
 

 

 

 فرهادپور مراد با وگوگفت در انتخابات با آن نسبت و دموکراتیزاسیون

 

 تنها راه دموکراسی سازی تولید مازاد سیاسی

 

 

 
 

ی آخر منتشر شده است. متأسفانه این مصاحبه بدون ویرایش چاپ شده ولی  با مراد فرهادپور است که در شماره« ایران فردا»ی  ی مجله تز یازدهم: آنچه در ذیل آمده، مصاحبه

 گیرد. خوانندگان قرار میدر دسترس ی کنونی به صورت ویرایش شده  نسخه

 

 

 در فرهادپور مراد. شد تبدیل ایران چپ روشنفکران ترینفعال و تاثیرگذارترین از یکی به «مدرن تفکر باب در تامالتی افسرده؛ عقل» کتاب انتشار با :لیال ابراهیمیان 

 حسین اباذری، یوسف همراه به ارغنون نامهفصل شماره بیست از بیش انتشار شاید. نوشتمی مطلب آدینه و کیان، نو، راه نظیر روشنفکری نشریات برای هفتاد دهه

 او کارنامه برجسته نقاط از یکی یافتند، انتشار و ترجمه نامهفصل این قالب در بیستم قرن فلسفی مقاالت ترینمهم از بخشی انتشار سال ده در که... و پاینده

 بر انتخابات و دموکراسی نسبت درباره فرهادپور مراد. کرد ایفا مهمی نقش بدیو آلن و آگامبن  ژیژک، اسالوی نوچپ جریان چهره سه معرفی در فرهادپور.باشد

 شده ایجاد مازاد سیاسی اقتصاد طریق از کرده تالش دهم و نهم های دولت حاکمیت با ویژه به نئولیبرال دیدگاه که این و دارد تاکید مازاد عنوان به سیاسی حرکت

 مقوله تواند نمی شده، سیاست عرصه در مردم نقش نفی به منجر که مذکور مناسبات به توجه بدون انتخابات او نظر از. کند مصادره را 76 خرداد و 57 انقالب در

 .گذرد می نظرتان از گو و گفت این.  برساند سرانجامی به را ایران در سازی دموکراسی

                                                                              

 
 

 شود؟می دموکراتیک حکومت، کار روال و شیوه بنیاد، چگونه و چیست هاحکومت بودن دموکراتیک از شما تعریف

تواند در مراحل تاریخی گاه نتیجه خوبی در پی نداشته است. شکی نیست که انتخابات میدهد که تقلیل دموکراسی به انتخابات، هیچتاریخ نشان می

ولی فرو کاستن یک بحث عام و گسترده تاریخی مثل دموکراسی فقط به انتخابات کار درستی نیست. هر ای بازی کند؛ کنندهخاص، نقش تعیین

مستلزم  سخن راندن از دمکراسیشویم که معنای حضور واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود جدی بگیریم، متوجه میوقت مفهوم دموکراسی را به

یعنی با توجه به نگه دارد. در وضعیت امروز،  پایدار  مبارزه سیاسی رااز فضای رسمیِ دولت، شرایط  الزم برای که بتواند بیرون  جنبشی استوجود 

ای روبرو هستیم که بیرون از نیروها و نهادهای تعیین کننده در سطح جامعه، با  گسترده انفعالولت و د عملکرد حاکم واصلی قدرت  رفتار منبع

 کنند. شت ملت را تعیین میمحدوده انتخابات، سرنو

بی اثر و بی گیری مردم راتصمیمعمالٌ  ،حتی در کشورهایی که دموکراسی صوری دارند ،انتخابات زدوده و ماهیت سیاست در کنار این نهادها، قواعد

 نظرات مشترکی دارند.  ها و و ساختاری طرح در مسائل اصلیکنند  با هم رقابت می که گویا کاندیداهای دو حزبی حتی بعالوه معنا کرده است.
 

 ؟ است کدام جامعه یک سازیدموکراسی در تاثیرگذار عوامل بقیه دارد، درصدی 30 نقش انتخابات سازی،دموکراسی فرایند در که کنیم فرض اگر

در مشارکت انتخاباتی روبرو هستیم. زیرا مردم گمان می اعتنایی دارند، با بی درست و واقعی سابقه طوالنی در برگزاری انتخابات حتی در کشورهایی که 

کار همیشه تداوم سلطه طبقات حاکم و کنند؛ اما در نهایت نتیجه وجود دارد و براساس این اختالف انتخاب می ی واقعیرو اختالفهای پیشکنند بین گزینه

تغییر  بودیم که هیچ شاهد همباراک اوباما «  تغییر»مثال در طرح فرهنگی است.  –سیاسی  –نظامی  –ها و نخبگان اقتصادی  تقسیم قدرت میان باند

 کنند برای این که اصل قضیه تغییری نکند. گفته ژیژک، همه چیزهای کوچک تغییر می. بهگرفتاساسی صورت ن
 

 است؟ عوامل از دسته کدام به معطوف بیشتر شما نگاه



 

 

شود. آن امر کلی که  فروکاستهها و منافع  ها، هویتبه سیاست تواند نمیکه عنوان یک مازاد توجه دارم؛ آن چیزیمن بیشتر به واقعیت حضور سیاست به 

 عنوان معنا بخشد. مردم به -های عمومی با آن روبرو هستیمفراتر از آنچه در نظرسنجی -مردم  کلی در قالب های اجتماعی مختلف گروه مبارزه تواند بهمی

که همه  ایران ، مثل باشد مدتکوتاه یتواند محدود به انتخابات و کنشنمی هم این حضور و توانید حضورش را حس کنیداجتماعی که می یواقعیت نیرو یا

 . شود خالصه میمبارزات انتخاباتی  به اصطالحچند هفته تا چند ماه  یک بازه زمانی بین چیز در

ها نگاه میها و قیامانقالبمطالبات مردم در شوند. در مبارزات تاریخی سراسر جهان وقتی بهناخواه مطرح میخواهشدن الزامات سیاسی یبراین اساس، تمام

های سیاسی، حق بیان، حق سازماندهی و مشارکت آزاد در سیاست است، که نشان میشود حقوق و آزادیبینید آنچه قبل از هر چیزی مطرح میکنید می

دهد حتی شکل موجود انتخابات در است. تاریخ انتخابات نشان می حاکمها یا نهادهای یکی از ابزارهای تالش برای کنترل قدرت فقط نهایتادهد انتخابات 

تار است که در نهایت این شکل از ساخ ی دستاورد های پیکارهای قبلیهاسازیها و صوریکردنقیچی ها و بسیاری از حذفلیبرال نتیجه قالب دموکراسی

 داری بدل کرده است. معنایی انتخابات را به یکی از ابزارهای تولید کلیت جامعه سرمایهداری همگام و بهسیاسی را با جامعه سرمایه
 شود؟می منجر فعلی رویه به نهایت در که بدانیم جامعه دموکراتیک تجربه انباشت و تکامل نتیجه را روند این توانیممی

 مشارکت. عدممعنایی سیاسی و تاریخی انتخابات است نتیجه منطقی بیحضور مردمعدم این که کنم؛ در ارتباط با انتخابات بررسی میاعتنایی را من بی

وجود هر کشوری  وجه به اوضاع و احوال تاریخی خاصبات ،«تاریخی -سیاسی مازاد» ولی اگر آنه امری کامال مشهود است. جوانان در کشورهای پیشرفت

 دبینید وجووقت می. آنتعریف کردمبارزاتی -عنوان سنت تاریخیعنوان یک واژه، فرم یا نظام حکومتی بلکه بهدموکراسی را نه به  توانمیداشته باشد، آنگاه 

در  اما. ار کمرنگتر در اسکاتلند، نظیر آنچه در یونان رخ دادیا حتی در سطحی بسیخشدتواند غنا باین تاریخ حتی به انتخابات در شرایط امروز هم می

زدایی همگانی ... باز هم با سیاست غیره چون فضای مشارکت سیاسی، حق بیان وهملحاظ قانونی و صوری ها بهرغم وجود حداقلبه نیز کشورهای پیشرفته

تر و اساسی تر  ای بس جدی واند نقطه شروع مبارزهت ها هم می چون سیاسی یا زنده و حقیقی شدنِ انتخابات حتی در این کشور، از جامعه روبرو هستیم

 .باشد
 

 تحکیم به سیاسی مازاد همان براساس توانسته چقدر 76 خرداد دوم و 57 انقالب نفت، شدن ملی نهضت مشروطه، انقالب ایران، در دموکراتیک تاریخی تجربه چهار نظرشما،به

 بینجامد؟ دموکراسی

وقت دلخواه نبوده و توانیم بیشتر از چهار مورد را با فراز و فرود طوالنی شان مثال بزنیم. اما نتیجه هیچخواهی خود، میما در تجربه تاریخی دموکراسی 

عنوان یک نظام فرق میان دموکراسی به ست کهین جااماهم است. منجر نشدهبه نهادهایی جا افتاده شدن،  بیش از یک قرن تالش برای دموکراتیک

به دموکراسی نگاه کنیم  و مبارزاتی سنت تاریخییک  زند. اگر به عنوان کنم بیرون میعنوان جریان تاریخی مبارزات یاد میآنچه من به حکومتی و -صوری

های کتکه متاسفانه حر ودهبینیم. شاید ایراد اصلی  این بهای بعدی میها و دورانکنند و رسوب آن ها را در الیهها هم معنا پیدا میآن موقع شکست

ده است. شکی نیست اگر دموکراسی را به تعبیر روی داتاریخی   بس جدا و بدون انتقال تجربه مردمی در جهت گرفتن حق تعیین سرنوشت، در فواصلی

به عنوان سوژه  نام مردمحرکت به سمت کلیتی بهبنگریم که با در زندگی روزمره  یعنوان گسستباید به آن به ،معادل سیاست در نظر بگیریم« نسیررا»

این اصل، همواره  روی زنی و زدوبند و البی کردن بر همه چیز حاکم شود. یا همان چانه هیگرو جستجوی هویت و منافع  شود که مانع آن میسیاسی، 

یا استثنا دانست، نوعی  نوعی مازاد   توان آن را است و درنتیجه فقط می از روال عادی زندگی معنای انقطاع و گسست و بریدن سیاست و دموکراسی به

انباشت تجربه و رسوب مبارزات قبلی است که می تکیه کردن بر تاریخی اظلحمسئله به همانطور که گفتم ولی فراتر رفتن  و تخطی از وضعیت موجود. 

به وجود های قبلی خورده و تحقق نیافته دورهکستهای شها را هم معنادار کند و پیوندی بین مبارزات امروزی برای دموکراسی و خواستهتواند شکست

 زنده کردن و رستگار کردن  یعنی با از نوقاطی هستند که با رجوع به آن ها نهمان . از این زاویه، در حافظه تاریخی ما آن چهار مورد و موارد دیگر آورد

 پی گرفت.، در واقعیت حال نامیدم« مردمیسیاست»شود آنچه را می ها، آنهای شکست ها و حتی دستاورد مبارزات و
 

 کنید؟می ارزیابی چگونه را دموکراتیزاسیون برای دولت ظرفیت و مشیخط ظرفیت اجرا، ظرفیت متغیر سه

،  است داری سرمایهپیشرفته وامع نقد من فراتر از این مالحظات صوری در ج  و البته ،بپردازیممالحظات صوری نظام دموکراتیک  به شرایط و اگر بخواهیم

صرف  قانون صوریشکل بهشود،  نامیده میدر قانون اساسی فصول مربوط به حقوق مردم  ت صوری را هم نداریم. حتی آنچه ما در این جا حتی آن مالحظا

 این تحقق های ساده پیش شرطحتی یکی از لوازم و معلق مانده است. برابری صوری شهروندان در برابر قانون، یا  یا ابزاری نمایشی برای ادعاهای توخالی،

ود از اجتماعی الزم را ندارید برای این که بش -های سیاسیشرطپیشسایر  دادن و حق نامزد شدن، مشارکت و رای  وجود ندارند:برابری  در این جا 

اصول  شرایطی که در آن شت، د دانخواه ییریخی دیگری معناشرایط تا فقط درین اصل، این سه مورد ذکر شده د. روی اکرحداقلی از دموکراسی صحبت 

 تری روبرو هستیم.اساسی های ما هنوز با پیش شرط  اند. اولیه تاحدی تحقق یافته
 

 است؟ کدام فرآیند این در ایران موثرجامعه هایظرفیت دانید،می هنگامنابه را سیاسی ظرفیت درباره بحث اگر



 

 

توانیم دموکراسی را به رابطه با دولت، دخالت دهنده این مسئله است که اگر سیاست را با دموکراسی یکی بگیریم، نمینشانها تجربه دوم خرداد و شکست

گیرد. تجربه نظر از این که در ایران دولت و قوه مجریه محدوده کوچکی از قدرت را دربر میدر دولت یا هر شکلی از اثرگذاری بر دولت تقلیل دهیم. صرف

وقت قرار نبود خود را به انتخابات محدود مازاد سیاسی بود که در ارتباط با انتخابات شکل گرفت؛ ولی هیچ رفتن همانرداد نشان دهنده از دست دوم خ

پتانسیل دموکراتیکی  آن از دست دادن و ریشه اصلی شکست« فشار از پایین و چانه زنی در باال»تحت عنوان  این مازاد کند. اتفاقا محدود و ابزاری شدن

 بود که در آن انتخابات بی شک به طور بالقوه حضور داشت. 
 

 شود؟می سیاست در سیاسی مازاد حضور عدم یا زاییسیاست به منجر کار و ساز کدام

توازن   : گرددشرایط تاریخی برمیای از نیروها و  مجموعهدر ایران قضیه ربطی به سازوکار دموکراتیک انتخابات یا دولت ندارد؛ روی این اصل، ماجرا به 

 اجتماعی ایران با جهان و و اقتصادی و ی جهانی، دادوستد سیاسیجامعه در کل، فضای عموم ، فضای سیاسیقدرت بین نیروهای مختلف درون حکومت

ی با آن بینم بگذاریم و ببینیم که آیا به شکل حادث و غیرقابل پیشمعادالت ممکن را کنار ه این همه بسیاری عوامل حادثی دیگر. باید در هر مورد خاص

هایی که به لحاظ سیاسی معنادار هستند در ایران به انقالب شباهت دارند. چیزی نیستند که از قبل بتوان آن از این نظر، انتخابات . مازاد روبرو هستیم یا نه

. از کردممازادی است که به آن اشاره برسازنده  های دیگر ی از حضور مردم در صحنه که همین شکلهای دیگرگردد به شکلبینی کرد. قضیه برمیرا پیش

منصه ظهور بعد از انتخابات خود را نشان دهد و به  یاتواند قبل، حین می . این مازاداست   رخدادی کامال امری این رو رابطه و پیوند این مازاد با انتخابات

-رخداد سیاسی به مثابه نوعی معجزه آسمانی یا تصادف محض بدونِ پشتوانه و چارچوب تاریخیهمین نیز،درست برخالف برخی تفاسیر مسخره از برسد و 

 رود. کامال فراتر می "انتخابات دمکراتیک" بحث صوری در مورد شرایط و امکانکند و از تاریخی و سیاسی می امری سراپا قضیه را اقتصادی، 

عالقمندی مساوی  شدن وجود نداشت. سیاسی 92بود و در انتخابات  88شدن آن هاست که در انتخابات د همان مسئله حضور سیاسی مردم و سیاسیمازا

نتخاب دادن و اتنور انتخابات نیست. رای یا حتی پریدن به درونداغ قبل از انتخابات فضای  مشارکت در به اخبار و پیگیری خبرهای سیاسی و شایعات و

و قبل از انتخابات  باز شدن فضا یافضای داغ   ها و تیترها و پیام های ژورنالیستی و همین دلیل ترفند ست و بهنیکنش سیاسی  یک "ذاتاً"همیشه یا  کردن

 توان با آن مازاد سیاسی یکی دانست.، هیچ کدام را نمی مسائلی از این دست
 

 است؟ کنشگری عین نوعیبه مشارکت عدم گاهی و کندنمی پیدا معنا مشارکت در فقط سیاسی کنش البته

گردد به دهد. شاید این برمینوعی در خود نشان رسد عدم شرکت و بایکوت کردن تبدیل به حرکت سیاسی نشده تا آن مازاد را بهنظر میدر مورد ایران، به

 57که در انقالب  و رهایی بخشی هایی از آن پتانسیل دموکراتیکشکلی، هنوز نشانهبهو این که نهایتا  57ها و دستاوردهای انقالب تصور مردم از خواسته

 شود باعث می، ی گذشتهبه دستاوردهامبارزه امروز  ها و وصل کردن  رجوع به این نشانه و  آورد می دوباره سربرگاه در درون وضعیت موجود موجود بود، گه

خود را در قالب  57اعتنایی و نفی کنار برود براساس خاطره انقالب کنشی که بیشتر از آنکه از سر بی بخود گیرد،  ایجابی سیاسی مردم رنگو بویی کنش

ناشی از این است که نیروهایی که بتوانند این بایکوت را عمدتاً عالوه این که بایکوت اثرگذار نبوده بدهد. نشان می شعارهاو زنده کردن دوباره  مبارزه مثبت

 بودن پیوند انتخابات با سیاست یخصلت حادث ،عمل سیاسی کنند از حداقل امکان برای حضور و فعالیت محروم بودند. روی این حسابیا  actل به تبدی

 می یابد و یگانگی  حققیر کمیت به کیفیت به ناگهان تتغی ینوعبه ناگهان فضا تغییر می کند و  ایم همانطور که پیشتر تجربه کردهبارزتر شده است.  همواره

  بطنهمین مازاد سیاسی هنوز در رگه باریکی از  بروز  می کند.  در قالب هزاران شکل از کنش جمعی راسی با سیاست در خود عالم واقعدموکو تساویِ 

ایطی که کامال از قدرت پر شده و در شر ، حتیهاترک گونه ایناست. های نازک باقی مانده در قالب ترک فعلی، و شاید هر شرایط قابل تصوری، شرایط

کند شاید بتوان گفت یکی از صور سیاست حقیقی  و بر اساس تصویری که بنیامین از بودلر ترسیم می د.مان برجا میبرای سیاست باقی نگذاشته، جایی 

 های شهر است. های انحطاط و زوال کشف همین ترک ها به هنگام قدم زدن در خیابان بویژه در دوره
 

 آیا و گذارد سر پشت را شرایط این توانست خواهد دولت چقدر کنیدمی فکر شما. داشت اشاره «سیاسی سپهر بودن لخت»به 92 انتخابات از بعد در هاتحلیل از ایپاره

 رفت؟ خواهد پیش دموکراسی تحکیم سوی و سمت به فضا

استثنایی  از همیناشاره کردم بدان   57انقالب  بازمانده از هایبه عنوان رگهبرد. آنچه من سر مییک معنا ایران همیشه در شرایط استثنایی بهبه

تحلیل یک راه افتاد که به آنچه من آن را دور جدید انباشت اولیه سرمایه می دانم به 88شود. ولی بعد از انتخابات سال می ناشیبودن 

ر بازار جهانی سرمایه در این دوره عمال فرآیند ادغام ایران د گوییمخالصه ب نیاز دارد. و تحقیق تجربی اقتصاد سیاسیمفصل مبتنی بر 

های اقتصادی و نهایتا کاربرد زور ماورای اقتصادی در شکل غارت، فساد اقتصادی، انواع رانت ، یعنیسرمایهاولیه انباشت  بویژه در قالب

سازی پس از انقالب این فرآیندی بود که از آغاز روند دولت. وارد فاز جدیدی شد و به نقطه اوج خود رسیدرای انباشت و کسب سرمایه ب

خورد و در معنایی با مقاومت ، اما با جنگ و شرایط جنگ داخل پرانتز گذاشته شد. بعدها در دوره بازسازی دوباره کلید بود به راه افتاده

ای که به شکل گسترده در مقیاس و رل و محدودیتی،جامعه در قالب دوم خرداد روبرو شد. ولی در دولت نهم و دهم فارغ از هرگونه کنت



 

 

میلیارد دالر درآمد نفتی این دوره معلوم نشد چه بر سرش آمد. این  800نظیر است ادامه یافت و نتیجه این شد که در تاریخ ایران بی

های نظامی باندهای  ست و نقش نهادا در ایران  دولت جناحیی تحوالت روبنایی یا تحوالت فرآیند زمینه طبقاتی و بنیان اقتصاد سیاس

نژاد را دوره جدید انباشت اولیه اساس اگر دوره احمدیاین. بر کند های سازنده ایدئولوژی و فرهنگ را تعیین می اقتصادی و اقشار و گروه

ثبیت این سرمایه انباشت زند؛ دوره بعدی تا حد زیادی چیزی نیست جز تسرمایه در نظر بگیریم که جامعه و اقتصاد ایران را شخم می

انداختن آن در جامعه. این آن چیزی است که توصیف جور شکل قانونی به آن دادن و جاشده و رسمیت بخشیدن به آن و یک

 اش هستیم. به همان معنایی که امروزه شاهد تحققشود ، نامیده میاش اعتدال  سیاسی
 

 چطور؟ سیاسی لحاظ به

البته فقط انباشت اولیه سرمایه که  جدیدی از فاز شروع و تثبیت به عنوانو سیاستهای بانک جهانی و...گردد به فرآیند جا افتادن نئولیبرالیسم قضیه برمی

انباشت اولیه همواره ناشی از دخالت قدرت اماشود. می شده و تکرار بارها در تاریخ سرمایه، چون خود این فرایند شود به لحاظ ساختاری اولیه محسوب می

هدف  روبرو شدیم که 88اساس، ما با یک توازن قدرت در جامعه بعد از سال زنند. بر اینهایی است که با استفاده از زور ماورا اقتصادی دست به انباشت می

که باید و چنانکردن کامل فضای سیاسی از سوی قدرت مرکزی آنطرح یکدست   اش شروع فاز جدیدی از همین فرایند بود. اما ابزار آن یعنی ساختاری

اجازه نداد آن طرح به طور کامل اجرا  ها رغم همه شکستبه ، زیرامردم و سیاست بود برای از این جهت یک پیروزی 88شاید اجرا نشد و در واقع حوادث 

 شود. 

سیاسی صورت گرفت و این قدرت چهره خود را کامال نشان داد. تا ناب بود که با کمک قدرت  ولی پیروزی نهایی با جا افتادن فرآیند انباشت اولیه سرمایه

حضور همه جانبه مردم ( کمرنگ و کمرنگ  یامازاد سیاسی ) از آن به بعد عبارت دیگر،آن جا که در صحنه واقعی، توازن قوا به نفع این قدرت چرخید. به

های اقتصاد سیاسی ناشی از گذر از ، فاقد آن معنای سیاسی است که بتواند هیچ تغییری در بنیان92نتخابات که حوادثی نظیر اشد و به همین علت است

شود و به همین علت تحوالت رود و در پرانتز گذاشته مینژاد به دوره اعتدال ایحاد کند. نهایتا به زبان ساده سیاست مردمی به محاق میدوره احمدی

دهند. به همین علت است که در واقع این نشان میا و فشارهای درونی حاکمیت هد خود را در قالب تضادهای درونی، ترکتاریخی که معنادار باشن

 نام سیاست و دموکراسی؛ بلکه به لحاظ پیوندش با ساختار درونی حکومتی و تناقضاتخوردن با چیزی بهانتخابات می تواند مهم باشد منتها نه به لحاظ گره

 ، بین ابعاد رسمی و غیر رسمی حکومت، بین قوه مجریه و دو قوه دیگر، بین مرکز آشکار و نهان قدرت،جناح ها ساختاری که اصوال ما در قالب دعوای بین 

 هستیم.  ش بوده وشاهد
 

 کدامند؟ دارند سیاسی کنش و بسیج قابلیت آن حول اجتماعی نیروهای که ایران در فعلی شکاف مهمترین

ترین زمینه برای ادامه، تجدید و گردد. تعدد مراکز قدرت اصلیهایی که من به آن اشاره دارم به ساختار درون سیستمی و ساختار قانون اساسی برمیشکاف

قالب تفکیک کنیم و خود را در عنوان حکومت معرفی میکه ما به است چیزیدرگیری بین آن ر شرایط فعلی هم، مسئله اصلی هاست. دتولید این شکاف

قوه و حکومت به آن اشاره دهد با قدرت اصلی نظام که در نهادهای انقالبی متمرکز است و تا حد زیادی بیرون از ساختاری است که نام سهقوا نشان می

 د. دار
 

  دارد؟ جایگاهی چه پایدار تشکل یک تاسیس محورجماعت هایاندیشه و دموکراسی سوسیال اندیشه در

 "طلبی اصالح"تحت نام  جامعه مدنی از دوم خرداد به بعدیا عنوان مفاهیمی چون احزاب، نهادهای مدنی، کنم آنچه بهفضای ایران فکر میبا ارجاع به 

 . هایی بود که به جایی نرسید و توخالی بودها و برچسبعمال لفاظی مطرح شدند

 

 اید؟رسیده تحلیلی چنین به چگونه شما

وجود داشت، زیر فشار قدرت یا ضعف  پیوندای این مازاد سیاسی حفظ کنند. اگر در دوره تاریخی خود یا همان پیوند خود را با محملزیرا اینها نتوانستند 

ها و جز این که این جا با چهرهبینم شود هیچ معنای سیاسی نمیعنوان نهادهای مدنی به آن اشاره میآن نهادها در هم شکسته شد. از این رو در آنچه به

کنند. دفاع می نی خود و دیگران های موجود از حقوق مدبا توجه به همه محدودیتو افراد منفردی روبرو هستیم که بر اساس پایداری و شهامت فردی 

معنا نظرم بیبههای مدنی ندارد که و تشکل مدنی جامعه ها و مقوالتی چون واژهربطی به  اساساّ شکلی از شجاعت و پایداری اخالقی است و ولی این

 ده است. شایط تاریخی االن خیلی خوب روشن در شر انبودنش
  

  چیست؟ آید وجود به دموکراسی بسترسازی امکان آن در که الایده سیاسی الگوی شما، نظر به



 

 

ته و حفظ از آنچه معطوف به آینده باشد باید خود را از طریق رستگار کردن گذش بیش و مردمی پیوند داشته باشد، و مبارزهدموکراسی سیاست باید با 

اند. اینکه ما هایی است که زمانی مطرح شدند و امروز به محاق رفتهبرای من وفاداری به آرمان اصلهمین اصل، مهمترین د. براردبرپا وفاداریش به گذشته 

دهد. آگاهی به این عنوان خال نشان بهو  چنان که هست خال سیاسی خود را آن ها پر نکنیم و اجازه دهیم سیاستها و شبهفضا را با یکسری شبه آرمان

 محتوای کنش سیاسی در شرایط امروز است.  یگانه تنها راه و عرفانی-هنری-های فرهنگی جلوگیری از پرشدنش با آت و آشغالخال و 
 

 دانید؟ می چه را سیاست شما بودن، ملت و کشور جهت در هاییگام خواند؛می همزیستی دموکراتیک هایراه کشف را اجتماعی هایسیاست رالز جان

د. در این معنا، ساز برمیسازی خود را ملت -در نگاه من دموکراسی مساوی است با سیاست و مبارزه مردمی که اصوال در گسست با هر نوع روند دولت

هایی از شکل تان را فراهم کرده آسر گذاشته و امکان سازی را تا حدی پشتملت -دولت مرحلهتاریخ شود که دموکراسی زمانی مطرح می /سیاست 

این  خوداز به عنوان جزئی ند نه نکمیتعریف  ساالر سرمایه سازیِملت -گیری از پروژه دولتفاصلهبا طرح شود که خود را تجربه و کنش در جامعه 

دولت  ملت سازی را قبل از مشروطه به دست آورده و  های سویهبرخی ه مثل همه جوامع دیگر با گذر از شط خون و ستم( ) البتپروژه. جامعه ایران 

تواند سازی میملت -. از این رو تا آن جا که فرایند دولتسال اخیر 100 طیِاشتن به درون تاریخ و تجدد پا گذبا  و  هبرخی را به همراه مشروط

سازی ملت -نیازی به این که برگردیم به سمت دولت ین فرآیند پیشتر طی شده و ما داشته باشد، ا دربر  عنوان دموکراسیبهمعنایی برای سیاست 

 نداریم. 
 

  کند؟می بروز و ظهور چگونه سیاسی نیروهای تمایز و جنسیت قومیت، هویت، دموکراسی، به گذار وضعیت در

پیوستگیِ ما تا حد زیادی آن  همانطور که گفتم دیگر تمایزها در شرایط ایران نقش پسرونده دارد چرا؟ چونمن معتقدم تاکید گذاشتن بر هویت قومی و 

مسئله اصلی  در اختیار داریم. یعنی ،پرهزینه به دست آمده یمثل خیلی چیزهای تاریخی دیگر، از طریق خشونت و زور و در فرآیند ،که ساختاری را

ها درایران نشان تاریخ معاصر جنبش در هرحال،. ختار است، هرچند این به معنای تقدیس یا فراتاریخی دانستن آن نیستگسترش آزادی/برابری در این سا

که  مواردیبوده است. برای همین گفتم  فراتر از هر نوع سیاست هویتی و سیاست منفعتی ،یما هحرکت سیاسی واقعی روبرو بود یک دهد هرجا ما بامی

های گرفت و تحققش ناشی از فراتر رفتن از سیاستهمانطور که انقالب همه را در برمی ؛ندانقالب ا خود و سیاسی شده خیلی شبیهانتخابات معنادار 

 ،گذاشتمی پیش روی همگانسی مثل سرنگونی سلطنت را همگانی سیایا انتخابِ خواست  ، یکبرعکس ، بلکه درستهویتی، جنسیتی و منافع جزئی بود

خواست سراسری چون خواست سرنگونی  یک دموکراسی سروکار داشتیم که فضا برای مشارکت همه مردم در پس /تا جایی با سیاست  هم در بقیه موارد

گرد است و برجسته شدن این نوع سیاست هویتی در شرایط حاضر یکی عقب نوعی رو، هر گونه بازگشت به سیاست هویتیسلطنت باز شده بود. از این

 .است 88و به محاق رفتن آن مازاد بعد از سال  حقیقی شکست سیاستدیگر از نتایج 

  

 است؟ کدام صحیح استراتژی و راهبرد

ها و شبهحرفها و شبهکنشکنش، راهی جز صبر کردن نیست. پر نکردن خال با شبهها بهبر اساس آنچه من اشاره کردم برای تبدیل این مطالبات و آرمان

های  کنم نداشتن آرمان. فکر مییمحفظ کن را و در حصر ماندهخورده  سیاستی گم گشته و فروبه  هبرد است و این که وفاداری خود مهمترین را سیاست،

 برای تنها آرمان واقعی آرمان و نبودِ کمبودامروزه  اتفاقا  تری است. یا خال کار مهمتر و سخت تزئینی و راحتی بخش و به قول هگل سرکردن با امر منفی

 است.م
 

 شود؟ برداشته دموکراتیزاسیون سمت به سیاسی فضای در بلند هایگام تا بگیریم فاصله آن، مطلق صورت به آنتاگونیستی شرایط از باید سیاسی امر شدن متولد برای شاید

اند از که محل تولد دموکراسی بوده هایی همه نزاعزند. امکان بروز سیاست بیرون می  شچیزی است از دل همان شرایط آنتاگونیستیک خیر. به یک معنا  

ت. یعنی هم به لحاظ ثروت اقتصادی و هم به لحاظ قدرت حکومتی این نزاع نداراها و نداراها به وجود آمده ابرخوردهای آنتاگونیستیک و درگیری بین 

 است.   و یگانه محتوای همیشگی دمکراسی بوده تداوم داشته
 

  را حوزه دو این. کند،می نمایندگی سیاست میدان نیروها تنازع عرصه عنوان به را عمومی عرصه دارد، بستگی آن روالمندی به که بروکراسی حوزه یا خصوصی عرصه برخالف

  بیاید؟ بیرون سیاسی امر آن دل از تا گذاریدمی هم کنار چگونه

ها را الزم دارد که بشود وارد بحث شرطحداقلی از پیشو  نهادهای بروکراتیک ها ومحملبسیاری از کنید این فضای هابرماسی که شما از آن یاد می

 ه تنازع و درگیری اقتصادی شد. عرص از بخش خصوصی و  و به اصطالح استقالل آن "سپهر عمومی "گیریشکل یانهادها، پیوستگی اجتماعی،  ها،میانجی

ی هابر اساس ظرفیت البته .یا برای چه ها بشویمها وارد این بحثشرطنه می توانیم بدون این پیشدانم چگوها را در ایران نداریم و نمیشرطما این پیش



 

 

 ات و حاصطال همین کاربرد زادیی  ناشی ازسیاست  مهمی ازبخش اما . دردسرتر باشد تر بی گونه مباحث جذاباین  پرداختن بهدموکراتیک کشور ما شاید 

 خورد که فضا را با کلمات و یا خال سیاست را با شبه سیاست پرکنیم.درد این میبه فقط ازایی در شرایط عینی ما ندارد ومفاهیمی است که هیچ معنا و مابه
 

 چیست؟ خیرگروهی تامین برای اجتماعی نیروهای و نخبگان نقش موجود وضعیت از رفتبرون برای

 تجربه بعد از انقالب دیدیم . در چندآنها نیز جای خود را دارد رند که نقدخوکار میدر قالب دموکراسی غربی بهفقط  هم کنم این اصطالحات فکر می

. حقیقت آن خیر جمعی. اما این به معنای غلط بودن کار آن ها نیست نه شوند مطرح میفردی  ه برای حقوقدر قالب مبارز عمدتاَ های مدنیبحث که

، برعکس جدا شده از شودتبدیل به نیروی جمعی و امر سیاسی نمی واسطه حقوق فردی به صورتی بی گذاشتن روی شکاف لیبرالیِکه انگشت است 

. خود این مسئله نشان دهنده محدودیت شود  کند و به انزوا کشیده می های آن حتی خود مبارزه مدنی و حقوقی نیز افت می مانده مازاد سیاسی یا ته

و نقطه  شتگیسم است که اصال رشد آن در غرب متکی بر سیاست و مازاد نبود. لیبرالیسم در غرب به تعارض بین اشراف و شاه برمیسیاسی لیبرال

 شتبا حرکت سیاسی جمعی دا را کمترین پیوند است که لیبرالیسم . برای همینبودبرای کنترل قدرت مطلقه پادشاه شروع آن خواسته مدنی اشراف 

.  به همین ترتیب، دمکراسی سابقه مبارزاتی نیست سمتا بتوانند جامعه را کنترل کنند. سابقه لیبرالی ین اشراف، کلیسا و شاه مربوط بودای بمعامله بلکه 

سنت دمکراسی است. بحران  لیبرال امروزی هم صرفاَ یک نظام حکومتی است که آزادی و برابری حقوقی آن محصول مبارزات سیاسی مردم یا همان

داری نیز امکان و ضرورت توسل به انتخابات برای مشروع جلوه دادن  های پیشرفته سرمایه ساالر، این واقعیت که درکشور امروزی نظام پارلمانی سرمایه
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