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«ًقذ» ّنساد خیشػّای اهزٍس اعت .دٍ عال پیؼ ،چٌذیي ّفتِ پظ اس خیشػ دیهاُ  ،69پای در ایي راُ
ًْادین .حضَر تز تغتز یک جٌثؼ اجتواػی جَؽاى ٍ خزٍؽاىّ ،نپایی تا خیشػّای اهزٍس ٍ کار ٍ تالػ ،رٍ
تِ افق اًقالبِ فزدا ،تزای رعاًِای کِ ٍظیفِی خَد را کار ٍ هثارسُی ًظزی تؼزیف هیکٌذ ٍ ًقذ را تَاهاًیِ
رٍؽٌگزی ٍ عتیشُجَیی هیداًذ ،چالؾی اعت دؽَار ،اها عٌجِپذیز.

دؽَار اعت ،سیزا:
 تَاى ها تزای ارائِی دیذگاُّای گًَاگَى ٍ گاُ هتٌاقض در قلوزٍ ًظزیِی اجتواػی اس راُ تزجوِّایی
تا عزحذ اهکاى دقیق ٍ عالن هحذٍد اعت؛ افشایؼ ؽوار هتزجواًی کِ ػالقوٌذ تِ اًتؾار آثارؽاى در
«ًقذ» ؽذُاًذ ،تز ایي تَاى در عال دٍم اًذکی افشٍدُ اعت.
 تَاى ها در تألیف هتَى ًظزیٍ ،اکاٍیّای جاهؼِؽٌاختی ٍ تاریخی تِهزاتة هحذٍدتز اعت؛ اس ایي
رٍعت ٍسًِی کواکاى عٌگیي تزجوِّا در تٌاعة تا تألیفات .ایي دؽَاری تیگواى تزکٌار اس ًاتَاًی
ًظزیِپزداسی در چپ تِطَر کلی ًیغت ،اها ًثایذ پیؾزفت کٌُذ تالػ ها در جذب ّوکاری ٍ
ّنیاریّای تاسُ ٍ دعتزعی تِ تَاى هَجَد را اس دیذُّا پٌْاى کٌذ .در ّز دٍ سهیٌِی تزجوِ ٍ تألیف،
ّز دعت تاسُای در تزداؽتي تار کار را تِگزهی هیفؾارین.
ً« قذ» رعاًِی چپ ،رعاًِای در قلوزٍ تغیار گغتزدُ ،گًَِگَى ٍ پیچیذُی چپ اًقالتی ٍ اًتقادی
اعت ،اها ارگاى یا عخٌگَی عاسهاى یا هحفلی عیاعی ًیغتً .قذِ ًظزی گغغتگی ٍ پیَعتگی اًذیؾِ
ٍ کزدار ،ػشیوت اس جذاییًاپذیزی ًظزیِی اًتقادی ٍ اًقالتی اس اهز عیاعی ٍ خَاعت آگاّاًِ ٍ ػاهذاًِ
ایفای ًقؼ در ٍاقؼیت اجتواػیِ سیغتگاُ «ًقذ» ،اًتظار هؾزٍع هَضؼگیزیّای عیاعی صزیح ٍ
«تزًاهِ»ای را اجتٌابًاپذیز هیکٌذ ،اها اعتَاری ٍ ٍضَح ًغثی در هَاضغ علثی ٍ ٍعَاط ٍ اتْام
ًغثی در هَاضغ ایجاتی ،کِ هٌتج اس درک «ًقذ» اس تحزاى چپ اعتً ،ویتَاًذ تِ ایي اًتظار تِگًَِای
رضایتتخؼ پاعخ دّذ .ایي هؼضل هذتّا گزیثاًگیزهاى خَاّذ هاًذ.
 فؾار عٌگیي ٍ خؾًَتتار عزکَب تز جٌثؼ اجتواػی سًاى ٍ کارگزاى ٍ داًؾجَیاى ٍ هؼلواى ٍ
ًَیغٌذگاى ٍ رٍسًاهًِگاراى ٍ دگزاًذیؾاى ٍ ّوِی هثارساى آسادیخَاُ ،ها را هغتثٌی ًویکٌذ .ها تیؼ
اس ّز چیش تایذ تا هَاًؼی کِ ایي فؾار تز عز راُ ؽکلگیزی ٍ گغتزػ ارگاًیک کار ٍ هثارسُی ًظزی
هیگذارد ،دعتٍپٌجِ ًزم کٌین .ػثَر اس دّلیشّای عیاعی ٍ اهٌیتیِ چٌیي ٍضؼیتی آعاى ًیغت ٍ گاُ
تِگاُ ارائِی پاعخ تِ ّوِی پزعؼّا – تٍِِیضُ پزعؼّای هٌتج اس کٌجکاٍیّای غیزضزٍری – را
ًاهوکي هیکٌذ.
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اها عٌجِپذیز ًیش ّغت ،سیزا:
اجثار ٍ فؾاری ایذئَلَصیک تزای پزدُپَؽیِ ًارعاییّا ٍ ًاکاهیّا ًذارین؛ تزػکظ ،ػیاىتَدى ٍ ؽذت هؼضالت
را چالؾی تزای خَد ٍ ّوِی کغاًی تلقی هیکٌین کِ تالػ تزای تزطزفکزدى آًْا را در حَسُی ٍظیفِ ٍ
تَاى خَد هیداًٌذ ٍ هیتَاًٌذ ٍ هیخَاٌّذ آعتیيّا را تاال تشًٌذ .عال دٍم کار ًقذ خَؽثختاًِ ؽاّذ چٌیي
تجزتِّایی ًیش تَدُ اعت .اهیذٍارین ؽُوار ًاقذاًی کِ داٍطلة رفغ کاعتیّا ّن ّغتٌذ ،افشٍىتز ؽَد.

تا ایيحال در عال دٍمِ سًذگی «ًقذ» در دٍ حَسُ گامّای رضایتتخؾی تزداؽتِاین:
ًخغتً :وایؼ ضزٍرت ٍجَد رعاًِّایی تاسُ در قلوزٍ ًقذ اقتصاد عیاعی کِ هحذٍدیتّای عیاعی ٍ
ایذئَلَصیک در هثارسُی عیاعی ٍ ًظزی ػلیِ رصین حاکن در ایزاى را ًذارًذ ٍ هیتَاًٌذ فضا ٍ اهکاى جَالى
تاستزی تزای طزح دیذگاُّای اًقالتی ،تٍِیضُ در قلوزٍ گفتواى هارکغی ٍ هارکغیغتی ،تاؽٌذ .درحالیکِ در
آغاس کار ٍ در عال ًخغتِ فؼالیت «ًقذ» تا پزعؼ چزایی ٍ ضزٍرت رعاًِای تاسُ رٍتزٍ تَدین ،در طی عال
دٍم تغیار تًِذرت ًاگشیز اس پاعخ تِ چٌیي پزعؼّایی ؽذُاین.
دٍم :پزّیش اس پزاکٌذگی ٍ جٌُگٍارگی تیعاهاى .تا توزکش رٍی هَضَػاتیکِ آگاّاًِ تزگشیذُ ؽذُاًذ ،تَاًغتین
کار هتوزکش تز هحَر چٌیي هَضَػاتی را تا تَلیذ ٍ ارائِی هجوَػِّایی پیزاهَى خَدهذیزیتی کارگزی ٍ ؽکل
عاسهاىیاتی ؽَرایی سیز ػٌَاى «ؽَرا :ؽکل عیاعیِ عزاًجامْ هکؾَف» ٍ طثقات اجتواػی سیز ػٌَاى «طثقِ ٍ
هثارسُی طثقاتیً :قذ هثاًی ًظزی ٍ جاهؼِؽٌاختی» تًِحَ کواتیؼ رضایتتخؾی پیؼ تثزین .ؽزٍع کار
پیزاهَى جاهؼِی تذیل (#جاهؼِی_تذیل) ،گاهی دیگز در ّویي راعتاعت کِ تا پزداختي تِهَضَػات تاسُ ،یا
تاسگؾت ٍ صرفاتخؾیذى تِهَضَػات پیؾیي ،اداهِ خَاّذ یافت.

کارًاهِی عال دٍم کِ سیز ػٌَاى «عالٌاهِ  »8961-8961ػزضِ هیؽَد ،گَاُ ٍ گشارػ کار هاعت.
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