پیرامىن شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی
لبعن خبکغبس

دس اثتذا ثبیذ اص سفیك سؼیذ سِشاثی ثشای کْضص اش دس پشداختي پیرامىن شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی
لذسداًی کٌن .لبثل رکش ایٌکَ "ضْسای حوبیت اص هجبسصات آصادیخْاُبًَ هشدم ایشاى ــ استکِلن" تصوین ثَ اخشای ثحث
ػوْهی پیشاهْى ضؼبس آصادی ّ ثشچیذى صًذاًِبی سیبسی گشفت .سفیك سؼیذ سِشاثی ثؼٌْاى یکی اص فؼبلیي ضْسا اّلیي
هغلت سا ثَ ػٌْاى "پیشاهْى ضؼبس آصادی ّ ثشچیذى صًذاًِبی سیبسی" دس ایي صهیٌَ دس تبسیخ  31221132اسائَ
دادًْ .ضتَ حبضش دّهیي هغلت دس ایي صهیٌَ است .دس ضوي ًمذی است ثَ هغلت سفیك سؼیذ ّ خْد ثحثی است اص
هٌظشی دیگش .دس ایي ثبسٍ ،ضْسا ثشای داهي صدى ُوَ خبًجَ ثَ ثحث هْسد ًظش ّ ضشکت ػاللوٌذاى دس ایي ثحث ّ
ثشسسیً ،طست پبلتبکی سا تذاسک دیذٍ :پیشاهْى ضؼبس آصادی ّ ثشچیذى صًذاًِبی سیبسی .تبسیخ ّ صهبى ًطستَ
پبلتبک ضْسا :خوؼَ  31221141سبػت  31:11دساتبق paltak – Middle East Iran-shora
ضبیذ ثَ خشات هیتْاى گفت ضؼبس آزادی زندانیان سیاسی یکی اص هحْسی تشیي ضؼبس ُبی هب ایشاًیبى دس یک لشى
گزضتَ ثبضذ ّ .ثبصُن هی تْاى گفت ،دس خیضش تْدٍ ای سبل پٌدبٍ ّ ُفت ،ضؼبس زندانی سیاسی آزاد باید گردد .ثی
ًِبیت دس ثسیح تْدٍ ُب دس همبثل اثضاس سشکْة سژین ضبٍ هْثش ّالغ ضذ.
ًْضتَ سفیك سؼیذ "پیشاهْى ضؼبس آصادی ّ  "...دس ثشخْسد ثَ ایي اسبسی تشیي هغبلجبت دهکشاتیک خبهؼَ ایشاى
ًگبٍ ایست کلیطَ ای کَ دس صیش هي پیشاهْى آى خْاُن ًْضت.
چکیذٍ ًظشات سفیك سؼیذ دس همبلَ یبد ضذٍ:
کسی کَ خْاُبى ثشچیذى صًذاى سیبسی است ثبیذ ثَ ایي سَ اصل هؼتمذ ثبضذ.
 2ــ آزادیهای بی قید و شرط سیاسی
 2ــ نقش تىده ای در امر اداره جامعه
 3ـ سطحی از رفاي اجتماعی الزم است
حکُمت بُرژَازی ایران تُان تحقق ایه خُاست ٌا را ودارد.
آلترواتیُ حکُمتی کً تُاوایی تحقق چىیه خُاستی را داشتً باشد دولتی کارگری و
شىرایی است .
ایىست شرط َاقعی برچیدن زوداوٍا ی سیاسی در ایران.
ًکبتی کَ دس ثبال ثَ آًِب اضبسٍ کشدم چکیذٍ ًظشات سفیك سؼیذ است.
ُوَ ایي ًکبت اضبسٍ ضذٍ سا ،چپ ایشاى سبلیبى دساص ثَ ػٌْاى هغبلجبت دهکشاتیک فشهْلَ کشدٍ ّ ُوَ آى هْاسد،
تحمك ضبى الصم ّ هلضم ُن ُستٌذ اص خولَ آصادی صًذاًیبى سیبسی(آصادی ازضاة ّ تؾکل ،آصادی ثیبى ّ اًذیؾَ ،زك
تؼییي عش ًْؽت خلك ُب ّ )...چشا سفیك عؼیذ هْاسد یبد ؽذٍ ثبال سا ثَ ػٌْاى هيبلجبت دهکشاتیک هشدم ایشاى ًبم ًوی
ثشد ثشای هي عئْال اعت.
تب آى صهبًی کَ دولتی کارگری و شىرایی ثْخْد آیذ ،چپ ایشاى ثشای تحمك ایي هغبلجبت چَ ثبیذ ثکٌذ ّ
چَ عشذ ّ ثشًبهَ ای ثشای حصْل اُذاف خْد داسد.
الجتَ ًگبٍ سفیك سؼیذ ثشای تحمك ایي هغبلجبت ثش هی گشدد ثَ ًمذی کَ اّ ثَ ًیشُّبی خبسج اص خٌجص چپ کَ هؼتمذ
ثَ "دولتی کارگری و شىرایی" ًیستٌذ هی ثبضذ کَ آًِب تْاى تحمك چٌیي هغبلجبتی سا ًذاسًذ.
ا هب هي اُویت ایي ثشسسی سا دس لذم اّلً ،گبٍ ثَ دسّى ّ ًمذ خْد چپ هی داًن کَ تبسیخب تْاى تحمك ایي هغبلجبت
سا داسدّ .لی ٌُْص دس اثتذائی تشیي لذهِب ّاهبًذٍ است.
چپ ایشاى(چپ غبلت ) دس گزضتَ ثَ دلیل پیشّی اص اًذیطَ " سْسیبلیست ػوال هْخْد" ضْسّی ،چپ غیش
دهکشاتیک ّ هتبثش اص اًذیطَ استبلیي ّ هبئْ ثْد ًَ ،چپ هبسکسی .ثَ ُویي دلیل ًَ تٌِب ػبخض اص اسائَ یک آلتشًبتیْ
کبسگشی دس همبثل سبیش آلتشًبتیُْبی ثْسژّاصی ًجْد ،ثلکَ آًچٌبى اُویتی ُن ثَ هغبلجبت دهکشاتیک کَ دس اکثش هْاسد
خضئی اص هغبلجبت خْد چپ ُن ثْد ًوی داد .دس گزضتَ ًَ چٌذاى دّس ُش خشیبى سیبسی ای کَ تبکیذ ثَ ثشلشاسی
دهکشاسی دس ایشاى سا داضت ثَ ػٌْاى "چپ لیجشال" خْاًذٍ هی ضذ .ایي فشٌُگ سا حضة تْدٍ ثشای پٌِبى ضذى صیش
ػجبی خویٌی ّ ثَ دفبع اص خشدٍ ثْسژّاصی استدبػی  ،هتبسفبًَ تجذیل ثَ فشٌُگ چپ کشد .آصادی خْاُی هتؼلك ثَ
"لیجشالِب" ثْد ّ حضة تْدٍ ثشای ایضّلَ کشدى ثبصسگبىًِ ،ضت آصادی ّ خجَِ هلی اص کلوَ لیجشالیسن ثؼٌْاى فحص
سیبسی استفبدٍ هی کشد ًّوًَْ خبلت ایٌدبست کَ هثال سبصهبى ّحذت کوًْیستی ثَ دلیل دفبع اش اص دهکشاسی ،اص
عشف چپ آى صهبى ثَ "کوًْیست لیجشالی" ّ یب "کوًْست اسّپبیی" ّ یب خبلت تش اص ُوَ ایٌِب "کوًْیست ثّْسژّائی"
هؼشفی هی ضذ .استفبدٍ چپ غبلت اص تشهئْلژی " خشدثْسژّاصی ضذ اهپشیبلسن" اسدّگبُی ،صهیٌَ ای ثشای دفبع اص
هشتدغ تشیي فشد صهبى هب ،یؼٌی خویٌی فشاُن آّسد کَ حکبیت اص دسٍ ای ػویك اّ ثب هفبُین دهکشاسی داسد.

"دفبع اص آصادی احضاة ّ سبصهبًِبی هتشلی" سبلِبی سبل دس صذس هشاهٌبهَ ُب ّ هٌطْسُبی غبلت سبصهبًِبی
هتشلی خْد ًوبئی هیکشد .ضؼبس "زندانی سیاسی انقالبی آزاد باید گردد" ،کَ ضؼبس چپ غبلت دس صهبى ّلْع اًمالة
سیبسی پٌدبٍ ّ ُفت ثْدً .وًَْ ُبی دیگشی اص غیش دهکشاتیک ثْدى چپ هب ثْد.
ثشخْسدی کَ ًیشُّبی چپ  ،ثؼذ اص ثَ لذست سسیذى سژین خویٌی ،ثَ اّلیي اػتشاض تْدُبی یؼٌی تظبُشات
صًبى ثش ػلیَ حدبة اخجبسی کشدًذ ثیبى گش ًگشش چپ غبلت ثَ ایي خْاست دهکشاتیک ثْد.
دس ُوبى سبلِب سّصًبهَ آیٌذگبى تْسظ هشتدؼیي ثستَ هی ضْد .کوًْیست ًوبُب حشفی ًذاسًذ چْى آیٌذگبى
لیجشال است .کیِبى هْسد یْسش حضة الِی ُب لشاس هی گیشد ،دس ایي ًیض حشفی ًیست" .کبس" تْلیف هی ضْد فذائیبى
خطوگیي هی ضًْذ .سبیش ًطشیبت چپ تْلیف هی ضًْذُ .ش کس ثَ تْلیف ًطشیبت خْد اػتشاض هی کٌٌذ .دیگشاى
ُوَ لیجشالٌذ ّ چْى دیکتبتْسی پشّلتبسیب هخبلف لیجشالیسن است پس دس خبهؼَ ی سشهبیَ داسی ُن گْیب خْة است
هستجذیي ًطشیبت آًِب سا تؼغیل کٌٌذ ّ .ثبالخشٍ ثَ سّصًبهَ هیضاى حولَ هی ضْد .کسی حشفی ًذاسد الجتَ ثدض آلبی ثٌی
صذس .خٌبة " آصادیخْاٍ" ،ایطبى ُن فشاهْش هی کٌٌذ کَ دٍ ُب ًطشیَ ی دیگش ُن تْلیف ضذٍ اًذ .حس آصادیخْاُی
ایطبى فمظ دس هْسد هیضاى تحشیک هیطْدُ ،وبًغْسی کَ خطن فذائیبى دس هْسد تْلیف "کبس" ثش اًگیختَ هی ضْد.
تفبّت دس چیست ؟ ُش دّ یک چیض سا هیگْیٌذُ .ش دّ ثَ یک اًذاصٍ آصادٍ ُستٌذ ُش دّ ثَ یک اًذاصٍ ساست هیگْیٌذ.
ُش دّ ثَ یک اًذاصٍ لبثل اػتوبدًذ .ایٌشا هیتْاى هغوئي ثْد کَ اختیبس کبس ثذست ُش یک کَ ثیفتذ" ،خْدش" ّ تٌِب
"خْدش" سا خْاُذ خْاست .هب ّ ضوب ّ ُوَ ی آًبًی کَ چٌیي ًوی اًذیطٌذ کبسضبى ثب کشام الکبتجیي خْاُذ ثْد .هیطْد
ایي ًوًَْ ثشخْسد ُب سا دس ػشصَ خٌجص داًطدْئی ّ خٌجص صًبى ّ سبیش خٌجطِبی اختوبػی دیگش ثَ ػیبى دیذ .حتب
هٌبسجبت داخلی سبصهبًِب ّ تطکیالتِبی خْد چپ ًیضغیش دهکشاتیک ثْدًذ.
ثسیبسی اص سفمبی چپ هب چْى ثَ گزضتَ ًمذ داسًذّ .لی ّلتی ػوال ثَ هْسدی هطخص اص هؼضالت چپ ایشاى
اًگطت گزاضتَ هی ضْد ،ثب تؼدت ضبُذ ثبصگْیی ُوبى اًذیطَ ُبی غیش دهکشاتیک دس فشم ُب ّ الفبػ خذیذ هی ضْین.
یکی اص ًظشیَ ُبئی کَ هجبسصٍ ثشای تحمك هغبلجبت دهکشاتیک سا ثَ سّص هْػْد حْالَ هی دُذ چٌیي است:
هغبلجبت دهکشاتیک ،ثشخْاستَ اص خبهؼَ ی ثْسژّاصیست ّ ایي هغبلجبت ثَ هب کَ خْاستِبی سْسیبلیستی داسین
سثغی ًذاسد .ایي الطبس ّ عجمبت غیش پشّلتشی ُستٌذ کَ هی خْاٌُذ دس خِت تحمك آى تالش کٌٌذ .کَ تالش ثیِْدٍ
ایست ،چْى ایي خْاستِب دس خبهؼَ ثْسژّاصی تحمك ًبپزیش است ،صهبًی ایي هغبلجبت تحمك خْاُذ پزیشفت کَ اًمالة
سْسیبلیستی هحمّك ضْد (.ثَ ظبُش خیلی سادیکبل)
چگًَْ ایٌبى ًوی داًٌذ دهکشاسی یک دستبّسد تبسیخی است ،آًگًَْ کَ صثبى دستبّسد تبسیخی هطتشک اًسبى ثطوبس
هی سّد .دس ّالغ دهکشاسی صثبى اداسٍ ی خبهؼَ است ّ ثِتشیي صثبًی است کَ ثطش تب ثَ اهشّص ثذاى دست یبفتَ
است .ایي صثبى پیْستَ کبهل هیطْد ّ دس کوًْیسن ثَ حذ کوبل هی سسذً .گشش ایي خوبػت اص دیکتبتْسی پشّلتبسیب،
اػوبل صّس ّ لِش ػشیبى ثش ضذ هخبلفبى پشّلتبسیب ــ ثخْاى هخبلفبى "ثشگضیذگبى" عجمَ ــ است ّ اص ایٌشّ اػوبل
دیکتبتْسی "ثشگضیذگبى" عجمَ ّ سلت ُش گًَْ آصادی ثیبى ّ اًذیطَ ــ دس لْای هجبسصٍ ثب ًفْر ثْسژّاصی ــ اص
هطخصبت اّلیَ ّ عجیؼی خْاهؼی است کَ دّس ًوبیص سا ػشضَ هی داسًذ .اص ًظش ثْسژّاصی ُن دیکتبتْسی چیضی
خض استجذاد ًیست .تحویل خطي ّ ػشیبى اسادٍ ی یک فشد یب خوغ ثش افشاد یب خوؼِبی دیگش .استجذاد یک ًظبم است ّ
دیکتبتْسی ضکل هؼوْل ثشّص آى.
دس فشٌُگ کوًْیستی ّاژٍ ی دیکتبتْسی ًَ یک ضکل ،ثلکَ هحتْای تبسیخی اػوبل اسادٍ عجمبت است .کوًْیستِب
هؼتمذًذ کَ دس توبم ادّاس تبسیخ ّ ،ثؼجبست ثِتش اص صهبًی کَ عجمبت ثْخْد آهذٍ اًذ تب صهبًی کَ اص ثیي هی سًّذ
دیکتبتْسی عجمبتی ّخْد داضتَ است .عجمبت حبکن ُوْاسٍ خْاست عجمبتی خْد سا اػوبل هی کشدٍ اًذ ّ خْاٌُذ کشد
(دیکتبتْسی) ّلی ایي اػوبل هی تْاًستَ ّ هی تْاًذ دس ضکلِبی هختلف اًدبم ضْد .هثال دس خبهؼَ ی سشهبیَ داسی
ثصْست دهْکشاتیک(دهکشاسی ثْسژّایی) یب غیش دهْکشاتیک (هستجذاًَ ،فبضیستی )...ثبضذ .ثذیي هؼٌی کَ حتی دس
دهْکشاتیک تشیي خْاهغ سشهبیَ داسی آًچَ ػوال اػوبل هی ضْد( دیکتَ هی ضْد ــ دیکتبتْسی) خْاست تبسیخی عجمَ
ی سشهبیَ داس است .ثٌبثش ایي ُن دس دهکشاسی ثْسژّاصی ّ ُن دس ضکلِبی غیش دهْکشاتیک ایي خْاهغ ،دیکتبتْسی
سشهبیَ داسی ّخْد داسد .ثذیي تشتیت هطبُذٍ هی ضْد کَ هبسکسیسن ثب ضکبفتي پْستَ ی ظْاُش ّ اضکبل ،ثَ ثغي ،ثَ
هتي ،ثَ هحتْا تْخَ هی کٌذ .دیکتبتْسی سا ًَ یک ضکل ثلکَ یک هحتْا هیذاًذ .دس ایي فشٌُگ دیکتبتْسی ّ
دهکشاسی ّاژٍ ُبی هتضبد ًیستٌذ ثلکَ یکی هحتْا سا ثیبى هیکٌذ ّ دیگشی ضکل سا .دیکتبتْسی عجمبتی هی تْاًذ دس
ضکل دهکشاسی ّ یب خالف آى ظبُش ضْد .دیکتاتىری بیان وجىد سلطه ی مناسبات تىلیدی خاص است .دیکتبتْسی
پشّلتبسیب اػوبل اسادٍ ی تبسیخی پشّلتبسیبست ّ ًَ استجذاد پشّلتبسیب! ایٌبى ًوی داًٌذ کَ کبسگشاى ثب گزس اص
"دهکشاسی ثْسژّاصی" دس ّالغ ثَ ثسظ ػبلیتشیي ًْع دهکشاسی ــ دهکشاسی ثٌفغ صحوتکطبى ــ هی پشداصد .ثب ًفی
حمْق دهکشاتیک ثْسژّاصی ،ثَ تؼبلی ّ تکبهل حمْق اًسبًِب دس خِت ضکستي ّ سُبیی اص لیذ ُش ًْع ستن عجمبتی
پشداختَ ّ هیکْضٌذ تب دس سًّذ استمشاس سْسیبلیسنِ ،آصادی ّالؼی ّ تسبّی اختوبػی اًسبى ُب سا هستمش کٌذ .تشثیت
دهکشاتیک هشدم دس اداسٍ ی اهْس خْد ــ اص عشیك ضْساُب ــ اص ًظش ایطبى اص پیص ضشعِبی آغبص سْسیبلیسنِ ًیست،

ثلکَ التذاء تْدٍ ُب ثَ "حضة ثشگضیذگبى" ّ اسخبع ًمص تبسیخسبص آًِب ثَ "سُجشی" است کَ پیص ضشط سْسیبلیسنِ
هی ثبضذ.
ضبیذ هْاسد ثیطوبسی اص آًگًَْ کَ دس ثبال ثَ ثؼضی اص آًِب اضبسٍ کشدم ثشای هي ایي ضشّست سا الضاهی کشد
کَ شعار آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی سا ًَ فمو یک هْمغ گیشی عیبعی ،ثلکَ تشّیح آسهبى ّ اًذیؾَ
ُبی ًْ هب ،عْعیبلیغتِب ثذاًن ،کَ ثب گزؽتَ غیشدهکشاتیک فبفلَ گشفتَ این .ثذیي هؼٌی کَ ًَ تٌِب خْاُبى تسمك
دهکشاعی ُغتین ،کَ "آصادی صًذاًیبى عیبعی" یکی اص ایي هيبلجبت اعت .ثلکَ فشاتش اص دهکشاعی ثْسژّاصی ،هؼتمذ ثَ
دهکشاعی پشّلتشی ،یؼٌی دهکشاعی دس ُوَ ػشفَ ُبی صًذگی اختوبػی ،عیبعی ،التقبدی ّ ،فشٌُگی ّ  ...هی
ثبؽین .هبسکظ هؼتمذ اعت کَ دس خبهؼَ عشهبیَ داسی ثشاثشی زمْلی اًغبى ُب دس ّالغ لبًًْی کشدى ؽشایو ًبثشاثش آى
ُبعت .ثٌظش اّ آًچَ هی ثبیغت خبیگضیي آصادی دس التقبد (عشّهبیَ داسی) ؽْد آصادی اص التقبد (کوًْیغن) اعت،
فمو دس ایي زبلت اعت کَ هی تْاى ثَ ادغبم ّ استمبء دهْکشاعی دس آصادی اهیذّاس ثْد .کوًْیغن یؼٌی ًفی دیبلکتیکی
ّاّ هبثیي آصادی ّ دهکشاعی.

نقد نىشته رفیق سعید
همبلَ سفیك عؼیذ آًمذس کلی گْئی ّ ثظبُش ؽغتَ سفتَ اعت کَ " هْ الی دسصػ ًویشّد" .ثیؼ اص ایٌکَ ثشای خْاًٌذٍ
عئْال ایدبد کٌذ اّ سا ثَ عکْت ّا هی داسدّ .لی ثشای هي کَ لجل اص ّسّد ثَ ثسث افلی هدجْس ثَ ًْؽتي زبؽیَ
ىْالًی ؽذمُ ،وبًٌذ ایي اعت کَ ثَ هِوتشیي هؼنل عیبعی اختوبػی خبهؼَ ایشاى "صًذاًی عیبعی" اعت ثَ پشداصی ّ
ّػذٍ عشخشهي تب ثش لشاسی " دّلت کبسگشی ّ ؽْسائی" ،ثذُی.
اّلیي ازغبط هي ،غن ّ اًذٍّ عٌگیٌی اعت ثَ ػٌْاى صًذاًی عیبعی کَ ُؾت عبل سا دس عیبٍ چبل ُبی اعالهی عپشی
کشدم ّ اص لتل ػبم ؽقت ُفت خبى ثذس ثشدم ّ سفمبی صیبدی سا ثش ثبد خبّساى ثَ گزس صهبى عپشدم ّلی ُشگض دس ایي
عبلِب ؽبُذ الذام اػتشامی خذی ّ دس خْس خٌبیتی کَ دس آى سّص ّ اهشّص دس صًذاًِب خشیبى داسد اص ىشف خبًْادٍ
چپ ًجْدم .چشا؟
ًْؽتَ سفیك عؼیذ ثب توبم دسد آلْدگی اػ دس خبى هي ،ایي عئْال هشا پبعخ داد .اهب دس ػْك عئْاالتی ثشاین ایدبد کشد
کَ ُشگض فکش ًوی کشدم یک سّصی هدجْس ؽْم چٌیي عئْاالتی سا اص اّ ثپشعن:
آیب ؽوب ثؼٌْاى یک عْعیبلیغت لجْل داسیذ ثشای تسمك هيبلجبت دهکشاتیک( آصادی صًذاًیبى عیبعی ،آصادی ازضاة ّ
تؾکل ،آصادی ثیبى ّ اًذیؾَُ )...ّ ،ویي اهشّص ،ثشًبهَ هجبسصاتی هذًّی سا اسائَ دُیذ ّ دس خِت تسمك آى گبم ثشداسیذ؟
پبعخ ؽوب ثَ خبًْادٍ ُبی ثیؾوبس صًذاًیبى عیبعی کَ خگش گْؽَ گبًؾبى ّ ؽبیذ ًبى آّس خبًَ ؽبى ،دس عیبٍ چبل ُبی
سژین ًؾغتَ  ،یب خْد صًذاًیبى ،ثشای آصادی ؽبى چیغت .ثب ایٌکَ هی داًی اکثشیت ؽبى ًَ عْعیبلیغت اًذ ّ ًَ ثَ "
دّلت کبسگشی ّ ؽْسائی" هؼتمذًذ.
تْدٍ ػبفی اص ًبثغبهب ًیِب ،اص خفمبًِب ،اص کؾتبسُب ّ ثی ػذالتی ُب ،سّی ثَ چَ کغبًی هیآّسد .آًِب ثذًجبل ثذیل خْاٌُذ
گؾت .فکش هی کٌیذ ایي لؾکشیبى ثی ؽوبسی کَ فشیت ؽؼبس دسّغیي آصادی خْاُی ّ عبیش هيبلجبت ّػذٍ دادٍ ؽذٍ
خبتوی ّ کشّثی ّ هْعْی سا خْسدًذ  ،دّثبسٍ ایي ثبس ثَ دًجبل تسمك ُویي ؽؼبسُبی دسّغیي فشیت ازوذی ًژاد سا
ًخْاُذ خْسد؟
آیب چپ ایشاى ایي هیذاى هجبسصٍ سا تب تسمك " دّلت کبسگشی ّ ؽْسائی" ثبیذ ثَ خٌبزِبی هختلف عیبعی ثْسژّاصی
ثغپبسد؟ تب تْدٍ ُبی ثیؾوبس کَ دس پی کغت خْاعتِب ی دهکشاتیک خْد ُغتٌذ ثبصیچَ آًبى گشدًذ؟
هي ُن چْى سفیك عؼیذ اػتمبد داسم ثشای تسمك هيبلجبت دهکشاتیک دس ایشاى ثَ یک اًمالة اختوبػی ثَ سُجشی
کبسگشاى ّ تِیذعتبى ًیبصهٌذین ّ .لی اختالف اص آًدب آغبص هی ؽْد کَ ،تب فشا سعیذى آى سّص چَ پشاتیک اختوبػی ای
سا ثبیذ ثشگضیذ.ایي اعبط اختالف ًظشی هي ّ سفیك عؼیذ اعت .ایي تفبّت ًگشیغتي اص دّ هٌظش گًْبگْى ثَ پشاتیک
اختوبػی هجبسصٍ ثشای تسمك هيبلجبت دهکشاتیک (کَ آصادی صًذاًیبى عیبعی یکی اص هْاسد آى اعت) دس خبهؼَ ایشاى
هی ثبؽذً .مل آصادی ُویؾَ دس هْاسدی اعت کَ کل آصادی صیش عئْال اعت .هبسکظ هی گْیذ:
"ثذّى آصادی هيجْػبت آصادی ُبی دیگش تُْن اعت ُ ...ش یک اص ّخٍْ آصادی ؽشه ّخْد عبیش آصادی ُبعت ّ اگش
آصادی دس یک هْسد صیش عئْال سّد ،آصادی دس کل ًفی هی ؽْد  ...آًْلت اعت کَ آصادی اعتثٌبعت ّ ًجْد آصادی
لبػذٍ" (.)1
اص ایي سّ هي فکش هی کٌن تب صهبًی کَ هٌؾبء ایي دّ خْاعتگبٍ سّؽي ًؾْد ّ ،ثَ ثسثِبی عيسی پشداختَ ؽْد.
دسکی ُوَ خبًجَ زْل هْمْع هْسد ثسث ثذعت ًخْاُذ آهذ ّ .ثشای سعیذى ّ تسْل چٌیي هغیشی ثبیذ فجش ّ تسول
ثی پبیبًی سا پیؾَ کشد.
" پزاتیک
زشکت ،ػول ّ پشاتیک ُش کذام هؼٌبی خبؿ خْد سا داسًذ .زشکت ،تغییشی ثی ُذف دس صهبى ّ هکبى اعت ،هثل
صهیي خْسدى .ػ ول زشکتی اعت کَ داسای ُذف اعت ّلی ُذف آى خبسج اص خْد آى لشاس داسد .هثل ثلٌذ ؽذى اص
صهیي .پشاتیک ػبلی تشیي ؽکل ػول ،یؼٌی ػولی اعت کَ ثب ُذف ػدیي اعت ثيْسی کَ ُذف خبسج اص ػول ًیغت.
ثشػکظ ،ػول تدشثَ ی دسًّی ُذف اعت .هی تْاى ثب دّ ػول هتنبد ثَ یک ُذف ّازذ سعیذ ّلی دس هْسد دّ

پشاتیک هتنبد ثب تؼجیشی کَ یبد ؽذ چٌیي ًیغت .دّ پشاتیک هتنبد دّ ُذف هتنبد داسًذ .هثبلی هی صًنٌُ :گبهی کَ
یک عبص هْعیمی اص کْک خبسج هی ؽْد ایي سا یک زشکت فیضیکی هی داًین (ثذّى ُذف) .دس همبثل ،ػول کْک
کشدى عبص ،ػولی اعت دس خذهت ساٍ اًذاصی هدذد اثضاس هْعیمی اهب ایي ُذف خبسج اص ػول کْک کشدى اعت .هوکي
اعت کغی في کْک کشدى سا خْة ثذاًذ ّلی ُشگض یک ليؼَ هْعیمی ًَ ًْاختَ ثبؽذ ّ .اهب پشاتیک هْعیمی تدشثَ ی
دیگشی اعت .دس ایي زبلت ًْاختي هْعیمی ثخؾی اص تدشثَ ی هْعیمیُ ّ ،ذف هْعیمی ثخؾی اص فشآیٌذ ًْاختي اعت.
ثَ ػجبست دیگش دس پشاتیک هْعیمی کبس ثشد هفِْم هْعیمی ّ تدشثَ ی هفِْم هْعیمی یک فشآیٌذ ّازذ اعت.
پشاتیک اختوبػی هغئلَ ای ثغیبس پیچیذٍ تشی اعت ّ ایي ثْیژٍ دس هْسد پشاتیکی فبدق اعت کَ دس فذد تغییش
ّالؼیت زبکن ثبؽذ .گفتي ایي کَ ایي یک تغییش دیبلکتیکی اعت آعبى اعت ّلی آًچَ دؽْاس اعت تدشثَ ی دسًّی ایي
دیبلکتیک اعت ّ .اگش خض ایي ثبؽذ پشاتیک ساثيَ ی هکبًیکی ثب ّالؼیت زبکن داسد .هی تْاى پشاتیک اعتبلیٌی سا دس
ًظش گشفت .ایي پشاتیک ثَ ساثيَ ی ػول ّ ػکظ الؼول لبثل تملیل اعت .ثَ ػجبست دیگش پشاتیک اعتبلیٌی ػکظ
الؼولی اعت دس ثشاثش آًچَ ّالؼیت زبکن ثَ آى تسویل هی کٌذ .آى سا هی تْاى هدوْػَ ای اص ػولیبت ؽوشد کَ ّالؼیت
سا اص یک زبلت ثَ زبلت دیگش تغییش هی دُذ ّلی ًَ یک تغییش هتسْل تبسیخی .دس ثِتشیي زبلت دعتی اعت چْثیي
ثدبی دعت ليغ ؽذٍ .اکٌْى هی تْاى ثَ ساثيَ ی هفِْم آصادی ّ آصادی دس پشاتیک اؽبسٍ کشد .ثیبى دیبلکتیکی ایي
ساثيَ ثَ اختقبس چٌیي اعت :ثشای سعیذى ثَ آصادی ثبیذ آصادی داؽت .هفِْم آصادی ثخؾی اص آصادی اعت ُوبًيْس کَ
تئْسی اًمالة ثخؾی اص اًمالة اعت ( زبل آى کَ هثال اىالػبت هشثْه ثَ کؾف هؼذى ثخؾی اص هؼذى ًیغت) .اص ایٌدب
اختالف دس هفِْم آصادی ثٌسْی ثب عشؽت پشاتیک پیًْذ داسد.
اگش دسعت اعت کَ هغئلَ ی آصادی اص خولَ هغبئلی اعت کَ دس آى ُب ىشذ دسعت هغئلَ ثخؾی اص خْد هغئلَ سا
تؾکیل هی دُذ ،پظ تمؼ پشاتیک دس ایي هیبى تؼییي کٌٌذٍ اعت .هی داًین کَ ُش کْدکی ثشای یبد گیشی ساٍ سفتي ثبیذ
ساٍ ثشّد .دس ایي زبلت ؽشایو اهکبى ساٍ سفتي فشاُن اعت صیشا تکبهل ایي ساٍ سا اص لجل ىی کشدٍ اعت .اهب ؽشایو
اهکبى آصادی دس پشاتیک ایدبد هی ؽْد ّ ایي دس زبلی اعت کَ آصادی پیْعتَ تدشثَ هی ؽْد .فشآیٌذ ؽٌبخت آصادی ثَ
فشآیٌذ ؽٌبخت تفکش ؽجبُت صیبدی داسد .ثشای آى کَ ثذاًین تفکش چیغت ثبیذ تفکش سا ثکبس ثٌذین (ُگل دس اثتذای کتبة
هٌيك خْد اؽبسٍ هی کٌذ کَ هٌيك للؼَ ای تغخیش ًبپزیش اعت صیشا ثشای فتر آى ثبیذ ثَ هٌيك هدِض ثْد!) .اًغبى غیش
هتفکش ًوی تْاًذ ثَ ؽٌبخت تفکش ًبئل ؽْد .پشاتیکی ُن کَ ثب آصادی ثیگبًَ اعت ُشگض ثَ آصادی دعت ًخْاُذ یبفت .فِن
هتؼبسف زبل ّ آیٌذٍ ثَ تفکیک ایذٍ آلیغتی زبل ّ آیٌذٍ ثغٌذٍ هی کٌذ .آیٌذٍ دس هکبًی خبسج اص زبل ّالغ اعت .اّل زبل
ثؼذ آیٌذٍ ّ ،ثؼذ دّ ثبسٍ زبل ّ ثؼذ آیٌذٍ .سیؾَ ی ایي تقْسات ثَ دّساًی ثبص هی گشدد کَ اػتمبد ثَ لنب ّ لذس ثش
تفکش اًغبى زبکن ثْد .اص ایي دیذگبٍ ىجیؼی اعت کَ فکش کٌین زبل ثَ آیٌذٍ ًضدیک هی ؽْد ّ ثبلؼکظ .اص آى فشاتش ،هِن
ًیغت کَ زبل چیغت صیشا آیٌذٍ اص لجل تؼییي ؽذٍ ّ مشّستب خبیگضیي زبل هی ؽْد .کبفی اعت کَ ثشای آیٌذٍ مشّستی
هغتمل اص زبل لبئل ؽْین دس آى فْست زبل ُش چَ ثبدا ثبد ،ثَ آیٌذٍ سثيی ًذاسد .اهب زمیمت اهش چیض دیگشی اعت:
آیٌذٍ ای کَ زبل آى هؼلن ًیغت ثشای ُوبى "آیٌذٍ" خْة اعت .آى سا ًوی ؽٌبعین پظ عخٌی ُن اص آى ًوی ثشین .آیٌذٍ
ای کَ دس ًظش هبعت دس خْس زبل اعت :اثتذا خضئی اص زبل ّ ثؼذ ُوَ ی زبل .ایي آیٌذٍ دس کدبعت؟ دس پشاتیک،
پشاتیک تغییش ّالؼیت هْخْد ،ایي پشاتیک ُن زبل اعت ّ ُن آیٌذٍ .زبل اعت صیشا کَ هؾشّه ثَ ّالؼیت هْخْد اعت ّ
اص آى هتبثش اعت ،آیٌذٍ اعت صیشا اص ّالؼیت هتسْل ًؾأ ت هی گیشد ّ ًَ اص ّالؼیت زبکن .ایي پشاتیک ُوبى پشاتیک
کوًْیغتی اعت .اص ایي سّ کوًْیغت ُب ثْالغ دس آیٌذٍ صًذگی هی کٌٌذ ،آیٌذٍ ای هؾخـ کَ سّیب سّی ّالؼیت زبل
اعت ًَ ّ ،آیٌذٍ ای رٌُی ّ هُْن ،دسعت اعت کَ ّالؼیت زبکن اص خبسج ثش پشاتیک کوًْیغتی تبثیش هی گزاسد اهب
پشاتیک کوًْیغتی یک پشاتیک هٌفؼل ّ هٌفی ًیغت ،فؼبل ّ هثجت اعت ّ پیْعتَ دس خِت ثشلشاسی هٌبعجبتی غیش اص
ّالؼیت زبکن زشکت هی کٌذ .تغییش ّالؼیت هْخْد ّ خلك ّالؼیت خذیذ .پظ ّالؼیت کوًْیغن ًیض تب آًدب کَ دس پشاتیک
ػیٌیت هی یبثذ ّالؼیتی ثب هبعت ًَ فشاعْی هب .هؼیبس ّالؼی هب دس ایي کَ ثَ کوًْیغن (ّ آصادی) ًضدیک هی ؽْین ّ ًَ
ثَ یک اهش هُْْم ،عِوی اعت کَ پشاتیک اهشّص دس تسمك ّالؼیت کوًْیغن داسد.
پشاتیک غیش کوًْیغتی ثذّ دعتَ کلی تمغین هی ؽًْذً .وًَْ ی هٌفی ّ هٌفؼل آى آیٌذٍ ای ثذًجبل ًذاسد ّ دس ثِتشیي
زبلت تکشاس زبل اعت .لیجشالیغن اص آى خولَ اعت .پشاتیک فؼبل ّ هٌفی ًیض داسین کَ غبلجب تکشاس زبل اص ثذ ثَ ثذتش
اعت ّ دس افل ثَ گزؽتَ تؼلك داسدً .وًَْ ی اػالی فمش آیٌذٍ ،پشاتیک اعتبلیٌی اعت .ثبسُب ثبثت ؽذٍ اعت کَ فشدای
پشاتیک اعتبلیٌی چیضی خض گزؽتَ ی زبل ًیغت.
دس یک ػولیبت خبؿ هثل یْسػ ثَ لْای همبثل ،گشٍّ ُبی هختلفی ؽشکت داسًذ .دس هیبى آى ُب هوکي اعت
آًبسؽیغت ،لیجشال ،اعتبلیٌیغت ،عٌذیکبلیغت ّ زضة اللِی ّخْد داؽتَ ثبؽذ .کوًْیغت ُب دس ثشاثش هجبسصٍ (یب ػذم
هجبسصٍ ی) ایي گشٍّ ُب ًوی ایغتٌذ ّلی ایي ّظیفَ ی آى ُبعت کَ ًؾبى دٌُذ ػول دعتدبت دیگش خبسج اص پشاتیک ثَ
هفِْم ّالؼی اعت .اهب دس هْسد گشُّبئئ کَ هؼتمذ ثَ کوًْیغن ثبؽٌذ چَ هی تْاى گفت؟ هگش ًَ ایٌغت کَ هب کوًْیغتین
چْى هؼتمذ ثَ تکبهل کوًْیغتی ُغتین؟ ًَ ،چٌیي ًیغت .ثقشف اػتمبد ثَ تکبهل کوًْیغتی کغی کوًْیغت ًوی ؽْد .ثَ
هیوْى ًوی گْئین اًغبى چْى لشاس اعت ثؼذا ثَ اًغبى تکبهل یبثذُ .ویي ىْس کغبًی سا کَ پشاتیک اهشّص ؽبى لشاثتی ثب
کوًْییغن ًذاسد ػلی سغن اػتمبدؽبى ثَ تکبهل کوًْیغتی ًوی تْاى کوًْیغت ًبهیذ)2(".

دمکزاسی و تفاوت در کشىرهای پیزامىن
یکی اص تفبّتِبی خْاهغ تست عليَ چْى ایشاى ثب خْاهغ عشهبیَ داسی اسّپبیی ّ اهشیکب ،ثشخْسد ّ هجبسصٍ دسًّی
خٌبزِبی هختلف ثْسژّاصی دس لذست زبکن اعت .دهْکشاعی پبسلوبًی اص خولَ ًمؼ ُبئی کَ داسد ،تٌظین هجبسصٍ دسّى
ىجمبت خٌبزِبی ثْسژّاصی اعت .کَ ایي ثَ ًْثَ ی خْد زبکویت کل ىجمَ سا ثش خبهؼَ تنویي هی کٌذ .اگش چَ دس
ُش ثشَُ اص صهبى هٌبفغ هؼیٌی اص ثْسژّاصی دس زبکویت ثیؾتش تبهیي هی ؽْد .اهب خٌبزِبی دیگش ًیض اص کبًبل
دهکشاعی پبسلوبًی ّ ًِبدُبی دّلتی هشثْىَ ُن لبدس ثَ اػوبل ًغجی ثشًبهَ ی خْد هیجبؽٌذُ ،ن اهکبى ّ چؾن اًذاص
گشفتي لذست ــ دس فْست داؽتي تْاى التقبدی ّ عیبعی الصم ــ ثش ایؾبى هتقْس اعت .اهب دس ؽشایو اػوبل
دیکتبتْسی ّ اعتجذاد ػشیبى ایشاى ،عشهبیَ داسی ثَ دلیل سؽذ ًب هْصّى  ،اعتجذاد ثِؼٌْاى ؽیٍْ افلی زبکویت عشهبیَ،
خٌبذ هؼیٌی اص عشهبیَ داسی لذست عیبعی سا ثخْد هٌسقش هی کٌذ ،ؽشکت خٌبزِبی دیگش عشهبیَ داسی دس لذست
عیبعی ّ ًِبدُبی هشثْىَ ػوْهب مؼیف اعت ّ اػوبل لِش خٌبذ زبکن ػوْهب ثبػث هی ؽْد کَ تٌبعجی هیبى تْاى
التقبدی ــ اختوبػی خٌبزِبی هختلف عشهبیَ داسی ّ دخبلت ؽبى دس لذست عیبعی ّخْد ًذاؽتَ ثبؽذ .ایي هغئلَ ثبػث
هی ؽْد کَ ثخؼ ُبئی اص ثْسژّاصی کَ هخبلف عیبعت ثخؼ زبکن آى هی ثبؽذ ،خذال خْد سا ثب زبکویت اص کبًبل دفبع
اص "دهْکشاعی" ّ زمْق دهْکشاتیک ىشذ کٌٌذ .الجتَ هٌظْس ایؾبى اص دهکشاعی ،هسذّد تشیي ؽکل آى کَ فمو دخبلت
آًِب سا دس لذست زبکن تنویي کٌذ هی ثبؽذ .دس هیبى تْدٍ ُب تُْن زکْهت هشدم ثش هشدم سا ایدبد کٌذ ّ ثخقْؿ
هجبسصات کبسگشای سا ثَ کبًبل هؼیٌی کَ چِبس چْة عشهبیَ سا ثخيش ًیبًذاصد ُذایت ًوبیذ .ثْسژّاصی خْاُذ کْؽیذ تب
ثب هتوشکض کشدى هجبسصٍ ثش "زمْق دهکشاتیک" ایي گشٍّ ُب سا ثذًجبل خْد ثکؾذ ّ ثب یک تیش دّ ًؾبى ثضًذُ ،ن خْد سا
دس خذال دسّى ُیبت زبکوَ تمْیت کٌذ ّ ُن ًبسمبیتی هشدم سا دس هسذّدٍ ی خْاعتِبی دهْکشاتیک هسقْس ًوْدٍ ّ
اص گغتشػ " ثی سّیَ" ّ "خيشًبک" آى خلْ گیشی ًوبیذ.
ثبص اػتمبد ثش ایي اعت کَ صهبًیکَ خٌبزِبی زبکویت ثذالیل هستلف ّ ىجؼب اص صاّیَ دیذ خْد ثب یکذیگش هجبسصٍ
هیکٌٌذ ّ هبًغ تثجیت یکذیگش هیؾًْذ ؽشایو ثشای سؽذ هجبسصات تْدٍ ای ّ هيشذ ؽذى التشًبتیْ چپ فشاُن تش اعت
دسفْستی کَ چپ دس هیذاى ثبؽذ.
بزخىرد جنبش چپ و سىسیالیستها
دس ایي هیبى ثشخْسد خٌجؼ چپ ثَ هجبسصات دهکشاتیک ّ خْاعتِبی هيشّزَ دس آى اص خٌجَ ُبیی هی تْاًذ تبثیش
ثبسصی دس ؽشایو عیبعی ثگزاسد ّ ثبیذ هْسد تْخَ لشاس گیشد .ىجیؼی اعت کَ ثشخْسد خشیبًبت هختلف چپ ثَ هغئلَ
زمْلی دهکشاتیک هٌتح اص دسک ایؾبى اص هشزلَ ی کًٌْی هجبسصٍ ،اص خْد هفبُین زمْق دهکشاتیک ّ ثخقْؿ اص
دّسًوبیی کَ ثشای تسْل خبهؼَ ی اهشّص هدغن ًوْدٍ اًذ ،هیجبؽذ ( .هي تبزذّدی دس ثبال ثَ آى پشداختن ّ تکشاسػ
هالل آّس اعت)
خالفَ ایٌکَ چپ غبلت ایشاى هجبسصٍ ث شای زمْق دهکشاتیک سا خذا اص هجبسصٍ عْعیبلیغتی هی ثیٌٌذ ّ ثَ آى
ثشخْسد تبکتیکی هی کٌٌذُ ّ .وْاسٍ ثب هسبعجَ ایٌکَ تب چَ زذ هیتْاًذ ثَ خْد ایؾبى ــ ثؼٌْاى "ًوبیٌذٍ" ّ" ثشگضیذٍ"ی
ىجمَ ــ کوک سعبًذ ىشذ هی ؽْد .چٌیي دیذی ،خض ایي کَ دس تبسیخ تب کًٌْی هجبسصات ایشاى ،چپ سا ثَ زوبل
ثْسژّاصی تجذیل کٌذ ًتیدَ دیگشی ًذاسد.
یکی اص اُذاف چپ اص ؽشکت ّ ثغو هجبسصات دهْکشاتیک اتفبلب ًؾبى دادى کبرة ثْدى ادػب ُبی اهثبل خبتوی ،هْعْی
ُب اعت .چپ فمو اص ىشیك پیًْذ دادى هجبسصات ّ خْاعتِبی دهْکشاتیک ثب خٌجؼ کبسگشی ّ خْاعتِبی صزوتکؾبى
اعت کَ هیتْاًذ هجبسصٍ ثشای دهکشاعی سا دس استجبىی دیبلکتیکی دس خذهت گغتشػ هجبسصٍ ی عْعیبلیغتی دس آّسد.
اگش ثْسژّاصی خْاعت آصادی صًذاًیبى عیبعی سا هيشذ هیکٌذ ،چپ ثبیذ هسذّد ثْدى ایي خْاعتِبی آًشا ًؾبى دادٍ ّ
ثيْس هؾخـ ثشای تسمك آى  ،خْاعت ایدبد اهکبًبت استجبه خوؼی غیش دّلتی ،خْاعت ایدبد ؽْساُبی ّالؼی سا
هيشذ ًوبیذ .ؽْسای خبًْادٍ ُبی صًذاًی ،ؽْسای ّکالی پیگیشی دعتگیش ؽذٍ گبى عیبعی،خوغ هبدساى پبسک اللَ ،
کویتَ دادخْاُی ؽکٌدَ ّ اػذام ؽذگبى...ّ ،
اگش هغئلَ زدبة ّ تجؼیل خٌغی ثیي صى ّ هشد ثَ یکی اص هغبئل هلوْط خبهؼَ تجذیل گؾتَ ّ ثْسژّاصی ثب ؽؼبس "
هجبسصٍ ثب زدبة" ثویذاى آهذٍ ،چپ ثبیذ ثَ ؽکبفتي ًتبیح ایي تجؼیل ثشای صزوتکؾبى خبهؼَ پشداختَ ّ آثبس آًشا دس
صًذگی صًبى ّ هشداى صزوتکؼ خبهؼَ ًؾبى دُذ ّ ثب اسائَ ّ تجلیغ ثشًبهَ ی هؾخـ ثشای صًبى صزوتکؼ ( تغبّی
زمْق ،تؼيیالت دّساى ثبسداسی ثب زمْق ،زك هِذ کْدک ّ  )....هجبسصٍ ی دهکشاتیک ثشای زمْق صى سا اص داهٌَ ی
هسذّد زدبة خبسج عبصد ّ آًشا دس صهیٌَ ی گغتشدٍ تشی ىشذ ًوبیذ.
ایي هثبلِب سا هیتْاى اداهَ داد ّ ًؾبى داد کَ دس توبهی صهیٌَ ُب ،چپ هی تْاًذ دس ایي هجبسصات ثب تفکیک هجبسصٍ ی
دهکشاتیک اص خْاعتِبی ثْسژّاصی ،اص کبًبل تؼویك ّ گغتشػ آًِب ًمؼ هْثشی ایفب کٌذ ّ ًَ اص ىشیك ًفی آى ّ .ایي
آى ًکتَ هسْسی اعت کَ هي فکش هی کٌن خبی آى دس ًْؽتَ سفیك عؼیذ خبلیغت.
فاصله ی خىاست تا واقعیت
ؽبیذ مشّسی ثبؽذ تْمیر هختقشی پیشاهْى ایي هغئلَ ثذُن .ػذم اهکبى اعتمشاس دهکشاعی ثْسژّاصی ثٌب ثش تسلیل
هبسکغیغتی ثوؼٌبی ایي ًیغت کَ کغبى دیگشی کَ کوًْیغت ًیغتٌذ چٌیي تُْوی ًذاؽتَ ثبؽٌذ! ایي زکن ،دسک

کوًْیغتِب اص تبسیخ ّ تئْسی اعتً .کتَ اهب ایٌدبعت کَ خٌبة آلبیبى خبتوی ّ کشّثی ّ هْعْی کوًْیغت ًیغتٌذ!! ّ ثَ
ایي ازکبم ثبّس ًذاسًذ .آًِب ثب پشت ؽذى اص دایشٍ لذست ّ ثشای کغت هدذد آى دس تت "دهکشاعی" هی عْصًذ ّ ؽؼبس
هی دٌُذ کَ تب دم هشگ ثب التذاس گشایبى هجبسصٍ خْاٌُذ کشد ّ زتی یک لذم ثَ ػمت ًخْاٌُذ ًؾغت! کوًْیغتی کَ
هتْخَ ًؾْد کَ دسک اّ اص تبسیخ چیضی خض دسک یک ثْسژّا اص تبسیخ اعت دس زمیمت ثَ عير ُوبى ثْسژّا تٌضل
کشدٍ اعت .چٌیي فشدی هؼتمذ ثَ یک زمیمت هيلك اعت کَ هتقْسا ُوَ ىجمبت آًشا یکغبى خْاٌُذ دیذ! چٌیي ًیغت.
ػذم اػتمبد هب کوًْیغتِب ثَ اهکبى اعتمشاس دهکشاعی ثْسژّاصیی دس خْاهؼی هبًٌذ ایشاى ثوؼٌبی پزیشػ ایي زکن اص
ىشف "افالذ ىلجبى" ًیغت .آًِب دس ایي هْسد تُْن داسًذ .ایي تُْن ثشای آًِب ؽیشیي اعت ّ ثشای کوًْیغتِب هفیذ!
ثگزاسایٌِب ثَ زکن ایي تُْن ثب فبؽیغت هغلک ُبی داسّ دعتَ خبهٌَ ای خذل کٌٌذ .کوًْیغتِب اگش فشاعتؼ سا داؽتَ
ثبؽٌذ اص ایي خذل اعتفبدٍ خْاٌُذ کشد .ثَ یک ؽشه! ّ آى ایٌکَ ًگزاسًذ تُْن ثْسژّاُب تجذیل ثَ تُْن تْدٍ ُب ؽْدّ .
ایي کبس سا ًَ ثب غیجت اص فسٌَ ی هجبسصٍ ی دهکشاتیک ثلکَ تٌِب ثب ؽشکت دس آى ّ افؾبء ُوَ ی خٌبزِبی لذست ــ
ثْسژّاُب ّ خشدٍ ثْسژّاُب ــ هی تْاًٌذ اًدبم دٌُذ .کوًْیغتِبیی کَ اص هجبسصٍ ی دهکشاتیک دس ًظش ّ دس ػول
اختٌبة هی کٌٌذ ثِتشیي یبّساى ثْسژّاُب ُغتٌذ .فسٌَ سا ثشای آًِب خبلی هی کٌٌذ ّ تْدٍ ُب سا ثذام آًبى هی کؾبًٌذ.
کغیکَ دس عخي اص ثْسژّاُب ثذ هی گْیذ ّلی ػوال پشچن هجبسصٍ ثشای دهکشاعی سا دس دعت آًِب هی گزاسد هِوتشیي
خذهت سا ثَ آًبى ّ ثضسگتشیي کوک سا ثَ ایدبد تُْن دس رُي تْدٍ ُب کشدٍ اعت .هبّساء چپ چیضی خض ساعت ًیغت.
ایي سا تبسیخ ُضاس ثبس ثبثت کشدٍ اعت.
سندانی سیاسی
دس دل تبسیک تشیي سّصگبساى ،دس ًْهیذاًَ تشیي ٌُگبهَ ُب ،کغبًی عش ثش افشاؽتَ اًذ کَ آّاصٍ گش تشاًَ ّ اهیذ ّ
خْیبی دگشگًْی ّ سُبئی ثْدًذ .هشدهی ثب کبعتی ُب ّ تْاًوٌذی ُبی اًغبى خبکی ــ پْیٌذٍ ،کْؽٌذٍ ثشای دس اًذاختي
ىشزی ًْ .دس تبسیخ فشهبًشّایبى ،دس تبسیخی کَ ثفشهْدٍ ی " ثضسگبى " ًْؽتَ ؽذٍ اعت ،دس تبسیخی کَ ًوبیٌذٍ خذا
ّلی فمیَ دس آى زکن لتل فبدس هی کٌذ .اص ایٌبى ثَ ًبهِبی " ؽْسؽی" " ،گشدًکؼ" " ،کبفش" " ،خبدّگش" " ،ػْاهل
ثیگبًَ" " ،تشّسیغت" " ،ثخيش اًذاصًذٍ اهٌیت هلی" ّ  ....یبد ؽذٍ اعت.
ثذیٌگًَْ صًذاًی عیبعی ثَ هفِْم کلی اػ پذیذٍ ی تبصٍ ای ًیغت .دس عشتبعش تبسیخ ،زکْهت ُب ّ دّلت ُبی خْدکبهَ،
هخبلفبى خْد سا ثَ ؽیٍْ ُبی گًْبگْى عشکْة ًوْدٍ اًذ :ؽکٌدَ ،صًذاى ،تجؼیذ  ّ ...عشاًدبم کؾتبس .اهشّصٍ ًیض عیبٍ
چبل ُب  ،اسدّگبٍ ُبی ثیگبسی ،ثیوبسعتبى ُبی سّاًی  ،کِشیضکِب ... .ثشای عشکْة دگشاًذیؾبى ّ هخبلفبى ًظن هْخْد
ثکبس گشفتَ هی ؽْد ــ الجتَ "خيشًبک"تشیي ایؾبى آؽکبس یب ًِبى ثَ دم تیغ عپشدٍ هی ؽًْذ.
ت بسیخ ایشاى ًیض ،ثوبًٌذ تبسیخ دیگش عبهبى ُب ،آکٌذٍ اص عشکْة تْدٍ ُبعت .کبسًبهَ سژین اعالهی آًچٌبى "خیشٍ کٌٌذٍ"
ثْدٍ اعت کَ سّی هضدّساى ؽبُی ّ عشعپشدگبى اهپشیبلیغن سا "عپیذ" ًوْدّ .لی آًچَ ثَ ایي سژین ّیژگی ی هؼیٌی
ثخؾیذٍ اعتُ ،وبًب ایي هی ثبؽذ کَ ایي زکْهتُ ،وبًٌذ ُش دّلت ثب ایذئْلْژی هزُجی ّ توبهیت خْاٍ ( تْتبلیتش) ،
داهٌَ ی عشکْة ّ ثبصثیٌی سا ثَ دسّى صًذگی خقْفی ّ کٌؼ ُبی ؽخقی هشدم کؾبًذٍ اعت .یکپبسچَ گشائی
اعالهی ،هِش "ًبثْد ثبیذ گشدد" سا ثش ُش اًذیؾَ ّ سفتبس هتفبّت اص الگْی زکْهتی کْثیذٍ اعت .دس ایشاى اعالم صدٍ،
دس ایي صًذاى ثضسگ ،خبئی ثشای دگشاًذیؼ ّ هخبلفت ًیغت ًَ .تٌِب فؼبلیت آصاد عیبعی عشکْة گؾتَ ،ثلکَ ُشگًَْ
فؼبلیت فشٌُگیٌُ ،شیّ ،سصؽی ّ ُ ...شگًَْ ؽیٍْ ی صًذگی ّ سفتبس ؽخقی ( اص خبهَ پْؽیذى گشفتَ تب گضیٌؼ
دّعت ّ ًؾغت ّ ثشخبعت ) ثبیذ اعالهی گشدد .پظ صًذاًی عیبعی دس چٌیي خبهؼَ ای ــ ُوبًٌذ ایشاى اعالهی ــ اص
هفِْم هؼیي خْد ( کغی کَ ثشای ثبّس ّ کٌؼ عیبعی ثَ ثٌذ کؾیذٍ ؽذٍ ) فشاتش سفتَ ّ هؼٌبی گغتشدٍ تش صًذاًی ػمیذتی
سا ثخْد گشفتَ کَ دس ثشگیشًذٍ ی ُش اًغبًی اعت کَ ثخبىش اًذیؾَ ّ سفتبس ّ ؽیٍْ ی صًذگی ی ًبُوخْاًؼ ثب الگْی
دّلتی عشکْة گؾتَ اعت.
چزا "آسادی سندانیان سیاسی" شعار محىری ماست
دس چٌیي ؽشایيی کَ دیگش کْچکتشیي اثشی اص آصادیِبی دهْکشاتیک هْخْد ًیغت ،دفبع اص آصادی صًذاًیبى عیبعی،
دفبع اص آصادیِبی دهْکشاتیک اعت .دفبع اص آصادی صًذاًیبى ّثالگ ًْیظ ّ عبیش ًْیغٌذگبى ّ هغتٌذ عبصاى دس ثٌذ،
یؼٌی دفبع اص آصادی ثیبى ّ هيجْػبت ،دفبع اص آصادی اًمالثیْى هجبسص کَ ثدشم ػنْیت ّ ُْاداسی عبصهبًِبی عیبعی
ثَ صًدیش کؾیذٍ ؽذٍ اًذ ،یؼٌی دفبع اص آصادی ازضاة ،دفبع اص کبسگشاى هجبسص کَ ثدشم فؼبلیت دس تؾکل ُبی هغتمل
کبسگشی دس چٌگبل سژین گشفتبس ؽذٍ اًذ ،یؼٌی دفبع اص آصادی تؾکل ّ اًدوٌِبی دهکشاتیک ،دفبع اص دلیش صًبى صًذاًی
کَ ثخبىش ثشچیذى عتن هنبػف آپبستبیذ خٌغی سژین عشهبیَ داسی اعالهی ثَ ثٌذؽبى کؾیذ ،یؼٌی دفبع اص آصادی صًبى
دس خبهؼَ ّ خالفَ دفبع اص آصادی ثذّى لیذ ّ ؽشه صًذاًیبى عیبعی یؼٌی دفبع اص دعتبّسدُبی هجبسصات تْدٍ ُبی
صزوتکؼ .ایي هْاسد ثخؾی اص آسهبى هب عْعیبلیغت ُب اعت ،یعنی جدائی ناپذیزی آسادی با سىسیالیسمِ.
ثَ اهیذ آیٌذٍ
لبعن خبکغبس
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