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سازی بخشهسسایی از خسساک کردسسستان» در
واکنشهای شووینیستی ،ترسخورده و افراطی به عبارت «آزادسس ِ
مصاحبهی کامران متین در بیبیسی فارسی (در تاریخ  ۱۸تیر  )۱۳۹۸مسئلهی ستم ملی و ناسیونالیسم را
از نو در فضای فکری و سیاسی ایران برجسته ساخت .دغدغهی ما در اینجا نه صرفًا آن مصاحبه و جنحسسال
سک بخشهسسای مسسترقی
بیش ناسیونالیسم فارس /شیعهایسسست کسسه در تفکسسر و پراتیس ِ
پیرامون آن ،بلکه ازآن ْ
جامعهی ایرانی ،باالخص بخشی از چپ که خود را ضدامپریالیست میداند ،سخت رخنه کسسرده اسسست .نفس
این واقعیت که با کوچکترین اشارهای به «حق ملسسل در تعسسیین سرنوشسست خسسویش» ،افسسراد بیدرنسسگ بسسه
«تجزیهطلسسبی» متهم میشسسوند ،و انسسگ «تروریسسسم» و «وابسسستگی بسسه قسسدرتهای خسسارجی» میخورنسسد
نشاندهندهی میزان حساسیت موضوع برای این بخش از چپ است ،چیزی که در این متن اشسساراتی بسسدان
خواهیم داشت.
مسسدرن ایسسرانی
ِ
جدا از تاریخ صدسالهی انقیاد و استعمار ملل غیرفارس بهعنوان وجه برسازندهی دولت-ملت
بهویژه از هنگام تاسیس سلسلهی پهلوی ،آنچه از  ۵۷بدین سو مسلم مینماید تداوم و تقسسویت سسستم ملی و
امتداد آن به کرانههای جدید است .سسسرکوب سیسسستماتیک ملسسل غیرفسسارس /غیرشسسیعه در منسساطقی چسسون
آذربایجان ،بلوچستان ،خوزستان ،کردستان و مناطق ترکمننشین توسط جمهوری اسالمی خود را از همان
بدو استقرار این نظام پرتبعیض شیعی /فارس نمایان میکند« :چهارشنبه سیاهِ» ملت عسسرب در خوزسسستان،
تقابل شدید نظام با کردها از همان اوایل انقالب و کوچ تاریخی مریوان در کردستان در خرداد  ،۵۸سرکوب
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اعتراضات آذربایجانیها و بهویژه اهالی تبریز و حزب جمهوری خلسسق مسسسلمان کسسه بسسا تهدیسسد خمیسسنی بسسه
بمباران تبریز و اعدام ده تن از هواداران این جنبش در زمستان  ۵۸مجبور به عقبنشینی شسسدند ،سسسرکوب
شوراهای خلق ترکمن و دستگیری و اعدام رهبران و فعسساالن این جنبش ،همگی نُمودهاییسسست از فراینسسد
خشونتبار (باز)دولت-ملتسازی در جمهوری اسالمی و تخاصم آشتیناپذیر این نظام با ملل غیرفارس .فارغ
سیزیکی فعسساالن سیاسسسی و برجسسستهی ملسسل
از سرکوب سیاسی که خود را در هیأت اعدام ،سانسور ،حذف فس
ِ
اسالمی تبعیض درقبال ملل
غیرفارس و محرومساختنشان از حق تعیین سرنوشت نشان میدهد ،جمهوری
ْ
غیرفارس را در تمامی سطوح اجتماعی با شدتوحدت دنبال میکند .حسسافظهزدایی ،تاریخسسسازی دروغین و
همچنین استحالهی زبانی و هویتی ملل غیرفارس و تبدیلشان بسه «کاکاسسسیاه» نسزد اربابسسان فارسزبسسان ،و
همچنین توزیع ناعادالنهی ثروت ،عدم تخصیص بودجه ،استثمار مضاعف ،انتقال ثروت از مناطق حاشسسیهای
شده بهسمت مرکز و فربهسازی پسسرنکبت منسساطق مرکسسزی بهضسسرر منسساطق حاشیهایشسسده نمونههاییسسست
اقتصادی استعمار مرکز و حاکمیت فارسزبان.
ِ
بیواسطه از فرایندهای فرهنگی و
سیاسی چپ و لیبرال نسبت بسسه
واقعیت این است که از همان آغاز مشروطیت بسیاری از متفکران و فعالین
ِ
تأسیس یک حکومت متمرک ِز فارسیزبان سهلگیرانه برخورد کردند و این وضعیت سهلگیرانه در ادامه بسسه
ظهور رضاشاه و شکلگیری بهاصطالح دولت-ملت مدرن ایرانی انجامید و تنها پس از این بود که سسستم ملی
بهتدریج به یک «دغدغه»ی بزرگ اجتماعی بدل شد .از آن زمان تا کنون ملل تحت سسستم مسسسئلهی سسستم
سی واقعی
ملی را صورتبندی ،در عمل با آن مبارزه و نسبت به عواقب انکار آن برای تحقق هرنسسوع دموکراسس ِ
ایرانی فارسزبان یا به لحاظ فکری و زبانی اسسستحالهیافته در
چپ
بهکرات هشدار دادهاند .در نقطهی مقابلِ ،
ِ
عملی درخسسوری بسسه
منطق ناسیونالیسم مرکزگرای تکزبانه ،دستکم از  ۵۷بدینسو ،هیچ پاسسسخ نظسسری و ِ
مسئلهی ستم ملی ارائه نکسسرده :این جریانهسسا و شخصسسیتها یسسا در مقابسسل این نسلکشسسیهای فسسرهنگی و
اتنیکی سکوت اختیار کردهانسسد (کسسه در این حسسالت شسسریک جسسرم جمهسسوری اسسسالمی در تحکیم مناسسسبات
قدرتمدارانه و استعمارگرانهی مرکز علیه سایر ملتها بودهاند) یا با موضسسع ناسیونالیسسستی خسسود و انتسسساب
هرگونه حرکت حقطلبانهی ملل تحت ستم به امپریالیسم عم ً
ال ایدئولوژی جمهوری اسسسالمی حسسول دولت-
ملت شیعی فارسزبان را بازتولید کردهاند .برای چپی که مبارزه با امپریالیسم را یکی از رسالتهای اصسسلی و
تاریخی خود تعریف کرده و در این راستا چشم و گوش خود را به روی مناسبات تبعیضآمسسیز داخلی بسسسته
است بازتعریف مفهوم امپریالیسم و استعمار بیاندازه ضروری و اضطراری جلوه میکند؛ مقولهی امپریالیسم
بایست بهنحوی بسط وگسترش یابد که از یک سو امپریالیسم چین و روسیه و مداخالت جمهوری اسالمی
در منطقه و ازسوی دیگر استعمار ملل غیرفارس دررون جغرافیای سیاسی جمهوری اسالمی را دربرگیرد .از
عملی چپ ایرانی  ید هامید زا دعب صخالاب – باالخص بعد از دیماه دی   ۹۶ید هامید زا دعب صخالاب – کسسام ً
ال پیداسست کسسه چپ بسه
مواضع سیاسی و انفعال ِ
بازسازی و تأملدرخود ،یا در یک کالم نقسسد -خسسود ( )self-critiqueنیسساز مسسبرمی دارد .بسسازتعریف مقسسولهی
امپریالیسم و بهرسمیت شناختن ستم ملی ،درکنار (باز)تعریف مبارزات طبقاتی ازطریق بازشناسی مبسسارزات
اجتماعی چپ است.
اثرگذاری
ِ
جنسیتی و محیطزیستی ،پیششرط دستیافتن به فعلیت و
ِ
2

هرنوع آلترناتیو برای جمهوری اسالمی که آزادی و دموکراسی واقعی را در سر میپروراند ،بایسسست اسسستعمار
ملل غیرفارس را (نه به گونهای تاکتیکی) بهرسمیت بشناسد و اسسستراتژی روشسسنی دربسسارهی حسسل ریشسسهای
جمعی درخور بدان ،نه بسسه آینسسدهای
عملی
ِ
مسئلهی ستم ملی داشته باشد .صورتبندی ستم ملی و واکنش ِ
دور بلکه به اینجا و اکنون تعلق دارد .مبارزه علیه ستم ملی و همبستهی آن ناسیونالیسم ایسسرانی مبسسارزهای
جمعی ،همهجانبه و خطیر است که اتحاد تمامی نیروهای دمسسوکرات و تحت سسستم ،فسسارس و غیرفسسارس ،را
میطلبد .ما در کارگاه دیالکتیک از نبردهای ضدهژمونیک و دموکراتیک ملل غیرفارس و روشنفکران آنسسسان
به نفع حقوق سیاسی و ملیشان دفاع میکنیم و امیدواریم که در پرتو مبارزات آنان و در پرتو مفصسسلبندی
نبردهای آنان با دیگر نبردهای سیاسی و اجتمسساعی ،شسساهد شسسکلگیری آینسسدهای عسساری از سسستم ،تبعیض،
تمامیتخواهی ،استثمار ،سرکوب و استعمار خارجی و داخلی باشیم.
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