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ی  تَضیحی زرتارُ»زر یاززاضتی تا ػٌَاى  ،31استاز التصاز زاًطگاُ پاریس آلای زوتز هْززاز ٍّاتی، 

ی  زر حاضیِ ،سهاًِزر تارًوای ٍسیي  3131ًْن ضْزیَر  تارید ، هٌتطزضسُ تِ«التصاز سیاسی چپاٍل

هفَْهی زر « اغتطاضی» تِ اًس پیص وطیسُ آلای پزٍیش صسالت تا سهاًِی  هصاحثِی  زرتارًُىاتی وِ 

 اس ای ایویلی زر هىاتثِ لطف آلای ٍّاتی تِ تز چٌس رٍس لثل. اًس اضارُ وززُ ي ًیشه اذیز ّای یىی اس همالِ

ارائِ  اجوالی یهتؼالثاً پاسر. هطلغ ضسُ تَزمام  زر همالِ ّا ٍ ایسُ ّا پززاسی هفَْمتزذی  ضاى تِ ّایاًتماز

ٌن تغهرا  سهاًِزر تارًوای  ضاى یاززاضت وَتاُ. ًثَز «وٌٌسُ لاًغ ٍجِ ّیچ تِ»اس ًظز ایطاى  وِ زازم

ضاى  گذرا آهاج اضارًَُیسن وِ  هیًمسی  تهی ّواى  فمط زرتارُ اجواالً تز تا ایجاسی ونجا  ایيضوزم ٍ  هی

 .گزفتِ استلزار 

واّص لسرت  ،«هالىیت اس چِ وساًی؟ سلة: ی ًاگشیز زر تاسار پَل زٍراِّ»ی  زر هماِل ،هي

تٌا . تَزم زاًستِهالىیت اس ًیزٍّای وار  ًیزٍّای وار زر اثز تَرم را ًَػی سلةذزیس حمَق ٍ هشزّای 

ذطا تا ّن ذلط  زٍ هفَْم زارایی ٍ زرآهس را تِ هيهؼتمسًس  ایطاى ،آلای ٍّاتی اس ًمس تز استٌثاط هي

ی هؼتمسًس ایي ٍالؼیت وِ تَرم اس لسرت ذزیس حمَق ٍ هشزّا .ام ٍ زچار اغتطاضی هفَْهی ضسُ ام وززُ

هالىیت  سلة اجتواػیْ ّا یا طثماتِ تَرم اس ایي گزٍُتزٍس تِ ایي هؼٌا ًیست وِ تا  واّس هی ًیزٍّای وار

ّا یا طثمات اجتواػی لطؼاً لسرت ذزیس ذَزش را اس  زرآهس ایي گزٍُ تز ایي تاٍرًس وِ گزچِ .ضَز هی

تزای « هالىیت سلة»اصطالحِ  اسجا تصاحة یا اًتمال زارایی رخ ًسازُ است تا  اها ایي زست زازُ است

ای ٍّاتی هزا ضزح ذَاّن زاز وِ آل .آلای ٍّاتی هَافك ًیستنًظز تا  .تْزُ تجَیین اش پززاسی هفَْم

زاًٌس اها هي توایش تیي زرآهس ٍ  هی زر ایي تحث «زارایی»ٍ  «زرآهس»ًاتَاى اس زرن توایش تیي زٍ هفَْم 

زرآهس »هیاى زٍ هفَْمِ تِ توایش  التفات ایطاى را تیزاًن ٍ  جا ًاالسم هی زارایی را گزچِ هؼتثز اها ایي

 .جاست وٌن گزُِ وار زر ّویي ػجالتاً گواى هی .«ٍالؼیزرآهس »ٍ  «اسوی

تِ  تگیزاى هالىیت اس هشزٍحمَق ٍلتی واّص لسرت ذزیس حمَق ٍ هشزّا زر اثز تَرم را سلة

 ی هٌشلِ تِ حمَق ٍ هشزّاارسش اسویِ . ًیست ام هحل تَجِ حمَق ٍ هشزّاارسش اسوی ، آٍرم حساب هی

ضاى زر تاسار وار ٍ  تا وارفزهایاى تگیزاى هشزٍحمَق زر هتي هٌاسثاتتگیزاى  َقماسوی هشزٍحزرآهس 

ارسش اسویِ فشایص ػثارت زیگز، واّص یا ا  تِ .یاتس افشایص هی واّص یاضَز ٍ  هحل وار تؼییي هی

ی  زرجِ، ی وار هیشاى تماضا ٍ ػزضِ: زّس ّای تاسار وار رخ هی حمَق ٍ هشزّا تستِ تِ ٍیژگی

حمَق تؼییي لَاًیي حاون تز ٌسگاى زر تاسار وار اس لسرت اًحصاری، وٌ تزذَرزاری تماضاوٌٌسگاى ٍ ػزضِ

https://www.radiozamaneh.com/410116
https://www.radiozamaneh.com/410116
https://www.radiozamaneh.com/410116
https://www.radiozamaneh.com/409143
https://pecritique.com/2018/08/06/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84/
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ی زٍلت زر تاسار وار، ًَع ّا ، سایز اًَاع هساذلِلاًَى استرسام وطَری ٍ هشزّا اس جولِ لاًَى وارٍ 

ارسش  حال، افشایص یا واّص زرّز. ، ٍ غیزُزر تاسار وار آفزیٌی سایز ًْازّای غیزتاساریِ غیززٍلتی ًمص

ایي ًَع  .ًظز اس ًَع ساذتار تاسار وار پیًَسز، صزف هتي تاسار وار تِ ٍلَع هیهشزّا زر حمَق ٍ اسوی 

زر تاسار وار  ضاى تا وارفزهایاى تگیزاى زر هتي هٌاسثات هشزٍحمَقوِ حمَق ٍ هشزّا ارسش اسوی واّص 

ایي ًَع واّص ارسش  تثییيتزای  .تگیزاى ًیست هالىیت اس هشزٍحمَق لطؼاً تِ هؼٌای سلة یاتس تجلی هی

 اها. زاًن گطا هی حمَق ٍ هشزّا هي تىیِ تز التصاز هاروسی ٍ استفازُ اس هفَْم ًزخ استثوار را راُ اسویِ

 ّا سطح ػوَهی لیوتًِ ػَاهلِ هؤثز تز تاسار وار تلىِ را حمَق ٍ هشزّا  (لسرت ذزیسِ) ارسش ٍالؼی

ضزایط تاسار وار  .گیزز ضىل هی تز اس هتي تاسار وار هزاتة ٍسیغ ذَز زر هتٌی تِ ی ًَتِ وِ تِ وٌس تؼییي هی

حمَق ٍ هشزّا زر  (لسرت ذزیسِ) ارسش ٍالؼی. وٌس حمَق ٍ هشزّا را تؼییي هی ًیست وِ ارسش ٍالؼیِ

سویِ حمَق ٍ تگیزّا ارسش ا هشزٍحمَق .ضَز تؼییي هی تز اس صِزفِ تاسار وار هزاتة ٍسیغ هتٌی تِ

ضًَس  اها ٍلتی اس هحل وار ذارج هی وٌٌس زریافت هیزر هحل وار اس زست وارفزهاّا  هشزّاضاى را

ٍلتی اس . ضَز ّا تؼییي هی تز اساس سطح ػوَهی لیوت حمَق ٍ هشزّاضاى (لسرت ذزیسِ) ارسش ٍالؼی

ضاى  تگیزاى تا وارفزهایاى پای هٌاسثات هشزٍحمَقًِ گَیین زیگز  ارسش ٍالؼی حمَق ٍ هشزّا سري هی

 ّاوارگز .ستزر تیي ّ هزاتة پزضوارتز ّایی تِ ضاى تا هجوَػِ هستمین یا غیزهستمین پای هٌاسثات تلىِ

ی وارذاًِ تا ذاًِ  س اها زر فاصلٌِوٌ زریافت هیاس وارفزها زر وارذاًِ را  اىارسش اسوی زستوشزض

هشز . سٌوٌ سایز تاسارّا ذزیس هیتسا  چِواالّا ٍ ذسهات ٍ  ّایاس تاسار اىزستوشزضٍالؼی ارسش تستِ تِ 

تگیزاى است  هشزٍحمَق اسوی ضَز هطرصاً زرآهس ٍ حمَق وِ اس زست وارفزها زر هحل وار زریافت هی

ّا  وِ تا سطح ػوَهی لیوتزر تیزٍى اس هحل وار  زرآهس اسوی هطرص اس ّواى هیشاىِ اها ارسش ٍالؼیِ

هستمین یا آیس وِ زر پیًَس تا ًَع هٌاسثات  تگیزاى تِ حساب هی هشزٍحمَق ی زاضتِ ضَز تؼییي هی

هالىیتِ تَاًس زر تاسار واالّا ٍ ذسهات تِ  ضَز ٍ هی تؼییي هی ّایی پزضوار ضاى تا هجوَػِ غیزهستمین

ًسرت  هٌطماً، اها تِ اش ًیش هتٌاسة تا هیشاى هالیَاع تاسارّای ٍ زر اً اًَاع واالّا ٍ ذسهات تثسیل ضَز

ٍلتی واّص لسرت ذزیس حمَق ٍ هشزّا زر  .همیاس ی الثتِ وَچهّا تِ هالىیت اًَاع سزهایِزر ػول، 

 ی ٌشلِه حمَق ٍ هشزّا تِارسش ٍالؼی  ،آٍرم تِ حساب هیتگیزاى  هالىیت اس هشزٍحمَق اثز تَرم را سلة

تَاًٌس هٌطماً زر  ّا هی ایي زاضتِ .ام است تَجِ آهاجتیزٍى هحل وار زر  تگیزاى ی هشزٍحمَقّا زاضتِ

واّس ٍ تز  ّایی اس جوؼیت هی ّای ترص اس زاضتِ ّای تاالی تَرم ًزخ .ّا ًیش تجلی یاتٌس لالة زارایی

گَیٌس تَرمْ هالیاتی است  این وِ زر افَاُ هی ّوِ ضٌیسُ .افشایس ّای زیگزی اس جوؼیت هی ّای ترص زاضتِ
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ّای تاالی تَرم تاػث  ًزخ: ػزیاى ساسی است اها تاستاب حمیمتی سازُ .ای است تِ اغٌیا تز فمزا ٍ یاراًِ

ّا  جوغِ تاذت تاسًسُ حاصل. ضًَس ٍ وساًی تزًسُ وساًی تاسًسُ هی .ضَز ّای اًتمالی هی گیزی جزیاى ضىل

ًِ هتىی تز استثوار زر هحل وار تلىِ هثتٌی  ّای اًتمالی ایي جزیاى. ّا جوغِ تُزز تزًسُ تا حاصل تزاتز است

زجوغِ ، زر ولیت ذَزضاى، تاستاب ًَػی تاسی تا سٍ اًس تز تؼسی زر سپْزّای گًَاگَى حیات ضْزًٍسی

هیسز  یصّا تاسًسُ اس زاضتِ تِ لیوت هحزٍهیت اوثزیتِ تزًسُ اللیتِ ّای زاضتِ افشایص ، یؼٌیصفز

زر التصاز  .وٌس را تستز هیتاسًسگاى  ّن ٍضغ هطلك افشایص ًزخ تؼسی ضزٍرتاً ّن ٍضغ ًسثی ٍ .ضَز هی

ػاهل تَرم را تجزتِ وززُ است،  ّای زٍرلویِ ی اذیز ّوَارُ ًزخ ّای چْار زِّ ایزاى وِ زر اوثز سال

ّای  تىَیي جایگاُ زر اها تزآٍرزًاپذیزی پزرًگ ًمص اصَالً ّای اًتمالی ّویي جزیاىی  ٍاسطِ تِتَرم 

ّزم سوت ترص فَلاًیِ تِ  اللیتی را، یؼٌی اس یه سَ زاضتِ استطثماتی طثمات اجتواػی گًَاگَى 

زر هیاى تٌَع  تَزم ام وَضیسُ زر هماِل .اش سوت ترص تحتاًیرا تِ  اس زیگز سَ اوثزیتیطثماتی راًسُ ٍ 

فمط تِ . جا تٌای تىزار ًسارم ایي. ّا را زر هتي التصاز ایزاى ًطاى زّن ّا ٍ تزًسُ ّز زٍ هجوَػِ اس تاسًسُ

تگیزاًی وِ  هشزٍحمَق: ی آلای ٍّاتی لزار گزفتِ است وِ هحل اضارُ وٌن یه الیِ اس تاسًسگاى اضارُ هی

ّای تاالی تَرم  تگیزاى زر اثز ًزخ چِ اس وفِ هشزٍحمَق آى. ضَز تا تَرم اس لسرت ذزیسضاى واستِ هی

هفَْم ًزخ استثوار  تا اس ًگزفتِضاى لزار  رفزهایاىزر زست واٍ هطرصاً هستمیواً ٍ ضزٍرتاً  رفتِ است

ّای  ّای تاالی تَرم تِ جیة تگیزاى زر اثز ًزخ ّای هشزٍحمَق رفتِ اسزست. تْزُ تگیزین اش تثییيتزای 

تٌا  .ّایی زیگز ضاى اها ًِ زر ًمص وارفزها تلىِ زر ًمص وارفزهایاىّای  ، ٍلَ تِ جیةرفتِ استزیگزی 

ذَاّن تگَین تا  فمط هی .تىزار وٌنّا را  ّای گًَاگَى صاحثاى ایي جیة الیِ ی ام زرتارُ تٌسی زستِ ًسارم

اس ، اس وساًی تِ وساى زیگز، گزفتِ استّا صَرت  ّای تاالی تَرم زرٍالغ ًَػی اًتمال زاضتِ ًزخ

تز فزاس سز ّای پزضواری وِ  زست تلىِ تا هیاًجی تِ ٍاسطِ ٍ زست تیٍ ًِ هستمیواً یت تِ اللیت، اوثز

ی  ضاى طی چْار زِّ زّی زر ضىلّایی وِ اللیت  ًس، هیاًجیا ززُو آفزیٌی هی ّز زٍ زستِ اس وساى ًمص

ام فمط تز ًْازّای  ّا زر همالِ هیاًجیاًَاع اس ایي  .تزی تزذَرزار تَزُ است هزاتة پزرًگ اذیز اس ًمص تِ

زر اثز ًَع  تگیزاى هشزٍحمَقاّص لسرت ذزیس حمَق ٍ هشزّای هتوزوش ضسُ تَزم ٍ وتاسار پَل 

ٍ زرٍالغ ًَػی  ّای ًیزٍّای وار ضتِتؼزض تِ زا  را ّای ًْازّای تاسار پَل گزی ّا ٍ هیاًجی آفزیٌی ًمص

ی  تحث هي زرتارُ. ّاضاى یس اس زاضتِ ، ًَػی ذلغِآٍرزُ تَزمتِ حساب  تگیزاى هشزٍحمَقهالىیت اس  سلة

اش  تَاى تثییي هالىیت ًوی لطؼاً تا هفَْم سلةتگیزاى ًثَز وِ  واّص حمَق ٍ هشزّای اسوی هشزٍحمَق

آلای ٍّاتی تَجِِ هزا تِ توایش هیاى زرآهس ٍ زارایی  .تِ زرآهس ٍالؼی ًظز زاضتن ًِ زرآهس اسوی .وزز
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هي تَجِِ آلای  .ذیزگطا  راُتزای تحث ذَزم اها  زاًن هی هؼتثزایي توایش را  .تَجِ وززم. جلة وززًس

زاًن وِ ایي توایش را هؼتثز  هی .وٌن جلة هی ٍالؼیس اسوی ٍ زرآهس ٍّاتی را تِ توایش هیاى زرآه

      .گطا ًیش زاًستٌس ضایس راُ. زاًٌس هی


