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اػتٌب اؾت، یؼٌی ثهِ ؾهبظٍربضّب     ضؾس ثِ ًظن قسیوی ثی ثِ ًظط هی. هعاج اؾت بلس تطاهپ یک ضّجط خْبًی زهسهیزًٍ

تطاههپ زض  . ؾبظ  رِ اضزٍگبُ اهپطیبلیؿتی پؽ اظ ؾقَغ اتحبز قَضٍ  ٍ ؼطح خْبى ؾَم ثب زقت هؿتقط ؾبذت  خْبًی

(   تدبض  اهطیکهب  قهوبلی   ًبهِ  هَافقت)زٍثبضُ ثط ؾط ًفتب    خوَْض ، زؾتَض اخطایی ثطا  هصارطُ  زٍهیي ضٍظ ضیبؾت

  اضٍپب ٍ چهیي   اٍ زض ازاهِ ثط ضٍ  ربالّب  رلیس  رِ اظ اتحبزیِ.   ّوکبض  فطاآتالًتیک ضا لغَ رطز ضا اهعب ٍ ثطًبهِ

 .قس تؼطفِ ثؿت ٍ ػالٍُ ثط آى ربًبزا ٍ هکعیک ٍاضز هی

رؿهط  تدهبض  اهطیکهب ثهطا  ربالّهب ٍ      . دهبض  ضا ثهط زٍـ زاضز  ّهب  ت  ایبالت هتحسُ ثبض ثؿیبض ؾٌگیي رؿط 

ِ     –هیلیبضز زالض ثهَز   655هؼبزل  7102ذسهبت زض ؾبل  . هیلیهبضز زالض ثهَز   001تٌْهبیی   رؿهط  تدهبض  ربالّهب ثه

ّب  هرتله    ذَاّس ثب اقسام تطاهپ گفتِ اؾت هی. هیلیبضز زالض 526تطیي رؿط  تدبض  ثب چیي اؾت ثِ هیعاى  ثعضگ

 .ّب ضا ربّف زّس ایي رؿط  –ٍظغ تؼطفِ ضٍ  فَالز ٍ آلَهیٌیَم ٍ ضٍ  ربالّب  هرتل  چیٌی  –تی حوبی

. خوَْض  اٍ ثهَز  ایي قؼبض هؼطف ربضظاض اًتربثبتی ٍ ضیبؾت. «ثِ اهطیکب زٍثبضُ ػظوت ثجركس»تطاهپ ٍػسُ زاز 

ثرهف ایهي اهیهس ثهَز رهِ       بض الْهبم آى قهؼ  –قهس   ّیبَّ  اٍ اغلت ثِ ذبؼط توبیالت ًؿجت ثِ آى قؼبض ثركیسُ هی

ثهب گصقهت   . ّب ضا هؼکَؼ رٌس تَاًس ضًٍس ربّف ؾؽح ظًسگی اهطیکبیی ّب  تطاهپ، ثب حفظ اقتصبز اهطیکب، هی ؾیبؾت

اًساظ اقتصبز  اهطیکهب ّونٌهبى    چكن. ٍخَز زاضز( اقتصبز )خوَْض  تطاهپ قَاّس اًسری اظ ثْجَز  زٍ ؾبل اظ ضیبؾت

تَاًٌهس حقهَخ ذهَز ضا     ههی ( ٌَّظ)زّس رِ هسیطاى ػبهل  ّب  زٍلت خسیس ًكبى هی زازُ –َز ق ثب ًبثطاثط  تؼطی  هی

 7.5چهِ   هیلیهبضز زالض، هؼهبزل آى   072خ  ثعٍؼ هسیط ػبهل آههبظٍى  . قبى افعایف زٌّس ّعاض ثبض ثیف اظربضهٌساى

(. رٌهس  بضرٌبى آهبظٍى ضا زضیبفت ههی ثبًیِ هیبًگیي حقَخ ر 9اٍ ّط )آٍضز  هیلیَى اهطیکبیی زض اذتیبض زاضًس، پَل زضهی

 –رهالُ اًتربثهبتی تطاههپ    )ّهب  قطههع    رالُ.   ػظوت اهطیکب ایي ًبثطاثط  گؿتطزُ اؾت هحبل اؾت ثگَیین هكرصِ

ّهب زض ثهٌگالزـ ٍ چهیي ٍ ٍیتٌهبم      اهب اگط ایهي رهالُ  . قَز آؾبًی تَلیس هی رِ زض آى ایي قؼبض ًقف ثؿتِ ثِ.( هتطخن

ّهب ًهبگعیط ثهِ پهصیطـ آى      ٍظؼیت ًبهؽلَثی اؾت رهِ اهطیکهبیی   –ض رِ اغلت چٌیي اؾت ؼَ ّوبى –ؾبذتِ قًَس 

 .اًس قسُ

رهِ ثهیي   « خته  تدهبض   »، ثِ زضک هبّیت اؾبؾهی ایهي   ی تحمیمات اجتٕاعی ٔؤسسٝ: تری وٛ٘تیٙٙتاَ هب زض

. ّب آقکبض ًیؿت طفِایي ٍیػگی ّوَاضُ زض هجبحث هطثَغ ثِ تؼ. هٌس قسین هتحساى رلیس  ثطافطٍذتِ قسُ اؾت ػالقِ

  ػلَم اختوهبػی زض   ضیع  اقتصبز  هسضؾِ ، اؾتبز هوتبظ هطرع هؽبلؼبت ٍ ثطًبهِپراتٟات پاتٙایه ثِ ّویي هٌظَض ثِ

پطفؿهَض پبتٌبیهک یکهی اظ    . هطاخؼِ رطزین تهب اظ روهک ٍ  ثطذهَضزاض قهَین    ( ٌّس)زاًكگبُ خَاّط لؼل ًْطٍ زّلی ًَ 

ِ    اٍ قهوبض  اظ ههتي  . ؿهت ظههبى هبؾهت   ّهب  هبضرؿی  تطیي اقتصبززاى ثطخؿتِ زٔااٖ  تاٛ ْ ٚ    ّهب  رلیهس  اظخوله

ا٘ثاضا    ،(1995) چٝ د  أپریاِیسٓ  خ داد ٚ سایر ٔماالت آٖ،(1990) طّثی ٚ ٔساٚات  التصاد ،(1988)  ضذ

َ  ،(2003) ٘طایٙی تاٝ ٘ااآزادی    ٚاپا  ،(1997) دا ی ٚ ثثات د  سرٔایٝ ٜ   ،(2008) ا زش پاٛ ی  تخیاُ دٚتاا 

پطفؿهَض  . ضا ًَقتِ اؾهت  (2016) ی أپریاِیسٓ ای د تا ٜ ٘ظریٝ (ّوطاُ ثب التؿب پبتٌبیک)، ٍ (2011) سٛسیاِیسٓ
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اٍ یکهی اظ ًَیؿهٌسگبى   . ٍ ؾطزثیط ؾَقیبل ؾبیٌتیؿت اؾت( 7100-7115)ضیع  رطال    ثطًبهِ پبتٌبیک هؼبٍى زایطُ

 .اؾت( هتطخن –( هبضرؿیؿت)اضگبى حعة روًَیؿت ٌّس )هٌظن زهَرطاؾی هطزم 

  

 ی جٟا٘ی ٞصٔٛ٘ی ٔاِیٝ

وٝ ترأپ آغاز وردٜ چیس ؟ آیا ایٗ یه تغییار سیاسا  جاذی یاا چیاس      « جًٙ تجا ی»اِٚیٗ ترداض  ضٕا از 

 دیٍری اس  وٝ تایذ از آٖ آٌاٜ ضٛیٓ؟

تصَیط  رِ . ثٌس  قسُ اؾت ّب  حوبیتی تطاهپ ثِ صَضت ًبزضؾتی قبلت   ؾیبؾت اػتقبز زاضم رِ رل ثحث زضثبضُ

ًبم تطاهپ اؾت رِ زض خْبًی رِ ثسٍى ٍخَز خٌ  تدهبض  زًیهبیی قهبز اؾهت،      قسُ، تصَیط تجْکبض  ثِ هؼوَالً اضائِ

زاض  زض ظربم ثحطاًی ؼَالًی  توبم خْبى ؾطهبیِ. ػ اؾتایي تصَیط ربهالً غل. ًبگْبى خٌ  تدبض  ضاُ اًساذتِ اؾت ثِ

ًظبم هَخَزِ ثَضغٍاظ  لیجهطال یهب ایهي ثحهطاى ضا ثهِ ضؾهویت       . آهس ًَلیجطالیؿن اؾت گطفتبض قسُ اؾت ٍ خس  رِ پی

  فبقیؿهتی ذهَز ثهِ ضؾهویت      تطاههپ آى ضا ثهِ قهیَُ   . قٌبؾهس  هیلی ثِ ضؾویت هی قٌبؾس یب صطفبً آى ضا ثب ثی ًوی

ّوهیي  . زاًس، ًِ ؾیؿهتن ضا  ّب ٍ هؿلوبًبى ّؿتٌس هقصط ایي ٍظؼیت هی ّب، چیٌی ضا رِ هکعیکی« زیگطاى»اٍ . ؾسقٌب هی

خوْهَض  ضی      ذَز ػوالً زلیل آى اؾت رِ چطا هطزم اهطیکب ثِ فطز ًبگَاض  هبًٌس اٍ ثطا  ضیبؾهت  قٌبذت ثِ ًَثِ

 .زازًس

ذَاّهس ثحهطاى اهطیکهب ضا رهِ ًبقهی اظ       تطاهپ هی. حطاى زیسّب  اٍ ضا خسا  اظ ایي ث تَاى تطاهپ ٍ ؾیبؾت ًوی

ِ  ّب  ثٌیبز  ذَز ًَلیجطالیؿن زضٍى هحسٍزُ ًَلیجطالیؿن اؾت   هطرهع  آى رهِ    حل رٌس، یؼٌی ثسٍى ًقط هكرصه

 .تحطک خْبًی آظاز هبلیِ اؾت

ًَلیجطالیؿهن هؿهجت   . ثبیس ؾبظٍربض  ضا رِ اظ ؼطیق آى ًَلیجطالیؿن ایي ثحطاى ضا پسیس آٍضزُ اؾت آقکبض رهطز 

چٌیي تغییط  ّویكِ . اظبفی قسُ اؾت[ اضظـ]خبیی خْبًی زض تَظیغ زضآهس اظ ؾوت زؾتوعزّب ثِ ؾَ   تغییط خبثِ

زات »ّهب    ایهي گهطایف ضا حجهبة   . قَز ؾجت گطایكی پیف اظ ٍقَع ثِ ؾَ  ثحطاى هبظاز تَلیس زض اقتصبز خْبى هی

ّب یکی پؽ اظ زیگط  ثحهطاى پهیف اظ ٍقهَع ضا     تطریسى آى حجبة. طزًسر زض ایبالت هتحسُ هْبض هی« هؿکي»ٍ « ربم

  ههَضز  «ههسیطیت تقبظهب  »قسُ ثط زذبلهت زٍلهت زض      خْبًی چَى هبلیِ. ثِ ثحطاى پؽ اظ ٍاقؼِ تجسیل رطزُ اؾت

 تَاى زض چبضچَة ًَلیجطالی فقػ اظ ؼطیق تكکیل حجهبة خسیهس رهبّف    ثٌسز، ایي ثحطاى ضا ًوی حوبیت ریٌع چكن هی

ًبگعیط ثب ایدبز ٍظؼیت ثحطاًهی   تَاًس ثِ صَضت هٌظن ایدبز قَز ٍ حتی اگط تكکیل قَز، ثِ ّبیی ًوی چٌیي حجبة. زاز

 .پبقس زیگط زٍثبضُ فطٍ هی

رهِ ایهبالت هتحهسُ ثهب     ( رهبض   )رطزى رؿط  هبلی اظ ایهي ٍظهؼیت فهطاض رٌهس،      رٌس ثب ثعضگ تطاهپ تالـ هی

ٍ )قهَز   تلقهی ههی  « ثْتط اظ ؼال»زّس، چَى پَل آى ركَض  بظات آى ضا اًدبم هیّب اظ هد ثطذَضزاض  اظ ثطذی هصًَیت
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تط افعایف زازُ اؾت، پَل ضا اظ ؾطاؾهط زًیهب ثهِ       زضآهس ثیف   ذَز ضا ثب ٍػسُ ػالٍُ چَى اهطیکب اذیطاً ًطخ ثْطُ ثِ

ایدبز قهغل زض خهبیی زیگهط ثهِ      ًیبثس ٍ ًتیدِ صطفبً« اًتكبض»، اهب اگط ایي تحطیک تقبظب (هکس ؾَ  ایبالت هتحسُ هی

تط ثطا  اهطیکب ثبقس، زض آى صهَضت ؾیبؾهت حوهبیتی ثهطا  ایهبالت هتحهسُ ظهطٍض            ثسّی ذبضخی ثعضگ ّعیٌِ

 .قَز هی

رٌس ًیؿت، ثلکِ ؾیبؾهتی هٌؿهدن ضا ثهِ ًوهبیف      ا  رِ زض ًظن لیجطالی هساذلِ هی ضٍ تطاهپ صطفبً زیَاًِ ایي اظ

ِ   »تَاًس ربض رٌس چَى ایي ؾیبؾت ثِ ؾیبؾت  بل ًویایي ؾیبؾت زض ّط ح. گصاضز هی « ّهب  ثِ گهسایی اًهساذتي ّوؿهبی

رٌهس رهِ ركهَضّب  زیگهط      ًبزضؾت تصَض هی قَز ٍ ثِ ذتن هی( هتطخن -ثْجَز ٍظغ ذَز ثِ حؿبة ركَضّب  زیگط)

 .هثل رٌٌس ثِ تَاًٌسهقبثلِ ًوی

تهط اقتصهبز ذهَز اظ ؼطیهق      کهِ ضقهس ثهیف   هثهل ًیؿهت ثل   ثِ پیكٌْبز تطاهپ ثِ زیگط ركَضّب  هتطٍپل هقبثلِ

رٌس، ؾجت  قبى ضا تكسیس هی ّب فطاض هبلیِ اظ اقتصبزّب  ا  اظ ؾَ  آى اهب چٌیي ّعیٌِ. تط اؾت ّب  ًظبهی فعٍى ّعیٌِ

ثٌهبثطایي زض غیهبة ّهط    . ّب ضا ذٌثی رٌس تَاًس ّطگًَِ افعایف فؼبلیت آى قَز رِ هی ّب هی   آى ّب  ثْطُ افعایف ًطخ

گطایی ثطًٍهس رهِ زض    گطایی اهطیکب ثِ ؾوت حوبیت قسى ؾبزُ ثِ حوبیت تَاًٌس ثِ خب  تؿلین ّب ًوی ، ذَز آىافعایكی

 .تَاًٌس اظ تحقق ضاّجطز تطاهپ خلَگیط  رٌٌس ًتیدِ ًوی

ّب ضا اؾبؾبً پبؾری ثِ ثحطاى زاذلی ایبالت هتحسُ، رِ خسیت آى ًجبیس ًبزیسُ گطفتِ قهَز،   رطزى تؼطفِ هي ٍظغ

ثطا  شرهط فقهػ یهک ًوًَهِ اظ حهبز      . ظهبى زیگط  ًیع زاضًس ّب تأثیطات ّن رٌن، الجتِ زض ّط حبل آى اقسام ثی هیاضظیب

ّب  اذیط ثهبال ثهَزُ اؾهت، ثهبالتط اظ ّهط       ٍهیط زض هیبى ربضگطاى ؾفیسپَؾت اهطیکبیی زض ؾبل ثَزى ثحطاى، ًطخ هطگ

ًفهؽ رهِ ّویكهِ ثهب      ثِ ضفتي اػتوبز اظ ًباهٌی ٍ اظزؾتٍهیط  ایي ًطخ ثبال  هطگ. ركَض غطثی رِ زضگیط خٌ  ًیؿت

 .ضاًس قَز رِ افطاز ضا ثِ ؾَ  هصطف هَاز هرسض ٍ الکل هی اًس ًبقی هی ثیکبض  ّوطاُ

ِ   . ؾبظ  ؾجت ثحطاى اؾت افطاز  اػتقبز زاضًس رِ ذَزربض تهط ضًٍهس فٌهبٍض      ؼهَض ػوهَهی   ذَزربضؾهبظ  یهب ثه

ؾهبظ  قؽؼهبً    اهب خْبًی. زاض  اؾت رِ ّوَاضُ ثب ثیکبض  ّوطاُ اؾت ؾطهبیِ  چٌسؾبلِ  خَیی زض ربض، یک خٌجِ صطفِ

 .ّب  تَلیس  ثِ هٌبؼق ربض اضظاى خْبى ثستط رطزُ اؾت ؼطیق اًتقبل ربضذبًِ ٍظؼیت ثیکبض  ضا زض اهطیکب اظ

« آزاد تجاا ت »ی تغییاری ٔا٘اذٌا  د  سیساتٓ     دٞٙذٜ آیا ایٗ ٔا٘ٛ ٞای ترأپ ٘طاٖ –ی ٕٞیٗ پرسص  د  زٔیٙٝ

 وٙٛ٘ی اس  یا صرفاً یه ا٘حراف ٔٛل  ٚ ا٘تخاتاتی اس ؟

زاض  اؾهت رهِ یهک ثحهطاى      ػٌَاى اًحطاف هَقت اًتربثبتی ًبزیسُ گطفتي ثحطاى ؾطهبیِ ّب ثِ   ایي ؾیبؾت هالحظِ

چِ اًدهبم زازُ   ؾیؿتن ثِ ذبؼط آى. ٍخَز  ثطا  ؾیؿتن ًیع ّؿت ٍ ؾطثطآٍضزى رًٌَی فبقیؿن یک تدلی آى اؾت

  خطیهبى   ًرهَضزُ  ، اهب حفهظ زؾهت  «تدبضت آظاز»رٌس رِ ؾیؿتن ثب اصالح  تطاهپ فکط هی. تَاًس پیف ثطٍز ؾت ًویا
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ّهب ثهسٍى ثطقهطاض      زٍلهت –ایي ًبزضؾت اؾت چَى زض خْبى رٌهًَی هلهت  . تَاًس ًدبت یبثس   هبلی، هی آظاز ؾطهبیِ

 .ِ ثبقستَاًس ٍخَز زاقت رٌتطل ثط ؾطهبیِ، ّیچ گؿتطـ خْبًی اقتصبز ًوی

رٌهس،   رن اظ ًیبظ ثِ تغییط پبیساض آگبُ اؾت رِ ثطا  آى تالـ ههی  ؼَض ظوٌی زؾت ضؾس تطاهپ ثِ اهب ثِ ًظط هی

 .زاًٌس ثبظاًِ هی رِ هٌتقساى لیجطال اٍ اقساهبت اٍ ضا صطفبً اهط  غیطظطٍض ٍ َّؼ زضحبلی

سای سااَ   . ترأپ ٚ ٔطاٚ اٖ اٚ اعتماد دا ٘ذ وٝ تغییر سیاس  تٝ تٟثٛد ٔطاغُ صٙعتی أریىا وٕه خٛاٞذ وارد 

 ٌذضتٝ اس   آیا فىر ٔی وٙیذ تٟثٛد ایٗ ٔطاغُ ترای أریىا أىاٖ پذیر اس  ؟

ا ثپصیطًهس    تطاههپ ض «ثِ گسایی اًساذتي ّوؿبیِ»ضاّجطز تطاهپ هوکي اؾت زض صَضتی رِ ركَضّب  زیگط ؾیبؾت 

ِ   ثبایي. ّب آقکبضا آى ؾیبؾت ضا ًرَاٌّس پصیطفت اهب آى. خَاة زّس ا  ثهِ ًظهط    حبل، اگطچِ هوکي اؾت ثهطا  لحظه

ٍ ظههبًی رهِ   . هثل رٌٌس تغییط ذَاّس رطز ثِ زّس، اهب اٍظبع ظهبًی رِ زیگطاى هقبثلِ ثطؾس رِ ضاّجطز تطاهپ خَاة هی

گصاض  زض اقتصبز خْبًی  زاضاى ضا ثطا  ؾطهبیِ ّب  ؾطهبیِ اًگیعُ« ٌ  تدبض خ»هثل رٌٌس، حقیقت هْن  ثِ ّب هقبثلِ آى

 .رٌس ضٍ ثحطاى ضا تكسیس هی ربّف ذَاّس زاز ٍ اظایي

زدایی ضٛد چارا اعتمااد    سازی ایذ وٝ ایٗ جًٙ تجا ی جذیذ ٕٔىٗ اس  سثة جٟا٘ی ضٕا ٔٙتمذ ایٗ دیذٌاٜ تٛدٜ

 ٟا٘ی أىاٖ استمالَ  ا ایجاد ٘خٛاٞذ ورد؟٘طیٙی آضىا  از سیستٓ ج دا یذ وٝ ایٗ عمة

ؾهبظ    ّب  قجلهی خْهبًی   اظ ایي خٌجِ اؾت رِ ثب ثطًبهِ. ؾبظ  هبلی اؾت ؾبظ  رًٌَی خْبًی زض ًعز هي اؾبؼ خْبًی

هبًهس هدجهَض ثهِ پبؾهد ثهِ       زٍلت ثهبقی ههی  -زٍلتی رِ یک هلت: هتفبٍت اؾت ٍ تأثیط ػظیوی ثط هبّیت زٍلت زاضز

(. رٌهس  زض غیط ایي صَضت ؾطهبیِ اظ ركَض زاضا  هكکل ٍ ثحطاى هبلی فطاض هی)قسُ اؾت  ْبًیّب  هبلی خ زضذَاؾت

قهسُ ضا     ههبلی خْهبًی   تَاًس ایي ٍاقؼیت ؾلؽِ ذَز ًوی ذَز  گطایی زض حطرت ربالّب ٍخَز زاضز ثِ حتی اگط حوبیت

ٌی ًگقتِ اؾت، ثٌبثطایي ثِ ًظط هي توهبم  تب اهطٍظ ّیچ ضّجط هتطٍپل اظ تحویل رٌتطل ثط ؾطهبیِ ؾر. ا  تغییط زّس شضُ

 .زّس ظزایی اّویت ذَز ضا اظ زؾت هی ؾبظ    خْبًی ٍگَ زضثبضُ ایي گفت

 

 چیٗ ٚ ایاالت ٔتحذٜ

ٞٙذٚساتاٖ   ( ٔرواسی )إِّّی پَٛ ٚ ٔاذیر سااتك تا٘اه  ز ٚ      الٛ اْ  اجاٖ   ئی  التصادداٖ ساتك صٙذٚق تیٗ

آیا . ثثات ٚ خطر٘ان اس  ٞا تی ٞستٙذ ٚ  ٚاتط داخّی آٖ« ی ضیطا٘یآغٛض ٞٓ»زٔا٘ی ٌف  وٝ چیٗ ٚ أریىا د  

 ایذ؟ ضٕا تا ایٗ ٘ظر ٔٛافك
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تط ثِ چهیي هٌتقهل قهسُ       اهطیکبیی اؾت رِ ثطا  ایدبز ؾَز ثیف ایي ؾطهبیِ. پصیطم هي ػجبضات ایي گفتوبى ضا ًوی

ثهِ  . اؾهت «   اهطیکهبیی  طیکب زض ثطاثط ؾطهبیِاه»   ًیؿت ثلکِ هؿئلِ« اهطیکب زض ثطاثط چیي»   ضٍ هؿئلِ اظایي. اؾت

ٍیػُ زض زٍضاى ؼَالًی ثحهطاى خهبض  زض اهطیکهب ایدهبز رهطزُ اؾهت،        ذبؼط پطیكبًی اختوبػی ٍ ذكوی رِ ایي اهط ثِ

  اهطیکبیی ضا ثطا  اًتقبل تَلیس ثِ ذبضج،    ؾطهبیِ گطایی ذَز تب حس  اًگیعُ تطاهپ ؾؼی هی رٌس تب اظ ؼطیق حوبیت

ٍ اٍ ثطا  خجهطاى  . الوللی، ضا هحسٍز رٌس   ثیي تط، هبلیِ حطرت آظاز اهطیکب زض ؾطاؾط خْبى، یب ثِ ػجبضت زضؾتاهب ًِ 

ّهب     اهطیکبیی ضخ زّس، ربّف ٌّگفت هبلیبت قهطرت  تَاًس ثطا  ؾطهبیِ گطایی هی   ایي حوبیت ظیبًی رِ ثِ ٍاؾؽِ

 .زاًن ظهیٌِ هی هطیکبیی ضا پیف  ا ضٍ هي زض تحلیل ذَز ؾطهبیِ اظایي. رٌس ضا هؽطح هی

ٜ  تیٙی ٔطی چیٗ تأثیر دا د؟ پیص أریىا تر خط( تٙص تی)آیا ٕ٘ایص التصاد ظاٞراً آ اْ  ی ٚاواٙص چایٗ    تاٖ د تاا 

 چیس ؟ -ٞا تٛد جذای از ٚاوٙص اِٚیٝ وٝ تاالتردٖ تعرفٝ –تٝ ٕ٘ایص ترأپ 

حفظ آٌّ  ضقس ذهَز ًبچهبض اظ تکیهِ ثهط ثهبظاض زاذلهی       آقکبض اؾت رِ خسا  اظ ثبال ثطزى تؼطفِ، چیي ارٌَى ثطا   

تط، ًطخ ثبال  ضقس ركبٍضظ ، ٍ تَظیهغ ثطاثطتهط زضآههس زض زاذهل        زٍلتی ثیف تَاًس هؿتلعم ّعیٌِ ایي اهط هی. اؾت

ِ  )ؼَض ؾٌتی ثب ؾَؾیبلیؿن  ّبیی اؾت رِ ثِ ّب ؾیبؾت ایي. چیي ثبقس   زٍلتهی زض آههَظـ ٍ    ثب ایي فطض رهِ ّعیٌه

تَاًس چهیي ضا   ایي تؼسیلی اؾت رِ اقساهبت تطاهپ هی. اضتجبغ زاضز( ثْساقت ٍ ذسهبت اختوبػی صطف قَز پطٍضـ،

ثِ ًظهط ههي   . ّب  ؾَؾیبلیؿتی اؾت تط چیي ثِ ؾوت ؾیبؾت زازى ثیف ضٍ تأثیط آى ّل اظایي. ثِ اًدبم آى ٍازاض رٌس

 .آیٌستطیي حبلت ثبقس ایي ثبیس ذَـ

ّهبیی گهصض رٌهس رْجهط      تطیي ّعیٌِ ثِ ؾوت ؾیبؾهت  تَاًس ثب رن زاضز، یؼٌی چیي هی چیي زض ایي خٌجِ هعیت ثعضگی

چطارِ چیي ثطذالف ٌّس ّطگع ثِ صَضت ربهالً ًبهحسٍز ثِ ضٍ  خطیبى هبلی ثبظ ًجهَزُ  . چطذٌس هحَض ثبظاض زاذلی هی

چیي حؿبة خهبض  اظهبفی   ّونٌیي،ثطذالف ٌّس، . ثٌبثطایي هكکل فطاض ؾطهبیِ زض ؼی زٍضاى گصاض ٍخَز ًساضز. اؾت

تَاًهس چهیي    ّب زاضز، ثِ ًحَ  رِ زض ؼی زٍضاى گصاض ّیچ هكکل هبلی ًبقی اظ رؿط  تطاظ خبض  ًوی زض تطاظ پطزاذت

 .ضا آظاض زّس

تَاًهس احتوهبالً ؾیبؾهی ٍ ًبقهی اظ      تط هی ؼلجبًِ  ّب  ثطاثط  ثِ ًظط هي، هربلفت ثب چٌیي گصاض  ثِ ؾوت ؾیبؾت

  هتَؾػ قْط  چهیي هبًٌهس ّوتهب  ٌّهس  ذهَز،         چیي ثبقس، چَى ؼجقِ ْط  ضقسیبثٌسُ  هتَؾػ ق فكبض ؼجقِ

 .ّب زض غطة، ثطذَضزاض  ػوسُ اظ ضقس ؾطیغ چیي ٍ تؼصجی ظسثطاثط  زاضز ّویكِ چكن ثِ فطصت

  

 أپریاِیسٓ دال 

ی تر سای چاپ ٘اٛ    ریریٝإِّّی د  دا٘طٍاٜ ٔترٚپِٛیتٗ ِٙذٖ ٚ عضٛ تحاستاد  ٚاتط تیٗ)چٙذ ساَ لثُ  پتر ٌٛاٖ 

ٌف  ٔثٙای تار ایاٗ واٝ دال  ٚ ٚاَ اساتری        از  شیٓ دال  ٚاَ استری  ٚ از عصر ا تاتی دال  سخٗ ٔی( ٔترجٓ  –
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دٞذ تا وسری تراز تجا ی تس ي  ا تٝ اجارا تٍاذا د    وٙٙذ ٚ ا تاتی دال  تٝ أریىا اجازٜ ٔی دیٍر  ا تمٛی  ٔی یه

 آیا ایٗ سیستٓ أرٚز ٞٙٛز ز٘ذٜ اس ؟. د٘یا تثذیُ ضٛدٚ سیستٓ ٔاِی أریىا تٝ ٔٙثع اصّی 

ِ    ثب ٍخَز اػالم ؾیبؾت تَاًؿهت زالض ضا   ؼهَض هؼوهَل ههی    ّب  حوبیتی تطاهپ ٍ افعایف زض رؿط  تطاظ ههبلی، رهِ ثه

ایهي پَیهبیی ثهِ تقَیهت اضظـ زالض هٌدهط      .   هبلی اظ ؾطاؾط خْبى اؾت تعؼی  رٌس، اهطیکب زض حبل هکیسى ؾطهبیِ

تهط آى زضآیٌهسُ ٍخهَز زاقهتِ      زض حقیقت، اهکبى افعایف ًطخ ثْطُ زض اهطیکب، ّوطاُ ثب احتوبل افعایف ثهیف  .قَز هی

ًرهَضزُ   ػٌَاى هیبًگیي پبیساض حفظ ثطٍت زض اقتصبز خْهبى زؾهت   زّس رِ ًقف زالض ثِ اهب ایي ثِ هي ًكبى هی. اؾت

 .  ٍال اؾتطیت اؾت ًرَضزُ   زالض ًیع هؿتلعم قسضت زؾت ًرَضزُ هبًس ٍ قسضت زؾت ثبقی هی

  

ی ٘ماص دال    ٌیری سیاسی  ا ادأٝ دٞذ ٕٔىٗ اس  تالش جذی د تا ٜ آیا اعتماد دا یذ وٝ اٌر ترأپ ایٗ جٟ 

 عٙٛاٖ ٔٙثع اصّی اعتثا  تازسازی ضٛد؟ عٙٛاٖ ا ز اصّی د  جٟاٖ ٚ ٘مص ٚاَ استری  تٝ تٝ

ِ قَ ًقف زالض ٍ ّوجؿتِ ثب آى ًقف ٍال اؾتطیت هؽطح هی زاض  ًیبظهٌهس یهک هیهبًگیي     ز چَى اقتصبز خْبى ؾهطهبی

یهَضٍ، رهِ ّویكهِ    . زض حبل حبظط اضظ زیگط  ٍخَز ًساضز رِ ثتَاًس ایي ًقهف ضا ایفهب رٌهس   . پبیساض حفظ ثطٍت اؾت

ّهبیی ضا ثهط زالض تحویهل رٌهس،      ضؾیس ثتَاًس ثطا  هستی چبلف   زٍم قطاض زاقت ٍ ثِ ًظط هی ًؿجت ثِ زالض زض ضتجِ

 .ذَز ضا اظ زؾت زازُ اؾت قسضت

ثهِ  . قَز رِ ّوِ ثِ ایي ثجهبت ثهبٍض زاضًهس    الجتِ اػتوبز ّط ربضگعاض اًفطاز  ثِ ثجبت اضظ اظ ایي ٍاقؼیت ًبقی هی

  خوؼهی زلرهَاُ ًیؿهت، چیهع  اؾهت رهِ        ا  خوؼی ًؿجت ثِ آى ٍخَز زاضز، اهب ایهي غطیهعُ   ػجبضت زیگط، غطیعُ

ّهب    ثَزى ضا رؿت رٌهس ثبیهس ٍیػگهی   « ثْتط اظ ؼال»طا  ایي رِ یک اضظ قطایػ ث. تَاًس ثِ ّط اضظ  پیَؾت قَز ًوی

ِ   . هؼیٌی زاقتِ ثبقس زاض  ضا  ركَض  رِ اضظ ثِ آى تؼلق زاضز ثبیس زض زاذل ذبک ذَز اهٌیت ضٍاثهػ زاضایهی ؾهطهبی

ّهب، اظ خولهِ    بلهت زاض  زض ّوِ خهب اظ ؼطیهق زذ   ّونٌیي ثبیس ثطا  تعویي اهٌیت ضٍاثػ زاضایی ؾطهبیِ. تعویي رٌس

ثِ ّویي تطتیت ثبیس ثطا  خلَگیط  اظ ّط تْسیس تهَضهی ثهِ اضظ   . هٌس ثبقس   ربفی قسضت ّب  ًظبهی، ثِ اًساظُ زذبلت

ثهِ ّوهبى   »ّب ثبیهس   ثطا  آى رِ هطزم اضظ ذَز ضا ثِ ؼال  ٍاقؼی تجسیل ًکٌٌس رِ ثِ هؼٌی آى اؾت رِ اضظ آى)ذَز 

ثهط تَلیسرٌٌهسگبى ربالّهب     « ربّف اضظـ زضآهس»  ربض ربفی ٍ تحویل  تف شذیطُثب حفظ اض( ثبقی ثوبًس« ذَثی ؼال

  ِ ثهِ ػجهبضت   . اٍلیِ اظ ؼطیق یک ضغین اقتصبز خْبًی، ثب پكتیجبًی قسضت ًظبهی ذَز قبزض ثبقس، ٍ ربضّبیی اظ ایهي گًَه

    ِ ثهِ ایفهب  ًقهف ؾهٌگط     اهطیکهب  . زاض  خْهبًی ثبقهس   زیگط، قسضت اهپطیبلیؿتی ثبیس ؾٌگط یهب پبیگهبُ ذهبًگی ؾهطهبی

قَز، ثب ٍخَز ایهي رهِ توهبم     تلقی هی« ثِ ّوبى ذَثی ؼال»زّس، ٍ چطایی آى رِ اضظ آى  زاض  خْبًی ازاهِ هی ؾطهبیِ

ثیٌهی چٌهیي    پیف ا  قبثل زالض تب آیٌسُ. رٌس ثِ ّویي زلیل اؾت ّب تغییط هی رٌس ٍ ؾیبؾت ؾرتی ربض هی اقتصبز آى ثِ

 .ًقكی ذَاّس زاقت
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رِ پؽ اظ تطریسى حجبة هؿکي، ظهبًی رِ ثحطاى ههبلی زض رهبًَى ههبلی ذهَز اهطیکهب آغهبظ قهس،        خبلت اؾت 

ایي اههط هبًٌهس پٌهبُ ثهطزى ثهِ      .   هبلی ثِ خب  ذطٍج اظ اهطیکب اظ ؾطاؾط خْبى ثِ زاذل اهطیکب خطیبى یبفت ؾطهبیِ

بثْی ثهِ زاذهل ایهبالت هتحهسُ       هبلی هك ثِ ّویي تطتیت، اهطٍظ خطیبى ؾطهبیِ. ؾٌگط زض ظهبى یَضـ ٍحكت اؾت

ّب  ٍیهػُ یهب ػولکهطز     تط اظ صطفبً ًوبیف ؾیبؾت ّبیی غضف ضٍ ثِ ػبهل ؾٌگط ثَزى آى ثطا  ؾطهبیِ اظایي. ٍخَز زاضز

 .آى ضثػ زاضز

 ٞا تذیُ

تٛا٘ٙاذ تىٙٙاذ؟ ٔا الً دِٚا  جذیاذ       ٞای ٔترلی د  ایٗ چا چٛب ترای ایجاد جایٍاٞی تارای خاٛد چاٝ ٔای     دِٚ 

تٛا٘ذ تىٙذ؟ تٝ عثا ت دیٍر  د  ایاٗ   دٔٛوراتیه چٝ وا  ٔی ی سٛسیاَ ٔىسیه ترای ایجاد فضا ترای ٘ٛعی تر٘أٝ

 ٞای ٔاِی  ا تٛصیٝ وٙیذ؟ ایذ وذاْ سیاس  زٔیٙٝ ضٕا ٔایُ

ّب  هبلی فطاههطظ    ّب  َّازاض هطزم ضا زًجبل رٌس زیط یب ظٍز ثبیس رٌتطل خطیبى ز زاضم ّط زٍلتی رِ ؾیبؾتهي اػتقب

اگط ّهن ثهِ   .   هبلی گَـ رٌس یب ثِ هطزم زٍلت هدجَض ذَاّس ثَز یب ثِ ؾطهبیِ: زلیل ضٍقي اؾت. ضا ثِ زؾت ثگیطز

ِ    هبلی ذَاّس قسرِ ثط ظس  هطزم گَـ رٌس، هَخت ذكن ؾطهبیِ   ههبلی ضا   آى هدجَض ذَاّس ثَز خطیهبى ؾهطهبی

ّهب  ذهَز ثهطا      ّبیی هبًٌس لَپع اثطازٍض زض هکعیک، ثِ خب  فطیبز اظ ؾهق  ّهسف   رٌن زٍلت اهب فکط هی. رٌتطل رٌس

ّهب  ّهَازاض ههطزم حطرهت رٌٌهس، ٍ ظههبًی رهِ         تَاًٌس ثِ ؾوت تصَیت ؾیبؾهت  تحویل رٌتطل ثط ؾطهبیِ، اثتسا هی

ثِ ػجهبضت زیگهط،   . ّبیی هربلفت رطز، رٌتطل ثط ؾطهبیِ ضا اػوبل رٌٌس فطاض ؾطهبیِ ثب چٌیي ؾیبؾت   هبلی ثب ؾطهبیِ

  هبلی ظطٍض  خلَُ رٌس ٍ ًهِ اقهساهی    ّب  ؾطهبیِ اقسام زٍلت ثطا  رٌتطل ؾطهبیِ ثبیس ًعز ّوگبى زض اثط ثَالَْؾی

 .رِ صطفبً هٌتح اظ ایسئَلَغ  اؾت

  

یاه دِٚا  ٔترلای تارای     . ٔا٘اذ  ٌرایی ز٘اذٜ ٔای   ی ٔاِی تا ٚجٛد ایٗ حٕای  ایٝسازی سرٔ ضٕا ٌفتیذ وٝ جٟا٘ی

 تٛا٘ذ تأٔیٗ ٔاِی وٙذ؟ ٌٛ٘ٝ ٔی ی ٔاِی چٝ سازی سرٔایٝ ی جٟا٘ی ضذٜ ی تذیُ د  ایٗ دٚ اٖ طٛال٘ی تر٘أٝ

طا  یهک ركهَض     هبلی ّطگع هكهکلی ثه   ًفؽ ؾطهبیِ. فبصل ثکكین  اًساظ ذػ   هبلی ٍ پؽ خب ثیي ؾطهبیِ ثبیس زض ایي

ثجٌهسز، یهب   (   یهَضٍ  هبًٌس ركَضّب  هٌؽقِ)ًیؿت، هگط آى رِ آى ركَض زؾتبى ذَز ضا ثب رٌبضگصاقتي ثبًک هطرع  

تهب ظههبًی   . رٌٌس اـ هی ذَزهرتبض  ربهل ثِ آى ثسّس رِ ثِ هؼٌب  آى اؾت رِ ػوالً هؿئَالى صٌسٍخ یب ثبًک ازاضُ

لَگیط  قَز ٍ رٌتطل زهَرطاتیک ثط ثبًک هطرهع  ثطقهطاض ثبقهس، ّهیچ     رِ اظ ؼطیق رٌتطل ؾطهبیِ اظ فطاض ؾطهبیِ خ

 .هكکل هبلی ثط ؾط ضاُ ّیچ زٍلت هتطقی ًرَاّس ثَز

اًهساظّب ضا ّهط زٍلهت هتطقهی رهِ ذَاؾهتبض تصهَیت         اًساظ ّب هطثَغ اؾت ٍ ایهي پهؽ   هكکل ٍاقؼی اهب ثِ پؽ

اًهس   هٌستط قسُ ؾبظ  ثطٍت   خْبًی ؿبًی رِ زض زٍضُهٌساى ٍ ر ّب  َّازاض فقطا اظ ؼطیق اذص هبلیبت اظ ثطٍت ؾیبؾت
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زضصهس اظ رهل    51هثالً زض ركَض  هبًٌس ٌّس خبیی رِ یک زضصس ثبالیی ذبًَاضّب هبلکیهت  . تَاًس ثؿیح رٌس ثبقس هی

ارٌهَى ًیهع ثهِ ضقهس ذهَز ازاههِ        ّب  ًَلیجطالی افعایف یبفت ٍ حتی ّهن    ؾیبؾت ثطٍت ضا زاضز، ًطذی رِ زض زٍضُ

ٍثهیف   ّویي اهط رن. گصاض  زاقتِ ثبقس ٍخَز ًساضز رِ یک ضؾَایی اؾت ، ّیچ هبلیبت ثط ثطٍتی رِ اضظـ ًبمزّس هی

 .زض هَضز زیگط ركَضّب ّن صبزخ اؾت

ّب هَاخهِ   ّب  ػیٌی اقتصبز  رِ ثب آى ّب  ضٍزضضٍ  ّط زٍلت هتطقی ًِ ثِ ذبؼط هحسٍزیت حبل، زقَاض  ایي ثب

هپطیبلیؿن خْبًی ثِ ٍخَز هی آیس رِ اهطٍظ ًهِ فقهػ ثهط حؿهت اهپطیبلیؿهن اهطیکهبیی،       قَز، ثلکِ ثِ ذبؼط تَاى ا هی

 .  هبلی خْبًی ًیع ثبیس هالحظِ قَز چٌیي ثط حؿت اهپطیبلیؿن ؾطهبیِ الوبًی یب غاپٌی ثلکِ ّن

 


