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ؿاّذ اًفداسّای ، «لیام تـٌگاى»یا « لیام تیش» ی سٍیذاد پشداهٌِ ٍ تشخؼتِ گزؿتِ اص، 1400ػال 

 ًثَد، اها طٌیي پظٍان آى 89 ٍ دی 89ّای آتاى  خیضؽ دس اتؼاد گیشیُ  داختواػی ػظین، ػشاػشی ٍ تَ

ّا دس هؼیش  ی تضسي ٍ ػٌگیي آى ّا گام  وِ ٍ سد خًَیٌی ذسػ گَؽ هی خا تِ ّا ّویـِ ٍ ّوِ ؽخیض

ّای اختواػی  ساػتای حشوت سا تشای خٌثؾاػت،   تشخای ًْادُ طثماتی ی  دؿَاس ٍ ًاّوَاس هثاسصُ

دٍ  تَاى تِ ّا هی اص هیاى پشتَّای دسخـاى ایي خیضؽ .وٌذ سٍؿي ٍ آؿىاس هی ،پغ اص خَد ّای ػال

ػشاػشی دس  گؼتشدگیّا اؿاسُ وشد. ٍیظگی  آى ستیسنذگیدس همیاػی ػشاػشی ٍ  گستردگی ِ ٍیظگی

یاتذ ٍ  هی تگاى تاصتابّای واسگشاى ٍ هؼلواى ٍ تاصًـؼ ؼذ گؼتشدگی خٌثؾتُ ىوشدًیشٍهٌذتش ّشچِ

)واسگشاى ًفت ٍ پتشٍؿیوی، ّفت  1400ی طثماتی دس ػال  ٍیظگی ػتیضًذگی دس دٍ ٍیظگی دیگش هثاسصُ

 ؿَد.  تاصًـؼتگاى( ًوَداس هی تپِ، فَالد، ساًٌذگاى، هؼلواى،

ًِ تٌْا دس تشاتش ػشوَب ػشیاى، اص تَّیي ٍ ظشب ٍ  ،ّا ی ایي خٌثؾ دلیشاًِ نمایی نخست: قذرت

ٍ اخشاج ٍ هحشٍهیت اص خایگاُ  ّای طَالًی تاصداؿت، ؿىٌدِ، حثغتا ؿتن تظاّشوٌٌذگاى گشفتِ 

دس  سا ای خَاٌّذ ّش اػتشاض ٍ هثاسصُ پیؾ هیّایی وِ پیـا ٍ اسػاب ی تْذیذ اختواػی، تلىِ دس تشاتش ّوِ

ی واسگشاى فَالد  ٌذُتَاى دس ؿؼاس ٍ فشیاد وَت ًوایی سا هی ی دسخـاى ایي لذست خلَُ ًطفِ خفِ وٌٌذ.

؛ ٍ دس اػالى «ًِ تْذیذ، ًِ صًذاى، دیگش اثش ًذاسد»اًذاص تَد:  ی پیؾ طٌیي ّفتِدٍ اَّاص دیذ وِ ّویي 

ّا  دس خیاتاى»ّای دػتگاُ ػشوَب:  وـی ی تْذیذّا ٍ ػشتذُ ؿیشاص، تؼذ اص ّوِاًگیض آهَصگاساى  ؿگفت

ًاپزیش هؼلواى  ٍیلتأ، یا ؿؼاس صشیح ٍ «هیيِ ظذ ًفشات ّن واؿتِ تاؿیذ، تاص ّن تِ خیاتاى خَاّین آهذ

 «.اػت ــامیآهادُ ل اىیخٌثؾ فشٌّگ»یاػَج: 

وَچه. دٍ تشاتشؿذى  ُّایی ّش اًذاص پیشٍصی دس گامی  ّا ٍ تدشتِ . پافـاسی تش خَاػتِپایذاری: دوم

یا « دُ ـتیؼت »ی  خَاػتِ ذىًـاً دػتوضدّای تشخی اص واسگشاى ًفت ٍ پتشٍؿیوی، تِ وشػی

ؿاى تِ هماهات ػیاػی ٍ لعایی ٍ  گشهی سغن پـت ی هافیایی هالىاى ّفت تپِ، تِ دػتِسیختي داسٍ تیشٍى

 .اًذ ٌذاًِّای پیشٍصه واس ایي گاماهٌیتی، اص ؿُ

ی هـشٍع، حتی  ٍ خَاػتِ ن دس ػشوَب ّش صذاًاپزیش سطی خَیی ٍصف گواى افـای خٌایات ٍ دسًذُ تی

ای ظشٍسی  هثاسصُ ،ای ّا ٍ حمَق اًؼاًی ٍ ؿْشًٍذی، دس ّش سػاًِ ٍ تِ ّش ؿیَُ تشیي خَاػتِ تذیْی

وٌذ ٍ ّن دّاى هدیضگَیاى ٍ  سػَاشدم سا اص صًذگی هتصَیش دسٍغیي سطین اص خَد ٍ  ّن تَاًذ هی ِاػت و

سغن تْای ػٌگیٌی وِ صًاى ٍ هشداى  حال ٍ تِ ی آى سا دس داخل ٍ خاسج تثٌذد. تا ایي هضدٍساى خَدفشٍختِ
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پشداصًذ ًثایذ ٍیظگی ػتیضًذگی دالٍساًِ ٍ  اًذ ٍ هی ؿاى پشداختِ ٍ دگشتاؿاى خؼَس تا خَى ٍ خاى

   ؿذگی پٌْاى ؿَد.  ت ٍ لشتاًیّا، پـت تصَیش هظلَهی ایي خٌثؾ ی آگاهانه

ػَ ٍ پایذاسی اص  فعای تشع ٍ ػشوَب اص یه ؿىؼتي دسّنایي دٍ ٍیظگی، ّواًا ػتیضًذگی دلیشاًِ ٍ 

وٌذ.  تیؾ اص پیؾ تشخؼتِ هی ّا ٍ دػتاٍسدّا سا وشدى تدشتِ ْادیيیاتی ٍ ً ػَی دیگش، اّویت ػاصهاى

واسگشاى )فَالد، ّفت تپِ( اّویت ًْادّای پایذاس تگاى ٍ ًیض ؼی هؼلواى ٍ تاصًـ ی هثاسصُ  تدشتِ

ّای دٍس  ّا ٍ هىاى دیگشاى دس گزؿتِّای  ای اسصؿوٌذ اص هثاسصُ ی آگاّی یافتِ سا، ًِ فمط تِ هثاتِ ػاصهاى

 وٌذ.  هثاسصاى فؼال آؿىاستش هی ی خَدِ ی صیؼتِ تدشتِ ی ٍ ًضدیه، تلىِ تِ هثاتِ

تشیي هؼٌا )ؿاهل  سگشاى دس ػامّا ٍ اػتشاظات وا ػیٌی خَاػت  ی ػضیوت ٍ ؿالَدُ تذیْی اػت وِ ًمطِ

ّای تؼتِ ٍ تاس صًذگی خَد ٍ فشصًذاى،  ّاػت: فمش، تیىاسی، افك واى ًیض(، ؿشایط صًذگی ٍالؼی آىهؼل

وِ صًذگی  ی آى چیضّایی ّوِ ًْایتاً فمذاى ّا ٍ آسصٍّا ٍ ی اهیذ ػذالتی، اػتثواس، غاست ّوِ ػشوَب، تی

ی ٍالؼی، پیًَذّای ٍالؼی دیگشی  ی هثاسصُ اها تدشتِ ٌذ.وٌ هیهوىي ى ٍ هٌضلت اًؼاًی سا أؿ  ی ؿایؼتِ

 ّای هؼطَف تِ ایي للوشٍ ّای گًَاگَى ٍ خَاػت ؿشایط صًذگی گشٍُ فراسویدس للوشٍّایی  اٍالً سا

داستش  پیًَذّایی سیـِ اص سا وٌٌذگاى هثاسصُ طشیك ٍ اص ایي وٌذ آؿىاس هی تر هایی شرف الیهدس  ثاًیاً ٍ ،ّا

ٍ « هاًین فشصًذ واسگشاًین، وٌاسؿاى هی»دٌّذ:  د. ٍلتی داًـدَیاى ؿؼاس هیػاص هی آگاهٍ اػتَاستش 

 یٍ تشخَسداس گاىیسا لیتحصّای هؼلواى تشای  اص خَاػت گَیٌذ وِ هی وِ واسگشاى پیواًی ًفت ٌّگاهی

 تیفیٍ تا و گاىیآهَصؽ ساوٌٌذ، صیشا  پـتیثاًی هیّا  یػاص یدادى تِ خصَص اىیٍ پا تیفیاص آهَصؽ تا و

دٍ سٍی یه  آى ؿؼاس ٍ ایي اظْاس، اًٌذ، دس حمیمتد سا حك وَدواى خَد هی طیتذٍى ّشگًَِ تثؼٍ 

  آهذُ اػت.هلوَع دسوٌٌذ وِ ایٌه تِ آگاّی  تش سا تیاى هی طسف یّای ػش ایي پیًَذ دس الیِ ٍ دٍ اًذ ػىِ

خَیاى ؿَد وِ آى ؿؼاس ٍ ایي اػالم  تَاًذ دػتاٍیض تْاًِ ت ٍ هیؼرّي ًی الثتِ ایي تذگواًی دٍس اص

ی ٍالؼی  ی خَاػتِ وٌٌذُ ٍاػطِ تیاى طَس تی تِ اػت ٍ لضٍهاً« ًَیؼاى تیاًیِ ی ادیثاًِ اختشاع» ،پـتیثاًی

تِ تاؿذ، حمیمت داؿای اص  تْشُ ،تشیي اسصیاتی حتی اگش ایي تذتیٌاًِ گشاى ًیؼت.ی داًـدَیاى ٍ واس تَدُ

ؼی داًـدَیاى ٍ واسگشاى یؼت ٍالّا سا دس ؿشایط ص« ادػا»ٍ « ؿؼاس»ی ػیٌی آى  ؿالَدُتَاًذ  ًوی اٍالً

ّای گوٌام ًیض،  ّای وَچِ ّای هْدَس ٍ دیَاسًَیؼی ًاهِ شاهَؽ ًثایذ وشد وِ ؿةٍ ثاًیا، ف ؛ٌذاًىاس و

ًٌذ تِ اٍج گفتواى هؼلط هثاسصُ ًمة تضًٌذ تَا فشاّن اػت، هی ٍ رٌّی هتٌاظشاًگاُ وِ آى ؿشایط ػیٌی  آى

ّای هیلیًَی سا  ّای تشپاؿذُ تا تَدخِ«تیٌه تاًه»ّای ػظین ٍ  ٍ حتی طَهاس تثلیغاتی تلَیضیَى

داًؼت وِ ؿؼاس یه خوغ داًـدَیی  ؿثِ دسّن تپیچٌذ. آیا وؼی اص ّواى سٍصّای ًخؼت هی یه
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ّای ػظین  ی سػاًِ ی ّوِ ، سٍصی پٌِْ«هاخشاگشا، دیگِ توَهِ  طلة، اصَل اصالح»ه، ّواًا: چوَ

داهي  حشیكٍِ ّشیه اص ّشاع  اى ٍ حاوواى سا، گیشین دس سد ٍ طشد آىدسًَسدد ٍ ػش گشاى سا ػشوَب

 گفتي ٍاداسد؟ ، تِ ػخيخَیؾ

ی  َاسُدس هتي ٍ تطي هثاسصُ ٍ دسآهذى آى تِ ل ؿذى ایي آگاّی تِ ایي پیًَذّای طسف ٍ تٌیذُ آگاّی

تْذیذ وشد، تِ تاصیاًِ تؼت، تِ تَاى آى سا  ّا، آى ػٌصش پَیا ٍ ًاهیشایی اػت وِ دیگش ًویػیٌی ًْاد

ّش  وِ اؽ سا داؿت. ایي ػٌصش اػت ًاتَدی ّای هدشد هٌضٍی وشد ٍ ػَدای ًاوام صًذاى افىٌذ، دس ػلَل

خٌثؾ اهشٍص،  ستایذ. هی پیـگاى ٍ اػتثواسوٌٌذگاى حاون آٍسد ٍ خَاب اص چـن ػتن ػشوَتی سا تاب هی

 ّاػت. هٌذ هؼلواى ػشؿاس اص ایي آگاّی ؿىَُ

 :«نقذ»های  پروشه

تشیي  ی ٍاواٍی ٍ ًمذ سٍیىشدی سا وِ دیذگاُ آًتًَیَ ًگشی، تشخؼتِ پشٍطُ ،«ًمذ»دس ػال چْاسم 

ؼتاس ٍ حدوی خُ 11ای هؼتمل تا  ای سػاًذین وِ اهىاى اًتـاس هدوَػِ ی آى اػت، تِ هشحلِ وٌٌذُ تیاى

ی واس  چٌیي اداهِ سا فشاّن آٍسد. ّن« ٍاواٍی ٍ ًمذ دیذگاُ آًتًَیَ ًگشی»صفحِ، صیش ػٌَاى  230اص تیؾ 

ؼتاس خُ 11تا دس ایي صهیٌِ،  ٍ خلذ دٍم وتاتیای تاصُ  ها سا تِ اًتـاس هدوَػِ «ی تذیل خاهؼِ»ی  دس پشٍطُ

چٌیي وتاب  ّنتَاًا ػاخت. « خلذ دٍم –ی تذیل خاهؼِ»صفحِ، صیش ػٌَاى  320ٍ حدوی تیؾ اص 

یاتی خٌثؾ هؼلواى طی یه  ى هٌتـش وشدین وِ تِ فشآیٌذ ػاصها« هؼلواى خٌثؾ»هـشٍحی صیش ػٌَاى 

ی  پروشه سهی  ، واس دس حَص1400ُی دٍم ػال  دس ًیوِپشداصد.  هی 1388تا ػال  1300ػذُ، اص ػال 

وِ  تشػاًین ای ًمطِتِ « ًمذ» ّا سا دس ػال پٌدن صًذگیِ وَؿین آى سا ؿشٍع وشدین ٍ هی تازه

 :اسائِ داؿتِ تاؿٌذ ٍسدّایی لاتلدػتا

ّا ٍ  ّا ٍ رّي تش دل ،یاػیلذست ػ یّا گشفتي اّشم دػت اص تِ ؾیپ تَاى یچگًَِ ه .هصمونییک: 

خَسدُ غالة هاًذ؟ چگًَِ  دػتگاُ لذست، تش دؿوٌاى ؿىؼت اسگشفتيیًْادّا غالة ؿذ ٍ پغ اص دساخت

 يیچٌ یشیپز ًَ، اهىاى یاص خاهؼِ ٍ افىٌذى طشح یٌیٍتافت هؼ ػاختي ػاخت اص دگشگَى ؾیپ تَاى یه

اص لذست حاون ٍ  ییصدا تیغالة تذل ػاخت؟ هـشٍػ یوشد ٍ تِ گفتواً یشفتٌیسا پز یشٍتحَلییتغ

 يیتش لذست، دس گؼتشُ ی دس همَلِ ٍ ػاهاًِ یگاّیچِ خا شییاًذاص تغ تِ فىش ٍ چـن یتخـ تیهـشٍػ

ٍ خَاّاى ػاصٍواس  ییسّا یػهذ یشٍّایً ایآ وٌٌذ؟ یه فایا یِ ًمـچ ّا یذئَلَطیا خا يیآى، داسد؟ ا یهؼٌا

اًذ؟  اص آى شیتؼا ًاگض ایدٌّذ، دس  تي هیذئَلَطیا یسّا اص ػلطِ ٍ اػتثواس هداصًذ تِ گفتواً یاختواػ

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/12/negri_critique_naghd_1400.pdf
http://naghd.info/Alternative-Society-Vol.2.pdf
http://naghd.info/teachers-1300-1399-S.pdf
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یذ تا خای ی هماالتی خَاّین وَؿ تشخوِ لیف ٍ ػوذتاًتا تأ ٍ وداػت؟ ؼتیًماداًِ چ ىشدیسٍ گاُیخا

 ّا پاػخ دّین.  گًَِ پشػؾ ایيهوىي تِ 

تحَالت دس  يیا آهذ یاػت ٍ پ «یهل» یهشصّا ،یاػی/ػیّشچٌذ ظشف تحَالت اختواػ. دو: خاورمیانه

ّا، تذٍى  ٍ ًمذ آى يییٍ تث یاتی ـِیاها س گزاسد، یهشصّا اثش ه يیهشدهاى ػاوي دس ا یگام تش صًذگ يیًخؼت

 ٌاػثاتػَاهل ٍ ه يیتؼا وِ ا ؼت؛یهوىي ً یالولل يیٍ ت یا دس ًظش گشفتي ػَاهل هَثش دس ػطَح هٌطمِ

 شاى،یا ی. تشاؿًَذ یٍ هـخص ه فیتؼش «یهل» یاػت وِ تا هشصّا ییّا ّواى ظشف ی آٍسًذُذیخَد پذ

 یىشدیسٍ یتشخَسداس اػت ٍ تشا یاًىاس شلاتلیغ تیاص اّو اًِیخاٍسه ظُیٍ تا تحَالت هٌطمِ ٍ تِ ییآؿٌا

ّا وِ تٌا تش  آى ایچپ،  یاػیػ یشٍّایٍ ً یاختواػ یّا ؾیتا ًمؾ گشا ییآؿٌا تخؾ، ییًماداًِ ٍ سّا

داسد. اص  یا ظُیٍ گاُیاًذ، خا ؿذُ ذُیًاه« چپ» یالولل يیت یاػی/ػیگفتواً یلاػذُ ٍ لشاسّا ایادسان خَد 

 یّا ؾیًمؾ گشا یٍ ٍاواٍ یوِ تِ تشسػ یآثاس ی تاصُ، تا تشخوِ یا دس هدوَػِ ذیوَؿ نیسٍ خَاّ يیّو

 .نیساػتا ادا وٌ يیدس ا یػْن وَچى ًذ،ا پشداختِ« چپ» یاػیػ یشٍّایٍ ً یاختواػ

 ی اسصًذُ استؼی ٍ هْن اثش ــ  ؼِیگشًٍذساص  یا تاصُ ی تِ هٌاػثت اًتـاس تشخوِ. سه: گرونذریسه

دس آغاص وشدین تا اثش سا  يیا شاهَىیپ ّا یاتیاص خؼتاسّا ٍ اسص یا هدوَػِ اًتـاس ،فاسػی صتاى تِ ــهاسوغ 

ؿٌاػی،  ی هاسوؼی دس للوشٍّای گًَاگَى سٍؽ وشدى ػْن ایي اثش دس دیذگاُ هاسوغ ٍ ًظشیِ سٍؿي

چٌیي اهیذٍاسین تا اًتـاس ایي  ّن. ؿٌاػی اختواػی ٍ ًمذ التصاد ػیاػی گام وَچىی تشداسین ّؼتی

تشی دس اختیاس  هٌاتغ ٍ هشاخغ تیؾ، گشًٍذسیؼِخؼتاسّا ٍ تا گؼتشؽ للوشٍ پظٍّؾ تشای ػاللوٌذاى تِ 

سا  گشًٍذسیؼِای تگزاسین وِ طی دٍ ػال گزؿتِ واس خوؼی خَاًذى/تاصخَاًی  ّای هطالؼاتی تاصُ گشٍُ

 تشًذ. اًذ ٍ پیؾ هی آغاص وشدُ

ٍیظُ دس اسصیاتی ٍ تشسػی اًتمادی تالیفات ٍ  ٍ تٍِ تشخوِ،  فیهـاسوت پظٍّـگشاى ٍ ػاللوٌذاى، اص ساُ تال

ّشچِ  یتشاّا،  ، چِ دس لالة ایي پشٍطُ ّا ٍ چِ تیشٍى اص آى«ًمذ»دس  ٍ واس ها هٌتـش ؿذُ یّا تشخوِ

 اػت.ی خَؿحال یخاتؼیاس اسصًذُ ٍ گواى  ی، تّا هدوَػِ يیتاسٍستش ػاختي ا

 

 «از دیگران» ستون تازه: یک

 ایاًذ  هٌتـش ؿذُ یگشید ی دس سػاًِ تش ؾیسا وِ پ یوِ هماالت نیگزاؿت يیتٌا سا تش ا« ًمذ»ها اص آغاص واس 

ی واس وواواى ٍفاداس  تِ ایي ؿیَُ .نیهٌتـش ًىٌ ؿًَذ، یگًَاگَى اسػال ه یّا سػاًِ یصهاى تشا ّن
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ؿًَذ ٍ تشای خلة تَخِ  ّای دیگش هٌتـش هی ًْادى تش تشخی اص آثاسی وِ دس سػاًِ هاًین. اها تشای اسج هی

ًتایح ایي آثاس سا  ی همذهات ٍ ییذ واهل دیذگاُ یا ّوِأِ ادػا یا لصذ تو ّا، تی آى تِ آى« ًمذ»خَاًٌذگاى 

 دّین. ّا اسخاع هی تِ آى« اص دیگشاى»، دس ػتًَی تاصُ صیش ػٌَاى داؿتِ تاؿین

 


