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 ، یادآوری بدیهیاتهای همیشگی ناباوری

 دٞذ: چٖٛ خٛسٜ سٚاٖ ٔا سا آصاس ٔی ٞایی ٞٓ سػذ تاس دیٍش ٘اتاٚسی یه ػاَ اص لیاْ آتاٖ ٌزؿت ٚ تٝ ٘ظش ٔی

تاسٜ  ، تٝ یهٚرٛد داؿت تا ػّؼّٝ اػتشاضاتی تا ؿذت ٚ حذت آتاٖ أىاٖ تشافتادٖ حاوٕیتچغٛس دس حاِی وٝ  -

 تؼتی ػیاػی فشٚ سفتیٓ؟! دس تُٗ

ٌش ػشوٛب ٚ  ، ٔیا٘زی«٘ؼٕت»ػاِٝ تشای ٘ظاْ دس حُىٓ  ۸تاس وشٚ٘اػت وٝ تٙاػت ٕٞچٖٛ رًٙ  آیا ایٗ -

 ػیؼتٓ تاؿذ؟! تٝ ػٛدخأٛؿی ػیاػی 

ٞای ٔشدٔیِ ٘اؿی اص خـٓ ٚ ٘اسضایتی تاتت تحشاٖ التصادی حاوٓ تش ٔؼیـت أیذی  ضؽتٛاٖ تٝ خی چغٛس ٔی -

 ٞای ٔؼتشض سا دس ٔاتٓ ٚ ػضا فشٚ تشد؟ تؼت اٌش وٝ تٛاٖ تشخٛسد لٟشآٔیض حاوٕیت دس حذ آتاٖ تاؿذ ٚ ایٗ تٛدٜ

 

ای اص ٚضغ ٔٛرٛد  آٔذٜ  تٜٛػ تٝی ػٕٛٔی اص صتاٖ ٞش  تٛاٖ دس ٔحافُ ٚ حٛصٜ ٚفٛس ٔی أالتی اص ایٗ دػت سا تٝ  ػٛ

، تایذ تىٛؿیٓ تا فشٚ سٚیٓٞا  ای دس تُٟت ٚ حیشتِ ایٗ پشػؾ ٔؼخ ؿذٜ چٖٛ ٞٓ اٌش ٘خٛاٞیٓ ؛ؿٙیذ. تؼیاس خٛب

ؿذٖ دس ؿشایظ حاضش سا تحّیُ وٙیٓ. چٙیٗ  ٚالغٍی ای تاسیخی ٔثتٙی تش چیٙـی ٔٙغمی، چٍٛ٘ اص خالَ ٔٛارٟٝ

ٞای  چٙیٗ دسص ٚ تَشَن ا٘مالتی ٚالؼا ٔٛرٛد ٚ ٞٓ-ٞای پشاتیهِ ا٘تمادی ٔحذٚدیتػاختٗ ای ضٕٗ آؿىاس ٔٛارٟٝ

ٞای الصْ تشای ػثٛس اص  چٖٛ سٚص٘ٝ ی ٘یشٚٞای ٔثاسص ػّیٝ ایٗ ٚضؼیت سا ٞٓ ٚضؼیت، اػتؼذادٞای تاِفؼُ ٘ـذٜ

 دٞذ. تؼت ػیاػی حاضش، ٘ـاٖ ٔی تُٗ

تشای ٚسٚد تٝ دػتٛسِواسِ فٛق ٘یاصٔٙذ یادآٚسی آ٘یٓ، ػثاست  دسآٔذی ای وٝ تٝ ػٙٛاٖ پیؾ تشیٗ ٘ىتٝ اِٚیٗ ٚ تذیٟی

تٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ دس  ٕٞتا ٘یؼت؛ ٚ تی ٘ظیش تیٚ ٚیظٜ، أا یٍا٘ٝ  ، ٞشچٙذتؼت حاضش تُٗ-تحشاٖایٗ وٝ اػت اص 

وٝ ػت ا (ییىؼا٘ی اوٙٛ٘یت ٚضؼیت، ػأیتی دس لیاع تا ٔٛاسد ٔـاتٝ )٘ٝ  ی ٘خؼت ُٔٙتضع اص اِضأاتِ ٚیظٜ ّٚٞٝ

ػیاػی  تؼت تٗٔٛاسدی چٖٛ تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ الصْ اػت ٞا تایذ دسصذد فٟٓ پیٛػتاسی اوٖٙٛ تشآٔذ.  ٔتأحش اص آٖ

ای پغ اص آٖ،  ٔشداد ٚ خفماِٖ یه دٞٝ ۸۸پغ اص ؿىؼت رٙثؾ رٍُٙ تا ا٘تٟای ػّغٙت سضاؿاٜ، فضای 

، ٚ ٘یض فشٚتؼتٍی ۰۵۳۱خشداد  ۵۱آٚس ٚ ػٍٙیِٗ پغ اص  تش پیىش رٙثؾ چشیىی، خفماٖ تٟت ۰۵۳۱ضشتات ػاَ 

تحت  چٍٛ٘ٝسا تٝ خاعش آٚسیٓ. ایٗ ِحظاتِ تشاطیه چغٛس تاِیذ٘ذ ٚ ٘یشٚٞای ٔثاسص  ۰۵۱۳تا  ۰۵۸۱حذفاصُ 

 اصػاصٔا٘ذٞی وشد٘ذ؟خٛیؾ سا تآٚسد٘ذ ٚ  تاب  چٙذاٖ وٛتاٞی سا ٞای صٔا٘ی ٘ٝ تاصٜ ٞا ی ؿْٛ آٖ ػایٝ

وٙاس یىذیٍش اػت  ای اص ٘یشٚٞا تٟتشیٗ چیٙؾ اػتؼذادٞای ٔزٕٛػٝاسصیاتی  ی ٚ تذیٟی،ی ٔمذٔات دٚٔیٗ ٘ىتٝ

« ٔا٘یثاَ»ی  دس فیّٓ تحؼیٗ ؿذٜ وٙذ. آصاد ٔی سا ٞا آٖ ،ی تیؾ اص ػّٕىشد ته تٝ تها وٝ ا٘شطی

(Moneyballٜوٝ سٚایتی ٚالؼی اص دٚس ) ِواسی تیّی تیٗ ٔذیش ٘أٛفك تیٓ تیؼثاَ اٚوّٙذ اتّتیه اػت،  ی اٚد

 ٌٛیذ: ٞاػت خغاب تٝ اٚ ٔی پیتش تشا٘ذ وٝ یه آ٘اِیضٌش تاصیىٗ

وٙٗ. ٞذف ؿٕا ٘ثایذ خشیذ تاصیىٗ تاؿٝ،  ٞا فىش ٔی ٞا ٞؼتٗ، تٝ خشیذ تاصیىٗ ٞایی وٝ صاحة تاؿٍاٜ آدْ»

 «دػت تیاسیٗ. دػت تیاسیٗ، تایذ أتیاص تٝ تٝٞذف ؿٕا تایذ خشیذ تُشد تاؿٝ. تشای ایٙىٝ تُشد 
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 ٌٛیذ: ٔی ،ٞا سا داس٘ذ تٝ چیٙـی رذیذ اص تاصیىٗ ٖدس ادأٝ ٍٞٙأی وٝ تٙا تش سػیذ

 «ؿٗ: ػٗ، ظاٞش، ؿخصیت. ٞای ٘أؼّْٛ ٔٛسد غفّت ٚالغ ٔی تٝ دالیُ ٔتؼصثا٘ٝ، ٚ ٘مص ٞا تاصیىٗ»

. ایٙزا حتٕا تشیٗ ٘تیزٝ سا ٌشفت تٟیٙٝ تایذٞا  ٔثتٙی تش داؿتٝ أا ایٗ اػت وٝ چغٛسداسی  تیٓ٘ىتٝ پش إٞیت 

« ٞا داؿتٝ»ٞایی دیٍش ٚػظ اػت وٝ تٝ اػتثاس دالِت ٔؼٙایی  ٞا ٚ خشیذ تاصیىٗ پای وٙاسٌزاسی تشخی تاصیىٗ

ای وٝ  ی تااػتؼذاد داسیذ؛ ٔزٕٛػٝ مجموعهػت وٝ تشای خشیذ یه  ٔٙظٛس اص آٖ دس تحج ٔزوٛس ٔیضاٖ پِٛی

لَٛ پیتش تشا٘ذ احتٕاال دس حىٓ  بهؿاٖ وٙاسٞٓ  دس٘ظش ٌشفتٗ ته تٝ تهاص اػضایؾ ػتاسٜ ٘یؼتٙذ ٚ   ذاْٞش و

ٞای ٔٛسد ٘یاص  تٝ اػتثاس تزٕیغ حذاوخشی اػتؼذاد، أا ایٗ ٔزٕٛػٝ اػت« ٞای ٘ارٛس تاصی اص اػثاب ای رضیشٜ»

ٔثتٙی تش ایٗ تیٙؾ، تیٓ  ٓ تٟتش ٘تیزٝ تٍیشد.ٞا ٞ تٛا٘ذ اص ارتٕاع ٔـٟٛستشیٗ ػتاسٜ تشای تُشد دس ٞش ػضٛ، ٔی

ٚلت  ٞایی وٝ تٝ ٘ظش تؼیاسی اص واسؿٙاػاِٖ ی وٓ ٚ خشیذ تاصیىٗ سغٓ تٛدرٝ ی اٚوّٙذ اتّتیه ػّی صدٜ تحشاٖ

تٝ ایٗ  تشد. تاصی سا پُـت ػشٞٓ ٔی ۸۱ ،ػاتمٝ تا آٖ صٔاٖ ٞای تیؼثاَ تٛد٘ذ، تا حثت یه سوٛسد تی تشیٗ ضؼیف

ٞا یا ٌٛاسا چٝٞا ٚ  ٞا، ٌشأـی ٞا ٚ اؿشف ٞا، رض٘ی ٞا ٚ ِٛوضأثٛسي تیٕی اص ِٙیٗ حتٕا ٘یؼتتشتیة الصْ 

 ٞا داؿتٝ تاؿیٓ تا تتٛا٘یٓ تٝ ٔثاسصٜ ٚ تغییش تیا٘ذیـیٓ. ٚاستاٖ٘ظادٞا ٚ  حٙیف

ؿٛسای واسٌشاٖ پاالیـٍاٜ ٘فت »ٌیشی ٚ فؼاِیت  ؿىُٔٛاسدی چٖٛ  اػتتشای ٔخاَ الصْ تش ایٗ اػاع، 

)یؼٙی پغ اص ػشوٛب ؿٛساٞا ٚ ػٙذیىاٞای واسٌشی دس اتتذای  ۰۵۳۳تا  ۰۵۳۱فاصُ اٚاخش  حذدس « شاٖتٟ

 ۸۱پغ اص تیؾ اص  ،ی ٞـتاد ی دٞٝ ٞای دا٘ـزٛیاٖ چپ اص ٘یٕٝ فؼاِیتا٘مالب، ٚ ٘یض لّغ ٚ لٕغ ٘یشٚٞای چپ(، 

اص  ٞای رٕغ ٔـٛستی واٖ٘ٛ فؼاِیتواٖ٘ٛ ٘ٛیؼٙذٌاٖ تا ٚ تزذیذ حیات  ،ٞا ػاَ غیاب ٘یشٚٞای چپ دس دا٘ـٍاٜ

 سا ٔشٚس وٙیٓ.ػٛ  تٝ ایٗ ۰۵۳۵

 نعمت کرونا یا قوام نیافتن ذهنیت سیاسی ضدسیستم؟

ػاِٝ تٛدیٓ وٝ  ی یه ٞای دیٍشی دس ایٗ فاصّٝ آٚسد، ؿاٞذ آتاٖ ایٗ ػٛأَ ٟٕٔی ػت وٝ آیا اٌش وشٚ٘ا ػشتشٕ٘ی

دس  ایٗ پشػؾ، ٚ پاػخ تٝ آٖ اص آٖ سٚػت وٝ تتٛا٘یٓ ؟ إٞیت٘ذوشد ٞای ٘ظاْ سا ػُؼت ٔی تش پایٝ ٞشچٝ تیؾ

ٔاٖ  ٚاواٚیٚاسد  تش تا ػٙزؾ دلیكتأحیش ػأُ ػشوٛب حاوٕیت ٚ وشٚ٘ا سا  ػیاػی حاضش، تؼت تٗچشایی  تحّیُِ

پغ اص ؿىؼت ػیاػی  ٞای ٔؼتشضاٖ ٌٓ ٘ـٛد. ا٘ٛاع ٚ الؼاْ ٌشٜٚ یدسٚ٘ ٞای تحشاٖتأحیش وٙیٓ تا اسصیاتی 

ٞا دس دٚ صف لشاس  ٚرٛد داسد وٝ تحّیُٔىاٖ ایٗ أؼٕٛال  ،ی ٔٛرٛد ٌشا٘ٝ غّثٝ تش ٚضغ ػّغٝٞایی دس  تالؽ

 تٍیش٘ذ:

 ٔثاسصٜ. ؿىؼتسادیىاِیؼٓ ٘اوافی رٙثؾ دس ٘مؾ تأویذ تش  -

تٝ اصغالح ٚ حاوٕیت ٚ ػٛأّی تیشٚ٘ی چٖٛ رًٙ، تیٕاسی اص ػٛی ؿذت ػشوٛب ٘مؾ تأویذ تش  -

 .دس پیشٚص٘ـذٖ ٘ثشد حٛادث عثیؼی

ی  ٌضاسٜ تایذ ػٕك تحّیّیِ ،تُٟت ٚ حیشت یا افؼشدٌیٚ فشٚسفتٗ دس  اٍ٘اسی ٌا٘ٝتشای ٘یفتادٖ تٝ داْ ایٗ دٚ

ٞاػت دس  رٕٟٛسی اػالٔی ٔذتفت. سا دسیا« ػش آٔذٖ ػٕش وٟٙٝ ٚ ٘اتٛا٘ی ٘ٛ اص ػشتشآٚسدٖ تٝ» ٔؼشٚفِ
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ػیاػی ٌیش افتادٜ ٚ تا تٝ اٚد سػیذٖ  ٞای التصادی، ارتٕاػی، ایذئِٛٛطیه ٚ ٔـشٚػیت ی ا٘ٛاع تحشاٖ ٔحاصشٜ

« ٘اواسآٔذی ٔغّك حاوٕیت» ی لشاس ٌشفتٝ اػت وٝی ؿیٛع وشٚ٘ا، دس ٔٛلؼیت ٞا تٝ ٚاػغٝ ی ایٗ تحشاٖ ٔزٕٛػٝ

 ٘یضی آٖ  ی ٍ٘ٝ داس٘ذٜ سػذ ٟٕٔتشیٗ ٔؤِفٝ وٝ تٝ ٘ظش ٔی ،ؿٛد. أا یه رضء ایٗ دػتٍاٜ حاوٕیت خٛا٘ذٜ ٔی

 (.ص٘ذاٖتاصداؿت ٚ لٛای لٟشیٝ )ػشوٛب،  ایی داسد:ٞؼت، ٕٞچٙاٖ واس

تٛد ا٘ذاص  چـٓ٘ٛیذتخؾ ایٗ  ۰۵۱۸تا آتاٖ  ۰۵۱۳ی ٔشدْ تا ایٗ لٛا دس حذفاصُ دی  تش ؿذٖ ٔٛارٟٝ تٟارٕی

تیٙی  ی پیؾ اص تٝ ٚػظ آٔذٖ ٔؤِفٝ ٘ظش صشفأا  ،ٞا، دػتٍاٜ ػشوٛب دچاس فشػایؾ ؿٛد وٝ تا تذاْٚ خیضؽ

ٞا تش ٕٞیٗ  تأویذ سػإ٘ٝٞشاٜ تا ٚ صخٕی وٝ تش تٗ ٔشدْ ٘ـؼت،  ،ػشوٛب ؿذت ،«وشٚ٘ا»ای تٝ ٘اْ  ٘ـذٜ

، تاػج ؿذ تا تٝ اػتثاس فشٚسفتٗ «ٞای تذیغ ٔماٚٔت ٔشدٔی رّٜٛ»ػاختٗ  تشرؼتٝ تٝ ػٛضِ« ؿذت ػشوٛب»

فشصت تاصػاصی ٚ اسصیاتی ٘ماط ضؼفؾ دس ػشوٛب واسآٔذتش رٙثؾ سا  ،ٔشدْ دس ٚضؼیت ػٌٛٛاسی، حاوٕیت

اِمَٛ رٕٟٛسی  تا چیٗ( ٔتفكٌشفتٝ )اص آٔشیىا   خاسریتضسي ٞای  ی لذست آٚسد. دس حاِی وٝ ٕٞٝدػت  تٝ

ػٟذٜ داؿتٝ تاؿذ، غیاب  دا٘ٙذ وٝ تا اعالع حا٘ٛی تٟتش اػت صٔأذاسی ایشاٖ سا تٝ اػالٔی سا تٟتشیٗ سطیٕی ٔی

دس داخُ حَٛ ٔحٛس ا٘ٛاع  داس ٞای ٔتىخش ٚ دأٙٝ یاتی ٚ فمذاٖ ػاصٔاٖ ا٘ذاْ اپٛصیؼیٛ٘ی لاتُ ػشض

دس ایشاٖ تٟٙا اص ؿٛد وٝ تٕٙای ا٘مالتی  ٞای ػّغٝ )واسٌشاٖ، ص٘اٖ، الٛاْ، ٔحیظ صیؼت(، تاػج ٔی ٔٛضٛػیت

 تٍزسد.« ۱۸تا فٛاصُ صٔا٘ی وٓ اص یىذیٍش تا اتؼادی ٘ظیش آتاٖ ٔشدْ ػاصی ٞای پیاپی تٟارٕی  خیضؽ»سٍٞزس 

تیٗ ٞایی تادٚاْ ٚ ُٔصش تٝ تشا٘ذاختٗ ٘ظاْ حاوٓ دس  یاتی ٝ ٚرٛد ػاصٔاٖ٘ىتٝ ایٙزاػت وٝ ایٗ سٍٞزس ٔٙٛط تأا 

 ؿٛد. دیذٜ ٕ٘ی ٞایی یاتی ػاصٔاٖٞایی داَ تش ٚرٛد چٙیٗ  ٘ـا٘ٝ ٔتأػفا٘ٝ وٝ اػت  ٞای تضسٌی اص ٔشدْ تٙذی ٌشٜٚ

وشدٖ تحّیُ  ، وّیـٝا٘ذاصی چـٌٓیشی چٙیٗ  تٝ ػٙٛاٖ ٔٛا٘غ ؿىُتش ػأُ فمش ٚ ػشوٛب  تىیٝ ٚ اػتٙادصشف 

تشیٗ  ایٗ اػت وٝ چغٛس اص پشِٚتاسیا، ایٗ تیٍا٘ٝ یسٚیىشد ٔؼغٛف تٝ چٙیٗ تشیٗ چاِؾ ػاختاسی اػت. ػادٜ

تٛا٘ذ دس وٙاس رٞٙیت  ٔی پشِٚتش ٘ظیش ٞش ا٘ؼاٖ دیٍش صیشا !سٚد؟ داسی ا٘تظاس ا٘مالب ٔی ٔٛرٛدات دس ٘ظاْ ػشٔایٝ

تاؿذ، ٚ ایٗ ؿىافی اػت وٝ دس دسٖٚ اٚ، تاب ٔماٚٔت سا ایذئِٛٛطیه، رٞٙیتی غیشایذئِٛٛطیه ٞٓ داؿتٝ 

عٛس وٝ ٘یشٚٞای چپ  . أا چشا تشای ٔشدٔاٖ فشٚدػت ٚ ػاصی ایٗ دیاس، رٞٙیت غیشایذئِٛٛطیه آٌٖـایذ ٔی

ٕٞٛاسٜ  رٛابِ ،ػیاػیرٞٙیت اٌش اص رایٍاٜ فمش ٚ ػشوٛب تٍزسیٓ، اص حیج  ا٘تظاس داس٘ذ ؿىُ ٍ٘شفتٝ اػت؟

ایٗ رٛاب ٞٓ «. چٙیٗ ٔشدٔا٘ی ،ٚ خظ دٞٙذٜ تٝ ،فمذاٖ حضب ٚ ػاصٔاٖ ٔشتثظ تا»ثاست اػت اص حاضش ٚ آٔادٜ ػ

حضب ٚ ػاصٔاٖ فشِٔٛی  تٝ ؿىُ دادٖی  ٔمِٛٝی تحّیُ ػاختاسی، اص إٞیت ٚ رایٍاٜ  وٙٙذٜ  ٘ظیش تیٙؾ وّیـٝ

ػاصٔا٘ذٞی حتٕا : وٙذ ریٝ ٔیتٝ اػتثاس رٛاتی حاضش ٚ آٔادٜ تٛ ٞٓ ٚلٛع ٚ ٞٓ غیثت سٚیذادٞا ساػاصد وٝ  تشٔی

ػت وٝ فٟٓ ٞش ؿىّی اص  شتیة تٛ ٌٛیی حضب ٚ ػاصٔاٖ رٟا٘ی. تٝ ایٗ تٔٙاػة ٘ثٛدٜ اػت ،حضب ٚ ػاصٔاٖ

  ػیاػی تایذ اص ٔٙظش ٔیضاٖ واسآٔذی آٖ اسصیاتی ؿٛد.  تحشاٖ

تذیُ »ی  چٙذاٖ پشداخت ؿذٜ ٘ٝای آؿٙا أا  ٞا تشای تحّیُ، ؿایذ تتٛا٘ذ ٔؤِفٝ ی ایٗ وّیـٝ ػثٛس اص وٙاس ٚػٛػٝ

 إٞیت صحثت تش ػش تذیُ ٔغشح وٙذ. ،تًٙ آٔذٜ اص ٚضغ ٔٛرٛد ٞای تٝ دس٘ظش تٛدٜسا « ػیاػی حىٛٔت حاضش



5 

 

ی دس ػُٕ )تٝ ٚیظٜ اص حیج یاٖ سا تٝ لغؼیتاػتٗ رٕٟٛسی اػالٔی ٕٞچٙاٖ ٘اساضصشف ٘خٛاص ایٙزاػت وٝ 

تش٘یاٍ٘یختٝ، ٚ ٘ظیش تؼیاسی اص ا٘مالتات ٘یاص تٝ ٚرٛد افمی دس دػتشع سغٓ ػشوٛب(  ٔذاٚٔت داؿتٗ دس ٘ثشد ػّی

دس ؿىُ  ، ٟٕٔتشیٗ ٘مؾ سااص ایٗ ٘ظش ؿایذ تتٛاٖ ٌفت وٝ فمذاٖ تذیُ ٞاػت. ای اص خیضؽ تشای تحمك ػّؼّٝ

 .تًٙ آٔذٜ اص ٚضغ ٔٛرٛد داؿتٝ تاؿذ ٞای تٝ ٍ٘شفتٗ رٞٙیت ػیاػی تٛدٜ

تٛدٖ ٚ تثّیغات  تشیٗ أىاٖ لاتُ تصٛس اِٛصَٛ ػُٟی ػٛأّی چٖٛ ٘ٛػتاِظی،  تا أشٚص تٝ ٚاػغٝ ۰۵۱۳اص دی  

سا تٝ خٛد ٔؼغٛف داؿتٝ اػت. تا ایٗ حاَ  ی تؼیاسیٞا ٍ٘اٜ ،عّثی تٝ ػٙٛاٖ تذیُ ػّغٙت ای، ی سػا٘ٝ ٌؼتشدٜ

حاوٕیت  سػذ ایٗ ایذٜ ٕٞچٙاٖ لاتّیت چٙذا٘ی تشای تؼیذ رذی ٚ ٞذفٕٙذ ٘یشٚٞای ٘اساضی ػّیٝ ٘ظش ٔی تٝ

اٌش ، ٌٛیای آٖ اػت وٝ «تذیُ»عّثی دس ٞیأت  تاِیذٖ ػّغٙت تٛضیح چشایی ٘ذاسد. ػٝ ػأُ تشؿٕشدٜ دس

ی ایٗ ٘یشٚٞا تشای تالؽ ٔزذا٘ٝ  یاٖ تٝ ٚػؼت یه الیا٘ٛع تاؿذ أا ػٕك اسادٜتٕٙای خٛاػتٗ آٖ دس٘ظش ٘اساض

ٞای چپ  اٚضاع أا تشای تذیُ اػت.ٚ ٔؼتٕش دس ساػتای تشا٘ذاصی تٝ ؿٛق چٙیٗ تذیّی، یه ٔیّیٕتش 

   .تشای ػُٕ ای اسادٜ ٚ ٘ٝ ػٕك دس خٛاػتٗ اٍ٘یضتش اػت: ٘ٝ ٚػؼتی اػف

 چه باید کرد؟

  ٞشچٝ ۰۵۱۳تاتؼتاٖ تپٝ دس  ٌٛؽ سػیذ ٚ تا اػتشاضات واسٌشاٖ ٞفت تٝ ۰۵۱۳وٝ اص دی « ی ؿٛسایی اداسٜ»ؿؼاس 

ٌشا، دیٍٝ تٕٛٔٝ  عّة، اصَٛ اصالح»ِت ٔؼٙایی ؿؼاس ی دال وشد، دس رٌّٛیشی اص ٔصادسٜ تٛرٝ رّة تیـتش

چٙیٗ ٔثاسصات ػٝ  عّثاٖ( ٘مؾ ٔؤحشی ایفا وشد. ٞٓ تٛػظ ٘یشٚٞای ساػت اپٛصیؼیٖٛ )تٝ ٚیظٜ ػّغٙت« ٔارشا

ی صیادی دس ٔغشح  صٙفی دا٘ـزٛیاٖ، ٚ واٖ٘ٛ صٙفی ٔؼّٕاٖ تا ا٘ذاصٜرشیاٖ رشیاٖ واسٌشی )اص اسان تا فٛالد(، 

تا صذٔٝ خٛسدٖ ایٗ ػٝ رشیاٖ اص یه ػٛ ٚ واػتٝ رشیاٖ چپ دس ػپٟش ػٕٛٔی ٔؤحش تٛد، أا  دیٍشِوشدٖ تاس 

سا « ی ؿٛسایی اداسٜ»ٌیشی وشٚ٘ا اص ػٛی دیٍش، ػخت تتٛاٖ ؿؼاس  ی ٕٞٝ ؿذٖ اص ٔشاٚدات ارتٕاػی تٝ ٚاػغٝ

 ای  ٔالحظٝوٙٙذٌی لاتُ  ذؿذٜ دس داخُ، داسای تٛاٖ تؼی ا٘زاْ تاوٖٙٛ ٚ تثّیغات ٞا تٙذی ٔثتٙی تش صٛست

دا٘ؼت. ٔؼٙای ایٗ حشف ایٗ ٘یؼت وٝ تایذ اص إٞیت ایٗ ٔٛضٛع تٝ ػٙٛاٖ اػتشاتظی تٙیادی تشای عشح تذیُ اص 

ؿذٖ رأؼٝ تٝ تذیّی چپ  ٞای رذیذی تشای سٕٖٞٙٛ ٘ظش وشد، أا ٘یاص اػت تا ٔیا٘زی  ػٛی رشیاٖ چپ صشف

ای وٝ دس آغاص ٘ٛؿتاس ٔغشح ؿذ  ٞا ؿایذ الصْ اػت تا تٝ ٘ىتٝ زیتشای ا٘ذیـیذٖ تٝ ایٗ ٔیا٘سیضی ؿٛد.  پی

 د یأشدا ۸۸ی پغ اص وٛدتای  ی ؿْٛ ِحظاتی تشاطیه چٖٛ یه دٞٝ تاصٌشدیٓ: ٘یشٚٞای ٔثاسص چغٛس تحت ػایٝ

ٚ حتی تٝ ػٙٛاٖ ٘یشٚی ٘ٛیذتخؾ تذیُ ػیاػی ٘ذ ، خٛیؾ سا تاصػاصی وشد٘ذی ؿصت دٚاْ آٚسد ػشوٛب دٞٝ

 ـیذ٘ذ؟ٚضؼیت تشو

ٞیأت تاصٌـایی ػٙذیىاٞای »ای وٝ تؼذٞا تا ػٙٛاٖ  ٞای ٔؼتٕش ٞؼتٝ ، تالؽ۰۵۸۱ی  ٞای اَٚ دٞٝ دس ػاَ

ٞا، تا دس دػتشعِ واسٌشاٖ لشاس  ی إٞیت ػٙذیىا دس ٘ـشیات ٚ سٚص٘أٝ ، اص ٘ٛؿتٗ دستاسٜؿٙاختٝ ؿذ« واسٌشی

ٌـت، ٚ تا تشٌضاسی  حؼیٗ ػٕٙا٘ی تٝ ٘حٛی وٝ دػت تٝ دػت ٔی« ٞای ػٙذیىایی دا٘ؼتٙی»دادٖ وتاب 

ت ٚاحذ ٌیشی ػٙذیىای ؿشو تشای واسٌشاٖ سا دستش ٌشفت وٝ دػت آخش ٔٙزش تٝ ؿىُ« حمٛق واس»ٞای  والع
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، ٚ ٘یض ۰۵۸۱ی اَٚ  تا دسخٛاػت تیؾ اص ٞضاس تٗ اص واسٌشاٖ ایٗ ؿشوت اص ٘یٕٝ سا٘ی تٟشاٖ ٚ حٛٔٝ اتٛتٛع

ؿذ. « ٞیأت تاصٌـایی»ٞا، ٚ ٘ماؿاٖ ػاختٕا٘ی دس ؿىُ  احیای ػٙذیىاٞایی دیٍش چٖٛ فّضواسٔىا٘یه، وفاؽ

رذیذی تٝ ٔثاسصات  ا٘شطی ،ٞای چپ وتابی  ٞا دس وٙاس احیای رٙثؾ دا٘ـزٛیی چپ ٚ سٚ٘ك تشرٕٝ ایٗ تالؽ

 ی ؿصت داد. ی رشیاٖ چپ  پغ اص دٞٝ ؿذٜ تضؼیف

 ٚ ٞا یؾ اص ا٘ذیـیذٖ تٝ رشلٝپ یؾ ٚتلشاس داسیٓ، ؿایذ « ضشٚست تاصػاصی»اٌش تپزیشیٓ وٝ أشٚص دس ٚضؼیت 

 ٞایی آؿٙا تیـتش تأُٔ وٙیٓ: تشای پاػخ تٝ پشػؾدس چٕٗ، الصْ اػت   دسٌشفتٗ ؿؼّٝ

 وٙذ؟ رٕٟٛسی اػالٔی چیؼت؟ چغٛس واس ٔی -

 إِّّی ٚ ٔاٞیت ٘یشٚٞای حاضش دس آٖ چٍٛ٘ٝ اػت؟ تٛاصٖ لٛای تیٗ -

 ٞای ٚضغ ٔٛرٛد داخّی ٚ رٟا٘ی ػت؟ ای لادس تٝ اػتفادٜ اص دَسص ٚ تَشَن یاتی چٝ تذیُ ٚ ػاصٔاٖ -

 تٛاٖ ٔتحذ ؿذ؟ تا چٝ ٘یشٚٞایی، تش ػش چٝ چیضٞایی، تا وزا ٚ تٝ چٝ ؿىُ ٔی -

 


