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نشریه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
»پالتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلق های ایران«
»آیا خودمدیریتی دموکراتیک و شورایی در
ایران امکانپذیر است؟«
متن سخنرانی بهرام رحمانی ،در جلسه کپنهاک 61 ،یونی
 - 8162بخش دوم و پایانی
در زندگی و فعالیت کمونال ،با وجود تفاوتها ،تاکید ما بر وحدتطلبی
و همبستگی و زندگی طبیعی است .اساسا یک وجه مهم جوهر یک
جامعه دمکراتیک ،غلبه بر کدورتها ،مناقشهها و کمشکشهای
تاریخی بین خلقهای مختلف ایران و حتی منطقه و جهان است.
شرط ساختن یک جامعه واقعا دموکراتیک و سوسیالیستی،
برخورداری از یک ریشه مشترک متکی بر صنف ،ملیت ،جنسیت،
رنگ و یا پیوند خونی نیست ،بلکه مورد اساسی اجین شدن رابطه
انسان با طبیعت و جامعه است.
مدل کنفدرالیسم دموکراتیک و یا خودمدیریتی دموکراتیک شورایی،
تالش میکند روحیه همبستگی و فعالیت جمعی برابریطلبانه را در
جامعه رشد و رواج دهد .جنبش ما جهت چارهیابی مسائل سیاسی -
اجتماعی برای پسا حکومت اسالمی ،تاسیس کنفدرالیسم دموکراتیک
در سراسر جامعه ایران را مبنا قرار داده است .از اینرو ،تالش ما بر
این است که توجه جنبشها و خلقهای ایران را به این مدل سیاسی
جلب کنیم.
ما بر تاسیس شوراها ،آکادمیها ،کمونها ،مجالس خلق ،تعاونیها و
سازماندهی دفاع عمومی تاکید داریم .چرا که برای پایان دادن به
خودبیگانگی انسانها در جامعه ،باید زمینه فعالیت مشترک آنها را
فراهم کرد .افق و چشم انداز روشن و ملموسی در برابر جامعه قرار
داد .برای مثال ،اگر قرار است در آینده ،دولت و ملت خودی ساخته
شود با این اهداف و جهت گیریهایی که ما اشاره کردیم مغایر است.
اما اگر قرار است جامعه پس از حکومت اسالمی از فلسفه »دولت -
ملت« خودی عبور کند باید راهحل و اهداف اداره جامعه را در همه
زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،دفاع عمومی،
دیپلماسی و غیره شفافیت بخشد .به این دلیل نیز موضوع سازنده و
شکلدهی به ذهنیت حیات اجتماعی ،باید بهدور از هرگونه تفکر
دولتگرایی و ملیگرایی باشد .بدون فعالیت و تالش کافی در این
خصوص ،عبور از مسائل و موانع و برپایی یک جامعه دموکراتیک
سخت و دشوار است.
جوهر کنفدرالیسم دموکراتیک ،این است که راه و روش آزاد
اندیشیدن ،آزادشدن و آزادزیستن را به جامعه نشان دهد .در این
چارچوب نیز متحول ساختن سازمانیابی و شخصیتی شهروندان ،از
بنیادیترین اهداف فعالیتهای ماست .بدون این تحوالت سازمانی و
ذهنی مهم ،ساختن جامعه آزاد و خودمدیر ،و همچنین ایفای نقش در
این راستا ممکن نیست.
ضرورت دارد که گرایشات جدی دموکراتیک و سوسیالیستی و
انقالبی ،برای ارتقا سطح مشارکت و زندگی کمونالیسم و جمعی در
روند ساختن یک جامعه واقعا آزاد و خودگردان ،تمام سعی و کوشش
خود را به کار گیرند .به عبارتی دیگر ،ارتقا آگاهی و شخصیت دادن
به شهروندان در سطوح باالیی نیاز دارد که در مبارزه تاریخی برای
آزادی و رهایی از بردگی پیش روی ما قرار دارد.
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دختر شورشی
شعر و آهنگ از جو هیل
همانطور که همگان میدانند در این دنیا و هرجا،
زنانی با اوصاف بسیار وجود دارند،
بعضیها در عمارات زیبا زندگی میکنند،
و زیباترین لباسها را میپوشند.
ملکهها و شاهدختهای اشرافزادهای وجود دارند،
که الماس و مروارید آنها را جذاب میکند،
اما تنها بانوی اصیل،
دختر شورشی است.
او دختر شورشی است ،دختر شورشی.
برای طبقه کارگر او مرواریدی است گرانبها،
او برای پسر شورشی رزمنده
شجاعت ،افتخار و شادی میآورد
البته ما چنین دخترانی داشتهایم
اما در اتحادیه »کارگران صنعتی جهان«
بیشتر و بیشترشان را میخواهیم
افتخارآمیز است جنگیدن برای آزادی
همگام با یک دختر شورشی
گرچه کار احتماال دستانش را زبر کرده
و لباسش خیلی زیبا نباشد؛
اما در سینهاش قلبی میتپد
که برای طبقه و همنوعانش راستین است.
و سیاستمداران فاسد از ترس میلرزند وقتی
کینه و مبارزه طلبیش به جوشش درمیآید،
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ترجمه :فریدون ناظری

بر قرار باد خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی در ایران!
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نشریه »پالالتالفالرم دمالويالراتالیال جالنالبالشهالا و خاللالقهالا
ایران«؛ هر دو هفته یک بار منتشر میشود.

سردبیر :بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

همکاران نشریه :غزال علالیالالالی ،سالارا مالحالمالدی،
اهون چیاکو ،جالل سبزواری ،وحیالد مالحالمالدی،
امین قضائی ،شاهین محمدی ،مراد عظالیالمالی و
بیژن رنجبر.
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هماهنگکنندگان »پالتفرم دمويراتی جنبشها
و خلقها ایران«:
*بهرام رحمانی
امیل آدرس:
bahram.rehmani@gmail.com
شماره تلفن1141-717474331 :
*اهون چیاکو
امیل آدرس:
ehwen.chiyako@gmail.com
شماره تلفن1141-737843237 :
آمیل آدرس پالتفرم:
pdjkh.i@gmail.com
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از رئالوس راهالکالارهالای »پالالتالفالرم دمالويالراتالیال
جنبشها و خلقها ایران«:
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران
همه جنبشها ملى دمويراتی خلقها
ایران ،نیروهای چپ ،سوسیالیست ،کارگری،
سکوالر ،آنارشیست ،آزادیخواه و عدالتجو
را در ایران ،منطقه و در سطح جهانی به
مبارزه فعال و متحد بر علیه جمهوری اسالمی
دعوت میکند.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران،
صریحا اعالم میکند که کنفدرالیسم دمکراتیک،
حقوق جهانشمول انسان را حقوق مسلم
شهروندان میداند و با سرنگونی جمهوری
اسالمی و تغییر حاکمیت کنونی ایران ،همه این
حقوق را بهعنوان مبنای قوانین جامعه قرار
خواهد داد.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران،
از همه خلقها ایران و مردم آزاده و
برابریطلب ،سازمانها و احزاب سیاسی
مردمی ،تشکلهای تودهای ،کارگری و فعالین
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دعوت به
همکاری و پیوستن به این پالتفرم میکند.

اطالعیه پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران
در حمایت از »پروژه کودار و پژاک  -جهت اقدام برای
دموکراتیزهکردن ایران«
پروژه کودار و پژاک »جهت اقدام برای دمويراتیزهيردن ایران« در تاریخ  86تیرماه ،8162-17-68-6337
منتشر شده است .در این بیاینه ،مسایل مهمی در رابطه با اوضاع عمومی تاریخی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی ایران گرفته تا مسئله زنان ،مسئله ملی ،محیط زیست و کنفدرالیسم دموکراتیک مورد بحث قرار
گرفته است.
در این بیانیه آمده است ... » :نخست؛ جامعه دچار بحران بیكاری ،گرسنگی ،فروپاشی اخالقی ،تنگدستی،
نابودی تولید اقتصادی ،تنشزایی خارجی ،تشدید وحشتناك فاشیسم ،به اسارتگرفتن جامعه ،تبعیض علیه زنان
بوسیله مردساالری و دولتپرستی ،نابودی پتانسیل هوش جمعی جامعه و فرار مغزها ،سیاهیلشكرشدن جوانان
و بیهویت ساختن آنها ،تشدید لیبرالیسم بهعنوان صبغه فرهنگی غالب ،فرار سرمایهها ،تجارتپیشهگی بهجای
تولید ،تمريز ثروت و غصب شریانهای حیاتی يشور بهدست سپاه ،دولت و نهادهای نظام ،خصوصیسازی
باهدف نابودی اقتصاد .دوم؛ نابودی محیط زیست با بیابانزایی ،سدسازی بیرویه سیاسی و خش يردن
رودخانهها و تاالبها ،عدم حفظ و احیای جنگلها ،بروز يالنشهرهای سرطانی و انفجار جمعیت ،گسترش
اعتیاد ،سیستم آموزشی نااستاندارد و غیرعلمی ،گرهزدن زورمدارانه ناف جامعه به دولت و نظام ،حوزه سالمت
نايارآمد .سوم؛ ستم ملی علیه ملتهای داخل ایران ،ترویج زورمدار ی دولت ،ی پرچم ،ی دین ،ی وطن ،ی
زبان و ضدیت با دیگر ملتها با حذف موزائی فرهنگی ،نگاه امنیتی به يوردستان ،بلوچستان ،اهواز و غیره و
عدم حل مساله ملیتهای ایران ،عدم گشایش سیاسی ،ساالرساختن قانون و حقوق دولتی و تحمیل آن بر جامعه
مدنی ،در پیشگرفتن سناریوهای بیرحمانه حايمیتی برای عقیمساختن جامعه و سريوب خشن قیامهای مردمی ـ
انقالبی با حذف فیزیكی ـ فرهنگی .در يل ،باید با منطقی رادیكال گفت يه بحرانهای یادشده صرفا زائیده دست
دولت و نظام نیست ،بلكه با لحاظ يردن ابعاد خارجی آن ،نظام سرمایهداری و ذهنیت لیبرالی جهانی هم به همان
اندازه مقصر و ضدمردمی است .به همان اندازه يه سرمایهداری در سراسر جهان ملتها را برده ساخته است،
نظام ایران هم در داخل بهعنوان یكی از مذاهب آن ،نقشی مشابه دارد .هر دو نظام ایران و سرمایهداری جهانی
به ی اندازه مقصرند .نظام ایران با به اوج رساندن بحرانها درصدد است خلقها و جامعه را به تسلیمشدن
وادارد«.
در جای دیگری از این بیاینه به مسئله »الف ـ ملتها؛ ب ـ قیام مردمی؛ ج ـ يمیسیون حقیقتیاب مردمی؛ د ـ
سازمانهای مدنی دمويراتی ؛ هـ ـ زنان؛ وـ جوانان« پرداخته شده است .سرانجام »راهكارهای يودار و پژاك
برای چارهیابی« میخوانیم» :جامعه دمويراتی و آزاد شرق يوردستان(يودار) به مثابه بخشی از موج خروشان
قیام در ایران و يوردستان ،هوشمندانه متوجه اوضاع اسفبار جامعه ،فرصتها و تهدیدها علیه ایران و
يوردستان است .سیستمی هستیم يه يالبد آن ينفدرالیسم دمويراتی و روح آن ملت دمويراتی است«...
»...پروژه ملت و خودمدیریتی دمويراتی برای آزادی و همزیستی خلقهاست نه تشكیل قدرت ،تجزیه خاك،
تحمیل و برتری دادن پرچم ،دین ،ملیت و نژاد .آزادی زنان را به لحاظ اهمیت همسنگ يل جامعه و انقالب
دمويراتی میداند .زنان ،جوانان و ايولوژی(محیط زیست) را سه محور اصلی انقالب دانسته و پروژههای
عاری از این سه را يالسی  ،واپسگرا و غیررادیكال محسوب میيند«.
در نتیجهگیری این بیانیه آمده است» :برای حل مسایل اجتماعی باید مدیریت اجتماعی چنان باشد يه میان
قدرت گرایی و خودگردانی دمويراتی تمایز قایل شود .مدیریت دمويراتی و قدرت هژمونی دو پارادایم مدیریتی
متفاوت هستند .مدیریت قدرتمدار آخرین حربهاش ترویج فردگرایی در حوزه ایدئولوژی و خصوصیسازی
غارتگر در حوزه اقتصاد است يه آخرین درجه بحران است .پارادایم ملت دمويراتی يودار برابری مبتنی بر
تفاوتمندیها و آزادشدن اجتماعی را مبنا قرار میدهد .هر شهروند و عضو ملت دمويراتی سه وظیفه دارد:
 -6وظایف روشنفكرانه -8 .وظایف اخالقی -3 .وظایف سیاسی .لذا با اتكاء بر این سه ،مسایل دوازدهگانه
اجتماع را حل میيند .گذشته از این موارد ،تغییر قانون اساسی ایران به قانون دمويراتی  ،حیاتی است«...
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران ،ضمن حمایت از این پروژه و همکاری نزدیکتر در این راستا،
در عین حال کمبودهایی را نیز در این پروژه میبیند که امیدوار است در بحث و دیالوگ رفقیانه و سالم و
سازنده این نوع کمبودها بر طرف گردد.
به نظر ما ،عموما این بیانیه مواضع خوبی گرفته و در مجموع مثبت است .در بخش »قیام دموکراتیک مردمی«،
آمده است:
قیام دمويراتی مردمی
الف ـ ملتها :ب ـ قیام مردمی :ج ـ يمیسیون حقیقتیاب مردمی :د ـ سازمانهای مدنی دمويراتی  :هـ ـ زنان :وـ
جوانان:
بندهای باال درست است و حرفی نیست .اما سئوال ما از این رفقا این است که چرا جنبش کارگری ایران که
اصلی ترین و موثرترین جنبش در تحوالت انقالبی است ،جنبش کارگری نقشی که در تولید دارد قادر است چرخ
اقتصاد جامعه را از حرکت باز دارد و به لحاظ سیاسی  -اجتماعی نیز روزی نیست که کارگران ایران در
کارخانهها و خیابانها بر علیه سرمایهداران و حکومت اسالمی و نهادهای نظامی  -امنیتی آن همچون سپاه
پاسداران که خود بزرگترین سرمایهدار و کارفرمای کشور هستند دست به اعتراض و اعتصاب نزنند؛ رهبران
و فعالین آن دستگیر و زندانی نشوند و از کار اخراج نگردند .به لحاظ کمیت نیز با در نظر گرفتن زنان خانهدار،
بیکاران ،سربازان و اقشار محروم جامعه و کارگران شاغل از کارگران کارگاهها گرفته تا صنایع بزرگ ،از
معلمان گرفته تا پرستارها و همه مدافعین و طرفداران طبقه کارگر با خانوادههایشان ،رقمی در حدود هفتاد
میلیون نفر است که در این بیانیه جایی به این جنبش داده نشده است.
جنبش دانشجویی؛ امروز در دانشگاههای ایران حدود پنج میلیون دانشجو تحصیل میکنند .این جنبش در مقاطع
مختلفی در تاریخ مبارزاتی ایران ،سیاستهای برجسته ماندگاری از خود بر جای گذاشته است .برای نمونه 61
آذر و اعتراضات مداوم  61آذرها و یا  62تیر که دانشجویان در مقابل حکومت اسالمی ،با قدرت ایستادند و آن
را به چالش میکشند .و یا در خیزشهای اجتماعی همچون خیزش بزرگ دی ماه گذشته ،فعاالنه شرکت داشتند.
باز هم جایگاه این جنبش در این بیانیه خالی است.
ما نمی خواهیم قضاوت کنیم که این دو جنبش بزرگ برای نویسندگان این بیانیه اهمیتی نداشتند اتفاقا در البالی
این بیانیه بدان ها اشاره شده است .اما در پاراگراف مشخصی که در باال اشاره کردیم به این دو جنبش جایی داده
نشده است .ما امیدواریم رفقای کودار و پژاک نسبت به این انتقاد رفیقانه ما توجه کنند و به این امر مهم سیاسی
 اجتماعی بپردازند.اطالعیه پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران
هجدهم ژوئیه 8162
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کمون

»آیا خودمدیریتی دموکراتیک و
شورایی در ایران امکانپذیر است؟«
منظور از کنفدرالیسم دموکراتیک،
کنفدرالیسم جامعه است .یعنی کنفدرالیسم ،به
معنای مردم آزاد است .مردم آزاد نیز به
معنای ساختار جامعهای است که خارج از
محدوده دولت قرار گرفته است.

در کنفدرالیسم دموکراتیک ،دموکراسی مستقیم
است نه دموکراسی رایج و نیابتی موجود در
جامعه سرمایهداری .به عالوه این کنفدرالیسم ،نه
توسط دولت ،بلکه توسط مردم آزادیخواه و
برابریطلب مخالف هرگونه تبعیض و نابرابری
ملی ،جنسی و کاپیتالیستی ساخته میشود.
نیروهایی که به تاسیس جامعه کنفدرال مبادرت
میورزند ،در واقع پایههای مدیریت خویش را در
مبارزه پیگیر با ستم ملی و استثمار مستحکم
میکنند.
در این اندیشه ،شهروندان در هر مکانی،
سازمانهای متعدد خود را به وجود میآورند و
این سازمانها نیز از طریق کنفدرالیسم
دموکراتیک خود را به یکدیگر مرتبط میسازند.
کنفدرالیسم دموکراتیک به معنای سیستم
سازمانهای اجتماعی است .موسسات اجتماعی
میتوانند در کنفدرالیسم دموکراتیک جای گرفته و
به بیان مطالبات خود بپردازند.
این نوع از ارتباطات ،آزادی را در خود و در
جامعه بازتولید میکند .ارتباطات وسیع انسانی و
برابر و داوطلبانه را در بطن خویش میپروراند.
دموکراسی مستقیم خارج از محدوده دولت را در
جامعه رشد میدهد.
در کنفدرالیسم دموکراتیک ،تمامی اقشار جامعه،
یعنی زنان ،جوانان ،کارگران و حتی اقلیتهای
ملی و مذهبی نیز با تفاوتهای اجتماعیشان
دخالت مستقیم دارند .این جامعه نه به رقابت و
تجزیه درونی ،بلکه به اتحاد و همبستگی
میاندیشد .در این راه ،شرط اساسی زندگی
اجتماعی و حفظ حرمت و موجودیت انسان در
فضای آزاد ،برابر و دموکراتیک است .اجزای
کنفدرالیسم دموکراتیک ،به مثابه بخش یا جزئی
از جامعه طبیعی دارای جایگاه و احترام خود
هستند .اجزای جامعهای که نه به صورت
سلسلهمراتب کاپیتالیستی ،بلکه به موازات هم و
در کنار یکدیگر و دست در دست هم حرکت
میکنند .یعنی انسانها بر اساس موازین آزاد و
برابر و آگاهانه با یکدیگر متحد میشوند.
در کنفدرالیسم دموکراتیک هر جزء ،بخش و
سازمان ابتکار عمل مستقیم دارد .برای اینکه این
اجزا بتوانند ساختار جامعهای نیرومند را بنا
نهند ،بایستی همه اجزاء و عناصر آن متحد
گردند .برای اینکه متحد شوند نیز به همآهنگی
نیاز دارند.
شوراها ،مجالس مردمی ،کمیتهها ،واحدها و
سازمانهای مختلف ابتکار عمل خود را دارند .ما
این سیستم را در هر شرایطی ،در مقابل جامعه
قرار میدهیم و آن را تعطیل نمیکنیم.
در تاریخ دیدهایم که کارگران و خلقهای محروم و
اقشار ستمدیده با جانفشانیهای زیادی با انقالب
خود سیستم دولت را سرنگون کردهاند ،اما نهایت
دولت دیگری را به قدرت رساندهاند .این چرخه
نیروهای
سوی
از
همچنان
تاکنون
ضدسرمایهداری و سوسیالیست و کمونیست و
انقالبیون تکرار شده است.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران ،به
این دلیل تاسیس شده است که از قدرتطلبیها،
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همبستگی طبقاتی و انسانی جلوگیری کند .باید
فضایی به وجود آورد تا افراد و نهادها و نیروهای
آزادیخواه و برابریطلب و عدالتجو مجال بروز
خالقیتها و استعدادهایشان را پیدا کنند؛ همه به
فکر خروج از وضع موجود باشند؛ همه به آفرینش
بپردازند ،همه از آزادی اندیشه و قلم و تشکل
برخوردار گردند تا بر این اساس ،انرژی نیروهای
اجتماعی بهطوری آزاد شود که امکان رشد و
گسترش کافی داشته باشند .انسانها ،باید ارگانها
و نهادهای دلخواه خود را به وجود آورند و میدان
عمل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آزادانه ای پیدا
کنند .چنین انسانهایی هرگز زیر بار زور و قدرت
نمیروند و خواهان دخالت مستقیم در مدیریت و
اداره جامعه خویش میشوند.
در مدل سیاسی کنفدرال ،عالقه تودهها به سیاست و
سایر امور جامعه ،افزایش مییابد و به
خودبیگانگی و سیاستگریزی پایان داده میشود.
از اینرو ،کنفدرالیسم دموکراتیک سیستمی است که
راه را برای مشارکت عموم جامعه هموار میسازد.
کنفدرالیسم دموکراتیک ،مستقیما جامعه و فرد را
تشویق میکند که تمام ظرفیتها و پتانسیل خود را
در رفع مشکالت جامعه به کار اندازند .بدین
صورت ،محیطی ثمربخش و پرنشاط برای سیاست
و سازماندهی ایجاد میکند.
هر واحدی که در سازماندهی کمونالیسم جای
میگیرد استقالل خود را داراست .چرا که مستقیما
مسئول سازماندهی مناطق خود است .هر واحد،
سازماندهی خود را در میان کارگران ،زنان،
جوانان ،اندیشهورزان و دیگر اقشار اجتماعی
دارد.
زنان و جوانان و دیگر بخشهای اجتماعی با
سازماندهی خود میتوانند این واحدها را به قدرت
بسیار تاثیرگذاری ارتقا دهند .این واحدها ،نقش
دموکراتیزهکردن جامعه را ایفا کرده و نیز
دموکراسی را غنی کرده ،تعمیق داده و همه
بخشها را سازماندهی میکند.
پرواضح است که بدون مشارکت عمومی و در
جامعهای از خود بیگانه دموکراسی ،آزادی و
سوسیالیسم تحقق نمییابد.
اساسا یک وجه مهم هر انقالبی ،تغییری است که
در وضعیت اجتماعی زنان ایجاد میکند .احتماال
یکی از دقیقترین معیارهای سنجش مترقی بودن
یک جنبش و یک نماد دموکراتیک بودن یک
انقالب ،رشد آگاهی اجتماعی زنان و تغییر شرایط
زیستی آنان بهسوی بهترشدن است.
اینکه زنان ،بهطور عملی دوشادوش مردان در
فرایند انقالبی شرکت کنند ،البته در جای خود نمود
رشد دموکراتیک آن جنبش مفروض است ،اما
مسئله اصلی که تعیینکننده ماهیت برابری جنسیتی
هر انقالبی است ،عموما بهپس از پیروزی جنبش
مربوط میشود.
اینکه آیا پس از پیروزی نیز ،زنان همچنان نقش
برجسته فرضی خود در فرایند انقالب را حفظ
میکنند و یا در عوض همانند دیگر گروههای
فرودست اجتماعی گوناگون که نقشی سرنوشتساز
در فرایند انقالب داشتهاند ،بهطور سیستماتیک از
دستیابی بهموقعیتهای قدرت محروم میشوند.

برخالف دیگر جنبشهایی که پس از دستیابی
بهقدرت ،جایگاه پیشین زنان مبارز را از آنان
دریغ میکنند ،در مدل سیاسی و اجتماعی
کنفدرال ،زنان در قدرت سیاسی بهطور واقعی
هم قبل و هم پس از انقالب سهیم هستند.
بنا براین ،در کنفدرالیسم دموکراتیک ،زنان از
جایگاه مهمی برخوردارند .در این مدل
سیاسی ،زن و مرد دوش به دوش هم حرکت
میکنند و در همه عرصههای اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و دفاع عمومی از
جایگاه یکسان و برابری برخوردارند .در
طول تاریخ بشر ،همیشه مبارزه و مقاومت زن
ادامه داشته و دارد .زن برای آفریدن زندگی
اجتماعی ،برای تامین زندگی و مبارزه با
شرایط سخت ،رنجها و سرکوبهای زیادی را
متحمل شده است .از اینرو ،تاسیس و تثبیت
یک جامعه نوین ،باید از جامعه مردساالر
کاپیتالیستی عبور کند تا به یک جامعه آزاد و
برابر برسد.
بایستی کنفدرالیسم متکی بر آزادی ،برابری و
عدالت اجتماعی باشد نه صرفا یک و یا چند
حزب قدرت را بگیرند و شهروندان را وادار
کنند از دولت آنها تبعیت کنند .ما تاریخا در
مدل حکومتی شوروی سابق و یوگسالوی
سابق ،شاهد اعمال قدرت از باال بودیم و نه از
پایین .چنانچه دیدیم پس از فروپاشی این دو
مدل ،چگونه گرایشات ناسیونالیستی و مذهبی
به جان مردم افتادند .بنابراین ،ستم ملی در
ایران یک واقعیت آشکار است اما رفع ستم
ملی در این کشور ،نه در نگرش حق تعیین
سرنوشت تا سر حد جدایی ،بلکه در نگرش
زندگی مسالمتآمیز خلقهای مختلف در کنار
هم و در ساختن یک جامعه کنفدرالیسم
دموکراتیک است که همه خلقها سرنوشت
خویش را مستقیما به دست خویش رقم میزنند
و آزادی و برابری و دوستی و همبستگی نه
تنها در میان خلقهای ایران ،بلکه خلقهای
منطقه منطقه و جهان را به ارمغان میآورند.
در کنفدرالیسم دمکراتیک ،محیط زیست جایگاه
خاصی دارد .یعنی در این مدل انسان و طبیعیت
با همدیگر اجین میشوند و اجازه نمیدهند
محیط شان آلوده شود .امروز مسئله محیط
زیس در ایران ،نه یک مسئله لوکس ،بلکه یک
مسئله دردآور و فالکتبار و تکاندهنده است.
چرا که فقط در پایتخت نمایندگان خدا ،هر سال
حدود چهار هزار انسان به دلیل آلودگی هوا،
جان خود را از دست میدهند .اکنون ریزگردها
در خوزستان و سیستان وبلوچستان فاجعه بار
و غیرقابل تحمل شده است.
دریاچهها و تاالبها ،یکی پس از دیگری
خشک میشوند و جنگلها نابود میگردند.
اکنون در بسیاری از شهرها و مناطق مختلف
ایران ،کمآبی به یک معضل بزرگ انسانی تبدیل
شده است و در بعضی مناطق به درگیری منجر
شده و یا جیرهبندی آب و آوردن آب با تانکر از
نقط دیگر به مرحله اجر درآمده است.
خشک شدن دریاچه نمک ارومیه ،تنها خشک
شدن یک دریاچه نیست که در جای خود
دردناک است اما خشک شدن این دریاچه،
کوهی از نمک را بر جای میگذارد که با وزیدن
هر باد و باران و طوفانی به مناطق دیگر
میرود و باعث خشک شدن مراتع و باغها
میشود و بیماریهای پوستی و چشمی به
وجود میآورد .این مسئله جان و زندگی حدود
 83تا  33میلیون انسان و همچنین میلیونها
موجود زنده دیگر را تهدید میکند .گفته

میشود تاکنون بیش از  11درصد دریاچه

ادامه در ص 4

کشمکشها و رقابتها و آسیب دیدن اتحاد و
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دانش آموز
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»آیا خودمدیریتی دموکراتیک و ...
ارومیه خشک شده و عامل اصلی آن نیز
حکومت اسالمی است .دهها سد در اطراف این
دریاچه ساخته شده و آب آنها مانند سابق به
این دریاچه نمیریزد .از وسط دریا جادهای بین
ارومیه و تبریز کشیده شده است که از هر
طرف بخشی از دریاچه را با شن و سنگ پر
کرده اند و این مسئله مانع جزر و مد طبیعی
دریاچه شده است .بنابراین مسئله زیست
محیطی در ایران ،یک مسئله سیاسی و امنیتی
شده است و فعالین این عرصه در زندان ها
هستند و حتی اخیرا یک کارشناس دانشگاهی
آن را نیز در زندان زیر شکنجه کشتند .از
این رو ،اهمیت ویژه به مسئله محیط زیست در
سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک یک امر
حاشیه ای نیست ،بلکه یک امر مرکزی و مهم
است.
اقتصاد در کنفدارلیسم دموکراتیک چه وضعی
پیدا خواهد کرد؟ اصوال اقتصاد بر چه مبنایی
سازماندهی خواهد شد؟ مسئله مزدبگیران چه
شکلی پیدا خواهد کرد؟ آیا رابطه اقتصادی
کماکان با جهان سرمایهداری چگونه تنظیم
خواهد شد؟ و...
چنانچه در سطح محلی ،شوراهایی که کنترل
تولید و توزیع در مراکز تولید و اداره جامعه را
برعهده گرفتهاند و بهشیوهای خودگردان
محالت را اداره میکنند اگر در سطح سراسری
و ارتباطات بینالمللی با سرمایه و جهان
بیرون خود را تنظیم نکند چه بسا مسیر آن
منحرف خواهد شد.
اقتصاد کمونال همانند سیاست آن در مقابل
اقتصاد کاپیتالیستی قرار دارد و این اقتصاد
نباید مبتی بر کسب سود و کار مزدی باشد.
تولید هم باید بر مبنای نیازها جامعه صورت
گیرد نه برای انباشت سرمایه .در این سیستم
اقتصاد همگانی است .یعنی همه از حق و
حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی یکسانی
برخوردارند و مازاد اقتصادی نیز به توسعه
خدمات عمومی و نیازهای جامعه به ویژه
آموزش و پرورش و درمان و بهداشت
اختصاص داده میشود که رایگان هستند.
در واقع رسیدن بهخودگردانی اقتصادی مبتنی
بر صنعت اکولوژیک و اقتصاد کمونی محوریت
دارد .اقتصاد و صنعت و توسعه باید همسو با
محیط زیست باشند .سیستم مالی و بازاری در
این سیستم بر کسب پول از طریق پول مبتنی
نیست ،بلکه در پی بازدهی اقتصادی است و
تالش برای تحقق شعار »کار کردن آزاد است«
بهجای تصور کار بهمثابه عمل شاق و
بیگاری .بر این اساس» ،حفظ خاک و
جنگلکاری… مقدسترین نوع کار است«.
دفاع در این سیستم مبتنی است بر سیستم
خوددفاعی .بر این اساس کلیه امور امنیتی داخلی و
دفاع ملی مشترکی که در برابر خارج صورت
میگیرد ،باید توسط خود جامعه سازماندهی
شوند ،چرا که یک جامعه متحد و متشکل و
آگاه میتواند بهبهترین وجهی امنیت داخلی و
خارجیاش را برقرار سازد و بهمناسبترین
شکلی نیازهای آن را برآورده سازد.
کنفدرالیسم دموکراتیک از دیپلماسی بهمثابه
ابزار صلح و برقراری روابط مفید و دوستانه
با خلقهای همسایه و اجتماعات خویشاوند
بهره میگیرد و همچنین برای بر سازماندهی
اجتماعات مشترک میپردازد.
در پایان و در جمعبندی بگویم که طبق نظریات
آخرین دستاوردهای علمی و آگاهی بشر،
بهخصوص علوم اجتماعی ،تمامی مشکالتی که
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انسان درگیر چاره یابی آن است ،با هم مرتبط هستند.
امروز از بسیاری لحاظ ،علم دیالکتیک سعی بر آن
دارد مرزهای تعیین شده را سپری کند و به منشا آن
برسد .گامهای زیادی نیز برداشته شدهاند که حائز
اهمیت هستند .دیگر معضل کارگران فقط با نابرابری
صنفی و جامعه طبقاتی ارزیابی نمیشود .دیگر
کارخانهها همچون تنها علت اصلی مشکالت
اکولوژیک پنداشته نمیشوند .ما در جامعه کنونی
ایران ،میلیونها بیکار و میلیونها زن خانهدار
داریم که هیچگونه درآمدی ندارند .دیگر بر این
واقفیم که حاکمیت سوسیالیستی حزبی و سوسیالیسم
موجود و با اتکا به تجارب شوروی سابق و چین به
اصطالح کمونیست امروز ،به معنی تحقق
سوسیالیسم علمی و راستین نیست .دیگر آشکار
شده که اقتصاد فقط بخشی از زندگی اجتماعی است
و تعیین کننده هر چیزی نیست .بنابراین ،ما موظفیم
دوباره جهانمان را تفسیر کنیم .دوباره خودمان را
سازماندهی کنیم .ما در قرن بیست و یکم ،وظیفه
داریم جهان و همه پدیدههایش را با دیدگاهی نو و با
اتکا به آخرین دستاوردهای علمی و آگاهی بشر
ارزیابی کنیم .امروز باید خوشبینی تدریجی و
قطرهچکانی اصالحات در ایران را کنار گذاشت و به
فکر سازماندهی انقالب بود .نهایتا امروز باید
تصورات و تخیالت خودمحوری بینی ،فرقهگرایی،
کیش شخصیت و رقابتهای کاذب سازمانی و
شخصیتی را کنار گذاشت و با پیرامون خود به بحث
و گفتگو نشست.
تا آنجا که به پالتفرم دموکراتیک جنبشها و
خلقهای ایران برمیگردد این پالتفرم ...مستقل است
و به هیچ نیرویی وابسته نیست .این پالتفرم و
نیروهای آن ،خود را رقیب هیچ سازمان و حزبی
نمیداند .سیاستها و اهداف این پالتفرم ...جدی
است و حرف تازه برای گفتن دارد .این پالتفرم...
علیه هرگونه تبعیض و ستم و نابرابری و علیه
کاپیتالیسم است .این پالتفرم ،...آمادگی دارد که حتی
با منتقدان خود گفتگو کند و از نیروهایی که خواهان
پیوستن فردی و جمعی و سازمانی به پالتفرم هستند
استقبال میکند .نهایت این پالتفرم ،برای ساختن
جامعه نوینی مبارزه میکند که در آن همه
شهروندان بدون توجه به جنسیت ،ملیت ،رنگ،
اختالفات سیاسی و مذهبی ،دور هم جمع میشوند و
در جهت تاسیس و تثبیت یک جامعه دموکراتیک،
آزاد و برابر بحث و گفتگو و تصمیمگیری میکنند و
خودشان نیز مستقیما مجری تصمیمات مجامع
عمومی خود میشوند.
در حقیقت اگر پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک در
پروسه ساختن زیربنای فکری و عملی خود ،باید
بهطور جدی به مسئله طبقاتی کارگران ،زنان،
خلقهای ایران و مسئله زیست محیطی توجه کند و
دست بهریشه مناسبات سرمایهداری ببرد .در غیر
این صورت آسیبپذیر خواهد شد .بهخصوص باید
توجه کنیم که دشمنان زیادی در سطح منطقه و
جهان خواهان نابودی این الگو در روژآوا هستند.
یک ویژهگی مهم و برجستگی کنفدرالیسم
دموکراتیک با مناسبات شورایی این است که بیان
شکلهای هویتی نه از قبیل هویتهای ملی،
جنسیتی ،نژادی و مذهبی ،بلکه بهواسطه شوراها و
نمایندگان اجرایی آن بهشیوه دمکراتیک و انسانی و
برابریطلبانه تضمین میشود و از شکلگیری
کانونهای خصمانه سیاسی و نابرابر ثروت و قدرت
در کنار هم ممانعت بهعمل میآورد.
اهداف و رئوس راهکارهای پالتفرم دموکراتیک
جنبشها و خلقهای ایران ،فرم عضویت و همچنین
نشریه کمون در اینجا در مقابل شماست .به
خصوص کتاب انقالب روژآوا که ترجمه فارسی آن
تازه منتشر شده است و تحلیل همهجانبه اهداف و
سیاستهای پایهای و همچنین نقاط ضعف و قوت
سیستم کنفدرالیسم روژآوا از زبان فعالین آن بیان
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شده است .کتابی ارزشمند و گرانبها و یک مانیفست
تاریخی است که خواندن آن برای هر فعال سیاسی و
اجتماعی مفید و آموزنده است .امیدوارم مورد استقبال
شما عزیزان قرار گیرند.
در این میان ،ما ادعایی نداریم که سیاستهای ما بیعیب
و نقص است از اینرو ،از هر انتقاد سازنده و رفیقانه و
صمیمانه به شدت استقبال میکنیم.
ما موظفیم در میان بیگانگی امروز ،به سوی جهان
دیگری حرکت کنیم .ما باید حامل آن پیام و فرهنگ
جهانشمول انسانی باشیم که انسانها همدیگر و
طبیعت شان را دوست دارند .زمان و حوصله شنیدن
صدای همدیگر را دارند .آگاهند که چگونه خالقیتهای
مشترک شان را شکوفا سازند .ما باید از انقالبات و
جنبشها و تحوالت گذشته و حال ،برای تغییر و تحوالت
امروزی جهان بیاموزیم و تجربه کسب کنیم .به تغییر
جهان همانند تغییر فصلها باور داشته باشیم و همواره
به بهار آزادی ،نوید لغو کار مزدی و بردگی ،به برابری
زن و مرد ،به رعایت حقوق کودکان ،به احترام
بازنشستگان ،به گلستان آزادی زبانهای مادری،
مذاهب ،و در یک کالم به جامعه خودمدیریت دموکراتیک
شورایی و سوسیالیستی و نهایتا به یک جامعه بیطبقه
شهروندان آزاد بیندیشیم!
ممنونم که حوصله کردید و به سخنان من گوش دادید.
منتظر بحثها و نظریات شما عزیزان و سئواالتتان
هستم.

***

دو چهره مدرنیته ...

مراد عظیمی

من واقعا تالحالت تالاثالیالر ویالدئالوی فضالای مالجالازی مالبالارزه
انتخاباتی الکساندریا شدم ،که اعضای سوسیالالیالسالتهالای
دموکراتیک آمالریالکالا در دیالتالرویالت تالهالیاله کالرده بالودنالد و
فعالین داوطلب(از جمله فرزنالدان نالویسالنالده ایالن مالطاللالب)
چهقدر زیبا دیدگاه سوسیالیستی الکساندریا را باله جالهالان
مالعالرفالی مالالیکالردنالد ،مالبالالالغاله کالالرده بالاشالم .امالا ،بالرخالالالف
نامزدهای انتخاباتی دیگر ،که با ویدئوهای پرزرق و برق
بر خصلتهای استثنائی شالخالصالیشالان تالاکالیالد مالیکالردنالد،
الکساندریا اوکازیو -کورتز در ویدئوی تبلالیالغالیاش ،خالود
را بهعنوان یالک زن جالوان عالادی نالظالیالر هالر زن دیالگالر
پرشور و احساساتی معرفی میکند .الکسانالدریالا بالا مالردم
عادی نیویورک نشست و برخاست میکرد ،با آنها حرف
میزد ،در پالتفرم یا سکوی مترو کفشهالایالش را عالوض
مالیکالالرد ،و در آپالالارتالمالالانالالی بالالا تالهالالویالاله هالالوای گالنالالده بالغالالل
صندلیاش با حاضرین گپ میزد.
الکساندریا کورتز -اوکازیو ،نامزد انتخابات کنگره فردی
مجابکننده و سوسیالیستی با افق انسانی ،او را در
موقعیتی قرار داده بود که قدرت ماشین حزب دموکرات
را پایین بکشد ،و ثابت کند که احساس کم رمق طبقه
سرمایهدار با شور و شوق ،انرژی و قدرت گسترده
جنبش سوسیالیسم دموکراتیک همآورد نیست .افق
»مشارکت دموکراتیک اقتصادی ،اجتماعی و برابری
نژادی« الکساندریا و صحبتاش با مردم نیویورک ناحیه
 64انتخابات کنگره ،با من و همسایهها چنان بود که
غیرممکن ،ممکن گردید.
یادداشت:
 -6بانک تلفنی ،شیوهای از فعالیت سیاسی بود که در
خالل مبارزه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال
 ،8161هوادران برنی سندرز ابداع کردند و سپس همین
تاکتیک از سوی نسل جوان انگلستان ،تحت نام »حرکت،
 «Momentumدر حمایت جرمی کوربین تجربه گردید.
بانک تلفنی تالش دارد با بهرهگیری از داوطلبان و
استفاده از تلفنها ،به شهروندان تلفن کرده و پالتفرم
سیاسی را تشریح کنند.
» -8جان سیاهان مهم است« ،در پی به قتل رساندن
تعدادی از جوانان سیاه آمریکا توسط پلیس نژادپرست
آمریکا و تبرئه آنها از طرف دادگاههای نژادپرست،
جنبش رادیکال جان سیاهان مهم است در آمریکا ،سامان
یافت .سپس ،مشابه این جنبش در آمریکا ،علیه قتل
جوانان سیاه توسط پلیس نژادپرست انگلستان ،جنبش
جان سیاهان مهم است ،در انگلستان شکل گرفت.
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کمون آموز
دانش

دو چهره
مدرنیته سرمایهداری آمریکا
پیشگفتار مترجم
چهره یکم -اساس مدرنالیالتاله سالرمالایالهداری بالر دزدی و
غارت ،جنگ و نابرابری جنسی و ...بنیاد شالده اسالت و
مدرنیته سرمالایالهداری آمالریالکالا نالمالاد ایالن کالژیهالاسالت.
نمونه سادهاش دزدی ارزش اضافی طالبالقاله کالارگالر .ساله
کالندزد آمریکا 843 ،میلالیالارد دالر ثالروت دارنالد ،ایالن
رقم برابر است با ثروت  611میاللالیالون آمالریالکالائالی .هالر
چالهالار سالالال یالکبالالار ،در یالالک کالارنالاوال مشالئالمالالزکالنالنالالده
میلیونرهالایالی بالرای پالاسالداری از مالنالافالع عالدهای قاللالیالل
میلیاردرها به کاخ سفید ،سنا و کنگره انتخاب میشوند.
در چهار دهه گذشته ،مدرنیالتاله سالرمالایالهداری آمالریالکالا،
معنای تمام ارزشهالای انسالانالی را بالاژگالون کالرده بالود.
واژگانی چون کارگر و طبقه کارگالر حالذف شالدنالد ،هالماله
مردم آمریکا شدند طبقه متوسط ،و مقوله سوسیالالالیالسالم
به لغتالی نالاپسالنالد سالقالوط کالرده اسالت ...دونالالالد تالرامالپ
میلیاردر دالل ،ضدزن ،نژادپرست ،ضدپنالاهالنالده ،مالنالکالر
تغییر بومزیست و جنگطلب ،راست تا فاشیست ...پیش
رفته و سالمالبالل و ریالیالسجالمالهالور ایالن چالهالره مالدرنالیالتاله
سرمایهداری آمریکاست.
چهره دوم -بحران اقالتالصالادی ،در شالکالل بالحالران مالالالی
 ،8117شک عمیقی بر مدرنیته سرمالایاله آمالریالکالا وارد
کرد .وقتیکه سناتور برنی سندرز در  31آوریالل 8163
در اولالالیالالن سالالخالالنالالرانالالیاش اعالالالم کالالرد مالالن هالالوادار
سوسیالیسم دموکراتیک هستالم ،در فضالای رسالانالههالای
جالمالعالالی حالالاکالمالیالالت مالیاللالیالالاردرهالالا فالکالالر کالالردنالالد ایالالن مالالرد
مشالالاعالالرش را از دسالالت داده اسالالت .ولالالی ،عالالواقالالب
وحشتناک بحران از یکسو و یک عمر صداقت و پالاکالی
سناتور برنی سندرز از سوی دیگر ،آنچالنالان زمالیالنالهای
ساختند تا بیان افالق سالوسالیالالالیالسالتالیاش ،بالهویالژه نسالل
جالالوان آمالالری الکالالا را ت الکالالان داد و دوبالالاره از م القالالولالاله
سوسیالیسم »مطرود « اعاده حیثیت شد .و امروز دختالر
جوان  87ساله با پالتفرم سوسیالیستی» ،جو کالرولالی«
میلیونر و نماینده کالنالگالره کالهالنالهکالار و دغاللبالاز را ،در
مبارزه انتخاباتی برای کالنالگالره آمالریالکالا ،باله زمالیالن زد.
مترجم :مراد عظیمی
***
نویسنده مقاله :سوزان کنگ دانشیار علوم سالیالاسالی در
کالج جان کی ،از دانشگاه نیویورک و مولف کالتالابهالای
حقوق بشری و همبستالگالی بالا کالارگالران »اتالحالادیالههالای
کارگری در اقتصاد جهانی« است.
***
من اولین بار »الکساندریا اوکازیو -کورتز« را در اوت
 ،8167در گلگشتی از سوسیالالیالسالتهالای دمالوکالراتالیالک
شهر نیویورک در حمایت از نامزدی انتالخالابالاتالی وی از
ناحیه »کویالنالز« بالرای کالنالگالره آمالریالکالا مالالقالات کالردم.
روزی داغ و شالرجالی بالود .مالن بالا بال الههالایالم بالودم ،و
الکساندریا ا اوکالازیالو -کالورتالزبالدون ایالنکاله از مالبالارزه
انتخاباتیاش سخن بگوید ،پیش ما آمد .الکساندریا ،زن
جوان زیبائی بود ،همه مالجالذوبالش شالدنالد .الالکالسالانالدریالا
طالالرفالالدار سالنالالاتالالور بالالرنالالی س النالالدرز بالنالیالالانگالالزار»ج النالبالالش
سوسیالیسم دموکراتیک آمریکا« است.
پیروزی یک زن جوان  87ساله گمنام در مبالارزه بالرای
انتخاب نمایندگی کنگره آمریکا ،از ناحیه  64نیالویالورک
بعید مینمود .الکساندریا ،گهگالاهالی باله جاللالسالات مالا در
ناحیه  64کوینز نالیالویالورک مالیآمالد ،و دربالاره مالبالارزه
انتخاباتیاش برای کنگره آمریکا با ما صحبالت مالیکالرد.
ولی ،به این علت کاله سالوسالیالالالیالسالت دمالوکالراتالیالکهالای
ش الهالالر ن الیالالویالالورک آمالالری الکالالا در پالالائ الیالالز سالالال ،8167
نیروهایشان را در مبارزه علیه نژادپرستی در شالورای
شهر بروکلین مالتالمالرکالز کالرده بالودنالد ،ایالده حالمالایالت از
کاندیدائی که انتخابشدنش به کنگره آمالریالکالا نالامالمالکالن
بود را جدی نگرفتند .و چالش بالا »مالاشالیالن انالتالخالابالاتالی
کالالوی النالالز ن الیالالویالالورک « را هالالمچالالون هالالرز دادن ن الیالالرو و
تالوانشالالان ارزیالالابالی کالالردنالد .هالنالالوز سالالوسالیالالالیالسالالتهالالای
دموکراتیک ناحیه کوینز نیویورک ،مبارزه انتخاباتیشان

را آغاز نکرده بودند از اینرو ،مبارزه انتخاباتی در این
ناحیه با نیم میلیون جمعیت و با چندین مالحاللاله و تالکالثالر
زبانی چالش جاهطلالبالانالهای جاللالوه مالیکالرد .بالعالضالی از
اعضای سوسیالیستهالای دمالوکالراتالیالک نالیالویالورک ،بالا
وجود اینکه الکساندریا را دوست داشتنالد ،ولالی اکالراه
داشتند از نامزدی وی پشتیالبالانالی کالنالنالد .بالا ایالن وجالود،
فرایند دموکراتیک سوسیالیستهای دموکالراتالیالک شالهالر
نیویورک ،در  88ماه آوریل  ،8162بعالد از یالک بالحالث
دوستانه و با نشاط ،رهبالریالت کالمالیالتاله سالراسالری شالهالر
نیویورک نامزدی الکساندریا را تائید نمود.
اما ،رقیب الکساندرا اوکازیو -کورتز برای نامزدی
کنگره آمریکا چه کسی بود؟ »جو کرولی« از سال
 6333تا مقطع حاضر از حزب دموکرات آمریکا نماینده
کنگره بوده است .جو کرولی ،یکی از مقامات
عالیرتبه حزب دموکرات ،شایعه بود که امسال با
انتخابش میرود تا نفر بعدی برای ریاست کنگره
آمریکا انتخاب شود .مهمتر از همه ،گفته میشد جو
کرولی نفوذ زیادی داشت و در حوزه انتخاباتی بدون
رقیب بود .جو کرولی ،با قد بلند و  33ساله ،شاید از
آخرین صاحبان قدرت طبقه حاکم ایرلندینژاد ناحیه
انتخاباتی کوینز بود .کرولی مدیر مدرن نامیده میشد،
و پشتوانه مالی عظیم انتخاباتی ماشین حزب دموکرات
کوینز را پشت سر داشت .بهعنوان رییس ،کرولی
قضات دادگاه ایالتی را تعیین میکرد و سمتهای خالی
در انتخابات ویژه(حدود یک سوم تمام کرسیهای مقننه
ایالتی از این طریق دستچین میشد) را او پر میکرد.
تقریبا تمام کرسیها با رقم باالی حزب دموکرات در
استان با موافقت کرولی تعیین میشدند(.استان کوینز
به تقریب با جمعیت  4/8میلیون و نسبت هشت به یک
از حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه یا
محافظهکار ،به این معنا بود که مرحله اول انتخابات
رقابتی فشرده در کوینز بود ).در حالی که بعضی از
نامزها با وجود این که توسط ماشین انتخاباتی حزب
دموکرات انتخاب میشدند ،ولی حاال آنها دنباله
سیاستهای »کرولی« و کمیته کوینز حزب دموکرات
میشدند .مضاف بر کنترل کردن سیاستهای کوینز،
کرولی بر انتصاباتی نظیر رییس قدرتمند شورای شهر
نیویورک نفوذ داشت؛ وی رییس شورای شهر و
طرفدار مدیران امالک معامالتی را در سال  ،8167بر
گزیده بود و از این موقعیت بهنفع سیاستهای
استفاده
متحدیدنش
میکرد.
اینکه چرا کرولی و
ماشین انتخابات پرقدرت
حزب دموکرات ناتوان
شدند ،دلیل کلیدیاش
جنبش از پائین و با نفوذ
باشگاه حزب دموکرات و
روابطاش(اغلب اقتصادی)
با کارگزاران قدرت بود.
در نیویورک ،تعدادی
باشگاه حزب دموکرات
وجود دارند که از باورمندان راستین و فعالین متعهد در
درون حزب دموکرات آمریکا سامان یافتهاند .بعضی از
این فعالین ،وارد فرایند موقعیتهای حزبی میشوند ،و
در اوقات فراغت از سن دبیرستان داوطلبانه و بدون
دریافت حقوق بهعنوان رهبران ناحیه فعالیت کرده و
وفاداریشان به کرولی و ماشین انتخاباتی را ثابت
میکنند .ولی ،اگر از انجام وظیفه محوله کوتاهی کرده
باشند ،بهخاطر هرگونه لغزشی تنبیه شده و به اعتبار
و وفاداریشان به ماشین انتخاباتی لطمه میزنند .از
این گذشته ،کرولی به روابطاش با مقامات انتخاباتی
دیگر و رهبران اتحادیههای کارگری محلی برای کسب
حمایت و کمک مالی برای مبارزه انتخاباتی و اخذ آرای
آنان تکیه داشت(.بهعنوان عضوی از اتحادیه دانشگاه،
من ناراحت شدم که اتحادیه سراسری من یک روز
پیش از انتخابات نامهای گرانقیمت به منزل من
فرستاده بودند ،و تاکید میشد اکنون بیش از هر زمان
دیگری و بدون اینکه حرفی درباره برنامه جو کرولی
نوشته باشند ،به رای من نیاز دارند ).همچنین کرولی
از دسترسیاش به ساختار قدرت و منابع پر نفوذ برای
همکاران و اعضای خانوادهاش سود میبرد .بهسخن
دیگر ،با وجود فضای سیاسی جاری ،نماینده کنگره
بودن امتیاز شخصی کرولی بود و بهنظر میرسید وی
شکستناپذیر است.
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دلیل اینکه چگونه میشد به ماشین انتخاباتی حزب
دموکرات نزدیک شد ،موضوع ارتباط من با »اینز«
چهل و چند ساله اهل آمریکای التین و رهبر کامیونیتی
(معادل محله فارسی ،مترجم) بود .روز شنبه  83جون،
من با اینز و گروهی از زنان در المهرست با کارگران
آمریکای التین و مردم محله آسیاییهای شمال کونیز،
در مکانی که دفتر نامزدهای انتخاباتی قرار داشت،
مالقات کردیم .ما در اینجا فرصت یافتیم با الکساندریا
برای تبلیغ انتخابات به منازل مردم سر بزنیم .بعد از
اینکه الکساندریا رفت تا به تکزاس پرواز کند(و علیه
جدا کردن غیرانسانی ب ههای پناهندههای آمریکای
التین از مادرانشان اعتراض کند) اینز و من دور
بلوک ساختمانها رفته و در منازل را زدیم ،و حمایت
بسیار خوبی از آنها گرفتیم .اینز به من گفت :او
نمیتواند حمایتاش از الکساندریا را علنی کند به این
سبب که او عضو هیات مدیره کامیونیتی ،کمون ،است
و میدانست که حتی فعالیت در فضای مجازی در
حمایت از مبارزه انتخاباتی ،روابطاش با مقامات
انتخاب شده دیگر را بهخطر خواهد انداخت ،از اینرو،
به موقعیتاش در فعالیت حول مسائل رادیکال مورد
توجهش صدمه بزند .ولی با وجود این مالحظه ،فعالین
داوطلب سوسیالیستهای دموکراتیک آمریکا ،با قید
احتیاط به امکان پیروزی الکساندریا خوشبین بودند.
در پس تایید نامزدی الکساندریا برای نمایندگی کنگره
در  88آوریل ،مسئول ارشد میدان عملیات ما تقریبا هر
روز برای الکساندریا بهطور متوسط  1نفر(بعضی
مواقع  63نفر) داوطلب جذب میکرد.
اعضای دیگر که نمیتوانستند به کوینز بیایند گروههای
»بانک تلفنی  «1محلی تشکیل دادند.
بانک تلفنی و دیدار از مالردم مالنالجالر باله آشالنالا شالدن بالا
ه الم السالالایالالههالالای حالالامالالی ال الک السالالانالالدریالالا گالالردیالالد .گالالرایالالش
سوسیالیستهای دموکراتیک آمریکا باله تالالشهالای مالا
برای سرزدن به خانههای کارگالران و بالهویالژه تالرغالیالب
مردم به الکساندریا رای دهند ،کمک کردنالد .الالبالتاله ،مالا
همیشه در ائتالف با جنبشهای دیگر ،از جمله »جنبالش
جان سیاهان مهم است( «.مالتالرجالم ،)8جالنالبالش پالیالشالرو
مسلمانان ،گروههای محلالی مالقالاومالت و گالروههالای باله
اصالطالالالح نالالامالالرئالالی در سالالراسالالر کالالویالنالالز و بالالرونالکالالس،
سازمانهای عدالت در آموزش ،و جنبش از پایین برنی
سندرز همکاری کردیم .مالا بالا اصالل کالار از پالائالیالن ،در
درون مالالردم فالالعالالالالالیالالت مالالیکالالردیالالم.
رویالکالالرد سالالوسالیالالالالیالسالتالالی جسالالورانالاله
الکساندریالا اوکالازیالو -کالورتالز ،دههالا
نفر را به دفتر تنگ و اغاللالب بسالیالار
گالالرم در ط الب القالاله دوم و بالالاالی یالالک
رسالالتالالوران مالالکالالزیالالکالالی در مالالحالاللالاله
»المهرست« جذب میکرد.
در  63ج الالالالالالون ،ش الالالالالالع الالالالالالب الالالالالاله
»سالالوس الیالالال الی السالالتهالالای دمالالوکالالرات الیالالک
ن الیالالویالالورک « ،از اعضالالایالالش دعالالوت
کردند در جلسه بحث و بانک تاللالفالنالی
الکساندریا اوکازیالو -کالورتالز شالرکالت
کرده و به افق سیاسی استوارش بالرای اجالرای عالدالالت
اقتصادی و اجتماعی ،در تقابل با دیدگاه محافظالهکالاراناله
جالالو کالالرولالالی ،گالالوش فالالرا دهالنالالد .بالیالالشتالالریالالن داوطاللالبالالان
جوانانی بودند که از شنیدن موضع نستوه الالکالسالانالدریالا
علیه مواضع کرولی ،با مسرت از وی حالمالایالت کالردنالد.
همچنین فالعالالالیالت تالیالم ائالتالالفالی از گالروههالای گالونالاگالون
بسیار تاثیرگذار بودند .در حاليکه ،سه هالفالتاله پالیالش از
روز انتخابات مطابق نظر سالنالجالیهالا الالکالسالانالدریالا 31
واحد پشت کرولی بود ،الکساندریا با  63واحالد جاللالوتالر
از کرولی در مرحله اول انتخابات پیروز شد.
انتخاب دونالد ترامپ نشان داد که سیاستهالای آمالریالکالا
آکنده از رویدادهای غیرقابل پیشبینی اسالت ،از جالماللاله
پدیدارشدن گرایش چپ در آمریکا .گرچه فعالالالیالتهالا در
عرصههای گالونالاگالون گالواه بالر شالور و شالوق نالیالروی
داوطلب بود ،شاید قویترین سرمایه مبارزه انتالخالابالاتالی
خود الکساندریالا بالود .الالکالسالانالدریالا اوکالازیالو -کالورتالز،
بهندرت بهخود شالخالص کالرولالی حالماللاله مالیکالرد ،ولالی،
موضوعی که حتی آقای سفید پوست همسایالهام باله مالن
گفالت ،او تالحالت تالاثالیالر قالرار گالرفالتاله بالود :ایالن سالخالن
الکساندریا بود که آقای کرولی نماینالده کالنالگالره در ایالن
ناحیه زندگی نمیکند ،هوای ما را تنفس نمیکند ،آب مالا
را نمینوشد و ب ههایش را به مدارس ما نمیفرستد.
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جمهوری اسالمی منشا فساد ،ارتجاع،
ترور و تجاوز به جوهر انسانیت است!
زردشت هورامانی

هر چه بیشتر و عمیقتر به تاریخ  4دهه حاکمیت
جمهوری اسالمی ایران ،خصوصا جنایتهای آن که
ماهیت و شناسنامه اصلی آن است بپردازیم ،برای
انسانیت و انسانهای عصر کنونی تاسف میخوریم.
آمار بهدست آمدە با توجه به تحقیقات کلی و جزیی با
اساس گرفتن شواهد و اسناد آشکار و موجود که
درصد کمی از جنایات این حکومت است ،عالوە بر
نشاندادن نتایج تلخ و ناامیدکنندە آن ،مسئولیتپذیری
نیروهای ترقیخواە و دمکراتیک در آیندە را برای
جبران تاریخی پر از تجاوز و فساد به مردم ایران و
قربانیان سیاستهای پلید این رژیم در جهان و منطقه
دوچندان میکند.
طبقهبندیهای گوناگون از آمارهای بهدست آمده از
جنایتهای این رژیم ،به ما این فرصت را میدهد که
عالوە بر نقد شناسی ،تعریفهای نوینی از تمام
بعدهای گوناگون علوم انسانی ،تجربی و حتی زیست
شناسی در رابطه با اعمال ضدانسانی و ضد محیط
زیست این حکومت متجاوزگر داشته باشیم .برقراری و
پایداربودن ارتجاعیترین تفکر و سیستم حکمرانی
موجود در جهان کنونی ،نشانگر وجود سیستمهای
ضدانسانی بزرگتر و فرا منطقهای از یکسو و نبود
هوشیاری جمعی انسانمدار از سوی دیگر در مقابل
این ارتجاع فکری میباشد .در رابطه با واقعیت و بطن
این سیستم تاکنون نوشتهها ،تحقیقات و تحلیلهای
بیشماری نوشته و در تاریخ ثبت شدەاند .اما باید گفت
تحقیقات بیشتر ماتریالیستی و نجومی که تاکید بر
ظاهرشناسی بودە ،بهطوری که میتوان آن را نتیجه
سیاست فرافکنی رژیم از یک جهت ،برای پوشیدن
حقیقت و بیراە بردن محققین برای تحقیقات کنونی و
آیندە دانست .متاسفانه آنچه که مدنظر نبودە ،تحقیق
در بعد جوهرشناسی رفتار و جنایت این رژیم و
دستهبندی آنها با توجه به تعاریف دمکراتیک و
انسانی امروزە است .اگر فرض بر این باشد که ماهیت
رژیم از هر دو بعد ظاهر و باطن در موزەای در رابطه
با حقوق بشر و هستی بهکلی به نمایش گذاشته شود،
انسان کنونی متهم به نقض وجود خویش و فطرتهای
نیک خویش خواهد بود .بهطوری که جامعه جهانی
خود را در قبال پایداری و بقاء این تفکر و سیستم
سرزنش خواهد کرد .باید تعریف این منشا فساد را از
چه کسانی پرسید و جستوجو کرد؟ باید از دید و تاثیر
قربانیان آن به اصل مسئله پرداخت .از نگاە کسانی که
به آنها تجاوز فیزیکی و روحی شدە است.
از دید آنهایی که بدترین و وحشیانهترین شکنجهها را
از لحاظ فیزیکی تحمل و در مرحله رها شدن از زندان
تا مردن هر روز در روح خویش تجاوزی درونی دارند
که میتوان از آن بهعنوان مرگی روانی یاد کرد؛ از
احساس پدر و دختر ،برادر و خواهر ،پسر و مادر و
انسان که در زندانهای این رژیم در زیر تفکر
ارتجاعی با استفادە از مادەهای روانگردان هم همبستر
و فیلم آنها در مقابلشان باز پخش شدە است؛ از
بازگویی کسانی که پدران و مادرانشان در مقابل
چشمانشان اعدام ،کشته و شکنجه شدەاند؛ هیچ
محقق و نویسندەای نمیتواند این حسها را مکتوب
کند .از اسنادی که در حوزەهای محیط زیست علوم
روانشناسی و جامعهشناسی کنونی با پیش زمینههای
لیبرال بهجز به بیراە بردن اصل واقعیت ،نمیتوانند به
جامعه قربانیان هیچ خدمتی بکند ،بالعکس متهمان و
عامالن این جنایتها را با توجه به قوانین حقوق بشر
سیستم سرمایهداری حفظ میکنند .رژیمی که تجاوز از
اصول آن است ،بهکار بردە و میبرد ،رژیمی که تا
کنون پا برجاست نشان از انجام وظایفی است که
سیستم جهانی ضد آزادی و انسانیست برای ان تدوین
کردە و به روشهای نامحسوس از آن دفاع کردە و
میکند.
آنچه بیشتر مدنظر است ،پایان و آغاز یک سیستم در
ایران است .سیستمی که جایگزینی آن با وجود مدلها
و مصالح جهانی و منطقهای برای هیچ سازمان و
جمعی آسان نخواهد بود .متاسفانه با تمام تالشهای
گرایشات دمکراتیک برای حل بحرانهای موجود و
جلوگیری از طوفان بعد از طوفان ،رژیم بهدلیل بنیه

ارتجاعی و ضدانسانیش در صدد پایانی تلخ و پر از
تراژدی برای جامعه ایران ،منطقه و مخالفان خویش
است .ذهنیت ارتجاع روزبهروز بر وحشیگریهای
خویش به گونههای مختلف بر کارنامه خود افزودە و
بیشتر به جوهر انسانیت و محیط زیست تجاوز میکند.
رد هر گونه گفتمان ،پناە بردن بر حذف فیزیکی،
بهشیوەهای ترور ،اعدام و کشتار دستهجمعی ،فردی،
انتقامگیری در زندانها و همچنین با استفادە از قطع
نیازهای اولیه بر شهروندان و تدوین قوانین شخصی و
جناحی در کمتر از یک ساعت ،همه و همه نمونههای
بارزی از طوفانیست که رژیم بعد از خود تا آخرین
لحظهاش در قدرت ،بر انجام آنها تاکید میورزد .در
صدد به بنبست رسیدن گفتمان دمکراتیک ،طوفان
جهانی برای جایگزین کردن فرهنگ و مدیریت بیگانه
به جامعه از طریق نیروهای مذهبی ،ناسیونالیست و
سیاسی مرکزیتگرا استفادە خواهد کرد .بهطور سادە
میتوان گفت تداوم تجاوز و بیعدالتی به شیوەهای
مدرنیته سرمایهداری ،تصویب قراردادهای کاری ،که
در اروپا رایج است از نمونههای بارز بردەداری مدرن
است .اما با وجود تمام تجربهها از سناریوهای حفظ
قدرت توسط رژیم در  4دهه گذشته و برخورد
قدرتهای انحصارطلب جهانی با مسائل آزادی ،حقوق
بشر و دمکراسی در جهان بهخصوص خاورمیانه،
جامعه ایران با تمام طیفها ،جناحها ،ملتها و
باورهای مختلف میتواند از فرصتی تاریخی برای ادای
دین خود به آزادی ،یکسانی ،عدالت و دمکراسی خود
را سازماندهی کند .زیرا تاریخ نه چندان دور در
ایران ،همه نیروهای دمکراتیک و آزادیخواە،
بهخصوص جامعه زنان و جوانان را میطلبد تا برای
رهایی انسانیت از چنگال پلید نظام جمهوری اسالمی
ایران و نظامهای مرکزیتگرای جهانی در یک پالتفرم
دمکراتیک دور هم جمع شوند .در مدت صد سال گذشته
همه خلقهای ایران ،برای یک جامعهای آزاد و
دمکراتیک پیش آهنگانی تقدیم کردەاند که نه تنها مردم
ایران ،بلکه جامعه نیز جهانی باید از آنها همچون یک
اسطورە یاد بکند .در سرزمینی که منصور حالجها،
گلسرخیها ،شیرینها و فرزادها با شهادت خویش راە
رسیدن به آزادی را روشنتر کردهاند.
بهجز رسیدن به آزادی و عدالت راە دیگری نیست.
مبارزە ملتهای ایران در مقطع کنونی ،نه تنها مبارزە
برای آزادی ایران و دمکراتیزەکردن آن است ،بلکه
مبارزەای برای پایاندادن به سیستمی ارتجاعی در
جهان ،پایاندادن به تروریزم بینالملل ،پایاندادن به
زندان شکنجه و اعدام در ایران ،پایاندادن به نفاق و
تفرقه در خاورمیانه و پایاندادن به داعش پیریست که
دیگر توان مقابله با خورشید بلندیهای زاگروس را
ندارد!

ترور رفیق اقبال مرادی توسط
جنایتکاران حکومت اسالمی ایران!
تروریستهای
حکومت اسالمی
ایران ،شب 81
تیر ماه ،6337
»اقبال مرادی«،
فعال سیاسی و
مدنی را در شهر
»پنجوین«
کردستان عراق
ترور کردند.
اقبال
رفیق
عضو
مرادی،
حقوق
جمعیت
بشر کردستان و پدر زندانی سیاسی محکوم به اعدام،
زانیار مرادی است .این نخستین بار نیست که اقبال
مرادی اینگونه مورد حمله تروریستی قرار میگیرد؛
وی قبال نیز یک بار در سال  6327در اطراف شهر
پنجوین در حملهای مشابه به شدت زخمی و به
بیمارستان منتقل شده و از مرگ نجات یافته بود.
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اما این بار پیکر بیجان رفیق اقبال را که هفت گلوله بر
روی آن مشاهده شده است در کنار رودخانه پنجوین از
شهرهای مرزی استان سلیمانیه که هم مرز شهر
مریوان است ،یافتهاند .وی ،بهدلیل فعالیت گستردهاش
علیه اعدام بهچهره شناخته شدهای در کردستان ایران
و عراق تبدیل شده بود.
مراسم خاکسپاری اقبال مرادی روز چهارشنبه هجدهم
ژوئیه  ،8162در میان دوستان وی و جمعی از مردم
این شهر برگزار گردید و در آرامگاە پنجوین به خاک
سپردە شد .اما نیرویهای امنیتی حکومت جهل و
جنایت و ترور اسالمی در مریوان ،مانع از برگزاری
مراسم ختم وی شدند.
ترور اقبال مرادی ،نشان داد که حکومت اسالمی با هر
ترکیب حکومتی و با همه جناحهای درونی خود ،در
حذف فیزیکی و ترور مخالفان سیاسی خود به ویژه در
شرایطی که نیروهای اپوزیسیون و انقالبی طرحهای
انقالبی خود را بر علیه این حکومت اعالم میکنند با
هدف زهرچشم گرفتن از مبارزان و جلوگیری از
خیزش مردمی ،از هیچ تالش جنایتکارانه و تبهکاری
دریغ نمیکند.
زانیار مرادی فرزند اقبال مرادی ،هماکنون در زندان
رجائی شهر کرج محبوس است و به همراه لقمان
مرادی پسر عمویش ،سالها در حبس و محرومیت
بهسر میبرد.
تروریسم در حکومت اسالمی ایران ،به اندازه عمر
نکبتبار و خونین این حکومت سابقه دارد و تاکنون
صدها فعال سیاسی و فرهنگی در داخل ایران و در
خارج کشور در کشورهای مختلف جهان ،بهویژه در
کردستان عراق توسط جوخههای مرگ حکومت
اسالمی ایران ترور شدهاند .و اخیرا نیز تروریسم
حکومت اسالمی بار دیگر فعال شده است.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران ،این
آدمکشی حکومت اسالمی ایران را بهشدت محکوم
میکند و از مقامات حکومت محلی کردستان عراق
میخواهد که هرچه زودتر ،عاملین این جنایت را کشف
و محاکمه آن را به جامعه اعالم کند.
ما ،مردم و احزاب سیاسی آزادیخواه و برابریطلب
در کردستان عراق را فرا میخوانیم که احزاب حاکم
بر کردستان عراق را بهدلیل امکانات و تسهیالتی که
در اختیار تروریستهای حکومت اسالمی گذاشتهاند،
تحت فشار قرار دهند و فشار بیاورند که حکومت
اسالمی و عوامل اطالعاتی  -تروریستی آن
از کردستان عراق اخراج شوند.
فراموش نکنیم که حکومت اسالمی ،همان
حکومتیست که برخوردهای جنایتکارانه و تبهکارانه
با رفراندم مردم کردستان عراق داشت که حتی
گروههای شیعه و ارتش حکومت مرکزی عراق را در
حمله وحشیانه به این منطقه ،تشویق و همراهی کرد.
ما ،از همه نهادهای بینالمللی ،نهادها و سازمانهای
سیاسی و انساندوست و حقوق بشری خواهانیم که
ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه ،در افشای
جزئیات عوامل دست اجرای این ترور ضدانسانی در
کشورهای مختلف و کردستان عراق بکوشند.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران ،با
اندوهی فراوان ،تاسف عمیق خود را بهخاطر
جانباختن رفیق اقبال مرادی ابراز میدارد و با خانواده
و رفقای وی ابراز
همدردی میکند.
ما ،همچنین خواهان
آزادی بیقید و شرط
زندانیان
تمامی
سیاسی و عقیدتی از
جمله زانیار و لقمان
لغو
و
مرادی
شکنجه،
هرگونه
شالق و اعدام در
ایران هستیم و همه
مبارزان راه آزادی،
دموکراسی و عدالت
اجتماعی کردستان و
سایر شهرهای ایران را به تاسیس مجالس مردمی و
شوراها با هدف پایهگذاری کنفدرالیسم دموکراتیک
فرامیخوانیم.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران
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کمون آموز
دانش

فراخوان برای همکاری
جهت از بین بردن هرگونه ...
باید دانست ،مردم بهطورعام در سیاست نقش
خود را ایفا میکنند و موضعگیری خاص خود را
دارند از اینرو ،شرکت در اعتراضات و خیزش یا
هرگونه حرکتی را با توجه به درک و تحلیلی که
دارند انتخاب میکنند .مردم در یک کالم ،خواهان
آزادی ،برابری ،صلح ،امنیت ،رفاه و آرامش
هستند و تحولی را خواهانند که برایشان هزینه
کمتری داشته باشد .آنان از جنگ و خشونت و
سرکوب و مصیبت بیزارند و سعی دارند از
هرگونه امکان و نشان دادن صدای اعتراض خود
برای بهتر شدن زندگی خود استفاده کنند .اکنون
مشکل مردم افشاگری و آگاهی دادن نیست چون
به اندازه کافی از وضع بیکاری فساد و استبداد
حاکم اطالع دارند .مشکل اصلی قانع کردن آنان
به آن نوع تشکلیابی و اتحاد و مبارزه است که
چون بخش وسیعی از مردم به خصوص جوانان،
دوست ندارند سکوی پرش جریانات مختلف به
حاکمیت شوند .آنها میخواهند خودشان و جامعه
شان را مستقیما مدیریت کنند و به هیچ نیروی
مافوق جامعه اجازه ندهند همچون گذشته بر آنها
حاکمیت کنند .زنان از تبعیض و ستم ،مردساالری
و آپارتاید جنسی ،آنچنان به تنگ آمدهاند که
میخواهند سرنوشت خود را مستقیما به دست
خویش رقم بزنند.
ایران کنونی بیش از هشتاد میلیون جمعیت دارد،
که بخش کارگران و خانوادههای متوسط ،با
خانواده زیر پوشش خود بیش از هفتاد میلیون
جمعیت کنونی را تشکیل میدهد.
خیزش دی ماه  ،۶۹خیزش عاشقان آزادی،
محرومان ،ستمدیدگان و جوانان آگاه بود .جنبشی
بود خودجوش و بدون سر و بدون تشکیالت .به
عبارت دیگر ،جمعی بیرون آمدد و جمعی هم
مطالبات خود فریاد زدند .آنان توانستند به مدت
ده روز بخش عمده شهرهای بزرگ و کوچک
ایران را صحنه خروش خواستهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی خود کنند .آنان معتقدند در
جریان مبارزه و حرکت خود نمایندگان و رهبران
مورد اعتماد خود را به صحنه خواهند آورد.
گوناگونی شعارها از »مرگ بر دیکتاتوری« تا
حمله به نهادهای دولتی و والیت فقیه .شعارهایی
همچون »ملت گدایی میکند خامنهای خدایی
میکند«» ،ما کار میخواهیم«» ،سوریه و یمن را
رها کن فکری به حال ما کن«» ،زندانی سیاسی
آزاد باید گردد«» ،نان مسکن آزادی«،
»اصولگرا اصالحطلب تمام شد ماجرا« ،و...
بیتردید سیاستی که مردم در خیابان میآموزند و
همه حتی فعاالن نیز باید بیاموزند ،این است که
نباید به قدرت و اختالف آنان چشم دوخت ،بلکه
باید آن را شناخت و از تضادهای درون آنان
بهترین بهره را برد .باید میان مردم رفت و اتحاد
و همدلی را در وسیعترین شکل ممکن و
محوریترین شعار تبلیغ و و ترویج و ایجاد کرد.
آن جریانات و کسانی که فکر میکنند جنبش مردم
تمام شد و یا میخواهند موجسواری کنند ،باید یا
صدای بلند گفت »خیزش دی ماه« به پایان
نرسیده ،بلکه تازه شروع شده ،آنان به درون
خانه و محافل و خیابانها و کوچههای خود
رفتهاند تا با مشورت و همدلی بیشتر و شعارهای
ملموستر و در عین حال با قدرت بیشتری به
خیابان بیاند.
ضرورت دارد که همه کوشندگان راه آزادی،
برابری و عدالت اجتماعی و همه جریانات و کسانی
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که به صدای مردم و تغییر نظم موجود باور دارند
به کمک بیایند و فریاد آزادی همه بازداشتشدگان
دی ماه و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و لغو
هرگونه شکنجه ،شالق و اعدام باشند تا همراهی،
بالفعل کنند و بیشترین همبستگی و اتحاد ممکن
را برای کمک به این طبقاتیترین اعتراض مردم
که دیر یا زود به خیابان خواهند آمد ایجاد کنند.
در این مطالبات و اعتراضات خواست رفع تبعیض
از زبانها و فرهنگهای ممنوعه همچون
عربزبانان،
کردزبانان،
آذریزبانان،
ترکمنزبانان ،بلوچزبانان و ...مطرح گردیدهاند.
در عین حال سرکوب و تبعیض و ستم ملی در
ایران ،یک واقعیت تلخ و غیرقابل انکار است.
موضوع ستم ملی در ایران ،به مفهوم دقیق
جامعهشناسی یک »مسئله« اجتماعی است.
مسئلهای که نه میتوان نادیدهاش گرفت و نه
دورش زد ،بلکه باید یک راهحل انسانی و کم درد
و کم هزینه برای آن پیدا کرد .این مسئله در یک
نگاه دموکراتیک و از یک منظر استراتژیک نیز
موضوع و مسئلهای بسیار مهم است که باید
بدون هراس و تعصب و در فضایی سالم و سازنده
و منطقی دربارهاش مشورت ،بحث و گفتوگو
کرد تا به افقها و نظرات همسو و نسبتا مشترک
رسید .متعصبان و افراطیون در هر دو سر این
مسئله ،این فضا را هیجانی و احساسی و
غیرمنطقی و خصومتآمیز کردهاند.
رفع نابرابری و تبعیض در همه حوزههای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی؛ هم در رابطه با
حاکمیت و پیرامون آن و هم در رابطه با
شکافهای مربوط به گروههای مذهبی ،ملی و
زبانی ،از عناصر مهم حل مشکل ملی در ایران و
شاید مهمترین و در عین حال سختترین راه
است.
آن بخش از روشنفکران و فعاالن سیاسی و مدنی
که هنوز با هراس و تردید به مسائل ستم ملی در
ایران ،نگاه میکنند اما باید بپذیرند که نادیده
گرفتن این معضل و مشکل مهم ،شاید به فالکت
انسانی و اجتماعی بیشتر منجر گردد.
بیتردید آزادیهای ملی و مذهبی همانند
آزادیهای فردی و اجتماعی و همچنین آزادی
اندیشه و فعالیت »بیحد و حصر« برای همگان
حائز اهمیت است .حق آموزش به زبان مادری و
استفاده بیقید و شرط از فرهنگ مربوطه،
پایهایترین خواسته هر جریان و انسان
آزادیخواه ،برابریطلب و عدالتجو است.
متاسفانه در تاریخ ایران و امروزه ،شاید برخی
باور رایج این است که برای حل مسئله ملی،
مذهبی ،زبانی و فرهنگی یا باید وجود آنها را
انکار کرده و در صورت اعتراض سرکوبشان
کرد و و یا با بهرسمیت شناختن این اقلیتها و
حق تعیین سرنوشت آنها تا سر حد جدایی،
بهمعنای ایجاد دولت-ملت مستقل یا خودمختار
ملی و یا دولت فدرال ملی ،برای آنها قائل شد.
تاریخ اثبات کرده و میدهد که ایجاد دولت-ملت،
حق تعیین سرنوشت اکثریت قاطع مردم و
بهخصوص طبقه کارگر و مزدبگیران را به آنها
نمیدهد ،بلکه برعکس دولتی جدید و ملی از
سرمایهداران ،زورگویان ،دیکتاتورها را بر
سرنوشت اکثریت مردم حاکم میگرداند.
دولت شوروی به  62دولت-ملت تجزیه شد و
امروز بر همگان آشکار است که اکثریت مردم
این دولت-ملتها از چه دیکتاتوری ،شووینیسم،
استثمار ،بیکاری ،فقر ،ارتشا و بیحقوقی رنج
میکشند :از روسیه گرفته تا آذربایجان ،از
ازبکستان و روسیه سفید گرفته تا اوکرائین
اکثریت مردم حق تعیین سرنوشت خودشان را
ندارند.
عین همین حکم در مورد دولت-ملتهای عربی،
صفحه ۷

خاورمیانهای و آفریقائی و غیره صادق است.
 راهحل کنفدرالیسم دموکراتیک روژآوا ،مبارزهعلیه خواست دولت-ملت ،ایجاد یک سیستم
خودگردان متکی بر بهرسمیت شناسی گروههای
مختلف زبانی و فرهنگی بهعنوان اجزا برابر
جامعه ،ایجاد امکانات عملی برابری جنسیتی و
عقیدتی کامل در تمام سطوح و از پائین تنها راه
جلوگیری از فاجعه فوقالذکر است.
به گمان ما برای رفع تبعیض از آذری ،کرد،
عرب ،ترک ،بلوچزبانان و غیره در ایران الگوی
اجرا شده در کنفدرالیسم دموکراتیک شمال
سوریه(روژآوا) مناسبترین و انسانیترین روش
است .اما ببینیم اگر هر کدام از مدلهای حق تعیین
سرنوشت ملی در شکل دولت مستقل،
خودمختاری و یا فدرالیسم قومی یا ملی توسط
ناسیونالیستها به کار گرفته شوند نتیجه چه
خواهد بود.
الزمه کاربست این مدلها ،تعیین ملیت یا تعلق
ملی مناطق و شهرهای مختلف در تمام ایران
است .برای مثال در آذربایجان آذری ،کرد،
آسوری ،ارمنی و فارسزبانان ساکن هستند .در
کردستان امروز ،عالوه بر کردزبانان ،فارسها و
آذریها کار و زندگی میکنند .در خوزستان عالوه
بر عرب زبانها ،فارسها و غیره هم هستند .در
تهران و استان موسوم به استان فارس یا
مرکزی ،فارسیزبانها در اقلیت بوده و جمع
کثیری آذری ،کرد ،لر ،عرب و بلوچزبان در آنجا
کار و زندگی میکنند.
تعیین هویت ملی شهر نقده ،هم امروز موضوع
مشاجره ناسیونالیستهای کرد و آذری زبان
است .اگر مسئله رفع تبعیض از اقلیتها به اینجا
بکشد انتظار راه افتادن حمام خونی بدتر از
یوگسالوی سابق و درگیریهای ملی بدتر از
عراق و ترکیه در ایران امروز امری کامال واقعی
است .تازه در آخر هم ،سرنوشت اکثریت مردم و
کارگران در این مناطق صاحب دولت ملی بهتر از
وضعیت و بیحقوقی آنان در  83سال گذشته در
اقلیم کردستان عراق نخواهد بود.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران،
همه فعاالن و احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی
انساندوست و آزادیخواه در سراسر ایران را به
حمایت از مدل رفع تبعیض کنفدرالیسم
دموکراتیک شمال سوریه و اتخاذ آن از هم امروز
را فرا میخواند .این الگو هم امروز در سوریه و
ترکیه در هیات یک جنبش بزرگ فراملیتی چند ده
میلیونی عرضاندام کرده است .باید به این جنبش
منطقهای پیوست و آن را در ایران هم گسترش
داد
برای فعاالن و سازمانهای سیاسی و مدنی این
یک انتخاب سیاسی است و ایدئولوژیک نیست.
اولین قدم در این راه ،اعالم حمایت علنی از این
الگو ،تبلیغ وسیع برای آن و باالخره به چالش
کشیدن تمام راهحلهای متکی بر دولت-ملت ،چه
در هیات شووینیسم فارس و ایرانی ،و چه در
لباس ناسیونالیسمهای رنگارنگ آذری ،کردی،
عربی ،بلوچی و ...است.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران،
دست همه عزیزانی که این الگو را از آن خود
بدانند صمیمانه فشرده و امکانات تبلیغی،
آموزشی و مبارزاتی این جنبش منطقهای را برای
پیشبرد اهداف مشترکمان به کار خواهد گرفت.
پالتفرم دموکراتیک جنبشها و خلقهای ایران
هفدهم ژوئیه 8162
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فراخوان برای همکاری جهت از بین بردن
هرگونه ستم و تبعیض »ملی« در ایران!
بحران همهجانبه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ایران را فرا گرفته است.
»ایران بحرانی است«» ،کشور در گرداب بحران بهسر میبرد« و »بحران
اقتصادی و سیاسی همه جا را فرا گرفته است« را نه تنها از سوی
اپوزیسیون حکومت اسالمی ،بلکه حتی از زبان بسیاری از سران و
مقامات حکومتی نیز شنیده میشود .فارغ از اینيه چه میزان از حقیقت در
این عبارات وجود دارد اما به جرات میتوان گفت »آینه تمام نمای«
واقعیت ایران است .این حاصل آن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی است که جناحهای حکومتی در چهار دهه متوالی ،در جامعه ایران
پیاده کرده اند .اینک آنان در تالشند باز به همان شیوه سابق با بهرهگیری
از ابزار سرکوب و اختناق،
زندان و شکنجه ،اعدام و
ترور ،حاکمیت خود را حفظ
کنند .اما بهویژه خیزش دی
ماه سال گذشته ،به آنها
نشان داد که دیگر سرکوب و
اختناق ،تاثیری در پیشروی
مبارزه مردم علیه حاکمیت
ندارد.
اکنون اغلب کسبوکارها
تعطیل شدهاند .کارخانهها و
واحدهای تولیدی مواد
اولیهای در اختیار ندارند و
بازار هم کاالهای آنها را
نمیخرد .اقتصاد ایران با
بحران تقاضا روبهرو شده
است و بسیاری از کارخانهها
کاالهای
انبارهای
به
تولیدشده تبدیل شدهاند .فقر ،فالکت و بیکاری گسترده از شاخصههای
اقتصادی ایران در سالهای اخیر محسوب میشود؛ به گونهای که عده
زیادی از جوانان برای زندهمانده حتی ارگانهای بدنشان را میفروشند،
برخی از دختران و زنان به تنفروشی روی آوردهاند و تعداد بیخانمانها
و گدایان در تهران ،مشهد ،تبریز ،سنندج ،اهواز ،بلوچستان ،رشت و
بهطور کلی در همه استانها ،افزایش چشمگیری یافتهاند .این همه مصائب
وقتی دردآورتر شده است که ا َبرتورم نیز گریبان اکثریت مردم ایران را
گرفته و سطح کیفی زندگی آنها را به شدت کاهش داده است .اکنون سران
و مقامات و ارگانهای حکومت اسالمی و حدود یکی دو درصد از
ثروتمندان ،بیش از  31درصد کل دارایی جامعه را از آن خود کردهاند.
بحران امروز اقتصاد ایران ،ناشی از بلندپروازی سیاسی ،فساد نهادینه
شده ،سوءمدیریت و سیاستهای ارتجاعی داخلی و خارجی حکومت
اسالمی است .بحران کنونی اقتصاد ایران ،به دلیل فساد نهادینهشده،
رانتخواری ،استثمار شدید و بیرحمانه نیروی کار ،و هزینههای سنگین
میلیتاریستی و حمایت از دولتها و گروههای ترویستی اسالمی در سوریه،
یمن ،لبنان و فلسطین و رقابت با اسرائیل ،عربستان ،آمریکا و ...است.
هر چند این بحرانها ،تفاوتهای محتوایی بسیاری با هم دارند اما بیانگر
اهداف و سیاستهای کالن و عمده حکومت اسالمی هستد .بنابراین ،فقر و
بدبختی مردم دلیل دارد و دلیلش هم این است که کشور را به جایی
رساندهاند که سنگ بر روی سنگ بند نیست.
حکومت اسالمی ایران ،طی  41سال گذشته صدها میلیارد دالر نفت
فروخته و هرگز در زیرساختهای مهمی چون صنعت ،تولید ،خدمات و
سایر بخشهای استراتژیکِ اقتصادی سرمایهگذاری عمدهای نکرده و تا
توانسته مخارج روزمره را افزایش داده است .بیدلیل نیست که این روزها
در هر خانهای یک یا دو جوان فارغالتحصیل بیکار وجود دارد .بیکاری
گسترده جوانان ایرانی مسئلهای نیست که در یک بحران طبیعی اقتصادی
ریشه داشته باشد؛ این مسئله به دلیل همان بیتوجهی حکومت به
سرمایهگذاری در بخشهای تولید ،صنعت و خدمات است.

هم زمان با رکود عمیق ،قیمت کاالها و خدمات نیز سر به فلک گذاشته است؛ این
یعنی رکود تورمی یا به قول اقتصاددانان چیزی که صرفا در اقتصادهای بیمار
می توان دید .عالوه بر این ،پرویز فتاح ،رییس کمیته امداد گفته است81 :
میلیون ایرانی در فقر مطلق هستند .این مسئله پدیدههایی از جمله تنفروشی،
اعتیاد و استثمار هزاران کارگر در کارخانهها را گسترش داده است .توزیع
فرصتها در ایران کامال وحشیانه است و بخش زیادی از ثروتهای عمومی
جامعه نیز در اختیار عده معدودی قرار دارد.
حکومت اسالمی با وجود به دست آوردن صدها میلیارد دالر درآمد نفتی و
گازی ،همچنان در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد که فقر و فالکت و
تنگدستی مردم جزء شاخصههای اصلی آن است 41 .سال گذشته بهترین
فرصت برای رشد اقتصادی و توسعه همهجانبه ایران بود که با سیاستهای
ارتجاعی و تروریستی حکومت اسالمی از دست رفته است .ایران ،همچنان در
یکی سیاهترین مقاطع تاریخی خود و بنبست قرار دارد .انزوای خارجی و
انحطاط داخلی حاصل سیاستهایی است که دموکراسی ،آزادی ،برابری و عدالت
در آن جایگاهی ندارد.
مطالبات چهل سال گذشته
زنان ،جوانان ،داشجویان،
کارگران ،بازنشستگان و
اقشار محروم جامعه
ایران ،بهویژه از خیزش
دی ماه تا امروز وسیعا
مطرح شده عمدتا طبقاتی،
اقتصادی و سکوالر
شرکتکنندگان
بودهاند.
خیزش دی ماه مردم جان
به لب رسیده و عمدتا
جوانان بیکار و تهیدست
مبارزی بودند که از فساد
و دیکتاتوری ،بیکاری و
فقر ،و بیتوجهی حاکمان،
خسته و به شدت خشمگین
اند و چیزی برای از دست
دادن ندارند .در روزنامه بهار مورخه  ،14/66/6331در مورد تظاهرکنندگان
آمده است» :دبیر شورای امنیت کشور در تشریح روندهای منجر به حوادث
اخیر با اعالم اینکه از اول آذر ماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر
در تجمعات و رادیکالتر شدن شعارهای مطرح شده در اینگونه تجمعات بودیم
افزود :در طول سال جاری 37 ،درصد فراخوانها در خصوص مسائل اقتصادی
بوده است ...او با بیان برخی از ویژگیها و پی یدگی عوامل موثر در بروز
ناآرامیهای دی ماه ...به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیالت معترضان
پرداخت و گفت 33 :درصد افراد بررسی شده از شرکتکنندگان در تجمعات
دارای تحصیالت زیر دیپلم و دیپلم 81 ،درصد نامعلوم 64 ،درصد دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک باالتر بودند .همچنین  24درصد
افراد زیر  33سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بودند .معاون وزیر کشور با
تبیین اجمالی زمینههای مختلف موثر در شکلگیری حوادث اخیر و دستهبندی
آن در قالب زمینههای اقتصادی معیشتی ،زمینههای سیاسی و زمینههای
فرهنگی اجتماعی تشریح دقیق طیفبندی موجود در هریک از این زمینهها و
میزان اثرگذاری هریک را بهعنوان فصل دیگری از گزارش ارائه شده از سوی
وزارت کشور به رییس جمهور و مقامات عالی کشور عنوان کرد .دبیر شورای
امنیت کشور ،ترسیم دقیق وضعیت پیشرانها و شتاب دهندههای حوادث اخیر
در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور اعالم کرد«.
نگاه به گزارش مذکور که بنا به »مالحضات امنیتی« به مطبوعات داده شده
نشان میدهد حرکت مطالباتی دی ماه کسانی جز جوانان تهیدست شهری و
مبارزان بی نام و نشان نبودند و چه اندازه چسباندن آنان به این و آن گروه و
جریان داخلی و خارجی بی پایه و اساس بوده است ،جالب است بخشی از سران
و مقامات حکومت اسالمی مانند توکلی و سایر مقامات امنیتی ،اعالم مینمایند
باید خواستهای این مردم فرودست را شنید چون در صورت نشنیدن صدای
آنان حاکمیت در آستانه بحران شدیدتر اقتصادی و سیاسی و سقوط قرار خواهد
گرفت.

سرنگون باد حکومت اسالمی ایران!
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