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نقد اقتصاد سیاسی
آذرماه 7931

ٔجبضظات لٟطٔب٘ب٘ ٝی وبضٌطاٖ وطت  ٚغٙعت ٘ی ضىط ٞفت تپ ٝثیتطزیس اظ ثطجستهٝتتطیٗ ٕ٘٘ٛتٞٝتبی حطوتتٞتبی
وبضٌطی پس اظ ا٘مالة ث 7531 ٕٟٗثٛز ٜاست .ثٝضغٓ سطوٛة  ٚاضعبة ذط٘ٛتثبض ،ایتٗ ٔجتبضظات تتب ٕٞتقٗ ٔم ت
پبیبٖ اعهػبة زست آٚضزٞبی ثسقبض ٕٟٔی زاضه ٚ ٝس ح ٔ بِجبت ٘قطٚی وبض ضا اضتمب ثرطقس ٜاست .اظ ٔقبٖ ٔجتبضظات
 ٚذٛاستٞب ی ٔرهّف ایٗ وبضٌطاٖ ز ٚذٛاست تٛج ٝظیبزی ضا ث ٝذتٛز جّتت وتطز ٜزِٚهتیضتسٖ ایتٗ ٔوٕٛعتٝی
غٙعهیٔ ٚ ،طبضوتِ ضٛضایی.
٘ٛضهٞٝبی ٔهعسزی ث ٝاثعبز ٔرهّتف ایتٗ ٚاحتس غتٙعهی ٔ ٚجتبضظات وتبضٌطاٖ آٖ پطزاذهت ٝا٘تس .پتبض ٜای ثتٝ
ٚالعقتٞب ی ایٗ جٙجص  ٚتططیح ایٗ ز ٚذٛاست ٔ ٟٓوبضٌطاٖ اضبض ٜزاضه ٚ ،ٝپبض ٜای ٘قتع ایتٗ ذٛاستتٞتب ضا تحمتك
أقسٞب  ٚایس ٜآَٞبی آیٙسٜی ٔٛضز٘ظط تعجقط وطزٜا٘س.

صٌعتزدایی

ٚالعقت آٖ است و ٝایٗ وطت  ٚغٙعت عظقٓ ثتب تبضیرچتٝای طتٛن٘ی ثتقصاظ ٘تقٓ لتطٖ لتطاض ثتٛز وت ٝزض جتٛاض
وبضذب٘وبتِ فطآٚضی چغٙسض لٙس ،اظ ططیك فطآٚضی ٘ی ضىط ،وطٛض ضا اظ ٘ظط تِٛقتس ضتىط ذتٛز وفتب ستبظز  ٚحهتی ثتٝ
فٟطست غبزضات غٙعهی وطٛض ٘قع ثقفعایس .أب ایٗ غٙعت پس اظ ا٘مالة ،ثطوٙبض اظ غسٔبت ٚاضز ٜثط اثط ج ًٙایتطاٖ
 ٚعطاق ،اظ ثیتسثقطی ،فسبز  ٚسقبستٞبی ٘بزضست ض ٚث ٝاضٕحالَ ٌصاضت ٚ ،ثعس  ٓٞتحت عٙتٛاٖ ذػٛغتیستبظی
ث ٝثٟبی ثسقبض ٘بظَ فطٚذه ٝضسٔ .مبِ ٝی اضظضٕٙسِ ٘مس الهػبز سقبسی تحت عٛٙاٖ «زضسٞبی ٞفتت تپت »ٝثتٝزضستهی
اضبضٔ ٜیوٙس و ٝثب پیٌقطی سقبستٞبی ِ٘ٛقجطاِی ،چ ٌٝ٘ٛٝسطٔبیٞٝبی توبضی ٔ ٚبِی ثط ستطٔبیٝی تِٛقتسی چقطٌتی
یبفهٙس اظ یه س ٛاجبظ ٜی ٚاضزات ثیضٚی ٝی ضىط اظ ذبضج تٛسط توبض  ٚزِٚت ٚ ،اظ سٛی زیٍط ٕٞتطا ٜثتب افتتِ ستٛز
ضطوتٚ ،اثسه ٝضسٖ ثقص اظ پقص آٖ ثٚ ٝاْ ثب٘هٞب  ٚاضربظ .ایٗ ٔمبِ ٝاضبضٔ ٜیوٙتس وت ٝایتٗ ٔتسیطاٖ ثتٝجتبی
«وست سٛز ثٔ ٝسزِ ذّك اضظش»« ،وست سٛز اظ ططیك فعبِقتٞبی ٘تبٔطثٛط ثتٛٔ ٝضتٛا اغتّی ضتطوت» اظ جّٕتٝ
اجبض ٜی ظٔقٗٔ ،سهغالت  ٚغقط ٜضا پیٌقطی وطز٘س٘ .هقوٚ ،ٝضضىستهٍی ایتٗ غتٙعت عظتقٓ ثتٛزٕٞ .تقٗ ٚضتعقت ضا
وٕبثقص زض غٙعت ثعضي زیٍطی زض ٕٞبٖ ٔ ٙمٝی ذٛظسهبٖ ،یعٙی ٌطّٔ ٜٚی غٙبی فٛنز اٛٞاظ ،ضبٞسیٓ.
ثب ٍ٘بٞی ث ٝسط٘ٛضت ثسقبضی اظ غٙبی ٚاثسه ٝث ٝسبظٔبٖ ٌسهطش ٛ٘ ٚسبظی غٙبی ایطاٖ  ٚزیٍط غٙبی وطتٛض
ٔیتٛاٖ ازعب وطز و٘ ٝهقوٝی سقبستٞب یب ثی سقبسهیٞبی غٙعهی وطٛض ٘ٛعی غٙعتظزایی ثٛز ٜاست .اظ ایٗ ٘ظتط اظ
یه سٕٔ ٛىٗ است چٙقٗ ث٘ ٝظط ضسس و ٝذٛاست وبضٌطاٖ ٘یضىط ٞفت تپ٘ ٝستجت ثت ٝستّت ٔبِىقتت اظ ٔتسیطاٖ
فبسس  ٚثیوفبیت ایٗ ضجىٝی غٙعهی  ٚا٘همبَ وٙهطَ آٖ ث ٝزِٚت ٔسئّٝای ضا حُ ٕ٘یوٙس ،چطا وٕٞ ٝقٗ زِٚت ثتٛزٜ
و ٝثب فسبز  ٚثی وفبیهی ذٛز ایٗ فبجعٝی غٙعهی ضا ثٚ ٝجٛز آٚضز ٜاست .أب اظ سٛی زیٍط زض غقبة ضاٜحّتی ثٟهتط ٚ
ٚال ثقٙب٘ ٝزض ضطایط ٔٛجٛز ،ا٘همبَ ٔسئِٛقت ث ٝزِٚت ذٛاست ثطحك ٙٔ ٚبسجی است ،ثٚٝیژ ٜآٖو ٝایتٗ ذٛاستت ثتب
ذٛاست ٔطبضوت وبضوٙبٖ زض تػٕقٌٓقطیٞب ططح ضس ٜاست .برایياسبسخَاستکبرگراىدرایيزهیٌهٍِاحه 
de-industrialization
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یيفبجعِی صٌعتیرابِعْذُبگیردٍببهشبرکتکهبرگراىًسه تبهِ

ٍهشخصاست؛ایيکِدٍلتهسئَلیتا

ببزسبزیًٍَسبزیآىاقذامکٌذ.
أب پبض ٜای تعجقطٞب ذٛاست زِٚهیضسٖ ضا اجهٕبعیضسٖ ٚسبیُ تِٛقس ٚ ،ذٛاستت ٔطتبضوتِ ضتٛضایی ضا وٙهتطَ
وبضٌطی ٔ ٚسیطیت ٔسهمقٓ وبضٌطاٖ لّٕساز وطزٜا٘س .پبضٜای ٘قع ثب تٛجت ٝثت ٝثحتطاٖ سطاستطی ٔٛجتٛز  ٚحطوتبت ٚ
اعهطاؼٞبی ٔرهّف وبضٌطی ،پب ضا اظ ایٗ  ٓٞفطاتط ٌصاضهٞ ٚ ٝقوبٖظز ٜایٗ ذٛاستٞتب ضا ثقتبٍ٘ط آٔتبزٌی وتبضٌطاٖ
ثطای وست لسضت سقبسی ٌ ٚصاض ث ٝسٛسقبِقسٓ لّٕساز وطزٜا٘س .ایٗ ثحثٞب ٔهأسفب٘ ٝثس ٖٚضٙبذت ٔسبئُ غٙبی ٚ
ٚالعقتٞبی ٔٛجٛز ططح ٔیضٛز ٕ٘ ٚیتٛا٘س ٘مص سبظ٘سٜای زض پقطجطز حطوتٞبی وبضٌطی زاضه ٝثبضس .ستااِی وتٝ
ثبیس پبسد زاز ٜضٛز ایٗ است و ٝحهی اٌط ث ٝفطؼ آٖو ٝایٗ غٙعت ٔیتٛا٘ست «اجهٕبعی» ضٛز  ٚتحتت «وٙهتطَ»
وبضٌطاٖ زضآیس ،آیب ٔیتٛا٘ست ثب حُ ٔسبئُ پقچقس ٜی ٔبِی ،فٙی  ٚازاضی ،ثٝطٛض ٔهىی ث ٝذٛز فعبِقتٞبیص ضا ازأٝ
ٌ ٚسهطش زٞس؟ ٔهأسفب٘ ٝپبسد ٔٙفی است.

ظ٘وقطٜی ٔطتجط غٙعهی
اٌط وُ فطایٙس غٙعهی ضا زض ایٗ غٙبی ثعضي زض ٘ظط ٌقطیٓ ،ایٗ غٙبی ثت ٝیته سّستّ ٝفعبِقتتٞتبی ثتٝاغت الح
«ثبنزسهی»  ٚیه سّسّ ٝفعبِقتٞبی «پبیقٗ زسهی» ٔهػُا٘س و ٝثس ٖٚآٖٞب تِٛقس ٘ ٝعّٕی است  ٝ٘ ٚثتٔ ٝطحّتٝی
تٛظی ٔ ٚػطف ٔیضسس ٚ ،ثسقبضی اظ آٖ فعبِقتٞب زض ضجىٞٝبی تِٛقسی جساٌب٘ٝای ضخ ٔیزٞس وت ٝاظ وٙهتطَ ٚاحتس
تِٛقسی اغّی ذبضجا٘س .زض ٔٛضز ٘ی ضىط ٚاضح است ؤ ٝبِىقت  ٚآٔبزٜسبظی  ٚوِطت ٞتعاضاٖ ٞىهتبض ظٔتقٗ ٚ ،یته
ضجى ٝی آثقبضی عظقٓ زض وبض است٘ ،قع ضجىٝی ثطقضسب٘ی ،حُٕ٘ٚمُ  ٚغقطٛٔ .ٜاز اِٚقٝی حبغُ اظ ایٗ فعبِقتتٞتبی
ثبنزسهی ظٔق ٝٙی تِٛقس ٔحػ َٛاغّی یعٙی ضىطٔ ٚ ،حػٛنت جب٘جی اظجّٕ ٝتِٛقس وبغص ،زستهٕبَ وبغتصی ،ذتٛضان
زاْ  ٚغقط ٜضا فطا ٓٞآٚضز ٚ ،ٜثٝز٘جبَ آٖ فعبِقتٞبی پبیقٗزستهی ثبظاضیتبثی فتطٚش  ٚتٛظیت ثتٚ ٝاحتسٞبی ٔرهّتفِ
ٔػطفوٙٙس ٜعّٕی ٔیضٛز .اٌط ٔٙظٛض اظ وٙهطَ وبضٌطی وٙهطَ فطایٙس تِٛقس ثبضسٚ ،اضح است و ٝایتٗ تِٛقتس ثتسٖٚ
اطٕقٙبٖ اظ تسا ْٚعطضٝی ٔٛاز اِٚق ٝتٛسط ظ٘وقطٜی تأٔقٗوٙٙس٘ ،ٜبپبیساض ذٛاٞس ثٛز .أب اٌط ٔٙظتٛض وٙهتطَ وتبضٌطی
ثط تٕبٔقت فطایٙس غٙعهی ثبضس ،زض آٖ غٛضت ث ٝیه وٙهطَ زض س ح ثتبنتط ،یعٙتی وٙهتطَ سقبستی  ٚالهػتبزی ثتط
تٕبٔی فعبِقتٞبی ثبنزسهی  ٚفطاتط اظ وٙهطَ زض س ح ٚاحس وبضذب٘٘ ٝقبظ است ،و ٝآٖ ٘قع ثتٛ٘ٝثتٝی ذتٛز ثت٘ ٝظتبْ
سقبسی ٔهفبٚتی ٔهىی است .ثٝعالٚ ٜٚاضح است وٙٔ ٝبث  ٚظیطسبذتٞبی ذبضج اظ ٚاحسِ وبضذب٘ ،ٝاظجّٕ ٝضجىٞٝتبی
آثقبضی ،ثطق ،اضتجبطبت ،حُٕ٘ٚمُ ،تٟق ٝی ٔٛاز ضقٕقبیی  ٚغقط ،ٜثٚ ٝاحسٞب  ٚزٞتبت  ٚضتٟطٞبی زیٍتط ٞتٓ ستطٚیس
ٔیزٙٞس ٚ ،وبضذب٘ ٝی ٔٛضز ثحث ٕ٘یتٛا٘س «وٙهطَ» آٖٞب ضا ثٝطٛض ا٘حػبضی زض اذهقبض زاضه ٝثبضس .حبَ ایٗ ثحث ضا
و ٝلسٕت اعظٓ ایٗ غٙبی ٘قبظ ث ٝسطٔبیٌٝصاضیٞبی ٍٙٞفهی زاض٘س و ٝاظجّٕ ٝاظ سٛی زِٚت ٔیتٛا٘تس تتبٔقٗ ضتٛز،

Upstream and downstream
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هطرحاست،آىّهنبهِشهیَُایکهِبعهذا

وٙبض ٔیٌصاضیٓ .پسبِجبی«کٌترلکبرگری»«،هشبرکتکبرگری»
اشبرُخَاّذشذ5 .
(زض ٔٛضز غٙبی فٛنز اٛٞاظ ،لطثب٘ی زیٍط سقبستٞبی ٔرطة الهػبزی ،و ٝآٖ ٓٞظٔب٘ی لطاض ثٛز زض جٛاض تِٛقتس
فٛنز اظ ططیك وٛض ٜثّٙسٔ ،حػٛنت فتٛنزی ضا اظ ططیتك احقتبی ٔستهمقٓ تِٛقتس وٙتس ٘ ٚقبظٞتبی غتٙبی ستٍٙقٗ ٚ
ٚاس ٝای وطٛض ضا تأٔقٗ ٕ٘بیس٘ ،قع ٕٞقٗ ٚالعقت ٔ طح است .ضجى ٝی ثبنزسهی  ٚپبیقٗزسهی آٖ حهی پقچقتسٜتتط ٚ
ٔفػُتط اظ وطت  ٚغٙعتٞبست ٚ ،زض جٛاض وبضذب٘ ٝی اغتّی فٛنزستبظی ،وبضذب٘تٞٝتبی ٔهعتسز آٞته ،اوستقژٖ،
تػفقٝذب٘ٞٝب٘ ،قطٌٚب ٜثطقٔ ،عبزٖ  ٚثٙتسضٌب ٚ ٜزیٍتط تأسقستبت ظیطستبذهی فعبِقتت زاض٘تس .ثستقبضی اظ ثرتصٞتب ٚ
ططحٞبی ٔهعسز تِٛقس فٛنز ث ٝاعٛاٖ  ٚا٘ػبض ٘قطٞٚبی سقبسی ٚاٌصاض ضس ٜاظ ایتٗ ض ٚذٛاستت ٔطتبث ٝوتبضٌطاٖ ایتٗ
ٚاحس غٙعهی ٘سجت ث ٝثبظٌطزا٘سٖ ٚاحسٞب ثٔ ٝسئِٛقت زِٚت ثسقبض ثط حك است).

٘بٍٕ٘ٛٞی ٘قطٚی وبض
ٔسئّ ٝی ٔ ٟٓزیٍطی و ٝث ٝآٖ تٛجٕ٘ ٝیضٛز ،تطوقت ٘ب٘ ٍٖٕٛٞقطٚی وتبض زض ایتٗ ٘تٛا غتٙبی استت .زض غتٙعت
٘ی ضىط ثسقبضی اظ وبضٌطاٖ وطبٚضظی ث ٝطٛض فػّی زض ظٔبٖ وبضت  ٚثطزاضت وتبض ٔتیوٙٙتس .طجتك اطتالا زٚستهی
ٔ ّ  ،ایٗ وبضٌطاٖ ٘ی ثط زض ٞفت تپ ٝزض سرتتطیٗ ضطایط  ٚثیتأٔقٙی حطوبت اعهطاضی ذٛز ضا ثطای ٌطفهٗ حمتٛق
ٔعٛلٝی ذٛز زاضهٝا٘س ٚ ،ثرطی اظ آٖٞب زض اعهطاؼٞبی اذقط ٘قتع زض جتٛاض زیٍتط ثرتصٞتب حوتٛض زاضتهٝا٘تس .زض
ٔٛاضزی ایٗ تٛٙا ٘قطٚی وبض زض غٙبی ٔیتٛا٘س ٔسبئّی جسی ضا زض سبظٔبٖزٞی ٔ طحوٙسٔ .تب اِٚتقٗ ثتبض زض جٙتجص
ضٛضایی زٚضاٖ ا٘مالة ثب ایٗ ٚالعقت ضٚثط ٚضسیٓ .یه ٕ٘ ٝ٘ٛی ثبضظ آٖ ٔوهٕت چتٛة  ٚوبغتص ٔبظ٘تسضاٖ (چٛوتب) اظ
ٚاحسٞب ی سبظٔبٖ ٌسهطش ٛ٘ ٚسبظی غٙبی ایطاٖ ثٛز ،و ٝزض آٖ ظٔبٖ عّٕقبت اجطاییاش ث ٝپبیتبٖ ضستقس ٜثتٛز .زض
آٖجب ٘قع ضٛضاٞب زض ضاث  ٝثب اتحبزیٝی ضٛضاٞبی سبظٔبٖ ٌسهطش ایوبز ضتس ٜثتٛز .یىتی اظ ٔستبئُ ،تفتبٚت آضتىبض
ضٛضاٞبی حٛظ ٜی ج ٍُٙثب ٚاحسٞب  ٚططحٞبی غٙعهی تِٛقس وبغص ثٛز .زض ضٛضاٞبی ج ٍُٙثتب آٖوت ٝاتحبزیتٞ ٝتٓ زض
ا٘هربثبت ٘ظبضت ٔی وطز ٔ ٚب چٙسیٗ ثبض ثطای ایٗ وبض ثٔ ٝبظ٘سضاٖ سفط وطزیٓ ،زض تٕتبْ ا٘هرتبةٞتب ،ضٚستهبیقبٖ ثتٝ
وسذسای ز ٜذٛز ضأی ٔیزاز٘س ٚ ،آٖٞب ٘ ٓٞمص چٙساٖ ٔٙبسجی ضا ایفب ٕ٘یوطز٘س .اظ سٛی زیٍط٘ ،ظقط سبیط ضتٛضاٞتب
ٔ5مبِٝی اضظضٕٙسی اظ وبضَ وُطش ،اظ ٟٔٓتطیٗ ٔبضوسقستٞبی «غطثی» ،و ٝوٕبَ ذسطٚی تطجٕ ٚ ٝزض سبیت ٘مس ا٘هطبض یبفه ،ٝث ٝچٙتس
٘ىهٝی ٔطتجط ثب ایٗ ثحث اضبض ٜزاضز ٚ ،ططح ٔیضٛز و ٝزض «اجهٕبعیضسٖ ٔسهمقٓ» (ا٘همبَ ٕٝٞی ٚسبیُ تِٛقس وبضٌب ٜث ٝوُ وبضوٙتبٖ)
حهی زض ثٟهطیٗ ضطایط وبضٌطاٖ آٖ ٚاحس ذبظ ٕ٘یتٛا٘ٙس تٕبْ وٙهطَ تػٕقٕبت ضا زاضه ٝثبضٙس ٚ ،وُ ثبظز ٜتِٛقس ٘قتع ثت ٝآٖٞتب تعّتك
ٕ٘یٌقطز ،چطا وٞ ٝعیٞ ٝٙبی ظٔقٗ ،تأسقسبت  ٚزیٍط زازٜٞب ثبیس اظ آٖ وسط ضٛزٔ .مبِت ٝاظ ضتطٚضت ضتطوت ٔ ٚساذّتٝی وتبضٌطاٖ زض
ٔسیطیت ٚ ،ازاضٜی أٛض وبضٌطی ثٝزست وبضٌطاٖ اضبض ٜزاضز .أب ٕٞبٖطٛض و ٝاضبض ٜذٛاٞس ضسٔ ،قتعاٖ ٔطتبضوت وتبضٌطاٖ ثستهٍی ثتٝ
لسضت سبظٔبٖزٞی آٖٞب زاضز.
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عال ٜٚثط وبضٌطاٖ ثسقبضی اظ وبضٔٙساٖٟٙٔ ،سسقٗ ٚ ،حهی ٔسیطاٖ ٔقب٘ی ٘قع زض ضتٛضاٞتب فعتبَ ثٛز٘تس ٚ ،ثتس ٖٚآٖٞتب
أىبٖ ازاض ٜی أٛض ٚاحسٞب ٔقسط ٘جٛز .جّت ٕٞىبضی ٔطهطن ایٗ لططٞبی طجمبتی ٔرهّف چٙتساٖ ستبز٘ ٜجتٛز .ایتٗ
ٚالعقت ضبُٔ غٙبی ٔهىی ثٔ ٝعسٖ ٘قع ٔیضس ٔ ٚیضٛز ٘ظقط ضٛضای شٚة آ ٚ ٗٞتفبٚتٞبی ثقٗ وتبضٌطاٖ ٔعتس٘ی
ظغبَ س ،ًٙس ًٙآ ٚ ،ٗٞزیٍط ٔعبزٖ ثب وبضٌطاٖ غٙعهی ٘ ٚقع لططٞبی ترػػیٕٞ .قٗ ٚضعقت ضا زض ٔٛضز غتٙبی
ٔس ایطاٖ زض سطچطٕ ٝضبٞس ثٛزیٓ.
یتَاىبِکهبرگراىیهک
طرحایيهسبئلازآىًظرالزماستکِ«کٌترل»ٍهشبرکتدرصٌبیعبسرگراتٌْبًو 
ٍاحذهحذٍدکرد .ضىی ٘قست و ٝتٕبٔی ایٗ الطبض طجمبتی زض ضاث  ٝثب سطٔبی ٚ ٝزِٚت ستطٔبیٝزاضی  ٚتِٛقتس اضظش
ٔٛلعقت ٔطبثٟی زاض٘س ٚ ،ثسقبضی ٘قع ثب یهوبس ٝوطزٖ  ٕٝٞی آٖٞب تحت عٛٙاٖ وبضٌط٘ ٚ ،فی طجمٝی ٔهٛسط ذقتبَ
ذٛز ضا ضاحت وطزٜا٘س .أب ٚالعقت آٖ است و ٝتفبٚتٞبی اجهٕبعی  ٚفطٍٙٞتی ثستقبضی زض ٔقتبٖ آٖٞبستت وت ٝزض
سبظٔبٖزٞی سقبسی ثبیس زض ٘ظط ٌطفه ٝضٛز.

وساْ ضعبض ٔسئٛن٘ ٝاست؟
حبَ ثب تٛج ٝث ٝز٘ ٚىهٝی اغّی و ٝزض ثبن ث ٝآٖ اضبض ٜضس ،یعٙی ٚجتٛز ضتجىٝای ٔتطتجط اظ ٚاحتسٞتبی ثبنزستهی ٚ
پبیقٗ زسهی ثطای غٙبی ثعضي٘ ٚ ،بٍٕ٘ٛٞی ٘قطٚی وبض زض ایٗ غٙبی  ،چ ٝضعبضی زض ضطایط ٚالعی أطٚظ ( ٝ٘ ٚایتسٜآَ

آیٙسٔ )ٜیتٛا٘س ثٝطٛض ٔسئٛن٘ ٔ ٝطح ضٛز .ث٘ ٝظط ٔٗ ایٗ ضعبضهشبرکتًوبیٌذگبىشَرایکبرکٌهبىدرشهَرای
ریًفعّب ی ضطوت است« .شی٘ف ٞب»ی ضطوت اظ زٌ ٚط ٜٚزض٘ٚی  ٚثقط٘ٚی تطىقُ ٔتیضت٘ٛس .شی٘فت ٞتبی زض٘ٚتی
عجبضتٙس اظ وبضٌطاٖ ( اعٓ اظ وبضٌطاٖ وطبٚضظیٔ ،عس٘ی ،غٙعهی ٚ ،ذسٔبتی) ،وبضٔٙساٖ ٔ ٚسیطاٖ .شی٘فت ٞتبی ثقط٘ٚتی
عجبضتٙس اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ ضٛضاٞبی ظ٘وقط ٜی تأٔقٗ وٙٙسٌبٖ ٔٛاز  ٚذتسٔبت ،زِٚتت ،ستٟبْزاضاٖ اظ جّٕت ٝوبضوٙتبٖ (زض
ٔٛضز ضطوتٞبی سٟبٔی عبْ)ٔ ٚ ،ػطفوٙٙسٌبٖ .ضٛضای شی٘ف ٞب ث٘ ٝسجت ٘مطی وٞ ٝتط یته زض ٞتط ٚاحتسِ اغتّی
ٔٛضز ٘ظط زاض٘س زض تػٕقٌٓقطیٞب ضطوت ٔیوٙٙس .زض جٛاض تالش ثطای تطىقُ ضٛضای وبضوٙبٖ ٚاحس ،وت ٝزض پتبیقٗ
ث ٝآٖ اضبض ٜذٛاٞس ضس ،تالش ثطای تطىقُ ضٛضای شی٘ف ٞب ،نالُ زض ضاث  ٝثب آٖ ثرص اظ شی٘ف ٞتبی زض٘ٚتی وتٝ
وبضٌطاٖ  ٚوبضٔٙساٖ زیٍط ٚاحس ٞبی ٔطتجط ضا زضثط ٔیٌقطز ،ذٛز ٔیتٛا٘س ظٔقٝٙسبظ ستبظٔبٖزٞتیٞتبی ٚستق تتطی
ٌطزز.

ٔطبضوت « ٚزٔٛوطاسی غٙعهی»
ٔسئّ ٝی زیٍط ٔقعاٖ ٔطبضوت وبضوٙبٖ زض تػٕقٌٓقطیٞب است و« ٝزٔٛوطاسی غٙعهی» ٘بٔقسٔ ٜیضٛز( .ایتٗ ٔفٟتْٛ
وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبیی اظ آٖ زض پبضٜای وطٛض ٞبی اضٚپبی غطثی زض ضاث  ٝثب سبظش ثب وتبضٌطاٖ اجتطا ضتس ٜعٕتستب ثت ٝزٚضاٖ
سطٔبی ٝزاضی  ٚتساضن ٌصاض ٔطثٛط است ،حهی زض ٔٛضز زٚضاٖ پسب ستطٔبیٝزاضی  ٚثتس ٖٚحوتٛض ستطٔبیٝزاضاٖ ٘قتع
Stakeholders
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ٔیتٛا٘س ٔػساق زاضه ٝثبضس ).زض ٘ٛضهٞٝبی لجّی زض ایٗ ظٔق ٝٙاضبض ٜوطزٜاْ ؤ ٝطبضوت وبضوٙبٖ زضجتبت ٔرهّتف
زاضز .پبیقٗتطیٗ س ح ٔطبضوت «اطالاضسب٘ی» است .زض ایٗ س ح ٔسیطیت تػٕقٓٞبی ذٛز ضا تٟٙب لجتُ اظ اجتطا ثتٝ
اطالا ٕ٘بیٙسٌبٖ وبضوٙبٖ ٔیضسب٘ٙس .س ح ثبنتطٔ« ،طٛضتذٛاٞی» است ،و ٝطی آٖ ٔسیطیت زض ٔٛضز تػٕقٓٞتبیص
ثب ٕ٘بیٙسٌبٖ وبضوٙبٖ ٔطٛضت ٔیوٙس ،أب ذٛز تػٕقٓ ٔیٌقطز .س ح ثبنتط «ٓٞتػٕقٕی» است ،و ٝطی آٖ ٔتسیطیت
ٕ٘ ٚبیٙسٌبٖ وبضوٙبٖ ثٝطٛض ٔطهطن تػٕقٓٞبی ٔ ٟٓضتطوت ضا اترتبش ٔتیوٙٙتس .ثت ٝعجتبضت زیٍتط زض ایتٗ ست ح
یتَاًذعولیشهَد،
ٕ٘بیٙسٌبٖ وبضوٙبٖ ثرطی اظ ٔسیطیت ضطوت ٞسهٙس .ایيکِکذامسط ازهشبرکتکبرکٌبىه 
کبرهربَطبستگیدارد .اٌتط وتبضٌطاٖ ٔهطتىُ ٘جبضتٙس  ٚلتسضتی ٘ساضته ٝثبضتٙس،

بِقذرتٍسبزهبىدّیًیرٍی
ٔسیطیت حهی لجُ اظ تػٕقٓ ث ٝآٖٞب اطالاضسب٘ی ٘ ٓٞرٛاٞس وطز ،چت ٝثطستس وت ٝثتب آٖٞتب ٔطتٛضت وٙتس  ٚیتب زض
تػٕقٓٞب آٖٞب ضا ضطوت زٞس .ثٙبثطایٗ پقصضطط ٔطبضوت ،ثٚ ٝیژ ٜزض حس ٔ ّٛة -ٓٞتػٕقٕی ،سبظٔبٖیبثی است.

کذامتشکل؟
حبَ ثحث ایٗ است و ٝچٛ٘ ٝا سبظٔبٖ زٞیای ٔ ّٛة ضطایط ٔٛجٛز است سٙسیىب/اتحبزی ،ٝیب ضٛضا ،یتب ٞتطز ٚ ٚثتب
چ ٝتطوقجی؟ ثی آٖوٚ ٝاضز جعئقبت ضٛیٓ ،سٙسیىب یب اتحبزی ٝوٕبوبٖ ٟٔٓتطیٗ ٟ٘بز غٙفی ٘قتطٚی وتبض زض چب٘تٝظ٘تی
زسه ٝجٕعی ثطای ثبن ثطزٖ س ح زسهٕعزٞب  ٚحمٛق ،ثٟجٛز ضطایط وبض ٚ ،زفبا اظ حمٛق وبضوٙبٖ زض ٔمبثُ ٔتسیطیت ٚ
وبضفطٔب است ،ؤ ٝاثطتطیٗ ضىُ آٖ اتحبزیٝی غٙعهی است و ٝثط ذالف اتحبزیٝی حِتطفف ،وّقتٝی وبضوٙتبٖ ٚاحتس
غٙعهی ضا ٔسهمُ اظ حطف ٚ ٝترػعضبٖ زض ضجىٝی ٚسق یه یب چٙس ضعجٝی غٙعهی سبظٔبٖزٞی ٔیوٙتس .ثتب ایتٗ
حبَ ٘قطٚی ٞبی وبض ٔرهّفِ یه ٚاحس ٔیتٛا٘ٙس ث ٝاتحبزیٞ ٝبی ٔهفبٚتی ٚاثسه ٝثط٘ٛس .ثٝطتٛض وّتی اتحبزیت ٝظٔتب٘ی
ٔاثط است و ٝتٟٙب ٔحسٚز ث ٝیه ٚاحس غٙعهی ٘جبضس  ٚثرطی اظ یه اتحبزیٝی غٙعهی ٚسق ثبضس.
ضٛضا یب ضٛضای وبض ،ثٝضغٓ تٛٙعی و ٝثٝطٛض تبضیری زض ٘مبط ٔرهّف جٟبٖ زاضته ،ٝزض ایتطاٖ عٕتستب ثتٝعٙتٛاٖ
ضٛضای ازاضٜوٙٙس ٜیب وٙهطَ وبضٌطی ٔ طح ثٛز ٜاست ٓٞ .او٘ ٖٛٙقع ثقصتط وسب٘ی و ٝزض ایٗ ظٔقٙتٔ ٝتی٘ٛیستٙس یتب
غحجت ٔیوٙٙسٕٞ ،قٗ ٔٙظٛض ضا اِمب ٔیوٙٙس .ضٛضاٞبی زٚضاٖ ا٘مالة  ٓٞزض ٔم

اِٚق ٝزض غقتبة ٔتسیطاٖ ٔ ٚبِىتبٖ

ضطوتٞب ٕٞقٗ ٘مص ضا ایفب ٔیوطز٘س یب سعی ٔیوطز٘س و ٝایفب وٙٙس .أب ٕٞبٖطٛض و ٝزض ثتبن اضتبض ٜضتس ،ایتٗ ٘تٛا
ضٛضا ثطوٙبض اظ ٔمبط ثحطا٘ی  ٚثٝطٛض ٔٛلت ،زض ضطوتٞبی ثعضي عّٕی ٘جٛز٘ ٚ ٜقسهٙس – ٘ ٝتٟٙب زض ایطاٖ ،ثّىت ٝزض
زیٍط توبضة جٟب٘ی و ٝزض جبٞبی زیٍط ث ٝآٖ پطزاذهٝاْ .ایٗ ٕٞبٖ وٙهطَ وتبضٌطی استت وت ٝتٟٙتب زض یته ٚاحتس
وٛچه ،یب چٙس ٚاحس وٛچه عّٕی است .ایٗ ثحث ٘ ٝثٔ ٝعٙی ٘فی ضٛضا ثّى ٝتأوقس ثط ضطٚضت آٖ است  ،أتب ثحتث
ثط سط ایٗ است و ٝوساْ ٘ٛا ضٛضا عّٕی است .ضٛضا ثطذالف سٙسیىب یب اتحبزیٟ٘ ٝبز ٔطبضوهی وتبضٌطاٖ  ٚوبضٔٙتساٖ
زض ٔسیطیت است  ٚوّقٝی ٘قطٚی وبض یه ٚاحس غٙعهی ضا ٕ٘بیٙسٌی ٔیوٙس .ایٗ وبض ضٛضا ظٔب٘ی ٔتاثط استت وت ٝزض
شَراببزٍیهشبرکتیاتحبدیِیکبرکٌبىاست.

ضاث  ٝثب اتحبزیٞٝبی ٔطثٛط ٝعُٕ وٙس ،ث ٝعجبضت زیٍط،
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ثٝطٛض ذالغ ٝثبیس أقسٚاض ثٛز و ٝضٞجطاٖ حطوتٞب ی وبضٌطی زض ٖٚایطاٖ  ٚحبٔقبٖ آٟ٘ب زض زاذُ  ٚذتبضج ثتب
تٛج ٝث ٝتوبضة لجّی  ٚثب تٛج ٝثٚ ٝالعقبت  ٝ٘ ٚططح ضعبضٞبی غقطعّٕتی  ٚغقتط ٔستئٛن٘ ٝزض جٟتت ستبظٔبٖیتبثی
وبضوٙبٖ ٔٛفمقتٞبی ثقصتطی ضا وست وٙٙس.
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