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که چندی پیش  ایدر جریان سخنرانی *آزادی صحبت کنم. یلهأمسی درباره خواهممی

یا : آمند بودندو دانشجویان به این موضوع بسیار علاقه طرح شدپرسش این داشتم 

ویژه در به ،گرایانراستنظرم فردی است؟ به شستن از آزادی سوسیالیسم مستلزم دست

ند که سوسیالیسم و آزادی نالقا ک اند چنینتوانسته خیلی خوب ایالات متحده،

 یدرباره هادهیا ریسا همتحد ایالاتدر جناح راست در کل دنیا به ویژه  اند.الجمعمانعة

 ردهاستفاده ک ی سلاحی در پیکار طبقاتیمثابهو از مفهوم آزادی به تصاحبرا  یآزاد

 اندها مدعی. آندنبال آزادی نیستند به واقعدر ها سوسیالیستگویند ها میگراراست. است

 به نظرم... رداجتناب ک باید به هر قیمتیکمونیستی  یا ی سوسیالیستیبردگی جامعهاز 

ی فردی ی آزادایده تا توجه کنیم خیلیبه آن  باید هست که ی آزادیمسالهبه  یدرویکر

واقع،  ر. دیمهاز دست ند استی سوسیالیستی بخش جامعهی رهاییبخشی از پروژه کهرا 

 وانیمتچون به نظرم می ،دهیم قرار متنرا نه در حاشیه بلکه در آزادی  یمسأله توانیممی

بر که  ای، پروژهصحبت کنیم ی رهاییی بخشی از پروژهمثابهی آزادی فردی بهدرباره

 یهای زندگهمگی از فرصتکه در آن متکی است  ایجامعهتلاش جمعی برای ساختن 

 امکانات زندگی برخورداریم.  و

ها این است که قلمروی . یکی از آنه استگفت یجالب هایحرف به نظرم مارکس

ذای غ . اگرباشیمشت سر گذاشته پرا شود که قلمروی ضرورت آغاز می وقتیآزادی 

، اشیدبآموزش و خدمات درمانی بسنده محروم  ازکافی برای خوردن نداشته باشید، اگر 

مین أترا  ضروریاتنقش سوسیالیسم این است که این  .آزادی هیچ معنایی نداردگاه آن

را  اریککند و نیازهای انسانی اساسی را برآورده سازد تا مردم آزاد باشند که دقیقاً همان 

تی ــ و ی پایان گذار سوسیالیسکه نقطهگفت  توانمی خواهند انجام دهند. بنابراین،که می

ی کمونیستی ــ جهانی است که در آن، قوا و ساختن یک جامعهی پایان حتا نقطه

شده ها و نیازهای آدمی رها محدودیت غل و زنجیرطور کامل از  بههای فردی ظرفیت
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دارد  ی آزادی فردی انحصارجناح راست بر ایدهکه گفتن از اینجای بنابراین، بهد. نباش

 سوسیالیسم بازپس بگیریم.نفع خود  را به ایده اینباید 

 یشمشیرهمچون زادی همیشه ی آسازد که ایدهمارکس خاطرنشان می همه،اینبا

 به هکویژه زمانی به کندبررسی می جالب یروش این موضوع را به او است.بوده دولبه 

انه به معنایی دوگ کارگر ،داریی سرمایهگوید در جامعه. او میپردازدمیجایگاه کارگر 

خواهد میکه  کسی تواند نیروی کارش را به هربه این معنا که می ،است آزاد او. آزاد است

زیرا هرگونه  است« ناآزاد»اما در عین حال، ، کندد عرضه و با هر شرایطی که در نظر دار

 یروی کارشن است مجبور او. به بیان دیگر، را از دست داده استبر وسایل تولید کنترلی 

ررسی نظرم مارکس در ب یک آزادی دولبه دارید و بهد. بنابراین، د تا زنده بمانرا واگذار کن

( دهم ، فصلهیسرما)« کاری ی روزِدرباره»در فصل مارکس بسیار دقیق است. له أمساین 

خواهم می من»دار آزاد است که به کارگر بگوید: سرمایهکند. گونه بیان میرا این قضیه

ممکن کار استخدام کنم. من از تو این را  ترین ساعاتِترین دستمزد و بیشتو را با کم

 طور کهی بازاربنیاد چنین کند زیرا هماندار آزاد است که در جامعهسرمایه «خواهم.می

ر، از سوی دیگ شود.میو به حراج گذاشته گذاری در این جامعه هرچیزی قیمت دانیم،می

ر روز ه کنیمرا مجبور می نداری تو حق»کارگران آزادند که بگویند:  گویدمیمارکس 

با  هک گویدمیهمچنین مارکس «. ساعت کار کنم. تو حق نداری این کارها را بکنی 21

 انشیخواستهدر  هر دو دار بازاربنیاد، هم کارگر و هم سرمایهیتوجه به سرشت جامعه

راین، طبق بناب»گوید: . مارکس میطلبندمیها چیزهای اساساً متفاوتی را اند. البته آنمحق

؛ اما میان حقوق برابر، زور است که تعیین اندمحقاندازه یک ها هر دو به قانون مبادله، آن

بار نیست اما البته ضرورتاَ خشونتکه یعنی، پیکار میان سرمایه و کار ــ  «کند.تکلیف می

کند کارگر پیکار میان سرمایه و کار است که تعیین می حقیقتاًباشد.  چنینتواند گاهی می

 و شرایط کارش چگونه قدر باید باشدههر روز چند ساعت باید کار کند، دستمزدش چ

  باید باشد.
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میت اه یلیخ ،دولبه یشمشیر همچوناین ایده از آزادی یعنی آزادی  یبه نظرم بررس

کارل پولانی است. او که یک تاریخ  ˚آزادی موضوع یکی از بهترین تحلیلگرانِ  دارد.

ست نوشته است. پولانی مارکسی دگرگونی بزرگاست کتابی زیر عنوان دان اقتصادی

ستی دیدگاه مارکسیشود گفت ــ اما می خواندهبرخی از آثار مارکس را رم به نظنیست ــ 

 حقوق و آزادی خیلی بازی مسألهی همه، پولانی دربارهبه مسائل را تأیید نکرد. با این

د های بهای خوب و شکلشکل ˚آزادی»گوید: می دگرگونی بزرگ. او در اندیشیدمی

شی کآزادیِ بهره»ها هستند: کند اینبد آزادی که او فهرست می هایِدر میان شکل«. دارد

ای بدون خدمت به اجتماع. آزادی های افسانهاز همنوعان، یا آزادی دستیابی به ثروت

های به نفع عموم یا آزادی سود بردن از بدبختیفناورانه های ممانعت از استفاده از نوآوری

مخفیانه  ˚ها، در راستای منفعت خصوصیکه البته برخی از آنعمومی یا بلایای طبیعی 

اما اقتصاد بازاربنیادی که بستر رشد این دست »دهد، پولانی ادامه می «شوند.مهندسی می

. آزادی کنیمتمجید می بسیار هاآناز کند که ما لید میهایی را نیز توها است آزادیآزادی

ه کآیی، آزادی اجتماع، آزادی انتخاب شغل. درحالیآگاهی، آزادی بیان، آزادی گردهم

ا مکنم بسیاری از ها را از بهر خودشان پاس بداریم، )و من فکر میممکن است این آزادی

د نها تا حد زیادی محصول فرعی همان اقتصادی هستآنکنیم( همچنان همین کار را می

ی و و با توجه به هژمونی کنونیِ تفکر نولیبرال«. های شیطانی استکه بانی و مسبب آزادی

، پاسخ پولانی به این گذاردپیش روی ما می قدرت سیاسی تصویری از آزادی که

ــ این اقتصاد  گذاشتناقتصاد بازاربنیاد ــ پشت سر گذر از : »چنین است ˚دوگانگی

دهنده نای بسیار تکااین جمله«. سابقه باشدبی ی فرارسیدن عصر آزادیتواند طلیعهمی

ماند که بگوییم آزادی راستین پس از پشت سر گذاشتن اقتصاد مثل این میاست ــ 

تواند بیش از همیشه و واقعی می یحقوقآزادی »دهد: او ادامه میشود. بازاربنیاد آغاز می

قلیت بلکه تنها برای اآزادی را نه دتوانگسترش یابد و فراگیرتر شود. نظارت و کنترل می

که از آن برخوردار  نیستامتیازی  دیگر همچون ˚برای همه به ارمغان بیاورد. آزادی

سی فراتر اش بدامنهتجویزی است که  یباشد( بلکه حق آلودگل سرچمشهاز )که  شویمی
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. گیرددربرمیخود جامعه را  دقیق رود و سازمانمی تسیاسسپهر های تنگ از محدوده

 راغتفکه  یجدید هایآزادی یگنجینه به قدیمی هایآزادی و مدنی حقوق آیا بنابراین،

 افزوده گذاردمیهمه  اریها را در اختآن یصنعت یو جامعه آورندیبه ارمغان م تیو امن

 «. آزاد باشدهم تواند هم عادلانه و ای میچنین جامعه شد؟ دنخواه

از  کار سیاسی بسیاریدستوری مبتنی بر عدالت و آزادی، این ایده از جامعهبه نظرم 

ها بود. عدالت و آزادی هر دو وهشتیشصتو نسل  06ی های دانشجویی دههجنبش

ی شرکتی، علاوه بر د. آزادی از اجبار حکومت، آزادی از اجبار سرمایهدنشمطالبه می

. شدمطالبه  این نبرآورد ˚هدف سیاست، 2796ی که در دههجالب است ها عدالت. و این

. و «وض قید عدالت را بزنیددهیم، شما درعما به شما آزادی می»دار گفت: ی سرمایهطبقه

نیز آزادی محدود بود به این معنا که مقصود از آزادی،  دشمی که وعده به نظرم آزادی

و درست همان شد قلمداد می یآزاد ینوشدارو زاری بود. از این رو، بازار آزادآزادی با

ازار عرضه و تقاضا در ب طبیعیمحصول به فراموشی سپرده شد زیرا عدالت موقع عدالت 

 . شدمیدانسته 

ه شده سد راه گذر به آیند ˚یک مانع اخلاقی». او گفت: پولانی نیز همین را تأیید کرد

 ارمانع اخلاقی او این  .جا ترسیم کردرا دراین اشکه پولانی رئوس ایآینده . همان«است

 گرایی مواجهیم.. به نظرم ما همچنان با این نوع آرماننامید« شهرگرایی لیبرالیآرمان»

است. مثلاً ایدئولوژی است که در سیاست جاری  نوعیشهرگرایی لیبرالی آرمان

حزب دموکرات یکی از موانع دستیابی به آزادی راستین است.  لیبرالیِشهرگرایی آرمان

یابی به دستپیشاروی پولانی این است که این رویکرد به آزادی مانعی  حرفبنابراین، 

 موجهمورد  اندآزادی نافی کهاین ریزی و کنترل با انگبرنامه: »گویدآزادی است. او می

و اساس آزادی خوانده اصل  ˚وکار آزادد. مالکیت خصوصی و کسبنگیرقرار می

ی اس اندیشهاسکنند. های بزرگ نولیبرالیسم تجویز میها را ایدئولوگالبته این«. شوندمی

زادی فرد آ»د. هایک گفت، یورزبر آن تأکید می نیز هایک ومیلتون فریدمن همین بود. 
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 خصوصی وت مالکیشود که بر حقوق ی تضمین میات فقط در جامعهومکاز یوغ ح

افی عنوان چیزهایی که نریزی و کنترل بهبنابراین، برنامه «باشد. استوار آزادی فردی

اصل و اساس آزادی خوانده  ˚گیرند. مالکیت خصوصیقرار می مواند مورد هجآزادی

 نیستی آن باشد شایستهاستوار ای که بر مبانی دیگری شود جامعهگفته می ،شود. حالمی

وم محک« ناآزادی»آورد به نام نامیده شود. آزادی که نظارت به ارمغان می« آزاد»که 

ر که پوششی باین ا انگب آوردکه نظارت به ارمغان میشود. عدالت، آزادی و رفاهی می

 د. نشوانتقاد گرفته می باد بههستند بردگی 

های خواهیم از آزادیمی به نظرم این یکی از موضوعات کلیدی روزگار ماست. ما

قوانین »چه مارکس قوانین عرضه و تقاضا و آن ،ربازا هاییهمر و نا ،محدود بازاری

 «د نداردهیچ بدیلی وجو»به  یا؟ چنین کنیم توانیمآیا می ...فرارویم نامید« حرکت سرمایه

اً اصلآزادی هم ندارد پس ؟ اگر هیچ بدیلی وجود خواهیم دادتن  )شعار مارگارت تاچر(

به نام آزادی، ایدئولوژی  وضعیت کنونی ماست. پارادوکس. و این در کار نیست

زادی راستین دستیابی به آپیشاروی مانعی  و اینایم ی لیبرالی را پذیرفتهشهرگرایانهآرمان

دهی بابت آموزش بپردازد، و بهنگفتی پول  ناچار است آموزشاست. چون وقتی متقاضی 

شان را به گرو بگیرد به نظرم دیگر آزادی در کار نیست. ما داریم یدانشجوها آینده

رد کنیم. از بیگاری در قبال بدهی باید حذر کی بیگاری در قبال بدهی صحبت میدرباره

ابت ای نباید بان داشته باشیم، و هیچ هزینهباید آموزش رایگکرد. محدود آن را و باید 

 . طورهمینخدمات درمانی و مسکن نیز آموزش پرداخت شود. 

فرما بود. برای مثال در متأمین اجتماعی مسکن حک 2706ی در دهه جالب است

وجود  بود: مسکن اجتماعی بخش عمومیی بریتانیا، سهم بزرگی از تأمین مسکن بر عهده

عنی ی)یک نیاز اساسی  تأمینحل راه ˚مسکن اجتماعی ،کودک بودموقتی من داشت. 

مارگارت تاچر از راه رسید و مسکن  اما بعدها. ای کمابیش پایین بودبا هزینه( مسکن

تان باشید شما آزادتر خواهید بود اگر مالک ملک»اجتماعی را خصوصی کرد. او گفت، 

درصد  06بنابراین، به جای  «باشید. تیمالک بر یمبتن یدموکراستوانید عضوی از و می
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 16مسکنی که در بخش عمومی بود ناگهان به وضعیتی رسیدیم که در آن، فقط در حدود

به پس سمسکن بخش عمومی بود. البته اختیار تر ــ مسکن در شاید حتا کم ــ یا درصد

ه ابزاری که مسکن بمادامی . و از فعالیت سوداگرانهشود و کالا به بخشی کالا تبدیل می

 نبابت مسک ایی فزایندهرود. شما باید هزینهشود قیمتش بالا میبرای سوداگری تبدیل می

  .است نداده رخ یشیافزا چیه آن یرمستقیمغ یندر تأم کهیدرحال یدبپرداز

 :امرا گذراندهچون مسکن را در نظر بگیرید. من در طول عمرم این مراحل  ایمقوله

ت مالکیجا ی کارگر بزرگ شدم، درآنی مخصوص طبقهابودم در محله کودک وقتی

که بخشی از لب نبودند ی کارگر مالک خانهاکثر افراد متعلق به طبقه بر خانه وجود داشت.

همه، ای بزرگ شدم. با اینو من از قضا در چنین محله ندی کارگر، مالک خانه بودطبقه

ی انجام کارها و زندگ ،شد. یعنی، محل زندگیمصرفی دیده میی یک ارزش مثابهخانه به

 «ایمبادلهارزش »ی خانوادگی و چیزهایی از این قبیل بود. ما واقعاً هیچ وقت درباره

رزش خانه ــ به ویژه داد اهایی را دیدم که نشان میکردیم. من اخیراً دادهصحبت نمی

که سال واقعاً هیچ تغییری نداشت تا آن 266ی کارگر ــ در طول طبقه هایارزش خانه

تدریج به بهدیگری شروع شد. مسکن روند ، 2706ی از راه رسید. در دهه 2706ی دهه

نه ارزش مصرفی دیده شد. مردم کم کم به این فکر کردند و ای عنوان یک ارزش مبادله

رو ملاحظات این؟ ازافزایش دهیماش را توانیم ارزشارزد: آیا میر میقدهچشان خانهکه 

بسیار »ای وارد معادله شد، سپس مارگارت تاچر از راه رسید و گفت مربوط به ارزش مبادله

وانند تهای اجتماعی را خصوصی کنیم، بنابراین همه میتوانیم تمام این خانه، ما میبخ

ی مسکن به لهأرو، مساز این«. مند شوندشان بهره ملکیزایندهی فاهای مبادلهاز ارزش

که  این است روند فوقیکی از پیامدهای  اهمیت یافت.ای به تدریج عنوان ارزش مبادله

 یجایی برای زندگشود که دشوارتر میهر روز ترین اقشار )از نظر درآمدی( ضعیفبرای 

که  زندگی کنند]شهرها[ های مرکزی که در موقیعتجای اینبه ها آن. در نتیجه، ندببیا

از  تر از مراکز شهرها وهای شغلی و استخدامی دارد هر چه بیشدسترسی آسان به فرصت
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تر بیش هایشوند که مسافتشوند و به طور روزافزون ناچار میها رانده میموقعیت بهترین

 ،رسیممی 2776ی وقتی به دهه. ندشان طی کنتر را برای رسیدن به محل کار و شغلو بیش

 بدیل شده است و اشخاصای برای به جیب زدن سودهای سوداگرانه تمسکن به وسیله

. ما در بازارهای مسکن شاهد شوندمشغول میهای مسکن ارزش سوداگری در در تدریجبه

د محلی برای تواننترین اقشار نمیفعالیت سوداگری هستیم. در نتیجه، بسیاری از ضعیف

م . وقتی من جوان بودم، در اطرافکنیمتولید میخانمانی بی داریمزندگی پیدا کنند: ما 

دن یا های لنباندیدیم اما خیلی خیلی کم. اما اکنون اگر شما در خیارا می ییهاخانمانبی

د ندهان میها نشبینید. دادهخانمان را میقدم بزنید کلی بی نیویورکشهرهای بزرگی چون 

. بخش بزرگی از جوانان را داریم هستخانمان بی هزار 06 ، همین الان در نیویورک که

به  خوابند بلکه مرتب از یک جاها میــ نه به این معنا که در خیاباناند خانمانکه واقعاً بی

روند، گاهی روی نیمکت دوست دیگر میی خانهی یک دوست به جای دیگر، از خانه

فریده آگونه منظورم این است که اجتماعات متحد اینخوابند و چیزهایی از این دست. می

 قد که هستیمها خرواری از ساختمانشاهد بینیم؟ بنابراین در شهرها چه می شوند.نمی

 های سوداگرانه هستند. ها ساختمان. اما اینکشندیم

گذاری کنند و نه ها سرمایهما واقعاً در حال ساختن شهرهایی هستیم که مردم در آن

گذاری و نه زندگی بسازیم، به وضعیتی مشابه زندگی. و اگر شهرها را با اهداف سرمایه

 .زندموج میاستطاعت رسیم که در آن بحران مسکن قابلمیامروز نیویورک وضعیت 

های دسترسی به ارزش. های مصرفی مناسب مسکن محرومندی مردم از ارزشتوده

گ، های بزر. همزمان، در حال ساختن ساختمانمصرفی بسنده بسیار بسیار اندک است

طلبی ین جاها ابرثروتمندان هستیم. شهردار پیشین نیویورکپیکر و درجه یک برای غول

 گذاری و زندگیی در هر جای جهان به این شهر بیاید و سرمایهررا داشت که هر میلیارد

 برای خود بخرد که البته چنین هم کند و آپارتمانی بزرگ در جایی چون خیابان پارک

جا در آن ی یا روسییا چین یهند میلیاردرهای های عرب، وه شیخبینیم کشد. می

. بس بار بیایند و یک یا دو فقط ها شاید سالیکنند اما زندگی نه! آنگذاری میسرمایه
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هایی را درخور نیست. ما از یک سو شهرها و ساختمان برای زندگیِ بنیانیاین هیچ 

آورند و همزمان، ناآزادی را می سازیم که آزادی فراوانی را برای طبقات بالا به ارمغانمی

به »ی مشهورش همین است: کنند. به نظرم منظور مارکس از جملهنصیب مابقی مردم می

اکنون م. ما ه«یافتنی شودراستی باید بر ساحت ضرورت فائق آمد تا ساحت آزادی دست

 گذاری، آزادیسرمایه آزادیِ شاهد وضعیتی هستیم که در آن، از یک سو رکدر نیویو

 ی مردمیتوده از سوی دیگر وجود دارد و اقشار فرادست برای انتخاب محل زندگی

مکانات را ا ˚های بازاریماند. آزادینمی شانبرای هیچ گزینه و انتخابیکه تقریباً  هستند

 کند. محدود می گونهینا

 آن را و کنیم 2ی دسترسی به آزادی، دسترسی به مسکن را جمعیمسالهباید  ،نظرم به

ی عمومی زهدر حو که کنیمیافتنی است به چیزی تبدیل از چیزی که فقط در بازار دست

عاصر بنیادین سوسیالیسم در نظام م یهااین یکی از ایده کنمفکر می. استیافتنی دست

حزب کارگر بریتانیا ــ که . در طرح میقرار ده یعموم یحوزه یرهیدادر  را مسائلاست: 

بر این ضرورت ــ  گیریماز آن دلگرمی می ب سنتی است کهاحزایکی از معدود 

ازار باید از چنگ برا که بسیاری از مسائل زندگی عمومی شود دموکراتیک تأکید می

ویید تانیا به کسی بگیونقل. اگر در بر. برای مثال، حملی عمومی سپردو به حوزه درآورد

ه تو آورد ببه وجود می ونقل کارآمدترینظام حمل ˚ریلی ونقلکه تأمین خصوصی حمل

حاصل سازی چه پیامدهایی خواهد داشت. دانند که خصوصیها خوب می. آنخنددمی

 یزمینهبوده است. و در نخراب و ناهماهنگ  وضعیتفاجعه،  جز سازیخصوصی

سازی همین اتفاق افتاده است. ما شاهد خصوصیهم ونقل عمومی در شهرها حمل

م از اقلا یکیکه  آبی آب هم هستیم که بنا بود خوب باشد اما در عمل، برای عرضه

، شدیم. تأمین آب نباید به بازار سپرده شودیم گرفته نهیهزاست از ما  یزندگ یضرور

ت. خوب نشده اس که عرضه و تأمین آب همبها بپردازید درحالیاما حالا شما مجبورید آب

                                                      
1 collectivize 
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ن و اند و تأمیها اقلام ضروری اقشار مختلفاینی همهببینید، »گوید: می حزب کارگر

های دانشجویی را خواهیم جلوی کاسبیِ وام. ما میبازار سپردنباید به را ها ی آنعرضه

ایم مان را جزم کردهسازی آموزش پایان دهیم، ما عزمخواهیم به خصوصیبگیریم، ما می

ی عمومی تأمین تر شویم که در آن، اقلام ضروری از مجرای حوزهیککه به جهانی نزد

بگوییم: بیایید این اقلام ضروری را از چنگ بازار . به نظرم فوریت دارد که «دنشومی

وان با تها را تأمین و عرضه کنیم. این کار را میدرآوریم. بیایید به روشی متفاوت آن

ی مواد تأمین و عرضهمورد باید در  با مسکن کرد. ماو ، یآموزش، با خدمات درمان

. در برخی از کشورهای امریکای لاتین پیش بگیریمهمین رویه را هم خوراکی اساسی 

در اختیار  اد خوراکی اساسی را زیر قیمتها مو. آنای در این زمینه هستارزنده تجارب

ز برای همین کار را در جهان امروبینیم که هیچ دلیلی نمیمن  گذاشتند.تر میاقشار ضعیف

ی در قلمرو یمتوانفقط زمانی می ی مارکس است:ایدهاکثر مردم نکنیم. این ترجمان 

اساسی را که برای یک زندگی درخور نیاز داریم  ضروریاتکه تمام  یمآزادی گام نه

ی آزاد هم به دنبال همین ایده ازی سوسیالیستی واقعاً تأمین کرده باشیم. و به نظرم، جامعه

 . دنشوطور جمعی رتق و فتق بهاست. بر اساس این ایده، امور باید 

، تا ببکشیم. خدست مان از فردیتشود که در این صورت، باید اغلب گفته می

هست که باید به آن هم تری توان گفت بله، چنین است. اما آزادی بزرگحدودی می

ا چنین علاقه داشت ام فردی ی آزادیه نظرم مارکس به بسط حداکثری دایرهدست یافت. ب

ی ه. وظیفشود مراقبتچیزی فقط در صورتی ممکن است که از قلمروی اقلام ضروری 

یست. جامعه را تنظیم کند. ابداً این چنین نشؤون ی سوسیالیستی این نیست که تمام جامعه

است که اطمینان حاصل کند تمام اقلام ضروری ــ  ی سوسیالیستی اینی جامعهوظیفه

د. و خواهنشود تا مردم بتوانند دقیقاً همان کاری را انجام دهند که میرایگان ــ تأمین می

آورند ی سوسیالیستی، مردم نه نتها منابع بلکه زمان لازم را به دست میبه نظرم، در جامعه

خواهند. آزادی ــ زمان آزاد، زمان آزاد راستین تا دقیقاً همان کاری را انجام دهند که می

ی کس اگر شما همین الان از ی سوسیالیستی اهمیت حیاتی دارد.ی جامعهــ برای ایده
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تقریباً زمان آزاد ندارم، کل »شنوی: این جواب را میقدر زمان آزاد داری؟ هبپرسید: چ

که ود شپذیر میامکانجهانی در  ˚زادی راستیناما آ«. زمانم را این یا آن کار گرفته است

خواهیم انجام دهیم. به نظرم این پیام میخود چه در آن، ما زمان آزاد داریم تا هرآن

ی سوسیالیستی حیاتی است و هدفی است ی جامعهی آزادی، برای ایدهبخش دربارهرهایی

  ی دست یافتن به آن تلاش کنیم.م برایتوانکه همگی می
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