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  امين حصوری

  و تسويه حساب با مارکسيسم» آزادی تجارت جنسی«

  

  ھم ارزی ایدئولوژیک مارکسيست ھا و اس�مگراھا )یک

، دو »ھا ھا و اس�مگرا مارکسيست«شود با تکرار ترکيب  ھای جریان مسلط ت�ش می چندی است در رسانه

در ميزان ارتجاع و  -ظاھرا  –ند تا اجتماعی در کنار یکدیگر نشانده شو/بندی کام� متفاوت سياسی دسته

  . ارز و خویشاوند قلمداد گردند شان ھم نگری سطحی

با (را » بنياد گرایی اس�می«ی  استریم غربی، که پدیده ھای مين ھراسی در رسانه ی اس�م موج رشد یافته

دھد،  ود قرار میی خ دستمایه) )1(اش ھای تاریخی ھای سياسی و زمينه تھی کردن پيشينی آن از ھمه سویه

را ھم در بار » ھا مارکسيست«اینک به قدر کافی اس�مگراھا را نزد افکار عمومی بدنام کرده است تا بتوان 

ای، طبعا در مخاطبان عام ایرانی  ی رسانه این فرمول ساده. سھيم کرد» اس�مگراھا«معنایی منفِی اصط�ح 

  . خم ھای بسياری خورده اند، تاثير بيشتری داردز. ا. که از مشی استبدادی و سرکوبگرانه حکومت ج

حضور واقعی تھدید آميزی داشت، ترساندن مردم کشورھای غربی از » شبح شوروی«در دوران جنگ سرد که 

با مرگ . و  خطر دایمی جنگ اتمی، شيوه ای رایج بود» دشمن«با ارجاع به مفھوم انضمامی » ھا کمونيست«

ھای اقتصادی  ھای اقتصادی فزاینده و مبارزات مردمی عليه سياست بحرانآن غول چراغ جادو، امروز که 

تری آشکار ساخته  داری را در سطح وسيع ھای پنھان سرمایه ھا و تنافض معطوف به فرادستان، برخی شکاف

ی  ھنوز پيکره. ای مورد نياز است ای تازه ترفندھای رسانه» کمونيسم ھراسی«اند، برای به روز رسانِی 

به عنوان رقيب » اس�م سياسی«اش قرار نگرفته بود که  در آرامگاه تاریخی» ياليسم واقعا موجودسوس«

ی  ھای غربی نمایانده شد و به موازات آن، دکترین تازه ھای دموکراتيک و دموکراسی ای برای ارزش تاره

مبارزه با «به » یکمونيسم ستيز«، با چرخش از »پسا جنگ سرد«سياست خارجی دولت آمریکا برای دوران 

در این سناریوی جدید، . تدوین گردید و اجرا و پيشبرد جدی آن در دستور کار قرار گرفت» تروریسم بين المللی

به ھمين دليل در جایی که . اند نشسته» ھا کمونيست«ھستند که به جای » شر«نيروھای » اس�مگراھا«

ارزی  توان بر ھم يسم و کمونيسم ضروری باشد، میای از گرایش به سوسيال سازی موج تازه سرکوب یا خنثی

  .یکدیگر سھيم ساخت» منفی«ھای  تاکيد کرد و آنھا را در خصلت» نيروھای شرور«ذاتی این 

  

  دموکراسی و بازار آزاد و احيای مک کارتيسم  ھم آغوشی )دو

ی  ھمين ترکيب ناسازهبا  )2(» تجارت جنسی«در باب » چراغ آزادی«ی اخير مجيد محمدی در وبسایت  مقاله

ھای  آميز در نوشته ستيزی متکی بر ژورناليسم تحریف رویه چپ. شود آغاز می» ھا و اس�مگراھا مارکسيست«

ھای  مایه واقع یکی از درون ای نيست، و در چيز تازه )4(» چراغ آزادی«ھای  و مقاjت و مصاحبه )3(دکتر محمدی 

ھایی چون مجيد محمدی و  ی آشکار ژورناليستھيستر. اصلی خروجی ھای مکتوب ایشان است

ھای  سازمان دانش آموختگان ليبرال دانشگاه«عمدتا وابسته به (» چراغ آزادی«ھای نئوليبرال  ژورناليست

 )5(» مک کارتيسم«ستيزی دوره  اختيار یادآور موج کمونيست ھا بی ھا و مارکسيست نسبت به چپ) »ایران

ھا و  ھایی مشخص از سوی دولت وقت آمریکا، مستلزم آن بود که چپ ای که پيشبرد سياست دوره: است
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از ) که خود م�زم یک تسویه و پاکسازی اجتماعی بود(ھا در یک پروپاگاندای به شدت تھاجمی  کمونيست

  . ی عمومی حذف گردند عرصه

ی  بت به اندیشهای طيف یاد شده نس ع�وه بر تحقير آشکار و حجم انبوه تحریفاتی که در توليدات رسانه

ھا قابل مشاھده است، چيزی که در این قبيل آثار ژورناليستی بيش  سياسی چپ و سنت مبارزاتی کمونيست

یعنی خدمات : ی آنھاست کارتيسم است، بخش فونکنسيونال آگاھانه یا ناآگاھانه از ھر چيز یادآور دوران مک

؛ و بدیھی است )7(و  )6(! ای مشخص سياسیھ در راستای اھداف و پروژه) ایدئولوژیک/ای رسانه(مشخص 

  . یابد مشروعيت می» گذار به دموکراسی«ی  ی اینھا در راستای مبارزه با استبداد و تدارک دوره که ھمه

که به عنوان یکی از منادیان ) »ھای اقتصادی اطلس بنياِد پژوھش«بخش فارسی (» چراغ آزادی«سایت 

ھای خود به طور  شود، در معرفی دیدگاه ھای فارسی زبان شناخته می های نئوليبراليسم در فضای رسان رسانه

کند؛ از این رو گسترش  ناپذیر قلمداد می را مقوjتی ھم بسته و جدایی» بازار آزاد«و » دموکراسی«روشنی 

 به گواھی آنچه که در این وبسایت. کند ی گسترش دموکراسی معرفی می بازار آزاد را jزمه» قلمرو فرھنگی«

المللی پشتيبان این سایت نيز از قضا  ذکر شده، نھادھا و موسسات بين) 8(در معرفی دوستان و حاميان آن 

با این اوصاف بدیھی است که قدم ! در خاورميانه دارند) و دموکراسی(ی وافری به گسترش بازار آزاد  ع�قه

فرھنگی به جا مانده از  سياسی، حذف تھاجمی آن رسوبات/فرھنگی» رسالت«نخست برای اجرای این 

بازار آزاد » ھای آشکار دست«ھایی که  یعنی حذف اجتماعی ھمان: ھای اندیشگی و مبارزاتی چپ باشد سنت

  . دانند ی قلمروھای اجتماعی و انسانی می داری برای تسخير ھمه ھای سرمایه را س�ح

  کارشناسان نظم نئوليبرالی -دن کيشوت ھا در ارتش ژورناليست ) سه

ی  کنند، حتما تاریخچه ستيزی ھمراھی می ی چپ ای که با این کارناوال تازه ھای ایرانی سياری از ژورناليستب

ھای  ھایی با این حجم از انگيزه ژورناليست/شناسند، چون برای  کارشناس را می) در آمریکا(کارتيسم  دوره مک

غير «ی سياسی  خارجی آمریکا را نيز وظيفهستيزانه، که بسياری از آنھا ضمنا دفاع تمام قد از سياست  چپ

ھای  ھا و کمونيست ی نظام مند دولت آمریکا با چپ ، تجربيات تاریخی مقابله)9(انگارند  خود می» ایدئولوژیک

کارتی  گمان آنھا بخش مربوط به سرنوشت سناتور جوزف مک اما بی. داخلی چيزی نيست که از نظر دور بماند

ی عروج یا ماموریت سناتور به  یعنی زمانی که دوره: اند را بسيار سرسری خوانده اش در دوران افول سياسی

ستيرانه دولت آمریکا به ضرورتِ دیناميزِم تحوjت اجتماعی و  ھای چپ سر رسيده بود و اشکال سياست

  . سياسی تغيير کرده بود

» دون کيشوت«د، معموj دھن تاکتيکی انجام می/ھای سياسی ھای مقتدر چرخش ھایی که حکومت در دوره

روند، بلکه حتی بسياری از  نه تنھا به سرعت از یاد می) کارتی ھایی نظير سناتور مک چھره(ھای سياسی 

ھای  اند، به ابتکارات و انگيزه ای در انظار عمومی کسب کرده ی ناپاکيزه مند دولتی که وجھه ھای نظام سياست

  . ودش ارجاع داده می) ھا دن کيشوت(شخصی آنھا 

ھای تاریخی ناگزیر م�زم دیناميزم تحوjت اجتماعی است، و با در نظر گرفتن این واقعيت که  از آنجا که چرخش

توان انتظار داشت که  ی تاریخی دارد، پس می ای در انطباق سيال خود با شرایط تازه داری استعداد ویژه سرمایه

ستيزی غالب بر  این صورت ھمنوا شدن با موج چپ در. ھای نئوليبراليسم ابدی نباشد طنين شکوھمند طبل

  .  آفرین خود خواھد رسيد ھای رسوایی ای به کرانه جریان نئوليبراليسم جھانی، دیر یا زود به لحاظ حرفه
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در مثل !  (قطعا نه. توان با یک سياستمدار ارشد مقایسه کرد ژورناليست را می/اما آیا جایگاه یک کارشناس

با این حال باید اذعان ). ھای تداعی واقف باشيم ی مکانيزم صوص اگر به خصلت پيچيدهبه خ! مناقشه نيست

ای، خطوط کلی سياست  ھای رسانه قرن اخير به ميانجی گسترش صنعت ارتباطات و فناوری کرد حداقل در نيم

نی ھای مين استریم در جھت تثبيت و تقویت ھژمو ھایی است که رسانه مسلط، منطبق بر ھمان آموزه

ای ھمان  ھای توده در واقع فضای ارتباطی مھيا شده در رسانه. کنند ی مدنی ترویج می فرادستان بر جامعه

. شاھراھی است که بناست مردم از مجرای آن در مورد درستی نظم موجود و بدیل ناپذیرِی آن متقاعد شوند

اند که ميان پایبندی  آزمون قرار گرفتهدر چنين شرایطی، بسياری از روشنفکران بيش از ھميشه در تنگنای این 

» کارشناس«و ایفای نقش ) ھای جھانشمول روشنفکران تعبير ادوارد سعيد از مسئوليت(به حقيقت و عدالت 

در . یکی را بر گزینند) استراتژیک» پژوھشیِ «برای موسسات » محقق«یا نقش (ھای مين استریم  برای رسانه

فرھنگی مسلط، ترجيح /ھای گفتمان سياسی ایرانی، متاثر از آموزه عمل بخش قابل توجھی از روشنفکران

داری جھانی، مقاصد سياسی خود در رابطه  نظام سرمایه» روشنفکران ارگانيک«دھند از طریق ایفای نقش  می

در  داری ھای گفتمانِی سرمایه بندی داران فرھنگی آخرین صورت به این ترتيب آنھا ط�یه. با ایران را تعقيب کنند

  . کشورھای مبدا خود ھستند

  

  آزادی تجارت جنسی به مثابه دفاع از حق انتخاب و آزادی فردی )چھار

کند به خوانندگانش نشان دھد  ، مجيد محمدی ت�ش می»ليبرال دمکراسی و بازار تجارت جنسی«ی  در مقاله

دست » آزادی تجارت جنسی«ی از ا ، به اشکال بھينه»بازار آزاد«توان با پاینبدی به ملزومات  که چگونه می

صورتبندی نادرست و . سازگار باشد» ی تجارت جنسی حفظ حقوق شھروندان در حيطه«یافت، که با 

تجارت «ی  ھا نسبت به مقوله اش از نحوه درک مارکسيست ی مقاله آميزی که دکتر محمدی در مقدمه تحریف

  :کند چنين است عرضه می» جنسی

ھا فساد اخ�قی و فحشا را در نظام سياسی  ھا برای انتقاد از ليبرال دمکراسی تگرایان و مارکسيس اس�م"

  )". ھا کاjست گویند زن در این نظام می(کنند  ليبرال گسترده و ذاتی معرفی می

از سوی ھر دو نحله، رویکرد مارکسيستی به » فساد اخ�قی و فحشا«این صورتبندی، نخست با تاکيد بر نفی 

دھد؛  سپس با تکيه بر این  گرایان به این مقوله قرار می جنسی را ھم ارز با رویکرد اس�م ی تجارت پدیده

» کاjیی شدن«ارزی فرضی، نقد مارکسيستی بر کاjیی شدن بدن زن را با درک رایج اس�می از مفھوم  ھم

  . کند یکسان قلمداد می

ھای بارز کاjیی شدن  ان یکی از نشانهاقتصادی به عنو/ی اجتماعی ھا اگر چه از این پدیده مارکسيست

بر خ�ف درک آقای (کنند، اما مفھوم کاjیی شدن در اقتصاد سياسی مارکسيستی  مناسبات انسانی یاد می

ھمبسته است؛ جایی که » منطق سرمایه«معنایی بسيار عميق دارد که با کارکردھای ساختاری ) محمدی

نظام بازار اشخاص را بيش و کم به حام�ن انسانی و نيروھا و است تا به ميانجی » ارزش«قلمرو خودگستری 

از . )10(ھا را به بازتابی از روابط اقتصادی مسلط فرو بکاھد  مقوjت اقتصادی مبدل سازد و روابط ميان انسان

فروشی و بردگی جنسی را  ھا اساسا با آن سنخ مناسبات ک�نی است که تن این رو مخالفت مارکسيست

تجارت «ی اقتصادی ُپر سودی به نام  و حوزه) 11(سازند  ناپذیر می قابل توجھی از مردم اجتناببرای بخش 

مشخصا ). ھای اقتصادی ضد انسانی دیگر را خلق می کنند که بسياری از حوزه ھمچنان(آفرینند  می» جنسی
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» بازار آزاد«سبات حاکم بر جوامع انسانی که به بارزترین شکلی در منا» منطق کاjیی«ھا با  مارکسيست

  .یابد، مخالفند تجلی می

کند  گرایی نامحدود و با تکيه بر موارد نادر، ولی غير قابل انکار، ت�ش می در مقابل، آقای محمدی در یک نسبی

که با گنجاندن  قرار دھد، ھمچنان» ھای فردی آزادی«یا » حق انتخاب«ی  فروشی را به طور عام ذیل مقوله تن

  :کند به آن جایگاه اجتماعی متعارفی در نظم بازار محور ببخشد سعی می» تجارت جنسی«آن ذیل اص�ح 

ی انواع فحشا نه مبتنی ھستند بر فقر و  ھمه. شوند ھای مختلف وارد بازار تجارت جنسی می افراد با انگيزه"

  ."ی انواع آن مستلزم استثمار نيستند فاقه و ھمه

  : افزاید وی در ھمين راستا می

قتی که یک معامله ضرری برای دیگر افراد یا جامعه ایجاد نکند، این معامله باید توسط دولت به رسميت تا و"

از لحاظ (، بی خطر )با عدم سوء استفاده از قدرت از سوی یک طرف(سکس مرضی الطرفين . شناخته شود

  ." تواند ضرری برای دیگران ایجاد کند ھای قانونی نمی و تحت چارچوب) بھداشتی

اینکه فروش نيروی کار در : توان طنين مدعای عام منطق اقتصاد کاپيتاليستی را باز یافت در این جم�ت می

در این منظر ھيچ جایی برای . و متکی بر اختيار و فارغ از اجبار مناسبات بيرونی است» آزادانه«بازار، فرایندی 

، عدم فروش )اقد سرمایه و ابزار توليدندکه ف(دیدن این واقعيت بدیھی نيست که برای بخش عظيم جامعه 

دقيقا بر مبنای منطق فوق، دولت نباید در معام�ت کارگر . ی انتخاب مرگ از گرسنگی است نيروی کار به مثابه

گر چه (است » مرضی الطرفين«دخالت کند؛ چرا که این یک معامله ) فروشنده و خریدار نيروی کار(و کارفرما 

معامله «است که اعتراضات کارگران را که مصداق سرپيچی از توافقات این » وظفم«دولت در مواقع jزم 

به قول » تجارت جنسی«یا (فروشی  ی تن به ھمين ترتيب نقش دولت در مقوله). است سرکوب کند» آزادانه

شناختی و  آری دولتی که خاستگاه ھستی.  است» رضایت دو طرفه«صرفا نظارت بر جاری بودن این ) مولف

ھای  تواند زمينه ر ویژه اش حفظ و بازتوليد مناسبات و ساختارھای زیرین سلطه و استثمار باشد، اساسا نمیکا

فروشی را مورد نقادی قرار  به تن» مندانه رضایت«و » داوطلبانه«اقتصادی و بسترھای اجتماعی روی آوردن 

ی  کننده از این حوزه ھای پيچيده تغذیه تواند اقتصاد سياسی این پدیده فراگير و شبکه که نمی دھد؛ ھمچنان

. ی ملزومات تداوم این چرخه را مورد واکاوی انتقادی قرار دھد مند تامين کننده ھای نظام سود آور و یا جنایت

ھای بيگانه از خود و  گشتگی باjی مناسبات اجتماعی، انبوھی از انسان وانگھی در جوامعی که شی

مندی جمعی  آیند انباشت سرمایه مستلزم بازتوليد رضایت و مدیریت رضایتآفریند، تداوم فر سرگشته را می

یکی از مجراھای مھم دستکاری رضایت در سطح ) ھای متعدد آن به ھمه شاخه(است و صنعت سکس 

ی استدjل، در  بنابراین با این شيوه. تواند دردسرھای جدی بيافریند اجتماعی است، که محدودسازی آن می

کند و به  ی واقعی ليبرال دموکراسی را از تصویر آرمانی آن تفکيک می مدی ناخواسته چھرهواقع آقای مح

ھای معض�ت اجتماعی ناممکن  شود که در ليبرال دموکراسی دست بردن به ریشه مخاطبانش یادآور می

بنيادین گاه  داری نھفته است که خود تکيه ھا در ھستی اجتماعی سرمایه است، چرا که خاستگاه این ریشه

  . کنند ھایی است که ساحت سياسی ليبرال دموکراسی را نمایندگی می دولت

تجارت «سازی  ی راھکارھا تنھا به لزوم ممنوع ھمچنين طبق بيان مولف مقاله، رویکرد مارکسيستی در حوزه

ھا ضمن این که از حقوق کارگران جنسی به عنوان  که مارکسيست در حالی. شود خ�صه می» جنسی

کاjیی شدن (ی تجاری شدن سکس  کنند و بر عليه گسترش فزآینده انيان نظام غير انسانی حاکم دفاع میقرب
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سازی ھمه  ی کاjیی داری مستلزم روند فزاینده کنند، به خوبی واقفند که دوام و بقای سرمایه مبارزه می) تن

ی آنھا در  دارانه است؛ از این رو مبارزه یهھای زیست جمعی توسط اقتصاد سرما ی حوزه چيز و تسخير ھمه

و نظام بر آمده از آن یعنی » منطق سرمایه«ی امور انضمامی ھمبسته است با مبارزات آنھا عليه   حوزه

  . داری سرمایه

مارکسيستی، آقای محمدی رویکرد و راھکار ليبرال دموکراسی را چنين خ�صه » راھکار جزمی«در مقابل این 

  :کند می

فروشی وارد  ای با نقض حقوق بشر ندارد اما برخی از امور ھستند که در تجارت تن فروشی م�زمه تن نفس«

از ھمين جھت جوامع ليبرال دمکرات برخوردی تھاجمی در متوقف کردن . اند که باید با آنھا برخورد کرد شده

ھمچنين با تجارت بردگان جنسی به . دنگاری از کودکان یا سوء استفاده از آنھا در بازار تجارت جنسی دارن ھرزه

  ».شود شدت برخورد می

توریسم،  ، سکس)به عنوان کارگران و بردگان جنسی(اما این واقعيت که آمار جھانی قاچاق زنان و کودکان 

دھد که ليبرال دموکراسی  یابد، نشان می آوری افزایش می پورنوگرافی کودکان و غيره ھر ساله به طور سرسام

، در عمل قادر نيست راھکار موثری )پاک کردن صورت مساله(» تجارت جنسی«ھر چه بيشتر » سازیآزاد «جز 

ھمچنانکه . عرضه کند» تجارت جنسی«م�زم با  » ھای برخی سوء استفاده«و » برخی امور«برای مقابله با 

ھای ک�نی  وزهداری در ح ی سرمایه ھای فزاینده روبنای سياسی ليبرال دموکراتيک قادر نيست بر شکاف

و . گری، فقر و گرسنگی جھانی و تخریب و نابودی محيط زیست سرپوش بگذارد افروزی و نظامی ھمانند جنگ

خود مبنی بر ضرورت مقابله قاطع با این » گری جزمی«ھا در  ی اینھا بيانگر آن است که از قضا مارکسيست ھمه

  . اند سيستم بر حق

  ای ھژمونيکھ فقر تئوریک در خدمت پروژه  )پنج

ی یاد شده از رویکردھای مارکسيستی  آميزی نظير آنچه که مجيد محمدی در مقاله ھای تحریف تصویرسازی

ی شناخت مارکسيسم نيست، بلکه ھمچنين  ای از فقر تئوریک مولف در حوزه کند، صرفا بازتاب ساده عرضه می

بندی ناگزیر به  و پای» کارشناسی«سمی ھای ر ی جایگاه خيزد که مشخصه ھایی ساختاری بر می از محدودیت

  . ) 12(ھای ھدفمند ھژمونيک است  پروژه

حتی در مقایسه با کشورھای (ھای اکستریم به مقوjت اجتماعی  در عين حال، گسترش این گونه نگاه

ا در شناسند، و تکرار پر بسامد آنھ ، که در دفاع از مناسبات بازار آزاد ھيچ مرزی نمی)متعارف کاپيتاليستی

این امر نشانگر آن است که به رغم خالی بودن . اھميت یا تصادفی نيست ھای فارسی زبان امری کم رسانه

گراھا در حدود یک سده اخير  ھایی که در کنار اس�م ھمان(ی سياست از حضور موثر نيروھای چپ  دیرپای پھنه

انی پيش از این که ھنجارھا و ، فضای روشنفکری و سياسی ایر))13(! کشور را به سمت قھقرا بردند

ھای ھکتيک نمایندگان فکری و  ھای ليبراليسم را تجربه کند، در بند جزميات نئوليبراليستی و واکنش نھادمندی

ی  ھای ایدئولوژیک پيوند دھنده ستيزی، ضرورت و چپ» بازار آزاد«ھایی که  طيف(سياسی آن گرفتار آمده است 

  ). آنھاست

بودند  نمایندگان سياسِی بورژوازی مدرن ایران قادر می» اگر«بودیم  تاریخی میشاید ما شاھد یک جھش 

اما واقعيت آن است که در جھان امروز دیگر ھيچ شکل . تاریخی خودشان را به درستی انجام دھند» رسالت«

نجی حضور امروز به ميا. پذیر نيست ک�سيکی از گذار به مدرنيته و دموکراسی برای کشورھای پيرامونی امکان
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توانند بر واقعيتِ  ھای ایرانی تنھا پس از محو تئوریک آن می ھمان شبح مرموزی که نئوليبرال(قاطع امپریاليسم 

برای ما وارثان (ی سياست  ای، ليبراليسم در صحنه در مناسبات و معادjت جھانی و منطقه) آن تکيه بزنند

گی نئوليبراليستی نخواھد داشت  گسيخته روج افسارای جز ع ، ھيچ ترجمان و مازاد بيرونی)کشورھای جنوب

به واقع ساختار جھانی سلطه، ). شود ھمان ھيوjیی که البته با محيط دیکتاتوری ھم به خوبی سازگار می(

شمارش را چنان در ھستی اجتماعی و تارو پود سياسی ما فرو برده است که ھيج تحولی از باj  ھای بی پنجه

ھای معظم ممکن نيست و ظاھرا ھيچ تحولی از پایين ھم بر کنار از  ی قدرت گرانه تھای ھدای بدون دخالت

ھای مردمی در مصر و ليبی و  نگاه کنيد به سرنوشت جنبش(کاری ھای آنان نيست  ھا و دست کارشکنی

باشد، بر این واقعيت بيش از آنکه نااميد کننده ). در ایران ۵٧سوریه و بحرین و یمن و کمی دورتر، به انق�ب 

کند؛ یعنی ھمان چيزی که  گيری پيکارھای ضد کاپيتاليستی در مقياسی بين المللی دjلت می ضرورت پی

  !  آمده است» !کارگران جھان متحد شوید«ی آن در شعار  جوھره

  . گذارم سخن را کوتاه می کنم و خواننده را با مقاله دکتر مجيد محمدی تنھا می

 1391 آذر ماه

  پراکسيس: منبع

  : پی نوشت

پيمانی و پشتيبانی  سازی و استثمار مردم در خاورميانه و شمال افریقا، و سپس ھم به دنبال یکی دو قرن مستعمره )1(

يادگرایی اس�می به عنوان ھای اس�می یا سکوjر  در این کشورھا، بن ترین دیکتاتوری ھای امپریاليستی از مرتجع دولت

رشد بنيادگرایی اس�می متاخر ھمچنين بخشا محصول . ای رشد کرد ھای سياسی به چنين رویه از انواع واکنش» یکی«

ھای پر نفوذ کاپيتاليستی، در راستای مقابله با خطر رشد نفوذ  ھای استراتژیک دولت یافته و برنامه ھای سازمان حمایت

ھای متاخر امپریاليستی در مناطق یاد شده که از قضا مھار  با وقوع ھر یک از جنگ. ين بودکمونيسم در مناطقی مع

ی آنھا بود، روند گرایش به بنيادگرایی اس�می در این مناطق افرایش  مایه ھای عمده بنيادگرایی اس�می یکی از درون

خطر تروریسم «با » شبح کمونيسم«این بستر تاریخی، فضای مساعدی فراھم کرد برای جایگزینی . یافته است

ستيزی  ھراسی و اس�م ی اخير از قضا مقارن بود با برخاستن موجی از اس�م که ظھور آن در دو دھه» بنيادگرایان اس�می

  . »صنعت فرھنگ«ھای مين استریم و نيز محصوjت  در فضای رسانه

  مجيد محمدی/ ليبرال دمکراسی و بازار تجارت جنسی )2(

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/4017  

  :ی چپ، برای نمونه این مقاjت را ببينيد برای آشنایی با رویکرد مجيد محمدی نسبت به مقوله )3(

  دیمجيد محم/ پوشی خيالی و پرده مطالعات خاورميانه یا بسط تنفر، بی

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/03/137237.php  

  مجيد محمدی/ مالی در سنت سياسی چپ امپریاليسم و ادبيات لجن

//www.sarkhat.com/fa/news/136695031/http:  

  : چپ، برای نمونه این مقاjت را ببينيد ِنسبت به مقوله» چراغ آزادی«برای آشنایی به رویکرد وبسایت  )4( 

  نژاد موسی غنی / دمکراسی ایرانی و سوسياليسم ایرانی

://cheragheazadi.org/index.php/archives/2533http  

  رضا انصاری/ گرا خواِه واقع آزادی: ميلتون فریدمن

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



 

 

    �������                             blog.youthdialog.net                                                               

~ 7 ~ 

 

  یترجمه سياوش صفو/ آیا پس از سوسياليسم خواھد آمد؟ 

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3036  

  توماس سوول/ سرمایه داری برای فقرا، سوسياليسم برای ثروتمندان

adi.org/index.php/archives/785http://cheragheaz  

  حبيب فرحزادی  ترجمه/ مبارزه با مواد مخدر کاری سوسياليستی است : ميلتون فریدمن

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3485  

  :کارتيسم رجوع کنيد به ه مکی دور برای مرور مختصری درباره )5(

http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism  

ھای قدرتمند غربی تاکيد  پيمانی با دولت مجيد محمدی از یکسو بر ھم» گذار به دموکراسی«ی  در خصوص نحوه )6(

 استفاده از تضاد ميان  ِی آنان و خواه به واسطه خواھانه ھای دموکراسی بر انگيزهخواه به لحاظ تکيه (اساسی دارد 

و دور کردن » بازار آزاد«صدا با گفتمان نئوليبرال، بر ضرورت تن دادن کامل به مقتضيات نظام  ؛ و از سوی دیگر ھم)ھا ابرقدرت

ھای پرشمارش ع�وه  در ھمين راستا وی در نوشته. کنندگی اجتماعی و اقتصادی تاکيد دارد مطلق دولت از ھر گونه تعيين

، به طور مستمر ت�ش »امپریاليسم«ی مارکسيستی  بر افشای ماھيت متوھم گفتمان چپ و رمزگشایی از افسانه

  : پيمانی با دول قدرتمند خارجی پيوند بزند را با ضرورت ھم» بازار آزاد«بدیل  کند، رھيافت بی می

  مجيد محمدی/ م ليبرال دمکرات مفھوم منافع ملی در نظا

http://bamdadkhabar.com/2012/11/19180/  

اش  گانه پنج» رموز موفقيت«در برشماری » ھای گذار به دمکراسی در ایران مقتضيات و محدودیت«ای با عنوان  وی در مقاله

  :کند بندی می گذار به دموکراسی، دو رمز از این رموز را در قالب این دو بند صورت برای خ�صی از استبداد و

کرٔه جنوبی، با اتکا بر (ای برای رھایی از چنگ استبداد  ھای منطقه ھا و قدرت استفاده از تضادھای ابرقدرت -

  ؛)پيمانی با ایاjت متحده به دمکراسی دست یافت ھم

گيری طبقات  کند و این امر به شکل درت اقتصادی را به بخش خصوصی منتقل میبرگزیدن نظام اقتصاد بازار که ق -

  انجامد؛ و اقشاری مستقل از دولت می

http://bamdadkhabar.com/2012/08/11614/  

  :  گوید چنين می» گذار به ليبرال دمکراسی  هبازیگران دور«ی دیگری با عنوان  ایشان در ھمين راستا در مقاله

توان  اند، نمی ھا زنده ھا به دنبال گسترش فضای حياتی خود ھستند و در ارتباط با دیگر کشور در جھانی که اکثر دولت" 

  " .ھای ایران نادیده گرفت پيمانان ليبرال دمکرات را برای ليبرال دمکرات تاثير ھم

http://bamdadkhabar.com/2012/08/10853/  

در " نویس قانون اساسی برای یک ایران ليبرال و دمکرات تنظيم پيش" ای که مجيد محمدی برای  گانه یکی از مبانی ھفت

  " :ی مدنی آزاد و باز  ر کنار جامعهتضمين فعاليت در بازار آزاد و باز د" داند، عبارت است از  نظر گرفتن آن را ضروری می

  مجيد محمدی/ ملزومات قانون اساسی ایران ليبرال و دمکراتيک 

http://bamdadkhabar.com/2012/10/16687/  

در ایران، مشخصا در این » زار آزادبا«در جھت گسترش ملزومات » چراغ آزادی«ی  ی اھداف تعریف شده در زمينه) 7(

  :چنين آمده است -» درباره ما«در بخش  -وبسایت 

ھدف چراغ آزادی ترویج اصول آزادی فردی، بازار آزاد . ھای اقتصادی اطلس است چراغِ آزادی برنامه فارسی بنياِد پژوھش" 

  . "زبانان است و حکومت قانون در ميان فارسی

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

http://cheragheazadi.org/index.php/friends  

، )3(ت آمریکا را ع�وه بر مقاjت یاد شده در پانوشت برای مثال، دفاع تمام قد مجيد محمدی از سياست خارجی دول )9(

آمده است، ایشان این رھيافت خود را در ) 6(طور که در پانوشت  ھمان(می توان به عنوان نمونه در مقاjت زیر یافت 

سياسی  گردد، در قالب پراگماتيسم می» آمریکا ستيزی و توھم توطئه«شان بر مدار  واکنش به رویکرد آنھایی که ذھنيت

  ): کند تئوریزه می

  مجيد محمدی/ ایاjت متحده از این پيچ دشوار خواھد گذشت 

198.html-http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2012/07/post  

  مجيد محمدی/ غير دمکراتيک، کسب و کار آلوده به خون  نگاھی دیگر؛ سياست در جھان

http://goo.gl/mt53x 

  : یابد ھای اقتصادی عليه ایران نيز نمود می ی تحریم ھای ایشان نسبت به مقوله ھمين رویه مشخصا در دیدگاه

  مجيد محمدی/ ھا  ی سياسی از تحريم بردار بھره: غذا آری، دارو نه

http://goo.gl/CjMxH 

ای از یک نماد ملی و افتخار آفرین به  ی ھسته ھا تغيير نگرش مردم به برنامه تحریم گسترش :  " مجيد محمدی

زندگی مرفه اقتصادی برای مردم را آشکار کرده و افکار ھای قابل لمس و ھمچنين تضاد آن با ایجاد یک نوع  چارچوب

  ... "ھای نظام اس�می در این جھت، بسيج خواھد کرد  عمومی را بر عليه سماجت

http://goo.gl/y1A8f  

ی  داری ناب، به نوشته هی سرمای ی یک جامعه ی اجتماعی تحت سيطره گشته ھای مناسبات شی در مورد ویژگی )10(

  :رجوع کنيد» نقد اقتصاد سياسی«زیر در وبسایت 

  فروغ اسدپور/ سرمایه داری ناب یا ماتریکس 

http://goo.gl/aXc1c  

عالی در به تأثير سياست نئوليبرالی خصوصی سازی آموزش » ایندیپندنت«برای مثال گزارش زیر در روزنامه ) 11(

بر رشد ميزان روی آوردن دانشحویان به تن فروشی یا   )مشخصاً افزایش شدید شھریه ھا در دو سال گذشته(انگلستان 

   :فروش خدمات جنسی می پردازد

http://goo.gl/cKvTn 

  : داری برای نمونه رجوع کنيد به مجموعه مقاjت زیر ھای ھژمونيک در سرمایه در مورد جایگاه پروژه) 12(

  فروغ اسد پور/ ھای ایرانی روشنفکران و پروژه ھای ھژمونيک؛ با نگاھی به آرای ھایک و نئوليبرال

http://www.hafteh.de/?p=8928  

  : »توانا«نژاد با سایت  نقل به مضمون از بخشی از مصاحبه سعيد قاسمی )13(

http://goo.gl/BEufq 

 

 


