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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ می ٠٣

  

   طبقاتی برای افزايش دستمزدۀمبارز

  پايان ماه عسل کينز؟. ۶

  

  :کل اين سلسله مقاالت پيش کش 

  رضا شھابی                                           

  

  به خاطر ناودان ؛ ھنگامی که می بارد

    به خاطر کندوھا و زنبورھای کوچک

  ....به خاطر جار سپيد ابر در آسمان بزرگ آرام

  به خاطر ھر چيز کوچک و ھر چيز پاک....

  )٢٠١٢يک مه                                                        (

  

  ) ! يک مرکليستاز رضا پھلوی تا ( درآمد

 شده - ١٩٢٩ پس از رکود بزرگ -ترين بحران خود  داری نئوليبرال وارد عميق  سال پس از آن که سرمايه۵کم و بيش 

نه فقط از " رياضت اقتصادی"ھای موسوم به  سياست. رود است، ھنوز به درستی دانسته نيست که جھان به کدام سو می

ھای  کشان، به عروج جنبش  سبب افزايش فشار بر معيشت کارگران و زحمت بحران نکاسته، بل که بهۀ گستردۀدامن

 از ھمه سو مورد لترناتيو اقتصادیادر چنين شرايط بغرنجی طرح يک . اعتراضی در سراسر جھان نيز دامن زده است

ست ميانه و از احزاب را) زاپاترو(و اسپانيا ) پاپاندرئو(شکست احزاب سوسياليست يونان . توجه قرار گرفته است

)  درصدی١٨(پيروزی حزب سوسياليست فرانسه بر جريان مشابه راست در دور اول انتخابات به ھمراه اعتالی نسبی 

ھای مختلف اقتصادی سياسی در   ھا و اغتشاشاتی است که در حوزه د سردرگمیيِ ؤھای باند به جا مانده از لوپن م نئوفاشيست

از يک طرف سوسياليسم چپ بعد از فروپاشی . يز به ترديدھای جدی کشيده استگرفته و به تبع آن افکار عمومی را ن

ھای اجتماعی ضد   کارگر و جنبشۀ ھنوز نتوانسته است جايگاه واقعی خود را در ميان طبقئیکمونيسم بورژوا
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ھمچنين . استمانده  درمانده وداری باز يابد و از سوی ديگر امپرياليسم نيز ھنوز بر زمين داغ بحران پای آبله  سرمايه

 ۀفريقای شمالی و خاورميانه يک بار ديگر اين آموزا نان و آزادی در ۀخواھان ھای ترقی افول و به حاشيه رفتن خيزش

ھای   کارگر بر جنبشۀتخفيف طبق بديھی را به ميان آورده است که در عصر امپرياليسم بدون ھژمونی قاطع و بی

مريکا در امضافاً شکست امپرياليسم . ھا از ھمه سو محتمل است مطلوب اين جنبشاعتراضی، ھر آينه امکان مصادره به 

کند   مثبت را نيز ثابت میۀ و مصر و تونس و سوريه و بحرين اين نکتا ليبيۀعراق و افغانستان و افق نامعلوم تحوالت آيند

 رو به افول است و -ی در بلوک شرق ھای مخملی و ارتجاع  خالف دوران انقالب-مريکا و متحدانش نيز اکه قدر قدرتی 

ل و ئي تا دانشگاه NED از -خواه آن  داشت به اين که اياالت متحد و نھادھای حقوق بشری و دموکراسی ھرگونه چشم

 تاريخی نگارنده ۀتا آن جا که حافظ.  دست به کارستانی بزنند، از اساس موھوم است- پرزيدنت بوش ۀسيراکيوز و کتابخان

 علی ميرفطروس فقط يکی دو سه  نفر - و بالفاصله پس گرفتن - در ايران  مستقل از دسته گل به آب دادن به ياد دارد

 درخواست  )NEDسوليداريتی سنتر تحت پوشش  مرکزاز دولت اسرائيل گرفته تا (اش مريکا و نھادھای وابستهاديگر از 

اولی ھمان آقای رضا پھلوی است که اخيراً طی . اند ردهمندانه را مباح شم سخاوت" گی بخشند"مک مالی کرده و يا اين ک

ھا رفتار و سرکيسه را   از دولت اسرائيل خواسته به جای تھاجم نظامی، برای يک بار ھم که شده مانند جنتلمنیا مصاحبه

المی استبداد و ارتجاع اس"ی است که در مقابل "اميد"و دومی مرکليست زنجير گسيخته و روان پريش و نا. شل کند

را از شير مادر ھم حالل تر دانسته و تاکنون آن موضع ) سوليداريتی سنتر(ھای امپرياليسم مدرن  مک ک"داری پيشاسرمايه

گيری   ايران در آخرين موضعۀھا در شرايطی است که جنبش کارگری رزمند و اين. ضد کارگری خود را پس نگرفته است

که بل آنان را پس زد،  حقوق بشریئی کذاۀجايززبان رضا شھابی نه فقط خود نسبت به اين نھادھای امپرياليستی، از 

 ۀ کارگر تنھا به پشتوانۀطبق"ھا شود و به اين آموزه که  تر از آن است که مرعوب اين جوسازی اساساً نشان داد که پاکيزه

  .  عميقاً باور دارد"شود نيروی خود رھا می

دھيم و عالوه بر  ھای کينز ادامه می پردازی بندی تئوری سی را بر مرکز جمعباری در اين گير و دار نقد سوسيال دموکرا

به «: کنيم کردی برشمرديم، به نقل از تری ايگلتون اضافه می  که در مقاالت پيشين برای توجيه چنين رویئیھا استدالل

در مانيفست . کند له اشاره میأين مساو چندين بار به ا. بيند  میناپذير اجتنابرسد که مارکس ظھور سوسياليسم را  نظر می

 شرح داده شده است اما اين بدين خاطر ناگزير کارگر به يک اندازه ۀدار و پيروزی طبق  سرمايهۀکمونيست سقوط طبق

داری ممکن است در ُشُرف نابودی قرار داشته باشد، اما  سرمايه... نيست که مارکس باور به قانونی مخفی در تاريخ دارد

و يا امکانی که ... ممکن است فاشيسم يا بربريت باشد. گيرد  وجود دارد که اين سوسياليسم نباشد که جايش را میاحتمال آن

 سوسيال . دفع کندرفرم ۀھای سياسی را به وسيل بينی کند، اين که سيستم ممکن است طغيان توانست کامالً پيش مارکس نمی

 از اين طريق با مازادی که از نيروھای توليدی توسعه يافته به دست .دکن دموکراسی مانند سدی ميان آن و فاجعه عمل می

به نظر . گنجد اين مساله به ھيچ وجه در طرح تاريخی مارکس نمی. توان انقالب را خريد و آن را تطميع کرد آمده می

داری  سيستم سرمايهداری صرفاً موقتی خواھد بود و اين که   سرمايهئیرسد که او معتقد بود که موفقيت و شکوفا می

اما اين طرح . شود  کارگر در آن ھنگام به ضرورت قيام خواھد کرد و جانشين آن میۀسرانجام فرو خواھد ريخت و طبق

مثل اين که يک ) اند تر شده مسائلی که از دوران مارکس تاکنون بسيار پيچيده (گيرد بسياری از مسائل را ناديده می

 فاکس نيوز و ۀمارکس در آن زمان با شبک. د کماکان رضايت شھروندانش را به دست آوردتوان داری در بحران می سرمايه

  ». ديلی ميل طرف نبودۀروزنام

 ۀنوشت!  استئیگويند مارکسيسم نوعی جبرگرا می:  بخش سومچرا مارکس حق داشت؟/ ٩: ، شلترناتيوا ۀبه نقل از نشري(

 ايگلتون کامل نيست و نگارنده مالحظات جدی بر اين سلسله واضح است که بحث) ش.تری ايگلتون، برگردان شھرام
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ديگری از سرمايه داری ۀ مقوالت دارد که در جای ديگری از آن سخن خواھم گفت و واضح تر است که فاشيسم نيز چھر

  .خطای سھوی ايگلتون است) لترناتيو سرمايه داریابه عنوان (است و طرح جايگزينی آن 

برای ..."  طبقاتیۀمبارز"توان تشخيص داد که گزينش تيتر   حسن نيت و دقت نظر به راحتی میمل وأباری فقط با کمی ت

و "  تحصلیۀفلسف"ر روند تاريخ و مبارزه با ھرگونه يي طبقاتی در تغۀاين سلسله مقاالت به مفھوم دخالت مبارز

امکان فروپاشی "ھمان کتاب با اين حال شرح و بسط تئوريک اين مبحث را به . پوزيتيويستی اگوست ُکنت است

سد " به قول ايگلتون – وا می نھيم و به نقد سوسيال دموکراسی "داری و داليل شکست سوسياليسم اردوگاھی سرمايه

  . دھيم  ادامه می–" ميان آن و فاجعه

 پدر يا عموی ايگلتون منت بگذاريد اگر احتماالً . شناسم  استاد ايگلتون را نمیۀشخصاً آبا و اجداد و ايل و طايف :در افزوده

  !معاف فرمائيد" کنت زاده"از لقب " تا اطالع ثانوی"ُکنت يا ِسر بوده است او را 

  

  بندی آرای کينز    جمع

ھای اقتصاد اند و تئوری گذاشته"آدام اسميت ـ ھايک" و "مارکس ـ انگلس"گران کينز را در حد فاصل بسياری از تحليل

لغو مالکيت خصوصی و (راه سومی ميان اقتصاد مبتنی بر اجتماعی کردن وسائل توليد  - ھمچون گيدنز -کالن او را 

مقايسه ميان افکار مارکس و کينز ھنوز ھم از مباحث جدی و . اندسو و اقتصاد بازار آزاد دانسته از يک) الغای کارمزدی

اند سخن گفته" سوسياليسم خزنده"نوان گر تحت ع برخی از تئوری کينز و به طور کلی دولت مداخلهi.جذاب اقتصادی است

به نظر ما چنين نيست و افکار . اند برای گذار به سوسياليسم کارگری خواندهیاو سوسيال دموکراسی دولت رفاه را مقدمه

- ميسز ـ  آدام اسميت و بازار آزاد ئیئولوژی دست نامرخواھی نسبت به ايد از ترقییاھای کينز با وجود درجهو تئوری

 ۀاستدالل ما مبتنی بر فشرد. کندھايک و دکترين شوک ميلتون فريدمن در مجموع جناح چپ بورژوازی را نمايندگی می

 اصلی مباحث کينز اشاره ۀدر اين جا به پاي. تدوين کرده است) تئوری عمومی(ترين اثرش ست که کينز در مھمئیھا روش

  . کنممی

 کيد بر أانجامد، کينز با ت معتقد بود در منطق بازار آزاد، عرضه به تقاضا می خالف مبانی اقتصاد ليبرالی کالسيک که

ھای اقتصادی را در ناکافی بودن  بحرانۀ اصلی عرضه و به تبع آن اشتغال است، ريشۀاين نکته که تقاضا شکل دھند

ين زمينه برای تشويق تروری سرمايه مناسبکينز استدالل کرد که کاھش نرخ بھره و افزايش بھره. تقاضا دانست

گذاری ھمچنين نرخ بازده انتظاری سرمايه در صورتی که از نرخ بھره زيادتر باشد، سرمايه. گذاری استسرمايه

 .تر شکل خواھد بستمناسب

 ھر چند نرخ بھره در بازار پول معين می. ھای پولی و مالی را تنظيم و کنترل کند دولت اقتصادی کينز بايد سياست -

 . بايد حجم پول را کنترل کندا در عين حال بانک مرکزی میشود، ام

 مک مالی به صنايع و  کۀابد، به شيويی گذاری در بخش خصوصی کاھش م دولت اقتصادی کينز بايد زمانی که سرمايه

 .مک کندگذاری کھا به رونق سرمايه بانک

 مريکا نتوانست در کنفرانس برتون وودز ادی دار نظام پولی ثابت بود و اگرچه با توجه با قدرت اقتصا کينز طرف

را مغلوب کند، اما در اقتصاد کالن کينزی، نظام پولی ثابت بر مبنای طال يک ) داریدالر سرمايه( دکستروايت ۀنظري

 . اصل است

  ز داليل اين جماعت آدام اسميتی يکی ا. نبرد فراخواند در مورد دستمزد کارگران، کينز اقتصاد کالسيک ليبرالی را به

کاری زمانی به وجود دانستند و معتقد بودند بی را دستمزد باالی کارگران می١٩٢٩کاری در جريان بحران افزايش بی
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حل اين مشکل نيز سپردن گريبان کارفرما و کارگر به دست  راه. آيد که کارگر حاضر نيست با دستمزد کم کار کندمی

کاری از ميان   بازار به حال خود رھا شود و سطح دستمزدھا کاھش يابد، بیھا اگربه نظر ليبرال.  بازار بودئینامر

ژاک . کاری برشمرد اما کينز از انعطاف ناپذيری معمول مزد دفاع کرد و کاھش درآمد ملی را از داليل بی.خواھد رفت

 ۀ دستمزد، مقولألۀ دولت در مسۀ بر اين باور بود که به جز مداخل- ھای اقتصاد ليبرال  در مقام يکی از تئوريسين-روئف 

 گناه بر گردن کارگران مزدی است که به تبع کاھش نرخ نزولی ۀکاری است و ھمترين دليل بی انعطاف ناپذيری مزد مھم

 .شوند با دستمزد کم کار کنندھا حاضر نمیسود و افت قيمت

 دھد که گذاری زمانی رخ میکاھش سرمايه. تن کرده اسييگذاری تب کينز رکود اقتصادی را در ارتباط با کاھش سرمايه

گذاری و به در چنين شرايطی الجرم سرمايه. تری از سطح تقاضای کل فزونی يابد ھای اقتصادی با سرعت بيش ظرفيت

بندی البته در شکل. گرايدشود و اقتصاد به رکود مینھد و به دنبال آن درآمدھا منقبض میتبع آن سود، رو به افول می

 اساس اعتبار و هکنند، مانند بورس بازی، اعتبار ب  عواملی که در دوران رونق اقتصادی ايفای نقش کاذب میرکود

  . نداثرؤھای مالی نيز مناترازمندی

 اعتبار دفاع ئیبازی و ايجاد حباب، کسانی ھمچون ھاوتری از درآمدزا زای بورسدر مقابل نقدھای کينز بر روند بحران

گيرد در راستای پرداخت داران قرار میھا به صورت وام در اختيار سرمايه که از سوی بانکئیھاند پولااند و گفتهکرده

انداز مولد اين درآمدھا از درآمدھای ناشی از  رود و پسدستمزد کارگران و تھيه مواد اوليه و ابزار توليد به کار می

شايد ھاوتری به درآمدی . شايد ھاوتری به بازپرداخت اين اعتبارات توجه نکرده است. تر نيستاعتبارات برون بانکی کم

ھا و در نتيجه کنار گذاشتن  آنۀھا و لزوم تادي بانکۀناشی از اعتبارات بانکی از منظر مطالبات از پيش تضمين ستانده شد

 اساس اعتبار در بازار ه که اعتبار بئیھاھاوتری به حبابشايد . مقادير معتنابھی از پول و حذف درآمدھا دقيق نشده باشد

ھام و اعتبارات برای  سقوط س١٩٢٩ھا در ابتدای بحران  شايد ترکيدن اين حباب. کند، متمرکز نشده باشدبورس ايجاد می

چار عذاب  ھاوتری را د"روح" حتماً ٢٠٠٨ در ١٩٢٩با تمام اين اوصاف تکرار بحران . يا گذشته باشدؤھاوتری در ر

  .ناشی از اين غفلت کرده است

ھا، ھنوز ميان اقتصاددانان نئوکينزی و نئوکالسيک جديد اختالف نظر جدی  انعطاف پذيری دستمزدھا و قيمتۀدربار

در . ھای اقتصادی کوتاه مدت را توضيح دھندتوانند نوسان بازار نمیۀھا الگوھای تسويبه نظر نئوکينزی. موجود است

ثير أکاری اجباری و تکنند و برای تعليل بیدفاع می" چسبنده"ھای  مبتنی بر دستمزدھا و قيمتئی از الگوھانتيجه آنان

ھا گفته شده نييدر اين تب. کنندھا استناد میگی دستمزدھا و قيمتھای اقتصادی به چسبندھای پولی بر فعاليتشديد سياست

- ھا در کل اقتصاد به طور متناوب منظم میتعديل قيمت. کنند تنظيم نمیھا را در يک زمان قيمتۀاست که در اقتصاد ھم

 که ئیھاھای خود نسبت به قيمت  قيمتۀھا دربارچرا که بنگاه. کندھا را پيچيده مین قيمتييھا، تعتنظيم متناوب قيمت. شود

ھا را به تدريج تعديل اند سطح کلی قيمتتوھا میتنظيم متناوب قيمت.  خاطر دارندۀکنند، دغدغھا مطالبه میساير بنگاه

  . ر کندييھا به طور مکرر تغکند، حتا وقتی ھر يک از قيمت

ن ييتواند در تعآھنگی میبه نظر ايشان ھم. اندآھنگی دانستهھا رکود را ناشی از ناتوانی در ھمگروھی ديگر از نئوکينزی

ن کنندگان قيمت و دستمزد را ييکنند بايد اقدام ساير تع را تنظيم میھازيرا آنان که قيمت. ھا مطرح شوددستمزدھا و قيمت

کنند، به امتيازات آتی ھای کارگری که برای دستمزدھا مذاکره میرھبران اتحاديه]. جلوگيری از رقابت[بينی کنند  پيش

ھا  ھستند که ساير بنگاهئیھاقيمتکنند، مراقب  ن میييھا را تع که قيمتئیھابنگاه. ھای کارگری توجه دارندساير اتحاديه

آھنگی مطرح شود به اين مطلب تواند به عنوان ناتوانی در ھمبرای ديدن اين که چگونه رکود می. مطالبه خواھند کرد

 پول، ھر بنگاه بايد تصميم بگيرد که آيا قيمت خود ۀبعد از کاھش عرض. اقتصاد از دو بنگاه تشکيل شده است. "توجه کنيد
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گی دارد، گذاری بسته تنھا به تصميم قيمتاما اين سود ن. ھر بنگاه خواھان حداکثر سازی سود است.  دھد يا نهرا کاھش

ھا قيمت خود را کاھش ندھند، حجم اگر ھيچ کدام از بنگاه. گی خواھد داشت بنگاه ديگر نيز بستۀکه به تصميم اتخاذ شدبل

بخش ." کندتری کسب میدھد و ھر بنگاه سود کمشود، رکود رخ می کم می) حجم پول تقسيم بر سطح قيمت(پول واقعی 

-فرض می] ليبرال[به طور معمول اقتصاددانان . کاری بوده است ھای جديد بیمھم ديگر اقتصاد نئوکينزی گسترش نظريه

يز کاھش کاری ن افزايش نيروی کار، بیۀ نيروی کار، فشاری برای کاھش دستمزدھاست و در نتيجۀکنند اضافه عرض

اما اقتصاددانان .  خود تصحيح کننده استألۀکاری يک مس اقتصاد استاندارد، بیۀبنابراين طبق نظري. خواھد يافت

شود و برای توضيح امکان شکست ساز و  ناميده میئی دارند که دستمزدھای کارائیھاتر گرايش به نظريهنئوکينزی بيش

ثير دستمزدھا أت. دھدوری کارگران را افزايش میھا دستمزد باال بھرهر اين نظريهبه اعتبا. رود بازار به کار میۀکار تسوي

حتا اگر .  نيروی کار توضيح دھدۀھا در کاھش دستمزدھا را به رغم اضافه عرضتواند شکست بنگاه کارگر میئیبر کارا

وری کارگران و سود اشد، بھرهھا درست باگر اين نظريه. کاھش دستمزد موجب کاھش صورت حساب دستمزد بنگاه شود

  . کند بنگاه نيز تنزل پيدا می

ش نيز در مباحث داراند کالن است، در نتيجه طرفاز آن جا که اقتصاد کينزی، يک مکتب فکری مرتبط با اقتصا«

ھای ترين سطح اقتصاد نئوکينزی در برابر برخی نظريه در گسترده. مختلف سياست اقتصادی مواضع واحد ندارند

ھای فھرست انتخاب،  عناصر اقتصاد نئوکينزی مانند ھزينه. داندگر کارکرد بازارھا نمی سيکی جديد رکودھا را نمايانکال

ھای گر انحراف بسيار از فرض، بيانئیآھنگی و دستمزدھای کارا ھای تنظيم شده به طور متناوب، شکست در ھمقيمت

 ۀدر نظري. کندعمول اقتصاددانان را از اقتصاد بازار فراھم میاقتصاد کالسيکی است که مبنای فکری برای توجيه م

بنابراين اقتصاد کينزی منطقی . آيدھای بازار در سراسر اقتصاد به وجود میھا رکودھا به سبب برخی ناتوانینئوکينزی

مکتب : مقاله. نکيوگريگوری م(» .کند فراھم میئی دولت در اقتصاد مانند سياست مالی يا پولی ضد چرخهۀبرای مداخل

  )٢۶/٢/١٣٨٧ ايران ۀ حسين مير جليلی، روزنامۀکينزی، ترجم

" تئوری عمومی" از آن در ھمان اثر مشھور  تورم و راھکارھای خروجألۀمسنگاه کينز و به تبع او نئوکينزين ھا به 

قش دولت در بازار دانسته آمده ھا تورم به عنوان عوارض ناشی از به ھم خوردن تعادل ندر اين ارزيابی. تنظيم شده است

گانی تبديل انداز کنندزد در شرايطی که افراد به پسکينز گمان می. حل آن نيز دخالت مستقيم دولت در بازار استو راه

ھای  چرخ اقتصادی کنند، در نتيجهۀ وارد چرخ- ھر چه قدر ناچيز باشد - خود را ۀخواھند پول يا سرمايشوند که نمیمی

بايد افراد را  مالی وجود دارد دولت میۀاعتمادی به چرخدر چنين شرايطی که بی. ماند قتصادی از حرکت باز میرونق ا

- گذاری شود تا ديوار بی بايد پيشگام سرمايهاعتمادی دولت خود میگذاری کند و برای شکستن سد اين بیتشويق به سرمايه

 از نوع ئیزاکردھای معطوف به اشتغالھا حتا به روی  اين شرايط کينزيندر. ھای رکود را بشکنداعتمادی و به تبع آن يخ

 یااگر الزم شد به عده.  روی آوردند-  که به گمان صاحب اين قلم در عصر خودش مترقی بوده است -حاج ميرزا آغاسی 

بادل مالی، دستمزد کارگران  اين تۀدر نتيج. پول بدھيد چاه بکنند و به گروھی ديگر پول بدھيد که ھمان چاه را پر کنند

  . بندد اقتصادی شکل میئیابد و شکوفايی رود نرخ تورم کاھش مشود، کاالھا فروش میناگزير وارد بازار می

ھای سنگين بر ماليات"ھای دولتی و  افزايش حجم پول و باال رفتن ھزينه. ھای کينز بود ھفتاد پايان عمر تئوریۀدھ

- ترين نظريهھا را برای عروج دست راستیکه زمينهھای رفاه دامن زد، بل د بحران در دولت، نه فقط به ايجا"بورژوازی

  . ھای اقتصادی مکتب وين و شيکاگو مساعد ساخت

  ...ادامه دارد
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  بعد از تحرير 

  :چنين نوشتم" شکنندگی طبقاتی دولت دھم "ۀچھار سال پيش طی درآمدی بر مقال. ١

 ھمچون ئیھا آمد واژه شان بس  پنجاه است که در ادبيات سياسیۀ نخست دھۀوانان نيم نگارنده متعلق به نسلی از ج«

گی  امپرياليسم جھانی به سرکرد"، " امپرياليسمئی سگ زنجيره"، "بورژوازی ملی مترقی"، "بورژوازی کمپرادور"

   »....نمود سته میبه نحو بارزی برج...  کوبا، ويتنام و چين و"سه جھان"، "سوسيال امپرياليسم"، "مريکاا

پرنوسان زندگی سياسی نگارنده ھمواره بر زمين شرافت ۀ از آن زمان تا کنون سی و چند سال گذشته اما سک: در افزوده 

نگفته پيداست که نوع چرخش اين سکه ھميشه مطلوب نبوده و ای بسا که  .و دفاع از حقوق زحمت کشان نشسته است

بدون تواضع . گی نيز به سر سپردگی مالی سرمايه تمکين نکرده استر ھمان وارونرخ خورده است اما دبارھا وارونه چ

صوفيانه بارھا اعتراف کرده ام که بخشی از برداشت ھا و تحليل ھای سياسی من در ادوار مختلف از بيخ و بن نادرست 

.... ھم به دولت حجاريانی وطبقاتی؛ توۀ توھم به متعارف شدن بورژوازی به عنوان انکشاف مثبت در مبارز. بوده است

من خود بارھا اين نوسانات را که گاه اجباری بوده است به نقد کشيده و کوشيده ام گسست ھا و . ھمه در اين شمار است

با اين حال تحت ھيچ شرايطی مرعوب غوغای غوکان نشده و در برابر سرمايه . شکست ھای نظری را ترميم کنم

  ....بگذريم.  مذموم ترين صفات است- به تعبيرشاملو– در کشور ما از خود سخن گفتن .ساالران يک گام پس ننشسته ام

ھا و   ده پانزده ساله، نسبت به بسياری از مقاومتیا گوگل و مشابه به اعتبار سابقه) searcher(جوگر  و جست.٢

ھا را  رای کسان و ناکسانی که آدمب. خاموش است" گان شادی جويند"ھا و مبارزات آشکار و پنھاِن تا دم مرگ  فشانی جان

ھا و  ھای زمانی خاص و محدوديت ھا و پيشروی ھا و بدون ارزيابی در کانتکست بدون در نظر گرفتن عقب نشينی

رمز و اسطرالب کنند، تبعاً غير ممکن است با   کوتاه مدت گوگلی خود ارزيابی میۀھا، فقط به پشتوانه حافظ محذوريت

شصت و ھفتاد را کشف ۀ دھۀ   بسياری از حوادث ناگفتپيسیھا دخيل بستن به بارگاه  اعت خود و پس از سليسیوپ

  :اما به قول حافظ ما.کنند

  ود پديدـــقت شــگاه حقيـردا که پيشــف

  شرمنده رھروی که عمل بر مجاز کرد

ذرم که نيک بختانه ھنوز گ گويم می  می گردنه بگيران جديدتۀرنگ باخ" شرافت" برای آخرين بار خطاب به اين را ھم 

 نتوانند به عمق رنج و دردی که مند حاضر در چپ ايران ھای شرافت انساناز آن وقايع زمان چندانی سپری نشده است که 

ادوار روزگار ادبار زده را نفی ۀ وقايع اتفاقيۀ فقط با اخالق پرويز ثابتی ھا می شود ھم.بر ما رفته است شھادت دھند

  .....کرد

ما با اين .  ديگر خواھيم گشودئیمان را در جا لسله مقاالت را با نقد آرای آنتونی گيدنز جمع خواھيم کرد و بساط اين س.٣

  :کنم ام و تکرار می بارھا نوشته. شانتاژھا از گود خارج نخواھيم شد

  .کنيم ما برای جمع کردن اين بساط مبارزه می

 حاکم بورژوازی بايد برچيده ۀ اخالق طبقۀ که نفوذ کرده باشد به مثابیا "نوچه"اخالق فاسد و فاشيستی مرکليستی در ھر 

  .شود

 حيات ۀ سايت البرز تا آخرين مرحلۀ صاحب اين قلم به عنوان پر کارترين نويسند،بريده" روشن فکران" خالف توھم .۴

.  من ھمراه شدۀواپسين مقال سايت البرز با ئیاز قضا فيلترينگ و سپس حذف نھا. اين سايت در آن جا مقاله نوشته است

ترين سايتی بود که امکان  دموکراتيکدھند که آن سايت  اند گواھی می  کسانی که مقاالت سايت البرز را پی گرفتهۀھم

و باز ھم دنبال کنندگان مقاالت آن . نوشتن را برای جمع کثيری از روشن فکران واقعی با آرای متنوع فراھم ساخته بود
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 کارگر بر ۀکيد بر ضرورت بی تخفيف ھژمونی طبقأھای اين قلم به داليل مختلف از جمله ت ند که تحليلدان سايت، خوب می

خواه، نقد رفرميسم و ليبراليسم، نقد تمکين به ھژمونی خرده بورژوازی و بورژوازی ليبرال در  ھر جنبش اجتماعی ترقی

اين نکته چند بار .  در اقليت بود.... التی جنبش سبز و تشکيۀھا و بدن جنبش سبز، نقد مستقيم و مکرر احزاب و سازمان

 که نسبت به درج آن ھا در بخش ديدگاه اعتراض –توسط مديران سايت در اعتراض به سمپات ھای مقاالت اين جانب 

ھا  تحنای موش دوانی مرکليس. دھد  به اکثريت نمییا در اقليت ماندن ھيچ حق ويژه .  به شکل مکتوب يادآوری شد-داشتند

آنان را برای ھميشه به . رنگ باخته است" اندھای انترناسيوناليستی ويک"برای فعاالن داخلی از ھمان زمان پيوستن به 

  . دھيم  طبقاتی ادامه میۀھای مبارز ن اولويتيينھيم و به تب حال خود وا می

  

 : نوشت پی

                                                 
  : ناصر زرافشان، مندرج درۀترجم" مارکس و کينز" تحت عنوان  پل ماتيکۀاز جمله بنگريد به مقال. ١
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