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خَدساگنهیکٌذ 

هاسکسیسنفاقذکوًَیسنّذفٍجْتسادیکال

تشجوًِ:یواػیسیپَس 

جَزی زیي ًؾطیِپطزاظ ؾیبؾی ٍ هتفىط  65ؾبلِ آهطیىبیی اؾت وِ زض «وبلج َّثبضت ٍ ٍیلیبم اؾویت» ًیَیَضن فلَم ؾیبؾی
تسضیؽ هیوٌس ٍ ؾطزثیط هجلِ « »Theory & Eventاؾت .اٍ ًؾطیِ قٌبذتِقسُای زاضز ثِ ًبم «ؾطهبیِزاضی اضتجبعی» .زض
ًؾط اٍ ،ؾطهبیِزاضی ٍ زهَوطاؾی زض یه قىل ٍاحس ًَلیجطالی ازغبم قسُاًس .اظ جَزی زیي تبوٌَى ثیف اظ  ۰۱وتبة هٌتكط
قسُ وِ اظجولِ آًْب هیتَاى ثِ «ّوجؿتگی غطیجِّب» (« ،)۰۹۹5فویٌیؿن ٍ زهَوطاؾی جسیس» (« ،)۰۹۹۱زهَوطاؾی ٍ
فبًتعیّبی ًَلیجطال زیگط :ؾطهبیِزاضی اضتجبعی ٍ ؾیبؾت چپ» (ً« ،)۹۱۱۹ؾطیِ ٍثالي» (« ،)۹۱۰۱افك ووًَیؿتی»
(« ٍ )۹۱۰۹جوقیت ٍ حعة» ( )۹۱۰5اقبضُ وطز .ههبحجِ ظیط ثِ ایسُّبی اٍ زض وتبة «افك ووًَیؿتی» هیپطزاظز.
***
هیدّذ کِحَلهفَْمکوًَیسن
اصًَضتِّا تطکیل  

تٌیاى اصلی کتابجذیذ ضوا«افقکوًَیستی» سادستِای 
دسیکدِّگزضتِاًثاضتضذُاًذ.تًِظشضوا،ایيتأکیذهجذدتشکوًَیسنچِهؼٌاییداسد؟ 
ایي چطذف ثِ ؾوت ووًَیؿن تفىط چپ ضا زض افك ؾیبؾی هكرهی لطاض هیزّس .تفىط چپ زیگط ثب حؿبؾیت ٍ ثب ضٍیىطزی
َّیتهحَض ٍ جعئی ثط ذهلتّبی هٌحهط ثِ فطز یه فطز تأویس ًویٍضظز .ووًَیؿن زیگط یه ؾجه ظًسگی فبم ٍ هجتٌی ثط
ًگطـ قرهی ًیؿت ،زیگط «آگبّی» یب ذَزاًگیرتگی زلوكغَلی آى ًیؿت ٍ هىطض ؾیبؾت ضا ثِ جعئیتِ اهط ضٍظهطُ تملیل
ًویزّس .ووًَیؿن ؾیبؾت ضا هجسزاً ثب اهىبىّبی ثعضي اًمالثی  -یب ثْتط اؾت ثگَیین ثطًبهِّبیی ثطای ثِ زؾت آٍضزى لسضت
ؾیبؾی  -آقٌب هیؾبظز .ایي چیعی ًیؿت جع یه تغییط ؾتطي ،گیطین وِ چْل ؾبل زیطتط ًیع ضخ زازُ ثبقس.
کاسضوادسکتاب«افقکوًَیستی» چًِسثتی تاکاسدیگش ًظشیِپشداصاى هطشحچپدسساتطِتاّویي هَضَع
هیکٌذ؟ 
تشقشاس 
ًَقتِ هي زض ًمغِ تاللی تفىط غیػن ٍ ّبضت ٍ ًگطی اؾت ،الجتِ ثِ اتفبق (ٍ هتأحط اظ) ثطًٍَ ثبؾتیلع .هي قطح ذَز اظ اضتجبعبت
ثِ هخبثِ ؾَیِ ثٌیبزیي تغییط التهبزی ضا اظ ّبضت ٍ ًگطی اذص وطزُام .زض ٍالـ ،قطح ذَز اظ ؾطهبیِزاضی هتأذط ٍ التهبز
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ؾیبؾی آى ضا اظ آًْب ٍام گطفتِام .الجتِ هربلفتّبیی ًیع زاضم چطا وِ آًْب هفَْم آًتبگًَیؿن ضا وٌبض هیگصاضًس ٍ هكىل زلیمبً
ّویيجبؾت .تكریم آًْب زض ذهَل اعالفبتی قسى ( ٍ )informatizationازغبم اضتجبطگطایبًِ زض ؾطهبیِزاضی زضؾت
اؾت ،اهب آًْب ثیف اظ حس ًؿجت ثِ آى ًؾط هخجت زاضًس ٍ ،آى ًیطٍیی ضا وِ حبهل هٌفیت زض ًمس اؾت ًبزیسُ هیگیطًس .هي
ؾَیِ اًتمبزی ضا اظ غیػن ٍام هیگیطم.
غیػن زضثبضُ اّویت حعة هیگَیس «ؾیبؾت ثسٍى حعة ؾیبؾت ثسٍى ؾیبؾت اؾت» .وبهالً ثب ایي ًؾط هَافمنّ .وچٌیي،
گفتٍگَیی زاقتِام ثب ثبؾتیلع زض ذهَل قجبّت ثیي قطح غیػن اظ حعة زض پؿیي گفتبض وتبة «اًمالة زض پكت زضٍاظُّب»
ٍ قطح ثسیَ زض وتبة «ًؾطیِ ؾَغُ» .حعة جوقی اؾت وِ زض ٍفبزاضی ثِ یه ضذساز ضیكِ زاضز .حعة فضب ضا ثطای ایي
ٍفبزاضی هیگكبیس .هقٌبی ضوٌی ایي ذَاًف اظ حعة ایي اؾت وِ حعة ضا ثِ گًَِای ضاؾتگطایبًِ اظ ًؾط ثطًبهِ یب آهَظُاـ
ًویفْوس ،ثلىِ آى ضا ثب ًؾط ثِ تَاًبیی حعة زض گكَزى فضب ثطای ؾَغُ ٍفبزاض ثِ ضذساز ،وِ زض ایي وتبة هٌؾَض اظ ضذساز
 ۰۹۰۱اؾت ،هیفْوس .ایي زلیمبً ّوبى ًمغِای اؾت وِ زض آى اظ هٌؾط تفىط ثِ ووًَیؿن گًَِای ّوبًٌسی یب ثبظپػٍان ٍجَز
زاضز.
هیًَیسیذ«:هطکلچپٍفاداسی تًِقذهاسکسیستی اصسشهایِداسی ًثَدُاست.تلکِ
اصکتابتاى ضوا  

دسجایی 
هسألِایي استکِهاافقکوًَیستی ساگنکشدُاین» (افقکوًَیستی ،ظ «.)6کوًَیسن» چِچیضی ساپیص
هیدّذکًِقذهاسکسیستیاصسشهایِداسیفاقذآىاست؟ 
سٍیواىقشاس 
ووًَیؿن لحؾِای هخجت ضا ثطایوبى ضلن هیظًس :ایي ّوبى چیعی اؾت وِ هب ضا ٍا هیزاضز تب پب ضا اظ ًمسوطزى ٍ ّوَاضُ ّوِ
چیع ضا زض هقطو یه ًمس ثیضحوبًِ لطاضزازى فطاتط ثگصاضین .ووًَیؿن ثِ آى لؿن اظ هٌفیت وِ ًمسی ثیاهبى ضا پیكِ ذَز
وطزُ اؾت ّسف ٍ جْت هیزّس .فلی الرهَل ایي ضٍقٌفىطاى چپگطا ّؿتٌس وِ اغلت هؿیط ٍ ّسف ذَز ضا زض ًمس گن
هیوٌٌس .هب ثِ ًمس ذهلتی ثتٍاضُ هیثركین .هب ،ثِ تقجیط ضٍاًىبٍی ،اظ ًمسوطزى لصت هیثطین ،اهب پطؾف ایٌجبؾت وِ ثب ًمس
ثبیس چِ وطز یب چگًَِ ثبیس اظ آى ثطای حطوت ضٍ ثِ جلَ یب تْییج ٍ ؾبظهبًسّی تَزُّب ثْطُ جؿت .آًچِ ووًَیؿن ثِ هب
هیزّس یه جْتزّی ثِ ًمس اؾت .هبضوؽ ًیع زض آحبضـ ّویي ذظ ضا زًجبل هیوطز .هٌتْب ٍلتی هبضوؿیؿن ثب لسضت ّط چِ
توبم ثِ آوبزهی ًمل هىبى وطز ٍ ثِ ًمس ًیطٍیی ثركیس وِ تهَض هیقس فیًفؿِ هفیس اؾت ،جْتگیطی ذَز ثِ ؾَی
ؾیبؾتی ضا وِ هتوبیل ثَز ثِ وؿت لسضت اظ زؾت زاز.
کوکّای هاسکستِتفکش

گشچِیحتول هاسکسهطَْستشیي هخاطةکوًَیسن تَدُاست،یکی اصهاًذگاستشیي 
اًقالتی ضایذ هجادلِاٍتاًظشیِّای کوًَیسن سقیة (ًظیش کاتِ،دٍصاهیٍ ،ایتلیٌگ ،فَسیِ ٍپشٍدى)تاضذکِدس
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دٍسُ اٍ دس جشیاى تَدًذ .تٌاتشایي ،آیا ضوا هؼتقذیذ کِ هذاخلِ اًتقادی هاسکس دس تاسیخ گفتاس کوًَیستی
هیضَدًادیذُگشفت؟ 
چپگشاّاسا 
لًاپزیشاست؟یاهؼتقذیذکِایيهیشاثًقذِدسٍىهاًذگاسدیگش 
تقلی 
فىط ًویوٌن وِ ایي هیطاث ضا ثكَز ًبزیسُ گطفت .فمظ ًجبیس آى ضا ثِ اثػُای ثسل وطز وِ ّوچَى یه ثت پطؾتف قَز،
زضؾت اؾت؟ ایي هیطاث ًجبیس ثِ گًَِای ثبقس وِ ثگَیین «یب ول آى یب ّیچ» .زٍؾت هي جیوع هبضتِل وتبثی ًَقتِ اؾت ؾِ
جلسی زضثبضُ ٍالتط ثٌیبهیي .زض ًرؿتیي جلس ،تحت فٌَاى «زؾیؿِّبی هتٌی» ،اٍ ثِ هسز ثحج ثٌیبهیي حَل ثَزلط ثِ اًتمبز اظ
چیعی هیپطزاظز وِ آى ضا «ثتپطؾتی» هیًبهس .جیوع یه آًبضقیؿت اؾت ٍ ،هي اظ ایي حیج ثب اٍ ظاٍیِ زاضم ،اهب ًمس اٍ اظ
ثتپطؾتی ثِ هخبثِ یىی اظ ٍجَُ زلجؿتگی ثِ چپ ٍالقبً ذَة اؾت .ثٌبثطایي زض پبؾد ثِ پطؾفتبى ثبیس ثگَین وِ ضطٍضت
ًساضز ایي هیطاث ضا ثِ ّط عطیك ثپصیطین یب ًفی وٌین.
هیضَد گفتکِیکی تشدیگشی اٍلَیت
یتش ،چِساتطِای تیي هاسکسیسن ٍکوًَیسن ٍجَدداسد؟آیا  
تِتیاًی کل 
داسد؟ 
ثِ ًؾطم ایي زٍ یىسیگط ضا تىویل هیوٌٌس.
آیاتصَسخلقیکجاهؼِکوًَیستیتاًگاّیپیطاهاسکسیستیهوکياستیاتاًگاّیپساهاسکسیستی؟ 
ووًَیؿنِ ثسٍى هبضوؿیؿن هوىي اؾت وِ ثِ یه ثسٍیت فجیت ٍ غطیت ثسل گطزز .ثِ ًؾط هیضؾس ثطذی اظ ضٍیىطزّبی
آًبضقیؿتی هطثَط ثِ تساٍمپصیطی ( )sustainabilityزض ًفی ّط آًچِ هوىي اؾت یه قْط ثبقس  -حتی قْطّبی ؾسُّبی
هیبًِ وِ ّوگبى ضا هلعم ثِ ظًسگی ثطای اهطاض هقبـ ًویوطز  -چیعی پیكبتبضیری ضا ثِ گًَِای هخجت زض ؾط هیپطٍضاًس.
هبضوؿیؿن ایي ٍالقیت ضا ثِ ضؾویت هیقٌبؾس وِ ثب آغبظ نٌقتیقسى اتفبلبت هْوی ضلن هیذَضز ٍ ووًَیؿن ًیع اظ زل یه
گًَِ ذبل اظ تحَل ٍ تَؾقِ ؾطهبیِزاضاًِ ثیطٍى ذَاّس آهس – یب قبیس ثْتط ثبقس ثگَیین ،ثِ ثیطٍى وكیسُ ذَاّس قس.
ویکِکوًَیسن ّذفآىًثاضذچیست؟ یا
هیتیٌین ،هاسکسیس 
تالؼکسّ،واًطَس کِ دس تشًطتایي یا کائَتسکی  
ویکِفاقذتشًاهِایاًقالتیتشایساختيدٍلتتِهٌضلٍِسیلِاشتاضذ
هیتیٌین،هاسکسیس 
ّواًگًَِکِدستذیَ  
چگًَِهوکياست؟ 
هبضوؿیؿن فبلس ووًَیؿن ّسف ٍ جْت ضازیىبل ذَز ضا گن هیوٌس .ایي زلیمبً هكىلی اؾت وِ زض ؾَؾیبلیؿن ثب آى
هَاجْین .اجبظُ زّیس وویثیكتط زض ایي ذهَل تَضیح ثسّن :هي زض اثتسا چٌساى ًؿجت ثِ ووًَیؿن زض ایبالت هتحسُ
هغوئي ًجَزم ،اظ ؾبلّبی زِّ  ۰۹۹۱تب ًیوِ ًرؿت زِّ پیف فىطوطزى ثب ًؾط ثِ ؾَؾیبلیؿن هٌغمی ثِ ًؾط هیضؾیس .ثطای
هب ،ثب تَجِ ثِ ضًٍس َّلٌبن ًَلیجطالیؿن ،ؾَؾیبلیؿن هیتَاًؿت زؾتبٍضز حیطتاًگیعی ثبقس .ثب ایي حبل ،ثقس اظ ایٌىِ
ًمسّبیی ضا ثط ؾَؾیبل زهَوطاؾی اضٍپبیی ذَاًسم ووًَیؿن ثطاین جصاثیت ثیكتطی پیسا وطز ٍ هتَجِ قسم وِ ؾَؾیبل
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زهَوطاؾی ثب ذیبًت ذَز ثِ ًفـ ؾطهبیِزاضی چبلَی تیع ٍ اًمالثی هبضوؿیؿن ضا وٌُس وطز ٍ زض ٍالـ ثِ اًمالة ذیبًت وطز.
الجتِ ،تطؼ هي ایي ثَز وِ ّویي ضا ثكَز زضثبضُ احعاثی گفت وِ ازفبی «ووًَیؿت» ثَزًكبى هیقَز ،هخل حعة ووًَیؿت
ایتبلیب ،وِ هبضوؿیؿن اًمالثی ضا ثِ فٌَاى ذظ هكی ذَز هیپصیطز ٍ ثقس زضؾت ّوبًغَض وِ ثطذی اظ احعاة ؾَؾیبل
زهَوطات چٌیي وطزًس ثِ آى ذیبًت هیوٌس .اهب زض چطذف ؾیبؾی ٍ فىطیِ هقبنط ووًَیؿن هْن اؾت ظیطا ثِ هب هیگَیس
«ثجیٌیس ،هب ذَقجیي ٍ اهیسٍاض ًیؿتین .ثِ ًؾط هب ،ؾَؾیبل زهَوطاؾی ذیبًت وطزُ ٍ ؾَؾیبلیؿن ؾبظقىبض قسُ اؾت .ایي
ضٍیىطز ضا ثبیس ًفی وطز»ّ .یچ ولوِ زیگطی هوىي ًیؿت ّوچَى ووًَیؿن ًوبزی ثبقس ثطای هجبضظُ ضسؾطهبیِزاضاًِّ .ویي
زلیل ثطای ایٌىِ آى ضا هغبلجِ وٌینً ،ؿجت ثِ آى ٍفبزاض ثبقین ٍ حَل آى ؾبظهبًسّی وٌین وفبیت هیوٌس.
هي ثب ًفی زٍلت ٍ حعة تَؾظ ثسیَ هربلفن ،چطا وِ ایي ًفی زض حىن اًىبض لسضت اؾت ٍ زض ًْبیت ؾط اظ آًجب زض هیآٍضز وِ
ووًَیؿن ضا ثِ هخبثِ یه ًگطـ شٌّی فجیت هحىَم ٍ ًىَّف وٌین .وتبة اٍ« ،فطضیِ ووًَیؿن» ،زض پبیبى ووًَیؿن ضا ثِ
فٌَاى تأهلی زض ثبة ایي نَضت ایسُآل تجلیغ ٍ هقطفی هیوٌس .تفىط هب حَل ووًَیؿن ثبیس ثب ًؾط ثِ زٍلت ٍ حعة نَضت
گیطز .هب ثبیس ذَز ضا ثِ آى ؾوتٍؾَ ؾَق زّین وِ نَضتّب ٍ حبلتّبی هرتلف ؾبظهبًسّی ضا هتهَض قَین ٍ ّط وسام ضا ثِ
گًَِای هتفبٍت ثفْوینً .ویقَز فىط وٌین ّوِ اهىبىّب اظ زؾت ضفتِاًس ٍ وبضی اظ زؾت هب ثطًویآیس.
هیًْیذ کِ ّذایت آى تش ػْذُ «حاکویت هشدم» است ًِ
دس استثاط تا هَضَع دٍلت ،ضوا دٍلتی سا پیص  
هیضَدتَضیحیدسخصَظایيتغییشاصطالحاتاسائِدّیذ؟ 
«دیکتاتَسیپشٍلتاسیا» .
زالیل ظیبزی ثطای اؾتسالل هي زضثبضُ ثِوبضثطزى «زیىتبتَضی پطٍلتبضیب» ثِ جبی «حبوویت هطزم» ٍجَز زاضز .ایٌىِ چطا هي اظ
زیىتبتَضی ثِ حبوویت ضؾیسم نطفبً ایي ًیؿت وِ زیىتبتَضی ؾبثمِ ثسی زاضز یب ایٌىِ ثطای ؾبظهبًسّی هطزم هَضقی ؾیبؾی
اؾت وِ زقَاض هیقَز هطزم ضا ثِ آى جصة وطز (الجتِ ایي ثسیي هقٌب ًیؿت وِ ایٌْب زالیل ثسی ّؿتٌس) .ثلىِ چَى
زیىتبتَضی هتضوي یه نَضت همغقی ثطای زٍلت اؾت ،زض حبلی وِ «حبوویت هطزم» ثِ هب اجبظُ هیزّس ثساًین وِ ثبیس
ّوَاضُ ثِ قىلی جوقی ذَز ضا ازاضُ وٌین .هب ثبیس ذَزهبى ثِ ازاضُ ذَز ثپطزاظینّ ٍ ،وَاضُ ثِ یبز زاقتِ ثبقین ثب آًبًی وِ
هیوَقٌس ثِ هب ؽلن وٌٌس ،اؾتخوبضهبى وٌٌس ٍ ؾلت هبلىیتهبى وٌٌس زض پیىبضین.
هیگزاسد؟ 
آیاهفَْم«حاکویتهشدم»ضواجاییتشای«اهحایدٍلت»لٌیي(یااًگلس)تاقی 
ًِ ،ایٌغَض فىط ًویوٌن .هغوئي ًیؿتن ایي چیعی وِ هیگَییس زض هَضز ٍضقیت هب نسق وٌس .آًچِ ثِ هب هطثَط هیقَز
فىطوطزى ثِ ٍجَُ هرتلف لسضت اؾت ،لسضتی وِ هب هسام آى ضا ثط ذَز افوبل هیوٌین .هي ایي هؿألِ ضا ایٌغَض هیثیٌن :ثِ
قیَُّب ٍ ضٍـّبی هرتلفی فاللِهٌسم وِ عجك آًْب هب هیتَاًین ثط ذَز حىَهت وٌین .ثطای لٌیي ،ایي «اهحبی زٍلت» ثسیي
هقٌبؾت وِ ٍلتی ّط فطز هْبضتّبی جسیسی ثِ زؾت هیآٍضز ٍ لبزض اؾت ّوبى چیعّب ضا ثِ گًَِای ثَضٍوطاتیه ثِ اًجبم
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ضؾبًس ،زیگط زم ٍ زؾتگبُ زٍلتی ثِ چیعی غیطضطٍضی ثسل هیقَز .اظ جْبتی فىط هیوٌن ایي زضؾت ثبقس .قبیس اهطٍظُ ایي
لضیِ هب ضا ثِ یبز نَضتّبی تَظیقی زٍلت یب حىَهت ثیٌساظز ،اهب زض ول «اهحبی زٍلت» ثِ هب ًویگَیس وِ چگًَِ هیتَاًین
پیَؾتِ ثِ نَضتّبیی ًیبظ زاقتِ ثبقین وِ ثِ ٍاؾغِ آًْب ثتَاًین ذَز ضا زض جَاهـ پیچیسُ ازاضُ وٌین.
تا آًجا کِ هاسکس ،اًگلس ٍ لٌیي ٍیظگی اصلی دٍلتهذسىساتسلطیک طثقِتشطثقِدیگش ػٌَاىکشدًذ،آیا
هیدٌّذ؟ آیا ایي دسضويتذیي هؼٌاستکِ
تذاٍمٍجَددٍلتهثیّي ایي ًیست کِطثقاتتِحیات خَداداهِ 
یطثقِغیشهوکياست؟ 
یکجاهؼِت 
ثؿتگی زاضز وِ زٍلت ٍ عجمبت ضا چگًَِ ثفْوین .هي هیذَاّن زض ثطاثط اًتمبزات هجتٌی ثط فمل ؾلین وِ تَؾظ زهَوطاتّب
اضائِ هیقَز اظ ایسُ ووًَیؿن زفبؿ وٌن .هقوَالً ًمس آًْب ثِ ووًَیؿن ثب جوالتی اظ ایي زؾت نَضت هیگیطز وِ« :آُ ،قوب
ووًَیؿتّب فىط هیوٌیس وِ زض پبیبى تبضید زیگط ؾیبؾتی ٍجَز ًرَاّس زاقت ٍ ّوِ چیع زض ٍحستی احؿبؾبتی ٍ
افجبةآهیع ثِ ؾط ذَاّس ثطز» .الوالئَ ّن ثِ قىلی زیگط ّویي ًمس ضا ثِ ووًَیؿن ٍاضز هیوٌس .زلیل انلی ایي زؾت ًمسّب
ثِ ثحجّبیی ثبظ هیگطزز وِ حَل اهحبی زٍلت زض ازثیبت ووًَیؿتی قىل گطفتِ اؾت ،تَگَیی ایي اهىبى ٍجَز زاقت
نَضتّبیی ثطای جبهقِپصیطی اًؿبى قىل ثگیطز وِ وبهالً فبضی اظ ذكًَت ٍ ؽلن ثبقس .اگط اتَپیبییثَزى ثِ هقٌبی افتمبز ثِ
جبهقِای ثیعجمِ ثبقس وِ زض آى ّیچ ثطذَضز ٍ تقبضضی ٍجَز ًرَاّس زاقتً ،جبیس ثسیيهقٌب اتَپیبیی ثبقین .ثلِ ،قبیس تضبز
عجمبتی اظ ثیي ثطٍزٍ ،لی زیگط نَُض تضبز ّوچٌبى ثِ لَت ذَز ثبلی ذَاٌّس ثَز ٍ ثِ ّویي ذبعط ثِ قىلی اظ زٍلت ًیبظ
ذَاّین زاقت تب ؾطهبیِزاضی ضا اظ هیبى ثطزاضز ،تب ّوِ چیع ضا هجسزاً ثیي ذَز تمؿین ٍ تَظیـ وٌین.
تِ ػالٍُ حاکویت ،ػٌصش دیگشی کِ دس صَستتٌذی جذیذ ضوا اص «دیکتاتَسی پشٍلتاسیا» تِ هخاتِ «حاکویت
هیخَسد «هشدم»است.ضواتِپیشٍی اصًگشیّ ،استٍتذیَ اصتشداضتهاسکسیسن کالسیک اص
هشدم»تِچطن 
هیگیشیذ.دس
پشٍلتاسیا تِهخاتِسَطُکوًَیسن یا تاسیخ ،کِتَسطلَکاچتِتفصیل ضشحدادُضذُاست،فاصلِ 
ػَض ،هفَْم «هشدهی ّوچَى خَدهاى» ،هشدم ّوچَى یک ًیشٍی چٌذپاسُ ٍ هٌقسن ،سا طشح هیکٌیذ کِ
ًامّایسَطُکوًَیسن–ًظیشپشٍلتاسیا،اًثَُخلق،تخصتذٍىسْن.اصالحیِضوااص
جاًطیٌیاستتشایدیگش 
هفَْمسٌتی «سَطُ»کوًَیسن یا تاسیخ چگًَِ هوکياستتِاستقای ًظشیِ هاسکسکوککٌذ،یا ایٌکِ حذاقل
ایيًظشیِساتِسٍصکٌذ؟ 
یىی اظ ضاُّبی ثِ ضٍظوطزى ًؾطیِ هبضوؽ ثِ هیبًجی ایي ًبمگصاضی اظ لضب ثؿیبض فولگطایبًِ اؾتٍ .لتی ثب گطٍّی اظ هطزم
هكغَل نحجت ّؿتیس ،تمطیجبً ّیچوؽ پیسا ًویقَز وِ ثگَیس اٍ فضَی اظ پطٍلتبضیبؾت .هوىي اؾت فسُای ثگَیٌس وِ آًْب
ًیع جعئی «اظ هطزم»اًس( .گطچِ ایي ضا ًیع ًجبیس اظ ًؾط زٍض زاقت وِ هبضوؽ ٍ لٌیي نطاحتبً «پطٍلتبضیب» ضا همَلِای تجطثی
ًویزاًٌس) .زض فیي حبل ،انغالح «پطٍلتبضیبؾبظی» ّوچٌبى نحیح ٍ لبثل اعالق اؾت .ثب ٍجَز ایي ،ثِ ظفن هي ،هْن ایي
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اؾت وِ ّن ایي انغالح ضا حفؼ وٌینّ ،ن ایٌىِ «هطزم» ضا ثِ هٌعلِ «هطزهی» زض ًؾط ثگیطین وِ «تجسیل ثِ پطٍلتبضیب قسُ
اؾت» .ثطای هطزم فبزی زض ایبالت هتحسُ« ،پطٍلتبضیب» ثِ عَض لغـ ثِ ًیطٍی وبض وبضذبًِّب اقبضُ هیوٌس .ثؿیبضی اظ هطزم،
حتی ٍلتی ٍجَز ذَز ضا ثِ فٌَاى وؿی وِ تجسیل ثِ پطٍلتبضیب قسُ اؾت ثِ ضؾویت هیقٌبؾٌس ،زٍؾت ًساضًس پطٍلتبضیب ًبم
ثگیطًس ،فلی الرهَل زض جْبى اهطٍظ ،چطا؟ چَى ثؿیبضی اظ هكبغل تَلیسی اظ ثیي ضفتِاًس .ثؿیبضی اظ وبضگطاى ٍضقیت قغلی
ًبپبیساض ٍ قىٌٌسُای زاضًس ،ثؿیبضی ًیع  -ثِ لغف ثیىبضی گؿتطزُ ٍ هكبغل پبضٍُلت ً -بوبضگط هحؿَة هیقًَس .ثطای ایي
زؾتِ اظ افطاز ؾرت اؾت وِ ذَز ضا زض ظهطُ پطٍلتبضیب لطاض زٌّس .هقٌبی «هطزم» ثِ هخبثِ گطٍّی چٌسپبضُ ثْتط ٍالقیت ایي
ظهبًِ ضا ثیبى هیوٌس .ضُن ثگَین ،ثِ ًؾطم ایي تقجیط اظ هطزم فوستبً «اضتف شذیطُ» ثیىبضاى ضا ًیع قبهل هیقَزّ ،وبى لوپي-
پطٍلتبضیبیی وِ ووًَیؿن والؾیه ثِ اقتجبُ اظ آى نطفًؾط وطزُ ثَز.
الجتِ ایي ضا ًیع اضبفِ وٌن وِ ایي ثِ ّیچ ٍجِ ثِ هقٌبی ًفی همَلِ وبضگط ًیؿت .ثِ ضؾویت قٌبذتي «هطزم» زض همبم یه
ؾَغُ اًمالثی ًیع ًؾطیِ ووًَیؿن ضا ثِ ضٍظ هیوٌس ،ظیطا زض ضٍؾیِ ٍ چیي ثحجّبیی ٍجَز زاقت زضثبضُ اتحبز ثیي پطٍلتبضیب ٍ
زّمبًبى ،وِ ّط زٍ زض ّیأت ثركی اظ هطزم اًمالثی للوساز هیقسًس .زض ضٍؾیِ ٍ چیي تلمیای ٍجَز زاقت وِ ثٌب ثط آى اگط
همَلِ پطٍلتبضیب ثیف اظ حس هحسٍز ٍ اًحهبضی ثبقس ،هوىي اؾت ًتَاًس ثرف فؾیوی اظ هطزم اًمالثی ضا قبهل قَزّ .ن لٌیي
ٍ ّن هبئَ زضثبضُ «هطزم» زض همبم گطٍّی اظ افطاز اًمالثی ایسُّبیی زاقتٌس ٍ ّط زٍ ًیع اظ ّویي ٍاغگبى ثطای تَضیح آى ؾَز
هیجؿتٌس .لَوبچ زض وتبة ذَز تحت فٌَاى «لٌیي :پػٍّكی زض ثبة ٍحست تفىطـ» ثِ ضٍقٌی ًكبى هیزّس چگًَِ لٌیي ثب
هتحَلؾبذتي هفَْم «هطزم» وَقیس ثِ آى هقٌبیی اًمالثی ،چٌسپبضُ ٍ هٌمؿن ثجركس .ثٌبثطایي ،ثطای زؾت ظزى ثِ ایي السام
ثالغی ،یقٌی تأویسگصاقتي ثط «هطزم» ثِ فَوِ «پطٍلتبضیب» ،زالیل هبضوؿیؿتی ذَة ٍ هَجْی ٍجَز زاضز .آًْب هتَجِ قسًس
وِ اضائِ تفؿیطی آقتیًبپصیط ٍ هجبضظُجَیبًِ اظ هطزم ،وِ ًِ یه توبهیت یب ول یىپبضچِ ثلىِ گطٍّی چٌسپبضُ ٍ هتىخط ضا
ًوبیٌسگی هیوٌس وبضایی ثؿیبضی زاضز.
هیدّذ؟ دسایي الگَ «آگاّی کارب»چِ
هفَْم«هشدهی ّوچَىخَدهاى» چگًَِتِهسألِآگاّی اًقالتی پاسخ 
جایگاّیداسد؟ 
ایي زلیمبً ّوبى جبیی اؾت وِ هیقَز اظ غیػن ووه گطفت .عجك تفؿیط غیػن ،ایسئَلَغی هَضَؿ آًچِ هیزاًین ًیؿت ثلىِ
ّوبى چیعی اؾت وِ اًجبهف هیزّین .ثٌبثطایي« ،آگبّی وبشة» هؿألِ هب ًیؿت .هؿألِ آًچِ وِ ثِ اًجبهف هجبزضت
هیٍضظین ٍ چگًَگی تىطاض افوبلوبى اؾتّ .وِ هیزاًین وِ ؾطهبیِزاضی ًؾبهی اؾت وِ ثؿیبضی ضا ثطای هٌفقت فسُای للیل
اؾتخوبض هیوٌسٍ ،لی ثبظ ثب ایي حبل ّوچٌبى ثِ ظًسگی ذَز زضٍى ؾطهبیِزاضی ازاهِ هیزّین .لضیِ ثِ ّیچ ٍجِ ایي ًیؿت
وِ زضثبضُ ؾطهبیِزاضی هب ضا فطیت هیزٌّس .هؿألِ فهط هب ایي ًیؿت وِ اظ ثیفسالتی ؾطهبیِزاضی یب ایٌىِ ظًسگی هیلیَىّب
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ًفط ضا ذطاة هیوٌس آگبُ ًیؿتین .هؿألِ ایٌجبؾت وِ یب اضازُ الظم ثطای ذاللقسى اظ آى ضا ًساضین ،یب هغوئي ًیؿتین چغَض
ثبیس ایي وبض ضا ثِ ؾطاًجبم ثطؾبًین .اظ ایي ضٍ ،لضیِ ایي ًیؿت وِ ثبیس اشّبى هطزم ضا تغییط زّین ،ثلىِ ثبیس افوبلقبى ضا
زگطگَى ؾبظین.
اجاصُ دّیذ تِ هَضغ ضوا دس خصَظ دهَکشاسی تپشداصین ،یؼٌی ًفی دهَکشاسی تِ ًام کوًَیسن .تا تَجِ تِ
ٍاطگاىسیاسی سایج دسجْاىاهشٍص،ایي ضایذ فقطیک تاکتیک تاضذ.تاایي حال ،تادسًظشگشفتيیک گستشُ
ویگشفتٌذ؟ 
یتشاصلدهَکشاتیکدسًظشً 
غتش،آیاهاسکسٍدیگشاىکوًَیسنساتِهٌضلِتحققػال 
تاسیخیٍسی 
ذت ،فلتف ایي اؾت وِ آًْب زض زهَوطاؾیّب ظًسگی ًویوطزًس ،ثلىِ ثطای زهَوطاؾی هجبضظُ هیوطزًس .آًْب اظ حك ضأی،
زٍلتّبی زهَوطاتیه ٍ زیگط هَاضز ثطذَضزاض ًجَزًس .ثٌبثطایي هٌغمی ثِ ًؾط هیآیس وِ توبم ّنٍغنقبى زؾتیبفتي ثِ ایي
چیعّب ثَز .هبضوؽ ،الجتِ ًِ زض ؾبلّبی هٌتْی ثِ هطگف ،اغلت ثط ایي ثبٍض ثَز وِ ثِ هجطز ایٌىِ وبضگطاى ثتَاًٌس حعثی ثطای
ذَز زاقتِ ثبقٌس ٍ ّوِ اظ حك ضأی ثطذَضزاض قًَس ،یه لطائت اظ ووًَیؿن ایي اهىبى ضا پیسا ذَاّس وطز وِ زض اًتربثبت
ثطًسُ قَز .ایي چیعی اؾت وِ زض ثطذی اظ ًَقتِّبی اٍ هحتول ثِ ًؾط هیضؾس .اهب ثِ ًؾطم ایي تهَضی هضحه اؾت.
ثَضغٍاظی لطاض ًیؿت ثسٍى ذًَطیعی تؿلین قَز .ثِ ّویي ذبعط اؾت وِ ثطای هي لٌیي ،اظ ایي حیج ،گعیٌِ ثْتطی اؾت.
لٌیي زض «ووًَیؿن زؾت چپی :یه ثیًؾویوَزوبًِ» ،ایي اؾتسالل ضا هغطح هیوٌس وِ زهَوطاؾی فبلیتطیي قىل زٍلت
ثَضغٍایی اؾت – زض ٍالـ ،زهَوطاؾی ٍؾیلِای اؾت ثطای حىَهت ثَضغٍایی.
الظم اؾت اظ ذَز ثپطؾین :زلجؿتگی ثِ زهَوطاؾی چیؿت؟ ٍ هقٌبی آى زض هجبحج اهطٍظیي گطٍُّبی چپ چیؿت؟ ثِ ًؾطم،
آًچِ هب ضا ثِ زهَوطاؾی پیًَس هیزّس ضقف ٍ ًبتَاًی اضازُ ٍ حتی گًَِای زلجؿتگی ثِ قىلِ اًمیبزهبى اؾت .چطا زائن ثب ًؾط
ثِ زهَوطاؾی زاز ؾري هیزّین ٍ اؾتسالل هیوٌینٍ ،لتی زض زهَوطاؾیای ثِ ؾط هیثطین وِ هٌجـ انلی ًبثطاثطی
ثبٍضًىطزًی ٍ ثْطُوكی ؾطهبیِزاضاًِ اؾت؟ چطا ایي لسض ٍاثؿتِ ٍ زلجؿتِ آى ّؿتین؟ انالً هٌغمی ثِ ًؾط ًویضؾس .الجتِ ،ایي
ثسیي هقٌب ًیؿت وِ ثبیؿتی ًؾبهی زاقتِ ثبقین وِ زض آى ّیچوؽ ضأی ًسّس .ثٌیبزیتطیي چیعّب ً -ؾیط ًؾبضت ثط التهبز -
ثْتط اؾت ثطای اهط هكتطن ،ثِ ًبم اهط هكتطن ٍ تَؾظ اهط هكتطن ثبقس (ٍ ؾطًَقت ایي زؾتِ اظ اهَض ضا چیعی ًؾیط آضاء
هطزم تقییي ًىٌس)ّ .وِ ثبیس ثساًٌس وِ هبلىیت ذهَنی ٍجَز ًساضزّ .ط آًچِ زض توله ذَز زاضین ٍ تَلیس هیوٌین اظ آىِ ذیط
هكتطن اؾت ٍ ،لطاض ًیؿت وؿی آى ضا تهبحت وٌس .ایي قطط اهىبى زهَوطاؾی اؾت ،قطعی وِ ذَز ًجبیس زض هقطو
زهَوطاؾی لطاض گیطز ،زضؾت ّوبًگًَِ وِ ّط ًَؿ لحؾِ اًمالثی یب گصاض ثِ ووًَیؿن ضا ًویقَز ثِ هٌعلِ یه حطوت
زهَوطاتیه فْویس .اگط ثتَاًین ثیؿت زضنس اظ هطزم ضا ثب ذَز ّوطاُ وٌین ،هیتَاًین ایي وبض ضا اًجبم زّینٍ .لی ایي
زهَوطاتیه ًیؿتّ .كتبز زضنس هطزم ثطایكبى هْن ًیؿت .ثسیَ ثب َّقوٌسی ایي پطؾف ضا هغطح هیوٌس وِ «چطا فٌَاى
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ضأیزٌّسگبى هؿتمل ایٌگًَِ هطزم ضا فطیت هیزّس؟ اؾبؾبً چطا آى زؾتِ اظ هطزهیوِ فبلس زیسگبُ ؾیبؾیاًس اجبظُ پیسا
هیوٌٌس زض ذهَل اهَض هرتلف تهوین ثگیطًس ،آى ّن زض حبلی وِ ٍلقی ثِ ایي تهوین ذَز ًویگصاضًس؟»
ضوا ّن هخل تاستیلض ،تا ًحَُ تشخَسد تذیَ تا کوًَیسن تِ ػٌَاى یک «ایذُ سیاسی اتذی» ٍ ضثِافالطًَی
هیکشد ،چِ
هخالفیذ .هخالفت ضوا اص چِ جْت است؟ اگش سیاست کوًَیستی تِ گًَِای تاسیخی ظَْس ٍ تشٍص  
یایالصمتَدتاپیصاصّشچیضیآىساهوکيساصد؟ 
ضشایطتاسیخ 
عجك یه تقجیط هبضوؿیؿتی هجتصل ،هیعاى تحَل ٍ ضقس ًیطٍّبی هَلس تبضیریِ تحت ؾطهبیِزاضی اؾت وِ ووًَیؿن ضا هوىي
هیؾبظزٍ .لی آى ٍلت هخل ّویكِ ایي پطؾف ثِ ٍجَز هیآیس وِ :آیب انالً ووًَیؿن هوىي اؾت؟ آیب ّویي وِ ٌَّظ ثِ آى
زؾت ًیبفتِاین زال ثط ایي ًیؿت وِ ٌَّظ ،اظ لحبػ ؾغح ٍ هیعاى تحَل ًیطٍّبی هَلس ،ایي اهىبى ثِ ٍجَز ًیبهسُ اؾت؟ یب
ایٌىِ فمظ اضازُ ؾیبؾی الظم ثطای تحمك آى ضا ون زاضین؟
هیضَدػویقاً ٍاتستِتِظَْستاسیخیٍتحَلٍتَسؼِسشهایِداًست،سشهایِدستاسیخ
اصآًجاکِکوًَیسنسا 
هیکٌذ؟ آیا تصَیش کوًَیسن تستِتِضشایط
هیًاهیذ چًِقطی ایفا  
دستؼییي آًچِ ضوا آى سا «افق کوًَیستی»  
هیکٌذ؟اگشایٌطَساست،چگًَِ؟ 
تاسیخیهَجَداصػصشیتِػصشدیگشتغییش 
چیعّبیی ّؿتٌس وِ تغییط هیوٌٌس ٍ چیعّبیی ّن ٍجَز زاضًس وِ تغییط ًویوٌٌس .تهَیط ووًَیؿن ًیع ثب تَجِ ثِ ٍیػگیّبی
ذبل هٌبؾجبت تَلیس زض جَاهـ هرتلف تغییط هیوٌس .تهَیط ووًَیؿن ثطای هبئَ ثب تهَیط ووًَیؿن ثطای لٌیي فطق زاقت.
ثٌبثطایيّ ،وِ جَض ضٍقی ثطای تجعیِ ٍ تطویتوطزى ووًَیؿن ثب چیعّبی زیگط ٍ ظهیٌِهٌسؾبذتي آى ثِ هسز جعئیبت غٌی
تبضیری ٍجَز زاضز .اهب تٌْب ثطذی اظ اًتعاؿّبی هطثَط ثِ ووًَیؿن هفیس ٍالـ هیقًَس .اظ ثیي تقبضیفی وِ هبضوؽ اظ ووًَیؿن
اضائِ هیزّس ،تقطیف هَضز فاللِ هي «اظ ّط وؽ ثٌب ثط تَاًبییاـ ٍ ،ثِ ّط وؽ ثِ اًساظُ ًیبظـ» اؾت .ثب ایي حبل ،قبیس وؿی
ثتَاًس ثِ زضؾتی ثب جعئیبت زضثبضُ ایٌىِ چغَض چیعی ًؾیط «ثطاثطی» شیل ووًَیؿن ذَز ضا ًكبى هیزّس ثحج وٌس ،زضؾت
ّوبًغَض وِ هبضوؽ ثِ ثطاثطی ثِ فٌَاى یه هفَْم ثَضغٍایی حولِ هیثطز ،ثِذهَل اگط هحسٍز ثِ ثطذی حمَق اًتعافی ثبقس.
ًظیشکاسیکِاٍدسًقذتشًاهِگَتاکشد؟ 
زضؾت اؾتّ .ط زٍ هفَْم زض آى هتي ٍجَز زاضز .قوب ّن ثب ًمسی ثط قىلی ذبل اظ ثطاثطی هَاجْیسّ ،ن تهَیطی زیگط اظ
ثطاثطی .ثٌبثطایي چِ چیعی ثْتط اظ پطؾف اًتعافی «ایي چگًَِ تغییط هیوٌس؟» پطؾفّبیی وِ ثیكتط اظ لحبػ تبضیری ٍیػُ
ّؿتٌس.
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هیًاهیذ (اصطالحی کِسشهایِداسی
افقکوًَیستی چگًَِقشاساستتِهذدآًچِ ضوا «سشهایِداسی استثاطی»  
هیگیشد) ظَْس کٌذ؟ آیا ایي ًَع اص سشهایِداسی تا هشاحل پیطیي
فَسدیستی ٍ ًَلیثشال سا تَأم تا ّن دس تش  
سشهایِداسی-هخلسشهایِداسیاًحصاسگشا،لیثشالیسنکالسیکیاهشکاًتالیسن-فشقیّنداسد؟ 
چیعی زض اهط هكتطن اضتجبعی ٍجَز زاضز وِ ثبفج هیقَز اٍضبؿ فطق وٌس .زض ؾطهبیِزاضی اضتجبعی ،هب ٍجِ ذبنی ضا اظ
ازغبم ٍ هبلىیتظزایی اظ جَّط اجتوبفی هكبّسُ هیوٌین وِ اظ قىل وبالیی ٍ ًیع ًؾطیِ وبض هجتٌی ثط اضظـ فطاتط هیضٍز .ایي
چیعی اؾت وِ آى ضا ثب ًؾط ثِ قیَُ گَگل ٍ فیؿجَن ثطای هؿتمیوبً ثِ تهطف زضآٍضزى ضٍاثغوبى  -ثسٍى ایٌىِ هججَض ثبقٌس
ثِ وبالییقسى ّیچ یه اظ جَّطّبی اجتوبفی هجبزضت ٍضظًس  ٍ -تفحم زض ایي ضٍاثظ ثطای همبنس ذبل ذَزقبى زض
هییبثین .حتوبً ثطای آى قیَُای وِ قجىِّبی اضتجبعی اظ عطیك آى اظ قىل وبالیی فطاتط هیضًٍس تَضیحی ٍجَز زاضز ،قىل
وبالییای وِ ثطای ًمس ؾطهبیِزاضی ٍ تَضیح چگًَگی ؽَْض ووًَیؿن یب ایٌىِ ووًَیؿن چِ هوىي اؾت ثبقس هْن اؾت.
خًگاسی غشتی آىساتشایواى
دستحجهشتَطتِتصَیشی هسلط اصسَسیالیسن ٍاتحاد جواّیش ضَسٍی کِتاسی 
هیکٌیذکِ«ٌَّصًَضتِّایتاسیخیهَحقٍهؼتثشیدستاسُکوًَیسن،
تذاسکدیذُاست،ضواتِایيًکتِاضاسُ 
خّایی کِحَلایي دستِاصهَضَػاتًَضتِضذُ
سَسیالیسن یا اتحادجواّیش ضَسٍی ٍجَدًذاسد.ػوذُتاسی 
است دس هتي یک ضذیت ّظهًَیک تا کوًَیسن تَلیذ ضذُ اًذ» (ظ ٍ .)44سای احیای ٍجِْ ػوَهی ٍ ًاصل
آىضکلگشفتِاًذ،آیاتًِظشضواتِیکتاسیخ

قشائتّایهغشضاًِایکِحَلتاسیخ

کوًَیسنتٍِاسطِتصحیح
هاسکسیستیِهاسکسیسنِتاسیخیًیاصداسین؟ 
چیعی وِ ،ثب ًؾط ثِ فالیك ذَزم ،ذیلی زٍؾت زاضم ثجیٌن تبضید یب قبیس فلَم ؾیبؾیای اؾت وِ ثطای آهَذتي زضؼّبیی اظ
تجطثِ اتحبز جوبّیط قَضٍی ضّیبفتی هبضوؿیؿتی زض اذتیبضهبى هیگصاضز .زضؼّبی هخجتی وِ هیقَز اظ تبضید قَضٍی
آهَذت چِ ّؿتٌس؟ ّوِ جَض ًوًَِ ثطجؿتِ ٍ قیَُّبی هرتلف ًعزیهقسى ثِ هؿألِ ًؾبضت وبضگطاى ثط التهبز،
فلیالرهَل تجطثِ یَگَؾالٍیٍ ،جَز زاقتِ اؾت ٍ ،هب ًیع ضطٍضت زاضز تبضیدّبی هخجت ٍ اضظیبثیّبی جسیسی زض ذهَل
ایي تجطثیبت اضائِ زّین .هي ٍالقبً فاللِهٌسم ثطای ؾبذتي یه حعة ثْتط ،الگَؾبظی اًَاؿ هرتلف زٍلت ٍ ؾبذتي تهَیطی
هخجت وِ اظ لحبػ ؾیبؾی ثیضثظ ًجبقس ثیكتط ثیبهَظین.
هیپشداصیذکِدسهتي
هفَْمتاىاصحضبتِهؼشفیضخصیتلٌیي 

کتابتاى،ضوادساستثاطتا

دستخصسٍتِپایاى
هیضَد.دستقاتلتاتلقیسایج اصاحضابسیاسیکِطثق
دستاسُجٌثصاضغالدسسالّای 3122-23هطشح 

تحخی
هیضًَذ ،ضوا اػتقاد داسیذ کِ «حضب
آى ایي احضاب اقتذاسگشا ٍ غیشًیاتتی ( )unrepresentativeقلوذاد  
لِای است تشای حفظ ضکاف ٍیظُ هیل ،یا ّواى هیل جوؼی تشای جوغ» (ظ  .)312تِ صػن ضوا ،دس پشتَ
ٍسی 
یّای لٌیٌیستی اص
هیتَاًذ داضتِتاضذ؟آیا ایي جٌثصتلق 
جٌثصاضغال،لٌیي تٍِضؼیت اهشٍصهاچِستطی  
هیافضایذ؟ 
هیساصدیاتِپیچیذگیآًْا 
حضبٍساصهاًذّیساتیاػتثاس 
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زض وتبة ،هي تأویس هیوٌن وِ زض جٌجف اقغبل ٍال اؾتطیت آى زؾتِ اظ افطازی وِ زض پبضنّب هیذَاثیسًس پیكتبظ ثَزًس.
گیطین وِ جٌجف فاللِای ثِ اؾتفبزُ اظ ٍاغُ «پیكتبظ» ًكبى ًویزاز ،ثبظ ایي افطاز ّوچَى یه پیكتبظ فول هیوطزًس.
فقبلیتّبی آًبى ووه وطز هطزم ثِ جٌتٍجَـ ثیفتٌس ٍ همبٍهت ذَز ضا ؾبظهبًسّی وٌٌس .اظ ایي ضٍ ،تب ّویي اًساظُ ًیع تب
حسٍزی قجیِ لٌیي فول هیوطزًس ،گطچِ هوىي اؾت اظ تَنیف ذَز ثِ آى قیَُ اجتٌبة وٌٌس.
هیضَد ،پساصآىاستالیٌیسن تَدکِ
تِقَلطیظک ،تاسیخ هاسکسیسن سیاسی تاهشگلٌیي دچاسیک گسست 
جلَی تشقی آى سا گشفتٍ .سای ایي ًقطِ گسست ،دس تفسیشی کِ ضوا دس افق کوًَیستی دًثال کشدُایذ،
ًسخِّای هختلفهاسکسیستی کِتیشٍى اصسپْشهاسکسیسن سٍسی ضکلگشفتٌذیا اصآىکَچکشدًذ -هخل

تشٍتسکیسن پساصتثؼیذ تشٍتسکی ،هاسکسیسن غشتیِ هکتةفشاًکفَستٍدیگشاى ،هائَئیسن تؼذاصضکافتیي
هییاتذ .
ضذُاًذ.گفتاسدستاسُحضبتالٌیيپایاى 
چیيٍضَسٍی-تًِظشیتین 
ثلِ ،ایي ًىتِ زضؾتی اؾت .زٍؾت زاضم زض پطٍغُ ثقسیام ثِ هغبلقِ حعة ووًَیؿت آلوبى حَل ٍ حَـ اٍایل لطى ثیؿتن
ثپطزاظم .آًْب ذَاّبى نَضتّبیی اظ هكبضوت افمی ثَزًس وِ زض ؾبذتبضّبی ؾیبؾی وَچه هوىي ثَز.
هٌثغ platypus1917.org:
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