ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖِ ﺗﻨﻬﺎ

ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻧﺠﺒﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ«؛
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﯾﯿﺲ داﻧﺎ از ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،
اﻗﺘﺼﺎددان و ﮐﻨﺸﮕﺮ ﭼﭗﮔﺮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ در دورۀ ﭘﻬﻠﻮی و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺶ درﺑﺎرۀ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان
ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد و از داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺮاج ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺟﺪی
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ .دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘۀ ﻣﺪرﺳۀ اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﻨﺪن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺷﺎﻋﺮ ،اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻓﻌﺎل و ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از او ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن »ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺶ
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ«» ،ﭼﭗ ﻣﺼﺪﻗﯽ«» ،اﻗﺘﺼﺎددان اﻧﻘﻼﺑﯽ«» ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ آﮐﺎدﻣﯿﮏ« و
»آﻣﻮزﮔﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،در ﻃﻮل  ۷۵ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر ﺧﻮد
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻃﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از راﺳﺖﮔﺮاﯾﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﻠﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪی
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻋﻠﻢ ،آﮔﺎﻫﯽ،
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن اﯾﺸﺎن اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ .رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ درزﻣﯿﻨۀ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺪرﯾﺲ رﺷﺘۀ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ادﺑﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .او در ﺟﻨﺒﺶ
روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،در ﺻﺒﺢ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ  1398در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانﭘﺎرس درﮔﺬﺷﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮔﺬری اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،آﺛﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ
آﻣﻮزﮔﺎرِ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ داﺷﺖ.

رﯾﯿﺲ داﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد؟
ﻓﺮﯾــﺒﺮز رﺋﯿــﺲ داﻧــﺎ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ،اﻗﺘﺼــﺎددان ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﺖ،
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ ،اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘۀ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﻨﺸﮕﺮ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او ﺑﻪ روﺳﺘﺎی
اﺑﺮاﻫﯿﻢآﺑﺎد )ﺑﻮﺋﯿﻦزﻫﺮا( ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺪرش )ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺎن( دﮐﺘﺮ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺗﻬﺮان و ﯾﮑﯽ از ﺧﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘۀ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا ﺑﻮد.
او ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﻟﻮی در ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺎﭘﻮر ﺗﻬﺮان
و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را در ﻣﺪرﺳۀ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺤﻠۀ ﺧﺎﻧﯽآﺑﺎد ﺳﭙﺮی
ﮐﺮد .ﺗﺠﺮﺑۀ زﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﭘﺮﺳﺶ
درﺑـﺎرۀ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را در او روﺷـﻦ ﮐـﺮد .او در
ﻣﻘﺎﻟۀ »درﺳﯽ از ﻗﺼﻪ ﺑﻮق ﺣﻤﺎم« اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻧﯿﺮوی
زﯾﺎدی ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
زﻣﺎﻧﻪام ﺑﺮﺳﺪ  «.ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﻮد .او در ﺳﺎل
 ۱۳۴۰ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  16ﺳﺎل داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ »ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ دوم« درآﻣﺪ و
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ داﻧﺎ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و
اﺣﺘﺮام ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺼﺪق اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

او ﺷﻌــﺮ »ﻗﻄﻌــﻪای آرام ،از درون ﺑﯽﺗــﺎب« را در ﺳــﺎل ۱۳۴۵
درﺑﺎرۀ ﻣﺼﺪق ﺳﺮود؛ اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻃﯽ دورۀ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺲازآن،
ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .رﺋﯿﺲ داﻧﺎ دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘۀ اﻗﺘﺼﺎد در ﮔﺮاﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ را در
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮔﺬراﻧﺪ؛ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دورهﻫﺎ او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﻫﻢ
زﻣﺎن در ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد .درآن زﻣﺎن
رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ از ﺟﺒﻬۀ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ
ﮔﺮوﯾﺪ؛ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺒﻬۀ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺤﻮﻻت
ﻓﮑﺮی ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞﻓﺸﺎر ،ﺣﺴﻦ ﺿﯿﺎﻇﺮﯾﻔﯽ
و ﺑﯿﮋن ﺟﺰﻧﯽ ـ در ﺳﺎلﻫﺎی دورﺗﺮـ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
اﯾﺮان و… .در ﻫﻤﺎن دوران رﯾﯿﺲ داﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺷﺪ .او اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
آﻟﻤﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
رﻓﺖ .در اﻧﮕﻠﯿﺲ دورۀ دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد را در ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎد
وﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن )(L.S.Eﮔﺬراﻧﺪ؛ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در آن دوران ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﺷﺪه
ﺑـﻮد .ﯾﮑـﯽ از اﺳـﺘﺎدان رﺋﯿـﺲ داﻧـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم آﻣﺎرﺗﯿـﺎ ﺳـﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ .رﺋﯿﺲ داﻧﺎ رﺳﺎﻟۀ دﮐﺘﺮای
ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ »ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎرﮔﺮان از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ« اراﺋﻪ داد .او ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻨﺪن
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ
دورۀ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ »اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻨﺎوری« را ﻧﯿﺰ ﮔﺬراﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
در آن زﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ درس و ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺗﺤﺎدﯾۀ ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫـﺎی داﻧﺸﮕـﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در رﺷﺘۀ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺸﻐـﻮل ﺷـﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داد .او
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه در دﻫﻪﻫﺎی
ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻮد و ﺳﻬﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی
ﺑﯿﺎن و آزادی رﺳﺎﻧﻪ داﺷﺖ.

ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﮑﺮی
رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﯽ ﭼﭗﮔﺮا ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
درزﻣﯿﻨۀ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺪرﯾﺲ در رﺷﺘۀ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ادﺑﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی
روﺷﻨﻔﮑﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻮزه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد؛ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و
ﻧﺌﻮﻟﯿـﺒﺮال ﺑـﻮد و آنﻫـﺎ را ﻣﻐـﺎﯾﺮ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﮐـﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺖﮐﺸـﺎن ﻣﯽداﻧﺴـﺖ .از ﻣﻨﻈـﺮ اﻧـﺪﯾﺸﻪای رﺋﯿـﺲ داﻧـﺎ ﺟـﺰو
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘۀ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﻫﯿﭻﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺰﺑﯽ و ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ِ
ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﮔﺮه ﻧﺰد .رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﮑﺎف ﻣﻄﻠﻖ در ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارا و ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺎف
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻧﺘﯿﺠۀ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد او ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ
داﻧﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ را
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺷﻌﺮ ،ادﺑﯿﺎت ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد.
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی او درﺑﺎرۀ وﺿﻊ اﯾﺮان
رﺋﯿﺲ داﻧﺎ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺟﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .او
ﺧﻮدش را از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ روزﻧﺎﻣۀ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻔﯽ
ﮐﺮد ﻧﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﻦ از آن دﺳﺘﻪ آدمﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ .ﻣﻦ از ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ارزشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻫﻨﻮز دارد ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد  «.ازﻧﻈﺮ او آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎن آزادی در اﻗﺘﺼﺎد
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ازاﯾﻦرو ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺎ درﺑﺎرۀ ﻫﺪف ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﺮد» :ﻫﺪف آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺷﻮرش و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
دادن ﻣﺮدم ،ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ
در ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای آزادیﺧﻮاﻫﺎن

ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ  «.او ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت در اﯾﺮان رواﺑﻂ دارﻧﺪ و ﻫﻢ در اﺛﺮ ﺗﻮرم ارزش
داراﯾﯽﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود؛ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در روﻧﺪ
اﯾﻦ ﺗﻮرم ﻫﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ درواﻗﻊ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﺣﺬف
ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﯾﺮان ،در رأس
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ »دوﻟﺖ
اﯾﺮان در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای را ﺑﻪﺟﺎی رواﺑﻂ اﺳﺎﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻠﻄﻪ دﻻر ﻧﯿﺴﺖ  «.رﺋﯿﺲداﻧﺎ
ﺑﻪﻣﺤﺾ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن در ﻗﺎﻟﺐ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ،اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺖ .او
ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫـﺎ را ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ »ﻧﺌﻮﻟﯿـﺒﺮاﻟﯽ« ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او دوﻟﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
»ﺗﻮﻫﻢ درﻣﺎﻧﯽ« وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺄتﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .او دراﯾﻦﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺸﺮدن ﮔﻠﻮی ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺣﻤﻠۀ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻟﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ  .رﯾﯿﺲ داﻧﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑۀ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن او ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺪ.
در ﻣﺘﻦ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺪای
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ آزار و ﺗﺠﺎوز و
ﺷﮑﻨﺠﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،از دﻻﯾﻞ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن او
اﻋﻼمﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن،
ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اراﺋۀ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻓﻮری و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
اﯾﺸﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ :ﯾﺮواﻧﺪ آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ،ﺳﻬﺮاب ﺑﻬﺪاد ،راﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﮕﻠﻮ،
رﺿﺎ ﺑﺮاﻫﻨﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ،رﺿﺎ ﻗﺮﯾﺸﯽ ،اﺣﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺣﮑﺎک،
ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺴﺮوﺧﺎور ،ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺎ ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮد »ﭘﯿﺸﯿﻨۀ  ۳۵ﺳﺎل ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
دارم اﻣﺎ ﻓﻘﻂ  ۷ – ۶ﺳﺎل ﮐﻼس رﻓﺘﻪام« .او ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺎﻣﻊ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮ
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﯿﺮاث ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺰدیاش اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺰدی او در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
درزﻣﯿﻨۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪوﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮی ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزۀ
رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺖ .رﯾﯿﺲ داﻧﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت
آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ» :آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮدم و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
رﻓﺎه ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد  «.رﺋﯿﺲداﻧﺎ ﺗﺎ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ
اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد .او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻧﻘﺪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖِ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮﯾﺒﺮز رﯾﯿﺲ داﻧﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﻮد ،آﺷﮑﺎرا
ﺧﻮد را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤۀ آﺛﺎر
او ﺗﻼشﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺗﻮﺿﯿـﺢ ،ﺑﺴـﻂ ﯾـﺎ ﻣـﺪاﺧﻠﻪ از ﻣﻨﻈـﺮی ﻣﺎرﮐﺴـﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .او در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اﺻﻮل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
)ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ( ﺑﺎور داﺷﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .او از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﻃﺒﻘﺎت آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﻓﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎددان »ﭼﭗﮔﺮا«» ،ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺶ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ«
ﯾﺎ »اﻗﺘﺼﺎددان اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻧﺎمﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻄﻖﻫﺎی ﭘﺮﺷﻮر و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧۀ
ـﺎ و
ـﺎ ﻟﯿﺒﺮالﻫـ
ـﺎدﻻﺗﺶ ﺑـ
ـﺖ آن و ﻣﺠـ
ـﻢ و اﻫﻤﯿـ
ـﺎره ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـ
او درﺑـ

ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،او را در ﺑﯿﻦ آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر و ﺣﺘﯽ آﻣﻮزﮔﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .او
در ﭼﻨﺪ دﻫۀ اﺧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﭘﺮﺷﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد.
رﺋﯿﺲداﻧﺎ از ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺪف آن ﻏﻠﺒۀ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ؛
و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﺬف ﻧﻈﺎرت دوﻟﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ و
ﺑﯽﺛﺒﺎت ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﻃﺒﻘۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺣﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ و ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪی
ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ؛
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً او اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی دﻫۀ ﺷﺼﺖ آﻏﺎز ﮐﺮد و در اﺑﺘﺪای
دﻫۀ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﻮزﮔﺎر اﻗﺘﺼﺎددان
ﻟﯿﺒﺮال اﯾﺮاﻧﯽ رﺳﻤﺎً ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤۀ
آﺛﺎرش ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺸﺮ« ﻧﯿﺰ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﻮﺷﯿﺪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
را ﺑﮑﺎود .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠۀ »ﻣﺎرﮐﺲ ،دوﻟﺖ و آزادی« اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و ﭘﺎی ﻣﺴﺌﻠۀ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﻄﺤﯽ ﻋﺎمﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ،دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ و وﮐﯿﻞ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﮐﻠﺶ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ آن
درﮔﯿـﺮ و دﻏـﺪﻏۀ اﺻـﻠﯽاش ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﻓﺮﯾـﺒﺮز در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﭼﻨﺪ دﻫۀ اﺧﯿﺮ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮﺿﻊ داﺷﺖ و اﯾﻦ را
آﺷﮑﺎرا ﻫﻤﻪﺟﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد؛ او ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ و ﻋﻠﻨﯽ ،ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻫۀ اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر »ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮ« در ﻋﺮﺻۀ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺗﺴﻠﻂ
ﭘﯿﺪاﮐﺮده ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ در ﺟﻬﺖ آن وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درزﻣﯿﻨۀ ﺑﺮاﺑﺮی
و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و… ﮐﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠۀ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ،دارا و ﻧﺪار و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
را ﺑﻪﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ؛ درواﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،در ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﮐﺮدن
ﺛﺮوتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﺎﺣﯿۀ ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺮودﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻮده اﺳﺖ .زراﻓﺸﺎن درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎددان از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮﯾﺒﺮز رﯾﯿﺲ داﻧﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی او

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮرﺷﺘۀ اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﻮادﺷﺎن در ﺣﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
اﺻﻼ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آنﻫﺎ از راه رﺳﯿﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﯿﺐ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ
زراﻓﺸﺎن اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮد؛ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺗﺤﻤﻠﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت رﻓﺘﺎر
ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺒﺮز اﻫﻞ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﺑﻮد و
درواﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ در زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ ﻋﺴﺮت اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺰت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺟﺒﻬۀ ﻣﻠﯽ و ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﭗ ﺟﺒﻬۀ ﻣﻠﯽ
ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﺸﺶ ﺑﻪ اﯾﻦﻃﺮف ﺑﻮد و ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد و در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﭘﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﻫﻤﻮاره از آنﻫﺎ
دﻓﺎع ﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ.
او در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺒﺮز درﮔﯿﺮ
ﺑﻮد .ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿۀ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .در
ﺑـﺎور اﯾـﻦ اﻗﺘﺼـﺎددان ﭼـﭗﮔﺮا ،آزادی ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ وی ،آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻦ
دادن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﺻﺪور ﺗﺰﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺘﯽ زﯾﺴﺘﻦ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی دور ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎددانﻫﺎ از ﻣﺮدم را زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .
آﺛﺎر ﻓﺮﯾﺒﺮز رﯾﯿﺲ داﻧﺎ
اﮔﺮﭼـﻪ ﻓﺮﯾـﺒﺮز رﺋﯿـﺲ داﻧـﺎ در ﺣـﻮزۀ رﺳـﺎﻧﻪای و داﻧﺸﮕـﺎه،
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎددان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی او ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺒﻮد و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ و
ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﺖ .او ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن
»آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﻢ«» ،اﻗﺘﺼــﺎد ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ« و »ﻣﻨــﺶ
روﺷﻨﻔﮑﺮی« را ﻧﺎم ﺑﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر
اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان )» (1379ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ

داﻧﺎ ،ژاﻟﻪ ﺷﺎدی ﻃﻠﺐ ،ﭘﺮوﯾﺰ ﭘﯿﺮان« وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﻦ
رﻓﯿﻌﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﻬﻔﺮﺧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ.
ﻣﻨﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی (1396) ،ﺗﻬﺮان ،ﮔﻞآذﯾﻦ.
آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ :ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ ) (1385ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
دﯾﮕﺮ.
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (1381ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﮕﺎه.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ) (1381ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ
ﭼﻨﺪ ﮐﺎوش در ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ) (1394ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮﮔﻞآذﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽﻫﺎ ) ،(1371ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺳﻤﺮ
ﭘﻮل و ﺗﻮرم ) (1368ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﺸﺒﺮد
ـﺮان،
ـﺮان ) (1379ﺗﻬـ
ـﺎﻋﯽ اﯾـ
ـﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤـ
ـﺎﯾﯽ در آﺳﯿﺐﺷﻨـ
ﺑﺮرﺳﯽﻫـ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ،
ﭼﺎپ دوم) (1380دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ) (1371ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه
ﻓﺴﺎد ،وﯾﮋه ﺑﻬﺮ ،وﯾﮋه ﺧﻮاری؛ در ﻗﻠﻤﺮو اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
) (1388ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﻘﻮق و اﻗﺘﺼﺎد ،ﺷﻤﺎره  ،6ﺻﺺ  37ـ 51
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در »زوم« ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ) (1375ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺰارش
ﺷﻤﺎره  ،66ﺻﺺ  20ـ 26
درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ) (1379ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺰارش ،ﺷﻤﺎره
 ،117ﺻﺺ  24ـ 29
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ
ادل ،ﻣﺎﺗﯿﻮ ) (1380اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺗﺮﺟﻤﻪ:
ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه
ﭘﺎﻧﯿﭻ ،ﻟﺌﻮ ،ﻟﯿﺰ ،ﮐﺎﻟﯿﻦ )(1393ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﮕﺎه

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر آﻣﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪ ای اﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،آﺛﺎر و
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﺮﯾﺒﺮز رﯾﯿﺲ داﻧﺎ؛ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ادای دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ارﺟﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دﻏﺪﻏۀ اﻧﺴﺎن داﺷﺖ .ذﮐﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﺛﺎر و
اﻓﮑﺎر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و آﻣﻮزﮔﺎر ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ را ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص از ﻣﯿﺮاث ﭘﮋوﻫﺸﯽ و
ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی او را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی و ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ) (1384ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ ،ﻣﺎزﯾﺎر
ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻮﻫﺒﻨﺎن ،ﺗﻬﺮان ،آروﯾﺞ
رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﺼﺎرۀ

ﺗﻔﮑﺮﻓﺮﯾﺒﺮز

رﺋﯿﺲ

داﻧﺎ،

ﺧـــــــﺒﺮ
ﻟﯿﻨـــــــﮏ
اﯾﻠﻨـــــــﺎ،
ﺧـــــــﺒﺮﮔﺰاری
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:

درﺳﯽ از ﻗﺼﻪ ﺑﻮق ﺣﻤﺎم ،ﻧﺸﺮﯾۀ ﮔﺰارش ،ﺷﻤﺎره 97و ،98ﺳﺎل )(1378ﺻﺺ
45ـ47
زر اﻓﺸﺎن از ﻓﺮﯾﺒﺮز رﯾﯿﺲ داﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز 27 ،اﺳﻔﻨﺪ 1398
ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ؛ زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧۀ ﭼﭗ اﻧﺪﯾﺶ ﺧﺎص  ،ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮادﯾﺪ،
ﺻﻔﺤﻪ اﻗﺘﺼﺎد  27 ،اﺳﻔﻨﺪ  1398ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۷۸۱۳۴ :
ﻗﻠﻌﻪای ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻢ دروازهاش ﮐﻼم ﮐﻮﭼﮏ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎم روﺷﻨﻔﮑﺮ،
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان؛  ۲۸اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻦ آزﻣﻮده ،ﭼﺎپﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد  ۶ﻣﺮداد  13۹۹و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺪای ﻣﻌﻠﻢ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان
 7ﻣﺮداد 1399
وداع ﺑﺎ رﺋﯿﺲ داﻧﺎ؛ ﭼﭗ ﻣﻠﯽﮔﺮا ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ 27،اﺳﻔﻨﺪ 1398

ﻫﺪف ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﻮرش اﺳﺖ ،ﻓﺮﺷﺘۀ ﻗﺎﺿﯽ ،ﻓﺮﯾﺒﺮز
رﯾﯿﺲ داﻧﺎ ،ﯾﻮروﻧﯿﻮز ﻓﺎرﺳﯽ 24 ،آﺑﺎن 1397
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧۀ درﮔﺬﺷﺖ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﺿﺪاد ﺑﻮد ،ﻣﻬﺮداد
ﺧﺪﯾﺮ ،ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﻋﺼﺮ اﯾﺮان 26 ،اﺳﻔﻨﺪ  ، 1398ﻟﯿﻨﮏ ﺧﺒﺮ :
asriran.com/00312v

