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توسط گشت ارشاد با سرعت در حال گسترش    ینیمهسا ام  ع یدر واکنش به قتل فج  ران ی مردم ا  دیجد  زشیخ

. قدرت و  کنندیم  ت یگوناگون آن را تقو  ی هاهیو ال  وندند یپیموج م  ن یبه ا  یگری پس از د  ی کیاست. شهرها  

  شیلحظه افزا  به به واقع لحظه  افته ی   ی ریگمردم نمود چشم  ی تهاجم  ی هیجنبش که با روح  ن یشتاب گسترش ا

  یو عقالن  یمانع قضاوت منطق  دینبا  جانی داشته باشد. اما شور و ه  ستادنی که سر ا  رسدیو به نظر نم  یابدمی

که    دهدیامکان را م  نی ا   ی رو  شیو نگاه به پ  میاکرده  یچه که طبه آن  ستنی مکث و نگر  ی اشود. لحظه

  یضعف و قوت  با چه نقاط  ۹۸و    ۹۶  هایخیزش  ژهیوبه  ریچند سال اخ  یهاجنبش همانند جنبش   نیا  میابیدر

  تواند یامکانات چگونه م  نی را دربردارد و ا  یچه امکانات  ابدی یکه م  یهمراه است، در بطن خود و ضمن گسترش

 بگذارد.  ریثأت این جنبش و روند آنبر خود 

 

(1 ) 

(  یئازاد  ان،ی)ژن، ژ «یآزاد  ،ی»زن، زندگ  ی بایدر عبارت ز  یکنون  زشیبخش خوحدتو عامل    ی مرکز  شعار

کردستان    یمنطقه  ژهیوبه  انهیدر خاورم  بخشییمبارزات رها  خی در تار  شهیشعار که ر  نیاست. ا  افتهیتبلور  

در خالل چهل و چهار سال حکومت    رانیاست که بخش اعظم مردم ا  یا نهیرید  یتضادها   یدهیچک  ییدارد، گو

جوان توانست    یمردم از ظلم و ستم آشکار به دختر  یدارشدهبا آن مواجه بودند. احساسات خدشه  یاسالم

  ت ی را حول محور  رانیگوناگون ا  یهاتی بزرگ و کوچک، و اقوام و مل  یدر شهرها  تیگوناگون جمع  یهابخش

ب   یهابر زنان به شکل   ضیتبع  یمسئله پرسش مطرح    نیامتحد کند. اما    یحجاب اجبار   ژهی وهگوناگون و 

مردم را    یو اجتماع  یو اقتصاد  یاسیمطالبات س  یریدربرگ  ییو توانا  تیشعار ظرف  نیکه تا چه حد ا  شودیم

  ن یترلیاز اص  یکیدر واقع    شودیگوناگون مطرح م  یهازنان که در شکل  علیه  ضی دارد؟ خواست مبارزه با تبع

خواست با    نیتا به امروز است. ا  ۵۷ انقالب بهمن  یابتدا ران چه مرد و چه زن از  یا   یمطالبات کل جامعه

زنان    ی قرار دارد و مخالفت با آزاد  یاساس  ی در تضاد  یحکومت اسالم   ک یدئولوژیا  دگاه یتفکر و د  یاساس  یمبان

  ستین  مطرح   یحقوق  یمخالفت فقط در بعد  نی. اما ا دهدیم  لیحاکمان را تشک  تی ارکان هو  نیتراز مهم  یکی

  ی نظام اسالم  تیزن به عنوان نماد مخالفت با کل  تی به زنان رفع شود. هو  یحقوق ظاهر  یبرخ  یکه با اعطا 

انتخاب نوع پوشش و    یبه معنا  ی: حذف حجاب اجبار کشدیم  شیرا پ  ی گرید  یها فرضشیدر واقع انواع پ
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به   یحقوق ی برابر یاعطا  ست؛ ا ش یحق زنان بر تن و سرنوشت خو رش یکالم پذ  کیو در   ینوع سبک زندگ

حاکمان است.    ینیو د  کی دئولوژ یدرآوردن ارکان ا لرزه به  ی آن به معنا  ریزنان در ازدواج و طالق و ارث و نظا

را    یاجتماع  یماندهمناسبات عقب  یکه تمام  کندیعمل م  یچون بمبهم  رانیمانند ا  ی زنان در کشور  یآزاد

جامعه پاسخ دهد؟ در پاسخ به    نیا  یاساس  یتضادها  ری به سا  تواندیم  ییاتنهزنان به  یآزاد  ای. اما آترکاندیم

و    ی مردساالر  است که   کی دموکرات  یلیشعار در دل خود واجد بد  ن ینکته توجه کرد که ا  نیبه ا   دیسوال با  نیا

شعار در مبارزات   ن یکردها که ا  یروست که نه فقط از سو   نی. از همگیردزمان هدف میرا هم  یکتاتورید

به سرعت    زیمردم ن  گریها و اقشار دگروه  یبلکه از سو  د،یآیم  به شمار  نیآشنا و نماد  یعار ش  شانیا فرامنطقه

  یچندوجه  یمطالبات و تضادها  گر یکه د  یاشعار به گونه  نیحال گسترش ا  نیگرفته شد. با ا کار  و به  رفتهیپذ

عل  رانیا  یعهجام سرما  هیرا  دربربگ  مدارنید  یدارهینظام  کشور  بر  شرا  رد،یحاکم  ضرورت  طیبه  و  و  ها 

  ریدر مس  یناروشن است. هر جنبش  یخواهد داشت که هنوز تا حدود  یمبارزه بستگ  یعرصه  گر ید  یهاتی ظرف

ها ائتالف و انسجام  آن  یجهیعبور خواهد کرد که در نت  یگوناگون  یهابینش و تحول و تکامل خود از فراز 

.  دهدیو همراهانش از دست م  انیحام  یو فرهنگ  یتیجنس  ،یدنژا  ،یطبقات  یهاهیخود را بنا بر سو  یهیجامع اول

طبه اول  یمحض  انسجام  دوران  پ  هیشدن  به  یدشمن  ینف  رامون یکه  است،  گرفته  شکل  محض  مشترک 

که تا به همان مقطع مانع   یا کهنه  ی هاممکن در افق جنبش، همان جدال  یاسیس  لیهر بد  ر یسربرآوردن ناگز

. از  شودیم  یبلوک انقالب  یهیباعث تجز   یا تازه  یدر لوا  تواندمیبود،    یاتردهائتالف گس  نیچن  یریگاز شکل

زم  رو،نیهم به  جامع  ی شترکم   یهانهیپرداختن  شمول  ت یکه  بخش  یتیو  که  باشد  داشته  هرچه    یها چنان 

  فکرانه نفس روشناعتمادبه  ی کنار هم نگاه دارد، نه برآمده از نوع  یجنبش نوپا را در مراحل آت  ن یاز ا  یترشیب

  ات یعامل ح  نیتریجنبش، حفظ انسجام را به ضرور   نی ا  یاست که در مراحل آت  یت گرفته از ضرورت أبلکه نش

  ر یمس  نیو در ا  دیگر برآسرکوب  یمیکه قرار باشد در بلندمدت به تقابل با توحش رژ  ی. جنبشسازدیآن بدل م

 است.  ر یموضوع ناگز  نینطلبد، از پرداختن به ا ی گرید گاههیخود، تک ی زاجز توان درون

(2 ) 

به   وستندیپ  یکنون  زشیکه به خ  یمردم  یهاکه توده  دید  توانیم  زیمقطع ن  نیدر هم  ها،نیا  یبا همه

چند روز    یسوال بردند. در فاصله  ری نظام موجود را ز  تیاکتفا نکردند و به سرعت کلو شعار    خواست  نیهم

همچون شعار    کتاتور یمردم مطرح شد. شعار مرگ بر د  یاصل  ی از شعارها  یکیبه عنوان    کتاتور« ی»مرگ بر د
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تحت    وستهیکه پ  ییهاشهرها دارد، توده  ی مردم در همه  عیوس  یهادر گردآمدن توده  یزنان نقش محور   یآزاد

شعار عمالً مفهوم   نیا یاند. قدرت انفجار حاکم بوده ی نید -ی کتاتوریو نظام د کتاتوریفشار عوامل و عناصر د

ا دستگاه  حکم  کی دئولوژیموردنظر  از  ز  هیفق تیوال  تحت  یرانحاکم  م  ری را  پا  بردیسوال  و   ینید  یهیو 

خواست عمالً نظم استوار   ن یمردم با ا ی ها. تودهکندیم  ی جهاننیو ا ینیشدت زمآن را به یاصطالح ملکوتبه

کشتار و    میمستق  یو تجربه  کنندیرا رسوا م  هیفق  تی در قالب وال  کوکاریپدر ن  ی و خدعه و چهره  بی بر فر

  ان یرا سرراست در مقابل حام  کیدموکرات  ی هاارزش  یتمام   کردنمالیو پا  ندیبب و ریو شکنجه و بگ  ی زیرخون

  تی هو  اشیشعار به رغم خواست انفجار   نیاست که ا  نیا  کنندهنییتع  ی. اما نکتهدهندیو پاسدارانش قرار م

  ی اما نه مضمون و محتوا  طلبدیرا به مصاف م  یکتاتوریو دستگاه د  کتاتوری. دکندیرا بارز نم  کتاتورید  یطبقات

دهیسرما  یکتاتورید ط  اییکتاتوری.  د  یاند  و چهل  ی که  عناصر  با ضرورتسرکوب  ینیسال،  آن    ی هاگر 

گون  چنان ناهم  یکریآن پ  یدرون  ی تضادها  یاند و به اقتضاهو تافت  دهیدر هم تن  دارانههی سرما  ینظام  ی اقتصاد

را    هااستیس نیترهزدتیجنس  گر،یو از طرف د زندیرا م هالف شکست داعش در منطق یاند که از طرفساخته

  یرا دارد و از سو  ی جهان  سم یالیتقابل با امپر  ی دعو  ییاز سو  کند؛یخود دنبال م  یجامعه  یفرهنگ  ی هدر عرص 

  کند؛ یوکاست اجرا مکم  چی هیکارگر ب  یهرا در جهت چالندنِ طبق  یجهان  یهیروز سرما  یهادستورالعمل  گر،ید

در مواجهه با    گر،ید  یمنطقه را دارد و از سو  یهاواحد بر فراز ملت  ی عهیامت ش  ساختنبر  یدعو  ییاز سو

 .کندیتا بن دندان مسلح عمل م ساکن ایران یها تیمطالبات مل

(3 ) 

اند. اگر از موج جنبش سبز در  تر شدهکوتاه و کوتاه  ریدر چند سال اخ  یاسیجنبش س  ی هاموج   یفاصله

تغ  د،یهشت سال طول کش  ۹۶ خیزش دیتا    ۸۸ سال با  ما  فاصله  یرییاکنون  در  مشهود  ها  موج   یکامالً 

  شکست است که  ن یها اموج   نیو سرشت بارز ا کنندهنییتع یژگی و. 1۴۰1و   1۴۰۰، 13۹۸  ،13۹۶  :مییروروبه

ها  . در واقع حرکت موج انجامدیدر درازمدت ب  یاسیجنبش س  یو افت عمل  ریگیبه خفقان پ  تواند ینم  ی مقطع

  ی ها ممتد است از موج   یخط   ییگو  ،بنگریمانداز کوتاه  چشم  ک یهم هستند و اگر در    یکنندهلیمدام تکم

امکان    نیا  تی وضع  نیدر صورت تداوم ا  تصور  نی. در ااندافتهیادامه    زیو قهرآم  دیرغم سرکوب شد که به  یاپیپ

خود را با نظام    کاریپ  جیکه به تدر   میرو باشروبه  یجنبش مردم  ی که ما با نوع  شودیمطرح م  یو واقع  ینیع

هم سکوت نکند و سرانجام در    یاجنبش لحظه  نیبرسد که ا  یتا روز  کندیم  دیتمد  یحاکم در فواصل کوتاه
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شاهد    نینسل مع  کیاست که اوالً    نیدستاورد ا  نیتر مهم  نی. بنابرادیآ  دانیبه م  یاسیانقالب س  کی  أتیه

رو  روبه  یتیبا وضع  گری. دکندیتجارب خود را منتقل م  یسادگبه  جهیاست و در نت  وستهیچند جنبش به هم پ

خود   یاسیس  یزهیکننده در طول زمان انگو افراد شرکت  شودیو سرکوب م  دهدیجنبش رخ م   کیکه    میستین

جنبش است. اما    کیبلکه فقط فراز و فرود    یابدینم  ییمعنا  جانیدر ا   گریشکست د  اًی. ثاندهندیاز دست م  ار

تداوم آن است؟ سو  ی زیگاه چه چآن نفی نظام حاکمیکنون  زشیخ  یسلب  یهی عامل  آن،  ،    و سازوکارهای 

 در کجاست؟  یکنون   زشیخ یجابیا  یهیجنبش است. اما سو یکنندهنیی محرک تع  یروین دیتردیب

(4 ) 

موردنظر خود از دست    لیبد  ی پروپاگاندا  یرا برا  یفرصت مناسب  انطلبسلطنت  یرویجنبش ن  نیا   انیجر  در

  یبرا   یکار عملراه  نیترکوچک  یو عدم ارائه  یو بسنده کردن او به دو روز عزادار   یداد. آچمز شدن رضا پهلو

راست داشت. به    انات یجر ی کل طور طلبان و بهسلطنت ی بودن است حکم فاجعه را برا لیبد یکه مدع ییروین

  ک یهه با  ادعا که در مواج  کیاز    یکاتور یاست. کار   چ یسلطنت در واقع ه  ییادعا  یرو یوضوح معلوم شد که ن

هم لزوماً بهتر ظاهر نشدند. به وضوح معضل    گرید  یاسیس  ی روهای تکه شد. نمردم تکه  یزندگ  ی عاد  تیواقع

  هایمذهبیطلبان چه مل. چه اصالح دهدیخود را نشان م  کنندهیحزب رهبر   ایسازمان    اینبود مرکز    یعنی  یمیقد

چ  کدام چیه ا   ی برا   یزیعمالً  به  ا  نیعرضه  در  نداشتند.  نوپا    یاحزاب کرد مخالف جمهور  ان یم  ن یجنبش 

تداوم    یاستفاده کنند و راه را برا  یخی فرصت تار  نی مردم از ا   جیاعتصاب و بس  توانستند با فراخوان  یاسالم

خواهد    ی عمل  نیهموار سازند. گرچه آشکار بود که اعتصاب تنها در مناطق کردنش  یبه شکل عمل  راضاتاعت

اعتصاببود، و عمالً د  ی  مناطق  ن  رانیا  گریدر  در خالء  اما  نداد،  توانست همدلسازمان  یروها یرخ    یدهنده، 

 کننده یرهبر  ینقش نه نقش  نیاکرد فراتر رفت. در واقع    یکردستان و مسئله  یکند که از مرزها  جادیا  یمیعظ

 بود.   یمردم یخواست عموم کیو دفاع از  تی و ضرورت حما یخی بزنگاه تار  کیبلکه شناخت 

(5 ) 

معتقد   کنندهنییتز مهم و تع  کیخود همواره به    یرسازمانیو غ  یسازمان  یهادر شکل  رانیجنبش چپ ا

 یاصل اساس  فرضشیپ  ن ی. در اشوندینابود م  ر یناگز  یبدون داشتن رهبر   یخودخودبه  ی هااند: جنبشبوده

را نشان    یزیچه چ  یکنون  تیرا دارد. اما وضع  یدهاست که عمالً توان و قدرت سازمان  یحزب  ایوجود سازمان  
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  ن یآنان را سازمان دهد. ا  تواندینم  ییروین  چیخودشان ه  یرو یاند که جز ن: مردم در عمل متوجه شدهدهدیم

  یتجربه در آگاه  نی. امی بود  تیوضع  نیشاهد ا  وستهیتا به امروز پ  ۸۸ . ما از جنبشستین  دیابداً جد  دهیپد

حاکم از حل    م یاست: اگر رژ  ن یحک شده است. اکنون پرسش ا  زند یریم  هاابانیکه به دفعات به خ  یمردم

  سم یرخ دهند و اگر مکان  یاپیپ  ینخ  چون رشته  یاعتراض  ی هاخود ناتوان باشد، اگر جنبش  ی رو  شیمعضالت پ

امکان   نیا ایاز باال تداوم داشته باشد، آ یم سازماندهعد  نیباشد، و اگر ا دهیفایهم ب ینینشعقب یرفرم و حت

  ا یآ  یعنی به وجود آورند؟    یدهنسازما   ی هاشوند که از درون خود کانون  ری ها ناگزجنبش  ن یندارد که ا  دوجو

گرفته    شکل   حاکم  یاسیوچندساله با نظام سژرف چهل یجنبش که بر بستر تضادها  نیکه ا  ستین  ریپذامکان

خرد    یجنبش  نیاست که چن  نیا  سوال معموالً  ن یو متعارف به ا  ی پاسخ معمول  ند؟ی افریخود را ب  ی هاکانونخود  

ها و تبدیل شدن به خطی ممتد و تر گفتیم با کوتاه شدن فاصله خیزشطور که پیشهمان. اما شودیو نابود م

سکوت و خفقان   یطوالن  یدوره یبه معنا  ست،یشکست ن یوجه به معناچیبه هدیگر خرد شدن  نیا پیوسته،

  یعیطب  یطیشرا  نی. در چنشوندیبه آن افزوده م  یدتریجد  یروها یو ن  جوشدیم  جنبش پیوستهبلکه    ،ستین

که هم    ییهابه وجود آورند؛ شبکهخود    انیمارتباط    یو شبکه  یدهسازمان  یج نوعیتدراست که معترضان به

 . ی باشند هم مرکز یمحل توانندیم

(6 ) 

 ی اجتماع  یهاهیال  یاسیکه هم احزاب س  یاسالم  یاختناق و سرکوب ممتد در کل دوران جمهور   ی فضا

ارتباط    یبرا  یاسیمردم و فعاالن س  یهارا نابود کرد، عمال منجر به آن شد که توده  یمدن  یو هم نهادها

  یوابستگ  ی نترنتیا  ی هاسانهبه ر  یاقتصاد  دیران شدبح  ط یدر شرا  ژه یووکار روزانه بهو کسب  ی روزمره، خبررسان

شکل گرفته    ر یدر ده سال اخ  ژه یوبه  یگوناگون  یاجتماع  یها روزمره شبکه  وندیپ  ن یکنند. از دل ا  دایپ  یقیعم

اخبار    یاسیب ساحزا  ای  ها، سازمانهامحفل  جای به  عمالً  نترنتیبر ا   هیبا تک  یاسیفعاالن س  نیاست. عالوه بر ا 

از   انجامد،یمختلف م  یمبارزان در شهرها   ختن یو برانگ  ع یبه تشج  ع یوقا  شخبرها و گزار   رسانند؛یرا به هم م

  یفای ا  یاا در قامت رسانهعملً  رانیدر ا  نترنتی. اکنندیخود را به هم منتقل م  یهاو تجربه  آموزندیم  دیگریک

م ه  کندینقش  برا  ینیمع  نیگزیجا  چیکه  حاضر  حال  هم  یدر  ندارد.  وجود  ع  تیوضع  نیآن  حال    نیدر 

است.    ختهیبا سرنوشت جنبش درآم  یبه نوع  نترنتی ا  یاست. قطع سراسر  یکنون  یهاجنبش  اریاسفند شمچ

باعث قطع    ،نشان داد  13۹۸  آبان  یکه تجربهچنان  ران،یدر ا   نترنتیاست که قطع شدن ا  نیمعضل برجسته ا
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م  یچندگانه  یوندهایپ اشودیمبارزان  هنگام  نی.  تکویم  ترقیعم  یمشکل  زمان  در  که  و    نیشود  رشد  و 

و  ها ها و سازمانها، گروهها، انجمنگوناگون در شکل محفل ی هاشبکه لیاز تشک  یابانیگسترش تظاهرات خ

فاصله شکل    ن یدر ا  یدهسازمان  ی هااگر کانون  دیتردیصورت ب  ن یشود. در ا  دهیغفلت ورز های مردمی  شبکه

ز   رندیبگ کا  این  بر   توانیم  یادیتا حد  غلبه کرد.  ی  در هر سطح  ی محل  یدهسازمان  ی هانوننقطه ضعف 

به ارتباط روزافزون مبارزان و   از یبرساند و مشکل ن یار یجنبش  ن یبه تداوم ا تواندیاست که م یواقع شکل به

 را حل کند.   ین و جمعگوناگو یهاکیاتخاذ تاکت

(7 ) 

  یچند دهه  و اقتصادی   یاسیس  یروندها  زیوخو پرافت  یطوالن  ندیحاصل فرا  یکه جنبش فعل  طورهمان

و    جنبش طرح شده  نیا  یاست که در گذشته  یمطالبات  یدر گرو فراخواندن تمام  زیگذشته است، تداومش ن

حاش به  شده  هیاحتماالً  اولورانده  نه  مسئله  ساخت  ی بندتیاند.  برجسته  که  م  وندیپ  نمطالبات    ان یمشترک 

اآن دادن  از سازوکار    ییها با بخش  وندیچون حجاب، چگونه در پهم  ک یدئولوژیا  ی امر  کهنیهاست، نشان 

م  یاسالم  یجمهور  کیبوروکرات بودجه  کند،یعمل    رامونیپ  یاقتصاد مشخص  شود،یم  هی تغذ  یعموم  یاز 

. منحصر  کندیم  فای ا  میرژ  یا و منطقه  یداخل  یدئولوژیدر ا   ینیو کارکرد مع  ردیگیشکل م  اشییکاال  یهاحوزه

مانده«،  و »عقب  « ی»ارتجاع  یفرد گروهمنحصربه  یها یژگیبه و  م یرژ  کیدئولوژیو ا  یکردن عناصر فرهنگ

  ، یاقتصاد  ی اشبکه  دنیندارند، ند  یگر ید  یی توانا  «یخوان سر« و »آخوند« که جز »روضهبه»عمامه  ی ابه دسته

  ی امنازعات منطقه  نیآن تا حادتر  یو ادوات جنگ  ک«ی است که »عمق استراتژ  یاستردهگ  کیدئولوژیو ا  یاسیس

از    ی ادور تازه  ساز نهیزم  تواندیم  اشیآت  ی نفوذ کرده و بستر اقتصاد  یستیالیامپر  ی روها ین  ن یب  یالمللنیو ب

  ویژهبه  ،کارگری  یاهای صنفی  از همین روست که پیوستن گروه  شود.  ی امنطقه  یاسیدر مق  ه یانباشت سرما

سالها  آن در  منسجمکه  اخیر  دادههای  شکل  را  اعتراضات  مضاعفمی  ،اندترین  انرژی  هم  و    تواند 

ی سلبی  هایی برای گذار جنبش از مرحلهگیهم بالقوهجنبش تزریق کند و  این  بهبرای تداوم  اییافتهسازمان

این رو، ی ایجابی فراهم سازد.  به مرحله از حلقه  «معیشت »ی  مسئله  از  تواند  هایی است که مییکی دیگر 

بر گردآوردن گروه بیشافزون  معین بخشهای  پیوند  جامعه حول جنبش،  از  و  تری  اقتصادی سیاسی  های 

 تر سازد و هدف بگیرد. وژیک رژیم را عیانایدئول
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(8 ) 

از    یاسیس  یفضا  ریدارد. تسخ  یبهار عرب  یهاها را با جنبششباهت  نیترشی ب  یجنبش کنون  یریگشکل 

  نیاما ا  یضعف بهار عرب  ن یتر سر و رأس. بزرگ  و  مرکز  یریگو سپس شکل  مرکزیو ب  سریب  یجنبش  قی طر

حاکم در    یبرالینئول  یهافرضشیانقالب به سرعت در دام پ  یبرا  یاجتماع  یانداشتن برنامه  لیبود که به دل

  یباق  سم یبرالیمورد نظر نئول  یها در محدودهآن  رییمنطقه و اساساً در جهان گرفتار شد و عمالً چارچوب تغ 

فعاالن جوان شکل گرفت اما    انیدوساله در م یکی یا در فاصله یاست که جنبش بهار عرب نیماند. اما نکته ا 

اختالف    نیحل نشده است. هم یچهل و چندسال تضادها اصلو ح جهیما نت یکنون  یهاما و جنبش ت یوضع

و   ن یتکو انی. مثالً اگر در جرآوردیها را به وجود مرفتپس ای  هاشرفتیاز امکانات، پ ییا یظاهر کوچک در به

 انیکل مناسبات حاکم در م  یدگرگون  یبرا  یاجتماع  یبرنامه  یدهیا   رانیا  مردم  یمقطع  یهاتداوم جنبش

دگرگون  ابد،یاشاعه    کنندهتشرک   یروهاین عناصر طرفدار  رابطه    قیبه درک عم  یستیالیسوس  یانقالب  یاگر 

  یندیکنار نگذارند و در فرا  ی گریرا به نفع د  یکیبرسند و    رانیانقالب ا  یستیال یو سوس  کیمسائل دمکرات

محدود به    «یموکراساز »د  یمترق  یروهایکنند، اگر درک ن  دیتاک  یاجتماع  یبرنامه  تیبر اهم  ریناپذیخستگ

شکل  یی اروپا  یپارلمان  یدموکراس  یهاتجربه و  راد  میمستق  ی دموکراس  رِیپذامکان  یهانماند  در    کال یو 

از درون جنبش   یسازمانده  انیکه در جر  دیآ  دیپد  دیامکان شا  نیا  ردیرا دربر بگ  یو اقتصاد   یاسیس  یهاطهیح

 کند.  فای ا ی انقش برجسته یاجتماع  باتکل مناس کالیراد یدگرگون یمبارزه برا ران ی مردم ا


