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امين حصوری

»آزادی تجارت جنسی« و تسويه حساب با مارکسيسم
ﯾک( ھم ارزی اﯾدئولوژﯾک مارکسيست ھا و اسالمگراھا
چندی است در رسانهھای جرﯾان مسلط تالش میشود با تکرار ترکيب »مارکسيستھا و اسالمگراھا« ،دو
دستهبندی کامال متفاوت سياسی/اجتماعی در کنار ﯾکدﯾگر نشانده شوند تا – ظاھرا  -در ميزان ارتجاع و
سطﺤینگریشان ھمارز و خوﯾشاوند قلمداد گردند.
موج رشد ﯾافتهی اسالمھراسی در رسانهھای ميناسترﯾم غربی ،که پدﯾدهی »بنياد گراﯾی اسالمی« را )با
تھی کردن پيشينی آن از ھمه سوﯾهھای سياسی و زمينهھای تارﯾخیاش) ((1دستماﯾهی خود قرار میدھد،
اﯾنک به قدر کافی اسالمگراھا را نزد افکار عمومی بدنام کرده است تا بتوان »مارکسيستھا« را ھم در بار
منفی اصطالح »اسالمگراھا« سھيم کرد .اﯾن فرمول سادهی رسانهای ،طبعا در مخاطبان عام اﯾرانی
معناﯾی
ِ
که از مشی استبدادی و سرکوبگرانه حکومت ج .ا .زخم ھای بسياری خورده اند ،تاثير بيشتری دارد.
در دوران جنگ سرد که »شبح شوروی« حضور واقعی تھدﯾد آميزی داشت ،ترساندن مردم کشورھای غربی از
»کمونيستھا« با ارجاع به مفھوم انضمامی »دشمن« و خطر داﯾمی جنگ اتمی ،شيوه ای راﯾج بود .با مرگ
آن غول چراغ جادو ،امروز که بﺤرانھای اقتصادی فزاﯾنده و مبارزات مردمی عليه سياستھای اقتصادی
معطوف به فرادستان ،برخی شکافھا و تنافضھای پنھان سرماﯾهداری را در سطح وسيعتری آشکار ساخته
رسانی »کمونيسم ھراسی« ترفندھای رسانهای تازهای مورد نياز است .ھنوز پيکرهی
اند ،برای به روز
ِ
»سوسياليسم واقعا موجود« در آرامگاه تارﯾخیاش قرار نگرفته بود که »اسالم سياسی« به عنوان رقيب
تارهای برای ارزشھای دموکراتيک و دموکراسیھای غربی نماﯾانده شد و به موازات آن ،دکترﯾن تازهی
سياست خارجی دولت آمرﯾکا برای دوران »پسا جنگ سرد« ،با چرخش از »کمونيسم ستيزی« به »مبارزه با
ترورﯾسم بين المللی« تدوﯾن گردﯾد و اجرا و پيشبرد جدی آن در دستور کار قرار گرفت .در اﯾن سنارﯾوی جدﯾد،
»اسالمگراھا« نيروھای »شر« ھستند که به جای »کمونيستھا« نشستهاند .به ھمين دليل در جاﯾی که
سرکوب ﯾا خنثیسازی موج تازهای از گراﯾش به سوسياليسم و کمونيسم ضروری باشد ،میتوان بر ھمارزی
ذاتی اﯾن »نيروھای شرور« تاکيد کرد و آنھا را در خصلتھای »منفی« ﯾکدﯾگر سھيم ساخت.
دو( ھم آغوشی دموکراسی و بازار آزاد و احيای مک کارتيسم
مقالهی اخير مجيد مﺤمدی در وبساﯾت »چراغ آزادی« در باب »تجارت جنسی« ) (2با ھمين ترکيب ناسازهی
»مارکسيستھا و اسالمگراھا« آغاز میشود .روﯾه چپستيزی متکی بر ژورناليسم تﺤرﯾفآميز در نوشتهھای
دکتر مﺤمدی ) (3و مقاالت و مصاحبهھای »چراغ آزادی« ) (4چيز تازهای نيست ،و درواقع ﯾکی از درونماﯾهھای
اصلی خروجی ھای مکتوب اﯾشان است .ھيستری آشکار ژورناليستھاﯾی چون مجيد مﺤمدی و
ژورناليستھای نئوليبرال »چراغ آزادی« )عمدتا وابسته به »سازمان دانش آموختگان ليبرال دانشگاهھای
اﯾران«( نسبت به چپھا و مارکسيستھا بیاختيار ﯾادآور موج کمونيستستيزی دوره »مک کارتيسم« )(5
است :دورهای که پيشبرد سياستھاﯾی مشخص از سوی دولت وقت آمرﯾکا ،مستلزم آن بود که چپھا و
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کمونيستھا در ﯾک پروپاگاندای به شدت تھاجمی )که خود مالزم ﯾک تسوﯾه و پاکسازی اجتماعی بود( از
عرصهی عمومی حذف گردند.
عالوه بر تﺤقير آشکار و حجم انبوه تﺤرﯾفاتی که در توليدات رسانهای طيف ﯾاد شده نسبت به اندﯾشهی
سياسی چپ و سنت مبارزاتی کمونيستھا قابل مشاھده است ،چيزی که در اﯾن قبيل آثار ژورناليستی بيش
از ھر چيز ﯾادآور دوران مککارتيسم است ،بخش فونکنسيونال آگاھانه ﯾا ناآگاھانهی آنھاست :ﯾعنی خدمات
مشخص )رسانهای/اﯾدئولوژﯾک( در راستای اھداف و پروژهھای مشخص سياسی! ) (6و )(7؛ و بدﯾھی است
که ھمهی اﯾنھا در راستای مبارزه با استبداد و تدارک دورهی »گذار به دموکراسی« مشروعيت میﯾابد.
ساﯾت »چراغ آزادی« )بخش فارسی »بنيا ِد پژوھشھای اقتصادی اطلس«( که به عنوان ﯾکی از منادﯾان
رسانهای نئوليبراليسم در فضای رسانهھای فارسی زبان شناخته میشود ،در معرفی دﯾدگاهھای خود به طور
روشنی »دموکراسی« و »بازار آزاد« را مقوالتی ھم بسته و جداﯾیناپذﯾر قلمداد میکند؛ از اﯾن رو گسترش
»قلمرو فرھنگی« بازار آزاد را الزمهی گسترش دموکراسی معرفی میکند .به گواھی آنچه که در اﯾن وبساﯾت
در معرفی دوستان و حاميان آن ) (8ذکر شده ،نھادھا و موسسات بينالمللی پشتيبان اﯾن ساﯾت نيز از قضا
عالقهی وافری به گسترش بازار آزاد )و دموکراسی( در خاورميانه دارند! با اﯾن اوصاف بدﯾھی است که قدم
نخست برای اجرای اﯾن »رسالت« فرھنگی/سياسی ،حذف تھاجمی آن رسوبات فرھنگی به جا مانده از
سنتھای اندﯾشگی و مبارزاتی چپ باشد :ﯾعنی حذف اجتماعی ھمانھاﯾی که »دستھای آشکار« بازار آزاد
را سالحھای سرماﯾهداری برای تسخير ھمهی قلمروھای اجتماعی و انسانی میدانند.
سه( دن کيشوت ھا در ارتش ژورناليست -کارشناسان نظم نئوليبرالی
بسياری از ژورناليستھای اﯾرانیای که با اﯾن کارناوال تازهی چپستيزی ھمراھی میکنند ،حتما تارﯾخچهی
دوره مککارتيسم )در آمرﯾکا( را میشناسند ،چون برای کارشناس/ژورناليستھاﯾی با اﯾن حجم از انگيزهھای
چپستيزانه ،که بسياری از آنھا ضمنا دفاع تمام قد از سياست خارجی آمرﯾکا را نيز وظيفهی سياسی »غير
اﯾدئولوژﯾک« خود میانگارند ) ،(9تجربيات تارﯾخی مقابلهی نظام مند دولت آمرﯾکا با چپھا و کمونيستھای
داخلی چيزی نيست که از نظر دور بماند .اما بیگمان آنھا بخش مربوط به سرنوشت سناتور جوزف مککارتی
در دوران افول سياسیاش را بسيار سرسری خواندهاند :ﯾعنی زمانی که دورهی عروج ﯾا مامورﯾت سناتور به
سر رسيده بود و اشکال سياستھای چپستيرانه دولت آمرﯾکا به ضرورتِ دﯾناميز ِم تﺤوالت اجتماعی و
سياسی تغيير کرده بود.
در دورهھاﯾی که حکومتھای مقتدر چرخشھای سياسی/تاکتيکی انجام میدھند ،معموال »دون کيشوت«
ھای سياسی )چھرهھاﯾی نظير سناتور مککارتی( نه تنھا به سرعت از ﯾاد میروند ،بلکه حتی بسياری از
سياستھای نظاممند دولتی که وجھهی ناپاکيزهای در انظار عمومی کسب کردهاند ،به ابتکارات و انگيزهھای
شخصی آنھا )دن کيشوتھا( ارجاع داده میشود.
از آنجا که چرخشھای تارﯾخی ناگزﯾر مالزم دﯾناميزم تﺤوالت اجتماعی است ،و با در نظر گرفتن اﯾن واقعيت که
سرماﯾهداری استعداد وﯾژهای در انطباق سيال خود با شراﯾط تازهی تارﯾخی دارد ،پس میتوان انتظار داشت که
طنين شکوھمند طبلھای نئوليبراليسم ابدی نباشد .در اﯾن صورت ھمنوا شدن با موج چپستيزی غالب بر
جرﯾان نئوليبراليسم جھانی ،دﯾر ﯾا زود به لﺤاظ حرفهای به کرانهھای رسواﯾیآفرﯾن خود خواھد رسيد.
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اما آﯾا جاﯾگاه ﯾک کارشناس/ژورناليست را میتوان با ﯾک سياستمدار ارشد مقاﯾسه کرد .قطعا نه! )در مثل
مناقشه نيست! به خصوص اگر به خصلت پيچيدهی مکانيزمھای تداعی واقف باشيم( .با اﯾن حال باﯾد اذعان
کرد حداقل در نيمقرن اخير به ميانجی گسترش صنعت ارتباطات و فناوریھای رسانهای ،خطوط کلی سياست
مسلط ،منطبق بر ھمان آموزهھاﯾی است که رسانهھای مين استرﯾم در جھت تثبيت و تقوﯾت ھژمونی
فرادستان بر جامعهی مدنی تروﯾج میکنند .در واقع فضای ارتباطی مھيا شده در رسانهھای تودهای ھمان
ی آن متقاعد شوند.
شاھراھی است که بناست مردم از مجرای آن در مورد درستی نظم موجود و بدﯾل ناپذﯾر ِ
در چنين شراﯾطی ،بسياری از روشنفکران بيش از ھميشه در تنگنای اﯾن آزمون قرار گرفتهاند که ميان پاﯾبندی
به حقيقت و عدالت )تعبير ادوارد سعيد از مسئوليتھای جھانشمول روشنفکران( و اﯾفای نقش »کارشناس«
پژوھشی« استراتژﯾک( ﯾکی را بر گزﯾنند .در
برای رسانهھای مين استرﯾم )ﯾا نقش »مﺤقق« برای موسسات »
ِ
عمل بخش قابل توجھی از روشنفکران اﯾرانی ،متاثر از آموزهھای گفتمان سياسی/فرھنگی مسلط ،ترجيح
میدھند از طرﯾق اﯾفای نقش »روشنفکران ارگانيک« نظام سرماﯾهداری جھانی ،مقاصد سياسی خود در رابطه
گفتمانی سرماﯾهداری در
با اﯾران را تعقيب کنند .به اﯾن ترتيب آنھا طالﯾهداران فرھنگی آخرﯾن صورتبندیھای
ِ
کشورھای مبدا خود ھستند.
چھار( آزادی تجارت جنسی به مثابه دفاع از حق انتخاب و آزادی فردی
در مقالهی »ليبرال دمکراسی و بازار تجارت جنسی« ،مجيد مﺤمدی تالش میکند به خوانندگانش نشان دھد
که چگونه میتوان با پاﯾنبدی به ملزومات »بازار آزاد« ،به اشکال بھينهای از »آزادی تجارت جنسی« دست
ﯾافت ،که با »حفظ حقوق شھروندان در حيطهی تجارت جنسی« سازگار باشد .صورتبندی نادرست و
تﺤرﯾفآميزی که دکتر مﺤمدی در مقدمهی مقالهاش از نﺤوه درک مارکسيستھا نسبت به مقولهی »تجارت
جنسی« عرضه میکند چنين است:
"اسالمگراﯾان و مارکسيستھا برای انتقاد از ليبرال دمکراسیھا فساد اخالقی و فﺤشا را در نظام سياسی
ليبرال گسترده و ذاتی معرفی میکنند )میگوﯾند زن در اﯾن نظامھا کاالست(".
اﯾن صورتبندی ،نخست با تاکيد بر نفی »فساد اخالقی و فﺤشا« از سوی ھر دو نﺤله ،روﯾکرد مارکسيستی به
پدﯾدهی تجارت جنسی را ھم ارز با روﯾکرد اسالمگراﯾان به اﯾن مقوله قرار میدھد؛ سپس با تکيه بر اﯾن
ھمارزی فرضی ،نقد مارکسيستی بر کاالﯾی شدن بدن زن را با درک راﯾج اسالمی از مفھوم »کاالﯾی شدن«
ﯾکسان قلمداد میکند.
مارکسيستھا اگر چه از اﯾن پدﯾدهی اجتماعی/اقتصادی به عنوان ﯾکی از نشانهھای بارز کاالﯾی شدن
مناسبات انسانی ﯾاد میکنند ،اما مفھوم کاالﯾی شدن در اقتصاد سياسی مارکسيستی )بر خالف درک آقای
مﺤمدی( معناﯾی بسيار عميق دارد که با کارکردھای ساختاری »منطق سرماﯾه« ھمبسته است؛ جاﯾی که
قلمرو خودگستری »ارزش« است تا به ميانجی نظام بازار اشخاص را بيش و کم به حامالن انسانی و نيروھا و
مقوالت اقتصادی مبدل سازد و روابط ميان انسانھا را به بازتابی از روابط اقتصادی مسلط فرو بکاھد ) .(10از
اﯾن رو مخالفت مارکسيستھا اساسا با آن سنخ مناسبات کالنی است که تنفروشی و بردگی جنسی را
برای بخش قابل توجھی از مردم اجتنابناپذﯾر میسازند ) (11و حوزهی اقتصادی ُپر سودی به نام »تجارت
جنسی« میآفرﯾنند )ھمچنانکه بسياری از حوزهھای اقتصادی ضد انسانی دﯾگر را خلق می کنند( .مشخصا
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مارکسيستھا با »منطق کاالﯾی« حاکم بر جوامع انسانی که به بارزترﯾن شکلی در مناسبات »بازار آزاد«
تجلی میﯾابد ،مخالفند.
در مقابل ،آقای مﺤمدی در ﯾک نسبیگراﯾی نامﺤدود و با تکيه بر موارد نادر ،ولی غير قابل انکار ،تالش میکند
تنفروشی را به طور عام ذﯾل مقولهی »حق انتخاب« ﯾا »آزادیھای فردی« قرار دھد ،ھمچنانکه با گنجاندن
آن ذﯾل اصالح »تجارت جنسی« سعی میکند به آن جاﯾگاه اجتماعی متعارفی در نظم بازار مﺤور ببخشد:
"افراد با انگيزهھای مختلف وارد بازار تجارت جنسی میشوند .ھمهی انواع فﺤشا نه مبتنی ھستند بر فقر و
فاقه و ھمهی انواع آن مستلزم استثمار نيستند".
وی در ھمين راستا میافزاﯾد:
"تا وقتی که ﯾک معامله ضرری برای دﯾگر افراد ﯾا جامعه اﯾجاد نکند ،اﯾن معامله باﯾد توسط دولت به رسميت
شناخته شود .سکس مرضی الطرفين )با عدم سوء استفاده از قدرت از سوی ﯾک طرف( ،بی خطر )از لﺤاظ
بھداشتی( و تﺤت چارچوبھای قانونی نمیتواند ضرری برای دﯾگران اﯾجاد کند".
در اﯾن جمالت میتوان طنين مدعای عام منطق اقتصاد کاپيتاليستی را باز ﯾافت :اﯾنکه فروش نيروی کار در
بازار ،فراﯾندی »آزادانه« و متکی بر اختيار و فارغ از اجبار مناسبات بيرونی است .در اﯾن منظر ھيچ جاﯾی برای
دﯾدن اﯾن واقعيت بدﯾھی نيست که برای بخش عظيم جامعه )که فاقد سرماﯾه و ابزار توليدند( ،عدم فروش
نيروی کار به مثابهی انتخاب مرگ از گرسنگی است .دقيقا بر مبنای منطق فوق ،دولت نباﯾد در معامالت کارگر
و کارفرما )فروشنده و خرﯾدار نيروی کار( دخالت کند؛ چرا که اﯾن ﯾک معامله »مرضی الطرفين« است )گر چه
دولت در مواقع الزم »موظف« است که اعتراضات کارگران را که مصداق سرپيچی از توافقات اﯾن »معامله
آزادانه« است سرکوب کند( .به ھمين ترتيب نقش دولت در مقولهی تنفروشی )ﯾا »تجارت جنسی« به قول
مولف( صرفا نظارت بر جاری بودن اﯾن »رضاﯾت دو طرفه« است .آری دولتی که خاستگاه ھستیشناختی و
کار وﯾژه اش حفظ و بازتوليد مناسبات و ساختارھای زﯾرﯾن سلطه و استثمار باشد ،اساسا نمیتواند زمينهھای
اقتصادی و بسترھای اجتماعی روی آوردن »داوطلبانه« و »رضاﯾتمندانه« به تنفروشی را مورد نقادی قرار
دھد؛ ھمچنانکه نمیتواند اقتصاد سياسی اﯾن پدﯾده فراگير و شبکهھای پيچيده تغذﯾهکننده از اﯾن حوزهی
سود آور و ﯾا جناﯾتھای نظاممند تامين کنندهی ملزومات تداوم اﯾن چرخه را مورد واکاوی انتقادی قرار دھد.
وانگھی در جوامعی که شیگشتگی باالی مناسبات اجتماعی ،انبوھی از انسانھای بيگانه از خود و
سرگشته را میآفرﯾند ،تداوم فرآﯾند انباشت سرماﯾه مستلزم بازتوليد رضاﯾت و مدﯾرﯾت رضاﯾتمندی جمعی
است و صنعت سکس )به ھمه شاخهھای متعدد آن( ﯾکی از مجراھای مھم دستکاری رضاﯾت در سطح
اجتماعی است ،که مﺤدودسازی آن میتواند دردسرھای جدی بيافرﯾند .بنابراﯾن با اﯾن شيوهی استدالل ،در
واقع آقای مﺤمدی ناخواسته چھرهی واقعی ليبرال دموکراسی را از تصوﯾر آرمانی آن تفکيک میکند و به
مخاطبانش ﯾادآور میشود که در ليبرال دموکراسی دست بردن به رﯾشهھای معضالت اجتماعی ناممکن
است ،چرا که خاستگاه اﯾن رﯾشهھا در ھستی اجتماعی سرماﯾهداری نھفته است که خود تکيهگاه بنيادﯾن
دولتھاﯾی است که ساحت سياسی ليبرال دموکراسی را نماﯾندگی میکنند.
ھمچنين طبق بيان مولف مقاله ،روﯾکرد مارکسيستی در حوزهی راھکارھا تنھا به لزوم ممنوعسازی »تجارت
جنسی« خالصه میشود .در حالیکه مارکسيستھا ضمن اﯾن که از حقوق کارگران جنسی به عنوان
قربانيان نظام غير انسانی حاکم دفاع میکنند و بر عليه گسترش فزآﯾندهی تجاری شدن سکس )کاالﯾی شدن
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تن( مبارزه میکنند ،به خوبی واقفند که دوام و بقای سرماﯾهداری مستلزم روند فزاﯾندهی کاالﯾیسازی ھمه
چيز و تسخير ھمهی حوزهھای زﯾست جمعی توسط اقتصاد سرماﯾهدارانه است؛ از اﯾن رو مبارزهی آنھا در
حوزهی امور انضمامی ھمبسته است با مبارزات آنھا عليه »منطق سرماﯾه« و نظام بر آمده از آن ﯾعنی
سرماﯾهداری.
در مقابل اﯾن »راھکار جزمی« مارکسيستی ،آقای مﺤمدی روﯾکرد و راھکار ليبرال دموکراسی را چنين خالصه
میکند:
»نفس تنفروشی مالزمهای با نقض حقوق بشر ندارد اما برخی از امور ھستند که در تجارت تنفروشی وارد
شدهاند که باﯾد با آنھا برخورد کرد .از ھمين جھت جوامع ليبرال دمکرات برخوردی تھاجمی در متوقف کردن
ھرزهنگاری از کودکان ﯾا سوء استفاده از آنھا در بازار تجارت جنسی دارند .ھمچنين با تجارت بردگان جنسی به
شدت برخورد میشود«.
اما اﯾن واقعيت که آمار جھانی قاچاق زنان و کودکان )به عنوان کارگران و بردگان جنسی( ،سکستورﯾسم،
پورنوگرافی کودکان و غيره ھر ساله به طور سرسامآوری افزاﯾش میﯾابد ،نشان میدھد که ليبرال دموکراسی
جز »آزاد سازی« ھر چه بيشتر »تجارت جنسی« )پاک کردن صورت مساله( ،در عمل قادر نيست راھکار موثری
برای مقابله با »برخی امور« و »برخی سوء استفادهھای« مالزم با »تجارت جنسی« عرضه کند .ھمچنانکه
روبنای سياسی ليبرال دموکراتيک قادر نيست بر شکافھای فزاﯾندهی سرماﯾهداری در حوزهھای کالنی
ھمانند جنگافروزی و نظامیگری ،فقر و گرسنگی جھانی و تخرﯾب و نابودی مﺤيط زﯾست سرپوش بگذارد .و
ھمهی اﯾنھا بيانگر آن است که از قضا مارکسيستھا در »جزمیگری« خود مبنی بر ضرورت مقابله قاطع با اﯾن
سيستم بر حقاند.
پنج( فقر تئورﯾک در خدمت پروژهھای ھژمونيک
تصوﯾرسازیھای تﺤرﯾفآميزی نظير آنچه که مجيد مﺤمدی در مقالهی ﯾاد شده از روﯾکردھای مارکسيستی
عرضه میکند ،صرفا بازتاب سادهای از فقر تئورﯾک مولف در حوزهی شناخت مارکسيسم نيست ،بلکه ھمچنين
از مﺤدودﯾتھاﯾی ساختاری بر میخيزد که مشخصهی جاﯾگاهھای رسمی »کارشناسی« و پایبندی ناگزﯾر به
پروژهھای ھدفمند ھژمونيک است ).( 12
در عين حال ،گسترش اﯾن گونه نگاهھای اکسترﯾم به مقوالت اجتماعی )حتی در مقاﯾسه با کشورھای
متعارف کاپيتاليستی( ،که در دفاع از مناسبات بازار آزاد ھيچ مرزی نمیشناسند ،و تکرار پر بسامد آنھا در
رسانهھای فارسی زبان امری کماھميت ﯾا تصادفی نيست .اﯾن امر نشانگر آن است که به رغم خالی بودن
دﯾرپای پھنهی سياست از حضور موثر نيروھای چپ )ھمانھاﯾی که در کنار اسالمگراھا در حدود ﯾک سده اخير
کشور را به سمت قھقرا بردند! ) ،((13فضای روشنفکری و سياسی اﯾرانی پيش از اﯾن که ھنجارھا و
نھادمندیھای ليبراليسم را تجربه کند ،در بند جزميات نئوليبراليستی و واکنشھای ھکتيک نماﯾندگان فکری و
سياسی آن گرفتار آمده است )طيفھاﯾی که »بازار آزاد« و چپستيزی ،ضرورتھای اﯾدئولوژﯾک پيوند دھندهی
آنھاست(.
سياسی بورژوازی مدرن اﯾران قادر میبودند
شاﯾد ما شاھد ﯾک جھش تارﯾخی میبودﯾم »اگر« نماﯾندگان
ِ
»رسالت« تارﯾخی خودشان را به درستی انجام دھند .اما واقعيت آن است که در جھان امروز دﯾگر ھيچ شکل
کالسيکی از گذار به مدرنيته و دموکراسی برای کشورھای پيرامونی امکانپذﯾر نيست .امروز به ميانجی حضور
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قاطع امپرﯾاليسم )ھمان شبح مرموزی که نئوليبرالھای اﯾرانی تنھا پس از مﺤو تئورﯾک آن میتوانند بر واقعيتِ
آن تکيه بزنند( در مناسبات و معادالت جھانی و منطقهای ،ليبراليسم در صﺤنهی سياست )برای ما وارثان
کشورھای جنوب( ،ھيچ ترجمان و مازاد بيرونیای جز عروج افسارگسيختهگی نئوليبراليستی نخواھد داشت
)ھمان ھيوالﯾی که البته با مﺤيط دﯾکتاتوری ھم به خوبی سازگار میشود( .به واقع ساختار جھانی سلطه،
پنجهھای بیشمارش را چنان در ھستی اجتماعی و تارو پود سياسی ما فرو برده است که ھيج تﺤولی از باال
بدون دخالتھای ھداﯾتگرانهی قدرتھای معظم ممکن نيست و ظاھرا ھيچ تﺤولی از پاﯾين ھم بر کنار از
کارشکنیھا و دستکاری ھای آنان نيست )نگاه کنيد به سرنوشت جنبشھای مردمی در مصر و ليبی و
سورﯾه و بﺤرﯾن و ﯾمن و کمی دورتر ،به انقالب  ۵٧در اﯾران( .اﯾن واقعيت بيش از آنکه نااميد کننده باشد ،بر
ضرورت پیگيری پيکارھای ضد کاپيتاليستی در مقياسی بين المللی داللت میکند؛ ﯾعنی ھمان چيزی که
جوھرهی آن در شعار »کارگران جھان متﺤد شوﯾد!« آمده است!
سخن را کوتاه می کنم و خواننده را با مقاله دکتر مجيد مﺤمدی تنھا میگذارم.
آذر ماه 1391
منبع :پراکسيس

پی نوشت:
) (1به دنبال ﯾکی دو قرن مستعمرهسازی و استثمار مردم در خاورميانه و شمال افرﯾقا ،و سپس ھمپيمانی و پشتيبانی
دولتھای امپرﯾاليستی از مرتجعترﯾن دﯾکتاتوریھای اسالمی ﯾا سکوالر در اﯾن کشورھا ،بنيادگراﯾی اسالمی به عنوان
»ﯾکی« از انواع واکنشھای سياسی به چنين روﯾهای رشد کرد .رشد بنيادگراﯾی اسالمی متاخر ھمچنين بخشا مﺤصول
حماﯾتھای سازمانﯾافته و برنامهھای استراتژﯾک دولتھای پر نفوذ کاپيتاليستی ،در راستای مقابله با خطر رشد نفوذ
کمونيسم در مناطقی معين بود .با وقوع ھر ﯾک از جنگھای متاخر امپرﯾاليستی در مناطق ﯾاد شده که از قضا مھار
بنيادگراﯾی اسالمی ﯾکی از درونماﯾه ھای عمدهی آنھا بود ،روند گراﯾش به بنيادگراﯾی اسالمی در اﯾن مناطق افراﯾش
ﯾافته است .اﯾن بستر تارﯾخی ،فضای مساعدی فراھم کرد برای جاﯾگزﯾنی »شبح کمونيسم« با »خطر ترورﯾسم
بنيادگراﯾان اسالمی« که ظھور آن در دو دھهی اخير از قضا مقارن بود با برخاستن موجی از اسالمھراسی و اسالمستيزی
در فضای رسانهھای مين استرﯾم و نيز مﺤصوالت »صنعت فرھنگ«.
) (2ليبرال دمکراسی و بازار تجارت جنسی /مجيد مﺤمدی

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/4017
) (3برای آشناﯾی با روﯾکرد مجيد مﺤمدی نسبت به مقولهی چپ ،برای نمونه اﯾن مقاالت را ببينيد:
مطالعات خاورميانه ﯾا بسط تنفر ،بیخيالی و پردهپوشی /مجيد مﺤمدی

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/03/137237.php
امپرﯾاليسم و ادبيات لجنمالی در سنت سياسی چپ /مجيد مﺤمدی

http://www.sarkhat.com/fa/news/136695031/
) (4برای آشناﯾی به روﯾکرد وبساﯾت »چراغ آزادی« نسبت به مقولهِ چپ ،برای نمونه اﯾن مقاالت را ببينيد:
دمکراسی اﯾرانی و سوسياليسم اﯾرانی /موسی غنی نژاد

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/2533
ميلتون فرﯾدمن :آزادیخوا ِه واقعگرا /رضا انصاری

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3416

~~6

blog.youthdialog.net



آﯾا پس از سوسياليسم خواھد آمد؟  /ترجمه سياوش صفوی

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3036
سرماﯾه داری برای فقرا ،سوسياليسم برای ثروتمندان /توماس سوول

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/785
ميلتون فرﯾدمن :مبارزه با مواد مخدر کاری سوسياليستی است  /ترجمه حبيب فرحزادی

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3485
) (5برای مرور مختصری دربارهی دوره مککارتيسم رجوع کنيد به:

http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism
) (6در خصوص نﺤوهی »گذار به دموکراسی« مجيد مﺤمدی از ﯾکسو بر ھمپيمانی با دولتھای قدرتمند غربی تاکيد
اساسی دارد )خواه به لﺤاظ تکيه بر انگيزهھای دموکراسیخواھانهی آنان و خواه به واسطهِ استفاده از تضاد ميان
ابرقدرتھا(؛ و از سوی دﯾگر ھمصدا با گفتمان نئوليبرال ،بر ضرورت تن دادن کامل به مقتضيات نظام »بازار آزاد« و دور کردن
مطلق دولت از ھر گونه تعيينکنندگی اجتماعی و اقتصادی تاکيد دارد .در ھمين راستا وی در نوشتهھای پرشمارش عالوه
بر افشای ماھيت متوھم گفتمان چپ و رمزگشاﯾی از افسانهی مارکسيستی »امپرﯾاليسم« ،به طور مستمر تالش
میکند ،رھيافت بیبدﯾل »بازار آزاد« را با ضرورت ھمپيمانی با دول قدرتمند خارجی پيوند بزند:
مفھوم منافع ملی در نظام ليبرال دمکرات  /مجيد مﺤمدی

http://bamdadkhabar.com/2012/11/19180/
وی در مقالهای با عنوان »مقتضيات و مﺤدودﯾتھای گذار به دمکراسی در اﯾران« در برشماری »رموز موفقيت« پنجگانهاش
برای خالصی از استبداد و گذار به دموکراسی ،دو رمز از اﯾن رموز را در قالب اﯾن دو بند صورتبندی میکند:
-

استفاده از تضادھای ابرقدرتھا و قدرتھای منطقهای برای رھاﯾی از چنگ استبداد )کر ٔه جنوبی ،با اتکا بر
ھمپيمانی با اﯾاالت متﺤده به دمکراسی دست ﯾافت(؛

-

برگزﯾدن نظام اقتصاد بازار که قدرت اقتصادی را به بخش خصوصی منتقل میکند و اﯾن امر به شکلگيری طبقات
و اقشاری مستقل از دولت میانجامد؛

http://bamdadkhabar.com/2012/08/11614/
اﯾشان در ھمين راستا در مقالهی دﯾگری با عنوان »بازﯾگران دوره گذار به ليبرال دمکراسی« چنين میگوﯾد:
" در جھانی که اکثر دولتھا به دنبال گسترش فضای حياتی خود ھستند و در ارتباط با دﯾگر کشورھا زندهاند ،نمیتوان
تاثير ھمپيمانان ليبرال دمکرات را برای ليبرال دمکراتھای اﯾران نادﯾده گرفت" .

http://bamdadkhabar.com/2012/08/10853/
ﯾکی از مبانی ھفتگانهای که مجيد مﺤمدی برای " تنظيم پيشنوﯾس قانون اساسی برای ﯾک اﯾران ليبرال و دمکرات" در
نظر گرفتن آن را ضروری میداند ،عبارت است از " تضمين فعاليت در بازار آزاد و باز در کنار جامعهی مدنی آزاد و باز " :
ملزومات قانون اساسی اﯾران ليبرال و دمکراتيک  /مجيد مﺤمدی

http://bamdadkhabar.com/2012/10/16687/
) (7در زمينهی اھداف تعرﯾف شدهی »چراغ آزادی« در جھت گسترش ملزومات »بازار آزاد« در اﯾران ،مشخصا در اﯾن
وبساﯾت  -در بخش »درباره ما«  -چنين آمده است:
" چراغِ آزادی برنامه فارسی بنيا ِد پژوھشھای اقتصادی اطلس است .ھدف چراغ آزادی تروﯾج اصول آزادی فردی ،بازار آزاد
و حکومت قانون در ميان فارسیزبانان است" .

http://cheragheazadi.org/index.php/about
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) (8دوستان چراغ آزادی:

http://cheragheazadi.org/index.php/friends
) (9برای مثال ،دفاع تمام قد مجيد مﺤمدی از سياست خارجی دولت آمرﯾکا را عالوه بر مقاالت ﯾاد شده در پانوشت )،(3
می توان به عنوان نمونه در مقاالت زﯾر ﯾافت )ھمانطور که در پانوشت ) (6آمده است ،اﯾشان اﯾن رھيافت خود را در
واکنش به روﯾکرد آنھاﯾی که ذھنيتشان بر مدار »آمرﯾکا ستيزی و توھم توطئه« میگردد ،در قالب پراگماتيسم سياسی
تئورﯾزه میکند(:
اﯾاالت متﺤده از اﯾن پيچ دشوار خواھد گذشت  /مجيد مﺤمدی

http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2012/07/post-198.html
نگاھی دﯾگر؛ سياست در جھان غير دمکراتيک ،کسب و کار آلوده به خون  /مجيد مﺤمدی
http://goo.gl/mt53x
ھمين روﯾه مشخصا در دﯾدگاهھای اﯾشان نسبت به مقولهی تﺤرﯾمھای اقتصادی عليه اﯾران نيز نمود میﯾابد:
غذا آری ،دارو نه :بھرهبرداری سياسی از تﺤريمھا  /مجيد مﺤمدی
http://goo.gl/CjMxH
مجيد مﺤمدی:

" گسترش تﺤرﯾمھا تغيير نگرش مردم به برنامهی ھستهای از ﯾک نماد ملی و افتخار آفرﯾن به

چارچوبھای قابل لمس و ھمچنين تضاد آن با اﯾجاد ﯾک نوع زندگی مرفه اقتصادی برای مردم را آشکار کرده و افکار
عمومی را بر عليه سماجتھای نظام اسالمی در اﯾن جھت ،بسيج خواھد کرد " ...

http://goo.gl/y1A8f
) (10در مورد وﯾژگیھای مناسبات شیگشتهی اجتماعی تﺤت سيطرهی ﯾک جامعهی سرماﯾهداری ناب ،به نوشتهی
زﯾر در وبساﯾت »نقد اقتصاد سياسی« رجوع کنيد:
سرماﯾه داری ناب ﯾا ماترﯾکس  /فروغ اسدپور

http://goo.gl/aXc1c
) (11برای مثال گزارش زﯾر در روزنامه »اﯾندﯾپندنت« به تأثير سياست نئوليبرالی خصوصی سازی آموزش عالی در
انگلستان )مشخصاً افزاﯾش شدﯾد شھرﯾه ھا در دو سال گذشته( بر رشد ميزان روی آوردن دانشﺤوﯾان به تن فروشی ﯾا
فروش خدمات جنسی می پردازد:
http://goo.gl/cKvTn
) (12در مورد جاﯾگاه پروژهھای ھژمونيک در سرماﯾهداری برای نمونه رجوع کنيد به مجموعه مقاالت زﯾر:
روشنفکران و پروژه ھای ھژمونيک؛ با نگاھی به آرای ھاﯾک و نئوليبرالھای اﯾرانی /فروغ اسد پور

http://www.hafteh.de/?p=8928
) (13نقل به مضمون از بخشی از مصاحبه سعيد قاسمینژاد با ساﯾت »توانا«:
http://goo.gl/BEufq
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