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 چه در حزب باید تغییر کندآن 2 

 
ی مارکسیست ف انسوی در فیلسرو  ر سست  ،(9111-9191)آلتوسر  لویی  

در حزب  9191ی ه ی دوم دک  در چارچوب مباحث نیم  حاض  یمقال 

دهی عمودی در حزب سررااتار ف ما نوشررت  شرر    کمونیسررت ف انسرر 

در نخسررتین رار  مقال . این ده انتقاد ق ار میکمونیسررت ف انسرر  را مورد 

زما   .منتش  ش ، لومون در  9191آوریل  49تا  42روزهای در چهار رخش 

ارات )دور انتخم کزی پس از ی کمیت ی انتشار همزما  رود را اولین سلس 

ر گزار آوریل  41و  49،  42مرار (، ک  در  91، دور دوم مرار  94اول 

الب ماسپ و در قف انسوا  راش   از متن آلتوس  کمی اصرلا ی نسرخ  .شر 

 م کزیی  کمیتی سلس ایس کگفتاری در مورد گزارش ماررا پیش، تابک

ی نش ی  911ی مقال  رع اً در  شمار ن همی .منتشر  شر   اسرت آوریل در

 ی توسطانگلیسری ر  ت سم  هانوشرتپیتمام نتشر  شر . نیولفت ریویو م

NLR   ان اضاف  ش. 
 

رحتته برآشفتهتوتبتی ریتحزتکمونیتاته یتمرچمترحتشدیدحًاوچهت،شکستکاتحاد چت  

تظ هرحًتکتترحگیمتجزمیارتبگوی تچقیقککت“ب ورک رگر”تییکتفرقهت*کرچهتحسا.تآزرچهتعمیق ً

رحتپیروزیتبرت طرتتحزتگتکککتکککاتحزتسزاتسکککوسکککیکک  یتکککات رسککک ککدتحسکککاتوتآ 

  طرتها ه تب تسزبیت طرترحتحست ستکرچند،تنهحچحند.تحم تحکثرتمب رزچموکرحسیتمیسوسی ل

تککا.ت  طرتشککرحیاتحینتشککسهبتبلسهم نعیتکهتحینتوضکعیاتچرتپیرککرفاتک رتحی  چتکرچ،ت

سک لتککهتم ت رت تسزبیتچرتعینححیتنیزتپیشتآمکدهتحسکککا.تمبکک رزحفزو تبرتحین،تحمرتاکک زه

حند:تآغ زتکرچهتحن  میدادلیلتروندیترحتکهتبهتحینتشککستککاتترحسکک ًحند،ترهبریاوضککی ت

هته توتاغییرحتتغیرع چیتوتبلهوس نزچ کهتسزاتب تام میتمعلقتحیمری اادلیلتتویژههب

حیت وحه د،تضککم ناتحسترحمتبهتشککرحیاتم چیه تحزترهبریتسزاتمی هتآ چنب لتکرچ.تآ 

 رتویژهت وحسککتهه تبنت یجتس صککلهتممسنتنیتککا.تآ ترسککیوحتحسککاتکهتبدو تآ تادلیلتو

تحند.سوموبیتاتیچموکرحایکتک گرهتسقیقت ًبدثتعل یتچرتمطبوع تتسزبیتوتادحرکت
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تییکتسیتتمتچوگ نهادری  ًتکوشدت،تمیسرکاتموحجهتحسارهبریتسزاتکهتب تحینت

ک دتیستهتمیچتنت یجترحتپیر پیشتهد،دبحزتچساتترحتفرصاتکهآ یچف عیتادحرکتببی د:تب

حعل متت8791.تچفترتسی سیتچرتبیتتمتم رستچهدتا تآ ترحتمغروشتک دبدثترحتجهاتمیتو

ا زگیتصورتتگرفته،تهرتنوعتحیتکهتبهح بتهتضکرورتت وحهدتچحشکاتکهتحزتمب رزه»کرچ:ت

حزتگرکککوچ تب اتتیگویتاو،تگوی دسکککمنتمیزم  تآی دهتتحزه تآ ت«.ح ذتکرچچرسکککیترحت

هتکتزن دمیک رتبهتحینتتسکککاچک  کد،تحمک تا هک تبکهتحینت  طرتعتمیادقیقتوتبررسکککیتچفک 

زاتکمونیتککاتس»:تگیریینتنتی هنمتککتپیرکک پیشتتادحرکتببی  د.تتآ ترحتگیره ینتی ه

حمتی زترحتتحینت یز،تدیتگذشتهتحزتهرب صورتحینتت«و یتیتچرتقب لتحینتوضکعیاتندحرچ.ئمتک

تاصمیم تترحتبدو تیسزبیتکهتهمهتک د،چحرچتکهتبرحیترهبریتسزاتمصونیاتحی  چتمی

تگیریتچوم:،تگرفتهتحسکککا.تنتی هچحرچبرتچوشتتآ ترحتعوحقبیتکهتب رتهمهت،حطلک عتبکدنکه

ت،ببدینتارایت«]سزا[تطیتشکشتس لتگذشتهتم ت متب قیتم ندهتحسا.تگرمرکیتهدحیا»

تاداتنبرچونهمتم رست وچتبرتحستوحریتسزاتچرتهدحیاتیکتچرتگزحرشتبیتات8فیترمن

وبروتشد:ته تب تشستاتر  طرت ط یتسوسی  یتایتکهتبهنبرچکرچ،تتاأکیدچشوحرتتشرحیا

ب یتککاترویتحینتشککستککاتاأملتک یم،تبدثتک یمتوتم ت وحه  تشککستککاتنبوچیم،تمی»

گیریم.تحم تب تچرن رگرفتنتسق یقتحسکک سککیتکهتی چآوریتکرچم،تره یت  زمترحتحزتآ تبچرس

مت هتم تچرتپیشتگرفتییگریتسوحیتآ چیتو  نهئگیریتجدیتوتمتروشنتحساتکهتجها

ت«بدح تمعتقدتحسا.توجوچتندحشاتوتحینتحمریتحساتکهتچفترتسی سیتعمیق ً

درکیتمتیحزتحینتحعتق چتعمیقتشککم تمترککسریم.تچفترتسککی سککیتحگرتبتوحندتبدو تحرح ه

 تبگذحرچ،تمترویتپیشت«بدو تا زیهتوتادلیلتچحوری»وتت«گیره یتبدو تپ یهتوتحس سنتی ه»

ی سیترحتهم  تپی متچفترتستمفهومتسقیقیت وچِت،ب شد.تحینتقضیهت«معتقدتعمیق ً»ب یدتقعتچرتوح

رهبریتت«ه یتبدو تپ یهتوتحسککک سِگیرینتی ه»یتادلیلتا ه تبرتپ یهوک د:تا زیهبرتمل تمی

                                                      
1. Fiterman 
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بدثتوت»کهتحینتوضککعیاتنی زتبهتتپ یهبرتحینتت8م رشککهتج تکهتژرژب یدتصکورتتگیرچ،توتآ  

شکککوچ،ت  طرتادلیلتمیو ه رمتآوریل(ت وحه  تا زیهت،وم نیتهحتیوزن مهچحرچت)رت«اکأمکل

اوحن دتحینتسککروک رتچحرندتکهتب تآ تمیتیمهمتموحچوحسده یتسزبیتب ت»ک دتکهتنرکک  تمی

تیزحرشبیتکتمتم رستچفترتسی سیتوتگیتبی نیهتژهیوبه» هتموحچی؟تت«بررسکیترحتپیشتببرند.

ت،شککدهتچحیرهتاسمیلت«زتج نبتچفترتسککی سککیتحرح هتچحچ.کهت  ر زتفیترمنتبهتم رککی  تمدلیتح

ساتکهتح  ینتموحچتپروپیم نیتتب ی چتشدهتحسا.تبرتگذحریتوتمدصورعل مازمی هتتب  برحین

اوحندتچرتسصککک رتبدثتمیتبکدینتمع  تکهت،برچتبدکثترحتتچرتآزحچیتکک مکلتپیشاوح تمی

تشدهتمددوچتشوچ.ته یتحزتقبلتحرح هگیرینتی ه

ت ًب یتککاتبدثتک یم.تحینتک ملمی»تکهحزتگفتنِتحینم رشککهتتچحن دتژرژیه تمکمونیتککا

ه یتم زحتحزتیسدیگر،تسدحکثرتچرت هتم  وریتچحرچ.تبدثتچرتهتتهتوحقع ًت«چرسکاتحسکا

ت،توآزحچتن رتعمومیتواب چلت،ارایب.تبدینحزتآ تحیتوتنهت یزیتبیشک فرحنستم طقهتیک

وتتسزاتی تچرتبینتک رگرح تیدیته یتگون گو ِبمشت ِحادلیلتا  راتبینتمب رزوا زیه

حنهتبدثتچرتبینتنموحهدتبوچ.تآزحچتکتتبمشتوتبرحنگیزحن دهتب شدکهتحستدس متکتبدثیفسریت

چرت  ر واتتم دصکککرحًوتت«مهمتحسککک  چ»ه یتموجوچتچرتگیرینتی هتیپ یهتحم تبرت،ک یدمی

ته ی(ت وچا  .ه توتبمشه یتحس سیت)هتته  حرگ

یتچرته یتعل آییسزاتمب یتبرتگرچهمتیخترسمیتبهت وحساتگتترچهساتپ سحتحین

یتحزت.ترهبره بینتآ تین رتوتمق یتکککهآورچ تحمس  تاب چلم  ورتفرحهممطبوع تتسزبیتبه

پیشتجوحاترچتچحچهتحسکا:تغیرممسنتحسککا،تستیتبرحیتیکت د ه.تم رشککهتستیتچرتحبتدحت

ت،هتطبقتآ کب دیتت،کرچاوجیهتمیت س  مهپیرحمو تب دیتچرتحستگفتنسکمنحمت  عترحتب تتحین

تشوندم  ورتادحرکتک گرهتسک زم  تچحچهتمیه یتعل یتا ه تبهییآگرچهم تحم تچرتوحقعیا.

حیتبهتجلت تتبدثتنردهتحش رهیکتب رتهمته ت.تستیتچرتحس س  مهندحرچتوجوچتیب دتنی  

تحسا.

                                                      
1 . Georges Marchais 
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علیهتت«ق نو »تاوح تپذیرفاتکهتیکترهبرتک رگریتحزچرتشککرحیاتک ونی،تمرککسلتمی

تگ هیآک د!تمیتوضعروچ:تحوتق نو ت تسزبیتحستف چهتک د.تحم تم رشهتفرحارتحزتحینتمیحمب رز

گرتوتچیتن ولومه تچرتضککروریتحسککاتا تبتوح تفهمیدت رحتکمونیتککاتْآشککس رتحمرِحزتحینت

ه یتروزحنهتوتهفتگیتبهتچراتروزن مهت،نویت د:تزیرحتبهتچستورترهبریتسزاج ه تمق  هتمی

یتادلیلتچرتپ یهتوتحفس رتوتا زیهتیمب چ هحسککا.ترهبریتسزاتحزتشککدهته تبتککتهتویتآ ر

 تکرچبمشسزبیتبیشتحزتهرت یزتوسرکککاتچحرچ.ترهبریتبیشتحزتهمیرکککهتطرفدحرتبمش

معمولتسزاتحزتطریقتسیتتمتتیکرچ توحک شتحعض فنتچرجهتیکتبرحیت  ثیککککککتتحسا

ت.مرکزی(یتکمیتهکم طقهتم طقه،کن سیهن سیه،تکنم ی دگیت)هتتهتسطدیِسه

ید،تآ وحسککات وچتم رشککهتپیشتمیتچرتپیکهتت«حیبدثتگتککترچه»برچ تبهتبرحیتپی

طلبدتحیتمیگتترچهتملأم رستات87شستاتتظ هرحً»مرحجعهتک یم:تت8 ورح تاوحنیمتبهتپلمی

ت«یم. گیریتکجدیدتچرتپیشتچحریم،تاصکککمیمیتا تبتوحنیمتچرتمورچتمتکککیریتکهتچرتمرسله

سککتهت وح»چفترتسککی سککیتت«حعتق چترحسککخِ»یتپ یهتمدرزتوتآشککس رتحسککا:تبرتیکت یزتک مل ً

تهآی دتبرتطورتک ملهبررسیتگذشتهترحتک  رتبگذحرچتوتبتْادلیلتوتکهتحینتا زیهت«شکوچمی

حینتت.ی(سی ست ه رمتآوریلتچفتریت)حظه ریهت«ه یتجدیدمتیرتپیررفا»برتت؛متمرکزتشکوچ

بهترینتوجهیتسفظتکرچهتحسا:تتبهآ ترحترهبریتسزاتحساتکهتترکگیِهمیتک رِیتشکیوه

چفنتت؛یرچگبهتوظ یفیتکهتچرتپیشتحسککا،تشککت ب  تچرت دماتچفنتگذشککتهتقرحرتمیتسیها

شتهتکهتحشتب ه تتگذگذشکتهتهمرحهتب تا  قضک ت،تحشتب ه تتوترحزه توتحبه م تتآ .تکت نی

ی هتحزتوتچرتنتت«مب رزه»وتب  برحینتحزتت«زندگی»حزتکهتک  د،تح بتهتجک نبهتبررسکککیتمیرحتهمکه

تطورتنیتاترفق ؟شوند.تحینک  رتگذحشتهتمی«تمریتسزبی»

 است اتژی: چ اش پنهانی
سزاتتیی بد.تچیگرتنهتمتئلهگذشکتهت  امهتمیت وچِشکوچ،تارتمیهر هتآی دهتنزچیک

وتب رتعهحسترحاژیتف ج»سزاتسکوسکی  یتکاتمطرستحسا:تیتمتکئلهبلسهتفقاتت،کمونیتکا
                                                      
1. Paul Laurent 
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حینتسقیقاتکهت  تبهتپیروزیتچساتیتوحسطهیعلاتبتوت،زحیتسزاتسوسی  یتامرگ 

  ت د،ترهبریتشکککت بزناعمقتمیتچسکککاتبهت تسزبیحج تکهتمب رزآ ت.ا ه تهمینتبوچت«نی فا

و یاتچرتقب لتنت یجتس صککلهتحزتطرحتسزاتئچهد:تسکلبتمتکه یشترحتحرح هتمیگیرینتی ه

ت، برحینگذحرچ.تب ستک اتسزاتسکوسی  یتاتمیتحتبهو یاترئام میتمتکتکمونیتکاتم طق ً

تفی وظ»گذشکککتهتوتیتچرب رهتچحوریتموقکااعمقتوتبدکثتپیرحمو تنقشتسزاتککهتبینت

کهتمددوچتشککدهتحسککا،تبدو تشکککتسککرنوشککاتمرکک بهیتچحرچ.تگفتهت وحهدتشککدتت«آی ده

بوچهتحسا.تت«چرسا»وتت«م ت م»و یتمرکیتسزاتت،حندچحشکتهت«ه ییک سکتی»ه تآ یتهمه

تد.ک برچ تآ تب قیتحساتوتبهتبهترینتوجهتعملتمیبینحندحزیتبدثتوتحزس زوک رترحه

یتا  قضککک» تسزبیتحوتشکککیوهتاعمقتمب رزت«ملأا»ب تحینتس ل،تبینتبرچحشکککاترهبریتحزت

تر تسزبیتموحفقتبدثتبحرحتحزتبینتبرچ.تمب رزتاوح تآ آسکک نیتنمیوجوچتچحرچتکهتبهت«ی جز

نیتت دت)حظه رحتتچفترتسی سی،تگزحرشتتهتذکرتکرچهتحسا،کهتم رشت«مهمیتحسک  چ»حسک ست

و یاتی تعدمتئگیریتآغ زتک  دتکهتمته تم یلتنیتت دتحندیرید ترحتب تحینتنتی هآ ت.فیترمن(

و یاترحتبهتسزاتمرکمصککیتنتکباتچه دتوتی تب تحینتبدثتکهتحگرتسزاتکمونیتککاتئمتک

ه تسزاتسوسی  یتاتحسا.تآ تبرتچوشته یتمتئو یاهمهب رتو یتیتندحرچ،تپستئهیچتمت

افسریتکه،تحفزو تبرتحین،تهمتطرفدحرتق نو توتهمتتککککککککتحندافسرتم نویت تتهتشدهتحزتحین

تحند،ت وحن ییتندحرچ.ه تا ربهتوتمر هدهتکرچه هتآ و یتب تآ ت،طرفدحرتح ل قتحسا

چحن دتکهتحاد چت  تیکتضکرورتتحسکاتوتجری نیتکهتسزاتسکوسی  یتاته تمیآ 

سزاتسوسی  یتاتیته تچرب رهب یتاتبهتحینتحاد چتجذاتشوچ.تحم تآ ساتمیحتمعرحتآ 

حیت،تهتتهSFIOگونهتاوهمیتندحرندت)ک چره یتقدیمیت تآ تهیچحی تم هیاتممتلاتمب رز

ترحسککتی یسککی سککیتتآرحیشزی چیتکهتتیسکک زم  تچحچهتشککدتوتحعضکک تCERESکهتاوسککات

چحن دتکهتبلوکتحنتم ب ایتمییکتته تک رکرچتسزاتسکوسکی  یتاترحتک رکرچندحرند(.تآ 

ت«یمیِرهبرتا ر»اأثیرگذحریتبهتمی ن یِتیکتچرگیرتمبک رزحایتحسکککاتککهتهکدفشتنفوذتوت

هتکتحمی  یتکککتچهدجهاتمیتششمصیت وچتحمی لسزاترحتطبقتحسا،تکتیتکهتتقدرام د

 رته یتجدیدتهمس ریتطبق ایتبتیچموکرحتتی تشسلحزتچشکم یتب تحنترن سکیون لتسکوسکی ل
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تکهتسهتمیلیو ترأیترحتحزحینروتکرچهتحسا:تتک مل ًرحتپیر پیشتتتچستشوتتککککککککتچحرچتف صله

تسزاتکمونیتاتبگیرچ.

سزاتتبرتچوشتو یائب رتحصلیتمتتکهتطبقتآ ترحتحم ترزم دگ  تکمونیتاتحینتم طق

 یاتسزاتوئمتیتفهم د.تبرعسس،ت رحتنب یدتمتئلهنمیت،شوچسکوسکی  یتکاتگذحشکتهتمی

مریتسزاتکمونیتاتوتسزاتسوسی  یتاتس ل،ت اتد؟تچرتهرکمونیتکاترحتپیشتکری

رحسککتیتبه ،تکرچهمهتی تهیچتابدیلیتو یاترحتبهتمتککئلهئحندتوتمتککب تیسدیگرتپیوندت ورچه

رتکت نیتکهتبتءسوتی  ینتروشیتاأثیرت،گذشکتهتحزتحین لاتچی  ستیکتب تپ رحنوی تحسکا.ت

نتوییتتکککاتکهتپستحزتحعل میه.تپست گونهتسزاتکمونیچحرچگیرند،تکک رتمیهترحتبکتآ 

یت(توتپستحزتگزحرشتمدرم نه«چساتآورچهب»کهتب یتکتیتسکهتمیلیو ترأیترحت)حینت8میترح 

م رشککه،تحزتقضکک ی تحطل عتپیدحتکرچ،ته وزتهمت    تحعتب رتسککی سککیتفرحوحنیتت[8]ت8791نت ژو

هتبتشککدتوتا تبدینتپ یهتحینتسزاترحتقویتکرچ،تمیترح ترحلت ق برحیتسزاتسککوسککی  یتککات

وتسزاتسوسی  یتاتت،رس ندت8791ک ندیدحیت  تمتددتچرتحنتم ب تتری سکاتجمهوریت

ح رککع عتقرحرتچهد؟تچفترتسککی سککیتسزاترحتچرتموقعیتیتقرحرتچحچتکهتاوحنتککات  ترحتادا

ته ه رمتآوریلت وچتحزتحسککترحاژیتحینتسزاتصککدباتکرچ،تبیتسککوسککی  یتککاتچرتبی نیه

سککترحاژیترحتبرمل تکرچهتحسککا.تچفترتسککی سککیتحزتحیتکهتگوییترویدحچه یتح یرتحینتحگونه

صدباتت«ا ک و تبوچهتحسات8791مرکترکتس لتیتحسکترحاژیتحینتسزاتحزتبرن مه» هتآ 

اتجزترهبریتسزه هتکتیتبت،«مرترکیتحزتزم  تبرن مه»یع یتت،س لتچرتآ تپ جت،کرچ.تحم 

تریزیتک دپ یهتاتحستی جتچحشاتا تحسترحاژیت وچترحتی هترحتسزاتسوسی  کمونیتاتآ 

تچرتح تی رشتگذحشا؟تککتقبلتحزتاصمیمتبهتمب رزهتب تآ تک

ترزم ککدگکک  تسزبیتبکک توحقعیککاتحمر، تگونککههچر تبککهچیگریتمیی مثکک بککهتحنککدیرککک ککد:

اتچ یلتوتمدرکتبهتچحوریتچی  ستیسیتچسکککتب ی چتک  دتبره ییتکهتال شتمیم اری  یتکککا

زتآغ زتب ته تحرسککید تبهتا  قضکک ت.تآ تروشتبلسهتب ت،همهتی تهیچیتهتب تشککیوهنتی ب د،تیع ی

                                                      
1. Mitterand’s Vienna 



 چه در حزب باید تغییر کندآن 8 

 
مثک بکهتزن  توتمرچحنیتکهتچرتوضکککعیاتم  سکککبیتقرحرتچحرندتا تبهتادلیکلتا ک رات وچتبکه 

ه یتموجوچتچرتمرکککیتثیرت ر شأه یتک رگرح تگوشتچه دتوتاه توتبرچحشکککاوحک ش

تجبتکک   دتوتنیزتبررسککیتسککبکتچ   اتم رشککهتچرتحنتم ب تتوتنت یتسزبیتبهتآن  ترحتچقیق ً

حسکک  چتوتمدحرکت»ه تب تمدتچرتن رتچحشککتنتحینتک  د.تآ (تآ تآغ زتمیی)حغلبتغیرم ت ره

تن،سمتگرچیتمث بهتم رکتکیتاتاعمقتک  د،تبهک  دتبهمهم(،تسکعیتمیت)حینتب رتوحقع ًت«مهم

رحتتم رکس(توتهمتوقاتآ یت)گفتهت« وچتفسرتک  د»مث بهتزن  توتمرچحنیتکهتهمتق چرندتبه

مث بهتک رکرچتم هیاتوتا  قض تتم  سب تتحندتبه هترحتا ربهتوتمرک هدهتکرچهآ چحرندتکهت

گرحییترحتگرحییتوتا ربهاوحن دتعمله تچیگرتنمیطورتک ملتبررسکککیتک  د.تآ هطبقک ایتب

تْه ییتکهترهبرییکتحزتهدح وحه دتبفهم دت رحتسزاتبهتهیچمیتبلسکهادمکلتک  کد،ت

فهمید تتچحن دتکهتبرحیه تمیچ،تچساتنی فتهتحسا.تآ سک لتپیشتبرحیتسزاتاعیینتکرتپ ج

ند(تحکهتبرحیتفیترمنتبتی رتحرزشم دت«سق یقی»س چهتفرحارترفات)ت«سق یق»ضروریتحساتحزت

طبق ایتم ت  ینتحمریتیت.تچرتج معهکرچن میدتچرکتت«چرونیتروحبا» کهترحتککهت  ینتوتآ 

حیترحتش ملتنه یاتپیچیدهکتبیحقتصک چی،تسکی سیتوتحید و وژیتهموحرهتم  سکب تتطبق ای

گیرچ.تحینتسقیقکاتکهت  ینترحتنک چیکدهتمیتسککک چگیتآ هشکککوچتککهترهبریتسزاتبکمی

رآغ زتسکککتاوحندتوحقع ًگیرچتمیسزبیتسکککر رکککمهتمییت وچتحزتپ یههادلیلیت وچبوا زیه

تجدیدیتچرتا ریختسی سیتحینتسزاتب شد.ت

  قضتبینتاتککت«ی ا  قضتجز»حینتتشستتنحم ت یلیتبعیدتنیتاتکهترهبریتبرحیتچرهم

وتتاأملت»وحقعیتتک شوتت،شکککوچب   تحی  چتوتک ترلتمیتحزکهتتحی«اأملتوتبررسکککی»مفهومت

اوسککاتتدهشککا ربهتا  قضکک تتم چیِادلیلتحنضککم میِتوا زیهمبت یتحسککاتبرتکهت«تبررسککی

 رتتهحزتقدرتتچستگ هتسزبیتحستف چهتک د.تحم ترزم دگ  تسزبی،تحزتمتککککتسزبیتتیه پ یه

چرتت،تمه رت«ب زسکک زیتوتبهبوچ»ه یتن ره ،تاس یککرچ تح تل حظریفترهبریتچرت فه

مبهمتقولتحیتهگونهوسکوم(توتحصل س ایتکهتببیتکایتک گرها ت)ت«بعد»حندح تنتا تاعویقهب

دتاوحنرهبریتمیت،ارایبحند.تبدیننی زتهتککا،تمطلعهمتبتککی رتته چحچهتشککدتوتبهتآ ه تآ 

تجملهتوتظ هرحًحزتککککککته ترحروشیتحینتهتبتککی ریتب تآم چگیتوتعل قهتهمهنتب شککدتکئمطم
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وحه دت ،تچنب لتچهدحرح هتمیت«ی ا  قضتجز»سلتحینتتم  وربهتحورحتکهتکته تآ ت«ارینل یبرح»

ت.ک دتوقفتمحوترحتتپیسرم شینتغولاوحندتمیبرچحشتنتم نعیتکهتمی  م  ورتحزیع یتبهت:کرچ

ت

  های پنهاانگیز 
تاتکهتهونیتآ (تئوتستیتن پلت ییعملسرچتسی سیت)م کی و ییتچرتسوزهتح مثلیضرا

گ  تند.تحغلبترزم دححیترفت رتکرچتکهتگوی تحسمقگونههتهرگزتنبک یکدتب تمرچمتبتگویکدمی

تسککرواهتپیرحمو تآم رتوتحرق متملیه یتبیبدثتفریبنهتتمرچمتفرحنتککهتوحقع ًتهمچو سزبیت

 واتتچرصدت12تکمدیتموقرتوتزوچگذرتچرصده یتحنتم ب ایت)تبفرینهتوت،ت ورندرحتمی

ت«اوزرحیتکمونیت»ه یتمربوطتبهتگوییهزحفگت،ک فیتنیتا(تچرصدت18و یتت، وحهدتبوچ

 تسزبی،توتنکهتفقاتآن  ،تسقیقتیترحتکهتحارتمبک رزرح.تبیشحزتحینتچسکککاتیتی هکوتنمک یش

رحیتحسکککاتوتبتائ ارریختیکتکهتا چحن د:تحینبرومرتگفاتمیتمک رکستپیرحمو تهی کدهم

ارته یترهبرح ترحتنگ هتکرچتوتحزتهمهتمهمه توتسم رحنیب یتاتپراتنق افهمید تآ تمی

ثیرحتتعللتوتاأنیزتطبق ایتوتیتب یتاتقم ره یتسی سی،تمب رزهمیت؛پرکات وچتصکد هترح

تجتکت وتکرچ.ترهبریتکهتچرتموحضکعت وچتم زویتشدهتبوچ،تم یلتنبوچتحینتن رحستیرحتآ ت

ه تسستکرچندتکهتچرتوضوستسستکرچند.تآ هرحتبترحتسستک د،تحم ترزم دگ  تسزبیتآ 

ته یوتپرککاتاوحفقته وتحنرککق قته حاد چت  ،تپرککاتح تل حت«م نتکک ح»پرکاتبرحنگیمتنت

رحتک  رتتپیرکککینه یتگیریکهتسزاتام میتموضکککعسککک  تگیتسکککیزچهمتمک رس،تزم نی

ککککککتچرتجری  تتم ندیمتیکهتپ ه  تب قتیحمرککککککتتبیغرتوتبیوتع تیجدتیحمرگذحشا،ت

ت.حسا

مرمصیتوجوچتتسؤحلشکوچ،تب ورتمعینتوتکهتمطرستمیته ییپرسکشیتچرتمرکزتهمه

تی:تحسکککترحاژیتسزاتهمیرکککهتم تککک متنبوچ،تچرتک گرهکهب وریتبهتحینتمضکککمو تچحرچ.ت

تا تونتب زگراتوچومتبهتمتیرتپیریبیتایتویسمتمدایتاغییرتکرچتوتسپستحزتک گرهبیتا

تزم نیتکهت،(تحچحمهتچحشا8799نت ن ناتسزاتسکوسکی  یتکات)ژویتپستحزتک گرهتحندکی
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شکت ب  تبهتمتکیریتحندح تهتشکدتکهتجدحییتم هتسکپت مبرتحزتسزاتسکوسکی  یتاتوتشستات 

ت رحترهبریت،صککورتت:تچرتحینب تحینتمدتوحتکهتیپرسککرککوتچنب لتچحشککا.تهتحاد چت  ترحتب

ت وحسککاچهتحسککا؟ترهبریت هت یزیترحتمیهرگزتبرحیتاغییرتحسککترحاژیتستکک اتپستندح

زاتکهتاغییرتحسترحاژیترحتبهتسحصلیتحینتحسا:ترهبریتزم نیتپرسشت،پ ه  تک د؟تچرتوحقع

تکرچ؟ یزترحتپ ه  تمیتکرچ،ت هادمیلتمی

ا ه تت،م  ورتح تصککک رشکککوند.تبهچسکککتهتظ هرتمیچسکککتهت“ه هفرضکککی”ت،چرتحینتمرسله

یت وحساتب تگذحشتنتحمض تزیرتن مه یم.ترهبریتمیکرحتبررسیتمیته هفرضکیارینتمدتمل

بوچتتسدترشدتکرچهحزتصفرتا تبدینتمرکترک،تهوحچحرح تسزاتسکوسکی  یتکاترحتکهتاقریب ً

چه دگ  تسزاتکمونیتککاترحتحصککلیترأییتاوحنتککاتهتککتهاقلیلتچهد،تزیرحتسزاتمی

بککهتسککک ککاتتت8چسکککتنتطرفککدحرتژیتکککسکک رتاهککدیککدتک ککدتوتیکک تبکک تسمکک یککاتحزتحکثریککاِ

رح تکرچ تطرفدحرهبریتچرتال شتبرحیتکمت،رویتآورچ.تب  برحینت«چموکرحایکی لسککوسکک»

 وحساتسزاترحتچرتبرحبرت طرحتتآی دهت)بدرح ،تاهدیدتشیرحکتوتسزاتسوسی  یتاتمی

 ورتم شککوچ؟تبهحمث لتآ (تاقویاتک د.ت رحتچرتمورچتحینتادولتحسککترحاژیکتسککسوتتمی

تی  یتایع یتمب رزهتعلیهتسزاتسوستکتنتچورهاریگذحشتنتبرتا  قضتبینتمریتا زهسرپوش

شککد:تیع یتهمس ریتا گ ا بتب تسزاتسکک لتگذشککتهتچنب لتمیتوتمرککییتکهتطیتپ جتککککک

حزتآ تپستوتت،حیا تحنتم ب تتن سیهت8791حزتک ندیدحاوریتمرترکتچرتس لتت؛سکوسی  یتا

ت.8799حنتم ب تتشهرچحریتچرتس لت

هتبتشکستکاتم تهیتشد.ت  تصرف ًتسکاتکهتادولتحسکترحاژیکتفقاتبهتحتسقیقاتحین

اته تسزکهتحینت  یهتزیرحتچرتصورایت،بورژوحزیتنی زتچحشاوت رچه«ته سک نتریتا»تیآرح

ت،ه ترحتجلبتک د.تب  برحیناوحنتککاتآ ا ه تسزاتسککوسککی  یتککاتمیتکرچند،رحتارکتمی

هتآ تبسک زیتحبزحرتضروریتنیلتآرزویتپیروزیت  توتحنطب قتحینتآرزوتب تحمت  عتحزتفرحهم

مرتحینتحت،تممصککوصکک ًبرحیتحفزوچ تکمدیتبهتحینتچرحمغیرممسنتبوچ.ترهبریتسزاتگوییت

                                                      
1 . Giscard 
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روزترتچب تاتلیمتهمهت یزتبهتسزاتسوسی  یتاتت«حبزحری»رحتبهترسکمیاتش   اتکهت  ینت

تبتم  ورتکهسزاتسوسی  یتاتبتیبعدتحزتچورتحولتضکروریتحسا.ترهبریتبهتحنتق لتآرح

حیتشاتوتحینتپ ی  تک رتبوچ.تروزتسیزچهمتم رستچرتهم  ت د هاعدحچتک ملتنم ی دهتنی زتچح

حوم نیتهتع وح تتیحولتروزن مهیتحمضککک تشکککدت)صکککفدهت«مفیدیتن مهموحفقا»کهتسکککرحن  مت

رحتت لیتآمیب تبیترحت  پتکرچ(،تبتی ریتحزترزم دگ  تسزبیتکهتقبل ًت«اوحفقتشکد!»تچرشکاِ

شکککد،تیسکککپت مبرتمطرستمیتکهتچرب رهت«تل ف ایح »برچندتکهتتن گ هتپیهکرچنکد،تببک ورتمی

ه ییته نهبتاوحندتچرترحبطهتب تنی تتوحقعیترهبرح تسزاتسکوسی  یتاتوتکمونیتاتصرف ًمی

حیتب  تهایثمرا عتوتسیتک مل ًتکهترحساِحیتطبق اییتچرتمب رزهت،ارایبتبیشتنب شد.تبدین

ت، یزتچرتچرو ت وچت کک تهمکهتچحچ،کک رگریتقرحرتمییتهرتمقو کهیترحتچرتمقک بکلتحرحچه

ارینتهدحترحتاقویاتوفصککلتشککد،توترهبریتسزاتمهمسلت،ج یتمب رزهتعلیهترحسککاهب

تسزاتچرتبرحبرتاهدیدتسوسی  یتتیتچحنتا.

ت،همتشستاتویسمتچربیتکایتچرتک گرهت8791شک چم نیتن شکیتحزتوسدتتچرتسک لت

حیتسزاتهتزنبت طریتبوچتبرچنب لتحینتک گرهتنت یجتحنتم ب تتفرعیتحعل متشد،تکتهزیرحتب

کهت،همگ نیت«ادولتچرسا»پیرینتا تتوِجَت،وچومبیتایتثیرتک گرهأکمونیتا.تحم تاداتا

بوچ،تچوب رهتاثبیاتشککد.تت8799نت م ناتژویتسزاتسککوسککی  یتککاتچرتک گرهیتپ یهتک رِ

حینتتیحاوضکککیدیتبرا ه تنهپک سکککخترهبریتسزاتاغییرتحسکککترحاژیکتپ ه نیتبوچ.ترهبریت

اتبهتصکککدبت،بی نیتویژهتممفیتکرچیتپرکککاتپرچه»رحتتکهتستیتآ ت،حرح هتندحچتچگرگونی

مع یتحمت  عتحزتتهحزتزبک  تجکدیدتبسک ل،تچرتعینتوتت،چحچتحچحمکهرحتتزبک  تحسکککترحاژیتقکدیم

ب وریتق بلزب  تچوگ نهتحغتر شتغیرحینت.تبهرهتگرفاش   تنتاغییرتحسترحاژیکترسکمیابه

فهمیدندتقضیهتحزت هتقرحرتحساتوتنمیته توحقع ًآورچ:تآ توجوچهچرتمی  ترزم دگ  تسزبیتب

ت«رسککاِادولتچ»حزتاوضککی ت  ینتوضککعیتیتبرحیتحطرحفی  ت وچتع جزتبوچند.تپستحزتتک مل ً

هتطورتقطعترحهرسکککدتکهترهبریتسزاتکمونیتکککاتبن رتمیتبهت،ن نایتک گرهتهمگک نیِ

تهتهرسککوسککی  یتککاتباقویاتسزاتبهتهرتقیماترحتبرگزیدهتحسککا،تیع یتاضککعیفتسزات
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هبریتو یترت،شد تحاد چت  تب شد.تهرت  دت  تب  اقیما،تستیتحگرتبهتقیماتقرب نی 

حینتپیروزیتا تآ تسدتبوچتکهتسزاتسککوسککی  یتککاتچرتت،سزاتکمونیتککاتپیروزتشککد.تحم 

ت«پیروزی»جملهتپیروزیت  تقرب نیتتحز یزتته یت وچتن موفقتم ند:تهمهرسککید تبهتهدح

تسوسی  یتاتشد.تتسزاتکمونیتاتبرتسزا

 ی دتچیگرت وشتچحشتهتشد.تاصورتوجوچتیکترهبریِتحسک سی،تممفیتنگهتحنتم احینت

چرتمق بلتذک وتتمرچمتم تشککه ما،توضککوستوتستکک سککیاتک فیتکهت    ترهبریتبوچ،تآ 

چترحتچرتبرحبرت وت«اغییر»چحشتهتب شدتا تچ  یلتترورحستیچحشتهتب شد،ترهبریتکهتزب  ترکتوت

تبرحیترهبریتحن  مت  ینتک ریتک مل ًتت،  تسزبیتاوضی تچهد.تچرتوحقعک رگرح توترزم دگ

متچرتوتهت،آیدتچرهتاوحنتاتهمتحزتزیرتضرب تترحساتپیروزتبممسنتبوچتوتحزتحینتطریقتمی

ف وتتس صلتک رتهمتمتت،.تبدو تارچیدسربل دتب شدتمق بلتارچیده یتسزاتسکوسکی  یتا

  تبهتزبت،کهتچیدیمتگونههم  ت،تهتشککدتوچحشککتحصککلیتممفیتنگهتحنتم ا رحتت،بوچ.تحم می

مریتسزبیتبدو تشکتبهتحینتچ یلتکهتاغییرتچرت ات؟غیرق بلتچرکیتم تهیتشدیتچوگ نه

 ط ه یتآ تتبهارایبتتمرکککیتقدیمتحسکککاتوتبدینشککک مکلتبررسکککیتحنتقک چیت اتطبعک ً

وترچیهتهبتآ ت  یپ تشوچ،تگروچهت ط ه تکت اتکهیزم نتعل وه،بهت.گیریتحش رهتچحرچجها
تطورتکهتچراوحندتحشتب هتب شد،تچرساتهم   اتجدیدتهمتمیت.تکاینتآ آغ زتتیِروشک به

اوحندتهموحرهت ط یتمرکیتقدیمتحشکتب هتحسا:تیکت ط تمیزم  تروشکنتنبوچتکهت اتآ 

تچیگریترحتبپوش ند.ت

ت

 “ددار میر گامدرست حزب همیش  ”
تسزات)=ترهبری(تهمیره»ارچیدیتنیتاتکهتوحک شترهبریتقدیمتآشس رتشدهتحسا.ت

ت«حسکککاتگ متبرچحشکککتهرحهتچرسکککاتتچر ک د،تمرکککیتم ترحتاأییدتمیرویدحچه ت ایتهمه».

وقتیتحفرحچتجرأتتت«رحتچنب لتکرچهتحسا.تچرساتسزاتمری»ت«مرکیتم تچرسکاتحسا. ا

عفت وچترحتروتشوند،تضهنس  دتب تحینتوحقعیاتکهتاغییرتچرتحسترحاژیتن متگرفتهتحسا،تروب

 یزترحتحنس رتتچه دتهمهج یتال شتبرحیتفهمید تم جرحتارجی تمیه تبهند.تآ حنرککک  تچحچه
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...تم تب یدتگزحرشتمدرم نهترحتپستحزتحام متم ترکککرتتحیمم تمرککیت وچترحتاغییرتندحچه»:تک  د

ت«طلبیتمدضتبوچ.ندحچ تحینتک رتفرصاکرچیم.تحن  ممی

ت،8799ا تت8792ه یتینتس لطلبیتبک دتکهتحینتفرصکاگیریتمیحیتنتی ههرت وحن ده

رته تم ترککرتشککد،تبکهتگزحرشتمدرم نهتطیتآغ زتحو ینتجدلتب تسککوسککی  یتککایع یتزم نی

ب یتاتحولتیکتحسترحاژیتوجوچتچحشتهتب شد،تسپستمیت،رهبریتغ  بتبوچهتحسا.تب  برحین

ت اغییرتکرچهتوتپستحزتآ تحسکترحاژیتچومیتحام ذتشکدهتب شکد.تحینتاغییرتحسترحاژیتبوچتکهتب

یتبی  توجوچتچحشا:تیستیچوتشیوهت،پوشیتشد.تچرتوحقعیکتنطقتحزترزم دگ  تسزبیتپرچه

چحست  تیتمتعلقتبهتحسترحاژیتقدیمتوتچیگریتمتعلقتبهتحسترحاژیتجدید.تحم تحینتچوتچرت ف فه

آمیمتهتوتتهمحسککا،تچرتت«م تکک م»کهتهمچو ت وچتحسککترحاژیتسزاتت،یکتنطقتوت ط به

کهتزم نیت،ییچوپهلوتسمن  ینتته یمعم تحزتپسِسکعیتک یدتت.تفقایسدیگرترحتپوشک ندند

ت!بربی ییدشوچتوتشم تچرتپ یینتقرحرتچحرید،تحزتب   تحعل متمی

م.تیگویمیتسککمنه تبر ورچتب تآ یت،تم تس   تپیرحمو ت ط ه یتسکی سکیتوتشکیوه ریب

تبهترتبگویسیتحزتروش تبککبرچ تآ یمتحزبینیهکک یتبر ورچتبکک ت طکک هکک ت)یکک  یتشکککیوهههکک 

گ متسزاتهمیرکککهتچرسکککات»کهتطبقتحصکککلتزیرتعملتک یم:تسکککاحت(تحینگرحی نهحقتکدحر

یتحینتحصلتحینتمزیاترحتچحرچتکهتمتئلهت«مرکیتآ تهمیرکهتچرسکاتحسا.،ت اچحرچبرمی

ج تهسک زچتو یتحینتحشککس لترحتهمتچحرچتکهتم ارکیتهمتب ط توتحشکتب هترحتق طع نهتم تفیتمی

ه تآ تآی د.حشتب ه تتکوا هتنمییتحزتصدباتچرب رهترزم دگ نیتکهتگذحرچ:تمرکمصک ًمی

نر  تتسم جاتوتپ فر ریحینتحزت وچتچیگر!(توتب توجوچتتیک  دت)حشتب هآشس رحتحشتب هتمی

حظه رحتت وچتتینحتکرچند.تحمروزهترهبریتب میتح رحجاتزحینتحفرحچترحتحزتستچه د.تس بق ًمی

تژرژت،ارایبتبدینت«ک  د!دتکهتحنتق چتمیهمیرهتهم  تحفرحچن»ک د:ترحتحزتمممصهت ل صتمی

ریتکهتوچومتبوچند،تحمبیتایتنیزتمم  فتک گرهت (تقبل ًحه ت)م تقدگویدتکهتآ م رشهتمی

 تحتقدساتکهتبهتحینتم حتک د،تحصلتقضیهتحینارتمیبوچ توضکعیاترحتو یمچرتعینتحشکتب ه

چحچ تع وح تادقیرآمیزتته تب شککک د.موحظبتآ تزچهتشکککوچتوتچقیق ًت«معمو یتف  متمل»حنبت
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 هتسزبیته تک فیتحسا.تچستگی تمغزه یتشتتروشدهتبرحیتآ ت«میزنرینروش فسرح تپرا» 

تونهگنیحککککککت دتاه تمیچورتآ هتچیگریتبیت،تسلقهک رگرب ورح حزتیکتچوتجینتکمکتت ب

ت.حفتدمیحساتکهتک رترحهت

کتحشتب هتیدمتپذیرشتع»:تچحشاچیگریتچرتبر ورچتب تحشتب هتسی سیتیتحم ت  ینتشکیوه

زنبت تتحشتب ه،ت ط ه بر ورچتب تتم رکتیتتیِیتچرتحینتشیوهت«حزتحراس اتآ تبدارتحسا.

یتچرتکورتی تشستتیته تهمیرهتن ظرتبرتنقطهشوند.تآ کهتحزتعملتن شیتمیتهتت د طریت

.تحینت طرتی تجدیتب ش دممسنتحساتبیه تآ حند.تسک  ت رتفسریتی تچرتسک  ت رتارسیل ت

بلسهترحهتمغروشت وچترحتت،حندکهتا  قضک تتس چتسلتنردهجدیتهتکت دتتشکتب ه تتزم نیح

 مت هترهبریتم تحن رغمتآ س زند.تعلیبرندتوتعملتسی سیترحتب تمرسلتروبروتمیپیشتمی

یم،تم تک ملتنیتککت»آ رینتشککگرچت)یتم ز هه یزیتنیتککاتکهتحزتب   تبتچهد،ت ط تصککرف ًمی

تهتروز،تپذیرفیتبمرید تبهتمرغله(تجهاتشت ا«بزندتم تسکر ط تممسنتحسکاتهمیرکهتحزت

  قض تتاتکرچ تحشتب هتحسا:تمرمص ًتمهمتممفیتوحقع ًتشکوچ.تطبقتمفهومتم رکتیتتی،تحمرِ

 لتسترهتبهت،مرککم ت«رویدحچِ»مث بهتهند.ت ط تبحب رزتآ یتکهتحشککتب ه تتجلوهت،سکک  ت ری

ج تپ برتکم ک  ت،حزتبینتبرچهتنرکککوندتشکککوچ،تحم تم چحمتکهتب تعللتآ تبر ورچتوسکککپریتمی

ت وحه دتم ند.

تبهت،ساحتوادلیلتیکت ط تبدارتحزتحراس اتآ کهتگفاتن اوحنیتچرتا زیه  ینتزم نی

دلیلتش   تنتارسمیاحینتوحژهتبهتعمیقِتهمینتپ برج ییت ط تحش رهتچحشا.تزیرحتچرتمفهومِ

 تحسا.تحزتهعللتآ توتغلبهتبرتآ جتت ویتیتپدیدهتفرحاررفتنتحزت وچِیتم ز ههیکت ط تب

ثیرحتتأحینتعللتریرهتچرتچرکتن ق تم  سب تتطبق ای،تات،م رکتکیتتییتن رتهرترزم ده

یتم  سب تتطبق ایتقرحرتچحرندت)متئلهیته ییتچحرچتکهتچرتس شیهوتی تپدیدهت،حینتم  سکب ت

نت تب تحیزیتککاتوتحمث لتآ (.تضککرورتتبر ورچتب ت طتآفرینتجوحن  ،تزن  ،تمدیامرککسل

چحن دتم چحمتکهته تمیحسا.تآ ته کمونیتایتحمرتحصکلیتمورچتعل قهت،روشتم رکتکیتکتی

ح مللیتکمونیتکککتی،ت هتچرتجهاتوتک رکرچتندحن دت) هتچرتج بشتبینتعلکلت ط ترحتک مل ً

م ن د:تیع یتبدو توقفهت وچترحتبهتحینتی تآ تشسلتسزات وچ(،ت  ینت ط ه ییتپ برج تمی
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د.تحم تک  کهتحزتحشتب ه تتحنتق چتمیت«هموحرهتهم  تحشکم صتنیتت د»نه،تحینتته د.چبروزتمی

هموحرهتهم  ت ط ه توتحشتب ه تترحتاو یدتوتت،هم  تعللکهتحزتحشتب ه تتحنتق چتنروچ،تزم نی

تک  د.ب زاو یدتمی

اأکیدتبرتحینتح زحم تتم رکتکیتتیتضروریتحسا،تزیرحترهبریتحزتپیشت وچترحتآم چهت

چرترحبطهتب تت،رهبریتحزتحشکککتبک ه تتصکککدبات وحهدتکرچتوتبهتحبتس رت وچکرچهتحسکککا.ت

تچحچ تحسککتقل لت وچتحشکک رهم  ورتنرکک  ه ییتحزتحینتحشککتب ه تتبهرزم دگ  تسزبیتبهتنمونه

چرستیتتثیریتبرأحینتحشکتب ه تتهمیرکهتا کتیسیتوتموضکعیتحسکاتوتهرگزتات،ک د.تحم می

صهت  تحند،یتکهتپیرک پیشتطرحتح ط رتبوچهمرکیتسزبیتندحرچ.تآ تعدهتحزترزم دگ ن ا

ه تحژهکهتچرتآ ،توحیتکهترحتب تعل قهتچنب لت وحه دتکرچ،تشیوه ف یتتچحچ ِحمتی زتیشیوهتحین

ت یزیتنیتت د،تمگرتب چتهوح.ت

 

 سوییتشکیلات: ماشین سلط 
ته تب یدکهتآ سکککی سکککیتسزاترحتچرکتک  دتوتحینیتککهتحفرحچتب یدت اتوتبرن مهحین

،تچوت وحسککتیتهتککت دتکهتاسزتک رکرچسککی سککیتسزاتوتیتچرکت اتوتبرن مهب دتی چر

 تمب رزتچرتحمک  تنتکککبکاتک رگرهتبکهتروشککک فسرح ت تممتلفتوححزتطرحتمبک رزت مک أاو

اوحنیمتب تحطمی   تفرضتک یمتکهترزم دگ  ته یتبزرگتبی  تشکککدهتحسکککا.تمیکک ر ک نکه

گرچچ،تضکیهتبتی رتبهتعقبتبرمیحند.تچحسکت  تحینتقشکریکتحسکرحرتسکرچمدحرح تسزاتنبوچه

مورچتمذحکرهتقرحرتگرفاتوتحمض تشدتوتحاد چت  تت«چرتب   »ت8791س لتیتن مهزیرحتموحفقا

ه یتدیب گروهمرککتیتحاد چتبینتتکهتمرککیتحاد چتهمگ نیتب شککدتهموحرهتصککرف ًبیشتحزتآ 

حزتتسشد.تحفزو تبرتحین،تپکدحمتاوسکاترهبریت وچتن  رتتمیتسکی سکیتب قیتم ندتکهتهر

کهتتچبرچحشتر  تحینتبوتکهتمت  لتجدیتشد،ترزم دگ  تسزاوچوم،تزم نیبیتاتیک گره

وعدهتوتوعیده یتچموکرحسیتوتآزحچیتیتشوچ:تیع یتهمهک گرهتبهتحم  ت دحتگذحشکتهتمی

هته تحینتبرچحشاتبچرت ل لتآ رینتم هت.شکوچرهبریتمیتگرحییحقتدحرگرحییتوتقرب نیتعمل
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 یزتحزتترفا:تهمهطرحتقلهتنمیهتشد.تچیگرتهیچت یزتحزتچحم هتبتزحتاقویانتکبتیتوسرکا 

تشد.ب   تص چرتمی

مرکزیتیتسی سیتی تکمیتهته یتچفترچرتپی متروش  ییکمتنوعیتحراب طتوتک شتچسکا

توقفهتپیروزیت  ترحه تبیالویزیونیتم رشکهتوجوچتچحشا!تو یتنه:تآ توتی تچرتح ط ره ی

غیرق بلتچرکتتوتک مل ًکرچندتمیتاغییرککهتشکککع ره تحینستیتبک توجوچتت،چحچنکدمیوعکدهت

کهتچرسککاترویتت«ک ید!تی ریرحتم ت»:تیمع  یتفری چتپرطمطرحقتوتمتککمرهتشککدند.تمثل ًمی

تحسا وچروسکومتسپت مبرت  پتشد،ت هتبوچ؟تبیتکاچرتتتهیحوم نتیحولتروزن مهیتصکفده

برچتسرتمیهفل کاتبت وحهد،ت هتکتیتچرچحنیمت هتکتکیتکمکتمیکهتنمیزم نیتکمک

د؟تش یدتاوحندتچحشتهتب ش هتحاف قیتبرحیت  ینتشمصیتحفت چهتحسا،ت هتمع  ییتمیتوتچقیق ً

ه یتسزبیتمرچمتچرتچحچهتحسککا،تحم تچرتپ یهتسککرت«ک  دهبتککیج»کرچتندحیترهبریتفسرتمی

تکرچند.چیگرتنگ هتمییکسسوتتبهت

 

 تحولات غی منتظ  
 زتفرحتبفروچت تریتشد:ت د هگریتحزتب   تص چرتمیشع ره یتحصلیتهمتیسیتپستحزتچی

هتشککد،تنهتبه ترحتب رتکرچندتب ورشکک  تنمی تسزبیتمدمو هحمب رزتکهتیه گ مو یتت،رسککیده

ه ت وحسککتهتشککدهتبوچتکهتحزتحهدحفیتکهتهتبهتذهنت وچ:تحزتآ نت رککمت وچتب ورتچحشککت دتو

ت811ه ییتبپوشکک دتوتهدحتسکک چگیت رککممب رزهتفرحت وحندهتشککدهتبوچندتبهت  طرشتبهبه

رویتحنگیزتپیرحمو تنیح ب رتسیرتت،ارایبته تقرحرتچه د!تبدینج یتآ همتف وتترحتبتچرجه

میزح تتحفزحیشتچستمزچه تحزتچ ینمریتسی سیتچرتحروپ ،تهمضکربتیتحامی،تاغییرتک ملت ا

پمشتحیتطورتغیرم ت رههمربوطتبکهت وچمدیریتیتبیتیککتبکهتمیزح تپ جتوتمعرفیتن ریکه

تشد.

د!تهتحزتطرحترهبریتغ فلگیرتشدنبِشَه تمب رزهتکرچهتبوچند،تیک تسزبیتکهتس لحمب رز

تحفر ی تهمتبتآ تفرحرتک د،تاوحندتحزتزیرتب رت  ینتحمریحگرترهبریتفسرتکرچهتحساتکهتمی

 رتچوتس لتام متک»حامیتتیسملهرابه(ترویتنیرویت)یع یتحمرحیتع  یت«  متمصکص»کهتحین



 

 
 

 ی آزاده ریاحیآلتوسر / ترجمهلویی  07

حیتحزتچیکدگ هتمب رزح تچرتکو سترینتالقیککهتت،تحینتفقاتبکدح ت ک طرتحسکککا«حنکدکرچه

اقتیمتتیه تچرتسوزهه یتآ حسکتف چهءسکوه ییتکهتندحرچ،تهم  «تمتمصکصک  » صکوصت

معمو یتسزاتب تتی.تحعضککک ه تمرکککم تحسککابرحیتآ تحسککتثم رتک مل ًیتزمی هچرتک رتوت

حینتت تفرم  تع  یهتگرفتهتشدهتبوچ.اصکمیم تتس ضرتوتآم چهتروبروتشدند:تاصمیم ایتکهتب

چرتتاوحنتا وچتمرغولتکرچهتبوچ،تمیتهه تکهتحزتپیشتذهنترزم دگ  تسزبیترحتبپرسکش

وسککاتبلسهتچرتب   تات،چدحنتحاف قترویوچومتمورچتبدثتقرحرتگیرچ.تحم تحینبیتککایتک گره

د.توفصلتشل  رجتحزتک گرهتسو تمرورتتب تبدنهتوتدآمرحنه،تبتحیشکیوههح ط حتچو ا،تب

اوحن دت یلیت یزه ترحتفرحموشتک  د.تگذشاتوتحعتم چتچحرند،تمیت تسزبیتکهتم هیت ًحمب رز

ه یتشکککطرن یتکهتا ه تبهتسکککویتشکککستکککاتهدحیاته تهمچو تمهرهکهتب تآ حم تزم نی

همتچرتج گیتکککهتجتکککمتوتجکک  ت وچترحتچرتگروتآ تتآ ت،ک  ککدشکککونککد،ترفتکک رتمیمی

ت وحه دتحزتقض ی تحطل عتچحشتهتب ش د.تمیت،وضعیتیتحند،تآری،تچرت  ینگذحشته

شت:تب رت ر کر دمیچوشتتحندتکهتب رتمب رزهترحتبرحینترزم دگ  ت، یزتگذشتهتحزتهر

ه یتروتشد روتآ وحروه توتحینری،تمزچتحبه م تتمریتسزبیتوتپرتکحیترهبچرجهت811

ب یتکککاتوسکککت ه تمیه ،تچرتمدل تتوترچرتکک ر ک نهتهنکدتککحآ .تحینترزم کدگک  تسزا

می   تبهتآ تحطت هتکهتمرچمتقبل ًتآ یتفهمیترحتاوضی تچه دتکهتب تهمهاصکمیم تتغیرق بل

ربتیتچف عتحزتنیرویتضککته تچرتموقعیتیتقرحرتچحشککت دتکهتم بورتبهمتف وتتبوچ.تآ ت،چحشککت د

حقتصکک چیتحروپ (توتنتککباتچسککتمزچتیکتبرتپ جتوتحمث لتآ تبوچند،تیت)ج معهتEECحامی،ت

 تچستورتهمتبتکهت)ب ززم نیتشد،تمثل ًه یتچیگریتنیزتبرحیرک  تگتکترچهتمیل وهتبرتحینتچحمع

آ تقرحرتگرفا:تیتزیرتپرکککتوحنهتحعلک  تج بتچحچهتشکککدتوتشکککع رِت«نفعتفقرحتهبک»حزتبک  ک (ت

تک رگرت)وتحینتقضیهتچرتمورچتسهتمیلیو یتحم تطبقهت«ثروام دح ترحتوحچحرتک یدتپولتبده د.»

بهتصورتتصک چقتحسکا(تت،چحرندتیرگرح تچیگریتکهتچسکتمزچترسکمیتسدحقلک تمه جرتو

یمشتکهتا رش  سد،تمفهومیتب زنمیت«فقرتوتمتس ا»وضعیاتتچرترحت وچشتی وچه وچب

رکک متبهتمگرچچتوتبویتبرککرچوسککتیتوتآرحمشتحزتآ تارتبرمییشپبهتقر تنوزچهمتی تستیت



 چه در حزب باید تغییر کندآن 08 

 
دیتسهآگ هیتک رگرح تبسککط تتیه یتج بشتک رگریتحراق .تیسیتحزتپیروزیرسککدمی 

شدهتحستثم رتمث بهتک رگرح تاو یدیهبتبلسهتچقیق ًت،«فقرح»مث بهتهبوچهتحساتکهت وچش  ترحتنهتب

تچرتن رتبگیرند.

حند؟تحزتپیشتحندیرکیدهتحسکا:تثروام دح ت هتکت نیتپرسکشحینتتیآی ترهبریتچرب ره

تب یدتب شکککد؟تحینتقدرهککهتثروام دتب شکککد،تچرآمدتی تمقدحرتثرواشت شکککم تبرحیتحین

دهتحساتشتگفتهوچوم(تبیتایتکهتچرتگذشتهت)م  ورتچرتک گرهتویژههبت،حندسکؤح  تتمهم

ونهتند.ت گحتقرب نیتحندصکک رحت، هتفقیرتوت هتغ یت،بقیهت،هزحرتفرحنتککویت011غیرتحزتکهتبه

یت وچترحتب تحینتسککک  ریویتاوحنیدتحزترزم دگ  تسزبیتحنت  رتچحشکککتهتب شکککیدتکهترحبطهمی

ت،چهدن گ هتفقرحترحتچرتجلوتصد هتقرحرتمیهکهتبدو تاعریفتثروام دح تبت،شدهب دیسکرهم

ه تبهتآ تارینتحجد حتنتبابگیرحنیترحتکهتبیشکهتسقوقچری ب د؟تحینتسک  ریوتبدو تحین

بهتوسراتتهدحبگیرح تمتوساترحتبیبترس ند،تسقوقت   نیتوحقع ًآ تشوچتحزتحینتحبتس رِمی

توپ جبیتکککا»ت:فهمیدندم کدگک  تسزبی،تحزتفرمولتمعروحتزیرت کهتب یدتمیحنکدحزچ.رزمی

ر:ت؟تیکتشع قرحرتبوچت هتب شد؟ت«ویکتچرصکدتک فیتنیتکاسکا،تبیتکاحتچرصکدت وا

ی یتؤرت؟تی تفقاتیکسرپوشیدهتبرچحریکل هتجوری؟تیکتیگوکتی؟تیکتپیش هتبرحیت

تد.چری برحتتاوحندتآ کستنمیروزحنه؟تهیچ

ت«ه آ تنبض»تدتکهتمتکتقیمتب تک رتمرچمتک رگرتسروک رتچحرندتوتوحقع ًحنحینترزم دگ  

اوحندتم رشهتمیترحتچرتچسکاتچحرند.تنهترویتصکد هتوتچرتا  هرحتتوسیعیتکهتچرتآ تژرژ

نتب شکککد،تبلسهتچرتسینتک ر،تچرتزندگیتئکهت وحهدتگذحشکککاتمطمثیریتأایشتحزتپیرککک پ

ه یتآن  .تحینترزم دگ  تسزبیتهتت دتیروزحنه،تب تچید تمت  ل،تمرسل ت،تحمیده توتنگرحن

هتوتنهتبت،حاد چت  تآ تک رگرح ترحتبهتوجوچِیتچه دهاوحن کدتحعتمک چتعمیقتوتاس  ککهتمی

ک  د.تتاصدیقت،حیتسرچتآ ک  دهطرزت یرههمرترکتبیشتحزتسدتمطولتوتف یتوتبتیبرن مه

ت،لق یتبرحچریتجبههتا ه حیتچحرچتکهتنها ریمییتعمیقیتچرتس ف هیتتم چتریرکککهحینتحع

ترحتچربرت،ا تکمو تپ ریست8111شده،تحزتحنقل اتسرکواتک رگریِته یحنقل اتیبلسهتهمه



 

 
 

 ی آزاده ریاحیآلتوسر / ترجمهلویی  09

مبک رزحتتاک ریمیتبزرگیتککهتپستحزتج کبتجه نیتحولتپیشتآمدتوتحمیده یتت؛گیرچمی

تآمدترنت نستبوچ.حجتم عیتسترگیتکهتپی

وتت تچرچتوترنجتهمرحهتبوچه ییتکهتبونیمتشککستککاتوتپیرککرفاحینتب رتپستحزتیکتقر 

حطمی   تس صلتتآسک  همرحهتندحشکا،تحمیدتوجوچتچحشکاتوتبهتپیروزیتتآزحچیترحسکتینتبه

تیکهتبرحت چیزتنتکککبت ًت   ِیحطمتنیحتوتحمس  تنیحشکککدهتبوچ.تآی تمفهومتحینتحمرتچرکتشکککد:ت
دتتتم چتبهتوسحینتحعشد؟یمتنیاأمتیروزیشستتهتوتپت هیریچتیس تت،خیب رتچرتا رتنینمتت

کهتت،ب تسم جاتوتسرسمتیت،شکستکتنتحاد چت  رغمتچرهمعلیت،مث بهتضک منتپیروزیهب

میتمیزح تشعورتا ریتروزحنهتچحشا،تسفظتشد.تچرکتریرهتچرتعصی  تعلیهتحستثم رتوتستمِ

تککاتبرتب یکهتمیک رتسکک چهتحیتنیتککا،تحعتم چیتحعتم چتتحینتیت  زمتبرحیوتپمتگیتسکی سکک

ت،وجوچتآمدهتبوچهحاد چت  تبتشککستککتنِچرهمتنِات رکککهتچرتحثرتم هیتگی یتک رگرح 

کهتچرتتنبوچتحیک  دهثیرتممراتوتاضککعیفأنگرح تاتیکتککترسککیدن رتمیهبت.تح بتهف  قتآید

ت.چحشتهتب شدچرتپیتاوحنتات  ینتشستتیتمیحمرتتنه یاِ

ت،  یتاسزاتسکوسکیتب کهتمب رزهتتچری ب دهمینترزم دگ  تسزبیتبوچندتکهتاوحنتکت دت

 تمگرتبت،کمتچرتشسلتج ریت وچ،تچساب شدسکفاتوتمدسمتتهمتکهتج یتپ یشهرتقدرت

حرتوتچجریدهتنیاترحتعمیق ًه یت وشنت  حتیرفاتوتهمه واتپیشتنمیت،ه سست ریتا

روتسزاتفیتاوحنتکککت دتاصکککدیقتک  دتکهتوقتیتهی هویتحو یههک تمیکرچ.آ مکأیوستمی

ا.توتفع  یاتسزبیتنقصکک  تگرفته یتسزبیتکمترتوتکمترتشکدجلتک تتب تهتککتهت،نرکتککا

تبزرگتالویزیونیتژرژت«ه ینم یش»حیتوترویتبتکککیجتاوچهتمرکککیتک مل ً ات،چرآ رتهم

ته یتبزرگترحتام ش توتحستعدحچتژرژمرچمتفرحنتکهتحینتنم یشیت)همهت.م رشکهتمتمرکزتشکد

رتسککاتکهتبتی ریتفسحتارتحزتآ م رشکهترحتادتکینتکرچند.تحم تچو اتبورژوحییتکهتزرنب

تچحنتاچحچ،تمیم رشکهتمیتحیتبهتژرژه یتملیتوتم طقهحو ویاترحتچرتک ن لتوقتیک  د،تمی

تک د.(میهت چحرچت
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ند؟تروشکنتحساتکهتبینتحزعبل ت ه تفقاتحینیتورت وحهدتکرچتکهتهمه هتکتکیتب  

تیشدهتحزتطرحترهبریتکهتموضعترزم دهم رشکه،تشع ره یتن زلتحندصک رتالویزیونیتژرژ

وتنهتت حرهبریتی تمر ورت«ینصمتمص»کرچ،تسلتمتک  لتاوساتمعسوستمیت ًسزاترحتک مل

حزتتسزبیتیچحچ تبهتحعضککک  تسزبیتی تیکتک گره،تبر ورچتمقتدرحنهتوتچرتوحقعت احمب رز

حزتچه،تحس طهتکرک ریتکهته وزتم هیاتوتنیاتاغییرتچرتحسترحاژیترحتوتحینتپ ه  ت،سکوتیک

ت.پیونده یتا گ ا گیتوجوچتچحرچتیتچیگرسو

 

 کاریسنت پنها 
یتم رشککهتبهتکمیتهتشتژرژحفرکک تک د:تگزحررحتتچوترحزرهبریت وچترحتموظفتچحنتککات

تیوتچحم هت،چحچهتشککدحرح هتمرککترکتیتبرن مهتیچنب لتحمضکک تکهتبهت8791نت مرکزیتچرتژو

حچهتوچومتسکپت مبرتبهتسزاتسکوسکی  یتاتچپستحزتبیتکاب یتکاتمیحمتی زحتتحستم  یتکهت

.ترهبریتبهتحعل متحینتچوترحزتانت[1]تیتکهتچرتگزحرشتفیترمنتآشککس رتشککد(شککوچت)حمتی زحا

پیوسککتگیتوتادحومتچهدتوتث باتتحًه یت وچتظ هرگیری وحسککاتبهتموضککعزیرحتمیت،چرچحچ

تف شت وحسککا هترحتچ شتمیفقاتآ ت،.تحم ک دتکهتحسککترحاژیت وچترحتاغییرتندحچهتحسککا

تب دیتکرچتکهتاوح تشککرط لترحساتمیب ت ی .یتحسککاسککرّچیگرته وزتته ی یز :کرچمی

رزم دگ  تبرحیتکهتمگرتحینت،    تچرتمورچتمت  لتحس سیتسسوتت وحهدتکرچهمترهبری

جتحنتم ب تت  طرتنت ی.تح بتهتاوضککید تتسکک تیتمرککهورترحتبهه تمدح لهتک  داغییرتحینتشککیوه

ب  ییتشکک  سککی،تج ه یتمربوطتبهتح گوه یتسککی سککی،تجمعیا وحهدتچحچ:تبررسککیحرح هت

سککوچتوتزی  تحرح هتتیکرچ تم هرحنهشکک  سککیتحنتم ب تتوتسککبکتوتسکک گینجمعیا،تج معه

وادلیلتمص وعیتنت یجتحنتم ب تتفرحارترفتهتوتبهتحصلتآی ترهبریتحزتا زیهت، وحهدتشد.تحم 

؟تکرچ تآ ی  پوش نتوتیسزبتیمرترییاغتحزتی سیستلیادلموضکوعت وحهدتپرچح ا:تیع یت

تغیرق بلتاصورتحسا.تتمروزهتوجوچتچحرچت  ینتحمریتوحقع ًچرتمورچترهبریتکهتح

سف نهتبمشتب ی چیتع چحتترهبریتحساتکهتریرهتأسکسوتتپیرحمو تمتک  لتحس سیتمت

  قض تته توتارغمتن رس ییچرتچسکتگ هتسزبیتچحرچ.تعلیتب قیم ندهچرتکلتسک اتحسکت  ی یت
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کهتبهتآورچتمب یتبرتحینتوجوچهتوچوم،تحینتک گرهتحمیدتزی چیتببیتایتموجوچتچرتک گره

شد.تب یتاتکمیتک ستهتمیحزتشکدتتمت  لتمیت،حینتسک ات وچک مهتپ ی  تچحچهتشکوچ.تحم 

کهتهیچتحقدحمیتجهاتاغییرتحعم لترهبریتت،وچومبیتایتآزحچیتبدثتستیتقبلتحزتک گره

کهتریتحمتککککبهتحینتحمرتتچساتآمدهتبوچ.تچستگ هتسزبیتقبل ًهتسزبیتبیتحن  متندحچ،تچرتپ یه

تاوحندتحینت ذتترحتهمتبرحیمیچساتی فتهتبوچتکهتتککککترسدقدمتشتبهتچنی یتبورژوحزیتمی

ت،ه یت وچتآزحچحنهتبدثتک  د وچتچحشتهتب شدتکهتبهترزم دگ  تسزبیتحج زهتچهدتچرتهتته

آمدته ییتپیککهتم ک زحتتوتیک تح رحجتشکککوند،ت رحکهتچرتهرتس لت  ینتبدثبکدو تحین

ت8حیتچرتیسیتحزتآث رت  مفورتزحچهز تن یبقولتتوتبهتندحشکککاتچربرحیتعملی ه تحزتآ »:

ت،چرتسقیقات«برندتوتبرحیتم تهمت رجتآ تبتکککی رتکمتحسکککا.حینتکک رتبتکککیک رت کذتتمی

ه یتممفیتکهتحهمیاتوحقعیتچحرندتهمیرهتچرتسطوستب   تگیریه یتپ ه نیتوتاصمیمبدث

اتگیرچ،تی تستیتاوسککمیحی،تیع یتچرتچفترتسککی سککیتوتچبیر  نهتصککورتتچرتسککط تم طقه

ت،گیرچنمیترحتبهترسمیاتنر   تهتوتچبیر  نهترحتهمتچربرتگروهتکو سیتکهتحسک سک  مهتآ 

ه .تح تآ مرکزیتب تهمس ریتکمیتهت«  صمتمص»حزتچفترتسی سیتوتاعدحچیتحزتیع یتبمریت

 مته ترحتحعلسککی سککیتسککپستآ تشککوچ.تچفترج سککاتکهتاصککمیم تتوحقعیتگرفتهتمیچرتآ 

یتزهرحتچرتسوتزیرحتآ ت،ک درحتاقویاتمیتمرکزیتا تآ رینتنفرشتآ یتوتکمیتهتک دمی

ت.ندبرتسقیقاتآ تب ورتچحری تت،چحن دکمتبتی رتنزچیکتبهتآ تمیی تچسات،سقیقاتوتقدرت

 زمتوت ت« بدیتحچحمهتطورنیحتاوحندینمت یقضکک »د یگویمتیسزبترزم دگ  تحزتی ریبتکک

تا ه نهحترتنیچحچ.تحترییسزاترحتاغتیع یت«نیم ش»تیلسرچتوحقععمتیشیوهحسکاتحزترأستا تبنت

تاعلقتآ تبهترزم دگ  تکهتسزاتیبرحتیع یرزم دهت)تمث بهبکهتشککک  ی وچتوتآزحچتیبرح

تسزاتبدو تیطبق ایتمب رزهتچرتاوحن دیک رگرح تفرحنتهتکهتنمتیاوچهتیبرحتبلسهت،(چحرند

هتحمروزهتکتیشسلتهبککتتسزاتنیحتب توحن داینمتوتچرتعینتس لتهمت،شوندتروزیپتتایکمون
بیهتسزبیتش»سزاتت وحه د.تحینترزم دگ  تنمیگوی دبهتپیروزیتچساتی ب د،تمیککتتهتا

                                                      
1 . Chamfort 
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تآ تحسزحات: دهتتتحسزحاتچیگرت ه»چحن دتکهته ت یلیت واتمیآ ت.«حسزحاتب شدیتبقیه 

ت،رح  توتروش فس صحی،تمتمصک ساتسرفهتک ملِیته تسلطهس   رتبورژوحتکهتچرتآ جرگه

زم دگ  تشوچ.تحینترکهتآشس رحتب تمدیریاتچو تیتا تسط تب   اریتحراب طتچحرند،تحعم لتمی

تطبق اییتحشتبرتمب رزه کهتنیک زتحسکککاتسزبیتحنقلک بیتحسکککاتککهتپک یهچحن کدتککهتآ می

یتوت ینتسزبیتبهترهبرکهت تبرتحینتب ورنده تحسککتثم رشککوندگ  تگذحشککتهتشککدهتب شککد.تآ 

اتسفظتب یتککه تمعتقدندتکهتسکک نترح یتککمتچموکرحایکتمیولتنی زتچحرچ.تآ ئمتککتک رم دح 

ارتچرتعملسرچشته یتعمیقیتچرتقوحنینتآ توتحزتآ تمهمچگرگونیتکههتشککرطتآ بت،شککوچ

تهرت هتسککرنوشککاِچرتآ ،تبلسهتآ یتا ه تچرتسقوقتمرککروعهچگرگونیتنهت،وجوچتآیدهب

ت سیتوتعملسرچتسزاترح.زندگیتسیتویژههبت،ک دسقیترحتاعیینتمی

یم:تسذرتب شککتمعی یتبریتحزتوسککوسککهتب یتککامیحیمتحک و تکهتبهتقلبتمطلبترسککیده

جک تحزتسککک زوکک رت وچتیمتچرتحینحعملسرچتسزا،تموظفیتم  ورتچرکتندوههسزا.تبک

یتطبق ایتسزاتپرچهتبرچحریمتوتبکهتاعمیمیتحزتجک یگ هتمرکککم تسزاتچرتا ریختمب رزه

وک ریتس زت،مونیتتیتچساتی بیم.تچرتسقیقاح مللیتکبهتج بشتبینمرچمتفرحنتکهتوتحزتآ ت

یتیتمب رزهه چحرچ:تا ریختشسلتقرحرتیا ریختمرمصتبتکترتک یمتبرکهتحک و ت ل صکهتمی

ورایتصککهتهمینتقضککیهتحسککاتکهتسزاترحتبت.طبق ایتبورژوحییتوتک رگریت  صتفرحنتککه

هتوتج یگ هتمعی یتچرته یتمرککم تبهتآ تچحچچرآورچهتحسککاتکهتحمروزهتهتککا،تویژگی

ب یتککاتبهتمیت،گرفتنت  ینتنس ایفرحنتککهتبرحیتآ تاعیینتکرچهتحسککا.تب تچرن ریتج معه

تسؤحلتزیرتپ سختچحچ:تسزات یتا؟

ت

 م ل حکومت رورژوایی
زیرحتحصطل سیتحساتکهتم رکستوت  ینتت،حیمحستف چهتکرچهتآگ ه نهت«م شین»یتحزتوحژه

یترحتحک  دهدتسقیقات یره اوحنمیتهمهت،رتسقیقاکک رتبرچنکد.تچهتچرترحبطکهتبک تچو کاتبک

تچقیق ًحم تگر هتسزاتآشکککس رحتچو اتچرتمفهومترحسکککتینتکلمهتنیتکککا،تت د: مرککک هدهتک
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تیتحزترویتمدلتچستگ هتچو تس  ت رتوتنوعتعملسرچتآ تمتتقیم ًتحنگ رحسکاتکهتحیتگونهبه

تبورژوحییتوتچستگ هتحراشتبرچحشتهتشدهتحسا.ت

رزم دگ  تیتاوچهتم ته ح یهرسکککیم.تچرتیکتپ ر م نیتسزاتمییتجک تبکهتج بکهچرتحین

ت«س کمیتاوچه»ه توتشکککعبت وچتآزحچحنهتبدثتک  د.تحینتاوحن دتچرتهتکککتههتکککت دتکهتمی

تشوچ،حیتکهتاوساتک رم دح تحچحرهتمیه یتم طقهحشتچرتسکط تچبیر  نهحم تسکلطهت،حسکا

معمولتتیحفتد،تسککپسترهبریتبرتحعضکک میتوقفهچرتک رتت،ج گیرچ.تچرتحینن گ هتپ ی  تمیهب

رتگرحید.تحگو  ماتمیتج تحسککاتکهتقضکک ی ت)برحیترهبری(تبهگیرچ.تحینسزاتپیرککیتمی

لتارینتشکککسسزبیتچرتحنتمک ب تتا لیتپیدحتک د،تبهتحرا  عییت وحسکککاتعمومیتبکدنکه

قتی وحهدتبوچت)برحیتک گرهتحنتم ب تتچرتسهتچورتوتب تحکثریاتآرحسا(توتاداتمرحقباتچق

ه تبرحیتحنتم اتک رم دح تچرتحس س  مهتبهترسمیاتش   تهتحینتکمیتهت.«ه یتم تصبکمیته»

تحند.تصورتتغیرق نونیتبهتسط تحنتم اتنم ی دگ  تک گرهتحراق تپیدحتکرچهتبهحم ت،تحندشده

ه توتکمیتهتیآورچ:تحعضککک وجوچتمیهمرحابتک رم دح ترحتبهلکحینتحنتمک بک تتسکککلتککک

مرکزیتوتچرترأستچفترتسکککی سکککیتوتیتحی،تکمیتههک یتم طقکهیتکههک یتسزبی،تکمسوزه

حییتسزاترحریتوتحجذگحسکککاتهیأتتس کم،تق نو مرکزیتکهتقرحرتیتچبیر ک نکه.تکمیتکه

حینتت،شوچ.تحم تچرتوحقعیاتحمرحنتم اتمیتوحیتگلچینتب شد،تاوساتهیأتتنم ی دگ  تم طقه

نوتتا تپیر ه چت یزیت،بریتحساآورچ تاصمیم تترهحجرحچرییدتوتبهأهیأتتس کمتک رشتا

 ریتحزتارینتحبتسمرکزیتکو کیتیدهتحسکککاتکهتکمیته کستا ک و تنرکککوتجدید.تهیچ

ارتهیأتتحجرحییترهبریتحسکککاتا تهیأتتمرکزیتبیشیت وچتنرککک  تچحچهتبک شکککد.تکمیته

برحیته ترحتآ تْحسکککاتکهترهبریترابهیک رم دح تع  تیم معتعمومحری:تنوعیتذگق نو 

رحتحیتهچبیرح تم طقا تدتفرسککتبهتسککرحسککرتفرحنتککهتمیچقیق(تتن  رتِحِعم لِتیع یت)ت«پیروی»

تی ه تبرتحعض ارهبریتنهیتاسیهتحفزو تبرتحین،تفصلتک  د.توم تصبتوتمت  لتبغرنجترحتسل

ممفیتک رم دح ترنگ رنبتحسککا:تهم  تمتککتمدمینتتبلسهتبرتقدرتتمهیبتوتغ  ب ًت،کمیته

تیحعض تحزتطرحتبلسهت،شوندمرکزیتکهتهرگزتحنتم اتنمییتوقاتوتمر ورینتکمیتهام م
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وند.تشفرحت وحندهتمیت،حزتهرتنوعشت،شک یتتگیتی توف چحریتوتامص یتس ضکرتوتبرتپ یه 

حک و تگفتیمتک ملتنموحهدتبوچتحگرت هتهمام میتآ ت،ن  میتسزاتحسککا.تحم یتحینتج به

ه یتب دیتکهتی چآورتشسلنترچهب دیتعموچیتنس یم.تحیحیتوتمطلقترچهحزتحصلتپ یهتسم ی

تمعمو یترحتق  بیتهرترزم دهت،حزتسوییت:چوگ نهتچحرچتیثیرأمرحابتن  میتحسا،تاهلسکلتک

تیسزبیتوتسککپستم طقهتوتکمیتهیته تا تشکک  هک دتکهتحزتهتککتهمددوچیتمد صککرهتمی

هتوقتیتحساتکام متک رم دح یتاداتسیطرهت«سرکاتصکعوچی»روچ.تحینتمرکزیتب   تمی

چ،تحزتشو تمعمو یتسزبیترحتچرتپراوتاصمیم ایتکهتچرترأستحام ذتمی س ریتمتکتمدمهم

ه یت تمعمو یتحگرتبرحیتشرکاتچرتک فرحنس گذرحن د.تحزتچیگرتسکو،تمتتمدممیتصک فی

هته یتچیگرتکهتهرتکدحمتبحیتمأموریاتندحشتهتب ش د،تب ترزم دگ  تهتتهحیتوتم طقهسوزه

وزتهمته ت«حفقییترحبطه»اب طیتندحرند.تهرتکوشککرککیتجهاتمتف وایتاعلقتچحرند،تحریترچه

حیت  میب دیتناصورتک دتچرتشسلتشوچ.تفرچتممسنتحساتوحقع ًفرحکتکیونیتمدتکواتمی

ک ریتا ه تمتتلزمتحط عاتسفاتوتسماتوتپ ه  قرحرتگرفتهتحساتکهتک رآییتعملیتآ تنه

هتشوچ.تچرتحینتمق یتمیب دیتسفاتوتسماتوحسده یتن  میترحتنیزتش ملترچهتبلسهت،حسا

آورچتکککهتسزاتم بورتبوچتبککهت کک طرتمیتهادقیریتچرتککک رتنیتکککا،تبلسککهتچورحنیترحتبکک

ارسیل تتوتحم یاتبرحیتچف عتحزت وچترویتآورچت)سزاتزیرزمی یت  ین،تته یتن  میِشسل

تم  تچ یلهتچرساتبهت. صلاتزیرزمی یتسزاتکمونیتاتچرتچورح تمق وماتوتحمث لتآ (

همتکرچ،تشککرحیاتحمروزیتب دیترحتحی  اتمیزم  تحقدحم تتمربوطتبهترچهتکهتشککرحیاتآ 

د،ت ه توتستیت وچترهبریتزحبرحیتاوچهتبلسهت،ا هک تبرحیترزم دگ  تسزبیرحتنکهتوجوچتآ 

تس زچ.تک  دهتمیوت  ثیتمگ ه ن ب

جزتتک دیتپ ر م نی،تک ریتنمیب دیتب تچموکرحسکککسزاتبک تارکیکبتمدلتن  میترچه

وتادسیمتمدلتبورژوحییتسکککی سکککا.تسزاتحزتمدلتپ ر م نیتیکتحمتی زتمعروحتاو یدتب ز

سی سیت وچترحتحزتتیشوچتسلطهطورتکهتبورژوحزیتموفقتمیک د:تچرساتهم  کتکبتمی

یته یتسککلطهطورتهمترهبریتسزاتشککسلاو یدتک د،تهم  آزحچتب زت«شککهروندح »طریقت

هبریتحزتمدلتن  میتحزتجملهتحینتک د.تر وچترحتحزتطریقترزم کدگک  تسزبیتبک زاو یکدتمی
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ه تم اتآ ج یتحنتهاوحندتشسلتحنتص اتک رم دح ترحتبگیرچتکهتمیمهمترحتمیتحمتی زتنتکبت ً

ب زاو یدت وچتتهبلسسی سیترهبری،تیتا ه تب زاو یدتسکلطهق  بتک د.تارکیبتحینتشکسلتنه

ترغمریترحتعلیمددوچتحینتب زاو ید،ترهبیت.تچحم هدک کمیرهبریترحتنیزتمیتکککرتتیحعضککک 

گذحرچتبوچ ت ط ه توتچرتموحرچیتورشکستکتگیتسی سیتآ ،تغیرق بلتاغییرتب قیتمیف سش

ت8711کهتچرتپ ییزتسککک لترحتقیماتتسزاتبهتهرت«کرچ ق نونی»»اوح تمرکککیتج تمی)چرتحین

چموکرحسککیتسزبیتهم ن دتت«ب زی»ت،چرت  ینتشککرحیطیت[3]تی چآوریتکرچ.(ت،پیشتبرچهتشککد

تعمومیتبهتقدرتیتشکککوچ.تحرحچهیتبهتحسکککتد  هتوتاغییرتشکککسلتم تهیتمیبورژوحییتج معه

بهتتع چیتسزاتیحعض یتهم  تطریقتهمتحرحچهتک د،تبهس کمهتاغییرتشسلتپیدحتمییتطبقه

تک د.تقدرتترهبریتحستد  هتپیدحتمی

یت هرهتْب زاو یدتآی تا ک و تکتکیتبهتحینتسقیقاتحندیرکیدهتحسکاتکهتحینتس زوک رِ

تحشککتب ه تتوتاغییرتموحضککعتث باتم ندهیتارایبتکهترهبریتب تهمهتچحرچ،تبدینتهمچیگریت

منتبکهتاوقفتعضکککوگیریتحسکککا:تریزشتمدحومترزم دگ  تسزبیتوتیتحسکککا؟تحشککک ره

کهتمب رزحتتپ ج،تچهتوتبیتکاتس لتگذشتهترحتا ربهتت«ه یتجدیدنتکل»ه تب تج یگزی یتآ 

حندتوتمب رزهتپرا اتشکککدهیتوعیده تبهتکورهشکککع ره توتوعدهت«ه ن ریه»حندتوتهمرحهتنسرچه

؟ت رحتکهتستیتآم رترسکککمیت«شکککوندسکککوزنکدتوتنک بوچتمیمی»فقاتهمتطیت  کدتسککک لت

س ضرتتیک ونیتسزاتحسا؟ت رحتبتی ریتحزتحعض تیپیرینتبیشتحزتحعض تیه کمونیتکا

یته یتک ملیتحزترزم دگ  تکهتا ربهحند؟ت گونهتحساتکهتنتلچسکاتحزتفع  یاتکرکیده

وتت8701س لتت،ح  زیرهتآزحچتچوگل،تج بتسکرچ،تج بتویت  م،تیشتمق وماتفرحنتکهج ب

ا،تو یاتشرکاتندحرند؟تسزئه یتب متفع  یاتسزبیتوتی تپتاتچرت،حندرحتچحشتهتحمث لتآ 

ه یتمعروفیتکهتبرشاتپستحزتشورشیتچرتمقی ستکو ک،تبرحیتمتئلهت«چستگ هتچو تی»

تآی تمرچمتحعتم چتبهترهبریترحتحزتچسا»تکهتپرسشینتشرقیتذکرتکرچ،تیع یتحت ونینتبر ن

یکتنفرتچیگرترحتحنتم ات»سلتحزتقرحرتزیرتحسا:تحینترحهت.سلتپیدحتکرچهتحسارحهت«؟حندچحچه

ت«حنتم ا»جدیدترحتت«حفرحچ»حیت وچتگ هتطبقتنی زتبتکککیجتچورهرهبریتگهت«ک کد،تهمین!می
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تج یشتگریترح.تحم ت وچترهبرتسکککرمعمو یتچیگرتی ترزم دگ  تچیتیحعضککک یع یتت،ک دمی 

تم ند.ب قیتمی

 

 وح ت میثاق
تح یرحًت،م  ورتچفکک عتحزتحچعکک یتقکک نونیت وچتبرحیتبکک زاو یککدت ویشرهبریتسزاتبککه

موضوعتح ل قیتپرطمطرحقترهبریتجمعیترحتحزت  تهتبیرو تکریدهتحسا.تحینتک رترهبریت

کهتت«حیقضکککیه»تثل ًه یتقدیمیتنزندت)مرحتق چرتسکک  تهتحسککاتکهتچیگرتچسکککاتبهتاصککفیه

ب تتْرهبریتجمعیت[1]توتحمث لتآ تچرگیرشتبوچند(.ت8ایلو ،ت سور،تسکککروینتک زحنوحمک رای

شککوچ.تحم توحقعیاتقضککیهت یتککا؟تحرح هتمیت«کیشتشککمصککیا»مث بهتبرحبرنه چتسرحرتتبه

 بهتمثحیتکهتبینتحعضککک تم عقدتشکککدهتوتطبقتآ ترهبریتبهرهبریتجمعیتچرتوحقعتبرتمع هده

ک  دتا تقدرتت وچترحتحبدیته تکمکتمیحعضک تم زحتشکدهتحسکاتوتحعض تبهتآ تهیأایتحز

رتتسفظتقدت«همبتتگی»ارایب،توسدتترهبریتحزتطریقتگذحرچ.تبدینک  د،تسرپوشتمی

شوچ.تبهتزب  تس چه،تهرت هتچرتچفترتسی سیتوتچبیر  نهتحاف قتحفتدت)ی تچرتگروهتکو کتمی

ترحتکهتحینتگروهتکو کتآ هدتشککد،تمگرتآ رهبری(تهرگزتبرحیترزم دگ  تمعلومتنموح

یگرتچترهبرتکهتبینتیکترهبرتوت،ب دیچرتفرمولتاف وتبموحهکد.تبکهتزبک  تسککک چه،تهرگزت

تشککوچ.آشککس رتنمیتککککته تچرتحیت  ی تغیرق بلتاصککورتبوچوضککعیتیتکهتمدتککککتتوجوچتچحرچ

وتپیرککک پیشتتشکککوچوتفصکککلتمیچحریتمطلقتسله تطبقتق نو ترحزآه گیح تل ف تتوتن هم

حتتچحچ تن رسی ساتچیگرح ترحتبدو ت وت،حسات«چرتیکتحقلیا»معلومتحسکاتهرتفرچیتکهت

کرچهتکهتتحست سترحتحی  چحزتگ هیتحینتتم رشهتهرتبرچت)ژرژع متپیشتمیأمرکمصیتچرتمل

تچرونیت وچتصدباتکرچهتحسا(.ته یگوییتمم  فتحعتق چ

وتسسوتتت،دهشش   تهت  قض تِپ ی  تات،و یاتعی یتوتشکمصیئپ ی  تمتکت،طریقتبدین

شوچ.ت  ینت  حتوتگزحفیتمث بهتا تکمتکم لتوسدتترهبریتحرح هتمیبهت،مرکم ترهبری

                                                      
1 . Marty-Tillon, Lecoeur, Servin-Casanova 
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معدوچت»حعترححتبهتحینتحمرتحسککاتکهتقدرتتوتسقیقاتچرتچسککاتت،پیرحمو ترهبریتجمعی

چرتپ ی  تتهکته ترحتببی  داوحن دتآ حساتکهتام ش گرح تالویزیونیتمیت«ه یتچرتسک یهحنتک  

تحزیرت،امتککمرآمیزت:ک  دامتککمرآمیزتسرکاتمیحیتحنتم ب تتآهتککتهتوتبهتشککیوهتروزتحولِ

هریتحسکککاتکهتبرتمُتْزیرحتسکککسوتت،  موشت؛چحن دتکهت هتحاف قیت وحهدتحفت چهک تمیآ 

چرترحتبهتحینتچ یلتکهتکتکککیتکهتقدرتتوتچحنشتت،شکککوچمیتزچهرهبریتجمعیتیتعهدن مه

تزتیکه :تح.تسکسوتتچرتوحقعتم نعیتحساتبینتحنت  دسکمنتبگوی  زمتنیتکاتت،ح تی رتچحرچ

تی رت و تقدرتتوتچحنشتچرتح ت،ک  دکهتب تچیگرح تب تسسوتتبر ورچتمیبینتکت نیت،سو

اوحن دتچحنشتوتنهتقدرتتکهتنهتمیم نعیتحسککاتبرحیتکتکک نیت،وتحزتچیگرتسککوت،ه تحسککاآ 

سیت    تب تک رکرچتسی ت«همرچح تچرتس ی»شوند.تحینتچساتآورندتوتبهتسسوتتسپرچهتمیهب

قاتفزحتممسنتحساتنهرحتندحرندتکهتحینتنم یشتاوهمتحندتکهتنگرحنیتآ شکدهتآمیمته وچت

نفستوتسستآزحچیتککک رگرح ترحتککک رچحنی،تعزتتبلسککهت،رحتبترسککک نککدتگروهیتحزتمرچم

تفقات«پرچحزیصکککد ه»رحتندحرچتاصکککورتک دتکهتحینتتکستجرأتتآ چحرتک د.تهیچجریده

عدمتست سیاتوتبدبی یترهبریترحتیتحک و تچرجهب شکد:تعل ماتب رزیتکهتهمتس چثهتکی

ت.ک دمیک رگرتبرمل تتیچحچ ترزم دگ  توتاوچهچرتب زی

تنوعآ تج تبهترتحزترزم دگ  تسزبیتچرتهیچتچحچ ِحینتمک شکککینتادسم،تن  رتتوتب زی

و رحیت و ژهتوتبیثیرگذحرتویأمث بهتنیرویتامع یتوحقعیتکلمهتبهتحیتکهتسزاتبهرزم ده

ن رتچحرمتکهتاوساتتمیترحتچر نرک  تچحچهتنرکدهتحسکا.تمتتمدمیتچحتک د، وچ،تاو یدتمی

و رحت و چرتقب لتن  تروزحنهتحط عاتبیتب یدق نونیتآه ینتبهتسزاتپر ینتشککدهتحسککاتوت

تحزتمی  تسکک زم  تجوحن  تی تچحنرکک وی  تسزاتمتککتقیم ًتوقات)کهتغ  ب ً.تمتککتمدمتام مک د

تزیرحتی تهرگزتکتبت،حمرحرتمع شترحتحزتچساتبدهدیتاوحندتحینتوسیلهشوچ(تنمیمیتبتکیج

ه تی تحگرتهمتچحشککتهتفرحموشتکرچهتحسککاتوتچرتحغلبتموحرچتستیتب تاوچهت،وتک ریتندحشککته

ت،«ک رگر»ه تمرکککغولتحسکککا.تنوشکککتنتام ستوحقعیتندحرچ،تزیرحتبیشتحزتسدتبهتک ترلتآ 

تکهتچرتسقیقاتبیتاتی تسیتس لرأیتزم نیتیویتورقهرت«ک رگرتفلزک ر»ی تت،« یپتکا»
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مع وضهتشدهتتککتو یائمتحزتحیتروش فسرتب تچرجهتکتپیشتوضعیاتآ تب تروش فسرتمزچبگیر 

تی رتبتحینتوضعیتیتحساتکهتغ  ب ًت،ارایبت(تحسکا.تبدینورحززرمتحسکا،تنوعیتاتکسینت)و

 ینت،ت ب   ارتوجوچتندحرچترتِکهتحمتی زحتتقدت،تج ییارک  دهتحسا.تچرتسطوستپ ییننگرح 

هتهرتبآ تهمتت،سزاتیاِ نلعقبطنِتعدمحزتتمتع  یتیاِ نلعقنوعیتوضکککعیتیتا هک تبک تحی  چت

  سککبیتوقاتچرتوضککعیاتمام مقرحرگرفتنِتیع یتمتککتلزمتت،شککوچ،تا ربهتوتادملتمییقیمت

وحندتا د.تحم تحینتک رترحتچرتصورایتمیکتام ش تحزتنرچیکتسزاترحتیا نلعقعدمحساتکهت

 تبدوت،حن  متچهدتکهتسکککسوتتح تی رتک دتی ت وچترحتچرتح تی رتوضکککعیتیتویژهتقرحرتچهد

وف چحرتوتمطیعتکهتحزترویتضرورتتوتتوقاِکهتحمیدیتچحشکتهتب شد.تبرحیتمتتمدمتام محین

نتحیتککککککتکهتفرچیتمتعصبتب شدمگرتحینککککککتتک دشد تعملتمیجم عاهمرنبیتفلتفه

ت یزتچیگر.وجوچتچحرچتوتنهتهیچحساتکهتحیتآزحچیتام مِ

ت

 ای ئولوژی: یک کاریکاتور
تب یتاتحزتحید و وژیوتسسوماتصدباتکرچیم،تمیت«م شین»ج تکهتحزتحصطل ستحزتآ 

حید و وژیتوجوچتچحشکککتهتب شکککدتا تبتوح تب تآ توسدتتیکتتب ید،تزیرحتسکککمنتبگوییمنیزت

ت.)حصطل ستگرحمری(ت8«قوحمتبمرید»سزاترحت

مث بهتهبت، وچترزم دگ  تبهترهبرح ِیتچه دهد و وژیتبرتحعتم چتاس  سو،تحینتحیتحزتیک

تح مللیچحرتسککک اتحنقل بیتملیتوتبینوتمیرحثتسزایتکهتا تکککمتوسدتتوتحرحچهکتککک نی

ی  تمتحسککتوحرتحسککاتوتچرتپرککاتحینتحعتم چتنیزتپیوندیتطبق ایتوجوچتچحرچتکهتچرتهتککت د،

چحچ تبهتحنزوحتگرمیتوتپ ی  شککوچ:تگرتمیتچرتق  بت یزه ییتحزتحینتچسککاتجلوهک رگرح ت

ف وتتحسا،تش  تمتب تحستثم رتمرترکتحیتکهتک مل ًمرترکتمب رزهیتا ربهیع یتت،برحچری

طبق ایتک رگرح تیتپیروزیتمب رزهتن شککیتحزکهتوجوچتسزاتحزتحینتحستکک ستغرورشکک  

تم چیحعتت،شوچحسکا،تحینتآگ هیتکهتحینتسزاتاوساتکت نیت و ت وچش  ترهبریتمی

                                                      
1 . cement 
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زتحینتحعتم چتنیتیشککدهشککسلتمتککخت،.تحم حمث  هموتت،ک دطبق ایتحی  چتمیتکهتحینترهبریِ

ت،و رحیترزم دگ   و شوچتوتپذیرشتبیوجوچتچحرچ:تشکسلیتکهتحزتکلتا ریختم تزعتمی

شککوچ.تحینتنوعتشکک ملتمیت،ه تفسرت وحهدتکرچج یتآ کهترهبریتبهترحتی تستیتحینتحنت  ر

کتیتگرحییتکورکورحنهتحسککاتوتصککرف ًتبهفرقهدیتکهتچحرچتآمپیتا ه حز وچگذشککتگی،ت

حست ستوتفدحک ریت وچترحتبهتپ یترهبریتریمتنتوتحزتتیشوچ:تهمهم تهیتمیهمتوحک شت

  ینتت«سزات)یع یترهبری(تهمیرکککهتبرسقتحسکککا.»ککککککتتکرچ چف عتیتموحرچآ تچرتهمه

ه یتو یائفتوتمتیوظ تعونتم  سبتهمهتک  دتمعمو  ًحعضک ییتکهتکورکورحنهتحعتم چتمی

ه تشککک  تحزتآ برچحری  طرتفرم  ه تحسکککتف چهتوتبهحزتآ ت ره حند.ترهبریتبحرجتوتم ز ابی

تزند.ک ریتچحمنتمیمد ف هشسلتارینتبی  نهکواهبهتک دتوتچرتعملتقدرچحنیتمی

حسکککتف چهتءرهبریتوتک رگزحرح تآ تحزتحینتحعتم چتسکککوت،حزتچیگرتسکککوتوتهمرحهتبک تآ 

یتحینتحید و وژیتک  د.توظیفهب دیتمیصورتچه دتوترحتم هرحنهتشسلتمیتک  دتوتآ می

حیتکهتپیشتگرفتهتحسککا.تسککاتحزتهم ن دسکک زیتوسدتتسزبیتب ترهبریتوتمرککیحتعب رت

حیتوجوچتندحرچ.تحینت یزتا زه هتممسنتحسککاتاصککورتشککوچ،تچرتحینتحمرتهیچبر ل حتآ 

تک د.ییدتمیأرحتاتوحتحساتوتآ آحید و وژیتحساتکهتب تسزاتهمت وچِ

م.تچرتحیرسککیدهت،حفتد هتچرتسزاتحاف قتمیستکک سککیتچرتاوضککی تآ یتحک و تبهتنقطه

ت وچتهدح وچیهبیکتهیچبیتوتنهتسزاتنهتوسدتتسزت،وتسکک اتم رکتککیتککتیتن ریه

طبق ایتحسککا:تسزاتا ه تبرحیت دماتبهتحینتیت.تسزاتارککسیل تتموقاتمب رزهنیتککت د

توسدتتآ تفقاتبرحیت دماتبهتعملتضکککروریتحسکککا.تبهت،ایتوجوچتچحرچطبق یتمب رزه

حینتحیدهتق نعتب شککیمتکهتحید و وژیتسزاتچرت دماتتبهاوحنیمتمینتچ یلتحسککاتکهتنمیه

سککا:ت  ینتبرچحشککتیت یزیتپیرحمو تم هیاتحید و وژیتی تحتبهتوسدتتآ ت«بمرککید قوحم»

تشوسداتگذحرچتوتحیتکککت تشکککوچ،تگوید.تحگرتسزبیتروتبهتحفولم تنمیتک رکرچتوسدتتبه

توجوچشت،صکککورایت  ینچرتت.نمورچهتب قیتبم نداوحنکدتستیتچرت  ینتس  تیتچسکککامی

.تحم ت«گیرچقوحمتمی»حیتشدهرسکمیتوتغیروحقعیتحسکاتوت وچتب تحید و وژیتپژمرچهتوتفتیل



 چه در حزب باید تغییر کندآن 31 

 
تیبهتوسککیلهسزاتحینتت]چروحقع،[ت وحهدتبوچ؛مت  قضتتآ حگرتسزبیتزندهتب شککد،توسدتت 

تککی رتم ند.تبکهتچرتعینتمت  قضتبوچ ،تب زتوتب رورتحسککا،تمتددتمیت،زندهتید و وژیِحیکت

ته :تمب رزحت،آ تب تاوچهتیزندهتیمرد؟ترحبطهبزندگیتمیبهتیکتسزات ب،ت هت یزیت

یتطبقک ایتککهتچوتوجهتچحرچتیکتوجهتحسکککتثم رتهک توتمتککک  کلتآنک  تچرتمبک رزهنوآوری

ترشوندگ  .تح ع چهتوتچیگریتره ییتحستثم   رق

هتپیچیدهتویژهحیتبحید و وژیکتسزاتمتئلهتیمتوجهتشکویمتکهتمتکئلهتاوحنیمتفورحًمی

ت،شوچبیشترسککمی(تسزاتمیوا ه تشک ملتحعتم چترزم دگ  توتوسدتت)کمحسکا،تزیرحتنه

حیتگیرچ.تحینترحبطهتشککسلتچوگ نهچربرتمیتنیزتم  سککب تتبینتسزاتوتاوچهترحیتبلسهتهمه

رهبریتوتفع  یاتآ تچرتسکک زم ندهیتوتیتچتسککی سککیتسزاتوتشککیوهچحرچ:تشککسلتعملسر

کهتبموحهیمتبرتکهتچرتصکککورایت،سزبیتین ریه...توتشکککسکلتتحیاوچهیتهکدحیکاتمبک رزه

مت  قضتته یگرحیشحندحزته ترحتچرت رکککمملتک یمتوتج یتآ أعملتسکککی سکککیتایتا ربه

یتارکیبیتحزتحید و وژیتسزبت،ن پذیرتحسکککا.تب  برحینمب رزحتتطبق ایتاعیینتک یم،تحجت  ا

تحسا.تن ریهه توتب تآ تب تاوچهیتشرحیاتوتوسدتتسزبیتوترحبطه

 

 دورا  شعارهای رسمی
رحتتهفرحنتم رکتکیتکتیتچرتسزاتیتن ریهب رتب یتکاتوضکعیاتحسکفآی ته وزتهمتمی

چحرچ،تتک رگرتقدیمتفرحنتهترحیتی چآورتشکویم؟تمتئلهتا ه تحینتنیتاتکهتسزاتس اتطبقه

وریسته یتحرزشم دتمپستحزتکوششتبلسهندحشا.تتن ریههتگوشتش وحییتبرحیتسک تیتک

آم چهتتییتتال شتسماتحست  ی برحیتت وچترحته تس لچرتچورح تقبلتحزتج ب،تسزاتت8اورز

جزمتتیکم رکتیتتیتبهتیتن ریهوتستیتسکهمت وچترحتبهتعصرتشع ره یترسمیتحچحتکرچ.ت

ستیکتبهتیتادری یتابدیلتشدتوتم اری  یتمتچی  گرحینوعیتحثب تهح مللیتسسومتیتی تببین

تهتنتوحنتککندرتتچرتسزاتسی تتچحشککا،تهرگزتهم رکتککیتککتیتکهتبیتن ریه.ت«علمتعلوم»

                                                      
1 . Maurice Thorez 
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 هتطورتکهتهرتآ رحساتک دتوتچرساتهم  تکمرحیتچحوطلب نهتب دگیحساتتحزتزیرت  ینت

یتن ریهتکرچ چرت دمات فهتشککوچتصککرف ًاو یدتمیتیترسککم ًوشککورتچرتحاد چتجم هیر

تکهتبیتاتس لتحساکتکک نییتطورتهمتچرتفرحنتکهتهمهگیرچ،تهم  م رکتکیتکتیتقرحرتمی

 هتحزتحندتا تآ حندتا تب تاو یدحتتشکککورویتورتبروند،تهمهتکمکتکرچهحسکککتمکدحمتشکککده

ه یتبه یتمست.تک فیتحسککاتبرن مهبروچحزتبینتت،م رکتککیتککتیتب قیتم ندهتحسککایتن ریه

 تآت فینِؤسککاتکهتمحته یت ل قهتکهتچ یلتآ تحینحیتحیدهپ رهسزبیتمط  عهتشککوچ:تسککوحیت

فرتم رکتیتتیتچرتسزاتبهتصیتن ریهحند،تکرچ توتبررسکیتمتکتقلترحتچحشتهشکه ماتفسر

ترسیدهتوتحزتمی  ترفتهتحسا.ت

چ یلیتچرتچسکاتنیتکاتکهتب ورتچحشکتهتب شیمترهبریتحزتحینتب باتنگرح تحسا.تبدرح ت

حتحزترتن ریهحینتت،مرککترکیته یتبرن مهح تحقتصکک چیتسکک لجه نیتم رکتککیتککمتهم ن دتبدر

 وچتتهستیتبهتشککسلیتکهتبدرح تچرتفرحنتککهتبترهبریی چه تبرچهتوتغیرجذحاتکرچهتحسککا.ت

اف وتتم رکتککیتککتیتحزتسزاتکمونیتککاتفرحنتککه،تبییتن ریهبربتککتنتگرفاتیع یتر ا

ارایبتبهتتدینوتبتهن رییقینتبرتکوربی یتم رکتککیتککتیتبهیتن ریهگذحشککتنتحسککا.تک  ر

حمرتتبتی رتب   تحسا(تچ   اتچحرچ.تصداتحینتن ریهسی سیتیتکوربی یتسکی سکیت)زیرحتج به

ک یدتکهترهبریتحینتپیوندتم رستشک هدتبوچیم.تآی تاصورتمیت83بهتتم تهیته یرحتچرتسک ل

ت؟تک درحتبرقرحرتمی

تممصوصتی«ن ریه» وحهدتشد،ت رحتکهتسزاتت یرهآس نیترهبریتبرتحینتمرکسلتبه

تین ریهیتکهتارجمهت[2]ت8(CME)تچحریتحندص ریتچو تیسرم یهتی«ن ریهت» وچترحتچحرچ:ت

بهتمربوطتت[0]ت1یتتیچو تیتحساتوتب تمل س  تتبوک رحیتچحریتحندص رشکورویتحزتسکرم یه

تیحنب شکاتبیشتحزتسدتسکرم یهتی تاقلیلتحرزشتسکرم یهترنبتوتجل تچحچهتشدهتحسا.تچحم ه

  پتتیاسیاقتصاد س یمبانریتگتترچهتحساتکهتاداتع وح تکت اتقدهت(تآ تبن ریِ)

                                                      
1 . Capitalisme monopoliste d’État 
2 . Boccarian 
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تهم  ه تکهتپذیرفتهتشککوچتکهتحینشککرطتحینهتحسککا،تبتحیبرحزندهتوحقع ًتشککدتوتحینتع وح ِ 

چو تسزاتهم.تحسزحاتبزرگتبرحچرتحساکرچهتت«نقد»ته ترحآ کهتم رکستتهتت دحصو یت

همتک  د.تحم تمرحترچتمیتی تآشس رحتآ تنه د،کمونیتاتفرحنته،تحینتحصولترحتی تکمتحرجتمی

وساتوتاتم بهتسکف رشترهبریتتبهتحینتحسکت  چتکهحسکا.تتم تین ریهکمتحینتنیتکا،تچسکا

 ت فمم  یت،تهر  دتحینتبمشتحزتهمه«مرکزیتپیوندت ورچهیتکمیته»بمشتحقتصککک چیتبهت

؟تهنهتکتچرساتشدهتحساتا تچستورتص چرتک د!ت ب،ت رحتیکتن ریهاصکفیهتشکدهتحسا.ت

 هت آیتحند!تحفزو تبرتحین،تهمهشدهچحچهتارایبتسکف رشتتمینهتآث رتمعروحتموسکیقیتبه

تف عیهنوعیتچذحتتهقطورتبطورکلیتحینتحثرتهچرتکت اتمب نیتآمدهتغیرج  بتنیتکککا،تحم تب

آ ،تچرتت«تص چیحق»حیترحتحثب تتک دتکهتپیر پیشتوتقبلتحزتنم یشتنتی هب یتاتمیتکهتبوچ

تمدحفعتضم ناتائوریکِمث بهتچحریتحندص ریتچو تیتبهچحشا.تسرم یهشسلتسی سیتوجوچت

تمرترک،تادبیرتشدهتبوچ.یت اتمریتضدحندص ریتبرن مه

چتجدیدیتوحریتم تبهتمرسلهت،کهحینتنمتکککاند:تحمعروحتحینتک رتاقریب ًیتنتی کهتچو

ثرتحتحیتکهتچرتآ تامرکزتحندصکک ریتبرتچو اسککوسککی  یتککم،تمرسلهیتحیم،تبهتآسککت نهشککده

ت.آورچوجوچتمیهبت«یکتس زوک رتوحسد»گذحرچتوتهمرحهتب تآ تمی

تمرکتیتحندصک رطلب»یتفرحنتکهتزیرتسکلطهتکه،چومتحین تقرحره ت تآ  وتمع ونتحعض تو«

تند:حروشنتحزتحینتحسس متم تجنت یجتسی سیتچحرچ.ت

تیرچو اترحتاغییتچو ا،تمتئله/حندص رحتت«س زوک رتوحسد»سکوسی  یتمتوتتیآسکت نه -8

وحندتچهدتکهتبترحتچرتوضعیتیتقرحرتمیتگیرچتکهتآ  وچتمیتهچه د.تچو اتشسلیتبمی

حیتلهچیگرتمتئت،اوساتقدرتتمرچمتمورچتحستف چهتقرحرتگیرچ.تچرتحینتصورتتمتتقیم ً

ت«گذحشکککتنک  ر»تْارایبتچرتحفقتچو کاتچرتکک رتنیتکککاتوتبکدینت«نک بوچی»نک متتبکه

 شوچ.چیست اوریتپرو ت ری تظ هرتمی

یزتنرحتحشکککغ لتک  دتتب یتکککاتآ نیروه ییتکهتمیت،وبیشتآم چهتب شکککدحگرتچو اتکمت -1

حینت نیتقربت،تکلتفرحنتککه«حندصکک رطلبمرککتیت»روی روییتب تبرحیتت؛حندوبیشتآم چهکم

بورژوحیت»هزحرتتشککرککصککدگروهیتکو کت)کهتبعده تبهتجزبهتشککوچ،میحندصکک رحتت
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تی یعتنفعرکواتحندصکک رحتتکلتمرچمتفرحنتککهتچرتسکک.تگتککترشتپیدحتکرچ(ت«بزرگ
تچحرند.

حهمیتیتحسا،تحمریتکهتهو ب ختوتسی سیتکمکککم فعاتعی یت وچتحع  اتن رییتحیده

عتم  فتین ریهک  د،تهر  دتکهتچرتمورچتتچرکشآ تحندحزهتجتککورتنبوچندتکهتت8هلوایوس

ته توتا ه ا ک د؟تابدرت وبیتچحشکککت کد.ت کهت یزیتم فعاتعی یترحتحزتادققتآ تمتم یزتمی
اوحندتبهتکرچیمتکهت  ینتادققیتمیحفت چه،تفسرتمیه یتعقبمث بهتم رکتکیتا.تبهیگ هآ

 هیتبتککتگیتا ه تبهتآگتْادققت،طبق ایتبتککتگیتچحشککتهتب شککد.تحم تنهتی یزیتشککبیهتمب رزه

ج تکهتحزتزم  تسکککا!تحزتآ حترچ تآ کا ه تفع لتچحچتدتحن  می هتب چحرچ.تبتکککی رت ب،تآ 

نهتحزتچرو ،تب  برحینتت  ًئوتمطمتشکککوچیمتچحچهترو یحزتبتیگ هآحن دتچواتکککسیتهمهتمی ک 

شم تچرتمب رزهتعلیهت»شکوچ:ت  رجتحزترحهتابلیغ،تمطبوع تتوتوسک یلتحراب طتجمعیتچحچهتمی

تحمرتنیهتحفقاتب:تچحریدم فعاتعی یتت،تنوعیک  دمیتا  کهتحسککتثم رتطلبمرککتیتحندصکک ر
چ یلیتچرتبینتنیتکککاتکهتبهتت«حهیدتکرچ!صکککورتتطبقتآ تعملت وتچرتحینت،دیشکککوتآگ ه

ه تچرتهحیدتم فعاتعی یتوتقدرتقدرایِتپیروزیتحینتبرن مهتشککککتشکککوچ.تآی تبهتقدرتقدرایِ

تنزحکتیتهتتید!ه یتبیرحبطهتب تآگ هیتشکتچحرید؟ت هتم اری  یتا

زیرحتت،رفتهتحسککام رکتککیتککتیتیتن ریهتآ ت یزیتنیتککاتکهتچرتسزاتبرتام مِحینت

زتب یتکککاتحک د،تمیم رکتکککیتکککتیتصکککدباتمییتن ریهگذحشکککتنت رهرکستکهتحزتک 

.تحینتحچع تممسنتحسککاتحزتن رتسککمنتبگویدهمتتحنضککم میوادلیلتگذحشککتنتا زیهک  ر

هتن رتبع یبتوغریبتس زند،تمیتیحنتزحعتیهدیحیکتم رکتکیتتیتیتن ریهتحزکهتکتک نی

ت، لقرحرتچه د.تب تحینتستیحنضم متادلیلتیرحتچرتمق بلتحیدهتعلاتآ تمینهتبهتوتچقیق ًتبرسد

تحنضککم میحزتشککرحیاتتحنضککم میم رکتککیتککمتادلیلتیتروستزنده»م رکستوت  ینت)حزتن رت

تیتس اتم رکتیتتام میتحسا.ت(تحینتهرتچوتیکت یزند.تاف وتتا ه تچرتمقی ستکمّ«حسا

رحتبر وچتچحرچتوتحینت وحسککاتب تح زحمیتسککی سککیتچرتحنطب قتتحنضککم میمهرتوتنرکک  تادلیلت

                                                      
1 . d’Holbach and Helvetius 
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تطبق ایتی تحثرحتتیکتوضعیاتیع  صرتموجوچتچرتم  سب تتپیچیدهیتحسکا.تادلیلتهمه 

متهگیرک  دهتحساتوتحمرتوحقعیت)کهتهموحرهتهمتش ملتحموریتغ فلتکرفحشتمع یت،معین

ه یتپیشتگرفاتا تبتوح تبهتهدحچرتب یتات(توتاعیینتمتیریتحساتکهتمی«جدیدتی یز»

تمب رزهتن  لتشد.

نه یاتحرزشککم دتنیزتحزتسزاتر اتبربتککتهتحسککا.تقبلتحزتج بتبیتحینتعملسرچِت،حم 

تم میحنضتیرحتچحشکاتکهتحزتم  سکب تتطبق ایتچرتفرحنتکهتادلیلتموریستاورزتشکه ماتآ 

ه یتحزتبینترفتهتحسا.تچرتک گرهتگ متبهتگ مسو،تحینتس اتتحرح هتچهد:تحزتزم  تج بتبهتحین

اوحنیمتبفهمیمت سب تتطبق ایتچرتبینتنبوچ.تمیبدثیتحزتم ت،وچومویسمتوتبیتابیتتم،تبیتا

ج تکهتحینت وچترحتچحشاتوتحزتآ ت«چحریتحندصک ریتچو تیسکرم یه»یتن ریهتْ رح:ترهبری

رتکرچ.تحگمیتحنضککم میدلیلتارحتج نرککینتتچحنتککا،تپیرکک پیشتآ رحتچرسککاتمیتن ریه

ب   تچرتمورچتهرتترحتحزتب یتکککاتآ ک ید،تا ه تمیت«حنضکککم می»رحتتن ریه وحسکککتیدتحینتمی

اغییرتجزمیتوتتییتت.تچرتحینتمورچتنیزتسزاتس اتقدیمیتحست  ی بتتیدک رتمیهتحیتبج ب ده

س صلتته گ میتحنضم میکهتسقیقاتمبت یتبرتسدستوتگم  تم رکتیتمترحتحسی تکرچ:تحین

ن  مته تحسککاتوتسککرحاتسقیقاسقیقتن ریهت،،تب  برحینبهتک رتبرچهتشککوچتن ریهحسککاتکهت

شککده.تحینتطرستحزتسقیقات،تزیرحتسقیقتیتحسککاتث باحسککادت حمریتزحتْحنضککم میادلیلت

ب رتهتیتبچرتهم  تحنترن سیون لتچومتآشفتگت،ارسقیقتیتمتع  یت«ک ربتکا»مث بهتبهتحنضکم می

تحست  ینتظ هرتشدتوتسزاتفرحنتویتحزتآ تچریتآورچهتبوچ.تحینتآشکفتگیتچوب رهتچرتچوره

توسمعسکهتچرتصورایککککککککتتن ریهکرچ تمث بهتپی چهبهتیحنضم محم  تنم ند.تچرکتادلیلت

ت«ن ریه»بتککتیتکهتحزتحثرحتتاو یدتیکتبرچ،تبنبتککاتسککی سککیتک ملترهتمیبهتبنتککککتنرککوچ

تارتحسا. طرن کت،چحچ م  ورتفرم  به

ت

 گی ض ر 
دتس لت.ت  «گیرضربه»گذحشکتهتحسکا:تت چرتح تی رم حیتآموزندهتاصکویرا ریختملیتم ت

ستف چهتحقصکدتحشک رهتبهتحینتسقیقاتتهحنگیزتبسیرتیتحیتحزتحینتوحژهیرتم طقهپیشتیکتچب
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ت،روزتحسایتحیتحض فهتنردهتحسا.تحینتمتئلهچورهسزاتچرتحنتم ب تتمی  تیکهتآرحتکرچ

تویکبیتکککاتا تبیتکککاتوسوشه تحسکککاتکهتسولحگرتمل س هتک یمتسزاتمدتتویژههب

حزتحینتجلویشتگرفتهتشدهتحسا.تحینتب رتستیت:تهرگ میتفرحارت«ک دنوس  تمی»تچرصدتآرح

 هتت،ن رتگرفتهتبوچ.تحم تچرتهما ریمیت وچترحتت«گیرضکربه»هرکاتچرصکدتکمترتحزتسککط ت

تیدهکوشکککتککیتحینتحصککطل سترحتجدیتگرفتهتوتسق یقترحتادلیلتکرچهتحسککا؟ت هتکتککیت

ت،تحجتم عیتوتن ریت  ینتاوقفیترححقتصککک چیت،هک یتوحقعیتیک تچ  یلتطبق ایوچیکامدکد

ادلیلتتهفرحنتسی سیتسزاتککککضعیاتطبق ای هتکتیتحزتوت،کهرسیتک د؟تممتصرتحینوح

تکرچهتحسا؟تحرح هحنضم میت

توت،ی فتهتبوچتچحریتحندصککک ریتچو تیسکککرم یهیت«ن ریه»رهبریتپک سکککخت وچترحتچرت

ت ریهن.تک فیتبوچتکتیتس کاتم ندهتحساتحینتمتئلهتک مل ًتچحنیمتچرتمورچطورتکهتمیهم  

حیتنیزتچرتسقیقکات  ینتکرچنکد.تحم ترهبریتهرگزتمتکککئلهترحتچرتوتپک رهت،ببرچت رککتبکهرحت

تمطرستنسرچ.ت رحتکهت  ینتک ریتبهتکرکککفتسق یقیتک مل ًتحنضکککم می  ر واتادلیلت

بورژوحزیتنهتچرت رچهتحس س ًت«گیرضربه»کمتبهتحینتسقیقاتکهتشد،تچسان پت دتم تهیتمی

وسککهتک رگرتنهفتهتبوچ.تفقاتسککیتیچرت وچتطبقهتکهت،ندتاصککورتک  د(ح)کهتبتککی ریتم یل

ند،تیتچحچک رگرتبهتسزاترأیتچحچند:تسیتچرصدتبهتسزاتسوسی  یتاترأیتچرصکدتطبقه

ه تیمر اتیرأیتچحچندتوتبقیهتبهترأیتممت عتی ترچتک ملتهمهته بیتکاتچرصکدتبهترحسا

قض وتتم تتعملیِه یتفرحنتوی(تپ  هتبرچند.تحینت وچتاوضی ت)یع یتآن رکوتسک دیس  یتا

م رشککهتچرتسککهتسکک لتقبلتاعمقتتژرژتیپیرحمو تحظه رن رتآمرحنهتکهتیه گ متویژههحسککا،تب

حوتبهت)ت«ی فتهتحسکککا!تک رگرتبهتوسدتتسکککی سکککیتچسکککایتطبقه»ج تکهتگفا:تک یم،تآ 

تلسهبت،ا ه تبهتوسدتتسکی سکیتنرسیدهک رگرتنهیتطبقهت،حم ت.کرچ(وسدتت  تحشک رهتمی

تچحریم.تروتپیشتحساتکهتچرت  ینتوسدایتهدفی

تک رگرتهم ن دتچیگرتطبق ت،تچیگرتیکتوحسدیت  طرتچحشککتهتب شککیمتکهتطبقهتب یدتبه

ونی.تا  قض تتچرف رغتحزتتییآس مع زهتیگونههنیتا:تنهتکلتوحسدتحسا،تنهتهمگنتوتنهتب
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شوچتوتتثم رتمیسشوند،تحیروه یتمو دهتحستثم رتمینیتطورتکهتهمهیقینتهم  حینتطبقهتبه 

شککوند،ته تنیزتحسککتثم رتمیکهتآ ت،بورژوحزیحینتحمریتحسککاتکهتحوترحتحزتچهق ن  توت رچه

رتوتمق ومتشتچرتبرحبت،ج تیست  تنیتاتوتزندگیتحوتهمهترشرحیاتک ت،سک زچ.تحم متم یزتمی

آمده یتمب رزه،تمتف وتتحسا.تهمینتحمرتحساتکهتیتب تامرکزتاو یدتوتپیبورژوحزیتسلطه

ت،حم ت.چهدرحتاوضککی تمیحک شتسککی سککیتوتم هیاتن همتکک  تآگ هیتطبق ایتگون گونیتو

ک د.تبرحیترهبریتمهمتنیتکککاتکهترحتادقیرتمیتن ریهوتتحنضکککم میرهبریتسزاتادلیلت

رکک پیشتپیت ترلتچحرچ.بتککاتبسرکک ند،تزیرحته وزتبرتحوضکک عتکرحتبهتبنت  ینت صککلتیتآ 

تیتش  سیتحنتم ب تتوتحمث لتآ (توقهن رتحزتج معنتب شیمتکهترهبریت)صرحئاوحنیمتمطممی

 هت وحهدتگفا:ترزم دگ  توتک رگرح تت«طورتک ملتبررسکککیتکرچهتب»نت یجتحنتم ب تترحت

ج ت.تحزتآ «حیمتکهتن رحتت وچترحتافهیمتک یمال شتک فیتنسرچه»،ت«آگک هیتکک فیتندحرند»

ا،تا ه تسمرچمتفرحنتهتاعیینتشدهتحت«م  فعتعی ی»مریتسزبیتمقدستحساتوتاوساتکهت ا

رو،تنهتسقیقاتتهرتهطورتنیتکککا؟تبندتحزتآگ هیتوتال ش،تحینحمتغیرهک یتموجوچتعبک رت

ت.حنضم میمی  تحساتوتنهتادلیلتتچرتحنضم می

لسرچتسزبیتکهتعمچرو تب تاصویرتوحقعیاِتت«گیرضکربه» هتکتکیتجرأتتچحرچتبگویدت

ت طیتندحرچ؟ترهبریثیرحتتآشککس رتس صککلهتحزتآ توحقعیاتحرابأرهبریتحرح هتچحچهتحسککاتوتا

حتت  طریتوچومتآاتسی ایتبوچتکهتهمهبیتکککاتیممسنتحسکککاتاصکککورتک دتکهتک گره

اهککدیککدآمیزتپیرحمو تتسکککم کک  حیتچیرپکک تچحرنککدتوتمرچمت ک طرهت،گکذشکککتککهترحتزچوچ.تحمکک 

یتبورژوحز رچهت،گونهتبرچیتندحرچ!تم ت هتبموحهیمت هتنموحهیمضکدکمونیتکمتچیگرتهیچ

ه تیتعرف نیت وچتپیرحمو تم  سیاتوتآزحچیتچرتچنی ییتکهتحزتآ وتروست تبهتحید و وژتشهر

یتوعیده یتجدیدتوتا زهوعدهتحزته بی  دتکهتکمونیتککا تکک دتوتوقتیتمیند،تمیحمدروم

ت،چه دتصککدباتک  دحج زهتمیت  ًئک  د،تمطموتآزحچیتصککدباتمیم  سیاتیت وچتچرب ره

 ید!تکریتکزچ توقاچحرند.تب تسرحو یتبهتحینت  طرتچسکاتحزتحندیرکید توتاعمقتبرنمی

یتحسکککت  ی گرحچ.تحم تچرب رهیت یلیت واتحسکککاتوحرثتحنقل اتحکتبرتبوچ توتسفظت  طره

تیگویید؟تچرب ره هتمیت،و  کت ورچندگمتوتابعیدتچهق ن  تسکککرکرکککیتکهتحنبتع قتل
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 جتس لتوپو  کتوتسکرکوبیتکهته وزتبیتاگح  زحیرتسکرکواتطبق تتمتوسکاتوتم مع

تچهیدمیتاضمینته ب توحژهتکهتا ه تگویید؟تزم نی هتمیت،زتمرگتحسکت  ینتحچحمهتچحرچپستح

صککورتتتشککوچ،تچرتآ بل ف صککلهتچرتعملسرچه یتچرونیتسزاتعسستآ تمرکک هدهتمیتو

تچرت وچتسزاتهمتهتا.ت«گیرضربه»روشنتحساتکهت

 

 اعتماد یمسئل 
.تحساتشکستکتهتهمترحت وچشتیرکورچه تیرهبرتکهتگفاتدیب تمتکئلهتنیچرتمورچتح

یتکهتوحضکک توتآشککس رتچرب رهتکتکک نیبهتکهتندتحکوچ تقدرآ تمرچمتک دیمتفسرتیرهبر

همتچرترحبطهتب تت کد،تحعتم چتک  د،تآ  کچگرگونی،تچموکرحسکککیتوتآزحچیتصکککدبکاتمی

هتچرتحینتشرحیات ت،ک دتوتهرگزتنسرچهتحسا.تحم رهبریتبرتآ تسسوماتنمیتکروریتکه

هتم رشککتمعروحتژرژیتجملهتآ تچ یلت  ًئهتمرچمتحعتم چتک  د؟تمطمینتحسککاتکچ یلیتچرتب

تکستپیشتهر«حند.حیتبهتآزحچیتمرچمتنزچهه یتفرحنتککویتهرگزت طمهکمونیتککا»نیتککا:ت

ت«حند!ه تهرگزت  ینتفرصککتیتندحشتهونیتکاچرسکاتحسکا،تکمتک مل ً» وچت وحهدتگفا:ت

عیفتب شککدتکهتحزتی چتبرچهتقدرتضککمرچمتآ یتک دتکهتس ف ه هتکتککیتاصککورتمیتجد،به

سزاتآزحچیتوتسقیقاترحتادقیرتکرچهتوتحفرحچترحتب تحاه م تتسقیرتوتتبک شککک کدتکهترهبریِ

کتج تچرت   دک  تح ل قیت رچو هتکرچ؟تهمینهتکرچتبکحنبوهتاو یکدتمیتپتکککتیتککهتحنبوه

تحتب اوح تفرچتربرپ تشککدهتبوچ.تسسمتحعدحمتچرتک رتنبوچ،تحم تمیت«مد کم تتمتککسو»فرحنتککهت

ب تت«ن   »ی تت«کل هبرچحر»،ت«مأمورتپلیس»چحچ توتب تحاه م ایت و تآبروکرچ ،تب تشککس  هبی

تجتتنتحزتحوتوتبهت  توتحفترح،کرچنشتوتچوریرفق یتقدیمیتبهتمدسومیتم بورکرچ تهمه

حاف قتحفت چ.تسزاتکمونیتاتچرتت8702ا تت8711ه یتس له تهمهتچرتفرحنتهتبینتکرا.تحین

ارچیدیتنیتکککاتکهتسزاتحقدحمیتچرتت.«ه یتمرچمتهمت طمهتنزچهتآزحچیبک»قکدرتتنبوچتوت

ولتآ تئأسکفتنتباتبهتآ تکهتا ه ترهبریتمتحنگیزتوتی تحظه رتای چآوریتآ تحعم لتنفرت

تچهد.بوچ،تحن  متنمی
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تْحنضکککم میب یتکککاتنتکککباتبهتادلیلتاوح تچرکتکرچتکهترهبریتنمیحینتحمرترحتمی 

رتگیرتوتچقیقتوتمثمرثمربوچ ،تبه تچرتعینتسککماادلیلینتحبر ورچتک د،تزیرحتتج نبدحرحنه

نیزتتاوح تفهمیدتکهترهبریگیرند،تمیب زیتمیترحتبهتن ریهج تکهتبمردتوتحزتآ کتکیتنمی

تب شککدتن ریهتطرفدحرنب یدت رتگیرتوتچقیقتحسککاتوتثمکهتزندهتب شککد،تسککمازم نیتن ریه.

تبمرد.همتبرتکتیتنمیتن ریهچهد.تحم تمی

تسزبییتن ریهپیرحمو تتچیدگ هیم  ورتچحشکککتنتحینتمتککک  کلترحتبهیتمکههم بوریمت

ه تاوساتبررسیتک یم.تحینتحید و وژیتکهتریرهتچرتحعتم چترزم دگ  تسزبیتوتحستثم رتآ 

تحیتمبت یتبوچتکهتچرت دمامتککتبدحنهتوتسکک  تهتوتپرچح تهتی«ن ریه»رهبریتچحشککاتوتبرت

تحنضم میتوحقعیتوتادلیلیتن ریهقرحرتچحشاتوتشدهتگذحشتهحزتپیشتب ی  تمریتسی سیِ ا

راقلیلتزییتگونهکرچ،تچرتعملتبهتک رکرچتک ریس اوررحتادقیرتمیتحنضککم میحزتوضککعیات

رتا ه تقدرتترحتچرتقیماتسولترهبریتکهتنههتوسدتتسزبیتبهت«حسکککتدس م»پیدحتکرچ:تبهت

 ه تهتاکت« طی»قدرتتچحشککاتسقیقاترحتطبقتتبلسهت،چسککاتچحشککاتا تفرم  تصکک چرک د

تاوسات وچشتاعیینتشدهتبوچ،تسف رشتچهد.

ت تسزبیچحچ ترزم دگ وتادلیلتبهتسککط تحبزحرتب زیت«ن ریه»حید و وژی،تت،ارایبتبدین

حیترحتچنب لتک  دتکهتبیرو تحزتح تی رتمرککی ات«آزحچحنه»ه تکهتکرچ تآ برحیتمتق عدککککککت

ات هتچرتسکک شککیوهتب تآ تبی یتحینک د.توحقعاقلیلتپیدحتمیککککککککتته تاعیینتشککدهتحسککاآ 

وتت ریهنچرتاع رضتحسا:تحینتضرورتتثمربمشتکهتت،م رکتیتتیتب   ارینتحرزشترحتچحرچ

حیتکهتحندحزه یتمب رزه رمتم رأ و وژیترزم دگ  تسزبیترحتبهتب یتاتحیدادلیلتزندهتمی

،تیه رنحینتمت  لتمربوطتبهتیت هتچرتادلیلتنه ییتچرتپراتهمهآ تندتبرس ن د.حچرگیرتآ 

هتطورتکآ ت،ه سزاتب تاوچهیتساتحزترحبطهحتادلیلتوتحید و وژیتچرت طرتحسکا،تعب رت

ت.چرتعملسرچتسی سیتآ تبی  تشدهتحسا
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 حل: دژ را رها کنی را 
ملیته یتع هت  زمتحساتکمیتبیدحریتا ریمیتحساتا تبتوح تچرکتکرچتکهتشسلآ 

تقدرتتمب رزهتهبرحیترسککید تبتندتوتی حشککم رتطبق ایتکهتچرتقدرتیتحندحزهتسککی سککیتبه

ه تطبقتعملسرچیتکهتبهتبهترینتوجهتب تح زحم تتند.تهرتیکتحزتحینتشکککیوهحک  د،تمت وعمی

ب تت،ارایبتک  د.تبدینرحن دتوتمب رزهتمیمبک رزهتوتم ک فعتآ تچرتحنطبک قتحسکککا،تفرم  تمی

یتیتویژهاوح تگفاتکهتعملتسکککی سکککپرچحزح تبورژوحزیتمیحسکککتفک چهتحزتا ریختوتن ریه

ت.تحینتسسمیتحسا ویشیتجلبتچیگرح تبرحیتاضمینتسلطهساتحزتحتبورژوحزیتعب رت

ص چقتحساتوتککککتت-کهتگرحمریتمتوجهتآ تنردهتبوچب توجوچیککککتتکهتچرتمورچتم کی و ی

حنقلک بک تتبورژوحییتمتعک قکبتآ ،ت هتحینتحنقل ب تتم هیاتیتطورتهمتچرتمورچتهمکههمین

 تحات گونهتحنقل ات وچترحتاوسککاتمتددچحنتککورژوحزیتمی.تب«غیرفع ل»فع لتچحشککاتی ت

ترگرح ک کرچتیع یتمرچمتع می،تروست یی  توته ترحتحسکتثم رتمیکهت وچتآ  وچتب تکتک نی

س لتهت ترحتبهچحنتات گونهتنیرویتحی   ترحتبرس د،تآ ثمرتبرس ند.تبورژوحزیتهمیرهتمیهتب

ه ترحتچرت و تب شککد،تآم چهتب شککدتآ ته  وچتره تک دتوتسککپستچرتبزنگ هتقدرتتم ت رتآ 

تاتپیروزیت وچتوتشسیتارایبتثمرهتوتبدینت،ه ترحتادقیرتک دغرقتک دتی تب تآرحمشتآ 

ت وچتس زچ.ته ترحتحزتآ ِآ 

 عته تچفعملتسککی سککیتبورژوحزی،تسکک اتم رکتککیتککتیتهمیرککهتحزتحینتبره  تچرتمق بلِ

تپرو ت ری ت«.رحتآزحچتسککک زچچت و ویشتبهتچسکککات»ب یتکککاتکرچهتحسکککاتکهتپرو ت ری تمی

اوحندتبهتقدرتتحیتجزت وچتستککک اتک کد،تفقاتمیاوحنکدترویتطبقکهتیک تآزحچک  کدهنمی

نیزتچرتتحیشوندهحسکتثم ریتچیگریتندحرچتوتاوچهیت شکد.ترحهت  رهبارکسیل تت وچتمتسیت

اتج تکهتپرو ت ری تم بورتحسکککرحتبک زیتچهکد.تحفزو تبرتحین،تحزتآ تح تیک رتنکدحرچتککهتآ 

یع یتت،مث بهتچیگرح تبر ورچتک د تبهحاوحندتب تمتددوجوچتآورچ،تنمیهحادک چهک یتب چوحمتب

یته تسلطهطورتکهتم  سبتچحنتاتبرتآ تاوحندتهرمث بهتنیروه ییتکهتچرتح تی رتچحرچتوتمیبه

مث بهتبرحبره یتوحقعیتکهتب یتکککاتبهته تبهب یتکککاتب تآ میتبلسه ویشترحتحعمک لتک کد،ت
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س ل،تحزت طرتجدیته تحسترحمتگذحشککتهتشککوچ،تبر ورچتک د.تب تحینریمیتآ شککمصککیاتا  

:تن ریتعملسرچتسی سیتبورژوحزیتبی فتد،تآگ هتحسایت   هب  فعلیتکهتممسنتحساتبهتچحم

 وچترحتچرت دماتبورژوحزیتقرحرتتکهتی تب یدتبهتهمس ریتطبق ایتاتککلیمتشککوچتوتعمل ًحین

ثیرتحینتاوهمتکهتمتکککتقلتب قیتأ(تی تاداتاچموکرحسکککیچهدت)یع یتچرت دماتسککوسکککی ل

 رتکتعملتسککی سککیتبورژوحییترحتب زاو یدتک د.تح بتهتحینتچوتشککسلِتْم ندتچرتچرو ت وچمی

تموحزحتتیسدیگرتپیشتروند.اوحن دتبهمی

ساتحتم  ورتحزتب زاو یدتعملتسی سیتبورژوحییتچرتچرو تپرو ت ری ت یتا؟تم  ورتحین

تْمثک بکهتچیگرح تبر ورچتشکککوچ،تچیگرحنیتکهترهبریبکهککهتبک ترزم کدگک  تسزبیتوتاوچهت

برچ.تحینته تپیشتمیکمکتآ بورژوحیی،تبهیتارینتشکککیوهمرکککیت وچترحتبکهت ک    ا

چحشتهتت«عملتآزحچ»آ ت یزیتحسکاتکهت  زمتحسکاتا تس زوک رتچرونیتسزاتمیدح تیتهمه

 د.ترهبریتسپسته تجدحتکحزترزم دگ  توتسزاترحتحزتاوچهترح وچترهبریتهب شکدتوت وچب

ج تکهتک د:تعملسرچتسی سیتآ تا تآ سی سات وچتحستف چهتمییتحزتحینتجدحییتبرحیتشیوه

گیرچ،تمیلتبهته تقرحرتمیچرت دماتجدحکرچ ترهبریتحزترزم دگ  تسزبیتوتسزاتحزتاوچه

تب زاو یدتعملتسی سیتبورژوحییتچحرچ.ت

 

 چیز از رالا هم 
مرککی،تت«ادقق» وچتپیرحمو تمدتوحتوتت تتمسررِچحشککاتنس تتب   تبوچتکهتمل س ب تن ر

چتال شکککیتشکککدتوتهیرحتحرح هتچحچیم.تهمهت یزتحزتب   تحن  متمیت8791سککک لتیت اتوتبرن مه

ه تمرم تهمتاوجهیتبهت وچتاوچهتچ یلِتمینهتپرتشوچتوتبهتشکدتا تشس حتبینتحعض نمی

ه تب تم نوره یتاوچهچحچ ترزم دگ  توتهمک ن کدتعملسرچتبوژوحزی،تبک زیت،شکککد.تح بتکهنمی

رایبتبهتاتوچتوتبدینرپیشتمیتحنضککم میوتادلیلتتن ریهپرسککروصککدحیترهبریتب تادقیرت

گرحی نهتبهتسقیقات)سقیقاته :تحقتدحرمدحریتوتنگرشکککیتمصکککلدا تآ  موحزحتتممک  فک

ت،سوتبهتحینت8799حزتسپت مبرتتویژههوتبت8791 یزیتحساتکهتبهتعملتچرآید(.تهر هتحزتس لت

فت چهتحسککاتهمگیتجزتاأییدتنه چیتکل سککیکت یزتچیگریتنبوچهتحسککا:توقتیتیکتحاف قتح
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ک دتحصکولتحسکتقل لتطبق ایت وچترحتحزتعملتسکی سکیت وچتسزاتک رگریتام یلتپیدحتمی

تبهتب زاو یدتعملتسککی سککیتبورژوحییتچرتچرو ت وچت ًا وچتوتضککرورهک  رتبگذحرچ،ت وچب

تمره.تحم تمتب تحهمیاتعدچیِتن  یزتی«ریگضربه»تتچحنیم:رحتمیتنت یجتآ ت.ک دام یلتپیدحتمی

تورچ!چساتآهتکهت  تنتوحنتاتبمتمرکزتشدتبرتیکتی تچوتچرصدتآرحییتتچنی کلتیکت

«تچحرحیی»چرتحنطب قتب تسکک اتحسککت  ی ی،تتن ریهرحت گونهتافتککیرتک یمتکهتتوحقعیاحینت

پرچحزچتبتب یتککابهتبه ییتکهتمیتچرنبیرهبریتسزبیتحسککات)هرکستکهتمم  فتب شککدتب

تچحرحیی»کهتحینتپیت وحهدتبرچ(توتحین وشتچیگرتسرپت«ه یچحرحیی»توتسقیقاتبرتن ریهچرت«

بلسهتت،ه .تحینتوحقعیتیتحسککاتکهتنهتچرترحبطهتب تفرچگذحرچ:تیع یت وچترزم دگ  توتاوچهمی

ت  ی یتمتک د:تحسککحفرحچتاغییرتمییتب یتکاتچرکتشکوچ.تشکیوهچرترحبطهتب تیکتسکیتکتمتمی

 تحینتآت،ب شد.تحم ت«آشس ر»شدهتوتممسنتحساتچرتموحرچیتستیتت«برکرچوست نه»م ترهبرح ت

بهتزاتستکهتام متحینتگرحیشِتیتس  زتحهمیاتآ تحسا یزیتنیتاتکهتحهمیاتچحرچ.تنسته

 یتمتتقلتیعت،ک د وچتعملتمیهب وچسیتتمیتحساتکهتیتنتی هت،تعملتسی سیتبورژوحیی

یزیتک دتآ ت ی ب د.تحینتسیتتمتحفرحچترحتم بورتمیآ تمیحزتحفرحچیتکهتج یگ هت وچترحتچرت

م.توقتیتگفتهتک  دگ  تحسیرتسیتتک  دگ  تچرتسیتتمتوتشرکابرکوندتکهتهتت د:تشرکا

یتک د،تحینتحقتدحرترحتنب یدتنوعیتعل قهشکککوچتسزاتحزتطریقتحقتکدحرتوتحزتبک  ک تعملتمیمی

ینتینتحقتدحرتچرتچستگ هتم ششمصیتچحنتاتکهتچرتیکترهبرتمرم تب یدتسرحغتگرفا.تح

حقتدحرمدحرحنهتچرتهرتسکککط تحزتتآمده یه توتپیکرچ تفع  یاسزبیتحسکککاتککهتبک تممفی

تک د.حعتم چیتوتفریبس ریتاو یدتمیظن،تبیءک ری،تسو وچتپ ه  ه وچبت،«و یائمت»

هتحینتم شککینتچسککتگ هتسزبیتوتبیتب یتککاتبهتپرککاتصککد هحفزو تبرتحینتوتب    رهتمی

ه تادمیلتشکککد،تن رتحفس یم.تهتبینترهبرح توترزم کدگ  توتبینتسزاتوتاوچهشکککسک فیتکک

 یم.ته یتعملتسککی سککیتآ تبر ورچتکاوحنیمتفقاتبهتسزاتی تستیتبهتویژگینمیت،ب  برحین

اتوتارایبتب ت ته یتوسکککیعتوتبدینسکککی سکککیتسزاتب تاوچهیتب یتکککاتپیرحمو ترحبطهمی
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هیمتمورچتبدثتوتبررسیتقرحرتچترحتحیمتئلهتب یتایم.تمیسمنتبگویسکی سیتآ تیتبرن مه 

تاد چترح.حتییع یتمتئلهت،ک  دهتحساسی سیتاعیینیتکهتچرترحبطهتب تحینت اتوتبرن مه

م  ورتسکک زم ندهیتک رگرتبهیترسکک ند تبهتطبقهآ تچرتی ریتیسزاتوت اتوتبرن مه

ت،طبق ایتیهیتمب رزهرسدتیع یتس زم ندهم  تنتی هتمیت هتبهمث بهتیکتطبقهتب تآ  وچتبه

وجوچتآورچ،ته  طرتسزاتبطورتکهتسزاترحتنب یدتبهحموریتنک گزیرند.تحم تچرسکککاتهم  

ک رگرتسککک زم  تچحچ،تچرت  ینتیت  طرتطبقهکک رگرترحتنبک یکدتبهیتهمتطبقکهتگونکههمک  

ه یتمع یتچقیقتکلمکهتچرتمی  تاوچهتکک رگرتبکهیتصکککورایتم زویت وحهکدتشکککد.تطبقکه

چحچ تآ تچرتس زم  تییاوحن تکهتبمرکیتحزتک دزندگیتمیوتاداتسکتمیتحسکتثم رشکوندهت

تیتترچهگتحقدحمتحستثم رشوندگ  تحسا.تس اتم رکتیتتیتیبهتهمهچحچ ترحهت وچتوتنر  

هتیسیتحزتمث بهب یتکککاتبک رگرتمییتچحنکدتوتعملتطبقهمیک  کدهتحیترحتنیرویتاعییناوچه

زتحبتس رحتتا ریمیتب تحمس ن تتحنقل بیتحتچ.ک  کدگیتفهمیدهتشکککوکک رکرچهک یتحینتاعیین

ه یت،تفت تکمیته8730س له تچرتآید.تح ترحعتکمو ،تحشغ لتک ر  نهه یتوسکیعتبرمیاوچه

وتحمث لتت8701میتم هتع یمتتشگفتیه ،تاوچهتاوسکات8711-2بینتیتبمشتچرتچورهره یی

ه یتمرچمتوتحبتس رحتتاوچهاوحن ییتآ تچرتاوجهتبهتنی زه تتب ی چبرتتآ .تیکتسزاترحتحسک س ً

تب یدتچحوریتکرچ.

چیکتب تنزیترحبطهیتک  دهاعیینیتچحنتاتچرتمورچتمتئلهسزاتکمونیتاتزم نیتمی

تا ریختآ یتویژهته یگرحیشگیریتک کد.تحینتچرتوحقعتیسیتحزتهک ت گونکهتموضکککعاوچه

هتبتشکوچ:تگرحیریتکهتمرمص ًتسکا.تحم تگرحیشتمتضک چیتهمتهتکاتکهتمدحمتاقویاتمیح

نرکککدهتب شکککد،تیع یترچتتحفتکدتککهتحزتطرحتچسکککتگک هتسزبیتک ترلفسرترچتهرت یزیتمی

ت،یباراتهمتزند.تبدینتنتوتن متمتتقرترحتبرئیتجدیدیتکهتممسنتحساتحمورتمطمه شسل

بورژوحتقطعته یت رچه وچترحتب تچحنرکک وی  توتاوچهتیسزاترحبطهت8701چرتم هتمیتسکک لت

ی تتهن ری هتچرتک ترلتدحشککا!تحینتوسرککاتغریزیتحزتهرتآ ه تنزیرحتک تر یتبرتآ ت،کرچ

یتعمومیترحتچحشتهتحساتکهتهرتزم  تسزاتوحرچتصد هتیچسکتگ هتآ تنیتکا،تحینتنتی ه

صکورتتنیزتپیر پیشتسقیقاتتعقبتحسکا.تستیتچرتحینت  دتگ مهمیرکهتت،شکوچعملتمی
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یتهتنمتکککتینتوظیفهکت هتحاف قت وحهدتحفت چترحتچرت  تهتچحرچ،تچرتصکککورایمربوطتبهتآ 

تیآگ ه»ه تگوشتفرحتچهد.تم رکستگفا:تب یتکککاتحینتب شکککدتکهتبهتندحیتاوچهسزاتمی

ک رتهتسزاتحینتحصکککلترحتب ت ونتکککرچیتبت،ارایبتبدینت«عقبتحسکککا.ت]حزتعمل[هموحرهت

تا.م ندهتحسزیرحتعقبت،نتحساتکهتآگ هتحسائک د:تمطمیرچتوتبهتط زتآ تشکتنمیگمی

اته تمرابب تاوچهتْآشککس رحزتطریقتروحباتزنده،تچقیقتوتتروشککنتحسککاتکهتحگرتسزبی

وتحگرتتپذیرتب شد،بوچ ،تگتترچهتوتحنعط حاوحندتچرتعینتچرساحشتمیب شد،ت اتوتبرن مه

تم ندگیتب شکککد،تچرتآ برعسس،ت  ینتروحبطیتبرتمب ک یتعدمتحعتم چ،تن شککک وحییتوتعقب

زحعیتحنتتیگونههکهتبتچرتصورایصورتت اتوتبرن مهتحقتدحرمدحرحنهتوتمددوچتحسا،تستیت

هرت اتوتتحس سیِتیتاوح تقضک وتتکرچتوتچیدتچرت صکوصتمتکئلهچرسکاتهمتب شکد.تمی

 فسررتیمانحاد چ،توضککعیات گونهتحسککا.تحزتزم  ت  پتیتحنقل بی،تیع یتمتککئلهیتبرن مه

کلتسک اتم رکتکیتتیتحزتنی زتبهتوسدتتچف عتکرچهتحسا.تت،8111چرتسک لتتسرتیکمون

آ تیتزهمب رت،    تصورایتاوحندتپیروزتشوچ:تچربوچ تنمیچرتصورتتا ه تک رگریتطبقه

ت.)م رکس(ت« وحنیتمرحسمتادفینتحسااک»

ت

 دو نوع اتحاد
چرتاض چتب تیسدیگرتقرحرتمددوچتتبرچحشاِحاد چتچحریمتا تحاد چ.تچرتحینت صکوصتچوت

ی سکککیتکهته یتسکککهرتچوتنوعتحادک چتچرترحبطکهتبک تقرحرومدحریتبینتسککک زم  ت.گیرنکدمی

صکککورتتچرترحبطهتب تتحینتشکککوچ:تی تچرتغیرفهمیکدهتمیت،«چحرنکد»چه کدگک  ت وچترحترأی

یتحم هبرچتا تبتوحندتچک رگرتپیشتمییتشککوچتکهتبمشتمترککسلتطبقهمیچرکتحیتمب رزه

چتساتحزتک ربرحتحیتکهتمطرستحساتعب رتنفوذت وچترحتگتترشتچهد.تچرتمورچتحولتمتئله

بکهتحبتسک رتحاد چت  تت«چرتبک  ک » ای:تحینتقرحرومکدحریتبوچتککهتمفهومیتسقوقیتوتحنتمک بک

س لتکهتبهتتک یمتکهتچرتعینصکککورتتگرفا.تحم تچرتمورچتچوم،تحزتمفهومیتصکککدباتمی

زتسقوقیتنیتیقرحرومدحرمرکککتملتبرتت«ب   تچر»گذحرچتوتشککک یدتهمتگرحییتحسترحمتمیکثرت
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س می  ت وچترحتیت زچتا تچحم هسه تچرگیرتمی،تسزاترحتمتکتقیمتچرتمب رزحتتاوچهشکوچمی 

تبتبورژوحزیتکک رگرتوت رچهیتچرتمی  تطبقهتویژههه یتبهتریترحتببتاتچهدتوتموقعیا

بهتتشوچ:تی تحو ویاچحچ تمطرستمیحو ویایتچرت  ینتس  تیتمتکئلهت،کهک د.تممتصکرتحین

تقرحرومدحرتی تبهتمب رزه.

اوح تسکککمتیتمیه.تحم تب«رزهتحسکککاحینتحاد چتیکتمب »ارچیدتحعل متکرچتکهترهبریتبی

ه یتکهترهبریتب تحی  چتکمیتهتصورایتچرسکا،تچرترسکم ًتچری فاتکهتمدتوحیتحینتشکع رِ

مرچمیتحام ذتکرچ(تیتحندحزتجبههچرت رمت8731-0موضکعیتکهتچرتس لتتمرچمیت)برعسسِ

ککککتتحه تراوحنتاتب شد.تچرتسقیقا،ترهبریتمب رزهتچرتچرو تاوچه هتمیتکرچ،مم  فاتمی

حرم ند تبهتوف چیته تبهتبه نهب تمب رزهتبینتس زم  ککککککتتحیتوحقعیتادققتی بدکهتب تحاد چتپ یه

طلب نهتمدحریتوسدتاوحنتکککاتحنتم ب تت،ارایبتکرچ.تبدینمرکککترکتج یگزینتیتبرن مه

زاتبرتیکتسیتسلطهتکوشیدمیکهتت،مدحریتسزبی تحنتم ب ترحتب(ت«حپوراونیتکمترحسکا»)

ج تتک رگرتچرتج بشتمرچمییتطبقهت«گرنفوذتهدحیا»وحقعیتی تتمث بهتسروریِهچیگریترحتب

مدحریتبوچتوتچرنتی هتحنتم ب تککککککککتتبیشتحزتپیشککککککککتت تحینتنیزبزند،تج یگزینتک د.تحم

هته تچحشاتکه ییتحزتاوچه وحسارهبریتحزتحینتهمتفرحارترفاتوتچرتحپوراونیتکمترحسکا.

تهتژرژکت،« یزتبهتشککم تبتککتگیتچحرچتهمه»ه رحایت و تکرچ تم هتسککپت مبرت)حظحزتچرحم ایزه

نترحتبهتچوتحنتم ب تتنمتککتی»تیک  دهب دیتگیجم رشککهتچرتجرککنتحوم نیتهتگفا(تا تفرمول

وتتمرککترکتمدر توتپیرککرفتهیتی بیتبهتبرن مهم  ورتچسککابهت،سککترگیت“س لتملیعرض”

تچحم هتچحشا.ت،«ه تابدیلتک ید!سم یاتحزتکمونیتا

ه یتسزبیتی تشککسلیتبرحیتارککویقتوتکمکتبهتحبتس رحتتپ یهت8799ا تت8791سک لتحزت

وسکدتتبینتکک رگرح تیکدیتوتفسریتهیچتکک ریتنرکککدهتحسکککا.تحفزو تبرتحین،تهرتنوعت

د.تشکککرچتمیت«چحچ فریبتوتب زی»مرچمیتب تاوسکککلتبهت طرتیتپیرککک ه چیتحزتطرحتکمیته

آ ر،ت وچت ترحتگرفا،تچساهه یتمتم چیتجلویت ل قیاتاوچهکهتس لرهبریتپستحزتآ 

صکک حتوتسکک چهتت« ورچ فریبتوتب زی»م  ورتحجت  اتحزتحزت ل قیاتآن  تبهرهتجتککاتوتبه

رفاتکهته تپ ی  تگرفا.تفقاتاصکککورشترحتبس ید:تحنت  رتمیک رشتب تب زیتوتفریبتاوچه
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ت«س لضعر»ه تبهت وحسکاترهبریتب تبتیجتن گه نیتنیروتوتابدیلترأیتمدلیت وچتبهتاوچه

اتج تحسبرچ،تپ سختگوی د!تچرتحینکهتسزاتچرتحاد چت  تپیشتمیت«حیمب رزه»م یاتحزتس

تشوچ،تآ میت شاوحنیمتببی یمتبرتسرتمفهومتحاد چیتکهتحزتطریقتقرحرچحچترهبریتگزیکهتمی

 تآمدهترحتبچساهشوچتا تنت یجتبآ وچیتمیکهتچرتآ رینت د  تتکوشکشتیأستهمتزم نی

وتتشکککوچآید.تحزتک رگرح تچف عتمیقرحرچحچتسفظتک  د،ت هتپیشتمیکرچ تمبک رزهتبهتوحرچ

هتچرتچورتکته تزم نیاوسکلتبهتبتیجتاوچهت،شکوچ.تحم ه تنیزتصکدباتمیستیتحزتبتکیجتاوچه

س ل،تت تحینحفزحید.تبقبلتب تچقاتحزتمب رزهتک  رتگذحشککتهتشککدهتبوچند،تفقاتبهتآشککفتگیتمی

مرککیتحاد چتحیتب شککد:ت ااوچهیتمب رزهتمرککی اتاوحنتککاتک مل ًمرککیتحاد چتمی ا

بتسزبیتارکییتمتددتپ یهیتحمضکک تشککدهتبوچتب تمب رزهت«ب   تچر»کهتترحتقرحرچحچیتْحیاوچه

فرحارتبرچ.تت«ریگضربه»اوحنتاتنفوذت وچترحتحزتسط تیکتارایبتسزاتمیتکرچتوتبدینمی

متددتیتاتبهتمب رزهشکککدتوتحو ویچرتقرحرچحچتوحرچتمیتمب رزهتمتکککتقیم ًت،صکککورتتچرتآ 

ه تکهتچیگرتحشی ییتنبوچندتکهتعملتبورژوحییتبهتاوچهت،شرحیاشد.تچرتآ تمیتحعط حیتاوچه

کرچند،توتچحچ ترحت  ثیتمیه تهرتنوعتم نورتوتب زیشدتوتآ ه ترحتب زیتچهد،تحعتم چتمیآ 

تشد.ک رگرتوتمرچمتفرحهمتمییتحیتطبقهومریتحاد چتاوچهشرحیاتجهات ا

ت

 هاعتمادی ر  تود اری
ه تم نعتآ تشدتکهتسزاتچساتبهتچحر،تکه هتوتعمیقترهبریتبهتاوچهحعتم چیتریرکهبی

رهبریتبهتسکی ساتقرحرچحچتوتپیم  تروتآورچتکهتچرتت،بمشتزند.تچرعوضگزی رکیتره یی

ت«حیحاد چتاوچه»وحقعیاتحمر،تسزاتنموحسکتهتبوچتشع رتتشکد.تچرحچحرهتمیت«حزتب   »آ تحاد چت

سملتک د.تآی تحینتت،برآمدت8792ا تت8793حزتچلتا ک هرحتتع یمتکک رگریتسککک لتتککهرحت

لیلتکهتچرتاد وچتگرفتهتبوچ؟تی تحینتهیتبیحزتم جرحجوتبیمبوچتککهتن متتینک شکککیتحزت طر

ترهبریتج  بتحسا.تو یتچرته یگرحییتب رزتوتآشس رتبوچ؟تش ید تحستد  لنه یی،تروزمره

وتسزاترحتهمرحهت وچتبهتچژتسم یتیتوتع چحتتقدیمتس لترهبریت وچترحتک  رتکرککیدتتهر
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تارتحزتپیشتسر هتب شد،تچژتمدسمت  تشستات ورچ،تحم ترنبتآسم  تهرت.هدحیاتکرچ 

تج یت وچتم ندهتحسا.

 هتگفتهتشکدهترحتب یتتیتب تم  رتسزاتحزت  رجتاسمیلتکرچتوتاوضی تچحچ.تآ یتهمه

یته یت وچتوت اتوتبرن مهچحشکککاا ه تچرتچسکککتگ هت وچ،تعملسرچت وچ،تبرزیرحتسزاتنه

بلسهتچرتجه  تبیرونی،تچرتوضکعیاتمرم تفرحنته،تنیزتسی تتچحرچ.تب یدتگفاتکهتت، وچ

چ یلتهتچحرچ.تب یتکککتیتگفتهتشکککوچتکهتسزاتبتهمتتحیویژهتجک توضکککعیکاتکک ملک ًچرتحین

هتکفرحنتکککهتوجوچشتبیشتحزتآ یترفتنتچرتج معههک توتچرت وچتفروحعتمک چیتبکهتاوچهبی

همچو تپ چگ نیتحسککاتچرتیکتچژ.تح بتهتیکتچژتمق وماتت،ب شککدت«آاتم هیتچر»تو همچ

متحساتکهتنیزتبرحیتحینتک رتسک  تهتشکدهتحسکاتوتمتلّتتوحقعآورچتوتچرتک دتوتچوحمتمیمی

تحساحگرتقرحرتحسکاتادحومتیکتچژتچرتمی  تب شککد،تبهترتت،سزاتهمتنی زتبهتادحومتچحرچ.تحم 

چرتتک دتو.تم کی و یتگفاتکهتکتیتکهتچژتب  تمیشوچت وحندهت8نج یتم رکستآث رتوبهب

زتکهتسی ساترحتنیت،ا ه تج بک د:تحوتنهگیرچت وچترحتزندحنیتچیوحره یتآ تمیآ تپ  هتمی

تچهد.حزتچساتمی

ه یتنمتتینتحنترن سیون لتسومتموضوعیاتچحشتهتب شد.توجوچتچژتممسنتحساتچرتس ل

ت، همث بهتپ  هگهیتحمروزهتسزاتنب یدتب تآ تبس ل،تبررسکککیتحینتنستهتحرزشتچحرچ.تو تچرتهر

مثک بکهتپ یگ هتعملی ایتبر ورچتک د.تچرتسقیقا،تحینتآ تک ریتبوچتکهتسزاتچرتهبلسکهتبک

ه یتچرتسرکاتب  تنه چ،تچوشتاوچهتکهتسککی سککات وچترحتبرتزم نیت8730ا تت8731سکک لت

(.تهمینتحمرتنیزتچرت1اورزتیسمورت«چحریم!رحته ترحتندحریم،تحم تچرتزیرتاوچهتچژم ت»حن  متچحچت)

ه تحزتکهتآ مق وماتصککک چقتبوچ.تبرحیتحنقل بیو ،تچژتچ یلتوجوچیتندحرچتمگرتآ تیچوره

ه تمتککتقرتسکک زند.تب یدتب توحقعی تتچرو تآ ت  رجتشککوندتا تنیرویت وچترحتچرتمی  تاوچه

مریتوتعملتسی سیتشستاتیکت ات8791متکتقیمتروچرروتشکد:تشکستکاتم رستس لت

                                                      
1 . Vauban 
2 . Maurice Thorez 
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 تهچرتاوچهت« وچترح»رفتنتوتسزاتوتحمت  عتآ تحزتبیرو یتکرچتچژگونهب تعملتحسکککاتککه

ت)یع یت وچترحتچوب رهتب زی فتن(تیست  تحسا.ت«کرچ م دل»

شکککوچ،تبدو تصکککورتتیکتچژتظ هرتمیتهفرحنتکککهتبیتکهتسزاتچرتج معهگفتنتحین

می  تت یتبهنرینری یتحسا:تعقبقضیهتبرتسرتعقبتوحقعنم ید،تزیرحتچرتشکستاتع یبتمی

چرتمق بلتتنری یه توتعقبآمیزتحزتجلویتاوچهنری یتحستی طک رگر،تعقبیتسومتطبقهیک

تحینیتم ندگیتمدحومتابدیلتشکککدهتحسکککا.تب تهمهنوعیتعقبیتکهتبهتمرسلهتیرویدحچه ی

فضککیلاتبتکک زچ،تآ تهمتب تمعرفیتتْک دتا تحزتضککرورتحسوحل،ترهبریترحهیتجتککت وتمی

ی سککی!تنگریتسککمث بهتقدرت،تچورحندیرککیتوتستیتآی دههبحیتن  وحسککتهتنرککی ی  ینتعقب

تن بی  ی یتنروتغریبیتحسکاتکهت وچترحتنتکباتبهتمفهومتعی یتحینتعقبنگریتع یبآی ده

یتنرکککی یتا ه تبهتحنزوحیتسزاتحزتج معهچهکد،تیع یتحینتسقیقاتکهتحینتعقبنرککک  تمی

وحییتبرچ ت  ینتحنزبینبرحیتحزتدحچتحعضکک آشککس رتحسککاتکهتحفزحیشتاعتبرچتوفرحنتککهترهتمی

ارینتبیشتب یتاک دتکهتمیوقتیتکتکیتبهتحینتحنزوحتحش رهتمیت،اوحندتک فیتب شکد.تحم نمی

اقصکککیرترحتبککهتگرچ تبورژوحزیتوتتنگرحنیترحتبرحیتسزاتچحشکککتککهتبکک شکککد،ترهبریتفورحً

تگذحرچ.ضدکمونیتمتشدیدتوتغلیظتآ تمی

 تحصلیتحعض تب شد،تحمیتب یتاتمرغلهلتآ تمیسزاتوتادویتچرساتحساتکهتمتئله

؟تحگرتسزبیت«حسزحاتس یرسزبیتشوچتشبیهت»ب یتاتحگرتقرحرتحساتسزاتاغییرتک دتآی تنمی

یتمتئلهتبهت وحهدتادولتپیدحتک د؟تحینتمتکئلهتچقیق ً گونهتمیتنرکوچتحسزحاتسک یرشکبیهت

رت طت،ج ش رهتچحرچ.تچرتحینچحچ تبهتحنزوحیتسزاتوتبهتزب  تحسکتع ریتم تبهتارکتچژتحپ ی  

حرچ:توجوچتچت«ارکتچژ»چوترحهتبرحیتتحک د،تزیربزرگیتسزاترحتاهدیدتمییتطلب نهفرصا

،تی ینرککعقبتبرچ تسکک اتحنقل بیتوتاغییرتسزاتحزتسزاِبینم ند ،تحزرحهتنمتککاتسکک کا

ع یتیت،ی ترحهتچومت؛«شبیهتحسزحاتچیگر» یبرح یتت هتحمروزهتهتکا،تبهتسزاترسکم ًیع یتآ 

حی،تسزاتچرتج بشتاوچهیتنرکککی یتچژگونه،تچرگیرکرچ تق طع نهگکذحشکککتنتعقبک ک ر

هتحیتکنفوذتآ تحزتطریقتمبک رزه،تیک فتنتچ ک یلتادولتسزاتچرتمب رزهیتگتکککترشتسوزه
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ه تنیروتبمرککید تبهتآ ،تسی ایتکهتحزتاوچهارایبتسی تتحیتچحرچتوتبدینگیریتاوچهجها 

قوحنینتتکهت«حسزحاتسکک یرسزبیتشککبیهت»بدثیتحزتت،ینت صککوصگیرچ.تحفزو تبرتحین،تچرتحمی

می  تب شکککد.تسزاتم بورتتاوحندتچرچرونیت وچترحتحزتحسزحاتبورژوحییتگرفتهتحسکککاتنمی

ه توتا  راترزم دگ  ،تچرتعینتحیت وچتوتادلیلعملتاوچهیتپ یهتحسککاتحینتقوحنینترحتبر

حسککا،تکرککفتک د.تمنتتا ریمیتج بشتحنقل اتحرزشککم دارینیت هتچرتا ربهسفظتآ 

تم.تحگرتب    رهتبهترزم دگ  گویمیتسککمنبلسهتحزتسق یقتت،گذحرمنم یشتنمیته ترحتبهوحژه

چحچند،تکهتمیتحیحنضکککم میحزتغ  یتپیرککک ه چحتتت،شکککدحظه رن رتچحچهتمییتفقاتحجک زه

بته تبوچ،تاع وتک ملتشدهتبوچتوتچرتذهنتآ ترورچهپیر ه چیتکهتحزتطریقتاأملتوتاعمقتپ

قدرتقدرتتحرحچهتوتوضکککوستهتکککاتکهتمرچمیتوتطبق ایتسزاتآ یتپ یهتکرچیم.تچریم

تهرحتبته یتجدیدیرحتاغییرتچه دتوتشسل«اوحندتچوحمتچحشکتهتب شد هتچیگرتنمیآ »بتوحند،ت

وجوچتآورندتکهتحسکتقل لتطبق ایتوت وچممت ریتسی سیتسزاترحتسفظتک دتوتنی زتآ تبهت

تبدثتوتعملترحتبرآورند.آزحچیتوحقعی،تاعمقتوتحندیره،ت

یهتحک و تابلیغ تتبورژوحییترحتعلحیتکهتهمب یتکککاتپیرحمو تمتکککئله  دتکلمهتنیزتمی

نتئوح تمطما.تمیپیرحمو تس نترح یتمتچموکرحایکتسزاتفع لتکرچهتحسکا،تگفا:تمرمص ً

ه تحزتحصکلتس نترح یتمتچموکرحایکتدتحفت چ:تآ  چحمتبورژوحزیتنموحههتبوچتکهترزم دگ  تب

  طرته تی ت تبید تبهتگذشتهتبهن مه عت وحه دتکرچ.تآ تهمتنهتحزتطریقتپرسکتشتحس سچف

ت«چیگرتشبیهتحسزحا»چحن دتکهتحگرتیکتسزاتقرحرتحساتگذشته،تبلسهتبهتحینت  طرتکهتمی

بهتقوحنی یتنی زتچحرچتکهتب تقوحنینتحسزحاتچیگرتمتف وتتب شد:تقوحنی یتکهتبهتآ تسدتت،نب شد

ه ت.تآ ارتحساوتحزتآ تبتی رتغ ین پذیرتقی ستْحرچتکهتب تسقوقتبورژوحییحزتآزحچیتحش رهتچ

حیترحتهمرحهتب ته یتجدیدت  ینتآزحچیچحن کدتککهتیککتسزاتزنکدهتشکککسکلمیتهمچ ین

ته تکمونیتا تچرتچموکرحسیتبورژوحیی،ت وحهتاوچه متمصکصکته ،تبدو تمرکورتتب اوچه

تب ش دتی تنب ش د،تکرفت وحهدتکرچ.

ت
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  ش ایط تغیی
چساتهآایت وچ،تبیتاوحنیمتحزتادلیلت وچ،تنت یجت  دیترحتبرحیتک رتوتمب رزهس   تمی

تسکککاتکهتحینتنت یجتبرحتچهم،تحم ت وحسکککتمتحینارایبتعدچتحرح هتمیهچهیم.تحینتنتک یجترحتب

 بورتا گ ا بتب تیسدیگرتچحرندتوتمیته ترحبطهحو ویاتوتا بعیتیتحشک رهتندحشکتهتب شد.تآ 

رتقیماتم تبهتهتبهت،وحرچتعملتشکککویم.تب  برحینتچرنبحیتبلک هتچرتهرتزمی که وحهیمتبوچتکک

تموحرچتزیرتنی زتچحریم.

سلتشه یتمقدستکه هتحزتکهتب تفرمولحیتن ریهم رکتکیتکتیتزنده:تیتن ریهت-9

هتبدرح تک ونیتیتکم رکتیتتحیتن ریهبلسهتروشن،تحنتق چیتوتقویتب شد.تت،نی فت چهتب شک د

ه تهوتعملتمب رزحایتاوچتحنضککم میتککتیترحتحزتطریقتک ربرچتادلیلت وچتچرتج بشتکمونی

طفرهتته یتحجتم عیه توتچگرگونیکهتحزتحبتس رتاوچهتحین ریهسککرتگذحشککتهتب شککد.تتپرککا

ه تب رورتس زچتوتحزت وچترحتحزتطریقتآ ت؛ه تروبروتشکوچنروچ،تبلسهتبرعسستآشکس رحتب تآ 

ته تم یهتبگیرچ.آ 

بدثتت:ک رکرچتآ یتس زم  تچرونیتسزاتوتندوهنقدتک ملتوتحصل ستت-4

ب یتاتسزاترحتچرگیرتمعمو یتسزاتشروعتشدهتحسا،تمیتیحیتکهتاوسکاتحعضک عمده

آ تک د.تتآمده یتسی سیحزتقوحنینتک ونیتسک نترح یتمتچموکرحایکتوتپیتحنضکم میادلیلت

اغییرتآ تدیدتوتبلسهتبرتسرتا ت،متکئلهتبرتسکرتک  رگذحشتنتس نترح یتمتچموکرحایکتنیتا

ل لتگیتوتحسککتقحیتقرحرتگیرچتوتویژهاوچهتندویتحسککاتکهتچرت دماتیکتسزاتحنقل بیهب

تسزاتحزتبورژوحزیترحتسفظتک د.

  ترحتحینتک رتبهتسزاتحینتحمست:حزتوضعیاتطبق ایتفرحنتهتحنضم میادلیلتت-3

 ایتطبقتیه توتم نوره یتمب رزهه (،ت ر شهک ت)برحیتبر ورچتبک تآ چهکدتککهتهکدحمی

چرو تتک رگرتویتبورژوحییترحتچرکتک د،تجری  تویژه،تاقتیم تتوتا  قض تتچرو تطبقه
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تسزاتکمونیتاتویژههوتروست ترحتبفهمدتوتسرحن  متم هیاتحسزحا،تبتشهرتیبورژوح رچه 

ته تچرتحینتروحباتطبق ایترحتبدحند.وتج یگ هتآ ت،وتسزاتسوسی  یتا

ارکیبتاوحفق تتت:ک رگریتقهنیروه یتمرچمیتطبیتمشتحادک چتهمه ات-1

حیت)ف رغتحزتحاد چتاوچهیتسزاتچرتپک یکه،ت اتوتبرنک مکهیتچرتبک  ک تبک تگتکککترشتمبک رزه

ته .ه توترشدتبدو تم نعت ل قیاتآ گرحیی(تجهاتبتیجتفع لتاوچهطلبیتوتجزمحصل س

 ت حم،تحم تحگرتحینتشرحیاتادققتپیدحتک  د،تحمسج تفقاتحصکولتع مترحتحرح هتچحچهچرتحین

ه یتحبه م تتوتمددوچیایتکهتسزاتاغییرتک دتهتکککا.تسزاتق چرت وحهدتبوچتهمهحین

تهحشتب ه تتوت ط ه یت وچترحتجبرح تک دتوتبتسرتگذحرچ،تبرچهتحزتگذشکتهترحتپرکاحرثبه

تحند،تی ریترس ند.رحتچحشتهته تحنت  رتآ کهتمدتته یتمرچمتچرتپیروزیبتیجتاوچه

ت

ت

تتتتت:برگرچحنیتحساتحزتب   متنت
 

Louis Althusser, What Must Change in the Party, New Left 

Review  I/109•May/June 1978 
ت

 هایادداشت
ا ه تسهتس لتبعدتحزتسویتعضوتچفترتسی سیتحاینتف یو تچرت وموندتچرتت8791م رک یستچرتژو نتتگزحرش -8

ت.دم تررتشت8792ژو یهتت7

ت.  تحروپ تبوچتوسدتبینتتچرتس رت تا ریختگتیمتگیتآشت8799سپت مبرت 11ت-1

ت،م رش لتپتنبستفرحنتهتوتآ م  تچرتژو نتوتاأسیسترژیمتویریت،تپستحزتحنعق چتآاش8711چرتپ ییزت -3

تحیع ملهمب  برحینتهیچت؛تبوچ تموجوچیات وچترحتچرتویریتفرحنتهتچنب لتک دحینتبوچتکهتق نونی PCF سی سا

ت،چرتم هتحکتبرترحهتحندحزیتشدکهت چوگل آزحچیته تی تب تج بشتفرحنتهمق وماتمتلد نهتچرتبرحبرتن زیترتسرب

ت.وجوچتندحرچ

ت.حاف قتحفت چندت8708وتت8721،ت8721ه یتارایبتچرتس لحینتموحرچتبه -1
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https://newleftreview.org/issues/i109


 

 
 

 ی آزاده ریاحیآلتوسر / ترجمهلویی  50

تچحریتحندص ریتچو تی.سرم یه -2

 .حسا  Économie et Politique رح مرکزیتوتیسیتحزتویرحستیتپلتبوک رحتعضوتکمیته -0

 


