پبیبى دوراًی کَ غرور گذایی کرد
اهکبى عروج طبقۀ کبرگر
ضٌبَ  ٨٢خرداد ٠٩٣١

هحوذ قراگوزلو

درآهذ
کن یب ثیغ یک طبل ّ ػغ هبٍ پیغ ( )٠٨١١/٠١/٧ػر رزیبى یک طلظلَ همبالت هظتوز  -کَ ثَ ثزرطی اّكبع
ارتوبػی ربری ػر ایزاى ّ رِبى اعتـبؽ ػاػت  -همبلَ یی اس ایي للن هٌتؼز ػؼ تضت ػٌْاى "درببرٍ ی غیبت
طبقَ ی کبرگر" .ثب تْرَ ثَ ؿزاصت تیتز یبػ ػؼٍّ ،اكش اطت کَ آى ًْػتَ لـؼ ػاػت فزكیَ ُب ّ ػالیل غیجت
مجمَ ی کبرگز ػر هیؼاى رٌجغ ُبی كؼ ًئْلیجزالی ػاعلی ّ ثیزًّی را ػر هزس کلیبت؛ اطتؼالل ّ آة ثٌؼی کٌؼ.
طٌتی
ت
پ هیلیتبً ِ
آى همبلَ ثب اػبرتی ػتبة سػٍ ثَ طٌت ُبی سوسیبلیسن خلقی رطْة کزػٍ ػر تئْری ّ پزاتیک چ ِ
ِ
ثْرژّایی  - ...ایي ؿفبت یک کبهیْى هی عْاُؼ  -ثبسهبًؼٍ اس ػَُ ی پٌزبٍ ایزاى
هذُجی عزػٍ
کبرگزی هلی
غیز
ِ
ِ
ِ
آغبس هی ػؼ ّ ثب تبکیؼ ثز ؿؼالت ّ ػزافت ًبة ّ اًظبًی پیغ رّاى آى چپ ،ثَ ػّ ػبهل اطبطی گیز هی ػاػ:
در سطح بیي الوللی
• ػکظت کوًْیظن ثْرژّایی ػْرّی (طْطیبلیظن ّالؼب ً هْرْػ ارػّگبُی) ،فزّپبػی ػیْار ثزلیي ،افظزػٍ گی ػر
ثغغ ُبی گظتزػٍ ی چپ ،ػزم طبری چپ ثزیؼٍ ّ پٌبٍ رْیی ثَ عبًمبٍ طْطیبل لیجزال ػهْکزاطی ّ تکیَ ثَ
پبیگبٍ تزلی عْاُبًَ ی عزػٍ ثْرژّاسی ّ توزیي رّصیَ طبسی ػر کبرگبٍ اًْاع هبًیفظت ُبی ثْرژّایی
روِْری عْاُی....
• ثُل گزفتي ثْرژّاسی رِبًی اس ط مْم کوًْیظن ارػّگبُی ّ تؼزف ُوَ ربًجَ ثَ طْطیبلیظن ّ طبسهبى ُبی
کبرگزی اس مزیك ػّلت ُبی ًئْلیجزال ّ اًْاع ّ الظبم َػلَن ّ ُکتَل ُبی "پبیبى تبریظ" ّ ػلن االػیب ّ "پبیبى
اًمالة" ّ "آغبس اًمالة ُبی سرػ ّ ًبرًزی ّ طجش ّ هغولی" ّ ثبػ کزػى ػزّطک ُبیی ُوچْى لظ ّالظب ّ
ّاطالّ ُبّل....
( ثبُْػٍ اطت کَ ربیشٍ ُبی ّیژٍ ی رٌبة پزّفظْر ُبّل ّ هْطظَ ی ػطت راطتی کیتْ -فزیؼهي ثَ لیجزال
کٌظزّاتیظتی هبًٌؼ اکجز گٌزی تؼلك هی گیزػ ّ ثْریض یلتظیي ثَ ثت ّ لجلَ گبٍ اؿالس ملجبى ایزاى تجؼیل هی
ػْػ).
• ػکظت طْطیبلیظن ػُمبًی چیي ّ اًِ ؼام ػطت آّرػُبی اًمالة هبئْئیظتی ثب ظِْر هبفیبی ػًگ ػیبئْ پیٌگ ـ
ُْاکْفٌگ.
• طوت گیزی تؼریزی اًمالة ُبی ثْلیْاریظتی ثَ طْی ثبسار آساػ....
• ظِْر فزلَ ُبیی هبًٌؼ چپ ًْ ،فزاًکفْرت ،لیجزال لیجزتز ،هْلتی تْػ ّ اهپبیز ،پُظت هبرکظیظن ،طْطیبلیظن
ثبسار ،طْطیبلیظن آیٌؼٍ....
• تْلف هجبرسٍ ی مجمبتی کبرگزاى ػر چبرچْة اتضبػیَ گزایی هضبفظَ کبر....
• ّ الجتَ ػزّد ُبرتزیي ایؼٍ ئْلْژی طزهبیَ ػاری ثب اػتالی تبچزیظن ـ ریگبًیظن ّ....
( ًگبرًؼٍ ُز رب کَ پب ػاػٍ ّ هٌبطجتی ثْػٍ ،ایي هْلفَ ُب را ثَ ًمؼ کؼیؼٍ)

در سطح داخلی
• تبحیز هٌفی توبم ػْاهل پیغ گفتَ ثز طبسهبى ُبی چپ ّ کبرگزاى پیغ رّ.
• تالػی ّ عبکظتزًؼیٌی چپ ػر ػَُ ی ػـت ّ هتالػی ػؼى ػْراُبی هظتمل کبرگزی ثزآهؼٍ اس اًمالة ثِوي
.۵٧
• ظِْر ثْرژّاسی ًْکیظَ ی کبرگشاراًی ّ تالع ثزای اصیبی طزهبیَ ػاری ایزاى ّ اػغبم ػر طزهبیَ ػاری
رِبًی ثب ػّلت "طبسًؼٍ گی".
• صولَ ی كؼ کبرگزی ثزًبهَ ی "ػهْکزاتیشاطیْى" یب "تْطؼَ ی طیبطی" ػّم عزػاػُبی ثَ لبًْى کبر ّ تخجیت
لزارػاػُبی هْلت ّ پیوبى کبری ُب.
• ثَ ُن عْرػى تْاسى مجمبتی ًظجی ػکل گزفتَ ػر رزیبى اػتـبة کبرگزاى ًفت (ػِزیْر  ۵٧ثَ ثؼؼ) ّ ػمت
راًؼى ػّر رؼیؼ رٌجغ کبرگزی ایزاى اس طْی اتضبػ ثْرژّاسی کبرگشاراًی  +هؼبرکتی.
ّالؼیت ایي اطت کَ ػر ُز ػّ ططش ًئْلیجزالیظن ثَ ػٌْاى ایؼٍ ئْلْژی هظلن طزهبیَ ػاری ػول کزػٍ ّ پزّطَ
ی تبسٍ ی اًجبػت طزهبیَ را ثز هضْر اطبطی ارساى طبسی ًیزّی کبر ثَ ؿْر هغتلف اس رولَ تضؼیؼ ّ تِؼیؼ
تؼکل ُبی کبرگزی طبسهبى ػاػٍ اطت .ایي کَ ػر ایزاى ظزف طی طبل گذػتَ ثب ّرْػ ًشػیک ثَ ُشار هیلیبرػ
التـبػی -ػکل ثظتَ اس اّاطن ػَُ ی پٌزبٍ ً -ؼؼٍ اطت،
ػالر ػرآهؼ ًفتی اًجبػت طزهبیَ هْفك ثَ هِبر ثضزاى
ِ
ػر ربی ػیگزی ثبیؼ هْرػ ثضج لزار گیزػ .ثب ایي ُوَ ًبگفتَ ًگذرم کَ راٍ کبر بحراى اقتصبدی ایزاى ،توبهب ً
سیبسی اطت.
ثبری ػر ایي یبػػاػت  -چٌبى کَ ػر ًْػتَ ی لجلی ّػؼٍ ػاػٍ ثْػین  -هیبػیي هیي گشاری ًئْلیجزالیظن ػر صْسٍ ی
فؼبلیت ّ پیغ رّی رٌجغ کبرگزی را ًؼبى عْاُین ػاػ.
اجوبع واضٌگتٌی بب پرچن دهوکراسی
ػر طبل ّ ٠١٧١لتی کَ هبرگبرت تبچز ػزثؼٍ هی کؼیؼ "چیسی بَ عٌواى جبهعَ وجود ًذارد بل کَ فقظ هرداى و
زًبى هٌفرد وجود دارًذ" ثَ یک هؼٌب هظتمیوب ً هفبُین ػیٌی ّ هبػی ربهؼَ گزایی اس رولَ اتضبػیَ ُب ّ تؼکل ُبی
کبرگزی را ُؼف لزار هی ػاػ .تبچزیظن ّ هتؼبلت آى ری گبًیظن ّ طپض ظِْر ػًگ ػیبئْ پیٌگ ّ یلتظیي ػر چیي
ّ رّطیَ اػالم رطوی یک رٌگ عًْیي ثَ مجمَ ی کبرگز رِبًی ثْػ .رٌگی کَ مجك هؼوْل اس کؼْرُبی
هتزّپل طزهبیَ ػاری ّ اهپزیبلیظتی کلیؼ عْرػٍ ثْػ ّ ایي ثبر ثَ ربی تْپ ّ تبًک اس طیبطت ًئْلیجزالی ًِبػُبی
ثیي الوللی هبًٌ ؼ ؿٌؼّق ثیي الوللی ّ ثبًک رِبًی ثِزٍ هی گزفت ّ ثَ ػرطت هی ػاًظت ثزای پیزّسی ثبیؼ ّ
صؼت ّ اًظزبم مجمَ ی کبرگز را هتالػی کٌؼ .تِبرن ػلیَ ًیزّی کبر ػر رجَِ یی ثَ ّطؼت:
تملیل ػطتوشػُب ،تؼکل سػایی ،لبًْى کبر هتغیز ،ثی کبرطبسی ،افشایغ طي ثبسًؼظتَ گی ،صذف عؼهبت ػوْهی
ػّلت ،ارتمبی لؼرت ػطتگبٍ ُبی پلیض ،عـْؿی طبسی ،همزرات سػایی ،پْل طبالری ّ غیزٍ.
ایي پالتفزم كؼ کبرگزی ػر رلظَ ی طٌؼیکبی رٌبیت کبراى طزهبیَ ی رِبًی تـْیت ػؼ ّ ثَ ُوَ ی ػّلت ُب -
اس رولَ ػّلت ُبی طزهبیَ ػاری فزػی اس ثْلیْی تب تًْض ّ هـز ّ ایزاى  -ػیکتَ گزػیؼُ .وَ ثبیؼ ثَ سیز پزچن
ّاصؼ ؿٌؼّق ثیي الولل پْل روغ هی ػؼًؼ تب اروبع ّاػٌگتٌی کَ یک ثبر ػر لبلت "پیزّسی" ثْریض یلتظیي ثز
سّگبًْف پبطظ گزفتَ ثْػ ،ثبر ػیگز ػر توبم رِبى ػولیبتی ػْػ .هقببلَ بب تطکل بب ُذف اتویسٍ کردى کبرگراى
هززای اؿلی ایي ػولیبت ثْػ .ػر ایي ػّراى کخیف تزیي ػیکتبتْرُبیی کَ تب عزعزٍ ثَ رٌبیت ُبی كؼ ثؼزی
آلْػٍ ثْػًؼ ،پزچن ػْام-فزیجبًَ ی "صمْق ثؼز" ّ "ػهْکزاطی" را ثزافزاػتٌؼ .ػّ ػّلت افغبًظتبى ّ ػزاق  -کَ
ُز ػّ اس کبرگشاراى تبریظ هٌملی اهپزیبلیظن ثْػًؼ  -ثب طْژٍ ی ایزبػ ػهْکزاطی ثَ ثبتالق رٌگ فزّ رفتٌؼ.
یْگْطالّی آهبد تؼزف ًبتْ لزار گزفت ّ كوي تزشیَّ ،صؼت ًبک تزیي ًظل کؼی ُبی تبریظ عْػ را تززثَ
کزػ .چٌبى کَ هزػم عؼوگیي ّ هؼتزف لیجی ػر آطتبًَ ی هتؼکل ػؼى ػلیَ ػیکتبتْری لذافی ًبگِبى هیزاژُب ّ
فبًتْم ُبی ًبتْ را ثبالی طزعْػ ػیؼًؼ کَ الثؼ ثزای صوبیت اس "ػهْکزاطی" کؼْرػبى را ثَ عبک ّ عْى هی
کؼیؼًؼ ّ ػر ثي غبسی ػّلت تجؼیؼی تؼکیل هی ػاػًؼ ّ ثب ًْکزاى طبسهبى طیب (ُوچْى علیفَ ُفتز ،هلک اػریض،
ػجؼالفتبس یًْض ّ هـطفب ػجؼالزلیل) لزارػاػُبی رطوی عزیؼ ّ فزّع ًفت اهلب هی کزػًؼ.
"حقوق بطر" علیَ حقوق طبقَ ی کبرگر
ثیبًیَ ی صمْق ثؼز  -کَ ػر سهبى عْػ اس ظزفیت ُبی ًسبتب هتزلی ثزعْرػار ثْػٍ اطت  -صبال ُوچْى چوبلی
ػر ػطتبى طزهبیَ ػاری اثشار تضویك ّ تؼزف فزّػطتبى ػؼٍ اطت .ػر چٌیي ثیبًیَ یی الجتَ هفِْم ثؼز ثب هضوؼ
ثْػشیشی تًْظی ّ ثب آى کبرگر زى سٌٌذجی  -کَ ثَ عبمز ػزکت ػر رؼي یک هَ ػالق عْرػ -کن تزیي طٌغیتی

ًؼارػ .ثؼز یؼٌی عبًن ُبی عْع تیپی اس رٌض رکظبًب ؿبثزی ّ کلْتیؼ رایض کَ هی تْاًٌؼ تب صؼ یک اثشار فؼبر
ػیپلوبتیک ایفبی ًمغ کٌٌؼ .سهبًی ُن کَ ایي ثؼز اس رٌض مجمَ ی کبرگز اطت ،فمن ػر ؿْرت هٌفزػ ػؼى ّ
لبثلیت اطتخوبر ثیغ تز ّ عطز کن تز هؼٌب هی پذیزػ.
ثَ ُویي طجت ًیش ًئْلیجزالیظن ػر ایي طَ ػَُ ی ًکجت ثبر طلطَ ی عْػ كوي تِبرن گظتزػٍ ثَ تؼکل ُبی هظتمل
کبرگزی ثَ تزس ػْهی تْاًظت طبقَ ی کبرگر را بَ اًسبى ُبی اتویسٍ تجسیَ کٌذ .ػر ایي پزّطَ ی هضبطجَ ػؼٍ
حقوق فرد تضت ػٌْاى پزموطزاق ّ صبق "صمْق ثؼز" ثَ ربی حقوق اًسبى ُبی آزاد و برابر رب سػٍ ػؼ .ػر
هٌطك صمْق ثؼز طزهبیَ ػاری ُوَ ی اًظبى ُب اس رولَ ثیل گیتض ّ فالى گزطٌَ ی ػارفْری ًَ فمن یک رای
ػارًؼ (ثزاثز؟!) ثل کَ ّلتی ثَ فزّػگبٍ هک ػًّبلؼ هی رطٌؼ آساػًؼ ثَ ُز هیشاى کَ هی عْاٌُؼ ثغْرًؼ ّ
ثیبػبهٌؼ .فمن ٌُگبم ػجْر اس ػرّاسٍ ی "ؿٌؼّق" صزن ّ هیشاى اػتجبر هبلی فزػ سًگ عطز هًْتبریظن را ثَ
ؿؼا ػر هی آّرػ .ثؼیي طبى کبرگشاراى ًئْلیجزالیظن ثب مزس ػفبع اس صمْق فزػ ػوالً هؼیبر ًیبسُبی ػزافت هٌؼاًَ
ی اًظبًی را ثب عن کغ ببزار و اًببضت سرهبیَ و سود و ارزش اضبفی طٌزیؼًؼ ّ ُْیت اًظبًی را ثَ کبال تجؼیل
کزػًؼ .ثؼیي تزتیت رقببت و اًگیسٍ ی فردی بَ جبی تطکلُ ،ن پوضبًی و جبهعَ گرایی ًؼظت ّ ػالٍّ ثز كزثَ
ُبی ثیزًّی پلیض ،طبسهبى ُبی کبرگزی را اس ػرّى ػچبر فزّپبػی کزػ .تجییي ُز یک اس ایي هْلفَ ُبی هْکؼ
ًیبسهٌؼ هجضج هظتملی اطتً .ئولیبرالیسن کبر را از چبرچوة فعبلیتی داوطلببًَ ،خالق ،پویب و هولذ بَ حبلت ضغل
در چبرچوة ابساری برای تبهیي ًیبزُبی هبػی هجؼل کزػ ّ اُؼاف ػطت ًبهزیی لیجزالیظن آػام اطویتی را ثب
اطتغؼام آهْسٍ ُبی كؼ کبرگزی هکتت ّیي ـ ػیکبگْ (ُبیک  +فزیؼهي) ثَ ثبسار آساػ فزطتبػ.
هبرزا اهب رٌجَ ُبی ػیگز ُن ػارػ کَ ثزای تؼزیف آى اس طْراط کلیؼ ثَ ایزاى هی ًگزین.
تطکل ستیسی ًئولیبرالیسن
ػر همبالت پیؼیي ثَ اطتٌبػ تضلیل ّ تؼلیل ّ تجییي ّ ثب ارائَ ی فبکت ّ ًؼبًی ًؼبى ػاػین کَ ػر تبریظ طزهبیَ
ػاری ،ػّلت ُبی ًئْلیجزال عؼي تزیي ّ كؼ ػهْکزاتیک تزیي ػّلت ُب ثْػٍ اًؼ .کبفی طت رفتبرُبی آػام
عْاراى پیٌْػَ ّ تبچز ّ ریگبى ّ ثْع ّ یلتظیي ّ ػًگ ػیبئْ پیٌگ ّ پْتیي ّ ُن-پبلکی ُبی ػبى را فی الوخل ثب
رُجزاى ػّلت ُبی طزهبیَ ػاری طْطیبل ػهْکزات اس رّسلت تب ُویي کؼْرُبی اطکبًؼیٌبّی همبیظَ کٌیؼ تب ثَ
ػزف ام ثزطیؼ .لطؼب ً ػر ایي رب هظبلَ ثز طز اًتغبة هیبى ثؼ ّ ثؼتز ًیظت .لیبطی اطت کَ ػر هخل هٌبلؼَ ثز ًوی
ػارػ .ثبری ػالٍّ ثز توبم عـلت ُبیی کَ ثزای ػّلت ًئْلیجزال گفتَ این اكبفَ هی کٌین کَ یک ػّلت ًئْلیجزال
ّالؼی ثزای کبُص تورم و حفظ توازى هبلی عْػ ثَ چٌؼ الؼام هؼغؾ ػطت هی سًؼ:
 .Iتملیل هغبرد ػوْهی ( طیبطت تؼؼیل طبعتبری = صذف طْثظیؼُب = ریبكت التـبػی)
 .IIافشایغ ًزط ثِزٍ ی طزهبیَ.
 .IIIعـْ ؿی طبسی ،همزرات سػایی ّ هًْتبریظن....
 .IVثبسار کبر هتغیز ،ارساى طبسی ًیزّی کبر ،ثی کبرطبسی ....
ػر افشّػٍ :ػر تبریظ  ٠٨١١/٦/٨صویؼ صبری ػجؼالُْبة (هؼبّى ّسیز کبر) ػر گفت ّگْ ثب عجزگشاری هِز اس
صذف رّسهشػی ّ ربی گشیٌی آى ثب کبرهشػی طغي گفت ّ تبکیؼ کزػً« :ظبم رّسهشػی ثَ کبر هشػی ّ پزػاعت
ػطتوشػ ثَ افزاػ ثز اطبص هیشاى کبر تغییز عْاُؼ کزػ ».اّ ثب تؼزیش ثزًبهَ ریشی ػّلت ػر رِت کبُغ صلْر
فیشیکی کبرگزاى؟!! گفت« :تغییز ًظبم رّسهشػی ّ ُوچٌیي ػؼم اػتمبػ ثَ  ١طبػت کبر رّساًَ ػر اطالم ًیش
طفبرع ػؼٍ اطت».
()http://www.mehrnews.com/Faynewdetait.aspx?NewID=1152502
همبیظَ کٌیؼ ایي تزْیش لبًًْی را ثب تْؿیَ ُبی ثبًک رِبًی ػر عـْؽ اطتغؼام کبرگزاى)
 .Vهوبًؼت لِزآهیش اس فؼبلیت اتضبػیَ ُب ّ طٌؼیکبُب ّ هزبهغ کبرگزی....
ً
ثَ یک هفِْم تؼکل طتیشی ػّلت ًئْلیجزال  -ثَ ّیژٍ  -ػر ارتجبم ثب ػّ عـلت ػویمب كؼ ػهْکزاتیک آى ّ هْارػ
هطزّصَ ػر ػّ ثٌؼ چِبر ّ پٌذ پیغ گفتَ لبثل پی گیزی اطتُ .ز چٌؼ کبُغ عؼهبت ػوْهی ػّلت کَ ثَ فمز
فشّى تز فزّػطتبى هی اًزبهؼ عْػ ػیي عؼًْت اطت اهب ػکل طیبطی ّ ػزیبى چٌیي عؼًْتی ػر رفتبرُبی كؼ
روغ گزایبًَ ی طزهبیَ ػاری  ّ -ػر ایي رب ایؼٍ ئْلْژی ًئْلیجزالیظن  -هؼ ًظز اطتّ .اكش اطت کَ ثزای ایزبػ
تؼکل کبرگزی پیغ ّ ثیغ اس ُز ػٌـزی ّرْػ ػهْکزاطی كزّری اطت ّ ػلیمب ً ثَ ُویي ػلیل ًیش ػیکتبتْری
ّ اطتجؼاػ طیبطی هِن تزیي هبًغ ػکل ثٌؼی ُزگًَْ تؼکل اس رولَ تؼکل کبرگزی هظتمل اس ػّلت اطت.
ثَ لضبظ تبریغی ایي اػػب ثی هضکوَ ًیش احجبت پذیز اطت .ضکبف در صفوف دولت ُبی هستبذ و یب تضعیف و

فروپبضی قذرت سرکوة گر دولت ُووار فرصت هٌبسبی برای ایجبد تطکل ُبی کبرگری بودٍ است .ثَ ُویي
طجت ًیش  -چٌبى کَ ػر همبلَ ی "اس ػت ٌُْس هبًؼٍ ػّ ػاًگی  "...گفتین ً -غظتیي تؼکل ُبی کبرگزی ػر ایزاى
ُوشهبى ثب جٌبص دهوکراتیک هطروطَ خواُی ػکل ثظت ّ ػرػیي صبل اّلیي حولَ بَ تطکل ُبی کبرگری در
جریبى کودتبی اهپریبلیستی  -اًگلیظی طیؼ كیب  -ركبعبى ؿْرت گزفت .ثَ ُویي هٌْال ّ ثَ هضق طمْم
ركبػبٍ ّ ایزبػ كؼف ّ ػکبف ػر ػّلت پِلْی (رٌگ رِبًی ،تجؼیؼ ركبػبٍ ،اًتمبل ػّلت ّ صْاػث طبل ُبی
 ٠٨٣١ثَ ثؼؼ) تب کْػتبی اهپزیبلیظتی ـ آهزیکبیی  ٣١هزػاػ اهکبى ظِْر تؼکل ُبی کبرگزی تضمك هبػی یبفت.
در ًتیجَ ریطَ ی هوضوع کبهال در حوزٍ ی هٌبقطبت و تحوالت سیبسی جریبى دارد .چٌبى کَ ػاًظتَ اطت
ثالفبؿلَ پض اس پیزّسی کْػتب ّ طمْم ػّلت هـؼق ،ػر رزیبى یک طلظلَ یْرع طبسهبى یبفتَ ی پلیظی ،کلیَ
ی فؼبلیت ُبی طیبطی ارتوبػی اس رولَ تالع رٌجغ کبرگزی ًیش ثَ تالػی کؼیؼٍ ػؼ .ایي پزّطَ ی هٌمطغ یک
ثبر ػیگز ػر رزیبى اًمالة ثِوي  ّ ۵٧طمْم ػبٍ ػر لبلت تؼکیل ػْراُبی کبرگزی هظتمل ظبُز ػؼ ّ رٌجغ
کبرگزی ایزاى را ّارػ ػّراى تبسٍ یی کزػ ّ .ثبسُن ثز هجٌبی اطتؼالل پیغ ًْػتَ پض اس طبل  ٦١تؼکل ُبی
ػْرایی سیز كزة ػّلت رؼیؼ هتالػی ػؼ ّ ربی عْػ را ثَ عبًَ ی کبرگز ػاػ.
ً
ثٌبثزایي کظبًی کَ ًبػاًظتَ هیبى آساػی ّ دهوکراسی و سوسیبلیسن یک گشیٌَ ی اًتغبثی لزار هی ػٌُؼ ػوال رِل
هزکت عْػ را ثَ رط هجبًی اّلیَ ی هٌؼرد ػر رشٍّ ُبی کالص ػّم اثتؼایی ػلْم ارتوبػی هی کؼٌؼ .فِن ایي ًکتَ
کَ گذار ثَ طْی طْطیبلیظن ثَ ُز ػکل ًیبسهٌؼ اًجبػت رفزم اس پبییي ،ثبس ػؼى فلبی طیبطی ّ تضمك ػهْکزاطی
اطت ّ ػر ایي هیبى ّرْػ اتضبػیَ ُبی کبرگزی راػیکبل ثَ تظزیغ ایي گذار یبری هی رطبًؼ ًجبیؼ چٌؼاى ػػْار
ثبػؼ .هلبف ثَ ایي کَ چٌیي فزف هظلوی ثَ هفِْم ًبػیؼٍ گزفتي كزّرت ثی چْى ّ چزای ُژهوًی طبقَ ی
کبرگر ػر هتي ُز رٌجغ تزلی عْاٍ ًجْػٍ ّ ثب ُیچ اطتٌبری تلبػ ُویؼَ ربری ػر ربهؼَ ی طزهبیَ ػاری (کبر ـ
سرهبیَ) را ثب تلبػُبی طبعتَ گی (طٌت ـ هؼرًتیَ) رب ثَ رب ًوی کٌؼ .ثَ ایي تزتیت ایزبػ تؼکل  -صتب طٌؼیکب ثب
فؼبلیت ؿزفب ً التـبػی ّ رفزهیظتی ً -یبسهٌؼ ػهْکزاطی ّ فلبی ثبس طیبطی اطت .ػر ًتیزَ مجمَ ی کبرگز
ثزای ایزبػ تؼکل ّ کظت ُز ػررَ یی اس هطبلجبت التـبػی ّارػ هجبرسٍ یی هی ػْػ کَ پیزّسی ػر آى هی تْاًؼ
ثَ ُوبى هیشاى ثَ ػهْکزاتیشٍ ػؼى فلبی طیبطی کْهک کٌؼ .ایي رزیبى ػّطْیَ (ػهْکزاطی طْطیبلیظن) کَ ثَ
تؼویك هجبرسٍ ی مجمبتی طوت ّ طْ هی ثغؼؼ ػر هتي عْػ هی تْاًؼ فزاتز اس یک توزیي هجبرساتی ّ ػجْر اس
فؼبلیتی طٌؼیکبلیظتی ،مجمَ ی کبرگز را ػر هظیز ػکل ثٌؼی عزّد اس طبقَ ی در خود ّ ػزّد ثَ هزصلَ-ی
طبقَ یی برای خود (ثٌگزیؼ ثَ "فمز فلظفَ" ی هبرکض) لزار ػُؼ ّ ػر کٌبر هْلفَ ُبی كزّری ػیگزی  -کَ
ػزس آى ُب ػر ایي هزبل ًوی گٌزؼ  -تٌِب آلتزًبتیْ ّالؼب ً رُبیی ثغغ ربهؼَ ی طزهبیَ ػاری را ّارػ هیؼاى کٌؼ.
ایٌک هی تْاى گفت کَ هیبى فؼبلیت ّ هجبرسٍ ی التـبػی ـ طیبطی هزس هؼغؾ ّرْػ ًؼارػ ّ ایي تؼجیز هبرکض
کَ "التـبػ ػیي طیبطت اطت" ثزعبطتَ اس تزروبى رًّؼ هجبرسٍ ی مجمبتی اطت .ػلیمب ً ثز پبیَ ُویي تضلیل اطت
کَ اًمالة ُبی آفزیمبی ػوبلی ّ عبّرهیبًَ ػٌْاى هؼٌبػار "ًبى ـ آزادی" را ثز پزچن عْػ صک کزػٍ اًؼ.

ببری سخي دراز ضذ
ویي زخن دردًبک را
خوًببَ ببز ضذ( ...ضبهلو)
ثز آى ثْػم کَ ػر هتي ُویي همبلَ ًکبت ػیگزی را ّارػ ثضج کٌنً .ؼؼ ثَ طجت ًشّل ارل ثیوبری ّ فتْر ّ لـْر
ًبػی اس آى .هجبصخی اس لجیل:
رٌجَ ُبی لْت رٌجغ کبرگزی (رْع ّعزّع ّ اػتزاف ُبی هکزر رّساًَ ّ +رْػ فؼبالى ػٌبعتَ ػؼٍ ػر
ططش هزبهغ ثیي الوللی ،افشایغ آگبُی مجمبتی تب صؼ تْلیؼ همبلَ ُبی هْحز اس طْی ایي فؼبالى )...سهیٌَ ُبی
كؼف (فمؼاى اتضبػ ّ اًظزبم طزاطزی اػتزاف ُب ،رلبثت ،رفزهیظن ،طکتبریظن ،هضفلیظن ،)...هْلؼیت کن ّثیغ
هٌفؼل ثغغ هتؼکل ًیزّی کبر ،ظزفیت ُبی ثکز ثغغ غیز هتؼکل ،اکظیًْیظن ،تفبّت کویتَ ُب ّ کبًْى ُب ثب
تؼکل ُبی ػرّى هضین کبر ،پبراسیت ُبی رٌجغ کبرگزی ،هْاًغ ػیگز تؼکل طبسی (لْاًیي کبر ،همزرات
سػاییً ،باهٌی ػغلی ،تؼتت ّ تزص ًبػی اس ثی کبری ) ّ...
الرزم ًبگفتَ ثز سهیي هبًؼ.
ػر ایي طَ همبلَ (رّس کبرگز  - ١١رّسی کَ رفت  / ...اس ػت ٌُْس / ...پبیبى ػّراًیً )...کبت ثظیبری ثَ
کٌبیت و اضبرت گفتَ ػؼ کَ ػر گزػ ّ عبک ثزعْرػُبی طکتی ّ عـوبًَ ًبػیؼٍ هبًؼ .اس رولَ ایي کَ هب گفتین:

• رّس کبرگز صفر و یک ًیظت ّ ػمت ًؼیٌی ّ عبهْػی ػر ایي رّس هالک ارسیبثی پتبًظیل ّالؼی رٌجغ
کبرگزی ًیظت" .ػجبًَ کبرگز " ػؼٍ ُب گفتٌؼ " هزحیَ هی عْاًی"!!...
هْفك پز ػوبر ّ طزاطزی ػر ایي رّس اگز یک هؼیبر تْفیك رٌجغ کبرگزی اطت ،اهب ػر ػیي صبل
• اکسیوًیسن
ِ
یک هَ طبکي  -آى ُن ػر ػزاین ّیژٍ ی ایزاى  -ثَ هفِْم توکیي کبرگزاى ثَ ػزاین هْرْػ ًیظت .گفتٌؼ " تْ ػر
کي طْلْلْى تِزاى ًؼظتَ یی ّ اکظیْى هبػریؼ ّ آتي را ًوی ثیٌی!! ایي اکظیْى ُب را ُن صشة هب طبسهبى
ػاػٍ"...
• ثزًؼٍ تزیي طالس مجمَ ی کبرگز اعتصبة  -آى ُن ػر ػکل هتضؼ ّ طزاطزی  -اطت ّ اکظیًْیظن تٌِب هکول ایي
رّع هجبرساتی اطت .عیبثبى ُبی ایزاى هظؼّػ اطت ّ فراخواى ُبی سبس هضحکَ یی بیص ًیست!
 ...کظبًی کَ ریغ ػّراى پظبیبئظَ گی ثالًکیظتی عْػ را ًبگِبى طَ تیغَ کزػٍ اًؼ ثب چٌؼ طْر؛ رّی ػطت لْهپي
ُبی "غیزت هٌؼ" ػرّاسٍ غبر ثلٌؼ ػؼًؼ تب ػر کٌبر اًْاع ػْراُبی ثْرژّایی ُن آٌُگی راٍ طجش اهیؼ ّ ػّطتبى
طلطٌت ملت عْػ اػالم کٌٌؼ "هب ُظتین؟!" عت ثبػیؼ! ركب پِلْی ارساًی ػوب .تضلیل ُبی گْاػالْپی ّ
پشػکشاػی ُن هفت چٌگ تبى ثبػ .هب کَ ثغیل ًیظتین.
ُوَ ی ایي لؼمزق ُب ّ کْلی ثبسی ُب ثبػ ُْاطت ّ اس هؼیبُبی هؼًّبیی فزاتز ًغْاُؼ رفت .صزهت ػکٌی فؼبالى
چپ ػاعل ًَ تبسٍ گی ػارػ ّ ًَ پبیبًی"...ایي گْع ثض صکبیت ػبٍ ّ گؼا ػٌیؼ ".هي ثز صظت رّیَ ی ُویؼَ گی
ام ثَ ُیچ یک اس ایي غْغب طبالری ُب پبطغی ًغْاُن ػاػ.
گزفتبری ،ثیوبری ّ غن ًْالَ ی ًبگشیز ّ الجتَ كزّرت پزُیش اس پلویک ثب رزیبى ُبی صبػیَ یی!

ایي ثضج را اػاهَ ًغْاُن ػاػ.
ُویي .........................................................................................................................
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