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تــیوآلترنا
بحــث در مــورد چــپ و گســره ی معنایــی و دامنــه ی نفــوذ اجتامعی ایــن تفکرـ عمــل موضوعی 

ــی دارای اصــول و  ــف و تنوع ــا از هــر طی ــه چپ ه ــه نظــر می رســد ک ــا ب گســرده اســت. ام

باورداشــت های مشــرکی هســتند کــه اهــامل در آن ســبب از میــان رفــن جایــگاه اجتامعــی-

سیاســی داعیــان آن در میــان مــردم می گــردد. مبــارزه بــا سیســتم رسمایــه  داری، برقراری سیســتم 

ــدار و جهان گســر  ــح پای ــب زیســت بوم، اســتقرار صل ــا تخری ــه ب ــک، آزادی زن، مقابل دموکراتی

از مولفه هــای وجــودی و شــناختی جنبش هــای چــپ اســت. دردآورتریــن قســمت رسگذشــت 

نیروهــای چــپ در رسارس جهــان، تجزیه شــدن بــه اتم هــای تشــکیل دهنده ی  آن اســت. انــگار 

کــه بــه نفریــن دکارت گرفتــار آمــده باشــند، سیســتمی کلیت منــد و پیچیــده ای کــه بــه ارکان 

تشــکیل دهنــده ی آن تجزیــه  گردیــده  اســت. ایــن موضــوع باعــث گردیــد کــه هستی شناســی 

ــا بــه زمیــن  تفکر ـ عمــل سوسیالیســتی بــه آینــه ای کــه در افســانه ها منــاد حقیقــت اســت و ب

خــوردن بــدل بــه بی نهایــت تکه آینــه می گــردد، هرکــدام بخشــی از یــک حقیقــت تــام را بــه 

منایــش گــذارده و در نهایــت از بازمنایــی یــک حقیقــت کل ناتــوان و درمانــده مباننــد.

ــدن پدیده هــا  ــه، گســره نگر و دی ــدگاه کلیت مندان ــن اســت؛ از دی ــی چنی ــه نوع ــز ب رسگذشــت چــپ نی

در ســطح جــز و کل نگرانــه بــدل بــه سیســتمی تک ســاحتی شــده اســت. برخــی چنــان پیــش رفته انــد کــه 

نظــام رسمایــه داری را بــه دو بخــش رسمایــه داری و امپریالیســم کــه مجــزا و منفــک از همدیگــر  تفســیر 

ــوزه ی  ــه ح ــده ای ب ــک ش ــورت تفکی ــه ص ــان را ب ــی زن ــش مبارزات ــان جنب ــتا آن ــن راس ــد. در ای می مناین

ــد. ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از نیروهــای چــپ تنهــا خــود  اســتحفاظی فمنیســت ها بــدل منوده ان

ــران و  ــی از بح ــت حاک ــده اس ــه ش ــه ارائ ــوری ک ــد. تص ــه کرده ان ــری خالص ــای حقوق ب را در فعالیت ه

بــروز تِرومــای شــدیدی شــده اســت. در ایــن راه بــرای پرهیــز از رویکردهــای  تقلیل دهنــده ی گذشــته بایــد 

اتحــادی گســرده میــان نیروهــای سوسیالیســت و دموکراتیــک برقــرار کــرد. ایــن شــامره از نریــه بــه درک 

هرچــه بیشــر ارکان هــای وجــودی و لــزوم اتحــاد میــان نیروهــای چــپ و دموکراتیــک اســت. اهمیــت ایــن 

امــر جهــت نیــل  بــه اهــداف و دغدغه هــای مشــرک و در نهایــت دســت یافن بــه اتحــاد و سیســتم نویــن 

ــد. ــک می باش و دموکراتی
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معنــا بــود. زیــرا جوانــان قــری بودنــد کــه مدرنیتــه 
ــود.  ــته ب ــای گذاش ــا برج ــر آن ه ــر را ب ــن تأثی کمرتی

ــار آن  ــادی دچ ــگ م ــوزه ی فرهن ــام در ح ــه نظ ــی ک بحران
ــاب  ــز بازت ــک نی ــوزه ی ایدئولوژی ــود در ح ــن نب ــد، ممک ش
ــوی،  ــد. انقــالب 1968 اساســاً در حــوزه ی فرهنــگ معن نیاب
داد.  صــورت  انفجــار  ایدئولوژیــک  انقالبــی  همچــون 
لیــرال  و متامــی مشــتق های  مــدرن  برابــر فرهنــگ  در 
راســت و چــپ آن رس بــه عصیــان برمی داشــت. از ایــن 
ــه  ــود ک ــی ب ــالب ایدئولوژیک ــود. انق ــم ب ــی مه ــر، انقالب نظ
حداقــل به انــدازه ی انقالب هــای سیاســی فرانســه و روســیه 
ایفــای نقــش می منــود. هژمونــی ایدئولوژیــک مدرنیتــه 
بــار  اولیــن  بــرای  بدین ســو،  برساخته شــدنش  زمــان  از 
دچــار شکســتگی شــده بــود. بســیاری از عنــارص فرهنگــی، 
جنســیتی، اتنیکــی، دینــی و بومــی اجتامعــی کــه از صدهــا 
ــارت  ــه اس ــوژن ب ــه ی هم ــام جامع ــت ن ــو تح ــال بدین س س
گرفتــار  حتــی  و  گشــته  آســیمیله  بودنــد،  گرفته شــده 
راه هویــت  در  بــه جنــگ  بودنــد،  گردیــده  نسل کشــی 
برخاســتند. رهری منــودِن جوانــان بــرای ایــن جنــگ، پــر 

بحران سوسیالیسم رئال و ظهوری انقالبی
ك

ت تمدن دموكراتي
مانيفس كتاب  پنجم

هلل اوجاالن
عبدا

انقــالب ایدئولوژیــک تنهــا در برابــر لیرالیســم کاپیتالیســتی صــورت منی گرفــت، 
به انــدازه ی مبــارزه در برابــر دولــت ـ ملــت لیــرال، پل  هــای رابطــه بــا دولــت ـ 
ــه  ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــود. ب ــده ب ــع ش ــز قط ــتی نی ــال سوسیالیس ــت رئ مل
جنبــش ایدئولوژیــک مخالــف بــا صنعت گرایــی، از طریــق روایت هــای توامننــِد 
تئوریــک بیــان می گردیــد. فمینیســم بــه اســتدالل های مهــم تئوریکــی رســیده 
بــود کــه حداقــل به انــدازه ی تئوری هــای طبقاتــی حائــز اهمیــت بودنــد. 
هویت هــای فرهنگــی ســنتی اثبــات کــرده بودنــد کــه به انــدازه ی هویت هــای 
مــدرن، ارزشــمند و اغامض ناپذیرنــد. معلــوم گشــته بــود کــه تئــوری ملت گرایــی 
مــدرن، چیــزی به غیــر از اســتدالل مروعیت  بخــش اتنیســیته ی حاکــم نیســت. 
ــه از  ــدرن ک ــی م ــش مل ــک رهایی بخ ــه و پراکتی ــه اندیش ــت ک ــکار می گش آش
برگزیده تریــن ایدئولوژی هــای انقالبــی دوران بــود، به انــدازه ای کــه گفتــه 
می شــد ضــد کاپیتالیســتی و رهایی بخــش نبــود. ایــن نکتــه نیــز به خوبــی 
ــدل  ــی مب ــان نظام ــه چن ــال ب ــم رئ ــه سوسیالیس ــد ک ــته می ش ــث گذاش ــه بح ب
شــده کــه نه تنهــا از مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی گــذار نکــرده بلکــه آن را تقویــت 
می منایــد. حیــث دموکراتیــک  سوسیال دموکراســی، مدت هــا بــود کــه بــه نقــش 

ــود! ــوب« کاهــش داده شــده ب ــوی پوشــاننده ی عی »برگ  َم
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انتیو ...لترآ ـ   پژاک حزب حیات آزاد کوردستانـ 

نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی، اجتامعی وفرهنگی

شــاید دیدگاه هــا و نظــرات بــه زبــان رانــده شــده و طرح هــا ی ارایــه شــده 

ــاندن  ــل نپوش ــه ی عم ــورت جام ــع در ص ــورها و جوام ــی از کش در بعض

ــان  ــرای بانی ــی، ب ــل سیاس ــوزه ی عم ــت اندرکاران ح ــوی دس ــه آن از س ب

ــره ای  ــث چه ــن حی ــه از ای ــا خاورمیان ــد؛ ام ــردار نباش ــدان هزینه ب آن چن

متفــاوت دارد. هــر گفتامنــی در صــورت چرخــش از مواضــع اولیــه خــود 

ــه موقعیــت  ــا توجــه ب ــد. ب ــی را متحمــل خواهــد گردی هزینه هــای فراوان

ژئوپولیتیــک و ژئواســراتژیک منطقــه، معمــوال هــر عمــل و ریســکی 

تاثیــرات دومینــوواری دارد و انعــکاس هــا و بازتاب هایــی خــارج از تصــور 

ــم خواهــد زد. را رق

ــالمی و  ــوری اس ــم جمه ــدرت در رژی ــیکل ق ــودن س ــته ب ــر بس ــه خاط ب

خفقــان طوالنی مــدت نشــات گرفتــه از آن و نبــود جامعــه ی مدنــی پویــا 

بــا عمــل سیاســی ای کــه ناظــر بــه عالیــق سیاســی و مطالبــات جوامــع در 

ــی  ــه ی سیاس ــوم را در عرص ــری محت ــد، ام ــت باش ــت و حاکمی ــر دول براب

شــکل بخشــیده کــه محافــل سیاســی درون حاکمیتــی درصورتی کــه خدمت 

به نظــام را در اولویــت کار خــود قــرار دهنــد، امــکان موجودیــت و حضــور 

در ایــن عرصــه را خواهنــد یافــت. بــه همیــن علــت طــرح و برنامه هــای 

ــه اســت.  ــن گزین ــه ای ارائه شــده از ســوی ایــن دســته و رســته، محــدود ب

از  جامعــه  مطالبــات  و  خواســت ها  دغدغه هــا،  وضعیتــی  چنیــن  در 

اولویــت چندانــی برخــوردار نیســت. بیــان دوره ای و هرازچندگاهــی ایــن 

موضوعــات از ســوی بازیگــران سیاســی در راســتای اهــداف پراگامتیســمی و عوام فریبانــه خواهــد 

بــود. دولــت یازدهــم علی رغــم اینکــه وعده هــای زیــادی بــه جوامــع ملــی، قومی ــ مذهبــی، زنــان 

ــت جامعــه  ــود رأی اکرثی ــن راه توانســته ب ــود و از ای ــان و ســایر اقشــار در حاشــیه داده ب و جوان

ــدال و  ــان اعت ــه جری ــت. البت ــای گذاش ــود به ج ــی را از خ ــه ی ناموفق ــد، کارنام ــود کن را از آن خ

ــه  ــام ک ــود نظ ــده در خ ــود آم ــه وج ــای ب ــتفاده از خالء ه ــا اس ــش ب ــی و همراهان ــخص روحان ش

ــب رای  ــت جل ــا جه ــرد ت ــعی ک ــد، س ــبب آن بودن ــی مس ــای درون حکومت ــت و گفتامن ه حاکمی

ــایل  ــل مس ــه ح ــت ک ــر داش ــد در نظ ــردازد. بای ــد بپ ــامن جدی ــک گفت ــاکله بندی ی ــه ش ــه ب جامع

انباشــته شــده ی جامعــه مــورد نظــر روحانــی نبــود. چــون جهــت ایــن کار می بایســت ایــن جریــان 

ابتــدا بــه توســعه طلبی حاکمیــت در حــوزه ی خصوصــی جوامــع پایــان مــی داد. دغدغه هــای 

مــورد بحــث نظیــر دموکراســی، آزادی، حقــوق  شــهروندی   ملی ــــ دموکراتیــک و پایبنــدی بــه قانــون 

اساســی دموکراتیــک جهــت عــدم تعــرض دولــت و حاکمیــت بــه فضــای همگانــی مشــرک، تنهــا بــا 

جلوگیــری از توســعه طلبی حکومــت در حریــم خصوصــی جوامــع حــارض در جغرافیــای ســیرزمینی 

ــه از  ــاندن جامع ــا ترس ــه ب ــت؛ ن ــود می گرف ــی به خ ــت گفتامن ــد و حال ــدی می ش ــران مفصل بن ای

اشــخاص و جریاناتــی ماننــد احمدی نژادهــا و ســپاهیانی نظیــر جعفــری و عنــارصی چــون داعــش.

حاکمیت ــ دولــت در ایــران تغییــرات جهانــی و منطقــه ای و ورود ایــن مــوج دگرگون ســاز بــه 

داخــل مرزهــای ایــن کشــور را امــری غیرقابــل اجتنــاب می دانــد. علی رغــم گردن کشــی ها و 

ــام  ــزاران نظ ــپاه، کارگ ــی ــ  نظامی ــ  اقتصادی س ــی سیاس ــوی الیگارش ــی از س ــای نظام عرض اندام ه

ــراه  ــه هم ــی ب ــدات خارج ــن تهدی ــد. ای ــدی می دان ــیار ج ــی را بس ــای خارج ــارها و تهدیده فش

فشــار جامعــه بــرای تحقــق حقــوق حقــه ی خویــش و رســاندن ایــن پیــام بــه حاکمیــت، انتخابــات 

ــات درون  ــدل ســاخت. متامــی جریان ــن کشــور مب ــات ای ــه یکــی از حســاس ترین انتخاب ــر را ب اخی

ــق ممکــن ســعی  ــه هــر طری ــب ب ــرا و اصــالح طل ــدال گ ــرا، اعت ــاح اصولگ ــم از  جن ــی اع حکومت

کردنــد تــا از آخریــن امکانــات جهــت تــداوم و بقــای نظــام اســتفاده کننــد. بــا ایــن اوصــاف بــود 

کــه  روحانــی توانســت بــا کاندیداتــوری خــود در دور دوم بــا موانــع جــدی ای از ســوی اصولگرایــان، 

ــازمان ها  ــزاب، س ــود. اح ــرو نش ــا آن روب ــته ب ــبه نظامیان وابس ــان و ش ــه و نظامی ــخص ولی  فقی ش

و نهادهــای مدنــی مختلــف چــه در داخــل و چــه خــارج از ایــران، تضــاد و  عــدم تطابــق ســاختار 

حقوقــی، قانونــی و اداری نظــام بــا اصــول دموکراتیــک را بــه دفعــات بیــان کرده انــد. یکــی از علــل  

مشــارکت خلق  هــای ایــران در دوره ی انتخابــات اخیــر اعطــای آخریــن شــانس بــه دولــت بــود تــا 

بــه گونــه ای ایــن فرصــت برایــش فراهــم شــود کــه از تنهــا راه باقــی مانــده بــرای اصــالح و تحــول، 

کــه شــخص روحانــی داعیــه ی آن  را دارد، اســتفاده منایــد. مشــارکت 24 میلیونــی جامعــه بــه نفــع 

ــه وعده هــای ســابقش  ــد ب ــر اینکــه روحانــی بای ــود ب ــرام طیف هــای حــارض ب روحانــی ارصار و اب

جامعــه ی عمــل بپوشــاند.

روحانــی بــا اســتفاده از کارت توافــق شــکننده ی برجــام و نیــز تــا حــدی کاســن از میــزان تحریــم 

هــای خارجــی، و بــا طــرح دوبــاره مباحثــی چــون حقــوق شــهروندی، تحقــق حضــور پررنگ تــر زنــان 

در حکومــت، بهبــود وضــع اقتصــادی، رفــع معضــالت محیط زیســتی گــوی ســبقت از رقیبانــش را 

ــا ایــن همــه اشــاره  ــود. ب ــن دغدغه هــا ب ــن ای ــان نســبی ای ــی بی ــود. برنامــه ی تبلیغاتــی روحان رب

به پیامد بحث ها و عملکردهایشان

سیاست مداران
  ناچارند

توجهداشته باشند



انتیو ...لترآ 10
شامره ی شصت وچهارم
شهریور  1396

11
انتیو ...لترآ ـ   پژاک حزب حیات آزاد کوردستانـ 

نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی، اجتامعی وفرهنگی

ــا،  ــرش نقصان  ه ــی پذی ــه نوع ــائل، ب ــن مس ــراردادن ای ــث ق ــورد بح ــوارد و م ــن م ــه ای ــردن ب ک

کمبود هــا و مســایلی اســت کــه بــه علــت عــدم مســوولیت پذیری حاکمیــت در طــول ایــن چنــد 

ــود  ــر نب ــا ابــالغ منشــور حقــوق شــهروندان تلویحــا ب ــی ب ــه وجــود آمــده اســت. روحان دهــه ب

ســاختار حقوقــی ای کــه ضامــن حفــظ منزلــت و کرامــت شــهروندان در کشــور باشــد صحــه گذارد. 

بــا اشــاره بــه وضعیــت زنــان و مســایل مربــوط بــه ملیت هــا و گروه هــای دینــی و عقیدتــی بــه 

ــم  ــی قس ــد. قطعاچاره یاب ــذارده ش ــت گ ــه انگش ــی جامع ــوق اساس ــدن حق ــض و پایامل ش تبعی

اعظــم ایــن مســائل نیــز بــه عهــده ی خــود حاکمیــت و دولــت اســت. . 

ــن  ــل از تعیی ــی قب ــرده ی روحان ــت پ ــای پش ــا و رایزنی ه ــه دیداره ــوان ب ــت می ت ــد جه از چن

کابینــه ی دوازدهــم  ــ  کــه می تــوان آنــرا بــه نوعــی برجــام۲ درون حاکمیتــی نامید ــــ  بــا نیروهــای 

اصلــی حاکمیــت یعنــی خامنــه ای، اصول گرایــان و ســپاه پاســداران نظــر داشــت. نخســت اینکــه 

ــص  ــپاه و باالخ ــروی س ــه نی ــی ب ــور کل ــه به ط ــران در خاورمیان ــه ای ای ــی منطق ــت خارج سیاس

ــت  ــی الســابق دول ــس کامف ــن پ ــذار شــد. از ای ــدس واگ ــی ق ــرزی آن یعن ــرون م ــه شــاخه ی ب ب

و دســتگاه وزارت خارجــه بــه دیپلامســی در مرزهــای اروپایــی محــدود می شــود. در ثانــی، 

نیروهــای نظامــی )بخــش درون مــرزی ســپاه(، اطالعاتــی و قضایــی به عنــوان مثلــث اصلــی فشــار 

بــر جامعــه بــه عملکردهایشــان بشــکلی تشــدید یافته ادامــه خواهنــد داد. افزایــش آمــار اعــدام، 

تعییــن مجازات هــای ســنگین بــرای فعالیــن مدنــی، قتــل عــام کولــران کــورد در مرزهــای غربــی 

و انجــام عملیات هــای نظامــی در حنــوب رشق دالــی بــر ایــن مهــم اســت. مــورد ســوم بــا توجــه 

ــدم  ــودن ع ــگ ب ــد و پررن ــه ی جدی ــه شــاکله ی کابین ــگاه ب ــا ن ــف و ب ــذ و تحلی ــه مراســم تنفی ب

ــی  ــدم دعــوت از چهره هــای سیاســی ــ دینی و مذهب ــن وزرا پیشــنهادی و ع ــان در بی حضــور زن

به خصــوص از میــان جوامــع اهــل ســنت و ســایر گروه هــای عقیدتــی و آیینــی آشــکار ایــن پیــام 

را بــه جامعــه می دهــد کــه رژیــم جمهــوری اســالمی ایــران در خصــوص مســئله ی زن و متعاقبــا 

در مــوارد دیگــری از ایــن دســت، تحوالتــی را بــه خــود نخواهــد دیــد. تحــول نســبی وضعیــت 

زنــان و حضــور بیشــر آنــان در مراجــع تصمیم گیــری و تدویــن برنامه هــای مختــص بــه ایــن قــر 

ــام  ــرای نظ ــه ب ــی اصالح گرایان ــن و دگردیس ــک متری ــاز ی ــت آغ ــز می توانس ــان نی ــط خودش توس

باشــد، امــا نظــام ایــن مــورد را پاشــنه ی آشــیل خــود دانســته و از توســعه کمــی و کیفــی حضــور 

ــی  ــان یعن ــه روی زن ــی ب ــه ی روحان ــد. کابین ــت می کن ــازی مامنع ــه ی سیاست س ــان در عرص زن

ــه ســطح معاونت هــا،  ــان ب ــردن مشــارکت زن ــه بســته شــد. محــدود ک ــش از نیمــی از جامع بی

توهیــن بــه جامعــه ی زنــان اســت. ایــن امــر تاکیــد دوبــاره بــر دیــدگاه نــاروای جنــس دوم بــودن 

)!( زنــان اســت کــه فقــط بایــد همچــون دســتیار و همــکار باشــند. در اولیــن قــدم روحانــی نشــان 

ــز و زن ســتیزانه ی نظــام را را در  ــده هــامن سیاســت های تبعیض آمی ــار ســال آین ــه در چه داد ک

عمــل و نــه رضورتــا در گفتــار ادامــه خواهــد داد. 

عــدم حضــور فعالیــن سیاســی ملــی و مذهبــی اهــل ســنت و ســایر طیف هــای مذهبــی و اعــالم 

کابینــه ی مردســاالر از ســوی روحانــی واکنش هــای زیــادی را در جامعــه و در بیــن محافــل 

سیاســی به همــراه داشــت. بــرای فروکش کــردن اعراضــات نیــز بــه ماننــد ســابق از ایــن کلیشــه 

اســتفاده شــده اســت کــه روحانــی تحــت فشــارهای زیــاد مجبــور بــه چنیــن اقدامــی شــده اســت. 

همیــن بهانــه هــم در زمــان اصالحــات و زمامــداری خامتــی پــس از هشــت ســال و در پایــان دوره ی 

ــای  ــا و برنامه ه ــدن طرح ه ــرا نش ــا اج ــد ت ــن می ش ــه تلقی ــه جامع ــی ب ــت روحان ــم دول یازده

ــش از ســاختار  ــان وعده های ــل از بی ــی قب ــح شــود. قطعــا روحان ــون توجی ــان و اعتدالی اصالح طلب

ــال آگاه  ــت کام ــر دول ــی ب ــان و نهادهــای حکومت ــر اصولگرای ــران، تاثی ــی و نظــام اداری ای ذهنیت

ــور  ــدود و ثغ ــور، ح ــی کش ــتگاه اجرای ــاله در راس دس ــی چهارس ــه ی عمل ــا تجرب ــت. ب ــوده اس ب

دولــت داری بیــش از پیــش برایــش محــرز شــده اســت. چگونــه می تــوان بــاور کــرد بــه اینکــه در 

تعییــن کابینــه دوازدهــم تحــت فشــار قــرار خواهــد گرفــت از پیــش آگاه نبــوده اســت. کابینــه ی 

فراجناحــی مــورد نظــر روحانــی ماحصــل توافــق بیــن او و حاکــامن مطلــق نظــام اســت. 

قطعــا روحانــی در اولیــن قــدم یعنــی بــا خلــف بــه وعــده و پشــت کردن بــه ســخنانش از عمــر 

نظــام و دولــت خواهــد کاســت. او آنگونــه می پنــدارد کــه خواهــد توانســت رونــد تحــوالت کشــور 

را در دســتان خــود قبضــه منــوده و نیــروی تحول خــواه و مطالبه جــوی جامعــه را منفعــل ســازد. 

و همزمــان بــرای نیروهــای خارجــی نیــز چهــره ای نوگــرا از ایــران را ترســیم کنــد. امــا مطالبــات 

ــق و  ــوند و ذوق، عالی ــی منی ش ــامن مهندس ــراد حاک ــق م ــر وف ــز ب ــع هرگ ــای جوام و اولویت ه

ســالیق فرنگیــان متلــون بــوده و هــر روزه نوســانات زیــادی را بــه خــود می بینــد. 

در ایــن میــان، منطقــه از هــر لحــاظ در تــب و تــاب اســت. در حالیکــه موصــل از دســت تبهــکاران 

ــان در حــال پیــش روی  ــات خشــم فــرات در اســتان رقــه همچن ــه شــد و عملی داعــش پــس گرفت

اســت؛ در مــورد آینــده ی عــراق و ســوریه هنــوز هیــچ گونــه طــرح نظمــی مطــرح نیســت. جنــگ 

فراتــر از ایــن کــه بــا هــدف تحمیــل نقشــه ی نظــم صــورت گیــرد بــه فتــح وجــب بــه وجــب زمیــن 

محــدود مانــده اســت. نیروهــای هژمــون جهانــی ســعی در بلــع عمــق اســراتژیک حریفــان خــود 

دارند.   

به یقیــن منی تــوان از آینــده پیشــبینی یی محتــوم به دســت داد، آنچــه کــه بســیار مشــخص 

ــی  ــوازات آن پیرفت های ــه م ــه و ب ــرا گرفت ــه را ف ــه منطق ــی اســت ک و انکارناشدنیســت تحوالت

اســت کــه جامعــه ی ایرانــی شــاهد و ناظــر آن اســت. ایــن مولفــه ی دوم در صــورت مواجهــه بــا 

بی مهــری می توانــد بــه زمیــن لــرزه ای مبــدل گــردد کــه قــادر اســت نظــام حاکــم را ریشــه کــن 

ــا امینیتــی جلــوه دادن  کنــد. حاکمیــت و دولــت نبایــد ایــن پنــدار را در رس داشــته باشــند کــه ب

منطقــه و وجــود جنــگ در همســایگی و شــکل دادن بــه خصــم و دشــمنی های غربــی و رشقــی 

ــه  ــه را ب ــف جامع ــای مختل ــد قره ــی می توانن ــز  ــــ   پیرامون ــازی های مرک ــار دشمن س ــن ب و ای

ســکوت وادارنــد و بــا بــه راه انداخــن مــوج جدیــد فاشســیم داخلــی از نــوع ترکیــه ای آن، خلق هــا 

ــه  ــت جامع ــتا می بایس ــن راس ــازند. در همی ــرف س ــش من ــه  ی خوی ــوق حق ــه ی حق را از مطالب

بشــکلی قاطعانــه بــه مبــارزه جهــت دســتیابی بــه حقــوق مــروع اش ادامــه دهــد. حــال اینکــه 

ایــن سیاســت مداران اند کــه ناچارنــد بــه پیامــد بحث هــا و عملکردهایشــان توجــه بیشــری 

داشــته باشــند.
ـ  پژاک مجلس حزب حیات آزاد کوردستان  ـ
۲۰۱۷ /۰۸ /۱۷
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ها
فواد بریتان

مرزهــای   از  خــارج  تــازه ای  سیســتم  برســاخت 

ــه داری  ــام رسمای ـ ایدئولوژیک نظ ــی ـ ــت سیاس هوی

و موضع گیــری در برابــر مدرنیتــه ی حاصلــه از آن 

یکــی از وظایــف اساســی نیروهــا ی آلرتناتیــو، نظــام 

قدرت گــرا ا ســت. نظام ســتیزی به مثابــه  اصطــالح 

دارای معضل هــای بســیاری اســت. بــه همیــن خاطــر 

درک صحیحــی از مدرنیتــه و تــالش بــرای ایجــاد 

ــری رضوری  ــو ام ــک و آلرتناتی ــه ا ی دموکراتی مدرنیت

اســت. بــدون پاســخ دهی بــه پرســش هایی همچــون 

نــوع مدرنیتــه و شــیوه ی جایگزین منــودن مدرنیتــه ی 

دموکراتیــک در برابــر نظــام و مدرنیتــه ی کنونــی 

منی تــوان دســت آوردی را بــرای آن متصــور بــود. 

درواقــع می تــوان بــا تحلیــل صحیــح »نیروهــای 

و  نظــری  مبــارزات  تاریــخ  نظــام«،  مخالــف 

عملی شــان و همچنیــن شــناخت پروژه هایشــان 

بــرای آینــده بــه پیشــرد یــک رونــد مبارزاتــی 

نظام ســتیز بامعنــا اندیشــید.

وجــود نیروهــای مخالــف نظــام به رغــم متامــی 

اســت  واقعیــت  یــک  مسئله دارشــان  ســاختار 

دغدغه های مشترکچپ

له این است!؟ مسئــ
چپ

رئیس مشرتک 
جامعه ی دموکراتیک و آزاد

 رشق کوردستان-کودار 

ــای  ــه نظام ه ــاید ب ــته اند. ش ــر گذاش ــا تأثی ــر م ــر ع ــام ب ــدازه ی نظ ــل به ان و حداق

مــورد نظــر خویــش از حیــث نظــری و عملــی تجســد نبخشــیده باشــند، امــا ایــن امــر 

ــان اندوختــه ی تجربــی عظیمــی می باشــند.  جــای بحــث و گفتگــو نــدارد کــه دارای آن

بــا وجــود اینکــه میــان نیروهــای مخالــف نظــام کــه طیــف گســرتده ای هســتند 

تفاوت مندی  هایــی جــدی وجــود دارد، امــا به رصاحــت می تــوان گفــت کــه دارای 

ــتند. ــیاری هس ــرتاکات بس اش

نظام هــا ی مخالــف در موضــوع نظــام و بحران زدگــی آن عمومــا دارای عقیــده ای 

مشــرک اند؛ امــا در موضــوع گــذار از نظــام حاکــم ایــران تفاوت هــای دیدگاهــی 

زیــادی وجــود دارد. از تغییــر مبتنــی بــر تحــول  تدریجــی  گرفتــه تــا تغییــر انقالبــی، از 

ــی  روش هــای صلح آمیــز گرفتــه تــا روش هــای جنگ طلبانــه، راهکارهــای بســیار متفاوت

مطــرح می شــود. همچنــان کــه برخــی تغییــر دولــت و قــدرت را انقــالب می پندارنــد، 

ــه ی  ــنهاد و در برنام ــدرت را پیش ــت و ق ــدون دول ــه ی ب ــه جامع ــای ک ــتند نیروه هس

ــد  ــاری می یاب ــود را در اقش ــگاه اجتامعــی خ ــم دوم پای ــد؛  قس ــرار داده ان ــود ق کاری خ

ــم  ــد. قس ــه ی متوســط باقی مانده ان ــه ی طبق ــدرت و رسمای ــه خــارج از انحصــارات ق ک

ــر کاپیتالیســم هــر  ــه وضعیتشــان در براب ــد ک ــای می گیرن ــی ج ــت در جنبش های نخس

روز بیش ازپیــش دشــوارتر می گــردد و پیشاهنگی شــان بــر عهــده ی روشــنفکرانی 

ــان  ــرات آن ــه ی تفک ــد و پهن ــی را گذرانیده ان ــدرن معین ــوزش م ــه دوره ی آم ــت ک اس

ــی  ــورت کل ــر به ص ــت. اگ ــه دور اس ــه ب ــاق جامع ــب به اتف ــت قری ــری اکرثی از دربرگی

ــت ده درصــدی را تشــکیل  ــک  جمعی آن هایــی کــه منافعشــان در کاپیتالیســم اســت ی

ــه   ــه به مثاب ــد جامع ــت. 80 درص ــطح اس ــن س ــز در همی ــان نی ــبت مخالف ــد، نس دهن

ــی و  ــدی فوقان ــی هــر دو قــر ده درص ــا یعن جامعــه ی غیرکاپیتالیســتی، ازنظــر اینه

ــژه هســتند.  ــه اب ــوده بلک ــف در آنالیزهــا و رهیافت هــا ســوژه نب ــدی مخال ده درص

قــر ده درصــدی کاپیتالیســت در پــی کســب ســود از طریــق جامعــه اســت و مخالفــان 

ــوان  ــارج می ت ــط از خ ــه فق ــوده ای ک ــام ت ــا در مق ــه را تنه ــز  جامع ــدی نی ده درص

ــش منــود ارزیابــی می کننــد در بنیــان عــدم گذارشــان از مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی  هدایت

همیــن واقعیــت نهفتــه اســت.

هنگامی کــه می گوییــم نظــام مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی در چارچــوب یــک مدیریــت 

بحــران تداوم ناپذیــر بــه رس می بــرد، از یــک »وضعیــت انقالبــی« جدیــد ســخن 

ــی  ــز ارزیاب ــالب نی ــی انق ــط عین ــوان رشای ــه به عن ــاع ک ــوع از اوض ــن ن ــم. ای منی گویی

ــد. در  ــرار گرفتن ــد در بحث وجدل هــای گذشــته مــورد سوءاســتفاده بســیاری ق گردیدن

جایــی کــه به وفــور از بحران هــا، مدیریت هــای بحــران پدیــد می آینــد، ضدانقالب هــای 

شــدیدتری هــم ممکــن اســت رس برآورنــد. رهــر »آپــو« در مــورد انقالب هــا بــه ایــن 

ــا  ــه ب ــا انقالب هــا بلک ــه ب ــن ن ــر و تحــوالت بنیادی ــه: »تغیی ــد ک موضــوع اشــاره می کن

تفاوت مندی  هــای نظــام تحقــق می یابنــد.« انقالب هــا تنهــا در حیطــه ی سیســتمی 

کــه در چارچــوب آن هســتند، می تواننــد راهگشــای تغییــرات بامعنایــی گردنــد. بــدون 

شــک نیروهــای مخالــف نظــام به شــدت از بحران هــا و تنگناهــا تأثیــر پذیرفته انــد امــا 
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معطــوف کــردن متامــی امیدهــا بــه نتایجــی کــه از بحران هــا حاصــل خواهــد شــد، اشــتباه 

اســت.

ــه  ــی ک ــدل شــدن سوسیالیســم رئال، سوسیال دموکراســی و جریان هــای رهایی بخــش مل مب

ــرات  ــر تأثی ــه ی کاپیتالیســم راه را ب ــود به ضمیم ــرن نگذشــته ب ــک ق ــوز عمرشــان از ی هن

منفــی عمیقــی بــر روی مخالفــان نظــام گشــود جنبش هــا نیــروی خــود را از دســت دادنــد. 

ــوژی  ــان، ایدئول ــه  و ساختارش ــود در بدن ــای موج ــع از بی کفایتی ه ــت درواق ــن وضعی ای

اشــتباه و بینــِش غلــط برنامــه ای آنــان نشــات می گیــرد. حیــن پژوهــش درزمینــه ی 

ــه،  ــم و مدرنیت ــدان از لیرالیس ــه چن ــد ک ــد ش ــده خواه ــان دی ــت و ساختاربندی ش ذهنی

گــذار ننموده انــد. اینکــه راســت ترین یــا چپ تریــن گرایــش ]در پیرامــون[ لیرالیســم 

باشــند، مانعــی در پیشــاروی منتهی شــدن دیــر یــا زودشــان بــه لیرالیســم نیســت. ضمیمــه 

ــاط  ــه در ارتب ــان از مدرنیت ــم و دریافتش ــز بافه ــارات کاپیتالیســتی نی ــه انحص ــان ب گشتنش

ــتی  ــتی و اکولوژیس ــای فمینیس ــکال، جنبش ه ــی رادی ــم، دین گرای ــد. پست مدرنیس می باش

ــد  ــا پدی ــن رویداده ــه ای ــش ب ــه ی واکن ــر درنتیج ــه بیش ــتند ک ــی هس ــای نوین جنبش ه

آمدنــد. امــا موقعیــت کنونــی ایدئولوژیــک و پراکتیکــی آن هــا، موجــب بــروز ایــن شــک و 

گــامن می گــردد کــه آیــا حتــی به انــدازه ی مخالفــان قدیمی تــر نظــام مؤثــر واقــع خواهنــد 

ــد  ــدودی می توانن ــا ح ــا ت ــم و دین گرایی ه ــه نئولیرالیس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ش

تأثیرگــذار باشــند. بــا توجــه بــه همیــن دالیــل اســت کــه مخالفــت بــا نظــام بــه نوســازی 

ــد اســت. ــکال نیازمن »روشــنفکرانه، اخالقــی و سیاســی« رادی

در ایــن راســتا یکــی از مؤثر تریــن نظام هــای مخالــف نظــام رسمایــه داری و قدرت مدارانــه ی 

ــوان محصــوالت  دولت محــور، جنبش هــای چــپ می باشــد. اینکــه جنبش هــای چــپ به عن

مراحــل سوسیالیســتی رئــال و قدیمــی، از حالــت قدرت محــور خــارج شــوند و بــه 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــت صحیح ــد، راه برون رف ــول گردن ــی محور متح ــازمان هایی دموکراس س

ــور  ــای مذک ــه جنبش ه ــن اســت ک ــتلزم ای ــز، مس ــازه و موفقیت آمی ــازی ت ــم زدن رسآغ رق

جریان هــای ســندیکایی و حزبــی خویــش را از دیــدگاه و تحلیــالت اکونومیســم تنگ نظرانــه 

رهایــی ببخشــند و بــه کلیــت جنبش هــای اجتامعــی دموکراتیــک پیونــد بزننــد.

در  نبایــد  باشــند،  موفقیــت  خواســتار  ملــی  رهایی بخــش  و  چــپ  جنبش هــای  اگــر 

ــوری و  ــش دیکتات ــوع گرای ــه ن ــند. هم ــی باش ــری غیــر از دموکراس ــی دیگ ــی چاره یاب پ

ــا  ــی را ژرف ــداِن چاره یاب ــی و فق ــا الینحل ــم از راســت و چــپ تنه ــی اع قدرت محــور دولت

بخشــیده و کاپیتالیســم را هرچــه بیشــر غارتگــر و چپاولگــر می گردانــد. نبایــد مــدل 

ــِت  ــت ـ  مل ــدرال دول ــدرال و کنف ــکال ف ــه ی اش ــکل تحول یافت ــک را ش ــت دموکراتی رهیاف

ــی  ــت  ـ ملت هــا رهیافت های ــی دول ــا کنفدرال ــی و ی تک ســاخت تصــور منــود. شــکل فدرال

دموکراتیــک نیســتند بلکــه رهیافت هایــی متکــی بــر اَشــکال متفــاوت دولــت هســتند کــه 

ــاید در  ــد. ش ــا مناین ــدن مســائل را ایف ــاد گردانی ــر از ح ــادر نیســتند نقشــی فرات بازهــم ق

چارچــوب منطــق نظــام کاپیتالیســتی متحول ســازی دولــت   ـ ملــت نامنعطــِف مرکزیت گــرا 

بــه اَشــکال فــدرال و کنفــدرال مســائل را تلطیــف منایــد و چاره یابــی نســبی نیــز بــا خــود 

به همــراه بیــاورد امــا قــادر نیســت راهگشــای چاره یابــی و حــل ریشــه ای گــردد. می تــوان 

اَشــکال فــدرال و کنفــدرال را به منزلــه ی ابزارهــای چاره یابــی میــان نیروهــای مــدل 

رهیافــت دموکراتیــک و نیروهــای »دولــت  ملت« گــرا آزمــود. اگــر تنهــا بــه دلیــل همیــن 

ــی  ــای خودفریب ــه معن ــرود، ب ــه ای ب ــی ریش ــار چاره یاب ــا انتظ ــان از آن ه کاربست یابی ش

دوبــاره اســت. می دانیــم فُرمــی دولتــی کــه آن را دولــت رهایی بخــش ملــی و یــا دولــت 

ــا نقــاب چپــی اســت. دیگــر روشــن شــده  سوسیالیســتی رئــال می نامیــم، دولــت   ـ ملتــی ب

ــند. ــم می باش ــت فاشیس ــتعد جه ــر و مس ــی دیکتاتورت ــا نظام های ــه این ه ک

تاریــخ ایــران نیــز مملــو از مبــارزات رهایی بخــش و سوسیالیســتی اســت. بی شــک 

ــوز هــم جامعــه  ــات چــپ محــدود کــرد. اگــر هن ــه جریان ــا ب ــخ را تنه ــن تاری ــوان ای منی ت

ــی از  ــت، ناش ــده اس ــا مان ــه داری روی پ ــه ی رسمای ــهمگین مدرنیت ــای س ــود یورش ه باوج

ــران را  ــه ی ای ــارزات جامعه گرایان ــینه ی مب ــوان پیش ــت. می ت ــی اس ــخ مبارزات ــن تاری همی

ــی  ــنت دولت ــه س ــت. اگرچ ــط دانس ــز مرتب ــه ای نی ــیون های قبیل ــت کنفدراس ــه مقاوم ب

ــخ  ــه ی تاری ــن هم ــا ای ــت ام ــاخته اس ــق س ــران عمی ــه هایش را در ای ــی ریش و قدرت طلب

نیســت. روی دیگــر هامنــا تاریــخ مقاومــت و برابری  خواهــی ایرانیــان و خلق هــای 

ــن  ــه ای ــران ب ــات چــپ ای ــه جریان ــی ک ــا زمان ــن خاطــر ت ــه همی ــران اســت. ب ــف ای مختل

تاریــخ عظیــم رجــوع نکنــد و همچنــان تاریــخ را بــا محوریــت اروپــا تحلیــل منایــد، 

ــارزه ی سوسیالیســتی  ــخ مب ــد. تاری ــن بیابن ــوان جایگزی ــد رهیافــت صحیحــی به عن منی توان

تنهــا بــه مؤسســان مبــارزات سوسیالیســتی محــدود نیســت بلکــه می تــوان بابــک، مــزدک و 

ــوان  ــه دانســت. حتــی منی ت ــارزات کمونالیســتی و جامعه گرایان ... را جزئــی الینفــک از مب

ــه ی  ــی دموکراســی اولی ــه در درون خــوْد نوع ــی ک ــت کنفدراســیون های ایل ــخ مقاوم تاری

قبیلــه ای داشــته اند را انــکار منــود. دیــدگاه اوریانتالیســتی موجــب شــده کــه کوچک تریــن 

منونه هــای دموکراســی و مبــارزه و سوسیالیســم اروپــا بــرای مــا محــور و رسلوحــه 

ــی  ــه از هژمون ــی ک ــا زمان ــر. ت ــان حقی ــان همیشــه در نظرم ــا داشــته های خودم باشــد ام

لیرالیســم اروپایــی کــه خــود را مرکــز جهــان می انــگارد رهایــی نیابیــم، همیشــه مبــارزه ی 

سوسیالیســتی را بــر شــالوده ی غلــط بنــا خواهیــم منــود. حتــی آیین هــا و باورهــای ایرانــی 

ــا را  ــد آن ه ــه نبای ــد ک ــوری و برابری ان ــک و جامعه مح ــای دموکراتی ــده از خصلت ه آکن

ــت. ــه دانس ــدگاه جامعه محوران ــوع دی ــن ن ــه از ای ــدا بافت ــه ی ج تافت

ــارزه را از  ــم مب ــت نکنی ــود قرائ ــی خ ــالوده ی واقع ــر ش ــخ را ب ــا تاری ــه ت ــان کالم اینک ج

هــامن اول بــه بیراهــه خواهیــم بــرد. هدفــامن ردکــردن ارزش هــای سوسیالیســتی اروپــا 

نیســت؛ آری، نــه ایــران مرکــز جهــان اســت و نــه هــر چیــز بــه رشق تقلیــل می یابــد، امــا 

خــود انکارگــری کــه همچــون ویــروس در ذهــن مبــارزان خاورمیانــه ای ریشــه دوانــده را 

بایــد درمــان منــود.

در مقطعــی کــه نظــام ضــد انســانی مدرنیتــه ی کاپیتالیســتی در اوج بحــران خــود بــه رس 

ــا فروپاشــد الزم اســت کــه نیروهــا ی چپ گــرا و جنبش هــای  ــرد و هــر آن مــی رود ت می ب

رهایــی ملــی دموکراتیــک بــا اهتــامم بیشــر بــه تاریــخ مبارزاتــی خــود و نیــز ادامــه دادن 
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ــارزات سوسیالیســتی  ــی از مب ــه ی نوین ــا وارد مرحل ــا و کاک فواد ه ــی همچــون گلرسخی ه راه مبارزان

ــا  ــم اســت. م ــی چــپ مه ــخ مبارزات ــه تاری ــامم دادن ب ــت اهت ــن عل ــه همی ــد. ب و آزادی خواهــی گردن

ــراث  ــا زیســن می ــم و ب ــاره بازنویســی منایی ــده درراه آزادی را دوب ــه ش ــای ریخت ــخ خون ه ــد تاری بای

ــه  ای کــه نظــام  ــاییم. پــس در مرحل ــده ای شایســته بگش ــون و آین پرشــکوه گذشــتگان راه به ســوی اکن

ــعی در  ــوژی« س ــان ایدئول ــخ« و »پای ــان تاری ــون »پای ــی همچ ــا یاوه گو یی های ــی ب ــه داری جهان رسمای

تحریــف مبــارزات اجتامعــی و سوسیالیســتی دارد، بازخوانــی تاریــخ مبارزاتــی و احیا منــودن آن تاریــخ 

و مبــدل منــودن تاریــخ مبارزاتــی چــپ بــه شــور آزادی خواهــی و برابــری طلبــی یگانــه راه مبــدل شــدن 

به عنــوان »سوسیالیســت« بودن اســت. آنچــه چــپ ایــران بیــش از همیشــه بــه آن نیــاز دارد بازخوانــی 

تاریــخ خویــش اســت. بایــد بــه عمــق تاریــخ برویــم و بدانیــم کــه در کجــا اشــتباه کردیــم. کجــا بــود 

ــه بروکراســی  ــود ک ــن نقطــه ب ــوری شــدند. در کدامی ــت و دیکتات ــدرت، دول ــه ی ق ــه چپ هــا فریفت ک

عریــض و طویــل ســلطه و قــدرت بــر گزینــه ی دموکراســی و خودمدیریتــی جامعــه ترجیــح داده شــد. 

ــاالی دار  ــا ب ــد و رسه ــکنجه ها دیدن ــا ش ــانیت در زندان ه ــری انس ــرای آزادی و براب ــه ب ــان ک ــرا آن چ

رفــت و ســینه ها ســپر گلولــه گشــت، چنیــن بــه بوتــه ی فراموشــی ســپرده شــدند. دیگــر بــا درس گرفــن 

ــارزات رســیدن بــه خویشــن در روژآوا  ــا انباشــت تجربیاتــی کــه از مب ــز ب از تاریــخ  مبارزاتی مــان و نی

بــه دســت آورده ایــم بایســتی انقالبــی بــودن را در افــکار و در وجدامنــان برجســته منــوده و ذهنیــت 

سوسیالیســتی را در بطــن خلــق ســازمان بندی مناییــم. بازگشــت بــه تاریــخ و گــره از گره کورهــا 

ــه  ــه را ب ــه جامع ــیک ها ک ــود. کالس ــد ب ــپ خواه ــی چ ــی و وجدان ــالب ذهنیت ــاز انق ــودن، رسآغ گش

تاریــخ شــکل گیری بــرده ی مــدرن رسمایــه داری یعنــی طبقــه ی کارگــر خالصــه کردنــد، اصــوال جامعــه را 

در برابــر کارفرمایــان و نظــام رسمایــه داری بــه حالــت ابــژه ای حقیــر و بی تاریــخ درآوردنــد. آن نــوع 

چپ گــری، انقالبــی ذهنیتــی نیافریــد و از کارگرانــی کــه ذهنشــان تنهــا در جســتجوی مــزد و مزایــا بــود 

ــاز کم رنگ شــدن گشــت. چــپ و سوسیالیســم  ــن رسآغ ــری و آزادی را داشــت! ای ــالب براب انتظــار انق

تــا جامعــه را در کلیــت تاریخــی اش بازنجویــد و نتوانــد خــود را در متامیــت جامعــه ســاختاربندی کنــد، 

منی توانــد آزادی و برابــری بــه ارمغــان بیــاورد. چــپ در گذشــته آزمونــی بــس عظیــم از رس گذرانــد. 

اشــتباهاتی داشــت امــا ارزش هــای عظیمــی نیــز آفریــد کــه جامعــه را پابرجــا نگــه داشــت. مســئله ایــن 

اســت کــه بــه دلیــل اشــتباهاتش نتوانســت ارزش هــای آفریده  شــده  را بــه حالــت ســاختارهای اجتامعــی 

ــد آن هــا را  ــی نتوان ــت  ـ ملت ــچ نظــام دول ــچ قــدرت سیاســی ، اقتصــادی و هی ــی درآورد کــه هی کمونال

ــش و  ــه خوی ــه ریشــه ها، بازگشــتامن ب ــا ب ــخ چــپ بازگشــت م ــی تاری تحــت ســلطه درآورد. بازخوان

ــاره ی پیشــاهنگی منودن اســت. ــا در راســتای آغــاز دوب خودانتقــادی م

تــالش مبــارزان چــپ جهــت رســیدن بــه حیاتــی آگاهانــه اســت کــه بیانگــر حقیقــت اجتامعــی باشــد. 

بــه همیــن خاطــر شــیوه ی مبــارزه و زندگــی مبــارزان راه آزادی و سوسیالیســم همچنــان کــه در تاریــخ 

ــه  ــخ منونه هایشــان ب ــه در تاری ــد ک ــی باش ــگان و مؤمنان ــد فرزان ــم بایســتی هامنن هــم شــاهد بوده ای

ــا در مقــام فرزانــگان و مؤمنــان زمانــه زندگــی کــرد.  فراوانــی دیــده می شــود. بایســتی تــالش منــود ت

ــت ترین  ــه پس ــت؛ بلک ــت،  آزادی نیس ــم اس ــی لیرالیس ــی اخالق ــر فرومایگ ــه بیانگ ــی ک ــس فردگرای پ

نــوع بردگــی اســت کــه حیــات آن بــر اســاس آگاهــی متقلبانــه شــکل داده شــده اســت. امــا سوسیالیســم 

ــا  ــا ب ــت. تنه ــن« اس ــی زیس ــل جمع ــالق و عم ــوژی »آزادی را در اخ ــم، ایدئول ــه  آنتی لیرالیس به مثاب

ــارزه اســت کــه می تــوان شایســته  ی تاریــخ خــود باشــیم. ــت و مب چنیــن نحــوه ی زیس

آرگش کارزان

روژآوا
چپمیعادگاه نیروهای

ــه  ــه و آزادی خواهان ــارزات برابری خواهان ــخ مب ــران تاری ــخ ای تاری

ــی  ــادت مبارزان ــار از رش ــی رسش ــت. تاریخ ــران اس ــای ای خلق ه

و  هــا  گلرسخــی  مزدک هــا،  مانی هــا،  بابک هــا،  ماننــد  بــه 

ــت  ــخ مقاوم ــی از تاری ــا بخش ــدام از آن ه ــر ک ــت. ه فرزادهاس

ــد.  ــی بوده ان ــدار ایران ــر اقت ــران در براب ــای ای ــی خلق ه و قهرمان

ــه  ــلطان و والیت فقی ــاه، س ــامیل پادش ــه در ش ــی ک ــدار ایران اقت

ــل  ــروی حاص ــودی نی ــازی و ناب ــلیمیت، همگون س ــان تس خواه

از هم زیســتی و همگرایــی خلق هــای ایــران اســت. حلقــه ی 

گمشــده ی مبــارزات ایرانیــان همیشــه برابــری و دموکراســی بــوده 

اســت. در هیــچ جــای خاورمیانــه و جهــان منی تــوان شــاهد ایــن 

همــه مبــارزه بــرای ایجــاد زندگــی کومینــال و سوسیالیســم بــود. 

منی تــوان مبــارزه بــرای زندگــی کومینــال و ایجــاد جامعــه ی 

برابــر را بــه اواخــر ســده ی ۱۹ و ســده ی بیســت و تنهــا بــه 

مبــارزات کمونیســت و سوسیالیســت ها محــدود منــود بلکــه 

ــارزات  ــه عناویــن مختلــف شــاهد مب ــران و ب ــخ ای در طــول تاری

می باشــیم. معــارص  برابر ی خواهانــه 

در دوران معــارص نیــز چــپ در تحــوالت یک صــد ســاله ی اخیــر 

عضو شورای مدیریتی کودار
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ــر و  ــا مقاومــت بی نظی ــژه در دوران اســتبداد رضاشــاهی و محمــد رضاشــاهی ب ــران نقــش برجســته ای داشــته و به وی ای

ــه و  ــان جامع ــد بی ج ــازه ای در کالب ــه روح ت ــتند ک ــود توانس ــروع خ ــاع م ــارزه ی دف ــی مب ــی و حت ــازماندهی اجتامع س

روشــنفکرانی کــه هنــوز داغــدار شکســت انقــالب مروطــه بودنــد بدمــد.

چــپ ایــران قبــل از انقــالب خلق هــای ایــران در ســال ۵۷ دارای کارنامــه ی موفقــی بــود و توانســت در زمینــه ی ســازماندهی 

خلق هــا گام هــای اساســی بــردارد. بــه طــوری کــه منی تــوان نقــش تعییــن کننــده ی آنهــا را در انقــالب مصــادره ی شــده ی 

ــوی  ــاع از س ــق اوض ــح و دقی ــش صحی ــدم خوان ــت ع ــه عل ــا ب ــت. ام ــده گرف ــود نادی ــا ب ــالب خلق ه ــه انق ــال ۵۷ ک س

ــات در ســیکل  ــری بعضــی از جریان ــه جایگی ــگام ب ــن جنبــش، گرایــش زودهن ــن نیروهــای ای ــات چــپ، اختــالف بی جریان

قــدرت، خلق هــا و نیروهــای چــپ نتوانســتند بــه نتیجــه ی الزمــه برســند؛ یعنــی می تــوان گفــت کــه بعــد از انقــالب بــه 

علــت فریفته شــدن نیروهــای چــپ توســط شــبه قــدرت ـ دولــت، از ریــل سوسیالیســم خــارج شــده و وارد گــود مبارزاتــی 

اقتدارطلبانــه شــدند.

چــپ بایــد ضمــن افتخــار بــه گذشــته ی خــود نگاهــی انتقــادی بــه عملکــرد گذشــته ی خــود داشــته باشــد. چپ هــا نبایــد 

ــه و  ــوان حمل ــه گذشــته و حــال خــود را به عن ــگاه انتقــادی ب ــه ن ــه گذشــته ی خــود ترســیده و هرگون ــگاه انتقــادی ب از ن

وابســتگی بــه جریانــات متحجــر و یــا وابســته ی رسمایــه داری ببینــد. در صــورت عــدم نقــد عملکــرد خــود نخواهــد توانســت 

از تجربیــات غنــی تاریخــی خــود بــرای تکویــن ســازمانی خــود اســتفاده منایــد.

ــی ســاختاری،  ــه داری در بحران ــان دیگــری رسمای ــش از هــر زم ــوده و بی ــرات اساســی ب ــه منطقــه در حــال تغیی درحالی ک

اجتامعــی و سیســتمی گرفتــار آمــده  اســت و دولــت– ملت هــای منطقــه بیش از هــر زمان دیگــری در تنگنــای ایدئولوژیک، 

سیاســی و اجتامعــی به رس می برنــد؛ جمهــوری اســالمی نیــز به عنــوان یکــی از علــل و مراکــز بحــران منطقــه ای و جهانــی، 

در داخــل و خــارج بــه بن بســت رســیده اســت و بــا بحران هــای متنــاوب و گســرده ی داخلــی و خارجــی روبــه رو اســت. 

ایــن رژیــم به ویــژه بــا مشــکل دموکراســی و مســئله ی خلق هــا روبــه رو می باشــد. در حــال حــارض نیــز فرصــت مشــابهی 

به ماننــد فضــای قبــل از انقــالب ۵۷ بــر ایــران حاکــم اســت تنهــا نقطــه ی تفــاوت آن نســبت بــه قبــل از ســال ۵۷ بــه تفرقــه 

ــی  ــزان حضــور آن هــا در جامعــه و در فضــای سیاســی، اجتامعــی و مبارزات ــن نیروهــای چــپ و دموکراســی خواه و می بی

ــر  ــی کم رنگ ت ــالب ۵۷ خیل ــل از انق ــه ســال های قب ــی نســبت ب ــود مبارزات ــزان حضــور در گ ــی می ــردد؛ یعن ــران برمی گ ای

می باشــد. بی گــامن نیروهــای چــپ بایــد از عملکــرد ابتــدای انقــالب تجربه هــای الزمــه را گرفتــه و در زمینه هــای 

ــه  ــه ب ــا توج ــال و ب ــر تا به  ح ــالب اکت ــد از انق ــه بع ــت ک ــوان گف ــد. می ت ــی بردارن ــای عمل ــرک گام ه ــای مش فعالیت ه

بحــران عمیــق سیســتم رسمایــه داری رسمســت قــرن بیســتمی و مناینــدگان منطقــه ای آن هــا، بهریــن فرصــت بــرای نیروهــای 

برابری خــواه و آزادی خــواه پیش آمــده کــه بتواننــد بــا ســازماندهی و همگرایــی خــود، در همه جــا به ماننــد شــامل 

کوردســتان و ترکیــه کــه جبهــه ی ضدفاشیســم نیروهــای چــپ در برابــر دولــت اردوغــان بــه وجــود آمــده در برابــر فاشیســم 

دینــی و ملــی جمهــوری اســالمی جبهــه ای از نیروهــای آزادی خــواه و دموکراســی طلب را بــه وجــود بیاورنــد.

ــد و  ــازه ای در رگ هــای چــپ ناامی ــارزات مشــرک نیروهــای چــپ توانســت روح ت ــه ی روژآوا و مب ــه تجرب ــه ک هامن گون

ــت - ــان دول ــد نیمه ج ــر کالب ــری ب ــد تی ــرکی می توان ــارزات مش ــن مب ــز چنی ــران نی ــد، در ای ــتمی بدم ــرن بیس ــته ی ق خس

ــارزات چــپ  ــر مب ــرات مثبــت عمیقــی ب ــران خواهــد توانســت تاثی ــروزی نیروهــای چــپ در ای ملــت مرکــزی باشــد و پی

دیگــر کشــورهای خاورمیانــه و جهــان داشــته باشــد. می تــوان گفــت کــه ایســتگاه بعــدی شکســت رسمایــه داری بعــد از 

روژآوا، ایــران خواهــد بــود و رسعــت ایــن شکســت رسمایــه داری بعــد از ایــران بــه علــت موقعیــت ویــژه ی اســراتژیک 

ایــن کشــور، ده هــا برابــر خواهــد بــود. امــا متاســفانه مشــاهده می شــود کــه چــپ سال هاســت کــه از صحنــه ی سیاســی 

ــا انشــقاق و  ــرد، از عرصــه ی عمــل دور بــوده و ب ــران بریــده اســت، در حــد تئوری هــای کالن بــه رس می ب و اجتامعــی ای

اختــالف روبــه رو اســت.

بــازی بــا کلــامت در ســطح تئوریــک تعــدادی از ســازمان های چــپ و طبقه بنــدی کــردن ســازمان ها و نیروهــا بــه خــودی 

ــی و  ــرای همگرای ــی ب ــر، جای ــواه دیگ ــی خواه و آزادی خ ــای دموکراس ــه نیروه ــتگی ب ــب وابس ــودی و زدن برچس و غیرخ

فعالیت هــای مشــرک بــرای نیروهــای برابری خــواه و دموکراســی خواه نگذاشــته اســت و بایــد اشــاره کــرد کــه 

متــام نیروهــای خلق محــور بــدون در نظــر گرفــن مواضــع سیاســی و اختالفاتشــان، به عنــوان نیروهایــی چــپ 

به حســاب می آینــد، نیروهــا و جریانــات را بــا احتســاب بــه عــدم اســتفاده از کلامتــی ماننــد سوسیالیســم و 

یــا کمونیســم منی تــوان متهــم بــه راســت بــودن منــود. به جــای ایــن طبقه بنــدی ســلیقه ای و اتهام زنــی بــدون 

پشــتوانه بــه نیروهــای دموکراســی خواه ماننــد اتهــام بــه روژآوا و نیروهــای حــارض در انقــالب روژآوا از طــرف 

تعــدادی از نیروهــای چــپ بایــد در فکــر راهــکار مبارزاتــی مشــرک بــرای آزادی خواهــی خلقــی باشــیم کــه 

بــه علــت اشــتباهات تئوریــک و عملکــرد ایــن نیروهــا هنــوز در شــدیدترین رشایــط و در زیــر یــوغ ظلــم و 

ســتم حاکمیــت جمهــوری اســالمی می باشــد. چه بســا نیروهــای زیــادی ماننــد YPG و YPJ سال هاســت بــا 

ادبیــات و شــیوه ی مبارزاتــی کمــی متفاوت تــر از بیشــر ســازمان ها و نیروهــای مارکسیســتی، سوسیالیســتی، 

بــرای ایجــاد دنیایــی آزاد و برابــر مبــارزه می کننــد.

نیروهــای چــپ در زمانــی کــه کارگــران در ســخت ترین رشایــط اقتصــادی و وضعیــت معیشــتی قــرار دارنــد. 

ــتم  ــط سیس ــال توس ــز کام ــان نی ــد، جوان ــان مواجه ان ــر علیه ش ــه ب ــکار رفت ــونت ب ــرین خش ــا بیش ــان ب زن

پیرســاالر بــه حاشــیه رانــده شــده  و خلق هــا نیــز از حــق مدیریــت بــر خــود محــروم هســتند.  در ایــن راســتا 

ــان  ــران و زن ــه از کارگ ــای جامع ــی بخش ه ــدن متام ــل عملیاتی ش ــی قاب ــه ی مبارزات ــا برنام ــد ب ــا بای چپ ه

گرفتــه تــا جوانــان و خلق هــا را ســازماندهی منــوده و جهــت برســاخت نظــام مــورد نظــر توامننــد ســازند. و 

از ایــن رهگــذز مبــارزات رهایی بخــش خــود کــه بــا پرداخــت بهــای زیــادی همــراه بــوده اســت را بــه نتیجــه 

الزم برســانند. ایــن وظیفــه ی تاریخــی و وجدانــی متامــی ایــن نیروهاســت کــه خیــال فرزادهــا و گلرسخی هــا 

ــن  ــی از اصلی تری ــه یک ــت ک ــوان گف ــی می ت ــد. حت ــل مناین ــت تبدی ــه واقعی ــر را ب ــی براب ــاد دنیای ــرای ایج ب

دالیــل وضعیــت موجــود در خاورمیانــه و جهــان و همچنیــن ایجــاد هیوالیــی بــه نــام داعــش بــه کــم کاری و 

ــردد. ــه برمی گ ــپ در جامع ــای چ ــور نیروه ــدن حض کمرنگ ش

بی گــامن در رشایــط حــارض کــه ایــران در بزرگــراه تغییــرات خاورمیانــه قرارگرفتــه و به جــز   تغییــر گزینــه ی 

دیگــری برایــش وجــود نــدارد، بیــش از هــر زمــان دیگــری نیروهــای فرصت طلــب داخلــی، منطقــه ای و جهانــی 

درصــدد اســتفاده از رشایــط در راســتای منافــع خــود بــوده و بــرای منافعشــان حــارض بــه فداکــردن خلــق نیــز 

ــران  ــه در ای ــرای مداخل ــی ب ــا نیروهــای منطقــه ای و جهان می باشــند. حتــی جهــت کســب منافــع خویــش ب

معامالتــی در حــال انجــام اســت. به نظــر می رســد کــه نیروهــای متحجــر منطقــه ای و نیروهــای اســتعامرگر 

فــرا منطقــه ای در حــال گــرد آوری نیروهــای فاشیســتی و ناسیونالیســتی بــرای اســتفاده ی بهینــه از آن هــا و 

ــران می باشــند. به همیــن دلیــل کوچک تریــن فرصت ســوزی  ــرای حضــور در آینــده ی ای ــان ب آمــاده کــردن آن

ــرد و  ــرو ب ــام ف ــه از ابه ــران را در هال ــده ی خلق هــای ای ــد آین ــر نیروهــای دموکــرات و چــپ می توان و تاخی

کنــرل کشــتی طوفــان زده ی ایــران را بــه دســت فرصت طلبــان بســپارد.

جنبــش آزادی خواهانــه ی خلــق کــورد در رشق کوردســتان بــه پیشــاهنگی کــودار و پــژاک بــا توجه بــه تجربیات 

و مبــارزات موثــر چندیــن ســاله و حضــور در میــدان مبارزاتــی داخلــی ایــران می توانــد نقــش تعیین کننــده ای 

در همگرایــی نیروهــای چــپ داشــته باشــد. هامن گونــه کــه کــودار در بیانیــه ی اطالعاتــی خــود بیــان منــوده 

اســت در برابــر وضعیــت حساســی کــه ایــران بــا آن مواجــه اســت، نیروهــای چــپ و دموکــرات بایــد گام هــای 

ــه ی  ــاد جبه ــه ی ایج ــامن تجرب ــد. بی گ ــم بردارن ــرِ باه ــی بیش ــی و نزدیک ــرای همگرای ــدی ای ب ــه و ج اولی

ــرب  ــش در غ ــم داع ــتان و فاشیس ــامل کوردس ــه و ش ــی در ترکی ــت اردوغان ــه فاشیس ــی خواه علی دموکراس

کوردســتان و فدراســیون شــامل ســوریه، رسمایــه ی بزرگــی بــرای محــور چــپ خاورمیانــه و جهــان اســت. بــا 

تاســی از ایــن مهــم، رضورت ایجــاد چنیــن جبهــه ای در ایــران و  در برابــر فاشیســم جمهــوری اســالمی امــری 

ــد. ــر می منای ناگزی
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ایرانچپروی فرا آزمونی
اهون چیاکو

عضو شورای مدیریتی کودار

خاورمیانــە درحــال ســپری کــردن حســاس ترین 
روزهــای خــود اســت. آتــش جنــگ هــرروز بیشــر 
آتــش  افــروزان  می شــود.  شــعلەورتر  پیــش  از 
مســتبد  و  مداخلەگــر  نیروهــای  خلق ســتیز، 
منطقــەای و فــرا منطقــه ای بــدون هیــچ توجــەای 
جنــگ  ایــن  دامنــەی  خلق هــا  رسنوشــت  بــە 
و  منافــع  تــا  می گســرانند  بیشــر  را  ویرانگــر 
ــورت  ــن در ص ــظ و همچنی ــود را حف ــت خ موقعی
به دســت  بیشــری  قــدرت  و  منافــع  توانایــی 
ــی  ــت از هرزمان ــن وضعی ــد ای ــدون تردی ــد. ب آورن
بیشــر نیروهــای دموکراتیــک و انقالبــی را فــراروی 
ــە هــامن  ــرا ب ــرار می دهــد. زی ــی تاریخــی ق آزمون
انــدازە کــه نیروهــای قدرت گــرا بــە عمــق فاجعــە 
نیروهــای  نقش آفرینــی  فرصــت  می افزاینــد 
می شــود.  ایجــاد  هــم  خلق محــور  و  انقالبــی 
ــە  ــم ب ــز چش ــە نی ــتمدیدە خاورمیان ــای س خلق ه
ــی و  ــای انقالب ــا نیروه ــد. آی ــت دوختەان ــن هم ای
دموکراتیــک می تواننــد در ایــن بــازی ســیاه ورق را 

ــد؟ ــردم برگردانن ــای م ــع تودەه ــە نف ب

ــک  ــراتژیک و ژئوپولتی ــت ژئواس ــا موقعی ــران ب ای
خــود در خاورمیانــه از ایــن مداخــالت مســتثنی 

نیســت. هــرروز طلیعەهایــی از انتقــال وضعیــت ســوریە و عــراق بــە داخــل ایــران بیشــر منایــان  می شــود کــه 
نگــران کننــدە اســت؛ نــە از رس دلســوزی بــرای ابقــای رژیــم فاشیســت جمهوری اســالمی ایــران، بلکــە نگرانــی 
ــه عواقــب  ــم ک ــی می دانی ــی آن هســتیم و به خوب ــت رسزمین ــا هــم بخشــی از جمعی ــه م ــران ک ــردم ای ــرای م ب
ــان و کــودکان  ــن جامعــە، زن ــژە طبقــات پایی ــر مــردم به وی ــی کــه رشوع شــده اســت دامن گی بحــران و مداخالت

می باشــد.

ــران، هیــچ تحــول مانــدگار و   نیروهــای اســتیالگر کامــال ارشاف دارنــد کــە بــدون تغییــرات مدنظــر خــود در ای
ــت  ــظ موقعی ــر حف ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــر جمه ــوی دیگ ــت. از س ــد گرف ــکل نخواه ــە ش ــری در خاورمیان موث
خــود پافشــاری می کنــد و در ایــن چارچــوب بــە منظــور دور گردانــدن جنــگ از مرزهــای خــود بــا مداخلــە در 
ــام  ــت. نظ ــە اس ــن در خاورمیان ــروز و بحران  آفری ــای جنگ اف ــی از نیروه ــان و... یک ــن، لبن ــراق، یم ــوریە، ع س
ــالت  ــع مداخ ــد مان ــه منی توان ــود در منطق ــە خ ــای اخالل گرایان ــام تالش ه ــا مت ــە ب ــد ک ــی می دان ــران به خوب ای
ــا و آمریــکا بــر ابقــای خــود  ــا اروپ ــا ایجــاد تحوالتــی در روابــط دیپلامتیــک ب شــود، بــرای همیــن می خواهــد ب
ارصار بــورزد. بــە همیــن دلیــل در تناقــض رانــت بیــش از پیــش، تسلیم شــدن بیشــر و تعــرض قــرار گرفتــە اســت؛ 
ــک  ــات به حــق و دموکراتی ــر مطالب ــر ب ــت می دهــد و از ســوی دیگ ــی ران ــەی جهان ــە جامع ــی از ســویی ب یعن
ــای  ــار نیروه ــا فش ــن تنه ــە ای ــد. البت ــیع تر می کن ــە وس ــود را در منطق ــرض خ ــەی تع ــازد و دامن ــا می ت خلق ه
مداخلەگــر نیســت کــە ایــران را در برابــر تحــوالت قــرار دادە اســت، بلکــە خــود تناقــض داخلــی جمهوری اســالمی 
ــە و رسشــت آزادی خواهــی خلق هــا، دیگــر سیســتم انحصارگــر و اســتثامرگر  ــا روح زمان ــران، ناســازگاری آن ب ای

برمنی تابــد. را  جمهوری اســالمی 

بــا توجــه بــه تهدیدهــای فــرا روی ایــران و حفــظ منافــع خلق هــا نیروهــای انقالبــی و دموکراتیــک وظیفــه دارنــد 
تــا حــد تــوان جلــوی سوریەیی شــدن ایــران را بگیرنــد همچنیــن بــە نیــروی تحــول ایــران بــە نفــع خلق هــا تبدیــل 
شــوند. مســلم اســت دیگــر جمهوری اســالمی ایــران بــا سیســتم دولــت ـ ملــت و بــا مرکزیــت قــرار دادن اتنیــک 
فــارس و مذهــب شــیعەی دوازده امامــی تــوان قــوام و دوام بخشــیدن بــە خــود را نــدارد. نبایــد فرامــوش کــرد کــە 
امــکان دارد بــا کنــار گذاشــن جمهوری اســالمی ایران اســتبدادی نــو آغــاز شــود و تاریــخ بــە نفــع خلق هــا رقــم 
نخــورد. تنهــا تضمیــن بــرای عــدم وقــوع ایــن امــر میــزان درک، مبــارزە و برنامــە نیروهــای انقالبــی و خلق محــور 

اســت کــە رسنوشــت وضعیــت را تعییــن می کننــد.

ــع اعدام هــای  ــا وقای ــژە ب ــات مهلکــی کــه در دهــەی نخســت تاســیس جمهوری اســالمی به وی ــا باوجــود رضب آی
ــپ  ــن چ ــر کمپی ــوروی ب ــی ش ــە فروپاش ــری ک ــد، تاثی ــک وارد ش ــپ و دموکراتی ــای چ ــر نیروه ــە ب ــال 6۷ ک س
ــە  ــد ب ــران می توان ــک ای ــپ و دموکراتی ــای چ ــت ــ  نیروه ــتثنی نیس ــم از آن مس ــران ه ــپ ای ــە چ ــت ــ  ک گذاش

ــل شــود؟ ــه ای تبدی ــدە در تحــوالت منطق ــن کنن ــی تعیی ــە نیروی ــد و ب ــی دســت یابن ــی و هم یاب بازیاب

بــدون تردیــد بــا متــام ناکامی هــا و رسکوب هایــی کــە نیروهــای چــپ و دموکراتیــک تجربــە کردەانــد، خلق هــای 
ایــران از پتانســیل بالقــوەی چــپ و دموکراتیــک برخوردارنــد و ایــن نیــرو همیشــە امــکان بازیابــی را داراســت. 
ــە  ــران ب ــە تحــرک واداشــن آن وجــود دارد. ای ــاء و ب ــکان احی ریشــەای تاریخــی و فرهنگــی دارد و همیشــە ام
ــت در آن  ــارزە و مقاوم ــت، مب ــتجوی حقیق ــروی جس ــود دارد، نی ــتبداد درآن وج ــەهای اس ــدازە ریش ــامن ان ه
ریشــە دارد. خلق هــا ایــران بیشــر از هــر زمانــی شــاهد رشــد و توســعه ی نظــری و عملــی در حــوزه ی سیاســت 
و اجتــامع بودەانــد و بــە هــر طریقــی خواســتار رســیدن بــە مطالبــات به حــق و دموکراتیــک خــود می باشــند. 
بــرای همیــن نیــاز اســت کــه ایــن نیــروی عظیــم آزادی خواهــی و حق طلبــی حــول یــک محــور متحــد شــود. ایــن 
مهــم بــا یــک بازنگــری عمیــق از ســوی نیروهــای چــپ و دموکراتیــک میــرس می گــردد. البتــه بــا رویەهایــی کــە 
ــوان  ــە می ت ــارزە پرداخــت و ن ــە مب ــوان ب ــه ناکامــی منجــر شــده اند، نەمی ت ــد و ب امتحــان خــود را پــس دادەان
نتیجــە مطلوبــی را کســب کــرد. چراکــە راه هــای قبلــی و تکــراری بازهــم بــە مقصدهــای قبلــی و تکــراری منتهــی 
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خواهنــد شــد. شوونیســم، دگامتیســم، لیرالیســم و سکتاریســم هریــک راە را بــر اپورتونیســم می گشــایند کــە بایــد از 
ــا کل اقشــار و طبقــات تحــت  ــوان ب ــە می ت ــا رویەهــای دگامتیــک، اکونومیســم و کارگریســم ن آن هــا دوری جســت. ب
ــوان جوابگــوی همــەی جوانــب  ــە می ت ــر رابطــە برقــرار کــرد و ن ــارز موث ــرای تشــکیل یــک نیــروی مب ســتم جامعــە ب
مطالبــات جامعــە بــود. شــکی نیســت رفــاه و برابــری، مســئلە کار، دســتمزد و حقــوق کارگــری یکــی از مطالبــات کلیــدی 
ــل دادن خــود نارســایی و  ــن مســائل تقلی ــه ای ــز را ب ــی همــە چی ــە آن پرداخــت ول ــد ب جامعــە و خلق هــا اســت و بای

تحریفــی اســت کــە بیشــر از هــر چیــز آب بــە آســیاب نیروهــای رسمایــه داری ریختــە اســت. 

قبــل از هــر چیــز نیروهــای چــپ و دموکراتیــک نیــاز دارنــد کــە بــە شــناخت اســتبداد و شوونیســم تاریخــی موجــود 
در ایــران بپردازنــد کــه بــا معیارهــای فاشیســتی، اســتثامرگر و انحصارطلــب مدرنیتــەی رسمایــداری بخصــوص دولــت ـ 
ملــت عجیــن شــده اســت. بــرای همیــن الزم اســت در آغــاز حقــوق دموکراتیــک خلق هــای ایــران اعــم از کــورد، آذری، 
ــه  ــای کثیراللمل ــد ســتم های ملــی به خصــوص در جغرافی ــد و فرامــوش نکنن ــوچ، عــرب، ترکمــن، گیلــک و... را بپذیرن بل
ایــران خــود متایــزات و فاصلــە طبقاتــی را بــە همــراە خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از مبــارزات نیــروی 
انقالبــی خلق هــای ایــران بــە مســئلەی حفــظ هویــت و مبــارزە بــا ســتم ملــی متمرکــز گردیــده  اســت، اگــر از ســوی 
چــپ شوونیســت هــم در تیــررس بی توجهــی و تهدیــد باشــد، بخشــی از ایــن نیــرو بــە گرایشــات راســت گرایانە متامیــل 
می شــود و نیروهــای راســت گرا از آن ســود خواهنــد بــرد. ولــی اگــر ایــن مســئلە از طــرف چــپ انقالبــی محوریــت یابــد 
و اطمینــان خاطــر حاصــل شــود، هــم نیــروی مبارزاتــی و تحول خــواە دچــار پراکندگــی نخواهــد شــد و هــم اینکــە راە 

ــە مســدود خواهــد شــد. ــر متایــالت راســت گرایانە، ملی گرایان ب

بایــد واقــف بــود کــە بــا رویکردهــا، تحلیل هــا و نگرش هــای قــرن نوزدهمــی  ــــ  کــە در آن تضادهــا بیشــر بــە تولیــد و 
نیــروی کار و دســتمزد مترکــز داشــت و دامنــەی تاخــن نیروهــای رسمایــه داری بــر فــرد، جامعــە و طبیعــت بــە انــدازەی 
اکنــون حــاد و وســیع نشــدە بود ــــ نــە می تــوان بــە مصــاف رسمایــه داری و نیروهــای وابســتە بــه آن رفــت و نــه می تــوان 
بــە متــام آالم و زخمهــای فــرد، جامعــە و طبیعــت التیــام بخشــید. همچنیــن بــا رویکردهــای تنگ نظرانــەی ملی گرایــی 
و کمپــرادور منی تــوان بــە مصــاف دولــت ـ ملت هــای وابســتە بــە نظــام رسمایــه داری رفــت و نــە می تــوان فضیلــت و 
ســعادت ملت هــا و خلق هــا را تحقــق بخشــید. تفکیــک مبــارزات طبقاتــی و جنبش هــای ملــی نــە بــا حقیقــت ســازگار 
ــد جنبش هــای  ــد. بای ــن دو مفهــوم درهــم تنیدەان ــارزە دارای ســنخیت اســت. ای ــا مســئله انســجام در مب ــە ب اســت ن
طبقاتــی اطمینــان خاطــر داشــتە باشــند کــە بــا پــاک کــردن صــورت مســئلەی مطالبــات ملــی ملیت هــای ایــران و بــه 
حاشــیە رانــدن آن هــا راە رســیدن بــە اهــداف خــود را ناهمــوار و ناممکــن می گرداننــد. همچنیــن خلق هــای ایــران بایــد 
واقــف باشــند کــە منی تواننــد بــا گرایــش بــه نگرش هــای راســت گرایانە قــادر بــە حــل مســائل بــوده و بــه اهــداف خــود 
برســند. تقلیــل هویــت خلق هــای ایــران بــە قــوم، رویکــرد ملی گرایــان راســت گرا و چــپ شوونیســت بــرای تحقیرکــردن 
و انــکار هویــت ملــی و اجتامعــی آنــان بــودە اســت کــە چــپ انقالبــی نبایــد از آن دنبالــەروی بکنــد. هامن طــور کــە 
انــگاره ی ملــت واحــد ایران ــــ از ســوی بانیــان نظــام بــه کــرات تکــرار می شــود  ــ درهم تنیــده بــا مفهــوم راســت گرایانە، 
ملی گرایــی و بورژوایــی اســت و هــدف آن رســیدن بــە دولــت ـ ملــت مدرنیتــەی رسمایــه داری اســالمی ــ  ایرانی اســت، 
ــران و هریــک از ملت هــای  ــرای کل ای ــوان ملــت دموکراتیــک در مفهــوم انقالبــی و خلق محــور را بــە رصاحــت ب می ت
ایــران مدلــی مناســب دانســت. حــق تعییــن رسنوشــت بــه شــیوه ی دموکراتیــک بــا تاســیس واحد هــای خودمدیــر محلــی 
در عرصــه ی عمــل بــه حقیقــت می پیونــدد، نــه بــا مفهــوم خودمختــار دولت ــــ ملــت یونیــری یــا فــدرال در نــوع چــپ 
و راســت آن. در شــیوه ی کنفــدرال حــق تعییــن رسنوشــت از طریــق ایجــاد واحدهــای اتونــوم بــە هــر محلــە و منطقــە 
در ســطح خــرد و کالن واگــذار می شــود. ایــن مهــم موجــب حــل مســائل ملــی و طبقاتــی گشــته و منجــر بــە گسســت 

ــز از مرکــز منی شــود. و گری

 چــپ ایــران بــا تجربــه ای کــه دارد بایــد بــه ایــن واقعیــت رســیده باشــد کــه بــا برخوردهــای ســکتار و ماتریالیســتی 
منی تــوان بــا عقایــد و باورهــای کهــن مــردم کــه بعضــا ریشــه ی برخــی از مســائل جامعــه هســتند برخــورد منایــد. بلکــه 
ــه پــرورش  ــد و ب بایــد توانســت از طریــق آمــوزش و کار فرهنگــی یــک تحــول و انقــالب فکــری و ذهنیتــی را رقــم زن

ــوان  ــی منی ت ــادی و سیاس ــای اقتص ــا طرح ه ــا ب ــه تنه ــت ک ــکار اس ــگان آش ــت. برهم ــە پرداخ ــالق جامع ــدان و اخ وج
جامعــەای سوسیالیســتی ســاخت بلکــه در کنــار آن نیــاز بــه ایجــاد جامعــه ی اخالقــی، وجدانــی و سیاســی اســت. اخــالق 
و وجدانــی انســانی و دموکراتیــک نــە اخــالق و وجــدان فئودالــی کــە گاهــی اوقــات در لــوای اخــالق و وجــدان راە را 
بــر بزرگریــن بی اخالقی هــا و بی وجدانی هــا می گشــاید. اخــالق و وجدانــی کــە قبــل از هرچیــز بــا دوگانگــی اربــاب ـ 
بردگــی، فرا دســت و فرودســت، قدرت گرایــی و انحصارگرایــی مبــارزه  می کنــد و مانــع بــروز گرایشــات تندروانــە عقایــد 
ــی  ــی کاف ــە از آگاه ــە ک ــی از جامع ــوق دهی بخش ــر س ــود خط ــورد نش ــن برخ ــر این چنی ــود. اگ ــی ش ــای دین و باوره
برخــوردار نیســتند به طــرف فرقەهــا و گروهــای تنــدرو مذهبــی وجــود دارد و بخشــی دیگــر بــه دام گروهــای لیــرال 
مذهبــی خواهنــد افتــاد. طالیــه داران لیرالیســم امــروزە در خاورمیانــە بــا ایجــاد جریانــات لیــرال ـ اســالمی در پــی منافــع 

ضــد خلقــی خودشــان هســتند. نظیــر آنچــه را کــه در ترکیــه در ســال های اخیــر شــاهد بودیــم.

ــرای  ــە را ب ــر گــذار منــود و زمین ــا جدیــت هرچــە متام ت ــد از جنســیت گرایی و نظــام مردســاالرانە ب ــر بای از همــە مهم ت
حضــور نیــروی زنــان در مبــارزات و انقــالب همــوار ســاخت و آن را به عنــوان منشــا نیــروی مبــارزە و آزادی پذیرفــت. 
ــه  ــه داری و گرایشــات وابســته ب ــرا نظــام  رسمای ــات متــام آزادی هــای اجتامعــی را فراهــم مــی آورد. زی آزادی زن موجب
ــرو  ــای آن درگ ــاالری بق ــام مردس ــد. نظ ــمه می گیرن ــاالر رسچش ــام مردس ــی از نظ ــی و دین گرای ــد ملی گرای آن به مانن
اســارت زن اســت. در کنــار آن  هــم بایــد راە را بــر فعالیــت و نقش آفرینــی جوانــان گشــود زیــرا پیرســاالری نیــز در کنــار 

ســاختارها و ذهنیتــی قــرار دارد کــە مســیر مبــارزە و انقــالب را دشــوار می کنــد.

 تخریــب طبیعــت اول )محیط زیســت( بــدون تردیــد تخریــب طبیعــت دوم )جامعــە( را بــە همــراە داشــت. جمهــوری 
اســالمی در راســتای رســیدن بــە منافــع سیاســی، اقتصــادی و مقاصــد نظامــی خــود بــە شــدیدترین شــیوە بــە تخریــب 
ــران  ــای ای ــی خلق ه ــای رسزمین ــی جغرافی ــر دموگراف ــە تغی ــود ب ــازی خ ــت سدس ــا سیاس ــردازد. ب ــت می پ محیط زیس
ــش  ــر دان ــد و ب ــارزه کن ــی مب ــن سیاســت های غیراخالق ــا ای ــک ب ــی و دموکراتی ــذا الزم اســت چــپ انقالب ــردازد. ل می پ

ــد. ــت بیفزای ــظ محیط زیس ــە در حف جامع

ــە  ــک ب ــدگاە دموکراتی ــق دی ــد طب ــل شــویم، بای ــی اجتامعــی تبدی ــروی منســجم و انقالب ــک نی ــە ی ــم ب ــر می خواهی اگ
مبــارزە و جامعــە بنگریــم و گرنــە بــا رویکردهــای هیجانــی، ماجراجویانــە،  شــعاری و خیال پــردازی در قالــب محفلــی 
و بــا کاراکــر خودگــرا، اگوئیســم )من گرایــی( و ســایر ویژگی هــای لیرالیســم تنهــا ماســکی از چــپ به صــورت خواهیــم 
داشــت کــە بســر بــروز اپورتنیســم را مهیــا می ســازد و ایــن هــامن چیــزی اســت کــه نظــام رسمایــه داری می خواهــد. 
پــس بایــد بــە تکــرار گذشــته پایــان داد و بــا فکــری نــو و وارد میــدان عمــل شــد فرامــوش نکنیــم میــدان عمــل ریزبینــی، 
واقع بینــی، ارصار بــر پیــروزی، رنــج، دوراندیشــی، هم فکــری را می طلبــد. بــدون تردیــد منی تــوان بــا احــزاب متفــرق و 
تک بعــدی و یــا بــا گرایشــات مبارزاتــی محــدود کــە در طــول تاریــخ چــپ ایــران بیشــر راە را بــر جنــگ قــدرت درون 
حزبــی و میــان حزبــی گشــودەاند بــە ایــن اهــداف و مقاصــد دســت یافت. ایجــاد یــک جبهــەای انقالبــی و دموکراتیــک 
می توانــد راهگشــایی باشــد بــرای دســت یافــن بــه اهــداف واالی دموکراتیــک و چــپ. جبهــه ای کــه بــا تاکیــد بــر نقــاط 
ــک و آزاد در  ــران دموکراتی ــر ایجــاد ای ــد ب ــا تاکی ــد ب ــان سیاســی می توان مشــرک ایجــاد می شــود و هــر حــزب و جری
ــدات  ــدا نیروهــای پیشــاهنگ متهی ــن جبهــه الزم اســت ابت ــرای ایجــاد ای ــی و مدیریــت آن ســهیم باشــند. ب برنامە ریزی
مقدماتــی ایجــاد آن را انجــام دهنــد. متعاقــب آن احــزاب، جریان هــای سیاســی اهــداف خــود را به صــورت شــفاف بــا 

یک دیگــر در میــان بگذارنــد و راە را بــرای جــذب و پیوســن اشــخاص و نهادهــای مدنــی همــوار کننــد.

 از ســویی دیگــر بایــد دو مرحلــه را از یکدیگــر متامیــز ســاخت. مرحلــەی نخســت: مرحلــەی کنونــی کە جمهوری اســالمی 
در ایــران حضــور دارد. اجــازە بــە هیــچ گونــە فعالیتــی علنــی منی دهــد و هــر فعالیتــی را بــە شــدیدترین شــیوە و بــا 
فرافکنــی تحــت عنــوان تجزیەطلبــی، وابســتگی بــه عوامــل بیگانــە، ضدیــت بــا دیــن، مفســد فــی االرض، محــارب و... 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــالت خارج ــەی مداخ ــران در نتیج ــاع ای ــن اوض ــە آشفتە گش ــەی دوم مرحل ــد. مرحل ــوب می کن رسک
سیاســت های اســتیالگرایانە، قدرت گرایانــە، انحصارطلبانــە، اســتثامری و متامیت خواهانــە جمهــوری اســالمی ایــران رفــن 
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احزاب ایــران به ســوی آشــفتگی بیشــر دور از انتظــار نیســت. مگــر آنکــە ایــران راهــی دیگــر برگزینــد کــە 
آن هــم از ذهنیــت موجــود در جمهــوری اســالمی بعیــد اســت. البتــە شــاید فشــارهای مردمــی و 
ــی  ــم شــود و جناح های ــە و انشــقاق هرچــە بیشــر جناح هــای داخــل رژی خارجــی موجــب فاصل
تحــول و گشــایش را رقــم بزننــد. اگــر بــە تاریــخ ایــران توجــە شــود نســبت بە جاهایــی ماننــد ترکیە 
ــا  ــل از صفوی ه ــا قب ــە عثامنی ه ــال در ترکی ــدرت را دارد؛ مث ــر سیســتم و ق بیشــر پتانســیل تغیی
عنــان  امــور را در دســت داشــتند و تــا پایــان جنــگ جهانــی اول همچنــان بــە موجودیــت خــود 
ــن  ــی بی ــدرت ایران ــی اول ق ــگ جهان ــان جن ــا پای ــا ت ــە از صفوی ه ــیدند، درحالی ک ــداوم بخش ت
چنــد سلســلە ردوبــدل شــد. همچنــان در پایــان جنــگ جهانــی اول در ترکیــە سیســتم جمهــوری 
دایــر شــد کــە همــگام بــا آن سیســتم ســلطنتی پهلــوی توســط رضاخــان در ایــران دایــر شــد. ایــن 
درحالــی اســت کــە پایەهــای جمهــوری ترکیــە هنــوز پابرجــا هســتند ولــی از آن زمــان تاکنــون 3 
ــران انتقــال قــدرت صــورت گرفــت، به خصــوص تحــول ریشــەای بعــد از انقــالب ســال  ــار در ای ب
۵۷۱3. در جهــان امــروز، هــم نیروهــای خارجــی و هــم نیروهــای تحول خــواە داخلــی تــا حــدودی 
ــای دورەای آن را  ــد و دولت ه ــار بیاین ــە کن ــت در ترکی ــول جمهوری ــی از اص ــا بعض ــد ب می توانن
بیشــر هــدف قــرار دهنــد ولــی پایەهــای جمهــوری اســالمی ایــران نــە بــرای نیروهــای خارجــی و 
نــە بــرای نیروهــای تحول خــواە انقالبــی داخلــی از ایــن پتانســیل برخــوردار منی باشــد. ایــن ماهــی 
از رس گندیــدە اســت. طبــق رشایــط و قرائــن ایــن احتــامل وجــود دارد کــە در آینــده شــاهد ایرانــی 
آشــفتە باشــیم و در نتیجــە آن جمهوری اســالمی نــە بــە یــک  دفعــە از بیــن رود و نــە قــدرت کنــرل 
اوضــاع را همچنــان بــە مثابــە اکنــون در دســت داشــته باشــد. شــاید در ایــن آشــفتە بازار جمهــوری 
اســالمی گوشــەای از حاکمیــت بــر خــاک را در دســت خــود حفــظ کنــد و مدتــی بــر موجودیــت 
خــود ارصار ورزد. و ایــران آشــفتە مدتــی به ماننــد دوران جنــگ جهانــی اول و دوم بــە رسزمیــن 

حائــل بیــن نیروهــای هژمــون تبدیــل شــود.

ــی  ــپ و انقالب ــروی چ ــی نی ــی و هم گرای ــە هم یاب ــد ب ــت بای ــی نخس ــە کنون ــە در مرحل در نتیج
اهتــامم ورزیــد ســپس بــه شــکل دادن فعالیــت بــرای بالفعــل کــردن پتانســیل موجــود در جامعــە 
پرداخــت. بایــد جامعــە را ســازماندهی کــرد و جمهــوری اســالمی را بەچالــش کشــید تــا نیروهــای 
ــرای  ــت ب ــاز اس ــی نی ــد. حت ــدل گردن ــران مب ــول در ای ــاد تح ــروی ایج ــە نی ــک ب ــپ دموکراتی چ
جوابگویــی بــە هجمەهــای جمهــوری اســالمی بــە یــک مقاومــت ســازمان یافتە و بــە هــم پیوســتە 

ــا ایجــاد واحدهــای مدافــع خلق هــا پرداخــت. ب

ــا  ــردن خاله ــا پرک ــد ب ــە بای ــن مرحل ــد؟ در ای ــه کدامن ــن مرحل ــار در ای ــورد انتظ ــف م ــا وظای ام
ــران و  ــدن ای ــوریەیی ش ــران از س ــای ای ــی خلق ه ــک و انقالب ــپ دموکراتی ــه ی چ ــوی جبه از س
مترضرشــدن خلق هــا جلوگیــری کــرد. بایــد بــرای حفاظــت از خلق هــا واحدهــای مدافــع خلق هــا 
ــرد.  ــل ک ــه ای تبدی ــه ای و فرامنطق ــل نیروهــای اســتیالگر منطق ــذار در مقاب ــی تاثیرگ ــه نیروی را ب
ــپ و  ــه ی چ ــاخت جبه ــت برس ــازی جه ــە و بسرس ــاد زمین ــل در ایج ــە تعل ــد هرگون ــدون تردی ب
دموکراتیــک در مرحلــە کنونــی مــا را از ایفــای وظایف مــان در مرحلــەی دوم بــاز مــی دارد. 
ــم  ــا می توانی ــارزه و مقاومــت ســازمان یافتە و منســجم م ــف، مب ــع وظای درصــورت انجــام به موق
ــل  ــام مراح ــە در مت ــیم. البت ــران باش ــای ای ــرای خلق ه ــک و آزاد ب ــات دموکراتی ــش حی تحقق بخ
تعمــق و تأمــل بــر رهنمودهــای متــدن دموکراتیــک به عنــوان یــک آلرناتیــو حیــات و خــط ســوم 
ــد  ــدون تردی ــارزە و مقاومــت ضامــن موفقیت هاســت. ب ــوان یــک اســراتژی سیاســی در مب به عن
مولفە هایــی کــه در نوشــتار بــه آن هــا پرداختــه شــد نیــاز بــە تحلیــالت و پژوهش هــای بیشــری 

ــود. ــر ش ــد غنی ت ــک می توان ــپ و دموکراتی ــای چ ــری نیروه ــا هم فک ــه ب دارد ک
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ســال های 1970 بــه بعــد ســال های اوج گرفــن جنبش هــا بی   راهه

دنیــا  به خصــوص چــپ در  انقالبــی، ملــی و  نیروهــای  و 

بــود. در ایــن دوران مبــارزات مردمــی در ایــران نیــز کــه 

ــه  ــی ب ــگ تازەای ــود، رن ــده ب ــاز ش ــش از آن آغ ــال های پی س

خــود گرفــت. ایــن مبــارزات در قالــب ضدیــت بــا دیکتاتــوری 

ــفانه  ــا متاس ــید؛ ام ــر رس ــه مث ــلطنت ب ــی س ــا رسنگون ــاه، ب ش

نتیجــه آن برقــراری یــک حکومــت دمکراتیــک مردمــی نبــود، 

ــان  ــام مخالف ــا قتل ع ــش را ب ــه حکومت ــود ک ــی ب ــه رژیم بلک

ــم  ــا اعــدام رسان رژی سیاســی اش آغــاز کــرد. قتل عامــی کــه ب

ــه  ــا ب ــدا کــرد ت ــان ادامــه پی ــا اعــدام بهایی شــاه آغــاز شــد، ب

کشــتار مــردم در کوردســتان و خوزســتان و ترکمن صحــرا 

برســد؛ و ایــن فقــط توصیــف جنایــات یــک ســال اول حکومت 

جمهــوری اســالمی اســت. چنــدی نکشــید کــه خمینــی تصمیــم 

ــی اش تصفیه حســاب کنــد  ــام مخالفیــن سیاس گرفــت بــا مت

و دامنــه ی کشــتار را بــه همــه شــهرهای ایــران و به طــور 

ــا  ــه زندان ه ــر روان ــزاران نف ــید. ه ــران کش ــه ته ــخص ب مش

شــدند؛ وحشــیانه شــکنجه شــدند و جوانــان زیــادی حتــی بــه 

ــه جوخــه ی اعــدام  ــه ب ــدن یــک اعالمی ــا خوان جــرم نــر و ی

ســپرده شــدند. بدیــن شــکل رژیــم یــک نســل آزادی خــواه را 
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قتل عــام منــود و کســانی کــه از ایــن رسکــوب همه جانبــه جــان ســامل بــه دربــرده بودنــد یــا 

مجبــور شــدند در خفــا زندگــی کننــد تــا مــوج کشــتا رها پایــان یابــد و یــا مجبــور بــه تــرک 

وطــن شــدند. جمهــوری اســالمی بــا ایــن کار نه تنهــا یــک نســل آرمان خــواه را قتل عــام کــرد 

بلکــه آن چنــان رعــب و وحشــتی در جامعــه ایجــاد کــرد کــه هیــچ صــدای مخالفــی توانایــی 

ــدا نکــرد. ــراز وجــود پی اب

ــه  ــد و برنامــه ماهران ــخ نیســت بلکــه بررســی یک رون ــادآوری تاری ــن ســطور، ی هــدف از ای

از مبــارزات  تــازه ای  ایــران اســت. در آن ســال ها رونــد  از ســوی رژیــم  طراحی شــده 

ــه،  ــران، ترکی ــه ای ــه ازجمل ــش چــپ در کشــورهای منطق ــه پیشــاهنگی جنب آزادی خواهــی ب

ســوریه و افغانســتان در حــال شــکل گیری بــود. هــراس از شــکل گیری جنبش هــای پرقــدرت 

ــوب  ــا رسک ــا را ی ــن جنبش ه ــه ای ــت ک ــر آن داش ــورها را ب ــن کش ــای ای ــی، حکومت ه خلق

کننــد یــا تضعیــف و یــا منحــرف و از محتــوا تهــی. ایــن رسکــوب در ترکیــه بــه شــکل کودتــای 

1980 علیــه متــام آزادی خواهــان اعــم از جنبش هــای چــپ و ملــی خــود را ظاهــر ســاخت. 

در ایــران نیــز هــامن رونــد از طــرف حاکمیــت شــکل گرفتــه بــود. زنــدان، اعــدام و رسکــوب 

و درنهایــت تــرک وطــن و تبعیــد، رسنوشــت مشــرکی بــود کــه بــرای آزادی خواهــان آن دوران 

در کشــورهای مذکــور رقــم خــورده بــود. ایــن رونــد کــه به طــور مشــخص در ایــران منجــر بــه 

شکســت احــزاب و ســازمان ها و قتل عــام اعضــا و هــواداران آنــان شــد، تاثیــر زیــادی بــر نــوع 

مبــارزات آنــان گذاشــت. چراکــه جــان بــه دربــردگان ایــن احــزاب مجبــور شــدند فعالیتشــان 

را در خــارج از کشــور ادامــه دهنــد و بدیــن شــکل رابطه شــان بــا جامعــه و مــردم قطــع یــا 

محــدود شــد.

ــر در  ــاد تغیی ــرای ایج ــه ب ــه ی همه جانب ــک برنام ــن ی ــدم داش ــتگی و ع ــی، چند دس پراکندگ

ــن رو  ــل شــد. ازای ــک نســل آرمان خــواه تحمی ــه ی ــه ب ــات شکســتی اســت ک ــه، از تبع جامع

ــطحی  ــه س ــتند ب ــوز نتوانس ــفانه هن ــازمان ها متاس ــزاب و س ــته اح ــال های گذش ــام س در مت

ــه  ــان را ب ــود، آن ــرات موج ــم و تغیی ــن رژی ــل ای ــه در مقاب ــد ک ــت یابن ــرک دس از کار مش

ــد. عــدم همگرایــی و فاصله گرفــن  ــرات امــروزی تبدیــل منای ــه تغیی پتانســیل و آکتــور صحن

روزافــزون احــزاب و ســازمان ها از یکدیگــر و انشــعابات پی در پــی توانســته بــه بدنــه 

ــکیل  ــری و تش ــوع فک ــد تن ــد. هرچن ــدی وارد کن ــامت ج ــزاب لط ــازمان ها و اح ــش، س جنب

ســازمان ها و نهادهــای گوناگــون معمــوال رشــد و غنی ترشــدن جامعــه را در پیــش دارد، امــا 

در ایــن مــورد معیــن متاســفانه تنهــا دســتاوردش ازهم گســیختگی و پراکندگــی بیشــر بــود.

رشــد روزافــزون بنیاد گرایــی و ناسیونالیســم در منطقــه توانســته اســت زمینــه را بــرای 

رسکــوب هــر چــه بیشــر آزادی خواهــان و آرمان گرایــان فراهــم کنــد. افراطی گرایــی مذهبــی 

در متــام دنیــا و به خصــوص خاورمیانــه به رسعــت در حــال افزایــش اســت و می توانــد 

ــعاع  ــت ش ــف را تح ــل مختل ــت مل ــم رسنوش ــواه و ه ــای آزادی خ ــارزات جنبش ه ــم مب ه

ــای  ــران و رقابت ه ــت در ای ــت های حاکمی ــه از سیاس ــی منبعث ــتی دین ــد. نژادپرس ــرار ده ق

هژمونی طلبانــه قدرت هــای منطقــه گزینــه ی مداخــالت و تحــول را امــری ناگزیــر می مُنایــد. 

ــان  ــرک، مبارزه ش ــاط مش ــن نق ــا یاف ــد ب ــورها بای ــن کش ــواه ای ــی و آزادی خ ــای مرق نیروه

ــا  ــران ب ــخص در ای ــور مش ــد و به ط ــش برن ــه  پی ــرا ب ــای بنیادگ ــل نیروه ــم در مقاب را ه

ــک  ــن و دمکراتی ــه ای نوی ــاد جامع ــتای ایج ــدا در راس ــد و یک ص ــف متح ــک ص ــاد ی ایج

گام بردارنــد. نبایــد انتظــار داشــته باشــیم جمهــوری اســالمی بــا ایجــاد تحــول در خــودش، 

ــتی و از  ــار دوس ــمن انتظ ــوان از دش ــر می ت ــد؛ مگ ــک کن ــه را دمکراتی ــت و جامع حکوم

ــود را  ــی خ ــامن روز اول خط مش ــران از ه ــم ای ــت؟ رژی ــفقت داش ــار ش ــکارچی انتظ ش

مشــخص کــرده و آن شــیوه را در ابعــاد و بــه اشــکال مختلــف امــا بی وقفــه تــا بــه امــروز 

ادامــه داده اســت و در آینــده نیــز غیرازایــن نخواهــد کــرد. سیاســت و اســراتژی جمهــوری 

اســالمی همــواره قلع وقمــع نیروهــای مبــارز و فعالیــن مختلــف جامعــه بــوده و خواهــد 

بــود. دشــمن حــدود و ثغــور خــود را مشــخص کــرده و خــودی و غیرخــودی اش را تعریــف 

ــاری  ــه کن ــی را ب ــات درون ــواره اختالف ــا هم ــا غیرخودی ه ــه ب ــرای مقابل ــت و ب ــرده اس ک

نهــاده و منســجم عمــل منــوده اســت. مشــکل اینجاســت کــه آنــان کــه در صــف مقابــل 

ــه  ــتند بلک ــوردار نیس ــجم برخ ــد و منس ــه متح ــک جبه ــه از ی ــا اینک ــد، نه تنه قرارگرفته ان

ــی  ــن ناتوان ــد. ای ــر ناتوان ان ــا یکدیگ ــن فعالیت هــای مشــرک ب ــا از حداقلی تری ــی گاه حت

ــرای دیگــر نیروهــای مرتجــع  ــران و هــم ب ــم ای ــرای رژی از اتحــاد و انســجام، راه را هــم ب

ــه  ــد و ن ــم بزنن ــان رق ــران را آن ــت ای ــه رسنوش ــد ک ــاز می کن ــه ای ب ــه ای و فرامنطق منطق

ــی و آزادی خــواه. نیروهــای خلق

منونه هــای اتحــاد بــرای مبــارزه بــا ارتجــاع و ســاخن جامعــه ای نویــن هم اکنــون در 

خاورمیانــه موجــود اســت. کــام اینکــه مقاومــت کوبانــی و آنچــه در روژآوا بنیــان گذاشــته 

شــد، توانســت خــود را بــه دنیــا بشناســاند و میــدان مبــارزه ای شــد بــرای همــه انســان های 

ــته  ــان. روژآوا توانس ــا و باورهایش ــردن آرمان ه ــرای متحقق ک ــا ب ــواه از رسارس دنی آزادی خ

ــه از  ــردارد. جامع ــیاری ب ــای بس ــود، گام ه ــه ی خ ــای جامع ــن واقعیت ه ــر گرف ــا در نظ ب

هــامن آغــاز بــا مشــارکت و همیــاری متــام اقشــار آن و تشــکیل ائتــالف میــان ملــل، باورهــا 

ــگ و  ــور پررن ــت حض ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــد. آنچ ــته ش ــان گذاش ــف بنی ــد مختل و عقای

ســازماندهی شــده ی زنــان و جوانــان اســت کــه در نــوع خــود در منطقــه بی نظیــر اســت.

تنوعــات اتنیکــی و مذهبــی موجــود در کشــورهای خاورمیانــه شــباهت زیــادی باهــم دارند. 

اتحــاد عمــل بخش هــای مختلــف جامعــه در روژآوا بــرای مبــارزه بــا نیروهــای تــا بــه دنــدان 

مســلح و تــالش مشرکشــان بــرای ســاخن جامعــه ای دمکراتیــک مبتنــی بــر حقــوق همــه 

بخش هــای جامعــه می توانــد بــرای آزادی خواهــان ایــران الگــو باشــد.

ــرای متکیــن بــه دموکراســی یعنــی گرایــش دیالــوگ بیــن نیروهــای  برنداشــن اولیــن گام ب

ــارزه  ــی در مب مختلــف و پذیــرش یکدیگــر از عمــده مشــکالتی اســت کــه اجــازه همگرای

ــر  ــه یکدیگ ــود ب ــاندن خ ــری و شناس ــناخت از دیگ ــب ش ــرای کس ــالش ب ــد. ت را منی ده

ــد.  ــاد کن ــارز ایج ــای مب ــران را در ذهــن نیروه ــه ای ــری از جامع ــر جامع ت ــد تصوی می توان

پــژاک نیــز متاســفانه تابه حــال موفــق نشــده خــودش و برنامه هایــش را آن طــور کــه بایــد 

بــه دیگــران بشناســاند و یــا بــا ایجــاد ارتبــاط تنگاتنــگ بــا نیروهــای دیگــر از تجــارب آنــان 

ــادی دارد. ــای خود انتق ــلام ج ــر مس ــن ام ــود. ای ــد ش بهره من
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شتسرگذزاچکیده ایچپ

خرس 
تاریخــی  خط  ســیر  از  آگاهــی  بــرای 
جنبــش چــپ در ایــران می تــوان بــازه ِی 
زمانــی شــکل گیری و رشــد جنبــش چــپ 
را تــا انقــالب ســال ۷۵3۱ خلق هــای 
ــران در چهــار ســطح مشــخص مــورد  ای
دوره ی  همچنیــن  داد؛  قــرار  بررســی 
ــه  ــز ب ــون را نی ــد از انقــالب ۷۵ تاکن بع
4 مرحلــه تقســیم کــرد. در ایــن نوشــتار 
به صــورت اجاملــی نگاهــی خواهیــم 

ــران. ــخ چــپ در ای ــر تاری داشــت ب

نگاهی گذرا به تاریخ چپ گرایی در ایران
سارو سنه

قبــل از کنگــره چهــارم پــژاک، بــا علــم بــه ایــن کمبــود و بــرای جــران آن گام هایــی برداشــتیم و 

توانســتیم بــا احــزاب و ســازمان های دیگــر، همچنیــن شــخصیت های سیاســی و روشــنفکر وارد 

گفتگــو شــویم. ایــن گام در مرحلــه اولیــه مقتضــی بــود، امــا بــرای کســب شــناخت از یکدیگــر 

کافــی نبــوده اســت. در برخــی مــوارد موفــق شــدیم پروســه شــناخت را حتــی تــا تصمیــم بــرای 

ــاط در هــامن مراحــل  ــم و در برخــی دیگــر از مــوارد، ایجــاد ارتب فعالیــت مشــرک پیــش بری

اولیــه متوقــف شــد. متاســفانه تاریــخ مبــارزات چنــد دهــه گذشــته و تجربــه شکســت و چنــد 

دســتگی، اطمینــان بــرای مبــارزه مشــرک را از طرفیــن گرفتــه؛ هرچنــد دقیقــا هــامن تاریــخ و 

هــامن شکســت بایــد بــرای همــه آزادی خواهــان ایــران ایــن امــر را روشــن می کــرد کــه بــرای 

مقابلــه بــا حکومــت جمهــوری اســالمی و ایجــاد جامعــه ای دمکراتیــک، بایــد یــک جبهــه متحــد 

تشــکیل دهنــد.

مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه اکــرث ســازمان ها و احــزاب به جــای یافــن نقــاط مشــرک بــرای 

ایجــاد همــکاری، بــه دنبــال نقــاط ضعــف یکدیگــر و اختالف نظرهــا می گردنــد و آن را برجســته 

می کننــد. ایــن واقعیــت ســدی اســت در راه ایجــاد دیالــوگ بــرای فعالیــت مشــرک. تجربیــات 

ــوب افسارگســیخته جنبش هــای خلقــی  ــه ســال های اول انقــالب و رسک ــژه تجرب گذشــته به وی

نشــان داد کــه بایــد در زمینه هــای مختلــف سیاســی ـ اجتامعــی و حتــی در زمینــه دفــاع مــروع 

در آینــده بــا یکدیگــر همــکاری کنیــم وگرنــه تاریــخ دوبــاره تکــرار خواهــد شــد.

یکــی دیگــر از معضــالت، نــگاه امنیتــی برخــی جریانــات سیاســی بــه مســئله چندملیتــی بــودن 

ایــران اســت کــه ایــن نــگاه متاســفانه زمینــه را هرچــه بیشــر بــرای افراطی گرایــی، ناسیونالیســم 

و تفرقــه فراهــم می کنــد. اگــر واقعیت هــای جامعــه ایــران از جملــه تنــوع و تکــرث اتنیکی ـ ملــی 

و مذهبــی آن در نظــر گرفتــه شــود، اولیــن زمینــه همــکاری بیــن متــام اقشــار جامعــه به خصــوص 

ــکنجه و  ــدان، ش ــیون، زن ــکار، آسمیالس ــد. ان ــد ش ــم خواه ــی فراه ــزاب مرق ــازمان ها و اح س

اعــدام از طــرف رژیــم توانســته برخــی ملــل و احــزاب و ســازمان ها را به ســویی دیگــر ســوق 

ــا  ــارزه ب ــالت مب ــن رو رس ــود. ازای ــد ب ــن خواه ــدان دور خطرآفری ــده نه چن ــه در آین ــد ک ده

ــان  ــا در می ــک فرهنگ ه ــرش دموکراتی ــرای پذی ــازی ب ــن زمینه س ــام و همچنی ــت های نظ سیاس

مــردم ایــران، در ایــن مقطــع حســاس بــه عهــده احــزاب و ســازمان ها و شــخصیت هایی اســت 

ــم آرزوهــای مــردم  ــن شــکل می توانی ــه ای ــا ب ــن راســتا گام برداشــته اند. تنه کــه همــواره در ای

رسزمینــامن و دیگــر خلق هــا را بــرآورده کنیــم و همچنیــن بــه آرمان هــای یارامنــان کــه در ایــن 

ــم. ــد مبانی ــد، پایبن راه جان فشــانی کردن
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مرحلــه ی نخســت ســال ۵8۲۱ تــا 6۱3۱ را شــامل می شــود در ایــن دوره شــاهد تکویــن 
و رشــد جنبــش چــپ به مثابــه ی یــک جنبــش انقالبــی ـ کمونیســتی و ســتیزه جو هســتیم 
کــه دارای پیوندهایــی محکــم بــا طبقــه نوظهــور کارگــر اســت و بــر نقــش و اهمیــت 
اتحادیه هــای صنفــی تاکیــد دارد. ایــن دوره بــا قــدرت گرفــن رضاشــاه پهلــوی )403۱ تــا 
0۲3۱( هم زمــان اســت کــه بــا تعییــن مجــازات ســنگین و توســل بــه نیــروی نظامــی بــه 

ــد. ــان می ده ــه پای ــای چپ گرایان فعالیت ه

مرحلــه ی دوم کــه از 0۲3۱ تــا ۲33۱ طــول می کشــد بــه دوره »نفــرت بیــن دو دیکتاتــور« 
شــهرت دارد. در ایــن دوره فعالیت هــای چپ هایــی کــه در دوران حکومــت رضاشــاه در 
زنــدان یــا تبعیــد بــرس می بردنــد و بیشــر حالــت زیرزمینــی داشــت شــکل آشــکاری بــه 
خــود می گیــرد و درنهایــت بــه شــکل فعالیــت حــزب تــوده ظهــور می یابــد. بــا توجــه 
بــه پیوندهــای نزدیــک کــه میــان حــزب تــوده و اتحــاد  جامهیــر شــوروی برقــرار بــود 
و نیــز بــا توجــه بــه ارتباطــات رســمی کــه میــان حــزب و کنفدراســیون کارگــری وجــود 
ــران و یکــی از  ــه یکــی از بازیگــران مهــم در عرصــه ِی سیاســت ای ــوده ب دارد، حــزب ت
ــه  ــر ک ــم دیگ ــروه مه ــود. گ ــل می ش ــیا تبدی ــود در آس ــوع خ ــزاب در ن ــن اح بزرگ تری
ــت  ــه تح ــی ک ــا کودتای ــن دوره ب ــت. ای ــی اس ــه ی مل ــت دارد جبه ــن دوره فعالی در ای
ــه  ــا علی ــی بریتانی ــازمان های اطالعات ــزی »AIC« و س ــات مرک ــازمان اطالع ــت س حامی
ــت  ــک دول ــای مجــدد ی ــا احی ــت، ب ــرداد ۲33۱( انجــام گرف ــت محمــد مصــدق )م دول

ــد. ــان می یاب ــرا پای اقتدارگ

ــی  ــاع و احوال ــن دوره در اوض ــود، ای ــامل می ش ــا ۹33۱ را ش ــوم 333۱ ت ــه ِی س  مرحل
شــکل می گیــرد کــه پــس از »کمینــرن«، دیگــر مرکــزی بــرای کمونیســم وجــود نداشــت 
ــاه  ــن دوران ش ــت. در ای ــان اس ــکا هم زم ــی آمری ــلطه ی بین امللل ــگ رسد و س ــا جن و ب
ــه ای  ــی و منطق ــع جهان ــظ مناف ــت حف ــه در جه ــود ک ــناخته می ش ــردی ش ــوان ف به عن
آمریــکا عمــل می کنــد چــه ازلحــاظ اقتصــادی و چــه از نظــر سیاســی. بــه لحــاظ 
ــتی و  ــد صهیونیس ــای ض ــزش جنبش ه ــا خی ــن دوران ب ــخصه ی ای ــز مش ــه ای نی منطق
ــن  ــری« در ای ــای کارگ ــوده« و »اتحادیه ه ــزب ت ــت. »ح ــراه اس ــتی هم ــد امپریالیس ض
دوره رسکــوب و غیرقانونــی اعــالم می شــوند. محمدرضاشــاه در هامهنگــی بــا دول 
رسمایــه داری و علی الخصــوص آمریــکا پروژه هایــی را در جهــت تحقــق توســعه بــه 
ــای  ــون فعالیت ه ــن دوره کان ــذارد. در ای ــرا می گ ــه اج ــرح و ب ــه داری مط ــبک رسمای س
زیرزمینــی گروه هــای چــپ از کارخانــه بــه دانشــگاه منتقــل می شــود. در ابتــدای 
ــا  ــه عمدت ــف حکومــت ک ــدت فعالیت هــای مخال ــری کوتاه م ــا از رسگی دهــه ی 043۱ ب
توســط»جبهه ی ملــی« انجــام می گیــرد مواجــه هســتیم. همچنیــن بــا آنچــه آبراهامیــان 
ــان،  ــامن، بازاری ــد؛ دانشــجویان، معل ــرای انقــالب ۷۵3۱ می خوان ــن ب ــن متری آن را آخری
حــزب تــوده و یــک رهــر روحانی)خمینــی( کــه بعدهــا بــه خــارج تبعیــد می شــود در 
یــک جنبــش اعراضــی در ســال ۲43۱ علیــه خودکامگــی شــاه و پیوندهــای روبــه رشــد 

ــد. ــت می جوین ــکا رشک ــا آمری او ب

مرحلــه ی چهــارم ســال ۹43۱ تــا ۷۵3۱ را در برمی گیــرد بــه ایــن معنــا کــه ســازمان های 
سیاســی چریکــی تاســیس می شــوند و مبــارزات مســلحانه ای علیــه رژیــم پهلــوی 
ــن دوره در  ــد. در ای ــکل می گیرن ــکا ش ــم آمری ــه ای امپریالیس ــل منطق ــه ی عام به مثاب
ایــران نیــز هامننــد دیگــر نقــاط جهــان پارادایــم ضــد امپریالیســتی حاکــم اســت. در 
ــی  ــی، فعالیت هــای مخف ــروه کوچــک زیرزمین ــد گ ــر چن ــالوه  ب ــن ســال ها ع طــول ای
سیاســی عمدتــا توســط ســازمان چریک هــای فدایــی خلــق ایــران و ســازمان مجاهدیــن 
خلــق ایــران انجــام می شــود. از ایــن گروه هــا به عنــوان »چــپ ســتیزه جو« یــا 
ــای 043۱ و 0۵3۱  ــارس دهه ه ــود. در رست ــاد می ش ــتی« ی ــد سوسیالیس ــش جدی »جنب
توســط  سوســیال دموکرات  و  لیرالــی  چپ گــرا،  گروه هــای  و  نیروهــا  درحالی کــه 
ــرار  ــب ق ــا تحــت تعقی ــالم می شــوند و اعضــای آن ه ــی اع ــوی غیرقانون ــت پهل حکوم
ــداد  ــر تع ــد و ب ــعه می یابن ــه توس ــه ای قابل توج ــی به گون ــای دین ــد، حوزه ه می گیرن
آن هــا افــزوده می شــود، بدیــن ترتیــب زبــان غالــب مبــارزه و رویارویــی بــا حکومــت 

ــرد. ــه خــود می گی ــی ب ــه ای دین ــوی صبغ پهل

ــای  ــا و تالش ه ــا رنج ه ــرد ب ــه ای منحربه ف ــالب به گون ــران انق ــپ: در ای ــالب و چ انق
احــزاب انقالبــی مــدرن اعــم از ســازمان های چریکــی، اســالم گرا یــا مارکسیســتی، 
حــزب تــوده و جبهــه ی ملــی غیرمذهبــی و لیــرال شــکل گرفــت؛ امــا جبهــه ی خمینــی 
آن را تصاحــب کــرد. موقعیــت چــپ ایرانــی را در دوره انقــالب و پــس ازآن بــه چهــار 

دوره می تــوان تقســیم بندی کــرد:

ــپ  ــه چ ــن مرحل ــت. در ای ــال ۷۵3۱ اس ــالب در س ــکل گیری انق ــه ی ش ــت مرحل نخس
ــی  ــرای آن آمادگ ــه ب ــد ک ــور می یاب ــه حض ــوده ای درصحن ــروی ت ــک نی ــه ی ی به مثاب

ــدارد. ــادی ن زی

دومیــن مرحلــه ِی مهــم دوره ی 8۵3۱-063۱ اســت کــه طــی کشــمکش میــان چپ گراها، 
لیرال هــا و اســالم گرایان تشــدید می شــود.

مرحلــه ی ســوم از خــرداد 063۱ آغــاز می شــود، در ایــن دوره کشــمکش بــا اســالم گرایان 
ــی و از راه دور  ــت در خف ــه فعالی ــد و ب ــپ  می گریزن ــای چ ــد و گروه ه ــان می یاب پای

متوصــل می شــوند.

آخریــن و چهارمیــن مرحلــه کــه تاکنــون ادامــه دارد و طــی آن چــپ مجــددا فعالیــت 
سیاســی در تبعیــد خــود را از رسمی گیــرد و در تفکــر و رفتــار سیاســی خــود دگرگونــی 

پدیــد مــی آورد.

ــان و  ــالم گرایان، چپ گرای ــان اس ــی می ــای ایدئولوژیک ــت: رقابت ه ــد گف ــان بای در پای
لیرال هــا و فقــدان شــناخت از ماهیــت اســالم سیاســی درمیــان گروه هــای چــپ، 
وجــود تفرقــه در صفــوف آن هــا و عــدم متایــل آن هــا بــه اتحــاد بــا گروه هــای لیــرال در 
ــروژه ی سکوالریســم منجــر می شــود و ســلطه ی اســالم گرایان  ــه تضعیــف پ مجمــوع ب

ــد. ــهیل می کن را تس
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ناممکن را طلب کن

زی
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یا 
پو

گار
مه ن

زنا
رو

ش!
یقیــن و اتوپیــا محصــوالت بی نظیــر کارکــرد خــرد 

انســان هســتند و تقدیــر و رسنوشــت محصــول کاهلی، 

کــه  انســانی  هــر  پــس  آن.  بی خــردی  و  ماندگــی 

ذرّه ای خــرد داشــته باشــد، بــرای ســاخن آینــده  ِ خــود، 

ــت.  ــد گذاش ــت نخواه ــت روی دس ــاِن دس تقدیرگرای

ایــن عبــارت و هامنندهــای آن، در ابتــدای ســده ی 

ــت روِز  ــالدی می توانســتند روشــنگر وضعی بیســتم می

ــان  ــر جه ــرای تغیی ــه ب ــان و تالش هــای عمل گرایان جه

باشــند. هــر روشــنفکر و پیکارجــوی چپ گرایــی اعــم 

از کمونیســت، سوسیالیســت یــا سوســیال دموکرات، 

ــود  ــپرده ب ــن س ــه ذه ــا را ب ــن گزاره ه ــامری از ای ش

و در میدان هــای نــرد طبقاتــی و انقالب هــا بــه آن 

عمــل می کــرد.

تفــاوت میــان روشــنفکران و پیکارجویــان چــپ آن 

روز و منونه هــای امــروزی آن نیــز از همیــن گــذر 

قابل بررســی اســت. تفــاوت میــان عامــالن و ناظــران! 

آن هــم در زمانــه ای کــه نیاز هــای ســوداگرایانه بــر 

ــای او،  یقیــن انســان چپ گــرا بــه جهــان بهــر و اتوپی

ــای الزم  ــد و رانه ه ــنگین انداخته ان ــایه ای رسد و س س

ــه داری  ــا، توســط رسمای ــه آن ه ــل ب ــک می ــرای تحری ب

برچیــده  جهــان  رسارس  از  خزنــده  و  آرام  پیــروز، 

می شــوند.

امــا ورای ارتبــاط تاریخــی میــان چــپ و اتوپیــا، امــروز 

چــه ارتباطــی میــان عمل گرایــی و چــپ وجــود دارد؟ آیــا عمل گرایــی، به انــدازه ی اتوپیــا محصــول 

کارکــرد خــرد انســان نیســت؟ بــدون شــک، چــپ، اتوپیــا و عمل گرایــی ســه مولفــه ای هســتند کــه 

می تــوان بــا میــزان وجــود و ارتبــاط تاریخــی آن هــا، ســنجه ای بــرای میــزان تاثیرگــذاری و قــدرت 

ــا کــه بــه شــکل عــام همــواره در افــق تالش هــای  ــان داشــت؛ امــا باوجــود اتوپی ــارزه چپ گرای مب

عدالت خواهــان چــپ بــوده اســت،  ایــن عمل گرایــی اســت کــه گفتــامن چــپ را توضیــح می دهــد. 

چــون گرایــش بــه اتوپیــا )به عنــوان یــک محصــول خــرد انســانی و یــک مــکان بــدون زمــان بــرای 

تصــور انقــالب اجتامعــی یــا جهــان بهــر( به تنهایــی منی توانــد بــر پیچیدگی هــای حاصــل از شــیوه ِ  

تولیــد رسمایــه داری، بــر انــکار و امحــای هویتــی، بــر تضادهــای موجــود طبقاتــی و بــر ســازوبرگ 

گســرده ی دولــت فائــق شــود. از همیــن رو اســت کــه نیــروی انقــالب اجتامعــی همــواره مــکان 

ــان متحــد  ــران جه ــذارد و شــعار »کارگ ــه اشــراک می گ ــز ب ــش( را نی ــش )اتوپیای ــان و آرمان بی زم

ــده  در  ــع آین ــه نف ــته را ب ــد گذش ــکان می توانن ــن م ــرکین ای ــه مش ــد. چراک ــوید« رس می ده ش

حالتــی کامل گرایــاِن رد کننــد و در عمــل، اتوپیــا را محقــق کننــد.

امــا اتوپیــا قلمروهــای معینــی نــدارد و مشــرکین آن نیــز بــه هــامن انــدازه، متکــرث و پراکنده انــد. 

اتوپیــا امــری ناقــص اســت و تــا زمانــی کــه بــر محــور عمــل، یعنــی واقعیــت منطبــق نشــود، بــه 

وهمــی فریبنــده می مانــد کــه ورود زمــان و برســاخت تاریــخ، ایــن امــر ناقــص را بــه حاشــیه بــرده 

ــتی  ــی هس ــرای جایگزین ــی ب ــوان راه ــی را به عن ــه عمل گرای ــر اینک ــد. مگ ــود دور می کن و از خ

ــا  ــا ناممکــن نشــان داده نشــود. ام ــق آن، اتوپی ــه از طری ــی ک ــد؛ وضعیت ــی دریاب ســتمگرانه کنون

برخــالف ایــن ایــده، چــپ ایرانــی پــس از یــک دوره مبــارزه ی قهرمانانــه، از دل یــک انقــالب، بــا 

شکســت ســنگینی خــارج شــد و پــس ازآن بــه نظــاره تجزیــه اندام هــای خــود ایســتاد. ســازمان های 

ــرای بازســازی و انســجام و  ــه شــدند و فقــدان طــرح عملــی ب درونــی آن مــدام منشــعب و تجزی

ــی کشــاند.  ــه ذهن گرای ــرو را ب ــن نی ــده ی ای ــی، باقی مان ــی انقالب ــر از آن، دوری از عمل گرای مهم ت

ــه داری  ــد رسمای ــای ض ــت داده های جنبش ه ــتاوردها و ازدس ــا دس ــی ب ــه در رویاروی ــده ای ک پدی

به ویــژه تجربــه فروپاشــی »سوسیالیســم واقعــا موجــود« در بلــوک رشق و رشــد دموکراســی 

ــم زد. ــده ای را رق ــت پیچی ــه داری، وضعی ــای رسمای ــی در دولت ه منایندگ

ایــن پدیــده اگرچــه درجاهــای دیگــری از جهــان هــم قابل مشــاهده اســت، امــا ناتوانــی چــپ ایــران 

ــت  ــک شکس ــه ی ی ــا نتیج ــی خواه، نه تنه ــای دموکراس ــر و گروه ه ــه ی کارگ ــازمان دهی طبق در س

تاریخــی جهانــی، بلکــه هم زمــان نتیجــه ی رسکــوب مــداوم و شــدید توســط طبقــه حاکــم و عــدم 

تــوان مقابلــه بــا آن در عملیــات انقالبــی اســت. ایــن ناتوانــی ایــن روزهــا بیــش از هــر زمــان دیگری 

بــه چشــم می آیــد. آن هــم در ســال هایی کــه شــامر اعراضــات کارگــری در یــک ســال، چنــد هــزار 

فقــره عنــوان می شــوند و حتــی منونه هــای قابل ارائــه ای از ســازمان دهی توســط گروه  هــای 

مختلــف چــپ وجــود نــدارد. در فضــای عمومــی اجتــامع نیــز هیــچ نشــانه ای از مبــارزه ی علنــی 

ــارزه مخفــی هــم دیــده منی شــود و دیگــر حتــی ماننــد ده ســال گذشــته  ــا منودهــای وجــود مب ی

و قبــل از آن، بیانیــه، اعالمیــه یــا حرکــت تاثیرگــذاری وجــود نــدارد کــه موضــع چــپ را بــه میــان 

ــز  ــی نی ــای اینرنت ــد. فعالیت ه ــا بگوی ــن نیروه ــود ای ــرد و از وج ــران ب ــردم و کارگ ــای م توده ه

ــن  ــه انجــام ایــن وظیفــه نیســتند. حتــی دانشــگاه کــه روزی مهم تری ــد کــه قــادر ب نشــان داده ان

ســنگر چــپ ایــران بــود از ایــن نیــرو خالــی  مانــده و فعالیــت قابل توجهــی طــی ســال های اخیــر 

ــز  ــرا نی ــه دانشــجوی چپ گ ــدر باالســت ک ــی آن ق ــزان رسخوردگ ــه اســت. می در آن صــورت نگرفت

بینواقع  بـا
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ــای او  ــرای آرمان ه ــد ب ــازمان یافته می توان ــت س ــه فعالی ــد ک ــر می اندیش ــوع کم ــن موض ــه ای ب

آینــده ای بیافرینــد.

جوانــان و کارگــران کــه رسمایــه ِ جنبش هــای چــپ در جهــان هســتند نیــز در فقــدان ایــن نیــرو و 

زیــر آتش بــاِر رسکــوب، تبلیغــات حکومــت و رســانه های رسمایــهِ  جهانــی و مهم تــر از آن حضــور 

فعــال شــبه  رفرمیســت های حکومتــی کــه تضادهــای درون باندهــای حاکــم را منایندگــی می کننــد 

به کلــی از جنبــش چــپ گسســته اند و بــه تاریــخ تحریف شــده  آن بــاور د ارنــد. روشــنفکر چــپ 

ــان  ــر می شــود، آن چن ــای تئوری هایــش هــرروز عمیق ت ــون روی آورده و دری ــه ترجمــه مت هــم ب

عمیــق کــه شــنای در آن مشــغولیت زمانــی تــا آخــر عمــر را طلــب می کنــد. ســازمان ها و احــزاب 

چــپ ایــران هــم رسنوشــت متفاوتــی ندارنــد. هیچ گونــه موجودیــت سیاســی فراگیــری را منی تــوان 

ــارزه بــرای رهــری  از آن هــا مشــاهده کــرد؛ چــه رســد بــه اینکــه هرکــدام به تنهایــی بتواننــد مب

ــری  ــر برت ــه آزاد و براب ــای جامع ــر اتوپی ــوداگراِن ب ــبات س ــه مناس ــه ای ک ــی را )در جامع سیاس

یافته انــد( بــه دســت بگیرنــد.

مشــکل بــزرگ ایــن احــزاب ایــن اســت کــه هیچ وقــت معلــوم نیســت در کــدام جایــگاه ســخن 

می گوینــد. یــا درگیــر بحث هــای مربــوط بــه گذشــته ی پرشورشــان هســتند یــا اضافــه بــر 

ــا  ــه آن ه ــه ب ــد ک ــی دارن ــوش قابل ستایش ــی و ه ــان دادن نکته بین ــعی در نش ــزاداری آن، س ع

ــه  ــی ب ــی وقت ــف و انحــراف از مارکسیســم و انقــالب درگذشــته را نشــان داده اســت. حت تحری

ــش روی  ــف پی ــن وظای ــن و انقالبی تری ــه از مهم تری ــوند، درحالی ک ــک  می ش ــت روز نزدی سیاس

خــود طفــره می رونــد، )دقیقــا بــه همیــن دلیــل روشــن( شــعارهایی می دهنــد کــه هرگــز احــدی 

ــانه ای  ــاد رس ــی ایج ــی توانای ــک، حت ــیار کوچ ــر بس ــازمان های دیگ ــن س ــد. ای ــد منی کن را تهدی

ــد. ــان نداده ان ــود نش ــم از خ ــانه ها را ه ــذار در دوران رس تأثیرگ

ــی  ــی آن های ــه حت ــپ در خاورمیان ــون چ ــازمان های گوناگ ــزاب و س ــت اح ــام رسنوش ــور ع به ط

ــدا  ــت ج ــن رسنوش ــا دارد، از ای ــا آن ه ــری ب ــای بیش ــه و هموندی ه ــان، عالق ــه ی  آن ــه جامع ک

ــان ناسیونالیســم  ــه دام ــا را ب ــت آن ه ــه رشحــش رف ــد. شکســت تاریخــی و رشایطــی ک منانده ان

ــرای آن هــا ســخت کــرده  ــه راه را ب ــارزه ی روزان و دیگری ســتیزی کشــانده و خــروج آن هــا از مب

اســت. ایــن پدیــده آن چنــان جــدی اســت کــه عزم هــای چندبــاره آن هــا بــرای ورود بــه مبــارزه 

ــوژی و  ــی در ایدئول ــه بازبین ــر ب ــت، اگ ــرده اس ــل ک ــا تحمی ــه آن ه ــری را ب ــت های دیگ شکس

اســراتژی ســازمانی  و عملیاتــی خــود نپردازنــد ایــن امــکان وجــود دارد کــه هســتی سیاســی و 

ــد. ــه یابن ــی دیگــر از دســت رفت ــاد انقالب ســازمانی خــود را در تندب

ــه ای و  ــران، تحــوالت منطق ــی ای ــط داخل ــی اســت کــه رشای ــط در حال ــن رشای ــروز ای وجــود و ب

جهانــی و تضادهــای موجــود میــان طبقــات جامعــه و درنهایــت تضــاد خلق هــا بــا رسمایــه دارِی 

ــکان  ــن رشایطــی ام ــری گســرده شــده و چنی ــان دیگ ــش از هــر زم ــی بی افسارگســیخته ی جهان

حرکــت و قدرمتنــد شــدن یــک نیــروی چــپ منســجم و رزمنــده را فراهــم کــرده اســت. امــا آنچــه 

ــی  ــا و بی عمل ــدگی در اتوپی ــی، غرق ش ــه ذهن گرای ــی ب ــود دلدادگ ــده می ش ــران دی ــپ ای از چ

ــران  ــوان تئوریــک چــپ ای ــه ت ــوان ب ــه آن اســت. بااین وجــود بــدون هیــچ شــکی، امــروز می ت ب

بالیــد، امــا هم زمــان بــا آن در واکنشــی صادقانــه بایــد از عــدم عمل گرایــی آن ابــراز رشمســاری 

ــود  ــه موج ــه آنچ ــدن ب ــه بالی ــته و البت ــی گذش ــاری از ناتوان ــت، رشمس ــه شکس ــراف ب ــرد. اع ک

اســت هنــوز هــم کافــی نیســت و بــاری از دوش طبقــه کارگــر و جامعــه برمنــی دارد. درســت در چنیــن 

رشایطــی اســت کــه آن لحظــه  موعــود عمــل و بخــت فــرا رفــن از وضعیــت موجــود را احضــار کــرد. 

ــر روســیه ازاین دســت  ــه اکت ــدارد منون ــم ن ــه لحظه هــا ک ــن منون ــان از ای ــش چــپ در جه ــخ جنب تاری

اســت.

مقایســه رشایطــی کــه امــروز چــپ ایــران در آن قــرار دارد بــا رشایــط پیش ازایــن می توانــد دوران پــس 

از کودتــای ۲8 مــرداد ۱33۲ و دهــه ی چهــل خورشــیدی را یــادآوری کنــد. اگــر بــا یــادآوری ایــن دوران 

ــرار  ــا ق ــر م ــنی در براب ــی روش ــخ تاریخ ــم؛ پاس ــه کنی ــم مراجع ــان ه ــل آن زم ــن تحلی ــه انقالبی تری ب

خواهــد گرفــت. "مســعود احمــدزاده" از نظریه پــردازان چــپ آن دوره بــا نقــل گفتارهایــی از "لنیــن" و 

"رژی دبــره"، مواضــع منفعالنــه و بی عملــی احــزاب دیگــر را نقــد کــرده و نشســن بــه انتظــار جنبــش 

ــه عمــل  ــدون آنکــه دســت ب ــت آن، ب ــن هداي ــه دســت گرف ــوده ای خودبه خــودی وســيع و بعــد ب ت

ــی  ــه معن ــت ب ــودی و درس ــش خودبه خ ــه روی از جنب ــه ی دنبال ــت به منزل ــده را درس ــی زده ش انقالب

پذيــرش عملــی وضــع موجــود می دانــد. احمــدزاده ایجــاد ایــن تعلیــق را »تعلیــق بــه محــال« توصیــف 

ــا اتخــاذ چــه  ــه ب ــم ک ــن مســئله را در نظــر نگريي ــه نحــوی جــدی اي ــر ب ــد و می نویســد: » اگ می کن

ــارزه می تــوان )باوجــود دشــواری رشايــط کار، باوجــود رسکــوب و خفقــان، باوجــود  شــیوه هایی از مب

ــی ســازمانی از  ــوده وجــود دارد( پيــرو واقعــی انقــالب یعن ــان پيــرو و ت ــه مي ــی عظيمــی ک جداي

انقالبيــون را بــه وجــود آورد کــه بتوانــد واقعــا و عمــال راه مبــارزه را بــه توده هــا نشــان دهــد و جريــان 

ــم.«  ــچ فرقــی نداری ــا اپورتونیســت ها هی ــد، ب ــارزه را از بن بســت خــارج کن مب

ــروژه  ــه خــود پ ــه و در زمان ــرا رفت ــه شکســت ف ــل احمــدزاده و همراهــان او توانســت از تجرب تحلی

مشــخصی را بــه فضــای سیاســی وارد کنــد و عامــالن آن را بیابــد. اکنــون امــا چــپ ایــران همچنــان در 

ــر پیکــر آن واردشــده اســت.  حــال قیقــاج از رسگیجــه  رضبــات ســخت و تکان دهنــده ای اســت کــه ب

هرچنــد از نوشــته ها و اظهــارات صاحب نظــران آن می تــوان دریافــت کــه طوالنــی شــدن زمــان ایــن 

قیقــاج را دریافتــه  ، امــا همچنــان از ابــداع پــروژه نویــن سیاســی ناتــوان می منایــد.

ــوع  ــن موض ــنگر همی ــز روش ــان نی ــی جه ــران انقالب ــن ره ــی از عمل گراتری ــای یک ــه گفته ه ــاع ب ارج

اســت. والدیمیــر لنیــن در رســاله ی رویداد هــای نــو و مســائل کهنــه می نویســد: »هرگــز نبایــد بــه خــود 

اجــازه دهیــم، حتــی یــک وجــب هــم از وظیفــه ای کــه در برابــر مــا قــرار دارد و خــود را هرچــه بیشــر 

ــا  ــه آن ه ــرای این ک ــته، ب ــای به پاخاس ــه توده ه ــک ب ــه کم ــی از وظیف ــد، یعن ــل می کن ــا تحمی ــه م ب

جســورتر و مصمم تــر برخیزنــد، از وظیفــه تحویــل دادن نــه دو، بلکــه ده هــا ســخنور و رهــر بــه آن هــا، 

از وظیفــه بــه وجــود آوردن یــک ســازمان واقعــا مبــارز کــه قــادر بــه هدایــت توده هــا باشــد، و نــه 

به اصطــالح »ســازمان مبــارزی« کــه فقــط تــک روان نایــاب را هدایــت می کنــد )اگــر بکنــد(، انحــراف 

حاصــل کنیــم. ایــن وظیفــه ســختی اســت ولــی مــا می توانیــم کامــال بــه خــود حــق دهیــم کــه بگوییــم 

ــی  ــرادی و حت ــای انف ــوءقصد و مقاومت ه ــن س ــک دوجی ــر از ی ــی، مهم ت ــش واقع ــدم از جنب ــر ق ه

ــر از صدهــا ســازمان و حزبــی اســت کــه تنهــا از روشــنفکران تشکیل شــده باشــند.« مهم ت

ارجاعــات بــاال نشــان دهنده ی مهم تریــن امکان هــا بــرای تصــور ارتبــاط میــان اتوپیــا و انگیزه بخشــی 

آن بــا نیــروی چــپ انقالبــی اســت. اگــر چــپ ایــران بتوانــد از بســتگی خــود خــارج شــود، به ســوی ایــن 

ــه درونــی بــرود و خــود انتقــادی را از ایــن بابــت پیشــه کنــد کــه در طــول ســال های پــس از  مجادل

شکســت، همچــون موجودیتــی تغییرناپذیــر )بازیگــر نقــش قربانــی محبــوب( هرگــز در جریــان عمــل 

ــت،  ــرده  و کیفی ــی ک ــر، خودمنای ــات تغیی ــد بازهــم در چشــم انداز امکان ــه اســت؛ می توان ــرار نگرفت ق

دیالکتیــک و تغییرپذیــری خــود را نشــان دهــد. 
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بــا روی کار آمــدن سیســتم های دولتــی و برهم خــوردن 

تعــادل جامعــه ی دموکراتیــک و اخالقــی به تدریــج 

مســاوات و عدالــت جــای خویــش را بــه اســتعامر، 

اســتثامر و انحصــار داد. ایــن سیســتم ها در طــول 

صدهــا ســال بــا متــام نیــرو و امکانــات درصدد اســتمرار 

حیــات خویش انــد و بــرای حفــظ بقــاء و تحمیــل 

از هیــچ خشــونت و رسکوبــی  ایدئولــوژی خویــش 

فروگــذار منی مناینــد. رس آمــد راهکارهــای حفــظ  قــدرت 

ــونت،  ــوب، خش ــن، رسک ــای خونی ــی، جنگ ه و هژمون

ــت  ــب محیط زیس ــر و تخری ــی، فق ــی و بی پناه آوارگ

ــم،  ــرز، پرچ ــس م ــی و تقدی ــعار ملی گرای ــا ش ــت. ب اس

دیــن و نــژاد، تنــوع و زیبایــی حیــات اجتامعــی را 

ــر اســاس  ــاز ب ــه از دیرب ــرا جامع ــد. زی ــر هــم می زنن ب

ــه امــروز و بدیــن  ــا ب تنــوع و تلــون رسشــته شــده و ت

شــیوه و شــدت تک محــوری، ملیت گرایــی و خشــونت 

را بــه خویــش ندیــده اســت. در دورانــی هســتیم کــه 

دولت هــا از هیــچ اقدامــی فروگــذار منی مناینــد تــا 
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بانقالآزاد امــا چــپ ایــران در کلیــت نظــری خــود هنــوز ایــن اصــل منطقــی را نپذیرفتــه اســت کــه اتوپیــای 

مشــرک هرگــز از تکــرار تجربه هــای شکســت خورده پیشــین، بــه دلیــل ســازوکار پیشــگیرانه 

ــث  ــا باع ــه کاری، تنه ــه ادام ــل ازاین گون ــای حاص ــت و رسخوردگی ه ــد یاف ــق نخواه ــمن، تحق دش

آشــفتگی هایی اســت کــه به جــای اســتحکام نظــر و عمــل، میــان ایــن دو شــکافی عمیــق می انــدازد. 

چــپ پیرســاالر ایرانــی هنــوز درنیافتــه اســت کــه نیازمنــد یــک تحــول عمیــق در روش هــای مبــارزه 

اســت و بــرای ایجــاد ایــن تحــول عمیــق، پیــش از همه چیــز بایــد بــرای پراکندگــی صفــوف خــود 

چــاره ای بیندیشــد. گویــا بــر ایــن نتیجــه چشم بســته اســت کــه مترکــز گروه هــای مختلــف انشــعابی 

ــارزه  ــه مب ــی ب ــه متایل ــی خــود و وجــود طیف هــای وســیعی ک ــر ســاختار هویت و کوچــک چــپ ب

ــت، جــز انشــعاب دیدگاهــی در  ــی حاصــل ازآنچــه رشحــش رف ــار بی عمل ــد؛ در کن اشــراکی ندارن

چیســتی مفهــوم چــپ و گسســت جامعــه از آن، چیــزی بــه بــار نیــاورده اســت. درواقــع ناممکــن 

ــارزه  ــرای مب ــرم ب ــک پلتف ــاد ی ــی آن در ایج ــدم توانای ــه، ع ــن لحظ ــت در همی ــران، درس ــپ ای چ

ــای  ــازماندهی نیروه ــاز س ــب کرد.ب ــن را طل ــود و ناممک ــن ب ــد واقع بی ــس بای ــت. پ ــراکی اس اش

ــن در  ــاد یقی ــد در ایج ــرک می توان ــرم مش ــک پلتف ــا در ی ــد آن ه ــی قدرمتن ــده و همگرای باقی مان

طبقــات جامعــه به ویــژه طبقــه کارگــر، در تزریــق اتوپیــای جامعــه آزاد و برابــر بــه آن، و ســپس 

ــذار را  ــه بحــران زای گ ــوده و مرحل ــذار ب ــاد آن راهگشــا و تاثیرگ ــرای ایج ــل ب ــه حــوزه عم ورود ب

پایــان دهــد.

ــایان  ــوالت ش ــه تح ــد ک ــان می دهن ــان نش ــه و جه ــه داری در منطق ــه رسمای ــن علی ــارزات نوی مب

ــر بلکــه در شــکلی چندبعــدی و متکــرث  ــه کارگ ــرای طبق ــارزه تک بعــدی ب ــی نه فقــط در مب توجه

ــارزه  ــده اند. مب ــوند، ایجادش ــتثامر می ش ــا اس ــط دولت ه ــه توس ــی ک ــای مختلف ــب گروه ه از جان

برابــری جنســیتی،  نــژادی،  تبعیض هــای ملــی و  از محیط زیســت،  بــرای حفاظــت  ریشــه ای 

تســلیحات هســته ای، میلیتاریســم و دولت-ملــت بــه شــکل کلــی آن از ســوی گروه هــای مختلفــی 

ــین آن دور  ــدی پیش ــت تک بع ــا را از ماهی ــی اتوپی ــی و حت ــارزه طبقات ــه مب ــوند ک ــری می ش پیگی

کرده انــد. ایــن تضادهــا به قــدری بــا ماهیــت رسمایــه داری عجیــن شــده اند کــه تغییــرات و 

رفرم هــای کوچــک منی تواننــد منجــر بــه حــل آن هــا شــوند و جــز بــا شــیوه های مبــارزه چندوجهــی 

منی شــود بــه مصــاف آن هــا رفــت. از همیــن رو اســت کــه ادامــه کاری بــه شــکل کنونــی، پاســخی 

بــه رشایــط فعلــی نخواهــد داد و جــز تــداوم پراکندگــی موجــود، نتیجــه ای بــه بــار نخواهــد آورد. 

تنهــا ممکــن کــردن ناممکــن همگرایــی، اگــر بــه شــکل واقعــی بازتاب دهنــده مبــارزات طبقاتــی و 

اتوپیــای متکــرث شــود و در عمــل بــه مبــارزه بــا آن بــرود مــورد اســتقبالی وســیع از ســوی خلق هــا 

قــرار خواهــد گرفــت. 

ــا ســاختار  ــای تنه ــه معن ــی ب ــراروی از بعــد هویت ســازمانی و حزب ــی ف ــن همگرای ــاز ای نقطــه آغ

مبــارزه و ایجــاد یــک پلتفــرم چــر گونــه اســت کــه نیروهــای گوناگــون را گــرد مولفه هــای مشــخص و 

فراگیــر همــراه کــرده و شــورای رهــری جنبــش چــپ را تشــکیل دهــد. آن هــم در رشایطــی کــه هیــچ 

نیــروی درونــی بــه شــکل هژمونیــک بــرای قبضــِه ایــن رهــری تــالش نکنــد. چــپ پیرســاالر ایرانــی 

بایــد بــه ایــن انــدازه بالــغ شــود و از ادامــه منایــش درونــی و بی مثــر هژمــون بــودن خــود دســت 

بــردارد تــا تجربیــات گســرده اش را بــا جنبش هــای جدیــد پیونــد دهــد تــا گسســت  از طبقــه و خلــق 

را جــران کــرده و بــا اســتفاده از توانایــی جنبش هــای جدیــد، بــه مبــارزه عینــی و عملــی بپیونــدد.  
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ــخ  ــول تاری ــاوت در ط ــادات متف ــه و اعتق ــی، اندیش ــکل سیاس ــان، تش ــیته، زب ــا، اتنیس ــات فرهنگ ه حی

اجتامعــی را بــا تهدیــد و خطــر نابــودی روبــه رو ســازند. بــا ایــن اقدامــات در تــالش بــرای همگون ســازی، 

ذوب و در نهایــت اســتحاله ی همــه ی ارزش هــا و دســتاوردهای کهــن و هــزارن ســاله ی اقــوام در فرهنــگ 

ــر اســاس  ــه و ب ــون جــای اخــالق اجتامعــی را گرفت ــان خودشــان هســتند. سیســتمی کــه در آن قان و زب

منافــع آنــان نوشــته شــده و هــرگاه خواســتند قادرنــد آن را بــه هــر شــیوه ای تغییــر دهنــد و جامعــه ی 

ــتفاده ی  ــان و اس ــرار دادن زن ــر باهــدف ق ــد؛ از ســوی دیگ ــف مناین ــی و تضعی ــی و سیاســی را نف اخالق

ابــزاری از آنــان شــان و کرامــت انســانی آنــان را تحقیــر منــوده و حتــی معیارهــای زایــامن زنــان را نیــز 

ــد. ــرش دهن ــش را گس ــکاران خوی ــش بی ــی و ارت ــش نظام ــا ارت ــد ت ــن می مناین تعیی

هم اکنــون همــه ی دنیــا بــه ایــن واقعیــت مهــم پــی برده انــد کــه سیســتم های دولتــی تــا بــه امــروز بــرای 

انســان ها امنیــت، آرامــش و آزادی را بــه ارمغــان نیــاورده اســت. افــزون بــر آن جوامــع را رسطانــی منــوده 

و ارزش هــای معنــوی، اخالقــی و انســانی را متزلــزل ســاخته و جامعــه را هامننــد بیــامری ســاخته کــه هــر 

ــه  ــی ک ــا اســت. دولت های ــون معضــالت و کائوس ه لحظــه در حــال جــان دادن اســت؛ رسمنشــاء و کان

در پــس چهــره ی دموکراســی خــواه آنــان، اقتــدار، ســلطه و لویاتانــی نهفتــه اســت کــه همــه ی دســرنج 

ــتند. ــی هس ــدد عوام فریب ــی خواهی درص ــعارهای دموکراس ــا ش ــد و ب ــان ها را می بلع انس

ایــران کشــوری اســت کــه قدمتــی دیریــن در زمینــه سیســتم دولتــی دارد. بــا رسمی شــدن مذهــب تشــیع، 

ــب  ــان و مذاه ــر روی ادی ــش را ب ــی خوی ــی و مذهب ــی دین ــت و هژمون ــم آمیخ ــن را به ه ــت و دی دول

دیگــر در ایــران تحمیــل منــوده اســت. اجــازه ابــراز عقایــد و اندیشــه را نیــز از آنــان ســلب منــوده و اصــل 

وحــدت مذاهــب و ادیــان را بــه حــد شــعار تقلیــل داده اســت. متعاقــب بــا آن تــا بــه حــال هیــچ گاه اثــری 

از برابــری میــان ملت هــای ایــران در قامــوس قانــون بــه چشــم نخــورده اســت. عکــس آن دســتگیری و 

ــزان آن  ــر می ــران اســت کــه همــه روزه ب ــر روی اقلیت هــای مذهبــی و هویتــی ای فشــارهای حکومتــی ب

افــزوده می شــود. تبدیــل جامعــه ی هــروژن و رنگیــن ایــران بــه جامعــه ای همــوژن و تــک تیــپ ماحصــل 

چنیــن اقداماتــی اســت کــه برخــالف ذات و جوهــر جوامــع انســانی اســت. در چنیــن رشایطــی بســیاری 

ــا آنــان بــه زندگــی تــوام بــا خفقــان  از آنــان به اجبــار ایــران را تــرک منــوده و یــا در ســکوت و ســازش ب

خویــش ادامــه می دهنــد. ایــران بــرای بقــای خویــش بــه فشــار و رسکــوب نیــاز دارد درغیرایــن صــورت 

قــادر نیســت پتانســیل آزادی خواهــی درون ایــران را کنــرل منایــد.

ــی  ــی و مذهب ــای قوم ــان، اقلیت ه ــوق زن ــث از حق ــران بح ــر ای ــوری اخی ــت جمه ــات ریاس در انتخاب

ــه  ــدی ب ــه امی ــت ک ــوان دریاف ــات می ت ــد از انتخاب ــم بع ــامل رژی ــه اع ــی ب ــا نگاه ــا ب ــود ام ــگ ب پررن

تغییــرات مثبــت در ایــران نیســت. هرچنــد برگــزاری انتخابــات نشــانه ی دموکراتیــک بــودن یــک سیســتم 

نیســت و نخواهــد بــود. انتخاباتــی کــه در آن قوانیــن انتخاباتــی دموکراتیــک وجــود نــدارد و حقــوق برابــر 

انســان ها در آن بــه رســمیت شــناخته منی شــود و زنــان آشــکارا حــذف می شــوند و حقــوق ملــی، دینــی 

و مذهبــی نادیــده گرفتــه می شــود، انتخاباتــی آزاد و دموکراتیــک نخواهــد بــود؛ چراکــه امــکان حضــور 

مــردم از هــر نــژاد، زبــان، اتنیــک و تعلقــات فرهنگــی و ملــی پیــش رشط یــک انتخابــات آزاد و دموکراتیک 

خواهــد بــود. مهندســی انتخابــات و در پیــش نگرفــن قواعــد دموکراتیــک و محدودیت هــای ســاختاری 

ــه را  ــران ســویه های عوام فریبان ــات ای ــن انتخاب ــران اســت؛ بنابرای ــات در ای ــی انتخاب از ویژگی هــای دامئ

ــعور  ــوان ش ــن منی ت ــای دروغی ــا وعده ه ــی را در رس دارد. ب ــیل آزادی خواه ــف پتانس ــت و تحری داراس

ــات ســال 88 مــردم چهــره ی واقعــی نظــام را  ــرد. چراکــه بعــد از انتخاب ــر ســوال ب سیاســی مــردم را زی

ــش داد.  ــان افزای ــح را در آن ــش رویدادهــا به طــور صحی ــن موضــوع ســطح آگاهــی و خوان ــد و ای دیدن

دولــت ایــران بــا سیاســت های بســته و محافظــه کار خــود هیــچ گاه اجــازه حضــور و فعالیــت احــزاب و 

گــروه مخالف هــا را نــداده و در صــورت عــدم اطاعــت مطلــق از والیت فقیــه و دعــوی حقــوق خویــش، 

فتنه گــر و محــارب خوانــده می شــوند و بــا شــدیدترین مجــازات روبــه رو شــده و یــا چهــره ای متفــاوت 

ــری  ــدادی از احــزاب و جریان هــای فک ــال تع ــر انفع ــان ترســیم می شــود. از ســوی دیگ و مخــرب از آن

چــپ وعــدم همــکاری و ارائــه ی پروژ ه هــای مشــرک باعــث شــده تــا قــادر نباشــند آن طــور کــه بایــد 

ــی جــدی  ــش از ســوی نظــام گام های ــه رســمیت شــناخن حقــوق خوی در راســتای دموکراتیزاســیون و ب

بردارنــد و از ســوی دیگــر نظــام از ایــن موضــوع بــه نفــع خویــش اســتفاده منــوده اســت؛ بنابرایــن زمــان 

ــف  ــای مخال ــی و همین طــور احــزاب و جریان ه ــی و دین ــای مذهب ــا و اقلیت ه ــه خلق ه ــیده ک آن رس

و چــپ در ایــران کــه ســال ها بــا تبعیــض و بی عدالتــی سیســتم حکومتــی ایــران مواجه انــد و از متامــی 

حقــوق مســلم خویــش محــروم بوده انــد، مطالبــات و اهــداف خویــش را خــارج از سیســتم انتخاباتــی 

جســتجو مناینــد.

ــوع  ــد تن ــز می منای ــه متامی ــای خاورمیان ــت- ملت ه ــن دول ــه آن را در بی ــران ک ــای ای ــی از ویژگی ه یک

فرهنگــی و هویتــی بــوده کــه ایــران ایــن تفاوت منــدی را هیــچ گاه در جهــت اعتــال و بالندگــی جامعــه 

بــه کار نــرده اســت. بلکــه بــا ایجــاد تفرقــه و دورویــی و همین طــور پررنــگ منــودن ناسیونالیســم کــه 

ایدئولــوژی سیســتم دولــت- ملــت اســت زمینــه ی شــکاف، دوری و گاهــی کینــه مابیــن جوامــع ایرانــی 

ــا  ــر ملت ه ــرای تحقی ــه دســتاویزی ب ــا ب ــان و فرهنگ ه ــودن زب ــاوت ب را ایجــاد منــوده اســت و از متف

اســتفاده منــوده اســت. کوردهــا از جملــه مللــی هســتند کــه در طــول تاریــخ بــا شــدیدترین نسل کشــی 

فرهنگــی و فیزیکــی روبــه رو گردیده انــد. جغرافیــای کوردســتان مامــن و مســکن کهن تریــن خلق هــای 

خاورمیانــه  و مهــد متــدن بریــت بــوده اســت. امــا امــروزه جامعــه ی کــورد در مقــام یکــی از غنی تریــن 

ــکار  ــورد ان ــا م ــط دولت ه ــت آن توس ــت و هوی ــی موجودی ــه رسزمین ــن پهن ــی ای ــع ملی ــ فرهنگ جوام

ــونت ها و  ــن خش ــه ی ای ــم هم ــرار دارد. علی رغ ــرض ق ــم و تع ــورد تهاج ــو م ــر س ــه و از ه ــرار گرفت ق

قتل عام هــا جوامــع کوردســتان تــا بــه امــروز بــا مقاومــت و مبــارزه بــه حیــات خویــش ادامــه داده انــد 

و تاریــخ آنــان رسشــار از عصیان هــا، مقاومت هــا و مبــارزات اســت و یکــی از دالیــل تــداوم موجودیــت 

آنــان فرهنــگ اصیــل آنــان اســت. کوردهــا هم اکنــون بــه مناینــدگان همــه ی خلق هــای فرودســت دنیــا 

ــد. ــه ای آزاد و دموکراتیک ان ــاخت جامع ــدگان بر س ــده اند و مناین ــدل ش مب

ــط  ــازی توس ــت های همگون س ــا سیاس ــه ب ــت ک ــورد نیس ــت ک ــا مل ــران تنه ــی ای ــای رسزمین در جغرافی

ــور  ــران عب ــغ سیاســت های ای ــوچ، عــرب و دیگــر ملیت هــا هــم از تی ــد بلکــه آذری، بل ــت مواجه ان دول

منوده انــد و می تــوان گفــت تبعیــض، رسکــوب، نقــض حقــوق فــردی و شــهروندی و انــزوا ســهم ملیت هــا 

در ایــران اســت. اگــر بخواهیــم مثالــی در ایــن مــورد داشــته باشــیم شــهر ارومیــه اســت. ایــن شــهر در 

میــان شــهرهای ایــران بیشــرین تنوعــات فرهنگــی و دینــی را دارد. آذری، کــورد و ارمنی هــا همین طــور 

ــد از ســوی  ــر دارن ــا یکدیگ ــی مســاملت آمیزی ب ــه زندگ ــان و مســلامنان سال هاســت ک مســیحیان، بهایی

دیگــر نظــام بــا ظرافــت خاصــی درصــدد شــکاف و واگرائــی بیــن آنــان بــوده تــا بــر نفــرت بیــن خلق  هــای 

ایــران بیافزایــد. هرچنــد منی تــوان گفــت بــه موفقیــت دســت یافته اســت. امــا بایســتی خلق هــای ایــران 
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ــام  ــای نظ ــان پایه ه ــی آن ــاد و هم آوای ــه اتح ــند ک ــرده باش ــی ب ــم پ ــت مه ــن واقعی ــه ای ــون ب تاکن

حکومتــی ایــران را سســت خواهــد منــود. بعــد از انتخابــات اخیــر بــار دیگــر آشــکار شــد کــه ایــران در 

پــی تغییــر نظــام خویــش نبــوده و هــامن رویــه ی رسکــوب، شــکنجه و نادیــده گرفــن حقــوق مســلم 

ــات  ــه مطالب ــی ب ــرای دسرس ــران ب ــای ای ــن خلق ه ــت؛ بنابرای ــد یاف ــه خواه ــا ادام ــه ی خلق ه هم

خویــش بایــد اتحــاد، انســجام و یکپارچگــی خویــش را افزایــش دهنــد، درغیرایــن صــورت زندگــی در 

میــان نابرابری هــا و محرومیــت از آمــوزش بــه زبــان مــادری همچنــان ادامــه خواهــد یافــت و حــق 

مدیریــت جامعــه ی خویــش را نخواهنــد یافــت.

 بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی ایــران فــرم خودمدیریتــی دموکراتیــک بهریــن و مناســب ترین گزینــه 

بــرای بن بســت های سیاســی و اجتامعــی ایــران اســت. بــرای ایرانــی دموکراتیــک نیــاز بــه تغییراتــی 

ــری آزادی و دموکراســی  ــن تغیی ــران احســاس می شــود. چنی ــی ای اساســی در ســاختار نظــام حکومت

ــار دیگــر در جامعــه رشــد منــوده  را بــه جامعــه ی ایــران بازخواهــد گردانــد و ریشــه های عدالــت ب

و روزنه هــای تنفــس گشــوده خواهــد شــد. جوانانــی کــه رسمایــه ی انســانی جامعه انــد از منجــالب 

اعتیــاد، بیــکاری و فقــر رهایــی خواهنــد یافــت و نیــروی جوانــی و زیبایــی آنــان کــه به طــور ســامامنند 

توســط سیســتم رو بــه خاموشــی و انفعــال رفتــه بــار دیگــر فعــال و زنــده خواهــد شــد.

ــان آن جامعــه اســت. هم اینــک   یکــی از فاکتورهــای اساســی یــک جامعــه ی دموکراتیــک، آزادی زن

ــک  ــان ی ــان اســت. اگــر زن ــاع از حقــوق زن ــران دف ــه و ای ــن در خاورمیان یکــی از چالش هــای بنیادی

جامعــه نادیــده گرفتــه شــوند، می تــوان گفــت آینــده ی آن جامعــه مــورد فراموشــی و غفلــت واقــع 

خواهــد شــد. دولــت ایــران یکــی از کشــورهایی اســت که زنــان را بــه بهانــه ی رشع و موازین اســالمی، 

از متامــی حقــوق انســانی و فــردی محــروم ســاخته و موانــع بســیاری بــرای حضــور فعــال زنــان در 

عرصه هــای جامعــه ایجــاد منــوده اســت و زنــان حتــی زمانــی کــه فعاالنــه در جنــگ و انقــالب رشکــت 

ــی  ــرو زندگ ــد و قلم ــه بازگردن ــه خان ــوند ب ــنگین وادار می ش ــار س ــر فش ــگ زی ــس از جن ــتند پ داش

خصوصــی را بازســازی مناینــد؛ بنابرایــن ســاختار کنونــی ایــران بــر پایــه ی تبعیــض اســت. تبعیــض بــه 

نفــع روحانیــون و رجــال مذهبــی کــه بــر اســاس منافــع خویــش قوانیــن و سیاســت هایی را برخــالف 

ــد  ــی جامعه ان ــران اصل ــه خودمدی ــان را ک ــا زن ــد ت ــب و اتخــاذ می مناین ــان تصوی ــوق انســانی زن حق

ــد  ــه در جامعــه ایجــاد مناین ــده و چهــره ای کامــال مردان ــه حاشــیه ران ــج از مــن جامعــه ب را به تدری

و زنــان بایســتی بــرای حضــور در عرصــه ی سیاســی و اجتامعــی از هــزار فیلــر و مانــع عبــور کننــد. 

ــی اســت  ــب نظام هــای حکومت ــه نهادهــای اقتصــادی از ویژگی هــای اغل ــان ب دسرســی محــدود زن

کــه بــه زنــان نیــروی کافــی بــرای اثرگــذاری در اصــالح امــور و حفاظــت از خــود در برابــر خشــونت 

را منی دهنــد. در کنــار همــه ی خشــونت ها و رسکوب هایــی کــه در طــول ایــن ســال ها وجــود 

ــه ای در  ــنت دیرین ــه و س ــه تجرب ــد چراک ــکوت نکرده ان ــینی و س ــچ گاه عقب نش ــان هی ــته زن داش

ــارزه و  ــوف اول مب ــان در صف ــالب 1357 زن ــت و انق ــد. در دوران مروطی ــالب دارن ــارزه و انق مب

تحصنــات بودنــد. منونــه ی بــارز چنیــن عصیان هایــی زنــان آذری تریــز بودنــد کــه در زمــان انقــالب 

نقــش پیشــاهنگ در مبــارزات را داشــتند و خوشــبختانه هنــوز هــم پتانســیل های انقالبــی در زنــان 

اعــم از کــورد، آذری، فــارس و ســایر ملیت هــا وجــود دارد؛ بــه رشطــی کــه ایــن پتانســیل ها آگاهانــه 

ــازمان ها  ــن س ــدم انســجام بی ــی و ع ــه  درغیراین صــورت واگرائ ــازماندهی شــود چراک ــزه و س کانالی

و حرکت هــای فکــری و انقالبــی بــرای زنــان دســتاوردی نخواهــد داشــت. مشــکالت و 

مســائل زنــان مشــرک بــوده و بایســتی جبهــه ی آنــان نیــز مشــرک باشــد. ایــن اشــراک بــه 

معنــای چشم پوشــی از ویژگی هــا و تفاوت مندی هــای خویــش نیســت بلکــه بــه ایــن معنــا 

ــتیابی  ــائل و دس ــل مس ــت ح ــوان جه ــا می ت ــه تفاوت مندیه ــاور ب ــکا و ب ــا ات ــه ب ــت ک اس

بــه مطالبــات خویــش گام هــای جــدی برداشــت. از ایــن حیــث کــه اصالــت و پایبنــدی بــه 

ــک اســت. ــی یکــی از ویژگی هــای جامعــه ای آزاد و دموکراتی ارزش هــای فرهنگــی و هویت

 در اینکــه زنــان پیشــاهنگان آزادی و انقــالب هســتند، شــکی وجــود نــدارد چراکــه 

ــگ  ــوم و فرهن ــه فراخــور ق ــه ای ب ــی اســت. در هــر جامع ــن عصیان های ــواه چنی ــخ گ تاری

ــده و  ــارزات به صــورت پراکن ــن مب ــد ای ــی وجــود داشــته اســت. هرچن ــش، جنبش های خوی

ــت.  ــارزه اس ــری و مب ــان دهنده ی روح عصیانگ ــن نش ــد لیک ــم باش ــده ه ــازمان دهی نش س

جنبــش زنــان دارای تاریــخ و میراثــی مشــرک اســت کــه همگــی در راســتای دســتیابی بــه 

آزادی و احقــاق حقــوق جوامــع زنــان بــوده اســت. بــدون شــک انقالبــی کــه آزادی و برابــری 

زنــان را شــالوده ی مبــارزات خویــش قــرار ندهــد شــانس پیــروزی نخواهــد داشــت و تاریــخ 

ــوده اســت.  ــات من ــرات اثب ــن را به ک ای

در تاریــخ معــارص شــاهد انقــالب روژآوای کوردســتان بودیــم کــه زنــان در میادیــن جنــگ 

علیــه اقتــدار و مبــارزه بــرای دموکراســی حضــور داشــتند کــه می تــوان گفــت انقــالب زنــان 

ــش و  ــی داع ــاع و واپس گرای ــر ارتج ــه دوش در براب ــالح ب ــجاعانه و س ــه ش ــی ک ــود. زنان ب

ــی، اعــم  ــان ایران ــک روژآوا را برســاختند. زن ــد و جامعــه ی دموکراتی همدســتان آن جنگیدن

از کــورد و آذری نیــز بــا اســتفاده از تجاربــی کــه زنــان روژآوا در طــی ایــن انقــالب کســب 

منودنــد، می تواننــد بــا حضــور در یــک جبهــه و خــط مبارزاتــی رادیــکال در راســتای مبــارزه 

بــا رژیــم زن ســتیز ایــران بــه حقــوق از دســت رفته ی خویــش دســت یابند. و به طــور جــدی 

ــه  ــد چراک ــارکت مناین ــه مش ــی جامع ــی و مدیریت ــای سیاس ــی عرصه ه ــگ در متام و پررن

برابــری، آزادی و دموکراســی مســتلزم فعالیت هــای تئوریــک، ایدئولوژیــک و از همــه 

مهم تــر ســازماندهی اســت. بــه هــامن انــدازه کــه سیاســت های رژیــم ســامامنند  و خشــن تر 

می شــود بایســتی مبــارزات زنــان هــم رادیکال تــر، ســازمان دهی  شــده و هامهنگ تــر 

ــه  ــگاه ب ــده و جهانــی شــده و بایســتی ن ــون مســئله ی زن مرزهــا را درنوردی باشــد. هم اکن

ــای  ــه دولت ه ــی ک ــا و محدوده های ــد و از مرزه ــرش یاب ــق و گس ــز تعمی ــئله ی زن نی مس

ــی جهــت  ــه رهیافت ــد ب ــن رهگــذر بتوان ــا از ای ــد. ت ــور منای ــه داری ترســیم منــوده عب رسمای

گــذار از مســائل زنــان بلــوچ، کــورد، عــرب و فــارس، آذری و... دســت یابــد. عــالوه برایــن، 

بایســتی جنبش هــای زنــان همــه ی اقشــار اعــم از روســتایی، کارگــر، باســواد و کم ســواد را 

در برگیــرد. اســتفاده از تجــارب انقالب هــای گذشــته و امیــد بــه آینــده و حفــظ اســتقالل 

ــار آن زمینه هــا و بســرهای برســاخت  ــود و در کن ــه آزادی خواهــد ب ــارزه، پیش زمین در مب

جامعــه ای دموکراتیــک ایجــاد خواهــد شــد.
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در طــول قرن هــا شــاهد مبــارزات برابری خواهــی بوده ایــم کــه 

امــروزه مجمــوع آن هــا را به نــام جنبــش چــپ می شناســیم. ریشــه ی 

ایــن جنبش هــا در رسشــت عدالت جــو و برابری خــواه انســان ها 

بــوده اســت و خواهــان تغییــرات در راســتای برابــری در توزیــع 

ثــروت و قــدرت بودنــد. انقــالب بــر ضــد نظــام بــرده داری بــه رهــری 

اســپارتاکوس در روم باســتان یــا انقــالب اجتامعــی مــزدک بــر ضد نظام 

ــروت را دســت  ــدرت و ث ــه ق ــان زردشــتی ک ــدرت کاهن ــی و ق طبقات

داشــتند منونه هایــی از انقالب هــای اجتامعــی یــا به اصطــالح امــروزی 

سوسیالیســتی و یــا چــپ بوده انــد. نــام چــپ در قــرن هیجدهــم وارد 

ادبیــات آزادی خواهــی شــد و ریشــه ی نام گــذاری چــپ بــه ایــن بــاز 

می گــردد کــه پــس از به وقــوع پیوســن انقــالب فرانســه بــه کســانی 

کــه در ســمت چــپ مجلــس فرانســه می نشســتند و مخالــف سلســله مراتــب ســنتی قــدرت بودنــد و همچنیــن 

ــت چــپ و  ــر و ذهنی ــتباه تفک ــه اش ــد ب ــس نبای ــد. پ ــد چــپ می گفتن ــکال پشــتیبانی می کردن از اصالحــات رادی

سوسیالیســتی را رصفــا تفکــری مــدرن و بــه نظــرات اشــخاصی مارکــس، انگلــس و لنیــن تقلیــل داد. جنبش هــای 

ــرده و  ــجم تر ک ــر و منس ــخاص آن را کلی ت ــن اش ــته اند و ای ــود داش ــا وج ــول قرن ه ــپ در ط ــتی و چ سوسیالیس

برداشــته خــود را از آن بیــان داشــته اند. یکــی از مزیت هــای جنبش هــای چــپ ایــن اســت کــه بســیار منعطــف 

بــوده و خــود را بــا جوامــع و روح زمانــه منطبــق می کننــد، بــرای همیــن هیچ وقــت کهنــه و فرســوده منی شــوند. 

بــا فروپاشــی شــوروی به عنــوان یکــی از قطب هــای ایــن جنبــش )سوسیالیســم رئــال( جهــان چــپ دچــار ناامیــدی 

گردیــد. بــا ایــن انــگاره کــه روزگار مبــارزه بــرس آمــده اســت کــه درواقع توطئــه ی از جانــب نظــام رسمایــه داری بود. 

امــروزه در قــرن بیســت ویکم در خاورمیانــه و بــه مرکزیــت کوردســتان شــاهد رشــد جنبــش برابری خواهان هــای 

هســتیم کــه بــا اتــکا بــه نیــرو و ارادهــی خلقــی روزبــه روز در حــال گســرش اســت. ایــن جنبــش نویــن بــا تعاریفــی 

بهــروز بــه مقابلــه بــا قــدرت، ثــروت و تبعیــض در جامعــه رفتــه اســت تــا خالــق جهانــی برابــر و آزاد باشــد. در ایــن 

نوشــتار ســعی خواهیــم داشــت به طــور اجاملــی بــه معرفــی جنبــش آپویــی بپردازیــم.

بعــد از فروپاشــی شــوروی به عنــوان منایندهــی سوسیالیســم رئــال بخــش بزرگــی از جریانــات چــپ قدیــم و احــزاب 

کمونیســتی بــه دموکراســی لیرالــی متامیــل شــدند. از آنجــا کــه سوسیالیســم رئــال به طــور ناخــودآگاه و دموکراســی 

ــه  ــه مقول هــای ک ــدی ب ــد نیازمن ــه داری عمــل می منودن ــت نظــام رسمای ــه در جهــت تقوی ــرال به طــور آگاهان لی

ــان مارکسیســت ـ لنینیســتی  ــه از دل جری ــی ک ــش آزادی آپوی ــا باشــد رضوری می منــود. جنب ــرای آنه ــی ب جایگزین

ــر  ــد ب ــا تاکی ــر و ب ــا تعریفــی نویــن و دامنه دارت ــرد، ب ــه ایــن ضعف هــا و ناکارآمدی هــا پــی ب ــز ب ــود نی برآمــده ب

مفهــوم »دموکراتیــک« مقولــه ای تازهــای را آفریــد کــه در ادبیــات سیاســی بــه آن سوسیالیســم دموکراتیــک اطــالق 

می گــردد. بنیان گــذار ایــن مکتــب جدیــد »عبداللــه اوجــاالن« ملقــب بــه »آپــو« اســت کــه بــا آسیب شناســی چــپ 

و بــا دیــدی جدیــد و فــارغ از اوریانتالیســم، تعریفــی نــو از سوســیالیزم و دموکراســی را در تاریــخ چــپ گشــود 

کــه امــروزه در خاورمیانــه بــا رشــدی رسیــع در حــال درنوردیــدن مرزهــای مصنــوع کاپیتالیســم اســت و نویدبخــش 

جهانــی برابــر و دموکراتیــک اســت.

دموکراتیک کردن سیاست
ــا هــامن شــهر ارجــاع داده می شــود. سیاســت دانشــی اســت  ــه »polis« ی ــان ب ریشــه ی واژه ی سیاســت در یون

کــه از شــهر و مناســبات اجتامعــی بحــث می کنــد بــرای همیــن یونانیــان امــر »سیاســی« را مــرادف بــا »مشــرک« 

و »عمومــی« می دانســتند و آن را در تعــارض بــا »شــخصی« و »خصوصــی« تعریــف می کردنــد. امــر سیاســی در 

قلمرویــی قــرار می گرفــت کــه بــا شــهر یونانــی و شــهروندان آزاد و برابــر پیونــد داشــت. آشــکار در جوامــع امــروزی 

سیاســت از هســت و جوهــر اصلــی خــود منحــرف شــده اســت و بــه ابــزاری جهــت کســب قــدرت، ثــروت تبدیــل 

شــده اســت. حتــی در »برســاخت سوسياليســم بــه دســت دولــت« کــه در سوسیالیســم رئــال بــه آن تاکیــد می شــود 

سیاســت امــری دولتــی اســت و بــه عدهــای خــاص تعلــق دارد. همیــن تعریــف از سیاســت ســبب می گــردد کــه 

عدهــای از سیاســت سوءاســتفاده کننــده و سیاســت در خدمــت مصالــح و منفعــت مــردم قــرار نگیــرد. هامن طــور 

کــه گفتیــم از دیــد چــپ نــو »راه گــذار از مشــکالت و تکویــن سوسیالیســم« تاکیــد بــر مفهــوم دموکراتیــک اســت. 

دموکراتیــک بودنــی کــه بــه معنــای »خــود مدیریتــی مردمــی« اســت وقتــی معنــا پیــدا می کنــد کــه سیاســت کــه 

یکــی از ابــزار اصلــی دموکرایتــزه کــردن جامعــه اســت در خدمــت صاحبــان اصلــی آن قــرار گیــرد. از همیــن روی 

بــرای برســاخت صحیــح یــک جامعــه ی سوسیالیســتی کــه متــام اقشــار جامعــه ی در آن ســهیم هســتند تعریــف 
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ــد چــپ  ــن نیازهــای جامعــه« امــری رضوری اســت. از دی ــت و تامی ــوان امــری در جهــت »مدیری سیاســت به عن

نــو سیاســت مفهومــی »غیردولتــی« اســت کــه منافــع حیاتــی جامعــه را تامیــن می کنــد پــس بــرای اینکــه یــک 

جامعــه بتوانــد از حقــوق خــود برخــوردار باشــد بایــد سیاســی باشــد. جنبــش آپویــی بــا اســاس گرفــن سیاســت 

ــی از سیاســت دارد کــه ضامــن  ــرد تعریفــی نوین ــه پیــش می ب دموکراتیــک کــه جامعــه به طــور مســتقیم آن را ب

ســالمت جامعــه ای سوسیالیســتی و پیرفــت آن اســت.

منــود عملــی سیاســت دموکراتیــک اســراتژی »خــط ســوم« اســت کــه بــر اســاس آن جنبــش آپویــی نــه بــه نیروهــای 

رسمایــه داری منطق هــای و بین املللــی اتــکا دارد و نــه ادامــه ی وضــع فاجعه بــار کنونــی توســط دولت هــای 

منطقــه ای را قبــول می کنــد بلکــه بــا اســتقالل و اتــکا بــه نیروهــای خلقــی در پــی برســاخت جامعــه ای برابــر و 

سوسیالیســتی اســت. بازتاب این نگرش را در رشق کوردســتان و ایران می توان در اســراتژی جنبش رشق کوردســتان 

ــه شمشــیری  در دســت امپراطوری هــای منطقــه ای و جهانــی  ــا حفــظ اســتقالل سیاســی و نظامــی ب ــد کــه ب دی

تبدیــل نشــده اشــت، امــا در مقابــل از خلــق کــورد و ســایر خلق هــای ایــران می خواهــد تــا همزمــان بــا ترجیــح 

خواســت عــدم مداخلــه ی نیروهــای اســتیالگر، بــا ایجــاد جبهــه ای دموکراتیــک خــود دســت بــه دموکراتیزاســیون در 

ایــران بزننــد و اجــازه ی تعــرض داخلــی را بــه حاکمیــت و نیروهــای نظامــی  ــ امنیتــی و شــبه نظامی اجتامعــی اش 

ــه نظامــی در ایــران جنبــش آزادی بخــش رشق  ــه ماننــد بســیج را ندهنــد. از طرفــی در صــورت هرگونــه مداخل ب

کوردســتان ایــن توانایــی را دارد کــه بــا تکیــه بــر نیــروی خلقــی و ســازماندهی آنهــا از مــردم رشق کوردســتان و 

دستاوردهایشــان دفــاع می کنــد. در روژآوای کوردســتان نیــز »جنبــش جامعــه ی دموکراتیــک« بــا علــم بــه اینکــه 

نیروهــای اســتیالگر منطقــه ای و فرامنطقــه ای خواهــان شــکل گیری »پایــگاه جدیــد چــپ نــو در خاورمیانه« نیســتند 

ــن  ــه ای ــد ک ــی می دان ــا به خوب ــد ام ــا داعــش دارن ــارزه ب ــت مب ــی جه ــی نظام ــالف همکاری های ــا نیروهــای ائت ب

همکاری هــا اســراتژیک نیســت و ایــن نیروهــا از هــر فرصتــی بــرای رضبــه بــه موقعیــت ایجــاد شــده در روژآوای 

کوردســتان اســتفاده می کننــد. هم اکنــون »جنبــش جامعــه ی دموکراتیــک« روژآوای کوردســتان بــا مبنــا قــرار دادن 

اســراتژی خــط ســوم یکــی از موفق تــری بازیگــران اصلــی نــرد جهانــی اســت و ایــن امــری اســت کــه قابــل انــکار 

. نیست

گذار از قدرت گرایی و نظام دولت      ـ ملت
نظــام »دولــت ـ ملــت« یکــی از ارکان رسمایــه داری اســت و ازنظــر ســاختاری و مفهومــی از سیســتم رسمایــه داری 

حفاظــت می کننــد و آن را مــروع جلــوه می دهنــد. مبهــم باقيامنــدن نظــام »دولــت ـ ملــت« در حــوزه ی چــپ 

مســئله ای تنش انگیــزی اســت زیــرا ایــن نظــام بــا برابــری و اداره ی جامعــه به دســت خــود مــردم در تضــاد اســت 

و همیشــه عــده ای به اصطــالح نخبــه یــا الیــت اداره ی جامعــه را به دســت دارنــد. لنیــن بــا فراســت بــاالی خــود 

و قبــول اینکــه »حــق تعيــن رسنوشــت ملت هــا به دســت خــود آنهــا« اســت نتوانســت بــرای مــدل زاده ی نظــام 

رسمایــه داری یعنــی دولــت ـ ملــت جایگزینــی بیابــد.

 اداره شــدن جامعــه توســط دولــت در تضــاد بــا اصــل سوسیالیســم اســت زیــرا تجمــع قــدرت در جامعــه در نهــادی 

بــه نــام دولــت خــود باعــث نابرابــری در متــام ابعــاد جامعــه اعــم از اقتصــادی، سیاســی، اجتامعــی و... میشــود. لنن 

ــی  ــيع ترين دموکراس ــود، از وادی وس ــم می ش ــم خت ــه سوسياليس ــه ب ــی ک ــه: »راه ــر اين ک ــای دارد دال ب گفت ه

می گــذرد.« امــا به گونــه ای بســيار ســطحی از کنــار ايــن گفتــه گذشــت و برعکــس خــود را در ايــن موضــوع کــه 

»پرولتاريــا بــدون ديکتاتــوری و دولــت قــادر بــه حيــات نخواهــد بــود« چنــان متقاعــد منــوده بــود که حتــی اصطالح 

ــرد و دموکراســی را شــکلی از  ــف ک ــوری تعري ــت و ديکتات ــوان شــکلی از دول ــی« را به عن »دموکراســی پرولتارياي

دولــت و ديکتاتــوری بــه شــامر آورد. درحالی کــه دموکراســی نــه نوعــی ديکتاتــوری اســت و نــه شــکلی از دولــت. 

بلکــه »شــکلی از مديريــت اجتامعــی اســت کــه هــم ضــد ديکتاتــوری و هــم دولت ســتيز می باشــد و يــا جایگزیــن 

آنهاســت«. جامعــه ی دموکراتيــک نظامــی مديريتــی اســت کــه دولــت و يــا ديکتاتــوری در آن وجــود نــدارد و اگــر 

ــت های  ــفانه سوسياليس ــت. متاس ــه اس ــا جامع ــازش ب ــال س ــل در ح ــز حداق ــد نی ــور داشته باش ــت حض ــم دول ه

علمــی از کارل مارکــس گرفتــه تــا لنــن قــادر بــه ايجــاد جامعــه ی دموکراتيــک و يــا نظــام دموکراســی اجتامعــی 

نشــدند و ایجــاد ديکتاتــوری پرولتاريــا و دولــت سوسياليســتی یکــی از دالیــل اساســی فروپاشــی درونــی شــوروی 

شــد زیــرا سوسیالیســم بــا نظــام دولــت در تضــاد اســت و اگــر دولــت قــدرت گیــرد سوسیالیســم را نابــود میکنــد.

جنبــش آزادی خواهــی آپویــی بــا آسیب شناســی نظــام دولت-ملــت به عنــوان عامــل اصلــی فروپاشــی سوسیالیســم 

ــن مــدل  ــه بهری ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــه داری ب ــی رسمای ــوان یکــی از ســتون های اصل ــی آن به عن ــال و معرف رئ

ــد مــدل ملــت دموکراتیــک اســت.  ــری عمــل کن اداره ی جامعــه ای کــه در راســتای تقویــت اجتامعی شــدن و براب

مدلــی کــه بــا انــواع جوامــع امــروزی قابلیــت تطبیــق داشــته واز  کارآیــی باالیــی برخــوردار اســت و بــا روح جوامــع 

ــن ســطوح  ــن شــوراها در پایینری ــق شــوراها اداره می شــوند. ای ــن مــدل جامعــه از طری در تضــاد نیســت. در ای

مدیریتــی جامعــه از ســطوح روســتایی گرفتــه تــا اســتانی و کشــوری وجــود دارنــد. مــدل ملــت دموکراتیــک یــک 

ــه نقــش  ــری و اداره ی جامع ــردم به طــور مســتقیم در تصمیم گی ــاال اســت و م ــه ب ــن ب ــی از پایی سیســتم مدیریت

دارنــد. توزیــع قــدرِت در تصمیم گیــری و سیاست ســازی و تســهیم منابــع بــه شــیوه ی عادالنــه میــان اقشــار جامعــه 

ــر  ــی به ســوی جامعــه ای براب ــا عــدم مترکزگرای ــروت نباشــیم و ب ــدرت و ث ــه شــاهد انباشــت ق باعــث می شــود ک

حرکــت کنیــم. جامعــه ای کــه در آن شــانس رشــد و توســعه منابــع مــادی و معنوی بــرای همــه ی فرد ــ  شــهروندان و 

جامعــات سیاســی برابــر باشــد. از طرفــی مــدل ملــت دموکراتیــک بــا بــه رســمیت شــناخن و مشــارکت دادن همه ی 

تنوعــات اتنیکــی و مذهبــی مانــع از ایــن می شــود کــه نیروهــای رسمایــه داری بــا سوءاســتفاده از ایــن تنوعــات بــه 

تضــاد و کشــمش دامــن بزننــد. منونــه ی کاربــردی و عملــی ایــن مــدل مدیریتــی در شــامل ســوریه در حــال اجــرا 

اســت. در روژآوای کوردســتان بــا مبنــا قــراردادن مــدل ملــت دموکراتیــک اقــدام بــه بنیــاد نهــادن فدراســیون شــامل 

ســوریه گردیــد. مدلــی کــه در آن حقــوق جوامــع کــورد، عــرب، رسیانــی، آشــوری و دیگــر اتنیک هــا و مذاهــب را در 

یــک واحــد جمهــوری فــدرال دموکراتیــک بــه رســمیت شــناخته می شــود. بــرای آن هــا حقوقــی یکســان بــا توجــه 

بــه تفاوت مندی هــای هــر یــک واحدهــای فرهنگی ــــ ملــی تشــکیل دهنده ی آن مفــروض اســت. در ایــن ســاختار 

مــردم به صــورت خودجــوش اداره ی امــور جامعــه در همــه ی ابعــاد را به دســت دارنــد.

آزادی زن
در سوسیالیســم رئــال مســئله ی آزادی زن به عنــوان مســئله ای ثانــوی مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد، امــا 

در جنبــش آپویــی آزادی زن یکــی از مســائل اساســی اســت زیــرا بــرای برســاخت یــک جامعــه ی برابــر تــا زمانــی 

کــه زنــان به عنــوان بیــش نیمــی از جامعــه از حقــوق اولیــه ی خــود محــروم هســتند امــری محــال اســت. بــرای 

برســاخت سوسیالیســم و اجتامعی شــدن واقعــی نیــاز اســت کــه همــه برابــر باشــند. نظــام رسمایــه داری بــه لحــاظ 

ــان نابرابــری پایه گــذاری شــده اســت؛ به خوبــی می دانــد کــه بردگــی  ــر بنی هستی شناســانه و ماهیــت وجــودی ب

زن پایــه ی متامــی نابرابری هــا و بردگی هــا اســت. پــس بــرای برســاخت یــک جامعــه ی سوسیالیســتی بایــد بردگــی 
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سرانجام سخن
ــک و  ــه، دموکراتي ــای آزادی خواهان ــرار دادن ارزش ه ــاس ق ــا اس ــی ب ــش آپوی جنب

ــی  ــای اصل ــی از جنبش ه ــود یک ــم خ ــتی در پارادای ــاوات طلبانه ی سوسياليس مس

در برابــر و مخالفــت بــا نظــام رسمایــه داری اســت. در دنیــای امــروز ایــن جنبــش 

ــه ی عنــارص بــر ســازنده ی مدرنيتــه ی دموکراتيــک یعنــی اقتصــاد  بــا تعریــف کليّ

بــازار اجتامعــی، صنعــت اکولوژيــک و ملــت دموکراتيــک بــه مقابلــه بــا عنــارص 

مدرنيتــه ی رسمایــه داری یعنــی متايــل بــه بيشــينه  ســوِد رسمايــه، صنعت گرايــی و 

دولــت ـ ملــت رفتــه اســت و در ایــن راســتا عملکــرد شــایان توجهــی داشــته اســت. 

اکنــون انقــالب روژآوای کوردســتان بــه نقطــه ی عطفــی در تاریــخ جنبــش چــپ 

تبدیــل شــده اســت به گونــه ای کــه  می تــوان گفــت بــه قطبــی بــرای ترویــج چــپ 

نــو در جهــان و به خصــوص خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت.

در باکــور کوردســتان نیــز جنبــش آپویــی بــا هــدف تقویــت احــزاب چــپ ترکیــه 

ــن اقــدام  ــی ای ــا احــزاب چــپ پرداخــت. در پ ــه اتحــاد ب و اشــاعه ی چپ گــری ب

جنبــش اتحــاد دموکراتیــک ملت هــا )HBDH( و جنبــش اتحــاد دموکراتیــک زنــان 

)HBDK( شــکل گرفتنــد و در عمــل نیــز بــه بســیار موثــر بودنــد و چــپ ترکیــه 

کــه در انفعــال بــرس می بــرد، بــا ایــن اتحــاد بازیابــی و بازســازی کــرد به طوری کــه 

ــارزه، مشــارکت در انقــالب  ــه مب ــدام ب ــن اتحــاد اق ــا ای ــه ب ــون چــپ ترکی هم اکن

روژآوا و عملیــات مســلحانه علیــه حکومــت فاشیســتی ترکیــه می کنــد. در پایــان 

ــه داری  ــا رسمای ــارزه ب ــری و مب ــه براب ــدان ب ــد گفــت وظیفــه ی همــه ی باورمن بای

ایــن اســت کــه از دســتاوردهای جنبــش چــپ در قــرن بیســت و یکــم دفــاع کننــد 

و در جهــت پربــار شــدن آن تــالش کننــد.

زن کــه رسچشــمه ی متــام بردگی هــا اســت را ریشــه کن منــود. فرامــوش نکنیــم نظــام رسمایــه داری بــا بهره گیــری از 

زنــان به عنــوان ابــزاری بــرای کســب ســود، بــا ســپردن نقش ویــژه ی جنســی بــه آنــان رضبــات مهلکــی بــه جامعــه 

وارد ســاخته اســت.

مبــارزات جنبــش آپویــی در هــر چهــار بخــش کوردســتان بــا احــرام بــه ارادهــی آزاد زنــان و مشــارکت آنهــا در امــور 

مختلــف جامعــه باعــث شــده کــه اکنــون جامعــه ی زنــان به عنــوان برســازندهی بنیان هــای اجتــامع به ســوی آزادی 

گام هــای بلنــدی بردارنــد. روژآوای کوردســتان کــه مــدل عملــی و بیرونــی دســتاوردهای جنبــش آپویی اســت شــاهد 

ایــن مدعــا در حوزهــی زن اســت. زنــان حتــی در حــوزه ی نظامــی کــه تــا پیــش از ایــن بــه آن هــا توجــه منی گردیــد  

دارای نقــش موثری شــدند.

محوریت قرار دادن جوانان
ــداران  ــن خری ــد و همچنی ــروی کار جدی ــع نی ــوان منب ــان به عن ــی جوان ــه ی جهان ــازار و رسمای ــتم ب ــد سیس از دی

ــر آنهــا  ــازار رسمایــه بــوده و یکــی از اهــداف رسمایــه داری هســتند کــه رسمایــه داری خواهــان تســلط ب اصلــی ب

اســت. از طرفــی جوانــان بــه دلیــل رسشــت آزادی و برابری خواهانــه از اساســی ترین نیروهایــی هســتند کــه نظــام 

رسمایــه داری را تهدیــد می کننــد. جنبــش آپویــی کــه ســنگ بنــای آن توســط جوانــان گذاشــته شــده اســت بــر ایــن 

تاکیــد میکنــد کــه »در جوانــی رشوع منودیــم و بــا جوانــی بــه پایــان خواهیــم رســاند«. ایــن جنبــش بــا توجــه بــه 

نقــش اساســی جوانــان، بــا محوریــت قــرار دادن جوانــان شــکل گرفتــه اســت و خواهــان ایــن اســت کــه جوانــان 

دارای نهادهــای ســازمانی خــود باشــد و به عنــوان نیرویــی در جهــت تغییــر و نیــل بــه آزادی و برابــری عمــل کننــد. 

جنبــش آپویــی بــا اســاس گرفــن جوانــان به عنــوان نیــروی محــرک جامعــه زمینــه ی ایــن را فراهــم کــرده اســت کــه 

جوانــان به عنــوان پیشــاهنگ جامعــه عمــل کننــد. نظام هــای جوان گــرا به ماننــد نظام هــای پیرســاالر محافظــه کار 

نیســتند بلکــه بســیار رادیکال تــر بــا مســائل برخــورد می کننــد و بــا آن هــا ســازش منی کننــد. جامعــه ی آزاد و برابــر 

و موفــق جامعــه ای اســت کــه جوانــان در آن بــه ایفــای نقــش خــود بپردازنــد و از پتانســیل و انــرژی آنها در راســتای 

اهــداف اخالقــی اســتفاده شــود.

ــا  ــخ اســت کــه ب ــای تاری ــان یکــی از جنبش هــای بی همت ــرار دادن جوان ــی در راســتای پیشــاهنگ ق جنبــش آپوی

رسشــت برابری خــواه جوانــان به ســوی جامعهــای برابــر گام برمــی دارد. در عمــل نیــز ایــن ادعــای خــود را در متــام 

ــون جنبــش آپویــی در هــر چهــار بخــش  حوزه هــای سیاســی، نظامــی، اقتصــادی و... ثابــت کــرده اســت. هم اکن

ــت. ــوردی اس ــای ک ــن جنبش ه ــی از جوان تری ــتان یک کوردس

صنعت اکولوژیک
یکــی از عنــارص رسمایــه داری صنعت گرایــی اســت کــه بــرای به دســت آوردنــدن مــواد اولیــه بــه تخریــب 

محیط زیســت دســت می زنــد و همچنیــن بــا آلودگــی زیســت محیطی کــه صنایــع آلوده کننــده به وجــود 

ــدات  ــر متهی ــه اگ ــت ک ــار نیس ــد. دور از انتظ ــت می افزای ــات محیط زیس ــطح تخریب ــه س ــر روز ب ــد ه می آوردن

الزم بــرای محافظــت از محیــط زیســت اندیشــه نشــود شــاهد نابــودی انســان ها و جوامــع آنهــا می شــویم. زیــرا 

ــت  ــت از محیط زیس ــرار دادن حفاظ ــاس ق ــا اس ــی ب ــش آپوی ــت. جنب ــت اس ــان ها محیط زیس ــه ی اول انس جامع

در پــی حفاظــت از جوامــع انســانی و حیوانــی در برابــر رسمایــه داری اســت و بادیــدی کامــال منطقــی و بــه دوراز 

افــراط   و تفریــط ایــن را بیــان می کنــد کــه بــا صنعــت مخالــف نیســت امــا بــا برداشــت و اســتخراج زیــاده از منابــع 

در جهــت کســب ســود بیشــر به شــدت مخالــف اســت. بــا صنایــع و اعاملــی کــه بــه محیط زیســت آســیب وارد 

می کنــد مبــارزه می کنــد. از طرفــی بــا تاکیــد بــر »اقتصــاد بــازار اجتامعــی عــاری از ســود« در پــی ایــن اســت کــه 

عامــل اساســی تخریــب محیط زیســت یعنــی ســود را از بیــن بــرد تــا بــه ایــن وســیله بتوانــد به گونــه ای پایــه ای 

ــودی محیط زیســت شــود. ــع از ناب مان

در ایــن زمینــه ی در منطقــه روژآوای کوردســتان به عنــوان منطقــه ای کــه در اداره ی آن از پارادایــم جنبــش آپویــی 

اســتفاده می شــود گام هایــی در حــال برداشــن اســت امــا متاســفانه بــه دلیــل تحریــم و در محــارصه قــرار گرفــن 

منطقــه ی روژآوای کوردســتان توســط دولــت ترکیــه و حکومــت خاندانــی بارزانــی در جنــوب کوردســتان ایــن گامهــا 

بــه آهســتگی برداشــته می شــود. گفتنــی اســت نظام هــای رسمایــه د اری خواهــان شــکل گیری اقتصــادی اکولوژیــک 

و اســتاتوی اقتصــادی در روژآوای کوردســتان نیســت زیــرا ایــن مــدل و نگــرش اقتصــادی می توانــد تبدیــل بــه الگوی 

کاربــردی و عینــی شــود و نظــام رسمایــه داری را مــورد تهدیــد قــرار دهــد.

در ایــن  مختــر ســعی شــد تــا چکیــده ای از دیدگاه هــای جنبــش  آپویــی کــه نظــر و عمــل یــک جریــان مبارزاتــی 

چپ گــرا را شکل بخشــیده اســت، بــا خواننــده ی ایــن ســطور در میــان گــذارده شــود. 
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قط mînak ji bo Filistînê jî derbasdar e. Filistîn ku di salên 60 heya 

80’an bibû dergeheke bingehîn ji çepgiriyê re, bi mudaxeleya 
hêzên sermayedar ji rêxistina Hemasê re hate teslîmkirin. 
Di pêvajoya ku bihara gelan li Rojhilata Navîn derkete holê, 
DAIŞ, El-Nûsra û Îxwanî Muslimîn dane pêş, ev jî bû sedem ku 
bihara gelan ber bi rêderketinê (inhiraf-sapma) ve biçe. Niha 
Rojhilata Navîn di nav şereke navxweyî ya ol-mezheb digevize. 
Sîstema sermayedar pir bi rehetî dest diavêjê û mêtîngeriya 
xwe berfirehtir dike. Şerên navxweyî jî dibe sedem civak ji 
hêza xwe ya avaker dûr bimîne. Lê belê di kêliyên wiha krîtîk 
yên qeyranan de sîstemên ku xwe xurt bikin, rêxistinbûna 
xwe pêş bixin û daxwaziyên gel pêşwazî bikin, ango tevgerên 
demokratik û wekhevîxwaz ku bi taybet jî azadiya zayendan 
kiribe navenda armanca xwe, dikarin biser bikevin. 
Hereketa Apoyî felsefeya sosyalîstî ji bo xwe kire bingeh û 
bi vî rengî di Kurdistanê de xwe birêxistin kir. Lê ferqa sereke 
ya bizava şoreşgerî ya Apoyî ew bû ku rastiya civakî û çandî 
ya herêmê hertim analiz kir û li ber çav girt. Bi vî awayî jî 
nêzîkatiyên tevgerên çepgir û sosyalîstî yên çors rexnegir 
bi dest girt. Tevgerên çepgir bi mentiqa materyalîzma 
çors nekarîn pêwendiya di navbera sîstema sermayedar û 
şaristaniya hegemon tehlîl bikin û pêşketina vê şaristaniyê 
wek çarenûsa jêneveger dîtin, wiha jî modelên dewletperwer 
têper nekirin, rola şêweyên jiyanên civakî yên derveyî sîstema 
şaristaniyê jî nedîtin. Di heman demê de şerê ku sermayedariyê 
bi rêya tevgerên olperest gur dikir, jî bandoreke neyînî li ser 
cihgirtin û pêşketina vê dikir. Tevgera Apoyî xwe ji vê kemîna 
sermayedariyê rizgar kir û pê zanî ku li cihê ku jiyana komunal 
ya mirovahiyê xwedî dîrokeke demdirêj e, îmkanê pêşketina 
sosyalîzmê jî pir zêde ye. Li ser vê bingehê jî xwedîderketina 
li nirxên mirovahiyê di berzkirina têkoşîna ji bo sosyalîzmî de 
dibîne. Bi perspektîfa israr di sosyalîzmê de israr di mirovbûnê 
de ye, hewl dide li dijî sîstema sermayedar ya mêtînger, li 
Rojhilata Navîn bereyeke (enî-cephe) yekgirtî ya rêxistin û 
tevgerên wekhevîxwaz, çepgir û şoreşger ava bike. Birastî jî 
hertim Rojhilata Navîn navgîna israra di sosyalîzm, ango israr 
di insanbûnê îfade dike. Ev ji bo pêdiviyên civakî bi taybet 
di qeyranên heyî de dê bibe bersiva di cih de, herwiha dê ji 
şaristaniya demokratik re jî pêşengtiya sereke bike. 
  
    

xistibû meriyetê, heya astekê karî ku pêşî li vê yeke bigire. 
Sermayedariyê ku piraniya welatên nûavabûyî yên netew-
dewlet ên Rojhilata Navîn kiribû jêr mêtîngeriya xwe, rê li ber 
nerazîbûneke mezin ya di nav gel de jî vekiribû. Ango di sedsala 
20’an de civaka Rojhilata Navîn li dijî sîstema sermayedar ya 
rojavayî bertekeke mezin nîşan dida. Çavkaniyên madî yên 
welatên wan bi taybet jî meden û cihên petrolê yekser ji hêla 
rojavayiyan ve dihate destbeserkirin. Di kêleka vê de bi şûna çanda 
wan ya resen, çandeke biyanî dihate ferzkirin. Di atmosfereke 
wiha de meyl û elaqeya ji bo sosyalîzm û berfirehbûna rêxistinên 
çepgir jî zêde bibû. Bi taybet piştî şerê cîhanê yê duyemîn hema 
bêje rêxistinên çepgir pêl bi pêl di nav ciwan û beşên karker 
û kedkar de belav bû. Sosyalîzm herçend vegeriyabû ser koka 
xwe, lê şerê taybet yê sermayedariyê ji bo vê asteng bike, 
faktorekek pir girîng di dest de bû. Di esas de nêrîna dogmatîk 
ya materyalîzma çors ku ji hêla aliyên sosyalîstî ve dihate 
pêşxistin jî destê sermayedaran xurt dikir. Ji ber rêxistinên çepgir 
bi awayeke hişk û redker nêzîk ol û baweriyan dibû, sermayedarî 
jî pir rehet ev xala valahiştî bikar anî. Yek ji sedema ku di çarêka 
dawî ya sedsala 20’an de rêxistinên radîkal yên Îslamî evqas xurt 
bûn û derketin ser dikê, polîtîkaya taybet ya kapîtalîmzê ye. Ev bi 
belgeyan jî îsbat bûye ku sîstema sermayedar ji rêxistinên Îslamî 
yên radîkal wek Taliban, El Qayîde, El Nûsra, Hîzbûllahê re ji her 
hêlî ve destek daye. Herwiha antî-propagandayeke berfireh li 
dijî nêrîna sosyalîstî û çepgirî re hate belavkirin, ev polîtîka heya 
roja îro jî dewam dike. Di demekê ku Efxanistan ber bi sîstemeke 
wekhevîxwaz ya sosyalîstî ve pêngav bi pêngav diçû, sîstema 
sermayedar Taliban arasteyê çek, pare û hemû îmkanan kir. Bi 
vê re jî Efxanistan kete nav şereke mezin ya navxweyî, welat ji 
hêla madî-menevî ve pir lewaz bû, krîzên civakî û çandî kûrtir 
bûn û gotin di cih de be nefesa wê çikandin. Li Tirkiyê rêbaza 
pêşîgirtina çepgiriyê jî darbeyên leşkerî, avakirina atmosfereke 
leşkerî ya tirsê bû. Di kêleka vê de cemaaetên wek Gulen, Nûrger 
(nurcu), Hizbûllah û hwd. dane pêş. Îdeyaya rêveberiya Tirkiyê ya 
sekolarîzmê xapandina civakê ye. Di esas de bi destên rayedar û 
serdestan rêxistinên Îslamî yên radîkal û lîberal bi zanebûn belav 
kirin. Encama vê ya dawiyê jî faşîzma AKP-DAIŞ’ê ye. 
Li Îranê jî şoreşa ku bi pêşengtiya rêxistinên çepgir û şoreşger 
gihîşte asta ku sîstema Pehlewî têk bibe, bi destên sîstema 
kapîstlîstî xistin jêr nîrê aliyên oldar yên ku serkêşiya wan 
Xomeynî dikir. Bi vî rengî jî dij-şoreş li Îranê pêk hat. heman 
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Rojhilata Navîn hemû berhemên dîrokî-çandî, siyasî û îdeolojîk 
têne înkarkirin. Wiha jî pêşî li pêşketina wan digire. Sermayedariya 
hegemon rojava wek navend dide nîşandan. Herwiha hemû 
berhemên şaristaniyê û di nav de jî kevneşopiyên azadîxwaziyê 
dike malê rojava. ji ber vê jî têkoşînên ku têkbirina çînan û 
wekheviya di navbera aliyên civakî kirine armanc û li jêr avaniya 
rêxistinên çepgir-sosyalîstî navendî bûne, wek ku çavkaniya wan 
welatên Rojavayî ye, nîşan didin. Ev di esas de mijareke pir girîng 
ya ku li dijî Rojhilata Navîn û nêrîna çepgir wek şereke dijwar pêk 
tê. 
Rêxistin û tevgerên çepgir jî nekarîne xwe ji vê nêrîna rojava-
merkez dûr bixin, lewre nekarîne ku kokên xwe rast tehlîl û li ser 
wê jî xwe birêxistin bikin. Çepgirî wek diyardeyek ku bi tevahî eser 
û berhemeke rojava hatiye dîtin, bi heman rengî bi nêzîkatiyeke 
oryantalîzm nekarîne ku potansiyel û bingeha çandî û kevneşopiyê 
ya sosyalîzmê di herêmê de bibînin. Bêguman hemû tiştên ku ji 
hêla hêza şaristaniyê û dezgehên pê ve girêdayî ve têne gotin 
divê bi ziravî were bidestgirtin, bi şik û guman lê were mêzandin 
û bi taybet jî darizandin. Lewre sosyalîzm û tevgerên çepgir ger 
bixwazin bi venêrîneke rast li ser koka xwe pêş bikevin û wiha 
jî nekevin nav lîstok û xapandinên sîstema sermayedariyê divê 
ku bi têgihiştineke bêyî pêşdarizî, xwe ji nêrîna serdest ya rojava 
rizgar bikin û bi îhtîmaleke mezin wiha jî xwe li ser kokên xwe şîn 
bikin.
Di sedsala 20’an de ku cîhan di navbera du qutban dabeş bibû 
û li her derê cîhanê têkoşîna di navbera sîstema sermayedarî û 
sosyalîzmê de dihate meşandin, li Rojhilata Navîn jî sîstem ber bi 
guhertinên bingehîn ve diçû û di vê rewşê de cihê ku herî bêtir 
ruhê wekhevîtiyê ango sosyalîzma civakî lê dikarî xwe sîstematîk 
bike, cihê ku herî zêde ji mentiqa sermayedariyê re girtîbû jî 
Rojhilata Navîn bûn. Ji ber ku di dîroka vê herêmê de hertim 
zêdebûna sermaye rastê nerazîbûn hatiye, bi rêbazên cuda pêşî 
lê hatiye girtin, lewre sermayeyê tucar nekarî li Rojhilata Navîn 
birêxistin bike û di dawiyê de li rojava ji xwe re cih dît. Herçend 
şaristanî koka xwe bispêre vir jî, lê wek ku îşare pê hate kirin jî bi 
rêya bawerî û felsefeyên wekhevîxwaz, lê ji wê jî zêdetir civak bi 
terzên jiyana xwe ya eşîretî, qebîle û konferderasyonên neşidyayî 
yên qebîleyan li derveyî sîstemê sekinîn, ji çêbûna çînan re destur 
nedan, di nav xwe de asteke seretayî ya sosyalîzmê pêk anîn. Lewre 
di dema qutubûna cîhanê de di esas de Rojhilata Navîn dikarî 
bibe navgîneke sereke ji bo vê yeke. Lê belê sîstema sermayedar 
ya hegemon bi rêbazên şerê taybet ku li dijî îdeolojiya sosyalîstî 

Rojhilata Navîn ola Zerdeştî ye ku li beramberî sîstema koledar 
ya şaristaniyê bi pêşxistina nêrîna vîna însan derkete holê. 
Bêguman ji bo jin jî yek ji xeta fikrî ya ku bi îdeaya wekheviyê 
derket Zerdeştî bû. Ger ku rewşa wê demê ya hizrî, têkiliyên 
civakî were berçavgirtin, tê dîtin ku piraniya însanan wek 
kole ango evdên xwedayan dijiyan. Ango sedema hebûn û 
jiyana wan xizmet kirin ji xwedayan re, di esas de gruba elît 
ya rêveberiyên desthilatdar ên şaristaniyê bû. Di demeke wiha 
de behskirina vîn û girîngî dayîn bi wekheviya di navbera 
beşên civakî bi taybet jî jin û zilam, pêngaveke pir girîng e. Di 
heman demê de pevçûna di navbera Ehrîmen û Ehûre Mezda 
de şereke li beramberî têgihiştina serdest û bindestan, yanî du 
xetên fikrî yên dîrokî li dij hev di bin navê başî û xirabî de ye. Ev 
şerê rakirina serdestiyê, dijbertiya çînayetî û newekhevîtiyê ye. 
Baweriya bi jiyaneke din derveyî ya heyî, herwiha pêşxistina vê 
sîstemê di coxrafiyayeke berfireh de, nefeseke nû ji bo civakê 
bû. Bi vî awayî dikare were gotin di dema xwe de bawerî û 
felsefeya Zerdeştî ger li gor roja îro were pîvanin nêrîneke 
sosyalîstî ya wekheviyê temsîl dike. Yekemîn newekhevîtî an 
jî parçebûna di navbera jin-zilam, çêbûna çînan û diyardeya 
serdest-bindest li van axan çêbû û cihê ku li beramberî wê jî 
helwest û meylên têkbirina wê jî derketin holê vir bû. Di felsefeya 
Mezdekîzm de jî têkoşîna ji bo wekheviya civakî û redkirina 
mulkiyeta ku rê li ber parçebûna çînayetî vedike, berçavtir 
dibe. Bi şêweyeke pir radîkal mulkiyet tê rexnekirin û jiyaneke 
parvekirin (komînîstî) wek çareserî û îdeya jiyana bextewer tê 
pênasekirin. Lewre Mezdekîzm şêweya seretayî ya rêxistinên 
çepgir e. Berdewamiya vê nêrînê di bizavên Xoremdînî, Babekî, 
Bahattînî û hwd. de jî xwe dide der. Bahattîn heya kêliya dawî jî 
mulkiyetê wek nexweşiya civakî û amûrekê ji bo desthilatdariyê 
destnîşan dike. Lewre dibêje “ji bilî guliya yarê, hertişt hevbeş 
bikin”. Evqas nêrîneke wekhevîxwaz di helwesta tu rêxistineke 
çepgir yên serdemê de jî nayê dîtin. 
Hêzên hegemon yên sermayedariyê dezenformasyoneke 
agahiyên dîrokî ava dike. Di vir de êrîşeke siyasî-îdeolojîk ya 
dijwar tê dîtin. Sermayedariya ku li rojava xwe birêxistin kiriye 
ji bo li tevahiya cîhanê bi taybet jî li Rojhilata Navîn bikaribe 
serweriya xwe ava bike, hêza wê ya madî û menewî bixîne 
jêr mêtîngeriyê, rêbazên pir cihêreng bikar tîne. Di vê barê 
de avakirina serdestiya xwe ya îdeolojîk, ango lewazkirina 
herêmên din armanceke sereke ye. Li cihekê ku potansiyela 
avabûna sîstemên muxalîf û alternatîf heye, ango bi taybet li 
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Çawa ku Rojhilata Navîn serçaweyeke bingehîn 
ji bo piraniya hilberînên fikrî, hizrî, teknîk, 
sîstem, ol û baweriyên sereke yên di cîhanê de 
ye, destpêkirina jiyana wekhev, dîsa çavkanî 
Rojhilata Navîn e. Beriya çêbûna sîstema çînayetî 
ya desthilatdar, mirovahiyê bi hezar salan 
jiyaneke komunal û wekhev jiyaye û civakê bi 
tu awayî rêderketina desthilatiyê nepejirandiye. 
Modela jiyana xwe ya xwezayî û komunal bi 
formen eşîre û qebîleyan dewam kiriye. Dikare 
were gotin ku fikir û baweriyên sereke ku li 
dijberî sîstema desthilat ya çînayetî li ser civakê 
dihate ferzkirin, dest bi têkoşînê kirin jî, li ser van 
axan û ji hêla gelên vê herêmê ve derketin, bûn 
îlham û yekemîn tov ên ji bo têkoşînên ku heya 
sedsala niha berdewam dikin. 
Mînaka vê ya herî bi bandor baweriya kevnar ya 

di

Rojhilata  Navîn
navgîna

 sosyalîzmê de 
Evîn Nejdet

israra
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