แถลงการณแดงสยาม จาก ใจ อึง๊ ภากรณ
ศัตรูของประชาชนมี คุก ศาล ทหาร เขายึดรัฐสภาและรัฐบาลผานการกออาชญากรรม เราชาวประชาธิปไตยแดงทีห่ ตู า
สวางมีมวลชน แตตราบใดทีเ่ รากระจัดกระจายนําตนเองไมได เราจะออนแอ เมือ่ ใดที่เราจัดตัง้ ตนเอง นําตนเอง ในแต
ละทองที่และรวมตัวกันเปนพรรคทีเ่ ราสามารถรวมกันนํา 5 นิว้ ที่ออนแอจะกลายเปนกําปนเหล็กที่ถลมฝายตรงขาม
ในขณะที่ผนู าํ โลกอยางประธานาธิบดีโอบามา กําลังเสนอมาตรการเพื่อปกปองสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจรายแรง รัฐบาล
ไทยปลอยใหคนงานตกงานเปนจํานวนมาก และเอาใจใสแตในการ ปดปากประชาชน ทําลายประชาธิปไตย และสราง
เวปไซทเรื่องกษัตริยที่สง เสริมใหประชาชนเปนแคเด็กขี้ฟอ ง
ศัตรูของประชาชนอาจจะมีปน มีกองกําลัง มีเงิน มีอิทธิพลมืด แตเขาสามัคคีภายใตลัทธิปญ
 ญาออนไรวทิ ยาศาสตร ที่มงุ
ทําใหประชาชนเปนทาสเปนไพร ลัทธิกษัตริยนนั่ เอง ลัทธิทไี่ รวทิ ยาศาสตรนเี้ ชิดชูใหคนสามัญที่บังเอิญเกิดในตระกูลหนึ่ง
ถูกมองวาเปนเทวดา ทัง้ ๆทีก่ ษัตริยมคี วามสามารถไมนอ ยและไมมากกวาประชาชนปกติ ทีเ่ ปนวิศวะกร ศิลปน เกษตรกร
หรือชางฝมือ หลายลานคนทั่วประเทศ
ฝายตรงขามอยากใหเราเชื่อวากษัตริยรกั และดูแลประชาชน แตประชาชนดูแลตนเองได และทุกอยางที่งดงามเกี่ยวกับ
ประเทศเรามาจากมือของประชาชน
กษัตริย คนนีเ้ ติบโตมากับเผด็จการโกงกิน สฤษดิ์ ถนอม ประภาษ
กษัตริย คนนีป้ ลอยใหคนบริสุทธิ์ถกู ประหารชีวติ ในขอหาฆารัชกาลที่ 8
กษัตริย คนนีส้ นับสนุนเหตุการณนองเลือด 6 ตุลา 2519 เพราะมองวายุคนั้นไทยมีประชาธิปไตย “มากเกินไป” และเขา
เปนผูอุปถัมภ อันธพาลลูกเสือชาวบาน
กษัตริย คนนี้ ปลอยให คมช.ทํารัฐประหาร 19 กันยา และปลอยใหประชาธิปไตยของเราถูกปลนไปโดยทหาร พันธมิตรฯ
และพรรคประชาธิปตย ในนามของกษัตริย
ในนโยบายเศรษฐกิจ กษัตริยค นนี้เคยคัดคานสวัสดิการสําหรับประชาชนทีม่ าจากงบประมาณของรัฐ ยิง่ กวานั้นในฐานะ
ทีเ่ ปนคนรวยที่สุดในโลกคนหนึง่ ยังบังอาจสั่งสอนคนจนให “พอเพียง”
กษัตริยค นนี้ ยอมใหบริวารรอบขางตัง้ ชื่อใหเปน “พอของสังคม” ในขณะที่ลูกชายตนเองไมเปนที่เคารพ

พวกอภิสิทธิ์ชนในสังคมที่อา งความชอบธรรมจากระบบกษัตริยเ ปนเพียงปลิงดูดเลือดประชาชน
สังคมไทย เขาควรเปนหนี้บญ
ุ คุณประชาชนตางหาก

พวกนี้ไมใชเจาของ

สิง่ เหลานีท้ กุ เรื่อง ประชาชนรูวา เปนความจริงอยูแลว มีสิ่งเดียวเทานั้นที่กาํ ลังหามไมใหเรายืนขึ้นพูดความจริงทั้งหมดนี้
ในสังคมเปด นัน่ คือความกลัว
ถาเราโดดเดี่ยวเราจะกลัว ถาเรามีกลุมเราจะกลา ถึงเวลาแลวที่เราตองนําความโกรธ ความกลา และสติปญญาที่
ประชาชนทุกคนมีอยู มาถลมความกลัว และนําแสงสวางกลับมาสูบานเมือง เราตองรวมกันตั้งคําถามกับระบบเผด็จการ
ปจจุบัน เพราะเมื่อเราพูดพรอมๆ กันทั่วประเทศ เขาจะจับคุมเราทัง้ หมดไมได
ตราบใดทีเ่ ราหมอบคลานตอลัทธิกษัตริย เราทําตัวเปนแคสัตว เราตองยืนขึ้นเปนคน เราตองเปนพลเมืองในโลกสมัยใหม
ธงไตรรงคสามสี แดง ขาว น้าํ เงิน ของฝายเผด็จการ ลอกมาจากธงสามสีของตะวันตก แตเพื่อสงเสริม “ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย” ซึ่งเปนคําขวัญของพันธมาร และทหาร ทีใ่ ชในการทําลายประชาธิปไตย
ธงสามสี แดง ขาว น้าํ เงิน เคยมีความหมายอื่นในการปฏิวัตฝิ รัง่ เศส นัน่ คือ “เสรีภาพ ความเทาเทียมและความ
สมานฉันท” นีค่ อื คําขวัญที่เราตองใชในการตอสูเพื่อปลดแอกสังคมไทย จากยุคมืดแหงระเบียบใหม/การเมืองใหม
เราจะรวมตัวกันอยางไร?
เลิกหวังไดแลววาอดีตนายกทักษิณจะนําการตอสูในทิศทางที่จําเปนสําหรับการปลดแอกสังคม
อยาตั้งความหวังกับ
นักการเมืองพรรคเพื่อไทย เขายังไมพรอมที่จะตอสูน อกกรอบระบบปจจุบัน แตประชาชนหลายแสนหลายลานพรอมจะ
ไปไกล
การตอสูนอกกรอบ ไมใชการจับอาวุธสู แตเปนการติดอาวุธทางปญญากับมวลชน เราตองมีกลุมศึกษาการเมืองของเรา
เอง เราตองรวมตัวกันเปนพรรค และพรรคนีต้ อ งนําตนเองในทุกทองที่ ทุกชุมชน ทุกโรงงาน ทุกสถานที่การศึกษา ใน
รูปแบบที่คนเสื้อแดงเริ่มทําอยู แตเราตองประสานงานกัน
เราตองมัน่ ใจวาคนที่จะนําพรรคคือ เรา พลังของพรรคคือ เรา และทุกคนตองมีสวนรวมในการสรางนโยบายและจุดยืน
อาวุธของเราคือการชุมนุม การนัดหยุดงาน และการขยายความคิดสูค นอื่นในทุกภาคสวน แมแตในระดับลางของกองทัพ
พรรคเรา ตองมีกจิ กรรมเปดบาง แตเนื่องจากกฎหมายหมิ่นและความกาวราวของทหาร บางสวนจะตองปดลับตามความ
เหมาะสม นีค่ อื อีกเหตุผลทีเ่ ราตองนําตนเอง

จุดรวมของเราควรจะมีหนาตาเปนอยางไร?
มันไมใชสิ่งทีค่ นๆเดียวเสนอได ตองรวมกันเสนอ แตนคี่ อื ขอเสนอของผมในฐานะพลเมืองแดงรักประชาธิปไตยคนหนึ่ง
1. เราตองมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพทีจะเลือกรัฐบาลทีคนสวนใหญตอ งการ โดยไมมีการปราบปรามขมขู
และไมมีความกลัว
2. เราตองมีความเทาเทียมเสมอภาค ตองยกเลิกระบบผูใหญผนู อ ย ยกเลิกการหมอบคลาน นักการเมืองตอง
ปฏิญาณตนวาจะเคารพนายที่แทจริงของตนเองคือประชาชน ซึ่งเปนเจาของประเทศไมใชอํานาจนอกระบบ เรา
ตองสรางวัฒนธรรมพลเมืองที่เคารพซึง่ กันและกัน เราตองมีเสรีภาพและความเทาเทียมทางเพศและเชื้อชาติ
ตองเคารพผูห ญิง เคารพคนรักเพศเดียวกัน เคารพคนพมา ลาว เขมร และคนมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต ผูห ญิง
ตองมีสิทธิทาํ แทงอยางปลอดภัย ผูลี้ภยั จากตางประเทศควรจะไดรบั การดูแลอยางอบอุน สมกับที่ประเทศเรา
เปนประเทศอารยะ
3. ประเทศเราตองเปนรัฐสวัสดิการ ถวนหนา ครบวงจร และผานการเก็บภาษีกาวหนาจากคนรวย คนจนไมใชภาระ
แตเปนคนรวมพัฒนาชาติ ที่ตอ งมีศกั ดิศรี สังคมลาหลังปจจุบนั กดทับประชาชาชนจํานวนมากไมใหเขาเปนผู
สรางสรรค และนําสังคมไปสูค วามกาวหนา
4. ในประเทศเรากษัตริยไ มควรยุงในเรื่องการเมือง และลักษณะสวนตัวของกษัตริยไ มควรจะมีความสําคัญ กษัตริย
ตองไมแสดงจุดยืนของตัวเองในเวทีสาธารณะ แตในสังคมไทยปจจุบันชนชั้นปกครองรวมรับผลประโยชนจาก
การใชกษัตริยเ ปนเครื่องมือ และดูเหมือนวาจะไมยอมยกเลิกพฤติกรรมแบบนี้ ดังนั้นวิธแี กไขปญหานี้ที่ดีที่สดุ จึง
เปนเรื่องของการ สรางระบบสาธารณะรัฐในประเทศไทย เพื่อใหทกุ ตําแหนงมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
5. ประเทศเราอยูภายใตรองเทาบูทของนายพลมานานเกินไป เราตัง้ ตัดงบประมาณของทหารและอํานาจในสังคม
เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอประชาธิปไตยอีกตอไป
6. ประเทศเราตองมีความยุตธิ รรม ศาลไมควรอางกษัตริยใ นการขัดขวางการถูกตรวจสอบ ไมควรใชกฎหมายหมิ่น
ศาลเพื่อปกปองระบบอยุตธิ รรม เราตองปฏิรูประบบยุตธิ รรมอยางถอนรากถอนโคน ตองมีระบบลูกขุนที่มาจาก
ประชาชน ตํารวจตองบริการประชาชนแทนที่จะรีดไถคนจน
7. ประชาชนในเมือง ในชุมชน ในทองถิ่นตางๆ ตองเขามาบริหารสาธารณะในทุกระดับ เชน รัฐวิสาหกิจ สื่อ
โรงเรียนและโรงพยาบาล
8. ประเทศเราตองทันสมัย เราตองปรับปรุงระบบการศึกษา การคมนาคม และที่อยูอาศัย และหันมาผลิตพลังงาน
จากลมและแสงแดดเพือ่ ปกปองสิ่งแวดลอม
9. ประเทศเราตองรักสงบ ไมขดั แยงสรางเรื่องกับประเทศเพื่อนบาน หรือ สนับสนุนการกอสงคราม
พวกใดโนเสารลาหลัง พวกเสื้อเหลือง จะบาคลั่ง น้าํ ลายฟูมปากเมื่ออานแถลงการณอันนี้ แตมันเปนเพียงอาการของ
พวกตกยุค หลุดโลก งมงาย ทีค่ วรจะลงถังขยะแหงประวัตศิ าสตร เราชาวประชาธิปไตยแดง จะเดินหนา สรางสังคม
อารยะ สังคมใหม

พวกอภิสิทธิ์ชน ไมมีสิทธิ์ปลนชีวิต ศักดิศ์ รี ความเปนคนของประชาชน ไปเพื่อหวังเพิ่มความเปนคนของเขาเอง หยุดเอา
คนจนมาบูชายันตไดแลว
พวกที่อางวา “ไทยมีลักษณะพิเศษในการมีกษัตริย” เพียงแตยนื ยันวาความพิเศษของสังคมไทยทีเ่ ขาตองการปกปองคือ
ความปาเถื่อนและเผด็จการ การอางเรื่อง “ความมั่นคง” เปนเพียงการพยายามสรางความมั่นคงใหกบั ผูทกี่ ดขี่ขดู รีด
ประชาชน ไมใชการสรางความมั่นคงและดีงามกับพลเมืองทั่วไปแตอยางใด
แถลงการณนเี้ ปนเพียงขอเสนอที่เราอาจนํามาเปนจุดรวมไดในหมูค นเสื้อแดงที่รกั ประชาธิปไตย สวนตัวแลว ในฐานะนัก
สังคมนิยม ผมอยากเห็นประเทศเราเดินหนาตอไปจากนั้น เพื่อสรางสังคมที่มีประชาธิปไตยเต็มใบและไมมีชนชัน้
ปราศจากการกดขี่ขดู รีด... ระบบสังคมนิยมนั้นเอง แตนนั้ เปนเปาหมายระยะยาว
ชนชั้นปกครองดูใหญโต เขมแข็ง เมือเรายังคลานอยูกับพื้น แตพอเรายืนขึ้นหูตาสวาง เดินหนารวมกับคนอืน่ เราจะเห็น
วาพวกนี้ออนแอและนาสมเพชแคไหน
ในอดีต ไมวา จะชวง ๒๔๗๕ หรือ๑๔ ตุลา เคยมีความฝนในหมูประชาชน วาเราจะสรางสังคมประชาธิปไตยทีม่ ีความเทา
เทียม เราจะตองสรางความฝนนี้ใหเปนจริงสักที
ใจ อึง๊ ภากรณ 9 กุมภาพันธ 2009

