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سخن آغازین
چرا ویراست جدید
اولJین نJسخهی مJانیفسJت کJنفدراسJیون ایJران در مJاه ژوئJیهی ۲۰۱۸
در دانJشنامJهی پJل انJتشار یJافJته و در سJپتامJبر هJمان سJال نJیز ویJراسJت
دوم بJا تJغییر اسJاسJی در فJصل پنجJم و اضJافJه نJمودن فJصل شJشم بJه آن
منتشJJر گشJJت .اکJJنون کJJه ویJJراسJJت سJJوم در آسJJتانJJهی نشJJر اسJJت ،نسJJبت
بJJه دو ویJJراسJJت پJJیشین خJJود دو فJJصل درافJJزوده داشJJته کJJه ایJJن نJJشان از
تعهJد مJانیفسJت بJه مJثابJه یJک مJحصول مJکتوب نJه فJقط مJقید بJه حجJم ،بJلکه
متعهJJد بJJه مJJحتواسJJت و در مJJسیر خJJودسJJازگJJارسJJازی و تJJکویJJن قJJرار دارد.
ب JJعبارت JJی دی JJگر م JJانیفس JJت ،ع JJالوه ب JJر تعه JJد ب JJه اص JJول و پ JJری JJنسیپه JJای
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ب JJسیار ژرف و غ JJیر ق JJهقرای JJی ،ب JJه ه JJر م JJقدار ض JJرورت ج JJام JJعه ای JJجاب ک JJند
همواره در رشد ،تکامل و تکوین است.
فرموالسیون رهایی
شJایJد بJسیاری چJنین بJپندارنJد کJه ایJن کJتاب مJانیفسJتی بJرای تJثبیت
ح JJاک JJمیت م JJوج JJود ای JJران در ش JJکلی دی JJگر اس JJت ،در ح JJال JJیکه ه JJدف واق JJعی
ایJJن مJJانیفسJJت فJJرمJJوالسJJیون اسJJتقالل مJJلل ،رهJJایJJی از اسJJتعمار ،رهJJایJJی
زن JJان از ب JJندگ JJی ج JJنسیتی ،و ره JJای JJی ف JJرودس JJتان از اس JJتثمار و ب JJردگ JJی
م JJزدی اس JJت .ای JJن ب JJدی JJن م JJعنی اس JJت ک JJه ای JJن ف JJرم JJوالس JJیون ،ات JJحاد را در
حJین اسJتقالل و در نJتیجه رهJایJی از بJردگJی را بJا بهJرهجJویJی از مJتدلJوژی
و بJرنJامJههJای عJملگرایJانJه و پJروژههJای اجJرایJی بJه ارمJغان مJیآورد .در واقJع
هJر خJوانJندهای بJا قJاضJی قJرار دادن وجJدان خJود ،و بJا خJوانJشی مJطابJق
مJJحتوای مJJانیفسJJت و عJJمق واقJJعی آن نJJمیتJJوانJJد عJJنصر رهJJایJJیبJJخش آن
را انکار نماید.
مفاهیم نوین
از هJJمان ویJJراسJJت اول مJJانیفسJJت ،اسJJتفاده از مJJفاهJJیم نJJویJJن بJJرای
ب JJازت JJعری JJف م JJفاه JJیمی ک JJه از ن JJظر ن JJگارن JJده م JJنسوخ هس JJتند ،ی JJک ض JJرورت
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بJود .دلJیل ایJن اسJت کJه بJسیاری از مJفاهJیم در ادبJیات سJیاسJی مJتعارف،
تJعریJف دروغJین و تحJریJفآمJیز داشJته و اقJتدارگJرایJان صJرفJا ً بJا انJگیزهی
اغJوا و گJمراهسJازی جJوامJع ایJن مJفاهJیم را نJهادیJنه کJرده و زبJان مJکالJمهی
انJJ J JسانJJ J Jها را پJJ J JیرامJJ J Jون امJJ J Jورات مJJ J JدیJJ J JریJJ J Jتی جJJ J JوامJJ J Jع خJJ J Jود ،بJJ J Jا هJJ J Jدف
ن JJات JJوان JJمندس JJازی ب JJا اخ JJتالل روب JJرو ک JJردهان JJد و از ادب JJیات گ JJردان JJشی ب JJه
ادبJJ Jیات سJJ JیاسJJ Jی بJJ Jدل سJJ JاخJJ JتهانJJ Jد؛ بJJ JگونJJ Jهای کJJ Jه انJJ Jسان بJJ Jرای گJJ Jفتگو
پJیرامJون امJورات مJربJوط بJه جJامJعهی خJود مJیبJایسJت زبJانJی دروغJین را کJه
زب JJان م JJراودات ف JJرادس JJتان اس JJت ،ت JJحت ن JJام ع JJلم و ادب JJیات س JJیاس JJی ف JJرا
گJیرنJد و بJه حJیطهی نJفاق و نJیرنJگ درغJلطند .مJانیفسJت حJاضJر ،تJالش بJر
تJکویJن گJفتمانJی نJویJن پJیرامJون ادبJیات شJفاف و سJیال جJامJعه گJرا دارد تJا
دریJچهای بJرای گJذار از ادبJیات و "شJبهعJلم" سJیاسJی بJه دانJش و ادبJیات
گردانشی بگشاید.
نگاهی نوین به سیاست
از آن JJجا ک JJه س JJیاس JJت )رام ک JJردن چ JJارپ JJای JJان( ی JJا پُ JJلتیک )وان JJمود ب JJه
انJJجام امJJورات مJJربJJوط بJJه شهJJر یJJا دولJJت( امJJروزه ،بJJطور کJJامJJل از مJJعنا و
م JJحتوای ت JJاری JJخی خ JJود ف JJاص JJله گ JJرف JJته اس JJت ،ی JJعنی دی JJگر ن JJه ش JJیوهی رام
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ک JJردن چ JJارپ JJای JJان اس JJت و ن JJه چ JJندان ب JJه ام JJورات اداری شه JJره JJا ،م JJرب JJوط
مJJ JیشJJ Jود .پJJ Jس ایJJ Jن پJJ JرسJJ Jش پJJ Jیش مJJ JیآیJJ Jد کJJ Jه سJJ JیاسJJ Jت در عJJ Jصر مJJ Jا
چیست؟!
ای JJنبار م JJانیفس JJت گ JJشای JJشی ب JJرای ی JJک دی JJد ن JJو ب JJه س JJیاس JJت ب JJوج JJود
آورده اس JJت؛ س JJیاس JJت در واق JJع ش JJگرده JJای رب JJودن ق JJدرت از ج JJام JJعه ،و
تبدیل آن به اقتدار متمرکز برای فرادستان و کارگزارانشان است.
اجJJتماعJJمداری در سJJرزمJJین مJJورد اسJJتعمار بJJدیJJن صJJورت اسJJت کJJه
ب JJا اس JJتفاده از ه JJیپوک JJرس JJی و ن JJیرن JJگ ،ص JJاح JJبان راس JJتین ق JJدرت ی JJعنی
اج JJتماع را ن JJات JJوان س JJاخ JJته و ق JJدرت را ن JJزد اس JJتیالگ JJران ،ن JJیرن JJگبازان و
اسJJتثمارگJJران ،مJJتمرکJJز سJJاخJJتهانJJد و بJJه مJJنظور بJJقای سیسJJتم مJJبتنی بJJر
سJJتم و سJJود و فJJرادسJJتیشان ،بJJه گJJونJJهای بJJیرحJJمانJJه ایJJن نJJیرنJJگبازی را بJJه
جJJوامJJع و زیسJJتگاهJJشان اعJJمال کJJردهانJJد ،تJJا جJJایJJیکه بJJرای آن شJJبهعJJلم و
ادبJJیاتJJی ریJJاکJJارانJJه و مJJزورانJJه نJJیز سJJاخJJتهانJJد .بJJا ایJJن شJJرایJJط مJJانیفسJJت
ب JJرای اول JJین ب JJار ای JJن ض JJرورت را ن JJمای JJان م JJیس JJازد ک JJه بش JJری JJت ن JJیازم JJند
وداع بJا ایJن پJدیJدهی فJاسJد بJوده ،و انJسان مJعاصJر چJارهای جJز واژگJون
ساختن این شرایط ندارد.
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ن JJوان JJدی JJشی و ن JJوآف JJری JJنی در اب JJداع م JJتدول JJوژی ن JJوی JJن ب JJرای م JJدی JJری JJت
ج JJام JJعه ،ه JJم راه JJی اس JJت ب JJرای م JJقاب JJله ب JJا ت JJاراج ق ِ J
Jدرت اج JJتماعگ JJرای JJان JJهی
ج JJام JJعه و چ JJپاول ادب JJیات ن JJوی JJن ت JJوس JJط ی JJغماگ JJران اس JJتیالگ JJر و ه JJم راه JJی
اسJت بJرای رهJایJی از آن .در ایJن مJانیفسJت کJوشJش شJده اسJت دریJچهای
گJرچJه کJوچJک ،امJا روشJن رو بJه ایJن وادی جJدیJد گJشوده شJود و گJردانJش
و نJJظام گJJردانJJشی را بJJجای سJJیاسJJت و نJJظامJJاتJJش ،بJJه گJJونJJهای جJJایJJگزیJJن
ک JJرده ک JJه بج JJز گ JJردان JJش ج JJام JJعه گ JJرای JJان JJه ه JJیچ ه JJدف دی JJگری در م JJدی JJری JJت
ام JJورات ج JJام JJعه ن JJهفته ن JJباش JJد .از ای JJن رو ب JJا ن JJفی س JJیاس JJت -ه JJمان م JJدل
بشJدت هJیپوکJرتJیک و دسJپوتJیک بJعنوان وسJیلهی کJاربJردیِ اقJتدارگJرایJان-
راه را ب JJرای ت JJکوی JJن ای JJدهه JJای م JJرب JJوط ب JJه گ JJردان JJش و ن JJظام م JJطلقا ش JJفافِ
گ JJردان JJشی گ JJشوده اس JJت .از ای JJن پ JJس خ JJوان JJندگ JJان ب JJا روی JJکردی ن JJوی JJن از
مJJ JدیJJ JریJJ Jت جJJ JامJJ Jعه روبJJ Jرو مJJ JیگJJ JردنJJ Jد کJJ Jه بJJ Jه پJJ JیدایJJ Jش مJJ JدلJJ Jی نJJ JویJJ Jن بJJ Jنام
ساینتوکراسی میانجامد.
برآمد ساینتوکراسی
دگJرگJون سJاخJتن نJظامJات سJیاسJی کJه جJامJعه بشJری را بJا بحJران و
ت JJراژدیه JJای ع JJمیق روب JJرو س JJاخ JJته ،ه JJدف واق JJعی ق JJیامه JJا و ان JJقالب JJهای
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فJرودسJتان اسJت .اگJرچJه بJسیاری از انJقالب و قJیامJها مJوفJق بJه بJرانJدازی
ش JJکلی از ح JJاک JJمیت س JJیاس JJی و ت JJغییر آن ب JJه ش JJکل دی JJگری از ح JJاک JJمیت
سJیاسJی گشJته بJا ایJن امJید کJه شJرایJط زنJدگJی اجJتماعJی بهJبود پJیدا کJند،
ام JJا ب JJسهول JJت ق JJاب JJل رؤی JJت اس JJت ک JJه ن JJتیجه م JJطلوب ن JJداده و چ JJه ب JJسا ک JJه
اوضJاع وخJیمتر نJیز گشJته اسJت .ایJن بJیش از یJک پJیام نJمیتJوانJد داشJته
باشد؛ نظامات سیاسی جوابگو نبوده و باید از آنها گذار نمود.
ایJJ Jن گJJ Jذار از سJJ JویJJ Jی ،بJJ Jمعنای خJJ Jروج از مJJ Jیدان قJJ JواعJJ Jد آنJJ Jها نJJ Jیز
هسJJت .نJJظامJJات سJJیاسJJی بJJگونJJهای مJJهندسJJی شJJدهانJJد کJJه جJJوامJJع از هJJر
سJJو قJJصد خJJروج از یJJک نJJوع آن کJJنند ،بJJاز بJJه نJJوع دیJJگری از آن گJJرفJJتار
مJیآیJند ،کJه دقJیقا هJمان کJارکJرد و هJدف را دارد :ربJودن قJدرت از جJامJعه
و تJبدیJل آن بJه اقJتدار مJتمرکJز بJرای فJرادسJتان و کJارگJزارانJشان! و آنJچه
بJJ Jرای جJJ JامJJ Jعه و افJJ Jراد بJJ JاقJJ Jی مJJ JیمJJ JانJJ Jد فJJ JرودسJJ Jتی و غJJ JوطJJ Jه خJJ Jوردن در
منجالب طبقات است.
ایJن عJاقJبت جJوالن مJیان نJظامJات سJیاسJی اسJت .مJا نJزد خJود چJنین
مJیپJنداریJم کJه یJکی مJمکن اسJت بهJتر از دیJگری بJاشJد ،امJا چJون نJظامJات
ب JJغرن JJج س JJیاس JJی ت JJنها از ط JJری JJق س JJیاس JJیون ق JJاب JJل م JJدی JJری JJت هس JJتند و در
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نJهایJت ،مJردم انJقالبJی نJاگJزیJر بJه واگJذاری قJدرت بJه سJیاس ِ
Jیون نJوع دیJگری
هسJتند و هJمهی آنJها نJیز از نJو نJظامJی سJیاسJی را تJشکیل مJیدهJند ،در
واق JJ Jع ان JJ Jقالب JJ Jی ص JJ Jورت ن JJ Jگرف JJ Jته ،ب JJ Jلکه ت JJ Jنها ح JJ Jاک JJ Jم ع JJ Jوض ش JJ Jده و ای JJ Jن
نمیتواند هدف اصلی قیام و انقالب باشد.
خ JJروج از چ JJنین ش JJرای JJط أس JJفباری ،ب JJا گ JJذار بش JJری JJت از ن JJظام JJات
سJJیاسJJتسJJاالر و ابJJداع نJJظامJJی دانJJشمJJدار و کJJام Jالً غJJیرسJJیاسJJی بJJرای
گJJردانJJش جJJامJJعه میسJJر اسJJت؛ ایJJن گJJذار تJJحت مJJدل مJJشارکJJتی هJJمگانJJی،
فJراسJیاسJی و غJیرسJانJترالیسJتی انJجام مJیشJود کJه فJاقJد مJکانJیسمهJایJی
بJJ Jوده کJJ Jه بJJ Jه اقJJ JتدارگJJ JرایJJ Jی منجJJ Jر شJJ Jود و کJJ JارکJJ Jرد آن صJJ JرفJJ Jا گJJ JردانJJ Jش
هارمونیک و برابر جامعه است.
ایJن سیسJتم سJایJنتوکJراسJی نJام گJرفJته کJه سJادهتJریJن ،شJفافJتریJن و
مJJ JشارکJJ JتیتJJ JریJJ Jن نJJ Jظام گJJ JردانJJ Jشی جJJ JامJJ Jعه اسJJ Jت و تJJ Jنها بJJ Jر سJJ Jه بJJ Jخش
ت JJأس JJیس م JJیش JJود .۱ .سLLکتور آکLLادمLLیک؛ ی JJعنی دان JJشگاهه JJا و م JJحاف JJل
ع JJلمی ک JJه پ JJروژهه JJای گ JJردان JJشی ج JJام JJعه را ب JJرن JJام JJهری JJزی م JJیک JJنند.۲ ،
س LLکتور اق LLتصادی؛ ک JJه سیس JJتم ک JJار اج JJتماعJ Jا ً الزم در ج JJام JJعه را ب JJر
اسJJاس پJJروژههJJای عJJلمی سJJکتور آکJJادمJJیک و بJJه مJJنظور بJJرپJJانگهJJداشJJتن
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ف JJ Jعال JJ Jیت اج JJ Jتماع JJ Jی و ت JJ Jأم JJ Jین ن JJ Jیاز م JJ Jادی ج JJ Jام JJ Jعه ب JJ Jر اس JJ Jاس اص JJ Jول
اگJالJیتاریJانیسJتی مJطلق سJازمJان مJیدهJد .۳ ،بLخش اداری هLمگانLی؛
کJه کJل اعJضای جJامJعه بJا سJازمJانJیابJی سیسJتماتJیک و هJارمJونJیک هسJتند
و شJJامJJل :نJJیروی اداری-اجJJرایJJی ،نJJیروی کJJار و تJJولJJید جJJامJJعه از ایJJده تJJا
پJروژه ،و از تJولJید تJا تJوزیJع ،و از مJصرف تJا بJازیJابJی مJیشJونJد ،و از ایJن
ط JJ Jری JJ Jق ج JJ Jام JJ Jعهای م JJ Jبنی ب JJ Jر راب JJ Jطهی ه JJ Jارم JJ Jون JJ Jیک ک JJ Jار و ش JJ Jادی ش JJ Jکل
میگیرد.
هJمچنین از نJظر دفJاعJی؛ کJل جJامJعه بJدون تJبعیض از طJریJق تسJلیح
ه JJمگان JJی و ت JJشکیل ارت JJش مجه JJز دف JJاع Jیِ اض JJطراری و م JJطاب JJق ب JJا ف JJنون
جJنگی مJدرن ،بJمثابJهی نJیروی دفJاعJی در مJقابJل مJهاجJمان بJه دفJاع -حJتی
بJJا تJJاکJJتیکهای تJJهاجJJمی -بJJرمJJیخJJیزنJJد ،ولJJی در شJJرایJJط غJJیرجJJنگی جJJامJJعه
صرفا ً مدنی و غیرمیلیتاریزه خواهد بود.
بJا ایJنکه مJفهوم سJایJنتوکJراسJی پیشJتر نJیز کJاربJرد نJادر داشJته ،امJا
ایJن اولJین بJار اسJت بJطریJقی نJویJن بJازتJعریJف و آلJترنJاتJیویJزه مJیگJردد .بJا
ایJن تJعریJف مJختصر مJیتJوان دریJافJت کJه سJایJنتوکJراسJی نJه یJک سیسJتم
س JJیاس JJی؛ ب JJلکه ن JJقطه م JJقاب JJل ن JJظام JJات س JJیاس JJی و ح JJتی خ JJروج از ق JJواع JJد
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بJازی سJیاسJیون بJوده و بJه امJر سJازمJانJدهJی مجJدد جJامJعه بJا سJاخJتاری
غJJیرسJJیاسJJی مJJیپJJردازد کJJه فJJاقJJد مJJکانJJیسمهایJJی اسJJت کJJه امJJکان ربJJودن
قJJدرت و اراده از اجJJتماع و واگJJذاری آن بJJه اقJJلیتی خJJودشJJیفته را داشJJته
بJاشJد و بJعبارتJی دیJگر دارای مJکانJیسم جJلوگJیری از شJکلگیری طJبقات و
حاکمیت سیاسی آنهاست.
ب JJه ب JJیان س JJادهت JJر م JJیت JJوان گ JJفت آن JJچه س JJیاس JJت ،ع JJلوم س JJیاس JJی و
نJظامJات سJیاسJی نJامJیده مJیشJونJد چJیزی نیسJتند بجJز شJگردهJای تJشکیل
طJJ Jبقات و حJJ JاکJJ Jمیت سJJ JیاسJJ Jی آنJJ Jها از طJJ JریJJ Jق سJJ JیاسJJ Jت-پJJ Jردازان اجJJ Jیر
شJJ JدهشJJ Jان ،و گJJ Jذار از یJJ Jکی بJJ Jه دیJJ Jگری چJJ JرخJJ Jش بJJ Jدور آسJJ Jیاب اسJJ Jت و
سJادهتJریJن تJعریJف رهJایJی؛ خJروج از چJرخJهی بJیپJایJان نJظامJات سJیاسJی
و آزاد کردن فرد و جامعه از این پارادایم تسخیرگر است.
چرا سوشیانت؟
ان JJتخاب ن JJام س JJوش JJیان JJت ب JJرای ت JJقبل م JJسئول JJیت ت JJدوی JJن م JJانیفس JJت
ره JJای JJی م JJلل و ج JJوام JJع م JJمکن اس JJت از س JJوی ب JJسیاری دچ JJار س JJوء ت JJعبیر
گJردد؛ کJه گJویJا نJامJی مJذهJبی یJا رهJبریJتمJدار اسJت و آنJرا بJه سJوشJیانJت
در آی JJین به JJدی JJنی منتس JJب م JJیک JJنند ک JJه گ JJوی JJا ه JJمگون مح JJمد المه JJدی و
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مJJقوالتJJی نJJظیر آنJJها در خJJدمJJت امJJیدپJJراکJJنی انJJفعالگJJرایJJانJJه اسJJت .از دو
نJJ Jظر مJJ JیشJJ Jود ایJJ Jن ادعJJ Jا را خJJ Jنثی نJJ Jمود؛  (۱سJJ JوشJJ JیانJJ Jت و مهJJ JدیهJJ Jای
م JJیتول JJوژی JJک ب JJرخ JJالف ای JJن س JJوش JJیان JJت ،م JJانیفس JJتی را ب JJرای ره JJای JJی ک JJه
قJJابJJلیت تJJبدیJJل بJJه پJJروژههJJا و بJJرنJJامJJههJJای اجJJرایJJی داشJJته بJJاشJJد تJJدویJJن و
ارائJJه نJJداده ،و در مJJیان مJJردم خJJود حJJضور فJJیزیJJکی نJJداشJJته و در اجJJرای
آن شJJرکJJت نJJکرده و مJJحصول رشJJد ،تJJکامJJل تجJJربJJی و فJJکری در جJJامJJعهی
خJJود نیسJJتند (۲ .مJJعنی اتJJیمولJJوژیJJک سJJوشJJیانJJت )سJJو  +شJJیانJJت( کJJه یJJک
واژه ب JJسیار ک JJهن ک JJوردی اس JJت ب JJمعنی ف JJرس JJتادهی خ JJورش JJید )اه JJورا( ی JJا
ه JJمان پ JJرت JJو ن JJور ی JJا روش JJنای JJی ب JJوده ک JJه م JJتعارض ب JJا ت JJاری JJکی اس JJت .س JJو،
سJور ،سJول ،هJور ،خJور و  ...نJامJهای گJونJاگJون خJورشJید هسJتند و شJیانJت
مشتق از فعل »شاندن« بمعنی فرستادن/فرستاده است.
بJنابJرایJن در انJتخاب نJام سJوشJیانJت نJه بJعد مJیتولJوژیJک آن ،بJلکه بJعد
سJJ JمانJJ Jتیک آن اسJJ Jاس قJJ Jرار گJJ JرفJJ Jته ،کJJ Jه تJJ Jفسیر مJJ JعنایJJ Jی آن بJJ Jا مJJ Jعنای
ِJ
مJJیتولJJوژیJJک آن قJJرابJJت ایJJجاد کJJرده و نJJه سJJوشJJیانJJت ،بJJلکه مJJانیفسJJتش را
مظهJر و مبشJر رهJایJی مJیسJازد .انJتخاب نJام سJوشJیانJت نJه دامJن زدن بJه
ک JJیش ش JJخصیت ،ب JJلکه گ JJذار از آن اس JJت .ن JJگارن JJده ات JJفاق JJا م JJیت JJوانس JJت
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ت JJحت ن JJام ح JJقوق JJی خ JJود ش JJخصیت ب JJزرگ JJتری کس JJب و از آن ب JJرای کس JJب
ج JJای JJگاه ب JJرت JJری س JJود ج JJوی JJد ک JJه ای JJن ک JJار را ن JJکرد .در واق JJع ای JJن اق JJدام
بJگونJهای دیJپرسJنالJیزه کJردن )غJیرشJخصیسJازی( آرمJان رهJایJی اسJت ،کJه
یک ضرورت تاریخی است.
ب JJرخ JJالف اع JJتقاد ه JJزاران س JJال JJه ،بش JJری JJت ب JJرای کس JJب ره JJای JJی ن JJه ب JJه
ش JJ Jخص )غ JJ Jیبی و غ JJ Jیرغ JJ Jیبی( ب JJ Jعنوان ره JJ Jبر و ن JJ Jاج JJ Jی ،ب JJ Jلکه ب JJ Jه آرم JJ Jان،
آگJJ JاهJJ Jی ،مJJ JتدلJJ Jوژی و ارادهی عJJ JملگرایJJ JانJJ Jه نJJ JیازمJJ JندنJJ Jد و سJJ JوشJJ JیانJJ Jت و
مانیفستش مبشر این اندیشه هستند.
صراحت محتوایی
مJJ Jحتوای ایJJ Jن مJJ JانیفسJJ Jت مجJJ JموعJJ Jهای اسJJ Jت از هJJ Jم آمJJ JوخJJ JتههJJ Jا و
تجJربJیات و دانJش اکJتسابJی ،و هJم نJوانJدیJشیهJای مJنحصر بJفرد در آن.
آم JJوخ JJتهه JJا م JJحصول ده JJهه JJا م JJطال JJعات و پ JJژوه JJشه JJای ع JJلمی اس JJت ک JJه
نJگارنJده بJه حJکم پJیشینهی آکJادمJیک خJود حJاصJل کJرده و در واقJع نJتیجهی
رون JJ Jد ت JJ Jکام JJ Jل دان JJ Jش بش JJ Jری ب JJ Jوده و ال JJ JزامJ J Jا ً ان JJ Jحصاری ن JJ Jمیب JJ Jاش JJ Jد.
نJJوانJJدیJJشیهJJای ایJJن مJJانیفسJJت نJJیز در طJJی اعJJصار بJJه هJJمین سJJرنJJوشJJت
منتهی خواهند شد.
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ایJن نJکته جJوابJیهای کJوتJاه بJه کJسانJی اسJت کJه نJگارنJده را بJه سJرقJت
سJJیاسJJی مJJتهم سJJاخJJتند ،در حJJالJJیکه اگJJر نJJگارنJJده مJJدارک را منتشJJر کJJند،
پJJیشینگی نJJگارنJJده در ایJJن زمJJینه بJJر آنJJها ارجJJحیت دارد ،بJJدون آنJJکه آنJJها
را به سرقت دانش عمومی متهم کرده باشد.
به امید رهایی!
سوشیانت
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پیشگفتار
ج JJغراف JJیا و دم JJوگ JJراف JJی و ت JJنوع ِات JJنیکی ١ای JJران را آن JJگون JJه ک JJه هس JJت
ت JJجسم ن JJمائ JJید .ج JJغراف JJیای JJی ک JJه ب JJیش از ش JJصت ن JJوع م JJلل ،ات JJنیسیته و
تJنوع ِ
Jات گJونJاگJون را بJطور مJوزائJیکوار دربJرگJرفJته و در آن ایJن تJنوعJات بJه
ص JJورت JJی کُ JJری JJدوری ٢و م JJختلط ،در م JJناط JJق ب JJیشماری ،در ک JJنار ه JJمدی JJگر
عمدتا ً همزیستی مسالمتآمیزی دارند.
ش JJای JJد ای JJن ی JJکی از زی JJبای JJیه JJای واق JJعی ای JJن س JJرزم JJین ب JJاش JJد ،ک JJه
اکJنون نJه تJنها بJرای جJلوهنJمایJی و پیشJرفJت از آن اسJتفاده نJمیشJود ،بJلکه
ط JJبقات ح JJاک JJم و رژی JJم ه JJای اس JJتبدادی و اق JJتدارگ JJرای JJشان آن JJرا ت JJبدی JJل ب JJه

 ١ﻗﻮﻣﯿﺖ
 Corridor, ٢راھﺮو
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ب JJالی JJی ن JJمودهان JJد ک JJه ه JJمچون وس JJیلهای ب JJرای س JJیاس ِ J
Jت ”ت JJفرق JJه ب JJینداز و
ح JJکوم JJت ک JJن “٣و ه JJمچنین ب JJهان JJهای ب JJرای ت JJصفیهی اص JJال JJته JJا در جه JJت
هJمگونJسازی بیشJتر جJامJعه و تJوسJعهی حJوزهی قJدرت و بJازار خJود از آن
استفاده میکنند.
ب JJ Jا اذع JJ Jان ب JJ Jر وج JJ Jود ک JJ Jثرت ت JJ Jنوع JJ Jات ٤و وج JJ Jود فخ ِ J Jر اص JJ Jال JJ Jتی ٥و
مJکانJیسم ذاتJی دفJاع ٦از مJوجJودیJت خJود و حJتی ذهJنیتهJای اقJتدارسJتیز
و بJJرابJJریخJJواه ٧و هJJمچنین قJJدمJJت تJJاریJJخی نJJزاعهJJای هJJویJJتخJJواهJJانJJه ٨در
ایJن جJغرافJیای پJیچیده ،اسJاسJا ً تJصور یJکمJلیتیسJازی ٩یJا هJمگونJسازی،
بسهولت در این سرزمین از تصور خارج است.

 Divide et impera, ٣ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻔﺮﻗﮫ ﺑﯿﺪاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ ،ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از دﯾﺮ زﻣﺎن در
ﻣﯿﺎن ﺳﺮدﻣﺪاران اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم و ﺑﻌﺪھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری در اﻋﺼﺎر و زﻣﺎﻧﮫای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺎﯾﻊ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﻮف رﻗﯿﺐ
٤ Diversity
٥ Genuine pride
٦ Intrinsic Defense
 Egalitarianism, .٧ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی اطﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﺰم ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ در ھﻤﮫ اﺑﻌﺎد دارد .واژهی اﮔﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺎﻧﯿﺴﻢ در ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ در واﻗﻊ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از واژﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪون ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪون ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
واژﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ وارد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ واژهھﺎی ﻣﻌﺎدل آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻋﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻔﮭﻮم در ﻣﺘﻦ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ٩اﻣﺤﺎی ھﻮﯾﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﮕﺎﻧﮫﺳﺎزﯾﯽ ھﻮﯾﺖ ﻏﺎﻟﺐ

!19

Identity movement

٨

سوشیانت

مانیفست کنفدراسیون ایران

اگJJر تJJاکJJنون ایJJنگونJJه بJJوده اسJJت کJJه در شJJرایJJط تJJاریJJخی مJJشخص،
اس JJتبداده JJای گ JJون JJاگ JJون ت JJوانس JJتهان JJد ب JJه پ JJاک JJسازی م JJلی ی JJا ِات JJنیکی ١٠در
مJJقیاس وسJJیع دسJJت یJJازنJJد و شJJایJJد تJJوانسJJته بJJاشJJند حJJتی مJJلتی را نJJابJJود
ک JJنند ،ام JJا ه JJرگ JJز در ه JJمگون JJسازی ١١و ت JJکه JJوی JJتس JJازی ١٢ای JJن ج JJغراف JJیا
مJوفJقیت نJهایJی حJاصJل نJنمودهانJد .حJتی اگJر از ایJن هJم صJرف نJظر کJنیم
کJJ Jه گJJ Jذر زمJJ Jان زبJJ JانهJJ Jا را تJJ Jغییر و از مJJ Jلتهای واحJJ Jد نJJ Jیز اقJJ Jوام و حJJ Jتی
مJJلتهای جJJدیJJد زاده مJJیشJJونJJد ،بJJا ایJJن وجJJود نJJیز یJJکی از عJJوامJJل اصJJلی،
جJJ JغرافJJ Jیای ایJJ Jن سJJ JرزمJJ Jین بJJ Jوده اسJJ Jت کJJ Jه از مJJ JردمJJ Jان و بJJ JازمJJ JانJJ JدگJJ Jان
نسلکشیها و ژنوسایدهای تاریخی محافظت کرده است.
غ JJیرق JJاب JJلان JJکار اس JJت ک JJه ط JJبقات ح JJاک JJم و ح JJکوم JJتهای ج JJاه JJلشان،
قJJرنJJها بJJه هJJر سJJویJJی تJJاخJJته و جJJنایJJتها آفJJریJJدهانJJد ،ولJJی هJJرگJJز نJJتوانسJJتند
ایJJن رؤیJJاهJJای نJJهفته در پJJاکJJسازیJJهایJJشان را بJJرآورده سJJازنJJد .در اعJJصار
طJوالنJی مJلل ،خJلقها و تJنوعJات ایJن جJغرافJیا از حJق مJدیJریJت جJامJعهی خJود
ب JJیبه JJره گش JJته و ت JJنها گ JJروه JJی ک JJه ح JJاک JJمیت را در دس JJت گ JJرف JJتهان JJد ،م JJلل

 ١٢ذوب ﻣﻠﻞ ﻓﺮودﺳﺖ و ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮدن زﺑﺎن و ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﻓﺮادﺳﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
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ف JJ Jرادس JJ Jت و ف JJ Jرودس JJ Jت را ن JJ Jیز ت JJ Jعیین ن JJ Jموده و اس JJ Jتعمار و اس JJ Jتثمار ،و
طبقات اجتماعی را نیز خلق کردهاند.
ای JJن م JJوج JJبات ش JJرای JJط ب JJسیار ن JJاه JJنجار و م JJتشنج را ف JJراه JJم ک JJرده
اسJت کJه در عJصر بJیداری خJلقهJا سJرنJوشJت و آیJندهی ایJن سJرزمJین را بJه
سJراشJیبی بJسیار خJطرنJاکJتری از یJوگسJالوی و سJوریJه سJوق داده اسJت،
کJه در نJهایJت مJیتJوانJد بJه انJحالل و فJروپJاشJی نJهایJی ایJران بJطور بJسیار
خونبارتری که شاید نمونه نداشته باشد ،ختم شود.
چ JJارهج JJوی JJی در ای JJن م JJقطع خ JJطیر ت JJاری JJخی آس JJان نیس JJت ،ام JJا ب JJا
ه JJمهی ف JJراز و ن JJشیبهای JJی ک JJه ای JJن س JJرزم JJین ط JJی ن JJموده اس JJت ،ت JJشکیل
کJJنفدراسJJیون ایJJران تJJنها راهJJی اسJJت کJJه مJJیتJJوانJJد راه خJJونJJبار سJJقوط را
مسJJدود و وضJJعیت جJJهنمی کJJنونJJی را بJJه وضJJعیت صJJلحِ مJJطلوبJJتر کJJه تJJنها
راه ممکن نیز میباشد ،سوق دهد.
کJJنفدراسJJیون ایJJران ١٣تJJنها راه مJJمکن اسJJت کJJه وجJJود دارد ،و بJJغیر
از ایJن مJطلقا ً هJیچ راه دیJگری بJرای نJجات ایJران ،نJمیتJوانJد مJطرح بJاشJد.
در چ JJهارچ JJوب ای JJن ک JJنفدراس JJیون ره JJای JJی ه JJمهی م JJلل ،خ JJلقها و ت JJنوع JJات
Iran Confederacy
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اتJJنیکی ١٤و حJJتی فJJرهJJنگی مJJیتJJوانJJد مJJتحقق؛ و جJJامJJعه و شهJJرونJJد آزاد و
مسJتقل را از یJک رویJای دیJریJن بJه یJک واقJعیت انJکارنJاپJذیJر مJبدل سJاخJته و
ب JJنیان س JJتم و ت JJبعیض و اس JJتبداد را دس JJت ک JJم در م JJقیاس وس JJیعی ب JJرای
هJمیشه بJرچJیند .بJدون شJک ،چJنین کJنفدراسJیونJی بJایJد طJبقات و اسJتثمار
و اس JJتعمار را ن JJیز ری JJشهک JJن ن JJمای JJد ک JJه ای JJن ام JJر در ج JJام JJعهای ک JJه رواب JJط
ت JJول JJید اج JJتماع JJی آن ب JJر ب JJنیاد ک JJار م JJزدی اس JJتوار ش JJده ،اح JJقاق ن JJخواه JJد
ی JJ Jاف JJ Jت؛ ب JJ Jلکه م JJ Jناس JJ Jبات ت JJ Jول JJ Jید اج JJ Jتماع JJ Jی ،١٥ب JJ Jای JJ Jد ب JJ Jر ک JJ Jار اج JJ Jتماع J Jیِ
مشارکتیُ ،١٦مدرن و پیشرفته بنیاد گذاشته شود.
در ایJن نJوشJتار نJقشهراه ١٧تJحقق کJنفدراسJیون ایJران بJه زبJان سJاده
در اخJتیار عJموم قJرار مJیگJیرد تJا بJعنوان مJرجJعی عJمومJی مJورد اسJتفاده
ق JJرار گ JJرف JJته و ب JJعنوان آگ JJاه JJی اب JJتدای JJی پ JJیرام JJون ک JJنفدراس JJیون ای JJران در
میان اقشار جامعه در وسیعترین سطح اشاعه داده شود.
الزم اس JJت ک JJه ه JJدف از دام JJن زدن ب JJه ای JJن آل JJترن JJات JJیو در ج JJام JJعهی
ایJران نJه تJنها تJبلیغ و تJرویJج ایJن راهحJل ،بJلکه تJبدیJل آن بJه هJدف و آگJاهJی

Ethnic diversity
Mode of production
١٦ Social Participatory Work
١٧ Road map
١٤
١٥
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مانیفست کنفدراسیون ایران

عJJ J J JمومJJ J J Jی هJJ J J JدفJJ J J Jمند بJJ J J Jعنوان تJJ J J Jنها راه مJJ J J JوجJJ J J Jود بJJ J J Jرای پJJ J J Jیشگیری از
ی JJوگس JJالوی JJزاس JJیون ای JJران و ی JJا ت JJبدی JJل آن ب JJه ج JJهمنی ب JJدت JJر از س JJوری JJهی
کنونی باشد.
ایJران بJا بJیش از شJصت نJوع تJنوع گJونJاگJون و بJا جJمعیتی بJیش از
 ۸۰مJJیلیون کJJه مJJوزائJJیکوار و کُJJریJJدوری و مJJختلط بJJاهJJم زنJJدگJJی مJJیکJJنند،
مJJیتJJوانJJد دسJJتخوش بJJه راه افJJتادن اقJJیانJJوسJJی از خJJون بJJاشJJد کJJه بحJJران
سوریه در مقابل آن تنها فصل کوتاهی قلمداد میگردد.
پJJیشگیری از چJJنین جJJهنمی یJJک وظJJیفهی هJJمگانJJی بJJوده ،بیشJJتریJJن
مJJسئولJJیت آن بJJر دوش قJJوم فJJارس اسJJت ،کJJه بJJعنوان مJJلت فJJرادسJJت اکJJنون
نJJزدیJJک بJJه یJJک قJJرن اسJJت در مJJرکJJزیJJت اسJJتبداد حJJاکJJم قJJرار داشJJته و در
ب JJقای ای JJن اس JJتبداد ن JJقش اص JJلی چ JJه ب JJه ص JJورت ف JJعال و ی JJا خ JJام JJوش را
ب JJرعه JJده داش JJته ک JJه ب JJمان JJند دی JJنام JJیک ری JJشهای و ح JJیات JJی ب JJرای م JJوج JJودی JJت
چJJ Jنین نJJ JظامJJ Jهای اسJJ Jتبدادیای بسJJ JترسJJ Jازی نJJ Jموده اسJJ Jت .ایJJ Jن امJJ Jر در
حJقیقت آیJندهی قJوم فJارس را در مJوقJعیت بJسیار شJکننده و تJراژیJکی قJرار
خ JJواه JJد داد ک JJه م JJمکن اس JJت ،در ص JJورت ت JJحوالت اف JJسار گ JJسیخته م JJان JJند
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سوشیانت

مانیفست کنفدراسیون ایران

سJوریJه ،قJوم فJارس بJزرگJتریJن بJازنJده و قJربJانJی اصJلی انJتقامJجویJیهJای
نامحدود شود.
ب JJر ه JJمین اس JJاس ق JJوم ف JJارس وظ JJیفهی ب JJسیار خ JJطیری در ت JJحوالت
آت JJ Jی و اح JJ Jقاق ک JJ Jنفدراس JJ Jیون ای JJ Jران را ب JJ Jر دوش خ JJ Jواه JJ Jد ک JJ Jشید .ای JJ Jن
کJنفدراسJیون شJایJد تJنها راه آنJها بJرای رهJایJی از فJرجJام سJیاهJی اسJت کJه
دول JJتهای مس JJتبد په JJلوی و اس JJالم JJی مح JJرک و مس JJبب آن JJند .در واق JJع ه JJر
فJارسزبJانJی بJایJد ُJمJبلغJُ ،مJروج و سJفیر ایJن آلJترنJاتJیو بJاشJد ،تJا بJعنوان یJک
مJJلت فJJرادسJJت کJJنونJJی )از مJJنظر حJJکومJJت مJJرکJJزی( حJJسن نJJیت خJJود را در
جJبران خJسارتJها و زیJانJهای کJه از جJانJب اقJتدارگJرایJان مسJتبد کJه خJود را
ب JJه ق JJوم ف JJارس م JJنسوب ن JJموده ،ن JJشان داده و در جه JJت ب JJازس JJازی JJی رواب JJط
آسیب دیده تالش مضاعف نمایند.
ال JJبته ای JJن ام JJر از ای JJن م JJهم ن JJمیک JJاه JJد ک JJه اع JJضای س JJای JJر م JJلل ن JJیز
وظJایJفشان بJرابJر بJوده و پیشJبرد بJراسJاخJت نJظامJی بJرابJر بJایJد هJمهجJانJبه،
ه JJمه ُب JJعدی ،ص JJمیمان JJه و خ JJال JJی از ه JJرگ JJون JJه ری JJا و ت JJزوی JJر ب JJاش JJد .در ای JJن
سJرنJوشJت مشJترک کJسی بJر دیJگری تJقدم نJداشJته و اسJاسJا ً کJنفدراسJیون
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مانیفست کنفدراسیون ایران

ای JJ Jران از ای JJ Jن ل JJ Jحاظ راهح JJ Jل ن JJ Jهایس JJ Jت ،ک JJ Jه م JJ Jرک JJ Jزگ JJ Jرای JJ Jی ،١٨ت JJ Jقدم ١٩و
تبعیض ٢٠حتی بر پایهی اقلیت ٢١و اکثریت ٢٢نیز وجود نداشته باشد.
بJاشJد کJه ایJن مJدل مJدیJریJتی جJامJعه نJقشهراه سJعادت مJردمJان و مJلل
ای JJن س JJرزم JJین ب JJاش JJد و آزادی ارم JJغان JJی ب JJاش JJد ب JJرای ه JJمهی س JJاک JJنان ای JJن
سرزمین ،عاری از هرگونه تقدم و برتری رنگ و نژاد و تبار.

Governmental Centralism
Favoritism
Discrimination
٢١ Minority
٢٢ Majority
١٨
١٩
٢٠
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مانیفست کنفدراسیون ایران

۱
ایران؛ تقابل دو مدل استبدادی و
اجتماعگرا
آنJگونJه کJه امJروز شJاهJد آن هسJتیم کJه هJمهی مJلل ایJن جJغرافJیا بجJز
بJJخش شJJیعه و ایJJران-نJJشین قJJوم فJJارس ،نJJه تJJنها از حJJق حJJاکJJمیت مJJلی و
حJJ Jتی از آمJJ Jوزش زبJJ Jان مJJ Jلی و مJJ JادریJJ Jشان نJJ Jیز محJJ JرومJJ Jند ،بJJ Jلکه بJJ JدلJJ Jیل
ح JJقط JJلبی ،ت JJحت س JJرک JJوب ش JJدی JJد رژی JJم ،اخ JJتناق و ارع JJاب ق JJرار داش JJته و
مJJزیJJد بJJر ایJJن ،تJJالش بJJیوقJJفهای بJJرای ذوب آنJJها در جJJریJJان بJJوده و تJJغییر
دم JJوگ JJراف JJی ٢٣م JJناط JJق ب JJسیاری ،آگ JJاه JJان JJه و ب JJطور م JJهندس JJی ش JJده ب JJرای
Demografical Replacements
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مانیفست کنفدراسیون ایران

ام JJحای ه JJوی JJتی آن JJها ان JJجام گ JJرف JJته اس JJت .ای JJن م JJوج JJبات اع JJتراض JJات و
قJیامJهای مJختلفی را فJراهJم سJاخJته کJه بشJدت سJرکJوب شJده ،امJا هJر آن
ام JJ Jکان اح JJ Jیای مج JJ Jدد و قه JJ Jر آن JJ Jها م JJ Jمکن اس JJ Jت م JJ Jوج JJ Jودی JJ Jت ک JJ Jلیت ای JJ Jن
سرزمین را به پرتگاه خطرناکی از نابودی سوق دهد.
اسJJتبداد درازمJJدت ،ایJJران را اکJJنون بJJه ایJJن فJJاز از مJJوجJJودیJJت خJJود
نJJزدیJJک و بJJر سJJر دوراهJJی الJJف( ادامJJهی مJJوجJJودیJJت مشJJروط و ب( انJJحالل
م JJطلق ٢٤ق JJرار داده اس JJت و آی JJندهی ای JJران دو راه بیش JJتر پ JJیشاروی خ JJود
نJJ Jدارد .۱ .احJJ Jراز مJJ JدلJJ Jی کJJ Jه هJJ Jمهی مJJ Jلل و تJJ JنوعJJ Jات اتJJ Jنیکی دارای حJJ Jق
ح JJاک JJمیت ٢٥م JJلی خ JJود ب JJوده و س JJپس در ی JJک ات JJحادی JJهی ک JJنفدرات JJیو متح JJد
گJردنJد .۲ ،فJروپJاشJی و انJحالل ،٢٦بسJبب تJالش مJلل بJرای کسJب حJاکJمیت
ملی غیرکنفدراتیو و نامتحد ،و حتی بشدت متخاصم.
گ JJزی JJنهی دوم گ JJرچ JJه م JJیت JJوان JJد ب JJرای ب JJعضی از م JJلل ره JJای JJیب JJخش
بJJ JاشJJ Jد ،امJJ Jا بJJ Jسیار پJJ JرهJJ JزیJJ Jنه و خJJ JونJJ Jبار خJJ JواهJJ Jد بJJ Jود .عJJ Jالوه بJJ Jر ایJJ Jنکه

٢٤ Absolut

Disassembling
 ،Soverenity ٢٥ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﮔﺰﻧﺪ ﺗﮭﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ آن ﻋﺪم
وﺟﻮد ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
٢٦ Disassembling
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اخ JJتالف JJات ژئ JJوپُ JJلیتیکی ٢٧م JJمکن اس JJت ده JJهه JJا و ش JJای JJد س JJدهه JJا ب JJه درازا
ب JJیان JJجام JJد و ج JJنگهای داخ JJلی و خ JJارج JJی ط JJوالن JJی م JJدت ب JJدن JJبال داش JJته
بJJاشJJد .بJJه هJJمین دلJJیل بJJایJJد خJJردپJJسندتJJریJJن شJJیوههJJا را بJJرای حJJل مJJسائJJل
چJارهجJویJی نJموده کJه بJرای مJردمJان ایJن سJرزمJین کJمتریJن هJزیJنه را ،بJویJژه
از لحاظ جانی دربر داشته باشد.
م JJردم JJان ای JJران ان JJواع ح JJاک JJمیته JJای اس JJتبدادی و اق JJتدارگ JJرا ٢٨را
تج JJرب JJه ن JJموده و آزم JJون ان JJواع اس JJارته JJا را دارن JJد؛ ام JJا اک JJنون ب JJا رش JJد و
تJکامJل نسJلهای نJو و خJردگJرا ،مJیدان آنJچنان بJرای مJدلهJای حJکومJتی کJه
بJJ Jر پJJ JایJJ Jهی سJJ Jتم و اسJJ Jتثمار اسJJ JتوارنJJ Jد ،گسJJ Jترده نیسJJ Jت .اعJJ JتراضJJ Jات و
خ JJیزش دی JJماه  ۱۳۹۶ب JJدرس JJتی ای JJن را ن JJشان داد ک JJه خ JJرد اج JJتماع JJی در
ج JJ Jام JJ Jعهی ای JJ Jران رو ب JJ Jه رش JJ Jد و ت JJ Jعالیس JJ Jت و ای JJ Jن ع JJ Jالوه ب JJ Jر آن JJ Jکه ب JJ Jنیان
اسJJتبداد حJJاکJJم را بJJه لJJرزه انJJداخJJته ،بJJلکه شJJرایJJط را چJJه از بJJعد زمJJانJJی و
چJه مJکانJی بJرای مJکاتJب و دسJتگاههJای فJکری مJنسوخ و مسJتأصJل را نJیز
بشدت تنگ نموده است.
تJالشهJا و کJوشJشهJای بJازمJانJدگ ِ
Jان مJدلهJای کJالسJیک از سJلطنت
Geopolitical Conflict

٢٧

٢٨ Authoritarianism
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خ JJواه گ JJرف JJته ت JJا خ JJودس JJوس JJیالیس JJتپ JJنداران دی JJروزی ب JJرای س JJوار ش JJدن ب JJر
ای JJن م JJوج ن JJوی JJن ان JJقالب JJی ن JJاک JJام م JJان JJده و خ JJودم JJدی JJری JJتی ٢٩خ JJیزش -ب JJدون
وج JJ J Jود هس JJ J Jتهی م JJ J Jرک JJ J Jزیِ ه JJ J Jدای JJ J Jتک JJ J Jننده -ب JJ J Jه اوج خ JJ J Jود رس JJ J Jید .ای JJ J Jن
خJودمJدیJریJتی دال بJر رشJد خJردمJندی اجJتماعJی ٣٠قشJر جJدیJدی در جJامJعه
داراست که وسعت آن کل جامعهی ایران را فرا گرفته میگیرد.
ح JJال ک JJه ج JJام JJعه ای JJران ب JJا ای JJن ب JJیداری آگ JJاهم JJندی اج JJتماع JJی روب JJرو
گش JJته ،ب JJا ای JJن س JJؤال روب JJرو هس JJتیم ک JJه آی JJا ج JJام JJعهی ای JJران در ص JJورت
Jدل دیJJگری از نJJوع اقJJتدارگJJرا مِ J
فJJروپJJاشJJی نJJظام حJJاکJJم بJJه هJJیچ مِ J
Jیدان قJJد
ع JJلم ک JJردن خ JJواه JJد داد؟! ی JJا آی JJا اس JJاس Jا ً اگ JJر ب JJدان JJد ک JJه ب JJران JJدازی چ JJنین
نJظامJی بJه ظJهور نJظام دیJگری کJه تJحت عJنوان دمJوکJرات یJا نJادمJوکJرات از
آنها سلب اراده نماید ،انقالب خواهند کرد؟!
هJJمهی انJJدیJJکاسJJیونJJها و نJJشانJJههJJا حJJاکJJی بJJر ایJJن اسJJت کJJه جJJامJJعه
ای JJران دی JJگر اس JJتبداد ،اق JJتدارگ JJرای JJی ،اس JJتعمار؛ و ن JJظام JJات اس JJتوار ب JJر
س JJتم ج JJنسیتی ،م JJلی ،ط JJبقات JJی و دی JJنی را تح JJمل ن JJخواه JJد ک JJرد .در چ JJنین
ح JJال JJتی ای JJران ت JJنها ظ JJرف JJیت ی JJک ن JJظام ن JJوی JJن را خ JJواه JJد داش JJت ک JJه گ JJوه JJر
٢٩ Autonomic Administration

Social Rationalism
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مانیفست کنفدراسیون ایران

حJJقیقی آن رهJJایJJی و آزادی مJJطلق بJJاشJJد ،کJJه حJJین ایJJن رهJJایJJی ،جJJوامJJع،
مJJلل و تJJنوعJJات ِاتJJنیکی بJJهم پJJیوسJJتهی ایJJن سJJرزمJJین را از هJJم نگسJJلد ،کJJه
این هم در فرمت کنفدراسیون ایران قابل تحقق است.
آلJJ JترنJJ JاتJJ Jیو کJJ JنفدراسJJ Jیون نJJ Jه تJJ Jنها بJJ Jعنوان راه نJJ Jجات از انJJ Jحالل و
ف JJروپ JJاش JJی ای JJران ،و اض JJاف JJتا ً راه ره JJای JJی س JJاک JJنان ای JJن س JJرزم JJین ،ب JJلکه
مJدلیسJت بJرای ارتJقاء چJندیJن مJلل ،تJوأمJان درجJهای عJالJیتر از هJمزیسJتی
م JJشارک JJتی ٣١و ه JJمسان در ک JJنار ه JJمدی JJگر و در ن JJهای JJت ک JJمک ب JJه ج JJهان JJی
ص JJلح آم JJیز و بش JJری JJتی همبس JJته ،٣٢پیش JJرف JJته و ج JJوام JJع ب JJراب JJر و ه JJمتراز
است.

Participatory Co-existence
Solidary Humanity
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۲
چیستی و چراییِ کنفدراسیون
چیستی آن
شJایJد مJفهوم کJنفدرالJیسم ٣٣و کJنفدراسJیون بJه گJوش بJسیاری آشJنا
بJJاشJJد ،ولJJی ایJJن بJJدان مJJعنا نیسJJت کJJه هJJمگان درک و دریJJافJJت مJJنطبق بJJا
مJحتوای مJعنایJی آن را داشJته بJاشJند .از ایJن رو بJسیار مJهم اسJت کJه بJه
طرز مختصری به آن پرداخته و گوهر ریشهای آن را درک کنیم.
از ل JJحاظ واژهش JJناس JJی ،٣٤دو ن JJظری JJه وج JJود دارد .ب JJر ط JJبق ن JJظری JJهی
اول واژهی التJین فُJئدوس ) (FoedusکJه مJعنی تJوافJق مJیدهJد ریJشهی ِJتJرم

Confederalism
Etymology
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ِفJدرال را تJشکیل مJیدهJد؛ بJه ایJن مJعنی کJه تJوافJق ،ارزش اصJلی و واقJعی
ت JJ Jواف JJ Jق را ت JJ Jشکیل م JJ Jیده JJ Jد .اگ JJ Jر ب JJ Jر اس JJ Jاس ای JJ Jن پ JJ Jندار ف JJ Jدرال JJ Jیسم و
فJJدراسJJیون را مJJعنایJJابJJی کJJنیم ،درمJJییJJابJJیم کJJه مJJحتوای آن تJJکیه بJJر تJJوافJJق
م JJیان ی JJک ی JJا چ JJند ط ِ J
ِ
Jشخص ش JJرک JJت ک JJننده -و ص JJرف JJا خ JJود آن JJها و
Jرف م J
الغیرـ در این توافق دارد.
ام JJا در ن JJظری JJهی دوم واژهی ) (ph₂tḗrدر ه JJندو-اروپ JJای JJی ب JJازس JJازی JJی

ش JJده ک JJه ط JJبق ن JJظری JJات م JJتشکل از دو واژهی  ph₂ب JJه م JJعنی م JJحاف JJظت و tḗr
پ JJسون JJد ان JJجام ده JJنده ک JJه ب JJا م JJعنای ک JJوردی واژهی پِ JJدر )پ JJێدهر( ی JJعنی ده JJنده

مJJطابJJقت دارد .ایJJن واژه در زبJJانJJهای گJJونJJاگJJون اروپJJایJJی در ان JJگلیسی م JJدرن
 ،fatherان JJ Jگلیسی م JJ Jیان JJ Jه  ،faderان JJ Jگلیسی ب JJ Jاس JJ Jتان  ،fæderژرم JJ Jنی
 ،fadērآل JJ Jمان JJ Jی س JJ Jفلی  ،faderآل JJ Jمان JJ Jی  ،vaterه JJ Jلندی  ،vaderالت JJ Jین
 ،paterی JJون JJان JJی ب JJاس JJتان  ،patḗrس JJان JJسکری JJت  pitṛو در ف JJارس JJی پ JJدر
) (pêderمورد استفاده بوده است.
”فJدرال“ یJا "پJدرانJگی" حJاکJی از مJدلJی از سJرپJرسJتی/قJیممأبJی یJا
حJکومJت دارد کJه حJاکJم یJا سJرپJرسJت در رأس قJرار گJرفJته و بJه سJوی پJایJین
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یا قاعده اعمال اراده میکند.
در گ JJوه JJرهی واق JJعی ای JJن ِJت JJرم م JJعنای پ JJدر ن JJهفته اس JJت ک JJه از ن JJظر
م JJحتوای JJی اش JJاره ب JJه م JJدل خ JJاص JJی از م JJدی JJری JJت و س JJرپ JJرس JJتی دارد ک JJه از
ن JJظر س JJاخ JJتاری و م JJحتوای JJی در دورهی ع JJروج پ JJدرس JJاالری ظ JJهور ک JJرده و
شاخص آن اقتدار مردانه است.
نJفس ایJن ِJتJرم در بJطن خJود تJرکJیب تJبعیضآمJیزی در بُJعد جJنسیتی
دارد؛ ام JJا ب JJعنوان ی JJک م JJفهوم دان JJشی ،از ل JJحاظ م JJحتوای JJی ب JJه دل JJیل گ JJذر
مJراحJل زمJانJی یJا هJمان اعJصار ،ایJن گJوهJر تJبعیضآمJیز را از دسJت داده
است.
ذات ایJن تJبعیضآمJیزی در هJر دو بJعد مJعنایJی ایJن ِJتJرم هJم "تJوافJق"
و ه JJم "پ JJدران JJگی" ٣٥آن وج JJود داش JJته و در ه JJر دو ح JJال JJت ن JJظم ع JJادالن JJهی
اج JJتماع ف JJروپ JJاش JJیده و ت JJنها گ JJروه م JJشخصی از ج JJام JJعه ح JJق م JJدی JJری JJت و
سرپرستی جامعه را کسب و دیگران از دست خواهند داد.
کJنفدرالJیسم و فJدرالJیسم هJر دو مJفاهJیمی هسJتند کJه تJحت مJقولJهی
مJJدیJJریJJت جJJوامJJع قJJرار گJJرفJJته ،ولJJی بJJاهJJمدیJJگر از نJJظر مJJحتوایJJی و مJJعنایJJی
Fatherness
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بسیار متفاوت و حتی بسادگی میتوان گفت که متنازع هستند.
پJJیشونJJد ”کُJJن“ کJJه در زبJJانJJهای التJJین نJJشان از پJJیوسJJتن و پJJیوسJJتار
اسJت و بJا پJیشونJد ”کُJم“ کJه بJا واژهی کJوردی کُJم یJا کJۆ هJمریJشه اسJت و
در واژهی کJمک هJم بJارز اسJت ،نJشان از جJمع یJا دسJتهجJمعی اسJت .ایJن
دو مJفهوم در بJطور تJلفیقی و بJا در نJظر گJرفJتن گJونJاگJونJی در مJعانJی آنJها،
اما در مجموع به محتوایِ مدیریت مشارکتی منتهی میگردد.
گJوهJر مJعنایJی مJشارکJت نJیز بJیشJک بJدون اسJتقالل نJظر و عJمل در
امJر مJورد تJوافJق قJابJل تJجسم نیسJت .بJدیJنگونJه بJه سJهولJت تJفاوت مJعنایJی و
محتوایی میان فدرالیسم و کنفدرالیسم در اینجا بارز میگردد.
بJJا ایJJن وجJJود نJJمیتJJوان اسJJتثناهJJای تحJJریJJفی را از نJJظر دور داشJJت
و چJJ Jنین پJJ JنداشJJ Jت کJJ Jه تJJ JاریJJ Jخ ایJJ Jن مJJ JفاهJJ Jیم سJJ JراپJJ Jا مJJ JطابJJ Jق بJJ Jا مJJ Jعنای
م JJحتوای JJشان ب JJوده اس JJت .ام JJا آن JJچه را ک JJه ن JJمیش JJود از م JJرک JJز ت JJوج JJه دور
س JJاخ JJت ،دو گ JJوه JJر ج JJداگ JJان JJهی ای JJن دو م JJفهوم اس JJت ،ک JJه در ف JJدرال JJیسم،
بJحکم وجJود مJرکJزیJت و سJاخJتار مJرکJزگJرایJانJه ،مJیل و گJرایJش ایJن شJیوهی
مدیریت بر سلب اراده از پایین و اعمال اراده از باالست.
در کJJنفدرالJJیسم چJJون اسJJاس اسJJتقالل بJJر نJJظری-عJJملی ،مJJشارکJJت
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آگJJاهJJانJJه و اخJJتیاری اسJJت ،سJJاخJJتار مJJدیJJریJJت نJJه هJJرمJJی و

هJJیرارشJJیک٣٦

ب JJمان JJند ف JJدرال JJیسم ،ب JJلکه اف JJقی و ب JJا م JJشارک JJت مس JJتقیم ٣٧و ارادهم JJند ک JJل
آحJJ Jاد جJJ JامJJ Jعه و تJJ JودههJJ Jای مJJ Jردم شJJ Jکل مJJ JیگJJ Jیرد و مJJ Jحتوای آن نJJ Jیز بJJ Jا
سJJاخJJتار آن مJJطابJJقت مJJییJJابJJد .الJJبته مJJاهJJیت و ذات چJJنین مJJدلJJی نJJیازمJJند
توانمندسازی همگانی ٣٨است.
م JJحتوای م JJعنای JJی ک JJنفدرال JJیسم ب JJدل JJیل وس JJعت به JJرهم JJندی از آن در
سJJطح جJJهانJJی مJJمکن اسJJت ایJJن پJJرسJJش را بJJرانJJگیزد کJJه در چJJه سJJطوح و
اب JJعادی ق JJاب JJلیت اج JJرای JJی داش JJته و ک JJنفدراس JJیون ای JJران ب JJه ک JJدام ن JJوع از
کJنفدراسJیونهJای مJوجJود در جJهان شJباهJت داشJته و کJدامJیک از آنJها را
الگو قرار میدهد.
قJابJل ذکJر اسJت کJه کJنفدراسJیون در جJهان بJه اشJکال مJختلف وجJود
داشJJته کJJه شJJایJJد شJJناخJJته شJJدهتJJریJJنشان کJJشور سJJوئJJیس بJJاشJJد کJJه رسJJماً
ک JJنفدراس JJیون س JJوی JJس ٣٩ن JJام دارد؛ ام JJا م JJطلوبت JJری JJن آن JJها ک JJنفدراس JJیونِ

Hierarchical
Direct Participation
٣٨ Social Empowerment
٣٩ Swiss Confederacy
٣٦
٣٧
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ن JJوپ JJای روژآوا ٤٠ب JJوده ک JJه م JJتشکل از چ JJهار ک JJان JJتون ٤١ب JJوده ک JJه در ب JJطن
بحJران سJوریJه چJشم بJه حJیات گJشودنJد ،کJه دو کJانJتون از آنJها َ
شهJبا ٤٢وعJفریJن -٤٣بJه اشJغال دولJت تJرکJیه درآمJده و مJدیJریJت آنJها "فJعالً" بJه تJبعید
منتقل گشته است.
ک JJنفدراس JJیون روژآوا را ش JJای JJد ب JJتوان ب JJعنوان م JJدل م JJشارک JJتی ٤٤از
کJJ JنفدراسJJ Jیون ذکJJ Jر نJJ Jمود کJJ Jه مJJ Jیزان مJJ JشارکJJ Jت ٤٥و تJJ JوانJJ JمندسJJ JازیJJ Jی در
ج JJام JJعه ،در ک JJوت JJاه JJتری JJن زم JJان ب JJه درج JJهای ارت JJقاء ی JJاف JJت ک JJه ت JJوانس JJت در
هJنگامJه انJحالل اجJتماعJی و عJروج تJاریJکتریJن نJیروی تJروریسJتی جJهان -
داعJش -نJقش اول را ایJفا و در مJقابJل ارتJش تJا دنJدان مسJلح تJرکJیه و نJاتJو
بمدت دو ماه به بهترین نحو مقابله کند.
از س JJوی دی JJگر ای JJن م JJدل ع JJالوه ب JJر ارت JJقای ک JJیفیت م JJیزان ع JJمل در
ه JJمهی اب JJعاد ،ت JJوانس JJته اس JJت ،ت JJبعیض در ج JJام JJعه را ت JJا بیش JJتری JJن ح JJد

Rojava
Canton
٤٢ Shahba
٤٣ Afrin
٤٤ Participatory Model
٤٥ Participation rate
٤٠
٤١
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ریJشهکJن و شJیوههJایJی از خJودگJردانJی اقJتصادی ٤٦را نJیز در بJطن بحJران
سJوریJه عJملی سJازد کJه تJا حJد بJاالیJی امJکانJات بJرابJر بJرای تJودههJای مJردم
را فJJ JراهJJ Jم سJJ JاخJJ Jت .ایJJ Jن بJJ Jه گJJ JونJJ Jهای بJJ Jود کJJ Jه عJJ JلیرغJJ Jم وضJJ Jعیت جJJ Jنگی و
تهJJدیJJدات تJJرکJJیه و مJJحاصJJرههJJای اقJJتصادی بJJه جJJرأت مJJیتJJوان ادعJJا نJJمود
میزان رفاه ٤٧در سطح باالتری نسبت به جوامع مجاور قرار داشت.

چرایی مسئله
بJJایJJد درک عJJمیقی از شJJرایJJط ،مJJوقJJعیتهJJا و وضJJعیت ایJJران بJJعنوان
سJJرزمJJین مJJلل ،خJJلقها ،تJJنوعJJات ِاتJJنیکی گJJونJJاگJJون ،و غJJیرقJJابJJل تحJJمل بJJودن
Jبیعت ایJن تJنوع ِ
ِ
Jات شJدیJدا
اسJتبداد مJوجJود از سJویJی و تJفکیک نJاپJذیJریJی ط
دره JJمآم JJیخته از س JJوی JJی دی JJگرداش JJت و ح JJال آن JJکه ج JJوام JJع در م JJواج JJهه ب JJا
ِ
Jتبداد ام JJ Jحاگ JJ Jر و در ش JJ Jرف ش JJ Jکنندگ JJ Jی ق JJ Jرار داش JJ Jته آس JJ Jیب پ JJ Jذی JJ Jر
اس J J
شدهاند.
ای JJ Jن وض JJ Jعیت گ JJ Jون JJ Jهای از ش JJ Jرای JJ Jط را ب JJ Jوج JJ Jود آوردهاس JJ Jت ک JJ Jه ب JJ Jا
 ،Economic self-governance ٤٦ﻧﻮﻋﯽ رژﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮﺧﮫی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﺮﺿﮫ و ﻣﺼﺮف
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﮫی ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ دارﻧﺪ ،و ﻧﮫ ﻧﻘﺶ اوﻟﯿﮫ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ ﺑﺼﻮرت داﺧﻠﯽ از طﺮﯾﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﺪ ﻓﺮاوری و آزادﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺷﮑﺎل ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺗﻮزﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
٤٧ Welfare rate
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مJحاسJبهی دقJیق آسJیبشJناسJانJه مJیتJوان دریJافJت وجJود شJرایJط کJنونJی و
زی JJ Jان JJ Jهای آن در ص JJ Jورت ت JJ Jداوم ش JJ Jرای JJ Jط م JJ Jوج JJ Jود ب JJ Jسیار ع JJ Jمیقتر و در
م JJقیاس JJی ب JJه وس JJعت نس JJلهای آی JJنده ری JJشه خ JJواه JJد دوان JJد و نس JJل ب JJه نس JJل
انJسانJهای حJال و آیJنده ایJن جJامJعه را بJا مJخاطJرهی جJدی روبJرو و عJواقJب
جJبراننJاپJذیJری را بJه افJراد و جJامJعه تحJمیل خJواهJد سJاخJت .ایJن شJرایJط
ضرورت عاجل تحوالت را ایجاد و غیرقابل بازگشت نموده است.
ت JJحوالت م JJهندس JJی و ان JJدی JJشیده نش JJده ،٤٨ره JJای JJی نس JJبی ٤٩و ح JJتی
مJJقطعی ،ولJJی بJJسیار پُJJرهJJزیJJنه را بJJدنJJبال خJJواهJJد داشJJت .تخJJریJJبات آن نJJیز
بJسیار جJدی و عJظیم بJوده و ایJن ضJرورت را ایJجاد مJیکJند کJه بJه راهJکار
دی JJگری ان JJدی JJشیده ش JJود و از ه JJر دو وض JJعیت ،ی JJعنی ه JJم ت JJداوم ش JJرای JJط
زیJJانJJبخش و طJJاقJJتفJJرسJJای کJJنونJJی و هJJم تخJJریJJبات تJJحوالت غJJیرمJJهندسJJی
شJده جJلوگJیری ،امJا تJحوالت را بJا کJمتریJن هJزیJنه ولJی بJا بهJتریJن نJتیجه بJه
ثمر رساند.
کJJنفدراسJJیون ایJJران تJJحوالت مJJهندسJJی شJJدهی آیJJندهی ایJJران اسJJت

 ٤٨در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ،ﻧﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫی ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﻖ و آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻠﮑﮫ
در ﻧﺘﯿﺠﮫی ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫای ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﻮد.
 ،Relative liberation ٤٩ﻧﮫ رھﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺪﺳﺖ آرودن ﻣﻘﺪاری ﻧﺴﺒﯽ از رھﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
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ک JJ Jه دق JJ Jیقا ب JJ Jرای دس JJ Jتیاب JJ Jی ب JJ Jه ای JJ Jن ه JJ Jدف ط JJ Jراح JJ Jی گش JJ Jته و در چ JJ Jنین
جJامJعهای عJالوه بJر رهJایJی جJوامJع تJشکیلدهJندهی آن و شهJرونJدان ،بJرای
آیJJندهای صJJلحآمJJیز و مJJبنی بJJر بJJنیانJJهای اکJJولJJوژیJJک بسJJتر عJJروج آزادی،
رهایی و پیشرفت را برای همگان فراهم سازد.
کJنفدراسJیون ایJران تJنها بسJتری اسJت کJه در عJین همبسJتگی مJلل و
خJJلقها ،هJJمهی تJJنوعJJات اتJJنیکی و فJJرهJJنگی را بJJه رهJJایJJی راسJJتین از طJJریJJق
خ JJودم JJدی JJری JJتی ج JJام JJعهی خ JJودگ JJردان س JJوق داده ک JJه ه JJدف شه JJرون JJد آزاد،
تJوانJمند و مسJتقل ،و هJمچنین احJراز حJق حJاکJمیت مسJتقل ولJی اجJتماعJی
و همبسته با ملل و تنوعات دیگر ایران ٥٠خواهد بود.
مJJلل و تJJنوعJJات گJJونJJاگJJون بJJطور مسJJتقل ،مJJشارکJJتی و داوطJJلبانJJه در
کJنفدراسJیون ایJران شJرکJت مJیجJویJند ،بJه ایJن مJعنا کJه هJرکJدام از جJوامJع
دارای سJاخJتار مسJتقل خJودمJدیJریJتی بJوده کJه هJم از لJحاظ مJلی و هJم از
لJJ Jحاظ بJJ JینالJJ Jمللی رسJJ Jمیت داشJJ Jته و در مJJ JقابJJ Jل هJJ Jر تهJJ JدیJJ Jدی از بJJ Jیرون

 ٥٠اﺗﺤﺎدﯾﮫی اروﭘﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫای از ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﮫ دارای ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺎﺳﺎ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ -ﻧﮫ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻘﻠﯿﺪی -ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
دارای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ در آن اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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مJصونJیت قJانJونJی ٥١دریJافJت خJواهJد نJمود؛ اگJرچJه بJایJد دربJرابJر هJر تهJدیJد
خارجی متحدانه عمل نمایند.
بJرای نJائJل گشJتن بJه چJنین هJدفJی بJایJد چJنان سJاخJتار اجJتماعJی را
پ JJای JJهری JJزی ن JJمود ک JJه ک JJل م JJکان JJیسمهای مخ JJرب را ک JJه چ JJنین س JJاخ JJتاری را
تهJJ JدیJJ Jد مJJ JینJJ JمایJJ Jد از مJJ Jیان بJJ Jردارد و ایJJ Jن امJJ Jر در جJJ JامJJ Jعهای مJJ Jبتنی بJJ Jر
مJJ JعیارهJJ Jای اجJJ JتماعJJ Jی کJJ Jه شهJJ JرونJJ Jدان ارادهی خJJ Jود را بJJ Jه اسJJ JتیالگJJ Jران
اسJJ Jتعماری و اسJJ Jتثماری واگJJ Jذار نJJ JنمودهانJJ Jد ،تJJ Jحقق مJJ JییJJ JابJJ Jد .در ایJJ Jن
سJاخJتار فJرصJت قJانJونJمندسJازیJی روابJط تJبعیضآمJیز بJرای شJیفتگان سJود
و اقJJتدار فJJراهJJم نگشJJته و مJJکانJJی بJJرای سJJاخJJتار اداری آنJJها جهJJت اعJJمال
اراده ب JJر ج JJام JJعه ب JJوج JJود ن JJخواه JJد آم JJد .در ای JJن راس JJتا ت JJوت JJال JJیتاری JJسم،٥٢
سJانJترالJیسم ،٥٣نJارسJیسیسم طJبقاتJی ،٥٤طJبیعت-سJتیزی ،اسJتعمار ٥٥و
مJJردسJJاالری مJJلغی و هJJیچگونJJه سJJتمی بJJر مJJبنای جJJنسیت ،طJJبقه و مJJلیت
ام JJکان م JJوج JJودی JJت ن JJیاف JJته و از ج JJان JJب ن JJیروه JJای م JJقاوم JJت م JJردم JJی ب JJا ای JJن
 ،Legal immunity ٥١ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻌﺎھﺪهھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﮫ دارای ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ و
ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺼﻮن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﺘﯽ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺖ ﮐﻮرد و ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر
در اﯾﺮان -ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر آﻧﮭﺎ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﺘﯽ ذوب آﻧﮭﺎ اﻣﺮی
داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ از ھﯿﭻ ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
٥٢ Totalitarianism
٥٣ Centralism
٥٤ Class Narcissism
٥٥ Colonialism
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پJJ JدیJJ JدههJJ Jا و هJJ Jمچنین تخJJ JریJJ Jبات زیسJJ Jت-مJJ Jحیطی نJJ Jیز بشJJ Jدت مJJ JواجJJ Jهه
میشود.
در کJJ JنفدراسJJ Jیون ایJJ Jران تJJ JعالJJ Jی بشJJ Jری شهJJ JرونJJ Jدان و جJJ JامJJ Jعه بJJ Jه
م JJ J Jوازات ح JJ J Jفاظ JJ J Jت از م JJ J Jحیط زیس JJ J Jت و غ JJ J Jنیس JJ J Jازی آن پ JJ J Jیش رف JJ J Jته و
ت JJوان JJمندس JJازی JJی اج JJتماعJ Jیِ شه JJرون JJدان ٥٦و ای JJجاد غ JJنای خ JJودآگ JJاه JJی و
ف JJ Jره JJ Jنگی در خ JJ Jدم JJ Jت راب JJ Jطهی دوج JJ Jان JJ Jبهی ف JJ Jرد و ط JJ Jبیعت ب JJ Jر اس JJ Jاس
معیارهای اکولوژیک و زیست محیطی است.
هJویJتخJواهJی ٥٧یJکی دیJگر از نJزاعJهای جJامJعه ایJران بJوده کJه قJدمJت
ِ
Jبعیض ه JJوی JJتی ٥٨ک JJه ن JJیروی
ط JJوالن JJی داش JJته و ب JJرپ JJا نگه JJداش JJتن سیس JJتم ت J
زیJادی را از جJامJعه گJرفJته ،و زیJانJها و تخJریJبات بJی حJد و حJصری را بJر
ج JJوام JJع و رواب JJط آن JJها تح JJمیل داش JJته اس JJت .ن JJظام ک JJنفدراس JJیون ای JJران
ره JJای JJی ه JJوی JJتی را ب JJعنوان اول JJین ف JJاز پ JJروژهی خ JJود ع JJملی س JJاخ JJته و ب JJا
ری JJشهه JJای ه JJر گ JJون JJه ق JJان JJون JJمندس JJازی چ JJنین ت JJبعیضات ه JJوی JJتی ٥٩ن JJظرا ً و
عمالً مقابله مینماید.

Citizens’ social empowerment
Identity struggle
٥٨ Identity Discrimination
٥٩ Legalisation of Identity Discrimination
٥٦
٥٧
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۳
مدل کنفدراسیون ایران
مروری کلی بر کنفدراسیون سوئیس
هJمانJگونJه کJه اشJاره شJد کJنفدراسJیون در جJهان ایJدهای نJو نJبوده و
ح JJتی در اش JJکال اب JJتدای JJی در خ JJود ج JJغراف JJیای ک JJنون JJی ای JJران ن JJیز ق JJدم JJت
ت JJ Jاری JJ Jخیِ ه JJ Jزاران س JJ Jال JJ Jه دارد ک JJ Jه م JJ Jیت JJ Jوان ب JJ Jه ح JJ Jکوم JJ Jت م JJ Jاده JJ Jا ٦٠و
اش JJ Jکان JJ Jیان) ٦١ک JJ Jه ب JJ Jه ع JJ Jمد در ت JJ Jاری JJ Jخ ن JJ Jگاری رس JJ Jمی ب JJ Jدان JJ Jها ک JJ Jمتری JJ Jن
اش JJارهه JJا م JJیش JJود( ب JJعنوان اول JJین ک JJنفدراس JJیون ب JJزرگ ش JJناخ JJته ش JJدهی
تاریخ میتوان اشاره نمود.
Medes
Parthians
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در عJJصر مJJدرن امJJروزی شJJایJJد شJJناخJJتهشJJدهتJJریJJن کJJشوری کJJه در
شJJ Jکل یJJ Jک کJJ JنفدراسJJ Jیون ،اداره و دارای پJJ JیشونJJ Jد کJJ JنفدراسJJ Jیون در نJJ Jام
رسJمی خJود مJیبJاشJد ،کJشور سJویJس اسJت کJه از طJریJق کJانJتونJها و تJعدد
هJمهپJرسJیهJای سJالJیانJه اصJطکاک مJیان تJنوعJات گJونJاگJون مJلی و اتJنیکی
را پیرامون مسائل گوناگون به صفر رسانده است.
س JJوی JJس ک JJشوری آب JJاد ،م JJدرن ،م JJرف JJه و ص JJلحج JJو م JJتشکل از چ JJهار
مJلیت دارای حJق حJاکJمیت مJلی مسJتقل اسJت کJه بJه  ۲۶کJانJتون مسJتقل و
نJJ JزدیJJ Jک بJJ Jه  ۳۰۰۰کJJ Jمون )شهJJ Jرداری( تJJ Jقسیم شJJ Jده اسJJ Jت .کJJ JانJJ JتونJJ Jها از
ج JJمعیت  ۱۵،۰۰۰ت JJا  ۱،۲۵۰،۰۰۰در ن JJوس JJان JJند و ه JJمهی آن JJها ب JJا داش JJتن
پJJایJJتخت ،قJJانJJون اسJJاسJJی ،سیسJJتم قJJضایJJی و پJJرچJJم مJJخصوص ،دارای
مJJقام و مJJوقJJعیت بJJرابJJر بJJا یJJکدیJJگرنJJد .در ایJJن کJJشور بJJا چJJهار زبJJان رسJJمی
ک JJ Jه روم JJ Jان JJ Jش ت JJ Jنها  ۱۵،۰۰۰گ JJ Jوی JJ Jشور دارد ،ت JJ Jنوع JJ Jات م JJ Jلی و ات JJ Jنیکی،
موقعیت برابر دریافت نمودهاند.
شJJایJJد ایJJن یJJکی از بهJJتریJJن مJJدلJJهای مJJوجJJود کJJنونJJی بJJاشJJد ،هJJرچJJند
دارای ن JJواق JJصی ب JJوده و ن JJتوانس JJته ک JJل ت JJبعیضات و س JJتمها را ری JJشه ک JJن
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کJJرده و حJJتی از لJJحاظ سJJاخJJتاری نJJیز دارای پJJارادوکJJسهایJJی ٦٢مJJیبJJاشJJد
کJه بJرای ایJن کJنفدراسJیون مJشکالتJی تJعریJفی ایJجاد مJیکJند؛ امJا بJا وجJود
ن JJواق JJصش ب JJا ق JJدم JJت ب JJیش از  ۷۵۰س JJال ،ب JJیطرف JJتری JJن و آرام JJتری JJن ک JJشور
جJJهان بJJوده اسJJت کJJه آزادی و رفJJاه را در سJJطح بJJاالیJJی بJJرای شهJJرونJJدان
خود فراهم ساخته است.

کنفدراسیون روژآوا
روژآوا ب JJا م JJوق JJعیت ب JJسیار ج JJداگ JJان JJه از س JJوئ JJیس و زای JJش در ب JJطن
بح JJران و ج JJنگ داخ JJلی س JJوری JJه ب JJا ال JJهام گ JJرف JJتن از ک JJنفدراس JJیون م JJاد و
خJوانJشی از کJنفدراسJیونJهای مJوجJود و مJبنی قJرار دادن ایJدههJای مJتفکر
کJJ Jورد ،عJJ JبدالJJ Jله اوجJJ Jالن ،کJJ JنفدراسJJ Jیون روژآوا را چJJ JندیJJ Jن مJJ JرحJJ Jله ارتJJ Jقا
بJJخشیده و در جJJغرافJJیای بشJJدت خJJشک و بJJیابJJانJJی ،جJJزیJJرهای امJJن بJJرای
سJJاکJJنان ایJJن مJJنطقه بJJنیان گJJذاشJJته و درک و دریJJافJJت از رهJJایJJی و آزادی
را بJJه درجJJاتJJی بJJاالتJJر مJJتعالJJی سJJاخJJته کJJه رفJJاه و بJJرابJJری را در حJJوزههJJای
وسیعی گسترش دادند.
’Paradox
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هJJر چJJند از هJJمان آغJJاز اقJJتدارگJJرایJJان ایJJن آزمJJون نJJوپJJا را تهJJدیJJدی
جJدی بJر مJنافJع و مJصالJح خJود و حJتی پJیدایJش آنJرا تهJدیJدی بJر مJوجJودیJت
خJود دیJدنJد ،امJا ایJن نJطفهی نJویJن رهJایJی ،در مJقابJل هJر تJندبJادی مJقاومJت
کJرد و بJا وجJود وارد شJدن آسJیبهای جJدی بJه آن ،امJا تJاکJنون تJوانسJتهانJد
ب JJا اس JJتفاده از اس JJترات JJژی دف JJاع مش JJروع و ذات JJی در م JJقاب JJل ت JJاری JJکتری JJن
نJیروهJای مJنطقه -تJرکJیه و اقJمارش -قهJرمJانJانJه از مJوجJودیJت خJود دفJاع و
داعJJش را کJJه بJJمثابJJهی نJJیروی سJJایJJهی ارتJJش تJJرکJJیه عJJمل نJJموده اسJJت ،تJJا
مرز نابودی شکست دهند.
ب JJا ه JJر ن JJواق JJصی -ک JJه درواق JJع ب JJازت JJاب ش JJرای JJط ج JJنگی م JJوج JJود در
روژآوا اسJJ J Jت -مJJ J JیتJJ J Jوان آن را یJJ J Jک الJJ J Jگو یJJ J Jا یJJ J Jک الJJ J Jهام حJJ J Jقیقی بJJ J Jرای
کJJ JنفدراسJJ Jیون ایJJ Jران تJJ Jلقی کJJ Jرده کJJ Jه رهJJ JایJJ Jی و آزادی جJJ Jنسیتی ،مJJ Jلی،
طJJ JبقاتJJ Jی را هJJ Jدف خJJ Jود قJJ Jرار داده و عJJ Jمالً بJJ Jرای بJJ JرابJJ Jری کJJ JامJJ Jل در ایJJ Jن
حوزهها گام جدی برداشته شده است.
روژآوا ،الJگوی دیJگری از گJذار نJرم از اسJتبداد و دیJکتاتJوری نJظام
فJاشیسJتی بJعث سJوریJه بJه تJمدن اجJتماعJگرا اسJت کJه مJلتها را بJطور بJرابJر
در یJک سیسJتم جJامJع و دربJرگJیرنJده ،هJمزیسJت سJاخJته و هJیچکدام را بJا
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تJJوجJJیه اقJJلیت بJJودن نJJه تJJنها انJJکار نJJنموده  ،بJJلکه در مJJقام و مJJوقJJعیت کJJامJالً
تJJثبیت شJJدهی بJJرابJJر قJJرار داده اسJJت .ایJJن بJJگونJJهای اسJJت کJJه ایJJن سیسJJتم
ب JJه ب JJدی JJل ی JJا آل JJترن JJات JJیوی ب JJرای ن JJظام ک JJنون JJی ح JJاک JJم ب JJر س JJوری JJه ب JJدل گش JJته
است.
ای JJ Jران ب JJ Jا ال JJ Jهام گ JJ Jرف JJ Jتن از ای JJ Jن ال JJ Jگو و س JJ Jوئ JJ Jیس و ک JJ Jنفدراس JJ Jیون
تJاریJخی مJاد ،٦٣مJیتJوانJد بJنیانJهای سJتم را بJرانJداخJته و بJسوی یJک تJمدن
اج JJتماع JJگرای خ JJودگ ِ J
Jردان م JJشارک JJتی گ JJام ب JJردارد ،ک JJه در آن ه JJیچ ن JJیروی
اقتدارگرایی فرصت قد علم کردن نیابد.

مدل ایرانی
م JJدل ای JJران JJی ک JJنفدراس JJیون ب JJر اس JJاس م JJطال JJعه و خ JJوان JJش دق JJیق از
کJنفدراسJیونJهای تJاریJخی و مJوجJود ،نJمیتJوانJد مJدلJی قJهقرایJی ،بJلکه بJایJد
مJدلJی بJغایJت پیشJرفJتهتJر ،اجJتماعJگراتJر و اکJولJوژیJکتر بJاشJد .بJه ایJن مJعنی
ک JJ Jه ای JJ Jن م JJ Jدل ب JJ Jراس JJ Jاس م JJ Jدل دم JJ Jوک JJ Jراس JJ Jی م JJ Jشارک JJ Jتی ٦٤ب JJ Jر پ JJ Jای JJ Jهی

Median Confederacy
Participatory Democracy
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هJوالکJراسJی) ٦٥مJدیJریJت هJمگانJی( بJاشJد کJه در جJوامJع مJا بJطور سJنتی بJه
مثابهی یک فرهنگ -در اشکال ابتدایی -وجود داشته است.
وجJJود مJJتدلJJوژی ُمJJدرن و پیشJJرفJJتهای مJJلزوم کJJار اسJJت کJJه حJJضور و
م JJ J Jشارک JJ J Jت ه JJ J Jمگان JJ J Jی را -ب JJ J Jدون ت JJ J Jبعیض -ت JJ J Jضمین و در ای JJ J Jن راس JJ J Jتا
تJوانJمندسJازیJی شهJرونJدان ٦٦هJمهی جJوامJع را مJمکن مJیگJردانJد ،ایJن امJر
امJJا کJJام Jالً الJJزامJJی بJJوده و نJJیازمJJند بJJرنJJامJJههJJای کJJالن و پJJروژههJJای وسJJیع
اسJت کJه خJودآگJاهJی را در مJدت زمJان نJه چJندان طJوالنJی بJه جJامJعه تJزریJق
و در اع JJ Jادهی ک JJ Jرام JJ Jت و ب JJ Jازس JJ Jازی JJ Jی ارادهی پ JJ Jای JJ Jمال ش JJ Jدهش JJ Jان ی JJ Jاری
رسانده است.
در ای JJن م JJدل اداری ،آرای ِ J
Jش ک JJنون Jیِ ق JJدرت ،منح JJل و ح JJق ح JJاک JJمیت
یJگانJه و مJطلق بJه هJیچ مJلتی بJه تJنهایJی اعJطا نشJده و تJکرار شJرایJط کJنونJی
ک JJه دی JJگر م JJلل ک JJام Jالً از ای JJن ح JJق ب JJیبه JJره ب JJاش JJند ،م JJمکن ن JJخواه JJد ش JJد و
تJداوم ایJن مJدل از سJیاسJت و حJاکJمیت نJه تJنها مJجال نJخواهJد یJافJت ،بJلکه
اصرار بر آن بسیار پر مخاطره است.
ب JJ Jر ای JJ Jن اس JJ Jاس س JJ Jاخ JJ Jتار ک JJ Jنفدراس JJ Jیون ای JJ Jران ،در ب JJ Jطن ج JJ Jنبش
Holacracy
Citizen Empowerment
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خ JJیاب JJان JJی و م JJطاب JJق ب JJا ن JJیازه JJای م JJلل ،ج JJوام JJع و شه JJرون JJدان ،ط JJراح JJی و
مهندسی گشته و نیازمند مشارکت جنبشی برای استقرار آن است.
بJر ایJن پJایJه تJقسیمات جJغرافJیایJی و ژئJوپُJلیتیک کJنفدراسJیون ایJران
در تJطابJق بJا ایJن هJدف و بJه گJونJهای ابJتدایJی بJعنوان یJک سJرآغJاز طJراحJی
و در رونJJد پیشJJرفJJت ایJJن جJJنبش تJJوسJJعه داده شJJده و بJJه مJJدلJJی مJJتعالJJیتJJر
ارتقا مییابد.
ایJران بJا مJدل جJدیJد کJنفدراسJیون بJطور کJامJل تJغییر چهJره داده و از
ی JJک س JJرزم JJین اس JJتبدادزدهی وی ِ J
Jران دارای ح JJاک JJمیتی ک JJه ص JJادرک JJنندهی
وی JJران JJی ب JJه ک JJل م JJنطقه اس JJت ،ب JJه س JJرزم JJین آب JJاد و ال JJهامب JJخش ص JJلح و
دوستی در منطقه گذار مینماید.
جJJ J JهانJJ J Jبینی مJJ J Jورد نJJ J Jیاز و راهJJ J Jهای گJJ J Jذار از مJJ J Jدل اسJJ J Jتبدادی از
نJJ JویJJ JسندههJJ Jای هJJ Jمکار در هJJ Jمین شJJ Jمارهی اول دانJJ JشنامJJ Jهی پُJJ Jل ،مJJ Jسیر
ن JJظری و راه JJکاری ک JJنفدراس JJیون ای JJران را از اب JJعاد دی JJگری ب JJه ب JJررس JJی
گ JJذاش JJتهان JJد ک JJه در ی JJک مج JJموع JJهی اول JJیه ،چ JJارچ JJوب ای JJن ک JJنفدراس JJیون را
مشخص میسازد.
ویJJژگJJیهJJای دیJJگری کJJه در کJJنفدراسJJیون ایJJران قJJابJJل شJJهود خJJواهJJد
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بJود ،از مJیان رفJتن مJرزهJای بJین شJخصیت حJقیقی و حJقوقJی ٦٧در جJامJعه
اس JJت ،ی JJعنی شه JJرون JJد ب JJعنوان ش JJخصیت ح JJقیقی در ق JJان JJون و دس JJتگاه
قJJضایJJی بJJا شJJخصیت حJJقوقJJی بJJرابJJر بJJوده کJJه جJJالبJJخش تJJقدم جJJامJJعه بJJر
اقتصاد و تقدم انسان بر میهن است.
در ایJJن نJJوشJJتار و در قJJطعههJJای بJJعدی بJJطور اجJJمالJJی بJJه بJJخشی از
سJاخJتار اداری کJنفدراسJیون ایJران پJرداخJته شJده و بJخشهای دیJگری کJه
بJJه مJJتدلJJوژی مJJحتوایJJی و راهJJکارهJJای عJJملی و قJJابJJل بJJرآورد مJJیپJJردازد در
نوشتارهای آتی طرح و بررسی خواهند شد.

Natural person & Juridical person
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۴
زنان و کنفدراسیون ایران
مJردسJاالریJی ٦٨هJم در بJافJت اجJتماعJی و هJم در سJاخJتار سJیاسJی
در ایJران ،پJدیJدهایسJت کJه بJیوقJفه قJربJانJیهJای کJالن اجJتماعJی گJرفJتهاسJت.
پJJرداخJJت بJJهای مJJناسJJبات سJJتمگرانJJهی اجJJتماعِ J
Jات نJJاهJJمسان بJJرای زن از
م JJوق JJعیت م JJتبای JJن و ن JJاب JJراب JJر ،از وی JJژگ JJی دخ JJتران JJهاش در ب JJزن JJگاه خ JJان JJواده
آغJاز مJیگJردد .او در نJقش یJاو ِر کJدبJانJو و در بJسیاری مJواقJع خJود کJدبJانJو
بJخش مJهمی از وظJایJف کJار خJانJگی بJویJژه در نJقش خJدمJتکا ِر خJانJواده را
س JJ Jنی ،در ه JJ Jمان م JJ Jقاط JJ Jع اول JJ Jیهی
بعه JJ Jده م JJ Jیگ JJ Jیرد .ه JJ Jمزم JJ Jان ب JJ Jا رش JJ Jد ِ J
نJJوجJJوانJJی ،ویJJژگJJیهای زودرس زنJJانJJهاش نJJیز وسJJیلهای بJJرای لJJذت جJJنسی

Patriarchalism
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مJردان افJسارگJسیخته گشJته و چJه بJسا مJورد آزار جJنسی و حJتی انJقیاد
راب JJطهی زن JJاش JJوی JJی ش JJده اس JJت .س JJپس ب JJا ظ JJهور در ن JJقش همس JJر ان JJجام
امJور خJدمJاتJی خJانJواده را بJطور کJامJل بJدوش کJشیده و مJزیJد بJر آن حJتی
در کشتزارها نیز امور فالحت و کشاورزی مهم را انجام داده است.
زن بJه مJثابJه صJرفJا همسJر یJک قJربJانJی بJزرگ اسJت ،ولJی بJه مJراتJب
دردنJاکJتر در نJقش مJادر بJزرگJتریJن قJربJانJیِ سJبعیت نJظامJها و طJبقات بJوده
و ایJن دردنJاکJتریJن فJصل مJوجJودیJت زن اسJت کJه نJقش مJادر الJزامJا! نJاچJار
بJدان گشJته کJه هJم جJنس م ِ
Jرد مJردسJاالر و جJنس ِ
زن سJتمدیJده را تJکثیر و
و در راب JJطهی م JJتخاص JJم ای JJن دو ش JJاه JJد ش JJدی JJدت JJری JJن س JJتمها ب JJاش JJد .م JJادر
اج JJبارا ً م JJیب JJایس JJت ش JJاه JJد ای JJن ب JJاش JJد ک JJه ف JJرزن ِ J
Jدان از ج JJنس م JJردش ب JJه
مِ J
Jردان م JJردس JJاالر ،م JJردان س JJتمگر ،م JJردان ج JJنگساالر ٦٩و س JJرب JJاز ب JJدل
گشJته کJه سJتم و ددمJنشی را در جJامJعه فJراوری و بJازتJکثیر مJینJمودنJد و
حJال کJه مJادر در ایJن مJیان خJود پJیوسJته نJاظJر و گ ِ
Jواه مJرگ فJرزنJدانJی بJوده
ک JJه ب JJمان JJند ق JJرب JJان ِ J
Jیان م JJناس JJبات JJی ب JJر اس JJاس ج JJنون

خ JJودک JJالنپ JJنداری Jیِ٧٠

٦٩

Warlords
 ،Megalomania, Grandiose Delusions .٧٠نJJوعJJی جJJنون خJJودشJJیفتگی نJJارسیسیسJJتی اسJJت کJJه
مJJبتالیJJان خJJود را انJJسانJJهای عJJظیم پJJنداشJJته کJJه بJJر دیJJگران حJJق عJJظمت دارنJJد .ایJJن خJJلل روانJJی پیشJJتر
بعنوان یک مرض روانی تشخیص داده میشد.
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Jهنساالن فJرت ِ
ِ
Jوت آزمJند و تJشنهی مJال و زو ِر مJطلق ٧١طJعمهی
فJرقJهای از ک
جJJ Jنگ مJJ JیگشJJ Jتند .در ایJJ Jن مJJ Jیان خJJ Jود نJJ Jیز هJJ Jم در نJJ Jقش مJJ Jادر قJJ JربJJ JانJJ Jی
درنJJدگJJیهJJای جJJنگ گشJJته و نJJیز فJJرزنJJدان دخJJترش در نJJقش تJJاراج ِ جJJنگی
یJJ Jا دسJJ JتاویJJ Jز و بJJ JهانJJ Jهی سJJ JرگJJ JرمJJ Jی و لJJ Jذت جJJ JنگجویJJ Jان بJJ Jهای سJJ Jنگینی
میدادند که همچنان نیز چنین است.
هJJمهی مJJناسJJباتJJی کJJه بJJیدادگJJری عJJلیه زنJJان در آن بJJعنوان مJJعیار و
ارزش و ه JJنجار ج JJام JJعه گش JJته ،ب JJر پ JJای JJه س JJلب اراده از زن ب JJنیان ن JJهاده
شJJده اسJJت کJJه از طJJریJJق آداب و رسJJوم و فJJرهJJنگ مJJردسJJاالرانJJه ،در قJJالJJب
رژی JJمهای پ JJارادای JJمات JJیک ٧٢در ب JJنیان JJهای س JJاخ JJتار ف JJره JJنگی و س JJیاس JJی
جوامع نسل به نسل منتقل گشتهاند.
در جJوامJع طJبقاتJیِ ذاتJا ً مJردسJاالری کJه زن نJقش حJمایJتگر ،مJدیJر و
مJJ JادرانJJ Jهی طJJ Jبیعی خJJ Jود را از دسJJ Jت داده  ،تJJ JوسJJ Jط نJJ Jظام حJJ JاکJJ Jمه نJJ Jقش
مJJ JادرانJJ Jهی کJJ JاذبJJ Jی بJJ Jرای او تJJ Jعیین گشJJ Jته و بJJ JدیJJ Jن تJJ JرتJJ Jیب وی بJJ Jه عJJ Jنوان
دن JJبال JJچه ه JJمین م JJناس JJبات ب JJه ب JJازت JJول JJید س JJتمگر و س JJتمدی JJده ،ف JJرادس JJت و
فJرودسJت ،و بJردهدار و بJرده مJبدل گشJته و امJور بحJرانآفJریJن ایJن چJنینی
Omnipotence
Paradigmatic Regime

دوم
وﯾﺮاﺳﺖ
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ب JJعنوان ی JJک وظ JJیفهی اج JJتماع JJی و سیس JJتمات JJیک ب JJر دوش او ن JJهاده ش JJده
اسJJ Jت .در ایJJ Jن مJJ Jیان خJJ Jود و کJJ JودکJJ JانJJ Jش هJJ Jمیشه آسJJ JیبپJJ JذیJJ JرتJJ JریJِ J Jن ایJJ Jن
مJناسJبات بJوده و بJزرگJتریJن خJسارت را خJود او داده اسJت .فJرزنJدانJش هJم
در نJقش بJردگJان مJؤنJث یJا سJربJازان مJذکJر ،مJایJهی رنJج و عJذابJش ،و خJود
او ن JJیز زن JJدگ JJیش دس JJتخوش دردن JJاک JJتری JJن ش JJکنجهه JJای روح JJی و روان JJی و
حJتی فJیزیJکی گشJته اسJت .ایJن مJزیJد بJر اسJتثمار بJردهگJونJهاش در هJمهی
نJJقشهJJا و اسJJتثمار جJJنسیش در هJJر نJJقشی اسJJت کJJه در آن زنJJانJJه ظJJاهJJر
گشJته؛ امJری کJه در وضJعیت واقJعا ً مJوجJود کJه بJرای زن نJاگJزیJرا ً تJبدیJل بJه
تنها راه زیستن گشته است.
بJا ایJن وضJعیت و شJرایJط هJزاران سJالJه کJه زن در آن بسJر مJیبJرد،
بJدون تJردیJد نJمیتJوان ایJن مJهم را نJیز از نJظر دور داشJت کJه نJقش زن در
تJJکامJJل جJJوامJJع بشJJری بJJسیار حJJیاتJJی بJJوده و زن بJJطبع سJJرشJJت مJJادرانJJهی
خ JJوی JJش در گ JJردان JJش واح JJده JJای س JJکون JJتی و اج JJتماع JJات ب JJزرگ JJتر ت JJوان JJای JJی
خود را نشان داده است.
بش JJری JJت اک JJنون پ JJنج ه JJزار س JJال اس JJت ک JJه م JJدی JJری JJت م JJردس JJاالران JJه و
انJJواع ددمJJنشی و سJJتمهای مJJنتج از ایJJن سیسJJتم را نJJیز تجJJربJJه نJJموده و
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در عJصر حJاضJر کJه در مJدرنJیتهی بشJریJت بJه اوج خJود رسJیده؛ امJا هJنوز
س JJبعیت بش JJر ع JJلیه خ JJود از س JJوی س JJردم JJداران م JJدرن JJیته ک JJه در زی JJر ل JJوای
دم JJوک JJراس JJی ،آزادی و ح JJقوق بش JJر م JJهندس JJی ش JJده ،ب JJازت JJول JJید م JJیگ JJردد،
تJJکثیر و اجJJرا مJJیشJJود .ایJJن سیسJJتم در واقJJع بJJا هJJدف بJJازتJJولJJید چJJرخJJهی
اق JJ Jتدارگ JJ Jرای JJ Jی-٧٣س JJ Jودگ JJ Jرای JJ Jی-٧٤ج JJ Jنسیتگرای JJ Jی ،٧٥ب JJ Jا به JJ Jرهگ JJ Jیری JJ Jی از
ذه JJنیتس JJازی JJی و ت JJول JJید رژی JJمه JJای ف JJکری و پ JJارادای JJمات JJیک از ی JJک س JJو و
بJرقJراری نJظام تJولJید اسJتعمار ،اسJتثمار و بJردگJی مJزدی از سJویJی دیJگر،
سیستم پارادایماتیک کنونی را تداوم میبخشند.
اکJنون کJه جJهان در مJسیر پُJرمJخاطJرهای قJرار گJرفJته و جJنگ و سJتم،
اسJJ Jتعمار و اسJJ Jتثمار ظJJ JرفJJ Jیت بشJJ Jر را لJJ JبریJJ Jز نJJ Jموده اسJJ Jت ،بJJ Jه سJJ JهولJJ Jت
م JJ Jیت JJ Jوان دی JJ Jد ک JJ Jه بش JJ Jری JJ Jت ب JJ Jه ن JJ Jقطهی اح JJ Jتراق خ JJ Jود بش JJ Jدت ن JJ Jزدی JJ Jک و
خ JJاورم JJیان JJه از ج JJمله ای JJران در م JJنتهیال JJیه خ JJط ت JJماس ب JJا ن JJقطهی اح JJتراق
ق JJرار داش JJته و ب JJدون ت JJردی JJد ب JJا س JJرع JJت ب JJیشت JJر رو ب JJه اع JJتالی ان JJقالب JJی ی JJا
واژگونی خواهد رفت.
اکJJنون دیJJگر شJJرایJJط و وضJJعیت جJJهان بJJر فJJراز گسJJلی عJJظیم مJJیان
٧٣ Authoritarianism

Profitism
Sexism
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مJدیJریJت مJردانJه و نJیازهJای بشJر مJدرن قJرار گJرفJته و انJقالب ایJنبار نJه تJنها
ب JJه ت JJغییر ش JJکل ای JJن سیس JJتم ی JJا ت JJغییر ع JJام JJلین آن ،ب JJلکه ب JJر ف JJراز ت JJغییر
بJنیادیJن سیسJتم از مJدیJریJت مJردانJه بJه مJدیJریJت زنJانJه لJنگر گJرفJته و عJصر
مJردسJاالری افJسارگJسیخته کJه هJر بJار و هJر از گJاهJی در جJامJهای ظJاهJر
مJJیشJJود ،رو بJJه پJJایJJان ،و تJJاریJJخ بJJه عJJصری جJJدیJJد بJJا جJJوامJJع بشJJری بJJرابJJر
بJا مJدیJریJت زنJانJه گJذار خJواهJد نJمود و کJنفدراسJیون ایJران نJوک پJیکان ایJن
رون JJد ت JJاری JJخی اس JJت ک JJه ب JJا ظ JJهور دخ JJتران خ JJیاب JJان ان JJقالب و زن JJان آزاد
نوروزهای کوردستان قد علم نمود.
ش JJای JJد بیش JJتر خ JJردهگ JJیری از م JJدی JJری JJت زن JJان JJه ای JJن ب JJاش JJد ک JJه ف JJاق JJد
تJوانJایJی مJدیJریJت بJوده و در صJورت قJرار گJرفJتن در رأس هJرم قJدرت ،آن را
تخJریJب مJیکJند .اگJر فJقدان تJوانJایJی مJدیJریJت را بJه مJانJند یJک یJاوه فJاکJتور
ب JJگیری JJم ،آن JJچه م JJیم JJان JJد ن JJقش تخ JJری JJبی آن ب JJر سیس JJتم م JJدی JJری JJت م JJردان JJه
اسJJ Jت ،کJJ Jه نJJ Jه تJJ Jنها مJJ Jنفی نیسJJ Jت ،بJJ Jلکه بJJ JایJJ Jد آنJJ Jرا یJJ Jک دسJJ Jتاورد مJJ Jهم و
ت JJاری JJخی ان JJگاش JJت ،و در ن JJوع خ JJود ی JJک رس JJال JJت ت JJاری JJخی غ JJیر ق JJاب JJل م JJنع
است.
م JJدی JJری JJت زن JJان JJه ص JJرف JJا ی JJک م JJدی JJری JJت ب JJا ح JJضور زن JJان ن JJبوده و ای JJن
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حJJضور بJJنفسه مJJدیJJریJJت را زنJJانJJه نJJمیکJJند .چJJه بJJسا کJJه بJJسیاری از زنJJان
مJJردسJJاالر در طJJول تJJاریJJخ مJJعاصJJر جJJوامJJع مJJردسJJاالر را اداره نJJموده و نJJه
از زاوی JJ Jهی س JJ Jاخ JJ Jتاری و ن JJ Jه م JJ Jحتوای JJ Jی ،آس JJ Jیبی ب JJ Jه ای JJ Jن سیس JJ Jتم وارد
نJساخJته ،بJلکه آنJرا تJقویJت نJموده و بJه آن انJسجام بJخشیدهانJد .نJمونJههJای
آن را ه JJمهی آن رئ JJیس ج JJمهوره JJا و نخس JJت وزی JJره JJای زن JJی اس JJت ک JJه ب JJا
قJرار گJرفJتن در رأس ریJاسJت سیسJتماتJیک مJردسJاالر ،قJداسJت مJادرانJهی
خ JJود را ب JJه اغ JJما س JJپرده و خ JJود ت JJکتاز م JJیدان س JJبعیت ن JJظام ط JJبقات JJی و
استبدادی گشتند.
از ای JJن گ JJذش JJته ،ش JJای JJان ذک JJر اس JJت ک JJه ش JJاخ JJص اص JJلی م JJدی JJری JJت
زن JJ Jان JJ Jه ،ن JJ Jقش و خ JJ Jصلت م JJ Jادران JJ Jهی زن اس JJ Jت ک JJ Jه ن JJ Jقش بشِ J J Jر مخ JJ Jربِ
سJJ JاالرگJJ JونJJ Jه و مهJJ JترصJJ Jفت در مJJ JدیJJ JریJJ Jت مJJ JردانJJ Jه جJJ Jای خJJ Jود را بJJ Jه نJJ Jقش
پJرسJتار ،تJیماردار و سJازنJدهی بشJر در مJدیJریJت زنJانJه واگJذار مJیکJند .در
واقJع مJدیJریJت زنJانJه مJدیJریJت را از خJصلت مخJرب زدوده و آنJرا بJا خJصلت
بنیادساز و آبادگر مزین میسازد و این راز مادری زن است.
جJJ Jنبش خJJ JیابJJ Jان بJJ Jا الJJ Jهام گJJ JرفJJ Jتن از مJJ JقاومJJ Jت مJJ JادرانJJ Jهی دخJJ Jتران
خJJیابJJان انJJقالب و زنJJان و دخJJتران پJJیکارگJJر روژآوا ایJJن حJJاجJJت را دریJJافJJته
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اس JJ Jت ک JJ Jه گ JJ Jذار از ی JJ Jک سیس JJ Jتم اس JJ Jتعمار-اس JJ Jتبدادی ب JJ Jه ی JJ Jک سیس JJ Jتم
کJنفدرال دادگJرانJه ،بJدون تJغییر مJاهJیت مJردسJاالنJهی سیسJتم مJدیJریJتی بJه
ی JJک سیس JJتم گ JJردان JJشیِ خ JJودس JJاالر م JJادران JJه ب JJرای گ JJردان JJندگ JJی ج JJام JJعه و
هJمبودگJاهJی پJرسJتارگJونJه کJه سیسJتم نJه وسJیلهای بJرای اعJمال اراده ،بJلکه
نگه JJداری و ت JJیمارخ JJواری از شه JJرون JJدان ،ج JJام JJعه و م JJحیط زیس JJت ب JJاش JJد،
ممکن نیست.
پ JJیشاه JJنگ چ JJنین گ JJذاری از سیس JJتم م JJدی JJری JJت مه JJتر -و س JJاالرگ JJون JJه
پ JJیرس JJاالران م JJرد-م JJحور ب JJه سیس JJتم گ JJردان JJش م JJادران JJه و پ JJرس JJتارگ JJون JJه،
نJJ Jیازمِ J J
Jند وجJJ Jود و نJJ Jمود زن و روان مJJ JادرانJJ Jهاش در شJJ Jکل کJJ Jام J Jالً طJJ Jبیعی
اسJJت کJJه مJJیتJJوانJJد از طJJریJJق تJJغییر پJJارادایJJم ،سJJتم و جJJنگ و تJJنش مJJیان
مردان مهتر را ریشهکن کند.
در مJدیJریJت زنJانJه بJرابJری و هJمسانJیِ رسJا و کJامJل ،و بJدون تJبعیض
زن و م JJ Jرد -ی JJ Jک ب JJ Jدی JJ Jهی مس JJ Jلم و ب JJ Jی چ JJ Jون و چ JJ Jرا -خ JJ Jصلت ب JJ Jارز ای JJ Jن
م JJدی JJری JJت ب JJوده ک JJه م JJنتج ب JJه ره JJای JJی ک JJام JJل زن از ت JJمام م JJقیدات م JJردان JJهای
اسJJت کJJه زنJJدگJJی آزاد یJJک زن را در پJJارادایJJمی مJJردسJJاالرانJJه بJJا حJJصر و
تJنگنا روبJرو مJیسJازد .حJضور زن بJا آن مJنش و سJرشJت مJادرانJه ،نJه یJک
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ح JJضور س JJلبی و ک JJنشپ JJذی JJر ،ب JJلکه اس JJاس Jا ً ی JJک ح JJضور پ JJوی JJا و ک JJارآم JJد و
مJدبJرانJه بJا جJلوه و نJمودی رهJا ،آزاد و آفJریJنشگر خJواهJد بJود کJه ایJن خJود
ن JJوع JJی ب JJازگش JJت ب JJه س JJرش JJت واق JJعی زن اس JJت ک JJه گ JJوه JJر واق JJعی م JJدی JJری JJت
مادرانه محسوب میشود.
کJJنفدراسJJیون ایJJران بJJا ایJJن گJJوهJJر مJJادرانJJهای کJJه در بJJطن خJJود حJJمل
م JJ Jیک JJ Jند ،ش JJ Jکل م JJ Jیگ JJ Jیرد و ای JJ Jن ب JJ Jر خ JJ Jالف م JJ Jدل اس JJ Jتعمار-اس JJ Jتبداد
مJرکJزگJرایJانJه ،٧٦نJه از مJرکJز بJه حJواشJی ،بJلکه مسJتقیما ً از جJوامJع تJشکیل
دهJJنده آغJJاز بJJه شJJکلگیریJJی و سJJراسJJری مJJیگJJردد .شJJایJJان ذکJJر اسJJت کJJه
قJدرت نJه در یJک نJیروی مJرکJزی ،بJلکه در جJوامJع تJشکیل دهJنده مJتمرکJز و
در داخ JJ Jل خ JJ Jود ج JJ Jوام JJ Jع ه JJ Jم در م JJ Jشارک JJ Jت مس JJ Jتقیم م JJ Jردم در ام JJ Jورات
گردانشیِ جامعه و روندهای اتخاذ تصمیمات قرار میگیرد.
مJادرانJه سJاخJتن ایJن مJدل بJه مJعنای فJرودسJت سJازیJیِ مJوقJعیت مJرد
ن JJبوده و ب JJراب JJری در ح JJقوق و وظ JJای JJف و م JJشارک JJت در ام JJورات ج JJام JJعه در
ق JJوان JJین اس JJاس JJی ی JJا ق JJرارداده JJای اج JJتماع JJی ج JJوام JJع م JJنقوش و اج JJرای JJی
خJJواهJJند شJJد .مJJادرانJJه بJJودن ایJJن سیسJJتم از نJJظر مJJعنایJJی بJJرابJJر بJJا زدودن

Centralistic Authoritarian Colonialism
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م JJردس JJاالری JJی در اش JJکال م JJختلف اس JJتبداد م JJرک JJزگ JJرای JJان JJه ،٧٧اس JJتعمار
اشJغالJگرانJه ،نJظام نJارسیسیسJتی طJبقاتJی و بJردگJی مJزدی ٧٨خJواهJد بJود؛
و ب JJا دادن م JJوق JJعیت ب JJرت JJر ب JJه زن ب JJیگان JJه اس JJت .ب JJه ب JJیان JJی دی JJگر گ JJذار از
سیس JJتم ف JJدرال ب JJه ک JJنفدرال و از م JJرک JJزگ JJرای JJی ب JJه م JJردمگ JJرای JJی اک JJول JJوژی JJک
است.

Centralistic Authoritarianism
Waged slavery
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۵
منشور حقوق و وظایف در کنفدراسیون
ایران
ک JJنفدراس JJیون ای JJران ن JJیازم JJند خ JJطوط ت JJمای JJزی ب JJا ک JJنفدراس JJیونه JJای
دی JJگر اس JJت ک JJه ب JJیان JJگر رون JJد ت JJکام JJل بیش JJتری از ل JJحاظ ن JJظری و ع JJملی
ب JJ Jاش JJ Jد .ای JJ Jن وی JJ Jژگ JJ Jیه JJ Jا ب JJ Jه گ JJ Jون JJ Jهای ت JJ Jعری JJ Jفی از م JJ Jاه JJ Jیت واق JJ Jعی ای JJ Jن
کJنفدراسJیون بJه سJاکJنان ایJن جJوامJع نJشان داده شJده و افJق اجJتماعJی و
اقتصادی را به نمایش میگذارد.
ایJJ Jن واقJJ Jعیت را نJJ JبایJJ Jد از نJJ Jظر دور داشJJ Jت کJJ Jه تJJ JعریJJ Jف واقJJ Jعی از
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ع JJینیت ای JJن ک JJنفدراس JJیون ن JJیازم JJند آزم JJون آن در زم JJینه ،بس JJتر و م JJیدان
عJملی آن اسJت کJه مJیتJوانJد شJفافJیت سJاخJتاری و مJحتوایJی آن را نJشان
ب JJده JJد ،ام JJا ب JJا ای JJن وج JJود ب JJیان ش JJاخ JJصه JJا و ت JJاب JJعها و اش JJاع JJهی آن JJها
بJJصورت آگJJاهJJی هJJمگانJJی ،بJJه تJJضمین اجJJرایJJی آن بJJگونJJهای شJJفاف کJJمک
سترگ خواهد نمود.
فJرای ایJن شJایJد گJاهJا ایJن مJنشور بJا مJحتوایJی کJه حJقوق و وظJایJف
را در کJنفدراسJیون ایJران تJعیین مJیکJند ،پJوپJولJیسم-نJما ظJاهJر گJردد ،ولJی
ن JJبای JJد ف JJرام JJوش ک JJرد ک JJه در ه JJمان سیس JJتمهای س JJرم JJای JJه-ق JJدرت م JJحور ک JJه
مJJبتنی بJJر اسJJتثمار اسJJت ،در بJJسیاری از کJJشورهJJا بJJندهJJای رفJJاهJJی ایJJن
م JJ Jنشور ده JJ Jهه JJ Jاس JJ Jت ک JJ Jه در سیس JJ Jتم دول JJ Jت رف JJ Jاه ادغ JJ Jام گش JJ Jته ،و اب JJ Jدا
رؤی JJاه JJای دس JJت ن JJیاف JJتنی نیس JJتند .ب JJوی JJژه زم JJان JJیکه ک JJنفدراس JJیون ای JJران و
کJJ JنفدراسJJ JیونهJJ Jای کJJ Jشوری بJJ Jر پJJ JایJJ JههJJ Jای نJJ JظامJJ Jی اگJJ JالJJ JیتاریJJ JانیسJJ Jتی،
غJJیرسJJانJJترالیسJJتی و غJJیرمJJیلیتاریسJJتی تJJأسJJیس گJJردد ،امJJکانJJات نJJه ایJJنکی
صJرف مJاجJراجJویJیهJای نJظامJی و سJیاسJی-اقJتصادی ،بJلکه صJرف رشJد
و رف JJاه و ت JJوس JJعه گش JJته و ب JJدی JJهی اس JJت ک JJه م JJطال JJبات زی JJر ن JJیز ب JJه س JJهول JJت
محقق گردند.
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ب JJر ه JJمین اس JJاس وی JJژگ JJیه JJای ک JJنفدراس JJیون ای JJران ک JJه ش JJاخ JJص
تJJعیین کJJنندهی مJJناسJJبات و روابJJط درونJJی و خJJارجJJی هسJJتند ،در بJJندهJJای
زیر فرمولبندی نمود:
 .۱ک JJنفدراس JJیون ای JJران در ه JJمهی ردهه JJا ِاگ JJال JJیتاری JJانیس JJتی ،٧٩ب JJا
ساختار افقی و غیرسانترالیستی است.
 .۲ایJن کJنفدراسJیون ،فJاقJد حJکومJت مJرکJزی ،بJلکه بJه مJثابJهی نJوعJی
ات JJحادی JJهی ک JJنفدرات JJی ِو م JJلل ای JJن س JJرزم JJین دارای ی JJک پ JJیمانن JJام JJه ،کُ JJنگرس
مش JJترک و س JJازم JJانه JJای مش JJترک ب JJوده ک JJه رواب JJط داخ JJلی و خ JJارج JJی را
تنظیم مینماید.
 .۳تJJ Jقسیمات جJJ JغرافJJ JیایJJ Jی بJJ Jر اسJJ Jاس تJJ JأسJJ Jیس کJJ JنفدراسJJ JیونJJ Jهای
کJJشوری مJJتشکل از دولJJتشهJJرهJJا خJJواهJJد بJJود .کJJنفدراسJJیونJJهای کJJشوری
ب JJمان JJند ک JJشوره JJای مس JJتقل دارای ح JJق ح JJاک JJمیت م JJلی م JJطاب JJق ق JJوان JJین
 Egalitarianism, .٧٩یا برابریخواهی به دکترین یا دستگاه فکری اطالق میشود که عزم بر
برابری حقوقی افراد جامعه در همه ابعاد دارد .واژهی اگالیتاریانیسم در ترمینولوژی سیاسی یک
مفهوم تعریف شده است در واقع بمانند بسیاری دیگر از واژگان علمی بدون میبایست بدون
ترجمه بمانند بسیاری از واژگان علمی وارد زبان فارسی میشد ،اما صرفا واژههای معادل آن
بکار رفته است که بمانند مفهومهای تعریف شدهی علمی کاربرد ندارند .از این رو عین خود مفهوم
در متن بکار برده شده است.
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بJJینالJJمللی بJJوده و در کJJنفدراسJJیون ایJJران اتJJحاد مJJلل را مJJتحقق خJJواهJJند
ساخت.
 .۴در کJJ JنفدراسJJ Jیون ایJJ Jران مJJ Jلت رسJJ Jمی و غJJ JیررسJJ Jمی ،کJJ JوچJJ Jک و
ب JJزرگ ارزش م JJعنای JJی ن JJداش JJته و ه JJیچ ق JJدرت JJی بج JJز خ JJود آن م JJلت رس JJمیت
آنJها را تJعیین نJمیکJند .هJر مJلتی بJا هJر کJمیتی حJتی اگJر یJک شهJر یJا یJک
روسJJتا -نJJظیر تJJالJJش ،نJJایJJین یJJا مسجJJد سJJلیمان -هJJم بJJاشJJد ،رسJJمیت مJJلی
داشته و بزرگ محسوب گشته و حق صیانت ملی دارد.
 .۵دولتشهJJرهJJا داوطJJلبانJJه بJJه کJJنفدراسJJیونهJJای کJJشوری پJJیوسJJته و
دولJJ JتشهJJ JرهJJ Jای چJJ JندمJJ Jلیتی حJJ Jق تJJ JابJJ Jعیت چJJ JندگJJ JانJJ Jه دارنJJ Jد .شهJJ JرونJJ Jدان
دولتشه JJ Jره JJ Jای چ JJ Jندم JJ Jلیتی ن JJ Jیز دارای ح JJ Jق ت JJ Jاب JJ Jعیت چ JJ Jندم JJ Jلیتی ب JJ Jوده و
ب JJرپ JJای JJهی ه JJمزیس JJتی م JJسال JJمتآم JJیز در ادارهی دولتشه JJره JJا ح JJقوق ب JJراب JJر
داشJته و بJعنوان مJلیتهای بJرابJر فJارغ از اکJثریJت و اقJلیت رسJمیت حJقوقJی
کامل دارند.
 .۶ه JJ Jر ک JJ Jدام از ک JJ Jشوره JJ Jای ک JJ Jنفدراس JJ Jیون ای JJ Jران دارای ق JJ Jان JJ Jون
اسJاسJی ،شJورای کJشوری و کJمیسیونهJای مJورد نJیاز ،دسJتگاه قJضایJی
مسJJتقل و کJJامJJال غJJیرسJJیاسJJی ،پJJرچJJم مJJنحصر بJJه فJJرد خJJود مJJیبJJاشJJند .بJJر
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ای JJن م JJبنا ه JJر ی JJک از ک JJشوره JJا از م JJصون JJیت ک JJام JJل و غ JJیرق JJاب JJل پ JJای JJمال
برخوردارخواهند بود.
 .۷کJJشورهJJای متحJJد در کJJنفدراسJJیون ایJJران عJJالوه بJJر ایJJنکه دارای
سیسJJتم دفJJاعJJی-نJJظامJJی مسJJتقل هسJJتند ،دارای یJJک پJJیمان سیسJJتماتJJیک
صJرفJا ً دفJاعJی بJوده کJه امJنیت هJمهی اعJضای آنJرا تJأمJین مJینJمایJد ،بJدون
اینکه حق نقض صیانت ملی هیچکدام از اعضایش را داشته باشد.
 .۸ام JJورات دول JJتشه JJره JJا در ب JJاالت JJری JJن ح Jِ Jد اس JJتقالل م JJنطقهای ب JJا
پJJروژههJJای دانJJشمJJحور و مJJبتنی بJJر مJJتدولJJوژی مJJشارکJJتی مJJردمJJی اداره
میشوند.
 .۹ب JJ J J Jنیاد سیس JJ J J Jتم اداری ک JJ J J Jلیت ن JJ J J Jظام ک JJ J J Jنفدراس JJ J J Jیون ای JJ J J Jران
خJJودسJJاالریJJی مJJشارکJJتی و هJJوالکJJراسJJی دانJJش-مJJحور )مJJدیJJریJJت دانJJش-
م JJحور ه JJمگان JJی( ب JJا م JJاه JJیت م JJادرت JJبار ج JJای JJگزی JJن دم JJوک JJراس JJی ن JJیاب JJتی و
بوروکراسیِ فراتودهای خواهد نمود و از این طریق اداره میشود.
 .۱۰شJJ J JالJJ J Jودهی اقJJ J Jتصادی کJJ J JنفدراسJJ J Jیون ،اقJJ J Jتصاد اکJJ J JولJJ J Jوژی J J Jکِ
غJJیرطJJبقاتJJی ،غJJیراسJJتعماری و عJJاری از کJJار مJJزدی در عJJالJJیتJJریJJن فJJرمJJت
اگالیتاریانیستی خواهد بود.
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 .۱۱نJقش زنJان در کJنفدراسJیون ایJران نJقش اصJلی بJوده و مJدیJریJت
مJJادرتJJبار یJJکی از شJJالJJودههJJای بJJرابJJری جJJنسیتی بJJوده کJJه از بJJروز مJJاهJJیت
مردساالرانه در کنفدراسیون ایران جلوگیری خواهد نمود.
 .۱۲ک JJنفدراس JJیون ای JJران ع JJالوه ب JJر ت JJأک JJید ب JJر آزادی اع JJتقادات ب JJه
گJونJهی فJرهJنگی ،امJا نJظامJی کJامJال سJکوالر بJوده و از تJلفیق مJذهJب هJم از
لJJحاظ سJJاخJJتاری و هJJم مJJحتوایJJی در روابJJط و مJJناسJJبات اداری و قJJانJJونJJی
نظام کنفدراسیون جلوگیری خواهد نمود.
 .۱۳ک JJنفدراس JJیون ای JJران ف JJاق JJد ارت JJش ی JJا ن JJیروی ن JJظام JJی م JJرک JJزی،
واح JJد پ JJول م JJرک JJزی و زب JJان رس JJمی اس JJت .ه JJر گ JJون JJه اش JJتراک JJی در ای JJن
ح JJ J Jوزهه JJ J Jا م JJ J Jنوط ب JJ J Jر رع JJ J Jای JJ J Jت اس JJ J Jتقالل ک JJ J Jشوره JJ J Jای ت JJ J Jشکیلده JJ J Jندهی
کنفدراسیون خواهد بود.
 .۱۴کJJلیه روابJJط درونJJی و بJJیرونJیِ مJJل ِل کJJنفدراسJJیون ایJJران عJJاری از
هJJر گJJونJJه سJJیاسJJت هJJیپوکJJرتJJیک مJJعاصJJر بJJا گJJرایJJش مJJتعارف قJJدرتJJمدار و
سJرمJایJه-مJحور ،امJا بJر اسJاس مJراودات مJبنی بJر همبسJتگی و صJمیمیت
با شفافیت کامل و عمیقا دانشمدار خواهد بود.
 .۱۵کJJ J JنفدراسJJ J Jیون ایJJ J Jران نJJ J Jه تJJ J Jنها انJJ J Jسان-مJJ J Jحور ،بJJ J Jلکه عJJ J Jمیقا
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اکJJولJJوژیJJک بJJوده و بJJلکه دارای بJJرنJJامJJههJJای زیسJJت-مJJحیطی و حJJیات وحJJش
و حJیوانJات و شJکوفJایJی رابJطهی هJارمJونJیک آنJها بJا جJوامJع انJسانJی بJطور
پایهای و ریشهای کوشا و برنامهمند خواهد بود.
 .۱۶در ک JJنفدراس JJیون ای JJران ه JJر گ JJون JJه اج JJحاف JJات JJی ع JJلیه گ JJرای JJشات
م JJبتنی ب JJر ج JJنسیت و گ JJرای JJشات ج JJنسی غ JJیرج JJنای JJی ٨٠ف JJاق JJد رس JJمیت و
مشروعیت بوده و جوامع با خویشتنداری با آنها مدارا خواهند نمود.
 .۱۷کJJودکِ J
Jان جJJوامJJع در تJJاریJJخ مJJعاصJJر بJJا فJJراز و نJJشیبهای فJJراوان
مJواجJه و پJیدایJش و رشJد آنJها از بJدو تJولJد بJا بJیتJوجJهی بJه حJقوق و ارزش
واق JJ Jعیشان روب JJ Jرو گ JJ Jردی JJ Jده .ل JJ Jذا ش JJ Jرای JJ Jط رش JJ Jد آن JJ Jها ب JJ Jا ک JJ Jودکآزاری و
اج JJحاف JJات ب JJیح JJد و م JJرز ه JJمراه ب JJوده اس JJت .ک JJنفدراس JJیون ای JJران ض JJام JJن
شJJادتJJریJJن و سJJالJJمتریJJن فJJضا و مJJحیط پJJیدایJJش ،پJJرورش و رشJJد کJJودکJJان
بJJوده و هJJرگJJونJJه شJJرایJJط نJJامJJتناسJJب بJJا اسJJتانJJدرهJJای جJJهانJJی و حJJتی بJJرتJJر
بالفاصله الغاء میگردد.
 .۱۸بح JJران م JJسکن در ج JJوام JJع ای JJران ،ب JJا پ JJروژهه JJای م JJسکنس JJازی
کJالن حJل و نJظام گJردانJشی جJوامJع مJسئولJیت غJیر قJابJل گJریJز در سJاخJت
 ٨٠ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮارادهی آزاد و داوطﻠﺒﺎﻧﮫی اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺪوﻓﯿﻠﯽ ،زﺋﻮﻓﯿﻠﯽ،
ﻧﮑﺮوﻓﯿﻠﯽ و ھﺮ ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺒﺮ ،ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
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و تJهیه مJسکن مJناسJب و اسJتانJدارد بJرای هJمهی افJراد جJامJعه را بJر دوش
دارد .م JJال JJکیت ش JJش دان JJگ و ع JJاری از وام ِ واح JJده JJای م JJسکون JJی ب JJعنوان
حقوق اولیه و بدون هیچ چشمداشتی به ساکن آن واگذار خواهد شد.
 .۱۹سJJرزمJJینهJJای ایJJران تJJوان تJJهیه نJJان بJJرای هJJمهی سJJاکJJنین ایJJن
ج JJغراف JJیا را ب JJه وف JJور دارن JJد .ه JJمهی ب JJرن JJام JJهه JJای اق JJتصادی خ JJرد و ک JJالنِ
ج JJوام JJع ب JJای JJد ع JJاری از م JJعادالت JJی ب JJاش JJند ک JJه مخ JJل ک JJیفیت خ JJوراک JJی و
ت JJغذی JJهای س JJاک JJنان ج JJوام JJع ش JJود .ش JJکوف JJای JJی ش JJرای JJط ام JJکان JJات غ JJذای JJی ب JJا
ب JJرت JJری JJن ک JJیفیت ب JJای JJد در ص JJدر ه JJمهی ب JJرن JJام JJهه JJا و پ JJروژهه JJای JJی ب JJاش JJد ک JJه
کمابیش به امورات تغذیهای مربوط است.
 .۲۰ن JJظام گ JJردان JJشی ج JJوام JJع م JJوظ JJف و م JJکلف ب JJه ت JJهیه ام JJکان ک JJار
اجJتماعJا الزم بJرای هJمهی افJراد آمJاده بJه کJار اسJت .در مJقابJل بهJرهمJندی
از امJJکانJJات بJJرابJJر در جJJامJJعه مشJJروط بJJر شJJرکJJت داوطJJلبانJJه در نJJظام کJJار
اج JJتماع JJا الزم م JJیب JJاش JJد .ن JJظام ج JJوام JJع م JJکلفند ،ب JJه اف JJراد داوط JJلبی ک JJه
امJJ Jکان شJJ JرکJJ Jت در کJJ Jار اجJJ JتماعJJ Jا الزم بJJ JرایJJ Jشان فJJ JراهJJ Jم نگشJJ Jته اسJJ Jت،
امکانات معیشتی برابر فراهم نماید.
 .۲۱بهJJداشJJت و درمJJان رایJJگان و نJJامحJJدود حJJق مسJJلم هJJر فJJردی در
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جJJ JامJJ Jعه اسJJ Jت .رشJJ Jد و تJJ JوسJJ Jعهی درمJJ Jان و بهJJ JداشJJ Jت و ارائJJ Jهی خJJ JدمJJ Jات
بهJJداشJJتی و درمJJانJJی رایJJگان مJJسئولJJیت نJJاگJJزیJJر نJJظام گJJردانJJشی جJJوامJJع
میباشد.
 .۲۲تJحصیل ،آمJوزش و پJرورش در تJمام ردههJا و از مهJد کJودک تJا
مJتعالJیتJریJن سJطح حJق هJر فJردی بJوده و نJظام گJردانJشی جJوامJع مJوظJف
و م JJکلف ب JJه ت JJأم JJین ح JJقوق ک JJام JJل ،ب JJراب JJر و رای JJگان آن م JJیب JJاش JJد .ن JJظام
ه JJمچنین م JJکلف اس JJت ک JJه م JJحیطه JJای آم JJوزش و پ JJرورش را ب JJازس JJازی JJی و
پJJ JاکJJ JسازیJJ Jی نJJ Jموده ،و هJJ JرگJJ JونJJ Jه مJJ JاتJJ JریJJ Jال و مJJ JتدلJJ Jوژی غJJ JیرعJJ Jلمی را از
م JJ Jحیطه JJ Jای آک JJ Jادم JJ Jیک زدوده و س JJ Jطح ع JJ Jلمی مه JJ Jد ک JJ Jودک ،م JJ Jدارس و
دان JJشگاه JJها را ب JJه ع JJال JJیتری JJن س JJطح ع JJلمی و س JJتان JJدارد ج JJهان ب JJرس JJان JJند.
ت JJمام م JJحتوای غ JJیرع JJلمی م JJحیطهای دان JJشگاه JJی ک JJه ب JJواس JJطهی ح JJاک JJمیت
دی JJ Jنی و اس JJ Jتبدادی ب JJ Jر دان JJ Jشگاهه JJ Jا تح JJ Jمیل ش JJ Jده اس JJ Jت ،ن JJ Jیازم JJ Jند ب JJ Jه
پاکسازیی میباشد.
 .۲۳جJوامJع مJکلف بJه تJأمJین و تJوسJعهی شJبکههJای وسJیع و رایJگان
حJJ Jمل و نJJ Jقل عJJ JمومJJ Jی بJJ Jوده و اسJJ Jتفادهی رایJJ Jگان و نJJ JامحJJ Jدود از آن حJJ Jق
مس JJلم ه JJمهی اف JJراد ج JJام JJعه ب JJوده و ف JJارغ از ای JJنکه اس JJتفاده از آن جه JJت
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امور ایام و ذهاب مرتبط با مناسبات کار باشد.
 .۲۴نJJ Jظام گJJ JردانJJ Jشی جJJ JوامJJ Jع مJJ Jکلف بJJ Jه تJJ JأمJJ Jین امJJ JکانJJ Jات کJJ JامJJ Jل
ت JJفری JJحی ،ه JJنری ،ف JJره JJنگی و ش JJادیآف JJری JJن ب JJوده و اس JJتفادهی رای JJگان و
ع JJ Jاری از ه JJ Jرگ JJ Jون JJ Jه ت JJ Jبعیض از آن JJ Jها ح JJ Jق مس JJ Jلم ه JJ Jمهی اف JJ Jراد ج JJ Jام JJ Jعه
میباشد.
 .۲۵در خJJ JاتJJ Jمه نJJ Jظام گJJ JردانJJ Jشی جJJ JوامJJ Jع مJJ Jبتنی بJJ Jر هJJ JمپوشJJ JانJJ Jی
م JJجام JJع ع JJموم JJی دان JJشگاهه JJا و م JJجام JJع ع JJموم JJی دول JJتشه JJره JJا ت JJأس JJیس و
ن JJظام گ JJردان JJشی پ JJر پ JJای JJهی پ JJروژهه JJای دان JJشم JJحور و ع JJلمی از ج JJان JJب
م JJ Jجام JJ Jع ع JJ Jموم JJ Jی دان JJ Jشگاهه JJ Jا ،سیس JJ Jتم اج JJ Jرای JJ Jی م JJ Jجام JJ Jع ع JJ Jموم JJ Jی
دول JJتشه JJره JJا و ک JJنفدراس JJیونه JJای ک JJشوری پ JJای JJهگ JJذاری م JJیش JJود .ن JJظام
گ JJردان JJشی ج JJوام JJع ب JJطور ک JJام JJل دان JJشس JJاالر ب JJوده و ع JJاری از ه JJرگ JJون JJه
تحزب ،سیاستساالریی ،و سرمایهساالریی خواهد بود.
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۶
تشکیل کنفدراسیونهای کشوری
بJJنا بJJر بJJند سJJوم مJJنشور حJJقوق و وظJJایJJف در فJJصل پنجJJم مJJانیفسJJت
ک JJنفدراس JJیون ای JJران ،ک JJنفدراس JJیونه JJای مس JJتقل ک JJشوری ک JJنفدراس JJیون
ایJJ Jران را تJJ Jحقق خJJ JواهJJ Jند بJJ Jخشید .در بJJ Jند دوم نJJ Jیز بJJ Jر عJJ Jدم وجJJ Jود دولJJ Jت
م JJرک JJزی در ک JJنفدراس JJیون ای JJران و ب JJاف JJت ات JJحادی JJهای آن ت JJأک JJید ش JJده ک JJه
مJطابJق بJند اول بJایJد بJه شJیوهی اگJالJیتاریJانیسJتی ،غJیرسJانJترالیسJتی و بJا
سJJاخJJتار افJJقی بJJاشJJد .حJJال بJJا تJJأکJJید بJJر ایJJن مJJهم ،پJJرداخJJتن بJJه چJJگونJJگی
شJJکلگJJیری و تJJأسJJیس کJJنفدراسJJیونJJهای کJJشوری و تJJعریJJف مJJفهومJJی آنJJها
بJیش از پJیش ضJرورت مJییJابJد .بJر ایJن اسJاس بJه تJعریJف و تJوضJیح آنJها
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پرداخته میشود.
س JJرزم JJین ای JJران ه JJمچنان ک JJه پیش JJتر ذک JJر ش JJد ب JJطور م JJوزائ JJیکوار و
کُJJریJJدوری بJJا جJJوامJJع گJJونJJاگJJون کJJه هJJریJJک دارای هJJویJJت خJJاص و مJJنحصر
بJفرد خJود هسJتند ،تJقسیم شJده اسJت .مJانیفسJت بJر رسJمیت و مشJروعJیت
ه JJمهی ای JJن ج JJوام JJع و ه JJوی JJت آن JJها ،ف JJارغ از ک JJمیتشان ت JJأک JJید داش JJته ،و
مJJصونJJیت آنJJها را در مJJقابJJل هJJر گJJونJJه تJJعرض مJJبتنی بJJر ذهJJنیت اکJJثریJJت-
اقJJلیت تJJأمJJین مJJینJJمایJJد .رسJJمیت بJJخشیدن بJJه هJJویJJت و اسJJتقالل جJJوامJJع،
مJJ Jنوط بJJ Jر اعJJ Jطای آن از جJJ JانJJ Jب دولJJ Jت مJJ JرکJJ Jزی یJJ Jا هJJ Jر دسJJ Jتگاه و نJJ Jهاد
س JJان JJترالیس JJتی دی JJگری نیس JJت ،ب JJلکه ح JJق ط JJبیعی و ک JJیهان JJی آن JJها ب JJوده و
ایJJشان مJJحق مJJیبJJاشJJند کJJه جJJامJJعه خJJود را بJJدون هJJیچ دخJJالJJتی از بJJیرون،
سJJازمJJانJJدهJJی نJJموده و بJJطور داوطJJلبانJJه در کJJنفدراسJJیون ایJJران بJJه مJJثابJJهی
عضوی از یک اتحادیه شرکت جویند.
ج JJوام JJع ای JJران دارای ه JJوی JJتهای گ JJون JJاگ JJون ب JJوده ک JJه ض JJمن ت JJأک JJید ب JJر
آزادی ش JJکلگیری ج JJوام JJع ج JJدی JJد ح JJول ه JJوی JJته JJای ن JJو ی JJا خ JJاص ،ب JJرای
ت JJشکیل ک JJنفدراس JJیونه JJای ک JJشوری ،اب JJتدا ب JJه س JJاک JJن ،ه JJوی JJته JJای م JJلی
سنگ بنای این شکلگیری محسوب میگردد.
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کJJ JنفدراسJJ JیونهJJ Jای کJJ Jشوری در واقJJ Jع جJJ Jوام J Jعِ مسJJ Jتق ِل دارای حJJ Jق
حJاکJمیت و صJیانJت مJلی هسJتند کJه مJطابJق قJوانJین بJینالJمللی بJعنوان یJک
کJJشور مسJJتقل مJJوجJJودیJJت یJJافJJته و امJJورات کJJشوری خJJود را مسJJتقال اداره
م JJ Jین JJ Jمای JJ Jند .ب JJ Jر اس JJ Jاس ای JJ Jن اصِ J J Jل غ JJ Jیر ق JJ Jاب JJ Jل ن JJ Jقض ،خ JJ Jطوط ک JJ Jلی
کJJنفدراسJJیونJJهای کJJشوری و طJJریJJقهی گJJذار بJJه آنJJها در بJJندهJJای زیJJر بJJطور
خالصه مدون میگردد.
پJJیش از ایJJن نJJیازمJJند یJJک بJJازتJJعریJJف کJJلی از مJJقولJJهی دولJJت خJJواهJJیم
ب JJود ک JJه در ای JJنجا ج JJمهوری دم JJوک JJرات JJیکش م JJین JJام JJیم .م JJطاب JJق درک م JJا
مج JJ J Jددا ً پ JJ J Jیرام JJ J Jون ک JJ J Jنفدراس JJ J Jیون ای JJ J Jران در ای JJ J Jن م JJ J Jتن ب JJ J Jطور ض JJ J Jمنی
شفافسازی الزم است:
در مJتون ایJن مJانیفسJت دولJت مJنسوب بJه کJنفدراسJیون ،هJمان دولJت
اقJتدارگJرای اسJتیالگJر سJیاسJی دارای قJوههJای مJقننه ،قJضایJی ،اجJرایJی
و قه JJری JJه ن JJبوده ،ک JJه ب JJا تح JJمیل سیس JJتم م JJشارک JJت ن JJیاب JJتی ج JJام JJعه را از
ارادهی خJویJش محJروم سJاخJته و بJر آن اعJمال اراده مJینJمایJد؛ بJلکه دولJت
بJه سیسJتم گJردانJشی /مJدیJریJتی جJامJعه اطJالق مJیشJود کJه از مJنظر مJا بJا
مJJشارکJJت مسJJتقیم و هJJمگانJJی خJJود تJJودههJJا تJJشکیل و اداره شJJده و فJJاقJJد
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سیسJJتم مJJدیJJریJJت نJJیابJJتی و قJJوههJJای سJJهگJJانJJه و قهJJریJJه بJJوده ،امJJا بJJر پJJایJJه
خ JJودس JJاالری JJی م JJشارک JJتی ت JJأس JJیس و از ط JJری JJق م JJجام JJع ع JJموم JJی و ن JJظام
گ JJ J Jردان JJ J Jشی ش JJ J Jورای JJ J Jی در دول JJ J Jتشه JJ J Jره JJ J Jا اداره م JJ J Jیگ JJ J Jردن JJ J Jد و در ی JJ J Jک
کنفدراسیون سراسری بصورت یک کشور مستقل ،متحد میگردند.

خطوط کلی:
 .۱مبانی اصولی متدیک
ه JJر ی JJک از ک JJنفدراس JJیونه JJای ک JJشوری از ن JJیروی ت JJودهه JJا و ط JJبقه و
اقJشار زیJری ِJن هJر یJک از جJوامJع تJشکیل شJده ،کJه بJدون مJشارکJت طJبقهی
سJJتمگر و اسJJتثمارگJJر و بJJا اسJJتفاده از مJJتدهJJای مJJشارکJJتی هJJم در رونJJد
پ JJروس JJهی ره JJای JJی و ت JJشکیل ج JJمهوری م JJوازی جه ِ J
Jت گ JJذار ،و ه JJم در رون JJد
پJJ JروسJJ Jهی شJJ Jکلگیری کJJ JنفدراسJJ JیونهJJ Jا بJJ Jطور مسJJ Jتقل و مجJJ Jزا ،تJJ JأسJJ Jیس
م JJ Jیگ JJ Jردن JJ Jد .م JJ Jتدل JJ Jوژی غ JJ Jیرس JJ Jان JJ Jترالیس JJ Jتی و ام JJ Jا اگ JJ Jال JJ Jیتاری JJ Jانیس JJ Jتی،
مشارکتی است.

 .۲تشکیل جمهوری دموکراتیک موازی
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گJام دوم گJذار از شJرایJط کJنونJی اشJغال و اسJتعمار بJه کJنفدراسJیون
ک JJ Jشوری از ط JJ Jری JJ Jق ت JJ Jشکیل ج JJ Jمهوری ه JJ Jای دم JJ Jوک JJ Jرات JJ Jیک م JJ Jوازی م JJ Jلل
ره JJای JJیط JJلب ،ب JJا خ JJصلت و ک JJارک JJرد ره JJای JJیب JJخش ،جه JJت اج JJرای JJی ن JJمودن
نJJ Jقشه ِ
راه گJJ Jذار ،یJJ Jا بJJ Jه عJJ Jبارت دیJJ Jگر تJJ Jشکیل جJJ Jمهوری دمJJ JوکJJ JراتJJ Jیک بJJ Jه
مJJوازات حJJاکJJمیت اشJJغالJJگر مJJوجJJود اسJJت کJJه تJJالش مJJیکJJند بJJا گسJJترانJJدن
حJJیطهی نJJفوذ اجJJتماعJJی خJJود ،مJJؤسJJسات و بJJنگاهJJهای حJJاکJJمیت فJJعلی را
ت JJضعیف و تخ JJری JJب ک JJرده و در س JJرزم JJین اش JJغال JJی ک JJنفدراس JJیون ک JJشوری
مستقل تشکیل دهد.
جه JJ Jت ت JJ Jشکیل ج JJ Jمهوریه JJ Jای دم JJ Jوک JJ Jرات JJ Jیک م JJ Jوازیِ م JJ Jورد ن JJ Jظر،
»انج JJمن م JJلل ره JJای JJیط JJلب« ت JJشکیل ش JJده و ن JJقشهراه ره JJای JJی از ط JJری JJق
تJJأسJJیس دولJJتهJJای مJJوازی کJJه دولتشهJJرهJJا را سJJازمJJان مJJیدهJJند ،اجJJرایJJی
میگردد.

 .۳بسترسازی
گ JJام س JJوم ب JJررس JJی و جس JJتجوی ق JJاب JJلیت اج JJرای JJی پ JJروژهه JJای دول JJت
گJJ J Jذار ،جهJJ J Jت بسJJ J JترسJJ J Jازی و ایJJ J Jجاد پJJ J JتانJJ J Jسیل بJJ J JالJJ J Jقوهی پJJ J JروژههJJ J Jای
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کJJ J JنفدراسJJ J JیونJJ J Jهای مسJJ J Jتقل در کJJ J JوردسJJ J Jتان ،بJJ J JلوچسJJ J Jتان ،لJJ J JورسJJ J Jتان،
آذرب JJای JJجان ،اح JJواز ،گ JJیالن ،م JJازن JJدران ،ک JJوردس JJتان ش JJرق JJی )خ JJوراس JJان(
تJJ JرکJJ Jمن صحJJ Jرا ،تJJ JالJJ Jش ،تJJ JاتسJJ Jتان ،تهِ J J
Jران چJJ Jند مJJ Jلیتی ،سJJ JرزمJJ JینهJJ Jای
قJشقایJی ،نJایJین و هJمهی جJوامJع کJوچJکتری اسJت بJا هJویJت مJلی و زبJانJی
مستقل ،که سنگ بنای تشکیل کنفدراسیون ایران قرار میگیرند.
ق JJوم ف JJارس ب JJعنوان ق JJوم ح JJاک JJم ب JJر م JJلل دی JJگر ،ت JJحت س JJتم م JJلی ق JJرار
ن JJ J Jدارد و از ای JJ J Jن رو ح JJ J Jضور آن JJ J Jها در »انج JJ J Jمن م JJ J Jلل ره JJ J Jای JJ J Jیط JJ J Jلب«
غJJیرضJJروری بJJوده ،امJJا نJJمایJJندگJJان کJJنفدراسJJیونطِ J
Jلب آنJJها مJJیتJJوانJJند در
ب JJرخ JJی از ک JJنفران JJسه JJا ب JJعنوان م JJهمان ن JJاظ JJر و ه JJمکار در ص JJورت ت JJفاه JJم
عمومی اعضاء حضور یابند.

 .۴قانون اساسی
بJJه مJJوازات تJJشکیل جJJمهوریهJJای دمJJوکJJراتJJیک مJJوازی بJJرای گJJذار بJJه
ک JJنفدراس JJیون مس JJتقل ،ت JJالش ب JJرای ت JJدوی JJن ق JJان JJون اس JJاسJ Jیِ ه JJر ک JJدم از
کJJ JنفدراسJJ JیونهJJ Jای کJJ Jشوریِ مسJJ Jتقل نJJ Jیز بJJ JطورجJJ JداگJJ JانJJ Jه تJJ JوسJJ Jط هJJ Jیئت
مؤسسان منتخب از سوی »کنفراسهای میهنی« آغاز میگردد.
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 .۵ایجاد تابعیتهای ملی جدید
در هJمان سJرآغJاز تJشکیل جJمهوریهJای دمJوکJراتJیک مJوازی ،رونJد
ایJجاد تJابJعیت مJلی جJدیJد در اولJویJت قJرار گJرفJته و تJابJعیت دولJت اشJغالJگر
م JJ J Jنسوخ اع JJ J Jالم م JJ J Jیگ JJ J Jردد .ج JJ J Jمهوریه JJ J Jای دم JJ J Jوک JJ J Jرات JJ J Jیک م JJ J Jوازی و
ک JJنفدراس JJیونه JJا ب JJرای ب JJازس JJازی ت JJاب JJعیت م JJلی واق JJعی ب JJای JJد پ JJروژهه JJای
پJJ J JارادایJJ J Jمسازی هJJ J JویJJ J Jتی را طJJ J JراحJJ J Jی و اجJJ J Jرا کJJ J Jنند و افJJ J Jراد جJJ J JوامJJ J Jع
ره JJای JJیط JJلب از ن JJظر ذه JJنی ،روح JJی و روان JJی و ش JJخصیتی ،خ JJود را ب JJرای
تJقبل هJویJت بJازسJازی شJده آمJاده کJرده  ،شJخصیت نJویJن مJلی را پJرورش
داده و آن را جایگزین هویت و پارادیم شخصیتی منسوخ نمایند.

 .۶تLL Lغییر فLL LرمLL LانLL Lبرداری از اشLL LغالLL Lگر بLL Lه جLL LمهوریهLL Lای
موازی
ه JJر ف JJرد س JJاک JJن و م JJقیم ی JJک ک JJنفدراس JJیون ک JJشوری ت JJنها در م JJقاب JJل
ق JJان JJون اس JJاسJ Jیِ آن ک JJنفدراس JJیون مس JJتقل م JJسئول و پ JJاس JJخگو ب JJوده ،و
ه JJیچگون JJه ح JJق ی JJا وظ JJیفهی ف JJرم JJان JJبرداری از ق JJوان JJین و اوام JJر و ن JJظم دول JJت
اشJJغالJJگر را نJJدارد .دولJJت اشJJغالJJگر از طJJریJJق فJJرمJJانJJبردار سJJاخJJتن افJJراد
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ی JJک ج JJام JJعه در م JJقاب JJل ق JJان JJون JJمندی اش JJغال JJگران JJهاش ح JJاک JJمیت خ JJود را ب JJر
جJJ JوامJJ Jع مسJJ Jتعمره اعJJ Jمال مJJ Jیدارد .تJJ Jغییر جهJJ Jت ایJJ Jن فJJ JرمJJ JانJJ Jبرداری از
اش JJغال JJگر ب JJه ج JJمهوری دم JJوک JJرات JJیک م JJوازی اه JJمیت ح JJیات JJی دارد ،و ب JJرای
تحقق این امر بطور زیربنایی پارادایمسازی صورت خواهد گرفت.

 .۷برابری هویتی
ه JJمه اف JJراد ب JJا ت JJعلق م JJلی و زب JJان JJی مج JJزا از ه JJوی JJت غ JJال JJب ،دارای
حJقوق بJرابJر و کJامJال بJدون تJبعیض در تJمام سJطوح بJوده ،جJامJعه مJوظJف
ب JJه ت JJأم JJین ت JJسهیالت وی JJژه ب JJرای آن JJان جه JJت ح JJفظ زب JJان و ف JJره JJنگشان و
مJJشارکJJت در هJJمهی سJJطوح جJJامJJعه اسJJت .هJJرگJJونJJه تJJبعیض و سJJتم عJJلیه
دیگر هویتها جرم محسوب شده و فاقد مصونیت قانونی خواهد بود.
جه JJت م JJثال در ک JJوردس JJتان ه JJمهی گ JJوی JJشه JJای ک JJوردی و زب JJان JJهای
غ JJیرک JJوردی رس JJمیت اداری و اج JJتماع JJی داش JJته ،و آم JJوزش و پ JJرورش ب JJا
ه JJ Jمهی گ JJ Jوی JJ Jشهای زب JJ Jان ک JJ Jوردی و زب JJ Jان JJ Jهای غ JJ Jیرک JJ Jوردی ح JJ Jتی ب JJ Jا ی JJ Jک
گJویJش َور رسJمیت دارد .کJنفدراسJیون مسJتقل کJوردسJتان در مJقابJل اجJرای
آن م JJ Jسئول ب JJ Jوده و ح JJ Jق س JJ Jرپ JJ Jیچی ن JJ Jدارد .ه JJ Jیچ زب JJ Jان و گ JJ Jوی JJ Jشی در
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کJJوردسJJتان فJJاقJJد رسJJمیت نیسJJت و هJJمهی آنJJها بJJا هJJر وسJJعت و انJJدازهای
دارای اح JJترام ،ارزش و ک JJرام JJت ب JJراب JJرن JJد و ه JJیچکدام ت JJحت ه JJیچ ب JJهان JJه و
توجیهی بر دیگری حق برتری ندارد.

 .۸جایگاه غیرپایمال آزادی
جJJمهوری دمJJوکJJراتJJیک مJJوازی و کJJنفدراسJJیون مسJJتقل کJJشوری ،یJJک
سیسJتم گJردانJشی بJر مJبنای ذاتJیتJریJن و طJبیعیتJریJن آزادیهJای بشJری
خJواهJد بJود؛ بJه ایJن مJعنی کJه نJه دولJت ،نJه جJامJعه و نJه هJیچ شJخصی حJق
پ JJای JJمال ن JJمودن ه JJیچگون JJه آزادی اف JJراد ج JJام JJعهی خ JJودی ی JJا غ JJیر خ JJودی را
ن JJدارن JJد .ج JJوام JJع ن JJوی JJن ب JJای JJد ع JJاری از ه JJر گ JJون JJه ت JJبعیض و س JJتمی اع JJم از
اج JJتماع JJی ،س JJیاس JJی ،ف JJره JJنگی ،اق JJتصادی و ج JJنسیتی ب JJاش JJند ،و س JJتم
طJبقاتJی و بJردگJی مJزدی غJیرقJانJونJی خJواهJند بJود .نJظام اقJتصادیِ تJولJیدی
متعلق به کل جامعه است.

 .۹جLL L L L Lای L L L L LگLاه مLL L L L Lردم در ج L L L L LمLهLوری هLL L L L Lای مLL L L L Lوازی و
کنفدراسیونها
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جJJمهوریهJJای دمJJوکJJراتJJیک مJJوازی و کJJنفدراسJJیونهJJای کJJشوری ،نJJه
دسJJتگاههJJای اقJJتدارگJJرای حJJکومJJتیِ حJJاکJJم بJJر جJJوامJJع ،بJJلکه خِ J
Jود جJJامJJعه
بJوده کJه بJه شJکلی خJودسJازمJانیJافJته مJوجJودیJت داشJته و بJصورت هJمگانJی
ومJJشارکJJتی امJJورات اجJJتماعJJی خJJود را بJJطور مسJJتقل و تJJنها در راسJJتای
مJJنافJJع و مJJصالJJح هJJمگانJJی خJJود جJJامJJعه اداره مJJینJJمایJJند؛ غJJیر از آن هJJیچ
نJJ Jوع مJJ Jعنای وجJJ Jودی دیJJ Jگری نJJ Jدارد .از ایJJ Jن رو جJJ JمهوریهJJ Jای مJJ Jوازی و
ک JJنفدراس JJیونه JJا خ JJادم و ک JJارگ JJزار م JJردم و ج JJام JJعه ب JJوده و ح JJق داش JJتن
ه JJیچگون JJه ب JJنگاه و دس JJتگاه اع JJمال خ JJشون JJت را ن JJداش JJته و اع JJمال ه JJر ن JJوع
خ JJشون JJتی ب JJه م JJردم ج JJرم م JJحسوب گش JJته ،و خ JJاط JJیان در م JJقاب JJل اج JJرای
قانون و عدالت هیچگونه مصونیتی ندارند.

 .۱۰تسلیح همگانی در جوامع
جJJوامJJع در مJJقابJJل هJJر گJJونJJه تJJعرض حJJکومJJت کJJه بJJر آنJJها اعJJمال اراده
ن JJموده و ب JJا ق JJوان JJین و م JJؤس JJسات خ JJود ح JJاک JJمیت خ JJود را ب JJر آن JJها تح JJمیل
نJمایJند ،حJق دفJاع مشJروع داشJته و در ایJن راسJتا جJوامJع نJیازمJند تJشکیل
م JJکان JJیسم دف JJاع JJی خ JJوی JJش از ط JJری JJق تس JJلیح و آم JJوزش ن JJظام JJی ه JJمگان JJی
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مJیبJاشJند .تسJلیح هJمگانJی تJا زمJان بJرطJرف گشJتن تهJدیJدات بJر آزادی و
حقوق اجتماعی افراد و جوامع ،یک امر واجب و ضروری است.

 .۱۱ترکیب جمهوریهای موازی و کنفدراسیونها
ج JJمهوریه JJای دم JJوک JJرات JJیک م JJوازی از ت JJودهه JJایِ خ JJود م JJردم ت JJشکیل
گش JJته و ت JJنها ت JJا زم JJان JJی اع JJتبار دارد ک JJه ک JJنفدراس JJیونه JJای ک JJشوری  -ک JJه
خ JJاس JJتگاه آن م JJشارک ِ J
Jت مس JJتقیم خ JJود ت JJودهه JJای م JJردم ب JJوده -ق JJوام ی JJاب JJند.
امJJ Jا در ایJJ Jن راسJJ Jتا ،جJJ Jمهوری دمJJ JوکJJ JراتJJ Jیک ،هJJ Jمچون مJJ JرحJJ Jله مJJ JقاومJJ Jت
اج JJتماع JJی ب JJرای ای JJجاد ک JJنفدراس JJیونه JJا ،ب JJرای م JJناف JJع ،ره JJای JJی ،رف JJاه و
سJJعادت هJJمگانJJی مJJردم و جJJوامJJع کJJار و کJJوشJJش مJJینJJمایJJد و نJJه اعJJضای
آن .سJاخJتار مJدیJریJتی کJه در راسJتای ایJن هJدف کJار و حJرکJت نJکند فJاقJد
اعتبار بوده و منحل اعالم میگردد.

 .۱۲تضمین ارادهی مستقیم مردم و جوامع
ب JJ Jرای ت JJ Jضمین وج JJ Jودیِ ارادهی مس JJ Jتقیم م JJ Jردم و ج JJ Jوام JJ Jع در ن JJ Jظم
م JJدی JJری JJتی ن JJوی JJن ،ک JJنفدراس JJیونه JJا از اح JJراز دم JJوک JJراس JJی ن JJیاب JJتی ام JJتناع
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نJJموده و خJJودسJJاالریJJی مJJشارکJJتی بJJر اسJJاس حJJق مJJشارکJJت هJJمگانJJی در
دول JJت و ام JJورات م JJرب JJوط JJه آن را پ JJای JJهری JJزی ن JJموده ک JJه ب JJر اس JJاس آن ه JJر
شه JJ Jرون JJ Jدان در ق JJ Jام JJ Jت ج JJ Jمعی و ف JJ Jردی ح JJ Jق م JJ Jعرف JJ Jی ای JJ Jده و پ JJ Jروژه در
عJJ JالJJ JیتJJ JریJJ Jن سJJ Jطوح اداری را داشJJ Jته و مJJ JدیJJ JریJJ Jت اجJJ JتماعJJ Jی در مJJ JقابJJ Jل
دری JJاف JJت و ب JJررس JJی ب JJدون ت JJبعیض آن JJها م JJوظ JJف ب JJه م JJسئول JJیت و ت JJواض JJع
است.

 .۱۳م LL L L Lدل ج LL L L Lمهوریه LL L L Lای دم LL L L Lوک LL L L Lرات LL L L Lیک م LL L L Lوازی و
کنفدراسیونها
مJدل کJنفدراسJیون مسJتقل یJک مJدل شJورایJی اسJت بJا ایJن مJعنی کJه
ب JJا ت JJلفیقی از ال JJگوب JJرداری از ک JJشور س JJوی JJس و ک JJنفدراس JJیون JJهای ت JJاری JJخا
م JJوج JJود ب JJصورت ی JJک ک JJنفدراس ِ J
Jیون ت JJشکیلی JJاف JJته از ش JJوراه JJای مح JJلی و
دولتشه JJره JJای JJی )م JJعادل ک JJان JJتون JJهای س JJوی JJسی( ب JJوده ک JJه دارای اس JJتقالل
داخ JJ Jلی هس JJ Jتند ،ام JJ Jا در س JJ Jطح س JJ Jراس JJ Jری م JJ Jطاب JJ Jق ق JJ Jان JJ Jون اس JJ Jاس J Jیِ
کJJنفدراسJJیون مسJJتق ِل کJJشوری بJJمثابJJهی یJJک کJJلیت واحJJد و سJJهیم در حJJق
حJJ JاکJJ Jمیت مJJ Jلی مشJJ Jترک عJJ Jمل مJJ JینJJ JمایJJ Jند .کJJ JنفدراسJJ JیونهJJ Jای کJJ Jشوری
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مسJتقل بJهگJونJهای غJیرحJزبJی و فJراحJزبJی تJشکیل و هJمان گJونJه نJیز خJواهJد
مJانJد .بJدیJن مJعنا کJه احJزاب در نJظام مJدیJریJتی نJویJن نJمایJندگJی نJخواهJند
شJJد .ایJJن نJJظامهJJا کJJامJJال شJJورایJJی یJJا بJJه عJJبارتJJی دیJJگر مJJردمJJی بJJوده و بJJر
هJمین اسJاس مJشارکJت در آن تJحت لJوای اسJتاتJوس حJزبJی مJنتفی اسJت.
اح JJزاب ب JJه م JJثاب JJهی ن JJهاده JJای س JJیاس JJی ،ام JJا ف JJاق JJد ح JJق ق JJدرت س JJیاس JJی،
رس JJمیت خ JJواه JJند داش JJت .ای JJشان ب JJرخ JJالف ن JJظام ت JJمدن JJی ک JJاپ JJیتالیس JJتی و
غJیر دمJوکJراتJیک از مJناسJبات مJدیJریJتی بJه مJثابJه یJک حJزب بJیرون خJواهJند
مJانJد؛ اگJر چJه مJیتJوانJند بJه مJثابJه تJشکلهJای غJیرانJتفاعJی بJه بJقای خJویJش
ادامه دهند.

 .۱۴استعمارزدایی و تحقق استقالل ملل
بJJنا بJJه تJJعریJJف مJJا مJJلل رهJJایJJیطJJلب نJJه قJJوم ،بJJلکه مJJلل مسJJتعمره بJJوده
ک JJه دارای ح JJق اس JJتفاده از ه JJمهی روشه JJای م JJبارزات JJی ب JJرای رس JJیدن ب JJه
اسJتقالل و حJق حJاکJمیت مJلی مJیبJاشJند .پJس از رهJایJی کJشورهJای خJود
ب JJای JJد ح JJق ح JJاک JJمیت م JJلی آن JJها م JJطاب JJق ق JJوان JJین ب JJینال JJملل م JJورد اح JJترام
ق JJرارگ JJیرد و ب JJعنوان ی JJک ک JJشور مس JJتقل دارای ح JJق ت JJعیین س JJرن JJوش JJت از
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جJJانJJب خJJود آن جJJوامJJع بJJاشJJد .هJJیچ کJJشور یJJا دولJJت مJJجاور و غJJیر مJJجاور
ح JJ Jق ح JJ Jمله ،ت JJ Jجاوز ی JJ Jا دخ JJ Jال JJ Jت در ام JJ Jور آن م JJ Jلل را ن JJ Jدارد .ح JJ Jق ت JJ Jعیین
سJرنJوشJت مJفهومJی کJه از جJانJب اشJغالJگران و اسJتعمارگJران فJاسJد گشJته
اس JJت ،ن JJه ام JJری ن JJازل JJتر از اس JJتقالل و ح JJق ح JJاک JJمیت م JJلی ،ب JJلکه ام JJری
مJربJوط بJه چJگونJگی ادارهی جJامJعه پJس از احJراز اسJتقالل و حJق حJاکJمیت
ملی میباشد.
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۷
مانیفست کنفدراسیون ایران ،تزها و
آنتیتزها
مJJانیفسJJت کJJنفدراسJJیون ایJJران ،گJJشایJJشی اسJJت بJJرای هJJموارسJJازی
مJسیر تJکویJن پJروژهای نJویJن ،کJه جJامJعه را دگJرگJون سJاخJته و بJنیانهJای
مJدیJریJتی سJازگJار بJا انJسان عJصر جJدیJد را در جJامJعه مJتحقق مJیسJازد
ل JJذا جه JJت ارت JJقای آن ب JJه پ JJروژهای اج JJرای JJی ،الزم اس JJت ک JJه ب JJر ج JJوان JJب و
ابعاد بیشتری از آن پرتواندازی شود.
ت JJزه JJای ح JJاض JJر ت JJالش JJی اس JJت جه JJت روش JJنس JJازی وس JJیعتر م JJبان JJی
تJئوریJکِ ایJدهی کJنفدراسJیون ایJران بJمثابJهی یJک ضJرورت اجJتنابنJاپJذیJر،
ع JJمق ب JJخشیدن بیش JJتر ب JJه ای JJن ای JJده ،و ه JJمچنین ک JJال JJبدش JJکاف JJی پ JJای JJه و
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ری JJشهه JJای ن JJظری آن ب JJرای ام JJکان پ JJراک JJتیزه ش JJدن JJش ،و ن JJیز ب JJاز ن JJمودن
فJرجJهای هJرچJند کJوچJک امJا مJهم در جهJت آسJیبشJناسJیِ وضJعیت جJوامJع
و شJJرایJJط روحJJی و روانJJی افJJراد ،تJJا بسJJتر واقJJعی آن مJJورد بJJررسJJی قJJرار
گیرد.

 .۱استعمار
تLز :اسJتعمار انJگلیس جهJت اسJتیال بJر مJنابJع نJفتی و طJبیعی فJالت
ایJران از طJریJق مJنقرض سJاخJتن قJاجJاریJان و غJلبه سJاخJتن قJوم فJارس بJر
م JJلل س JJاک JJن ای JJن ف JJالت ط JJی ج JJنگه JJای خ JJون JJین و ژن JJوس JJای JJده JJای وس JJیع،
سJJ JرزمJJ Jین مJJ Jلل مJJ Jختلف را اشJJ Jغال کJJ Jرده ،و حJJ Jق حJJ JاکJJ Jمیت مJJ Jلی آنJJ Jها را
م JJ Jنقضی س JJ Jاخ JJ Jت ،و ب JJ Jرای ت JJ Jأس JJ Jیس ن JJ Jظام JJ Jی اس JJ Jتعماری و اس JJ Jتبداد
م JJ Jنطقهای ،دس JJ Jت ب JJ Jه اق JJ Jدام JJ Jات JJ Jی از ج JJ Jمله ه JJ Jمگونس JJ Jازی و ی JJ Jون JJ Jیفورم
اج JJ J J Jباری ،ت JJ J J Jأس JJ J J Jیس م JJ J J Jدارس و ادارات و م JJ J J Jؤس JJ J J Jسات اس JJ J J Jتعماری و
یJJ JغماگJJ JرانJJ Jه ،و ایJJ JرانJJ Jیسازی و آسJJ JیمیالسJJ Jیون و هJJ JویJJ JتسازیJJ Jی جJJ Jعلی و
مJJزورانJJه زد تJJا سیسJJتم خسJJروانJJی را از نJJوع شJJاهJJنشاهJJی هJJمایJJونJJی در
جهت خدمت به سیاستهای استعماریش بنا نهد.
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آنLتیتLز :اسJتقرار نJظامJهای مJبتنی بJر اسJتعمار بJا وجJود مJقاومJت
از سJوی جJوامJع ،هJمواره بJا سJرکJوب ،سJتم و اجJحاف هJمراه بJوده اسJت.
اگ JJر چ JJه س JJرک JJوب ف JJیزی JJکی ه JJم ع JJمال ب JJرای دورهه JJای م JJشخصی ک JJارس JJاز
ب JJوده ،ام JJا ب JJازی JJاف JJت ان JJگیزهه JJای ض JJداس JJتعماری ب JJه ع JJنوان م JJنشاء زای JJش
مج JJ Jدد ج JJ Jنبشه JJ Jای ره JJ Jای JJ Jی ط JJ Jلبان JJ Jه ،ه JJ Jمواره ب JJ Jه ص JJ Jورت گ JJ Jرای JJ Jشهای
زیرزمینی در جامعه موجود بوده ،و میل به بروز داشتهاند.
سLنتز :از آنJجا کJه قJدرت واقJعی نJزد جJامJعهی متحJد بJوده و رهJایJی
در گJJرو مJJرب Jعِ آگJJاهJJی ،آزادگJJی ،اتJJحاد و عJJملگرایJJی اسJJت ،و جJJامJJعه نJJیز
هJJمواره در تJJکاپJJوی مسJJتمر ،و نJJاگJJزیJJر بJJه افJJت و خJJیز بJJوده ،پJJس بJJا رونJJق
یJJافJJتن ایJJن مJJربJJع ،قJJدرت مJJحکوم بJJه تJJمرکJJزگJJریJJزی و بJJازگشJJت بJJه جJJامJJعه
گش JJ J Jته ،و س JJ J Jپس اس JJ J Jتعمار م JJ J Jحکوم ب JJ J Jه ن JJ J Jاب JJ J Jودی اس JJ J Jت .م JJ J Jانیفس JJ J Jت
کJJ JنفدراسJJ Jیون ایJJ Jران در فJJ Jصل شJJ Jشم خJJ Jود ،تJJ JأکJJ Jید بJJ Jر اسJJ JتعمارزدایJJ Jی
داشJJته و جJJنبشهJJایJJی کJJه بJJر تJJشکیل کJJنفدراسJJیون ایJJران تJJأکJJید دارنJJد در
بطن خود خصلتی ضداستعماری دارند.
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 .۲هویتسازیی
تLLز :اس JJتعمار ان JJگلیس ب JJا ن JJام JJگذاری دی JJکتات JJور ای JJن ن JJظام ب JJا ن JJام
دودمJJانJJی »پهJJلوی« ،و نسJJبت دادن تJJاریJJخ ایJJن نJJظام بJJه حJJاکJJمیت مJJوهJJوم
ه JJخام JJنشی ،و ادع JJای دروغ JJین ام JJپرات JJوری ج JJهانگس JJتر ،و ت JJاری JJخسازی
سJJ JاخJJ Jتگی کJJ Jه بJJ Jا ایJJ JدئJJ JولJJ Jوژیِ پJJ JانایJJ JرانJJ Jیسم ،٨١اکسJJ JپانJJ JسیونیسJJ Jتی،٨٢
تJJوتJJالJJیتار و مJJرکJJزگJJرا عJJجین گشJJته بJJود ،هJJویJJتهJJای مJJلی واقJJعی مJJنطقه را
نJقض و انJکار و مضمحJل سJاخJت ،و هJویJتهJای دروغJین را بJر اسJاس نJام
ج JJعلی ک JJشوره JJای س JJاخ JJتگی ه JJمچون ای JJران ،ع JJراق ،ت JJرک JJیه ،س JJوری JJه و ...
رسJمیت بJخشید .انJتخاب آگJاهJانJهی زبJانJی بJه شJدت آسJیمیله شJده مJانJند

 .٨١واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﻢ اﺳﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮھﻢ اﺳﺖ .ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،زﺑﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎنﻓﺎرسھﺎ
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﯾﻒ ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫی ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ )از ﺳﻮی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اروﭘﺎﯾﯽ(
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮﺗﺮیطﻠﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
داﻣﻦ زده و ھﻮﯾﺖھﺎی ﻣﻠﯽ راﺳﺘﯿﻦ را ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ِ
ﯾﮏ ھﻮﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ زﺑﺎن و ﻣﻠﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻠﺘﯽ ھﻢ ﺑﻨﺎم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﭘﺎنﻓﺎرس
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺗﻮھﻢ ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯿﮭﻦ
ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ و ﺳﻠﺐ آزادی و ﺣﻘﻮق و ھﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ آﻧﮭﺎ ،روﯾﺎی اﺣﯿﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﻟﮭﺎمﮔﻔﺘﮫ از ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
 .٨٢ﺗﻮﺳﻌﮫطﻠﺒﯽ ،Expansionism ،اﮐﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻌﮫطﻠﺒﺎﻧﮫای اﺳﺖ
ﮐﮫ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از ﻣﺮزھﺎی
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد دارد .ﭘﺎنﮔﺮاﯾﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﺮاﯾﺶ اﮐﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ اﮐﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺣﻮزهھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ھﻢ
از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ھﻢ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﮫﮔﺮای راز ﺑﻘﺎ آﻧﺒﻮدھﮭﺎ و
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺸﺎن را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﺑﺮد.
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زبJJان فJJارسJJی ،٨٣گJJشایJJشی بJJرای آسJJیمیلهسJJازی زبJJانهJJا و فJJرهJJنگهJJایJJی
بود که توان مقابله با استعمار را داشتند.
آنLتیتLز :مJقاومJت در مJقابJل إمJحای سیسJتماتJیکِ هJویJتهای مJلی،
ق JJوم JJی و م JJذه JJبی ،و ن JJیز پ JJیدای JJش ج JJنبشه JJای م JJقاب JJله ب JJا آس JJیمیالس JJیون
زبJانهJا در زبJان فJارسJی و تJقابJل بJا فJرهJنگ لمپنیسJتی غJربJگرا از سJویJی
و ب JJا ف JJره JJنگ اس JJالم JJی دول JJتی از س JJوی دی JJگر ،از ط JJری JJق ت JJبدی JJل ش JJدن ب JJه
حJرکJتهJای نJقیض هJویJت اضJمحاللJگرانJهی ایJرانJی ،فJرهJنگهJای اصJیل و
زی JJبای م JJنطقه را اح JJیاء و ب JJازس JJازی JJی م JJین JJمای JJند ک JJه گ JJزاره از پ JJیدای JJش
جJنبشهJای هJویJتخواهJی داشJته کJه پJروژههJای هJویJتسJازیJی اسJتعماری
را بشJJدت زیJJر و رو کJJرده ،و بJJا شکسJJت و نJJتیجهی مJJعکوس یJJعنی نJJابJJودی
هویت جعلی روبرو میسازد.
سLنتز :پJJیدایJJش جJJنبش هJJویJJتخJJواهJJانJJه مJJلل تJJحت اسJJتعمار ،بJJویJJژه
در کJوردسJتان ،احJواز و بJلوچسJتان و راهJگشایJی بJرای دیJگر جJنبشهJای
 .٨٣ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﮫای ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه و زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درھﻢ
آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎﻟﺺ ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺑﺸﺪت
ﭘﺎرادوﮐﺴﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻠﻮص زﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ اﺳﺖ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ
ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾﺎﯾﯽھﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﮫ
زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده و اﻧﮕﯿﺰه اﻧﺘﺨﺎب آن ﻧﯿﺰ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و اﻧﺘﺼﺎب ﻓﺎرس ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻮم ﺣﺎل ﺑﺮ ﻣﻠﻞ اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ،
اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﮫ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰه آﺳﯿﻤﯿﻼﺳﯿﻮن ﻣﻠﻞ و ﺟﻮاﻣﻊ داﺧﻞ ﺣﻮزهی ﻗﺪرت دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻨﺎم اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻻﻏﯿﺮ.
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هJJویJJتخJJواهJJانJJهی ضJJداسJJتعماری ،حJJرکJJتهJJا را بJJهگJJونJJهای جهJJت بJJخشیده
اس JJت ک JJه ه JJمگرای JJی م JJلل را در ی JJک ک JJنفدراس JJیون م JJوس JJوم ب JJه ج JJغراف JJیای
فJJ Jالت ایJJ Jران ضJJ Jروری مJJ JیسJJ Jازد؛ ایJJ Jن هJJ JمگرایJJ Jی مJJ Jبنی بJJ Jر اشJJ JتراکJJ Jات
ف JJره JJنگی-ت JJاری JJخی ،ب JJرای ان JJقضای ه JJوی JJت س JJاخ JJتگی و ن JJفیگ JJرای JJان JJهی
ایJJرانJJی اسJJت .بJJازیJJابJJی هJJویJJتهJJای مسJJتقل پJJیرامJJون کJJنفدراسJJیون ایJJران
حJJ JاصJJ Jل هJJ JمگرایJJ Jی مJJ Jلل بJJ Jا هJJ JویJJ Jت مسJJ Jتقل ،و تJJ JأکJJ Jید بJJ Jر لJJ Jغو هJJ JویJJ Jتهای
س JJ J Jاخ JJ J Jتگی اس JJ J Jت .ال JJ J Jغای رس JJ J Jمیت زب JJ J Jان JJ J Jی م JJ J Jیان م JJ J Jلل م JJ J Jشارک در
کJJنفدراسJJیون ایJJران ،بJJهگJJونJJهای نJJقض رابJJطهی سJJلطهگJJری و سJJلطهپJJذیJJری
مJیان مJلل و کسJب اسJتقالل زبJانJی و فJرهJنگی و بJازسJازیJی هJویJت تخJریJب
شده در دو سدهی گذشته است.

 .۳نقض حاکمیت ملی
تLز :اسJتعمار انJگلیس و دیJگر اسJتعمارگJران اروپJایJی سJرزمJینهJای
م JJلل را ت JJوس JJط ن JJیروه JJای اج JJیر ش JJدهی م JJنطقه اش JJغال و ت JJقسیم ن JJموده و
ف JJورا ق JJرارداد غ JJارت JJگران JJه ن JJفتی و دی JJگر ف JJراوردهه JJای خ JJام ِ م JJلل دی JJگر را ب JJا
دس JJ Jت ن JJ Jشان JJ Jدگ JJ Jان خ JJ Jود ام JJ Jضاء ک JJ Jردن JJ Jد .س JJ Jپس از آن JJ Jها دول JJ Jته JJ Jای
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اسJJتعمارگJJر ،سJJانJJترالیسJJتی و تJJوتJJالJJیتر ،ولJJی سJJرسJJپرده را تJJرسJJیم کJJرده و
مJJطابJJق قJJوانJJین و پJJیمانJJنامJJههJJای بJJینالJJمللی سJJاخJJتگی خJJودشJJان بJJه آنJJان
رسJمیت بJخشیدنJد ،و مJلل را بJه ایJن نJیروهJای سJرسJپرده و تJبهکار واگJذار،
سJپس از ایJن طJریJق حJق حJاکJمیت مJلل اشJغال شJده را نJقض و غJیرقJانJونJی
ساختند.
آنLتیتLز :محJJرز اسJJت کJJه سJJرکJJوب نJJتوانسJJت نJJطفهی گJJرایJJش مJJلیِ
مJتمایJل بJه احJراز حJق حJاکJمیت مJلی در جJوامJع دارای هJویJت مJلی مسJتقل
را خ JJفه س JJازد ،ک JJه پ JJیوس JJته گ JJرای JJش م JJلیگ JJرای JJان JJه را ب JJازت JJول JJید م JJیس JJاخ JJت.
ب JJازت JJول JJید ای JJن گ JJرای JJش و رش JJد آن ت JJا ح JJد ش JJکلگیری گ JJفتمان ،ح JJرک JJت و
س JJپس ج JJنبش ن JJشان از ای JJن دارد ک JJه ح JJاک JJمیت اس JJتعماری گ JJذرا ب JJوده ،و
تکوین و تکامل آن دیر یا زود در شرف وقوع است.
سLLنتز :از آن JJجا ک JJه مس JJتعمرگ JJی ن JJقطهی اش JJتراک م JJلل ک JJثیری در
یJJک جJJغرافJJیای مJJشخص اسJJت ،بJJنابJJریJJن تJJقابJJل بJJا اسJJتعمار نJJیز یJJک امJJر
مشJترک اسJت .اتJحاد مJلل رهJایJیطJلب و اجJرای اسJتراتJژیهJای هJماهJنگ
و سJJینرژیJJک ٨٤در جهJJت اسJJتعمازدایJJی یJJک ضJJرورت عJJاجJJل بJJرای تسJJریJJع

 .٨٤ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ،ھﻢﻧﯿﺮوزاﯾﯽ
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رونJد رهJایJی مJلل مJیبJاشJد و در ایJن راسJتا نJقشهراه واحJدی در آغJاز الزم
اس JJت ک JJه م JJبنی ب JJر اص JJرار ب JJر اس JJتعمارزدای JJی و ره JJای JJی م JJلی ب JJه گ JJون JJهای
اگJالJیتاریJانیسJتی بJاشJد .مJانیفسJت کJنفدراسJیون ایJران بJه گJونJهای بJیانJگر
ف JJرم JJوالس JJیون JJی اس JJت ک JJه اس JJتعمارزدای JJی و ره JJای JJی م JJلی و اح JJراز ح JJق
حJJاکJJمیت مJJلیِ هJJمهی مJJلل پJJرجJJمعیت و کJJمجJJمعیت ایJJن جJJغرافJJیا را تJJدارک
میبیند که استعمارگر مشترک دارند.

 .۴فدرالیسم ادامهی تاجداران و معممین
تLLز :اس JJتعمار ج JJهان JJی ب JJا ج JJای JJگزی JJنس JJازی JJی ن JJظام خس JJروان JJی ن JJوع
تJJاجJJدار ٨٥بJJا نJJوع مJJعممش ،٨٦سJJیاسJJتهای اسJJتعمارگJJرانJJهاش را تJJداوم و
ت JJکوی JJن ب JJخشیده ،و س JJیاس JJتهای JJی را ک JJه اج JJرای آن ب JJا اف JJق م JJنطقهای در
چ JJهارچ JJوب ح JJکوم JJت په JJلوی ن JJام JJمکن ب JJود را ب JJا پ JJروژهی ج JJدی JJدش JJان ی JJعنی
م JJعممین اج JJرا ن JJمودن JJد .اک JJنون ک JJه ت JJاری JJخ م JJصرف ن JJوع م JJعممش ب JJه پ JJای JJان
رسJیده اسJت ،بJار دیJگر در تJالش در تJغییر فJرمJالJیتهی آن و جJایJگزیJنی آن
با نوع فدرال همان سیستم هستند.
 .٨٥ﺷﺎه ،اﺷﺎری ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
 .٨٦ﻋﻤﺎﻣﮫدار ،اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ آﺧﻮﻧﺪھﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
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آنLتیتLز :بJJه هJJمانJJگونJJه کJJه در مJJقابJJل تJJاجJJداران و مJJعممین مJJقاومJJت
وجJود دارد ،در مJقابJل نJوع فJدرالیسJتی نJظام خسJروانJی نJیز مJقاومJت وجJود
دارد ،کJJه گJJرچJJه بJJه طJJور سیسJJتماتJJیک آلJJترنJJاتJJیوگJJرایJJی نشJJده ،امJJا نJJطفهی
م JJقاوم JJت و ای JJجاد م JJان JJع ب JJرای ت JJغییرات ف JJرم JJال JJیته ،ج JJزئ JJی و س JJطحی از
ط JJری JJق م JJطال JJبهی ت JJغییرات ب JJنیادی JJن از ن JJظام خس JJروان JJی ،ه JJمواره وج JJود
داش JJته و ف JJرات JJر از آن ح JJیطهی س JJازم JJانگ JJرای JJی را درن JJوردی JJده و ب JJصورت
گرایشات اجتماعی ابراز وجود نمودهاند.
سLLنتز :وج JJود گ JJرای JJشات م JJقاوم JJتج JJوی JJان JJه و ع JJدم ت JJمکین ج JJوام JJع ب JJه
آلJJ JترنJJ JاتJJ JیوهJJ Jای فJJ JرادسJJ Jتان ،خJJ Jود خJJ JمیرمJJ JایJJ Jهی شJJ Jکلگیری انJJ JدیJJ JشههJJ Jای
آلJترنJاتJیوجJویJانJه نJیز مJیبJاشJد .سJنت جسJتجوی جJریJانJات سJیاسJی بJدنJبال
آلJترنJاتJیوهJای تJقلیدی ،بJاعJث ایJجاد گسسJت هJم مJیان تJودههJا و جJوامJع ،و
هJم جJریJانJات سJیاسJی شJده بJود .کJنفدراسJیون ایJران بJمثابJه ی آلJترنJاتJیوی
مJتولJد مJیشJود کJه بJرآیJند خJود جJوامJع و حJاصJل جJنبش واقJعی بJرآمJده از
بطن آن بوده ،و ناسخ آلترناتیوهای تزریقی و تقلیدی میباشد.

 .۵اقتصاد استعماری و طبقاتی
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تLز :اسJJتعمارگJJران سیسJJتم اقJJتصادی اسJJتعمارپJJذیJJر رو بJJه خJJود ،و
اسJJتعمارگJJر رو بJJه سJJرزمJJینهای اشJJغالJJی را بJJا مJJناسJJبات تJJولJJیدی بشJJدت
یJغماگJرانJه و کJاپJیتالیسJتی تJأسJیس کJردنJد و مJردمJان مJنطقه را بJه بJردگJی
مJJزدی و بJJندگJJی زراعJJی مJJجبور سJJاخJJتند .سJJپس بJJا تJJزریJJق نJJارسJJیسیسم
ط JJبقات JJی و ف JJره JJنگ م JJصرف JJگرای JJان JJه ب JJا ت JJمای JJالت ل JJوک JJسگرای JJی ب JJه ج JJوام JJع،
ب JJنیانه JJای ف JJره JJنگ ت JJول JJیدی س JJنتی ب JJوی JJژه در ج JJوام JJع روس JJتای JJی را م JJختل
س JJاخ JJتند و ب JJا پ JJای JJهگ JJذاری ف JJره JJنگ اورب JJانیس JJتی ٨٧ب JJرای ک JJارم JJندس JJازی و
کJارگJرسJازی گسJترده در جJوامJع ،اقJتصاد را وابسJته سJاخJتند؛ جJامJعه را
بJJگونJJهای طJJبقاتJJی کJJردنJJد کJJه شJJیوه و بJJهای خJJریJJد و فJJروش نJJیروی کJJار در
کJJنترل خJJود آنJJها بJJاقJJی مJJانJJد ،و شJJیوههJJای مJJهار جJJوامJJع و سیسJJتم حJJاکJJم
بر آنها را در انحصار خود قرار دادند.
آنLLتیتLLز :گ JJرای JJش ب JJه گ JJری JJز از دای JJرهی اق JJتصاد س JJرم JJای JJهم JJحور و
قJJانJJونJJمندیJJش از راهJJهای مJJختلف هJJمواره وجJJود داشJJته اسJJت؛ ایJJن راهJJها
در قJJالJJب بJJازمJJانJJدههJJای اقJJتصاد کJJمونJJی در جJJوامJJع روسJJتایJJی بJJا خJJصلت
ک JJلکتیویس JJتیش ،م JJقاوم JJتهای ک JJارگ JJری ،و ب JJروز س JJاب Jُ Jمدل JJهای ٨٨اق JJتصادی
 .٨٧ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮیUrbanism ،
 ،Submodel .٨٨ﻣﺪﻟﯽ ﻛﮫ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
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گ JJون JJاگ JJون در ق JJیاس م JJیکرو و ن JJظیر آن دی JJده م JJیش JJدن JJد ک JJه ه JJمواره وج JJود
مJنتالJیتهی زاگJرسJی و دیJگر مJنتالJیتههJای سJرمJایJهنJاپJذیJر را نJمایJان سJاخJته
اسJJ Jت .پJJ Jر واضJJ Jح اسJJ Jت کJJ Jه در طJJ Jول تJJ JاریJJ Jخ بشJJ Jر مJJ JنتالJJ Jیتهی انJJ JسانJJ Jی
اجJتماعJگرای اَبJانJدنJس- ٨٩کJه روحJیات کJمونJی انJسان را تJغذیJه مJینJمایJد-
‑

ه JJ Jمواره در م JJ Jقاب JJ Jل م JJ Jنتال JJ Jیتهی س JJ Jکرس JJ Jیتیِ ٩٠ن JJ Jارس JJ Jیسیم

ط JJ JبقاتJ J Jیِ٩١

اس JJتثمارم JJحور ق JJرار داش JJته ک JJه ع JJلیه ب JJردهداری ن JJوی JJن ،زم JJینداری ك JJالن،
تJJجارت ارزی كJJالن ،مJJصرف -و بJJازارگJJرایJJی ،و مJJناسJJبات تJJولJJید مJJزدی و
م JJشاغ JJل م JJزدوری ب JJوده و ای JJن ن JJشان از اب JJدی JJت ط JJبیعتگرای ای JJن م JJنتال JJیته
دارد که به وسعت کثرت مطلق است.
سLLنتز :گ JJرای JJش ب JJه پ JJاس JJداری از اک JJوسیس JJتمی ک JJه ان JJسان ب JJخش
الیJJنفکی از آن اسJJت ،و تJJکامJJل آن مشJJروط بJJر نگهJJداری از گJJوهJJر طJJبیعی
آن ،نJیازمJند تJغییر پJارادایJم کJار و تJولJید حJاکJم بJر جJوامJع بشJری مJعاصJر
اسJJت .تJJغییر پJJارادایJJم اقJJتصادیِ کJJار و تJJولJJید از سJJرمJJایJJهسJJاالری بJJا تJJمام
مشJتقاتJش ،بJه پJارادایJم اکJولJوژیJکِ )طJبیعت-اجJتماع(-مJحور یJک ضJرورت
عJJاجJJل اسJJت طJJوریJJکه کJJه مJJتضمن رهJJایJJی بشJJر از نJJابJJودی مJJوجJJودیJJت خJJود
٨٩. Abundance Mentality
٩٠. Scarcity Mentality
٩١. Class Narcissism
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از طJریJق تخJریJب اکJوسیسJتم و مJحیط زیسJتش بJاشJد .تJنها بJا الJغای کJار
م JJزدی و اع JJادهی م JJدل اج JJتماع JJگرای JJان JJهای از ک JJار و ت JJول JJید م JJیتوان روی JJکرد
قJدرت-سJرمJایJهشJیفتگی را لJغو کJرد؛ بJدیJن تJرتJیب حJفظ و تJداوم مJوجJودیJت
ج JJوام JJع ت JJضمین م JJیش JJود ک JJه م JJانیفس JJت ک JJنفدراس JJیون ای JJران م JJژدهرس JJان
رسJJ JتاخJJ Jیز عJJ JملگرایJJ JانJJ Jهی ایJJ Jن مJJ JنتالJJ Jیتهی اجJJ JتماعJJ Jگرای نJJ Jوع بشJJ Jر عJJ Jلیه
پJارادایJم نJارسJیسیسم طJبقاتJی در مJقیاس جJغرافJیای فJالت ایJران بJوده ،و
بJJرای وقJJوع ایJJن مJJهم بJJه صJJورت بJJنیادیJJن و جJJامJJع بJJرای آن سیسJJتمسJJازی
میکند.

 .۶نَرتَباری ٩٢و رویکرد مادرتباری تاریخی
ت LLز :ب JJ Jرای مح JJ Jروم س JJ Jاخ JJ Jتن ج JJ Jام JJ Jعه از م JJ Jدی JJ Jری JJ Jتی پ JJ Jوی JJ Jا ،ک JJ Jارا و

 .٩٢از این رواصطالح رایج مردساالری استفاده نشده است که هویت جنسی مرد ،خدشهدار
نگردد .اگر در فرهنگ رایج بخش چشمگیری به نام مرد بودن به جامعه زنان ستم و اجحاف روا
میدارند ،اما مقابل آنها قشری نیز هستند که از مرد بودن و مردانگی خود تعریفی آزادمنشانه
دارند که نه تنها ستم به زن را روا ندانسته و در آن شرکت نمیکنند ،بلکه زنانگی را برابر با خلق
زندگی ،جامعه و فرهنگ دانسته ،مدیریت مادرانه جامعه را رواتر ،طبیعیتر و عادالنهتر میدانند.
استفاده از نرتباری و نرساالری بجای مردساالری اساسا برای تبیین این رویکرد ،بدون تعرض به
مرد بودن و مردانگی مردان درستتر است .چه بسا درک رایج نیز همین چیز را را انعکاس میدهد.
ستم و اجحاف ،خشونت و قتل زن ،نه مردانگی ،بلکه عین نامردی و استیصال از گوهر مردی و
مردانگی است .باشد که ستمگران جنسی حتی از هویت مردانه خود نیز محروم گردند.
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خJودگJردان ،از طJریJق مJدیJریJت مJوسJوم بJه مJردسJاالری یJا بJعبارتJی درسJتتر
نJرتJبار ،جJامJعه را از مJوهJبت مJدیJریJت مJادرانJهی زنJان بJیبهJره سJاخJتهانJد،
و آنJها را كJه آفJریJدگJار و مJدیJران واقJعی زیJربJنای جJامJعه بJودهانJد ،نJه تJنها
از ع JJرص JJهی گ JJردان JJش ج JJوام JJع دور ران JJدهان JJد ،ب JJلکه آن JJها را ب JJه گ JJون JJهای ب JJه
بJJردگJJی کJJشانJJدنJJد کJJه نJJقششان بJJه سJJوژههJJای لJJذایJJذ جJJنسی ،وسJJیلههJJای
ت JJول JJید م JJثل ،ب JJردهه JJای خ JJان JJگی ت JJقلیل ی JJاف JJت ،و ج JJام JJعه ب JJه گ JJون JJهای م JJتعفن،
ت JJبدی JJل ب JJه م JJیدان JJی ب JJرای م JJدی JJری JJت روانگس JJل و خ JJشون JJتم JJدار نَ JJرس JJاالران JJه
گشJJ Jته اسJJ Jت .نJJ JرسJJ Jاالری عJJ Jالوه بJJ Jر اجJJ Jحاف و سJJ Jتم جJJ Jنسیتی بJJ Jه زن و
نJاتJوانJمندسJازیJشان ،اسJاسJا پJارامJتری اسJت جهJت محJرومسJازی جJوامJع
بشJری از مJدیJریJت اصJیل و سJالJم مJادرتJبار ،کJه ایJن محJرومJیت ،دیJنامJیک
تJداوم و بJازتJولJید نJرتJباری از طJریJق محJدودسJازیJی نJیرو و تJوان مJدیJریJتی
زن/مJادر در کJنج خJانJه اسJت .از ایJن رو نJظام خسJروانJی مJعمم نخسJتین
ِ
Jعرض پ JJس از اس JJتقرار خ JJود را ب JJه زن JJان آغ JJاز ن JJمود و ب JJا دس JJتاوی JJز ق JJرار
تJ
دادن ایJدئJولJوژی و مJذاهJب زنسJتیز ،آنJها را بJه شJیوهای مخJرب بJه حJاشJیه
راندند.
آنLLتیتLLز :تسJJلیمنJJاپJJذیJJری روان زن در مJJقابJJل نJJرتJJباری ،و سJJرشJJت
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ت JJ Jوان JJ Jمندش ،و ن JJ Jیاز ج JJ Jام JJ Jعه و م JJ Jردان ب JJ Jه ک JJ Jاردان J Jیِ م JJ Jدی JJ Jری JJ Jتی و ق JJ Jدرتِ
گ JJردان JJشی و ت ِ J
Jوان ب JJازت JJول JJید ح JJیات ،ه JJمواره وابس JJتگی ج JJام JJعه را ب JJه زن JJان
آشJکار سJاخJته اسJت ،و زنJان بJا تJمرد و گJردنJکشی در مJقاطJع بJسیاری از
ت JJاری JJخ ،ن JJرس JJاالری را ب JJه چ JJال JJش ک JJشیدهان JJد .م JJشارک JJت مس JJتمر زن JJان در
اعJتراضJات چJهار دهJهی اخJیر ایJران ،بJویJژه پJیشاهJنگی و نJمایJش قJدرت و
دالوری دخ JJتران خ JJیاب JJان ان JJقالب در ق JJیام اخ JJیر ،چ JJشمان JJداز آی JJندهای را
ه JJ Jوی JJ Jدا س JJ Jاخ JJ Jت ک JJ Jه زن JJ Jان پ JJ Jیشاه JJ Jنگان و دی JJ Jنام JJ Jیسم ب JJ Jران JJ Jدازی ن JJ Jظام
خس JJروان JJی م JJعمم و غ JJیرم JJعمم م JJیب JJاش JJند .زن JJان روژآوای ک JJوردس JJتان در
ق JJرن ح JJاض JJر ب JJا م JJشارک JJت در ت JJمام ع JJرص JJهه JJای ح JJیات اج JJتماع JJی ،ح JJتی
دفJاع از جJامJعه و نJوادگJان نJوع بشJر در تJمام جJهان در مJقابJل تJبهکارتJریJن
نیروی معاصر ،به گونهای مادرتبار ظاهر شدند که منشاء الهام است.
س LLنتز :عJJ Jصر کJJ JنونJJ Jی بJJ JرخJJ Jالف تJJ Jصورات نJJ JظامJJ Jات اقJJ JتدارگJJ Jرای
ن JJرت JJبار ،ع JJصر رس JJتاخ JJیز ن JJظام ن JJوی JJن م JJادرت JJباریس JJت .ط JJوری ک JJه زن ه JJم
مظهJر سJتیزهجJویJی و چJالJشگری بJا نJظام کJنونJی ،و هJم بJانJی و سJازنJده و
گJرانJندهی نJظام نJویJن اسJت .در ایJن نJظام اسJت کJه زن بJه رهJایJی از سJتم
مJیرسJد و جJوامJع از قJید نJظام نJرتJبا ِر بشJدت خJشونJتبار و بJیرحJم رهJایJی
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مJییJابJد .بJه درازای  ۵هJزاره اسJت کJه جJوامJع انJسانJی از مJوهJبت مJدیJریJت
م JJادرت JJبار مح JJروم ب JJودهان JJد ،از ای JJن پ JJس ح JJتی م JJرد ب JJه ب JJراب JJری ج JJنسیتی
مJیرسJد كJه خJود بJه نJوعJی رهJایJی از انJقیاد سJتمگری اسJت؛ ایJن خJود بJه
گJونJهای اعJادهی کJرامJت مJرد اسJت کJه از یJک انJسان سJتمگر کJه مJحصول
ن JJظام JJات اق JJتدارگ JJراس JJت ب JJه ان JJسان JJی آزاده ،آزادیپ JJسند و ه JJارم JJون JJیک
ت JJبدی JJل ش JJده و رواب JJط ان JJسان JJی م JJیان ج JJنسیته JJا ب JJه ج JJای JJگاه JJی ش JJایس JJته
عJروج مJیکJند .مJانیفسJت کJنفدراسJیون ایJران دراوزهای بJر فJورمJوالسJیونJی
عJJ JملگرایJJ JانJJ Jه اسJJ Jت کJJ Jه یJJ Jک نJJ Jظام مJJ JادرتJJ Jبار را فJJ JرمJJ JولJJ Jه و سیسJJ JتماتJJ Jیزه
م JJیس JJازد ت JJا م JJدی JJری JJت م JJادرت JJبار ن JJهادی JJنه گش JJته و راب JJطهی زن و م JJرد ب JJه
رابطهای عاری از ستم و اجحاف بازگردد.

 .۷برقراری رژیم روانگسل
تLز :پJJس از سJJرکJJوبJJهای خJJونJJین و کشJJتارهJJای وسJJیع در جJJوامJJع بJJه
م JJ Jنظور س JJ Jلطهپ JJ Jذی JJ Jر س JJ Jاخ JJ Jتن آن JJ Jها ،و ب JJ Jرای م JJ Jنکوب س JJ Jاخ JJ Jتن اراده و
خJودآگJاهJی پJیرامJون مJقاومJتهایJشان ،از پJارادایJمهای بJطور دقJیق طJراحJی
شJJدهای اسJJتفاده شJJده اسJJت؛ از جJJملهی ایJJن پJJارادایJJمها تسJJلیمپJJذیJJریJJی،
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مJقاومتهJراسJی و انJفعالگJرایJی )سJیاسJتزدگJی( ،و نJیز بJرقJراری رژیJمهJای
روانگس JJ Jلی ن JJ Jظیر اخ JJ Jتالالت »درم JJ Jان JJ Jدگ JJ Jی خ JJ Jودآم JJ Jوخ JJ Jته» ،«٩٣س JJ Jندروم
اسJJ Jتکهلم» ،«٩٤نJJ JارسJJ Jیسیسم سJJ JلطهپJJ JذیJJ Jر ،«٩٥و بJJ Jسیاری از اخJJ Jتالالت
روانگسِ Jل دیJگری بJود کJه بJطور مJهندسJی شJده اجJرا و بJازتJولJید مJیگJردنJد،
بJا ایJن کJار پJدیJدهی سJلطهپJذیJری در افJراد و جJوامJع را نJهادیJنه کJردهانJد کJه
هJJم سJJلطهی نJJظام اسJJتعماریِ مJJادر و هJJم نJJظام اسJJتعماری وابسJJته را بJJر
روان افراد و جوامع امکانپذیر ساختهاند.
آنLتیتLز :وجJJود مJJقاومJJتهJJای صJJامJJت جJJامJJعه اگJJرچJJه مJJمکن اسJJت
کJJمتر حJJوزهی عJJملگرایJJی را شJJناخJJته بJJاشJJد ،امJJا مJJحارسJJت از مJJوجJJودیJJت
اراده و خ JJ Jودآگ JJ Jاه J Jیِ م JJ Jقاوم JJ Jتج JJ Jوی JJ Jان JJ Jه ن JJ Jقش بس JJ Jزای JJ Jی داش JJ Jته اس JJ Jت.
وابس JJتگی ک JJماب JJیش ان JJسان ب JJه ن JJهاد و س JJرش JJت آزادیج JJوی JJان JJهی خ JJوی JJش،
آلJودهسJازی کJل جJامJعه را نJامJمکن ،و کJنترل بJر هJمه جJوانJب و ابJعاد حJیات
اجJتماعJی از سJوی نJظام اسJتعماری را عJمال نJامJقدور مJیسJازد .بJعالوه،
بJرقJراری رژیJمهJای روانگسJل بJه حJکم سJتمگرانJه بJودنJشان ،خJود جJنبانJنده
و م JJشوق ن JJوع دی JJگری از م JJقاوم JJتند .نس JJله JJای ن JJوی JJنی ک JJه ب JJدل JJیل وج JJود
٩٣Learned

Helplessness
Stockholm syndrome

 . Receive Narcissism,٩٥ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﺖ
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ف JJرج JJهه JJای غ JJیر ق JJاب JJل ک JJنترل ظ JJهور پ JJیدا م JJیک JJنند ،ن JJوک پ JJیکان م JJقاوم JJت
گشته ،و دینامیسم تحوالت بنیادین جامعه میگردند.
سLنتز :وجJود سJالمJت روانJیِ غJیر قJابJل مJنکوب در بJسیاری از افJراد
ج JJام JJعه ب JJعنوان ن JJطفهی ج JJنبشی ک JJه ب JJازی JJاف JJت روان و ش JJخصیت س JJال JJم،
م JJقاوم ،آزاده و رزم JJنده را ام JJکانپ JJذی JJر م JJیس JJازد ،ب JJه ن JJظام دان JJشگ JJرا و
س JJ Jکوالر ک JJ Jنفدراس JJ Jیون ای JJ Jران ای JJ Jن ام JJ Jکان را م JJ Jیده JJ Jد ک JJ Jه تخ JJ Jری JJ Jبات
روانJشناخJتی حJاصJل از رژیJمهJای فJکری-روانJی نJظامJات نJارسیسیسJتیِ
اس JJتعماری ،ک JJه گ JJسیختگی روان JJی را در ج JJوام JJع رواج داده اس JJت را از
طJJریJJق پJJروژههJJای تJJوانJJمندسJJازی تJJرمJJیم کJJند ،و از طJJریJJق نJJظام آمJJوزشJJی
دانJJ JشمJJ Jحور و فJJ JرهJJ Jنگسازی در مJJ Jسیر ایJJ Jجاد هJJ JارمJJ JونJJ Jی اجJJ JتماعJJ Jی و
زیس JJتم JJحیطی ،روان و ش JJخصیت اف JJراد و ج JJوام JJع را به JJبود داده و رش JJد
ِ
روان مضمح JJل ش JJدهی اف JJراد را
ده JJد .ک JJنفدراس JJیون ای JJران ش JJخصیت و
بJJازپJJروری کJJرده ،و از هJJر گJJونJJه سJJندروم و اخJJتالالتJJی نJJظیر نJJارسJJیسیسم
طJJ J JبقاتJJ J Jی تJJ J Jا سJJ J JتمپJJ J JذیJJ J Jر رهJJ J JایJJ J Jی داده ،تJJ J Jا بJJ J Jه اوج اخJJ J JالقمJJ J Jداری و
انسانمداری عروج نمایند.
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 .۸درک سازمانی از رهایی و استریوتایپ ٩٦حزبی
تLLز :ای JJن روزه JJا درک ن JJاق JJص و غ JJلطان JJگاران JJه و ش JJدی JJدا آم JJات JJور از
تح JJزب ،از دالی JJل اص JJلی اق JJدام ب JJه ت JJشکیل اس JJتری JJوت JJای JJپهای ح JJزب JJی اس JJت
جه JJت پ JJیشقدم JJی در ح JJیطهی س JJازم JJان JJیاب JJی ره JJای JJیب JJخش ،ک JJه ب JJه ک JJثرت
اح JJزاب و تخ JJری JJب پ JJای JJهه JJای ات JJحاد در م JJیان ت JJودهه JJای م JJردم و ج JJوام JJع
انJجامJیده اسJت .تJأثJیرات مJنفی آن بJر جJنبشهJای رهJایJیبJخش جJامJعه تJا
حJJ Jدی اسJJ Jت کJJ Jه نJJ JظامJJ Jات اقJJ JتدارگJJ Jرا بJJ Jه اهJJ Jمیت آن بJJ Jرای

سJJ JابJJ JوتJJ Jاژ٩٧

پ JJارادای JJمه JJای ره JJای JJیط JJلبان JJه در ج JJوام JJع و ک JJنترل JJشان از ط JJری JJق پ JJدی JJدهی
اسJتریJوتJایJپ حJزبJی پJی بJرده بJه گJونJهای کJه حJتی مJوفJق بJه ایJجاد انJشقاق
در صJJ Jفوف احJJ Jزاب و نJJ JیروهJJ JایJJ Jشان در مJJ Jیان آحJJ Jاد جJJ JامJJ Jعه گشJJ Jته و بJJ Jا
تJرفJندهJای زیJرکJانJه مJقدمJات انJشعابJات احJزاب را فJراهJم آوردهانJد؛ و بJدیJن
تJJ JرتJJ Jیب نJJ JظامJJ Jات حJJ JاکJJ Jم پJJ JدیJJ Jدهی تحJJ Jزب را وسJJ Jیله و ابJJ Jزاری کJJ Jارا بJJ Jرای
تخ JJری JJب ام JJید ب JJه ره JJای JJی ،و پ JJای JJهه JJای ش JJکلگیری ات JJحاد اج JJتماع JJی م JJورد
اس JJتفاده ق JJرار دادهان JJد ت JJا ب JJقای م JJوج JJودی JJت خ JJود را از گ JJزن JJد ن JJیروه JJای
مJتعارض دور نJگه دارنJد .بJه عJبارتJی دیJگر اسJتبداد بJا بJازی دادن احJزاب

 ،Stereotype .٩٦ﻣﺪل ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﮐﻠﯿﺸﮫای ﻏﯿﺮﭘﻮﯾﺎ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎل ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ،Sabotage .٩٧ﺗﺨﺮﯾﺐ
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و سJJ JازمJJ JانهJJ Jا ،و بJJ Jا مسJJ JتأصJJ Jل نJJ Jمودن و بJJ JیگانJJ Jه نJJ JمودنJJ Jشان از خJJ Jود و
جJJ JامJJ Jعه ،آنJJ Jها را نJJ Jه تJJ Jنها بJJ Jه پJJ JدیJJ Jدهای بJJ JرضJJ Jد خJJ Jود ،بJJ Jلکه حJJ Jتی بJJ JرضJJ Jد
اتحادگرایی جامعه بدل ساخت.
آنLتیتLز :گJJرچJJه درک سJJازمJJانJJی از رهJJایJJی و اسJJتریJJوتJJایJJپ حJJزبJJی،
غJالJبیت خJود را بJر مJنتالJیتهی رهJایJیجJویJانJهی جJوامJع و افJراد نJشان داده،
و م JJوج JJب تخ JJری JJب ن JJیرو و دی JJنام JJیسم متح JJد ج JJام JJعه گش JJتند ،ام JJا ت JJکوی JJن
ان JJدی JJشهی ره JJای JJی و خ JJوان JJش درس JJت از دالی JJل ف JJقدان م JJوف JJقیت ،اف JJراد و
ک JJنشگران ج JJوی JJنده را ب JJه ب JJازخ JJوان JJی مج JJدد از روی JJکرد تح JJزبگ JJرای JJی در
حJرکJتهJای رهJایJیجJویJانJه واداشJته اسJت .ایJن مJیل بJه بJازخJوانJی و عJزم بJه
ابJتکار بJه نJحوی منجJر بJه شJکلگیری مجJدد انJدیJشههJای جJنبشگJرایJانJه در
مJJ J Jیان رهJJ J JایJJ J JیطJJ J Jلبان گشJJ J Jته؛ ابJJ J Jزاری کJJ J Jه خJJ J Jألش منجJJ J Jر بJJ J Jه انJJ J Jشقاق
ص JJ Jفوف JJ Jشان و در اغ JJ Jلب م JJ Jوارد م JJ Jوج JJ Jب انح JJ Jراف و پ JJ Jیوس JJ Jتن آن JJ Jها ب JJ Jه
حرکتهای حزبگرا شده است.
سLL Lنتز :زای JJ Jش م JJ Jانیفس JJ Jت ک JJ Jنفدراس JJ Jیون ای JJ Jران از ب JJ Jطن روی JJ Jکرد
ج JJ J Jنبشی »خ JJ J Jیاب JJ J Jان« ک JJ J Jه ب JJ J Jنیان آن ن JJ J Jتیجهی ب JJ J Jازخ JJ J Jوان JJ J Jی روی JJ J Jکردی
تح JJزبگ JJرای JJان JJه و ره JJای JJی از اس JJتری JJوت JJای JJپ ح JJزب JJی ب JJوده اس JJت ،گ JJذار از
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روی JJکرد س JJازم JJان JJی و ح JJزب JJی ب JJه روی JJکرد ج JJنبشی را ب JJه ع JJنوان زی JJرب JJنای
تJJکامJJل حJJرکJJتهJJای رهJJایJJیبJJخش جJJامJJعه مJJد نJJظر قJJرار داده اسJJت .بJJدون
ت JJردی JJد ت JJبدی JJل ک JJنفدراس JJیون ای JJران از ات JJوپ JJیای ه JJدف JJمند ب JJه واق JJعیت ع JJینی
نJJیازمJJند تJJحقق ایJJن گJJذار و فJJراهJJم آوردن مJJقدمJJات مJJادی آن اسJJت کJJه از
دل جJJنبش فJJراگJJیر اجJJتماعJJی قJJابJJل احJJقاق اسJJت .مJJانیفسJJت کJJنفدراسJJیون
ایJران گJشایJشی اسJت کJه تJکویJن انJدیJشههJای جJنبشی و چJارهجJویJی بJرای
اقJJدامJJات و ابJJتکار عJJمل پJJراگJJماتیسJJتی در راسJJتای تJJحقق ایJJن انJJدیJJشههJJا
را ن JJهادی JJنه م JJیس JJازد .ک JJه ن JJتیجهی آن ره JJای JJی از اس JJتری JJوت JJای JJپ ح JJزب JJی و
مJبین بJازگJشایJی انJدیJشههJای ابJداعگJرایJانJه در مJتدلJوژیJهای رهJایJیجJویJانJه
است.

 .۹گذار از روشهای منسوخ رهایی
تLL Lز :آن JJ Jچه ت JJ Jاک JJ Jنون در م JJ Jورد ج JJ Jوام JJ Jع ای JJ Jران ع JJ Jیان ب JJ Jوده ،ف JJ Jقدان
روشه JJای دان JJشگ JJرای JJان JJه و ت JJقلید و ت JJبعیت از روش JJهای JJی م JJنسوخ ت JJقلیدی
)مJیلشیاگJری ،فJعالJیتهJای مJدنJی و آکJسیونJیسم( اسJت ،یJا ایJنکه روشJهای
بJJسیار بJJدوی و آمJJاتJJور نJJظیر اعJJتراضJJات و تJJظاهJJرات در مJJراکJJز شهJJرهJJا،
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تJحصن و اعJتصابJات عJمومJی مJوجJود بJوده کJه نJه بJه بJگونJهای اسJتراتJژیJک،
بJلکه صJرفJا عJکسالJعملگJرایJانJه و سJنتی انJجام شJده کJه مJتعاقJبا رهJایJی بJه
ارمغان نیاورد است.
آنLتیتLز :رهJایJیجJویJی هJمچون مJکانJیسم طJبیعیِ روان بشJر بJرای
گJJریJJز از درد و رنJJج ،ابJJتدا بJJه سJJاکJJن خJJود بJJه گJJونJJهای خJJودبJJخودی مJJنشاء
ای JJجاد و ی JJا ع JJلتی ب JJرای ت JJقلید روشه JJای ره JJای JJی ب JJوده ،و ای JJن روش JJها در
’آزمJJایJJشگاه آزمJJون و خJJطا‘ مJJحک خJJورده و غJJربJJال مJJیشJJونJJد .مJJطالJJعهی
ای JJن ام JJر پ JJای JJهه JJای دان JJش ره JJای JJی را ش JJکل داده و م JJیت JJوان JJد زم JJینهس JJاز
نJقشهراه رهJایJی و مJتدلJوژی ،تJکویJن ابJزار آن ،و بJرنJامJهریJزی اسJتراتJژیهJا
و تJJ JاکJJ JتیکهJJ Jای مJJ JوفJJ JقیتآمJJ Jیز بJJ JاشJJ Jد .تJJ Jعمق در روشJJ Jهای مJJ JبارزاتJJ Jی ،و
ن JJات JJوان JJی و ب JJیبُ JJنیگی ای JJن روشه JJا ،و ع JJدم وج JJود م JJتدل JJوژی ب JJر اس JJاس
ط JJراح JJی اس JJترات JJژیه JJای پ JJیچیده و س JJازگ JJار ب JJا ن JJیازم JJندیه JJای ج JJنبش
رهJJایJJی ،ایJJن امJJر را بJJه گJJونJJهای نJJمایJJان سJJاخJJت کJJه ابJJداع دانJJش ،ابJJزار و
م JJتدل JJوژی خ JJاص ره JJای JJی س JJازگ JJار ب JJا ش JJرای JJط و م JJوق JJعیت خ JJاص ای JJران
ضرورت عاجل دارد.
سLL Lنتز :م JJ Jوف JJ Jق ن JJ Jبودن روش JJ Jهای م JJ Jنسوخ م JJ Jبارزات JJ Jی ،رزم JJ Jندگ JJ Jان
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اجJتماعJگرای جJوامJع را در پJی مJطالJعه و چJارهجJویJی بJه تJکاپJو و جJویJندگJی
درآورده و آنJها را بJا هJم مJرتJبط سJاخJت .در مJانیفسJت کJنفدراسJیون ایJران
ب JJا دس JJتیاب JJی ب JJه ب JJینش ع JJمیق در پُ JJرس JJمانه JJای درون ج JJوام JJع ،و ت JJوان JJای JJی
چ JJارهج JJوی JJی و آل JJترن JJات JJیوس JJازی ،گ JJذار از روشه JJای م JJنسوخ ره JJای JJی ب JJه
م JJتدل JJوژی ک JJارآم JJد ب JJدس JJت آم JJده ک JJه ن JJتیجه آن JJتاگ JJون JJیسمی اس JJت م JJیان دو
رویJJکرد کJJه در درونJJیتJJریJJن الیJJههJJای جJJوامJJع در دوران مJJتمادی مJJوجJJودیJJت
داشJJت .در نJJتیجهی تJJکویJJن ایJJن آنJJتاگJJونJJیسم و تJJقابJJل رویJJکردهJJا ،نJJیاز بJJه
ضJرورت عJاجJل راه سJوم را آشJکار سJاخJت؛ راهJی بJا رویJکرد و مJتدولJوژی
نJویJن کJه آلJترنJاتJیوهJای مJوازی در قJالJب جJمهوریهJای دمJوکJراتJیک مJوازی
و دولتشه JJ J Jره JJ J Jای م JJ J Jوازی در چ JJ J Jارچ JJ J Jوب ات JJ J Jحاد م JJ J Jلل ره JJ J Jای JJ J Jیط JJ J Jلب را
س JJاخ JJتارس JJازی ک JJرد و روش JJهای ن JJوی JJن ن JJظیر ت JJسخیر م JJحالت ،ت JJسخیر
ب JJنگاهه JJای م JJال JJی و اق JJتصادی م JJؤس JJسات اع JJمال ق JJدرت دول JJت م JJرک JJزی ب JJر
جJJ JوامJJ Jع را جJJ JایJJ JگزیJJ Jن روشJJ Jهای عJJ Jقیم سJJ Jنتی و آکJJ JسیونیسJJ Jتی سJJ JاخJJ Jت.
م JJانیفس JJت ک JJنفدراس JJیون ای JJران تج JJلیب JJخش م JJتدل JJوژی ن JJوی JJن ،روش JJهای
سJاخJتن ابJزارهJای رهJایJیبJخش و نJقشهراهJی اسJت کJه چJشمانJداز رهJایJی
و استراتژیهای نیل به آن را ترسیم میسازد.
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 .۱۰گذار از سیاست ساالری
تLز :از اتJJوکJJراسJJیهJJا ٩٨و الJJیگارشJJیهJJای ٩٩دسJJپوتJJیک ١٠٠گJJرفJJته تJJا
دمJJوکJJراسJJیهای نJJیابJJتی ١٠١هJJیپوکJJرتJJیک ١٠٢و سJJوسJJیالیسJJتنماهJJای دولJJتگرا
بJJعنوان سیسJJتمهای سJJیاسJJی )مJJنهای آنJJارشیسJJتها ،(١٠٣بJJرای مJJوجJJودیJJت
خJJود هJJمه از یJJک اصJJل پJJایJJهای پJJیروی مJJیکJJنند :چJJگونJJگی تJJوزیJJع قJJدرت و
م JJ Jناب JJ Jع آن .م JJ Jعنی آن ای JJ Jن اس JJ Jت ک JJ Jه ق JJ Jدرت واق JJ Jعی ک JJ Jه م JJ Jتعلق ب JJ Jه اراده
اج JJتماع JJی ب JJوده را از ب JJنیاد خ JJود ک JJه ج JJام JJعه اس JJت ،ب JJرک JJنده و ب JJه م JJکان JJی
دی JJ Jگر ب JJ Jنام دول JJ Jت ان JJ Jتقال م JJ Jیده JJ Jند ک JJ Jه دول JJ Jتمردان ی JJ Jعنی ت JJ Jوان JJ Jگران و
س JJ Jیاس JJ Jتگزاران JJ Jشان ب JJ Jر آن تس JJ Jلط دارن JJ Jد .ب JJ Jه ع JJ Jبارت JJ Jی دی JJ Jگر س JJ Jیاس JJ Jت
شJگردهJای تJبدیJل قJدرت اجJتماعJی بJه اقJتدار مJتمرکJز بJوده کJه جJامJعه را بJر
م JJبنای اردوه JJای خ JJری JJد و ف JJروش ن JJیروی ک JJار ،و م JJال JJکیت ام JJالک ک JJالن و
تJصاحJب وسJایJل تJولJید اجJتماعJی تJقسیم مJیکJند .شJگردهJای انJتقال قJدرت
اجJJتماعJJی بJJه اقJJتدار مJJتمرکJJز و اعJJمال فJJریJJبکارانJJه و بJJیرحJJمانJJهی قJJدرت بJJه

 ،Autocracy .٩٨اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮدی
 ،Oligarchy .٩٩اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮوھﯽ
 ،Despotism .١٠٠اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺴﺘﺒﺪ
 ،Representative Democracy .١٠١دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﮫ اراده از ﺗﻮدهھﺎ ﺳﻠﺐ و ﺑﮫ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
 ،Hypocrisy .١٠٢ﻧﻔﺎق ،رﯾﺎﮐﺎری
 ،Anarchism .١٠٣روﯾﮑﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ

!106

سوشیانت

مانیفست کنفدراسیون ایران

جJJ JامJJ Jعه و ایJJ Jجاد دسJJ JتگاهJJ Jی بJJ JغرنJJ Jج بJJ Jنام دولJJ Jت ١٠٤بJJ Jرای آن ،و عJJ Jملکرد
نJارسیسیسJتی دولJتمردان بJرای نJاتJوانJمندسJازی افJراد و جJوامJع ،و قJطبی
نJJمودن قJJدرت و سJJرمJJایJJه جهJJت حJJفظ طJJبقات -فJJرادسJJتان و فJJرودسJJتان -در
ج JJوام JJع ان JJسان JJی ،دام JJن زدن و اش JJاع JJهی رژی JJمهای روانگس JJل ،س JJیمای
واق JJعی اج JJرای آن چ JJیزی اس JJت ک JJه س JJیاس JJت و ی JJا ع JJلوم س JJیاس JJی ن JJام JJیده
مJJیشJJود .بJJا ایJJن شJJرح ،تJJنها یJJک مJJشاهJJدهای ضJJمنی و تJJعمقی نJJه چJJندان
ژرف الزم اسJJت تJJا بJJسهولJJت دریJJابJJیم کJJه جJJوامJJع را نJJاچJJار سJJاخJJتهانJJد کJJه
سJJیاسJJت را عJJلم بJJپندارنJJد ،و در واقJJع نJJه عJJلم اسJJت و نJJه دانJJش؛ بJJلکه یJJک
شJبهعJلم ِ مJتشکل از مجJموعJهای از دانسJتنیهJا و شJگردهJای فJریJبکارانJهی
ت JJصاح JJب و ح JJفظ اق JJتدار )ق JJدرت م JJتمرک JJز و ج JJام JJعهی ط JJبقات JJی( اس JJت ک JJه
ایJJن یJJکی از دالیJJل سJJیاسJJتزدگJJی ١٠٥بJJوده کJJه از سJJوی دولJJتمردان بJJه آن
دامJن زده مJیشJود تJا جJوامJع گJلهوار بJه آنJها اعJطای قJدرت نJموده و جJامJعه
مبنی بر سیاستساالری شکل گرفته و باقی بماند.
آن LLتیت LLز :وجJJ Jود ،حJJ Jفظ و بJJ JازتJJ JولJJ Jید طJJ Jبقات بJJ Jه هJJ Jمان انJJ Jدازه کJJ Jه

١٠٤. A complicated

apparatus of government
Political Apathism
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پJارادوکJسال ١٠٦اسJت ،بJه هJمان انJدازه نJیز آنJتاگJونیسJتی ١٠٧مJیبJاشJد .بJه
ع JJبارت JJی دی JJگر وج JJود ط JJبقات ف JJرادس JJت و ت JJوان JJگر در گ JJرو ت JJعرض ب JJه ح JJق
حJیات آزاد طJبقات فJرودسJت ،و وجJود جJوامJع فJرادسJت در گJرو تJعرض بJه
جJJوامJJع فJJرودسJJت اسJJت کJJه ایJJن امJJر بJJه طJJبع خJJود طJJبقات ،افJJراد و جJJوامJJع
فJرودسJت را مJلزم و متعهJد بJه مJقاومJت و بJازتJاب پJدیJدهی تJعرض در جهJت
مJJعکوس مJJیسJJازد .در ایJJن رابJJطه سJJیمای واقJJعی سJJیاسJJت بJJعنوان ابJJزار
اق JJ Jتدار و اع JJ Jمال اراده ب JJ Jر ف JJ Jرودس JJ Jتان ن JJ Jمای JJ Jان گش JJ Jته ،و ایس JJ Jتادگ JJ Jی و
انJزجJار از آن بJعنوان مJنشاء سJیاسJتزدگJی کJه خJود مJبداء اعJطای قJدرت
بJJ Jه دولJJ Jتمردان اسJJ Jت ،شJJ Jکل مJJ JیگJJ Jیرد .سJJ JیاسJJ JتگریJJ Jزی و انJJ JزجJJ Jار از آن
بJJرخJJالف تJJصور عJJمدهی انJJقالبJJیون نJJه تJJنها زیJJانJJبخش نJJبوده ،بJJلکه دارای
قJابJلیت دگJرسJانJی بJه شJکنندهی سJیاسJت و سJیاسJتسJاالریِ اسJتیالگJران
بJJ Jوده و زمJJ Jینه را مJJ JساعJJ Jد مJJ JیسJJ Jازد کJJ Jه نJJ Jیروی اصJJ Jلی تJJ JشکیلدهJJ Jندهی
جJJامJJعهای دانJJشمJJحور بJJاشJJند .بJJایJJد ایJJن را مJJد نJJظر داشJJت کJJه جJJامJJعهی
س JJیاس JJتگری JJز دارای پ JJتان JJسیلی اس JJت ک JJه خ JJالف ن JJیت خ JJود ،ق JJاب JJلیت ب JJدل
گشJJتن بJJه دیJJنامJJیک ضJJد اقJJتدار بJJا تJJأثJJیرات ویJJرانJJگر بJJر سJJاخJJتار دولJJت را

 ،Paradoxical .١٠٦ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﻧﻤﺎ
 .١٠٧ﻣﺘﻌﺎرض
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دارد.
سLLنتز :کJJنفدراسJJیون ایJJران دارای سJJاخJJتاری فJJراسJJوی سJJیاسJJت،
تحJزب و اقJتدار مJرکJزگJراسJت ،و بJا سJاخJتاری نJویJن و مJنحصر بJفرد غJیر
س JJیاس JJی ،ت JJالش ب JJر خ JJلع ق JJدرت م JJتمرک JJز ،و ت JJوان JJمندس JJازیِ س JJه ن JJیروی
اصJلی جJامJعه و ایJجاد پJیونJد سJینرژیJک و ارگJانJیک مJیان ایJن سJه نJیرو را
دارد؛ از طJJریJJق تJJشکیل مJJجامJJع عJJمومJJی مشJJترک ،قJJدرت عJJظیم اجJJتماعJJی
را در حJوزههJای اقJتصادی ،فJرهJنگی ،اجJتماعJی ،دفJاعJی ،و اکJولJوژیJک بJه
ِ
Jعادل روابJط و
صJاحJبان اصJلی آنJها بJرگJردانJده و مJیان آنJها هJارمJونJی و ت
م JJناس JJبات خ JJال JJی از ه JJرگ JJون JJه ب JJغرن JJج و ن JJاه JJنجاری س JJیاس JJی را ب JJرق JJرار
م JJ Jین JJ Jمای JJ Jد؛ و س JJ Jازم JJ Jان JJ Jده JJ Jی ک JJ Jار اج JJ Jتماع JJ Jی را ب JJ Jه م JJ Jدل ک JJ Jار َه Jَ J Jر َوزی
)ک JJلکتیویس JJتی( اج JJتماعJ Jا ً الزم ت JJبدی JJل م JJیسازد ،و ب JJا خ JJصلت م JJادرت JJبارِ
پ JJرس JJتارگ JJون JJه و ع JJاری از ه JJرگ JJون JJه پ JJارادای JJم ت JJبعیضگ JJرای JJان JJهی ج JJنسیتی،
جJJامJJعهای بJJا سJJادهتJJریJJن ،امJJا قJJویJJتریJJن و عJJادلJJتریJJن سJJاخJJتار خJJودگJJردان
بJنیانJگذاری مJیکJند .در ایJن سJاخJتار سJاده امJا سJیال ،ایJن سJه نJیرو(۱ :
سLLکتور آکLLادمLLیک ی JJعنی دان JJشگاهه JJا و ن JJیروی آک JJادم JJیک و دان JJشمندان
جهJت طJراحJی پJروژههJا و مJتدلJوژی و نJیازمJندیهJای دانJشی (۲ ،سLکتور
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اقLL Lتصادی و تJJ J JولJJ J Jید اعJJ J Jم از مJJ J Jعادن ،مJJ J JنابJJ J Jع ،تJJ J JکنولJJ J Jوژی ،صJJ J Jنعت و
ک JJ J Jشاورزی ،و  (۳س LL Lکتور اداری ب JJ J Jا ن JJ J Jیروی م JJ J Jشارک JJ J Jت ه JJ J Jمگان JJ J Jی و
خJودگJردان هJم بJعنوان نJیروی مJدیJریJتی س ِ
Jیال اجJتماعJی و هJم نJیروی کJار
س JJ Jیال اج JJ Jتماع JJ Jا الزم در ج JJ Jام JJ Jعه ،انس JJ Jتیتوش JJ Jنال JJ Jیزه ١٠٨گش JJ Jته و ب JJ Jطور
ارگJانJیک ،سJینرژیJک و هJارمJونJیک بJهم پJیونJد خJوردهانJد .ایJن بJنیان نJظری
و اول JJیه س JJای JJنتوک JJراس JJی ١٠٩اس JJت ک JJه م JJدی JJری JJت خ JJودگ JJردان و دان JJشم JJحور
جJJوامJJع ،دولتشهJJر را تJJشکیل مJJیدهJJند کJJه در کJJنفدراسJJیونهJJای کJJشوری
متح JJ Jد ،و س JJ Jپس در ات JJ Jحادی JJ Jهای داوط JJ Jلبان JJ Jه و غ JJ Jیرس JJ Jان JJ Jترالیس JJ Jتی ب JJ Jنام
کJنفدراسJیون ایJران هJمپJیمان مJیگJردنJد .آنJچه در ایJن جJامJعهی مJبتنی بJر
اصJول سJایJنتوکJراسJی گJوهJر اصJلی مJدیJریJت قJرار مJیگJیرد ،نJه احJزاب ،نJه
اش JJخاص ،ب JJلکه ای JJدهه JJا و پ JJروژهه JJای دان JJشم JJحور هس JJتند ک JJه ب JJه م JJنظور
ت JJأم JJین ن JJیازم JJندیه JJای ج JJام JJعه و رش JJد و ت JJوس JJعهی آن از س JJوی م JJجام JJع و
مJحافJل عJلمی ،یJا اشJخاص دانJشپJژوه تJهیه و بJه مJجامJع عJمومJی دولتشهJر
یا کنفدراسیونها جهت بررسی و اجرا ارائه میشوند.

 ،Institutionalization .١٠٨ﻣﺆﺳﺴﮫﺳﺎزﯾﯽ ،ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن
 ،Scientocracy .١٠٩ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﮔﺮای ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ھﻤﮕﺮاﯾﯽ وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﮫ
ﺑﺨﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اداری در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﭘﺮوژهھﺎ و طﺮحھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﺮداﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﮫی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،و ﭘﺮوﺳﮫی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﮫ دﯾﺎﮔﺮام ص  ٨٢ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد.
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ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﯾﻨﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ
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و نیز…
بJا بJررسJی کJلی شJرایJط بJغرنJج جJوامJع فJالت ایJران و درهJمتJنیدگJی و
درهJمبJافJتگی آنJها ،بJرای جJلوگJیری از نJاهJنجارهJای وسJیعتر و عJمیقتر کJه
منجJر بJه گسسJتی بJا زیJانهJای عJظیم و دردنJاک ،و ویJرانJگری بJیهJمتا در
این فالت میگردد ،تحقق کنفدراسیون ایران اجتنابناپذیر است.
چJگونJگی تJحقق کJنفدراسJیون ایJران بJا تJبعیت از نJقشهراه رهJایJی کJه
م JJ Jبتنی ب JJ Jر خ JJ Jلع ق JJ Jدرت از ح JJ Jاک JJ Jمیت اس JJ Jتبدادی اق JJ Jتدارگ JJ Jرا ،از ط JJ Jری JJ Jق
سJJاخJJتارسJJازی و بسJJترسJJازی بJJرای شJJکلگJJیری حJJاکJJمیت مJJوازی در بJJطن
جJJامJJعه و اعJJمال اراده بJJر اسJJتبداد امJJکانپJJذیJJر اسJJت .ایJJن بJJه ایJJن مJJعنی
نیسJت کJه گJزیJنههJای دیJگر مJردود هسJتند ،بJلکه بJه ایJن مJعنی اسJت اولJویJت
اسJتراتJژیJک مJا سJاخJتاربJندی آلJترنJاتJیو خJود در بJطن جJامJعه و بJازگJردانJدن
قJJدرت بJJه جJJامJJعه اسJJت .چJJنین رؤیJJایJJی نJJه خJJیالJJپردازانJJه بJJلکه امJJکانپJJذیJJر
بJJوده و تJJحققپJJذیJJر سJJاخJJتن آن نJJیازمJJند بJJاورمJJندانJJی اسJJت کJJه هJJم سJJفیران
رسJانJدن پJیام رهJایJی و هJم رهJبران اجJرایJی و عJملی آن در بJطن جJوامJع و
تبدیل آن به حرکتهای وسیع اجتماعی باشند.
نJJقطهی آرمJJانJJی مJJتحقق سJJاخJJتن ایJJن ایJJده نJJه از مJJباحJJثات بJJغرنJJج و

!112

سوشیانت

مانیفست کنفدراسیون ایران

دشJJوار و هJJدر دادن وقJJت و نJJیروی نJJیازمJJند انJJقالب ،بJJلکه از اقJJدام عJJملی
بJJه تJJشکیل دولتشهJJرهJJا ،کJJنفدراسJJیونهJJای کJJشوری و کJJنفدراسJJیون ایJJران
بJطور مJوازی در بJطن جJامJعه اسJت کJه بJمانJند جJایJگزیJن حJی و زنJدهای کJه
ت JJودهه JJای م JJردم را چ JJنان ت JJوان JJمند س JJاخ JJته ک JJه م JJاش JJین دول JJتیِ اس JJتبداد
م JJ J Jوج JJ J Jود را ،از ط JJ J Jری JJ J Jق خ JJ J Jلع ق JJ J Jدرت آن دره JJ J Jمک JJ J Jوب JJ J Jند؛ ای JJ J Jن ام JJ J Jر ب JJ J Jا
اسJتراتJژیهJای خJلع تJبعیت و اطJاعJتپJذیJری نJیروهJا و مJؤسJسات و ادارات
دول JJتی ،و ف JJرم JJان JJبردار س JJاخ JJتن آن JJها ب JJه دس JJتگاه ان JJتقال JJی -دولتشه JJره JJای
م JJوازی ،ج JJمهوری JJهای دم JJوک JJرات JJیک م JJوازی و انج JJمن م JJلل ره JJای JJیط JJلب-
محقق میگردد.
جهJJ Jت روشJJ Jن سJJ JاخJJ Jتن بیشJJ Jتر ایJJ Jن رویJJ Jکرد جJJ Jای تJJ JأکJJ Jید دارد کJJ Jه
نJقطهی تJقرب چJنین پJراتJیکی ،نJه تJشکیالتسJازی بJطور کJالسJیک و سJنتی
رای JJج ،ب JJلکه ت JJبعیت از م JJتدول JJوژی ن JJوی JJن م JJشارک JJتی اس JJت؛ ک JJه از آن ب JJرای
تJJ Jشکیل ارگJJ JانهJJ Jای اداری دولتشهJJ JرهJJ Jا و کJJ JنفدراسJJ JیونJJ Jهای کJJ Jشوری و
فJJراکJJشوری پJJروژههJJای گJJردانJJشی و مJJدیJJریJJتی جJJوامJJع در هJJمهی حJJوزههJJا
سJود مJیجJویJد؛ کJه آن را نJه از سJیاسJتمداران و نJهادهJای سJیاسJی ،بJلکه
از دانJشگاهJهای دانJش-مJحور دریJافJت مJینJمایJند و از شJبهعJلم فJرادسJتان
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دوری جستهاند.
ب JJدی JJهی اس JJت ک JJه ب JJحث پ JJیرام JJون ن JJیروی ع JJملی و پ JJتان JJسیل اج JJرای JJی
چJنین ایJدهای در جJامJعهای کJه درصJد انJفعالگJرایJیاش در اوج اسJت ،بJه
ایJJن پJJرسJJمان مJJیرسJJد کJJه کJJدام دیJJنامJJیسم نJJیروی بJJالJJقوهی چJJنین حJJرکJJتی
است.
ن JJبای JJد از ن JJظر دور داش JJت ک JJه ب JJا رش JJد و ارت JJقای س JJطح دان JJش در
جJوامJع ،زمJینهی تJوقJعات از شJیوههJای گJردانJش جJامJعه نJیز تJرفJیع یJافJته کJه
منج JJر ب JJه اف JJزای JJش روش JJنب JJینی در ای JJن زم JJینه و س JJپس ان JJزج JJار از اش JJکال
م JJ Jختلف ح JJ Jاک JJ Jمیت س JJ Jیاس JJ Jی ،م JJ Jتدل JJ Jوژیه JJ Jای س JJ Jیاس JJ Jی و ب JJ Jطور ک JJ Jلی
سJJیاسJJتپJJردازان و کJJارگJJزاران گشJJته و بJJاعJJث افJJزایJJش نJJابJJاوری نسJJبت بJJه
آنها شده است.
ایJJن سJJیاسJJتگریJJزی یJJا بJJعبارتJJی دیJJگر سJJیاسJJتزدگJJی کJJه بJJطور عJJام
مJنفی و زیJانJبار قJلمداد مJیشJود ،الJزامJا ً نJتیجهی مJنفیِ آنJتاگJونJیسم مJیان
سJJ JیاسJJ Jت و جJJ JامJJ Jعه نیسJJ Jت .سJJ JیاسJJ JتگریJJ Jزان غJJ JالJJ Jبا دانJJ JشپJJ JژوهJJ Jان یJJ Jا
عJدالJتجJویJانJی هسJتند کJه آگJاهJانJه از سJیاسJت بJعنوان یJک وسJیلهی اعJمال
سJJتم گJJریJJز مJJیزنJJند .فJJاصJJلهی آنJJها بJJویJJژه از احJJزاب ،صJJرف Jا ً بJJدلJJیل درک
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س JJرش JJت ن JJیرن JJگبازان JJهی س JJیاس JJت و م JJدع JJیان آن ،و ن JJام JJرب JJوط JJیش ب JJه ام JJور
مJJ JدیJJ JریJJ Jت و گJJ JردانJJ Jش جJJ JامJJ Jعه اسJJ Jت .بJJ Jا ایJJ Jن وجJJ Jود بJJ Jروز حJJ JرکJJ JتهJJ Jای
اج JJتماع JJی ن JJیز ب JJا م JJشارک JJت ه JJمین »ن JJیروی م JJنفعل ق JJلمدادش JJده« ص JJورت
مJJیپJJذیJJرد .بJJنابJJریJJن هJJر تJJغییر بJJنیادیJJن نJJیازمJJند جJJنبندگJJی نJJیروی خJJفتهی
جJJ JامJJ Jعه اسJJ Jت کJJ Jه اسJJ Jتبداد از طJJ JریJJ Jق عJJ Jدم حJJ Jضور آنJJ Jها اعJJ Jمال قJJ Jدرت
مJJینJJمایJJد ،و جJJنبش تJJشکیل کJJنفدراسJJیون ایJJران مJJلزم بJJه خJJارج سJJاخJJتن
این نیرو از چنگ اقتدار استبدادی خواهد بود.
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۸
دولت؛ عنصر رهاییبخش یا ابزار
اسارت١١٠

مJفهوم دولJت شJایJد اگJر مJهمتریJن اصJطالح سJیاسJی نJباشJد ،حJداقJل
ی JJکی از آن م JJفاه JJیم ب JJغرن JJجی اس JJت ک JJه ب JJسادگ JJی ن JJمیت JJوان از آن ع JJبور
ن JJمود .ای JJن م JJفهوم در ت JJعاری JJف س JJیاس JJی م JJعنی دوگ JJان JJه داش JJته و ط JJبقات
ح JJاک JJم ک JJه م JJناف JJع و م JJصال JJحشان در زی JJر پس JJتوی دول JJت ن JJهفته اس JJت ،ب JJه
گ JJ Jون JJ Jهای آن JJ Jرا ت JJ Jعری JJ Jف م JJ Jین JJ Jمای JJ Jند ک JJ Jه خ JJ Jالف درک و دری JJ Jاف JJ Jت و ح JJ Jتی
کاربردشان از آن است.

 .١١٠اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در آورﯾﻞ  ٢٠١٨اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ اھﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﮫ
ﻓﺼﻠﯽ از ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﯾﺮان درآﻣﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه دوﻟﺖ در ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
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بJJرای طJJبقات و مJJلل تJJحت سJJتم نJJیز ویJJژگJJی مJJشابJJهی دارد .درک و
دریJافJتشان از پJدیJد ٔه دولJت غJالJبا خJالف رسJالJت واقJعی آن بJوده و شJناخJت
آنها از پدیدهٔ دولت بشدت انحرافی و خالف کارکرد واقعی آن است.
ال JJبته ای JJن ام JJر ن JJاش JJناخ JJتهای نیس JJت و ادب JJیات س JJیاس JJی ح JJاک JJم و
م JJوج JJود در ذات خ JJود انح JJراف JJی و م JJملو از تح JJری JJف ت JJعاری JJف و م JJفاه JJیم
سJیاسJی و اجJتماعJی اسJت .اعJمال قJدرت و اسJتیالی اسJتبدادی اسJاسJا
نJیازمJند تحJمیق و سJلب اراده از جJامJعه و افJراد اسJت و ایJن راز اسJتیالی
آنها بر جوامع بشریست.
اتJJ Jفاق J Jا ً یJJ Jکی از رسJJ JالJJ JتهJJ Jای عJJ JصیانJJ Jگران ،خJJ JنثیسJJ Jازیِ ادبJJ Jیات
انحJرافJی اسJتبداد و اسJتیالگJران دمJوکJرات و نJادمJوکJرات بJوده و هJمچنین
ت JJأس JJیس ادب JJیات JJی س JJازن JJده ،اج JJتماع JJی و ان JJقالب JJی اس JJت .ال JJبته ب JJا ای JJن
اس JJتثناء ک JJه ادب JJیات ن JJو در ع JJمق خ JJود دارای ک JJارک JJرده JJای پ JJیشگیری JJی از
اصJطکاک مJیان آحJاد جJامJعه و عJصیانJگران بJوده و در غJیر ایJنصورت بJنا
بJایJد بJر ایJن بJاشJد کJه بJا ادبJیاتJی بJا مJردم سJخن گJفت کJه هJمگان پJذیJرای
آن بوده و از هضم آن عاجز نباشند.
بJJایJJد عJJمیقا ً دریJJابJJیم کJJه مJJفاهJJیم و تJJعاریJJف سJJیاسJJی اغJJلب بJJرخJJالف
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مJJحتوا و مJJضامJJین راسJJتین آن تJJعریJJف گشJJته کJJه مJJقصود از آن ،نJJه دادن
آگJJاهJJی ،بJJلکه دقJJیقا خJJالف آن؛ تحJJریJJف دانسJJتههJJا و آگJJاهJJیهای تجJJربJJی
افJJ Jراد و جJJ JامJJ Jعه را دنJJ Jبال مJJ JیکJJ Jند .الJJ Jبته در ایJJ Jنجا خJJ JاتJJ Jمه نJJ JمییJJ JابJJ Jد و
اهدافی عمیقا ً روانشناختی در عمق آن نهفته است.
اسJتفادهٔ سیسJتمهای اقJتدارگJرا از ادبJیات سJیاسJی انحJرافJی و از
م JJفاه JJیمی ک JJاذب چ JJون دول JJت ب JJمنظور ه JJدای JJت آگ JJاه JJی ک ِ J
Jاذب اج JJتماع از
ط JJری JJق ای JJجاد رژی JJمه JJای پ JJارادای JJمات JJیک ١١١و ای JJجاد ح JJال JJته JJای روان JJی
Jندرم اس JJتکهلم ١١٣و ی JJا
ف JJراگ JJیر م JJنج JJمله درم JJان JJدگ JJی آم JJوخ JJته ش JJده ،١١٢س ُ J
ِ
ِا
گنورانس )جهل( القا شده در سطح وسیع در جامعه است.
دولJت یJکی از آن مJفاهJیمی اسJت کJه حJتی در ایJن زمJینه نJیز کJاربJرد
چ JJندگ JJان JJه دارد؛ ب JJدی JJن م JJعنا ک JJه ه JJم خ JJود تح JJری JJف گش JJته و ه JJم ک JJارب JJردی
ع JJمیقا ً تح JJری JJفی داش JJته و ه JJم وس JJیلهای ب JJرای اق JJتدار ط JJبق ٔه ح JJاک JJم ب JJرای
اعJمال قJدرت و تحJمیل قJانJونJمندی اسJت کJه مJنافJعش را حJفظ و در مJقابJل
طغیان طبقات تحت ستم محافظت مینماید.
 Paradigmatic Regime, ١١١رژیمهایی با الگوی فکری خاص
 ،Learned Helplessness ١١٢یک نوع اختالل روانی است که فرد به دلیل شکستهای مکرر بدان
مبتال و باور به موفقیت و پیروزی را از دست میدهد.
 ،Ignorance ١١٣جهل
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بازوی مانیپوالتیو ١١٤استبداد
گ JJرچ JJه س JJتم ب JJه ط JJبقات و ت JJنوع JJات و م JJلل اس JJاس JJا از س JJوی ط JJبقات
حJاکJم احJراز مJیشJود ،ولJی اعJمال آن بJه نJهاد دولJت واگJذار گشJته و طJبقهٔ
ح JJاک JJم خ JJود چ JJنان م JJین JJمای JJان JJد ک JJه از ای JJن ب JJازی خ JJارج ب JJوده و م JJسئول JJیت
کJامJل اعJمال سJتم بJه دوش دولJت اسJت .واقJعیت ایJن اسJت کJه ایJن تJنها یJک
ف JJری JJب ی JJا م JJان JJیپوالس JJیون ب JJوده و دول JJت ن JJیز ب JJمثابٔ J Jه ن JJهاد م JJان JJیپوالت JJیو ی JJا
ن JJیرن JJگبا ِز ط JJبقات ح JJاک JJم ای JJن رس JJال JJت را ب JJرعه JJده گ JJرف JJته و اغ JJلب اف JJرادی
س JJرس JJپرده را از ط JJبقات س JJتمپذی JJر ب JJکار م JJیگ JJمارن JJد ک JJه بش JJدت مج JJذوب
صعود به کسب جایگاهی را میان طبقات حاکم هستند.
ذک JJر ای JJن م JJطلب از ای JJن ل JJحاظ ح JJائ JJز اه JJمیت ب JJوده ب JJا ای JJنکه ت JJضاد
واق JJعی م JJیان ط JJبقات ب JJه ت JJضاد دروغ JJین دول JJت و ع JJمد ٔه م JJردم ،ح JJتی خ JJود
طJبقات حJاکJم مJبدل گشJته و بJدیJنگونJه طJبقات حJاکJم خJود از گJزنJد مسJتقیم
مبارزهٔ ستمدیگان بدور و محفوظ میمانند.
ایJJن طJJریJJق از دوری از چJJالJJشهای طJJبقاتJJی نJJیاز بJJه فJJریJJب و نJJیرنJJگ
در سJJطح وسJJیع اجJJتماع داشJJته و بJJدون یJJک مJJؤسJJس ٔه وسJJیعی بJJنام دولJJت
 ١١٤فریب ذهنیتی
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ای JJ Jن ام JJ Jر خ JJ Jارج ت JJ Jحقق خ JJ Jواه JJ Jد ب JJ Jود و از ای JJ Jن رو دول JJ Jت ع JJ Jالوه ب JJ Jر ام JJ Jر
س JJرک JJوب ،اع JJمال ق JJدرت و ح JJفظ ق JJان JJون JJمندی اق JJتدارگ JJرای JJان JJه ،ی JJک ب JJازوی
قJدرتJمند مJانJیپوالسJیون ١١٥بJرای اسJتبداد دمJوکJرات و غJیردمJوکJرات اسJت
ک JJه ت JJنها مج JJری آج JJندای ط JJبق ٔه ب JJاالدس JJت ب JJوده و ب JJه ه JJیچ ع JJنوان در جه JJت
مصالح طبقات فروشند ٔه نیروی کار عمل نمیکند.
دول JJ J Jت ب JJ J Jرای اج JJ J Jرای رس JJ J Jال JJ J Jت خ JJ J Jود در راس JJ J Jتای اج JJ J Jرای ع JJ J Jمل
مJJانJJیپوالسJJیون از مJJکانJJیسمها و راهJJکارهJJای بJJیماری اسJJتفاده نJJموده کJJه
عJJالوه بJJه تخJJریJJب آگJJاهJJی و ادبJJیات مJJردمJJی ،اقJJدام بJJه تخJJریJJب بهJJداشJJت و
س JJ Jالم JJ Jتی روان JJ Jی اف JJ Jراد و ج JJ Jوام JJ Jع ن JJ Jیز ب JJ Jرم JJ Jیآی JJ Jد .ج JJ Jهش از روی JJ Jکرد
روانJشناخJتی قJدرت و طJبقه بJه تJداوم ابJهام پJیرامJون اقJتدار ،دولJت و طJبقه
نJیرو بJخشیده و مJلل ،تJنوعJات و طJبقات زیJردسJت را در بJاتJالق اسJتثمار و
اسJJتعمار بJJیشتJJر فJJرو بJJرده و از هJJمه بJJدتJJر از آنJJها سJJلب نJJیرو نJJموده ،بJJا
نیروهای مستأصل طبق ٔه خود سرکوب و مقهور میگردند.

استریوتایپ یا تفکر قالبی
 ١١٥فریب ذهنی ،شستشوی مغزی
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دگJرانJدیJشی و آزادانJدیJشی یJکی از کJابJوسJهای دولJت و قJدرت بJوده
کJه اسJتریJوتJایJپ یJا تJفکر قJالJبیِ مJهندسJی شJد ٔه اقJتدارگJرایJان را تهJدیJد بJه
نJابJودی مJیکJند .از ایJن سJو نJظام نJیازمJند ابJزاری اسJت کJه تJفکر قJالJبی را
ب JJر ج JJام JJعه و اف JJراد چ JJیره گ JJردان JJده و ق JJدرت روی JJاروی JJی را از م JJردم س JJلب و
بJدون اعJمال کJنترل وسJیع و هJمه جJانJبه حJرکJتشان را بJا دقJت بJاال هJدایJت
مJیسJازد .هJمگان چJنین مJیپJندارنJد کJه قJدرت نJظام در دسJتگاه سJرکJوب و
اطJJالعJJاتJJی آن نJJهفته اسJJت ،امJJا ایJJن غJJلطانJJگاریJJی بJJیش نیسJJت .در واقJJع
هJJیچ دسJJتگاه سJJرکJJوبJJی از تJJوان کJJامJJل بJJرای سJJرکJJوب تJJودههJJای خJJروشJJان
بJرخJوردار نیسJتند ،بJلکه بJا ابJزارهJای روانگُسJل ،هJم دسJتگاهJهای سJرکJوب
را تJجهیز کJرده و هJم حJرکJتهJا و خJیزشهJا را مJهار مJیسJازد کJه در واقJع
عJJظیمتJJریJJن و مسJJتحکمتJJریJJن سیسJJتم دفJJاعJJی آن مJJیبJJاشJJد .ایJJن سیسJJتم
دارای پJJارامJJترهJJای ١١٦مJJتعددی اسJJت کJJه ایJJنجا تJJعدادی از آنJJها را بJJطور
اجJJماعJJی مJJورد بJJررسJJی قJJرار داده و مJJکانJJیسمهای آنJJها را بJJطور سJJطحی
میشکافیم.

 ،Parameters ١١٦مؤلفهها ،اجزاء یک سیستم
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نارسیسیسم

مانیفست کنفدراسیون ایران

)خودشیفتگی(١١٧

ش JJای JJد ی JJکی از مخ JJرب JJتری JJن اخ JJتالالت روان JJی ک JJه ب JJرخ JJالف آم JJاره JJای
ثJJبت شJJده در سJJطح جJJهان بJJویJJژه مJJیان مJJللی کJJه قJJربJJانJJیان سیسJJتماتJJیک
ت JJ Jراوم JJ Jات JJ Jیزاس JJ Jیون ١١٨هس JJ Jتند ،بش JJ Jدت ش JJ Jیوع دارد ،خ JJ Jودش JJ Jیفتگی ی JJ Jا
ن JJارس JJیسیسم اس JJت .خ JJودش JJیفتگی ب JJمان JJند ب JJسیاری از اخ JJتالالت روان Jیِ
دیگر تأثیرات حلقوی ١١٩بسیار مخرب بر محیط پیرامونی خود دارد.
اف JJرادی ک JJه ب JJه خ JJودش JJیفتگی م JJبتال م JJیش JJون JJد ب JJخش چ JJشمگیری از
ن JJیروه JJای دول JJتی ط JJبق ٔه ح JJاک JJم را ت JJشکیل م JJیده JJند ک JJه ع JJلیه ط JJبق ٔه م JJتبوع Jهٔ
خJJود مJJورد سJJوءاسJJتفادهٔ ابJJزاری قJJرار مJJیگJJیرنJJد .خJJصوصJJیات ویJJژهٔ ایJJن
اف JJراد ،و ت JJوان JJای JJی و تبح JJرش JJان در ف JJرم JJان JJبرداری از ف JJرادس ِ J
Jتان خ JJود و
زورگJJویJJی بJJه هJJمطبقهایJJهای خJJود کJJه فJJرودسJJت مJJیپJJندارنJJد ،مJJورد عJJطف و
ت JJ Jوج JJ Jه خ JJ Jاص ط JJ Jبق ٔه ح JJ Jاک JJ Jم ب JJ Jوده و در م JJ Jوق JJ Jعیته JJ Jای دول JJ Jتی م JJ Jنصوب
میشوند.
هJر چJند کJه ایJن بJحثی اسJت کJه از حJوصJل ٔه ایJن نJوشJته خJارج اسJت،
 ،Narcissism ١١٧نارسیسیسم ،خودشیفتگی ،نوعی اختالل روانی است که یکی از ویجگیهای آن
این است که فرد همه کس و همه چیز را ابزار رسیدن به مقاصد خود میبیند.
 ،Traumatization ١١٨آسیبرسانی روحی روانی
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مانیفست کنفدراسیون ایران

امJJ Jا ذکJJ Jر ایJJ Jن امJJ Jر بJJ JایJJ Jد سJJ JرآغJJ Jازی بJJ JاشJJ Jد کJJ Jه عJJ Jالوه بJJ Jر دامJJ Jن زدن بJJ Jه
ک JJ Jال JJ Jبدش JJ Jکاف JJ Jی ١٢٠دول JJ Jت و ق JJ Jدرت ،و آس JJ Jیب ش JJ Jناس JJ Jی ١٢١ع JJ Jوام JJ Jلی ک JJ Jه
خ JJودش JJیفتگی را ب JJازت JJول JJید و ق JJرب JJان JJیان آن را ب JJه دام JJن ح JJاک JJمان ق JJدرت و
س JJرم JJای JJه م JJیان JJدارد ب JJا روی JJکردی روان JJشناخ JJتی ب JJعالوه روی JJکرده JJای دی JJگر
مورد بررسی چارهجویانه قرار گیرد.

درماندگی خودآموخته
اسJتبداد دمJوکJرات و نJادمJوکJرات بJرای اعJمال قJدرت خJود بشJدت بJه
سJلب ارادهٔ جJمعی جJامJعه نJیازمJند اسJت .بJخش عJظیم ایJن امJر از طJریJق
ایJJ Jجاد درمJJ JانJJ JدگJJ Jی خJJ JودآمJJ JوخJJ Jته و ابJJ Jهام پJJ JراکJJ Jنی و اشJJ JاعJJ Jه مJJ JوهJJ JومJJ Jات
سیاسی و اجتماعی صورت میگیرد.
درماندگی خودآموخته از آن اختالالت روانشناختی است که طبق ٔه
حJاکJم و اقJتدار از آن بJرای عJقیم سJازی عJنصر رهJایJی بJخش در تJفکرات
افJJ Jراد بJJ Jطور بJJ Jسیار مJJ JؤثJJ Jر سJJ Jود جسJJ Jته و روحJJ Jیات سJJ JرخJJ Jورده در تJJ Jداوم
پJJارادایJJم تسJJلیمیَت را در ذهJJن فJJرد کJJاشJJته و سJJپس اجJJتماعJJی و هJJمهگJJیر
Anatomy
Pathology
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میسازد.
درم JJان JJدگ JJی خ JJودآم JJوخ JJته از ط JJری JJق وادار ن JJمودن اف JJراد ب JJه آزم JJون و
شکسِ J
Jت مJJتوالJJی بJJه ذهJJن افJJراد الJJقاء نJJموده و بJJا تخJJریJJب اعJJتماد بJJنفس و
کJJاشJJتن حJJس نJJومJJیدی و بJJیچارگJJی ،احJJساس شکسJJت پJJذیJJریJJی دائJJمی را
در روان آن JJها م JJیک JJارد .ب JJدی JJن ط JJری JJق ب JJمان JJند ی JJک ق JJدرت شکس JJت ن JJاپ JJذی JJر
اث JJبات وج JJود ن JJموده و اف JJراد و ج JJام JJعه را در ح JJال JJت روان JJی ت JJضعیف ش JJده
قرار میدهد.
دول JJ Jت و ق JJ Jدرت در ذات خ JJ Jود ن JJ Jیازم JJ Jند خ JJ Jودب JJ Jزرگ JJ Jنمای JJ Jی ب JJ Jوده ت JJ Jا
س JJرخ JJوردگ JJی و درم JJان JJدگ JJی ج JJام JJعهه JJا ب JJازت JJول JJید و ن JJیرو بخش JJد و از ای JJن
طJریJق جJلب نJیرو کJرده و شJالJودههJای اقJتدار خJود را بJاز تJولJید مJینJمایJد.
ام JJا واق JJعیت چ JJیز دی JJگریس JJت؛ ق JJدرت دول JJت در س JJکوت و شکس JJت پ JJذی JJریِ
خ JJودآم JJوخ JJت ٔه اف JJراد و ج JJام JJعه ب JJوده و غ JJیر از ای JJن ه JJیچگاه ق JJادر ب JJه کس JJب
قدرت نخواهد بود.

ِ
سند ُرم استکهلم
ب JJخش ع JJظیمی از ج JJام JJع ٔه م JJا ک JJه ب JJه ش JJدت ت JJحت س JJتم ن JJظام ح JJاک JJم
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ق JJرار دارن JJد ،ام JJا ب JJا ای JJن وج JJود از دلبس JJتگی ب JJه ای JJن ن JJظام س JJتمگر رن JJج
م JJیب JJرن JJد .س JJندرم اس JJتکهلم آن اخ JJتالل JJی اس JJت در ای JJران ب JJوض JJوح ب JJعنوان
یJJک پJJدیJJدهٔ بJJارز اجJJتماعJJی مJJیتJJوان دیJJد .ایJJن سJJندرم زمJJانJJی شJJناخJJته شJJد
کJه در یJکی از بJانJکهJای سJوئJد در سJال  ۱۹۷۳گJروگJانJگیری اتJفاق افJتاد
و عJJلیرغJJم آن شJJرایJJط سJJختی کJJه قJJربJJانJJیان متحJJمل شJJدنJJد ،امJJا نسJJبت بJJه
گ JJروگ JJان JJگیران ب JJه گ JJون JJهای م JJتعاط JJف گش JJته ک JJه ن JJه ت JJنها ب JJا پ JJلیس ه JJمکاری
نJمیکJردنJد ،بJلکه بJعدهJا یJکی از کJارمJندان بJانJک بJا یJکی از گJروگJانJگیرهJا
ازدواج نمود که این پدیده سندرم استکهلم نامگذاری شد.
وض JJعیت قش JJر وس JJیعی از م JJردم ای JJران را م JJیت JJوان ب JJا ای JJن پ JJدی JJده
مJتناسJب دیJد؛ از ایJن رو کJه بJین سJتمگر و سJتمدیJده رابJط ٔه عJاطJفی بJرقJرار
میشود.
ایJن نJه یJک اغJراق و نJه یJک اتJفاق اسJت ،بJلکه یJک حJقیقت تJلخ اسJت
کJه بJا دقJت و ظJرافJت بJسیار و بJطور کJنترل شJده مJهندسJی گشJته و از آن
بJرای بهJتریJن مJؤثJرتJریJن نJتایJج بهJرهجJویJی مJیشJود .دسJتیازی بJه مJهندسJی
ای JJن پ JJدی JJده م JJقاص JJد ب JJسیار پ JJلیدی دارد ک JJه اوج انح JJطاط اخ JJالق ط JJبقه و
دول JJ Jتش را ن JJ Jمای JJ Jان JJ Jگر اس JJ Jت ک JJ Jه ب JJ Jا ای JJ Jجاد اخ JJ Jتالالت روان JJ Jی م JJ Jبتنی ب JJ Jر
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دلبسJتگی قJربJانJی بJه سJتمگر ،آنJها طJالJع خJود را در تJداوم مJوجJودیJت آنJها
یافته و برای بقای ستم بر خود به هر امری متوسل میشوند.
مJدعJیان پJیشین رویJکرد انJقالبJی ،بJا چJشمپوشJی از ایJن پJدیJدههJا و
دشJJمنپJJنداری هJJم ٔه قJJربJJانِ J
Jیان اسJJتیالگJJران و اسJJتبدادیJJون ،عJJمال نJJیرویJJی
عJJ Jظیم را بJJ Jه جJJ Jبهه مJJ JقابJJ Jل ارزانJJ Jی داشJJ Jتند .انJJ JقالبJJ Jیون نسJJ Jل جJJ JدیJJ Jد بJJ Jا
رویJکردی چJارهجJویJانJه بJایJد تJالشJشان بJر ایJن بJاشJد کJه بJا نJیرومJندسJازیJی
ایJJن اقJJشار آسJJیب پJJذیJJر در بJJازسJJازیJJی و بهJJبود وضJJعیت کJJلی آنJJها نJJقش
فJJعال بJJازی نJJموده و آنJJها را از قJJربJJانJJیان بJJیاخJJتیار بJJه دیJJنامJJیسم انJJقالب
نوین بدل سازند.

اِگنورانس )جهل( منطقی از منظر

آگنوتولوژیک١٢٢

هJJیپوکJJرسJJی ١٢٣یJJا نJJفاق یJJکی از مJJهمتJJریJJن و کJJاراتJJریJJن کJJارکJJردهJJای
دول JJته JJا ب JJرای ال JJقای اگ JJنوران JJس )جه JJل( و ت JJوه JJم در ج JJام JJعه اس JJت .دول JJت
بJJعنوان ابJJزار ویJJژ ٔه هJJیپوکJJرسJJی و نJJفاق بJJگونJJهای سیسJJتماتJJیک و عJJامJJدانJJه
بJه تJوهJم پJراکJنی و اشJاعٔ Jه جهJل و ابJهامگJرایJی در جJامJعه پJرداخJته و عJمال
 ،Agnotology ١٢٢دانش جهل شناسی
 ،Hypocrisy ١٢٣نفاق
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بJJا ایJJجاد حJJلقههJJایJJی از رژیJJم پJJارادایJJماتJJیک ایJJن دسJJتگاه ذهJJنی کJJامJJلتر و
قابل هدایتتر میسازد که عمال یکی از رسالتهاهای اصلی دولت است.
دولJت ،جهJل ایJن پJدیJدهٔ زیJانJبار را ابJتدا الJقاء ،سJپس بJا ایJجاد رژیJم
وحشJJ Jت جهJJ Jل الJJ JقایJJ Jی ١٢٤را تJJ JبدیJJ Jل بJJ Jه جهJJ Jل مJJ Jنطقی ١٢٥سJJ JاخJJ Jته کJJ Jه بJJ Jه
گJJونJJهای نJJوعJJی جه ِ Jل انJJتخابJJی اسJJت .جهJJل انJJتخابJJی و هJJدفJJمند بJJه افJJراد
نJJوعJJی پJJناه کJJاذب و مJJوقJJت داده و او را در غJJفلت عJJمیقی فJJرو بJJرده بJJا ایJJن
امJید کJه از گJزنJد نJاهJنجارهJای سJیاسJی و اجJتماعJی در امJان بJاشJد ،غJافJل
از ایJJنکه ایJJن غJJفلت مJJیزان آسJJیبپJJذیJJری او را بJJا مJJراتJJب بJJاال بJJرده و جهJJل
منطقی او رژیم وحشت را تداوم میبخشد.
بJJا یJJک سJJنجش آگJJنوتJJولJJوژیJJک از ایJJن پJJدیJJده مJJیتJJوان بJJه سJJهولJJت رد
پJJ Jای سJJ JوگJJ Jیری تJJ JأیJJ Jیدی ١٢٦در الJJ Jفاظ تJJ JوجJJ JیهگJJ JرایJJ JانJJ Jه ١٢٧در رژیJJ Jمی از
غJJلطانJJگاری ١٢٨مJJتداول را مJJیتJJوان یJJافJJت .بJJدون تJJردیJJد ایJJن مJJهم نJJیازمJJند
آس JJیبش JJناس JJی آگ JJنوت JJول JJوژی JJک اس JJت ک JJه ت JJشخیص ای JJن ام JJر را ب JJه دوش
گرفته و برای برونرفت از این شرایط باید چارهجویی عملی شود.
Induced Ignorance
Rational Ignorance
١٢٦ Confirmation Bias
١٢٧ Rationalistic Rhetorics
١٢٨ Misconception Regime
١٢٤
١٢٥
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رژیم
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غلطانگاری١٢٩

تJJداوم رژیJJم وحشJJت بJJر پJJاشJJن ٔه اشJJاعٔ Jه غJJلطانJJگاری مJJیچJJرخJJد کJJه در
مJJ Jیان اقJJ Jشار جJJ JامJJ Jعه ایJJ Jن بJJ Jاور نJJ JادرسJJ Jت را بJJ Jروز مJJ JیدهJJ Jد کJJ Jه کJJ Jنترل
فJJراگJJیری بJJر کJJلیت جJJامJJعه و داشJJته و بJJه سJJهولJJت قJJادر بJJه کJJنترل هJJر گJJونJJه
تخJJ J Jطئهای اسJJ J Jت کJJ J Jه خJJ J Jارج از ارادهاش عJJ J Jمل نJJ J JمایJJ J Jد .دسJJ J Jتیازی بJJ J Jه
اسJJ JطورهبJJ JافJJ Jی و شJJ Jیوع غJJ JلطانJJ Jگاری بJJ Jخش اعJJ Jظم مJJ JکانJJ Jیسم دفJJ JاعJJ Jی
ن JJظام JJهای اس JJتبدادی دم JJوک JJرات و ن JJادم JJوک JJرات ب JJوده ک JJه ک JJوش JJش ب JJر ای JJن
دارد ش JJعور س JJال JJم ج JJام JJعه و اف JJرادش JJان م JJغلوب اب JJهام JJات و م JJوه JJوم JJات JJی
سازد که به همین منظور مهندسی شدهاند.
رژیJJم غJJلطانJJگاری بJJدون تJJردیJJد یJJکی مJJؤثJJرتJJریJJن پJJارامJJترهJJای سیسJJتم
روانگسJل نJظام اسJتبدادی اسJت کJه از تJمام تJکنیکهJای مJانJیپوالسJیون از
جJJمله سJJوسJJیال پJJروف ١٣٠بهJJره جسJJته تJJا مجJJموعJJهای اسJJتریJJوتJJایJJپ کJJنترل
شدهٔ موازی را خلق و مستمرا بازآفرینی کند.

Misconception Regime
Social Proof
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سخن آخر
نJظام کJنونJی حJاکJم بJر ایJران تJنها یJک نJظام سJیاسJی مسJتبد نیسJت
ک JJه م JJلل و ت JJنوع JJات ف JJراوان JJی را در ش JJرای JJط اس JJتعماری و اس JJتثماری ب JJه
بJJردگJJی کJJشیده بJJاشJJد ،بJJلکه بJJایJJد بJJا دیJJدی روانJJشناخJJتی و عJJمیقتر بJJمانJJند
ح JJ Jلقهای از ی JJ Jک سیس JJ Jتم وس JJ Jیعتر ب JJ Jه آن ن JJ Jگریس JJ Jت ک JJ Jه ب JJ Jر پ JJ Jای JJ Jهه JJ Jای
ن JJ Jارس JJ Jیسیسم ِ ط JJ Jبقات JJ Jی ١٣١اس JJ Jتوار اس JJ Jت ک JJ Jه سیس JJ Jتمهای س JJ Jیاس JJ Jی،
اق JJتصادی و ف JJره JJنگی را در پ JJنج ه JJزارهی اخ JJیر در ت JJاری JJخ بش JJری ت JJعیین
نJJموده و رژیJJمهای پJJارادایJJماتJJیک را بJJا دقJJت طJJراحJJی و فJJرهJJنگها را کJJنترل
کردهاند.
ب JJ Jدون ش JJ Jک ای JJ Jن سیس JJ Jتم ک JJ Jه ب JJ Jارزت JJ Jری JJ Jن ش JJ Jاخ JJ Jص آن اخ JJ Jتالالت
روانJJی ١٣٢و سJJایJJکوپJJاتJJیک ١٣٣طJJبقات حJJاکJJم اسJJت ،بJJرای تJJدوام هJJژمJJونJJی
١٣١

Class Narcissism
Mental Disorders
١٣٣ Psychopathy
١٣٢
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خ JJود ،ج JJام JJعه را ط JJبقات JJی ن JJموده و م JJناس JJبات ت JJول JJید اج JJتماع JJی را ب JJه زی JJر
س JJیطرهی خ JJود ک JJشان JJده و ب JJرای ح JJفاظ JJت از ط JJبقهی ف JJرادس JJت ،دول JJت را
ب JJمان JJند م JJکان JJیسمی ق JJان JJون JJگذار و س JJرک JJوب JJگر ب JJا ت JJوج JJیه اع JJمال م JJدی JJری JJت
جJامJعه حJاکJم ،پJایJههJای نJظام اسJتعمار-اسJتبدادیِ بJیمارگJونJهی خJود را بJا
مJبتال نJمودن بJخش دیJگر جJامJعه بJه اخJتالالتJی روانJی کJه آنJها را سJتمپذیJر
میسازد ،تحکیم بخشیده است.
ح JJاک JJمان ای JJن ن JJظام ب JJیمار و روان JJپری ِ J
Jش بح JJران JJساز ،م JJبتالی JJان ب JJه
اخJتالالت روانJی سJایJکوپJاتJیک نJظیر نJارسJیسیسم ِ سJلطهگJرنJد ١٣٤کJه مJنشأ
قJJوت روحJJی آنJJها اقJJتدار و اعJJمال قJJدرت اسJJت؛ ایJJنها تJJودههJJای جJJوامJJع را
نJیز بJه اخJتالالت روانJی نJظیر سJندروم اسJتکهلم ،درمJانJدگJی خJودآمJوخJته و
ن JJارس JJیسیسم س JJلطهپ JJذی JJر ١٣٥م JJبتال س JJاخ JJته ت JJا ج JJوام JJع را در ب JJنیاد خ JJود
بJیمار و سJتمپذیJر سJازد .ایJن سیسJتم کJه بJه قJربJانJی خJود هJیچگونJه رفJاه و
آسJایJش شJایسJته نJمیبخشJد ،آنJها را بJه عJاشJقانJی درمJانJده بJدل سJاخJته
ک JJه گ JJردن ب JJه ق JJمهی ق JJصاب خ JJود م JJیم JJال JJند ،ت JJا او را ک JJه در اوج ری JJاک JJاری
خJود را دلJباخJته و غJمگسار آنJها جJلوه مJیدهJد ،هJمچون مJعشوقJی نJاجJی
Dominant Narcissism
Recessive Narcissism
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و معبودی مددکار بپذیرند.
ایJن سیسJتم بJیمار و روانJپریJش بJا عJبور از مJراحJل تJاریJخی مJختلف
و تJJغییر شJJکل و فُJJرم و هJJمچنین سJJاخJJتار ،امJJا بJJا حJJفظ مJJحتوای خJJود کJJه
هJمان نJارسJیسیسم طJبقاتJیِ سJایJکوپJاتJیک و جJنونآمJیز اسJت ،بشJریJت را
بJا شJرایJط بJسیار بJغرنJجی مJواجJه سJاخJته اسJت .ایJن مJواجJهه بJا عJبور از
اق JJیان JJوس خ JJون و ج JJنگ و ب JJاروت و م JJرگ و وی JJران JJی ،ه JJم بش JJری JJت و ه JJم
محیط زیست را با آسیبهای جدی و جبرانناپذیری روبرو ساخته است.
اک JJنون بش JJری JJت راه چ JJارهای ج JJز روی JJاروی JJی ب JJا ای JJن ن JJارس JJیسیسم
طJبقاتJی نJدارد و تJنها راه مJقابJله بJا آن تJوانJمندسJازی فJرد و جJامJعه اسJت
کJJه بJJا اعJJادهی ارادهی انJJسانJJی خJJود ،نJJقش هJJوشJJمند در بJJازگشJJت انJJسان
بJJه طJJبیعت راسJJتین خJJویJJش را هJJدف واقJJعی قJJرار مJJیدهJJد .شJJایJJد گJJفتن از
ره JJای JJی بش JJری JJت اب JJهامزا ب JJاش JJد ،ب JJسهول JJت م JJیت JJوان ت JJجسم ن JJمود ک JJه در
ص JJورت JJیکه بش JJری JJت ت JJوان و آم JJادگ JJی روی JJاروی ب JJا سیس JJتم ن JJارس JJیسیسم
طJبقاتJی را نJداشJته بJاشJد ،امJا عJزم مJا در سJرزمJین خJودمJان بJر ایJن اسJت
که این بخش از بشریت را از یوغ این مرض جانفرسا نجات بخشیم.
شJایJد ایJن پJیش از ایJنکه یJک پJروژهی سJیاسJی بJرای مJدیJریJت جJامJعه

!131

سوشیانت

مانیفست کنفدراسیون ایران

بJاشJد ،پJروژهای درونJشناخJتی اسJت کJه اخJتالالت روانآزار مJنتج از رژیJم
Jندرم
ن JJارسیسیس JJتی ای JJن سیس JJتم را اع JJم از درم JJان JJدگ JJی خ JJودآم JJوخ JJته ،س ُ J
اسJتکهلم ،جهJل مJنطقی ،شJیوع غJلطانJگاری و هJرگJونJه خJلل دیJگری را کJه
اراده ،ت JJ Jوان و ه JJ Jوش JJ Jمندی ان JJ Jسان را س JJ Jلب ،و خ JJ Jودآگ JJ Jاه JJ Jی و آگ JJ Jاه JJ Jی
اجJJتماعJJیش را تخJJریJJب مJJیسJJازد ،بJJعنوان پJJدیJJدههJJای اجJJتماعJJی از مJJیان
ب JJرداش JJته و دی JJگر ف JJرص JJت ب JJروز پ JJدی JJدهه JJای مخ JJرب را ک JJه از روان JJپری JJشی
گ JJروه JJی از اف JJراد خ JJودش JJیفته ک JJه ح JJاک JJمیت ط JJبقات JJی ب JJر ج JJام JJعه را کس JJب
نJموده ،نJخواهJد داد کJه تJالش بJه کJنترل بJر جJامJعه و ارادهی افJراد و هJوش
و آگاهی شهروندان جامعه دارند.
در کJJنفدراسJJیون ایJJران رهJJایJJی و آزادی تJJنها سJJیاسJJی ،اقJJتصادی،
اج JJتماع JJی و ف JJره JJنگی ن JJخواه JJد ب JJود ،ب JJلکه ره JJای JJی ،م JJرزه JJای ف JJرات JJری را
درمJینJوردد کJه انJسان از اخJتالالت روانJپریJشانJهای کJه بJه پJدیJدهی بشJری
ت JJبدی JJل گش JJته و ط JJی ق JJرون و ه JJزارهه JJا بش JJری JJت را مس JJتهلک س JJاخ JJتهان JJد،
خJالصJی مJییJابJد .کJنفدراسJیون ایJران عJالوه بJر تJحوالت بJنیادیJن در درک
از س JJیاس JJت ،اق JJتصاد ،اج JJتماع و ف JJره JJنگ ،ف JJرات JJر از آن ،ی JJک ان JJقالب در
روان و ذه JJنیت بش JJر اس JJت .ان JJقالب JJی ک JJه ه JJدف JJش ع JJروج ِ بش JJر م JJتعال JJی و
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ره JJ Jای JJ Jی از ص JJ Jغارت و خ JJ Jردی اس JJ Jت ک JJ Jه ط JJ Jبقات ح JJ Jاک JJ Jم خ JJ Jودش JJ Jیفته و
نارسیسیست او را به آن واداشتهاند.
س JJخن آخ JJر را ب JJا ای JJن ب JJه پ JJای JJان م JJیب JJری JJم ک JJه ب JJا ش JJرای JJطی ب JJمثاب JJه
عJواقJب یJک سJده تخJریJب در ایJن سJرزمJین پJیشاروی داریJم ،تJنها راه بJرای
جJلوگJیری از یJوگسJالویJزاسJیون خJونJبار ایJن سJرزمJین ،کJنفدراسJیون ایJران
اس JJت و ب JJحق ش JJایس JJته اس JJت آن JJگون JJه ک JJه روزا ل JJوگ JJزام JJبورگ دو گ JJزی JJنهی
بJJربJJریJJت یJJا سJJوسJJیالJJیسم را جJJلوی بشJJریJJت قJJرار داد ،مJJا نJJیز دو گJJزیJJنهی
عJJ Jینی و واقJJ Jعی جJJ Jلوی خJJ Jود قJJ Jرار دهJJ Jیم کJJ Jه در واقJJ Jع نJJ Jیز بجJJ Jز ایJJ Jن راه
دیگری نیست:
یوگسالویزاسیون یا کنفدراسیون!

!133

ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﯾﺮان
ﺑﺮآﻣﺪ ﺳﺎﯾﻨﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ

www.confederate-iran.com

