
 

 

  از انقالب تا اعتدال :دموکراسی ورای/ پیکار برای

 در ایران سیاست و  ، اعتدالانتخابات در باب مراد فرهادپوربا «  تز یازدهم»سایت  گویگفت

 

/ دهم  رأی می»از . شکافی به درون کلِ ظاهراً یکدست و یکپارچه مردم از چهار سال گذشته به بعد انداخت  ،29انتخابات : تز یازدهم

و خوشحالی و حتی بعد از آن روابط با آمریکا و توافق ژنو و مسائل « تشکر»اولیه گرفته تا یک دو جشن خیابانی و اعالن « دهم أی نمیر

تر  عمیقو  عمیقسیاست داخلی و خارجی ــ در همه اینها شکاف مذکور میان آنان که در انتخابات مشارکت کردند و آنها که نکردند 

کوبان، سخن  افشان و پای با مشارکت و همراهی خودشان، رقص« فروش توان سیاسی مردم»ین سایت در مقاالتی از تر، در هم پیش .شد

های نظری  تر، رجوع به پایه نیازمند فرصتی مفصل 29همه تحلیل  با این. را واکاوی کنیم 29هایی از انتخابات  گفتیم و کوشیدیم جنبه

- های طبقاتی و غیرطبقاتی از آن، و سازوکارهای دولت ، تحلیل75های انقالب  بررسی ریشه رابطه انتخابات با سیاست،( عدم)نحوة 

وگوی حاضر با مراد فرهادپور گرچه در  گفت. سازی پس از انقالب در جریان سازندگی، اصالحات، مهرورزی و اعتدال بود ملت

رو، وقایع  شاید از همین. میان به غنای بحث نیز افزوده شد طول انجامید و در این وتاب انتخابات صورت گرفت اما مدت مدیدی به تب

: که فرهادپور در پایان مصاحبه معتقد است روشنی نشان داد، چنان ماه پس از انتخابات ــ که در اینجا نیز مروری بر آن شده ــ به شش

  «.اثرات ذهنی آن پرداخت عوض بحث دربارة پیامدهای عینیِ این انتخابات باید به کارکردهای ایدئولوژیک و به»
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، باالخص از دوره آقای فرهادپور، شما در ایران  :تز یازدهم

 ی مثابه ه از مشارکت در انتخابات بهاصالحات به بعد، هموار

ـ سیاسی  اما آن سنت فکری. ایدیک کنش سیاسی دفاع کرده

اید و خود را جزوی از آن  که شما در ایران معرفی کرده

اروپا بین کنش سیاسی و انتخابات تمایز  در خودِ اید دانسته می

حال،  با این. داند قائل بوده و انتخابات را امری غیرسیاسی می

ست که  ای گونه اید وضعیت ما به بودهمعتقد شما همواره 

در انتخابات اخیر . انتخابات در این فضا مازادی سیاسی دارد

اره کمی ب در این. گیری شما خالف گذشته بود اما، موضع

 .توضیح دهید

 

اوالً، . استطوالنی این یک بحث تاریخی : مراد فرهادپور

بحث بر سر این نوعی موضع کلی شروع کنیم، اگر بخواهیم از 

سیم شنا عنوان جامعه و حکومت ایران می بهاست که آنچه 

شکلی کامالً غیرقابل  ست که به مردمی یانقالب ی زائیده

مردم، یک رژیم استبدادی  بینی با مشارکت اکثریت پیش

، البته در فاصله زمانی بسیار وابسته به خارج را سلطنتیِ

توان گفت بعد از جنگ جهانی  می. کوتاهی، سرنگون کرد

ی  نههور و بروزی از قدرت مردم در صحدوم ما شاهد چنین ظ

و  که فراتر از میل طبقه حاکم است  همین زمینه. تاریخ نبودیم

تاریخی را برای بروز  ی نوعی عرصه به ،های مختلف جناح

دیدگاه ما از انقالب نه . است انرژی سیاسی مردم باز نگه داشته

شکل  بهست که   فرایندیداف بعدی بلکه یک ابزار برای اه

و انرژی الزم برای های خود، اهدافِ خود  ایی خود، سوژهاجر

وان آن را در قالب ت و به همین علت نمی نهد بردش را برمیپیش

، حتی از نوع مارکسیسم کالسیک معلولی و های علت تبیین

 ی واسطه اگرچه بهانقالب، اما این انرژیِ خالقِ . بررسی کرد

دولت و بازسازی دولت ساز  و و در مسیر ساختجنگ کانالیزه 

 دولت بازسازیجا که  از آنشد،   کار گرفته بورژوایی به

ادی این تا حد زی ،خود گرفت بهغیردموکراتیک های  شکل

های مختلف  رغم شکل به. فروخوابید و سرکوب شدنیز انرژی 

هم با نوعی  هنوز ،این انرژی سازیِ خنثیو ، انحراف، منع

سر و کار داریم که در  75میراث حضور مردم در انقالب 

 وضعیتِ و نیروها، توازنِ ی تا واقعیتِجا، از قانون اساس همه

، جریانی که با د مناز دی. شود کف خیابان، حس می سیاسیِ

بازگشت این انرژی بود که در حکمِ دوم خرداد راه افتاد عمالً 

بودن فضای  گرفته تا بستهجنگ  از ــ ی فشارها رغم همه علی

بار سال پس از پایان جنگ،  هشت. ته نکشیده بود ــ داخل

بعد . رو شدیم ور این انرژی مردمی روبهدیگر با خیزش و حض

خورد که  مردمی با جریانی گره میحضور از آن است که 

 ر که درطو البته درست همان. مطرح شد « اصالحات» نام  تحت

 ی و پروژهسیاسی  -ی مردمی ، بین سویهانقالب هم خودِ

شکاف و تفاوتی وجود داشت که عامل اصلی  ،سازی دولت

بار  ،انرژی مردمی نیز ، در خیزش دومِآن دوره بودتحوالت 

از طرفی : شاهد این انشقاق و شکاف بودیم ن ابتدادیگر از هما

ها و  حضور مردم و احیای سیاست که به شعارها و ارزش

اهداف اول انقالب وصل است، و از طرف دیگر یک فرآیند 

حکومتی که صرفاً قصد دارد  ِ درون تکنوکراتیک-بروکراتیک

ها و  زنی با مابقی سویه عنوان ابزار چانه از این انرژی به

این دوگانگی را در ما . استفاده کندقدرت درون های  گروه

سیاسی تجربه کردیم و البته بعدها به شکل شکل فرهنگی و 

با ادغام ایران در بازار اصوالً . اقتصادی آن نیز بیشتر توجه شد

 ی با منافع طبقه  وکراتیکتکن-دید بروکراتیکهر نوع جهانی 

 .خورد ه میگرداری  حاکم و منافع فرماسیون اجتماعی سرمایه
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توان بین  در شکل سیاسی میرسید  نظر می اگرچه به ،بنابراین

-صرفاً بروکراتیک ی ی باال و پایین، یعنی جنبه دو جنبه

آن نوعی  مردمیِ-سیاسی ی سویهاصالحات و  ِ تکنوکراتیک

است که از همان ابتدا واقعیت این ولی هماهنگی ایجاد کرد، 

های  انگی باید در عرصهاین دوگ. دو از هم جدا بودند این

رو، بعد از دوم  ناز همی. گون مبنای تحلیل قرار گیردگونا

بر اساس  صورت انضمامی ید بهها با تک انتخاب خرداد تک

گی مورد بررسی توجه به این دوگانباو شرایط خاص آن دوره 

بسا که در برخی از موارد نظر شخصی من نیز  قرار گیرد ــ و ای

 .تغییر کرده باشد

طور کلی چرا انتخابات در ایران  پاسخ این سؤال که به سپ

که پس از دوم خرداد  این است از معنادار است، عبارت

ات تبدیل شد به تجسم احیای انتخابنفسِ  ،دالیلی حادث به

توان بحث کرد که چرا  البته می. انرژی سیاسی مردم ی دوباره

ای ه چرا شکل در ایران در این قالب ادامه یافت،سیاست 

دیگری امکان  های شکلاصوالً آیا  و دیگری به خود نگرفت،

ها  این شکلچرا پس ، است بلهجواب اگر و داشت؟  بروز

توان  ست که می ها مباحثی ؟ اینغفلت قرار گرفتندمورد 

ردگی از خو من دوگانگی و گرهنظر از پرداخت ولی  ها بدان

ای  هتود یجنبشاز سویی با ؛ ابتدای انقالب وجود داشت

زمان  کند و شغال میسرعت صحنه را ا که به رو بودیم روبه

ها و  ها و ابهام ها، شکاف الزم را ندارد تا بتواند میانجی

سپس ناگهان  و. سازدهای درون خود را منکشف  پیچیدگی

که  انجامد به پیچیدگی عجیبی میدخالت خارجی و جنگ 

جنگی -مینهادهای نظاگسترشِ دولتی و  ی سویهشدنِ  پُررنگ

در نتیجه، بین . سازد را برای دفاع از انقالب ضروری می

تر دولت و  نظام از طریق بازسازی هرچه سریع ساختنِ ضرورتِ

نیم فرصت داشت تا  و سال جنبشی که شاید حدود یک تا یک

نوع  خود را در قالب عمدتاً تظاهرات خیابانی نشان دهد و هیچ

تنشی ردگی و خو گره ،یابی دیگری هم نداشت سامان

ست که این  یک رخداد تاریخیاین  .ناپذیر درکار بود اجتناب

هم گره  به کوتاه  تنیده و در زمانی شکلی درهم دو جنبه را به

شوند  همراه با هم ظاهر میجنبه دو   ، اگر اینسان بدین. زند می

 شرایط تاریخیِ قبل از انقالبِنه  ؛ناشی از پیچیدگی اولیه است

داد اجازه ن این انقالبتحققِ کوتاه خود  زمانو نه  75

های  جمله تفکیک بین شکلاجتماعی از-های تاریخی تفکیک

 «دولت»و  «سیاست»مختلف سیاست و اصوالً تفکیک بین 

هر جا صحبت تا شود  همین بروزنیافتگی موجب می. بروز یابد

طبیعی است آن . یدآکنیم پای دولت هم به میان  از سیاست می

ا خود رعمدتاً  ،به دولت گره خوردهبدین شکل سیاستی که 

 .در قالب انتخابات نشان دهد

 

تان همواره به عنصری  شما در تحلیل: تز یازدهم

کنید که از پیش  ناپذیر، حادث، تصادفی اشاره می بینی پیش

اما اگر از منظر حال به وقایع . معلولی ندارد و ن علتقابلیت تبیی

، دوم 75ناصر دخیل در انقالب توانیم عوامل و ع بنگریم می

خرداد، وقایع چهار سال گذشته و غیره را کنار هم گذارده و 

پس در بررسی رخدادهای . مورد به مورد ارزیابی کنیم

ناپذیری  بینی توان صرفاً بر پیش نمی ها بعد از وقوع آن ،تاریخی

اتفاقاً همین نکته است که در . تکیه کردشان  گونگی و رخداد

شما تا زمانی که هاشمی . دهد اخیر خود را نشان می انتخابات

رفسنجانی در انتخابات حضور داشت بر معناداری انتخابات با 

ناپذیری اصرار داشتید ولی پس از آن  بینی تکیه بر عنصر پیش
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 موضعی کامالً عکس گرفتید که البته برای بسیاری هم

بود و پذیر  بینی چیز پیش گویی دیگر همه. برانگیز شد سؤال

آیا . خورد به چشم نمی« سیاسی»فرصتی برای مشارکت 

، از جمله دوم خرداد یا توان انتظار داشت در مابقی موارد می

روند هایی  نیروها یا گروه ،هم هاشمی در انتخابات اخیرنام  ثبت

و مسیر اتفاقات را در راستای بروز انرژی مردمی ارزیابی 

ده که همواره سویه دولتی ش که به تجربه هم ثابت نکنند، چنان

آیا خود عنصر . ردمی غالب شده استم ی بر سویه

پذیر نیست؟ این سؤال را  بینی در سیاست پیشناپذیر  بینی پیش

شکل دیگری هم به خود  ،اگر به انتخابات اخیر برگردانیم

ناپذیر در تاریخ ما  بینی تأکید شما بر عنصر پیش: گیرد می

االن طبق چه تحلیلی این . دارد همواره پیوندی با انتخابات

توانید  گیرید؟ چگونه می عنصر را در انتخابات اخیر نادیده می

تخاب آقای روحانی یا جریان نشان دهید که برای مثال در ان

، دولتی مدارانِ متشکل از مردم و سیاست ،حول او ی دوگانه

 امکان بروز سیاست وجود ندارد؟

 

ممکن در  شکلِ را به دوماج ی شاید ریشه: مراد فرهادپور

 : گرددسویه باز دو  تنش بین این  تبیینِ

تا  7٥حوش سال و حول ازروندِ تحوالت  تبیین سیاسیِ (١)

  .امروز به

ماتریالیسم »که ما از طریق گفتار اجتماعی -تبیین تاریخی (9)

رسیم و مضمون اساسی آن چیزی نیست جز  بدان می« تاریخی

شدن،  ذر به مدرنیته، صنعتیسازی، گ ملت - پروژه دولت

 . پیشرفت یا مدرنیزاسیون

همواره معطوف به گذشته  ،عنوان علم به« ماتریالیسم تاریخی»

 ی در آنناپذیر بینی گذشته یا تاریخ است که پیش است؛ علمِ

 ست که رخ داده علم آن چیزیی  ابژه. جایگاهی بنیادی ندارد

در ه ایران کلی از جامع است؛ مثالً ما بر اساس تحلیلی

 ی پروژهتحققِ در ی شکستِ اشرافیتِ قاجار  زمینه پس

ت تا امروز اساساً با توانیم بگوییم از مشروطی ، میمدرنیزاسیون

که همواره  ایم این پروژه مواجه بوده جرایا های مختلفِ شکل

 «استبداد منور»از : داده است رخصورت مدرنیزاسیون از باال  به

دوره در تر آن  شکل مدرنتا  گرفته اشاهرض «استبداد مترقی»یا 

های اصلیِ هادیِ  مهرهاز انقالب است که بعد . محمدرضا شاه

در این مقطع . کند سازی تغییر می ملت- دولت ی پروژه

نقشی ( که از زمان صفویه حضور داشته) روحانیت شیعه

و همراه با آن نیروهای اجتماعی جدیدی یابد  مرکزی می

ی  ترتیب با تغییرِ محتوای طبقه ؛ بدینندشو می اندرکار دست

بسیار شاه  ی نسبت به دورهحاکم در ایران اجرای این پروژه 

عی در آن ها و نیروهای اجتما و دخالت الیه شود تر می پیچیده

 مدتِ ها و نهادها و فرآیندهای بلند حرکت باید میانِ .بارزتر

و در قالب  نامیم می« سیاست»با آنچه ما  درگیر در این پروژه 

بینی  مدت، شکننده، ناگهانی و غیرقابل پیش فرآیندهای کوتاه

این کار خود . تئوریک برقرار کردپیوندی  ،کند بروز می

قبلی پاسخ من در . سازی است ملت-مستلزم بسط تئوری دولت

. اند هم گره خورده این دو تبیین به چگونهشان دهم خواستم ن

لحاظ تاریخی  بهدهد که  میدقیقاً چون انقالب در کشوری رخ 

ست که انرژی  ، طبیعیاستشدن  به صنعتی گذار ی در مرحله

رخی نیروها بخواهند آن را در که ب سیاسی، حتی قبل از این

خود معطوف  به خدمت خود گیرند، خود سازی به جهتِ دولت

 ی در شعارهای انقالب با مسأله .سازی است به این دولت
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چیزی؟ از نفوذ استقالل از چه  اما. روبروییم« استقالل»

ی  پاشنهقضا به ی ضدامپریالیستی که از خارجی، یعنی مبارزه

مردمی و دموکراتیک  ی انقالب بدل و موجب شد سویهآشیلِ 

ها و نیروهای رادیکال و  حتی در ذهنیتِ گروهانقالب 

گیریِ  یاسی و جهتقربانیِ اهمیتِ استقاللِ س نیز غیردولتی

از  س این دو سویهپ. پریالیستیِ جنبش شودامایدئولوژیکِ ضد

تنیدگی  این درهم کردنِاند و باز هم گره خورده همان ابتدا به

آنچه این . ایم ست که ما انجام نداده کار تئوریکی مستلزمِ

های انقالب مشروطه، امتناع  طرف و آن طرف در قالب تئوری

لحاظ  شود به مطرح میتفکر یا بحث درباره مدرنیته در ایران 

تر از آن است که بتواند هر دو سوی این  تئوریک ضعیف

غالباً ناقص و پُر از گفتارهای موجود  .دوگانگی را تبیین کند

و  .و توهمات روشنفکران ایرانی استهای تئوریک  بست بن

نتوانست از درون این فضا هم حتی جریان روشنفکری دینی 

 . چیزی به عنوان نظریه تولید کند

ارجاع به چیزی کنیم  میناپذیری صحبت  بینی شاز پیوقتی 

حال . نامیدیم« بازگشت انرژی سیاسی مردم»که آن را دهیم  می

گیری  عنوان فاصله چه بر اساس تئوری آلن بدیو سیاست را به

ب خودمان به اساس تاریخ انقالچه برو از دولت معرفی کنیم، 

ی  هنکت ،میان مردم و دولت بنگریم و کشمکش دوگانگی این

در  با ابزارشدن هقابلاصلی همان استقالل سیاست از دولت و م

این نکته معیارِ اصلی  .سازی است یند دولتهرگونه فرآ

های تاریخی با خیزش مجدد  وقتی در بزنگاهسنجش است تا 

این آیا  انیم قضاوت کنیمبتو ،شویم رو می هنیروی سیاسی روب

سپس کند تا  د میاای با دولت ایج واقع فضا و فاصله بهخیزش 

ای شود برای حضور مجدد  زمینه و عرصه ل بهآن فضا بد خودِ

حال باید در هر . سیاست یا نه؟ از نظر من این اصل اولیه است

تا چه مقطعی بر اساس شرایط خاص آن سنجید که این کار 

در دوم  ،برای مثال. به چه شکل صورت گرفته است و حد

و  تنش بین کاندیدای دولتی خرداد این قضیه خود را در قالب

صورت پرفرماتیو  این امر به. کاندیدای مقابل آن نشان داد

نباید از یاد بُرد که این بازگشتِ سیاست . شود نمایان می

نیروها،  چنین نیست که  .شود صورت پرفورماتیو نمایان می به

این  ای خاصی داشته باشیم که تجسم عینیِه نمادها یا چهره

ها  شکل نهادینه، در آن ویژه به و همه چیز، به باشندبازگشت 

اساس برخوردی جوهرگرایانه که فالن ما نه بر. تبلور یافته باشد

اطمینان و اعتمادی این فرد ذاتاً انقالبی است، بلکه بر اساس 

شخص، نیرو و جریانی بر اساس  رویم که پیش میتاریخی 

شان داده به ندر حال اقداماتش تر از آن  مهمگذشته و مواضعِ 

، نه در «سیاست»های مردمی و دموکراسی ــ در مقام  خواسته

هایی که  ها و گروه چهره. یبند استــ پا« سازی دولت»مقام 

، مستقل از شکل پرفرماتیو همیشه به اند رفتهمقابل دولت قرار گ

اند تا مردم از طریق  ظرفی بدل شده ی خود، به خواست و اراده

های اصلی خود را  ها و انگیزش و خواستهتخیل سیاسی، نیازها 

رو، همواره تأخیری در  از این. به آن چهره یا گروه نسبت دهند

زیرا مسأله . شود میان است؛ همیشه باید صبر کرد و دید چه می

دقیقاً بر سر این است که آیا فالن نیروی مردمی که به صحنه 

قالب آن  یابد نامی برای خود پیدا کند و در آید امکان می می

روشن است . است یا خیر« نام سیاست»نام تبلور یابد که همانا 

یعنی شما . دهد قضاوت می امکانِ چنین برخوردی تا حدیکه 

انتخابات از ابتدا در کانالی  های بینید که انرژی وقتی می

، وجود ندارد احیای سیاستافتد که در آن امکان  جریان می به

میشه این نوع ه .بکشید چالش ناچاراً باید آن را به

ست تا بگوییم امکانی در کار  ای اولیه ی کشیدن زمینه چالش به
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دهد روی این امکان بیشتر  سپس، آنچه به ما اجازه می. است

( ١) : گردد تأکید و احیاناً بر سر آن قمار کنیم به دو چیز بر می

شکل  تواند به حرکت درآمده چقدر می خودِ نیرویی که به

پیش رود؛ عرصه و زمینه برای حرکت این  گار بهماند درون

توان مرزهای  نیرو تا چه حد است؛ در این مورد حتی می

در  بینید کل ماجرا قرار است وقتی می. مکانی قائل شد-زمانی

که نیروی  امکان این یک هفته یا چند روز تمام شود اساساً 

 هایی که ظرف (9. )مردمی خود را بیابد و بیرون آید نیست

ها جمع و خنثی گردد، برای  در آن آماده شده تا نیروی مردمی

کردنِ انرژی سیاسی مردم  ، صرفمثال

، یا پیروزی روزه در خدمت جشنی یک

اصوالً کل صحنه  .در مسابقه فوتبال

که امکان جهش  شود می  چنان طراحی

ی تثبیتِ وضعیت و تأیید  ورای نقطه به

 .مراتب قدرت وجود نداشته باشد سلسه

ها نهایتاً در همین  قرار است همه انرژی

شده  ، زیرا ازپیش اعالمنقطه ختم شود

 .که این ختم ماجرا است

شرایط خاص  که اگر به مضافاً بر این

ک ی ی رو داشتیم خاطره زگردیم، آنچه پیشانتخابات اخیر با

رسید هر شکلی از  نظر می به .کشیدن ناتمام قبلی است چالش به

اول  ی ی انرژی مردمی ناچار است در وهله ارهدوب زدنِ بیرون

طور که  همان ر قالب تکرار چالش قبلی نشان دهد،خود را د

رغم  اش، علی ارها و سازماندهیخود آن چالش هم در شع

ها  بازگشت و چهره 75 انقالب ها سریعاً به شک و ابهام ی همه

از  نه ،پیدا کرد 75 ی تجربهاز دل ها و رهبران خود را  و سمبل

وضوح با  ما به 29در انتخابات . 75 جایی بیرون یا در تقابل با

ناپذیر  بینی پیش ی نشده روبرو بودیم که سویه الشی حلچ

 (گذاریم که ما بر آن تأکید می)رخدادگونه سیاسی 

بایست خود را در قالب احیا، تکرار و  ناخواه، می خواه

که در این زمینه بود . فصل آن چالش نشان دهد و حل

خود  ی که در این چهار سال رابطهای  چهره چونهمرفسنجانی 

هم قدرت  خودِ از سویرا با آن چالش قطع نکرده بود، 

که این رابطه را رو شد  روبهشکل پرفرماتیو با واکنشی  به

 و تأکید داشت اگر قرار است وی در ،کرد برجسته می

برائت از اعالم قضیه و  فصلِ و حل انتخابات دخالت کند مستلزم

تا وقتی برائت  ،بنابراین .آن چالش است

 ی اسطهو اعالم نشود حضور وی به

ناخواه  خواه پیوندش با آن چالش،

انرژی سیاسی ناپذیر  بینی پیش بازگشت به

جا نباید از منظر  البته در این .انجامد می

معطوف به گذشته به وقایع نگریست، 

 یعنی حاال که ماجرا تمام شده است؛

نظر چالشی بدان نگریست باید از مبلکه 

سان، این  بدین. شدن استکه در حال 

که تنش  نوعی ریسک بود مبنی بر این

دیالکتیکی بین دولت و مردم که در طول انقالب همواره با آن 

با حضور  ،29انتخابات  در هیأتِ ،بار این ،یما هطرف بود

ن افق ای .احیای سیاست منجر گردد به دتوان رفسنجانی می

نیروهای  »یاری  اصالح دولت و بهبود اقتصاد به سیاست نیز نه

ی  ژهبلکه معنادار کردنِ وا«  د و کارشناسان خبرههمتع

ساختن دوباره مردم درجهت مند  دموکراسی بود، یعنی قدرت

  .یاری تفکر و کنش سیاسی جمعی تعیین سرنوشت خودشان به

 

از اول در انتخابات اخیر، 

برای  چیده شد دستگاهی و دم

که رمق سیاسی را بگیرد و در  این

ها و  در مکان ،مقطع زمانی کوتاه

عرصه را  ،های مشخص زمان

فضا و زمان . کند«  آرایی صحنه» 

و مکان آماده شده بود برای 

جداکردن انرژی سیاسی از 

جهت  آنو استفاده از  ها ایده

 بخشیدن به بازار انتخابات رونق
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دگان در کنن ولی اتفاقاً بخشی از مشارکت: تز یازدهم

و با این توجیه به برداشتن قدم اول انتخابات اخیر نیز به امید 

 .بگیردحانی رأی دادند که چنین چالشی دررو

 

دقیقاً، آن مقدار از شور سیاسی هم که ایجاد : مراد فرهادپور

بود که فراتر از خواست  ی از مشارکت جنبشیشد ناش

دوباره همان چالش  ،کاندیدای پیروز

مطرح ها  در کمپینشده را ن فصل و حل

کردند و به شور و هیجان سیاسی دامن 

ای دیگر را پای انتخابات  زدند و عده

شدن را در  اتفاقاً حالت ابزاری. کشیدند

پیش از حذف . توان دید میهم جا  همین

گرچه نیروهای حاکم بر  ا ،هاشمی

تمام سعی خود را   ی سیاسی عرصه

ل و ابزاری انرژی مردم را کنتر تا دکردن می

زنی  پرده و چانه کنند و براساس آن دست به معامالت پشت

از این امکان وجود داشت که چیزی فراتر همیشه ولی  ،بزنند

 ،که پس از آن در حالی ؛دهد ها رخ زنی محاسبات و چانه

دستگاهی چیده  و رسید از اول دم به نظر می ،درست برعکس

رد و در مقطع زمانی ی را بگیکه رمق سیاس شده فقط برای این

عرصه را  ،های مشخص ها و زمان مکاندر  ،کوتاه

فقط مازادی وجود نداشت بلکه  نه ،بنابراین. کند « آرایی صحنه» 

 احساسی به انتخاباترنگی تا فقط  شدند افراد تشویق می

ها و حقیقت سیاسی به میان  که پای ایده محض این به. بدهند

شعارهای گذشته نه تنها به شد و  حساسیت ایجاد می آمد می

کامالً روشن . شد شد، بلکه نفی و طرد می رسمیت شناخته نمی

برای جداکردن  بود است که فضا و زمان و مکان آماده شده

ها و استفاده از انرژی خام در جهت  انرژی سیاسی از ایده

شاید تنها جایی که ما با یک . بخشیدن به بازار انتخابات رونق

که انرژی سیاسی از  ، جاییعیار روبرو نبودیم امآرایی تم صحنه

های  عنوان انرژی خام در دست جناح بهو  ها جدا نشده، ایده

بود  ای توده شادی و مصادره نشود، فوران ناگهانی شعف حاکم

ما این . توانست با پیروزی تیم ملی فوتبال نیز ایجاد شود که می

که  دون اینایم ب های دیگری هم داشته فوران را در زمان

فوتبال ل ابرای مث. انتخاباتی درکار باشد

، کرد همین نقش را بازی میهم همواره 

با کشیدن مردم به شکل فیزیکی به یعنی 

به . کرد خیابان مازادی تولید می

های سیاسی  گروه ، هرچندعلت همین

ولی توانستند از این مازاد بهره ببرند،  نمی

. دحساس بودرستی  بهنسبت بدان دولت 

از این منظر، شادی شب آخر، نمودی 

نظر  د که بهصرفاً احساسی از آن انرژی بو

بلکه در خیابان تحقق  قدرت، تئاترِ ی رسید نه داخل صحنه می

ها و محدود به  ولی حتی همین شادی نیز منفک از ایده. یابد می

خام مجزا از تفکر و کنش سیاسی  البته شادیِ .احساس ناب بود

ی مبارزه همیشه  نشینی از عرصه ست بلکه با عقب یتنها موقت نه

که  عوض آن تواند به واکنشی معکوس منجر شود، و به می

تواند با  می های بعدی باشد، عمالً ی شروعی برای کنش نقطه

های  کنش که مطالبات مردم تحقق یافته است،ایجاد این تصور 

 .بست بکشاند بن را به   قبل

 

بندی که شما از نقاط تالقی  با این صورت: تز یازدهم

انتخابات و سیاست در وضعیت تاریخی خاص ما ارائه کردید، 

با اتفاقات چهار سال گذشته 

هم قدرتِ مستقر و هم مردم از 

رد شدند که  یخطوط

موجب آن وارد فاز  به

که در آن  شویم یم یدیجد

 ی ما شاهد انقطاع از رابطه

 یمبا انتخابات یقبل
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بستگی  سست از همنوعی گُ به 88توان گفت که وقایع  آیا می

تداوم  88عبارت دیگر، آیا وقایع  انتخابات و سیاست بود؟ به

اختاری از آن، سستی سبستگی انتخابات و سیاست بود یا گُ هم

 کرد؟ ایران در   ی جدیدی از سیاست رد دورهکه ما را وا

 

تردید، با اتفاقات چهار سال گذشته هم  بی: مراد فرهادپور

موجب آن  و هم مردم از خطوطی رد شدند که بهقدرتِ مستقر 

م که در آن ما شوی وارد فاز جدیدی می

ی قبلی با  از رابطه شاهد انقطاع

 اتفاقی که در این میان منتها،. انتخاباتیم

داده این است که در هر دو جنبه ما  رخ

از : شدیم رو هیا ناکامی روب با شکست

دولتی  سازیِ دست یک طرف، یک

طور کامل تحقق یابد و با  به نتوانست

 سال المللی و فضای هشت فشارهای بین

داخلی برای  ی ای، پروژه ی هسته ها و مسأله گذشته و تحریم

و  ی، و تثبیت وضع جدیدداری جهانی از سوی ادغام در سرمایه

حاکمه داخلی از  ی یک طبقهدر مقام  75قطع پیوند با انقالب 

و ناتمام مانده  به سرانجام منطقی خود نرسید ،سوی دیگر

از طرف دیگر، جنبش مردمی نیز با گذر از خطوطی که . است

-و کل ماجرای تکنوکراتیک « اصالحات» آن را از 

و به جنبش شهری خیابانی سازی جدا کرد  دولت بروکراتیکِ 

های فراانتخاباتی مبارزه را چه در نظر  کشانید، نتوانست شکل

ها حرکت یا  تعریف کند و چه در سازماندهی به سمت آن

مر این ا. کند اش الاقل در قالب اعتصاب، تحصن و غیره تجربه

 ،قدرت مستقر: گردد ما باز می ی نیز به فضای دوگانه

را کنار  75میراث  ی مانده دم و تهخواست مازاد قدرت مر می

ی مهم و  کم برای جناحی از حکومت نیز مسأله ، و دستبزند

 این بود که چگونه در بازار جهانی سرمایه ادغام شود اصلی

کم گرفتنِ نزاع  معنای نادیده یا دست وجه به هیچ هرچند این به)

 یهالملیِ قدرت و سرما ای با آمریکا و نظام بین و تقابل منطقه

 :ادی هم موفق به انجام این کار شدتا حدود زیو البته  (.نیست

ها و  برداشتن یارانه ،ها قیمت آزادسازیِ سازی، خصوصی

در دولت جا که  اما از آن. های نولیبرالی کردن سیاست پیاده

و بازار در تخاصم سیاسی با آمریکا ضمن 

داد منطق  اجازه نمی ، این امرجهانی بود

 . نتایج نهایی خود برسدشدن به  ادغام

در مورد جنبش مردمی نیز با دوگانگی 

وضعیتِ خود را با اگر : روبرو بودیم

 های عربی های خاصی از تحول جنبش دوره

باالی  ی درجه بینیم که می مقایسه کنیم،

سال  بودن جامعه ایران در طول سی ایزوله

های  که پایه ٥٦کننده دهه  های تعیین گذشته، خصوصاً سال

حکومت ریخته شد، موجب شد جنبش مردمی نتواند بین 

. توازنی برقرار کندی، خود و امکانات جهان های داخلیِ توانایی

های مردمی با استفاده از نیروهایی که در سطح  قیام ،امروزه

آورند یا فشاری که  دست می بستگی به جهانی از طریق هم

اخلی خود توانند شرایط د گذارند، می روی افکار عمومی می

که معترضین اروپای  را تا حد زیادی عوض کنند، همچنان

های  تفادهشرقی در دوران جنگ سرد از نبرد دو بلوک اس

جنبش مردمی هم نتوانست  ،نتیجهدر. کردند تبلیغاتی می

پیوند این دو . فراتر از انتخابات را جا بیندازدهایی  شکل

ر پس از چهار شکست ما را به این نقطه برگرداند که بار دیگ

های  لیلبخشی از مبانیِ تح

کردن  موجود، همچون برجسته

، «تجزیه»، «جنگ»های  گزینه

و غیره، تا حد « شدن ای سوریه»

زیادی غیرواقعی و مبتنی بر 

ها و تصورات  هدف

 ایدئولوژیکی است
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گیری جرقه  عنوان نوعی بهانه برای شکل سال به انتخابات به

ؤید این امر  ها و تحوالت م کتتا حدودی نیز فا. سیاسی برسیم

زدن  کله و توجه عموم مردم به مسائل سیاسی، سرافزایش ؛ بود

، باالگرفتن بحث بر سر رأی «فتنه»با ترومایی به نام قدرت 

از این . ها خود دستاورد مهمی بود ینهمه ا دادن یا ندادن،

اند از جریانات  جداشدن همه کسانی که رأی نداده ،منظر

. ترشدن قضایا است دیگر، خود جزئی از تفکیک و پیچیده

سیاسی است  انرژیِ خامِ ریدن از شکلِتوان گفت نوعی بُ می

ی  سویه که همیشه غیرقابل کنترل است و

فکری و  ی احساسی آن بر سویه

کند و درنتیجه غالباً  اش غلبه می ینظر

تواند به  سازد که می شکلی می کلیت بی

. شود سرعت خنثی، مصادره یا کانالیزه

جبهه » بار درون  که این به نظر من شکافی

. دستاورد است ، خود یک رخ داد « مردم

و پیامدهای آن است  این تجربهمتنِ در 

 -ی بروکراتیک که تکلیف سویه

طلبی چسبیده  اصالح ه بهتکنوکراتیکی ک

روشن  ،ناپذیر بود و از آن جدایی

 . شود می

 

گران سیاسی که از قضا بخشی از  بسیاری از کنش: تز یازدهم

دانستند که در چهار سال  می « مردمی» ایشان خود را جزئی از 

 طور ، بهبود گرفته و مقاومت سیاسی را شکل داده پیش شکل

مردم و دولت را  ی ت دوگانهشکس مستقیم تحلیل شما از غیر

کردند، اما از این زاویه  پذیرفتند و در تحلیل خود وارد می می

المللی  و فشارهای بینچهار سال گذشته ی  بستهکه فضای 

را در سطح  «سازی ملت- دولت» ی ی پروژه امکان ادامه

درنتیجه، فروپاشی و ناکاراییِ مدیریت دولتی مدیریت گرفته و 

از نظر ایشان فضای  ،از طرف دیگر. کند می جامعه سرریز در

نش سیاسی و مدنی را از مردم امکان هر نوع کو پُلیسی،   بسته

از این زاویه از انتخابات دفاع کردند  ،بنابراین. سلب کرده بود

، چه در معنای «جامعه مدنی»دادن به  که اولین گام برای شکل

ست تا   یپلیسزدن فضای  ، پسو چه فراتر از آن یبورژوای

آیا . سیاسی مهیا شود کنشِ امکانِ

تحلیل و تصمیم شما در 

معنایی  ندانستن انتخابات و بی سیاسی

 بسته آن، منجر به تداوم فضای

 ای  از نظر شما چه عرصهشود؟  نمی

ج از انتخابات برای کنش سیاسی خار

 ؟فضای وجود داشتچنین در 

 

ببینید بخشی از : مراد فرهادپور

همچون  ی موجود،ها تحلیلمبانیِ 

، «جنگ»های  کردن گزینه برجسته

تا  ،و غیره «شدن ای سوریه»، «تجزیه»

ها و تصورات  حد زیادی غیرواقعی و مبتنی بر هدف

ولی همین که  ؛البته هر چیزی ممکن است. ایدئولوژیکی است

اهد این همه بمب و کابل شما در فضای خاورمیانه از بغداد تا 

تحقق تاریخیِ  های گوناگونِ شیوه ی نتیجهخود انفجاریم 

همچون  در این منطقه نیزست که  سازی ملت-   های دولت پروژه

از  :گردد غاز میآ اِعمال زور و خشونتباجای دنیا  همه

 در شمال و جنوب ایرانآغامحمدخان های نظامی  پیروزی

سال تجربه  ٨ ما در این آنچه

ریختگی  هم کردیم صرفاً در به

مدیریتی، و بالهت و صدرنشینی 

کردن  و برجسته«  سوادها بی» 

شود؛ این  خالصه نمی« تخصص»

ی  ریختگی جزئی از پروژه هم به

ادغام در بازار جهانی است، یعنی 

سازی و تملک  ی خصوصی پروژه

منابع عمومی ثروت و رفتن به 

نولیبرالی و تغییر  سمت اقتصاد

قانون کار و در نهایت برگرداندن 

 نفع سرمایه وضعیت به

 

جاست که ما با ضعف  در این

شویم که  لیبرالیسم ایرانی روبرو می

پرده برای  نمایندگانش داللِ پشت

اند، در میان این  سازی خصوصی

افراد کسی حتی شبیه به چامسکی 

یا مارتین لوتر کینگ یا واسالو 

شود تا با تکیه بر  دیده نمی هاول نیز

حقوق آنان را «  مردم »قدرت 

که فقط  تحقق بخشد نه این

خواستار دولت کارآمدی برای 
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تا  (و کورکردن مردم کرمان ،عام تفلیس شتار و قتلکُ)

از شمال و شرق کشور در اواخر عهد هایی  جداشدنِ بخش

دولت متمرکز مدرن  ی اولیهشدن بنیادهای  و نهایتاً ساختهقاجار 

و  ،عشایر و خوانین محلی سرکوبِاز طریقِ توسط رضاشاه 

 .ی مدرنیزاسیون از باال به کمک پول نفت سپس تحمیلِ پروژه

ی تاریخی طرز ست که ما به بهاییجزوی از ها  همه این

ست با حد باالیی از  حاصل آن کشورییم و ا پرداخته

های  بنابراین با تکیه بر برخی از ایده .یمذهبی و زبان دستیِ یک

ی  پروژه کهگرامشی باید تأکید کرد 

سازی حتی در آغاز متکی  ملت -دولت

و است  « وفاق» و  « زور»بر ترکیبی از 

های ناشی از  هرچند خشونت و زخم

شود  ع نمیطور کامل رف گاه به آن هیچ

با گذشت زمان کلیتی تمدنی  لیکن

 ی قول بنیامین همه شود که به می ساخته

دستاوردهای آن با توحش نیز 

ولی نفیِ انتزاعیِ این  ،اند آمیخته

مبنی بر  دستاوردها از دیدگاهی

بنابراین، بدون . برد جایی نمیه ب های ماقبل مدرن ره هویت

و مذهبی و بدونِ نشانی از سرمستیِ ناسیونالیستی   هیچ

های قومی و دینی باید پذیرفت که  کردنِ حقوق اقلیت فراموش

بارِ تاریخ گذشته سطحی از وحدت  های خشونت مجموع روند

و پیوندهای متقابلِ مدنی ایجاد کرده است که حفظ و 

یابیِ مردمی و غلبه بر  گسترش آن شرط هرگونه قدرت

نی برای ما رقم ی جها ست که نظام سرمایه سرنوشتِ دردباری

ل چندپارگی هایی از قبی تنش همین سبب است که به .زده است

ای افغانستان، در    ساختار قبیلهیا حتی  مذهبی و قومیِ عراق

هایی  های دموکراتیک اقلیت ایران وجود ندارد و خواست

چون کُردها نیز در اکثر موارد جزوی از تحول همین کلیتِ 

 .مدنی بوده است

دید به جامعه م، باید شما پاسخ دهسؤال به  مواهر بخاما اگ

نگریم یا از  می«  مردمیرادیکال سیاست »  ی مدنی از زاویه

 88در وقایع سال . تمرکز قدرت دولتی و حکومتی ی زاویه

 دموکراسی پارلمانتاریستی عیان شد، چه مازادِ های مازادِ سویه

که  تظامیننیروهای ااز سویی یعنی  ؛قانونمردم و چه مازاد 

گراییِ نظام پارلمانی  قواعدِ قانونتابع 

قدرت مردم در از سوی دیگر، و نیستند 

قواعد تابع انتخابات و که دیگر  جایی

 هایمازاد ، این هر دو. نیسترسمی 

 پوشانی دموکراسی و هم خارج از

 ریسمِاند که ساخت پارلمانتا لیبرالیسم

. دنده دوران ما را شکل می کاپیتالیستیِ

تردید در استفاده از این دو مازاد،  ی بیول

باال با دولت و ساختار  همواره دست

تواند خود را  می ا زور دولتی، زیری قدرت است شده تثبیت

در جا  همهدلیل  همینتحقق بخشد و به  ه،لحظشکل عریان در به

گرچه گفتیم این دو پروژه اپس . رنده استبُمدت  کوتاه

یم که در آن توازن روبرویاند، با شکستی  شکست خورده

 قدرت. ماند قدرت سر جای خود باقی می ی نیروها و رابطه

خود را کامالً متمرکز کند شکست  که ساختار ر اینفقط د

 . باال را دارد دستخورد اما همچنان  می

به قضایا ی جامعه و کاراییِ دولت  ادارهوقتی از دید  ،عالوه به

 صرفاً دربه کردیم تجرسال  8 نچه ما در اینبنگریم آ

و  « سوادها بی» و بالهت و صدرنشینی  مدیریتی، ریختگی هم به

که شهروندان تقاضاها و  این

خیاالت و آرزوهای خود را به 

یک تصویر خیالی فرافکنی 

اند به معنی تغییر واقعیت  کرده

چنین نبود که ما با نوعی . تنیس

سازی خردمندانه  نزاع بین دولت

و فرضاً نوعی آشوب پوپولیستی 

 رو باشیم دستان شهری روبه تهی
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هاست که  شود؛ مدت خالصه نمی «تخصص»کردن  برجسته

ساس معیارهایی غیر از تخصص وزیر و وکیل ا افراد بر

سومیِ  رغم قانون سراپا غیردموکراتیک و جهان به)شوند  می

اتفاقاً باید . (مجلس لیسانس برای کاندیداتوری ضرورت فوق

م در ادغا ی ریختگی جزئی از پروژه هم ه این بهمتوجه بود ک

سازی و تملک  خصوصی ی بازار جهانی است، یعنی پروژه

منابع عمومی ثروت و رفتن به سمت اقتصاد نولیبرالی و تغییر 

ر و در نهایت برگرداندن قانون کا

همان  نفع سرمایه، درست به وضعیت به

جهانی طی سی  سطحکه در  صورت

قرار، من  بدین. است داده سال اخیر رخ

ریختگی را چندان ناشی از این  هم به

از  «اعتدال»بینم که عقل و خرد و  نمی

در رأس امور  «دانای نا عده»بین رفت و 

چند عناصری از نادانی قرار گرفتند، هر

شود، ولی این  و بالهت در آن دیده می

امروزه نیز عناصر پیش از این هم بوده، 

سال گذشته  فقط شاید در هشت. هست

هم به این دلیل که  افسارگسیخته شد، آن

تصادی در متن تغییر ساختار اق

دادند، نه در متن تضعیف خرد بال  و داری ایران بدان پر سرمایه

نداشتیم که اساساً جامعه مدنی منسجمی . مدنی ی جامعه

واقعیتِ امکان  نتیجه وقتی در عمل بادر. بخواهد تضعیف شود

مان خالی است و  بینیم که دست شویم می فعالیت مواجه می

سیاست را در قالب نوعی  من اوالً،. است تغییری رخ نداده

که  ، حقوقیمبین حقوق متکی بر هویت افراد نمی ی مطالبه

دولت،  اعظم یعنی های گوناگون باید از ارباب ن هویتحامال

در همه . برد راه به جایی نمی که این شیوه پیداست. تقاضا کنند

ند ا هنیروهای سیاسی و مردمی بوداین عکس  بهنیز جای دنیا 

و آن را  هخود به این حقوق تحقق بخشید واقعیِ یِکه در زندگ

ثانیاً، حتی در سطح تقاضای مطالبات . ندا هبه دولت تحمیل کرد

. دستاورد سیاسی مشخصی درکار نبود از دولت نیز یحقوق

متوسط ایران در سطح  ی که بحث حفظ منافع طبقه حتی جایی

مدن آ همچون رفع خطر جنگ، پایین شود، جهانی مطرح می

 ها این زدایی و غیره نرخ ارز، تنش

. دنکدام ربطی به انتخابات ندار هیچ

اساً در ها مسائلی است که اس این

جمهور نیست و  اختیارات رئیس ی حوزه

مطرح در مناظرات میان کاندیداها نیز 

کس هیچ بدیلی مطرح نکرد  نشد، هیچ

ل نیز در عم. های کلی جز حرف

نشد،  بینیم که هیچ قیمتی پرداخت می

کسی د، ای در کار نبو نشینی عقب

ماه دوهای  آزادی ) بالفاصله آزاد نشد

و ظاهراً  ،لحاظ تعداد محدود اخیر نیز به

هیچ و  (است بیشتر متکی بر شروطی

ور همان یک اگر منظ. فضایی باز نشد

نظر از شرکت یا  ت است که صرفصدای انتخابا و هفته سر

نیز با حداقل  استفاده کردند و قدرتهمه از آن  ،شرکت عدم

، ما شاهد دستاوردی ها عالوه بر این. زینه آن را مدیریت کرده

. ایم از فضا نبوده « زدایی تنش» یا  « مدنی ی جامعه »ی  در حوزه

ها و خیاالت و آرزوهای خود را به تقاضاشهروندان که  این

اند به معنی تغییر واقعیت  یک تصویر خیالی فرافکنی کرده

سازی  بین دولت با نوعی نزاع چنین نبود که ما. نیست

ست که دولت  این ژستی ظاهری

کردن  تواند از طریق عوض می

ها و روی کار آوردن افراد  چهره

چیزی را « متعادل»و « خردمند»

کمترین چیزی که . عوض کند

ساختگرایی و آرای آلتوسر باید از 

یا فوکو یاد بگیریم این است که 

سری دولتمرد نبینیم  دولت را یک

گرایانه و  صورت تجربه و به

شناسی فردی افراد  ن واسطه روا بی

را معادلِ کارکردهای عینی غول 

 ای به نام دولت نکنیم پیچیده
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دستان شهری  خردمندانه و فرضاً نوعی آشوب پوپولیستی تهی

آن  اما .برای اول انقالب مناسب بود  این نظریه. رو باشیم هروب

 ٠٦ه و دولت همه نهادهای خود را ساخته، بیش از دوره گذشت

تجاوز خارجی جنگ و انتخابات برگزار کرده، از یک 

این ژستی  ،نتیجهدر. است آمده نخورده بیرون شکست

ها و  کردن چهره تواند از طریق عوض ست که دولت می ظاهری

ی را عوض چیز «متعادل»و  «خردمند»روی کار آوردن افراد 

آلتوسر یا  و آرای از ساختگرایی زی که بایدکمترین چی. کند

ن است که دولت را فوکو یاد بگیریم ای

صورت  به سری دولتمرد نبینیم و یک

شناسی  ن واسطه روا گرایانه و بی تجربه

کارکردهای عینی  فردی افراد را معادلِ

 ، زیراکنیمنای به نام دولت  غول پیچیده

 سازِ ظاهر خردگریز و مسأله های به سویه

واقع متکی بر  این کارکرد نیز به

نفوذ و  های ذی تصمیماتِ دقیق گروه

  ها در سطح منطقه های قدرت درگیری

با آمدن و رفتن یک   که اساساً است

این فقط  .کند چهره تغییر نمی

است که به درد  «سیاست»دکوراسیون 

 و تا در مورد شخصیت و چهره و سر خورد مجالت زرد می

 .برای خود خیالبافی کنند انمدار یاستس وضع

 

شود و زندانیان بسته، باز ولی فرض کنیم فضای   :تز یازدهم

آیا این نقیض . آزاد شوند ند،در حصرکه  کسانیسیاسی و 

 حرف شما نیست؟

 

جا که در این زمینه فشاری  من از آن: مراد فرهادپور

ها تصوراتی  این. کنم امتیازاتی داده شود بینم، فکر نمی نمی

انداختن  داشتن و به تعویق کردن و راضی نگه ت برای خنثیاس

های مردم که همواره چه در سیاست خارجی و چه در  خواست

توان کل  وانگهی، نمی. فضای داخلی پیگیری شده است

من . بخش را به آزادی چند نفر فروکاست سیاست رهایی

سال مبارزه در سراسر جهان را نادیده  ٠٦٦ ی توانم تجربه نمی

جا  بگیرم به این امید که شاید در این

ایم  بیفتد؛ همه جا دیدهمتفاوت اتفاقی 

که هیچ دولتی محض رضای خدا 

همه دنیا  در. دهد امتیازی به کسی نمی

دست  بهمردم  خودِحقوق مردم از طریق 

حقوقِ فردی و  آمده حتی در مورد

ما با ضعف جاست که  در این .لیبرالی

شویم که  می لیبرالیسم ایرانی روبرو

پرده برای  شتپ نمایندگانش داللِ

 اند، در میان این افراد سازی خصوصی

چامسکی یا مارتین  شبیه بهحتی کسی 

لوتر کینگ یا واسالو هاول نیز دیده 

قق بخشد را تحآنان حقوق  « مردم »با تکیه بر قدرت  تاشود  نمی

بازان  که فقط خواستار دولت کارآمدی برای بورس نه این

 .شدبا

مسأله فقط آزادی دو همچنان که گفتم لحاظ ساختاری نیز  به

سه نفر نیست، بلکه حداقل کار حتی در چارچوب یک دولت 

لیبرال دموکراتیک، همچون همه جای دنیا، تعریف  بورژواییِ

تر از  بنابراین، از منظر ساختاری مهم. جرم سیاسی است

جاست که ما با ضعف  در این

 شویم لیبرالیسم ایرانی روبرو می

پرده  که نمایندگانش داللِ پشت

اند، در میان  سازی برای خصوصی

این افراد کسی حتی شبیه به 

چامسکی یا مارتین لوتر کینگ یا 

شود تا  واسالو هاول نیز دیده نمی

حقوق «  مردم »با تکیه بر قدرت 

که فقط  آنان را تحقق بخشد نه این

خواستار دولت کارآمدی برای 

 بازان باشد بورس
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تعریف شناختن و  رسمیت به ،آزادکردن زندانیان سیاسی

های احتمالی  حتی با قبول هزینهحدود جرم سیاسی است،  و حد

معنای حدگذاشتن بر قدرت نامحدود دولت است  این به. آن

سوی  ی جای جهان به تی نامعیّن در همهی کمیّ مثابه بهکه 

منشأ ی نانوشته قانون که  سویهکند، یعنی همان  نامتناهی میل می

 اینکار ت دیگر، حداقل عبار به. واقعی قدرت آن نیز هست

دولتی را تابع مقتضیات  زورِ شکل ساختاری خودِ است که به

 . نی کنیمحقوقی معیّ

 

اجازه دهید بحث را کمی نظری پیش بریم و : تز یازدهم

م به گفتاری که شما از منظر آن وضعیت یرا برگردان آن

شما به . ماتریالیسم تاریخی: کردید تاریخی ما را تحلیل می

عنوان علم اشاره کردید و از این حیث  الیسم تاریخی بهماتری

 درونیِ تنشِ توانیم حال می. وف به گذشته دانستیدآن را معط

گفتار ماتریالیسم . میماتریالیسم تاریخی را به بحث اضافه کن

تاریخی مدعی علم انقالب است، پس چون علم است معطوف 

نده است به گذشته است، و چون منتظر وقوع انقالب در آی

این گفتار به یک معنا قصد دارد این . شود معطوف به آینده می

تمام منتقدانی که مارکسیسم . جنبه را با یکدیگر جمع کنددو 

به این نکته اشاره دانند،  علم می شبه( در کنار روانکاوی)را 

نه علم است و نه  گوید کنند که این گفتار مدام می می

مسیر اگر موافق باشید . ی استلوژی بلکه امری بینابینایدئو

شخص م و بعد به موارد میبحث را از این تنش درونی آغاز کن

رسیم که  میای  ها همیشه به واقعه موع بحثچون در مج. مبرسی

رسیم  می 29وقتی به انتخابات . به وقایع قبلی استمعطوف 

بسته نشده ولی از مشخص است که هنوز پرونده انتخابات قبلی 

وقایع قبلی  پرونده تحلیلِ بسا چه این نکته است کهتر  آن مهم

قیامِ سال نه شاید و ، 75انقالب خرداد، نه  نیز بسته نشده، نه دوم

ی  ی همه تعبیری پرونده بحث ما به. حتی انقالب مشروطه، و ٢9

 . ندک می ها را باز این

گفتار ماتریالیسم تاریخی  درونیِ توان بروز بیرونی تنشِ می

. ها نشان داد شدن تبیین علم انقالب را در دوشاخهعنوان  هب

که اشاره کردید، ما همیشه با یک تبیین سیاسی  همچنان

این . اجتماعی -سروکار داریم و با یک تبیین تاریخی

 -تببین سیاسی از تبیین تاریخی و جداشدنِ شدن دوشاخه

ماتریالیسم  رِفتاگ درونیِ تنشِ  بروز بیرونیخود اجتماعی، 

پرسش اصلی این است که تر،  روشن بیانِ به. ی استتاریخ

وقتی از تبیین . ها خالی است چه چیزی در این تحلیلجای 

و چه فاعل ( agent)گوییم، چه عامل  سیاسی سخن می

(subject ) آن اشتباه  به ظاهراً بسیاریکه  )«  مردم» تاریخی را

بیین گیریم، و وقتی از ت می (دانند می « اکثریت» را مساوی 

ی  در مقام ابژه « مردم» کنیم،  اجتماعی صحبت می -تاریخی

طور  این دولت است که بهشود و  طرح میم فرایندِ تاریخ

در  .گردد تاریخ قلمداد می فاعل صریح یا ضمنی، عامل و

مانده  ای عقب اجتماعی، معموالً مردم بدنه -تبیین تاریخی

اریخی در صورت ت به هایی دارد که سری اینرسی است، یک

در این تبیین  .ها گذر کنیم توانیم از آن ما نمی افتاده وجا آن

ها نیز به ما  اللیبر. مردم همواره موجودیت موهومی دارد

توهم « مردم»یا « جامعه»واقعی است و « فرد» :کنند یادآوری می

« دولت»تر از  صورت واقعی ماست و در این تبیین باید به

ا از تبیین سیاسی صحبت عکس، وقتی م به. صحبت کرد

را در پرانتز بگذاریم؛ این تبیین « دولت»کنیم، معموال باید  می

ست که  بخشی شدنِ سوژهمردم یا  ی ودهآمدن ت صحنه محل به

در تحلیل شما، بروز این . اند ها غایب مانده ابقی تبییندر م
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شود،  وقتی از تبیین سیاسی صحبت می: گونه است به این  مسأله

فرآیندهای : دارند  شود که سه ویژگی ندهایی اشاره میبه فرآی

ها نیز  این ویژگی ی همه. «شکننده»و « مدت کوتاه»، «ناگهانی»

پس حضور مردم گویی از آن . اند پیوند خورده « مردم» به 

صحنه  ی خود را به خواهند سیاسی شوند و اراده جهت که می

حتی . است مدت و شکننده بیاورند، حضوری ناگهانی، کوتاه

اگر جوهرگرایانه هم نباشد ولی گویی در بیان شما مردم از آن 

در . حیث که مردم است، دارای این سه ویژگی توأمان است

گانه  مکانیسمی سهبا آید،  مقابل، وقتی پای دولت به میان می

ها همواره از یک وضعیت  اگر بپذیریم دولت. شویم رو می روبه

اند، سه  ب، بیرون آمدهاضطراری، چه جنگ و چه انقال

ند که در آن وضعیت شناس ای می مکانیسم برای کنترل انرژی

: ایم پیوندش زده« مردم»شده و ما با  نام  آزاده ،اضطراری

کنند،  کنند، یا آن انرژی را منحرف می ها یا سرکوب می دولت

توان گفت این  می. کنند یا آن انرژی را به یک معنا خنثی می

. نه سه ویژگی مرتبط با حضور مردم استسه کارکرد قری

« مردم»توان جداشدن این دو تبیین و بروز این جدایی را در  می

های  گفتن از دولت سخن: به ترتیب زیر خالصه کرد« دولت»و 

خود نوعی  ،های انقالبی انقالب یا از دولت برآمده از دلِ

اه دادن ر ادامه مدعیِ یک دولت انقالبی یا دولتِ. تناقض است

ون خود با انقالب و حفظ پتانسیل انقالبی، مجبور است در

ثبیت کرده یا به خود را تن، نام آ عنصری مواجه شود که به

 سازیِ ف، یا خنثیاحرنتیجه سرکوب، اندر. است کرسی نشانده

سیمای مردم پس  ،از سوی دیگر. شود تر می این عنصر پیچیده

نمایان  «موجودنا» صورت یک موجود  به از انقالب معموالً

چیزی را که جای آن شاید . یابد می گون شود و هویتی شبح می

ما . نامید« دیالکتیک نهادها» بتوان لی استها خا در این تحلیل

صحبت « دیالکتیک نهادها»مان کمتر از  های در تحلیل

کنیم، یعنی آنچه شاید بتواند این حدفاصل را تعریف کند،  می

سمت تبیین یک  لیسم تاریخی را بهگفتار ماتریا و تنش درونی

ست که  نهادهاییهمان این موجود . موجود متعیّن هدایت کند

جای مردمی که معلوم  نتیجه، بهدر. دآین از درون انقالب درمی

اند، چطور انقالب را بعد از انقالب ادامه  نیست چگونه انقالبی

 چه معنا انقالبی است،  دهند، یا دولتی که مشخص نیست به می

رو، جای  از این. توانیم از نهادهای انقالبی صحبت کنیم می

. تحلیل نهادهای اسماً یا ماهیتاً انقالبی در این بحث خالی است

آیند، همیشه با ابهام و  نهادهایی که از دل انقالب بیرون می

اند و هویتی دورگه دارند؛ از طرفی  دوپهلویی پیوند خورده

طرف دیگر بایستی وجهه سازی کنند و از  دولت-باید ملت

شاید تمایز بین تجربه ایران و تجربه . مردمی به خود بگیرند

هایی که در آن  تمایز میان انقالب. باشدامر مصر ناشی از همین 

روهای کوشند نی هایی که می زنند، و انقالب به ارتش دست نمی

و آن هویت دورگه را در دست گیرند  نظامی و انتظامی را به

نهادهای  های درونیِ جا ما با تنش در این. وارد کنندآن نیروها 

در وضعیت ما هم  شویم، مثالً رو می برآمده از دل انقالب روبه

اگر ما . شود روشن نمی ی برخی نهادها تکلیف هویتِ دورگه

هایی که  کنیم، یکی از عرصه انقالب صحبت می ی از خاطره

« نهادها  خاطره»شود، چیزی به نام  ها از آن غفلت می در تحلیل

پارلمانی در  نهادِ ی ما از زمان مشروطه به بعد با خاطره. است

رو هستیم که با رضاخان و محمدرضا پهلوی  ایران روبه

 . تدریج به دست فراموشی سپرده شد به

شکلی پارادوکسیکال از وجه  طور خالصه، ما بایستی به به

خصوص در  هاین نکته ب. صحبت کنیم« ناپذیر گذشته بینی پیش»

شما همواره . صادق است 75مورد تحلیل شما از انقالب 



 تزیازدهم/وروگوبامرادفرهادپگفت



~ 05 ~ 
 

افتاد، بخش زیادی از انرژی  گویید وقتی جنگ اتفاق  می

دادن مجدد  در کنترل وضعیت جنگی و سامان 75انقالب 

روشن  75یف در این تحلیل تکل ،نتیجهدر. جامعه کانالیزه شد

ا حادث به ر یناپذی بینی شکلی پیش شود؛ رخدادی که به می

که در این تحلیل غایب است، این است  روایتی. وقوع پیوست

رو بودیم؟  افتاد، ما با چه وضعیتی روبه که اگر جنگ اتفاق نمی

هایی که از دل انقالب  یک از تناقض صورت، با کدام در آن

 رو شدیم؟ از این رو می آمد، روبه برمی « انقالب اسالمی »یا  75

یعنی امکان : نام برد« ناپذیر گذشته بینی وجه پیش»از  توان می

. مسلط و غالب شده از گفتارِ های حذف طرح روایت

توان از مفهوم دترمینیسم در گفتار ماتریالیسم  سان، می بدین

همواره چون ماتریالیسم تاریخی . تاریخی اعاده حیثیت کرد

توان به یک  شده ولی می اقتصادی رانده چوب دترمینیسمِ به

دترمینیسم دفاع کرد؛ یعنی از این منظر که دترمینیسم معنا از 

ریزی  بینی یا برنامه را پیش« وقوع واقعه»تواند  وقت نمی هیچ

برای . حرف بزند« حدود تحقق واقعه»تواند از  کند ولی می

 uneven)رشد ناهمگون  مفهومِمثال، با استفاده از 

development )انقالب  حتماًه رسید که جتوان به این نتی می

شکلی ناموزون  هم بعضاٌ به 75سازی بعد از  دولت-یا ملت 75

که )شد تحقق حدود واقعه را  می بسط یافته است؛ به این معنا

ماتریالیسم تاریخی توضیح  با دترمینیسمِ( ناپذیر بود بینی پیش

هایی را  ها و پتانسیل انرژی «انقالب اسالمی»  ،از این حیث. داد

جنگ . دی از آن حد زده بودبخش زیا ش بهآزاد کرد که از پی

و نه )از این منظر، فقط کمی ما را نسبت به دترمینیسم تاریخی 

 . نابینا کرده بود( لزوماً دترمینیسم اقتصادی

ا به شی از تحلیل رتوان بخ د میسر نظر می در نهایت، به

، چون هر بار وقتی ما با تجربه پیوند داد« دیالکتیک نهادها»

 این نکته مغفول مانده، و همچنینایم،  رو شده روبه انتخابات

ای به  توان نگرش تازه را می« ناپذیر گذشته بینی وجه پیش»

 .ماتریالیسم تاریخی دانست

 

های نظری  توانیم به حوزه در این بحث می: مراد فرهادپور

ماتریالیسم  تنشِ درونیِدر پسِ . گوناگون سرک بکشیم

درگیری  ما با  سیاست انقالبی،مقامِ  درعلم، و  درمقامِتاریخی 

شکافی محصولِ این درگیری، عمالً . داریمسروکار دیگری 

رسد  نظر می تحقیقاتی مارکس است که به ی پروژه خودِ داخلِ

ما در  .بخشد ها را با هم وحدت می ای هر دوی این در برهه

ی ماتریالیسمِ تاریخی توسط مارکس  بندیِ نظریه همان صورت

-س با همین دوگانگیِ میان تبیینِ سیاسی و تاریخیو انگل

سو، باالخص در آثار  مارکس از یک .روایم اجتماعی روبه 

ی خود در نقد هگل، مفهومِ پرولتاریا را دقیقاً براساسِ  اولیه

همان  )کند  گیریِ امر کلی تعریف می منطقِ سیاسیِ شکل

از ، و (بندی شد نامِ هژمونی صورت منطقی که بعدها تحت

از فرایندی  نقد اقتصاد سیاسیی  سوی دیگر، مثالً در مقدمه

صورتی  گوید که عمالً به می ناجتماعی سخ -اقتصادی

در تبیین سیاسی، این . بخشد خودکار امر کلی را تحقق می

ی طبقاتی به هژمونی یا  پرولتاریا است که باید از طریقِ مبارزه

رفتن از رولتاریا فراترر از دیکتاتوریِ پیافته و با گذ کلیت دست

-که در تبیین تاریخی داری را تحقق بخشد؛ در حالی سرمایه

رو هستیم که در نهایت  ی کارگری روبه اجتماعی ما با طبقه 

یعنی تمرکز )داری  میانجیِ روندِ اقتصادی گسترشِ سرمایه به

شدنِ باقی به  مالکیتِ ابزار تولید در دست اندکی و بدل

گردد و  خود به اکثریت بدل می به خود(  ارفروشندگانِ نیروی ک

شکل جوهری کل  نتیجتاً بدونِ نیاز به گذر از منطق هژمونی به



 تزیازدهم/وروگوبامرادفرهادپگفت



~ 06 ~ 
 

روشن است که در این دو تبیین با دو  .شود جامعه را شامل می

های  ی نزاع ی همه رویم و ریشه تعریفِ متفاوت از سیاست روبه

باید از یاد ن .بعدی بر سرِ انقالب و اصالح نیز در همین جاست

ی کارگر در دلِ خودِ  بُرد که ابهامِ میانِ پرولتاریا و طبقه

همین دلیل نیز فقط با گذر زمان و  واقعیت ریشه داشت و به

و  .تغییر واقعیت بود که تفاوتِ میان این دو تبیین آشکار گشت

ناپذیریِ  بینی پیش »شاید حتی بتوان با استفاده از همان مفهومِ 

. خودِ این تفاوت را امری تاریخی دانستاصلِ «  گذشته

ی کارگر نه امری  عبارت دیگر، جدایی پرولتاریا از طبقه به

ی ضروریِ تحول خود  مفهومی یا صرفاً اقتصادی، بلکه نتیجه

توان این  ولی اگر چنین باشد، می .ی بورژوایی بود جامعه

کم تا پیش از ظهور  روایتِ خیالی را مطرح کرد که دست

ی کارگرِ  در اروپا این امکان وجود داشت که طبقهفاشیسم 

واقع نقش پرولتاریا را ایفا کند و با تکیه بر قدرتِ  صنعتی به

ی  زدنِ آن با مبارزهش و پیونداقتصادی و اجتماعیِ خوی

یابد و مسیر تاریخ  یک قدرتِ طبقاتیِ هژمون دست طبقاتی به

ش در بنابراین، نفسِ خودِ این تن .کلی عوض کند را به

  .ای حادث دانست ماتریالیسمِ تاریخی را باید پدیده

وضح  بهنیز  کاپیتالو انقالب در علم دوگانگی عالوه  به 

ست که در آن از  کتابی کامال علمی کاپیتال. خورد چشم می به

طبقاتی و سیاست خبری نیست، بلکه بررسی تاریخ  ی مبارزه

بلکه بررسی  نه بررسی گذشته کاپیتالولی دقت کنید، . است

ماتریالیسم تاریخی  عینیِ ی حال است و از این حیث فاقد رابطه

این تنش داخل . با موضوع خود ــ یک گذشته قطعی ــ است

دهد که در  مارکس خود را به این صورت نشان می ی پروژه

هم با نقد اقتصاد سیاسی  گروندریسهبرخی جاها همچون 

نگری آنتونی که  انطبقاتی، چن ی مبارزهبا مواجهیم و هم 

آید  نظر می به .دهد قرار می کاپیتالرا در مقابل  گروندریسه

له این است که تا حد زیادی مفاهیم ماتریالیسم تاریخی مسأ

داری اتخاذ شده و  عنوان علم از دل تحلیل مارکس از سرمایه به

جمله مفاهیمی تاریخ تعمیم داده شده است، از ی گاه به بقیه آن

وقتی . « نیروهای تولیدی» ، « روابط تولیدی»  ، « ولیدوجه ت »مثل 

شوند یا  گنگ می و ن بخشیم یا گیجقرار است به این مفاهیم تعیّ

نیروی » بین بارزِ تفاوت  اصالً. رسیم داری امروز می به سرمایه

. داری وجود دارد فقط در سرمایه « روابط تولیدی» و  « مولده

هم گره  هم در واقعیت بیرونی به داری، این دو بیرون از سرمایه

ناپذیر  ها مستقل از هم امکان اند و هم تبیین نظری آن خورده

کوشند  به همین علت وقتی کسانی همچون آلتوسر می. است

تکثر »قوانین ماتریالیسم تاریخی را بسط دهند، مجبورند از 

سخن بگویند؛ چیزی که در « وجوه تولیدی در یک فرماسیون

به  ،بنابراین. غایب است کالسیکیتِ مارکسیسمِ روا بهتاریخ 

داری را  تحلیل خود از سرمایه ،رسد مارکس در جایی نظر می

جاست که  اتفاقاً همان. کند به پیداکردن کلید تاریخ تبدیل می

عنوان  مبارزاتی او به ی نقد اقتصاد سیاسی مارکس با پروژه

قات قبل گوید طب جا که می خورد، آن سیاست طبقاتی گره می

با  را طبقاتی ی مبارزهی  رابطهفقط اند و من  از من نیز بوده

ی  من پیوند مبارزه. ام ساختارهای اقتصادی کشف کرده

که  و این ،ام بندی کرده با بحران اجتماعی صورت را طبقاتی

. شود دیگر منجر میفرماسیون هربار این بحران به ظهور یک 

روییم که داستان را  ای روبه ا طبقهکه در پرولتاریا ما ب نهایتاً این

بخشیدن به  اتفاقاً قضیه پرولتاریا و خاتمه. کند تمام می

دادن به کل تاریخ گره  خاتمهمضمونِ داری است که به  سرمایه

گاه باید  به قهرمان تاریخ، آن شود پرولتاریا بدل می. خورد می

ها،  برده :هایی برای آن بیابیم نیز جانشین های قبل دوران در
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گویی پرولتاریا در یک . امروز زان و ستمدیدگان تا بهکشاور

حل پایان را  های بی فرآیندِ بحرانتواند این  لحظه تاریخی می

داری دارد، عمالً  کند و چون جوابی برای معضالت سرمایه

پایان  »در حکمِ نوعی  پاسخی برای کل تاریخ پیدا کرده و به

شود  ولتاریا جانشین فلسفه میپرروست که  از این. است « تاریخ

در تحلیل  ،بنابراین. کل تاریخ را معنادار کند که قرار بود

داری هم سیاست و هم تبیین اجتماعی به  مارکس از سرمایه

سان،  بدین. خورند یکدیگر گره می

شود  علم ماتریالیسم تاریخی ساخته می

توضیح  که باید قوانین آهنین تاریخ را

ی این  در ادامه ولی در کنار و .دهد

نامِ سیاست  علم، گفتارِ دیگری تحت

 دستِ انقالبی یا علم انقالب، عمدتاً به

 در این گفتار،. شود تدوین میلنین 

دولتِ -ی انقالبی همان حزب سوژه

 . ستلشویکی اب

بنابراین، خود شکاف بین ماتریالیسم 

تاریخی و سیاست انقالبی ریشه در 

ی تحقیقات ی شکافی درون پروژه

بسیاری از مفاهیمی را  .مارکس دارد

 .کار بست توان برای فهم گذشته به رد میبُ ار میک  که او به

آناتومی کلیدِ  « انسان» آناتومی  گوید  خودش میاو که  چنان

ر من همیشه این خطر وجود نظ الوصف، به مع. است« میمون» 

 داری یهدر سرما موجودِ یابی تاریخیِ تفکیک و شکل دارد که

بسیاری از مفاهیم سیاسی و حتی  .را به گذشته انتقال دهیم

ای  ی توده اجتماعی و اقتصادی مارکس، فقط در متنِ جامعه

برای مثال در . یابند های عقالنی آن معنا می مدرن و تفکیک

امکانِ تبدیلِ همیشه بخشی استثنایی وجود دارد، ولی سیاست 

به کلِ آن، فقط در  به قاعده یا تبدیلِ یک جزء جامعهاستثنا 

ها  ی انتزاعیِ مدرن وجود دارد که در آن انسان متنِ جامعه

های فردی و مستقل از نهادهای خاص نظیرِ خانواده و  سوژه به

 ی در جامعه فقط. اند قوم و صنف و قبیله و غیره بدل شده

پول از  کاذب و انتزاعیِ مدرن است که امکان غلبه بر کلیتِ

عبارت دیگر، این  به. سیاست وجود داردطریق بخش استثنایی 

یت دیگری بار کل امکان که برای اولین

مستلزمِ د، خو داری شود جانشین سرمایه

در  .تحقق قبلی این کلیت است

های فئودالی،  قیامکه مثالً در  حالی

هر قدر هم که کشاورزان ــ 

هرگز  ــشان رادیکال بود  سیاست

ای غیرطبقاتی  توانستند جامعه نمی

 . بسازند

به هر حال، در مورد 

و  «بودن گذشته ناپذیر بینی پیش»

نهادهای مذکور، نخست باید گفت 

گر  چندان روشننتایج عملی این بحث 

براساس تحلیلِ تاریخی و  .نیست

انقالب که حتی در اوایل  توان گفت انضمامیِ همین نهادها می

تی راس سازی و نوعی پوپولیسم دست ملت -میان فرآیند دولت

رسید جنبش  نظر می تضادی برقرار بود، به کور، واقعاً

که در هیات بسیاری از نهادهای مذکور )مستضعفین 

کند  داری حمله می به سرمایه« از در عقب»( شد سازماندهی می

بردن نهادهای  جامعه و ازبین ارگانیکِ کلیتِ کردنِ و با داغان

ده را به ما تحمیل افتا فاشیسم عقب شبهرفته نوعی  پیشرفته، رفته

برخی و ازجمله خود من 

که پس از انقالب با شکافِ  هنگامی

های بورژوایی و  میانِ گرایش

دستی روبرو  های تهی گرایش

مبارزه  شدیم، اعتقاد داشتیم نباید بر

ضدامپریالیستی تمرکز کرد، یا وقتی 

پروریِ  ی عدالت از دریچه

داری  پیشامدرن و خیالی به سرمایه

شود نباید با آن همراه  حمله می

زدن به  شد، حمالتی همچون دامن

بورژوایی،  های مالکیتِ خرده شکل

ها و دستاوردها  بردن کارخانه ازبین

 و میراث فرهنگی
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افتاده  داری عقب درنهایت با یک سرمایه ،سان بدین. کند می

 ورایجا که امکان گذر به  مواجه بودیم، زیرا از آن

این نهادها در آغاز تنها آشوب و  وجود نداشت،داری  سرمایه

آشوب و جای دنیا این نوع از  در همه. کردند اختالل ایجاد می

ند، نک ته جامعه را از صحنه خارج مییاف اختالل، نیروهای شکل

دهد و انرژی انقالب را در قالب  بازی راه می به بناپارتیسم

واقعیت ربطی ریزد که به  میانتزاعی گرایی  نوعی عدالت

برخی و ازجمله خود من که حتی پیش از پیروزی . ندارد

ی سرمایه و شکاف میانِ جنبش  انباشت اولیه انقالب بحثِ 

های مدنی جامعه را طرح کرده بودیم و  ی و الیهتهیدستانِ شهر

مان  برخالف دیگران از روابط و طبقاتِ خیالیِ درونِ ذهن

شکافِ میانِ با که پس از انقالب  کردیم، هنگامی شروع نمی

دستی روبرو شدیم،  های تهی و گرایش یهای بورژوای گرایش

، یا اعتقاد داشتیم نباید بر مبارزه ضدامپریالیستی تمرکز کرد

به  پیشامدرن و خیالی پروریِ عدالت ی وقتی از دریچه

، حمالتی با آن همراه شدشود نباید  داری حمله می سرمایه

 ،بورژوایی خرده مالکیتِ های شکلزدن به  دامنهمچون 

ها در  شدن از نابودی آن یا خوشحال ) ها بردن کارخانه بیناز

جب تعمیقِ که گویا قرار بود مو های امپریالیستی بمباران

و  (شود«  پیشگامان پرولتاریا »انقالب و انتقال رهبری آن به 

. جمشید و سینماها تفرهنگی مثل تخ میراث و دستاوردها

تنها راه را برای بازسازی  ،«نهادهای انقالبی»حمالت این 

. کرد رانتی باز میدولت بورژوایی به شکل استبدادی و 

این قضیه چه  برخورد عملی یک سیاست چپ رادیکال به

 بیرونیا  درونتوانست باشد؟ حمایت قاطعانه از نیروهای  می

ت دموکراسی بورژوایی به سم عمل درو  واقعاًکه حاکمیت 

تالش برای بسط این دموکراسی تا حد و  کردند، حرکت می

امکان  سان در یک فضای دموکراتیک اصالً تا بدین ممکن؛

طبقه کارگر  که تفکیک طبقاتی ایجاد شود، امکان این

خودش را بیابد و سیاست مستقل و انقالبی  خاصِ یابیِ سامان

این حمایت البته همراه با این نکته بود که . خود را پیش برد

در این  ارتجاعیهای  فرض ی پیش واسطه این نیروها بههرجا 

 غیردموکراتیکِ های ، یا هرجا شکلکنند مسیر کوتاهی می

شود باید  اجرا گذاشته می ی بهی مدن دولت و جامعه بازسازیِ

کثر پیشبرد جا باید خواستار حدا در همه در برابرش ایستاد و

که در آن لحظه خواست  ــ ولو این دموکراسی بورژوایی شد

واقعی این  ی داری مطرح نشود، زیرا ترجمه فرارفتن از سرمایه

از »داری  و حمله به سرمایه «مستضعفین»خواست همان آشوب 

کرد  که گمان می ا نوعی ضدامپریالیسم کاذب بودی« بدر عق

تواند جامعه را به سوسیالیسم  از طریق بحران و جنگ می

 ساز فاشیسمِ فرآیند دقیقاً زمینهگونه  که این حال آن. برساند

. شود حسین و مابقی می سومی مثل صدام جهان ی افتاده عقب

. منداری جا تضاد خاصی لحاظ عملی و سیاسی در این پس به

یا احزاب و بپردازیم نهادها  تحلیلِ  کند که به فرقی هم نمی

ناپذیری سیاست  بینی پیش ی له از زاویهبه مسأ طبقات، یا حتی

این موارد نهایتاً ما باید  ی در همه. در تقابل با دترمینیسم بنگریم

. کردیم می از دموکراسی بورژوایی در همه اشکال آن دفاع

با نقد دموکراسی  بود اید همراه میاست که این دفاع ب روشن

های  شکلترین  باید پیشرفته رو، اتفاقاً از این. بورژوایی

که مطابق یک  دموکراسی بورژوایی را مدنظر قرار داد، نه این

یم، از کم داردستاوردهای مدرن تحول خطی بگوییم چون ما 

ترین نوع شروع کنیم و عمالً کاسه گدایی از دولت را  ساده

 .دست بگیریم به

 



 تزیازدهم/وروگوبامرادفرهادپگفت



~ 09 ~ 
 

شرط حیات خود گفتار چپ دفاع رسد  نظر می به: تز یازدهم

های  در برابر ایدئولوژی انتقادی از دموکراسی بورژوایی

 . است افتاده و ارتجاعی عقب

 

های  نزاع البته این بحث در چارچوبِ .دقیقاً: مراد فرهادپور

انقالب  شکل کامالً انتزاعی ای به آن زمان معنا داشت، زیرا عده

خواندند و ما براساس تحلیل  می « سوسیالیستی» را انقالب  75

داری و با تکیه  بط سرمایهواقعیتِ برنشستن و تحققِ تاریخیِ روا

محتوای انقالب را بازسازی  ،«سرمایه ی انباشت اولیه»ومِ بر مفه

نظر من از دید سیاسی، هر دوی  به. دانستیم وایی میدولت بورژ

آن فرآیند سیاسی که مثالً بدیو از آن . مورد بود ها بی این

از دید او . ها ندارد ربطی به این تحلیل کند اصالً صحبت می

ولی  .نداریمدموکراتیک  -نام انقالب بورژوا چیزی به اصالً

ه بدیو و رانسیر معنایی ک به« مفهوم سیاست ناب»ساختنِ  روشن

ساختنِ ارتباط این  کنند و روشن و حتی الکالئو از آن یاد می

نظرِ ماتریالیسم  مورد نیسمِیی اقتصاد و دترم مفهوم با مسأله

جا  در این. ثی مفهومی و طوالنی استتاریخی محتاج بح

 .کنم به بخشی از ابعاد این بحث بپردازم الً سعی میااجم

تاریخ ــ تاریخی ی  بینانه واقعو لمی تنش بین سنجش عاحتماالً 

به آن معنایی که )شکل علمی  دهد و به که به دترمینیسم تن می

شود ــ و  می  فهمیده( کنیم میدر عصر جدید از علم مراد 

نظر من  به. یکی از نکاتِ اصلی این بحث است ،آزادی ی لهمسأ

پیوند  ،شده آن در هگل و شکل سیاسی دستاورد فلسفیِ کانت

مقابل دترمینیسم بلکه  ی نه نقطه آزادی. ین دو با هم استا

جور خودآیینی است؛ نه کَندن از علیّت بلکه شروع  یک

است که از طریق دخالت سوژه ساخته  یدیجد علّیِ ی زنجیره

این زنجیره همواره خود را در پرتو درگیری با موانع . شود می

موانع را  که این پروژه است ،قول سارتر به. دهد نشان می

عبارت  دهد؛ یا به که به پروژه معنا می اند سازد و موانع می

دست  ی رفتن و به واسطه راه بهدیگر، در پیکار طبقاتی نیز 

همیشه در گرو  آزادی سوژه ،درنتیجه .شود روان ساخته میره

آزادی همواره . است انقیادهای مختلف  درگیری آن با شکل

سوژه  .دهد معنا میجوع بدان و با ردترمینیسم  در متن نوعی

چیزی نیست مگر توانایی سوژه در انتخابِ قانون و دترمینیسمِ 

سوژه همان  آزادی .حاکم بر خود نه رهایی از هر دترمینیسمی

توان این دو  ی که میتنها راهبیان دیگر،  به .خودآیینی اوست

 های شکل بهرا  یعنی خودآیینی و دترمینیسم مفهوم اساسی

 یعنی یک درک علمیِ-هم نزدیک ساخت  به گوناگون

 -بخش توأم ساخت ت رهاییبا سیاسرا  غیرمتافیزیکی از تاریخ

این نظریه تنها . است« رخداد» ی نوعی نظریه توسل به 

دهد، بدون دخالت نیروهای  ست که امکان می چیزی

نامِ تاریخ داشته باشیم که  چیزی به ماوراءالطبیعه و آسمانی

ایی و آزادی، از طریق یک فرآیند امکان رهحاویِ 

تعریف « آدم»معادلِ سوژه را نیز . سوژه است بخشی رهایی

ای سیاسی و  ی پدیده مثابه فقط با تکیه بر سوژه به. کنیم نمی

یختگی، بین ساختار و خودانگ توانیم بینِ ست که می جمعی

همان « رخداد»ی تئور. ی بسازیمدیالکتیک ،دترمینیسم و آزادی

گرایی  عینی دتوان میی سیاسی  سوژهکه  ست جایی

(objectivism )در . بخشی پیوند زند را به سیاست رهایی

لت نیروهای ماوراءالطبیعه و معجزه صورت یا باید دخا اینغیر

جایی برای سیاست یا دترمینیسم نابی که  را پذیرفت

 عملی ی نتیجهبه شرایط خودمان بازگردیم  اما اگر. گذارد نمی

بورژوایی در همه حمایت از دموکراسی ها هنوز هم  این بحث

کردن یا  است، ولی البته بدونِ رازآمیخته آنهای  شکل



 تزیازدهم/وروگوبامرادفرهادپگفت



~ 21 ~ 
 

ای است  این نکته .« پایان تاریخ»عنوان  بخشیدن بدان به قداست

های اول انقالب از درک آن عاجز بودند، دقیقاً چون  که چپ

داری  ایهراستی و نقد سرم توهم ضدامپریالیستیِ پوپولیسم دست

مساوی با کل سیاست و عدالتیِ خیالی برایشان « از در عقب»

کس  هیچ ،بنابراین. بود که شریعتی نیز خیلی جذابش کرده بود

حالت  توجهی به دموکراسی نداشت و قضیه از ابتدا شدیداً

خواستند فقط  همه می. سازی متمرکز پیدا کرد دولت

را پیش ببرند و وقتی  سازی خود دولت

میان این  کشید در واقع نزاع ه نزاع میکار ب

کسی نقش حاکم  ها بود که چه پروژه

فاع از دموکراسی د. مستبد را بازی کند

یک  ی به هیچنظر من نیاز بورژوایی نیز به

بدیو درست  که این ها ندارد، از این بحث

گوید یا آلتوسر، ماتریالیسم تاریخی  می

که جامعه مدنی  و اینعلم است یا نه، 

ای برای  یا عرصه است لیبرالیسم صولِمح

این  ی باری، در همه ن ــفراتر رفتن از آ

واقعاً دروغ های سیاسی اگر  سوژهموارد 

وکراسی بورژوایی گویند باید از دم نمی

، زیرا دموکراسی بورژوایی انتقادیدفاع  منتها. دفاع کنند

 آورد تا در آن نیروهای اجتماعیِ فرارونده شرایطی فراهم می

به همین شکل است . ماندهی کنندخود را سا ،داری از سرمایه

برای  ؛شود عیان می بورژواییهای دموکراسی  دیتمحدوکه 

در « دوستی انسان کارکرد ایدئولوژیِ»شدنِ  برمال مثال از طریق

 « بشر ایدئولوژی حقوق»  و کارکردِ ،« جنگ پیشگیرانه» ی  پروژه

از  اع چپ غیراستالینیستدف. شرایط موجودحفظ و تثبیتِ در 

که  است بوده همراه  همواره با این سخن دموکراسی

واقع تجلی و نام دیگر سیاست است نه یک نظام  بهدموکراسی 

حکومتی، هرچند روشن است که امروزه این نظام یا همان 

معنا و ناقض  مالً بیع ملت دیگر-در قالب دولتدموکراسی 

ی اروپا در  کز اتحادیهمر؛ وقتی تصمیمات در خود شده است

کند مردم در مادرید  شود چه فرقی می بروکسل گرفته می

باید  در هر جای اروپا زبیهر ح. حزب را انتخاب کنندکدام 

 . بروکسل را اجرا کنددستورات 

های تئوریک  توان تمام آن بحث می ،نتیجهدر

را ادامه داد ولی در عمل به سیاست پایبند 

ت است که در مورد نیز درس ،در نظر. بود

نهادها کمتر کاری صورت گرفته ولی از دید 

نگاهی به تاریخچه این نهادها نشان  من اتفاقاً

هایی بودند برای  دهد که از اول تله می

سیاسی و از ابتدا   کردن انرژی محبوس

. ریک انقالب وصل بودندتا ی سویه به

گیری نبودند بلکه  تنها تابع رای یک نه هیچ

 . ت مجلس هم نبودندتابع نظار

 

ابژه تحلیل، به  -عنوان سوژه البته طرح نهادها به: تز یازدهم

گی تبیین شکل مقدر در دوگان دلیل بود که گویی ما به این

توان از  نه می. ایم گرفتار شده  تاریخی - سیاسی و تبیین اجتماعی

توان نهادها را جسم  ولی انگار می. مردم حرف زد، نه از دولت

...  

 

ست از دفاع چپ غیراستالینی

دموکراسی همواره با این 

که  سخن همراه بوده است 

واقع تجلی و  دموکراسی به

نام دیگر سیاست است نه 

یک نظام حکومتی، هرچند 

روشن است که امروزه این 

نظام یا همان دموکراسی در 

ملت دیگر عمالً -قالب دولت

 معنا و ناقض خود شده  بی
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های  ظراتنبه توان  ی میحتدر این مورد : مراد فرهادپور

و هم در های مترقی  کرد، هم در شکل رجوع تاریخی

مثالً . ، هم در فاشیسم و هم در کمونیسمهای ارتجاعی شکل

 در شوروی نیز و اس در کنار ورماخت ساخته شد، اس

ها نهایتاً مجبور شدند نهادهای شورایی و حزبی را در  لشویکبُ

با ساختنِ  حفظ کنند و سرانجام ارِ نهادهای ملی و دولتیکن

پس در . دولت گروه اول را جانشینِ گروه دوم سازند-حزب

ها با حضور این نهادهای موازی و دوگانه  ی انقالب همه

ازندگی در ی خودمان جهادس ، مثالً در تجربهرو هستیم روبه

لیس و ها و بسیج در کنار پ کنار وزارت کشاورزی یا کمیته

  .شهربانی

نهادهای  است، منتهاضروری  ث نهادهارو، اتفاقاً بح از این

مثالً در همین تئوری ساختن دولت بورژوایی باید از . اجتماعی

های مدنی و  بحث انباشت اولیه سرمایه و درگیری بین الیه

تحلیل انقالب . دستی فراتر رویم هیبورژوایی جامعه با جریان تُ

هم خیلی مارکسی است و هم « تان شهریدس هیتُ»از منظر 

داری  سرمایهتحقق تاریخی یا برنشستنِ خیلی جذاب، و در آن 

ی  انباشت اولیهشکل انضمامی و تاریخی و با رجوع به مفهومِ  به

صرفاً یک کمیتِ  درمقامِ یک فرآیندِ اجتماعی و نه )سرمایه 

اصالحات ارضی و  این تئوری، شود، روشن می ( اقتصادی

 75و  ٢9تفاوت  دهد و پس از آن را توضیح میر تحوالت دیگ

ای که در آن غایب است  ولی نکته. کند را نیز مشخص می

ترین  مهم .ایران استدر تغییر ترکیب ساخت طبقه حاکم 

 ی مثابه روحانیت بهست که  نقشی این تغییر نیز دقیقاً ی نشانه

زی که ؛ چیایفا کردساز  دولتاجتماعیِ نیروی  یک نهاد یا

دخالتِ فعال یک قشرِ ، یعنی و قبل از آن نیز نداشتیم زمان شاه

داری در ساختن یک  اجتماعیِ برخاسته از روابط پیشاسرمایه

نظیر  ای کم لحاظ تاریخی نمونه داری مدرن که به دولت سرمایه

 ی تجربهبر مبنای دولت را این تا حد زیادی روحانیت  .است

یکی از آن نکاتی است که با  نیزاین و . خود بازسازی کرد

 .ن رسیدتوان بدا تحلیلِ طبقاتی نمی

 

ما معموالً وقتی در مورد انتخابات ایران صحبت : تز یازدهم

از همان ابتدای انقالب : کنیم، با یک حذف اولیه مواجهیم می

به اسم استکبارستیزی دموکراسی بورژوایی نفی شده است، 

با این فرآیند همراه بوده، نیز ( یا گفتار غالب چپ)حزب توده 

شده خود متکی  حذف اولیه تثبیتاما همان گفتاری که با این 

حال پرسش این است  .به نهادهای دموکراسی بورژوایی است

دال، دفاع از دموکراسی که آیا اکنون دفاع از گفتار اعت

در انتخابات اخیر ست یا نه؟ و باالخره کسانی که  بورژوایی

  اند یا نه؟ بوده« دممر»اند  شرکت کرده

 

حمایت انتقادی از حرکت به بحث من : مراد فرهادپور

های  واژه تکِ تک. است در عمل سوی دموکراسی بورژوایی

های جدیدی نیز که سعی در  نظریه. این جمله اهمیت دارد

و  رانسیرآگامبن و معرفی آنها داشتیم، از ژیژک و بدیو و 

های انتقادی  قالب نظریهتا الکان و غیره همگی در  الکالئو

نقد دموکراسی بورژوایی را فراتر که  دنشو مطرح می یجدید

 (دعوای بورژوا و شهروند در مارکس)از شکل اولیه آن 

و  اند داده یادی بعد از مارکس رختجارب ز. برند پیش می به

دموکراسی ظهور ی عملی و نقد نظری  تجربهانواع مختلفی از 

دموکراسی »دموکراسی اقتصادی،  دموکراسی مستقیم،: کرده

آنچه مهم است . و غیره( democracy to come) «در راه



 تزیازدهم/وروگوبامرادفرهادپگفت



~ 22 ~ 
 

همین   عیناًامروزه زیرا . است« در عمل»دموکراسی بورژوایی 

استبدادی  های واژگان و اصطالحات برای دکوراسیون دولت

یک معنا اسم اصلی  دموکراسی به. شوند میکار گرفته  به

ه از آن استفاده دوران ماست و هم درو نظامِ سلطه قدرت 

حکومت عمر تا « کرهدموکراتیک خلق جمهوری »از : کنند می

کویت که اکنون چند سال  یا حتی امیرنشینِ سودان البشیر در

. شده است«  دموکراتیک»واقع  به«  پارلمان »است با ایجاد 

ها در هر  باید فراتر از بازی با واژه ،بنابراین

قِ عملیِ ساختارهای موردِ خاص به تحق

نیز با تنشی  ایران در مورد .سیاسی بپردازیم

رو هستیم که  روبهقانون اساسی  در بطنِ

ن نهایتاً با واژگانی همچوتوان  نمی

فقط  نه. ل زدبر آن پُ« ساالری مردم»

تر از آن  ها انتخابات بلکه مهم اری دهبرگز

پیامدها و روندهای سیاسیِ برخاسته از 

ی واقعیتِ عملیِ  ها برسازنده شماری از آن

. دموکراسیِ بورژوایی در ایران است

در  « مردمی» ای  سویهوجود شک  بی

ی  بعد از انقالب، وجه ممیزه ایرانِسیاست 

ای  زدوده از جوامع سیاست ی ما جامعه

عنوان مکانیسم  است که در آن مردم انتظار دارند دولت به

شان ادامه  ندگیها هم به ز مدیریتی خوب عمل کند و آن

هنوز حضور دارد و پیامدهای سیاسی  75انفجار سیاسی . دهند

  .آن مشهود است

ست  معیاری یابی به نقدِ گفتار اعتدال، مستلزمِ دستبنابراین،  

ی  مثابه به تحوالتِ بعد از انقالب را دهد کلِ که به ما اجازه می

دان های وفادار ب گیری سوژه و شکلسیاسی  رخدادبروزِ یک 

اگر از بحثِ  .های گوناگون یادآوری آن، قرائت کنیم و شکل

- لی انقالب، یعنی جریانِ بورژواییمربوط به دو جریان اص

بندیِ این دو، نزاع  دستی، چگونگیِ مفصل هیمدنی و جریان تُ

، ٥٦حوش سال  و ها در جریانِ بازسازیِ دولت تا حول میان آن

داومِ رخداد انقالب در ماند ت نظر کنیم، آنچه باقی می صرف

سو  بخشیِ کلی از یک اییقالبِ انرژیِ سیاسیِ مردمی و ره

شدنِ  نِ این انرژی در فرآیندِ هژمونیکشد صادرهاست؛ و م

یک جریان اجتماعیِ خاص است که 

سازی  همه چیز را تابع فرآیند دولت

بعد ما با تنشی  جا به از این. کند می

راث ضمنی میانِ مردم و دولت برسر می

خصلت سیاسی  .رو هستیم انقالب روبه

ی وقایع و  واقع مردمیِ همه و به

های تاریخ پس از پایان جنگ  شکاف

اشان با این تنش است؛  در گروِ رابطه

ی انرژی  یعنی در گروِ احیای دوباره

سیاسی انقالب در فضایی بیرون از 

پس از  وقایع رگا .هژمونیِ دولت

آخرین نامه را در حکمِ  پذیرشِ قطع

ای بدانیم که مبتنی بر  های دنباله حلقه

ی حوادثِ پس  دستی و بورژوایی بود، همه های تهی سویه نزاع

ی دوم  از آن از پیامدهای سیاسی بازسازی اقتصادی تا واقعه

گرفته تا فروپاشیِ ( و غیره 58و پیامدهای آن در )خرداد 

 راستی و سر کارآمدنِ پوپولیسمِ دست)درونیِ اصالحات 

با این تنش  طریقی خاص ، هر یک به88تا وقایع (  نژاد احمدی

توان و باید با همین  ها را می هر کدام از آن .اند مرتبط بوده

صورتی  ی انرژی سیاسیِ مردم به کردنِ دوباره معیار، یعنی زنده

مدت،  مدت و میان در کوتاه

تگیِ اقتصادی و باتوجه به آشف

«  روی میانه »اجتماعیِ موجود، 

ای توخالی و  قدر واژه همان

ست که تندروی یا هر  تبلیغاتی

«  سازی در ژنو تاریخ». چیز دیگر

ترین و احتماالً یگانه  مهم

دستاورد گفتار اعتدال در 

که  مدت خواهد بود، چنان میان

جمهور آن را  خود رئیس

نِ ی پایا عنوان غایت و نقطه به

 تعریف کرد«  ی سیاسی حماسه »
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معطوف به  و بیرون از فضای سیاست دولتیِ)مستقل 

حتی ه بر این معیار برای مثال با تکی .سنجید( آمریکاستیزی

نژاد نیز قرائتی سیاسی ارائه  آمدن احمدی کار توان از روی می

جاییِ باندها در فرآیند انباشت و غارت  ورای جابه ،کرد

نژاد  زیرا تردیدی نیست که گفتار پوپولیستی احمدی .سرمایه

تی امپریالیسهای ضد ی مردم را به دولت و ژست انرژی بالقوه

طلبانِ  هدر داد، کاری که اصالح آن را بهگره زد و بخشی از 

دولتی طرفدار خاتمی با واژگان و سیاقی 

زدن سیاستِ مردمی  دیگر و برمبنایِ گره

همین  به. در باال انجام دادند« زدن چانه»به 

توان در مورد هر کدام از  ترتیب می

تحوالت و برخوردهای سیاسی این دوره 

نفی ای متشکل از نقاط مثبت و م کارنامه

ولی نباید به این کارنامه . فراهم آورد

شکلی تجربی نگریست، بلکه باید  به

هویتِ ، عقب براساس تحلیلی روبه

از این  .ها نسبت داد ساختاری بدان

و  29و انتخابات « اعتدال»دیدگاه گفتار 

حتی . راحتی قابل سنجش است ، به«تدبیر و امید»دولت 

« م خرداد منهای سیاستدو »هواداران اعتدال نیز آن را یک 

باتوجه به حوادث چهار سال پیش تردیدی . اند معرفی کرده

انرژی سیاسی مردم را فقط در راستای نیست که گفتار اعتدال، 

بیدار  ،یعنی دولت« ساختار وضعیت»زدن مجدد آن به  گره

مبنای این حرکت اساساً ترس و سرگشتگی بود نه  .ساخت

ای را  ی سیاسی ز بخشی از سرمایه، و در عمل نی«تدبیر و امید»

در  .هدر داد قبلی ایجاد شده بود به ی حادِ که در مرحله

مدت، باتوجه به آشفتگیِ اقتصادی و  مدت و میان کوتاه

ای توخالی و  قدر واژه همان«  روی میانه »، اجتماعیِ موجود

«  سازی در ژنو تاریخ» .ست که تندروی یا هر چیز دیگر تبلیغاتی

مدت  ن و احتماالً یگانه دستاورد گفتار اعتدال در میانتری مهم

عنوان غایت و  جمهور آن را به که خود رئیس چنان ،خواهد بود

ی از دیدگاه حت .تعریف کرد«  ی سیاسی حماسه » ی پایانِ نقطه

توان با رجوع به آمار  کارشناسانه نیز میداریِ  مدیریتی و کشور

مذاکره و قراردادی ع نو هیچ دریافت که و ارقامِ موجود

تواند در مسائل اصلی و ساختاری  نمی

نظیر نرخ تورم و بیکاری، تغییری حتی 

عالوه، اگر  به. نسبتاً محسوس ایجاد کند

ی گذشته و  بر اساسِ تاریخ دو دهه

، بر این 75الذکر بر سر میراث  ستیزِ فوق

نکته تأکید نهیم که از همان ابتدا، یعنی 

بعد،  فارت بهی تسخیر س از واقعه

ی انرژیِ  شدنِ دوباره جلوگیری از زنده

سیاسیِ مردم اساساً در گروِ 

سوی خارج و  کردنِ آن به کانالیزه

دست در تقابل  ساختنِ یک کلیتِ یک

بوده است، روشن است که ( ریکاغالباً آم)با دشمنِ بیرونی 

کردِ ایدئولوژیک گفتارِ اعتدال کامالً با این ساختار، یعنی عمل

اثر بودنِ  باتوجه به بی .زدن مردم به دولت، منطبق است ا گرهب

های  مشکالت و زخمای  ریشهلحاظ رفعِ  مذاکره با آمریکا به

زدایی با  تنش، (مدت حتی در میان)اقتصادی و اجتماعی 

«  استکبارستیزِ»های  ی مقابلِ ژست لحاظ سیاسی نقطه به«  بیرون »

 ... نیست و«  مهرورزی »دولت 

 

عملکردِ ایدئولوژیک گفتارِ 

اعتدال کامالً با این ساختار، یعنی 

زدن مردم به دولت، منطبق  با گره

اثر بودنِ  باتوجه به بی. است

لحاظ رفعِ  مذاکره با آمریکا به

های  الت و زخمای مشک ریشه

زدایی  ، تنشاقتصادی و اجتماعی

ی  سیاسی نقطهلحاظ  به«  بیرون »با 

«  استکبارستیزِ»های  مقابلِ ژست

 نیست«  مهرورزی »دولت 
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توان تکلیفِ  ولی آیا واقعاً با این معیار می: یازدهم تز

ر تحوالت این دوره را و اعتدال و سایاصالحات 

آیا براساس این تحلیل شما، نقش اقتصاد و ساخت؟  روشن

 شود؟ تحلیل طبقاتی نادیده گرفته نمی

 

حقیقیِ این مسأله، یعنی فصلِ  و حل: مراد فرهادپور

ست  یاست با اقتصاد، کاریبندی و پیوند س چگونگیِ مفصل

اقع درو. بس فراتر از آنچه در یک مصاحبه بتوان انجام داد

شوروی جماهیر سوسیالیستیِ اتحاد امروزه، باتوجه به فروپاشیِ 

حاکم « کمونیستیِ »هارِ  داری ی سرمایه شرق و سلطه و بلوک

لشویسم ی سیاسی موسوم به بُ بر چین، باید اذعان داشت تجربه

پایان رسیده است و پیوند حادِ  لنینیسم به -مسیا مارکسی

گرایی  گرا و اراده دترمینیسمِ عینیای که لنین میان  دیالکتیکی

سسته است و پیامدهای گرا برقرار کرده بود ازهم گ ذهنی

های کارگری  حزب و دولت برای جنبش کردنِ هولناکِ یکی

جا  ولی تا آن .کسی پوشیده نیست بخشِ جهان بر هیچ و رهایی

گوییِ عملی و نظری به بحران مارکسیسم مدنظر  که پاسخ

 .ها و تجارب سازمانی است ترین نکته تکثرِ نظریه باشد، مهم

در تفاسیر مختلفِ رانسیر و )غلبه بر شکافِ میان سیاست ناب 

داری پسین و گذر  و بحرانِ فراگیر سرمایه...( بدیو و الکالئو و 

های  و هارت و بازمانده بر اساس آرای نگری)به کمونیسم 

ست که ظاهراً به خالقیتِ تئوریکی  امری( مارکسیم کالسیک

شکلی  در سطحِ مارکس نیاز دارد و به اعتقاد من اگر به

گرایانه و فراتر از تعلقاتِ فلسفی بدان بنگریم احتماالً فقط  واقع

تواند  بخش در آینده می خودِ تاریخ و تحولِ مبارزات رهایی

جا که به مورد ایران مربوط  تا آن اما .پاسخ دهدبدین مسأله 

ام در همان اول انقالب با  ی شخصی شود براساس تجربه می

ترین شکل تحلیل طبقاتی در  رفتهپیش .دوگانگی مواجه شدم

نوشتند و  می کاوش ی  نشریهن جمعی بود که در آ ازآن زمان، 

 حتی قبل از پیروزی انقالب جنبشِ مذهبی را با رجوع به

دستان شهری تحلیل  ی سرمایه و تهی مفاهیمِ انباشت اولیه

ا و ج کنون بعد از بیش از سه دهه اینای که ا کردند، نظریه می

صورت ناقص و بدونِ ذکر  نامِ پوپولیسم و غیره به جا تحت آن

طور خالصه، براساس  به .شود اش مطرح می ی تاریخی سابقه

پس از انقالب،  سیاسیِ جوهر تاریخیِ تحوالته، این نظری

توانست باشد مگر بازسازیِ دولت بورژوایی در  چیزی نمی

تر از هر  اگرچه این نظریه بهتر و دقیق. اش های گوناگون شکل

داد اما  گفتاری بخش وسیعی از واقعیت را توضیح می

های دیدگاه  های واقعیت محدودیت دربرخورد با برخی سویه

موضوع  .ساخت از سیاست آشکار می را اش مارکسیستی

همین  است و به «گذشته»ماتریالیسم تاریخی در مقامِ علم همان 

های مارکسیستی نیز همچون جغد مینروا پس از  دلیل تحلیل

ولی محدودیتِ این نظریه ازقضا . یابند تمام شدنِ واقعه معنا می

شود که ما با تفکر و کنش سیاسی در پیوند با  وقتی آشکار می

انباشت اولیه »ی  اگر نظریه .در پیوند باشیمای نامعلوم  آینده

را مبنای تفکر سیاسی  را جدی بگیریم و آن«  سرمایه در ایران

ی منطقی این دید قاعدتاً نفی انقالب و  گاه نتیجه قرار دهیم، آن

تر در فُرماسیون ی بروز آشفتگی بیش مثابه ف آن بهتوصی

ی  ترجمه .دبو گرد نیروها و روابط مبادله می اجتماعی و عقب

واقع چیزی نیست جز تکرارِ  سیاسی این دیدگاه به زبان ساده به

 ،ی توطئه گرفتن از نظریه که فقط با اندکی فاصله حرفِ کسانی

مورد احساسات  غلیان بی »و «  بدشانسی »انقالب را نوعی 

دانستند که صرفاً مدرنیزاسیون از باالی شاه را  می«  مردمی

های  را دقیقاً براساس خواست قدرت«  کشور ما»مختل ساخته و 
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ی جنوبی غرب  شدن و یا تبدیل شدن به کره بزرگ از صنعتی

در انقالب،  نفسِ مشارکت مدافعان این نظریه .دارد آسیا بازمی

که بدان آگاه نبودند، مبینِ سیاست در  خود مبینِ تناقضی بود

 توان آن را صرفاً فروکاست به ای مستقل که نمی مقامِ عرصه

بنابراین، با تکیه بر درکی از  .بازنماییِ واقعیتی بیرون از سیاست

توان این  رود می مِ کالسیک فراتر میسسیاست که از مارکسی

واقع این توانایی را  به 75حکمِ را طرح کرد که انقالب سال 

داشت که فرآیند ادغام ایران در بازارِ 

جهانی سرمایه را متوقف، یا دگرگون 

 .کم در آن وقفه اندازد سازد، یا دست

گاه فعلیت  ولی این تواناییِ بالقوه هیچ

شده که  نیافت و انرژیِ سیاسیِ آزاد

ی توانست روابط اجتماعی جدید می

های گوناگون و  شکل به خلق کند،

 یمسیر دیگربه  عمدتاً از طریق جنگ

ی  ی اول انقالب و در متنِ پروژه ولی اگر درهمان دهه .رفت

هنوز باتوجه به توازن  ،ی استبدادی شیوه بهبازسازی دولت 

داری  ی اقتصاد و شکل رابطه با سرمایه المللی، مسأله قوای بین

اما از پایان جنگ و حذف جهانی پاسخی قطعی نیافته بود، 

گرایی  ی دولت، راست های سازنده ی جناح آلترناتیوِ چپ، همه

عنای م درواقع تمایز راست و چپ به. اقتصادی را برگزیدند

 .معناست اش، برای ایران پس از جنگ بی رایج

 

ی اقتصاد  معنایی صرفاً به عرصه آیا این بی: تز یازدهم

گی و های فرهن رسد در عرصه نظر می شود؟ زیرا به محدود می

واجد گانگی چپ و راست اجتماعی و حتی سیاسی این دو

 .ای از واقعیت بوده است سویه

ها  ی این حوزه و راست همهتقسیم به چپ : فرهادپورمراد 

 های کالسیک گیرد، با این فرق که در دموکراسی را دربر می

های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تا حد زیادی  بندی تقسیم

های گوناگونِ تحولِ دولت  در ایران، دوره ولی. اند برهم منطبق

های طنزآمیز منجر  این انطباق را برهم زده و گهگاه به موقعیت

«  سازندگی »لحاظ اقتصادی از آغاز دولت  ولی به .شده است

استثنا از لحاظ اقتصادی   ها بدون ی دولت تا به امروز همه

توان گفت  میاند و حتی  گرا بوده راست

ی نئولیبرالیِ بانک جهانی را دقیقاً اجرا  نسخه

هایی که  در این زمینه ازقضا دولت .اند کرده

و «  محوری عدالت»در حرف و تبلیغات از 

مراتب بیش از  اند به زده دم«  استکبارستیزی »

های نئولیبرالیِ  اصالحات سیاست  دولت

سازی، آزادسازی، وارداتِ  خصوصی

ی  دادن به سرمایه بال و ی سنگین، و پر رویه بی

ها  ی ترکیبِ این سیاست نتیجه .اند مالی و بانکی  را دنبال کرده

درصدی و  ٢٦ی ایران تورمِ رانت -ی دولتی افتاده با ساختارِ عقب

 .درصد بوده است 7رکود اقتصادی و رشد منفی 

بنابراین اگر به سوال نخست بازگردیم، باتوجه به نقش دولت 

ترین کارفرما، خود تاریخ مسأله را  رقیب درمقامِ بزرگترین و بی

برای ما حل کرده است و دیگر الزم نیست نگران ناخوانایی 

 . باشیم داری ا مبارزه علیه سرمایهمبارزه برای دموکراسی ب

 

گوییم دموکراسی بورژوایی با تأکید بر  وقتی می :تز یازدهم

 دموکراسی غیربورژوایی چیست؟ پس ، «بورژوایی»صفت 

 

«  سازندگی »از آغاز دولت 

ها  ی دولت تا به امروز همه

استثنا از لحاظ  بدون 

اند  گرا بوده اقتصادی راست

توان گفت  و حتی می

ی نئولیبرالیِ بانک  نسخه

 اند جهانی را دقیقاً اجرا کرده
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و  «بورژوایی»شک میان دو مفهومِ  بی :فرهادپورمراد 

، هرچند از قضا این تمایزی پُرمعنا وجود دارد «بورژوازی»

های کالسیک ما غالباً نادیده گرفته  چپ تمایز در گفتار

 توان نشان داد که با تکیه به تحلیلی مارکسیستی می .شود می

شدنِ روابط اقتصادی  و انتزاعی کاالییی  گسترشِ مبادله

های  بسیاری فرآیند دموکراسی بلکه فقط ی اصلی نه زمینه

متکی بر انتزاع، ازجمله تفکر فلسفی 

سترشِ ی میان گ رابطه .بوده است

ی کاالیی و اقتصاد  تجارت، مبادله

گیریِ ساختارِ سیاسیِ  پولی با شکل

دموکراتیک و در کنارش گسترشِ 

ای مثل فلسفه، علم  گفتارهای انتزاعی

 یو حتی تئاتر، در یونان باستان امر

های تاریخیِ  مثال .بدیهی است

با تکیه بر  .دیگری نیز وجود دارد

ریالیسمِ ها و از دیدگاه مات همین مثال

توان و باید جهش  ست که می تاریخی

پای بعد سوی مدرنیته در ارو بزرگ به

نسانس را تبیین کرد، و نشان داد از ر

فرآیندِ تاریخی متوقف نگشت بلکه  چرا در این مورد

نسانسِ ایتالیایی آغاز گشته بود نهایتاً با انقالب که با ر جریانی

ولی  .بازگشت ساخت ای نو و بی صنعتی جهان را وارد مرحله

ی  توان رابطه دهد نمی همین تحلیل تاریخی نیز نشان می

 داری و دموکراسی ین اقتصاد سرمایهای ب معلولیِ ساده و علت

گریی و ظهور  ی میان گسترش سودا در فاصله .برقرار کرد

و  ١2تا انقالب قرن صنعتی قرن  ١7ها در قرن  شهر - دولت

با تاریخی بس پیچیده  زهای لیبرال امرو سپس دموکراسی

ای سیاسی چون انقالب کبیر  برای مثال، پدیده. رویم روبه

دموکراتیک و ایجادِ یک نظامِ  سیاستِ انداختنِ راه در به فرانسه

 .حکومتیِ مبتنی بر دموکراسیِ بورژوایی نقشی اساسی داشت

اما این انقالب خود حاصلِ مبارزات سیاسیِ اقشار و طبقات 

ها محسوب  که بورژوازی نوپا فقط یکی از آنگوناگونی بود 

توان نشان داد که گسترشِ واقعیِ  میترتیب،  همین به .شد می

دموکراسی، مثالً گسترشِ حق رأی و 

شدنِ آن، مستقیماً محصول  همگانی

در همراهی با جنبشِ  )پیکارِ کارگران 

بوده (  های مدنی زنان و سایر جنبش

شن با هم ازقضا در تقابل رو آناست، 

های حاکمی که  بورژوازی و دولت

خواهانِ ه، روشنی برای گسترشِ سرمای به

محدود کردنِ حقِ رأی به افراد دارای 

ی آنچه امروزه  همه .اند مالکیت بوده

عنوان دستاوردهای دموکراسی مدرن  به

شوند، از آزادی عقیده گرفته تا  تبلیغ می

ی اجتماعی و  ساعت کار روزانه و بیمه 8

واقع  همگی بهدهی،  ی سازمانآزاد

کوشیدند این  میاند که  های رادیکالی دستاوردهای جنبش

درونیِ مدرنیته را هرچه بیشتر بسط دهند و به  دیالکتیکِ

ی حاکم  فقط دائماً با خودِ بورژوازی و طبقه سبب، نه همین

ی  شدند بلکه در بسیاری موارد از مرزهای جامعه درگیر می

تر به ما  ی تاریخی نزدیک در دوره .رفتند ر میبورژوایی نیز فرات

برخالفِ تبلیغات دروغینی که نقشِ توان گفت که  نیز می

، کنند رنگ می کسانی چون مالکوم ایکس را پنهان یا کم

جنبش حقوق مدنیِ آمریکا نیز پیشرفت و پیروزی خود را 

بورژوایی  انتقاد از دموکراسیِ

شدنِ  ی خواستِ اجتماعی برپایه

شدنِ اقتصاد  تولید یا دموکراتیک

کامالً در راستایِ همان پیشرفتِ 

ست که دموکراسی و کل  تاریخی

توان یکی از  تمدنِ آتنی را می

پس  .ترین نقاط آن دانست درخشان

معلوم نیست دفاع از 

سازی و آزادسازی و  خصوصی

بطی به ها عمالً چه ر حذفِ یارانه

ای  ی تاریخیِ پیچیده آن پدیده

 شود دارد که دموکراسی نامیده می
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های رادیکال و  ها و سازمان مدیونِ مبارزاتِ گروه

 .گراست چپ

راین، روشن است که انتقاد از دموکراسیِ بورژوایی بناب

شدنِ تولید یا همان  ی خواستِ اجتماعی برپایه

کامالً در راستایِ همان پیشرفتِ  شدنِ اقتصاد دموکراتیک

توان یکی  راسی و کل تمدنِ آتنی را میکدموست که  تاریخی

ترتیب، حمایتِ  همین به .ترین نقاط آن دانست از درخشان

و عملی از دموکراسیِ بورژوایی نیز مستلزمِ حضور انتقادی 

پس . ها و گسترش کنش و تفکرِ سیاسی نزد آنان است توده

سازی و آزادسازی و حذفِ  معلوم نیست دفاع از خصوصی

ای دارد  ی تاریخیِ پیچیده ها عمالً چه ربطی به آن پدیده یارانه

     .شود که دموکراسی نامیده می

 

گران، چه در طیف راست و چه  از تحلیلبسیاری : تز یازدهم

برای طلبان حکومتی،  چپ، چه لیبرال و چه اصالح

گذاشتن روی  های نظری خود مثل دست بندی انتخاب صورت

سیاسی تاحدی به  -یک کنش اجتماعی ی مثابه انتخابات به

مفاهیمی . شوند، اما از زاویه دیگری تحلیل شما نزدیک می

در « سازی ملت-دولت»و « دموکراسی بورژوایی»همچون 

عنوان مثال، برخی  به. خورد ها نیز به چشم می تحلیل آن

طلبان، بر یک دوگانگی تأکید  ویژه اصالح گران، به تحلیل

قرار « کل و جزء»توان آن را ذیل دوگانگی  کنند که می می

نسبت به مدرنیزاسیون و  را ها شرایط تاریخی خاص ما آن. داد

جا  در اینکه  کنند می ای فرموله گونه به داری پیشرفته سرمایه

عنوان موتور حرکت  به« طبقه متوسط»همواره باید روی 

طبقه »کید بر حتی برای تأ. ی جامعه دست بگذاریمتاریخ

هایی از تاریخ  کلی تاریخ مثال ی هعنوان یگانه سوژ به« متوسط

این طبقه ساخته  ی واسطه آورند که چگونه مدرنیته به غرب می

 .شد

کردنِ  سان، در تقابل با توصیفِ شما و عمالً با یکی و بدین

رسند که در ایران  به این نتیجه می« بورژوایی»و « بورژوازی»

تواند دموکراسی ایجاد کند، و البته  وسط میی مت نیز فقط طبقه

ی متوسط نیز با  در این تحلیل سراپا انتزاعی و غیرتاریخی، طبقه

های نئولیبرالیِ  ای از سیاست مجموعه داری و نهایتاً با سرمایه

خوارانند،  مدافع منافع قشری خاص، که در ایران همان رانت

ولی در گام بعدی وقتی از دیدگاهی تاریخی و  .شود یکی می

تر  پیچیده ناچار با واقعیتی بسی م و بهنگری قضیه می نضمامی بها

شویم، محدودیت این  رو می از چند فرمول اقتصادی روبه

های  جاست که لیبرال این. شود دگاه انتزاعی و کلی برمال میدی

پرند و از شرایط خاص و  سوی مقابل می وطنی با یک جهش به

ها و  گویند؛ و در برابر تحلیل ایران سخن می«  استثنایی »

شان اشاره کردید، بازهم  برخی های تاریخی که شما به مثال

ت را ندیده ی کارگر، و اصوالً سیاس نقش مردم و طبقه

عنوان شرط الزم و کافی  گیرند و بازهم بر اقتصاد آزاد به می

نظر شما در باب این دوگانگی  .کنند دموکراسی تأکید می

 چیست؟

  

طبقه »نام  ساختن از چیز عجیبی به کلیت: فرهادپورمراد 

جا با دموکراسی بورژوایی گره خورده  که در همه« متوسط

در . های دیگری در کار بودنداشتباه است، خیلی جاها نیرو

صوری  بردن دموکراسیِ مواردی حتی طبقه متوسط در از بین

نظر من، باید  به .نقش کامالً ارتجاعی ایفا کرده، همچون شیلی
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دیالکتیک  نوعی «گرایی خاص»و « گرایی کلی»بین دو جنبه 

ها  ها و تجربه ترین نظریه برقرار کرد تا اجازه دهد از پیشرفته

با سوءاستفاده از ژارگون هگلی که  عوض این کنیم، به استفاده

مکتب »راندن از  ل یک تاریخ سیاسی خودساخته و سخنو جع

در یک های سراپا ایدئالیستی از مشروطه  ی تحلیل و ارائه« تبریز

یت خاص تاریخ خطی قرار بگیریم که بناست ما را از وضع

 خودمان به وضعیت عام جهانِ

ضعیتی که نه دموکراتیک برساند؛ و

معنای  دموکراتیک است و نه به

 . گرا حقیقی جهانشمول و کلی

شک  بیدموکراسی بورژوایی 

برابری صوری افراد در ست بر  مبتنی

اگر بخواهم به یک . برابر قانون

نمونه در وضعیت خودمان اشاره 

توان با نگاهی به  سادگی می کنم، به

. قانون اساسی نقض آن را نشان داد

معنای  به ،مذهب رسمی صرف ذکر

پس . زیرپاگذاشتن این اصل است

جا دموکراسی  این»که  گفتن این

ترین اصل آن نقض  نیست چون مهم

اتفاقاً در . کنم ولی من چنین کاری را نمی. دشوار نیست« شده

بودگی شرایط را در تحلیل  خاصجاست که پیچیدگی و  این

ل نیست، تحقق یک فرموکنم، چون قضیه برای من  می وارد

حتی تحقق یک مدل حکومتی نیست، بلکه دموکراسی با 

های  و خواستهسیاسی مردمی ای از مبارزاتِ  طیفِ پیچیده

، لحاظ سیاسی به. خورده است گرهاجتماعی و اقتصادی 

صداها ــ  بی گفتنِ حق، سخن بدونِ افرادِ دموکراسی یعنی حقِ

 دولت، از دیداز سوی کسانی که  کردنِ ی حکومتیعنی ادعا

از این . کردن ندارند ی برای حکومتهیچ صالحیت و حق

ی واساز»بلکه با « ها صالحیت حکومت بی»نه با  منظر،

 در مبارزه برای دموکراسی، .مواجهیم« صالحیت حکومت

حکومت . شود بین مردم و حکومت همواره شکافی ایجاد می

شود حد خود را بشناسد و در برابر ادعای  مجبور می

حصر و  و قدرتِ بی «گیخدابود»

این از نظر . ن پیدا کندتعیّ ،خود نامعیّنِ

در مورد  .من سیاست واقعی است

های  خاصی نظیر ایران نیز باید، جنبش

 ی سیاسی را با تأکید بر وضعیت پیچیده

تاریخی، و با توجه به فرآیند 

 .گیری دولت استبدادی فهمید شکل

به میان بودگی  که خاصجاست  این

شدن به  فقط از دل نوعی وصل .آید می

توان به  گرایی است که می کلی

سیاست »بودگی رسید؛ یعنی  خاص

که مستقیماً به سمت  « مردمیرادیکال 

« گرا بودگی کلی تک»حقیقت کلی و 

(Universal singularity ) حرکت

 خاص، فرد از دل همین وضعیت در این زمان و مکانِ: کند می

امر کلی یا همان  .شود به یک حقیقت کلی متعهد می

ی شکافی در وضعیتِ خاص، یعنی در پیوند  مثابه دموکراسی به

شود،  مستقیم با انفجار انرژی سیاسی در این وضعیت تجربه می

شناسی  جامعه یِ مبتنی برها سازی انواع مدل و نه براساس

. جهانی و غیرهسازی و نقش بانک  های دولت توسعه، نظریه

آید  دست می تاریخی به-رآیندی سیاسیبودگی در متن ف خاص

و « گرایی کلی»باید بین دو جنبه 

دیالکتیک  نوعی« گرایی خاص»

که با  عوض این ، بهبرقرار کرد

سوءاستفاده از ژارگون هگلی و جعل 

یک تاریخ سیاسی خودساخته و 

و « مکتب تبریز»راندن از  سخن

ی سراپا ایدئالیستی ها ی تحلیل ارائه

از مشروطه در یک تاریخ خطی قرار 

بگیریم که بناست ما را از وضعیت 

خاص خودمان به وضعیت عام جهانِ 

دموکراتیک برساند؛ وضعیتی که نه 

معنای  دموکراتیک است و نه به

 گرا حقیقی جهانشمول و کلی
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چون . انقالب است ی ه آن فرآیند خود نتیجهکه فکرکردن ب

اتاق فکر سازمان باید همچون اگر انقالب را کنار بگذاریم، 

اگر »: هایی از این دست بگوییم که گزاره ،برنامه و بودجه

، 7٢و اگر محمدرضاشاه در سال  مدیران واقعاً خوبی داشتیم

و پول نفت  ، اشتباه نکرده بود8٦ژاد در دهه ن حمدیهمچون ا

 آمد و انقالب نیز رخ ورم پیش نمیترا تزریق نکرده بودند، 

و البته با تکیه بر همین منطق  .«داد نمی

طلبان  فقط سلطنت است که امروزه نه

با انکارِ طلبان نیز  بلکه برخی از اصالح

رسند  رخداد انقالب به این نتیجه می

همان وضعیت است و اگر  که وضعیت

داده است باید آن را  هم چیزی رخ

نوعی اشتباه ناشی از جنون موقتیِ مردم 

با این دید، نه جایی برای  .دانست

ماند و نه برای  سیاست باقی می

تحلیل  وکراسی یا حتیدم

در « بودگی خاص»بودگی آن؛  خاص

 گرایی است ود خط اتصال ما با کلیخ که، ن تجربه سیاسیمت

یعنی با کلِ دستاوردهای مبارزاتیِ مردمان و پتانسیلِ انقالب  ــ

حضور حقیقتِ کلی در وضعیتِ خاص ما همان  .جهانی

رغم موانع قضایی و  انرژی واقعی مردم، به ست که  جایی

با تکیه . دهد جا خودی نشان می جا و آن این کننده منعنهادهای 

ه گاه به زنیم ک بر همین انرژی از نوعی سیاست حرف می

که انتخابات  است دقیقاً بر همین اساس .خابات وصل استانت

اش از امر کلیِ سیاست، و تضعیف، خنثی  دلیل جدایی را به 29

  .کنیم محکوم می ،و مصادره کردنِ انرژی سیاسی

سیِ بورژوایی و درنتیجه به رفتن از دموکراجا به فراتر البته تا آن

دو قطب تنشِ بین  شود، ط میداری مربو رفتن از سرمایهفراتر

ی  لحاظ نظری و چه در عرصه ، چه بهگرایی خاص / گرایی کلی

هنوز هم است؛ باقی مانده همچنان الینحل  پیکار عملی

بدل « کل»که بتواند به است جامعه از « جزئی»یافتن ی ما  مسأله

 .ایجاد پیوند بین انواع مبارزات جزئیعبارت دیگر،  به شود یا

توان مبارزات  ه میمثالً چگون

ترین  با پیشرفتهرا نشینان کنیا  زاغه

اروپا بر سر  ی مبارزات در اتحادیه

، مرتبط مرزی مفهوم دموکراسی بین

ها به چاه توالت برای قضاء  ؛ آنساخت

س مشخص نیست پ. حاجت نیاز دارند

گرایی که هنوز هم  آن نوع کلی

بنامیم چگونه کمونیسم را  توانیم آن می

  .این قبیل مبارزات وصل شودباید به 

 

های  لحاظ صورت مبارزه حتی در زاغه البته به: تز یازدهم

ها نیز مجبورند برای  گرایی وجود دارد، چون آن کنیا هم کلی

 . های اولیه خود دست به سازماندهی بزنند کسب خواسته

 

گرایی حفظ  کلی ی به نظر من باید سویه: مراد فرهادپور

های سازمان ملل  رسیم به برنامه رت میصو ایندرغیر . شود

 . دنشو نمیهم برای رفع فقر که هرگز محقق 

 

حضور حقیقتِ کلی در وضعیتِ 

ست که انرژی   خاص ما همان جایی

رغم موانع قضایی و  ی مردم، بهواقع

جا  جا و آن کننده این نهادهای منع

بر همین . دهد خودی نشان می

را  ٢٩که انتخابات  است اساس

اش از امر کلیِ  دلیل جدایی به

سیاست، و تضعیف، خنثی و 

کردنِ انرژی سیاسی،  مصادره

 .کنیم محکوم می
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ه همان بحث اولیه، یعنی بگذارید بخب، : تز یازدهم

ب، قضیه این است که در تحلیل غال. اخیر برگردیم انتخابات

شود، حتی  مساوی با کل جامعه گرفته میهژمونی طبقه متوسط 

آیا انتخابات اخیر نشان . طیف چپ در میان بخشی از منتقدان

یم؟ چون در ا هگذر کرد« دولت -جامعه»نداد ما از تضاد خام 

بری از تنش  یکدستِ عنوان یک کلِ تحلیل مذکور، جامعه به

شود، انگار هیچ  در تقابل با دولت در نظر گرفته می و شکاف،

دو وجود ندارد و دولت  پیوندی بین این

در . یی داردنسبت به جامعه حالت استعال

متوسط  ی طبقهگراییِ کاذب،  این نوع کل

عنوان نیروی محرک جامعه محسوب  به

متوسط  ی قهطب گویی خواستتو شد، می

های  ها و تخاصم کل خواسته بازنماییِ

رو که در این  از آن خصوصاً. جامعه است

 75تحلیل، حکومت برآمده از انقالب 

دستان  سوار بر دوش مستضعفان و تهی

ی بوده و ایدئولوژی آنان را بازنمایی شهر

در این نوع تحلیل، پس . است کرده می

، « صدایان بی» و  « مردم» مصداق 

سرکوب  ناخواه، طبقه متوسط است که حتی با خواه

از  حتی اگر دولت ،نتیجهدر. است ایدئولوژیک نیز مواجه شده

ی ستان شهرد صرفاً با تهی ن بیاید، خود بیرو حالت استعالییِ

قضا، از. و در میان آنان پایگاه اجتماعی دارد است پیونددر 

 این تقابل، ی نمایندهامنیتی،  -اجتماعی-دلیل شرایط سیاسی به

طلبان بودند  همواره اصالح ،«دولت و جامعه»یعنی همان تضاد 

بخش کمک  رد سیاست رهاییبهای دیگری که به پیش و گروه

طلبان  سبت به اصالحبودن خود را ن ای اند حاشیه کرده می

معنای  توان گفت ایدئولوژی غالب به ی میحت. پذیرفتند می

که  عبارت بوده از این( آگاهی کاذب)مارکسی  کالسیکِ

توان گفت بعد  آیا می. همگی در یک جبهه سیاسی قرار دارند

بیرون « دولت -جامعه»از انتخابات اخیر، ما از تقابل خام 

 عنوان دو مفهومِ بهدیگر قابل را ایم و باید طرفین این ت آمده

؟ یعنی مفهوم جامعه را درون مجزا از یکدیگر قرائت نکنیم

اگر یا . دولت قرار دهیم و مفهوم دولت را درون جامعه

، از دوران سازندگی بگوییم تر ملموس

نژاد ما  ویژه در دوره احمدی و بهبه بعد 

جدیدی  ی گیری طبقه شاهد شکل

ر، همچون ای که دیگ بودیم؛ طبقه

دولت ، با ٥٦ ی متوسط در دهه ی طبقه

دل  قضا، ازازکند،  احساس بیگانگی نمی

حاکمیت بیرون آمده، و دارای منافع 

. سیاسی با دولت است -مشترک طبقاتی

منظر، پس از انتخابات شکافی   از این

های  درون جامعه افتاد و آنتاگونیسم

آیا . جا کرد هرا جابهمیشگی و مستقر 

برای آنتاگونیسمی که اکنون  توان می

های اقتصادی  فته، ریشهشکل سیاسی به درون جامعه انتقال یا به

سوال دیگری که در امتداد همین بحث حال یافت؟  و اجتماعی

را کنار بگذاریم، اکنون « دولت -جامعه»اگر تقابل خام : است

 ؟ ندصدایان واقعی در جامعه ما کیست مصداق بی

 

عطف »صورت   این شکاف را باید بهاصالً: مراد فرهادپور

گاه چنین تقابل  به گذشته انتقال داد و گفت، هیچ« بماسبق

باید برخورد رازآمیز با چیزی 

را دور  ی متوسط نام طبقه به

ریخت، برخوردی که گاه در 

داند  ای ننگ خود می دوره

بوی  و اش رنگ جنبش اعتراضی

ی متوسط داشته باشد و  طبقه

تواند  معتقد است این طبقه نمی

بخش باشد، و گاه در  رهایی

ی متوسط  ای دیگر، طبقه دوره

را یگانه موتور محرک 

 داند دموکراسی و پیشرفت می
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باید این نوع برخورد رازآمیز با . است خامی وجود نداشته

برخوردی که گاه دور ریخت، متوسط را  ی نام طبقه چیزی به

بوی  و اش رنگ داند جنبش اعتراضی ای ننگ خود می در دوره

تواند  سط داشته باشد و معتقد است این طبقه نمیمتو ی طبقه

متوسط را  ی ای دیگر، طبقه بخش باشد، و گاه در دوره رهایی

ای  طبقه. داند یگانه موتور محرک دموکراسی و پیشرفت می

که اشاره کردید،  که معلوم نیست چه هست، چون اتفاقاً چنان

در همین فاصله ممکن است ترکیب 

ی آن، رابطه متوسط، قشربند ی طبقه

آن با دولت، منافع عینی و 

دگرگون  ،ایدئولوژیک آن و غیره

توان  همین نکته را می. شده باشد

 در. درباره سایر اقشار و طبقات گفت

این نیز های قبلی  درگیری ی همه مورد

در . دهد مینها جواب  سازی یکدست

دانشجویان،  گاهی ی این موارد همه

های  وهگاهی کارگران، گاه زنان و گر

البته . اند دیگر درگیر مبارزه بوده

مدرنیسم  خواهم جانب پست نمی

دست باال را  های هویتی فرهنگی را بگیرم که در آن سیاست

بخش  نتولوژیک رهاییصورت اُ ای به هیچ گروه و طبقه. دارند

 ی و مجموعه دگیر که در آن قرار می نیست، بلکه جایگاهی

دهد دعوی به کلیت  ازه میاج ها و طبقات گروهروابط، به 

کنند؛ نه نوعی جوهر و جایگاه اقتصادی در روابط تولیدی، 

میان ( diffrential)بلکه جایگاه یک طبقه در روابط افتراقی 

. آورد امکان دعوی کلیت را فراهم می ،نیروهای مختلف

 ر یک از مبارزات سیاسی، چهترتیب، باید نشان داد در ه بدین

؛ اند چه نقشی ایفا کردهاند و  شرکت داشته یهای نیروها و گروه

شکل  متوسط به ی های طبقه ها، بعضی از الیه رههدر برخی بُ

طلبی و ناسیونالیسم، نقش  ایدئولوژیک، در قالب سلطنت

دیگر همین قضیه را در مورد طبقات . اند گرا بازی کرده واپس

های  شکلدرگیر بعضاً بینیم که  های قومی می اقلیتو برخی 

 قضاوتِ بایدنتیجه، در. اند حادی از سیاست هویتی شده

اند و  ها و طبقاتی درگیر بوده تری کرد که چه گروه جزئی

شان مثبت بوده یا منفی تا  درگیری

های  گویی از این کلیبتوان 

 ی غریب راجع به طبقه و عجیب

اگر این کار . متوسط فراتر رفت

عنوان گفتاری که  صورت بگیرد، ما به

داری نظر دارد، با  اتر از سرمایهبه فر

رو نخواهیم  های روب دوگانگی پیچیده

اه گرهگاگر در ایران انتخابات . بود

روست که  از آن شود سیاست می

ای برای مشارکت همه  زمینهانتخابات 

کارگران، ازجمله  ،کند فراهم می

عمدتاً زنان، دانشجویان و غیره، همه 

. اند ر فرآیند سیاسی را داشتهامکان شرکت داز طریق انتخابات 

خوانده  « سیاست مردمی» هایی در لحظاتی از آنچه  اگر گروه

اند،  شود، مثالً جنبش اعتراضی، حضور و مشارکت نکرده می

. استبوده اتفاقاً ناشی از فضای بسته و سرکوب  ،عمدتاً

جهت، مبارزه برای دموکراسی و بازکردن فضا با مبارزه  همین به

کامالً همراه ( فرضاً طبقه کارگر)های اقتصادی  تبرای خواس

ترین  رو که در ایران دولت بزرگ است، خصوصاً از آن

عنوان کارگر  اگر مشاهده کردیم کارگران به. کارفرما است

صورت  های ب هیچ گروه و طبقه

بخش نیست، بلکه  اُنتولوژیک رهایی

د و گیر که در آن قرار می جایگاهی

ها و  گروهی روابط، به  مجموعه

دهد دعوی به  اجازه می طبقات

کلیت کنند؛ نه نوعی جوهر و 

جایگاه اقتصادی در روابط تولیدی، 

بلکه جایگاه یک طبقه در روابط 

میان ( diffrential)افتراقی 

امکان دعوی نیروهای مختلف، 

 آورد کلیت را فراهم می
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در مبارزات جنبش اعتراضی حضور نیافتند ــ حتی جایی که 

ناشی از این امر ــ ها شد  این عدم مشارکت بدل به سیاست آن

برای مثال، دیدیم  .ها به شرایط سرکوب بود اکنش غلط آنو

ترسیدند، چون گمان کردند  که از اتفاقات چهار سال پیش

که  شوند، چنان اگر خود را با آن همراه کنند بیشتر سرکوب می

ها ربطی  ها به آن درگیری گمان کردند ایننیز های قومی  اقلیت

دند ام وجود به میان آمزنان با تم. کاری که زنان نکردند. ندارد

. تزریق کردند آنو انرژی زیادی را به 

اگر پیکاری دموکراتیک زمینه را آماده 

توان سیاست رادیکال کارگری  کند می

را نیز در چارچوب پیکار دموکراتیک 

تنافری دو با هم هیچ   این. دنبال کرد

جاست که این   نو البته دقیقاً همی. ندارد

ار کلی مردم ها به درون ساخت شکاف

این امر خود را نه در قالب . شود وارد می

منافع متعارض  شناختیِ تحلیل جامعه

خواهی  زنی و البی و سهم طبقات و چانه

دهد  واسطه این نشان می و غیره، بلکه به

یفا کند و تواند نقش مردم را ا که چه طبقه و چه سیاستی می

د نه فقط آی دست گیرد تا وقتی به صحنه می هژمونی را به

یعنی ی همگان،  یان بلکه در مقام نمایندهصدا عنوان بی به

شده تنها سهمی از  بخش حذف. ، ظاهر شودکل ی مثابه به

زند و کلیت  خواهد بلکه ساختار سفره را به هم می سفره نمی

در این زمینه است که یک سیاست . کشد دیگری را پیش می

های زنان،  خواسته تواند به پیگیر کارگری باید نشان دهد می

. های دینی، و غیره پاسخ دهد ها، اقلیت دانشجویان، قومیت

جریان ، شهادت تاریخ نیستند، بلکه به دو در تعارض این

از  تأیید و دفاع انتقادی از دموکراسی در عملکارگری در 

در کشور ما این طبقه تاکنون اگر . استبوده همه پیگیرتر 

طبقه کارگر  سیاسیِ ضعفِدلیلِ  هب کمتر چنین نقشی ایفا کرده،

ست که اوهام ضدامپریالیستی و ا و نمایندگان آن

شان هم با طبقه و هم با  ها موجب قطع رابطه آمریکایی آن ضد

است که  فرآیندیدر بستر چنین . شان شده است دشمن طبقاتی

تواند با  های دولت می برمالکردن هسته اقتصادیِ برنامه

زیرا . گره بخورددموکراتیک  ی مبارزه

های فعلی در  که سیاست شدن این روشن

جهت منافع چه کسانی است و به چه 

نیازمند فضا برای  ،رود شکلی پیش می

مبارزه است، از آزادی مطبوعات 

اتفاقاً از . گرفته تا آزادی سازماندهی

های  لیبرالاکثر جا که در ایران  آن

اند، حتی  دموکرات ما غیرپیگیر و وازده

آبکی نیز  کردن دموکراسی لیبرالِ لدنبا

افتد که صرفاً  هایی می به دوش گروه

متوسط  ی توان تحت نام طبقه نمی

 .شان کرد بندی دسته

شدگان است،  که چه کسی مصداق کنونی حذف در مورد این

آن هویت . تأکید گذاشت «در عمل» باید بر عبارت بار دیگر

زی نیست جز و چی)سازد  خیالی که هر کسی برای خود می

احساس  دهد اجازه می همهبه ( صدای سوپرایگوی خودش

هایی  دنبال هویت همگان. کنندبودن  ستمدیدگی و قربانی

شود ولی  اند که از طریق یگانگی با دیگری ساخته می خیالی

هر شک،  پس بی .دهد می ها را در موقعیت مظلوم قرار آن

این ، ولی صدا بداند تواند خود را بی کسی در ذهنیتش می

یک سیاست پیگیر کارگری باید 

تواند به  نشان دهد می

های زنان، دانشجویان،  خواسته

های دینی، و  ها، اقلیت قومیت

دو در  این. غیره پاسخ دهد

شهادت  تعارض نیستند، بلکه به

تأیید جریان کارگری در ، تاریخ

و دفاع انتقادی از دموکراسی در 

 همه پیگیرتر بوده است از عمل



 تزیازدهم/وروگوبامرادفرهادپگفت



~ 33 ~ 
 

دهد چه  است که نشان میسیاسی و سرکوب  ی مبارزه فرآیندِ

تواند از خود دفاع کند، زیرا کامالً محصور و  کسانی نمی

از منافع  یبرخورداردر حینِ  اند و چه کسانی صدا شده بی

ی و مطبوعات تریبونِواجد صدها  ،فرهنگی -سیاسی -اقتصادی

زی نیست که از قبل بتوان چیمقام، این . بلندترین صداها هستند

توان بر اساس  امتیازش را به گروهی سپرد، هر چند می

 ی واسطه نام برد که به« زنان»تناقضات ساختاری مثالً از 

ایرانی در « مردساالری»ایدئولوژی مسلط 

پیکان حمله ایدئولوژیک قرار  نوک

: مصادیق دیگری هم در کارند. دارند

سلماً جوانان، دانشجویان، و البته م

مزد و  ی کارمندان و همهکارگران و 

قربانی جملگی بگیران که  حقوق

آور  کاریبی زا، تورم های نولیبرالیِ سیاست

که در  شوند، ولو این ساز می خصوصیو 

مبارزه برای گشودن . عنوان یارانه بگیرند تحت رامتیغ ظاهر

امکان حرکت به سمت نوعی سیاست طبقاتی را  در عملفضا 

برای ما  عملیسان، به لحاظ  بدین. دهد یش مینیز افزا

پیکار برای بخشی از گرایان، پیکار برای دموکراسی همانا  چپ

 . کمونیسم است

 

مذاکرات  یعنوان سوال آخر، با توجه به ماجرا به: یازدهمتز 

شما در مورد  یحنظر صر یران،خارجه ا یاستس ییرتغ و ژنو

آن در  یامدهاین و پپرداختن بدا های یوه، و ش29انتخابات 

 یست؟درازمدت چ

 

 یدکرد یدجاکه شما بر صراحت تأک از آن :فرهادپور مراد

را خودم  یریگ عموض ةمسأل ،تکرار ناچارم با تن دادن به خطرِ

طور که  همان. دهم حیصورت موجز توض به 29در انتخابات 

انتخابات را از چارچوب  توانست یم یرفسنجان یگفتم نامزد

 یندر آخر جانیشدنِ رفسنایداتر برد؛ کاندمورد نظر دولت فر

 ینبه آن، ا یزبرانگ بحث یها واکنش یبرخ ینلحظات، و همچن

لحظه  ینباز هم در آخر یدوجود آورد که شا تصور را به

 یاسیدهد و انتخابات س رخ ییریتغ

امر موجب شد تا فرصت  ینهم. شود

از دست برود، و  یحصر یریگ موضع

ثربودنِ ا با توجه به کم یزمن ن

هم بر  یحد تاو  یفرد یریگ موضع

 یطدر شرا یدهو فا ینهاساس منطق هز

 یریگ خاصِ قبل از انتخابات موضع

هم  یدکار شا یناــ  نکردم یحصر

 یو شفاه یرمستقیمصورت غ اشتباه بوده است، هرچند من به

عمالً  یهاشم یتکه رد صالح قبل از انتخابات و پس از آن

کرد،  ییدت تأیاسانتخابات با س ی رابطه(  عدم) را از  ام یلتحل

عالوه، من  به. کردم یاننظرم را ب یو شفاه یرمستقیمصورت غ به

پس از انتخابات موضع  یتسا یندر هم یگرو دوستان د

 یگاهکه با توجه با جا یامر یم،کرد یانخودمان را صراحتاً ب

 یینو تب یلگفتار ما در تحل یکالِو راد ینظر یگفتارها

 یتاهم(  یویسمبا انواع اکت یاسدر ق )آن  یها و افق تیوضع

 .دارد یشتریبس ب

 ینرت مهم یده،پد ینها با ا در مورد برخوردِ افراد و گروه یول

 ینا ةیختو رازآم یدئولوژیکمسأله احتماالً همان خصلتِ ا

 ةرغم هم که به اند یدههمه فهم یباًتقر یگرامروزه د. واقعه است

 در عملمبارزه برای گشودن فضا 

امکان حرکت به سمت نوعی 

سیاست طبقاتی را نیز افزایش 

سان، به لحاظ  بدین. دهد می

گرایان، پیکار  برای ما چپ عملی

برای دموکراسی همانا بخشی از 

 .پیکار برای کمونیسم است
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، 29ها، انتخابات  جناح یانو نزاع م یغاتیلتب یها جنجال جارو

 مدت یاندر م یحت یداهاک از کاندیهر  یروزینظر از پ صرف

و  یاجتماع ینیِع لحاظ حل مشکالت به توانست یهم نم

پس از  یرانا یرانت داری یهسرما. داشته باشد یرتأث یاقتصاد

چنان کالفِ  گرفتار یای،ماف یباندها تازی یکههشت سال 

کارشناسانِ  ای یشهکل های یاستشده است که س یسردرگم

 یا هر گوشه یمبهبود و ترم یراز یست،ن آن یگوجواب یاقتصاد

تر  به خراب یاقتصاد یستمِاز س

اما . انجامد یم یگرد یا شدن گوشه

که  ست ینیع یِسترون ینهم یقاًدق

 یاتاز تجل یکیرا به  یدهپد ینا

 مفهوم ناب به یدئولوژیا ناب

کلمه بدل  یکاچلو -یمارکس

که با  یینسنگ  به مه یعنی کند، یم

و  یافکار عموم یفضا پُر کردنِ

 یرنظ یکور زدن به احساسات دامن

عمالً  ی،ترس و درماندگ

 یمعنا و خطوط با ها یریگ موضع

رنگ ساخته و  کمو را محو  یاسیس

منفعل بدل  یا مردم را به ماده ةتود

اش در  شور و اراده ةکه هم سازد یم

خوش و  یخبرها یبرا یدنو انتظار کش یزیونتلو یستن پانش

که  جا از آن. شود یبخت خالصه م یاری به یافتن نجات هایتاًن

و در رفتن از  ییگو معطوف به کل یدئولوژینوع ا ینعملکردِ ا

و  ینیع های یتدر برابر واقع یحصر یریگ موضع یرز

قدر هم هر یو نظر یفلسف یِاست، هرگونه لفاظ ناپذیر یدترد

. حاکم است یولوژیدئبا ا یهمراه یمعنا باشد، به « یالکتیکید» 

اتخاذ  یو مفهوم یفلسف یبیِخودفر شکل ینبدتر یانم یندر ا

فُرم و محتوا، ظهور  آنان که از شکاف. است ینابینیب مواضع

 ینحداقل ا یدبا گویند، یسخن م«  مولد یدوگانگ» امر مازاد و 

نعل  نزاع و به یانیم ی در نقطه یستادنه اک یابندفرمال را در ةنکت

اعتدال و  یِنزاع مدع طرف یکجا که  در آن زدن یخو به م

ناخواه  خواه ی،متهم به تندرو یگرو طرف د ست روی یانهم

زدن از  دم ترتیب، ینهم به. با طرف اول است یمعادل همراه

که  یطیمولد درشرا یدوگانگ

 ست یجابیا کنش یمدع طرف یک

 گرفتن یدهبا ند ) یگرد و طرف

 یاسیس عالیتِف یاساس های یتواقع

متهم به ( یرانچون ا یدر کشور

 یتِحما یایبازهم گو عملی، یب

از طرف  یبانهفر خجوالنه و خود

 .اول است

انتخابات  یامدهایدر مورد پ ولی

مذاکرات صرف اشاره  ةو مسأل 29

 یبرا یخیتار یتبه چند واقع

شدنِ  سواقع معکو به یا شدن روشن

رغم  اگر به: است یاصل مسأله کاف

 ةسخن هم ی،داخل وت مقاماتسک

جهان در مورد شروع مذاکرات  یاصل های یخبرگزار

 یزن یکاییکه مقامات آمر - در عمان یکاو آمر یرانا یرعلنیغ

 یخِگاه با توجه به تار درست باشد، آن - اند کرده ییدآن را تأ

 گردد، یباز م یشسال پ یکبه  یحت یقول مذاکرات که به ینا

مردم  یادانست که گو یقیحرف را حق ینا توان یوجه نم یچه به

 یبرا یفرصت ی،با شرکت در انتخابات و انتخاب روحان یرانا

-ینی از حل مشکالت اجتماعیع یسترون

از  یکیرا به انتخابات که  اقتصادی است

مفهوم ناب  به یدئولوژیناب ا یاتتجل

 کند، یکلمه بدل م یلوکاچ -یمارکس

 یفضا که با پُرکردنِ ینیسنگ  به مه یعنی

زدن به احساسات  و دامن یافکار عموم

عمالً  ی،ترس و درماندگ یرنظ یکور

 یاسیس یمعنا و خطوط با ها یریگ موضع

 یا را به مادهمردم  ةرا محو ساخته و تود

شور و  ةکه هم سازد یمنفعل بدل م

و  یزیونتلو یاش در نشستن پا اراده

خوش و  یخبرها یبرا یدنانتظار کش

 .شود یبخت خالصه م یاری به یافتن نجات
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 تر یشپ توان یم یاند؛ حت فراهم کرده یجهان تیصلح و آش

راحت و بدون  یح،صر یروزیپ یدرفت و گفت که شا

مذاکرات بوده است و نه  ینادستاورد  یروحان یِتراش ل اشکا

اندرکاران  که دست یتواقع ینباتوجه به ا ین،بنابرا. برعکس

 ای یشهر بودن یرناپذ از حل یبا آگاه یزن یازدهمخودِ دولت 

 ینتر ناچار توافق ژنو را مهم به یو اجتماع یاقتصاد کالتمش

با  ید،احتماالً با یزن یندهاند و در آ دستاورد خود اعالم کرده

 » یرتدب »آمدنِ  در از آب اثر یو ب «یدام » ی یندهشدنِ فزا رنگ کم

عوض بحث  ببالند، به یشدستاورد خو ینبه ا یشترهرچه ب

 یبه کارکردها یدانتخابات با ینا ینیع یامدهایپ ةدربار

 . آن پرداخت یو اثرات ذهن یدئولوژیکا
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