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 چپ، آلترناتیو یا سوپاپ اطمینان لیبرال دموکراسی؟ 
 

 ناصر فکوهی 

 

 استاد دانشگاه تهران و 

 مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ 

 

چپ نه در جهان و نه در ایران، جز در اندیشه » مان فرمودید کهشما در گفت و گوی قبلی -1

رسد ر میاما به نظت(. اردیبهش ۸تگان ، گو با فرهیخوگفت)«. برخی متفکران، وجود خارجی ندارد

، اتفاقا چپ، که پس از ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸داری در بحران اقتصادی های افول نظام سرمایهبا ظهور نشانه

بروز و ظهور داشت، مجددا با تکیه بر  «گفتار فرهنگی»سقوط شوروی بیشتر در قالب یک 

کند. حتی حیات خود را سپری می داری فاز جدیدی ازو نقد نظام سرمایه «اقتصاد سیاسی»

تخاباتی به جد های انروپا و حتی در آمریکا و در رقابتنمایندگان سیاسی گفتار چپ چه در ا

هایی چون جلیقه زردها در فرانسه هم نمود اجتماعی حیات گفتار چپ در حضور دارند و جنبش

 پ در جهان چیست؟هستند. با توجه به نکات فوق، تحلیل شما از وضعیت فعلی چ ۲۱قرن 

 

مفهومی و متنی و زبانی و  چارچوب ای را از. نخست آنکه وقتی جملهاشاره کنمنکته  دبه چنابتدا مایلم 

رسیم که اگر هدفمان از عنایی یا نوعی گمراهی در معنا میمکنیم، به نوعی بیزمانی و موضوعی آن خارج می

پرهیز کنیم. مشکلی که متاسفانه امروز در  کار از این، باید ای باشدگفتگو و بحث کردن رسیدن به نتیجه

های ما وجود دارد همین است که هدف نقد کننده آن نیست که به بهتر شدن فهم و پیشبرد «نقد»اکثر 

خود است. البته این را من خیالین  برای  نشان دادن برتری« یابییقتقح»اش مسئلهبلکه  ،موضوع برسد

خواهم بگویم همیشه از می ،اما به دلیل شناختی که از گفتگوهای پیشین دارم ،مگویدرباره سئوال شما نمی

اجتماعی و انسانی ث درباره بسیاری از مفاهیم علوم حمشکل در ب ذر باشیم. اماحبر  ، ولو ناخواسته،این روند

ا با داشتن گذار از یک چارچوب به چارچوب دیگر نیست که شاید بتوان با یک یادآوری و یدر ایران صرفا 

شمول که اصوال نخست یک مشکل جهان :ای در اینجا وجود داردرا حل کرد. مشکل دوگانه نآ ،حسن نیات

به خصوص  .گرددمیبر ،انداشخاصی که از آنها استفاده کرده ها وها و مکانین واژگان بنا بر زمانبه ابهام ا

، «لیبرال» ،«راست»، «چپ» ،«داریسرمایه»، «هطبق»، «حزب»: ترو عام گان با کاربرد بیشترژوادرباره 

هم  باز ،در کشورهای غربی با پیشینه چند صد ساله در این علوم . البتهاندو غیره از این جمله« محافظه کار»

به خصوص که این علوم همواره با زبان مردم عادی و غیر دانشگاهی و با زبان  ؛این مشکل وجود دارد

بسیار « لیبرال»در آمریکا واژه  :د. مثالی بیاورمنشویر دانشگاهی هم آمیخته میاهی و غروشنفکران دانشگ

اما در همان  ،«کارمحافظه»است و درست در برابر واژه « چپ دموکرات»در معنای « چپ»نزدیک به واژه 

در  «راست»به واژه  ،شودکه کمتر استفاده می« نولیبرال»)نو محافظه کار(یا « نو کنسرویتیو» هآمریکا واژ
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به طرفداران  بیشتر ،در استناد به انقالب فرانسه «راست»و « چپ»واژگان  ،در فرانسهنزدیک است. فراسوی 

باور به  ها و فرودستان )برای چپ( در برابرق اقلیتقوحها ، دفاع از ت اجتماعی و جلوگیری از نابرابریعدال

روینیسم اجتماعی، طرفداری از عدم دخالت دولت و رقابت و نابرابری به مثابه موتور پیشرفت اجتماعی، دا

شود. اما اگر در هر یک از این دو اطالق می« مالیات دادن»به جای « خیریه»های رویکردجایگزین کردن 

 ،پذیر نیستکه عمال امکان تر کنیمرا تنگ واژگانتر بشویم یا باید دایره ث دقیقحکشور بخواهیم وارد مبا

متفاوت به  هایبه صورت گوناگونمختلف در شرایط  نویسندگان و متفکرانه وسیله چون واژگان یکسانی ب

ای که شما به صحبت را باز کنیم. در اشاره هاو چارچوب خود موضوعروند. و یا باید در بحث میرفته و کار 

 ظاهر به ژیایدئولو یک پشت یا ،ایران نولیبرالی-که طرفداران اقتصاد رانتی دچارچوب این بو ،من کردید

 .اندخیالین را ساخته دشمنیهمواره  مدرنیته، و غرب طرفدار ظاهر به ایدئولوژی یک برعکس یا مذهبی،

یعنی یک چپ مدل انقالبی سالهای  شودین دشمنی با مشخصاتی که اعالم میبود که چن ناستدالل من آ

که « شیطان ترسناک»دارد. این کننده نوجود خارجی موثر و تهدیددیگر  میالدی 1970و  1960های دهه

تمرکز دادن افکار عمومی بر آن با  اند واشتهذو غیره گ« سوسیالیسم»، «کمونیسم»، «چپ»نامش را 

، به قرنی دیگر تعلق ها گمراه کنندمسئولیتیها و بیالت زندگی روزمره و نابسامانیافراد را از مشک خواهندمی

یالین هراسناک و یعنی این دشمن خ ،مورد نظر آنها ِ«چپ» گویمو می که گفتم دو با این دید بو دارد.

در آمریکای التین از چپ  1970در دهه ژنرال های  کودتاگر که  مثل تصویریفرضا  گر )قدرتمند و توطئه

 وجود خارجی ندارد. ،پردازنظریه دیگر جز در ذهن گروهیاگر هم زمانی وجود داشته، امروز ( بودندساخته 

متمایل به خواه و های رادیکال برابرگروه نیز آن بود که مسئله چپ در مفهوم نظامیک « ذهن» منظور از

ستان و های برابر و زندگی بهتر به همه فروددمی در مدیریت جامعه و دادن فرصتمرواقعی مشارکت سیاسی 

ند، با توجه به وضعیت اهایی که ایجاد کردهاجتماعی و خشونتناعادالنه های از میان بردن سلسله مراتب

و « افکار» منظور این نبوده و نیست، که اولین چنیناما است.  «امر اتوپیایی»بیش از پیش یک  ،کنونی جهان

حتی د و نندارو به خصوص مشروعیت اصوال وجود ها در شکل عقالنی ، واقع گرایانه و معتدل آن« تمایالتی»

. مسئله در شته و ندارندندا« ارزش»ها و تمایالتی اندیشهچنان این نیست که و  بیشتر، منظور آن نبوده

آن  کنیم که رهبراناست. ما در جهانی زندگی میدر جهان امروز کوتاه و میان مدت در پذیری آنها کاربرد

جمعیت  بیش از دو سومامروز یعنی  ،و... هستند ، بولسوناروپوتین، ترامپ، مکرون، مودی شی جی پینگ،

نیز  د. و این رهبراننشوپوپولیست، متقلب و فاسد و مافیایی اداره می گرای ِ هبران راستدست ر جهان زیر

ها نآو مقاومت شدیدی را از جانب و یا مخالفت  اندآمدهاغلب با خواست مردم زیر سلطه خود بر سر کار 

دموکراسی و  برای« خطر چپ»اینکه این یا آن شخصیت در ایران، از  ،کنند. در این شرایطتجربه نمی

گرا و فاسد وپولیسم راستو حتی یک کلمه از خطر این پکند میبت حصآینده اقتصادی کشور ها و آزادی

روشن است: اینکه با این کار مسئله کمابیش من  مسئله من بوده و هست. دلیل البته برای ،دگویسخن نمی

مثال خصوصی کردن  ،«اتوپیاییلیبرالیسم نو»و در حقیقت « رالیسملیب»بتوانند هر چه بیشتر زیر لوای یک 

 سوداگری درهر چه بیشتر نظام دانشگاهی و نظام آموزش و پرورش و بهداشت و یا کاالیی شدن مسکن  و 

 ،کنیمر جهان مشاهده میبه دروغ و برخالف تمام آن چیزهایی که د د و یانرا توجیه کنو سرمایه بازار غذا 

سوء استفاده از عدم  ،به نظر مناین کار  .دنقرار ده خواری و مافیاگریرانت ونولیبرالیسم را در برابر فساد 
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لیبرالیسم و   ِو فرایندهای جهانی است: آمریکا به مثابه معبد مقدس تی نخبگان ما از مسائلحآگاهی مردم و 

و  بر بازار(آن )سوسیال دموکراسی نظام های مبتنی  ترداری در شکل انسانیچه سرمایهیعنی  ،نولیبرالیسم

باالترین روابط  ز شاهد در هم آمیختن و آشکار شدناش، امروداری در شکل بسیار غیر انسانیچه سرمایه

و یا کسانی در ایران دوست ندارند اخبار را دنبال کنند  صادی  میلیاردرها است. حال اینکهفساد و روابط اقت

 ث دیگری است.  حب ،جهان تحلیل کنند به مثابه مرکز دوست دارند ایران و مسائل این پهنه را

هستند: بلکه یک حرف  ،نه تنها تضادی ندارند ،گوییدام و آنچه شما در اینجا میگفته بنابراین آنچه من

، اوال به تر و سازگارتر با طبیعتانسانیاهی و دفاع از فرودستان و جهانی خوگفتمان چپ در معنای عدالت

مورد توجه فرودستان و مورد امروز بسیار  ارکسیسم و کمونیسم نیست و ثانیاماین گفتمان با  معنای انطباق

های رادیکالی از ، و ایدئولوژی«کمونیسم»، «مارکسیسم»مبارزه فرادستان است. اما این بدان معنا نیست که 

 ،ه چپآلترناتیوهایی باشند ک ،بودندحاکمان د وحشت در دل اایج بیستم عاملاین دست که در قرن نوزده و 

از جامعه بدون ترین بخش چپ، به مثابه چپ هاتی آنارشیستح. امروز به دنبال آنها باشد ،در جهان امروز

بلکه سخنشان بیشتر بر افزایش مشارکت مردمی، افزایش   ،کنندلت در کوتاه و میان مدت صحبت نمیدو

ها به تی وادار کردن دولتح و سیاسیدموکراتیک، دموکراسی مستقیم، عدم تمرکز در قدرت  ازوکارهایس

در برابر مردم است. در سئوال شما نیز این امر منعکس شده ها آنمسئولیت اجتماعی پذیرش و پاسخگویی 

زوما همه کسانی که امروز ل منظور همین است. ،کنیدصحبت می پگفتمان چوقتی از فاز جدیدی در  .است

دفاع و پایداری توسعه،  و سازگاری با طبیعتو محرومان  گرا و طرفداری از فرودستاناز گفتمان های انسان

 فراگیرتری چونمکن است از گستره واژگانی بسیار گذارند و مبر خود نمی« چپ»هایی چون نام ،کنندمی

شماری در حوزه دفاع از های بی... استفاده کنند. جنبش، و«برابرگرایی»، «دگردوستی»، «انسان دوستی»

  نابراین همان اندازه کهبجهان وجود دارد و  در و غیره« خودگردانی»، «ق شهرح»، فرودستان شهری

کارگران، زحمتکشان، آورند که منافع خود را جا بیاندازند، جوانان، زنان، رهبرانی فاسد و مستبد  فشار می

ر آن تاکید ردم و اینجا هم بکه من ک کنند. بحثیو... نیز در همین زمینه تالش می روشنفکران پیشرفته، 

است که در  سیاسی ها و رفتارهایگروهی از گفتمان (چه تئوریک و چه عملی)پشت سرگذاشته شدن  دارم

به همان صورت حفظ شده  هاهر چند ممکن است نام نامیدند،می «چپ»ها را روزگاری سپری شده آن

، «نو مارکسیسم»ه باشند: تکمیل شد «دموکرات»، «پسا»، «نو»باشند و یا با پیشوند و پسوندهایی چون 

و  هاجدید هستند که حاصل شکستمفاهیمی  هاایندر حقیقت و غیره. « چپ دموکرات»، «پسا آنارشیسم»

 و به خصوص برای جامعه ما، ها برای جوامع معاصرکنم که ایناما باز هم فکر نمی ،اندپیشین بوده هایتجربه

و حتی در لیبرالیسم در معنای اروپایی و نه آمریکایی  الیسمبه حساب بیایند. خطر را من در نولیبر« خطر»

های نظامی ر بی توجهی به موقعیت اقلیمی، در رقابتدر داروینیسم اجتماعی، ددر رانت خواری و فساد،  آن،

دانم که می توانند گونه انسانی را برای گسیخته در جوامع انسانی میهای مهارگراییو دامن زدن به مصرف

 از میان ببرند.  همیشه

ساز های یکدست کننده و یکپارچههر چه کمتر و کمتر در چارچوب ،در جهان« چپ»در یک کالم وضعیت 

شود تا در اصل جنبش و تعریف می (چه حزب باشد، چه یک گفتمان ثابت) کنندهیا به قول فوکو هنجارمند

د، مراحلی بعدی خویش را ش در خوکنیعنی فرایندهایی که « کنش بر کنش»باز به قول فوکو در اصل 
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قرن نوزده و بیستمی  هایدر جهان بیشتر از آنکه با ایدئولوژی پبه نظر من موقعیت کنونی چ کند.تعیین می

تی آنارشیسم و سوسیالیسم و غیره پیوند خورده باشد، با حچه مارکسیسم و چه  ،های بزرگبه مثابه روایت

 «پیر بوردیو»، «میشل سر»، «ادگار مورن»ای که اندیشمندانی چون نهیده به گوچخودانگیختگی و اندیشه پی

ز در برپایی تمرک کهناضر بیشتر از آحمسئله در حال پیوند خورده است.  کنند،مطرح می «پیر روزنوالن»و 

سی و اجتماعی به دو قرن مبارزه سیا ک، حفظ دستاوردهایی است که برای آنها نزدیساختارهای جدید باشد

گرد کنند. عقبرا وادار به توانند زیر پا گذاشته شوند و جوامع بینیم که به سادگی میم شده است و میانجا

در بار خود فاجعه هایبرغم گذشتهها و نژادپرستانی که نگاهی بیاندازیم به وضعیت راست گرایان، پوپولیست

زیم به بازگشت ایدئولوژی خطرناکی هستند، نگاهی بیاندابازگشت به صحنه سیاسی ال حدر  ،همه جای دنیا

 انه، برتر دیدن خود و ملی گرایی و... گ، نفرت از بیشووینیسم ملیچون 

 

آورد، های لفظی که امکان رهزنی ذهن از اصل مسئله را هم فراهم میفارغ از بحث. ۲

 دارییا در یک کالم گفتار اصلی منتقد سرمایه« چپ نو»یا  «چپ دموکرات»، «نومارکسیسم»

سوسیال  رسدبه نظر میدر آستین دارد؟  این نظامچه بدیل عملی و آلترناتیوی برای  ،جهانی

نظام بازار نیست و کماکان از خارج  طرحی کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم در دموکراسی موجود

حتی  داری در روح حاکم بر مناسبات این جوامع هم مسلط و حکم فرماست.سلطه بازار و سرمایه

داری ری از خود متفکران چپ هم منکر وجود آلترناتیوی در مقابل سلطه نظام سرمایهبسیا

به سیمای ایران، شبکه دو « جیوگی»وگویی تلویزیونی با برنامه هستند. اسالوی ژیژک در گفت

تراژدی این اســـت که ما ایدهای »صراحت در تشریح این وضعیت تراژیک چپ میگوید: 

دانیم با پیامدهای داری[ نداریم و نمیون آمدن از این نظام ]سرمایهدقیـــق از چگونگی بیر

مخرب آن چگونه مواجه شـــویم. چپ امروز هم پاسخی ندارد. چپ درباره تغییر ماهیت و 

اینطور آلترناتیو این نبود  به داخل کشور خودمان همدر « چگونگی آن حرفی برای گفتن ندارد.

 هیچ دولتی کردن جز به است هنوز که هنوز اقتصادیمان واقعی بهتجر در ما»اشاره شده است که: 

 اقتصاد تجربه به مجبوریم بدیل از بحث در و نداریم داریسرمایه برابر در دیگری مشخص راه

 فراتر داریسرمایه از متمرکز اقتصاد دانیممی اینکه رغمبه برگردیم، شوروی دولتی متمرکز

 و روابط فقط و خورندنمی دست سرمایه و پول میماند، باقی ــیسیاسـ اقتصاد درون در رود،نمی

 نیز اقتصادی لحاظبه ما اینکه. میطلبد را خود بحث که شودمی عوض روبنا در دیگری هایشکل

 «.کنیم روشن را آن دولتی کردن یا ملی با تولید کردن اجتماعی بین فرق توانیمنمی چندان

به عنوان نیروی  ،چپ این پرسش را باید مطرح کرد که ی،های لفظکه فارغ از بحثینجاست ا

 کند؟داری، چه آلترناتیو مشخصی ارائه میمنتقد نظام سرمایه

نظر خود توضیحات شود، باید خودشان درباره ها اشاره میهایی که به آنگروه ها وهر یک از شخصیت

اینکه آیا آلترناتیوی در برابر نظورم بیشتری  در صورت نیاز عمومی بدهند و این  برعهده من نیست، م
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های پر شخصیت چند نکته بسنده کنم. نخست اینکهذکر من تنها باید به  .داری وجود دارد یا نداردسرمایه

 آکادمیکآن هم از موضع روانکاوی که خود یک رشته پر مناقشه و کمتر مورد استناد  ای چون ژیژکمناقشه

هستند. حال اینکه کمتر مورد استناد در های اجتماعی برنامه ریزیو مسائل عملی روز در جهان ام ،است

بسیار معروف شده و معیار  ،امها اشاره کردهدیگر به آن هایی در ایران به دالیلی که در جاهایچنین شخصیت

بت حث نظری عام یا خاص صحمبا گری است. زمانی هست که ما دربارهث دیحب ]و این[ گیرندقرار می

تند. در این مورد گویا هس« نیو لفت ریویو»نوع مجله  ، یا چپ و ازروانکاوانی از نوع ژیژک م که مثالکنیمی

و اگر برسند نظیر مثالی که  رسنداصوال به سطح عمل نمی کهنظری هستند  در این موارد مباحث یا صرفا

 رفی برایحچپ »یا « ظام نداریمای برای بیرون آمدن از این نهاید»ث کلی نظیر اینکه ما حزدید به طرح مبا

گویند. ن همه چیز و انقالب جهانی سخن میمانند و یا برعکس از زیر و روکردو غیره باقی می« گفتن ندارد

کلژ دو  )استاد «پیر روزنوالن»ث حاز لحاط نظری روبرو هستیم نظیر مبا یترثی جدیحاما زمانی ما با مبا

فیلسوفان فرانسوی( درباره )  «ل سرمیش»و  «ادگار مورن»موکراتیک، های دفرانس( در زمینه مشروعیت نظام

یا نظرات حتی  ی برای درک و رودررو شدن با جهانهایحلپیچیدگی موقعیت جهانی و چگونگی یافتن راه

 لندن قتصادیست مدرسه علوم اشناس و آنارشیاستاد انسان «دیوید گربر»بسیار رادیکالی نظیر مباحث 

(LSE) ستند اما اهمیت ه« چپ»که همه کمابیش  «توما پیکتی»ای چون ظرات اقتصاددانان برجستهو یا ن

کر عمیقشان بر شرایط کنونی جهان و یافتن اظهار نظرهای جنجالی بلکه به دلیل تف ها نه به دلیلآن

و دانشگاهیان  پردازانداری است. به این مجموعه نظریهخروج از موقعیت بیمارگونه سرمایههایی برای حلراه

گیرند نظیر اقتصاددانان محور قرار مییال دموکراسی و  لیبرالیسم انسانسبرجسته دیگری که بیشتر در سو

افه کرد توان اضاند را هم میکه هر دو برنده جایزه نوبل شده «نپل کروگم» و «جوزف استیگلیتز»برجسته 

ی که راست ها دوست دارند در معنای) «چپ» ،یداری هستند. آیا چنین افرادکه منتقدان سرسخت سرمایه

مخالفند؟ به هیچ عنوان، اما به نظر من خصوصیت اصلی چپ نه « بازار»یعنی با  ،ندتهس (به آن بدهند

ها و ضدیت همه روابط و همه پدیده «کاالیی کردن»و  «بازاری کردن» مخالفتش با بازار بلکه مخالفتش با

مالی به طور خاص با انسانیت و با هماهنگی انسان و اقلیم است. از  دارییهداری به طور عام و سرماسرمایه

لی در چنته ندارند واقعا  فکر داری راه حشود که چپ یا مخالفان سرمایهبت آن میحنقطه نظر وقتی ص ینا

من دوستان را ارجاع  خاص جهان سوم بود که چنین سخنان سخیفی گفت.خبری کنم باید در بیمی

برای نهایت آنها پیشنهادهای بیو ریاست جمهوری آمریکا  نامزدهای های همین روزهایبه مناظره دهممی

 ن کشور. یداری ابهبود وضعیت اسف بار سرمایه

مشکالت مربوط به بانک و بیمه و استقراض تا کاالیی شدن پزشکی و  حل وجود دارد ازها راهمه زمینهدر ه

راه »های قابل انجام از «راه حل»به جای ین است که ما بخواهیم آموزش و بهداشت و غیره. مشکل ا

 فروپاشی »و  «انقالب»و  «جهان زیر و رو کردن» های خیالینی صحبت کنیم که اغلب با عنوان«حل

یعنی یک تفکر انقالبی از نوع د انپا شدهه در طول صدها و بلکه هزاران سال برک شوندمطرح می «ساختارهایی

سوسیال دموکراسی  فان و اقتصاددانان دموکرات نزدیک بهفیلسو تتواند نظرامی نهکه طبعا دیگر  لنینی آن،

را. مشکل ما این نیست که خواسته  «جیمز اسکات»یا  «گربر»هایی چون آنارشیستتی نوحرا بپذیرد نه نظر 

معنایی که دشمنان هر  در  «سوسیالیسم»شت سر بگذاریم یا چیزی تخیلی به نام پداری را باشیم سرمایه
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داری  یم. مشکل ما آن است که طرفداران سرمایهکار بیاوردهند سردوستی به این واژه میسانگونه عدالت و ان

کنند و ای استفاده میر و فاسد جهان سومی از هر بهانههای دزدساالترین اشکال آن و به ویژه در نظامدر بد

و خیالین انگیز ها را از موجوداتی توهمتشاش در اذهان مردم، آنغا ایجاد اتا ب برنداز هر تهمت زدنی  بهره می

های واقعی اما نام «چپ»و گاه « یالیستسسو»شوند گاه نامیده می« تسکمونی»گاه بترسانند. این موجودات 

ه پیشین بهمین نکته بود که در مصاحشود. طلبان و غیره به آنها داده نمیآنها یعنی انسان دوستان، عدالت

ساخته شود هایی شود جبهههمیشه تالش می وجود ندارد یاد کردم.« چپ»دیگر  من به آن با این عنوان که

پس  ،«داری استخودش سرمایه»رساند که اسکاندیناوی نظیر همین پرسش شما که باوری رایج را می

زف شمندان فوق متخصصی چون جودان بینیم درباره نظریاتترناتیو باشد. همین رویکرد را میلآتواند نمی

ضد » تواندبوده پس نمی «ران ارشد بانک جهانیمدی» کنند که او خود جزواستیگلیتز هم مطرح می

کسانی چون آیا نجاست یاست. اما پرسش ا« لیبرال» گیرند که استیگلیتزباشد و نتیجه می «داریسرمایه

فاشیسم اقتصادی از نوع داری نزدیکتریند یا به یهخواهی ضد سرمااستیگلیتز و پل گروگمن به عدالتجوزف 

ر های کودتاگعلیه آلنده و کمک به ژنرالبرای سیا ریزی همد برناحکه تا « های شیکاگوبچه»فریدمن و 

یا چون در ایران رانت و فساد وجود دارد و با تصدی گری دولتی سروکار داریم  ؟پیش رفتند آمریکای التین

 همیشهباشیم. این سخنان اغلب بی پایه هستند. « نولیبرالی»یا « لیبرالی»سیستم  پس نمی توانیم در یک

نظام دانشگاهی و  را می توان در تری از نوع نظرات ژیژکو همیشه نظرات بسیار جدی لترناتیو وجود داردآ

 نظام روشنفکری جهان یافت.

 

ت بازگشت مجدد چپ سخن گفته از ضرور اخیرا ،پرداز پایان تاریخنظریه ،. فرانسیس فوکویاما3

این بازگشت و احیانا ادغام  کنید؟است. شما این صحبت فوکویاما را در چه قالبی تحلیل می

داری برای این نظام و همینطور گفتار جهانی چپ به ی از گفتار چپ در در نظام سرمایهانسخه

 ترتیب چه دستاوردها و چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟

ه بود و مبحثی کامال اهمیت بحث فوکویاما صرفا در آن است که خطایی که خودش مرتکب شدبه نظر من 

داری غربی به مثابه دن به جامعه تکنوکراتیک و سرمایهو رسی« پایان تاریخ»پایه را مبتنی بر نادرست و بی

کسانی مثل  از طرف کنم اگرجبران کند. در این زمینه فکر میرا  مطرح کرده بودباالترین گونه از جامعه 

« شرق شناسانه»های و برنارد لوئیس و نظریه« هابرخورد تمدن»گتون در مورد نظریه هانتیساموئل 

بسیار مثبت بود. این اتفاق البته  ،دیدیممیرویدادها و مباحث تاریخی تجدید نظری در پرتو  هم اشابتدایی

اما چندان مسئله مهمی نیست دهد. وسته رخ میپی ،بسیار بیشتر استدر آن در جهان غرب که تضارب آرا 

متفکران دوران خودشان آنها را ترین ، مهمهای نادرست مطرح شدندزیرا در همان زمانی که این نظریه

 ،افتادگیبه دلیل نوعی درماندگی و عقب ناست که در آاین ایران در مشکل ما اعتبار کرده بودند. اما بی

عقب هستند. و دارند، از آن را دفاع  ادعایهایی که تی از ایدئولوژیحمرحله  همیشه چندین روشنفکرانمان،

کنند و صرفا پردازان اصلی هم دنبال نمیموضوع را در مباحث و نظریه ،متاسفانه اغلب به دلیل دانش اندک
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حاال از آن  شان را که)یا درست برعکس؛ انتقام از دانش محدود جوانی شان راهای جوانیند دانستهردوست دا

های دیگر توجه به تمام شاخه نبدو د،در جهتی که دوست دارنهای نادم( اند مثل مارکسیستپشیمان شده

اساس سیستم مرید و مرادی  از آنجا که اصوال بر  و البته ، تکرار کنندیرهغعلم و دانش و هنر و ادبیات و 

 ،مین برایشان کافی است. اما نتیجه برای جامعهکنند و همیشه مریدانشان آنها را تشویق میکنند هعمل می

ث خودش را  در حمبا اوکه همان زمان هم که  بگویماگر به فوکویاما بازگردم، باید  ینبار است. بنابرافاجعه

کسی  ،داریسرمایه در خدمتِ بسیاری از روشنفکرانِ  جز افرادی جنجالی و ریخ مطرح کرد،باب پایان تا

تواند در امروز چقدر می پِبپذیریم چ برای آنکه ! بنابراینت که امروز جدی بگیردهایش را جدی نگرفرفح

نیست. بحث اصلی به نظر من آن نیست که چپ دوباره  اوبه  ینیاز های جهان موثر باشد،تعیین سیاست

خواهانه، دگردوستانه،  رویکردهای برابر ر مبارزات مردمی مطرح بوده و هست.چون همیشه دمطرح شده، 

از   ؛اندهای اندیشمند سالم بودهزیست، همیشه دغدغه  انسانطلبانه و احترام به همه موجودات و محیطعدالت

و حتی باید به این امر اضافه کنیم که امروز مونتنی و روسو و دیدرو و تا امروز.  فالطون و ارسطو بگیرید تاا

بخشی از سازوکارهای   ،انسانی با توجه به مطالعات رفتارشناسی جانوری این گونه رویکردهایثابت شده است 

فوکویاما و از آن بدتر  مثل  یهایشخصیت آیند و بنابراینرای حفظ و تداوم حیات به شمار میطبیعی ب

داری شدند )مثل برنار و طرفدار سرمایه« فیلسوفان نو»موسوم به مائوئیست پیشین فرانسوی که  فیلسوفان

بر ابر هایداری خوب است یا  نظامند که برای ما تعیین کنند سرمایهن( نیستامسنری لوی و ماکس گلوکها

ا کند که پایدار پید های به دور از تنش ونیز جایی بیشتر توانسته است قالب داریخود سرمایه ،برعکسگرا. 

مسئله این  ورهای اسکاندیناوی.همچون کش ،گرایی دور شدهداری به سود جامعهاز نفس و محوریت سرمایه

و بازگشت به که حفظ و بدانیم ات عملی امروز را تشخیص بدهیم ها نیست، مسئله آن است که خطر و امکان

یرشان را در فاصله دو جنگ جهانی های خطرناکی که نظدموکراتیک و دور کردن ایدئولوژی دستاوردهای

   د، تا چه اندازه مهم است.ا میلیون انسان را به کشتن دادنایم و صدهدیده

 

ه به معنای رسد سخن فوکویاما مبنی بر ضرورت بازگشت چپ، نبرخالف نظر شما به نظر می. 4

دموکراسی، بلکه به معنای اضافه کردن گفتار چپ، به اش در مورد لیبرالدست کشیدن او از ایده

یبرال دموکراسی پس از بحران ها و استمرار ایده لبرای تسکین بحران« سوپاپ اطمینانی»عنوان 

است. با توجه به استمرار ناتوانی چپ از ارائه ایده جایگزین، فوکویاما ترکیب دُز  ۲۰۰۸مالی سال 

خاصی از گفتار چپ )همچون ترکیب موجود در جوامع اسکاندیناوی( را برای استمرار حیات 

ی از جانب این گفتار احساس داند و چندان خطرلیبرال دموکراسی افسارگسیخته بازاری مفید می

 کند.نمی

هستم. این را ، دارید هایی چون فوکویاما و ژیژکهایتان برشخصیتا در پرسشمیدی که شکمن متوجه تا

 هایتان به سوی آنپرسش در ایران،ها نظرات این شخصیت که به دلیل مطرح شدن مدان مشروع میکامال

ق برخوردار باشم که حکنم از این ها متمرکز شود. اما  فکر میشخصیتگونه من بر نظرات این  برود که بحث
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تنها یکی از صداهایی  ،ه برانگیز روانکاوی امروزشکه در جریان عمومی مناقون ژیژک چهایی شخصیتبگویم 

ل فوکویاما  و به خصوص شخصیتی مث ،رسندصدای روشنفکری در جهان به گوش میاست که میان صدها 

توانند برای ما معیار بحث درباره  نمی ،مطرح نیستچندان پیشینش امروز اصوال  ریهکه پس از شکست نظ

از البته فوکویاما یک شخصیت دانشگاهی است اما او  مسائل اساسی سیاست و اقتصاد در جهان امروز باشند.

موکراسی یعنی بنیاد ملی برای د ،کاری که رونالد ریگان تاسیس کرد محافظهنودر نهاد اعضای با نفوذ 

( National Endowment for Democracy- NED)،  نو او را عمال در جناح راست است که

ای که یعنی همان ایدئولوژی ،کندیدر جهان دفاع م لیبرالیسمسیاسی قرار می دهد که از نومحافظه کار 

نم چنین شخصیتی و کگرای اوست. بنابراین فکر نمیاش امروز برای دنیا ترامپیسم و پوپولیسم راستثمره

در جهان نیز چنین کاری  ث زیادی را به آنها اختصاص دهیم.حهایش  در خور آن باشند که باندیشه

 شود.نمی

رسد همراه با توسعه گفتار چپ در جهان، این اندیشه در کشور ما هم مجددا در حال . به نظر می5

ی سیاست های نئولیبرالی در چند سال بازیابی و بازنمایی گفتمانی خود است. صد البته ناکامی ها

اخیر هم در این روند بی تاثیر نبوده است. بهرحال حجم قابل توجهی از ادبیات جهانی چپ در 

ایران یا ترجمه شده یا در حال ترجمه و انتشار است تا جایی که گفتار مقابل هم وادار به واکنش 

م در نقد گفتار چپ ترجمه و منتشر متقابل شده است. فقط در طول یکسال گذشته دو کتاب مه

از ریمون آرون، پس از چند دهه از انتشارش، برای اولین بار در « افیون روشنفکران»شوند.می

راجر اسکروتن هم به دنبال آن وارد « متفکران چپ نو»ترجمه و منتشر شد و  ۹۷ایران در سال 

 شود. تحلیل شما از این روند چیست؟بازار نشر می

قابل مقایسه  او، در فرانسه و در جهان دارد، ابدا با آرونه امروز ژان پل سارتر، دشمن نظری اصلی جایگاهی ک

 جز در محافلدر بهترین حالت اند اما آرون نیست. هر دو شخصیت نزدیک چهل سال است درگذشته

. تقریبا یستنو مطرح شناسی شناخته شده جامعهنظری ن هم به عنوان بخشی از تاریخ آدانشگاهی تخصصی 

الی که سارتر، برغم تمام حدر  هیچ نظریه خاصی در جامعه شناسی را نیز نمی توان به او نسبت داد.

از میان روشنفکران هم دوره  والعاده در حوزه تفکر فرانسه و جهان داشته و دارد اشتباهاتش، تاثیری خارق

تا شود البته مثبت است، اما فارسی منتشر میخودش تنها با کامو قابل مقایسه است. حال اینکه کتاب او در 

ایی ککه امروز در ایران به دلیل گفتمان ضدآمریاست گرایی یک جهان سوم استقبال نظری نشانهحدی 

از خود  انهدارو سرمایه گرایانه )آن هم بهتر است بگوییم از نوع ترامپیستی(ریکامنش آکتمایل دارد وا ،رسمی

های هنر و ای در زمینهم بگویم که البته دانش بسیار گستردههدر باره اسکروتن نشان بدهد. این را باید 

، 1968ای چون مه اش )همچون آرون( از پدیدهیحادبیات و فلسفه و سیاست دارد، اما تحلیل بسیار سط

ایانه گرانسان اتوپیایعمق که او را از توان درک  است اش()و گذشته سیاسی گویای درک محدود ایدئولوژیک

و اندیشه فرانسوی که بیش از چهل سال است همچنان در ای خالف فلسفه قاره کند، درست برعاجز می

    های جدید و انتقادی آوانگارد است.جهان سردمدار دامن زدن به اندیشه
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نش عدم درک یتربرند که مهمکران ما چه چپ و چه راست اغلب از مسائل و مشکالت یکسانی رنج میروشنف

یت یکدیگر را تقو متقابال هم،دست در دست  شارکت در آن است که البته این دوشان در مهان و ناتوانیج

به تبعیت از قدرت سیاسی به صورت تحمل  مشکل دیگر روشنفکران ما آن است که اغلب یا ناچار کنند.می

الیل تسلیم و سرگذاشتن به داند و یا در فرایندهای مختلف ندامت و ورود به خود سانسوری بوده سانسور یا

. منظور آن نیست که چنین روندهایی را در هیچ دانهای سیاسی بودهاقتصادی و اجتماعی و سیاسی به قدرت

که شدت در اینجا به دلیل پیشینه استبدادی در  منظورم آن است باشیم، هکجای دیگر جهان شاهد نبود

بسیار بیشتر  ،یماهتجربه کرد ،به ویژه در انتهای آن ،قاجاری طوالنی مدتی که در دوران سامانتاریخ ما و بی

ی بسیار زیاد و رشد کیفی چون رشد کمّ وضعیت بهتری داریم. البته تا حدی حتیبوده است. امروز به نظرم 

وضعیت بدتر شده، همین طور به دلیل اسطوره همیشگی ممکن است به نظر برسد که  ،بسیار کمتر بوده

های مختلف  کن است این تصور به وجود بیاید. اما من با شناختی که از جوانان و گروهمم« گذشته طالیی»

 %20شاید اصوال  دانم کهبهتر از پنجاه یا شصت سال پیش میبسیار کری و دانشگاهی دارم وضعیت را روشنف

مین طور . همیشه هاست های خودش را هم داشتهضعیت البته آسیبوداشتیم. این در شهرها آدم باسواد 

 .رسندراه می مثبت و منفی همیشه با هم از و فا ابعاد مثبت یک پدیده را خواستصر توانیعنی نمی ؛است

درباره وضع نشر من شوند. تر میها است که دائم پیچیدهعیتضمهم، انتخاب درست و توانایی به مدیریت و

ن عمدتا تجاری و  بر اساس مد و اسنوبیسم و ها در ایرامنطق انتشار کتابمعتقدم که ام و بت کردهحبارها ص

هایی که از جمله کتاب هاییترجمه کتاببسیار خوب است که البته تازه به دوران رسیدگی فرهنگی است. 

شود شر در کشور ما اغلب به دست کسانی مدیریت میسیاست ن اما متاسفانه ،شما ذکر کردید منتشر بشوند

است با این تفاوت که به  «بازار»از نظر آنها همان  «نشر» ارند و نه دانشی.برای این کار د که نه مشروعیتی

بسیاری  ،در همین شرایط خواهند بفروشند. با این وصفیا می می فروشند کتاب نجای  میوه و گوشت در آ

نقاشی و  اتر، ادبیات،ئمجالت، فیلم، ت گذار در نشر،های بسیار مهم و تاثیراز جوانان امروز آفرینده جریان

شوری را در ک« راست»و « چپ»سازی و معماری و غیره هستند. به نظرم اینکه دائم خواسته باشیم مجسمه

کار درستی  ،در وسط میدان بیاندازیمستاوردهای دموکراتیک فاصله دارد جا افتادن د که هنوز بسیار با

کتاب به تازگی منتشر شده است اما نام بردید که از هر کدام یک « اسکروتن»و از « آرون»نیست. شما از 

درباره  با این دو کتاب  توانیمتا چه حد می ن دو نفر بیاندازید تا ببینید مانگاهی به زندگی و آثار فقط همی

سفانه جامعه ما اتوانیم بگوییم. متب نیزران چپ کتی درباره متفحآنها و کارشان قضاوت کنیم. همین را شاید 

ت و هر کسی به هر شکلی که فکر د زیادی از دست داده اسحتا هم  خودش رای لحداققالنیت عهای سکان

ما در بسیاری ا ،شودلبته موثر و باعث پیشرفت امور میاو گاه این احساس  کندیعمل م ،کند درست استمی

د. دارگه میجا زدن نو جامعه را در حالت انفعال و  دریکدیگر را خنثی  ،افراد مختلفهای  از موارد نیز انرژی

است که آرون و سارتر  1960کنیم اینجا پاریس دهه برخی از موارد احساس میدر ن است که اشتباه ما آ

فیلسوفان و متفکران چپ و راستش در برابر هم قد  است که  2000تانیای  دهه یمقابل هم قرار بگیرند، یا بر

  علم کرده باشند.

بندی ت کنیم در دو نکته اساسی قابل جمعحبتر صکاربردی باشیم نیست، بلکه اگر خواسته هاما این مسئله

ه چدار شدن هر و بازاری و سرمایه ، فاسد، رانتی: اول آنکه با جلوگیری از رشد جامعه در روند نولیبرالیاست
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و  بر روندهای فرهنگی و هنری و حکمرانی دولت ساخته و پرداخته آن از تاثیر دیکتاتوری بازارجامعه، بیشتر 

گری هر شکل ممکن است دولتمردان را قانع کنیم که از تصدی هادبی و فکری جلوگیری کنیم و دوم اینکه ب

ن است اوال های آشکار و غیر آشکار در این روندها دست بردارند. همزمان باید به هر صورت که ممکو دخالت

ای خارج شویم. اتفاقا چه ابی و رشتهبحه بیشتر کنیم و از سوی دیگر از تفکر چهر  روابط خود را با جهان

ما سوای نظر  ،آرون و اسکروتن در راست هایی مثلتهایی مثل سارتر و دریدا در چپ و چه شخصیشخصیت

ها و های سخت بین رشتهرفتن از خط کشیگتمایل به فاصله  گویای همین درباره آرای بسیار زیاد آنها،

  ها بوده و هستند. تخصص

 

با جنبش جلیقه  ۹6وشنفکران چپ ایرانی با وجود تأخر یکساله اعتراضات دی ماه . برخی از ر6

 چپ» اینکه بر تاکید با بعضی و  زردهای فرانسه، این دو را از بسیاری جهات یکسان پنداشتند

 به «چپ بازسازی ضرورت» به  «نیست سیاسی نیروی یک چندان کنونی شرایط در کشور داخل

امتناع امر سیاسی در شرایط کنونی و تاکید »اشاره کردند. « یط کنونیشرا در اصلی مسأله» عنوان

تکثر »د که با توجه به از دیگر مسائلی بو« تشکیل جبهه واحد برای مبارزه مشترک»بر ضرورت 

سازی و  آهنگبرای هم« ای واحدتاکید بر مطالبه»اعالم و راهکار « گفتمانی چپ ایرانیفعلی درون

ه کردند. آیا بازسازی گفتمانی و عملی نیروهای چپ در مبارزه با گفتار نولیبرال بازسازی را توصی

سال اخیر چپ ایرانی هیچگاه  5۰توفیقی خواهد داشت؟ اگر پاسخ منفی است به نظر شما چرا در 

نتوانسته در قالب یک نیروی فکری و سیاسی جاندار در مقابل راست قد علم کرده و فضا را برای 

 تر آن( فراهم کند؟ار نولیبرال )یا حتی تعدیل منطقیه گفتخروج از سلط

های ست و وقتی هنوز الفبای مسائلی چون مشروعیت سیاسی و وظایف و رسالتتکلیف ما که روشن ا

ه مورد مناقشه است، به نظرم های رفاداقلحثروتمند از  کشورپاسخگویی مسئوالن و برخورداری مردم یک 

تی در ح ضد استبدادتوتالیتر و غیر نبش چپجشود، اما معنا میلب کمی بیبحث چپ و راست در این قا

مثل یونان که در آنجا به قدرت )نیز اند و در کشورهایی که دارای پیشینه دموکراتیک بودهالمللی بین حسط

نار ک ،همین چند روز پیشبه دلیل همان موچ پوپولیسم که به آن اشاره کردم،  (خدمات زیادی کرد و رسید

ترین نمونه ممکن را کثیف و ترینن، فاسدیا در آمریکا که بدتری .ها جایش را بگیرندزده شد تا دوباره راستی

که ، هنوز تمام مفسران معتقدند ترامپ برغم همه چیز در برابر یک کاندیدای دموکرات در مقابل خود دارد

راین چپ در هیچ کجا جز به صورت سوسیال بناب بودن کرد، پیروز خواهد شد.« چپ»بتوان او را متهم به 

حال اینکه  بکند. یو دراز مدتسازی جدی آلترناتیو ی( هنوز نتوانستهدموکراسی مبتنی بر بازار )اسکاندیناو

ای سیج نیروهساله دالیل عدم توانایی رشد و باستبداد چند هزار خواسته باشیم در کشورهایی با سنت 

هر من الشمس است. ایران کشوری است که پیشینه کمی به دور از عقل و اظعدالت خواه را بجوییم به نظرم 

شود. پس از وازده ساله در نهضت ملی محدود میای ددر پیش از انقالب اسالمی به دوره آندموکراسی 

نگ و تحریم و فشارهای درونی و بیرونی و شکل نگرفتن نهادهای اولیه اقتصادی انقالب هم که دائم درگیر ج



11 
 

گیری و امکان ایجاد فعالیت و شکلک یتتماعی و سیاسی بوده است. برای به وجود آمدن شرایط دموکرااج و

ایم به دلیل فشارها ید به ثباتی رسید که ما نتوانستهابتدا با ،خواهیا چندین نیروی عدالتو سازمان یافتن یک 

وی انحراف در میان عه به شدت به سو اشتباهات درونی و بیرونی به اندازه کافی به آن نزدیک شویم. جام

افتخار این است که همه مترجم هستند و جامعه روشنفکرانش قتی افتخار ببینید و نخبگانش رفته.

آثاری پراکنده بدون سازمان یافتگی  ،هنوز در  انتهای دهه دوم قرن بیست و یکم این است که فیلسوفانش

و از  گری جلو برد، به نظرم بحث را باید کامال به صورت دیاندکارهای بزرگی کرده ترجمه کنند و گمان کنند

در قرن هژمونیک آمریکا  روز در کشوری که بزرگترین قربانی اهدافطلبی رساند. امداقلطلبی به ححداکثر

 .انحرافی آن یعنی ترامپ هستند ر این کشور و آن هم بدترین نمونهشماری طرفدابیستم بوده، روشنفکران بی

را رشد خواهی و برابر طلبی عدالتایم نتوانستهیا از خود سئوال کنیم چرا  انتظار داشته باشیم و حال اینکه

ها ای هستند زیرا اینبه نظر من سئواالت بیهودهها را کاهش دهیم. داوریسلسه مراتبی کردن و پیش ودهیم 

ی دموکراتیک را طی کرده توانند رشد کنند که نخستین مراحل شکل دادن به دستاوردهادر جوامعی می

  داشته باشد.  ،حال چه راست و چه چپ ،این نام یشایستهباشند و دستکم نخبگانی 

های خود را در  مباحث نظری درونی  رویکردهای چپ و راست  یا ما نمی توانیم دالیل  این ناتوانی

تیک و ساختارها و فضای الزم ها بدانیم. مشل ما آن است که تجربه الزم دمئوکرارویکردهای بینابینی آن

تمرین دموکراسی نظری را نداریم. از این رو نمی توانیم جهان پیچیده کنونی را بشناسیم و همچنان در بند 

در چین جهان به شدت تغییر کرده است.  سیاه و سفید دیدن شخصیت ها و پدیده ها و راه حل ها هستیم.

داری قرن نوزدهمی. در روسیه  یک قدرت ین نوع سرمایهدر ترکیبی با بدتر ما یک حزب کمونیست داریم

های اقتصادی قوی یی بسیار قدرتمند. در اروپا قدرتاقتصادی ضعیف داریم در ترکیب با قدرت نظامی و مافیا

 رو آمریکا هستند. در آمریکا دنبالهتی در  روابط مالی شان حابسته و به دلیل  ضعفشان از لحاظ نظامی و

از لحاظ وجود دارد ، اما نیمی از جمعیت آنقدر ای  در سطح پیشرفته باال و قدرت نظامی قدرت اقتصادی

فرهنگی و اوباشیگری و بی تکه فردی به باله لوح هستندبین و سادهگرا و کوتهو خرافه عقب افتادهفرهنگی 

ابط کنونی در جهان را کند. روتی احتمال دارد باز هم انتخابش حو فساد چون ترامپ را به قدرت رسانده و 

تی قرن حبا مفاهیم قرن نوزدهمی، یا  میان چپ و راستهای سیاه و سفیدی کشی توان بر اساس خطنمی

و لزوما همانگونه که بسیاری از فیلسوفان و متفکران جهان بر آن تاکید دارند باید در فراتر  بیستمی درک کرد

سید. امروز ما در جهانی زندگی به درک آنها ر طعیتو در روابط پیچیدگی و عدم ق از چپ و راست سنتی

وزه سایر علوم )رون شناسی، عصب شناسی، رفتار شناسی  حجم بزرگ اطالعاتی که از حکه  کنیممی

های دیگر خالقیت و پهنهکننده و تعیین جانوری، علوم شناختی( به ما رسیده است و اهمیت روزافزون

عمیق فکری با آنها به جهان  و در تعامل ثمان در نظر بگیریمحدر تمام مبارا باید  «هنر»شناسی نظیر زیبایی

ملی عشناسان در توهمی محض از  تجربه مداران و از آن ها بدتر سیاستستسیا .بنگریم و آن را درک کنیم

بهتر  کنمبنابراین فکر می جهان و انسانیت است. ر می کنند که در حال بر باد دادنخود و یا از علم خود سی

یا رشته  روشنفکرانه ه و دست از تازه به دوران رسیدگیباشد که کمی  اعتدال و  فروتنی را پیشه کرد

ای بر اساس چیزهایی که کمتر شناختی از آنها خود و تحلیل های سیاسی باسمه محورفکر کردن دانشگاهی

هم  پ و راست در دولت و حاکمیتاینکه  با واژگان چ ماند و آن ی هم مینکته آخر  اما برداریم. ،داریم
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متفاوت و  بحثیرسیم که نیاز میدر زبان و در رفتارها ای از پریشانی سروکار داریم که آنجا به اوج گونه

 و امیدوارم در آینده به آن بپردازیم.  طوالنی دارد که از ظرفیت این گفتگو خارج است

 

« چپ اسالمی»هم با طرح عناوینی چون  عالوه بر این، بخشی از بدنه غیرلیبرال و غیر چپ. 8

، با ترکیب اندیشه های شریعتی، برخی 5۰درصدد احیا و بازسازی نوعی گفتمان موجود در دهه 

های چپ نو است. از نظر شما این رجوع و یافتخواهانه اسالمی و بعضی رهگزاره های عدالت

شود بیش از یک نوستالژی بازی بازسازی گفتمانی بر اساس چه نیازی به وجود آمده و آیا می

گفتمانی و یا یک گفتمان نیمه التقاطی روی آن حساب کرد؟ این رویکرد با چه موانع معرفتی و 

 احیانا روشی مواجه خواهد شد؟

گرایانه و دگردوستانه و فرهنگی و خواهانه و انساندر معنایی که مطرح کردم، گفتمانی عدالت« چپ»گفتمان 

کالسیک قرن نوزده و بیستمی  چه در قالب رحمانه، ضد انسانی و ضد فرهنگیدهای بیدر مخالف با رویکر

 -همان زمان هم با خشونت سرشار استعماری وسرمایه داری صنعتی همراه بود  که- آن یعنی لیبرالیسم بازار

نحصار این یا توان در انمیرا اش، بار و فاسد و وحشیانه نولیبرالیو چه به خصوص در قالب به شدت خشونت

محور مثال سوسیال داری اجتماعی انسانهم طرفداران سرمایه ،در وجه سلبی .آن گروه و حزب دانست

ها مخالفان رادیکال قدرت نظیر آنارشیست باشند، همنزدیک چپ به معنایی به نظرات ها می توانند وکراتدم

نام « چپ اسالمی»آنها با عنوان عمومی  سیاسی که شما از -احزاب دینی هایی نظیر  طرفدارانهم گروهو 

 بحث. داشتیم چپ و  سیاسی-ای طوالنی نوعی گرایش دینیالتین هم در دورهبردید. ما در اروپا و آمریکای 

تاکتیکی یا استراتژیک. در ایران  ؛نامد و با چه اهدافیمی« چپ»را  ، چه کسیچه کسی که است این سر بر

گروه  برای آنکه .تخریب بوده است نامیده است در جهتمی« چپ»ود را یک گروه مخالفان خ عموما وقتی

شوروی یا  زب توده وصل کند، و یا  آنها را بهحای نظیر گرایش های آبروباختهمخالف خود را به احزاب یا 

ها دیده فاشیستین امروز هم در دنیا از جانب شبهنسبت بدهد. این گرایش همهای توتالیتر چین یا دولت

موکرات را زب دحتمام مخالفان خود در  و جمهوریخواهان  ینیم ترامپبشود کما اینکه مییم

کنیم خود تا چه ها یاد میدید که گروهی که از آناد . بنابراین به نظرم بنامدمی« چپ»و « سوسیالیست»

جمله باز نبودن فضای  از حد این  عنوان را می پذیرند. و این به نظر من ممکن نیست زیرا  به دالیل مختلفی

 ،های بسیار زیادی که در محیط روشنفکرانه و سیاسی ایران وجود داشته استسیاسی و وجود پیش داوری

به (هم مثال کسانی که خود را سوسیالیست و کمونیست  هم می دانسته اند)« رسمی»های « چپ»حتی 

  های دینی.ه  گروهاند تا چه رسد باده کردهاز این نام به صورت عمومی استف ندرت

توانیم اظ سیاسی برخوردار نباشیم نمیحا زمانی که ما از محیطی باز از لبنابراین باز هم تکرار می کنم ت

و  ها ، تجربه های تاریخی ، شکست ها و موفقیت های آنبحثی واقعی را درباره گرایش های چپ و راست

داشته باشیم. دقت  ،رد را در خود جای می داده اندنسبت آنها روی طیف هایی که بی نهایت  نظریه و رویک

طیفی گسترده قرار می گیریم که در یک کنیم در بت میحکنیم که وقتی از  لیبرالیسم و رویکرد راست ص
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 شسوی دیگرو در های فاشیستی کشتارهای جمعی و کودتاگران نظامی قرار داشته اند سویش دولت

چپ سیاسی نزدیک بوده است. و همین  دوستانهستکم به اهداف انسانار دمحوری که  بسیلیبرالیسم انسان

سم  و اردوگاه های مرگ ریای کنیم طیفی داریم که در یک سویش توتالیتطور وقتی از  چپ صحبت م

استالینی قرار داشته اند و  در سوی دیگرش سوسیال دموکراسی  به شدت انسان گرایانه و دولت رفاه 

کاندیناوی. من فکر می کنم قضاوت کردن درباره دیگران و داغ زدن بر این و آن از سوسیالیستی از نوع اس

جمله روش های فاشیستی و یا شبه فاشیستی است که هر انسان آزادیخواهی باید از آن اجتناب کند.  انسان 

که بارها و  ها باید در بیان  و طرح اندیشه های خود آزاد باشند و مرزهای آزادی اندیشه هر کسی همان طور

 صرفاکنم مسئله ما بیشتر از آنکه با این رویکرد فکر می بارها گفته شده مرزهای آزادی اندیشه دیگران است.

ث نظری به طور خاص باشد که امکانش تا زمانی که فضای باز  و اندکی پیشینه دموکراتیک تثبیت شده حمبا

های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی سیاست که بهمسئله برنامه های عملی است وجود داشته باشد، نیست،  

         شوند. طلبی و آزادیخواهی یا علیه آنها مطرح می در خدمت یا علیه عدالت
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