پس زدن با دست ،با پا پیش کشیدن

در نقد رسالهی یوسف اباذری با نام »بنیادگرایی بازار«

نویسنده :نوید قیداری

شهریور ۱۳۹۳

توضیح :مقالهی زیر ادامهی بحثوجدلی است که چندی پیش در سایت »تز ییییازدهم«
بر سر جایگاه سرمایهی صنعتی آغاز شد .آقای علی عبییاسبیگی در مقییالهیی بییا عنییوان
»تکرار اسطورهای انباشت اولیه در ایران« ادعا کرده بود مشکل اصلی کشور ما آن اسییت
که دولتیها با دامن زدن به فرار سرمایه مجالی به رشد صنعت نمیدهند .من در نقد آن
مقاله نشان داده بودم که اولل افسانهی عدم توسعهی صنعتی ،داستان موهومی است کییه
با واقعیات محرز و مسللم ایران جور در نمیآید؛ ثانیلا این افسانه علیرغم نقیید جنبههییای
انگلی سرمایه ،در نهایت از در آشتی با هستهی سییخت اسییتثمار و نظییام سلسییلهمراتبی
درمیآید .نویسندهی مزبور به جای پروراندن الگوی خویش ،در پاسخ صرفلا به این اکتفییا
کرد که مشتی نسبت ناروا را بر جنبش طبقهی کارگر روا بدارد .نظر به اهملیت موضیییوع
تصییمیم گرفتییم در نقیید دوم )مقییالهی حاضییر( بییه سییراغ متنییی دیگییر از نویسییندهیی
کارکشتهتر بروم که آن هم صییرفلا سییرمایهی مییالی را نفییی میکییرد و پشییت سییرمایهی
صنعتی را میگرفت .متأسفانه شورای نویسندگان سایت تییز یییازدهم ،پییس از یییک مییاه
بررسی تشخیص دادند حجم مقالهام بسیار زیاد است و باعث میشود بحث ادامه یابد .در
نهایت متن حاضر بنا به همین دلیییل مییورد قبییول قییرار نگرفییت؛ در حییالیکه انتظییار
میرفت وبسایت تز یازدهم به ملزومات بحث و جدلهای نظری وفادار باشند.
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ثروتهایکننونی)سنود

وارهپندارکهانواعگوناگون
بت 
همچنانکهدربخشقبلینقداشارهکردمنظرگاه 

وثیقشننانبنناتوسننعهیسننرمایهیصنننعتیمطننالعه
بهرهیربا،رانت،دلرنفتیو(...رادرپیوننند 
بانکی ،
قولهایمطنطنبننهسننینهبکوبنند،درنهننایتبننه
نقل 
نمیکند،هرچقدرهمکهسنگطبقهیکارگررابا 

میدهننندکننهمنظننور»تکننرار
سیاستهایضدکارگریتنخواهدداد.اکنونآقننایعبنناسبیگیتوضننیح 
اسطورهای«نادیدهگرفتننقشمسلل طسرمایهیصنعتینبودهاستوبرایآنکهمیزانتولجهخویشرابننه

بادیشانبرمیخیزد.البتهبایدقیدکردکنهاکنننون
آننشاندهد،بهحمایتازصنعتگرانوآسیابهای 
آسیابهایبادیدیگرنهتنهااژدهانیستند،بلکنهحلت یآسنیاببنادیهنم

برخل فعصردونکیشوت
دههی
افراشتهاند.طننیدو 

هاییاندکههمچوندروازههایجهلنمسربهآسمان
دکل 
نیستند.آنهادرواقع 

شرکتهایپیمانکارداخلیتحتحمایتدولننت،انقلبننیدر

دکلهاتولس ط
گذشتهتولیدانبوهونصباین 
صنعتبرقوصنعتمخابراتکشوربهراهانداخت.المااینفق طیکرویسکهاست.گزارشنناتیوجننود
خانوادههایفقیرند.زیراپیمانکنناران

میدهدتعدادزیادیازکارگراندکلکارازنوجوانان
دارد۱کهنشان 
میتواننددستمزدکمتریبهنوجوانانبپردازندودرعوضفشاربیشتریرابرآنانتحمیلکنننند.فشننار

دورهیرفسنجانیتاکنون،تقریباا800کارگردکلکاربراثرسننقوط
کارچنانزیاداستکهباعثشدهاز 
ازارتفاعیابرقگرفتگیدچارجراحاتجننلدیشننوندوبیننشاز۱20نفرشننانبمیرننند.کثننافتصنننعت
نمیشود.پیمانکاراناینبخننش،مطننابققننانونآهنینننحداکثرسننازیسننود،
دکلسازیبههمینجاختم 

میآورندتاهزینههایتولیدراکاهشدهند.درنتیجهاینغولهای
پیوستهکیفلیتمحصولنهاییراپایین 
بیشاخودمآهنیفق طبهموییبندند.برایمثالطوفانهایاخیننربننهراحننتی۱20دکننلراازجنناکننند.

خساراتواردهربطیبهعدممهارتواشتباهاتدکلکارانزحمتکشندارد»:اینکام ا
لطننبیعیاسننت
میپوسند«.درواقعکاهشعمرمفیدتولیداتموجبشدهبننازاردکننلبننهآسننانی
کهآسیابهایبادی 
اشباعنشودوتقاضابراینصبمحصولتجدیدهموارهوجودداشتهباشد.وانگهیهنگننامیکننهمجتمننع
 ۱برای نمونه بنگرید به گزارش »پیرامون وضعلیت شغلی دکلکاران«:

http://www.hafteh.de/?p=73505
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نظامی-صنعتیبرنامهیپخشامواجفوقالعادهمضرپننارازیتراکلینندزد،پیمانکنناراندکلسننازیکننیاز
نمیبیند.المابهجایش،همانطورکهانتظارداشننتم،
منتفعاناصلیطرحبودند.علباسبیگیاینواقعلیاترا 
انسانهایعقبمانننده
مجموعهییاز 

سرمایهیصنعتیراهمچونامریعقلنیوطبقهیکارگرراهمچون

عملیشدنارادهشانفاجعهبهبارخواهنندآورد.بنناایننن
کودنهاییکه 
میگیرد،همچون 
وطفیلیدرنظر 
اسطورهای«تلفکنم.2

اوصا فدیگرلزمنیستوقتمراپایکشفمنظوراصلی»تکرار
طبقهیکارگرآلمان«سخنگفته»کهدرسننال۱933بننه
یادداشت»آخرینواگن«از»سیواندیدرصد 
مییابنندکننهداغننننگآن،مسننئوللیت
هیتلررأیدادند«.بدینترتیبنویسندهباآسودگیخیالفاکتیرا 
میاندازد.منفق طبهاینواقعلیننتاشنناره
جنایتهایسوسیالیسمناسیونالیستیرابردوشطبقهیکارگر 

طبقهیکننارگر
میکنمکهدرآخرینانتخاباتآزادجمهوریوایماربهسال ،۱933احزابمنتسننببننه 

همرفتهنزدیکبهیکسلومکرسننیهای
روی 
آنکهشاهدتغییرچشمگیریدرتعدادآراءشانباشند ،
بدون 
رایشتاگرابهخوداختصاصدادند.حزبسوسیالدمکراتبیشاز۱8درصدوحزبکمونیستبیننش
از۱2درصدآراءراکسبکردند.باتوجهبهنتایجانتخابات2۱)۱930درصدبرایسوسیالدمکراتها
ننتیجهی

کمونیستها(واضحاستکهعروجناگهننانیحننزبناسننیونال-سوسیالیسننتن

و۱4درصدبرای
هفتههایمنتهیبهانتخابات5۱نفننر
طبقهیکارگرنبودهاست.اینراهمبگویمکهدر 
چرخشبهراست 
ازاعضایایندوحزبکشته،صدهانفرمجروحوصدهانفردیگرهمزندانیشدندوعم ا
لهیننچامکننانی
برایمقاومتدربرابرکودتایدمکراتیکوجودنداشت.کسب48درص دآراتولس  طح زبناس یونال-
خردهبننورژواومتولسنن طازاحننزابلیننبرالو
سوسیالیستدرواقعمحصولروگردانیطبقاتسننرمایهدار ،
محافظهکاربودونبایدآنرابهگردنپرولتاریا بیاندازیم.درانتخابات ۱930نیزوضعکمابیشبههمین

دستوپا

ترتیببود)سولینگ.(۱7۱-۱59البتهپیشواتوانستدرمیانمزدبگیراننیزپیروانیبرایخود
کند.الماراستشاینانبیشترشاگردانمغازههایکوچکوسایرمشاغلخدماتیخردبودندکهبهخنناطر
نمیتوانستندهمچننونپرولتاریننایصنننعتیتشننلکلیآزادننهرامیننانخننود
خصلتانفرادیکارشانهرگز 
واسننطهگی

(.نمیتواناشتباهقشربهخصوصیازطبقهرابههمینسادگیو 
بی

سازماندهند)هابزبام۱57
ناهمسازیهارابهدلقتمطالعهکرد.البتهاین

بهکللطبقهنسبتداد.بلکهدرعوضبایددلیلوجوداین
موضوعیجداگانهاستکهبعداابهآنبازخواهمگشت.فع ا
لمسألهایناستکهفاشیسننمازدلجنبشننی
تودهییبرنخواست،بلکهباابتکارعملحکومتهایپیشینومطابقاصولقوانیناساسیبرسرکارآمنند.

نمیکند.زیرااعدادبهخودیخننودمعننناییندارننندوفقنن طوقننتی
»سیواندیدرصد«هیچچیزراروشن 

مییابندکهتولس طامرکللیتعیینشدهباشد.اینکارپروفسورهایراستگراستکهبهکمننک
انضماملیت 

 ۲خوانندگان پیگیر میتوانند با نگاهی به سابقهی بحث در این مورد قضاوت کنند:
تکرار اسطورهای انباشت اولیه در ایران http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=207

لغزشهای زبانی حین نقد اقتصاد
آخرین واگن قطار تاریخ

سیاسی http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=215

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=222
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فاکتهایمنتزعثابتکنندتودهیکارگران»ناآگاه«بایدتحتقیمننوملیتقشننرهایآگنناهجننامعهبنناقی

میشود:
بمانند.برایمثالاینقطعهکهدرآنالدعا 
”امروزکارگراننیزبههماندردرباخواراندچارشدهاندوبهجایآنکهبننهفکننروظننایف
میاندیشند.هردوگ روهب هج ای
خویشدرقبالجامعهباشند،صرفاابهنفعشخصیخود 
ارزشهایوال،منافعمالدیپستوناچیزرابهبنیانوهد فزندگیخویش

دلسپردنبه
گرانمانق راردارن دک هب اخ وندلاز
کردهاند...الم ادرس متمقاب لص نعت 
تبدیل 
کوچکشانکارخانههایب زرگس اختهاند.این اناگ ربخواهن دن ابودنش وند،

کارگاههای
بانکهارایکجاتأمینکنند.آنهم
ناچارندحرصوولعناآگاهانهیکارگران،رباخوارانو 
درحالیکهصنعتبزرگ،کاشفنیازهایحقیقننیمننردمماسننتوبننهانسننانلیتخنندمت
میرساند“.

»برنامهیرسمیحزبهیتلر«)(۱932است.

نقلقولیغیرمستقیمازجزوهی
اینسخن 
میکشنند،
طبقهیکارگرکهعلباسبیگیآنراباآسودگیخیالبهرخدیگران 
یکیدیگراز»رسوایی«های 
است.نظریهیانتقادیبننافننراغ

سلطنتطلبان

شبکهیتلویزیونی
نمایشهایاخیرآقایمنصوراسانلودر 

طبقهیکارگر«رابهچننالشبکشنند.المننابننا
میکندتاانگارهی»خودرهاسازی 
بالاینفاکترادستاویزی 
کند.میتوانراهیکهاسانلورابهسلطنتطلبان

نظریهیانتقادیدرمان 
نمی

کمالتألسفاینهمدردیاز
رساندباهرنامینامید،جزسیاستطبقاتیویامبارزاتاقتصادی.راستشآقایاسننانلوبننهجننایآنکننه
صکارگرانراتدویننماید،بهکلراتباانداختنبارتمامیتقصیراتبرگننردندولننت،ازآشننتی
منافعخا ل
طبقاتیپرولتاریاوبورژوازیدمزد.برایمثالایشاندرسخنرانیماهمننیلننوسآنجلس،بننهتمجینندآن
زمینهیاشننتغال
سرمایهدارانصنعتیپرداختکههمازدولتمستقلاندوهننم 

دستهازتولیدکنندگانو
اینکهدولننتغیرعقلنننیراهاینننصنننعتگران
میآورند.علوهبراینآقایاسانلواز 
مردمایرانرافراهم 
مستقلراسدکردهاستاظهارتألسفنمودوازکارگرانخواستپشتیباناینقشرباشند.3شننکننندارم
اینکلماتطنینآشناییبرایآقایعلباسبیگیدارندواوبارهاآنراباصنندایخننودششنننیدهاسننت.
انقلبیتریناحساساتآدمیاست.وانگهننی،

شرمآورباشد،الماراستششرمجزو
شایداینموضوعبسیار 
چرخشآقایاسانلوبهراستهرگزباعثنشدکللطبقهازمسیرخننودمنحننر فشننود.اینننمسننألهنننه
رابطهیفردباطبقهاست:شایدفردبتواندموضعشراتغییردهد،الماطبقه
مسألهی 

مسألهییذهنی،بلکه

میکنننندنگنناهی
اتوبوسرانننان،اتحننادیهآزادکننارگریو...ایفننا 

نه.کافیاستبهنقشیکننهسننندیکای
صیکفرددرآبسرددماوننندهمچننونیننکبیمنناری
بیاندازید.درسمتمقابل،نیرنگوریاکاریخا ل
واگیرداربهسرعتبهبخشبزرگیازطبقاتمتولس طوسرمایهدارسرایتپیداکرد.طننوریکهبسننیاری
مسألهیفننرد

کنشهایخودانگیختهوحماسهآفرینمردمیاشتباهگرفتند.دراینجابازهمهمان
آنرابا 
وطبقهمطرحاست،المااینباربامختلصاتیمتفاوت.

 ۳سخنرانی آقای اسانلو را میتوانید از اینجا گوش کنید:

http://www.jebhemelli.info/?p=2229
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میپرسنند
میشننودو 
نظریهپردازانتقادیدرنهایتبرایائتل فباسرمایهصنعتیدستبهداماناشننباح 

سرمایهدارانصنعتیشمالحمایتنکرد؟پسما

بردهدارانجنوباز
مگرحلتیخودمارکسهمدربرابر 
میدهم
چراامروزدربرابرارتجاع،حمایتخویشراازبورژوازیمترلقیدریغداریم؟منیکیکهترجیح 
دورانهانسازم.اینکارکسانیاستکهازمارکسفقنن ط

اززندگیمارکسآموزههایجزمیبرایتمامی
نمیدانندچهلیچاریراچهوقتبارچننه
نیاموختهاندو 

فحشدادنرایادگرفتهاند.تازهآنراهمدرست

سرمایهدارانحمایتنکننرد.بلکننهکننام ا
ل

بردهداراناز
کسانیکنند.راستایناستکهاوهرگزدربرابر 
بردهداریجنوبآمریکننا
برعکسطیسلسلهمقالتیدرنشریهی»نیویورکدیلیتریبون«نشاندادکه 
بخشیجدانشدنیازتوسعهیصنعتیبریتانیاست.اوبراساسنیازصنعتنساجیبننهپنبهیارزانثننابت
کردکهصنعتگربافرهنگوانساندوستبریتانیاییمسننئولاصننلیتننولحشبننردهداراندرمننزارعپنبننه
پنبهیلیورپننول،بننر
شکلگیریحبننابمننالیدربازارهننای 
آمریکاست.علوهبرآننشاندادمسئوللیت 
گردنصنعتگرانشمالآمریکاست.درستدرزمانیکهصاحبانصنننایعانگلسننتانسننرگرمبرگننزاری
بیقیدوشرطپرولتاریای
واسطهیحمایت 

میکوشیدبه
میتینگهایجنگطلبانهعلیهلینکلنبودند،مارکس 

استراتژیهای

»جبههیمردمی«)بخشکوچکیازارتششمالکهبرپایهیسربازگیریتودهییو

اروپااز
میتوانچنینسیاست
میجنگید(صفطبقهیکارگرراازصفسرمایهدارانجداکند.بهسختی 
تهاجمی 
میخواسننتازسننرمایه
زیرکانهایراتحتعنوان»حمایتازسرمایهدارانصنعتی«گنجاند.اگرمننارکس 

میدانسننتندکننه
مینوشت.زیراهمه 
اتحادیهیشمال 

مقالهییجنگطلبانهعلیه
صنعتیحمایتکند،حتماا 
بحرانهایصنننعتتبنندیلخواهنند

پنبهیآمریکایی،بهیکیازبزرگترین
بردهداریوافزایشقیمت 
لغو 
شد.
درمیگذرم.ازهمننانالولنشهنمهیننچ
»آخرینواگن«درخورنقدیبیشازایننیستوبهناچارازآن 
بازیهایسرمایهبود.بههمینخاطربننرایتکمیننل
چپ 
شخصیییبانویسندهنداشتموهدفمنقد 

مشکل
میروم.هم انطورکنه
بحثیکهناتمامماندهاستبهسراغ»رس الهیبنی ادگراییب ازار«دکنترابناذری 
خاصرهیانسان،کلیدیبننرایحننللمعلمننایلگنننخاصننرهی

میگوید»فهمساختاراستخوانلگن
مارکس 
مستدلتریندفاعلیهی»صنعتگران«کمک

بوزینهاست«.رسالهنیزبههمینترتیببهعنوانغنیترینو
بازیهایگنگوناقصسرمایهروشنشود.پیشاپیشبایدقیدکنننمکننهنقنند
چپ 
میکندتامعنایسایر 

رسالهبهمعنایدستکمگرفتنخطراتدسیسهگراناقتصادی-سیاسینیست.مسألهایناسننتکننهمننا
نخواهیمتوانستازبحرانیکهامروزگریبانگیرمانشدهخلصییابیم،مگرآنکهباشناختواقعگرایننانهی
آن،راهدرسترادرپیشگیریم.درغیراینصورتنقدنظریبازارهایمالیهرچقدرهمکهمنندروز
باشد،نخواهدتوانستاوضاعراحلتیبهاندازهییکبندانگشتعوضکند.
امیدوارمتعلرضمباعثنشودکسیبپنداردازجمعکارگرانطردخواهدشد.زیرااینطبقهبارهاوبارهننا
درطولتاریخثابتکردهبسیارمهربانترازآناستکهبهاینسادگیکمربننهحننذ فانسننانیببننندد.
بخشنشهایکنارگراندرح قدشنمنان

طوریکهحلت یمنارکسهنمدرگرمناگرمکمنونپناریساز
خوردهشانبهتنگآمدهبود.


قسم
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الکسیسولودوفنیکو ف.درامدادگاهشورایی.۱955.تابلورنگروغن.

از نقد نظری تا التزام عملی
فاصلهییکوتاهپسازانتخاباتریاستجمهوریبهچاپرسید،مننراهمچننون

رسالهیدکتراباذریکهبا

بسیاریدیگرشگفتزدهکرد:چگونهچنینمتفلکرژرفیبننااینننهمننهدقلننتوتیزبینننی،علیرغننمهمهی
نقدهایکوبندهاشعلیهنولیبرالیسم،سرانجامبهحمایتازکاندیداییبرخاستکهدرپیادغامایننراندر
نمیتننواناینننموضننوعرابنناللفنناظیدربننارهیفرایننند
بازارهایجهانیبود؟پیشازهرچیزبگویمکننه 
دمکراتیزاسیونلپوشانیکرد.زیرادستکمدرخودرسالهبهروشنیتوضیحدادهشنندهاسننتکننهدرب
میچرخد.همچنینبرایپاسخبهاینپرسشنبایدبهروانشناسننی
برنامههاینولیبرالیبرپاشنهیاستبداد 

زایلکننردن
مبتذلرویآوردودستبهدامانانواعواقسامالتهاماتنابجاشد.زیراروانشناسیگراییبننا 
نمیتواندابعادتناقضرابهدرستیتشننخیص
بیاهملیت،هرگز 
اصالترسالهوتبدیلآنبهامریفرعیو 
چپگرایننانیاسننتکننهازسننرمایه
دهد.درحالیکههد فازنقدرساله،درواقعدرکاشتباهاتسننایر 
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میکنند.ازاینروبایدکللموضوعرابهعنوانیکتراژدیدرنظربگیریمتابتوانیمآگاهننانهبننا
حمایت 
آنرویاروشویم.
اباذریفرزندمشروعجامعهیمدنیایراناستوهمچونفرزندیمشروع،بارتماماشننکالتونننواقص
میکشد.اشکالتونواقصیکهجزدررابطهباعملکردهایدولتدرکنخواهننندشنندو
آنرابردوش 
صجامعهیایرانهستند،ولیدرحقیقتتناقضاتکشورهایسرمایهداریپیشرفتهرابننرمل
اگرچهمخت ل
علیرغننمبرگننزاری
یافتهاننندکننه 
میکنند.برایمثالمکانیسمهایدولتیدرایالتمتحدچنننانتکامننل 

نمیتواندبیرونازطبقاتحاکمبهقدرتبرسد:تصلر فکرسیهایسنامسننتلزم
انتخاباتآزاد،هیچکس 
تحص یلدردانش گاههایمعت بریهمچ ونیی لوه اروارداس ت،وای ننی زب هن وبتخ ودثروت ی
مدرکهای

مکانیسمهاستوبسیاریبا

میطلبد.درمقابلدولتایرانآشکارافاقداین
مولتیمیلیاردیرا 

میرسند.بهخاطرنبوددچنینننمکانیسننمهایی،
کرسیهاینمایندگیمجلسرسیدهاندو 

جعلیبهوزارتیا
واسطهییدرنهاد»نظارتاستصننوابی«پدینندار

هیچگونه
طبقهیحاکمبایدبدون 
تمرکزقدرتدردست 
منابهازایآنراینافت،المنادر
نمیتنوان 
صایراناستودرهیچکجایجهان 
شود.اگرچهایننهادمخت ل
میکننند؛درسننت
حقیقتشکلاصلیتمدنسرمایهداریپیشرفتهرابهزمختترینصورتممکنبننرمل 
بهوجننود
میدهد.اینوضعلیتشرای طخاصیدرجامعهیمنندنی 
همانطورکهعصاشکلاصلیپارانشان 

میآورد:افرادتحتتکلفلدولت،بدونآنکهبتوانندازآزادیهایبورژواییمتنلفعشننوند،سننرمایهرابننه

جامعهیمدنیبهجایآنکننهبازتننابیاز

میکنند.درنتیجهپلورالیسم
نحوموفقلیتآمیزیتولیدوانباشت 
گونهگونباشد،صرفاابیانگرهستیطبقاتحاکماست،گیریمباصداهاییهردممتفاوت.
گروههای 
هستی 
میگویدجامعهیمابهجایآنکهواقعااحرکتکننند،فقنن طدرخننوابازپهلننوی
همانطورکهاحمدشاملو 
میتواننندمنکننر
میزندوبالعکس.کسینهبهصداقتشاملوشکداردونننههرگننز 
چپبهراستغلت 
میکوشننم
جامعهیمدنی)یاهمانجامعهیبننورژوایی(ایننرانشننود.درادامننه 

نزدیکیهاوپیوندهایشبا

میکند.اباذریبننهعنننوان
توضیحدهمکهچرااینوضعلیت،بیانتالموتمامخودرادرفلسفهیکانتپیدا 
فلسننفیاش

جامعهیمدنی،همانطورکهحاملاینپلورالیسمخاصوویژهاست،بنیادهای

فرزندمشروع
میگویننندجننامعهوجننود
ترتیباندفرزنداننامشروعجامعهیمدنیکهآشکارا 

همکانتیاست.بههمین
ندارد».خواهازاینموضننوعآگنناهباشننندخننواهنباشننند«،اصننولاندیشننهیهننردوطننر فصننرفاابیننان
طبقهیحاکماست،گیریمدوبیانمتفاوت.
شرطهایزندگی 
پیش 

آزادیهایبورژواییدهد،سرمایهراتحتتکلفلدولتتولینند

دیدیمکهجامعهیمابدونآنکهمجالیبه
میکند.ازقضادرککانتازجامعهیمدنی،دقیقاامنطبقبرشرای طایراناست.یکیازمعدود
وانباشت 
مینویسنند»:مقصننودنهننایی
جاهاییکهاوازایناصطلحاستفادهکرده،قطعهی83نقنندسننلوماسننت.او 
انسانهاستکهدرآن،قدرتقانونیدریککلل،کهماآنکننلل
]طبیعت[...آنسامانیازرواب طمتقابل 

میکند«)کننانت
آزادیهایمتنازعجلوگیری 

)بورژوایی(مینامیم،ازسوءاستفادهی

رایکجامعهیمدنی
.(4۱0دراینعبارتسهالدعابیانشدهاست:الف-غایتنهاییطننبیعت،جننامعهیمنندنیاسننت.ب-
آزادیهایبورژواییبهخودیخودمتنازعنیستند.دلیلنننزاع،سوءاسننتفادهازآزادیهننایمنندنیاسننت.

میدانیننم
جیم-دولتیاهمانقدرتقانونیبایدجلویسوءاستفادهازآزادیرابگیرد.همچنننانکههمننه 
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سوءاستفادهازآزادیبرایکانتبدینمعناستکهکنشبهخاطراینیاآنمنفعتجزئیانجننامشننود.
میتوانبهاینترتیبخلصهکرد:غایتطبیعتایناسننتکننهدولننتبننابرچینندن
بنابرایننقلقولرا 
انسانهارابگیرد.اینگزارهخیلیخلصهومرتننبکننانتگراییرادرعننالمترین
منافعجزئی،جلوینزاع 
)منجملهنظامایران(،خواهنولیننبرالباشنند
میکند.هرنظامیکهدراینچارچوببگنجد 
وجهآننمایان 
بهوجننب
وجب 
است.جامعهیبورژواییایرانغننایدتطننبیعتاسننتو 

خواهضدنولیبرالی،درنهایتکانتی
تنازعهننایخننویشرا
درآمدهاند.اینجامعهبننهجننایآنکننه 

زمینهایآنبهاسارتقانونکالییسازی

میشننودکننه
طبقهیحنناکماسننت.بننهاینننترتیننبمشننلخص 
آشکارکند،صرفاابیانگرمواضعرنگارنگ 
انسانهایمتولهمیبدانیمکهاظهاراتخویشرالیزرورقفلسننفه
نمیتوانیمکانتگرایانوطنیراصرفاا 

نمیتواندجزبهشکل
اندیشهیبورژواهایآن 

پیچیدهاند.زیرادراینجاخوددواقعلیتکانتیاستوبنابراین

ایدئالیسمذهنیبروزکند.اکنونبایدنشاندهمچپوراستهریکبهچهمعننناایدئالیسننتهسننتند؟
میتوانیمتفاوتهارابهدرسننتیتشننخیصدهیننم.بننرایاینننکننار
شباهتهاستکه 

زیرافق طباشناخت
گروههننایسیاسنی
میشنوند،همچننونخطنوطمنرزی 
فلسفهیکانتظاهر 

دوراهیهاییراکهدر

ناچارم
خلصهواربنرنظناماوضننروریاسنت.خوانننندگان

جامعهیبورژواییترسیمکنم.بههمیندلیلمروری

اندیشهیبورژوایی«لوکنناچ

مقالهی»تنازعاحکامدر
راهیهارادر 
میتوانندشرحیدیگرازایندو 
پیگیر 

بیابند)لوکاچ.(3۱3-255
میگوید»:احکامترکیننبدیپیشننینیوجننود
کانتدرقدمنخستبرایدفاعازامکانپذیریشناختعینی ،
دارند،آنهاچگونهممکنشدهاند؟«.مث ا
ننهبعدیاسننت«،اینننگننزارهبنناانننتزاع
میگوییم»فضاس 
لوقتی 
نمیتوانیمهیچ
همهیادراکاتماستوبدونآن 
ادراکاتحلسیبهدستنیامدهاست.زیرافضامقلدمبر 
میانتهینیسننت».فضنناسننه
گزارهیما 
نکردهایمو 
همانگوییهم 
شیئیرامتصلورشویم.درعینحالاین 
بعدیاست«،مث ا
لبااینحکمکه»سفیدسفیداست«تفاوتدارد.پسبایدپرسیدشناختمکانچگننونه
میتواندمکانرابفهمدکننهخننودآنرا
میدهدعقلتنهابهایندلیل 
امکانپذیرشدهاست؟کانتپاسخ 

میکننند.بننهطننور
آفریدهاست.اوایناستدللرادرموردزمانومقولتیچونعللیتوکیفلیننتتکننرار 
راهحننل
برمیسننازد.المنناایننن 
دوازدهگانه،عینرادرادراک 

خلصهعقلبااطلقزمانومکانومقولت
اشکالتیدارد.برایمثالاگرپدیدارهامحصولفعالیتعقلباشند،تفاوتشانبنناتوهلمنناتدرچیسننت؟
میگوینندهننردومحصننولفلعننالیت
کانتبهخوبیازاینمشکلآگاهاست.اوبرایتمایزپدیدارازتولهم 
نمیتننوانمقننولتعقننلرابننرآن
)شیءفینفسه(داردکه 

عقلاند،بااینتفاوتکهپدیدارجزئیاضافی
میماند.اکنننوندوراهننیالول
شیءفینفسههموارهبیرونازمحدودهیعقلباقی 
کرد.بدینترتیب 

اطلق
میشود.نظربهغیرعقلنیبودنشیءفینفسننه،ینناباینندبپننذیریمکننههمهیشننناختهایعینننی
آشکار 
محدودهیعقلجننایدهیننم».اصننولگرایان«شننقالولرا

غیرعقلنیاند؛یابایدامرغیرعقلنیراازنودر

میکنننندوآنرابننرای
میگیرند.آنانصلحتعلننومتجربنیراتأیینند 
راهحلدرپیش 
سادهترین 
همچون 
مادهگرایی،علمراتابعامروحیانیکردهوآن
میبرند.المادرنهایتبانکوهش 
صنعتیسازیایرانبهکار 

میخواستیمبهایننتیجهبرسننیمدیگننرلزمنبننودسننعیکنیننماعتبننار
میخوانند.خباگر 
راغیرعقلنی 
شناختعینیرااثباتنماییم.خودکانتهملادریگرانبود.اومسئوللیتراهدلومرابرعهدهگرفت.
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میکوشدمعضلتشیءفینفسهراحلکند.درنقدالولدیدیمکهفعاللیتعقننلبایسننتیتولسنن ط
نقددلوم 
میتوانن دب رای نفلع الیتح د
یکسریقوانین 
میدهد 
شیئیخارجیتحدیدشود.اکنوننقددلومنشان 
کند.پیششرطچنینقوانینیایناستکهتولس طخننودعقننلوضننع

بیآنکهامریناعقلنیبروز
بگذارند ،
شوند.زیرافق طدراینصورتاستکهتبعلیتازقوانینمحدودکنندهعقلنیخواهدبود.ازاینجاستکه
پیششرط
میشود.یابهعبارتدیگرفردآزاد 
شرطهایشناختعینیتبدیل 
پیش 
ارادهیآزادبهیکیاز 

میکنننداخلقننام
هیچگونهتأثیربیرونیبرخننوداعمنال 
میشود.قوانینیکهفردآزادبدون 
وجودسوژه 
میکندومعضلناعقلنلیتشناختراحل
شیءفینفسهرابهاصولاخلقیمطلقمحلول 

دارد.کانتنقش
بازمیشود.ازآنجاکهاخلقمطلقفق طشکلیدیگراز
مینماید.المابلفاصلهدوراهیدیگریدربرابرش 

نمیتواندهیچمحتواییداشتهباشد.ازاینروتنهابهصورتف رمتعری فش ود:
شیءفینفسهاست،پس 

»عملمناخلقیاستبهاینشرطوفق طبهاینشرطکهبتوانمارادهکنمدسننتوریکننهازآنپیننروی
میکنمبهقانونیکللیتبدیلشود«)کورنر.(282اماازبدروزگارشلرمطلننقهننمکنشننیاسننتکننهبننه

فینفسهاستکهبایستیتاسننطحینکقننانون
نمیشود،بلکهخودکنشارزشی 
چشمداشتمنفعتانجام 

آنقدرتیزبینهستکهاینتناقضرادریابد.اکنوندوراهینقدالولدوبارهبه
کللیبرکشیدهشود.کانت 
میشود:یکراهایناستکههمانیخیروشررابپذیریموشننلرمطلننقراامننراخلقنی
شکلیدیگرزنده 
بدانیم».کارگزاران«طیپیشرفتجامعهیمدنیاینراهرابرگزیدند.برایمثالهاشننمیرفسنننجانینیننز
لزمهیتوس عهی
یکس ریآزادیهنایف ردیرا 
صنعتیسازیایرانبودوعلوهب رآن 

مجدانهدرپی
میدانست.المادرنهایتباورداشتکهاگرافرادیزیرچرخهننایتوسننعهلننهشننوند،ایننننننافی
صنعتی 
کلبیمسلکنبود.بههمینخاطرسننعیکننرددر
ارزشهایعصرسازندگینیست.البتهخودکانتهرگز 

صورتهایمختلف»کنشبرایکنش«راازهمجداکند.

نقدسلوم،
میکرد.نقددلومنیزبننااسننتفادهاز
نقدالولبهکمکمقولتیچونعللیتازامکانپذیریعلمتجربیدفاع 
میساخت.الماهمچنانکهدیدیمدستوراتاخلقی
ارادهیآزادنقصانهاینقدنخسترابرطر ف 
انگارهی 

هیچمحتوایایجابییینداشتند.اکنونتنهاکاریکهبرایتکمیلنظامباقیماندهایننناسننتکننهنشننان
میتواندازامرجزئی)یاهمانپدیدارها(بهامرکللی)یاهماناصولوقوانین(برسدیانننه؟
دهیمآیاعقل 
میشود،المابدونانجاماینننکننار،مشننکلت
اگراینکارممکنباشدمشکلمحتوایایجابیسرانجامحل 
میمانند.کانتتاپیشازنقدسننلوم،علللیننتوغایتمننندیرا
دستنخوردهوجاودانهباقی 

نقدالولودلوم
ضرورتهایعللیتندهدوآزادنباشد.اکنونبرای

نمیتواندبه
میدانست.زیراارادهیآزاد 
مانعهالجمع 

پیوندجهانپدیدارهاباجهاناراده،بایدمیانعلللیتوغایتمندیپیوندهاییبیابیم.یابننهعبننارتدیگننر
طبیعتماشینوارراچناندرنظربگیریمکهگوییغایتیدارد.ازآنجاکهایندومننانعهالجمعهسننتندو
میتواندبهشکلنفیجهانمکانیستیظاهرشود،پسبایدقائلبهتفکیکصننورتغننائلیتاز
غایتفق ط 
مکانیسنمهایعین دی

مادهیغائلیتشویمتابهتنناقضبرنخنوریم.ایننتفکینکدوصنورتدارد:ینک-

عینیییبرایخودنداشته
میتوانندهیچمکانیسم 
میتواندبدونهیچغایتیباشد،ودو-غایات 
غایتمند 
دوراهیهایقبلیهنوزبننه

میشوند.الما
باشند.ایندوشکلبهترتیبزیباییشناسیوغایتشناسینامیده 
قلوتخودباقیاند.البلتهنهبهصورتتضادیمیانزیباییشناسیوغایتشناسی،بلکهبننهشننکلبیگننانگی
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مکانیسمهایغایتمندازخودغایتکهدرهردوشکل»هنربرایهنر«و»تولیدبرایتولید«بهیکس ان

میشوند.اینکه
شود.دوراهیهایکانتیبهجایآنکهبهمقصدمشلخصیبرسند،سرانجامجاودانه 

می
تکرار 
نمیکند.انتخابهریکصرفاااعترافی
برمیگزینیمتفاوتیدراصلمسألهایجاد 
اینیاآنیاهردوراهرا 
نمیتواندمحتواییعقلنیداشتهباشد.بنندینترتیبکننللدروپیکننرنظننام
استبراینکهایدئالیسمذهنی 
میشود.
کانتیازهمباز 
میشودکهشیءزیبانمادچیزیاستکهاخلقاانیکوست،زیراامرزیبا
درزیباییشناسی،اینحکمصادر 
ازهرنفعوغرضیخالیاست.المازیباییکمابیشبهقضاوتذوقیبستهاستوممکناستفردییننک
میگذارد.بدینترتیب
شیءزیباراناخوشایندبیابد.کانتبرایحللاینمشکلمیانزیباییووالییتمایز 
درمیآیدتادرنهایتحلتنیبنرداوری
کهامرزیباباداوریماسازگاراست،الماامروالازدرناسازگاری 
عظمتاش

ذوقنیزبرترییابد-همچونطوفان.بنابراینهرپدیداریکهذوققآنرابپسنددیادربرابننر
تسلیمشود،نمادیازامراخلقیاست.چپوطننیآشننکارااینننراهراانتخنابکنردهاسننتوبننابراین
میتوانددرعیندفاعازصنعتیسازیوباوربهآزادیهایفردی،ازکنشدرستنیزدمبزند.اماداوری

میکندکننه
انتقادیاشبهناچارمحدودوجزئیاست.بهعبارتدیگرچپفق طبهاینخاطرازعلمدفاع 

غایتمندنیازدارد.الماازآنجاکهدیدگاهیبورژواییرااختیارکننرده،
بهاقتصاددولتیهمچونمکانیسمی 
غایتمند،غایتیداشتهباشد:سننرمایهداریباینندسننرمایهداریبنناقیبماننند.
نمیخواهدایندمودستگاه 

ننموخروشسننرمایههمچننون
میشود،چننپنیننزازخش 
همچنانکهذوقدرنهایتتسلیمآشفتگیطوفان 
)زندگینامهنویسکینز(وهمرابینسننون

کند.بیدلیلنبودکههمرابرتاسکیدلسکی

می
امریوالتبعلیت 
میخوانننند)کننالینیکوس.(402
نشریهیتایمز(اورااصالتاازیباییشناس 

وبلنت)دشمنانخونیکینزدر
پروژهیخویشرااساساابرمبنایتنظیممکننانوزمننان)معنننای
نمونهیدیگرشدیویدهارویاستکه 

میکوشدباپرورشقننوهی
میگویدهابرماسنیز 
دیگرواژهیاستتیک(بنانهادهاست.همانطورکهرساله 
حوزهیعمننومیومتعنناقبآنامکاننناتدمکراسنیراتقننویتکننند
ذوقآدمیانازطریقهنروادبیات ،
)اباذری.(۱87
میشودکهگوییغایتیدارد.المننااینننغننایتنننهپیکننر
گونهییتعلقل 
درغایتشناسیجهانپدیدارهابه 
میآید.بهعبارتدیگرجهانپدیدارهاغایتیاسننتبنندون
مییابدونهتولس طادراکحلسیبهتجربهدر 

مکانیسمهایعینیغایتمند.کانتاینانگارهراازدسننتنننامرئیآداماسننمیتگرفتننهاسننت.یعنننیاز

اینکهچگونهحرصوآزکورآدمی،بهجایآنکهدرخدمتمنننافعشخصننیاوقنراربگیننرد،
مشاهدهی 

میشود)کالینیکوس.(43ایدهیغائلیتچیننزیرا
باعثشکوفاییبالقوگیهاوافزایشثروتهایاجتماعی 
میکندچیزهابایدچگونهباشند.همچنانکننهحیننن
تنظیمگراستکهتعیین 
نمیکند.بلکهاصلی 
توصیف 
محرومسازیافراد

مینمایدکهدولتبایستیبا
بحثجامعهیمدنیدیدیم،ایدهیغائیتدرنهایتتعیین 
جزئیشان،حرصوآزآنانراافزایشدهد.بهاینننترتیننبآنننانثننروتاجتمنناعیراتولینندو
ازمنافع 
بازتولیدخواهندکرد.واپسینراهنظامکانتیهمانچیزیاستکهدرایرانباعنواننولیبرالیسمشننناخته
شود:سرمایهداریغایتیاستکهبایدبهآن برسیم.امااینغایتبهطور خودبخودیودربازارآزاد

می
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نولیبراله انی ز

میدان د،
شود.همانطورکهغایتشناسیوجودجهانپدیدارهارامرهونخ دا 

می
حاصل 
میشمارند.
پیشرفتهایصنعتیرانتیجهیبازارآزاد 

جامعهیبننورژواییازهننمتفکیننک

میتوانبهکمکدوراهیهایکانت،چهارگروهعمدهی
بهاینترتیب 
نولیبرالهافقنن طچهننارسنننخآرمننانی

چپگرایانو
اصولگرایان،کارگزارن ،
کرد.المانبایدازیادببریمکه 
میس ازند،
نمیشوندوفق  طی کمنظ ومهرا 
هستند.آنهمنهفق طبهاینمعناکهعیناادرواقعلیتتکرار 

لحظهی یازهس تیرنگارن گب ورژوازیاس ت.تنه اتف اوت
بلکهبیشتربهاینمعناکههریکنمایانگر 
میشوندوبهپذیرشنظمموج ودت ن
مرحلهیخاصیغیرعقلنی 

سنخهایفوقایناستکههریکدر

میمانندخواهناخواهبننه
جامعهیبورژواییباقی 

میدهند.درواقعهمهیدیدگاههاییکهدرچارچوبتنگ

میرسند.اینکهچپباشندیاراست،مخالفادغامدربازارهایمننالیجهننانییناموافننقآن،
یکمقصد 
جامعهیبورژوایی)مدنی(،هرچیزیدرنهایتعروسکدسننت

نمیکند.زیرادر
تغییریدرمسألهایجاد 
میخواهدمرئیباشدیانباشد.عالیترینگرایشنظامکانتی
کوتولههایدولتاست،حالایندستمرئی 

میشود،درعینحالسرشتنشانسهسنخدیگرآناست.خودکانتدرمننورد
کهدرنولیبرالیسمظاهر 
میدهد:
اینگرایشتوضیح 
”برایدستیابیبننهروشننننگریهیننچچیننزنیننازنیسننتمگننرآزادی.تننازهآنهننمبننه
کمزیانتریننوعآن،یعنی:آزادیکاربردعقلخویشدرامورهمگانیبهتمنناموکمننال...
المادربرخیامورکهبرایزندگانیجمعیسودمندهستند،سازوکاریویژهموردنیازاسننت
ارادهیخودروشننیانفعننالی
کهبراساسآنعدهییازاعضایجامعهبایستیبینشاندادن 
داشتهباشندتابهیاریتوافقیارادی،حکومتبتواندآنانرابهسننمتهنند فهایعمننومی
هدایتکند.درچنینمواردیدیگرجایعقلورزیدننیست،بلکهفردباینندفرمننانبننرد.
میکن د،درسنرخندمت
بنابرایناگریکفردنظامیکهازفرماندهانشفرمنانیدرینافت 
دربارهینتیجهبخشبودنآنبهجدلبپردازد،کاریاستآشکارازیانبار...تنهایکنفننر
دلخواهتاناسننت،المننافرمننانبردار
میتواندبگوید:عقلبورزید!هرچندانودرهربارهکه 

همزمانبرایحفظنظننمعمننومی
باشید!کسیکهخودروشننگرباشد،ازسایههانهراسدو 
سپاهیسازماندیدهوپرشماردرفرمانداشتهباشد...سپسآنگاهکهطننبیعتتخمکننیرا
میپننرورد،دلبسننتگیوکشننش
درپناهسپاهسازمانیافتهوپرشمارنظمعمومیبامهربننانی 
میشودومردمرفتهرفتهدرعمننلبننهآزادیتوانننایی
ذاتیآدمیبهاندیشهیآزادبارور 
مییابند“)بار.(27-20
بیشتری 
نمیتوانمنیروهاییگانویژهوگاردضدشورشرادرحالیتصلورکنمکهبامهربانیتمامبننر
راستشمن 
جوجهیآزادیازآنبهدرآید.المنناتفلکننریکننهپننروژهیروشنننگریرادر

رویتخمعقلنشستهاندتا
میگیرد،ناچاراستبهچنینننیوتوپینناییبنناورداشننتهباشنند.در
درونحصارتنگجامعهیبورژواییپی 
سطورپاییننشانخواهمدادکهچگونهیوتوپیایکانت،درعصرمننابننهشننکلمجتمننعنظننامی-صنننعتی
درمیآید.امانتیجهییکهاکنونبدانرسیدهایمتصویردرستیازتناقضدکتراباذریاست.اینننتصننویر
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نویسندهیرسالهدردورانانتخاباتبهحمایتازاضنندادنظننریخننویش

میدهدکهچرا
نهتنهاتوضیح 
جهتگیریسیاسیاباذریصرفاایکپیشامدتصادفینبود.بنا
میسازدکه 
برخاست،بلکههمچنینآشکار 
میتواندبننهسننادگیعمننوملیتیابنندودرمیننانسننایر
بهشرایطیکهآنراضروریساختند،اینپدیده 
چپگرایانجامعهیبورژواییبهاشکالمختلفتکرارشود.


تاریخنگاری اشباح
ایدئالیسمذهنی،بهمنزلهیخصلتمشترکچپبورژواییونولیبرالیسم،خودرادرشننباهتتبیینهننای
میکننندکننه
میدهد.هممیزسوهماباذریتاریخرابهگنونهییروایننت 
تاریخیمیزسواباذرینشان 
روشنفکرانوایدههایشانهستند.هردوبهجایآنکهشرای طزندگی

گوییعنصراصلیواقعلیاتاجتماعی
مینشنانند.می زسدر
تودههارابهدلقتمطالعهکنند،خودسرانهتاریخایدههارابهجایتارینخواقعینت 

داری«گسترهیجنبشسوسیالیستیرابهمغزوذهنروشنننفکرانچننپمحنندود

کتاب»تفلکرضدسرمایه
نمیتواننند
نمیکرد.چنیندیدگاهیهرگز 
میکند.توگوییاگرروشنفکرچپنبود،پرولتاریانیزهرگزقیام 

دههی ،۱840درغینابومخنالفت
توضیحدهدکنهب رایمث القینامبافن دگانس یلزیایآلم اندر 
روشنفکرانچگونهبهوقوعپیوست.المانمایشنامهیواقعگرایگرهارتهاپتمنکهخانمنغمهثمینیآنرا
میپنداردکهاگرنبوددسیسننههای
میتوانداینکاررابکند.اباذرینیزبهنوبتخود 
ترجمهکردهاست ،
مینویسنند:
نمیداد.برایمثننال 
فیلسوفانتقللبی،دولتاجتماعیکینزگراهرگزجایشرابهدولتنولیبرال 
نمیکننند.نظریلنناتسننادهدر
میدانمکهگریبانگیرمانشدهاستورهایمان 
»منفلسفهرانوعیبیماری 
میکنند«)اباذری(۱60و»آنچهمناز
میشوندواذهانرامجذوبوتسخیر 
فلسفهبافیپیچیده 

زرورق
]غنینژاد[دیدهام،فلعاللیتدرخشانایشنناندرمقنناممبللغننیهننایکیاسننت:جلننبنظننرمننردانعمننلو

روزنامهنگارانوایجادجلوفکریکهحلتیقربانیننانبننازار

سیاستمدارانواقتصاددانانواستاداندانشگاهو
راهحننللهننایکی
آزادگمانکننداگرنظامبازارآزادپیادهنشود،بیشترقربانیخواهندشد.اینجاسننتکننه 
آزادیهایایننران

میکند«)همان.(۱64و»یکیازمهمترینکارهایبازار
»اتاقهایفکر«معجزهکردهو 
مقولهی»عقل«است...حقنهکردنسادهترینتعریفعقلبننهنخبگننان،بزرگترینننمننوفقلیت
بازتعریف 
همهفهم،دیگرلزمنیستخودآنانهننر
جوسازانهیهایکیبودهاست.باجاانداختناینتعاریفسادهو 

روشنفکرانایرانیلیبرالشدهاندوهرچننهاقتصننادبننازارآزادمننردم

جادستبهقلمشوند.اکنوناکثر
میشننوند«)همننان.(۱65اودر
میافکند،آنانطالباقتصادبازارآزادیبیشننتر 
ایرانرابیشتربهفلکت 
میدهنند)همننان۱65و
پایانحذ فصنعتگربهنفعآنتروپرونررابهدسایسروشنفکرانراسننتنسننبت 
تودههایمردماسنت.تننوگننوییکننافی
.(۱74رویدیگرسلکهیچنینایدئالیسمی،قائلشدنبهحماقت 
استعدهییعزمشانرابرایفریبتودههایمردمجزمکنند،دراینصننورتآنننانبلفاصننلهوبنندون
پیشفرضاهملیتوافریداردودرادامهبنناز
تولجهبهشرای طزندگیخویشبهراهکژخواهندرفتند.این 
ریشههایمننالدینولیبرالیسننم
همباآنمواجهخواهیمشد.فعلمسألهایناستکهرسالهازبازشناسایی 
میگیرد.بنند
میزندوجوسازیفکریروشنفکرانراستگراعلیهدولتیسازیرابیشازحدجلدی 
سرباز 
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مقالهی»آیالیبرالیسمشکستخننورده
نیستصرفااجهتاطلعایشاناعترا فتلخمیلتونفریدمنرادر 
است؟«)(۱986بازگوکنم:
میدانمدرسال ۱986نسبتبهسال ۱962
”آمریکاکهاوضاعآنرابهترازمناطقدیگر 
جامعهیواقعاالیبرالبهشلدتفاصلهگرفتهاست.یکمعیارسادهنسبتهزینههای

ازیک
بخشهایدولتیدرسال۱985برابننربننودبننا44
دولتیبهدرآمدمللیاست.مخارجتمام 
درصددرآمدملی.کافیاستآنرابا35درصدسال62مقایسهکنید.اینرقمدرسننال
۱930فق ط۱5درصدبود...دولتازسال۱930تا،۱962طی32سال2۱درصدازکل
مخارجیکهدراختیارشهرونداناینکشوربودازاختیارشانخارجکردهاست.بننهفاصننله
24سالپسازآندولت9درصدازمقدارباقیماندهراهمدراختیارگرفننت.بننهسننختی
میتواناینروندراکاهشکنترلدولتنامید(Friedman: 131-132)“.

میدهدنظامنولیبرالینهتنهامداخلهیدولتدراقتصادرا
اینجانهمن،بلکهخودفریدمناستکهنشان 

وپورتهایهایکیبرآنافزودهاست.حقیقتتلخیکهفرینندمن

همهیهارت
علیرغم 
کاهشنداده،بلکه 
نمیتواندبدونمساعیدولتخننودرا
سلسلهمراتبیسرمایه 

میکنددلیلسادهایدارد:نظام
بداناعترا ف 
نمیتواندولت
تودههایزحمتکشتحمیلنماید.نظربهتضادهاوتناقضاتدرونیجامعهیبورژوایی ،
بر 
راتولس طبازارملغیکرد.جهتحرکتتاریخکام ا
لبرعکساستوهرچهسرمایهبیشترپیشرویکننند،
بزرگترخواهدشد.بااینحساببایدبهیادمنتقداننولیبرالیسمآوردکهتلشخویشرابیهوده

دولت
سرمایهداریدولتینکنند.

صر فدفاعاز
میشننود،نمودهننایمتفنناوتآن
ازآنجاکهنظامنولیبرالدرهرجغرافیایخاصبهشکلیدیگننرظنناهر 
میتوانندمارابهاشتباهبیاندازند.مخصوصااکهدادوقالهایهیس تریکطرف دارانشآنرادره الهییاز

خصوصیسنازیویناکناهشهزینههنایدولنتیاشنتباه

ابهامپوشاندهاست.بهطوریکهاکثرااآنرابنا
برنامههاییرفاهیهمچون»نظ امس لمت«را

خصوصیسازیندهدیا

میگیرند.راستشاگردولتیتنبه

انهی
نولیبرالاشنیست.ام روزبخ شبزرگ یازاقتص ادجهنانی،ب رخل فافس 

اجراکند،نافیخصلت
خصوصیسازی،کام ا
میشننوند
لمبتنیبرعملکردشرکتهایدورگهییاستکهازسویدولتحمننایت 

میتواندبننا
میکنند)آفاری.(۱392همچنیننظامنولیبرال 
المامانندیکشرکتسهامیچندملیتیرفتار 
یکسریخدماترابهرایگانعرضهکندودرقامتدولترفاهظاهرشننود.
استثمارفزایندهیکارگران ،
برایمثالاگرچهدر»نظامسلمت«ازخدماتپزشکیکالزداییشدهاست،الماباراصلیاینبرنننامهبننر
ترجیعبننند

کوچکسننازیدولننت

خصوصیسازیو

گردهیپرستارانودانشجویانپرستاریاست .هرچند

سیاستهاینولیبرالیاست،الماتولقفایندوفرایندهرگزبهمعنایتولقفاینسیاستهانبودهونیسننت.
رابطهیمکتبنولیبرالیسمونظریهیعدالتاجتماعیراهمچونبرابرنهننادیایسننتادرک
نمیتوان 
هرگز 
نوعدوسننتیبننورژواییآنرا
منجملننه 
دغدغههایاجتماعیدولترفنناه 

هایکیهابسیاریاز

کرد.راستش
بازار«مینویسد:

کردهاند.برایمثالهایکدر»ضرورتاخلقی
جذب 
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میتوانندبه ترینس همراب هج امعهبپردازن د،گرچ ه
”مردمبایدبداننددرچهموقعلیتی 
عادلنهییتقسیمنگردیدهاسننت.بننه

همنوعطبقهیچاصل
بدبختانهظرفلیتادایسهمبه 
قیمتهاآزادباشنند.مننردمبننرایادایدینننبننهنیازهننای

همیندلیلاستکهبایدتعیین
همنوعانخوددرمواضعبسیارمتفاوتیقراردارندوناچارننندازمیننانفرصننتهاییبسننیار

میخواهیمآنانرابرایتطبیقیافتنباساختاری
نابرابردستبهانتخاببزنند.بنابرایناگر 
نمیشناسندتوانمندسازیم،بایدبهسازوکارهایخننودانگیختهیبننازاراجننازهدهیننمکننه
که 
نشانههاییهستند
قیمتها 

آنهانشاندهند...بینشنوینماایناستکه
راهکارشانرابه 
میدهندکهچهبایدبکنندتاخودرابابقیهیسیسننتممطننابقتدهننند“
کهبهمردماطلع 
)مزاروش.(393
همنننوعراتبعلیننت
میتوانبهوفوریافت.هرچندهایکدراینجاتنهاراهکمکبننه 
قولهاییرا 
نقل 
چنین 
راهیهننایکننانت
میداندکهمتأسفانهغیرعادلنهاست،امنناهمننانطورکننهدردو 
چونوچراازنظامی 
بی 

نتیجهیریاکاریفردینیست.بلکهنتیجهیثنولیتوتناقضاتنظامموجوداستکننه
دیدیم،ایندورویی 
میکنندوم ا
نوعدوستیرابهنحوصوریوفرم التأییند 
میکند.هایکنیز 
خودرابررهروانشتحمیل 
تکنیکهاینادرستروانشناسیمبتذل،شخصاوراریاکنناربنننامیم.چننراکننه

مجازنیستیمبااستفادهاز
ریاکاریاودرستهمچونریاکاریرالزوکینزریاکاریخوددسرمایهاست.شخصهایکچنننانصننادق
میشوید.یعنننیاز
انگارهیتعادلبازارنیزدست 
نوعدوستی،حلتیاز 
استکهبهخاطروفاداریبهایدهی 
نوعدوسننتیراتأیینند
دهههایمتمادیبرجوبارویمدافعاننظامسرمایهبود:اگرکسی 
همانچیزیکه 
میداردکهعاملناقتصادی،قیمتهاراهمگامباافزایشتقاضابال نخواهندبرد.در
کند،بهناچاراذعان 
نتیجهمنحنیعرضههرگزمنحنیتقاضاراقطعنخواهدکردوقیمتتعادلیبهدسنتنخواهندآمند.بنه
بازنمیشناسنند.

قیمتهننا

میکندوهیچراهننیرابننرایتعییننن
همیندلیلاستکهاوازآزادسازیدفاع 
نوعدوستهستندوه ردوبناریاکناری
میآید:اگرهایکوکینزهردواندیشمندانی 
اکنونسوالیپیش 
همنوعانشانکمککنننند،پننستفنناوتدولننت
واسطهیپیشرفتنظامسرمایهبه 

آناندتابه
تمامدرپی 
نولیبرالودولترفاهاجتماعیدرچیست؟توماسفریدمن)روزنامهنگارهننارنولیننبرالومشنناوراوبامننا(
تنگبندیطلیی4برتنکند.اونشان
میدهدکهرشدبازارهایجهانیدولتراناگزیرکردهاندکه 
پاسخ 
نمیمیرد،بلکهصرفااباضرورلیاتبازارهایجهانیسرمایهتطننبیق
میدهددولترفاهباپوشیدناینلباس 

کوچکسازیدولت،عدمکنترلبازارتولس طدولننت،

یابد.خصوصیسازی،کالییسازی،گسترشبازار،

می

چهلتکننههسننتندوایننن
تنگبننند 
یارانههایغیرمستقیم،تشدیدرقابتو...همگیصرفاااجزائیاز 
حذ ف 
میتوانبهراحتی
هیچوجهباوظایفدولترفاهناسازگارنیست)اسمیت96و.(97برایمثال 
پوششبه 
بدینترتیببهرونقصنعتبیمننهینناریرسنناند.یننادرمثننالی
یارانههاکردو 
بیمهیبیکاریراجایگزین 

یارانهینقدی،تقاضاراافزایشوبازارهاراگسترشداد.تنهاتفاوتدولننت
میتوانباپرداخت 
ملموستر 


 ۴لباسی با آستینهای بلند که بر تن دیوانگان میکنند.
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تپندهیالولی،اقتصادمللیبننود،ولننیدردلومننیاینننقلننببننه
رفاهودولتنولیبرالدرایناستکهقلب 
فراسویمرزهایمللیکوچکردهاست.
غولآسایبازارهایجهانیسرمایهاست.دردولترفنناه،اقتصنناد
صهیاصلیجهانمعاصرگسترش 
مشخ ل 
میشنندوکمننابیشخصننلتیخودسننامان
مبادلهیمازادهایشبهبازارهایجهانیوصل 

مللیفق طازطریق
دقیقهییازاقتصادجهانیاسننت.خصوصیسننازیوغیننرهو
داشت.المادرجهاننولیبرالاقتصادمللیفق ط 
نولیبرالهنناخواهننان

گرایشاندومانبایدمعلولرابننهجننایعللننتبنشننانیم.اگننر

ذلکصرفااتبعاتاین
سرمایهدارانخصوصیفرصتبیشننتریبننرایتحننلرکدر

دلیلاشایناستکه
دولتاند ،
کوچکسازی 

شرکتهایچندمللیتی،قلبتپندهیجامعهیبورژواییرا)به

میتوانندباتأسیس
بازارهایجهانیدارندو 
اضافهیتمامریاکاریهایش(زندهنگهدارند.اینامرنتیجهیدسایسروشنننفکرانراسننتنیسنت،بلکنه

میکوشمنشننان
سیرتکوینوتکاملخوددجامعهیبورژواییآنرابهاینراهکشاندهاست.دراینبخش 
بیپایانصنعت«دولتنولیبرالرازایید.اگربتوانمایننن
دهمچگونهدولترفاهبادامنزدنبه»توسعهی 
الدعاراثابتکنم،آنگاهدیگرحمایتاززحماتکارخ انهدار)ی اهم انصننعتگر(دربراب رح رصوآز
سرمایهدارمالی)یاهمانآنتروپرونر(توجیهخودراازدستخواهدداد.ب رایانج امای نکنار،ظهنورو

سقوطدولترفاهآمریکارامطالعهخواهمکرد.زیرامدلکلسیکهردوسیستمبهبهترینوجهدرایننن
میشود.
کشورآشکار 
دههی۱920بودننند.دراینننسننالهاتجننارتجهننانی
اقتصادهایخودسامانمللی،محصولبحرانبزرگ 

دولتهننا
ورطهینیستیکشاند.درنتیجه 
مرگباریراتجربهکردوبسیاریازکشورهارا 
افتوخیزهای 

تعرفههایگمرکیبالوجلوگیریازمهاجرته ایآزاد،
بهاینصرافتافتادندتاباایجادموانعیهمچون 
اقتصادداخلیوارزخویشراازگزندگردبادهایبازارهایجهانیدراماندارن د)هابزب ام۱25و.(358
میکوشیدبهمددتوسعهیصنعتیواجرایسیاسننتاشننتغالکامننلسننهمبیشننتریازسننود
دولترفاه 
بازارهایجهانیرابهخوداختصاصدهد.درنتیجهعصرطلییسرمایهداریشاهدتوسننعهیروزافننزون
سرمایهیصنعتیبود.آنهمبهاینترتیبکهسودبهدستآمدهازتجارتخارجی،دوبننارهدرصنننایع

میشد.درعصرطلییسرمایهداریسهچهارمتولیدجهننانوبیننشاز80درصنند
داخلیسرمایهگذاری 
پیشرفتهترین

بازارهایصادراتیدراختیارکشورهایسرمایهداریپیشرفتهبود)همان(337وجالبآنکه
میدادند)همان.(359الما
داخلیشانرابهصادراتاختصاص 

اینکشورهافق ط8درصدازتولیدناخالص
منجملهمسکنوبهداشتوآمننوزشبننهوسننیلهی
درداخلاقتصادمللیبسیاریازوسایلامرارمعاش ،
دولتهاتقریباا60درصدازکللمخارجعمومیخویشرا
میشدند.چراکهاین 
نهادیغیرازبازارتأمین 
تودههااختصاصدادهبودند.المااینبدانمعنانبودکهاستثمارطبقهیکارگرسرانجامپایانیننافته
بهرفاه 
است.برایفهمایننکتهبایدفرایندتولیدکالییراهممدنظرقراردهیم.
سرمایهداریچنینننچیننزیاسننت.M-C-P-C´-M´:

شکلاصلیفرمولعامسرمایهیاهمان´M-C-Mدر
میخننردتنناتولسنن ط
سرمایهداربامقدارمشخصیپول)(Mنیرویکاروماشینآلتلزم)(Cرا 

یعنیکه
آنهاکالهاییتازه)´(Cتولیدکندوبافروششاندربازارپولبیشتر)´(Mبننهدسننتبینناورد.درنگنناه
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میرسدکهفرایندتولیدصنعتی)یعنننیهمننان´(C-P-Cصننرفااجزئننیازسننرمایهی
نخستچنینبهنظر 
دورههایقبلیتفاوتیننندارد.زیننرادر
میآیدکهسرمایهداریبا 
تجاریاست.بدینترتیباینتولهمپیش 
میتواناقتصادراتحتفرمولعامسرمایهیعنننی´M-C-Mبیننانکننرد.اگننرازایننندینندگاه
همهیآنها 

بحرانهایسرمایهاست.زیننرا

مارکسیاش:اضافهتولید(دلیلاصلی

بنگریممصر فناکافی)یابااصطلح
نمیتواننددربازاربهفروشبرسند.کینزنیزماجرارا
یتهایتولید،همهیکالها 
بهدلیلآزادشدنظرف ل 
میکننرد.از
میدیدوازبحرانکمبودمصرق فناکارآمدیوعدمتعادلبننازاررااسننتنتاج 
بههمینترتیب 
چشمداشتهای
نظراودلیلاصلیپویاییسرمایه،تعقیبسودتولس طسرمایهداراناست.المادرعینحال 
سرمایهدارانفق طسننودهای

میدانست.زیرا
محدودوتنگسرمایهدارانخصوصیراناتوانازایجادثبات 
میکوشنننددرکمننترینزمننانممکننن،بننااسننتخدامشننمار
کوتاهملدترادرنظردارندوبههمیندلیننل 
فزایندهییازکارگراندرهمانصنایعموجود،تولیداتخویشرامطابقنیازهایبازارافزایشدهند.ایننن

ماشینآلتو

گذاریهابهسمتخرید

درحالیاستکهتوسعهیبلندملدتنیازمندآناستکهسرمایه
زمانبراستواگربخواهیمسیاستهایخودرا
کارخانههایجدیدجاریشوند.اینپروسهبسیار 

تأسیس
بهمنطقبازارمحدودکنیم،هرگزنخواهیمتوانستظرفلیتتولیدیجامعهرابهحدمطلوببرسانیم.بننه
همینخاطرکینزبهاینصرافتافتادکهفرایندتولیدراازشلرنوساناتهمیشگیبازارنجاتدهد.البتننه
بهصورتیکهبازاربهقلوتخودباقیبماند.زیراهمانطورکهگفتماومبننادلتتجنناریآزادراضننروری
میدانست.راهحللکینزتوسعهیشرکتهایسهامیبود:ازآنجاکهسهامهاقابلتبدیلبهپننولنقدننند،

میتوانندآنرابهسادگیدربازارآزادمبادلهکنندوب هس ودهایکوتاهم لدتبرس ند.در
سرمایهداران 

میتواننددرموردسرنوشنتسهامشنانتصنمیمبگیرنندوکن ترلیب رماشنینآلت
عینحالآنانفق ط 
واحدهایتولیدیندارند.اینخوددشرکتاستکهبهجایافراددرموردسننرمایهگذاریهایبلندمننلدت
سرمایهیثننابترادرسیاسننتهایش

میگیردوبااستفادهازدانشمدیرانفلنی،ضرورتافزایش
تصمیم 
عمومی«مینویسد:

»نظریهی

میکند.خودکینزدرکتاب
لحاظ 
میکننند.ارزیننابی
گذاریهاراارزیابیمجنندد 

”بورساوراقبهادارروزانهبسیاریازسرمایه
میدهدتادرتعهداتشانتجدیدنظرکنند.مثلایناستکننه
مجددفرصتیمکرربهافراد 
یککشاورز،پسازصر فصبحانهازفشارسنجخویشاستفادهکندوتصمیمبگیردکننهاز
میتوانداینمسألهرا
ساعت۱0الی۱۱صبحسرمایهاشراازکارکشاورزیخارجکند.او 
کهآیابایددوبارهبهکارکشاورزیبرگردد،درطننولهفتننهمننوردبننازنگریقننراردهنند“.
)کاپوراسوولوین(۱7۱
بیثباتیسرمایه،صرفااآنرازیربازارهننایمننالیکننهبسننیار
ناگفتهپیداستکهکینزبهجایحلمشکل 
میکند.البتهاوبهخوبیازخطرجابجاییهایدیوانهوارسننرمایهیمننالیآگنناهبننودو
ثباتترند،پنهان 
بی 

سرمایهگذاریصنعتیشود.

میتواندبهسادگیجایگزین
میدانستاختل فقیمتخریدوفروشسهامها 

مینویسد:
برایمثال 
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بیثباتیبخشمالیراافزایشدهد.اگربخشمننالیازحنندودمعلینننی
میتواند 
بورسبازی 

”
فراتررودبهفرایندبازتولیدسرمایهصدمهخواهدزد.وقتیتوسعهییککشوربهمحصول
نمیشننوند“)همننان
فرعیفعاللیتهاییکقمارخانهتبدیلشود،احتماالکارهادرستانجام 
.(۱72
میتوانپرسیداین»حدودمعلین«دقیقااچهچیزیاست؟کینزبرایاینپرسشپاسنخیآمننادهدرچنتننه

میکننند
میپذیرفتکهگسننترشبننورسکمننک 
داشت:تهیهیاعتبارموردنیازبرایسرمایهیثابت.او 

سرمایهدردستاقللیتیازجامعهتمرکزیابد.المابرخل فسایراقتصناددانانبنورژواقبنولنداش تک ه
پسانداز(لزوماابهتوسعهیصنعتبیانجامد.اقتصاددانانپیشنناکینزیبننر
تمرکزثروت)یاهمانافزایش 
میکردند.آنهمبننه
رابطهییمستقیممیانحجمثروتوسرمایهگذاریصنعتیبرقرار 
اساسنرخبهره ،
میشننوند؛درنننتیجهنننرخبهننره
راحتترپیدا 

پساندازها،منابعاستقراض
اینترتیبکهباافزایشحجم 
میدهننندپننولخننودرادرصنننعتکننهسننودبیشننتریدارد،
مییابنندوسننرمایهدارانترجیننح 
کنناهش 
میشودثروتازچرخهیتولید
پساندازباعث 
سرمایهگذاریکنند.درمقابلاینالدعاکینزنشاندادکه 

پساننندازراگرفننت.بننرایمثننالدولننتباینندبننااخننذ
بهبیروننشتکند.بنابراینبایدکوشیدجلننوی 
مالیاتهایتصاعدی،پولراازدستقشرهایثروتمندبیرونبکشدوبهطبقاتفقیننربرسنناند.بننهایننن

مییابند.
ترتیبداراییهابهجایآنکهازحرکتبایستند،بهخریدومصر فکالهایتولیدشدهاختصاص 
میکننرد.
میداد،دراصلبهچرخیدنچرخ»تولیدبرایتولید«کمک 
امتیازاتیکهدولترفاهبهکارگران 
همهچیزدرخدمتآنبودکه´MدوبارهبهخریدCهنایبیشنتریاختصناصیابندتنادرنهنایت´C

بیشتریتولیدشود.5

فعالیتهای

زائدهیصر ف
انسانهاوتمامیفعالیتهایشانبه 
سرمایهداری،جماعت 

5تولیدبرایتولیدبدینمعناستکهدر
تکاملیابندهشانربطیداشتهباشد.تاپیشازسننرمایهداری،فرایننند

بیآنکهتولیدصنعتیبهنیازهای
میشود ،
صنعتتبدیل 
میگرفتومحصولتآنبهتأمیننیازهایخننود
تولیدبهاعتباراتچندانینیازنداشت.زیرااکثراادرابعادکوچکیصورت 
مییافت.فق طبخشکوچکیازمحصولتکهمازادبرمصر فبود،روانهیبازارمیشنند.المنناهنند ف
تولیدکنندگاناختصاص 
سرمایهداریتولیدانبوهیازکالهابرایکسبارزشاست.اعتباراتیکهبرایشروعفرایند´C-P-Cمنوردنیازننندوتولسنن ط

سرمایهیتجاریاشتباهگرفتکننه

آنهارابا
سرمایهیمالینامدارندونباید 

میشوند،
نظامبانکییابازارهایبورستأمین 
سنرمایهی

متحدمیکوشنیدبناافزاینشنقنش

بهخریدوفروش´Cمربوطاست.همچنانکهدیدیمدولتاجتماعیایالت
مالی،مبادیفرایند´C-P-Cراازشلرتجارتوبازرگانیخلصکند.درمقابلسوسیالیسمدولتیمدلشورویسنعیداشنت
بهطریقدیگریبراینمشکلچیرهشود.بدینصورتکهاوالاکثرواحدهایصنعتیبرتولیدکالهاییتمرکنزداشننتندکنه
سرمایهیتجاریومالیواسطهیشاخههایمختلننفصنننعتشننوند،

توسعهیصنایعدیگرلزمبود.ثانیاابهجایآنکه

برای
گونهییهماهنگمیکردکه´CیکواحدCواحددیگرشود.برایمثننالبخننشساختوسننازبنناسنناخت
آنهارابه 
دولت 
توسعهی

اتوموبیلسازیهمبهنوبتخودبا

اتوموبیلسازیراتأمینمینمود.صنعت

مسکنانبوه،نیرویکارموردنیازبخش
میکرد.بننهاینننترتیننبدولننتجننوانکننارگری
ناوگانحملونقل،مصالحموردنیازبخشساختوسازرابهرایگانجابجا 
توسعهیصنعتیرابپیماید.المننا

توانستدربدوامربرتلطمبخشهایمالیوتجاریچیرهشودوطیسالیانمتمادیمسیر
توسعهیصنعتیهدفیدرخودبودوبهجایآنکهبهنیازهایانسننانیخنندمتکننند،بننرتولینندپیشنیازهننای

اینجانیز
در 
صنعتتمرکزداشت.بدینترتیبنظامشورویبهجایآنکه»تولیدبرایتولید«رابراننندازد،صننرفااتجننارتوبازرگننانیرا
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اصلیاشببینیموخودراازشلرتوهماتوافسننانههای
میتوانیمعصرطلییدولترفاهرابهشکل 
اکنون 
عبارتانداز:الف -گسترشبخشمننالیاقتصننادوتوسننعهی

آنرهاکنیم.دومشلخصهیاصلیایننظام

مداخلهیدولتبرایتولیدارزش.درواقعدولترفاهدردلخنودهمنان

بازارهایبورسوب -افزایش
میشنوند.فقن طیننک
مؤلفههایاصلیاقتصادنولینبرالیشننناخته 
پدیدههاییراپروراندکهامروزبهعنوان 
تغییرکوچککافیبودتاایننظامسراپادگرگونشودوبهجهانیتبدیلشننودکننهامننروزپیننشچشننم
دههی ۱970رخداد.درایندههیکهتازیمحصولتآمریکاییدر
ماست.اینتغییرکوچکبالخرهدر 
ادامهیراهقبلیممکننبود.حجمعظیمسرمایهیصنعتی
بازارهایجهانیکاررابهجاییرساندکهدیگر 
نمیتوانستسودیمتناسبباحجمخویشرادربازارهننایجهننانیبیابندوتوسنعهی
ایالتمتحددیگر 
بیپایان،جنونیکوتاهملدتازآبدرآمد.اینجنوندرنخستینروزهننابننهشننکل
صنعتیبهجایفرایند 
دههی۱980جهانتوسعهیافتهبهقدریازمننازادمننوادغننذایی
دورریختنغلتپدیدارشد.درابتدای 
نمیدانستندباآنچهکنند.دولتهایرفاهناچارشدندبرایخلصیازشلر»کوههای
انباشتهشدهبودکه 
»دریاچههایشیر«ظرفلیتصنایعغذاییراکاهشدهند.آنهمدرحالیکهدرآفریقننامننردماز

کره«و
راهحلیمولقتیومقطعیبود.درسالهایبعدوضننعبنندتر
میمردند)هابزبام.(339المااینفق ط 
گرسنگی 
شدوبرایمثالکشوریچونبریتانیامجبورشد25درصدازصنایعتولیدیخودراتعطیلکند)هابزبام
.(392دولترفاهچارهیینداشتجزآنکهقیدتوسعهیصنعتیرابزندودراقتصادجهانیادغننامشننود.
شرکتهایفرامللیتیوعمللیاتمالیبرونمرزیداد.بدینترتیببننودکننهدر

اقتصادمللیجایخودرابه
دههی۱980منطقهیصنعتیفلینتآمریکایکشبهتخریبشدوبخننشاعظننمصنننایعخودروسننازی

میبایسننتاز
کرهیجنوبیانتقالیافت)سیلور.(۱23-95اکنونکننه 
آمریکابهبرزیل،آفریقایجنوبیو 
میشد»،حدودمعلین«کینزتوجیهاقتصادیخودراازدستدادند.ازاینرو
رشدصنایعداخلیجلوگیری 
دولتبافراغبالقیدوبندهاراازدستوپایبازاربورسگشودتاسوداگراننننرخسننودرااحینناکنننند.
تنگبندطلییبننه
صنعتگرجایشرابهآنتروپرونردادودولتاجتماعیباپوشیدن 

بدینترتیببودکه

نمیشود.بههمینخنناطرهنگننامی
هیأتدولتنولیبرالدرآمد.نگاهایدئالیستیرسالهمتولجهاینواقعلیت 
سرمایهیصنعتیرادرمهرنننامهیقوچننانیبرمیفننروزد،درحقیقننتمقننلدمات

کهآتشسرخحمایتاز
میچیندکهدرپینفیآناست.
ظهورهمانچیزیرا 
اندازهیکافی
دولترفاهزهدانمناسبیبودکهنطفهینولیبرالیسمدرآنبستهشد.هنگامیکهمحتوابه 
رشدکرد،بهناگزیرپوستهیقبلیخودرادرید.نظریهیهایکصرفاازبانیابتدائیبودکهنوزادنورسیده
گزافهگوییکنیم.
میکردومانبایدهمچونرسالهدرمورد»معجزات«روشنفکرانهایکی 
بهکمکشتکللم 
نیست.بهخصوصاگرمضمونشتزدهانپرکن»پایانتاریننخ«

البتهسخنرانیدرگهوارهمعجزهیکوچکی
دههی۱930بهنحودیگریتننز»پایننانتاریننخ«راصننادر
بودهباشد.بدنیستیادآورشومکینزهمدر 
بزرگتری نمش کل

میک ردک ه
نوادهگ انم ا«ادع ا 
مقالهی»چشماندازهایاقتص ادی 
کردهبود.اودر 
نمیدانننندوقننتآزادخننودرا
انسانهاازفرطفراغت 
جامعهیسرمایهداریدرسال2030ایناستکه 

زدودوپویایی»تولیدبرایتولید«رابهشکلنابشآشکارساخت.
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نمیدانم؛الماتاآنجاکهباشرای طسننال20۱4آشنننا
چگونهبگذرانند).(Keynes: 358-373سال2030را 
ابلهننانهی

طعنهیتلخیبهباورهاییوتوپیاییو
هستم،بهنظرماینکههنوزمجبوریمتابوقسگکارکنیم 
کینزاست.
میشود:اولآنکهگننناهدگرگننونی
میکند،الماخودازدوجهتاستالینیست 
هرچنداباذریاستالینرانقد 
میکوشنندیوتوپیننای
میاننندازد،دلومآنکننه 
نظامآرمانیدولترفنناهرابننرگننردنروشنننفکراننولیننبرال 
سرمایهداریدولتیرابههرقیمتیحفظکند.بنابرایناگرقائلبهاینباشیمکهتاریخهموارهدوبارتکرار

صفآراییاستالینیستهادربرابرفاشیستهاهستیم.البتهبااینتفاوتکننه
میشود،اکنونبازهمشاهد 

منحصربهفردشفق طکاریکاتوریمضحکازتبلیغاتچیاعظمیوز فگوبلز

دکترغنینژادباکارگرستیزی
است.

چپبازیهای سرمایه :نقد استالین به روشی استالینیستی
رسالهنهفق طپیدایشآننتروپرونر،بلکننهخصنلتاسننتبدادیوآمننرانهینولیبرالیسنمراهننمبننادینندی
پیآمنندمنفننی
مینگردوگناهآنرابرگردن»علننم«میاننندازد)ابنناذری.(۱84بنندینترتیب 
ایدئالیستی 
پیآمدمثبننت
میشودبرایدورانداختن 
بهانهیی 
سلسلهمراتبیجامعهیبورژوایی 

سرمایهداری،یعنینظام

میگوینند»:مشننکلتمننابنناوررفتنننبننا
سرمایهداری،یعنیپیشرفتعلم.اباذریابتدادربارهیاقتصاد 

شد.میبایستبهدرکاینمسألهنائلآمدکهربنن ط

زواردررفتهیسلنتومدرنیتهحلنخواهد

مقولت
اقتصادبااصولیکساندرجهاناماآمیختهباسننجدیدوقدیمایران،سازندهیهرآنچیزیاستکه
مااکنونهستیم.کسراقتصادمارابهجهاناشباحخواهدبردنهبهواقعلیت«)همان.(۱60المننابلفاصننله
میگوید»:سیاستحاصننلشننورومشننورت
میگیردوازجداییسیاستازاقتصادسخن 
حرفشراپس 
میتواندبااستفادهاز
استوگرنهچهنیازبهتفکیکقواوپارلمانوحلجتبرتر؟وگرنهفق طیکدانشمند 
پیگیریراهزیباییشناسننیدر
(.همانطورکهبههنگام 

علماقتصادتکلیفهمهرامعلینکند«)همان۱84
ایدئالیسمذهنیدیدیم،چپناگزیراستفق طدر»حدودمعلین«یعلمباورباشدوپسازآنبهعظمننت
میکند،دقیقااموضعخننودد
میدهد:جداییامرسیاسیازامراقتصادیکهرسالهازآندفاع 
هرجومرجتن 

میخوانیم»:دمکراسیمننانعسننرکوبآزادیمننوردنیننازبننرای
هایکیهاست.برایمثالدر»راهبردگی« 

نمیتوانندضنامن
جهتدهیبهفعاللیتاقتصادی)بهزبانهایکی:تشدیدرقابت(اسنت.امناازآنجناکنه 

نند(میتواننندبننه

برنامهایسوسیالیستیراتصننویبنمای

آزادیفردیباشد)بهزبانهایکی:شایدپارلمان
شکلیتحتیکنظاماستبدادیظهورپیداکند«)هایک.(۱20منظورهایکایننناسننتکننهشننایدلزم
میکننندآراء
آزادیهایاقتصادیراتولس طدیکتاتوریسیاسینجاتداد.بههمیننندلیننلپیشنننهاد 

باشد
عمومیفق طدرموردمسائلصرفااسیاسیلحاظشوندوتصمیماتاقتصننادیدرینندقنندرتدیکتنناتوری
متخصصانباقیبماند)همان.(۱۱4شباهتمواضعپروفسورهایکودکتراباذریتکاندهندهاسننت!هننر
بیپایننانبننرسننرهیننچتبنندیل
وامیگذارندوسیاسترابهیاوهگوییهننای 
دواقتصادرابهمتخصصاناش 
میکنند.برایهیچیکسیاستبهمعنایساختنجهانینوینینیستکهدرآنانسانهاحاکمسرنوشننت
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نولیبرالهایکیاست،پسهنگامحملننهبننه»علننم«چننهچیننزیرانقنند

خویشاند.المااگرحر فرسالهبا

مینویسند»:اگرقرارباش دسیاس تمتک یب رعل م
میکند؟پاسخسادهاست:سوسیالیسمعلمی.ایشان 

باشد،فق طیکسیاستدرستخواهنندبننودومننابقیغلنن ط...لیبرالیسننمعلمننیمیننزسچننهتفنناوتیبننا
مارکسیستهارابانقدجنایاتاسنتالین

سوسیالیسمعلمیاستالیندارد؟«)اباذری.(۱84احتماالاگرتخم
میشدتاازجنابدکتربپرسد:چنانچهدریکموقعلیتمشننلخصهمهی
نکشیدهبودند،یکنفرپیدایش 
تصمیمگیری؟زیرادراینصننورت

راههایسیاسیدرستباشند،دیگرچهنیازیبهشورومشورتبرای

درمیآید.ازسویدیگرگوینناایشننانکننهیننکدکننتر
هرراهیراکهبرگزینیمدرنهایتدرستازآب 
قبلترگفتهبود»:زمانیکهبهروشنفکرانسوسیالیستطرفنندار
بورژواست،فراموشکردهکهچندصفحه 
میچرخاندننندوشننروع
میشدکهدرعملکاربهویرانیکشیدهشدهاست،آنانصحبترا 
استالینگفته 
غنینژاد
میکردند.عینهمینکارراآقایدکتر 
سخنگفتنازاندیشهیانتزاعیدرخشانسوسیالیستی 
به 
اندیشهییوتوپیاییهمچنانزندهبماند.هایکگفتهبودآنانبایددراینراهبجنگننند.

میدهدتا
همانجام 
همانطورکهاستالینیستهاجنگیدند«)همان.(۱64اکنونبایدازآقننایدکننترابنناذریپرسننیدشننماکننه
میبرینند،خننودچننرا
فریبیهایشانزیننرضننرب 

دسیسهگرانسیاسی-اقتصادیرابهدرستیبهخاطرعوام

میگویید؟بالخرهاستالینیسمعلمبودیایوتوپیا؟منیکیکهباوردارماستالینیسمیوتوپیننایی
ضدونقیض 
زبانشناسننیسوسننور
گفتهاماستدللخواهمآورد.الماقبلشبایدبگویمکهبرطبقمنطق 
بودوبرایاین 
نمیتواندهمسفیدباشدوهمسیاه.ایشاناگننرمایننلباشننند
کهمورداستنادجنابدکتراست،یکچیز 
میتوانندالدعاکنندماستسیاهاست.دراینصورتبندهخاموشخواهمشدونخواهمکوشیدادراکننات

حسیوشناختتجربیخودرامطلقبشمارم.المااگرکسیملدعیشودکهماستدرآدنواحدهننمسننیاه
میدانننند
میرسمکهمرااحمقفرضکردهاسننت.ایشننانخننوب 
استوهمسفید،راستشبهایننتیجه 
تبرئهیاستالینندارد.توگننوییشننخصاسننتالین
اینکهعلمرامسئولپیدایشاستبدادبدانیممعناییجز 
دههی۱930واردوگاههننای
سرکوبهانیست،بلکهموجودیبهنام»علم«دادگاههای 

مسئولکشتارهاو
کاراجباریرابهراهانداختهاست.صدالبتهکهسیاستهایاستالینمحصولشرای طاجتمناعی-اقتصنادی
فلسفهبافیدرمننورد»سننرکوبگربننودن

نیافتادهاند.پسبهتراستبهجای

روسیهاندوازآسمان

ص
خا ل
ذاتیعلم«شرای طانضمامیظهوردیکتاتوریحزبرامطالعهکنیننم.باینندبننبینیمسوسیالیسننمیوتوپیننایی
استالینچهربطیب هسوسیالیس معلم یدارد.ب الخرهه رط وره مک هحسنابکنی دحی فاس ت
هپلیهپننوشنندنمیننراث
مارکسیستهاازسرخوان»نقداستالین«باشکمخالیبرخیزننندوفقنن طشنناهد 

شورویبهدستبورژوازیباشند.
بهطورخلصهسوسیالیسمعلمیدرپیاثباتاینموارداست:الف(بحراناقتصادیجزءناگزیرسرمایه
نمیشود،بلکننهصننرفاافرماسننیونتولینند
خودیخودباعثفروپاشیسرمایه 

است.ب(بحراناقتصادیبه

(طبقهیکارگردرسرمایهادغامپذیرنیستوتضاد-کارسرمایهبنندونالغننای

میدهد.ج
ارزشراتغییر 
نمیشود.د(مبارزاتجهانیکارگران،فرمهنناییازتعنناملتآزادنننهرادرمیننانآنننان
خودسرمایهحل 
میپروراندکهقهراااستبدادسرمایهرابرمیاندازد.
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میدانسننتو
بحرانزایسرمایهآگاهبود،شوراهایپرولننتریراسننوژهیانقلب 

لنینبهخوبیازماهلیت
میگرفت.المابهترتیننبیکننهخننواهیمدینندبننه
بینالمللدرنظر 
هموارهانقلبسوسیالیستیرادرسطح 
میتوانستندبحرانسرمایهراخنثیکنندچندانتوجهینداشتوازاینلحنناظبسننیاربننهتننز
عواملیکه 
میشنند.اینننتننزدردسننرهایفراوانننیبننرایانقلب
»سقوطخودبخودیاقتصادسننرمایهداری«نزدیننک 
مثابهیبننالترینمننرحلهیسننرمایهداری«)
سوسیالیستیروسیهدرستکرد.اودرکتاب»امپریالیسمبه 
اجتماعیش دنکامنل

مینویسد»:دراینجاآزادیکاملرقابتبه
سرمایهداریانحصاری 

(۱9۱6دربارهی
جنبهیاجتمنناعی
میکند،تولینند 
جنبهیخصوصیخودراحفظ 
میشود.درحالیکهتملککماکان 
تبدیل 
ننابهی
حکمفرماسننتوبهمث 
کمافیالسابق 

میگیرد«)لنین.(25بههمیندلیل»اگرچهتولیدکالیی
بهخود 
شیرازهاشازهمپاشیدهشدهوسودهای

میرود،معهذااینتولیددیگربالفعل
پایهیتماماقتصادبهشمار 
یادیها
دوزوکلکهناوشنن ل 

دوزوکلکهایمالینابغههستند.مبننایاینن

میشودکهدر
عمدهعایدکسانی 
اجتماعیشدنتولیداست«)همان.(27درنتیجهصنایعهرچهبیشتربهسرمایهیمالیبانکهاوبازارهای

بانکهاوبازارهایبورسحرکتسرمایهبهنحوفزاینندهییازتولیند
میشوند.6باتوسعهی 
بورسوابسته 
مییابد)همان.(68درنننتیجهصنناحبان
میشودوبهفعاللیتهایسوداگرانهوتنزیلیگرایش 
صنعتیجدا 
میشوندبرایتأمیناعتبارومواداولیهدسننتبننهسننویانحصننار
انحصاریصنایعوکارخانهدارانناچار 
میشننود)همننان90و
خواهناخواهبهغارتکشننورهایعقبماننندهمنجننر 
دولتیدرازکنند.چنیناتحادی 
میشودسهمهردمفزایننندهایازثننروت
.(۱۱5رقابتبرسراشغالگریمستعمراتبهنوبتخودباعث 
سرمایهداریبهخاطررشنندگرایشنناتمخننلرب

اجتماعیبهتولیدجنگافزارهااختصاصیابدودرنتیجه
سرمایهداریبه

میدهد.دراینهنگام»برخیازخواصاصلی
امکانبازتولیدبنیانصنعتیخودراازکف 
میش وندک همخت صدورانانتق الس رمایهداریب هنظ ام
میشوندوعلئمیپدی دار 
نقیضخودبدل 
عالیتراست«)همان(۱02و»رشدناموزونامپریالیستیبهصورتگندیدگیکشورهایینمودار
اجتماعی 
میشودکههمچونانگلستانازلحاظمیزانسرمایهازهمهنیرومندترند«)همننان .(۱46لنینننازهمهی

صننحیحتر

سرمایهداریانتقالی،یابهعبارت

مثابهی
میگیردکه»امپریالیسمرابایدبه 
مطالبفوقنتیجه 
سرمایهداریدرحالاحتضارتوصیفنمود«)همان.(۱48اگرچننهلنینننتوانسننتبننااینننتننزگرایشننات

طلبانهیامثالکائوتسکیرازیرضربببرد،الماعم ا
لچشمبرامکاناتبالقوهییبس ت


فرصت
رفرمیستیو
کهسرمایهداریانحصاریبرایبازتولیدخویشدراختیارداشت.بههمیندلیلسهسالبعد،بننههنگننام
بینالمللسومدر،۱9۱9دررابطهباسیرانقلبجهانیدچاراشتباهیمرگبارشد.
تأسیس 

میبرند
سرمایهیصنعتیبهکارخانهدارانیکهآنرابهکار 

سرمایهیمالیمینویسد»:بخشروزافزونیاز

 ۶هیلفردینگدر
میآورندوبانکنسبتبهآناندرحکننمنمایننندهیصنناحبانایننن
نیست.آنهافق طازطریقبانکسرمایهبهدست 

متعللق
سرمایههایخودرادرصنایعج اگیرکن د.درن تیجه

سرمایهاست.ازطر فدیگربانکهممجبوراستبخشروزافزونیاز
رمایهیب انکییعن ی

سرمایهدارصنعتیرابهخودمیگی رد.بن ابراینم نی کچنی نس

بانکبهنسبتروزافزونیجنبهی
مینننامم.سننرمایهیمننالیسننرمایهای
سرمایهیمالی 

سرمایهیصنعتیتبدیلشدهاست

سرمایهیپولیراکهبدینشکلبه

کارخانهدارانبهکارمیافتد«)لنین.(52

بانکهابودهوتولس ط
استکهدراختیار 
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سرمایهداریبهلحاظاقتصادیازهمخواهدپاشید،آنگاهتنهاکنناریکننهبننرای

اگرباورداشتهباشیمکه
میماندایناستکهباتشکیلحزبیبزرگ،مواضعشننلفا فکمونیسننتیرادرمیننان
پیروزیانقلبباقی 
اصلحطلبیپراکندهخواهنندشندوبنهانقلبخواهنند

نمود.بدینترتیبکارگرانازگرد

کارگرانتبلیغ

ننادیهگرایی)(TradeUnionismبننه
میپنداشتباسننقوطاقتصننادسننرمایهداری،سیاسننتاتح 
گرایید.لنین 
بنبستخواهدرسیدورهبرانفرصتطلبسوسیالدمکراسننیازبرجوباروهایشنناندرواقعلیننتمحننروم

مخالفتهاییرابرانگیخت.برایمثالاسپارتاکیستهابهتأسیاز

خواهندشد.اینطرزتللقیازهمانآغاز
شاخهیآلمانیبینالمللسومبایستیازدلتکاملدیننالکتیکیجنبننش
رزالوکزامبورگاعتقادداشتندکه 
اتحادیهییو اعتصابات اقتصادیآن کشور سربرآورد.تجارببینالمللالولهم مؤید نظراسپارتاکیستها

بود.درآنجانیز»بینالمللنبودکهکارگرانرابهسمتاعتصاب)وانقلب(میراند،بلکهبرعکننسخننود
نقطهنظرلنینیسننتیتمرکننز
اعتصاب)وانقلب(کارگرانرابهآغوشبینالمللراند«)مارکس.(45امااز 
اتحادیههادرآنمقطعمطلقاابیهودهبود.سیروقایعدرسالهایبعدنادرسنتیدیندگاهلنیننرانشنان

بر
طلبانهی

داد:سرمایهداریدولتیبهجایسقوط،خودراسرپانگاهداشتوعلوهبرآنمطالبنناتاصننلح
اتحادیههایکارگریرابرآوردهکرد.درنتیجهتودهیکارگرانآلمانیبهجایآنکننهبننهصننفو فانقلب

کمونیستیبپیوندند،درکناررهبراناصلحطلبباقیماندند.ازآنجاکهبینالمللسلومسیاستجداییاز
اتحادیههارادرپیشگرفتهبود،بااکثرلیتتودههایکارگریبیگانهماندوچشننماندازانقلبدراروپننااز

دسترفت.البتهجانفشانیانقلبیکادرهایمسللحاسپارتاکیستوتأثیراخلقیآنبرتودههاکمککرد
کهتعدادآراءحزبکمونیستدرانتخاباتآتیافزایشیابد.
استالیندرمواجههبااینموقعلیتناامیدکننده،مسألهراازاساستغییرداد.اوتض ادک ار-س رمایهرادر
آموزههننایمننارکس،کننانون
بیاهملیتقلمدادکردوباتجدیدنظریاساسننیدر 
درونمللیتهایاروپایی 
تضادرابهاینترتیبجابجانمود:تضادمیاناتحادجماهیرشورویوجهانسرمایهداری.بهاینترتیننب
دیگرلزمنبودشورویازپرولتاریایسایرمللحمایتکند،بلکهاینپرولتاریایجهانیبودکهبایدپشت
برنامهیکنگرهیششمکمینترنآمدهاست»:ازآنجاکهالتحادجماهیرشننوروی

میگرفت.در
شورویرا 
بینالمللیمولظننفاسننتکننهدرسنناختن
عاملاصلیرهاییپرولتاریادرسرتاسرجهاناست،پرولتاریای 
سوسیالیسمدراتحادجماهیرشورویشرکتنمایدوازکشوردیکتاتوریپرولتریباتماموسننایلممکننن
حمایتکند«)کلودین.(92بدینترتیبجنبشهایانقلبیپرولتاریادرکشورهایدیگرناچنناربننهایفننای
میشد».سوسیالیسمدریککشور«الگویینبود
نقشتابعبودندودولتروسیهعاملاصلیتاریخشمرده 
کهبهصورتعلمیازمطالعهیمناسباتکاروسرمایهاستنتاجشدهباشد.بلکهیوتوپیاییبودکهبهجای
میکرد.تزیوتوپیایی»سوسیالیسمدریککشور«بنناعث
تودههاراطلب 
برخوردانتقادی،تبعلیتوپیروی 
بیقیدوشرطاجراشوند.اکنونجنبشکمونیستیبهجنایآنک هبناینک
شدهبودکلیهدستوراتاستالین 
تحلیلمشلخصازوضعلیتمشلخصراهخودرابیابد،ناچاربودبهبرنامههایضدونقیضرهبرشورویتن
کمونیستهایآلمانمجبوربودننندبننامجتمننع

میکرد،
دهد.اگراستالینمعاهدهییتجاریباهیتلرامضا 
میتوانسننتندآزادانننه
درآیند.کمونیستهایایتالیاییفقنن طدرصننورتی 

نظامی-صنعتیرایشازدرآشتی
علیهفاشیسممبارزهکنندکهاستالینبهایننننتیجهبرسنندکننهادامهی»همکنناریبرادرانننه«بننادولننت
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کلیهیرهبرانحزبننیباینندتولسنن طکمینننترنانتخنناب
میداد 
موسیلینیممکننیست.اگراستالیندستور 
میزدند؛امااگرانحللکمینترنبامنننافعکوتاهمننلدت
رأیگیریدرونیرا 
شوند،کمونیستهابایستیقید 
میتننوان
میرساندند.بننهسننختی 
درمیآمد،همگیبایدآنرابارأیموافقخودبهتصویب 
شورویجور 
خ طمشیضدونقیضیراتحتعنوان»سوسیالیسمعلمی«گنجاند.البتهاستالیندوگانگیهاینظریو
چنین 
نمیشنندکننهآنچننهیننکروزمطلقنناا
میدانست،امابهقولتروتسکیاینعلممانع 
عملیخویشراعلمی 
تلقیهاییکننه
صحیحبودروزدیگرمطلقااغل طنباشد.راستشاشتباهاستاگردرموردیکفردبراساس 
دوگانگیهایدکتراباذریوپروفسورهایکنیزوضعبههمینترتیب

ازخودداردقضاوتکنیم.درمورد
است.
بینالمللالولکام ا
بینالملننلسننومبننهخننورد
لبرخل فآنچیزیبودکهاستالیندر 
مواضعمارکسدر 
میخوانیم»:بیشکبراساسفحننوایمقننرراتمننا،
میداد.برایمثالدراسنادبینالمللاول 
کمونیستها 

شاخههایبینالمللچهدرانگلستانچهدرخاکاروپاوچهدرآمریکننااینننمننأمورلیتخنناصرا
همهی 

طبقهیکارگرعملکنند،بلکننههمچنیننن
مبارزهی 

منزلهیمراکزسازماندهی
برعهدهدارندکهنهفق طبه 
طبقهی
سیاسیییباش ندک هدرجه تره اییاقتص ادی 

هریکبایددرکشورخودپشتیبانهرجنبش
وپورتهایشعلیننهآنارشیسننم،

هارت

میکند«)مارکس.(66ازقضااستالینعلیرغمهمهی
کارگرتلش 
کرد.موضعگیریمارکسدربرابننرتننزدیکتاتورمآبننانهیبنناکونین،

خودبیشازهمهشبیهباکونینعمل
یعنی»التحادبینالمللی«،معیارمناسبیبرایقضاوتدرموردوحدتآهنینملدنظراستالیناست.شننورای
طبقهی
بخشهایمختلننف 
عمومیبینالمللالولعلیهاینقسمالتحادمقللدانهوآهنیننوشت»:ازآنجاکه 
میگیریننمکننه
یافتهاننند،نننتیجه 
کارگردرکشورهایگوناگونبهمراحلمختلفیازرشدوتوسعهدسننت 
طبقهیکارگراست،بههمیناندازهگوناگونخواهدبننود.
دیدگاههاینظریآنانکهبازتابجنبشواقعی 
برنننامهی

بینالمللیکارگران][...بهتدریجبهظهوریننک
بااینحالوحدتعملناشیازرهبریانجمن 
برنامهیاتحادجزووظایفوکارکردهایشننورای

نظریمشترکخواهدرسید.ازاینروبررسیانتقادی
عمومینیست.برمانیستکهتحلیلکنیمآیااینبرنامهبازتابراستینجنبشپرولتریهسننتیننانننه.
طبقهیکننارگر
نکتهییمغایربارهنناییکامننل 
همهیآنچهبایدبدانیمایناستکهاینبرنامهحاویهیچ 

نقلقننول
نباشد«)همان.(79ازقضابرنامهیباکونینیعنیالتحادآهنینننحنناویچنیننننکنناتیبننود.ایننن 
میکند،بلکهپاسخیاسننتبننهاتهامنناتیکننهدکننترابنناذریعلیننه
مارکسنهفق طدیدگاهاستالینرانفی 
سوسیالیسمعلمیاقامهکردهاست.برخل فادعاهایچپبورژوایی،سیاستعلمیمارکسهرگننزلننزوم
نمیکننند،بلکننهآنراتننابعشننرای ط
گونهگونیپراکسیسراقربانیوحدتآهنیننن 
بحثوجدلآزادانهو 
میتواننشننان
میسازد.بااستفادهازقانونتوسعهیناموزون ،
عینیپرولتاریادرمناطقمختلفجغرافیایی 
دادکهبهدلیلنرخمتفاوتاستثماردرمناطقمختل ف،ه مش کلجنب شپرول تریوه مبرنامهه او
میشود.تحلیلعلمیشرای طمشلخصهرگز
ایدههایمبارزاتیدرهرکشوربهشکلیخاصوویژهپدیدار 
نمیبرد.فق طکسانیچنیننسننبتهاینننارواییرابننرسوسیالیسننم
راهبهدستورالعملیواحدوازلی-ابدی 
میگیرند.راستایننناسننت
بیجانومردهدرنظر 
طبقهیکارگرراهمچونشیئی 
میدارندکه 
علمیروا 
میتوانازطریقسوسیالیسمعلمیبهدرستیبازشناخت.
کهتکلثروغنایجنبشپرولتریراتنها 
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مشکلتوتناقضاتخاصسوسیالیسمدریننککشننوربنهکمینننترنختنمنشنند.شکسننتسوسیالیسننم
بینالمللمناسباتداخلیراهمزهرآلودکرد.بهخصوصکهعقبماندگیاقتصادیشرقاروپ ا،همچ ون

یهیسوسیالیسنتی«بنه
سدیسترگراهرابرانقلبسوسیالیستیبستهبود.اینپنندارکننه»انباشنتاول ل 
خوشخیالیخاصینیازداشننت.

پیشرفتهایتکنولوژیکراهموارکند،به

میتواندراه
سبکپرابرژنسکی 
فلکتزده،عم ا
لبهاحتضننارتولینندکشنناورزیروسننیهمنجننرشنند.

اینطرحباافزایشفشاربردهقانان
استالینبرایپپرکردنجایخالیانقلبدرکشورهایسرمایهداریپیشرفته،راهیجزانعقننادپیمانهننای
بازرگانیبادولامپریالیستنداشت.نخستیناقدامشدراینراستاپیمان»راپالو«بادولتسننرمایهداری
ماند.بدینترتیب»دولتجوانکننارگری«

آلمانبودکهاز۱922آغازشدوتا۱935بهقلوتخودباقی
توانستازمزایایپیشرفتهایصنعتیآلماناستفادهکندونزدیکبه5000نفرازمهندسننانآنرادر
روسیهیشننوروی،سننودهای

اختیاربگیرد.المادرعوضسرمایهدارانآلمانیتوانستندبااستثمارکارگران
سرشاریرابهجیببزنند.علوهبراینصنایعنظامیرایشتوانستندبدونآنکننهنگننرانممنوعلیتهننای
معاهدهیصلحورسایباشند،سلحموردنیازارتشآلمانرادرونخاکشورویتولینندکنننند)کلننودین

(.شرکتهاییچونGEFUتحتلوایقراردادراپالوسهمبزرگیدرنوزائیمجتمعنظننامی-صنننعتی

۱53
آلمانداشتند.اینوضعلیتحزبکمونیسننتآلمننانرادرمننوقعلیتمتناقضننیقننراردادهبننود:ازیکسننو
میبایستشعارانقلبدرآلمانراسردهدوازسویدیگرشاهدآنباشدکهسرخهاارتننشرایننشرا

سنالهای۱933و۱934
میسازند)همان.(792ح تیقلنعوقمنعحنزبکمونیسنتآلمناندر 
مسللح 
ادامهیهمکارینظامی-صنننعتیدوکشننورپدینندآورد.درسننال ۱934اسننتالیندر
نتوانستخللیدر 
کمیتهیبرگزاریهفتمینکنگرهیکمینترننوشت»:هیچدلیلننیبننرایوخننامتروابنن طمیننان

گزارشبه
شورویوآلمانوجودندارد.البتهماچندانمشتاقرژیمفاشیستیدرآلماننیستیم.ولیاینجامسألهبننر
سرفاشیسمنیست،زیرابهطورمثالوجودفاشیسمدرایتالیامانعازآننشدهاستکننهاتلحننادجمنناهیر
شورویبهترینرواب طراباآنکشوربرقرارکند«)همان.(206فق طپسازبرگزاریکنگرههفتمدرسال
۱936بودکهرواب طمجتمعنظامی-صنعتیدوکشورکام ا
لقطعشد.
دولتهایسرمایهداری«را
مسالمتآمیزباتمامی 

کنگرهیهفتماعلمشدشورویسیاست»همزیستی

در
میشدندبهمنظورمبارزه
درپیشخواهدگرفت.بهموجباینسیاست،احزابکمونیستاروپاییمتعهد 
تودههایکارگریرادراختیاربورژوازی
»جبههیواحد«پیرویکنند.یعنینیروی 

بافاشیسم،ازخل طمشی
صنعتیسننازی

مللیکشورشانبگذراند.درعوضدولتروسیهاینامتیازراگرفتکهبرایتداومفرایننند
خویش،سرمایهفرانسویراجایگزینسرمایهآلمانکند.کمینترنبرایحفظ»همکاریبرادرانننهبننادول
ضدانقلبیییرابهاحزابکمونیسننتسننپردکننهتنناپیننشازاینننسوسننیال-

سرمایهداری«هماننقش

اتحادیههایکننارگری

میکردند.درسال۱936هنگامیکهسندیکاهاو
دمکراتهایفرصتطلبایفایش 

تودهییراعلیهدولتبورژواییترتیننبدادننند،حننزبکمونیسننت
فرانسهبهطورخودانگیختهاعتصابات 
فرانسهبهرهبریجنابتورزبهجایکمکبهانکشا فانقلب،همهیتلشخودرابهکاربردتاآتننش
قیامرافرونشاند.اعتصابعمومیپرولتاریاکهازدلمطالباتصرفاااقتصننادیدرآمنندهبننودتنناتسننخیر
کارخانههاهمپیشرفت.الماجنابتورزبهکمکسایررهبرانفاسدسرانجامتوانستکارگرانرابهنفع
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صنعتگرانآرامنماید.اکنونهنرحزبکمونیستاینبودکه»میدانستچگونهانقلبراخاتمهی افته

طهیخ دماتب رادرانهیح زبکمونیس ت،دول تفرانس هتوانس ت
اعلمکند«)همان.(236بهواس 
کارگرانراتحتنوعیمقرراتارباب-رعلیتیدرصنایعجنگیبهبیگاریبکشد.درحقیقتخیلیپیشاز
زمینههایظهورفاشیسمدرفرانسهکام ا
لآمادهشدهبود.آنهمبه
آنکهحکومتویشیبهقدرتبرسد ،
سالهایبعدچنیناتفاقاتیدر
بهانهیمقاومتمشترکدربرابر»تولحشحزبهیتلر«)سیلور.(۱0۱طی 

اروپاوآسیابهکلراتتکرارشدندوهرباراستالینیسمتوانستبسیارمؤثرترازسوسیال-دمکراسیجنبش
کارگریرابهنفع»بورژوازیمترلقی«عقببراند.پسازمرگاستالین،اینننوظیفننهبنرگننردنمنتقنندان
استالینیسمافتادوآنهاهمازامتحانخدمتبهبورژوازیسربلندبیرونآمدند.
فشارتناقضات»سوسیالیسمدریککشور«چنانخردکنندهبودکهاستالینرابهجاهایباریکیکشنناند.
اودرکتاب»مسائلاقتصادیسوسیالیسماتحادجماهیرشوروی«)(۱952بااینجملتتجدیدنظرطلبانه
رویبرنشتاینراسفیدکرد:
سرمایهیمارکسراکهبهتحلیننلسننرمایهداری

”مابایدبرخیازمفاهیمبرگرفتهازکتاب
کردهایم،کناربگننذاریم.
معطو فاستوبهطورتصلنعیبهرواب طسوسیالیستیخودضمیمه 
ازجملهمفاهیمیچون»کارلزم«و»کاراضافی«وزمانکار»لزم«و»اضننافی«.مننارکس
سرمایهداریراتحلیلکردتامنشأاستثمارطبقهیکارگریعنیارزشاضافیراروشنکند.
بیبهرهبودبرایبرانداختنسننرمایهداری
میخواستطبقهیکارگرراکهازوسایلتولید 
او 
بهسلحفکریمجهزنماید.طبیعیاستکهمارکسمقولتیرابهکاربننردکننهکنناملبننا
رواب طسرمایهداریتطابقداشت.امادستکمدراینزمانعجیباستکهاینمفاهیمرا
بهکارببریم“)مزاروش.(۱95
نمیشدچرابهجایآنکهظرفلیتصنننعتیکشننوربننه
مشلخصنیستاگردرشورویارزشاضافیتولید 
میشنند.
انسانهااختصاصیابد،بیشازپیشصر فتولیدوسایلتولید 
کالهایمصرفیوتأمیننیازهای 
داشت»:پیآمدکنارگذاشتناولولیتتولیدوسنایلتولیند

البتهخوداستالینپاسخیحاضر-آمادهدرچنته
نمیتننوانبنندون
پیآمدآننابودیامکانرشدمداوماقتصادمللیاست.اقتصننادمللننیرا 
چهخواهدبود؟ 
اولولیتدادنبهتولیدوسایلتولید،بهطورمداومتوسعهداد«)همان.(۱99بهاینترتیبننهمنن،بلکننه
میداردکهنظامشورویتجللیآشکاراصل»تولیدبننرایتولینند«اسننت)ن.ک:
خوداستالینآشکارااعلم 
پانویسشماره.(5بهعبارتسادهترشهروندانکشورشوراهامجبوربودندسختیبکشندتارشداقتصادی
مقولهیکاراضافیوجودداش توازخللبرنامهه ایرق ابتیاس تخانو ف
متولقفنشود.درآنجانهتنها 
میکرد.صر فوجوداردوگاههایکاراجباریبنناچننندین
میشد،بلکهقهرسیاسینیزآنراتحمیل 
تبلیغ 
میکننند.
آموزههایمارکسرسوا 
بیاعتباری 
میلیونانساندربند،همهییاوهگوییهایاستالینرادربارهی 
سرمایهداریسننازمانیافته«بعنندهاتولسنن ط

»پیشیگرفتنمسالمتآمیزاز

شاهبیتگفتماناستالینمبنیبر
ارائهیتصویریمغشوشازحقایق
مائوئیستهاهمتکرارشد.اینیوتوپیاگریگندیدهنتیجهیینداردجز 

سلسلهمراتبینظامسرمایه.

اقتصادیومناسبات
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بیدلیلنیستکهپروفسورهایبننورژواییچننونژیننژکوشننرکاءهنننوزهننمدولدولاستالینسننواریو

میتوانجملتیرادرنقداستالینیافت.الماآنننانهمهی
نوشتههایشان 

میکنند.البتهدرمیان
مائوسواری 
میدهند.رهبران »پسااستالینیست«شوروینیزهمینکار
مسائلفوقرابهکیششخصلیتاستالینتقلیل 
میکردند.هنگامیکهخروشچفدرسخنرانیسلریخود»جنایاتعصراستالین«رابرملکرد،لمتننا
را 
کامازتناقضاتمدل»سوسیالیسمدریککشننور«سنخنینگفنتوانتقنناداتشراپنایدیننوارمناسنبات
زدایی«بهانهییساختبرایتثبیتهننرچننه

سلسلهمراتبیکار-سرمایهمتولقفکرد.درعوضاز»استالین

بیشترنظامسرمایهوتهییجتجدیدنظرطلبی.سایرمنتقداناستالیننی زاک ثراافقن طانضنباطانقلبنیاورا
میاندازند.بهاینننترتیننب
میکنندوگناهجنایاتشرابرگردنسیاستطبقاتیوسوسیالیسمعلمی 
تقبیح 
استکهاستالینیسمتاخودامروزدقیقااازطریقنقداستالینبهحینناتشادامننهدادهاسننت.هنگننامیکننه
گورباچفبابرنامههایپروستریکاوگلسنوست»لزومگسستقطعننیازمیننراثاسننتالین«رادربننوقو
قاطعانهیسلنتاستالیننبننود.اوصننرفاا»عنندمکنننترل

کرناگذاشت،درحقیقتکارشچیزیجزتکمیل
همصداب اب انویآهنی نفرینادب رآوردک ه
بیبازگشترساندو 
کارگرانبرفرایندتولید«رابهنقطهی 
»بدیلدیگریوجودندارد«.هرچندتعدادقربانیانسیاستگورباچفدستکمیازمالاستالینننندارد،
هیچکسمایلنیستازرسواییهایگورباچفیسمسخنبهمیانآورد.حلتی»پرندگانآسمانهم
اماامروز 
میدهمبهجایاستالینیسمازگورباچفیسمسخن
میکنند«.دراینشرای طمنترجیح 
دراینموردسکوت 
بگویم.چراکهالگویاستالینروشنترینوصریحترینبیانخودرادرعصرفروپاشیشوروییننافت.ایننن
الدعاهرگزازرویبادمعدهنیست.کافیاستبرایاثبنناتآنبننهانحللوفروپاشننیکمینننترننگنناهی
بینالمللسومرادرسننال۱943منحننلاعلمکننرد،درقطعنننامهی
دوبارهبیاندازیم:هنگامیکهاستالین 
نمیخننورد.همچنیننن
انحللهیچاثریازگرایشنناتضدسننرمایهداریوانقلبسوسیالیسننتیبننهچشننم 
مبارزهیانقلبیخلقچین

رهاییبخشمستعمراتنشدهبود.درمورد

کوچکتریناشارهییبهنهضتهای

»وظیفهیمقننلدس«

قطعنننامهتنهننا
صصننریح 
علیهارتشژاپنهمهیچسخنیبهمیاننیامنند.مطننابقننن ل
دولتهایسرمایهداریعلیهبربرلیتکمککنننند«)کلننودین
کمونیستهااینبودکهبه»اقداماتنظامی 

قریبالوقننوعجهننانیوبننهابتکننارلنینننپننابننه

.(56-53کمینترنکهدرسال۱9۱9بابرنامهیانقلب
بینالمللنهاد،درسال۱943درپای»همکاریبرادرانننه«بننادولتهننایسننرمایهداری
عرصهیسیاست 

قربانیشد.درستهمانطورکه»سوسیالیسمواقعننااموجننود«قربننانیهمکنناری»نوعدوسننتانه«یتنناچرو
گورباچفشد.
اهمیی ت سیاسی سندیکاها و ایتاحادیههای کارگری
کلفتهننایی
گردن 

وظیفهیاصلیرابرعهدهبگیرند:الولمبارزهبننا

هایکیهاجملگیبایددو

”
همچونالتحادیههایکارگری.اتحادیهیکننارگرینمنناداسننت.درعمننلچیزهننایزیننادی
میتوانندجایایننمادبنشینند.هد فبرداشتنهرعنصرمخالفیاست.دلوممتقاعنندکردن

قدرت-منظورمقدرتدرهرجاییاست-اعنمازموافننقومخننالفکننهبننازارآزاددوای
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میگویندتنناهننمدلقنندرترابننهدسننت
همهیدردهاست...بنابراینآناندوپهلوسخن 
بیاورندوهمدلمخالفانرا،تاکنونهممولفقبودهاند“)اباذری.(۱65
کردهایننم:
میشودکهدیگربهشعادت 
روششناختیتکراری 
رسالهدراینجابازهممرتکبهماناشتباه 
ننزلهی
بهجایآنکهنولیبرالیسمرایکیازمفرهایسرمایهبرایحفظسلطهبننرکنناربداننند،آنرابننهمن 
میگیرد.المننااینننموضننوع
غلبهیهژمونیکبرجامعهیبورژواییدرنظر 
تلشروشنفکرانبازاریبرای 
طبقهی
میشودبرایهمهروشناسننتکننهچننرا 
مسألهیمانیست.تاجاییکهبه»قدرت«مربوط 

دیگر
میکند.هنگامیکههاشمیرفسنجانیبرنامهی»تعنندیلسنناختاری«
حاکمازرشدسرمایهیمالیاستقبال 
»اندیشهیپویا«یی.قوچانینیزفق طهمیننناواخننربننه

راآغازکرد،هنوزنه»مهرنامه«ییدرکاربودونه
عضولیتحزبکارگزارانپذیرفتهشد.بسیاراشتباهاستاگربپنداریمبورژوازیدولتیایرانبننهسننادگی
ایرانخ ودرووس ایپادرس ال2004
فریبامثالدکترغنینژادراخوردهاست.هنگامیکهش رکتهای 
خصوصیسننازیتننندادننند،اینننسیاسننتهیننچربطننیبننه

رفتهرفتهاززیرسایهیدولتدرآمدندوبه

عوامفریبیروشنفکرانهایکینداشت.راستایناستکهصنایعخودروسازیایرانبادراختیننارداشننتن

ارزانقیمتوتواناییایجادبیشازیکمیلیونفرصتشغلی،بننهدنبننالتسننخیر
بیشازصدهزارکارگر 
خصوصیسننازیآلودننندتننابتوانننند

بازارهایمنطقهبودند.بههمیندلیلمدیراندولتیدستبهاجرای
طلبانهشننانرااجننراکنننند.

ننههایجاه
بورسبازیوجذبسرمایهیخارجیرامهلیاسننازندونقش 

زمینهی

مدیرانصنایعخودروسازیدرسال2006باتأسیسش رکت»پ ارسرنو«ک ه5۱درص دازس هامآن
متعللقبهشرکترنوفرانسهاست،گامبزرگیدراینراستابرداشتند.هد فازتأسیساینشرکت،تولید
ماشینهایارزانقیمتیچونلوگانوقبضهیبازارهایجهننانسننلومبننود.بنندینترتیببنناادغننامصنننایع

میشنندو
بیرقیبدرمنطقننهتبنندیل 
خودروسازیایراندراقتصادجهانی،هم»بورژوازیمللی«بهقدرتی 
مییافت.چننراکننهطبننقبرآوردهننااسننتفادهازنیننرویکننارارزان
سرمایهداراناروپاییافزایش 

همسود
میشدهزینهینهاییمگان50درصدکمترازهننزینهیتولینندآندراروپنناباشنند
کارگرانایرانیباعث 
)میظرومیظر.(۱39۱درهمیندورانبودکهروش»تولیدسروقت«)(Just in Timeدرایرانپیادهشدو
مقاطعهکاریباعثگردیدتعدادزیادیازکارگرانسلمتیوجننانخننودراهنگننامکنناربننا

تشدیدفشار
ماشینآلتازدستدهند.همچنیندرهمینزمانبودکهصنایعخودروسازیبهتأسیسانواعواقسننام

بدینترتیبدامنهیفلعاللیتهننایسننوداگرانهرابننه
شرکتهایبیمهوبانکهایخودفرمارویآوردندو 

شلدتافزایشدادند.اگربهبنیادهایمالدیرجوعکنیم،تشلکلهایکارگریصرفاایکنمادنیستند.بلکننه
جاذبههننایتوریسننتیکشننوررابنرای

میتوانننندبنناافزایننشارزشنیننرویکننار،
ارگانهاییهستندکننه 

کلیابی
سرمایهگذارانخارجیزایلسازند.نظربهپیوندناگسستنینولیبرالیسموتولیدپسافوردیستی7تشنن ل 

 7بورلیسیلوردرکتاب»نیروهایکار«نشانمیدهدبرنامهیادغامدراقتصادجهانیدراصلبهقصداسننتفادهازنیننروی
میشود.ازهمینروستکهدرجهاننولیبرالشاهدانواعواقسامتاکتیکهایارزانسازینیننرویکننار
کارارزانقیمتاجرا 
طبقهیکننارگرراازبینننببرننند.سننیلوردونننوعقنندرت
برنامههاییایناستکهامکانمقاومت 

هستیم.قدمنخستچنین
طبقهیکننارگردرتولینند«.
طبقهیکارگرراازهمتمییزمیدهد»:قدرتناشننیازتشننلکلیابی«و»قنندرتناشننیازجایگنناه 

اتحادیههنناخنننثیکنننندودرایننن

میکوشندقدرتنوعالولراازطریقممنوعلیتفعاللیتسندیکاهاو
سیاستهاینولیبرالی 
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کارگریاوللینچیزیاستکهبایددرهمشکستهشودتاانگلهایمالیبتوانندبهحیاتشانادامهدهند.
نمیتوانیمبههمینسادگیحکمکنیمکهپدرکشننتگی
اگراینواقعلیاتاقتصادیرالحاظکنیم،آنگاهدیگر 
جنبهینمادیندارد.
اتحادیههایکارگریصرفاا 

نولیبرالهاباسندیکاهاو

نمیتواندبهاینپرسشپاسننخ
میرود،هرگز 
وقتیرسالهباچنینرویکردیبهسراغواقعیتهایاجتماعی 
انقلبهایصننلحآمیزجهنناناینچنیننن

خواهترین
خواهانهترینوآزادی 

دهدکه»چهشدکهیکیازعدالت
ایدئالیستیاشراعوض

فلسفهبافیهایارزان]هایکی[شد؟«)اباذری.(۱70دکتراباذریاگرنظرگاه

اسیر
»عظیمترینتلشهایفکری«همنخواهدتوانستاینمعلماراحلنماید.المننابسننیار

نکند،حلتیباصر ف
اشتباهاستاگربپنداریماینمعلمابرایخوددتودههایکارگریایرانهمیکمعلماست.آنانشایدنتوانند
دهههنای۱370و
فرمولبندینمایند،الماازآنجاکهدرجرینانرشندصننعتی 

بهراحتیپاسخخویشرا
بیعدالتیوعدمآزادیراباخونوپوستخودتجربهکردهاند،دیگرگننول
هیچگونهتولهمی 
۱380بدون 
دههی۱360تنناکنون
نتیجهیمعلمارانخواهندخورد.دستکمازاواخر 
ناهمسازیظاهریمیانمقدمهو 

میدانندانقلبناتمامشاناسیرمنطقسرمایهاسننت،نننه
معلمایاباذریبرایآنانمعلمانبودهاست.آنان 
فلسفهبافیهایارزان.

اسیر
میخواهنند
اباذریناچاراستواقعلیاتصا فوسادهراهمچونمعلماییرازآلودطرحکند.زیرادرنهننایت 
مشتیسرمایهدارصنعتیراتحتعنوان»صنعتگر«بهمنزلهیعاملناصلیآزادیوبرابننریجننابزننند.
نولیبرالهاب اتش لکلهایک ارگریرانم ادینبدان د.زی رادرنه ایت

همچنیناوناچاراستپدرکشتگی
سلسلهمراتبجامعهیبورژواییقدمیآنسوتربگذارد.بننههمینننخنناطرباینند

نمیخواهدازحصارتنگ

طبقهیکارگرنماید.ازآنجاکهدولننتتضننادهایواقعننی
جامعهیمدنیراجایگزینجنبشواقعی 

حقوق
میتواندباخاطریآسوده
نمایندگیپذیراستواباذری 

جامعهیمدنیرافرومینشاند،جامعهیبورژوایی

اضمحللوفسادآنرابهحماقتنمایندگانش،یعنیبهحماقتروشنفکرانمعاصرنسبتدهنند.فقنن طاز
میتوانتضادکار-سرمایهرابهصورتجنگلفظیچپوراستدرآورد.الماطبقهیکارگرکه
اینطریق 
میشودچنینخصلتیننندارد
اتحادیهایومبارزاتاقتصادیبهسوژهییبرایخودتبدیل 

ازطریقجنبش
ونمایندگیپذیرنیس ت.دراینج اتض ادک ار-س رمایهب هش کلتض ادتش لکلهایک ارگریدربراب ر
مسیراساسااملتکیبرزورمجتمعنظامی-صنعتیهستند.امابرایغلبهبرقدرتنوعدومدستبهدگرگونیسننازمانتولینند
ننالهیتولینند،چنننانبننههننم
میزنند.برطبقسازمانفوردیستیصنعت،بخشهایمختلفکارخانهواجزایگوناگوننوارنق 

چرخهیتولینندرادریننککشننور

وابستهبودندکهیکاعتصابکوچکدریکیازبخشهایصنایعکلیدیمیتوانستکل
میشودبامکننانیزهکردنهننرچننهبیشننترتولینند،اهملیننتمهننارت
یکسوتلش 
مختلکند.درسازماندهیپسافوردیستیاز 
کارگرانبهطورفزایندهکاهشیابدتابتواندرصورتاعتصاببهراحتیازنیرویکارجایگزیناستفادهکرد.ازسویدیگر
وامیدارند.بدینترتیننبمقننلدمات
بیچونوچرایاوامرخویش 
کارخانهدارانباپیادهکردنمولقتسازی،کارگرانرابهتبعلیت 

هزینههایانبارداریاست،مستلزمتشدیدتولینندروزانننه

»تولیدسروقت«)(JITفراهممیشود.اینروشکهمبتنیبرحذ ف
مقاطعهکاریسننبک»تولینندسننروقت«رابنندوندرهننم

نمیتوانفشار
مطابقباتقاضایروزبازاراست.مسألهایناستکه 
شکستندونوعقدرتمزبورکارگریبرپرولتاریناتحمیننلنمنود.اگنرروشJITبنهطننورمننوفقلیتآمیزونننتیجهبخشدر
کارخانههااجرانشود،کلسیاستادغامدربازارهایجهانینیزتوجیهاقتصادیخودراازدستخواهدداد.
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میشننود.البتننهاز
دولتهایمللیواتاقهایبازرگانی(پدیدار 
سازمانهایسرمایه)ازبانکجهانیبگیرتا 
آنجاکههرتشلکلازدلنیازهایخاصقشرمشلخصیازپرولتارینناسننربننرآورده،خننودمسننئوللیترفننع
سیاسیاشبیانندازد.ازآنج اکنه

نمیتوانداینوظیفهرابرگردننمایندگان
مشکلتشرابرعهدهداردو 
شرای طزندگیهرقشرپرولتاریاباقشردیگرمتفاوتاست،بنابرایناحتمالداردهرگزنتننوانیمازچیننزی
بهناممطالباتمشترکمدنیدمبزنیم.درسالهایگذشتهدرجریانجنبشسندیکاییکارگراننانوایی
ارزان«میتواندبهصورتتوجیهایدئولوژیکیدربیابنند

مطالبهیظاهرااعالمیهمچون»نان

روشنشدحلتی
میکند»:افزایشدستمزدک ارگرانننانواییدرگ رو
فزایندهییکقشرازپرولتاریاراتشدید 

کهاستثمار
بهانهیمناسبیبرایکارفرمای انفراه مک رده
افزایشقیمتناناست«.اینتوجیهطیسالهایگذشته 
استتاازافزایشقانونیحقوقکارگراننانواییسربازبزنننند.درمننوارددیگننرمطالبنناتعنناممختلفننی
طبقهیکارگرشدهاست.
همچون»حقسلمت«یا»حقشادی«دستاویزتشدیداستثماراقشارمختلف 
»کنترلتولیدتولس طپرولتاریا«مستلزمبهرسملیتشناختنمطالباتجزئننیاقشننارمختلننفطبقننهاسننت.
بنابرایننبایدبیشازحددرمورد»وحدتمطالباتمدنی«گزافهگوییکنیم.همچنانکهدرسنطورقبل ی
نمونههاییهمچونباکونین،استالین،ابنناذریو...بننهخنندمت
طبقه«میتواندبهسادگیدر 

دیدیم»،التحاد
نظامسرمایهدربیاید.اگرهمچونحکمتیستهایموسومبهکمونیستکارگری،طبقهرابدونتضننادهای
فوقالعناده
واقعیاش،همچونوجودیواحدویکپنارچهدرنظنربگیرینم،آنگناهتناتنزپارلمانتاریسنتیو 

طبقهیکارگر«راهزیادینخواهدماند)والمنش.(64
طلبانهی»نمایندگیپذیری 


فرصت
نظریهییصننحیحانجننامشننودتنناهنند ف

ازطر فدیگرتمایزمیاناقشارگوناگونکارگرانبایدبراساس
مشترکشانمبنیبرالغ ایس رمایهرامخت لنکن د.بایس تیتض ادهایدرون یپرولتاری اب هگ ونهیی
فرمولبندیشودتادرنهایتبتوانیمبگوییم:مهمنیستکهایننی اآنپرولنتری اهمهیپرولتره اچ ه

میرسننانند.
وظیفهییرابهانجام 

میخواهند؛مهمایناستکهبراساسنقشجهان-تاریخیپرولتاریاچه

نادیدهگرفتن مطالباتجزئیپرولتاریا نیست.اگر

گفتهیمارکسبهمعنای
برخل فادعاهایچپ مبتذل ،
منجملننهبحننث
اینعبارتدستچینشدهاز»نقدنقادینقننادانه«رادرکنننارسننایرمبنناحثآنکتنناب 
حقیقیاشآشکارخواهدشد:محتننوایمطالبنناتپرولننتری

»خودرهاسازیطبقهیکارگر«بنشانیم،معنای
چپه ادرم ورددرس تیمطالب ات
تأثیریبرنقشجهان-تاریخیپرولتاریاندارند.بنابراینلزمنیسنت 
مطالبهیانسانی،بهناگزیر

تشکلیابیکارگرانحولهر

کارگرانوسواسبهخرجدهند.مهمایناستکه
آنانرابهرودرروییبامنطقسرمایهخواهدکشاند.جنبشکارگریچنانوحنندتیاسننتکننهبننرخل ف
جزئیشانراآزادانهدنبننالکنننند.بنندونشننناختن
میدهدمطالبات 
جامعهیبورژواییبهاعضایشاجازه 

تضادهایدرونیطبقهوبدونتمایزاقشاردرونیپرولتاریانخواهیمتوانستبهایندینندگاهانسننانگرایانه
نزدیکشویم.
برایآنکهاقشارمختلفپرولتاریاراازهمتمیزدهیم،بایستیبهتفاوتیرجوعکنیمکنهدرسنرمایهداری
مبتذلسازیب هتفناوت

میآید.البتهنبایداینتفاوتراباسادهانگاریو
میانکارموللدوکارناموللدپدید 
داد.مقالهیآقایوالمنننشبننه

کاریدیوکارذهنی،یابهتفاوتمحصولمادیومحصولفکریتقلیل
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میخننواهمبننرای
میسازد.ازخوانندگانپیگیننر 
برداشتهانهفتهاستآشکار 

خوبیخطراتیراکهدراین
روشنشدنموضوعبهآنمتنمراجعهکنند.تمایزکارموللدوغیرموللدازدوجنبهاهملیتدارد:نخست
میدهند.ایننن
پیشنیازهایتولیندتوضنیح 
آنکهچگونگیسازمانیابیبوروکراتیککلجامعهرابراساس 
اجتماعیسازیتولینند

توضیحرلدیهیمعتبریاستبرآندستهازگرایشاتیکهبادستاویزواقعلیاتیچون
دارنند.جنبهیدلومبرابرنهنادکنارموللند-کنار

می
یارشدبخشخدماتی،مرگسیاستطبقناتیرااعلم 
میسازد.درمقننالهیقبلننیبننر
غیرموللدآناستکهخطوطکلیتضادمنافعرادردرونپرولتاریاروشن 
جنبهیدلومراخواهمپروراندتانشاندهمابقایکارغیرموللدچگونه
نخستینجنبهتمرکزداشتم.دراینجا 
میکند.
مسألهدار 

افزایشثروتپرولتاریارا
جامعهیسرمایهداریعبارتاستاززمانکارانباشتشدهییکهدرکننالپیکننر

بنابهتعریف،ثروتدر
یافتهاست.برایمثالاگرشماماشینی20میلیونتومانیداشتهباشد،آنگاهباتوجهبهقیمتنیرویکننار
درایران)ساعتی3500تومان(ثروتشماتقریباامساویاستبا57۱4ساعتیاتقریبااسهسالکار.بننه
عبارتدیگراگرشما3سالتمام5روزدرهفتهوهرروز8ساعتکارکنیدوهمهیدسنتمزدخنودرا
ثابتماندنباقیشرای ط،خواهیدتوانستدرپایانسالسننومیننک
پساندازنمایید،بهفرض 
تاریالآخر 
دستگاهپرایدبخرید.بااینحسابکسیکهپرایددارد،درواقعصاحبسهسالوقتآزاداست.هرچه
فردثروتبیشتریداشتهباشد،مالکزمانآزادبیشتریاست.المااینننگفتننهدرمننوردخننودجننامعهی
نیست.دلیلاشایناستکهانباشتثروتدرکل،بهمعنایآناستکننهاعضننای

سرمایهداریصادق

میکنند.برایمثالاگننرتعنندادپراینندهایتولینند
جامعهمقداربیشتریازساعاتعمرخودراصر فکار 
داخلطیدوسالاز۱00هزاردستگاهبه۱50هزاردستگاهبرسد،معنایشآناستانسننانهادرسننال
بیپایانسرمایه«مستلزمآناستکهانسننانها
کردهاند».رشد 
دلومتقریباا286میلیونساعتبیشترکار 
بهطورپیوستهاختیارساعاتبیشتریاززندگیشانراازکفدهند.اگرچننهسننرمایهازطریننقافزایننش
میآورد،المادرتحلینلنهنایی
میدهدوزمانکاراجتماعاالزمراپایین 
بهرهوریسرعتتولیدراافزایش 

مینویسد:
میآورد.مارکسدرگروندریسهدراینباره 
فق طزمانکاراضافیراکش 
”سرمایهبایدکاراضافیوکارلزم)یعنیروزهایکار(راافزایشدهدتابخشاضافیرا
بالبرد.الماازسویدیگربایدکارلزمراکاهشدهدتنناآنرابننهکنناراضننافیتبنندیل
کند...سرمایهشرطایجادکاراضافی،وبهطورهمزمانشرطایجادکارلزمودرعیننن
حالبههماناندازهشرطعدمایجادکارلزماست.وجننودآنفقنن طدرصننورتیممکننن
استکهکارلزمهموجودداشتهباشدوهموجودنداشتهباشد“)مزاروش.(50
جداییناپذیرننند:گرایننشنخسننت

سرمایهداریمابادوگرایشمتضادروبروییننمکننهازهننم

بنابرایندر
بهرهوری،میزانزم انک ارراک اهشدادهوارزشبیش تریتولی دکن د.الم اگرای شدلوم
میکوشدبا 

میآینندکنار
نتیجهیگرای شدلومب هوج ود 
میکوشدبرمقدارزمانکاربیافزاید.ماکارهاییراکهدر 

میتوانیمتفاوتکارموللدوغیرموللدرابهسادگیازشلردوگانههاییچون
مینامیم.بااینتعریف 
غیرموللد 
نمیتوانآمننوزش
کاریدی-کارفکریویامشاغلصنعتی-مشاغلخدماتی،و...خلصکنیم.برایمثال 
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رافینفسهکارغیرموللدنامید.امافعاللیتمؤلسساتکنکورکههیچکارکردیجزتحلققسودندارننند،کننار
دمودستگاهعریضوطویننلاینننمؤسسنناتفقنن طازدلگرایننشبننه
میشود.چراکه 
غیرموللدمحسوب 
میتوانستمتخلصصانموردنیازخودرابدونوجننود
است.جامعهیبورژوایی 

افزایشزمانکاربرخاسته
تستزنیتربیتکند.بدینمعناستکهکننارگرانغیرمول لننددرواقننعچیننزی
کتابهایآموزش 
کنکورو 
نمیکنند8
تولید 
سرمایهداریناچاراستهمگامباپیشرفتخود،بهطورمداومبننرحجنمکننارغیرمول لنندبیافزاینند.اینکننه

نمیتواند(،نیازدرونننی
نولیبرالیسمهنوزنتوانستهاستشعار»دولتکوچک«راتحققبخشد)وهرگزهم 
پابهپایرشدسننرمایهداریتعننداد
دهد.بیدلیلنیستکه 

سلسلهمراتبیبهکارغیرموللدرانشان 
می

نظام
مییابد.جداازواقعلیتانکارناپذیراسننتبدادسننرمایه،گسننترش
نیروهاینظامیوانتظامیپیوستهافزایش 
فعاللیتهایمجتمعنظامی-صنعتیصرفاایکیازتجللیاتافزایننشکننارغیرمول لننددرسننرمایهداریاسننت.
پیشرفتسرمایهداریبهجایآنکهزمانآزادبیشتریرادراختیارانسانبگذارد،زمانآزادرابننهنحننو
ایرانخودروسالنه
کارخانهی 

دههی ۱370
میکنیم:دراوایل 
روشنترشودمثالیراازصنعتانتخاب 

8برایآنکهموضوع
میکرد.کلیهقطعاتخودروه ادرونخنودکارخنانهتولی دمیش دوکنارگراننی زدر
تقریباا50هزاردستگاهخودروتولید 
میرسننیدو
خانوادههننا 

استخدامدائمیبودند.هرخودرو۱5سالعمرمفیدداشت.محصولتازطریقپیشفروشبهدست
میگرفت.درسال۱392حجمتولیداتایرانخودروبه360هزاردستگاهرسننید.اکنننون
سودشرکتدراختیاردولتقرار 
کارخنانهیمنادر،وجنود

قطعهسنازیو
میشود.برایهماهنگیمینانکارگاههنای 
قطعهسازیدرخارجازکارخانهانجام 
کار 
ایرانخننودروتعننداد
قطعهسننازانو 
دمودستگاهبازرگانیبوروکراتیکدرهردوطر فضروریشدهاست.همچنینبازارمیان 

فراوانیکارگررا،ازرانندهبگیرتاشاگرددلل،جذبفعاللیتهایخودکردهاست.خردکردنفعاللیتتولیدهدفینداردجننز
افزایشسرعتکار:تعدادخودروهایتولیدیدرهرسالنشانمیدهداکنونتولیدهرخننودروخیلننیکمننترازقبننلزمننان
فزایندهایبرکارگرانواردآید.ازاینننروبننرایجلننوگیریازاعتراضننات

میبرد.افزایشسرعتتولیدباعثمیشودفشار

شدهاند.بننرایمثننال
کارگرانتعدادکارمندانبخشحراستافزایشیافتهوعلوهبرآننهادهایکنترلیجدیدیهماضافه 
»مسألهدار«راچکمیکنند.همچنینتعنندادمنندیران

روانشناساستخدامکردهکهوضعلیتروحیکارگران
شرکتتعدادی 
دمودستگاه»رواب طعمومی«درشرکتبهراهافتادهاسننت
فلنینسبتبهتعدادکللکارگرانافزایشیافتهاست.علوهبرآن 
اصلیاشتوجیهکارگرانبرایپذیرششرای طموجوداست.کارگراننهباقراردادهایاستخدامدائمی،بلکننهبننه
وظیفهی 

که
شرکتهایتأمیننیرویانسانیانجام

صورتمولقتدرفواصلزمانی6تا۱2ماههبهاستخدامدرمیآیند.کاراینبخشرا
میدهند.بخشبزرگیازمحصولتشرکتازطریقپیشفروشبهدللنخودروفروختهمیشودودرنتیجهبننازاربزرگننی

نیزدراینقسمتبهوجودآمده،کهآنهمبهنوبتخودبخشیازنیرویکناررابنرایانجنامفعاللیتهنایشجننذبخنود
میتوانازنیروهایمزدبگیرییادکردکهدربخشتبلیغاتبازرگانیفعالاند.سودشرکتازطریقبازار
میکند.برایمثال 

میگیردکهاینهممشاغلجدیدیرابهوجودمیآورد.درنهننایتعمننرمفینند
سرمایهدارانخصوصیقرار 

سهامدراختیار
محصولتبهشلدتکاهشیافتهوبهمیانگین۱0سالرسیدهاست.کاهشعمننرمفینندمحصننولتدرحقیقننتبننهمعنننی
کسبوکارخدماتپسازفروشرارونقبخشیدهاست.اگننر

افزایشزمانکاردرصنعتخودروسازیاستوعلوهبرآن
کوتاهملدتمتولقفخواهدشد.المااینموضننوعتغییننری
ایرانخودرودستکمدر 
هریکازاینمشاغلراحذ فکنیم،تولید 
فینفسنه
روانشناسننیرا 
نمیتنوانشنغل 
نمیکند:بخشبزرگیازاینمشاغلکارغیرمولدند.هرچنند 
دراصلمسألهایجاد 
ایرانخودروبدونشککارموللدنیست.چراکهازدلگرایشسرمایهبهافزایننش
کارغیرموللدشمرد،المافعاللیتروانشناسادن 
زمانکاربرخاستهاست.ذکرایننکتهلزماستکهباافزایشتولیدخودروسواری،مقنندارهننردمبیشننتریاززمننانآزاد
میشود.
انسانهادرترافیکشهریتلف 
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میدهد.دراینشرای طاسننت
جنگافزاراختصاص 
تناقضباریبهبازتولیدثروتازطریقتولیدوتجارت 

میگیردوخطوطاصلیمنافعناهمخواناینننطبقننهترسننیم
کهقشربندیدرونیپرولتاریاشکلمشلخصی 
تناقضبارسرمایهبرجامعهحاکمباشد،مطننالبهیپرولتارینابنرایافزایننش

میشوند:مادامیکهبارآوری

طبقهیکننارگربننه
ثروتش،معناییجزکاهشزمانآزادکللندارد.بهدلیلهمینتناقضدرونماننندگار ،
میشود.درحالیکهکاهشزمننانآزادمسننألهییبننرایبننورژواییایجنناد
وجودینمایندگیناپذیرتبدیل 
نمیکند،برایپرولتاریاعم ا
نمیتوانددرقبالمنافعش
طبقهیکارگر 
لغیرقابلتحلملاست.بههمیندلیل 

استراتژیهایتدافعیوپارلمانتاریستیاکتفاکند.اینطبقه بایستیپیشازهرچیزتضاد

خنثیبماندوبه
میانافزایشثروتوکاهشزمانآزادرابهنحوعملیرفعنماید.پرولتاریانخواهندتوانس تره اشنود
مگراینکههریکازاقشارآنبرایرسیدنبهمطالباتخویش،تصمیماتیراالتخاذواجراکنندکهتولید
نمیتننوانکنننشانقلبننیراازفعاللیتهننای
راازشلرکارغیرموللدخلصکند.بههمیندلیننلاسننتکننه 
اتحادیههایکارگریجداکرد»:مبارزاتاقتصادیلجرمخصننلتیسیاسننیدارننند«.

اقتصادیسندیکاهاو
فق طدرصورتحذ فعملکردهایضروریکارغیرموللدبهدستخودکارموللداستکهافزایننشثننروت
بهمعنایافزایشزمانکارنخواهدبود.
برنامههاینولیبرالیاسننت،

هزینههایدولتیوکوچککردندولت،یعنیهمانچیزیکهیوتوپیای

کاهش
هرگزباحفظپویاییسرمایهبهدستنخواهدآمد.مادامیکهجامعهیبورژواییهدفیجننزتولینندارزش
اضافیندارد،شمارکارهایغیرموللدوبنابراینحجمدولننتافزایننشخواهنندیننافت.دربهننترینحننالت،
فاجعهبارتحققخواهدیافت:باتضعیفدولتیننکسننریباننندهایمافیننایی

یوتوپیاینولیبرالیبهشکلی
همهیخطاهایمهلکدولترادرسطحی
کنترلناپذیر،کنترلکارغیرموللدرادردستخواهندگرفتو 

بستهیتینکتانکتکرارخواهندکرد.المناآنچنهبنرایسنرمایهرویاسنتب رای
عالیتروپشتدرهای 

سوسیالیسمعلمییکواقعلیتانکارناپذیرتاریخیاست:همچنننانکننهکمننونپنناریسنشننانداد،حننذ ف
بودجههایامنلیتی-پلیسی،حذ فصنایعتسلیحاتی،آموزشرایگانبرایهمهوکنناهشمزایننایمناصننب

شورائیاند(بهیکبارهبخشبزرگیازکارغیرموللدراحذ فودولترا

اداری)کههمگیلزمهیحکومت
میتواندبسیاریازمسننایل
نمیانجامد،الما 
میکند.اینبرنامهبلفاصلهبهالغایسرمایه 
بینهایتکوچک 

طلبانهترین

لینحلرابااستفادهازابزارهایانقلبیواقعااموجودحلکند.بههمینننترتیننبحلتننیاصننلح
میتوانندباحننذ ف»پیمانکننارانتننأمین
اتحادیههایکارگری،همچونبازگشتقراردادهایدائم ،

مطالبات
نیرویانسانی«کهیکیازمضرتریننمودهایکارغیرموللداست،نتایجانقلبیبزرگیبرایجننامعهداشننته
ننتوانهیمننالی

میتواندباعثکاهشحجمسودشودوبهاینترتیننبپش
باشند.افزایشدستمزدکارگران 
فعاللیتهایتولرمزایدللنراکاهشدهد.کاهشتولرمنیزبهنوبتخودزمانآزادبیشننتریدراختیننار
میزنننند،
کوچکسازیدولتدستبهعوامفریننبی 

نولیبرالهاباشعار

میدهد.اگر
سایراقشارجامعهقرار 
میتواندباکنترلتولیدصنعتیوحذ فشمارزیادیازکارهنایغیرموللند،
اتحادیهاینیرومند 

یکجنبش
عم ا
لاینشعارراتحققبخشدوراهدمکراسیحقیقیراهموارکند.
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غمنامهی سلطان سس ایران به مثابهی تراژدی فاوس ت گوته
میدهدسیاستمداراننولیبرالچقدرازمننداخلهیتشننکلهایکننارگریوحشننت
رسالهبهدرستینشان 
میبنددکهوحشتازمننداخلهیکننارگران،مختننصسننرمایهداری
دارند.المااباذریچشمبراینحقیقت 
جامعهیبننورژواییبازیننافت.بننههمیننندلیننل

میتواندرتمامیفازهایمختلف
نولیبرالنیستوآنرا 
میشود.اباذریهنگامیکهپرچننملیبرالیسننم
چشماندازبدیلدچارتناقض 
رسالهبازهمبههنگامترسیم 
مینویسد:
برمیافرازد ،
دسیسهگرانسیاسی-اقتصادی 

آرنتیرادربرابر
”الگویقلمروعمومیآرنتجدلیAgonisticاست.آرنتبهظهورامراجتماعیونشسننتن
آنبهجایامرسیاسیبهشلدتمع ترضاس ت.مهمتری نجل وهیظه ورام راجتم اعی
مهمترینخصوصلیتعصرجدیدنشسننتنکنناربننه
ارجحلیتیافتناقتصاداست...ازنظراو 
جایکنش،یعنیاقتصادبهجایسیاستاست.اوحلتیشدیدترازمارکسبهکالییشنندن
حیطهیسیاستاست:کنشآدمیننانیکننهدر
کند.حیطهیکنش 

می
جامعهیمدرنحمله 

پیشپاافتادگیزندگیروزمره.قلمروعمننومیقلمننروآزادیاسننت.آزادی
نامیرائیاندتا 

پی
ارادهی
مردمانیکهفرهنگمشترکدارندعلیهکسناندیگننر.آرننتهمچننونروسننوبنه 
میداندکهمردمبهشکلمستقیم
عمومیباورداردوتجللیاینارادهیعمومیراشوراهایی 
میکنند“)اباذری.(۱87
درآنهاشرکت 

میتوانستیممشکلتیکشکلسرمایهرابا
میبودو 
میشداگرزندگیهمینقدرساده 
واقعااچقدرخوب 
رجعتبهیکشکلدیگرآنرفعورجوعکنیننم.مث ا
میتوانسننتیمهمچننون
میشننداگننر 
لچقنندرخننوب 
فاشیستهایاوکراینی،باتکیهبرفرهنگآریاییمشترکمان،جلویدولتنولیبرالبگیریمواجازهندهیم

قلبشبرایبازارهایروسیهیامپریالیستبتپد.المازندگیآنقدرهاهمسادهنیستوسرشارازتناقضننات
جنایتکارانهیبازارهایآزادغربیتبدیل

زائدهییازسیاستهای
مرگباریاستکهجنبشمیدانرابه 

کردند.راستشلیبرالیسمآرنتی)کهبهقولاباذریخیلیهمازنظریهیم ارکسبه تراس ت(درم ورد
مداخلهیاقتصادیتشلکلهایکارگریچنینموضعیدارد:

”شوراها]درانقلبمجارستان[دارایدوکارکردبودند،یکیسیاسیودیگننریاقتصننادی.
میتوانحدس
کردهایم.اما 
اگرگمانکنیمایندوبهلحاظنهادیازهمجدابودهانداشتباه 
میچربیدهاست،در
زدکهتکالیفسیاسیشوراهایبهاصطلحانقلبیبردیگروظایفشان 
حالیکهشوراهایکارگریاغلببرایسروساماندادنبهاوضاعاقتصادیدرنظرگرفتننه
میتواناموراقتصادیراکننه
میگذارمکهآیا 
بیپاسخ 
شدهبودند...دراینجااینپرسشرا 
ازقوانینکام ا
میکنند،درچارچوبیکنظامشوراییبهچرخننشدرآورد
لمتفاوتیپیروی 
میتوانادارهوتمللککارخننانهرابننههمننانعنندهییکننهدرآن
یانه؟بهعبارتدیگرآیا 
مشغولبهکارندواگذارکرد؟واقعااتردیددارمکهبتواناصولسیاسیمربوطبننهآزادیو
گسترهیاقتصادتعمیمداد.شایدتفکرسیاسننیعهنندعننتیق

مساواترابههمینسادگیبه
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میگفت:اقتصادلیاتچهدرتدبیرمنننزلوچننهدرکشننورداریفقنن ط
چندانناحقنبودکه 
میکندودرستبههمیندلیلاقتصادیاتنبایننددربخننش
تحتسلطهییکاربابرشد 
سیاسیدولتشهرایفاینقشکند“)آرنت.(85-84
میرسیدمقننولتمربننوط
آرنتهرگزایدههایعهدعتیقیخویشراکنارنگذاشتوتاجاییکهدستش 
بردهداریرا»بههمینسادگی«براقتصادسیاسیجهانمدرنتحمیلکرد.المابنناززاییشننوراهای
بهعصر 
کارگریدرمجارستان»بههمینسادگی«نبودوفق طباجانفشانیانقلبیهزارانپرولتربننهدسننتآمنند.
اکنونبایدازجنابدکترپرسیدماجراچیست؟اگرلیبرالیسمهایکیجلویمداخلهیتشلکلهایمسننتقل
چهچ ه
کارگریرابگیردشلرمطلقاست،المااگرلیبرالیسمآرنتیهمینکاررابکندبایندبرای شبهب هو 
میدانیننم
میگویدرویتسیاه!البتهاکنوندیگربهتناقضاترسالهعادتکردهایمو 
کنیم؟دیگبهدیگ 
کهبایدآنهارانمودیازتناقضاتخودجامعهیبورژواییبشماریم.
رویهننای
دیکتاتوری»اربابانرشداقتصادی«کهآرنتآنرابرایحفظجامعهیلیننبرالدربرابننرزیاده 

میشننود:بننرایمثننالدکننترابنناذریپننساز
میکننند،جابجننادررسننالهتکننرار 
سیاستشوراییتجننویز 
دسیسهگرانسیاسی-اقتصادی،بهآقایدکترربیعیوزیر»تعاون،کنناروامنوراجتمناعی«

تسویهحساببا

خصوصیسازیهاباقیماندهاست،آنراباوفاداریکامنلب هاصنول

میدهدکهاگر»چیزکیاز
پیشنهاد 
بازارآزاد«ازطریقواگذاریسهامبهخودکارگرانبسپاردودولتصرفاانظارتکندتا»مدیرانیآشنننا
میکننند
مسألهدار 

بهرموزهمانبازارآزاددررأسآنقراربگیرند«)اباذری.(۱77آنچهاینپیشنهادرا
وفاداریاشبهاصولبازارآزادنیست.وفاداریبهاصولبازارآزادصرفااوفاداریاصلیرسننالهراپنهننان

میآورننند،امننا
کارخانههننارابننهدسننت 

میسازد.دربدیلدکتراباذریاگرچهکارگرانمننالکلیتسننهام

همچنانناچارندبهجایآنکهدرموردچگونگیفرایندتولیدتصمیمبگیرننند،ازدسننتوراتمنندیرانفلنننی
سالهاستکهبانام»اتحادیهگراییمسئول«پیاده
تبعلیتکنند.راستشاینبدیلچندانابتکارینیستو 
اتحادیهگراییمسئولنگاهیبیاندازیم.

تجربهی

میشود.بنابراینبرایقضاوتدرموردآنبدنیستبه

پیشازظهورعلئمبحراناقتصادیدرعصرطلییسرمایهداری،تعدادیازصنایعخودروسازیهمچون
اتحادیههنایکننارگریعم ا
لفلننجشندهبودنند،بنرای

فیاتوفولکسواگن،کهتولس طاعتصاباتاقتصادی
دههی۱960درپیننشگرفتننند.
کاهشهژمونیبدیلپرولتری،سیاستالتحادیهگراییمسئولراازاواخر 
سننلطهی

مییافت،الما
دراینمدل،بخشیازسهامکارخانهازطریقشرکتهایتعاونیبهکارگرانانتقال 
تعاونیهنناهمچنننانازمنطننق

میماننندو
دستنخوردهباقی 

سرمایهبرکارازطریقابقایمدیرانصنعتی
میکردند.بااینتفاوتکهاکنونمدیرانصنعتیدرموردسرنوشت
تولیدسودوبازتولیدسرمایهتبعلیت 
اتحادیهگراییمسئولتوانسننتدرهننر

مینشستند)سیلور.(95بهاینترتیب
کارخانهباکارگرانبهشور 
واحدتولیدیائتلفیبیناطبقاتیمیانمدیرانصنعتیوکارگرانبهوج ودبی اورد.الم اب رخل فظ واهر،
ماهیتاینائتل فچیزیجزتضعیفپرولتاریایجهانینبود:اکنونکارگرانهرکارخننانهمجبننوربودننند
برایخلصشدنازتأثیراتسوءشیوهتولیدسنرمایهداری،درهمکناریمش ترکبنامندیرانصننعتی،
ضررهایواحدتولیدیخویشرابهکارگرانسایرکارخانههاسرشننکنکنننند.بننرایمثننالهنگننامیکننه
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دههی۱960پدینندار
نشانههای»تولیدبیشازحد«)یابهزبانکینزیمصر فناکافی(دراواخر 
نخستین 
میکوشیدندباافزایشساعاتکاروپذیرشکنناهشدسننتمزد،ازورشکسننتگی
شد،کارگرانهرکارخانه 
تعاونیهارابننهسننمتورشکسننتیهننل

واحدتولیدیتعاونیخویشجلوگیریکنند-اینکارصرفااسایر
مرگبار
میداد.بدینترتیبتضادکار-سرمایهبهدرونخودطبقهیکارگرانتقالیافتوبهشکلرقابت 

کارخانههنناو

میانکارگرانکارخانههایمختلفظاهرشد.پیشنهاداباذرینننهتنهنناجلننویورشکسننتگی
فوقالعنناده
میسازدبهصورتداوطلبننانهبنناگرایشننات 
نمیگیرد،بلکهآنانرامجبور 
بیکاریکارگرانرا 
دهههننای۱960و۱970در
جنبشهننایاجتمنناعی 

مخلربسرمایههمراهشوند.مواضننعضننداتحادیهای
حقیقتواکنشیبهسیاست»اتحننادیهگراییمسننئول«بننودکننهپیوننندهایافقننیدرونطبقنناتیراقربننانی
چپهننایمبتننذل،بننا
کرد.بیدلیلنبودکهانگلسبننرخل فبسننیاریاز 

می
پیوندهایعمودیبیناطبقاتی 
میکننرد.اوبننا
طبقهیکننارگربننود،نقنند 
قاطعیتتماماصلحالگویمالکلیتراکهفق طدرظاهربهنفننع 
حیرتآورینشاندادانتقالمالکلیتبهکارگراندردرونمناسباتسلسننلهمراتبیکننار-سننرمایه

تیزبینی
بزرگترینبدبختیبرایکللطبقهیکننارگراسننت.زیننرامننوجب

»نهتنهابدترینیوغبرایکارگر،بلکه
صتولینندودر
بیماننددستمزدبهزیرسطحمعمول 
کاهش 
میگردد؛آنهمنهفقنن طدرشنناخههایخننا ل
میکننندرهههایی تودهههها
مناطقمعلین،بلکهدرکلکشور«)انگلس.(۱3همانطورکننهمانیفسننتتأکینند 
مستلزم انتقال مالکیی ت و کنترل وسایل تولید به پرولتاریایی اس ت که قدرت سیاسی را تصاحب کههرده
مسألهیمننالکلیتسننهامکارخانههننا،تکلیننفخننودرابننااقتنندار

اس ت.بدیلرهاییبخشبایستیپیشاز
میدهنندکارخننانهدارانوسننرمایهداران
»مدیرانصنعتی«یکسرهکند.اباذریبهجایاینننکننارترجیننح 
صنعتیرا»صنعتگر«بخواندوآنانرادرجایگاهفاوستگوتهبنشاند.اگرفاوستگوتهجهانغیرانسننانی
فئودالیسمرانابودکرد،فاوستهایاباذریوظیفننهدارننندخننودرابراندازننند.غافننلازآنکننه»مننامیننخ
تراژدیهایگوتهدردناکتراست«.

همهی
کفشهایماناز 


)مهرنامهیشمارهی(۱8پیوستهاعت دالس رمایهدارانص نعتیرا

اباذریچهدررسالهوچهدرمصاحبه
میکند.توگوییایندوگروهدردوسویجبههیننی
افراطیگریسرمایهدارانمالیوتجاریعلم 

دربرابر
گرفتهاندوهریکفق طدرپیآناستکهدیگریرانابودکند.واقعلیتآناستکه

آشتیناپذیرموضع

میکننند.
آنتاگونیسمبخشمالیوبخشصنعتی،تضادیازلی-ابدینیستوفق طدرلحظاتبحرانیبروز 
میکنننند،
ازآنجاکهسرمایههایمالیوتجاریسودخویشراازارزشاضافیتولیدشدهدرصنعتکسر 
میتواندبههنگامسقوطنرخسود،بننهیننکتضننادسیاسننیدرسننتو
میشوندکه 
اینسهدرگیررقابتی 
دههی،۱350
شود.مبارزهیبازرگانانبازاریبا»صنعتگران«وابستهبهدربارپهلننویدر 

حسابیتبدیل
سرمایهیمالیاعتباراتلزمرابرایرشدصنعتیفراهم

نمونهییازچنینتضادهاییاست.الماازآنجاکه

میرساندورشدصنعتنیزبننهنننوبتخننودبننه
میآوردوسرمایهیتجاریمحصولتآنرابهفروش 

میتوانندآشتیکنندوبننهائتل ف
میکند،اینسهبهراحتی 
افزایشحجمسرمایهیمالیوتجاریکمک 
سرمایهیمالیو

برسند.بهطوریکهبسیاریازسرمایهدارانصنعتیخودنیزدرفعاللیتهایمنتسببه
صنعتگر-آنتروپرونرکهرسالهآنرافرضگرفتهاست،بننه

میکنند.بدینترتیبتضاد
تجاریمشارکت 
میرود.
میشودوبههوا 
یکبارهدود 
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نمونههایچونمهندسمحسنننخلیلننیعراقننیکننهلقننب»پنندر
نمیدانمدکتراباذریدرمواجههبا 
من 
میکشد،باتضادآنتروپرونر-صنعتگرچهخواهدکرد؟ایشانهمننانصنننعتگری
صنعتایران«رایدک 
درستوحسابیتبدیلکرد،بلکهبا

چراغسازیپدرشرابهیککارخانهی
استکهنهتنهاکارگاهکوچک 
سودحاصلهکارخانههایتولیدکپسولگازرابهراهانداخت،خ طتولیدتریلرهای2تنیحاملگازمایعرا
خانمهایخننانهدار
تأسیسنمودوشبکهتوزیعکپسولهایگازبوتانراچنانطراحیواجراکردکهحتی 
بهرهمندشوند.خلیلیعراقیپننسازچننندیندهننه
دورافتادهترینشهرستانهاهمازمزایایگازایران 

در
دههی۱380آنرابهیکننیازالگننوی
غولآسایشرکتبوتاندر 
خوندلخوردن،سرانجامباتوسعهی 
صنعتیسازیدرخاورمیانهتبدیلکرد.احتماالایشانهمانصنعتگر-فاوسننتیاسننتکننهرسننالهدر

مولفق
خانوادههننای

میگشت.چراکهاکنونبهخاطرزحماتایشان۱0میلیوندستگاهازوسایلگازسوز
پیاش 

زمینهیپدیدآمنندنبیننشاز30هننزار
میشود.وانگهیشرکتبوتان 
ایرانی،تولس طصنعتداخلیتولید 
میرود:سننرمایهی
فرصتشغلیرافراهمکردهاست.تااینجاهمهچیننزمطننابقانتظنناراترسننالهپیننش 
صنعتیبهدلیلوابستگیتأسیساتپابرجایشبهزمین،ناچاراستمنافعمللیرالحنناظکننندوبننهآحنناد
هموطنانخدمتبرساند.

لیشدننفترااینگونهبیان
میشودکهخلیلیعراقی،درسهایخویشازنهضتم ل 
مشکلازآنجاشروع 
میکند»:اینواقعهدرسبزرگیبهمنآموخت،زیرادریافتمبااتکابنهمردم یگرسننهکنهدچنارفقنر

ساخت«.بدینترتیب

نمیتوانجریانیپایداربرایتوسعهوپیشرفتشکلدادوکشوررا
فرهنگیهستند ،
دسیسهیآشکارکشورهایسننرمایهداری

صنعتگر-فاوستما،بهجایآنکهدرشکستمصلدق،توطئهو
میبیند.اینجاستکهحمایترسالهازصنعتگرایرانننیبننه
راببیند»،فقرفرهنگیتودهیمردمگرسنه«را 
تودههایگرسنه«راعاملاصلیعقبماننندگیایننرانبداننند،
تناقضبرمیخورد:اگراباذری»فقرفرهنگی 
ناچاراستسیاستهایپوپولیستیمصلدقرانفیکندوتیشهبهریشننهیخننودبزننند؛المننااگننرهمچننون
نمیتواننند
مصلدقمداخلتکشورهایسننرمایهداریپیشننرفتهراعامننلتیننرهروزیایننرانبداننند،دیگننر 
بیفرهنگگرسنه«رابهصنعتگرآگاهیا
وظیفهیهدایت»تودههای 

نمیتواند
دوشادوشفاوستبایستدو 
نمیشود.ازبدروزگارخلیلیعراقیاینننسننخنانرا
همینجاختم 
همانکارآفرینکذاییبسپارد.ماجرابه 
نمونهیکشور«برزبانآوردکننهدرآذرمنناهسننال۱39۱برگننزارشنند.
درمراسم»بزرگداشتصنعتگر 
احمدینژاد(دکترنهاوننندیان)رئیننسوقننتاتنناق

مهدیغضنفری)وزیرصنایع،معادنوبازرگانیدولت
بازرگانی(وسعیدمرتضوی)رئیسوقتصندوقتأمیناجتماعی(درردیفالولنشستهبودننند.صنننعتگر
احمدینژادبهعمننلآوردکننه»بیننشازهننر

نمونهیکشوردرادامهیسخنانشتقدیرویژهییازدولت

خصوصیسازیکمککردهاست«وگفتکه»شننرای طمطلننوبفعلننیتننأمیناجتمنناعی

دولتدیگریبه
شبانهروزیآقایمرتضویاست«.اواظهارامیدواریکننردکننه»همکنناریتشننلکلهای
مرهونتلشهای 
کارگریباتدابیرمدیریتیدکترمرتضوی،بهتداومروندروبهرشدتأمیناجتمنناعیکمننککننند«.تنهننا
گذشتیکسالکافیبودتاهمگانبدانندمعنای»تنندابیرمنندیریتی«»،روننندروبننهرشنند«و»شننرای ط
میتننوان
فرهیختهیمننا 

کارنامهیصنعتگر

بیمعناییبود.در
مطلوبتأمیناجتماعی«چیست؟معنایش 
لیستبلندبالییازمجیزگوییدولتهایوقترا)ازقوامالسلطنهبگیرتاروحانی(مشاهدهکننرد.حقیقننتی
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میدهنند.از
کهبهسادگیرازتبدیلشدنکارگاهکوچکچراغسازیبهصنننعتعظیننمبوتننانراتوضننیح 
سرمایهیخننارجی،خلیلننیعراقننیصننرفاایننک

طر فدیگرباتوجهبهوابستگیتولیدبهسرمایهیمالیو
صنعتگرنیست.اوریاستاتاقمشترکایران-بلژیکوخزانهداریاتاقبازرگانیایران-کانادارانیننزبننر
میتننوانتصننلورکننرد
عهدهدارد.باتوجهبهآنکهکانادامقصداصلیفننرارسننرمایههایایرانننیاسننت ،
مییابد.سوالایناستکهباوجودتجننربهی»پنندر
رابطههایآنتروپرونروصنعتگربهچهترتیبیسامان 

میدهندکهسننرمایهداران
صنعتایران«وبسیاریتجاربمشابهدیگر،آیادکتراباذریهنوزهمترجیح 
وطنیرا»صنعتگر«بنامند؟
فزایندهیکارگرانببندم.بلکننهفقنن ط

قصدمنایننیستکهچشمبرورشکستگیصنایعداخلیوبیکاری
طبقهیکنارگررا
میکوشماینفاکترادرجایصحیحاشقراردهمتادچنارتنناقضنشنوموتنراژدی 

میشننودواندیشننهیرادیکننالموظننفاسننتآنرا
نادیدهنگیرم.زیرارنجاینطبقهاکثرااازدیدهپنهان 
میرسانند
غمنامههایخودرابهسمعوبصرهمگان 
آشکارکند.برخل فپرولتاریاسرمایهدارانبهراحتی 
وبرایاینکاربهکمکروشنفکرانواساتیددانشگاهنیازیندارننند.همچنینننآنننانبنرخل فپرولتاریننا
میتوانندبهسرعتهمدلیدیگرانراجلبکنندوبرزخنمخننودمرحنمنهننند.چنراکننهبننورژوازیدر

نوعدوستیحریفندارد.برایمثالهنگامیکننهیکننیاز»صنننعتگران«وطنننیبننهنننامشنناهرخ
عرصهی 

نامهیخودرابهانتشاررساند،مهندسخلیلیعراقیبهسرعتمراتبهمنندردیاشرااعلم
غم 
ظهیری 
کرد.ایشنانبنرایدلجننوییازآقننایظهینریکننهپنندرصننایعغنذاییکشننوراسننت،دسنتوردادکنه
»استراتژیهایتوسعهیکشاورزیآمریکاوترکیه«فورااترجمهشودو»درچهارمجلدوباصحافیزیبا«

ننریحهدارکننرد؟پاسننخ

غمنامهچهبودوچهچیزقلب»سلطانسسایننران«راج
بهچاپبرسد.موضوع 
سادهاست:دولتقصدداشتقانونمالیاتارزشافزودهرابرصنایعغذاییاعمالکند.الماسلطانسس
آشکار«نمیرفتواعتقادداشتدولتحقنداردسیاستهاییرااجننراکننند

ایرانزیرباراین»زورگویی
میدادکه
غمنامهاشنشان 
میشود.ظهیریدر 
کهباعثگرانیموادخوراکیودرنهایتگرسنگیمردم 
صنایعغذاییبااستفادهازپیشرفتهایتکنولوژیک،جلویاتل ف30درصدازمحصننولتکشنناورزیرا
میآوردکهاینصرفهجوییدرحک مپرداخ تمالی اتاس تودرنه ایتتهدی د
میگیرند.اواستدلل 

میزنندواجازهخواهند
میکرداگرمجبورشوندمالیاتآن30درصدراهمبپردازند،قیدصرفهجوییرا 

غمنامهیسلطانسسایران،دلهربننورژوایشننریفیرا
دادمحصولتکشاورزیتلفشود.شکندارم 
ریشخواهدکرد.فق طمسألهایناستکهدرصورتعملیشدناینتهدیدوهنندررفتننن30درصننداز
گرسنهیمردمچهخواهدشد؟ب دبختانههمی نک ه

شکمهای
محصولتکشاورزی،تکلیفنگرانیبرای 
میکشد.برایمثالهنگننامی
نوعدوستیبورژواهاناگهانته 
زحمتکشبرسد ،

تودههایکارکنو
نوبتبه 
قیمتهاشد،کارگرانمجتمعهننایکشنتوصننعتنیشننکر

رویهیقندوشکرباعثسقوط
بی 
کهواردات 
خطرتعطیلیواحدهایتولیدیوبیکاریخودراحسکردندودستبهاعتراضزدند.المنناپنندرصنننایع
نگرانیهادرچنتهداشت»:برویدبهجاینیشننکرسننیبزمینیبکارینند«.

قاطعانهییبرایاین

غذاییپاسخ
احمدینژادبرایتولیدنانازآردآن،خودداستانمفلصلیاستکننه

ماجرایوارداتسیبزمینیوطرح
نمیگنجد.
حوصلهیاینمقاله 

در
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چپبازیهای سرمایه :گورباچفیسم طبقات استثمارگر علیه جنبش کارگری واقعاا موجود
انسان«میتننوانیمبنهدرکدرسنتیاز»اسننتخوان

خاصرهی

اکنونپسازشناختن»ساختاراستخوانلگن
چپبازیهایسرمایهچگونهدرجنبشهایسیاسیاخیرپدیدار
خاصرهیبوزینه«برسیموببینیمکه 

لگن
میتوانبرشعارهایجنبشسبزانگشتگذاشتکهبورژوازیشهریباسردادنشننان،
شد.برایاینکار 
میگذاشت»:نهغلزه،نهلبنان/جانمفدایایران«یا»هرکننی
تافتهییجدابافتهبهنمایش 
خودراهمچون 
بیسواد«.کافیاستاینشننعارهارا
/ساندیسخودر 

احمدینژاده«یا»عشقاحمدینژاد

جکوجواده/با
باشعار»آزادی،برابریوبرادری«انقلببورژواییفرانسهمقایسهکنیدوبهخنناطرآورینندکننهارتننش
ناپلئونبرایگسترشآنناچارشدبهسراسراروپالشکربکشد.بااینمقایسهتصویردرسننتیازاصننالت
منجملننهآقننایدکننتر
جنبشسبزبهدستخواهیدآورد.ذکرایننکتهلزماستکهنخبگننانجنبننش 
خردهبورژوایخویشنیزاعتمادینداشننتند
شریعتی،نهفق طبهتودههایکارگربلکهبهتودههایبورژواو 
میخوانند.الماباینندگفننتناآگنناهیتودههنناهرگننزپشننتوانهیایننن
وهرگونهکنشمردمیراغیرعقلنی 
مسخرهبازیهانبود.اینگفتمانمضحککهفق طیکیازتجللیاتنظننامسلسننلهمراتبیاسننت،پشننتشبننه

روشنفکرانومتفلکرانیگرمبودکهبادستاویزقراردادننظرلیاتباختین،ذاتجنبشراخندهوکارناوال
میدانستند.البتهخودباختینهرگنزدچنارچنینناشنتباهینشند.اوکنهبننایبوطیقنایخنویشرابنر

»کرونوتوپهادرادبیاتداستانی«بنگرید(بهروشنننی

مقالهی
ماتریالیسمتاریخینهادهبود)برایمثالبه 
فراتاریخیبودن

رهاییبخشاستونبایددرمورد

میدیدکهکارناوالفق طدرجهانفئودالیواجدخصلت

گونیهننای
رهاییبخشیراباتمسخرنیازفرودسننتانبننه 

خندهیاعتراضیگزافهگوییکرد.الماجنبشیکه

میگیرد،بایدهمکهدرنهایترأیشرابهنفعدولتنولیبرالب هص ندوقبری زدوم ا
سیبزمینییکی 

نبایدازاینحقیقتسادهشگفتزدهشویم.
میتوانبرایشناختجنبشسبزبهسراغاتاقهایفکرآنرفنتودیندک هنخبگ انشچ هدی دگاهی

دویچهولهدرسال88یاد

میتوانازمصاحبهیآقایعباسعبدیبا
تودههاداشتند.برایمثال 
نسبتبه 
رأیدهننندهکننه
]احمدینژاد[بننهلحنناظافننراد 

کرد.ایشانفرمودند»:کیفیترأیکسیکهانتخابشده
است.رأیدهندگانمابهلحنناظ

اقتصادیشانپایینتراست،بارأیطر فمقابلمتفاوت

کیفیتاجتماعی-
کیفیتوسطحاجتماعیبالترهستند.اینتفاوترابایدبهطورجدیلحاظکنندوفقنن طبننهعننددنگنناه
)منجملهمالکلیتاشبرارزشاضافی(منوطبهبرابری
هستیاش 

نمیدانمیکبورژواکهکلل
نکنند«.من 
میتواندخواهانامتیازاتسیاسیویژهبرمبنایتفاوتهایکیفیشود؟آقای
انتزاعیانسانهاست،چگونه 
میگوید»:بحثاصلیطرفیکهاینکیفیتراداردخشونتومننواجهه]خیابننانی[
علباسعبدیدرادامه 
نیست.بلکهکارآمدی،ادارهیکشور،ارزشافزودهوغیرهاست.اینگونهکارهااستکهازاوبرمیآینند.
بنابراینبایدکمیصبرکرد.دیریازودنتیجهبخشخواهدبود...امااینکهآیااینکنارش دنیاس تینا
میتواندمعنننیبدهنندونننهپیننشاز
خیر؟بهنظرمنشدنیاست.اتفاقاانتخاباتآزادبعداز22خرداد 
میشناسنندواسننتخراجارزشافننزودهرا
آن«.آقایعباسعبدینهتنهاسرشتطبقاتیجنبشراخوب 
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روشنبینانهسرنوشتآنرابرایانتخابات4سننالبعنندهننمپیشننگویی

میداند،بلکه
قویترینسلحآن 

باشند.میداننمدراینجناملتهنم

واقعبینیسانچوپانزابسیارابلهنانه
بینیاش،همچون 
میکند.گیریمروشن 

میاندازم.
میگیرموتقصیرجناحراستآنرابرگردنبالچپش 
میشومبهاینکهتکلثرجنبشرانادیده 

میسازدمننیستم.راستآناستکهتکلثرجنبننشخیلننیپیشتننردر
الماکسیکهتکلثرجنبشرازایل 
سلسلهمراتبمشلخصشننوند،دمزدناز

سلسلهمراتبیآنقربانیشد.وقتیمناسباتبرمبنای

پاینظام
میزننندکننه
میماند.اگرچهفقدانساختارهایحزبیبدینتننولهمدامننن 
تکلثربیشتربهیکشوخیزشت 
سلسلهمراتبیوجودنداشت،المامنیکیبرایچنینالدعاییترههمخردنخواهمکرد.کافیاستبننهینناد

برنامههایخویش،

بیاوریمکهنخبگانچپجنبشدرروزهایخاموشیآن،چگونهبهجاینقدعملکردو
میکردند.آنهمفق طبهایندلیلکهازبورژوازیانتظننارداشننتند
بیاخلقیمتلهموسرزنش 
مردمرابه 
درنقشیغیرازنقشانساناقتصادیظاهرشود.منبرایذکرنمونهبهنقلسخناندوتنازنخبگانبال
میکنم:
چپجنبشاکتفا 
مىکند؛اسننتعارهاىدر
”باشهرىروبروهستیمکهداردخودشرابارؤیاىخوشبختىخفه 
خیابانهننارادر

مىکند.شهرىطاعونزدهکهزنننانومردانننش
کارنیست،واقعااداردخفه 
بیوقفهاشغالکردهوبهواسطهیمجموعهایازتناقضننات
جستجویکار،غذا،مسکنیامد 
میکنند.آنانبهتعبیرنیچه»طوایفبیابانگرددولتی«اننندکننهاسننیر
پارادوکسهازندگی 

و
کلسهنناو

نظموعاداتیروزمرهشدهاند:تولینندآلننودگىوزشننتى.هننرروزهازدفترهنناو
میگردننندو»بیگننانگی«از
مغازههابهاتاقهایتنگوگشادتنهاییخویشبنناز 
شرکتهاو 
میکنننند.
میبینندبازتولینند 
میانهیانبوهجمعیتیکههرروز 
دیگرانومحی طخویشرادر 
شخصیشان)فرصت(،تمرینکرنننشو

زندگیهای

بیگانگانیکهدرحقیقتدرانتظاربهبود
آنهاخیابان،مغاکتنفربرانگیزیاسننتازترافیننکوآلننودگی
میکنند.برای 
خدمتگزاری 
پیچیدگیهای

بیوقفهمدهاولباسهاوماشینهاوبسیاریدیگراز
فخرفروشیهای 

بیپایان،

میبرردشاناماراهننى
میدهدوهرروزهدراسطوره»پول«فرو 
عذابشان 

مادیوذهنیکه
مىشود؛جنننگهمننه
همهگیر 
براىپایانآنمتصورنیستند.دراینجامعهاستکهطاعون 
برعلیههمه.مردمانىکه»هوا«یعنىآنچهکهدرجوهرخننویشمعننناىزننندگىوتنفننس
مىکنند.“9
وسیلهاىبراىکشتارومرگتبدیل 

داردرابه
لقمهیننیننناناسننت،
دربهدردنبال 
میتواندکسیراکه 
نمیدانمچگونهیکچپروشنفکروفرهیخته 
من 
میدانمآلودگیهوایتهراننتیجهیگرایشنناتمخننلربشننیوه
کنارکسیبنشاندکهجنونپمددارد.فق ط 
بهنانهییآن انراب ه

تولیدسرمایهداریاستوربطیبهاخلقمردمندارد.مگراینکهبخواهیمب هه ر
خاطرعدمتعلهدوعدمجانفشانیمحاکمهکنیم.بایدپرسیددراینننصننورتتفنناوتچننپعزیزمننانبننا
چشماندازانقلبدراروپایغربیازدسترفت،استالینبهجاینقدعملکننرد
استالیندرچیست؟وقتی 
 ۹بهنقلازیادداشتامینبزرگیاندربی.بی.سی:
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/01/140118_l44_nazeran_tehran_pollution_plague_camus.shtml
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کمینترن،اینسوالراپیشکشیدکه»چهچیزیاخلقانقلبیمردماروپارافاسدکردهاسننت؟«.وقننتی
میکنندوبارتمننامیاشننتباهاتونننواقصخننودرابننر
نخبگانجنبشبامردمطبقاتسبزاینطوررفتار 
اسنت.تجنربهی

میاندازند،دیگرتکلیفپرولتاریایبی رونجنب شه مروشنن
گردنزوالاخلقیآنان 
سالهایگذشتهثابتکردههرگاهتودههامطابقانتظنناراتایدئالیسننتیچننپرفتننارنکنننند،اسننتالینهاو

نمیدهند:
هیتلرهایحقیرمانبهالتهامیکمتراز»زوالاخلقیکللیکمللت«رضایت 
نانها،قراراستگرانشود.همینشدکهجدیت
”دیروزبرسرزبانهاافتادکهنان،همهی 
ردیفشنندنصننفهایطویننل

تاریخیملتبرسراینبرکتباردیگربالزدوانجامیدبه
میتوانندنننانانبننار
نانواییهایشهر.توگوییملتبهاینصرافتافتادهبودندکهتا 

جلوی
میرسداینهجوم
کنندوازاینطریقخودراازقحطیروزهایبعدنجاتدهند...بهنظرم 
کند.جامعهایکهدر

می
ازچیزیچونفروپاشی»اخلقی«یکجامعهدرکلیتاشحکایت 
میخواهندباشند،آنرابهبازیبگیرد
آندولتمیتواندبااوامرش،حالایناوامرهرچه 
نیمهی
انگشتاشبچرخاند.اینتازهفق طنیمیازماجراست.نیمهیدیگننرش ،

ورویسرو
است.هیچچیزقابلدرکیدراین

فاجعهبارترش،سوارشدنمردمرویسرودوشهمدیگر

»بربریتبرسرنانبربری«وجودندارد.هرچههستفق طخودداینبربریتاسننت...مگننر
سهسالپیشدرهمینروزهانبودک هبهراس تی»م ردم«ش دهبودی د؟ک هس ودایآن
داشتیدخودرابهدستخودآزادکنید؟مگننرهمینننروزهننانبننودکننهسننرازروزمرگننی
میخواسننتید»جننامعه«رابننرای
خصوصیتانبیرونآوردهبودیدو 

تحقیرشدهیزندگیهای
میخواستیدچیزینوبسازید؟حالکهسیاستپمردهاسننت،حننال
همگانممکنکنید؟که 
بیمهابننانفننینکنینند.لاقننلچنیننن
کهدیگر»مردم«یدرکارنیست،لاقلخودراچنیننن 
مشتاقانهدربرابردولتخمنشوید.لاقل»اخلقی«زندگیکنید.“۱0
میکشند،بهننتر
پیروینکردنازآرمانهاییوتوپیاییبهصللبه 

مادامیکهمدعلیانتکلثر،مردمرابهخاطر
استماهمچپوراستجنبشراجدینگیریم.راستشآقایعلباسعبدیدستکماینمزلیترادارد
میدانندمنظنورشازآزادی،آزادیدربردگنی
نمیخنوردوبنهخنوبی 
کهخودگولدروغهایخنودرا 
میکنندوگویاحلتی
سادهدلیتمامدروغخودراباور 
کشیدنازدیگراناست.المامتأسفانهآقایانچپ،با 
میتواندازهمنانس ال88ب اتکی ه
بیدلیلنیستکهعبدی 
نمیدانندمنظورشانچیست؟ 
خودشانهم 
رأیگی ری
بیخی الجنب شش وندوب هص فهای 
واقعبینیسانچوپانزاییاشبهمردمتوصیهکن دک ه 

بازیهایسرمایه
چپ 
برنمیتابند.اینکه 

برگردند؛الماشوالیههایمااولولیتصفنانبرسیاستخیابانیرا
مسألهیدیگریاستکننهگویننامشننمول»خشننم

سردرمیآورد،

رأیگیری
فشردهی 

درنهایتازصفو ف
میگیردکهازفرطفلکننتونکبننت،
تودههاییراهد ف 
نمیشود.اینخشمفق ط 
شرافتمندانه«یآقایان 

سلسلهمراتبدچارش دهاند،به تراس ت

تحقیرشانمولجهومشروعباشد.نخبگانیکهاینچنینبهبیماری
میتوانیددراینآدرسبخوانید:
 ۱۰متنکامل»اخلقنامه«یحسامسلمتونقدیکیازرفقابرآنرا 
http://www.hafteh.de/?p=30010
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زباندرازینکنند.زیرابدونشکسکوتبسیار»اخلقننی«تننرازریاکنناری
درموردتکلثرودمکراسیهم 
است.
میتوانیمآن
میآیدوفق طپساززوالشکلیاززندگیاستکه 
جغدمینروادرتاریکیشببهپروازدر 
رابهدرستیبشناسیم.بههمیندلیلمعنایجنبشسبزفق طهنگامیآشکارشدک هام واجخروش اناش
فرونشستوبهدولتنولیبرالروحانیآریگفت.اعترا فبهخطاهایجنبشننگنیست.ننگایناست
کهاستثمارفزایننندهیکننارگرانوکنناهشاعتبنناراتمننناطقمحننرومدربننودجهی۱393رابننهعنننوان
ضرورلیاتکسبآزادیودمکراسیجابزنیم.ننگایناستکهرهاییسننرمایهیصنننعتیازسننرمایهی
مالیرابهعنوانرهاییحقیقیبهمردمقالبکنیموآنراتنهابدیلیبدانیمکننهرسننتگاریکننارگرانرا
سلطهیمدیرانصنعتیهیچنگننوییم
میکند.ننگایناستکههمچوناستالینلمتاکامدربارهی 
تضمین 
وحقیقتاستثماررالپوشانیکنیم،المادرعینحالمنتقداستالینباشیم.
سالهشنناندردولننت،توانسننتهبودننند
درستاستکهنخبگاناصلحطلببهدلیننلفرصننتتاریخی ۱6
)منجملننه
سرمایهیپولیخودرابهسرمایهیموللدتبدیلکنندوکنترلبخشبزرگیازصنایعمملکننت 


احمدینژادمتکننی

غول-شرکتهاییچونشستا(رادردستبگیرند؛درستاستکهدربزنگاه88باند

بانکهاییبودکهدرچندسالگذشتهرشدیقارچگونهداشتند؛درستاستکننهایننن
سرمایهیمالی 

به
زنجیرهیننیازدسننایساقتصننادیو

دوبخشطی4سالبرسرپایینتریننرخسودبهجانهمافتادندو
کنیم.برنامههایدولتیازدهم

گزافهگویی
سیاسیراعلیههماجراکردند؛المامانبایددرموردتضادآنان 
میزنند.هنگامیکهروحانیدرجری انس فرب هخوزس تاناعلم
وگزا فهایی 

طعنهیتلخیبهچنینل ف

میپروراند،معنایسخنانشچیزی
کردنقشههایبزرگیبرایتوسعهیصنعتیمناطقآزادجنوبدرسر 
سرمایهیمالیفرزندخلفسننرمایهی

شکلهایمختلفسرمایهنبود.راستایناستکه
کمترازآشتی 
کند:توسعهیمناطقآزادتجنناریبننهسننبکدولننت

می
صنعتیاستوپدرپیرشرابهخوبیتروخشک 
سرمایهگذاریسودآوررابرایسرمایهیمالیجهننانیفراهنمخواهنندکننرد.

فرصتهای

یازدهم،دراصل
نیرویکارایرانیکهدرمناطقآزادازنیمچهحمایتقانونکنارنینزمح روماسنت،ب هسنادگیدهنان
هزینهه ای

میتوانندباانتقالص نایعخ ودب هکش ورمان
میاندازدوآنان 
شرکتهایچندمللیتیراآب 

تولیدرابهمیزانچشمگیریپایینبیاورند.اینکارنهفق طفشارواردهبننرپرولتاریننایایننرانراافزایننش
میکننند.از
بینالمللیراتضننمین 
میشودوهژمونیراست 
میدهد،بلکهموجبتضعیفپرولتاریایجهانی 

طر فدیگرنزدیکیمناطقمذکوربهبازارهننایدوبننیتننوجیهاقتصننادیطننرحراافزایننشخواهننددادو
کرد.بیدلیلنیستکننهنمایننندگانصنننایعخودروسننازیجهننانی،از

دورپیماییسرمایهراتسهیلخواهد
رسالهیاباذریدرپننیآنبننودکننهبننانقنند
کشیدهاند.اگر 

هماکنوندرکریدورهایدولتیازدهمصف

سرمایهیمالیازتوسعهیصنعتیحمایتکند،اکنونشاهدآنیمکهبنهلطنفسنرمایهیمنالیجهنانی،

خونیتازهدررگصنعتکشورماندمیدهشدهاست.البتهطبقمعمولسهمطبقهیکارگرازاینبنندیل،
نمیخواهمبیهودهدربرابننر
میشود.المااینفق طبخشیازماجراستومن 
خونیاستکهبرزمینجاری 
سیلویرانگردستوپابزنم.رویدیگرسکه،طبقهیکارگرنوینیاستکهدردلصنایعجدیدمسننتقر
پیشبینننی
نمیتوانیمشکلمبارزاتشننانرا 
نمیدانیمو 
خواهدشد.مامطلقااهیچچیزدربارهیاینتودهها 
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میدانیمکهبهخناطراستثمارشنانتولسن ط
کنیمیاازادغامشاندرسرمایهداریدادسخنسردهیم.فق ط 
خودیخودپیشرفت

به
شرکتهایچندمللیتی،اعتراضاتشانقهرااخصلتیانترناسیونالخواهدداشت.این 

میشود.هرچندبهایشبسیارگزا فخواهدبننودوبعیننداسننت
بزرگیبرایطبقهیکارگرایرانمحسوب 
میداننمتاریننخننه
زمینهچینانومقلصرانآنبتواننددرآیندهسرشانرابالبگیرند.تنناجناییکنهمنن 

میجوید،ولواگراینانتقامفق ط»نیننمسنناعتتحقیننرو
میکند.تاریخانتقامشرا 
میبخشدونهفراموش 

لابالیگری«باشد.

بیاماندرازاییکعمر
شکنجهی 

چپبازیهایسرمایهدرجنبشسبز،این
نمیدانمآیالزماستاعترا فکنمکهباتولجهبهدرغلتیدنمبه 

خود«گسترشیافتهبودند؟

دومقالهدرحقیقتیک»نقداز

تاریخ انتشار 4 :شهریور 1393
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