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 به وضعیت؛ « نه گفتن»ملزوماتِ استراتژیک 

 خواهیدموکراسیو  ی واحدجبهه

 «زن، زندگی، آزادی»ی خیزش با مراد فرهادپور درباره« انکار»وگوی گفت

 

*** 

 گفتارپیش

 زن، زندگی،»در ارتباط با خیزش  «انکار»های گفتگودر امتداد سلسلهست که ی فکریمراد فرهادپور چهارمین چهره

های مهم به میان آمده جا نیز پای بسیاری از مسائل و ایدهایم. مانند گفتگوهای پیشین، در اینسراغش رفتهبه« آزادی

شان هایها را بسط داده و محدودهایم تا حد امکان آنی این گفتگوها تالش کردهاست و بنا بر ماهیت باز و گشوده

 را بسنجیم. 

جهت برای جلوگیری از همینکشیده شد و پای مباحث متنوعی به آن باز شد. به این گفتگو چند ساعت به درازا

تر و شود که مباحث آن تا جای ممکن انضمامیای اولیه از مصاحبه منتشر میجا نسخهدر اینسردرگمی خوانندگان، 

شامل بعضی مباحث ی تکمیلی از این گفتگو منتشر خواهد شد که بیشتر تر هستند و در آینده نیز نسخهمشخص

 تر است.تر و تاریخینظری

ماندگاری درون؛ امر منفیست. ها و مباحث مهمیو حاوی ایده رغم این تفکیک، همین نسخه نیز نسبتا طوالنیبه

شروط فاقد  «ِی واحدجبهه»ی ؛ ایده«مجلس موسسان»ی ؛ ایدهتفکیک سطوح تاکتیکی و استراتژیک جنبش ؛جنبش
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در « هاآن»و  «ما»در مقام کلیت و انواع  «مردم» ؛های صنفیتشکل «منشور»شرط سیاست؛ ان پیشعنوبه ایدئولوژیک

؛ و «زندگی نرمال»؛ گفتار ی مخاطبمسئله؛ امکان تغییر در فرآیند سیاستزمین سیاست؛ اهمیت پذیرابودن نسبت به 

  هستند.گفتگو ترین رئوس این برای جریانات چپ از مهم خواهیدموکراسیضرورت 

افراد در  یهامواضع و گفته ها،دهیکه ا میاست مجددا تکرار کن یضرور دینمایم یهیبد ایحرفه اصول بر بنا اگرچه

 نی. هدف ما از انتشار اندیآیحساب نمبه« انکار»هاست و لزوما بازنمود موضع جمع آن یهر مصاحبه مواضع شخص

 یهاهیبا آرا و نظر یاز مواجهه انتقاد یدادن به صورتشکل لکهبه خود ب کیها نه صرفا گفتگو با افراد نزدمصاحبه

 زیجمع انکار ن یهادهیها نظرات افراد در نقطه مقابل ااز مصاحبه یاساس چه بسا در بخش نیمختلف است و بر ا

 یبرا یلساختن محممرسوم بود صرفا  یچنان که زمانآن وجهچیمتکثر به ه نیچننیا ییباشند. البته مراد از گفتگو

بلکه  ستیمتفاوت ن دیپاره از آرا و عقانامنسجم و تکه یکشکول ییبازنما تیو در نها« متفاوت قیو سال دیعقا»

با  یمختلف و بعضا متناقض و مواجهه انتقاد ینظر یاندازهاچشم دنیکششیبرعکس تالش ما بر آنست که با پ

 .میکن یریگیرا تا انتها پ شانیمنطق یامدهایها پآن

*** 

بیش ورسد که کمنظر میشوند. چراکه بهها آغاز میکنیم که بحثجایی شروع وگو را از اجازه دهید گفت انکار:

ی منزلهرا به« زن، زندگی، آزادی»وگو را خواهند خواند، خیزش کم احتماال کسانی که این گفتهمگان، دست

های متفاوتی که البته ممکن بندیاند، هرچند با صورتیک گسست جدی از وضعیت عادی امور بازشناسی کرده

در نفس همراهی با این خیزش و همچنین ضرورت که رسد نظر میبه ،حالاینبااست پیامدهای متفاوتی داشته باشند. 

ای که در این جنبش اما نکتهقدر کافی بحث درگرفته است. مترقی آن به هایی سویهتالش برای بسط و توسعه

حساسیت انتقادی نسبت به تالش برای حفظ همراهی، نوعی این همزمان با برای بسیاری این است که  هداشت وجود

انتقادی توامان، حتی حساسیت همراهی و این ها دید. گویی شود در بسیاری از بحثنیز وجود دارد و این را میفضا 

در لحظاتی شده باشد باعث شده که افراد از آن مشخصی بندی صورتکه و بدون آن صورت ناخودآگاهشاید به

طوری عمل کنند که گویی هیچ حساسیت انتقادی ندارد و در لحظاتی دیگر چنان عمل کنند که گویی اصال 

ازقضا از  ،1تانبحث اخیربندی همین امر باشد که شما نیز در در راستای صورترسد نظر میبه. وجود نداردهمراهی 

های واقعیت بیرونی و همچنین ی منفیت به تمام سویهضرورت بسط و توسعهیزش، به دادن به این خحیثِ تداوم
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شود که در جا آغاز کنیم، این پرسش مطرح میبنابراین اگر بخواهیم از همیناید. اشاره داشته کشاندن آندرونبه

ی جمعی «ما»را به توان آن گیرد و آیا میخود میبهمحتوایی چه  «سرکردن با امر منفی»شرایط فعلی، 

 نیز تسری داد؟ و چگونه؟ ی سیاسیی سوژهمثابهبه« مردم»نام شدن در کلیتی بهساختهدرحال

  منفیت، تفکیک سطوح تاکتیکی و استراتژیک و اهمیت ابزار

آن را  آغاز کنیم و در صورتی که بخواهیمدر عمل  قول شما ورود به محتوای منفیتاگر بخواهیم از به :فرهادپور

مسائل فمنیستی، بدن زنان و به آن خوردن گرهو  «بدن»، «68می »مثل گذاری کنیم، با مفاهیمی نظری نام صورتبه

سیاسی مواجه امر گسسته از بعضا صورت ایدئولوژیک و به هادازه روی جوانان و زنان و بدنتاکید بیش از ان

. اساسا این شودها میبیانیه و سیاسی همچون رهبران، احزاب هایشویم که خود تبدیل به مانعی بر سر راه واسطهمی

خیابان بدن و چون هممدام روی مفاهیمی عوض بهو ها مشکل دارد از ابتدا با آن وساطت ،یشهود سیاستنوع از 

قرار است به چیزی فراتر از خیابان که  یاما حفظ خیابان مرکزیت دارد،حفظ خیابان که موافقم  کند. البتهتاکید می

تاکید شود پرفورمنس با شوند ها در آن کشته میتظاهراتی که انسانشباهت مداوم روی که صرفا نه آن. منجر شود

گفتارهایی شبیه دیگر و  «شوندها آزاد میرود و بدنشویم و از خالل آن قدرت زیرسوال میدرخیابان جمع می»که 

  یما دعوای درست است که . است عدم توجه به بیرون از ایرانسیاسی این گفتارها،  خطراتطور مثال یکی از به .آن

نقد . بنابراین استداری سرمایهنظام استثنایی درون ایران حال اما درعین ،داری در ایران داریمسرمایه از فراتر

ی چنددههدنیا تا ی این وضعیت اساسا با ادامهدلیل که بدین هبلکمارکسیستی  منظرفقط از ، نهاستمهم  داریسرمایه

شدن از رها با که در ایران است «تنها»کنند مسئله دانند و فکر میجوانان این مسائل را نمیگویی  .رودمیفنا به  ردیگ

 .دنناگذرخوش نمیچندان بیرون هم  اساساجاست که خوش بگذرانیم. نکته اینمثل بقیه توانیم می این وضعیت

چهل سال است  نیز شود بیرون تلقی میکه جایی در هماندنیا وجود دارد، هم در ایران موارد مشابه گذشته از آنکه 

 حسابی. ود و نه قرارداد کاری درستنکه نه بیمه دار

از طرف دیگر جا وجود دارد. در این خوب امریعنوان داری بهشدن در نظم سرمایهحلکلی و  یدیدبنابراین فقدان 

و  2با ناپختگی کهشود نیز دیده می بودگیشدن در نوعی از خاصدیگر و غرق کشورهایبه مبارزات توجهی بی

مسئله کند. و ابعاد مختلفی پیدا می هاخورد. البته که خود این مسئله شاخهجوانی گره می سیاسی و ینداشتن تجربه

ها داند ایننمیمدرنیسم ندارد و پست و داریی سرمایهنگرشی درباره جوان ایرانی فکر واین نیست که تنها بر سر 

در ما  اکنونتبدیل شد که  ه چیزیبه چ 68می خود اصال مگر . خود حل کنندها را در درون جنبشتوانند میچگونه 

های بخشی از چپزوپانچیچ با النکا وگوی وقتی شما گفت. مرا بیایی آن ژست مخواهیمی یجهان سوم یکشور
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ه پارتی بایران شدن روایتی، واردبهو  3سازیغربینوعی  «آزادی ،زندگی ،زن»گویند میبه او بینید که را میاروپا 

کنند. شکلی تایید میاین دو وجه کامال یکدیگر را بهشود. تر میبزرگ رویای آمریکایی است، اهمیت مسئله روشن

جریان جزئی از باشد که  مان جمعباید بسیار بیشتر از پیش حواسما دارد قضیه از قرائتی  چنینوقتی چپ اروپایی 

افق اما  ،میبودگی را دار. خاصیمباش حساس نیز نسبت به بیرون از خودم و ینظام سلطه هستکل داری و سرمایهضد

 م. یدارهم کلی 

ک و دیدگاه رَتَنوعی داشتنِ ای یعنی که منفیت برای هر سوژهچرا، استمنفیت بحث از همان جزئی ها این یهمه

ها نیز تسری داد و در ارتباط با ابزار و شود به دیگر سویهاین بحث را می منفی نسبت به وضعیت و تاریخ خودش.

به دیل فضای مجازی تب، های دولتو سیاست جا با توجه به انزوای وضعیتدر اینوسایل نیز آن را مطرح کرد. 

 لیباشد وممکن تنها ابزار حتی یا و صورت تاکتیکی بهترین ممکن است بههمین فضا البته  .شودمی پناهگاه افراد

 آن و هیچ نوع نگاه انتقادی نسبت به کنی ترتر و مقدسشود که این پناهگاه را بزرگهمین مسئله باعث میازقضا 

که به بینیم نیز می« خواهیمرهبری نداریم و یا رهبری نمی ما»که هایی مثل اینهمین را در بحث. نداشته باشی

عنوان مثال . بهندکردند وسایل و ابزارشان صرفا ابزار هستمیفکر که گردد برمیقبلی ی خوردهشکستهای تجربه

بخشی از  کهاینو یا « ودشند تا بعد ببینیم چی میودهیم، زنان خفه شاین کار را انجام میفعال ما »این ایده که 

و یا  ،ها برای اهداف خود استفاده کردتوان از آنو می صرفا ابزار هستندروحانیون کردند های آن موقع فکر میچپ

اگر در نقد کنیم. استفاده میاز آن فعال صرفا ابزاری است که ما د وسیله رکفکر میکه  غیرانتقادی دیگریهر دید 

اکنون ی ، همین امر درباره«کندهدف وسیله را توجیه نمی»توان مثال حزب را زیرسوال برد و گفت که گذشته می

 ف خودمان نیز دارای تنشو نسبت به وسیله و هد تر بیاوریمجلورا باید نسبت به گذشته  نقدبنابراین نیز صادق است. 

از گونه هم نیست که هدفی کنند و ایناستفاده میاز آن دست شما نیست و دیگران نیز در این وسیله فقط  باشیم.

واقعا دارد،  «غرب»فرد در  توانید ادغام شوید و آن تصور کاذبی که میانواع مختلف به  .در آن تعبیه شده باشدپیش 

 رخ دهد. در عمل 

هایی ورای جریانشنویم که آن طرف هم میاز فضا چنان آشفته است که دست نیست و نیز چنین یک« غرب» البته

چراکه اتفاقا  .نداهحساس شد «آزادی ،زندگی ،زن» یکه نسبت به تجربهوجود دارند امثال مکرون  و پارلمان اروپا

 مثلو مفاهیمی  20و  19قرن های بحثدر گذر از تمام این تجربه است و  یک پارادایم جدید گویند که اینمی

بخش مردمی است که حزب و طبقه و مارکسیسم کالسیک، دارای شکلی از رادیکالیسم و سیاست رهایی

خوردن زندگی زنان و بازتولید زندگی اجتماعی، گره یمسئلههمین از جمله در . داردهای جدیدی در خود توانایی
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پتانسیل  این موارداست در آزادی که تمام سیی مسئلهماتریالیسم در زندگی و بحث ی انقالبی، ی سوژهبا زن، مسئله

 دهد. جواب نیز در جهان اول  مبارزات حتی پیدا کند و به بسیاری از مشکالت و آن را دارد که تعین

سازی سلبریتیشکل بهزنان ی حقوق بشر و بحث فضای نئولیبرال، مسئله درکه وجود دارد ماجرا نیز اما طرف دیگر 

معنادار است  «می تو» با ی همین تجربهعنوان مثال مقایسهبهشود. مطرح می های بصری و فیگوراتیوبازی بر و تکیه

چیز همهدر آن شود که میمطرح استفاده از زنان  ینوع عنوانو به استمورد نقد طرف های آنچپاز سوی که 

مورد شاید که شود هم مرتبط نمیحقوق زنانی با حتی و کند میاینستاگرامی پیدا  و حالتشود می تبدیل به قصه

ری تبه مسائل وسیعاین مسائل اینکه کمتری از مردان دارند. دستمزد هاست سدهاما  آزار جنسی قرار نگرفته باشند

های یا بحث داری وای سرمایهنقد ریشهچه رسد به - توجه باشد باید موردخورد گره نمی و اقتصاد دستمزدچون 

چه جهان طی کرد، نآعنوان راه دیگری غیر از بهاساسا ، 17زنان در قرن نقش که چگونه فدریچی سیلویا امثال 

بازتولید اجتماعی بسیار  ینظریه های مارکس دربیرون از بحثی زنان را مسئله مباحثی کهو شود بندی میصورت

ی وجود ندارد. در مصاحبههای غربی تلویزیونها و رسانهکدام از این وجوهی که گفتم در هیچ. کنندمیرادیکالیزه 

شناسی لحاظ زیباییبه وسطح تاکتیکی در زدن آن آوردن روسری و آتشگرفتن از درفیلمقبلی هم ذکر کردم که 

 سالحنوعی به انخودشکه رقص و موسیقی انواع چیزهای دیگر نیز گره بخورد مثال با تواند با است و میرادیکال 

های مختلف ها سویهزندگی کنیم، و یا اینها را قرار است تبدیل به سبکاما سوال این است که آیا این. هستند

خودگردانی درگیر شود ی مسئله و اقوام و هاملیت یخواهد با دولت، سرمایه، تمرکزگرایی، قضیهکه میاند جنبشی

زنان  این جنبش   که موتور اصلینیست که اصال به فکر این گفتار این است . یکی از مسائل این ها پاسخ دهدآنو به 

زده پیوند انگار نه انگار که این دو باید به یکدیگر بلکه زنان کردستان و بلوچستان بودند.  ،های تهران نبودندخیابان

ن آمادگی ها همیرضا پهلوی در واشنگتن. چون آنرود کنار میرد کُآن فرد شود که همین میاش هم نتیجه .شوند

در آن ها هزار نیرو و حزب و دسته و جوانان ناپخته، در طوفانی هستیم که بعدی، با دهما در یک فضای چند دارند.را 

 شود تکیه کرد. نمیهم سال پیش  20 یحتی به تجربه

تاکید جوانی، از خود بحث بوده است.  قضیهبنابراین بحث منفیت برای من تاحدی واکنش به ابعاد مختلف همین 

 یو همه تاریخ خودمانو  یهویت فیزیکی و نداشتن درک از تاریخ جهانیک صورت زنان به یروی بدن، مسئله

 د. نخورمیهم گره یکدیگر  این مسائل که با

و بخشی دیگر انضمامی است. مثال باشد نظری تواند می از آن برد که بخشیهم را جلوتر بحث شود این می: انکار

توانیم بیشتر های شما هم به آن اشاره شد مینوعی در بحثکه بهخیزش  4نمایندگی و بازنماییی نحوه بادر ارتباط 
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کسانی مثال کند و بعد هم ر میآید و فضا را پُرسانه میشود، خالی می هاهر زمان خیابان رسدمینظر . بهصحبت کنیم

 های بسیاریمتنویژه در ابتدای خیزش، در همین بحث، بهکه حالیشود. درچیز گم میهمهگویی کنند و ائتالف می

گفتند که های ضداقتداری که واقعا در این خیزش وجود داشته و دارد، میساختنِ جنبهبا برجستهشد که میتولید 

نمایندگی و  یمسئلهتوان به همین چگونه میاما قوت آن است. همین هم نقطهرهبر است و این جنبش بی

ها و تصاویر و رسانه را نیز شامل تواند ایدهشود و میی رهبری خالصه نمیکه البته صرفا در قضیه- شدنبازنمایی

مصداق  بودن افقی رسد که این گفتارها با تاکید برنظر میبه ؟دست دادبندی از آن بهوارد شد و نوعی صورت -شود

ما ناتوانی در سازماندهی را به گویی . گویدتوزی میبحث کینباشند که مثال نیچه در  «تبدیل ناتوانی به فضیلت»بارز 

های بینیم که همان ائتالفمی و چرخدجهان هم بر مدار ما نمیاز سوی دیگر نیز البته  و کنیمفضیلت تبدیل می

نوعی سر بهبیجنبش افقی و کردنِ سان تئوریزهبدین. مانندباقی نمیقائل به جنبش افقی کشور چندان ای خارجرسانه

بری از هر شکل از سازوکار  بودگیِاین افقی بودنِممکننالحاظ مادی به. شاید کندمیمهیا ها آنمسیر را برای 

واقعیت آن است که  .گیردقرار می گاهجاییک فوتبالیست هم در آن حتی شود که جایی آشکار میدر نمایندگی  

هایشان بیاورند و اتفاقا وقتی خیابان رسانهنبود که در  «رضا شاه روحت شاه»شعار اثری از ها خیاباندر حدود دو ماه 

تاریخی که شما خورد با همان بیو البته این فضا پیوند میگذارند. میدان میتر پا بهها قدرتمند، آنشودمیتر خلوت

و ما اساسا  ،وادادگیو دعوای قدرت شود می 88 و جنبش شود فتنهمی 57هم اشاره کردید که در آن انقالب 

ی بازنمایی، چه در با مسئلهباید جاست که چگونه بنابراین سوال اینتوانیم حتی تاریخ را درست روایت کنیم. نمی

هایی در وضعیت فکر توانیم به امکاندرگیر شویم. آیا میقامت نمایندگی و رهبری سیاسی و چه در قامت رسانه، 

 ؟کنیم

 ماندگاری جنبشدرون

عنوان اوجی از به ؛ناتوانی به فضیلت استتبدیل توزی و کین یهمین مسئله من هم یکی از نکات فرهادپور:

قول شما با نوعی آشفتگی بین کلیت آن را نگاه کنیم، بهاگر اما . دلوزی و غیرههای شبهها و بحثشیفتگی به بدن

دهد و از هم پیوند میها را از طرفی بهبحث این موضوع همراهی و حساسیت در سطوح مختلف مواجه هستیم و 

کجا  ؛نظریو چه چیزی بحث چه چیزی بحث عملی است جا در اینکه معلوم نیست چرا کند.طرفی متشنج می

 بودنبودگی یا کلیی خاصریختگی در سطوح و درجههمنوعی بهو یا  ؛تاکتیکی است و کجا استراتژیکبحث 

ابزارهای بازنمایی. این و  های تاریخی، تجربی، سازمانیریختگی در نداشتن میانجیهمبه همچنینوجود دارد؛ و 

شود هتاکی و فحش در فضای نمادین و به احتمال آن می یآورد که نتیجهبار میقدر آشفتگی بهآنریختگی همبه

 شدن به هروارد. در این فضا کنند ترکه جنگ به راه بیندازند و فضا را متشنجخود حاکمیت قوی حضور نیروهای 
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معوج وخواستی به پیش ببری را کجآیند و آن جهتی که میشود، مدام نکات دیگری از جناحین میبحثی دشوار می

 زنند. کنند و به آن آشوب دامن میمی

ی اول خودسازی آن تأکید کرد، در درجه برشود وردهای تاریخی میای دستلحاظ نظری و با همهجایی که بهآناما 

هم تغییری  ؛که اساسا سیاست یعنی امکان ایجاد تغییر؛ هم تغییر بیرون و هم تغییر درونسیاسی است. این هایجریان

کنید. اگر بخواهیم فلسفی نگاه کنیم، دهد و هم تغییری که شما نسبت به چیز دیگری ایجاد میکه بر شما رخ می

کند یا خیر، که در نهایت بقا پیدا میکه بقا پیدا کند و اینباشد سزاوار آن و  بقا پیدا کندبتواند که جنبشی این

ی مسئلهها را بسازد، بین ها و میانجیخورده است. جنبش باید بتواند از درون خود چهرهبه یکدیگر گرهجملگی 

باید بتواند هم نسبت به همچنین ها و شعارها بدهد. ی به ایدهمحتوای معین ،زنان پیوند برقرار کندی مسئلهکردها و 

یک از این تر درگیری در سطح جهانی حساس باشد و هم نسبت به وضعیت خاص خودش. در دام هیچهای کلیافق

انقالبی خودش محصول یک حرکت سیاسی است.  ییک انتزاع صرفا تئوریک نیفتد. سوژههمچنین در دام دو و 

، قضیه چه که رخ داده یک امر محال است که پیشاپیش در وضعیت گم شده است. باقیدر رخداد بدیویی، آن

کنند آن را دنبال کشند و سعی میگذارند و پیامدهای آن را بیرون میهایی است که روی آن اسم میوفاداری سوژه

گذاری به نویسی از بیرون، یا اسمصورت کلی باید در نظر داشته باشیم که نسخهید گم کنیم و بهکنند. این بُعد را نبا

را حل مسئله مانند انقالب فمنیسیتی یا انقالب کمونیستی یا انقالب دموکراتیک، ، های انتزاعیهرشکلی بر اساس ترم

، قادر به تولید این در بیرون آن قرار نداریمو  اقعیت که ما هم جزئی از آن هستیمکند. باید ببینیم خود این ونمی

های آن را در بحث یتوانیم که نتیجهآوردن نیروها هست یا خیر. ما نیز میهمها و محوکردن ابهامات و گردحلقه

 رویم یا خود را مشغول بهتر ببینیم. مثال تأکید بر بحث استقالل، تأکید بر اینکه ما نزد مکرون یا بایدن نمیکلی

های دربسته نیست، چه وکیل باشی و چه وکیل نباشی. برای کردن در اتاقمعاملهی ما مسئلهکنیم. پارلمان اروپا نمی

از ما باید هستند که های اجتماعی جهانی افکار عمومی و جنبشاین بیرون است.  ردممما، رابطه با بیرون هم رابطه با 

اعتماد به »کنیم. بازتاب میو دیگر حمایت کرده جاهای از در مقاطع مختلف طور که ما نیز حمایت کنند، همان

با تأکید بر  حق تعیین سرنوشت مردم، . اینکه استبه بازی قدرت واردنشدن همین تأکید بر  «جنبش 5ماندگاریدرون

ها را باید خود جواب بسیاری از این. مسئله را حل کننداجازه ندهیم که نیروهایی خارجی بخواهند بیایند اینجا و 

هایی عملی است؛ اینکه ما جلوی تلویزیون بنشینیم یا بر اساس دانش ها اصال پرسشجنبش بدهد. بسیاری از پرسش

ندارد. رهبری نیز اگر بخواهد پیدا شود باید خودش ای فایدهها را بزنیم عنوان کارشناس بسیاری از حرفمان بهنظری

نویسی از بیرون ندارد. این حد از اعتماد به نیازی به نسخه و مل خودش را نشان دهددر واقعیت ساخته شود و در ع

چه در جاهایی که باید بزند و  ،عنوان یک استراتژی یا دید کلی در نظر داشتجنبش را باید به ماندگاریدرون
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بسازد بین خودش  یواسط ایهها و حلقهسری چیزها تأسیس کند و میانجیویران کند، و چه درجاهایی که باید یک

تواند استراتژیک میهای مختلف تاکتیکی یا نیمه، بحث مردمماندگارِپیدا کند. سپس در متن این سیاست درونو 

 ؛هارسانهی مسئله ؛درون و بیرون چه باشد یکه رابطهاین ؛اینکه چگونه نمایندگی کنیمی مسئلهمطرح شود. از جمله 

گیرد و نزدیک به کف دهی که دارد شکل میپیشاپیش وجود دارند یا اشکال جدید سازمانهایی که مسائل سازمان

 خیابان و زندگی است. 

استراتژیک  صورت اول که حالتاعطای یک فرم بهپس از این،  اهمیت دارد. از هماین سطوح نظر من جدا کردن به

عقب برنگردیم و ای روبرو نشویم و مدام بهحاشیههای رویم باز با بحثکم هرچه جلو میشود دستدارد، باعث می

 به چیزهای قبلی روبرو نشویم.  کردنبا شکاز نو 

ای که با آن طرف سیاسی مطرح شود و به مسائل روزمره ینظر من باید یک خواستهاساس همین اصل است که بهبر

های مختلفی که این روزها بیانیهدر میان پرسش این است که آیا ما بخشیم. بمان شکل های سیاسیهستیم با خواسته

توانیم به خواسته سیاسی مشخصی است و چه نه، میموجود سرشان پشتواقعا ها که نیرویی شود، چه آنداده می

که هستیم سمت نوعی قدرت دوگانه حرکت بهدر مسیر هنوز نه برسیم که حالتی استراتژیک داشته باشد، و یا 

اینجا در شود آیا میتر مثال طور مشخصبهیعنی  .سلبی و ایجاد ترک و شکاف هستیمی سویههمچنان درگیر 

ی کلی استراتژیک که من از آن را به پیش کشید و وسط گذاشت و یا نه، این سویه «خواست مجلس مؤسسان»

اول، به  یاین است که در درجهاش همچنان مسئله و است زنم، هنوز حتی به آن مرحله هم نرسیدهحرف می

سیاسی  یاستفاده؛ راه جلوگیری از سوءمثال باید چه جوابی به خیابان داد .سری سواالت حادث روز پاسخ دهدیک

ها اینترنشنال و مسائل آنزدن با پهلوی و ایرانکلهصرف سرونیروی خود را باید چقدر  ؛راستی چیستنیروهای دست

 حداقلیخصلت استراتژیک وابسته به این است که ما یک اما ت. کردن این سواالت مهم اسمشخصو غیره.  ؛بکنیم

ها و مسائل خاص گویی به تاکتیکاز شرایط همکاری بین نیروها را بتوانیم تعریف کنیم و بعد این را به پاسخ

در  ی سرکوب اعتراضبردن هزینه؛ باالاز جمله مسائلی مثل آزادی زندانیان سیاسی ،روز وصل کنیمبهی روزمبارزه

 در سطح جهانی. وقایع کردن ها و منعکسسانسور و رسانهی مسئله ؛خیابان

 ی مجلس موسسانایده

های مختلف و شود الیهشود بر افکار عمومی تأثیر گذاشت و میبه فرض تظاهرات برلین به ما نشان داد که می

های شخصی توزیها و کینهی و نفرتگرا و دنیاهای ماخولیایی درونهای مختلف را از این فضاهای فرقهجمعیت

مقاومت، از آن شرایط سرکوب و مبارزه و ها دههم سیاسی شروع کرد. ما به قیمت سبیرون کشید و یک دینامی

ولی  ،پذیرندکنند و فرمانروایی را نمیمردمی را داریم، که مردم دیگر حاضر نیستند تبعیت  «ِنه»این  قدرت دوگانه
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شرط دوم که حاکمان دیگر نتوانند حکمرانی کنند را نداریم. در چنین وضعیتی، سوال استراتژیک این است که 

های سیاسی آن را به حداقل ها و نپختگیهمگانی را حفظ کرد و تشنجات و سوءاستفاده«ِ نه»این توان میچگونه 

موسوی از  ین در بین حاکمان را دنبال کرد. بیانیهانداختاصلی، یعنی ترک یرساند. و از آن طرف، چگونه آن سویه

کلی را به میان بیندازی، که تن  یبرد. اینکه یک ایدهبه کار می 88این نظر هوشمندانه است، مانند تاکتیکی که در 

حال خاصیت ایجاد شکاف را دارد. مجلس عیندهد، ولی درمعین و هویت خاص امروزین نمی یبه یک قاعده

آن چیست. تحقق نیست شرایط هم و معلوم  مردم پرتاب شدهمیان کلی است که به یاز این نظر همان ایدهمؤسسان 

آگاهی ی اول در وهلهپرسش است، قرار است چه کسی به آن پاسخ دهد؟ این خواهیم؟ اگر از چه کسی این را می

های مختلفی شکاف و ترکی در د به شکلمهم ایجاد تنشی در طرف مقابل است که بتوانبلکه  ،ها مهم نیستبه این

تر و که یک خواست سیاسی معینبعدی برسیم به آن یآن ایجاد کند که ما بتوانیم از آن استفاده کنیم تا در مرحله

ای هستیم که بتوانیم ایجاد تزلزل کنیم. البته که خود این نیز با نظرم ما هنوز در مرحلهتر مطرح کنیم. بهمشخص

های زیرینی از سیستم ابهامات زیادی مواجه است. آیا منظور از این ایجاد تزلزل این است که با قسمتپیچیدگی و 

کردن با ارتش و نیروهای نظامی است؟ آیا وپاختافتاد، ساخت 57، شبیه به اتفاقاتی که در مسئلهمشغول شویم؟ آیا 

 درتمندان اصلی در اینجا؟ ای شویم با آمریکا و قاین است که مثل آقای چلبی واسطهمسئله 

ها تالشی برای این است که بتوانیم با یک انسجامی نظر من اینهتواند بیرون بیاید. بچیزهای مختلفی از دل آن می

رسیدن بر سر توافقکردن چیزهایی که اهمیت استراتژیک دارند و بهمان را جلو ببریم. اساسا پس از تعیینهایبحث

ممکن  یخ، نداشتن تجربه و نداشتن پختگی،شود، وگرنه با وضعیتِ نداشتنِ تاربحث ممکن می یهاست که ادامهآن

نیست. پختگی یک چیز روانی و شخصی نیست، یک امر ابژکتیو است، اگر در بیرون حاضر نباشد پس من هم آن را 

. پختگی یعنی امرا تجربه کرده ای خودم آنچون مانند پیر فرزانه ،گونه نیست که من پختگی داشته باشمندارم. این

توانم تکیه کنم. برای همین اگر نتوانیم چیزهایی را مشخص یک چیز بیرونی، یعنی من بر چیزی غیر از خودم می

کند. یکی به هر دلیلی از یک شعر های شخصی پیدا میهای ما نیز حالتها تکیه کرد، بحثکنیم که بتوان بر آن

ی رمانتیک اش بیشتر است و سویهی ادبیگوید، یکی عالقهک شعار چیزهایی میی یآید و دربارهخوشش نمی

زدن به سؤاالت بیشتر شویم که جز تنش و بدبینی و دامنهایی وارد میکند. و بعد به تفاوتقضیه را برجسته می

برای ما بود. حرف من این سری تنش و ابهام و سؤال ی مصاحبه پیشین شما ایجاد یکفرض نتیجهندارد. بهای آورده

 های استراتژیک اهمیت دارد. را به حداقل رساند، برای همین  بحث مابهاباید این است که 

رسد نظر میبهزدید، حاال در شرایط امروز، حرف  «واحد یجبهه»از  98آبان بعد از  یاشما در مصاحبه انکار:

چه  «واحد یجبهه»این توضیح دهید که این  یهم یک چنین ادعایی دارد. شاید بد نباشد درباره کشورائتالف خارج

راستی نیز ؟ آیا نیروهای دستتشکیل داده است «واحد یجبهه»تواند ادعا کند که کسانی هستند؟ آیا هرکسی می
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 «ی واحدجبهه»ز شویم؟ شروط این توانند جزئی از آن باشند یا ما باید بر مفهومی به اسم دموکراسی متمرکمی

ای گفته بود که حتی چیست و ارتباطش با داخل و خارج به چه صورت است؟ مثال کیوان صمیمی نیز در مصاحبه

این ائتالف و  یها ائتالف کرد. نظر شما دربارهتوان با آنطلب هم کسانی هستند که میدر نیروهای سلطنت

 چیست؟ «واحد یجبهه»ارتباطش با آن 

 شرط سیاستی پیشمنزلهی واحد بدون شروط ایدئولوژیک، بهتشکیل جبهه

دارد. از دعواهای گوناگون و انشعاب  های مختلفیمعنامارکسیستی ادبیات در  «واحد یجبهه» فرهادپور:

جنبش کارگری با دهقانان  یو رابطه م دموکراتیکسبوده تا بحث سانترالی ها بر سر این قضایاها و منشویکبلشویک

در ، ین شرایط سرکوب و سانسور و انزوااین بود که در ااما مسئله و انقالب دموکراتیک و چیزهای دیگر. برای من 

که - اینترنت و فضای مجازی سمتبهشدن در شرایط کشیدهدهی، تاریخی و نبود سازمان یشرایط فقدان تجربه

هایی برای مبارزه هستند اما از آن سو فضاهایی هستند که در آن انواع تاکتیکی سالح شکلجاهایی بهیک

در چنین  -کنداند و وضعیت را مغشوش میدر حال جوشیدنبا هم  یدر دیگها ها و اسامی و حرفایدئولوژی

کم یک تعهد اولیه محشری باید چه کرد و قدم اولیه چیست؟ حرف من این بود که همه نیروهای سیاسی که دست

ی قبل نیستند که دستورات ای یا آقای پوتین وصل نیست، مثل حزب تودهآیشان به سیبه مردم دارند، یعنی سرنخ

 از فضای سیاسی باید ارزش قائل باشند. حداقلی ها برای ی ایناز مسکو صادر شود، همه

 یبرا ،دیو سانسور مبارزه کن سندگانیدر جهت حقوق نو دیچه بخواه و دیکارگران را سازمان ده دیچه شما بخواه

 د،یکنمنتشر خود را  یروزنامه دیبتوانتا سانسور نباشد  که دیدار یاسیس یو فضا رویبه ن ازیموارد شما ن نیا یهمه

حداقلی  نیچن کینظرم در به نی. بنابراستتان درست اکه نظرات دیرا متقاعد کن هیو بقبرگزار کنید خود را  یجلسه

 یناش یادیتا حد ز کیدئولوژیجوش ادرهمآش نی. ااشتراک داریم یاسیس یفضا کیما نسبت به ساختن  یهمه

ها آن یمردم در خانه یاسیس یهاو تجربه هاشهیتمام اند جهیوجود ندارد و در نت یاسیس یفضا کیاست که  نیا از

از  یزیچه چ ستیو معلوم ن شودیم یقاط گریکدیدرون و برون با  یاهایخواهد شد و دن ختهیر بسته ییفضاقالب در 

 شودیاز هم م هایولوژئدیا صیتشخو عدم یریگشکلمنجر به عدم یاسیس ینبود فضا پس خودِ. شودیآن خارج م

در سر  ییهاشهیکه اند یو افراد یاسیو س یاجتماع یروهایروشن نخواهد شد. تمام ن اهآن یخیتار یهاتجربه و

آن متقاعد  یرا نسبت به درست گرانیشود تا بتوانند حرف خود را بزنند و د جادیا ییمنطقا بخواهند که فضا دیدارند با

مشخص  یهاچه در داخل و چه در خارج بر سر خواسته میتوانیما م دهدیاست که نشان محداقلی  نیبسازند. ا

تا  است تررگذاریتاث نیهشتاد هزار نفر در برل .دارد یمنطق روشنو  ساده است یلی. مسئله خکنیم رویع نیتجم ،یعمل
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 یاسیس یمختلف اجتماع یروهاین کهنیا بیترتنیهم. بهگرید یمثل هشت هزارتا در اسلو و پنج هزارتا در جاها

 است.  یمنطق یوحدت کنند امر گریکدیو گسترش آن، با  یاسیس یسر حفظ فضابر  نندبتوا

 و گشودگی به امکان تغییر واحدی جبههتشکیل دو شرط 

 یبرا یم شروطه که من ستین یشک شود؟یوسط چه م نیا کیولوژئدیا یکه دعواها میرسیمپرسش  نیحاال به ا

اساس چندتا اسم مثل سلطنت، و از قبل بر ستین یکیولوژئدیشروط، شروط ا نیا یدارم. منته یهمکار نیا

 یهاواژه هانیا یندارند و همه یمشخص یمعنا یحت یاسام نی. امروبه پیش نمی یدموکراس یحت ای یجمهور

با  یمن شرط همکار ظرنها وجود ندارد. بهشدن آنیعمل یبرا یتعهدهم شوند  فیاگر تعر یهستند که حت یخالتو

خواهان یجمهورو  دنهم ممکن است وجود داشته باش یخوب یهاطلب. سلطنتستین کیولوژئدیافراد، شرط ا

 هتعهد ب یعنی است، استقالل هیشرط اولجا دو شرط فقط مطرح است. در ایننظر من هم هستند. به ستیفاشمهین

واحد نمادینی عنوان به نه ملت ایران واست  «مردم»هم بر  دیو تاک میدهیسرنوشت را به مردم م نییکه ما حق تعنیا

که  «یارض تیتمام» تیحق حاکمنه و  ،شودکه برای آن تاریخ جعل کنند و در یک دولت و امپراتوری چپانده 

 نییها حق تعآن یکه برا یکه مردم ستین یشکهم مسئله  نیدر ا نکهی. دوم اآوردیبار مرا به میونالسیناس یولوژئدیا

 کی نیوجود ندارد. بنابرا «تیاکثر» ای «مردم»در آن باال به اسم  یزیمتکثر هستند. چ میشویسرنوشت قائل م

سمت همه امکان داشته باشد و به یبرا «مردم بودن» یداشته باشد که در آن ادامه جودو دیبا یکیسازوکار دموکرات

 .مینرو تیاکثر یکتاتوریاز د یدرک

 در عمل دیبا -تکثر مردم یهیاز زوا یو تعهد به دموکراس یخارج انیبه جر گیوابستبه عدمتعهد - دو شرط نیا

 کیپرداخت  قیخودش را از طر دیمسئله با نیا همه دموکرات هستند.اگر باشد که صرف گفتن به .شود دهیسنج

استقالل اوال بتواند  دیبا یاسیس یرویهر نبنابراین . گرددینسبت به گذشته برم یبه داور نهیهز نینشان دهد. ا نهیهز

 یرا دارند، نشان دهد و آمادگ ما طیدخالت در شرا یسابقه هک ییهادولت ژهیوبه ،یخارج یهاخودش را از دولت

را در عمل نشان  یتعهدش به دموکراسثانیا را داشته باشد و موضعش را روشن کند و  نهیزم نیدر ا یپاسخ به سواالت

اه ناخوکار خواه نیداشته باشد و با ا یانتقاد دیخود د یصورت که نسبت به گذشتهنیادهد. به نهیدهد و بابت آن هز

 یروهایاز ن یآن بخش یط دیاست که با یندیفرا ،یدموکراس ندیدهد. فرابرا از دست  شیروهایاز ن یسرکی

 یآقاخود از ، باید چنین کنند موجود یروهاین یمشخص شود. همه هایکشآن خط یطبدهی تا را از دست  خودت

موضع خود را نسبت به  دیباکه  یپهلو یآقاتا  گو باشدپاسخ «ییطالدوران »و  اشنسبت به گذشته دیکه با یموسو

 یاشتباهات یسرکیوصرفا بوده است  یسلطنت یها، مشروطهسلطنت آن ایپدر و پدر بزرگش مشخص کند که آ

 .ساواک وجود داشتهدستگاه جنایتکار و  کی یاشده 
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 یادائما از مسئله ریماه اخ 6که آن طرف هستند در  ییهاپیو ت یپهلورسد که در عمل ازقضا رضا نظر میبه :انکار

اساسا داشت اما االن این مسائل نسبت به  ییگوپاسخبیشتر  شیماه پ 6 دیشا یند. پهلواهشد تردور دیگویکه شما م

 .ندیبینم هاییگوپاسخ نیبه ا یازین

 رونیب شیپا کیو داخل  شیپا کیو همواره داشته است  شانیکه ا ستییگویکل ی اصلیمسئله فرهادپور:

 انیرانیا تیهو نینماد یمن نخبه دیگویم گریهستم و از طرف د یرانیا کیمن فقط  دیگویم یاز سمت .است

 یهمه و هستند خوب، خوب یهازیچ یهمه یعنی است. نگفتن یچیسر ه یچیهگفتارش . بعد از آن هم، هستم

 یهایبه او اجازه داده است که باز گویییکلسطح از  نیهستم. ا هاو من هم جزو خوبهستند بد، بد  یزهایچ

 .ندارد رانیاواقعیت در  یریتاثالبته که  کندایجاد  یمجاز یدر فضا یکیولوژئدیا

رد  یصافاین از  توانندیموجود نم یروهاینکه بسیاری از  یطیدر شرا ست؟یشما چ شنهادیپ فیپس تکل :انکار

 کرد؟  سیتأس توانیم «ی واحدجبهه»اسم  هب یزیچ ایآ ،شوند

دهند که چرا  حیتوض دیبا نیمجاهد ایشروط را ندارد.  نیپدر و پدربزرگش ا یدرباره یبله، مثال پهلو پور: فرهاد

 ییهاما تفاوت ی که مطرح شدسه مورد نیحمله کردند. در هم رانیهمچون صدام به ا وانهید یفرد یبا همراه

 یسوال را مطرح کردند و پا نیا 88از همان  نیرحسیم یآقا انیاست که حداقل اطراف نیدر ا وتش. تفامیدار

هم  یپهلو یدرمورد آقا .ستیسوال مطرح ن نیا نیمجاهد انیاطراف یبرا کهیحالدر ،اندستادهیآن هم ا دنیپرس

 گریاست و از سمت د یرانیاصرفا یک سمت  کیانگار از  شانیاست که ا یو ارث یخانوادگ یانگار فقط مسئله

 نیحرف من بر سر ا جهی. در نتاستنیز  خواهیحال جمهورنیعو در ردیگیم کشیتخود را از ژن نینماد تیهو متما

چه  میدانیاالن ما نم نی. همردیگیشکل م نجایدر ا یماندگارو تعهد به درون کیاست که بحث شروط استراتژ

از کشور هستند به  رونیب هک ییهااکثر آنحتی معلوم نیست  ایچند درصد هستند  و را دارند هایژگیو نیا یکسان

و   کردمیروزنامه پخش متشکیل دادم و نفر حزب که با پنجاه دیگویم یبه من هتجرباین را . یا نه صورت هستند نیا

افراد اجازه  نیراحت به ا یلیخ یتکنولوژ کنمیفکر مجا هم این .حزب هستند نیادر چند نفر  دینفهمهم  یکسو 

 نیاهمچنین اما  شوند،گرا افراد فرقه نیا ممکن است تمامی. و معلوم نباشد چه خبر است بزنند ونیزیداده که تلو

تغییرکردن  زانیو م سرعت. تغییر کند دیممکن است و با یموسو یطور که آقاهمان تغییر کنند.افراد ممکن است 

 .کندیم هیو ابهام تغذ ییگویو کلتغییرنکردن از  یپهلوجا تا ایناست که روشن دارد.  تیها اهمگروه نیا یبرا

هم  دینرسد، شاهم  ییجاچیبه ه دی. شاگرددبرمیجنبش  یدرون ماندگاربه « ی واحدجبهه» فیتکل بنابراین

 ،نمانده باشد یباق زیچچیه دیشا ایمانده و  یباق یاتجربه 57از  دیبه توافق برسند، شا یبر سر مواردنیروهایی بتوانند 

 نینشان دهد که ا دیشود. خود جنبش بایچه م میدانیبهتر نشود. ما نم یزیچچیبه هوا برود و ه رانیکل ااصال  دیشا
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ابهامات  57. مانند سال نه در خودش است ایاست  یروزیمسئله که اصال مستحق پ نینه و جواب ا ای کندیکارها را م

شدنش است که بعد روزیپ یدر نحوهاصال –در خودش است  ، بلکهدیآینم خیهم از مر این جنبش یو کمبودها

 جادیا یرییو تغ ستادیشدنش ادربرابر مصادره شدیهمان لحظه هم م در. البته که شودیم ریپذکردنش امکانمصادره

 . کندمی لیتخ یطهیوارد حما را  شدیچه منتیجه  رات ییبا آن تغاین پرسش که  ولی کرد

 دیآیباران م یوقتاست که  یخشک یجا هیشب قایدق .شودیم یمدع یو هرکس  دهندیها منشور مگروه یاکنون همه

راه  زین یاسیس انیجر یوقت .خاشاک در حال حرکت استوسگ مرده و خس شیجلو ،افتدیراه مبه  لیو س

 ایآ ،نه ای دیآیم یزیپشت سرش چ ایآ کهنی. اکندیرا همراه خود م انیچاستفادهءاز سو یادیز یعده افتد،یم

 یبرا تیقدر کفابه بآ انیجر ایآ ،آب باز کرد انیخود جر یخاشاک را به کنار راند و راه را براوخس توانیم

عنوان به استیسدر مواجهه با موارد تابع امر حادث است.  نیا یهمه، است تا راه را بازکند یموارد قو نیکنار زدن ا

سراغ آن ثابت به یهاتیبا هونباید بود و  رییتغی آمادهدر هر لحظه  دیباگره خورده،  رییامکان تغاساسا با که امری 

حد به ازبیشدست بخورد و رو ستممکن اآدمی دارد که وجود هم  ییهمواره خطرهاتردیدی نیست که رفت. 

درون  یروهایکه ن نمیبیم نیرا در ا «ی واحدجبهه»اصل است که امکان  نیهم یباشد. بر رو نیبخوش رییامکان تغ

 طیاز شرا یلیاست که به خنیز  یکیتاکت یبحث، مسئله نی. ادست یابند یاسیس یاز حفظ فضاحداقلی  به رانیا

که در حال  ییروهایاست که خود ن نیبحث ما ااما . کندیمجدا را از هم  هاتیوضعکه  گرددیبرم یبیغروبیجع

 یعمودباشد یا  یافقچه جنبش  ،یرگید هرکاربرای انجام  ، چراکهر فضا دارندیبه حفظ و تسخ ازین رند،یحاضر درگ

و در عمل  یسنجش تعهد واقع یبرا یاریمع نی. اهستیمآن فضا  مندازین دیگر، زیچ هرباشد یا ها بدن با ،یکجکجیا 

و  یعمل یهافقط به خواسته «ی واحدجبهه»حال  نیدر ع یول ،مختلف است یروهایدر ن یدموکراسحداقل به 

 نیتریاز قو یکی یحمله ریو ز ستیبند ن ییدستش به جاازقضا که رساند یاری می یجنبش ناهمگون یکیتاکت

حفظ  ی. براقرار دارد درکل منطقه یدهسازمان ییِو توانا ولوژکئدیهمراه با قدرت ا یتیامن یها با دستگاهادولت

 دیبا در کنار آنکه بسازم. هرچند  «ی واحدجبهه»دو شرط را دارند  نیکه ا یمن حاضرم با کسان ،فضاحداقل  نیا

بحث بار دیگر همان جا نیدو است. در ا نیا نیمهم سنجش ب یکند. نکته دایادامه پهم  کیولوژئدیا یهاتمام بحث

چقدر و صرف شود اینترنشنال پهلوی و ایرانواکنش به  یبراچقدر وقت  که، ایندیآیممیان به یهمراه و تیحساس

ست که در درون ایجامعه یاسیجو س یدهندهنشان نترنشنالیارانیا .هاجنبش یاسیسو  یاجتماع تیهوبرای تقویت 

که اروپا در  یزیچهای جسد آن هستیم. کرم ی یک خدای مرده است که ما صرفادهندهنشان گندد،خود دارد می

آن  نییبحث ما به تع ست کهیطیشرا نیدر چن .میکنیتجربه م میکرده است را ما اکنون دار قرن نوزده تجربه

 زنان، شوراها، جوانان محالت التیتشک ،یکارگر التیانواع تشک دی. باخوردیگره م ی که گفتمو شروطها حداقل
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 یجامعه تیکه تقونیست  یدیکرد. ترد تیباختگان را تقومثل بازنشستگان و مال یمسائل صنف هاییخودگردان و

 است. مهم  اریبس یمدن

 های صنفیمحتوای ایجابی جنبش و منشور تشکل

ای که به اشارهبا توجه به و مشخص کنیم وجه استراتژیک را باید ابتدا که بحث شما ناظر به اجازه دهید  انکار:

ها به انحاء گوناگون از اتحاد فراگیر چراکه این روزها خیلی ، بحث را کمی بیشتر ادامه دهیم.هم شدکیوان صمیمی 

نجات »، «اتحاد فارغ از عالیق سیاسی»رسد که نظر میرغم اشتراکات لفظی، بهکنند اما بهو گسترده صحبت می

منافع عینی و خواهد بر میای که از آن پروژهبگذریم های متفاوتی باشند. پروژههرکدام  «ی واحدجبهه»و « ایران

نظر بهواقع بهدر کلیتی کاذب دربر بگیرد. اما زور وضرببه ها سرپوش بگذارد و همگان را گروهایدئولوژیک 

این است که جا اما مسئله در این است.گو وگفتای که محوریت دارد مسئلهنیز صمیمی رسد که نزد کیوان می

که ، چراکندمعنا پیدا می شکل بگیرد یک فضای سیاسیکه آنبعد از تنها  وگوگفتخودِ همین  آیدنظر میبه

گردد، نوعی به پیش از آن برمیبنابراین مسئله به .دهدشکل سیاسی  یفضای تواندخودی خود نمیگو، بهوگفت

صورت بهتوانیم میدر اینجا گویید و سازوکارهایی که برای آن وجود دارد. همان وجهِ استراتژیک که شما میبه

منتشرشدن است و  حالمثال در حال حاضر، منشورهای متعددی درهمین مسئله بحث کنیم که راجع به  ترمشخص

ی هم به این شود که یک محتوای ایجاباند، دارد سعی میبه وضعیت گفتههمگان فرمالی که  ِ«نه»انگار که در عین 

 ؟ کنیدارزیابی میچگونه انتشار این منشورها را شود. شما در این مقطع اضافه  قضیه

 . این واحد بودن من تاکید را اتفاقا بر یک جور وحدت در عمل، در یک فضای تاکتیکی گذاشتم پور:فرهاد

بر سر قدر است، بتوانند در عمل شان چهنوز هم معلوم نیست وزنموجودی که نیروهای سیاسی معناست که بدین

نفع همگان است )مثل آزادکردن زندانیان سیاسی، لغو سانسور و حفظ های کامال مشخصی که بهخواستهسری یک

چیزی که . این کنندهایی همکارییک فضاهای سیاسی( تحت شرایطی برای حفظ و گسترش فضای سیاسی با هم 

 و مردم متکثر استبلکه معنای مردم. واحدی وجود دارد حتی بهاصال به معنی این نیست که گویم من می

هم گو ودیگر ربطی به گفتعالوه این . بهو نه مثال ملت زدمحرف  مردمعلت هم من از حق تعیین سرنوشت همینبه

گو بکنند یا وگو یک بحث هرمنوتیکی و فلسفی است که آقای ایکس و خانم ایگرگ، با هم گفتوگفت. ندارد

دانم میبعید  یا نخورد. اما در این وضعیت در هم گره بخورد شاندیگرمسائل نکنند و منافع طبقاتی و شخصی و 

و ادامه دارد و وجود دارد همواره  نظر من دعوای ایدئولوژیکواقع بهرا متقاعد کند. در یدیگر اصال کسی بتواند

مشخص ها از منشوررا منظور باید اول اینکه  .با بحث منشورها یکی کردشود این را نمیاما هاست. تابع شرایط آدم
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-که در ایران ما همین یک مورد بیست گروه صنفی، در حالیبسته شدندجمع  هامنشوردر سوال شما چون  کرد.

 کنیم. جدا ها را از هم باید این که منشور داده شده است چندینحال بهدر خارج از ایران، تا ولی داشتیممدنی را 

و تمام این  مان را صرف درگیری با فضاهای راستآیا ما باید نیروهایگشت که به این برمیبحث من 

از طیفی که هایدگر و کوروش کبیر را  ،اندایها هم طیف گستردهآنالبته که - پرست بکنیمهای ایرانفاشیستشبه

انتخاب را میان از ، یا نه. اگر -ا بودهایران و این حرفخواهد قاطی کند تا مرحوم طباطبایی که عشق دولت و می

از طرف دیگر و ایران، ی مدنی یعنی نیروهای صنفی و جامعه ،ش در نظر بگیریمامعنای واقعیمنشور بهطرف یک

کی این یک بحث تاکتیکه گفت توان میاند، ر کردهطلبانی که فضا را پُها و فرصتچیبا سواستفادهمقابله آن بحث 

باید از نیروهای  ،توانند در داخل ایران سازماندهی کنندنمی و هایی که خارج از کشورندآندر این میان است. 

سوسیالیستی و کارگری و مردمی انواع  یشان، آن سویههای نظریو سعی کنند در بحثحمایت کنند داخلی ایران 

 هاوریآن هایهواروای و دادشود دعوای فرقهاعتراضات را برجسته کنند و تعینی به آن ببخشند، وگرنه باقی آن می

من اما ست. ی برلین را تکرار کنند که خیلی هم عالیبار دیگر تجربهیکجا در آناگر بتوانند البته . میان خودشان

 بارهاز قبل شده و محال است که دوکنم اوضاع بدتر داشتم فکر میجا در آنهایی که با دوستانم با صحبتخودم 

-بازیبورژوازیگرایی و خردهکردم که این وضعیت اخیر بتواند فرقهبتوانند یک فضایی را ایجاد کنند. من فکر می

 نکرد. اما  ،های مهاجرین را کم کند

مقدار از وقت و م که آدم چها گیج انجام دهیم. من هنوز خودماینجا باید چه کاری در این است که ما  بحث باقی

سعی کند و ها را سوراخ کند و چه مقدار وقتش را بگذارد پرستبادکنک پهلوی و ایرانتا اش را باید بگذار انرژی

خارج کرده با را از حالت هویتی آن تعین ببخشد و اش هستند، انقالبی، که زنان نمونهسیاسی یا ی به مفهوم سوژه

و ها را از حالت لیبرال همچنین این و ترکیبش کندها، داری، یعنی جنبش کارگری و اقلیتهای ضدسرمایهبحث

بار دیگر من اعتقاد . به کندش ترآمیخته شده، خارج کرده و رادیکال مللیهای سازمانبشری که با ژستصرفا حقوق

من بیرونش نیستم که بتوانم بگویم باید چه کاری برای آن انجام بدهم.  .جنبش استخود شدن ی از ساختهجزئاین 

، مثال این است که مثال در سطح عادی همین خبرها «ی واحدجبهه»یم. منظور من از این هست همه داخل این دیگ

هزار شکل هم ممکن است از به پذیری سیاست، تغییرخاطر همین حال بهعین، ولی درها را انتقال دهیماخبار زندانی

جایی رفتند و فضایی را اشغال کردند از دانشجویانی که یکچگونه بتوانیم مثال  .بیرون بیایدهایی امکان آن درون

، یا کارگران و پشتیبانی کندتواند میانجمن محله مثال از دانشجویان دانشگاه هنر چگونه حمایت کنیم، یا 

در حال یکدیگر را پیدا کنند.  در جاییممکن است که چگونه ای در حال اعتراضند، که در گوشه انیبازنشستگ
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شمای  گو بگیریم. اما آمادگی ذهنی الزم است که اگر در سر راهِ وما جایگاهی نداریم که بتوانیم ژست گفتحاضر 

مادگی را آدانشجوی فعلی و سابق و من روشنفکر، چیزهایی پیش آمد، حداقل این آمادگی را داشته باشیم. من این 

. اما اگه بندمدر را نمیبا این تصور که گویی فرد جذام دارد،  ،اسم سلطنت باشددر جایی دارم. به صرف اینکه 

. تعهد به دموکراسی و کنممرزبندی میوم است که با آن گویی کند و معیارها را مشخص نکند، معلبخواهد کلی

بگوید  ،خراب و ناعادالنه بوده است آن . باید بگوید که در گذشته کدام قسمتمشخص شودعدالت در عمل باید 

احزابی مثل حزب جمهوری اسالمی، باید راجع حتی چه چپ و چه  ،هاواقع تمامی گروهکرده است. درساواک چه 

ها با آن تنها این گروه یبازگشت به گذشته و مواجههانگار که در حال حاضر، اعالم موضع بکنند.  خودی به گذشته

یا گروهی  فردتوان فهمید که آن می این جور مواقع .یا نه فهمید که کسی تعهد داردبا آن توان ست که میمعیاری

 اعتماد است. دا شوند، حداقل قابلجاو  باعث شده ایکس و ایگرگ و زد ازکه حرفی زده و برگشته که 

ی سیاسی در های روشنفکرمان یک اعالمیه پخش نکردند، یک روزنامهی سیاسی، بچهخاطر نداشتن تجربهما به

با هم بتوانند جا جمع کرد که بیشتر از دو هفته نفر آدم را یک 5قدر سخت است که دانند که چنیاوردند، اصال نمی

ایم که چگونه دیدهم.  تازه ما ید ادعا کرد که گروه و دسته و حزب هستشوده سال، تازه می کار کنند. اگر برسد به

ی ظرف دو سال تمام سرمایه ،درصد رای داشت 39 حزب کمونیست ایتالیا که ، مثلسال 50ی احزابی با سابقه

 ن مردم رفتند سراغ امثال برلوسکونی! آی ی خود را هوا کرد و همهعاجتما

چیز توپر و عنوان یک نیز آن را نه به شتعریفدر و کنید تاکید می «مردم»رسد که وقتی شما روی نظر میبهانکار: 

، پس عنوان مردم داشته باشدکه امکان تداوم به ورزیداصرار میتکثر وجودی معنوان آن بهپارچه، بلکه بر یک

که به آن اشاره کردید، بار  فرمیهای آن حداقل درواقعایستید. خواهی میدارید روی مفهوم دموکراسینوعی به

ی واحد جبهه»شما دارید از یک معنا یکبهست. خواهیشود که آن نیز دموکراسیترکیب می محتوادیگر با نوعی 

هایی ها و هویتایدئولوژیدر کنار دیگر دموکراسی را شما پیشتر اما کمی کنید. صحبت می «خواهیدموکراسی

 را تشکیل داد.« ی واحدجبهه»ها باید که فارغ از آن قرار دادید

 تواند ذیل اینکه میاشاره کردم ی دموکراسی های ایدئولوژیک از واژهانواع استفادهبه من جا آن پور:فرهاد

های ساله مثل شما و بچهچهلوای سیهاست که ته ذهن روشنفکرقصدم این . من قرار بگیرد هاها و هویتایدئولوژی

قدر وصل به چهارتا اسم نآترها جوانکم شود یک کارهایی کرد و یا دستد که میفتبی جا ایده این لهسابیست

ا هدمآدر پس ذهن ایجاد آمادگی  ایکه ذرهوجود دارد قدر فقر تاریخی و سیاسی نآنباشند. منظورم این است که 



1401 اسفند  –  انکار نشریه  

 

 

کاری کرد. غیر از آن، بحثی که داریم سر  آن کننده است تا اگر فضاهایی باز شد، بشود درونخودش کمک

از خوب است. اما فراتر از تحلیل یک مقاله یا بیانیه خیلی های اجتماعی هم بخشیدن به حرکتبخشیدن و تعینهویت

توانند بیشتر ند، میاهای صنفی و مدنی در ارتباطهایی که با آن گروهنظر من حداقل آدمآید؟ بهمیبرچه کاری ما 

های تشکلمحتوای منشور ها را موردنقد قرار بدهیم. مثال آنبتوانیم کارهای باید ما هم از بیرون  یرگذار باشند.تاث

 .نقد استقابل داخلی هم 

نفس همین عملِ  ی خودِاشاره به آن صرفا از جنبهو نقد است جا قابلدر چندینمنشور بله دقیقا محتوای متن انکار: 

به متنی بدل شد که بعضی استادان منشور این عالوه، بههای صنفی و مدنی داخلی بود. انتشار منشور توسط تشکل

های داخلی نیز به وضعیت همین تشکلجا در اینبتوان اما شاید اند. دانشگاه و روشنفکران نیز از آن حمایت کرده

نیز فشار ایم که تحتتپه و جنبش معلمان را نیز داشتهی هفتما مثال تجربهعالوه بر تجربیات دانشجویی،  وارد شد.

تالش که چقدر موفق بوده است، ولی بعضا با ابتکاراتی مثل تشکیل صندوق اعتصاب، فارغ از آنقرار دارند هم 

 اند خود را حفظ کنند. داشته

گویند اصال میکه  هستندگندیدگی فکری و ایدئولوژیک کسانی  ه لطفما در وضعیتی هستیم که بفرهادپور: 

کسانی بیرون  گوییگیرم که من در این برخوردها این حس را میجا را بزند و ما را نجات دهد. آمریکا بیاید این

بنابراین باید فکر این باشید  !این مردم اول باید زنده بمانند بعد مقاومت کنندگویند لنگش کن. می به ما اند ونشسته

که انگار شود اما جاست که این موارد مهم میاینا چه باید کرد. ذکه در صورت اعتصاب برای برق و آب و غ

انقالب کنند االن هم مثل تصور میها نیستند. یکی از دالیلش این است که هیچ به فکر ایننیروهای سیاسی موجود 

وغریب شویم. ما کند. ممکن است حتی وارد فضاهای جنگی عجیبقضیه فرق میاالن . اما کار راحت است 57

 اند.ها در سوریه و کوزوو چه کردهیم که ایناهدید

آیا نباید این  ؛مکث کنیم. اگر بخواهیم در سطح نیروهای روشنفکری بحث کنیمکمی جا اجازه دهید در اینانکار: 

کار را « غرب»این گفتار  که تحت وجود داردخیزش شکلی هم در این ی اینخطرها بازشناسی شود که یک سویه

ی آن نقد پروژهجاست که شاید در اینتوجه کند. به ما « غرب»جا رساند که کسی در فرانسه خودکشی کرد تا به آن

ه کعوض آن، بهاست« غرب»اندازد که محوریت آن ، از این حیث که دارد گفتاری را جا میشودمیطرف مهم 

ویژه در فضای مجازی از همان روزهای اول . بهمعطوف به همین فضاهای واقعی و مادی مربوط به تداوم جنبش باشد

 کیم کارداشیان از ما صحبت کردهکنند که مثال ها را به این جلب میهستیم که به چه میزان توجهجنبش شاهد 

هم دارد اصال جنبش را مصرف خیزش از این  در آن باالست و یک بلوکی« غرب»ی نوعی نگاه خیرهبهاست. 

« غرب»خواهد از طرف تنها می و داریم« زن، زندگی، آزادی»ای مثل بگوید ما جنبش پیشرفته« غرب»کند تا به می
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گوید که خیلی از ی شهودی میبازشناسی شود. آیا نباید یک توان انتقادی معطوف به این پروژه جلب شود؟ تجربه

قول امیر بهواقع بهگویند بیایند بزنند تا راحت شویم. گرفتند االن میمهرماه این گفتار را جدی نمیکسانی که در 

. ها همین مسائل محوریت دارددر گفتار یکی از آنازقضا که  وجود داردجا در اینناپذیر آشتیدو بلوک  ،پورکیان

البته شما با شرط اول ، که کرده و از آن صحبت کند د آن وجه دیگر را بازشناسینخواهنمیاما گویی افراد چندان 

عنوان را به خواهیآید. اگر دموکراسیوجود میجا بهدر اینهم اید. اما یک پیچیدگی دهنوعی به آن اشاره کربه

ی عنوان سنت مبارزاتی در تجربهبههای ایدئولوژیک، و انواع استفادهمحور بگیریم و آن را فراتر از شکل حکومت 

 90ی و شکست آن در دهه 88خصوص بعد از  ی ما، بهرسد که در تجربهنظر میتاریخی خود در نظر بگیریم، به

ی تضاد به بیرون منتقل شد. یعنی تضادهای ساختاری داخلی )طبقاتی، قومی، جنسی و جنسیتی و...( به سطح عرصه

محورمقاومتی و  چپِگفتار سو عمده شکل گرفت. از یکقطب جا دو جا شد. در اینالمللی کشیده و جابهتضاد بین

ی غرب. در این فضا های خواهان مداخلههالل شیعی، و از سوی دیگر جریان ی ثباتی و جریان اسالمیِجزیره راستِ 

نوعی یاد همان کشاند. بهاست. گویی هر حرف ما را به یکی از این دو قطب می تر شدهها سختحرفگفتنِ این 

الدن به آن اشاره کرده بودید که اتفاقا عنوان انتخاب بین بوش و بنتر شما تحتافتیم که پیشای میدوگانه

راستی دیدارهایی که با جریانات دستو ی گذشته بوش هم پیام داده بود صورت نمادین در تجمع چندهفتهبه

جا ساختن جایگاهی و اندیشیدن به مسئله در اینهرحال . بهکنندافتد نیز آن را بیشتر یادآوری میاتفاق می فاشیستی

 آدم را به یکی از این دو قطب نکشاند.حرفِ ست که سازوکارهایی

 در زمین سیاست« هاآن»و « ما»

گردد که ی انزوا و استثناء ایران و مسائل ژئوپولیتیک برمیبله. یک بخشی از این بحث به همان مقوله فرهادپور:

سنجش بین این دو  ی بحث نظریِست. اما در این قسمت، حرف من این است که ادامهخودش سرفصل مفصلی

ها چه رفتنپایینوکدام از این باالهرکه این و ها و تغییر شرایط داخل و خارج داردبستگی به کلی از موقعیت

قعیت جلو برود تا ببینیم حدی اجازه دهد که خود واقدر ابعاد مختلف دارد که آدم باید تاآنشود. این قضایا می

عنوان روشنفکر یا محفل یا توانیم انجام دهیم، بهجا آن حداقل کاری که ما میها در اینشود. در کنار اینچطور می

ها را به بحث بگذاریم و نگاری، این است که بتوانیم ایدهی کوچکی از دانشجویی و یا فضای روزنامهیک شاخه

ی فروپاشی و بعد ریگان و تاچر و نئولیبرالیسم و تا تجربهگرفته ها از نقد خود مارکسیسم ها و پرسشبسیاری از بحث

لحاظ باشد. چون بهتاکتیکی و هم استراتژیک تواند میاین هم ها کار کنیم. و بر سر آنمطرح کرده را غیره 

و « مرد، میهن، آبادی»ی تاریک ایدئولوژیک مثل دارد با هزار سویه« زن، زندگی، آزادی»تاکتیکی هم االن شعار 

ست و رویپسمعنای بهاگر فرویدی نگاه کنیم را اتفاقا خوابیدن جنبش  .رودزیرسوال می« رضاشاه روحت شاد!»
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عنوان فضیلت ای که خود را بهتوزی و ناتوانییک کینیدئولوژیک خود را در روآمدن هزاروشکل اروی بهاین پس

  .دهدشان میزند نجا می

آید . به نظرم میداردوجود زدن خیلی جا برای سروکلهچه در بعد نظری و ایدئولوژیک و چه در بعد تاکتیکی، 

های سیاسی سری خواستهاتفاقا این امکان را که بتوانیم با یک ،است نامعینی ایجابی قضیه هنوز خیلی چون جنبه

نداریم. حتی هنوز نزدیک شرایط قدرت دوگانه هم نیستیم. بر همین اصل، کنیم  ایجابی حداقلی از هماهنگی ایجاد

. در کنار اندازندمیکه مسئله ایجاد کرده و ترک جلو برویم های سلبی توانیم با خواستهتر میذره استراتژیکیک

فرض کنیم  تواند به آن آویزان شود همین است که شما با هر نظری که داری، اگرکه آدم میحداقلی آن، آن 

ای حرفی بزنی و جلسهبخواهی  اگر وغریب نیستی، های عجیبجاسوس خارجی و یا سادیست فاشیست با فانتزی

از  چیزی بیششامل فعلی ی شرایط . مجموعهستبنویسی و بخوانی و... نیازمند یک فضای سیاسیبرقرار کنی و 

 تجزیه ی کلی «ما» اینها بیرون خواهد زد و برویم ترکاگر کمی جلوتر چراکه . است «هاآن»و  «ما»صرف دعوای 

طلب سلطنتاین گوید و آن دیگری می ،به درکش داگر بگیرنچپ است پس  اوگوید شود. آن یکی میمی

 «یی واحدجبهه»مهم است. مسئله اش را هم آتش بزنند. بنابراین سواکردنِ این دوست پس بگذار خانهچیپهلوی

ولی در عمل معلوم است که اصال  بود های کالسیک مارکسیستیو بحث از تاریخچه بیشتر برخاستههم که من گفتم 

فکر هم که از قبل ایجاد شود هوشیاری و آمادگی ذهنی  تا نوعیگفتم این را  هنوز وجود ندارند.اجزاء این جبهه 

و آن  انخودشاز که غیر کسانی طرف هستیم با در این خیزش بعضا  اثبات شد هم در عمل بعد  .باشدکردم الزم می

زدن یا اصال واژگان حرف و دنحرف بزن ترمسن دیگر یابا یک آدم  ند، اصال حاضر نیستانمثل خودشنفر رفیق پنجاه 

ست که اصال یک عصیان شهودیواقع به اینندارد. وجود این نیست که دانش تاریخیصرفا د. مسئله نندارهم را 

به من نشان داد  چقدر ما احتیاج موضوع را پیدا نکرده است. این  دیگری و دیگرانخوردن با گره تماس یا امکان

جا و . اما به هر حال ایننباشدامکانی برای آن در این لحظه آمادگی ذهنی ایجاد کنیم هرچند در عمل  نوعیداریم 

یک راه صدساله رفت و  ،یک ماه ظرفکه چگونه جامعه دیدید بسیاری اتفاقات رخ بدهد. جا ممکن است آن

از  پدرانشکست و مردساالری سنتی و  و فارس و مرکز و پیرامون در آن گم شدی کرد و ترک هادعوابسیاری 

کند اصال تابع زمان و مکان تواند ایجاد و هزار چیز دیگر. تغییراتی که سیاست می نددفاع کرد انشانحجابی دختربی

ای در آید و با مسئلهکه از صدسال گذشته میشکند. ناگهان یک تو مکان را میو قواعد آن فیزیک زمان  نیست

شد. محسوب می 6تخیلی-علمیگشاید که تا پریروز اصال هایی را میشود و امکانامروز گره خورده و منفجر می

  .نویسینسخه از بیهوده بدون هرگونه تصور دنبال کند آنهم سازی راآماده هایی ازشکلدهد این به آدم اجازه می

 اهمیت مخاطب و لحن
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کیست؟ آن زمان ما مخاطب که اصال ببینیم گردد این برمیبه قضیه بگویم. یک مقدار هم ی دیگری نکتهبد نیست 

تاریخ  و مارکس هم خوانده باشند قدریاید ش و اندفقط بدیو و الکان نخوانده من مخاطبانکردم احتماال فکر می

های من حرفکردم فکر میبنابراین . ندارندهای سوپرشیک از کمون پاریس تحلیلجنبش چپ را بلدند و صرفا 

زیاد شد فکر کردم که شاید مخاطبان اما بعد که تعداد . دشناسنرا می «ی واحدجبهه»حدی ست که تاهاییآن برای

. 7«موعظه برای مومن»عنوان تحتدارند اصطالحی ها یاند. انگلیسگفتم. چراکه مخاطبانم فرق کردهطور مینباید این

طور اینهای ما هم بیانیهبرخی از بگویی مسیح پسر خداست.  مئدا ست الزم نیستپیشاپیش مسیحی طرفوقتی 

دانند م پس حرفی بزنیم و آن را هم به کسانی بزنیم که آن را میاهجور وجدان معذب که من کاری نکرداست. یک

اتفاقا خورد. هدف نمی بدند. این به درد« هاآن»هم خوبیم و  «ما»و بگوییم که خوبی خوب است، بدی هم بد است. 

داد هایی بروز دالنباید باید آن جماعت گیج وسط و خاکستری باشد. نباید موعظه برای مومن کرد. و بعد هم اتفاقا 

ی. آن اهمعلوم است که برای کی نوشت ،زنیباال داس و چکش قرمز میآن وقتی از همان ابتدا ها. برای تعیین هویت

 خوانند. کسان دیگر اصال نمی

اه خوب دارد حرف بزنم و خواهی که تصوری کلی از مشروطه و ایران و شخواهم با همان مشروطهجا من میاین

توانم در تاریخ خودمان نشان من میرا نشان بدهد و خود ی اول اصال شاه خوب باید خوبی م که در درجهنشان بده

شود به وجود خارجی هم ندارد و اگر هم دارد، در خود شاهنامه تبدیل می «شاه خوب»دهم که اصال مفهوم 

ست و نه فهمد که اصال ایراد در خود پادشاهیمی 8لیرشاهکند چون عین زی که اصال سلطنت را ول مییخسروپرو

ذارم. وگرنه گب فرد بتوانم تاثیری روی آنباید االن طرق دیگر قصه و شعر گرفته تا طریق خوبی یا بدی پادشاه. از 

ی تجربه ازکه مهم است. ایننیز مثل خودم حرف بزنم. بنابراین مخاطب و لحن چند نفر برای ای دارد که چه فایده

های داوریباید باز بود نسبت به فضایی که پر از ابهام و پیش .همین استاز مصادیقش  یکیزنم حرف میسیاسی 

قول شما پر از بهفضایی که دهند. زند و کلی فحش به آدم میو کثافتی که اینترنت به آن دامن میاست ایدئولوژیک 

م است که الدن است که آدم باید آماده باشد تا از هر دو طرف کتک بخورد. این برای من مهشرایط بین بوش و بن

وگو و بگذارد. گفتتاثیر تر تر روی مخاطب وسیعچه در تاکتیک و چه در مسائل کلی ،روشنیبتواند بهآدم 

 ادامه پیدا کند.این  های تئوریک باید در کناربحث

را به ی من از جنبش کارگری و شوراها هایی هستیم که مثال بحث من و تجربهاز میانجیحداقلی نظر من ما فاقد اما به

ایم توانستهست. کدام یک از ما تا االن سازیها و کارگرها وصل کند. هنوز در ذهن ما سلبریتیجریان صنفی معلم

از همین االن من البته معلوم است که شرکت کنیم یا اصال از وجود آن خبر داشته باشیم. کارگری در یک نشست 
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که بسیاری گذارم. آن هم بعد از انقالبی گان را به رای نمیی همگانی یا آموزش رایبیمه خواستچپ یک عنوان به

بودن است. اگر منظورشان از انسان وجزاصال  خواستهاین امروزه . اندنشینانحاشیهکارگران و کشتگانش همین از 

آب و فردا خورد. البد پسهم نباشد، که اصال دموکراسی به درد خودشان میها حداقلدموکراسی این است که این 

 مان تامین کنند و بفروشند. برای تا دارهاه سرمایهببسپاریم  خصوصی کنیم و هوا را هم باید

 «زندگی نرمال»گفتار 

 ،شودای که گفتید، این موضوع به نبرد هژمونیکی که االن در جریان است وصل میعطف به همین مسئلهانکار: 

گویند، در جنبش اخیر ضد خیلی داری متاخر میهای فرهنگی سرمایهچه به آن زمینهآنمطابق رسد نظر میچراکه به

رسد که آن فانتزی که قبال ساخته و نظر میتنها شعاری داده نشد بلکه بهنهوجه ها شعار داده شد اما ضد این از اتوریته

ی همین ترانهشاید هم شود؛ وضعیتی که بهترین بیان آن توصیف می« وضعیت نرمال»پرداخته شده بود با اسم رمز 

با توجه نیروهای سیاسی که نکته این نظر داشتن در در نظر بگیریم و با اگر را  یفرهنگ یزمینهاین . باشد« برای...»

به هر حال، از نظر گرایش چپ، حداقلی از خدمات که و اینهایشان را پیش ببرند توانند طرح و برنامههمین زمینه می

واردِ هر ، راستیپوزیسیون دستا ها بااین چپ داگر قرار باشگویند کسانی میاجتماعی برای زندگی مفروض است، 

طلبانه و های عدالتضرر خواستهقدری بهفضا پیشاپیش به بشوند و از جامعه نیروگیری بکنند، «ی واحدیجبهه»نوع 

های راست احتماالً پاسخ خواهند که اصالً به وجود رسند و نیروها به نظر زائد میشرطاین پیش است که هطلبانرفاه

ی هیچ نیروی آید که وجودِ حداقلِ فضای سیاسی، دغدغهنظر نمی، بههمچنین گفتارِ چپ در اتحاد نیازی ندارند.

شود، این تبلیغ می« برای»ی گفتاری که مثالً در همان ترانهبرند. که عمالً از وضعیت فعلی سود میراستی باشد، چرا

شود و ما کافی است تا حاکمان فعلی را کنار یافت می« علمِ اقتصاد»است که راه حل مشکالت ما، در علم، مشخصاً 

حوی نتواند بهبخش، چگونه میرا حاکم کنیم. سوال من این است که هر نوع گفتار چپ یا رهایی« علم»بزنیم و 

 ش تزئینی نباشد؟باشد، که حضور» ی واحدجبهه»عضوی از 

است و آن را از درون  57ی نحوی به مطلب دیگری هم مرتبط کرد که مربوط به تجربهرا به شاید بتوان این سوال

به ی مربوط ی سیاسی، و یک سویهبود. یک سویهای نهفته، دوسویگی57خاطر دارم. در خودِ های خودِ شما بهبحث

کنید که راه حل چپ، دفاع از دموکراسی بورژوایی در سازی که بعداً غالب شد. آن جا شما به این اشاره میدولت

ویژه در ارتباط با پیشرفت خود ها بهرغم تمام تفاوتبهرسد که نظر میعمل در عین حفظِ هویت خود است. به

جا هم یک جریان چپی در اینمعنا که بدینر است. نوعی در این جا هم درحال تکراآن وضعیت بهسازی، دولت

انتقادی حل دفاع از دموکراسی بورژوایی در عین حفظ هویت راهی وضعیت، شاید با توجه به زمینهوجود دارد که 

 . نظر برسدبرای آن معقول به
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 یدر وهله .بودها اینو جنگ و سفارت تسخیر ، ماجرای انقالببعد از  مربوط بهالبته سازی بحث دولت :فرهادپور

فضا را مد روبرو بودیم که آنیافتگی طبقاتی درمیدستی که از دل همین ابهام و شکلکور تهیما با یک جریان  ،اول

شد به شد که هر دولتی که ساخته میمیاین ش اکرد و نتیجهامکان همین تمایز طبقاتی را کمتر می کرد ومی ترمبهم

درواقع و اصالً داشت خیلی رواج دستان که داخل این تهیبا همین ایدئولوژی دینی رد خوشکل استبدادی گره می

 است موقع بحث ما این بود که جریان تهیدستی ممکن . آنبه دزدی بود فحش فقط برایشداری به سرمایهفحش 

در  داری رایهسرمادر بدترین شکل ادغام است که فاشیسم نوعی شبه ولی درواقع دای خیلی رادیکال بزنهحرف

بین هر دو است که  ممکناین که رغم علینظر من به آورد. منتهاهم نهایتاً که  آوردمی نوعی حکومت دینیقالب 

کردن خود این حرف بیشتر برجستهو بحث دیگری است  االن ،یافت یهایشباهتد و کر یهایمقایسه بشودفضا 

 ،درست برعکسآید مینظر به ،ر نگاه کنیمشکل عینی اگبه کهچرا .فضای مجازی و مباحث مربوط به آن است

ر ناپذیاصالً امکان "علمی"و  شکل بازار آزادیبهش ابازسازی بعدی یدوره رکه داست داغون ومملکت چنان درب

 و استالینیسم ی ازهاید با شکلهکه اصالً از دل آشوب بخوا هستم بعثی داریمن بیشتر نگران یک سرمایهاست. 

 باید ما هم مثل بقیه گویندمدرن که میپستهای ژست نه از ،جلو برود هانظایر این کار اجباری و اموال و یمصادره

مطمئن باشید که  دخورمیدر عمل چنان به دیوار  اهحرفاین  باشد. اقتصاد علمی وشود مستقل  مانبانک مرکزی

جا نآاست که های افرادی ژستا هاین .یماهشانس آوردشمالی خیلی شبیه کرهخط یک اقتصاد  دریم ونر راگ

ی دانند. بنابراین من دربارههیچ چیزی از اقتصاد ایران نمیکه اصالً حالیکنند درهایک هایک میاند و مدام هنشست

 ی شما تردید دارم. قسمتِ اقتصادیِ دغدغه

 قرارر اگگذارد. میاثر  ههم یسیاسی رو یتجربه خودکه این است  نظر من اتفاقاً بحث سربههم  ر سطح سیاسید

اصالً داستان دیگری که انجام شود و جنگ جی رخاو با دخالت پرده از پشتباشد و کار  32مثل کودتای است که 

هم شعار خاطر همینبهو  هستند خواهانشهم ها آنکه  باشدسیاسی ر قرار است در قالب یک حرکت ولی اگ است.

زندگی معمولی خودِ  هامروزاتفاقاً  اند،زندگی معمولی کهستند که دنبال یبورژواهایی خردهرغم اینکه به دهند،می

ها. انخصوصاً جو، هعوض شد اننظرشهم  57نسبت به هایشان برای همین خیلی .ندمبارزه پیدا کنمیانجی باید به ار

 خودتان بعدنکنید و وقت انقالبهیچبد است وکه انقالب خیلی گفت آن واحد هم  توان درند نمیفهمیدچراکه 

 ولی .شویم "آزاد"تا ما  دبزننجا را اینبا بمب  خواهیمکه باست این دیگر  شقچون تنها . دیباشکردن انقالب دنبالبه

جا کویت یا یمن نیست که ظرف دو هفته سقوط کند و فوراً که اینچرا ،معنی استدر این جا بیهم دخالت نظامی 

 . خواهد داشتمسئله  برابر جنگ عراقصدجا نایتصرف شود. 

 م،هستها آنعنوان چپ گفتم دنبال در عین اینکه خودم به ، حتی در همان بحث بیمه و آموزش،گذشته از این

 یقصه جز آمریکا که اصالً خودشدرواقع دارند.  اش رااست که بهتریننروژ و سوئد پنجاه سال کشورهایی مثل 
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-شود و خودِ سرمایهوجود دارد و در نتیجه این دیگر حتی حداقل هم محسوب نمیجای دنیا همه در ری است،دیگ

اکثریت مردم است.  متکفل این موضوع شدهکه ، نزدیک به یک قرن است اعتراضات مردمیبا  هداری در مواجه

-می و با دولتی رامدارس خصوصی فرق ند و فهممی د وکننروزمره لمس میطور بهن شاخود وجودی همهایران با 

 خواهند هاخواسته پشت اینمردم در نتیجه . اندرا تجربه کردهی درمان و ویزیت دکتر و دارو طور هزینههمین .بینند

 ایستاد.

داری که سرمایه است یعنی این مسلم .مهدترجیح می رامال رزندگی ن کیهم  من است که معلوم ،ینااز  غیر ولی

شرایط مختلف  اندتوو می ه بخوردمختلف گر بنایجور رویکوبا هزار اندتومید و ها دارهم انواع حالت

جور یکوپسند هزارهنر عامه سازی وفرهنگصنعت وای فرهنگ توده یبارهالبته درمن  د.داشته باش دموکراتیک

که حتما  استم روشن یبرا رولی از طرف دیگ .توانم حتی شکل آواز آن ترانه را هم زیرسوال ببرمو می دارمبحث 

دفاع ی که با آن مواجه هستیم، سری عقالنیت اقتصادی در مقابل بالهتهای دموکراتیک و یکسری خواستهکیاز 

آزادی روابطِ افراد با هم دفاع کنم. یا مثالً از این و پوشش فردی  از آزادی مثالًمن  کهنبود ژینا قیام الزم به  .کنممی

جمهور رئیسیک یا و د نبسوزاند مازوت یابن و یانباید باشد  گونهاین هوای آن آلودگی ان وترافیک تهرمطالبه که 

مشخصاً من در برابر ارتجاع  .ا نابود کنداقتصاد ما ر ید همهینیا اشعوامفریبانه خاطر ژست ضدآمریکاییای بهدیوانه

-ها ساختهروشن است که وضعیت نرمال، از وضعی که اینکنم. ، از یک عقل بورژوایی دفاع میفعلیی افتادهعقب

 ایم. کنم و اگر نکنیم اساساً قافیه را باختهاند بهتر است و من از این دفاع می

اما  ی داردخطرناک هایکه جنبهاست اصطالح علمی نیز درست ی شما به گفتار کارشناسی و بهی اشارهدرباره

از ای احمقانهتقدس که یم اهتجربه کرد همجا ایندر ما  را ایناست. سیاسی اختگی  هم آن فرض اصلیپیش

م ه خطر دارد وچیزی مسلماً وجود  افتند. چنینگیر می «تخصص»و « تعهد»شود و بعد بین می کارشناس ساخته

اتفاقاً  .این نبرد ایدئولوژیک ماست. مدهیتغییر  انظر مردم ر م بایدنیاتومی راگاست و ایدئولوژیک  یدعوااما هست. 

بودن، شوید به اتهاماتی نظیر هپروتیمتهم میتنها ای ندارد. نتیجه ،زندگی نرمال را بزنید اولهمان  از راین نبرد اگ در

-گونه نهایتاً بازنده میاینرفیق لنین است نه مثالً قیمت مرغ.  ی شماتنها دغدغهکه اینبودن و دردبیبودن، مرفهدیوانه

 . شوید

بحث در این نیست اگر این جایگزینی روی بدهد،  وضعیت، این عنوان بدیلبه «مالنر زندگی»نقد گفتار  باانکار: 

تردید واقع اصل حرفِ شما، یعنی دفاع از عقلِ بورژوایی در برابر بالهت اصال جای بهاست.  ی افتادهاتفاق بد

در  ویژه بیشتر در دیاسپورا تا داخل کشور،رسد این گفتار، بهنظر میجا این است که بهمسئله در اینندارد. چندانی 

و نفی انتزاعی « غرب»با نوعی تایید غیرانتقادی  دداروضعیت مشخص ما و با توجه به نیروهای واقعا موجود آن، 
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فاشیستی و همچنین تایید مداخالت آن فضای شبهبندی به مفصل نحویعنوان چیزی مجزا از جهان، بهما بهوضعیت 

 کنند. کمک می «غرب»

ما االن مثالً اینکه که  .شودتعیین می ماندگاردرون یشکلبهایدئولوژیک نبرد سیاسی و  در هماناین امر : فرهادپور

اتفاقاً  کند وبا هم قاطی میگری و زرتشتیکبیر ی کوروش عالوهبههایک و هایدگر را داریم که  ایراست افراطی

هم شریعتی  «ی علویِشیعه»در مقابل  «ی صفویشیعه»و یا تایید زرتشتی  یکه االن صحبت از شیعهآمده قدر روآن

 و این حجاب شما اصالً مال دوران ساسانی گویم کهمی هازن مثالً به وآیم میلوژیک ایدئو یدعوا درمن  .دکنمی

اصالً خالفت عباسی روی دولت دینی ساسانی ساخته شده و شمایی که داری بحث جدایی دین است. دربار ساسانی 

برای کنم استفاده میامر از این  راستاهمین در . ها را مطرح کنیاین بحثزمان نی هماتونمی کنی،می از دولت

را با قدری موجود توان نشان داد که برخی اساساً همین وضع می .دین و دولت پیوندهر شکلی از  و نفی واسازی

با نوعی جناح سپاه اش هم نهایتاً این است که خواستهکه عباسی ی شاهنوعی شیعه ،خواهندبیشتر می ناسیونالیسمِ

ماندگاری چیز در همان درونهمه. شودهای ایدئولوژیک این مسائل کامالً رو میآمریکایی مصالحه کند. در بحث

ها همه هستند. آیا امکان پیروزی دارند؟ معلوم است توانم تضمینی در این خصوص بدهم. بله، ایناست. لذا من نمی

 که دارند! 

بیشتر این بود که از نظر شما، بحث این . منظور از گرفتپیروزی توان هیچ تضمینی برای تردید نمیبیانکار: 

، چه باید هم ندارندخواهی احتماالً تعینی بیشتر از دموکراسی سبب وضعیت مادیکه در این شرایط به یی چپهانیرو

  .باید باشد و با چه شروطیبا دیگر نیروها به چه صورت  شاند و رابطهنبکن

 خواهی برای جریانات چپضرورت دموکراسی

 که فقط یک مورد داریم که از نظر عملی بینیممی منگاه کنی چپ یسابقهبه ، هاشکست یهبا هماگر : فرهادپور

یکی دو سال بعد  آنهم  زیر پا بگذارد کهرا دموکراسی  برای حفظ  قدرت سیاسی، چپ ه کهاین امکان وجود داشت

ها حاضر نشدند  قدرت را به بلشویک 1921در دهد که وقتی مورد نشان میهمین است. و اتفاقاً  از انقالب اکتبر بوده

ی . بعد از آن هم، همهرخ داد یشویک تنها حزب حاکم بر شورا شد، اشتباه مهلکوشوراها پس بدهند و حزب بل

اند که آن را به حد اند و سعی نکردهها از دموکراسی بورژوایی دفاع نکردهکجا چپهردهد نشان می تجارب 

سم قرار پرولتاریا و سوسیالی قدرتعنوان چیزی در مقابل سترش دهند و بالعکس، آن را بهاش برسانند و گنهایی

نظرم خیلی ساده است. اگر چپ به نیروی مردمی و سیاست وصل است، . منطق قضیه بهاند، شکست خوردهدادند

نیست و چیزی از باال کند باید برایش معنادار باشد. اگر وصل می و ماندگار پس هر شرایطی که سیاست را ممکن

بحث دیگری است. در آن صورت نباید  خب است که اقتصاد دولتی بسازد، که دارد و خداوند به لنین وحی کرده
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پای مردم و پرولتاریا را وسط کشید. قضیه خیلی ساده است. اگر سیاست با مردم است، پس دموکراسی حتماً الزم 

 کافی نیست. که  ، هرچنداست


