تیاًیَ کویتَ هشکضی عاصهاى کاسگشاى اًمالتی ایشاى ( ساٍ کاسگش )
تَ هٌاعثت عالگشد اًمالب تِوي

عی ّ عَ عال هثاسصٍ ،عی ّ عَ عال هماّهت !
اًمالب عال  ًَ ۵۷سخذادی تی پیًْذ تا تغتش اختواػی ،التقادی ّ فشٌُگی ،تلکَ دلیما ً ًاؽی اص هفقلثٌذی گغلِا ،ؽکاف
ُا ّ تضادُای گًْاگْى تْد .گزس اص هٌاعثات پیؾا عشهایَ داسی تَ عشهایَ داسی کَ ًیشُّای اختواػی هؼیٌی سا آصاد عاختَ
تْد تگًَْ ای پیؼ سفت کَ سژین پِلْی ًتْاًغت آًِا سا دس سّاتظ اختواػی خذیذ ادغام کٌذ .پیاهذ خاتدایی ُای ػظین
اختواػی ،تخقْؿ دس فافلَ ؽاًضدٍ عال اص افالزات اسضی عال چِل ّیک ّ ؽذت یاتی تضاد تیي عٌت ّ هذسًیتَ،
تکْیي هْصّى عشهایَ داسی سا ًا تٌِداس تش ّ تسشاًی تش کشد .سّاتظ اختواػی هذسًی کَ سژین ؽاٍ تَ ؽیٍْ هقٌْػی ّ
آهشاًَ اص تاال عاصهاى داد ،تخؾی اص خاهؼَ سا دس هماتل فشٌُگ ًاتٌِگام تالیهاًذٍ اص لشّى ّ اػقاس گزؽتَ لشاس داد.
سّزاًیت ؽیؼَ طشفذاس خویٌی ،دس غیاب یک تذیل هتشلی ،آصادیخْاٍ ّ اًمالتی دس خاهؼَ ،تْاًغت تا ؽثکَُای هغاخذ،
هذاسط دیٌی ّ ًفْری کَ دس تاصاس ّ هسالت عٌتی داؽت ّ تا تکیَ تش فشٌُگ عٌتی ــ هزُثی ّ طشذ ؽؼاس « ُوَ تاُن »
اکثشیت تْدٍ ُای هتُْن سا دس همیاعی عشاعشی تغیح کٌذ ّ خْد تَ ًیشّی ُژهًْیک اًمالب تثذیل ؽْد .تذیي تشتیة ،ضذ
اًمالتی تواهیت خْاٍ تا ّیژگیُای فاؽیغتی اص تطي اًمالب عش تش آّسد.
ایي ضذ اًمالب تا سژین علطٌتی یک ّخَ اؽتشاک اعاعی داسد :عشکْب خْاعتِای دهکشاتیک هؼْلَ فذس هؾشّطَ تا
کٌْى ّ تخاک ّ خْى کؾیذى آصادیخْاُاى ّ ػذالت خْیاى .ػشّج ًیشّی تاسیک اًذیؼ ّاپغگشای سّزاًیت تا غلثَ تش
گفتواى ُای هتشلی ّ چپ تغتش تَ تیشاَُ کؾاًذى اًمالب سا ُوْاس عاخت .خوِْسی اعالهی عی ّ عَ عال اعت کَ تا تکیَ
تش ًیشُّای عشکْب ّ تلفیك اعتثذاد دیٌی تا اعتثذاد عیاعی ،ایي تغتش خْى ّ خٌایت سا ّعؼت تخؾیذٍ اعت .اگش دس آغاص
ُذف سژین للغ ّ لوغ ًیشُّای آصادیخْاٍ ،چپ ّ هثاسص  ،کاسگشاى پیؾشّ  ،خٌثؼ هلیتِای تست تثؼیض  ،داًؾدْیاى پیؾشّ،
صًاى ، ،دگش اًذیؾاى ّ دگش دیٌاى تْد ،خاهٌَ ای تا عشکاس آّسدى دّلت ازوذی ًژاد ،کل افالذ طلثاى زکْهتی سا اص گشدًَّ
خْدی ُا ّ هؼتوذیي خْد خاسج کشد ّ دس هاُِای اخیش تا ؽشّع همذهات اًتخاتات فشهایؾی هدلظ ّ کٌاس گزاؽتي تشخی اص
افْل گشایاى هٌتمذ ،فضای عیاعی دسّى دعتگاٍ زکْهتی سا تاص ُن تیشٍ تش ّ دایشٍ ّاتغتگاى عش عپشدٍ تَ ّلی هطلك سا
تاص ُن تٌگ تش کشد.
تثلیغات ضذ آهشیکایی ّ ضذ اعشائیلی تا ُذف فشا افکٌی ّ عش پْػ گزاؽتي تش تسشاى عیاعی ّ التقادی ،هاخشاخْیی
ُغتَ ای تشای دعتیاتی تَ توة اتوی  ،صیش پاگزاؽتي لْاًیي تیيالوللی ّ تشًاهَُای تشّسیغتی کَ سژین دس عطر خِاى پیؼ
تشدٍ ،تِاًَ الصم سا تَ اهشیکا ّ هتسذیٌؼ دادٍ تا تشای پیؾثشد هطاهغ اهپشیالیغتی ؽاى تسشین التقادی ّ هالی کوشؽکٌی سا
تشایشاى تسویل کٌٌذ  .کَ زافلؼ فمش ّ فالکت ُشچَ تیؾتش کاسگشاى ّ طثمات هیاًی ّ صزوتکؼ تْدٍ اعت .عیاعت تسشین
ایشاى دس زال زاضش تا تسشین تاًک هشکضی ّ دیگش تاًکِای ػوذٍ کؾْس ّ خلْگیشی اص اًتمال پْل ّ اسص ضشّسی کَ تشای
خشیذ ُای تیي کؾْسی الصم اعت ّ ،آغاص تسشین ًفتی کَ دس فْست تَ اخشا دس آهذى کاهل آى لیوت هْاد اّلیَای کَ اص خاسج
خشیذاسی هیؽْد سا تَ ؽذت افضایؼ هیذُذ ،اتؼاد خطشًاکی پیذا کشدٍ ّ کؾْس سا تا خطش لسطی ّ زولَ ًظاهی خاسخی هْاخَ
عاختَ اعت.
تْأم تْدى ایي ّضؼیت تا پیؾثشد طشذ ُذفوٌذ عاصی یاساًَ ُا کَ دّلت تش آى اعت تا دس عال خاسی تا دٍ هیلیْى اص هشدم
سا اص دسیافت آى هسشّم کٌذ ّ تْسم تی هِاسی کَ زتی السیداًی سئیظ هدلظ تَ عی دس فذ آى هؼتشف اعت ّ ػلت آًشا
ُذفوٌذی یاساًَ ُا هی داًذ ،تَ تاال سفتي ُضیٌَ تْلیذ ّ تیکاسی ُای گغتشدٍ سٍ تشدٍ ّ تغیاسی اص کؾْسُا ّ ؽشکت ُای
عشهایَ گزاس داخلی ّ خاسخی سا تَ عشهایَ گزاسی تی ػاللَ کشدٍ اعت .ایي ُوَ ،تِای کاالُای زیاتی سا تا  ۵۰دس فذ تاال
تشدٍ ّ افضایؼ دٍ دس فذی زمْق ،تْسهی  ۴۰دس فذی سا تش کاس گشاى ّ دیگش طثمات صزوتکؼ ّ فمیش خاهؼَ هشدم تسویل
کشدٍ اعت.
عشکْب خٌثؼ ُای هذًی ،آصادیخْاُاًَ ّ زك طلثاًَ ،تخقْؿ عشکْب دد هٌؾاًَ خٌثؼ اػتشاضی عال ّ ۸۸
دعتگیشی ُا ،تداّصات ّ کؾتاسُای هتؼالة آى تأییذ کٌٌذٍ آًغت کَ دس هسذّدٍ ایي سژین ُیچ تغییش ّ افالزی هوکي ًیغت
ّ ضشّست اًمالتی دیگش اص ُویي خا ًتیدَ هیؾْد .دس ایي ساتطَ اؽاسٍ تَ چٌذ ًکتَ سا الصم هیذاًین :
۱ــ هثاسصٍ تشای دهکشاعی ،آصادی ّ تشاتشی سا تٌِا ًوی تْاى تَ هثاسصٍ هغالوت آهیض هسذّد کشد .تدشتَ تِاس ػشب ،چَ دس
تًْظ ّ چَ هقش ثاتت کشد کَ تشای خلْگیشی اص ؽکغت یک اًمال ب یا زتی یک لیام عشاعشی ،تش خالف تثلیغات
عاصؽکاساى ،لیثشال ُا ّ افالذ طلثاًی کَ تَ دگشگًْی ّ سفْسم تذسیدی دس هسذّدٍ ًظام هْخْد دل تغتَ اًذ ،تٌِا تا ؽؼاس
عاختاس ؽکٌاًَ ّ دفاع یکپاسچَ دس فسٌَ خیاتاى ُا هیتْاى دیکتاتْسُا سا عشًگْى کشد.
 ۲ـــ ُوَ طیف ُای ساعت ّ سفشهیغتی کَ ؽکغت اًمالب تِوي  ۵۷سا تِاًَ سد ضشّست ُش اًمالتی هیذاًٌذ ،تٌِا زْادث ّ
خشیاًات پظ اص عشًگًْی ؽاٍ سا صهیٌَ اعتذالل خْد لشاس دادٍ اًذ ّ ًَ تَ ػلل ّ ػْاهل پیؼ آهذى یک اًمالب تلکَ تَ
هؼلْلُا تکیَ کشدٍ اًذ .آىُا تَ ایي ّالؼیت تلخ تْخَ ًذاسًذ کَ پیؼ اص عشًگًْی ًظام ؽاٌُؾاُی ًَ ،عْژٍ ی افلی اًمالب
تَ طثمَ ای خْد عاصهاًیافتَ تثذیل ؽذٍ تْد ّ ًَ تذیل هتشلی اختواػی تا ًیشّ ّ تشًاهَ ی هٌطثك تا خْاعت ُای
آصادیخْاُاًَ ّ تشاتشی طلثاًَ دس فسٌَ خاهؼَ ّ خْد داؽت کَ تتْاًذ دس هماتل ًیشّی هیلیًْی هتُْوی کَ خویٌی تا ؽؼاس «
ؽاٍ تایذ تشّد » تَ هیذاى آّسد ،ایغتادگی کٌذ.

 ۳ـــ اًمالب تِوي دس ػیي زال ثاتت کشد کَ فشف ضذیت تا یک استداع ( ًظام ؽاٌُؾاُی ،اهپشیالیغن ّ ) ...خْد فیًفغَ
ًَ هتشلی اعت ّ ًَ تَ دهکشاعی ّ ؽکْفایی خاهؼَ هی اًداهذ .ایي تدشتَ ُن اکٌْى کَ اًمالبُای کؾْسُای خاّسهیاًَ ّ
ؽوال افشیما یکی پظ اص دیگشی دیکتاتْس ُا سا تَ صیش هی کؾٌذ ،توثاتَ خظ عشخی تاسیخ ایي کؾْسُا سا سلن هی صًذ :ایٌکَ
دس ایي کؾْسُا دسًّوایَ ضذیت ُش ًیشّیی تا دیکتاتْسی هٌافغ طثماتی خاؿ آًغت ّ ایٌکَ خشیاًات ّ عاصهاى ُای ؽشکت
کٌٌذٍ دس ایي اًمالتات خْاعت ُای هتفاّتی داسًذ .ازضاب ّ خشیاًات گًْاگْى هؼتمذ تَ ًظن عشهایَ ،پظ اص عشًگًْی یک
دیکتاتْس دس پیگیشی هٌافغ طثماتی خْد ُش یک تش ًاهَ ی خْیؼ سا پیؼ هیتشًذ کَ تا تسمك خْاعت ُای اّلیَ اًمالب
ُوگاًی کَ تا ؽؼاسُای « آصادی » ّ « هشگ تش دیکتاتْس » تیاى هی ؽذ ،دس تضاد لشاس هی گیشد.
تشسعی ًیشُّا سا تای ذ ًَ تؼذ اص عشًگًْی ،تلکَ ُویي زاال ّ اکٌْى تش هثٌای پالتفشم ُای سّؽي هْسد داّسی ّ عٌدؼ
لشاس داد .کغی کَ فشفا ً تش هفِْم ًفی ّ علة اتکا داسد ،اص اًمالب تِوي دسعی فشا ًگشفتَ اعت .اص ایي سّّ ،ظیفَ ُش
ًیشّی چپ ّ آصادیخْاٍ اعت کَ تا ُوَ خشیاًاتی کَ ؽکل ّ هستْای زکْهت آتی سا تَ پظ اص عشًگًْی سژین خوِْسی
اعالهی زْالَ هیذٌُذ یا ّاگزاسی تقوین گیشی ُا تَ سُثشی "کاسیضهاتیک "( پش خزتَ ) " فشُیختَ " ّ تذّى دخالتگشی
هشدم دس تقوین گیشی ُا ( هاًٌذ صهاى خویٌی ) تاّس داسًذ ّ یا چؾن یاسی تَ کوکُای اهپشیالیغتی تشای عش ًگًْی سژین
خوِْسی اعالهی دّختَ اًذ ،هشص تٌذی هؾخـ داؽتَ تاؽٌذ ّ آىُا سا افؾا کٌٌذ.
ها دس ػیي هخالفت تا ُشًْع دخالت خاسخی ،خٌگ ّ تسشین التقادی ( چَ تَ افطالذ ًْع « ُْؽوٌذ » چَ ًْع دیگش )
تش ایي تاّسین کَ اص آًدا کَ کلیَ زمْق ؽِشًّذی ،هذًی ،عیاعی ،اختواػی ّ التقادی هشدم ُویؾَ پایوال ؽذٍ اعت ،تٌِا تا
طشذ کلی دهکشاعی ّ زمْق تؾش ًوی تْاى تغٌذٍ کشد ،تلکَ اؽتشاکات پیًْذ دٌُذٍ تشای خٌثؼ ُای اختواػی تایذ دس تش
گیشًذٍ خْاعت ُا ّ هطالثات دهکشاتیک ّ اختواػی اکثشیت لاطغ خاهؼَ تاؽذ .ایي زذالل ُا ػالٍّ تش آصادی ُای تی لیذ ّ
ؽشط عیاعی ّ خذایی دیي اص دّلت ّ ًظام آهْصؽی ،تایذ تأهیي هطالثات کاسگشاى ،تشاتش زمْلی ؽِشًّذی ،تشاتش زمْلی
صًاى تا هشداى ،تشاتش زمْلی هلیت ُای تست عتن ،تشاتش زمْلی دگش دیٌاى ّ دگش تاؽاى سا دس تش تگیشد.
دس ایي ساعتا هثاسصٍ دس صهیٌَُای صیش ضشّسی اعت:
ــــ هثاسصٍ ّ افؾای ُوَ خشیاًات استداػی تْسژّایی ( علطٌت طلثاى ،سفْسهیغت ُا ،عاصؽکاساى ؽًّْیغتِا ّ  ) ...کَ تَ
خٌثؼ ُای اختواػی اًمالتی تاّس ًذاسًذ ّ خْاُاى تغییشاتی اص تاال ّ خاتدایی هِشٍ ُا تَ کوک ًیشُّای اهپشیالیغتی اص
طشلی ًظیش  :اپْصیغْى عاصی  ،زولَ ًظاهی ّ تسشین التقادی اًذ.
ـــــ هثاسصٍ تا کلیت سژین ّ تش هال کشدى تشًاهَ ُای خشیاًاتی کَ تا ػْاهفشیثی خْاُاى تسمك دهکشاعی ّ زمْق تؾش دس
چاسچْب ًظام خوِْسی اعالهی اًذً ( .ظیش خشیاًات « عثض » کَ تا تکیَ تش ایذئْلْژی اعالهی اص دهکشاعی ّ آصادی دم
هیصًٌذ )
ـــــ کوک تَ خْد عاصهاًیاتی هغتمل کاسگشاى ّ صزوتکؾاى دس هسیظ کاس ّ صیغت ّ افؾای خشیاًاتی کَ تست لْای زمْق
تؾش ّ دهکشاعی تالػ هیکٌٌذ هثاسصات هغتمل ّ اًمالتی هشدم سا تَ صائذٍ خْد تثذیل ّ تَ تیشاَُ تکؾاًٌذ.
ــــ پؾتیثاًی اص خٌثؼ ُای هغتمل اختواػی کاسگشاى ،صًاى ،خْاًاى ،داًؾدْیاى ،تیکاساى ّ خٌثؼ ُای هلیت ُا کَ خْاُاى
زك تؼییي عشًْؽت خْیؾٌذ ّ ُن صهاى افؾای خشیاًات ؽّْیٌیغت ّ ًاعیًْالیغت.
ایي هثاسصات پیًْذ ًاگغغتٌی تا هثاسصات هطالثاتی ًیشّی کاس ّ صزوت داسد .تٌاتش ایي ،پیًْذ ّ ُوثغتگی هیاى خٌثؼ ُای
دهکشاتیک ّ هطالثاتی تا اؽکال گًْاگْى ( ؽثکَُای اختواػی ػوْدی ،افمی ،اتسادیَ ُا ،عاصهاى ُای هغتمل ّ ) تغتش عاص
لذست گیشی هتسذ ّ یکپاسچَ هشدم ػلیَ استداع داخلی ّ خاسخی اعتً .مؼ ضشّسی فذای عْم ّ اتساد هثاسصاتی چپ
اًمالتی هغتمل تایذ دس ایي ساتطَ زضْس پشسًگ خْد سا تَ ًوایؼ تگزاسد ّ اص عْیی تا هثاسصٍ ایذئْلْژیک تا اپْستًْیغت
ُای ساعت ّ عکتاسیغت ُای چپ ّ دس صهیٌَ تؾکیالتی تَ خْد عاصهاًیاتی ًیشّی کاسگشاى ّ صزوتکؾاى توثاتَ عْژٍ
افلی اًمالب آتی یاسی سعاًذ.
اص ًظش ها کَ تَ عْعیالیغن ّ دهکشاعی هؾاسکتی تاّس داسین ،تذیِی اعت کَ پیکاس عیاعی سا اص پیکاس طثماتی هدضا
ًویذاًین .ساعتای ؽکلگیشی پیًْذ تیي ایي دّ عطر اص هثاسصٍ ّ طشذ هطالثات اخـ ُش طثمَ ّ لؾش اختواػی اعت کَ ُش
یک ؽکل عاصهاًی خاؿ خْد سا داسد .اص طشیك طشذ ایي هطالثات اعت کَ خٌثؼ ُای گًْاگْى اختواػی تش ضشّست هثاسصٍ
عیاعی ّ عشًگًْی سژین تشای دعتیاتی تَ خاهؼَ ای تا کشاهت اًغاًی آگاُی زافل هی کٌٌذُ .شچَ هتسذ تش اص ایي اتساد
پؾتیثاًی کٌین.

عشًگْى تاد سژین اعالهی عشهایَ داسی ایشاى
صًذٍ تاد آصادی ،صًذٍ تاد عْعیالیغن!
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