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 بحران و بازنمایی آنگو با مراد فرهادپور و صالح نجفی درباره وگفت

 شدن بحرانبحرانی

 رحمان بوذری

 

( جایگاه تحلیل نظری و 1: پردازنددرباره شرایط کنونی میاصلی بحث چند  پور و صالح نجفی در گفتگوی زیر بهمراد فرهاد

اگری از روشنگری و تأکید بر شکلی از روشنگری که مقاومت و ( تمایز افش2بندی واقعیت بر اساس مفاهیم انتزاعی؛ صورت

های خاص تحقق آن در ایران؛ داری اقتدارگرا در کنار ارجاع به ویژگیحاکمیت یک سرمایه (3های اصلی آن است؛ صبر ویژگی

مند مردم؛ برای طرد نظام ها( تورم بازنمایی بحران6( اهمیت نقد ایدئولوژی؛ 5 گیری گفتار کارشناسی در شرایط کنونی؛( اوج4

( تأکید بر رفع حجاب اجباری با 8گشودگی گفتارهای منتقد وضع موجود به تغییر تصادفی اوضاع؛  و لزومگرایی ( نقد هویت7

 است.  نجفیو  فرهادپوراین گفتگو در ادامه دو مصاحبه قبلی با . 57ارجاع به انقالب 

*** 

 

تواند راهگشا باشد و از آشفتگی پیش از هر چیز، با توجه به ابهام موجود در وضع سیاست ایران آیا تحلیل نظری می -

 کنونی بکاهد؟

ها و به . بخشی از این گنگی و ابهام ناشی از رسانهبودن اوضاع توافق دارنددرباره گنگ طرزی گنگهمگان به : فرهادپور مراد

بر اساس از این، ناروشنی و عدم جدیت جزء ذاتی آن است. گذشته  ،از اغتشاشای درجهویژه فضای مجازی است که ظاهرا 

ه نگرفتن گفتارها و نبود نمایندگی سیاسی کو شکلاست عمدتا ناشی از سرکوب سیاسی  که سیاسی وضعیت-تحول تاریخی

 -نسبت به فضای موجود شفافیت و دقت  دستیابی به امکان ،ها را به روشنی نشان دهدبتواند تمایز بین منافع اقشار و گروه

ما  ،در نتیجه .بودن نیمی از اقتصاد ایرانپنهان بازتابی است از ساختاریاست. این نکته به لحاظ  صفر - حتی در سطح تجربی
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 کردن،جز مبهم محصلی نداردکه به واقع هیچ معنای روبروییم ورد ارقام عجیب و غریبی های پی در پی در مبا افشاگری

این پرسش مطرح  ، حالنظر از اعالم موضع برای جمع قلیلی از مخاطبانها. صرفکردن همه بحثکردن و ژورنالیستیتبلیغاتی

دی با بحران روبروست، به لحاظ سیاسی به که به لحاظ اقتصا توان گفت، وضعیتیچه می چنین وضعیتی ونشود که درمی

معنا و دور های جدید بیو ظاهرا آنچه از تجربه تاریخی برای ما باقی مانده یا در دسترس نیست یا برای نسل ،بست رسیدهبن

طه شروع . نقاسیر آنها بوده است سال گذشتهطلبی طی بیستشود که گفتار اصالحهایی میبستیا نهایتا دچار همان بن ،است

قعیت اجتماعی ارتباط تواند با واچگونه می ،منطقی برای هر بحثی طرح این پرسش است که خود این بحث چه معنایی دارد

و نه )کند یا به دلیل جایگاهی که از آن صحبت می افزایدابل فهم کنونی میآیا صرفا صدای دیگری به همهمه غیرق برقرار کند،

یا غیر از  دهد چیزی بیشحداقلی اجازه می گیریگیرد و این فاصلهاز این همهمه می ایفاصله ( از قبل حداقلگویدآنچه می

 بگوید.  موجودو داد و هوارهای  هاجنجالانبوه 

تاریخی با عنوان کلی چپ.  -سیاسی ایتحلیل نظری است با تکیه به گفتار و تجربهشود میاز آن مطرح ما جایگاهی که بحث 

صلت تحلیلی و نظری . این مازاد ناشی از خکندممکن میکنونی را همهمه  فراروی ازهست که یل نظری مازادی در تحلقاعدتاً 

مفاهیم مشخصی حول خود را  ،های قبلیها و تحلیلبر اساس تجربه ،درکی کلی از واقعیتبا اتکا به که باید بتواند  گفتار است

تا بتوان سویه اقتصادی درازمدت تجربه  را انتخاب کردم« انزوا»و « ادغام»دو مفهوم  گوی قبلیوگفتبندی کند. من در صورت

 های استثنایی خاص خود را دارد. که ویژگی کردچهل ساله را در کنار سویه سیاسی آن مطرح 

و این نقطه شروعی است . استمتفاوت  ی با مابقی این همهمهچرا تحلیل نظر کندروشن میکنونی همهمه و گیجی  بررسی

ناشی از سه دهه درگیری بین دو جناح حکومتی که همه چیز را  بستنقد بنبرای ها و هم سانهنقد فضای مجازی و ر هم برای

نقطه عطف مهمی در « طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرااصالح»شعار اصلی  به نظرم، ،به همین علت .برده استدر خود فرو 

دعواهایی که فضای مجازی و فضای ها و خردهگیری از همه دعوافاصله واسطهبه  ،تحلیل نظرینفس تأکید بر بود.  96دی ماه 
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ساختاری و درگیری با  چارچوب نگاه اند، عمال ما را دردر افکار عمومی به راه انداخته یو آشوب هها را پر کردمحدود روزنامه

ها و اتهامات متقابل و انواع و اقسام از افشاگری رفتنفراتر امکاندهد. مزیت چنین تحلیلی اصلی واقعیت قرار میهای تناقض

ترین ترین و فوریواسطهبیهمیشه فقط « ای از آنهرای از این و ذذره»منطق  به پیروی ازکه است های سوپرمارکتی مناظره

من بر اساس دو در تحلیل چه  -هست مازادی در نفس تحلیل نظری اما د. نکنگی میمنافع اقتصادی یا ایدئولوژیکی را نمایند

 فاده از مفاهیم دستگاه نظری لکانای و استبندی سه مرحلهبر اساس تاریخنجفی صالح در تحلیل و چه « ادغام و انزوا»مفهوم 

شرط واکنش درست نسبت به وضعیت مبهم  .شودبندی بیش انتزاعی صورتوواقعیت به کمک مفاهیم کم دهدکه اجازه می –

 کنیم.و جایگاهی که از آن صحبت میخواهیم بگوییم آنچه می است میانایجاد فاصله انتزاع و قدم منطقی اول کنونی و 

 نخست :اضافه کنم. تحلیل نظری در شرایط کنونی با دو ضرباهنگ مواجه استبه بحث شما دو نکته خواهم می: نجفی صالح

ها و افتد. ما مدام با تفاوتتر بگوییم تغییر ساختاری، کم اتفاق میواقعیت، واقعیتی که در آن تغییر واقعی، یا دقیق ضرباهنگ

د و این توهم یا امید واهی نکنمیهایی روبروییم که چهارچوب واقعیت را به همین ترتیبی که هست حفظ ها و رقابتاختالف

ضرباهنگ فضای ظاهرا  دومامکان تغییر هست. همچنان  د کهندارمیعلق دارند زنده نگه را در بین کسانی که به این وضعیت ت

کنند، تحلیل یا هایی که با ضرباهنگ تندتری اطالعات تولید میاعم از تمامی رسانه مستقل از واقعیت، یعنی فضای مجازی،

. این ضرباهنگ مسلما با دهندتشکیل می ختلفهای مو گروه کنندمی بندیگیری و جناحکنند، موضعتحلیل ارائه میشبه

های تغییر سیمای شهرها یا پروژه درتوان در واقعیت را میغیبت تغییرهای واقعی وارونه ضرباهنگ واقعیت فرق دارد. 

فضا  در اینهای شهرداری وجود دارد. پروژه شیوه عملاز  یدر فضای مجازی نیز تقلید کرد. مشاهده سازوپیمانکاری یا ساخت

توان موضع گرفت و هر چیز را روشن کرد، هر روز میتوان در چند خط تکلیف همهمیکند القا میضرباهنگ تندی داریم که 

موضع اند. کسی که در شرایط کنونی تنیدهروز مطلبی به مطالب موجود اضافه کرد. نکته مهم این است که این دو فضا در هم

کنند. بخش زیادی از اتفاقاتی که در واقعیت ا رقیب روبروست که از یکدیگر تقلید میبا دو ضرباهنگ ظاهرگیرد مینظری 
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بستن که ناشی از پیروی زدگی، امیدشدن، شتابزدگی، ذوقدهد: نوعی هولافتد به تقلید از ضرباهنگ واقعیت مجازی رخ میمی

ظاهرا رقیب اما مکمل وت با هر دو ضرباهنگ ضرباهنگی متفا بایدتحلیل نظری به نظرم، از ضرباهنگ فضای مجازی است. 

هایی باشد که از دل وضعیت خاص ما نشأت گرفته باشند. طبیعی است که کسی این ضرباهنگ باید زاده مفهوماختیار کند. 

تحلیل نظری است که به سراغ هر  ةهای نظری مختلف رفت. این مخاطرکند و باید سراغ دستگاهمفهوم را از خأل خلق نمی

گوید در این شرایط خاص کند و میرا کنار بگذارد. تحلیلگر مخاطره میبدیل های نظری دستگاهناگزیر است تگاهی برود دس

د، به واقعیتی که نکنمیکه ضرباهنگی را به واقعیت تحمیل استفاده کرد هایی از مفهومو باید فالن دستگاه نظری را برگزید 

 .هنده آننددیکی از عناصر تشکیل خود تحلیلگران

کند. ما کردن را افشاگری تعیین میگردد. اکنون پارادایم اصلی تحلیلبر می« روشنگری»و « افشاگری»نکته دوم به تفاوت 

اکثریت قریب به پس پشت توان نشان داد که زنند. میجا می« روشنگری»ها داریم که خود را به اسم انواع و اقسام افشاگری

است، یعنی اولویت کارشناسان یا سیطره  نهفته گراییدهد سطوح مختلفی از تخصصامروز رخ میهایی که اتفاق افشاگری

رفتن از تحلیل واقعی وضعیت واقعی و مشخص کنونی است. برای ها برای طفرهگفتار کارشناسی. بخش زیادی از این افشاگری

که باید آمارشان را طرح کرد. فراتر از آن با نوعی  شودجلوگیری از درگیری با ساختارها مدام به چیزهایی ارجاع داده می

به خواهد شروع . هر کسی که میگفتاز پارادایم افشاگری سخن توان میمواجهیم، به این اعتبار است که « خواهش افشاگری»

باط با افرادی که یا ارت - ناشناختهاش به منابعی باید به چیزهایی اشاره کند که او به واسطه تخصصش یا دسترسی تحلیل کند

خبر »یا « فوریخبر ». الگوی اصلی همان مطرح کندای برای افشاگری نکات تازه دوانتمی - از پشت پرده خبر دارند

تحلیل  یکردن. تحلیل نظری باید جایی برای مقاومت در برابر این الگوبه جای تحلیلاست ( Breaking News) «العادهفوق

صورت درگیر این های اصلی آن است. در غیربه شکلی از روشنگری که مقاومت و صبر ویژگیوضعیت باز کند. نیاز داریم 

 رسد که بتواندرباره آنها به حدی نمی مانهای عینیشویم که هرگز دادهپایانی برای افشای چیزهایی میمسابقه بی
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کنند که هرگز به نکاتی اشاره نمی ین است کههای نظری ااصلی تحلیل های. بنابراین یکی از ویژگیکردرا روشن  شانتکلیف

اند، ولی پردازد که همه از آنها مطلعمیمشخص  ةبه دو داد «انزوا»و  «ادغام». مثال، تحلیل دیالکتیک خبر نداردآنها از کسی 

ری است: این وظیفه اصلی تحلیل نظبخشد. ، شکل می«واقعی»اصطالح کردن آن به واقعیت، خواه مجازی و خواه بهمطرح

 شکل بودن آن است. بخشیدن به وضعیتی که تداوم آن مدیون بیشکل

شده انباشتهای شود تحلیل نظری از واقعیت عقب بیفتد؟ بحرانآیا ضرباهنگ تند واقعیت کنونی موجب نمی -

چنان شیب تندی به خود گرفته که از مهار خارج شده است، شبیه به بهمنی که بعد از  گذشتهچهاردهه 

شود. آیا ضرباهنگ واقعیت امکان تحلیل تر میگرفتن سرعت و شتاب آن بیشتر و بیشتر و خودش هم بزرگشکل

کند، به یک دلیل ساده که حیات همه ما در معرض خطر و نابودی قرار گرفته. خود ضرباهنگ نظری را سلب نمی

توان با تحلیل مفهومی ساختاری برای نه میکند. چگوواقعیت ما را مجبور به اقدام به عمل و رفتن در دل واقعیت می

 این ضرباهنگ پیدا کرد.

کثر واقعی آن مفهوم بحران در ت شود که مسلما نقطه شروع آنمربوط می : این سؤال به محتوای بحث نظریفرهادپور مراد

د و دینامیسمی نرسگونه مینبهممتقابل و و تالش برای فهم تعامل بین آنها، و اینکه کجا به اثر  هاکردن بحراناست، مشخص

 ها را پیشگویی کند. افتد که شاید هیچ تحلیل نظری نتواند پیچیدگی کنش و واکنش این بحرانبه راه می

 سال گذشتهبا اتکا به تجربه چهل خواندمیآنچه صالح افشاگری  باید بگویمها شویم بندی بحراناز اینکه وارد دستهپیش ولی 

آمیختن فرورفتن عرصه خصوصی و عمومی و درهمدرهمدر حکم ینابینی است که از برخی جهات ناشی از نوعی حالت ب

ای که یعنی جامعه - با نیاز به طرح مسائل سیاسی مواجهیم یرفطهاست. از سیاست با انواع و اقسام مسائل روانی افراد و گروه

و از طرف دیگر هیچ سازوکار  - های امروز خود استانهای بحرحلنشان دادن به شرایط حال، گذشته و راهخواهان واکنش
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شان را روشن کنند، و در عرصه نیروها در قالب آن از هم سوا شوند، شکل بگیرند، اختالفاتگفتارها و روشنی برای اینکه 

د به افشاگری رسهای سیاسی اقشار و طبقات مطرح شوند، در دست نداریم. به همین دلیل کارمان میعمومی به عنوان نظرگاه

موسوم به ما صرفا با گفتارهای که واقعیت  ورزدن تناقضات موجود دردو اقسام ، و انواع انهیا توضیح واضحات کارشناس تکراری

به طرزی آشفته طلبی در عمل این است که ای از پیشینه تاریخی جنبش اصالحکنیم. بخش عمدهنظری آنها را الپوشانی می

کوشیده با مقوالت فلسفه سیاسی قرن هیجدهم و نوزدهم اروپا از طریق  (با رتبه پایین علمی حتی از نظر آکادمیک)و 

را پنهان کند، سازوکارهایی قبول مبلندگوهای مطبوعاتی یا به واسطه حضور در فضای مجازی، نبودن سازوکارهای جاافتاده 

های خود را با های مختلف بتوانند دیدگاهمایندگان جریانهایی که در آن نو عرصه هاها، سندیکاها، تشکلاب، روزنامهمثل احز

توده مردم در میان بگذارند. طی این دو دهه نوعی فضای نظری کاذب ایجاد شده که کارکرد اصلی آن الپوشانی فرایند ادغام و 

و تکلیف، عرصه عمومی و های مربوط به جامعه مدنی، حق داری در جامعه ایران بوده است. انبوه بحثواقعیت ساختار سرمایه

نیمه ونحوه دخالت دین در عرصه عمومی چیزی نبوده جز تکرار لیبرالیسم دست دومی که به صورت نصفیا عرصه خصوصی، 

کوشیده  -های اروپایی گیری پارلمانکلاز قرون وسطی و شای تکهاز هایک و نولیبرالیسم اقتصادی، و ای تکه از پوپر، ایتکه -

توان نشان داد که بسیار ساده و صریح میشود طرح میدر شرایطی این مباحث همه لی سیاست ایران نپردازد. به مسأله اص

نه فقط به مناصب  تاکافی است مسلمان نباشید  شناسد.شهروندان را به رسمیت نمی قانون اساسی ما اصل اولیه برابری صوری

یابید. انبوه گفتارهایی که جریان ن یدرجه دوم هم راه شورای شهر فالن شهرستان یک استان بهحساس بلکه حتی 

های غیبی و افاضات ، از سروشمجالت و مطبوعات را پر کردبا آنها م تولید کرد و های مختلفی از رادیکالیسطلبی با ردهاصالح

 . کنندحتی اشاره هم نمیبه همین مسأله ساده  ،«روشنفکران دینی»اصطالح به فلسفیِ

تواند از کل فضایی این است که میبخشد میبه آن روشنگرانه کند و مازادی ها مجزا میتحلیل نظری را از این بحثآنچه امروز 

اشاره به آن بر اساس تحول سریع واقعیت که صالح  همآن که با گفتارهای قرن هیجدهم و نوزدهم پر شده بود فاصله بگیرد،
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بحران اقتصادی که خود را در قالب وضع معیشتی غیرقابل تحمل  -ها ز بحرانییم که به واسطه یکی اکرد. با شرایطی روبرو

بار برای اولین - دهدبگیران نشان میکارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزد و حقوقیعنی های وسیعی از جمعیت، بخش

دهد. این واکنش هیچ ربطی به ن میداری جهانی، واکنش نشاجامعه به واقعیت تاریخی خود، یعنی شکل ادغام خود در سرمایه

های گنگ بار کامال با حرکت خودانگیخته طبقات اجتماعی روبروییم که بحثطلبان ندارد. اینگفتاری اصالحفضاهای شبه

. دهدواکنش نشان میگیرد و مستقیما به بحران اقتصادی مربوط به جامعه مدنی و جدایی دین از دولت و غیره را نادیده می

کشاند. اینجاست که تحلیل نظری انسه مردم را به خیابان میاز بسیاری جهات فرقی با بحرانی ندارد که در فر حراناین ب

نحوه دخالت دولت در  و مفاهیمی همچون انباشت اولیه، سلب مالکیت،با تکیه بر سنت فکری غنی یک تواند بر اساس می

 تا حد گفتاری در مجالت،را نولیبرالیسم نباید  رو،از این. ران کندرا جباز واقعیت سازی و .... دوربودن نظریه خصوصی

تردید بیاند. گذاری غلط کردهسیاست تقلیل داد کهگروهی از اقتصاددانان سازمان برنامه  طرحیا  الف یا ب،حدیث آقای وحرف

کند که را با همان مشکالتی روبرو میداری جهانی است که جامعه ما واقعیتی که با آن روبروییم ادغام پیوسته در سرمایه

شدن ، از کسری بودجه تا ورشکستگی تأمین اجتماعی، نبود خدمات درمانی، فرسودهفوران کرده استدر همه جای دنیا امروزه 

 نقل عمومی و .... وناوگان حمل

های اول دهههمان در ن ابهام ای را به حاشیه رانده است. چهار دهه گذشته بحث از طبقات اجتماعیایدئولوژیکی ساختار 

ولی بخش وسیعی از سازوکار  آمد. به تدریج منشأ اصلی قدرت حکومت در دست اصولگراها قرار گرفتانقالب به وجود 

حاصل بین این دو کل سرنوشت تاریخی ما گفتگوی بی شد.طلبان اداره بوروکراتیک و ایدئولوژیکی و فرهنگی آن توسط اصالح

 ساده ، این واقعیت تاریخیمثال .شود چه رسد به وضعیت حال حاضرهای تاریخی نیز پنهان مین واقعیتجناح است که در آ

طلبان در دهه نخست انقالب سردمدار نابودی هر گفتار غیردولتی و غیررسمی و حذف چپ یا که عمال بخش وسیعی از اصالح

تنیدگی که . این درهمدادو غیره نشان  67سال کردستان، قایع وتوان نقش آنها را در . به راحتی میبودند هرگونه دگراندیشی
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خود نشان زند جا میاندیش طلب و لیبرالنامزدهای یک دولت اصالح مذکور را در قامتحوادث و عامالن های امنیتی چهره

 است، و امروزه انجام دادهرا  گیریفاصله. خود واقعیت اجتماعی این گیری از این فضا هستیمفاصلهنیازمند دهد تا چه حد می

با پیوستگی کامل سال روحانی نژاد به هشتدهند در سیاست اقتصادی از دوران احمدیمیاقتصاددانان چپ به روشنی نشان 

سرنوشت مبارزه برای دموکراسی، یا حتی گسترش . عیان استاصولگرا و طلب معنابودن تمایز اصالحیم و بیاهمواجه بود

و اقتدارگرا داری سرمایهحاکمیت ایران فهم این نکته که مسأله یز منوط به درک یک نکته اساسی است: گام آن، نبهگام

های جامعه مدنی و که قبال درگیر بحث کند طبقه متوسطروشن می ،دهدن میکه به آن واکنش نشااست طبقاتی  یساختار

اند بگیرانشکافی بیفتد بین اکثریتی که جزو مزد و حقوقباید درون این طبقه  جا ایستاده است.و ... بود ک تلطیف شریعت

شان در منافعشود می با اقلیتی که روز به روز مشخص )حتی اگر از نظر فرهنگی و سبک زندگی طبقه متوسط محسوب شوند(

ادامه نه صلح،  ادامه شرایط نه جنگ مستلزمشان حیاتو است ها و رویارونشدن با تناقضات بنیادین ادامه این بحران گرو

سال گذشته. تاریخی ما طی چهل  -ای باشد برای کل حیات اجتماعیتواند استعارهها میدورزدن تحریمتحریم و دور زدن آن. 

ی هاتوان در قالب برخورد دولت با افشاگریرا حتی مینکته این  آنها. ایم بدون حلهزدن مسائل بودما همواره در حال دور

، چه ههای افشاگرانه به سرانجام روشنی نرسیده که چه کسی کجا و چه مقدار دزدیدیکی از این پروندهنیز دید. حتی  کنونی

 و غیره 88ای و انتخابات های زنجیرهدر مورد حوادث سیاسی نظیر قتل قضیه، و غیره. همین همقدار از آن را دولت پس گرفت

قرن حقوقی های بحثناشی از سیطره بتواند خود را از ابهام  واقعیت جامعه به جایی رسیده که ،. به نظرمنیز صادق است

تواند مازادی در برداشته داری میی بر درک روشنی از وضع جهانی سرمایهتحلیل نظری مبتنرو، از این .جدا کندهجدهمی 

 توانند نقش روشنگرانه ایفا کنند.باشد. به همین دلیل مفاهیمی مثل ادغام و انزوا می

م با آن در ایران است، ولی أبردن به ساختار اقتصادی ادغام و غارت توواقعیت اجتماعی خواستار پی درست است که -

های جادویی سرمایه زندگی جنبه دیگری از این مسأله خواست کل جامعه به افشاگری است. از آنجا که امروز فرمول
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شدن نقش اقتصاد در وضعیت م. آیا پررنگروزمره مردم ایران را مختل کرده است ما با خواهش افشاگری روبرویی

تواند ت نمیکنونی و میل به سردرآوردن از رمز و راز اعداد و ارقامی که بر زندگی عادی تأثیر ویرانگر گذاشته اس

تواند راهگشای همه زدن و نه حل مسائل باشد؟ به این اعتبار که گویی تحلیل اقتصادی میخود سرپوشی برای دور

های سال مجالت تواند بار دیگر تحلیل اقتصادی را به گفتاری فرهنگی بدل کند و سالا این امر نمیمسائل باشد. آی

د که آیا ایران نولیبرال است یا نیست. اهمیت فزاینده اقتصاد در وضع کنونی را نو فضای عمومی به این بحث بپرداز

سیما و نیز صفحات مطبوعات به های صداوبرنامه ای ازها دریافت. بخش عمدهتوان با رجوع به مطبوعات و رسانهمی

کردن و سرگرمکردن اقتصاد مسائل از طریق برجسته مجددهای اقتصادی اختصاص یافته و خطر آن دورزدن تحلیل

برد و با تحلیل رنج می شان را رقم زده، انگار جامعه از کمبودهایی است که فالکت کنونیجامعه به تحلیل سیاست

ها تبدیل به دستور کاری برای تغییر نشود آیا اگر این تحلیلهایشان گذاشت. توان مرهم موقتی بر زخمیم بیان آن

 با خطر دورزدن مجدد مسائل مواجه نیستیم؟ 

داری است، و تا چه حد جهان سرمایه سایر کشورهای: در نهایت مسأله از این قرار است که تا چه حد ایران مثل فرهادپور مراد

هدف از شرایط استثنایی خود را در نظر بگیریم. این هر دو پایی در واقعیت دارند. دارد وا میانضمامی ما را تحلیل 

. بود «انزوا»مضمون از طریق ایران شرایط انضمامی یا جنبه استثنایی  پردازیمفهوم «انزوا»و  «ادغام»کشیدن دیالکتیک پیش

و ترکیه نیز شباهتی ندارد.  ، کره شمالیبلکه با عراق، افغانستان (گاه آمریکا هستندکه در اردو)ایران نه فقط با عربستان و مصر 

کند نه علیه ترکیه یا کشوری این قضیه در سیاست خارجه آمریکا کامال واضح است که همه منطقه را علیه ایران بسیج می

و دعواهای اینترنتی جزئی است از ن یا نبودن بودها درباره نولیبرالدیگر. پس از پرداختن به وجوه استثنایی، باقی بحث

است. نقطه شروع تحلیل نظری داری سرمایهایران نیز جزئی از جهان  ی داشتیکم شکودر قرن بیست توانکارشناسی. مگر می
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دهند  بودگی نشانخاصباید ضمن ارجاع به های صرفا اقتصادی موجود داری جهانی است. تحلیلما وجود چیزی به نام سرمایه

هم پیشرفته داری سرمایهکشورهای  بین. مسلما حتی داردفرانسه و انگلستان  چه تفاوتی بادر اینجا  واقعیت طبقاتی

جاها سایر هایی با انتزاعی است که در تحقق انضمامی خود در هر جا تفاوت یداری ساختار. سرمایهوجود دارد یهایتفاوت

تواند درباره اقتصاد ایران حرف بزند و نفت را نادیده در تحلیل منظور کرد. چه کسی می ها رادارد. بنابراین باید این تفاوت

ای از رانت و تقسیم منافع از طریق سیاست بخش عمدهاقتصاد ایران متکی به فروش نفت و واردات کاالهاست که بگیرد؟ 

دهد که بتوانیم ساختار اقتصادی، نشان می گیرد. فراتررفتن از صرف تحلیل کارشناسی خود را در جاییوارداتی صورت می

های توییتری و های سیاسی، طوفانبستپردازی کنیم تا در ورای بنها را مفهومهای آن و نوع واکنش جامعه به بحرانبحران

فراموش  باره نبایدهای روز در ایننظر از وضع کنونی اسماعیل بخشی و تمامی بحثصرفمثال، غیره به مسایل اصلی برسیم. 

 کرد.افتاده خود را طلب میکه حقوق عقببود گیری سندیکایی کنیم مسأله اصلی شکل

های کارشناسانه به و رهیافتها اگر طیفی از واکنشتواند به نوعی اقتصادگرایی دامن بزند. : تحلیل اقتصادی مینجفی صالح

ترین گفتار . اقتصاد سیاسی شرافتمندانهدهدیتشکیل ماقتصاد سیاسی را طیف این موجود ترسیم کنیم منتهای  وضع

دست به گریبان خطر اقتصادگرایی با شود، ولی اگر در مقام کارشناسی بماند همواره کارشناسی در وضعیت ما محسوب می

 د قابل اعتمادترین مشاوراننتوانپردازند می. در چنین وضعی کسانی که از منظر اقتصاد سیاسی به تحلیل اوضاع میاست

شود. اقتصاد سیاسی منتهای طیف واکنش باشند که طبق تعریف نباید به آنها میدان داد، چون وضعیت دگرگون می

کنندگی آن مهم است. گفتار اقتصاد سیاسی ناظر به مدخلیت و تعیین« سیاسی»وجه چون گیرد، دقیقا کارشناسی قرار می

مستلزم مداخله واقعی نیروهای  تبیین نیستند. این نیروها اوالً نیروهای ماوراء اقتصاد است که با تحلیل اقتصادی قابل

های کارشناسانه بین افشاکردن و تصویر اند. بخش زیادی از تحلیلبه لحاظ تحلیلی مستلزم نقد ایدئولوژی اند و ثانیاًاجتماعی

ای کنش و تفکر جمعی. آنچه در به معن ، سیاستدر هر دو مورد غایب اصلی سیاست است دادن از واقعیت در نوسانند.علمی
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، یعنی به معنای است نقد ایدئولوژی معنای مدرن کلمهمنظور از ماند نقد ایدئولوژی است. ها مغفول میاکثر این دست تحلیل

 مابعد آلتوسری. 

اجتماعی زیاد توان توضیح داد که چرا نارضایی نخست افزایش التهاب در جامعه. می :منطقی دارد دو پیامدها افزایش بحران

ها و شود بلکه اصال افزایش بحرانواسطه تبدیل به نیروی سیاسی نمیشود ولی یادمان نرود نارضایی به خودی خود و بیمی

نتیجه برای محیط در تواند به اهمیت گفتارهای کارشناسی دامن بزند. های طبیعی و انسانی نیروهای اجتماعی میواکنش

خواهیم، برای اقتصاد کارشناس اقتصاد، برای آموزش کارشناس آموزش، حتی برای اصناف زیست کارشناس محیط زیست می

پیامد دوم این است توان در این جوامع اصناف را به راه انداخت. که بگوید چطور میای سیاسی جوامع حاشیه نظریهکارشناس 

اقتصادش وجه همواره قتصاد سیاسی این است که اه شود. مخاطرها نقد ایدئولوژی به حاشیه رانده میدر تمامی تحلیلکه 

که در این ترکیب صفت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است، چون برای غلبه بر است. در حالیاز سیاستش تر پررنگ

کردن اقتصاد سیاسی است که سراغ آن موردرویم، یا به بیان دیگر برای بیاقتصادگرایی است که سراغ چنین گفتاری می

 رویم. می

 است، نقدی که بتواند موضوع خود را واسازی کند. « نقد اقتصاد سیاسی»: اصال عنوان کلی پروژه مارکس نیز فرهادپور مراد

این ترکیب در پرانتز « سیاسی»و هم بخش « نقد»: معموال نه تنها این واسازی اتفاق نیفتاده بلکه هم بخش نجفی صالح

آن نیز به واسطه افشاگری. « نقد»واسطه در پرانتزگذاشتن نقد ایدئولوژی و بخش  آن به« سیاسی»شود. بخش گذاشته می

دار. کنند ولو نادرست و مشکلها کار میهای ایدئولوژیکی دولت است. این دم و دستگاهمراد از نقد ایدئولوژی نقد دم و دستگاه

های بحران از و دستگاه ایدئولوژیکی چگونه در لحظه یک دموقتی دریابیم  ؟خورندبه امید سیاسی پیوند میچه وقت ها بحران

باید کند ولی درست کار نمیهر مورد دیگری های گذشته و فعلی در مورد کشاورزی، واردات و دانیم سیاستما میافتد. کار می

دی از نسلی که بعد از ها. چگونه تعداد زیادی از سنوات عمر بخش زیاها، یعنی مدرسهترین دم و دستگاهایبرگردیم به پایه
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ها و هم با ساختاری که مردم در آن هیچ مدخلیتی ندارند. کجا به تناقضگذرد، آنکند در مدرسه و دانشگاه میانقالب رشد می

به این دختران سالگی تا هجده سالگی از هفتخوریم؟ بهترین مثال مدارس دخترانه است. پوششی که اختالالت آن بر می

، شودمیالتحصیلی کان لم یکن بالفاصله پس از فارغ ،شودیا اخالق اجتماعی خاصی که به آنها تدریس می ،شودتحمیل می

 کند. توان گفت خطاب ایدئولوژیکی در مورد این دستگاه هرگز درست کار نمیاند. میانگار در این دوران هیچ چیزی نیاموخته

 ایران و دیالکتیک ادغام و انزوا دارد؟ داری درنقد ایدئولوژی چه نسبتی با ساختار سرمایه -

توانیم بگوییم کنیم می سادهانزوا را کمی -کند. اگر بخواهیم دوگانه ادغامنقد ایدئولوژی وجه انزوا را پررنگ می: نجفی صالح

 یا مستقل باشدقصد دارد به لحاظ ایدئولوژیکی از کل دن از سویی ایران چهار دهه اخیر ترکیبی از عربستان و کره شمالی است.

بستان بوده است، به مان شبیه عربه لحاظ اقتصادی و نفتی وضعاز سوی دیگر و  )که تحقق مفرطش کره شمالی است(

نه »رو، بحث ایم. از اینبه لحاظ اقتصادی کامال ادغام شدهما گردد. هم به نقد ایدئولوژی بر می آناستثنای بازی آمریکا که 

داری هستیم ولی قرار است طور کامل سرمایهگفتم به این معناست که ما به مصاحبه قبلیکه در « شرقی نه غربی

ها ها و بحرانتوان در تمامی تصمیمکند و ردپای آن را میباشیم. این بخش است که ما را استثنا می« داری اسالمیسرمایه»

 دید. 

تمایز گفتارهای در شرایط کنونی ببریم. پیش توانیم ای میتا مرحلهفقط نیز بحث نقد ایدئولوژی را البته ما : فرهادپور مراد

شود. نکته همین است که آیا یک گفتار ها عمدتا از طریق اشاره به یک جای خالی ممکن میمختلف از همهمه کارشناسی

های ناشی از مثال، آیا یک گفتار نظری بحرانهمه چیز سایه بیندازد یا نه. بر دهد ابهام ایدئولوژیکی نظری اجازه می

داری جهانی. واقعیت این است که ما با حکومتی روبروییم که ایستادگی نظام در مقابل سرمایهدهد به داری را نسبت میسرمایه

در  و البته ها فعال مایشاء بودهمه زمینهدر ه ،به واسطه ساختار قانون اساسیهمچنین و  ،چون از دل انقالب بیرون آمده

https://www.radiozamaneh.com/418625
https://www.radiozamaneh.com/418625
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این نکته را بهتر از هر جا در بحران محیط زیست  .است ی نولیبرال جهانی هماهنگی داشتهدارمجموع با دوره اخیر سرمایه

همه چیز را  روبروییم که ایبا نسخه غیرهآهن و ارتباطات و ها از مدرسه تا سدسازی تا راهدر همه زمینهتوان مشاهده کرد. می

ها نیز ناشی از انحصار واردات است و رانتغیرمولد حاکم  سرمایه تجاریایران ، ولی در است به دست امیال سرمایه رها کرده

بار کنونی است. بنابراین، تحلیل و نتیجه آن وضع اسف انددر کار بوده توأمانتوان نشان داد انزوا و ادغام بنابراین میاست. 

. مثال گویای این قضیه است های نمادینمفهومی برای حفظ برخی سرمایه -روشنگری تاریخیصبر و  نظری مبتنی بر

بر اساس  از طرف دیگر وضعیتی است که مفهوم یا واژه انقالب پیدا کرده. از طرفی ایدئولوژی رسمی آن را مصادره کرده و

زی جایگزین انقالب شده است. هم حکومت و هم اپوزیسیون واژه براندا ،فضای مجازی ها وسیطره رسانهبودن گذشته و ناروشن

زند که در آن به یک فضای نظری تقلبی دامن میهمواره « براندازی»واژه اما خارج از کشور مایلند این واژه را به کار ببرند. 

های ای از سرمایهموعهآلود روبروییم. اینجاست که مجگرفتن از آب گلهای مختلف برای ماهیهای گروهواسطه با تالشبی

بخشی از وظیفه تحلیل نظری نجات مفاهیم و  پسشود. بوک و توییتر میهای فیسنمادین قبلی خرج باالرفتن الیک

های ایدئولوژیکی که آن کشیدن آن از مصادره دستگاهبیرون  –است انقالب  حفظ مفهومی مثل و روشنگری نسبت به گذشته

که  یهایگروه به آن منفی است. ترهای جواننسلواکنش طبیعی  نحوی که، بهاندبدل کرده معنارا به یک واژه رسمی بی

گرایانه ها و استفاده فایدهدهد، یعنی مصادره واژهکنند که ایدئولوژی رسمی انجام میاند همان کاری را میخواهان انقالب بعدی

ست بدون استفاده از واژه استوار بر انقالب ا آنهابرنامه سیاسی  روزمره. تناقض اینجاست کهای های رسانهآنها در جدالاز 

  انقالب.

های متعدد توان بین بحرانها رسیدن به درک جامعی از آنها را دشوار کرده. آیا میتکثر بحراندر شرایط کنونی  -

 ه تعاملی برقرار کرد؟محیطی، بحران ایدئولوژیکی و غیرفعلی، از جمله بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران زیست
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پیچیدگی درونی چندین بحران، از بحران اقتصادی که در زندگی روزمره مردم وضعیت امروز عبارتست از به هم: مراد فرهادپور

های جهان است تا بحران محیط زیست که بحران سیاست خارجی و مسأله ژئوپلیتیک که بحث روز رسانه ،مشهود است

رسد. امروزه آشکار شده که بحران سیاست داخلی کامال در ارتباط ش از پیش به گوش میبی ندرباره آ هشدارهای ترسناک

 شوند.که فعاالن محیط زیست با اتهامات امنیتی مواجه میاست با بحران محیط زیست، چنان

به هم  با یز است.شدن خود بحران است. وضعیت کنونی از تاریخچه چهار دهه گذشته کامال متمااما نقطه شروع بحث بحرانی

طی چهار دهه گذشته یک بحران شود. شویم که در آن خود مفهوم بحران بحرانی میها وارد دوره جدیدی میرسیدن بحران

ای به فرجام قطعی نرسیده و . در تاریخ جمهوری اسالمی هیچ مسألهاست های مختلف بودهبحث روزمره و منبع تغذیه دستگاه

ساسی مثل برجام مشخص نیست نهایتا چه کسی مسئول است و چه کسی نیست، چه چیزی رسد. حتی در مسائل انمی

روبروییم که در سطوح مختلف از ادامه  ساختاریدر چهار دهه گذشته با  زیراسیاست رسمی است و چه چیزی محل اختالف. 

بنیانی ادغام، وضعیت استثنایی ما در نظر از فرایند سازگار است. صرف« انزوا»بحران تغذیه کرده است. این قضیه با مفهوم 

ها تا مسأله گله بوده که در همه وجوه، از دعواهای سیاسی بین دولت« میش سیاه» ایفای نقشمنطقه و ژئوپلیتیک جهانی 

روشن باید  خاص، در هر موردمواجهیم. ای افتادههمیشه به تعویقو نشده بحران حلبا محیط زیست،  وبانکی  و روابط مالی

استعاره از توان می در اینجاشود برای سودآوری و تحکیم قدرت. بدل می سازوکاریچگونه عدم حل بحران و ادامه آن به د کر

گیرد تا بدهی قروض قبلی خود را بپردازد وضعیت ما مشابه کسی است که مدام قرض می. کمک گرفتانداختن بدهی به تعویق

رسد که شود و نهایتا به جایی میگیرد و همه این قروض تلنبار میدیگری میو برای بازپرداخت بدهی این قرض نیز قرض 

 ایم کهولی امروز به جایی رسیده ای از ساختار کلی وضعیت ماست.اره. این استعکنداستنکاف میوام بعدی از پرداخت بانک 

دار های جدید ظاهرا ادامهق شروع بحرانانداختن حل بحران از طریکردن از بحران و به تعویقکردن با بحران، تغذیهبازی

توان با منطق عقل سلیم می سطح شهر وهای روزمره فضای مجازی بحثدو امکان هست: یا مطابق  جاایندر نخواهد بود. البته 
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 های. بر اساس تجربه بحرانپرداختحدس و گمان به یا تداوم آن را نامحتمل خواند و  ؛بر ادامه همین وضعیت صحه گذاشت

در اینجا غیر از وضع داخلی ایران ولی شود. توان به این نتیجه رسید که بحران فعلی نیز به یک بحران بعدی وصل میقبلی می

توان با قاطعیت به این سؤال پاسخ داد که آیا بازی با بحران و ای نیز دخیل است. پس نمیواکنش جهانی و مسائل منطقه

ها بر یکدیگر و پرش به سطح ویژه به لحاظ تأثیر متقابل بحران، بهنی رسیده یا نهبه حد بحرادر عمل سازی خود بحران

. این سؤال پاسخ مشخصی ندارد و حتی معلوم نیست کسی صالحیت جدیدی از بحران که تاکنون تجربه نشده است

مه نیز پاسخی برای آن تر تصور وضعیتی است که در آن خود هیأت حاکپاسخگویی بدان را داشته باشد. از همه وحشتناک

 نداشته باشد.

دانیم که مینقطه پایانی خود اشاره کرد؟ زیرا چنانها به برای رسیدن بحران فراتعینیتوان به یک عامل آیا می -

 نفسه دخلی به تغییر سیاسی ندارد.بحران فی

توان مستقیما به یک واکنش میاند. درست است که بحران اقتصادی را نها از جنس سیاسی: بعضی بحرانمراد فرهادپور

شدن قفلمستقیما به تواند میولی بحرانی همچون قطع ارتباط نظام بانکی با شبکه جهانی  ترجمه کرد، اجتماعی -سیاسی

 . کل وضعیت را تغییر دهدتواند در هر لحظه ای میمنطقه هایمواردی همچون سیاستبعالوه، . اقتصاد ترجمه شود

های کارشناسی های رسمی شاهد بحثدر رسانهروز  وها مواجهیم. به این معنا که شب رم بازنمایی بحران: ما با توصالح نجفی

ساخت است. داری همبا سرمایهها کردن از بحرانبه لحاظ تغذیهها هستیم. جمهوری اسالمی درباره بحران «انتقادی»و 

بقای آن است. ولی در و شرط خوراک اصلی  . بحرانکندحران تغذیه میتواند بحران تولید نکند و البته که از بداری نمیسرمایه

های توانیم از بحرانگردد که نمیداری بر میکردن از بحران دو وجه دارد: یک وجه آن به ادغام ما در سرمایهوضعیت ما تغذیه

های کارشناسی درباره ان یا تکثیر بحثکه معنای ضمنی تورم بازنمایی بحراز این قرار است طفره رویم. وجه دوم آن  ساختاری
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شویم تمامی های بحران میای بیشتر درگیر بحثهاست. هر چه به لحاظ رسانهمردم از بحث بحران مندنظامها طرد بحران

ز گویند بحران ناشی از مدیران ناکارآمد است یا به زبان گفتار رسمی ناشی امیشوند به بحران مدیریت. ها ترجمه میبحران

ها به بحران مدیریت و لزوم مداخله ندارند. به محض ترجمه بحث« برخورد قاطع انقالبی»توان مدیرانی که اراده الزم یا 

 شود.کارشناسانه در آن مردم به حیث مردم از این بحث حذف می

ها از طریق انتشار یی بحران، در حوزه بازنما88توان از این بحث گرفت. طی یک دهه اخیر، پس از وقایع نتیجه دیگری نیز می

بودن وضعیت به لحاظ اقتصادی، محیط زیستی، اداره شهرها، های بحرانیشنویم. فاکتهای راست میها دائما حرففاکت

های راست آمیزند. ولی کارکرد اصلی این حرفدیگر حتی نیازی به اغراق ندارند چون به خودی خود اغراقو غیره اخالقی 

ها نهایتا یک معضله سیاسی است. حتی با مثال مگر پوشاندن این حقیقت که منشأ اصلی این بحران متعدد چیزی نیست

شود در المللی خالصه میهای مربوط به بحران سیاست بینتوان این نکته را توضیح داد. دائما تمامی بحثژئوپلیتیکی نیز می

به آن همه مسائل درونی حل  با دستیابیصلی پیش کشید که ای را به عنوان مسأله اجمهوری اسالمی انرژی هستهبرجام. 

مطرح « دال»یابیم چون مانع خارجی وجود دارد. به این ترتیب، تمامی مسائل حول یک دسترسی نمیلی به آن شود، ومی

گفته نشود  شود تا یک چیزهای برجام نیز در تداوم همین منطق است. همه چیز در مورد برجام گفته میشود. جاروجنجالمی

کردن معضل فلسطین به نشدن رابطه ایران و اسرائیل )فلسطین( است؛ یعنی تبدیلو آن اینکه معضل اصلی منطقه ما حل

 مند مردم است. شدن خود بحران تورم بازنمایی بحران برای طرد نظاممعضل اسرائیل. در مجموع، یک تعبیر برای بحرانی

شته دو واکنش دریافت کردند. اول، واکنش خودانگیخته مردمی در دی ماه های متعدد در یک سال گذولی بحران -

تپه، یافته کارگران، معلمان، بازنشستگان و مزدبگیران )مثل اعتصاب هفتو پس از آن واکنش تاحدی سازمان 96

به  96ماه  توان گفت حرکت از واکنش خودانگیخته دیداران، تحصن معلمان و غیره(. آیا میفوالد اهواز، کامیون
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یافته مبارزات بعدی یکی از تبعات بحران است؟ بدین معنا که هرچند بحران پاسخی قطعی نگرفته و واکنش سازمان

 های مختلف مردمی فراهم کرده. گروهیابی همچنان ادامه دارد اما فضایی حداقلی برای تشکل

یافته صنفی هستیم هیچ شکی نیست ولی بارزات تشکلو االن تفاوتی هست و شاهد م 96در اینکه بین دی : مراد فرهادپور

 گرفتن،، مبتنی است بر ندیدهطور که صالح گفتهمان ،با بحران هاو رابطه آن ناروشن است آینده این مبارزات در وهله اول

شدن جمعر فقط یافته حداقلی روبروییم، حتی اگکردن این شکل از بروز بحران. هر جا با حرکت سازمانسرکوب و پنهان

ها مطرح شود و در بازنمایی بحرانکامال نادیده گرفته میاعتراض آنها اند، که قربانی کالهبرداری شدهباشد  تعدادی مالباخته

یابد. در غیر از این موارد، با یک سیاست آگاهانه سراسری روبروییم برای تنها در فضای مجازی انعکاس می و احتماال شودنمی

 مدنی مردم گره بخورد بر وجود آن سرپوش گذاشته شود. -به واکنش سیاسی اینکه هرجا بحران

در بازنمایی بحران باید تقسیم کار بین دو جناح حاکم و گفتارهای سیاسی رایج را در نظر گرفت. چیزی که صالح گفت، بیشتر 

برند. در ن مسأله بحران را به کار میگردد که منطق کارشناسی و غیردموکراتیک کردطلب بر میگرا یا اصالحبه جناح اعتدال

چیز را همهشناسد و اگر هم به وجود آن اذعان کند بحران را به رسمیت نمی وجود مقابل، جناح اصولگرا در کلیت خود اصوال

تدای رسند که همان بحث قدیمی اب. در نتیجه هر دو جناح، در تأکید بر یک عامل به هم میدهدنبودن تقلیل می «انقالبی»به 

حذف دخالت آگاهانه مردم همچنین کانیسم تغذیه از بحران روبروییم و بنابراین بار دیگر با م«. تعهد یا تخصص»انقالب است: 

 حلی برای آن.در فهم بحران و جستجوی راه

سیاسی ایران آشتی موقتی بین دو جناح سیاسی برای مدیریت بحران ساختاری قرار بود  ،به اذعان همگان ،: اعتدالصالح نجفی

کردن بود. هر دو جناح در کردن از طریق ادغامبرقرار کند. سازوکاری که به این آشتی موقت ختم شد سازوکار ثابت حذف

طلب در مقابل تاکید جناح اصالححذف مردم فعالند. تأکید جناح اصولگرا بر لزوم مدیریت انقالبی به معنای حذف مردم است. 
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. این فرایند حذف مردم از طریق فنها به اهل گیریق عقل سلیم است مبنی بر سپردن تصمیمبر برخورد کارشناسانه منط

 ادغام آنان وجه مشترک هر دو جناح بوده است. 

کردن از بحران ادامه داد؟ بازی تغذیهبه توان میچه زمانی بنابراین، صحبت مداوم از بحران به معنای حذف سیاست است. تا 

یق یک بحران ظاهرا سیاسی که نشان دهد در سطوح باال نیز تنش همچنان جاری است. ماجرای استعفای در وضعیت ما با تزر

های جعلی است. گویی تمام سیاست ایران در گرو ماندن یا رفتن یک شخص سازیاخیر وزیر خارجه مصداقی از همین بحران

 شود.دائما تکرار می های مدیریتیها و ترجمه آنها به بحرانکردن بحراناست. غیرسیاسی

گیرد. کارشناسی و از طرف دیگر به نام تعهد انقالبی صورت می خِرد حذف سیاست و مردم از یک طرف به نام: مراد فرهادپور

اینستاگرام با جوهر زرد  با چندخط نوشتن در چگونهدهد که دقیقا وزیر خارجه به خوبی نشان می ناگهانی مثال استعفای

گردند. نداشتن یک ساختار ولی همگان به همین سادگی دو روز بعد نیز به جای اول بر می .سر کار گذاشت همگان را توانمی

هاست. از این منظر، حق سترونی کامل اقشار و گروهخود یکی از علل زند که تبلیغاتی دامن می -سیاسی به فضای گنگ روانی

بازتولید  همآسیاب بازنمایی بحران است که پشتوانه و نتیجه آن  ریختن بهاز بحران نوعی آبراندن سخنبا صالح است که 

 سترونی سیاسی است. 

 توان گره زد؟ ای از توانایی سیاسی میتوان این بازنمایی را به شکل بالقوهچگونه می -

واقعیت نیز  کنند، گنگی و آشوب فضای مجازی به خودهای حاکم که از بحران تغذیه مینظر از جناحصرف: مراد فرهادپور

زند و چگونه باید معلوم نیست به کاربردن واژه بحران از جانب ما نیز تا چه حد به بازنمایی بحران دامن می سرایت کرده است.

 های کارشناسی و هیاهوهای مجازی تفکیک کرد. آن را از بحث
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تگوی قبلی طرح کردم و انتقاداتی نیز چیزی است که در گفبندی این قضیه همان : پیشنهاد موقت من برای صورتصالح نجفی

 ای درباره آن است. بندی بیش از اینکه پاسخی قطعی به وضع کنونی باشد فرضیهبه آن وارد شد. البته این صورت

های ضعیف و قوی دارد. . یک زنجیره حلقهشده است تشکیل های مختلفحلقه از ها سروکار داریم کهای از بحرانما با زنجیره

زدن به بحث بحران و تغذیه از آن. اما با کند، حتی از راه دامنهای این زنجیره ارتباط برقرار میحاکم به نحوی با حلقهگفتار 

های درون این وضعیت های منتقد داخلی که به تقویت بالقوگینوعی فرایند تغذیه متقابل از بحران نیز روبروییم. گروه

ها از بازنمایی یا تحلیل شوند. البته این بدان معنا نیست که این گروهها متصل میقهبه یکی از این حل کداماندیشند هر می

ای از توان زنجیرهشوند یا نمیهای منتقد به هم وصل نمیتوان گفت این واقعیت که گروهکنند. ولی میبحران تغذیه می

شود. بنابراین هویت میها همبا یکی از این حلقه هاگفتارهای انتقادی تشکیل داد به این علت است که هر یک از این گروه

گرایی در بین منتقدان وضعیت هویتسیاست شود و با نوعی بیماری های هویتی میهای انتقادی عمال درگیر بحثبحث

لقه ترین حای مواجهیم باید سراغ ضعیفرسید این بود که وقتی با چنین زنجیرهموجود روبروییم. راهی که به نظر من می

یکی از های منتقد گروههر یک از توان از آن کسب هویت کرد. ای است که به راحتی نمیترین حلقه همان حلقهبرویم. ضعیف

ترین بحران البته باید تحلیلی ساختاری از کند. برای سنجش مهمترین بحران قلمداد میترین حلقه و مهمها را مهمحلقه

الملل یا بحران محیط زیست یا تر است یا بحران روابط بینآماری. بحران اقتصادی مهم -وضعیت داشت نه تحلیلی کارشناسی

های بحران به نظرم، در حلقه شویم.ترین بحران دوباره درگیر بازنمایی بحران و تغذیه هویتی از آن میغیره؟ در تشخیص مهم

خورد، چون بحران ساختاری علت غایب همه ه میای گشت که به وجه غیرمستقیم به بحران ساختاری گرباید دنبال حلقه

 هاست. حدسی که من در مورد حجاب زدم از این منظر بود. بحران

حضور  تجلی و بحران رفت. بازنمایی بحران شکل نمادین« امر واقعی»ها باید سراغ : در هر یک از این بحرانمراد فرهادپور

و کامال به وجود دارد درست  وقتی آمارحتی  ،این بازنماییبخشی از  .شناختثل همیشه همراه است با سوءبحران است که م
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. راه چنین فرایندی وجود دارد. در هر ساختار نمادینی شودمیپوشاندن واقعیت موجب به شکل غریبی  ،کندواقعیت اشاره می

که آیا باره طین اشاره کردی. در اینفلس-مثال در مورد سیاست منطقه به رابطه اسرائیل ،آن رجوع به امر واقعی استبرخورد با 

ولی نکته مهم این است که در هر یک از این کرد، توان بحث امر واقعی سیاست منطقه است میفلسطین -رابطه اسرائیل

ینکه بندی میان آنها و اها با یکدیگر و اولویتها بکوشیم به امر واقعی اشاره کنیم. عالوه بر آن، مسأله ارتباط این بحرانبحران

 یا باید به صورت پیشینی .رسدبحث همیشگی مارکسیستی میهمان کننده دارند به کدام یک در چه شرایطی نقش تعیین

مازادی  .لنینیستی بپذیریم این امر کامال تصادفی استبه سبک کننده بدانیم یا اقتصاد را در تحلیل نهایی تعیین چیزی به نام

به دال هژمونیکی تبدیل کند که آن را تواند کند و هم میهای دیگر وصل میبحران که هم آن را بههست درون هر بحران 

. این خود سیاست استنوعی کنش اجرایی و خود یک امر سیاسی . این مازاد کندهای دیگر را درون خود جمع میهمه بحران

مازاد را ایفا کند. در اینجا به نظر من، این نقش تواند تواند یا نمیای فرضا حجاب میکند واقعا در چه مرحلهاست که تعیین می

 ،همراه با تغییر شرایط ،اما شرط اول این است که هر گفتاری آماده باشد .آیدگرا به میان میهای هویتگرایش نقد پای

 ، یعنیرا درک کند کند. در ضمن هر گفتاری باید خصلت اجرایی حرف خودد هژمونی به چه سمتی میل میتشخیص ده

تشخیص دهد که در عین  ،داندکند و آن را اصل میالمللی تأکید میوقتی فرضا بر فالن مسأله اقتصادی، محیط زیستی یا بین

خواهد فالن بودن مسأله دقیقا به همین معناست که فالن گفتار میکند. سیاسیاین مسأله را تجویز میخودش اهمیت حال 

خواهند و دهد که افراد چیزی را که میگرایانه خود را به این صورت نشان میویتمکانیسم هبه شعار اصلی بدل شود. شعار 

های مخالف باید آگاهانه سویه کنند. بنابراین، گروهپنهان می و پیشینی شناختیگویند باید بشود پشت نوعی منطق هستیمی

امر واقعی را با هویت فرهنگی خود از قبل و  گفتار خود را به دل واقعیت فرابیفکنندسیاسی خود را تشخیص دهند نه اینکه 

های مختلف است. برای ها و صنفکردن از مازاد و تماس بین گروهامکان صحبت ی براییکی کنند. این شرط اولیه حداقل

 عنوان مازاد سیاسیکه قبال از آن تحت دادای شکاف و خلئی را تشخیص درآمدن از اختگی کامل سیاسی باید در هر مبارزه
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این مازاد را در قالب نوعی گشودگی در داخل هر گفتاری مشاهده کرد که آماده است بر اساس توان امروز می .کردیمیاد می

شود، چه کلی و همگانی ایجاد می خواستکجا  سیاست خود را تعیین کند، یعنی ببیند تصادفی اوضاعو تغییر پیشرفت 

کنند و کجا ما در سیاست توصیفی و تجویزی خودمان با آن شعار یا خواسته مرتبط ها یا شعارهایی این نقش را ایفا میخواسته

چیزی شبیه جبهه واحد یا هر گونه سیاست مردمی که شاید تاریخ گیری شکلشویم. این شرط حداقلی اولیه است برای می

 فرصت آن را از ما دریغ نکند. 

های مختلف حتما جنبه تجویزی های منتقد بر خواستهوهالبته نه فقط تأکید صالح بر حجاب بلکه تأکید همه گر -

های متکثر توان به امر واقعی بحرانچگونه می )جنبه توصیفی( دارد. مسأله این است که با توجه به آنچه هست

ترین حلقه است. بسیاری مطالبات معیشتی را توان گفت کدام حلقه ضعیفچطور می ،رسید؟ یا به عبارت بهتر

محیطی ترین وجوه زندگی مردم گره خورده، گروهی دیگر مطالبات زیستدانند چون با ملموسحلقه میترین ضعیف

. حجاب اجباری با کدام تحلیل الی آخردانند چون درگرو حیات بیولوژیکی ماست و ترین حلقه میرا ضعیف

 ترین حلقه است؟ساختاری ضعیف

ی دادن به بحرانی که در نظام بازنمایگراکردن سیاست است. یعنی اولویتبهها مطال: کارکرد اصلی بازنمایی بحرانصالح نجفی

ای در نسبت با آن بحران. طی چند سال اخیر تقریبا هر روز تلویزیون )بلندگوی شود و مطالبهترین بحران خوانده میمهم

. این در کرده استصوصا اقتصاد صحبت ایدئولوژی( درباره آلودگی هوا، نابرابری شهر و روستا، وضعیت وخیم مرزنشینان، و خ

ها ضعیف نیستند. تا وقتی وضع معاش های زنجیره بحرانوجه در حلقهعرصه بازنمایی بدان معناست که این موارد به هیچ

حرف همچون حجاب اختیاری کارگران چنین خراب است، تا وقتی اوضاع آلودگی هوا چنین بحرانی است، چرا درباره چیزی 

 فوریت ندارد؟  زنیم کهمی
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 آیا منظور از حجاب مسأله عام زنان است؟ -

انواع معضالت را در نظر آورد. مسأله زن به خودی خود توان میبودن و به حیث زناست مسأله زنان چندبعدی : صالح نجفی

ر منتقدان گویم منظورم دفاع از گفتاترین حلقه میترین حلقه نیست. بنابراین وقتی از حجاب به عنوان ضعیفضعیف

شود نه حجاب، ان مهم میگرایی بیفتند، چون مسأله زن برایشتوانند در دام هویتتقدان فمینیست نیز میمنفمینیست نیست. 

حران( مطالبه اصلی را )نه خود ب« بازنمایی بحران»رود و با مدیریت گرایی میدر وضعیتی که سیاست به سمت هویت همآن

که معیشت کارگران بسیار مهم است؛ گفتار رسمی و گفتار منتقدان در این مورد اتفاق نظر د. کسی شک ندارد کنمشخص می

تری هست چرا باید حجاب در چنین شرایط وخیمی چه جایگاهی دارد؟ تا وقتی مسائل مهمسؤال این است که دارند. ولی 

  ای رفت که فوریت ندارد؟سراغ مسأله

ترین حلقه هم توصیفی است و هم تجویزی. آیا ه کسی و از دید چه کسی؟ ضعیفترین حلقه برای چ: ضعیفمراد فرهادپور

 ترین حلقه در شرایط کنونی است یا در میان مطالبات کنونی؟ منظور ضعیف

. ما در وضعیتی بسر خواندمترین حلقه : من بخش توصیفی آن را از دید گفتارهای منتقد وضع موجود ضعیفصالح نجفی

ها هرگونه فعالیت سیاسی را به کند. با بازنمایی بحرانها را مدیریت میبازنمایی بحران بلکهها بحراننه ستقر بریم که نظام ممی

های مختلف با یکی از کردن مطالبه اصلی است. بر این اساس، گروهها مشخصبرد. کار مدیریت بحرانگرایی میسمت مطالبه

، چه مسأله زنان، چه معیشت کارگران و اصناف. در این میان، حجاب چون شوند، چه محیط زیستهویت میها هماین حلقه

مسأله  96توان مطرح کرد. ولی درست در دی ماه ترین حلقه است. باال و پایین خط فقر را با حجاب نمیفوریتی ندارد ضعیف

قادی اولویت ندارد. حجاب طی یک کنش اجرایی. این مسأله در هیچ یک از گفتارهای انت هم، آنحجاب اختیاری طرح شد

انقالب »یا « 57انقالب »گردد، چون ماجرای حجاب بار دیگر انتخاب میان بندی به اصل انقالب بر میاختیاری در این صورت
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ای در تاریخ بعد از انقالب اشاره برهه بهتوانیم می رساند.ختیاری ما را به انقالب میکشد. تأکید بر حجاب ارا پیش می« اسالمی

اگر انقالب را به منزله لحظه  شد، البتهمیای حکومتی نبوده و تعیین تکلیف آن باید به مردم واگذار حجاب مسألهکنیم که 

 بهمن نگیریم، بلکه فرایندی بدانیم که پتانسیل سیاسی جامعه ایران در آن فعال شد. 22پیروزی آن در 

)که  قه فرق دارد. از این که بگذریم، اگر سیاست را، به گفته الکالئوترین حل: خب، این با نظریه لنینی ضعیفمراد فرهادپور

، گذار از تکثر مطالبات هویتی به یک منطق همگانی بدانیم، در وضعیت ما باید همواره بر سویه تجویزی خودش جای نقد دارد(

تواند نقشی همگانی ایفا میهویتی تشخیص این نکته است که  -شدن هرگونه مطالبه صنفیسیاست تأکید کرد. شرط سیاسی

پذیرش شکافی درونی )میان وجه خاص هویتی و وجه کلی یا مدنی از طریق -شدن باید در خود مبارزه صنفیکند. سیاسی

کوشیم فالن کنیم بلکه می، ما به یک امر پیشینی غیرقابل تغییر اشاره نمیگیردبودن صورت آگاهی به تصادفیسیاسی( و 

ای است که در آن یک نظام نمایندگی از الگوی الکالئو مربوط به جامعهالبته همگان بدل کنیم. مسأله را به مسأله 

هایشان از دولت اند و نوعی نظام افتراقی در رابطه آنها با درخواستها سازماندهی شدهدارد، اقشار و گروهوجود شده تعیینپیش

وجود ترین خواسته سیاسی خود سیاست و بهمهم ، یعنینظامی بودهوجود دارد. ولی برای ما مسأله اصلی سیاست نبود چنین 

. ما همچنان با این مسأله روبروییم و مثال اخیر آن نیز ماجرای وزیر خارجه است. از فراز سر همه مطالبات و استآمدن آن 

این ی کاذب شکل گیرد. «و آنهاما »تواند کانون بحث شود و حول آن ای میربط مسخرههای بحران به یکباره چیز بیبازنمایی

حاکی از  ودهد که برای نیروهای مردمی هم نقطه امید است و هم نقطه ناامیدی بودن اوضاع را نشان میمثال، تصادفی

دهد هر چیزی به تصادف شان اجازه میهای هویتی و درجه سازماندهیباید متوجه باشیم ضعف گروهبودن. شکلبی

سیاست مردمی یا حق تعیین  هرآینه ممکن استمعناست که  بدانجه به سیاست جهانی، این قضیه کننده شود. با توتعیین

گرایی و واگذار شود. بنابراین، نقد مطالبه و دخالت و تجاوز خارجی المللیسرنوشت از مردم سلب و به نیروهای بین

وی پوپولیسم )در معنای منفی آن( یا دخالت تواند جلزدایی ناشی از آن درست است، ولی در عین حال چیزی که میسیاست
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این به هویتی است.  -مدنی-های صنفیعناصر بیگانه و بیرون از اختیار مردم ایران را بگیرد سازماندهی و خودآگاهی گروه

که  خام و گنگ نباشند ایمادهصرفا ، مردم قبلدر یک بزنگاه تصادفی، برخالف مدنی است تا -های صنفیمعنای آمادگی گروه

شکلی که از یک . برای مقابله با توده بییابدتحقق میطلبان( تنها شکل خودآگاهی آن در هیأت عنصری بیرونی )مثال سلطنت

ها نیز باید به مدنی مثبت است و باید آن را تقویت کرد. ضمن اینکه این گروه-گیرد خودآگاهی صنفیعنصر بیرونی خط می

صورت باید دید در کنش اجرایی سیاست نهایتا کدام یک از گذرد گشوده باشند. در اینهای مبارزه میآنچه در سایر شکل

کننده در سه سال اول انقالب و لحظات تعیینو  شوند. چون در منطق صالح نیز، با اشاره به تاریخها برجسته میخواسته

شود، نه مطابق با طرح میخواست سیاسی  در مقام یکنهایتا حجاب  که قابلیت احیا دارند، ایشدههای فراموشپتانسیل

یک حلقه ضعیف عینی و ملموس. نیز در متن آن  وای وجود دارد شدهیک وضعیت عینی کامال تعیینگوید گفتاری که می

ی خطرکردنی که ارزشش را دارد، نه یک دیدگاه کارشناسانه که از امر ،اشاره صالح به حجاب نیز قاعدتا یک قمار سیاسی است

 . اندهای توصیفی و تجویزی همراه همتواند مردم را گرد آورد. از این منظر، مسلما جنبهخبر دارد که می کنندهنتعیی

 


