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 5ژوئن از ساعت  2تا  12شب
تن ایي فطتیْال برعلیَ راضیطن اًتخبة غذٍ بْد .برگسارکٌٌذگبى ایي فطتیْال از ضْضیبلیطتِب
ّکوًْیطتِبی ضْئذ بْدًذ  .غْرای حوبیت از هببرزات آزادیخْاُبًَ هردم ایراى ًیس از جولَ برگسار
کٌٌذگبى ایي فطتیْال بْد .در ًخطتیي ضبعبت  ،ایي فطتیْال هْرد حولَ راضیطت ُب لرار گرفت .ایي
حولَ بب دخبلت پلیص پص از حذّد یکطبعت پبیبى یبفت ّراضیطتِب تْضط پلیص از هحل راًذٍ غذًذ.
گرُِّبی هختلف از جولَ غْرا هیس تبلیغبتی دایر کردٍ بْدًذ .فرّظ ًػریبت ّکتبة جریبى داغت.
غْرا ًوبیػگبٍ عکطی دایر کردٍ بْد ّ رّی پالکبردُبی غْرا غعبر ُبی زیر ًْغتَ غذٍ بْد .
ببی
ضرًگْى ببد جوِْری اضالهی در ایراى ًَ .بَ لْاًیي اضالهی  .کبرگر زًذاًی زًذاًی ضیبضی آزاد د
گردد .ترّر غکٌجَ اعذام هلغی ببیذ گردد .تػکل هطتمل حك هطلن هبضت .هرگ بر ضرهبیَ داری...ّ .
در چبدرُبی فطتیْال جلطبت بحث ّ ضخٌراًی برپب بْد ّ هْضْعبت هتعذد تْضط گرُِّبی هختلف
هْرد بحث ّ پرضع ّپبضخ لرار هیگرفت .از ضبعت  3تب  30ّ4بحثی در ببرٍ ایراى ّطبمَ کبرگر
اًجبم غذ  .ضخٌراًبى از ضْی ضٌذیکبلیطتِب ّغْرا ّ یک گرٍّ هذافع آزادی ّحمْق زًبى بْدًذ .تب آًجب
کَ دیکتبتْری عریبى ضرهبیَ داری اضالهی در ایراى عولکرد دارد ایي ضخٌراًبى بَ خْبی ّضعیت
آًرا در ایراى تْضیح دادًذ .آًچَ بَ عِذٍ غْرا هبًذٍ بْد ایي بْد کَ علل دیکتبتْری را تْضیح دُذ .
هتي ایي ضخٌراًی در پبیبى هی آیذ .رابطَ چٌبع اخیر ّهمْلَ ضبسُب ّ ربط آى بب طبمَ کبرگر در ایراى
از ضْاالت اضبضی حضبر بْد ُ .ر ضَ ضخٌراى بی تردیذ بر هبُیت ضرهبیَ داراًَ ضبس ُب تبکیذ داغتٌذ.
ایٌکَ آیب کبرگراى هی تْاًٌذ در پْغع ضبس بب اهٌیت بیػتری بَ اعتراض ُبی خْد اداهَ دٌُذ یب ًَ
هْرد بحث لرار گرفت  .رّی ایي هطئلَ تب حذّدی کَ بحث آغکبر هیکرد اختالف ًظر هی تْاًطت
ّجْد داغتَ ببغذُ .ن بیي ضخٌراًبى ُن حضبر .هب بر اضتمالل طبمبتی کبرگراى ّ هطبلببت اضبضی آًِب
تبکیذ کردین ّبَ زعن هب طبمَ کبرگر ًوی تْاًذ بب ضبس ُب خْدرا تعریف کٌذ  .آًِب ُن هطبلببت کبرگراى
را بر ًوی تببٌذ .آىُب طرفذار شرهبیَ ّ ًئْلیبرالیطن یعٌی ُبرتریي غکل اضتثوبر ُطتٌذ از ایٌرّ ُیچ
ًمسٍ هػترکی در ببرٍ رفبٍ ّ آزادی بب ضبس ُبی ّالعی ًذارًذ.
تالظ هی کٌین در گسارغی جبهع آًچَ را کَ ببیذ درببرٍ گرُِّبی هختلف چپ در ضْئذ ّاضبضی تریي
هْاضعػبى داًطت گرد آّری کٌین.
عکص ُبی فطتیْال

ضتْى فمرات ّ خالصَ بحث غْرا در فطتیْال .
بحث را ضعیذ پیع برد  .اّ ابتذا گفت کَ آًچَ در ببرٍ دیکتبتْری ّ رّظ ُبی لرّى ّضطبیی
جوِْری اضالهی ببیذ گفتَ هیػذ تْضط رفمب زّیب ّ اًذیػَ بیبى غذ ّ .ضعیت زًبى ،جْاًبى  ،کبرگراى
ّداًػجْیبى ّکْدکبى تحت حبکویت ضرهبیَ داری اضالهی گفتَ غذ ّببرُب ُن ُوَ غٌیذٍ ایذ .هي ضعی
هیکٌن بَ هطئلَ ای دیگر یعٌی علل دیکتبتْری در ایراى را خیلی ضریع ًگبُی بیبًذازم .تب طرفذاراى
آزادی بَ ایي هطئلَ بیػتر تْجَ کٌٌذ کَ برای دضت یبفتي بَ آزادی در ایراى ببیذ بَ ایي عْاهل ُن پبضخ
گفت.
ثذشاى ُبی عشهبیَ داسی ثشای ُوَ هب آؽٌب اعت ّ .لتی ثذشاى هیشعذ هب ثبیذ« تٌجلی» سا کٌبس
ثگزاسین  .کوش ثٌذ ُبیوبى سا عفت کٌین ّ ثیؾتش کبس کٌین ّکوتش دمْق ثگیشین  .ثیکبس ؽْین  ،دك
ثیکبسی کوتشی ثگیشین ُ .وَ چیض سا ثَ دذالل هوکي ثشعبًین تب عشهبیَ داساى ثتْاًٌذ هثل ُویؾَ
صًذگی ّسفبٍ ّخْؽجختی ؽبى سا داؽتَ ثبؽٌذ  .عشم ایَ ُبیؾبى ثیؾتش ؽْد ّ لذست عیبعی
ّالتصبدیؾبى آعیجی ًجیٌذ .ایي ثشای ُوَ هب آؽٌب اعت  .اهب ایي ٌُْص ؽٌبخت کبفی دس ثبسٍ عولکشد
ثذشاى دس کؾْسُبی هتفبّت ثب عطْح هختلف تْاصى لْا ثیي کبص ّعشهبیَ ًیغت .دس یًْبى ،اعپبًیب
ّپشتغبل فشق هیکٌذ ثبعْئذُ .وَ جب دولَ ثَ ططخ صًذگی کبسگشاى صْست هیگیشد ُ.وَ جب کبسگشاى

ثبیذ ُضیٌَ ثذشاًِبی عشهبیَ داسی سا ثپشداصًذ  .سّػ ُب ّ هیضاى دولَ اهب دس کؾْسُبی هختلف
فشق هیکٌذ .دس کؾْسُبیی کَ عطخ سفبٍ عوْهی چٌبى پبییي اعت کَ جبیی ثشای کبُؼ ّجْد ًذاسد
 ،ایي ثذشاًِب فبجعَ ثبس تش هیؾًْذ  .دسایشاى هثل ُوَ کؾْسُبی عشهبیَ داسی دولَ ثَ هعیؾت
کبسگشاى هذاّهب اداهَ داسد  .ثَ خبطش ّضعیت اعف ثبس طجمَ کبسگش دس ایشاى اهکبى ثیشّى کؾیذى
ُضیٌَ ُبی ثذشاى اص عفشٍ کبسگشاى عوذتب ثَ ّعیلَ عشکْة عشیبى صْست هیگیشد .ثَ ُویي خبطش
اعت کَ عشهبیَ داسی دس ایشاى دس اؽکال دیکتبتْسی آؽکبس ثَ دیبت خْد اداهَ هیذُذ .ایي عشهبیَ
داسی ثشای تْجیَ عشکْة خْد ّتبهیي کبسگش اسصاى ّ آعبى کشدى ایي عشکْة ُوْاسٍ ثَ ّعبئلی
هثل هزُت ّ ًبعیًْبلیضم ًیبصهٌذ اعت .دس آهیختَ ؽذى هزُت ّعشهبیَ دس ایشاى اص ایي ضشّست
ًبؽی ؽذٍ اعت ّ .لتی کَ دیکتبتْسی ؽبٍ دیگش لبدس ًجْد جٌجؼ ُبی اًمالثی ّاعتشاضی سا عشکْة
ّعبکت کٌذ  ،هزُت ثَ هیبى آهذ ّّظبیف آًشا ثَ عِذٍ گشفت  .ثذیي ّعیلَ عشهبیَ داسی ایشاى
تْاًغت یک جٌجؼ عظین تْدٍ ای سا کَ خْاعتَ ُبی اجتوبعی ّالتصبدی هعیي داؽت ّؽبٍ اص
ؽکي .ایي خصْصیت عشهبیَ داسی ایشاى کَ ًبؽی اص پشّعَ
د
عشکْة آى عبجض هبًذٍ ثْد  ،دسُن
سؽذ ّپیذایؼ ّتکبهل آًغت ثبعث ؽذٍ کَ دس توبم دیبت عشهبیَ دس ایشاى کبسگشاى هجبص ًجبؽٌذ
تؾکل هغتمل خْدسا ایجبد کٌٌذ ّثَ ّدؾیبًَ تشیي ؽکلی ُشگًَْ تؾکل کبسگشی کَ ّاثغتَ ثَ
دکْهت ًجْدٍ اعت عشکْة ؽذٍ اعت .آصادی ثیبى ّللن ّهطجْعبت ُن ُویٌطْس .صیشا چٌیي
آصادیِبیی هْجت آگبُی ّتؾکل کبسگشاى ّآصادیخْاُبى هیؾْدّ .ایي خطشی جذی ثشای عشهبیَ دس
ایشاى اعت ّتوبم صدوبتؼ سا ثشای عبکت ًگبُذاؽتي کبسگشاى ثش ثبد هیذُذ.
تؾک ًذاسد کبفیغت ًگبُی ثَ
ثشای ایٌکَ ثفِوین چشا طجمَ کبسگش اص دیذ عشهبیَ داساى دك ایجبد ل
ّضعیت طجمَ کبسگش ایشاى ثیبًذاصین .عذم پشداخت دمْق هبُیبًَ گبُی ثیؼ اص یکغبل .لشاسداد ُبی
هْلت ّعفیذ اهضب ّ...
تعذاد عظین ثیکبساى  ................تعذادکغبًی کَ صیش خط فمش صًذگی هیکٌٌذّ ......لتی دمْق
هیٌیون تْعط دّلت ُ 303...ضاس ...تْهبى تعییي هیؾْد ُوضهبى خط فمش ُ 900ضاس تْهبى اعالم
هیگشدد یعٌی آؽکبسا عشهبیَ داساى ایشاى ثب دوبیت دّلت دتی دمْلی هعبدل ثبصعبصی ًیشّی کبس
پشداخت ًوی کٌٌذ ...... .جبلت اعت کَ ثذاًیذ دس ایشاى فمط خط فمش هطشح ًیغت ثلکَ خط فالکت
ًیض هیلیًِْب اًغبى سا ؽبهل هیؾْد  .ایٌِب کغبًی ُغتٌذ کَ دتی اص هعبػ سّصاًَ ًیض ًبتْاًٌذ.
دس ُویي ؽشایط اعت کَ عبلِب عیبعت ًئْلیجشال دس ایشاى لذم ثَ لذم کبسگشاى سا ثَ فمش ّهذشّهیت
ثیؾتش کؾبًذٍ اعت .عیبعت جذیذ ُذفوٌذ کشدى یبساًَ ُب کَ تْعط دّلت ادوذی ًژاد اتخبر ؽذٍ اعت
ّثَ هعٌبی ثشداؽتي عْثغیذ ُب اص کبالُبی ضشّسی اعت  ،اّج دولَ ثَ عفشٍ کبسگشاى ّصخوتکؾبى
ایشاى اعت .ایي عیبعت اداهَ عیبعت سفغٌجبًی ّخبتوی اعت ُ .وَ کبًذیذا ُبی دعت چیي ؽذٍ
تْعط ؽْسای ًگِجبى دس اجشای اصل خصْصی عبصیِب ّثشداؽتي عْثغیذُب ثب ُن هتفك المْل ثْدٍ
اًذ .اجشای آى عیبعتِبیی کَ یًْبى ّپشتغبل ّاعپبًیب سا ثَ ؽْسػ کؾبًذٍ اعت عبلِبعت کَ دس ایشاى
دسجشیبى اعت اهب کبسگشاى فبلذ تؾکل ًتْاًغتَ اًذ ثَ ؽکل اجتوبعی ّ یکپبسچَ دس همبثل آى
ایغتبدگی کٌٌذ .ثبالخص دس هبُِبی اخیش هْج عظین ثیکبسی ّ تعطیل ؽشکت ُب سؽذ عشعبم آّس
داؽتَ اعت  .ثیکبسی ّعیعتش ؽذٍ اعت .

پظ اص عشکْة ُبی خًْیي اهب چٌذ عبل اعت کَ جٌجؼ کبسگشی ایشاى ثذّى اجبصٍ دّلت ّثب لجْل
خطشات ثغیبس ّصًذاى ّؽکٌجَ ّثیکبسی دعت ثَ ایجبد تؾکل ُبی هغتمل خْد صدٍ اعت  .ایي تؾکل
ُب ٌُْص تدت  .پیگشد دکْهت ُغتٌذ ّ ثخؼ کْچکی اص طجمَ کبسگش سا دس ثش هیگیشًذ  .عٌذیکبی
ؽشکت ّادذ دس ایي ساثطَ پیؾتبص ثْد ّ عپظ ُفت تپَ ّ  .....دیگش پذیذ آهذٍ اًذ.
دّلتی کَ ثب کبسگشاى چٌیي کشدٍ اعت ّ صًبى سا ثبالخص ثَ تبسیکتشیي دّساًِبی لذین کؾبًذٍ اعت ّ
ثب داًؾجْیبى ّسّؽٌفکشاى جض ثب چوبق عخي ًگفتَ اعت اهب اص جبًت ثشخی اص ًیشُّبی خبسجی ضذ
اهپشیبلیغت تلمی هیؾْد .اگش ضذ اهپشیبلیغت ثْدى سثطی ثَ آصادی ّسفبٍ اجتوبعی کبسگشاى ّ
صدوتکؾبى ًذاسد پظ دس کجب ثَ هٌفعت آًِب عول هیکٌذ؟ آًِب خْدسا ًبچبس هی ثیٌٌذ کَ دس همبثل
آهشیکب اص جوِْسی اعالهی دفبع کٌٌذ  .دس دبلیکَ ثبیذ ثب عشهبیَ دس افتبد چَ داخلی ّ چَ خبسجی .
تذت عٌْاى تشط اص اعالم ّ آصادی هزُت اص اعالم عیبعی کَ خْد اص عْاهل عشکْة دس ایشاى اعت
دوبیت هی کٌٌذ .دس دبلیکَ آصادی هزُت ّ ثی هزُجی سا لشثبًی اعالم عیبعی هیکٌٌذ .یمیٌب هزُت
ّثی هزُجی ثبیذ اهش ؽخصی افشاد تللی ؽْد .ثذثی ثش عش ایي هْضْع ًیغت .هغئلَ ثب کغبًی اعت
کَ تخت عٌْاى ًغجیت فشٌُگی دمْق ّالعی اًغبًِب سا هٌطمَ ای اسصیبثی هیکٌٌذ ّ خیبل هیکٌٌذ
اًغبى ایشاًی دك اػ اعت کَ صیش علطَ هزُت صًذگی کٌذ .چْى ایشاًی اعت ّایشاى اعالهی اعت.
ّضیخ داد.
دس ایي ساثطَ هیؾْد ثیؾتش ت

