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پاوستاٖ ٔ 022یّی٘ ٖٛفش رٕعیت داسد ؤ 521 ٝیّی٘ ٖٛفشضاٖ تشای ٔطاسوت دس ا٘تخاتات
اسٓ٘ٛیسی وشد ٜا٘ذ  .ت ٝایٗ تشتیة پاوستاٖ تِ ٝحاظ ا٘ذاص ٜپٙزٕیٗ دٔٛوشاسی تضسي رٟاٖ  ٚپس
اص ا٘ذ٘ٚضی دٔٚیٗ دٔٛوشاسی تضسي دس ٔیاٖ وطٛسٞای اسالٔی است.
چ ٝوسی تش٘ذٜی ا٘تخاتات ضذ؟ ت٘ ٝظش ٔیسسذ ؤ ٝیضاٖ ٔطاسوت دس ا٘تخاتات تا ا٘تخاتات
لثّی دس  0252تغییشی ٘ىشد ٜاست  12 ٚدسصذ دسا٘تخاتات ضشوت وشد٘ذ .ت ٝایٗ تشتیة ،حضب
«سأ ی ٕ٘یدٞیٓ» دس ا٘تخاتات تش٘ذ ٜی اصّی ضذ ِٚ .ی حضتی و ٝت ٝتاصٌی تاسیس ضذ ٜاست دس
ٔزّس ّٔی تیصتشیٗ ضٕاس وشسیٞا سا ت ٝدست آٚسد ٜاست  .حضب عذاِ ت پاوستاٖ و ٝعٕشاٖ
خاٖ  -تاصیىٗ پیطیٗ تیٓ ّٔی وشیىت (ٚسصضی ؤ ٝیشاث حاوٕیت استعٕاسی تشیتا٘یاست ٚ
ٔسّٕاٖ ٞا ٙٞ ٚذٞٚا دسضث ٝلاسٙٞ ٜذٚستاٖ آٖ سا ٔیپشستٙذ ) سٞثشی ٔیوٙذ .

حضب خاٖ ،حضب ٔسّٓ ِیً ٘ٛاص ضشیف سا ضىست دادٛ٘ .اص ضشیف پیص اص آٖ و ٝت ٝدِیُ
فساد ٔاِی دس پی٘ٛذ تا اسٙاد پا٘أا ٔحاؤٕ ٚ ٝحى ْٛضٛد ٘خستٚصیش پاوستاٖ تٛد .دس ٔحاوٕ ٝاص
٘ٛاص ضشیف سّة صالحیت ضذ ؤ ٝماْ دِٚتی داضت ٝتاضذ  ٚدادٌاٞی دسپاوستاٖ ا ٚسا ت ٝص٘ذاٖ
ٔحى ْٛوشد ِٚی ٘ٛاص ضشیف دس آٖ ٔٛلع دس اٍّ٘یس ص٘ذٌی ٔیوشد .ا٘ذوی پیص اص ا٘تخاتات تٝ
پاوستاٖ تاصٌطت تا ٔزاصات  52ساَ ص٘ذاٖ خٛد سا آغاص وٙذ .ایٗ «ضٟادتطّثی» آٖ ٌ ٝ٘ٛوٛ٘ ٝاص
ضشیف اسصیاتی ٔیوشد ت ٝایٗ خاطش صٛست ٌشفت ٝتٛد تا ضا٘س پیشٚصی حضب ٔسّٓ ِیً وٝ
سٞثشیاش او ٖٛٙدس دست تشادس اٚست تیصتش ضٛد ِٚ .ی ت٘ ٝظش ٔیسسذ ایٗ حشوت ٔخاطشٜآٔیض
ٔٛفك ٘طذ ٜاست .

پاوستاٖ یىی اص ٘اتشاتشتشیٗ وطٛسٞا ی رٟاٖ است  66 .دسصذ اص  ٕٝٞی داساییٞا ی صٙعتی
پاوستاٖ دس ٔاِىیت  00خا٘ٛاد ٜاست ٔ ٚیضاٖ ٔصشف  02دسصذ غٙی تشیٗ تخص رٕعیت  ٓٞتیص
اص ٞفت تشاتش ٔصشف  02دسصذ فمیشتشیٗ تخص رٕعیت است ٞ .شدٚ ٚاط ٜی «خاٖ» « ٚضشیف» تٝ
ٔعٙای «حاوٓ» ٘« ٚزیةصاد »ٜاست .تش اساس یه تشسسی و ٝدس  0252صٛست ٌشفت 51 ،دسصذ
اص وسا٘ی و ٝدس ساختاس سیاسی پاو ستاٖ صاحة ٔماْ ٚلذست ٞستٙذ اص «سّسّٞٝای» خا٘ٛادٌی
ٔیآیٙذ و ٝتا سشعت ٌیذوٙٙذٜای اص یه حضب ت ٝحضب دیٍش ٔیپی٘ٛذ٘ذ و ٝرٟتٌیشی
سیاسیضاٖ سا آٖو٘ ٝظأیاٖ ا٘تخاب وشدٜا٘ذ تعییٗ ٔیوٙذ .
خاٖ ت ٝایٗ دِیُ دس ا٘تخاتات پیشٚص ضذ و ٝتشای چٙذ ساَ ٔتٛاِی ٚعذ ٜی «ٔثاسص ٜتا فساد » ٔیداد
وٞ ٝشد ٚحضب حاوٓ دس ٌزضتٔ ،ٝسّٓ ِیً  ٚحضب ٔشدْ (ت ٝسٞثشی خا٘ٛاد ٜی تٛت )ٛدس فساد
سشآٔذ تٛد٘ذ .تثّیغات ٔماتّ ٝتا فساد اص ٔیاٖ طثمٝی ٔتٛسط ت ٝا٘ذاص ٜوافی سأیدٙٞذ ٜرّة وشد .
خاٖ ٓٞچٙیٗ ادعا وشد و ٝدس ٔمایس ٝتا دیٍشاٖ «سىٛالستش » است ( تا تٛر ٝت ٝساتطٞٝا ی ضخصیاش
اِثت ٝچٙیٗ ادعایی تعزةآٚس ٘یست) .

اٌشچ ٝتخص عٕذٜی حٕایت اص حضب عٕشاٖ خاٖ اص را٘ة طثمات ٔتٛسط ضٟشی تٛدِٚ ٜی
تشای ایٗ و ٝتتٛا٘ذ اوخشیت سا ت ٝدست تیاٚسد ا ٚتا ضٕاسی اص احضاب افشاطی ٔزٞثی وٛچهتش ٓٞ

ائتالف وشد ٜاست  ٚتٕٞ ٝیٗ سثة اص ٔٛاضعاش دس تاسٜی «تشاتشی » ٔ ٚسائُ «ارتٕاعی » عمة
٘طست .تا ایٗ ٌ ٕٝٞفتٔ ٝیضٛد و ٝا ٚاوٛٔ ٖٛٙسد تٛر٘ ٝظأیاٖ لشاس ٌشفت ٝاست ؤ ٝذافع
سیاستٞا ی ا ٚدسحٕایت اص طاِثاٖ دسافغا٘ستاٖٚ ٚ ،حذت تا چیٗ عّیٙٞ ٝذٚستاٖ ٞستٙذ .دس حاَ
حاضش چیٗ تضسيتشیٗ سشٔایٌٝزاس خاسری دس پاوستاٖ است .
خاٖ ادعا ٔیوٙذ ؤ ٝیخٛا ٞذ اص پّیس «سیاستصدایی» وٙذ  ٚدس رأعٝای و ٝتضٞىاسی دس
آٖ داسد اص وٙتشَ خاسد ٔیضٛد  ،حاوٕیت «٘ظٓ  ٚلا٘ » ٖٛسا تشلشاس وٙذ« ،تٟذاضت  ٚآٔٛصش» سا
تٟثٛد د ٞذ  ٚواسی وٙذ و ٝتیٕ ٝی تٟذاضتی ضأُ  02دسصذ رٕعیت تطٛد .دسعیٗ حاَ خاٖ ٞیچ
ٕٞذسدی تا ٔٙافع طثمٝی واسٌش پاوستاٖ  ٚوطاٚسصاٖ سٚستایی ٘طاٖ ٕ٘یدٞذ .آٞ ٚچٙاٖ ٔیخٛا ٞذ
سیاستٞای تحٕیُ ضذ ٜاص سٛی صٙذٚق تیٗإِّّی پ َٛسا تٝعٛٙاٖ «ساٜحُ ضىستٞا ی دائٕی
التصاد پاوستاٖ » د٘ثاَ وٙذ .ایٗ اِثت ٝت ٝایٗ ٔعٙاست و ٝایٗ اٞذاف ٞیچٌا ٜت ٝدست ٘خٛاٞذ آٔذ.
ٚالعیت ایٗ است و ٝالتصاد دس حاَ فشٚپاضی پاوستاٖ پس اص یه دٚسٜی تسیاس وٛتا ٜس٘ٚك
ٚاسد ٔشحّٝی دیٍشی اص سوٛد  ٚتحشاٖ ضذ ٜاست .آخشیٗ ٌضاسش صٙذٚق تیٗإِّّی پٔ َٛیٌٛیذ
و ٝسضذ التصادی پاوستاٖ ساِی  1تا  6دسصذ تٛد ٜاست ِٚی عّت ایٗ أش دس پیص ٌشفتٗ سیاست
پ َٛاسصاٖ اص سٛی تا٘ه ٔشوضی ،افضایص ٞضیٞٝٙا ی دِٚتی  ٚافضایص وسشی تشاص حساب راسی تٛدٜ
است .

رخیشٜی اسصی پاوستاٖ واٞص یافت ٚ ٝاو ٖٛٙتٟٙا تشای د ٚیا سٔ ٝاٚ ٜاسدات وفایت ٔیوٙذ
چٔ ٖٛمأات دِٚتی وٛضیذ٘ذ اص ٚاحذ پ َٛداخّی حٕایت ٕ٘ایٙذ دس حاِی و ٝضشایط التصادی ٞش
سٚص تذتش ٔیضذ  .وسشی تزاسی  ٚتاصپشداخت تذٞیٞا ی اسصی ٘یاصٞای ٔاِی خاسری سا دٚتشاتش
خٛاٞذ وشد ٛٔ ٚرة واٞص تیصتش رخیشٜی اسصی خٛاٞذ ضذ .پاوستاٖ ت ٝصٚدی ٘یاص داسد اص
صٙذٚق تیٗإِّّی پ َٛتشای تأٔیٗ ایٗ ٘یاصٞا ٚاْ تٍیشد و ٝپیآٔذش دٚس رذیذی اص سیاستٞا ی
«سیاضت التصادی» خٛاٞذ ضذ.

اٌشچ ٝدس ضاخص تٛسع ٝی ا٘سا٘ی اص  0252ت ٝایٗ س ٛضاٞذ تٟثٛد تٛد ٜایٓ ِٚی حثت٘اْ رٛا٘اٖ
دس ٔشاوض آٔٛصش عاِی ٔٚشاوض ٟٔاستآٔٛصی تسیاس پاییٗ است .دس ٔٛسد تٟذاضت ٓٞ ،تٛلف سضذ
دس ٔیاٖ وٛدواٖ وٓتش اص پٙذ ساَ ت ٝضذت تاالست ت ٝحذی و ٝسضذ  55دسصذ اص آٖٞا ت ٝدسرات
ٔختّف ٔتٛلف ضذ ٜاست .تخص تضسٌ ی اص رٕعیت ت ٝآب ِ ِٝٛوطی  ٚتٛاِتی و ٝت ٝسیستٓ
فاضالب ٔتصُ تاضذ دستشسی ٘ذاس٘ذ.
دس ٔٙاتع عٕٔٛی ٙٔ ٓٞاتعی و ٝصشف تٟثٛد ایٗ حٛصٜٞا تطٛد تسیاس ٘اچیض است چٖٛ
حشٚتٕٙذاٖ یا اص الً ٔاِیات ٕ٘ی دٙٞذ یا ٔاِیات تسیاس ٘اچیضی ٔیپشداص٘ذ  .وٓتش اص یه دسصذ اص
رٕعیت واسوٗ وطٛس اظٟاس٘أٞٝا ی ٔاِیاتی ضاٖ سا تىٕیُ ٔیوٙٙذ .دس  0256وٓتش اص ٘صف 00
ٞضاس ضشوت حثتضذ ٜاظٟاس٘أٝی ٔاِیاتی ضاٖ سا تىٕیُ وشدٜا٘ذ ٚ .اص ٔیاٖ آٖٞا و ٝایٗ
اظٟاس٘أٞٝا سا پش وشدٜا٘ذ ٘صف ضاٖ ٞیچ ٔاِیاتی ٕ٘یپشداص٘ذ  .پاوستاٖ ٔی وٛضذ ٔیضاٖ ٔاِیات

رٕعآٚسی ضذ ٜسا تا  0202ت 51 ٝدسصذ تِٛیذ ٘اخاِص داخّی تشسا٘ذ ِٚ .ی ٘شخ سضذ ٔاِیات
ٔستمیٓ تسیاس وٙذ است ٔ ٚیضاٖ ٔاِیات ضشوتٞا دائٕاً وٓتش ٔیضٛد  .تخص عٕذٜای اص ٔاِیاتٞا
ٔاِیاتٞا ی غیشٔستمیٓ است و ٝتشٔصشف ٚضع ٔیضٛد و ٝفطاس عٕذٜاش تش سٚی فمشاست.
سشٔایٌٝزاس ی تٚٝسیّٝی تخص سشٔای ٝداسی التصاد تٟٙا  55دسصذ تِٛیذ ٘اخاِص داخّی است
 ٚس٘ٚذ ٘ضِٚی داسد  ٚتخص دِٚتی  ٓٞسشٔایٌٝزاسیاش چٟاس دسصذ است .دسٔماْ ٔمایس ،ٝدس چیٗ
ٔیضا٘ص  51دسصذ تِٛیذ ٘اخاِص داخّی  ٚیا دس دیٍش وطٛسٞای وٓتش تٛسع ٝیافت ٓٞ ٝتیص اص 02
دسصذ است .ت خص عٕذٜای اص دسآٔذی و٘ ٝصیة حشٚتٕٙذاٖ ٔیضٛد دس تخص ٔسىٗ  ٚیا
داساییٞا ی ٔاِی تٝواس ٔی افتذ و ٝتخص غاِةاش  ٓٞاص وطٛس خاسد ٔیضٛد.
صادسات پاوستاٖ تٟٙا  0.1دسصذ تِٛیذ ٘اخاِص داخّی است  ٚایٗ تمشیثاً  50دسصذ اص ٔتٛسط
صادسات وطٛسٞای تا دسآٔذ ٔتٛسط وٕتش است .آٖ چ ٝاص پاوستاٖ صادس ٔیضٛد واالٞای تا اسصش
پاییٗ ،یعٙی پٙث ٚ ٝتش٘ذ است .پاوستاٖ دس فٟشستی و ٝدستاسٜی سلاتتپزیشی رٟا٘ی دس -0252
ٙٔ 0250تطش ضذ دس ٔیاٖ  520وطٛس دس ٔشتثٝی  551لشاس داسد .دس ٘تیز ٝپاوستاٖ دس ضشایطی
لشاس داسد و ٝدسآٔذٞای اسصی ٙٔ ٚاتع خاسری اش دائٕاً س٘ٚذ ٘ضِٚی داسد و ٝتاعج ٔیضٛد دس تشاتش
ضٛنٞا ی تیش٘ٚی ضىٙٙذٜتش تاضذ .
حاال و ٝتا حٕایت ٘ظأیاِٖ پطت صح ،ٝٙعٕشاٖ خاٖ آٔادٔ ٜیضٛد و ٝت ٝسیاست تشسذ
پاوستاٖ تا یه تحشاٖ دیٍش تشاص پشداختٞا سٚت ٝس ٚخٛاٞذ ضذ  .حاال و ٝرخایش اسصی داسد تٕاْ
ٔیضٛد ،س٘ٚذ واٞص اسصش سٚپیٝی پاوستاٖ  ٓٞآغاص ضذ ٜاست .

اٌش سشٔایٌ ٝزاسیٞا ی چیٗ ٘ثاضذ ،تا ٕٞیٗ را  ٓٞتحشاٖ التصاد پاوستاٖ سا دستش ٔیٌشفت .
ایٗ وشیذٚس التصادی پاوستاٖ ـ چیٗ دستشٌیش٘ذٜی چٙذ پشٚط ٜی تزاسی  ٚأىا٘ات صیشساختی است
و ٝوُ اسصش آٖٞا ٔ 62یّیاسد دالس تشآٚسد ٔیضٛد .ایٗ تخص اساسی اص پشٚطٜی یه تشیّیٖٛ
دالسی چیٗ دستاس ٜتش٘أ ٝوٕشتٙذ  ٚراد (Belt and Road Initiative) ٜاست  .أىا٘ات تٙادس
غیش ٔطّٛب ،تا رادٜٞا  ٚایستٍاٞ ٜای تِٛیذ ا٘شطی غیش واسآٔذ ،ایٗ تش٘أ ٝی ٔطتشن چیٗ ٚ
پاوستاٖ ٔیوٛضذ تسیاسی اص تٍٙٙاٞایی و ٝتاعج ٔحذٚدیت تِٛیذ صٙعتی ضذ ٜاست سا سفع ٕ٘ایذ .
رشیاٖ ٚاْ دٞی تا پاوستاٖ اص  0251ضذت ٌشفت ٝاست.

 ٕٝٞی ایٗٞا ٔعٙا یص ایٗست و ٝاٌش چیٙیٞا «حسٗ ٘یت» ٘طاٖ ٘ذٙٞذ ،طثمٝی حاوٓ پاوستاٖ
٘اٌضیش است ٚاْستا٘ی اص صٙذٚق تیٗإِّّی پ َٛسا ا٘تخاب وٙذ .
عٕشاٖ خاٖ ،حاال دیٍش ٘ٛتت تٛست.
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