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سخن آغازین

چرا ویراست جدید

اولـین نـسخه ی مـانیفسـت کـنفدراسـیون ایـران در مـاه ژوئـیه ی ۲۰۱۸ 

در  دانـشنامـه ی پـل انـتشار یـافـته و در سـپتامـبر هـمان سـال نـیز ویـراسـت 

دوم بـا تـغییر اسـاسـی در فـصل پنجـم و اضـافـه نـمودن فـصل شـشم بـه آن 

منتشــر گشــت. اکــنون کــه ویــراســت ســوم در آســتانــه ی نشــر اســت، نســبت 

بــه دو ویــراســت پــیشین خــود دو فــصل درافــزوده داشــته کــه ایــن نــشان از 

تعهـد مـانیفسـت بـه مـثابـه یـک مـحصول مـکتوب نـه فـقط مـقید بـه حجـم، بـلکه 

متعهــد بــه مــحتواســت و در مــسیر خــودســازگــارســازی و تــکویــن قــرار دارد. 

بــــعبارتــــی دیــــگر مــــانیفســــت، عــــالوه بــــر تعهــــد بــــه اصــــول و پــــریــــنسیپ هــــای 
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بـــسیار ژرف و غـــیر قـــهقرایـــی، بـــه هـــر مـــقدار ضـــرورت جـــامـــعه ایـــجاب کـــند 

همواره در رشد، تکامل و تکوین است.

فرموالسیون رهایی 

شـایـد بـسیاری چـنین بـپندارنـد کـه ایـن کـتاب مـانیفسـتی بـرای تـثبیت 

حـــاکـــمیت مـــوجـــود ایـــران در شـــکلی دیـــگر اســـت، در حـــالـــیکه هـــدف واقـــعی 

ایــن مــانیفســت فــرمــوالســیون اســتقالل مــلل، رهــایــی از اســتعمار، رهــایــی 

زنــــان از بــــندگــــی جــــنسیتی، و رهــــایــــی فــــرودســــتان از اســــتثمار و بــــردگــــی 

مـــزدی اســـت. ایـــن بـــدیـــن مـــعنی اســـت کـــه ایـــن فـــرمـــوالســـیون، اتـــحاد را در 

حـین اسـتقالل و در نـتیجه رهـایـی از بـردگـی را بـا بهـره جـویـی از مـتدلـوژی 

و بـرنـامـه هـای عـملگرایـانـه و پـروژه هـای اجـرایـی بـه ارمـغان مـیآورد. در واقـع 

هـر خـوانـنده ای بـا قـاضـی قـرار دادن وجـدان خـود، و بـا خـوانـشی مـطابـق 

مــحتوای مــانیفســت و عــمق واقــعی آن  نــمی تــوانــد عــنصر رهــایــی بــخش آن 

را انکار نماید. 

مفاهیم نوین

از هــمان ویــراســت اول مــانیفســت، اســتفاده از مــفاهــیم نــویــن بــرای 

بـــازتـــعریـــف مـــفاهـــیمی کـــه از نـــظر نـــگارنـــده مـــنسوخ هســـتند، یـــک ضـــرورت 

!6



مانیفست کنفدراسیون ایران سوشیانت

بـود. دلـیل ایـن اسـت کـه بـسیاری از مـفاهـیم در ادبـیات سـیاسـی مـتعارف، 

تـعریـف دروغـین و تحـریـف آمـیز داشـته و اقـتدارگـرایـان صـرفـاً بـا انـگیزه ی 

اغـوا و گـمراه سـازی جـوامـع ایـن مـفاهـیم را نـهادیـنه کـرده  و زبـان مـکالـمه ی 

انــــــــسانــــــــها را پــــــــیرامــــــــون امــــــــورات مــــــــدیــــــــریــــــــتی جــــــــوامــــــــع خــــــــود، بــــــــا هــــــــدف 

نــــاتــــوانــــمندســــازی بــــا اخــــتالل روبــــرو کــــرده انــــد و از ادبــــیات گــــردانــــشی بــــه 

ادبـــــیات ســـــیاســـــی بـــــدل ســـــاخـــــته انـــــد؛ بـــــگونـــــه ای کـــــه انـــــسان بـــــرای گـــــفتگو 

پـیرامـون امـورات مـربـوط بـه جـامـعه ی خـود مـی بـایسـت زبـانـی دروغـین را کـه 

زبـــان مـــراودات فـــرادســـتان اســـت، تـــحت نـــام عـــلم و ادبـــیات ســـیاســـی فـــرا 

گـیرنـد و بـه حـیطه ی نـفاق و نـیرنـگ درغـلطند. مـانیفسـت حـاضـر، تـالش  بـر 

تـکویـن گـفتمانـی نـویـن پـیرامـون ادبـیات شـفاف و سـیال جـامـعه گـرا دارد تـا 

دریـچه ای بـرای گـذار از ادبـیات و "شـبه عـلم" سـیاسـی بـه دانـش و ادبـیات 

گردانشی بگشاید.

نگاهی نوین به سیاست

از آنـــجا کـــه ســـیاســـت (رام کـــردن چـــارپـــایـــان) یـــا پُـــلتیک (وانـــمود بـــه 

انــجام امــورات مــربــوط بــه شهــر یــا دولــت) امــروزه، بــطور کــامــل از مــعنا و 

مـــحتوای تـــاریـــخی خـــود فـــاصـــله گـــرفـــته اســـت، یـــعنی دیـــگر نـــه شـــیوه ی رام 
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کـــردن چـــارپـــایـــان اســـت و نـــه چـــندان بـــه امـــورات اداری شهـــرهـــا، مـــربـــوط 

مـــــی شـــــود. پـــــس ایـــــن پـــــرســـــش پـــــیش مـــــی آیـــــد کـــــه ســـــیاســـــت در عـــــصر مـــــا 

چیست؟! 

ایـــنبار مـــانیفســـت گـــشایـــشی بـــرای یـــک دیـــد نـــو بـــه ســـیاســـت بـــوجـــود 

آورده اســــت؛ ســــیاســــت در واقــــع شــــگرد هــــای ربــــودن قــــدرت از جــــامــــعه، و 

تبدیل آن به اقتدار متمرکز برای فرادستان و کارگزارانشان است.

اجــتماعــمداری در ســرزمــین مــورد اســتعمار بــدیــن صــورت اســت کــه 

بــــا اســــتفاده از هــــیپوکــــرســــی و نــــیرنــــگ، صــــاحــــبان راســــتین قــــدرت یــــعنی 

اجــــتماع را نــــاتــــوان ســــاخــــته و قــــدرت را نــــزد اســــتیالگــــران، نــــیرنــــگبازان و 

اســتثمارگــران، مــتمرکــز ســاخــته انــد و بــه مــنظور بــقای سیســتم مــبتنی بــر 

ســتم و ســود و فــرادســتیشان، بــه گــونــه ای بــی رحــمانــه  ایــن نــیرنــگبازی را بــه 

جــوامــع و زیســتگاهــشان اعــمال کــرده انــد، تــا جــایــیکه بــرای آن شــبه عــلم و 

ادبــیاتــی ریــاکــارانــه و مــزورانــه نــیز ســاخــته انــد. بــا ایــن شــرایــط مــانیفســت 

بـــرای اولـــین بـــار ایـــن ضـــرورت را نـــمایـــان مـــی ســـازد کـــه بشـــریـــت نـــیازمـــند 

وداع بـا ایـن پـدیـده ی فـاسـد بـوده، و انـسان مـعاصـر چـاره ای جـز واژگـون 

ساختن این شرایط ندارد.
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نـــوانـــدیـــشی و نـــوآفـــریـــنی در ابـــداع مـــتدولـــوژی نـــویـــن بـــرای مـــدیـــریـــت 

جـــامـــعه، هـــم راهـــی اســـت بـــرای مـــقابـــله بـــا تـــاراج قـــدرِت اجـــتماع گـــرایـــانـــه ی 

جـــامـــعه و چـــپاول ادبـــیات نـــویـــن تـــوســـط یـــغماگـــران اســـتیالگـــر و هـــم راهـــی 

اسـت بـرای رهـایـی از آن. در ایـن مـانیفسـت کـوشـش شـده اسـت دریـچه ای 

گـرچـه کـوچـک، امـا روشـن رو بـه ایـن وادی جـدیـد گـشوده شـود و  گـردانـش 

و نــظام گــردانــشی را بــجای ســیاســت و نــظامــاتــش، بــه گــونــه ای جــایــگزیــن 

کـــرده  کـــه بجـــز گـــردانـــش جـــامـــعه گـــرایـــانـــه هـــیچ هـــدف دیـــگری در مـــدیـــریـــت 

امـــورات جـــامـــعه نـــهفته نـــباشـــد. از ایـــن رو بـــا نـــفی ســـیاســـت -هـــمان مـــدل 

بشـدت هـیپوکـرتـیک و دسـپوتـیک بـعنوان وسـیله ی کـاربـردیِ اقـتدارگـرایـان- 

راه را بـــرای تـــکویـــن ایـــده هـــای مـــربـــوط بـــه گـــردانـــش و نـــظام مـــطلقا شـــفافِ 

گـــردانـــشی گـــشوده اســـت. از ایـــن پـــس خـــوانـــندگـــان بـــا رویـــکردی نـــویـــن از 

مـــــدیـــــریـــــت جـــــامـــــعه روبـــــرو مـــــی گـــــردنـــــد کـــــه بـــــه پـــــیدایـــــش مـــــدلـــــی نـــــویـــــن بـــــنام 

ساینتوکراسی می انجامد.

برآمد ساینتوکراسی

دگـرگـون سـاخـتن نـظامـات سـیاسـی کـه جـامـعه بشـری را بـا بحـران و 

تــــراژدی هــــای عــــمیق روبــــرو ســــاخــــته، هــــدف واقــــعی قــــیام هــــا و انــــقالبــــهای 
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فـرودسـتان اسـت. اگـرچـه بـسیاری از انـقالب و قـیامـها مـوفـق بـه بـرانـدازی 

شــــکلی از حــــاکــــمیت ســــیاســــی و تــــغییر آن بــــه شــــکل دیــــگری از حــــاکــــمیت 

سـیاسـی گشـته بـا ایـن امـید کـه شـرایـط زنـدگـی اجـتماعـی بهـبود پـیدا کـند، 

امــــا بــــسهولــــت قــــابــــل رؤیــــت اســــت کــــه نــــتیجه مــــطلوب نــــداده و چــــه بــــسا کــــه 

اوضـاع وخـیمتر نـیز گشـته اسـت. ایـن بـیش از یـک پـیام نـمی تـوانـد داشـته 

باشد؛ نظامات سیاسی جوابگو نبوده و باید از آنها گذار نمود. 

ایـــــن گـــــذار از ســـــویـــــی، بـــــمعنای خـــــروج از مـــــیدان قـــــواعـــــد آنـــــها نـــــیز 

هســت. نــظامــات ســیاســی بــگونــه ای مــهندســی شــده انــد کــه  جــوامــع از هــر 

ســو قــصد خــروج از یــک نــوع آن کــنند، بــاز بــه نــوع دیــگری از آن گــرفــتار 

مـی  آیـند، کـه دقـیقا هـمان کـارکـرد و هـدف را دارد: ربـودن قـدرت از جـامـعه 

و تـبدیـل آن بـه اقـتدار مـتمرکـز بـرای فـرادسـتان و کـارگـزارانـشان! و آنـچه 

بـــــرای جـــــامـــــعه و افـــــراد بـــــاقـــــی مـــــی مـــــانـــــد فـــــرودســـــتی و غـــــوطـــــه خـــــوردن در 

منجالب طبقات است. 

ایـن عـاقـبت جـوالن مـیان نـظامـات سـیاسـی اسـت. مـا نـزد خـود چـنین 

مـی پـنداریـم کـه یـکی مـمکن اسـت بهـتر از دیـگری بـاشـد، امـا چـون نـظامـات 

بـــغرنـــج ســـیاســـی تـــنها از طـــریـــق ســـیاســـیون قـــابـــل مـــدیـــریـــت هســـتند و در 
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نـهایـت، مـردم انـقالبـی نـاگـزیـر بـه واگـذاری قـدرت بـه سـیاسـیوِن نـوع دیـگری 

هسـتند و هـمه ی آنـها نـیز از نـو نـظامـی سـیاسـی را تـشکیل مـی دهـند، در 

واقــــــع انــــــقالبــــــی صــــــورت نــــــگرفــــــته، بــــــلکه تــــــنها حــــــاکــــــم عــــــوض شــــــده و ایــــــن 

نمی تواند هدف اصلی قیام و انقالب باشد. 

خــــروج از چــــنین شــــرایــــط أســــفباری، بــــا گــــذار بشــــریــــت از نــــظامــــات 

ســیاســت ســاالر و ابــداع نــظامــی دانــش مــدار و کــامــالً غــیرســیاســی بــرای 

گــردانــش جــامــعه میســر اســت؛ ایــن گــذار تــحت مــدل مــشارکــتی هــمگانــی، 

فـراسـیاسـی و غـیرسـانـترالیسـتی انـجام مـی شـود کـه فـاقـد مـکانـیسم هـایـی 

بـــــوده کـــــه بـــــه اقـــــتدارگـــــرایـــــی منجـــــر شـــــود و کـــــارکـــــرد آن صـــــرفـــــا گـــــردانـــــش 

هارمونیک و برابر جامعه است. 

ایـن سیسـتم سـایـنتوکـراسـی نـام گـرفـته کـه سـاده تـریـن، شـفافـتریـن و 

مـــــشارکـــــتی تـــــریـــــن نـــــظام گـــــردانـــــشی جـــــامـــــعه اســـــت و تـــــنها بـــــر ســـــه بـــــخش 

تـــأســـیس مـــی شـــود. ۱. ســکتور آکــادمــیک؛ یـــعنی دانـــشگاه هـــا و مـــحافـــل 

عــــلمی کــــه پــــروژه هــــای گــــردانــــشی جــــامــــعه را بــــرنــــامــــه ریــــزی مــــی کــــنند، ۲. 

ســـکتور اقـــتصادی؛ کــــه سیســــتم کــــار اجــــتماعــــاً الزم در جــــامــــعه را بــــر 

اســاس پــروژه هــای عــلمی ســکتور آکــادمــیک و بــه مــنظور بــرپــانگهــداشــتن 
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فــــــعالــــــیت اجــــــتماعــــــی و تــــــأمــــــین نــــــیاز مــــــادی جــــــامــــــعه بــــــر اســــــاس اصــــــول 

اگـالـیتاریـانیسـتی مـطلق سـازمـان مـی دهـد، ۳. بـخش اداری هـمگانـی؛ 

کـه کـل اعـضای جـامـعه بـا سـازمـانـیابـی سیسـتماتـیک و هـارمـونـیک هسـتند 

و شــامــل: نــیروی اداری-اجــرایــی، نــیروی کــار و تــولــید جــامــعه از ایــده تــا 

پـروژه، و از تـولـید تـا تـوزیـع، و از مـصرف تـا بـازیـابـی مـی شـونـد، و از ایـن 

طــــــریــــــق جــــــامــــــعه ای مــــــبنی بــــــر رابــــــطه ی هــــــارمــــــونــــــیک کــــــار و شــــــادی شــــــکل 

می گیرد.

هـمچنین از نـظر دفـاعـی؛ کـل جـامـعه بـدون تـبعیض از طـریـق تسـلیح 

هـــمگانـــی و تـــشکیل ارتـــش مجهـــز دفـــاعـــیِ اضـــطراری و مـــطابـــق بـــا فـــنون 

جـنگی مـدرن، بـمثابـه ی نـیروی دفـاعـی در مـقابـل مـهاجـمان بـه دفـاع -حـتی 

بــا تــاکــتیکهای تــهاجــمی- بــرمــی خــیزنــد، ولــی در شــرایــط غــیرجــنگی جــامــعه 

صرفاً مدنی و غیرمیلیتاریزه خواهد بود.  

بـا ایـنکه مـفهوم سـایـنتوکـراسـی پیشـتر نـیز کـاربـرد نـادر داشـته، امـا 

ایـن اولـین بـار اسـت بـطریـقی نـویـن بـازتـعریـف و آلـترنـاتـیویـزه مـی گـردد. بـا 

ایـن تـعریـف مـختصر مـی تـوان دریـافـت کـه سـایـنتوکـراسـی نـه یـک سیسـتم 

ســـیاســـی؛ بـــلکه نـــقطه مـــقابـــل نـــظامـــات ســـیاســـی و حـــتی خـــروج از قـــواعـــد 
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بـازی سـیاسـیون بـوده و بـه امـر سـازمـانـدهـی مجـدد جـامـعه بـا سـاخـتاری 

غــیرســیاســی مــی پــردازد کــه فــاقــد مــکانــیسمهایــی اســت کــه امــکان ربــودن 

قــدرت و اراده از اجــتماع و واگــذاری آن بــه اقــلیتی خــودشــیفته را داشــته 

بـاشـد و بـعبارتـی دیـگر دارای مـکانـیسم جـلوگـیری از شـکلگیری طـبقات و 

حاکمیت سیاسی آنهاست. 

بـــه بـــیان ســـاده تـــر مـــی تـــوان گـــفت آنـــچه ســـیاســـت، عـــلوم ســـیاســـی و 

نـظامـات سـیاسـی نـامـیده مـی شـونـد چـیزی نیسـتند بجـز شـگردهـای تـشکیل 

طـــــبقات و حـــــاکـــــمیت ســـــیاســـــی آنـــــها از طـــــریـــــق ســـــیاســـــت-پـــــردازان اجـــــیر 

شـــــده شـــــان، و گـــــذار از یـــــکی بـــــه دیـــــگری چـــــرخـــــش بـــــدور آســـــیاب اســـــت و 

سـاده تـریـن تـعریـف رهـایـی؛ خـروج از چـرخـه ی بـی پـایـان نـظامـات سـیاسـی 

و آزاد کردن فرد و جامعه از این پارادایم تسخیرگر است. 

چرا سوشیانت؟

انــــتخاب نــــام ســــوشــــیانــــت بــــرای تــــقبل مــــسئولــــیت تــــدویــــن مــــانیفســــت 

رهـــایـــی مـــلل و جـــوامـــع مـــمکن اســـت از ســـوی بـــسیاری دچـــار ســـوء تـــعبیر 

گـردد؛ کـه گـویـا نـامـی مـذهـبی یـا رهـبریـت مـدار اسـت و آنـرا بـه سـوشـیانـت 

در آیــــین بهــــدیــــنی منتســــب مــــی کــــنند کــــه گــــویــــا هــــمگون محــــمد المهــــدی و 
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مــقوالتــی نــظیر آنــها در خــدمــت امــیدپــراکــنی انــفعال گــرایــانــه اســت. از دو 

نـــــظر مـــــی شـــــود ایـــــن ادعـــــا را خـــــنثی نـــــمود؛ ۱) ســـــوشـــــیانـــــت و مهـــــدی هـــــای 

مــــیتولــــوژیــــک بــــرخــــالف ایــــن ســــوشــــیانــــت، مــــانیفســــتی را بــــرای رهــــایــــی کــــه 

قــابــلیت تــبدیــل بــه پــروژه هــا و بــرنــامــه هــای اجــرایــی داشــته بــاشــد تــدویــن و 

ارائــه نــداده، و در مــیان مــردم خــود حــضور فــیزیــکی نــداشــته و در اجــرای 

آن شــرکــت نــکرده و مــحصول رشــد، تــکامــل تجــربــی و فــکری در جــامــعه ی 

خــود نیســتند. ۲) مــعنی اتــیمولــوژیــک ســوشــیانــت (ســو + شــیانــت) کــه یــک 

واژه بـــسیار کـــهن کـــوردی اســـت بـــمعنی فـــرســـتاده ی خـــورشـــید (اهـــورا) یـــا 

هـــمان پـــرتـــو نـــور یـــا روشـــنایـــی بـــوده کـــه مـــتعارض بـــا تـــاریـــکی اســـت. ســـو، 

سـور، سـول، هـور، خـور و ... نـامـهای گـونـاگـون خـورشـید هسـتند و شـیانـت 

مشتق از فعل «شاندن» بمعنی فرستادن/فرستاده است. 

بـنابـرایـن در انـتخاب نـام سـوشـیانـت نـه بـعد مـیتولـوژیـک آن، بـلکه بـعد 

سِـــــــــمانـــــتیک آن اســـــاس قـــــرار گـــــرفـــــته، کـــــه تـــــفسیر مـــــعنایـــــی آن بـــــا مـــــعنای 

مــیتولــوژیــک آن قــرابــت ایــجاد کــرده و نــه ســوشــیانــت، بــلکه مــانیفســتش را 

مظهـر و مبشـر رهـایـی مـی سـازد. انـتخاب نـام سـوشـیانـت نـه دامـن زدن بـه 

کــــیش شــــخصیت، بــــلکه گــــذار از آن اســــت. نــــگارنــــده اتــــفاقــــا مــــی تــــوانســــت 
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تـــحت نـــام حـــقوقـــی خـــود شـــخصیت بـــزرگـــتری کســـب و از آن بـــرای کســـب 

جــــایــــگاه بــــرتــــری ســــود جــــویــــد کــــه ایــــن کــــار را نــــکرد. در واقــــع ایــــن اقــــدام 

بـگونـه ای دیـپرسـنالـیزه کـردن (غـیرشـخصی سـازی) آرمـان رهـایـی اسـت، کـه 

یک ضرورت تاریخی است. 

بـــرخـــالف اعـــتقاد هـــزاران ســـالـــه، بشـــریـــت بـــرای کســـب رهـــایـــی نـــه بـــه 

شــــــخص (غــــــیبی و غــــــیرغــــــیبی) بــــــعنوان رهــــــبر و نــــــاجــــــی، بــــــلکه بــــــه آرمــــــان، 

آگـــــاهـــــی، مـــــتدلـــــوژی و اراده ی عـــــملگرایـــــانـــــه نـــــیازمـــــندنـــــد و ســـــوشـــــیانـــــت و 

مانیفستش مبشر این اندیشه هستند. 

صراحت محتوایی

مـــــحتوای ایـــــن مـــــانیفســـــت مجـــــموعـــــه ای اســـــت از هـــــم آمـــــوخـــــته هـــــا و 

تجـربـیات و دانـش اکـتسابـی، و هـم نـوانـدیـشی هـای مـنحصر بـفرد در آن. 

آمــــوخــــته هــــا مــــحصول دهــــه هــــا مــــطالــــعات و پــــژوهــــش هــــای عــــلمی اســــت کــــه 

نـگارنـده بـه حـکم پـیشینه ی آکـادمـیک خـود حـاصـل کـرده و در واقـع نـتیجه ی 

رونـــــــد تـــــــکامـــــــل دانـــــــش بشـــــــری بـــــــوده و الـــــــزامـــــــاً انـــــــحصاری نـــــــمی بـــــــاشـــــــد. 

نــوانــدیــشی هــای ایــن مــانیفســت نــیز در طــی اعــصار بــه هــمین ســرنــوشــت 

منتهی خواهند شد. 
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ایـن نـکته جـوابـیه ای کـوتـاه بـه کـسانـی اسـت کـه نـگارنـده را بـه سـرقـت 

ســیاســی مــتهم ســاخــتند، در حــالــیکه اگــر نــگارنــده مــدارک را منتشــر کــند، 

پــیشینگی نــگارنــده در ایــن زمــینه بــر آنــها ارجــحیت دارد، بــدون آنــکه آنــها 

را به سرقت دانش عمومی متهم کرده  باشد.

به امید رهایی!

سوشیانت
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پیشگفتار

١جـــغرافـــیا و دمـــوگـــرافـــی و تـــنوع ِاتـــنیکی ایـــران را آنـــگونـــه کـــه هســـت 

تــــجسم نــــمائــــید. جــــغرافــــیایــــی کــــه بــــیش از شــــصت نــــوع مــــلل، اتــــنیسیته  و 

تـنوعـاِت گـونـاگـون را بـطور مـوزائـیکوار دربـرگـرفـته و در آن ایـن تـنوعـات بـه 

٢صـــورتـــی کُـــریـــدوری و مـــختلط، در مـــناطـــق بـــیشماری، در کـــنار هـــمدیـــگر 

عمدتاً همزیستی مسالمت آمیزی دارند. 

شـــایـــد ایـــن یـــکی از زیـــبایـــی هـــای واقـــعی ایـــن ســـرزمـــین بـــاشـــد، کـــه 

اکـنون نـه تـنها بـرای جـلوه نـمایـی و پیشـرفـت از آن اسـتفاده نـمی شـود، بـلکه 

طـــبقات حـــاکـــم و رژیـــم هـــای اســـتبدادی و اقـــتدارگـــرایـــشان آنـــرا تـــبدیـــل بـــه 

١ قومیت
٢ ,Corridor راھرو
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بـــالیـــی نـــموده انـــد کـــه هـــمچون وســـیله ای بـــرای ســـیاســـِت ”تـــفرقـــه بـــینداز و 

“ و هـــمچنین بـــهانـــه ای بـــرای تـــصفیه ی اصـــالـــت هـــا در جهـــت  ٣حـــکومـــت کـــن

هـمگونـسازی بیشـتر جـامـعه و تـوسـعه ی حـوزه ی قـدرت و بـازار خـود از آن 

استفاده می کنند. 

٥بــــــا اذعــــــان بــــــر وجــــــود کــــــثرت تــــــنوعــــــات و وجــــــود فخــــــِر اصــــــالــــــتی و  ٤

٦مـکانـیسم ذاتـی دفـاع از مـوجـودیـت خـود و حـتی ذهـنیت هـای اقـتدارسـتیز 

٨و بــرابــری خــواه و هــمچنین قــدمــت تــاریــخی نــزاع هــای هــویــت خــواهــانــه در  ٧

٩ایـن جـغرافـیای پـیچیده، اسـاسـاً تـصور یـک مـلیتی سـازی یـا هـمگونـسازی، 

بسهولت در این سرزمین از تصور خارج است.

٣ ,Divide et impera سیاست تفرقھ بیداز و حکومت کن، یک شیوه تھاجمی است کھ از دیر زمان در 
میان سردمداران امپراتوری روم و بعدھا حکومت ھای استعماری در اعصار و زمانھ ای گوناگون شایع 

بوده است. این شیوه ی تھاجمی بھ  صفوف رقیب 
 Diversity٤

 Genuine pride٥

 Intrinsic Defense٦

٧. ,Egalitarianism یا برابری خواھی بھ دکترین یا دستگاه فکری اطالق می شود کھ عزم بر برابری 
حقوقی افراد جامعھ در ھمھ ابعاد دارد. واژه ی اگالیتاریانیسم در ترمینولوژی سیاسی یک مفھوم تعریف 
شده است در واقع بمانند بسیاری دیگر از واژگان علمی بدون می بایست بدون ترجمھ بمانند بسیاری از 

واژگان علمی وارد زبان فارسی می شد، اما صرفا وا ژه ھای معادل آن بکار رفتھ است کھ بمانند 
مفھومھای تعریف شده ی علمی کاربرد ندارند. از این رو عین خود مفھوم در متن بکار برده شده است. 

 Identity movement٨

٩ امحای ھویتھای مختلف و یگانھ سازیی ھویت غالب

!19



مانیفست کنفدراسیون ایران سوشیانت

اگــر تــاکــنون ایــنگونــه بــوده اســت کــه در شــرایــط تــاریــخی مــشخص، 

١٠اســـتبدادهـــای گـــونـــاگـــون تـــوانســـته انـــد بـــه پـــاکـــسازی مـــلی یـــا ِاتـــنیکی در 

مــقیاس وســیع دســت یــازنــد و شــایــد تــوانســته بــاشــند حــتی مــلتی را نــابــود 

١٢کـــنند، امـــا هـــرگـــز در هـــمگونـــسازی و تـــک هـــویـــت ســـازی ایـــن جـــغرافـــیا  ١١

مـوفـقیت نـهایـی حـاصـل نـنموده انـد. حـتی اگـر از ایـن هـم صـرف نـظر کـنیم 

کـــــه گـــــذر زمـــــان زبـــــان هـــــا را تـــــغییر و از مـــــلتهای واحـــــد نـــــیز اقـــــوام و حـــــتی 

مــلتهای جــدیــد زاده مــی شــونــد، بــا ایــن وجــود نــیز یــکی از عــوامــل اصــلی، 

جـــــغرافـــــیای ایـــــن ســـــرزمـــــین بـــــوده اســـــت کـــــه از مـــــردمـــــان و بـــــازمـــــانـــــدگـــــان 

نسل کشیها و ژنوسایدهای تاریخی محافظت کرده است. 

غـــیر قـــابـــل انـــکار اســـت کـــه طـــبقات حـــاکـــم و حـــکومـــتهای جـــاهـــلشان، 

قــرنــها بــه هــر ســویــی تــاخــته  و جــنایــتها آفــریــده انــد، ولــی هــرگــز نــتوانســتند 

ایــن رؤیــاهــای نــهفته در پــاکــسازیــهایــشان را بــرآورده ســازنــد. در اعــصار 

طـوالنـی مـلل، خـلقها و تـنوعـات ایـن جـغرافـیا از حـق مـدیـریـت جـامـعه ی خـود 

بـــی بهـــره گشـــته و تـــنها گـــروهـــی کـــه حـــاکـــمیت را در دســـت گـــرفـــته انـــد، مـــلل 

 Ethnic cleansing١٠

 Homogenization١١

١٢ ذوب ملل فرودست و قالب کردن زبان و ھویت ملت فرادست بھ آنھا
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فــــــرادســــــت و فــــــرودســــــت را نــــــیز تــــــعیین نــــــموده و اســــــتعمار و اســــــتثمار، و 

طبقات اجتماعی را نیز خلق کرده اند.

ایــــن مــــوجــــبات شــــرایــــط بــــسیار نــــاهــــنجار و مــــتشنج را فــــراهــــم کــــرده 

اسـت کـه در عـصر بـیداری خـلق هـا سـرنـوشـت و آیـنده ی ایـن سـرزمـین را بـه 

سـراشـیبی بـسیار خـطرنـاکـتری از یـوگسـالوی و سـوریـه سـوق داده اسـت، 

کـه در نـهایـت مـی تـوانـد بـه انـحالل و فـروپـاشـی نـهایـی ایـران بـطور بـسیار 

خونبارتری که شاید نمونه نداشته باشد، ختم شود.

چــــاره جــــویــــی در ایــــن مــــقطع خــــطیر تــــاریــــخی آســــان نیســــت، امــــا بــــا 

هــــمه ی فــــراز و نــــشیبهایــــی کــــه ایــــن ســــرزمــــین طــــی نــــموده اســــت، تــــشکیل 

کــنفدراســیون ایــران تــنها راهــی اســت کــه مــی تــوانــد راه خــونــبار ســقوط را 

مســدود و وضــعیت جــهنمی کــنونــی را بــه وضــعیت صــلحِ مــطلوبــتر کــه تــنها 

راه ممکن نیز می باشد، سوق دهد. 

١٣کــنفدراســیون ایــران تــنها راه مــمکن اســت کــه وجــود دارد، و بــغیر 

از ایـن مـطلقاً هـیچ راه دیـگری بـرای نـجات ایـران، نـمی تـوانـد مـطرح بـاشـد. 

در چــــهارچــــوب ایــــن کــــنفدراســــیون رهــــایــــی هــــمه ی مــــلل، خــــلقها و تــــنوعــــات 

 Iran Confederacy١٣
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١٤اتــنیکی و حــتی فــرهــنگی مــی تــوانــد مــتحقق؛ و جــامــعه  و شهــرونــد آزاد و 

مسـتقل را از یـک رویـای دیـریـن بـه یـک واقـعیت انـکارنـاپـذیـر مـبدل سـاخـته و 

بـــنیان ســـتم و تـــبعیض و اســـتبداد را دســـت کـــم در مـــقیاس وســـیعی بـــرای 

هـمیشه بـرچـیند. بـدون شـک، چـنین کـنفدراسـیونـی بـایـد طـبقات و اسـتثمار 

و اســـتعمار را نـــیز ریـــشه کـــن نـــمایـــد کـــه ایـــن امـــر در جـــامـــعه ای کـــه روابـــط 

تـــولـــید اجـــتماعـــی آن بـــر بـــنیاد کـــار مـــزدی اســـتوار شـــده، احـــقاق نـــخواهـــد 

، بــــــایــــــد بــــــر کــــــار اجــــــتماعــــــیِ  ١٥یــــــافــــــت؛ بــــــلکه مــــــناســــــبات تــــــولــــــید اجــــــتماعــــــی

، ُمدرن و پیشرفته بنیاد گذاشته شود. ١٦مشارکتی

١٧در ایـن نـوشـتار نـقشه راه تـحقق کـنفدراسـیون ایـران بـه زبـان سـاده 

در اخـتیار عـموم قـرار مـی گـیرد تـا بـعنوان مـرجـعی عـمومـی مـورد اسـتفاده 

قـــرار گـــرفـــته و بـــعنوان آگـــاهـــی ابـــتدایـــی پـــیرامـــون کـــنفدراســـیون ایـــران در 

میان اقشار جامعه در وسیعترین سطح اشاعه داده شود.

الزم اســــت کــــه هــــدف از دامــــن زدن بــــه ایــــن آلــــترنــــاتــــیو در جــــامــــعه ی 

ایـران نـه تـنها تـبلیغ و تـرویـج ایـن راه حـل، بـلکه تـبدیـل آن بـه هـدف و آگـاهـی 

 Ethnic diversity١٤

 Mode of production١٥

 Social Participatory Work١٦

 Road map١٧
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عـــــــــــمومـــــــــــی هـــــــــــدفـــــــــــمند بـــــــــــعنوان تـــــــــــنها راه مـــــــــــوجـــــــــــود بـــــــــــرای پـــــــــــیشگیری از 

یــــوگســــالویــــزاســــیون ایــــران و یــــا تــــبدیــــل آن بــــه جــــهمنی بــــدتــــر از ســــوریــــه ی 

کنونی باشد.

ایـران بـا بـیش از شـصت نـوع تـنوع گـونـاگـون و بـا جـمعیتی بـیش از 

۸۰ مــیلیون کــه مــوزائــیکوار و کُــریــدوری و مــختلط بــاهــم زنــدگــی مــی کــنند، 

مــی تــوانــد دســتخوش بــه راه افــتادن اقــیانــوســی از خــون بــاشــد کــه بحــران 

سوریه در مقابل آن تنها فصل کوتاهی قلمداد می گردد.

پــیشگیری از چــنین جــهنمی یــک وظــیفه ی هــمگانــی بــوده، بیشــتریــن 

مــسئولــیت آن بــر دوش قــوم فــارس اســت، کــه بــعنوان مــلت فــرادســت اکــنون 

نــزدیــک بــه یــک قــرن اســت در مــرکــزیــت اســتبداد حــاکــم قــرار داشــته و در 

بــــقای ایــــن اســــتبداد نــــقش اصــــلی چــــه بــــه صــــورت فــــعال و یــــا خــــامــــوش را 

بـــرعهـــده داشـــته کـــه بـــمانـــند دیـــنامـــیک ریـــشه ای و حـــیاتـــی بـــرای مـــوجـــودیـــت 

چـــــنین نـــــظامـــــهای اســـــتبدادی ای بســـــترســـــازی نـــــموده اســـــت. ایـــــن امـــــر در 

حـقیقت آیـنده ی قـوم فـارس را در مـوقـعیت بـسیار شـکننده و تـراژیـکی قـرار 

خـــواهـــد داد کـــه مـــمکن اســـت، در صـــورت تـــحوالت افـــسار گـــسیخته مـــانـــند 
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سـوریـه، قـوم فـارس بـزرگـتریـن بـازنـده و قـربـانـی اصـلی انـتقامـجویـی هـای 

نامحدود شود.

بــــر هــــمین اســــاس قــــوم فــــارس وظــــیفه ی بــــسیار خــــطیری در تــــحوالت 

آتـــــــی و احـــــــقاق کـــــــنفدراســـــــیون ایـــــــران را بـــــــر دوش خـــــــواهـــــــد کـــــــشید. ایـــــــن 

کـنفدراسـیون شـایـد تـنها راه آنـها بـرای رهـایـی از فـرجـام سـیاهـی اسـت کـه 

دولــــتهای مســــتبد پهــــلوی و اســــالمــــی محــــرک و مســــبب آنــــند. در واقــــع هــــر 

فـارس زبـانـی بـایـد مُــبلغ، مُــروج و سـفیر ایـن آلـترنـاتـیو بـاشـد، تـا بـعنوان یـک 

مــلت فــرادســت کــنونــی (از مــنظر حــکومــت مــرکــزی) حــسن نــیت خــود را در 

جـبران خـسارتـها و زیـانـهای کـه از جـانـب اقـتدارگـرایـان مسـتبد کـه خـود را 

بـــه قـــوم فـــارس مـــنسوب نـــموده، نـــشان داده و در جهـــت بـــازســـازیـــی روابـــط 

آسیب دیده تالش مضاعف نمایند.

الـــبته ایـــن امـــر از ایـــن مـــهم نـــمی کـــاهـــد کـــه اعـــضای ســـایـــر مـــلل نـــیز 

وظـایـفشان بـرابـر بـوده و پیشـبرد بـراسـاخـت نـظامـی بـرابـر بـایـد هـمه جـانـبه، 

هـــمه بُـــعدی، صـــمیمانـــه و خـــالـــی از هـــرگـــونـــه ریـــا و تـــزویـــر بـــاشـــد. در ایـــن 

سـرنـوشـت مشـترک کـسی بـر دیـگری تـقدم نـداشـته و اسـاسـاً کـنفدراسـیون 
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، تــــــقدم و  ١٩ایــــــران از ایــــــن لــــــحاظ راه حــــــل نــــــهایســــــت، کــــــه مــــــرکــــــزگــــــرایــــــی ١٨

٢٢تبعیض حتی بر پایه ی اقلیت و اکثریت نیز وجود نداشته باشد. ٢١ ٢٠

بـاشـد کـه ایـن مـدل مـدیـریـتی جـامـعه نـقشه راه سـعادت مـردمـان و مـلل 

ایـــن ســـرزمـــین بـــاشـــد و آزادی ارمـــغانـــی بـــاشـــد بـــرای هـــمه ی ســـاکـــنان ایـــن 

 سرزمین، عاری از هرگونه تقدم و برتری رنگ و نژاد و تبار.

 Governmental Centralism ١٨

 Favoritism١٩

 Discrimination٢٠

 Minority٢١

 Majority٢٢
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 ۱
ایران؛ تقابل دو مدل استبدادی و 

اجتماعگرا

آنـگونـه کـه امـروز شـاهـد آن هسـتیم کـه هـمه ی مـلل ایـن جـغرافـیا بجـز 

بــخش شــیعه و ایــران-نــشین قــوم فــارس، نــه تــنها از حــق حــاکــمیت مــلی و 

حـــــتی از  آمـــــوزش زبـــــان مـــــلی و مـــــادریـــــشان نـــــیز محـــــرومـــــند، بـــــلکه بـــــدلـــــیل 

حـــق طـــلبی، تـــحت ســـرکـــوب شـــدیـــد رژیـــم، اخـــتناق و ارعـــاب قـــرار داشـــته و 

مــزیــد بــر ایــن، تــالش بــی وقــفه ای بــرای ذوب آنــها در جــریــان بــوده و تــغییر 

٢٣دمـــوگـــرافـــی مـــناطـــق بـــسیاری، آگـــاهـــانـــه و بـــطور مـــهندســـی شـــده بـــرای 

 Demografical Replacements٢٣
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امــــحای هــــویــــتی آنــــها انــــجام گــــرفــــته اســــت. ایــــن مــــوجــــبات اعــــتراضــــات و 

قـیامـهای مـختلفی را فـراهـم سـاخـته کـه بشـدت سـرکـوب شـده ، امـا هـر آن 

امــــــکان احــــــیای مجــــــدد و قهــــــر آنــــــها مــــــمکن اســــــت مــــــوجــــــودیــــــت کــــــلیت ایــــــن 

سرزمین را به پرتگاه خطرناکی از نابودی سوق دهد.

اســتبداد درازمــدت، ایــران را اکــنون بــه ایــن فــاز از مــوجــودیــت خــود 

نــزدیــک و بــر ســر دوراهــی الــف) ادامــه ی مــوجــودیــت مشــروط و ب) انــحالل 

٢٤مــــطلق قــــرار داده اســــت و آیــــنده ی ایــــران دو راه بیشــــتر پــــیشاروی خــــود 

نـــــدارد. ۱. احـــــراز مـــــدلـــــی کـــــه هـــــمه ی مـــــلل و تـــــنوعـــــات اتـــــنیکی دارای حـــــق 

٢٥حـــاکـــمیت مـــلی خـــود بـــوده و ســـپس در یـــک اتـــحادیـــه ی کـــنفدراتـــیو متحـــد 

، بسـبب تـالش مـلل بـرای کسـب حـاکـمیت  ٢٦گـردنـد، ۲. فـروپـاشـی و انـحالل

ملی غیرکنفدراتیو و نامتحد، و حتی بشدت متخاصم. 

گــــزیــــنه ی دوم گــــرچــــه مــــی تــــوانــــد بــــرای بــــعضی از مــــلل رهــــایــــی بــــخش 

بـــــاشـــــد، امـــــا بـــــسیار پـــــرهـــــزیـــــنه و خـــــونـــــبار خـــــواهـــــد بـــــود. عـــــالوه بـــــر ایـــــنکه 

 Absolut Disassembling ٢٤

٢٥ Soverenity، حق حاکمیت ملی آنگونھ کھ در ادبیات سیاسی متعارف جھانی ادعا می شود 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 نمی شود بلکھ شاخص اصلی آن عدم 
وجود ھژمونی حاکمیت استعماری بر آن است. 

 Disassembling ٢٦
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٢٧اخـــتالفـــات ژئـــوپُـــلیتیکی مـــمکن اســـت دهـــه هـــا و شـــایـــد ســـده هـــا بـــه درازا 

بــــیانــــجامــــد و جــــنگهای داخــــلی و خــــارجــــی طــــوالنــــی مــــدت بــــدنــــبال داشــــته 

بــاشــد. بــه هــمین دلــیل بــایــد خــردپــسندتــریــن شــیوه هــا را بــرای حــل مــسائــل 

چـاره جـویـی نـموده کـه بـرای مـردمـان ایـن سـرزمـین کـمتریـن هـزیـنه را، بـویـژه 

از لحاظ جانی دربر داشته باشد. 

٢٨مــــردمــــان ایــــران انــــواع حــــاکــــمیت هــــای اســــتبدادی و اقــــتدارگــــرا را 

تجـــربـــه نـــموده و آزمـــون انـــواع اســـارت هـــا را دارنـــد؛ امـــا اکـــنون بـــا رشـــد و 

تـکامـل نسـلهای نـو و خـردگـرا، مـیدان آنـچنان بـرای مـدل هـای حـکومـتی کـه 

بـــــر پـــــایـــــه ی ســـــتم و اســـــتثمار اســـــتوارنـــــد، گســـــترده نیســـــت. اعـــــتراضـــــات و 

خـــیزش دیـــماه ۱۳۹۶ بـــدرســـتی ایـــن را نـــشان داد کـــه خـــرد اجـــتماعـــی در 

جــــــامــــــعه ی ایــــــران رو بــــــه رشــــــد و تــــــعالیســــــت و ایــــــن عــــــالوه بــــــر آنــــــکه بــــــنیان 

اســتبداد حــاکــم را بــه لــرزه انــداخــته، بــلکه شــرایــط را چــه از بــعد زمــانــی و 

چـه مـکانـی بـرای مـکاتـب و دسـتگاه هـای فـکری مـنسوخ و مسـتأصـل را نـیز 

بشدت تنگ نموده است.

تـالش هـا و کـوشـش هـای بـازمـانـدگـاِن مـدل هـای کـالسـیک از سـلطنت 

 Geopolitical Conflict٢٧

 Authoritarianism٢٨
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خـــواه گـــرفـــته تـــا خـــودســـوســـیالیســـت پـــنداران دیـــروزی بـــرای ســـوار شـــدن بـــر 

٢٩ایـــن مـــوج نـــویـــن انـــقالبـــی نـــاکـــام مـــانـــده و خـــودمـــدیـــریـــتی خـــیزش -بـــدون 

وجـــــــــود هســـــــــته ی مـــــــــرکـــــــــزیِ هـــــــــدایـــــــــت کـــــــــننده- بـــــــــه اوج خـــــــــود رســـــــــید. ایـــــــــن 

٣٠خـودمـدیـریـتی دال بـر رشـد خـردمـندی اجـتماعـی قشـر جـدیـدی در جـامـعه 

داراست که وسعت آن کل جامعه ی ایران را فرا گرفته می گیرد. 

حـــال کـــه جـــامـــعه ایـــران بـــا ایـــن بـــیداری آگـــاه مـــندی اجـــتماعـــی روبـــرو 

گشــــته، بــــا ایــــن ســــؤال روبــــرو هســــتیم کــــه آیــــا جــــامــــعه ی ایــــران در صــــورت 

فــروپــاشــی نــظام حــاکــم بــه هــیچ مــدِل دیــگری از نــوع اقــتدارگــرا مــیداِن قــد 

عـــلم کـــردن خـــواهـــد داد؟! یـــا آیـــا اســـاســـاً اگـــر بـــدانـــد کـــه بـــرانـــدازی چـــنین 

نـظامـی بـه ظـهور نـظام دیـگری کـه تـحت عـنوان دمـوکـرات یـا نـادمـوکـرات از 

آنها سلب اراده نماید، انقالب خواهند کرد؟!

هــمه ی انــدیــکاســیونــها و نــشانــه هــا حــاکــی بــر ایــن اســت کــه جــامــعه 

ایــــران دیــــگر اســــتبداد، اقــــتدارگــــرایــــی، اســــتعمار؛ و نــــظامــــات اســــتوار بــــر 

ســـتم جـــنسیتی، مـــلی، طـــبقاتـــی و دیـــنی را تحـــمل نـــخواهـــد کـــرد. در چـــنین 

حـــالـــتی ایـــران تـــنها ظـــرفـــیت یـــک نـــظام نـــویـــن را خـــواهـــد داشـــت کـــه گـــوهـــر 

 Autonomic Administration٢٩

 Social Rationalism٣٠
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حــقیقی آن رهــایــی و آزادی مــطلق بــاشــد، کــه حــین ایــن رهــایــی، جــوامــع، 

مــلل و تــنوعــات ِاتــنیکی بــهم پــیوســته ی ایــن ســرزمــین را از هــم نگســلد، کــه 

این هم در فرمت کنفدراسیون ایران قابل تحقق است.

آلـــــترنـــــاتـــــیو کـــــنفدراســـــیون نـــــه تـــــنها بـــــعنوان راه نـــــجات از انـــــحالل و 

فــــروپــــاشــــی ایــــران، و اضــــافــــتاً راه رهــــایــــی ســــاکــــنان ایــــن ســــرزمــــین، بــــلکه 

مـدلیسـت بـرای ارتـقاء چـندیـن مـلل، تـوأمـان درجـه ای عـالـیتر از هـمزیسـتی 

٣١مـــشارکـــتی و هـــمسان در کـــنار هـــمدیـــگر و در نـــهایـــت کـــمک بـــه جـــهانـــی 

، پیشــــرفــــته و جــــوامــــع بــــرابــــر و هــــمتراز  ٣٢صــــلح آمــــیز و بشــــریــــتی همبســــته

 است.

 Participatory Co-existence ٣١

 Solidary Humanity٣٢
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 ۲
چیستی و چراییِ کنفدراسیون

چیستی آن 

٣٣شـایـد مـفهوم کـنفدرالـیسم و کـنفدراسـیون بـه گـوش بـسیاری آشـنا 

بــاشــد، ولــی ایــن بــدان مــعنا نیســت کــه هــمگان درک و دریــافــت مــنطبق بــا 

مـحتوای مـعنایـی آن را داشـته بـاشـند. از ایـن رو بـسیار مـهم اسـت کـه بـه 

طرز مختصری به آن پرداخته و گوهر ریشه ای آن را درک کنیم. 

، دو نـــظریـــه وجـــود دارد. بـــر طـــبق نـــظریـــه ی  ٣٤از لـــحاظ واژه شـــناســـی

اول واژه ی التـین فُـئدوس (Foedus) کـه مـعنی تـوافـق مـی دهـد ریـشه ی تِــرم 

 Confederalism ٣٣

 Etymology٣٤
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فِـدرال را تـشکیل مـی دهـد؛ بـه ایـن مـعنی کـه تـوافـق، ارزش اصـلی و واقـعی 

تــــــوافــــــق را تــــــشکیل مــــــی دهــــــد. اگــــــر بــــــر اســــــاس ایــــــن پــــــندار فــــــدرالــــــیسم و 

فــدراســیون را مــعنایــابــی کــنیم، درمــی یــابــیم کــه مــحتوای آن تــکیه بــر تــوافــق 

مـــیان یـــک یـــا چـــند طـــرِف مـــشخِص شـــرکـــت کـــننده -و صـــرفـــا خـــود آنـــها و 

الغیرـ در این توافق دارد. 

امـــا در نـــظریـــه ی دوم واژه ی  (ph₂tḗr) در هـــندو-اروپـــایـــی بـــازســـازیـــی 

 tḗr بــــه مــــعنی مــــحافــــظت و ph₂ شــــده کــــه طــــبق نــــظریــــات مــــتشکل از دو واژه ی

پــــسونــــد انــــجام دهــــنده کــــه بــــا مــــعنای کــــوردی واژه ی پِــــدر (پــــێده ر) یــــعنی دهــــنده 

مـــطابـــقت دارد. ایـــن واژه در زبـــانـــهای گـــونـــاگـــون اروپـــایـــی در انـــگلیسی مـــدرن 

father، انـــــــگلیسی مـــــــیانـــــــه fader، انـــــــگلیسی بـــــــاســـــــتان fæder، ژرمـــــــنی 

fadēr، آلــــــمانــــــی ســــــفلی fader، آلــــــمانــــــی vater، هــــــلندی vader، التــــــین 

pater، یــــونــــانــــی بــــاســــتان patḗr، ســــانــــسکریــــت pitṛ و در فــــارســــی پــــدر 

(pêder) مورد استفاده بوده است.

”فـدرال“ یـا "پـدرانـگی" حـاکـی از مـدلـی از سـرپـرسـتی/قـیممأبـی یـا 

حـکومـت دارد کـه حـاکـم یـا سـرپـرسـت در رأس قـرار گـرفـته و بـه سـوی پـایـین 
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یا قاعده اعمال اراده می کند.

در گــــوهــــره ی واقــــعی ایــــن تِـــــرم مــــعنای پــــدر نــــهفته اســــت کــــه از نــــظر 

مـــحتوایـــی اشـــاره بـــه مـــدل خـــاصـــی از مـــدیـــریـــت و ســـرپـــرســـتی دارد کـــه از 

نـــظر ســـاخـــتاری و مـــحتوایـــی در دوره ی عـــروج پـــدرســـاالری ظـــهور کـــرده  و 

شاخص آن اقتدار مردانه است.

نـفس ایـن تِــرم در بـطن خـود تـرکـیب تـبعیض آمـیزی در بُـعد جـنسیتی 

دارد؛ امــــا بــــعنوان یــــک مــــفهوم دانــــشی، از لــــحاظ مــــحتوایــــی بــــه دلــــیل گــــذر 

مـراحـل زمـانـی یـا هـمان اعـصار، ایـن گـوهـر تـبعیض آمـیز را از دسـت داده 

است.

ذات ایـن تـبعیض آمـیزی در هـر دو بـعد مـعنایـی ایـن تِــرم هـم "تـوافـق" 

٣٥و هـــم "پـــدرانـــگی" آن وجـــود داشـــته و در هـــر دو حـــالـــت نـــظم عـــادالنـــه ی 

اجـــتماع فـــروپـــاشـــیده و تـــنها گـــروه مـــشخصی از جـــامـــعه حـــق مـــدیـــریـــت و 

سرپرستی جامعه را کسب و دیگران از دست خواهند داد.

کـنفدرالـیسم و فـدرالـیسم هـر دو مـفاهـیمی هسـتند کـه تـحت مـقولـه ی 

مــدیــریــت جــوامــع قــرار گــرفــته، ولــی بــاهــمدیــگر از نــظر مــحتوایــی و مــعنایــی 

 Fatherness٣٥
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بسیار متفاوت و حتی بسادگی می توان گفت که متنازع هستند.

پــیشونــد ”کُــن“ کــه در زبــانــهای التــین نــشان از پــیوســتن و پــیوســتار 

اسـت و بـا پـیشونـد ”کُـم“ کـه بـا واژه ی کـوردی کُـم یـا کـۆ هـمریـشه اسـت و 

در واژه ی کـمک هـم بـارز اسـت، نـشان از جـمع یـا دسـته جـمعی اسـت. ایـن 

دو مـفهوم در بـطور تـلفیقی و بـا در نـظر گـرفـتن گـونـاگـونـی در مـعانـی آنـها، 

اما در مجموع به محتوایِ مدیریت مشارکتی منتهی می گردد.

گـوهـر مـعنایـی مـشارکـت نـیز بـی شـک بـدون اسـتقالل نـظر و عـمل در 

امـر مـورد تـوافـق قـابـل تـجسم نیسـت. بـدیـنگونـه بـه سـهولـت تـفاوت مـعنایـی و 

محتوایی میان فدرالیسم و کنفدرالیسم در اینجا بارز می گردد. 

بــا ایــن وجــود نــمی تــوان اســتثناهــای تحــریــفی را از نــظر دور داشــت 

و چـــــنین پـــــنداشـــــت کـــــه تـــــاریـــــخ ایـــــن مـــــفاهـــــیم ســـــراپـــــا مـــــطابـــــق بـــــا مـــــعنای 

مـــحتوایـــشان بـــوده اســـت. امـــا آنـــچه را کـــه نـــمی شـــود از مـــرکـــز تـــوجـــه دور 

ســــاخــــت، دو گــــوهــــر جــــداگــــانــــه ی ایــــن دو مــــفهوم اســــت، کــــه در فــــدرالــــیسم، 

بـحکم وجـود مـرکـزیـت و سـاخـتار مـرکـزگـرایـانـه، مـیل و گـرایـش ایـن شـیوه ی 

مدیریت بر سلب اراده از پایین و اعمال اراده از باالست.

در کــنفدرالــیسم چــون اســاس اســتقالل بــر نــظری-عــملی، مــشارکــت 
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٣٦آگــاهــانــه و اخــتیاری اســت، ســاخــتار مــدیــریــت نــه هــرمــی و هــیرارشــیک 

٣٧بـــمانـــند فـــدرالـــیسم، بـــلکه افـــقی و بـــا مـــشارکـــت مســـتقیم و اراده مـــند کـــل 

آحـــــاد جـــــامـــــعه و تـــــوده هـــــای مـــــردم شـــــکل مـــــی گـــــیرد و مـــــحتوای آن نـــــیز بـــــا 

ســاخــتار آن مــطابــقت مــی یــابــد. الــبته مــاهــیت و ذات چــنین مــدلــی نــیازمــند 

٣٨توانمندسازی همگانی است.

مــــحتوای مــــعنایــــی کــــنفدرالــــیسم بــــدلــــیل وســــعت بهــــره مــــندی از آن در 

ســطح جــهانــی مــمکن اســت ایــن پــرســش را بــر انــگیزد کــه در چــه ســطوح و 

ابــــعادی قــــابــــلیت اجــــرایــــی داشــــته و کــــنفدراســــیون ایــــران بــــه کــــدام نــــوع از 

کـنفدراسـیون هـای مـوجـود در جـهان شـباهـت داشـته و کـدامـیک از آنـها را 

الگو قرار می دهد.

قـابـل ذکـر اسـت کـه کـنفدراسـیون در جـهان بـه اشـکال مـختلف وجـود 

داشــته کــه شــایــد شــناخــته  شــده تــریــنشان کــشور ســوئــیس بــاشــد کــه رســماً 

٣٩کــــنفدراســــیون ســــویــــس نــــام دارد؛ امــــا مــــطلوب تــــریــــن آنــــها کــــنفدراســــیونِ 

 Hierarchical٣٦

 Direct Participation٣٧

 Social Empowerment٣٨

 Swiss Confederacy٣٩
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٤١نــــوپــــای روژآوا بــــوده کــــه مــــتشکل از چــــهار کــــانــــتون بــــوده کــــه در بــــطن  ٤٠

٤٢بحـران سـوریـه چـشم بـه حـیات گـشودنـد، کـه دو کـانـتون از آنـها -َشهـبا و 

" بـه تـبعید  - بـه اشـغال دولـت تـرکـیه درآمـده و مـدیـریـت آنـها "فـعالً ٤٣عـفریـن

منتقل گشته است.

٤٤کـــنفدراســـیون روژآوا را شـــایـــد بـــتوان بـــعنوان مـــدل مـــشارکـــتی از 

٤٥کـــــنفدراســـــیون ذکـــــر نـــــمود کـــــه مـــــیزان مـــــشارکـــــت و تـــــوانـــــمندســـــازیـــــی در 

جـــامـــعه، در کـــوتـــاهـــتریـــن زمـــان بـــه درجـــه ای ارتـــقاء یـــافـــت کـــه تـــوانســـت در 

هـنگامـه انـحالل اجـتماعـی و عـروج تـاریـکتریـن نـیروی تـروریسـتی جـهان -

داعـش- نـقش اول را ایـفا و در مـقابـل ارتـش تـا دنـدان مسـلح تـرکـیه و نـاتـو 

بمدت دو ماه به بهترین نحو مقابله کند.

از ســــوی دیــــگر ایــــن مــــدل عــــالوه بــــر ارتــــقای کــــیفیت مــــیزان عــــمل در 

هــــمه ی ابــــعاد، تــــوانســــته اســــت، تــــبعیض در جــــامــــعه را تــــا بیشــــتریــــن حــــد 

 Rojava٤٠

 Canton٤١

 Shahba٤٢

 Afrin٤٣

 Participatory Model٤٤

 Participation rate٤٥
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٤٦ریـشه کـن و شـیوه هـایـی از خـودگـردانـی اقـتصادی را نـیز در بـطن بحـران 

سـوریـه عـملی سـازد کـه تـا حـد بـاالیـی امـکانـات بـرابـر بـرای تـوده هـای مـردم 

را فـــــراهـــــم ســـــاخـــــت. ایـــــن بـــــه گـــــونـــــه ای بـــــود کـــــه عـــــلیرغـــــم وضـــــعیت جـــــنگی و 

تهــدیــدات تــرکــیه و مــحاصــره هــای اقــتصادی بــه جــرأت مــی تــوان ادعــا نــمود 

٤٧میزان رفاه در سطح باالتری نسبت به جوامع مجاور قرار داشت.

چرایی مسئله  

بــایــد درک عــمیقی از شــرایــط، مــوقــعیت هــا و وضــعیت ایــران بــعنوان 

ســرزمــین مــلل، خــلقها، تــنوعــات ِاتــنیکی گــونــاگــون، و غــیرقــابــل تحــمل بــودن 

اسـتبداد مـوجـود از سـویـی و تـفکیک  نـاپـذیـریـی طـبیعِت ایـن تـنوعـاِت شـدیـدا 

درهـــم آمـــیخته از ســـویـــی دیـــگرداشـــت و حـــال آنـــکه جـــوامـــع در مـــواجـــهه بـــا 

اســــــتبداِد امــــــحاگــــــر و در شــــــرف شــــــکنندگــــــی قــــــرار داشــــــته آســــــیب پــــــذیــــــر 

شده اند.

ایــــــن وضــــــعیت گــــــونــــــه ای از شــــــرایــــــط را بــــــوجــــــود آورده اســــــت کــــــه بــــــا 

٤٦ Economic self-governance، نوعی رژیم اقتصادی است کھ چرخھ ی تولید، عرضھ و مصرف 
بھ گونھ ای سازماندھی می شوند کھ عناصر خارج از این چرخھ ی نقش مبادالتی دارند، و نھ نقش اولیھ. 

بھ این معنی است کھ استقالل 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 می گردد.
 Welfare rate٤٧
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مـحاسـبه ی دقـیق آسـیب شـناسـانـه مـی تـوان دریـافـت وجـود شـرایـط کـنونـی و 

زیـــــــانـــــــهای آن در صـــــــورت تـــــــداوم شـــــــرایـــــــط مـــــــوجـــــــود بـــــــسیار عـــــــمیقتر و در 

مـــقیاســـی بـــه وســـعت نســـلهای آیـــنده ریـــشه خـــواهـــد دوانـــد و نســـل بـــه نســـل 

انـسانـهای حـال و آیـنده ایـن جـامـعه را بـا مـخاطـره ی جـدی روبـرو و عـواقـب 

جـبران نـاپـذیـری را بـه افـراد و جـامـعه تحـمیل خـواهـد سـاخـت. ایـن شـرایـط 

ضرورت عاجل تحوالت را ایجاد و غیرقابل بازگشت نموده است.

، رهـــایـــی نســـبی و حـــتی  ٤٩تـــحوالت مـــهندســـی و انـــدیـــشیده نشـــده ٤٨

مــقطعی، ولــی بــسیار پُــرهــزیــنه را بــدنــبال خــواهــد داشــت. تخــریــبات آن نــیز 

بـسیار جـدی و عـظیم بـوده و ایـن ضـرورت را ایـجاد مـی کـند کـه بـه راهـکار 

دیــــگری انــــدیــــشیده شــــود و از هــــر دو وضــــعیت، یــــعنی هــــم تــــداوم شــــرایــــط 

زیــانــبخش و طــاقــت فــرســای کــنونــی و هــم تخــریــبات تــحوالت غــیرمــهندســی 

شـده جـلوگـیری، امـا تـحوالت را بـا کـمتریـن هـزیـنه ولـی بـا بهـتریـن نـتیجه بـه 

ثمر رساند.

کــنفدراســیون ایــران تــحوالت مــهندســی شــده ی آیــنده ی ایــران اســت 

٤٨ در صورتی كھ  نظام حاكم، نھ  در نتیجھ ی مبارزات سازماندھی شده با افق و آلترناتیو مشخص، بلکھ 
در نتیجھ ی بحرانھای داخلی، منطقھ ای یا جھانی متالشی شود.

٤٩ Relative liberation، نھ رھایی مطلق، بلکھ بدست آرودن مقداری نسبی از رھایی است.
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کــــــه دقــــــیقا بــــــرای دســــــتیابــــــی بــــــه ایــــــن هــــــدف طــــــراحــــــی گشــــــته و در چــــــنین 

جـامـعه ای عـالوه بـر رهـایـی جـوامـع تـشکیل دهـنده ی آن و شهـرونـدان، بـرای 

آیــنده ای صــلح آمــیز و مــبنی بــر بــنیانــهای اکــولــوژیــک بســتر عــروج آزادی، 

رهایی و پیشرفت را برای همگان فراهم سازد.

کـنفدراسـیون ایـران تـنها بسـتری اسـت کـه در عـین همبسـتگی مـلل و 

خــلقها، هــمه ی تــنوعــات اتــنیکی و فــرهــنگی را بــه رهــایــی راســتین از طــریــق 

خـــودمـــدیـــریـــتی جـــامـــعه ی خـــودگـــردان ســـوق داده کـــه هـــدف شهـــرونـــد آزاد، 

تـوانـمند و مسـتقل، و هـمچنین احـراز حـق حـاکـمیت مسـتقل ولـی اجـتماعـی 

٥٠و همبسته با ملل و تنوعات دیگر ایران خواهد بود.

مــلل و تــنوعــات گــونــاگــون بــطور مســتقل، مــشارکــتی و داوطــلبانــه در 

کـنفدراسـیون ایـران شـرکـت مـی جـویـند، بـه ایـن مـعنا کـه هـرکـدام از جـوامـع 

دارای سـاخـتار مسـتقل خـودمـدیـریـتی بـوده کـه هـم از لـحاظ مـلی و هـم از 

لـــــحاظ بـــــین الـــــمللی رســـــمیت داشـــــته و در مـــــقابـــــل هـــــر تهـــــدیـــــدی از بـــــیرون 

٥٠ اتحادیھ ی اروپا نمونھ ای از کنفدراسیون است کھ با شرکت ملل مستقل کھ دارای حق حاکمیت ملی 
مستقل خود ھستند. اساسا ایران می تواند -نھ بصورت محتوای تقلیدی- کنفدراسیونی باشد کھ ملل مستقل و 

دارای حاکمیت ملی در آن اجزای تشکیل دھنده باشند.
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٥١مـصونـیت قـانـونـی دریـافـت خـواهـد نـمود؛ اگـرچـه بـایـد دربـرابـر هـر تهـدیـد 

خارجی  متحدانه عمل نمایند.

بـرای نـائـل گشـتن بـه چـنین هـدفـی بـایـد چـنان سـاخـتار اجـتماعـی را 

پـــایـــه ریـــزی نـــمود کـــه کـــل مـــکانـــیسمهای مخـــرب را کـــه چـــنین ســـاخـــتاری را 

تهـــــدیـــــد مـــــی نـــــمایـــــد از مـــــیان بـــــردارد و ایـــــن امـــــر در جـــــامـــــعه ای مـــــبتنی بـــــر 

مـــــعیارهـــــای اجـــــتماعـــــی کـــــه شهـــــرونـــــدان اراده ی خـــــود را بـــــه اســـــتیالگـــــران 

اســـــتعماری و اســـــتثماری واگـــــذار نـــــنموده انـــــد، تـــــحقق مـــــی یـــــابـــــد. در ایـــــن 

سـاخـتار فـرصـت قـانـونـمندسـازیـی روابـط تـبعیض آمـیز بـرای شـیفتگان سـود 

و اقــتدار فــراهــم نگشــته و مــکانــی بــرای ســاخــتار اداری آنــها جهــت اعــمال 

 ، ٥٢اراده بــــر جــــامــــعه بــــوجــــود نــــخواهــــد آمــــد. در ایــــن راســــتا تــــوتــــالــــیتاریــــسم

، طـبیعت-سـتیزی، اسـتعمار و  ، نـارسـیسیسم طـبقاتـی ٥٥سـانـترالـیسم ٥٤ ٥٣

مــردســاالری مــلغی و هــیچگونــه ســتمی بــر مــبنای جــنسیت، طــبقه و مــلیت 

امـــکان مـــوجـــودیـــت نـــیافـــته و از جـــانـــب نـــیروهـــای مـــقاومـــت مـــردمـــی بـــا ایـــن 

٥١ Legal immunity، بر اساس قوانین و معاھده ھای بین المللی 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 باالیی 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.

 Totalitarianism٥٢

 Centralism٥٣

 Class Narcissism ٥٤

 Colonialism ٥٥
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پـــــدیـــــده هـــــا و هـــــمچنین تخـــــریـــــبات زیســـــت-مـــــحیطی نـــــیز بشـــــدت مـــــواجـــــهه 

می شود.

در کـــــنفدراســـــیون ایـــــران تـــــعالـــــی بشـــــری شهـــــرونـــــدان و جـــــامـــــعه بـــــه 

مـــــــــوازات حـــــــــفاظـــــــــت از مـــــــــحیط زیســـــــــت و غـــــــــنی ســـــــــازی آن پـــــــــیش رفـــــــــته و 

٥٦تــــوانــــمند ســــازیــــی اجــــتماعــــیِ شهــــرونــــدان و ایــــجاد غــــنای خــــودآگــــاهــــی و 

فـــــــرهـــــــنگی در خـــــــدمـــــــت رابـــــــطه ی دوجـــــــانـــــــبه ی فـــــــرد و طـــــــبیعت بـــــــر اســـــــاس 

معیارهای اکولوژیک و زیست محیطی است.

٥٧هـویـت خـواهـی یـکی دیـگر از نـزاعـهای جـامـعه ایـران بـوده کـه قـدمـت 

٥٨طـــوالنـــی داشـــته و بـــرپـــا نگهـــداشـــتن سیســـتم تـــبعیِض هـــویـــتی کـــه نـــیروی 

زیـادی را از جـامـعه گـرفـته، و زیـانـها و تخـریـبات بـی حـد و حـصری را بـر 

جــــوامــــع و روابــــط آنــــها تحــــمیل داشــــته اســــت. نــــظام کــــنفدراســــیون ایــــران 

رهــــایــــی هــــویــــتی را بــــعنوان اولــــین فــــاز پــــروژه ی خــــود عــــملی ســــاخــــته و بــــا 

٥٩ریـــشه هـــای هـــر گـــونـــه قـــانـــونـــمندســـازی چـــنین تـــبعیضات هـــویـــتی  نـــظراً و 

 عمالً مقابله می نماید.

 Citizens’ social empowerment٥٦

 Identity struggle٥٧

 Identity Discrimination ٥٨

 Legalisation of Identity Discrimination٥٩
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 ۳
مدل کنفدراسیون ایران

مروری کلی بر کنفدراسیون سوئیس 

هـمانـگونـه کـه اشـاره شـد کـنفدراسـیون در جـهان ایـده ای نـو نـبوده و 

حــــتی در اشــــکال ابــــتدایــــی در خــــود جــــغرافــــیای کــــنونــــی ایــــران نــــیز قــــدمــــت 

٦٠تـــــــاریـــــــخیِ هـــــــزاران ســـــــالـــــــه دارد کـــــــه مـــــــی تـــــــوان بـــــــه حـــــــکومـــــــت مـــــــادهـــــــا و 

٦١اشــــــکانــــــیان (کــــــه بــــــه عــــــمد در تــــــاریــــــخ نــــــگاری رســــــمی بــــــدانــــــها کــــــمتریــــــن 

اشـــاره هـــا مـــی شـــود) بـــعنوان اولـــین کـــنفدراســـیون بـــزرگ شـــناخـــته شـــده ی 

تاریخ می توان اشاره نمود. 

 Medes ٦٠

 Parthians ٦١
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در عــصر مــدرن امــروزی شــایــد شــناخــته شــده تــریــن کــشوری کــه در 

شـــــکل یـــــک کـــــنفدراســـــیون، اداره و دارای پـــــیشونـــــد کـــــنفدراســـــیون در نـــــام 

رسـمی خـود مـی بـاشـد، کـشور سـویـس اسـت کـه از طـریـق کـانـتونـها و تـعدد 

هـمه پـرسـی هـای سـالـیانـه اصـطکاک مـیان تـنوعـات گـونـاگـون مـلی و اتـنیکی 

را پیرامون مسائل گوناگون به صفر رسانده است.

ســـویـــس کـــشوری آبـــاد، مـــدرن، مـــرفـــه و صـــلح جـــو مـــتشکل از چـــهار 

مـلیت دارای حـق حـاکـمیت مـلی مسـتقل اسـت کـه بـه ۲۶ کـانـتون مسـتقل و 

نـــــزدیـــــک بـــــه ۳۰۰۰ کـــــمون (شهـــــرداری) تـــــقسیم شـــــده  اســـــت. کـــــانـــــتونـــــها از 

جــــمعیت ۱۵،۰۰۰ تــــا ۱،۲۵۰،۰۰۰ در نــــوســــانــــند و هــــمه ی آنــــها بــــا داشــــتن 

پــایــتخت، قــانــون اســاســی، سیســتم قــضایــی و پــرچــم مــخصوص، دارای 

مــقام و مــوقــعیت بــرابــر بــا یــکدیــگرنــد. در ایــن کــشور بــا چــهار زبــان رســمی 

کــــــه رومــــــانــــــش تــــــنها ۱۵،۰۰۰ گــــــویــــــش ور دارد، تــــــنوعــــــات مــــــلی و اتــــــنیکی، 

موقعیت برابر دریافت نموده اند. 

شــایــد ایــن یــکی از بهــتریــن مــدلــهای مــوجــود کــنونــی بــاشــد، هــرچــند 

دارای نـــواقـــصی بـــوده و نـــتوانســـته کـــل تـــبعیضات و ســـتمها را ریـــشه کـــن 
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٦٢کــرده و حــتی از لــحاظ ســاخــتاری نــیز دارای پــارادوکــسهایــی مــی بــاشــد 

کـه بـرای ایـن کـنفدراسـیون مـشکالتـی تـعریـفی ایـجاد مـی کـند؛ امـا بـا وجـود 

نـــواقـــصش بـــا قـــدمـــت بـــیش  از ۷۵۰ ســـال، بـــیطرفـــتریـــن و آرامـــتریـــن کـــشور 

جــهان بــوده اســت کــه آزادی و رفــاه را در ســطح بــاالیــی بــرای شهــرونــدان 

خود فراهم ساخته است.

کنفدراسیون روژآوا 

روژآوا بـــا مـــوقـــعیت بـــسیار جـــداگـــانـــه از ســـوئـــیس و زایـــش در بـــطن 

بحــــران و جــــنگ داخــــلی ســــوریــــه بــــا الــــهام گــــرفــــتن از کــــنفدراســــیون مــــاد و 

خـوانـشی از کـنفدراسـیونـهای مـوجـود و مـبنی قـرار دادن ایـده هـای مـتفکر 

کـــــورد، عـــــبدالـــــله اوجـــــالن، کـــــنفدراســـــیون روژآوا را چـــــندیـــــن مـــــرحـــــله ارتـــــقا 

بــخشیده و در جــغرافــیای بشــدت خــشک و بــیابــانــی، جــزیــره ای امــن بــرای 

ســاکــنان ایــن مــنطقه بــنیان گــذاشــته و درک و دریــافــت از رهــایــی و آزادی 

را بــه درجــاتــی بــاالتــر مــتعالــی ســاخــته کــه رفــاه و بــرابــری را در حــوزه هــای 

وسیعی گسترش دادند. 

 Paradox’ ٦٢
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هــر چــند از هــمان آغــاز اقــتدارگــرایــان ایــن آزمــون نــوپــا را تهــدیــدی 

جـدی بـر مـنافـع و مـصالـح خـود و حـتی پـیدایـش  آنـرا تهـدیـدی بـر مـوجـودیـت 

خـود دیـدنـد، امـا ایـن نـطفه ی نـویـن رهـایـی، در مـقابـل هـر تـندبـادی مـقاومـت 

کـرد و بـا وجـود وارد شـدن آسـیبهای جـدی بـه آن، امـا تـاکـنون تـوانسـته انـد 

بـــا اســـتفاده از اســـتراتـــژی دفـــاع مشـــروع و ذاتـــی در مـــقابـــل تـــاریـــکتریـــن 

نـیروهـای مـنطقه -تـرکـیه و اقـمارش- قهـرمـانـانـه از مـوجـودیـت خـود دفـاع و 

داعــش را کــه بــمثابــه ی نــیروی ســایــه ی ارتــش تــرکــیه عــمل نــموده اســت، تــا 

مرز نابودی شکست دهند.

بــــا هــــر نــــواقــــصی -کــــه درواقــــع بــــازتــــاب شــــرایــــط جــــنگی مــــوجــــود در 

روژآوا اســــــــت- مــــــــی تــــــــوان آن را یــــــــک الــــــــگو یــــــــا یــــــــک الــــــــهام حــــــــقیقی بــــــــرای 

کـــــنفدراســـــیون ایـــــران تـــــلقی کـــــرده کـــــه رهـــــایـــــی و آزادی جـــــنسیتی، مـــــلی، 

طـــــبقاتـــــی را هـــــدف خـــــود قـــــرار داده و عـــــمالً بـــــرای بـــــرابـــــری کـــــامـــــل در ایـــــن 

حوزه ها گام جدی برداشته شده است.

روژآوا، الـگوی دیـگری از گـذار نـرم از اسـتبداد و دیـکتاتـوری نـظام 

فـاشیسـتی بـعث سـوریـه بـه تـمدن اجـتماعـگرا اسـت کـه مـلتها را بـطور بـرابـر 

در یـک سیسـتم جـامـع و دربـرگـیرنـده، هـمزیسـت سـاخـته و هـیچکدام را بـا 
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تــوجــیه اقــلیت بــودن نــه تــنها انــکار نــنموده ، بــلکه در مــقام و مــوقــعیت کــامــالً 

تــثبیت شــده ی بــرابــر قــرار داده اســت. ایــن بــگونــه ای اســت کــه ایــن سیســتم 

بـــه بـــدیـــل یـــا آلـــترنـــاتـــیوی بـــرای نـــظام کـــنونـــی حـــاکـــم بـــر ســـوریـــه بـــدل گشـــته 

است.

ایــــــران بــــــا الــــــهام گــــــرفــــــتن از ایــــــن الــــــگو و ســــــوئــــــیس و کــــــنفدراســــــیون 

، مـی تـوانـد بـنیانـهای سـتم را بـرانـداخـته و بـسوی یـک تـمدن  ٦٣تـاریـخی مـاد

اجـــتماعـــگرای خـــودگـــرداِن مـــشارکـــتی گـــام بـــردارد، کـــه در آن هـــیچ نـــیروی 

اقتدارگرایی فرصت قد علم کردن نیابد.

مدل ایرانی 

مـــدل ایـــرانـــی کـــنفدراســـیون بـــر اســـاس مـــطالـــعه و خـــوانـــش دقـــیق از 

کـنفدراسـیونـهای تـاریـخی و مـوجـود، نـمی تـوانـد مـدلـی قـهقرایـی، بـلکه بـایـد 

مـدلـی بـغایـت پیشـرفـته تـر، اجـتماعـگراتـر و اکـولـوژیـکتر بـاشـد. بـه ایـن مـعنی 

٦٤کـــــــه ایـــــــن مـــــــدل بـــــــراســـــــاس مـــــــدل دمـــــــوکـــــــراســـــــی مـــــــشارکـــــــتی بـــــــر پـــــــایـــــــه ی 

 Median Confederacy ٦٣

 Participatory Democracy ٦٤
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٦٥هـوالکـراسـی (مـدیـریـت هـمگانـی) بـاشـد کـه در جـوامـع مـا بـطور سـنتی بـه 

مثابه ی یک فرهنگ -در اشکال ابتدایی- وجود داشته است.

وجــود مــتدلــوژی مُـــدرن و پیشــرفــته ای مــلزوم کــار اســت کــه حــضور و 

مـــــــــشارکـــــــــت هـــــــــمگانـــــــــی را -بـــــــــدون تـــــــــبعیض- تـــــــــضمین و در ایـــــــــن راســـــــــتا 

٦٦تـوانـمندسـازیـی شهـرونـدان هـمه ی جـوامـع را مـمکن مـی گـردانـد، ایـن امـر 

امــا کــامــالً الــزامــی بــوده و نــیازمــند بــرنــامــه هــای کــالن و پــروژه هــای وســیع 

اسـت کـه خـودآگـاهـی را در مـدت زمـان نـه چـندان طـوالنـی بـه جـامـعه تـزریـق 

و در اعــــــاده ی کــــــرامــــــت و بــــــازســــــازیــــــی اراده ی پــــــایــــــمال شــــــده شــــــان یــــــاری 

رسانده است.

در ایـــن مـــدل اداری، آرایـــِش کـــنونـــیِ قـــدرت، منحـــل و حـــق حـــاکـــمیت 

یـگانـه و مـطلق بـه هـیچ مـلتی بـه تـنهایـی اعـطا نشـده و تـکرار شـرایـط کـنونـی 

کـــه دیـــگر مـــلل کـــامـــالً از ایـــن حـــق بـــی بهـــره بـــاشـــند، مـــمکن نـــخواهـــد شـــد و 

تـداوم ایـن مـدل از سـیاسـت و حـاکـمیت نـه تـنها مـجال نـخواهـد یـافـت، بـلکه 

اصرار بر آن بسیار پر مخاطره است.

بــــــر ایــــــن اســــــاس ســــــاخــــــتار کــــــنفدراســــــیون ایــــــران، در بــــــطن جــــــنبش 

 Holacracy٦٥

 Citizen Empowerment٦٦
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خـــیابـــانـــی و مـــطابـــق بـــا نـــیازهـــای مـــلل، جـــوامـــع و شهـــرونـــدان، طـــراحـــی و 

مهندسی گشته و نیازمند مشارکت جنبشی برای استقرار آن است.

بـر ایـن پـایـه تـقسیمات جـغرافـیایـی و ژئـوپُـلیتیک کـنفدراسـیون ایـران 

در تـطابـق بـا ایـن هـدف و بـه گـونـه ای ابـتدایـی بـعنوان یـک سـرآغـاز طـراحـی 

و در رونــد پیشــرفــت ایــن جــنبش تــوســعه داده شــده و بــه مــدلــی مــتعالــی تــر 

ارتقا می یابد. 

ایـران بـا مـدل جـدیـد کـنفدراسـیون بـطور کـامـل تـغییر چهـره داده و از 

یــــک ســــرزمــــین اســــتبدادزده ی ویــــراِن دارای حــــاکــــمیتی کــــه صــــادرکــــننده ی 

ویــــرانــــی بــــه کــــل مــــنطقه اســــت، بــــه ســــرزمــــین آبــــاد و الــــهام بــــخش صــــلح و 

دوستی در منطقه گذار می نماید.

جــــــــهانــــــــبینی مــــــــورد نــــــــیاز و راهــــــــهای گــــــــذار از مــــــــدل اســــــــتبدادی از 

نـــــویـــــسنده هـــــای هـــــمکار در هـــــمین شـــــماره ی اول دانـــــشنامـــــه ی پُـــــل، مـــــسیر 

نــــظری و راهــــکاری کــــنفدراســــیون ایــــران را از ابــــعاد دیــــگری بــــه بــــررســــی 

گـــذاشـــته انـــد کـــه در یـــک مجـــموعـــه ی اولـــیه، چـــارچـــوب ایـــن کـــنفدراســـیون را 

مشخص می سازد.

ویــژگــی هــای دیــگری کــه در کــنفدراســیون ایــران قــابــل شــهود خــواهــد 
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٦٧بـود، از مـیان رفـتن مـرزهـای بـین شـخصیت حـقیقی و حـقوقـی در جـامـعه 

اســــت، یــــعنی شهــــرونــــد بــــعنوان شــــخصیت حــــقیقی در قــــانــــون و دســــتگاه 

قــضایــی بــا شــخصیت حــقوقــی بــرابــر بــوده کــه جــالبــخش تــقدم جــامــعه بــر 

اقتصاد و تقدم انسان بر میهن است. 

در ایــن نــوشــتار و در قــطعه هــای بــعدی بــطور اجــمالــی بــه بــخشی از 

سـاخـتار اداری کـنفدراسـیون ایـران پـرداخـته شـده و بـخشهای دیـگری کـه 

بــه مــتدلــوژی مــحتوایــی و راهــکارهــای عــملی و قــابــل بــرآورد مــی پــردازد در 

نوشتارهای آتی طرح و بررسی خواهند شد.

 Natural person & Juridical person٦٧
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 ۴
زنان و کنفدراسیون ایران

٦٨مـردسـاالریـی هـم در بـافـت اجـتماعـی و هـم در سـاخـتار سـیاسـی 

در ایـران، پـدیـده  ایسـت کـه بـیوقـفه قـربـانـی هـای کـالن اجـتماعـی گـرفـته اسـت. 

پــرداخــت بــهای مــناســبات ســتمگرانــه ی اجــتماعــاِت نــاهــمسان بــرای زن از 

مـــوقـــعیت مـــتبایـــن و نـــابـــرابـــر، از ویـــژگـــی دخـــترانـــه اش در بـــزنـــگاه خـــانـــواده 

آغـاز مـی گـردد. او در نـقش یـاوِر کـدبـانـو و در بـسیاری مـواقـع خـود کـدبـانـو 

بـخش مـهمی از وظـایـف کـار خـانـگی بـویـژه در نـقش خـدمـتکاِر خـانـواده را 

بعهــــــده مــــــی گــــــیرد. هــــــمزمــــــان بــــــا رشــــــد سِــــــــــنی، در هــــــمان مــــــقاطــــــع اولــــــیه ی 

نــوجــوانــی، ویــژگــیهای زودرس زنــانــه اش نــیز وســیله ای بــرای لــذت جــنسی 

 Patriarchalism ٦٨
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مـردان افـسارگـسیخته گشـته و چـه بـسا مـورد آزار جـنسی و حـتی انـقیاد 

رابـــطه ی زنـــاشـــویـــی شـــده اســـت. ســـپس بـــا ظـــهور در نـــقش همســـر انـــجام 

امـور خـدمـاتـی خـانـواده را بـطور کـامـل بـدوش کـشیده  و مـزیـد بـر آن حـتی 

در کشتزارها نیز امور فالحت و کشاورزی مهم را انجام داده است. 

زن بـه مـثابـه صـرفـا همسـر یـک قـربـانـی بـزرگ اسـت، ولـی بـه مـراتـب 

دردنـاکـتر در نـقش مـادر بـزرگـتریـن قـربـانـیِ سـبعیت نـظامـها و طـبقات بـوده  

و ایـن دردنـاکـتریـن فـصل مـوجـودیـت زن اسـت کـه نـقش مـادر الـزامـا! نـاچـار 

بـدان گشـته کـه هـم جـنس مـرِد مـردسـاالر و جـنس زِن سـتمدیـده را تـکثیر و 

و در رابـــطه ی مـــتخاصـــم ایـــن دو شـــاهـــد شـــدیـــدتـــریـــن ســـتمها بـــاشـــد. مـــادر 

اجــــباراً مــــی بــــایســــت شــــاهــــد ایــــن بــــاشــــد کــــه فــــرزنــــداِن از جــــنس مــــردش بــــه 

٦٩مــــرداِن مــــردســــاالر، مــــردان ســــتمگر، مــــردان جــــنگساالر و ســــربــــاز بــــدل 

گشـته کـه سـتم و ددمـنشی را در جـامـعه فـراوری و بـازتـکثیر مـی نـمودنـد و 

حـال کـه مـادر در ایـن مـیان خـود پـیوسـته نـاظـر و گـواِه مـرگ فـرزنـدانـی بـوده 

٧٠کـــه بـــمانـــند قـــربـــانـــیاِن مـــناســـباتـــی بـــر اســـاس جـــنون خـــودکـــالن پـــنداریـــیِ 

 Warlords٦٩

٧٠. Megalomania, Grandiose Delusions، نــوعــی جــنون خــودشــیفتگی نــارسیسیســتی اســت کــه 

مــبتالیــان خــود را انــسانــهای عــظیم پــنداشــته کــه بــر دیــگران حــق عــظمت دارنــد. ایــن خــلل روانــی پیشــتر 
بعنوان یک مرض روانی تشخیص داده می شد.
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٧١فـرقـه ای از کـهنساالِن فـرتـوِت آزمـند و تـشنه ی مـال و زوِر مـطلق طـعمه ی 

جـــــنگ مـــــی گشـــــتند. در ایـــــن مـــــیان خـــــود نـــــیز هـــــم در نـــــقش مـــــادر قـــــربـــــانـــــی 

درنــدگــی هــای جــنگ گشــته و نــیز فــرزنــدان دخــترش در نــقش تــاراجِ جــنگی 

یـــــا دســـــتاویـــــز و بـــــهانـــــه ی ســـــرگـــــرمـــــی و لـــــذت جـــــنگجویـــــان بـــــهای ســـــنگینی 

می دادند که همچنان نیز چنین است.

هــمه ی مــناســباتــی کــه بــیدادگــری عــلیه زنــان در آن بــعنوان مــعیار و 

ارزش و هــــنجار جــــامــــعه گشــــته، بــــر پــــایــــه ســــلب اراده از زن بــــنیان نــــهاده 

شــده اســت کــه از طــریــق آداب و رســوم و فــرهــنگ مــردســاالرانــه، در قــالــب 

٧٢رژیــــمهای پــــارادایــــماتــــیک در بــــنیانــــهای ســــاخــــتار فــــرهــــنگی و ســــیاســــی 

جوامع نسل به نسل منتقل گشته اند. 

در جـوامـع طـبقاتـیِ ذاتـاً مـردسـاالری کـه زن نـقش  حـمایـتگر، مـدیـر و 

مـــــادرانـــــه ی طـــــبیعی خـــــود را از دســـــت داده ، تـــــوســـــط نـــــظام حـــــاکـــــمه نـــــقش 

مـــــادرانـــــه ی کـــــاذبـــــی بـــــرای او تـــــعیین گشـــــته و بـــــدیـــــن تـــــرتـــــیب وی بـــــه عـــــنوان 

دنـــبالـــچه هـــمین مـــناســـبات بـــه بـــازتـــولـــید ســـتمگر و ســـتمدیـــده، فـــرادســـت و 

فـرودسـت، و بـرده دار و بـرده مـبدل گشـته و امـور بحـران آفـریـن ایـن چـنینی 

. Omnipotence ٧١

 Paradigmatic Regime ٧٢
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بــــعنوان یــــک وظــــیفه ی اجــــتماعــــی و سیســــتماتــــیک بــــر دوش او نــــهاده شــــده 

اســـــت. در ایـــــن مـــــیان خـــــود و کـــــودکـــــانـــــش هـــــمیشه آســـــیب پـــــذیـــــرتـــــریـــــِن ایـــــن 

مـناسـبات بـوده و بـزرگـتریـن خـسارت را خـود او داده اسـت. فـرزنـدانـش هـم 

در نـقش بـردگـان مـؤنـث یـا سـربـازان مـذکـر، مـایـه ی رنـج و عـذابـش، و خـود 

او نـــیز زنـــدگـــیش دســـتخوش دردنـــاکـــتریـــن شـــکنجه هـــای روحـــی و روانـــی و 

حـتی فـیزیـکی گشـته اسـت. ایـن مـزیـد بـر اسـتثمار بـرده گـونـه اش در هـمه ی 

نــقش هــا و اســتثمار جــنسیش در هــر نــقشی اســت کــه در آن زنــانــه ظــاهــر 

گشـته؛ امـری کـه در وضـعیت واقـعاً مـوجـود کـه بـرای زن نـاگـزیـراً تـبدیـل بـه 

تنها راه زیستن گشته است.

بـا ایـن وضـعیت و شـرایـط هـزاران سـالـه کـه زن در آن بسـر مـی بـرد، 

بـدون تـردیـد نـمی تـوان ایـن مـهم را نـیز از نـظر دور داشـت کـه نـقش زن در 

تــکامــل جــوامــع بشــری بــسیار حــیاتــی بــوده و زن بــطبع ســرشــت مــادرانــه ی 

خـــویـــش در گـــردانـــش واحـــدهـــای ســـکونـــتی و اجـــتماعـــات بـــزرگـــتر تـــوانـــایـــی 

خود را نشان داده است.

بشـــریـــت اکـــنون پـــنج هـــزار ســـال اســـت کـــه مـــدیـــریـــت مـــردســـاالرانـــه و 

انــواع ددمــنشی و ســتمهای مــنتج از ایــن سیســتم را نــیز تجــربــه نــموده و 
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در عـصر حـاضـر کـه در مـدرنـیته ی بشـریـت بـه اوج خـود رسـیده؛ امـا هـنوز 

ســـبعیت بشـــر عـــلیه خـــود از ســـوی ســـردمـــداران مـــدرنـــیته کـــه در زیـــر لـــوای 

دمـــوکـــراســـی، آزادی و حـــقوق بشـــر مـــهندســـی شـــده، بـــازتـــولـــید مـــی گـــردد، 

تــکثیر و اجــرا مــی شــود. ایــن سیســتم در واقــع بــا هــدف بــازتــولــید چــرخــه ی 

، بــــــا بهــــــره گــــــیریــــــی از  -جــــــنسیتگرایــــــی -ســــــودگــــــرایــــــی ٧٥اقــــــتدارگــــــرایــــــی ٧٤ ٧٣

ذهــــنیت ســــازیــــی و تــــولــــید رژیــــم هــــای فــــکری و پــــارادایــــماتــــیک از یــــک ســــو و 

بـرقـراری نـظام تـولـید اسـتعمار، اسـتثمار و بـردگـی مـزدی از سـویـی دیـگر، 

سیستم پارادایماتیک کنونی را تداوم می بخشند. 

اکـنون کـه جـهان در مـسیر پُـرمـخاطـره ای قـرار گـرفـته و جـنگ و سـتم، 

اســـــتعمار و اســـــتثمار ظـــــرفـــــیت بشـــــر را لـــــبریـــــز نـــــموده  اســـــت،  بـــــه ســـــهولـــــت 

مــــــی تــــــوان دیــــــد کــــــه بشــــــریــــــت بــــــه نــــــقطه ی احــــــتراق خــــــود بشــــــدت نــــــزدیــــــک و 

خـــاورمـــیانـــه از جـــمله ایـــران در مـــنتهی الـــیه خـــط تـــماس بـــا نـــقطه ی احـــتراق 

قـــرار داشـــته و بـــدون تـــردیـــد بـــا ســـرعـــت بـــیش تـــر رو بـــه اعـــتالی انـــقالبـــی یـــا 

واژگونی خواهد رفت. 

اکــنون دیــگر شــرایــط و وضــعیت جــهان بــر فــراز گســلی عــظیم مــیان 

 Authoritarianism ٧٣

 Profitism ٧٤

 Sexism٧٥
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مـدیـریـت مـردانـه و نـیازهـای بشـر مـدرن قـرار گـرفـته و انـقالب ایـنبار نـه تـنها 

بــــه تــــغییر شــــکل ایــــن سیســــتم یــــا تــــغییر عــــامــــلین آن، بــــلکه بــــر فــــراز تــــغییر 

بـنیادیـن سیسـتم از مـدیـریـت مـردانـه بـه مـدیـریـت زنـانـه لـنگر گـرفـته و عـصر 

مـردسـاالری افـسارگـسیخته کـه هـر بـار و هـر از گـاهـی در جـامـه ای ظـاهـر 

مــی شــود، رو بــه پــایــان، و تــاریــخ بــه عــصری جــدیــد بــا جــوامــع بشــری بــرابــر 

بـا مـدیـریـت زنـانـه گـذار خـواهـد نـمود و کـنفدراسـیون ایـران نـوک پـیکان ایـن 

رونــــد تــــاریــــخی اســــت کــــه بــــا ظــــهور دخــــتران خــــیابــــان انــــقالب و زنــــان آزاد 

نوروزهای کوردستان قد علم نمود. 

شــــایــــد بیشــــتر خــــرده گــــیری از مــــدیــــریــــت زنــــانــــه ایــــن بــــاشــــد کــــه فــــاقــــد 

تـوانـایـی مـدیـریـت بـوده و در صـورت قـرار گـرفـتن در رأس هـرم قـدرت، آن را 

تخـریـب مـی کـند. اگـر فـقدان تـوانـایـی مـدیـریـت را بـه مـانـند یـک یـاوه فـاکـتور 

بـــگیریـــم، آنـــچه مـــی مـــانـــد نـــقش تخـــریـــبی آن بـــر سیســـتم مـــدیـــریـــت مـــردانـــه 

اســـــت، کـــــه نـــــه تـــــنها مـــــنفی نیســـــت، بـــــلکه بـــــایـــــد آنـــــرا یـــــک دســـــتاورد مـــــهم و 

تـــاریـــخی انـــگاشـــت، و در نـــوع خـــود یـــک رســـالـــت تـــاریـــخی غـــیر قـــابـــل مـــنع 

است.

مـــدیـــریـــت زنـــانـــه صـــرفـــا یـــک مـــدیـــریـــت بـــا حـــضور زنـــان نـــبوده و ایـــن 
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حــضور بــنفسه مــدیــریــت را زنــانــه نــمی کــند. چــه بــسا کــه بــسیاری از زنــان 

مــردســاالر در طــول تــاریــخ مــعاصــر جــوامــع مــردســاالر را اداره نــموده و نــه 

از زاویــــــه ی ســــــاخــــــتاری و نــــــه مــــــحتوایــــــی، آســــــیبی بــــــه ایــــــن سیســــــتم وارد 

نـساخـته، بـلکه آنـرا تـقویـت نـموده و بـه آن انـسجام بـخشیده انـد. نـمونـه هـای 

آن را هــــمه ی آن رئــــیس جــــمهورهــــا و نخســــت  وزیــــرهــــای زنــــی اســــت کــــه بــــا 

قـرار گـرفـتن در رأس ریـاسـت سیسـتماتـیک مـردسـاالر، قـداسـت مـادرانـه ی 

خــــود را بــــه اغــــما ســــپرده و خــــود تــــکتاز مــــیدان ســــبعیت نــــظام طــــبقاتــــی و 

استبدادی گشتند. 

از ایـــن گـــذشـــته، شـــایـــان ذکـــر اســـت کـــه شـــاخـــص اصـــلی مـــدیـــریـــت 

زنـــــــانـــــــه، نـــــــقش و خـــــــصلت مـــــــادرانـــــــه ی زن اســـــــت کـــــــه نـــــــقش بشـــــــِر مخـــــــربِ 

ســـــاالرگـــــونـــــه و مهـــــترصـــــفت در مـــــدیـــــریـــــت مـــــردانـــــه جـــــای خـــــود را بـــــه نـــــقش 

پـرسـتار، تـیماردار و سـازنـده ی بشـر در مـدیـریـت زنـانـه واگـذار مـی کـند. در 

واقـع مـدیـریـت زنـانـه مـدیـریـت را از خـصلت مخـرب زدوده و آنـرا بـا خـصلت 

بنیادساز و آبادگر مزین می سازد و این راز مادری زن است. 

جـــــنبش خـــــیابـــــان بـــــا الـــــهام گـــــرفـــــتن از مـــــقاومـــــت مـــــادرانـــــه ی دخـــــتران 

خــیابــان انــقالب و زنــان و دخــتران پــیکارگــر روژآوا ایــن حــاجــت را دریــافــته 
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اســــــت کــــــه گــــــذار از یــــــک سیســــــتم اســــــتعمار-اســــــتبدادی بــــــه یــــــک سیســــــتم 

کـنفدرال دادگـرانـه، بـدون تـغییر مـاهـیت مـردسـاالنـه ی سیسـتم مـدیـریـتی بـه 

یـــک سیســـتم گـــردانـــشیِ خـــودســـاالر مـــادرانـــه بـــرای گـــردانـــندگـــی جـــامـــعه و 

هـمبودگـاهـی پـرسـتارگـونـه کـه سیسـتم نـه وسـیله ای بـرای اعـمال اراده، بـلکه 

نگهـــداری و تـــیمارخـــواری از شهـــرونـــدان، جـــامـــعه و مـــحیط زیســـت بـــاشـــد، 

ممکن نیست.

پـــیشاهـــنگ چـــنین گـــذاری از سیســـتم مـــدیـــریـــت مهـــتر- و ســـاالرگـــونـــه 

پــــیرســــاالران مــــرد-مــــحور بــــه سیســــتم گــــردانــــش مــــادرانــــه و پــــرســــتارگــــونــــه، 

نـــــیازمـــــنِد وجـــــود و نـــــمود زن و روان مـــــادرانـــــه اش در شـــــکل کـــــامـــــالً طـــــبیعی 

اســت کــه مــی تــوانــد از طــریــق تــغییر پــارادایــم، ســتم و جــنگ و تــنش مــیان 

مردان مهتر را ریشه کن کند.

در مـدیـریـت زنـانـه بـرابـری و هـمسانـیِ رسـا و کـامـل، و بـدون تـبعیض 

زن و مــــــرد -یــــــک بــــــدیــــــهی مســــــلم و بــــــی چــــــون و چــــــرا- خــــــصلت بــــــارز ایــــــن 

مـــدیـــریـــت بـــوده کـــه مـــنتج بـــه رهـــایـــی کـــامـــل زن از تـــمام مـــقیدات مـــردانـــه ای 

اســت کــه زنــدگــی آزاد یــک زن را در پــارادایــمی مــردســاالرانــه بــا حــصر و 

تـنگنا روبـرو مـی سـازد. حـضور زن بـا آن مـنش و سـرشـت مـادرانـه، نـه یـک 
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حـــضور ســـلبی و کـــنش پـــذیـــر، بـــلکه اســـاســـاً یـــک حـــضور پـــویـــا و کـــارآمـــد و 

مـدبـرانـه بـا جـلوه و نـمودی رهـا، آزاد و آفـریـنشگر خـواهـد بـود کـه ایـن خـود 

نـــوعـــی بـــازگشـــت بـــه ســـرشـــت واقـــعی زن اســـت کـــه گـــوهـــر واقـــعی مـــدیـــریـــت 

مادرانه محسوب می شود. 

کــنفدراســیون ایــران بــا ایــن گــوهــر مــادرانــه ای کــه در بــطن خــود حــمل 

مـــــــی کـــــــند، شـــــــکل مـــــــی گـــــــیرد و ایـــــــن بـــــــر خـــــــالف مـــــــدل اســـــــتعمار-اســـــــتبداد 

، نـه از مـرکـز بـه حـواشـی، بـلکه مسـتقیماً از جـوامـع تـشکیل  ٧٦مـرکـزگـرایـانـه

دهــنده آغــاز بــه شــکلگیریــی و ســراســری مــی گــردد. شــایــان ذکــر اســت کــه 

قـدرت نـه در یـک نـیروی مـرکـزی، بـلکه در جـوامـع تـشکیل دهـنده مـتمرکـز و 

در داخـــــــل خـــــــود جـــــــوامـــــــع هـــــــم در مـــــــشارکـــــــت مســـــــتقیم مـــــــردم در امـــــــورات 

گردانشیِ جامعه و روندهای اتخاذ تصمیمات قرار می گیرد. 

مـادرانـه سـاخـتن ایـن مـدل بـه مـعنای فـرودسـت سـازیـیِ مـوقـعیت مـرد 

نـــبوده و بـــرابـــری در حـــقوق و وظـــایـــف و مـــشارکـــت در امـــورات جـــامـــعه در 

قـــوانـــین اســـاســـی یـــا قـــراردادهـــای اجـــتماعـــی جـــوامـــع مـــنقوش و اجـــرایـــی 

خــواهــند شــد. مــادرانــه بــودن ایــن سیســتم از نــظر مــعنایــی بــرابــر بــا زدودن 

 Centralistic Authoritarian Colonialism٧٦
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، اســــتعمار  ٧٧مــــردســــاالریــــی در اشــــکال مــــختلف اســــتبداد مــــرکــــزگــــرایــــانــــه

٧٨اشـغالـگرانـه، نـظام نـارسیسیسـتی طـبقاتـی و بـردگـی مـزدی خـواهـد بـود؛ 

و بــــا دادن مــــوقــــعیت بــــرتــــر بــــه زن بــــیگانــــه اســــت. بــــه بــــیانــــی دیــــگر گــــذار از 

سیســـتم فـــدرال بـــه کـــنفدرال و از مـــرکـــزگـــرایـــی بـــه مـــردم گـــرایـــی اکـــولـــوژیـــک 

 است. 

 Centralistic Authoritarianism٧٧

 Waged slavery٧٨
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 ۵
منشور حقوق و وظایف در کنفدراسیون 

ایران

کـــنفدراســـیون ایـــران نـــیازمـــند خـــطوط تـــمایـــزی بـــا کـــنفدراســـیون هـــای 

دیــــگر اســــت کــــه بــــیانــــگر رونــــد تــــکامــــل بیشــــتری از لــــحاظ نــــظری و عــــملی 

بــــــاشــــــد. ایــــــن ویــــــژگــــــی هــــــا بــــــه گــــــونــــــه ای تــــــعریــــــفی از مــــــاهــــــیت واقــــــعی ایــــــن 

کـنفدراسـیون بـه سـاکـنان ایـن جـوامـع نـشان داده شـده و افـق اجـتماعـی و 

اقتصادی را به نمایش می گذارد.

ایـــــن واقـــــعیت را نـــــبایـــــد از نـــــظر دور داشـــــت کـــــه تـــــعریـــــف واقـــــعی از 
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عــــینیت ایــــن کــــنفدراســــیون نــــیازمــــند آزمــــون آن در زمــــینه، بســــتر و مــــیدان 

عـملی آن اسـت کـه مـی تـوانـد شـفافـیت سـاخـتاری و مـحتوایـی آن را نـشان 

بــــدهــــد، امــــا بــــا ایــــن وجــــود بــــیان شــــاخــــص هــــا و تــــابــــعها و اشــــاعــــه ی آنــــها 

بــصورت آگــاهــی هــمگانــی، بــه تــضمین اجــرایــی آن بــگونــه ای شــفاف کــمک 

سترگ خواهد نمود.

فـرای ایـن شـایـد گـاهـا ایـن مـنشور بـا مـحتوایـی کـه حـقوق و وظـایـف 

را در کـنفدراسـیون ایـران تـعیین مـی کـند، پـوپـولـیسم -نـما ظـاهـر گـردد، ولـی 

نـــبایـــد فـــرامـــوش کـــرد کـــه در هـــمان سیســـتمهای ســـرمـــایـــه-قـــدرت  مـــحور کـــه 

مــبتنی بــر اســتثمار اســت، در بــسیاری از کــشورهــا بــندهــای رفــاهــی ایــن 

مــــــنشور دهــــــه هــــــاســــــت کــــــه در سیســــــتم دولــــــت رفــــــاه ادغــــــام گشــــــته، و ابــــــدا 

رؤیـــاهـــای دســـت نـــیافـــتنی نیســـتند. بـــویـــژه زمـــانـــیکه کـــنفدراســـیون ایـــران و 

کـــــنفدراســـــیون هـــــای کـــــشوری بـــــر پـــــایـــــه هـــــای نـــــظامـــــی اگـــــالـــــیتاریـــــانیســـــتی، 

غــیرســانــترالیســتی و غــیرمــیلیتاریســتی تــأســیس گــردد، امــکانــات نــه ایــنکی 

صـرف مـاجـراجـویـی هـای نـظامـی و سـیاسـی-اقـتصادی، بـلکه صـرف رشـد 

و رفـــاه و تـــوســـعه گشـــته و بـــدیـــهی اســـت کـــه مـــطالـــبات زیـــر نـــیز بـــه ســـهولـــت 

محقق گردند.
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بــــر هــــمین اســــاس ویــــژگــــی هــــای کــــنفدراســــیون ایــــران کــــه شــــاخــــص 

تــعیین کــننده ی مــناســبات و روابــط درونــی و خــارجــی هســتند، در بــندهــای 

زیر فرمولبندی نمود:

، بــــا  ۱٧٩. کــــنفدراســــیون ایــــران در هــــمه ی رده هــــا ِاگــــالــــیتاریــــانیســــتی

ساختار افقی و غیرسانترالیستی است.

۲. ایـن کـنفدراسـیون، فـاقـد حـکومـت مـرکـزی، بـلکه بـه مـثابـه ی نـوعـی 

اتـــحادیـــه ی کـــنفدراتـــیِو مـــلل ایـــن ســـرزمـــین دارای یـــک پـــیمان نـــامـــه، کُـــنگرس 

مشــــترک و ســــازمــــان هــــای مشــــترک بــــوده کــــه روابــــط داخــــلی و خــــارجــــی را 

تنظیم می نماید.

۳. تـــــقسیمات جـــــغرافـــــیایـــــی بـــــر اســـــاس تـــــأســـــیس کـــــنفدراســـــیونـــــهای 

کــشوری مــتشکل از دولــت شهــرهــا خــواهــد بــود. کــنفدراســیونــهای کــشوری 

بــــمانــــند کــــشورهــــای مســــتقل دارای حــــق حــــاکــــمیت مــــلی مــــطابــــق قــــوانــــین 

٧٩. ,Egalitarianism یا برابری خواهی به دکترین یا دستگاه فکری اطالق می شود که عزم بر 

برابری حقوقی افراد جامعه در همه ابعاد دارد. واژه ی اگالیتاریانیسم در ترمینولوژی سیاسی یک 
مفهوم تعریف شده است در واقع بمانند بسیاری دیگر از واژگان علمی بدون می بایست بدون 

ترجمه بمانند بسیاری از واژگان علمی وارد زبان فارسی می شد، اما صرفا وا ژه های معادل آن 
بکار رفته است که بمانند مفهومهای تعریف شده ی علمی کاربرد ندارند. از این رو عین خود مفهوم 

در متن بکار برده شده است. 
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بــین الــمللی بــوده و در کــنفدراســیون ایــران اتــحاد مــلل را مــتحقق خــواهــند 

ساخت. 

۴. در کـــــنفدراســـــیون ایـــــران مـــــلت رســـــمی و غـــــیررســـــمی، کـــــوچـــــک و 

بـــزرگ ارزش مـــعنایـــی نـــداشـــته و هـــیچ قـــدرتـــی بجـــز خـــود آن مـــلت رســـمیت 

آنـها را تـعیین نـمی کـند. هـر مـلتی بـا هـر کـمیتی حـتی اگـر یـک شهـر یـا یـک 

روســتا -نــظیر تــالــش، نــایــین یــا مسجــد ســلیمان- هــم بــاشــد، رســمیت مــلی 

داشته و بزرگ محسوب گشته و حق صیانت ملی دارد.

۵. دولتشهــرهــا داوطــلبانــه بــه کــنفدراســیون هــای کــشوری پــیوســته و 

دولـــــت شهـــــرهـــــای چـــــندمـــــلیتی حـــــق تـــــابـــــعیت چـــــندگـــــانـــــه دارنـــــد. شهـــــرونـــــدان 

دولتشهــــــرهــــــای چــــــندمــــــلیتی نــــــیز دارای حــــــق تــــــابــــــعیت چــــــندمــــــلیتی بــــــوده و 

بـــرپـــایـــه ی هـــمزیســـتی مـــسالـــمت آمـــیز در اداره ی دولتشهـــرهـــا حـــقوق بـــرابـــر 

داشـته و بـعنوان مـلیتهای بـرابـر فـارغ از اکـثریـت و اقـلیت رسـمیت حـقوقـی 

کامل دارند.

۶. هـــــــر کـــــــدام از کـــــــشورهـــــــای کـــــــنفدراســـــــیون ایـــــــران دارای قـــــــانـــــــون 

اسـاسـی، شـورای کـشوری و کـمیسیون هـای مـورد نـیاز، دسـتگاه قـضایـی 

مســتقل و کــامــال غــیرســیاســی، پــرچــم مــنحصر بــه فــرد خــود مــی بــاشــند. بــر 
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ایــــن مــــبنا هــــر یــــک از کــــشورهــــا از مــــصونــــیت کــــامــــل و غــــیرقــــابــــل پــــایــــمال 

برخوردارخواهند بود.

۷. کــشورهــای متحــد در کــنفدراســیون ایــران عــالوه بــر ایــنکه دارای 

سیســتم دفــاعــی-نــظامــی مســتقل هســتند، دارای یــک پــیمان سیســتماتــیک 

صـرفـاً دفـاعـی بـوده کـه امـنیت هـمه ی اعـضای آنـرا تـأمـین مـی نـمایـد، بـدون 

اینکه حق نقض صیانت ملی هیچکدام از اعضایش را داشته باشد.

۸. امــــورات دولــــت شهــــرهــــا در بــــاالتــــریــــن حــــِد اســــتقالل مــــنطقه ای بــــا 

پــروژه هــای دانــش مــحور و مــبتنی بــر مــتدولــوژی مــشارکــتی مــردمــی اداره 

می شوند.

۹. بـــــــــــــنیاد سیســـــــــــــتم اداری کـــــــــــــلیت نـــــــــــــظام کـــــــــــــنفدراســـــــــــــیون ایـــــــــــــران 

خــودســاالریــی مــشارکــتی و هــوالکــراســی دانــش-مــحور (مــدیــریــت دانــش-

مـــحور هـــمگانـــی) بـــا مـــاهـــیت مـــادرتـــبار جـــایـــگزیـــن دمـــوکـــراســـی نـــیابـــتی و 

بوروکراسیِ فراتوده ای خواهد نمود و از این طریق اداره می شود.

۱۰. شــــــــالــــــــوده ی اقــــــــتصادی کــــــــنفدراســــــــیون، اقــــــــتصاد اکــــــــولــــــــوژیــــــــکِ 

غــیرطــبقاتــی، غــیراســتعماری و عــاری از کــار مــزدی در عــالــی تــریــن فــرمــت 

اگالیتاریانیستی خواهد بود.
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۱۱. نـقش زنـان در کـنفدراسـیون ایـران نـقش اصـلی بـوده و مـدیـریـت 

مــادرتــبار یــکی از شــالــوده هــای بــرابــری  جــنسیتی بــوده کــه از بــروز مــاهــیت 

مردساالرانه در کنفدراسیون ایران جلوگیری خواهد نمود.

۱۲. کــــنفدراســــیون ایــــران عــــالوه بــــر تــــأکــــید بــــر آزادی اعــــتقادات بــــه 

گـونـه ی فـرهـنگی، امـا نـظامـی کـامـال سـکوالر بـوده و از تـلفیق مـذهـب هـم از 

لــحاظ ســاخــتاری و هــم مــحتوایــی در روابــط و مــناســبات اداری و قــانــونــی 

نظام کنفدراسیون جلوگیری خواهد نمود.

۱۳. کــــنفدراســــیون ایــــران فــــاقــــد ارتــــش یــــا نــــیروی نــــظامــــی مــــرکــــزی، 

واحــــد پــــول مــــرکــــزی و زبــــان رســــمی اســــت. هــــر گــــونــــه اشــــتراکــــی در ایــــن 

حـــــــــوزه هـــــــــا مـــــــــنوط بـــــــــر رعـــــــــایـــــــــت اســـــــــتقالل کـــــــــشورهـــــــــای تـــــــــشکیل دهـــــــــنده ی 

کنفدراسیون خواهد بود.

۱۴. کــلیه روابــط درونــی و بــیرونــیِ مــلِل کــنفدراســیون ایــران عــاری از 

هــر گــونــه ســیاســت هــیپوکــرتــیک مــعاصــر بــا گــرایــش مــتعارف قــدرتــمدار و 

سـرمـایـه-مـحور، امـا بـر اسـاس مـراودات مـبنی بـر همبسـتگی و صـمیمیت 

با شفافیت کامل و عمیقا دانش مدار خواهد بود.

۱۵. کــــــــنفدراســــــــیون ایــــــــران نــــــــه تــــــــنها انــــــــسان-مــــــــحور، بــــــــلکه عــــــــمیقا 
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اکــولــوژیــک بــوده و بــلکه دارای بــرنــامــه هــای زیســت -مــحیطی و حــیات وحــش 

و حـیوانـات و شـکوفـایـی رابـطه ی هـارمـونـیک آنـها بـا جـوامـع انـسانـی بـطور 

پایه ای و ریشه ای کوشا و برنامه مند خواهد بود.

۱۶. در کـــنفدراســـیون ایـــران هـــر گـــونـــه اجـــحافـــاتـــی عـــلیه گـــرایـــشات 

٨٠مــــبتنی بــــر جــــنسیت و گــــرایــــشات جــــنسی غــــیرجــــنایــــی فــــاقــــد رســــمیت و 

مشروعیت بوده و جوامع با خویشتن داری با آنها مدارا خواهند نمود.

۱۷. کــودکــاِن جــوامــع در تــاریــخ مــعاصــر بــا فــراز و نــشیبهای فــراوان 

مـواجـه و پـیدایـش و رشـد آنـها از بـدو تـولـد بـا بـی تـوجـهی بـه حـقوق و ارزش 

واقــــــعیشان روبــــــرو گــــــردیــــــده. لــــــذا شــــــرایــــــط رشــــــد آنــــــها بــــــا کــــــودک آزاری و 

اجـــحافـــات بـــی حـــد و مـــرز هـــمراه بـــوده اســـت. کـــنفدراســـیون ایـــران ضـــامـــن 

شــادتــریــن و ســالــمتریــن فــضا و مــحیط پــیدایــش، پــرورش و رشــد کــودکــان 

بــوده و هــرگــونــه شــرایــط نــامــتناســب بــا اســتانــدرهــای جــهانــی و حــتی بــرتــر 

بالفاصله الغاء می گردد. 

۱۸. بحـــران مـــسکن در جـــوامـــع ایـــران، بـــا پـــروژه هـــای مـــسکن ســـازی 

کـالن حـل و نـظام گـردانـشی جـوامـع مـسئولـیت غـیر قـابـل گـریـز در سـاخـت 

٨٠ گرایشات جنسی کھ مبتنی براراده ی آزاد و داوطلبانھ ی افراد است. گرایشاتی نظیر پدوفیلی، زئوفیلی، 
نکروفیلی و ھر گرایش دیگری مبتنی بر جبر، عدم بلوغ یا فریب و نیرنگ جنایی محسوب می گردد.
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و تـهیه مـسکن مـناسـب و اسـتانـدارد بـرای هـمه ی افـراد جـامـعه را بـر دوش 

دارد. مــــالــــکیت شــــش دانــــگ و عــــاری از وامِ واحــــد هــــای مــــسکونــــی بــــعنوان 

حقوق اولیه و بدون هیچ چشمداشتی به ساکن آن واگذار خواهد شد.

۱۹. ســرزمــین هــای ایــران تــوان تــهیه نــان بــرای هــمه ی ســاکــنین ایــن 

جــــغرافــــیا را بــــه وفــــور دارنــــد. هــــمه ی بــــرنــــامــــه هــــای اقــــتصادی خــــرد و کــــالنِ 

جــــوامــــع بــــایــــد عــــاری از مــــعادالتــــی بــــاشــــند کــــه مخــــل کــــیفیت خــــوراکــــی و 

تـــغذیـــه ای ســـاکـــنان جـــوامـــع شـــود. شـــکوفـــایـــی شـــرایـــط امـــکانـــات غـــذایـــی بـــا 

بـــرتـــریـــن کـــیفیت بـــایـــد در صـــدر هـــمه ی بـــرنـــامـــه هـــا و پـــروژه هـــایـــی بـــاشـــد کـــه 

کمابیش به امورات تغذیه ای مربوط است.

۲۰. نـــظام گـــردانـــشی جـــوامـــع مـــوظـــف و مـــکلف بـــه تـــهیه امـــکان کـــار 

اجـتماعـا الزم بـرای هـمه ی افـراد آمـاده بـه کـار اسـت. در مـقابـل بهـره مـندی 

از امــکانــات بــرابــر در جــامــعه مشــروط بــر شــرکــت داوطــلبانــه در نــظام کــار 

اجــــتماعــــا الزم مــــی بــــاشــــد. نــــظام جــــوامــــع مــــکلفند، بــــه افــــراد داوطــــلبی کــــه 

امـــــکان شـــــرکـــــت در کـــــار اجـــــتماعـــــا الزم بـــــرایـــــشان فـــــراهـــــم نگشـــــته اســـــت، 

امکانات معیشتی برابر فراهم نماید.

۲۱. بهــداشــت و درمــان رایــگان و نــامحــدود حــق مســلم هــر فــردی در 
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جـــــامـــــعه اســـــت. رشـــــد و تـــــوســـــعه ی درمـــــان و بهـــــداشـــــت و ارائـــــه ی خـــــدمـــــات 

بهــداشــتی و درمــانــی رایــگان مــسئولــیت نــاگــزیــر نــظام گــردانــشی جــوامــع 

می باشد.

۲۲. تـحصیل، آمـوزش و پـرورش در تـمام رده هـا و از مهـد کـودک تـا 

مـتعالـی تـریـن سـطح حـق هـر فـردی بـوده و نـظام گـردانـشی جـوامـع مـوظـف 

و مــــکلف بــــه تــــأمــــین حــــقوق کــــامــــل، بــــرابــــر و رایــــگان آن مــــی بــــاشــــد. نــــظام 

هـــمچنین مـــکلف اســـت کـــه مـــحیط هـــای آمـــوزش و پـــرورش را بـــازســـازیـــی و 

پـــــاکـــــسازیـــــی نـــــموده، و هـــــرگـــــونـــــه مـــــاتـــــریـــــال و مـــــتدلـــــوژی غـــــیرعـــــلمی را از 

مـــــــحیط هـــــــای آکـــــــادمـــــــیک زدوده و ســـــــطح عـــــــلمی مهـــــــد کـــــــودک، مـــــــدارس و 

دانـــشگاهـــها را بـــه عـــالـــیتریـــن ســـطح عـــلمی و ســـتانـــدارد جـــهان بـــرســـانـــند. 

تـــمام مـــحتوای غـــیرعـــلمی مـــحیطهای دانـــشگاهـــی کـــه بـــواســـطه ی حـــاکـــمیت 

دیــــــنی و اســــــتبدادی بــــــر دانــــــشگاه هــــــا تحــــــمیل شــــــده اســــــت، نــــــیازمــــــند بــــــه 

پاکسازیی می باشد.

۲۳. جـوامـع مـکلف بـه تـأمـین و تـوسـعه ی شـبکه هـای وسـیع و رایـگان 

حـــــمل و نـــــقل عـــــمومـــــی بـــــوده و اســـــتفاده ی رایـــــگان و نـــــامحـــــدود از آن حـــــق 

مســـلم هـــمه ی افـــراد جـــامـــعه بـــوده و فـــارغ از ایـــنکه اســـتفاده از آن جهـــت 
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امور ایام و ذهاب مرتبط با مناسبات کار باشد.

۲۴. نـــــظام گـــــردانـــــشی جـــــوامـــــع مـــــکلف بـــــه تـــــأمـــــین امـــــکانـــــات کـــــامـــــل 

تـــفریـــحی، هـــنری، فـــرهـــنگی و شـــادی آفـــریـــن بـــوده و اســـتفاده ی رایـــگان و 

عــــــاری از هــــــرگــــــونــــــه تــــــبعیض از آنــــــها حــــــق مســــــلم هــــــمه ی افــــــراد جــــــامــــــعه 

می باشد.

۲۵. در خـــــاتـــــمه نـــــظام گـــــردانـــــشی جـــــوامـــــع مـــــبتنی بـــــر هـــــمپوشـــــانـــــی 

مـــجامـــع عـــمومـــی دانـــشگاه هـــا و مـــجامـــع عـــمومـــی دولـــت شهـــرهـــا تـــأســـیس و 

نــــظام گــــردانــــشی پــــر پــــایــــه ی پــــروژه هــــای دانــــش مــــحور و عــــلمی از جــــانــــب 

مـــــــجامـــــــع عـــــــمومـــــــی دانـــــــشگاه هـــــــا، سیســـــــتم اجـــــــرایـــــــی مـــــــجامـــــــع عـــــــمومـــــــی 

دولـــت شهـــرهـــا و کـــنفدراســـیون هـــای کـــشوری پـــایـــه گـــذاری مـــی شـــود. نـــظام 

گــــردانــــشی جــــوامــــع بــــطور کــــامــــل دانــــش ســــاالر بــــوده و عــــاری از هــــرگــــونــــه 

 تحزب، سیاست ساالریی، و سرمایه ساالریی خواهد بود.
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 ۶
تشکیل کنفدراسیونهای کشوری

بــنا بــر بــند ســوم مــنشور حــقوق و وظــایــف در فــصل پنجــم مــانیفســت 

کــــنفدراســــیون ایــــران، کــــنفدراســــیون هــــای مســــتقل کــــشوری کــــنفدراســــیون 

ایـــــران را تـــــحقق خـــــواهـــــند بـــــخشید. در بـــــند دوم نـــــیز بـــــر عـــــدم وجـــــود دولـــــت 

مـــرکـــزی در کـــنفدراســـیون ایـــران و بـــافـــت اتـــحادیـــه ای آن تـــأکـــید شـــده کـــه 

مـطابـق بـند اول بـایـد بـه شـیوه ی اگـالـیتاریـانیسـتی، غـیرسـانـترالیسـتی و بـا 

ســاخــتار افــقی بــاشــد. حــال بــا تــأکــید بــر ایــن مــهم، پــرداخــتن بــه چــگونــگی 

شــکل گــیری و تــأســیس کــنفدراســیونــهای کــشوری و تــعریــف مــفهومــی آنــها 

بـیش از پـیش ضـرورت مـی یـابـد. بـر ایـن اسـاس بـه تـعریـف و تـوضـیح آنـها 
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پرداخته می شود. 

ســـرزمـــین ایـــران هـــمچنان کـــه پیشـــتر ذکـــر شـــد بـــطور مـــوزائـــیکوار و 

کُــریــدوری بــا جــوامــع گــونــاگــون کــه هــریــک دارای هــویــت خــاص و مــنحصر 

بـفرد خـود هسـتند، تـقسیم شـده اسـت. مـانیفسـت بـر رسـمیت و مشـروعـیت 

هــــمه ی ایــــن جــــوامــــع و هــــویــــت آنــــها، فــــارغ از کــــمیتشان تــــأکــــید داشــــته، و 

مــصونــیت آنــها را در مــقابــل هــر گــونــه تــعرض مــبتنی بــر ذهــنیت اکــثریــت-

اقــلیت تــأمــین مــی نــمایــد. رســمیت بــخشیدن بــه هــویــت و اســتقالل جــوامــع، 

مـــــنوط بـــــر اعـــــطای آن از جـــــانـــــب دولـــــت مـــــرکـــــزی یـــــا هـــــر دســـــتگاه و نـــــهاد 

ســـانـــترالیســـتی دیـــگری نیســـت، بـــلکه حـــق طـــبیعی و کـــیهانـــی آنـــها بـــوده و 

ایــشان مــحق مــی بــاشــند کــه جــامــعه خــود را بــدون هــیچ دخــالــتی از بــیرون، 

ســازمــانــدهــی نــموده و بــطور داوطــلبانــه در کــنفدراســیون ایــران بــه مــثابــه ی 

عضوی از یک اتحادیه شرکت جویند. 

جـــوامـــع ایـــران دارای هـــویـــتهای گـــونـــاگـــون بـــوده کـــه ضـــمن تـــأکـــید بـــر 

آزادی شــــکلگیری جــــوامــــع جــــدیــــد حــــول هــــویــــت هــــای نــــو یــــا خــــاص، بــــرای 

تــــشکیل کــــنفدراســــیون هــــای کــــشوری، ابــــتدا بــــه ســــاکــــن، هــــویــــت هــــای مــــلی 

سنگ بنای این شکلگیری محسوب می گردد. 
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کـــــنفدراســـــیون هـــــای کـــــشوری در واقـــــع جـــــوامـــــعِ مســـــتقِل دارای حـــــق 

حـاکـمیت و صـیانـت مـلی هسـتند کـه مـطابـق قـوانـین بـین الـمللی بـعنوان یـک 

کــشور مســتقل مــوجــودیــت یــافــته و امــورات کــشوری خــود را مســتقال اداره 

مـــــــی نـــــــمایـــــــند. بـــــــر اســـــــاس ایـــــــن اصـــــــِل غـــــــیر قـــــــابـــــــل نـــــــقض، خـــــــطوط کـــــــلی 

کــنفدراســیونــهای کــشوری و طــریــقه ی گــذار بــه آنــها در بــندهــای زیــر بــطور 

خالصه  مدون می گردد. 

پــیش از ایــن نــیازمــند یــک بــازتــعریــف کــلی از مــقولــه ی دولــت خــواهــیم 

بــــود کــــه در ایــــنجا جــــمهوری دمــــوکــــراتــــیکش مــــی نــــامــــیم. مــــطابــــق درک مــــا 

مجـــــــــدداً پـــــــــیرامـــــــــون کـــــــــنفدراســـــــــیون ایـــــــــران در ایـــــــــن مـــــــــتن بـــــــــطور ضـــــــــمنی 

شفاف سازی الزم است: 

در مـتون ایـن مـانیفسـت دولـت مـنسوب بـه کـنفدراسـیون، هـمان دولـت 

اقـتدارگـرای اسـتیالگـر سـیاسـی دارای قـوه هـای مـقننه، قـضایـی، اجـرایـی 

و قهــــریــــه نــــبوده، کــــه بــــا تحــــمیل سیســــتم مــــشارکــــت نــــیابــــتی جــــامــــعه را از 

اراده ی خـویـش محـروم سـاخـته و بـر آن اعـمال اراده مـی نـمایـد؛ بـلکه دولـت 

بـه سیسـتم گـردانـشی/ مـدیـریـتی جـامـعه اطـالق مـی شـود کـه از مـنظر مـا بـا 

مــشارکــت مســتقیم و هــمگانــی خــود تــوده هــا تــشکیل و اداره شــده و فــاقــد 

!72



مانیفست کنفدراسیون ایران سوشیانت

سیســتم مــدیــریــت نــیابــتی و قــوه هــای ســه گــانــه و قهــریــه بــوده، امــا بــر پــایــه 

خـــودســـاالریـــی مـــشارکـــتی تـــأســـیس و از طـــریـــق مـــجامـــع عـــمومـــی و نـــظام 

گـــــــــردانـــــــــشی شـــــــــورایـــــــــی در دولـــــــــت شهـــــــــرهـــــــــا اداره مـــــــــی گـــــــــردنـــــــــد و در یـــــــــک 

کنفدراسیون سراسری بصورت یک کشور مستقل، متحد می گردند. 

 

خطوط کلی:  

۱. مبانی اصولی متدیک 

هـــر یـــک از کـــنفدراســـیون هـــای کـــشوری از نـــیروی تـــوده هـــا و طـــبقه و 

اقـشار زیـریـِن هـر یـک از جـوامـع تـشکیل شـده، کـه بـدون مـشارکـت طـبقه ی 

ســتمگر و اســتثمارگــر و بــا اســتفاده از مــتد هــای مــشارکــتی هــم در رونــد 

پـــروســـه ی رهـــایـــی و تـــشکیل جـــمهوری مـــوازی جهـــِت گـــذار، و هـــم در رونـــد 

پـــــروســـــه ی شـــــکلگیری کـــــنفدراســـــیون هـــــا بـــــطور مســـــتقل و مجـــــزا، تـــــأســـــیس 

مــــــی گــــــردنــــــد. مــــــتدلــــــوژی غــــــیرســــــانــــــترالیســــــتی و امــــــا اگــــــالــــــیتاریــــــانیســــــتی، 

مشارکتی است. 

 

۲. تشکیل جمهوری دموکراتیک موازی 

!73



مانیفست کنفدراسیون ایران سوشیانت

گـام دوم گـذار از شـرایـط کـنونـی اشـغال و اسـتعمار بـه کـنفدراسـیون 

کــــــشوری از طــــــریــــــق تــــــشکیل جــــــمهوری هــــــای دمــــــوکــــــراتــــــیک مــــــوازی مــــــلل 

رهـــایـــی طـــلب، بـــا خـــصلت و کـــارکـــرد رهـــایـــی بـــخش، جهـــت اجـــرایـــی نـــمودن 

نـــــقشه راِه گـــــذار، یـــــا بـــــه عـــــبارت دیـــــگر تـــــشکیل جـــــمهوری دمـــــوکـــــراتـــــیک بـــــه 

مــوازات حــاکــمیت اشــغالــگر مــوجــود اســت کــه تــالش مــی کــند بــا گســترانــدن 

حــیطه ی نــفوذ اجــتماعــی خــود، مــؤســسات و بــنگاهــهای حــاکــمیت فــعلی را 

تـــضعیف و تخـــریـــب کـــرده و در ســـرزمـــین اشـــغالـــی کـــنفدراســـیون کـــشوری 

مستقل تشکیل دهد. 

جهـــــــت تـــــــشکیل جـــــــمهوری هـــــــای دمـــــــوکـــــــراتـــــــیک مـــــــوازیِ مـــــــورد نـــــــظر، 

«انجــــمن مــــلل رهــــایــــی طــــلب» تــــشکیل شــــده و نــــقشه راه رهــــایــــی از طــــریــــق 

تــأســیس دولــت هــای مــوازی کــه دولتشهــرهــا را ســازمــان مــی دهــند، اجــرایــی 

می گردد. 

 

۳. بسترسازی 

گـــام ســـوم بـــررســـی و جســـتجوی قـــابـــلیت اجـــرایـــی پـــروژه هـــای دولـــت 

گــــــــذار، جهــــــــت بســــــــترســــــــازی و ایــــــــجاد پــــــــتانــــــــسیل بــــــــالــــــــقوه ی پــــــــروژه هــــــــای 
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کــــــــنفدراســــــــیونــــــــهای مســــــــتقل در کــــــــوردســــــــتان، بــــــــلوچســــــــتان، لــــــــورســــــــتان، 

آذربـــایـــجان، احـــواز، گـــیالن، مـــازنـــدران، کـــوردســـتان شـــرقـــی (خـــوراســـان) 

تـــــرکـــــمن صحـــــرا، تـــــالـــــش، تـــــاتســـــتان، تهـــــراِن چـــــند مـــــلیتی، ســـــرزمـــــین هـــــای 

قـشقایـی، نـایـین و هـمه ی جـوامـع کـوچـکتری اسـت بـا هـویـت مـلی و زبـانـی 

مستقل، که سنگ بنای تشکیل کنفدراسیون ایران قرار می گیرند. 

قـــوم فـــارس بـــعنوان قـــوم حـــاکـــم بـــر مـــلل دیـــگر، تـــحت ســـتم مـــلی قـــرار 

نــــــــــدارد و از ایــــــــــن رو حــــــــــضور آنــــــــــها در «انجــــــــــمن مــــــــــلل رهــــــــــایــــــــــی طــــــــــلب» 

غــیرضــروری بــوده، امــا نــمایــندگــان کــنفدراســیون طــلِب آنــها مــی تــوانــند در 

بـــرخـــی از کـــنفرانـــس هـــا بـــعنوان مـــهمان نـــاظـــر و هـــمکار در صـــورت تـــفاهـــم 

عمومی اعضاء حضور یابند. 

 

۴. قانون اساسی 

بــه مــوازات تــشکیل جــمهوری هــای دمــوکــراتــیک مــوازی بــرای گــذار بــه 

کــــنفدراســــیون مســــتقل، تــــالش بــــرای تــــدویــــن قــــانــــون اســــاســــیِ هــــر کــــدم از 

کـــــنفدراســـــیون هـــــای کـــــشوریِ مســـــتقل نـــــیز بـــــطورجـــــداگـــــانـــــه تـــــوســـــط هـــــیئت 

مؤسسان منتخب از سوی «کنفراس های میهنی» آغاز می گردد. 
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۵. ایجاد تابعیت های ملی جدید 

 در هـمان سـرآغـاز تـشکیل جـمهوری هـای دمـوکـراتـیک مـوازی، رونـد 

ایـجاد تـابـعیت مـلی جـدیـد در اولـویـت قـرار گـرفـته و تـابـعیت دولـت اشـغالـگر 

مــــــــــنسوخ اعــــــــــالم مــــــــــی گــــــــــردد. جــــــــــمهوری هــــــــــای دمــــــــــوکــــــــــراتــــــــــیک مــــــــــوازی و 

کــــنفدراســــیون هــــا بــــرای بــــازســــازی تــــابــــعیت مــــلی واقــــعی بــــایــــد پــــروژه هــــای 

پــــــــارادایــــــــمسازی هــــــــویــــــــتی را طــــــــراحــــــــی و اجــــــــرا کــــــــنند و افــــــــراد جــــــــوامــــــــع 

رهـــایـــی طـــلب از نـــظر ذهـــنی، روحـــی و روانـــی و شـــخصیتی، خـــود را بـــرای 

تـقبل هـویـت بـازسـازی شـده آمـاده کـرده ، شـخصیت نـویـن مـلی را پـرورش 

داده و آن را جایگزین هویت و پارادیم شخصیتی منسوخ نمایند. 

 

۶. تــــغییر فــــرمــــانــــبرداری از اشــــغالــــگر بــــه جــــمهوری هــــای 

موازی 

هـــر فـــرد ســـاکـــن و مـــقیم یـــک کـــنفدراســـیون کـــشوری تـــنها در مـــقابـــل 

قــــانــــون اســــاســــیِ آن کــــنفدراســــیون مســــتقل مــــسئول و پــــاســــخگو بــــوده، و 

هـــیچگونـــه حـــق یـــا وظـــیفه ی فـــرمـــانـــبرداری از قـــوانـــین و اوامـــر و نـــظم دولـــت 

اشــغالــگر را نــدارد. دولــت اشــغالــگر از طــریــق فــرمــانــبردار ســاخــتن افــراد 
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یـــک جـــامـــعه در مـــقابـــل قـــانـــونـــمندی اشـــغالـــگرانـــه اش حـــاکـــمیت خـــود را بـــر 

جـــــوامـــــع مســـــتعمره اعـــــمال مـــــی دارد. تـــــغییر جهـــــت ایـــــن فـــــرمـــــانـــــبرداری از 

اشـــغالـــگر بـــه جـــمهوری دمـــوکـــراتـــیک مـــوازی اهـــمیت حـــیاتـــی دارد، و بـــرای 

تحقق این امر بطور زیربنایی پارادایم سازی صورت خواهد گرفت. 

 

۷. برابری هویتی 

هــــمه افــــراد بــــا تــــعلق مــــلی و زبــــانــــی مجــــزا از هــــویــــت غــــالــــب، دارای 

حـقوق بـرابـر و کـامـال بـدون تـبعیض در تـمام سـطوح بـوده، جـامـعه مـوظـف 

بــــه تــــأمــــین تــــسهیالت ویــــژه بــــرای آنــــان جهــــت حــــفظ زبــــان و فــــرهــــنگشان و 

مــشارکــت در هــمه ی ســطوح جــامــعه اســت. هــرگــونــه تــبعیض و ســتم عــلیه 

دیگر هویت ها جرم محسوب شده و فاقد مصونیت قانونی خواهد بود. 

جهـــت مـــثال در کـــوردســـتان هـــمه ی گـــویـــش هـــای کـــوردی و زبـــانـــهای 

غــــیرکــــوردی رســــمیت اداری و اجــــتماعــــی داشــــته، و آمــــوزش و پــــرورش بــــا 

هــــــمه ی گــــــویــــــشهای زبــــــان کــــــوردی و زبــــــانــــــهای غــــــیرکــــــوردی حــــــتی بــــــا یــــــک 

گـویـشَور رسـمیت دارد. کـنفدراسـیون مسـتقل کـوردسـتان در مـقابـل اجـرای 

آن مـــــــسئول بـــــــوده و حـــــــق ســـــــرپـــــــیچی نـــــــدارد. هـــــــیچ زبـــــــان و گـــــــویـــــــشی در 
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کــوردســتان فــاقــد رســمیت نیســت و هــمه ی آنــها بــا هــر وســعت و انــدازه ای 

دارای احـــترام، ارزش و کـــرامـــت بـــرابـــرنـــد و هـــیچکدام تـــحت هـــیچ بـــهانـــه و 

توجیهی بر دیگری حق برتری ندارد. 

 

۸. جایگاه غیرپایمال آزادی 

جــمهوری دمــوکــراتــیک مــوازی و کــنفدراســیون مســتقل کــشوری، یــک 

سیسـتم گـردانـشی بـر مـبنای ذاتـی تـریـن و طـبیعی تـریـن آزادی هـای بشـری 

خـواهـد بـود؛ بـه ایـن مـعنی کـه نـه دولـت، نـه جـامـعه و نـه هـیچ شـخصی حـق 

پـــایـــمال نـــمودن هـــیچگونـــه آزادی افـــراد جـــامـــعه ی خـــودی یـــا غـــیر خـــودی را 

نـــدارنـــد. جـــوامـــع نـــویـــن بـــایـــد عـــاری از هـــر گـــونـــه تـــبعیض و ســـتمی اعـــم از 

اجـــتماعـــی، ســـیاســـی، فـــرهـــنگی، اقـــتصادی و جـــنسیتی بـــاشـــند، و ســـتم 

طـبقاتـی و بـردگـی مـزدی غـیرقـانـونـی خـواهـند بـود. نـظام اقـتصادیِ تـولـیدی 

متعلق به کل جامعه است. 

 

۹. جــــــــــایــــــــــگـاه مــــــــــردم در جــــــــــمـهـوری هــــــــــای مــــــــــوازی و 

کنفدراسیون ها 
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جــمهوری هــای دمــوکــراتــیک مــوازی و کــنفدراســیون هــای کــشوری، نــه 

دســتگاه هــای اقــتدارگــرای حــکومــتیِ حــاکــم بــر جــوامــع، بــلکه خــوِد جــامــعه 

بـوده کـه بـه شـکلی خـودسـازمـان یـافـته مـوجـودیـت داشـته و بـصورت هـمگانـی 

و مــشارکــتی امــورات اجــتماعــی خــود را بــطور مســتقل و تــنها در راســتای 

مــنافــع و مــصالــح هــمگانــی خــود جــامــعه اداره مــی نــمایــند؛ غــیر از آن هــیچ 

نـــــوع مـــــعنای وجـــــودی دیـــــگری نـــــدارد. از ایـــــن رو جـــــمهوری هـــــای مـــــوازی و 

کــــنفدراســــیون هــــا خــــادم و کــــارگــــزار مــــردم و جــــامــــعه بــــوده و حــــق داشــــتن 

هـــیچگونـــه بـــنگاه و دســـتگاه اعـــمال خـــشونـــت را نـــداشـــته و اعـــمال هـــر نـــوع 

خــــشونــــتی بــــه مــــردم جــــرم مــــحسوب گشــــته، و خــــاطــــیان در مــــقابــــل اجــــرای 

قانون و عدالت هیچگونه مصونیتی ندارند. 

 

۱۰. تسلیح همگانی در جوامع 

جــوامــع در مــقابــل هــر گــونــه تــعرض حــکومــت کــه بــر آنــها اعــمال اراده 

نــــموده و بــــا قــــوانــــین و مــــؤســــسات خــــود حــــاکــــمیت خــــود را بــــر آنــــها تحــــمیل 

نـمایـند، حـق دفـاع مشـروع داشـته و در ایـن راسـتا جـوامـع نـیازمـند تـشکیل 

مـــکانـــیسم دفـــاعـــی خـــویـــش  از طـــریـــق تســـلیح و آمـــوزش نـــظامـــی هـــمگانـــی 
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مـی بـاشـند. تسـلیح هـمگانـی تـا زمـان بـرطـرف گشـتن تهـدیـدات بـر آزادی و 

حقوق اجتماعی افراد و جوامع، یک امر واجب و ضروری است. 

 

۱۱. ترکیب جمهوری های موازی و کنفدراسیون ها 

جـــمهوری هـــای دمـــوکـــراتـــیک مـــوازی از تـــوده هـــایِ خـــود مـــردم تـــشکیل 

گشـــته و تـــنها تـــا زمـــانـــی اعـــتبار دارد کـــه کـــنفدراســـیون هـــای کـــشوری - کـــه 

خـــاســـتگاه آن مـــشارکـــِت مســـتقیم خـــود تـــوده هـــای مـــردم بـــوده- قـــوام یـــابـــند. 

امـــــا در ایـــــن راســـــتا، جـــــمهوری دمـــــوکـــــراتـــــیک، هـــــمچون مـــــرحـــــله مـــــقاومـــــت 

اجــــتماعــــی بــــرای ایــــجاد کــــنفدراســــیون هــــا، بــــرای مــــنافــــع، رهــــایــــی، رفــــاه و 

ســعادت هــمگانــی مــردم و جــوامــع کــار و کــوشــش مــی نــمایــد و نــه اعــضای 

آن. سـاخـتار مـدیـریـتی کـه در راسـتای ایـن هـدف کـار و حـرکـت نـکند فـاقـد 

اعتبار بوده و منحل اعالم می گردد. 

 

۱۲. تضمین اراده ی مستقیم مردم و جوامع 

بــــــرای تــــــضمین وجــــــودیِ اراده ی مســــــتقیم مــــــردم و جــــــوامــــــع در نــــــظم 

مـــدیـــریـــتی نـــویـــن، کـــنفدراســـیون هـــا از احـــراز دمـــوکـــراســـی نـــیابـــتی امـــتناع 
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نــموده و خــودســاالریــی مــشارکــتی بــر اســاس حــق مــشارکــت هــمگانــی در 

دولــــت و امــــورات مــــربــــوطــــه آن را پــــایــــه ریــــزی نــــموده کــــه بــــر اســــاس آن هــــر 

شهــــــرونــــــدان در قــــــامــــــت جــــــمعی و فــــــردی حــــــق مــــــعرفــــــی ایــــــده و پــــــروژه در 

عـــــالـــــی تـــــریـــــن ســـــطوح اداری را داشـــــته و مـــــدیـــــریـــــت اجـــــتماعـــــی در مـــــقابـــــل 

دریــــافــــت و بــــررســــی بــــدون تــــبعیض آنــــها مــــوظــــف بــــه مــــسئولــــیت و تــــواضــــع 

است. 

 

۱۳. مـــــــــدل جـــــــــمهوری هـــــــــای دمـــــــــوکـــــــــراتـــــــــیک مـــــــــوازی و 

کنفدراسیون ها 

مـدل کـنفدراسـیون مسـتقل یـک مـدل شـورایـی اسـت بـا ایـن مـعنی کـه 

بـــا تـــلفیقی از الـــگوبـــرداری از کـــشور ســـویـــس و کـــنفدراســـیونـــهای تـــاریـــخا 

مــــوجــــود بــــصورت یــــک کــــنفدراســــیوِن تــــشکیل یــــافــــته از شــــوراهــــای محــــلی و 

دولتشهـــرهـــایـــی (مـــعادل کـــانـــتونـــهای ســـویـــسی) بـــوده کـــه دارای اســـتقالل 

داخــــــلی هســــــتند، امــــــا در ســــــطح ســــــراســــــری مــــــطابــــــق قــــــانــــــون اســــــاســــــیِ 

کــنفدراســیون مســتقِل کــشوری بــمثابــه ی یــک کــلیت واحــد و ســهیم در حــق 

حـــــاکـــــمیت مـــــلی مشـــــترک عـــــمل مـــــی نـــــمایـــــند. کـــــنفدراســـــیون هـــــای کـــــشوری 
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مسـتقل بـه گـونـه ای غـیرحـزبـی و فـراحـزبـی تـشکیل و هـمان گـونـه نـیز خـواهـد 

مـانـد. بـدیـن مـعنا کـه احـزاب در نـظام مـدیـریـتی نـویـن نـمایـندگـی نـخواهـند 

شــد. ایــن نــظام هــا کــامــال شــورایــی یــا بــه عــبارتــی دیــگر مــردمــی بــوده و بــر 

هـمین اسـاس مـشارکـت در آن تـحت لـوای اسـتاتـوس حـزبـی مـنتفی اسـت. 

احـــزاب بـــه مـــثابـــه ی نـــهادهـــای ســـیاســـی، امـــا فـــاقـــد حـــق قـــدرت ســـیاســـی، 

رســـمیت خـــواهـــند داشـــت. ایـــشان بـــرخـــالف نـــظام تـــمدنـــی کـــاپـــیتالیســـتی و 

غـیر دمـوکـراتـیک از مـناسـبات مـدیـریـتی بـه مـثابـه یـک حـزب بـیرون خـواهـند 

مـانـد؛ اگـر چـه مـی تـوانـند بـه مـثابـه تـشکل هـای غـیرانـتفاعـی بـه بـقای خـویـش 

ادامه دهند. 

 

۱۴. استعمارزدایی و تحقق استقالل ملل 

بــنا بــه تــعریــف مــا مــلل رهــایــی طــلب نــه قــوم، بــلکه مــلل مســتعمره بــوده 

کـــه دارای حـــق اســـتفاده از هـــمه ی روش هـــای مـــبارزاتـــی بـــرای رســـیدن بـــه 

اسـتقالل و حـق حـاکـمیت مـلی مـی بـاشـند. پـس از رهـایـی کـشورهـای خـود 

بــــایــــد حــــق حــــاکــــمیت مــــلی آنــــها مــــطابــــق قــــوانــــین بــــین الــــملل مــــورد احــــترام 

قــــرارگــــیرد و بــــعنوان یــــک کــــشور مســــتقل دارای حــــق تــــعیین ســــرنــــوشــــت از 
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جــانــب خــود آن جــوامــع بــاشــد. هــیچ کــشور یــا دولــت مــجاور و غــیر مــجاور 

حــــــق حــــــمله، تــــــجاوز یــــــا دخــــــالــــــت در امــــــور آن مــــــلل را نــــــدارد. حــــــق تــــــعیین 

سـرنـوشـت مـفهومـی کـه از جـانـب اشـغالـگران و اسـتعمارگـران فـاسـد گشـته 

اســــت، نــــه امــــری نــــازلــــتر از اســــتقالل و حــــق حــــاکــــمیت مــــلی، بــــلکه امــــری 

مـربـوط بـه چـگونـگی اداره ی جـامـعه پـس از احـراز اسـتقالل و حـق حـاکـمیت 

 ملی می باشد. 
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 ۷
مانیفست کنفدراسیون ایران، تزها و 

آنتی تزها

مــانیفســت کــنفدراســیون ایــران، گــشایــشی اســت بــرای هــموارســازی 

مـسیر تـکویـن پـروژه ای نـویـن، کـه جـامـعه را دگـرگـون سـاخـته و بـنیان هـای 

مـدیـریـتی سـازگـار بـا انـسان عـصر جـدیـد را در جـامـعه مـتحقق مـی سـازد 

لــــذا جهــــت ارتــــقای آن بــــه پــــروژه ای اجــــرایــــی، الزم اســــت کــــه بــــر جــــوانــــب و 

ابعاد بیشتری از آن پرتواندازی شود. 

تـــزهـــای حـــاضـــر تـــالشـــی اســـت جهـــت روشـــن ســـازی وســـیعتر مـــبانـــی 

تـئوریـکِ ایـده ی کـنفدراسـیون ایـران بـمثابـه ی یـک ضـرورت اجـتناب نـاپـذیـر، 

عــــمق بــــخشیدن بیشــــتر بــــه ایــــن ایــــده، و هــــمچنین کــــالــــبدشــــکافــــی پــــایــــه  و 
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ریــــشه هــــای نــــظری آن بــــرای امــــکان پــــراکــــتیزه شــــدنــــش، و نــــیز بــــاز نــــمودن 

فـرجـه ای هـرچـند کـوچـک امـا مـهم در جهـت آسـیب شـناسـیِ وضـعیت جـوامـع 

و شــرایــط روحــی و روانــی افــراد، تــا بســتر واقــعی آن مــورد بــررســی قــرار 

گیرد.

۱.  استعمار

تـز: اسـتعمار انـگلیس جهـت اسـتیال بـر مـنابـع نـفتی و طـبیعی فـالت 

ایـران از طـریـق مـنقرض سـاخـتن قـاجـاریـان و غـلبه سـاخـتن قـوم فـارس بـر 

مــــلل ســــاکــــن ایــــن فــــالت طــــی جــــنگ هــــای خــــونــــین و ژنــــوســــایــــدهــــای وســــیع، 

ســـــرزمـــــین مـــــلل مـــــختلف را اشـــــغال کـــــرده، و حـــــق حـــــاکـــــمیت مـــــلی آنـــــها را 

مـــــــنقضی ســـــــاخـــــــت، و بـــــــرای تـــــــأســـــــیس نـــــــظامـــــــی اســـــــتعماری و اســـــــتبداد 

مــــــنطقه ای، دســــــت بــــــه اقــــــدامــــــاتــــــی از جــــــمله هــــــمگون ســــــازی و یــــــونــــــیفورم 

اجــــــــــــباری، تــــــــــــأســــــــــــیس مــــــــــــدارس و ادارات و مــــــــــــؤســــــــــــسات اســــــــــــتعماری و 

یـــــغماگـــــرانـــــه، و ایـــــرانـــــیسازی و آســـــیمیالســـــیون و هـــــویـــــتسازیـــــی جـــــعلی و 

مــزورانــه زد تــا سیســتم خســروانــی را از نــوع شــاهــنشاهــی هــمایــونــی در 

جهت خدمت به سیاستهای استعماریش بنا نهد. 

!85



مانیفست کنفدراسیون ایران سوشیانت

آنـتی تـز: اسـتقرار نـظامـهای مـبتنی بـر اسـتعمار بـا وجـود مـقاومـت 

از سـوی جـوامـع، هـمواره بـا سـرکـوب، سـتم  و اجـحاف هـمراه بـوده اسـت. 

اگـــر چـــه ســـرکـــوب فـــیزیـــکی هـــم عـــمال بـــرای دوره هـــای مـــشخصی کـــارســـاز 

بـــوده، امـــا بـــازیـــافـــت انـــگیزه هـــای ضـــداســـتعماری بـــه عـــنوان مـــنشاء زایـــش 

مجـــــــدد جـــــــنبش هـــــــای رهـــــــایـــــــی طـــــــلبانـــــــه، هـــــــمواره بـــــــه صـــــــورت گـــــــرایـــــــشهای 

زیرزمینی در جامعه موجود بوده، و میل به بروز داشته اند.

سـنتز: از آنـجا کـه قـدرت واقـعی نـزد جـامـعه ی متحـد بـوده و رهـایـی 

در گــرو مــربــعِ آگــاهــی، آزادگــی، اتــحاد و عــملگرایــی اســت، و جــامــعه نــیز 

هــمواره در تــکاپــوی مســتمر، و نــاگــزیــر بــه افــت و خــیز بــوده، پــس بــا رونــق 

یــافــتن ایــن مــربــع، قــدرت مــحکوم بــه تــمرکــزگــریــزی و بــازگشــت بــه جــامــعه 

گشـــــــــته، و ســـــــــپس اســـــــــتعمار مـــــــــحکوم بـــــــــه نـــــــــابـــــــــودی اســـــــــت. مـــــــــانیفســـــــــت 

کـــــنفدراســـــیون ایـــــران در فـــــصل شـــــشم خـــــود، تـــــأکـــــید بـــــر اســـــتعمارزدایـــــی 

داشــته و جــنبش هــایــی کــه بــر تــشکیل کــنفدراســیون ایــران تــأکــید دارنــد در 

بطن خود خصلتی ضداستعماری دارند. 
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۲. هویت سازیی

تــز: اســــتعمار انــــگلیس بــــا نــــامــــگذاری دیــــکتاتــــور ایــــن نــــظام بــــا نــــام 

دودمــانــی «پهــلوی»، و نســبت دادن تــاریــخ ایــن نــظام بــه حــاکــمیت مــوهــوم 

هـــخامـــنشی، و ادعـــای دروغـــین امـــپراتـــوری جـــهان گســـتر، و تـــاریـــخسازی 

 ، ، اکســـــپانـــــسیونیســـــتی ٨٢ســـــاخـــــتگی کـــــه بـــــا ایـــــدئـــــولـــــوژیِ پـــــان ایـــــرانـــــیسم ٨١

تــوتــالــیتار و مــرکــزگــرا عــجین گشــته بــود، هــویــت هــای مــلی واقــعی مــنطقه را 

نـقض و انـکار و مضمحـل سـاخـت، و هـویـت هـای دروغـین را بـر اسـاس نـام 

جـــعلی کـــشورهـــای ســـاخـــتگی هـــمچون ایـــران، عـــراق، تـــرکـــیه، ســـوریـــه و ... 

رسـمیت بـخشید. انـتخاب آگـاهـانـه ی زبـانـی بـه شـدت آسـیمیله شـده مـانـند 

٨١. واقعیت پان ایرانیسم 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 پان فارس ھا 
بھ منظور تحریف ھویت ملل تحت سلطھ ی خود بھ این ھویت ساختگی (از سوی استعمارگران اروپایی) 
دامن زده و ھویت ھای ملی راستین را مضمحل می سازند. ایدئولوژِی برتری طلبی ایرانی اساسا مبتنی بر 

یک ھویتی سیاسی ساختگی است کھ ھیچ زبان و ملتی را نمایندگی نمی کند. زبانی بھ نام ایرانی وجود 
ندارد و بر ھمین اساس ملتی ھم بنام ایران نیز وجود ندارد. در واقع این گرایش اقتدارگرای پان فارس 

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 الھام گفتھ از ھخامنشیان را 

می بینند. 
٨٢. توسعھ طلبی، Expansionism، اکسپانسیونیسم مبتنی بر گرایش یا ایدئولوژی توسعھ طلبانھ ای است 

کھ دولت یا نیروی خاصی تمایل بھ گسترده تر ساختن حوزه  اقتدار و نفوذ خود را خارج از مرزھای 
واقعی خود دارد. پان گرایان عمدتا گرایش اکسپانسیونیستی دارند، عالوه بر این کھ سیستم ھای 

سرمایھ محور نیز گرایش بھ اکسپانسیونیسم اقتصادی دارند بھ نحوی کھ حوزه ھای اقتصادی خود را ھم 
از نظر استثمار بیشتر نیروی کار و ھم نفوذ بازار توسعھ می دھند. این توسعھ گرای راز بقا آنبودھھا و 

توقف توسعھ بمعنای بروز بحران ھای ویرانگریست کھ موجودیتشان را بھ نابودی می برد.
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، گــشایــشی بــرای آســیمیله ســازی زبــان هــا و فــرهــنگ هــایــی  ٨٣زبــان فــارســی

بود که توان مقابله با استعمار را داشتند.

آنـتی تـز:  مـقاومـت در مـقابـل إمـحای سیسـتماتـیکِ هـویـتهای مـلی، 

قـــومـــی و  مـــذهـــبی، و نـــیز پـــیدایـــش جـــنبش هـــای مـــقابـــله بـــا آســـیمیالســـیون 

زبـان هـا در زبـان فـارسـی و تـقابـل بـا فـرهـنگ لمپنیسـتی غـربـگرا از سـویـی 

و بـــا فـــرهـــنگ اســـالمـــی دولـــتی از ســـوی دیـــگر، از طـــریـــق تـــبدیـــل شـــدن بـــه 

حـرکـت هـای نـقیض هـویـت اضـمحاللـگرانـه ی  ایـرانـی، فـرهـنگ هـای اصـیل و 

زیــــبای مــــنطقه را احــــیاء و بــــازســــازیــــی مــــی نــــمایــــند کــــه گــــزاره از پــــیدایــــش 

جـنبش هـای هـویـتخواهـی داشـته کـه پـرو ژه هـای هـویـت سـازیـی اسـتعماری 

را بشــدت زیــر و رو کــرده، و بــا شکســت و نــتیجه ی مــعکوس یــعنی نــابــودی 

هویت جعلی روبرو می سازد.

سـنتز: پــیدایــش جــنبش  هــویــت خــواهــانــه  مــلل تــحت اســتعمار، بــویــژه 

در کـوردسـتان، احـواز و بـلوچسـتان و راهـگشایـی بـرای دیـگر جـنبش هـای 

٨٣. فارسی زبانی است بگونھ ای 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 می شود سرزمین آریایی ھا 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 می کند کھ انگیزه آسیمیالسیون ملل و جوامع داخل حوزه ی قدرت دولت-ملت جدید 

بنام ایران بوده است و الغیر.
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هــویــت خــواهــانــه ی ضــداســتعماری، حــرکــت هــا را بــه گــونــه ای جهــت بــخشیده 

اســــت کــــه هــــمگرایــــی مــــلل را در یــــک کــــنفدراســــیون مــــوســــوم بــــه جــــغرافــــیای 

فـــــالت ایـــــران ضـــــروری مـــــی ســـــازد؛ ایـــــن هـــــمگرایـــــی مـــــبنی بـــــر اشـــــتراکـــــات 

فــــرهــــنگی-تــــاریــــخی، بــــرای انــــقضای هــــویــــت ســــاخــــتگی و نــــفی گــــرایــــانــــه ی 

ایــرانــی اســت. بــازیــابــی هــویــت هــای مســتقل پــیرامــون کــنفدراســیون ایــران 

حـــــاصـــــل هـــــمگرایـــــی مـــــلل بـــــا هـــــویـــــت مســـــتقل، و تـــــأکـــــید بـــــر لـــــغو هـــــویـــــتهای 

ســــــــــاخــــــــــتگی اســــــــــت. الــــــــــغای رســــــــــمیت زبــــــــــانــــــــــی مــــــــــیان مــــــــــلل مــــــــــشارک در 

کــنفدراســیون ایــران، بــه گــونــه ای نــقض رابــطه ی ســلطه گــری و ســلطه پــذیــری 

مـیان مـلل و کسـب اسـتقالل زبـانـی و فـرهـنگی و بـازسـازیـی هـویـت تخـریـب 

شده در دو سده ی گذشته است.

۳. نقض حاکمیت ملی

تـز: اسـتعمار انـگلیس و دیـگر اسـتعمارگـران اروپـایـی سـرزمـین هـای 

مــــلل را تــــوســــط نــــیروهــــای اجــــیر شــــده ی مــــنطقه اشــــغال و تــــقسیم نــــموده و 

فـــورا قـــرارداد غـــارتـــگرانـــه نـــفتی و دیـــگر فـــراورده هـــای خـــامِ مـــلل دیـــگر را بـــا 

دســـــــت نـــــــشانـــــــدگـــــــان خـــــــود امـــــــضاء کـــــــردنـــــــد. ســـــــپس از آنـــــــها دولـــــــت هـــــــای 
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اســتعمارگــر، ســانــترالیســتی و تــوتــالــیتر، ولــی ســرســپرده را تــرســیم کــرده و 

مــطابــق قــوانــین و پــیمانــنامــه هــای بــین الــمللی ســاخــتگی خــودشــان بــه آنــان 

رسـمیت بـخشیدنـد، و مـلل را بـه ایـن نـیروهـای سـرسـپرده و تـبهکار واگـذار، 

سـپس از ایـن طـریـق حـق حـاکـمیت مـلل اشـغال شـده را نـقض و غـیرقـانـونـی 

ساختند.

آنـتی تـز: محــرز اســت کــه ســرکــوب نــتوانســت نــطفه ی گــرایــش مــلیِ 

مـتمایـل بـه احـراز حـق حـاکـمیت مـلی در جـوامـع دارای هـویـت مـلی مسـتقل 

را خـــفه ســـازد، کـــه پـــیوســـته گـــرایـــش مـــلی گـــرایـــانـــه را بـــازتـــولـــید مـــی ســـاخـــت. 

بــــازتــــولــــید ایــــن گــــرایــــش و رشــــد آن تــــا حــــد شــــکلگیری گــــفتمان، حــــرکــــت و 

ســـپس جـــنبش نـــشان از ایـــن دارد کـــه حـــاکـــمیت اســـتعماری گـــذرا بـــوده، و 

تکوین و تکامل آن دیر یا زود در شرف وقوع است.

ســنتز: از آنـــجا کـــه مســـتعمرگـــی نـــقطه ی اشـــتراک مـــلل کـــثیری در 

یــک جــغرافــیای مــشخص اســت، بــنابــریــن تــقابــل بــا اســتعمار نــیز یــک امــر 

مشـترک اسـت. اتـحاد مـلل رهـایـی طـلب و اجـرای اسـتراتـژی هـای هـماهـنگ 

٨٤و ســینرژیــک در جهــت اســتعمازدایــی یــک ضــرورت عــاجــل بــرای تســریــع 

٨٤. تشریک مساعی، ھم نیروزایی
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رونـد رهـایـی مـلل مـی بـاشـد و در ایـن راسـتا نـقشه راه واحـدی در آغـاز الزم 

اســـت کـــه مـــبنی بـــر اصـــرار بـــر اســـتعمارزدایـــی و رهـــایـــی مـــلی بـــه گـــونـــه ای 

اگـالـیتاریـانیسـتی بـاشـد. مـانیفسـت کـنفدراسـیون ایـران بـه گـونـه ای بـیانـگر 

فــــرمــــوالســــیونــــی اســــت کــــه اســــتعمارزدایــــی و رهــــایــــی مــــلی و احــــراز حــــق 

حــاکــمیت مــلیِ هــمه ی مــلل پــرجــمعیت و کــم جــمعیت ایــن جــغرافــیا را تــدارک 

می بیند که استعمارگر مشترک دارند.

۴. فدرالیسم ادامه ی تاجداران و معممین

تــز: اســـتعمار جـــهانـــی بـــا جـــایـــگزیـــن ســـازیـــی نـــظام خســـروانـــی نـــوع 

، ســیاســتهای اســتعمارگــرانــه اش را تــداوم و  ٨٦تــاجــدار بــا نــوع مــعممش ٨٥

تـــکویـــن بـــخشیده، و ســـیاســـتهایـــی را کـــه اجـــرای آن بـــا افـــق مـــنطقه ای در 

چـــهارچـــوب حـــکومـــت پهـــلوی نـــامـــمکن بـــود را بـــا پـــروژه ی جـــدیـــدشـــان یـــعنی 

مـــعممین اجـــرا نـــمودنـــد. اکـــنون کـــه تـــاریـــخ مـــصرف نـــوع مـــعممش بـــه پـــایـــان 

رسـیده اسـت، بـار دیـگر در تـالش در تـغییر فـرمـالـیته ی آن و جـایـگزیـنی آن 

با نوع فدرال همان سیستم هستند. 

٨٥. شاه، اشاری بھ حکومت سلطنتی
٨٦. عمامھ دار، اشاره بھ حاکمیت مذھبی آخوندھا موسوم بھ جمھوری اسالمی ایران
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آنـتی تـز: بــه هــمانــگونــه کــه در مــقابــل تــاجــداران و مــعممین مــقاومــت 

وجـود دارد، در مـقابـل نـوع فـدرالیسـتی نـظام خسـروانـی نـیز مـقاومـت وجـود 

دارد، کــه گــرچــه بــه طــور سیســتماتــیک آلــترنــاتــیوگــرایــی نشــده، امــا نــطفه ی 

مــــقاومــــت و ایــــجاد مــــانــــع بــــرای تــــغییرات فــــرمــــالــــیته، جــــزئــــی و ســــطحی از 

طــــریــــق مــــطالــــبه ی تــــغییرات بــــنیادیــــن از نــــظام خســــروانــــی، هــــمواره وجــــود 

داشـــته و فـــراتـــر از آن حـــیطه ی ســـازمـــان گـــرایـــی را درنـــوردیـــده و بـــصورت 

گرایشات اجتماعی ابراز وجود نموده اند. 

ســنتز: وجـــود گـــرایـــشات مـــقاومـــت جـــویـــانـــه و عـــدم تـــمکین جـــوامـــع بـــه 

آلـــــترنـــــاتـــــیوهـــــای فـــــرادســـــتان، خـــــود خـــــمیرمـــــایـــــه ی شـــــکلگیری انـــــدیـــــشه هـــــای 

آلـترنـاتـیوجـویـانـه نـیز مـی بـاشـد. سـنت جسـتجوی جـریـانـات سـیاسـی بـدنـبال 

آلـترنـاتـیوهـای تـقلیدی، بـاعـث ایـجاد گسسـت هـم مـیان تـوده هـا و جـوامـع، و 

هـم جـریـانـات سـیاسـی شـده بـود. کـنفدراسـیون ایـران بـمثابـه ی آلـترنـاتـیوی 

مـتولـد مـی شـود کـه بـرآیـند خـود جـوامـع و حـاصـل جـنبش واقـعی بـرآمـده از 

بطن آن بوده، و ناسخ آلترناتیوهای تزریقی و تقلیدی می باشد.

۵. اقتصاد استعماری و طبقاتی
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تـز: اســتعمارگــران سیســتم اقــتصادی اســتعمارپــذیــر رو بــه خــود، و 

اســتعمارگــر رو بــه ســرزمــینهای اشــغالــی را بــا مــناســبات تــولــیدی بشــدت 

یـغماگـرانـه و کـاپـیتالیسـتی تـأسـیس کـردنـد و مـردمـان مـنطقه را بـه بـردگـی 

مــزدی و بــندگــی زراعــی مــجبور ســاخــتند. ســپس بــا تــزریــق نــارســیسیسم 

طـــبقاتـــی و فـــرهـــنگ مـــصرفـــگرایـــانـــه بـــا تـــمایـــالت لـــوکـــسگرایـــی بـــه جـــوامـــع، 

بـــنیان هـــای فـــرهـــنگ تـــولـــیدی ســـنتی بـــویـــژه در جـــوامـــع روســـتایـــی را مـــختل 

٨٧ســـاخـــتند و بـــا پـــایـــه گـــذاری فـــرهـــنگ اوربـــانیســـتی بـــرای کـــارمـــندســـازی و 

کـارگـرسـازی گسـترده در جـوامـع، اقـتصاد را وابسـته سـاخـتند؛ جـامـعه را 

بــگونــه ای طــبقاتــی کــردنــد کــه شــیوه و بــهای خــریــد و فــروش نــیروی کــار در 

کــنترل خــود آنــها بــاقــی مــانــد، و شــیوه هــای مــهار جــوامــع و سیســتم حــاکــم 

بر آنها را در انحصار خود قرار دادند.

آنــتی تــز:  گـــرایـــش بـــه گـــریـــز از دایـــره ی اقـــتصاد ســـرمـــایـــه مـــحور و 

قــانــونــمندیــش از راهــهای مــختلف هــمواره وجــود داشــته اســت؛ ایــن راهــها 

در قــالــب بــازمــانــده هــای اقــتصاد کــمونــی در جــوامــع روســتایــی بــا خــصلت 

٨٨کـــلکتیویســـتیش، مـــقاومـــتهای کـــارگـــری، و بـــروز ســـابـــُمدلـــهای اقـــتصادی 

 Urbanism ،٨٧. گرایش بھ زندگی شھری
٨٨. Submodel، مدلی كھ زیرمجموعھ ای از یک مدل بزرگتر است.
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گـــونـــاگـــون در قـــیاس مـــیکرو و نـــظیر آن دیـــده مـــی شـــدنـــد کـــه هـــمواره وجـــود 

مـنتالـیته ی زاگـرسـی و دیـگر مـنتالـیته هـای سـرمـایـه نـاپـذیـر را نـمایـان سـاخـته 

اســـــت. پـــــر واضـــــح اســـــت کـــــه در طـــــول تـــــاریـــــخ بشـــــر مـــــنتالـــــیته ی انـــــسانـــــی 

‑ -کـه روحـیات کـمونـی انـسان را تـغذیـه مـی نـمایـد-  ٨٩اجـتماعـگرای اَبـانـدنـس

٩١هـــــــمواره در مـــــــقابـــــــل مـــــــنتالـــــــیته ی ســـــــکرســـــــیتیِ نـــــــارســـــــیسیم طـــــــبقاتـــــــیِ  ٩٠

اســــتثمارمــــحور قــــرار داشــــته کــــه عــــلیه بــــرده داری نــــویــــن، زمــــینداری كــــالن، 

تــجارت ارزی كــالن، مــصرف- و بــازارگــرایــی، و مــناســبات تــولــید مــزدی و 

مـــشاغـــل مـــزدوری بـــوده و ایـــن نـــشان از ابـــدیـــت طـــبیعتگرای ایـــن مـــنتالـــیته 

دارد که به وسعت کثرت مطلق است.

ســنتز: گــــرایــــش بــــه پــــاســــداری از اکــــوسیســــتمی کــــه انــــسان بــــخش 

الیــنفکی از آن اســت، و تــکامــل آن مشــروط بــر نگهــداری از گــوهــر طــبیعی 

آن، نـیازمـند تـغییر پـارادایـم کـار و تـولـید حـاکـم بـر جـوامـع بشـری مـعاصـر 

اســت. تــغییر پــارادایــم اقــتصادیِ کــار و تــولــید از ســرمــایــه ســاالری بــا تــمام 

مشـتقاتـش، بـه پـارادایـم اکـولـوژیـکِ (طـبیعت-اجـتماع)-مـحور یـک ضـرورت 

عــاجــل اســت طــوریــکه کــه مــتضمن رهــایــی بشــر از نــابــودی مــوجــودیــت خــود 

� . Abundance Mentality٨٩
. Scarcity Mentality٩٠

.  Class Narcissism٩١
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از طـریـق تخـریـب اکـوسیسـتم و مـحیط زیسـتش بـاشـد. تـنها بـا الـغای کـار 

مـــزدی و اعـــاده ی مـــدل اجـــتماعـــگرایـــانـــه ای از کـــار و تـــولـــید مـــیتوان رویـــکرد 

قـدرت-سـرمـایـه شـیفتگی را لـغو کـرد؛ بـدیـن تـرتـیب حـفظ و تـداوم مـوجـودیـت 

جـــوامـــع تـــضمین مـــی شـــود کـــه مـــانیفســـت کـــنفدراســـیون ایـــران مـــژده رســـان 

رســـــتاخـــــیز عـــــملگرایـــــانـــــه ی ایـــــن مـــــنتالـــــیته ی اجـــــتماعـــــگرای نـــــوع بشـــــر عـــــلیه 

پـارادایـم نـارسـیسیسم طـبقاتـی در مـقیاس جـغرافـیای فـالت ایـران بـوده، و 

بــرای وقــوع ایــن مــهم بــه صــورت بــنیادیــن و جــامــع بــرای آن سیســتم ســازی 

می کند.

۶٩٢. نَرتَباری و رویکرد مادرتباری تاریخی

تـــز: بــــــرای محــــــروم ســــــاخــــــتن جــــــامــــــعه از مــــــدیــــــریــــــتی پــــــویــــــا، کــــــارا و 

٩٢. از این رواصطالح رایج مردساالری استفاده نشده است که هویت جنسی مرد، خدشه دار 

نگردد. اگر در فرهنگ رایج بخش چشمگیری به نام  مرد بودن به جامعه زنان ستم و اجحاف روا 
می دارند، 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 نمی کنند، بلکه زنانگی را برابر با خلق 
زندگی، جامعه و فرهنگ دانسته، مدیریت مادرانه جامعه را رواتر، طبیعی تر و عادالنه تر می دانند. 

استفاده از نرتباری و نرساالری بجای مردساالری اساسا برای تبیین این رویکرد، بدون تعرض به 
مرد بودن و مردانگی مردان درست تر است. چه بسا درک رایج نیز همین چیز را را انعکاس می دهد. 

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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خـودگـردان، از طـریـق مـدیـریـت مـوسـوم بـه مـردسـاالری یـا بـعبارتـی درسـتتر 

نـرتـبار، جـامـعه را از مـوهـبت مـدیـریـت مـادرانـه ی زنـان بـی بهـره سـاخـته انـد، 

و آنـها را كـه آفـریـدگـار و مـدیـران واقـعی زیـربـنای جـامـعه بـوده انـد، نـه تـنها 

از عـــرصـــه ی گـــردانـــش جـــوامـــع دور رانـــده انـــد، بـــلکه آنـــها را بـــه گـــونـــه ای بـــه 

بــردگــی کــشانــدنــد کــه نــقششان بــه ســوژه هــای لــذایــذ جــنسی، وســیله هــای 

تـــولـــید مـــثل، بـــرده هـــای خـــانـــگی تـــقلیل یـــافـــت، و جـــامـــعه بـــه گـــونـــه ای مـــتعفن، 

تـــبدیـــل بـــه مـــیدانـــی بـــرای مـــدیـــریـــت روانگســـل و خـــشونـــت مـــدار نَـــرســـاالرانـــه 

گشـــــته اســـــت. نـــــرســـــاالری عـــــالوه بـــــر اجـــــحاف و ســـــتم جـــــنسیتی بـــــه زن و 

نـاتـوانـمندسـازیـشان، اسـاسـا پـارامـتری اسـت جهـت محـروم سـازی جـوامـع 

بشـری از مـدیـریـت اصـیل و سـالـم مـادرتـبار، کـه ایـن محـرومـیت، دیـنامـیک 

تـداوم و بـازتـولـید نـرتـباری از طـریـق محـدودسـازیـی نـیرو و تـوان مـدیـریـتی 

زن/مـادر در کـنج خـانـه اسـت. از ایـن رو نـظام خسـروانـی مـعمم نخسـتین 

تـــعرِض پـــس از اســـتقرار خـــود را بـــه زنـــان آغـــاز نـــمود و بـــا دســـتاویـــز قـــرار 

دادن ایـدئـولـوژی و مـذاهـب زن سـتیز، آنـها را بـه شـیوه ای مخـرب بـه حـاشـیه 

راندند.

آنــتی تــز: تســلیم نــاپــذیــری روان زن در مــقابــل نــرتــباری، و ســرشــت 
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تــــــوانــــــمندش، و نــــــیاز جــــــامــــــعه و مــــــردان بــــــه کــــــاردانــــــیِ مــــــدیــــــریــــــتی و قــــــدرتِ 

گـــردانـــشی و تـــواِن بـــازتـــولـــید حـــیات، هـــمواره وابســـتگی جـــامـــعه را بـــه زنـــان 

آشـکار سـاخـته اسـت، و زنـان بـا تـمرد و گـردنـکشی در مـقاطـع بـسیاری از 

تـــاریـــخ، نـــرســـاالری را بـــه چـــالـــش کـــشیده انـــد. مـــشارکـــت مســـتمر زنـــان در 

اعـتراضـات چـهار دهـه ی اخـیر ایـران، بـویـژه پـیشاهـنگی و نـمایـش قـدرت و 

دالوری دخـــتران خـــیابـــان انـــقالب در قـــیام اخـــیر، چـــشم انـــداز آیـــنده ای را 

هــــــویــــــدا ســــــاخــــــت کــــــه زنــــــان پــــــیشاهــــــنگان و دیــــــنامــــــیسم بــــــرانــــــدازی نــــــظام 

خســـروانـــی مـــعمم و غـــیرمـــعمم مـــی بـــاشـــند. زنـــان روژآوای کـــوردســـتان در 

قـــرن حـــاضـــر بـــا مـــشارکـــت در تـــمام عـــرصـــه هـــای حـــیات اجـــتماعـــی، حـــتی 

دفـاع از جـامـعه و نـوادگـان نـوع بشـر در تـمام جـهان در مـقابـل تـبهکارتـریـن 

نیروی معاصر، به گونه ای مادرتبار ظاهر شدند که منشاء الهام است.

ســـنتز: عـــــصر کـــــنونـــــی بـــــرخـــــالف تـــــصورات نـــــظامـــــات اقـــــتدارگـــــرای 

نـــرتـــبار، عـــصر رســـتاخـــیز نـــظام نـــویـــن مـــادرتـــباریســـت. طـــوری کـــه زن هـــم 

مظهـر سـتیزه جـویـی و چـالـشگری بـا نـظام کـنونـی، و هـم بـانـی و سـازنـده و 

گـرانـنده ی نـظام نـویـن اسـت. در ایـن نـظام اسـت کـه زن بـه رهـایـی از سـتم 

مـی رسـد و جـوامـع از قـید نـظام نـرتـباِر بشـدت خـشونـتبار و بـیرحـم رهـایـی 
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مـی یـابـد. بـه درازای ۵ هـزاره اسـت کـه جـوامـع انـسانـی از مـوهـبت مـدیـریـت 

مــــادرتــــبار محــــروم بــــوده انــــد، از ایــــن پــــس حــــتی مــــرد بــــه بــــرابــــری جــــنسیتی 

مـی رسـد كـه خـود بـه نـوعـی رهـایـی از انـقیاد سـتمگری اسـت؛ ایـن خـود بـه 

گـونـه ای اعـاده ی کـرامـت مـرد اسـت کـه از یـک انـسان سـتمگر کـه مـحصول 

نــــظامــــات اقــــتدارگــــراســــت بــــه انــــسانــــی آزاده، آزادی پــــسند و هــــارمــــونــــیک  

تـــبدیـــل شـــده و روابـــط انـــسانـــی مـــیان جـــنسیت هـــا بـــه جـــایـــگاهـــی شـــایســـته 

عـروج مـی کـند. مـانیفسـت کـنفدراسـیون ایـران دراوزه ای بـر فـورمـوالسـیونـی 

عـــــملگرایـــــانـــــه  اســـــت کـــــه یـــــک نـــــظام مـــــادرتـــــبار را فـــــرمـــــولـــــه و سیســـــتماتـــــیزه 

مـــی ســـازد تـــا مـــدیـــریـــت مـــادرتـــبار نـــهادیـــنه گشـــته و رابـــطه ی زن و مـــرد بـــه 

رابطه ای عاری از ستم و اجحاف بازگردد.

۷. برقراری رژیم روانگسل

تـز: پــس از ســرکــوبــهای خــونــین و کشــتارهــای وســیع در جــوامــع بــه 

مـــــــنظور ســـــــلطه پـــــــذیـــــــر ســـــــاخـــــــتن آنـــــــها، و بـــــــرای مـــــــنکوب ســـــــاخـــــــتن اراده و 

خـودآگـاهـی پـیرامـون مـقاومـتهایـشان، از پـارادایـمهای بـطور دقـیق طـراحـی 

شــده ا ی اســتفاده شــده اســت؛ از جــمله ی ایــن پــارادایــمها تســلیم پــذیــریــی، 
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مـقاومتهـراسـی و انـفعال گـرایـی (سـیاسـتزدگـی)، و نـیز بـرقـراری رژیـم هـای 

»، «ســــــندروم  ٩٣روانگســــــلی نــــــظیر اخــــــتالالت «درمــــــانــــــدگــــــی خــــــودآمــــــوخــــــته

»، و بـــــسیاری از اخـــــتالالت  »، «نـــــارســـــیسیسم ســـــلطه پـــــذیـــــر ٩٥اســـــتکهلم ٩٤

روانگسـِل دیـگری بـود کـه بـطور مـهندسـی شـده اجـرا و بـازتـولـید مـی گـردنـد، 

بـا ایـن کـار  پـدیـده ی سـلطه پـذیـری در افـراد و جـوامـع را نـهادیـنه کـرده انـد کـه 

هــم ســلطه ی نــظام اســتعماریِ مــادر و هــم نــظام اســتعماری وابســته را بــر 

روان افراد و جوامع امکان پذیر ساخته اند. 

آنـتی تـز: وجــود مــقاومــت هــای صــامــت جــامــعه اگــرچــه مــمکن اســت 

کــمتر حــوزه ی عــملگرایــی را شــناخــته بــاشــد، امــا مــحارســت از مــوجــودیــت 

اراده و خــــــود آگــــــاهــــــیِ مــــــقاومــــــت جــــــویــــــانــــــه نــــــقش بســــــزایــــــی داشــــــته اســــــت. 

وابســـتگی کـــمابـــیش انـــسان بـــه نـــهاد و ســـرشـــت آزادی جـــویـــانـــه ی خـــویـــش، 

آلـوده سـازی کـل جـامـعه را نـامـمکن، و کـنترل بـر هـمه جـوانـب و ابـعاد حـیات 

اجـتماعـی از سـوی نـظام اسـتعماری را عـمال نـامـقدور مـی سـازد. بـعالوه، 

بـرقـراری رژیـم هـای روانگسـل بـه حـکم سـتمگرانـه بـودنـشان، خـود جـنبانـنده 

و مــــشوق نــــوع دیــــگری از مــــقاومــــتند. نســــل هــــای نــــویــــنی کــــه بــــدلــــیل وجــــود 

Learned Helplessness٩٣

. Stockholm syndrome ٩٤

٩٥,Receive Narcissism . مغلوبیت
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فـــرجـــه هـــای غـــیر قـــابـــل کـــنترل ظـــهور پـــیدا مـــی کـــنند، نـــوک پـــیکان مـــقاومـــت 

گشته، و دینامیسم تحوالت بنیادین جامعه می گردند.

سـنتز: وجـود سـالمـت روانـیِ غـیر قـابـل مـنکوب در بـسیاری از افـراد 

جــــامــــعه بــــعنوان نــــطفه ی جــــنبشی کــــه بــــازیــــافــــت روان و شــــخصیت ســــالــــم، 

مــــقاوم، آزاده و رزمــــنده را امــــکان پــــذیــــر مــــی ســــازد، بــــه نــــظام دانــــش گــــرا و 

ســـــــکوالر کـــــــنفدراســـــــیون ایـــــــران ایـــــــن امـــــــکان را مـــــــی دهـــــــد کـــــــه تخـــــــریـــــــبات 

روانـشناخـتی حـاصـل از رژیـم هـای فـکری-روانـی نـظامـات نـارسیسیسـتیِ 

اســــتعماری، کــــه گــــسیختگی روانــــی را در جــــوامــــع رواج داده اســــت را از 

طــریــق پــروژه هــای تــوانــمندســازی تــرمــیم کــند، و از طــریــق نــظام آمــوزشــی 

دانـــــش مـــــحور و فـــــرهـــــنگسازی در مـــــسیر ایـــــجاد هـــــارمـــــونـــــی اجـــــتماعـــــی و 

زیســـت مـــحیطی، روان و شـــخصیت افـــراد و جـــوامـــع را بهـــبود داده و رشـــد 

دهــــد. کــــنفدراســــیون ایــــران شــــخصیت و رواِن مضمحــــل شــــده ی افــــراد را 

بــازپــروری کــرده، و از هــر گــونــه ســندروم و اخــتالالتــی نــظیر نــارســیسیسم 

طــــــــبقاتــــــــی تــــــــا ســــــــتم پــــــــذیــــــــر رهــــــــایــــــــی داده، تــــــــا بــــــــه اوج اخــــــــالق مــــــــداری و 

انسان مداری عروج نمایند.
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۸٩٦. درک سازمانی از رهایی و استریوتایپ حزبی

تــز: ایــــن روزهــــا درک نــــاقــــص و غــــلط  انــــگارانــــه و شــــدیــــدا آمــــاتــــور از 

تحـــزب، از دالیـــل اصـــلی اقـــدام بـــه تـــشکیل اســـتریـــوتـــایـــپهای حـــزبـــی اســـت 

جهــــت پــــیشقدمــــی در حــــیطه ی ســــازمــــانــــیابــــی رهــــایــــی بــــخش، کــــه بــــه کــــثرت 

احــــزاب و تخــــریــــب پــــایــــه هــــای اتــــحاد در مــــیان تــــوده هــــای مــــردم و جــــوامــــع 

انـجامـیده اسـت. تـأثـیرات مـنفی آن بـر جـنبش هـای رهـایـی بـخش جـامـعه تـا 

٩٧حـــــدی اســـــت کـــــه نـــــظامـــــات اقـــــتدارگـــــرا بـــــه اهـــــمیت آن بـــــرای ســـــابـــــوتـــــاژ 

پـــارادایـــم هـــای رهـــایـــی طـــلبانـــه در جـــوامـــع و کـــنترلـــشان از طـــریـــق  پـــدیـــده ی 

اسـتریـوتـایـپ حـزبـی پـی بـرده بـه گـونـه ای کـه حـتی مـوفـق بـه ایـجاد انـشقاق 

در صـــــفوف احـــــزاب و نـــــیروهـــــایـــــشان در مـــــیان آحـــــاد جـــــامـــــعه گشـــــته و بـــــا 

تـرفـندهـای زیـرکـانـه مـقدمـات انـشعابـات احـزاب را فـراهـم آورده انـد ؛ و بـدیـن 

تـــــرتـــــیب نـــــظامـــــات حـــــاکـــــم پـــــدیـــــده ی تحـــــزب را وســـــیله و ابـــــزاری کـــــارا بـــــرای 

تخـــریـــب امـــید بـــه رهـــایـــی، و پـــایـــه هـــای شـــکلگیری اتـــحاد اجـــتماعـــی مـــورد 

اســــتفاده قــــرار داده انــــد تــــا بــــقای مــــوجــــودیــــت خــــود را از گــــزنــــد نــــیروهــــای 

مـتعارض دور نـگه دارنـد. بـه عـبارتـی دیـگر اسـتبداد بـا بـازی دادن احـزاب 

٩٦. Stereotype، مدل قالبی و کلیشھ ای غیرپویا و غیرسیال کھ فاقد گرایش  بھ تغییر می باشد.
٩٧. Sabotage، تخریب
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و ســـــازمـــــان هـــــا، و بـــــا مســـــتأصـــــل نـــــمودن و بـــــیگانـــــه نـــــمودنـــــشان از خـــــود و 

جـــــامـــــعه، آنـــــها را نـــــه تـــــنها بـــــه پـــــدیـــــده ای بـــــرضـــــد خـــــود، بـــــلکه حـــــتی بـــــرضـــــد 

اتحادگرایی جامعه بدل ساخت. 

آنـتی تـز: گــرچــه درک ســازمــانــی از رهــایــی و اســتریــوتــایــپ حــزبــی، 

غـالـبیت خـود را بـر مـنتالـیته ی رهـایـی جـویـانـه ی جـوامـع و افـراد نـشان داده، 

و مــــوجــــب تخــــریــــب نــــیرو و دیــــنامــــیسم متحــــد جــــامــــعه گشــــتند، امــــا تــــکویــــن 

انــــدیــــشه ی رهــــایــــی و خــــوانــــش درســــت از دالیــــل فــــقدان مــــوفــــقیت، افــــراد و 

کــــنشگران جــــویــــنده را بــــه بــــازخــــوانــــی مجــــدد از رویــــکرد تحــــزب گــــرایــــی در 

حـرکـت هـای رهـایـی جـویـانـه واداشـته اسـت. ایـن مـیل بـه بـازخـوانـی و عـزم بـه 

ابـتکار بـه نـحوی منجـر بـه شـکلگیری مجـدد انـدیـشه هـای جـنبش گـرایـانـه در 

مــــــــیان رهــــــــایــــــــی طــــــــلبان گشــــــــته؛ ابــــــــزاری کــــــــه خــــــــألش منجــــــــر بــــــــه انــــــــشقاق 

صـــــــفوفـــــــشان و در اغـــــــلب مـــــــوارد مـــــــوجـــــــب انحـــــــراف و پـــــــیوســـــــتن آنـــــــها بـــــــه 

حرکت های حزبگرا شده است. 

ســــنتز: زایــــــش مــــــانیفســــــت کــــــنفدراســــــیون ایــــــران از بــــــطن رویــــــکرد 

جـــــــــنبشی «خـــــــــیابـــــــــان» کـــــــــه بـــــــــنیان آن نـــــــــتیجه ی بـــــــــازخـــــــــوانـــــــــی رویـــــــــکردی 

تحــــزب گــــرایــــانــــه و رهــــایــــی از اســــتریــــوتــــایــــپ حــــزبــــی بــــوده اســــت، گــــذار از 
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رویــــکرد ســــازمــــانــــی و حــــزبــــی بــــه رویــــکرد جــــنبشی را بــــه عــــنوان زیــــربــــنای 

تــکامــل حــرکــت هــای رهــایــی بــخش جــامــعه مــد نــظر قــرار داده اســت. بــدون 

تـــردیـــد تـــبدیـــل کـــنفدراســـیون ایـــران از اتـــوپـــیای هـــدفـــمند بـــه واقـــعیت عـــینی 

نــیازمــند تــحقق ایــن گــذار و فــراهــم آوردن مــقدمــات مــادی آن اســت کــه از 

دل جــنبش فــراگــیر اجــتماعــی قــابــل احــقاق اســت. مــانیفســت کــنفدراســیون 

ایـران گـشایـشی اسـت کـه تـکویـن انـدیـشه هـای جـنبشی و چـاره جـویـی بـرای 

اقــدامــات و ابــتکار عــمل پــراگــماتیســتی در راســتای تــحقق ایــن انــدیــشه هــا 

را نـــهادیـــنه مـــی ســـازد. کـــه نـــتیجه ی آن رهـــایـــی از اســـتریـــوتـــایـــپ حـــزبـــی و 

مـبین بـازگـشایـی انـدیـشه هـای ابـداع گـرایـانـه در مـتدلـوژیـهای رهـایـی جـویـانـه 

است.

۹. گذار از روشهای منسوخ رهایی

تــــز: آنــــــچه تــــــاکــــــنون در مــــــورد جــــــوامــــــع ایــــــران عــــــیان بــــــوده، فــــــقدان 

روش هـــای دانـــش گـــرایـــانـــه و تـــقلید و تـــبعیت از روشـــهایـــی مـــنسوخ تـــقلیدی 

(مـیلشیاگـری، فـعالـیت هـای مـدنـی و آکـسیونـیسم) اسـت، یـا ایـنکه روشـهای 

بــسیار بــدوی و آمــاتــور نــظیر اعــتراضــات و تــظاهــرات در مــراکــز شهــرهــا، 
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تـحصن و اعـتصابـات عـمومـی مـوجـود بـوده  کـه نـه بـه بـگونـه ای اسـتراتـژیـک، 

بـلکه صـرفـا عـکس الـعمل گـرایـانـه و سـنتی انـجام شـده کـه مـتعاقـبا رهـایـی بـه 

ارمغان نیاورد است. 

آنـتی تـز: رهـایـی جـویـی هـمچون مـکانـیسم طـبیعیِ روان بشـر بـرای 

گــریــز از درد و رنــج، ابــتدا بــه ســاکــن خــود بــه گــونــه ای خــودبــخودی مــنشاء 

ایـــجاد و یـــا عـــلتی بـــرای تـــقلید روش هـــای رهـــایـــی بـــوده، و ایـــن روشـــها در 

’آزمــایــشگاه آزمــون و خــطا‘ مــحک خــورده و غــربــال مــی شــونــد. مــطالــعه ی 

ایــــن امــــر پــــایــــه هــــای دانــــش رهــــایــــی را شــــکل داده و مــــی تــــوانــــد زمــــینه ســــاز 

نـقشه راه رهـایـی و مـتدلـوژی، تـکویـن ابـزار آن، و بـرنـامـه ریـزی اسـتراتـژی هـا 

و تـــــاکـــــتیک هـــــای مـــــوفـــــقیت آمـــــیز بـــــاشـــــد. تـــــعمق در روشـــــهای مـــــبارزاتـــــی، و 

نــــاتــــوانــــی و بــــی بُــــنیگی ایــــن روش هــــا، و عــــدم وجــــود مــــتدلــــوژی بــــر اســــاس 

طــــراحــــی اســــتراتــــژی هــــای پــــیچیده و ســــازگــــار بــــا نــــیازمــــندی هــــای جــــنبش 

رهــایــی، ایــن امــر  را بــه گــونــه ای نــمایــان ســاخــت کــه ابــداع دانــش، ابــزار و 

مــــتدلــــوژی خــــاص رهــــایــــی ســــازگــــار بــــا شــــرایــــط و مــــوقــــعیت خــــاص ایــــران 

ضرورت عاجل دارد.

ســــنتز: مــــــوفــــــق نــــــبودن روشــــــهای مــــــنسوخ مــــــبارزاتــــــی، رزمــــــندگــــــان 
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اجـتماعـگرای جـوامـع را در پـی مـطالـعه و چـاره جـویـی بـه تـکاپـو و جـویـندگـی 

درآورده و آنـها را بـا هـم مـرتـبط سـاخـت. در مـانیفسـت کـنفدراسـیون ایـران 

بـــا دســـتیابـــی بـــه بـــینش عـــمیق در پُـــرســـمان هـــای درون جـــوامـــع، و تـــوانـــایـــی 

چــــاره جــــویــــی و آلــــترنــــاتــــیوســــازی، گــــذار از روش هــــای مــــنسوخ رهــــایــــی بــــه 

مـــتدلـــوژی کـــارآمـــد بـــدســـت آمـــده کـــه نـــتیجه آنـــتاگـــونـــیسمی اســـت مـــیان دو 

رویــکرد کــه در درونــی تــریــن الیــه هــای جــوامــع در دوران مــتمادی مــوجــودیــت 

داشــت. در نــتیجه ی تــکویــن ایــن آنــتاگــونــیسم و تــقابــل رویــکردهــا، نــیاز بــه 

ضـرورت عـاجـل راه سـوم را آشـکار سـاخـت؛ راهـی بـا رویـکرد و مـتدولـوژی 

نـویـن کـه آلـترنـاتـیوهـای مـوازی در قـالـب جـمهوری هـای دمـوکـراتـیک مـوازی 

و دولتشهـــــــــرهـــــــــای مـــــــــوازی در چـــــــــارچـــــــــوب اتـــــــــحاد مـــــــــلل رهـــــــــایـــــــــی طـــــــــلب را 

ســــاخــــتارســــازی کــــرد و  روشــــهای نــــویــــن نــــظیر تــــسخیر مــــحالت، تــــسخیر 

بـــنگاه هـــای مـــالـــی و اقـــتصادی مـــؤســـسات اعـــمال قـــدرت دولـــت مـــرکـــزی بـــر 

جـــــوامـــــع را جـــــایـــــگزیـــــن روشـــــهای عـــــقیم ســـــنتی و آکـــــسیونیســـــتی ســـــاخـــــت. 

مــــانیفســــت کــــنفدراســــیون ایــــران تجــــلی بــــخش مــــتدلــــوژی نــــویــــن، روشــــهای 

سـاخـتن ابـزار هـای رهـایـی بـخش و نـقشه راهـی اسـت کـه چـشم انـداز رهـایـی 

و استراتژی های نیل به آن را ترسیم می سازد.
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۱۰. گذار از سیاست  ساالری

١٠٠تـز: از اتــوکــراســی هــا و الــیگارشــی هــای دســپوتــیک گــرفــته تــا  ٩٩ ٩٨

١٠٢دمــوکــراســیهای نــیابــتی هــیپوکــرتــیک و ســوســیالیســتنماهــای دولــتگرا  ١٠١

)، بــرای مــوجــودیــت  ١٠٣بــعنوان سیســتمهای ســیاســی (مــنهای آنــارشیســتها

خــود هــمه از یــک اصــل پــایــه ای پــیروی مــی کــنند: چــگونــگی تــوزیــع قــدرت و 

مــــــنابــــــع آن. مــــــعنی آن ایــــــن اســــــت کــــــه قــــــدرت واقــــــعی کــــــه مــــــتعلق بــــــه اراده 

اجـــتماعـــی بـــوده را از بـــنیاد خـــود کـــه جـــامـــعه اســـت، بـــرکـــنده و بـــه مـــکانـــی 

دیـــــــگر بـــــــنام دولـــــــت انـــــــتقال مـــــــی دهـــــــند کـــــــه دولـــــــتمردان یـــــــعنی تـــــــوانـــــــگران و 

ســــــیاســــــتگزارانــــــشان بــــــر آن تســــــلط دارنــــــد. بــــــه عــــــبارتــــــی دیــــــگر ســــــیاســــــت 

شـگردهـای تـبدیـل قـدرت اجـتماعـی بـه اقـتدار مـتمرکـز بـوده کـه جـامـعه را بـر 

مــــبنای اردوهــــای خــــریــــد و فــــروش نــــیروی کــــار، و مــــالــــکیت امــــالک کــــالن و 

تـصاحـب وسـایـل تـولـید اجـتماعـی تـقسیم مـی کـند. شـگردهـای انـتقال قـدرت 

اجــتماعــی بــه اقــتدار مــتمرکــز و اعــمال فــریــبکارانــه و بــیرحــمانــه ی قــدرت بــه 

٩٨. Autocracy، اقتدار مطلق فردی
٩٩. Oligarchy، اقتدار مطلق گروھی
١٠٠. Despotism، اقتدار مطلق مستبد

١٠١. Representative Democracy، دموکراسی کھ اراده از توده ھا سلب و بھ فردی بھ عنوان نماینده 
سپرده می شود.

١٠٢. Hypocrisy، نفاق، ریاکاری
١٠٣. Anarchism، رویکردی مبتنی بر عدم وجود قدرت متمرکز و جامعھ طبقاتی

!106



مانیفست کنفدراسیون ایران سوشیانت

١٠٤جـــــامـــــعه و ایـــــجاد دســـــتگاهـــــی بـــــغرنـــــج بـــــنام دولـــــت بـــــرای آن، و عـــــملکرد 

نـارسیسیسـتی دولـتمردان بـرای نـاتـوانـمندسـازی افـراد و جـوامـع، و قـطبی 

نــمودن قــدرت و ســرمــایــه جهــت حــفظ طــبقات -فــرادســتان و فــرودســتان- در 

جــــوامــــع انــــسانــــی، دامــــن زدن و اشــــاعــــه ی رژیــــمهای روان گســــل، ســــیمای 

واقـــعی اجـــرای آن چـــیزی اســـت کـــه ســـیاســـت و یـــا عـــلوم ســـیاســـی نـــامـــیده 

مــی شــود. بــا ایــن شــرح، تــنها یــک مــشاهــده ای ضــمنی و تــعمقی نــه چــندان 

ژرف الزم اســت تــا بــسهولــت در یــابــیم کــه جــوامــع را نــاچــار ســاخــته انــد کــه 

ســیاســت را عــلم بــپندارنــد، و در واقــع نــه عــلم اســت و نــه دانــش؛ بــلکه یــک 

شـبه عـلمِ مـتشکل از مجـموعـه ای از دانسـتنی هـا و شـگردهـای فـریـبکارانـه ی 

تـــصاحـــب و حـــفظ اقـــتدار (قـــدرت مـــتمرکـــز و جـــامـــعه ی طـــبقاتـــی) اســـت کـــه 

١٠٥ایــن یــکی از دالیــل ســیاســت زدگــی بــوده کــه از ســوی دولــتمردان بــه آن 

دامـن زده مـی شـود تـا جـوامـع گـله وار بـه آنـها اعـطای قـدرت نـموده و جـامـعه  

مبنی بر سیاستساالری شکل گرفته و باقی بماند.

آنـــتی تـــز: وجـــــود، حـــــفظ و بـــــازتـــــولـــــید طـــــبقات بـــــه هـــــمان انـــــدازه کـــــه 

. A complicated apparatus of government١٠٤

. Political Apathism١٠٥
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١٠٧پـارادوکـسال اسـت، بـه هـمان انـدازه نـیز آنـتاگـونیسـتی مـی بـاشـد. بـه  ١٠٦

عــــبارتــــی دیــــگر وجــــود طــــبقات فــــرادســــت و تــــوانــــگر در گــــرو تــــعرض بــــه حــــق 

حـیات آزاد طـبقات فـرودسـت، و وجـود جـوامـع فـرادسـت در گـرو تـعرض بـه 

جــوامــع فــرودســت اســت کــه ایــن امــر بــه طــبع خــود طــبقات، افــراد و جــوامــع 

فـرودسـت را مـلزم و متعهـد بـه مـقاومـت و بـازتـاب پـدیـده ی تـعرض در جهـت 

مــعکوس مــی ســازد. در ایــن رابــطه ســیمای واقــعی ســیاســت بــعنوان ابــزار 

اقــــــتدار و اعــــــمال اراده بــــــر فــــــرودســــــتان نــــــمایــــــان گشــــــته، و ایســــــتادگــــــی و 

انـزجـار از آن بـعنوان مـنشاء سـیاسـت زدگـی کـه خـود مـبداء اعـطای قـدرت 

بـــــه دولـــــتمردان اســـــت، شـــــکل مـــــی گـــــیرد. ســـــیاســـــتگریـــــزی و انـــــزجـــــار از آن 

بــرخــالف تــصور عــمده ی انــقالبــیون نــه تــنها زیــانــبخش نــبوده، بــلکه دارای 

قـابـلیت دگـرسـانـی بـه شـکننده ی سـیاسـت و سـیاسـت سـاالریِ اسـتیالگـران 

بـــــوده و زمـــــینه را مـــــساعـــــد مـــــی ســـــازد کـــــه نـــــیروی اصـــــلی تـــــشکیل دهـــــنده ی 

جــامــعه ای دانــش مــحور بــاشــند. بــایــد ایــن را مــد نــظر داشــت کــه جــامــعه ی 

ســـیاســـتگریـــز دارای پـــتانـــسیلی اســـت کـــه خـــالف نـــیت خـــود، قـــابـــلیت بـــدل 

گشــتن بــه دیــنامــیک ضــد اقــتدار بــا تــأثــیرات ویــرانــگر بــر ســاخــتار دولــت را 

١٠٦. Paradoxical، متناقض نما
١٠٧. متعارض
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دارد.

ســنتز: کــنفدراســیون ایــران دارای ســاخــتاری فــراســوی ســیاســت، 

تحـزب و اقـتدار مـرکـزگـراسـت، و بـا سـاخـتاری نـویـن و مـنحصر بـفرد غـیر 

ســــیاســــی، تــــالش بــــر خــــلع قــــدرت مــــتمرکــــز، و تــــوانــــمندســــازیِ ســــه نــــیروی 

اصـلی جـامـعه و ایـجاد پـیونـد سـینرژیـک و ارگـانـیک مـیان ایـن سـه نـیرو را 

دارد؛ از طــریــق تــشکیل مــجامــع عــمومــی مشــترک، قــدرت عــظیم اجــتماعــی 

را در حـوزه هـای اقـتصادی، فـرهـنگی، اجـتماعـی، دفـاعـی، و اکـولـوژیـک بـه 

صـاحـبان اصـلی آنـها بـرگـردانـده و مـیان آنـها هـارمـونـی و تـعادِل روابـط و 

مــــناســــبات خــــالــــی از هــــرگــــونــــه بــــغرنــــج و نــــاهــــنجاری ســــیاســــی را بــــرقــــرار 

مــــــی نــــــمایــــــد؛ و ســــــازمــــــانــــــدهــــــی کــــــار اجــــــتماعــــــی را بــــــه مــــــدل کــــــار هَـــــــَرَوزی 

(کــــلکتیویســــتی) اجــــتماعــــاً الزم تــــبدیــــل مــــیسازد، و بــــا خــــصلت مــــادرتــــبارِ 

پـــرســـتارگـــونـــه و عـــاری از هـــرگـــونـــه پـــارادایـــم تـــبعیض گـــرایـــانـــه ی جـــنسیتی، 

جــامــعه ای بــا ســاده تــریــن، امــا قــویــتریــن و عــادلــتریــن ســاخــتار خــودگــردان 

بـنیانـگذاری مـی کـند. در ایـن سـاخـتار سـاده امـا سـیال، ایـن سـه نـیرو: ۱) 

ســکتور آکــادمــیک یـــعنی دانـــشگاه هـــا و نـــیروی آکـــادمـــیک و دانـــشمندان 

جهـت طـراحـی پـروژه  هـا و مـتدلـوژی و نـیازمـندی هـای دانـشی، ۲) سـکتور 
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اقــــتصادی و تــــــــولــــــــید اعــــــــم از مــــــــعادن، مــــــــنابــــــــع، تــــــــکنولــــــــوژی، صــــــــنعت و 

کـــــــــشاورزی، و ۳) ســـــکتور اداری بـــــــــا نـــــــــیروی مـــــــــشارکـــــــــت هـــــــــمگانـــــــــی و 

خـودگـردان هـم بـعنوان نـیروی مـدیـریـتی سـیاِل اجـتماعـی و هـم نـیروی کـار 

١٠٨ســــــیال اجــــــتماعــــــا الزم در جــــــامــــــعه، انســــــتیتوشــــــنالــــــیزه گشــــــته و بــــــطور 

ارگـانـیک، سـینرژیـک و هـارمـونـیک بـهم پـیونـد خـورده انـد. ایـن بـنیان نـظری 

١٠٩و اولـــیه ســـایـــنتوکـــراســـی اســـت کـــه مـــدیـــریـــت خـــودگـــردان و دانـــش مـــحور 

جــوامــع، دولتشهــر را تــشکیل مــی دهــند کــه در کــنفدراســیون هــای کــشوری 

متحــــــد، و ســــــپس در اتــــــحادیــــــه ای داوطــــــلبانــــــه و غــــــیرســــــانــــــترالیســــــتی بــــــنام 

کـنفدراسـیون ایـران هـم پـیمان مـی گـردنـد. آنـچه در ایـن جـامـعه ی مـبتنی بـر 

اصـول سـایـنتوکـراسـی گـوهـر اصـلی مـدیـریـت قـرار مـی گـیرد، نـه احـزاب، نـه 

اشـــخاص، بـــلکه ایـــده هـــا و پـــروژه هـــای دانـــش مـــحور هســـتند کـــه بـــه مـــنظور 

تـــأمـــین نـــیازمـــندی هـــای جـــامـــعه و رشـــد و تـــوســـعه ی آن از ســـوی مـــجامـــع و 

مـحافـل عـلمی، یـا اشـخاص دانـش پـژوه تـهیه و بـه مـجامـع عـمومـی دولتشهـر 

یا کنفدراسیونها جهت بررسی و اجرا ارائه می شوند. 

١٠٨. Institutionalization، مؤسسھ سازیی، نھادینھ کردن
١٠٩. Scientocracy، مدیریت اجتماگرای توده ھای مردم، متشکل از ھمگرایی ومشارکت مستقیم سھ 

بخش آکادمیک، اقتصادی و اداری در برنامھ ریزی پروژه ھا و طرح ھای مربوط بھ گردانش و توسعھ ی 
جامعھ، و پروسھ ی تصمیم گیری مربوط بھ آن انجام می گیرد. بھ دیاگرام ص ٨٢ توجھ شود.
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و نیز…

بـا بـررسـی کـلی شـرایـط بـغرنـج جـوامـع فـالت ایـران و درهـم تـنیدگـی و 

درهـم بـافـتگی آنـها، بـرای جـلوگـیری از نـاهـنجارهـای وسـیعتر و عـمیقتر کـه 

منجـر بـه گسسـتی  بـا زیـان هـای عـظیم و دردنـاک، و ویـرانـگری بـی هـمتا در 

این فالت می گردد، تحقق کنفدراسیون ایران اجتناب ناپذیر است. 

چـگونـگی تـحقق کـنفدراسـیون ایـران بـا تـبعیت از نـقشه راه رهـایـی کـه 

مــــــبتنی بــــــر خــــــلع قــــــدرت از حــــــاکــــــمیت اســــــتبدادی اقــــــتدارگــــــرا، از طــــــریــــــق 

ســاخــتارســازی و بســترســازی بــرای شــکل گــیری حــاکــمیت مــوازی در بــطن 

جــامــعه و اعــمال اراده بــر اســتبداد امــکان پــذیــر اســت. ایــن بــه ایــن مــعنی 

نیسـت کـه گـزیـنه هـای دیـگر مـردود هسـتند، بـلکه بـه ایـن مـعنی اسـت اولـویـت 

اسـتراتـژیـک مـا سـاخـتاربـندی آلـترنـاتـیو خـود در بـطن جـامـعه و بـازگـردانـدن 

قــدرت بــه جــامــعه اســت. چــنین رؤیــایــی نــه خــیالــپردازانــه بــلکه امــکان پــذیــر 

بــوده و  تــحقق پــذیــر ســاخــتن آن نــیازمــند بــاورمــندانــی اســت کــه هــم ســفیران 

رسـانـدن پـیام رهـایـی و هـم رهـبران اجـرایـی و عـملی آن در بـطن جـوامـع و 

تبدیل آن به حرکت های وسیع اجتماعی باشند. 

نــقطه ی آرمــانــی مــتحقق ســاخــتن ایــن ایــده نــه از مــباحــثات بــغرنــج و 
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دشــوار و هــدر دادن وقــت و نــیروی نــیازمــند انــقالب، بــلکه از اقــدام عــملی 

بــه تــشکیل دولتشهــرهــا، کــنفدراســیون هــای کــشوری و کــنفدراســیون ایــران 

بـطور مـوازی در بـطن جـامـعه اسـت کـه بـمانـند جـایـگزیـن حـی و زنـده ای کـه 

تــــوده هــــای مــــردم را چــــنان تــــوانــــمند ســــاخــــته کــــه مــــاشــــین دولــــتیِ اســــتبداد 

مـــــــــوجـــــــــود را، از طـــــــــریـــــــــق خـــــــــلع قـــــــــدرت آن درهـــــــــم کـــــــــوبـــــــــند؛ ایـــــــــن امـــــــــر بـــــــــا 

اسـتراتـژی هـای خـلع تـبعیت و اطـاعـت پـذیـری نـیروهـا و مـؤسـسات و ادارات 

دولـــتی، و فـــرمـــانـــبردار ســـاخـــتن آنـــها بـــه دســـتگاه انـــتقالـــی -دولتشهـــرهـــای 

مــــوازی، جــــمهوریــــهای دمــــوکــــراتــــیک مــــوازی و انجــــمن مــــلل رهــــایــــی طــــلب- 

محقق می گردد. 

جهـــــت روشـــــن ســـــاخـــــتن بیشـــــتر ایـــــن رویـــــکرد جـــــای تـــــأکـــــید دارد کـــــه 

نـقطه ی تـقرب چـنین پـراتـیکی، نـه تـشکیالت سـازی بـطور کـالسـیک و سـنتی 

رایـــج، بـــلکه تـــبعیت از مـــتدولـــوژی نـــویـــن مـــشارکـــتی اســـت؛ کـــه از آن بـــرای 

تـــــشکیل ارگـــــان هـــــای اداری دولتشهـــــرهـــــا و کـــــنفدراســـــیونـــــهای کـــــشوری و 

فــراکــشوری پــروژه هــای گــردانــشی و مــدیــریــتی جــوامــع در هــمه ی حــوزه هــا 

سـود مـی جـویـد؛ کـه آن را نـه از سـیاسـتمداران و  نـهادهـای سـیاسـی، بـلکه 

از دانـشگاهـهای دانـش-مـحور دریـافـت مـی نـمایـند و از شـبه عـلم فـرادسـتان 
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دوری جسته اند.

بـــدیـــهی اســـت کـــه بـــحث پـــیرامـــون نـــیروی عـــملی و پـــتانـــسیل اجـــرایـــی 

چـنین ایـده ای در جـامـعه ای کـه درصـد انـفعال گـرایـی اش در اوج اسـت،   بـه 

ایــن پــرســمان مــی رســد کــه کــدام دیــنامــیسم نــیروی بــالــقوه ی چــنین حــرکــتی 

است. 

نــــبایــــد از نــــظر دور داشــــت کــــه بــــا رشــــد و ارتــــقای ســــطح دانــــش در 

جـوامـع، زمـینه ی تـوقـعات از شـیوه هـای گـردانـش  جـامـعه نـیز تـرفـیع یـافـته کـه 

منجـــر بـــه افـــزایـــش روشـــن بـــینی در ایـــن زمـــینه و ســـپس انـــزجـــار از اشـــکال 

مــــــختلف حــــــاکــــــمیت ســــــیاســــــی، مــــــتدلــــــوژی هــــــای ســــــیاســــــی و بــــــطور کــــــلی 

ســیاســت پــردازان و کــارگــزاران گشــته و بــاعــث افــزایــش نــابــاوری نســبت بــه 

آنها شده است. 

ایــن ســیاســتگریــزی یــا بــعبارتــی دیــگر ســیاســت زدگــی کــه بــطور عــام 

مـنفی و زیـانـبار قـلمداد مـی شـود، الـزامـاً نـتیجه ی مـنفیِ آنـتاگـونـیسم مـیان 

ســـــیاســـــت و جـــــامـــــعه نیســـــت. ســـــیاســـــتگریـــــزان غـــــالـــــبا دانـــــش پـــــژوهـــــان یـــــا 

عـدالـت جـویـانـی هسـتند کـه آگـاهـانـه از سـیاسـت بـعنوان یـک وسـیله ی اعـمال 

ســتم گــریــز مــی زنــند. فــاصــله ی آنــها بــویــژه از احــزاب، صــرفــاً بــدلــیل درک 
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ســـرشـــت نـــیرنـــگبازانـــه ی ســـیاســـت و مـــدعـــیان آن، و نـــامـــربـــوطـــیش بـــه امـــور 

مـــــدیـــــریـــــت و گـــــردانـــــش جـــــامـــــعه اســـــت.  بـــــا ایـــــن وجـــــود بـــــروز حـــــرکـــــت هـــــای 

اجـــتماعـــی نـــیز بـــا مـــشارکـــت هـــمین «نـــیروی مـــنفعل قـــلمدادشـــده» صـــورت 

مــی پــذیــرد. بــنابــریــن هــر تــغییر بــنیادیــن نــیازمــند جــنبندگــی نــیروی خــفته ی 

جـــــامـــــعه اســـــت کـــــه اســـــتبداد از طـــــریـــــق عـــــدم حـــــضور آنـــــها اعـــــمال قـــــدرت 

مــی نــمایــد، و جــنبش تــشکیل کــنفدراســیون ایــران مــلزم بــه خــارج ســاخــتن 

 این نیرو از چنگ اقتدار استبدادی خواهد بود.
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 ۸
دولت؛ عنصر رهایی بخش یا ابزار 

١١٠اسارت

مـفهوم دولـت شـایـد اگـر مـهمتریـن اصـطالح سـیاسـی نـباشـد، حـداقـل 

یــــکی از آن مــــفاهــــیم بــــغرنــــجی اســــت کــــه بــــسادگــــی نــــمی تــــوان از آن عــــبور 

نـــمود. ایـــن مـــفهوم در تـــعاریـــف ســـیاســـی مـــعنی دوگـــانـــه داشـــته و طـــبقات 

حـــاکـــم کـــه مـــنافـــع و مـــصالـــحشان در زیـــر پســـتوی دولـــت نـــهفته اســـت، بـــه 

گــــــونــــــه ای آنــــــرا تــــــعریــــــف مــــــی نــــــمایــــــند کــــــه خــــــالف درک و دریــــــافــــــت و حــــــتی 

کاربردشان از آن است. 

١١٠. این مقالھ پیشتر بطور جداگانھ در آوریل ٢٠١٨ انتشار 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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بــرای طــبقات و مــلل تــحت ســتم نــیز ویــژگــی مــشابــهی دارد. درک و 

دریـافـتشان از پـدیـدهٔ دولـت غـالـبا خـالف رسـالـت واقـعی آن بـوده و شـناخـت 

آنها از پدیدهٔ دولت بشدت انحرافی و خالف کارکرد واقعی آن است. 

الــــبته ایــــن امــــر نــــاشــــناخــــته ای نیســــت و ادبــــیات ســــیاســــی حــــاکــــم و 

مــــوجــــود در ذات خــــود انحــــرافــــی و مــــملو از تحــــریــــف تــــعاریــــف و مــــفاهــــیم 

سـیاسـی و اجـتماعـی اسـت. اعـمال قـدرت و اسـتیالی اسـتبدادی اسـاسـا 

نـیازمـند تحـمیق و سـلب اراده از جـامـعه و افـراد اسـت و ایـن راز اسـتیالی 

آنها بر جوامع بشریست.

اتـــــفاقـــــاً یـــــکی از رســـــالـــــت هـــــای عـــــصیانـــــگران، خـــــنثی ســـــازیِ ادبـــــیات 

انحـرافـی اسـتبداد و اسـتیالگـران دمـوکـرات و نـادمـوکـرات بـوده و هـمچنین 

تــــأســــیس ادبــــیاتــــی ســــازنــــده، اجــــتماعــــی و انــــقالبــــی اســــت. الــــبته بــــا ایــــن 

اســـتثناء کـــه ادبـــیات نـــو در عـــمق خـــود دارای کـــارکـــردهـــای پـــیشگیریـــی از 

اصـطکاک مـیان آحـاد جـامـعه و عـصیانـگران بـوده و در غـیر ایـنصورت بـنا 

بـایـد بـر ایـن بـاشـد کـه بـا ادبـیاتـی بـا مـردم سـخن گـفت کـه هـمگان پـذیـرای 

آن بوده و از هضم آن عاجز نباشند. 

بــایــد عــمیقاً دریــابــیم کــه مــفاهــیم و تــعاریــف ســیاســی اغــلب بــرخــالف 

!117



مانیفست کنفدراسیون ایران سوشیانت

مــحتوا و مــضامــین راســتین آن تــعریــف گشــته کــه مــقصود از آن، نــه دادن 

آگــاهــی، بــلکه دقــیقا خــالف آن؛ تحــریــف دانســته هــا و آگــاهــیهای تجــربــی 

افـــــراد و جـــــامـــــعه را دنـــــبال مـــــی کـــــند. الـــــبته در ایـــــنجا خـــــاتـــــمه نـــــمی یـــــابـــــد و 

اهدافی عمیقاً روانشناختی در عمق آن نهفته است. 

اسـتفادهٔ سیسـتمهای اقـتدارگـرا از ادبـیات سـیاسـی انحـرافـی و از 

مـــفاهـــیمی کـــاذب چـــون دولـــت بـــمنظور هـــدایـــت آگـــاهـــی کـــاذِب اجـــتماع از 

١١١طــــریــــق ایــــجاد رژیــــم هــــای پــــارادایــــماتــــیک و ایــــجاد حــــالــــت هــــای روانــــی 

، ســـندرُم اســـتکهلم و یـــا  ١١٣فـــراگـــیر مـــن جـــمله درمـــانـــدگـــی آمـــوخـــته شـــده ١١٢

ِاگنورانِس (جهل) القا شده در سطح  وسیع در جامعه است. 

دولـت یـکی از آن مـفاهـیمی اسـت کـه حـتی در ایـن زمـینه نـیز کـاربـرد 

چـــندگـــانـــه دارد؛ بـــدیـــن مـــعنا کـــه هـــم خـــود تحـــریـــف گشـــته و هـــم کـــاربـــردی 

عــــمیقاً تحــــریــــفی داشــــته و هــــم وســــیله ای بــــرای اقــــتدار طــــبقٔه حــــاکــــم بــــرای 

اعـمال قـدرت و تحـمیل قـانـونـمندی اسـت کـه مـنافـعش را حـفظ و در مـقابـل 

طغیان طبقات تحت ستم محافظت می نماید. 

١١١ ,Paradigmatic Regime رژیم هایی با الگوی فکری خاص
١١٢ Learned Helplessness، یک نوع اختالل روانی است که فرد به دلیل شکستهای مکرر بدان 

مبتال و باور به موفقیت و پیروزی را از دست می دهد. 
١١٣  Ignorance، جهل
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١١٤بازوی مانیپوالتیو استبداد

گـــرچـــه ســـتم بـــه طـــبقات و تـــنوعـــات و مـــلل اســـاســـا از ســـوی طـــبقات 

حـاکـم احـراز مـی شـود، ولـی اعـمال آن بـه نـهاد دولـت واگـذار گشـته و طـبقهٔ 

حـــاکـــم خـــود چـــنان مـــی نـــمایـــانـــد کـــه از ایـــن بـــازی خـــارج بـــوده و مـــسئولـــیت 

کـامـل اعـمال سـتم بـه دوش دولـت اسـت. واقـعیت ایـن اسـت کـه ایـن تـنها یـک 

فــــریــــب یــــا مــــانــــیپوالســــیون بــــوده و دولــــت نــــیز بــــمثابــــٔه نــــهاد مــــانــــیپوالتــــیو یــــا 

نــــیرنــــگباِز طــــبقات حــــاکــــم ایــــن رســــالــــت را بــــرعهــــده گــــرفــــته و اغــــلب افــــرادی 

ســــرســــپرده را از طــــبقات ســــتمپذیــــر بــــکار مــــی گــــمارنــــد کــــه بشــــدت مجــــذوب 

صعود به کسب جایگاهی را میان طبقات حاکم هستند. 

ذکـــر ایـــن مـــطلب از ایـــن لـــحاظ حـــائـــز اهـــمیت بـــوده بـــا ایـــنکه تـــضاد 

واقــــعی مــــیان طــــبقات بــــه تــــضاد دروغــــین دولــــت و عــــمدهٔ مــــردم، حــــتی خــــود 

طـبقات حـاکـم مـبدل گشـته و بـدیـنگونـه طـبقات حـاکـم خـود از گـزنـد مسـتقیم 

مبارزهٔ ستمدیگان بدور و محفوظ می مانند. 

ایــن طــریــق از دوری از چــالــشهای طــبقاتــی نــیاز بــه فــریــب و نــیرنــگ 

در ســطح وســیع اجــتماع داشــته و بــدون یــک مــؤســسٔه وســیعی بــنام دولــت 

١١٤ فریب ذهنیتی
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ایــــــن امــــــر خــــــارج تــــــحقق خــــــواهــــــد بــــــود و از ایــــــن رو دولــــــت عــــــالوه بــــــر امــــــر 

ســــرکــــوب، اعــــمال قــــدرت و حــــفظ قــــانــــونــــمندی اقــــتدارگــــرایــــانــــه، یــــک بــــازوی 

١١٥قـدرتـمند مـانـیپوالسـیون بـرای اسـتبداد دمـوکـرات و غـیردمـوکـرات اسـت 

کـــه تـــنها مجـــری آجـــندای طـــبقٔه بـــاالدســـت بـــوده و بـــه هـــیچ عـــنوان در جهـــت 

مصالح طبقات فروشندهٔ نیروی کار عمل نمی کند. 

دولــــــــــت بــــــــــرای اجــــــــــرای رســــــــــالــــــــــت خــــــــــود در راســــــــــتای اجــــــــــرای عــــــــــمل 

مــانــیپوالســیون از مــکانــیسمها و راهــکارهــای بــیماری اســتفاده نــموده کــه 

عــالوه بــه تخــریــب آگــاهــی و ادبــیات مــردمــی، اقــدام بــه تخــریــب بهــداشــت و 

ســــــالمــــــتی روانــــــی افــــــراد و  جــــــوامــــــع نــــــیز بــــــرمــــــی آیــــــد. جــــــهش از رویــــــکرد 

روانـشناخـتی قـدرت و طـبقه بـه تـداوم ابـهام پـیرامـون اقـتدار، دولـت و طـبقه 

نـیرو بـخشیده و مـلل، تـنوعـات و طـبقات زیـردسـت را در بـاتـالق اسـتثمار و 

اســتعمار بــیش تــر فــرو بــرده و از هــمه بــدتــر از آنــها ســلب نــیرو نــموده، بــا 

نیروهای مستأصل طبقٔه خود سرکوب و مقهور می گردند. 

استریوتایپ یا تفکر قالبی

١١٥ فریب ذهنی، شستشوی مغزی
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دگـرانـدیـشی و آزادانـدیـشی یـکی از کـابـوسـهای دولـت و قـدرت بـوده 

کـه اسـتریـوتـایـپ یـا تـفکر قـالـبیِ مـهندسـی شـدهٔ اقـتدارگـرایـان را تهـدیـد بـه 

نـابـودی مـی کـند. از ایـن سـو نـظام نـیازمـند ابـزاری اسـت کـه تـفکر قـالـبی را 

بـــر جـــامـــعه و افـــراد چـــیره گـــردانـــده و قـــدرت رویـــارویـــی را از مـــردم ســـلب و 

بـدون اعـمال کـنترل وسـیع و هـمه جـانـبه حـرکـتشان را بـا دقـت بـاال هـدایـت 

مـی سـازد. هـمگان چـنین مـی پـندارنـد کـه قـدرت نـظام در دسـتگاه سـرکـوب و 

اطــالعــاتــی آن نــهفته اســت، امــا ایــن غــلط انــگاریــی بــیش نیســت. در واقــع 

هــیچ دســتگاه ســرکــوبــی از تــوان کــامــل بــرای ســرکــوب تــوده هــای خــروشــان 

بـرخـوردار نیسـتند، بـلکه بـا ابـزارهـای روانگُسـل، هـم دسـتگاهـهای سـرکـوب 

را تـجهیز کـرده و هـم حـرکـت هـا و خـیزش هـا را مـهار مـی سـازد کـه در واقـع 

عــظیم تــریــن و مســتحکم تــریــن سیســتم دفــاعــی آن مــی بــاشــد. ایــن سیســتم 

١١٦دارای پــارامــترهــای مــتعددی اســت کــه ایــنجا تــعدادی از آنــها را بــطور 

اجــماعــی مــورد بــررســی قــرار داده و مــکانــیسمهای آنــها را بــطور ســطحی 

می شکافیم. 

١١٦ Parameters، مؤلفه ها، اجزاء یک سیستم 
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١١٧نارسیسیسم (خودشیفتگی)

شـــایـــد یـــکی از مخـــربـــتریـــن اخـــتالالت روانـــی کـــه بـــرخـــالف آمـــارهـــای 

ثــبت شــده در ســطح جــهان بــویــژه مــیان مــللی کــه قــربــانــیان سیســتماتــیک 

١١٨تـــــــراومـــــــاتـــــــیزاســـــــیون هســـــــتند، بشـــــــدت شـــــــیوع دارد، خـــــــودشـــــــیفتگی یـــــــا 

نـــارســـیسیسم اســـت. خـــودشـــیفتگی بـــمانـــند بـــسیاری از اخـــتالالت روانـــیِ 

١١٩دیگر تأثیرات حلقوی بسیار مخرب بر محیط پیرامونی خود دارد. 

افـــرادی کـــه بـــه خـــودشـــیفتگی مـــبتال مـــی شـــونـــد بـــخش چـــشمگیری از  

نـــیروهـــای دولـــتی طـــبقٔه حـــاکـــم را تـــشکیل مـــی دهـــند کـــه عـــلیه طـــبقٔه مـــتبوعـــهٔ 

خــود مــورد ســوءاســتفادهٔ ابــزاری قــرار مــی گــیرنــد. خــصوصــیات ویــژهٔ ایــن 

افــــراد، و تــــوانــــایــــی و تبحــــرشــــان در فــــرمــــانــــبرداری از فــــرادســــتاِن خــــود و  

زورگــویــی بــه هــمطبقه ایــهای خــود کــه فــرودســت مــی پــندارنــد، مــورد عــطف و 

تــــــوجــــــه خــــــاص طــــــبقٔه حــــــاکــــــم بــــــوده و در مــــــوقــــــعیت هــــــای دولــــــتی مــــــنصوب 

می شوند. 

هـر چـند کـه ایـن بـحثی اسـت کـه از حـوصـلٔه ایـن نـوشـته خـارج اسـت، 

١١٧ Narcissism، نارسیسیسم، خودشیفتگی، نوعی اختالل روانی است که یکی از ویجگی های آن 

این است که فرد همه کس و همه چیز را ابزار رسیدن به مقاصد خود می بیند. 
١١٨ Traumatization، آسیب رسانی روحی روانی

 Ring Effect١١٩
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امـــــا ذکـــــر ایـــــن امـــــر بـــــایـــــد ســـــرآغـــــازی بـــــاشـــــد کـــــه عـــــالوه بـــــر دامـــــن زدن بـــــه 

١٢١کــــــالــــــبدشــــــکافــــــی دولــــــت و قــــــدرت، و آســــــیب شــــــناســــــی عــــــوامــــــلی کــــــه  ١٢٠

خــــودشــــیفتگی را بــــازتــــولــــید و قــــربــــانــــیان آن را بــــه دامــــن حــــاکــــمان قــــدرت و 

ســـرمـــایـــه مـــی انـــدارد بـــا رویـــکردی روانـــشناخـــتی بـــعالوه رویـــکردهـــای دیـــگر 

مورد بررسی چاره جویانه قرار گیرد.  

درماندگی خودآموخته

اسـتبداد دمـوکـرات و نـادمـوکـرات بـرای اعـمال قـدرت خـود بشـدت بـه 

سـلب ارادهٔ جـمعی جـامـعه نـیازمـند اسـت. بـخش عـظیم ایـن امـر از طـریـق 

ایـــــجاد درمـــــانـــــدگـــــی خـــــودآمـــــوخـــــته و ابـــــهام پـــــراکـــــنی و اشـــــاعـــــه مـــــوهـــــومـــــات 

سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد. 

درماندگی خودآموخته از آن اختالالت روانشناختی است که طبقٔه 

حـاکـم و اقـتدار از آن بـرای عـقیم سـازی عـنصر رهـایـی بـخش در تـفکرات 

افـــــراد بـــــطور بـــــسیار مـــــؤثـــــر ســـــود جســـــته و روحـــــیات ســـــرخـــــورده در تـــــداوم 

پــارادایــم  تســلیمیَت را در ذهــن فــرد کــاشــته و ســپس اجــتماعــی و هــمه گــیر 

 Anatomy ١٢٠

 Pathology ١٢١
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می سازد. 

درمـــانـــدگـــی خـــودآمـــوخـــته از طـــریـــق وادار نـــمودن افـــراد بـــه آزمـــون و 

شکســِت مــتوالــی بــه ذهــن افــراد الــقاء نــموده و بــا تخــریــب اعــتماد بــنفس و 

کــاشــتن حــس نــومــیدی و بــیچارگــی، احــساس شکســت پــذیــریــی دائــمی را 

در روان آنـــها مـــی کـــارد. بـــدیـــن طـــریـــق بـــمانـــند یـــک قـــدرت شکســـت نـــاپـــذیـــر 

اثـــبات وجـــود نـــموده و افـــراد و جـــامـــعه را در حـــالـــت روانـــی تـــضعیف شـــده 

قرار می دهد. 

دولــــــت و قــــــدرت در ذات خــــــود نــــــیازمــــــند خــــــودبــــــزرگــــــنمایــــــی بــــــوده تــــــا 

ســـرخـــوردگـــی و درمـــانـــدگـــی جـــامـــعه هـــا بـــازتـــولـــید و نـــیرو بخشـــد و از ایـــن 

طـریـق جـلب نـیرو کـرده و شـالـوده هـای اقـتدار خـود را بـاز تـولـید مـی نـمایـد. 

امـــا واقـــعیت چـــیز دیـــگریســـت؛ قـــدرت دولـــت در ســـکوت و شکســـت پـــذیـــریِ 

خـــودآمـــوخـــتٔه افـــراد و جـــامـــعه بـــوده و غـــیر از ایـــن هـــیچگاه قـــادر بـــه کســـب 

قدرت نخواهد بود. 

ِسندرُم استکهلم

بـــخش عـــظیمی از جـــامـــعٔه مـــا کـــه بـــه شـــدت تـــحت ســـتم نـــظام حـــاکـــم 
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قــــرار دارنــــد، امــــا بــــا ایــــن وجــــود از دلبســــتگی بــــه ایــــن نــــظام ســــتمگر رنــــج 

مـــی بـــرنـــد. ســـندرم اســـتکهلم آن اخـــتاللـــی اســـت در ایـــران بـــوضـــوح بـــعنوان 

یــک پــدیــدهٔ بــارز اجــتماعــی مــی تــوان دیــد. ایــن ســندرم زمــانــی شــناخــته شــد 

کـه در یـکی از بـانـک هـای سـوئـد در سـال ۱۹۷۳ گـروگـانـگیری اتـفاق افـتاد 

و عــلیرغــم آن شــرایــط ســختی کــه قــربــانــیان متحــمل شــدنــد، امــا نســبت بــه 

گـــروگـــانـــگیران بـــه گـــونـــه ای مـــتعاطـــف گشـــته کـــه نـــه تـــنها بـــا پـــلیس هـــمکاری 

نـمی کـردنـد، بـلکه بـعدهـا یـکی از کـارمـندان بـانـک بـا یـکی از گـروگـانـگیرهـا 

ازدواج نمود که این پدیده سندرم استکهلم نامگذاری شد. 

وضــــعیت قشــــر وســــیعی از مــــردم ایــــران را مــــی تــــوان بــــا ایــــن پــــدیــــده 

مـتناسـب دیـد؛ از ایـن رو کـه بـین سـتمگر و سـتمدیـده رابـطٔه عـاطـفی بـرقـرار 

می شود. 

ایـن نـه یـک اغـراق و نـه یـک اتـفاق اسـت، بـلکه یـک حـقیقت تـلخ اسـت 

کـه بـا دقـت و ظـرافـت بـسیار و بـطور کـنترل شـده مـهندسـی گشـته و از آن 

بـرای بهـتریـن مـؤثـرتـریـن نـتایـج بهـره جـویـی مـی شـود. دسـتیازی بـه مـهندسـی 

ایـــن پـــدیـــده مـــقاصـــد بـــسیار پـــلیدی دارد کـــه اوج انحـــطاط اخـــالق طـــبقه و 

دولــــــتش را نــــــمایــــــانــــــگر اســــــت کــــــه بــــــا ایــــــجاد اخــــــتالالت روانــــــی مــــــبتنی بــــــر 
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دلبسـتگی قـربـانـی بـه سـتمگر، آنـها طـالـع خـود را در تـداوم مـوجـودیـت آنـها 

یافته و برای بقای ستم بر خود به هر امری متوسل می شوند. 

مـدعـیان پـیشین رویـکرد انـقالبـی، بـا چـشمپوشـی از ایـن پـدیـده هـا و 

دشــمن پــنداری هــمٔه قــربــانــیاِن اســتیالگــران و اســتبدادیــون، عــمال نــیرویــی 

عـــــظیم را بـــــه جـــــبهه مـــــقابـــــل  ارزانـــــی داشـــــتند. انـــــقالبـــــیون نســـــل جـــــدیـــــد بـــــا 

رویـکردی چـاره جـویـانـه بـایـد تـالشـشان بـر ایـن بـاشـد کـه بـا نـیرومـندسـازیـی 

ایــن اقــشار آســیب پــذیــر در بــازســازیــی و بهــبود وضــعیت کــلی آنــها نــقش 

فــعال بــازی نــموده و آنــها را از قــربــانــیان بــی اخــتیار بــه دیــنامــیسم انــقالب 

نوین بدل سازند. 

١٢٢اِگنورانس (جهل) منطقی از منظر آگنوتولوژیک

١٢٣هــیپوکــرســی یــا نــفاق یــکی از مــهم تــریــن و کــاراتــریــن کــارکــردهــای 

دولـــت هـــا بـــرای الـــقای اگـــنورانـــس (جهـــل) و تـــوهـــم در جـــامـــعه اســـت. دولـــت 

بــعنوان ابــزار ویــژهٔ هــیپوکــرســی و نــفاق بــگونــه ای سیســتماتــیک و عــامــدانــه 

بـه تـوهـم پـراکـنی و اشـاعـٔه جهـل و ابـهام گـرایـی در جـامـعه پـرداخـته و عـمال 

١٢٢ Agnotology، دانش جهل شناسی
١٢٣ Hypocrisy، نفاق
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بــا ایــجاد حــلقه هــایــی از رژیــم پــارادایــماتــیک ایــن دســتگاه ذهــنی کــامــلتر و 

قابل هدایتتر می سازد که عمال یکی از رسالتهاهای اصلی دولت است. 

دولـت، جهـل ایـن پـدیـدهٔ زیـانـبار را ابـتدا الـقاء، سـپس بـا ایـجاد رژیـم 

١٢٥وحشـــــت جهـــــل الـــــقایـــــی را تـــــبدیـــــل بـــــه جهـــــل مـــــنطقی ســـــاخـــــته کـــــه بـــــه  ١٢٤

گــونــه ای نــوعــی جهــِل انــتخابــی اســت. جهــل انــتخابــی و هــدفــمند بــه افــراد 

نــوعــی پــناه کــاذب و مــوقــت داده و او را در غــفلت عــمیقی فــرو بــرده بــا ایــن 

امـید کـه از گـزنـد نـاهـنجارهـای سـیاسـی و اجـتماعـی در امـان بـاشـد، غـافـل 

از ایــنکه ایــن غــفلت مــیزان آســیب پــذیــری او را بــا مــراتــب بــاال بــرده و جهــل 

منطقی او رژیم وحشت را تداوم می بخشد.

بــا یــک ســنجش آگــنوتــولــوژیــک از ایــن پــدیــده مــی تــوان بــه ســهولــت رد 

١٢٧پـــــای ســـــوگـــــیری تـــــأیـــــیدی در الـــــفاظ تـــــوجـــــیه گـــــرایـــــانـــــه در رژیـــــمی از  ١٢٦

١٢٨غــلط انــگاری مــتداول را مــی تــوان یــافــت. بــدون تــردیــد ایــن مــهم نــیازمــند 

آســــیب شــــناســــی آگــــنوتــــولــــوژیــــک اســــت کــــه تــــشخیص ایــــن امــــر را بــــه دوش 

گرفته و برای برونرفت از این شرایط باید چاره جویی عملی شود. 

 Induced Ignorance ١٢٤

 Rational Ignorance ١٢٥

 Confirmation Bias ١٢٦

 Rationalistic Rhetorics ١٢٧

 Misconception Regime١٢٨
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١٢٩رژیم غلط انگاری

تــداوم رژیــم وحشــت بــر پــاشــنٔه اشــاعــٔه غــلط انــگاری مــی چــرخــد کــه در 

مـــــیان اقـــــشار جـــــامـــــعه ایـــــن بـــــاور نـــــادرســـــت را بـــــروز مـــــی دهـــــد کـــــه کـــــنترل 

فــراگــیری بــر کــلیت جــامــعه و داشــته و بــه ســهولــت قــادر بــه کــنترل هــر گــونــه 

تخــــــــطئه ای اســــــــت کــــــــه خــــــــارج از اراده اش عــــــــمل نــــــــمایــــــــد. دســــــــتیازی بــــــــه 

اســـــطوره بـــــافـــــی و شـــــیوع غـــــلط انـــــگاری بـــــخش اعـــــظم مـــــکانـــــیسم دفـــــاعـــــی 

نـــظامـــهای اســـتبدادی دمـــوکـــرات و نـــادمـــوکـــرات بـــوده کـــه کـــوشـــش بـــر ایـــن 

دارد شــــعور ســــالــــم جــــامــــعه و افــــرادشــــان مــــغلوب ابــــهامــــات و مــــوهــــومــــاتــــی 

سازد که به همین منظور مهندسی شده اند. 

رژیــم غــلط انــگاری بــدون تــردیــد یــکی مــؤثــرتــریــن پــارامــترهــای سیســتم 

روانگسـل نـظام اسـتبدادی اسـت کـه از تـمام تـکنیک هـای مـانـیپوالسـیون از 

١٣٠جــمله ســوســیال پــروف بهــره جســته تــا مجــموعــه ای اســتریــوتــایــپ کــنترل 

 شدهٔ موازی را خلق و مستمرا بازآفرینی کند. 

 Misconception Regime١٢٩

 Social Proof  ١٣٠
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سخن آخر

نـظام کـنونـی حـاکـم بـر ایـران تـنها یـک نـظام سـیاسـی مسـتبد نیسـت 

کــــه مــــلل و تــــنوعــــات فــــراوانــــی را در شــــرایــــط اســــتعماری و اســــتثماری بــــه 

بــردگــی کــشیده بــاشــد، بــلکه بــایــد بــا دیــدی روانــشناخــتی و عــمیقتر بــمانــند 

حـــــــلقه ای از یـــــــک سیســـــــتم وســـــــیعتر بـــــــه آن نـــــــگریســـــــت کـــــــه بـــــــر پـــــــایـــــــه هـــــــای 

١٣١نــــــارســــــیسیسمِ طــــــبقاتــــــی اســــــتوار اســــــت کــــــه سیســــــتمهای ســــــیاســــــی، 

اقـــتصادی و فـــرهـــنگی را در پـــنج هـــزاره ی اخـــیر در تـــاریـــخ بشـــری تـــعیین 

نــموده و رژیــمهای پــارادایــماتــیک را بــا دقــت طــراحــی و فــرهــنگها را کــنترل 

کرده اند.  

بــــــدون شــــــک ایــــــن سیســــــتم کــــــه بــــــارزتــــــریــــــن شــــــاخــــــص آن اخــــــتالالت 

١٣٣روانــی و ســایــکوپــاتــیک طــبقات حــاکــم اســت، بــرای تــدوام هــژمــونــی  ١٣٢

 Class Narcissism ١٣١

 Mental Disorders١٣٢

 Psychopathy ١٣٣
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خـــود، جـــامـــعه را طـــبقاتـــی نـــموده و مـــناســـبات تـــولـــید اجـــتماعـــی را بـــه زیـــر 

ســــیطره ی خــــود کــــشانــــده و بــــرای حــــفاظــــت از طــــبقه ی فــــرادســــت، دولــــت را 

بـــمانـــند مـــکانـــیسمی قـــانـــونـــگذار و ســـرکـــوبـــگر بـــا تـــوجـــیه اعـــمال مـــدیـــریـــت 

جـامـعه حـاکـم، پـایـه هـای نـظام اسـتعمار-اسـتبدادیِ بـیمارگـونـه ی خـود را بـا 

مـبتال نـمودن بـخش دیـگر جـامـعه بـه اخـتالالتـی روانـی کـه آنـها را سـتمپذیـر 

می سازد، تحکیم بخشیده است.  

حــــاکــــمان ایــــن نــــظام بــــیمار و روانــــپریــــِش بحــــرانــــساز، مــــبتالیــــان بــــه 

١٣٤اخـتالالت روانـی سـایـکوپـاتـیک نـظیر نـارسـیسیسمِ سـلطه گـرنـد کـه مـنشأ 

قــوت روحــی آنــها  اقــتدار و اعــمال قــدرت اســت؛ ایــنها تــوده هــای جــوامــع را 

نـیز بـه اخـتالالت روانـی نـظیر سـندروم اسـتکهلم، درمـانـدگـی خـودآمـوخـته و 

١٣٥نــــارســــیسیسم ســــلطه پــــذیــــر مــــبتال ســــاخــــته تــــا جــــوامــــع را در بــــنیاد خــــود 

بـیمار و سـتمپذیـر سـازد. ایـن سیسـتم کـه بـه قـربـانـی خـود هـیچگونـه رفـاه و 

آسـایـش شـایسـته نـمی بخشـد، آنـها را بـه عـاشـقانـی درمـانـده بـدل سـاخـته 

کـــه گـــردن بـــه قـــمه ی قـــصاب خـــود مـــی مـــالـــند، تـــا او را کـــه در اوج ریـــاکـــاری 

خـود را دلـباخـته و غـمگسار آنـها جـلوه مـی دهـد، هـمچون مـعشوقـی نـاجـی 

 Dominant Narcissism ١٣٤

 Recessive Narcissism ١٣٥
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و معبودی مددکار بپذیرند. 

ایـن سیسـتم بـیمار و روانـپریـش بـا عـبور از مـراحـل تـاریـخی مـختلف 

و تــغییر شــکل و فُــرم و هــمچنین ســاخــتار، امــا بــا حــفظ مــحتوای خــود کــه 

هـمان نـارسـیسیسم طـبقاتـیِ سـایـکوپـاتـیک و جـنون آمـیز اسـت، بشـریـت را 

بـا شـرایـط بـسیار بـغرنـجی مـواجـه سـاخـته اسـت. ایـن مـواجـهه بـا عـبور از 

اقــــیانــــوس خــــون و جــــنگ و بــــاروت و مــــرگ و ویــــرانــــی، هــــم بشــــریــــت و هــــم 

محیط زیست را با آسیبهای جدی و جبران ناپذیری روبرو ساخته است. 

اکــــنون بشــــریــــت راه چــــاره ای جــــز رویــــارویــــی بــــا ایــــن نــــارســــیسیسم 

طـبقاتـی نـدارد و تـنها راه مـقابـله بـا آن تـوانـمندسـازی فـرد و جـامـعه اسـت 

کــه بــا اعــاده ی اراده ی انــسانــی خــود، نــقش هــوشــمند در بــازگشــت انــسان 

بــه طــبیعت راســتین خــویــش را هــدف واقــعی قــرار مــی دهــد. شــایــد گــفتن از 

رهــــایــــی بشــــریــــت ابــــهام زا بــــاشــــد، بــــسهولــــت مــــی تــــوان تــــجسم نــــمود کــــه در 

صــــورتــــیکه بشــــریــــت تــــوان و آمــــادگــــی رویــــاروی بــــا سیســــتم نــــارســــیسیسم 

طـبقاتـی را نـداشـته بـاشـد، امـا عـزم مـا در سـرزمـین خـودمـان بـر ایـن اسـت 

که این بخش از بشریت را از یوغ این مرض جانفرسا نجات بخشیم.

شـایـد ایـن پـیش  از ایـنکه یـک پـروژه ی سـیاسـی بـرای مـدیـریـت جـامـعه 
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بـاشـد، پـروژه ای درونـشناخـتی اسـت کـه اخـتالالت روان آزار مـنتج از رژیـم 

نـــارسیسیســـتی ایـــن سیســـتم را اعـــم از درمـــانـــدگـــی خـــودآمـــوخـــته، ســـندرُم 

اسـتکهلم، جهـل مـنطقی، شـیوع غـلط انـگاری و هـرگـونـه خـلل دیـگری را کـه 

اراده، تــــــوان و هــــــوشــــــمندی انــــــسان را ســــــلب، و خــــــودآگــــــاهــــــی و آگــــــاهــــــی 

اجــتماعــیش را تخــریــب مــی ســازد، بــعنوان پــدیــده هــای اجــتماعــی از مــیان 

بـــرداشـــته و دیـــگر فـــرصـــت بـــروز پـــدیـــده هـــای مخـــرب را کـــه از روانـــپریـــشی 

گـــروهـــی از افـــراد خـــودشـــیفته کـــه حـــاکـــمیت طـــبقاتـــی بـــر جـــامـــعه را کســـب 

نـموده، نـخواهـد داد کـه تـالش بـه کـنترل بـر جـامـعه و اراده ی افـراد و هـوش 

و آگاهی شهروندان جامعه دارند. 

در کــنفدراســیون ایــران رهــایــی و آزادی تــنها ســیاســی، اقــتصادی، 

اجــــتماعــــی و فــــرهــــنگی نــــخواهــــد بــــود، بــــلکه رهــــایــــی، مــــرزهــــای فــــراتــــری را 

درمـی نـوردد کـه انـسان از اخـتالالت روانـپریـشانـه ای کـه بـه پـدیـده ی بشـری 

تـــبدیـــل گشـــته و طـــی قـــرون و هـــزاره هـــا بشـــریـــت را مســـتهلک ســـاخـــته انـــد، 

خـالصـی مـی یـابـد. کـنفدراسـیون ایـران عـالوه بـر تـحوالت بـنیادیـن در درک 

از ســـیاســـت، اقـــتصاد، اجـــتماع و فـــرهـــنگ، فـــراتـــر از آن، یـــک انـــقالب در 

روان و ذهــــنیت بشــــر اســــت. انــــقالبــــی کــــه هــــدفــــش عــــروجِ بشــــر مــــتعالــــی و 
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رهـــــــایـــــــی از صـــــــغارت و خـــــــردی اســـــــت کـــــــه طـــــــبقات حـــــــاکـــــــم خـــــــودشـــــــیفته و 

نارسیسیست او را به آن واداشته اند. 

ســــخن آخــــر را بــــا ایــــن بــــه پــــایــــان مــــی بــــریــــم کــــه بــــا شــــرایــــطی بــــمثابــــه 

عـواقـب یـک سـده تخـریـب در ایـن سـرزمـین پـیشاروی داریـم، تـنها راه بـرای 

جـلوگـیری از یـوگسـالویـزاسـیون خـونـبار ایـن سـرزمـین، کـنفدراسـیون ایـران 

اســــت و بــــحق شــــایســــته اســــت آنــــگونــــه کــــه روزا لــــوگــــزامــــبورگ دو گــــزیــــنه ی 

بــربــریــت یــا ســوســیالــیسم را جــلوی بشــریــت قــرار داد، مــا نــیز دو گــزیــنه ی 

عـــــینی و واقـــــعی جـــــلوی خـــــود قـــــرار دهـــــیم کـــــه در واقـــــع نـــــیز بجـــــز ایـــــن راه 

دیگری نیست: 

 یوگسالویزاسیون یا کنفدراسیون!

!133



www.confederate-iran.com

مانیفست کنفدراسیون ایران 
برآمد ساینتوکراسی

http://www.confederate-iran.com
http://www.confederate-iran.com

	پیشگفتار
	ایران؛ تقابل دو مدل استبدادی و اجتماعگرا
	چیستی و چراییِ کنفدراسیون
	چیستی آن
	چرایی مسئله
	مدل کنفدراسیون ایران
	مروری کلی بر کنفدراسیون سوئیس
	کنفدراسیون روژآوا
	مدل ایرانی
	زنان و کنفدراسیون ایران
	منشور حقوق و وظایف در کنفدراسیون ایران
	تشکیل کنفدراسیونهای کشوری
	خطوط کلی:
	مانیفست کنفدراسیون ایران، تزها و آنتیتزها
	دولت؛ عنصر رهاییبخش یا ابزار اسارت
	سخن آخر

