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راُ  يیدر ا ی، پا69 هاُ یدخیشػ ّفتِ پظ اس  يیچٌذ ؼ،یاهزٍس اعت. دٍ عال پ یّا شػیساد خ ّن« ًقذ»

رٍ  ،اهزٍس ٍ کار ٍ تالػ یّا شػیتا خ ییپا جَؽاى ٍ خزٍؽاى، ّن یجٌثؼ اجتواػ کی. حضَر تز تغتز نیًْاد

  یٍِ ًقذ را تَاهاً کٌذ یه فیتؼز یًظز ی خَد را کار ٍ هثارسُ ی فِیکِ ٍظ یا رعاًِ یفزدا، تزا تِ افق اًقالبِ

  ز.یپذ اعت دؽَار، اها عٌجِ یداًذ، چالؾ یه ییجَ شُیٍ عت یرٍؽٌگز

 

  زا:یاعت، س دؽَار

 ییّا اس راُ تزجوِ یاجتواػ یِ یگًَاگَى ٍ گاُ هتٌاقض در قلوزٍ ًظز یّا ذگاُید ی ارائِ یها تزا تَاى 

کِ ػالقوٌذ تِ اًتؾار آثارؽاى در  یؽوار هتزجواً ؼیٍ عالن هحذٍد اعت؛ افشا قیتا عزحذ اهکاى دق

 .افشٍدُ اعت یتَاى در عال دٍم اًذک يیاتز اًذ،  ؽذُ« ًقذ»

 يیهزاتة هحذٍدتز اعت؛ اس ا تِ یخیٍ تار یؽٌاخت جاهؼِ یّا یٍاکاٍ ،یهتَى ًظز فیلأها در ت تَاى 

 یگواى تزکٌار اس ًاتَاً یت یدؽَار يی. افاتیلأٌاعة تا تّا در ت تزجوِ يیکواکاى عٌگ ی رٍعت ٍسًِ

ٍ  یّوکار ذبکٌُذ تالػ ها در ج ؾزفتیپ ذیاها ًثا غت،یً یطَر کلِ در چپ ت یپزداسِ یًظز

لیف، ی تزجوِ ٍ تأ پٌْاى کٌذ. در ّز دٍ سهیٌِّا  ذُیتِ تَاى هَجَد را اس د یتاسُ ٍ دعتزع یّا یاری ّن

 فؾارین. گزهی هی تزداؽتي تار کار را تِای در  ّز دعت تاسُ

 «یٍ اًتقاد یچپ اًقالت ی ذُیچیگَى ٍ پ گًَِ ،گغتزدُ اریدر قلوزٍ تغ یا چپ، رعاًِ ی رعاًِ« ًقذ 

 ؾِیاًذ یَعتگیٍ پ یگغغتگ یًظز . ًقذِیغتً یاعیع یهحفلعاسهاى یا  یعخٌگَ ای، اها ارگاى اعت

 ًٍِ خَاعت آگاّاًِ ٍ ػاهذا یاعیاس اهز ع یٍ اًقالت یاًتقاد یِ یًظز یزیًاپذ ییاس جذا وتیٍ کزدار، ػش

ٍ  حیصز یاعیع یّا یزی، اًتظار هؾزٍع هَضؼگ«ًقذ» گاُ غتیس یِاجتواػ تیًقؼ در ٍاقؼ یفایا

ٍ اتْام  ٍعَاطٍ  یدر هَاضغ علث یٍ ٍضَح ًغث یکٌذ، اها اعتَار یه زیذًاپ را اجتٌاب یا«تزًاهِ»

 یا گًَِ تِ ظاراًت يیتَاًذ تِ ا یزاى چپ اعت، ًوحاس ت« ًقذ»کِ هٌتج اس درک  ،یجاتیدر هَاضغ ا یًغث

  ذ.هاًخَاّذ  زهاىیثاًگیّا گز هؼضل هذت يیتخؼ پاعخ دّذ. ا تیرضا

 هؼلواى ٍ  اىیَجسًاى ٍ کارگزاى ٍ داًؾ یٌثؼ اجتواػجتار عزکَب تز  ٍ خؾًَت يیعٌگ فؾار ٍ

 ؼیکٌذ. ها ت یًو یها را هغتثٌ ،خَاُیهثارساى آساد ی ٍ ّوِ ؾاىیًگاراى ٍ دگزاًذ ٍ رٍسًاهِ غٌذگاىیًَ

 یًظز ی کار ٍ هثارسُ کیٍ گغتزػ ارگاً یزیگ فؾار تز عز راُ ؽکل يیکِ ا یتا هَاًؼ ذیتا شیاس ّز چ

ٍ گاُ  غتیآعاى ً یتیٍضؼ يیچٌ یِتیٍ اهٌ یاعیع یشّای. ػثَر اس دّلنیٍپٌجِ ًزم کٌ گذارد، دعت یه

 را – یزضزٍریغ یّا یهٌتج اس کٌجکاٍ یّا پزعؼ ضٍُِیِ ت –ّا  پزعؼ ی پاعخ تِ ّوِ ی گاُ ارائِ تِ

 .کٌذ هی ًاهوکي
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 :زایّغت، س شیً زیپذ عٌجِ اها

هؼضالت  تتَدى ٍ ؽذ اىیػ ،تزػکظ ن؛یّا ًذار یّا ٍ ًاکاه ییًارعا یِپَؽ پزدُ یتزا کیذئَلَصیا یٍ فؾار اجثار

ٍ  فِیٍظ ی کزدى آًْا را در حَسُ تزطزف یکِ تالػ تزا نیکٌ یه یتلق یکغاً ی خَد ٍ ّوِ یتزا یرا چالؾ

 يیؽاّذ چٌخَؽثختاًِ . عال دٍم کار ًقذ ٌذّا را تاال تشً يیآعت خَاٌّذ یتَاًٌذ ٍ ه یداًٌذ ٍ ه یتَاى خَد ه

 .تز ؽَد ّا ّن ّغتٌذ، افشٍى طلة رفغ کاعتیٍوار ًاقذاًی کِ دا. اهیذٍارین ؽُتتَدُ اع شیً ییّا تجزتِ

 

 :نیا تزداؽتِ یخؾت تیرضا یّا در دٍ حَسُ گام« ًقذ» یسًذگ حال در عال دٍمِ يیا تا

ٍ  یاعیع یّا تیکِ هحذٍد یاعیتاسُ در قلوزٍ ًقذ اقتصاد ع ییّا ت ٍجَد رعاًِرضزٍ ؼی: ًواًخغت

َالى جتَاًٌذ فضا ٍ اهکاى  یًذارًذ ٍ هرا  زاىیحاکن در ا نیرص ِیػل یٍ ًظز یاعیع ی در هثارسُ کیذئَلَصیا

در  کِ یتاؽٌذ. درحال ،یغتیرکغٍ ها یدر قلوزٍ گفتواى هارکغ ضُیٍِ ت ،یاًقالت یّا ذگاُیطزح د یتزا یتاستز

عال  یدر ط ن،یتاسُ رٍتزٍ تَد یا ٍ ضزٍرت رعاًِ ییتا پزعؼ چزا« ًقذ» تیفؼال آغاس کار ٍ در عال ًخغتِ

 .نیا ؽذُ ییّا پزعؼ يیاس پاعخ تِ چٌ زیًذرت ًاگش تِ اریدٍم تغ

 تَاًغتین ،اًذ ؽذُ ذُیکِ آگاّاًِ تزگش یهَضَػات یتوزکش رٍتا عاهاى.  یت یٍارگ ٍ جٌُگ یاس پزاکٌذگ شی: پزّدٍم

ٍ ؽکل  یکارگز یتیزیخَدهذ زاهَىیپ ییّا هجوَػِ ی ٍ ارائِ ذیتا تَل را یهَضَػات يیچٌکار هتوزکش تز هحَر 

طثقِ ٍ »ػٌَاى  زیس یٍ طثقات اجتواػ «کؾَفه عزاًجامْ یِاعیؽَرا: ؽکل ع»ػٌَاى  زیس ییؽَرا یاتی عاسهاى

. ؽزٍع کار نیتثز ؼیپ یتخؾ تیرضا ؼیًحَ کوات تِ «یؽٌاخت ٍ جاهؼِ یًظز ی: ًقذ هثاًیطثقات ی هثارسُ

 ایهَضَػات تاسُ،  راعتاعت کِ تا پزداختي تِ يیدر ّو گزید یگاه ،(تذیل_ی جاهؼِ#) لیتذ ی جاهؼِ زاهَىیپ

 .افتیاداهِ خَاّذ  ،يیؾیهَضَػات پ تِ ذىیتاسگؾت ٍ صرفاتخؾ

 

 ؽَد، گَاُ ٍ گشارػ کار هاعت. یػزضِ ه« 8961-8961عالٌاهِ »ػٌَاى  زیعال دٍم کِ س ی کارًاهِ
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