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 ششماه هشتاد و شهريور  يکسی                                                                                             امير پيام    

 
 

ی و ستم طبقاتی نهفته در از آنجا که منظور از اقتصاد چيزی فراتر از شيوه توليد سرمايه داری و مناسبات استثمار

آن نيست؛ لفظ بنيادگرايی، يعنی ايمانی مذهبی وار به نظام سرمايه داری و مقدس دانستن آن، از آنجا که متوجه 

چرا که اين ايمان بنياد گرا هويت و جوهره وجودی همه . بخشی از مدافعان سرمايه داريست لفظ گويايی نيست

ايمان مدافعان سرمايه داری به نظام و تقدس آن حتی ايمان به خدا را پشت . ستصاحبان و مدافعان نظام سرمايه داري

خداپرستان با مشاهده جنايات انسان سوزخدای آسمان بر روی زمين سرد . سرگذاشته و باال تر از آن قرار می گيرد

شاهد پيدايش بی از اينرو در بين خداپرستان . بعضا از او روی برگردانده و سکاندار سرنوشت خويش می شوند

اما نزد مدافعان سرمايه داری  تقدس سرمايه آنچنان ازلی و ابدی و تغيير ناپذير و . خدايان و خدا ستيزان نيز هستيم

  معنی همه به اين. نمی شود  کم ذره ای از آن  بکشاند  را به نابودی حيات بشر   که اگر حتی کل   ستيز است انتقاد

.د ستيز و خرافی و متعصب و عقب مانده و بنيادگرا هستندمدافعان ريز و درشت سرمايه داری خر   

اما از آنجا که بخش هايی از مدافعان سرمايه داری برای حفظ نظام در برابر تناقضات درونی اش و نيز در برابر 

 لو از اينرو شاهد رفرميسم و سوسيامبارزه طبقاتی کارگران تالش دارند تا چهره انسانی از آن ارايه کنند  

وکراسی و ليبراليسم دمکراتيک و غيره هستيم؛ بنيادگرايی اقتصادی شامل راست ترين بخش های موسوم به دم

 نئوليبراليسم است که در ستمگری طبقاتی بشدت هار و وحشی، از لحاظ انسانی کامال تهی و ضد انسانی، و از نظر

  . ی دارد می باشندارزشی منحط و عليه هر آنچه نشانی از نوعدوستی و تعاون و جمع گراي

لت جورج دبليو دووو نئوکانهای امريکا »  اجماع واشنگتن«بنياد گرايان اقتصادی را  می توان در  ميان پيروان  

او که به خاطر . ژاد استدر ايران، نمايندگی انحصاری  اين جريان اقتصادی متعلق به موسی غنی ن. بوش ديد

ا هر گونه سوبسيد و کمک و حق و حقوق دولتی برای کارگران و کم مخالفت قاطع و بی تزلزل و بی تعارف اش ب

 درآمدها و بی درآمدها و همچنين با دفاع مذهبی وارش از بازار آزاد معرف حضور همگان است؛ اخيرا به ياد جنبه

)١. (افتاده است» دفاع از حقانيت اخالقی نظام بازارآزاد« های ارزشی و انسانی سرمايه داری و    

 اخالقی حقانيت«ايان به اين اشاره خواهيم کرد که چه عاملی ايشان را به ياد اخالق انداخته و به دفاع از  در پ

. دفاع می کند» حقانيت«اينچگونه ازانی اخالقی موسی غنی نژاد چيست واما ابتدا ببينيم مب.واداشته است» بازارآزاد  

اين پايه ديدگاه وی در باره اخالق است و ديگر . »خالق استرياکاری بزرگترين آفت ا« غنی نژاد معتقد است که 

حقيقتا هم که رياکاری يکی از زشت ترين و ضد اخالقی ترين . ارزش های مورد نظرش بر آن قرار ميگيرند
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آدم رياکار به هيچ قيد و بندی محدود نيست و با فريب و دروغ و چهره سازی و سالوسی و . خصوصيات می باشد

. ن دايمی و بی پايان تالش دارد تا همه چيز و همه کس را در خدمت منافع فردی خود بکار گيردرنگ عوض کرد

ما در اينجا وارد اين مبحث مارکسيستی در باره ريشه های اقتصادی و پايه طبقاتی خصوصيات اخالقی واينکه به 

و حقه » رياکاری«سا يعنی و بيزنس اسا» بازاری«محصول اقتصاد بازار است و » رياکاری«عنوان مثال خود 

به اين حتی وارد نمی شويم که رفتار دو طرف مبادله در بازار و بيزنس بر محور بی اعتمادی و . بازی نمی شويم

حقه بازی و رياکاری متقابل بنا شده و بدون آن هيچکس قادر نيست سود و يا سود بيشتری به چنگ آورد و بدون 

بحث را . زار و بيزنس  فلسفه وجودی خود را از دست داده و تعطيل می شوندوجود اين خصايل منفی، مبادله و با

بسيار ساده تر از اينها دنبال کرده و صرفا فرض می کنيم که غنی نژاد با رياکاری مخالف است و می خواهد 

و يا رياکارانه با را بررسی ميکنيم تا ببينيم ايشان صادقانه  ادعاها  همين. را ثابت کند» آزاد  بازار  اخالقی حقانيت«  

:به اصول اخالقی او نگاه کنيم. رياکاری مخالف است  

  گفته .»زندگی انسانی صرفا معنای مادی و بيولوژيکی ندارد بلکه متضمن زندگی توام با کرامت و آزادی است«  -١

داری را چگونه اما ايشان بی حرمتی و اسارت تحميل شده به ميلياردها کارگرمزدی در جامعه سرمايه . زيبا ئيست

بی هيچ تبعيضی برای همه انسانها و به يک معنی واحد  مد نظر است و محدود به » کرامت و آزادی« توجيه ميکند؟ اگر

به معنی حفظ موقعيت برتر و باال دست برای » کرامت« اقليت طبقه سرمايه دار و دارای مالکيت نيست؛ و اگرهمچنين 

ی آزادی آنان برای انباشت سرمايه و ثروت اندوزی و استثمار کارگران نيست؛ در هم به معن» آزادی« سرمايه داران و 

چيست؟ » کرامت و آزادی « اينصورت سهم ميلياردها کارگر مزدی و توليد کننده مستقيم همه ثروت اجتماعی از اين 

. اقتصادی او دنبال کردپاسخ اين سواالت را نه در اظهارت اخالقی موسی غنی نژاد که بايد در جای ديگر و در خط 

می دانيم که . ايشان از مدافعين پر شورتحميل بی رحمانه ترين نوع رياضت کشی اقتصادی به طبقه کارگراست

جمهوری اسالمی ايران سازمانده يکی از وحشيانه ترين اشکال سرمايه داری می باشد که در آن طبقه کارگر به فالکت 

آنوقت موسی غنی نژاد به همين جمهوری جنايت. و کم سابقه ای کشيده شده استو بی حقوقی و ناامنی وبيحرمتی مطلق   

.هنوز ايراد دارد که در تعرض به سفره کارگران آنطور که بايد   پيگير نيست   

کرامت و « اين درجه  از کارگر ستيزی تنها نشانگر اينست که نزد ايشان کارگر اصال انسان نيست و سهم اش از 

« پس می بينيم که غنی نژاد کامال رياکارانه به جای اينکه بگويد . بهترين حالت همين است که هستدر » آزادی

  نظام  ضد انسانی می برد تا ماهيت نام » زندگی انسان  «از »  و آزادی است با کرامت توام  زندگی سرمايه داران

  .مورد نظرش را پنهان کند

 اگر اينجا .»و محصوالت تالشش برای زندگی آغاز می شودزندگی با کرامت با مالکيت انسان بر خود «  -٢

منظور از انسان شامل کارگر هم بشود، آنگاه سرمايه داران بطور روزانه با خريد نيروی کار کارگر، و در طول 

آنها همچنين محصول تالش کارگر در مدت کار يعنی . مدت کار، مالکيت انسان کارگر بر خويش را سلب می کنند

به وی باز می گردانند تا فردا اجبارا ) مزد(ليد شده توسط وی را تصا حب نموده و تنها به آن اندازه ای کاالی تو

مالکيت انسان برخود و « اگر . داوطلبانه بار ديگر به سلب مالکيت خويش بر خود و محصول کارش تن دهد

 روزانه اين کرامت انسانی از طبقه همان کرامت انسانی است، آنگاه طبقه سرمايه دار با سلب» محصوالت تالشش
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اما اينجا هم منظور غنی نژاد از انسان فقط سرمايه داران است . کارگر هزاران بار مستحق سلب مالکيت کامل است

خواستار احترام به و محافظت از سرمايه و پول و مالکيت» کرامت انسانی«و نه کارگران و رياکارانه زير پوشش   

  .سرمايه داران می باشد

رفتار انسانها را زمانی می توان از جهت اخالقی مورد داوری قرار داد که آنها در تصميم گيری های خود از «  -٣

 يعنی رفتار انسانها مستقل ازجنبه عقالنی اش، به لحاظ اخالقی زمانی . »آزادی انتخاب برخوردار با شند 

به يک ارزش اخالقی مهم بدل می » آزادی انتخاب « تيب به اين تر. ارزشمندند که نتيجه انتخاب آزادانه انان باشد

آنها معتقدند که رشد . نيز هستند» آزادی انتخاب « طرفدارن اقتصاد بازار آزاد در عين حال طرفداران پرشور . شود

و شکوفايی سرمايه داری  در گرو توسعه نامحدود و بی قيد و شرط اقتصاد بازار آزاد و اين هم منوط به قطع 

در » آزادی انتخاب«لت دولت در کارکرد بازارولغو و برچيدن قوانين محدود کننده در برابر سرمايه گذاری و دخا

به تناسبی که  توسعه اقتصاد بازار آزاد  به اين معنی عملی می شود،  با رفع .  فعاليت های سرمايه داران است

اما همين روند برای طبقه .  داران افزايش می يابددخالت های دولت و قوانين محدود کننده، آزادی انتخاب سرمايه

با الغا و محدود شدن . کارگر کامال معکوس شده و به نفی کامل هرگونه آزادی انتخاب برای  آن تبديل می شود

قوانين حمايتی از کارگران و بويژه حق تشکل و اعتصاب و اعتراض، کارگران بدون هيچگونه امکان مقاومتی در 

 دارانی قرار ميگيرند که هم دارای همه قدرت اقتصادی هستند  و هم قدرت قانون و نيروی سرکوب برابر سرمايه

به اين ترتيب سرمايه داری که از آزادی انتخاب کامل برخوردار است شرايط کار و . حاکم را پشت خود دارند

البته کارگران در يک . ل می کشانددستمزد و کال زندگی و معاش کارگر دست بسته و بی دفاع را به منتهی اليه حداق

اما از آنجا که از هيچگونه قدرت دفاعی و امکان حمايتی . آنها کامال مختارند کار نکنند. مورد آزادی کامل دارند

آنها همچنين . برخوردار نيستند،  برای آنکه از گرسنگی از پای درنيايند ناچارند به همان شرايط غير انسانی تن دهند

تدريجی از حمايت  بی دريغ اقتصادان هايی نظير موسی غنی نژاد برخوردارند که جمهوری جنايت در اين مرگ 

کارگران را » آزادی انتخاب « را سرزنش می کند که با دخالت گری در اقتصاد و تعيين قانونی حداقل دستمزد حق 

!! »سوی دولت کار کند يين شده ازاقل تعميزان حد شهروندی با دستمزدی پايين ترازشود کهمانع ازآن مي« نقض و   

تنها راه خروج از اين وضع برای کارگران چيزی نيست جز اينکه با سازمان دهی خود محيط کار را به اشغال 

اما در اين صورت هم با نيروی سرکوب دولتی که . درآورده و راسا توليد را برای رفع نيازمنديهايشان سازمان دهند

از جانب طرفداران عدم مداخله دولت در بازار به دخالت وسيع و نامحدود تشويق می اتفاقا در اين مورد مشخص 

 نيروی سرکوب دولت طبقاتی سرمايه داران  که تحت الحمايه» آزادی انتخاب « در واقع . شود، مواجه می شوند

    اصل اخالقی از  غنی نژاد بنابراين  تمجيد  موسی. خونبار است  ديکتاتوری  کارگران يک  برای  باشد مي شان

.فريب و رياکاری محض است» آزادی انتخاب انسان ها«   

 بسيار خوب، اما ببينيم اين گفته پر مغز توسط گوينده آن به .»حفظ حيات اولين وظيفه اخالقی انسان هاست «  -۴

نای انسان در اينجا هر دو جنبه حيات مورد نظر است، هم به معنای محيط زيستی آن، و هم به مع. چه کاری می آيد

نظام سرمايه داری محيط زيست و انسان و هر دو را بسمت تخريب و . و حيات انسان به مثابه بخشی از طبيعت

ويرانی سوق داده و در سه دهه اخير بويژه با تسلط اقتصاد بازار آزاد و ميدان دارشدن بنيادگرايان اقتصادی  اين 
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سترسی به اينترنت می توان بسادگی زوايای مختلف اين تخريب و امروز با د. تخريب به ابعاد دهشتناکی رسيده است

. ويرانی در محيط زيست و در جنبه های اقتصادی و سياسی و فرهنگی و روانی انسان معاصر را مالحظه نمود

 دنيای امروز بيش از هر زمان اثبات اين پيش بينی داهيانه روزا لوکزامبورگ است که صد سال پيش جامعه بشری

. دوراهی يا بربريت و يا سوسياليسم ديدرا در   

نظام سرمايه داری در آنچنان توحشی غوطه ور است  که عادی شدن مشاهده روزمره فقر و فالکت و بحقوقی و بی 

پناهی و کشتار و استيصال انسانها در ابعادی عظيم  بر روی صحفه تلويزيونها نشانه ترسناک اين توحش و بربريت 

  اجتماعی و و حيات  و همه انسانها  راست کرده و خود يکبار ديگر قد  ره ای ندارد جز اينکه طبقه کارگر چا. است

  .محيط زيست را از اين باتالق تاريخی بيرون کشيده و نجات دهد

اندکی و فقط اندکی حس انسانيت و احساس مسوليت به انسان و حيات ومحيط زيست حکم می کند که در اولين گام 

اين .  و نظام سرمايه داری بطورکلی به عنوان باعث و بانی همه اين فجايع به محاکمه کشيده شوداقتصاد بازار آزاد 

ذره ای درستکار » حفظ حيات اولين وظيفه اخالقی انسان هاست « ساده ترين وظيفه کسی است که اگر در بيان  

رين و وحشيانه ترين شکل اقتصاد اما برای موسی غنی نژاد که مدافع پيگير و سازش ناپذير بی بند وبارت. باشد

بازار آزاد است اين مصائب همه هزينه های مطبوعی هستند که بايد با کمال ميل و گشاده دستی برای دست يافتن به 

جهنمی بيش کارگر برای طبقه »  خوشبختی « که اگر چه اين  چرا. هيچگاه دست نيافتنی  پرداخت شوند خوشبختی   

.   سرمايه دارعين خوشبختی استنيست، اما همين جهنم برای طبقه   

وجه تمايز انسان و حيوان در اين است که کردار انسانها صرفا از غرايز نشات نمی گيرد بلکه محصور در «  -۵

 اگر چه اين يکی از تمايزات انسان و حيوان است، اما تمايز اساسی تر اين است .»قواعد مفهومی و ارزش هاست

انسان بنا برهمين موقعيت طبيعی و خصلت اجتماعی اش از تمايلی عمده . باشدکه انسان موجودی اجتماعی می 

جامعه طبقاتی اما در تقابل با . برای با هم بودن و با هم زيستن و نوعدوستی و تعاون و جمع گرايی برخوردار است

قرار دارد، برای حفظ اين خصلت اجتماعی انسان، از آنجا که بر پايه تقسيم جامعه به طبقات فرو دست و باال دست 

و تحکيم و باز توليد مناسبات طبقاتی و سلطه طبقه حاکم چاره ای جز تقويت حداکثری منفعت طلبی فردی و تبديل 

جامعه سرمايه داری با پاره کردن همه بندهای سنتی قومی . آن به تنها انگيزه و محرک زندگی در بين انسانها ندارد

بی فردی را به اوج می رساند و در تناقضی آشکار با خصوصيات اجتماعی و خونی و محلی و غيره، منفعت طل

اگر وجود . انسان همه ارزش های نوعدوستی و تعاون و جمع گرايی را زير ضرب گرفته و به نابودی تهديد می کند

نقيض همين انسانی انسان به خصلت جمع گرايی آن وابسته است و از آن مايه می گيرد؛ آنگاه منفعت طلبی فردی که 

خصلت جمع گرايی است با  جدا کرن وجود انسانی انسان و نفی آن، به توليد خصوصيات غيرانسانی و ضد انسانی 

از اينرو کسانی که پيگيرانه بدنبال کسب حداکثری منافع فردی شان می روند بتدريج به مدافعان . دراو می انجامد

 خود پرستی در برابر نوعدوستی، سنگدلی در برابر شفقت، رقابت در برابر همکاری، دورويی در برابر همدلی،

  نيست که مبتاليان به بيماری خشونت و  بی جهت.  می شوند نفرت در برابر عشق و دشمنی در برابر دوستی تبديل

.اعمال ضد اجتماعی از جمله اين افرادند و چنين خصوصياتی دارند  

، بالفاصله بايد گفته » محصوردرقواعد مفهومی و ارزش هاستکردارانسانها« بنابراين هنگامی که گفته می شود 
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ارزش هايی که در ديدگاه موسی غنی نژاد کردارهای انسان را به نظم به . شود منظور کدام دسته از ارزش هاست

« و پذيرش » پيگيری منافع فردی و کسب درآمد و ثروت بيشتر« : اصطالح بهينه در می آورند چيزی نيستند جز

او در دفاع از ارزش های مورد نظرش حتی به جان مينارد کينز . » خصوصی به عنوان ارزشی متعالیمالکيت

نظام سرمايه داری را مترادف با پول پرستی و سودجويی شخصی و مايه انحطاط اخالقی « ايراد می گيرد که چرا 

  و اصل مالکيت فردی« ار آزاد از  باز  اقتصاد منتقدان  نظير کينز و  اعترافاتی غنی نژاد  در مقابل. » می دانست

.به عنوان پايه های اخالقی اين نظام دفاع می کند» حداکثر کردن سود   

کينز خود از زمره اقتصاددانهای سرمايه داری بود که بدنبال بحران بزرگ دهه بيست ميالدی برای بيرون کشيدن 

ع کرد تا با مداخله دولت و وضع قوانين الزم سرمايه داری از بحران و پرهيزاز بحرانهای آتی تئوريهايی را ابدا

کينز با دورانديشی . نيروهای درونی نظام سرمايه داری را که منجر به خود تخريبی آن می شد کنترل و مهار کند

خاصی متوجه بود که نظام سرمايه داری و مکانيسم بازار به تنهايی و واگذار به حال خود بسمت ويرانی پيش می 

عتراف به اين حقيقت که  نظام سرمايه داری مترادف با پول پرستی و سودجويی شخصی و مايه او با ا. روند

انحطات اخالقی  است  تالش داشت تا هم دولت را برای  ممانعت از ويرانی نظام به مداخله در اقتصاد تشويق کند و 

زش های واالی اخالقی می دانند و منفعت جويی شخصی را اردانهايی نظير غنی نژاد را که پول پرستی هم اقتصاد  

.شماتت نمايد   

اما آنچه را . سرمايه داری دفاع کند» حقانيت اخالقی « در ابتدای اين بحث گفتيم که غنی نژاد می خواهد از اعتبار و

که مخالفان و منتقدين سرمايه داری و بازار آزاد به عنوان انحطاط و فساد اخالقی اين نظام طرح می کنند چيزی 

ارزش ها ی اصلی و بنيادی سرمايه داری و فساد اخالقی همان  ت جز اين حقيقت که ريشه و علت اين انحطاط نيس  

.يعنی ثروت اندوزی و منفعت جويی شخصی و پول پرستی و بهره کشی از انسان می باشد   

اخالق ستيز و غنی نژاد پس از لفاظی های فراوان پيرامون اهميت و جايگاه اخالق، همين خصوصيات پايه ای و 

ضد ارزشی سرمايه داری را به عنوان ارزش های اخالقی و انسانی صرفا دوباره تکرار می کند و اميدوار است که 

» حقانيت اخالقی« در حقيقت او چيزی را ثابت نمی کند تا بتواند از . از اينطريق آنرا به باور عمومی تبديل کند

د جزيی که پايين تر به آنها اشاره می شود ، او حتی نمی خواهد نشان غيرازيکی دو مور..سرمايه داری دفاع نمايد

دهد که چرا ثروت اندوزی، چرا منفعت جويی شخصی، چرا پول پرستی، و چرا بهره کشی از انسان، خوب و نيکو 

علت انفعال و عدم تالش وی برای  اثبات سازنده بودن خصوصيات ويرانگر سرمايه . و انسانی و سعادت بخشند

  نظام  بنيادی اين همان تناقض.  آن مواجه اند  با  مدافعان سرمايه داری واقع بن بست منطقی است که همه داری در

.سرمايه داری است که نه به لحاظ منطقی و عقل سليم قابل دفاع و توجيه است و نه قابل حل می باشد   

شخصی و پول پرستی و بهره کشی از  و منفعت جويی   اندوزی اگر چه ثروت: تناقض بنيادی اين است که از يکسو

انسان زائيده نظام طبقاتی و از بنيادهای سرمايه داری اند، اما نظام سرمايه داری همچنين برای حفظ و تحکيم و باز 

 روبنايی باز توليد وتقويت نموده و   نيازمند است که اين خصايل را مستقال از طريق فونکسيونهای توليد دايمی خود

اين خصايل سرمايه داری با ذات : از سوی ديگر. ش ها و فرهنگ و ايدئولوژی کل جامعه تبديل کندبه اخالق و ارز

و همياری و همدلی و  به همزيستی و نوعدوستی   و تمايلی عمده   اجتماعی است و نيازی حياتی انسان که موجودی
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 مردم از ثروت   بالفاصله گردانی  در روی   نه اين ناسازگاری. است ناسازگار  دارد عميقا   و جمع گرايی رفاقت

اندوزی و منفعت جويی شخصی و پول پرستی، که بصورت مصائب هولناکی خود را نشان می دهد که نتيجه همين 

 و بی حقوقی و بی   فقر و فالکت  در يکسو انباشت عظيم  چگونه همين امروز شاهديم  که.  انسانی اند خصايل ضد

يد کننده مستقيم ثروت اجتماعی قرار دارد؛ و در آنسو درست در برابرحرمتی و ناامنی  برای ميلياردها کارگر و تول  

نشدی ميليونر شدن و ميلياردرجشن پيروزاستثمارگر اقليتی پول پرست و ثروت اندوز وچشمان اين توده بی چيز،   

  استثمارگراناگرمجازباشيم که درجه پايين ترازانسانيت را زندگی حيوانی بدانيم، آنگاه سرمايه داران وهم. ميگيرند 

.به يک زندگی مادون حيوانی سقوط کرده اندواطف غريزی حيوانات هم تهی شده وعهمان احساسات واز  

اول اينکه به جای نشان دادن مطلوبيت . به اين ترتيب موسی غنی نژاد به دو رياکاری عمده ديگر دست می زند

ح و روان و سعادتمندی زندگی انسان، همچون آن فروشنده ادعايی ثروت اندوزی و پول پرستی برای سالمت رو

حقه بازی که می خواهد جنس خراب و فاسدش را هر طور شده در بازار آب کند و نواع حيله گری ها را بکار می 

دوم اينکه او. اخالقيات قالب کند  را در زرورق   وضع منحط  و ويرانگر سرمايه داری اندازد، تالش دارد تا همين  

  .يات منحط و ارتجاعی  خاص طبقه سرمايه دار را به عنوان ارزش های مطلوب بشری جا ميزنداخالق

نظام سرمايه داری همانطور که جامعه را به دو طبقه باالدست و زيردست، و ستمگر و ستمکش تقسيم نموده، 

 و صاحب ابزار و در يکسو طبقه سرمايه دار. ارزش های اخالقی را هم به دو دسته متخاصم تقسيم کرده است

وسايل توليد و معاش جامعه قرار دارد با ارزش های طبقاتی اش نظير ثروت اندوزی و منفعت طلبی شخصی و پول 

پرستی و بهره کشی از انسان ومشروعيت انواع ستمگری؛  در سوی مقابل طبقه کارگر هست و نياز حياتی اش به 

تعاون و رفاقت و گذشت و جمع گرايی و نفی هرگونه ارزش های واالی همزيستی و نوعدوستی و همياری و 

مبارزه اين دو دسته ارزش ها و اخالقيات متضاد يکی از عرصه های مهم مبارزه طبقاتی در جامعه . ستمگری

های رشد آگاهی طبقاتی کارگرانشاخص   يکی از اين عرصهدر  پيشرفت طبقه کارگر ی است و ميزانسرمايه دار  

  .باشد می

فردی و جمعی عمل می کند يعنی انسانها را در مسير ) يا اهداف(ازار بر اساس منطق هم سويی منافع نظام ب « -۶

حقانيت « اين ادعا که انسانها در بازارخدمتگذاريکديگرند تنها توجيح غنی نژاد برای . »خدمت به هم سوق می دهد

هرچه که باشد، سنگ پا، بمب (  کااليی را البته اززاويه ديد يک بازاری همينکه کسی. است» اخالقی نظام بازار 

برای فروش عرضه می کند به  خريدارآن کاال خدمت کرده ودر مقابل هم ) اتم، نيروی کار، روضه، سکس، وجدان

همين معنای بازاری آن » خدمت«منظور غنی نژاد هم از . از خدمت خريدار بابت خريد کااليش مستفيض می شود

در بازار را برای اثبات » خدمت متقابل« اما از آنجا که او اين .  پولکی و سودجويانه آنيعنی به معنای کامال. است

بکارمی برد، تالش دارد تا همين معنای مبتذل از خدمت را جانشين آن نوعدوستی و » حقانيت اخالقی بازار آزاد «   

.ی اين رياکاری را نشان دادپس الزم است که محتو. همياری و تعاون انسانی کند  که بشر به آن محتاج است  

و مبادله، که قلب و مغز . در بازار جريان دارد يک جنگ تمام عيار است» خدمات متقابل « آنچه که زير تعارفات 

در جامعه سرمايه داری مبادله برخالف . و سلسله اعصاب بازار است، جبهه گسترده و بی پايان اين جنگ می باشد

 و بدل کردن چيزها نيست؛ برای اين نيست که صرفا مردم بواسطه آن به عنوان ظاهرش تنها برای معاوضه و رد
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ابزاری خنثی نيازهای طبيعی خود را برآورند و اگر فقر و محروميت و يا وفور و ثروتی است همه از آن يکسان 

ری است که مبادله آن داالن و کريدو. سهم برند؛ ويا سفره ای نيست که هر کس بر سرآن نشست راضی بلند شود

همه به اجبار برای پاسخ به نيازها يشان از آن عبور می کنند اما پس از خروج عده ای بازنده می شوند و عده ای 

.  چيز همه  وعده ای   آيد  نمی  چيز گيرشان  هيچ  خوشبخت، عده ای و عده ای شوند   بدبخت می  برنده، عده ای  

وزيع و رفع نيازمنديهاست، اما تواما و درهمان حال ابزار مبادله تنها امکان موجود در جامع سرمايه داری برای ت

توده های کارگر و . توزيع و کسب سود نيز هست ويا توزيع نيازمنديها به دستاويزی برای کسب سود تبديل می شود

چه آنجا که به عنوان فروشنده نيروی کارشان (زحمتکش و بی چيز صرفا برای برآوردن ابتدايی تيرن نيازهايشان 

اما هرکس . به اجبار وارد مبادله می شود) ا می فروشند؛ و چه آنجا که به عنوان خريدار کاالهای معاش می خرندر

ديگر که اندکی مال و سرمايه دارد، از بقال سرکوچه تا بيل گيت، فقط برای کسب سود و سود حداکثر وارد مبادله 

ا بخشی از سهم ديگری ربوده شود، از اينرو دو طرف از آنجا که سود تنها زمانی حاصل می شود که کل ي.می شود

اما توحش اين جنگ . که برای کسب سود وارد مبادله با هم می شوند در حقيقت وارد يک جنگ تن به تن شده اند

زمانی خود را آشکار می کند که می بينيم منشا سود تماما در ارزش اضافه توليد شده توسط طبقه کارگر در پروسه 

ليد ثروت است که توسط سرمايه دا راز طبقه کارگر ربوده می شود و بعدا همين ارزش اضافه در قالب مستقيم تو

درحقيقت مبادله کانال توزيع ارزش اضافه . های سود و بهره و اجاره در بين کل طبقه سرمايه دار  توزيع می شود

ان، هم برای به جيب زدن سهم بيشتری از سرمايه دار. توليد شده توسط طبقه کارگر بين اقشار مختلف سرمايه است

. ارزش اضافه ربوده شده از طبقه کارگر، و هم برای ربودن سهم يکديگر وارد جنگ با هم در مبادله می شوند

موسی غنی نژاد همين راهزنی و دزدی و کالهبرداری و مفت خوری قانونی شده و نهادينه شده در نظام سرمايه 

!می دهد نيز نشان  را» حقانيت اخالقی بازار«  می داند که  » متقابل در بازار خدمت منافع و  همسويی« داری را   

اما در کنارجنبه تحليلی اين کالهبرداری تاريخی با يد به حقايق مادی و فاکت ها نيز توجه کرده واينجاست که 

  بهتر است به »ازار متقابل در ب  و خدمت همسويی منافع« کذايی   برای اثبات ادعای   دست راستی دانهای اقتصاد

:سواالت زير پاسخ دهند   

  تعداد از اينها از روند، چه  می   ناشی از فقر از بين  هزار نفر در اثر علل ۵   نفر و روزانه  ميليون١٨ ساالنه -

اعضای طبقات متوسط به باال هستند؟   

 

  از اعضای طبقات متوسط  نفر در جهان فقط در اثر گرسنگی از بين ميروند، چه تعداد از اينها۴۵٠ در هر ساعت -

 به باال هستند؟

روند، می  بين پنج سالگی ازپيش از شت وسوتغذيه جهان به علت فقدان بهداميليون کودک در١١ ساالنه نزديک به -  

تعداد از اينها کودکان طبقات متوسط به باال هستند؟چه   

یاعضازندگی، ميکنند، چه تعداد از اينها از دالر١ازجهان روزانه با کمتردرميليون نفر١٠٠ميليارد و١ نزديک به -  

  متوسط به باال هستند؟طبقات 

اينها دالر زندگی می کنند،  چه تعداد از٢ با کمتر از  هزار نفر ديگر در جهان روزانه٧٠٠ميليارد و ٢ نزديک به -  
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  از اعضای طبقات متوسط به باال هستند؟

  طبقات متوسط به باال اعضایاينها ازروند، چه تعداد از  به رختخواب میگرسنه جهاندر  ميليون نفر٨٠٠ روزانه-

   هستند؟

طبقات متوسط به باال می باشند؟ اينها کودکان ن به بردگی مشغولند، چه تعداد ازجها ميليون کودک در٢٠٠ بيش از-  

داد از اينها از اعضای طبقات  ميليون نفر در جامعه ايران در زير خط فقر زددگی می کنند، چه تع١٢ بيش از -  

 متوسط به باال هستند؟

  هزار کودک به عنوان کارگر٣٧٠ ساله در سراسرايران کار ثابت دارند و حدود ١٤ تا ١٠ هزار کودک ٣٨٠  -

    ؟ ند از اينها کودکان  طبقات متوسط به باال می باشچه تعدادفصلى مشغول به کار هستند، 

 ٧١ درصد جمعيت يعنی ثروتمندان صاحب ١٠ل طرفداران اقتصاد بازارآزاد است   چرا در امريکا که کعبه آما-

 درصد آنرا در اختيار دارند؟ همچنين چرا در اين سيستم که ٢٩ درصد بقيه ٩٠درصد ثروت موجودند؛ در حاليکه 

ادارند،  درصد ثروت موجود  ر٣٨ درصد باالی جمعيت ١به عنوان الگويی برای همه جهان تصوير می شود فقط 

اينهمه توحش و ستمگری در اين جامعه .  درصد ثروت اند٠٫۵ درصد پايين جمعيت باصطالح دارنده ۴٠در حاليکه   

 چگونه قابل توجيه است؟

  ۴٠ درصد صاحب ١٠ درصد از اين ١ ثروت دنيا، و نيز   درصد٨۵   جهان صاحب  درصد ثروتمندان١٠ چرا -

؟ارند درصد ثروت را در اختيار د١از جمعيت دنيا فقط درصد از ثروت می باشند؛ در حالی که نيمی   

« و باالخره سوال اساسی اينست که چرا پس از سه دهه سلطه بالمنازع سرمايه داری  و شکل عريان بازارآزاد و 

، ثروت جهان اينگونه تقسيم شده است؟ بنابراين واضح است از نظر غنی »همسويی منافع  و خدمت متقابل در بازار

  درصد ثروتمندان و هم نيمی ازجمعيت ١٠يعنی  هم . ها منظور از همسويی منافع دقيقا همين نتايج موجود استنژاد

!!!بی چيزجهان هر دو به منافع شان رسيده اند و تاکنون هم در بازار خدمت گذار يکديگر بودند  

معمول پاداش بيشتر از آن کسی بطور ) يعنی همان همسويی منافع و خدمت متقابل در بازار(طبق اين منطق «  -٧

پاداش هر کس متناسب با رضايتی . را برآورده می سازد) عموم مصرف کنندگان( است که بيشترين تقاضای بازار 

. در اينجا سه نکته مطرح است که الزم است به هر يک مجزا اشاره شود. »است که برای ديگران فراهم می آورد

 اين را الغا کند که اقتصاد سرمايه داری و بازارآزاد به همه شرکت کنندگان می خواهد» پاداش«اول اينکه عبارت 

وبازيگران آن خير می رساند؛ واگر چه ميزان اين خير برای همه يکسان نيست اما بهرحال همه ازآن فيضی می 

  و خدمتع مناف همسويی« که اين خيرات عمومی هم از  نکنيم   فراموش البته.  بی نصيب نمی ماند برند و هيچکس

.ناشی ميشود» متقابل در بازار    

همانطور که در حقايق آماری باال ديديم، ادعای پاداش همگانی و خيرات عمومی در بازار همان رياکاری مرسوم 

 ميليارد کارگر جهان دريافت می کنند چيزی فراتر از مزد شان که فقط آنها ٣آنچه که بيش از . در خود بازار است

بخش مهمی از اين تعداد هم به همراه خائواده هايشان . برای بازگشت به کار زنده نگه می دارد نيسترا تا روزبعد و

اين در .  درصد است١ دالر در روز زندگی می کنند وسهم شان از کل ثروت موجود در جهان معادل ٢ يا ١زير 

نه نتيجه مصرف نيروی کارشان و نه حاليست که کل طبقه سرمايه دار و صاحبان ابزار و وسايل توليد که سهم شان 



 

 9

  آنان تامين می توليد شده توسط  تنها از طريق استثمار نيروی کار کارگران و ارزش اضافه  از توليد چيزمفيدی، که

  .  درصد ثروت موجود در جهان است٩٩شود، معادل 

ی هم انجام می دهد و رضايت اينرا هم الغا می کند که گويا طبقه سرمايه دار کار مثبت» پاداش«دوم اينکه مساله 

نمی » پاداش«سرمايه دار . مردم را جلب می کند و از اينرو آنچه گيرش می آيد پاداشی است که دريافت می کند

سرمايه داران چيزی را توليد نمی کنند و يا کار مثبتی . گيرد، او دسترنج و حاصل کار ديگران را تصاحب می کند

از اينرو نقش آنها نه تنها مفيد نيست، يعنی توليدی نيست و هيچ . ه پاداش بگيرندبه حال بشريت انجام نمی دهند ک

طبقه سرمايه دار با تصاحب و استثمار نيروی خالقه انسان . نياز انسانی را برطرف نمی کند، بلکه تماما مضر است

رگيرد، از يکسو خود را و کار حيات آفرين کارگر و محصوالت آن، که  بايد در خدمت شکوفايی زندگی انسان قرا

وانسان به گرداب فقر با فرو بردن ميلياردها   ديگر سویبرد، و از فرو مي  زندگی انگلی و غيرانسانیبه باتالق يک  

.فالکت و بی حقوقی کل جامعه انسانی را بسمت نابودی سوق می دهد  

بايد » تقاضای بازار را برآورده می کنندبيشترين « که ظاهرا متعلق به کسانی است که » پاداش بيشتر« اما در مورد 

مزد حتی . گفت تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط می شود اين طبقه هيچ چيز بيشتری از مزد ش دريافت نمی کند

هنگامی که زياد می شود هنوز مزد است و معادل آن اندازه ای است که نيروی کار مصرف شده کارگر را باز توليد کند 

تازه هر ميزان از افزايش مزد هم  فقط به ميزان اتحاد و . تی که برای ديگران فراهم می کند نداردو ربطی به رضاي

پاداش بيشتر در مقابل « اين در حالی است که طبق همان فرمول . سازمانيابی و مبارزه متشکل کارگران بستگی دارد

 طبقه کارگر به تنهايی توليد کننده همه ثروت .همه ثروت دنيا بايد به کارگران تعلق گيرد» پاسخ به تقاضای بيشتر

 ميليارد کارگر خرج کل جامعه را می دهند و ٣بيش از . دنياست و به معنای دقيق کلمه تنها نان آور جامعه بشری است

اگر کسی ذره .  هزار نفر از جمله کل سرمايه دارن و موسی غنی نژادها  نان خور طبقه کارگرند٧٠٠ ميليارد و ٣بقيه 

ی به اين حقيقت شک دارد می توان اينگونه هم نقش سازنده و آفريننده و حيات بخش کارگران را ياد آورشد ونشان داد ا

  و ترانسپوت و شهرداری، کارگران  شاغل در صنايع غذايی و آب و برق بدنبال چند روز اعتصاب سراسری فقط : که

. در تاريکی و زباله غرق خواهد شداين هکده  جهانی گرسنه و تشنه  از حرکت باز ايستاده و   

« . بودن پاداش کذايی اگر چه ربطی به کارگران ندارد، در عوض کامال به سرمايه داران مربوط است» بيشتر«اما 

است که از شدت بی آبروی و نياز آراستن به ظاهری مشروع  وهمگانی  رياکارانه » سود بيشتر« همان » پاداش بيشتر

کارگران مزدشان را . ت نمی کنددرياف» پاداش«بنابراين هيچکس در بازار . بيان می شود» بيشترپاداش «  به عنوان 

  کنند،  نمی  دريافت  بيشتر از مزدشان ارگران چيزیک. زنند  می را به جيب  سود شان   هم ه دارانگيرند و سرماي می

  .سرمايه داران اما برای کسب سود بيشتر وارد جنگ با يکديگر می شوند

لب مالکيت اجباری از ثروتمندان و هزينه کردن آن برای نيازمندان حتی اگر بپذيريم از لحاظ اجتماعی و س « -٨

اقتصادی و غيره امری مطلوب است، اما به لحاظ اخالقی نمی توان ارزشی برای آن قايل شد زيرا با اجبار توام بوده 

» حتی اگر بپذيريم « ينه کردن آن برای نيازمندان را غنی نژاد معتقد است که سلب مالکيت از تروتمندان و هز. »است

» حتی اگر بپذيريم« ما ابتدا با اين . که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی مطلوب است اما به لحاظ اخالقی بی ارزش است

اقرار واضح است که . اين چيزی جز اقرار به  مطلوبيت سلب مالکيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان نيست. کار داريم
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به مطلوبيت اين عمل به معنای موافقت با آن نيست، اما ناتوانی در حاشا نمودن آن مطلوبيت و اعتراف  به موثر بودن 

تاکنون و حداقل در سی سال گذشته بحث اقتصاددان های دست راستی تماما . سلب مالکيت به نفع نيازمندان نيزمی باشد

رمايه داری و بازار آزاد وعدم مطلوبيت لغو اين نظام و سلب مالکيت از بر سر مطلوبيت اقتصادی و اجتماعی نظام س

حتی نيم بند و (اکنون اما اعتراف و اقرار. سرمايه داران و حتی دخالت دولت به نفع کم درآمدها و نيازمندان بود

 اين حقيقت تکان دهنده امثال غنی نژاد به مطلوبيت سلب مالکيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان، تنها بيانگر) مشروط

است که ابعاد فاجعه ای که سرمايه داری و سلطه خط بازارآزاد در سی سال گذشته به بشريت تحميل نمود آنچنان عميق 

  دفاع  از ديگر قادر به  نظير غنی نژاد هم  گرايان اقتصادیبنياد  و  مدافعان آن  راست ترين  حتی  که است  گسترده و

.  آن نبوده و رياکارانه پشت اخالقيات خزيده اندمطلوبيت  اقتصادی و اجتماعی     

 

اما به لحاظ اخالقی نمی توان ارزشی « غنی نژاد پس از اعتراف به مطلوبيت سلب مالکيت بالفاصله تاکيد می کند که 

فورا بايد تاکيد نمود که مخالفت اخالقی ايشان بی ارزش است و اصال مهم نيست چه قضاوتی . »برای آن قايل شد

در . د، آنچه مهم است همان مطلوبيت اجتماعی و اقتصادی سلب مالکيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان  می باشددار

ثانی روشن است که برای امثال غنی نژاد که ارزش های اخالقی شان عبارت است از ثروت اندوزی و پول پرستی و 

دان به نفع نيازمندان را عملی غير اخالقی و منفعت جويی شخصی و بهرکشی از ديگران، سلب مالکيت از ثروتمن

او از يکسو شاهد مطلوبيت سلب مالکيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان هست و بهر حال قادر به انکار و . مذموم بداند

چرا که ارزش های . کتمان آن نيست، از سوی ديگر ارزش های اخالقی اش اجازه نمی دهد که با آن موافق باشد

 يعنی همان ثروت اندوزی و پول پرستی و منفعت جويی شخصی و بهر کشی از ديگران چيزی جز منافع اخالقی وی

زندگی فاجعه بار ) بويژه به عنوان اقتصاددان بسيار آگاهانه و هوشيارانه(غنی نژاد شاهد . طبقاتی ايشان نيست

که تداوم وتعميق اين فاجعه شرط حفظ و ميلياردها انسان بی چيز هست، اما با کمال ميل و وجدانی آسوده پذيرفته 

می داند که هيچ ثروتی بدون . تحکيم و ترقی منافع طبقاتی او و سرمايه داران و شرط بنيادين انباشت سرمايه است

ن عالقه مند است و برايش فالکت ديگران حاصل نمی شود، او به همين ثروت اندوزی برويرانه های زندگی ديگرا

. اندازدمیهای اخالقی را جلواش، ارزش» اتیمنافع طبق«است که به جای سخن گفتن به نام ی اينجرياکار. کندتالش مي  

اعتراف به مطلوبيت اقتصادی و اجتماعی سلب مالکيت از ثروتمندان به نفع نيازمندان در عين حال اعتراف به اين 

ر نيروی کار و محصول کارش می حقيقت هم هست که ثروت سرمايه داران خودش محصول سلب مالکيت کارگر ب

بنابراين سلب مالکيت ازثروتمندان توسط اين سلب مالکيت شدگان برحق ترين و عاالنه ترين و اخالقی ترين و . باشد

چرا که سلب مالکيت شدگان نمی . با ارزش ترين و انسانی ترين عملی است که تاريخ بشر می تواند به خود ببيند

آنچه متعلق به خودشان است را بدست آورند، آنهم نه فقط برای خودشان که برای کل خواهند هيچ چيز بيشتر از 

هر گونه مالکيت   پايان  کارگران  توسط   مالکيت از سرمايه داران سلب.  همه انسانها بشريت و سعادت و خوشبختی  

.خصوصی و دولتی بر ابزار و وسايل معاش بشر خواهد بود  

با اجبار توام «  غنی نژاد با سلب مالکيت از ثروتمندان اينست که اين سلب مالکيت اما جالب تر اينکه مخالفت اخالقی

سلب مالکيت از ثروتمندان و سرمايه داران ابتدا به ساکن به هيچوجه با . او در اينجا آشکارا دروغ می گويد. »است 
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لت به همه ادعاهای خود در باره فرض محالی را در نظر بگيريم که دريک جامعه سرمايه داری، دو. اجبار توام نيست

 آزادی و دمکراسی و مشارکت عمومی و تبعيت از رای اکثريت گردن می گذارد و به حزب کارگران با برنامه لغو 

حزب کارگران با اکثريت در انتخابات پيروز می شود و با . مالکيت خصوصی اجازه شرکت در انتخابات را می دهد

ممنوعيت استثمار و بهره کشی « ، »لغای مالکيت خصوصی  بر ابزار و وسايل توليدا« حضور در پارلمان سه اليحه 

را به تصويب » تضمين يک زندگی شرافتمندانه و انسانی برای همه به عنوان حق يونيورسال شهروندی« ، »از انسان

اينها هم اليحه ای . نيستبنابراين مطلقا هيچ اجباری در کار . اکثريت نمايندگان اکثريت انتخاب کنندگان می رساند

بويژه اينکه . هستند مانند هر اليحه ای ديگر و سرمايه داران هم طبق قواعد خودشان موظفند از اکثريت تبعيت کنند

در واقع از آنها تنها خواسته می . آنچه که بدنبال سلب مالکيت از آنها پس گرفته می شود از اساس متعلق به آنها نيست

ا برده اکثريت جامعه يعنی کارگرا ن را به صاحبان اصلی اش باز گردانند، يا به بيان ساده تر شود که ثروت به يغم

در حقيقت با سلب مالکيت از سرمايه داران توسط . مال دزدی را پس بدهند و بابت آن حتی محاکمه هم نخواهند شد

  وغنی و مورد حمايت همه جانبه  و پربار  و انسانی  بازگشت به يک زندگی شرافتمندانه کارگران از آنان برای

.  کل جامعه دعوت می شود  

بورژوازی در پاسداری از ساحت مقدس مالکيت اش بر . اما می دانيم که همه اينها فرضياتی محال و خواب و خيالند

اتی شاد ابزار و وسايل توليد آماده است که جهان را نابود کند چه رسد به اينکه در يک روز آفتابی و بدنبال انتخاب

لنين با تيزبينی عميق و کم سابقه ای اين  . شنگول و به احترام گل روی اکثريت  پيروز قدرت را تحويل کارگران دهد

ذات خونبار بورژوازی را می ديد  که می گفت دمکراتيک ترين و آزادمنش ترين دول سرمايه داری هم برای 

زور و اجبار از طرف طبقه کارگر تنها زمانی . يستندکارگران و فرو دستان چيزی جز ديکتاتوری بورژوازی ن

ضروری می شوند که ديکتاتوری بورژوازی از ترک داوطلبانه قدرت سياسی سر باز ميزند، و يا به هنگام 

اگر بورژوازی در مقابل بشريت به پا . اپوزيسيون،  مسلحانه برای به زير کشيدن حکومت کارگران اقدام می کند

ی به رهبری طبقه کارگر قرار نگيرد و برای شکست و بخون کشيدن آن اقدام نکند، و به همان خواسته برای رهاي

قواعد مورد ادعای خودش در مبارزه سياسی يعنی همان آزادی و دمکراسی  بورژوايی و تبعيت از اکثريت گردن 

آزادی و دمکراسی بورژوازی اما همه مسئله اينست که . بگذارد، کاربرد زور از طرف طبقه کارگر موردی نمی يابد

  و رشد  برای حفظ و تحکيم مشروعيت بخشيدن به حکومت اش است، و تبعيت از اکثريت هم تنها فقط برای خودش و

  . منافع طبقاتی و قدرت سياسی سرمايه داران به عنوان طبقه حاکم بکار می آيد و نه هيچ چيز ديگری

 

ز ثروتمندان مخالف است و آنرا غير اخالقی می داند، پس چرا با در سلب مالکيت ا» اجبار«ضمنا غنی نژاد که با 

اجبارعميق و گسترده و همه روزه  که اقليت سرمايه دار به اکثريت جامعه  يعنی کارگران تحميل نموده موافق است و 

اقتصادی و پس چرا ايشان از اين اجبار وحشيانه و ويرانگر بورژوازی که در ابعاد . آنرا کامال اخالقی می داند

اجتماعی و سياسی و فرهنگی و روحی و روانی جاری است و با اتکا به ماشين آدم کشی ارتش و پليس  وسازمانهای 

امنيتی مخوف و زندان و شنکجه و دار خود را به طبقه کارگر و ميليادرها انسان بی چيز و بی دفاع  تحميل می کند 

می بينيم که دراين مورد هم توسل به اخالق دغلبازی بيش نبوده  و . دحمايت ميکند و آنرا اخالقی و با ارزش می دان
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موسی غنی نژاد اجبار و زور طبقه سرمايه . صرفا دستاويزی است برای دفاع از منافع ثروتمندان و سرمايه داران

يل است، اما از دار عليه طبقه کارگر را دوست دارد و به آن عالقمند است و به لحاظ اخالقی برای آن بسيار ارزش قا

.زور و اجبار طبقه کارگر عليه سرمايه داران منزجر است و با نفرتی قابل درک عليه آن چنگ و دندان نشان می دهد  

اگر اجبار و . عقل سالم حکم می کند که آدم در مورد بويژه مسايل مربوط به زندگی اجتماعی دو استانداردی نباشد

اما از آنجا که طبقه سرمايه دار بمدت بيش از دويست سال همه . بد استزور بدرستی بد است، آنوقت برای همه 

ثروت جهان را به جيب زده  وهمه دسترنج کارگران را ربوده است و به همين اعتبار سلطه خود را تحميل نموده به 

رد و پول چون همه ثروت را دا.  لحاظ روانی اينطور شکل گرفته که فقط خودش و جيب اش و مال اش را می بيند

او . دارد اتوماتيک می پندارد همه چيزها ی ديگر مثل عقل و خرد و احساس و وجدان و شرف و انسانيت را هم دارد

وجود انسانی او . نمی داند که در مقابل ثروت و پول به چنگ آورده همه چيزهای ديگر انسانی را از دست داده است

 شرافت و انسانيت خالی شود تا بتواند با پول و  حسادت و مال و ضرورتا بايد از عقل و خرد و احساس و وجدان و

بورژوازی به عنوان انسان . وجود انسان برای هر دو اينها ظرفيت ندارد. نخوت و ثروت و پز و کاال و اشيا  پر شود

. ی داندديفرمه شده و بيگانه شده بطورطبيعی خود را صاحب همه حق ها می داند، همانطور که صاحب همه ثروت م

هم حق دارد زور و اجبار و تحميل را تا بی نهايت در باره طبقه کارگر : بنابراين خود را از هر دو سو محق می بيند

بنا براين  تا آنجا که . بکار برد، وهمينکه حق دارد تا هيچگونه زور و اجباری از طرف طبقه کارگر براو وارد نشود

حق دارند برای کسب قدرت سياسی قيام و انقالب بر پا کنند و نه حتی از به بورژوازی مربوط می شود کارگران نه 

بی جهت نيست که غنی نژاد به . (حق يک اعتراض و اعتصاب ساده برای شندرغاز افزايش دستمزد برخوردارند

براساس مجرميت کارفرما نوشته « همين قانون کار ايران که برای بردگی کارگران است هنوز معترض است که 

ازاينرو نزد طبقه کارگر هم سرمايه داری يک نظام . از نظر بورژوازی کارگر فقط يک برده است). »ده استش

راهی نيست جز اينکه مثل همه موارد بردگی در تاريخ توسط قيام بردگان از سر   و ستمگرانه است و  ظالمانه بردگی  

.راه رهايی بشريت کنار زده شود  

او که .  به ديدگاه ها غنی نژاد، اما بطور عمده به ادعاهای اخالقی وی برخورد کرديم در اين نوشته ضمن برخورد-٩

» رياکاری بزگترين آفت اخالق است« برخواسته بود کار خود را با اين ادعا که » دفاع از حقانيت بازار آزاد«به 

اع از حقانيت بازار رياکاری از آب در جريان نقد حاضر اما جا بجا ديديم که هر تالش اخالقی او برای دف. آغاز نمود

چرا موسی غنی نژاد در کار خود موفق نشد و نتوانست اخالقا . درآمد و کل تالش وی نمايشگر يک حقه بازی ناب شد

از بازار دفاع کند؟ و باالخره چرا تالش وی به افشای بيشتر ماهيت ضد انسانی بازار و ارزش های اخالقی خود وی 

. ه و درست اينست که نظام سرمايه داری از هيچ نظر و بويژه از نظر اخالقی قابل دفاع نيستمنجر گشت؟ پاسخ ساد

هر کس که تالش کند به اين نظام حقانيت . اين نظامی است که همه تاروپودش فريب و ريا و فساد و جنايت است

.بود موسی غنی نژاد که انجام داداخالقی بدهد چاره ای ندارد جز اينکه دست به فريب و ريا بزند و اين همان کاری   

غنی نژاد با مشاهده آشکار شدن  روز افزون فجايع اقتصاد بازار آزاد از دفاع اقتصادی و اجتماعی از آن مايوس شده 

او به آنها خرده می گيرد که با . و تالش دارد که توجه اقتصاددانهای دست راستی را به دفاع اخالقی از آن جلب نمايد

انحصاری کردن « خالقيات اين امکان را بوجود آورده اند که سوسياليست ها و مارکسيست ها بتوانند با رها کردن ا
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. تنها چپ ها هستند که به اقشار فقير و مسائل آنها می انديشند«  برای خود اينطور نشان دهند که »انساندوستی

حقيقتا هم که اين . »قليت سرمايه داران هستندطرفداران بازار فقط در فکر کارايی نظام اقتصادی و ثروتمند شدن ا

و » اقشار فقير و مسائل آنها می انديشند« تنها بخش اعظم سوسياليست ها و کمونيست ها و مارکسيست ها هستند که به 

هم نقد حاضر اينرا ثابت می کند و هم تالش غنی نژاد برای . انساندوستی برايشان از ارزش وااليی برخورداراست

  اخالقی از بازار آستينها را باال زد تا او راسا برای دفاع.  اينرا نشان داد »از حقانيت اخالقی اقتصاد بازار آزاددفاع «

. فقط نشان دهد که تالش رياکارانه اش منطبق با رياکاری ماديت يافته در بازار است  

 را برای حتی مدافعين بنيادگرای آن هم در پايان الزم به تاکيد است که علت اصلی که دفاع اخالقی از سرمايه داری

 سال سلطه يکتاز سرمايه داری و تعرض بی امان به طبقه ٣٠ضروری نموده، از يکسو آشکار شدن نتايج نزديک به 

در امريکای التين شاهد اين . کارگر است؛ و از سو ديگر موج بازگشت انتقاد چپ گرايانه به سرمايه داری می باشد

در ايران . ورميانه عوامل جنگ و مذهب و ناسيوناليسم و قومگرايی اين تحول را مسدود کرده انددر خا. تحول هستيم

تحرکات سه چهار سال اخيرجنبش مسقل کارگری نشانگر همين تحوالت است که با فشار سرکوبگرانه بسيار سنگينی 

 اصالح طلبان رژيم  به اشکال ابراز نگرانی هايی که سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و. حرکت آن کند شده است

ت ها و اکثريتی ها و تبانی مختلف در مورد رشد انتقاد چپ گرايانه بروز داده اند؛ همچنين تالشهای رذيالنه توده ايس

اقتصادی  تالش بنيادگرايان بالخرهمستقل کارگری و آشکارآنان با خانه کارگربرای سربه نيست کردن جنبش نوپا و

عروج همان دو تحولی است که  به  درايران نسبت سرمايه اقشار مختلف  اس نگرانی همه انعک ونی نژاد همه غنظير  

. گفته شد  

ز گرد آوردن همه اين تالش ها و ترفند های اقشار سرمايه بار ديگرياد آوری می کنند که طبقه کارگر راهی ندارد ج

. جامعه ايران بدل شودقدرت زيرورو کننده در تابه يک بميدان آوردن صف مستقل طبقاتی اشنيروی ميليونی خود و

  

  

 امير پيام

٢٠٠٧سپتامبر   

 

تامين اجتماعی « و » جايگاه اخالق در علم اقتصاد« ، »اخالق در عمل«  مطالب داخل گيومه از سه نوشته موسی غنی نژاد به ترتيب -١
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