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 چی و علی معظمی موسسه پرسش با حضور مراد فرهادپور، نادر فتورهنشست گزارش 

 توسعه، سبک چینی

 علی سالم

 

شه یمالحظاتی در باب اند" با عنوان 17در سال را  خود سمینارآخرین پرسش اقتصادی ـ  سیاسیمطالعات  موسسه اسفند 71شنبه  نجپ

ینه فکری این شیپبا توجه به عنوانی که . چی بودند نادر فتوره و علی معظمیادپور، مراد فرهکه سخنرانان آن  برگزار کرد "لیبرال

در موسسه  مندان عالقهزیاد استقبال  و با وجود بارش برف، در ترافیک و شلوغی شب عید .آمد می به نظرافراد، کمی عجیب 

 توسطهای نولیبرالی در ایران  سیاست ابپرشت اجرای" ها عبارت بود از موضوع اصلی سخنرانی .بود بسیار چشمگیرپرسش 

  "!های سازندگی، اصالحات و مهرورزی دولت

در کم  کمهای رفاه در اروپا شد و  جایگزین دولت 17دهه از  که استداری  سرمایهسازماندهی جدید تولید نوعی  ملیبرالیسون

موجب  ها سازی این سیاست ده است که پیادهآشکار ش به وضوح امروز. به مدل غالب تبدیل شدنیز کشورهای در حال توسعه 

کشی نیروی کار گرفته تا بحران محیط  استثمار و بهرهاز . استشده  ی خاصو انباشت سرمایه در دست اقلیتفقر عمومی گسترش 

یش از پرستی، بنیادگرایی، بحران اقتصادی و گرسنگی ب راستی، نژاد سازی و پدیده مهاجرین، رشد پوپولیسم دست زیست، جهانی

از آن خواه صدر انقالب فرانسه  آزادی یسمفردیتی که در لیبرال .است پروژهنتایج مستقیم این  همه از ،یک میلیارد نفر در کره زمین
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نیروی  تولید، شده سازی لیبرالیسم به انزوا و تنهایی انسان مدرن بدل شده است که در سازماندهی خصوصینودر عصر  شد می تجلیل

. شود نصیبش نمی آور و گاز اشک کند چیزی جز باتوماعتراض اگر هم بخواهد . شود می روز فقیرتر هفروشد و روزب می کار خود را

های  جدیت توسط دولتبا  اقتصادی راست افراطیهای  در ایران نیز سیاست. دهد می شرایط امروز اروپا به خوبی این مساله را نشان

های پیشین،  نقطه تمایز خود را نسبت به دولتجالب آنکه دولت دهم که . دشدنبال  طلب و چه اصولگرا چه اصالح ،بعد از جنگ

نولیبرالی گوی سبقت را از  یها سازی سیاست یادهپدر  قرار داده بوددرآمد  اقشار کم در توجه به ،و تبلیغات انتخاباتیدر گفتار 

 ،شرکتهای دولتیسازی  روند خصوصی. و بانک جهانی شد "مکتب شیکاگو"های  رو سیاست یشین ربود و عمالً دنبالههای پ دولت

های تعدیل ساختاری  ها که در راستای سیاست حذف یارانه نیروی کار وهجوم به امنیت شغلی لغو قراردادهای استخدام رسمی، 

مشهود در کیفیت افت  و نیروی کاربحران و بیکاری در مسبب به اجرا در آمد المللی پول  و صندوق بینبانک جهانی نظر  دمور

های اقتصادی ایرانی است که  نتیجه پیگیری مصمم لیبرال داری ایرانی این پیروزی سرمایه. است مردمو قدرت خرید زندگی 

با تقلیل  ،"رادیکالسیاست "و هرگونه حرف زدن از  رادیکال وضع کنونینقد  .اند همواره با اقبال و توجه دولتیان روبرو بوده

 . شود می تعبیرطلبی و تخیل  خشونته بنظر این روشنفکران  درسیاست به اخالق 

. ساز بودند صحبت کرد که در سه دهه اخیر در فضای فکری ایران جریان یلیبرال های چهره علی معظمی ازمذکور  سخنرانیدر 

های اقتصادی  این لیبرال .اددار بازار آزراستی طرف های دست لیبرال بخش جریان روشنفکری دینی شد و هایک الهام بخش الهام پوپر

و  ه کامیابی رسیدهدیگر، تنها جریان روشنفکری در ایران بودند که ب جریاناتو انزوای روشنفکران  روشنفکران چپ حذف با

در ایران نیز بود  "نظریه عدالت"همچون رالز که مبدع  سیاسی لیبرالیچهره مقابل در  .موفقیت نظریات خود را به چشم دیدند

ک یاز رالز به ها های نشریات لیبرال ایرانی بیش مطالب و سرمقاله .ساز شود اروپا محدود به آکادمی ماند و نتوانست جریانهمچون 

ضدیت با چپ را بر ضدیت با فاشیسم در زمان جنگ جهانی نیز پوپر و هایک . پرداختندستیزی  چپ و فریدمن، و بیش از راست به

 . ترجیح دادند

صحبت آنها های  شجاعت نظری در مطالب و نوشتههای نظری این جریان و عدم  تناقضهای ایرانی و  برالینقد لچی در  نادر فتوره

انقالب های  بسیاری از چهره ،در قرائت این روشنفکران. به زعم او این روشنفکران دستی در جعل و تحریف تاریخ دارند .کرد

نادیده در این انقالب سوسیال دموکراتیک داشتند  مشیکه  «ماعیون و عامیوناجت»و نقش احزاب  ندعیار تمام هایی مشروطه لیبرال

و اینکه اتفاقاً  بود ستیهای استالینی از سنت نواشاره به استالینیسم و وجه افتراق جریان چپ  از دیگر مباحث او. شود می گرفته

 .ها صورت گرفته است استالین توسط چپ به ترین نقدها جدی

همه  ،در روسیه و شیلی و آمریکای التین و آفریقاهای نولیبرالی  تاجرای سیاس یها که چگونه در تجربه وضیح دادت پورفرهادمراد 

مانند که چیزی جز نیروی کار  می و دست آخر مردمی شود می تمام ثروت و منابع یک کشور غارت شده و قضیه با یک بحران

 روژه بود که دولت معنابا این پ. دموکراسی نام سیاسی کل پروژه مدرنیته استـ  رالاو به ایجاز توضیح داد که لیب. برای فروش ندارند
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مارکسی این ـ  انتقادیباید سویه  مدرنیتهدر کنار عظمت و پیشرفت اما . در جامعه سربرآوردندپیدا کرد و انبوهی از نهادهای مدرن 

 .ندپذیران از یکدیگر جداییدو سویه  ایندید و نیز پروژه و بحث سلطه را 

ه در تاریخ مورد افرادی ککه چگونه  گفتدر شرایط امروز جامعه ایران بر لیبرالیسم چنین نقدی  موضوعیتفرهادپور در توضیح 

 گمانکه ای  درست در لحظه گیرد، می و حیات مادی آنها در معرض خطر قرارگیرند  می ک نیروی بیرونی قرارهجوم همه جانبه ی

است  یچنین شرایط بحران اتفاقاً در .شوند می لدهای امر کلی و حقیقت کلی ب به نماینده ،زند می بیرون اآنه حیوانیکنیم خوی  می

استقبال . بخش پیدا کند تواند معنایی سیاسی و رهایی می ...همچون لیبرالیسم، دولت، جامعه مدنی و که پرداختن به مباحث نظری 

پیگیری مباحث نظری و افزایش روزافزون مخاطبان این نوع . توان توضیح داد می مدعامندان در این سمینار را با همین  زیاد عالقه

باشد بر یک در ذهن و انباشت آن  "های مد روز معرفت"بیشتر از آنکه اشتیاق به کسب  ،استایران که خاص جامعه اندیشه 

سازد  را ممکن میرخدادهایی بست و  رفت از بن برونو امکان وجود پتانسیلی بالقوه همین فقدان است که  .داللت دارد "فقدان"

 .است که اتفاقاً خاص کشورهای در حال توسعه
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 مالحظاتی در باب اندیشه لیبرال

 مراد فرهادپور

 

ه یـک  اما اتفاقا امروز نولیبرالیسم در سطح جهانی بـ . شاید انتخاب بحث لیبرالیسم برای نقد در این زمان چندان مناسب به نظر نرسد

برد و ابعاد  اکنون دیگر این واقعیت آشکار است که نولیبرالیسم جهان را به سمت توحش پیش می. مشکل اساسی تبدیل شده است

. کنـد  شدیداً ضددموکراتیک آن حتی در حد دموکراسی صوری بیرون زده است و رعایت قواعد عادی بازی ایدئولوژیک را نمی

ایـن دموکراسـی چـه معنـایی دارد      . آیـد  ه ایـن اسـت کـه تصـمیمات اصـلی از بروکسـل مـی       فراموش نکنیم اعتراض مردم یونان ب

نتـایج وحشـیانه   . دهـد  مـا ر  مـی    رود و زوال اروپا پیش چشم داری جهانی دقیقا بر اساس الگوی چینی پیش می سازماندهی سرمایه

شکار شده و بررسـی نظـری آن در سـطح جهـانی بـرای      نهفته در این نولیبرالیسم به عنوان نوعی جدید از سازماندهی دیگر کامال آ

 .حفظ حداقلی از انسانیت الزم است

اند اما جریـان لیبرالیسـم اقتصـادی جایگـاهی      در مورد شرایط خاص ایران هم با وجود اینکه تمام جریانات نظری دارای محدودیت

ایـم   در طول تاریخ معاصر ما بارها شاهد بـوده . شده است نظرات افراد این جریان با موفقیت اجرا و امیال آن برآورده. متفاوت دارد



 

5 

 

در . که تقسیم منابع و ثروت به صورت پنهانی در روسیه، شیلی، آرژانتین، آفریقا و در آمریکای التین چندین بار اتفاق افتاده اسـت 

ک بحـران، یـک انفجـار، یـک     افتند که آن را با یـ  گیرد و سپس به این فکر می صورت می« تقسیم ثروت»و « سازی خصوصی»خفا 

اند و فقط نیروی کارشـان بـاقی    بینند همه چیز را از دست داده کنند می مردم چشم باز می. جنگ به خورد مردم دهند و توجیه کنند

( حذف شـده  91که از سال )و جریان چپ ( حتی از نوع سیاسی)در این زمینه بین جریان لیبرال . مانده که ببرند و در بازار بفروشند

بنابراین با اینکه بحث و جدل نظری سر جای خود باقی است ولی اگر عاقالنه و منصفانه به این حمله نگاه کنـیم مبنـا   . تفاوت هست

جواب . آید این سوال مطرح است که چرا بحث نظری درباره دموکراسی، دولت و جامعه مدنی در این شرایط الزم به نظر می. دارد

ای یونـان کـه    گویـد  موجـود اسـطوره    مـی « سـانتور »دهم، آنجا که در پیوند با ماکیاولی از تصویر  مشی میقولی از گرا آن را با نقل

گرامشی به صورت دیالکتیکی این . ای که یک طرفش انسان است و یک طرفش حیوان موجود دوگانه. ترکیب اسب و حیوان بود

گونه نیست که یکی کم یا زیاد  این. کنند ند و همدیگر را کامل نمیشو کند که این دو با هم تقسیم یا ترکیب نمی نکته را مطرح می

مثال واضح چنین دیالکتیکی این اسـت کـه   . کند شدن یکی، نقطه مقابل فوران می بلکه در نقطه اوج کم. شود و دیگری ثابت بماند

شان در  گیرند و وجود فیزیکی و بدنی میدهند و مورد هجوم نیروهای بیرونی قرار  افرادی در تاریخ که همه چیزشان را از دست می

کنیم خوی حیوانی بیرون بزنـد، تبـدیل بـه     شود، درست در همان لحظه که گمان می افتد و با آنها همچون حیوان رفتار می خطر می

در همـان   یعنی درست. های عدالت، آزادی، انسانیت، شرف و حیثیت انسانی شوند  نماینده های امر کلی و حقیقت کلی می نماینده

و ایـن درسـت تجربـه    . شـوند  به معنای هگلـی آن مـرتبط مـی   « ایده»شان به عنوان انسان زیر سوال است، با  لحظه که وجود فیزیکی

در شـکل اقتصـادی مسـاله    . رو اسـت  تواند منکر شود که جامعه ما با یک بحران سراسـری روبـه   کس دیگر نمی هیچ. امروزه ماست

های نظـری در   شود و اتفاقا درست در چنین شرایطی است که بحث به حالت فیزیکی افراد حس می گرانی، بیکاری، تورم و هجوم

دهد که چگونه  در همین نقطه این دیالکتیک به ما نشان می. شود ضروری می... های چپ، لیبرال، دولت، جامعه مدنی و مورد سنت

که طبقه متوسط مشغول عید نوروز و مراکز خرید اسـت و  در شرایطی . های نظری بگوییم در شرایط حاضر ضروری است از بحث

ای که به مدد همین توحش اقتصادی و بیکاری و تورم، میلیاردها میلیارد به کیسه زده و فکـری نـدارد    از طرف دیگر اقلیت نوکیسه

راه خرج کردن پـول را هـم   فرهنگ است که حتی  بین و بی قدر هم کوتاه تومانی و البته آن میلیون097نشان  جز خرید ساعت الماس

واسطه در قالب ترافیـک   زنیم و در زندگی روزمره به شکل بی هایی که ما به آنها سر می باید بدانیم فراتر از این فروشگاه. بلد نیست

ته امـروز مسـاله خریـد آجیـل و تحـریم پسـ      . تر دقیقا نزاع بر سر حیات در جریان اسـت  طرف رو هستیم، چند کیلومتر آن با آن روبه

ها  نیست، مساله نان و آب و دارو و لوازم اولیه ادامه حیات است و به خاطر این درگیری برخالف این تصور که فعال زمان این بحث

نیست، اتفاقا بر اساس مثال گرامشی دقیقا در همین زمان جان به لب رسیدن است که بحث هگـل و مـارکس و لیبرالیسـم و چـپ و     

این منظر برگزاری چنین جلساتی بسیار مفید است و کسانی که توانایی دارند این جلسـات را ممکـن    از. شود جامعه مدنی جدی می

برآمده از و بازتاب نیاز همـه ماسـت بـرای اینکـه بتـوانیم همچـون انسـان در کنـار هـم           گونه مباحث  یا ناممکن کنند باید بدانند این

ن یک نیت خیر است و هرکس که به سالمت این کشور و ایـن ملـت   ای. زندگی و از فرو رفتن در گرداب توحش جلوگیری کنیم

 .اعتقاد دارد بایستی به این نیت خیر توجه کند
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ام  بـه عنـوان فحـش اسـتفاده کـرده     « لیبـرال »خود من گاه از واژه . نکته دوم این است که در جدل و دعوای سیاسی نزاع وجود دارد

هـیچ تردیـدی در لحظـات     امـا بـی  . کنـد  اسـتفاده مـی  « استالینیسـم »د از برچسب طور که طرف مقابل هم بر اساس نیازهای خو همان

اتفاقـا یکـی از   . دهد و کامال هـم طبیعـی اسـت    حادث، جایی که جنگ و دعوای سیاسی و ایدئولوژیک در کار است، نزاع ر  می

در مبارزه، بـه نـوعی از ضـدیت بـا خشـونت      ها  ایرادات لیبرالیسم آبکی ایرانی این است که در تقابل با حتی تاریخ غنی خود لیبرال

ترسـیم و نظـایر    زنند و ما می ها خشن حرف می که چپ گفتن از این. شود به ضدیت با سیاست و مبارزه زند که تبدیل می حرف می

اهی داند که در جدل گ ای فعالیت سیاسی داشته باشد می هرکسی که درجه. آن، فرار از به وسط میدان آمدن و صحبت کردن است

 .به بحث نظری برگردیم. شود ضعف حریف غیرمنصفانه هم استفاده می از نقطه

هر چیزی که از انقالب فرانسه به این سو اتفاق افتـاده، از رشـد و جنـگ و ابـداع و     . لیبرال دموکراسی نام سیاسی کل مدرنیته است

ها همه در  مدرن ها و پست یک و فوکو و مدرنیستاز هگل و مارکس و اشمیت و راسل و ها. گنجد تخریب، همه در این مفهوم می

 .رسیم های لیبرال دموکراسی را باز کنیم به کل پروژه مدرنیته می اگر بخواهیم دقیقاً تکه. گنجند این بحث می

 گیـری یـک   و شکل« ازی بورژو»بحث بر سر این است که مارکس نشان داد این پروژه همراه با پروژه سلطه یک طبقه خاص به نام 

و   گرایانه های ابداع حتی کودکانه، از سویه« مانیفست کمونیسم»شیوه تولید خاص است که اتفاقا خود مارکس بسیار مشتاقانه، و در 

. اگر بخواهیم بخش مارکسیستی را از این قضیه جدا کنیم باید گفت، بله یک طبقه جدید آمده اسـت . کند نوآورانه آن ستایش می

تا قبل از آن دولت ابزار چند شاه و فئـودال و  . ل با این پروژه جدید بود که دولت معنایی اخالقی پیدا کردکه به اعتقاد هگ همچنان

 .حاکم بود تا توی سر بقیه بزنند و حکومت کنند

رشد تکنولوژیک همـه بـا هـم همـراه      فرد و کلیه نهادهای مدرن مثل آموزش، بیمارستان، علم جدید،   جامعه سیاسی، جامعه مدنی،

به وجـود آمدنـد و در ایـن    ( Ethical Substance)تحت عنوان یک نوع جوهر اخالقی « دولت»یا « همبستگی اجتماعی»مفهوم 

فازهـای مختلـف ایـن حرکـت همـراه اسـت بـا        . اما این مرحله را نباید فقط به عنوان رشد و حرکـت در نظـر گرفـت   . شکی نیست

خاص و نوع خاصی از سازماندهی که همراه است با درگیری و کـاربرد   های مختلف بسط سلطه یک طبقه و یک وجه تولید شکل

اگر این سویه را حـذف کنـیم دیگـر دربـاره     . ها رفتن ها و عقب رفتن ها، جلو ها، همبستگی ها، توافق زور و همچنین انواع ایدئولوژی

توان گفـت  در آن صـورت بایـد     استثمار چه میجهانی، درباره فقر و بدبختی، تجربه استعمار و  ، درباره دو جنگ فجایع این دوران

های موقت در شاهراه پیشرفت و رشد و تعالی در نظر گرفت کـه دسـت آخـر فقـط یـک       نشینی ها را فقط به عنوان عقب این تجربه

به مفهـوم   توان از حرکت جهان چون حتی از زاویه لیبرالیسم هم دیگر نمی. ماند و نه چیزی دیگر می  تجربه تکنولوژیک حقیر باقی

چون ابعادی از . این دوگانه را باید حفظ کرد. خود ما به صورت ملموس با تجربه پسرفت و سقوط آشنا هستیم. یاد کرد« پیشرفت»

حتـی اگـر   . آیند قابل توضـیح نیسـت   هایی که از دل مارکس بیرون می این حرکت نیز واقعا نه حتی در خود مارکس و نه در پروژه

را بسازد و طرح خود را به یک نقطـه  « بازار جهانی»و « دولت»را تمام کرده بود و توانسته بود مفهوم « مایهسر»فرض کنیم مارکس، 

ماجرای . هایی که اشمیت و فوکو گفته بود در این طرح نیامده است و جوابگو نیست پایانی برساند، باز هم خیلی چیزها، مثال حرف
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در نتیجـه،  . شـود  جدید زیر نفوذ یک طبقه جدید با روابط جدیـد سـاخته مـی    این جهان. ساختن یک جهان جدید دو وجهی است

کنـد کـه شـاید     سازد و تغییراتی را در زندگی مـا ایجـاد مـی    جزیی از آن است اما در عین حال چیزهایی را می« سلطه»و « خشونت»

اگر سویه انتقادی مارکسی را . وان کنار گذاشتت کدام از این دو وجه را نمی هیچ. واسطه به پروژه سلطه آنها را وصل کرد نتوان بی

شویم و در مقابل اگر بخـواهیم فقـط روی سـویه مارکسـی تاکیـد       رو می ای از پیشرفت روبه کنار بگذاریم با روایت مسخره و ساده

کـردن   نظری و غنـی  پس ادامه بحث. مارکس بیرون کشید« سرمایه»توان از دل  کنیم احتماال بسیاری از ابعاد تجربه اجتماعی را نمی

 . آن از طریق شجاعت نظری ضرورت دارد

آن ( یا جدلی)اگر رویه پلمیکی . دارد... های مختلف فلسفی، اجتماعی و  دموکراسی مفهومی بسیار وسیع است و جای بحثـ  لیبرال

صد دارم با الهام از اشمیت سـویه  ق. های طرف مقابل ادامه پیدا کند ها و بحث صورت نوشته را کنار بگذاریم سویه نظری آن باید به

 . دموکراسی را از هم جدا کنمـ  لیبرال و دموکراتیک ترم لیبرال

در اروپا راه افتاد و نقطه  71و  70گردد که از قرن  برمی« دولت مطلقه»ریشه نهایی لیبرال به نوعی برخورد اشرافیت اروپایی با طرح 

دن قدرت مطلقه پادشاه بود، بـر اسـاس مرزهـایی کـه بـه تـدریج از دل آن ایـده        بحث آنها محدود کر. اوج آن لویی چهاردهم بود

سفیدان و افـراد   بر همین اساس این محدودیت غالبا در شکل یک مجلس مشورتی که از فضال و ریش. خیزد برمی« حکومت قانون»

نه ربطی به انتخابات دارد، نه به مـردم  . در این قضیه هیچ شکل دموکراتیکی در کار نیست. شد بوده است برجسته کشور تشکیل می

اشمیت هم بـر همـین پایـه    . سفیدان تنها برای محدودکردن قدرت مطلقه تشکیل شده است این مجلس ریش. و نه به هیچ چیز دیگر

هایی که با هم  رغم سویه دموکراتیک دقیقا به جایی تبدیل شدند برای الیت های اروپایی علی پارلمان: کند را نقد می« پارلمانتاریسم»

 . دموکراسی داردـ  این قضیه ریشه در رویه غیردموکراتیک لیبرال. کنند پول و قدرت را تقسیم می

انـواع    هـای جدیـد قـدرت،    شـکل . آیـد  در مقابل، با دموکراسی مواجهیم که آن هم مبهم است، زیرا با طرح دولت و بسط آن مـی 

« منــدی حکومــت»آلتوســری و چــه در قالــب   « هــای ایــدئولوژیک  دســتگاه»یــابی نهادهــای جدیــد، چــه در قالــب      ســازمان

(governmentality )و « دولـت »نه جـدا از  « جامعه مدنی»مهم این است که همانطور که هگل گفته بود، . کند فوکو، فرقی نمی

ه انتقـال بـه مدرنیتـه،    دهد که مجموعاً براساس پروس بلکه به یک معنا همراه با خانواده و دولت تشکیل یک کل می« جامعه سیاسی»

ایـن طبقـه در   . این رویه را به شکل بسیار دراماتیک در انقالب فرانسه دیدیم. شوند گذار از فئودالیسم و جهش بورژوایی ساخته می

قول گرامشی با یـک انقـالب    سال بعد هنوز حرکت انقالبی خودش را حفظ کرده بود، هر چند خیلی جاهای دیگر به777فرانسه تا 

مثل ایتالیا و آلمـان، مثـل کـل    . گیرد ها و قدرت دولت انجام می سازهای جدید از طریق الیت و رو هستیم که این ساخت روبهمنفعل 

جهان سوم که اصال بورژوازی ندارد که بخواهد انقالبی باشد یا پس بزند و کل این پروژه حالت غیرسیاسی و غیر رادیکـال دارد و  

 . زند به همین دلیل است که بعدها فاشیسم در ایتالیا و آلمان بیرون می. لحظه ژاکوپنی درآن بارز نیست
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. همراه است و هم با یک پـروژه دولتـی  « مردم»دموکراسی، رویه دموکراتیک آن هم با حضور سیاسی ـ  در حرکت مدرنیته یا لیبرال

شود به همـان ارگـان خشـن     ولت تبدیل مییک از این دو دست باال را دارد و د جا است که در کشورهای مختلف کدام تفاوت این

 .دست دارد عنوان قدرتی که انحصار خشونت و قدرت نظامی را در یک منطقه جغرافیایی به وبری، یعنی به

در . یـابیم  خـورد و مـا ترکیبـی از زور و توافـق مـی      با سویه هژمونیک گره مـی  (Domination)و یا به قول گرامشی، سویه سلطه 

آید،  وسط می« بستن راه سیاست»واهیم این دو را همانند اشمیت از هم جدا کنیم، هم نقد لیبرال به منزله نوعی اینجاست که اگر بخ

بـه  « فاشیسـم »و « پوپولیسم»را متجلی کند و هم در غالب « قدرت مردم»تواند  عنوان شکل مبهمی که هم می و هم نقد دموکراسی به

مردمی که از ابتدا در جامعه جدید از طریق دولت و در قالب مدرسه، . کند استفاده میجور سلطه دولتی تبدیل شود که از مردم  یک

دموکراتیـک ایـن دو رویـه دیـده     ـ  در ترکیب موجود لیبـرال . اند بیمارستان، شهرداری، خانواده و نهادهای مختلف سازماندهی شده

کامـل،   دموکراسـی را یـک کـل   ـ  زی اسـت و لیبـرال  برخالف آن ادعای ایدئولوژیکی که مبنای قدرت هژمونیـک بـورژوا  . شود می

توان نشان داد که هم رویه لیبرال و هم رویه دموکراتیک واجد ابعاد خـارج   طور ساده می به. گیرد ترَک و بدون تضاد در نظر می بی

یرخشن و توافقی عمل از سیستمی هستند  واجد ابعاد انفجاری که بر اساس حدوث و لحظه و درگیری و بیرون از این بازی ظاهرا غ

بیـرون از  « ارتـش »و « پلـیس »دموکراسی در هر جای دنیا از سوییس و آمریکا و انگلستان تا هر جای دیگر ـ  در قالب لیبرال. کنند می

بیرون از . دست آخر نیروهای پلیس و ارتش بیرون از انتخابات هستند. خواه بلر سرکار باشد، خواه گوردون براون. این ماجرا است

انتخاباتی هـم در کـار نیسـت،    . تواند دست به آنها بزند کنند و کسی هم نمی تی بازی مجلس اعیان و رسانه و غیره کار خودرا میح

تحت نظارت هیچ نهادی هم نیستند و امروزه در آمریکا و انگلیس و هر دموکراسی پیشرفته دیگری هر کاری دوست داشته باشـند  

سـازند،   سـازند، القاعـده مـی    کننـد، بمـب مـی    دزدند، شـکنجه مـی   آدم می. ها هم خبر ندارند دولتیدهند، تا آنجا که خود  انجام می

نیامین این است که هنگـام اجـرای قـانون، اصـوال بیـرون از ایـن       قول والتر ب سرشت اصلی پلیس به. کس هم حریف آنها نیست هیچ

گویـد دزد را بگیریـد، اجـرای آن     قانون فقط می. تواند شرایط اجرای خود را تعیین کند چون قانون هرگز نمی. کند قواعد عمل می

توان البته ماننـد   س انداخت و میبه ماشین پلی  توان دست دزد را پیچاند و استخوانش را شکست و با کتک می. کامال تفسیری است

دموکراتیـک  ـ  این سویه بیرونـی لیبـرال  . من جایی پلیسی ندیدم که با احترام برخورد کند. های هالیوودی با احترام برخورد کرد فیلم

ا سـویه  از آن طرف، در بخش دموکراتیک نیـز مـ  . زند است که همه جا به نحوی تاثیرگذار حضور دارد و قواعد بازی را به هم می

تـوان بـه    پـس نمـی  . زنـد  حضور قدرتمند مردمی را داریم در انتخابات، تظاهرات و نظایر آن که بـازی را بـه هـم مـی    . بیرونی داریم

اتفاقا یکـی  . قدرت هر یک از این دو طرف نیز ذاتا متمایز از یکدیگر است. گو نزاع را حل و فصل کرد ای هابرماسی با گفت شیوه

گـاه   اتفاقـا هـیچ  « مـردم »همواره خشونت حاضر اسـت امـا در مـازاد    « پلیس»در مازاد : گردد برمی  فهوم خشونتاز این تمایزات به م

در . ریـزی  قدرت مازاد مردم به چیزی که نیاز دارد، نه قانون است، نه نحوه اجرای آن، نـه نهـاد و سـازمان و برنامـه    . خشونت نیست

 . دموکراسی استـ  زند و بیرون از این قاعده لیبرال تاریخی بیرون میعنوان یک امر مازاد در لحظات  نتیجه کامال به
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دهـد و چـه خـوب هـم کـه       های اضطراری سیاسی و تاریخی جواب نمـی  هژمونی متکی بر توافق بین زور و ایدئولوژی به این رویه

دار است و امیدوارم  این بحث ادامه. هدها بتواند ما را نجات بد چون امکان رهایی ما این است که یکی از این رویه. دهد جواب نمی

چون اتفاقـا در شـرایط بحرانـی امـروز، از قضـا،      . اند آن را به صورت نظری ادامه دهند دوستانی که به هر شکلی از لیبرالیسم متصل

 .ندده ماندن را می بودن و انسان توانند حامل تغییراتی باشند که به ما امکان انسان یابند و می ها معنا می ایده
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 در دفاع از لیبرالیسم

 چی نادر فتوره

 

 همین .ایران در هم و جهانی سطح در هم. تاریخی لحاظ به هم و نظری لحاظ به هم. است روشن و دقیق تعریف فاقد لیبرالیسم

 شوند می شناخته سیالیسمسو و چپ نام به نظری و سیاسی گرایش صدها و دهها. دارد وجود هم چپ و سوسیالیسم درباره وضعیت

 گنگ همین اصلی مسئله واقع در. نه را بقی ما و بدانیم "اصیل چپ" مثال آنها بین در را جریان یک ما که نیست راحتی این به و

 .است تر کننده بسیارگیج ماجرا که ایران درباره. هاست دال این تاریخی-سیاسی-نظری بودن شفاف غیر و بودن

 تواند نمی اساسا ایران، در لیبرالیسم تبار و مفهوم در موجود گنگی و گیجی همین دلیل به اما است ایران درباره صحبت من قصد

 لیبرالیسم نوع دو یا آوریم، در را...  رالز و اسمیت، میل، الک، آرای نظری های شباهت و ها تفاوت اینکه مثال .باشد نظری بحثی

 های لیبرال روسو و رالز و الک و بود اقتصادی لیبرال یک اسمیت آدام بگوییم المث و کنیم تفکیک هم از را سیاسی اقتصادی و

 در و بخوانیم توری و ویگز حزب دعوای و بریتانیا 7067 مشروطه انقالب و فرانسه انقالب بستر در را کالسیک لیبرالیسم یا سیاسی،

 من نه و است شدنی این کار نه. خالص و کنیم تبیین ار موجود وضع هم آن اساس بر و دهیم ارائه رفته شسته فرمول یک نهایت

. اند شده "ایرانی لیبرالیسم" نام به چیزی وجود مدعی گذشته سال 1-8 طی که باشد کسانی دغدغه باید این .دارم را انجام آن قصد
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 های واقعیت با خود عایاد های بر تناقض گذاشتن سرپوش برای آنکه جای به باشند، داشته ای دغدغه چنین است بهتر واقع در

 .بیفتند "ستیزی چپ" و "هراسی چپ" بیماری دام به نظری، مباحث و تاریخی

 کند، می ادعا وطنی ساخته لیبرال تازه جریانات که طور آن آیا که کنم روشن خواهم نمی مثال و ندارم هم تاریخی واکاوی قصد

 واقعا...  و 91 انقالب از پس بازگان مرحوم دولت خالصه و یامین علی دولت بعدتر  و نفت شدن ملی نهضت و مشروطه جنبش

 خواهم بعدا که ساخته تازه لیبرالیسم این ظاهرا چون)... است و چقدر درصدش اند  بوده اند، چقدر اگر بوده نه  یا اند بوده لیبرال

. است دلخوش درصد و رقم و عدد همین به خیلی سیاسی نیست، کوچکِ جمع یک جز نظری بلکه چیزی جریان یک نه گفت

 دم مشروطه فیگور چند بودن لیبرال از طوری و خود برای طالیی عصر یک کردن پا و دست برای است افتاده راه هم ها تازگی

 باغ در هم دیگران و خان ملکم و بوده بریتانیا ویگز حزب تشکیالتی شاخه آدمیت، انجمن مثال کند می احساس آدم که زند می

 خصلت این البته .اند کرده می تدوین سیاست درباب ای رساله و بشر فهم باب در ای رساله و بودند نشسته الک مراهه به شفتزبری

 به را گیجی و گیر و تناقض و ابهام از مملو ای نظریه یا واقعه هر کوشند می که است یا بهتر بگویم پوپولیست سیاسی جریانات همه

 . کنند مصادره خود نفع

 خان ملکم مثل هایی رفته فرنگ اول نسل که گوید آنها می. دارد هایی داعیه چنین مشروطه انقالب مورد در لیبرال ریانج همین مثال

 مثال چرا  چون. آنها های آموزه دستپخت و آنهاست کار مشروطه خالصه و اند بوده لیبرال البد و اال ...آخوندزاده و  و طالبوف و

 شد می راحتی به این اگر خب. زده حرف "جسمانیه حریه" از آخوندزاده یا کرده اشاره آزادی هکلم به غیبی رساله در خان ملکم

 سوسیالیسم» پدران شوند می هم ... و اوغلی عمو خان حیدر و موسیو علی که داد نظر افراد تاثیر و نقش درباره و خواند را مشروطه

 آن به ما جد تعرض نبود اگر که کنند ادعا است ممکن هم گاریچی عسگر اجداد وقت آن. که اساسا وجود خارجی ندارد« ایرانی

 الدوله، اجداد آصف یا. هستیم هم ما پس و گرفت نمی پا جریانی خالصه و شد نمی تحصنی اصالً تهران-قم ترابری خط در زن

 که است این منظور! ببینید .الخ و بدانند شاه مظفرالدین خودکامگی استبداد قربانی اولین وارثان را خود باید هم خراسان والی

-بودیم چی" جریان همین یا «بازی کوروش» داستان مثل. است همراه ماخولیایی های نگاه همین با به پس تاریخ همواره رو خوانش

 .ها طلب ای مثل سلطنت جریانات وامانده  "شدیم چی

 همین آنکه جالب اما. هست که دانند می ایران سیاست کردن لیبرالیزه جهت در نهضت یک را نفت شدن ملی نهضت مثالً یا

 اینطور آیا که دعواست خودشان دانم بین را برایشان مناسب می "مسلک بازاری حجره های لیبرال" من عنوان  که جدید های لیبرال

 ماه چند ظرف آقایان ینهم از یکی آنکه جالب .اند نامیده پوپولیست و خائن را او. اند کرده مصدق نثار اهانت هم کلی. نه یا بوده

 مصدق گفته و نوشته مطلب ناگهان بعد و است مشروطه لیبرالیسم مصدق وارث بود نخست معتقد .شد عوض مصدق درباره نظرش

 شدن دولتی عامل را او هم و گویند می "تنها لیبرال" او به هم. داریم هم موقت دولت درباره را داستان همین .نبود لیبرال اصال

 .اقتصادی های بنگاه
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 جریان یک عنوان به را جریان این نباید اساسا که است این بر تاکید تاریخی و نظری های تناقض این طرح از مقصود درواقع

 طوری باید را داستان .مدعیانش و حامالن نظری مفرط فقر هم و نکات همین دلیل به هم. گرفت جدی نظری و تاریخی دار ریشه

 پا به عرصه گذاشت، اصالحات دوران پایان از بعد دقیقا که در ایران نوپا، مسلک بازاری لیبرالیسم ینا چرا اینکه :خواند دیگری

 بشر حقوق" از مدام: زنم می مثال .کند پر "هراسی چپ" با خواهد می را ها تناقض این همه خودش بر نقدی کوچکترین بدون

 و آمار" و "تخصص" ژست آنگلوساکسون، سنت و علم فلسفه مثال از هایشان شنیده همان اساس بر. زنند می حرف "شمول جهان

 جالب. سیبریا و گوالک و روسی بلشویسم تجربه و استالینیسم یعنی چپ بگویند در نهایت که بشود  چه که. گیرند می هم "ارقام

 از فجایع چندم دست های رجمهت از تر قوی برابر ها ده و شکل بهترین به خود، درونیِ مدام نقد سنت دلیل ها به چپ خود آنکه

 می در تاریخی، نقدهای منتشر شده و که کتبی سوای. اند کرده موشکافی را استالین دوران دهشتناک فضای اجباری، کار اردوگاه

ند برترا اتفاقا که دانشجویی آزاد های تریبون در. بود استالینیسم داستان همین دیگران و سارتر به اعتراضات از اعظمی بخش 08 

 چپِ رادیکال اولترا دانشجویان و غیره، مدام همچون آرون وکسی هموست لیبرال از هم من منظور و بود اش بانی لیبرال راسلِ

 این .کردند می حمله کل طور به که گوالک به معطوف سانتیمانتال نگاه یک در فقط نه استالین توحش به امپریالیسم مخالف

 جنس در. مقاومت و سوژگی نوع هر ریشه زدن ندارد جز هدفی نهایت در که است عجیبی یبال هم سانتیمانتال نگاه داستان

 مسکو در! نخیر. نبوده خبری هیچ مسکو و پترزبورگ در مثال و بوده گوالک در فقط دهشت گویی تو جماعت این هراسیِ چپ

 و. دارند نظری و فکری فقر چون فهمند، مین بازاری حجره های لیبرال که است چیزی دقیقا این و آمد می در ها آدم پدر هم

 .است ستیزی چپ رمز اسم با آن توجیه راه بهترین فعال که است سیاسی ورشکسته پروژه یک اساسا شان پروژه

 پروژه با شان همکاری سوای. آورد رو خوب خیلی توان می را این جریان به ظاهر لیبرال بودن پوپولیست اتفاقا از همین جنبه هم

 طبقه از بخشی متاسفانه. نیست عواطف با بازی یک جز چیزی برایشان هم ها لیبرال نمادین و عالقه مورد مسائل ،«سازی یخصوص»

 و گل و شمع همین عاشق است، «گوگوش آکادمی» در دموکراتیک رقابت و «تاک سالی» دیدن مشغول که هم سرخورده متوسط

 دوستی انسان طرفی و بی همین شماری، جنازه همین دارد  لیبرال ژست هم خیلی که است بشری حقوق مسائل دیدن ای پروانه

 فاحش تفاوت درست همین. نظامی اسرائیلی غیر 6 و فلسطینی غیرنظامی 770 بگویند مثال غزه فاجعه در اینکه. اخته دکوراتیو

 !بود گرا نسبی و لیبرال و طرف توان بی نمیمعناست که  بدین دیگر طرف با طرف یک های کشته

 تناقض و توهم دچار اوالً چون .کنم که این جریان را نباید به عنوان یک جریان نظری جدی گرفت در پایان، بار دیگر تاکید می

 یک به حمله با را های خود چوله چاله خواهد همه می و نیست گی دوپاره و گی سوژه ای ذره پذیرفتن به حاضر اصالً قضا از و است

 نولیبرال توسعه ریگانیِ-تاچری های نسخه همین دام به سخت و سفت اتفاقا و نیست لیبرال ابدا ثانی رد و کند پر موهوم چپ

 قبول را شیکاگو های بروبچه و فریدمن از تان حمایت در واقع به جای حمله نظری، باید از آنها پرسید که .است وفادار داری سرمایه

 برابر در قرار دهیم، کجا را طرفی بی و گرایی بشر حقوق آن دارد  پینوشه مشاور گرو در دل چگونه دانم نمی که منشی لیبرال یا کنیم

 چینی  رشد راه ولع این
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 سیاسی لیبرالیسم غیر/ لیبرالیسم سیاسی

 در دفاع از اجتماع

 علی معظمی

 

هـای   تمرکز زیـادی بـر اندیشـه    7717در دهه. دهه اخیر در فضای فکری عمومی ایران چند جریان فکری لیبرال بارزتر بودند در سه 

ها اندیشـه هایـک نمـود زیـادی پیـدا       پس از او در فضای فکری لیبرال. شد« باز و دشمنانش  جامعه»خصوص مضامین کتاب  پوپر به

اما تاثیر پوپر و هایـک بـیش از   . هایی چاپ شد که مهم بودند از بسیاری متفکران لیبرال دیگر همچون آیزایا برلین هم ترجمه. کرد

خصوص دکتر سـروش اهمیـت    واسطه روشنفکری دینی به پوپر به. شدند بقیه بود زیرا هر دو به واسطه یک جریان فکری مطرح می

رفته به هایک توجه بیشتری شد که بیشتر مـورد رجـوع    اما رفته. پیدا کرد« دموکراسی دینی»دموکراسی و   پردازی خاصی در مفهوم

کیـان،   71شـماره  )سروش مضمونی هایکی مندویلی داشت « آزادی چون روش»دوره البته مقاله در همان . های اقتصادی بود لیبرال

در محافل فکری دانشگاهی پوپر بیشتر به واسطه فلسفه علم مطرح بـود  . گرچه این مقاله تنها یک ارجاع به هایک دارد( 7710سال 

هایی منتشر شد امـا مثـل دو نفـر قبلـی بـه       و هرچند از او ترجمهدر یک دهه اخیر به رالز در دانشگاه توجه . اش و نه نظریات سیاسی

. دنبال کرد مشخصاً علیه سوسیالیسم بـود « جامعه باز و دشمنانش»خط اصلی که پوپر در کتاب . تر تبدیل نشد جریان فکری عمومی

که خطر فاشیسم کـل جهـان را   یعنی در زمانی . جهانی دوم و در نقد افالطون، مارکس و هگل نوشته شد این کتاب در زمان جنگ

هـم جـدی نبـود    « خطر سوسیالیسم»او این خط را تا آخر عمر که دیگر . داد کرد، پوپر به نقد مارکس و هگل اولویت می تهدید می
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هایک نیز که توافق کاملی در این زمینه با پوپر داشت بـرای نقـد سوسیالیسـم تـا آنجـا پـیش رفـت کـه بگویـد هـر نـوع            . ادامه داد

گونه عمـل نکـرده    ، نادرست است و بشر نیز تاکنون بدین«گرا نظم صنع»ریزی و هدایت آگاهانه جامعه بشری، به اصطالح او  برنامه

شناسـی و تـاریخ مـدرن     این نظر هایک مقابل بخش بزرگی از سنت انسـان . است« نظم خودانگیخته»چیزی که بشر را ساخته : است

خواهد بگویـد هـیچ طراحـی وجـود نداشـته و بشـر        هایک می. «چگونه خودش را ساخت انسان»خواهد نشان دهد  قرار دارد که می

و این معرفت ( امری که برای دانستنش نیازی به هایک نداریم)ای دارد  از نظر او بشر معرفت پراکنده. آگاهانه خود را نساخته است

هایـک مـدافع آزادی معرفـی    . خ بشری را ساخته اسـت و نه در طراحی بشر بلکه در عمل بشر، تاری« ناخودآگاه»پراکنده به صورت 

کند و از سوی دیگر اگر از او یک تعریف پایه  ریزی تعریف می سو به معنای مخالفت با طراحی و برنامه شود و آزادی را از یک می

ولی ظاهرا نباید از « ه کندآزادانه دانش کسب کند و از این دانش آزادانه استفاد»گوید بشر زمانی آزاد است که بتواند  بخواهیم می

 .این دانش در طراحی و سازماندهی استفاده کرد

که اخیرا به فارسی ترجمه شـده نیـز در نقـد سوسیالیسـم و سوسـیال دموکراسـی و کـال هـر نـوع          « راه بردگی»کتاب مشهور هایک 

زمـان اولویـت هایـک هـم ضـدیت بـا        در ایـن . در زمان جنگ با نازیسم منتشر شـد  7166این کتاب هم در سال . ریزی است برنامه

راه »در آن زمـان کتـاب   . جهانی دوم شروع شـد   باید به یاد داشت که جنگ سرد تنها چندسال پس از پایان جنگ. سوسیالیسم بود

لی در مورد تاثیر این کتاب بر ذهن مخالفان داخ. شد هایش به بلوک شرق فرستاده می آمد که ترجمه جزو اقالم تبلیغاتی در« بردگی

گوید کـه معلـوم نیسـت ایـن کتـاب       می( «ها عصر نهایت»در کتاب )مورخی چون هابزبام اما . شود شوروی نظرات مختلفی بیان می

تاثیری چندانی بر ذهن روشنفکران مخالف بلوک شرق گذاشـته باشـد چـون ظـاهرا آنهـا در آن زمـان بیشـتر بـه الگوهـایی چـون           

 .داری غربی سرمایه کردند تا الگوی سوسیالیسم سوئدی فکر می

. جهانی دوم شرکت داشت و جنگ تاثیر شخصی و نظری عمیقی بر او گذاشت  بر خالف دو نفر قبلی جان رالز ، شخصا در جنگ

در جنبش مخالفت با جنگ ویتنام  07کرد همزمان در دهه  روی مقدمات نظریه عدالت خود کار می 7107و  7197رالز که در دهه 

خواهـد   او مـی : کننـده دارد  نظریه عدالت رالز چند عنصـر تعیـین  . یت در ذهنیت او راجع به دموکراسی موثر بودفعال بود و این فعال

گیـری دموکراتیـک    دیگر اینکه ما در یک نظام تصـمیم . های اساسی برای همگان تامین باشد وضعیتی ایجاد کند که در آن آزادی

نهادهایی که خیرهای اساسی اجتماعی . ادهای اجتماعی حاکم باشد گفتگو کنیممان که باید بر نه درباره اصول اخالقی مورد توافق

مفـاهیم  . گیـری مـا داشـته باشـند     هایمـان کمتـرین تـاثیر را در تصـمیم     ای تصمیم بگیریم که نابرابری باید به گونه. کنند را تقسیم می

کند به وسیله آنها توضیح دهد چـرا و چگونـه مـا     میابزارهای نظری دشواری هستند که رالز تالش « پرده جهالت»، «وضعیت اولیه»

تاثیر بماند و بتـوانیم بـا هـم مثـل      مان بی گیری ها تا حد ممکن در تصمیم باید به نحوی با یکدیگر در تعامل قرار بگیریم که نابرابری

تماعی کـه بـین مـا توزیـع و بـاز توزیـع       خیرهای اج: در آخر، نتیجه این توافقات باید معطوف به این امر باشد. افراد برابر رفتار کنیم

این دیدگاه مقابل لیبرالیسم پوپر و هایک است که مشخصا . شوند بیش از همه به کسانی برسند که کمترین بهره را از آنها دارند می

 .مخالف هرگونه طراحی برای رسیدن به برابری بودند
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پـوپر هـم دسـتاوردهای نظـری     . صـوال اهمیـت فلسـفی نـدارد    هایـک کـه ا  . در فضای آکادمی فلسفه سیاسی غرب رالز برنـده بـود  

اما سیاسـت واقعـی را پـوپر، هایـک، و کسـانی چـون نوزیـک و میلتـون فریـدمن          . شناسی و فلسفه علم است ماندگارش در معرفت

اما این . هه بارز بودرالز منتشر شد غلبه او در دانشگاه تا چند د« نظریه عدالت»که کتاب  7117از ابتدای دهه . بردند( شاگرد هایک)

های رفاه در  های نولیبرال و از کار انداختن دولت گذاری های هایک و فریدمن در سیاست دوران دقیقا همان زمانی است که اندیشه

 .گیرند غرب و در دنیا دست باال را می

ه از هایک ترجمه کـرده و در مـوردش   نژاد ک در ایران از زمان جنگ به بعد، جریان روشنفکری لیبرال اقتصادی از جمله آقای غنی

هـایی چـون    سه دولت مختلف بعد از جنگ، هر یک در راه شاخص. های فکری خود را بیشتر متحقق دید نوشته روز به روز آرمان

شـد، در   سازی در دوره آقـای هاشـمی آغـاز     خصوصی. تر نیروی کار گامی بلندتر از قبلی برداشتند سازی و فروش آسان خصوصی

رفتار با نیروی کار نیز یک . ها بودیم سازی نژاد شاهد بزرگترین خصوصی قای خاتمی شدت گرفت و در دوره آقای احمدیدوره آ

گوید نیروی کار مثل هـر کـاالی دیگـری بایـد در بـازار       به پیروی از الگوی فریدمن که می. مثال مشخص دیگر در این زمینه است

بـازار  »های متوالی تالش قابل توجهی برای وارد کـردن نیـروی کـار بـه      رسد، دولتعرضه شود تا اگر خریداری داشت به فروش ب

های پیمانکـاری نیـروی کـار تشـدید      این روند از دوره سازندگی شروع شد و در دوره اصالحات با گسترش شرکت. کردند« آزاد

پـس  . د دولت حاضر هم نیـازی بـه بحـث نیسـت    در مور. نیروی کار بودند« آزادسازی»ترین ابزارها برای  ها از مهم این شرکت. شد 

های اقتصادی پیوند داشتند یا نه، تا حد قابل توجهی  گذاری منویات جریان روشنفکری لیبرال اقتصادی، مستقل از این که با سیاست

 . متحقق شده است

ای از حمایت  دینی هم در دوره روشنفکران. ترین جریانات روشنفکری ایران دانست از این لحاظ این روشنفکران را باید خوشبخت

هر چند این حمایت دولت مستعجل بود اما در کل فضا و رسانه قابل تـوجهی در قیـاس بـا    . نسبی دولت اصالحات برخوردار بودند

هـای سیاسـی یعنـی     اما روشنفکران لیبرالی که دینـی یـا اقتصـادی نبودنـد، بگـوییم لیبـرال      . طیفهای دیگر در اختیار آنها قرار گرفت

هایی که وجوه سیاسی لیبرالیسم را در نظر داشتند، همواره در تنگنا قرار داشتند و نه حمایت نسبی ایـن گـروه را داشـتند و نـه      لیبرال

ای با روشنفکران دینی لیبرال وارد گفتگو شدند، چون با آنها حرف مشترک داشـتند و   این روشنفکران در دوره. توفیق آن یکی را

از زمانی به بعد هـم گفتارشـان بـه روشـنفکری لیبـرال اقتصـادی       . ینی برای حرف زدن قدری شریک شدنددر مجال روشنفکران د

شدن پوپر و روشنفکران دینی در فضـای فکـری ایـران و     این تغییر همزمان بود با کمرنگ. نزدیک شد، که توفیقاتش بارز شده بود

وشنفکران دینی و لیبرال اقتصادی در ایران همچون وجه مشترک پوپر وجه مشترک ر. ها غلبه بیشتر نظریات هایکی در گفتار لیبرال

هـایی چـون    هـا بـه ارزش   هـای سیاسـی امـا سـال     لیبـرال . گرفتند هایی بود که ذیل عنوان سوسیالیسم قرار می و هایک، ستیز با اندیشه

انـد و گفتـار    در سطحی انتزاعی باقی ماندهها همواره  با این حال این ارزش. اند آزادی، دموکراسی، شهروندی و حقوق بشر پرداخته

های سیاسی نیز رنگ غالب  در عوض در سراسر چند دهه اخیر لیبرال. شان نجسته است روشنفکری لیبرال سیاسی هم، راهی به تحق

ا هـدف  پوپری و هایکی به خود گرفتند و پای ثابت گفتارهایی بودند که نه تنها سوسیالیسم بلکـه در غایـت خـود اصـل اجتمـاع ر     

 .گرفت می
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خواهم در انتهای این بحث بگویم این است که یکی از عوامل ناکامی این روشنفکران چه در تبیـین و چـه در تحقـق     چیزی که می

نهایـت   هـای سیاسـی بـی    گفتـار لیبـرال  !(. البته منظور این نیست کـه بـاقی روشـنفکران تـوفیقی داشـتند     )شان همین است  های ارزش

. تواند مخاطبانش را به خواست مشخصـی نزدیـک کنـد    این گفتار نمی. سیاسی است اعی و در غایت خود غیرفردگرایانه، ضد اجتم

شـوند کـه    های موردبحث این روشنفکران هرقدر هم صیقل یابند نهایتا به آرزوهـایی انتزاعـی تبـدیل مـی     نتیجه این است که ارزش

هایی جمعی هستند و  خود ارزش... قوق بشر، شهروندی و آزادی و چرا که دموکراسی، ح. مشخص نیست چگونه باید به آنها رسید

اگر در پی تقویت اجتماع نباشـیم امکـان نزدیـک شـدن بـه ایـن       . شان پیش از هر چیز باید اصل اجتماع را جدی گرفت برای تحقق

رد داشـت و آن اینکـه   کـم یـک دسـتاو    اما دست اگر در سیاست عملی دنیای غرب شکست خورد  گفتار رالز . اهداف وجود ندارد

تواننـد   هـا مـی   های رالز مورد رجوع طیف وسیعی از روشنفکران قرار گرفته که سوسیالیست هم نیستند ولی با توسل به این ایده ایده

 .توانستیم از جامعه دفاع کنیم کاش ما هم می. حرف بزنند« در دفاع از اجتماع»


