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 میان نسبتی چه. است آمیز تناقض مفهومی مدنی جامعه :شرق

 دوره و 29 خرداد از پس ایران در ایرانی روشنفکران گفتار

 خرداد از پس گفتار این با مدنی جامعه خصوص در اعتدال

 از ای نشانه توان می آیا دارد؟ وجود اصالحات رهدو و 67

 همگرایی 67 انتخابات از بعد اگر دید؟ مدنی جامعه بهار

 سر بر عرفی و مذهبی روشنفکران بین نسبی

 تجربه با اما داشت وجود پروژه این آمیزبودن موفقیت

 نگاهی با روشنفکران از ای عده امروز آن از بعد ساله67

 قادری حاتم و فرهادپور مراد. نگرند می هپروژ این به انتقادی

 منظور همین به. هستند روشنفکران این از نمونه دو

 قادری فرهادپور، حضور با مدنی جامعه مورد در میزگردی

 دفتر در ماه بهمن بارانی روزهای از یکی در ویسی آرش و

 به متفاوت منظری از حاضران از یک هر. شد برگزار «شرق»

 تر شناختی جامعه منظری از قادری .پرداختند موضوع این

 زدگی ترس و گر تخریب غول سیاسی، های مولفه بر عالوه

 از او. کرد عنوان پروژه این شکست بر دلیلی را ایرانی قوم

 اثر بر نفر 011 سرطان به ابتال و نفر 61 روزانه شدن کشته

گر ا که مشکلی گوید؛ می تهران شهر در فقط هوا آلودگی

ها  میلیون نفر در خیابان یکبود باید روزی  یدیگر هر جای

 میزگرد، این گرداننده ویسی، آرش. کردند می تظاهرات

 از مدرنیزاسیون مدل نماینده را مشروطه از پس های دولت

 فضایی به سیاست تبدیل در تالش همه که دانست باال

. کنند هدایت را مدرنیزاسیون صرفاً تا اند داشته شده مدیریت

 از فعلی، یتوضع از شد برون دانستن قطعی وجود با قادری

 به رسیدن و کرد انتقاد فرهادپور نگاه در تغییر بودن آنی

 کار و زمان دهه دو کم دست نیازمند را آل ایده شرایط

. دانست فعلی ساختار های شاکله در جدی تغییرات و مداوم

 قادری، مدنظر زدگی ترس پذیرش وجود با فرهادپور،

 تا گرفته فوتبال از ایران مشکالت همه بود معتقد برعکس

 و ساده طرز به کشاورزی وضع و تورم نرخ و هوا و آب

 به او. دیگر چیز هیچ نه و است وصل سیاست به عجیبی

 قرن در مدنی جامعه مفهوم پیدایش ابتدای از که تناقضی

 به را مدنی جامعه و اشاره داشت، جای آن دل در هفدهم

 یسیاس شرایط در که کند می مطرح دولتی ای زایده عنوان

 های صحبت. است گرفته خود به آمیز تناقض قالبی ما جامعه

 این در را ویسی آرش و قادری حاتم فرهادپور، مراد

 .بخوانید ادامه در میزگرد

*** 

ی مقاطع گذاربا از انقالب  پستاریخ در  :ویسی آرش

در . دانست 67 سالرا  ابتدای آنتوان  میکه ایم  رو بوده روبه

اری قدرت از یک جناح به جناح واگذ با همیشه این مقاطع

نحوی که جامعه هم تحت تاثیر  ایم اما به بودهمواجه دیگر 

درمجموع شاید بتوان سه گذار عمده را نام  .قرار گرفته است

بین همواره در هر سه گذار بحثی که . 29و  48 ،67 :برد

در حال  نیزاکنون  هم ح شده وبخشی از روشنفکران طر

در هر سه دوره، . است «مدنیجامعه »طرح است مبحث 

نیافتنِ  ی مدنی بوده است یا علل دوام بحث یا ساختن جامعه

چه نسبتی با «  ی مدنی جامعه »حال، مسأله این است که . آن

نوع ساختار قدرت و دولت در ایران دارد که همواره با تغییر 

در ارکان قدرت پایش به مباحث تئوریک و سیاسی باز 

  شود؟ می

 .ابتدا باید به پرسشی مقدر پاسخ دهیم :ریقادحاتم 

 48هم با  67طبعاً و است متفاوت  29با  48گویند  می

به  یها برای ما نویدگر طرح آیا این تفاوت. متفاوت است

مهم است که بتوانیم روی آن مکث کنیم  کیفی آنقدرلحاظ 
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از موضع  به کسانی کهگاه  گهچون  ؟و تمرکز داشته باشیم

بینید شرایط تغییر  نمیمگر  گویند می دنشو یم انتقاد وارد

محدود بازشدن یا  هاNGOکرده است؟ مثالً به تعداد 

مایلم تمثیلی را به کار ببرم  .کنند می اشارهفضای مطبوعات 

شرایط شود اما در  می که بیشتر در حوزه تاریخ علم استفاده

وقتی شما شاهد  .صورت واژگونه صحیح استما هم به 

نیست که این این های عجیبی هستید معنای آن  پیشرفت

هایی  ها ابتدا به ساکن بوده بلکه ما بر دوش غول پیشرفت

ستی را های دورد افقتوانیم  میو به همین علت ایم  سوار بوده

 در مورد شرایطکه تمثیل حالت واژگونه این . کنیممشاهده 

های  یبشاهد تخر ما: استبه این شکل  شود می مطرح ایران

 های دمآ و غول تخریب است ،غول؛ ایم عظیمی بوده

شوند یا  می گر سوار بیهای تخر غولاین بر دوش  قد کوتاه

سرگذاشتن غول  در نتیجه، پشت .آیند می به دنبال آن

شود  گفته می یکی اینکه. همراه داردبه  پیامددو تخریب 

وقت  رهاینکه  دومت و جنس ما متفاوت از تخریب اس

وسعت تخریب بسیار شود  میادعا  فضای نقد شد اردوکسی 

به جامعه امکان دارد دوباره فضای تخریب  وزیاد است 

ر خود را متفاوت از آن غول معیا باید ولی ما. بازگردد

وقتاً آن را پشت سر مکه بگیریم در نظر  یگر تخریب

اینکه افرادی با کوتاهی قد  به جهتیعنی نباید  .ایم گذاشته

شوند آن را تعبیر به تحقق  می ل تخریب سوارور غخودشان ب

باید به این نکته توجه کرد که  .کنیم «جامعه مدنی»نوعی 

العاده ضعیف  مبانی تحقق جامعه مدنی در ایران فوق اصوالً 

یکی اینکه . مگوی می این حرف را به چند دلیل .است

به لحاظ  مدنی با جامعه ما ییغرافیاج -مندی تاریخی عیتقمو

دوم . اجتماعی در وفاق نیست و ، اقتصادیتار سیاسیساخ

اق فدر وبا جامعه مدنی هیات ما اال مندی اینکه موقعیت

بسیار  مختلف رهیاتی ما در شئون و تفاسینیست و ساختار اال

ای با  دارای جامعه اکنون همسوم اینکه ما  .طلب استاقتدار

آمیزی  این درهمحاصل  لیگسترده هستیم وآمیزی  همدر

که چرا. جامعه مدنی نیست مثبتهای  سویهایجاد 

، و مستلزم تجارب مثبت الزمجامعه مدنی برخورداری از 

هایی از جامعه را  که بتواند بخش است هایی امکانات و اهرم

اقل دو روایت لیبرالی حد. پشت جامعه مدنی قرار دهد

ه امکانات نن در ایرااما . بزی از جامعه مدنی داریمها و

به  یبزها روایت. را بزیها یم و نهرایبرالی را دروایت ل

کند مگر  نمی که در امور مردم دخالتاست معنای قدرتی 

که در داریم ی های دولت ولی ما همواره. در صورت لزوم

مردم دارای  سوی دیگرز ا .دنکن می مردم دخالتامور 

این مطلب . دها بایست د در مقابل قدرتنای نیست که بتوان بنیه

رسمی طبق آمار . گویم می چند دلیل خالصه به طور هرا ب

 و اختالف طبقاتی شدید ،میلیون معتاد داریم 7 اکنون هم

اینها مشکالتی است که . شهری داریم های سامان ناهنجاری

معطوف به نسبی جامعه  از سالمت بتوانیمدهد  نمی اجازه

های روانی  ویژگیبا  از سوی دیگر. حرف بزنیمجامعه مدنی 

ند و ا خورده ها قومی به شدت ترس ایرانی. یاسی مواجهیمس

 نیطوال یزماننیازمند خوردگی  از مرحله ترسرفت  برون

یم ا های هستیم آماد خورده چون قوم ترسما همواره  .است

مناسبی برای مکان که پناه بگیریم برگردیم و جایی 

همچنین مردم ما از . آید شمار نمی بهما بلند های  خیزش

. درک جامعه مدنی برخوردار نیستندی بلوغ الزم برای نوع

همچنان که شما هم پیش از بحث اشاره کردید، شاید چون 

اند که هرکسی باید فرداً آن را  تضادهای جامعه تضادهایی

 به سری انس ضعیت کودکو رمردم همچنان دتجربه کند، 

 دهند در دامان کسی پناه بگیرند تا اینکه می ترجیح ؛برند می
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 و خالقیت بزنند و روی پای خودطراحی دست به  دخو

اندکی با از همین جهت است که وقتی بخواهیم . بایستند

گیرند  میپناه بالفاصله  گر اصلی فاصله بگیریم غول تخریب

به  .کند بازگردد می غولی که خواب ما را آشفته تا مبادا

هایی  در برابر جریان دالیل مذکور ما توان ایستادگی و مقابله

به همین . مند هستند و تعارض خیز تعارض را نداریم که بنیاداً

تحقق جامعه مدنی فرصت کنم ما اکنون  نمی من فکردلیل 

 گیری فاصله اندکو  شدنهر چه هست سوار. را داشته باشیم

 .گر است از آن غول تخریب

راه  که شما بر سر یمشکالتدر خصوص  :ویسی آرش

ها و  برنامه د همواره شاهدبرشمردی تحقق جامعه مدنی

ایم که مسأله را از جایگاه دولت طرح  هایی بوده دستورالعمل

منظور  بهدولتی  تصرف قدرتیا  ،دستورالعمل. اند کرده

که  یا این مدنی بوده است مهیاساختن شرایط امکان جامعه

تر  تر و منعطف تصرف قدرت، کمک کند دولت نرم بدون

های بیرون از دولت  ایجاد عرصههایی برای  شود تا امکان

مراد از  پس با تساهل بپذیریم در این گفتارها. فراهم شود

 ای نیز فعالً عرصه بیرون از دولت است، عرصهجامعه مدنی 

ای  های خالقانه کنش دست به دنبتوانو اتباع افراد در آن که 

برای ساختن زندگی فردی و عمومی و بازتولید و بازتعریف 

مساله این است که اگر  .بزنندخود و دولت ن میامناسبات 

ر نظر بگیریم که د « یگر ماشین تخریب» شما  قول بهدولت را 

کرده است یا تضعیف قق جامعه مدنی را همواره شرایط تح

 جامعهبه  مستقلی تعالیی بوده که امکان هیچ فراینداس یقدرت

تواند زمینه تحقق جامعه  می ین دولتهمنه وچگپس  ،نداده

نگرشی بسط  ها پیامد این دیدگاه ؟مدنی را فراهم کند

 تماماً پس از دید این نگرش اخالقیِ .اخالقی به دولت است

هویت، در  ی ماشینی خنثی و بی منزله دولت به محور، دولت

ای بیرون از خود را مهیا  اخالقی امکان عرصهکنشی 

 که آن عرصه در تضاد با اهداف خودِ دولت سازد ولو این می

غیردولتی به ما این امکان را  ولی اتخاذ موضعی .باشد

طریق  بدین. دهد تا تز نگرش اخالقی را معکوس سازیم می

ی تصرف یا معامله با دولت، ما  که عالوه بر کنار نهادن ایده

زییم و هر  پذیریم که پیشاپیش در درون قلمرو دولت می می

، ما را در ای آزاد و بیرون از دولت کنشی برای ایجاد عرصه

. دهد ی دولت قرار می نیروی ایدئولوژیکی و قاهرانه مقابل

بنابراین هر کنش دموکراتیکی باید نوعی تالش برای وادار 

اما ما شاهدیم . نشستن باشد کردن زور مازاد دولت به عقب

مدنی عالقه دارند از  ثر گفتارهایی که به موضوع جامعهاک

 .نگرند منظر دولت به اجتماع می

آقای قادری طور کلی با بحث  من هم به :فرهادپورمراد 

 ایران بازخاص خصوص بخشی که به شرایط  موافقم به

ایمنی ناشی از این است نازدگی و احساس  ترس. گردد می

محیط ترس و ارعاب بوده و فرار به همواره که بیرون 

 ،از مناسبات اجتماعی اتفاق افتادهخارج  یمحیطو ندرونی ا

بری از ایمن و عنوان محیطی  خانواده بهمدتاً به هم ع آن

با غرب را  شرایط خود بخواهیم اگر .توحشو خشونت 

طرفی  بیفاقد هرگونه عرصه بیرونی جامعه ما م یمقایسه کن

مساله فقط این نیست که دولت در همه جا حضور . است

 از هزاران سال پیش داروغه در شهر. عیار دارد مخشن و تما

گاه حقوق فردی یا  را بگیرد و هیچ یهر کس ستهتوان می

که بتواند فرد را از این تقدیر و ایم  دستگاه قضایی نداشته

 هرکس این تقدیر که. ات دهدجبینی ن قابل پیش بخت غیر

خود  نه تنها مال که ممکن است جانرود  می هر روز بیرون

او وجود  هیچ تعهدی در برابر چون از دست بدهد نیزرا 

نه تنها . انجام دهدتواند  می حاکم هر کاری خواستو  ندارد
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بلکه در عرصه عمومی هستیم دولت عیار  تمامحضور شاهد 

تفاوتی به  بی نوعیزدگی به صورت  ترس سوی دیگراز 

معماری شهرهای به اگر  .شود می دیدههای عمومی  محیط

 اضافه تولید جامعه انباشتسرمایه یا جایی که بنگرید ایران 

در از قدیم . ی پنهان استها در همین اندرونیشود  می

 شد می ها وسایل رفاه و تجمل فراهم خانهفضای درونی 

ی یک محیط ها ض و همه نشانهوح  کاری، ، کاشیها فرش)

و در مقابل  (امن و همراه با لذت

تخریب در قبال  مالًاک یبیرونعرصه 

حتی بازاریان . شد می رها دولت

کید داشتند که أثروتمند در این زمینه ت

کلنگی به نظر بیاید  خانه یبیرون نمای

 و این مساله به کوچه و خیابان تسری

چیزی را که ما  سبب به همین. یابد می

از نظر معماری  در شهرهای غربی

کلیسایی، ساختمان شهرداری، نوع 

کشی و توجه  بندی و خیابان جدول

بینیم  میشخصی  عمومی به محیط غیر

. شود نمی دیده اصالًدر جامعه ما 

شده به حال خود رها فضای ،بیرون

نیز  معماری ایران توحش در هامروزرا نکته این  .است

و تجمل به شکل شود  هزینه میدرست است که  ؛بینیم می

. نیستهیچ عقالنیت و نظمی تابع شود ولی  می بیرونی دیده

جغرافیایی و تاریخی کردن از فضای  از این نظر شروع

؛ قدرت و زور استداستان  ،داستاننتهی م. درست است

نمونه ایران و تاریخ معاصر ما . معنای واقعی سیاست یعنی

همراه است،  تناقضواژه جامعه مدنی با ابهام و با در آن که 

حتی در . بر ابهام ذاتی این مفهوماست دلیل خوبی  خود

 شویم که آیا نهایتاً می روبرو این ابهامب هم با رتاریخ غ

ای  یا عرصهشکلی از مبارزه علیه قدرت است مدنی جامعه 

شده که موجب حتی در این مفهوم  مابها ؟بیرون از قدرت

داری غرب هم تا حد زیادی در  در تاریخ مدرنیته و سرمایه

 نهایتاً ــ و چه تفسیر الک و لیبرالی بزها چهــ همه تفاسیر 

در شکل حال چه  .در دست قدرتباشد ابزاری جامعه مدنی 

با ایجاد یک فضای سترون و  قصد داردقدرتی که 

حاکی از  اًظاهرکه )ه ودزد سیاست

بری از  صلح و گفتگو و تعامل

زدایی کند  سیاست (خشونت است

عرصه در واقع چیزی نیست مگر ولی 

های واقعی که  قدرتکامل تسلط 

استقرار چنان هژمونی خود را 

مقاومت هم اند که حتی فکر  بخشیده

. ندارد و از بین رفته استدیگر وجود 

اردی که این شکل کامالً وم درچه 

واقعیت تاحدودی د و رلیبرالی را ندا

 (خشونت و نبرد قدرتیعنی )سیاست 

توانیم  می)موجود است هنوز  آن در

؛ (بزی بگذاریمها را روایت آن اسم

نید که جامعه مدنی به عنوان زائده ک می مشاهده در اینجا هم

 یخوبما به در تاریخ  بودن این زائده .دشو می دولت مطرح

در دوره آقای خاتمی قرار بود  ابتدااز . قابل مشاهده است

علوم متون درسی بر اساس  .دولت جامعه مدنی را بسازد

ابزورد و کمیک است که اندازه  بی چنین چیزیسیاسی 

از آنجا  زمان آندر ی لو. معه مدنی بسازدادولت خودش ج

نوعی رییس دولت به  ،سیاسی خاصشرایط  بر اساسکه 

تناقض معنادار بود زیرا این رفت  شمار می بهرهبر مقاومت 

وضعیت کنونی،  مبنای: فرهادپور

شده  جامعه مدنی اختهیعنی 

نه  ،تبلیغاتهمه بر خالف  فعلی،

به بلکه  «تدبیر»نه است و  «امید»

سو  قول آقای قادری از یک

از و  ،«استیصال»و است  «ترس»

از اینکه چه  «نادانی»سوی دیگر 

 پس از رو، از این .باید کرد

سال روال تخریب، صرفاً  هشت

پناه بردن به یک واژه شاهد 

در مقابل حضور سهمناک هستیم 

و تالش برای  ،قدرت

 کردن و توجیه شکست یعقالن
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به عنوان شکلی از مبارزه مفهوم شد از این  می در آن لحظه

چه شما از واژه جامعه   ،جا همه. علیه قدرت استفاده کرد

آیا  نهایتاً اصل اساسی این است که ،مدنی استفاده کنید یا نه

یا اینکه  ،شود می ت سازمان دادهدر برابر قدرمقاومتی 

برعکس صحبت از جامعه مدنی و تعامل و گفتگو به 

عنوان پرهیز از خشونت  به مقاومتاشتن نفس خود گذ کنار

در ممالک پیشرفته هم  هامروزاین اصلی است که  .انجامد می

در . برقرار استند ا هزدگی و شرایط ما را نداشت که ترس

 خودکه با حضور است این دولت  ،اخیری اقتصادبحران 

ترین  حتی در پیشرفته هامروز. کند میبحران را جمع 

دموکراسی و انتخابات دموکراتیک که کشورهای دنیا 

جامعه و در آن  شود معرفی میحلقه ارتباطی عنوان یک  به

 معنا بیکل  بهباید اراده خود را بر دولت تحمیل کند مدنی 

که شود  برگزار میبین احزابی  باتانتخا زیرا. شده است

ل و اتحادیه اروپا را سی بروکها صرفاً دستورالعمل گیهم

ی ها ملت-الب دولتقانتخابات در بنابراین، . کنند می پیاده

اقتصاد در جامعه  چون ،معناست بی  مجزا از هم کامالً

و به شکلی متمرکز بر اساس منافع اروپایی یکدست شده 

بر اساس همین اصل  .شود می دایتسرمایه از بروکسل ه

حقی ندارند جز اینکه بگویند کدام عمالً مردم در انتخابات 

معنایی  این بی .تواند نوکری بروکسل را بکند می ب بهترزح

اراده خود را مردم است قرار  جایی است کهدر  جامعه مدنی

 . دنتحقق بخش

و  ــ و الکبز هاــ اگر به تاریخ شروع این مفهوم 

که این  کنیم می مشاهده ،بازگردیمگیری دولت مدرن  شکل

کردن هویت واقعی  زدایی یا پنهان مفهوم برای سیاست

این  ابتدااز همان  .ساخته شده است( قدرت و زور) سیاست

ای  به عرصهمقاومت در برابر قدرت تا ابهام ایجاد شده است 

که اصوالً قدرت در آن وجود بدل شود طرف  بی ظاهراً

جنگ ادامه »که گزاره  تالش برای نفی اینیعنی  .ندارد

 متوقفدر جایی این تصور که جنگ ایجاد است و  «سیاست

هم که بخشی آن  .رسیم می شود و ما به جامعه مدنی می

الب قمربوط به امنیت و قدرت و کاربرد خشونت است در 

قی جامعه تبدیل مابو شود  کوچک میالک  حداقلیِدولت 

 توان می .استه در آن صلح برقرار شده شود ک میبه جایی 

ساله  های سی از جنگبعد بحث کرد که لحاظ تاریخی  به

چگونه گیری دولت مطلقه  در قرن هفدهم و شکلمذهبی 

فرایند پشت  .ساخته شدالک بز و ها این مفهوم در ذهن

این ایدئولوژی در واقع شدن مفهوم جامعه مدنی  ساخته

ت که بیرون از سز جامعه اخوابیده است که گویا جایی ا

عقیده عام این در طی این فرآیند گرچه  .قرار داردقدرت 

شود  تالش می ،آورد می قدرت مطلق فساد مطلقاست که 

 نهایتاًشود و قدرت رام کارهای نظارتی  سازوو  با تقسیم قوا

همان چیزی  .رسیم می فضای عقالنی  و گفتگوعرصه امن به 

عرصه  ؛دیدبرماس ها  توان در می اآن ر ترین بیان که مترقی

عمومی که در آن دیگر دعوایی در جریان نیست بلکه 

آل  ایدهعبارت دیگر، رسیدن به  به. استگفتگوی عقالنی 

شوند و  می عدر آن فضال و نخبگان جمکه  پارلمان اروپایی

حل  کنند تا بهترین راه می طرفی گفتگو بر اساس علم و بی

 . برای جامعه پیدا شود

همراه به  ،در قرن هفدهم «جامعه مدنی»مفهوم نقطه شروع 

و  «قرارداد اجتماعی» ،«دولت»مفاهیم جانبی آن نظیر 

هومی ایدئولوژیک فاز ابتدا م و نظایر آن،« وضعیت طبیعی»

ردن و ککار ن ،شدن به همین علت مسخره .بوده است

چیز نیز ایران  شرایط در این مفهوم آمدن در متناقض از آب

ولی متناقض است  از ابتداچون خود مفهوم . یبی نیستعج
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کاریکاتوروار  ط عجیب ایران این تناقضات به شکلدر شرای

 .بینیم می شوند که االن می و به وضعیتی تبدیلشوند  عیان می

بر  شده فعلی، جامعه مدنی اختهوضعیت کنونی، یعنی  مبنای

به قول بلکه  «تدبیر»نه است و  «امید»نه  ،تبلیغاتهمه خالف 

از سوی و  ،«استیصال»و است  «ترس»سو  آقای قادری از یک

 پس از رو، از این .از اینکه چه باید کرد «نادانی»دیگر 

پناه بردن به یک واژه شاهد سال روال تخریب، صرفاً  هشت

و تالش برای  ،در مقابل حضور سهمناک قدرتهستیم 

به همین  .کردن و توجیه شکست یعقالن

این واژه حداقل معنایی که  سبب، حتی

از دست اکنون  همداشت  67در سال 

به جهت  ی حداقلیآن معنازیرا  .رفته

شکلی از با خوردن این واژه پیوند

از سیاست که  امروزولی  .بودمقاومت 

گی هیچ شکلی از ایستادشاهد و  بین رفته

باقی نچه آ نیستیم، مقابل قدرت در

 کهاست انتخاب بین قدرتی ماند  می

قدرتی که  وکند  می تخریب تر عقالنی غیر

 ،بنابراین. کند میچنین عقالنی به شکل 

ذات حقیقی در دوره اعتدال جامعه مدنی معنایی مفهوم  بی

سیاست و نوع هیچ جامعه مدنی از دل  :دهد می خود را نشان

جاست که  همین. آید نمی رزه واقعی علیه قدرت بیرونامب

بر باید مسائل را . آید ش میقادری پیآقای سؤال من از 

جامعه درگیری نیروهای موجود در اساس واقعیت یعنی 

وجود خشونت و واقعیت  یعنیبر اساس سیاست و  ،سنجیمب

واقعیت امکان مقاومت در  چنیندولت و همدر پس زور 

مان بر این اساس باشد سوال من مطرح  اگر ارزیابی. برابر آن

همین در که ایم  دهبوشاهد در ضمن ما زیرا . شود می

در  ،ی تاریخیها زمینهفاقد و طلب  اندرونیزده  مملکت ترس

عرصه به  د،ان به هم اعتماد کرده  کامالًمردم خاص لحظاتی 

به شکلی رادیکال قدرت را به  ،اند خیابان آمدهعمومی و 

همان  رد اند و خالقیت به خرج داده ،اند چالش کشیده

گویند  می ر خالف اینکهباند  محدوده کوتاه نشان داده

د نتوان می بلد نیستند چقدر سریع ها کار جمعی ایرانی

این  .را به نمایش بگذارندعی مهماهنگی جی از یها شکل

 چنینی اینی ختانهمه تعاریف اخالقی روانش دهد می نشان

باشد اینجا آب  اگر .مورد است بی

توانند  میشناگر ماهر زیاد است و 

نند و برای بزرکورد جهانی را هم 

تر از سوئیس سه  متمدنانهمثال، بسیار 

در یک لحظه  شوند و عجمنفر میلیون 

نیازمند  خود این امر. سکوت کنند

سازماندهی اجتماعی باال و همراهی 

من با این توصیف،  .استفرد با جمع 

غول تخریب این مساله را در مثال 

در بر اساس ناتوانی  .نشدممتوجه 

ست ادرست ما ش منطقایران شرایط 

شود کرد و  نمی و کاری هم وجود داردغول تخریب که  

در برابر این شرایط مقاومت ما فاقد درست هم گفتید که 

 این سوال .جامعه مدنیغول تخریبیم یا به بیان دیگر، فاقد 

تحلیلی در باب جامعه  -نظر از بحث تاریخی است که صرف

ر برابر قدرت به زبان سیاسی آیا امکان ایستادگی د ،مدنی

پذیرم  میمن ی سیاسی ایگر از دید واقعیا نه؟  وجود دارد

ینی شن تصمیم به عقب نیروی سیاسیخاص، که در شرایطی 

ولی  .نداشته باشدای جز سازش در برخی امور  و چاره بگیرد

شود  می به خورد ما داده عنواناین تحت چیزی که اینجا 

 دادن ترتیب جای به ما :قادری

 به مدت طوالنی مقاومتی

 بها مدت کوتاه های مقاومت

 باب در سپس و دهیم می

 خود مدت کوتاه های مقاومت

. خوانیم می حماسه سال سالیان

 به انسان میلیون سه اینکه

 های بزنگاه یا آیند می خیابان

 است استثنا و نیست قاعده دیگر



 

7 

 

اسی یا یک یسنیست که یک نیروی چنین  و ابداً اصالً

عقالنی صورت  بهی برتر یمقاومت سیاسی در برابر نیرو

بلکه الپوشانی و نفی اصل خود مبارزه و  ،آید می کوتاه

جامعه »قدرت است که تحت عنوان  رامکان ایستادن در براب

 ای زائدهعنوان  به ،سیاست ای از مانده فارغ از هر ته ،«مدنی

سازد  را  برآورده میکمان میل حاو  شود می مطرحدکوراتیو 

 حتی .کنند می حکومتبه اینکه خیال کنند دموکراتیک 

 مان را به اینکه فکر کنند واقعاًگفت میل محکو توان نمی

که  یامکان. برآورده کندبه آنها داده شده است  امکانی

چنین چیزی . تقل باشندسبتوانند حرف خودشان را بزنند و م

یی را یاؤین نمایشنامه و رکنند که چن می گویا سعی امانیست 

تا خیال آنها را راحت کنند از کمان بازی کنند برای حا

  .کنند می شان واقعاً احساس استقالل و خالقیت که اتباعاین

خوردگی  مورد مفهوم ترس درکمی ابتدا  :حاتم قادری

ر د را ماجغرافیای ما جغرافیایی است که . توضیح دهم

چه از منظر . دهد می معرض مخاطرات زیادی قرار

ما  و، چه از هر منظر دیگر،یخلدون، چه از منظر منتسک ناب

ی ها بیشتر خاندان. توانیم زیست کنیم نمی بیرون از جغرافیا

در دوران مدرن . از آسیای مرکزی آمدندایران گر  حکومت

اعراب طرف  یکحتی االن  .بودندها  ها و انگلیس روس

. ها با شرایط خاص خودشان افغاندیگر و طرف تند هس

 ای را خورده یک حلقه زیستی ترس مجموعه این جغرافیا

طولی  سیری فاًرمن از تاریخ صمنظور . زند میبرای ما رقم 

کل ساختار مقصود  .نیستتجمع لحظات و آنات  شامل

در یی ها وضعیتبه ت که فرهنگی ماس -اقتصادی -سیاسی

هیات وقتی قهار و اال. اند تبدیل شدهی ن خود استبدادبُ

در صحنه بیرونی حضور ندارد فقط آمیز باشد دیگر راقتدا

سان،  بدین. کند می حضور پیدا نیزدر دل یکایک ما بلکه 

تمایزی  ،با قدرت مرتبط بگیریمدر ایران ترس را اگر 

اساسی بین قدرت در ایران و قدرت در کشورهای غربی 

کند  می مطرحبحثی که فوکو بب، به همین س. وجود دارد

 است طلب زیاده قدرتغرب نیز در . دهد نمی در ایران پاسخ

فیزیک از ها دخالت کند،  کوشد در همه عرصه و می

ها  بندی ها و صورت بندی گرفته تا ساختارها و شکل ها انسان

به این  عمدتاً است ولی طلب  زیادهقدرت در ایران اما . هستند

ما  ،به تعبیر ارسطو. وجود داردترس ار آن ساخت درکه دلیل 

به ) حضورهر جا  یمکن می وحشت داریم و گمان از خأل

پس . خواهد شدما خطری متوجه  نداشته باشیم (معنای اقتدار

و  ن قدرت در عالم غرب با اینجا متفاوت استبُ

اقتصاد دینی از قبل  .خوردگی در قدرت نیز وجود دارد ترس

و از فضای  برنامه داردفرد رگ برای از تولد تا پس از م

کنم  نمی خواهی قدرت را انکار زیاده .کند میخالی وحشت 

در هم پس قدرت . است اما دلیل اصلی آن ترس از خأل

 .ایران با ترس پیوند دارد

 ساختاربه  این وضعیتتا چه حد  :فرهادپورمراد 

ی وضعیتتا چه حد ناشی از و گردد  بر می هروحانیت شیع

 ...ستیزی و تحریم و آمریکا با گفتار رسمی که خوداست 

 ایجاد کرده است؟برای خود 

 گری شدیداً شیعه. موثر است عاملچند  :قادری حاتم

گری همیشه دیگران  شیعه. شدگیبا نوعی حصارهمراه است 

. مرتدچه  ،،کافرچه  ،سنی باشد یده، چهد می را دشمن

و خود را  ردگی می قرارهجوم مورد کرده که  می همواره فکر

همین مساله ترس را با قدرت پیوند  .دیده است می در حصار

امپریالیستی بیش مبارزات ضدنیز در فضای جدید . زده است

در آن به  ترس از خألبعضاً سویه مثبت داشته باشد  از آنکه
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پذیرفته که با  درست یا غلط، ، بهانسان غربی .خورد چشم می

ته متری از جهان داشجهان گشوده برخورد کند و ترس ک

فضاهای جدیدی را کند و  می کشف رو همین از ،باشد

گری، چه  ولی در ایران چه به جهت شیعه ...و بیند  می

واسطه  گر، چه به های دخالت واسطه مبارزه ما با قدرت به

وضعیت استبداد آسیایی همچون  موجود یها ساختار

فرد ایرانی دچار نوعی . خوردگی وجود دارد ترس

با قدرت سازگاری زیادی  ،سو از یک ؛کس استوارادپ

ذهن یا طبع . دیگر میل به مقاومت دارد سویو از دارد 

 رغم میل به مقاومت، ، بهایرانی

دارد با قدرت هم سازگاری زیادی 

بدون چون هنوز به خود اجازه نداده 

 ی اندرونی پنهانِها مواجه با الیه

 به حریم شخصی،خورده خود  ترس

فکر  ...و  تولید  خالقیت،  ،زادبیان آ 

جای  به ،به همین دلیل. کند

مدت به  طوالنی یمقاومت دادن ترتیب

دهیم و  می بها مدت های کوتاه مقاومت

های  مقاومت در باب سپس

اینکه سه . خوانیم می سالیان سال حماسه خود مدت کوتاه

قاعده های دیگر  یا بزنگاهآیند  می به خیابانمیلیون انسان 

میل به و وقتی از شور و هیجان . ست و استثنا استنی

که  کنیم می کردن اوضاع بیرون بیاییم دوباره فکر دگرگون

دفاع از سیاست تسلیم با این بیان قصد  .کجا پناه بگیریم

جامعه ما در تخریب یا اقتدار معتقدم غول  اتفاقاً .ندارم

آن ساختار قابلیت دگرگشت و دگرگونی دارد به شرطی که 

آمدن و  نکنیم با اندکی بیرون گمان. بشناسیمرا خوب 

باید . ساله خود را حل کنیمتوانیم مشکل هزار می اعتراض

را قدرت سیاسی  و ، شاکله اقتصادیهیاتیابتدا شاکله اال

 ما ،به نظرم .خورده است ، زیرا خود قدرت هم ترسبشناسیم

ین ا. مدت نیستیمبه ساکن دارای شرایط مقاومت بلندابتدا 

را این مقاومت امکانات بلکه  ،طلبی نیست به معنای تسلیمهم 

فرد رود و  می که یک نفر همیننگر نیستیم و  ما کل. نداریم

 ؟شویم می چرا خرسند .شویم می آید خرسند میدیگری 

شدن  کنیم با کمی باز می فکر. ی داریمچون سازگاری زیاد

 در فضای جدیدی NGOو چند نهاد و فضای مطبوعات 

کنم قدرت در ایران  می گمان ،دیگر سویاز . ایم قرار گرفته

 چونپذیر است  آسیب تبه شد

کنونی با شرایط آن ی اصلی ها مولفه

در ایران بر این باورم که . درنداسازگاری 

 یها بندی تمنای فاشیستی در صورت

امکان تحقق آن ولی وجود دارد مختلف 

 معتقدم. وجود ندارد عیار تمامبه معنای 

جدید در بستر  های یتکنولوژ تامکانا

درست . استحاله قدرت در حرکت است

و نوعی طمع اقتصادی با است که 

یم ی اقتصادی گسترده روبرویها کارتل

اند  شده ها این کارتلبر کارهای کوچک فرع  و که کسب

کند که از بخشی از  می ایجاب ها حفظ این کارتالولی 

 دناقل تغییر صورت بدهد یا النارعاب خود بگذرو خشونت 

مدرن  ن خود را به مدرن یا شبهردی پیشامها مولفهیعنی  ــ

کردن  طلبی و نه فراهم نه تسلیممن پس بحث . تبدیل کند

کس ونوعی پاراد این خود. استدولت توسط جامعه مدنی 

دهد ما  میجامعه مدنی شعار آقای خاتمی وقتی دولت . است

شعار آقای خاتمی جامعه  .کند را دچار نوعی پارادوکس می

افرادی مدنی  شان یانمدنی است ولی خود ایشان و اطراف

 خاتمی آقای شعار :قادری

 خود ولی است مدنی جامعه

 افرادی شان اطرافیان و ایشان

 متناسب شعار اگر. نیستند مدنی

 اجتماعی های شعاردهنده با

 در آب از توخالی نباشد، خود

 و ها بست بن اولین با و آید می

 به شود مواجه که تنگناهایی

 انجامد می دیگری های وضعیت
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ی اجتماعی خود ها ار متناسب با شعاردهندهشعاگر . نیستند

ها و  بست با اولین بن آید و می توخالی از آب در ،نباشد

. انجامد میی دیگری ها تنگناهایی که مواجه شود به وضعیت

بلکه نیست  او ی خاتمی و دوستانداشت آقا معنای کم بهاین 

  توان با می می راآقای خات. استوضعیت تحلیل و ارزیابی 

نمایشنامه  ،ول زندان رفتها  .ول مقایسه کردهاواسالو 

 جمهور شد ولی مدنی رفتار رییس ،کردتئاتر کار  ،نوشت

هیات جدید داریم و اال ما نیاز به یکدلیل، همین به . دکر

سمت آمیز به تدارهیات اقاز االباید 

و هیاتی گشوده به جهان اال

ول ئمسرا انسان برویم که کننده امیدوار

صورت  باید به در کنار آن. بداند

ی قدرت ها نقد جدی شاکله ایجابی به

شد ما  برونمن اعتقاد به . رو بیاوریم

 ،دانم نمی قطعی است ولی زمان آن را

ضعیف به گمانم مهابت و صالبتش هم 

ت در حال فرسایش و خود قدر. است

ریختن است و تعارضات آن  وفر

 با این حرف اگرولی . الجمع است مانعه

ای مدنی  جامعه اکنونگمان کنیم 

و اندیشی کند  تواند مثبت می ن خودداریم که در بُ

 ندر بُ. بینم نمی من چنین چیزی را ،خورده نباشد ترس

معنای  آیا .بینم می در لحظات و آنات تاریخیولی بینم  نمی

این حرف این است که ما تا ابد دچار این وضعیتیم؟ خیر، 

ما شاهد  .چیزی که فراراه جامعه ماست استحاله است

 ،ن جامعهأدر شچه و در قدرت ن أچه در ش ،استحاله

های  جویی منفعت ،ت آن هم تکنولوژیاامکان .خواهیم بود

 ،ها تغییر نسل شرایط فرهنگی جهان، ی اقتصادی،ها کارتل

ای را  این مجموعه آینده. است.. .ایرانیان خارج از کشور و

ای که امروز در حال ساخت  دهد ولی نه آینده به ما نشان می

  .آن باشیم

این استحاله تکلیف عاملیت سیاسی در روند  :آرش ویسی

 ؟داردوجود آیا اصالً . شود چه می

که از جامعه مدنی معنای  عاملیت سیاسی به :قادری حاتم

االن در تهران که . نهتعریفی داشته باشد و استوار باشد،  خود

بر اساس آمار  ،مرکز کشور است

هوای بر اثر نفر  61اقل روزی حد

 یدیگر هر جایگر ا. میرند می آلوده

میلیون نفر در  یکبود باید روزی 

کردند که این  می ها تظاهرات خیابان

خواهیم مبارزه  می چه هوایی است؟ ما

انجام دهیم اما با  آمریکایی ضد

ساختارهای معیوبی که منجر به مردن 

طلبی  فعن. شود می اهالی خودمان

بنزین  ؛اقتصادی هم مطرح است

 های طلبیماشین آلوده و سود ،آلوده

اگر جامعه مدنی داشتیم باید . مشخص

 98در هر  ،طبق آمار رسمی .داد اینجا خود را نشان می

 (اندازه یک دبیرستان به یعنی)نفر در ایران  011ساعت 

اگر . اند همین جامعهنیروهای اینها  .شوند می دچار سرطان

اما . افتاد می کلی اتفاق باید داشتیم االنقوی جامعه مدنی 

 دعوتی صورت  اصالً واست کارانه  محافظهبسیار انتقادات 

 . گیرد نمی

خوردگی  مفهوم ترسشما تحلیل  مبنای :ویسی آرش

خورده  را ترسدولت هم جامعه و  بر این اساس هم. است

چیزی که فراراه جامعه  :قادری

ما شاهد  .ماست استحاله است

و در قدرت ن أچه در ش ،استحاله

 .خواهیم بود ،ن جامعهأدر شچه 

 ،ت آن هم تکنولوژیاامکان

ی ها های کارتل جویی منفعت

 شرایط فرهنگی جهان، اقتصادی،

ایرانیان خارج از  ،ها تغییر نسل

این مجموعه . است.. .کشور و

دهد  ای را به ما نشان می آینده

ای که امروز در  ولی نه آینده

 .حال ساخت آن باشیم
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و ایران در و آن را وجه تمایز دولت قلمداد کردید 

در قالب بحث را  اجازه دهید. غربی قرار دادید های دولت

به تحلیل  سیاسیای  چراکه اگر وجهه. دیگری بسط دهیم

و شناختی  انسانتحلیلی  شما اضافه نکنیم ممکن است گرفتار

انسان ایرانی بنا به دالیل  تذا گوییتو؛ گرا شویم ذات

. شود می و این ترس مدام بازتولید استتاریخی واجد ترس 

یافتن به  یعنی از تاریخ شروع کنیم و سرآخر برای دست

پرسش اصلی این  همه، با این .نتیجه از تاریخ خارج شویم

ای و  ی اسطوره است که راهکار حقیقیِ خروج از این چرخه

حتی کسانی که زیرا س چیست؟ خورده با تر سرنوشت گره

، کنند می مطرحآل سیاسی  عنوان یک ایده بهجامعه مدنی را 

که جامعه ما بنا به  پذیرندبنیز  این قضیه را ممکن است

واجد خصوصیاتی  یاجتماع ، وجغرافیایی ،شرایط تاریخی

این . شود می ای بازتولید ساختار اسطوره که در هیأتشده 

شرایط روانی و تمام  ،ترسی بر مبناساختار را شما 

 که جامعه ایرانی را تعریفتحلیل کردید یی ها مولفه

ناخواه و بنا به  کنند که ما خواه می آنها هم مطرح. کند می

ما هم ناگزیر به طی کردن مدلی که مدرنیته طی کرده و 

ای بیرون از دولت نیاز داریم که از آن عرصه  عرصه، آنیم

. عوض کنیم به چالش بکشیم یا اصالً را ها بتوانیم این مولفه

ولی کماکان . این عرصه بحثی نیستبودنِ   ضروریدر 

پیشاپیش آیا این عرصه این است که مهم مساله سد  نظر می به

تا مرز دخالت  کنند«  کشف»وجود دارد و اتباع باید آن را 

از این عرصه که  اینیا دولت را با شفافیت ترسیم کنند 

طی فرآیندی سیاسی و است و ما باید آن را  غایبریشه  و بُن

و طلبان  ای است که حتی اصالح این مساله ؟بسازیممبارزاتی 

هم وقتی جامعه محور،  گران حول سیاست دولت دیگر کنش

 کنند روشن می آل سیاسی مطرح مدنی را به عنوان ایده

چند روزنامه و NGOمدنی را به چند  جامعه کنند لذا نمی

در غرب که این چیزها  درحالی .دهند می لیلتقو مجله 

. تندمطرح نیسجامعه مدنی  های یگانه و مهم  عنوان مولفه به

آیا و پس مساله اینجاست که آیا جامعه مدنی موجود است؛ 

 ؟ گذرد تربیت می و راه رسیدن بدان از مجرای نوعی تعلیم

شود  شکلی این احساس می بهآقای قادری در بحث  چراکه

حتی . اهمیتی اساسی استو تعلیم دارای ر آموزش عنصکه 

ای مهم است و از تمامی  اگر بپذیریم که آموزش مسأله

تربیت را مجرای بسط  و هایی که خود این فرآیند تعلیم بحث

دانند نه بالعکس بگذریم، باز مسأله اینجاست که  دولت می

ای بیرون  زعم کسی مثل هگل باید در عرصه وتربیت به تعلم

خُب، براین اساس ما . آفرینی کند دولت پاگیرد و نقشاز 

توان از  شویم زیرا چگونه می گرفتاری نوعی پارادوکس می

ی مدنی استفاده کرد  تربیت برای ساختن جامعه و تعلیم

ای بیرون از دولت شرط امکان  که وجود عرصه درحالی

  .وتربیت است وجود تعلیم

می مثل همین که ما به مفاهی :فرهادپور مراد

ما با  دست آخردهد که  می رسیم نشان می خوردگی ترس

از سویی، تردیدی در این نیست . ییمیک مساله ساده روبرو

با  ،ی داریمارد ثل همه دنیا ساختار جامعه سرمایهما هم مکه 

درست است که به لحاظ تاریخی عدم  .ی خودها همه جنبه

شی، ی آموزها بحث ،ترس از دیگری گشودگی به بیرون،

 به فرمولی سادهوجود دارد در نهایت فرهنگی  و شناختیروان

در  ،را ادامه بدهمآقای قادری مثال بخواهم اگر  .رسیم می

 صورت یو تظاهرات وجود داردآلودگی اکنون پکن هم 

شکلی از ، در هند. ترتیب نیز به همیندر دهلی نو  ،گیرد نمی

ا بوده و به آن معنای اجتماعی فقر که از ابتدا در تاریخ آنه

 رغم اینکه مردم در خیابان بهشود  میموجب اند  عادت کرده
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ماند و تظاهراتی هم  می کوچه باقیدر میرند جسدشان  می

 تهران و پکن اگر تظاهرات ولی در. گیرد نمی صورت

نشان دهم مثال هند را گفتم تا . دلیل دیگری دارد شود نمی

داری  رمایهممکن است در کشوری که حتی در ساختار س

هزاران  ،برد می ادغام شده است و در جهان مدرن به سر

 میرندبزندگی کنند و رو  در پیادهی مجلل ها انسان کنار هتل

 این یک مورد خاص است که .بدون اینکه اتفاقی بیفتد

ولی در . توان بر اساس فرهنگ هندی با آن برخورد کرد می

اتفاقاً . گردد میبر شود و به ترس می د دیگر قضیه سادهارمو

خوبی  بهزدگی  از طریق مفاهیم روانی ترسواقعیت سیاسی 

 . دشو می آشکار

عاملیت به واگذاری یا گردد  به ترس بر می :آرش ویسی

مده آبرمعتقدند ای  بخش عمدهبه دولتی که مردم از سیاسی 

 ؟استاز خواست خود مردم 

یعنی  ؛است بعد از ترسقدم دوم  کهنه این :فرهادپور مراد

 یا روزنامه و NGO چند شدن بازبر مبنای انفعال توجیه 

 آن به آن بسنده کنیم و مابقیکه ما باید  از فعالیت یحداقل

در ایران از ولی به گمان من . نیم به دولتک را هم واگذار

سیاست  ،نرخ ارز ،نرخ تورم ،هوا و تا آبگرفته فوتبال 

صل است به طرز عجیبی و شدن یا وضع کشاورزی به صنعتی

 یاحتیاج اصالًبنابراین سیاسی و های  گیری تصمیمو  سیاست

امل فرهنگی و آموزشی وبه اینکه پای تاریخ و عندارد 

ته قضیه فقط حضور ناب زور و . را وسط بکشیممختلف 

  .قدرت سیاسی است

های خالقیت  دورهاین حضور ناب در ولی  :آرش ویسی

 .برد ز پیش نمیسیاسی هم وجود دارد و چندان کاری ا

حرف من . این حضور ناب همیشه هست :فرهادپور مراد

و بر سر این است که از قضا مشکالت ایران به معنای ساده 

اگر ما به شکلی رو،  از این. استهمه سیاسی  یعجیب

این امکان  قطع کنیم واقعاً عنصر زور سیاسی راتوانستیم  می

ممکن است . دحل شو سرعتاز مسائل ما به بسیاری بود که 

رسد سیاست زده به نظر حد  از بیشآلیسم  ایدهنکته نوعی این 

سال  4روند تخریبی ولی  ،کند می بافی آینده آرمان ایکه بر

کردن این نیرو و ایستادن  خنثیحتی که  نشان داد گذشته

بلکه  ،دست بگیریمدر نه اینکه فضا را )آن در مقابل انفعالی 

کلی  (قدرتاشتن پیش پای آن کردن و سدگذ محدود

به ما نشان داد که گذشته  سال 4روند . دارددستاورد 

ای ایجاد  تواند چه فاجعه می سیاسی دولتمردانتجربگی  بی

اباذری یوسف که  چنان) قضیه اینکه پشت سر این حال. کند

طرح تعدیل اقتصادی خوابیده و  (هم نشان داد

پس . سازی کل مملکت بحث دیگری است خصوصی

به مفاهیمی یمان ها در بحثحرف من این است که وقتی 

دهنده این است که مسائل  نشان ،رسیم میزدگی  مثل ترس

 سیاست دقیقاً ــ در ایران به شکل عجیبی سیاسی هستند

دخالت دولتی، از آلودگی هوا تا فروش نفت و معنای  به

رفتن سراغ مفاهیمی مثل  سبب، همینبه  .شدن سیاست صنعتی

نوعی فرار از دارتر تاریخی  ی ریشهها عه مدنی یا بحثجام

ما را مسائل و مشکالت است که واقعیت این مواجهه با 

درجه یک من  رو، در نظر از این. کند می سیاست ایجاد

ارزش بیشتری دارد از هزاران  ،مقاومت در برابر این سیاست

ان عشایر اسک باره مثالًدر کنونتحقیقی که از زمان شاه تا

یافتن ازسازی و نوسازی شهر و ی مختلف بها شده یا طرح

که قضیه در  حالی در ،ی تاریخی و روانی و آموزشیها ریشه

اگر ما بتوانیم آن عنصر سیاسی . شود می سطح سیاسی تعیین
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در حدی  بهنظر من  به ،را کنترل کنیم یا در دست بگیریم

مدرنیزه  سریعاًکه بتوانیم ایم  داری ادغام شده جامعه سرمایه

ی مختلف زندگی مدرن را در اینجا تجربه ها شویم و شکل

گوید  آقای قادری می استحاله دولت کهبه نظر من . کنیم

شرایط ساختن دولت یا  در مثالًما . همه چیزش کامل است

 متو قیایم  را ما طی کرده اینها همهما  .نیستیم جامعه مدنی

ما  .ایم یگر پرداختهدهای  دورانشاه و را هم در زمان رضاآن 

 یا پاکستان ی مختلف در عراقها با مشکالتی مثل قومیت

هنوز در به نام وزیرستان از پاکستان بخشی  .مواجه نیستیم

گیر  گیر ما از قضا دقیقاً. باقی مانده استهفدهم قرن 

ابزار متکثر و  هر میزان با ی،هر بحثسیاست است و در 

 مواجه عیار قدرت سیاسی مفهومی، با حضور تمام تر پیچیده

 .شویم می

گویم  می منآقای ویسی بحث  مورددر  :قادری حاتم

ود وجیا ه مدنی جامع ؛ یعنی بگوییمچرا دوقطبی نگاه کنیم

پهلویی تنیده چند همدر ما وضعیت ؟داردندارد یا وجود 

در دوره  .ایم اف را داشتهندر گذشته اص ،سو از یک. داریم

 این خود. کنندمدیریتی نیز ف را اناصکوشیدند نژاد  احمدی

فضای عنا تخریب شدن است و به یک م رنمد یک معنا هب

اقتصادی  -مالیی ها کارتلای از  سلسلههمچنین . مقاومت

مین نباشد در مقابل أشان ت ناخواه وقتی منابع که خواه مداری

مطلوب جامعه مدنی این که است درست  .ایستند می دولت

خود . مقاومت استفضاهایی برای ل هر حا من نیست ولی به

نباید جا یندر ا. پهلو استی کامالً چندساخت «حوزه»ساخت 

توجه . گاه از چشم دور بداریم ی قدرتی را هیچها تعارض

به  .افتاده است یمختلف چه اتفاق یها حوزه کنید در

درست است که  .بنگریدی ارتباطی ها وضعیت تکنولوژی

هایی برای  حداقلباالخره ی ولاینترنت ما پایین است سرعت 

کار اصلی قدرت را ها  از این یک هیچ. دارد مقاومت وجود

 التحصیل داریم و زیادی فارغشمار . دهند نمی انجام

من معتقدم . شود می پیوندهایی که با جهان خارج برقرار

ولی هست به جامعه مدنی  معطوف ی استعدادهایسر یک

و وفایی پیدا کند این استعدادها تا بخواهد تحقق و شک

در . بر است اش برقرار شود زمان جانبهپیوندهای چند

. تواند کار خود را انجام دهد اینجاست که هر کسی می

ای را ابداع کند  وسیلهبه عنوان مخترع فردی ممکن است 

من از وقتی . در ایران بیشتر شوداستقاللی ی ها زهوکه ح

 .الی نیستخآموزش تو یک  صرفاًگویم  سخن میهیات اال

جان شما ریشه در باالخره باید جایی از چنگال قهاریتی که 

در کالس این اتفاق ممکن است . پیدا کنیددوانده نجات 

 . بیفتد یا فیلم تبلیغ ،سمینار ،یک مقاله ،دانشگاه

بر است یا یک گیر اساسی  اینها همه زمان :فرهادپور مراد

محو ولت همین االن یک لحظه دتخیل کنیم دارند؟ اگر 

  ؟شد نمی آیا همه اینها حلشود 

توانید محو  نمی درست است ولی قدرت را :قادری حاتم

 . کنید

االن همین است یا اگر ما لی گیر و. قبول :فرهادپور مراد

 ...باز هم این هم نبود 

 .خواهیم می من معتقدم که ما هنوز زمان :قادری حاتم

ریخته یا یم ادیک پارا ،گوید می گرامشی تعبیری دارد که

 در حال و به تعبیر مناست شده است یا در حال ریختن 

استحاله شدید است ولی پارادایم جایگزین شما هنوز شکل 

از عناصری . استرت چنین وضعی دوره فت. نگرفته است

امر این . و عناصری از پارادایم بعدیداریم پارادایم قبلی 
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لت محو بشود و همین االن دواگر  فرضاً. است زماننیازمند 

همه معنای آن این نیست که فردا  ،اتفاقی سیندرالیی بیفتد

شاید برخی مرا بدبین بدانند ولی من . یابد چیز تحقق می

صورت بگیرد حداقل شد ما  اعتقاد دارم اگر همین االن برون

پرقدرت و ایجابی ما ساختن فرآیند دو نسل نیاز داریم تا 

 .باشد

به یک مسأله در اینجا دقت فکر کنم باید  :ویسی آرش

 درون زوال پارادایم قبلی ساخته، پارادایم جدید آیا: کرد

و  با یک منطقه مرزیتا  بریزدشود یا این پارادایم باید فرو می

نحو که یک پارادایم تمام  بدین ؟مواجه شویم بینابینی

ایم یا نظم جدیدی شکل نگرفته شود ولی هنوز پاراد می

. دهد آنچه در فرآیند یک انقالب رخ میاست، دقیقاً همانند 

تعریف خود ناشی از تر بدان اشاره کردم  پیشدوگانگی که 

 مثابه م این تعریف یعنی دولت بهکن ، که فکر میاستدولت 

 خواه در سخنان آقای قادری و هگر و زیاد نیروی دخالت

اکثر که  در حالی. نیز حضور داشتآقای فرهادپور 

نظر  تا حد زیادی همجامعه مدنی مدافع  پردازان لیبرال نظریه

دانند حال چه توزیع  ند که دولت را ماشین توزیع میرالزبا 

ها دولت فضایی  عالوه برای آن به. حقوق باشدو چه ثروت 

خنثی است که کارکردش بستگی به کسی دارد که در آن 

و  است گر اما اگر بپذیریم که دولت مداخله .گیرد قرار می

گر تولیدکننده بلکه  دارد باید دولت را نه توزیع میل به تعدی

های جدید انقیاد و  مسهم تولید حقوق و مکانی آن ــ بدانیم

حال  .ها در فضای بیرونی و جدید توزیع آنسلطه برای 

پرسش این است که در شرایطی غیر از بروز نوعی تناقض و 

تنش حاد، چگونه در یک بستر مشترک و سراسری، یک 

 شود ا مییای عاری از سلطه مه یابد و منطقه زوال میپارادایم 

تا آزادانه و خالقانه یک نظم  ــ هم در حین بقای دولت آنــ 

 یا همان پارادایم جدید ساخته شود؟

این یا »که  تعبیر من به شکل مهندسی نیست :قادری حاتم

برود تا بعدی چنین نیست که یک پارادایم . بگوییم «یا آن

خواهم به کار ببرم که هرچند به هگل  می را تعبیری. بیاید

وقتی ما از یک استحاله . اما هگلی نیست ،نزدیک است

در حال یی ها رکنیم معنایش این است که بذ می صحبت

 از جایی که یک پارادایم. هستندحالت تغییر گیری و  شکل

ما گیرد  می شکلجدید ریزد تا جایی که پارادایم  میفرو 

 وار ریاضیمهندسی و اریم که به شکل یک مرزی ند صرفاً

چنین  .بین دو پارادایم نشسته باشد بلکه یک طیف است

مدرنیته بیاید بلکه سپس سنت برود و کل اول که نیست 

به . افتد اصالً در تاریخ چنین اتفاقی نمی. یک طیف است

جدید را ی ها تواند مولفه نمی گفتم دولت چونسبب همین 

زور   الًعهرچند که ف ،ه استلاستحنمایندگی کند در حال ا

در علوم سیاسی و اجتماعی بین . اقتدار نداردولی د ردا

تواند  دولت نمی. شویم می تفاوت قائل «اقتدار»و  «زور»

ی ها مولفهحال  و در عیننمایندگی کند  ی جدید راها مولفه

بازتولید دولت با بنابراین . روز باشد به تواند نمی خودش هم

 که نگران این خالف کسانیمن بر. وستبحران روبر

از  .بازتولید مثل یک کانال استاین عتقدم م ند،بازتولید

بعد  کند اما عمالً می خود را تولیدمناسب نیروهای  سو، یک

که دیگر ارتباط  اند کسانی آن شد برون ،هالاستحتحقق از 

آن نیست که این حرف اما معنای  .ندارند دولتبا  یتنگاتنگ

 گمانسبب به همین . دوجود دارط پویا و سازنده یک ارتبا

یکی در )تنیدگی دو پارادایم  برای گذار از درهمکنم ما  می

حداقل دو نسل ( گیری حال استحاله و دیگری در حال شکل

 . نیاز داریم
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وقتی . همبدگر  غول تخریبتوضیح دیگری هم در مورد 

لی و .متگوید من از آن جنس نیس می آید می یدولت جدید

 ه نه اینکهبودزیاد قبلی چون حجم تخریب  چرا نیستم؟

 واسطه ما را بهدر مرحله دوم . باشدزیاد من حجم سازندگی 

 آن یکیاگر مرا نخواهی که کند  تهدید میزدگی  ترس

ما باید ببینیم معیارمان کجاست؟ معیار ما هوای . آید می

؟ آلوده است؟ اختالف طبقاتی است؟ افتراق است

 خوردگی است سیاست ترسمبنای این چون  تیب،تر بدین

پس  آید می «دیو»بروم من گوید اگر  می

جواب من  .بپذیرید «دلبر»عنوان  بهباید مرا 

. کارت خیلی دلبرانه نیست این است که

 اهوازبه آن ترتیب  وقتی آقای روحانی با

 گوید میی خاص با لحن و تاکیدو رود  می

 گمان «؟تنامه ژنو چیس دانید توافق می»

نه ایم  ها سال پیش بازگشته کنم ما به ده می

  .سال پیش هشت

اگر حرف من هم همین است که  :فرهادپور مراد

سر جای خودش  ، مسألهجدا کنیم «اقتدار»را از  «قدرت»

را قضیه شود  می شکی نیست که. نکرده استست و فرقی ه

وزی اینکه ر و ،دو نسل ،ها گذار از پارادایم .تر دید گسترده

مخروط معنای دیگری پیدا کل  یمبین می یم وشو می بیدار

پدید  سپس خلئیکرده است بدون اینکه قطع شده باشد و 

هستند  ها همان آدم آنگاه یک پارادایم دیگر بیاید ــو آید 

هم به گذشته  کند؛ میشان معنای دیگری پیدا  ترکیب ولی

ولی . و هم یک چیز جدید ساخته شده استوصل است 

و جدید و اقتدار از پارادایم  فراتررف من این است که ح

قدرت چیزی است که تمام این و امثالهم،  سازی تمدن

 نبهتری. برد می تر و پارادیمی را زیر سوال عمیقی ها بحث

هشت سال گذشته است که البته هشت هم همین  آن مثال

حجم اساسی تخریب بینیم  اگر دقت کنیم می. سال هم نبود

آقای رفسنجانی و . سال آخر دوره دوم اتفاق افتاددر دو 

چهار سال تخریب ما باید  دوگویند برای همین  می روحانی

هم  مسائلدر برخی  .برگردیم سرجای اولتا سال زور بزنیم 

صورت این به . مطرح استبازسازی سال از ده صحبت 

در  دهد، زیرا می را نشان «قدرت»قدرتِ  تأثیرگذاری منفی

وقتی . قدرت و دولت با هم یکی بودند دورهآن 

زدگی  طمع و ترسدستی،  تجربگی، خام بی

ی از چنین حجمظرف دو سال تواند  می

این فرایند از اگر  ،دنتخریب ایجاد ک

با ساختارهای معادله بیرون بود یا حتی اگر 

صورت چه  در آن ،شد میهمراه  زسا تمدن

وقتی دو ساله . شد کرد کارهایی می

تخریب کرد پس با همین قدرت توان  می

ل ئاز مسابسیاری ظرف چند سال توان  می

پس در  .تر ساختاریمسائل تا از آلودگی هوا  کرد؛ را حل

البته . رسیم به عملکرد چیز عجیبی به نام قدرت نهایت می

ئیس و اروپا نیست و نسبت به جوامع سومن هم آل  ایده

لی که ایران را مشکل اصولی به گمانم . دارمغربی هم مسأله 

 . استغریب  و آسای عجیب حضور قدرت غولکند  می استثنا

گوییم قدرت یک چیز  می یک زمانی :قادری حاتم

من اعتقاد ندارم در ایران قدرت یکپارچه . یکپارچه است

خواهانه  تمامیتگویم تمنیات  میجهت به همین . است

این قدرت هم . نیست ولی امکان تحقق آنوجود دارد 

در این . خود را دارد های ، تضادها و درگیریها ضتعار

های مثبت را  توان بخشی از آن آرمان می هاست که درگیری

 ،بینیم می الب اشخاصققدرت را در زمانی . پی گرفت

 آقای وقتی :قادری

 به ترتیب آن با روحانی

 و لحن با و رود می اهواز

 گوید می خاصی تاکید

 ژنو نامه توافق دانید می»

 به ما ،مگمانبه  «چیست؟

 ایم بازگشته پیش سال ها ده

 پیش سال هشت نه



 

15 

 

هم  زمانیو  ساختارهازمانی در بستر  ،نهادها زمانی در قالب

یا  تواند پشت همه اینها بایستد می کهبینیم  میالب مبانی در ق

وقتی در . ایستد می هیات پشت سر همه اینهااال  مثالً .نایستد

 آنپشت سر تاریخ کنیم  می مورد ساختارها صحبت

هم تاریخ کنیم  می وقتی در مورد نهاها صحبت. ایستد می

ی ها تلرمثل کا همچون ایستاده و هم چندپارگی قدرت

 Y و Xبین  مثالً در شکافی که .سیاسیو اقتصادی  مالی،

 هر دو از یک آبشخور استفادهت، شکافی است که هس

طلبی  کنند ولی با دو روایت و نفع می

توان نشان داد هویت  میپس . مختلف

و  دارد متعارضقدرت در ایران ذاتی 

 چنینهمه جا البته . دست نیست یک

روایت خاص خود را ایران  لیاست و

 همکه مثل امواج است قدرت . دارد

از یکدیگر  همو  ددتواند به هم بپیون می

اینجاست که بحث . جدا شود

باید شاکله . شود می روشنفکران مهم

خوردگی و ارتباط  شاکله ترس قدرت،

این  هر کسی در جای خود و از دید خود. را شناختآنها 

 های حتی ممکن است کسی با سیاست. بیند می را ها شاکله

ر ی قدرت جای بگیرد و به تخریب بیشتها ب در شکافسمنا

خوردگی  باید از فریبمعتقدم  من. منفی کمک کند قدرتِ

سانی  ان پرهیز کنیم و دوباره به حالت کودکمخود

همواره از پدر بد به اینجاست که مثال زدم، نباید . بازنگردیم

کار . بدون پدر زیست کنیمباید بکوشیم . بردپدر خوب پناه 

 . باشدهمین جامعه مدنی باید 

همواره همه در ایران ی نگاه کنیم اگر تاریخ :ویسی آرش

نیز و دوم پهلوی تا از رضاشاه ــ پس از مشروطه  های دولت

را نماینده ساختن یک مدل  از انقالب ــ خودبعد  حاکمیت

با  ،جامعه مدنی یایعنی ساختن  ؛اند دانستهمدرنیزاسیون از باال 

ولی . اجتماع به مند نظام دادنِ سامان ،تر ژارگونی دولتی

مان هاند که  ها در یک چیز مشترک بوده امی این برنامهتم

شده سیاسی  مدیریتایجاد یک فضای  :است حذف سیاست

دون هیچ و ب دولت به صورت عقالنی ی مهیا شود تا زمینه

در شاه که رسماً . هدایت کند را مخالفتی بتواند مدرنیزاسیون

بعد از  .اوج اختناق دعوی ساختن تمدن بزرگ و داشت

دعوی نیز طلبان  ب نیز اصالحانقال

، ولی باز اند داشتهساختن جامعه مدنی 

 روبرو بودیم؛« سیاست یبتغ» هم ما با

برخی از که  ،29 انتخاباتباالخص در 

گفتار های  و ایدئولوگطرفداران 

دوم خرداد منهای نوعی خواهان اعتدال 

هستند یا رسماً از مردم سیاست 

نیز آنها  عمالً. نکنند« فکر»خواهند  می

را نکته این این گفتارها،  شاعهبا ا

 تحققدر راه  اصلی اند که مانع پذیرفته

، نه اقتدار سیاست است ،مدرنیزاسیونعقالنی و سیستماتیکِ 

ای جمعی ه بروز خواستمحل  عنوان سیاست به ــ دولت

رسد اگر مدرنیزاسیون  نظر می حال به .بدون همراهی با دولت

بود که در  یهای یم باید به فکر خلق فُرمگرا را کنار بزن دولت

 .آنها سیاست حضور دارد

های پیش از انقالب که داستان  دولت :قادری حاتم

گفت  می دولت اصالحاتبعد از انقالب . ای دارد جداگانه

بر این باور برخی همان زمان  .سازم می جامعه مدنی را من

ی ها گیری نیازمند تصمیمقوام جامعه مدنی بودند که 

توان شعار  نمی مگفت می نمبرای مثال، . ای است قاطعانه

همواره همه در ایران  :ویسی

پس از مشروطه  های دولت

را نماینده ساختن یک  خود

مدل مدرنیزاسیون از باال 

جامعه یعنی ساختن  ؛اند دانسته

 ،تر با ژارگونی دولتی ،مدنی یا

 به مند نظام دادن سامان

امی این تمولی . اجتماع

ها در یک چیز مشترک  برنامه

حذف مان هاند که  بوده

 است سیاست
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 ها ها و دانشکده سای دانشگاهؤاما تمام رسر داد  جامعه مدنی

به هم اعتماد  ها اگر در یک دانشکده آدم. انتصابی باشند

ار تا سال آخر شود این کار را کرد؟ اما این ک می نکنند کجا

نامه  یینآسال آخر هم و نشد انجام دوره اصالحات 

گویم  همین جهت می به .باره تصویب شد در اینای  نیمه نصفه

ن قضیه بُ .دهیم ولی خودمان مدنی نیستیم ما شعار مدنی می

برخی . ترسیم میدادن قدرت  دست ازاز ما این است که 

سازی را از خود بر  ند آرمان تاریخهخوا می سیاستمداران ما

د به جای همه بخواهیکه وقتی  در حالی. جا بگذارند

و ی تاریخی تصمیم بگیرید قطعا اشتباهات عجیب ها مولفه

 نیست؛ جامعه مدنی سیاسیدر نتیجه نگاه به . کنید می غریبی

گیرد، یا  قرار می جامعه مدنی یا در فاصله با سیاستدر ایران 

ها  مولفهاین . سیاست مدنیاست و نه  سیاست دولتی تابع

صورت حداقلی هم با  به ووجود ندارد حداکثری صورت  به

پس صحبت از ساخت جامعه مدنی . استتردید مواجه 

من همواره از . است «ویترین»بیشتر  و امری متعارض است

روباه کنم؛ یا  استفاده می برلین آیزیا« روباه و خارپشت»مثال 

خواهد از  میکسی اگر . کاره کاره یا یک همه ،یا خارپشت

 اگر. ف خودش بایستدسر حردفاع کند باید  شعار خود

امکاناتی  برد وآن را پیش باید است توسعه سیاسی شعار ما 

تواند کار  دولت نمیولی . فراهم آوردجامعه مدنی برای 

 . گیردبر عهده  ساخت جامعه مدنی را

از و  67زند به  می پهلو ای از جنبه 29 سال :آرش ویسی

 جهت هم نیست که بی. به دوره سازندگیای دیگر  جنبه

ظهور جامعه اما . اند های هر دو سویه مدافع اعتدال گ ایدئولو

 گره خوردسیاست به دوم خرداد، الاقل در ابتدا، مدنی در 

قدرت واکنش به انباشت اولیه  درتوان گفت  هم می بود آن

نقش اینک باید پرسید . گاز جنهای بعد  و ثروت در سال

ون از دولت ای بیر عرصه نساختار اقتصادی در به بار نشست

 چیست؟

شعار گذشته سال  03در بعد از انقالب،  :قادری حاتم

در . همیشه از شعارهای اصلی بوده است اقتصادی دالتع

ضعیف شد تأکید بر این شعار اندکی خاتمی آقای دوره 

ها این  یک از دوره هیچدر اما . ولی کنار گذاشته نشد

به لحاظ  مدنی باید هکه برای تحقق جامعنشد مطرح واقعیت 

بدین . کز شدرمتمجامعه متوسط های  الیهبر  شناختی جامعه

اشیم بباید از یک بنیاد قابل توجه اقتصادی برخوردار  منظور

داشته فرهنگی  -در عین حال نوعی اتکا به نفس سیاسیو 

مرفه یا اقشار  با اتکا بهتوان  نمی جامعه مدنی را. باشیم

های  گذاری که سیاست در حالی. پیش برد فرودستی ها هالی

ند فربه شود و که بتوا نیستبه سمت طبقه متوسطی   ما عمدتاً

به دالیل مختلف این کار . باشدبرخوردار امکانات خود از 

با وجود شعارهایی که هم  یدولت آقای روحان. انجام نشد

گذاری آن  اما سیاستدهد  میدر مورد طبقه متوسط 

رمق  با نوازشی کم کارهای کالن است، و به کسب معطوف

به اد هم ژن احمدیآقای در دولت . اقشار فرودستبر سر 

زمان . بودبرقرار  «نان و سیرک»سیاست سبک رومیان 

 شمی هم اصالحات بانک جهانی در ایران صورتها آقای

جامعه توانیم  نمیکه ما این بحث بود همان زمان . گرفت می

 کامالً کنیم چراکه وضعیت اقتصادیبدون قدرت رها  را

د ینبود که دولت با حرفی از این در میانولی  شکننده است،

استقالل اقتصادی پیدا کنند به  هایی از جامعه الیهکمک کند 

پهلوی در نظام رانتی . «فرهنگی -اتکا به نفس سیاسی»اضافه 

امکانات،  ها از پیش چنین استقاللی منتفی بود؛ پهلوی

کردند اما از  ا فراهم میو نظایر آن ر مصرف ، تولید،رخانهکا

چنین گذشته نیز سال  03در . خبری نبوداین دو عامل 
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گفت  موسوی اردبیلی یآقازمانی . شود نمی گرایشی دیده

ای ما ه سیاستتمام تالش ما برای رفع استضعاف است ولی 

ی عدالت ها پیچیدگیدر نتیجه، . پرور مستضعفهمه 

 .در ایران چندان درک نشده استتماعی اج

در مورد دوره ی شما ها من از  مثال :فرهادپور رادم

رسم که  می باز به بحث خودم ها دانشگاه وضع واصالحات 

اولویت بیان کنم همان ی مرسوم ها هژبا وابخواهم اگر 

را باید فدای  ها از قضا تمام تحلیل. است «توسعه سیاسی»

لی شکعنوان  بهتوسعه سیاسی  ــ اولویت توسعه سیاسی کرد

ببینید . ها طلبی در برابر زیاده مقاومتاز 

این است که ما یک رده پایینی قضیه ظاهر 

که به ی ، ساختاری، مبانیالیه نهاد :داریم

ی ها نسل هد و ببای یلحاظ زمانی گسترش م

رسد و پای مسائل بنیانی به میان  می آینده

در ایران همواره نی بحث جامعه مد. آید می

ندمدت و بل با این مسائل ساختاری

حرف من این است . گره خورده تر اساسی

یت توسعه سیاسی را پنهان وضرورت اولها  که این بحث

در دوره سبب وقتی جامعه مدنی به همین . استکرده 

معنای واقعی خود را یافت تا حدی کوتاهی از اصالحات 

 ی زیربنایی راها گویم تحلیل نمیمن . خوبی بوددستاورد 

اولویت بلکه  زدگی پناه ببریم یاستو به سکنار گذاشته 

آقای قادری ی ها در مثال. سیاست نتیجه همان ساختارهاست

آقای اینکه رسیم به  می زد که نکته بیرون میهم همین 

این . لحظه خاص فالن تصمیم را نگرفتفالن خاتمی در 

و  سطحی ً اصالپردازد  که ظاهراً به ساختارها نمیتحلیل 

است سطح زیرین تارها و نهادها و ساخخود . نیست اشتباه

 که همین. اند دادهگیری  و تصمیماولویت را به سیاست  که

شوند  می گیری سیاسی مهم عوامل حادث در سطح تصمیم

لحاظ اقتصادی نیز این قضیه را  به .خاطر آن ساختارهاست به

جامعه  مورد نیاز برای ما فاقد مبنای اقتصادی بینیم که می

های کوچکی  ی رشد طبقه متوسط و بنگاهیعنهستیم؛ مدنی 

چیزی . کنندایجاد فرهنگی را  -د استقالل اقتصادینکه بتوان

گرایی  های راست به بعد دولتدوره سازندگی که داریم از 

از . کنند را اجرا میل پو یالملل که نسخه صندوق بین است

نتوانست شکل ادغام ما را در بازار  انقالب اصالًرو  این

کننده ماده خام چنان تولیدما هم .مایه عوض کندسر یجهان

که چون رشد کرد داری رانتی  سرمایه نوعی دیم وباقی مان

سرمایه از باال از طریق انباشت در آن 

دعوا بر سر گیرد  یفروش نفت صورت م

 حتی. تنفتی از باال اسمد آدر توزیع

تقسیم کار بین در امکان تغییر جایگاه 

و انقالب از این المللی را هم نداشتیم 

بنابراین با  .نظر کامال شکست خوردم

مبنای ما  یپذیرش نظر آقای قادر

 .نداشتیمی جامعه مدنگیری  شکلبرای نیز را الزم قتصادی ا

بررسی کنیم بار دیگر کالسیک بخواهیم اگر  سبب، همینبه 

و نه، آید که آیا جامعه مدنی داریم یا  می یشپ همین بحث

به آن اقتصاد تغییر با  یندی بلندمدتدر فرآ اگر نداریم

انباشت سرمایه از طریق  طد، شراییط موجواما با شرا. برسیم

گیری جامعه مدنی  شکلحتی به ابتدای هرگز  ،قدرت دولتی

به نیز در فرمول اقتصادی طور خالصه،  به. شویم نمی نزدیک

کردن  دموکراتیک یعنی ،توسعه سیاسی رسد که می نظر

شرط  ،قدرت و ثروتمناسبات  دگرگونیدولت و 

  .ستا و نهادی چینی برای تحول طوالنی ساختاری زمینه

 ،توسعه سیاسی :فرهادپور

کردن  دموکراتیک یعنی

 دگرگونیدولت و 

 ،قدرت و ثروتمناسبات 

چینی برای  زمینهشرط 

و  تحول طوالنی ساختاری

 ستا نهادی

 


