننتفادهبننانیزد
لمامیبرطر فرانخستنقدهاینقصانآزادیارادهیانگاره اخلقیدستوراتدیدیمکههمچنانساخت.ا
نشننانکننهاسننتاینننماندهباقینظامتکمیلبرایکهکاریتنهانداشتند.اکنونییایجابیمحتوایهیچ
للیامرپدیدارها)بههمان(یاجزئیامرازتواندمیعقلآیادهیم نننه؟یاقوانین)برسدواصولهمان(یاک
لماشود،میحلسرانجامایجابیمحتوایمشکلباشدممکنکارایناگر مشننکلتکننار،اینننانجامبدونا
لولنقد لوموا لوم،نقدازپیشتاکانتمانند.میباقیجاودانهونخوردهدستد لیننتسنن لل رامننندیغایتوع

للیهایضرورتبهتواندنمیآزادیارادهدانست.زیرامیالجمعمانعه براینباشد.اکنونآزادودهدتنع
لیتمیانبایداراده،جهانباپدیدارهاجهانپیوند لل دیگننرعبننارتبننهبیابیم.یاپیوندهاییمندیغایتوع

وهسننتندالجمعمننانعهدواینکهآنجادارد.ازغایتیگوییکهبگیریمنظردرچنانراوارماشینطبیعت
لیتصننورتتفکیکبهقائلبایدپسشود،ظاهرمکانیستیجهاننفیشکلبهتواندمیفق طغایت ازغننائ
لیتیماده دیهایمکانیسنمدارد:ینک-صنورتدوتفکینکبرنخنوریم.ایننتنناقضبهتاشویمغائ عین
نداشتهخودبرایییعینیمکانیسمهیچتوانندمیغایاتدو-وباشد،غایتیهیچبدونتواندمیمندغایت

لمامینامیدهشناسیغایتوشناسیزیباییترتیببهشکلدوباشند.این بننههنوزقبلیهایدوراهیشوند.ا
لوت لتهباقیخودق بیگننانگیشننکلبننهبلکهشناسی،غایتوشناسیزیباییمیانتضادیصورتبهنهاند.الب
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انتولید»بهبرای«تولیدهنر»وبرای«هنرشکلدوهردرکهغایتخودازمندغایتهایمکانیسم یکس
لخصیمقصدبهآنکهجایبهکانتیهایشود.دوراهیمیتکرار شوند.اینکهمیجاودانهسرانجامبرسند،مش
اایکهرکند.انتخابنمیایجادمسألهاصلدرتفاوتیگزینیمبرمیراراهدوهریاآنیااین اعترافیصرف
للترتیبباشد.بنندینداشتهعقلنیمحتواییتواندنمیذهنیایدئالیسماینکهبراست نظننامپیکننرودرکنن
شود.میبازهمازکانتی

ااکهاستچیزینمادزیباشیءکهشودمیصادرحکماینشناسی،زیباییدر زیباامرزیرانیکوست،اخلق
لماخالیغرضیونفعهراز یننکفردیاستممکنواستبستهذوقیقضاوتبهکمابیشزیباییاست.ا

للبرایکانتبیابد.ناخوشایندرازیباشیء ترتیبگذارد.بدینمیتمایزوالییوزیباییمیانمشکلاینح
لمااست،سازگارماداوریبازیباامرکه لتنینهایتدرتاآیددرمیناسازگاریدرازوالامرا داوریبنرح
ققکهپدیداریهرطوفان.بنابراینهمچون-یابدبرترینیزذوق اشعظمتبرابننردریابپسنددراآنذو
بننابراینواسننتکنردهانتخنابراراهاینننآشننکاراوطننیاست.چپاخلقیامرازنمادیشود،تسلیم
داوریبزند.امادمنیزدرستکنشازفردی،هایآزادیبهباوروسازیصنعتیازدفاععیندرتواندمی

کننهکندمیدفاععلمازخاطراینبهفق طچپدیگرعبارتاست.بهجزئیومحدودناچاربهاشانتقادی
لمانیازمندیتغامکانیسمیهمچوندولتیاقتصادبه کننرده،اختیاررابورژواییدیدگاهیکهآنجاازدارد.ا

بماننند.بنناقیداریسننرمایهباینندداریباشد:سننرمایهداشتهغایتیتمند،غایدستگاهودماینخواهدنمی
همچننونسننرمایهوخروشخشننمازنیننزچننپشود،میطوفانآشفتگیتسلیمنهایتدرذوقکههمچنان
لیتوالامری رابینسننونهم)وکینزنویسنامه(زندگیاسکیدلسکیرابرتهمکهنبوددلیلکند.بیمیتبع

ااراتایمز)اوینشریهدرکینزخونی(دشمنانبلنتو ).402کننالینیکوس(خوانننندمیشناسزیباییاصالت
ااراخویشیپروژهکهاستهارویدیویددیگرشینمونه (معنننایزمننانومکننانتنظیممبنایبراساس
یقننوهپرورشباکوشدمینیزهابرماسگویدمیرسالهکهاست.همانطورنهادهاستتیک)بنایواژهدیگر
کننندتقننویترادمکراسنیامکاننناتآنمتعنناقبوعمننومییحوزهادبیات،وهنرطریقازآدمیانذوق

).۱87(اباذری

لقلییگونهبهپدیدارهاجهانشناسیغایتدر لمنناغایتیگوییکهشودمیتع پیکننرنننهغننایتایننندارد.ا
لس طنهویابدمی لسیادراکتو بنندوناسننتغایتیپدیدارهاجهاندیگرعبارتآید.بهمیدرتجربهبهح

ازاسننت.یعنننیگرفتننهاسننمیتآدامنننامرئیدسننتازراانگارهاینکانتمند.غایتعینیهایمکانیسم
بگیننرد،قنراراوشخصننیمنننافعخدمتدرآنکهجایبهآدمی،کورآزوحرصچگونهکهاینیمشاهده
لیتی).ایده43(کالینیکوسشودمیاجتماعیهایثروتافزایشوهابالقوگیشکوفاییباعث راچیننزیغائ

حینننکننهباشند.همچنانچگونهبایدچیزهاکندمیتعیینکهاستگرتنظیماصلیکند.بلکهنمیتوصیف
افرادسازیمحرومبابایستیدولتکهنمایدمیتعییندرنهایتغائیتیایدهدیدیم،مدنییجامعهبحث
وتولینندرااجتمنناعیثننروتآنننانترتیننبایننندهد.بهافزایشراآنانآزوحرصشان،جزئیمنافعاز

شننناختهنولیبرالیسمعنوانباایراندرکهاستچیزیهمانکانتینظامراهکرد.واپسینخواهندبازتولید
آزادبازاردروخودبخودیطوربهغایتاینبرسیم.اماآنبهبایدکهاستغایتیداریشود:سرمایهمی
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دامرهونراپدیدارهاجهانوجودشناسیغایتکهطورشود.همانمیحاصل د،میخ انولیبرالدان زه نی
شمارند.میآزادبازارینتیجهراصنعتیهایپیشرفت

تفکیننکهننمازبننورژوایییجامعهیعمدهگروهچهار،کانتهایدوراهیکمکبهتوانمیترتیباینبه
لما آرمننانیسنننخچهننارفقنن طهانولیبرالوگرایانچپکارگزارن،گرایان،اصولکهببریمیادازنبایدکرد.ا

ااکهمعنااینبهفق طنههمهستند.آن لیتدرعین کفق طوشوندنمیتکرارواقع ومهی ازند،میرامنظ س
یلحظهنمایانگریکهرکهمعنااینبهبیشتربلکه تیازی گهس ورژوازیرنگارن اب ت.تنه اوتاس تف
ودنظمپذیرشبهوشوندمیغیرعقلنیخاصییمرحلهدریکهرکهاستاینفوقهایسنخ نموج ت
بننهناخواهخواهمانندمیباقیبورژوایییجامعهتنگچارچوبدرکههاییدیدگاهیهمهواقعدهند.درمی
آن،موافننقیناجهننانیمننالیبازارهایدرادغاممخالفراست،یاباشندچپکهرسند.اینمیمقصدیک

دسننتعروسکنهایتدرچیزیهر(مدنی)،بورژوایییجامعهدرکند.زیرانمیایجادمسألهدرتغییری
کانتینظامگرایشتریننباشد.عالییاباشدمرئیخواهدمیمرئیدستاینحالاست،دولتهایکوتوله

مننورددرکانتاست.خودآندیگرسنخسهنشانسرشتحالعیندرشود،میظاهرنولیبرالیسمدرکه
دهد:میتوضیحگرایشاین

بننههننمآنآزادی.تننازهمگننرنیسننتنیننازچیننزهیننچنگریروشنننبننهیابیدستبرای”
...کمننالوتمننامبههمگانیاموردرخویشعقلکاربردیعنی:آزادیآن،نوعترینزیانکم
لما اسننتنیازموردویژهسازوکاریهستند،سودمندجمعیزندگانیبرایکهاموربرخیدرا
انفعننالیروشننیخودیارادهدادننشانبیبایستیجامعهاعضایازییعدهآناساسبرکه

عمننومیهایهنند فسننمتبهراآنانبتواندحکومتارادی،توافقییاریبهتاباشندداشته
بننرد.فرمننانباینندفردبلکهنیست،ورزیدنعقلجایدیگرمواردیچنینکند.درهدایت
د،میدرینافتفرمنانیفرماندهانشازکهنظامیفردیکاگربنابراین خندمتسنردرکن
نفننریک...تنهابارزیانآشکارااستکاریبپردازد،جدلبهآنبودنبخشنتیجهیدرباره
لمننااسننت،تانخواهدلکهبارههردروبورزید!هرچندانبگوید:عقلتواندمی بردارفرمننانا

عمننومینظننمحفظبرایزمانهمونهراسدهاسایهازباشد،نگرروشنخودکهباشید!کسی
راتخمکننیطننبیعتکهآنگاه...سپسباشدداشتهفرماندرپرشمارودیدهسازمانسپاهی

کشننشودلبسننتگیپننرورد،میمهربننانیباعمومینظمپرشمارویافتهسازمانسپاهپناهدر
تواننناییآزادیبننهعمننلدررفتهرفتهمردموشودمیبارورآزادیاندیشهبهآدمیذاتی

).27-20(بار“یابندمیبیشتری

لورحالیدرراضدشورشگاردوویژهیگاننیروهایتوانمنمیمنراستش بننرتماممهربانیباکهکنمتص
لمننابهآنازآزادییجوجهتااندنشستهعقلتخمروی لکننریدرآید.ا درراگریروشنننیپننروژهکننهتف
باشنند.درداشننتهبنناوریوتوپینناییچنینننبهاستناچارگیرد،میپیبورژوایییجامعهتنگحصاردرون
نظننامی-صنننعتیمجتمننعشننکلبننهمنناعصردر،کانتیوتوپیایچگونهکهدادخواهمنشانپایینسطور
تصننویراست.ایننناباذریدکترتناقضازدرستیتصویرایمرسیدهبداناکنونکهیینتیجهآید.امادرمی
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خننویشنظننریاضنندادازحمایتبهانتخاباتدوراندررسالهینویسندهچراکهدهدمیتوضیحتنهانه
اااباذریسیاسیگیریجهتکهسازدمیآشکارهمچنینبلکهبرخاست، نبود.بناتصادفیپیشامدیکصرف

لیتسننادگیبننهتواندمیپدیدهاینساختند،ضروریراآنکهشرایطیبه سننایرمینناندرویابنندعمننوم
شود.تکرارمختلفاشکالبهبورژوایییجامعهگرایانچپ

اشباح نگاری تاریخ

هننایتبیینشننباهتدرراخودنولیبرالیسم،وبورژواییچپمشترکخصلتیمنزلهبهذهنی،ایدئالیسم
کننهکننندمیروایننتییگنونهبهراتاریخاباذریهمومیزسدهد.هممینشاناباذریومیزستاریخی
لیاتاصلیعنصرگویی زندگیشرای طآنکهجایبهدوهستند.هرهایشانایدهوفکرانروشناجتماعیواقع
لقتبهراهاتوده زسنشنانند.میواقعینتتارینخجایبهراهاایدهتاریخخودسرانهکنند،مطالعهد درمی
لکرکتاب محنندودچننپروشنننفکرانذهنومغزبهراسوسیالیستیجنبشیداری»گسترهضدسرمایه«تف
تواننندنمیهرگزدیدگاهیکرد.چنیننمیقیامهرگزنیزپرولتاریانبود،چپروشنفکراگرگوییکند.تومی

رایکنهدهدتوضیح الب دگانقیناممث یلزیایبافن انس مخنالفتوغینابدر،۱840یدههدرآلم
لماوقوعبهچگونهروشنفکران راآنثمینینغمهخانمکههاپتمنگرهارتگرایواقعینمایشنامهپیوست.ا

هایدسیسننهنبوداگرکهپنداردمیخودنوبتبهنیزاباذریبکند.راکاراینتواندمیاست،کردهترجمه
للبی،فیلسوفان نویسنند:میمثننالداد.براینمینولیبرالدولتبهراجایشهرگزکینزگرااجتماعیدولتتق

لینناتنمیرهایمانواستشدهگیرمانگریبانکهدانممیبیمارینوعیرافلسفه«من درسننادهکننند.نظر
ازمنچه«آن)و۱60کنند»(اباذریمیتسخیرومجذوبرااذهانوشوندمیپیچیدهبافیفلسفهزرورق
لیتام،نژاد]دیده[غنی لعال للغننیمقننامدرایشنناندرخشانف وعمننلمننرداننظننراسننت:جلننبهننایکیمب

لوایجادونگارانروزنامهودانشگاهاستادانواقتصاددانانوسیاستمداران لتیکهفکریج بننازارقربانیننانح
للراهکننهشد.اینجاسننتخواهندقربانیبیشترنشود،پیادهآزادبازارنظاماگرکنندگمانآزاد هننایکیحنن
ایننرانهایآزادیبازارکارهایترینمهماز«یکی).و۱64کند»(همانمیوکردهفکر»معجزههای«اتاق

لیتترینننبزرگنخبگننان،بننهعقلتعریفترینسادهکردن...حقنه«عقل»استیمقولهبازتعریف مننوفق
هننرآنانخودنیستلزمدیگرفهم،همهوسادهتعاریفاینانداختنجااست.بابودههایکییجوسازانه

مننردمآزادبننازاراقتصننادچننههرواندشدهلیبرالایرانیفکرانروشناکثرشوند.اکنونقلمبهدستجا
در).او۱65شننوند»(همننانمیبیشننترآزادیبازاراقتصادطالبآنانافکند،میفلکتبهبیشترراایران
و۱65(همنناندهنندمینسننبتراسننتروشنفکراندسایسبهراآنتروپرونرنفعبهصنعتگرحذ فپایان
لکهدیگر).روی۱74 کننافیگننوییاسنت.تننومردمهایتودهحماقتبهشدنقائلایدئالیسمی،چنینیس
بنندونوبلفاصننلهآنننانصننورتایندرکنند،جزممردمهایتودهفریببرایراشانعزمییعدهاست
لجه لیتفرضپیشرفتند.اینخواهندکژراهبهخویشزندگیشرای طبهتو بننازادامهدروداردوافریاهم
لدیهایریشهبازشناساییازرسالهکهاستاینمسألهشد.فعلخواهیممواجهآنباهم نولیبرالیسننممننا
لدیحدازبیشراسازیدولتیعلیهگراراستروشنفکرانفکریجوسازیوزندمیبازسر گیرد.بنندمیج
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اانیست خننوردهشکستلیبرالیسم«آیایمقالهدررافریدمنمیلتونتلخاعترا فایشاناطلعجهتصرف
کنم:)بازگو۱986است؟»(

۱962سالبهنسبت۱986سالدردانممیدیگرمناطقازبهترراآناوضاعکهآمریکا”
اایجامعهیکاز لدتبهلیبرالواقع هایهزینهنسبتسادهمعیاراست.یکگرفتهفاصلهش

للیدرآمدبهدولتی 44بننابننودبرابننر۱985سالدردولتیهایبخشتماماست.مخارجم
سننالدررقمکنید.اینمقایسه62سالدرصد35باراآناستملی.کافیدرآمددرصد
کلازدرصد2۱سال32طی،۱962تا۱930سالاز...دولتبوددرصد۱5فق ط۱930

فاصننلهاست.بننهکردهخارجاختیارشانازبودکشوراینشهرونداناختیاردرکهمخارجی
سننختیگرفننت.بننهاختیاردرهمراماندهباقیمقدارازدرصد9دولتآنازپسسال24
)Friedman: 131-132(“نامید.دولتکنترلکاهشرارونداینتوانمی

رااقتصاددردولتیمداخلهتنهانهنولیبرالینظامدهدمینشانکهاستفریدمنخودبلکهمن،نهاینجا
فرینندمنکهتلخیاست.حقیقتافزودهآنبرهایکیهایوپورتهارتیهمهرغمعلیبلکهنداده،کاهش
راخننوددولتمساعیبدونتواندنمیسرمایهمراتبیسلسلهدارد:نظامایسادهدلیلکندمیاعترا فبدان
دولتتواننمیبورژوایی،یجامعهدرونیتناقضاتوتضادهابهنماید.نظرتحمیلکشزحمتهایتودهبر
لس طرا التاریخحرکتکرد.جهتملغیبازارتو کننند،پیشرویبیشترسرمایهچههرواستبرعکسکام

بیهودهراخویشتلشکهآوردنولیبرالیسممنتقدانیادبهبایدحساباینشد.باخواهدتربزرگدولت
نکنند.دولتیداریسرمایهازدفاعصر ف

آنمتفنناوتنمودهننایشننود،میظنناهردیگننرشکلیبهخاصجغرافیایهردرنولیبرالنظامکهآنجااز
اااشتباهبهراماتوانندمی تریکهایدادوقالکهبیاندازند.مخصوص دارانشهیس الهدرراآنطرف ازییه
ااکهطوریاست.بهپوشاندهابهام اشنتباهدولنتیهنایهزینهکناهشیناوسنازیخصوصیبناراآناکثر
امهمچونرفاهیهاییبرنامهیاندهدسازیخصوصیبهتندولتیاگرگیرند.راستشمی لمت»را«نظ س
روزاشنولیبرالخصلتنافیکند،اجرا شنیست.ام یبخ ادازبزرگ رجهنانی،اقتص انهخل فب یافس

السازی،خصوصی شننوندمیحمننایتدولتسویازکهاستییدورگههایشرکتعملکردبرمبتنیکام
لما بنناتواندمینولیبرالنظام).همچنین۱392(آفاریکنندمیرفتارملیتیچندسهامیشرکتیکمانندا

شننود.ظاهررفاهدولتقامتدروکندعرضهرایگانبهراخدماتسرییککارگران،یفزایندهاستثمار
لمااست،شدهکالزداییپزشکیخدماتسلمت»از«نظامدراگرچهمثالبرای بننربرنننامهایناصلیبارا
بننندترجیعدولننتسننازیکوچکوسازیخصوصیهرچند است.پرستاریدانشجویانوپرستارانیگرده

لمااست،نولیبرالیهایسیاست لقفا لقفمعنایبههرگزفراینددواینتو نیسننت.ونبودههاسیاستاینتو
درکایسننتابرابرنهننادیهمچونرااجتماعیعدالتینظریهونولیبرالیسممکتبیرابطهتواننمیهرگز

راآنبننورژواییدوسننتینوعجملننهمنرفنناهدولتاجتماعیهایدغدغهازبسیاریهاهایکیکرد.راستش
نویسد:بازار»میاخلقی«ضرورتدرهایکمثالاند.برایکردهجذب
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لیتیچهدربدانندبایدمردم” ترینتوانندمیموقع همبه هراس امعهب د،ج هبپردازن گرچ
لیتبدبختانه اسننت.بننهنگردیدهتقسیمییعادلنهاصلهیچطبقنوعهمبهسهمادایظرف
نیازهننایبننهدینننادایبننرایباشنند.مننردمآزادهاقیمتتعیینبایدکهاستدلیلهمین
بسننیارهاییفرصننتمیننانازناچارننندودارندقرارمتفاوتیبسیارمواضعدرخودنوعانهم

ساختاریبایافتنتطبیقبرایراآنانخواهیممیاگربزنند.بنابراینانتخاببهدستنابرابر
کننهدهیننماجننازهبننازاریخننودانگیختهسازوکارهایبهبایدسازیم،توانمندشناسندنمیکه

هستندهایینشانههاقیمتکهاستاینمانوین...بینشدهندنشانهاآنبهراراهکارشان
“دهننندمطننابقتسیسننتمیبقیهباراخودتابکنندبایدچهکهدهندمیاطلعمردمبهکه

).393(مزاروش

لیننترانننوعهمبننهکمکراهتنهااینجادرهایکچندیافت.هروفوربهتوانمیراهاییقولنقلچنین تبع
کننانتهننایراهیدودرکننهطورهمننانامننااست،غیرعادلنهمتأسفانهکهداندمینظامیازوچراچونبی

لیتینتیجهنیست.بلکهفردیریاکاریینتیجهدوروییایندیدیم، کننهاستموجودنظامتناقضاتوثنو
الوصورینحوبهرادوستینوعنیزهایککند.میتحمیلرهروانشبرراخود اوکنندمیتأییندفرم م
کننهبنننامیم.چننراریاکنناررااوشخصمبتذل،روانشناسینادرستهایتکنیکازاستفادهبانیستیممجاز

ددریاکاریکینزورالزریاکاریهمچوندرستاوریاکاری صننادقچنننانهایکاست.شخصسرمایهخو
لتیدوستی،نوعیایدهبهوفاداریخاطربهکهاست ازشوید.یعنننیمیدستنیزبازارتعادلیانگارهازح
تأیینندرادوسننتینوعکسیبود:اگرسرمایهنظاممدافعانبارویوبرجمتمادیهایدههکهچیزیهمان
برد.درنخواهندبالتقاضاافزایشباهمگامراهاقیمتاقتصادی،عاملنکهداردمیاذعانناچاربهکند،
آمند.بنهنخواهنددسنتبهتعادلیقیمتوکردنخواهدقطعراتقاضامنحنیهرگزعرضهمنحنینتیجه
شناسنند.بازنمیهنناقیمتتعیینننبننرایراراهننیهیچوکندمیدفاعآزادسازیازاوکهاستدلیلهمین
روهستنددوستنوعاندیشمندانیدوهرکینزوهایکآید:اگرمیپیشسوالیاکنون ریاکناریبنادوه
دولننتتفنناوتپننسکنننند،کمکنوعانشانهمبهسرمایهنظامپیشرفتیواسطهبهتااندآنپیدرتمام

اوبامننا)مشنناورونولیننبرالهننارنگار(روزنامهفریدمنتوماسچیست؟دراجتماعیرفاهدولتونولیبرال
نشانکند.اوتنبر4طلییبندیتنگکهاندکردهناگزیررادولتجهانیبازارهایرشدکهدهدمیپاسخ
اابلکهمیرد،نمیلباساینپوشیدنبارفاهدولتدهدمی لیاتباصرف تطننبیقسرمایهجهانیبازارهایضرور
لس طبازارکنترلعدمدولت،سازیکوچکبازار،گسترشسازی،کالییسازی،یابد.خصوصیمی دولننت،تو

اا...همگیورقابتتشدیدغیرمستقیم،هاییارانهحذ ف اینننوهسننتندتکننهچهلبننندتنگازاجزائیصرف
راحتیبهتوانمیمثال).برای97و96(اسمیتنیستناسازگاررفاهدولتوظایفباوجههیچبهپوشش
مثننالیدررسنناند.ینناینناریبیمننهصنعترونقبهترتیببدینوکردهایارانهجایگزینرابیکارییبیمه

دولننتتفاوتداد.تنهاگسترشرابازارهاوافزایشراتقاضانقدی،ییارانهپرداختباتوانمیترملموس

.کنند می دیوانگان تن بر که بلند های ستینآ با لباسی ۴
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لولی،یتپندهقلبکهاستایندرنولیبرالدولتورفاه للیاقتصادا لومننیدرولننیبننود،م بننهقلننبایننند
للیمرزهایفراسوی است.کردهکوچم

لصه اقتصننادرفنناه،دولتاست.درسرمایهجهانیبازارهایآسایغولگسترشمعاصرجهاناصلییمشخ
للی خودسننامانخصننلتیکمننابیشوشنندمیوصلجهانیبازارهایبهمازادهایشیمبادلهطریقازفق طم

لما للیاقتصادنولیبرالجهاندرداشت.ا وغیننرهوسننازیاسننت.خصوصیجهانیاقتصادازییدقیقهفق طم
ااذلک للننتجننایبننهرامعلولنبایدماواندگرایشاینتبعاتصرف خواهننانهننانولیبرالبنشننانیم.اگننرع

لرکبننرایبیشننتریفرصتخصوصیدارانسرمایهکهاستایناشدلیلاند،دولتسازیکوچک درتحنن
لیتی،چندهایشرکتتأسیسباتوانندمیودارندجهانیبازارهای (بهرابورژوایییجامعهیتپندهقلبمل
بلکنهنیسنت،راسننتروشنننفکراندسایسینتیجهامردارند.ایننگههایش)زندهریاکاریتمامیاضافه
ددتکاملوتکوینسیر نشننانکوشممیبخشایناست.درکشاندهراهاینبهراآنبورژوایییجامعهخو
اینننبتوانمزایید.اگررانولیبرالصنعت»دولتپایانبیی«توسعهبهزدندامنبارفاهدولتچگونهدهم
لدعا انهزحماتازحمایتدیگرآنگاهکنم،ثابتراا ادارکارخ ان(ی رصننعتگر)درهم رصبراب آزوح

رایخواهددستازراخودآنتروپرونر)توجیههمان(یامالیدارسرمایه امداد.ب نانج وظهنورکنار،ای
ایننندروجهبهترینبهسیستمدوهرکلسیکمدلکرد.زیراخواهممطالعهراآمریکارفاهدولتسقوط
شود.میآشکارکشور

للی،خودسامانهایاقتصاد جهننانیتجننارتهاسننالاینننبودننند.در۱920یدههبزرگبحرانمحصولم
هننادولتنتیجهکشاند.درنیستییورطهراکشورهاازبسیاریوکردتجربهراباریمرگوخیزهایافت
ایمهاجرتازجلوگیریوبالگمرکیهایتعرفههمچونموانعیایجادباتاافتادندصرافتاینبه آزاد،ه

اماماندرجهانیبازارهایگردبادهایگزندازراخویشارزوداخلیاقتصاد د(هابزب ).358و۱25دارن
سننودازبیشننتریسننهمکامننلاشننتغالسیاسننتاجرایوصنعتییتوسعهمددبهکوشیدمیرفاهدولت

روزافننزونیتوسننعهشاهدداریسرمایهطلییعصرنتیجهدهد.دراختصاصخودبهراجهانیبازارهای
صنننایعدردوبننارهخارجی،تجارتازآمدهدستبهسودکهترتیباینبههمبود.آنصنعتییسرمایه
درصنند80ازبیننشوجهننانتولیدچهارمسهداریسرمایهطلییعصرشد.درمیگذاریسرمایهداخلی

ترینپیشرفتهآنکهجالب)و337(همانبودپیشرفتهداریسرمایهکشورهایاختیاردرصادراتیبازارهای
لما359(هماندادندمیاختصاصصادراتبهراشانداخلیناخالصتولیدازدرصد8فق طکشورهااین ).ا
للیاقتصادداخلدر یوسننیلهبننهآمننوزشوبهداشتومسکنجملهمنمعاش،امراروسایلازبسیاریم

ااهادولتاینکهشدند.چرامیتأمینبازارازغیرنهادی للازدرصد60تقریب راخویشعمومیمخارجک
لمادادهاختصاصهاتودهرفاهبه یننافتهپایانسرانجامکارگریطبقهاستثمارکهنبودمعنابداناینبودند.ا

دهیم.قرارنظرمدهمراکالییتولیدفرایندبایدنکتهاینفهماست.برای

.M-C-P-C´-M´اسننت:چیننزیچنینننداریسرمایهدرM-C-M´همانیاسرمایهعامفرمولاصلیشکل
لسنن طتنناخننردمی)راC(لزمآلتماشینوکار)نیرویM(پولمشخصیمقداربادارسرمایهکهیعنی تو
نگنناهبینناورد.دردسننت)بننهM´(بیشترپولبازاردرفروششانباوکند)تولیدC´(تازهکالهاییهاآن
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ااC-P-C´همننان(یعنننیصنعتیتولیدفرایندکهرسدمینظربهچنیننخست یسننرمایهازجزئننی)صننرف
لهماینترتیباست.بدینتجاری درننندارد.زیننراتفاوتیقبلیهایدورهباداریسرمایهکهآیدمیپیشتو
دینندگاهاینننازکننرد.اگننربیننانM-C-M´یعنننیسرمایهعامفرمولتحترااقتصادتوانمیآنهایهمه

است.زیننراسرمایههایبحراناصلیتولید)دلیلاش:اضافهمارکسیاصطلحبا(یاناکافیمصر فبنگریم
لیتشدنآزاددلیلبه راماجرانیزکینزبرسند.فروشبهبازاردرتوانندنمیکالهایهمهتولید،هایظرف
ق فکمبودبحرانازودیدمیترتیبهمینبه کننرد.ازمیاسننتنتاجرابننازارتعادلعدموناکارآمدیمصر
لس طسودتعقیبسرمایه،پویاییاصلیدلیلاونظر لمادارانسرمایهتو هایداشتچشمحالعیندراست.ا

سننودهایفق طدارانسرمایهدانست.زیرامیثباتایجادازناتوانراخصوصیدارانسرمایهتنگومحدود
لدتکوتاه شننماراسننتخدامبنناممکننن،زمننانکمننتریندرکوشننندمیدلیننلهمینبهودارندنظردررام

دهند.اینننافزایشبازارنیازهایمطابقراخویشتولیداتموجود،صنایعهماندرکارگرانازییفزاینده
لدتیتوسعهکهاستحالیدر وآلتماشینخریدسمتبههاگذاریسرمایهکهاستآننیازمندبلندم

راخودهایسیاستبخواهیماگرواستبرزمانبسیارپروسهشوند.اینجاریجدیدهایکارخانهتأسیس
لیتتوانستنخواهیمهرگزکنیم،محدودبازارمنطقبه برسانیم.بننهمطلوبحدبهراجامعهتولیدیظرف

لرازراتولیدفرایندکهافتادصرافتاینبهکینزخاطرهمین دهد.البتننهنجاتبازارهمیشگینوساناتش
لوتبهبازارکهصورتیبه ضننروریراآزادتجنناریمبننادلتاوگفتمکههمانطوربماند.زیراباقیخودق
للدانست.راهمی نقدننند،پننولبهتبدیلقابلهاسهامکهآنجابود:ازسهامیهایشرکتیتوسعهکینزح

هوکنندمبادلهآزادبازاردرسادگیبهراآنتوانندمیدارانسرمایه ودهایب لدتکوتاهس ند.درم برس
ترلیوبگیرنندتصنمیمشنانسهامسرنوشنتمورددرتوانندمیفق طآنانحالعین رکن آلتماشنینب

ددندارند.اینتولیدیواحدهای لدتهایگذاریسننرمایهمورددرافرادجایبهکهاستشرکتخو بلندمنن
لنی،مدیراندانشازاستفادهباوگیردمیتصمیم هایشسیاسننتدرراثننابتیسرمایهافزایشضرورتف
نویسد:عمومی»میی«نظریهکتابدرکینزکند.خودمیلحاظ

کننند.ارزیننابیمیمجننددارزیابیراهاگذاریسرمایهازبسیاریروزانهبهاداراوراقبورس”
کننهاستاینکنند.مثلتجدیدنظرتعهداتشاندرتادهدمیافرادبهمکررفرصتیمجدد
ازکننهبگیردتصمیموکنداستفادهخویشفشارسنجازصبحانهصر فازپسکشاورز،یک

رامسألهاینتواندمیکند.اوخارجکشاورزیکارازرااشسرمایهصبح۱۱الی۱0ساعت
“دهنند.قننراربننازنگریمننوردهفتننهطننولدربرگردد،کشاورزیکاربهدوبارهبایدآیاکه

)۱7۱لوینو(کاپوراسو

ااسرمایه،ثباتیبیمشکلحلجایبهکینزکهپیداستناگفته بسننیارکننهمننالیبازارهننایزیرراآنصرف
وبننودآگنناهمننالییسننرمایهواردیوانههایجابجاییخطرازخوبیبهاوکند.البتهمیپنهانترند،ثباتبی
شود.صنعتیگذاریسرمایهجایگزینسادگیبهتواندمیهاسهامفروشوخریدقیمتاختل فدانستمی
نویسد:میمثالبرای
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لینننیحنندودازمننالیبخشدهد.اگرافزایشرامالیبخشثباتیبیتواندمیبازیبورس” مع
محصولبهکشوریکیتوسعهزد.وقتیخواهدصدمهسرمایهبازتولیدفرایندبهرودفراتر
لیتفرعی الشود،تبدیلقمارخانهیکهایفعال (همننان“شننوندنمیانجامدرستکارهااحتما
۱72.(

لین«حدوداینپرسیدتوانمی اامع چنتننهدرآمننادهپاسنخیپرسشاینبرایکینزاست؟چیزیچه»دقیق
کننندمیکمننکبننورسگسننترشکهپذیرفتمیثابت.اویسرمایهبراینیازمورداعتباریداشت:تهیه

لیتیدستدرسرمایه لماتمرکزجامعهازاقل تقبنولبنورژوااقتصناددانانسایرخل فبریابد.ا هنداش ک
ااپسافزایشهمان(یاثروتتمرکز بننرپیشنناکینزیبیانجامد.اقتصاددانانصنعتیتوسعهبهانداز)لزوم
بننههمکردند.آنمیبرقرارصنعتیگذاریسرمایهوثروتحجممیانمستقیمییرابطهبهره،نرخاساس
بهننرهنننرخنننتیجهدرشننوند؛میپیداترراحتاستقراضمنابعاندازها،پسحجمافزایشباکهترتیباین

دارد،بیشننتریسننودکننهصنننعتدرراخننودپننولدهننندمیترجیننحدارانسننرمایهویابنندمیکنناهش
لدعااینمقابلکنند.درگذاریسرمایه تولیدیچرخهازثروتشودمیباعثاندازپسکهدادنشانکینزا

اخننذبننابایننددولننتمثننالگرفننت.بننرایرااننندازپسجلننویکوشیدبایدکند.بنابرایننشتبیرونبه
اینننبرسنناند.بننهفقیننرطبقاتبهوبکشدبیرونثروتمندقشرهایدستازراپولتصاعدی،هایمالیات
یابند.میاختصاصتولیدشدهکالهایمصر فوخریدبهبایستند،حرکتازآنکهجایبههاداراییترتیب

کننرد.میتولید»کمکبرای«تولیدچرخچرخیدنبهاصلدرداد،میکارگرانبهرفاهدولتکهامتیازاتی
C´نهنایتدرتنایابنداختصناصبیشنتریهنایCخریدبهدوبارهM´کهبودآنخدمتدرچیزهمه

.5شودتولیدبیشتری

هایفعالیتصر فیزائدهبههایشانفعالیتتمامیوهاانسانجماعتداری،سرمایهدرکهمعناستبدینتولیدبرایتولید5
فرایننندداری،سننرمایهازپیشباشد.تاداشتهربطیشانیابندهتکاملنیازهایبهصنعتیتولیدآنکهبیشود،میتبدیلصنعت
اانداشت.زیرانیازچندانیاعتباراتبهتولید خننودنیازهایتأمینبهآنمحصولتوگرفتمیصورتکوچکیابعاددراکثر

لمننامیبازاریروانهبود،مصر فبرمازادکهمحصولتازکوچکیبخشیافت.فق طمیاختصاصتولیدکنندگان هنند فشنند.ا
لسنن طونیازننندمنوردC-P-C´فرایندشروعبرایکهاست.اعتباراتیارزشکسببرایکالهاازانبوهیتولیدداریسرمایه تو
کننهگرفتاشتباهتجارییسرمایهباراهاآننبایدودارندناممالییسرمایهشوند،میتأمینبورسبازارهاییابانکینظام
یسنرمایهنقنشافزاینشبناکوشنیدمتحدمیایالتاجتماعیدولتدیدیمکهاست.همچنانمربوطC´فروشوخریدبه

لرازراC-P-C´فرایندمبادیمالی، داشنتسنعیشورویمدلدولتیسوسیالیسممقابلکند.درخلصبازرگانیوتجارتش
الکهصورتشود.بدینچیرهمشکلاینبردیگریطریقبه کنهداشننتندتمرکنزکالهاییتولیدبرصنعتیواحدهایاکثراو

االزمدیگرصنایعیتوسعهبرای شننوند،صنننعتمختلننفهایشاخهیواسطهمالیوتجارییسرمایهآنکهجایبهبود.ثانی
سنناختبنناوسننازساختبخننشمثننالشود.برایدیگرواحدCواحدیکC´کهکردمیهماهنگییگونهبهراهاآندولت
یتوسعهباخودنوبتبههمسازیاتوموبیلنمود.صنعتمیتأمینراسازیاتوموبیلبخشنیازموردکارنیرویانبوه،مسکن
کننارگریجننواندولننتترتیننباینننکرد.بننهمیجابجارایگانبهراوسازساختبخشنیازموردمصالحنقل،وحملناوگان
لمنناراصنعتییتوسعهمسیرمتمادیسالیانطیوشودچیرهتجاریومالیهایبخشتلطمبرامربدودرتوانست بپیماید.ا

نیازهننایپیشتولینندبننرکننند،خنندمتانسننانینیازهایبهآنکهجایبهوبودخوددرهدفیصنعتییتوسعهنیزجاایندر
اابراننندازد،تولید»رابرای«تولیدآنکهجایبهشوروینظامترتیبداشت.بدینتمرکزصنعت رابازرگننانیوتجننارتصننرف
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لرازراخودوببینیماشاصلیشکلبهرارفاهدولتطلییعصرتوانیممیاکنون هایافسننانهوتوهماتش
لخصهکنیم.دورهاآن یتوسننعهواقتصننادمننالیبخشگسترش الف-از:اندعبارتنظامایناصلییمش

همنانخنوددلدررفاهدولتواقعارزش.درتولیدبرایدولتیمداخلهافزایش ب-وبورسبازارهای
یننکشنوند.فقن طمیشننناختهنولینبرالیاقتصاداصلیهایمؤلفهعنوانبهامروزکهپروراندراهاییپدیده
چشننمپیننشامننروزکننهشننودتبدیلجهانیبهوشوددگرگونسراپانظاماینتابودکافیکوچکتغییر

درآمریکاییمحصولتتازییکهدههاینداد.دررخ۱970یدههدربالخرهکوچکتغییرماست.این
صنعتییسرمایهعظیمنبود.حجمممکنقبلیراهیادامهدیگرکهرساندجاییبهراکارجهانیبازارهای
یتوسنعهوبیابندجهننانیبازارهننایدرراخویشحجمبامتناسبسودیتوانستنمیمتحددیگرایالت
لدتکوتاهجنونیپایان،بیفرایندجایبهصنعتی شننکلبننهروزهننانخستیندرجنوندرآمد.اینآبازم
غننذاییمننوادمننازادازقدریبهیافتهتوسعهجهان۱980یدههابتدایشد.درپدیدارغلتریختندور

لرازخلصیبرایشدندناچاررفاههایکنند.دولتچهآنبادانستندنمیکهبودشدهانباشته های«کوهش
لیتهای«دریاچهکره»و ازمننردمآفریقننادرکهحالیدرهمدهند.آنکاهشراغذاییصنایعشیر»ظرف
لما339(هابزباممردندمیگرسنگی لقتیحلیراهفق طاین).ا بنندتروضننعبعدهایسالبود.درمقطعیومو

(هابزبامکندتعطیلراخودتولیدیصنایعازدرصد25شدمجبوربریتانیاچونکشوریمثالبرایوشد
شننود.ادغننامجهانیاقتصاددروبزندراصنعتییتوسعهقیدآنکهجزنداشتییچارهرفاه).دولت392
للیاقتصاد لیتیهایشرکتبهراخودجایم لیاتوفرامل درکننهبننودداد.بدینترتیبرزیمبرونمالیعمل
خودروسننازیصنننایعاعظننمبخننشوشدتخریبشبهیکآمریکافلینتصنعتییمنطقه۱980یدهه

ازبایسننتمیکننه).اکنون۱23-95(سیلوریافتانتقالجنوبییکرهوجنوبیآفریقایبرزیل،بهآمریکا
لین»«حدودشد،میجلوگیریداخلیصنایعرشد روایندادند.ازدستازراخوداقتصادیتوجیهکینزمع
کنننند.احینناراسننودنننرخسوداگرانتاگشودبورسبازارپایودستازراقیدوبندهابالفراغبادولت
بننهطلییبندتنگپوشیدنبااجتماعیدولتودادآنتروپرونربهراجایشگرصنعتکهبودترتیببدین
لجهرسالهایدئالیستیدرآمد.نگاهنولیبرالدولتهیأت لیتاینمتو هنگننامیخنناطرهمینشود.بهنمیواقع
لدماتحقیقننتدرفننروزد،برمیقوچننانییمهرنننامهدرراصنعتییسرمایهازحمایتسرخآتشکه مقنن

است.آننفیپیدرکهچیندمیراچیزیهمانظهور

کافییاندازهبهمحتواکهشد.هنگامیبستهآندرنولیبرالیسمینطفهکهبودمناسبیزهدانرفاهدولت
ااهایکیدرید.نظریهراخودقبلییپوستهناگزیربهکرد،رشد نورسیدهنوزادکهبودابتدائیزبانیصرف
للمکمکشبه کنیم.گوییگزافههایکی«معجزات»روشنفکرانمورددررسالههمچوننبایدماوکردمیتک

تاریننخ»«پایانپرکندهانتزمضمونشاگرخصوصنیست.بهکوچکییمعجزهگهوارهدرسخنرانیالبته
صننادرتاریننخ»را«پایننانتننزدیگرینحوبه۱930یدههدرهمکینزشومیادآورنیستباشد.بدبوده
ادیاندازهای«چشمیمقالهدربود.اوکرده انهنواداقتص اگ ا»ادع ردمیم هک نبزرگک کلتری مش
راخننودآزادوقننتدانننندنمیفراغتفرطازهاانسانکهاستاین2030سالدرداریسرمایهیجامعه

ساخت.آشکارنابششکلبهتولید»رابرای«تولیدپویاییوزدود
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:Keynesبگذرانند(چگونه لمانمیرا2030).سال358-373  آشنننا20۱4سننالشرای طباکهآنجاتادانم؛ا
یابلهننانهویوتوپیاییباورهایبهتلخییطعنهکنیمکارسگبوقتامجبوریمهنوزاینکهنظرمبههستم،
است.کینز

لماکند،مینقدرااستالیناباذریچندهر دگرگننونیگننناهآنکهشود:اولمیاستالینیستجهتدوازخودا
لوماننندازد،مینولیننبرالروشنننفکرانگننردنبننررارفنناهدولتآرمانینظام یوتوپیننایکوشنندمیآنکننهد

تکراردوبارهموارهتاریخکهباشیماینبهقائلاگرکند.بنابراینحفظقیمتیهربهرادولتیداریسرمایه
کننهتفاوتاینباهستیم.البتههافاشیستبرابردرهااستالینیستآراییصفشاهدهمبازاکنونشود،می

گوبلزیوز فاعظمچیتبلیغاتازمضحککاریکاتوریفق طفردشمنحصربهکارگرستیزیبانژادغنیدکتر
است.

استالینیستی روشی به استالین سرمایه: نقد های بازی چپ

دینندیبنناهننمرانولیبرالیسنمیآمننرانهواسننتبدادیخصنلتبلکننهآننتروپرونر،پیدایشفق طنهرساله
منفننیآمنندپیترتیب).بنندین۱84(ابنناذریاننندازد«علننم»میگردنبرراآنگناهونگردمیایدئالیستی
مثبننتآمدپیدورانداختنبرایشودمیییبهانهبورژوایییجامعهمراتبیسلسلهنظامیعنیداری،سرمایه
بننارفتنننوربننامنناگوینند:«مشننکلتمیاقتصادیدربارهابتدااباذریعلم.پیشرفتیعنیداری،سرمایه
لنتیزواردررفتهمقولت ربنن طکهآمدنائلمسألهایندرکبهبایستشد.مینخواهدحلمدرنیتهوس
کهاستچیزیآنهریسازندهایران،قدیموجدیدسننباآمیختهاماجهاندریکساناصولبااقتصاد

لیت»(همانبهنهبردخواهداشباحجهانبهرامااقتصادهستیم.کسراکنونما لمننا۱60واقع بلفاصننله).ا
مشننورتوشننورحاصننلگوید:«سیاستمیسخناقتصادازسیاستجداییازوگیردمیپسراحرفش
لجتوپارلمانوقواتفکیکبهنیازچهوگرنهاست ازاستفادهباتواندمیدانشمندیکفق طوگرنهبرتر؟ح
لینراهمهتکلیفاقتصادعلم درشناسننیزیباییراهگیریپیهنگامبهکهطور).همان۱84کند»(همانمع

لین»ی«حدوددرفق طاستناگزیرچپدیدیم،ذهنیایدئالیسم عظمننتبهآنازپسوباشدباورعلممع
ااکند،میدفاعآنازرسالهکهاقتصادیامرازسیاسیامردهد:جداییمیتنومرجهرج ددموضعدقیق خننو
بننراینیننازمننوردآزادیسننرکوبمننانعخوانیم:«دمکراسیمیبردگی»راه«درمثالهاست.برایهایکی
لیتبهدهیجهت ضنامنتوانندنمیکنهآنجناازرقابت)اسنت.امناهایکی:تشدیدزبان(بهاقتصادیفعال
بننهتواننندنماینند)میتصننویبراسوسیالیستیایبرنامهپارلمانهایکی:شایدزبان(بهباشدفردیآزادی
لزمشننایدکننهاسننتاینننهایک).منظور۱20کند»(هایکپیداظهوراستبدادینظامیکتحتشکلی
لس طرااقتصادیهایآزادیباشد آراءکننندمیپیشنننهاددلیننلهمینننداد.بهنجاتسیاسیدیکتاتوریتو

اامسائلمورددرفق طعمومی دیکتنناتوریقنندرتیننددراقتصننادیتصمیماتوشوندلحاظسیاسیصرف
اسننت!هننردهندهتکاناباذریدکتروهایکپروفسورمواضع).شباهت۱۱4(همانبماندباقیمتخصصان

تبنندیلهیننچسننربننرپایننانبیهننایگویییاوهبهراسیاستوگذارندوامیاشمتخصصانبهرااقتصاددو
سرنوشننتحاکمهاانسانآندرکهنیستنوینیجهانیساختنمعنایبهسیاستیکهیچکنند.برایمی

صفحه | 20



Praxies.org پراکسیس                                                                        

لماخویش نقنندراچیننزی«علننم»چننهبننهحملننههنگامپساست،یکیهانولیبرالبارسالهحر فاگراند.ا
دقرارنویسند:«اگرمیعلمی.ایشاناست:سوسیالیسمسادهپاسخکند؟می تباش یسیاس رمتک مب عل

بنناتفنناوتیچننهمیننزسعلمننی...لیبرالیسننمغلنن طمننابقیوبننودخواهننددرستسیاستیکفق طباشد،
ال۱84دارد؟»(اباذریاستالینعلمیسوسیالیسم اسنتالینجنایاتنقدباراهامارکسیستتخماگر).احتما

لیتیکدربپرسد:چنانچهدکترجنابازتاشدمیپیدایشنفریکبودند،نکشیده لخصموقع یهمهمشنن
صننورتایندرزیراگیری؟تصمیمبرایمشورتوشوربهنیازیچهدیگرباشند،درستسیاسیهایراه
دکننتریننککننهایشننانگویننادیگرسویآید.ازدرمیآبازدرستنهایتدربرگزینیمکهراراهیهر

طرفنندارسوسیالیستروشنفکرانبهکهبود:«زمانیگفتهترقبلصفحهچندکهکردهفراموشبورژواست،
شننروعوچرخاندننندمیراصحبتآناناست،شدهکشیدهویرانیبهکارعملدرکهشدمیگفتهاستالین

نژادغنیدکترآقایراکارهمینکردند.عینمیسوسیالیستیدرخشانانتزاعییاندیشهازگفتنسخنبه
بجنگننند.راهایندربایدآنانبودگفتهبماند.هایکزندههمچنانیوتوپیایییاندیشهتادهدمیانجامهم

کننهشننماپرسننیدابنناذریدکننترآقننایازباید).اکنون۱64جنگیدند»(همانهااستالینیستکههمانطور
چننراخننودبرینند،میضننربزیننرهایشانفریبیعوامخاطربهدرستیبهراسیاسی-اقتصادیگراندسیسه

یوتوپینناییاستالینیسمدارمباورکهیکیمنیوتوپیا؟یابودعلماستالینیسمبالخرهگویید؟میضدونقیض
لماخواهماستدللامگفتهاینبرایوبود سوسننورشناسننیزبانمنطقطبقبرکهبگویمبایدقبلشآورد.ا
باشننندمایننلاگننرسیاه.ایشانهموباشدسفیدهمتواندنمیچیزیکاست،دکترجناباستنادموردکه
لدعاتوانندمی ادراکنناتکوشیدنخواهموشدخواهمخاموشبندهصورتایناست.درسیاهماستکنندا

لمامطلقراخودتجربیشناختوحسی لدعیکسیاگربشمارم.ا دندرماستکهشودم سننیاههننمواحدآ
دانننندمیخننوباسننت.ایشننانکردهفرضاحمقمراکهرسممینتیجهاینبهراستشسفید،همواست
اسننتالینشننخصگننوییندارد.تواستالینیتبرئهجزمعناییبدانیماستبدادپیدایشمسئولراعلماینکه

هننایاردوگاهو۱930یدهههای«علم»دادگاهنامبهموجودیبلکهنیست،هاسرکوبوکشتارهامسئول
اجتمناعی-اقتصنادیشرای طمحصولاستالینهایسیاستکهالبتهاست.صدانداختهراهبهرااجباریکار

لص بننودنگر«سننرکوبمننورددربافیفلسفهجایبهاستبهتراند.پسنیافتادهآسمانازواندروسیهخا
یوتوپینناییسوسیالیسننمبننبینیمکنیننم.باینندمطالعهراحزبدیکتاتوریظهورانضمامیعلم»شرای طذاتی

هربطیچهاستالین مب یسوسیالیس الخرهعلم ردارد.ب وره مط هه دحسنابک فکنی تحی اس
میننراثشنندنهپننوهپلیشنناهدفقنن طوبرخیزننندخالیشکماستالین»با«نقدخوانسرازهامارکسیست

باشند.بورژوازیدستبهشوروی

سرمایهناگزیرجزءاقتصادی)بحرانالفاست:مواردایناثباتپیدرعلمیسوسیالیسمخلصهطوربه
اابلکننهشود،نمیسرمایهفروپاشیباعثخودخودیبهاقتصادی)بحرانباست. تولینندفرماسننیونصننرف
الغننایبنندونسرمایهتضاد-کارونیستپذیرادغامسرمایهدرکارگری)طبقهجدهد.میتغییرراارزش
آنننانمینناندرراآزادنننهتعنناملتازهنناییفرمکارگران،جهانی)مبارزاتدشود.نمیحلسرمایهخود
ااکهپروراندمی اندازد.برمیراسرمایهاستبدادقهر
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لیتازخوبیبهلنین ودانسننتمیانقلبیسننوژهراپرولننتریشوراهایبود،آگاهسرمایهزایبحرانماه
لمامینظردرالمللبینسطحدرراسوسیالیستیانقلبهمواره بننهدینندخننواهیمکننهترتیننبیبهگرفت.ا
تننزبننهبسننیارلحنناظاینازونداشتتوجهیچندانکنندخنثیراسرمایهبحرانتوانستندمیکهعواملی
انقلببننرایفراوانننیدردسننرهایتننزشنند.اینننمیداری»نزدیننکسننرمایهاقتصادخودبخودی«سقوط

داری»(سننرمایهیمننرحلهبننالترینیمثابهبه«امپریالیسمکتابدرکرد.اودرستروسیهسوسیالیستی
دناجتماعیبهرقابتکاملآزادیاینجانویسد:«درمیانحصاریداریسرمایهی)درباره۱9۱6 کامنلش
اجتمنناعییجنبهتولینندکند،میحفظراخودخصوصییجنبهکماکانتملککهحالیشود.درمیتبدیل

یمثننابهبهوفرماسننتحکمالسابقکمافیکالییتولید«اگرچهدلیلهمین).به25گیرد»(لنینمیخودبه
سودهایوشدهپاشیدههمازاششیرازهبالفعلدیگرتولیداینمعهذارود،میشماربهاقتصادتمامپایهی
لیادیوهنادوزوکلکایننهستند.مبنناینابغهمالیهایدوزوکلکدرکهشودمیکسانیعایدعمده هاشنن

بازارهایوهابانکمالییسرمایهبهبیشترهرچهصنایعنتیجه).در27است»(همانتولیدشدناجتماعی
تولیندازییفزاینندهنحوبهسرمایهحرکتبورسبازارهایوهابانکیتوسعه.با6شوندمیوابستهبورس
لیتبهوشودمیجداصنعتی صنناحباننننتیجه).در68(همانیابدمیگرایشتنزیلیوسوداگرانههایفعال

انحصننارسننویبننهدسننتاولیهموادواعتبارتأمینبرایشوندمیناچاردارانکارخانهوصنایعانحصاری
و90(همننانشننودمیمنجننرماننندهعقبکشننورهایغارتبهناخواهخواهاتحادیکنند.چنیندرازدولتی
ثننروتازایفزایننندهدمهرسهمشودمیباعثخودنوبتبهمستعمراتاشغالگریسربر).رقابت۱۱5

لربگرایشنناترشنندخاطربهداریسرمایهنتیجهدرویابداختصاصافزارهاجنگتولیدبهاجتماعی مخنن
بهداریسرمایهاصلیخواصاز«برخیهنگامایندهد.درمیکفازراخودصنعتیبنیانبازتولیدامکان
دارعلئمیوشوندمیبدلخودنقیض وندمیپدی هش صک الدورانمخت رمایهانتق هداریس امب نظ

نمودارکشورهاییگندیدگیصورتبهامپریالیستیناموزون«رشد)و۱02است»(همانترعالیاجتماعی
۱46نیرومندترند»(همننانهمهازسرمایهمیزانلحاظازانگلستانهمچونکهشودمی یهمهازلنیننن).

ترصننحیحعبارتبهیاانتقالی،داریسرمایهیمثابهبهبایدرا«امپریالیسمکهگیردمینتیجهفوقمطالب
گرایشنناتتننزاینننبنناتوانسننتلنیننن).اگرچننه۱48نمود»(همانتوصیفاحتضارحالدرداریسرمایه

لماببرد،ضربزیرراکائوتسکیامثالیطلبانهفرصتورفرمیستی الا تییبالقوهامکاناتبرچشمعم بس
هنگننامبننهبعد،سالسهدلیلهمینداشت.بهاختیاردرخویشبازتولیدبرایانحصاریداریسرمایهکه

شد.بارمرگاشتباهیدچارجهانیانقلبسیربارابطه،در۱9۱9درسومالمللبینتأسیس

برندمیکاربهراآنکهدارانیکارخانهبهصنعتییسرمایهازروزافزونینویسد:«بخشمیمالییسرمایهدرهیلفردینگ ۶
للق اینننصنناحبانینمایننندهحکننمدرآنانبهنسبتبانکوآورندمیدستبهسرمایهبانکطریقازفق طهانیست.آنمتع
اگیرصنایعدرراخودهایسرمایهازروزافزونیبخشاستمجبورهمبانکدیگرطر فاست.ازسرمایه د.درج تیجهکن ن
ابراینمیخودبهراصنعتیدارسرمایهیجنبهروزافزونینسبتبهبانک رد.بن نگی کم نی رمایهچنی انکییس یب یعن

ایسننرمایهمننالیینننامم.سننرمایهمیمالییسرمایهاستشدهتبدیلصنعتییسرمایهبهشکلبدینکهراپولییسرمایه
لس طوبودههابانکاختیاردرکهاست ).52افتد»(لنینمیکاربهدارانکارخانهتو
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بننرایکننهکنناریتنهاآنگاهپاشید،خواهدهمازاقتصادیلحاظبهداریسرمایهکهباشیمداشتهباوراگر
لفا فمواضعبزرگ،حزبیتشکیلباکهاستاینماندمیباقیانقلبپیروزی مینناندرراکمونیسننتیشنن
خواهنندانقلببنهوشندخواهنندپراکندهطلبیاصلحگردازکارگرانترتیبنمود.بدینتبلیغکارگران
)بننهTradeUnionism(گراییاتحننادیهسیاسننتداری،سننرمایهاقتصننادسننقوطباپنداشتمیلنینگرایید.

لیننتدروباروهایشننانبرجازدمکراسننیسوسیالطلبفرصترهبرانورسیدخواهدبستبن محننرومواقع
للقیطرزشد.اینخواهند ازتأسیبههااسپارتاکیستمثالبرانگیخت.برایراهاییمخالفتآغازهمانازت

جنبننشدیننالکتیکیتکاملدلازبایستیسومالمللبینآلمانییشاخهکهداشتنداعتقادلوکزامبورگرزا
لولالمللبینسربرآورد.تجاربکشورآناقتصادیاعتصاباتوییاتحادیه هااسپارتاکیستنظرمؤیدهما
خننودبرعکننسبلکهراند،انقلب)می(واعتصابسمتبهراکارگرانکهنبودالملل«بیننیزآنجابود.در
تمرکننزلنینیسننتینظرنقطهاز).اما45راند»(مارکسالمللبینآغوشبهراانقلب)کارگران(واعتصاب

اامقطعآندرهااتحادیهبر نشنانرالنینندیندگاهنادرسنتیبعدهایسالدروقایعبود.سیربیهودهمطلق
یطلبانهاصننلحمطالبنناتآنبرعلوهوداشتنگاهپاسرراخودسقوط،جایبهدولتیداریداد:سرمایه

انقلبصننفو فبننهآنکننهجایبهآلمانیکارگرانیتودهنتیجهکرد.دربرآوردهراکارگریهایاتحادیه
لومالمللبینکهآنجاماندند.ازباقیطلباصلحرهبرانکناردربپیوندند،کمونیستی ازجداییسیاستس
لیتبابود،گرفتهپیشدرراهااتحادیه ازاروپننادرانقلباندازچشننموماندبیگانهکارگریهایتودهاکثر
للحکادرهایانقلبیجانفشانیرفت.البتهدست کردکمکهاتودهبرآناخلقیتأثیرواسپارتاکیستمس
یابد.افزایشآتیانتخاباتدرکمونیستحزبآراءتعدادکه

لیتاینبامواجههدراستالین ادداد.اوتغییراساسازرامسألهناامیدکننده،موقع رمایهتض ار-س درراک
لیتدرون لیتبیاروپاییهایمل کننانون،مننارکسهننایآموزهدراساسننینظریتجدیدباوکردقلمداداهم
ترتیننباینداری.بهسرمایهجهانوشورویجماهیراتحادمیاننمود:تضادجابجاترتیباینبهراتضاد
پشتبایدکهبودجهانیپرولتاریایاینبلکهکند،حمایتمللسایرپرولتاریایازشوروینبودلزمدیگر

لتحادکهآنجااست:«ازآمدهکمینترنششمیکنگرهیبرنامهگرفت.درمیراشوروی شننورویجماهیرا
لظننفالمللیبینپرولتاریایاست،جهانسرتاسردرپرولتاریارهاییاصلیعامل سنناختندرکننهاسننتمو

ممکنننوسننایلتمامباپرولتریدیکتاتوریکشورازونمایدشرکتشورویجماهیراتحاددرسوسیالیسم
ایفننایبننهناچنناردیگرکشورهایدرپرولتاریاانقلبیهایجنبشترتیب).بدین92کند»(کلودینحمایت
نبودکشور»الگویییکدرشد.«سوسیالیسممیشمردهتاریخاصلیعاملروسیهدولتوبودندتابعنقش
جایبهکهبودیوتوپیاییباشد.بلکهشدهاستنتاجسرمایهوکارمناسباتیمطالعهازعلمیصورتبهکه

لیتانتقادی،برخورد کشور»بنناعثیکدر«سوسیالیسمیوتوپیاییکرد.تزمیطلبراهاتودهپیرویوتبع
هجنایبهکمونیستیجنبششوند.اکنوناجراقیدوشرطبیاستالیندستوراتکلیهبودشده ینکبناآنک

لخصتحلیل لیتازمش لخصوضع تنشورویرهبرضدونقیضهایبرنامهبهبودناچاربیابد،راخودراهمش
مجتمننعبننابودننندمجبورآلمانهایکمونیستکرد،میامضاهیتلرباتجاریییمعاهدهاستالیندهد.اگر

آزادانننهتوانسننتندمیصننورتیدرفقنن طایتالیاییهایدرآیند.کمونیستآشتیدرازرایشنظامی-صنعتی
دولننتبرادرانننه»بننا«همکننارییادامهکننهبرسنندنننتیجهاینبهاستالینکهکنندمبارزهفاشیسمعلیه
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لسنن طباینندحزبننیرهبرانیکلیهدادمیدستوراستالیننیست.اگرممکنموسیلینی انتخننابکمینننترنتو
لدتکوتاهمنننافعباکمینترنانحللاگرامازدند؛میرادرونیگیریرأیقیدبایستیهاکمونیستشوند، منن
تننوانمیسننختیرساندند.بننهمیتصویببهخودموافقرأیباراآنبایدهمگیآمد،درمیجورشوروی
ونظریهایدوگانگیاستالینعلمی»گنجاند.البته«سوسیالیسمعنوانتحتراضدونقیضیمشیخ طچنین
ااروزیننکآنچننهکننهشنندنمیمانععلماینتروتسکیقولبهامادانست،میعلمیراخویشعملی مطلقنن
اادیگرروزبودصحیح کننههاییتلقیاساسبرفردیکمورددراگراستاشتباهنباشد.راستشغل طمطلق

ترتیبهمینبهوضعنیزهایکپروفسورواباذریدکترهایدوگانگیموردکنیم.درقضاوتداردخوداز
است.

لولالمللبیندرمارکسمواضع الا خننوردبننهسننومالملننلبیندراستالینکهبودچیزیآنبرخل فکام
مننا،مقننرراتفحننوایبراساسشکخوانیم:«بیمیاولالمللبیناسناددرمثالداد.برایمیهاکمونیست

لیتاینننآمریکننادرچهواروپاخاکدرچهانگلستاندرچهالمللبینهایشاخهیهمه راخنناصمننأمور
همچنینننبلکننهکنند،عملکارگریطبقهیمبارزهسازماندهیمراکزیمنزلهبهفق طنهکهدارندبرعهده

ندییسیاسیجنبشهرپشتیبانخودکشوردربایدیکهر هباش تدرک اییجه ادیره یطبقهاقتص
آنارشیسننم،علیننههایشوپورتهارتیهمهرغمعلیاستالینقضا).از66کند»(مارکسمیتلشکارگر
،بنناکونینیدیکتاتورمآبننانهتننزبرابننردرمارکسگیریکرد.موضععملباکونینشبیههمهازبیشخود
لتحادیعنی لدنظرآهنینوحدتمورددرقضاوتبرایمناسبیالمللی»،معیاربین«ا است.شننورایاستالینم

لولالمللبینعمومی لتحادقسماینعلیها للدانها یطبقهمختلننفهایبخشکهآنجانوشت:«ازآهنینومق
کننهگیریننممینننتیجهاننند،یافتهدسننتتوسعهورشدازمختلفیمراحلبهگوناگونکشورهایدرکارگر
بننود.خواهدگوناگوناندازههمینبهاست،کارگریطبقهواقعیجنبشبازتابکهآناننظریهایدیدگاه

یبرنننامهیننکظهوربهتدریج[...]بهکارگرانالمللیبینانجمنرهبریازناشیعملوحدتحالاینبا
شننورایکارکردهایووظایفجزواتحادیبرنامهانتقادیبررسیرواینرسید.ازخواهدمشترکنظری
نننه.ینناهسننتپرولتریجنبشراستینبازتاببرنامهاینآیاکنیمتحلیلکهنیستمانیست.برعمومی
کننارگریطبقهکامننلرهنناییبامغایریینکتههیچحاویبرنامهاینکهاستاینبدانیمبایدآنچهیهمه

لتحادیعنیباکونینیبرنامهقضا).از79نباشد»(همان قننولنقلبننود.ایننننکنناتیچنینننحنناویآهنینننا
علیننهابنناذریدکننترکننهاتهامنناتیبننهاسننتپاسخیبلکهکند،مینفیرااستالیندیدگاهفق طنهمارکس

لننزومهرگننزمارکسعلمیسیاستبورژوایی،چپادعاهایاست.برخل فکردهاقامهعلمیسوسیالیسم
شننرای طتننابعراآنبلکننهکننند،نمیآهنینننوحدتقربانیراپراکسیسگونیگونهوآزادانهجدلوبحث
نشننانتوانمیناموزون،یتوسعهقانونازاستفادهسازد.بامیجغرافیاییمختلفمناطقدرپرولتاریاعینی
ف،مناطقدراستثمارمتفاوتنرخدلیلبهکهداد ممختل کله شش تریجنب موپرول ابرنامهه وه
لخصشرای طعلمیشود.تحلیلمیپدیدارویژهوخاصشکلیبهکشورهردرمبارزاتیهایایده هرگزمش
سوسیالیسننمبننررانننارواییهاینسننبتچنینکسانیبرد.فق طنمیازلی-ابدیوواحددستورالعملیبهراه

اسننتاینننگیرند.راستمینظردرمردهوجانبیشیئیهمچونراکارگریطبقهکهدارندمیرواعلمی
لثرکه بازشناخت.درستیبهعلمیسوسیالیسمطریقازتوانمیتنهاراپرولتریجنبشغنایوتک
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سوسیالیسننمنشنند.شکسننتختنمکمینننترنبنهکشننوریننکدرسوسیالیسمخاصتناقضاتومشکلت
ا،شرقاقتصادیماندگیعقبکهخصوصکرد.بهزهرآلودهمراداخلیمناسباتالمللبین وناروپ همچ

لیه«انباشنتکننهپننداربود.اینبستهسوسیالیستیانقلببرراراهسترگسدی سوسیالیسنتی»بنهیاول
داشننت.نیازخاصیخیالیخوشبهکند،هموارراتکنولوژیکهایپیشرفتراهتواندمیپرابرژنسکیسبک
الزده،فلکتدهقانانبرفشارافزایشباطرحاین شنند.منجننرروسننیهکشنناورزیتولیننداحتضنناربهعم

هننایپیمانانعقننادجزراهیپیشرفته،داریسرمایهکشورهایدرانقلبخالیجایپپرکردنبرایاستالین
داریسننرمایهدولتباراپالو»«پیمانراستاایندراقدامشنداشت.نخستینامپریالیستدولبابازرگانی
لوتبه۱935تاوشدآغاز۱922ازکهبودآلمان کننارگری»جوان«دولتترتیبماند.بدینباقیخودق

درراآنمهندسننانازنفر5000بهنزدیکوکنداستفادهآلمانصنعتیهایپیشرفتمزایایازتوانست
لمااختیار سننودهایشننوروی،یروسیهکارگراناستثمارباتوانستندآلمانیدارانسرمایهعوضدربگیرد.ا

لیتنگننرانآنکننهبدونتوانستندرایشنظامیصنایعاینبربزنند.علوهجیببهراسرشاری هننایممنوع
(کلننودینکنننندتولینندشورویخاکدرونراآلمانارتشنیازموردسلحباشند،ورسایصلحیمعاهده
نظننامی-صنننعتیمجتمعنوزائیدربزرگیسهمراپالوقراردادلوایتحتGEFUچونهایی).شرکت۱53
لیتداشتند.اینآلمان لیتدرراآلمننانکمونیسننتحزبوضع یکسننوبننود:ازدادهقننرارمتناقضننیمننوقع
رارایننشارتننشهاسرخکهباشدآنشاهددیگرسویازودهدسرراآلماندرانقلبشعاربایستمی

للح تی792(همانسازندمیمس ۱934و۱933هایسنالدرآلمنانکمونیسنتحنزبقمنعوقلنع).ح
دراسننتالین۱934سننالآورد.درپدینندکشننوردونظامی-صنننعتیهمکارییادامهدرخللینتوانست
میننانروابنن طوخننامتبننرایدلیلننینوشت:«هیچکمینترنیکنگرههفتمینبرگزارییکمیتهبهگزارش
بننرمسألهاینجانیستیم.ولیآلماندرفاشیستیرژیممشتاقچندانماندارد.البتهوجودآلمانوشوروی

لتحننادکننهاستنشدهآنازمانعایتالیادرفاشیسموجودمثالطوربهزیرانیست،فاشیسمسر جمنناهیرا
سالدرهفتمکنگرهبرگزاریازپس).فق ط206کند»(همانبرقرارکشورآنبارارواب طبهترینشوروی
الکشوردونظامی-صنعتیمجتمعرواب طکهبود۱936 شد.قطعکام

داری»راسرمایههایدولتتمامیباآمیزمسالمت«همزیستیسیاستشورویشداعلمهفتمیکنگرهدر
مبارزهمنظوربهشدندمیمتعهداروپاییکمونیستاحزابسیاست،اینموجبگرفت.بهخواهدپیشدر
ل طمشیازفاشیسم،با بورژوازیاختیاردرراکارگریهایتودهنیرویکنند.یعنیواحد»پیرویی«جبههخ

للی سننازیصنعتیفرایننندتداومبرایکهگرفتراامتیازاینروسیهدولتعوضبگذراند.درکشورشانم
دولبننابرادرانننه«همکاریحفظبرایکند.کمینترنآلمانسرمایهجایگزینرافرانسویسرمایهخویش،
سوسننیال-اینننازپیننشتنناکننهسننپردکمونیسننتاحزاببهراییضدانقلبینقشداری»همانسرمایه
کننارگریهایاتحادیهوسندیکاهاکههنگامی۱936سالکردند.درمیایفایشطلبفرصتهایدمکرات
کمونیسننتحننزبدادننند،ترتیننببورژواییدولتعلیهراییتودهاعتصاباتخودانگیختهطوربهفرانسه
آتننشتابردکاربهراخودتلشیهمهانقلب،انکشا فبهکمکجایبهتورزجنابرهبریبهفرانسه
اامطالباتدلازکهپرولتاریاعمومیفرونشاند.اعتصابراقیام تسننخیرتننابننوددرآمنندهاقتصننادیصرف

لماپیشهمهاکارخانه نفعبهراکارگرانتوانستسرانجامفاسدرهبرانسایرکمکبهتورزجنابرفت.ا
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افتهخاتمهراانقلبچگونهدانست«میکهبوداینکمونیستحزبهنرنماید.اکنونآرامگرانصنعت ی
طه).به236کند»(هماناعلم دماتیواس رادرانهخ زبیب ت،ح تکمونیس هدول تفرانس توانس

لیتیمقرراتنوعیتحتراکارگران ازپیشخیلیحقیقتبکشد.دربیگاریبهجنگیصنایعدرارباب-رع
الفرانسهدرفاشیسمظهورهایزمینهبرسد،قدرتبهویشیحکومتآنکه بههمبود.آنشدهآمادهکام
لحشبرابردرمشترکمقاومتیبهانه دراتفاقاتیچنینبعدهایسال).طی۱0۱هیتلر»(سیلورحزب«تو
لراتبهآسیاواروپا جنبشسوسیال-دمکراسیازمؤثرتربسیارتوانستاستالینیسمبارهروشدندتکرارک

لقی»عقب«بورژوازینفعبهراکارگری منتقنندانگننردنبنروظیفننهایننن،استالینمرگازبراند.پسمتر
آمدند.بیرونسربلندبورژوازیبهخدمتامتحانازهمآنهاوافتاداستالینیسم

کشنناند.باریکیجاهایبهرااستالینکهبودکنندهخردکشور»چنانیکدر«سوسیالیسمتناقضاتفشار
تجدیدنظرطلبانهجملتاین)با۱952شوروی»(جماهیراتحادسوسیالیسماقتصادی«مسائلکتابدراو

کرد:سفیدرابرنشتاینروی

داریسننرمایهتحلیننلبهکهرامارکسیسرمایهکتابازبرگرفتهمفاهیمازبرخیبایدما”
لنعیطوربهواستمعطو ف بگننذاریم.کنارایم،کردهضمیمهخودسوسیالیستیرواب طبهتص

«اضننافی».مننارکس«لزم»وکارزماناضافی»و«کارلزم»و«کارچونمفاهیمیجملهاز
کند.روشنرااضافیارزشیعنیکارگریطبقهاستثمارمنشأتاکردتحلیلراداریسرمایه

داریسننرمایهبرانداختنبرایبودبهرهبیتولیدوسایلازکهراکارگریطبقهخواستمیاو
بنناکنناملکننهبننردکاربهرامقولتیمارکسکهاستنماید.طبیعیمجهزفکریسلحبه

رامفاهیماینکهاستعجیبزمانایندرکمدستداشت.اماتطابقداریسرمایهرواب ط
).۱95(مزاروش“ببریمکاربه

لخص لیتآنکهجایبهچراشدنمیتولیداضافیارزششورویدراگرنیستمش بننهکشننورصنننعتیظرف
شنند.میتولیدوسایلتولیدصر فپیشازبیشیابد،اختصاصهاانساننیازهایتأمینومصرفیکالهای

لیتگذاشتنکنارآمدداشت:«پیچنتهدرحاضر-آمادهپاسخیاستالینخودالبته تولیندوسنایلتولیداولو
للیاقتصادمداومرشدامکاننابودیآنآمدپیبود؟خواهدچه للننیاست.اقتصننادم بنندونتننواننمیرام

لیت بلکننهمنن،ننهترتیباین).به۱99داد»(همانتوسعهمداومطوربهتولید،وسایلتولیدبهدادناولو
للیشوروینظامکهداردمیاعلمآشکارااستالینخود (ن.ک:تولینند»اسننتبننرای«تولیداصلآشکارتج

اقتصادیرشدتابکشندسختیبودندمجبورشوراهاکشورشهروندانترسادهعبارت).به5شمارهپانویس
لقف توجوداضافیکاریمقولهتنهانهآنجانشود.درمتو ایبرنامهخللازوداش ابتیه تخانو فرق اس
چننندینبننااجباریکارهایاردوگاهوجودکرد.صر فمیتحمیلراآننیزسیاسیقهربلکهشد،میتبلیغ

کننند.میرسوامارکسهایآموزهاعتباریبییدربارهرااستالینهایگویییاوهیهمهدربند،انسانمیلیون
لسنن طیافته»بعنندهاسننازمانداریسرمایهازآمیزمسالمتگرفتن«پیشیبرمبنیاستالینگفتمانبیتشاه تو

حقایقازمغشوشتصویرییارائهجزنداردیینتیجهگندیدهیوتوپیاگریشد.اینتکرارهمهامائوئیست
سرمایه.نظاممراتبیسلسلهمناسباتواقتصادی
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وسننواریاستالیندولدولهننمهنننوزشننرکاءوژیننژکچننونبننورژواییپروفسورهایکهنیستدلیلبی
لمااستالیننقددرراجملتیتوانمیهایشاننوشتهمیاندرکنند.البتهمیمائوسواری یهمهآنننانیافت.ا

لیتکیشبهرافوقمسائل کارهمیننیز«پسااستالینیست»شورویدهند.رهبرانمیتقلیلاستالینشخص
لریسخنرانیدرخروشچفکهکردند.هنگامیمیرا تننالمکرد،برملاستالین»راعصر«جنایاتخودس
مناسنباتدیننوارپنایراانتقنناداتشونگفنتکشننور»سنخنییکدر«سوسیالیسممدلتناقضاتازکام

لقفکار-سرمایهمراتبیسلسله چننههننرتثبیتبرایساختییزدایی»بهانه«استالینازعوضکرد.درمتو
زاستالینمنتقدانتجدیدنظرطلبی.سایرتهییجوسرمایهنظامبیشتر اانی ثر رااوانقلبنیانضنباطفقن طاک
ترتیننبایننناندازند.بهمیعلمیسوسیالیسموطبقاتیسیاستگردنبرراجنایاتشگناهوکنندمیتقبیح
ااامروزخودتااستالینیسمکهاست کننهاسننت.هنگننامیدادهادامننهحینناتشبهاستالیننقدطریقازدقیق

وبننوقدراسننتالین»رامیننراثازقطعننیگسست«لزومگلسنوستوپروستریکاهایبرنامهباگورباچف
لنتیقاطعانهتکمیلجزچیزیکارشحقیقتدرگذاشت،کرنا اانبننود.اواستالینس کنننترل«عنندمصننرف

اصداهمورساندبازگشتبیینقطهبهتولید»رافرایندبرکارگران انویب نب رآوردفرینادآهنی هب ک
ننندارد،استالینمالازکمیدستگورباچفسیاستقربانیانتعدادچندندارد».هروجوددیگری«بدیل

لتیمیانبهسخنگورباچفیسمهایرسواییازنیستمایلکسهیچامروزاما همآسمان«پرندگانآورد.ح
سخنگورباچفیسمازاستالینیسمجایبهدهممیترجیحمنشرای طاینکنند».درمیسکوتموردایندر

یننافت.اینننشورویفروپاشیعصردرراخودبیانترینصریحوترینروشناستالینالگویکهبگویم.چرا
لدعا نگنناهیکمینننترنفروپاشننیوانحللبننهآناثبنناتبرایاستنیست.کافیمعدهبادرویازهرگزا

ینننامهقطعدرکننرد،اعلممنحننل۱943سننالدرراسومالمللبیناستالینکهبیاندازیم:هنگامیدوباره
خننورد.همچنیننننمیچشننمبننهسوسیالیسننتیانقلبوداریضدسننرمایهگرایشنناتازاثریهیچانحلل
چینخلقانقلبییمبارزهموردبود.درنشدهمستعمراتبخشرهاییهاینهضتبهییاشارهترینکوچک
لصنیامنند.مطننابقمیانبهسخنیهیچهمژاپنارتشعلیه لدس»ی«وظیفهتنهننانننامهقطعصننریحننن مقنن

لیتعلیهداریسرمایههایدولتنظامی«اقداماتبهکهبوداینهاکمونیست کنننند»(کلننودینکمکبربر
بننهپننالنینننابتکنناربننهوجهننانیالوقننوعقریبانقلبیبرنامهبا۱9۱9سالدرکه).کمینترن53-56

داریسننرمایههننایدولتبرادرانننه»بننا«همکاریپایدر۱943سالدرنهاد،المللبینسیاستیعرصه
اا«سوسیالیسمکههمانطورشد.درستقربانی وتنناچردوسننتانه»ی«نوعهمکنناریموجننود»قربننانیواقعنن

شد.گورباچف

یی ت یتاحادیه و سندیکاها سیاسی اهم کارگری های ا

لولعهدهبررااصلییوظیفهدوبایدجملگیهاهایکی” هنناییکلفتگردنبننامبارزهبگیرند:ا
لتحادیههمچون زیننادیچیزهننایعمننلاسننت.درنمننادکننارگرییکارگری.اتحادیههایا

لوممخالفیعنصرهربرداشتنبنشینند.هد فنماداینجایتوانندمی متقاعنندکردناست.د
دوایآزادبننازارکننهمخننالفوموافننقازاعنماست-جاییهردرقدرتمنظورم-قدرت
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دسننتبننهراقنندرتدلهننمتنناگویندمیسخندوپهلوآنان...بنابرایندردهاستیهمه
لفقهمتاکنونرا،مخالفاندلهموبیاورند ).۱65(اباذری“اندبودهمو

ایننم:کردهعادتبهشدیگرکهشودمیتکراریشناختیروشاشتباههمانمرتکبهمبازاینجادررساله
یمنننزلهبننهراآنبداننند،کنناربننرسلطهحفظبرایسرمایهمفرهایازیکیرانولیبرالیسمآنکهجایبه

لمننامینظردربورژوایییجامعهبرهژمونیکیغلبهبرایبازاریروشنفکرانتلش موضننوعاینننگیرد.ا
یطبقهچننراکننهاسننتروشنهمهبرایشودمی«قدرت»مربوطبهکهجایینیست.تامایمسألهدیگر
سنناختاری»«تعنندیلیبرنامهرفسنجانیهاشمیکهکند.هنگامیمیاستقبالمالییسرمایهرشدازحاکم

بننهاواخننرهمینننفق طنیزقوچانیپویا»یی.ی«اندیشهنهوبودکاردر«مهرنامه»یینههنوزکرد،آغازرا
لیت سننادگیبننهایراندولتیبورژوازیبپنداریماگراستاشتباهشد.بسیارپذیرفتهکارگزارانحزبعضو
رکتکهاست.هنگامیخوردهرانژادغنیدکترامثالفریب ودروایرانهایش ایپاوخ الدرس 2004س
بننهربطننیهیننچسیاسننتایننندادننند،تنننسننازیخصوصیبهودرآمدنددولتیسایهزیرازرفتهرفته
داشننتناختینناردرباایرانخودروسازیصنایعکهاستایننداشت.راستهایکیروشنفکرانفریبیعوام
تسننخیردنبننالبننهشغلی،فرصتمیلیونیکازبیشایجادتواناییوقیمتارزانکارگرصدهزارازبیش

بتوانننندتنناآلودننندسننازیخصوصیاجرایبهدستدولتیمدیراندلیلهمینبودند.بهمنطقهبازارهای
لیاراخارجییسرمایهجذبوبازیبورسیزمینه کنننند.اجننراراشننانطلبانهجاههاینقشننهوسننازندمه

رکتتأسیسبا2006سالدرخودروسازیصنایعمدیران ارسش ه«پ د5۱رنو»ک هامازدرص آنس
للق تولیدشرکت،اینتأسیسازبرداشتند.هد فراستاایندربزرگیگاماست،فرانسهرنوشرکتبهمتع
لومجهننانبازارهاییقبضهولوگانچونقیمتیارزانهایماشین صنننایعادغننامبنناترتیببننود.بنندینسنن

للی»به«بورژوازیهمجهانی،اقتصاددرایرانخودروسازی وشنندمیتبنندیلمنطقننهدررقیببیقدرتیم
ارزانکننارنیننرویازاسننتفادهبرآوردهنناطبننقکننهیافت.چننرامیافزایشاروپاییدارانسرمایهسودهم

باشننداروپننادرآنتولینندیهننزینهازکمتردرصد50مگاننهایییهزینهشدمیباعثایرانیکارگران
وشدپیادهایران)درJust in Timeسروقت»(«تولیدروشکهبوددورانهمین).در۱39۱میظرو(میظر
بنناکننارهنگننامراخننودجننانوسلمتیکارگراناززیادیتعدادگردیدباعثکاریمقاطعهفشارتشدید
اقسنناموانواعتأسیسبهخودروسازیصنایعکهبودزمانهمیندردهند.همچنیندستازآلتماشین
لیتیدامنهترتیببدینوآوردندرویخودفرماهایبانکوبیمههایشرکت لعال بننهراسننوداگرانههننایف
لدت لدیبنیادهایبهدادند.اگرافزایشش لکلکنیم،رجوعما ااکارگریهایتش نیستند.بلکننهنمادیکصرف
بنرایراکشننورتوریسننتیهننایجاذبهکننار،نیننرویارزشافزایننشبنناتوانننندمیکننههستندهاییارگان
لکل7پسافوردیستیتولیدونولیبرالیسمناگسستنیپیوندبهسازند.نظرزایلخارجیگذارانسرمایه یابیتشنن

نیننرویازاسننتفادهقصدبهاصلدرجهانیاقتصاددرادغامیبرنامهدهدمیکار»نشان«نیروهایکتابدرسیلوربورلی7
کننارنیننرویسازیارزانهایتاکتیکاقساموانواعشاهدنولیبرالجهاندرکهروستهمینشود.ازمیاجراقیمتارزانکار

قنندرتنننوعدوببرننند.سننیلوربینننازراکننارگریطبقهمقاومتامکانکهاستاینهاییبرنامهچنیننخستهستیم.قدم
لکلازناشننیدهد:«قدرتمیتمییزهمازراکارگریطبقه تولینند».درکننارگریطبقهجایگنناهازناشننی«قنندرتیابی»وتشنن

لولنوعقدرتکوشندمینولیبرالیهایسیاست لیتطریقازراا لیتممنوع ایننندروکنننندخنننثیهننااتحادیهوسندیکاهافعال
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لینکارگری دهند.ادامهحیاتشانبهبتوانندمالیهایانگلتاشودشکستههمدربایدکهاستچیزیاول
لیاتایناگر پدرکشننتگیکهکنیمحکمسادگیهمینبهتوانیمنمیدیگرآنگاهکنیم،لحاظرااقتصادیواقع

ااکارگریهایاتحادیهوسندیکاهاباهانولیبرال دارد.نمادینیجنبهصرف

پاسننخپرسشاینبهتواندنمیهرگزرود،میاجتماعیهایواقعیتسراغبهرویکردیچنینبارسالهوقتی
اینچنینننجهننانآمیزصننلحهایانقلبترینخواهآزادیوترینخواهانهعدالتازیکیکهشد«چهکهدهد
عوضرااشایدئالیستینظرگاهاگراباذری).دکتر۱70[هایکی]شد؟»(اباذریارزانهایبافیفلسفهاسیر
لتینکند، لمااینتوانستنخواهدفکری»همهایتلشترین«عظیمصر فباح لمنناحلرامع بسننیارنماید.ا
لمااینبپنداریماگراستاشتباه ددبرایمع لماست.آنانیکهمایرانکارگریهایتودهخو نتوانندشایدمع

لمانمایند،بندیفرمولراخویشپاسخراحتیبه و۱370هنایدههصننعتیرشندجریناندرکهآنجاازا
لهمیگونههیچبدون۱380 گننولدیگراند،کردهتجربهخودپوستوخونباراآزادیعدموعدالتیبیتو
لماینتیجهومقدمهمیانظاهریسازیناهم تنناکنون۱360یدههاواخرازکمخورد.دستنخواهندرامع

لمای لماآنانبرایاباذریمع نننهاسننت،سرمایهمنطقاسیرشانناتمامانقلبدانندمیاست.آناننبودهمع
ارزان.هایبافیفلسفهاسیر

لیاتاستناچاراباذری لماییهمچونراسادهوصا فواقع خواهنندمینهننایتدرکند.زیراطرحرازآلودمع
بزننند.جننابرابننریوآزادیاصلیعاملنیمنزله«صنعتگر»بهعنوانتحتراصنعتیدارسرمایهمشتی

اهانولیبرالپدرکشتگیاستناچاراوهمچنین لکلب ارگریهایتش ادینراک رانم د.زی ایتدربدان نه
باینندخنناطرهمینننبگذارد.بننهسوترآنقدمیبورژوایییجامعهمراتبسلسلهتنگحصارازخواهدنمی

واقعننیتضننادهایدولننتکهآنجانماید.ازکارگریطبقهواقعیجنبشجایگزینرامدنییجامعهحقوق
آسودهخاطریباتواندمیاباذریواستپذیرنمایندگیبورژوایییجامعهنشاند،فرومیرامدنییجامعه

ازدهنند.فقنن طنسبتمعاصرروشنفکرانحماقتبهیعنینمایندگانش،حماقتبهراآنفسادواضمحلل
لماراستوچپلفظیجنگصورتبهراکار-سرمایهتضادتوانمیطریقاین کهکارگریطبقهدرآورد.ا
نننداردخصلتیچنینشودمیتبدیلخودبرایییسوژهبهاقتصادیمبارزاتوایاتحادیهجنبشطریقاز
ت.درپذیرنمایندگیو انیس اداینج رمایهتض ار-س هک کلب ادش لکلتض ارگریهایتش ردرک براب

اامسیر لتکیاساس تولینندسننازماندگرگونیبهدستدومنوعقدرتبرغلبهبرایهستند.امانظامی-صنعتیمجتمعزوربرم
هننمبننهچنننانتولینند،ینقننالهنوارگوناگوناجزایوکارخانهمختلفهایبخشصنعت،فوردیستیسازمانطبقزنند.برمی

کشننوریننکدرراتولینندیچرخهکلتوانستمیکلیدیصنایعهایبخشازیکیدرکوچکاعتصابیککهبودندوابسته
لیننتتولینند،بیشننترچننههننرکردنمکننانیزهباشودمیتلشسویکازپسافوردیستیسازماندهیکند.درمختل مهننارتاهم

دیگرسویکرد.ازاستفادهجایگزینکارنیرویازراحتیبهاعتصابصورتدربتوانتایابدکاهشفزایندهطوربهکارگران
لقتکردنپیادهبادارانکارخانه لیتبهراکارگرانسازی،مو لدماتترتیننبدارند.بدینوامیخویشاوامروچرایچونبیتبع مقنن
روزانننهتولینندتشدیدمستلزماست،انبارداریهایهزینهحذ فبرمبتنیکهروششود.اینمی)فراهمJITسروقت»(«تولید
هننمدربنندونسننروقت»را«تولینندسننبککاریمقاطعهفشارتواننمیکهاستایناست.مسألهبازارروزتقاضایبامطابق
لیتطننوربنهJITروشنمنود.اگنرتحمیننلپرولتارینابرکارگریمزبورقدرتنوعدوشکستن دربخشنننتیجهوآمیزمننوفق
داد.خواهددستازراخوداقتصادیتوجیهنیزجهانیبازارهایدرادغامسیاستکلنشود،اجراهاکارخانه
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للیهایدولتتابگیرجهانیبانک(ازسرمایههایسازمان ازشننود.البتننهمیبازرگانی)پدیدارهایاتاقوم
لکلهرکهآنجا لخصیقشرخاصنیازهایدلازتش لیتخننودبننرآورده،سننرپرولتارینناازمش رفننعمسننئول

ابیانندازد.ازاشسیاسینمایندگانگردنبرراوظیفهاینتواندنمیوداردبرعهدهرامشکلتش کنهآنج
چیننزیازنتننوانیمهرگزدارداحتمالبنابرایناست،متفاوتدیگرقشرباپرولتاریاقشرهرزندگیشرای ط

نانواییکارگرانسندیکاییجنبشجریاندرگذشتههایسالبزنیم.دردممدنیمشترکمطالباتنامبه
لتیشدروشن اایمطالبهح لمیظاهر دربیابنندایدئولوژیکیتوجیهصورتبهتواندارزان»می«نانهمچونعا
ارگراندستمزدکند:«افزایشمیتشدیدراپرولتاریاازقشریکیفزایندهاستثمارکه رودرننانواییک گ

انبرایمناسبییبهانهگذشتههایسالطیتوجیهاست».ایننانقیمتافزایش مکارفرمای ردهفراه ک
مختلفننیعنناممطالبنناتدیگننرمننواردبزنننند.دربازسرنانواییکارگرانحقوققانونیافزایشازتااست

است.شدهکارگریطبقهمختلفاقشاراستثمارتشدیدشادی»دستاویز«حقسلمت»یا«حقهمچون

لس طتولید«کنترل لیتبهپرولتاریا»مستلزمتو اسننت.طبقننهمختلننفاقشننارجزئننیمطالباتشناختنرسم
یسنطوردرکنیم.همچنانکهگوییمدنی»گزافهمطالبات«وحدتمورددرحدازبیشنبایدبنابراین قبل
لتحاددیدیم، خنندمت...بننهوابنناذری،استالین،باکونینهمچونهایینمونهدرسادگیبهتواندطبقه»می«ا
تضننادهایبدونراطبقهکارگری،کمونیستبهموسومهایحکمتیستهمچوندربیاید.اگرسرمایهنظام
العنادهفوقوپارلمانتاریسنتیتنزتناآنگناهبگیرینم،نظنردریکپنارچهوواحدوجودیهمچوناش،واقعی
).64(والمنشماندنخواهدزیادیکارگر»راهیطبقهپذیری«نمایندگییطلبانهفرصت

هنند فتنناشننودانجننامصننحیحیینظریهاساسبربایدکارگرانگوناگوناقشارمیانتمایزدیگرطر فاز
ایبرمبنیمشترکشان رمایهالغ لراس تیمخت د.بایس ادهاینکن یتض ادرون هپرولتاری ونهب ییگ

اایننکهنیستبگوییم:مهمبتوانیمنهایتدرتاشودبندیفرمول اپرولنترآنی ایهمهی هپرولتره چ
رسننانند.میانجامبهراییوظیفهچهپرولتاریاجهان-تاریخینقشاساسبرکهاستاینخواهند؛مهممی

نیست.اگرپرولتاریاجزئیمطالباتگرفتننادیدهمعنایبهمارکسیگفتهمبتذل،چپادعاهایبرخل ف
بحننثجملننهمنکتننابآنمبنناحثسننایرکننناردرنقننادانه»رانقادی«نقدازشدهدستچینعبارتاین

پرولننتریمطالبنناتشد:محتننوایخواهدآشکاراشحقیقیمعنایکارگر»بنشانیم،یطبقه«خودرهاسازی
اچپنیسنتلزمندارند.بنابراینپرولتاریاجهان-تاریخینقشبرتأثیری ورددره تیم اتدرس مطالب
ناگزیربهانسانی،یمطالبههرحولکارگرانیابیتشکلکهاستایندهند.مهمخرجبهوسواسکارگران

خل فبننرکننهاسننتوحنندتیچنانکارگریکشاند.جنبشخواهدسرمایهمنطقبارودرروییبهراآنان
شننناختنکنننند.بنندوندنبننالآزادانهراشانجزئیمطالباتدهدمیاجازهاعضایشبهبورژوایییجامعه

گرایانهانسنناندینندگاهاینبهتوانستنخواهیمپرولتاریادرونیاقشارتمایزبدونوطبقهدرونیتضادهای
شویم.نزدیک

داریسنرمایهدرکنهکنیمرجوعتفاوتیبهبایستیدهیم،تمیزهمازراپرولتاریامختلفاقشارآنکهبرای
للدکارمیان للدکارومو هسازیمبتذلوانگاریسادهباراتفاوتایننبایدآید.البتهمیپدیدنامو تفناوتب
بننهوالمنننشآقاییداد.مقالهتقلیلفکریمحصولومادیمحصولتفاوتبهیاذهنی،کارویدیکار
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بننرایخننواهممیپیگیننرخوانندگانسازد.ازمیآشکاراستنهفتههابرداشتایندرکهراخطراتیخوبی
للدکارکنند.تمایزمراجعهمتنآنبهموضوعشدنروشن للدومو لیتجنبهدوازغیرمو دارد:نخستاهم
دهند.اینننمیتوضنیحتولیندنیازهایپیشاساسبرراجامعهکلبوروکراتیکیابیسازمانچگونگیآنکه

لدیهتوضیح لیاتیدستاویزباکهگرایشاتیازدستهآنبراستمعتبرییر تولینندسازیاجتماعیچونواقع
لومیدارنند.جنبهمیاعلمراطبقناتیسیاستمرگخدماتی،بخشرشدیا للندکناربرابرنهنادد کنار-مو

للد بننرقبلننییمقننالهسازد.درمیروشنپرولتاریادروندررامنافعتضادکلیخطوطکهاستآنغیرمو
لومیجنبهاینجاداشتم.درتمرکزجنبهنخستین للدابقایدهمنشانتاپروراندخواهمراد چگونهکارغیرمو
کند.میدارمسألهراپرولتاریاثروتافزایش

پیکننرکننالدرکهییشدهانباشتکارزمانازاستعبارتداریسرمایهیجامعهدرثروتتعریف،بهبنا
کننارنیرویقیمتبهتوجهباآنگاهباشد،داشتهتومانیمیلیون20ماشینیشمااگرمثالاست.براییافته
ااشماتومان)ثروت3500(ساعتیایراندر اایاساعت57۱4بااستمساویتقریب کار.بننهسالسهتقریب

راخنوددسنتمزدیهمهوکنیدکارساعت8روزهروهفتهدرروز5تمامسال3شمااگردیگرعبارت
یننکسننومسالپایاندرتوانستخواهیدشرای ط،باقیماندنثابتفرضبهنمایید،اندازپسآخرریالتا

چهاست.هرآزادوقتسالسهصاحبواقعدردارد،پرایدکهکسیحساباینبخرید.باپرایددستگاه
لمابیشتریآزادزمانمالکباشد،داشتهبیشتریثروتفرد یجننامعهخننودمننورددرگفتننهایننناست.ا

اعضننایکننهاستآنمعنایبهکل،درثروتانباشتکهاستایناشنیست.دلیلصادقداریسرمایه
تولینندپراینندهایتعننداداگننرمثالکنند.برایمیکارصر فراخودعمرساعاتازبیشتریمقدارجامعه
سننالدرهاانسنناناستآنمعنایشبرسد،دستگاههزار۱50بهدستگاههزار۱00ازسالدوطیداخل
لوم ااد هاانسننانکهاستآنسرمایه»مستلزمپایانبیاند.«رشدکردهکاربیشترساعتمیلیون286تقریب
افزایننشطریننقازسننرمایهدهند.اگرچننهکفازراشانزندگیازبیشتریساعاتاختیارپیوستهطوربه

ااکارزمانودهدمیافزایشراتولیدسرعتوریبهره لماآورد،میپایینرالزماجتماع نهناییتحلینلدرا
نویسد:میبارهایندرگروندریسهدرمارکسآورد.میکشرااضافیکارزمانفق ط

رااضافیبخشتادهدافزایشکار)راروزهای(یعنیلزمکارواضافیکاربایدسرمایه”
لمابال تبنندیلاضننافیکنناربننهراآنتننادهدکاهشرالزمکاربایددیگرسویازبرد.ا

عیننندرولزمکارایجادشرطهمزمانطوربهواضافی،کارایجادشرطکند...سرمایه
ممکنننصننورتیدرفقنن طآناست.وجننودلزمکارایجادعدمشرطاندازههمانبهحال
).50(مزاروش“باشدنداشتهوجودهموباشدداشتهوجودهملزمکارکهاست

نخسننتناپذیرننند:گرایننشجداییهننمازکننهروبروییننممتضادگرایشدوباماداریسرمایهدربنابراین
انمیزانوری،بهرهباکوشدمی اررازم اهشک تریارزشودادهک دبیش اتولی لم د.ا شکن لومگرای د
شینتیجهدرکهراکارهاییبیافزاید.ماکارزمانمقداربرکوشدمی لومگرای هد ودب کنارآینندمیوج

للد للدکارتفاوتتوانیممیتعریفایننامیم.بامیغیرمو للدومو لرازسادگیبهراغیرمو چونهاییدوگانهش
آمننوزشتواننمیمثالکنیم.برای...خلصوخدماتی،صنعتی-مشاغلمشاغلیاوفکرییدی-کارکار
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للدکارنفسهفیرا لیتنامید.اماغیرمو لسساتفعال لققجزکارکردیهیچکهکنکورمؤ کننارندارننند،سودتح
للد بننهگرایننشدلازفقنن طمؤسسنناتاینننطویننلوعریضودستگاهدمکهشود.چرامیمحسوبغیرمو
لصصانتوانستمیبورژوایییاست.جامعهبرخاستهکارزمانافزایش وجننودبدونراخودنیازموردمتخ
للنندکننارگرانکهمعناستکند.بدینتربیتزنیتستآموزشهایکتابوکنکور چیننزیواقننعدرغیرمو
8کنندنمیتولید

للنندکننارحجنمبننرمداومطوربهخود،پیشرفتباهمگاماستناچارداریسرمایه بیافزاینند.اینکننهغیرمو
درونننیتواند)،نیازنمیهمهرگز(وبخشدتحققکوچک»را«دولتشعاراستنتوانستههنوزنولیبرالیسم

للدکاربهمراتبیسلسلهنظام تعنندادداریسننرمایهرشدپایپابهکهنیستدلیلدهد.بیمینشانراغیرمو
لیتازیابد.جدامیافزایشپیوستهانتظامیونظامینیروهای گسننترشسننرمایه،اسننتبدادانکارناپذیرواقع
لیت اانظامی-صنعتیمجتمعهایفعال لیاتازیکیصرف للنندکننارافزایننشتجل اسننت.داریسننرمایهدرغیرمو
نحننوبننهراآزادزمانبگذارد،انساناختیاردررابیشتریآزادزمانآنکهجایبهداریسرمایهپیشرفت

سالنهخودروایرانیکارخانه۱370یدههاوایلکنیم:درمیانتخابصنعتازرامثالیشودترروشنموضوعآنکهرایب8
اا اقطعاتکرد.کلیهمیتولیدخودرودستگاههزار50تقریب دکارخنانهخنوددرونخودروه دمیتولی زکنارگرانوش درنی

ورسننیدمیهنناخانوادهدستبهفروشپیشطریقازداشت.محصولتمفیدعمرسال۱5خودروبودند.هردائمیاستخدام
رسننید.اکنننوندستگاههزار360بهخودروایرانتولیداتحجم۱392سالگرفت.درمیقراردولتاختیاردرشرکتسود
وجنودمنادر،یکارخنانهوسنازیقطعههنایکارگاهمینانهماهنگیشود.برایمیانجامکارخانهازخارجدرسازیقطعهکار
تعنندادخننودروایرانوسننازانقطعهمیانبازاراست.همچنینشدهضروریطر فدوهردربوروکراتیکبازرگانیودستگاهدم

لیتجذبدلل،شاگردتابگیررانندهازرا،کارگرفراوانی لیتاست.خردکردنکردهخودهایفعال جننزنداردهدفیتولیدفعال
زمننانقبننلازکمننترخیلننیخننودروهرتولیداکنوندهدمینشانسالهردرتولیدیخودروهایکار:تعدادسرعتافزایش

اعتراضنناتازجلننوگیریبننرایرواینننآید.ازواردکارگرانبرایفزایندهفشارشودمیباعثتولیدسرعتبرد.افزایشمی
مثننالاند.بننرایشدهاضافههمجدیدیکنترلینهادهایآنبرعلوهویافتهافزایشحراستبخشکارمندانتعدادکارگران
لیتکهکردهاستخدامشناسروانتعدادیشرکت منندیرانتعنندادکنند.همچنینمیچکدار»را«مسألهکارگرانروحیوضع

لنی للتعدادبهنسبتف اسننتافتادهراهبهشرکتعمومی»در«رواب طودستگاهدمآنبراست.علوهیافتهافزایشکارگرانک
بننهبلکننهدائمی،استخدامقراردادهایبانهاست.کارگرانموجودشرای طپذیرشبرایکارگرانتوجیهاشاصلییوظیفهکه

لقتصورت انجامانسانینیرویتأمینهایشرکترابخشاینآیند.کاردرمیاستخدامبهماهه۱2تا6زمانیفواصلدرمو
بزرگننیبننازارنتیجهدروشودمیفروختهخودرودللنبهفروشپیشطریقازشرکتمحصولتازبزرگیدهند.بخشمی
لیتانجنامبنرایراکنارنیرویازبخشیخودنوبتبههمآنکهآمده،وجودبهقسمتایندرنیز خنودجننذبهنایشفعال
بازارطریقازشرکتاند.سودفعالبازرگانیتبلیغاتبخشدرکهکردیادمزدبگیرینیروهایازتوانمیمثالکند.برایمی

مفینندعمننرنهننایتآورد.درمیوجودبهراجدیدیمشاغلهماینکهگیردمیقرارخصوصیدارانسرمایهاختیاردرسهام
لدتبهمحصولت معنننیبننهحقیقننتدرمحصننولتمفینندعمننراست.کاهشرسیدهسال۱0میانگینبهویافتهکاهشش
است.اگننربخشیدهرونقرافروشازپسخدماتوکارکسبآنبرعلوهواستخودروسازیصنعتدرکارزمانافزایش

لدتکوتاهدرکمدستخودروایرانتولیدکنیم،حذ فرامشاغلاینازیکهر لقفم لماخواهدمتو تغییننریموضننوعاینشد.ا
نفسنهفیراشناسننیروانشنغلتنواننمیچنندکارغیرمولدند.هرمشاغلاینازبزرگیکند:بخشنمیایجادمسألهاصلدر

للد لماشمرد،کارغیرمو لیتا دنفعال للدکارشکبدونخودروایرانروانشناسا افزایننشبهسرمایهگرایشدلازکهنیست.چرامو
آزادزمننانازبیشننتریدمهننرمقنندارسواری،خودروتولیدافزایشباکهاستلزمنکتهایناست.ذکربرخاستهکارزمان
شود.میتلفشهریترافیکدرهاانسان
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اسننتشرای طایندهد.درمیاختصاصافزارجنگتجارتوتولیدطریقازثروتبازتولیدبهباریتناقض
لخصیشکلپرولتاریادرونیقشربندیکه ترسننیمطبقننهاینننناهمخوانمنافعاصلیخطوطوگیردمیمش
افزایننشبنرایپرولتارینایمطننالبهباشد،حاکمجامعهبرسرمایهبارتناقضبارآوریکهشوند:مادامیمی

للآزادزمانکاهشجزمعناییثروتش، بننهکننارگریطبقهماننندگار،درونتناقضهمیندلیلندارد.بهک
ایجننادبننورژواییبننرایییمسننألهآزادزمننانکاهشکهحالیشود.درمیتبدیلناپذیرنمایندگیوجودی

الپرولتاریابرایکند،نمی لملغیرقابلعم منافعشقبالدرتواندنمیکارگریطبقهدلیلهمیناست.بهتح
تضادچیزهرازپیشبایستیطبقهکند.ایناکتفاپارلمانتاریستیوتدافعیهایاستراتژیبهوبماندخنثی
تنخواهندنماید.پرولتاریارفععملینحوبهراآزادزمانکاهشوثروتافزایشمیان اتوانس شنودره
لتخاذراتصمیماتیخویش،مطالباتبهرسیدنبرایآناقشارازیکهراینکهمگر تولیدکهکننداجراوا
لرازرا للدش لیتازراانقلبننیکنننشتننواننمیکننهاسننتدلیننلهمینکند.بهخلصکارغیرمو هننایفعال

دارننند».سیاسننیخصننلتیلجرماقتصادیکرد:«مبارزاتجداکارگریهایاتحادیهوسندیکاهااقتصادی
للدضروریعملکردهایحذ فصورتدرفق ط للدکارخوددستبهکارغیرمو ثننروتافزایننشکهاستمو
بود.نخواهدکارزمانافزایشمعنایبه

اسننت،نولیبرالیهایبرنامهیوتوپیایکهچیزیهمانیعنیدولت،کوچککردنودولتیهایهزینهکاهش
ارزشتولینندجننزهدفیبورژوایییجامعهکهآمد.مادامینخواهددستبهسرمایهپویاییحفظباهرگز
للدکارهایشمارندارد،اضافی حننالت،بهننترینیننافت.درخواهنندافزایننشدولننتحجمبنابراینوغیرمو

مافینناییباننندهایسننرییننکدولتتضعیفیافت:باخواهدتحققبارفاجعهشکلیبهنولیبرالییوتوپیای
للدکارکنترلناپذیر،کنترل سطحیدررادولتمهلکخطاهاییهمهوگرفتخواهنددستدرراغیرمو
لمناخواهندتکرارتانکتینکیبستهدرهایپشتوترعالی رایرویاسنتسنرمایهبنرایآنچنهکرد.ا ب

لیتیکعلمیسوسیالیسم حننذ فداد،نشننانپنناریسکمننونکننهاست:همچنننانتاریخیانکارناپذیرواقع
لیتی-پلیسی،هایبودجه مناصننبمزایننایکنناهشوهمهبرایرایگانآموزشتسلیحاتی،صنایعحذ فامن
للدازبزرگیبخشبارهیکاند)بهشورائیحکومتیلزمههمگی(کهاداری رادولتوحذ فراکارغیرمو
لماانجامد،نمیسرمایهالغایبهبلفاصلهبرنامهکند.اینمیکوچکنهایتبی مسننایلازبسیاریتواندمیا

ااانقلبیابزارهایازاستفادهبارالینحل لتننیترتیننبهمینننکند.بهحلموجودواقع ترینطلبانهاصننلحح
تننأمین«پیمانکننارانحننذ فباتوانندمیدائم،قراردادهایبازگشتهمچونکارگری،هایاتحادیهمطالبات
للدنمودهایمضرترینازیکیانسانی»کهنیروی داشننتهجننامعهبرایبزرگیانقلبینتایجاست،کارغیرمو

مننالییپشننتوانهترتیننباینبهوشودسودحجمکاهشباعثتواندمیکارگراندستمزدباشند.افزایش
لیت لرمهایفعال لرمدهد.کاهشکاهشرادللنزایتو اختینناردربیشننتریآزادزمانخودنوبتبهنیزتو
زنننند،میفریننبیعوامبهدستدولتسازیکوچکشعارباهانولیبرالدهد.اگرمیقرارجامعهاقشارسایر
للند،کارهنایاززیادیشمارحذ فوصنعتیتولیدکنترلباتواندمینیرومندایاتحادیهجنبشیک غیرمو
ال کند.هموارراحقیقیدمکراسیراهوبخشدتحققراشعاراینعم
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گوته فاوس ت تراژدی ی مثابه به ایران سس سلطان ی نامه غم

وحشننتکننارگریهایتشننکلیمننداخلهازچقدرنولیبرالمدارانسیاستدهدمینشاندرستیبهرساله
لما داریسننرمایهمختننصکننارگران،یمننداخلهازوحشتکهبنددمیحقیقتاینبرچشماباذریدارند.ا
دلیننلهمینننبازیننافت.بننهبننورژوایییجامعهمختلففازهایتمامیدرتوانمیراآنونیستنولیبرال
لیبرالیسننمپرچننمکههنگامیاباذریشود.میتناقضدچاربدیلاندازچشمترسیمهنگامبههمبازرساله
نویسد:میافرازد،برمیسیاسی-اقتصادیگراندسیسهبرابردرراآرنتی

نشسننتنواجتماعیامرظهوربهاست.آرنتAgonisticجدلیآرنتعمومیقلمروالگوی”
لدتبهسیاسیامرجایبهآن ترضش ت.مهممع ناس وهتری وریجل رظه اعیام اجتم

لیت لیتترینمهماونظر...ازاستاقتصادیافتنارجح بننهکننارنشسننتنجدیدعصرخصوص
لتیاست.اوسیاستجایبهاقتصادیعنیکنش،جای شنندنکالییبهمارکسازشدیدترح
درکننهآدمیننانیاست:کنشسیاستیحیطهکنشیکند.حیطهمیحملهمدرنیجامعه

اسننت.آزادیآزادیقلمننروعمننومیروزمره.قلمروزندگیپاافتادگیپیشتااندنامیرائیپی
یارادهبنهروسننوهمچننوندیگننر.آرننتکسنانعلیهدارندمشترکفرهنگکهمردمانی
للیوداردباورعمومی مستقیمشکلبهمردمکهداندمیشوراهاییراعمومییارادهاینتج

).۱87(اباذری“کنندمیشرکتآنهادر

اا باراسرمایهشکلیکمشکلتتوانستیممیوبودمیسادهقدرهمینزندگیاگرشدمیخوبچقدرواقع
الرجوعورفعآندیگرشکلیکبهرجعت همچننونتوانسننتیممیاگننرشنندمیخننوبچقنندرکنیننم.مث

ندهیماجازهوبگیریمنولیبرالدولتجلویمان،مشترکآریاییفرهنگبرتکیهبااوکراینی،هایفاشیست
لماامپریالیستیروسیهبازارهایبرایقلبش تناقضنناتازسرشارونیستسادههمآنقدرهازندگیبتپد.ا
تبدیلغربیآزادبازارهاییکارانهجنایتهایسیاستازییزائدهبهرامیدانجنبشکهاستباریمرگ

ارکسینظریهازهمخیلیاباذریقولبه(کهآرنتیلیبرالیسمکردند.راستش ترم ت)دربه ورداس م
لکلاقتصادییمداخله دارد:موضعیچنینکارگریهایتش

اقتصننادی.دیگننریوسیاسییکیبودند،کارکرددومجارستان]دارایانقلب[درشوراها”
حدستوانمیایم.اماکردهاشتباهاندبودهجداهمازنهادیلحاظبهدواینکنیمگماناگر
دراست،چربیدهمیوظایفشاندیگربرانقلبیاصطلحبهشوراهایسیاسیتکالیفکهزد

گرفتننهنظردراقتصادیاوضاعبهدادنسروسامانبرایاغلبکارگریشوراهایکهحالی
کننهرااقتصادیامورتوانمیآیاکهگذارممیپاسخبیراپرسشایناینجابودند...درشده
القوانیناز درآوردچرخننشبهشورایینظامیکچارچوبدرکنند،میپیرویمتفاوتیکام
للکوادارهتوانمیآیادیگرعبارتبهنه؟یا آندرکننهییعنندههمننانبننهراکارخننانهتم

ااکرد؟واگذارکارندبهمشغول وآزادیبننهمربوطسیاسیاصولبتوانکهدارمتردیدواقع
عننتیقعهنندسیاسننیتفکرداد.شایدتعمیماقتصادیگسترهبهسادگیهمینبهرامساوات
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لیاتمیکهنبودناحقچندان فقنن طکشننورداریدرچننهومنننزلتدبیردرچهگفت:اقتصاد
بخننشدرنبایننداقتصادیاتدلیلهمینبهدرستوکندمیرشداربابیکیسلطهتحت
).85-84(آرنت“کندنقشایفایشهردولتسیاسی

مربننوطمقننولترسیدمیدستشکهجاییتاونگذاشتکنارراخویشعتیقیعهدهایایدههرگزآرنت
لماتحمیلمدرنجهاناقتصادسیاسیسادگی»برهمین«بهراداریبردهعصربه شننوراهایبنناززاییکرد.ا

آمنند.دسننتبننهپرولترهزارانانقلبیجانفشانیبافق طوسادگی»نبودهمین«بهمجارستاندرکارگری
لکلیمداخلهجلویهایکیلیبرالیسماگرچیست؟ماجراپرسیددکترجنابازبایداکنون مسننتقلهایتش

لربگیردراکارگری لمااست،مطلقش شبایندبکندراکارهمینآرنتیلیبرالیسماگرا هبهبرای هچهوب چ
دانیننممیوایمکردهعادترسالهتناقضاتبهدیگراکنونسیاه!البتهرویتگویدمیدیگبهدیگکنیم؟
بشماریم.بورژوایییجامعهخودتناقضاتازنمودیراهاآنبایدکه

هننایرویزیادهبرابننردرلیننبرالیجامعهحفظبرایراآنآرنتاقتصادی»کهرشد«ارباباندیکتاتوری
ازپننسابنناذریدکننترمثننالشننود:بننرایمیتکننراررسننالهدرجابجنناکننند،میتجننویزشوراییسیاست
اجتمناعی»امنوروکننار«تعاون،وزیرربیعیدکترآقایبهسیاسی-اقتصادی،گراندسیسهباحسابتسویه
هکامنلوفاداریباراآناست،ماندهباقیهاسازیخصوصیاز«چیزکیاگرکهدهدمیپیشنهاد اصنولب

اادولتوبسپاردکارگرانخودبهسهامواگذاریطریقآزاد»ازبازار آشنننا«مدیرانیتاکندنظارتصرف
کننندمیدارمسألهراپیشنهاداین).آنچه۱77بگیرند»(اباذریقرارآنرأسدرآزادبازارهمانرموزبه

ااآزادبازاراصولبهنیست.وفاداریآزادبازاراصولبهاشوفاداری پنهننانرارسننالهاصلیوفاداریصرف
لیتکارگراناگرچهاباذریدکتربدیلسازد.درمی امنناآورننند،میدسننتبننهراهنناکارخانهسننهاممننالک

لنننیمنندیراندسننتوراتازبگیرننند،تصمیمتولیدفرایندچگونگیمورددرآنکهجایبهناچارندهمچنان ف
لیت مسئول»پیادهگرایی«اتحادیهنامباکههاستسالونیستابتکاریچندانبدیلاینکنند.راستشتبع
بیاندازیم.نگاهیمسئولگراییاتحادیهیتجربهبهنیستبدآنمورددرقضاوتبرایشود.بنابراینمی

همچونخودروسازیصنایعازتعدادیداری،سرمایهطلییعصردراقتصادیبحرانعلئمظهورازپیش
لس طکهواگن،فولکسوفیات الکننارگریهنایاتحادیهاقتصادیاعتصاباتتو بنرایبودنند،شندهفلننجعم
لتحادیهسیاستپرولتری،بدیلهژمونیکاهش گرفتننند.پیننشدر۱960یدههاواخرازرامسئولگراییا

لمایافت،میانتقالکارگرانبهتعاونیهایشرکتطریقازکارخانهسهامازبخشیمدل،ایندر یسننلطها
منطننقازهمچنننانهنناتعاونیوماننندمیباقینخوردهدستصنعتیمدیرانابقایطریقازکاربرسرمایه
لیتسرمایهبازتولیدوسودتولید سرنوشتمورددرصنعتیمدیراناکنونکهتفاوتاینکردند.بامیتبع

هننردرتوانسننتمسئولگراییاتحادیهترتیباین).به95(سیلورنشستندمیشوربهکارگرانباکارخانه
ودبهکارگرانوصنعتیمدیرانمیانبیناطبقاتیائتلفیتولیدیواحد اوج لم اورد.ا ربی واهر،خل فب ظ

بودننندمجبننورکارخننانههرکارگراننبود:اکنونجهانیپرولتاریایتضعیفجزچیزیائتل فاینماهیت
ترکهمکناریدرداری،سنرمایهتولیدشیوهسوءتأثیراتازشدنخلصبرای صننعتی،مندیرانبنامش

کننههنگننامیمثننالکنننند.بننرایسرشننکنهاکارخانهسایرکارگرانبهراخویشتولیدیواحدضررهای
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پدینندار۱960یدههاواخرناکافی)درمصر فکینزیزبانبهحد»(یاازبیش«تولیدهاینشانهنخستین
ورشکسننتگیازدسننتمزد،کنناهشپذیرشوکارساعاتافزایشباکوشیدندمیکارخانههرکارگرانشد،
ااکاراین-کنندجلوگیریخویشتعاونیتولیدیواحد هننلورشکسننتیسننمتبننهراهاتعاونیسایرصرف
بارمرگرقابتشکلبهویافتانتقالکارگریطبقهخوددرونبهکار-سرمایهتضادترتیبداد.بدینمی
وهنناکارخانهورشکسننتگیجلننویتنهننانننهاباذریشد.پیشنهادظاهرمختلفهایکارخانهکارگرانمیان

العننادهفوقگرایشنناتبنناداوطلبننانهصورتبهسازدمیمجبورراآنانبلکهگیرد،نمیراکارگرانبیکاری
لرب در۱970و۱960هننایدههاجتمنناعیهننایجنبشایضننداتحادیهشوند.مواضننعهمراهسرمایهمخ
قربننانیراطبقنناتیدرونافقننیپیوننندهایکننهمسننئول»بننودگرایی«اتحننادیهسیاستبهواکنشیحقیقت

بننامبتننذل،هننایچپازبسننیاریبننرخل فانگلسکهنبوددلیلکرد.بیمیبیناطبقاتیعمودیپیوندهای
لیتالگویاصلحتمامقاطعیت بنناکننرد.اومینقنندبننود،کننارگریطبقهنفننعبهظاهردرفق طکهرامالک
لیتانتقالدادنشانآوریحیرتتیزبینی کننار-سننرمایهمراتبیسلسننلهمناسباتدروندرکارگرانبهمالک

للبرایبدبختیترینبزرگبلکهکارگر،براییوغبدترینتنها«نه مننوجباسننت.زیننراکننارگریطبقهک
لصهایشنناخهدرفقنن طنههمآنگردد؛میمعمولسطحزیربهدستمزدمانندبیکاهش دروتولینندخننا
لین،مناطق ههها توده رهههاییکننندمیتأکینندمانیفسننتکننهطور).همان۱3کشور»(انگلسکلدربلکهمع

یی ت انتقال مستلزم کههرده تصاحب را سیاسی قدرت که اس ت پرولتاریایی به تولید وسایل کنترل و مالک
لیتیمسألهازپیشبایستیبخشرهاییبدیلاس ت. اقتننداربنناراخننودتکلیننفهننا،کارخانهسننهاممننالک

دارانسننرمایهودارانکارخننانهدهنندمیترجیننحکنناراینننجایبهاباذریکند.صنعتی»یکسره«مدیران
غیرانسننانیجهانگوتهفاوستبنشاند.اگرگوتهفاوستجایگاهدرراآنانو«صنعتگر»بخواندراصنعتی

میننخ«منناآنکننهازبراندازننند.غافننلراخننوددارننندوظیفننهاباذریهایفاوستکرد،نابودرافئودالیسم
است».تردردناکگوتههایتراژدییهمهازهایمانکفش

دال)پیوسته۱8یشمارهی(مهرنامهمصاحبهدرچهورسالهدرچهاباذری رمایهاعت نعتیدارانس راص
یننیجبههسویدودرگروهدواینگوییکند.تومیعلمتجاریومالیدارانسرمایهگریافراطیبرابردر

لیتنابودرادیگریکهاستآنپیدرفق طیکهرواندگرفتهموضعناپذیرآشتی کهاستآنکند.واقع
کننند.میبروزبحرانیلحظاتدرفق طونیستازلی-ابدیتضادیصنعتی،بخشومالیبخشآنتاگونیسم

کنننند،میکسرصنعتدرتولیدشدهاضافیارزشازراخویشسودتجاریومالیهایسرمایهکهآنجااز
ودرسننتسیاسننیتضننادیننکبننهسود،نرخسقوطهنگامبهتواندمیکهشوندمیرقابتیدرگیرسهاین

،۱350یدههدرپهلننویدرباربهگران»وابسته«صنعتبابازاریبازرگانانیشود.مبارزهتبدیلحسابی
لماتضادهاییچنینازیینمونه فراهمصنعتیرشدبرایرالزماعتباراتمالییسرمایهکهآنجاازاست.ا
بننهخننودنننوبتبننهنیزصنعترشدورساندمیفروشبهراآنمحصولتتجارییسرمایهوآوردمی

ائتل فبننهوکنندآشتیتوانندمیراحتیبهسهاینکند،میکمکتجاریومالییسرمایهحجمافزایش
لیتدرنیزخودصنعتیدارانسرمایهازبسیاریکهطوریبرسند.به ومالییسرمایهبهمنتسبهایفعال
بننهاست،گرفتهفرضراآنرسالهکهگر-آنتروپرونرصنعتتضادترتیبکنند.بدینمیمشارکتتجاری
رود.میهوابهوشودمیدودیکباره
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«پنندرلقننبکننهعراقننیخلیلننیمحسنننمهندسچونهاینمونهبامواجههدراباذریدکتردانمنمیمن
صنننعتگریهمننانایشانکرد؟خواهدچهگرآنتروپرونر-صنعتتضادباکشد،مییدکایران»راصنعت
بابلکهکرد،تبدیلوحسابیدرستیکارخانهیکبهراپدرشسازیچراغکوچککارگاهتنهانهکهاست
رامایعگازحاملتنی2تریلرهایتولیدخ طانداخت،راهبهراگازکپسولتولیدهایکارخانهحاصلهسود

دارخننانههایخانمحتیکهکرداجراوطراحیچنانرابوتانگازهایکپسولتوزیعشبکهونمودتأسیس
دهننهچننندینازپننسعراقیخلیلیشوند.مندبهرهایرانگازمزایایازهمهاشهرستانتریندورافتادهدر

الگننویازیکننیبهراآن۱380یدههدربوتانشرکتآسایغولیتوسعهباسرانجامخوردن،دلخون
لفق التبدیلخاورمیانهدرسازیصنعتیمو دررسننالهکننهاسننتصنعتگر-فاوسننتیهمانایشانکرد.احتما
هننایخانوادهگازسوزوسایلازدستگاهمیلیون۱0ایشانزحماتخاطربهاکنونکهگشت.چرامیاشپی

لس طایرانی، هننزار30ازبیننشآمنندنپدیدیزمینهبوتانشرکتشود.وانگهیمیتولیدداخلیصنعتتو
یرود:سننرمایهمیپیننشرسننالهانتظنناراتمطننابقچیننزهمهاینجااست.تاکردهفراهمراشغلیفرصت
للیمنافعاستناچارزمین،بهپابرجایشتأسیساتوابستگیدلیلبهصنعتی آحننادبننهوکننندلحنناظرام

برساند.خدمتوطنانهم

للینهضتازخویشهایدرس،عراقیخلیلیکهشودمیشروعآنجاازمشکل بیاناینگونهرانفتشدنم
یبنهاتکابادریافتمزیراآموخت،منبهبزرگیدرسواقعهکند:«اینمی فقنردچنارکنهگرسننهمردم

ترتیبساخت».بدینراکشورودادشکلپیشرفتوتوسعهبرایپایدارجریانیتواننمیستند،هفرهنگی
لدقشکستدرآنکهجایبهما،صنعتگر-فاوست داریسننرمایهکشورهایآشکاریدسیسهوتوطئه،مص

بننهایرانننیصنعتگرازرسالهحمایتکهبیند.اینجاستمیگرسنه»رامردمیتودهفرهنگی«فقرببیند،را
بداننند،ایننرانماننندگیعقباصلیعاملگرسنه»راهایتودهفرهنگی«فقراباذریخورد:اگربرمیتناقض
لدقپوپولیستیهایسیاستاستناچار لمننابزننند؛خننودیریشننهبهتیشهوکندنفیرامص همچننوناگننرا

لدق تواننندنمیدیگننربداننند،ایننرانروزیتیننرهعامننلراپیشننرفتهداریسننرمایهکشورهایمداخلتمص
یاآگاهصنعتگربهگرسنه»رافرهنگبیهای«تودههدایتیوظیفهتواندنمیوبایستدفاوستدوشادوش

راسننخناناینننعراقیخلیلیروزگاربدشود.ازنمیختمجاهمینبهبسپارد.ماجراکذاییکارآفرینهمان
شنند.برگننزار۱39۱سننالآذرمنناهدرکننهآوردزبانکشور»برینمونهصنعتگر«بزرگداشتمراسمدر

اتنناقوقننت(رئیننسنهاوننندیاننژاد)دکتراحمدیدولتبازرگانیومعادنصنایع،(وزیرغضنفریمهدی
لولردیفاجتماعی)درتأمینصندوقوقت(رئیسمرتضویسعیدبازرگانی)و بودننند.صنننعتگرنشستها

هننراز«بیننشکننهآوردعمننلبهنژاداحمدیدولتازییویژهتقدیرسخنانشیادامهدرکشورینمونه
اجتمنناعیتننأمینفعلننیمطلننوب«شننرای طکهگفتاست»وکردهکمکسازیخصوصیبهدیگریدولت
لکل«همکنناریکننهکننردامیدواریاظهاراست».اومرتضویآقایروزیشبانههایتلشمرهون هایتشنن
کننند».تنهنناکمننکاجتمنناعیتأمینرشدبهروروندتداومبهمرتضوی،دکترمدیریتیتدابیرباکارگری
«شننرای طرشنند»وبننهرو«روننندمنندیریتی»،«تنندابیرمعنایبدانندهمگانتابودکافیسالیکگذشت
تننوانمیمننایفرهیختهگرصنعتیکارنامهبود.درمعناییبیمعنایشاجتماعی»چیست؟تأمینمطلوب
کننرد.حقیقننتیروحانی)مشاهدهتابگیرالسلطنهقوام(ازراوقتهایدولتمجیزگوییازبلندبالییلیست
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دهنند.ازمیتوضننیحرابوتننانعظیننمصنننعتبهسازیچراغکوچککارگاهشدنتبدیلرازسادگیبهکه
ااعراقننیخلیلننیخننارجی،یسرمایهومالییسرمایهبهتولیدوابستگیبهتوجهبادیگرطر ف یننکصننرف

بننرنیننزراایران-کانادابازرگانیاتاقداریخزانهوایران-بلژیکمشترکاتاقریاستنیست.اوصنعتگر
لورتننوانمیاسننت،ایرانننیهایسننرمایهفننراراصلیمقصدکاناداکهآنبهتوجهدارد.باعهده کننردتصنن
«پنندریتجننربهوجودباکهاستاینیابد.سوالمیسامانترتیبیچهبهصنعتگروآنتروپرونرهایرابطه
دارانسننرمایهکهدهندمیترجیحهمهنوزاباذریدکترآیادیگر،مشابهتجارببسیاریایران»وصنعت
گر»بنامند؟«صنعتراوطنی

فقنن طببندم.بلکننهکارگرانیفزایندهبیکاریوداخلیصنایعورشکستگیبرچشمکهنیستاینمنقصد
راکنارگریطبقهتنراژدیونشنومتنناقضدچنارتادهمقرارصحیحاشجایدررافاکتاینکوشممی

ااطبقهاینرنجنگیرم.زیرانادیده راآناسننتموظننفرادیکننالیاندیشننهوشننودمیپنهاندیدهازاکثر
رسانندمیهمگانبصروسمعبهراخودهاینامهغمراحتیبهدارانسرمایهپرولتاریاکند.برخل فآشکار

پرولتارینناخل فبنرآنننانندارننند.همچنیننننیازیدانشگاهاساتیدوروشنفکرانکمکبهکاراینبرایو
دربننورژوازیکننهنهننند.چنرامرحنمخننودزخنمبروکنندجلبرادیگرانهمدلیسرعتبهتوانندمی

شنناهرخنننامبننه«صنننعتگران»وطنننیازیکننیکننههنگامیمثالندارد.برایحریفدوستینوعیعرصه
اعلمرااشهمنندردیمراتبسرعتبهعراقیخلیلیمهندسرساند،انتشاربهراخودینامهغمظهیری

کنهداددسنتوراسننت،کشننورغنذاییصننایعپنندرکننهظهینریآقننایازدلجننوییبنرایکرد.ایشنان
ااوآمریکاکشاورزییتوسعههای«استراتژی زیبا»صحافیباومجلدچهار«دروشودترجمهترکیه»فور

پاسننخکننرد؟دارجننریحهایننران»راسس«سلطانقلبچیزچهوبودچهنامهغمبرسد.موضوعچاپبه
لمااعمالغذاییصنایعبرراافزودهارزشمالیاتقانونداشتقصداست:دولتساده سسسلطانکند.ا
کنننداجننراراهاییسیاستنداردحقدولتداشتاعتقادورفتآشکار»نمی«زورگوییاینبارزیرایران
کهدادمینشاناشنامهغمدرظهیریشود.میمردمگرسنگینهایتدروخوراکیموادگرانیباعثکه

راکشنناورزیمحصننولتازدرصد30اتل فجلویتکنولوژیک،هایپیشرفتازاستفادهباغذاییصنایع
مدرجوییصرفهاینکهآوردمیاستدللگیرند.اومی تحک اتپرداخ تمالی ایتدرواس دنه تهدی
خواهنداجازهوزنندمیراجوییصرفهقیدبپردازند،همرادرصد30آنمالیاتشوندمجبوراگرکردمی
راشننریفیبننورژوایهردلایران،سسسلطانینامهغمندارمشود.شکتلفکشاورزیمحصولتداد

ازدرصنند30رفتنننهنندروتهدیداینشدنعملیصورتدرکهاستاینمسألهکرد.فق طخواهدریش
دبختانهشد؟خواهدچهمردمیگرسنههایشکمبراینگرانیتکلیفکشاورزی،محصولت نب ههمی ک

هنگننامیمثالکشد.برایمیتهناگهانبورژواهادوستینوعبرسد،کشزحمتوکارکنهایتودهبهنوبت
نیشننکرصننعتوکشنتهننایمجتمعکارگرانشد،هاقیمتسقوطباعثقندوشکریرویهبیوارداتکه

لمننااعتراضبهدستوکردندحسراخودبیکاریوتولیدیواحدهایتعطیلیخطر صنننایعپنندرزدند.ا
بکارینند».زمینیسننیبنیشننکرجایبهداشت:«برویدچنتهدرهانگرانیاینبرایییقاطعانهپاسخغذایی
لصلیداستانخودآن،آردازنانتولیدبراینژاداحمدیطرحوزمینیسیبوارداتماجرای کننهاستمف

گنجد.نمیمقالهاینیحوصلهدر
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اا کارگری جنبش علیه استثمارگر طبقات سرمایه: گورباچفیسم های بازی چپ موجود واقع

«اسننتخوانازدرسنتیدرکبنهتننوانیمانسان»مییخاصرهلگناستخوان«ساختارشناختنازپساکنون
پدیداراخیرسیاسیهایجنبشدرچگونهسرمایههایبازیچپکهببینیموبوزینه»برسیمیخاصرهلگن

سردادنشننان،باشهریبورژوازیکهگذاشتانگشتسبزجنبششعارهایبرتوانمیکاراینشد.برای
لزه،گذاشت:«نهمینمایشبهجدابافتهییتافتههمچونراخود کننی«هرایران»یافدای/جانملبناننهغ
در/ساندیسنژاداحمدی«عشقنژاده»یااحمدی/باجوادهوجک راشننعارهاایناستسواد».کافیبیخو
ارتننشکننهآورینندخنناطربهوکنیدمقایسهفرانسهبورژواییبرادری»انقلبوبرابری«آزادی،شعاربا

اصننالتازدرسننتیتصویرمقایسهاینبکشد.بالشکراروپاسراسربهشدناچارآنگسترشبرایناپلئون
دکننترآقننایجملننهمنجنبننشنخبگننانکهاستلزمنکتهاینآورد.ذکرخواهیددستبهسبزجنبش
نداشننتنداعتمادینیزخویشبورژوایخردهوبورژواهایتودهبهبلکهکارگرهایتودهبهفق طنه،شریعتی

لمامیغیرعقلنیرامردمیکنشهرگونهو اینننیپشننتوانههرگننزهنناتودهناآگنناهیگفننتباینندخوانند.ا
لیاتازیکیفق طکهمضحکگفتماننبود.اینهابازیمسخره بننهپشننتشاسننت،مراتبیسلسننلهنظننامتجل

لکرانیوروشنفکران لیاتدادنقراردستاویزباکهبودگرممتف کارناوالوخندهراجنبشذات،باختیننظر
بنرراخنویشبوطیقنایبننایکنهنشند.اواشنتباهیچنینندچنارهرگنزباختینخوددانستند.البتهمی

روشنننیداستانی»بنگرید)بهادبیاتدرها«کرونوتوپیمقالهبهمثال(برایبودنهادهتاریخیماتریالیسم
بودنفراتاریخیمورددرنبایدواستبخشرهاییخصلتواجدفئودالیجهاندرفق طکارناوالکهدیدمی

لماگوییگزافهاعتراضییخنده هننایگونیبننهفرودسننتاننیازتمسخربارابخشیرهاییکهجنبشیکرد.ا
هنولیبرالدولتنفعبهرارأیشنهایتدرکههمبایدگیرد،مییکیزمینیسیب ندوقب زدص اوبری م
شویم.زدهشگفتسادهحقیقتاینازنباید

هدیندورفنتآنفکرهایاتاقسراغبهسبزجنبششناختبرایتوانمی انشک هنخبگ دگاهیچ دی
یاد88سالدرولهدویچهباعبدیعباسآقاییمصاحبهازتوانمیمثالداشتند.برایهاتودهبهنسبت

کننهدهننندهرأیافننرادلحنناظنژاد]بننه[احمدیشدهانتخابکهکسیرأیفرمودند:«کیفیتکرد.ایشان
لحنناظبهمادهندگاناست.رأیمتفاوتمقابلطر فرأیبااست،ترپایینشاناقتصادی-اجتماعیکیفیت
نگنناهعننددبننهفقنن طوکنندلحاظجدیطوربهبایدراتفاوتهستند.اینبالتراجتماعیسطحوکیفیت

للکهبورژوایکدانمنمینکنند».من لیتجمله(مناشهستیک برابریبهاضافی)منوطارزشبراشمالک
آقایشود؟کیفیهایتفاوتمبنایبرویژهسیاسیامتیازاتخواهانتواندمیچگونههاست،انسانانتزاعی
لباس [خیابننانی]مننواجههوخشونتداردراکیفیتاینکهطرفیاصلیگوید:«بحثمیادامهدرعبدیع

آینند.برمیاوازکهاستکارهاگونهاست.اینغیرهوافزودهارزشکشور،یادارهکارآمدی،نیست.بلکه
دنیکناراینآیاکهاینبود...اماخواهدبخشنتیجهزودیاکرد.دیرصبرکمیبایدبنابراین تش ینااس
ازپیننشنننهوبدهنندمعنننیتواندمیخرداد22ازبعدآزادانتخاباتاست.اتفاقاشدنیمننظربهخیر؟

راافننزودهارزشاسننتخراجوشناسنندمیخوبراجنبشطبقاتیسرشتتنهانهعبدیعباسآن».آقای
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پیشننگوییهننمبعنندسننال4انتخاباتبرایراآنسرنوشتبینانهروشنبلکهداند،میآنسلحترینقوی
لتهنماینجنادرداننمباشند.میابلهنانهبسیارسانچوپانزابینیواقعهمچوناش،بینیروشنکند.گیریممی م
لثراینکهبهشوممی اندازم.میچپشبالگردنبرراآنراستجناحتقصیروگیرممینادیدهراجنبشتک
لما لثرکهکسیا لثرکهاستآننیستم.راستمنسازدمیزایلراجنبشتک درپیشتننرخیلننیجنبننشتک
لخصمراتبسلسلهمبنایبرمناسباتشد.وقتیقربانیآنمراتبیسلسلهنظامپای اززدندمشننوند،مش
لثر لهمبدینحزبیساختارهایفقدانماند.اگرچهمیزشتشوخییکبهبیشترتک کننهزننندمیدامنننتننو

لمانداشت،وجودمراتبیسلسله لدعاییچنینبراییکیمنا یننادبننهاستکرد.کافینخواهمخردهمترها
خویش،هایبرنامهوعملکردنقدجایبهچگونهآن،خاموشیروزهایدرجنبشچپنخبگانکهبیاوریم
لهماخلقیبیبهرامردم داشننتندانتظنناربورژوازیازکهدلیلاینبهفق طهمکردند.آنمیسرزنشومت
بالنخبگانازتندوسخناننقلبهنمونهذکربرایشود.منظاهراقتصادیانساننقشازغیرنقشیدر

کنم:میاکتفاجنبشچپ

دراىاسننتعارهکند؛مىخفهخوشبختىرؤیاىباراخودشداردکههستیمروبروشهرىبا”
اانیست،کار درراهنناخیابانمردانننشوزنننانکهزدهطاعونکند.شهرىمىخفهداردواقع

تناقضنناتازایمجموعهواسطهیبهوکردهاشغالوقفهبیمدیامسکنغذا،کار،جستجوی
اسننیرکننهدولتی»اننندبیابانگرد«طوایفنیچهتعبیربهکنند.آنانمیزندگیهاپارادوکسو

وهنناکلسودفترهنناازروزهزشننتى.هننروآلننودگىاند:تولینندشدهروزمرهعاداتیونظم
«بیگننانگی»ازوگردننندمیبننازخویشتنهاییگشادوتنگهایاتاقبههامغازهوهاشرکت
کنننند.میبازتولینندبینندمیروزهرکهجمعیتیانبوهیمیانهدرراخویشمحی طودیگران
وکرنننشتمرین(فرصت)،شانشخصیهایزندگیبهبودانتظاردرحقیقتدرکهبیگانگانی

آلننودگیوترافیننکازاسننتتنفربرانگیزیمغاکخیابان،هاآنکنند.برایمیخدمتگزاری
هایپیچیدگیازدیگربسیاریوهاماشینوهالباسومدهاوقفهبیهایفخرفروشیپایان،بی

رردشانمی«پول»فرواسطورهدرروزههرودهدمیشانعذابکهذهنیومادی راهننىاماب
همننهجنننگشود؛مىگیرهمهطاعونکهاستجامعهایننیستند.درمتصورآنپایانبراى
تنفننسوزننندگىمعننناىخننویشجوهردرکهآنچه«هوا»یعنىکههمه.مردمانىعلیهبر

.“9کنندمىتبدیلمرگوکشتاربراىاىوسیلهبهرادارد

اسننت،نننانیننیلقمهدنبالدردربهکهراکسیتواندمیفرهیختهوروشنفکرچپیکچگونهدانمنمیمن
لربگرایشنناتینتیجهتهرانهوایآلودگیدانممیدارد.فق طپمدجنونکهبنشاندکسیکنار شننیوهمخنن
هبخواهیماینکهندارد.مگرمردماخلقبهربطیواستداریسرمایهتولید رب انییبهنانهه هراآن ب
لهدعدمخاطر بنناعزیزمننانچننپتفنناوتصننورتایننندرپرسیدکنیم.بایدمحاکمهجانفشانیعدموتع

عملکننردنقدجایبهاستالینرفت،دستازغربیاروپایدرانقلباندازچشموقتیچیست؟دراستالین

سی:.بی.بیدربزرگیانامینیادداشتازنقلبه ۹

http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/01/140118_l44_nazeran_tehran_pollution_plague_camus.shtml
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اسننت؟».وقننتیکردهفاسدرااروپامردمانقلبیاخلقچیزی«چهکهکشیدپیشراسوالاینکمینترن،
بننرراخننودنننواقصواشننتباهاتتمننامیباروکنندمیرفتاراینطورسبزطبقاتمردمباجنبشنخبگان
رونپرولتاریایتکلیفدیگراندازند،میآناناخلقیزوالگردن شبی مجنب یاسنت.تجنربهروشننه
وهااسننتالیننکنننند،رفتننارچننپایدئالیسننتیانتظنناراتمطابقهاتودههرگاهکردهثابتگذشتههایسال

لتهامیبهحقیرمانهیتلرهای للاخلقی«زوالازکمترا للت»رضایتیکک دهند:نمیم

جدیتکهشدشود.همینگراناستقرارها،نانیهمهنان،کهافتادهازبانسربردیروز”
طویننلهایصننفشنندنردیفبهانجامیدوزدبالدیگرباربرکتاینسربرملتتاریخی
انبننارنننانتوانندمیتاکهبودندافتادهصرافتاینبهملتگوییشهر.توهاینانواییجلوی
هجوماینرسدمینظرمدهند...بهنجاتبعدروزهایقحطیازراخودطریقاینازوکنند
درکهایکند.جامعهمیحکایتاشکلیتدرجامعه«اخلقی»یکفروپاشیچونچیزیاز
بگیردبازیبهراآنباشند،خواهندمیچههراوامراینحالاوامرش،باتواندمیدولتآن
ینیمهدیگننرش،یماجراست.نیمهازنیمیفق طتازهبچرخاند.ایناشانگشتوسررویو

ایندردرکیقابلچیزاست.هیچهمدیگردوشوسررویمردمسوارشدنبارترش،فاجعه
ددفق طهستچهندارد.هربربری»وجودنانسربر«بربریت اسننت...مگننربربریتاینخو

هنبودروزهاهمیندرپیشسالسه تیک دهبهراس ردم»ش د؟«م هبودی ودایک آنس
روزمرگننیازسننرکننهنبننودروزهنناهمینننمگننرکنید؟آزادخوددستبهراخودداشتید

بننرای«جننامعه»راخواسننتیدمیوبودیدآوردهبیرونتانخصوصیهایزندگییتحقیرشده
حننالاسننت،پمردهسیاستکهحالبسازید؟نوچیزیخواستیدمیکهکنید؟ممکنهمگان

چنیننننکنینند.لاقننلنفننیمهابننابیچنینننراخودلاقلنیست،کاردر«مردم»یدیگرکه
.“۱0کنید«اخلقی»زندگینشوید.لاقلخمدولتبرابردرمشتاقانه

لیانکهمادامی لثر،مدع للبهبهیوتوپیاییهایآرمانازنکردنپیرویخاطربهرامردمتک بهننترکشند،میص
لباسآقاینگیریم.راستشجدیراجنبشراستوچپهممااست لیتاینکمدستعبدیع داردرامز
بردگنیدرآزادیآزادی،ازمنظنورشدانندمیخنوبیبنهوخنوردنمیراخنودهایدروغگولخودکه

لمادیگرانازکشیدن لتیگویاوکنندمیباورراخوددروغتمامدلیسادهباچپ،آقایانمتأسفانهاست.ا ح
الهمنانازتواندمیعبدیکهنیستدلیلبیچیست؟منظورشاندانندنمیهمخودشان ا88س هب تکی

دتوصیهمردمبهاشسانچوپانزاییبینیواقع هکن البیک شخی وندجنب هوش فب ریرأیهایص گی
لمابرگردند؛ لیتماهایشوالیها سرمایههایبازیچپتابند.اینکهبرنمیراخیابانیسیاستبرنانصفاولو

«خشننممشننمولگوینناکننهاستدیگرییمسألهآورد،سردرمیگیریرأییفشردهصفو فازنهایتدر
نکبننت،وفلکننتفرطازکهگیردمیهد فراهاییتودهفق طخشمشود.ایننمیآقایانمندانه»یشرافت

لجهتحقیرشان دهدچارمراتبسلسلهبیماریبهاینچنینکهباشد.نخبگانیمشروعومو تراند،ش تبه اس

بخوانید:آدرسایندرتوانیدمیراآنبررفقاازیکینقدوسلمتحسامنامه»ی«اخلقکاملمتن ۱۰

http://www.hafteh.de/?p=30010
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لثرمورددر ریاکنناریاز«اخلقننی»تننربسیارسکوتشکبدوننکنند.زیرادرازیزبانهمدمکراسیوتک
است.

آنتوانیممیکهاستزندگیازشکلیزوالازپسفق طوآیدمیدرپروازبهشبتاریکیدرمینرواجغد
هشدآشکارهنگامیفق طسبزجنبشمعنایدلیلهمینبشناسیم.بهدرستیبهرا واجک انام اشخروش

استایننیست.ننگننگجنبشخطاهایبهگفت.اعترا فآریروحانینولیبرالدولتبهوفرونشست
عنننوانبننهرا۱393یبننودجهدرمحننروممننناطقاعتبنناراتکنناهشوکننارگرانیفزایننندهاستثمارکه

لیات یسننرمایهازصنننعتییسننرمایهرهاییکهاستاینبزنیم.ننگجادمکراسیوآزادیکسبضرور
راکننارگرانرسننتگاریکننهبدانیمبدیلیتنهاراآنوکنیمقالبمردمبهحقیقیرهاییعنوانبهرامالی

نگننوییمهیچصنعتیمدیرانیسلطهیدربارهتاکاملماستالینهمچونکهاستاینکند.ننگمیتضمین
لماکنیم،لپوشانیرااستثمارحقیقتو باشیم.استالینمنتقدحالعیندرا

بودننندتوانسننتهدولننت،درشننانساله۱6تاریخیفرصننتدلیننلبهطلباصلحنخبگانکهاستدرست
للدیسرمایهبهراخودپولییسرمایه جملننه(منمملکننتصنایعازبزرگیبخشکنترلوکنندتبدیلمو

متکننینژاداحمدیباند88بزنگاهدرکهاستدرستبگیرند؛دستدرشستا)راچونهاییغول-شرکت
اینننکننهاستدرستداشتند؛گونهقارچرشدیگذشتهسالچنددرکهبودهاییبانکمالییسرمایهبه
واقتصننادیدسننایسازیننیزنجیرهوافتادندهمجانبهسودنرخترینپایینسربرسال4طیبخشدو

لماکردند؛اجراهمعلیهراسیاسی یازدهمدولتهایکنیم.برنامهگوییگزافهآنانتضادمورددرنبایدماا
اندرروحانیکهزنند.هنگامیمیهاییوگزا فل فچنینبهتلخییطعنه فرجری هس تانب اعلمخوزس
چیزیسخنانشمعنایپروراند،میسردرجنوبآزادمناطقصنعتییتوسعهبرایبزرگیهاینقشهکرد
یسننرمایهخلففرزندمالییسرمایهکهاستایننبود.راستسرمایهمختلفهایشکلآشتیازکمتر

دولننتسننبکبننهتجنناریآزادمناطقیکند:توسعهمیتروخشکخوبیبهراپیرشپدرواستصنعتی
کننرد.خواهنندفراهنمجهننانیمالییسرمایهبرایراسودآورگذاریسرمایههایفرصتاصلدریازدهم،
رومنینزکنارقانونحمایتنیمچهازآزادمناطقدرکهایرانیکارنیروی هاسنت،مح دهنانسنادگیب
لیتیچندهایشرکت نایعانتقالباتوانندمیآنانواندازدمیآبرامل ودص هخ ورمانب ایهزینهکش ه
افزایننشراایننرانپرولتاریننایبننرواردهفشارفق طنهکاربیاورند.اینپایینچشمگیریمیزانبهراتولید
کننند.ازمیتضننمینراالمللیبینراستهژمونیوشودمیجهانیپرولتاریایتضعیفموجببلکهدهد،می

ودادخواهنندافزایننشراطننرحاقتصننادیتننوجیهدوبننیبازارهننایبهمذکورمناطقنزدیکیدیگرطر ف
ازجهننانی،خودروسننازیصنننایعنمایننندگانکننهنیستدلیلکرد.بیخواهدتسهیلراسرمایهدورپیمایی

نقنندبنناکننهبننودآنپننیدراباذرییرسالهاند.اگرکشیدهصفیازدهمدولتکریدورهایدراکنونهم
جهنانی،منالییسنرمایهلطنفبنهکهآنیمشاهداکنونکند،حمایتصنعتییتوسعهازمالییسرمایه
بنندیل،اینازکارگریطبقهسهممعمولطبقاست.البتهشدهدمیدهکشورمانصنعترگدرتازهخونی
لمامیجاریزمینبرکهاستخونی برابننردربیهودهخواهمنمیمنوماجراستازبخشیفق طاینشود.ا
مسننتقرجدیدصنایعدلدرکهاستنوینیکارگریطبقهسکه،دیگربزنم.رویپاودستویرانگرسیل
ااشد.ماخواهد بینننیپیشرامبارزاتشننانشکلتوانیمنمیودانیمنمیهاتودهاینیدربارهچیزهیچمطلق
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لسن طاستثمارشنانخناطربهکهدانیممیدهیم.فق طسرسخندادداریسرمایهدرشانادغامازیاکنیم تو
لیتی،چندهایشرکت اااعتراضاتشانمل پیشرفتخودخودیبهداشت.اینخواهدانترناسیونالخصلتیقهر
اسننتبعینندوبننودخواهدگزا فبسیاربهایششود.هرچندمیمحسوبایرانکارگریطبقهبرایبزرگی
لصرانوچینانزمینه ننهتاریننخداننممیمننکنهجناییبگیرند.تننابالراسرشانآیندهدربتوانندآنمق
وتحقیننرسنناعت«نیننمفق طانتقامایناگرولوجوید،میراانتقامشکند.تاریخمیفراموشنهوبخشدمی

گری»باشد.لابالیعمریکازایدرامانبییشکنجه

لجهباکهکنماعترا فاستلزمآیادانمنمی اینسبز،جنبشدرسرمایههایبازیچپبهدرغلتیدنمبهتو
بودند؟یافتهخود»گسترشاز«نقدیکحقیقتدرمقالهدو
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