
ایراین�         حیات جان بالی اصیلترین ؛ تشکلیاین� صعوبت و  ممنوعیت

 مصاحبه میدان با محمد مالجو، اقتصاددان

این بار« دموکراسی مشارکتی»در ادامه مجموعه مصاحبه ها درباره چشم انداز آینده و طرح بحث پیرامون   

نظر وی را درباره سناریوهای احتمالی و شرایط. سراغ یک اقتصاددان دیگر یعنی محمد مالجو رفتیم  

وی در این گفتگو با تاکید بر توان سوژه تغییر، بحث درباره آینده را به. شکل گیری بدیل مترقی جویا شدیم  

از نظر. محدود می کند« یعنی زمانی که شرایط تکوین فاعلیت های مترقی شکل گرفته»افقی میان مدت   

در افق میان مدت اگر بخواهیم از بدیلی صحبت کنیم، علی رغم این نقایِص خانمان برانداِز»مالجو   

 مدیریت های دولتی و خصوصی، معتقدم که نه نهاد دولت و نه نهاد بخش خصوصی هیچ کدام را نباید در

هم به دولت هم به بخش.  به انحالل برسانیم چارچوبی که در میان مدت برای بدیل اقتصادی ترسیم می کنیم  

در ادامه گفتگو،«. خصوصی در ترکیب با گزینه سومی که اشاره خواهم کرد در بدیل میان مدت نیاز داریم  

این که چه وضعی پیش خواهد آمد بستگی به برآیند نتایج: »مالجو به توصیف چهار کارزار می پردازد  

و سرانجام براساس«. کارزارهایی دارد که میان انواع نیروهای داخل کشور سخت درهم تنیده در جریان اند  

 بررسی این کارزارها با توجه به اهمیت تشکل یابی برای تقویت سوژه مترقی در میان مدت نکات و

در ادامه متن کامل این مصاحبه آمده است. پیشنهاداتی را طرح می کند :

***

در شرایطی که الگوهای مدیریت متمرکز دولتی از یک سو و بنگاه داری بخش خصوصی از سوی: میدان  

 دیگر به شدت دچار ناکارآمدی و فساد است؛ چه الگوی جایگزینی قابلیت اداره کارآمد و دموکراتیک

 مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دارد؟ یعنی چه الگویی می تواند هم نفع همگانی را در نظر داشته باشد،

هم در دام دیوان ساالری و فساد گرفتار نشود و دموکراتیک باقی بماند؟

بسیار خب، این بحث. همین ابتدا تأکید کنم که همه ی بحث من فقط و فقط درباره ی ایران است: محمد مالجو  

اما به محض آن که بحث بدیل یا آلترناتیو به. یک جور تمنای شرح بدیل اقتصادی برای وضع موجود است  

یعنی اگر، بر«. با کدام سوژه تغییر؟»میان می  آید، در کنارش همزمان این سؤال نیز مطرح می شود که   

 فرض، من و شما آلترناتیوی طراحی کنیم که از نظر خودمان یا دیگران خیلی جذابیت داشته باشد اما برایش

به. سوژه ی تغییر در نظر نداشته باشیم، همه ی ارزش های مثبت آن آلترناتیو خودبه خود زیر سؤال می رود  

 همین خاطر می خواهم برای رفع این مشکل در همین ابتدا سه دوره ی زمانی را از هم متمایز کنم و بحثم را

.به یک افق زمانی مشخص به معنایی که خواهم گفت محدود بکنم



البته منظورم از کوتاهی صرفاً مربوط به زمان تقویمی. نخستین افق مشخصاً افق زمانی کوتاه مدت است  

 نیست، بلکه اشاره ام به افقی است که از لحاظ وجود فاعلیت های اجتماعی یا سوژه های تغییر کماکان همین

در وضعیت کنونی، به دالیل عدیده، سوژه ی تغییِر مترقی بسیار. وضعیتی را داشته باشیم که االن داریم  

مادامی که با نبود فاعلیت قوی، یعنی نبود سوژه ی تغییر جدی، روبه رو هستیم، در افق زمانی. ضعیف است  

اصالً اشاره به یک لحظه ی زمانی« به محض این که»و این )به محض این که . کوتاه مدت به سر می بریم  

علل فعال کنونی در سرکوب سوژه ها و نیز موانع تکوین( نیست بلکه منظور یک پروسه ی تاریخی است  

 سوژه ها تضعیف شوند و زمینه ای برای شکل گیری سوژه های تغییر پدید بیاید ما به افق زمانی دوم می رسیم،

در افق زمانی میان مدت امکان تکوین و بالیدن سوژه های تغییر شکل گرفته. یعنی به افق زمانی میان مدت  

اگر این سوژه ها در سطح تاریخی به حد اعال رشد بکنند و فاعلیتی برای تغییر به طور جدی شکل  .است  

.بگیرد ما وارد افق زمانی سوم، یعنی افق زمانی درازمدت، می شویم

 این تقسیم  بندی در زمینه ی افق های کوتاه مدت و میان مدت و درازمدت را از این حیث مطرح می  کنم تا تأکید

 کرده باشم بحث هایی که در ادامه اجماالً در پاسخ به پرسش  های شما مطرح می کنم مطلقاً درباره ی افق

به عبارت دیگر، هر آن چه خواهم گفت اگر مبنا وضعیت فعلی و میزان توان کنونی. زمانی کوتاه مدت نیست  

به همین ترتیب، بحثم درباره ی افق. جامعه برای تغییر باشد بحث هایی کامالً خیال پردازانه و غیرعملی است  

 زمانی درازمدت هم نیست، یعنی موقعیتی که ما سوژه های تغییر مترقی در حد اعال داشته باشیم و بعد

بحث هایی که مطرح خواهم کرد به نظر. من در این زمینه هم صحبت نخواهم کرد. بخواهیم از بدیل بگوییم  

 خودم برای افق زمانی کوتاه مدت بسیار تندروانه و افراطی اند اما برای افق زمانی درازمدت بسیار

محتوای بحث نیست که مشخص می کند تندروی به خرج داده ایم یا. محافظه کارانه و تفریطی اند  

نوع توازن قوا در جامعه است که خصلت تندروی یا محافظه کاری یا واقع گرایی را مشخص. محافظه کاری  

همه ی صحبت های من در این جا بر اساس دوره ی زمانی میان مدت است، یعنی افقی زمانی که. می کند  

 شرایط و امکان تکوین فاعلیت های طبقاتی و غیرطبقاتی مترقی شکل گرفته است اما چنین فاعلیت هایی

با این مقدمه ای که عرض کردم درباره ی این که افق نگاهم میان مدت به. هنوز خیلی هم با قوت پا نگرفته اند  

.معنایی است که گفتم، اکنون می رسم به پاسخ سؤال شما، آن هم فقط و فقط در بستر ایران

 به درستی گفتید هم مدیریت دولتی و هم مدیریت خصوصی، هر دو، در آینه ی تجربه هایی که پشت سر

عملکرد این هر دو نوع.  مسیری که در دهه های گذشته طی کرده ایم ناکارآمد و فاسد بودند گذاشته ایم و  

 مدیریت مشخصاً از لحاظ معیارها و ارزش های چهارگانه ی عدالت، حفظ محیط زیست، کارآیی، و

به گمان من این محتوای خبری در پرسش شما. دموکراسی به شدت مسئله ساز و غیرقابل قبول بوده اند  

اما در افق میان مدت اگر بخواهیم از بدیلی صحبت بکنیم، علی رغم این نقایِص. محتوای بجا و درستی است  

 خانمان برانداِز مدیریت های دولتی و خصوصی، معتقدم که نه نهاد دولت و نه نهاد بخش خصوصی هیچ  کدام



هم به دولت.  به انحالل برسانیم را نباید در چارچوبی که در میان  مدت برای بدیل اقتصادی ترسیم می کنیم  

.هم به بخش خصوصی در ترکیب با گزینه ی سومی که اشاره خواهم کرد در بدیل میان مدت نیاز داریم

نهاد دولت در بدیل میان مدت به گمان من نقش های کلیدی دارد مانند تأمین حقوق. از دولت شروع می کنم  

به طور مشخص اشاره ام به تأمین آموزش، بهداشت، درمان، حدی از. اجتماعی و اقتصادی شهروندی  

 مسکن شایسته برای شهروندان، و همه ی سایر خدماتی است که اگر یک شهروند صرف نظر از درآمد و

در چارچوبی از. توان خریدش نتواند به آن ها دسترسی داشته باشد اصالً به سطح شهروندی ارتقا نمی یابد  

 بدیل میان مدت که محل اشاره ام است، علی رغم نقصان های مدیریت دولتی، دولت باید عهده دار تأمین این

به همین قیاس دولت باید عهده دار همه ی آن فعالیت هایی بشود که بخش. خدمات و نیازهای حداقلی باشد  

بنابراین علی رغم ضعف مدیریت دولتی، نهاد دولت در. خصوصی یا مایل نیست یا قادر نیست انجام دهد  

من با گفتارهای خام و مقلدانه و درس نامه ای. چارچوبی که برای میان مدت پیشنهاد می کنم نباید منحل شود  

 که بدون کوچک ترین تعهد اجتماعی بر انحالل نهاد دولت در کوتاه مدت و میان مدت اصرار می ورزند بسیار

این دسته از افراد عمدتاً برای کسب هویت در خرده فرهنگ های منحط و محفلی خودشان است که. مخالفم  

وقتی از نهاد. چنین ادعاهای بی پایه ای را وسط می کشند و درک عمیقی از دینامیسم های اجتماعی ندارند  

 دولت صحبت می کنم اشاره ام به دولت خاصی نیست، منظورم نوعی نهاد دولت کارآمد و پاسخ گو و

البته انحالل دولت در درازمدت بحث. دموکراتیک است که در پی عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست باشد  

.جدایی است که گفتم فعالً در محدوده ی این مصاحبه نمی گنجد

 درباره ی دومین نهاد یعنی بخش خصوصی یا همان مهم ترین رکن نهاد بازار نیز باید بگویم در میان مدت

در میان مدت،. نباید به دنبال انحالل آن باشیم، حتی بر فرض که چنین توانی نیز داشته باشیم که البته نداریم  

اما هر واحد. به گمان من، بخش خصوصی باید در اداره ی بازارهای محصوالت و خدمات نقش داشته باشد  

 در بخش خصوصی، برخالف وضعیت موجود، باید از لحاظ اندازه با محدودیت های سفت و سختی مواجه

باید از لویاتانی شدن بخش خصوصی ممانعت کرد، چه تک تِک واحدهای فعال در بخش خصوصی و. باشد  

به عبارت دیگر، باید محدودیت های جدی در اندازه ی مالکیت خصوصی ابزار. چه کلیت بخش خصوصی  

این جا از اندازه ی مناسب خاصی حرف نمی زنم چون بستگی دارد که از چه جغرافیا و. تولید تعریف کرد  

اما صرف نظر از این وجوه انضمامی،. چه زمان و چه بخش اقتصادی و چه سپهر فرهنگی سخن می گوییم  

این حرف. معتقدم در میان مدت باید بخش خصوصی برقرار باشد و جریان مبادله ی بازاری را سامان دهد  

 کامالً همسو با ایده ای است که دیوید هاروی مدتی قبل تر در یک سخنرانی بازگو کرد و یک مشت هوچی که

 فقط می خواهند بگویند ما از همه چپ تریم در گتوهای چندنفره شان شروع کردند به قیل و قال که وامصیبتا

هاروی در توضیح دشواری های بیشتری که امروز در. هاروی با انقالب ضدسرمایه دارانه مخالف است  

 قیاس با زمان مارکس بر سر راه فراتررفتن از نظام سرمایه داری وجود دارد نکته ی مهمی را بازگو کرده

گفته بود امروزه قانون ارزش در قیاس با صدوپنجاه سال پیش عمق و گستره ی وسیع تری یافته است و. بود  



 نسبت کاالهایی که به شیوه ی سرمایه دارانه تولید می شوند در قیاس با صد سال پیش خیلی بزرگ تر شده

ازاین رو اگر قرار باشد که فردای روز انقالب بالفاصله به انحالل قانون ارزش و الغای تولید. است  

 سرمایه دارانه بپردازیم، چنان اختالل شدیدی در فرآیند تولید رخ خواهد داد که کمبودهای ناشی از چنین

چهار تا مترجم و یادداشت نویس که با خرد و. اختاللی اصوالً انقالب ضدسرمایه دارانه را زمین خواهد زد  

 اندیشه چندان سروکاری ندارند و فقط در پی هویت جویی های حقیر شخصی و منم منم گویی های نابخردانه

حرف هاروی را نفهمیده. هستند بنا کردند داد و هوار که هاروی با انقالب بر ضد سرمایه داری مخالف است  

حرف او درباره ی نوع مناسب گذار از. هاروی با انقالب ضدسرمایه دارانه مخالفت نکرده بود. بودند  

.این جا نیز وقتی من از افق میان مدت سخن می گویم بر همین نوع از گذار تأکید می گذارم. سرمایه داری بود  

 بخش خصوصی در آلترناتیوی که برای افق میان مدت پیشنهاد می کنم کماکان برقرار است اما در ابعاد و

درعین حال، معتقدم سه رکن اصلی بخش خصوصی در میان مدت باید. اندازه هایی بسیار محدودتر  

رکن اول بازار.  بروند که حد نهایی اش در درازمدت عبارت است از پایانه ی انحالل حتی االمکان به سمتی  

در واقع از طریق کاالزدایی از نیروی کار در افق میان مدت باید سمتی را نشانه رفت که مقصد. کار است  

رکن دوم عبارت. نهایی اش در افق درازمدت عبارت است از انحالل بازار کار و الغای نهاد کار مزدی  

 است از انواع بازارهای سرمایه در مقیاس بزرگ که باید به درجات گوناگون به سوی مقصد انحالل حرکت

رکن سوم نیز شامل بازار انواع ظرفیت های محیط زیست است که باید به درجات گوناگون مشمول. کنند  

درواقع در میان مدت باید از سه ناکاالی به خطا کاالانگاشته شده ی نیروی کار و انواع. کاالزدایی قرار گیرند  

 سرمایه و ظرفیت های محیط زیست تا جایی که نوع توازن قوا اجازه می دهد به درجات گوناگون کاالزدایی

.کرد

 خب وقتی ما در میان مدت به این معنا از ایجاد محدودیت های جدی برای نهاد دولت و نهاد بازار سخن

اول این که کدام فاعلیت اجتماعی می تواند دولت و بخش خصوصی را. می گوییم، دو سؤال مطرح می شود  

 که هر دو در حیات اجتماعی ما فرمانفرما یا به عبارتی لویاتانی هستند محدود کند؟ سؤال دوم نیز این که

 فعالیت هایی که تاکنون بر عهده ی بخش دولتی و بخش خصوصی بوده حال باید بر عهده ی چه عاملی گذاشته

بخش سوم شامل انواع مدیریت های جمعی است که نه در. شود؟ این جاست که به سومین بخش اشاره می کنم  

مثالً اگر من و شما در خیابان های شهر راه بیفتیم و به ساختمان مجلس و. بازار قرار دارند و نه در دولت  

 نهاد ریاست جمهوری برسیم و من بپرسم کار این ها چیست، شما می گویید این ها، طبق تعریف، کارشان

خب یک مقدار جلوتر. تعقیب کردن منافع همگانی است، نه ضرورتاً در عمل بلکه دست کم طبق تعریف  

من می پرسم کار این ها چیست؟ شما می گویید این ها. می رویم و فالن بنگاه خصوصِی چندطبقه را می بینیم  

می گویید اگر تولید می کنند یا توزیع می کنند نه برای منافع همگانی. منافع شخصی خود را دنبال می کنند  

 است نه برای رضای خدا بلکه به دنبال منافع شخصی خودشان هستند، ولو مدعی باشند که در نتیجه ی تأمین

ممکن است نوع سومی از ساختمان ها را نیز در. منافع شخصی همچنین منافع همگانی نیز برآورده می شود  



 شهر ببینیم که البته امروز خیلی کم شمارند اما در چارچوب بدیلی که در میان مدت تعریف می کنم انتظار

.به این نوع ساختمان های امروزه کم شمار که می رسیم من می پرسم کار این ها چیست. می رود پرشمار شوند  

 شما جواب می دهید این ها نهادهای جامعه ی مدنی هستند که نه منافع شخصی را دنبال می کنند و نه منافع

امکان دارد در ارتباط با مسائل جنسیتی باشند، امکان. همگانی را بلکه منافع گروهی خود را تعقیب می کنند  

این. دارد طبقاتی باشند، یا مربوط به انواع هویت های جمعی و گروهی مانند مذهبی یا سبک زندگی یا غیره  

 بخش سوم که امروز تکیده و الغر است و زیر فربهی نهاد دولت و نهاد بازار خموده است، در چارچوبی

اگر چنین شود، این بخش سوم هم سوژه ی تغییر در جهت کاهش. که می خواهم اشاره کنم باید رشد پیدا کند  

این. ابعاد دولت و بازار است و هم متولی جدید وظایفی است که از روی دوش دولت و بازار برداشته ایم  

 ترکیب سه گانه، یعنی اوالً دولت کارآمد و ثانیاً بخش خصوصی مهارشده و ثالثاً بخش سوم قوی و کارآمد و

این بخش. دموکراتیک درواقع ترکیبی است که به گمان من در میان مدت می تواند بدیل وضع کنونی باشد  

 سوم که شامل انواع خودگردانی هایی است که نه بر مالکیت خصوصی تکیه دارند و نه بر مالکیت دولتی،

 هم نتیجه ی حرکتی در افق میان مدت است که از لویاتانی شدن دولت و بخش خصوصی ممانعت می کند و هم

.سوژه ی تغییر به سوی بدیلی است که در افق میان مدت می تواند شکل بگیرد

 در شرایط امروز جامعه ی ما، شاهدیم که همزمان چند ساختار تبعیض آمیز موجب افزایش نابرابری

تسلط( ۱: به طور کلی می توان به این فرایندها اشاره کرد. اجتماعی و ستم بر گروه های فرودست می شود  

تشدید مرکزگرایی که( ۲فزاینده ی نظام سرمایه داری بر اقتصاد کشور مطابق دستورالعمل های نئولیبرال؛   

با. گسترش مناسبات مردساالرانه که موجب تبعیض جنسیتی می شود( ۳باعث تبعیض قومیتی می شود؛ و   

 توجه به این که این ساختارهای تبعیض آمیز در خیلی موارد با یک دیگر پیوند و تالقی دارند، چه نوع

 سیاست بدیلی توان مقابله همزمان با انواع این ستم ها را دارد؟

شما به سه سلطه ی جنسیتی و قومیتی و طبقاتی اشاره می کنید و البته نقاط مشترکی که یک دیگر را: مالجو  

اما پرسش شما این است که. تقویت می کنند و چه بسا شاید در جاهای معدودی نیز یک دیگر را تضعیف کنند  

 سیاست بدیل برای امحا و الغای این سلطه های سه گانه، که البته می شود انواع دیگری از سلطه را هم به این

 سیاهه اضافه کرد، چه می تواند باشد؟ تصور می کنم نه در گذشته و نه در امروز و نه در آینده هیچ راه حل

 کیمیاگرایانه و فرمول واحدی برای امحای تمام عیار هیچ یک از انواع سلطه وجود نداشته و ندارد و نخواهد

به عبارت دیگر، در جهان واقعی نیز احتماالً درجاتی از رابطه ی نابرابر قدرت اقتدارگرایانه برقرار. داشت  

به همین خاطر، صحبت بر سر الغای تمام عیار این روابط سلطه نیست که اتفاقاً مطلوب اما. خواهد بود  

یعنی سیاست هایی برای کاستن از روابط. ناممکن است بلکه صحبت بر سر کاهش درجات انواع سلطه است  

.قدرت اقتدارگرایانه



شاید در سطح تجریدی مثالً به این. برای کاستن از شدت روابط سلطه نیز هیچ فرمول واحدی وجود ندارد  

 نتیجه برسیم که سلطه ی طبقاتی باعث تشدید سلطه ی جنسیتی می شود، اما به محض این که از سطح تحلیل

 تجریدی عبور کنیم و به سطح تحلیل تاریخی برسیم و واقعیت های انضمامی پیرامون را در نظر بگیریم،

در چنین چارچوبی است که اعضا و. آن جا دیگر فورمول واحدی برای همه ی مکان ها و زمان ها نمی یابیم  

 ارگان های گوناگون بخش سوم که هدف شان درخشیدن در تحلیل تجریدی نیست بلکه مسئله شان مبارزه ی

 واقعی با انواع سلطه است در موقعیت های عینی با در نظر گرفتن واقعیت های انضمامی، که از این مکان به

 آن مکان و از این زمان به آن زمان و از این بستر فرهنگی به آن بستر فرهنگی فرق می کنند، ممکن است

هر فرمول واحدی را که بخواهیم در شناخت سلطه ها یا در مبارزه با. راه های گوناگونی را به کار گیرند  

 سلطه ها مطرح بکنیم بحثی تجریدی است که اگر بخواهیم در دنیای واقعی به کارش بگیریم نیازمند چنان

.جرح و تعدیلی است که چه بسا از اصل بحث چیز زیادی باقی نماند

 همچنین، به گمان من، اعضای گوناگون و ارگان های گوناگون بخش سوم هیچ جاده ی شاهانه و سریع السیری

بلکه راه کاستن از روابط سلطه از دو مسیر. برای تضعیف روابط سلطه در قلمرو فعالیت خودشان ندارند  

نخست از طریق انتشار و اشاعه ی آگاهی ها و دوم از طریق توانستن و توانا. صعب و طوالنی عبور می کند  

اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. شدن سوژه های تحت سلطه .

 اگر تصورمان این باشد که امروز انواع روابط سلطه فقط به این دلیل برقرار است که فرادستان چنین

 می خواهند و ساختار قدرت چنین تحمیل می کند اما فرودستان آگاه هستند و فقط مشکل فنی برای تغییر روابط

آگاهی، چه طبقاتی چه جنسیتی چه قومیتی و چه غیره، اوالً. قدرت وجود دارد، به گمان من در اشتباه هستیم  

مهم ترین. به شکل صفر و یک نیست بلکه طیفی و مدرج است، ثانیاً تک طیفی هم نیست بلکه چندطیفی است  

فرم های فرهنگی مانند سینما، شبکه های اجتماعی مجازی،. حامل آگاهی ها فرم های فرهنگی هستند  

 کاریکاتور، عکاسی، نقاشی، ادبیات، طنز، خطابه، انواع هنرهای تجسمی، فولکلور، موسیقی، تلویزیون و

بخش اعظم این فرم های فرهنگی. مثالً به وضعیت کنونی نگاه کنیم. غیره، همه ی این ها حامل معناها هستند  

  مخاطبان حک می کنند که که اشاره کردم امروز معناهایی را حمل می کنند و معناهایی را بر الیاف نرم مغز

مثالً به صداوسیما نگاه کنیم، در ارتباط با مسائل. معنای مورد نظر طبقات و گروه های فرادست است  

 جنسیتی مشغول تولید معناهایی است که به نفع جنس مذکر است، یعنی به نفع بازتولید روابط قدرت جنسیتی

معناها هستند که نوع اندیشیدن و نگاه. انباشت معناهاست که آگاهی یا ضدآگاهی را خلق می کند. مردساالر  

.کردن انسان ها را تا حد زیادی مشخص می کنند

 وقتی از مثالً آگاهی طبقاتی سخن می گوییم به این معناست که، از باب نمونه، اعضای طبقه ی کارگر بدانند

 در زمینه ی بهداشت شان، مدرسه ی فرزندان شان، محل سکونت شان، نوع مواد غذایی مصرفی شان، نوع

 تفریحات شان و غیره با یک سری افراد دیگر که از لحاظ دسترسی به انواع منابع قدرت مثل خودشان هستند

نیز بدانند.  شیوه ی زندگی کمابیش مشترکی دارند بدانند که آنان و هم طبقه ای های شان. منافع مشترک دارند  



 که، برعکس، یک سری افراد دیگری هستند برخوردار از نوع دیگری از دسترسی به منابع قدرت که

بدانند که منافع خودشان و هم طبقه ای های. شیوه ی زندگی متفاوتی با آنان دارند و منافع متمایزی از منافع آنان  

از تفاوت یا حتی تضاد طبقاتی بین. خودشان با منافع سایر طبقات اصوالً متفاوت و چه بسا متباین است  

بدانند که چه سیاست هایی در خدمت منافع طبقه ی خودشان است و چه. خودشان و سایر طبقات آگاه باشند  

این نوع دانستن ها در لحظه به لحظه ی زندگی بیست وچهار ساعته گاه. نوعی از نظم امور بر ضد منافع شان  

رسیدن. در حوزه ی بهداشت و گاه در حوزه ی مسکن و گاه در حوزه ی اوقات فراغت خود را نشان می  دهد  

.به این درک در واقع آگاهی طبقاتی است

مثالً اگر من بدانم که منافع طبقه ی من با طبقه ی شما در تضاد. اما آگاهی طبقاتی فقط به معنی دانستن است  

برای این که تغییری به نفع طبقه ی من رخ دهد. است، خود این دانستن به خودی خود درد من را دوا نمی کند  

وقتی به قضیه ی کلیدی توانستن می رسیم به حوزه ی اقدام جمعی و. عالوه بر دانستن به توانستن هم نیاز دارم  

سوای آگاهی باید ارگان هایی که حامل آگاهی های من و هم طبقه ای های من هستند. نهادهای جمعی رسیده ایم  

مثالً اگر در حوزه ی طبقاتی صحبت می کنیم،. شکل گیرد، این ارگان ها همان بازوهای اجرایی هستند  

 شوراهای کارگری و سندیکاهای کارگری و تعاونی های نیروهای کار و اتحادیه های کارگری و احزاب

 کارگری، همه و همه، انواع هویت های جمعی هستند که، برخالف حوزه ی دانستن و آگاهی، موضوع شان

 معناها نیست بلکه موضوع شان آکسیون ها و کنش های دسته جمعی است، یعنی اقدام برای دخالت در واقعیت ها

 و جزئیات زندگی روزمره در سطح قانون گذاری و در سطح اعمال قدرت و در سطح انواع و اقسام

.ائتالف ها و انشعاب ها و غیره

 بنابراین ارگان های بخش سوم یا همان سوژه های تغییر هیچ جاده ی سلطنتی برای تغییر و کاهش درجه ی

 انواع سلطه در پیش رو ندارند جز کوشیدن اوالً از مجرای فرم های فرهنگی برای خلق معناهایی جهت

 بسترسازی برای تضعیف انواع سلطه های جنسیتی و قومیتی و طبقاتی و ثانیاً وارد شدن به عرصه ی عمل

 از طریق ساختن نهادهای جمعی و نیز آکسیون های گوناگون دسته جمعی به همت این نهادهای جمعی به

منافع شان در زمینه ی بحث ما به یک معنا در تغییراتی است که، به. گونه ای که منافع شان را جلو ببرند  

.درجات گوناگون، سلطه ی آماج مبارزه شان را کاهش دهد

 در چارچوب بدیلی که برای میان مدت پیشنهاد می کنید، درباره ی بخش خصوصی توضیح دادید که حداقل در

در مورد دولت چطور؟ چه شکلی از دولت را در میان مدت مطلوب. سه حوزه باید محدود و کنترل شود  

می دانید؟

این نمایندگی نیز باید از دروازه ی انتخاب مردمی. دولتی که بتواند جمهور مردم را نمایندگی کند: مالجو  

به معنای مطلق کلمه جمهوری خواه هستم، نه مشروطه خواه. بدون هیچ قید و شرط نامتعارفی شکل بگیرد  

من برای نسل در نسِل مبارزان. هستم، نه طرفدار سلطنت و نه انواع نظام های مبتنی بر اقتدار ماورایی  

 مشروطه خواه در تاریخ صدواندی ساله ی گذشته مان یک دنیا ارزش و احترام قائل هستم اما شکست پروژه ی



 مشروطه خواهی در چهار تجربه ای که از انقالب شکوه مند مشروطه تا امروز از سر گذراندیم به قیاس از آن

 پند قدیمی به مای کمانگیر این درس را داده است که در این زمینه ی خاص اگر می خواهیم نوک پیکان مان به

.هدفی مشخص بر روی کره ی خاکی مان اصابت کند باید کره ی ماه را نشانه بگیریم

 جمهوریت نقطه ی مقابل استبداد و تمامیت خواهی است، اما آیا جمهوری خواهی به تنهایی برای محو همه ی

 اشکال ستم و نابرابری اجتماعی کافی است؟ با توجه به انتقاداتی که نسبت به الگوهای رایج جمهوریت

ً( پارلمانتاریستی یا ریاستی) وارد است، یعنی محدود ماندن به انتخابی کردن سطح سیاسی و نه لزوما  

شما فکر می کنید چه الگویی این قابلیت را دارد. تغییری در مناسبات نابرابر اقتصادی، جنسیتی و قومیتی  

 که در همه ی حوزه هایی که نابرابری وجود دارد، روابط اجتماعی را بر مبنای رأی برابر، مشارکت و

 همزیستی تنظیم کند؟ یا به عبارت دیگر کدام الگو برای اداره ی جامعه ی ما می تواند هم پای بند به آزادی

باشد و هم برابری؟

باید در نظر داشت که جمهوری خواهی یک فرم است، این که محتوای این فرم تا چه میزان: مالجو  

در چارچوبی که طرح می کنم همه ی. دموکراتیک بشود بستگی به نوع توازن قوا در درون جامعه دارد  

 اجزای دولت جمهوری خواه به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای یک دوره ی مشخص با انتخاب مردمی تعیین

اگر توازن قوا در جامعه به گونه ای باشد که، از باب نمونه، ایده های دست راستی غلبه داشته باشند،. می شوند  

به همین قیاس اگر توازن قوا در جامعه، یعنی. این دولت جمهوری خواه عمله ی اهداف دست راستی می شود  

 همان جایی که اوالً معناسازی ها اثرگذار هستند و ثانیاً انواع و اقسام نهادهای جمعی فعال هستند، به گونه ای

 باشد که برآیند نیروها به نفع ایده های سوسیالیستی باشد آن دولِت جمهوری خواه می شود جمهوری

بنابراین، جمهوری خواهی یک فرم است که برای مبارزه با انواع سلطه فقط و فقط زمانی. سوسیالیستی  

 می تواند جواب بدهد که نهادهای بخش سوم که معطوف به مبارزه با سلطه های طبقاتی و قومیتی و جنسیتی

این استدالل فرم و محتوا البته. و غیره هستند در ظرف بازی خودشان بتوانند در مقابل حریفان چیرگی یابند  

چهار تجربه ی صد سال گذشته مان نشان می دهد در نهاد دربار یا. درباره ی سلطنت مشروطه صدق نمی کند  

  ایم که دیر یا زود حتی فرمهمتایان اش در دوره ی کنونی با اراده ای خودافزا معطوف به انبساط قدرت مواجه

.را نیز از حیز انتفاع ساقط می کند، چه رسد به محتوا را

 در شرایط موجود، کدام گفتمان بدیل قابلیت همگرایی طیف متکثری از نیروهای مترقی را دارد؟ به عبارت

 دیگر، ائتالف میان جمع گسترده ای از نیروهای اجتماعی و جریان های سیاسی مترقی با محوریت کدام افق

و چشم انداز مشترکی ممکن است؟

افق میان مدت باید با نگاه به مسیر طی شده ی چند دهه ی اخیر و بر اساس کلیدی ترین نقصانی که در: مالجو  

اصلی ترین نقصان به گمان من فقدان شرایط امکان برای. حیات ایرانی تجربه شده است تعیین شود  

بر این مبنا معتقدم گفتمانی می تواند بیشترین همگرایی میان نیروهای. تشکل یابی انواع اغیار بوده است  

برخی از اصلی ترین. مترقی را رقم بزند که در خدمت تمهید شرایط امکان انواع تشکل یابی ها قرار گیرد  



 مؤلفه های چنین گفتمانی عبارت اند از آزادی تشکل یابی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی رسانه ها، رفع

 فیلترینگ در فضای مجازی، رفع انواع محدودیت ها بر انتخاب نامزدها در انواع انتخابات، انحالل نهاد

 گزینش ایدئولوژیک در سطوح گوناگون، تمرکززدایی از نقش آفرینی قدرت های سیاسی مستقر در پایتخت

 برای تعیین جریان امور در بیرون از پایتخت، برابری همه ی شهروندان در برابر قانون به صرف شهروند

 بودن و مستقل از هر نوع هویتی که دارند، دستگاه قضایی مستقل، پارلمانی که طبقات و گروه ها و قومیت ها

 و صاحبان ادیان و گرایش های آیینی و غیرآیینی و گروه های منزلتی گوناگون را متناسب با وزن

این سیاهه ادامه دارد اما کارکرد تک تک اجزایش عبارت است از حرکت به. اجتماعی شان نمایندگی کند  

فقدان تشکیالت و. ممنوعیت و صعوبت انواع تشکل یابی ها: سوی رفع اصلی ترین بالی جان حیات ایرانی  

 فقدان انواع رهبری ها و فقدان خط مشی در حرکت های مردمی به تمامی از همین نقصان کلیدی سرچشمه

همین فقدان تشکل یابی ها است که رفتار تک روانه و روحیه ی خروس جنگی وار را میان روشنفکران. می گیرد  

 و فعاالن در عرصه های گوناگون رقم زده است و وضعیتی را پدید آورده که گرچه هم صداهای معترض

 به وفور شکل می گیرد و هم توان بسیج اعتراض خیلی باالست اما به برآمدن هویت های متشکل از دل شان

گفتمانی که رفع این عارضه ی ویران گر را آماج قرار دهد می تواند نه فقط نیروهای. چندان امیدی نیست  

.مترقی بلکه جبهه ای وسیع تر را نیز حول محوریتی واحد سامان دهد

 زمانی که ستیز میان فرادستان و فرودستان فرسایشی شود، یعنی نظم موجود دچار بحران شده ولی

 مناسبات جایگزین امکان زایش نداشته باشد، احتمال می دهید چه وضعی پیش بیاید؟ آیا نیروهای ارتجاعی

 قدرت می گیرند یا خطر ازهم پاشیدگی اجتماعی وجود دارد یا تهدیدهای دیگر؟ برای اجتناب از این خطرات

و تهدیدات چه می توان کرد؟

این که چه وضعی پیش خواهد آمد بستگی به برآیند نتایج کارزارهایی دارد که میان انواع نیروهای: مالجو  

در شرایط فعلی می توان چهار کارزار را در داخل ایران از هم. داخل کشور سخت درهم تنیده در جریان اند  

اولین کارزار عبارت است از تالش برای تمهید شرایط الزم جهت ادغام اقتصاد منزوی شده ی. متمایز کرد  

قلمرِو اصلی این کارزار به دیپلماسی خارجی ایران معطوف است از نوع گرایش. ایران در اقتصاد جهانی  

کارگزاران این کارزار درصدد مصالحه با ایاالت متحد و رفع مشکل خروج کابینه ی ترامپ از. به غرب  

توفیق. برجام هستند تا بلکه حداقل هایی از شرایط امکان ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را تمهید کنند  

 این کارزار درواقع خواست همه ی جناح های حاکمیت است اما اجرای آن عجالتاً بر عهده ی میانه روها و

دومین کارزار، در صورت شکست احتمالِی پروژه ی اخیر، عبارت است از. اصالح طلبان حکومتی است  

 تالش برای ارتقای سطح روابط ایران با چین و روسیه از سطح متحدان تجاری به سطح متحدان

قلمرِو اصلی این کارزار نیز به دیپلماسی. استراتژیک، البته تا جایی که به خواست طرف ایرانی برمی گردد  

  بر عهده ی بخش های وسیعی اجرای این کارزار. خارجی ایران معطوف است اما از نوع گرایش به شرق



سومین کارزار عبارت است از تالش برای استقرار مشروطیت در. از جناح اصول گرای حاکمیت است  

کارگزار اصلی این. قلمرِو اصلی این کارزار به سیاست داخلی معطوف است. ساختار سیاست داخلی ایران  

 کارزار عمدتاً نیروهای واقع در طیف متنوع اصالح طلبان حکومتی اند که سال هاست با روش های گوناگون

چهارمین کارزار عبارت است از تالش برای تمهید شرایط سیاسی و. در پی تحقق چنین هدفی بوده اند  

 اجتماعی جهت ساختن فاعلیت های مردمی از اعماق جامعه در جهت ایجاد تغییر بدون تکیه بر خط مشی های

قلمرِو اصلی این کارزار به حوزه ی اجتماعی معطوف است و. پذیرفته شده ی جناحین نظام سیاسی مستقر  

اولین و دومین کارزار عمدتاً در عرصه ی سیاست. کارگزاران اصلی اش نیز انواع پرشماِر فعاالن مترقی اند  

 بین المللی در جریان است، سومین کارزار عمدتاً در قلمرِو سیاست ملی، و چهارمین کارزار نیز در پهنه ی

.اجتماعِی داخلی

موانع پیشاروی کارزار میانه روها و. هر کدام از این کارزارهای چهارگانه با سه مانع جدی مواجه اند  

یکم، مانع آفرینی های جناح جمهوری خواه ایاالت متحد و: اصالح طلبان برای گرایش به غرب عبارت اند از  

 نیز کشورهای اسرائیل و عربستان در نیل به مصالحه ی دیپلماتیک؛ دوم، مقاومت جناح اصول گرای حاکمیت

 در تمهید شرایط الزم برای مصالحه از حیث نوع و میزان حضور دیپلماتیک جمهوری اسالمی در صحنه ی

 خاورمیانه و حول و حوش آن؛ سوم، تنش های برآمده از مقاومت های مردمی در زمینه ی زندگی روزمره در

موانع پیشاروی کارزار اصول گرایان برای نیل به. فاصله ی زمانی اکنون تا تحقق مصالحه ی آتِی احتمالی  

یکم، دشواری در کسب موافقت چین: اتحاد استراتژیک بین جمهوری اسالمی با چین و روسیه عبارت اند از  

 یا روسیه برای ارتقای سطح روابط شان با جمهوری اسالمی به سطح اتحاد استراتژیک؛ دوم، مقاومت های

 مردمی در عرصه ی زندگی روزمره از اکنون تا زمان تحقق احتمالی چنین پروژه ای؛ سوم، انواع

 دست اندازی های قدرت های جهانی و منطقه ای به حیات نظام جمهوری اسالمی در حین حرکت به چنین

موانع پیشاروی کارزار نیروهای اصالح طلب حکومتی برای. مقصدی و پس از رسیدن احتمالی به آن  

یکم، اجتناب قدرت مندانه ی گرایش های: مشروطه سازی قدرت در صحنه ی سیاست داخلی عبارت اند از  

 مشروطه ستیِز ساختار قدرت از حرکت به سوی بازتوزیع قدرت سیاسی در صحنه ی سیاست داخلی؛ دوم،

 انقباض فزاینده ی پایگاه اجتماعی اصالح طلبان در فرایندهای انتخاباتی و غیرانتخاباتی؛ سوم، مخاطره ی

 کنترل ناپذیرشدن نتایج احتمالی تالش های محدود و حساب شده ای که برای تقویت قدرت مردمی در خدمت

موانع پیشاروی کارزار. پروژه ی مشروطه سازی قدرت در صحنه ی سیاست داخلی به خرج می دهند  

یکم، ممانعت های: نیروهای مترقی برای ساختن فاعلیت های مردمی از اعماق جامعه نیز عبارت اند از  

 حقوقی و حقیقی برای انواع تشکل یابی های اغیار؛ دوم، ضعف مفرط فرهنگی در تکوین هویت های

 دسته جمعی مترقی؛ سوم، فقدان نیروهای شایسته ی رهبری کننده و ازاین رو تنوع انواع پرشمار خط مشی های

.غیرواقع بینانه و نامتناسب با نوع توازن قوای جاری در جامعه



 وضع ایران در سال های آتی تا حد زیادی به ترکیب درجه ی توفیق هر یک از این کارزارهای درهم تنیده

اگر هیچ یک از این کارزارهای چهارگانه در سال های آتی مطلقاً توفیق نیابند می توان. بستگی خواهد داشت  

پیش بینی ایجابِی پی آمدهای. با اطمینان نسبی گفت که ستیز میان فرادستان و فرودستان فرسایشی خواهد شد  

 سیاسی چنین وضعیتی در اثر فقر تخیل ما از سویی و کثرت شکل های محتمل از سوی دیگر بسیار دشوار

هم بن بست می تواند به صورت هایی بی اندازه متنوع تحقق یابد و هم فروپاشی تمدنی می تواند از. است  

تاریخ ثابت کرده است که در هر برهه می تواند صورت بندی های. راه هایی بسیار پرشمار به وقوع بپیوندد  

اما پیش بینی سلبی، برعکس، بسیار سهل. پیش بینی ایجابی بسیار دشوار است. نوپدیدی از آستین درآوَرد  

ً. است اگر ستیز میان فرادستان و فرودستان به حد اعال فرسایشی شود با اطمینان می توان گفت که مطلقا  

.نباید انتظار حرکت به سوی آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی را داشت

 چه عواملی در اختیار جامعه ی مدنی قرار دارد که بتواند در جهت موفقیت کارزار چهارم کمک کند؟

 منظورم این است که اگر تشکل یابی استراتژی مورد توافق کنشگران مدنی باشد، چه نیروی لجستیکی، چه

ظرفیت هایی و چه تاکتیک هایی برای پی گیری این استراتژی وجود دارد؟

در شرایط کنونی گمان نمی کنم ما ایرانیان توانایی ارائه ی پاسخی درخور به این پرسش دشوار را: مالجو  

پاسخ را. در این زمینه هم از تاریخ خودمان خیلی کم می دانیم هم از تواریخ سایر سرزمین ها. داشته باشیم  

درعین حال، یقین دارم پنج نکته ای که عرض می کنم از. در حدی که شایسته ی پاسخ نامیدن باشد نمی دانم  

.اجزای آن پاسخ جامعی اند که هنوز نتوانسته ایم فراهم کنیم

هر کجا که حق. یکم، حق تشکل یابی اغیار را هیچ حکومتی با رضا به اهالی سرزمینی اش عطا نکرده است  

نباید. تشکل یابی اغیار به رسمیت شناخته شده است ابتدابه ساکن فقط به زور از دولت ها ستانده شده است  

در طول. تصور کنیم که ابتدا باید قانون تشکل یابی دچار تغییر شود و سپس تشکل های اغیار سربرآورند  

 تاریخِ سرزمین هایی که حق تشکل یابی اغیار نهایتاً به رسمیت شناخته شده است با روالی کامالً معکوس

اگر تشکل های غیرقانونی و شبه قانونی را زمانی فالن یا بهمان حکومت ها به رسمیت. مواجه بوده ایم  

تشکل های غیرقانونی و شبه قانونی. شناختند، علت را باید در پرشماری و پرقدرتی این نوع تشکل ها جست  

.چنان پرشمار و پرقدرت شده بودند که حکومت ها دیگر نمی توانستند واقعیت انکارناپذیرشان را انکار کنند  

 درواقع حکومت ها سرانجام واداشته می شدند واقعیت ولو نامطلوب حضور تشکل های اغیار را به رسمیت

این جا صحبت از اخالق دموکراتیک نیست، همه ی حرف بر سر توازن قوا بین نیروهای حقیقی. بشناسند  

.است

ً. دوم، در شرایط کنونی اصوالً فضاهای قانونی برای پاگیری تشکل های مستقِل قوی هیچ مساعد نیست ایضا  

 هزینه های تشکل یابی غیرقانونی نیز مثل همیشه چنان باالست که توان جذب جمعیت پرشماری از فعاالن را

در شرایط کنونی. بین فضای قانونی و فضای غیرقانونی می توان فضاهای امید دیگری را یافت. ندارد  

 می توان شکل هایی از تشکل  یابی را متصور شد که گرچه قانونی تلقی نمی شوند اما غیرقانونی نیز به حساب



یعنی گرچه مستظهر به پشتیبانی قوانین رسمی نیستند اما در مجموعه ی قوانین رسمی نیز منعی. نمی آیند  

هر قدر قوه ی ابتکار و تخیل فعاالن مترقی قوی تر باشد، تنوع شکل های. برای شان در نظر گرفته نشده است  

تالش برای استفاده از چنین ظرفیتی به قصد برپاسازی انواع. این گونه تشکل ها نیز بیش تر خواهد بود  

 .تشکل ها در شرایط کنونی اولویت دارد

هر شکلی از تشکل یابی که. سوم، شکل تشکل البته مهم است اما نه در شرایط بی تشکلی یا کم تشکلِی کنونی  

از. را در زمان و مکان حقیقی به اعضای خود بدهد فعالً پذیرفتنی است« ما شدن»در شرایط کنونی امکان   

 باب نمونه، اگر به حوزه ی فعالیت های کارگری بنگریم، گرایش های ضدسندیکالیستی که سندیکاها و

 اتحادیه ها را به نفع شکل های مترقی تری چون شورای کارگری محکوم می کنند دعوایی بی معنا را پیش

. را فرم اولویت دهیم و فرمالیسم را به تمامی محکوم کنیم این جا باید محتوا. می کشند

 چهارم، اگر بحث را مشخصاً در این نکته به حوزه ی کارگری محدود کنم، تالش برای تشکل یابی مطلقاً نباید

به مراتب مهم تر از محل کار اصوالً تشکل یابی در بیرون از محل کار در. به درون محل کار محدود شود  

تکوین هویت های مشترک در بیرون از محل کار است که. قالب مناسبات محلی و شهری و ملی است  

.همواره سکوی پرش برای تشکل یابی در محل کار بوده است

 پنجم، بخش زیادی از انرژی هایی که امروز باید در مسیر تشکل یابی بیفتد به باتالق فضای مجازی

امکانات ارزش مند فضای مجازی بر توانایی اغیار برای بسیج اعتراضی افزوده اند اما. درغلطیده است  

نعمت فضای مجازی از برخی جنبه ها. دست کم تاکنون از امکان تشکل یابی در زمان و مکان واقعی کاسته اند  

فضاهای مجازی در تکوین نیروی معنوی خوش درخشیده اند اما از. به آفت فضای مجازی تبدیل شده است  

به همین دلیل است که در موقعیتی. برخی جنبه ها به سهم خودشان زمینه ساز تضعیف نیروی مادی شده اند  

.قرار گرفته ایم که صداهای معترض بسیار قوی و پرشمارند اما تشکل های اغیار بسیار ضعیف و کم شمارند  

 موفقیت را باید نه با درجه ی بلندی صدای اعتراضی بلکه با میزان افزایش تعداد تار و پود شبکه ی تشکل ها

نیاز امروز ما تشکل یابی های واقعی. تشکل یابی ها در فضای مجازی در تحلیل نهایی نیز مجازی اند. سنجید  

.است

 کسانی دموکراسی مشارکتی یا اداره ی شورایی را بدیل الگوهای متمرکز و اقتدارگرا می دانند و آن را مورد

آیا دموکراسی مشارکتی می تواند بدیلی موفق بجای شیوه رایج اداره جامعه باشد؟ از. آزمون قرار می دهند  

 نظر شما مشارکت چه تفاوت ویژه ای ایجاد می کند؟ حوزه های مختلف و پراکنده را چطور می توان به هم

 مرتبط کرد؟ چطور می توان تعارض منافع میان حوزه ها، هویت ها و مناطق مختلف جغرافیایی را مدیریت

 کرد؟

صرف نظر از گرایش ارزش مند دموکراسی مشارکتی که بحثی مجزا را می طلبد، اداره ی شورایی: مالجو  

.یقیناً یکی از اجزای یک نظم بدیل مترقی است اما نمی تواند کلیت باِر چنین بدیلی را بر دوش خود حمل کند  

 بسته به این که در چارچوب چه نوع توازن قوا و چه بخش اقتصادی و چه سایزی از یک سازمان و چه



پیشنهاد اکید من برای. وضع اقتصادی سخن می گوییم، درجه ی نافعیت اداره ی شورایی نیز فرق می کند  

 خوانندگان بحث مان این است که اوالً به نوشته های پرشمار و ارزش مندآقای سعید رهنما، از فعاالن رده  باالی

 کلیت شوراهای کارگری در نخستین سال های پس از انقالب، درباره ی اداره ی شورایی از جمله در تارنمای

چشم اندازی بین المللی درباره ی کنترل و: نقد اقتصاد سیاسی رجوع کنند و ثانیاً کتاب سیاست کار و قدرت  

این هر دو نویسنده ی چپ گرا با اوج. خودگردانی کارگری نوشته ی آقای آصف بیات را از نظر بگذرانند  

اهمیت کارشان در. واقع بینی توانسته اند قوت ها و ضعف های اداره ی شورایی را موشکافانه به بحث بگذارند  

 این است که مقهور رویکردهای مقلدانه و ترجمه ای نشده اند و موفق شده اند قوت ها و ضعف های تجربه ی

متأسفانه امروز در زمینه ی بحث اداره ی. گران بهای انواع خودگردانی های کارگری را به نسل ما منتقل کنند  

ترجمه کردن بسیار الزم و شایسته است. شورایی گاه با نگاه های تقلیل گرایانه ی ترجمه محور مواجه می شویم  

نمونه ای از این نوع تقلیل گرایی را می توان در تالش خیرخواهانه . اما امان از نگاه تقلیل گرای ترجمه محور  

 اما کژتابانه ی سایتی گاه بنیادگرا در ترجمه ی کتابی با عنواِن فرعِی شوراهای کارخانه و خودگردانی از

این کتاب نیز واجد نکات بسیار ارزش مندی است که تالش برای ترجمه اش را. کمون پاریس تا امروز جست  

درعین حال، گرایش به تعیین تکلیف برای هم اکنون و هم آینده در هم این جا و هم. مشکور و موجه می کند  

 آن جا بر اساس گفته های گهرباِر یک کتاب بدون توجه به واقعیت های انضمامِی پیرامون مان دقیقاً همان نگاه

گمان نکنیم سوژه ی نولیبرال را فقط باید میان. تقلیل گرایانه ی ترجمه محور است که باید از آن پرهیخت  

سوژه ی نولیبرال می خواهد بیش ترین دست آوردها را با صرِف کم ترین انرژی به چنگ. راست گرایان جست  

نگاه تقلیل گرایانه ی ترجمه محور نیز یکی از جلوه های غلبه ی سوژه ی نولیبرال در میان برخی. آورد  

.محفل های چپ گرایانه ی ماست، ضربه فنی کردن کل هیکل سهمگین تاریخ در یک حرکت

 مصاحبه میدان با محمد مالجو، اقتصاددان


