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ای در سًذگی  کٌبری رضبضبُ پْلَی، دٍراى تبسٍُ ثز ۰۲۳۱اس پی اضغبل ایزاى تَسط سپبّیبى ضَرٍی ٍ ثزیتبًیب در ضْزیَر 

ی کِ در دُ سبل پبیبًی ثب پبیبى اًسذاد سیبس. اداهِ یبفت ۰۲۳۱خیشی تب کَدتبی هزداد ٍ سیبسی ایزاى آغبس ضذ کِ ثب افت

ّبی چپ ٍ راست ثِ هیذاى  ّبی سیبسی  ثب گزایص افشًٍی یبفتِ ثَد، احشاة ٍ گزٍُضبُ عوك ٍ گستزش رٍسحکَهت رضب

ٍ حشة ایزاى  تطکیل ضذ ۰۲۳۱هبُ ة، حشة تَدُ ایزاى ثَد کِ در هْزایي احشاتزیي  هْن اس جولِ. ٍرسی آهذًذ سیبست

را هٌتطز  ّبیی هجلِّب ٍ  رضتِ رٍسًبهِ بىرا ٍ عمبیذضز آثزای ًطّب  ایي حشة. ثز پب ضذ ۰۲۳۳کِ دٍ سبل ثعذ در 

حبل، ثب تکیِ ثِ ضگزدّبی در ایي . ضذًذ ثزای هذتی تَلیف هیاس حکَهت  بىتٌذض ّبیاًتمبدذ کِ گبُ ثِ دلیل دًکز هی

 .ضذ ضذُ هی ی تَلیف گشیي رٍسًبهِ یب هجلِ ّبی دیگزی ثب ًبهی دیگز جبی لبًًَی، ًطزیِ

، ثِ صبحت شهباز گزای چپ ی رٍسًبهِ ،هزداد ۳۲ضٌجِ  چٌیي رٍسی، پٌج ٍ در ۰۲۳1 سبل پیص در ۳۲رست د

، ثِ صبحت ایران ما گزای  هلی ی اعتزاض ثِ تَلیف هجذد رٍسًبهِ در ،اش در صذٍچْبرهیي ضوبرُاهتیبسیِ رحین ًبهَر، 

ّبیی  در ثخص. ثِ ّیئت حبکوِ رسبًذ« ایزاى هب»در یبدداضتی ثب عٌَاى صذای اعتزاض خَیص را  جْبًگیز تفضلی، اهتیبسیِ

 :(است نقد اقتصاد سیاسیالخط  ثز اسبس رسن ی ًگبرش ضیَُ) خَاًین اس ایي یبدداضت چٌیي هی

ی  رٍسًبهِ]...[ تَاى تَلیف کزد؟  تَاًٌذ رٍسًبهِ را تَلیف کٌٌذ اهب آیب رٍح سزکص هلت را ّن هی فعالً هی[ ...]ّب  حکَهت»

! ی حبکوِ ضوب ًوبیٌذگبى طجمِ! ضوب آلبیبى. سّی اضتجبُ. ًوبیٌذ عٌَاى ایي کِ اس اًمالة جلَگیزی هی کٌٌذ ثِ هب را تَلیف هی

ضوب کسبًی کِ اثلْبًِ خَد را فذای ! ثزداراى عوذُ ّبی دسدّبی ثشرگ ٍ کالُ ضوب پبسجبى! خَرّب ضوب هحبفظیي هٌبفع هفت

ثبیست ثِ ضکل دیگزی اس  راستی ثخَاّیذ ارثبثبى خَد را اس ًتبیج اًمالة ًجبت دّیذ هی اگز ثِ! کٌیذ آضبم هی سالَّبی خَى

ثبیست دسداى اجتوبعی را تَلیف کٌیذ،  ، هیثبیست عَاهل ثزٍس اًمالة را اس هیبى ثجزیذ هی. اًمالة جلَگیزی کٌیذ

کِ  ثبیست هبلکیي ثشرگی اًی سبسیذ، هیخَرّب را سًذ تداراى ٍ هف ثبیست کبرخبًِ ثبیست دضوٌبى هلت را ثگیزیذ، هی هی

ّبیی را کِ ثزخالف آهبل ٍ آرسٍّبی  ثبیست دٍلت ثخطبیٌذ هحذٍد کٌیذ، هی خَد ًوی حتی ًبى جَیي را ّن ثِ رعبیبی

یذ ٍ ثِ ایي پَسیذُ ٍ ضَم رضبضبُ را اس هیبى ثزدار ثبیست یبدگبرّبی آیٌذ اس کبر ثزکٌبر ًوبییذ، هی عوَهی ثِ رٍی کبر هی

خَاّیذ اس اًمالة  ضوب اگز هی. تز ضًَذ ّبی ًبراضی عصجبًی تز اس پیص هلت ٍالعی ٍ تَدُ ضکل ًگذاریذ ّز رٍس ثیص

ّب ٍ هصبئت ایطبى فکز کٌیذ ٍ کَضص کٌیذ ثبر هطمبت  ّبی دل هزدم ثزسیذ، ثزای ثذثختی جلَگیزی کٌیذ ثبیذ ثِ درد

ی  کبری کٌیذ کِ هزدم ثیچبرُ تَاًستیذ ضوب هی]....[  .راًذ سجک ًوبییذ ة هیفزسبیی کِ ایطبى را ثِ طزف اًمال طبلت

هغش آى چٌبى ثِ  ی حبکوِ ٍ هحبفظیي ثی دّذ کِ طجمِ ایي فمط ًطبى هی]...[ کطیذُ عبصی ًطًَذ ٍ طغیبى ًکٌٌذ  ستن

اًذ ٍ حزکبت  خَد را گن کزدٍُپبی  سبًی کِ خَد را ثز لت پزتگبُ ًیستی ثجیٌٌذ دستکِ هبًٌذ کاًذ  ٍحطت افتبدُ

آیٌذُ کِ ثب هبست صذق . ثِ ثبر ًخَاّذ آٍرد تز ایطبى ثوزی ضذى ثیص گی ٍ هفتضحکٌٌذ کِ جش سزضکست ای هی هذثَحبًِ

، سبل سَم، ی شهباز روزنامه، «ایزاى هب»: ثزگزفتِ اس «.هب پیزٍس خَاّین ثَد ٍ ضوب رٍسیبُ. ایي هذعب را ثبثت خَاّذ کزد

 . 1ٍ  ۰ّبی  ، صفح۰۲۳1ِهزداد  ۳۲ضٌجِ  ، پٌج۰۱1ی  ضوبرُ

   نقد اقتصاد سیاسی. هطبلعِ کزد تصبٍیز ٍ در فبیل پیَستتَاى در  هتي کبهل ایي یبدداضت را هی
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 ی اٍل صفحِ، ۰۲۳1هزداد  ۳۲، ۰۱1ی  ی ضْجبس، ضوبرُ رٍسًبهِ
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 (چْبری  صفحِ) ۰۲۳1هزداد  ۳۲، ۰۱1ی  ی ضْجبس، ضوبرُ رٍسًبهِ


