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ناباوریهای همیشگی ،یادآوری بدیهیات
یه ػاَ اص لیاْ آتاٖ ٌزؿت  ٚت٘ ٝظش ٔیسػذ تاس دیٍش ٘اتاٚسیٞایی ٓٞچ ٖٛخٛس ٜسٚاٖ ٔا سا آصاس ٔیدٞذ:
 چغٛس دس حاِی و ٝأىاٖ تشافتادٖ حاوٕیت تا ػّؼّ ٝاػتشاضاتی تا ؿذت  ٚحذت آتاٖ ٚرٛد داؿت ،ت ٝیهتاسٜدس تُٗتؼتی ػیاػی فش ٚسفتیٓ؟!
 آیا ایٗتاس وش٘ٚاػت و ٝتٙاػت ٕٞچ ٖٛر ۸ ًٙػاِ ٝتشای ٘ظاْ دس حُىٓ «٘ؼٕت»ٔ ،یا٘زیٌش ػشوٛب ٚخأٛؿی ػیاػی ت ٝػٛد ػیؼتٓ تاؿذ؟!
 چغٛس ٔیتٛاٖ ت ٝخیضؽٞای ٔشدٔیِ ٘اؿی اص خـٓ ٘ ٚاسضایتی تاتت تحشاٖ التصادی حاوٓ تش ٔؼیـت أیذیتؼت اٌش و ٝتٛاٖ تشخٛسد لٟشآٔیض حاوٕیت دس حذ آتاٖ تاؿذ  ٚایٗ تٛدٜٞای ٔؼتشض سا دس ٔاتٓ  ٚػضا فش ٚتشد؟
ػٛأالتی اص ایٗ دػت سا تٚٝفٛس ٔیتٛاٖ دس ٔحافُ  ٚحٛصٜی ػٕٔٛی اص صتاٖ ٞش تٝػت ٜٛآٔذٜای اص ٚضغ ٔٛرٛد
ؿٙیذ .تؼیاس خٛب؛ اٌش ٘خٛاٞیٓ ٓٞچٔ ٖٛؼخ ؿذٜای دس تُٟت  ٚحیشتِ ایٗ پشػؾٞا فش ٚسٚیٓ ،تایذ تىٛؿیٓ تا
اص خالَ ٔٛارٟٝای تاسیخی ٔثتٙی تش چیٙـی ٔٙغمی ،چٍٍ٘ٛی ٚالغؿذٖ دس ؿشایظ حاضش سا تحّیُ وٙیٓ .چٙیٗ
ٔٛارٟٝای ضٕٗ آؿىاسػاختٗ ٔحذٚدیتٞای پشاتیهِ ا٘تمادی-ا٘مالتی ٚالؼا ٔٛرٛد ٓٞ ٚچٙیٗ دسص  ٚتَشَنٞای
ٚضؼیت ،اػتؼذادٞای تاِفؼُ ٘ـذٜی ٘یشٞٚای ٔثاسص ػّی ٝایٗ ٚضؼیت سا ٓٞچ ٖٛسٚص٘ٞٝای الصْ تشای ػثٛس اص
تُٗتؼت ػیاػی حاضش٘ ،ـاٖ ٔیدٞذ.
اِٚیٗ  ٚتذیٟیتشیٗ ٘ىتٝای و ٝت ٝػٛٙاٖ پیؾدسآٔذی تشای ٚسٚد ت ٝدػتٛسِواسِ فٛق ٘یاصٔٙذ یادآٚسی آ٘یٓ ،ػثاست
اػت اص ایٗ و ٝتحشاٖ-تُٗتؼت حاضشٞ ،شچٙذ یٍا٘ٚ ٚ ٝیظ ،ٜأا تی٘ظیش  ٚتیٕٞتا ٘یؼت؛ ت ٝایٗ ٔؼٙی و ٝدس
ّٝٞٚی ٘خؼت ُٔٙتضع اص اِضأاتِ ٚیظٜی او٘ٛٙیت ٚضؼیت ،ػأیتی دس لیاع تا ٔٛاسد ٔـات ٝ٘( ٝیىؼا٘ی) اػت وٝ
ٔتأحش اص آٖٞا تایذ دسصذد ف ٟٓپیٛػتاسی او ٖٛٙتشآٔذ .ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛالصْ اػت ٔٛاسدی چ ٖٛتٗتؼت ػیاػی
پغ اص ؿىؼت رٙثؾ ر ٍُٙتا ا٘تٟای ػّغٙت سضاؿا ،ٜفضای ٔ ۸۸شداد  ٚخفماِٖ یه دٝٞای پغ اص آٖ،
ضشتات ػاَ  ۰۵۳۱تش پیىش رٙثؾ چشیىی ،خفماٖ تٟتآٚس  ٚػٍٙیِٗ پغ اص  ۵۱خشداد ٘ ٚ ،۰۵۳۱یض فشٚتؼتٍی
حذفاصُ  ۰۵۸۱تا  ۰۵۱۳سا ت ٝخاعش آٚسیٓ .ایٗ ِحظاتِ تشاطیه چغٛس تاِیذ٘ذ ٘ ٚیشٞٚای ٔثاسص چٍ ٝ٘ٛتحت
ػایٝی ؿ ْٛآٖٞا تاصٜٞای صٔا٘ی ٘ٝچٙذاٖ وٛتاٞی سا تاب آٚسد٘ذ  ٚخٛیؾ سا تاصػاصٔا٘ذٞی وشد٘ذ؟
دٔٚیٗ ٘ىتٝی ٔمذٔاتی  ٚتذیٟی ،اسصیاتی تٟتشیٗ چیٙؾ اػتؼذادٞای ٔزٕٛػٝای اص ٘یشٞٚا وٙاس یىذیٍش اػت
و ٝا٘شطیای تیؾ اص ػّٕىشد ته ت ٝته ،آٖٞا سا آصاد ٔیوٙذ .دس فیّٓ تحؼیٗ ؿذٜی «ٔا٘یثاَ»
( )Moneyballو ٝسٚایتی ٚالؼی اص دٚسٜی اٚدِ واسی تیّی تیٗ ٔذیش ٘أٛفك تیٓ تیؼثاَ اٚوّٙذ اتّتیه اػت،
پیتش تشا٘ذ و ٝیه آ٘اِیضٌش تاصیىٗٞاػت خغاب ت ٝأ ٚیٌٛیذ:
«آدْٞایی و ٝصاحة تاؿٍاٜٞا ٞؼتٗ ،ت ٝخشیذ تاصیىٗٞا فىش ٔیوٞ .ٗٙذف ؿٕا ٘ثایذ خشیذ تاصیىٗ تاؿ،ٝ
ٞذف ؿٕا تایذ خشیذ تُشد تاؿ .ٝتشای ایٙى ٝتُشد تٝدػت تیاسیٗ ،تایذ أتیاص تٝدػت تیاسیٗ».
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دس ادأٍٙٞ ٝأی و ٝتٙا تش سػیذٖ ت ٝچیٙـی رذیذ اص تاصیىٗٞا سا داس٘ذٔ ،یٌٛیذ:
«تاصیىٗٞا ت ٝدالیُ ٔتؼصثا٘٘ ٚ ،ٝمصٞای ٘أؼّٛٔ ْٛسد غفّت ٚالغ ٔیؿٗ :ػٗ ،ظاٞش ،ؿخصیت».
٘ىت ٝپش إٞیت تیٓداسی أا ایٗ اػت و ٝچغٛس ٔثتٙی تش داؿتٞٝا تایذ تٟیٝٙتشیٗ ٘تیز ٝسا ٌشفت .ایٙزا حتٕا
پای وٙاسٌزاسی تشخی تاصیىٗٞا  ٚخشیذ تاصیىٗٞایی دیٍش ٚػظ اػت و ٝت ٝاػتثاس دالِت ٔؼٙایی «داؿتٞٝا»
ٔٙظٛس اص آٖ دس تحج ٔزوٛس ٔیضاٖ پِٛیػت و ٝتشای خشیذ یه مجموعهی تااػتؼذاد داسیذ؛ ٔزٕٛػٝای وٝ
ٞش وذاْ اص اػضایؾ ػتاس٘ ٜیؼتٙذ  ٚدس٘ظش ٌشفتٗ ته ت ٝتهؿاٖ وٙاس ٓٞبه ل َٛپیتش تشا٘ذ احتٕاال دس حىٓ
«رضیشٜای اص اػثابتاصیٞای ٘ارٛس» اػت ،أا ایٗ ٔزٕٛػ ٝت ٝاػتثاس تزٕیغ حذاوخشی اػتؼذادٞای ٔٛسد ٘یاص
تشای تُشد دس ٞش ػضٔ ،ٛیتٛا٘ذ اص ارتٕاع ٔـٟٛستشیٗ ػتاسٜٞا  ٓٞتٟتش ٘تیز ٝتٍیشدٔ .ثتٙی تش ایٗ تیٙؾ ،تیٓ
تحشاٖصدٜی اٚوّٙذ اتّتیه ػّیسغٓ تٛدرٝی وٓ  ٚخشیذ تاصیىٗٞایی و ٝت٘ ٝظش تؼیاسی اص واسؿٙاػاِٖ ٚلت
ضؼیفتشیٗٞای تیؼثاَ تٛد٘ذ ،تا حثت یه سوٛسد تیػاتم ٝتا آٖ صٔاٖ ۸۱ ،تاصی سا پُـت ػشٔ ٓٞیتشد .ت ٝایٗ
تشتیة الصْ ٘یؼت حتٕا تیٕی اص ِٙیٗٞا ِٛ ٚوضأثٛسيٞا ،رض٘یٞا  ٚاؿشفٞاٌ ،شأـیٞا  ٚچٌٛٝاساٞا یا
حٙیف٘ظادٞا ٚ ٚاستاٖٞا داؿت ٝتاؿیٓ تا تتٛا٘یٓ تٔ ٝثاسص ٚ ٜتغییش تیا٘ذیـیٓ.
تش ایٗ اػاع ،تشای ٔخاَ الصْ اػت ٔٛاسدی چ ٖٛؿىٌُیشی  ٚفؼاِیت «ؿٛسای واسٌشاٖ پاالیـٍا٘ ٜفت
تٟشاٖ» دس حذ فاصُ اٚاخش  ۰۵۳۱تا ( ۰۵۳۳یؼٙی پغ اص ػشوٛب ؿٛساٞا  ٚػٙذیىاٞای واسٌشی دس اتتذای
ا٘مالب٘ ٚ ،یض لّغ  ٚلٕغ ٘یشٞٚای چپ) ،فؼاِیتٞای دا٘ـزٛیاٖ چپ اص ٘یٕٝی دٝٞی ٞـتاد ،پغ اص تیؾ اص ۸۱
ػاَ غیاب ٘یشٞٚای چپ دس دا٘ـٍاٜٞا ٚ ،تزذیذ حیات وا٘ٛ٘ ٖٛیؼٙذٌاٖ تا فؼاِیتٞای رٕغ ٔـٛستی وا٘ ٖٛاص
 ۰۵۳۵ت ٝایٗػ ٛسا ٔشٚس وٙیٓ.
نعمت کرونا یا قوام نیافتن ذهنیت سیاسی ضدسیستم؟
ایٗ ػٛأَ ٕٟٔی ػت و ٝآیا اٌش وش٘ٚا ػشتشٕ٘یآٚسد ،ؿاٞذ آتاٖٞای دیٍشی دس ایٗ فاصّٝی یهػاِ ٝتٛدیٓ وٝ
ٞشچ ٝتیؾتش پایٞٝای ٘ظاْ سا ػُؼت ٔیوشد٘ذ؟ إٞیت ایٗ پشػؾ ٚ ،پاػخ ت ٝآٖ اص آٖ سٚػت و ٝتتٛا٘یٓ دس
تحّیُِ چشایی تٗتؼت ػیاػی حاضش ،تأحیش ػأُ ػشوٛب حاوٕیت  ٚوش٘ٚا سا تا ػٙزؾ دلیكتش ٚاسد ٚاواٚیٔاٖ
وٙیٓ تا اسصیاتی تأحیش تحشاٖٞای دس٘ٚی ا٘ٛاع  ٚالؼاْ ٌشٜٞٚای ٔؼتشضاٖ ٌٓ ٘ـٛد .پغ اص ؿىؼت ػیاػی
تالؽٞایی دس غّث ٝتش ٚضغ ػّغٌٝشا٘ٝی ٔٛرٛدٔ ،ؼٕٛال ایٗ أىاٖ ٚرٛد داسد و ٝتحّیُٞا دس د ٚصف لشاس
تٍیش٘ذ:
 تأویذ تش ٘مؾ سادیىاِیؼٓ ٘اوافی رٙثؾ دس ؿىؼت ٔثاسص.ٜ تأویذ تش ٘مؾ ؿذت ػشوٛب اص ػٛی حاوٕیت  ٚػٛأّی تیش٘ٚی چ ٖٛر ،ًٙتیٕاسی  ٚت ٝاصغالححٛادث عثیؼی دس پیشٚص٘ـذٖ ٘ثشد.
تشای ٘یفتادٖ ت ٝداْ ایٗ دٌٚا٘ٝاٍ٘اسی  ٚفشٚسفتٗ دس تُٟت  ٚحیشت یا افؼشدٌی ،تایذ ػٕك تحّیّیِ ٌضاسٜی
ٔؼشٚفِ «تٝػش آٔذٖ ػٕش و٘ ٚ ٟٝٙاتٛا٘ی ٘ ٛاص ػشتشآٚسدٖ» سا دسیافت .رٕٟٛسی اػالٔی ٔذتٞاػت دس
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ٔحاصشٜی ا٘ٛاع تحشاٖٞای التصادی ،ارتٕاػی ،ایذئِٛٛطیه ٔ ٚـشٚػیت ػیاػی ٌیش افتاد ٚ ٜتا ت ٝاٚد سػیذٖ
ٔزٕٛػٝی ایٗ تحشاٖٞا تٚ ٝاػغٝی ؿیٛع وش٘ٚا ،دس ٔٛلؼیتی لشاس ٌشفت ٝاػت و٘« ٝاواسآٔذی ٔغّك حاوٕیت»
خٛا٘ذٔ ٜیؿٛد .أا یه رضء ایٗ دػتٍا ٜحاوٕیت ،و ٝت٘ ٝظش ٔیسػذ ٕٟٔتشیٗ ٔؤِفٝی ٍ٘ ٝداس٘ذٜی آٖ ٘یض
ٞؼتٕٞ ،چٙاٖ واسایی داسد :لٛای لٟشی( ٝػشوٛب ،تاصداؿت  ٚص٘ذاٖ).
تٟارٕیتش ؿذٖ ٔٛارٟٝی ٔشدْ تا ایٗ لٛا دس حذفاصُ دی  ۰۵۱۳تا آتاٖ ٛ٘ ۰۵۱۸یذتخؾ ایٗ چـٓا٘ذاص تٛد
و ٝتا تذا ْٚخیضؽٞا ،دػتٍا ٜػشوٛب دچاس فشػایؾ ؿٛد ،أا صشف٘ظش اص تٚ ٝػظ آٔذٖ ٔؤِفٝی پیؾتیٙی
٘ـذٜای ت٘ ٝاْ «وش٘ٚا» ،ؿذت ػشوٛب ٚ ،صخٕی و ٝتش تٗ ٔشدْ ٘ـؼتٕٞ ،شا ٜتا تأویذ سػا٘ٞٝا تش ٕٞیٗ
«ؿذت ػشوٛب» ت ٝػٛضِ تشرؼتٝػاختٗ «رّٜٞٛای تذیغ ٔمأٚت ٔشدٔی» ،تاػج ؿذ تا ت ٝاػتثاس فشٚسفتٗ
ٔشدْ دس ٚضؼیت ػٌٛٛاسی ،حاوٕیت ،فشصت تاصػاصی  ٚاسصیاتی ٘ماط ضؼفؾ دس ػشوٛب واسآٔذتش رٙثؾ سا
تٝدػت آٚسد .دس حاِی وٕٝٞ ٝی لذستٞای تضسي خاسری (اص آٔشیىا ٌشفت ٝتا چیٗ) ٔتفكاِم َٛرٕٟٛسی
اػالٔی سا تٟتشیٗ سطیٕی ٔیدا٘ٙذ و ٝتا اعالع حا٘ٛی تٟتش اػت صٔأذاسی ایشاٖ سا تٝػٟذ ٜداؿت ٝتاؿذ ،غیاب
اپٛصیؼی٘ٛی لاتُ ػشض ا٘ذاْ  ٚفمذاٖ ػاصٔاٖیاتیٞای ٔتىخش  ٚدأٝٙداس دس داخُ حٔ َٛحٛس ا٘ٛاع
ٔٛضٛػیتٞای ػّغ( ٝواسٌشاٖ ،ص٘اٖ ،الٛأْ ،حیظ صیؼت) ،تاػج ٔیؿٛد و ٝتٕٙای ا٘مالتی دس ایشاٖ تٟٙا اص
سٍٞزس «خیضؽٞای پیاپی تٟارٕی ٔشدْ ػاصی تا فٛاصُ صٔا٘ی وٓ اص یىذیٍش تا اتؼادی ٘ظیش آتاٖ  »۱۸تٍزسد.
أا ٘ىت ٝایٙزاػت و ٝایٗ سٍٞزس ٔٛٙط تٚ ٝرٛد ػاصٔاٖیاتیٞایی تادٚاْ ُٔ ٚصش ت ٝتشا٘ذاختٗ ٘ظاْ حاوٓ دس تیٗ
ٌشٜٚتٙذیٞای تضسٌی اص ٔشدْ اػت ؤ ٝتأػفا٘٘ ٝـا٘ٞٝایی داَ تش ٚرٛد چٙیٗ ػاصٔاٖیاتیٞایی دیذٕ٘ ٜیؿٛد.
صشف تىی ٚ ٝاػتٙاد تش ػأُ فمش  ٚػشوٛب ت ٝػٛٙاٖ ٔٛا٘غ ؿىٌُیشی چٙیٗ چـٓا٘ذاصی ،وّیـ ٝوشدٖ تحّیُ
ػاختاسی اػت .ػادٜتشیٗ چاِؾ ٔؼغٛف ت ٝچٙیٗ سٚیىشدی ایٗ اػت و ٝچغٛس اص پشِٚتاسیا ،ایٗ تیٍا٘ٝتشیٗ
ٔٛرٛدات دس ٘ظاْ ػشٔایٝداسی ا٘تظاس ا٘مالب ٔیسٚد؟! صیشا پشِٚتش ٘ظیش ٞش ا٘ؼاٖ دیٍش ٔیتٛا٘ذ دس وٙاس رٙٞیت
ایذئِٛٛطیه ،رٙٞیتی غیشایذئِٛٛطیه  ٓٞداؿت ٝتاؿذ ٚ ،ایٗ ؿىافی اػت و ٝدس دس ٖٚا ،ٚتاب ٔمأٚت سا
ٔیٌـایذ .أا چشا تشای ٔشدٔاٖ فشٚدػت  ٚػاصی ایٗ دیاس ،رٙٞیت غیشایذئِٛٛطیه آٖعٛس و٘ ٝیشٞٚای چپ
ا٘تظاس داس٘ذ ؿىُ ٍ٘شفت ٝاػت؟ اٌش اص رایٍا ٜفمش  ٚػشوٛب تٍزسیٓ ،اص حیج رٙٞیت ػیاػی ،رٛابِ ٕٛٞاسٜ
حاضش  ٚآٔاد ٜػثاست اػت اص «فمذاٖ حضب  ٚػاصٔاٖ ٔشتثظ تا ٚ ،خظ دٙٞذ ٜت ،ٝچٙیٗ ٔشدٔا٘ی» .ایٗ رٛاب ٓٞ
٘ظیش تیٙؾ وّیـ ٝوٙٙذٜی تحّیُ ػاختاسی ،اص إٞیت  ٚرایٍأ ٜمِٝٛی ؿىُ دادٖ ت ٝحضب  ٚػاصٔاٖ فشِٔٛی
تشٔیػاصد وٚ ٓٞ ٝلٛع  ٓٞ ٚغیثت سٚیذادٞا سا ت ٝاػتثاس رٛاتی حاضش  ٚآٔاد ٜتٛریٔ ٝیوٙذ :حتٕا ػاصٔا٘ذٞی
حضب  ٚػاصٔاٖٙٔ ،اػة ٘ثٛد ٜاػت .ت ٝایٗ تشتیة تٌٛ ٛیی حضب  ٚػاصٔاٖ رٟا٘یػت و ٝفٞ ٟٓش ؿىّی اص
تحشاٖ ػیاػی تایذ اص ٔٙظش ٔیضاٖ واسآٔذی آٖ اسصیاتی ؿٛد.
ػثٛس اص وٙاس ٚػٛػٝی ایٗ وّیـٞٝا تشای تحّیُ ،ؿایذ تتٛا٘ذ ٔؤِفٝای آؿٙا أا ٘ٝچٙذاٖ پشداخت ؿذٜی «تذیُ
ػیاػی حىٔٛت حاضش» سا دس٘ظش تٛدٜٞای تٝت ًٙآٔذ ٜاص ٚضغ ٔٛرٛدٔ ،غشح وٙذ .إٞیت صحثت تش ػش تذیُ
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اص ایٙزاػت و ٝصشف ٘خٛاػتٗ رٕٟٛسی اػالٔی ٕٞچٙاٖ ٘اساضیاٖ سا ت ٝلغؼیتی دس ػُٕ (تٚ ٝیظ ٜاص حیج
ٔذأٚت داؿتٗ دس ٘ثشد ػّیسغٓ ػشوٛب) تش٘یاٍ٘یخت٘ ٚ ،ٝظیش تؼیاسی اص ا٘مالتات ٘یاص تٚ ٝرٛد افمی دس دػتشع
تشای تحمك ػّؼّٝای اص خیضؽٞاػت .اص ایٗ ٘ظش ؿایذ تتٛاٖ ٌفت و ٝفمذاٖ تذیُٕٟٔ ،تشیٗ ٘مؾ سا دس ؿىُ
ٍ٘شفتٗ رٙٞیت ػیاػی تٛدٜٞای تٝت ًٙآٔذ ٜاص ٚضغ ٔٛرٛد داؿت ٝتاؿذ.
اص دی  ۰۵۱۳تا أشٚص تٚ ٝاػغٝی ػٛأّی چٛ٘ ٖٛػتاِظی ،ػُٟاِٛصَٛتشیٗ أىاٖ لاتُ تصٛس تٛدٖ  ٚتثّیغات
ٌؼتشدٜی سػا٘ٝای ،ػّغٙتعّثی ت ٝػٛٙاٖ تذیٍُ٘ ،اٜٞای تؼیاسی سا ت ٝخٛد ٔؼغٛف داؿت ٝاػت .تا ایٗ حاَ
ت٘ٝظش ٔیسػذ ایٗ ایذٕٞ ٜچٙاٖ لاتّیت چٙذا٘ی تشای تؼیذ رذی ٞ ٚذفٕٙذ ٘یشٞٚای ٘اساضی ػّی ٝحاوٕیت
٘ذاسد .ػ ٝػأُ تشؿٕشد ٜدس تٛضیح چشایی تاِیذٖ ػّغٙتعّثی دس ٞیأت «تذیُ»ٌٛ ،یای آٖ اػت و ٝاٌش
تٕٙای خٛاػتٗ آٖ دس٘ظش ٘اساضیاٖ تٚ ٝػؼت یه الیا٘ٛع تاؿذ أا ػٕك اسادٜی ایٗ ٘یشٞٚا تشای تالؽ ٔزذا٘ٝ
ٔ ٚؼتٕش دس ساػتای تشا٘ذاصی ت ٝؿٛق چٙیٗ تذیّی ،یه ٔیّیٕتش اػت .اٚضاع أا تشای تذیُٞای چپ
اػفاٍ٘یضتش اػتٚ ٝ٘ :ػؼتی دس خٛاػتٗ  ٝ٘ ٚػٕك اسادٜای تشای ػُٕ.
چه باید کرد؟
ؿؼاس «اداسٜی ؿٛسایی» و ٝاص دی  ۰۵۱۳تٌٛٝؽ سػیذ  ٚتا اػتشاضات واسٌشاٖ ٞفتتپ ٝدس تاتؼتاٖ ٞ ۰۵۱۳شچٝ
تیـتش رّة تٛر ٝوشد ،دس رٌّٛیشی اص ٔصادسٜی دالِت ٔؼٙایی ؿؼاس «اصالحعّة ،اصٌَٛشا ،دیٍ ٝتٕٝٔٛ
ٔارشا» تٛػظ ٘یشٞٚای ساػت اپٛصیؼی( ٖٛتٚ ٝیظ ٜػّغٙتعّثاٖ) ٘مؾ ٔؤحشی ایفا وشدٓٞ .چٙیٗ ٔثاسصات ػٝ
رشیاٖ واسٌشی (اص اسان تا فٛالد) ،رشیاٖ صٙفی دا٘ـزٛیاٖ ٚ ،وا٘ ٖٛصٙفی ٔؼّٕاٖ تا ا٘ذاصٜی صیادی دس ٔغشح
وشدٖ تاس دیٍشِ رشیاٖ چپ دس ػپٟش ػٕٔٛی ٔؤحش تٛد ،أا تا صذٔ ٝخٛسدٖ ایٗ ػ ٝرشیاٖ اص یه ػ ٚ ٛواػتٝ
ؿذٖ اص ٔشاٚدات ارتٕاػی تٚ ٝاػغٝی ٌٕٝٞیشی وش٘ٚا اص ػٛی دیٍش ،ػخت تتٛاٖ ؿؼاس «اداسٜی ؿٛسایی» سا
ٔثتٙی تش صٛستتٙذیٞا  ٚتثّیغات تاو ٖٛٙا٘زاْؿذ ٜدس داخُ ،داسای تٛاٖ تؼیذوٙٙذٌی لاتُ ٔالحظٝای
دا٘ؼتٔ .ؼٙای ایٗ حشف ایٗ ٘یؼت و ٝتایذ اص إٞیت ایٗ ٔٛضٛع ت ٝػٛٙاٖ اػتشاتظی تٙیادی تشای عشح تذیُ اص
ػٛی رشیاٖ چپ صشف٘ظش وشد ،أا ٘یاص اػت تا ٔیا٘زیٞای رذیذی تشای سٖٕٛٙٞؿذٖ رأؼ ٝت ٝتذیّی چپ
پیسیضی ؿٛد .تشای ا٘ذیـیذٖ ت ٝایٗ ٔیا٘زیٞا ؿایذ الصْ اػت تا ت٘ ٝىتٝای و ٝدس آغاص ٘ٛؿتاس ٔغشح ؿذ
تاصٌشدیٓ٘ :یشٞٚای ٔثاسص چغٛس تحت ػایٝی ؿِ ْٛحظاتی تشاطیه چ ٖٛیه دٝٞی پغ اص وٛدتای ٔ ۸۸شداد یا
ػشوٛب دٝٞی ؿصت دٚاْ آٚسد٘ذ ،خٛیؾ سا تاصػاصی وشد٘ذ  ٚحتی ت ٝػٛٙاٖ ٘یشٚی ٘ٛیذتخؾ تذیُ ػیاػی
ٚضؼیت تشوـیذ٘ذ؟
دس ػاَٞای ا َٚدٝٞی  ،۰۵۸۱تالؽٞای ٔؼتٕش ٞؼتٝای و ٝتؼذٞا تا ػٛٙاٖ «ٞیأت تاصٌـایی ػٙذیىاٞای
واسٌشی» ؿٙاخت ٝؿذ ،اص ٘ٛؿتٗ دستاسٜی إٞیت ػٙذیىا دس ٘ـشیات  ٚسٚص٘أٞٝا ،تا دس دػتشعِ واسٌشاٖ لشاس
دادٖ وتاب «دا٘ؼتٙیٞای ػٙذیىایی» حؼیٗ ػٕٙا٘ی ت٘ ٝحٛی و ٝدػت ت ٝدػت ٔیٌـت ٚ ،تا تشٌضاسی
والعٞای «حمٛق واس» تشای واسٌشاٖ سا دستش ٌشفت و ٝدػت آخش ٔٙزش ت ٝؿىٌُیشی ػٙذیىای ؿشوت ٚاحذ
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اتٛتٛعسا٘ی تٟشاٖ  ٚح ٝٔٛتا دسخٛاػت تیؾ اص ٞضاس تٗ اص واسٌشاٖ ایٗ ؿشوت اص ٘یٕٝی ا٘ ٚ ،۰۵۸۱ َٚیض
احیای ػٙذیىاٞایی دیٍش چ ٖٛفّضواسٔىا٘یه ،وفاؽٞا٘ ٚ ،ماؿاٖ ػاختٕا٘ی دس ؿىُ «ٞیأت تاصٌـایی» ؿذ.
ایٗ تالؽٞا دس وٙاس احیای رٙثؾ دا٘ـزٛیی چپ  ٚس٘ٚك تشرٕٝی وتابٞای چپ ،ا٘شطی رذیذی تٔ ٝثاسصات
تضؼیفؿذٜی رشیاٖ چپ پغ اص دٝٞی ؿصت داد.
اٌش تپزیشیٓ و ٝأشٚص دس ٚضؼیت «ضشٚست تاصػاصی» لشاس داسیٓ ،ؿایذ تیؾ  ٚپیؾ اص ا٘ذیـیذٖ ت ٝرشلٞٝا ٚ
دسٌشفتٗ ؿؼّ ٝدس چٕٗ ،الصْ اػت تشای پاػخ ت ٝپشػؾٞایی آؿٙا تیـتش تأُٔ وٙیٓ:
 رٕٟٛسی اػالٔی چیؼت؟ چغٛس واس ٔیوٙذ؟ تٛاصٖ لٛای تیٗإِّّی ٔ ٚاٞیت ٘یشٞٚای حاضش دس آٖ چٍ ٝ٘ٛاػت؟ چ ٝتذیُ  ٚػاصٔاٖیاتیای لادس ت ٝاػتفاد ٜاص دَسص  ٚتَشَنٞای ٚضغ ٔٛرٛد داخّی  ٚرٟا٘ی ػت؟ -تا چ٘ ٝیشٞٚایی ،تش ػش چ ٝچیضٞایی ،تا وزا  ٚت ٝچ ٝؿىُ ٔیتٛاٖ ٔتحذ ؿذ؟
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