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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ می ٢٠

  

   طبقاتی برای افزايش دستمزدۀمبارز

   و نھائی ـ راه سوم آنتونی گيدنز٧بخش 

  

  )جھت اطالع(در آمد يک

مور گماشته بود تا به أمھدی بازرگان چند مۀ يش و پيمايش رفتار و گفتار روزانمعروف است که خفيه نويسان برای پا

 به آقايان می یامھندس که از قرار به اين ماجرا پی برده بود ؛ روزی بر سر گردنه . اصطالح زاغش را چوب بزنند

؛ فوق ھر شب بيائيد دم منزلش به ماگويد وقت خود را تلف نکنيد و به کار و بار شخصی تان برسيد و برای تنظيم گزار

  .به قول نازنينی حاال حکايت ماست.... خودم صادقانه خدمت تان عرض خواھم کرد

اطالعات سياسی اقتصادی از من پرسيده اند و گردنه بگيران آن الين اينترنتی در ۀ باری دوستان عزيزی در مورد مجل

گفت !! بقه بندی شده منتشر می کنند دست به مچ گيری زده اندطۀ پوست جوليا آسانژ به پندار اين که اسناد تمام محرمان

برای آن دسته از عالقه مندان به زيست نامه ھا عرض می شود که من  .از خودمان می پرسيديد تا عارض می شديم

در . کار کرده ام" اطالعات سياسی اقتصادیۀ دو ماھنام"مدت ھا به اتفاق چند ھمکار دانشگاھی به عنوان مشاور علمی 

طبيعی است که تحوالت اجتماعی و ديدگاھی  و . آن مجله مقاالت زيادی نوشته ام که فھرست و متن ھمه موجود است

اما . تا به شکل نبش قبراز اين جا و آنجا دربيايد. مقطعی برخی از آن مقاالت را مھمل کرده و به زباله دان فرستاده است

 از جمله ھمين مقاالت –ھنوز ھم ذيل مقاالت کنونی ام )  سال پيش نوشته شدمثال جھانی شدن  که دوازده(تعدادی ديگر 

ول ؤاطالعات منتشر می شود که مدير مسۀ سسؤاطالعات سياسی اقتصادی در مۀ مجل.  به عنوان رفرنس می آيد-اخير

در تمام مدتی  .نداشتندگيرم که ايشان تا آن جا که من می دانم دخالتی در محتوای مقاالت  .آن حجت االسالم دعائی است

از سوئيزی و . که ما آن جا کار می کرديم مقاالت متنوعی از روشنفکران  نحله ھای گوناگون جھانی منتشر می شد

 روشن فکران مترقی و سوسياليستی ھمچون - کيد می کنم آن مجلهأ ت-در آن مجله. سمير امين تا روالن بارت و دريدا

 از قبيل حسين ئیسياليستی مانند زنده ياد مصطفا رحيمی و سوسيال دموکرات ھااحمد سيف تا روشنفکران اگزيستان

از ژئوپوليتيسم و . از مخلص نيز مقاالت متعددی منتشر شده است در موضوعات مختلف. بشيريه ده ھا مقاله نوشته اند

جھانی شدن و نقد نئوليبراليسم  و عراق و افغانستان تا امريکاگفت و گوی تمدن ھا و نقد ھانتينگتون و جنگ اول و دوم 
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و تھاجم به نظريه نئوليبرالی دولت رانت خوار نفتی و خصوصی سازی و دفاع از دموکراسی کارگری و سوسياليسم 

جالب اين که ھمين ... برخی ھنوز و تا ھميشه معتبرند البد و تعدادی ديگر ھمان زمان نيز مزخرف بودند..... چپ و

عزيزی که مقاالت خوب و مفيدشان در سايت ھای کنونی چپ و از جمله ھمان سايت دوستان ) ١٣٩٠(سال گذشته 

 طی تماس ھای مختلف از من می خواستند تا - و اين خيلی خوب است–منتشر می شود " دوستان نيمه پنھان نويس"

علمی مجله منحل شده  سال پيش  به طور کلی شورای ۵حال آن که از . نسبت به انتشار مقاالتشان در آن مجله کاری کنم

  : نبودیامخفيانه ۀ پشت جلد ھر شماره  اسامی اعضای شورای علمی مجله به اين شرح منتشر می شد وھرگز پديد. است

ابراھيم / ناصر خادم آدم/ پرويز پيران/ مھدی تقوی/ حسين بشيريه/ د ھرميداس باوندوداو/ سيد حسن امين/حميد احمدی

موسی / سيد جواد طباطبائی/ غالمرضا صراف يزدی/بھزاد شاھنده/ محمود سريع القلم/ علی رشيدی/ حميد ديھيم/ رزاقی

  .محمد سعيد نوری نائينی/ احمد نقيب زاده / محمد قراگوزلو/ غنی نژاد

اما از .  اطالعات و مجله نخورده استۀسسؤحتا يک بار ھم پايم به پله کان متا آن جا که به خود من مربوط می شود 

  .مجله به شکل سابق منتشر نمی شود ھنوز دريغ و درد دارماين که آن 

  *.الی بود که برای ھمه گان جالب نبود پرسيده شودؤای ميل باالی مقاالت برای اين است که اگر س

  

  )تاچريسم ناب(درآمد دو 

  :ھا توجه کنيد کافی است به اين گزينه.  نداردیا فرافکنی و فرار به جلو، معانی، مفاھيم و مصاديق چندان پيچيده

گفت " تدبيری دولت در مھار گرانی بی"ضمن انتقاد شديد از ) معاون اول رئيس جمھوری اسالمی( محمدرضا رحيمی -

، ش ١٣٩١بھشت  اردی/ ١٠کيھان، يکشنبه" (والن ما فاقد آن ھستندؤخواھد که ھم اکنون، مس اين يک تدبير می"

  چه کسانی ھستند؟"  ما والنؤمس"ن بود که اين چيزی که آقای دکتر رحيمی نگفت اي) ۴:ص/٢٠١٩۵

 مردم نسبت به ۀاز فرياد به پا خاست) بھشت  اردی١۵( تھران ۀاالسالم احمد خاتمی در مقام خطيب نمازجمع  حجت-

  . کشور سخن گفتۀھا ياد کرد و از نگرانی مراجع دينی درخصوص اقتصاد لگام گسيخت گرانی

 برابری و ٣ ھزار تومانی و گاز ٢ آشکار از عزم دولت نسبت به بنزين ئیگو دکتر علی الريجانی ضمن يک فاش -

  . کرد و از اين که مجلس زير بار اين شوک درمانی نخواھد رفتهگازوئيل چند برابری گل

زند تا آن  ، ھر روز خبری مبنی بر يک فساد و اختالس کالن بيرون می"ترين دولت دنيا پاک دست" از ارکان مختلف - 

دنيای اقتصاد، دوشنبه (» .امروز از نظر فساد اداری شرايط خوبی نداريم«: فرمايد می" فروتنی"ه رئيس مجلس با جا ک

ھای اختاپوسی  هللا آملی الريجانی از شبکه و در ذيل ھمين اظھارات آيت) ۶:، ص٢۶٢٨: ، ش١٣٩١بھشت   اردی١١

  . کند  در پرده ياد میئیفساد متشکل از قاضيان و مديران اجرا

بگم  "ۀھا به ميان آمده است، تا آن جا که تکيه کالم تھديد گون  ميليارد دالری پای خيلی٣ اختالس ۀ در جريان پروند-

در دولتی که آب و نان و شير و . روز متحد کافی نيست نژاد ديگر برای مرعوب ساختن رقيب تا دی آقای احمدی" بگم

توان  اند، بازھم می ھای ميلياردی را باز گذاشته اند و رشوه  مردم بستهمرغ و آموزش و بھداشت را به روی گوشت و تخم

  . ھا سرود قصيده" عدالت"از 

تاکنون درھای اقتصاد سياسی ) ١٩٧٣مبر  سپت١١(ی ميلتون فريدمن در شيلی ھا سازی تئوری  از زمان عملياتی-

ھای نئوليبرالی  در اين ميان سياست. يده استداری چرخ ئولوژی تاريخ سرمايه ترين ايد  راستۀداری بر پاشن سرمايه

گمان در کورس اين فقيرتر  بی. کشان انجاميده است ھای اصلی و فرعی به فقر و فالکت بيشتر کارگران و زحمت دولت

  !اين دولت نماد تيپيکال يک دولت تاچريستی ناب است. نژاد رکورددار است کردن؛ دولت احمدی
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 ۵۵ نزديک به ٩٠، نرخ تورم را در سال )حسين راغفر(ه جناح اصالح طلبان دولتی  متمايل بۀ يک اقتصاد خواند-

 اعتماد ، شنبه ۀدر گفت و گو با روزنام( رقمی شود ٣درصد اعالم کرده و گمان زده است که اين نرخ در سال جاری 

  . استوی نرخ خط فقر مطلق در تھران را يک ميليون و پانصد ھزار تومان دانسته) بھشت  اردی١۶

توان به راحتی ثابت کرد، حتا   دو تا دو چھار تا ھم میۀ سادۀبا يک معادل. ھای پيچيده نيست  نيازی به حساب و کتاب-

 قانون کار جمھوری اسالمی بدانيم، حداقل دستمزدھا در سال جاری بايد ۴١ ۀاگر مالک افزايش دستمزدھا را ماد

 آن با ۀر مزد در پنج سال گذشته و مقايسيي روند تغۀ دنيای اقتصاد، مقال:ک به.در اين زمينه ر. ( لایر باشد١١٣٨۴٩۵٠

 اساس هحال اگر بخواھيم نرخ تورم را ب). ٢٩:، ص٢۶٢٧: ، ش١٣٩١ ]ثور[بھشت  اردی١٠نرخ تورم رسمی، يکشنبه 

کم دو  نم به رقمی دستک ن حداقل دستمزد بپردازيم، گمان میييھای حسين راغفر محاسبه کنيم و بر اين مبنا به تع ارزيابی

فقط با چنين معادالت . خواھيم رسيد" دنيای اقتصاد" دست راستی ۀو نيم تا سه برابر رقم اعالم شده از سوی روزنام

کش کشور ما آوار  ھای زحمت  بر زندگی تودهیا سابقه شود گفت که بختک فقر و فالکت به نحو بی  مییا  و سادهئیابتدا

  . شده است

  

راه "ھای جريان موسوم به  پردازی را با ارزيابی مختصر نظريه"  طبقاتی برای افزايش دستمزدۀمبارز "سلسله مقاالت

 اميدمان اين است که توانسته باشيم مثل ھميشه از موضع دفاع از منافع ۀھم. بريم ھا به پايان می يا نئوکينزين" سوم

اميدمان اين است که اين سلسله . م کرده باشيمکشان چارچوب مشخصی را برای اين مھم از مزغل خود ترسي زحمت

ھا مفيد واقع شده باشد و اميد  ھای چپ با سوسيال دموکرات  در پلميک ميان سوسياليست- شان  ھای  کاستیۀ با ھم-مقاالت 

ن واضح است که بدترين نوع دفاع از اي. دارم که دوستان مثل گذشته نويسنده را از نظرات انتقادی خود محروم نکنند

اميد ديگرم . ھای نظری در کنار موضع تھاجم به منتقدان است منطق،  بری از استدالل و فاقد پشتوانه قلم، ھمانا دفاع بی

در چنين شرايطی که . ھا را روشن کند ھای تئوريک اين نوشته ھا تا آن جا که ممکن است ضعف اين است که دفاعيه

االن کارگری از سوی ديگر، دل و دماغی برای ما  نگذاشته است، دستان از يک سو و حبس فع تھاجم به معيشت تھی

 سی و ۀ وقايع اتفاقيۀاعصاب ما در کوران و کور. طرح مباحث تئوريک مثل ھميشه الزم اما خالف ھميشه سخت است

اه خود را  ر– و البته نيمای يوشی – کافی آبديده شده و بسيار بديھی است که به قول مارکس ۀپنج سال گذشته به انداز

  .  ھا دنبال گيريم بدون توجه به سمپاشی

  

  ھا، راه سوم گيدنزفرجام نئوکينزينتالش نا

ھای ليبراليستی از يافت که در نھايت متکی به ره-آنتونی گيدنز ) Third way" (راه سوم"ھای مشھور به پردازی تئوری

 نئوليبرال به محاق ۀداری عنان گسيختدر مقابل سرمايه پس از کوششی نافرجام به منظور آلترناتيوسازی -اقتصاد بود 

  : تفکر راه سوم گيدنز در مجموع بر چند اصل استوار شده استۀپاي. رفت

سوسياليسم "گيدنز . ريزی متمرکز داری دولتِی مبتنی به برنامهبست سرمايهفروپاشی اردوگاه کمونيسم روسی يا بن. ١

  .زند  مارکسيسم جا میئیاعتباری سوسياليسم چپ کارگری و سقوط نھارادف بیرا با شيطنت تمام مت" واقعاً موجود

  .ھای رفاهافول سوسيال دموکراسی و تالشی تدريجی دولت. ٢

  .ئولوژی نئوليبراليسم مانند توحش ايد حاد و بیۀدرج. ٣

 نئوليبراليستی، عدالت کوشد ضمن رعايت پنھانی اصول اساسی اقتصاد اين باورھاست که راه سوم گيدنز میۀبر پاي

 گيدنز نوعی تجديدنظر ۀبه يک مفھوم نظري. داری تبليغ کند  سرمايهمندی بازار آزاد و توانئیاجتماعی را با تکيه به کارآ
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 برخوردار نيست و تمام اعتبارش را از اعتالی حزب کارگر یاست که از اصالت نظری ويژهدر سوسيال دموکراسی

چه برای نمونه آن. ھای تاچر و ميجر وام گرفته استی بلر و به طور واقعی از برآيند دولتتون) new labour(جديد 

 مشھور ۀ زمان کار پيش کشيدند، به طور مشخص از ھمان برنامۀکه گيدنز و متعاقب او دولت تونی بلر تحت عنوان بيم

 که مبين -  را یا  زمان کار ھيچ طرح تازهۀبيم. ھای رفاه اسکانديناوی الگو گرفته بودفعال سازی بازار کار در دولت

) old labour( رھبران حزب کارگر جديد در خصوص گسسِت رو به پيش از حزب کارگر قديم ئیبردھای ادعاراه

ھای اقتصادی و سياسی و کوشيد از درون تلفيق نوعی گفتمان چپ ليبرال، کل ظرفيت گيدنز می. کردگی نمی نمايند-باشد 

 انتقادی چپ را در تئوری خود ۀاليسم را حفظ کند و ضمن استحاله و حذف سوسياليسم، در نھايت جنباجتماعی ليبر

  :از جمله.  شکست خورده بودۀھا معطوف به چند پروژتالش تئوريک راه سومی. بازتوليد نمايد

 تم اقتصادی بازار جھانیھای نئوليبرالی با انتقاد از آنارشی سيسسازی  ايجاد يک جھان نگری فلسفی نسبت به جھانی. 

 در حد فاصل سوسياليسم و ليبراليسم برای جاسازی عدالت اجتماعییا رعايت يا توليد حريم تازه . 

 آزادی و برابری از مباحث نظری چپ و راستۀلفؤ بيرون کشيدن دو م  . 

 بندی به در عين حال پای. ھای فردی فرودستان با حفظ آزادیۀسازی تعادل ميان مطالبات برابری خواھان  امکان

رگز ھتاچر را ۀ اين جمل.  پذيری سوسياليستی که تاچريسم منادی و مجری آن بود، گريز از ھمان جامعهئیفردگرا

تزلزل ميان حقوق و ." آن چه وجود دارد فرد است. چيزی به اسم جامعه وجود ندارد:"فراموش نخواھيم کرد که

 .سو و نوسان مشکوک در بين روابط فرد و اجتماع از سوی ديگرھدات اجتماعی افراد از يکتع

 با تعھدات فردی تصريح ئی تناسب حقوق فردی و اجتماعی گيدنز تا آن جاست که مرزھای فردگراۀ در نظرياغتشاش

کار را به کوشش ا فرد بیکرد، امکاری دفاع می بیۀبرای نمونه سوسيال دموکراسی اگرچه از حق بيم. شود نمی

ن جامعه شناختی مدرن ييگيدنز برای تب. راه سوم در تنظيم اين مناسبات ناتوان ماند. دادمتعھدانه برای يافتن کار سوق می

کند و جناح راست به نھادھای سنتی حمله می) از جمله ماکس وبر(خود مانند ھر جامعه شناس مدرنيست ديگری 

ھای اقتدار برخاسته از نھادھای سنتی قرار داده، به اين سبب که تمام تکيه گاھش را بر پايهسوسيال دموکراسی را به 

 ۀتنھا گزين" اند مدرنی که سنن و رسوم، نفوذ خود را از دست دادهۀدر جامع"گيدنز به جای اين نھادھا . گيردنکوھش می

گی جديد ھا و رسوم و برای ايجاد ھمبستت سناو به جای زوال. داندتحقق اقتدار را در پيش گرفتن دموکراسی می

، ١٣٨۶آنتونی گيدنز، . (رودھای جھان ميھنی میاجتماعی و واکنش به معضالت زيست محيطی به سوی ارزش

 )صفحات مختلف

کند گيرد، در نخستين برداشت وانمود می مفھوم واقعی می" بازسازی سوسيال دموکراسی"راه سوم گيدنز که با زير تيتر 

ً موجود"ھای ھای چپ و ترميم گسل به قصد پر کردن شکافکه وارد ميدان شده است، اما به استناد " سوسياليسم واقعا

 ۀکوشد ميان اردوی کار و سرمايه چنان آشتی و صلحی ايجاد کند که از درون آن اساس شيوتر گفتيم گيدنز می چه پيشآن

ً حفظ شود و کمئیتوليد بورژوا که در " بازسازی سوسيال دموکراسی. " به ساختارھای آن نخوردیاترين لطمه تماما

 ھفتاد به شدت شکاف برداشته و اصول اساسی آن ضربه خورده است در راستای دفاع از منافع سرمايه ۀبحران دھ

ل،  اعم از راديکا-ھای چپ بندد و از ھمان ابتدا کل مبانی جامعه شناسی گيدنز را بيرون از تمام نحلهصورت می

حتا سخن گفتن از تالش گيدنز . آورد گذارد و به تمامی به استخدام ايدئولوِژی ليبراليسم در می می-... کارگری، نو و

داری و روش اقتصاد سياسی ئولوژی راست سرمايه دو ايدۀبرای بازسازی راه سومی که بايد از تلفيق يا ميان

در " صلح صنعتی"اصوالً پس از . ا مفھوم راست و چپ نيستبينی آشتی نسوسياليستی شکل گيرد، در نھايِت خوش

ترين مزد را به  انگلستان قرن ھفدھم و ھيجدھم که از طريق کسب سود ناشی از استعمارگری، دولت انگلستان بيش
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گذشت، ھرگز ميان اردوی کار ـ سرمايه امکان تحقق کرد و از سود و ارزش اضافی میکارگران داخلی پرداخت می

 بر ئیھا  راه سوم آنتونی گيدنز اگرچه در افزودهۀبازسازی سوسيال دموکراسی به شيو. طبقاتی وجود نداشته استآشتی 

ھای اقتصادی  در برابر بحرانیاکند، اما در مجموع راه چارهکينز طراحی می" تئوری اشتغال عمومی و بھره و پول"

راه سوم ھمان ليبرال دموکراسی مبتنی بر انتخابات شکل سياسی و روش حکومتی . گشايد سوسيال دموکراسی نمی

ينه حق عزل ئگان و فقدان ھر آگو نبودن نمايند و ظرفيتی عميقاً ضد دموکراتيک دارد و به دليل پاسخست که جنبهوکالتی

 -ين موجود  بسته به قوان- سال ۶ يا ۴مردم ھر . کندداری کنونی را تداعی می  جوامع سرمايهئیھمان دموکراسی بورژوا

دھند و بعد ھر کدام به ی میأشوند و به پالتفرم اين يا آن فرد و حزب رھا حاضر میسر صندوق" ملی "ۀبنا به يک وظيف

گو نيستند و در صورت تخلف يا عدول از  گی خود به منتخبان پاسخوکالی نيابتی در تمام دوران نمايند. روندراه خود می

. مردم نيز حق اعتراض به مصوبات پارلمان و دولت را ندارند. ق عزل ايشان را نداردوظايف نمايندگی ھيچ نھادی ح

. نھادی راه سوم گيدنز برای شکل حکومتی چيزی جز اين نيستروش پيش. اندی دادهأھا رچرا که خود به مشروعيت آن

ترين اسی ليبرال، عقب ماندهچنين شکلی از دموکرi دموکراسی ارائه شده است،ۀمستقل از تعابير مختلفی که دربار

چند پھلو را برای دموکراسی به کار بستم و ھمين جا اضافه ۀ واژ . چند پھلو استۀمندی تحقق يافته از اين واژصورت

 دست –می کنم که اگر امکان انتشار مجلدات دوم و سوم فکر دموکراسی سياسی اين قلم مھيا می شد يک مرزبندی دقيق 

 .....باری.  ميان دموکراسی کارگری و دموکراسی ليبرال به دست می آمد-نه ترجمهليف و أتۀ کم در حوز

ھای اعتنا به زمينه اقتصادی، گيدنز کوشيد پس از عروج نئوليبراليسم، بازسازی سوسيال دموکراسی را بیۀدر حوز

مانه به مالکيت اجتماعی و ھای چپ و به ويژه نگاه خصانحالل روش. داری رفاه مھندسی کندھای سرمايه بحران دولت

ھای اصلی شوره کل اضطراب گيدنز در ھمان دل.  اصلی راه سوم گيدنز استۀوظيف" بازار مقدس"حفظ حريم حرمت 

  . داری معاصر پنھان شده استسرمايه

 ئولوژی اقتصاد سياسی نئوليبرال که با تمام قدرت ثبات جھان را به مخاطره افکنده است توحش ايد. 

 ئیکمونيسم بورژوا(شی از فروپاشی سوسياليسم واقعاً موجود  خالء نا.( 

 ھای محلی و تحميل مناسبات ھای اقتصاد و فرھنِگ دولتھای اجباری نئوليبرالی و تھاجم به حوزه جھانی شدن

  .فرھنگی و اجتماعی فردگرايانه

داری قد ساقط کردن قھرآميز نظام سرمايهکند و ضمن نسو در تمامی ابعاد انقالب کارگری را بايگانی می راه سوم از يک

گويد و  از سوی ديگر برای رسميت بخشيدن ی کارگران سخن میأ از نھادينه شدن حق ر- کيد بر مضرات انقالب أ با ت-

تاچريسم و ريگانيسم نابود يا ۀ  که در جريان سلطئیاتحاديه ھا.دوزدھا و سنديکاھای کارگری لباس قانون میبه اتحاديه

گيدنز ضمن پذيرش حق اعتصاب برای کارگران و تحديد قوانين ضد کارگری . دت ضعيف و محافظه کار شده بودندبه ش

از موضع رفرميسمی آشنا به منظور کسب حقوق اقتصادی و ) ی ھا کارسازاز جمله تقليل دستمزدھا و بی(داری سرمايه

گيدنز به روند افزايش دستمزد کارگران تفاوت چندانی با موضع . آيد کارگر به ميدان میۀبرای طبق" تر بيش"اجتماعی 

پذيرد و با دخالت دادن دولت گيدنز نيز مانند کينز مالکيت خصوصی کالن بر وسائل توليد را می. نز نداردکي ۀنظري

ا ملزم در باالترين ظرفيت راديکاليسم خود، دولت ر" ئیدستان نامر"اقتصادی برای تنظيم و کنترل بازار و قطع ھمان 

  .سازد مين حداقلی از امکانات رفاھی برای فرودستان میأبه ت

در مکتب وين و .  ھای دولت رفاه را زدعروج نئوليبراليسم از درون ھمين سيستم اقتصادی سياسی آغاز شد و ريشه

 و نفوذ ھای سوسيال دموکرات باعث فربھی خرده بورژوازیرفاه شکل گرفته توسط دولت"شود که شيکاگو گفته می

ۀ ؟؟ در نتيج." کارگران دامن زده استۀ کارگر شده و به تمايالت فزون خواھانۀتزلزل پذيری اين طبقه به درون طبق
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گويا ايجاد دولت بزرگ .  برآمده از رفاه سوسيال دموکراسی نيز به مخاطره افتاده استئیگراتناقض چنين استداللی جمع

در کنار دولت بزرگ، .  ھفتاد بوده استۀد فاصل پس از جنگ تا بحران دھھای حھای سوسيال دموکراسی نيز از ضعف

ھای فردی، از ميان رفتن منابع دولتی به سبب خدمات ھا و نوآوری مدنی، تضعيف خالقيتۀزيان بازار، تحديد جامع

ھا و  آن بھانهۀھم.. ..، و"شور انگيز رقابت" کارگر و  نابودی احساس ۀحمايتی از اقشار تحتانی خرده بورژوازی و طبق

داری ترين شکل سرمايهمند سوسياليستی، خشن بود که به تاچر امکان داد تا در غياب يک قطب قدرتئیاعتبارسازی ھا

، بحران امريکاپيروزی رونالد ريگان در ) ١٩٨١(دو سال بعد .  بازار آزاد حاکم کندئیمعاصر را با تکيه بر بنيادگرا

 ۀتمام تالش گيدنز در راه سوم بازسازی سوسيال دموکراسی به شيو.  فروپاشی کشيدۀرحلسوسيال دموکراسی را به م

حتا اگر چنين تالشی نيز به تحقق . داری بعد از جنگ جھانی دوم استرونق سرمايه" ئیطال"ی ھابازگشت به دھه

و اين ھمان بحران سيکليک سرمايه . تر بيرون خواھد زد بپيوندد، از درون آن يک بار ديگر نئوليبراليسمی لگام گسيخته

  .....توليد ضد انسانی ادامه خواھد داشتۀ داری است که تا زمان حيات اين شيو

  

  بعد از تحرير

. ام، اعتراض و شکايت کردم من در يک برھه به سرقت تمام و کمال و بدون يک نقطه کم و زياد يک کتاب و مقاله. ١

نام نويسنده بھره بگيرد و  تواند با يا بی ھا ھر سايت و تريبونی می ه بر سفيد نوشتهاما اکنون بر اين باورم که از اين سيا

ً مقاله نداده ً مستقيما ٌ جز در چند مورد با ھيچ سايتی مکاتبه نداشته و تبعا ھای  تمام اين تالش. ام نگفته نگذرم که شخصا

گزار محبت شان  پذير و حق ام، اما به جان منت نازنينانی است که اگرچه از ديدارشان محروم بوده ۀصميمانه به عھد

  .ھستم

ھا  تمام اين مقاالت و کتاب. بيش از پانزده کتاب نيز. در ايران مقاالت زيادی از اين قلم در مطبوعات چاپ شده است. ٢

. اند تشر شده با ويرايش و مميزی شوراھای تحريريه و سردبيران جرح و تعديل وبعد من-کنم تمام اين مقاالت  کيد میأ ت-

المثل به دو سه مورد  ام آن را حذف و فی  شصت به عنوان خشونت نظام سخن گفتهۀھای سياسی دھ  اگر از قتلئیدر جا

ام،  ھشدار داده" ميليشياھای فروغ جاويدان" کشور در ۀوقتی از خطر احتمال جذب جوانان آوار. اند  کردهءکم خطر اکتفا

و چه کسی است که نداند در ادبيات اجتماعی چپ ھمان قدر که . ر داده استييتغ" برانداز"سردبير محترم آن را به 

 جای دنيای سانسور   در ھمهیا چنين رويه.  نامفھوم استیا شناخته شده است در مقابل براندازی واژه یاانقالب پديده 

 مستندی را از احمد شاملو در در يک فرصت مناسب خاطرات.  رسمی نھادينه شده است–" آزاد"ی امريکا حتا در - زده 

ام نيز در محاق  ام کتاب يا مقاله تبعاً در مواردی که زير بار سانسور و دست کاری نرفته. اين خصوص نقل خواھم کرد

  . مانده است

ھا را به صورت مستند و مکتوب در معرض  قصد داشتم به مناسبت نمايشگاه کتاب تھران چند مورد از اين گرفتاری

  :به قول مالی روم. ارم اما به داليلی از شر آن گذشتمقضاوت بگذ

  يک سينه سخن دارم ھين شرح دھم يا نه؟

  

  :مھم اما اين است..................

  در برابر کدامين حادثه

      آيا 

   یا       انسان را ديده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  !               با عرق شرم بر جبينش

 پس از نوشتن کتاب (ھا و علت برخورد با مھاجرانی   ھمکاری با مرکز گفت و گوی تمدنۀدر مورد نحو

مند به تاريخ و   عالقهۀھمين قدر خوانند. توانم بگويم در اين مجمل به اجمال ھم نمی) و اتھام به شاملو" گزند باد"بنياد  بی

 مندرج در ياليستشاملوی سوسام در پاسخ به دو نقد مھاجرانی به اين قلم و در دفاع از   افراد را به اين مقالهۀگذشت

  . دھم  اطالعات ارجاع میۀروزنام

  .۶، ص٢٢۶١: اطالعات شۀنقدھا را بود آيا که عياری گيرند، روزنام) ١٣٨١(محمد . قراگوزلو

گفتمان گفت و "ۀ ھای مالی دانشجويان ھمکارم در پروژ  بعد از اين پلميک ھرگز به مرکز گفت و گو نرفتم و تمام طلب

  !   حيف و ميل شد" گو

  

  منابع

  .انتشارات ققنوس: ، برگردان حسن چاوشيان، تھران آثار آنتونی گيدنزۀچکيد) ١٣٨٣(آنتونی .  گيدنز-

  .انتشارات شيرازه: ، برگردان منوچھر صبوری کاشانی، تھرانبازسازی سوسيال دموکراسی: راه سوم) ١٣٨۶  (-  

  :پی نوشت

  انتشارتی نگاهۀ سسؤم : فکر دموکراسی سياسی ، تھران) ١٣٨٧(محمد. قراگوزلو 

  

  :يادداشت

به خاطر اجتناب از اذيت و آزار ھمکاران، ما آدرس ايميل نويسندگان خويش را نشر نمی نمائيم، اما در عوض * 

حاضريم ھر نظر پيشنھادی، انتقادی و يا تکميلی خوانندگان را که به آدرس ما فرستاده شود، به ھمکاران خويش 

  .برسانيم
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