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 اعالم موجوديت يک وبالگ! به جای چه بايد کرد! چکارکرده ايم

 
١٣٨٧چهارشنبه دوم مرداد                                                                                                          آراگون  

                                                               
وسيع جريانهای ضد سيم که ما يعنی طيف وقت آن فرا رسيده است که به خود بياييم واين سوال به جا را از خود بپر

خود را ورق بزنيم وبا ديدی واقع بينانه دستآوردهای  !ايستاده ايم کارنامه اعمالآشوب کجا سرمايه داری دراين دنيای پر

را  !فوايد زيادیاين موضوع  !ه خود بزنيم وجوالدوزی به ديگرانسوزنی ب ،را با شجاعت وشهامت بررسی کنيمخود 

و حاصل تخيالت آشفته تاريخ نگاران است را رد   تاريخ پديده ای متافيريکی  راکهما بايداين تفکر. اهد داشتپی خودر 

دورانی است که تضادهای اجتماعی اقتصادی وهمکاريهای انسانی  طینوعان ما در تاريخ ساخته پراتيک هم ،کنيم

را به وسرنوشت ما جاری است ندگی روزمره مافرهنگ وتمدنی را برای ما به ارث گذاشته که آثار وعواقب آن در ز

يايی ما نا خواسته پا به دن. اراده ما به ما تحميل شده است تحت شعاع خود قرار داده استواسطه مناسباتی که خارج از

بدو تولد تا نهايت در همه آمورش وتربيت وپرورش ما از مبرای بقا در حال مبارره باشيمی گذاريم که بايد تمام عمر

ه مميزه جانسانی که وتای کسب شغل وتامين معيشتی برای زيستن است واکثرا از تعالی وشکوفايی خصيصه های راس

روح وروان انسانی تکنولوژی نابودگر تکامل ما فقط يک آورددست  تو گويی بی بهره می مانيم  جانداران استبا ديگر  ما

گرفتن بنا براين ناديده   ،اخته است يک اليناسيون کاملدل س به قسمتی ازاجزای آن مب  ماست که مارا در چنبره خودش

انسان رفته است وپا فشاری برای قرينه سازی وقايع تاريخی بدون توجه به شرايط زمانی ومالنی آنچه که برسر

ابژکتيو ودر پيوستاری زمانی و منحنی شکل به تاريخ   واجتماعی راه به جايی نخواهد برد به خود آمدن يعنی باديدی

  .  به زمان اکنون ما آورديستن است که تاريخ رانگر

هيچ هيجان وبزرگنمايی بزنيم ودچار وبدون سوگيری ورقبعدی عمل گرايانه دوم اينکه ما اگرتاريخ راآنچنانکه بوده واز

رش ما خود افشا کنيم مسلمًا نگ ،يسی بورژوا ناديده گرفته شده استنقاط کور وظعفی را که درتقابل با تاريخ نو نشويم و

بورژوازی در   پروپا گاندای  به عملکرداسالفمان با قضاوتی از روی انصاف وعدالت خواهد بود وجلو هجمه وسيع

طبقه تحت ستم راخواهد گرفت و ازطرفی   تحريف تاريخ وناديده گرفتن همه آن دستاوردهای با ارزش و حياتی مقاومت

  . خواهد کرددر پراتيک و چه بايد کرد ما نقشی روشنگرانه را ايفا 

 آوارگی ،نگاهی واقع گرايانه به وضعيت جامعه بشری وهمه آن نابرابری وفقر و فالکت وبيماری  با اين اوصاف وقتی

مستيقم  يندآکه بر...ره محيط زيست وانهدام روزم،  بردگی جنسيتی،اعتياد،جنايت جنگ وکشتار ونقض حقوق انسانی

 وگسترش روز افزون واختاپوس وار نظام طفيلی بورژوازی است می تقابل جنبش وسيع ضد سرمايه بدون چون وچرای

خود در جنگی گرفتار شده ، برای صلح جنگيده ايمما اگر  !يم که ما چه کاراها که نکرده ايماندازيم بی درنگ در می ياب

ه اند رير ساختهايی که ويران شد ايم که در آن ميلونها انسان بی گنا ه به خاک وخون کشيده شداند خانه ها مزارع جنگلها

منازعات   حاصل رنج تاراج شده ارزش افزوده ما بوده نابود گشته است ودست آخر از صلح خبری نبوده که هيچ بنای
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ی درمقاطعی تاحد را !شبانه روزی با اعمال شاقهکاررا ازما اگرساعت کار !آتی را برای هم نوعانمان ارزانی داشته ايم

 طبقه ای هايمان در اکناف جهان هنوز در بردگيی اعالن نشده در زير يوغ سرماه با حد اکثر هم کاهش داده ايم هم اکنون

ی لغو کار براما اگر،هستندويالن ودست به دامان  !مشغولند وميليونها به دنبال هم چين کاریتوان فرسودگی به کار

می  پنجه اهريمن سرمايه گرفتارخودرا دربه زندگی نکبت بارچشم گشودن ميليونها کودک ازبدو، کودکان تالش کرده ايم

برای ماندن وادامه استثمار به تاراج می دهند وبا روحی آزرده  را وشورو شوق زندگی وبازی وشيطنت کودکانه بينند

  .آمده است و جفايی که بر سرشانبه دنيای بزرگسالی می گذارند تا باز توليد کنند هر آنچه خشونت   وشکست خورده پا

شدن وغارت جسم وروحش به حد زنده به گورزن را ازقعر  رای همنوعان به بار آورده ايم ورای را بحق ما اگر 

در برابر ديدگان ما زن را به مثابه کاال معامله ميکنند در مسلخ عشق به دارش  شايستگی وستايش رسانده ايم هنوزاعالی

هم حزبی هايش ناديده می انگارند واز   خانهدر حجاب می کشانندش حاصل کارش را در،سنگسارش می کنند، می کشند

و  قفس آهنينی از دولتی توتاليتربرای خود ساختيم ، ما اگر فاشيسم را شکست داديم .تحقير می کشد !هم طبقه ای هايش

 ماختيار ،کرده هايش واداشتيم به رگبار بستيمفرستاديم به اعتراف به ناهر آنکس را که ندای حق سرداد به گوالک 

در کنج ذهن ها عقب نشانديم وباليی را بر سرش   دور دست خريديم وآزادی را به آرزويی  را به ثمن اندک نانی  ن اتسا

 ،يم که قدرت رايکسره تا عمق زندگیاختيار خود را به دست کسانی داد.دشمنانش ازانجامش ناتوان بودند  آورديم که

را ستايشش می  آنچه  ثنا گو ساختند که تا به خود آمديم در يافتيمکاروفکر وانديشه وروان ما گستراندند واز ما موجوداتی 

  .ت الشه اش فروريخته وما بی خبريمکرديم بت فرسوده ايست که دير زمانيس

اگر حرص وآز وطمع و را خصايصی غير پرولتری قلمداد کرديم خود ،ما اگر اخالقيات خورده بورژوای را نقد کرديم 

رين مقام حزبی برسروصورت هم کوبيديم رفقايمان را حذف کرديم برايشان پاپوش به خاطر رسيدن به بی ارزش ت

نقد گرفتيم وآنهارا تعصبات و اعتقادات کهن را به باد تيز گی را برايشان تباه کرديم ما اگردوختيم ايزوله شان ساختيم زند

دئولوژيک منکوب شديم ودستگاهای سخت ترين نوع تعصب ايستی وپديده هايش پنداشتيم خوددرجهل انسان به هناشی از

 ساده ...و  !مانبود با پرولتاريا نبودبه پاکرديم وجارداديم هرانکس را که با !فکری گوناگون برای فرقه های گوناگون

آری بی ، نمی گرددتاريخ گذشته است وگذشته ها بر ، که کار ما نبود ما بهترينيم: تنناديده گرفتن وگف  است همه اينها

  !!خود گول زدن چشم فرو بستن سخت ساده است ،يالی بی خ،عاری

  
  farzin  توسط ١٣٨٧يکشنبه بيست و دوم ارديبهشت 

  
  /com.blogfa.araagon.www://http   در باره وبالگ

کی ار مناطقی است که در جريان جنگهای داخلی اسپانيا به صورت يکنوع انتخاب اسم آراگون برای وبالگم ار روی اتفاق نبود آراگون ي 

توليد اجتماعی برای مصرف بود وهمه . ساختار کمونی اداره می شد که درآن همه مردم در پيشبرد حيات اجتماعی خود مستقيما نقش داشتند

زادی وانسانيت می توانست برپا گردد نه با آير سايه عشق به که فقط در ز ونی کم .از دسترنجشان بهره می بردند اين اوتوپيايی زمينی بود

بيان  باعاطفه و عشق تنزل می دهند من در اين وبالگ  ی که آدمی را تا حد موجودات بدونتوسل به فورمولها ونسخه های پوسيده ا

  . برمی دارندخواهم پيوست چندکوچکرقدمی ه عادت نوع بشر درهمين دنياکه برای تحقق روياهايشان برای س به جمع کسانی ديدگاهايم

    farzin توسط ١٣٨٧جمعه بيستم ارديبهشت  


