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اینجــا نیرویــی میتوانــد برنــده باشــد کــه بتوانــد بهتــر و دقیقتــر
پیشفهمهــا و خواس ـتهای ایــن زمانــی خــود را در معرفتــی کــه
از دیــن حاصــل کــرده نشــان دهــد .هرچقــدر ایــن پیشفهمهــا
مشــروعتر باشــد ،مســلماً تفســیر از نــص هــم دقیقتــر اســت.
اگــر دموکراســی بهتریــن شــیوه حکومـتداری اســت پــس فهمــی
از امــر دینــی مــاک ایمــان و عمــل قــرار میگیــرد کــه مؤیــد
دموکراســی باشــد .بــه نظــر میآیــد پیــروزی خاتمــی از همیــن
جنــس برخــورد بــا امــر دینــی باشــد .دفــاع از مردمســاالری و
آزادیهــای مشــروع از جانــب خاتمــی تنهــا بــا یــک فهــم عملــی
میســر میشــود کــه جامعــه مدنــی را همــان مدینــه النبــی مــی
دانســت .گــره زدن جامعــه مدنــی بــه مدینــه ،شــهر پیامبــر ،از
ســوی خاتمــی بــه نظــر میآیــد کــه بخشــی از مســئله را حــل
کــرده بــود .توجــه کنیــم در هــر صــورت ایــن امــر دینــی بــود کــه
میانجــی اصلــی دولــت و منتقدیــن بــود و در هرصــورت تــاش
بــه اول بحــث برمیگــردم .مداخلــه ایــران در ســوریه .گفتــم کــه
بــرای هژمونیــک کــردن یــک تفســیر از دیــن مطــرح بــود.
دولــت امــروز بیشــترین تبلیغــات ممکــن بــرای کاری کــه در
نکتــه دیگــری کــه در اینجــا بــه میــان میآیــد وجــود یــک حافظــه ســوریه میکنــد را انجــام میدهــد .ایــن تبلیغــاتِ عظیــم بــرای
جمعــی از انقــاب بــود کــه توانســت امــر دینــی را بــه مثابــه یــک جامعهــای کــه از هــر نــوع دموکراســی واقعــی و رفــاه عمومــی
میانجــی در متــن ایــن مناســبات قــرار دهــد .یــک همگرایــی دور نگــه داشــته شــده حکــم مخــدر را دارد .همیــن چنــد مــاه
از پیــش تعییــن شــده .یــک منطــق فراگیــر کــه امــر دینــی بــا پیــش بــود کــه داریــوش شــایگان گفتــه بــود :ایــران همیشــه یــک
تفاســیر گونانــون را در خــود جــای مـیداد تــا بتوانــد امــر سیاســی امپراتــوری بــوده اســت .شــایگان کــه تــا یــک ســال قبــل از انقــاب
ظهــور ناسیونالیســم را بخشــی از یــک نهلیســیم دامنگیــر در
را درخــود بامعنــا و تعیینکنندگــی آن را نشــان دهــد.
جهــان میدانســت چــه شــده کــه در برابــر ایــن سیاســت خارجــی
آن یــادآوری از شــرایط انقالبــی همچنیــن توانســت نیروهــای دولــت چنیــن مداحانــه ســخن میگویــد؟ بگذاریــد بهتــر توضیــح
اجتماع یــای را بــا اســتفاده از مفاهیمــی چــون عدالــت و دفــاع از دهــم .بــا مقدم ـهای کــه دربــاره سیاســت خارجــی ایــران گفتــم
مســتضعفان بــه حرکــت درآورد کــه در میــدان سیاســت نتیجـهای میخواســتم نشــان دهــم اتفاقــا برخــاف وجههــی اســاطیری
جــز انتخــاب احمدینــژاد در ســال  84را در پــی نداشــت.
ایــن اقــدام ،چنیــن مداخلهــای رئالیســتیترین اقــدام جمهــوری
بــه  88برگردیــم .واقعــه  ،88تشــکیک در نتایج انتخابات و ســرکوب اســامی در طــول دوران حیــات خــود بــوده اســت .چــرا کــه تالش
معترضــان بــه نتایــج ،حادث ـهای از پیــش تعییــن نشــده در متــن بــرای ابقــای اســد یعنــی تــاش بــرای حفــظ تــوازن در منطقــه در
مناســبات رابطــه دولــت و جامعــه مدنــی بــود .آن همگرای یــای کــه برابــر اســراییل.
ممکــن بــود در برخــی نقــاط حســاس بیــن دولــت و جامعــه مدنــی در کنــار نبــود یــک گفتگــوی برابــر بیــن دولــت و جامعــه مدنــی
ایجــاد شــود اکنــون از دســت رفتــه بــود .مهمتریــن نقطـهی قــوت و برنامههــای اقتصــادی نئولیبرالــیای کــه دولــت جمهــوری
دولــت یعنــی فراینــد انتخابــات تبدیــل بــه نقطــه ضعــف آن شــده اســامی ســعی در بــه انجــام رســاندن آن بــه هــر ترتیبــی دارد
بــود .در ایــن وضعیــت چــون هیــچ نــوع وجهــی از دیالــوگ بیــن میتــوان اینگونــه گفــت تنهــا راه حــل باقــی مانــده بــرای جامعــه
نیروهــای اجتماعــی معتــرض و دولــت وجــود نداشــت دســت کــم مدنــی تــاش بــرای یــک توهــم خــود خواســته اســت تــا از چنیــن
وجــود بســیاری از واســطهها بــرای نیروهــای اجتماعــی و حتــی مهلکــه ای بگریــزد .اتفاقــا بخشــی از آن توســط دانشــمندان و
دولــت از بیــن رفــت .وقتــی امــر دینــی دیگــر نمیتوانــد خــود فیلســوفان انجــام میگیــرد .ســخن شــایگان تنهــا یــک نمونــه از
را بــه مثابــه یــک میانجــی نشــان دهــد چــه میانجــی دیگــری چنیــن مســئلهای اســت .فرامــوش نکنیــم کتــاب االنســان الکامــل
خــود را نشــان خواهــد داد؟ در ایــن برههــی دهشــتزا و رکــود نســفی در زمــان حملــه مغــول نوشــته شــد .در جایــی کــه واقعیــت
در گفتگــو و دیالــوگ و تــرس از پرداختــن بــه موضوعــات جدیــد جــز فاجعــه نباشــد دعــوا بــر ســر اســاطیر آغــاز میشــود.
ـاق افتــاده ،مســلما راه بــرای آن نبــود تــا میانجــی
و گیجــی از اتفـ ِ
ـی دیگــری فهــم شــود .مســلما امــر سیاســی بــه تنهایــی بــه نظــر مــن مســئلهای کــه ابــاذری آغازگــر آن بــود فهــم نمــی
فرهنگـ ِ
هــم کارگشــا نبــود چــه اینکــه بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه شــود .ابــاذری بــرای ایــن جــا نیســت .چــرا کــه او واقعیــت را
انســداد سیاســی در باالتریــن حــد خــود قــرار داشــت .مــن فکــر آنگونــه کــه هســت بیــان میکنــد .هرچنــد ایــن اضطــراری بــودن
میکنــم دقیقــا در همیــن جاســت کــه امــر اقتصــادی خــودش را وضعیــت را دوچنــدان خواهدکــرد .گفتــم کــه امــکان یــک دیالــوگ
بــه جامعــه نشــان داد .یعنــی نشــانهای کــه دقیقــا خــود را نشــان برابــر بیــن دولــت و جامعــه مدنــی از بیــن رفتــه اســت .ایــن نبــود
میدهــد و اساســا نفــس االمــری بــودن خــود را بــه ظهــور مــی دیالــوگ همــان طــور کــه جامعــه را بــه توهــم انداختــه دولــت
رســاند .بخــش زیــادی از ســنگینی بــار تحریمهــا و تصمیمــات را هــم بــه خطــا بــرده .آن سیاســت رئــال در منطقــه را خــود
اقتصــادی دولتهــای اول و دوم احمدینــژاد درســت در همیــن دولــت بــه معنــای یــک سیاســت ایدهــآل میفهمــد .وقتــی کــه
جــا احســاس شــد .اتفاقــا در همیــن زمــان بــود کــه خــود احمدی میانجیهــای ناشــی از انقــاب از بیــن میرونــد بایــد منتظــر
نــژاد تالشــی را پــی گرفــت تــا از شــدت تحریمهــا بکاهــد .مــن چنیــن وقایعــی هــم بــود .ابــاذری در مقالــه بلنــد خــود بنیادگرایــی
خــود بــه یــاد م یــآورم کــه چگونــه دولتهــای ســه کشــور ایــران ،بــازار پرســیده بــود چــه شــد کــه یکــی از عادالنــه تریــن انقــاب
بزریــل و ترکیــه بــر ســر انتقــال کیــک زرد ایــران بــه خــارج از هــای جهــان اینچنیــن بــه دام فلســفههای ضــد عدالــت افتــاد؟
کشــور موافقــت کردنــد تــا ایــن عمــل مرحل هــای باشــد از نشــان بــه یقیــن میتــوان پاســخ داد وقتــی کــه انقــاب نتوانــد خــود را
دادن حســن نیــت ایــران دربــاره انــرژی هســتهای بــه جامعــه بــه مثابــه انقــاب ،بــه مثابــه یــک همگرایــی واقعــی نشــان دهــد
جهانــی .هــر چنــد ایــن تصمیــم بــه دلیــل مــورد پذیــرش قــرار ایــن چنیــن اتفاقــی خواهــد افتــاد و ایــن شــامل هم هــی انقــاب
نگرفتــن از جانــب بخشــی از دولــت بــه فنــا رفــت .شــاید بنــا هــای تاریــخ هــم میشــود.
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بــر آن بــود تــا ایــن قضیــه را رییــس جمهــور بعــدی حــل کنــد.
امــا آیــا مشــکالت اقتصــادی تنهــا برگرفتــه و متاثــر از تحریمهــا
بــوده اســت؟ مســلما خیــر .امــا امــر اقتصــادی هنــوز اگرچــه خــود
را نشــان داده امــا تنهــا آن صــورت ملموســی را نشــان داده کــه
متاثــر از سیاســت خارجــی دولــت بــوده اســت .بــه نظــر میآیــد
کــه جامعــه ایــران از مســئله خــود همیشــه بیشــترین فاصلــه را
میگیــرد .دقیقــا بــه دلیــل همیــن امــر مســائل اقتصــادی تنهــا بــه
تحریمهــا فــرا افکنــده (کــه امــر دورتــری نســبت بــه تصمیمــات
اقتصــادی داخلــی اســت) میشــوند .پیــروزی روحانــی هــم در
همیــن موقعیــت از فهــم چنیــن مســئلهای حــادث شــد .مهــم
تریــن وعد هــی روحانــی از بیــن بــردن تحریمهــا بــود .بخشــی از
آن اتفــاق افتــاد امــا بــه ســرانجام درســتی نرســید .هرچنــد هنــوز
ایــن امیــد وجــود دارد.

خشم و هیاهو
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1.1حملــه بــه چیــزی متفــاوت از آنچــه بیــان شــده
اســت بــا تحریــف آرا ،اســتفاده از اشــتراکات لفظــی،
بازتعریــف بحــث از منظــر خویــش و تــاش بــرای
ِ
انــگ
بیحیثیــت ســاختن طــرف مقابــل بــا
عــدم توجــه بــه مســائلی بدیهــی ،و در نهایــت
آنجــا کــه همــهی روشهــا آزمــوده شــده اســت،
شــخصی کــردن بحــث بــا تهمــت زدن ،تنهــا
گوشــهای از روشهایــی اســت کــه بهتــر از هرجــا
در جــزوهی کوچکــی از شــوپنهاور بــه نــام «هنــر
همیشــه بــر حــق بــودن یــا  38راه بــرای پیــروزی
در هنگامــی کــه شکســت خوردهایــد»( )1بــه
تفصیــل فهرســت شــدهاند تــا مــا بــا هــر آنچیــزی
کــه در جــدل انجــام میگیــرد تــا پــوزهی
خصــم بــه خــاک مالیــده شــود ،آشــنا شــویم.
وقتــی گفتگــو از فعالیتــی جمعــی بــرای
فهــم عملکــرد گذشــته ،درک پیامدهــای آن و پرتــو
افکنــدن بــه وضــع موجــود بــرای جلوگیــری از
کژیهــا و فجایــع در آینــده بــه جدلــی حزبــی-
جناحــی تقلیــل پیــدا میکنــد و هــدف میشــود
«بــردن» بــه هــر قیمتــی ،جــای تعجــب نــدارد
کــه نــه تنهــا واقعیــت وارونــه جلــوه داده شــود
کــه صــورت مســئله نیــز بــدل بــه چیــزی دیگــر
گــردد .در ایــن صــورت ،بحــث نــه بــا اســتداللی
متقــن کــه پیــش از آن بــا قلــب اســتدالل
طــرف مقابــل و تحریــف آن نفــی میشــود و
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ســپس حملــه بــه برداشــت خودســاخته ،ضعــف
اســتدالل دشــمن فرضــی را نشــانه مــیرود.
ـدن
مخاطبــی کــه ابتــدا بــه واســطهی خوانـ ِ
انتقادهــای ثانــوی و نــه بحــث اولیــه ،بــه مناقشــه
وارد میشــود بیشــک میتوانــد کســی را کــه
عقیــده دارد اقتصــاد ایــران اقتصــادی آزاد اســت،
مجنــون بدانــد .امــا راســتی چــه کســی گفتــه
اســت اقتصــاد ایــران اقتصــادی آزاد اســت؟ چــه
کســی گفتــه اســت اقتصاددانــان وابســته بــه
مکتــب نیــاوران توانســتهاند آنچــه را کــه بــر مبنــای
تئوریهــای «علــم اقتصــاد» بــدان بــاور دارنــد،
تمــام و کمــال پیــاده کننــد؟ چــه کســی ایشــان
را فــارغ از میانجیهایــی چــون دخالتشــان در
تدویــن برنامههــای توســعه و حضــور موثرشــان
در ســازمان برنامــه و بودجــهی دولتهــای بعــد از
جنــگ و نقششــان در شــکلگیری اجمــاع بیــن
سیاســتمداران و بــه عنــوان تنهــا مســئوالن وضــع
موجــود در نظــر گرفتــه اســت؟ چــه کســی گفتــه
اســت اقتصاددانــان بــازارآزادی مســئول تمامــی
بدبختیهــای کشــور و «عامــل فاشیســم» هســتند؟
اگــر همراهــی دولتهــا بــا تفکــرات اقتصــاد بــازار
اقتصــاددان «شــریف»
آزاد نبــود مگــر مشــتی
ِ
میتوانســتند نظــرات خــود را در قالــب قوانیــن
برنامههــای توســعه بــه کرســی بنشــانند؟ چــه
کســی از خصوصیســازی درســت و غلــط حــرف
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زده اســت کــه پاســخ آن بــا برشــمردن علــل و
عوامــل «خصولتــی» شــدن داده میشــود؟ کــه
گفتــه در ایــن اقتصــاد منابــع کلیــدی براســاس
«منطــق اقتصــادی اقتصاددانــان» یــا براســاس
«منطــق بــازار» توزیــع میشــود کــه ایــن گفتــه
بارهــا و بارهــا زیــر ســوال بــرده میشــود؟
ســعی بــر جــازدن ایــن ادعاهــا بــه
جــای بحــث اصلــی تنهــا بــه کار طفــره رفتــن
از پاســخگویی بــه وســیلهی عــوض کــردن
بحــث میآیــد .در ایــن برداشــت سیاســتهای
نئولیبــرال بــا نئولیبرالیســم تحققیافتــه خلــط
شــده اســت و تمامــی ردیــه و تــاش متعاقــب
اســاس
آن بــرای «آدرس درســت دادن» ،بــر
ِ
زیــر ســوال بــردن تلقــی اقتصــاد آزادی از
اقتصــاد ایــران و بــا ِد هــوا نشــان دادن کل
بحثــی اســت کــه بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت.
در واقــع کل مســئلهی پرســش از سیاس ـتهای
اقتصــادی ،کــه خــود یکــی از علــل اصلــی
وضعیــت ســاختار کنونــی اقتصــاد ایــران اســت،
یکــی مبتنــی بــر اســتقرار
بــه منطــق صفــر و
ِ
یــا عــدم اســتقرار تــام و تمــام اقتصــاد بــازار
فروکاســته شــده و مســئلهی ســاختار اقتصــادی
موجــود بــا یــک حرکــت جایگزیــن پرســش از
سیاسـتهای اقتصــادی و نتایــج آن شــده اســت.
ایــن چنیــن ،بــا ارجــاع مکــرر به ســاختار
اقتصــاد کشــور و عطــف توجــه مخاطبــان بــه
اینکــه اقتصــاد کشــور نئولیبــرال/آزاد نیســت
و بیــان اینکــه مشــکل همــه چیــز و هرچیــز،
از جملــه مســائل اقتصــادی کشــور در جــای
دیگــری اســت ،بحــث از فرآیندهــای نئولیبرالــی
در سیاســتهای دولتهــای پــس از جنــگ
مســکوت گذاشــته میشــود .بدیــن ترتیــب
گــزارهای نفــی میشــود کــه اصـ ً
ا صــادر نشــده
اســت و البتــه کــه اتخــاذ ایــن پیشفــرض
بــه کا ِر ســاختن بنایــی میآیــد کــه بــر فــراز
آن بــه زعــم خــودت «آدرس درســت» بدهــی
و جایــی را نشــانه بــروی کــه میخواهــی.
گــردن نگرفتــن سیاس ـتهای اقتصــادی
ســالهای بعــد از جنــگ و ارجــاع بــه واقعیــت
امــروز اقتصــاد ایــران نــه آنچنــان کــه پنداشــته
شــده اســت «آدرس درســت دادن» ،کــه فــرو
کــردن ســر خویــش در بــرف اســت .مســلماً
«نئولیبــرال خوانــدن اقتصــاد ایــران همانقــدر
عجیــب اســت کــه کســی ســاختار سیاســی ایران
را دموکراســی تمــام عیــار بدانــد» .امــا چه کســی
گفتــه اســت اقتصــاد ایــران نئولیبــرال/آزاد اســت
کــه ردیههــا بــر ایــن مبنــا شــکل گرفتــه اســت؟

بعیــد اســت اســتخوانخردکردههای
عرصــهی سیاســت و آکادمــی تفــاوت بیــن
سیاســتها و آنچــه تحقــق یافتــه اســت را
نداننــد یــا کســی کــه «جامعهشناســی سیاســی»
و «تغییــرات اجتماعــی» درس میدهــد،
نفهمــد کــه مجموعــهای از سیاســتها ممکــن
اســت در بافــت اجتماعــی متفاوتــی بــه تحقــق
چیــزی متضــاد بــا خواســت اولیــه منجــر شــوند.
2.2امــا درســت در نقط ـهای کــه بــا تغییــر صــورت
مســئله ســعی در نفــی مبنــای اســتدالل
طــرف مقابــل میشــود ،ردیــه بــدل بــه تاییــد
میگــردد و نــه تنهــا بــه طــرح پرســشهای
اولیــه مجــال دوبــاره میدهــد کــه در را
بــه روی ســواالت جدیــدی بــاز میکنــد و
همزمــان نئولیبرالیســم را نیــز ناخواســته معنــا
میبخشــد؛ همــان جایــی کــه بــه نــام «علــم
اقتصــاد» اســتدالل میشــود کــه مشــکل نــه در
سیاســتهای اقتصــادی کــه در اجــرای آنهــا و
دخالــت موانــع موجــود در تحقــق تــام و تمــام
آنهاســت ،ناخواســته بــر دو چیــز صحــه گذاشــته
میشــود؛ اول همیــن تفــاوت بیــن سیاســتها
و ســاختار مســتقر اقتصــادی و دوم اجمــاع
میــان سیاســتمداران جنــاح «اصالحجــو-
اعتدالــی» در مــورد سیاســتهای اقتصــادی.
در واقع در دل نفی پرســش از سیاسـتها،
خــو ِد سیاســتها تصدیــق میشــود و بــه طــور
ضمنــی همــان مســئلهای کــه ســعی در تحریــف
و بازتعریــف آن بــود ،تاییــد میگــردد .آنجــا کــه
گفتــه میشــود «اگــر در ایــران بــازار حاکــم
بــود مینشســتیم و آســیبهایش را درمــان
میکردیــم» و آنجایــی کــه اتفاقــات مثبــت
در اقتصــاد و رفــاه بعــد از انقــاب بــه حلقــهی
اقتصاددانــان نیــاوران نســبت داده میشــود یــا
بــا اســتفهام انــکاری از بدیــل ناموجــود ســخن
بــه میــان میآیــد ،ناخواســته بــر بحــث اصلــی
مهــر تاییــد زده میشــود؛ اجمــاع بــر ســر
سیاســتهای نئولیبــرال بــه عنــوان راهحــل.
حــال کــه سیاســتها درســت اســت
پــس چــه چیــزی غلــط بــوده اســت؟ اینجاســت
کــه پــای بــه اصطــاح «بــرادران از مــا بهتــران»
بــه میــان کشــیده میشــود .همــان «آدرس
درســتی» کــه بناســت مــا را بــه نیروهــای
«اقتدارگــرا» رهنمــون ســازد و امــر سیاســی
را جایگزیــن هــر عامــل اقتصادی-اجتماعــی
دیگــری کنــد :در درســتی سیاســتهای
اقتصــادی تردیــدی نیســت ،مشــکل در اجــرای
آنهــا و کســانی اســت کــه نمیگذارنــد

فرار از واقعیت ریشه فهم نکردن اباذری است

" یوسف امیری
عامــه مــردم اســت) روی دشــمنی ایــران بــا اســراییل و آمریــکا
در حالــی کــه دولــت (بــه معنــای اعــم آن) وظیف هــی اساســی
و دولتهــای مرتجــع زیــر نفــوذ آمریــکا حســاب میکردنــد و
خــود را مراقبــت از دســتاوردهای مقاومــت در آن ســوی مرزهــا
آن را نمون ـهای از دشــمنی یــک کشــور مســلمان بــا اســتثمار
میدانــد در ایــن ســو روشــنفکران و اندیشــمندان و تــودهی
میدانســتند .مــن هنــوز گــزارش بــی بــی ســی فارســی از مصــر
مــردم هــر روز بیشــتر نســبت بــه دســتاوردهای انقــاب شــک
را فرامــوش نمیکنــم کــه در آن محبوبیــت احمدینــژاد در
و تردیــد از خودشــان بــروز میدهنــد .دولــت بــا تمــام نیــروی
مصــر را میســنجید و در آن اشــاره میکــرد مصریــان بهتریــن
خــود ماشــین تبلیغاتــی خــود را بــه کار انداختــه تــا نشــان دهد
کاالهــای خــود بــرای فــروش را احمدینــژاد نامیدهانــد.
آنچــه انجــام میدهــد بهتریــن عمــل و تنهــا مصــداق ایمــان
بــه خداونــد و دیــن مبیــن از صــدر اســام تــا بــه اکنــون بــوده
بیاییــم ایــن وضعیــت را درکنــار برجــام قــرار دهیــم .نســخهی
اســت .تــا دو ســال پیــش دولــت بــه هیــچ وجــه نقــش خــود
گســترش فنــاوریِ هســتهای نهایتــا بــا مــوج
احمدینــژادیِ
ِ
در جنــگ ســوریه را نمیپذیرفــت ،بعــد بــه ســختی اقــرار بــه
عظیمــی از تحریمهــای بینالمللــی و انــزوای ایــران همــراه
حضــور مستشــاران و مشــاوران ایرانــی در ســوریه کــرد و امــروز
شــد .همــراه بــا ایــن مســئله بخــش زیــادی از نیــروی جامعــه
بــا نهایــت افتخــار از حضــور مدافعــان حــرم و شــهیدان ایرانــی
صــرف فهــم پروپاگانــدای احمدینــژاد شــد .رفتارهــا ،حــرکات،
و افغانســتانی کــه حاضــر شــدند جانشــان را فــدای اســام
ســخنان طعنهآمیــز و تصمیمــات عجوالنــه ایــن شــخص
کننــد دم میزنــد .مــن شــکی نــدارم کــه سیاســت ایــران در
و بیاهمیتــی بــه تحریمهــا هــر شــخصی را در بهــت فــرو
قبــال ســوریه در ابتــدا بــا شــک و تردیــد همــراه بــود .چــرا کــه
میبــرد .در ایــن اثنــا هــر چقــدر تحریمهــا بیشــتر و بیشــتر
ایــران نمیتوانســت در قبــال قیــام مردمــی در ســوریه ،قتــل
میشــدند ســخنان ایــن مــرد بیشــتر عجیبتــر و بیپرواتــر
عــام و ســاخی کــردن مــردم بــه دســت بشــار اســد ،ظهــور
میشــدند .وقتــی رییــس جمهــوری بــه دول خارجــی بگویــد:
جنــگ داخلــی و ارتــش آزاد و غیــره و غیــره موضــع صریحــی
اینقــدر قطعنامــه بدهیــد تــا قطعنامهدانتــان پــاره شــود دیگــر
اتخــاذ کنــد .بشــار اســد یکــی از بهتریــن دوســتان ایــران بــود
چــه انتظــاری میتــوان داشــت .در کنــار ایــن اولــدرم کردنهــا
و البتــه یکــی از رامتریــن دشــمنان اســراییل .بــرای اســراییل
تصمیمــات دیگــری نیــز گرفتــه میشــد کــه اتفاقــا زیــاد بــه
هــم یــک تغییــر ناگهانــی در ســوریه میتوانســت هزینــه هــای
چشــم نمیآمــد .گرانــی بنزیــن و دیگــر حاملهــای انــرژی
اجتنابناپذیــری را بــه دنبــال داشــته باشــد .حافــظ و بشــار
و اقــام اولیــه مصرفــی بخشــی از ایــن تصمیمــات بــود کــه
اســد هــر دو در قبــال بلندیهــای جــوالن کاری از پیــش
یــا بــه دلیــل مصلحــت بــه چشــم نمیآمــد (مجلــس هفتــم
نبردنــد .آنهــا در مقابــل ایــن فتــح بــزرگ اســراییل هیــچ
وهشــتم) و یــا بــه دلیــل آنکــه تنهــا وجهــی کــه جامعــه مدنــی
سیاســت تهاجمــی خاصــی را بــه کار نگرفتنــد .هرچنــد ســوریه
از رییسجمهــوری مــد نظــر داشــت پرســتیژ او در نــزد ممالــک
جــزء کشــورهای عربــیای بــود کــه خــود را دشــمن شــماره
جهــان بــود .مــن نمیتوانــم ایــن را فرامــوش کنــم کــه چطــور
یــک اســراییل میدانســت امــا بعــد از فروپاشــی شــوروی
احمــدی نــژاد در میــان اقــوام و دوســتانم مســخره میشــد بــه
ـی نیرومنــد دیگــری در منطقــه
ایــن کشــور هــم چــون از حامـ ِ
ایــن دلیــل کــه او نتوانســته بــود نقــش یــک رییــس جمهــور
برخــوردار نبــود بــه فکــر صلــح افتــاد .تــرور رفیــق حریــری
بــاکالس را ایفــا کنــد .در دوره اول ریاســتجمهوری احمــدی
نخســت وزیــر لبنــان و نشــانه رفتــن انگشــت اتهــام بــه ســمت
نــژاد ایــن وضعیــت تقریبــا دســت نخــورده باقــی مانــد امــا از
ســوریه هــم بهانــهای شــد بــرای خــروج نیروهــای ارتــش
 88بــه بعــد اوضــاع کمــی تغییــر کــرد .شــایبه دســت بــردن
ســوریه از لبنــان و از بیــن رفتــن هرگونــه نفــوذ ســوریه در
در رای مــردم ،اعتراضــات دامنــهدار و پرکشــش ،ســرکوب و
ایــن کشــور .بــرای همیــن اســراییل از وجــود چنیــن دشــمنی
دســتگیری معترضــان بــه نتایــج انتخابــات ،و دســت آخــر
بیشــترین بهــره را میبــرد.
حصــر رهبــران معترضــان ،وضعیتــی را پدیــد آورد کــه در
آن هــر مســئلهای الجــرم بایــد از میانجــی ایــن رخــداد فهــم
امــا دشــمن در هــر صــورت دشــمن اســت .حضــور بخشــی از
میشــد .مــا در اینجــا شــاهد یــک وضعیــت اســتثنایی هســتیم
نیروهــای حــزب اهلل لبنــان و از جملــه رهبرشــان ســید حســن
کــه در خــود خبــر از یــک وضعیــت اســتثنایی بــه مثابــه قاعــده
نصــراهلل در ســوریه از جملــهی نمــود عینــی ایــن دشــمنی
م ـیداد .تضادهــای درونــی بیــن نیروهــای اجتماعــی و دولــت
اســت .ایــن بــرای ایــران مهمتریــن نقطــه اتــکا بــه دولــت
کــه هــر بــار خــود را بــه واســطه یــک جریــان سیاســی یــا یــک
بشــار اســد بــوده و هســت .امــا بیاییــم آن روی ســکه را هــم
جریــان فکــری حــل میکــرد اینــک انــگار ســر آشــتی نداشــت.
ببینیــم؛ وجــود بشــار اســد تــوازن نیــرو در خاورمیانــه را تامیــن
در اینجــا تنهــا بخشــی از مســئله میتوانســت تقلــب باشــد امــا
میکــرد .وضعیــت ســوریه تــا حــد زیــادی منــوط بــه ایــن بــود
نــزاع اصلــی بــر ســر ایــن بــود کــه چــه کســی حــرف آخــر را
کــه حــوزه نفــوذ اســراییل و ایــران تــا کجــا میتوانــد پیــش
میزنــد .دســت آخــر و در آن اثنــا ایــن دولــت بــود کــه خــود
رود .بــا قیــام مردمــی و ظهــور جنــگ داخلــی در ســوریه ایــن
را پیــروز میــدان نشــان م ـیداد.
وضعیــت تــا حــد زیــادی دچــار نوســان شــد .گفتــم کــه ایــران
در ایــن موقعیــت نمیتوانســت تصمیــم بگیــرد کــه در کجــا
مایلــم در اینجــا از جریانهــای فکــری سیاسـیای کــه تضادهای
بایســتد .تنهــا بــا ظهــور داعــش بــود کــه ایــران توانســت
درونــی دولــت و جامعــه مدنــی را آشــتی م ـیداد هــم ســخن
در کنــار دیگــر کشــورهای منطقــهای و جهانــی وارد جنــگ
بگویــم تــا بهتــر بتوانم مســئله خــود را تنقیــح کنم .روشــنفکری
مقابــل داعــش ،بشــار اســد تنهــا جایــگاه
ســوریه شــود .در
ِ
دینــی بخشــی از ایــن جریــان اســت .اگرعبدالکریــم ســروش
محکــم و قابــل اطمینــان بــرای ایــران بــود کــه میتوانســت
را مهمتریــن نماینــده ایــن نحلــه فکــری بدانیــم میتوانیــم
روی آن حســاب کنــد نــه نیروهــای متشــتت مخالــف اســد.
بگوییــم ســروش بــا نوشــتن کتابهایــی همچــون قبــض و بســط
ایــن اقــدام ،جمهــوری اســامی را از چشــم بســیاری از مــردم
تئوریــک شــریعت و صراطهــای مســتقیم راه را بــرای عرصـهای
عــرب خاورمیانــه انداخــت .آنهــا نمیتوانســتند ایــن حمایــت
بــاز کــرد کــه در آن فهــم متکثــر از دیــن بــه رســمیت شــناخته
همهجانبــه ایــران از یــک دیکتاتــور را فهــم کننــد .چــه اینکــه
میشــد .او بــا تفکیــک دیــن از معرفــت دینــی دقیقــا چیــزی
وضعیــت اتفــاق افتــاده ذیــل تغییــرات اساســی در خاورمیانــه
را بــه منتقدیــن دولــت مــیداد کــه تــا قبــل از آن از آنــان
بــا نــام بهــار عربــی رخ داده بــود و حمایــت ایــران از ارتجــاع
دریــغ شــده بــود .در ایــن وضعیــت منتقــد دولــت و دولــت هــر
بــرای آنــان وحشــتناک بــود .فرامــوش نکنیــم اعــراب (منظــورم
دو بــه واســطه امــر دینــی در برابــر یکدیگــر قــرار میگیرنــد .در
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تاریخنویســی عقالنــی و اصــوال نــگاه عقالنــی و انتقــادی
بــه جهــان امکانپذیــر میشــود.

داشــت .فقــط بــه دو نکتــه کــه الزم و ضــروری اســت کــه
بــه آنهــا پرداختــه شــود نظرتــان را جلــب میکنــم:

 .4بــر اســاس آنچــه در بــاال توضیــح داده شــد میتــوان
در ســطحی خــرد و جزیــی اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه به
میزانــی کــه دانشــجویان و اســاتید بــا فرهنــگ بــه معنایی
کــه مطــرح شــد ،یعنــی شــیوه خــاص زندگــی کــه معانــی
و ارزشهــای خاصــی را نــه تنهــا در هنــر و فراگیــری،
بلکــه در نهادهــا و رفتــار عــادی متجلــی میســازد
آشــنا باشــند بــه نحــو بهتــری میتواننــد بــا مســائل و
مشــکالتی کــه در جامعــه وجــود دارد مواجهــه پیــدا کنند
و علــل عــام و روندهــای وســیع اجتماعــی را کــه پشــت
ظواهــر آشــکار زندگــی روزمــره قــرار گرفتهانــد را مبتنــی
بــر کلیــت زندگــی اجتماعــی بــه نحــوی انتقــادی فهــم
کننــد .وگرنــه در غیــر ایــن صــورت اگرچــه میتواننــد بــه
جنبههایــی از واقعیــت پیچیــده جامعــه پــی ببرنــد ،امــا
از جهتــی ایــن فهــم انتقــادی نخواهــد بــود و روندهــای
وســیع اجتماعــی را نمیتوانــد در کلیــت نظــم اجتماعــی
فهــم کنــد و از جهتــی دیگــر آغشــته بــه ایدئولوژیهــای
سیاســی میشــود و در دام نگاهــی اســطورهای خواهــد
افتــاد .متاســفانه امــروزه اســاتید و بســیاری از دانشــجویان
از ادبیــات (رمــان ،نمایشــنامه ،داســتان و غیــره) بــه دور
هســتند و از هنــر (نقاشــی ،تئاتــر ،موســیقی ،ســینما و
غیــره) هیــچ نمیداننــد .فــارغ از اینکــه اصــوالً بینــش
فرهنگــی و هنــری از اندیشــههای فلســفی و تجریــدی
فراتــر مـیرود و میتوانــد تعقــل و مســائل تجریــدی را بــا
مســائل عینــی جامعــه گــره بزنــد و آنهــا در فرمــی کــه
علــم تــوان بازنمایـیاش را نــدارد ،بازنمایــی کنــد .بنابراین
شــناختی بــه
اگرچــه ســخنان ابــاذری بــا ســنت جامعه
ِ
قهقــرا رفتــه امــروز مــا همخــوان نیســت ،امــا بهتــر از
دیگــران مســائل جامعــه را فهمیــده و صــدای فاجعــه را
بــر مبنــای همــان پشــتوانههای مطالعاتــیاش زودتــر
از دیگــران فهمیــده .پــس بایــد بــه جــای گــردش در
کانالهــای تلگرامــی کــه بــر اســاس اعضــای موجــود
در آن دســت بــه پیمایــش میزنیــم و دلمــان را خــوش
شــناختی تجربــی انجــام
کردهایــم کــه تحقیــق جامعه
ِ
دادهایــم و یــا بــه جــای آنکــه بــه عنــوان شــخصی کــه
پســتدکترای جامعهشناســی در هــاروارد میخوانــد
همچــون روانشناســان موفقیــت  500دلخوشــی کوچــک
معنابخــش را تجویــز کنیــم ،بهتــر اســت یا زحمت بیشــتر
مطالعــه کــردن را قبــول نماییــم تــا بــه فهــم بهتــری از
مســائل جامعــه نائــل شــویم ،یــا اینکــه حداقــل بــا نگاهــی
ایدئولوژیــک بــه مســائل ننگریــم و هــر کجــا کــه بــه نفــع
خودمــان و حزبمــان و دوســتانمان بــود خوشــحال و هــر
کجــا کــه بــه ضررمــان بــود ناراحــت شــویم.

 .1در عصر روز هفدهم آذر ماه  1395در شــورای تخصصی
تحــول و ارتقــای علــوم انســانی تصمیمــات عجیــب و
غریبــی بــه دور از چشــم بســیاری از جامعهشناســان
راجــع بــه علــوم اجتماعــی گرفتــه شــد کــه بــا عملیاتــی
شــدن آن فاتحــه علــوم اجتماعــی خوانــده خواهــد شــد.
 .2در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،آن
هــم در گــروه برنامهریــزی و رفــاه اجتماعــی مدیرگــروه
دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد دانشــگاه شــریف درس ارائــه
میدهــد! از نظــر مــن کــه بســیار عجیــب اســت! شــما
جــد پرســید واقعــا در گــروه
را نمیدانــم .امــا بایــد بــه
ّ
برنامهریــزی و رفــاه اجتماعــی دانشــکده چــه میگــذرد؟

امــروز حــال و روز علــوم اجتماعــی زیــاد خــوب نیســت و
بــه ســمتی م ـیرود کــه نتیج ـهای جــز ویرانــی نخواهــد

 .5ابتــدای ایــن نوشــتار را بــا دیالوگــی از فیلــم ســینما
پارادیــزو شــروع کــردم کــه معنــای آن مبتنــی بــر آنچــه
گفتــه شــد کامــا مشــخص شــد .در آخــر هــم بحــث را بــا
توضیحــی دربــاره ایــن فیلــم بــه پایــان میبــرم .در فصــل
پایانــی ایــن فیلــم ،پســر (آلفــردو) ،کــه اکنــون پــا بــه
ســن گذاشــته و خــود کارگــردان معروفــی شــده ،هدیــه
آلبرتــو ،آپاراتچــی ســینما پارادیــزویِ عهــد کودکــیاش
کــه اکنــون مــرده اســت را تماشــا میکنــد :مجموع ـهای
از نماهــای سانســور شــدهی (صحنههــای عاشــقانه)
فیلمهــا کــه آلبرتــو تمامــی آنهــا را جمــع کــرده و بــرای
او کنــار هــم چیــده و مونتــاژ کــرده اســت .پارادیــزو تنهــا
ســینمای دهکــده کودکــی پســر بــود کــه فیلمهــای
آن بنــا بــود تصویــر جهــان خــارج را روایــت کنــد .امــا
صحنههــای غیراخالقــی فیلــم را آلبرتــو بــه ناچــار بایــد
میبریــد و دور میریخــت و گاهــی هــم کــه صحنــهای
کــه از زیــر دســتش در میرفــت ،در میانــه جیــغ و
داد و بــه واقــع شــوق تماشــاگران ،دســتش را جلــوی
پروژکتــور میگرفــت و مســیر نــور را ســد میکــرد.
انداختــن
بــرای تماشــاگران ،فیلــم بعــد از بریــدن و دور
ِ
آن تصاویــر نیــز هنــوز واجــد نوعــی پیوســتار بــود (تصاویر
فیلــم ،یکپارچــه و فاقــد گسســت بــه نظــر میرســیدند)
امــا پیوســتاری کاذب .پســرک بــا تشــویق آلبرتــو دهکــده
را بــرای تحقــق رویــای خــود ،یعنــی ســاختن فیلــم،
تــرک کــرد .پــس از ســالها کــه بازگشــت ،آلبرتــوی
پیشــتر مــرده ،تمــام آن تکههــا و دورریختنیهــا را کنــار
هــم چیــده بــود و بدینســان تصویــری را پیــش چشــمان
او قــرار داد کــه پیوســتار دروغیــن تمــام آن فیلمهــا را
برمــا ســاخت .اگــر آلبرتــو نبــود ،آن تکههــا بــرای
همیشــه بــه فراموشــی ســپرده میشــدند .بنابرایــن کار
آلفــردو در واقــع نوعــی ســرهم کــردن و ارائــه پیکربنــدی
از تمــام آن تکهپارههایــی اســت کــه در روایــت رســمی
فاتحــان از گذشــته تاریخــی ،حــذف و دور انداختــه شــده
اســت تــا پیوســتاری نــاب بــه دســت داده شــود.

خیــ ِر ایــن سیاســتها بــه همــگان برســد.
3.3تلقــی خیرالموجودیــن از خــود در بخشــی از
ی کــه خــود را «اصالحجــو-
جریانــی سیاســ 
اعتدالــی» میدانــد ،بــه آنچنــان خودشــیفتگی
بیمارگونــی بــدل شــده اســت کــه نمــود آن را
در مقاومــت و برآشــفتگی در برابــر هرگونــه
بازخوانــی تاریــخ بــا رویکــرد انتقــادی و
در نتیجــه فــرار از پاســخگویی میبینیــم.
بــه پیــش کشــیدن دوگانههــای
همیشــگی بــا همــان کلیش ـههای نــخ نمــا کــه
کل مســائل جامعــه را بــه مســائل طبقه متوســط
فرومیکاهــد ،و هــر صــدای منتقــدی را
همچــون کســی بازمینمایــد کــه آب بــه آســیاب
نیروهــای «ضــد توســعه» میریــزد و «جگــر
رجانیــوز را حــال مــیآورد» ،تنهــا بــه کار آن
تفکــر «کمپینــی» میآیــد کــه بــه فکــر بســیج
انتخاباتــی مــردم بــه مثابــه رایدهنــدگان اســت.
دیگــر بــر همــگان مشــخص شــده اســت کــه این
تفکــر ،در میــان دو انتخابــات حتی طرح پرســش
از سیاســتها را برنمیتابــد و بــه بهانــهی
«بــار شیشــه داشــتن دلســوزان کشــور تــا اطــاع
ثانــوی» بــا ارجــاع بــه بدیلهــای خطرنــاک
دعــوت بــه ســکوت و همراهــی میکنــد.
امــا ایــن دوگانهســازیهای تصنعــی
کــه یــک طــرف آن نیــروی خیــر «اصالحجــو»
اســت ،فــارغ از هــر نــوع سیاســتی کــه تجویــز
میکننــد ،و طــرف دیگــر نیــروی شــ ِر
حاصــل از یککاســهکردن همــهی مخالفــان،
چیــزی جــز دســت و پــا زدن بــرای حفــظ
تصویــر خودشــیفتهای نیســت کــه دیگــر تــرک
برداشــته اســت .بایــد پذیرفــت آنچــه شــکاف
ایجــاد کــرده اســت ســیلی واقعیــت اجتماعــی
اســت نــه توهمــات مشــتی مجنــون ،کــه
چــون بــا مــا نیســتند پــس بــا «امنیتیهــا»
بســتهاند یــا بــا کمــی تخفیــف ،در حــال
ریختــن آب بــه آســیاب «امنیتیهــا» هســتند.
در مقابــل مقاومــت در برابــر مواجهــه بــا
واقعیــت اجتماعــی و طفــره رفتن از بیــان صریح
آنچــه بــه آن معتقدنــد ،بــه نظــر میرســد بایــد
بــار دیگــر پرس ـشها را طــرح کــرد .پرســش را
میتــوان از «آدرس درســتی» کــه میدهنــد
آغــاز کــرد .ســوال ســاده از کســی کــه صاحــب
کرســی تدریــس «جامعهشناســی سیاســی» و
«تغییــرات اجتماعــی» اســت ،ایــن اســت کــه
آیــا ایــن «بــرادران از مــا بهتــران» بــه عنــوان
یــک گــروه اجتماعــی یــا بــه مثابــه یــک نیــروی

سیاســی و باالخــص از نظــر قــدرت اقتصــادی
از ابتــدای خلقــت تاکنــون همیــن بودهانــد کــه
امــروز هســتند؟ الزم نیســت کــه تاریــخ چهــل
ســاله اخیــر ایــران را زیســته باشــی تــا بــه ایــن
ســوال پاســخ بدهــی .ســوال دقیقتــر شــاید ایــن
باشــد کــه نقــش تصمیمــات دولتهــای بعــد از
جنــگ در بنگاهســازی از هــر ســازمان و نهــاد
و از جملــه نهادهــا و ســازمانهایی کــه امــروز
عامــل گرفتــاری دانســته میشــوند ،چیســت؟
آیــا اصــ ً
ا برنامههــای توســعهی اول تــا ســوم
و سیاســتهای دولتهــا نقشــی در ایــن میــان
داشــتهاند؟ آیــا مــوارد قانونــی چــون تبصــرهی
 9برنام ـهی اول توســعه کــه بــه دســت همیــن
تیــم اقتصاددانــان «غیرقدرتمنــد» و عالمــان
همیشــه معتــرض و «منتقــد سیاســتهای
حاکــم در چهــار دهــه گذشــته» نوشــته شــده
اســت ،بــه عنــوان عاملــی موثــر در تغییــر و
تحــوالت بعــدی ،مالکــی «تجربــی» اســت و
بــه رســمیت شــناخته میشــود؟ تبصــرهای
کــه یکســال بعــد از جنــگ ،مجــوز ورود
نیروهــای مســلح بــه فعالیتهــای پیمانــکاری
را میدهــد تنهــا یکــی از آن آدرسهایــی کــه
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا بــه ایــن
راحتــی جــای علــت و معلــول را عــوض نکنیــم.
اگــر بــه عنــوان جامعهشــناس بپذیریــم
کــه وضعیــت نیروهــای موجــود ازلی-ابــدی
نبــوده اســت بایــد کمــی هــم بــه جــای پرســش
بــه حــق از اینکــه «امــروز چــه کســی مانــع
اســت؟» بــه ایــن بپردازیــم کــه «چــه چیزهایی»
ایــن موانــع را بــه آن چیــزی کــه امــروز هســتند
بــدل کردهانــد و چــه ترتیبــات حقوقــی بــه
بســطِ یــد گروههــای بهزعــم ایشــان «مانــع»
و «ضــد توســعه»ی امــروز در زمینــهی اقتصــاد
منجــر شــد؟ اگــر پیشفــرض آن اســت کــه
ت بــرای
فعالیتهــای اقتصــادی واجــد جذابیــ 
گروههایــی هســتند کــه نبایــد وارد فعالیــت
اقتصــادی میشــدند ،آیــا نبایــد بــه ایــن نیــز
اندیشــید کــه چــه ترتیبــات قانونــیای ایــن
اجــازه را صــادر کــرد و بــا چــه منطقــی فعالیــت
بنگاهــی در همــه ســطوح نهــادی مشــروعیت
یافــت؟ اگــر قوانیــن باالدســتی و مــادری چــون
برنامههــای توســعه و منطــق اقتصــادی پــس
پشــت آنهــا بــه کل از تحلیــل خــارج هســتند
و در بعــد اقتصــادی منطــق «بنگاهســازی از
هم ـهی نهادهــا» اهمیتــی نداشــته اســت ،پــس
چــه چیــزی ناگهــان نهادهایــی را کــه تــا دیــرو ِز
جنــگ بــه درآمدزایــی نمیاندیشــیدند را تــا
ـق درآمدزایــی ســوق داد.
ـردن منطـ ِ
بــه انتهــا بـ ِ
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آیــا در آن لحظــهی چرخــش بدیــل دیگــری
بــه عنــوان برنامــهی توســعه ممکــن نبــود؟
اگر پاسخ این ســواالت در نئولیبرالسازی
از جملــه بــه عنــوان فراینــدی مشــروعیتبخش
بــه عمــل بنگاهــی در بخشهــای غیراقتصــادی
نیســت ،در چیســت؟ عــوض کــردن ســوال در
مــورد نتایــج نئولیبرالســازی بــا عطــف توجــه
بــه ســاختار موجــود اقتصــاد کشــور فقــط
جایگزیــن کــردن معلــول بــه جــای علــت اســت.
میتــوان از پرســشهایی از ایــن
دســت گذشــت و بــرای لحظــهای تمامــی
اســتدالل در مــورد قهــار بــودن «بــرادران از
مــا بهتــران» را پذیرفــت کــه «نگذاشــتهاند»،
«نمیگذارنــد»« ،منابــع را در اختیــار دارنــد»
و «اجــازهی شــکلگیری بخــش خصوصــی
واقعــی را ندادهانــد» .اینهــا همــه بــه عنــوان
نتایــج شکســت سیاس ـتهای برنام ـهی اول تــا
ســوم توســعه بیــان میشــوند کــه قــرار بــود
اصالحــات اقتصــادی بــا نتایــج رفاهــی بــرای
همــگان ،بــه ارمغــان بیــاورد .برنامههایــی کــه
بــه اذعــان همــان دســتاندرکاران حــوزهی
سیاســتگذاریهای کالن در غیــاب بخــش
خصوصــیای کــه بتوانــد وارد عرصــه شــود
نوشــته و اجــرا شــدند .اگــر امــروز بعــد از پانــزده
ســال از تصویــب و اجــرای برنامـهی ســوم و پس
از گذشــت ســه دهــه از سیاس ـتهای برنام ـهی
اول ،دیــوار حاشــا بــه واســطهی ارجــاع بــه موانع
بلنــد اســت ،بــرای پانــزده ســال پــس از برنامــه
ششــم بایــد چــه سرنوشــتی متصــور باشــیم؟
اگــر بپذیریــم کــه میشــد آن
برنامههــای گذشــته بــه صورتــی ایــدهآل
اجــرا شــود و در لحظ ـهی تصویــب موانعــی بــه
قدرقدرتــی امــروز بــرای شــکلگیری آنچــه
«بخــش خصوصــی واقعــی» مینامنــد ،وجــود
نداشــت ،حــاال امــروز کــه بــا معیارهــای جماعت
«اصالحجو-اعتدالــی» ،نیروهــای «صاحــب
قــدرت و ذینفــوذ» بــه مراتــب وضعیــت
بهتــری بــرای «دســتاندازی» بــه مواهــب
سیاســتهای آزادســازی اقتصــادی دارنــد،
چــرا بــاز همــان سیاس ـتها در قالــب برنام ـهی
ششــم توســعه ،در حــال تصویــب و اجراســت؟
چــرا دوبــاره خصوصیســازی گســتردهتر
از قبــل در حوزههــای رفاهــی ،بهداشــت،
آمــوزش و  ...در دســتور کار اســت؟ مگــر نــه
اینکــه برنامــهی ششــم از دل دولــت مــورد
حمایــت ایشــان درآمــده و در مجلســی تصویــب
خواهــد شــد کــه وامــدار کمپیــن انتخاباتــی

آنهــا اســت .آیــا نبایــد بــه متــن برنامــه رجــوع
کننــد و بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد کــه چــرا
بخــش «مانــع» و
حــاال کــه بــه زعــم ایشــان
ِ
«ضــد توســعه» قویتــر از هــر وقتــی وجــود
دارد و همیشــه و همــواره اصلیتریــن منتفــع
ایــن سیاســتها در ســه دهــهی گذشــته
بودهانــد ،آیــا سرنوشــتی بهتــر بــرای برنام ـهی
پیــش رو
ششــم و تغییــرات ســاختاریاش در
ِ
میبیننــد؟ یــا قــرار اســت پانــزده ســال دیگــر،
نصیــب مــا و نســلهای بعــد ،همیــن جــواب
تکــراری باشــد کــه میخواســتیم «بخــش
خصوصــی واقعــی» شــکل بدهیــم و نشــد ،کــه
میخواســتیم بــازار ایــدهآل تاســیس کنیــم
و نگذاشــتند .آن روز ایــن تتمــهی مانــده از
بهداشــت و آمــوزش و تامیــن اجتماعــی هــم از
دســت رفتــه و ایــن تاســف طبقــه متوســطی
دردی را از بازنــدگان دوا نخواهــد کــرد.
در نهایــت اینکــه در منطــق درونــیای
کــه «امــر سیاســی» را مقــدم بــر همــه چیــز
میدانــد ،در ایــن لحظــه و بــا آرایــش نیروهــای
موجــود ،مفــاد برنامــهی ششــم در جهــت
تحدیــد ،تضعیــف و تقویــت چه نیروهایی اســت؟
چــرا بایــد بــاور کنیــم کــه برنامـهی دیگــری بــا
نئولیبــرال
همــان ســمت و ســوی برنامههــای
ِ
گذشــته ،در جهــت گســترش ســلطهی بــازار و
ســلب بیشــتر مالکیــت عمومــی ،در شــرایطی
ســختتر بــه آن چیــزی منجــر میشــود
کــه در گذشــته نــاکام مانــده اســت .البتــه
اینهــا همــه بــا فــرض درســت عمــل کــردن
تئوریهــا فــارغ از تاثیــرات زمینــهای اســت
ـال تحقــق
و تــازه مشــخص نیســت فــرض محـ ِ
طابــق النعــل بالنعــل کتابهــای درســی
«علــم اقتصــاد» مــا را بــه کجــا خواهــد رســاند.
کســی مســئولیت برنامههــای گذشــته را
بــه بهانـهی موانــع اجرایــی بــر عهــده نمیگیــرد
و نقــد سیاس ـتها بــه عــدم تحقــق کاملشــان
حوالــه میشــود .خوشبینــی تئوریــک فــارغ
از زمین ـهی تاریخی-اجتماعــی «علــم اقتصــاد»
کــه همــواره نویــد اتوپیــا داده و تنهــا ویرانــه
برجاگذاشــته تا کــی باید ادامه یابــد؟ آیا آیندهی
بهتــری بــرای برنامــهی ششــم متصوریــم؟
4.4نئولیبرالیســم همیــن از دســت نــدادن
اعتقــاد بــه «بــازار» اســت حتــی در هنگامی
کــه خــود بــه دالیــل مختلــف تجربــی-
تاریخــی بــه «شکســت بــازار» معتــرف
هســتی .در ایــن دیــدگاه بــازار بایــد در
همـهی حوزههــا و بــه هــر قیمتــی تاســیس

اســناد و مــدارک و تحقیقاتــی کــه در ســطح اســاتید
دانشــگاه و پایاننامههــای ارشــد و دکتــری انجــام شــده
اســت ،تعــدادی از اســاتید علــوم اجتماعــی نمیتواننــد
مســئله بــازار آزاد و نئولیبرالیســم را کــه در طــی چهــار
دهــه بــر اســاس سیاس ـتهایی کــه عملیاتــی شــده اســت
و جامعــه ایــران را در بســیاری از ســطوح بــه مــرز فروپاشــی
رســانده اســت بفهمنــد و بــرای خــود و جامعــه پرابلماتیــزه
کننــد؟ و در عیــن حــال اگــر یــک جامعهشــناس دیگــر
(همچــون دکتــر ابــاذری) بــه نقــد ایــن سیاسـتها بپــردازد
و آتشــی بــر خرمــن مدافعــان نئولیبرالیســم کــه بیســر
و صــدا بــه کار خــود و تباهــی جامعــه ادامــه میدهنــد
بیانــدازد ،دادشــان درمیآیــد و ناتوانــی خــود را بــا القــاب
و اوصافــی همچــون کاریکاتورســازی ،افســانهای بــودن،
غیرتجربــی بــودن ،غیرجامعهشــناختی بــودن و غیــره کــه
بــه طــرف مقابــل میدهنــد توجیــه و فرافکنــی میکننــد؟
در واقــع ســوال اساســی ایــن متــن کــه شــاید نتــوان بــه
صــورت کامــل بــه آن پاســخ داد ایــن اســت کــه چــرا
تفکــر عالمــان علــوم اجتماعــی خشــکیده ،بیخــون و فاقــد
نیــروی حیــات و بالندگــی شــده اســت و به حــد مفرطی در
تکــرار مکــررات ســخنان چندیــن ســال پیــش مانــد ه اســت
و هیــچ تالشــی در جهــت فهــم انتقــادی از وضعیــت موجود
جامعــه خــود ندارنــد؟ و بــا خودبرترپنــداری و تعــارف بــرای
یکدیگــر تیکــه پــاره کــردن و نــان بــه هــم قــرض دادن
چشــم خــود را بــر فاجعــه بســتهاند و جــرات مواجهــه بــا
آن را ندارنــد؟ شــاید بتــوان پاس ـخهای بســیاری بــه ایــن
ســواالت داد ،امــا از نظــر ایــن متــن مشــکل ایــن اســاتید
کمبــود فرهنــگ اســت ،البتــه ایــن متــن نمیخواهــد بــه
دام فرهنگگرایــی بیفتــد ،بلکــه فرهنــگ را بــه معنــایِ
روابــط میــان عناصــر در کلیــت یــک شــیوه زندگــی در
نظــر دارد کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد.
 .4بحــث را بایــد از دوران باســتان و مقایســه یونــان باســتان
و تمدنهــای آســیایی شــروع کــرد .بــه نظــر میرســد
ســه عامــل در تحــول هســتی تاریخــی تمدنهــا وجــود
داشــتهاندکه عبارتنــد از .1 :دولــت  .2دیــن و  .3فرهنــگ.
ایــن ســه هــر کــدام حــوزهای از زندگــی هســتند و منظــور
از دولــت فقــط قــوه قهریــه و یــا قــوه مجریــه نیســت ،بلکــه
منظــور نهــاد دولــت و عملکــردی اســت کــه ایــن نهــاد در
کل جامعــه دارد .وضــع در مــورد دیــن و فرهنــگ هــم بــه
همیــن ترتیــب اســت .بــر ایــن اســاس در هــر یــک از ایــن
تمدنهــا یکــی از ایــن عناصــر عامــل اصلــی بــوده و دو
عنصــر دیگــر در پیرامــون آن قــرار دارنــد .در تمدنهــای
آســیایی همیشــه دولــت ،قــدرت مرکــزی ،ســلطه دولتــی
و قه ـ ِر همــراه بــا خشــونت عامــل اصلــی و مهــم و تعییــن
کننــده بــوده اســت .بنابرایــن اگرچــه دولتهــا تغییــر
کردهانــد ،امــا در نهایــت یــک ســاختار کلــی و اســطورهای
بــه صــورت دســتنخورده باقــی میمانــد و تمــدن بابلــی
همــان ســاختار آشــور را تکــرار میکنــد و آشــور همــان
ســاختار ســومر و بــه همیــن ترتیــب یــک نــوع تکــرار و

ســترونی را دائمــا بازتولیــد میکنــد .بــه نحــوی کــه مصــر
باســتان ســه هــزار ســال بــدون هیــچ تغییــر چشــمگیری
همــان ســاختارها را تکــرار میکــرد .در ایــن تمدنهــا کــه
نگــرش اســطورهای حاکــم بــود ،هرگونــه نقطهنظــر و یــا
کانونــی کــه بتــوان از طریــق آن بــه جهــان و بــه انســان و
جامعــه بــه صــورت عقالنــی نــگاه کــرد و تناقضــات آن را
بیــرون کشــید و شــروع بــه انتقــاد از ســاختارهای موجــود
کــرد و در نتیجــه فرآینــد تغییــر را در ســطح جامعــه بــه
وجــود آورد وجــود نداشــت .در واقــع در ایــن تمدنهــا
نوعــی آگاهــی آزاد وجــود نداشــت ،چــرا کــه اســطوره
اساســا یــک جــو کلــی اســت کــه تمــام عوامــل و نهادهــای
جوامــع باســتانی در آن اســتقرار پیــدا میکننــد و بــه
شــکل مبهــم و گنــگ پذیرفتــه میشــوند .بنابرایــن از آنجــا
کــه ایــن طــرح و برنامــه اســطورهای گنــگ و مبهــم اســت،
کســی کــه از درون آن نــگاه میکنــد اگرچــه میتوانــد
تمــام جامعــه را ببینــد ،امــا هیــچ نقطــه نظــر خاصی نــدارد.
در واقــع مشــخصه خــاص نگــرش اســطورهای ایــن اســت
کــه افــراد در جایــگاه خاصــی نمیایســتند و هیــچ آگاهــی
تمرکزیافتــهای بــه دســت نمیآورنــد و بــه همیــن علــت
هــم تناقضــات مختلــف را میپذیرنــد و تصــور مبهمــی
از کلیــت اجتماعــی را ایجــاد میکننــد ،بــدون آنکــه
بخواهنــد یــا بتواننــد آنهــا را بــه صورتــی باهــم هماهنــگ
کننــد و تالشــی در جهــت عقالنــی شــدن ایــن واقعیــت
داشــته باشــند.
امــا در یونــان باســتان بــر خــاف تمدنهــای آســیایی،
فرهنــگ در مرکزیــت جامعــه قــرار دارد و دیــن و دولــت در
پیرامــون .نتیجــه ایــن وضعیــت تضعیــف دولــت و ســیطره
آن بــر کل جامعــه بــود .در مرکــز قــرار گرفتــن فرهنــگ
هــر گونــه اســتبداد از نــوع شــرقی آن را نفــی میکــرد.
بنابرایــن مــا بــا نوعــی آزادی (عینــی و ذهنــی) مواجــه
هســتیم کــه نوعــی از آگاهــی تمرکزیافتــه را بــا خــود بــه
همــراه دارد .بدیــن ترتیــب آگاهــی فــردی و نقــد فرهنگــی
ممکــن میشــود و اینجاســت کــه دیگــر ســترونی و رکــود
بــه چشــم نمیخــورد و خالقیــت و ابــداع جایگزیــن آن
میگــردد .بــه همیــن جهــت اســت کــه وجــود دموکراســی
و عــدم تمرکــز قــدرت در آتــن یکــی از عوامــل بــه وجــود
آمــدن نوعــی آگاهــی فرهنگــی اســت کــه میتوانــد
نســبت بــه ســاختارهای جامعــه و جهــان دیــدی انتقــادی
داشــته باشــد .بنابرایــن نکتــه اساســی در اینجــا آگاهــی
تمرکزیافتــه اســت .ایــن آگاهــی مرکــزی اســت کــه همــه
رشــتههای جامعــه بــه آن متصــل میشــوند .همــه چیــز
از آنجــا شــروع میشــود و بــاز بــه آنجــا بــاز میگــردد.
ایــن گــرهگاه یــا مرکــزی دیالکتیکــی اســت کــه جهــان،
انســان ،دیــن ،دولــت و غیــره در آن انعــکاس مییابنــد و
ســپس بــه ســهم خــود از طریــق بازتابــی کــه ایــن مرکــز
بــه دســت میدهــد دگرگــون میشــوند .بــر همیــن
اســاس از آنجــا کــه آگاهــی در جایــگاه و بســتر فرهنــگ
تمرکــز یافتــه بــود ،گفتــار عقالنی-فلســفی ،نقــد اجتماعی،
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 .1در فیلــم ســینما پارادیــزو بــه کارگردانــی جوزپــه
تورناتــوره ،دیالوگــی وجــود دارد کــه آلفــردو از پــدر
روحانــی می پرســد :خســته شــدی پــدر؟ و پــدر روحانی
در جــواب میگویــد :آره .موقــع رفتــن ســرازيريه خــدا
كمــك ميكنــه ،ولــي موقــع برگشــتن خــدا فقــط نــگاه
ميكنــه!
 .2ویروســی همهگیــر ایــران را فــرا گرفتــه اســت،
ویروســی کــه در ظاهــری آراســته بــه نــام علــم نــاب
اقتصــاد خودنمایــی میکنــد و اخالقــی رواقــی و نوعــی
معنویــت اســتعالیی را پیشــه خــود کــرده اســت و در
خفــا و آشــکار بــا ایدئولــوژیای بــه نــام پستمدرنیســم
کــه همچــون لحــاف چهلتکــهای ســرهمبندی
شــده خــود را توجیــه میکنــد و بــا همــه موهومــات
و پیشــداوریهای عامیانــهای کــه محصــول دورههــای
ســردرگمی و آشــفتگی دوره مــا اســت ،بــه طــور منظــم
و بــا برنامــه و بیآنکــه نگــران عــدم انســجام و فقــدان
ارتبــاط منطقــی ادعاهــای خــود بــا یکدیگــر باشــد،
افاضــات خــود را یکــی پــس از دیگــری بیــرون میدهــد،
امــا بــه هیــچ روی حاضــر نیســت بــه جــای ایــن افاضات
جــدی بــه تضادهــای عملــی سیاســتهای
یــک نقــد
ّ
بــازار آزاد بکنــد ،در عــوض خــود و دیگــران را بــه طرحها
و ایدههــای توخالــی و فقیــری همچــون شــعارهای در
زمــان حــال زندگــی کنیــد ،زندگــی روزمــرۀ همیــن
امــروز را غنیمــت شــمرید و خودتــان را بــا آن منطبــق
ســازید ســرگرم میکنــد .آری بــر مبنــای ایــن رویکــرد،
بایــد در لحظــه زندگــی کــرد ،فــارغ از اینکــه در همیــن
لحظــه هــزاران دختــر و زن بــه دلیــل فقــر بــدن خــود را
فروختنــد و هــزاران کــودک بــه دلیــل جنــگ و قحطــی
و فقــر مردنــد و هــزاران جــوان بــه دلیــل بیــکاری و
اســتیصال بــه مــواد مخــدر روی آوردنــد و هــزار نفــر بــه
دلیــل اینکــه نمیتوانســتند در لحظــه زندگــی کننــد
راهــی زنــدان شــدند و هــزاران کــودک بیخبــر از ایــن
سیاســتها راهــی کار ســخت و طاقتفرســا شــدند
و هــزاران انســان شــریف بــه کارتنخوابــی و آوارگــی
پنــاه بردنــد .البتــه میگوینــد ایــن همــه بــا و مصیبــت
کــه ذکــر آن رفــت نتیجــه ایــن ویــروس نیســت و اتفاقــا
از نــگاه اشــاعهدهندگان ایــن ویــروس در ســطحی نــاب
و ذهنــی (بخوانیــد خیالــی) نــه تنهــا خطــری وجــود
نــدارد ،بلکــه درمــان تمامــی دردهــا و مصائــب جامعــه
مــا را بــه همــراه دارد ،فقــط کافــی اســت تــا بــه نــدای
درونــی و مســیحایی و خودتنظیمگــر آن گــوش فــرا
داده تــا بــه دایــره مومنــان آن درآییــم و ســعادتمند
شــویم .ایــن ویــروس ســلطه وســیطره امــر اقتصــادی

را در تمامــی ســطوح بالمنــازع میدانــد و مروجــان
ایــن دیــن کــه همــان نئولیبرالهــای وطنــی هســتند
تــاش میکننــد حقیقــت ایــن دیــن کــه بــازار و قواعــد
الیتغیــر آن هســت را بــه گــوش همــه برســانند .بنابرایــن
تــاش میکننــد کــه مفهــوم کارایــی اجتماعــی را
تــا حــد بازدهــی اقتصــادی پاییــنآورنــد و بازدهــی
ـی ســرمایه قاطــیکننــد
اقتصــادی را بــا ســوددهی مالـ ِ
و از جهتــی دیگــر ازخودبیگانگــی کاالیــی را بــر جریــان
بازتولیــد جامعــه در تمامیــت و کلیــت آن حاکــمکننــد و
قانــون ارزش و بهینــه بــودن را بــر هــر امــری در زندگــی
ارجــح بداننــد .اینــان عدالــت اجتماعــی را ســراب و
توهمــی بیــش نمیداننــد ،کمــا اینکــه جامعــه را توهــم
و ایدئولــوژی عــدهای جامعهشــناس بیشــتر نمیداننــد.
امــا در مقابــل از یــک نــوع فردگرایــی مصرفگرایانــه
تمــام قــد دفــاع میکننــد و در عیــن اینکــه از
دموکراســی تنفــر دارنــد ،در ســنگر آزادی آزادیهــای
یواشــکی و شــخصی میفروشــند .بــر همیــن مبنــا ایــن
ویــروس شــهروندان را تبدیــل بــه مصرفکنندگانــی
میکنــد کــه بــه جــای تشــکیل گروههــای مدنــی و
اجتماعــی و ابــراز مســائل و مشــکالت خــود و پیگیــری
آنهــا ،در مراکــز خریــد و هایپرمالهــای لوکــس پرســه
میزننــد و اوقــات فراغــت خــود را در یــک دور باطــل
و پــر زرق و بــرق میگذراننــد .ایــن ویــروس در عیــن
اینکــه از نوعــی بنیادگرایــی هویتــی و دینــی (بخوانیــد
بــازاری) دفــاع میکنــد ،امــا همانگونــه کــه گفتــه شــد
بــر اســاس مــرام ایدئولوژیــک خــود در حــوزه فرهنــگ،
عالیــق و ســایق و منفعــت و حــرص و آز شــخصی را بــا
حقیقــت یکــی میگیــرد و سوفســطاییان فرهنگــی را
تولیــد میکنــد تــا فرهنــگ جامعــه را بــه ابتــذال بکشــد.
اینــان از آنجــا کــه هیــچ نســب فکــری و اندیشــهای
ـن بــازاری برایشــان اهمیــت
ندارنــد و فقــط قواعــد دیـ ِ
دارد ،حاضرانــد بــی هیــچ شــرمی ،حتــی دســت گدایــی
بــه ســمت متفکــران چــپ دراز کننــد و بــا عاریــه گرفتن
مفاهیــم آنهــا وضعیــت
و البتــه وارونــه جلــوه دادن
ِ
فالکتبــار جامعــه کــه چیــزی جــز عینیــت یافتــن
سیاستهایشــان نیســت ،را توجیــه کننــد تــا شرافتشــان
بــه بــاد فنــا نــرود .بگذریــم ،اگــر فجایــع ایــن قــوم را
فقــط بخواهیــم برشــماریم مثنــوی هفتــاد مــن خواهــد
شــد .هرچنــد از نــگاه بعضــی از اســاتید ایــن حرفهــا
ذکــر مصیبــت و آدرس غلــط دادن اســت.
 .3بنابرایــن در ایــن متــن بــه دنبــال اثبــات گزارههــای
بــاال راجــع بــه نئولیبرالیســم (آن هــم از نــوع وطنـیاش)
نیســتم .چــون دقیقــا ایــن متــن میخواهــد بــه همیــن
موضــوع بپــردازد و نشــان دهــد کــه چــرا علیرغــم

شــود و همــه چیــز بایــد در نهایــت بــه
بنــگاه تبدیــل شــود تــا توســعه حاصــل
گــردد .بــازاری کــه نــه تنهــا انســان
اقتصــادی بیشــینهکنندهی ســود را
مفــروض میگیــرد کــه بــرای بــه
تعــادل رســیدن پیشفرضــی اساســی
چــون تقــارن دسترســی بــه اطالعــات
بــرای همــهی بازیگــراناش دارد.
حتــی بــر اســاس کتابهــای مقــدس
«علــم اقتصــاد» نمیتــوان تقــارن اطالعــات
را دســتکاری کــرد و همچنــان انتظــار تعــادل
در بــازار داشــت .نمیتــوان چــون مســعود
نیلــی بــرای تغییــر نهــادی در هــر چیــز و همــه
چیــز توصیــهی سیاســتی بــا اســتداللهای
تعــادل بــازاری داشــت ،بــرای مملکتــی
ِ
نســخهی سیاســتهای بــازار آزادی را تجویــز
کــرد و مــدام معتــرض شــد کــه چــرا امــور
آنچنــان کــه در کتابهــا و تئوریهاســت
بــه ســامان نمیشــود امــا همزمــان هــم از
رانــت اطالعاتــی خــود مبتنــی بــر حضــور
در هیــات دولــت بــه عنــوان مشــاور ارشــد
اقتصــادی رئیسجمهــور ،اســتفاده کــرد و
هــم بــه عنــوان مشــاور اقتصــادی انــواع و
اقســام شــرکتها بــه کاســبی پرداخــت)2(.
البــد میتــوان مجموعــهای از ایــن
تناقضــات را در خــود حمــل کــرد اگــر به دســت
پنهانــی دلخــوش بــود کــه منفعتطلبیهــای
شــخصی را بــه خیــر جمعــی بــدل میکنــد و
در بهتریــن حالــت امیــدوار بــود کــه حتــی
دسترســی نامتقــارن بــه اطالعــات اقتصــادی-
سیاســتی در هیــات دولــت و کاســبی شــخصی
از راه اطالعاتــی کــه جزیــی از داراییهــای
عمومــی اســت هــم ،در نهایــت در جهــت خیــر
عمــوم اســت .میتــوان هم ـهی اینهــا بــود امــا
اینهــا هــر چــه هســت «شــرافتمندانه» نیســت.
بحــث از کاربــرد درســت کلمــات
بحــث مفیــدی اســت اگــر همهجــا بــه آن
پایبنــد باشــیم .بحثــی کــه بــا نگرانــی از
اســتفادهی صحیــح کلمــات شــروع میشــود،
«گل و گشــادی» و «پــت و پهنــی» اســتفاده
از مفاهیــم را ســرزنش میکنــد و ســنگ
«تصویــر غیرکاریکاتــوری» را بــر ســینه میزنــد،
نمیتوانــد ناگهــان چنــان دایــرهی مفهــوم
شــرافت را وســیع بگیــرد کــه همزمــان در یــک
متــن« ،شــرافتمندی» را هــم بــه نیــروی کاری
نســبت دهــد کــه روز بــه روز «شــریف» مانــدن

برایــش ســختتر و دردناکتــر میشــود و هــم
اقتصاددانــی را «اســتاد شــرافتمند» بخوانــد
کــه حتــی بــه اصــول «علمــی» کــه همــگان
را بــه آن میخوانــد پایبنــد نیســت)3(.
5.5بــرای درمــان ذهنیــت خودشــیفته ،اگر
اصـ ً
ا تــن بــه درمانــی بدهــد ،راهی جز
شــهامت مواجهــه بــا واقعیــت نیســت؛
واقعیتــی کــه نــه پرداختــهی ذهــن
منتقــدان کــه ســاختهی سیاســتها
اســت .تعویــق مواجهــه بــا واقعیــت یــا
فرافکنــی و چشــم بســتن ،آن را تغییــر
نمیدهــد ،تنهــا لحظــهی مواجهــهی
نهایــی را دردناکتــر میکنــد.
------------------------------------------------------(((1شــوپنهاور ،آرتــور« .هنــر همیشــه
بــر حــق بــودن؛  38راه بــرای
پیــروزی در هنگامــی کــه شکســت
خوردهایــد» ،ترجمــهی عرفــان
ثابتــی ،نشــر ققنــوس1385 ،
	) (2بــرای منونــهای از ایــن دســت میتوانیــد
بــه وبســایت باشــگاه نفــت و نیــرو،
اعضــا و رشح وظایــف آن مراجعــه کنیــد؛
/ir .iranianenerg yclub .w w w //:http
(((3جالییپــور ،حمیدرضــا« .آدرس غلــط ابــاذری»،
کانــال شــخصی حمیدرضــا جالییپــور بــه آدرس
https://telegram.me/hamidrezajalaeipour
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نسبت میان مطالبات آموزشی و «طرح مسئله» در علوم اجتماعی
مباحثاتــی کــه بــر ســر تبعــات سیاســتگذاریهای
اقتصــادی نولیبــرال در ایــران در هفتههــای گذشــته
در گرفتــه اســت ،و تــاش برخــی اســاتید و متخصصــان
علــوم اجتماعــی ماننــد حمیدرضــا جالیــی پــور ،حســن
محدثــی و محمدامیــن قانعــیراد بــرای مســئلهزدایی از
نابرابــری و مناســبات طبقاتــی کنونــی جامع ـهی مــا ،در
کنــار مســائل متعــددی کــه پیــش میکشــد ،بهانــهی
مناســبی اســت بــرای دفــاع از نوعــی مطالبهگــری در
ـی علــوم اجتماعــی ،و نشــان دادن
ســاحت مســائل آموزشـ ِ
ایــن نکتــهی پراهمیــت کــه در جامعهشناســی کیفیــت
کار دانشــگاهی اســاتید بــه جــای اینکــه در نوعــی
اختــاف ســطح فنــی و تکنیکــی «میــان دو متخصــص»
خالصــه شــود ،نشــاندهندهی جایــگاه آنهــا در مواجهــه
بــا پروبلماتیکتریــن مســائل اجتماعــی اســت ،یعنــی
مســائل مرتبــط بــا امــکان تــداوم نظــم اجتماعــی.
ایــن بحــث بایــد از یــک ســو روشــن کنــد کــه جــدی
گرفتــن مطالبــات آموزشــی مشــخصاً در علــوم اجتماعــی
ضرورتــی حیاتــی دارد ،و از ســوی دیگــر نشــان دهــد
کــه مــرز چنیــن مطالباتــی بــا فعالیتهــای صنفــی در
دانشــگاه بایــد حفــظ شــود 1.بــه بیــان دیگــر میتــوان
گفــت ارتقــای کیفیــت آمــوزش علــوم اجتماعــی مقــدم
بــر اینکــه حاکــی از احقــاق حقــی از دانشــجویان
ایــن رشــته باشــد ،یعنــی حــق برخــورداری از آمــوزش
مطلــوب ،بایــد شــرایط الزم بــرای مواجه ـهی واقعــی بــا
معضــات اجتماعــی اساســی را بــرای آنهــا فراهم ســازد.
مدتهاســت دانشــکدهی علــوم اجتماعــی
جوالنــگاه تکنســینهایی بــوده کــه بــا اخــذ باالتریــن
مــدارک تحصیلــی ،توانســتهاند از مزایــای منزلتــی
و مــادی «جامعهشــناس» بــودن برخــوردار شــوند،
و بعض��اً در معرف��ی سـ�ه کلم��های خــود در کنــار نــام
خانوادگیش�اـن ،عنوــان جامعهشــناس را نیــز ذکــر
کننـ�د .آنهــا دوســت دارنــد تــا ابــد ،ســالی چنــد بــار بــه
مــا ثابــت کننــد بــا داشــتن تحصیــات عالــی ،احتمــاالً
می��زان دیـنداری اف��راد اندکــی کاهــش مییابــد ،2و میان
امنیــت اجتماعــی و میــزان رضایــت از زندگــی رابط ـهی
معن��یدار وجــود دارد .3در کنــار چنیــن کارهایــی البتــه
پروژههــای ســازمانها و نهادهــای رســمی و مؤسســات
تحقیقاتــی دولتــی بــا بودجههــای کالن ،کــه قــرار اســت
البته بدیهیست که این حرف به معنای نفی اهمیت مطالبات
1
صنفی نیست.
علیرضا محسنی تربیزی (« :)1391بررسی تاثیر امنیت
2
اجتامعی بر میزان رضایت از زندگی دانشجویان» ،منترش شده در
فصلنامهی علمی-پژوهشی برنامهریزی رفاه و توسعهی اجتامعی.
تقــی آزاد ارمکــی و هوشــنگ نایبــی (« :)1385سکوالریســم
3
و رابطـهی آن بــا تحصیــات عالــی بــا تکیــه بــر آرای پیــر برگــر» ،منتــر
ش��ده در مجل��هی انجم��ن جامعهشناســی ایــران.

بــا توســل بــه نوعــی مهندســی اجتماعــی مشــکالت
قدرتمنــدان را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن حــل کننــد
نیــز روی میــز کار ایــن جامعهشناســان دیــده میشــود.
اینهــا بــا بیخیالــی خــاص خودشــان جــار میزننــد
کــه میتــوان بــه عنــوان جامعهشــناس کارکردگــرا
بــود یــا مارکسیســت ،ســاختارگرا بــود یــا پدیدارشــناس،
میتــوان بــه مســائل خــرد عالقــه داشــت یــا بــه مســائل
کالن ،میتــوان کار کمــی را بــر کار کیفــی ترجیــح داد
یــا برعکــس ،و قــس علــی هــذا .در واقــع منظورشــان ایــن
اســت کــه اگــر ظواهــر کاالیــی محصولــی بــه نــام «کار
علمــی» حفــظ شــود ،فــارغ از اینکــه ایــن محصــول
چــه نقشــی در مناســبات قــدرت جامعــه ایفــا میکنــد و
اینکــه آیــا اساســاً مســئلهای را خطــاب قــرار میدهــد
یــا خیــر ،تولیدکننــدهی آن میتوانــد مطمئــن باشــد
کــه از مزایــای گوناگــون «جامعهشــناس» بــودن بهــره
خواهــد بــرد.
وضعیــت کنونــی جهــان واقع ـاً فاجعهبــار اســت.
نظامهــای سیاســی دموکراتیــک از یــک ســو بــا تهدیــد
دگرگونیه��ای بنیادینــ از س��وی س�تـارههای سیاســی
فاشیســت راســت افراطــی مواجــه هســتند و از ســوی
دیگــر بــه نحــوی روزافــزون کارکردهــای محــدود امــا
واقعیشــان بــه مثابــه مجرایــی بــرای طــرح مســائل
اجتماعیــ اساس��ی را از دســت میدهنـ�د .فاجعـ�هی
زیسـ�تمحیطی واقعــاً تحقــق یافتــه اســت ،و غیرقابــل
س��کونت ش��دن بخشهــای بزرگــی از جهــان تــا اواســط
قرــن حاض��ر بـ�ه عن��وان یــک پیشبینیــ واقعبینانــه ،و
ن�هـ نوع��ی گمانهزن��ی آخرالزمان��ی ،پذیرفتــه میشــود.
در دو ده��هی اخیــر بح��ران خاورمیانـ�ه علـاوه ب��ر اینکــه
بخ��ش بزرگ��ی از ای��ن منطقهــ را زندهزنــده ســوزانده،
کشــورهای غربــی را نیــز بــا بحرانهــای امنیتــی گوناگون،
فعـ�ال ش��دن شــکافهای مذهب��ی و س��یل پناهجویــان
آواره دسـ�تبهگریبان کــرده اســت .نابرابــری جهانــی بــه
حــدی رســیده کــه ســه دهــه پیــش واقع ـاً قابــل تصــور
نبـ�ود ،و جمعیت�یـ ب��ه بزرگــی یکونیــم الــی دو میلیــارد
نفـ�ر را ب��ه جهان��ی کــه در آن انســانها ب��ا روزی کمتــر
از دو دالر درآم��د سرــ میکننــد تبعیــد کــرده اســت.
در چنی��ن شـ�رایطی حقیقتـ�اً بای��د شگــفتانگیز باشــد
ک��ه جامعهشناســان جریــان اصلــی در ایــران ،نگــران
چیــزی نیســتند ،و مســئلهای جــز بــه اصطــاح مدرنتــر
شــدن ،بــه قــول ذاتگرایانـهی خودشــان تأســیس دولــت
و جامعــه و دانشــگاه واقعــی 4یــا «خوشقــواره شــدن
جامعــهی کژمــدرن» ،5و محافظــت از دســتاوردهای
به عنوان مثال چنین رویکرد ذاتگرایانهای در سخرنانی
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اخیر قانعیراد ،در نشست اتحادیهی انجمنهای علمی دانشجویی علوم
اجتامعی با عنوان «نقد اجتامعی کاالیی شدن دانش» ،مرکزیت داشت.
مث ـاً نــک .فایــل  90 PDFصفحـ�های کــه حمیدرضــا جالیــی
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 24خــرداد و  7اســفند ندارنــد .شــیوهی برخــورد
آنهــا بــا جامعهشناســی دقیقــاً انعــکاس همیــن
بیاعتناییشــان بــه وضعیــت پروبلماتیــک جهــان
اســت ،بــه رونــدی کــه بــدون تردیــد تــداوم آن تــا
انتهــای قــرن ممکــن نیســت ،و اگــر تغییــر نکنــد جهــان
بــا فجایعــی مواجــه خواهــد شــد کــه تصــور ابعــاد
آنهــا در لحظــهی کنونــی بــرای مــا ممکــن نیســت،
همانطــور کــه تصــور ویــران شــدن ســوریه یــک دهــه
قبــل ممکــن نبــود ،و همانگونــه کــه کشــته شــدن
 70میلیــون نفــر در جنــگ جهانــی دوم را کســی در
قــرن نوزدهــم پیشبینــی نمیکــرد .میتــوان گفــت
اگــر چنیــن مســئلهای بــرای آنهــا مطــرح میشــد،
خــود بــه خــود بــه زندگــی حرفهایشــان بــر مبنایــی
جــز منفعتطلبــی نظــم میبخشــید ،و آنهــا را وادار
بــه دقیــق و عمیــق شــدن در مصالــح علمــی کــه خــود
را عالــم آن میداننــد میســاخت .ایــن نکتــه روشــن
میســازد کــه چــرا تنهــا یــک اســتاد دانشــکدهی
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران بــه صــورت پیوســته
دربــارهی تبعــات فاجعهبــار خصوصیســازیها،
مقرراتزداییهــا و آزادســازیهایی کــه اقتصــاد مــا
همســو بــا جریــان جهانــی نولیبرالیســم در ســه دهـهی
اخیــر تجربــه کــرده اســت صحبــت میکنــد ،چــرا
تنهــا او مســائل جامعـهی مــدرن مــا را چنــان کــه بایــد
جهانــی میفهمــد ،6و چــرا هــر ســخنرانی او مجادالتــی
فراگیــر بــه راه میانــدازد کــه در آن بقیــه بــا نوعــی
سراســیمگی کــه همــواره شایســتهی «عالمــان» مــزدور
و توجیهگــر بــوده ،میکوشــند بــا ســبقت گرفتــن از
یکدیگــر ،یــا بــا «یــاد گرفتــن» از ذهــن روشــن و نقــاد و
«ش�جـاعتهای فکــری» متفکــران خالقــی چــون دکتــر
جالییپــور ،فاجعهبــار بــودن وضعیــت را از اســاس
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نفــی کننــد.
نکت ـهی امیدوارکننــده امــا ایــن اســت کــه در
پـ�ور اخیــرا ً بــا هدــف بازنـشر مجادل��هی خــود بــا آرمــان ذاکــری
درب��ارهی نولیربالیس��م ایران��ی در کانــال تلگرام ـیاش منتــر کــرده .در
آن جـ�ا جالییپ��ور بــرای اینکــه بــه خیــال خــود بیــش از حــد بــه
«راســت ب��ودن» مته�مـ نشوــد ،ضم�نـ اینکــه چندیــن بــار رویکــرد
خ��ود را ســویال دموکراتیکــ میخوانــد ،در قامــت منتقــد وارســته
و روش��نبین طبقــهی متوســط ایــران از صفــت «بدقــواره» اســتفاده
میکن�دـ .میدانی��م ای��ن لفاظیهــا هدفــی جــز اشــاره بــه نامتــام
ب�وـدن مدرنیزاسـ�یون در ای�رـان ندارن��د .چنی��ن اشاــرهای لزومـاً از موضــع
طبقات��ی خاــص کس�اـنی چ��ون جالییپوــر انج�اـم میشــود.
 .6با این حال نباید از یاد برد که رویکرد اباذری به این مسئله نیز به
نوبهی خود در خور نقادی است.
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اینجــا نیــز ،چنــان کــه انتظــار داریــم ،قدرتمنــدان بــه
مــرور فرامــوش میکننــد کــه چقــدر نــادان هســتند.
ب��ا وج��ود اینک��ه ایــن جامعهشناس��ان تکنوکــرات از
حیــث دسترســی بــه ســطوح بــاالی تصمیمگیــری،
رســانههای عمومــی و امکانــات دولتــی ،جــز جنــاح
طرف��دار اسالمیساــزی علــوم اجتماعــی رقیبــی ندارنــد،
میدان��ی شــکل میگی��رد ک��ه آنه��ا در آن بیاعتبــار
میشوــند ،چــرا کــه موقعیتشــان اقتضــا میکنــد
بــه مــوازات ترقــی رســمی ،بیــش از پیــش خــود را از
شــر ضرورتهــای حقیقتــاً علمــی امــا شــوربختانه
بــدون پاداشــی همچــون دقــت و اعتبــار خــاص
کننــد .هرچــه باشــد ،بــرای آنهــا انتشــار مقالههــای
کممایــهی پرشــمار ،انتشــار ترجمههــای تکــراری از
ویراســت جدیــد کتابهــای احتمــاالً پرفــروش ،و انتشــار
ترجمههــای دیگــران در مجلــدی کــه نــام خودشــان بــه
عنــوان مؤلــف روی جلــد آن درج شــده ،نســبت بــه
مطالعــهی زیــاد و تــاش بــرای پرورانــدن ایدههــای
پژوهش��ی تــازه ،و از هم��ه مهمتــر نســبت بــه یــک
زندگ��ی حرف��های سرش��ار از نگران�یـ و دغدغـ�ه ،ثمــرات
بســیار بیشتــری دارد .از ســوی دیگــر ،بــه خاطــر
نبــود مســئلهی واقعــی ،و چنــان کــه خودشــان معتــرف
هســتند صــرف اتخــاذ یکــی از چنــد پارادایــم علمــی و
نظریــهی ممکــن ،نوشــتهها و ســخنان آنهــا تصنعــی
بــودن کاری کــه انجــام میدهنــد را پیشــاپیش فریــاد
میزنــد ،و دامنــهی تأثیرگــذاری ایــن واقعیــت اخیــر
نســبت بــه کممطالعــه بــودن آنهــا بیشتــر اســت،
هرچنــد کــه بــه هیچ وجــه از آن مســتقل نیســت .نتیجه
اینکــه در محیطهایــی همچــون دانشــکدهی مــا ،و
در حضــور افــرادی کــه علــوم اجتماعــی را چیــزی جــز
دســت بــه گریبــان شــدن بــا مســئله نمیداننــد ،نقــد
فعالیتهــای آکادمیــک چنیــن اســاتیدی بــه پشــتوانهی
نوعــی اجمــاع بــر ســر انــدک بــودن صالحیــت علمــی
آنهــا بــه عنــوان جامعهشــناس امکانپذیــر اســت.
چنیــن نقــدی درواقــع یــک مبــارزه اســت بــرای وارد
کــردن مجــدد مســائل اصلــی بــه بخشــی از فضاهــای
آموزشــی رســمی آکادمیــک ،و تــاش بــرای اینکــه
امکانــات دانشــگاه درخدمــت نوعــی نــزاع طبقاتــی قــرار
گیرنــد .در غیــاب ایــن مبــارزه ،فضــای آکادمیــک بــه
تمامــی در خدمــت پوشــاندن ایــن مســائل قــرار خواهــد
گرفــت ،چنــان کــه بیاعتنایــی اســاتیدی کــه کار آنهــا
از نظــر کیفیــت در نازلتریــن ســطح قــرار دارد نســبت
بــه مســئلهآفرینترین واقعیتهــای کنونــی جامعــهی
مــا (الیحــهی اصــاح قانــون کار ،تعییــن حداقــل
دس��تمزد در انته�اـی س��ال ،پولیشــدن آمــوزش،
مســائل زیســتمحیطی همچــون آلودگــی هــوا و )...
بــه خوبــی نشــان میدهــد.

