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آلای زوتز هْززاز ٍّاتی ،استاز التصاز زاًطگاُ پاریس  ،31زر یاززاضتی تا ػٌَاى «تَضیحی زرتارُ ی
التصاز سیاسی چپاٍل» ،هٌتطزضسُ تِتارید ًْن ضْزیَر  3131زر تارًوای ٍسیي سهاًِ ،زر حاضیِ ی
ًىاتی وِ زرتارُی هصاحثِی سهاًِ تا آلای پزٍیش صسالت پیص وطیسُاًس تِ «اغتطاضی» هفَْهی زر
یىی اس همالِّای اذیز هي ًیش اضارُ وززُاًس .چٌس رٍس لثلتز تِلطف آلای ٍّاتی زر هىاتثِای ایویلی اس
اًتمازّایضاى تِ تزذی هفَْمپززاسیّا ٍ ایسُّا زر همالِام هطلغ ضسُ تَزم .هتؼالثاً پاسری اجوالی ارائِ
زازم وِ اس ًظز ایطاى «تِّیچٍجِ لاًغوٌٌسُ» ًثَز .یاززاضت وَتاُضاى زر تارًوای سهاًِ را هغتٌن
هیضوزم ٍ ایيجا تا ایجاسی ونتز اجواالً فمط زرتارُی ّواى تهًمسی هیًَیسن وِ گذرا آهاج اضارُضاى
لزار گزفتِ است.
هي ،زر همالِی «زٍراِّی ًاگشیز زر تاسار پَل :سلةهالىیت اس چِ وساًی؟» ،واّص لسرت
ذزیس حمَق ٍ هشزّای ًیزٍّای وار زر اثز تَرم را ًَػی سلةهالىیت اس ًیزٍّای وار زاًستِ تَزم .تٌا
تز استٌثاط هي اس ًمس آلای ٍّاتی ،ایطاى هؼتمسًس هي زٍ هفَْم زارایی ٍ زرآهس را تِذطا تا ّن ذلط
وززُام ٍ زچار اغتطاضی هفَْهی ضسُام .هؼتمسًس ایي ٍالؼیت وِ تَرم اس لسرت ذزیس حمَق ٍ هشزّای
ًیزٍّای وار هیواّس تِ ایي هؼٌا ًیست وِ تا تزٍس تَرم اس ایي گزٍُّا یا طثماتِ اجتواػیْ سلةهالىیت
هیضَز .تز ایي تاٍرًس وِ گزچِ زرآهس ایي گزٍُ ّا یا طثمات اجتواػی لطؼاً لسرت ذزیس ذَزش را اس
زست زازُ است اها ایيجا تصاحة یا اًتمال زارایی رخ ًسازُ است تا اس اصطالحِ «سلةهالىیت» تزای
هفَْمپززاسیاش تْزُ تجَیین .تا ًظز آلای ٍّاتی هَافك ًیستن .ضزح ذَاّن زاز وِ آلای ٍّاتی هزا
ًاتَاى اس زرن توایش تیي زٍ هفَْم «زرآهس» ٍ «زارایی» زر ایي تحث هیزاًٌس اها هي توایش تیي زرآهس ٍ
زارایی را گزچِ هؼتثز اها ایيجا ًاالسم هیزاًن ٍ ایطاى را تیالتفات تِ توایش هیاى زٍ هفَْمِ «زرآهس
اسوی» ٍ «زرآهس ٍالؼی» .ػجالتاً گواى هیوٌن گزُِ وار زر ّویيجاست .
ٍلتی واّص لسرت ذزیس حمَق ٍ هشزّا زر اثز تَرم را سلةهالىیت اس هشزٍحمَقتگیزاى تِ
حساب هیآٍرم ،ارسش اسوی حمَق ٍ هشزّا هحل تَجِام ًیست .ارسش اسویِ حمَق ٍ هشزّا تِهٌشلِی
زرآهس اسوی هشزٍحمَقتگیزاى زر هتي هٌاسثات هشزٍحمَقتگیزاى تا وارفزهایاىضاى زر تاسار وار ٍ
هحل وار تؼییي هیضَز ٍ واّص یا افشایص هییاتس .تِ ػثارت زیگز ،واّص یا افشایص ارسش اسویِ
حمَق ٍ هشزّا تستِ تِ ٍیژگیّای تاسار وار رخ هیزّس :هیشاى تماضا ٍ ػزضِی وار ،زرجِ ی
تزذَرزاری تماضاوٌٌسگاى ٍ ػزضِوٌٌسگاى زر تاسار وار اس لسرت اًحصاری ،لَاًیي حاون تز تؼییي حمَق
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ٍ هشزّا اس جولِ لاًَى وار ٍ لاًَى استرسام وطَری ،سایز اًَاع هساذلِّای زٍلت زر تاسار وارًَ ،ع
ًمصآفزیٌی سایز ًْازّای غیزتاساریِ غیززٍلتی زر تاسار وار ٍ ،غیزُ .زرّزحال ،افشایص یا واّص ارسش
اسوی حمَق ٍ هشزّا زر هتي تاسار وار تِ ٍلَع هیپیًَسز ،صزفًظز اس ًَع ساذتار تاسار وار .ایي ًَع
واّص ارسش اسوی حمَق ٍ هشزّا وِ زر هتي هٌاسثات هشزٍحمَقتگیزاى تا وارفزهایاىضاى زر تاسار وار
تجلی هییاتس لطؼاً تِ هؼٌای سلةهالىیت اس هشزٍحمَقتگیزاى ًیست .تزای تثییي ایي ًَع واّص ارسش
اسویِ حمَق ٍ هشزّا هي تىیِ تز التصاز هاروسی ٍ استفازُ اس هفَْم ًزخ استثوار را راُگطا هیزاًن .اها
ارسش ٍالؼی (لسرت ذزیسِ) حمَق ٍ هشزّا را ًِ ػَاهلِ هؤثز تز تاسار وار تلىِ سطح ػوَهی لیوتّا
تؼییي هیوٌس وِ تًَِتِیذَز زر هتٌی تِهزاتة ٍسیغتز اس هتي تاسار وار ضىل هیگیزز .ضزایط تاسار وار
ًیست وِ ارسش ٍالؼیِ حمَق ٍ هشزّا را تؼییي هیوٌس .ارسش ٍالؼی (لسرت ذزیسِ) حمَق ٍ هشزّا زر
هتٌی تِهزاتة ٍسیغتز اس صِزفِ تاسار وار تؼییي هیضَز .هشزٍحمَقتگیزّا ارسش اسویِ حمَق ٍ
هشزّاضاى را اس زست وارفزهاّا زر هحل وار زریافت هیوٌٌس اها ٍلتی اس هحل وار ذارج هیضًَس
ارسش ٍالؼی (لسرت ذزیسِ) حمَق ٍ هشزّاضاى تز اساس سطح ػوَهی لیوتّا تؼییي هیضَزٍ .لتی اس
ارسش ٍالؼی حمَق ٍ هشزّا سري هیگَیین زیگز ًِ پای هٌاسثات هشزٍحمَقتگیزاى تا وارفزهایاىضاى
تلىِ پای هٌاسثات هستمین یا غیزهستمینضاى تا هجوَػِّایی تِهزاتة پزضوارتز زر تیي ّست .وارگزّا
ارسش اسوی زستوشزضاى را اس وارفزها زر وارذاًِ زریافت هیوٌٌس اها زر فاصلِی وارذاًِ تا ذاًِ
تستِ تِ ارسش ٍالؼی زستوشزضاى اس تاسارّای واالّا ٍ ذسهات ٍ چِتسا سایز تاسارّا ذزیس هیوٌٌس .هشز
ٍ حمَق وِ اس زست وارفزها زر هحل وار زریافت هیضَز هطرصاً زرآهس اسوی هشزٍحمَقتگیزاى است
اها ارسش ٍالؼیِ ّواى هیشاىِ هطرص اس زرآهس اسوی زر تیزٍى اس هحل وار وِ تا سطح ػوَهی لیوتّا
تؼییي هیضَز زاضتِی هشزٍحمَقتگیزاى تِ حساب هیآیس وِ زر پیًَس تا ًَع هٌاسثات هستمین یا
غیزهستمینضاى تا هجوَػِّایی پزضوار تؼییي هیضَز ٍ هیتَاًس زر تاسار واالّا ٍ ذسهات تِ هالىیتِ
اًَاع واالّا ٍ ذسهات تثسیل ضَز ٍ زر اًَاع تاسارّای هالی ًیش هتٌاسة تا هیشاىاش هٌطماً ،اها تًِسرت
زر ػول ،تِ هالىیت اًَاع سزهایِّای الثتِ وَچههمیاسٍ .لتی واّص لسرت ذزیس حمَق ٍ هشزّا زر
اثز تَرم را سلةهالىیت اس هشزٍحمَقتگیزاى تِ حساب هیآٍرم ،ارسش ٍالؼی حمَق ٍ هشزّا تِهٌشلِی
زاضتِّای هشزٍحمَقتگیزاى زر تیزٍى هحل وار آهاج تَجِام است .ایي زاضتِّا هیتَاًٌس هٌطماً زر
لالة زاراییّا ًیش تجلی یاتٌسً .زخّای تاالی تَرم اس زاضتِّای ترصّایی اس جوؼیت هیواّس ٍ تز
زاضتِّای ترصّای زیگزی اس جوؼیت هیافشایسّ .وِ ضٌیسُاین وِ زر افَاُ هیگَیٌس تَرمْ هالیاتی است
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تز فمزا ٍ یاراًِای است تِ اغٌیا .سازُساسی است اها تاستاب حمیمتی ػزیاىً :زخّای تاالی تَرم تاػث
ضىلگیزی جزیاىّای اًتمالی هیضَز .وساًی تاسًسُ هیضًَس ٍ وساًی تزًسُ .حاصلجوغِ تاذت تاسًسُّا
تزاتز است تا حاصلجوغِ تُزز تزًسُّا .ایي جزیاىّای اًتمالی ًِ هتىی تز استثوار زر هحل وار تلىِ هثتٌی
تز تؼسی زر سپْزّای گًَاگَى حیات ضْزًٍسیاًس ٍ  ،زر ولیت ذَزضاى ،تاستاب ًَػی تاسی تا سزجو غِ
صفز ،یؼٌی افشایص زاضتِّای اللیتِ تزًسُ تِ لیوت هحزٍهیت اوثزیتِ تاسًسُ اس زاضتِّایص هیسز
هیضَز .افشایص ًزخ تؼسی ضزٍرتاً ّن ٍضغ ًسثی ٍ ّن ٍضغ هطلك تاسًسگاى را تستز هیوٌس .زر التصاز
ایزاى وِ زر اوثز سالّای چْار زِّی اذیز ّوَارُ ًزخّای زٍرلویِ تَرم را تجزتِ وززُ است ،ػاهل
تَرم تٍِاسطِی ّویي جزیاىّای اًتمالی اصَالً ًمص پزرًگ اها تزآٍرزًاپذیزی زر تىَیي جایگاُّای
طثماتی طثمات اجتواػی گًَاگَى زاضتِ است ،یؼٌی اس یه سَ اللیتی را تِ سوت ترص فَلاًیِ ّزم
طثماتی راًسُ ٍ اس زیگز سَ اوثزیتی را تِ سوت ترص تحتاًیاش .زر همالِام وَضیسُ تَزم تٌَع زر هیاى
ّز زٍ هجوَػِ اس تاسًسُّا ٍ تزًسُ ّا را زر هتي التصاز ایزاى ًطاى زّن .ایيجا تٌای تىزار ًسارم .فمط تِ
یه الیِ اس تاسًسگاى اضارُ هیوٌن وِ هحل اضارُی آلای ٍّاتی لزار گزفتِ است :هشزٍحمَقتگیزاًی وِ
تا تَرم اس لسرت ذزیسضاى واستِ هیضَز .آىچِ اس وفِ هشزٍحمَقتگیزاى زر اثز ًزخّای تاالی تَرم
رفتِ است هستمیواً ٍ ضزٍرتاً ٍ هطرصاً زر زست وارفزهایاىضاى لزار ًگزفتِ تا اس هفَْم ًزخ استثوار
تزای تثییياش تْزُ تگیزین .اسزسترفتِّای هشزٍحمَقتگیزاى زر اثز ًزخّای تاالی تَرم تِ جیةّای
زیگزی رفتِ استٍ ،لَ تِ جیةّای وارفزهایاىضاى اها ًِ زر ًمص وارفزها تلىِ زر ًمصّایی زیگز .تٌا
ًسارم زستِتٌسیام زرتارُی الیِّای گًَاگَى صاحثاى ایي جیةّا را تىزار وٌن .فمط هیذَاّن تگَین تا
ًزخ ّای تاالی تَرم زرٍالغ ًَػی اًتمال زاضتِّا صَرت گزفتِ است ،اس وساًی تِ وساى زیگز ،اس
اوثزیت تِ اللیت ًِ ،هستمیواً ٍ تیٍاسطِ ٍ زستتِزست تلىِ تا هیاًجیّای پزضواری وِ تز فزاس سز
ّز زٍ زستِ اس وساى ًمصآفزیٌی هیوززُاًس ،هیاًجیّایی وِ اللیت زر ضىلزّیضاى طی چْار زِّی
اذیز اس ًمص تِهزاتة پزرًگتزی تزذَرزار تَزُ است .اس ایي اًَاع هیاًجیّا زر همالِام فمط تز ًْازّای
تاسار پَل هتوزوش ضسُ تَزم ٍ واّص لسرت ذزیس حمَق ٍ هشزّای هشزٍحمَقتگیزاى زر اثز ًَع
ًمصآفزیٌیّا ٍ هیاًجیگزیّای ًْازّای تاسار پَل را تؼزض تِ زاضتِّای ًیزٍّای وار ٍ زرٍالغ ًَػی
سلةهالىیت اس هشزٍحمَقتگیزاى تِ حساب آٍرزُ تَزمًَ ،ػی ذلغِیس اس زاضتِّاضاى .تحث هي زرتارُ ی
واّص حمَق ٍ هشزّای اسوی هشزٍحمَقتگیزاى ًثَز وِ لطؼاً تا هفَْم سلةهالىیت ًویتَاى تثییياش
وزز .تِ زرآهس ٍالؼی ًظز زاضتن ًِ زرآهس اسوی .آلای ٍّاتی تَجِِ هزا تِ توایش هیاى زرآهس ٍ زارایی
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جلة وززًس .تَجِ وززم .ایي توایش را هؼتثز هیزاًن اها تزای تحث ذَزم راُگطا ذیز .هي تَجِِ آلای
ٍّاتی را تِ توایش هیاى زرآه س اسوی ٍ زرآهس ٍالؼی جلة هیوٌن .هیزاًن وِ ایي توایش را هؼتثز
هیزاًٌس .ضایس راُگطا ًیش زاًستٌس.
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