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ی  هجبرسُّبی فزدی، تٌیذُ در ثبفتبری اختوبّی ٍ تبریخی اعت.  ای اس وٌؼ ی ىجمبتی هدوَِّ هجبرسُ

وٌٌذ،  تحقي ٍ تَبّزات ٍ اّتزاك ٍ اّتقبة ٍ ثحث ٍ خذل هیىجمبتی وٌؼ افزادی ٍالْی اعت وِ 

ثیبى  بدگَیٌذ، ثب فذا ٍ تقَیز ٍ ًو ٍ هی ًَیغٌذ خَاًٌذ ٍ هی خٌگٌذ، هی گیزًذ ٍ هی دعت هی اعلحِ ثِ

ؽًَذ، عزوَة ٍ  وٌٌذ، سًذاًی ٍ ؽىٌدِ ٍ وؾتِ هی ، عبسهبًذّی ٍ تجلیغ ٍ تْییح ٍ ثغیح هیوٌٌذ هی

تغییز  ر وؾبوؼِّبی افزاد ٍالْی د ی وٌؼ ی ىجمبتی هدوَِّ وٌٌذ؛ هجبرسُ اّذام هیسًذاًی ٍ ؽىٌدِ ٍ 

ًبگشیز حفٌ ٍ  ی ّشیوت ٍ هحَر آى فزد اعت، ثِ یب حفٌ ٍمِ هَخَد اعت. خبعتگبُ وٌؾی وِ ًميِ

ی ّغتی فزد، ٍ ثٌبثزایي،  هثبثِ هَخَدی ىجیْی، سًذُ ٍ اختوبّی اعت. ؽیَُ ثمبی ّغتی اختوبّی فزد ثِ

ی وٌؼ فزدی  تزیي خبعتگبُ ٍ اًگیشُ ٍاعيِ ثی تَلیذ ٍ ثبستَلیذ سًذگی اختوبّی، ی خبیگبُ اٍ در ؽیَُ

ای « ّغتٌذُ»یب « هَخَد»گیزی  گیزی َّیتی خوْی ٍ پبی گذار اس ایي وٌؼ فزدی ثِ ؽىل اٍعت.

ٌْی عبحت پیَعتگی ایي عبحت ّغتی اختوبّی، ی ّن هیبًدی ثِ ثِ یاجتماعیطبقهًبم  اختوبّی ثِ

 گیزد. ثب دٍ عبحت دیگزِ ّغتی اختوبّی، ّوبًب ایذئَلَصی ٍ عیبعت، فَرت هی« التقبدی»ثبفيالح 

، وبپیتبلّب، در فقل هبلجل آخز خلذ عَم  ّبی آى ٍ عزچؾوِ هذّبوِ هبروظ در ثحث پیزاهَى درآ سهبًی

ی ثَرصٍایی،  خبهِْ اختوبّیِ ی ثشري در تٌبٍز ثب عِ ًَُ درآهذ، یٌْی هشد، عَد ٍ راًت سهیي، عِ ىجمِ

وٌذ، در حمیمت فمو، ٍ ٌَّس، ثِ آى عيح  داراى ٍ سهیٌذاراى را اعتٌتبج هی یٌْی وبرگزاى، عزهبیِ

ی ىجمبتی اعت ٍ سهبًی دیگز حبفلدوِ یب ثزآیٌذ  ی هجبرسُ ٍاعيِ هحذٍداعت. ىجمِ سهبًی عَصُ ثی

رغن هیل ٍ هٌبفِ فزد،  خَد را، حتی ثِحیبت ٍ هٌيك حزوت ّبی فزدی ًیغت، ثلىِ  ی وٌؼ هدوَِّ

 ی فزدی اٍ ىزیك، هجبرسُ َّیت خوْی را پذیزفتِ ٍ درًٍی وزدُ اعت ٍ اس ایي يیبثذ وِ فزد ای هی

 اختوبّی ؽذُ اعت.« هَخَد»ٌّگبم هَخذ ٍ تبثِ ایي  ّن

طبقاتیيهًیتکىش

اختوبّی اعت، تبثِ آى  ی ٍالْی وٌؼ گیزد؟ چگًَِ وٌؼ فزدی وِ ّغتِ ایي گذار چگًَِ فَرت هی

  ؽَد؟ ؽَد ٍ اس چِ هٌَز ٍ پبیگبّی، ؽٌبخت ایي گذار ٍ آگبّی اًتمبدی ثِ آى تجْیت، هیغز هی هی

ّب  ی ایذئَلَصی ٍاعيِ وٌذ. ایي رٍاثو ثِ فزد در خبهِْ، در ثبفتبر ٍ تبرٍپَد رٍاثو اختوبّی، ّول هی

اًذ. ثٌبثزایي فزد در وٌؼ خَد  تنوي رٍاثو عليِی ه ّب اًتشاّبت پیىزیبفتِ ایذئَلَصی اًذ. ٍعبىت ؽذُ

ًبگشیز ثبیذ خبیگبّی در حفٌ ٍ اثمب یب ثزاًذاسی ٍ  خب وِ ثِ ؽَد ٍ اس آى ًخغت هخبىت ایذئَلَصی ٍالِ هی

ی عیبعی اعت. پذیزػ ٍ ًمذ  ی هْیٌی اًتخبة وٌذ، درگیز رٍاثو لذرت ٍ هجبرسُ دگزگًَی عليِ

 ّبی ىلجی ی فزدی یب هٌشُ ّبیی دلخَاُ هجتٌی ثز ارادُ رت عیبعی، اًتخبةتىلیف ثب لذ ایذئَلَصی ٍ تْییي
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اًذ،  ثٌذی ؽذُ ای ىجمبتی وِ رٍاثو اختوبّی ثِ هیبًدی رٍاثو عليِ هفقل خیبلپزداساًِ ًیغتٌذ. در خبهِْ

ّب را اًذ. اگز ًیزٍی اًمالثی ایي عٌگز عٌگزّب ٍ مبهي تَلیذ ٍ ثبستَلیذ ایي رٍاثو ،ًْبدّبی لذرت عیبعی

ّبی ّبرفبًِ در ایي هیبًِ خبیی ًذارًذ. اس  خبفن خَاّذ وزد. خیبلپزداسیفتح ٍ اؽغبل ًىٌذ، ًیزٍی ه

زوت خبهِْ گبم ثب ح تذریح، یٌْی ّن ّب را ثِ عٌگزّب، آى يرٍ، اگز ًیزٍی اًمالثی پظ اس فتح ای ّویي

ثبر ثب  ثب رٍاثو عليِ، ٍیزاى ًىٌذ، ّویي ًْبدّب، ّوبى رٍاثو عليِ را، ایي ًبؽذُ عَی رٍاثوِ هفقلجٌذی ثِ

م اخَردُ، ثبستَلیذ خَاٌّذ وزد. گَر، ثْز ثبسگزداًذى ٍ احیبی ًیزٍی ؽىغتثب اتىب ثِ ًیزٍی تبسُ یب حتی 

تح ٍ وغت ایي لذرت ثب اًْذام هبؽیي دٍلتی خَاّذ گزفت. اّویت ٍ ًمؼ لذرت عیبعی در اًمالة ٍ ف

داری ٍ  را دروی اس عزهبیِ« پبرادُوظ»تٌبلنی ًذارد. ثزّىظ، ثذٍى اٍلی، دٍهی هیغز ًخَاّذ ثَد. ایي 

ی ىجمبتی پزٍلتبریب، ثلىِ اس  ی عَعیبلیغتی را ًِ اس هٌَز عليِ وٌذ وِ خبهِْ اس عَعیبلیغن حل هی

ی سًذگی  وٌذ وِ هجتٌی ثز راّجزی آساداًِ ٍ آگبّبًِ ی تْزیف هیا ی عبسهبًذّی ًَیي خبهِْ ساٍیِ

ای،  ای، فمو ؽْبری ادیجبًِ ٍ ولیؾِ اختوبّی اعت. سٍال دٍلت )پزٍلتزی( ثذٍى تحمك چٌبى خبهِْ

ای، فمو هحول آى عبسهبًذّیِ تبسُ اعت،  یبثیِ ؽَراییِ چٌیي خبهِْ تْی ٍ تىزاری اعت. عبسهبى هیبى

 .تاکىًویىلِ عزاًدبمْ هىؾَفِ تبریخ هثبثِ ؽ ّن ثِ آى

آهیختگی ایي دٍ عپْز ایذئَلَصیه ٍ عیبعی ثب خبیگبُ اختوبّی فزد در رٍاثو تَلیذ ٍ ثبستَلیذ  درّن

وٌذ. اس  ی ىجمبت ثذل هی ی اٍ ثزای حفٌ یب تغییز ٍمِ هَخَد را ثِ هجبرسُ سًذگی اختوبّی، هجبرسُ

گیزد وِ در راعتبی حفٌ یب تغییز  آساد خَد وٌؾی را پیؼ هیفزدی، فزد ثٌب ثز ارادُ ٍ اًتخبة  یهٌَز

خب لشٍهبً ٍ هٌحقزاً ًفِ  در ایي« ًفِ»هٌََر اس  ّبی اختوبّی ٍ تبریخی هْیي، ثِ ًفِ اٍعت. هَلْیت

وٌذ یب  ای هيلَة اعت وِ فزد ثزای خَد ٍ/یب ًشدیىبًؼ حفٌ هی التقبدی ًیغت، ثلىِ اهتیبس یب خَاعتِ

ًبم  ای خوْی ثِ ٍاعيِ تٌیذُ ٍ هٌذرج در وٌؼ عَصُ حبل ٍ ثی اهب ّویي وٌؼ در ّیي آٍرد. دعت هی ثِ

ی خَد را دارد ٍ  ی ىجمبتی اعت وِ هٌيك ٍ عبسٍوبر ٍیضُ ًبم هجبرسُ ای دیگز ثِ ی اختوبّی ٍ هجبرسُ ىجمِ

 وٌذ. آٍردّبی آى لشٍهبً ایي ًفِ یب خَاعتِ را تأهیي ٍ تنویي ًوی دعت

ای  ّب اس هٌَز فزد، اس عَی دیگز، ّوَارُ راثيِ عَ ٍ پذیزػ تْلك ثِ آى بّی اس یهَّیت ىجمبت اختو

ّب  دلیمبً اس آى رٍ وِ ایذئَلَصی عبدُ ٍ ؽفبف ٍ ٍاثغتِ ثِ خبیگبُ  فزد در هٌبعجبت اختوبّی تَلیذ ًیغت.

یي خبیگبُ فزد اًذ، خَدِ ا ی اختوبّی ی َّیت ىجمِ ٌّبفز ثزعبسًذًُیش ٍ هٌبعجبت لذرت ٍ عپْز عیبعت 

ّبیی اختوبّی وِ هبّیتبً  خبعت وِ فزاًوَدّب، یٌْی ٍالْیت ؽَد. ایي ّب تْزیف هی ثِ هیبًدی آى

ی اختوبّی  گیزی َّیت ىجمِ عَ هیبًدی ؽىل اًذ، اس یه پیىزیبفتگیِ اًتشاّبت اس رٍاثو اختوبّی
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ىَر عَثضوتیَ(  )یب ثِ َز خَدِ فزدی اختوبّی، اس هٌ جمِؽًَذ ٍ اس عَی دیگز تْلك فزد ثِ ایي یب آى ى هی

اعت. هغئلِ « هتَعو»ی ثبفيالح  گزی، ىجمِ ی ایي هیبًدی تزیي ًوًَِ وٌٌذ. ثزخغتِ را ٍعبىت هی

ٍخَد ًذارد؛ « هتَعو»ی  ًبم ىجمِ ی اختوبّی ثِ«هَخَد» ،ی ثَرصٍایی در خبهِْ هيلمبً ایي ًیغت وِ

ون تدبّل اعت. هغئلِ ایي ًیش ًیغت وِ  ًجبؽذ، دعتچٌیي ادّبیی، اگز ًبؽی اس ًبثیٌبیی ٍ ًبآگبّی 

ؽبى را ثب ایي  داًٌذ ٍ خَد ٍ هجبرسُ ی ثَرصٍایی خَد را ّنَ ایي ىجمِ هی ثخؼ ثشرگی اس اّنبی خبهِْ

ثَدىِ  هبًٌذ اًىبر وبالثَدى یب ارسػ« هتَعو»ی  وٌٌذ. اًىبر ٍخَد ىجمِ ی اختوبّی تْزیف هی«هب»

ی  داری اعت؛ هثل ایي اعت وِ ادّب وٌین هحقَالت وبر در ؽیَُ عزهبیِ ی تَلیذ هحقَل وبر در ؽیَُ

ای )یب لیوت( ًذارًذ. خبّالى یب هتدبّالًی وِ چٌیي ادّبیی دارًذ  داری ارسػ هجبدلِ تَلیذ عزهبیِ

اًذ. هغئلِ ثز عز ایي  ىلجبى ی چَثیي در دعت افالحیّب ّبی تْی ثزای وَثِ ی خَد عبسًذگبى ىجل ًَثِ ثِ

هنبّفی  وِ وذام هٌبعجبت اختوبّی ٍ تبریخی هْیي ثزای هحقَل وبر، َّیت اختوبّی ٍ ّیٌیِ اعت

هٌْبی اًىبر ٍخَد آى ًیغت. ثز ّویي  هثبثِ اًتشاُ پیىزیبفتِ ثِ ًبم ارسػ پذیذ آٍردُ اعت. تلمی ارسػ ثِ ثِ

« هتَعو»ی  ی ىجمِ ؽبلَدُ ،َال اختوبّی ٍ تبریخی هْیيوذام اٍمبُ ٍ اح هٌَال، هغئلِ ایي اعت وِ

اس وذام هٌبعجبت اختوبّی ٍ تبریخی هْیي اًتشاُ ؽذُ  اختوبّی« هَخَد»ایي  :اعت. هغئلِ ایي اعت وِ

لحبً خبیگبّؼ در هٌبعجبت اختوبّی تَلیذ، ثی اهب ٍ اگز، وبرگز هشدثگیز اعت،  وِ ثِ چزا وغی ؟اعت

ای، آوبدهیه، غیزُ( ایي  َلَصیه )رعبًِوذام گفتوبى ایذئ ؟وٌذ تلمی هی« هتَعو»ی  خَد را ّنَ ىجمِ

وٌذ، ٍ دلیمبً اس ىزیك ّویي ٍعبىت، ثدبی افؾبی خبیگبُ اختوبّیِ  ٍارًٍِ را ٍعبىت ٍ تزغیت هی تْلكِ

رعبًذ ٍ  ی آى اعت، ثِ حفٌ ٍ ثمبیؼ یبری هی ، ثزعبسًذُ«هتَعو»ی  فزاًوَدیي ٍ هبّیت اًتشاّی ىجمِ

 ؟دّذ ّبی عیبعی لزار هی ی هجبرسُ ٍ ّذف ؽبلَدُی ّشیوت ٍ  ػ را ًميِ«لذرت»ٍخَد ٍ 

ثَدىِ هٌؾبءگزفتي ارسػ اس خَاؿ ىجیْی هحقَل وبر  ، ثِ هٌْبی افغبًِ«هتَعو»ی  ثَدى ىجمِ افغبًِ

حبل، اگز ایي افغبًِ ٍالْیت  گزیِ ثتَارگیِ وبالیی اعت. ثب ایي ثَدى آى، اس خٌظ افغَى ىاعت؛ ٍ افغَ

داری حتی یه  ی تَلیذ عزهبیِ ی ثَرصٍایی ٍ ؽیَُ ؽذ، خبهِْ پذیزفتِ ًوی هثبثِ ٍالْیت داؽت ٍ ثِ ًوی

ی  در خبهِْ« رؽذ»ی اؽتغبل ٍ  راثيِ هیبًدی گفتوبى ایذئَلَصیهِهبًذ. ثِ  رٍس ّن ثزخبی ًوی

یي گفتوبى ّوداًذ.  داراًِ را مبهي ثمب ٍ احتوبالً رفبُ خَد هی اًجبؽت عزهبیِ ،داری اعت وِ وبرگز عزهبیِ

دارد وِ اس خَد ثپزعذ: ًبى وغی چَى هي را، وِ فبلذ اثشار ٍ ؽزایو  ذئَلَصیه اعت وِ وبرگز را ٍاهیای

؟ ٍ تذاٍم رٍسیِ هي را اًذ ی ایي ؽزایو ّب وِ دارًذُ خش آى ّیٌی تَلیذ ّغتن، چِ وغبًی ثبیذ تأهیي وٌٌذ

ی تَلیذ در دعت تَاًذ تنویي وٌذ، خش ثزلزاری ٍ هَفمیت ٍ گغتزػ ؽزایو ّیٌ چِ چیشی هی

ی ىجمبتی وبرگز، در ثُْذ ایذئَلَصیه، ٍ اس  ىزیك اعت وِ هجبرسُ خش اًجبؽت عزهبیِ؟ اس ایيدارًذگبًؼ؟ 
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 ،ؽَد. ایي ادّب وِ اًجبؽت داراًِ توبم هی عزهبیِ ی ثَرصٍا ٍ هٌبعجبت تَلیذِ خب عیبعی، ثِ عَد ىجمِ آى

ی الحبلی  ی هتغیز در ثخؼ عزهبیِ ی ثبثت ٍ عزهبیِ ىَر هيلك، ٍ ًِ ًغجی، ثِ تٌبعت تَسیِِ عزهبیِ ثِ

وزدىِ  ی اًجبؽت ٍ اؽتغبل ٍ هحىَم خبًت ثز ٍالْیت راثيِ ؽَد، تأویذ ّبلوبًِ ٍ حك ثِ هَخت اؽتغبل هی

وزدى عزؽت  ثِ ًبداًی ٍ اًىبر ٍالْیتی چٌیي ثذیْی ٍ ّمالیی، در حمیمت وبری خش پٌْبى تمبدیآگبّیِ اً

ًیغت. پؾت ایي ادّبی ّمالیی، پزعؼ افلی دال ثز خذایی َّاهل هغتمین تَلیذ  فزاًوَدیي ایي راثيِ

خب اًجبؽت عزهبیِ، وبهالً پٌْبى ٍ هحَ  اس ؽزایو ّیٌی تَلیذ، دال ثز تَلیذ ارسػ ٍ ارسػ امبفی، ٍ اس آى

 ؽَد. هی

آگاهیاوتقادی

 ی اؽتغبل ٍ اًجبؽت را. هثالً، راثيِوٌذ ٍ ًِ  را اًىبر هی« هتَعو»ی  آگبّیِ اًتمبدی، ًِ ٍالْیت ىجمِ

ّب اهىبى ٍخَد ٍ «ٍالْیت»وٌذ وِ ثِ ایي  آگبّی اًتمبدی ؽزایو اختوبّی ٍ تبریخی هْیٌی را ًمذ هی

ی ىجمبتی  ىزیك ٍارد هجبرسُ دّذ. آگبّی اًتمبدی، رٍ در رٍی ایذئَلَصی ثَرصٍایی، اس ایي حنَر هی

 فزدی ثِ ؽیَُ ٍ« ًفِ»آٍرد وِ در آى  گفتوبًی فزاّن هیؽَد. آگبّی اًتمبدی دعتگبّی هفَْهی ٍ  هی

ای وِ در وٌبر افزاد  ی هجبرس ٍ عبلخَردُ ؽَد: حمَلذاى یب ًَیغٌذُ هٌَز دیگزی تْزیف ٍ تجییي هی اس

وٌذ ٍ هَرد تْذی ٍ تَّیي  خَاُ دیگز در هزاعن ثشرگذاؽت ؽبّزی ثشري ٍ هحجَة ؽزوت هی تزلی

حبل،  ثب ایي گیزد، ًفْی فزدی در پذیزػ ٍ تحول ایي تْذی ٍ اّبًت ًذارد. چوبلذار لزار هی هؾتی اٍثبػِ

فزدی اٍ، وِ در ایي « ًفِ»وٌذ.  ی ىجمبتی ؽزوت هی ثب ّویي حنَر ثِ ًفِ گزایؼ هْیٌی در هجبرسُ

ی  ىجمًِبم  اختوبّیِ دیگزی ثِ« هَخَد»حبلت چیشی خش خغزاى خغوی ٍ رٍاًی ًیغت، در راعتبی ًفِ 

ٍ ایي ًفِ را تْزیف « ًِف»ی آى  خب، ایي آگبّی اًتمبدی اعت وِ راثيِ وٌذ. ایي اختوبّی ّول هی

وٌٌذگبى در هزاعن ثشرگذاؽت یه ؽبّز،  ًبهیذىِ هْبخوبى ثِ ؽزوت« چوبلذار»ٍ « اٍثبػ»وٌذ.  هی

دلیل: ًخغت اس ایي رٍ ًبپذیز اعت. ثِ دٍ  ی سثبًی ًبعشاگَ ًیغت، ثلىِ گشیٌؾی اختٌبة گشیٌؼ ّبهذاًِ

گیزی اس  وِ رفتبر ایي افزاد، حتی ثٌب ثز لَاًیي ارتدبّی خَدِ ًَبم خوَْری اعالهی، ثزای پیؼ

اًذ؛ ٍ دٍم اس ایي رٍ  وٌٌذگبى در چٌیي هزاعوی، ّیچ لبًًَی را ًمل ًىزدُ ؽىٌی ًیغت، سیزا ؽزوت لبًَى

ىجمِ ٍ ًیزٍی عزوَثگزی اعت وِ دٍام ٍ عَد  ی ىجمبتی ثِ ، ؽزوت در هجبرسُ«اٍثبػ»وِ وٌؼ ایي 

 هیغز ثَدُ ٍ ّغت. ٍس، اس خولِ، ثِ هیبًدی چوبلذاریِ اٍثبؽبىاػ اس آغبس تب اهز ثمبی عیبعی

ؽٌبعبى ٍ فیلغَفبى، عالهت  ّبی هىزر ٍ هذاٍم اعتبداى التقبد ٍ خبهِْ رغن تَفیِ هٌْذط خَاًی وِ ثِ

ٍ عخٌگَی  کارگردّذ ٍ خَد را  زك خيز ٍالْی لزار هیاػ را در هْ ٍ سًذگی ٍ آعبیؼ خَد ٍ خبًَادُ
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دّذ  وٌذ ٍ اخبسُ ًوی اًىبر هی را «هتَعو»ی  ثِ ىجمِ ؼمًبهذ، در حمیمت تْل هی کارگرانّبی  خَاعت

وبرگزاى تْیذعت یب ثیىبر، « درآهذ»ػ در لیبط ثب «درآهذ»ثَدىِ هیشاى «هتَعو»هثالً ٍ فمو ثِ دلیل 

ؽَد وِ در اعبط  ّب ٍ آرسٍّبیی را ثخَرد ٍ اعیز حغزت« هتَعو»ی  یه ىجمِاًذاس ایذئَلَص فزیت چؾن

ًوبی تْییي  خب ًیش، ایي آگبّی اًتمبدی اعت وِ ليت ایي اًذ.«هتَعو»ی  ی ّویي ىجمِ ٌّبفز ثزعبسًذُ

خبًجِ ثز ٍالْیت ٍخَد  دعت اٍ دادُ اعت. تأویذ یه ی ىجمبتی را ثِ خبیگبُ اختوبّی خَد در هجبرسُ

ثزداری اس وغی اعت وِ  ٍ اؽتغبل هبًٌذ ّىظ« رؽذ» ی ٍیضُی  یب ٍالْیت راثيِ« هتَعو»ی  ىجمِ

ی پزتگبُ ثب ایي  ایغتبدُ ثز لجِ ی پزتگبُ ایغتبدُ اعت. وبرِ آگبّی اًتمبدی، رٍ در رٍ لزاردادىِ فزدِ لجِ

بری اعت وِ اٍ را ثِ دادى هغبوی اعت وِ سیز پبیؼ دّبى گؾَدُ، ثبسًوَدِ راُ ٍ عبس ٍ و تقَیز، ًؾبى

در « هبًین فزسًذ وبرگزاًین، وٌبرؽبى هی»ایي ًميِ رعبًذُ ٍ راُ ٍ رٍػِ پزّیش اس عمَه اعت. ؽْبر 

ی وبرگز وِ در وؾبوؼ  ًبم ىجمِ ی سًذُ، پَیب ٍ فْبل ثِ«هَخَد»حمیمت ثیبى دیگزی اعت ثزای حزوت 

لحبً  ّبی وغبًی ًیغت وِ ثِ ِ وٌؼی ىجمبتی َّیت ٍ ًمؾی هغتمل دارد ٍ لشٍهبً حبفلدو هجبرسُ

ی  ی ثَرصٍا در هجبرسُ گًَِ وِ، وٌؼ ىجمِ ؽبى در هٌبعجبت اختوبّی تَلیذ، وبرگز ّغتٌذ؛ ّوبى خبیگبُ

 ىَر ٍالِ. ٍ ًِ ثِ ىجمبتی هحذٍد ٍ هٌحقز ثِ وٌؼ ثَرصٍاّب ًیغت؛ ًِ لشٍهبً

ی رٍاثو هجتٌی ثز عزهبیِ ٍ ثزای ثزپبیی عبسی ٍ الغب ی ىجمبتی ّلیِ عتن ٍ اعتثوبر، ثزای ٍاصگَى هجبرسُ

ی  ی اّنبی آى، در یه والم هجبرسُ آگبّبًِ ٍ آساداًِ ای رّب اس عتن ٍ اعتثوبر ٍ هجتٌی ثز تقوین خبهِْ

عَعیبلیغتی، سهبًی ثختِ هَفمیت دارد وِ  ی خبهِْ داری ٍ آغبس عبختوبى ىجمبتی ثزای ثزاًذاسی عزهبیِ

سدىِ ایذئَلَصی ثَرصٍایی،  گیز ؽذُ ٍ ثب پظ ی تْلك فزد ثِ ىجمِ تَدُ ایي آگبّیِ اًتمبدی در ؽٌبخت راثيِ

ّبی ىجمبتی )احشاة،  ؽذىِ ایي آگبّی در عبسهبى ؽىل هغلو یبفتِ ثبؽذ. اهب چٌیي هَلْیتی ثذٍى ًْبدیي

ًَز  وِ ثِ اس ّویي رٍ، حتی سهبًی ّب، ؽَراّب، عٌذیىبّب ...( هوىي ًیغت. ّب، وویتِ ّب، اًدوي گزٍُ

ٍار ایي آگبّی، هؾزٍّیت یبفتِ اعت، ثذٍى  هثبثِ اثشاری در راُ رٍاج تَدُ رعذ ًَّی پَپَلیغن چپ ثِ هی

دعت  ای در تزیي ثختی ثزای هَفمیت ًذارد، ثلىِ ثِ ٍارًٍِ، خَد ثِ ثبسیچِ چٌبى ًْبدّبیی ًِ فمو وَچه

ی غزثی ًیش وِ چٌیي ًْبدّبیی هَخَدًذ،  ّبی پیؾزفتِ ؽَد. حتی در دهىزاعی دؽوي ىجمبتی ثذل هی

عبدگی ٍ  تَاًذ ٍ تَاًغتِ اعت ایي پَپَلیغن چپ را ثِ لذرت ایذئَلَصی ثَرصٍایی در حذی اعت وِ هی

 اّتجبر وٌذ. عزّت هٌشٍی ٍ ثی ثِ

اًذاس تغییز اًمالثی ٍ  گیزی ًْبدّبیی وِ چؾن ؽىل تزیي عذ ّیٌی ٍ ٍالْی در ثزاثز گوبى هْن ثی

تزیي حمَق اًغبًی را پبیوبل  ثخؼ را پیؼِ رٍ دارًذ، رصین مذ اًغبًی حبون اعت وِ ثذیْی رّبیی
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ّبی فؾبر گزفتِ تب سًذاى ٍ  ّبی عزوَة )اس چوبلذاریِ ّلٌیِ گزٍُ تزیي ؽىل وٌذ ٍ ثب ٍحؾیبًِ هی

فذای هخبلف را در ًيفِ خفِ وٌذ. ثٌبثزایي در ؽزایيی وِ حتی وَؽذ ّزگًَِ  ؽىٌدِ ٍ اّذام( هی

لحبً  داراًِ، چِ ثِ ّبی ثَرصٍایی ٍ هحبه در چبرچَة هٌبعجبت عزهبیِ ّبی هحذٍد ثِ خَاعت گزایؼ

ّبی  ی ّلٌی ٍ آؽىبر در لبلت ًْبدّب ٍ عبسهبى اًذاسّب، اهىبى هجبرسُ ّب ٍ چؾن ىزح ٍ ثزًبهِ ٍ چِ افك

ّبی دهىزاعی  ی ىجمبتی وِ اس خَاعت ی در هجبرسُّبی ًذارًذ، تىلیف گزایؼ را «لبًًَی»ّلٌی ٍ 

اًذ، رٍؽي  داراًِ اًذاس خَد خَاّبى الغبی هٌبعجبت تَلیذ عزهبیِ رًٍذ ٍ در ثزًبهِ ٍ چؾن ثَرصٍایی فزاتز هی

هتؼ تب اعت. ردِ خًَیٌی وِ خوَْری اعالهی اس وؾتبر اًمالثیَى ووًَیغت، اس ًخغتیي رٍسّبی حىَ

حبل  ثزي ًٌگیٌی در تبریخ ایي رصین خجبر ٍ گَاُ آؽىبر ایي ٍالْیت اعت. ثب ایي اهزٍس، ثزخبی ًْبدُ اعت،

ّبی اختوبّی  یبثیِ هجبرسُ، وِ ّوَارُ در هتي ٍ ثز ثغتز خٌجؼ هَاًِ ّیٌی ٍ ٍالْی عبسهبًذّی ٍ عبسهبى

یل چپ اًمالثی ٍ رادیىبل را پٌْبى حنَر داؽتِ ٍ ّزگش اس پبی ًٌؾغتِ اعت، وبعتیِ هحتَاییِ ثذ

ّبی هَخَد؛ در عيح  اعتَار ٍ عبسگبر در ًمذ ایذئَلَصی یه گفتوبى وٌذ؛ در عيح ًَزی: وبعتیِ هی

ثبر ؽىغت خَاهِ ًَُ ؽَرٍی را ثز سهیي ًْبدُ ٍ  ی ثذیل وِ وَلِ اًذاس تبریخی: تقَیزی اس خبهِْ چؾن

ی سًذگی اختوبّی  ای هجتٌی ثز تقوین آگبّبًِ ٍ آساداًِ بهِْای ثزای عبس ٍ وبر سًذگی در خ ّبی تبسُ افك

آهذِ  گیزی ٍ تذاٍم حیبت خوَْری اعالهی در اعبط، پی پیؼِ رٍ ًْبدُ ثبؽذ. فزاهَػ ًجبیذ وزد وِ ؽىل

گوبى  اًذاسی خْبًی ـ تبریخی. هغئلِ ثی الوللی ٍ در چؾن ّویي فمذاى ٍ وبعتی اعت؛ در عيحی ثیي

ّبی اختوبّی در ایزاى ٍ در دیگز  آٍردّبی خٌجؼ ٍیضُ دعت ّبی پُزثبر ًَزی ٍ ثِ ػاًگبؽتي تال ًبدیذُ

ّبی هجبرس هوىي ثَدُ اعت. تأویذ ثز  ًمبه خْبى ًیغت، وِ گبُ ثِ ثْبی ثغیبر عٌگیي رًح ٍ خبى اًغبى

اثز دعتگبُ عزوَة در ثز دلیل هَاًِ ٍیضُ ثزای چپ رادیىبل ًجبیذ ثِ ای هحتَایی اعت وِ ثِ وبعتی

 یبثی ٍ عبسهبًذّی اس دیذُ پٌْبى ثوبًذ. عبسهبى

ی گذؽتِ ّویؾِ ٍخَد  وِ ىی چٌذ دِّ ؽَد در ثحثی آؽىبر هی، چپ ٍار هْنل س ًوَدّبی ًوًَِیىی ا

داؽتِ ٍ دعتبٍیش اّذاف عیبعی یب تَخیْبت ایذئَلَصیه گًَبگًَی ثَدُ اعت: ثحث فمذاى حنَر ٍالْی ٍ 

ی اخیز. ثذیْی اعت وِ در ؽزایيی وِ  ی ىجمبتیِ ایي چٌذ دِّ هجبرسُچپ در « رّجزی»هؤثز، یب حتی 

تَاى ّیبر ٍ تَاى ٍ اهىبى  ثٌذ ّن هدبل حنَر ٍ ثزٍسی ّلٌی ًذارد ٍ ًوی دهىزاعیِ ًین حتی یه عَعیبل

ی وًٌَی عٌدیذ،  ّبیؼ را در ّيف ثِ ؽزایو ّیٌیِ التقبدی ٍ اختوبّی خبهِْ ّب ٍ ثزًبهِ تحمك ىزح

تز اس آى اعت وِ ًیبس ثِ گَاُ ٍ هذرن داؽتِ ثبؽذ. ثٌبثزایي چِ در  اًمالثی ٍ رادیىبل ّیبىلیف چپ ىت

ی وًٌَی، ادّبی  ّيف ثِ حنَر عیبعی ًیزٍّبی چپ ٍ چِ ثب اعتٌبد ثِ ؽزایو ّیٌی ٍ عبختبریِ خبهِْ

ٍ ًتبیح، ٍخَُ  حبل، ایي همذهبت ًَز ثزعذ. ثب ایي ثیٌبًِ ثِ تَاًذ ادّبیی ٍالِ ّذم حنَر هؤثز چپ هی
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ی  دهىزاتیه ٍ چِ اًمالثی ٍ رادیىبل در هجبرسُ ّبی چپ، چِ عَعیبل ًمؼ ٍ حنَر گزایؼ اسهْوی 

 وٌذ. ىجمبتی خبری را هجْن ٍ هخذٍػ هی

اًتَبر  وِ داًین هیّبی عیبعی ٍ ًْبدّبیی  ، اغلت فمذاى عبسهبىرا : گَاُ ٍ دلیل فمذاى حنَر چپیک

یبثیِ ایي ًْبدّب عبسگبر ثبؽٌذ. در ایي حبلت، هب  هب اس عبسٍوبر ٍ ؽىل عبسهبى تْزیفثب ثزداؽت ٍ  دارین

 وٌین. فمذاى حنَر خَد را فمذاى حنَر چپ تلمی هی

ّبی  ارسیبثی ثزایثیي فْبلیي ٍ هجبرساى عیبعی، چِ  ؽذُ ای اس رٍاثو هٌَن ٍ تْزیف : گبُ فمذاى ؽجىِدي

داًین. در  ّبی عیبعی هؾخـ را گَاُ فمذاى چپ هی م وٌؼریشی ٍ اخزا ٍ اًدب ثزًبهِ در عیبعی ٍ چِ

را ثِ فمذاى راثيِ ٍ ؽجىِ  ّبی هَخَد ٍ تالػ ارتجبىی خَد ثب ایي فْبالى خجزی ٍ ثی ایي حبلت فمو ثی

 این. تْجیز وزدُ

این وِ ّذفؼ تثجیت  ىلجی لزار دادُ ای ثزای ًَّی ؽىغت : غیجت چپ را، خَاعتِ یب ًبخَاعتِ، ثْبًِسه

ًبپذیز آى اعت. ثذتز اس آى حتی، ایي غیجت  اًذاس عَعیبلیغتی ٍ تَْیك تبریخیِ اختٌبة ًبپذیزیِ چؾن ىبىاه

ی تزن  داًین وِ آهبدُ هی« افزاىی»ٍ هجبرسُ ثب چپ « ثیٌی ٍالِ»ای هؾزٍُ ثزای گزایؼ ثِ  را سهیٌِ

 ًیغت. «رٍی ی چپ ّبی وَدوبًِ ثیوبری»

ی عيَح التقبدی، عیبعی ٍ  ٍالْی وِ در ّوِ یثزؽٌبعی خٌجؾ : اس عَی دیگز، ثدبی ؽٌبخت ٍچهار

ّبی چپ در  ایذئَلَصیه در خزیبى اعت ٍ ّوَارُ ٍخَد داؽتِ اعت ٍ ّوَارُ ؽبهل ٍ ٍاخذ گزایؼ

ی هؤثز در آى در  ّب ٍ در ؽْبرّبیؼ ثَدُ ٍ ّغت، ثدبی حنَر ٍ هذاخلِ ی ٍالْی، در عیبعت پیىزُ

ایِ حشة ٍ ؽَرا ٍ اًمالة ٍ  ّب ٍ ؽْبرّبی چٌذولوِ ثِ تىزار ولیؾِ ی عيَح ًَزی ٍ ّولی هوىي، ّوِ

ای اس آى ّزگش  این؛ هیذاًی وِ ّیچ گَؽِ ًؾیٌی وزدُ ٍ ّوالً هیذاى هجبرسُ را تزن وزدُ عَعیبلیغن ّمت

 وٌذ. اػ را ّبهل یب ًیزٍیی دیگز اؽغبل هی هبًذ ٍ ّز خبی خبلی خبلی ًوی

خَاُ، اًمالثی  ّبی اّتزامی، تزلی ت اِّوبل لذرت ٍ عزوَة خٌجؼلذرت خوَْری اعالهی وِ در لغبٍ

تزی را وِ پیؼِ رٍیِ  هزاتت َّین ای چبلؼ ثِ آیذ، تب اًذاسُ چؾن هی داراًِ چٌذیي ثزاثز ثِ ٍ مذعزهبیِ

ًخغتیي گؾبیؼ فنبی عیبعی در  ثزد. ثخؼ ٍخَد دارد، در اثْبم فزٍ هی ی رّبیی هجبرسُ چپ رادیىبل ٍ

ثغیبری اس ًْبدّب ٍ  ؽتبثبىِگیزی  ّبی ایي رصین، فزفت ؽىل ّب در عتَى ّب ٍ لزسُ تَزَن پی ًخغتیي

عٌتی اس آى دعت وِ  ییّب ّبی عیبعی را فزاّن خَاّذ آٍرد؛ چِ ًْبدّبیی تبسُ ٍ چِ عبسهبى عبسهبى

ّی ًتَاًذ در ّبی اختوب اگز فزآیٌذ خٌجؼ اًمالثی ٍ دگزعبًیاهب ّبی چپ اًتَبرػ را دارًذ.  ثزخی گزایؼ
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ّب  گیزی ٍ ٍخَد آى ای ثیبًذٍسد، ًفظ ؽىل ّب تَؽِ گًَِ ًْبدّب ٍ عبسهبى ّبی هحتَاییِ ایي رفِ وبعتی

 ّبی پیزٍسهٌذاًِ ًخَاّذ ثَد. مبهٌی ثزای ثزداؽتي گبم

سخهآخر

ٍ در  ّبی حبون در هٌيمِ تجِ ٍ تٌبعت اّذاف ٍ هٌبفِ اعتزاتضیه ٍ صئَپلیتیهِ ًَبم خوَْری اعالهی، ثِ

درخبت هْیٌی  تَاًذ ثِ یب عمَه آى هی ٍ هتغیز دارد ٍ دٍام ًمبه دیگز خْبى، دٍعتبى ٍ دؽوٌبًی گًَبگَى

 خٌجؼ وبرگزی ٍ ّب ًیش ثبؽذ. اهب خٌجؼ اًمالثیِ عَعیبلیغتی، خش ّب ٍ دؽوٌی هْلَل ایي دٍعتی

در ارٍپب ٍ عبیز ًمبه خْبى، خَاّبًِ ٍ اًمالثی، در هٌيمِ، در وؾَرّبی ؽوبل آفزیمب،  ّبی تزلی خٌجؼ

ای آساد ٍ رّب اس عليِ ٍ اعتثوبر، اگز  ی اًمالثی ثزای ثزلزاریِ خبهِْ ّیچ دٍعت یب یبٍری ًذارد. هجبرسُ

وبر  اًذاسی پیؼ ثزدُ ؽَد. فمو ثبسی ٍ ثبسیگَؽیِ عیبعی ًجبؽذ، ثبیذ ّوَارُ ثب درًَزگزفتيِ چٌیي چؾن

هیبثیِ خٌجؼ اًمالثی اعت؛ بی ٍ ارسیبثیِ ؽزایو ّیٌی پیؾزفت ٍ وگوبى ٍاوبٍ چپ اًمالثی ٍ رادیىبل، ثی

ی هؤثزِ خَدِ ایي چپ، اس ّویي اهزٍس ٍ در ّز لحَِ، در عبختي ٍ پزداختي ٍ  اهب ثب ایي رٍیىزد وِ هذاخلِ

همیهشرایطی  اًذاسی عَعیبلیغتی، خشء ٍ ّنَی ولیذی اس پیىزُ تفَق عیبعی ٍ گفتوبًیِ چؾن

ثی عَعیبلیغتی در ایزاى، چبلؾی اعت َّین وِ افمی تبسُ در سًذگی هزدم ایزاى، اعت. اًمال عیىی

 ی دؽَاریِ ٍٍیفِ اعت. هٌيمِ ٍ خْبى پذیذ خَاّذ آٍرد. َّوت ایي رٍیذاد، ًؾبًِ

 


