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 یهترجنهقذهِ

ٚ  شؽٙبعبٖ ٔرشّف اس اِٛیٗ سبفّز، زا٘یُ ثُ ٚ آ٘سرٜ ٌزس سب ٔب٘ٛئُ وبعشّ آیٙسٜ ،٘شزیه ثٝ دٙح زٞٝ 1970اس عبَ 

أب . ٌیز٘س ٞبی ذٛزوبر ٚ ٞٛؽٕٙس خبی ا٘غبٖ را زر رٚ٘س سِٛیس ٔی ا٘س وٝ ٔبؽیٗ ثیٙی وززٜ خزٔی ریفىیٗ دیؼ

سز ٘یزٚی  سز عزٔبیٝ ثز اثؼبز ٌٛ٘بٌٖٛ س٘سٌی ثؾز، اعشثٕبر ثیؼ ثیؼ ی زاری خش عّغٝ عیز ٚالؼی سبرید عزٔبیٝ

زر چٙیٗ ؽزایغی ثٟشز اعز وٝ ثب . ٘یبٚرزٜ اعز ی زیٍزی ثٝ ثبر ثبر ٔحیظ سیغز ٘شیدٝ وبر ٚ سرزیت فبخؼٝ

ای وٝ زر سیز ثزٌززاٖ  ٔمبِٝ. زٚر اس ٞیبٞٛ ٚ اغزاق ایٗ ٔٛضٛع را ٔٛرز ٚاوبٚی لزار زٞیٓٝ سز ٚ ث احشیبط ثیؼ

 .ذٛا٘یس سالؽی اعز زر ایٗ راعشب آٖ را ٔی

سزی اس ایٗ ٔٛضٛع زر  رٚؽٗ ی سیز سقٛیز ذٛاٞٓ ثٝ چٙس ٘ىشٝ اؽبرٜ وٙٓ وٝ زر وٙبر ٘ٛؽشٝ زر ایٗ خب ٔی

 :ثزاثز ذٛا٘ٙسٌبٖ سزعیٓ وٙس

ٚ ٘ٛار ٘مبِٝ   آٞٗ ٞبی اثزٌذار ٘ظیز راٜ اعشفبزٜ اس فٙبٚری اعالػبسی ٚ رٚثبر زر ٔمبیغٝ ثب عبیز فٙبٚری ـالف

 زر ایبالر ٔشحسٜ ثبرآٚری وبر اس ،ػٙٛاٖ ٕ٘ٛٝ٘ ثٝ. ٌیزی افشایؼ زٞس ٘شٛا٘غشٝ اعز ثبرآٚری را ثٝ ؽىُ چؾٓ

زرفس وبٞؼ یبفشٝ اعز؛ ٚ اس  یهثزػىظ  2015سب  2005زرفس افشایؼ یبفشٝ ٚ اس  2.5ثٝ ٔیشاٖ  2005سب  1995

 (2016، ٔبیىُ راثزسش ثالي) .زٞس زرفس افشایؼ ٘ؾبٖ ٔی 2.1 ثؼس ٔدسزاًٝ آٖ ث

٘ظزاٖ ثز ایٗ  زر ٔٛرز خبیٍشیٙی وبر ا٘غبٖ سٛعظ رٚثبر، ٘رغز ثبیس سٛخٝ زاؽز وٝ اغّت فبحت ـب

رٚ٘س ٚ زر ٔمبثُ وبرٞبیی ثب ٟٔبرر ثبال افشایؼ  ثبٚر٘س وٝ ثزذی وبرٞب ثب ٟٔبرر ٔشٛعظ ٚ دبییٗ اس ثیٗ ٔی

 1.یبثٙس ٔی

. ٚیضٜ زر ٔزاحُ دبییٙی سِٛیس زذبِز زار٘س ثٝ ٞب ٚ ایٗ وبرٌزاٖ خسیس زر ٘ظبرر، ٞسایز ٚ سؼٕیز رٚثبر 

 2.ثبر زر رٚ٘س سِٛیس ٔساذّٝ وٙٙس 30سب  20سدزثٝ ٘ؾبٖ زازٜ وٝ وبرٌزاٖ ٔشرقـ ٔدجٛر٘س وٝ زر ٞز ؽیفز وبر 

ا٘س وٝ ثزای ثبال  ٘ظزاٖ زا٘ؼ رٚثبسی ثؼس اس چٙسیٗ عبَ سدزثٝ ٝث ایٗ ٘شیدٝ رعیسٜ ، فبحت وٝ ی زیٍز آٖ ٘ىشٝ

 3.ٚخٛز آٚرز ٞبی خسیس یب وٛثبر ٝث ٞب ٚ رٚثبر ذاللیز زر وبر ثبیس ٘ٛػی ٕٞىبری ثیٗ ا٘غبٖثززٖ ا٘ؼغبف ٚ 

                                                           
1 Alfons Botthof, Zukunft der Arbeit in Industrie 4.0, 2015 

2 Zabine Pfeiffer, Robots, Industry 4.0 and Humans, 2016, in Societies, vol.6 no2  

https://thenextrecession.wordpress.com/
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ٞبیی اس وبرٌزاٖ ٔٙؼغف را  ؽزوز ذٛزرٚعبسی ٔزعسط ثٙش سب حسی سیٓ ثبیس یبزآٚری وزز وٝ اذیزاً

 4.ٞب وززٜ اعز خبیٍشیٗ رٚثبر

  :رٚثبر ثبیس ثٝ چٙس ٘ىشٝ سٛخٝ زاؽززر ٔٛرز وبٞؼ سؼساز وبرٌزاٖ فٙؼشی زر اثز اعشفبزٜ اس -ج

 150ای وبٞؼ یبفشٝ ٚ ثٝ  ی اذیز زر وؾٛرٞبی دیؾزفشٝ سب ا٘ساسٜ سؼساز وبرٌزاٖ فٙؼشی عی عٝ زٞٝ ،اٍل

ٔمیبعی چؾٍٕیز افشایؼ  زر سٛعؼٝٞب زر وؾٛرٞبی زر حبَ  رعیسٜ اعز، أب زر ٕٞیٗ ٔسر سؼساز آٖ ٘فز ٔیّیٖٛ

٘ظیز وؾبٚرسی ٚ  ،ٞبیی غیز اس فٙؼز عز، وٝ ٕٞزاٜ ثب وبرٌزا٘ی وٝ زر ؽبذٝٔیّیٖٛ رعیسٜ ا 500یبفشٝ ٚ ثٝ 

آٔبر  ثزاعبطایٗ زر حبِی اعز وٝ . رعس ٔی ٔیّیبرز 1.6ا٘س سؼسازؽبٖ زر ٔدٕٛع زر خٟبٖ ٝث  فؼبَذسٔبر 

 5.ؽس غ ٔیٔیّیٖٛ ثبِ 5/1زر خٟبٖ ثٝ  2014ٞبی فٙؼشی زر عبَ  إِّّی زا٘ؼ رٚثبسی، سؼساز رٚثبر فسراعیٖٛ ثیٗ

ٞب ثز افشایؼ ٔیشٖا وبرٌزاٖ ٔٛلز ثبیس اضبفٝ وزز وٝ زر وؾٛرٞبی دیؾزفشٝ  رٚثبرثیز أسزر ٔٛرز  ،دٍم

ٞبی  عبسٔبٖ ٕٞىبری زر وؾٛرٞبی. زٞٙس ی وبرٌزاٖ را سؾىیُ ٔی چٙبٖ ثرؼ اػظٓ عجمٝ وبرٌزاٖ زایٓ ٞٓ

رعیس  2007زرفس زر عبَ  2/12ثٝ  1980زرفس زر عبَ  2/9سؼساز وبرٌزاٖ ٔٛلز اس  OECD الشقبزی ٚ سٛعؼٝ

زرفس ٚ  11.1 وبرٌزاٖ ٔٛلز 2013زر عبَ  ٚ 6.ٞب را ا٘سوی وبٞؼ زاز سؼساز آٖ 2008ٚ ثؼس اس آٖ ثحزاٖ 

 .زاز٘س را سؾىیُ ٔی ایٗ وؾٛرٞب فؼبَ ززرفس اس خٕؼی 1/17وبرٌزاٖ دبرٜ ٚلز 

ؽٛز ٚ وبرٌزا٘ی وٝ سحز عبسٔب٘سٞی ٚ رٚاثظ  وبرٌز فمظ ثٝ وبرٌزاٖ فٙؼشی ٔحسٚز ٕ٘ی ی عجمٝ» ،سَم

ا٘س  ٔؾغَٛ( ٘ظیز آٔٛسػ ٚ ثٟساؽز) یب غیزٔبزی( ٘ظیزسؼٕیزار ٚ ا٘جبرزاری)زارا٘ٝ ثٝ ا٘دبْ ذسٔبر ٔبزی  عزٔبیٝ

 .ؽٛ٘س وبرٌز ٔحغٛة ٔی ی ٞبیی اس عجمٝ ٘یش ثرؼ

*** 

  

                                                                                                                                                                                           
3
 Into the digital void? Martin Upchurch International Socialism 152 

4
 Into the digital void? Martin Upchurch International Socialism 152 

5
 Michel Husson, La Formation une Flasse Ouvriere Mondiale, 2013. 
 
 Brand new, you’re retro, Joseph Choonara, International Socialism 151 
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 ی ٔالحظٝا٘شظبر رؽس لبثُ . ی الشقبزی سجسیُ ؽسٜ اعزٞب ی خبری زر عیبعزٞب ا٘مالة زیدیشبِی ثٝ ٔٛضٛع ثحث

زر ػیٗ حبَ ثیٓ آٖ  ـ یبثس ٔیعٛر ٔحغٛط افشایؼ  ثبرآٚری ثز ایٗ أیس زأٗ سزٜ اعز وٝ رفبٜ ػٕٛٔی ٘یش ٝث

ی حبضز ثٝ ایٗ  زر ٔمبِٝ. بی فٙی وبرا٘سٚس، ثٝ اس زعز رفشٗ ٔحُ وبر ثیب٘دبٔسٞ ٚز وٝ رؽس دُزؽشبة دیؾزفزر ٔی

، وٝ ؽٛز ٔیوٝ آیب زر ٔٛرز عزػز ایٗ سحَٛ اغزاق ٘ؾسٜ اعز؟ زر دبعد ٘ؾبٖ زازٜ  ؽٛز ٔیدزعؼ دززاذشٝ 

لزار ٌزفشٝ اعز؛ ٚ ویس أسزِیُ ٔٛرز  ی ثیؼ اس ا٘ساسٜ ٚ سب حسی ثسٖٚ ارائٝذیزی ثبسار وبر د ٞزاط اس ا٘ؼغبف

ؽٛز وٝ  ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘ؾبٖ زازٜ ٔی ثٝ. ٛا٘س ثٝ ا٘مالثی الشقبزی فزارٚیسس سب سٔبٖ عٛال٘ی ٕ٘ی فٙبٚرا٘ٝیه ا٘مالة 

ا٘مالة »بعی یه یؼٙی ػٙبفز اع ثُؼسی عٍٝز  بیی ٘ظیز رٚثبر ٚ چبدٞ فٙبٚریٚ  «الشقبز ٘ٛیٗ»زر ٚالغ 

ی راٜ رٚ٘س  ٔب زر آغبس یه سحَٛ زیدیشبِی ػٕیك لزار ٘ساریٓ، ٔب زر ٔیبٝ٘. ٛ٘سؽ یأز ٘ٛیٙی ٔحغٛة ٕ٘ «زیدیشبِی

 .رٚز ٔیثب آًٞٙ وُٙسسزی ثٝ دیؼ  ؽٛز ٔیسقٛر  ایٓ ٚ اس آٖ چٝ وٝ غبِجبً ایٗ سحَٛ لزار ٌزفشٝ

 

 هَضَعاصلی.1

حشی دیؼ اس ا٘شؾبر اثز زٚ . رٚز ٔیؽٕبر  ثٝالشقبزی ٞبی  عزعیبزر حبَ حبضز ا٘مالة زیدیشبِی ثحثی رایح زر 

وٝ زر  «زٚٔیٗ ػقز ٔبؽیٗ» سحز ػٙٛاٖفیآًذریَهک ٚ سَىجَلفاریکبرایاى بیٞ ٘بْأزیىبیی ثٝ ِف إٔ

فؼبِیز ا٘غب٘ی ثٝ ی  خٕٝسزؽٛز، سقٛر ثز ایٗ اعز وٝ  سزیٗ آثبر زر عغح خٟب٘ی ٔحغٛة ٔی ی دُزفزٚػ سٔزٜ

ٛا٘سٖ آٖ را زاؽشٝ ثبؽس ثٝ عٛر لبُث  وٝ . ؽٛز ٔیثٝ افشایؼ ثبرآٚری ٔٙدز ای  حظٝٔالسثب٘ی وٝ ٔبؽیٗ سٛا٘بیی ذ

 عٖٛخِٛفثزایبٖ. ٓ اس زعز رفشٗ ٔؾبغُ را زر دی زارزثی[ اس عٛی زیٍز]دیؾزفز ٔجشٙی ثز رفبٜ، ٚ [ عٛ اس یه]

 (2014) ٔه فیـ 

وٝ ٔیشٖا ا٘س ٜ وززشٔبٖ سالػ  اس زا٘ؾٍبٜ آوغفٛرز سمزیجب ثٝ ؽىُ ٕٞ هایکلاُزبَرى ٚ کارلبٌذیکتفرای

ثز ٔجٙبی سحّیُ  ٞبٖ آ .(2013 آزبَرى-فرای) اس زعز رفشٗ ٔحُ وبر زر اثز سحَٛ زیدیشبِی را سرٕیٗ ثش٘ٙس

اخشٕبػی ٌشافی اعز بی ٞ یٙٝٞشدیؾزفز فٙی زارای ٘س اٜ ثیٙی وزز دیؼؽغُ زر أزیىب، ٘ٛٔیسا٘ٝ  7022ی  زرثبرٜ

، ٚ ثیىبری ثٝ ؽٛز ٔیخبیٍشیٗ ٘یزٚی وبر ا٘غب٘ی ی اٜ غیزٔٙشظزوٓ ٌزفز، چٖٛ زر اثؼبز  وٝ ٘جبیس آٖ را زعز

سٕبْ ٔؾبغُ % 47عبَ،  20زر ٔسر  2030ی  ی زٞٝ سب ٘یٕٝ% 70ثٝ احشٕبَ . یبثس ٔیافشایؼ ای  حظٝٔالؽىُ لبثُ 

 .ٚزر ٔیزر أزیىب اس زعز 
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ارسجبط سٍٙبسٍٙی ثب ؽٙبعی  ػرٚوٝ اس حیث  الشقبز ِٙسٖ ی الشقبززاٖ ٔسرعٝ خزٔی ثِٛظ دضٚٞؼ

 یٜ ثبسزر ایٗ وؾٛرٞب زر ٕٞیٗ : رعس ٔیزی س ذیٓٚزارز زر ٔٛرز إِٓبٖ ٚ اسزیؼ ثٝ ٘شبیح  اُزبَرى ٚ فرای اثز

زیدیشبِی ؽسٖ ٚ ذٛزوبر ؽسٖ ثب چٙبٖ : زِیُ (2014 ثِٛظ) سٛا٘ٙس اس ثیٗ ثزٚ٘س ٔؾبغُ ٔی% 54سب  51سٔب٘ی حشی 

آٚر٘س، ٔؾبغُ لسیٕی را اس ثیٗ ٚخٛز  ٝثٔؾبغُ خسیسی وٝ ٖ آوٝ زر عَٛ سٔبٖ ثیؼ اس رٚ٘س  ٔیعزػشی دیؼ 

 .ز٘سث ٔی

بی ٞ ؽغُٚ ٞٛػ ٔقٙٛػی، زر آیٙسٜ دذیز  ػٞبی آٔٛس ؽیٗٔبٔشحزن، ی ٞب ررٚثب یٜ حٛسدیؾزفز فٙی زر 

سبوٖٙٛ سقٛر ثز (. 2013 اُسثٛرٖ ٚ فزای) عبسز ٔیثب ویفیز ٔشٛعظِ وبرٌزاٖ ٚ وبرٔٙساٖ ٔشرقـ را ٘یش سائس 

 .ب٘ٙسٔ ٔیاس آعیت ٔقٖٛ  سز ایٗ ثٛز وٝ چٙیٗ ٔؾبغّی زر ثزاثز اسٛٔبعیٖٛ ثیؼ

ای ٔغٕئٗ  وغب٘ی وٝ اس سٛا٘بیی اخشٕبػی، ذاللیز ٚ ذسٔبر ؽرقی ثب ویفیز ثبال ثزذٛرزار٘س، آیٙسٜ

وٙٙس؛ ذغز  ثٟساؽز وبر ٔی ٚ آٔٛسػ ٞبی رٚا٘س وٝ زر ثرؼٝ ثب ذغز ثیىبری رٚثسز  وٓوغب٘ی . ذٛاٞٙس زاؽز

 .وٙس ٔیرا سٟسیس  زفشزی سىزاریی ٞب ِیزفؼبذسٔبر عبزٜ، سدبرر ٚ  سز ثیؼاس زعز رفشٗ ٔحُ وبر 

فٙی وبرا٘سٚس، ٕٞٛارٜ ثب ٞبی  فزدیؾزخّت سٛخٝ ثٝ ایٗ ٘ىشٝ اعز وٝ  یبزؽسٜی ٟٔٓ ٔغبِؼبر  ٘شیدٝ

فؼبِیز ٚ سرقـ زر اثز ٞبی ٜ حٛسیؼٙی ایدبز ثیىبری زر ثزذی ٔؾبغُ ٚ . ا٘س ٕٞزاٜ «ٔؼضالر اخشٕبػی»

 .خسیسٞبی  فٙبٚری

ثزای ٘ظز ذٛز زر ٔٛرز ثبسار وبر  اُزبَرى ٚ فرای عٛر ٕٞیٗٚ  فیهک ٚ سَىجَلفبرایاىزر ػیٗ حبَ، 

عبَ  200ٞبی فٙی زر  ٞز زٚ ٌزٜٚ ثز ایٗ ٘ظز٘س وٝ دیؾزفز: ثزػىظ. وٙٙس ٕ٘یزالیُ سدزثی ٚ سبریری ارائٝ 

جَلفبرایاى) ا٘س ؽشٌٝذأثجشی ثیز سأاذیز زر ٔدٕٛع زر ایدبز ٔؾبغُ  فی-سَى  2014، 179، ؿ هک

کٌت ی خّٕٝرا ثب ایٗ  ٞب آٖاعشسالَ سٛاٖ  ٔیزر ثٟشزیٗ حبِز . (2013، 13، ؿ اُزبَرى ٚ فرای ٚ

 «.ثبر ٔشفبٚر اعز ایٗ»[ زر ایدبز ٔؾبغُ فٙبٚریثیز أس: ]وززثٙسی  خٕغالشقبززاٖ ٔؼزٚف  رٍگَف

زٜ اس ٔٙظز سبرید رٚ٘سٞبی الشقبزی ٔٛرز ثز را ثزذالف آثبر ٘بِْٝ أٔغوٝ  ؽٛز ٔیزر ٘ٛؽشبر حبضز وٛؽؼ 

٘ؾسٜ ٌٛیی  فٌٝشاعزػز دیؾزفز فٙی  ی دیٛعشٝ زرثبرٜعٛر  ٝثٚاوبٚی لزار زٞیٓ، وٝ آیب زر ٔغبِؼبر یبز ؽسٜ 

وٝ ا٘مالة  ٚ ایٗ. ارائٝ ؽسٜ اعززِیُ  ثی، ٚ ٔیشآ قاغزااعز؟ زر ایٗ آثبر، ثیٓ اس ٔیشاٖ سغییز زر ثبسار وبر ٝث ٘حٛ 

 .سیبزی زارز ی ثب یه ا٘مالة الشقبزی فبفّٝفٙی ٞٙٛس 
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زر آغبس : اس حیث سٔب٘ی ثٝ عٝ زٚرٜ سمغیٓ وززاٖ سٛ ٔیسحَٛ فٙی ثٝ ؽىُ رٚ٘سی اس ٘ٛآٚری را 

زْٚ، وبرثزز یب . خسیسلزار زارز، اذشزاع یه ٔحقَٛ یب یه رٚ٘س سِٛیس  (Invention)اختراع ی حّٝٔز

ایٗ زٚ ٔزحّٝ . اعز (Innovation)ًَآٍری ی حّٝٔزالشقبزی اس اذشزاع زر ٚاحس سِٛیسی ثیبٍ٘ز  یٜ اعشفبز

اس حیث ٚیضٜ  ثٝ ،ٚ ا٘شظبر ثیؼ اس حس ٕٞزاٜ اعزٔٙسی  لٝػالثب ٞبی ٌزٚٞی  رعب٘ٝزر افىبر ػٕٛٔی ٚ  غبِجبً

اعز وٝ اس ٘ظز الشقبزی إٞیز  (Diffusion)اًتشار عْٛ یؼٙیی  حّٝٔزعٛر وّی، ایٗ  ٝثأب . ٔٛفمیز زر ثبسار

زر ایٗ ٔزحّٝ وبرثزز ایٗ ٘ٛآٚری زر زرٖٚ ٚاحسٞبی یه ؽبذٝ اس الشقبز ّٔی ٌغشزػ . زارزوٙٙسٜ  سؼییٗ

ٛا٘ؼی وٝ زر سٛا٘س  ٔیا٘شؾبر عزیغ . یبثس ٔی ی  حّٝٔزثب ٔٛا٘غ حمٛلی، اخشٕبػی، اذاللیٚ  الشقبزی ٔٛاخٝ ؽٛز؛ ٔ

 .٘جٛز٘سیٙی ث دیؼ لبثُاذشزاع ٚ ٘ٛآٚری ٞٙٛس 

رٚثبر یب  چٖٛبیی ٕٞٞ فٙبٚریالشقبز ٘ٛیٗ ٚ  ی وٝ ثحث زرثبرٜٞٓ ز ٔیزر ازأٝ ٝث ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ؾبٖ 

ٔب زر آغبس یه سحَٛ . رٚ٘س ٕ٘یؽٕبر  ٝثؽسٜ أزی ٛ٘  اػالْیؼٙی ػٙبفز افّی ا٘مالة زیدیشبِی ثُؼسی  عٍٝز  چبد

وٝ اس آٖ چٝ ثزیٓ  ٔییه رٚ٘س سحَٛ سبریری ثٝ عز ی  ٝ٘ٔیبزیدیشبِی صرف لزار ٘ساریٓ، ٔب زر 

 .اعز  دیؾزفز وُٙسسزی زاؽشٝوٙٙس  ٔیسقٛر  اُزبَرى ٚ فرای وٝ

 

 سََلقضتٌا«اقتصادًَیي» .2

ی آٖ ثب  یب ا٘مالة زیدیشبِی ٚ راثغٝ «الشقبز ٘ٛیٗ»إِٓبٖ سؼزیف زلیمی اس  7«ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ الشقبزی»

ثب ایٗ أیسٚ  ا٘شظبر دیٛ٘س زارز وٝ رؽس سٛاٖ  «الشقبز ٘ٛیٗ». ٘ساٜ وززٞبی الشقبزی إِٓبٖ ارائٝ  سزیٗ عیبعز ٟٔٓ

 یٜ حٛسرؽس فٙی زر عٛ  یهزر ایٗ ٔٛرز، اس . ی رؽس فشایٙسٜ ٚ ٔساْٚ ٘زخ رؽس ثبرآٚری اعز الشقبزی ٘شیدٝ

الشقبز ٚ وبر سٛاٖ ٞبی  ذٝؽبٍ٘یٗ سٕبْ ٔیبفٙبٚری ارسجبعی إٞیز زارز، ٚ اس عٛی زیٍز  اعالػبسی ٚ فٙبٚری

ثٝ ٚخٛز ٞب  ؽجىٝایدبز  ٔؼبٔالر ٚ ٔٛا٘غ ٚرٚز ثٝ ثبسار زر رلبثز خٟب٘ی ٚی  یٙٝٞشاس عزیك وبٞؼ  سز ثیؼرؽس 

 (127 .، ؿ2000ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ إِٓبٖ، ) .آیس ٔی

                                                           
را موورد   تحوول کوا اقتصواد مدوی در ن  وان      3691تی مرکة از پنج نفر که مطاتق قانون از سال أهی: شورای کارشناسان اقتصادی  

معورو    «مرتو  سوحرنمیس  »توه   طور ادواری وضعیت اقتصادی را تر تنیاد چهار اصا که اصوطحاا   دهنذ و ته مطا عه و تررسی قرار می

تاال توردن سوطا اشوت،ال،    . 2ها،  ثثات قی ت .3: این چهار اصا عثارتنذ از. کننذ هایی ارائه می است ترای اصحح و پیشرفت نن توصیه

 م. ارزیاتی از توازن اقتصاد خارجی .4و  ،دی مناسة و مذاومرشذ اقتصا. 1
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ٌٛیس  ٔیارائٝ ؽسٜ اعز ٚ اس أیسٚ  ا٘شظبری عرٗ  2000سٛخٝ ایٗ اعز وٝ ایٗ سؼزیف زر عبَ  ی لبثُ ٘ىشٝ

 .زر ا٘مالة زیدیشبِی ارسجبط زارز «ػقز زْٚ ٔبؽیٗ»وٝ أزٚسٜ ثب 

ثیٙی اثزار سحَٛ زیدیشبِی ثز ثبسار وبر  عٛر رٚؽٙی اس دیؼ ٝثعبَ دیؼ  11 ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ زر ثیؼ اس

ٚ  ی ٜ عبزغیزسرققی، رٚ٘سٞبی  خسیس خبیٍشیٗ وبرٞبی ٘غجشبًی ٞب ٚریفٙب: ٌٛیس ٔیعرٗ  ٔىب٘یىی

افشٖٚ ثز ایٗ، . ؽٛز ٔیرٚسٔزٜ ٚ سىزاری ٞبی  ٌیزی سقٕیٓچٙیٗ  فزآیٙسٞبی سِٛیس، ٚ ٕٞ ی اعشب٘سارزؽسٜ

ٞبیی  ؽغُزر  ٞب ی٘ٛآٚرػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ایٗ  ٝث. ؽٛز ٔیدُزٞشیٙٝ ٞبی ٜ زازخسیس، خب٘ؾیٗ اعشفبزٜ اس  ٞبی فٙبٚری

 بیٞ فٙبٚریوبر ثغشٗ  ثٝشٔبٖ اس عزیك  ٕٞ. ٌذار٘س ساری یب ا٘جبرزاری اثزی ٔٙفی ثزخبی ٔی ٔزثٛط ثٝ حغبث

، یبثس ٔی، ٚ زر ٘شیدٝ سمبضب ثزای ٔؾبغُ ثب ویفیز ثبال افشایؼ ؽٛز ٔیسز ٜ دیچیساعالػبسی، وبر زر ٚاحسٞبی سِٛیس 

 (131 .، ؿ2000ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ إِٓبٖ، . )ٍشیٗ آٖ ؽٛزخبیسٛا٘س  ٕ٘یعالػبسی افٙبٚری ٔؾبغّی وٝ 

، ٚ ٘غجز وٙٙس ٔیوبر ثززٖ افغالح ا٘مالة ثزای ایٗ فزآیٙس اخشٙبة  دٙح الشقبززاٖ ػضٛ ایٗ ؽٛرا اس ثٝ

ثبیغشٝ ٚ اٌز أىب٘بر ثبرآٚری ثٝ ٘حٛی »: ٍ٘ز٘س ٔیسز  ٘ٝجیٙب ذٛؽسحٛالر ثبسار وبر را اعبعب  ُزبَرىٚ ا فرای ثٝ

، 2000ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ إِٓبٖ، )« .شٛا٘س ٝث افشایؼ دیٛعشٝ اؽشغبَ ثیٙدبٔس  ٔٛرز اعشفبزٜ لزار ٌیزز ٔی ؽبیغشٝ

 (127 .ؿ

ٚ ثٙیبز سحّیُ ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ  «الشقبز ٘ٛیٗ»اعالػبسی ٔظٟز  فٙبٚریػٙٛاٖ دیؾٍبْ  ثٝالر ٔشحسٜ بای

ؽرقی یه ی  ٘ٝرایبٔیىزٚدزٚعغٛر ٚ ی  ٔیٙٝسر زر ایٗ وؾٛر ٚ ز 1970٘ٛآٚری زر اٚاعظ . ؽٛز ٔحغٛة ٔی

وٝ اس ؽس  ٔی٘ٛآٚری ا٘دبْ ٌزفز وٝ ثؼس اس ٔبؽیٗ ثربر ٚ اعشفبزٜ اس ا٘زصی ثزق، عٛٔیٗ ا٘مالة فٙؼشی ٔحغٛة 

ی  زٞٝبی َٞ عبٍزٞبی ثشري  حغبث. ثٝ ذٛزوبر ؽسٖ سِٛیس ثیٙدبٔسسٛا٘غز  ٔیاعالػبسی  فٙبٚریعزیك وبرثغز 

 ٌیزز ٔیوبٔذیٛسز ؽرقی ثز رٚی یه ٔیش خب ـ  ا٘سٜ سز ؽس چهوٛ، وزز ٔیرا اؽغبَ سزی  ثیؼوٝ فضبی  1960

 یٜ حٛساس ایٗ دیؾزفز زر عبسی  ررٚثبفٙؼز . وٙس ٔیدیؾیٗ ذٛز ػُٕ ٞبی  ٕ٘ٝ٘ٛاس سز  یغعزٚ  ـ

اس ٞبیی  ثرؼٚ . ثٟزٜ ٌزفشٝ اعز CNC (Computer Numerical Control)بیٞ ؽیٗٔبٔیىزٚاِىشزٚ٘یه ٚ 

 (419 .، ؿ1997وبیشر ) .ا٘س عٛر فشایٙسٜ ذٛزوبر ؽسٜ فٙؼز سِٛیسی ثٝ

ٝث افشایؼ  1970ی  زْٚ زٞٝی  ٘یٕٝاعالػبسی اس  فٙبٚریزر حبَ افشایؼ وبرفزٔبیبٖ زر ثرؼ ٌذاری  یٝعزٔب

ؽٙبط وبر رابرتسََل الشقبززا٘بٖ را زر ثزاثز ٔؼضّی لزار زاز وِٝٝ أٔغایٗ . ؽشبثبٖ ثبرآٚری وبر ٔٙشٟی ٘ؾس

ٞبی  ٝ٘سٛاٖ ٘ؾب ٔیٕٞٝ خب »: آٖ را ثٝ ؽىُ ٔٛخش ٔغزح وزز 1987٘ٛثُ زر عبَ  یٜ ی خبیشٜ ثز٘سرؽس الشقبزی ٚ 



8 
 

فٙبٚری زر وؾٛر دیؾٍبْ  (1987عِٛٛ، )« ػقز وبٔذیٛسز را ٔؾبٞسٜ وزز ثٝ خش زر آٔبرٞبی ٔزثٛط ثٝ ثبرآٚری

زر ذٛزوبر ؽسٖ سِٛیس فٙؼشی ثٝ ٌذاری  یٝعزٔبیؼٙی أزیىب أیس ٝث افشایؼ ثبرآٚری زر اثز افشایؼ  اعالػبر

ٌٛ٘ٝ ثٝ ایٗ ٘شیدٝ ٝ ایٗ رٚ٘س چ. رؽس ثز ثبرآٚری وبر حشی وبٞؼ یبفز ٘غجزثزػىظ ـ ٔجسَ ؽس ط یأ

 ا٘دبٔیس؟

اس آٖ ثٛز وٝ ٔسافؼبٖ سز  ٞغشٝآ فٙبٚریٚ فزآیٙس ا٘شؾبر ٚ ٌغشزػ ایٗ سز  ٘یعٛال ٞب ی٘ٛآٚررٚ٘س سىٕیُ 

عبَ عَٛ وؾیس سب أىب٘بر خسیس فٙی ٝث رؽس  20حسالُ  «ا٘مالة عْٛ فٙؼشی»زر ٔٛرز . ا٘سیؾیس٘س ٔیآٖ 

ثز ایٗ ٘ظز اعز وٝ وبرثغز ا٘مالة عْٛ فٙؼشی سبسٜ  رابرتگَردٍى الشقبززاٖ أزیىبیی. ثبرآٚری ٔٙشٟی ؽٛز

٘شیدٝ وبٞؼ (. 575، ؿ 2016ٌٛرزٖٚ ) ثبرآٚری زعز یبفشٝ اعز ثٝ رؽس ؽشبثبٖ 2004سب  1994ی  ٞٝززر 

 .ثؼس اس یه زٞٝ ثٛز سَلَ لغؼیز ا٘شمبز

ثزای وبرفزٔبیبٖ رفز  ٔیچٝ وٝ ا٘شظبر  ثزذالف آٖ: اعالػبسی ثز رؽس ثبرآٚری یٚرفٙباثزثرؾی ذیز أسزِیُ 

ز وٝ ا٘شظبر ٔیی  یٝعزٔباعالػبسی ٚ  فٙبٚریاس ای  ثٟیٙٝزعز یبفشٗ ٝث سزویت  ایٗ . فز ر ا٘غب٘ی زؽٛارسز اس آٖ ٛث

ٞبی  یٙٝٞشػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ضزر ٚ سیبٖ زر سِٛیس ٚ  ثٝ ـ ا٘غجبق ٘یبس زارز ی ٚ ثٝ ٞشیٙٝاعز ثز  سٔبٖ  ٌذاری یٝعزٔب٘ٛع 

اعالػبسی زر ٚاحسٞبی سِٛیس سب ٔسر سٔبٖ عٛال٘ی ٔٛخت  ٞبی  یفٙبٚروبرثغز ٔؾٟٛز اس عبٖ  یٗثس ـ آٔٛسؽی

 فٙبٚریافشٖٚ ثز آٖ، سمبضبی وبرفزٔبیبٖ ثزای (. 131، ؿ 2000ؽٛرای وبرؽٙبعبٖ، ) ایؼ ٘زخ رؽس ٘ؾسافش

دیؾٍبْ ٘رغز سٔب٘ی ٝث وبر ٌزفشٝ  بیٞ یفٙبٚرثز ایٗ اعبط، . وٙس ٔیٌذاری  خسیس اس ٘ٛعب٘بر ازٚاری عزٔبیٝ

ثب سٛخٝ ٝث ایٗ ٚالؼیز . خبیٍشیٗ آٔبزٜ ثبؽٙسبی ٞ یٌذار یٝعزٔبؽسٜ ٚ  ّهآالر لسیٕی ٔغشٟ ٔبؽیٗوٝ ؽٛ٘س  ٔی

ا٘س ثبیس  ٌذاری ا٘سوی زاؽشٝ وٝ وبرفزٔبیبٖ إِٓب٘ی ثزای ٔسر عٛال٘ی ٝث ػّز ظزفیز ٔبساز ٚ سمبضبی وٓ عزٔبیٝ

فیؾشٙز ٚ ) .زر وُٙسی عزػز ٘ٛآٚری زر ٘ظز ٌزفزثز إٌٔذاری را ٘یش ثٝ ػٙٛاٖ ػبّٔی  ٞبی سٙبٚثی عزٔبیٝ زٚرٜ

 (631 .، ؿ2014فزاچز، 

وٝ افشایؼ ثبرآٚری ا٘س ٜ وزززر یه سحمیك اظٟبر  زا٘ؾٕٙساٖ زفشز سحمیمبر ّٔی الشقبزی زر أزیىب اذیزاً

وٝ ٘س اٜ رعیسایٗ ٔحممبٖ ثٝ ایٗ ٘شیدٝ . اعالػبسی ٘جٛزٜ اعز فٙبٚری زس ثیؼثٝ ػّز وبرثزز  90ی  ٞٝزاٚاذز 

اعالػبسی اعشفبزٜ وززٜ ثٛز٘س، ٝث ذٛز  فٙبٚریزیىب اس زر أ 2009سب  1980  سٕبْ فٙبیؼی وٝ اس عبَ سمزیجبً

ٞبی زیٍز ثٝ وبر  را زر ؽبذٝ فٙبٚریوٝ ایٗ ٞبیی  وزؽزسِٛیسوٙٙسٌبٖ فٙبیغ اعالػبسی سؼّك زاؽشٙس سب 

ثسٖٚ زر ٘ظز ٌزفشٗ فٙبیغ » وٙٙس ٔیثٙسی  خٕغایٗ ٔٛضٛع را چٙیٗ  دیَیذآتَر ٚ جناٍغلَدارٍىع .ثغشٙس ٔی

 (2 .، ؿ2002،آسٛ ٚ دٓ اٚغّٛػ)« .یبثس سقٛیز افشایؼ ثبرآٚری ثٝ عغح ا٘سوی سمّیُ ٔی سِٛیس رایب٘ٝ
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سٛخٝ زیٍز ایٗ وٝ اعشفبزٜ اس وبٔذیٛسز ٚ اسٛٔبعیٖٛ زر ایبالر ٔشحسٜ ثب اس زعز رفشٗ ٔؾبغُ  ی لبثُ ٘ىشٝ

ؽٕبر وغب٘ی وٝ ثٝ وبر اؽشغبَ  1994ثؼس اس . ٕٞزاٜ ٘جٛزٜ، ثّىٝ ثزػىظ، ٔیشاٖ اؽشغبَ را افشایؼ ٘یش زازٜ اعز

ی  یٝدبثز  (.BLS. 2001) وبٞؼ یبفز 5/5ثٝ  1/6ٚ ٘زخ ثیىبری اس . ٔیّیٖٛ رعیس 139ٔیّیٖٛ ثٝ  123زاؽشٙس اس 

اس  ـثز ثبرآٚری  ٖ آٚ اثز  ـسز عَٛ ذٛاٞس وؾیس  زر آیٙسٜ ثیؼٚرا٘ٝ بٞبی فٙ فزدیؾزایٗ ٘شبیح، رٚ٘س ا٘شؾبر 

اٍزبَرىهک ٚ سَىجَلفبرایاى ٔیشا٘ی وٝ فرایٍ  یٝ ٘شید. سز ذٛاٞس ثٛز وٓ وزز٘س احشٕبالً سقٛر ٔی فیٍ

اس وبرفزٔبیبٖ % 18سٟٙب »: وٙس ٔییس أیسایٗ ٘شیدٝ را  2015یش یدبزر  ZEW٘ظزذٛاٞی ا٘غشیشٛ سحمیمبر الشقبزی

ایٗ ٘شیدٝ ثب سحّیُ زٚ ٔٛرز اس ػٛأُ  (.ZEW ،2015) ٘ساٜ ثٛزآؽٙب  0.48ثب ٔفْٟٛ فٙؼز  2015إِٓب٘ی زر عبَ 

 .ثُؼسی عٍٝزاٖ  ٚ چبدب ٞ ررٚثبیؼٙی : ٌیزز ٔیلزار یس أیسٔٛرز  0.4فٙؼز  ی ثز٘سٜ دیؼٟٔٓ 

سحز سز  ثیؼثز ایٗ زٚ ػبُٔ حبیش إٞیز اعز چٖٛ ا٘مالة زیدیشبِی زر زٚ وؾٛر إِٓبٖ ٚ اسزیؼ ویس أس

ٞٛؽٕٙس ثیٗ ٔحقٛالر، ای ٝ ؽجىاس عزیك ارسجبط  0.4فٙؼز . ؽٛز ٔیٔؼزفی  0.4ػٙٛاٖ ا٘مالة فٙؼشی 

زر إِٓبٖ ٚ ویس أسایٗ ٘ٛع . زارزویس سأسِٛیس ی ٜ حٛسؽٛز ٚ ثسیٗ ٚعیّٝ ثز  آالر ٚ ٔٛاز اِٚیٝ سؼزیف ٔی ٔبؽیٗ

ٞز ٞبی سِٛیسی زر سِٛیس ارسػ زر وُ الشقبز زر  ثز إٞیز خبیٍبٜ ؽبذٝ ٔغٕئٙبًإِّّی  ثیٗی  اسزیؼ زر ٔمبیغٝ

ٚ عزا٘دبْ، سدسیس حیبر . ػبُٔ افشایؼ ثبرآٚری اعزسزیٗ ٓ ٟٔافشٖٚ ثز ایٗ، ایٗ فٙؼز . زٚ وؾٛر ثغشٍی زارز

ٞب وبعشٝ ؽسٜ، زر زعشٛروبر ثغیبری اس  دیؼ اػشجبر ٚ إٞیز آٖٞب  رٔسیؼٙی فٙبیؼی وٝ اس  «الشقبز لسیٕی»

ػٙٛاٖ  ثٝزر خزیبٖ ثحزاٖ الشقبزی ٚ ٔبِی خٟبٖ، ذٛز را ٞب  وٝ آٖ ٚیضٜ ثؼس اس آٖ ثٝالشقبزٞبی دیؾزفشٝ لزار زارز، 

 .ا٘س الشقبزی ٘ؾبٖ زازٜر ثجبػبّٔی ٟٔٓ زر 

  

                                                           
انقوحب اول،  ) .رود و ته چهارمین انقوحب صونعتی اشوارا دارد    تر در ن  ان و اتریش ته کار می اصطحای است که تیش 4. 0انقحب   

خر قرن نوزدا نوار نقا ه و انورشی ا کتریکوی،   اول قرن نوزدا شاما تاسیسات مکانیکی تو یذ و انرشی نب و تخار، انقحب دوم، اوا ی نی ه

ی  یافتوه تور پایوه    این تحول عثارت است از یوک ناوام تو یوذی خودسوازمان    ( فناوری اطحعاتی و ا کترونیک است 3690انقحب سوم، 

ارتثاط و ه کواری توا    در سیسات و  جستیک را مستقی ا أها، ت ها، ماشین پیونذ تو یذ صنعتی تا فناوری اطحعاتی و ارتثاطی که انسان

 ی ترخوی نن را مرادوه  . ی تو یذ تا مصر ، تع یرات و تازیاتی تحت ناارت خوود دارد  دهذ، و محصوالت را از مراده دیگر قرار می یک

 .نامنذ شذن نیس می دوم دیجیتا ی
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 «ًَیي»ّایفٌاٍری .3

 ّارٍبات.3.1

ؽزوز فِٛىظ ٚاٌٗ زر ٔغبحشی ٔؼبزَ ٞؾز سٔیٗ فٛسجبَ ٔظٟز ٌؾبیؼ  54زر إِٓبٖ، عبِٗ  1983زر عبَ 

رٚثبر ٔٛ٘شبص ٚ خٛؽىبری  70ثب وٕه  2زر ایٗ عبِٗ لغؼبر ٔسَ ٌُّف . راٞی ٘ٛیٗ ثٝ ز٘یبی وبر اسٛٔبسیشٜ ثٛز

ٔٛ٘شبص . ؽس ٔیعبَ رذسازی ا٘مالثی ٔحغٛة  30ایٗ حبزثٝ ثٝ ٔسر (. 1983، 4، ؽٕبرٜ 25اؽذیٍُ، خّس ) ؽس ٔی

زر ایٗ ؽبذٝ اس سِٛیس، . رٚز ٔیثزای ذٛزوبرؽسٖ، ثٝ ؽٕبر ٞب ٜ سزیٗ حٛس عرزٟ٘بیی زر فٙؼز اسٛٔٛثیُ، یىی اس 

اؽشغبَ زر اثز . ثٛز%. 25ثٝ رلٓ یبثی  عزززر ِٚفغجٛري ٞسف  54ثٛز، ِٚی زر عبِٗ % 5ٔیبٍ٘یٗ ذٛزوبر ؽسٖ 

 (66 .، ؿ2014ٞغّز، ) .ٞشار ٘فز سمّیُ دیسا وزز چٟبرٞشار ٘فز ثٝ  دٙحزفشٝ اس  وبرا٘سٚس دیؾ فٙبٚریوبرثغز 

سحز ػٙٛاٖ ای  ِٝٔمبزر  1984زر عبَ  فٙبٚریٔسر وٛسبٞی ثؼس اس وبرثغز ایٗ  «اؽذیٍُ»ذجزی ی ٝ ٔدّ

زفز  سحمیمی زاذّی زر فِٛىظ ٚاٌٗ ٘ٛؽز ثزاعبط دیؾی ٜ زرثبر «وبرٌزذبِی اس ٞبی  ِٗعبآیٙسٜ زر »

 85زر فِٛىظ ٚاٌٗ فمظ ثٝ  2000عبػز وبر زر ٞفشٝ ٚ ثب عغح سِٛیسی ٔؼبزَ عبَ  40وبرا٘سٚس ثب  ٞبی یفٙبٚر

زی  ٝ٘ثسثیٙبسفغیز . 1984اس ز س وٓ% 25ٞشار یب  30. ٞشار وبرٌز ٘یبس اعز مز عبزٜ ایٗ یه حمی» :اؽذیٍُ ایٗ ٛث

وٙس، ایٗ ؽٙبذشی اعز  را اس ٔحُ وبر اذزاج ٔیزی س بی ثیؼٖٞ ا٘غبٞزرٚسٜ ٞب  ررٚثبآٞٙیٗ بی ٞ عززاعز وٝ 

 (1984، 28 ی ، ؽٕبر5ٜاؽذیٍُ، خّس ) «.وٙس ٔییس سأیی رٚسٔزٜ آٖ را  رٚح وٝ سدزثٝ ثیعبزٜ ٚ 

 «وبر ا٘غبٖ»ٔزاحُ ذٛز زٚثبرٜ اس  ٔٛ٘شبص ٟ٘بیی زر ثغیبری اس 1986زر عبَ : أب ٚالؼیز چیش زیٍزی ثٛز

ی  یٙٝٞش. ثسٖٚ وٕه ا٘غبٖ زر آٖ سٔبٖ ٔحمك ٘ؾسٜ ثٛز یه سِٛیس سمزیجبًا٘ساس  چؾٓزاز  ٔیثٟزٜ ٌزفز، وٝ ٘ؾبٖ 

زر سؼساز وبرٌزاٖ را ثب ؽىغز خٛیی  فٝفززر وٙبر ػٛأُ زیٍز، ب ٞ ررٚثبساؽشٗ ٚ سٔبٖ سؼٕیز  عزدب ٍٟ٘

 .وززرٚ  ثٝرٚ

ز س ٘یعٛالسب ا٘شؾبر آٖ زر فٙؼز اسٛٔٛثیُ  1950ی  فٙؼشی زر زٞٝٞبی  ررٚثبسٔب٘ی اذشزاع سِٛیس ی ٝ فبفّ

ی  ٞٝز ی ٘یٕٝاس . عبَ آغبس ؽس 10ثیؼ اس ذیزی أسفٙؼشی ثب ٞبی  ررٚثبراٍٞؾبیی . رفز ٔیاس آٖ ثٛز وٝ سقٛر 

زر ( 5 .، ؿ2004یبوٛة، ). اعزعٛر ٔساْٚ افشایؼ یبفشٝ  ثٝفٙؼشی زر عغح خٟب٘ی ٞبی  ررٚثبسؼساز  1990

سِٛیس ٚ ذٛزرٚعبسی ثب زر ٘ظز ٌزفشٗ سؼساز رٚثبر ثٝ ٞبی  ذٝؽبٞب زر  وؾٛرٞب اس حیث سٕزوش رٚثبر ی ٔمبیغٝ

عْٛ ی  سجٝرزر  314ٚ صادٗ ثب ضزیت  478ثؼس اس وزٜ خٙٛثی ثب ضزیت  292ٞشار وبرٌز، إِٓبٖ ثب ضزیت  10
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فٙؼشی زر عغح خٟبٖ ٞبی  ررٚثباعشفبزٜ اس  2018ؽس سب عبَ  سزٜ ٔی سرٕیٗ( 52 .، ؿEFI ،2016) لزار زارز

أب زر  (EFI ،a2015. )ٞشار افشایؼ ذٛاٞس یبفز 400ثٝ  2014ٞشار زر عبَ  229ٚ اس . رؽس ذٛاٞس وزز% 15

 240یؼٙی % 8فمظ  2015ثٝ فزٚػ رعیسٜ زر عبَ بی ٞ ثیُاسٛٔٛسؼساز . عبَ ٌذؽشٝ ایٗ ٘زخ رؽس سحمك ٘یبفز

 .ٞشار اسٛٔٛثیُ افشایؼ زاؽز

ٞبی  سٛا٘س زر ٔدٕٛع ثٝ خبی اس ثیٗ ثززٖ ٔؾبغُ، ؽغُ ٔشقُ ثٝ ؽجىٝ زر آیٙسٜ ٔیٞبیی  ررٚثباعشفبزٜ اس 

سزیٗ  ثیؼٞب وٝ ثبالسزیٗ ضزیت اعشفبزٜ را اس رٚثبر زار٘س  زر وؾٛرٞبی دیؾزفشٝ آٖ. آٚرز ثٝ ٚخٛز سزی  ثیؼ

سقبزفی ٘یغز وٝ زر ایبالر ٔشحسٜ وٝ ٞسف عیبعی  ٔغٕئٙبً. ا٘س زازٜ ٔیشاٖ اؽشغبَ را ٘یش ثٝ ذٛز اذشقبؿ

افشایؼ  ٞب زر فٙؼز ٔدسزاً آفزیٗ اعز، ٘مؼ وبرثغز رٚثبر ارسػافشایؼ عٟٓ سِٛیس فٙؼشی زر وُ الشقبز 

 ٘ؾبٖسزی  ثیؼٌذؽشٝ ٘یش ٔیشاٖ رؽس اعشفبزٜ اس رٚثبر افشایؼ ٞبی َ عبٚ زر ( 52 .، ؿEFI ،2016. )یبفشٝ اعز

 .سزسیت ثب اعشمزار ٔدسز سِٛیس فٙؼشی ٔیشاٖ اؽشغبَ ٘یش ثبال ذٛاٞس رفز ثسیٗ. زٞس ٔی

ٞب ثٝ ٔیشٖا  وٙٙس وٝ سؼساز آٖ ثیٙی ٔی ٔشحزن زر ثرؼ ذسٔبر دیؼبی ٞ ررٚثبٞٛازاراٖ اعشفبزٜ اس 

زا٘ؼ رٚثبسی إِّّی  ثیٍٗ٘بٞی ٝث آٔبرٞبی فسراعیٖٛ (. 53، ؿ EFI ،2016) ای افشایؼ یبثس ٔالحظٝ لبثُ

 .ٞبعز ثیٙی ثزذالف ایٗ دیؼ

ٝث ٞب ٖ ی آ ٕٞٝ سمزیجبً 2014ٔیّیٖٛ رٚثبر ذسٔبسی ثٝ فزٚػ رعیسٜ زر عغح خٟبٖ زر عبَ  4.7اس 

وٗ یب  خبرٚثزلی، دٙدزٜ دبنب ٞ ررٚثبٔیّیٖٛ اس ایٗ  3.3. ؽرقی ٚ ذبٍ٘ی اذشقبؿ زار٘سٞبی ٜ اعشفبز

ثزای وٕه ثٝ افزاز ٔؼَّٛ ٚ ٟب  ٖ آػسز اس  4416ٚ عزٌزٔی ٚ ٞب  یثبسثزای ٞب ٖ آٔیّیٖٛ اس  1.3ا٘س ٚ ٖ س چٕٗ

 .زر ٘ظز ٌزفشٝ ؽسٜ اعزٔب٘سٜ  تػم

ٔزثٛط ثٝ ثبرآٚری ٚ ثبسار وبر ٌیزی ٜ ا٘ساسٔحبعجبر الشقبز ّٔی اثزار لبثُ ی  ػٝٔدٕٛثٝ ٕٞیٗ ػّز زر 

. ؽٛز ٔیٛیی زر ٚلز، راحشی ٚ رفبٜ ؽرقی خ ذبٍ٘ی ٔٛخت فزفٝٞبی  ری رٚثب ٔیٙٝس٘ٛآٚری زر . ا٘سن اعز

ٔزثٛط ٝث ثبسی ٚ عزٌزٔی ٞبی  ررٚثبزر ٔٛرز . ثبػث ثبال رفشٗ ثبرآٚری ؽٛزسٛا٘س  ٔیٚ ثٝ عٛر غیزٔغشمیٓ 

 .سٛاٖ چٙیٗ ٘مؾی را ٘بزیسٜ ٌزفز ٔی

ر٘س ٚ زاسزی  ثیؼإٞیز الشقبزی ٌیز٘س  ٔیسِٛیس ٔٛرز اعشفبزٜ لزار ی ٜ حٛسذسٔبسی وٝ زر بی ٞ ررٚثب

ٞشار رعیسٜ  207/24افشایؼ زاؽشٝ ٚ ٝث ٔیشاٖ % 11.5 ٘غجز ٝث عبَ دیؼ 2014زر عبَ ٞب ٖ آٔیشاٖ اعشفبزٜ اس 

 IFR (International ثٝ ٕٞیٗ ػّز. ٞشار رعیسٜ اعز 172ٝث ثؼس ٝث  1998ٞب زر خٟبٖ اس   ٔدٕٛع رٚثبس. اعز
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Federation of Robotics) زر حبَ حبضز ٔٛرز اعشفبزٜ ٞب ٖ آرٚؽٙی اػالْ وٙس وٝ چٝ سؼساز اس  سٛا٘س ثٝ ٕ٘ی

ٞشار ػسز  11ػسز رٚثبر ؽیززٚػ ٚ  180/5ا٘س،  ثٝ فزٚػ رعیسٜ 2014ٞبیی وٝ زر عبَ  اس رٚثبر. ٌیزز ٔیلزار 

ثٝ ٕٞیٗ زِیُ رؽس سؼساز رٚثبر زر عغح خٟبٖ زر ثرؼ ذقٛفی ثٝ خش وؾبٚرسی وبٞؼ . ا٘س ٘ظبٔیرٚثبر 

 65ثزای ایٗ ثرؼ زر ٔدٕٛع افشایؾی سب  2018سب  2015 ی سٔب٘ی زر ثبسٜ IFR .ٞشار رعیسٜ اعز ؽؼٚ ثٝ  یبفشٝ

ٞشار فمزٜ  300/13وٝ اس ایٗ سؼساز  ـٞشار  16عٛر ٔشٛعظ عبِی  ثٝیؼٙی  ـ وٙس ٔیثیٙی  ؼدیٞشار رٚثبر را 

ذسٔبسی ثز ثبرآٚریٚ  ثبسار وبر ٝث ػّز سؼساز ٞبی  رثیز رٚثبأس. ٞغشٙس «ذٛزوبر ی ؽٛ٘سٜ بی ٞسایزٜٞ زعشٍب»

 .٘یغز سیبزا٘سن ٞٙٛس 

 

 عذیگرسِبُچاپ.3.2

٘شزیه ٔؼزفی ی ٝ ٌذؽشػٙٛاٖ سحِٛی ٔشؼّك ثٝ  ٝثرا ثُؼسی  عٍٝز  زر اثزؽبٖ، چبد فیهک ٚ سَىجلَفبرایاى

عبَ دیؼ  25اس ثُؼسی  عٍٝز  أب ٚالؼیز ایٗ اعز وٝ چبد(. 37، ؿ2014فی،  غٖٛ ٚ ٔى ِٛفخ ثزایبٖ)وٙٙس  یٔ

٘ٛآٚری فزاسز  ی اس عغح اذشزاع ٚ ٔزاحُ اِٚیٝ فزفبً ـبٞ ررٚثبثزذالف ـ ٚخٛز زارز ٚ اس آٖ سٔبٖ سبوٖٙٛ 

 .٘زفشٝ اعز

وبرثززی ٞبی ٖ أىبثٝ چبح رعب٘س وٝ افَٛ ٚ  ای ِٝٔمب "Wirtschaftswoche" یٝ ٔدّعبَ دیؼ  25

ٞبی ٝ لغؼزعشٍبٞی اعز وٝ لبزر ٝث عبذشٗ ثُؼسی  عٍٝز  چبد. وزز ٔیزر آٖ سٔبٖ را سؾزیح ثُؼسی  عٍٝز  چبد

اِٚیٝ ثٝ ؽىُ ٔبیغ یب خبٔس  ی ٞب را ثب ٞسایز وبٔذیٛسزی ٚ ثب اعشفبزٜ اس یه یب چٙسیٗ ٔبزٜ اعز وٝ آٖثُؼسی ٝ ع

یب اعشزیِٛیشٌٛزافی ثیؼ اس ٞز چیش زر ثُؼسی ٝ عٍز  چبد. وٙس یٔؽسٜ سِٛیس  سؼییٜٗ ٚ ؽىُ اس دیؼ ٚ عجك ا٘ساس

ٍز  ٔرشزػبٖ چبد. ؽٛز ٔیٚیضٜ زر فٙؼز اسٛٔٛثیُ ثٝ وبر ٌزفشٝ  ثٝسه  ٞبی سهٝ لغؼثٝ فٛرر ٞب َ ٔسعبذشٕبٖ 

 ٍز خسیسسزیٗ چبد. ثزذٛرزار ثبؽس زرفسی 20زر آٖ سٔبٖ أیسٚار ثٛز٘س وٝ ایٗ اذشزاع عبال٘ٝ اس رؽسی ثُؼسی ٝ ع

فٛرر لغؼبر وٛچه  ثٝرا عزاحی ٚ  یویٌّٛزٔ 70ٔٛسٛر ثب ٚس٘ی ٞبی ٝ لغؼثشري ٘ظیز بی َٞ ٔسلبزر اعز »

 (1992 6، 5ٌزٚسیٛط، ) «.سِٛیس وٙس

زر خٟبٖ را ثٝ ٔؼزك ٕ٘بیؼ ثُؼسی ٝ عٍز  چبدسزیٗ  يثشر، 2016جیز زر ٞب٘ٛر زر عبَ  ٕ٘بیؾٍبٜ عی

آٖ زر ی ٜ سِٛیسوٙٙسٔسیز ؽزوز . اعشب٘سارز اعزٞبی ٝ لغؼٔٛخٛز ثزای عبذشٗ  ی سزیٗ ٕ٘ٛٝ٘ ٌذاؽز وٝ ثشري

أب  «.دزٚسٛسیخ اعزبی ٞٝ لغؼٔٙفزز یب عبذشٗ بی ٞٝ لغؼوّی لبزر ثٝ سىٕیُ عٛر ٝ ث» :ثبرٜ چٙیٗ ٘ٛؽز ایٗ
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ٚلز ب ٞ ػزعبچٖٛ ثزای عبذشٗ یه چبردبیٝ اس ٔٛاز ٔقٙٛػی ثٝ . ٘مقبٖ ایٗ اذشزاع وُٙسی ثیؼ اس حس آٖ اعز

 (4/4/2016 إِٚٗ،) .٘یبس زارز

دیؼ ؽٙبذشٝ ٞب  رٔسزر ٚالغ ٔب ثب ؽىُ خسیسی اس سىٙیه عزٚوبر زاریٓ وٝ اس ثُؼسی ٝ عٍز  زر ٔٛرز چبد

 .عبَ ٌذؽشٝ زر چبرچٛثی ٔحسٚز ثبلی ٔب٘سٜ اعز 25زر عی  ٙبٚریفدیؾزفز ٚ وبرثغز فٙؼشی ایٗ . ؽسٜ ثٛز

آٖ را ٝث ؽىُ سٛاٖ  یٕ٘عزػز وبر ا٘سن ػّز  ٝث: سبوٖٙٛ حُ ٘ؾسٜ اعزثُؼسی ٝ عٍز  ٔؾىُ اعبعی چبد

ایٗ ثزای وؾٛرٞبی فٙؼشی یه ٘مـ لبُث . ثٝ وبر ٌزفزٞب ٝ لغؼوبالٞب ٚ ای ٜ س٘دیزالشقبزی ثزای سِٛیس 

چٖٛ ثرؼ ٚعیؼی اس سِٛیسٞبی فٙؼشی ثٝ ؽىُ ا٘جٜٛ زر ٞشاراٖ لغؼٝ سِٛیس . ؽٛز ٕی٘ دٛؽی ٔحغٛة چؾٓ

 .ؽٛ٘س یٔ

أب سقٛر . ٘شزیه غیزٕٔىٗ زا٘غزی ٜ آیٙسوّی أىبٖ ثزعزف ؽسٖ ایٗ وٕجٛز را زر  سٛاٖ ثٝ یٕ٘اِجشٝ 

ٞبی السْ را ثٝ ٔمسار سیبز،  ا٘س ٚ لغؼٝ ٔؾغَٛثٝ وبر ثُؼسی ٝ عٍزٞبی  چبدٞب ٖ آذبِی اس ا٘غبٖ وٝ زر ٞبی ٗ عبِ

 .زعشزط سجسیُ ٘ؾسٜ اعز ا٘ساس لبثُٓ چؾثٝ یه  أزٚس سبوٙٙس  یٔویفیز ٚ عزػز ثبال سِٛیس 

سب وٓ  ززع. سحمك ٘یغز لبثُ احشٕبالًثُؼسی ٝ عٍز  ی ارٚدب ثٝ وٕه چبد ؽسٖ زٚثبرٜ یبی فٙؼشیؤعبٖ رٗ ثسی

ب ٞ یفٙبٚرآعیبیی ٞٙٛس اعشفبزٜ اس ایٗ  ی سٛعؼٝػّز ٔشز ا٘سن وبرٌزاٖ زر وؾٛرٞبی زر حبَ  ٝثسٔب٘ی وٝ 

فٙؼشی خسیس زر فٛرسی ٞبی  ررٚثبٚعیغ اس ایٗ ی ٜ اعشفبز. سحمك ٘رٛاٞس یبفزیب ؤرفزفٝ ٘یغز، ایٗ  ثٝٔمزٖٚ 

سبیّٝ، . )ثززٜ ثبؽس وؾٛرٞبی ٘بْ وبر زری ٝ ٞشیٙاس  سزٗ ب دبییٖٞ آاعشفبزٜ ٚ ٍٟ٘ساری اس ی ٝ ٞشیٕٙٔىٗ اعز وٝ 

30/3/2016) 

ِّّٕی اٗ ثیسسارن ٚ حُٕ ٚ ٘مُ  ،HWWI سحمیمبسی ی عغٝإٔٔسیز  ،ثزذالف اظٟبرار سٛٔبط اؽشزاة ٞبر

وبٔذیٛسزی ثب ٞبی ٜ زازٞبی ثشري  ؽسٖ ٔحِٕٛٝیٗ شخبیٍٚ ٞب  ػعفبر٘جبیس اس وبٞؼ ثیٙی  ؼدی ی لبثُٜ آیٙسزر 

 (9/1/2016اؽذیٍُ آ٘الیٗ ) .ٚحؾشی زاؽزثُؼسی ٝ عچبح افشار ْ ٘ز

ٞب،  ٚ٘مُ ذٛزوبر ثز رٚی رُی حُٕذٛزوبر ا٘جبرٞب ٚ ٞی زٖ عبسٔبٚ٘مُ ثٝ ػّز  حُٕأب ؽبغالٖ ا٘جبرزاری ٚ 

 .ؽغُ ذٛز ثبؽٙسشٗ فر، ٚ زریبٞب ثبیس ٍ٘زاٖ اس زعز ٞبٜ خبز

اذشزاع ی ٝ ٔزحّٞٙٛس زر ی اٜ زس٘دیثزای سِٛیس فٙؼشی ثُؼسی ٝ عٍز  زر ذبسٕٝ ثبیس ٌفز وٝ وبرثغز چبد

 .لزار زارز



14 
 

 

 :بِفارسیترجوٍِاًذکیًیستلخیصشذُاستایيهقالِازهٌبعزیر

Wirschaftspolitische Blätter, 2. 2016 


