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  محمد قراگوزلوداکتر 
  ٢٠١٧ دسمبر ١٢

  

 ! ما را استثمار کنيدًلطفا
  !ديگر در مورد نئوليبراليسمۀ يکی دو نکت

  

  محمد قراگوزلوداکتر 
  

 درصدی سھم يارانه ھای نقدی و ۵٠ِ ، تقليل ١٣٩٧ ھزار ميليارد تومانی سال ١٩۵ار و يک ھزۀ با اعالم بودج !درآمد

لفه که افزايش حقوق ؤ و تصريح تلويحی اين م- ھزار ميليارد تومان٢٣ ھزار ميليارد تومان به ۴٢ از –غير نقدی 

خواھد بود، سال سخت تری )  ھزار تومان١٠٠ تا حداکثر ۵٠بين ( درصد ١٠ تا ۵کارمندان و دستمزد کارگران از 

ھای پردرآمد جامعه در " دھک"نگفته پيداست که چنانچه حذف يارانه ھا از .  خورده است"کليد"برای مردم زحمتکش 

و قابل قبول رخ داده است اما اگر اين " مباح"راستای واريز آن به حساب دھک ھای پائينی صورت گيرد، امری 

نيروی انتظامی و وزارت اطالعات ارزيابی شود و ۀ درصدی بودج% ٩و % ٣٠رويکرد فی المثل از منظر افزايش 

 به گزارش – تريليون لایر است حال آن که ۴٠٠ بيش از ٩٧سال ۀ دانسته آيد که سھم نھادھای نظامی کشور از بودج

اھش نسبت به  ھزار ميليارد تومان ک١١" (  ھزار ميليارد تومان آب رفته است١٨عمرانی ۀ بودج "–خبرگزاری تسنيم 

جالب اين که با وجود کاھش . آن گاه جھت گيری ھای کلی نئوليبراليسم وطنی به وضوح ترسيم خواھد شد) سال جاری

 کم و بيش جماعتی که برای –شبکه ھای اجتماعی " ِکاربران محترم"يارانه ھا و عمرانی، فی الجمله ۀ مل بودجأقابل ت

افزايش " تمام اھتمام خود را معطوف به اعتراض نسبت به -ی ايستاده اندحال کردن در صف ستانبول و آنتاليا و دب

ھمان جمعيتی که مھم ترين دستاورد .  ساخته اند- ھزار تومان٢٢٠ ھزار تومان به ٧۵ از –از ايران " عوارض خروج

می دانستند و " تن واشنگ-اياب و ذھاب بين تھران"  و خريد ايرباس و باز شدن مسير ئیبرجام را نوسازی ناوگان ھوا

ھورا می کشيدند، اينک نسبت به انجماد دستمزدھا منطبق بر تورم زير ده درصدی " دکتر ظريف قھرمان"برای 

چرا که نباشند؟ باالخره نه مگر ھر فرد و سازمان و جريانی بر مبنای منافع خود و طبقه اش دھان می . خاموش اند

افزايش "يگر اين که سال آتی به موازات دو سال گذشته، دولت روحانی باريک دۀ گشايد، به دفاع يا اعتراض؟ و نکت
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فعال "چشم فالن و بھمان . افزايش نرخ تورم عملی خواھد کرد)  قانون کار۴١بند يک از ماده (را منطبق با " دستمزد

فاع می کنند، اش روشن که سال ھاست از ھمين ترم و معادله د" کمونيست"و ھواداران خيلی خيلی " قھرمان کارگری

  ! ما را استثمار کنيدًلطفا! بی آن که خم به ابروی کسی وارد شود

  

 نوشته شده "بحران، نقد ِ اقتصادِ سياسی نئوليبرال"مقدمه برای چاپ دوم کتاب ۀ اين يادداشت به مثاب بازار و مصرف؟

آن " شر"دشوار کند در نتيجه از بود اما از آن جا که اضافه شدن اين مبحث می توانست امکان تجديد چاپ کتاب را 

مل أِمجملی در چھارچوب مباحث مطروحه در کتاب پيش گفته قابل تۀ به اين ترتيب چنين درافزود! صرف نظر شد

 و "اضافه توليد"تا حد ممکن دو موضوع " امکان فروپاشی سرمايه داری"من در بخش نخست کتاب ديگرم .  است

 -  بحران کاپيتاليستیتبيينمارکس به منظور ۀ تثبيت و ثابت شدۀ ان دو نظري به عنو– را "گرايش نزولی نرخ سود"

چنان که دانسته است از درون بحران .  وارد شده ام٢٠٠٨ و ١٩٢٩بررسيده ام و به مانستگی ھای دو بحران ساختاری 

ترناتيو برای جا به نخست سوسيال دموکراسی بيرون آمد اما سرمايه داری معاصر ھنوز موفق به آب بندی کردن يک آل

چرا؟ چرا ده سال پس از فعال شدن گسل ھای بحران فعلی ھنوز سرمايه داری .  نشده است٢٠٠٨ بحران ادامه دار ئیجا

به ھيچ آلترناتيو مشخصی نرسيده است؟ و مھم تر از ھمه چرا سوسياليست ھا نتوانسته اند در چنين فرصتی دخل 

عميق را به آخرين بحران سرمايه داری گره بزنند؟ واقعيت اين است که در سرمايه داری را بياورند و اين بحران 

، سرمايه ئیسی وجود اتحاد جماھير شوروی در کنار پيش روی جنبش کارگری در تمام کشورھای اروپاۀ اواخر دھ

سوخته جنگ دوم جھانی و ضرورت بازسازی سرزمين ھای . داری را مجبور کرد از ترس انقالب به رفرم تسليم شود

 دکستروايت آمد تا سوسيال دموکراسی و دولت رفاه برای دست کم چھار دھه –نيز به کمک تحقق نظريه پردازی کينز 

سرزمين " سوسياليست واقعگرا"برای خيلی از روشنفکران . ِپشت پا زدگان به شوروی راه بيندازدۀ آب از لب و لوچ

در . مسلحانه روی کرده بودندۀ آن حتا به مبارز" وصال"برای  بود که روزی روزگاری یافاضله ۀ  ھمان مدينيدنسو

ارزش توسط سرمايه دار بلعيده نمی شد، مضاف به اين که کارگر ۀ  ھمصلح صنعتیآن سرزمين موعود به اعتبار 

می گرفت، ھم کاالھای کيفی بھتری .... وپولندی و بلغاری و ئی ھم مزد بيشتری از کارگر روسی و رومانيايدنیسو

 ھای خود در بلوک شرق ئیليد می کرد و ھم از آزادی ھای فردی و اجتماعی به مراتب فزونتری نسبت به ھم طبقه تو

ِباالخره شادی و عشق و حال شامپاين و کاديالک و راک اند رول و موز و مرلين مونرو کجا و ودکا و . بھره مند بود
 که یا کجا؟ در زمانه –يگر از لوناچارسکی خبری نبود  زمانی که د–سيب زمينی و مسکوويچ و الکساندر موسولوف 

خورده بود و دوران تباه پسا ديوار نيز تجربه نشده بود " آشوب به جای موسيقی"حتا خالقيت شوستاکوويچ نيز برچسب 

ابت قالب رق در ً صرفایالفه ؤگيرم که طرح چنين م. تا زنگ ھای نوستالژيک تاينتسکايا و اسپاسکايا به صدا در آيد

 ميان دو جناح جھانی سرمايه داری مطرح شده وگرنه کيست که نداند عالی ترين دستاوردھای فرھنگی و ھای عمومی

 در ارتباط مستقيم با سوسياليسم -  بعد از افول تاريخی بورژوازی –شاھکارھای ھنری تمدن صد و پنجاه سال گذشته 

 امريکا( و بلوک غرب ) شوروی و اقمارش(ن دو بلوک شرق در مجموع و از منظر ارزيابی رقابت ميا. خلق شده است

اين مقياس ھا را از آن رو . بلوک غرب ھمواره يک گل پيش بوده است) و متحدانش از جمله اروپای ميانه و شمالی

 برشمردم و گفتم تا گفته باشم برای کارگر و زحمتکش روزگار ما که زير آوار طاعون نئوليبراليسم از پا در آمده و

 استانداردھای رفاه و زنده گی انسان متمدن به شکل کنونی و ١٩١٧":قرن ھاستۀ نزديک ترين خاطره اش، خاطر"

 با وجود سنديکاھای -ھشتاد تا امروز جنبش کارگری در سطح اروپا ۀ ِدست کم از دھ. کنکرت قابل قياس نيست

 نه -ار سوسيال دموکراسی بعد از جنگ استشان شرمس" سوسياليسم و کمونيسم"رفرميست و سازشکار و احزابی که 
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فقط گامی به پيش بر نداشته بل که بعد از عروچ تاچريسم و ريگانيسم و دنگ شيائوپيسم سنگر به سنگر پس نشسته 

کما اين که . اين عقب نشينی کم و بيش مصادف است با از دست دادن امتيازات دوران حاکميت دولت رفاه.  است

کارگر به ويژه پس از فروپاشی شوروی سرعت فزون تری نيز گرفته ۀ ه ھستی اجتماعی طبقتعرض نئوليبراليسم ب

" بازسازی سوسيال دموکراسی"گيدنز که با دولت تونی بلر درصدد " راه سوم"در ھمين راستا جريان موسوم به . است

اده صاف کن نئوليبراليسم شد چه  ج١٩٩۵در فرانسه آن که ميتران بود تا سال . بود به کل تو زرد از آب در آمده است

کشور انقالب ھا را به چنان کاريکاتوری تبديل کرد که بخشی از کارگران به " حزب سوسياليست"رسد به اوالند که 

ال يک سور به سياست ھای گيونان و پرت" سوسياليست"احزاب . دخيل بستند" فران ناسيونال"ۀ شغال ھای درند

و " تی پارتی"ن شد تا از کنار آن وکراسی پوالنی جاده صاف کن کلينتھوی سوسيال دمسندرز با ھيا. نئوليبرال زدند

سيپراس و سيريزای يونان که می توانستند با اتخاذ سياست ھای راديکال و .  بلند شودامريکا" ھزاره سومۀ اعجوب"

ھموار " پودموس"ج سرمايه ھای بخش خصوصی به نفع حاميان کارگر و زحمتکش راه بر عروۀ انقالبی و مصادر

 درصد مردم به سياست ھای رياضتی و نئوليبرال نه گفته ۶١انگار نه انگار که دست کم . سازند، مرعوب تروئيکا شدند

شھرھانری ۀ  در تقابل با ايد–" سوسياليستی"ش شھری  که تالش شده است آمستردامئیدر قلب اروپای شمالی جا! بودند

به مردک فاشيستی " آنا فرانک"ۀ ود چنان آش را شور کردند که مردم کنار مجسم جا زده ش–لوفور و ديويد ھاروی 

 ديگر از ترس حاکميت ايده ھای بولکشتاين بار ديگر به آلونک مارک یابگويند و عده " ول کام"چون خرت ويلدرس 

 ! اروپا. سوسياليست ھاۀ چنين است اوضاع و احوال مجارستان و اتريش و اسپانيا و ساير بالد قار! روته پناھنده شوند

ما از درون جنبش ھای آزادی و نان داعش بيرون زده است و در قفای خود سرزمينی سوخته در بطن ۀ  در منطق

جنگ در خاورميانه تا فائق آمدن يک قدرت برتر امپرياليستی در متن دور .  گذاشته استیگورستانی بی مرز جا

تا ظھور و تثبيت يک حکومت ھژمون از قبيل رژيم شاه و شکل بندی توازن . جديدی از تقسيم جھان ادامه خواھد يافت

فريقای شمالی به روی صلح و ثبات باز ا و روسيه ، درھای خاورميانه و امريکاِمطلوب دو قطب برتر امپرياليستی 

اگر . واھد شدنخواھد شد و راه برای صدور و گسيل سرمايه به منظور دور جديدی از انباشت موفق سرمايه ھموار نخ

 ميان سه بلوک ايران، ترکيه و عربستان در مسير توفيق نسبی سياست ھای مبتنی بر ئیچه رقابت ھای منطقه 

انجاميده ) امريکا –فرانسه ( درصد ايجاد اشتغال در بلوک دو دولت حاضر در جنگ ٣.٧ تا ١.٣ميليتاريسم کينزی، به 

می خواھم .  مجال نخواھد داد"ايجاد بازارھای جديد مصرف"ستمر به  مًاست اما به نظر می رسد بی ثباتی ھای فعال

 ی "مصرف نامکفا"ۀ له و راه حل مھار بحران امپرياليستی را در نظريأبگويم اگر مجاز باشيم بخشی از صورت مس

ع باندھای فريقا و خاورميانه تا اطالع ثانوی محل شلتاق انواۀ ارزا لوکزامبورگ جست و جو کنيم، سرزمين ھای سوخت

با وجود اين ھمه تروريست مسلح و دولت ھای بی ثبات، بازار مصرف و سود به روی . مسلح تروريستی خواھد بود

القاعده با تمام شاخه ھا و شعبه ھايش در قالب تضادھا و . اضافه توليد سرمايه داری غرب کماکان تعطيل خواھد ماند

  .لی مبدل شده اندوغيرقابل کنترتناقض ھای امپرياليسم به اھرم ھای متخالف و 

وجه غالب سود .  بازار فقط با اسلحه و بلک واترز و ترور و اورانيوم و باز و بسته کردن سانتريفيوژ به سود نمی رسد

قابل پيش بينی خاورميانه ۀ تا يک آيند! در مسيرھای ديگری است که در اروپای ويران بعد از جنگ دوم گشوده شد

 اين یالفه ھای به ھم تنيده ؤچنين م" سوا نشدنی"در واقع ھدف از طرح درھم و . ا نشان نمی دھدچنين چشم اندازی ر

 تغيير ی شرايط انتقال بحران اما به کل٢٠٠٨ و ١٩٢٩گی ھا ميان دو بحران ساختاری است که با وجود برخی مانست

بش کارگری به موازات پيش روی حاال ديگر در غياب قطب شوروی از يک سو و عقب نشينی جھانی جن. کرده است

آن امتيازات به . سياست ھای نئوليبرال از سوی ديگر  بورژوازی زير بار امتيازدھی دوران دولت رفاه نخواھد رفت
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در حال حاضر قطب چپ و راديکال جامعه از چنان قدرتی به منظور تحميل مطالبات . بورژوازی تحميل شده بود

فريقای شمالی و خاورميانه که تا حد ابه جز بخش ھای وسيعی از . دار نيستاقتصادی خود به بورژوازی برخور

در نتيجه تنھا راه .  برای تخريب و سوزاندن باقی نمانده استیانابودی شخم زده شده است، سرزمين کشف نشده 

 سياست ھای سرمايه داری به تناسب قدرت اردوی کار. ادامه و تشديد اشکال جديد رياضتی است" ريکاوری سرمايه"

برای نمونه اگر انجماد . اين سياست ھا از اشکال متفاوتی برخوردار است. رياضتی نئوليبرال را ادامه خواھد داد

راحتی می توان از به جيب کارگران دستبرد نزند ب" کافی"جواب ندھد و اگر تورم به قدر " مطلوب"ۀ دستمزد به انداز

ارزان .  دستمزد حداقل را نيز به رقابت گذاشت و بخشی از آن را قاپيدآن دوزار" کارورزی"طريق طرح ھای مانند 

سازی نيروی کار از طرق گسيل يک لشکر عظيم از فارغ التحصيالن بيکار دانشگاھی با دستمزدھای يک سوم قانون 

ا به سه ھر کارگری که حاضر نيست با دستمزد نھصد ھزار تومان استثمار شود بفرمايد بيرون و جای خود ر! "کار

 است که کارگر یادر چنين معامله !!"  شان ھمين ميزان استۀکارگر ليسانس و فوق ليسانس بدھد که مجموع مزد ماھان

  ....اين سناريو اما در صورت مندی ھای ديگری نيز ادامه دارد."  ما را استثمار کنيدًلطفا"بايد خواھش کند 

ين و لوگزامبورگ ھيچ شناخت عينی و مشخصی از سرمايه داری بزرگان سوسياليسم ارتدوکس، مارکس و انگلس و لن

ش ناظر به صحبت می کرد، مباحث" ماميت خواهسرمايه داری ت"حتا زمانی ھم که ھيلفردينگ از . فاشيستی نداشتند

ر د. نيز شناختی نداشتندسوسيال دموکراسی آنان به تبع شرايط اجتماعی دوران خود از . سرمايه داری فاشيستی نبود

به عنوان افق ھای فراروی جوامع بحران زده ياد می " سوسياليسم و بربريت"نتيجه زمانی که لوگزامبورگ از دوراھی 

اين که بحران سرمايه داری حتا در عميق . کرد، نسبت به چرخش سرمايه داری از راست به جناح چپ خود بيگانه بود

 یاديکال و از نظر ما انقالب نخواھد برد، نه عبارت حکيمانه ات راتغييرترين شکل ساختاری آن به خودی خود ره به 

فالن سوسيال دموکرات وطنی بيرون می کشند و بولد می ۀ  آن را از ميان مصاحبیااست و نه کشفی جديد که حاال عده 

ھيچ بحرانی که کيد کرد أ پوزيتيويست ھای انترناسيونال دوم نه فقط به وضوح بر اين امر تۀلنين در راه زدن پنب. کنند

 بل که راه درھم شکستن سرمايه داری بحران زده را فرموله و البته با حزب  سرمايه داری نيستئیفی نفسه بحران نھا

ماترياليسم پراتيک لنين ناظر به وجود و فعاليت حزب سوسياليست انقالبی دخالتگری است که . بلشويک پراتيک کرد

ژی سياسی خود با مطالبات انقالبی مردم کارگر و ي و انطباق سترات"حال دولتۀ لحظ"بتواند ضمن شناخت از 

مھم . ممکن به سمت قدرت مستقر حمله کندۀ  در لحظ-اپريل مانند تزھای –زحمتکش در قالب شعارھای شفاف و تيز 

مھم اين . است و غيره" کودتا"است و " نارس"است و " زود "يا" وقتش نرسيده"نيست چند روشنفکر غرولند کنند که 

فرمان حمله را صادر انقالب را بشناسد و به ھنگام ۀ است که چنين حزبی و چنان رھبری با ھوش و وقت شناسی، لحظ

 يورش به تور دس– به سود انقالب – ءکيد کرده بود آن فرماندھی که در شرايط عدم توازن قواأدرستی بارھا تلنين ب. کند

 به بعد نشان داده است که ١٨۴٠سرمايه داری دست کم از انقالب ھای . ش صادر می کند يک جنايتکار استسربازان

خارج از بحران به تمامی ۀ اگرچه يک رژيم سياسی اقتصادی با ثبات نيست و چيزی به اسم سرمايه داری تثبيت شد

 در چرخش به سمت يک گريزگاه ، يک آلترناتيو و يک یاوق العاده موھوم است اما اين را نيز نشان داده که از قدرت ف

  . ديگر برخوردار استۀ نقط

  

" ايجاد اشتغال"بخش مھمی از دعواھای انتخاباتی پيرامون " خودمان" ھمه جا و از جمله در ھمين ايران !دولت و بازار

کاری با وجود نظام اجتماعی توليد بيألۀ از منظر چپ سوسياليست حل مس. شکل می بندد" بيکاری"و حل معضل 

سرمايه داری يک خوش بينی ساده لوحانه است اما از اين حکم کلی که بگذريم و کمی از سطح مناقشات انتخاباتی به 
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. ژی را دنبال می کنديسرمايه داری در تمام سطوح يک سترات. يک اليه پائين تر برويم حساب کار دست مان می آيد

دنيای " اين ھمان منطق حاکم بر پارادايم !"ی بدھيدأ به ما رًاگر می خواھيد استثمار شويد، لطفا! آقايان و خانم ھا"

 که معلوم نيست منظورش از ھر روز چند - روز آقای روحانی١٠٠ماجرای حل مشکل اقتصادی در . است" قشنگ نو

 ميليون ١۶ ميليون بيکار و ١١ "و" شکاف طبقاتی" چون یا" افشاگرانه"و " تکان دھنده" و شعارھای –سال بوده 

گی در ھمين متن می سردار قالی باف ؛ ھم"  درصدی ھا درصدی ھا و چھار٩۶"و  " جناب رئيسی" حاشيه نشين

متعارف شدن دولت "و " انکشاف سرمايه داری"آن بخش از طبقه که ھم استثمار می شود و ھم از درون . گنجند

ھم دارد، منتقد و مخالف " پرايد ليزينگ و قسطی"احمدی نژاد " سرۀ صدق "از"  در مسير آزاد کردن بازارئیبورژوا

به " استثمار نشدن" شکل بسته اند که برای یا" انبوھه"در اين قالب بخش عظيم مخالفان از ھمان ! نئوليبراليسم نيست

ما نه سياسی ھستيم و نه . "يدبه شاکله و ترکيب جنبش بی سر وال استريت نگاه کن! صف منتقدان نئوليبراليسم پيوسته اند

يک جنبش تيپيک ضد نئوليبرال که !"  از وام ھای مسکن ساب پرايمئیما کار می خواھيم و سم زدا. حزب می خواھيم

 پا ًدارد و نه اصال" ارزش"و " کاپيتال"خيلی مشھور است که نه کاری با " ضد نوليبرال"سخنران اصلی اش نيز يک 

در بازار دخالت "گی بازار شوريده است و از دولت می خواھد  فقط عليه عنان گسيختاو. می کندتوی کفش مارکس 

و به ھمين ! کمی از استيگليتز و کروگمن تند و تيزتر است فقط! نائومی کالين معروف من و شما نيز ھست البته!" کنيد

دست مداخله "آدام اسميت را با " ئیمردست نا"خاطر نيز از سانتياگو تا بغداد را می کاود و خطر را به جان می خرد تا 

کارگر دوش ۀ ش نمايندگی می کنند، طبقطول و عرض جنبشی که او و دوستاندر . امثال کينز و پوالنی تعويض کند" گر

مالی  و تنزيلی و ۀ ھمه با ھم عليه سرماي" . به دوش و البته در رکاب خرده بورژوازی ارجمند صف کشيده است

 و غير موھوم و غير تنزيلی و ئیغير رباۀ سرماي. جسارت کند" کارآفرينان محترم" ندارد به  کسی حق!"رانتی بزرگ

اين !  توليد ملی ياری می رساندئینه مگر ايجاد کار می کند و به شکوفا! غير رانتی خيلی ھم عزيز و گرامی است

با چنين ابزاری است که ھم . ودی و ملی استاست با اين تفاوت که استثمارگر خ"  ما را استثمار کنيدًلطفا"ھمان منطق ِ 

سوسيال دموکراسی ۀ کارگر می رود زير چتر خرده بورژوازی و ھم سوسياليسم مارکس بدل به کاالی زنگ زدۀ طبق

  ! پوالنی می شود–کينز 

ه مناسبات علي" طبقاتیۀ مبارز" نئوليبراليسم کوشيده و تا حدود زيادی ھم موفق شده است که پيکان تيز حمله را از 

زمين . محدود کند"  توده–بازار "مبارزه عليه بازی بدون داور ۀ به حوز" ارزش" سرمايه و ھدف گرفتن –توليدی کار 

 سال پيش آدام اسميت آمد و توپ را انداخت زير پای بازار و تمام خطاھای یاصد و خورده . مسابقه مشخص است

ت و فقط زمانی که بازار گل می زد سوت می کشيد و وسط زمين را ھجده قدم و پنالتی و کارت قرمز را ناديده گرف

بعد از اين که کينز سوت بازی ! البته باز ھم مسابقه در شرايطی آغاز می شد که توپ زير پای بازار بود. نشان می داد

آن کاسته بود " و فولنامشروع "را به داوری به نام دولت داد که کماکان به نفع بازار می گرفت و فقط از تعداد گل ھای 

 - انبوھه– توده -مردم" نيز در اسکوربود جامعه به نام تيم - تا آن جا که ارزش سه امتياز را به خطر نيندازد–و چند گل 

پيروزی قاطع چنان که وجدان و شرف واعتبار و حيثيت و ! نوشته بود؛ ناگھان بازار ھمين را ھم بر نتافت" ھمه با ھم 

در نتيجه تمام خط کشی ھا و . در دسترس بود" خيلی زياد"لت رقيب را بشکند فقط با گل ھای خواب و راحت و منز

در مسابقات گذشته فقط يک جام و چند !  در قالب مقررات جديدئیيک مقررات زا. قوانين و مقررات بازی به ھم خورد

مقررات جديد می ! با احترام تمام. قديم می شدمدال و تقدير نامه و مقداری پول نقد به عنوان جايزه به تيم پيروز بازار ت

و چنين بود که ! بی تخفيف. دار و ندار بازندگان به حساب برندگان واريز خواھد شدۀ گفت عالوه بر جوايز پيشين ھم

خانواده و اخالق و شخصيت گرفته تا محل زيست و شھر و روستا و سرنوشت فردا و آينده نيز به نام نامی تيم پيروز 
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وليت داوری را نيز به عھده گرفت و رنگ لباس و نام و ھويت بازی ؤدر اين مقررات تيم پيروز خود مس! زده شدسند 

کنان حريف را خود رقم زد و عالوه بر تمام اين ھا تعداد اندکی از تماشاگران را به جايگاه ويژه منتقل کرد و اکثريت 

 به بيرون استاديوم فرستاد تا -  که بايد تماشا می شدیا و جامعه  جمعيت–" تماشائيان"ۀ را به مثاب" تماشاچيان"مطلق 

بازار ۀ در اين معامله خود دولت ھمچون بخشی از بدن! بدھند" یأر"ھورا بکشند و در انتخابات بعدی به تيم مورد نظر 

ش را به  سرکوبوچک نشده بود بل که ابزاردولت مداخله گر وجود عينی و ملموس داشت و نه فقط ک. وارد کارزار شد

دولتی که از . ن توجه کنيدکافی است به مخارج دولت کلينت. دخفن ترين وسائل سرکوب و کشت و کشتار تجھيز کرده بو

شرايط بازی نخست به موقعيت بازی دوم وارد شد با کاستن از ھزينه ھای اجتماعی و حذف يارانه ھای خدماتی از 

 يارانه به رسانه ھای خصوصی و شرکت دالرمان سال دوم فقط ھفتاد ميليارد در ھ....جمله بيمه ھای بھداشت و درمان و

  ") بحران" کتاب ١۶٢ تا ١۵٣بنگريد به صص ! (مک کردند جنرال الکتريک و والت ديسنی ک مانئیھا

و به ھر حال واقعيت اين است که در قالب سرمايه داری نئوليبرال البته دولت کوچک شده است منتھا به شکل تعديل 

اخراج کارگران و تشديد شرايط کار، وگرنه دولت نه فقط وجود دارد بل که در بازار ھم به طور مستقيم و فعال دخالت 

به . می کند، به بانک ھا و بازارھای  بورس و سھام ، نظم و انتظام متناسب با موقعيت سرمايه و انباشت می دھد

 که اشکال مختلف آن در سرمايه داری ھای اصلی و –ئوليبرال عبارت ديگر خالف ايده ھای فريدمن دولت در نظام ن

ۀ بازار منعطف شد"دفاع از ۀ تمام مشغول انجام وظيف" نشاط و شور" نه فقط نمرده است بل که با - فرعی فعال است

ان دوزار در حال انتقال و ادغام ھم" تدبير و اميد"بسيار و پشتکار معطوف به " شوق"دولتی که با . است" مقدس و آزاد

محترم و کت و "نھاد بسيار " تالش بنفش"گاھی اوقات کاتاليزور اين . بقايای مراکز غير خصوصی در بازار است

.  است و گاھی اوقات نيز نھادھای شبه دولتی و از ما بھترانءراوالدی و شرکاک عس–اتاق بازرگانی نھاوندی " اریشلو

 در عمل نشان داده است -  در اين جا و به شکل تيپيک دولت روحانی–رال به اين مفھوم دولت نئوليب. نمونه را مخابرات

 انتقالی در عرصه ھای بسيار مھم خدماتی مانند آموزش و پرورش و –لی وکه به لحاظ ظرفيت ھای دخالت کنتر

در امور بھداشت درمان و دانشگاه ، دولتی به شدت بازار محور است که از يک سو نھايت دخالت گری تنظيمی خود را 

سسات و بازارھای مالی به اصطالح خصوصی بی طرف ؤسيس مأپيش گفته بروز می دھد و از سوی ديگر نسبت به ت

  ! است

  

 بسيار خطرناک در متن مبارزات فردی و اجتماعی سوسياليست ھا و به تغيير  نئوليبراليسم اما به يک !!ائتالف با بازار

دعوت از سوسياليست ھا و تشکل ھای کارگری به منظور .  زده استکارگر نيز دامنۀ خصوص جنبش اجتماعی طبق

تقويت جنبش ھای " به منظور ئی با تحرکات خرده بورژوائیادغام و ائتالف طبقاتی با بازار گرايان و ھم گرا

 پس ی منوأر"مانند " جنبش ھای لوس باال شھری"رويکردی انحالل طلبانه است که پرولتاريا را به سموم " دموکراتيک

واضح است که . آلوده می کند...و" آزادی ھای يواشکی"و " بنفش"و " سبز"و " دولت سيب زمينی نمی خوايم"و " بده

 که نمی تواند در مقابل تحوالت سرنوشت ساز اجتماعی با مواضع کارگر جنبشی دخالت گر استۀ جنبش اجتماعی طبق

گی از  جملچ مار٨له به سادگی اين است وقتی که فعاالن جنبش أاما مس. منزه طلبانه و انزوا گرايانه بی تفاوت بماند

جناح چپ و سوسياليست جامعه برخاسته اند و پرچم آزادی پوشش ھمواره دست اين جنبش بوده است ، حمايت از 

به در واقع نئوليبراليسم ! حرکتی سخيف و انحالل طلبانه است" آزادی ھای يواشکی"مانند " جنبش ھای سانتی مانتالی"

خصوص طی ده سال گذشته و با گسترش تکنولوژی ارتباطات به نحو بسيار بارزی کوشيده است که جنبش اجتماعی 

فراخوان / *گی ھای پيچيدهايجاد فرورفتگی و درھم تنيد/ * طبقاتیۀشکستن مرزھای مبارز* کارگر را از طريق ۀطبق
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 کند ئیو سوسيال دموکرات؛ از يک سو راديکاليسم زدا از جنبش ملی اسالمی ئیو بخش ھا" چپ ليبرال"به ائتالف با 

بکشد؛ در ) وک و تلگراممانند امضای تومار و اليک بدون مابه ازای پراتيک در فيس ب(و به عرصه ھای مجازی 

ھيچ خطری باالتر از اين !  و مردمی ذوب کندر در مبارزات انبوهکرد تحزب گرا قرار دھد و از سوی ديگمقابل روي

 و به موازات آن -کارگر برای ارتقای معاش از طريق مبارزه برای افزايش دستمزد ۀ جنبش اجتماعی طبقنيست که 

تقويت "به جريان " مبارزه عليه استبداد" به اکونوميسم متھم شود و در مقابل از آن خواسته شود برای - ايجاد تشکل

جنبش ھای "اصلی اين ۀ ياسی و شاکلکافی است اندکی به ساختارھای س. ملحق شود" جنبش ھای دموکراتيک

 از جبھه يا –محور بنيادی اين تشکل ھا . م برسيددر کشور ما خم شويد تا به عرض" دموکراتيک و مدنی و مسالمت آميز

حزب مشارکت و مجاھد انقالب اسالمی و کارگزاران گرفته تا نھضت آزادی و ملی، مذھبی و جمھوری خواه سکوالر 

تلفه و شرکای ميرسليم ، بادامچيان تعريف نمی ؤمۀ بازار که فقط با چرتک!  و حرمت مالکيت است نھاد بازار-دموکرات

ثر اجتماعی و طبقاتی در ؤکارگر را از متن يک جنبش فعال و مۀ  طبق– خواه ناخواه –اين رويکرد خطرناک !  شود

 فی المثل –د که توان اقتصادی اش را  تقليل می دھئینيروۀ  سرمايه به حاشي–دو اردوی کار ۀ قلب مبارزات خصمان

  . از دست داده و به تبع ھمين امر قدرت سياسی اش نيز آب رفته است- سازماندھی اعتصاب 

ۀ  قدرت طبقاتی جنبش اجتماعی طبق-  حتما با نيت خير– که دوستان سوسيال دموکرات ما  در چنين مناسباتی است

در . کاھش می دھند" انسانیۀ سرماي"قدرت سياسی دست ببرد، به کارگر را که می تواند در صورت متحزب شدن به 

 انبوھی از مارکس خوانی و کاپيتال پژوھی - از بورديو تا ھاروی–نوشته ھا، مباحث و مصاحبه ھای اين دوستان 

. یبر و البته بلشويکو در نفی حزب و انقالب به ويژه از نوع اکتئیموعظه ھا. آکادميک و تفسير جھان آشکار است

  .  دريغ اما از يک نقد نيم بند سياسی عليه وضع موجود

ً به نظر نگارنده نئوليبراليسم ھار و بنيادگرا و بحران زده؛ فقط در متن چنين مناسباتی است که می تواند خود را موقتا

ت سوسيال در واقع خروج موقت سرمايه داری از بحران کنونی از مسير شيفت به دولت رفاه و بازگش. ريکاوری کند

مشخصی از پيش روی جنبش کارگری، عروج دولت رفاه از بيخ و بن ۀ بدون درج! دموکراسی صورت نخواھد بست

نئوليبراليسم اما می تواند با تشديد نابرابری و تعميق شکاف طبقاتی و جذب متحدينی جديد از اليه ھای . يک توھم است

گان اين طبقاتی به نخبۀ ياسی و ھم در چارچوب امتيازات ويژ ھم در قالب ائتالف ھای س–فوقانی خرده بورژوازی 

 ياد کرده ام، جريانی که "خط سوم"جريانی که من از آن در سپھر سياسی ايران تحت عنوان .  شانه به شانه شود- طيف

وی در متن حمايت غير مشروط از موس" سياست ھای ضد نوليبرال"يای عبور از بحران نئوليبرال را با ؤيک زمان ر

ۀ به روحانی از گردن" ی مشروطأحمايت و ر" جامعه شناس دنبال می کرد و زمانی ديگر کوشيد با ٨٢با امضای 

بی شک " مدنیۀ جامع"به " عبور دموکراتيک"و " استبداد سياسی"نوليبراليسم بگذرد و در شرايط خاص و در تقابل با 

 است که اين جا و آن جا رو می یا" برگ برنده"تازه ترين کنار جناح محافظه کاران معتدل الريجانی خواھد ايستاد، 

چندان ھم بيھوده و اتفاقی نيست که يکی از !  گرفته شود"کودتاھای بلشويکی" و "انقالب ھای کلنگی"شود تا جلوی 

سی رياست جمھوری شعارھای ابراھيم رئيۀ نظريه پردازان اين جريان يعنی آقای اکبر گنجی در کوران انتخابات گذشت

دوستان و ھم جناحی ھای دوم خردادی خود از ۀ خوانده و ضمن تبرئ" مارکسيستی "– در خصوص شکاف طبقاتی –را 

  .... برای پيروزی روحانی به ميدان آمده بودءسياه شصت با تمام قواۀ وقايع تباه دھ

    ١٣٩۶ ]قوس[ آذر٢٠دوشنبه 

    

   


