ٌفتٍ ٛثب ٔطاز فطٞبزپٛض  ٚپطٚیع نسالت زضثبض ٜثحطاِٖٛ٘ ،یجطاِیؿٓ  ٚا٘جبقت ؾطٔبی ٝزض ایطاٖ

هثاسصُ دهَکشاتیک :هثاسصُ دس ساُ سَسیالیسن

سحواى تَرسی

ٔطاز فطٞبزپٛضٛ٘ ،یؿٙس٘ ٚ ٜؾطیٝپطزاظ ٚ ،پطٚیع نسالتٛ٘ ،یؿٙس ٚ ٜالتهبززاٖ ،زض ٌفتٍٛی ظیط ث ٝضاثغ ٝالتهبز  ٚؾیبؾت،
ِ٘ٛیجطاِیؿٓ زض ایطاٖ ،ثحطاٖٞبی زاذّی  ٚذبضخی ٘ ٚؿجت آٟ٘ب ثب تغییط ؾیبؾی ،چكٓا٘ساظٞبی وٛتبٜٔست  ٚزضاظٔست  ٚتحّیُ
خٙجفٞبی اختٕبفی أطٚظ ایطاٖ ٔیپطزاظ٘سٞ .ط زٔ ٚقتمس٘س ثطٖٚضفت اظ ثحطاٖٞبی ؾبذتبضی فقّی ثس ٖٚتغییط ؾیبؾی ٕٔىٗ
٘یؿت .نسالت ثب تكطیح ا٘ٛاؿ ثحطاٖٞب ٔقتمس اؾت حیبت زضاظٔست ا٘ؿساز ؾبذتبضی و٘ٛٙی ثؿیبض ثقیس اؾت  ٚیه ٘ؾبْ
ؾطٔبیٝزاضی ٔسضٖ  ٚپیچیسٕٞ ٜچ ٖٛایطاٖ ٔٙغمب ثب ٘طخ ٞبی ضقس ٔٙفی لبثُ تسا٘ ْٚیؿت .ث ٝافتمبز فطٞبزپٛض ،ثبیس فطاتط اظ
قی ٜٛؾٙتی تحّیُ عجمبتی ث ٝفٛأُ زیٍطی ٕٞچ ٖٛزذبِت تبضیری زِٚت زض ٔٙغم ٝذبٚضٔیب٘٘ ٝیع تٛخ ٝوطز  ٚآٟ٘ب ضا ٘یع زض
تحّیُ زض٘ؾط ٌطفت .اظ ٘ؾط ا ،ٚوّیس انّی فمت ٘كیٙی یب ایدبز قىبفی زض لسضت حىٔٛتی اؾت تب فضبی اِٚیٝای ثبظ قٛز ٚ
چكٓ ا٘ساظی ثطای ؾیبؾت ؾطاؾطی زاقت ٝثبقیٓ .زض ٟ٘بیتٞ ،ط ز ٚثط ضطٚضت ٔجبضظ ٜزٔٛوطاتیه ضسؾطٔبیٝزاضی تأویس
ٔیوٙٙس.
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اجاصُ دّیذ تحث سا تا اشاسُ تِ پیشیٌِ فکشی-سیاسی طشفیي گفتگَ آغاص کٌین .یک تقسینتٌذی کلی تِ
ها هی گَیذ دس جشیاى چپ ایشاى تا دٍ طیف ػام سٍتشٍیین :یکی جشیاًی کِ ًقطِ ػضیوت تحلیل خَد سا اص
ٍضؼیت ٍاقؼی تش اٍلَیت اهش اقتصادی هیگزاسد ٍ ػوذتا تا سجَع تِ اقتصاد سیاسی تِ هختصات هحلی
هیپشداصد ٍ ،دیگشی جشیاًی کِ اص سیاست ششٍع هیکٌذ ٍ تِ ٍضؼیت خاص هحلی هیسسذ .جشیاى دٍم
سا ػوَهاً «چپ فشٌّگی» ًاهیذُاًذ .اها شایذ دس ایي تَصیف اغشاقآهیض تتَاى سگِای اص حقیقت یافت.
ًظیش ایي دٍگاًِ سا هیتَاى دس ٍاقؼیت تا ًگاّی تِ تاسیخ چْاس دِّ گزشتِ هشاّذُ کشد .اص اتتذای اًقالب
تاکٌَى دٍسُّای هتفاٍتی داشتِاین کِ گاُ تش اقتصاد ٍ ًقش آى دس پیششفت ٍ تَسؼِ تأکیذ هیشذ ٍ گاُ
تش سیاست ٍ اّویت اهش سیاسیّ ٍ ،شتاس تا سفتٍآهذی هیاى ایي دٍ هَاجِ تَدُاین .سؤال اصلی ساتطِ
اقتصاد ٍ سیاست دس تحلیل اٍضاع کًٌَی ٍ ًقاط افتشاق ٍ اشتشاک ایي دٍ هٌظش است .آیا ایي دٍ تحلیل
دس ًقطِای تِ ّن هیسسٌذ ،یا آیا ٍضغ کًٌَی ایشاى دِّ  09ضشٍست ّوضهاًی ایي دٍ تحلیل سا ًشاى
هیدّذ؟

هشاد فشّادپَس :اٌط ث ٝتدطث ٝچ ُٟؾبَ ٌصقت ٝثٍٙطیٓ ،چٙب٘ىٌ ٝفت ٝقس ،زض زٚضٜٞبی ٔرتّف ٘ٛؾبٖ ثیٗ ایٗ ز ٚلغت
ٔكٟٛز اؾت .زض اثتسای ا٘مالة حتی نحجت اظ ا٘مالة ؾٛؾیبِیؿتی ثٛز  ٚؾپؽ ث ٝز٘جبَ قىؿت ؾیبؾی  ٚزٚض ٜذبٔٛقی ثب
خٙجف انالحبت ثط تٛؾق ٝؾیبؾی تأویس قس .ثیتٛخٟی خطیبٖ انالحبت ث ٝققبضٞبی فساِتعّجب٘٘ ٚ ٝیع تأثیط ؾیبؾتٞبیی
و ٝأطٚظِٛ٘ ٜیجطاَ ٘بٔیسٔ ٜیقٛز ثط الكبض ٔتٛؾظ  ٚپبییٙی خبٔق ٝأىبٖ ضٚی وبضآٔسٖ پٛپِٛیؿٓ زؾت ضاؾتی احٕسی٘ػازی
ضا فطا ٓٞوطز .چیعی و ٝاظ ایٗ تدطثٔ ٝیتٛاٖ آٔٛذت ایٗ اؾت و ٝچٍ ٝ٘ٛثٝضغٓ تٕبٔی ثحثٞبی ٘ؾطی زضثبض ٜتأویس
ثیف اظحس ثط التهبز یب ؾیبؾت ذٛز ٚالقیت ایٗ زیبِىتیه ضا ثٟتط اظ ٞط آ٘چٔ ٝب ث ٝفٛٙاٖ ٌطٜٞٚب یب ٔتفىطاٖ چپ زض ٘ؾط
زاقتیٓ پیف ثطز ٜاؾت .تحٛالت زیٔب ٚ 69 ٜخٙجفٞبی وبضٌطی أطٚظ فٕال ٘كبٖ ٔیزٞس چٍ ٝ٘ٛذٛاؾتٞبی التهبزی ٚ
نٙفی زض ٕٞبٖ  ّٝٞٚا َٚث ٝؾیبؾت ٌطٔ ٜیذٛض٘س  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٞط ٘ٛؿ ؾیبؾتی ثیٚاؾغ ٝثب ذٛاؾتٞٝبی التهبزی زضٌیط
ٔیقٛز .ایٙىٞ ٝط یه اظ ایٗ ز ٚزیٍطی ضا ٔیعّجس  ٚزض زَ ذٛز ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز چیعی اؾت و ٝذٛز ٚالقیت ثساٖ ضؾیس.ٜ
٘ىت ٝز ْٚایٗ اؾت و ٝأطٚظ ؾٛغ ٜاختٕبفی ،یقٙی وٕ٘ٛیؿٓ ث ٝفٛٙاٖ خطیب٘ی ٚالقی زض زَ ٚالقیت و٘ٛٙی ،پی٘ٛس ٔیبٖ التهبز
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 ٚؾیبؾت ضا زض فُٕ فطاتط اظ ثحثٞبی ٘ؾطی ث ٝفٛٙاٖ یه آٌبٞی خٕقی نٛضتثٙسی وطز ٜاؾت .پیكطفتٍی اختٕبفی ،زضن
ایٗ ٘ىت ٝو ٝوٕ٘ٛیؿٓ اظ ثیط ٖٚتعضیك ٕ٘یقٛز ،زض ایٗ تدطث ٝتبضیری پسیساض ٔیقٛز و ٝؽبٞطا خطیبٖٞبی اختٕبفی خّٛتط اظ
ٌطایفٞبی ؾیبؾیا٘سٌ ،طایف ٞبیی و ٝقبیس ٛٙٞظ زضٌیط خعٔیبت لسیٓ ذٛز ٞؿتٙس .اظ ایٗ ٔٙؾط ٔیتٛاٖ ٌطٜٞٚبی چپ ضا ثب
تٛخ ٝث ٝپیكطفتٍی خطیبٖ اختٕبفی  ٚتدطثٕٞ ٝعٔبٖ زیبِىتیه التهبز  ٚؾیبؾت ٘مس وطز .ایٗ أط ث ٝؾبثم ٝفطٍٙٞی ٌطٜٞٚبی
چپ ثطٔی ٌطزز  ٚثحث ؾبظٔب٘سٞی ،ضاثغ ٝثیٗ ضٚقٙفىطاٖ  ٚوبضٌطاٖ ٕٝٞ ٚ ،آ٘چ ٝاظ ا٘مالة اوتجط تب ث ٝأطٚظ زض لبِت ا٘ٛاؿ ٚ
الؿبْ ٌطٜٞٚبی فطلٌٝطایی ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝثیكتط ثب یىسیٍط زفٛا ٔیوٙٙس تب ثب زقٕٗ عجمبتیقبٖ .زض ضٕٗ ٔیتٛاٖ ثط
ٌطٜٞبی ٘ؾطی یب ٘مبعی اظ ثحطاٖٞبی ٘ؾطی تأُٔ وطز و ٝظٔیٝٙؾبظ فطلٌٝطایی ٌطٜٞٚبی چپ ا٘س .زض ایٙدب فطق ؾٙتٞب ٚ
زیسٌبٜٞبی ٘ؾطی ثٚٝیػ ٜزض اضتجبط ثب زیس وٕبثیف ٔصٞجی اظ ٔبضوؿیؿٓ ضٚقٗ ٔیقٛز .ضاثغ ٝزِٚت (آ٘چ ٝث« ٝضٚثٙب» ٔٛؾْٛ
اؾت) ثب التهبز زض ٘ؾطیٔ ٝبضوؿیؿتی ث ٝلسض وبفی حالخی ٘كس ٜاؾت .زض ذٛز ؾطٔبیٝزاضی خٟب٘ی ،ثب قىُٞبیی اظ حطوت
ؾطٔبی ٚ ٝثبظتِٛیس ٘ؾبْ ؾطٔبیٝزاضی ضٚثطٚییٓ وٕ٘ ٝیتٛاٖ آٟ٘ب ضا ٔؿتمیٕب زض چبضچٛة فطٔ َٛاؾتثٕبض  ٚضاثغ ٝوبض  ٚؾطٔبیٝ
ذالن ٝوطز .ایٗ ٟٔٓتطیٗ ٘ىت ٝزض ثحث التهبز ؾیبؾی ٔقبنط اؾت.
پشٍیض صذاقت :اظ چٙس ظاٚیٔ ٝی تٛاٖ ث ٝایٗ ثحث پطزاذتٍ٘ .بٞی ث ٝتبضید ٔقبنط ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس ٕٛٞاض ٜزض ٔطاحُ افَٛ
 ٚقىؿت خٙجفٞب ٌطایكی ث ٝفطٚ ًٙٞخٛز زاقتٔ .ٝثال ثقس اظ وٛزتبی ٔ 82طزاز ،زض ز ،04 ٝٞثؿیبضی اظ چپٌطایبٖ تجسیُ
ث ٝفقبالٖ فطن ٝفط ًٙٞقس٘س  ٚزٚض ٜزضذكب٘ی اظ فقبِیت فطٍٙٞی ضا ضلٓ ظز٘س .ثب نقٛز  ٚاف َٛخٙجفٞبی اختٕبفی ٚ
حطوتٞبی ا٘مالثی فط ًٙٞثٌ ٝطیعٌبٞی ثسَ ٔیقٛز ثطای ٘یطٞٚبی زٌطا٘سیف زض ٔطاحُ قىؿت خٙجفٞب.
أب ثٝعٛض ٔكرم زض ز 0624 ٝٞضقس پؿتٔسض٘یؿٓ تبحسٚزی تٕطوع ثط فطن ٝفط ًٙٞضا تطٚیح وطز .تأویس پؿتٔسض٘یؿٓ ثط
پطٚغٜٞبی ذطز ثٛز  ٚضٚایتٞبی فبْ ضا ٔحت ْٛث ٝقىؿت  ٚفبخقٝآفطیٗ ٔیزا٘ؿت .فطٚپبقی اتحبز قٛضٚی ٘یع ایٗ ٌطایف ضا
تمٛیت وطز  ٚثب افتالی ا٘ٛاؿ تفىطات پؿت ٔسضٖ ٌطایف ثٔ ٝغبِقبت فطٍٙٞی افعایف یبفتٌ .طایف خٟب٘ی ث ٝؾٛی ٌؿؿت اظ
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التهبز ؾیبؾی ٌ ٚؿؿت اظ ٍ٘طیؿتٗ ثٔ ٝؿبئُ خبٔق ٝاظ ظاٚیٙٔ ٝبؾجبت لسضت زض فطن ٝالتهبز ثٛز .تحٛالت زٞٝٞبی ثقس،
ثٚٝیػ ٜاظ ثحطاٖ ٔبِی  8442ث ٝایٗؾ ،ٛایٗ ض٘ٚس ضا ٔقىٛؼ وطز  ٚچپ ثِ ٝحبػ فىطی ثٔ ٝرتهبت تبضیری ذٛز ثطٌكت.
اِجت ٝثركی اظ زٌٚبٍ٘ی چپ فطٍٙٞی  ٚچپ التهبز ؾیبؾی ٔطثٛط ث ٝترهم افطاز اؾتٔ .ثبَٞبی تبضیری زض ایٗ ظٔیٝٙ
ضٚقٍٙط اؾتٔ .ثالً ا٘ؿبٖ تهؾبحتی ٔبضوٛظ ٜزض فیٗ حبَ ثحثی ٔطتجظ ثب التهبز ؾیبؾی اؾت ،یقٙی ا٘ؿبٖ ٔهطفٌطا ٚ
ٔٙىٛةقس ٜزض ؾطٔبیٝزاضی ،یب وتبة ؾطٔبی ٝا٘حهبضی پُ ثبضاٖ  ٚپُ ؾٛئیعی ضا زض ٘ؾط ثٍیطیسٞ .ط ز ٚایٟٙب و ٝزض ز0694 ٝٞ
ٔٙتكط قس٘س وتبةٞبی ٔٛضز تٛخ ٝخٙجفٞبی ا٘مالثی ٔ 92 ٝثٛز٘س.
ثٙبثطایٗ ٔٙؾٛضْ ایٗ اؾت و ٝپیف اظ ز 0624 ٝٞایٗ زٌٚبٍ٘ی احؿبؼ ٕ٘یقس ،ثّى ٝثب ؽٟٛض پؿتٔسض٘یؿٓ  ٚا٘ٛاؿ  ٚالؿبْ

پؿتٔبضوؿیؿٓٞب ایٗ زٌٚبٍ٘ی تمٛیت قس .اظ ز 8444 ٝٞث ٝثقس ث ٝتسضیح ایٗ زٌٚبٍ٘ی وٕطً٘تط قسٔ .ثال ٔمبیؿٔ ٝدّ٘ ٝیٛ
ِفت ضیٛی ٛزض ز 64 ٚ 24 ٝٞثب ؾبَٞبی اذیط ثٚٝیػ ٜثقس اظ ثحطاٖ  8442وٕطً٘قسٖ ایٗ زٌٚبٍ٘ی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .پؽ اظ
آ٘ى ٝؾطٔبی ٝزاضی ٔبِی خٟب٘ی ِ٘ٛیجطاَ تٙبلضبت ذٛز ضا ٘كبٖ زاز  ٚث ٝقىُ ثحطاٖٞبی اختٕبفی ٔ ٚتقبلت آٖ ثحطاٖٞبی
ؾیبؾی تجّٛض یبفت ثبظ  ٓٞتٛخ ٝث ٝضیكٞٝبی التهبز ؾیبؾی ثحطاٖ پطضً٘تط قس .أب زض ٔدٕٛؿ ثب ایٗ زٌٚب٘ٝپٙساضی ٔربِفٓ ٚ
ایٗ زٍ٘ ٚب ٜضا ٔىُٕ یىسیٍط ٔیزا٘ٓٔ ٝ٘ ،ربِف یىسیٍطٔ .ب٘ٙس ا٘ؿبٖ تهؾبحتی ٔبضوٛظ ٚ ٜؾطٔبی ٝا٘حهبضی ؾٛییعی-ثبضاٖ وٝ
ٞطزٔ ٚىُٕ یىسیٍط٘س.
هشاد فشّادپَس :اٌط ث ٝقی ٜٛاضتسٚوؽ ثرٛاٞیٓ خٛاة ٔكىالتٔبٖ ضا زض ٔبضوؽ ثیبثیٓ٘ ،ىت ٝایٗ اؾت و ٝپطٚغ ٜا ٚاظ اثتسا
«٘مس التهبز ؾیبؾی» ٘بْ زاقت٘ .ٝمس ٘یع زض ؾٙت ٍّٞی وٕبثیف یقٙی ٘فی .التهبز ؾیبؾی ٘بٔی اؾت ثطای تٛنیف
ؾطٔبی ٝزاضی و ٝاؾٕیت  ٚضیىبضز ٚایدبز وطز٘س ٔ ٚؿأِ ٝآٖ ٘یع ٘ح ٜٛتمؿیٓ اضبف ٝتِٛیس ثیٗ ؾ ٝعجم ٝانّی اؾت ،یىی
ؾطٔبیٔ ٝی آٚضز ،زیٍطی ظٔیٗ  ٚؾٔٛی وبض .تٕبْ تالـ ٔبضوؽ فطاضفتٗ اظ ایٗ چبضچٛة ثٛز ٜتب زضن تِٛیس ث ٝفٛٙاٖ تمؿیٓ
ثیٗ ؾ ٝعجم ٝضا وٙبض ثٍصاضز  ٚث ٝقىُٞبی زیٍطی ثطؾسٔ .ب زض تدطثٚ ٝالقی التهبزیٔبٖ ٛٙٞظ وٛٙٞ ٝظ اؾت ثدع زِٚتیوطزٖ
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ٞیچ ضأ ٜكرم زیٍطی زض ثطاثط ؾطٔبی ٝزاضی ٘ساضیٓ  ٚزض ثحث اظ ثسیُ ٔدجٛضیٓ ث ٝتدطث ٝالتهبز ٔتٕطوع زِٚتی قٛضٚی
ثطٌطزیٓ ،ثٝضغٓ ایٙىٔ ٝیزا٘یٓ التهبز ٔتٕطوع اظ ؾطٔبیٝزاضی فطاتط ٕ٘یضٚز ،زض زض ٖٚالتهبز ؾیبؾی ثبلی ٔیٔب٘س ،پٚ َٛ
ؾطٔبی ٝزؾت ٕ٘یذٛض٘س  ٚفمظ ضٚاثظ  ٚقىُٞبی زیٍطی زض ضٚثٙب فٛو ٔیقٛز و ٝثحث ذٛز ضا ٔیعّجس .ایٙىٔ ٝب ثِ ٝحبػ
التهبزی ٘یع چٙساٖ ٕ٘یتٛا٘یٓ فطق ثیٗ اختٕبفیوطزٖ تِٛیس ثب ّٔی یب زِٚتی وطزٖ آٖ ضا ضٚقٗ وٙیٓ ٘بقی اظ آٖ اؾت وٝ
ؾٛی٘ ٝمس ٘ ٚفی التهبز ؾیبؾی ضا وٕطً٘ وطز ٜایٌٓٛ .یی ٘ٛفی التهبز ٔبضوؿی زاضیٓ وٚ ٝلتی زض فُٕ ؾطاك آٖ ٔیضٚیٓ ثٝ

التهبز ٔتٕطوع زِٚتی ٔیضؾیٓ ٘ ٝث ٝچیعی فطاتط اظ ؾطٔبیٝزاضی ،ذهٛنب فطاتط اظ ٔف ْٟٛپٔ ،َٛفٟٔٛی و ٝزض وتبة ؾطٔبیٝ
چٙساٖ ثبضظ ٘یؿت ِٚی زض ٌط٘ٚسضیؿ ٝفطاضفتٗ اظ ؾطٔبیٝزاضی یقٙی فطاضفتٗ اظ پ .َٛزض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ؾٛؾیبِیؿٓ زِٚتی
وٛچهتطیٗ حطوتی زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙسیس ٜایٓ .اظ ایٗ ٔٙؾط ،ثبیس اظ التهبز ؾیبؾی قطٚؿ وطز ِٚی ثب ٔبظازی زض ٖٚآٖ ٘ ٚفی آٖ.
فمظ اظ ایٗ عطیك اؾت وٚ ٝالقیت تبضیری ٔیتٛا٘س ضاٜحُٞبیی ث ٝضٚی ٔب ثبظ وٙس .چٕٞ ،ٖٛبٖعٛض و ٝث ٝذٛثی اقبض ٜقس،
ثبظٌكت ث ٝالتهبز ؾیبؾی یب تغییطات ٘یِ ٛفت ضیٛی٘ ٛتید ٝثحطاٖ اؾت .ثحطاٖ تٟٙب چیعی اؾت و ٝوتبة ؾطٔبی ٝاثجبت وطز.ٜ
٘مغٝای وٞ ٝیچ قىی زض آٖ ٘یؿت ایٗ اؾت و ٝثحطاٖ زض شات ؾطٔبیٝزاضی اؾت .زض ٔٛضز پؿتٔسض٘یؿٓ ٘یع ثبض زیٍط ثب
٘ٛفی ٔبظاز ٔٙفی ضٚثطٚییٓ .قىی ٘یؿت ثرف فٕس ٜپؿتٔسض٘یؿٓ ایسئِٛٛغی ؾطٔبیٝزاضی ا٘تٟبی لطٖ ثیؿتٓ ثٛز .ایٗ لضیٝ
ثٚ ٝیػ ٜثقس اظ ا٘مالة ایٙتط٘تی وبٔال فیبٖ قسِٚ .ی اظ عطف زیٍط ،حتی لجُ اظ ثحطاٖ  8442زض ٖٚتحٛالت ٘ؾطی قبٞس ؽٟٛض
ٌفتبضٞب یب چٟطٞ ٜبیی ٕٞچ ٖٛفٛوٞ ٛؿتیٓ وٌ ٝطچ ٝزاذُ خطیبٖ ٔبضوؿیؿتی لطاض ٕ٘یٌیطز ٕ٘یتٛاٖ آٖ ضا ایسئِٛٛغی
ؾطٔبیٝزاضی پؿیٗ ٘بٔیس .تحٌ َٛفتبضٞبیی ٕٞچ ٖٛفٛو٘ ٛكبٖ ٔیزٞس ثبیس پؿتٔسض٘یؿٓ ضا قىّی اظ ٘مس ٘ ٚفی زض٘ٚی
ٔسض٘یت ٝزا٘ؿت .ایٗ تهٛض ٔؿتّعْ وّیٍ٘طی اؾت تب  ٓٞثتٛا٘س ثحثٞبی التهبزی ضا زض ثطٌیطز  ٓٞ ٚث ٝحیغٞٝبیی ثپطزاظز وٝ
زض ٔبضوؿیؿٓ والؾیه حضٛض ٘ساضز ٟٓٔ ٚ ،تطیٗ آٟ٘ب ثحث لسضت .زض ٘تید ،ٝزض وٙبض خطیبٖ اؾتثٕبض ث ٝنٛض زیٍطی اظ ؾّغٚ ٝ
ثبظتِٛیس ؾّغٔ ٝیضؾیٕٓٞ .بٖعٛض و ٌ ٝفت ٝقس ،خعٔیت زٌٚبٍ٘ی ٔصوٛض ثیف اظ آ٘ى ٝزض زَ ذٛز ٚالقیت ضیك ٝزاقت ٝثبقس
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٘بقی اظ ٔحسٚزیتٞبی فطزی ٔب ا٘ؿبٖ ٞب  ٚتحهیالت  ٚپیكی ٝٙفىطی افطاز اؾتٌٚ .ط٘ ٝزض زَ ذٛز ٚالقیت تبضیری وؿب٘ی وٝ
ایٗ زٌٚبٍ٘ی ضا خسی ٔیٌیط٘س ؾطذٛضزٔ ٜیق٘ٛس .ثب تح َٛؾطٔبیٝزاضی زض ایطاٖ ،ثرهٛل اظ احٕسی٘ػاز ث ٝثقس وٝ
ؾیبؾتٞبی ِ٘ٛیجطاِی قست ٌطفت  ٚثٝعٛض ٔتٕطوع  ٚؾطاؾطی پیبز ٜقس ،ثطای اِٚیٗثبض ثب ٚاوٙف پیچیس ٜاختٕبفی ضٚثطٚییٓ
و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ایٗ ٞط ز ٚثب  ٓٞپیف ٔیض٘ٚس .أطٚظٞ ٜط وبضٌطی ٔیزا٘س و ٝثبیس ذٛاؾت تكىیُ ؾٙسیىب  ٚاضبف ٝحمٛق ضا
زض آِٖ ٚاحس ثب  ٓٞپیف ثجطز.
پشٍیض صذاقت :زض ازأ ٝنحجتٞبی آلبی فطٞبزپٛض ٔبیّٓ تأویس و ٓٙؤ ٝب اظ ٘مس ٘ ٚفی ؾطٔبیٝزاضی ث ٝیه پطٚغ ٜاتٛپیبیی
ٔی ضؾیٓ و ٝث٘ ٝؾط ٔٗ الظٔ ٝخطیبٖ چپ اؾت .چپ ثس ٖٚزاقتٗ تریُ اتٛپیبیی زض ٚضـ ٔٛخٛز ازغبْ ٔیقٛز .أب اظ عطف
زیٍط ثب ٚالقیت ا٘ضٕبٔی ٔٛاخٟیٓٔ ،ثال ٔبضوؿیؿتٞب ذٛاٞبٖ ِغ ٛوبض ٔعزیا٘س .ضٚقٗ اؾت و ٝتب ظٔب٘ی و ٝوبض ٔعزی،
اؾتثٕبض ،اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،فتیكیؿٓ  ٚخع آٖ ٚخٛز زاضز ٕ٘یتٛاٖ اظ ؾطٔبیٝزاضی ٌصض وطز .أب ثیبییس ثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی ٚالقی ٔثُ
ا٘مالة ؾٛؾیبِیؿتی اوتجط ضخٛؿ وٙیٓ :زض ثطاثط ؾبظٔب٘سٞی یه التهبز پیچیسٔ ٚ ٜسضٖ ،ثب  ٕٝٞتٙبلضبتی و ٝضٚؾی ٝظٔبٖ
ا٘مالة زاقت ،اظ ثرفٞبی ثؿیبض پیكطفت ٝتب التهبز زٞمب٘ی فمت ٔب٘س ،ٜچٍ ٝ٘ٛثبیس التهبز ٚالقب ٔٛخٛز ضا ؾبظٔب٘سٞی وطز .اٌط
تفىط اتٛپیبیی ضا ثط ٚالقیت ا٘ضٕبٔی تحٕیُ وٙیٓ ثٙب ث ٝتدطث ٝلطٖ ثیؿتٓ زض ٔٛاضز ظیبزی ث ٝفبخقٔ ٝیضؾیٓ .اظ ؾٛی زیٍط،
ٔیثیٙیٓ تدطثٞٝبی ضفطٔیؿتی ؾٛؾیبِیؿتی ٘یع قىؿت ذٛضز٘س ،یقٙی ا٘ٛاؿ  ٚالؿبْ ٌطایفٞبی ؾٛؾیبَ زٔٛوطات و ٝتفىط
اتٛپیبیی ضا وٙبض ٌصاقتٙس  ٚثٚ ٝالقیت ا٘ضٕبٔی چؿجیس٘س  ٚوٛقیس٘س زض چبضچٛة ٘ؾٓ ؾطٔبیٝزاضا٘ ٝزؾت ث ٝانالحبتی ثع٘ٙس
زض زضاظٔست ٔمٟٛض لسضت ؾطٔبی ٝقس .ایٗ تدطث ٝپطٚغ ٜاتٛپیبیی پیف ض٘ ٚساقت  ٚذٛز ضا زضٌیط انالحبت خعئی زض
ؾطٔبیٝزاضی وطز .زض ٘تیدٔ ،ٝیثیٙیٓ زض ز 0694 ٝٞزض ثطاثط تٟبخٓ ؾطٔبی ٝثٝؾبزٌی  ٚثٝؾطفت فمت ٘كؿت  ٚثرف ثعضٌی
اظ آٖ ثٝعٛض زضثؿت زض ٘ؾٓ ؾطٔبیٝزاضی ازغبْ قس ،یقٙی قبٞس ا٘ٛاؿ  ٚالؿبْ احعاة وبضٌط  ٚؾٛؾیبَزٔٛوطات ِ٘ٛیجطاَ قسیٓ.
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زیبِىتیه پی٘ٛس ثب ٚالقیت ا٘ضٕبٔی زض فیٗ تقٟس ث ٝتفىط اتٛپیبیی ٟٔٓتطیٗ ٔؿأِٝای اؾت ؤ ٝطظ ثیٗ ضازیىبِیؿٓ چپ ٚ
ا٘ٛاؿ پطٚغٜٞبی انالحعّجب٘ ٚ ٝفطلٌٝطایب٘ ٝضا ٔكرم ٔیوٙسٔ .ثال آ٘چ ٝأطٚظ فبخق ٝا٘مالة فطٍٙٞی ٔبئ ٛذٛا٘سٔ ٜیقٛز،
نطف ٘ؾط اظ تفبؾیط ٔرتّف و ٝخبی ثحث ثؿیبض زاضز ،لبثُ تمّیُ ث ٝحصف ضلجبی حعثی اظ خب٘ت ٔبئ٘ ٛیؿت .زض اٞساف ا٘مالة
فطٍٙٞی ٔبئ ٛتفىط اتٛپیبیی ٚخٛز زاقت .أب ٚلتی ایٗ تفىط پطٚغ ٜضٞبیی آتی ضا زض ا٘مالة فطٍٙٞی ذالن ٝوطز ث ٝقىؿت
ا٘دبٔیس .ا٘مالة فطٍٙٞی اظ یه ٔٙؾط ٕٞبٖ ا٘مالة اختٕبفی ٔبضوؿی اؾت و ٝیه ٔف ْٟٛزضاظٔست تبضیری اؾت  ٚیهقجٝ
أىبٖپصیط ٘یؿت.
زض لطٖ ثیؿتٓ ثطذی ا٘مالة ؾیبؾی  ٚتهطف لسضت ضا ثب ؾٛؾیبِیؿٓ یىی زا٘ؿتٙس ،ثطذی ٘یع ثٝوُ ؾٛؾیبِیؿٓ ضا وٙبض
ٌصاقتٙس .ثٞ ٝط حبَٞ ،ط ز ٚایٗ پطٚغٜٞب قىؿت ذٛضز٘س .ث٘ ٝؾط ٔٗ٘ ،ىت ٝوّیسی ایٗ اؾت و ٝچپ چغٛض ٔیتٛا٘س ث٘ ٝمس
التهبز ؾیبؾی٘ ،مس اؾتثٕبض  ٚفتیكیؿٓ وبالیی  ٚاظذٛزثیٍبٍ٘ی ٚفبزاض ثبقس ضٕٗ ایٙى ٝزض ثطاثط ٚالقیت ا٘ضٕبٔی ٘یع ضاٜحُ
زاقت ٝثبقس.
-

ػوَهاً اص تجشتِ سشهایِداسی دس ایشاى تِ تثؼیت اص سشهایِداسی هتأخش جْاًی تا ػٌَاى ًَلیثشال یاد
هی شَد .آیا ٍضؼیت خاص ایشاى ،ساخت ٍیظُ قذست ٍ حاکویتًَ ،لیثشالیسن سا تِ تاس آٍسدُ یا
ًَلیثشالیسن  -یک ٍضؼیت جْاًی  -تِ ساخت خاص قذست دس ایشاى اًجاهیذُ؟ تِ ػثاست دیگش،
ًَلیثشالیسن ػلت ایي ٍضؼیت است یا هؼلَل آى؟

هشاد فشّادپَس ٚ :اغِٛ٘ ٜیجطاِیؿٓ اثٟبٔبتی ثٕٞ ٝطا ٜزاضزِٛ٘ .یجطاِیؿٓ ؾیبؾت یب ذظٔكی فسٜای ٘یؿت و ٝزض ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ
 ٚثٛزخ ٝتٛعئ ٝوطز ٜثبقٙس .لضی ٝپیچیس ٜتط اظ ایٗ اؾتٔ .ؿّٕب ثب ٚخٞٛی اظ حّٕ ٝخٟب٘ی ؾطٔبیٛٔ ٝاخٟیٓ :ذهٛنیؾبظی،
٘ؾبضتظزاییٛٔ ،لتیؾبظی وبضٔ ،بِیقسٖ  ٚغیط ٕٝٞ .ٜایٟٙب ثط تٕبْ خٟبٖ تأثیط ٔیٌصاضز .زض ایطاٖ ِ٘ٛیجطاِیؿٓ ضا ثبیس خعئی
زا٘ؿت اظ حّٕ ٝزِٚت -عجم ٝحبوٕی و ٝزض خطیبٖ ٔهبزض ٜا٘مالة ؾط وبض آٔس .اِجت ٝثطای ٔٗ ٘ىت ٝانّی ٔفٔ ْٟٛبضوؿیؿتی
ا٘جبقت اِٚی ٝؾطٔبی ٝاؾت ،ثٔ ٝقٙی وبضثطز ظٚض ٔبٚضاء التهبزی زض ؾّت ٔبِىیت اظ خبٔقٔ ٚ ٝطزْ .ایٗ ٔف ،ْٟٛثٛیػ ٜزض ٔمبْ
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فطایٙسی تىطاضق٘ٛس ،ٜچیعی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ٔیب٘دی ثیٗ زِٚت  ٚؾطٔبی ٝثٔ ٝثبث ٝز ٚلغت انّی ٘ؾبْ ؾّغ ٝثبقس .ثٕٞ ٝیٗ
فّت ایٗ تمبعـ ٕٞبٖ ٘مغ ٝحؿبؼ ثحطا٘ی ثطای ٘ؾبْ ؾّغ ٝخٟب٘ی ٕٞ ٚبٖ خبیی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ثطٚظ ٔمبٔٚت یب
ٚاوٙفٞبی ؾیبؾی ٔطزْ یب ٔعزٚحمٛق ثٍیطاٖ ضا زض تمبثُ ثب ٞط زٙٔ ٚغك ؾّغ٘ ٝكبٖ زاز ،چٙٔ ٝغك زِٚت چٙٔ ٝغك ؾطٔبی.ٝ
ث٘ ٝؾط ٔٗ ٚاغٜای ؤ ٝیتٛا٘س ثٟتط اظ ِ٘ٛیجطاِیؿٓ قىٌُیطی عجم ٝحبوٓ ٛ٘ ٚؿ غبضتٍطی زِٚت ،ثٚٝیػ ٜضا٘ت  ٚفؿبز ،ضا زض
ایطاٖ تٛضیح زٞس ٕٞبٖ ا٘جبقت اِٚی ٝؾطٔبی ٚ ٝؾّت ٔبِىیت ٍٕٞب٘ی اؾت ،اِجت ٝثب زؾتىبضیٞبیی زض ایٗ ٔفِٛ٘ .ْٟٛیجطاِیؿٓ
اظ ٘ؾبْ خٟب٘ی آٔسٔ ٚ ٜثُ ٕٞیك ٝث ٝنٛضت فدیتٚغطیجی زض ٚضقیت ایطاٖ ازغبْ قسٔ ،ٜثال زِٚت احٕسی٘ػاز و ٝیبضا٘ٝ
ٔؿتمیٓ ٔیزٞس ٕٞبٖ زِٚتی اؾت و ٝثٛضؼ ٔیؾبظز  ٚذهٛنیؾبظی ضا پیف ٔیثطز .ثٙبثطایٗ ثب یه اٍِٛی والؾیه
ِ٘ٛیجطاَ اظ خٙؽ اٍِٛی تبچط ضٚثط٘ ٚیؿتیٓ .اظ ایٗ ض ،ٚقبیس خٛاة ایٗ ثبقس و ٝیه ؾبذت زِٚتی لجّی زض ایطاٖ ثٛز ٜو ٝزض
زٚضٜای اظ تح َٛذٛز قیٜٞٛبی ؾٙتی غبضت ضا ثب ا٘جبقت اِٚی ٚ ٝؾّت ٔبِىیت ٌطٔ ٜیظ٘س وٟ٘ ٝبیتب أطٚظ ٜزض ؾغح خٟب٘ی ثٝ
٘بْ ِ٘ٛیجطاَ قٙبذتٔ ٝیق٘ٛسٞ ،طچٙس زض ٕٞبٖ قىُٞبی اِٚی ٝلطٖ ٘ٛظزٕٞی ا٘جبقت ضیك ٝزاض٘س.
پشٍیض صذاقت ِٛ٘ :یجطاِیؿٓ ثٔ ٝب ثطای قٙبذت ٚضـ ٔٛخٛز وٕه ٔی وٙس .زض ایطاٖ ثقس اظ ا٘مالة یه حبوٕیت اؾتثٙبیی
قىُ ٌطفت .اظ عجم ٝحبوٕی و ٝلجُ اظ  79لسضت زاقت ؾّت لسضت قس  ٚؾبیط عجمبت ٔطزٔی ،اظ خّٕ ٝعجم ٝوبضٌط٘ ،یع ثٝ
تٟٙبیی تٛاٖ وؿت لسضت ؾیبؾی ضا ٘ساقتٙس .زض ایٗ ٔیبٖ ،ائتالفی و ٝضٚحب٘یت حبوٓ ثب ثبظاض  ٚالیٞٝبی ؾٙتی خبٔق ٝتكىیُ
زاز ثِ ٝحبػ عجمبتی تٛا٘ؿت ثّٛن ؾیبؾی  ٚحبوٕیت ذٛز ضا قىُ زٞس ،حبوٕیتی ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا زض لبِتٞبیی ٌٙدب٘س وٝ
ٔبضوؽ تحت فٛٙاٖ «ثٙبپبضتی» تقطیف ٔی وٙس .ایٗ حبوٕیت ثٙبپبضتی ثقس اظ ز ٝٞا َٚا٘مالة  ٚثب آغبظ ثط٘بٔٞٝبی ا٘جبقت
ؾطٔبی ٝثبیس ث ٝعجم ٝخسیس ؾطٔبیٝزاض قىُ ٔیزاز .ثرف افؾٓ عجم ٝؾطٔبیٝزاض ؾبَٞبی لجُ اظ ا٘مالة اظ ایطاٖ ضفت ٝثٛز٘س یب
زاضاییٞبیكبٖ ٔهبزض ٜقس ٜثٛز .آ٘چ ٝتحت فٛٙاٖ ِ٘ٛیجطاِیؿٓ زض ایطاٖ اخطا قس اثعاض ثؿیبض ٔٙبؾجی اؾت ثطای قىٌُیطی یه
عجم ٝخسیس ؾطٔبیٝزاض زض ایطاٖ ،اظ عطیك ذهٛنیؾبظیٞبٌ ،ؿتطـ ثرف ٔبِی٘ ،ؾبضتظزاییٞب ،ؾّتٔبِىیتٞبی ٌؿتطزٜ
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ٔثال زض ٔٛضز ظٔیٗ ٞبی قٟطی ٔكبؿ ثٛز و ٝتحت ٔبِىیت ذهٛنی لطاض ٌطفت .زض ٘تید ،ٝؾطٔبیٝزاضاٖ ثعضٌی زض فطنٝ
ٔؿتغالت ؽٟٛض وطز٘س ،ثٛضغٚاظی تدبضی و ٝتجّٛض ؾٙتی آٖ زض ٔؤتّف ٝثٛز اظ ز 24 ٝٞث ٝثقس زض ؾبذتبضٞبی ؾبظٔب٘ی خسیسی
ٔؿتمط قس٘س  ٚثب٘هٞبی ثعضي ذهٛنی  ٚقطوتٞبی ظیطٔدٕٛف ٝزاقتٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُِٛ٘ ،یجطاِیؿٓ وٕه ٔیوٙس زضن
ثٟتطی اظ پیىطثٙسی عجمبتی ثقس اظ ا٘مالة زاقت ٝثبقیٓ.
ِ٘ٛیجطاِیؿٓ زض ایطاٖ تحٕیُ ٟ٘بزٞبی خٟب٘ی ٔب٘ٙس ثب٘ه خٟب٘ی  ٚنٙسٚق ثیٗإِّّی پ َٛثٔ ٝب ٘جٛز .اٌط زض آٔطیىبی التیٗ
ثحطاٖ ثسٞی  ٚفكبض ذبضخی ث ٝاخ طای ثط٘بٔ ٝتقسیُ ؾبذتبضی ا٘دبٔیس ،ایطاٖ ث ٝزضآٔس ٘فت ٔتىی ثٛز ٞ ٚطٌع ثب ثحطاٖ ثسٞی
ٔٛاخ٘ ٝكس .ثركی اظ ؾیبؾتٞبی ِ٘ٛیجطاِی و ٝزِٚتٞبی خٕٟٛضی اؾالٔی اتربش وطز٘س ثطای قىٌُیطی عجم ٝخسیسی ثٛز
و ٝلطاض ثٛز ثب اؾتفبز ٜاظ ضا٘ت ٚفبزاضی ث٘ ٝؾبْ ث ٝعجمٔ ٝؿّظ التهبزی تح َٛیبثٙس .فّت تكسیس ؾیبؾتٞبی ِ٘ٛیجطاِی زض
زِٚت احٕسی٘ػاز ٘یع ایٗ ثٛز وٌ ٝطٞ ٜٚبی خسیسی ٚاضز حبوٕیت قس٘س و ٝلهس زاقتٙس ث ٝؾطفت ث ٝثطٚت ثطؾٙس ٚ ،اظ عطیك
اخطای ؾیبؾتٞبی شیُ انُ ٌ ٚ 00ؿتطـ ثٛضؼ  ٚا٘ٛاؿ ٘ؾبضتظزاییٞب تٛا٘ؿتٙس ث ٝآٖ زؾت یبثٙس.
أب ثركی اظ ؾیبؾت ٞبی ِ٘ٛیجطاِی ؤ ٝؿتّعْ ازغبْ زض ثبظاضٞبی خٟب٘ی یب حضٛض ؾطٔبیٞٝبی ذبضخی زض ایطاٖ ثٛز ث ٝؾجت
ؾبذت  ٚزؾتٛضوبض ؾیبؾی حبوٕیت زض ایطاٖ ٞطٌع تحمك ٘یبفت .ثٙبثطایٗ زض ایطاٖ یه ِ٘ٛیجطاِیؿٓ ٘هف٘ٚٝیٕ ٝاخطا قس أب اٌط
ث ٝزِیُ ٘هف٘ٚٝیٕٝثٛزِٖٛ٘ ،یجطاِیثٛزٖ ایٗ ثط٘بٔٞٝب ضا فطأٛـ وٙیٓ ٔٛخت ٔیقٛز ِ٘ٛیجطاِیؿٓ ثبظ  ٓٞث ٝفٛٙاٖ ثسیّی ثطای
ثط٘بٔٞٝبی التهبزی خبضی فطض ٝقٛز ،چٙبٖو ٝضؾب٘ٞٝبی خٟب٘ی اپٛظیؿی٘ ٖٛیع ٕٞیٗ ثط٘بٔٞٝب ضا تطٚیح ٔیوٙٙس  ٚثبیس اظ ایٗ
أط ثٝقست پطٞیع وطز.
-

چٌاًکِ دس تحث ّش دٍ شوا گفتِ شذ ،تحشاى ػاهل پیًَذ اقتصاد ٍ سیاست (یا دس قاهَسی دیگش ،صیشتٌا ٍ
سٍتٌا) استّ ،ن اص هٌظش جْاًی تحشاى هالی ّ ٍ 8992ن اص هٌظش داخلی تحشاى اقتصادی فشاگیشی کِ دس
حال تجشتِ آًین .اها تحشاى تا تغییش سیاسی ًسثت هستقین ًذاسد .اص دل تحشاى اقتصادی جْاًی جٌثش
اشغال ٍالاستشیت ٍ ًظایش آى دسآهذ ٍ اص دل تحشاى اقتصادی کًٌَی قیام دیهاُ  ،09اها چِ دس سطح
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جْاًی ٍ چِ دس سطح داخلی پاسخ تِ تحشاى اص سطح ٍاکٌش خَداًگیختِ هشدهی فشاتش ًشفت .آیا تحشاى
اهکاًی تشای تغییش پیش سٍی ها هیگزاسد؟
هشاد فشّادپَس :زض ٔٛضز قطایظ ذبل ایطاٖ ،تطزیسی ٘یؿت ٔؿبئُ آٖ ضا ،حتی ذهٛنیؾبظی  ٚحطوت ؾطٔبی ،ٝثبیس زض ٔتٗ
یه ٘ؾبْ خٟب٘ی زض ٘ؾط ٌطفت ٞ ٚط تٛضیحی اظ ؾطٔبیٝزاضی ایطاٖ ثس ٖٚزضن ضاثغ ٝآٖ ثب ؾطٔبیٝزاضی خٟب٘ی ٘بلم اؾت.
ٕ٘ی تٛاٖ ٔساض وبُٔ حطوت ؾطٔبی ٝضا فمظ زض ٔطظٞبی ّٔی ایطاٖ ٔكرم وطز .ثب ایٗٚ ،ٕٝٞضقیت ؾیبؾی اؾتثٙبیی ٔب ٘یع زض
وبض اؾت ٓٞ ،ثِ ٝحبػ ضاثغ ٝزِٚت ثب ٘یطٞٚب  ٚعجمبت اختٕبفی زض زض ٓٞ ٚ ٖٚثِ ٝحبػ ؾیبؾت ثیٗإُِّ  ٚضاثغ ٝثب زِٚتٞبی
ٔٙغم ٚ ٝاثطلسضتٞب  ٚوّیت ؾبذتبض خٟب٘ی زِٚت ٞب .ایٗ ٞط ز ٚثبیس ٕٞطا ٓٞ ٜزضن قٛز  ٚتالـ ٔٗ ثطای تٛضیح ایٗ ٚضـ اظ
عطیك زٔ ٚف ْٟٛازغبْ  ٚا٘عٚا ث ٝایٗ زِیُ ثٛز و ٝثتٛاٖ اٚال ،اِٛٚیت ضا ثٔ ٝف ْٟٛازغبْ زاز  ٚثحطاٖٞبی زاذّی ضا خعئی اظ یه
٘ؾبْ خٟب٘ی زا٘ؿت ٚ ،ثب٘یب ،اظ عطیك ٔف ْٟٛا٘عٚا ثتٛاٖ قطایظ ٔكرم ایطاٖ ضا ٔغطح وطز .ثب زض ٘ؾطٌطفتٗ ٞط ز ٚایٟٙب ٔیتٛاٖ
ث ٝزضوی اظ اؾتطاتػی وّی ؾیبؾی زؾت یبفت .ثب تٛخ ٝث ٝتدطث ٝؾیبؾی ؾبَٞبی ٌصقت ٝحّمٌٕ ٝكس ٜانّی ایٗ زضن ضاثغٝ
ثیٗ عجمٔ ٝتٛؾظ  ٚعجمبت فطٚزؾت  ٚوبضٌط اؾتٔ .ثال ،خٙجف افتطاضی ؾبَ  22ذٛاؾتٞبی ٔكرهب ؾیبؾی عطح ٔیوطز،
زض حبِیو ٝپٛپِٛیؿٓ احٕسی٘ػازی ثط فساِت ذٛاٞی ؾٛاض ثٛز .ث٘ ٝؾط ٔٗ ،اؾتطاتػی انّی ضؾیسٖ ث ٝزضوی اظ ٔجبضظٜ
زٔٛوطاتیه اؾت و ٝزض آٖ تٙبلضبت ٘بقی اظ حطوت ؾطٔبی ٚ ٝثٚٝیػ ٜؾیبؾتٞبی ِ٘ٛیجطاَ خٟب٘ی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز .أطٚظٜ
زض ؾغح خٟب٘ی ٘یع قبٞسیٓ چٍ ٝ٘ٛزٔٛوطاؾیٞبی ثبثجبت  ٚضیكٝزاض  ٚلسیٕی اظ زض ٖٚپٛن  ٚثیٔقٙی قسٜا٘س  ٚث ٝز٘جبَ آٖ
قىُٞبی خسیسی اظ تأثیطٌصاضی ؾیبؾی ٔغطح ٔیقٛز و ٝضاؾت افطاعی ثب تىی ٝثط تٔٝب٘سٜٞبی ّٔیٌطایی ٘ ٚؾبٔیٌطی ٚ
٘ػازپطؾتی اظ اوثط آٟ٘ب اؾتفبزٔ ٜیوٙس .او ٖٛٙزض ایطاٖ ثیف اظ ٞط ظٔبٖ زیٍطی ثبیس ثتٛاٖ زضن ٌؿتطزٜتطی اظ زٔٛوطاؾی ضا،
ٚضای نطف حمٛق فطزی  ٚقٟط٘ٚسی ،ث ٝفٛٙاٖ انُ اؾبؾی ٔجبضظ ٜؾیبؾی ٔغطح وطز .زض ضٕٗ ثبیس ث ٝثحثٞبی ٔطثٛط ثٝ
اَقىبَ ضٚثٙبیی تٛخ ٝوطز ،اقىبِی و ٝثٌٛ ٝا ٜتبضید ٕ٘ی تٛاٖ آٟ٘ب ضا نطفب ث ٝضاثغ ٝاؾتثٕبض ثطٌطزا٘س ٔثُ ٔؿأِ ٝظ٘بٖ،
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٘ػازپطؾتیّٔ ،ی ٌطایی .ذأل ایٗ ٔٛاضز حتی زض پطٚغ ٜاِٚیٔ ٝبضوؽ ٘یع ث ٝچكٓ ٔیذٛضز .ثبیس زض ثطضؾی وّی ٚضقیت  ٕٝٞایٗ
ٔٛاضز ضا ثب  ٓٞزض ٘ؾط ٌطفت تب ثط اؾبؼ آٖ ثٔ ٝف ْٟٛفبٔی اظ «ٔعز  ٚحمٛقثٍیطاٖ» ثطؾیٓ ،ثٔ ٝفٟٔٛی اظ أط ٔكتطن
(ٔ ٚ )Commonبِىیت فبْ ،حٛظ ٜفبْ لسضت اختٕبفی ،الت هبز ثٔ ٝثبث ٝأط ٔكتطن فبْ ،تب ثتٛاٖ ؾٛی ٝاقتطاوی ٔطاْ
اقتطاوی ضا ثٚ ٝالقیتی ثطٌطزا٘س و ٝثركی اظ آٖ اتٛپیبیی اؾت ِٚی ثرف زیٍطی اظ آٖ زض ٕٞیٗ ٔجبضظات ٔكرم و٘ٛٙی
ضیك ٝزاضز .ایٗ ،ث٘ ٝؾط ٔٗ ،حّمٔ ٝطوعی ؾبذتٗ اؾتطاتػی چپ ا٘مالثی زض قطایظ و٘ٛٙی اؾت تب ثتٛا٘سٚ ،ضای فطَٔٞٛبی
لسیٕی زض ٔٛضز ٔطاحُ ا٘مالة (زٔٛوطاتیه ،ؾٛؾیبِیؿتی)  ٚذٛز ٔف ْٟٛا٘مالة ،تقطیف خسیسی اظ زٔٛوطاؾی اضائ ٝوٙس و ٝزض
فیٗحبَ ضسؾطٔبی ٝزاضی ثبقسٚ .القیت أطٚظ ٔب اظ ٞط خٟت ثطای ا٘دبْ چٙیٗ وبضی آٔبز ٜاؾت  ٚثیٗ قىُٞبی ٔرتّف
اؾتثٕبض التهبزی  ٚقىُٞبی ف طاالتهبزی ؾطوٛة ٔجبضظات خٕقی پی٘ٛس ضٚقٙی ٚخٛز زاضز .اظ ایٗ حیث ،قبیس خبٔقٔ ٝب حتی
آٔبزٜتط اظ خٛأـ زیٍط ثبقس تب زضیبثس ٔجبضظ ٜزٔٛوطاتیه ٕٞبٖ ٔجبضظ ٜزض ضا ٜؾٛؾیبِیؿٓ اؾت.
پشٍیض صذاقت  :ثطای ثطضؾی ٘ؿجت ثحطاٖ ثب تغییط ؾیبؾی ثبیس اثتسا ا٘ٛاؿ ثحطاٖٞبی و٘ٛٙی ضا ثطضؾی وٙیٓ .ث٘ ٝؾط ٔٗ،
التهبز ایطاٖ ثقس اظ ا٘مالة ؾٔ ٝمغـ ٔ ٟٓضا تب ث ٝأطٚظ تدطث ٝوطزٔ .ٜمغـ ا ٚ َٚز ْٚضا ،ثط اؾبؼ تمؿیٓثٙسی ٘قٕب٘ی  ٚثٟساز
زض وتبة عجم ٚ ٝوبض زض ایطاٖ ٔیتٛاٖ چٙیٗ تقطیف وطز ،اظ  0579تب  0599یقٙی زضٖٚتبثی ؾبذتبضی ٔمغـ ثحطاٖ حبز
ؾبذتبضی ز ٝٞا َٚا٘مالة  ٚؾپؽ اظ  0592ث ٝثقس و ٝزٚضاٖ ثطٖٚتبثی  ٚضٚقٗوطزٖ ٔٛتٛض ا٘جبقت ؾطٔبی ٝاؾت .تب 0564
تالـٞبیی ثطای ضٚقٗ وطزٖ ٔٛتٛض ا٘جبقت ؾطٔبی ٝنٛضت ٌطفت ٘ ٚطخ ضقسی زض التهبز زاقتیٓ و ٝوٓٚثیف التهبز ضا ثٝ
حطوت زض ٔیآٚضز .أب اظ اٚایُ زٔ 0564 ٝٞدٕٛفٝای اظ فٛأُ ٔٛخت قس ٌطفتبض ثحطا٘ی قٛیٓ و ٝثطٖٚضفت اظ آٖ ثس ٖٚتغییط
زض ٔٙبؾجبت لسضت ،یقٙی ثس ٖٚتغییط ؾیبؾی ،أىبٖپصیط ٘جبقس .ایٗ زٚض ٜؾ ْٛضا ٔیتٛا٘یٓ ا٘ؿساز ؾبذتبضی ثٙبٔیٓ .ثیكتط
تٛضیح ٔیز.ٓٞ

11
www.thesis11.com

زض ز ٝٞا َٚا٘مالة ؾّت ٔبِىیت ٌؿتطز ٜاظ ؾطٔبیٝزاضاٖ ثعضي ،ذطٚج ؾطٔبیٞٝب ،ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ،خٞ ًٙكتؾبِ ٝثب
فطاق ،تٟی قسٖ وكٛض اظ ٔٙبثـ اضظی ث ٝفّت اؾتٕطاض خ ٚ ًٙزٔٚیٗ قٛن ٘فتی ،ؾطوٛة ؾیبؾی  ٚغیطٛٔ ٜخت قس ٜثٛز زض
التهبز ٘یع ٘طخٞبی ضقس ٔٙفی زاقت ٝثبقیٓ .اظ ؾبَ  79تب ٔ 99تٛؾظ ٘طخ ضقس تِٛیس ٘بذبِم زاذّی ؾطا٘ٙٔ ٝفی ز ٚزضنس
ثٛز ،یقٙی یه زٚض ٜز ٜؾبِ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ ضقس ٔٙفی .پؽ اظ پبیبٖ خ ٚ ًٙتثجیت حبوٕیت ٔؿأِ ٝزِٚت ٘ح ٜٛضٚقٗوطزٖ ٔٛتٛض
ا٘جبقت ؾطٔبی ٝثٛز .زؾتٛض وبضی و ٝحبوٕیت ثطای ضٚقٗ وطزٖ ٔٛتٛض ؾطٔبیٛٔ ٝضز تٛخ ٝلطاض زاز ٔجتٙی ثٛز ثط ٔدٕٛفٝای اظ
ؾیبؾتٌصاضیٞب زض ضاؾتبی ؾٛزآٚضتطؾبذتٗ ؾطٔبیٌٝصاضی .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ،ؾطٔبیٌٝصاض ثبیس ثٙٔ ٝبثـ ٔبِی ،عجیقی ٘ ٚیطٚی
وبض ث ٝؾِٟٛت  ٚثٟبیی اضظاٖ زؾتطؾی زاقت ٝثبقس .زؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ ٔبِی اظ عطیك ترهیم ثٛزخٞٝبی زِٚتی  ٚزضیبفت
تؿٟیالت آؾبٖ اظ ا٘ٛاؿ ٔؤؾؿبت ٔبِی-افتجبضی  ٚثقساً ثب٘هٞبی ذهٛنی أىبٖپصیط قس .زؾتطؾی ث٘ ٝیطٚی وبض اضظاٖ ٘یع اظ
عطیك ؾیبؾتٞبی ؾطوٛة زؾتٕعزٞب نٛضت ٌطفت  ٚثسیٗ تطتیت خّٛی ضقس زؾتٕعزٞب ٓٞتطاظ ثب ضقس لیٕتٞب ٌطفت ٝقس.
زؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ عجیقی  ٓٞثب تٟبخٓ ٌؿتطز ٜث ٝعجیقت نٛضت ٌطفت .ایٗ ؾیؿتٓ زض ز 24 ٚ 94 ٝٞذیّی ذٛة وبض ٘ىطز
ِٚی ثٞ ٝط حبَ وبض ٔیوطز  ٚضٚاَ آٖ تبثقی اظ ثبالٚپبییٗ قسٖ لیٕت ٘فت  ٚتغییطات ؾیبؾی ثٛز .أب ث ٝقىُ ٔٛفمیتآٔیعی
ٔٙدط ث ٝقىٌُیطی یه عجم ٝخسیس ؾطٔبی ٝزاض ثؿیبض لسضتٕٙس زض ایطاٖ  ٚثیٛٙاؾبظی ٌؿتطز ٜقس .اِجت ٝزض ز 94 ٝٞتب اٚایُ
ز 24 ٝٞالیٞٝبیی اظ عجمٔ ٝت ٛؾظ فطث ٝقس٘س  ٚعجمٔ ٝتٛؾظ خسیسی قىُ ٌطفت و ٝپبی ٝاختٕبفی خطیبٖ انالحعّجی ضا
قىُ زاز .أب اظ اٚایُ ز 64 ٝٞالتهبز ایطاٖ زچبض ثحطا٘ی ؾبذتبضی قس و ٝثس ٖٚتغییط زض ٔٙبؾجبت لسضت ٕ٘یتٛا٘ؿت اظ آٖ
ذبضج قٛز .اظایٗ ض ،ٚقبٞس ا٘ؿساز ؾبذتبضی ثٛزیٓ.
اثقبز ایٗ ثحطاٖ چیؿت؟ اٚال ،چٙس ز ٝٞخّٛی ضقس زؾتٕعزٞبی ٚالقی ضا ٌطفتٝا٘س  ٚثب٘یب ،حٛظٜٞبی وبالیی خسیسی زض التهبز
تقطیف وطز٘س ،اظ خّٕ ٝثطذی ذسٔبت فٕٔٛی ضایٍبٖ تحت ٘ؾٓ ثبظاض زضآٔس٘س  ٚذهٛنی قس٘س .ثبِثب ،ثب فطایٙس ٔسض٘یعاؾیٖٛ
٘یبظٞبی خسیسی ثطای خبٔق ٝتقطیف قس ٜو ٝثطای تأٔیٗ ایٗ ٘یبظٞب ؾجس ٞعی ٝٙذب٘ٛاض ٌطاٖتط ٔیقٛز ِٚی زؾتٕعزٞب ثٕٞ ٝبٖ
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٘ؿجت افعایف ٕ٘ی یبثس .پؽ ثب ثحطاٖ فمط ٘ ٚبثطاثطی ٔٛاخ ٝقسیٓ .اظ عطف زیٍط ،ثب «ثحطاٖ تحمك» ضٚثطٚییٓ ،یقٙی ثحطاٖ
فطٚـ وبالٞب  ٚذسٔبت فطضٝقس ٜزض ثرف ثعضٌی اظ التهبزٛ٘ .ؿ ضفتبض زِٚتٞبی پؽ اظ ا٘مالة زض لجبَ عجیقت ٘یع تٟبخٓ
ٌؿتطزٜای ضا ث ٝعجیقت ؾبظٔب٘سٞی وطز ٜوٙٔ ٝدط ث ٝثحطاٖ ظیؿتٔحیغی ثؿیبض حبز قس ٜاؾت .لطاض ثٛز ٔٙبثـ ٔبِی ث ٝاضظا٘ی
زض اذتیبض ؾطٔبیٌٝصاضاٖ لطاض ثٍیطز .زض ٘تید٘ ،ٝؾبْٞبی ثب٘ىی ٔ ٚبِی ثیف اظ حس ٌؿتطـ یبفت  ٚاظ اٚایُ ز 0564 ٝٞأب ایٗ
٘ؾبْ زچبض ثحطاٖ حبز قس .ثب٘هٞب حدٓ ا٘جٞٛی اظ ٔغبِجبت ٔقٛق ث ٝاقربل ٌ ٚطٜٞٚبی پط٘فٛش ؾیبؾی زاض٘س وٕ٘ ٝیتٛا٘ٙس
زض لجبَ آٟ٘ب وبضی وٙٙس .ثٙبثطایٗ ٘ؾبْ ٔبِی ٘یع زچبض تٛلف قس ٜاؾت .پؽ زض ٔٛضز ضاثغ ٝثب وبض  ٚعجیقت  ٚپٞ َٛط ؾ ٝزچبض
٘ٛفی ا٘ؿساز ؾبذتبضی ٞؿتیٓ و ٝثس ٖٚتغییط زض ؾبذت لسضت ثطٖٚضفت اظ آٟ٘ب ٕٔىٗ ٘یؿت.
زض فطنٞٝبی اختٕبفی ،فطٍٙٞی  ٚغئٛپّیتیىی ٘یع ثحطاٖٞبی حبزی زاضیٓ .زض فطن ٝاختٕبفی  ٚفطٍٙٞیٔ ،سض٘یعاؾیٖٛ
التهبزی ٘ٛفی آ٘ٔٛی  ٚثیٙٞدبضی اختٕبفی ایدبز ٔیوٙس ،حضٛض ٕٞعٔبٖ فٙبنطی و ٝثِ ٝحبػ تبضیری ٔطثٛط ث ٝزٚضٜٞبی
ٔرتّفا٘س ،خبثدبیی ٞبی عجمبتی فدیت  ٚغطیت ٔ ٚؿبئّی اظ ایٗ زؾت قطایظ آ٘ٔٛیه اختٕبفی ایدبز وطز ٜاؾت .ثٕٝٞ ٝ
ایٟٙب ثیفعاییس ؾّغ ٝیه زِٚت ایسئِٛٛغیه ضا .وّی ٝایٗ قطایظ ٚضقیت ثیٙٞدبضی ضا تكسیس ٔیوٙسٔ .ثال ،زض حٛظ ٜظ٘بٖ اظ
اثتسای ا٘مالة ثحطا٘ی زاقتیٓ و ٝؾبَ ث ٝؾبَ تكسیس ٔی قٛز  ٚثس ٖٚتغییطات خسی زض ؾبذت ایسئِٛٛغیه زِٚت أىبٖ
ثطٖٚضفت اظ آٖ فطا٘ ٓٞیؿت.
ٔدٕٛف ٝثحطاٖ ٞبی التهبزی ،اختٕبفی  ٚفطٍٙٞی ث ٝقىُ ٘بضضبیتی اظ ٚضـ ٔٛخٛز زض ٔیبٖ تٛزٜٞبی ٔطزْ زض ٔیآیس .اظ
ؾٛی زیٍط ،زض ٔمیبؼ خٟب٘ی ٙٔ ٚغم ٝای ٘یع ثحطا٘ی زاضیٓ و ٝزض ثرف افؾٓ چٟبض زٌ ٝٞصقت ٝث ٝخٕٟٛضی اؾالٔی وٕه
وطز ثتٛا٘س ث ٝحیبت ذٛز ازأ ٝزٞس .اظ اثتسای ا٘مالة ؾطٔبیٌٝصاضی غطة زض تٛؾق ٝاؾالْ ؾیبؾی زض ز 0624 ٝٞثطای تضقیف
اتحبز خٕبٞیط قٛضٚی ث ٝاؾتمطاض  ٚتثجیت حبوٕیت زض ایطاٖ وٕه وطز .اظ اٚاذط ز ٚ 0624 ٝٞثقس اظ خ ًٙایطاٖ  ٚفطاق ،ثب
قطٚؿ خ ًٙا َٚذّیح ایٗ ثحطاٖ ث ٝوٕه زِٚتٕطزاٖ ایطاٖ آٔس ٓٞ ،ث ٝعٛض ٔؿتمیٓ  ٚؾیبؾی اظ عطیك حصف یه ضلیت
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لسضتٕٙس ٔٙغم ٝای  ٓٞ ٚثِ ٝحبػ التهبزی ثب ایدبز یه قٛن ٔثجت ٘فتی زض اٚاذط ز .0594 ٝٞزض ؾبَٞبی ثقس اظ یبظزٜ
ؾپتبٔجط حّٕ ٝأطیىب ث ٝافغب٘ؿتبٖ  ٚؾپؽ فطاق ثبض زیٍط ثِ ٝحبػ ؾیبؾی ث ٝوٕه حبوٕیت آٔس.
أب زض ؾبَٞبی اذیط ٔدٕٛفٝای اظ تحٛالت ٔٙغمٝای ضخ زاز و ٝث ٝظیبٖ پطٚغٙٔ ٜغمٝای حبوٕیت اؾت .خٕٟٛضی اؾالٔی زض
عی چٟبض زٌ ٝٞصقت ٝزضنس ز ؾبظٔب٘سٞی ائتالف لسضتٕٙسی اظ قیقیبٖ زض ذبٚضٔیب٘ ٝثٛز ٜثب ضٞجطی ایطاٖ .تحٛالت ٔٙغمٝای
زض فطاق  ٚؾٛضی ٚ ٝیٕٗ تب حسٚزی ث ٝحبوٕیت زض قىُ زازٖ ایٗ ائتالف وٕه وطز .أب ایٗ پطٚغ ٜاو ٖٛٙزچبض ثحطاٖ قسٚ ٜ
زالیُ آٖ ٘یع وٕبثیف ٔكرم اؾت .اٚال ،لسضتٞبی ٔٙغمٝای ضلیت خٕٟٛضی اؾالٔی ،افٓ اظ فطثؿتبٖ  ٚوكٛضٞبی اضتدبفی
حبقی ٝذّیح فبضؼ  ٚاؾطائیُ ،زؾت ضٚی زؾت ٕ٘یٌصاض٘س و ٝوٕطثٙس قیقی ثب لسضت قىُ ثٍیطز .ثب٘یب٘ ،ؾٓ أپطیبِیؿتی
خٟب٘ی ٘یع ٕ٘ی پصیطز زِٚت لسضتٕٙسی زض ذبٚضٔیب٘ ٝثتٛا٘س ٘فٛش ذٛز ضا ثط ٔٙغمٌ ٝؿتطزٜای افٕبَ وٙس و ٝتأٔیٗوٙٙسٜ
ٟٔٓتطیٗ وبالی اؾتطاتػیه لطٖ ثیؿتٓ٘ ،فت ،اؾت .پؽ یه ؾتیع حبز ٔٙغمٝای ٕٞعٔبٖ قس ٜثب ثحطاٖ حبز زاذّی .ایٗ
ٕٞعٔب٘ی ث ٝایٗ تهٛض زأٗ ظز ٜو ٝثحطاٖ ذبضخی فبُٔ ٚضـ و٘ٛٙی اؾت  ٚثؿیبضی تحّیٍّطاٖ ثحطاٖٞبی زاذّی ضا ثٝ
ثحطاٖٞبی ذبضخی تمّیُ ٔیزٙٞس .حبَ آ٘ى ٝچٙیٗ ٘یؿت  ٚثحطاٖٞبی حبز ذبضخی نطفب وبتبِیعٚض ثحطاٖٞبی زاذّی اؾت.
قطایظ ثحطا٘ی و٘ٛٙی ٔیتٛا٘س ث ٝظیبٖ خٙجفٞبی اختٕبفی ثبقس .اٚال ،زِٚت ٔیتٛا٘س ؾطوٛة حطوتٞبی افتطاضی ضا تحت
فٛٙاٖ ٔجبضظ ٜثب تٟسیسٞبی ذبضخی تٛخی ٝوٙس .زض ثب٘ی ،قطایظ ثحطا٘ی ثٛ٘ ٝفی ا٘فقبَ زض ٔیبٖ ٔطزْ ،ث ٝعٛض فبْ ٚ ،وٙكٍطاٖ
اختٕبفی ،ث ٝعٛض ذبل ،زأٗ ٔیظ٘س .زض ٚالـٔ ،طزْ ٔٙتؾط ٔی ق٘ٛس ثجیٙٙس ؾط٘ٛقت ثحطاٖ ث ٝودب ٔیضؾس ٚ ،وٙكٍطاٖ
اختٕبفی ٘یع زض قطایظ ثطٚظ تٟسیسات أپطیبِیؿتی  ٚخ ًٙزضثبض٘ ٜح ٜٛاؾتٕطاض وٙكٍطی زچبض تطزیس  ٚزٚزِی ٔیق٘ٛس.
 تِ ًظش هیسسذ هجوَػِ تحشاى ّای داخلی ٍ خاسجی ،کِ تِ تفصیل تذاًْا اشاسُ شذ ،تِ لحاظ کیفی تاتحشاى ّای چْاس دِّ گزشتِ فشق داسدٍ .لی دس ٍاقؼیت تجشتی ٍضؼیتّایی تِ هشاتة تذتش ّوچَى هَسد
ًٍضٍئال ًشاى هیدّذ یک تحشاى اقتصادی حاد هیتَاًذ کواکاى اداهِ یاتذ تذٍى چشناًذاصی تشای تغییش.
ًحَُ تؼاهل هیاى ایي تحشاىّا چگًَِ است ٍ آیا ایي تحشاىّا اهکاى تذاٍم داسد؟
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هشاد فشّادپَس :تقسز  ٚوثطت  ٚتقبُٔ ثیٗ ثحطاٖٞب ثبفث قس ٜثٔ ٝطحّٝای ثحطا٘ی ثطؾیٓ وٕ٘ ٝیتٛاٖ ٚخٛزقبٖ ضا ٘بزیسٜ
ٌطفت ِٚی زض فیٗ حبَ تح َٛآتی آٟ٘ب ضٚقٗ ٘یؿتٕٛٞ .اض ٜایٗ ذغط ٞؿت و ٝثحطاٖٞب ث ٝنٛضت ثٕٟٚٗاض ضٚی  ٓٞتأثیط
ثٍصاض٘س  ٚفبخق ٝتبضیری ث ٝثبض آٚض٘سٔ .ؿأِ ٝانّی ثط ؾط تغییطی ؾیبؾی اؾت و ٝثحطاٖ ٔؿتمیٕب ثساٖ ٕ٘یا٘دبٔس ٗٔ .ثٝ
٘مف زِٚت  ٚحىٔٛت اظ ظاٚی ٝاؾترطاج ضا٘ت زض چ ُٟؾبَ ٌصقتٔ ٝیٍ٘طْ  ٚث ٝآضایف اختٕبفی ذبنی ٘ؾط زاضْ و ٝقبیس
چٙساٖ ٘تٛاٖ آٖ ضا ثب ٔفبٞیٓ والؾیه عجمبتی ثطضؾی وطز .ضیكٞٝبی زِٚت  ٚغبضتٍطی زِٚت زض ایطاٖ ث ٝلجُ اظ ٔسض٘یتٚ ٝ
ؾطٔبیٝزاضی ثط ٔیٌطزز  ٚاو٘ ٖٛٙیع ٌط ٜذٛضزٖ زِٚت ثب وبؾت ضٚحب٘یت چیعی فطاتط اظ نطف تحّیُ عجمبتی ٔیعّجس .ایطاٖ
ؽبٞطا زض ٔمبثُ ٘ؾبْ خٟب٘ی ؾطٔبی ٝظیط فكبض آٔطیىب ثب عطح تكىیُ ٞالَ قیقی ث ٝظٔیٞٝٙبی ٔبلجُ تبضیری تٛؾُ خؿت ٝتب
ثط ٔجٙبی ٔصٞت قجى ٝای اظ لسضت ثؿبظز .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ قطایظ اؾتثٙبیی٘ ،مغ ٝقطٚؿ ٔب ثبیس قىبفی زض زَ ذٛز زِٚت ثبقس.
زض ایٙدب ،غیط اظ خٙجفٞبیی و ٝاظ زَ ثحطاٖ ؾطٔبیٝزاضی ِ٘ٛیجطاَ زض غطة ؾط ثطآٚضزٜا٘س ،اظ خٙجف ٚاَاؾتطیت تب خّیمٝ
ظضزٞبٔ ،ب تدطثٝای غٙی زض ا٘مالةٞبی فطثی زاقتیٓ  ٚزیسیٓ چٍ ٝ٘ٛتطویت زذبِت زِٚتٞبی ٔٙغمٝای  ٚخٟب٘ی ٔیتٛا٘س
خٙجفٞبی تٛز ٜای ضا ث ٝوُ ذٙثی وٙس یب ث ٝقطایغی ثستط اظ لجُ ثطٌطزا٘س .نطف٘ؾط اظ اٚضبؿ زاذّی ته ته ایٗ وكٛضٞب،
ٕٞچ ٖٛاذٛاٖإِؿّٕیٗ زض ٔهطٞ ،د ْٛزِٚتٞبی ثیط٘ٚی نح٘ ٝٙعاؿ ضا فٛو ٔیوٙس .ؾٛضی ٝثٟتطیٗ ٔهساق ایٗ لضی ٝاؾت
و ٝزض آٖ یه ا٘مالة تٛز ٜای چٙبٖ ٔٙىٛة قس و ٝحتی زض ؾغح خٟب٘ی ٔطزْ ٔتٛخ٘ ٝكس٘س زض ؾٛضیٚ ٝالقب ا٘مالثی ٔطزٔی
قطٚؿ قس ٜثٛز .ایٗ خٙجف ٔطزٔی ثب چٙبٖ ؾجقیتی اظ خٟبت ٔرتّف تىٝپبض ٜقس ٔ ٚىب٘یؿٓ ذٛزـ فّی ٝذٛزـ ث ٝوبض
ٌطفت ٝقس و ٝثبیس زض تهٛضات ٔبٖ اظ پیكطفت تبضیری فٙبنط خسیسی ثٍٙدب٘یٓ .فال ٜٚثط ایٙى ٝثبیس زضثبض ٜاثٟبْٞبیی زض ؾبذتبض
عجمبتی ٔثُ عجمٔ ٝتٛؾظ ٘ ٚمف آٟ٘ب ثحث وٙیٓ ٓٞ ،زِٚت یه وكٛض  ٓٞ ٚزِٚتٞبی ٕٞدٛاض ذغطی فٕس ٜثطای
خٙجفٞبی ٔطزٔیا٘س .اِجت ٝقطایظ و٘ٛٙی اِدعایط  ٚؾٛزاٖ ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝایٗ ٘ىت٘ ٝیع حطف آذط ٘یؿت .ثالیی و ٝؾط
ؾٛضی ٝیب ِیجی آٔس ضطٚضتب  ٕٝٞخب ضخ ٕ٘یزٞس  ٚزیٙبٔیؿٓ خٙجفٞبی ٔطزٔی حتی ثب وٕه ؾطوٛة زِٚتٞبی ٔٙغمٝای ٚ
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فطأٙغمٝای ث ٝعٛض وبُٔ اظ ثیٗ ٕ٘یضٚز .ایٗ ذٛز أیسثرف اؾت ِٚی زض فیٗ حبَ ٘كبٖزٙٞس ٜآ٘ؿت و ٝثبیس فٛأُ ٚ
ٔىب٘یؿٓ ٞبیی ضا زض خطیبٖ تحّیُ زض ٘ؾط ثٍیطیٓ فطاتط اظ قىُ ؾٙتی تحّیُ عجمبتی .ث٘ ٝؾط ٔیضؾس چ ٝاظ ظاٚی ٝتحّیُ
ؾطٔبیٝزاضا٘ ٚ ٝچ ٝاظ ظاٚیٛ٘ ٝؿ ذبل زذبِت تبضیری زِٚت زض ایٗ ٔٙغم ،ٝوّیس انّی فمت٘كیٙی زِٚت یب ایدبز قىبفی زض
لسضت حىٔٛتی اؾت تب فضبی اِٚیٝای ثبظ قٛز  ٚثتٛا٘یٓ چكٓ ا٘ساظی ثطای ؾیبؾت ؾطاؾطی زاقت ٝثبقیٓ .زض غیط ایٗنٛضت،
چٙب٘ى ٝتدطث ٝأطٚظ ٘یع ٘كبٖ ٔیزٞس ،ثب ؾطوٛة فالٖ ؾٙسیىب یب قىؿتٗ افتهبة ٞفتتپ ٚ ٝفٛالز چیعی حُ ٕ٘یقٛز ٚ
ٔستی ثقس زٚثبض ٜافتطاوٞب ؾط ثبظ ٔیوٙس .الیٞ ٝبیی اظ عجمٔ ٝتٛؾظ ٕٞچٔ ٖٛقّٕبٖ  ٚپطؾتبضاٖ  ٚثبظ٘كؿتٍبٖ  -ؤ ٝیتٛاٖ
آٟ٘ب ضا شیُ ٔعز  ٚحمٛقثٍیطاٖ تقطیف وطز ٕٞ -یٗ االٖ زض حبَ ٔجبضظٜا٘س ِٚی پی٘ٛس آٟ٘ب ثب عجمبت پبییٗتط ثطلطاض ٘كس ،ٜیقٙی
پی٘ٛس الیٞٝبیی اظ ذطزٜثٛضغٚاظی غبضتقسٜای و ٝثب٘هٞب پَٞٛبیكبٖ ضا ذٛضزٜا٘س ثب ٔقّٕبٖ  ٚوبضٌطاٖ وبضذب٘ٞٝبی نٙقتی ٚ
ٚاحسٞبی ذسٔبتی ٔثُ اتٛثٛؾطا٘ی ٚ ،اظ ایٗ ٔٙؾط أىب٘ی ٘ساقتٝایٓ ثطای پیساوطزٖ ٔقٙب  ٚافك ؾیبؾی ٔجبضظات .زِیُ ایٗ أط
ایٗ اؾت و ٝحىٔٛت وُ فضبی اختٕبفی ضا پط وطز ،ٜآٖ ٝ٘ ٓٞنطفب ثب ؾطوٛة  ٚزٞكت٘ .یبظٔٙس یه فضبی ذبِی ٞؿتیٓ تب
ثتٛا٘یٓ لسْٞبی اِٚی ٝضا ثطزاضیٓ  ٚؾپؽ ث ٝضاثغ ٝثب زِٚتٞبی ٔٙغم ٚ ٝخٟب٘ی ثطؾیٓ.
-

هٌظَس اص شکاف دس دل دٍلت چیست؟ چَى هیتَاى ایي شکاف سا تِ اختالف دٍ جٌاح اصلی حاکویت
تؼثیش کشد کِ حذٍد دٍ دِّ است آى سا تجشتِ کشدُاین ٍ حتی رسُای تِ ایجاد فضای اجتواػی هَسد ًظش
ًضدیک ًشذُاین .اتفاقا شؼاس اصلی «اصالحطلة ،اصَلگشا ،دیگِ توَهِ هاجشا» ًیض دس دی هاُ ًاظش تِ
ّویي ًاتَاًی دٍ جٌاح اصلی تَد.

هشاد فشّادپَس :زلیمب ث ٝایٗ زِیُ ؤ ٝكرم ٘یؿت ایٗ اذتالف تب چ ٝحس خسی  ٚتب چ ٝحس اثعاضی ثٛز ٜثطای وٙتطَ
ا٘تربثبت  ٚثطپبوطزٖ ٕ٘بیف ٞط چٟبض ؾبَ یه ثبض .ؾط٘ٛقت انالحبت ٚ ٚضـ خٙجف ضٚقٙفىطی زیٙی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاٌط
 ٓٞزضٌیطی  ٚتضبزی ثٛز( ٜوٚ ٝالقب ثٛز )ٜث ٝقىُ اؾتطاتػیىی اظ خب٘ت ثس٘  ٝانّی لسضت وٙتطَ  ٚث ٝاثعاضی ثطای ٌصض اظ
ثحطاٖ ٞب ثسَ قس ٜاؾت .اٌط اظ اٚایُ زِٚت انالحبت ثٍصضیٓ ،اذتالف ٔیبٖ ایٗ ز ٚخٙبح ٞطٌع قىبفی زض زَ حىٔٛت ایدبز
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٘ىطز .ٜثٕٞ ٝیٗ زِیُ أطٚظٔ ٜیٌٛییٓ وبض انّی خٕٟٛضی اؾالٔی حُ٘ىطزٖ ٔؿبئُ  ٚثحطاٖٞبؾت ،چ ٖٛحُوطزٖ ثحطاٖٞب
یقٙی فّٙیقسٖ ٚ ٚلٛؿ یه قىبف .زض ٞیچ حیغٝای قبٞس چٙیٗ چیعی ٘جٛزٜایٓ.
-

ایجاد شکاف دس دل دٍلت یا پس ساًذى آى تا تَجِ تِ ٍاقؼیت سشکَب چگًَِ هوکي است؟ تِ ػثاست
دیگش ،چِ شکل ّای تذیلی اص هثاسصُ سیاسی تایذ تؼشیف کشد تا دس فقذاى ساصهاًذّی صشفا تِ سشکَب
استٌاد ًکٌذ؟

پشٍیض صذاقت :زض قطایظ ذبنی لطاض ٌطفتٝایٓ و ٝثحطاٖٞب تٕبْ پ ٟٝٙالتهبز  ٚاختٕبؿ ٔب ضا زض ثطٌطفت ٚ ٝزض چبضچٛة ٘ؾٓ
ؾیبؾی ٔٛخٛز ضاٞی ثطای ثط ٖٚضفت اظ ثحطاٖ ٚخٛز ٘ساضز ،أب ٘ؾٓ ؾیبؾی ٔٛخٛز ثٞ ٝط قىُ ذٛاٞبٖ اؾتٕطاض ٚضقیت فقّی
اؾت  ٚاظ لسضت لٟط ٘یع ثطذٛض زاض اؾت .حبوٕیت زض چٟبض زٌ ٝٞصقت ٝز٘ ٚیطٚی اتىب زاقت :ؾبظٚثطي ایسئِٛٛغیىی  ٚؾبظٚثطي
ؾطوٛة .اِٚی زض ؾبَ ٞبی اذیط ثؿیبض تضقیف قسِٚ ٜی زٔٚی ث ٝذهٛل اظ ؾبَ  0522ث ٝثقس زض ٔٛضز افتطاضبت قٟطی
ذیبثب٘ی ث ٝقست تمٛیت قس ٜاؾت .ایٗ ٚضقیت ثٛ٘ ٝفی ا٘ؿساز ؾیبؾی ٔٙتٟی قس ٜاؾت ٝ٘ .حبوٕیت ٔیتٛا٘س ث ٝحىٔٛت
ذٛز اؾتٕطاض زٞس ٔ ٝ٘ ٚطزْ قطایظ ٔٛخٛز ضا ٔی پصیط٘س أب حبوٕیت ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض ؾطوٛة ذٛاٞبٖ اؾتٕطاض ایٗ قطایظ
اؾت .آیب ٔی تٛاٖ تهٛض وطز زض زضاظٔست وٕبوبٖ ا٘ؿساز ؾیبؾی ازأ ٝزاقت ٝثبقس؟ عجقب ٔحبَ ٘یؿت ،أب ثؿیبض ثقیس اؾت.
ایطاٖ یه التهبز ؾطٔبیٝزاضی اؾت زض یه ٘ؾٓ خٟب٘ی ؾطٔبیٝزاضا٘ .ٝؾطٔبی ٝثط اؾبؼ اثتساییتطیٗ تقطیفٞب اضظـ
ذٛزاضظـافعاؾت٘ .ؾبْ ؾطٔبیٝزاضی ایطاٖ٘ ،ؾبٔی و٘ ٝیٓلطٖ لسٔت اؾتمطاضیبفت ٚ ٝثبثجبت زاضزٕ٘ ،یتٛا٘س ثپصیطز اظ ایٗ پؽ
٘طخٞبی ضقس ٔٙفی ٚخٛز زاقت ٝثبقس  ٚوؿت ؾٛز  ٚاضظـافعایی نطفب ٔثالً ثٔٝسز وبؾجی اظ تحطیٓ نٛضت ثٍیطز .التهبز
ایطاٖ التهبزی ٔسضٖ  ٚپیچیس ٜاؾت  ٚاظ زیس عجمبت ؾطٔبیٝزاض ثبیس ثٔ ٝساضٞبی ا٘جبقت ؾطٔبی ٝخٟب٘ی ثطٌطزز.
اظ عطف زیٍط ،ؾبذت حبوٕیت زض ایطاٖ ثب ؾبذت حبوٕیت ثب ٔثال فطاق لجُ اظ ؾمٛط نساْ ٔتفبٚت اؾتٔ .ب ث ٝخبی یه
زیىتبتٛض لسضلسضت ٕٞچ ٖٛنساْ ثب ٌطٜٞٚبی ٔتقسز نبحت لسضت شی٘فٛش ضلیت ٔٛاخٟیٓ .چ ٝثؿب ثطذی اظ خٙبحٞبی ضلیت
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ثىٛقٙس اظ زَ ایٗ ثحطاٖ ؾبذتبضی ثسیُ ذٛز ضا قىُ زٙٞس  ٚذٛز ضا ث ٝفٛٙاٖ ثسیُ ٚضـ ٔٛخٛز ،ثٚ ٝیػ ٜثطای أپطیبِیؿٓ
خٟب٘ی ،ثٕ ٘ ٝبیف ثٍصاض٘س .اٌط ایٗ قطایظ ٔٙدط ث ٝایدبز قىبف زض زؾتٍب ٜؾطوٛة قٛز ٔتمبثال قطایظ ثطای ضقس خٙجفٞبی
اختٕبفی فطأ ٓٞیقٛز  ٚایٗ خٙجفٞب ث ٝؾطفت ٔیتٛا٘ٙس ثسیُ ٞبیی ثطای ٚضـ ٔٛخٛز ٔقطفی وٙٙس .ثٙبثطایٗ ،ثؿیبض ثقیس
ٔیزا٘ٓ ا٘ؿساز ؾبذتبضی ٔٛخٛز حیبت زضاظٔست زاقت  ٝثبقسٍٔ ،ط ایٙىٚ ٝضـ غئٛپّیتیىی پیچیس ٜخٟب٘ی ثیط ٖٚاظ زایط ٜاعالؿ
ٔب ثٌٝ٘ٛ ٝای فدیت  ٚغیطلبثُ پیفثیٙی قطایظ تبظٜای ضلٓ ثع٘س .زض غیط ایٗنٛضت ،یه ٘ؾبْ ؾطٔبیٝزاضی ثب ٘طخٞبی ضقس
ٔٙفی ٔٙغمب لبثُ تسا٘ ْٚیؿت.
زض چٙیٗ قطایغی ؾبظٔب٘سٞی  ٚتكىُیبثی انُ اؾبؾی اؾت  ٚثب ا٘مالة اعالفبتی حٛظٜٞبی خسیسی اظ ؾبظٔب٘سٞی ٌكٛزٜ
قس ٜو ٝث ٝضغٓ ضقفٞبیی ٕٞچ ٖٛپطاوٙسٌی ٘ ٚجٛز ٔطوعیت ٔی تٛا٘س تأثیطٌصاض ثبقسٚ .ؽیف ٝضٚقٙفىطاٖ چپ ٌفتٕبٖؾبظی
اؾت .چپ زض ؾ ٝزٌ ٝٞصقت ٝزض ایطاٖ زائٓ زض ٔٛضـ فمت٘كیٙی ثٛزٌ ٚ ٜفتٕبٖ ضاؾت ٞػٔ٘ٛی یبفت .ٝثبیس ثىٛقیٓ ٌفتٕبٖ
چپ لٛت ذٛز ضا زض ؾغح خبٔق ٝپیسا وٙس تب ث ٝتسضیح ث٘ ٝیطٚیی ٔبزی ثسَ قٛز.
هشاد فشّادپَس  :زض ٔٛضز ؾبظٔب٘سٞی  ٚؾطوٛة لبفستب ثبیس ث ٝثبظی ٔٛـ ٌ ٚطث ٝزض ٚضـ و٘ٛٙی ازأ ٝزاز  ٚثط اؾبؼ آظٔٚ ٖٛ
ذغب ثٞ ٝعی ٚ ٝٙفبیس ٜا٘سیكیس .یه ٘ؿرٟ٘ ٝبیی ٘ساضیٓ و ٝثتٛاٖ ثط اؾبؼ آٖ فُٕ وطز ،چ ٖٛزض یه ٔىبٖ  ٚظٔبٖ ٕٔىٗ
اؾت ثتٛاٖ ث ٝوٙف ٞبی فّٕی فىط وطز  ٚزض یه ٔىبٖ  ٚظٔبٖ زیٍط ٘ .ٝایٗ لضی ٝثب ٘ٛفی آظٔ ٚ ٖٛذغب پیف ٔیضٚز و ٝزض
آٖ ٘یطٞٚبی اختٕبفی  ٓٞث ٝحفؼ ذٛز ٔیا٘سیكٙس  ٓٞ ٚازأ ٝحیبت اختٕبفی ٝ٘ ،حفؼ ذٛز ث ٝلیٕت ا٘فقبَ وبُٔ.
 صشفًظش اص جٌثِ ّای تاکتیکی ٍ ػولی ساصهاًذّی ،استشاتظی ایي ساصهاًذّی آیا تایذ تِ جٌثِّای خاصسشهایِداسی دس ایشاى هؼطَف تاشذ یا تِ جٌثِّای هشتشک جْاًی یا تشکیثی اص ایيدٍ؟ تِ ػثاست دیگش،
آیا ایي استشاتظی تایذ هؼطَف تِ ساخت ایذئَلَطیکی حاکویت تاشذ یا هؼطَف تِ ًحَُ ادغام آى دس ًظن
جْاًی ٍ اشتشاکات آى تا سایش ًقاط جْاى؟ هثال ،آیا تحشاى صیستهحیطی اٍلَیت داسد کِ دس سطح
جْاًی ًیض هسألِساص است اها ایٌجا فاجؼِتاس است ،یا تحشاى اقتصادی ٍ هؼیشتی کًٌَی کِ تخش تضسگی
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اص جاهؼِ سا دس تشگشفتِ ،یا تحشاى ایذئَلَطیکی کِ تیش اص ّوِ دس هسألِ سفغ حجاب اجثاسی صًاى ًوَد
هییاتذ ،یا استشاتظی تایذ هؼطَف تِ تشکیة ٍ تؼاهل ّوِ ایي تحشاىّا تا ّن تاشذ؟
هشاد فشّادپَس  :اظ ٘ؾط ٔٗ ،ثحث ٕٞیكٍی ٔبظازی زض ٕٝٞ ٖٚایٟٙبؾت و ٝؾیبؾت ٘بْ زاضزٔ .ؿأِ ٝؾیبؾیقسٖ ٞط یه اظ
خٙجفٞبؾت ،یقٙی ثبیس پی٘ٛس ثیٗ ٔٙبفـ زٞمب٘بٖ انفٟب٘ی و ٝثطای وكبٚضظی ث ٝآة ٘یبظ زاض٘س  ٚحفؼ ضٚزذب٘ ٚ ٝاؾتفبزٜ
نحیح اظ ٔٙبثـ آثی فّٙب ث ٝثحث ٌصاقت ٝقٛز .زٞمب٘بٖ ثبیس زض ٔقطو ایٗ ثحث لطاض ٌیط٘س  ٚذٛزقبٖ ثٕٞ ٝطا ٜؾبیط ٘یطٞٚبی
ٔحّی زض تهٕیٌٓیطی ٔكبضوت وٙٙس .فضبیی و ٝاخبظٔ ٜی زٞس ٘یطٞٚبی اختٕبفی ثتٛا٘ٙس ثس ٖٚؾطٚضی زِٚت وبض وٙٙس ٕٞبٖ
چیعی اؾت و ٝؾیبؾت ٔی ٘بٔیٓ .اٌط ثط انُ ٔف ْٟٛزٔٛوطاؾی ث ٝفٛٙاٖ حّم ٝانّی اؾتطاتػیٞبی ؾیبؾی تأویس وٙیٓ
ضاٍٞكبتط اؾت تب زفٛا ثط ؾط ایٙى ٝافتطاضبت  22عجمٔ ٝتٛؾغی ثٛز یب ٘جٛز .ایٗ لضیٔ ٝیتٛا٘س فضبیی فبْ ایدبز وٙس وٝ
ٕ٘بیٙس ٜآٖ ثطای اِٚیٗثبض زِٚت ٘یؿت .زض ایٗ ظٔی ٝٙفكبضٞبی ذبضخی ،ثٚ ٝیػ ٜتحطیٓٞبٞ ،یچ وٕىی ث ٝقىٌُیطی ایٗ فضب،
قىبف زض زَ زِٚت ٚ ،فمت٘كیٙی حىٔٛت ٕ٘ی وٙس ،ثّى ،ٝثط فىؽ ،زِٚت ضا وبٔال ؾفت  ٚیىپبضچٔ ٝیوٙسٍٔ .ط آ٘ى ٝفىط
وٙیٓ ثقس اظ ٔستی ثب لغـ تٕبٔی ضیكٞٝبی ٔٙغمٝای ثرف ٞبیی اظ حبوٕیت حصف ق٘ٛس ٔ ٚبثمی ٘یع ؾط فمُ آیٙس و ٝتهٛض
ذٛـثیٙب٘ ٝای اؾت .اٌط فكبض ذبضخی ٘جبقس ،تبظ ٜآٖ ظٔبٖ اؾت و ٝزیٙبٔیؿٓ اختٕبفی اخبظٔ ٜیزٞس ٚضـ و٘ٛٙی ثب ٘طخ ضقس
ٔٙفی غیطلبثُ تسا ْٚثبقس .چ ٖٛزض قطایظ ذبل  ٚفدیت  ٚغطیت یه خبٔقٔ ٝیتٛا٘س ثبِىُ فط ٚثپبقس ،اظ ثیٗ ثطٚز  ٚچیعی
اظ آٖ ٕ٘ب٘س .اِجت ٝقىؿتٝقسٖ تبضٚپٛز اختٕبفی زض وُ ٔٙغم ٝثؿیبض فبخقٝثبض اؾت ٕٝ٘ٛ٘ .وٛچه آٖ ضا زض ؾٛضی ٝزیسیٓ وٝ
چ ٝثحطا٘ی زض ؾغح خٟبٖ ث ٝثبض آٚضز .زض ایٗ ظٔیٚ ،ٝٙظٖ ایطاٖ  ٚزضخ ٝپیچیسٌی  ٚپیكطفت اختٕبفی ٔب و ٝلیٕت آٖ ضا اظ
زٚضاٖ ٔكطٚع ٚ ٝضضبذبٖ پطزاذتٝایٓ قبیس ٔب٘ـ اظ ٔبخطاخٛییٞبی اثطلسضتٞبی خٟب٘ی قٛز .آٍ٘ب ٜثبض زیٍط ثبظ ث ٝایٗ ثحث
ٔیضؾیٓ و ٝایٗ ٚضـ ٕ٘ی تٛا٘س تب اثس تسا ْٚیبثس ٚ .آٖ ٚلت ثبة عطح ایٗ ٔؿأِ ٝثبظ ٔیقٛز و ٝاٌط انُ ضا ثط یه ؾیبؾت
زٔٛوطا تیه ثٍصاضیٓ ذٛا٘ ٜبذٛا ٜحىٔٛت ثٚ ٝاؾغ ٝتضبز ٔٙبفـ زض زاذُ آٖ ٚ ،قبذٞٝبی ایسئِٛٛغیىی  ٚالتهبزی ٘ ٚؾبٔی آٖ،
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ثٞ ٝط حبَ زض یه خب تٗ ث ٝفمت٘كیٙی ذٛاٞس زاز .زض آٖنٛضت فضب ثطای أط ٔكتطن ایدبز ٔیقٛز .ث٘ ٝؾطْ خبٔقٔ ٝب
قسیسا آٔبز ٜچٙیٗ چیعی اؾت ٝ٘ .فمظ زی ٔب 69 ٜثّى ٝافتطاضبت ٘ 92 ٚ 22یع ٘كبٖ ٔیزٞس ثب وٛچهتطیٗ فمت٘كیٙی
٘یطٞٚبی اختٕبفی فضب ضا پط ٔیوٙٙس .ایٙى ٝآٖ ٘یط ٚتب چ ٝحس ؾبظٔبٖیبفت ٝاؾت  ٚچ ٝایسٜٞبیی زاضز تبثـ تبضید اؾت .وبضی
و ٝاؤ ٖٛٙی تٛاٖ وطز ضٚقٍٙطی ٘ؿجت ثٔ ٝفبٞیٓ ثٙیبزیٗ اؾت ٔثُ ٔطوعیت ٔجبضظ ٜثطای زٔٛوطاؾی زض قطایظ ایطاٖ و ٝثٝ
ضاحتی ٔیتٛا٘س ثب ٔجبضظ ٜضسؾطٔبیٝزاضاٌ٘ ٝط ٜثرٛضز .اٌط آٔبزٌی ثطای چٙیٗ ٔجبضظٜای ثبقس زض ٌكبیفٞبی پیف ض ٚایٗ
أىبٖ ٞؿت و ٝث ٝثبظآفطیٙی زٔٛوطاتیه خبٔق ٝضً٘ ِ ٚقبة چپٌطایب٘ ٚ ٝضسؾطٔبیٝزاضا٘ ٝزٞیٓ .ثبض زیٍط تأویس وٕٝٞ ،ٓٙ
ایٗ فطضیٞٝب ٌعی ٝٙثسیُ فطؾبیف عٛال٘ی ضا ٔٙتفی ٕ٘یوٙس ،فطؾبیكی ؤ ٝیتٛا٘س ث ٝقىُٞبی ٔرتّف فطٚپبقی اختٕبفی
ثیٙدبٔس .چ ٖٛزض ؾغح خٟب٘ی ٘یع ٚضقیتی ٔكبثٚ ٝضقیت زاذّی زاضیٓ :ازأٝزازٖ ث ٝقطایظ ٘ ٝخ ٝ٘ ًٙنّحٚ ،ضـ اؾفثبض
ثحطاٖ ٔحیظظیؿت ،نِطف ٔسیطیت ثحطاٖ  ٚخ ٌّٛیطی اظ ٌؿتطـ فبخق .ٝزض ٔٛضز ٔب ثستطیٗ ثسیُ ٕٞیٗ اؾتٔ ،ثُ ٚضـ
ؾٛضی ٝو ٝزؾت آذط ثب وثیف تطیٗ ثسیُ ؾیبؾی ،یقٙی اؾتفبز ٜاظ ؾالح قیٕیبیی  ٚقىؿتٗ  ٕٝٞلٛا٘یٟٗ٘ ،بیتب ٔ ٕٝٞدجٛض٘س
ؾط یه ؾفط ٜثٙكیٙٙس  ٚنحجت اظ ثبظؾبظی وٙٙس.
پشٍیض صذاقت :تدطث ٝچپ ثقس اظ ا٘مالة ثٚٝیػ ٜزض ٔمغـ ثحطا٘ی  0579تب ٘ 0594كبٖ ٔیزٞس ٘مف زٔٛوطاؾی زض زؾتٛضوبض
ؾیبؾی آٖ وٕطً٘ قس ،ثٚٝیػ ٜثقس اظ اقغبَ ؾفبضت آٔطیىب قبٞس ایٗ ٚضـ ٞؿتیٓ .چپ زض ٔبٜٞبی ا َٚثقس اظ ا٘مالة
ٚاوٙفٞبیی ث ٝؾطوٛة  ٚتقغیّی ضٚظ٘بٔٞٝب ٘كبٖ زاز ،أب زض ازأٚ ٝلتی زض ثطاثط ٞیبٞٛٞبی ضسأپطیبِیؿتی حبوٕیت لطاض
ٌطفت ثرف غبِت چپ زؾتٛضوبض ؾیبؾی زٔٛوطاتیه ضا وٙبض ٌصاقتٚ .لتی چپ پطٚغ ٜذٛز ضا ضسیت ثب أپطیبِیؿٓ تقطیف
وٙس ٘ ٝیه پطٚغ ٜایدبثی ثطای ضؾیسٖ ث ٝیه خبٔق ٝؾٛؾیبِیؿتیٔ ،جتٙی ثط ٔكبضوت ٍٕٞبٖ زض تهٕیٌٓیطی  ٚازاض ٜأٛض ،زض
ٔٛاخ ٟٝثب حىٔٛتی و ٝذٛز ضا ضسأپطیبِیؿت ٔیذٛا٘س ثبظی ضا ٔیثبظز .حبوٕیت ثقس اظ اقغبَ ؾفبضت آٔطیىب چپ ضا ذّـ
ؾالح وطز.
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اظ عطف زیٍط ،فطلٌٝطایی ضیك ٝزاض زض چپ ،اذتالفبت زض٘ٚی آٖ٘ ،ساقتٗ تحّیُ ضٚقٙی اظ قطایظ ٔٛخٛز٘ ،ساقتٗ تهٛضی اظ
اؾتٕطاض ٚضقیت  ٚا٘تؾبض تغییط فٛضی زاق تٗ زض فُٕ ثركی اظ چپ ضا وبٔالً اظ نح ٝٙؾیبؾی حصف وطز ،نطف٘ؾط اظ حصف
فیعیىی ٌؿتطز ٜچپ.
اظ ز 0594 ٝٞث ٝثقس خطیبٖ چپ زض زاذُ وكٛض ثیكتط ث ٝچپ ضٚقٙفىطی ٔحسٚز قس ،ٜاظ یه عطف فكبضٞبی ثیط٘ٚی ث ٝچپ
ضطث ٝظز  ٚاظ عطف زیٍط اظ  0599ث ٝثقس پطٚغ ٜانالحبت ٌفتٕبٖ چپ ضا وٓضٔك ؾبذت .ثرف ثعضٌی اظ ٌطایفٞبی چپ،
فٕستبً زض لبِت فطزی ،تب حسٚزی زض پطٚغ ٜانالحبت ٔؿتحیُ قس٘س ث ٝأیس ایٙى ٝقبیس ایٗ پطٚغٌ ٜكبیكٍط فضبٞبیی ثبقس
ثطای تحمك أط ؾیبؾت .ثٌٕ ٝبٖ ٔٗ ،پطٚغ ٜانالحبت زض فُٕ اظ تیط ٔب 0592 ٜث ٝثقس زض ؾغح حبوٕیت وبٔال ٔتٛلف قس.
آ٘چ ٝزض ؾبَ  22زیسیٓ افتطاضبتی اختٕبفی ثٛز و ٝاظ قىبفٞبی زض ٖٚحبوٕیت ثطای عطح ٔغبِجبت زٔٛوطاتیه ثٟط ٜثطز.
ثٙبثطایٗ ،زض ٔمغـ آغبظیٗ ا٘مالة ثرف ثعضٌی اظ چپ ایطاٖ ٚظٖ الظْ ضا ث ٝزٔٛوطاؾی ٘ساز ٚ ٜآٖ ضا یه أط ؾطٔبیٝزاضا٘ ٝتّمی
وطز ٜاؾت .زٔٛوطاؾی ضا و ٝثٚ ٝیػ ٜحبنُ ٔجبضظات عجم ٝوبضٌط اؾت ز ٚزؾتی تمسیٓ ؾطٔبیٝزاضی وطز .انغالحبتی ٕٞچٖٛ
«زٔٛوطاؾی نٛضی» ٘ ٚمس ِیجطاَ زٔٛوطاؾی زض وكٛضی ؤ ٝثالً ل ٜٛلضبئیٔ ٝؿتمُ ٘ساضز  ٚاظ حسالُ تكىُیبثی  ٚاتحبزیٚ ٝ
حعة ؾیبؾی ثیثٟط ٜاؾت ثیكتطیٗ آؾیت ضا ثٌ ٝفتبض چپ ٔیظ٘س.
اظ ؾٛی ز یٍط ،زٔٛوطاؾی  ٓٞزض ایطاٖ  ٓٞ ٚزض ؾغح خٟبٖ ث ٝحبوٕیت ٔهطفوٙٙسٌبٖ تمّیُ یبفت  ٚثب التهبز ثبظاض یىی قس.
اظ ؾبَ  0592ث ٝثقس ،تحت فٛٙاٖ تٛؾق ٝثرف ذهٛنی  ٚوٛچهوطزٖ زِٚت ،پطٚغ ٜتٛؾق ٝؾیبؾی انالحبت فٕال ث ٝپطٚغٜ
ثبظاضیوطزٖ فطنٞٝبی ٔرتّف ظ٘سٌی اختٕبفی ثسَ قس .زض ؾغح خٟب٘ی ٘یع اظ ز 0624 ٝٞث ٝثقس ض٘ٚس ٔكبثٟی عی قس.
اذتالف احعاة چپ  ٚضاؾت زض زٔٛوطاؾیٞبی غطثی وٕطً٘ قس ،چٞ ٖٛط ز ٚزؾتٛضوبض التهبزی ٔكتطوی زاقتٙس:
ذهٛنی ؾبظی ،اؾتمالَ ثب٘ه ٔطوعی اظ ضأی ٔطزْ ،اؾتمالَ ؾیبؾتٞبی پِٛی٘ ،ؾبضتظزایی اظ ثبظاضٞبی ٔبِی ٘ ٚتیدٕٝٞ ٝ
آٖ ٞب ٔحسٚزقسٖ ؾپٟط زٔٛوطاؾی ثٛز .زض چٙیٗ قطایغی ،زض ٔجبضظات خٟب٘ی ثب ٌطایف ث ٝا٘ٛاؿ پٛپِٛیؿٓ زؾت ضاؾتی
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ضٚثطٚییٓ ؤ ٝیتٛا٘س ظٔیٝٙؾبظ قىٌُیطی فبقیؿٓ خسیس ثبقس .ایٗ ٘ ٕٝٞبقی اظ وٕطً٘قسٖ  ٚثیضٔكقسٖ زٔٛوطاؾی ثٛز
٘٘ ٝبقی اظ ٔبٞیت زٔٛوطاؾی.
 ًقذ دهَکشاسی صَسی ّن ًاظش تِ هساٍیداًستي دهَکشاسی ٍ تاصاس است.پشٍیض صذاقت ٝ٘ :ضطٚضتب .ثٚ ٝیػ ٜزض ٌفتبض چپ ایطاٖ اؾبؾب ثط فٙبنط زٔٛوطاتیه تأویس الظْ ٕ٘یقٛز .اِجت ٝزض ٘یٕ ٝز ْٚزٝٞ
 0594ثؿیبضی اظ فقبالٖ چپ زضٌیط فقبِیت زض لبِتٞبی اٖ خی ا ٚزض حٛظٔ ٜؿبئُ ظ٘بٖ ٔ ٚحیظ ظیؿت قس٘سٔ ،ؿبئّی وٝ
ثٛی ذیطیٔ ٝی زاز ٚ ،زض ایٗ پطٚغ٘ ٜیع زؾتبٚضز چٙسا٘ی ٘ساقتٙس .ثركی اظ ایٗ أط ٘بقی اظ قطایظ خٟب٘ی  ٚضقف پطٚغٜٞبی
فبْ ضٞبیی ثٛز .ایٗ وبض یقٙی زضٌیط قسٖ زض اٖ خی اٞٚب حطوت ضٚی تطزٔیُ ثٛز ٘ ٝحطوت ث ٝخّٛ؛ ثیكتط ازای حطوتوطزٖ
 ٚنطف ا٘طغی ثٛز .زض قطایظ ٔٛخٛز ذٛز ٔطزْ  ٚخٙجفٞبی ٔرتّف افٓ اظ افتطاضبت وبضٌطأٖ ،قّٕبٖ ،ثبظ٘كؿتٍبٖ ،ظ٘بٖ ٚ
زا٘كدٛیبٖ زضیبفتٝا٘س و ٝضاٜحُ تحمك ٔغبِجبتكبٖ اظ ؾپٟط ؾیبؾت ٔیٌصضز .خطیبٖ چپ ثبیس پطٚغ ٜزٔٛوطاتیعاؾی ٖٛضا زض
ایٗ چبضچٛة عطح وٙس :تغییطات ؾیبؾی زض خٟت زٔٛوطاتیهؾبظی ؾبذتبض ؾیبؾی .چ ٖٛزض ایٗ قطایظ ا٘ٛاؿ ایسئِٛٛغیٞبی
اضتدبفی ٘بؾی٘ٛبِیؿتی  ٚایطاٌٖطایی ٔیتٛا٘س ٘مغ ٝآضأف یه خبٔقّٔ ٝتٟت ؾطوٛةقس ٜثبقس .زؾتٛضوبض زٔٛوطاؾی ثطای
خٙجفٞبی اختٕبفی زض ثطاثط ا٘ٛاؿ زؾتٛضوبضٞبی اضتدبفی  ٓٞلطاض ٔیٌیطز و ٝفّیاِؾبٞط ٔربِف ٚضـ ٔٛخٛز اؾت ِٚی زض
فُٕ ث ٝثبظتِٛیس ا٘ٛاؿ ؾبذتبضٞبی التساضٌطایب٘ٙٔ ٝدط ٔیقٛز.
هشاد فشّادپَس  :زض ٟ٘بیت ٔؿأِ ٝفجبضتؿت اظ تؿبٚی ؾیبؾت  ٚزٔٛوطاؾی .اٌط ؾیبؾت ٔیذٛاٞیٓ ثرهٛل زض قطایظ ایطاٖ
ثبیس زٔٛوطاؾی ثرٛاٞیٓ .نٛضیثٛزٖ زٔٛوطاؾی ٘یع ث ٝؾبذتبض خبٔق ٝثٛضغٚایی ثطٔیٌطززٔ .تأؾفب٘ ٝزض ایطاٖ ٔیٌٛیٙس
«زٔٛوطاؾی ثٛضغٚاظی» .زض حبِی و ٝثطای ذٛز ٔبضوؽ ٘یع ایٗ زٔٛوطاؾی زض پی٘ٛس اؾت ثب یه خبٔق ٝثٛضغٚایی ٘ ٝاثعاضیقسٖ
زٔٛوطاؾی زض ذسٔت یه عجم .ٝحتی یه ٌبْ خّٛتطٔ ،ؿأِ ٝثط ؾط ایٗ اؾت وٞ ٝطٌ ٝ٘ٛضٚاثظ اختٕبفی پیچیسٔ ٜؿّٕب
٘یبظٔٙس ٔدٕٛفٝای اظ فطْٞب  ٚنٛضتٞبؾت ،نٛضت ٞبیی و ٝثیٍب٘ ٝاظ ا٘ؿبٖ  ٚزض چٙجط ٜثٛضٚوطاؾی ٘یؿتٙس .ثٙبثطایٗ ٕ٘یتٛاٖ
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نطفب اظ ثیط ٖٚث ٝنٛضی ثٛزٖ حّٕ ٝوطز ثب ایٗ تهٛض و ٝپؽ اظ آٖ حیبت اختٕبفی ٔؿتمیٕب قفبف  ٚضٚقٗ ذٛاٞس قس  ٚزیٍط
٘ ٝثیٗ فطز ثب فطز ٞیچ تقبضضی ذٛاٞس ثٛز  ٝ٘ ٚثیٗ عجمبت .ذٛة ٔیزا٘یٓ ؤ ٝحٛقسٖ زِٚت ٘عز ٔبضوؽ زض یه خبٔقٝ
پیكطفت ٝتحت فٛٙاٖ یه فطٔٔ َٛج ٟٓنٛضت ٔیٌیطز .تبضید ثٔ ٝب ٘كبٖ ٔیزٞس ث ٝفطْٞبی پیكطفتٝتط  ٚپیچیسٜتط احتیبج
زاضیٓ.
-

چشا ایي فشم پیچیذُتش کواکاى دهَکشاسی ًام داشتِ تاشذ؟

هشاد فشّادپَس  :چ ٖٛثِ ٝحبػ تبضیری ٔحتٛای زٔٛوطاؾی ٕٛٞاض ٜتقبضو  ٚزفٛای ثیٗ زاضا ٘ ٚساض ثٛز ٜاؾت .نٛضیثٛزٖ ثٝ
ٔقٙبی ایٗ ٘یؿت و ٝزٔٛوطاؾی ؾبذتبضی اؾت ؤ ٝحتٛایف ضا ضٚاثظ ثبظاض یب ؾّغ ٝتقییٗ ٔیوٙس .پیساوطزٖ یه اؾٓ زیٍط
اٌط ثب ذٛز ٔحتٛا ؾطقبخ ٘كٛیٓ چیعی ٘یؿت خع ثبظی والٔی .اٌط ٔحتٛای زٔٛوطاؾی  ٚیٍبٍ٘ی آٖ ضا ثب ؾیبؾت ثٔ ٝقٙبی أط
فبْ ،ثٔ ٝقٙبی قىبف أط وّی زض زَ ٞط أط ذبل ،ز٘جبَ وٙیٓ اؾٕف چٙساٖ إٞیتی ٘ساضزٔ .ربِفت ٌطٜٞٚبی چپ ایطاٖ ثب
زٔٛوطاؾی ٘بقی اظ غیطؾیبؾیثٛزٖ آٟ٘ب ٘ ٚساقتٗ تدطثٔ ٝجبضظاتی اؾت ،یقٙی ٘ٛفی ثطذٛضز ا٘تعافی ٘ؾطی ،ثسفٕٟی ٔبضوؽ ٚ
حّٕ ٝث ٝزٔٛوطاؾی اظ ٔٙؾط اضتدبفی .ثركی اظ ایٗ تهٛض ث ٝزِیُ ضیكٝزاقتٗ زض ؾٙت ٔجبضظات چطیىی اؾت  ٚثرف زیٍط
٘بقی اظ آ٘ؿت و ٝفطنت تدطث ٝؾیبؾت فّٕی تٛز ٜای فطاٌیط ضا ٘ساقتٙس .زض ٘تید ،ٝؾبظٔب٘سٞی ثطای آٟ٘ب چیعی ثیف اظ حفؼ
ذٛز ٔ ٚمبثّ  ٝثب ؾطوٛة زِٚت ٘جٛز ٜاؾت .ؾبظٔب٘سٞی لطاض اؾت وٕىی ثبقس ث ٝذٛزؾبظٔب٘سٞی ٘یطٞٚب  ٚعجمبت اختٕبفی.
چپ ٔب وٕتط تدطث ٝایٗ ٘ٛؿ ؾبظٔب٘سٞی ضا زاقت ٚ ٝث ٝایٗ أط ثسیٟی ٚلقی ٕ٘یٟ٘س و ٝزٔٛوطاؾی قطط ثمبی ٘یطٚی ؾیبؾی
چپ ٔتطلی اؾت .أطٚظٞ ٜط وبضٌطی وبٔال حؽ ٔیوٙس و ٝاِٚیٗ ذٛاؾت ٝاـ ثبیس زفبؿ اظ آظازی فالٖ ذجطٍ٘بض ثبقس تب ثتٛاٖ
وُ ٔبخطای ثبالوكیسٖ ثٛزخ ٝیه وبضذب٘ ٚ ٝفطٚـ ظٔیٗٞبی آٖ ضا ضؾب٘ ٝای وطز  ٚؾپؽ آٖ ضا تجسیُ ثٔ ٝؿأِ ٝفٕٔٛی وطز
 ٚح َٛآٖ ؾبظٔب٘سٞی وطز .ایٗ چیعی اؾت وٞ ٝط وبضٌطی زض وٛضاٖ ٔجبضظ ٜث ٝؾطفت زض ٔییبثس.
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پشٍیض صذاقت  :زالیُ فطٍٙٞی فسْ تأویس الظْ چپ ثط زٔٛوطاؾی اظ  0544ث ٝثقس ث ٝتدطث ٝوكٛضٞبی ؾٛؾیبِیؿتی ثط
ٔیٌكت و ٝزِٚت ٞبی غیطزٔٛوطاتیه  ٚالتساضٌطا زاقتٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،زض زضؾٙبٔٞٝب  ٚوتبةٞب  ٚآثبض چپ اظ زٔٛوطاؾی ثٝ
تحمیط یبز ٔیوطز٘س .ثبیس ثط زٌٚب٘ ٝوبش ة فساِت  ٚزٔٛوطاؾی غّج ٝوطز .فساِت تٛؾق ٝزٔٛوطاؾی زض تٕبٔی ؾپٟطٞبی ظ٘سٌی
اؾت .چپ ثبیس ثیكتطیٗ تأویس ضا ثط زٔٛوطاؾی زاقت ٝثبقس.
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