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 30/11/1385تاريخ تأييذ:       ػضَّيأت ػلوي پضٍّشكذُ هطالؼات راّثزدي

 

 چكيذُ:
اي ايشاٱ ثٸ ؿٶساي اٯٴيت ػبصٯبٱ ٯ٬٪، خٰٺٶسي اػالٯي  ثب اسخبّ پشٵٳذٷ ٹؼتٸ

ٹب ٯ٤ٰٲ اػت  ا٬٬ٰ٫ي سٵثشٵ اػت. ايٲ ٯدبصات ٹبي ثيٲ ثب ٧ضيٴٸ آٰب٩ ٯدبصاتايشاٱ 

ٹبي اٟتلبدي، ٌْٟ سٵاثي ٵ ٯٴبػجبت ديپ٬ٰبتي٢ ٵ اٟذا٭ ٳِبٯي ثٸ  ثٸ كٶست تحشيٮ

ؿ٤٪ ٯحذٵد ٵ ٯٶسدي يب ٧ؼتشدٷ ٵ ٛشا٧يش ثشٵص يبثٴذ. دس كٶست ثشٵص ٹش ٣ذا٭ اص 

تٶاٳذ تحت تأثيش آٳٺب ٟشاس ٧يشد.  ٱ ٯيايٲ ؿ٠ٶٝ، اٯٴيت ٯ٬ي خٰٺٶسي اػالٯي ايشا

ٹبي  اي ٯٴبْٛ، اٹذاٙ ٵ ٧ضيٴٸ خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٳيض دس ٯٶهٶّ پشٵٳذٷ ٹؼتٸ

ٵ دػتبٵسدٹبي  ٹب ٹضيٴٸ ،٧يشي آٳٺب ٯ٤ٰٲ اػت ثب ٯؼبي٪ ٧ٶٳب٧ٶٳي داسد ٵ ثب پي

ٹبي ػيبػي، اٟتلبدي ٵ اختٰبٓي ايشاٱ ٵ ػيبػت ٵ  ٯتٜبٵتي سٵثشٵ ؿٶد. ٵيظ٧ي

ٹب ٵ اسادٷ  اي اص ي٢ ػٶ ٵ ٯٴبْٛ، ػيبػت ٧يشي ٯٶهٶّ ٹؼتٸ ٹبي آٱ دس پي ٯـي خي

تٶاٳٴذ دس سٵٳذ  اي ايشاٱ اص ػٶي دي٨ش، ٯي ٣ـٶسٹبي ٯؤثش دس ٯٶهٶّ پشٵٳذٷ ٹؼتٸ

ٹب  ا٬٬ٰ٫ي، تٶاٳٰٴذي ٹبي ثيٲ ٹبي ٯخت٬ٚ ٯدبصات تحٶالت ٯؤثش ثبؿٴذ. ٯٴٌٞ ٵ ٳِشيٸ

ٹب ٵ تحٰ٪ پيبٯذٹبي آٱ،  تحٰي٪ ٯدبصات ٵ ٯٴبْٛ ٹش ٣ذا٭ اص ٣ـٶسٹبي ٯؤثش دس

 دٹٴذ.  ٯحٶسٹبي اػبػي ايٲ ٯ٠ب٫ٸ سا تـ٤ي٪ ٯي

 

ٹبي اٟتلبدي، اٯٴيت ٯ٬ي ايشاٱ، اٟتلبد ٵاثؼتٸ،  ا٬٬ٰ٫ي، تحشيٮ ٹبي ثيٲ ٯدبصات ّا: كليذٍاصُ

 ٹبي ػيبػي. ثحشاٱ

 33شواره هسلسل   8315 زهستاى  چهارمشواره  ن نهسال  فصلناهه هطالعات راهبردي 
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 همذهِ
بصي اٵساٳيٶ٭ ٵ ػ دس حب٩ حبهش، خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ثٸ د٫ي٪ پبٛـبسي ثش تذاٵ٭ ٗٴي

ا٬٬ٰ٫ي  ٹبي ثيٲ اي آٱ ثٸ ؿٶساي اٯٴيت ػبصٯبٱ ٯ٬٪، ثب ٧ضيٴٸ آٰب٩ ٯدبصات اسخبّ پشٵٳذٷ ٹؼتٸ

ٹبي ثضس٥ ٯث٪ ايبالت ٯتحذٷ، اٳ٬٨ؼتبٱ، آ٫ٰبٱ ٵ ٛشاٳؼٸ دس پي آٰب٩  سٵثشٵ اػت. ٟذست

اص ػٶي  ٹبي ديپ٬ٰبتي٢ ٬ٓيٸ خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٹؼتٴذ ٵ ٹبي اٟتلبدي ٵ ٯدبصات تحشيٮ

ٹب ثٶدٷ ٵ خٶاػتبس تذاٵ٭  ٹب ٵ تحشيٮ ٹبي سٵػيٸ ٵ چيٲ ٯخب٫ٚ آٰب٩ ٯدبصات دي٨ش دٵ٫ت

سػذ ٣ٸ ثٸ سٗٮ ٵخٶد اختالٛبت ٯتٔذد ٯيبٱ  ثبؿٴذ. دس ٓيٲ حب٩، ثٸ ٳِش ٯي سٵٳذ ديپ٬ٰبتي٢ ٯي

ػبصي، آٳٺب ديش يب صٵد  ٹبي ثضس٥، دس كٶست پبٛـبسي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ثش ٗٴي ٟذست

 ا٬٬ٰ٫ي ثٸ تٶاٛٞ خٶاٹٴذ سػيذ. ٹبي ثيٲ خلٶف آٰب٩ ثٔوي اص ٯدبصات دس

ٹب چٸ تأثيشي ثش اٯٴيت ٯ٬ي خٰٺٶسي  ا٣ٴٶٱ پشػؾ اك٬ي ايٲ اػت ٣ٸ ايٲ ٯدبصات

ؿٶٳذ.  ٹبي ٛشٓي ٯتٔذدي ٳيض ٯٌشح ٯي اػالٯي ايشاٱ داسٳذ؟ ثشاي پبػخ ثٸ ايٲ پشػؾ، پشػؾ

ٯٴذ ٵ چٸ اثٔبدي داسٳذ؟ ٯشاح٪ ٵ اٳٶاّ آٳٺب ٣ذاٯٴذ ٵ ا٬٬ٰ٫ي ٣ذا ٹبي ثيٲ اص خ٬ٰٸ ايٴ٤ٸ ٯدبصات

ٹب ثش  آيٴذ؟ دس ٯشح٬ٸ دٵ٭، پشػؾ اص چ٨ٶٳ٨ي تأثيش٧زاسي ايٲ ٯدبصات چ٨ٶٳٸ ثٸ اخشا دسٯي

ٹبي اٟتلبدي،  ؿٶد ٣ٸ ٯتأثش اص ٵهٔيت ٵ ٵيظ٧ي اٯٴيت ٯ٬ي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٯٌشح ٯي

ٹبي آٱ ٵ دس ٳٺبيت،  پزيشي تٶاٳبيي ٵ آػيت ػيبػي ٵ اختٰبٓي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ، ٯيضاٱ

 ثبؿذ. ٳذ تحٶالت آتي ٯيسٵتٔبٯ٪ ايٲ دٵ ٯت٘يش دس ًٶ٩ صٯبٱ ٵ 

ٹبي  ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ ٯدبصات ٹب، ٯ٠ب٫ٸ هٰٲ تـشيح ٵيظ٧ي ثشاي پبػخ ثٸ ايٲ پشػؾ

اٯٴيت ٯ٬ي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ سا ثب  ٹب ا٬٬ٰ٫ي احتٰب٫ي، ػبصٵ٣بس استجبًي ايٲ ٯدبصات ثيٲ

ٹبي ػيبػي ٵ اٟذا٭ ٳِبٯي  ٹبي دٵ٫ت ساٳتيش، ٯٰٔبي اٯٴيت، ثحشاٱ دس ٟب٫ت ٯٜبٹيٮ ٵ ٳِشيٸ

ٹبي  ا٬٬ٰ٫ي، ٳِشيٸ ٹبي ثيٲ خبسخي ثشسػي خٶاٹذ ٣شد. ٟج٪ اص ٵسٵد ثٸ ثحث ٯلذاٟي ٯدبصات

ٹب ٵ دػتبٵسدٹبي ٹش ي٢ اص ًشٛيٲ  ثب تٶخٸ ثٸ ٹضيٴٸ ٹب ٯٴٌٞ ٯدبصات ٵ ٯٶخٶد دس ايٲ صٯيٴٸ

 ؿٶٳذ. بس تـشيح ٯيثٸ اختل
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 الوللي ّاي تيي الف. هجاسات
سٵد ٣ٸ ثب ٬٣ٰٸ  ثٸ ٣بس ٯي Sanctionثٸ ٓٴٶاٱ ٯٔبد٩ ٬٣ٰٸ اٳ٬٨يؼي « ٯدبصات»٬٣ٰٸ 

سا « تحشيٮ اٟتلبدي»ٯتٜبٵت اػت. ٯدبصات حٶصٷ ٵػئتش اص  embargoيب « تحشيٮ اٟتلبدي»

ٹبي  ٣بسثشد داسد. ٯدبصات ا٬٬ٰ٫ي ٹبي ثيٲ ؿٶد ٣ٸ ٯٰٔٶالً ثٸ كٶست ٯدبصات ؿبٯ٪ ٯي

ا٬٬ٰ٫ي، اثضاسي ثشاي ٳٜٶر دس سٛتبس دٵ٫ت يب ٧شٵٷ ٹذٙ اػت ٣ٸ سٛتبسؽ ٯٶسد ٟجٶ٩ خبٯٔٸ  ثيٲ

ٹب ثٸ ًٶس ػٴتي دس ٯٴ٠ٌٸ خب٣ؼتشي،  ٹب، ٯدبصات ثٴذي ٣ٴؾ دٵ٫ت ا٬٬ٰ٫ي ٳيؼت. دس ًج٠ٸ ثيٲ

بتي٢ دي٨ش دس تٔذي٪ ٹبي ديپ٬ٰ ٧يشٳذ. صٯبٳي ٣ٸ ٹٰٸ ٧ضيٴٸ ثيٲ ديپ٬ٰبػي ٵ خٴ٦، ٟشاس ٯي

ا٬٬ٰ٫ي ثٸ ٓٴٶاٱ آخشيٲ ٧ب٭ ٟج٪ اص  ٹبي ثيٲ ٳتيدٸ ٯبٳذ، ٯدبصات سٛتبس دٵ٫ت يب ٧شٵٷ ٹذٙ ثي

ٹب اثضاسي ثشاي اسػب٩ پيب٭ ػيبػي ثٸ  ( دس ٓيٲ حب٩، ٯدبصات1ؿٶٳذ.) اٟذا٭ ٳِبٯي ٯٌشح ٯي

بتي٢ صيش سا داسٳذ ا٬٬ٰ٫ي ػٸ ٣بس٣شد ديپ٬ٰ ٹبي ثيٲ ثبؿٴذ. ثٸ ًٶس ٬٣ي، ٯدبصات دٵ٫ت ٹذٙ ٯي

 ذ:ٳؿٶ ٵ ثٸ كٶست پيب٭ ثٸ ٯخبًت اسػب٩ ٯي

 ا٬٬ٰ٫ي ٳؼجت ثٸ خٌش اٛتبدٱ ٵهْ ٯٶخٶد ٵ تذاٵ٭ سٛتبس آٱ؛ آالٱ ٳ٨شاٳي خبٯٔٸ ثيٲ .1

 ا٬٬ٰ٫ي ٗيشٟبث٪ ٟجٶ٩ اػت؛ تأ٣يذ ثش ايٴ٤ٸ سٛتبس دٵ٫ت ٹذٙ ثشاي خبٯٔٸ ثيٲ .2

تش، ٯث٪ تٶػ٪ ثٸ  ٟذا٭ ٯح٤ٮا ،ا٬٬ٰ٫ي ٹـذاس ٳؼجت ثٸ ايٴ٤ٸ ٓذ٭ تٶخٸ ثٸ ٳ٨شاٳي ثيٲ .3

 (2.)داؿتخٶاٹذ  سا دس پيصٵس 

ٹبي ديپ٬ٰبتي٢ ٵ  ٹبي اٟتلبدي، ٯدبصات ا٬٬ٰ٫ي ثٸ ػٸ دػتٸ ثضس٥ تحشيٮ ٹبي ثيٲ ٯدبصات

ٹبي ديپ٬ٰبتي٢ ٵ ػيبػي ٯٰٔٶالً دس  ؿٶٳذ. ٯدبصات ٹبي ٳِبٯي ت٠ؼيٮ ٯي ػيبػي، ٵ ٯدبصات

خ٬ٶ٧يشي اص ٯؼبٛشت ٯ٠بٯبت ػيبػي ٵ ٟب٫ت ٣بٹؾ ػٌح ٯٴبػجبت ديپ٬ٰبتي٢، ٣بٹؾ يب 

ٹب ٵ  ٹبي اٯٴيتي، خ٘شاٛيبيي ٵ استجبًي ثشاي ػٜبستخبٳٸ ديپ٬ٰبتي٢، ايدبد ٯحذٵديت

( 3يبثذ.) ٹبي ٓبدي آٳٺب، ثشٵص ٯي ٹبي ٣ـٶس ٹذٙ ٵ يب ٯٰبٳٔت اص ٛٔب٫يت ٧شي ٣ٴؼٶ٩

س ٟب٫ت ٌْٟ سٵاثي ا٬٬ٰ٫ي ٹؼتٴذ ٣ٸ ٯٰٔٶالً د ٹبي ثيٲ تشيٲ ٯدبصات ٹبي اٟتلبدي، سايح تحشيٮ

٧زاسي ٵ سٵاثي  تدبسي، ايدبد ٯحذٵديت ثش ٓٶاٯ٪ ٵ ٛٔب٫يٲ اٟتلبدي، ٯٰٴٶّ ٣شدٱ ػشٯبيٸ

ٹبي ٧ٰش٣ي،  تدبسي، خ٬ٶ٧يشي اص دػتشػي ثٸ ثشخي ٣بالٹب ٵ خذٯبت، اٛضايؾ تٔشٛٸ

ٹبي ٯب٫ي ٵ پٶ٫ي، خ٬ٶ٧يشي اص اداٯٸ ٹش٧ٶٳٸ ٢ٰ٣ اٟتلبدي ٵ ٯب٫ي،  خ٬ٶ٧يشي اص ٹ٤ٰبسي

آٵسي يب تحلي٪ ٵ اؿت٘ب٩ ٯتخلليٲ ٵ ٣بسؿٴبػبٱ ٵ ٯبٳٴذ آٱ ٯٌشح  اص كذٵس ٛٲ خ٬ٶ٧يشي
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اسػب٩ ٹش٧ٶٳٸ ػالح ٵ تدٺيضات ٳِبٯي اص ي٢   ٹبي ٳِبٯي ثٸ ٯٰٴٶٓيت ( ٯدبصات4ؿٶٳذ.) ٯي

٧يشي اص ٳيشٵي ٳِبٯي ٵ ٯحبكشٷ دسيبيي ٵ صٯيٴي، اص  ؿذٷ ثب ثٺشٷ ٹبي ٵهْ ػٶ ٵ آٰب٩ تحشيٮ

ٹبي ٳِبٯي ػٶٝ  ا٬٬ٰ٫ي ثٸ ػٶي ٯدبصات ٹبي ثيٲ د. ٵٟتي ٯدبصاتؿٶ ػٶي دي٨ش ٧ٜتٸ ٯي

آٯيضتشي ثٸ خٶد  ٹب اثٔبد خـٶٳت سٵد ٵ ٯدبصات ؿذٱ پيؾ ٯي يبثذ، ٵهٔيت ثٸ ػٶي خٴ٨ي ٯي

٧يشٳذ. ح٬ٰٸ ٯحذٵد يب ٧ؼتشدٷ ثٸ ي٢ ٣ـٶس دس خبسج اص چبسچٶة ؿٶساي اٯٴيت ٵ  ٯي

ؿٶد ٣ٸ ثب  ٸ ٬ٰٓي تدبٵص٣بساٳٸ ٯحؼٶة ٯيٯ٠شسات ٯٴـٶس ٯ٬٪ ٯتحذ، ٳٸ آٰب٩ ٯدبصات، ث٤٬

ا٬٬ٰ٫ي ٯ٘بيش اػت. دس ٓيٲ حب٩، اٟذاٯبت ٳِبٯي  ا٬٬ٰ٫ي ٵ ح٠ٶٝ ثيٲ ٹبي ثيٲ ػشؿت ٯدبصات

ٹبي  ؿٶٳذ، حتي ثب ٵخٶد آٰب٩ ٯدبصات دٵخبٳجٸ ٣ٸ ٯٰٔٶالً دس ٟب٫ت دٛبّ ٯـشٵّ تٶخيٸ ٯي

ا٬٬ٰ٫ي ثب تلٶيت ؿٶساي  ٳِبٯي ثيٲ ٹبي تٶاٳٴذ ٯـشٵّ ٵ ٟبٳٶٳي ثبؿٴذ. ٯدبصات ا٬٬ٰ٫ي ٳٰي ثيٲ

٣ٮ صيش ٳِش ؿٶساي  يبثٴذ ٣ٸ ٯٰٔٶالً اٟذاٯي چٴذخبٳجٸ يب دػت اٯٴيت ػبصٯبٱ ٯ٬٪ ٯـشٵٓيت ٯي

 (5ثبؿذ.) اٯٴيت ٯي

ٹبي ٟذستٰٴذ يب  تٶاٳذ ٯلٶثٸ ؿٶساي اٯٴيت، دٵ٫ت ا٬٬ٰ٫ي ٯي ٹبي ثيٲ ٓبٯ٪ ٵ ٯٴـبء ٯدبصات

ا٬٬ٰ٫ي اص ػٶي  ٹبي ثيٲ اي ثبؿٴذ. تلٶيت ٯدبصات ٸا٬٬ٰ٫ي ٵ ٯٴ٠ٌ ٹبي ثيٲ ٳٺبدٹب ٵ ػبصٯبٱ

٧يشد. ا٧ش آوبي ؿٶساي اٯٴيت  ٯٴـٶس كٶست ٯي 7ؿٶساي اٯٴيت ػبصٯبٱ ٯ٬٪ دس ٟب٫ت ٛل٪ 

ا٬٬ٰ٫ي اص ػٶي  اص ًشيٞ ػبصٵ٣بسي ٣ٸ دس ٯٴـٶس آٯذٷ، ٯتٶخٸ ثـٶٳذ ٣ٸ ك٬ح ٵ اٯٴيت ثيٲ

ٯٴـٶس اٟذا٭ ٵ ًجٞ  39اػبع ٯبدٷ  تٶاٳٴذ ثش ٣ـٶسي ٳ٠ن ؿذٷ ٵ يب ثٸ خٌش اٛتبدٷ اػت، ٯي

ٹب ٵ  ٹبيي سا ٬ٓيٸ ٣ـٶس خبًي ٵهْ ٵ آٰب٩ ٳٰبيٴذ. آٰب٩ ايٲ تحشيٮ ، ٯدبصات41ٯبدٷ 

( اٯب اٳٶاّ دي٨ش 6ٹب اص ػٶي ٹٰٸ ٣ـٶسٹبي ٓوٶ خبٯٔٸ خٺبٳي ا٫ضاٯي اػت.) ٯدبصات

ٹب ٯٰٔٶالً اص  تحشيٮ آٵس ٳيؼت. ايٲ ا٬٬ٰ٫ي ثشاي ٹٰٸ ٣ـٶسٹب ا٫ضا٭ ٹبي ثيٲ ٹب يب تحشيٮ ٯدبصات

ؿٶد.  ٹبي ثضس٥ يب ٧شٵٹي اص ٣ـٶسٹب ٬ٓيٸ ٣ـٶس يب ٣ـٶسٹبي دي٨ش آٰب٩ ٯي ػٶي ٟذست

ػب٩  50، تحشيٮ آٯشي٤ب ٬ٓيٸ ٣ٶثب دس 1970تحشيٮ ٳٜتي آشاة ٬ٓيٸ حبٯيبٱ اػشائي٪ دس دٹٸ 

ب٫ت ًشح ٹبي آٯشي٤ب ٬ٓيٸ ٣ـٶسٹبي ٯتٔذد اص خ٬ٰٸ ايشاٱ ٵ ٫يجي دس ٟ ٧زؿتٸ، ٹٰچٴيٲ تحشيٮ

ٹبيي ٹؼتٴذ ٣ٸ خبسج اص چبسچٶة ؿٶساي اٯٴيت اص ػٶي ي٢ يب چٴذ  داٯبتٶ ٵ ٯبٳٴذ آٱ، تحشيٮ

 (7ؿٶٳذ.) ٣ـٶس ثٸ اخشا ٧زاؿتٸ ٯي

 



 793ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوللي ٍ اهٌيت هلي ...  ّاي تيي تحزين

 الوللي ّاي تيي . هٌطك هجاسات1

ا٬٬ٰ٫ي، چٸ تأثيشي ثش اٯٴيت  ٹبي ثيٲ تالؽ ثشاي پبػخ ثٸ ايٲ پشػؾ ٣ٸ آٰب٩ ٯدبصات

داسد، ٳيبصٯٴذ ٛٺٮ ٯٴٌٞ ٵ ػبصٵ٣بسٹبيي اػت ٣ٸ اص آٱ ًشيٞ ٯ٬ي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ 

ٹبي ٣ـٶس دس حَٜ يب ٳبتٶاٳي  پزيشي ٹب ٵ آػيت ٹب، هٔٚ ٹب، ٛشكت ٹب ثش سٵي تٶاٳبيي ٯدبصات

٧يشي  ٹب دس ٟب٫ت ا٨٫ٶٹبي تلٰيٮ ؿٶٳذ. ٯٴٌٞ ٯدبصات آٱ دس تأٯيٲ اٯٴيت ٯ٬ي ٯؤثش ٵاْٟ ٯي

ٹبي  ٧يشٳذٷ ٳب٧ضيش ثٸ اٳتخبة ٯيبٱ ٧ضيٴٸ يي، تلٰيٮٟبث٪ ثشسػي اػت. ثش اػبع چٴيٲ ا٨٫ٶ

٧يشٳذ٧بٱ، اٛشادي  ٧ٶٳب٧ٶٱ دس ػيبػت خبسخي اػت. ٛشم اك٬ي آٱ ايٲ اػت ٣ٸ تلٰيٮ

ٹب ٵ اثضاسٹب سا اسصيبثي ٵ ٯٜيذتشيٲ آٱ سا اٳتخبة  ٹذٙ ،خشدٯٴذ ٹؼتٴذ ٣ٸ ٹضيٴٸ ٵ ٛبيذٷ

٧يشٳذٷ  ا٬٬ٰ٫ي، تلٰيٮ ٹبي ثيٲ س ٯدبصاتآٯذٷ اػت، د ٣1ٴٴذ. ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ دس ٳٰٶداس ؿٰبسٷ  ٯي

ا٬٬ٰ٫ي سٛتبس خٶد سا  ٹبي ثيٲ ٧ضيٴٸ ٟشاس داسد تب ثب ٟجٶ٩ خٶاػتٸ ٵ٣ٮ د ٣ـٶس ٹذٙ، ٯيبٱ دػت

٧يشٳذٷ دس  سد دسخٶاػت آٳٺب احتٰبالً تحشيٮ ؿٶد. تلٰيٮ تلحيح ٵ پبداؽ دسيبٛت ٳٰبيذ يب ثب

اسصيبثي ٵ ثب تٶخٸ ثٸ پيبٯذٹبي تلٰيٮ  ا٬٬ٰ٫ي، دػتبٵسدٹبي اٟذا٭ خٶد سا سد دسخٶاػت ثيٲ

 (٣8ٴذ.) ا٬٬ٰ٫ي ثشاي آٰب٩ تحشيٮ، ػيبػت خٶد سا اتخبر ٯي ثيٲ

 ٹب ـ ٯٴٌٞ اخجبس ٯدبصات 1ٳٰٶداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اتخبر 

ػيبػت 
 )ا٫ٚ(

 
ٹب  ٯدبصات
 )٭(

 

 
٧يشٳذٷ  تلٰيٮ

 ٹذٙ
تش٣يجي اص ٹش دٵي پبداؽ ٵ 

تٴجيٸ ٳتبيح ثضس٧ي ثٸ ٹٰشاٷ 

 ٭ ـ ا٫ٚ>داسد. ح + ج 

 ج   >ٟج٪ اص آٰب٩ ٯدبصات ا٫ٚ

 ٭ ـ ا٫ٚ  >ثٔذ اص آٰب٩ ٯدبصات ج 
 يب
 ا٫ٚ  >ح+ج

 

 

اتخبر 
ػيبػت 
خبي٨ضيٲ 

 )ج(

پبداؽ 

 )ح(

ثشٵٳذاد    ثذٵٱ پبداؽ 

 ثب پبداؽ )ح +ج( )ج(       

ثشٵٳذاد ثذٵٱ 

 ٯدبصات )ا٫ٚ(

 ٭( –ٯدبصات )ا٫ٚ 
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Source: David Lektzian. Making sanctions smarter: are humanitarian costs an essential 

element in success of sanctions? 2003 available at: www.redcross. No. 

 

ٹب، آٰب٩ صٵس ٬ٓيٸ ٣ـٶس ٹذٙ اػت تب سٛتبس خٶد سا  ثٸ ًٶس ٬٣ي، ٹذٙ ٳٺبيي ٯدبصات

ٹب ثٸ دس١ ٵ اسصيبثي  ا٬٬ٰ٫ي تٔذي٪ ٳٰبيذ. ٯيضاٱ ٣بسآٯذي ايٲ ٯدبصات ًجٞ خٶاػتٸ خبٯٔٸ ثيٲ

ٹبي اٳتخبة ٹش  ٹب ٵ پبداؽ ٹب دػتبٵسدٹب، ٹضيٴٸ ٶاػتٸ٧يشٳذٷ اص ٯيضاٱ تٶاٳبيي خٶد، خ تلٰيٮ

ا٬٬ٰ٫ي ثؼت٨ي  ٹب دس كٶست سد خٶاػتٸ خبٯٔٸ ثيٲ ٹب ٵ ٯيضاٱ ٯؤثشثٶدٱ ٯدبصات ٣ذا٭ اص ٧ضيٴٸ

تٶاٳذ ٵأٟي يب اؿتجبٷ ثبؿذ. اؿتجبٷ دس ٯيضاٱ تأثيش٧زاسي ٵ  داسد. ايٲ اسصيبثي ٵ ٯحبػجٸ ٯي

ٳبپزيش  ٹبي خجشاٱ تٶاٳذ خؼبسات ا٬٬ٰ٫ي، ٯي ٹبي ثيٲ خذيت خبٯٔٸ خٺبٳي دس آٰب٩ ٯدبصات

ٹب ثب تٶخٸ ثٸ ػٸ حٶصٷ يب ٵهٔيت  ثشاي دٵ٫ت ٹذٙ دس پي داؿتٸ ثبؿذ. اسصيبثي ٯدبصات

ٹب،  پزيشي آٱ، ٳٶّ ٯدبصات ٹب ٵ آػيت اٟتلبدي، اختٰبٓي ٵ ػيبػي دٵ٫ت ٹذٙ، ٯيضاٱ تٶاٳبيي

ٹب  خٺبٳي ٵ تٶاٳبيي آٳٺب دس تحٰ٪ ٹضيٴٸؿذت ٵ ٧ؼتشٷ آٳٺب، ٯيضاٱ ٹٰبٹٴ٨ي ٵ خذيت خبٯٔٸ 

ا٬٬ٰ٫ي دس  ثٶدٱ تحٰ٪ خبٯٔٸ ثيٲ ٧يشد. پبئيٲ ٹبيي كٶست ٯي ٵ پيبٯذٹبي آٰب٩ چٴيٲ ٯدبصات

ثشاثش پيبٯذٹبي آٰب٩ ٯدبصات دس ٟيبع ثب ٯيضاٱ تٶاٳبيي ٵ تحٰ٪ ٣ـٶس ٹذٙ دس ٟجٶ٩ 

ٹب يب ٓذ٭ آٰب٩ آٳٺب  تتٶاٳذ ثٸ ٣بٹؾ ؿذت ٵ ٧ؼتشٷ ٯدبصا پيبٯذٹبي آٰب٩ ٯدبصات، ٯي

ا٬٬ٰ٫ي ثبال ٵ يب پيبٯذٹبي ٳبؿي اص آٰب٩  ٯٴدش ؿٶد. دس ٓيٲ حب٩، ا٧ش آػتبٳٸ تحٰ٪ خبٯٔٸ ثيٲ

يبثذ ٵ ثٸ احتٰب٩ صيبد  ٹب اٛضايؾ ٯي ٹب ٳبچيض ثبؿذ، احتٰب٩ تٶاٛٞ ثشاي آٰب٩ ٯدبصات ٯدبصات

 ؿٶد. ٯٴدش ثٸ تٔذي٪ سٛتبس دٵ٫ت ٹذٙ ٯي

 ا٬٬ٰ٫ي ٹبي ثيٲ ٯدبصاتـ ٯٴٌٞ ٵهْ  2ٳٰٶداس 

 

 

 

 

 

ٵهٔيت ٵ 
ٶاٳبيي دٵ٫ت ت

 ٹذٙ )دٷ(

 دٷ <٭   خت 
 دٷ >٭ خت 
 خت >٭ + دٷ 
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 الوللي ّاي هجاسات تيي . الگَّا ٍ ًظزي2ِ

ا٬٬ٰ٫ي، دٵ ٳِشيٸ ٵخٶد داسد. ٳِشيٸ ٳخؼت سا ٳِشيٸ خب٭ يب  ٹبي ثيٲ دس خلٶف ٯدبصات

ٹبي اك٬ي ٳِشيٸ  ٧ٶيٴذ. ي٤ي اص ٛشهيٸ ٯي 1ٹبي ٹٶؿٰٴذ ػٴتي ٵ ٳِشيٸ دٵ٭ سا ٳِشيٸ ٯدبصات

ٹب ثش ؿٺشٵٳذاٱ  ا٬٬ٰ٫ي، ايٲ اػت ٣ٸ دسد ٵ سٳح ٳبؿي اص آٰب٩ ٯدبصات ي ثيٲٹب خب٭ ٯدبصات

ٹبي  ؿٶد ٣ٸ آٳٺب ح٤ٶٯت خٶد سا ثشاي ت٘ييش سٛتبس ٯٴدش ثٸ ٯدبصات دٵ٫ت ٹذٙ، ٯٶخت ٯي

( دس چٴيٲ ديذ٧بٹي ٣ٸ 9ا٬٬ٰ٫ي، تحت ٛـبس ٟشاس دٹٴذ تب خٶاػتٸ خبٯٔٸ خٺبٳي سا ثپزيشد.) ثيٲ

ا٬٬ٰ٫ي ٵ سٛتبس دٵ٫ت  ٹبي ثيٲ ٧ٴبٷ ٟشثبٳي ٯدبصات ػت، ؿٺشٵٳذاٱ ثيثٸ ؿذت ٯٶسد اٳت٠بد ا

اٳذ ٣ٸ آٳٺب دس اٳتخبة،  ؿٶٳذ. دس ايٲ خلٶف، ٯٶاسد ٯتٔذد تبسيخي ٳـبٱ دادٷ خٶدؿبٱ ٯي

ٹب دس  اٳذ. ايٲ ٳٶّ ٯدبصات اي ٳذاؿتٸ ٹبيي ٳ٠ؾ ٟبث٪ ٯالحِٸ تذاٵ٭ ٵ ثش٣ٴبسي چٴيٲ ح٤ٶٯت

( ثش اػبع ايٲ ٳِشيٸ، ٹش ٟذس آٰب٩ 10اٳذ.) اي داؿتٸ اٱ ٣ٴٴذٷپيبٯذٹبي اٳؼبٳي ٳ٨ش 1990دٹٸ 

تٶاٳذ ثٸ اٹذاٙ ٯٶسد ٳِش خٶد دػت يبثذ. ثيٲ ػيبػت  ٹب ؿذيذ ٵ دٟيٞ ثبؿذ، ثٺتش ٯي ٯدبصات

ثبؿذ. سهبيت ٯشد٭ اص  اي ٵخٶد ٳذاسد ٵ تأثيش آٳٺب ثش ي٤ذي٨ش ثؼيبس ؿذيذ ٯي ٵ اٟتلبد ٛبك٬ٸ

ػ٠ٶى اٟتلبدي دٵ٫ت ثٸ ٛشٵپبؿي ػيبػت آٱ ٳيض ٯٴدش ثبؿذ.  ٯي ح٤ٶٯت ؿشى دٵا٭ آٱ

دٹذ.  ؿٶد ٵ ٯ٤ٰٲ اػت دٵ٫ت ٹذٙ ثشاي خ٬ٶ٧يشي اص ػ٠ٶى، سٛتبسؽ سا ت٘ييش ٯي ٯي

ٹب ثش دٵ٫ت ٹذٙ، ؿٺشٵٳذاٱ  ٹب، ػبصٵ٣بس اٳت٠ب٩ تأثيش ٯدبصات ثٴبثشايٲ، دس ٳِشيٸ ػٴتي ٯدبصات

ٹب ٵخٶد داسد. دس ٯشح٬ٸ ٳخؼت  بصاتثبؿذ. دس ايٲ ٳِشيٸ، دٵ ٯشح٬ٸ ثشاي آٰب٩ ٯد آٱ ٯي

                                                                                                                                        
1 . Smart Sanctions Theory 

ُشٛيت تحٰ٪ 
 ا٬٬ٰ٫ي خبٯٔٸ ثيٲ

 )خت(

ٳٶّ ٵ ؿذت 
ٹب   ٯدبصات
 )٭(
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ٹبي اٟتلبدي ٵ تدبست خبٯٔٸ ؿذٷ ٵ  ٹب ثش ٛٔب٫يت ٹب ٯٶخت اٛضايؾ ٯحذٵديت آٰب٩ ٯدبصات

ؿذٷ ثش ؿٺشٵٳذاٱ اص ًشيٞ  دٹذ. دس ٯشح٬ٸ دٵ٭، ٹضيٴٸ تحٰي٪ ُشٛيت اٟتلبدي آٱ سا ت٬٠ي٪ ٯي

 (11دٹذ.) ٯيآٳٺب ثٸ ػٶي سٹجشاٱ دٵ٫ت ٹذايت ؿذٷ ٵ آٳٺب سا تحت ٛـبس ٟشاس 
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 (3ٹب) ـ ٳِشيٸ ػٴتي ٯدبصات 3ٳٰٶداس 

 

ٹب، ثب دٵ ٯـ٤٪ ٬ٰٓي ٵ اخالٟي سٵثشٵ اػت ٣ٸ ٹش دٵي آٳٺب  ٳِشيٸ ػٴتي يب خب٭ ٯدبصات

٧زاسد. ٯـ٤٪ اخالٟي  ثش تٶاٳبيي آٱ ثشاي ٣ؼت ٯٶ٠ٛيت دس سػيذٱ ثٸ ٹذٙ تأثيش ٯٴٜي ٯي

، پغ اص آؿ٤بسؿذٱ پيبٯذٹبي ٳبخٶاػتٸ ٬ٓيٸ 1990ٹب دس دٹٸ  ا٨٫ٶي ػٴتي آٰب٩ ٯدبصات

ي دس يٶ٧ؼالٵي آؿ٤بس ٵد٧ٴبٷ ثٸ ٵيظٷ اٛشاد خشدػب٩ دس ٓشاٝ، ٹبئيتي ٵ تب حذ ٹبي ثي اٳؼبٱ

ٵ   ؿذ ٵ ثٸ ؿذت ٯٶسد آتشام ٯدبٯْ ثـشدٵػتبٳٸ ٟشاس ٧شٛت. آٳٺب ثب اؿبسٷ ثٸ دسد ٵ سٳح

ثٶدٱ ايٲ ٳٶّ اٟذاٯبت سا  ا٬٬ٰ٫ي، ٓبدالٳٸ ٹبي ثيٲ ٯش٥ ٵ ٯيشٹبي ٛشاٵاٱ ٳبؿي اص آٰب٩ ٯدبصات

ٹبيي، اكٶ٩ ٯتٔذد ح٠ٶٟي اص خ٬ٰٸ اك٪  صيش ػؤا٩ ثشدٳذ ٵ تأ٣يذ ٣شدٳذ ٣ٸ چٴيٲ ٯدبصات

( دس ٣13ٴذ. ٯشد٭ ٓبدي ٳجبيذ ٟشثبٳي تؤيٚ سٹجشاٱ دٵ٫ت ؿٶٳذ.) تٰبيض٧زاسي سا ٳ٠ن ٯي

خبٯٔٸ  يؤيٚ اٟتلبدٹب، تؤيٚ يب ٯدبصات دٵ٫ت اص ًشيٞ ت ؿيٶٷ ػٴتي آٰب٩ ٯدبصات

٧يشد ٵ ٯشد٭ ثخلٶف اٟـبس هٔيٚ ٵ اٛشاد خشدػب٩ خبٯٔٸ، ٯؼت٠يٰبً دس ٯٔشم  كٶست ٯي

ؿٶٳذ ٣ٸ ثش اػبع  ٹب ٵ ٯـ٤الت سا ٯتحٰ٪ ٯي ٹب ٟشاس ٧شٛتٸ ٵ ثيـتشيٲ آػيت ايٲ ٯدبصات

 تٶاٳذ ٓبدالٳٸ ت٠٬ي ؿٶد. ٣ذا٭ اص اكٶ٩ اخالٟي ٵ دس ٟب٫ت ٹيچ ٯ٤تت ح٠ٶٟي، ٳٰي ٹيچ

تٶاٱ آٳٺب سا ثٸ چٺبس  ٳِشيٸ ثٸ ٫حبٍ ٬ٰٓي ٳيض ثب ٯـ٤الت ٯتٔذدي سٵثشٵ اػت ٣ٸ ٯي ايٲ

ا٬٬ٰ٫ي ٯٶخت ايدبد ثبصاس ػيبٷ دس  ٹبي ثيٲ كٶست ٯٌشح ٣شد. ٳخؼت ايٴ٤ٸ آٰب٩ ٯدبصات

دٹذ، دس چٴيٲ خٶاٯٔي ثب تٶخٸ  ؿٶد. ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ ٳٰٶٳٸ ٓشاٝ ٳـبٱ ٯي داخ٪ ٣ـٶس ٹذٙ ٯي

٣ٴٴذ ٣ٸ ٵهٔيت ثٸ ٵخٶد  آٳٺب دس ٹذايت ثبصاس ػيبٷ چٴبٱ ٰٓ٪ ٯي ،ٟتلبدثٸ ػيٌشٷ دٵ٫ت ثش ا

 ٹب اٳٶاّ ٯدبصات
ٹبي  اٛضايؾ ٗيشٯؼت٠يٮ ٹضيٴٸ

دٵ٫ت اص ًشيٞ ايدبد ٯحذٵديت 
 ٣بٯ٪ ثش تدبست خبسخي 

 ٵاسدات
 كبدسات

 ٹب ٢ٰ٣
 داس دي٨ش ٹش٧ٶٳٸ ٯدبصات ٹذٙ

 
 اثضاس ٯٶسد ٳِش: ٛـبس ثش ٯشد٭   
 
 
 ٣بٹؾ سٛبٷ ؿٺشٵٳذاٱ  
 
 شٛيت تٶ٫يذ٣بٹؾ ُ  

 
 اٹذاٙ ٯٶسد ٳِش: ٛـبس ثش دٵ٫ت

 
٣بٹؾ ػٶدٯٴذي دٵ٫ت ٹذٙ دس 

 صٯيٴٸ ػيبػي ٵ اٟتلبدي
 

٣بٹؾ ُشٛيت ٬ٰٓيبتي دٵ٫ت 
 ٹذٙ دس ت٤ٜي٢ ػيبػت ٯٶسد ٳِش
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ٹبي ٯخب٫ٚ دٵ٫ت ثبؿذ. سطيٮ ٵ ًشٛذاساٱ آٱ حٶصٷ اٟتلبد ٵ اٯٴيت سا  آٯذٷ ٰٓالً ٬ٓيٸ ٧شٵٷ

دس اختيبس داسٳذ. آٳٺب ثب اػتٜبدٷ اص تٶاٱ ثبالي دٵ٫تي، ٰٓالً ٣ٴتش٩ ثبصاس ػيبٷ سا دس اختيبس 

ٳٰبيٴذ.    ت دسآٯذٹبي ثبال دس ثبصاس ػيبٷ، آٱ سا ثٸ ٛشكتي ثشاي خٶد تجذي٪ ٯي٧يشٳذ ٵ ثب ٣ؼ ٯي

ؿذٱ دس پـت  ٧شايبٳٸ ٵ پٴٺبٱ ٹبي ٹذٙ اص احؼبػبت ٯ٬ي ٧يشي دٵ٫ت ( ٯـ٤٪ دٵ٭، ثٺشٷ14)

ٹب  ٹب ٵ ٯدبصات ٹبي ٧شٵٹي، آٰب٩ تحشيٮ پشچٮ ٯ٬ي اػت. آٳٺب ثٸ د٫ي٪ دس اختيبس داؿتٲ سػبٳٸ

سخي ٯ٬ت ٳؼجت دادٷ ٵ ٯخب٫ٜبٱ داخ٬ي خٶد سا ثٸ ٹ٤ٰبسي ثب آٳٺب ٯتٺٮ سا ثٸ دؿٰٴبٱ خب

( 15آٵسٳذ.) ٹبي ثيـتشي سا ثش آٳٺب ٛشاٹٮ ٯي ػبختٸ ٵ دس ػبيٸ چٴيٲ ٵهٔيتي، ٯحذٵديت

٣ٴذ. دس ٵهٔيت  يبد ٯي 2«آسايي دس اًشاٙ پشچٮ كٚ»اص آٱ ثب ٳب٭  1اي ٣ٸ خبٱ ٧ب٫تٶٳ٦ پذيذٷ

اص دٵ٫ت ٵ سٹجشاٱ  يؾٹبي ٯخب٫ٚ دٵ٫ت ٹذٙ، ث ٯٰٔٶالً ٧شٵٷ ا٬٬ٰ٫ي، ٹبي ثيٲ آٰب٩ ٯدبصات

ؿٶد، ثب تٶخٸ ثٸ  ؿٶٳذ. ايٲ ٯٶهٶّ ٣ٸ اص آٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯـ٤٪ ػٶ٭ يبد ٯي آٱ تؤيٚ ٯي

ؿٴبػي ػيبػي،  ٹبي خبٯٔٸ ٹبي پظٵٹؾ ػبختبس اٟتلبدي ٣ـٶسٹب ٯتٜبٵت اػت. ثش اػبع يبٛتٸ

ػبالساٳٸ دس ٣ـٶسٹبي خٺبٱ ٹؼتٴذ.  ٯشد٭ٹبي  ًج٠ٸ ٯتٶػي، ٓبٯالٱ ٵ ٛٔبالٱ اك٬ي حش٣ت

صٳذ ٵ ٰٓالً ٳيشٵٹبي  ا٬٬ٰ٫ي، ٯٰٔٶالً ثيـتشيٲ آػيت سا ثٸ ٹٰيٲ ًج٠ٸ ٯي ٹبي ثيٲ آٰب٩ ٯدبصات

ٳٰبيذ. ٯـ٤٪ چٺبس٭ ثٸ خٌش اٛتبدٱ سٵاثي ٵ  ٹبي اػتجذادي سا تؤيٚ ٯي ٯخب٫ٚ سطيٮ

دس ٣ٸ ٯٰٔٶال  ٫ت ٹذٙ اػتدٵ ٬ٓيٸٹب  ٣ٴٴذٷ ٯدبصات ٹبي اٟتلبدي ٣ـٶسٹبي آٰب٩ ٛشكت

سٳ٦ ؿذٷ ٵ ثشاي ٣ـٶسٹبي ٛبٟذ سٵاثي اٟتلبدي ٣بٯالً  ا٬٬ٰ٫ي ثٸ ؿذت ٣ٮ ٹبي ثيٲ ٯدبصات

تٶاٳذ پيبٯذٹبي  ثجبتي دس ٣ـٶس ٹذٙ ثٸ ٓٴٶاٱ آخشيٲ ٯـ٤٪ ٯي تأثيش اػت. دس ٳٺبيت، ثي ثي

دٵ٫ت ٹذٙ  ػيبػي ٵ اٯٴيتي ٟبث٪ تٶخٺي ثشاي ٯٴ٠ٌٸ ٵ خٺبٱ داؿتٸ ثبؿذ. اٳضٵاي ثيـتش

 (16ثيٴي ػٶٝ دٹذ.) تٶاٳذ آٱ سا ثٸ ػٶي اٳدب٭ اٟذاٯبت ٗيشٟبث٪ پيؾ ٯي

ا٬٬ٰ٫ي، ٯٶخت ؿذ ٣ٸ  ٹبي ثيٲ دس ٯدٰٶّ، ٯـ٤الت اخالٟي ٵ ٬ٰٓي ا٨٫ٶي ػٴتي ٯدبصات

٣ـٶسٹب ثٸ ػٶي اسائٸ ا٨٫ٶي خذيذي ٧شايؾ پيذا ٣ٴٴذ ٣ٸ اص آٱ ثب ٓٴٶاٱ ا٨٫ٶ يب ٳِشيٸ 

 ؿٶد. ٹبي ٹٶؿٰٴذ يبد ٯي ٯدبصات

ٹبي  ٹبي ٹٶؿٰٴذ، دس پي ثٸ حذاٟ٪ سػبٳذٱ پيبٯذٹبي اٳؼبٳي ٯدبصات ٳِشيٸ ٯدبصات

ٹبي  ا٬٬ٰ٫ي ثٸ ؿيٶٷ اٟتلبدي، اٛضايؾ ٛـبس ثش دٵ٫ت ٹذٙ ٵ ح٪ ٵ ٛل٪ اختالٛبت ثيٲ
                                                                                                                                        
1 . Johan Galtung  
2 . Rally round the flag effect 



 799ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوللي ٍ اهٌيت هلي ...  ّاي تيي تحزين

ٹب سا خبي٨ضيٲ ٛـبس ثش  آٯيض اػت. ايٲ ٳِشيٸ، ثشخالٙ ػ٬ٚ خٶد آٰب٩ ٛـبس ثش سطيٮ ٯؼب٫ٰت

ٹبي  ٹب سا ٣بٹؾ دادٷ ٵ حٰبيت ثيـتش دٵ٫ت ٹبي اٳؼبٳي ٯدبصات ب ٹضيٴٸٯشد٭ ٣شدٷ اػت، ت

خٺبٱ سا خ٬ت ٳٰبيذ. ايٲ ٳِشيٸ اص ػٶي ػبصٯبٱ ٯ٬٪ ٯٶسد حٰبيت ثٶدٷ ٵ تب٣ٴٶٱ چٴذيٲ دٵس 

ٹبي ٹٶؿٰٴذاٳٸ دس ػٶئيغ،  ٹبي آٰب٩ ٯدبصات ٹب ٵ سٵؽ ا٬٬ٰ٫ي ثشاي ثٺجٶد ؿيٶٷ ٣ٴٜشاٳغ ثيٲ

ٹبي ٯب٫ي، تؼ٬يحبتي ٵ  ٹب ثش آٰب٩ تحشيٮ ذٷ اػت. ايٲ ٣ٴٜشاٳغاػت٤ٺ٬ٮ ٵ آ٫ٰبٱ ثش٧ضاس ؿ

ٵ٣بسٹبي آٰب٩ تحشيٮ ٵ ٯـبس٣ت ٧ؼتشدٷ ٹٰٸ صٯؼبٛشتي اص ي٢ ػٶ ٵ هشٵست اكالح ػب

 (٣17ـٶسٹبي خٺبٱ دس ٳِبست، ٧ضاسؽ ٵ آٰب٩ آٱ اص ػٶي دي٨ش، تأ٣يذ داؿتٴذ.)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18ٰٴذ )ٹبي ٹٶؿ ـ ٳِشيٸ ٯدبصات 4ٳٰٶداس    

    

    

 

 

 

 

تٶاٳٴذ  ٹب ٳيض ٳٰي ٹبي ٹٶؿٰٴذ، ايٲ ٳٶّ ٯدبصات ثٸ سٗٮ ادٓبي ًشٛذاساٱ ٳِشيٸ ٯدبصات

٧ٶيٴذ ٣ٸ  ثذٵٱ پيبٯذٹبي اٳؼبٳي ٬ٓيٸ ٗيش ٳِبٯيبٱ ثبؿٴذ. ٯٴت٠ذيٲ ايٲ ٳِشيٸ ٯي

ٹبي ٹٶؿٰٴذ )ثب  اٳٶاّ ٯدبصات

 تحٰي٪ ٹضيٴٸ ٯؼت٠يٮ(

. ٣بالٹب ٵ ٯحلٶالت خبكي ٣ٸ 1

دسآٯذٹبي ٟبث٪ تٶخٺي ثشاي 

 داسد،   دٵ٫ت ٹذٙ

 ٯث٪:

 تؼ٬يحبت

 ٳٜت

 ا٫ٰبع

 ا٫ٶاس

 ٹب . ث٬ٶ٣ٸ ٣شدٱ داسايي2

. آٰب٩ ٯحذٵديت ثش سٵاثي 3

 ديپ٬ٰبتي٢ / ػبصٯبٳي

 ٹبي ؿخلي . ٯٰٴٶٓيت ٯؼبٛشت4

 پيٶٳذٹبي ٹٶايي. ٌْٟ 5

 . ثبي٤ٶت ٛشٹٴ٨ي ٵسصؿي6

 ٹبي ٯب٫ي . ٯحذٵديت7

 ٳتبيح ٯٶدس ٳِش

ـ ٣بٹؾ ػٶدٯٴذي ثشاي ٣ـٶس 

 ٹذٙ

دس ٹش دٵ حٶصٷ ػيبػي ٵ 

 اٟتلبدي؛

 ـ ٣بٹؾ ُشٛيت ٬ٰٓيبتي ٣ـٶس

 يٹذٙ ثشاي ت٠ٔيت ٹذٙ ؿخل

 

 

 اسصيبثي ٓيٴي ٳتبيح حبك٬ٸ:

 يب اٛضايؾ ػٶدٯٴذي ـ دس ت٘ييش

 ثشاي ٣ـٶس ٹذٙ تبثيشي ٳذاسد

 )ؿ٤ؼت دس سػيذٱ ثٸ اٹذاٙ(

ـ ٣بٹؾ ػٶدٯٴذي ثشاي ٣ـٶس 

 ٹذٙ

 آٯيض ٓيٴي( )دػتبٵسدٹبي ٯٶ٠ٛيت
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. دٵ٫ت ٹب ثٸ ايٲ ٯٔٴي ٳيؼت ٣ٸ ٯشد٭ اص پيبٯذٹبي آٳٺب دس اٯبٱ ٹؼتٴذ ثٶدٱ ٯدبصات ٹٶؿٰٴذاٳٸ

سا ٹذٙ  سٹجشاٱ آٳٺب كشٛبً تٶاٱ اص ٯشد٭ آٱ خٶاٯْ خذا ٣شد ٵ ٹب سا ٳٰي ٵ سٹجشاٱ ح٤ٶٯت

ٹبي ٹٶؿٰٴذ ٳيض ٹٰبٳٴذ  ا٬٬ٰ٫ي ٟشاس داد. ٯدبصات ٹبي ثيٲ ٹبي اٟتلبدي ٵ ٯدبصات تحشيٮ

 ٹب اص آٳٺب ثشاي اػتٜبدٷ دٵ٫تٰشداٱ ٟشاس ٧يشٳذ ٵ دٵ٫ت تٶاٳٴذ ٯٶسد ػٶء ٹبي ػٴتي ٯي ٯدبصات

ثشداسي  ايدبد احؼبع ٳٜشت ثٸ ثي٨بٳ٨بٱ ٵ اٛضايؾ ٹٰجؼت٨ي ٯ٬ي ثشاي ٯ٠بث٬ٸ ثب تٺذيذٹب ثٺشٷ

ا٬٬ٰ٫ي ثٸ د٫ي٪ دٟيٞ ٵ ٛشا٧يشثٶدٱ اص  ٹبي ٹٶؿٰٴذ ثيٲ ٣ٴٴذ. ثب ايٲ حب٩ دس ٯدٰٶّ، ٯدبصات

ٹبي  ا٬٬ٰ٫ي اص آٳٺب اص ػٶي دي٨ش، تب ٣ٴٶٱ ثٺتش اص ٯدبصات ي٢ ػٶ ٵ حٰبيت ٧ؼتشدٷ ثيٲ

ا٬٬ٰ٫ي،  ( ٹ٤ٰبسي ٧ؼتشدٷ ثيٲ19اٳذ ثٸ اٹذاٙ ٯٶسد ٳِش ثشػٴذ.) جٸ ٵ ػٴتي تٶاٳؼتٸدٵخبٳ

ٹب يب دس ٣ٴبس  ٹب ثٸ خبي ٯدبصات ٹبي ٹذٙ، اسائٸ ٯـٶٝ حٰبيت اص ٯخب٫ٜبٱ داخ٬ي ح٤ٶٯت

 (20ؿٶد.) ا٬٬ٰ٫ي اسائٸ ٯي ٹبي ثيٲ آٳٺب، پيـٴٺبدات خذيذي اػت ٣ٸ ثشاي ٯؤثشتش ؿذٱ تحشيٮ

 

 الوللي ظزفيت تيي ّا ٍ . هجاسات3

ٹبي  ا٬٬ٰ٫ي ٬ٓيٸ خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ، ٛٔب٫يت ٹبي ثيٲ ٯٶهٶّ اك٬ي ًشح ٯدبصات

ثبؿذ. ايبالت ٯتحذٷ آٯشي٤ب ٵ ػٸ ٟذست ٯٺٮ اسٵپبيي ئٴي اٳ٬٨ؼتبٱ، آ٫ٰبٱ ٵ  اي آٱ ٯي ٹؼتٸ

س پي اي، د آٯيض ٹؼتٸ ٹبي ك٬ح اٳذ ٣ٸ خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ صيش پٶؿؾ ٛٔب٫يت ٛشاٳؼٸ، ٯذٓي

ٹبي آطاٳغ اص چٺبس ػب٩ پيؾ، ٯٶخت ايدبد اًٰيٴبٱ دس  ثبؿذ؛ ٵ تالؽ دػتيبثي ثٸ ثٰت اتٮ ٯي

ٹب ٳـذٷ ٵ تذاٵ٭ ايٲ سٵٳذ ثٸ ٳ٠ن سطيٮ ٣ٴتش٩ تؼ٬يحبت  ا٬٬ٰ٫ي دس ٯٶسد ايٲ ٛٔب٫يت خبٯٔٸ ثيٲ

اتٰي، ثٸ  ا٬٬ٰ٫ي اٳشطي اٳدبٯذ. آطاٳغ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٯي اي ٵ ثٸ خٌش اٛتبدٱ ك٬ح ٵ اٯٴيت ثيٲ ٹؼتٸ

اي ايشاٱ، ثٸ ٹٴ٨ب٭ اسخبّ پشٵٳذٷ ايشاٱ ثٸ ؿٶساي اٯٴيت ٵ يب  ٓٴٶاٱ ٯؼؤٵ٩ اك٬ي پشٵٳذٷ ٹؼتٸ

آٯيض ثٶدٱ  ٟبدس ثٸ تأييذ ك٬ح»ٹبي ٯتٔذد دثيش ٣٪ ػبصٯبٱ، آال٭ ٣شدٷ ٣ٸ ايٲ ػبصٯبٱ  ٧ضاسؽ

 1969ٔٴبٯٸ ( ؿٶساي اٯٴيت ٣ٸ ثٸ ايشاٱ ثشاي پزيشؽ 21ٌٟ«)اي ايشاٱ ٳيؼت. ٹبي ٹؼتٸ ٛٔب٫يت

پغ اص ػٸ ٯبٷ تالؽ ٵ ثش٧ضاسي خ٬ؼبت ٯخت٬ٚ، دس  ؛ٛشكت دادٷ ثٶد 1385ؿٺشيٶس  9تب 

ثٸ تلٶيت سػبٳذ.  85ٯبٷ  دي 2ثٸ تٶاٛٞ سػيذ ٵ آٱ سا ثٸ اتٜبٝ آسا دس  1737ٯٶسد ٯٜبد ٌٟٔٴبٯٸ 

دس چبسچٶة ٛل٪ ٹٜت ٯٴـٶس ٟشاس داسد ٣ٸ دس آٱ ثٸ ايشاٱ ثشاي ٟجٶ٩  1737ٌٟٔٴبٯٸ 

اي ٵ ٯٶؿ٤ي  ٵسي ٹؼتٸآ ٹبيي سا دس حٶصٷ ٛٲ ٹبي خٶد دٵ ٯبٷ ٛشكت دادٷ ٵ تحشيٮ ٸخٶاػت
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 ٵايشاٱ ٹؼتٴذ  ٧ؼتشدٷ دٵ ٣ـٶس سٵػيٸ ٵ چيٲ، اص ٯخب٫ٜبٱ اك٬ي تحشيٮ دس ٳِش ٧شٛتٸ اػت.

ٳٶيغ ٌٟٔٴبٯٸ سا تٔذي٪ ٵ ٯٜبدي اص آٱ سا حزٙ ٳٰبيٴذ. دس ٓيٲ حب٩، ثٸ آت٠بد  تٶاٳؼتٴذ پيؾ

ٹبي ٧ؼتشدٷ ٬ٓيٸ ايشاٱ، ٯتأثش اص  ٱ، تٶاٳبيي آٳٺب دس خ٬ٶ٧يشي اص آٰب٩ تحشيٮا٣ثش ٣بسؿٴبػب

ٹبيي اػت ٣ٸ ثبيذ دس سٛتبس آٳٺب دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿٶد. ايٲ ٯٴبْٛ چيؼت؟ ثشاي  ٯٴبْٛ ٵ ٯحذٵديت

پبػخ ثٸ ايٲ پشػؾ، ٳ٨بٹي ٧زسا ثٸ سٵاثي ٵ ٯٴبػجبت ايشاٱ ثب دٵ ٣ـٶس سٵػيٸ ٵ چيٲ ٵ 

ا٬٬ٰ٫ي  ٹبي ثيٲ  ٹبي ٯٶاٛٞ آٰب٩ ٯدبصات ثب ايبالت ٯتحذٷ ٵ ػبيش ٟذست سٵاثي سٵػيٸ ٵ چيٲ

 تٶاٳذ سٵؿٴ٨ش ثبؿذ. ٬ٓيٸ ايشاٱ، ٯي

سٵاثي تدبسي ٯيبٱ ايبالت ٯتحذٷ ٵ چيٲ، دس ػٌح ثؼيبس ثباليي ٟشاس داسد. كبدسات ٵ 

 4/57ٯي٬يبسد دالس ثٶد ٣ٸ ٳؼجت ثٸ تدبست  285، ثيؾ اص 2005ٵاسدات دٵ ٣ـٶس دس ػب٩ 

، پٴح ثشاثش ؿذٷ اػت. اسصؽ ايٲ ٳٶّ تدبست ثشاي چيٲ ثؼيبس ثبالتش 1995ٯي٬يبسد دالسي ػب٩ 

 5/243ٯي٬يبسد دالس ٵ كبدسات چيٲ  8/41اص ايبالت ٯتحذٷ اػت. اص سٟٮ ٛٶٝ، كبدسات آٯشي٤ب 

( ٣ٸ خذا اص ٣يٜيت ٣بالٹب، ايٲ تدبست ٣بٯالً ثٸ ٳْٜ چيٲ اػت ٵ ثشاي 22ٯي٬يبسد دالس اػت)

تٶاٳٴذ سٵاثي خٶد سا ثب  ٹب ثٸ ايٲ ػبد٧ي ٳٰي سٵ چيٴي ب اٹٰيتي ثٸ ٯشاتت ثبالتش داسد. اص ايٲآٳٺ

ٹب كشٛبً دس حٶصٷ تدبست دٵخبٳجٸ ٳيؼت.  پزيشي ايبالت ٯتحذٷ ثٸ خٌش ثيٴذاصٳذ. ا٫جتٸ ايٲ آػيت

اٳذ، ٵ دس  ٹب، سؿذ ٵ تٶػٔٸ اٟتلبدي خٶد سا اٵ٫ٶيت ٳخؼت ػيبػت خٶد ٟشاس دادٷ چيٴي

ا٬٬ٰ٫ي  ا٬٬ٰ٫ي ٵ دس ٟجب٩ تحٶالت آٱ، ػيبػتي ٯٌبثٞ ثب خٶاػت ا٣ثشيت خبٯٔٸ ثيٲ شكٸ ثيٲٓ

اٳذ. ثٸ  اٳذ. آٳٺب دس دٷ ػب٩ ٧زؿتٸ اٟذاٯي خالٙ ايٲ ػيبػت اص خٶد ثشٵص ٳذادٷ دس پيؾ ٧شٛتٸ

ثٔيذ اػت ٣ٸ ثٸ خبًش سٵاثي خٶد ثب ايشاٱ، ثشخالٙ اخٰبّ  سسػذ ثب چٴيٲ ػيبػتي ثؼيب ٳِش ٯي

ا٬٬٬ٰ٫ي خٶد سا ثٸ خٌش اٳذاصٳذ. ٳ٤تٸ  ا٬٬ٰ٫ي تلٰيٰي ث٨يشٳذ ٵ يب ػٔي ٣ٴٴذ ٯٶٟٔيت ثيٲ ٲثي

ثٸ ، چيٲ 1993ٛبسع اػت. اص ػب٩  ػٶ٭ دس ٯٶسد چيٲ، ٳيبص ايٲ ٣ـٶس ثٸ اٳشطي ٯٴ٠ٌٸ خ٬يح

ثؼبيي تأ٣يذ  ي٤ي اص ٵاسد٣ٴٴذ٧بٱ ٳٜت تجذي٪ ؿذٷ اػت. ثٸ د٫ي٪ آٳ٤ٸ چيٲ ٹٰٶاسٷ ثش خٶد

ٛبسع، ثبٓث ثشٵص ٳ٨شاٳي  يؾ ٵاثؼت٨ي ايٲ ٣ـٶس ثٸ ٳٜت ٵاسداتي ثٸ ٵيظٷ اص خ٬يحداسد، اٛضا

ٛبسع، ثٸ ي٤ي اص  يبٱ اٳشطي اص خ٬يحخش  سٵ، اٯٴيت دس ٯيبٱ سٹجشاٱ آٱ ؿذٷ اػت. اص ايٲ

سٟيت ايبالت ٯتحذٷ  آٱ تجذي٪ ؿذٷ اػت. اص ايٲ ٳِش، ٳٜٶر ثي ساٹجشديٹبي ٯٺٮ اٳذيـٸ  ثخؾ

ثشاي اٯٴيت اٳشطي چيٲ  دٵ ٫جٸس ٳِبٯي آٱ دس خبٵسٯيبٳٸ، ح٤ٮ ؿٰـيش ٛبسع ٵ حوٶ دس خ٬يح
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ؿٶد ٵ چيٲ ثذٵٱ  داسد. اص ي٢ ػٶ، حوٶس ٳِبٯي آٯشي٤ب ٯٶخت ثشٟشاسي ثجبت دس ٯٴ٠ٌٸ ٯي

٣ٴذ؛ اص ػٶي دي٨ش، چيٲ اص آٱ ٵاٹٰٸ داسد ٣ٸ دس  اي ٳٜت خٶد سا دسيبٛت ٯي پشداخت ٹضيٴٸ

ٹبي دي٨ش، آٯشي٤ب اص ٳٜٶر خٶد ثشاي خ٬ٶ٧يشي اص  يٴٸكٶست ثشٵص سٵيبسٵيي احتٰب٫ي دس صٯ

سٵ ٛشكت خٶثي ثشاي ايشاٱ ٵخٶد  ( اص ايٲ23دػتشػي چيٲ ثٸ ٯٴبثْ ٳٜتي ٯٴ٠ٌٸ اػتٜبدٷ ٣ٴذ.)

داسد ٣ٸ دس ؿشايي ٯتٔبد٩، اص ٳ٨شاٳي چيٲ دس خٺت ثٺجٶد ٯٶٟٔيت خٶد اػتٜبدٷ ٳٰبيذ. دس ٓيٲ 

اٳتخبة ٯيبٱ ايشاٱ ٵ آٯشي٤ب اص ثيٲ خٶاٹذ سٛت  حب٩ ايٲ ٛشكت دس ٯشح٬ٸ ٳب٧ضيشي چيٲ ثشاي

 ٵ ثؼيبس ثٔيذ اػت ٣ٸ پ٤ٲ خبٳت ايشاٱ سا ث٨يشد.

تب حذٵدي ٯتٜبٵت اػت. كبدسات ٵ ٵاسدات  يدس خلٶف سٵػيٸ ٵ اسٵپب، سٵاثي تدبس

سٵػيٸ ٵ ايبالت ٯتحذٷ ٳؼجت ثٸ چيٲ ثؼيبس پبئيٲ اػت. كبدسات آٯشي٤ب ثٸ سٵػيٸ دس ػب٩ 

ٯي٬يبسد دالس ثٶد. ٣٪ سٵاثي  3/15ٯي٬يبسد دالس ٵ كبدسات سٵػيٸ ٵ آٯشي٤ب،  9/3، تٴٺب 2005

ٯي٬يبسد دالسي ػب٩  2/7سػيذ ٣ٸ دس ٟيبع ثب سٟٮ  ٯي٬يبسد دالس ٯي 2/19آٱ ثب اٯشي٤ب ثٸ  يتدبس

( دس ٯٶسد تدبست سٵػيٸ ٵ ايبالت ٯتحذٷ ٳيض ٹٰبٳٴذ چيٲ ٵ 24، ٟبث٪ تٶخٸ اػت.)1996

ٹبي خبي٨ضيٴي ثيـتشي ثشخٶسداس اػت ٵ دس ٳتيدٸ دس  اػت ٣ٸ اص ٛشكتآٯشي٤ب، ايٲ ٵاؿٴ٨تٲ 

كٶست ثشٵص اختال٩ دس سٵاثي تدبسي ٯؼ٤ٶ ـ ٵاؿٴ٨تٲ، ايٲ ٯؼ٤ٶ اػت ٣ٸ ثيـتش آػيت 

ثيٴذ. ثب ايٲ حب٩ دس ٯٶسد سٵاثي تدبسي آٯشي٤ب ثب سٵػيٸ، يبدآٵسي ايٲ ٳ٤تٸ ٯٺٮ اػت ٣ٸ  ٯي

٣ٴذ ٵ ٹش دٵ ٣ـٶس دسكذدٳذ تب اص ثشٵص تٴؾ  ا ًي ٯيسٵاثي تدبسي آٳٺب سٵٳذ سٵ ثٸ سؿذي س

ٳبٯٸ دٵخبٳجٸ ثؼيبس ٯٺٰي سا ثٸ  ، ٯٶا٠ٛت2006ا٣تجش  11ٯيبٱ دٵ ٣ـٶس خ٬ٶ٧يشي ٣ٴٴذ. آٳٺب دس 

اٯوب سػبٳذٳذ ٣ٸ ثش اػبع آٱ، اٯ٤بٱ دػتشػي دٵ ٣ـٶس ثٸ ثبصاسٹبي ًشٙ ٯ٠بث٪ تؼٺي٪ ٵ 

( ٯٶهٶّ دي٨ش دس ٯٶسد 25ؿٶد.) اٹٮ ٯياٯ٤بٱ ٓوٶيت سٵػيٸ دس ػبصٯبٱ تدبست خٺبٳي ٛش

ٓٴلش اٟتلبدي ٵ سٵاثي تدبسي سٵػيٸ دس ٯ٠بث٪ تحشيٮ ايشاٱ، سٵاثي آٱ ٣ـٶس ثب اتحبديٸ اسٵپب 

غ اص آٯشي٤ب ٵ چيٲ اػت. اتحبديٸ اسٵپب پاتحبديٸ اسٵپب  ياػت. سٵػيٸ، ػٶٯيٲ ؿشي٢ تدبس

ٸ ثب اتحبديٸ اسٵپب كٶست % ٣٪ تدبست خبسخي سٵػي52تشيٲ ًشٙ تدبسي سٵػيٸ اػت.  اك٬ي

% سؿذ داؿت. ٣٪ 20، ٧2005يشد ٵ سٵٳذ سٵثٸ سؿذ ػشئي داسد؛ ثٸ ًٶسي ٣ٸ دس ػب٩  ٯي

ٯي٬يبسد يٶسٵ  83ٯي٬يبسد يٶسٵ ثب٫ٖ ؿذ ٣ٸ دس ٟيبع ثب ٯج٬ٖ  166ثٸ  2005تدبست آٳٺب دس ػب٩ 

٣ٸ حدٮ  يدس حب٫ ؛ثٸ سٵػيٸ ثؼيبس ٯتٴٶّ اػت ٟبث٪ تٶخٸ اػت. كبدسات اسٵپب 2003ػب٩ 
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( 26دٹذ.) اٳشطي تـ٤ي٪ ٯي ٵ %( سا ٯٶاد خب٭ ٯٔذٳي65) ِٓيٮ كبدسات سٵػيٸ ثٸ اتحبديٸ اسٵپب

ثبيؼت ثٸ دٵ الثي ٰٓذٷ داخ٬ي سٵػيٸ، ئٴي استؾ ٵ اٳشطي  دس ٣ٴبس ٯؤ٫ٜٸ ٯٴبْٛ اٟتلبدي، ٯي

ت تش ثٸ دػ ٵ ٯٴبٛٔي ٣ٸ آٳٺب اص ًشيٞ سٵاثي ثب ايشاٱ ٵ يب اخشاي ػيبػت خبسخي ٯؼت٠٪

آٵسٳذ، تٶخٸ ؿٶد. ثخؾ كٴبيْ ٳِبٯي سٵػيٸ ثشاي تذاٵ٭ حيبت خٶد ثٸ ٯـتشيبٱ ثشٵتٰٴذ  ٯي

ٵ ثخؾ اٳشطي دس ايشاٱ، ٳيشٵ٧بٷ اتٰي ثٶؿٺش سا دس دػت اخشا داسد ٵ دس ؛ ٛبسع ٳيبص داسد خ٬يح

دس ثبصاس ٛشٵؽ ايٲ  ،حٶصٷ ٳٜت ٵ ٧بص، هٰٲ ثشخٶسداسي اص ٳْٜ ٯـتش١ دس ٟيٰت ثبالي آٳٺب

ا٬٬ٰ٫ي  ٹبي ثيٲ ٹب يب ٯدبصات ( تلٶيت تحشيٮ27ؿٶٳذ.) ٹب سٟيت ي٤ذي٨ش ٯحؼٶة ٯي دٷٛشآٵس

ٛشا٧يش، ٣بٯالً ثٸ هشس سٵػيٸ اػت ٵ ٯـخلبً ثذٵٱ دادٱ اٯتيبصات ٵػيْ ٵ ٯٌٰئٲ ثٸ ايٲ 

٣ـٶس، اٯ٤بٱ تلٶيت آٱ دس ؿٶساي اٯٴيت ثؼيبس پبئيٲ اػت. دس ٓيٲ حب٩، ثب ٣بٹؾ ػٌح 

ٹبي سٵػيٸ دس ايشاٱ ٵ آٌبي اٯتيبصات ٟبث٪ تٶخٸ دس  ثشخي پشٵطٷ ٹب ٵ اػتثٴب ٣شدٱ تحشيٮ

يبثذ. دس ايٲ ٵهٔيت،  ٹب اٛضايؾ ٯي ٹبي ٯخت٬ٚ دي٨ش، اٯ٤بٱ ٯٶا٠ٛت سٵػيٸ ثب ٯدبصات حٶصٷ

ٹبي ثضس٥  سٵػيٸ هٰٲ حَٜ ٯٴبْٛ خٶد دس ايشاٱ، ثب دسيبٛت اٯتيبصات ٟبث٪ تٶخٸ اص ٟذست

يت خٶد دس حٶصٷ دسيبي خضس ٵ آػيبي ٯش٣ضي ٳيض دي٨ش ثخلٶف آٯشي٤ب، ٯٶخت تؤيٚ سٟ

٣ٮ ثٸ ًٶس آ٧بٹبٳٸ، ٳجبيذ ثٸ خبي٨ضيٴي آٯشي٤ب ٵ تؼ٬ي آٱ ٣ـٶس  ؿٶد. ا٫جتٸ ايٲ سٵٳذ، دػت ٯي

٧يشي ايٲ ػٴبسيٶ، سٛتبس ايشاٱ ٳ٠ؾ اػبػي داسد. دس ٓيٲ حب٩ ٟشاس  ثش ايشاٱ ٯٴدش ؿٶد. دس ؿ٤٪

ا٬٬ٰ٫ي، ٹشچٴذ اص ٯٶاسد خضيي ؿشٵّ  ٹبي ثيٲ ت٧شٛتٲ سٵػيٸ دس سٵٳذ تلٶيت ٵ آٰب٩ ٯدبصا

ٹبي اٳذ٣ي سا ثشاي خ٬ٶ٧يشي اص  تش ٳٰٶدٷ ٵ ٛشكت ٹب سا پيچيذٷ ٹب ٵ ٵا٣ٴؾ تٶاٳذ ٣ٴؾ ؿٶد، ٯي

 ٹبي سٟيت ثٸ ايٲ ٣ـٶس ثذٹذ. اٟذاٯبت ٟذست

ٹبي  ثٴبثشايٲ ثب تٶخٸ ثٸ سٵاثي اٟتلبدي ٣ـٶسٹبي ٯؤثش دس تلٶيت ٵ اخشاي ٯدبصات

سػذ دس كٶست تلٶيت ٵ اخشاي  ٬ٓيٸ ايشاٱ ثب ي٤ذي٨ش ٵ ثب ايشاٱ، ثٸ ٳِش ٯيا٬٬ٰ٫ي  ثيٲ

٧ٶٳٸ ساثٌٸ اٟتلبدي ثب ايشاٱ  ا٬٬ٰ٫ي، ايبالت ٯتحذٷ آٯشي٤ب ثٸ د٫ي٪ ايٴ٤ٸ ٹيچ ٹبي ثيٲ ٯدبصات

ٳذاسد ثيـتشيٲ ػٶد سا خٶاٹذ ثشد، ثذٵٱ ايٴ٤ٸ ٯتحٰ٪ خؼبسات اٟتلبدي ثـٶد. دس ٓيٲ حب٩، 

ٹب ٵ ثشٵص ٵهٔيت ٯتٜبٵت، احتٰب٩  تبس ايشاٱ ٵ يب تـذيذ ٯدبصاتدس كٶست ت٘ييش سٛ

ٹبي ٛشاٵاٱ ثشاي ٵاؿٴ٨تٲ، ثيـتش اص ٯبٟج٪ ٵهْ تحشيٮ خٶاٹذ  ثشخٶسداسي اص ٯٴبْٛ ٵ ٛشكت

ؿٶٳذ، اٯب اٯ٤بٱ  ثٶد. اسٵپبئيبٱ دس كٶست آٰب٩ ٯدبصات، ٯتحٰ٪ خؼبسات ٟبث٪ تٶخٺي ٯي
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ٹش ٳحٶ ٣ٸ ثبؿذ، ثيـتش اػت. دس كٶست ثشٵص  ٯـبس٣ت آٳٺب دس دٵسٷ پغ اص تحشيٮ، ثٸ

ا٬٬ٰ٫ي ؿذيذ ٵ ٧ؼتشدٷ، هشس اك٬ي  ٹبي ثيٲ ت٘ييشات ثٴيبدي دس ايشاٱ، دس ٳتيدٸ آٰب٩ ٯدبصات

ٯذت سٵػيٸ ٵ چيٲ  ٣ٶتبٷ سٹبي ٯحذٵد، د ٯتٶخٸ سٵػيٸ اػت؛ اٯب دس ػٴبسيٶي آٰب٩ ٯدبصات

ٹبي سٟيت دس  ٹب ٵ ٟذست ٠ٛذاٱ ؿش٣تثيـتشيٲ ػٶد سا خٶاٹٴذ ثشد. دس ايٲ حب٫ت، ثٸ د٫ي٪ 

ٹبي اٟتلبدي ايشاٱ، چيٲ ٵ سٵػيٸ اص ؿشايي اٳحلبسي ثشخٶسداس ثٶدٷ ٵ اص  ٓشكٸ ٛٔب٫يت

 تٶاٳبيي ثباليي ثشاي آٰب٩ ٳِشات ٵ ؿشايي خٶد ثشخٶسداس خٶاٹٴذ ثٶد.

 

 ـ سَد ٍ سياى التصادي كشَرّا در تحزين ايزاى 5ًوَدار 

 
 ؿذت تحشيٮ

 ٣ـٶسٹب

 تحشيٮ ٛشا٧يش ٵ ٳبٯحذٵد شيٮ ٳٜتيتح تحشيٮ ٯحذٵد ٵ ٯٶٟت

 - ـ - خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ

 + + + ايبالت ٯتحذٷ

 - - + اتحبديٸ اسٵپب

 - + + سٵػيٸ

 - - + چيٲ

 -+     + + ٹٰؼبي٨بٱ ايشاٱ

 

ا٬٬ٰ٫ي چٸ ثٸ  ٹبي ثيٲ سػذ دس كٶست تلٶيت ٵ اخشاي ٯدبصات دس ٯدٰٶّ، ثٸ ٳِش ٯي

ثٸ كٶست ٧ؼتشدٷ ٵ ٛشا٧يش، خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ثيـتشيٲ خؼبست ٵ كٶست ٯحذٵد ٵ چٸ 

ٹب ئٴي ايبالت  آػيت اٟتلبدي سا خٶاٹذ ديذ. ٓبٯ٪ اك٬ي دس تلٶيت ٵ اخشاي ٯدبصات

ٹبي  ؿٶد؛ ث٤٬ٸ دس ٵهٔيت ٯتحذٷ؛ ٳٸ ٠ٛي آػيت اٟتلبدي ٳذيذٷ ٵ خؼبساتي سا ٯتحٰ٪ ٳٰي

 ثشخٶسداس خٶاٹذ ؿذ. تشي احتٰب٫ي ثٔذي، اص ٛشكت ٵ ٯٶٟٔيت ٯٴبػت

 

 ّا ٍ ظزفيت التصادي ايزاى ب. ٍيضگي
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خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ دس ي٢ سٵٳذ ٠ٓالٳي، ثب تٶخٸ ثٸ ٣ـؾ ٵ ُشٛيت خٶد، ٯيضاٱ 

اي، ٯيضاٱ خذيت ٵ آػتبٳٸ  آٵسي ٹؼتٸ يبثي ثٸ ٛٲ دػتبٵسدٹبي تذاٵ٭ سٛتبس خٶد دس حٶصٷ دػت

ٯيضاٱ دػتبٵسدٹب ٵ خؼبسات ٳبؿي اص ت٘ييش ٹب ٵ ٹٰچٴيٲ  ٣ٴٴذٷ تحشيٮ ٹبي آٰب٩ تحٰ٪ ٟذست

ٹب يب  ا٬٬ٰ٫ي ثب تٶخٸ ثٸ ُشٛيت ٵ تٶاٳٰٴذي ٹبي ثيٲ ٧يشد. تأثيش تحشيٮ سٛتبس خٶد تلٰيٮ ٯي

ٹب دس ثؼتش  سٵٳذ. ثٸ ًٶس ٯـخق، تحشيٮ ٹبي ايشاٱ تـذيذ ؿذٷ يب تح٬ي٪ ٯي پزيشي آػيت

بي اختٰبٓي آٱ تأثيش خٶاٹذ ٹ اٟتلبد، اختٰبّ ٵ ػيبػت ايشاٱ خشيبٱ يبٛتٸ ٵ ثش ػبحت

 ٧زاؿت.

ٹبي ػٴتي ٣ٸ اٯٴيت ٯ٬ي سا خضء ٯ٠ٶالت ػيبػت ٓب٫ي ٵ ٯٶهٶٓبت  ثشخالٙ ديذ٧بٷ

ؿٶٳذ، دس  داٳٴذ ٵ تٰبيضي ػبخت٨ي ٯيبٱ آٳٺب ٟبي٪ ٯي داٳي ٯي اٟتلبدي سا دس حٶصٷ ػيبػت

٧ٶيٴذ  آٳٺب ٯي ؿٶد. سٳ٦ ديذٷ ٯي ٹبي خذيذ، چٴيٲ تٰبيضي ثؼيبس ٣ٮ ؿشايي ٣ٴٶٳي ٵ دس ٳِشيٸ

تٴيذ٧ي ٵهٔيت اٟتلبدي ٵ اٯٴيت ٯ٬ي، ثؼيبس ؿذيذ ٵ سٵصاٛضٵٱ اػت. ٹٰچٴبٳ٤ٸ  دس ٹٮ

ٟذست اٟتلبدي ثٸ ًٶس ٗيشٯؼت٠يٮ ٵ اص ًشيٞ اٛضايؾ تٶاٳبيي ٳِبٯي ثٸ حَٜ اٯٴيت ٯ٬ي ٢ٰ٣ 

ٹب، ٯٶخت سْٛ ٵ ٣بٹؾ تٺذيذٹبي داخ٬ي ٵ  پزيشي ٣ٴذ، ثٸ كٶست ٯؼت٠يٮ ثب ٣بٹؾ آػيت ٯي

( ثٴبثشايٲ ٵهٔيت اٟتلبدي ٣ـٶس ثٸ ًٶس ٯـخق ثب حٰبيت 28ؿٶد.) ي اٯٴيت ٯ٬ي ٯيخبسخ

اص ٟذست ٳِبٯي ٵ اٛضايؾ ٣بسآٯذي دٵ٫ت ٵ سٛبٷ ٰٓٶٯي دس حٶصٷ اختٰبٓي، ثش اٯٴيت ٯ٬ي 

٧زاسد. ٌْٟ دسآٯذٹبي اٟتلبدي يب ثشٵص اختال٩ دس آٳٺب، ٰٓالً تأثيش ٯ٤ٔٶع ثش  ٣ـٶس تبثيش ٯي

 اٯٴيت ٯ٬ي داسد.

 تٶاٱ ثٸ ؿشح صيش ثيبٱ ٣شد: ب ٳ٨بٹي ٧زسا ثٸ اٟتلبد ايشاٱ، چٴذٵيظ٧ي ثشخؼتٸ آٱ سا ٯيث

. ػبختبس دٵ٫ت دس ايشاٱ ًي چٺ٪ ػب٩ ٧زؿتٸ، ػبختي ساٳتي ٵ التصاد ًفتي ٍ دٍلت راًتيز .1

ػبالسي  صحٰت ٳٜت ثٶدٷ اػت. ايٲ ٵيظ٧ي ٯٶخت ٧ؼتشؽ ديٶاٱ ٯجتٴي ثش ثشٵت ثي

ٹبي  ٯيبٱ ٯشد٭، ٛؼبد اداسي ٵ اٟتلبدي صيبد، اٛضايؾ ؿ٤بٙٳب٣بسآٯذ، سٛبٷ ٳؼجي ثبال 

دادٱ ثٸ ػبختبسٹبي اختٰبٓي، اػت٠ال٩ ٯب٫ي دٵ٫ت  اختٰبٓي، اٛضايؾ تٶاٳبيي دٵ٫ت دس ؿ٤٪

 (29اص خبٯٔٸ، ٵ ٧شايؾ ثٸ ػٶي ػيبػت خبسخي ثؼي ٯحٶس دس ٯٴ٠ٌٸ ؿذٷ اػت.)

ٶدٱ آٱ اػت. اٟتلبد ايشاٱ ث . دٵٯيٲ ٵيظ٧ي اٟتلبد ايشاٱ، ٯخت٬يًظام التصادي هختلط .2

ثخلٶف پغ اص اٳ٠الة اػالٯي، ثٸ اٟتلبد دٵ٫تي تجذي٪ ؿذ ٵ ٰٓالً دٵ٫ت ثب دس اختيبس 
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داؿتٲ حدٮ ٵػئي اص كٴبيْ تٶ٫يذي ٵ خذٯبتي ٣ٶچ٢ ٵ ثضس٥، خذا اص دسآٯذ ٳٜتي، ي٢ 

اٟتلبد ايشاٱ دس اختيبس دٵ٫ت اػت ٵ ثخؾ  %٣70بس٧ضاس اٟتلبدي اػت. اداسٷ ثيؾ اص 

ٹبي خذٯبتي ٵ ٣ـبٵسصي ٛٔب٩ اػت. ٛٔب٫يت ثخؾ  لٶكي ثٸ ؿ٬٤ي ٯحذٵد دس ثخؾخ

 ثب( 30ثبؿذ.) ٹبي اٟتلبدي دٵ٫ت ٯي ٹب ٵ ٛٔب٫يت خلٶكي ثٸ ؿذت تحت تأثيش ػيبػت

تٶاٱ اٟتلبدي ٣بٯالً دٵ٫تي ثٸ ٯٜٺٶٯي ٣ٸ دس ٣ـٶسٹبي  ٵخٶد ايٲ، اٟتلبد ايشاٱ سا ٳٰي

داسي اػت ٵ ثٸ ٫حبٍ  ساي ثخؾ خلٶكي سيـٸ٣ٰٶٳيؼتي سايح اػت، داٳؼت. ايشاٱ دا

 (31ٳِشي، اٟتلبد اػالٯي ثب اٟتلبد ٯجتٴي ثش ثبصاس آصاد ٟشاثت ثيـتشي داسد.)

: اٟتلبد ٳٜتي ٯٶخت ؿذٷ ٣ٸ سٵاثي تدبسي خبسخي ايشاٱ، ثيـتش ثش هحصَلي التصاد تك .3

شاتظي٤ي پبيٸ كذٵس ٳٜت خب٭ ٵ خشيذ ٣بالٹبي ٯلشٛي ؿ٤٪ ٧يشد. ٳٜت ثٸ سٗٮ اٹٰيت اػت

ثبؿذ. ٌْٟ كذٵس ٳٜت ثٸ ٹش د٫ي٬ي ٣ٸ ثبؿذ،  پزيشي ٳيض ٯي ٣ٸ دس خٺبٱ داسد، ٯٶخت آػيت

ٹبي ٗيشٟبث٪ تحٰ٪ سٵثشٵ ػبختٸ ٵ ثٸ سؿذ ٵ سٵٳٞ  سٵاثي تدبسي خبسخي ايشاٱ سا ثب چب٫ؾ

ٹبي ٧زؿتٸ سٵٳٞ ٵ  ػبصد؛ ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ ًي ػب٩ ؿ٤ٲ ٵاسد ٯي اٟتلبدي ايشاٱ، آػيجي ثٴيبٱ

 (32لبدي ايشاٱ اػبػبً تحت تأثيش اٛضايؾ دسآٯذ ٳٜت ثٶدٷ اػت.)سؿذ اٟت

ٯحلٶ٫ي دس ٯٶأٟي ٣ٸ ٟيٰت ٳٜت ثبالػت؛ ٯٶخت تـذيذ ٵاسدات اص خبسج  اٟتلبد ت٢

 ٳٰبيذ. تش ٯي ؿذٷ ٵ ٓشكٸ سا ثشاي تٶ٫يذ٣ٴٴذ٧بٱ داخ٬ي تٴ٦
 

 (دالر هيليَى)ـ تزكية ٍاردات گوزكي تز اساط ًَع هصزف 6ًوَدار 

 1381 1382 1383 1382 1383 1382 1383 

 8/47 8/45 7/38 8/24 16898 12187 9766 اي ٯٶاد اٵ٫يٸ ٵ ٣بالٹبي ٵاػٌٸ

 2/34 2/42 8/7 1/16 12105 12226 9668 اي ٣بالٹبي ػشٯبيٸ

 0/18 0/12 5/100 1/12 6386 3185 2842 ٣بالٹبي ٯلشٛي

 0/100 0/100 1/33 4/19 35389 26598 22275 خْٰ ٣٪

   1/33 2/22 35389 26598 21761 ٵاسدات ٧ٰش٣ي تٔذي٪ ؿذٷ

 4ّا فصل دٍاسدّن ٍضؼيت خارجي التصاد ص هٌثغ: تاًك هزكشي جوَْري اسالهي ايزاى آهارّا ٍ دادُ

 

دسآٯذٹبي ٳٜتي دس ًي چٴذػب٩ ٧زؿتٸ ٵ ثخلٶف اص ػب٩  ات٤بي ثيؾ اص حذ دٵ٫ت ثش

 14ٯتٶػي ٱ ات٤ب ثٸ دسآٯذ ٳٜتي سا اص ٯيضا 1385، ثٸ ؿذت اٛضايؾ يبٛتٸ اػت. ثٶدخٸ 1385
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ٹبي ثٔذي اص كٴذٵٝ رخيشٷ، ٯيضاٱ  ٯي٬يبسد دالس اٛضايؾ داد ٣ٸ ثب ثشداؿت 6/39ٯي٬يبسد دالس ثٸ 

ثب ٟيٰت ٹش ثـ٤ٸ  1386ثٶدخٸ ػب٩  ،ثش اػبع ديذ٧بٷ ٳٰبيٴذ٧بٱ ٯد٬غآٱ صيبدتش ٳيض ؿذ. 

، ثٸ ٯشص 85دسكذ دس ٯشداد  9/34دالس ٯحبػجٸ ؿذٷ اػت. سؿذ ٳ٠ذيٴ٨ي دس ٣ـٶس ثب  45ٳٜت 

( ثخلٶف ايٴ٤ٸ 32اي سػيذٷ ٵ تذاٵ٭ آٱ تٶس٭ ثباليي سا دس پي خٶاٹذ داؿت.) ٹـذاس دٹٴذٷ

 تٶاٱ خزة ثبصاس ػشٯبيٸ )ثٶسع( دس ايٲ ٯذت ثٸ ؿذت ٣بٹؾ يبٛتٸ اػت.

ا٬٬ٰ٫ي ٬ٓيٸ خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ثٸ ؿذت،  ٹبي ثيٲ پيبٯذٹبي اٟتلبدي آٰب٩ تحشيٮ

ٹبي ايشاٱ ثؼت٨ي داسد ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػت دس ي٢ ٛشايٴذ ٛضايٴذٷ، تـذيذ  اخٰبّ ٵ ػيبػت ٯيضاٱ

ؿذٷ دس  ا٬٬ٰ٫ي ٵ سٵٳذ ًي ٹبي ثيٲ ٰب٩ ٯدبصاتٓؿٶد. ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ اص تدبسة ػبيش ٯٶاسد ا

ا٬٬ٰ٫ي، ي٢ سٵٳذ  ٹبي ثيٲ آٰب٩ ٯدبصات ٵهْ ٵ آيذ، اي ايشاٱ ثشٯي خلٶف پشٵٳذٷ ٹؼتٸ

س ٣ٸ دس ثحث ٳِشي اؿبسٷ ؿذ، تحشيٮ ٳٶٓي پي٘ب٭ ديپ٬ٰبتي٢ دس تذسيدي داسد. ٹٰبٳٌٶ

تٶاٳذ ٯٶخت  ثبؿذ. ٓذ٭ تٶخٸ ثٸ آٱ ٯي ٯخب٫ٜت ثب سٛتبس خبف اص ػٶي ٣ـٶس ٯٶسد تحشيٮ ٯي

ا٬٬ٰ٫ي دس ٯخب٫ٜت ثب سٛتبس ٯٶسد ٳِش ؿٶد. ثش ايٲ اػبع دس دٵسٷ  تـذيذ اٟذاٯبت خبٯٔٸ ثيٲ

سٵدصيب ٵ آٛشي٠بي خٴٶثي ثٶد ٣ٸ  ا٬٬ٰ٫ي ٣ـٶسٹبي ثيٲ ٹبي آٰب٩ ٯدبصات خٴ٦ ػشد، دٵ ٳٰٶٳٸ

دس ٹش دٵ ٯٶسد، ٣ـٶسٹبي ٯٶسد تحشيٮ دس ٳٺبيت ٳب٧ضيش ثٸ ت٘ييش سٛتبس ؿذٳذ. دس دٵسٷ پغ اص 

ٳـيٴي ٣ـٶس ٯٶسد تحشيٮ اص  خٴ٦ ػشد ٳيض دٵ حب٫ت ثيـتش ٵخٶد ٳذاؿتٸ اػت. ٳخؼت، ٠ٓت

اػت. ٯبٳٴذ ٯٶسد ٫يجي ٣ٸ دس آٱ ٯٰٔش ٟزاٛي  ٹب دس ي٢ سٵٳذ تذسيدي سٛتبس ٟج٬ي ٵ ٫٘ٶ تحشيٮ

ٹبي كبحت حٞ ٵتٶ  ت٢ دٵ٫ت ٹبي ؿٶساي اٯٴيت ٵ حتي ت٢ دس ٳٺبيت ٳب٧ضيش ؿذ ثٸ خٶاػتٸ

دس ؿٶساي اٯٴيت تٲ دادٷ ٵ سهبيت آٳٺب سا ثشاي كذٵس ٌٟٔٴبٯٸ خذيذ ثٸ ٯٴِٶس ٫٘ٶ 

٧ي دس ثشاثش ؿٶساي ( ؿٞ دٵ٭، ٯ٠بٵٯت ٵ ايؼتبد33ؿذٷ ثٸ دػت آٵسد.) ٹبي آٰب٩ ٯدبصات

ٹبي  اٯٴيت ٵ پبٛـبسي ثش سٛتبس ٟج٬ي اػت. دس ايٲ حب٫ت، ٣ـٶس ٯٶسد تحشيٮ ثب ٯدبصات

تش ٵ حتي تٶػ٪ ثٸ صٵس ٯٶاخٸ ؿذ. ٓشاٝ ٳٰٶٳٸ ثبسص ايٲ ٧ضيٴٸ ثٶد. سطيٮ كذا٭ حؼيٲ  ػٴ٨يٲ

دس ٹبي ؿٶساي اٯٴيت ٯ٠بٵٯت ٣شد ٵ  ٹب، دس ٯ٠بث٪ ٯدبصات ثٸ سٗٮ ٹ٤ٰبسي دس ثشخي صٯيٴٸ

 (34ٟشاس ٧شٛت.) اص ػٶي آٯشي٤ب ٳٺبيت دس ٯٔشم تٶػ٪ ثٸ صٵس

تٶاٱ چٴيٲ سٵٳذي سا تشػيٮ ٣شد. ٯٌٰئٴبً ٳخؼتيٲ ٌٟٔٴبٯٸ  دس خلٶف ايشاٱ ٳيض ٯي

خبٳجٸ ٵ ٛشا٧يش ثبؿذ. دس ايٲ ٵهٔيت، اٯ٤بٱ اخٰبّ ٣ـٶسٹبي  تٶاٳذ ؿبٯ٪ تحشيٮ ٹٰٸ ٳٰي
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٧يشٳذ. آٳٺب ٯٴبْٛ  ٣ـٶس تلٰيٮ ٯي 15ٓوٶ ؿٶساي اٯٴيت ٯؼيش ٳيؼت. دس ؿٶساي اٯٴيت 

ٹب تأٯيٲ يب  ٯتٔبسهي ثب ي٤ذي٨ش ٵ دس استجبى ثب ايشاٱ داسٳذ. ٯٴبْٛ آٳٺب ثب تٶخٸ ثٸ ٯيضاٱ ٯدبصات

اي ايشاٱ ٯتٜبٵت اػت؛ اٯب  ٹبي ٹؼتٸ ؿٶد. ٯيضاٱ حؼبػيت آٳٺب دس ٟجب٩ ٛٔب٫يت تؤيٚ ٯي

اي تٶاٛٞ داسٳذ. ؿذت  ٱ ٗيشٹؼتٸ٣ٮ تٰب٭ آوبي ٣ٴٶٳي ؿٶساي اٯٴيت دس ٯٶسد ايشا  دػت

ٹبي ٯب٫ي،  اي ٵ ٯٶؿ٤ي ؿشٵّ ٵ ثٸ ػٶي تحشيٮ ٹب اص ٯٶاسد تحشيٮ ٹؼتٸ ٹب ٵ ٯدبصات تحشيٮ

ٳٜتي، اٟتلبدي ٯحذٵد ٵ ٛشا٧يش، پيؾ سٛتٸ ٵ احتٰبالً دس حٶصٷ ديپ٬ٰبتي٢ ٳيض اص ٯحذٵديت ثش 

ي٢ ٛشا٧يش ٵ ٓب٭ دس حش٣ت ٹب ثٸ كٶست ٯٶهٶٓي تب تحشيٮ ديپ٬ٰبت ػٜش ٯ٠بٯبت تب ػٜبستخبٳٸ

٧يشي اص ٧ضيٴٸ تٶػ٪ ثٸ  سػذ دس كٶست تذاٵ٭ سٵيبسٵيي، اٯ٤بٱ ثٺشٷ خٶاٹذ ثٶد. ثٸ ٳِش ٯي

صٵس دس ؿ٤٪ ٯحذٵد ٵ ٛشا٧يش ٳيض ٟبث٪ تلٶس اػت. ايٲ ٛشايٴذ ٹٮ دس اكٶ٩ ٯٴـٶس ٯ٬٪ ٯتحذ 

ى اػت. سٵٳذ ا٬٬ٰ٫ي ٟبث٪ اػتٴجب ٹبي ثيٲ ًشح ؿذٷ ٵ ٹٮ اص تدبسة تبسيخي آٰب٩ ٯدبصات

 دٹذ. اي ايشاٱ ٳيض چٴيٲ ٯؼيشي سا ٳـبٱ ٯي ػيش پشٵٳذٷ ٹؼتٸ

ثب ٛشم آٰب٩ ٳٶٓي تحشيٮ ٯب٫ي ٵ ٳٜتي ٛشا٧يش اص ػٶي ؿٶساي اٯٴيت ٬ٓيٸ خٰٺٶسي 

 (:33تلٶس اػت)اػالٯي ايشاٱ، پيبٯذٹبي اٟتلبدي صيش ثشاي اٟتلبد ايشاٱ ٟبث٪ 

 ٮ ثٸ ؿذت ثٸ صيبٱ ايشاٱ ت٘ييش ٣ ٯجبد٫ٸ تدبسي ا٧ش ٣بٯالً اص ثيٲ ٳشٵد، دػت

دٹٴذٷ ٳؼجت ٣٪ كبدسات ي٢ ٣ـٶس ثٸ ٵاسدات  خٶاٹذ ٣شد. ساثٌٸ ٯجبد٫ٸ، ٳـبٱ

ثبؿذ. ا٧ش ٯج٬ٖ ٣٪ ٵاسدات ي٢ ٣ـٶس ثيـتش اص كبدسات آٱ  آٱ اص ٣ـٶس ٯ٠بث٪ ٯي

ثبؿذ، ساثٌٸ ٯجبد٫ٸ ٯٴٜي اػت. دس كٶست تلٶيت ٵ آٰب٩ تحشيٮ، ثٸ د٫ي٪ 

ٵاسداتي ٵ ٣بٹؾ ٟيٰت ٣بالٹبي كبدساتي، ساثٌٸ ٯجبد٫ٸ اٛضايؾ ٟيٰت ٣بالٹبي 

 ثٸ هشس ايشاٱ ت٘ييش خٶاٹذ يبٛت. يتدبس

 تشؿذٱ اٟتلبد ايشاٱ خٶاٹذ ؿذ. دٵ٫ت ثشاي  آٰب٩ تحشيٮ، ٯٶخت دٵ٫تي

خ٬ٶ٧يشي اص ثذتش ؿذٱ اٵهبّ، تالؽ ثيـتشي ثشاي ٣ٴتش٩ اٟتلبد اٳدب٭ خٶاٹذ 

تشيٲ ثبصدٹي اٟتلبدي سا داسد، اٟتلبد  يٚداد. ثب تٶخٸ ثٸ ايٴ٤ٸ اٟتلبد دٵ٫تي هٔ

ؿذٱ ثب ٯـ٤الت ثيـتشي سٵثشٵ خٶاٹذ ؿذ. ٧ؼتشؽ  ايشاٱ دس اثش دٵ٫تي

ٸ ك٧زاسي دٵ٫تي، اٛضايؾ ٯذاخ٬ٸ دٵ٫ت دس ٓش خٶيي، اتالٙ ٯٴبثْ، ٟيٰت ساٳت

بي ٰٓٶٯي دٵ٫ت ٵ ٣ؼشي ثٶدخٸ ثيـتش اص ٹ ٳتيدٸ، اٛضايؾ ٹضيٴٸ سد اٟتلبد ٵ



 809ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوللي ٍ اهٌيت هلي ...  ّاي تيي تحزين

ٓشكٸ ثشاي ٛٔب٫يت ثخؾ خلٶكي اص ػٶي دي٨ش،  تشؿذٱ ي٢ ػٶ ٵ تٴ٦

 تشؿذٱ اٟتلبد ايشاٱ ثبؿٴذ. تٶاٳٴذ پيبٯذٹبي ٯؼت٠يٮ دٵ٫تي ٯي

 ٹب ٰٓالً ٟٶاٳيٲ  ٹبي اٟتلبدي اػت. تحشيٮ ٧ؼتشؽ ٟبچبٝ، پيبٯذ دي٨ش تحشيٮ

حب٣ٮ ثش ثبصاس آصاد )ٟبٳٶٱ ٟيٰت ثش اػبع ٓشهٸ ٵ ت٠بهب( سا ثشٹٮ خٶاٹٴذ صد. 

ٹبي  ٳحلبسي ثش ٣بالٹب دس ٣ـٶسٹبي ٛشٵؿٴذٷ ٵ ٯحذٵديتٹبي ا ثشٵص صٯيٴٸ

ا٬٬ٰ٫ي ثشاي اٳت٠ب٩ آٳٺب، ٯٶخت ٣ٰيبثي ٵ دس ٳتيدٸ ٧ؼتشؽ ٟبچبٝ آٳٺب  ٟبٳٶٳي ثيٲ

اص ٣ـٶسٹبي دي٨ش ثٸ ايشاٱ ٵ دس داخ٪ خٶد ايشاٱ خٶاٹذ ؿذ. ٹٰيٲ ٯٶهٶّ 

دس ٓيٲ  ٹب ٵ ٛؼبد اختٰبٓي ٵ اٟتلبدي ثيـتش سا دس پي داسد. خٶد اٛضايؾ ٟيٰت

حب٩، دٵ٫ت ثشاي خ٬ٶ٧يشي اص آٳٺب ثٸ ٯذاخ٬ٸ ثيـتش سٵي خٶاٹذ آٵسد ٣ٸ 

 تٶاٳذ ٟبث٪ ًشح ثبؿذ. ٹبي دٵ٫تي ٵ ٛؼبد اداسي اص ايٲ ًشيٞ ٯي اٛضايؾ ٹضيٴٸ

 ٧يشد. آٰب٩  ا٬٬ٰ٫ي دس ؿشايي ٓبدي ٵ اٯٲ كٶست ٯي ٧زاسي داخ٬ي ٵ ثيٲ ػشٯبيٸ

٧زاسي داسد. ٌْٟ  بٹؾ ٯيضاٱ ػشٯبيٸا٬٬ٰ٫ي ساثٌٸ ٯؼت٠يٰي ثب ٣ ٹبي ثيٲ تحشيٮ

ا٬٬ٰ٫ي، خشٵج ػشٯبيٸ اص داخ٪، ت٬ٔيٞ ٵسٵد ايشاٱ ثٸ  ٹبي ثيٲ ٧زاسي ػشٯبيٸ

ػبصٯبٱ تدبست خٺبٳي، اٛضايؾ اٯ٤بٱ ٯلبدسٷ اٯٶا٩ ايشاٱ دس خبسج ٵ ث٬ٶ٣ٸ 

اي ايشاٱ دس خبسج ٵ داخ٪،  ٹبي ثيٰٸ ٹبي ثبٳ٤ي ايشاٱ، اٛضايؾ ٹضيٴٸ ؿذٱ حؼبة

٧زاسي سا اص ثيٲ ثشدٷ ٵ ثٸ خشٵج آٳٺب  ة ػشٯبيٸزٹبي خ ٣ٸ صٯيٴٸ ٓٶاٯ٬ي ٹؼتٴذ

 اٳدبٯٴذ. ٯي

 ا٬٬ٰ٫ي، ٯٶٟٔيت اٟتلبدي ايشاٱ ثٸ خٌش اٛتبدٷ ٵ  اي ٵ ثيٲ دس ػٌح ٯٴ٠ٌٸ

ثشداسي اص ٯٴبثْ ٯـتش١، ٛشٵؽ ٣بال ٵ خذٯبت  ٣ـٶسٹبي ٹٰؼبيٸ دس صٯيٴٸ ثٺشٷ

 ثٸ ػٶاسي ساي٨بٱ سٵي خٶاٹٴذ آٵسد.

 ٧زاسي خذيذ دس داخ٪ ٵ ٣ؼشي ثٶدخٸ صيبد دٵ٫ت، ٯٶخت خٶاٹذ  ٠ٛذاٱ ػشٯبيٸ

٣ٴٴذٷ اٛضايؾ يبثذ. ٹضيٴٸ  ؿذ ٣ٸ ٟيٰت ٣بالٹبي داخ٬ي ٵ خبسخي ثشاي ٯلشٙ

ؿذٷ تٶ٫يذ دس ؿشايي تحشيٮ ثبالػت. ٣بٹؾ ٛٔب٫يت اٟتلبدي ثٸ ٣بٹؾ  تٰب٭

ٹبي دٵ٫تي ٯٴدش خٶاٹذ ؿذ ٣ٸ ٰٓالً ٣ؼشي  ٯيضاٱ اؿت٘ب٩ ٵ ٣بٹؾ ٯب٫يبت

ثشداسي اص  خٸ دٵ٫ت سا دس ثشخٶاٹذ داؿت. دس ايٲ ٵهٔيت، دٵسٷ ثٺشٷثٶد
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تش ؿذٷ ٵ آثبس تٶسٯي ثيـتشي سا ٳـبٱ خٶاٹذ  ٹبي دٵ٫تي ًٶالٳي ٧زاسي ػشٯبيٸ

 داد.

ٹبي ايشاٱ دس  ٹب سا ثب تٶخٸ ثٸ ؿذت، ٯيضاٱ، خذيت ٵ ػيبػت ثٸ ًٶس ٬٣ي، آثبس تحشيٮ

ٟتلبدي ايشاٱ ديذ. دس ايٲ ٵهٔيت، اٟتلبد تٶاٱ دس ثشٹٮ خٶسدٱ تٔبد٩ ا ٯ٠بث٪ آٳٺب ٯي

تش ٵ ٯٶٟٔيت اٟتلبدي ايشاٱ دس  تش، تٶس٭ صيبدتش، اؿت٘ب٩ ٯحذٵدتش، خشٵج ػشٯبيٸ ٛضٵٱ دٵ٫تي

ٹبي صيبدي سا ثشاي ثٺجٶد ٯٶٟٔيت خٶد اص  تش خٶاٹذ ؿذ. ايشاٱ ٛشكت ٯٴ٠ٌٸ ٵ خٺبٱ هٔيٚ

دس صٯيٴٸ اٟتلبدي ٗيشٯ٤ٰٲ ػب٫ٸ، دػت ٣ٮ 20اٳذاص  دػت خٶاٹذ داد ٵ اٯ٤بٱ تح٠ٞ چـٮ

اي دس پي خٶاٹذ داؿت  خٶاٹذ ؿذ. اختال٩ دس ػبحت اٟتلبدي ايشاٱ، پيبٯذٹبي اٯٴيتي ٧ؼتشدٷ

تٶاٳذ ثٸ ثشٵص اختالالت دس ٓشكٸ ػيبػي ـ اختٰبٓي داخ٬ي يب اٟذا٭ خبسخي  ٣ٸ ٹٮ ٯي

 ٶد.ؿ هذاٯٴيتي ٯٴدش ؿٶد. دس صيش ػبصٵ٣بسٹبي ايٲ تأثيش٧زاسي ثٸ اخٰب٩ تـشيح ٯي

 

 ّا تز ايزاى ج. ساسٍكارّاي تأثيزگذاري اهٌيتي تحزين
تٶاٱ دس دٵ حٶصٷ داخ٬ي ٵ  ٹب ثش اٯٴيت ٯ٬ي ايشاٱ سا ٯي ػبصٵ٣بسٹبي تأثيش٧زاسي تحشيٮ

ا٬٬ٰ٫ي، تلٶيت ٵ اخشاي ٯدبصات، ٯٶخت تٴض٩ يب ٌْٟ  ا٬٬ٰ٫ي ثشسػي ٣شد. دس حٶصٷ ثيٲ ثيٲ

ؿٶد ٣ٸ  ػالٯي ايشاٱ ثب ٣ـٶسٹبي دي٨ش ٯيسٵاثي اٟتلبدي ػيبػي ٵ ديپ٬ٰبتي٢ خٰٺٶسي ا

ٰٓالً ٣بٹؾ پيٶٳذٹبي ايشاٱ ثب ٣ـٶسٹبي دي٨ش ٵ اٳضٵاي ثيـتش آٱ سا دس پي خٶاٹذ داؿت. دس 

چٴيٲ ؿشايٌي، ثش اػبع ديذ٧بٷ ٯ٤تت ٫يجشا٫يؼٮ، اٯ٤بٱ ثشٵص خٴ٦ ٵ ح٬ٰٸ ٳِبٯي ٯيبٱ 

ٶ٧يشي اص ثشٵص خٴ٦ ٹؼتٴذ. يبثذ. پيٶٳذٹبي تدبسي اص ٓٶاٯ٪ ٯؤثش دس خ٬ ٣ـٶسٹب اٛضايؾ ٯي

ٹبي ٯؤثش دس ٓشكٸ  ٹبي خٴ٦ ثشاي ٯٺبخٰيٲ ٵ ػبيش ٟذست ٠ٛذاٱ آٳٺب ثٸ ٯٔٴبي ٣بٹؾ ٹضيٴٸ

( دس ايٲ ٵهٔيت، تالؽ ثشاي تذاس١ خٴ٦ ثب ٯخب٫ٜت ٹيچ ؿش٣ت 34ا٬٬ٰ٫ي اػت.) ثيٲ

يت ٳْٜ اٟتلبدي سٵثشٵ ٳخٶاٹذ ثٶد ٵ حتي ٯ٤ٰٲ اػت ثب تالؽ ٵ حٰب چٴذٯ٬يتي ٵ ٯشا٣ض ري

هٰٴي ٵ ٬ٓٴي ثشخي اص آٳٺب ٳيض ٹٰشاٷ ثبؿذ. دس ايٲ ؿشايي، ٓٶاٯ٪ ػيؼتٰي٢ دس ساػتبي 

ٹبي ثضس٥ ثخلٶف آٯشي٤ب  تـذيذ ثحشاٱ ٵ احتٰبالً اٳدب٭ اٟذاٯبت ٳِبٯي اص ػٶي ٟذست

ٰٓ٪ خٶاٹذ ٣شد. ٣ـٶسٹبي ٹٰؼبيٸ ايشاٱ ٳيض ثب تٶخٸ ثٸ احؼبع ٵحـتي ٣ٸ ٳؼجت ثٸ ٟذست 
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ثيؾ تٰبيالت ٯثجتي ٳؼجت ثٸ اٟذاٯبت تحذيذ٣ٴٴذٷ ٟذست ايشاٱ ٳـبٱ ايشاٱ داسٳذ، ٣ٮ ٵ 

 (35دٹٴذ.) ٯي

تشيٲ ٳٰٶد ٳ٠ن اٯٴيت ٯ٬ي ٹش ٣ـٶسي اػت.  اٟذا٭ ٳِبٯي خبسخي ٬ٓيٸ ي٢ ٣ـٶس، خب٫ق

ا٬٬ٰ٫ي دس  ثش اػبع ٯشاح٬ي ٣ٸ دس ٯٴـٶس ٯ٬٪ ٯتحذ ثشاي خ٬ٶ٧يشي اص ٳ٠ق ك٬ح ٵ اٯٴيت ثيٲ

آٯيض ح٪ ٵ ٛل٪ اختالٛبت، ٯث٪ ٯزا٣شات ديپ٬ٰبتي٢،  ؼب٫ٰتٹبي ٯ ٳِش ٧شٛتٸ ؿذٷ، ؿيٶٷ

ٹبي اٟتلبدي ٵ ديپ٬ٰبتي٢  ٹب يب ٯدبصات ٧شي، ٯؼبٓي خٰي٬ٸ دس ٧ب٭ اٵ٩، آٰب٩ تحشيٮ ٯيبٳدي

ٳتيدٸ ثٶدٱ آٳٺب، تٶػ٪ ثٸ صٵس دس ٯشح٬ٸ ثٔذي ٟشاس  دس ٯشح٬ٸ دٵ٭ ٵ ثبالخشٷ دس كٶست ثي

٧زاؿتٸ ؿٶد. ٯٶسد ٓشاٝ ٳٰٶٳٸ ٟبث٪ تأٯ٬ي اص ًي داسد ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػت ٬ٓيٸ ٣ـٶسي ثٸ اخشا 

ٹبيي سا ٬ٓيٸ ٓشاٝ آٰب٩ ٣شدٳذ؛ اٯب ثب تٶخٸ ثٸ ايٴ٤ٸ ايبالت  ٯشاح٪ ٛٶٝ ثٶد. دس اثتذا، ٯدبصات

اٳذ،  ٹبي ػبصٯبٱ ٯ٬٪ ٯٶخت ت٘ييش سٛتبس دٵ٫ت ٓشاٝ ٳـذٷ ٯتحذٷ ٯذٓي ثٶد ٣ٸ ٯدبصات

ٳٺبيت، ايٲ ٣ـٶس سا ٹذٙ حٰالت ٳِبٯي  خٶاػتبس تـذيذ اٟذاٯبت ٵ تٶػ٪ ثٸ صٵس ؿذ ٵ دس

سػذ ٟبث٪ ٟيبع ثب  خبٳجٸ ٟشاس داد ٣ٸ ٰٓالً ٳ٠ن ٣بٯ٪ اٯٴيت ٯ٬ي ٓشاٝ ثٶد ٵ ثٸ ٳِش ٯي ٹٰٸ

ؿٶد، ث٤٬ٸ صيشثٴبٹبي  ٹب ٳيؼت. دس ايٲ ٯشح٬ٸ، ٳٸ تٴٺب سطيٮ ػيبػي ػشٳ٨ٶٱ ٯي ٯدبصات

 ٧شدد. ي ثش ٣ـٶس تحٰي٪ ٯياٟتلبدي ٳيض ٣بٯالً ٯٴٺذ٭ ؿذٷ ٵ خؼبسات ٯب٫ي ٵ خبٳي ٛشاٵاٳ

اي  تٶاٳذ آٗبص ٯشح٬ٸ ٹبي تحشيٮ ٯي دس خلٶف خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ، تلٶيت ٌٟٔٴبٯٸ

ٹبي ٟبث٪ ٟجٶ٩، ثٸ  ح٪ ثبؿذ ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػت دس كٶست ٳبتٶاٳي دٵ ًشٙ دس سػيذٱ ثٸ ساٷ

ٶٓي سٵيبسٵيي ٳِبٯي ٵ دس ٳتيدٸ ٳ٠ن ٣بٯ٪ اٯٴيت ٯ٬ي ايشاٱ ٯٴدش ؿٶد. ا٫جتٸ ايٲ اٯش ٯٶه

ثبؿذ، ٣ٸ  ثش اػت ٵ داساي ٯشاح٪ ٵ ؿشايٌي اػت ٣ٸ ٟبث٪ ثشسػي ٵ تدضيٸ ٵ تح٬ي٪ ٯي صٯبٱ

 ثٸ ثشخي اص اثٔبد ٵ ٯشاح٪ آٱ اؿبسٷ ؿذ.

تٶاٱ دس ٟب٫ت دٵ٫ت ساٳتيش،  ػٸ ػبصٵ٣بس دي٨ش ثيـتش دس حٶصٷ داخ٬ي اػت ٣ٸ آٳٺب سا ٯي

اص ٹٮ  دسٵٳي ٵ ثيشٵٳي، خذا ػبصٵ٣بسٹبي .ٹبي ػيبػي اسصيبثي ٣شد ٯٰٔبي اٯٴيت ٵ ثحشاٱ

 .٣ٴٴذ ٯي . آٳٺب دس تٔبٯ٪ ثب ي٤ذي٨ش ٹؼتٴذ ٵ ٹٰذي٨ش سا ت٠ٶيت يب تؤيٚٳيؼتٴذ



  34ــــــــ فصلٌاهِ هطالؼات راّثزدي شوارُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 812

ي اػت. ايٲ ٵيظ٧ي اٳتِبسات ٯشد٭ اص دٵ٫ت ٵ سٵاثي يدٵ٫ت ساٳتيش دس ايشاٱ داساي پيبٯذٹب

 ي دي٨ش ثٸ ا٬٬ٰ٫ي سا اص ػٶ آٳٺب ثب دٵ٫ت سا اص ي٢ ػٶ ٵ سٛتبس دٵ٫ت دس ٓشكٸ داخ٬ي ٵ ثيٲ

ٹب دس ايشاٱ ثب ٯـ٤٪ اػبػي خذايي اص ٯشد٭ ٵ خبٯٔٸ  ؿذت تحت تأثيش ٟشاس دادٷ اػت. دٵ٫ت

ٯذٳي سٵثشٵ ٹؼتٴذ. آٳٺب ثٸ د٫ي٪ ثشخٶسداسي اص پٶ٩ ٛشاٵاٱ ٳٜت ٳيبصي ثٸ اخز ٯب٫يبت اص ٯشد٭، 

آٳٺب  ٹبي ثيـتش ثشاي ثخؾ خلٶكي ٵ اٛضايؾ دسآٯذ تش ثشاي ايدبد ٛشكت سيضي دٟيٞ ثشٳبٯٸ

ٵ دس  ؛ؿٶٳذ ٹب ثب پٶ٩ ٳٜت ثٸ ي٤ي اص ثبصي٨شاٱ ٯٺٮ ٓشكٸ اٟتلبدي تجذي٪ ٯي ٳذاسٳذ. دٵ٫ت

ٵاْٟ ٓالٵٷ ثش تٶصيْ اٟتذاسآٯيض ٟذست ػيبػي، اص ٳٶٓي اٳحلبس ٟذست اٟتلبدي ٳيض 

٣ٴٴذ ثٸ ٯٺٴذػي ٣بٯ٪ خبٯٔٸ ثپشداصٳذ. اٳتِبسات حذا٣ثشي دٵ٫ت ثشاي  ثشخٶسداسٳذ ٵ ػٔي ٯي

ايٴذٹب ٵ تحٶالت اختٰبٓي دس ٣ٴبس اػت٠ال٩ ٣بٯ٪ اص خبٯٔٸ ٯذٳي دس ٓشكٸ پيـجشد ٛش

ٹب ثٸ  ٹب سا ت٠ٶيت ٵ تٶاٱ آٳٺب سا ثٸ ٹٴ٨ب٭ ثشٵص ثحشاٱ دسآٯذٹبي اٟتلبدي، ٳب٣بسآٯذي دٵ٫ت

ٹبي ايشاٱ  ا٬٬ٰ٫ي ٳيض ثشاي دٵ٫ت ( ايٲ ٯؼأ٫ٸ دس ٓشكٸ ثيٲ36ػبصد.) تح٬ي٪ ثشدٷ ٵ آؿ٤بس ٯي

ٹبي ثضس٥ ٵ ٧بٹي  صحٰت ٳٜتي، ٯٰٔٶالً ثٸ ٹذٙ ات٤ب ثٸ دسآٯذٹبي ثي ٵخٶد داسد. آٳٺب ثب

اٳدبٯذ ٵ يب ٯـ٤الت  آٵسٳذ ٣ٸ دس ثٺتشيٲ حب٫ت ثٸ ٳبثٶدي دسآٯذٹبي ٳٜتي ٯي خيب٫ي سٵي ٯي

 ٳٰبيذ. تشي سا ثش ايشاٱ تحٰي٪ ٯي ٛضٵٱ

ٸ ػبالسي ٳب٣بسآٯذ، ٧ؼتشدٷ ٵ تلٰيٰبت ثذٵٱ پـتٶاٳٸ دٵ٫ت دس ٓشك اٛضٵٱ ثش ديٶاٱ

ا٬٬ٰ٫ي، ٯشد٭ ٳيض اٳتِبسات صيبدي اص دٵ٫ت داسٳذ. آٳٺب ٳٸ تٴٺب ٓبدتي ثٸ پشداخت  داخ٬ي ٵ ثيٲ

ٯب٫يبت ٳذاسٳذ، ث٤٬ٸ خٶاػتبس ت٠ؼيٮ پٶ٩ ٳٜت دس ٯيبٱ خٶد ٹؼتٴذ. آٳٺب اٳتِبسات حذا٣ثشي اص 

شٵسؽ يبثذ. ايشاٳيبٱ اص دٵ٫ت خٶد آٯٶصؽ ٵ پ ٹب داسٳذ ٣ٸ ثٸ ٯشٵس صٯبٱ اٛضايؾ ٳيض ٯي دٵ٫ت

ساي٨بٱ، ثٺذاؿت ساي٨بٱ يب اسصاٱ ٟيٰت ٵ ثٺبي پبئيٲ ثشاي خذٯبت دٵ٫تي سا اٳتِبس داسٳذ. 

ٹب دس اٳ٠الة اػالٯي ًشح ٵ دس ٟبٳٶٱ اػبػي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٟيذ  ثشخي اص ايٲ خٶاػتٸ

ػب٩ پغ اص اٳ٠الة ثخلٶف دس ٯ٠بًْ اٳتخبثبت، ٯٶخت تـذيذ  28ؿذٷ اػت. تحٶالت 

٭ اص صٯبٯذاساٱ ؿذٷ اػت. ٳ٠ٌٸ اٵج ايٲ تـذيذ اٳتِبسات دس اٳتخبثبت ٳٺٮ سيبػت اٳتِبسات ٯشد

ٹبي ٓيٴي اٟتلبدي ٵ آٱ ٹٮ  خٰٺٶسي ثٶد ٣ٸ ٹش ٣ذا٭ اص ٳبٯضدٹبي سيبػت خٰٺٶسي ثب ٵٓذٷ

ٹب ٵ ػٺب٭ ٓذا٫ت، ثٸ تج٬يٖ  ٹضاس تٶٯبٱ دس ٯبٷ، پٶ٩ ٳٜت ثش ػش ػٜشٷ 50اص ٳٶّ ٛٶسي ٯث٪ 

ختٴذ. اٛضايؾ اٳتِبسات اٟتلبدي ٯشد٭ اص ػٜشٹبي اػتبٳي سئيغ خٰٺٶس ٹبي خٶد پشدا ثشٳبٯٸ
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ٹبي ٟج٬ي، اٵهبّ دٵسٷ اٳتخبثبتي ٹٰچٴبٱ تذاٵ٭  ايشاٱ ٯٶخت ؿذٷ اػت ٣ٸ ثشخالٙ دٵسٷ

داؿتٸ ثبؿذ. دس ايٲ ٵهٔيت، ٌْٟ دسآٯذٹبي ٳٜتي ٯٶخت آؿ٤بسؿذٱ ٳبتٶاٳي دٵ٫ت دس ثشآٵسد 

تٶاٳذ ثٸ سٛتبس ٳبٯتٔبد٩  ؿذ ٵ ػشخٶسد٧ي ؿذيذ ٯي اٳتِبسات دسػت يب ٳبدسػت ٯشد٭ خٶاٹذ

( ثب آٰب٩ 37يبٛتٸ ٯٴدش ؿٶد.) دس ٓشكٸ اختٰبٓي ثٸ ؿ٤٪ ٛشدي يب خٰٔي، اٳٜشادي ٵ ػبصٯبٱ

ٹب ثٸ خلٶف دس ػٌح ٧ؼتشدٷ، صٳذ٧ي ٹٰٸ ٯشد٭ ثب خٌشات خذي ٯٶاخٸ خٶاٹذ ؿذ.  تحشيٮ

ٹب  ٹب، ثشٳبٯٸ ٵ ثذثيٴي ٳؼجت ثٸ ػيبػتتش  ٹبي اختٰبٓي، ٵػيْ ؿ٤بٙ ٯيبٱ اٳتِبسات ٵ ٵأٟيبت

 تش خٶاٹذ ؿذ. ٵ صٯبٯذاساٱ ٛضٵٱ

ا٬٬ٰ٫ي اص ًشيٞ آٳٺب ثش سٵي  ٹبي ثيٲ ٯٰٔبي اٯٴيت، ػبصٵ٣بس دي٨شي اػت ٣ٸ ٯدبصات

٧زاسٳذ. ٯٰٔبي اٯٴيت دس دٵ ٵخٸ ادسا٣ي ٵ تخليلي يب ػٌح  اٯٴيت ٯ٬ي ايشاٱ تأثيش ٯٴٜي ٯي

ا٬٬ٰ٫ي، ٯٰٔبي  ٧يشد. دس ٵخٸ ادسا٣ي يب ػٌح ثيٲ ٜبدٷ ٟشاس ٯيا٬٬ٰ٫ي، ٯٶسد اػت ٯ٬ي ٵ ػٌح ثيٲ

ؿٶد ٣ٸ ي٢ ٣ـٶس ثشاي حَٜ اٯٴيت خٶد دس ثشاثش تٺذيذات ػبيش  اٯٴيت اص آٳدب ٳبؿي ٯي

دٹذ. اٛضايؾ  ٣ـٶسٹب ٵ يب خ٬ٶ٧يشي اص تدبٵص احتٰب٫ي آٳٺب، ٟذست ٳِبٯي خٶد سا اٛضايؾ ٯي

بي دي٨ش ؿذٷ ٵ دس ٳتيدٸ ثب ٵا٣ٴؾ آٳٺب ٵ ٟذست ٳِبٯي ي٢ ٣ـٶس، ٯٶخت ٳ٨شاٳي ٣ـٶسٹ

ؿبٱ سٵثشٵ خٶاٹذ ؿذ. دس ايٲ حب٫ت، ٣ـٶسٹب دس ٯٶٟٔيت خٌشٳب١  اٛضايؾ ٟذست ٳِبٯي

ؿٶد. تالؽ  ثبس ٵ ٯٶخت ٳباٯٴي ثيـتش ٯي ٧يشٳذ ٣ٸ ثشاي ٹٰٸ آٳٺب صيبٱ سٟبثت تؼ٬يحبتي ٟشاس ٯي

بيت ثٸ تؤيٚ اٯٴيت ٣ـٶس ثشاي اٛضايؾ هشيت اٯٴيت اص ًشيٞ ت٠ٶيت تٶاٱ ٳِبٯي، دس ٳٺ

 ( 38ؿٶد.) ؿٶد ٣ٸ اص آٱ ثب ٓٴٶاٱ ٯٰٔبي اٯٴيت يبد ٯي ٯٴدش ٯي

ٵخٸ دي٨ش ٯٰٔبي اٯٴيت دس ػٌح ٯ٬ي ٟشاس داسد. دس ٵخٸ تخليلي، ٛشم ايٲ اػت ٣ٸ 

ٹبي  ٹبي ٯتٔذد داسٳذ. ي٤ي اص ٣بسٵيظٷ ٹب، دسآٯذٹب ٵ اٯ٤بٳبت ٯحذٵد ٵ ٹذٙ ٵ ٣بسٵيظٷ دٵ٫ت

ٹبي ٯخت٬ٚ ٵ ٯٶسد  ٹب ٵ اٯ٤بٳبت ٣ـٶس ثيٲ حٶصٷ تخليق ٯٴبػت ػشٯبيٸٹب،  ٯ٬ٌٶة دٵ٫ت

ٹب ٫ضٵٯبً ٯ٤ٰ٪ ٹٮ ٳيؼتٴذ. ثشخي اص آٳٺب دس تٔبسم ثب ي٤ذي٨ش ٟشاس  ٳيبص خبٯٔٸ اػت. ايٲ حٶصٷ

داسٳذ. سٛبٷ ٵ اٯٴيت دس اثٔبدي ثب ٹٮ تٔبسم داسٳذ. تأ٣يذ ي٢ دٵ٫ت ثش ٟذست ٳِبٯي ٵ 

اي ٣ـٶس ٵ دس  ٹبي تٶػٔٸ يٲ حٶصٷ، ٯٶخت تؤيٚ ٹذٙٹبي ٣ـٶس ثٸ ا تخليق ػشٯبيٸ

ؿٶد ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػت ثب ٵا٣ٴؾ ٯشد٭ سٵثشٵ ؿذٷ ٵ اٯٴيت ٯ٬ي ٣ـٶس  ٳتيدٸ، ٣بٹؾ سٛبٷ ٯشد٭ ٯي

( ٹش ٟذس ػبختبس ٳِبٯي ـ ػيبػي دس اٳت٠ب٩ ٳِشات ٯشد٭ ٵ ٧شدؽ 39اص دسٵٱ ثٸ خٌش اٛتذ.)
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يٲ ٯٶأٟي ٓالئٮ ٹـذاسدٹٴذٷ ثٸ ػشٓت ثٸ ٳخج٨بٱ اص تٶاٳٰٴذي ثباليي ثشخٶسداس ثبؿذ، دس چٴ

ؿٶد. دس ٓيٲ حب٩، چٴبٳچٸ ػبختبس، ٳبتٶاٱ اص  صٯبٯذاساٱ ٯٴت٠٪ ٵ ٯٶخت تٔذي٪ سٛتبس آٳٺب ٯي

تشي ٟشاس ٧شٛتٸ ٵ ثٸ ٳِب٭  ٹب ٵ ٧شايـبت ٯشد٭ دس ٯؼيش ٯخشة اٳت٠ب٩ ايٲ ٓاليٮ ثبؿذ، خٶاػتٸ

 ػيبػي ٵ دس ٳتيدٸ اٯٴيت ٯ٬ي ٫ٌٰٸ خٶاٹذ صد.

ثخلٶف ا٧ش ايٲ تحشيٮ ؿبٯ٪  ٹبي ٯب٫ي ٬ٓيٸ خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ،  ٰب٩ تحشيٮثب آ

كذٵس ٳٜت ٹٮ ثـٶد، ٵهٔيت اٟتلبدي ايشاٱ ثٸ ؿذت دچبس ثحشاٱ خٶاٹذ ؿذ. ٣بٹؾ 

دسآٯذٹبي ٳٜتي ايشاٱ، ؿٶ١ ِٓيٰي ثش اٟتلبد ٵ ثٶدخٸ دٵ٫ت ٵاسد خٶاٹذ ٣شد. ثذٵٱ دس ٳِش 

دي، كشٙ حزٙ دسآٯذٹبي ٳٜتي ثٸ ٯٔٴبي اص ثيٲ سٛتٲ ٧شٛتٲ پيبٯذٹبي خبٳجي تحشيٮ اٟتلب

( ٣ٸ ا٫جتٸ دس دٵ ػب٩ ٧زؿتٸ، ايٲ ٯ٠ذاس ثب تٶخٸ ثٸ اٛضايؾ 40% تٶ٫يذ ٳبخب٫ق ٯ٬ي اػت)32

اٳذاص  ، اٛضايؾ ٳيض يبٛتٸ اػت. دس ايٲ ٯذت، ثشخالٙ ػٴذ چـٮخٺبٳيٟيٰت ٳٜت دس ثبصاسٹبي 

پزيشي آٱ ٳيض  ي اٛضايؾ يبٛتٸ ٵ دس ٳتيدٸ آػيتػب٫ٸ، ٯيضاٱ ٵاثؼت٨ي دٵ٫ت ثٸ دسآٯذٹبي ٳٜت 20

ثيـتش ؿذٷ اػت. ثٴبثشايٲ ٣بٹؾ ٟيٰت ٳٜت يب ٌْٟ آٱ ثٸ ٯٔٴبي ٣بٹؾ ؿذيذ تٶاٱ دٵ٫ت 

اي ٵ سٛبٹي ٯشد٭ اػت. دس ايٲ ٵهٔيت، ثب تٶخٸ  ثشاي تخليق ٯٴبثْ ثيـتش ثٸ اٹذاٙ تٶػٔٸ

ٯؼبي٪ ٵ اٯٶس ٳِبٯي ثيؾ اص ٹبي ٯتخبكٮ،  ثٸ تـذيذ احتٰب٩ اٟذاٯبت ٳِبٯي اص ػٶي دٵ٫ت

٣ٴٴذ ٵ دٵ٫ت، ثيؾ اص ؿشايي ٓبدي ثٸ ايٲ ثخؾ تٶاٱ ٵ  اي اٵ٫ٶيت پيذا ٯي اٹذاٙ تٶػٔٸ

ؿٶد  ٹبي ٗيشٳِبٯي ٛـبس ٯوبٜٓي ٵاسد ٯي دٹذ. دس ايٲ حب٫ت، ثش ثخؾ اٯ٤بٳبت اختلبف ٯي

بسي، خٰٔيت ٹبي اٟتلبدي ـ اختٰبٓي دي٨ش ايشاٱ ٯث٪ تٶس٭، س٣ٶد، ثي٤ ٣ٸ ثب تٶخٸ ثٸ ؿبخق

ٹبي ٯخت٬ٚ  خٶاٱ، اٳتِبسات ٛضايٴذٷ، استجبًبت ٳؼجتبً ٧ؼتشدٷ ثب ٣ـٶسٹبي دي٨ش، تدشثٸ دٵسٷ

ا٬٬ٰ٫ي ٵ ٛـبسٹبي ٧ؼتشدٷ  دٵ٫ت ٧ؼتشدٷ ٵ ٳب٣بسآٯذ، اٳضٵاي ثيٲ ،سٛبٹي، اٟتلبد ٵاثؼتٸ ثٸ ٳٜت

ٹبي  شاٱٹبي اختٰبٓي، ثح تٶاٱ دس ٟب٫ت ؿٶسؽ خبسخي، پيبٯذٹبي اٯٴيتي ٵ اختٰبٓي سا ٯي

ٹبي ٯـتش١، ٛشاس  آتٴبيي ثٸ اسصؽ آتٰبدي ثٸ ٹٰذي٨ش ٵ ثي اٟتلبدي، ٧ؼتشؽ ٛؼبد اداسي، ثي

ا٬٬ٰ٫ي  ٯ٘ضٹب ٵ اٛضايؾ خش٭ ٵ خٴبيت دس خبٯٔٸ ٯـبٹذٷ ٣شد. دس چٴيٲ ثؼتشي، ٛـبسٹبي ثيٲ

 (41ذ. )ٳ٣ٲ ثشاي ٳِب٭ ػيبػي ايشاٱ تجذي٪ ؿٶ ٴذ ثٸ ٯٶخي ثٴيبٱٳتٶا ثٸ ػشٓت ٯي

تٶاٳٴذ اص ًشيٞ آٳٺب ثش اٯٴيت ٯ٬ي ايشاٱ تأثيش  ا٬٬ٰ٫ي ٯي ٹبي ثيٲ بصٵ٣بسي ٣ٸ تحشيٮآخشيٲ ػ

( ٧42بٳٸ ٹٶيت، ٯـشٵٓيت، تٶصيْ، ٳٜٶر ٵ ٯـبس٣ت اػت.) ٹبي پٴح ث٨زاسٳذ، ثشٵص ثحشاٱ



 815ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوللي ٍ اهٌيت هلي ...  ّاي تيي تحزين

ٹب دس اٳدب٭ ٵُبيٜـبٱ، ي٤ي اص ٓٶاٯ٪ ٯؤثش ثش ٯـشٵٓيت آٳٺبػت. اٛضايؾ  ٣بسآٯذي دٵ٫ت

ؿٶد. ٯٶ٠ٛيت ٵ  صٯبٯذاساٱ ٯٴدش ٯي ٵ ثٸ ٵٛبداسي ثيـتش ٯشد٭ ثٸ ٣ـٶسٹبي خبٯٔٸ  تٶاٳٰٴذي

٣ٴذ ٵ آٳٺب ثٸ ٹٶيت خٶدؿبٱ آ٧بٹي  ٹب، حغ ت٬ٔٞ اٛشاد ثٸ خبٯٔٸ سا ت٠ٶيت ٯي ٣بٯيبثي دٵ٫ت

ٹبي ٯب٫ي ٵ  ٳٰبيٴذ. دس ٵهٔيتي ٣ٸ ٣ـٶسٹب ثب ثحشاٱ ثيـتشي يبٛتٸ ٵ ٳؼجت ثٸ آٱ اٛتخبس ٯي

ٯيضاٳي ٣ٸ ٯشد٭، صٯبٯذاساٱ سا دس ايدبد آٱ ٯ٠لش ثذاٳٴذ، دس ٣بٹؾ اٟتلبدي سٵثشٵ ٹؼتٴذ، ثٸ 

حٞ ٳٰبيٴذ٧ي آٳٺب اص ػٶي ٯشد٭ ٵ دس ٳتيدٸ ٯيضاٱ ٯحجٶثيت ٵ ٯـشٵٓيت ٯؤثش اػت. ا٧ش دس 

دسٵٱ ٳِب٭، اٛشاد ٵ اٟـبس خبي٨ضيٲ ٯٴبػجي پيذا ٳـٶد ٵ يب ػبختبس ػيبػي، اخبصٷ چٴيٲ ٧شدؿي 

ٹبي  اٯيذي دس ٯيبٱ ٯشد٭ اص صٯبٯذاساٱ ثيـتش خٶاٹذ ؿذ ٵ ثحشاٱسا ثٸ ٳخج٨بٱ ٳذٹذ، اٯ٤بٱ ٳب

ؿذٱ ػبيش ؿشايي، ثٸ تحٶالت  ػيبػي تٰٔيٞ ثيـتشي خٶاٹذ يبٛت ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػت ثب ٛشاٹٮ

ٹبي تٶصيْ ٵ ٳٜٶر  اي ثشاي پيذايؾ ثحشاٱ ثٴيبدي ٯٴدش ؿٶد. ٣بٹؾ دسآٯذٹبي ٳٜتي، صٯيٴٸ

٣ٰيبثي ثيـتشي ٯٶاخٸ اػت؛ دس حب٫ي ٣ٸ ثٸ  اػت. دٵ٫ت ثٸ د٫ي٪ ٣بٹؾ دسآٯذٹبي ٳٜتي ثب

خبًش ثشٵص ؿشايي ثحشاٳي؛ خبٯٔٸ ثٸ ٯٴبثْ ثيـتشي ثشاي پـت ػش ٧زاؿتٲ ٯـ٤الت ٳيبص داسد. 

دس  ّٹبي دٵ٫ت اص پـتٶاٳٸ اٳذ٣ي ثشاي اخٰب دس ايٲ ٵهٔيت، ٯ٤ٰٲ اػت ٟٶاٳيٲ ٵ ثشٳبٯٸ

ٵ تٶاٱ اٳذ٣ي ثشاي اخشاي  ػشاػش ٣ـٶس ثشخٶسداس ثبؿذ. دٵ٫ت ٳٜٶر خٶد سا اص دػت دادٷ

٧زاسد ٵ آٳٺب  ٹب، ثش سٵي دي٨شي تأثيش ٯي ٹبي خٶد خٶاٹذ داؿت. ٹش ي٢ اص ايٲ ثحشاٱ ػيبػت

ٹبي ػيبػي  ٣ٴذ. ثذيٲ تشتيت، ٛـبس خبسخي ثٸ ٓبٯ٬ي دسٵٳي تجذي٪ ؿذٷ ٵ ثٴيبٱ سا ت٠ٶيت ٯي

ٵ  بدي دس خبٯٔٸٳٰبيذ ٣ٸ دس كٶست تذاٵ٭، ٯ٤ٰٲ اػت ثٸ ت٘ييشات ثٴي ٣ـٶس سا تؤيٚ ٯي

 ؿٶد. ٯٴدش ٳِب٭ ػيبػي

 

 گيزي ًتيجِ
داٳذ ٣ٸ اص  ٹب سا ثبصي٨شاٳي ٯي ا٬٬ٰ٫ي، دٵ٫ت ٹبي ثيٲ ؿٴبختي، ٳِشيٸ تحشيٮ ثٸ ٫حبٍ ٹؼتي

ٹبي تحشيٮ  ٣ٴٴذ. آٳٺب ثب ٯحبػجٸ ػٶد حبك٪ اص سٛتبس خٶد ٵ ٹضيٴٸ اٳتخبة ٠ٓالٳي پيشٵي ٯي

ٹبي تحشيٮ ثش ػٶد  ذ. دس كٶست تٜٶٝ ٹضيٴٸ٧ضيٴٴ ا٬٬ٰ٫ي، ػيبػت ثٔذي خٶد سا ثشٯي ثيٲ

ا٬٬ٰ٫ي، دٵ٫ت ٯٶسد ٳِش سٛتبس خٶد سا تٔذي٪ ٵ ٳؼجت  حبك٪ اص سٛتبس ٯٶسد ٯخب٫ٜت خبٯٔٸ ثيٲ

ٹبي تحشيٮ ثبؿذ، تذاٵ٭  ثٸ ت٘ييش آٱ اٟذا٭ خٶاٹذ ٣شد؛ ٵ٫ي ا٧ش ػٶد سٛتبس ٟج٬ي ثيـتش اص ٹضيٴٸ
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ي ٳٶٓي پيب٭ ثٸ دٵ٫ت ٹذٙ اػت تب سٛتبس خٶد ا٬٬ٰ٫ ٹبي ثيٲ تش اػت. تحشيٮ سٛتبس ٟج٬ي ٯٴ٠ٌي

ا٬٬ٰ٫ي ٳبؿي اص ٯلٶثٸ  ٹبي ثيٲ سا ت٘ييش دٹذ ٵ يب ؿبٹذ اٟذاٯبت ؿذيذتش ثبؿذ. ثيٲ تحشيٮ

ٹبي دٵخبٳجٸ ٵ چٴذخبٳجٸ، تٜبٵت  ؿٶساي اٯٴيت دس ٟب٫ت ٛل٪ ٹٜت ٯٴـٶس ثب ػبيش تحشيٮ

اٳذ؛ اٯب ثش خالٙ  يت ٵ آٰب٩ ؿذٷٹب تب ٣ٴٶٱ دس ٯٶاسد اٳذ٣ي تلٶ ٵخٶد داسد. ايٲ ٳٶّ تحشيٮ

ٹب يب ٣بٯالً ٯٶٛٞ  اٳذ، ايٲ تحشيٮ % ثٸ ٳتيدٸ ٯٶسد ٳِش سػيذٷ35ٹبي دٵخبٳجٸ ٣ٸ تٴٺب  تحشيٮ

ٹبي ؿذيذتش اص ػٶي ؿٶساي  اٳذ ٵ يب ثٸ ٧ضيٴٸ اٳذ ٵ ثٸ ت٘ييش سٛتبس دٵ٫ت ٹذٙ اٳدبٯيذٷ ثٶدٷ

ٯٴتٜي ؿذٷ اػت. ثٴبثشايٲ،  اٯٴيت ٯٴتٺي ؿذٷ ٵ ثب ٳبثٶدي دٵ٫ت ٹذٙ، ٯٶهٶٓيت تحشيٮ

ا٬٬ٰ٫ي ٬ٓيٸ سٛتبس ٣ـٶس  ا٬٬ٰ٫ي ٛشايٴذي ٛضايٴذٷ اػت ٣ٸ دس آٱ اثتذا اخٰبّ ثيٲ ٹبي ثيٲ تحشيٮ

ا٬٬ٰ٫ي، تلٰيٰي  ؿٶد ٵ آٳ٨بٷ ثب ٟجٶ٩ ٵٟٶّ تٺذيذ يب ٳ٠ن ك٬ح ٵ اٯٴيت ثيٲ ٹذٙ حبك٪ ٯي

ٵ ثبصي٨شاٱ آٱ، ثٸ پـتٶاٳٸ ا٬٬ٰ٫ي  ؿٶد ٵ ٰٓالً ٛبسٕ اص ٯٴبْٛ حيثيت ي٢ ٳٺبد ثيٲ اتخبر ٯي

٧شدد. ايٲ ٛشايٴذ ثٸ ٫حبٍ ٯٶهٶٓبت ٯٶسد تحشيٮ ٳيض ٛضايٴذٷ اػت ٵ  پيـجشد تلٰيٮ تجذي٪ ٯي

ٹبي ٯٶهٶٓي ثٸ  دس كٶست پبػخ ٯٴٜي دٵ٫ت ٹذٙ، دس ي٢ دٵسٷ ٯـخق اص تحشيٮ

ؿٶد  ٯيٹب ٵ اٟذاٯبت ٳِبٯي ٯٴدش  ٹبي ٧ؼتشدٷ اٟتلبدي، ديپ٬ٰبتي٢، ٵ احتٰبالً ٯدبصات تحشيٮ

 تش خٶاٹذ ؿذ. ٹب ثشاي دٵ٫ت ٹذٙ ٛضٵٱ ٣ٸ دس ٹش ٯشح٬ٸ ؿذيذتش ٵ ٹضيٴٸ

٧يشٳذ؛ اٯب دس ٰٓ٪ تٜبٵتي ثب  ا٬٬ٰ٫ي ٹٶؿٰٴذ ثٸ ُبٹش دٵ٫ت سا ٹذٙ ٯي ٹبي ثيٲ تحشيٮ

ٹبي ػٴتي يب خب٭ ٳذاسٳذ ٵ ٰٓالً ثٸ كٶست ٯؼت٠يٮ يب ٗيشٯؼت٠يٮ ثٸ ٣بٹؾ ػٶدٯٴذي  تحشيٮ

دٵ٫ت سا ثٸ خبًش ٳب٣بسآٯذي، اص دسٵٱ ٵ ثيشٵٱ تحت ٛـبس ٟشاس دٵ٫ت ٵ خبٯٔٸ اٳدبٯيذٷ ٵ 

ا٬٬ٰ٫ي اص ًشيٞ  ٹبي ؿذيذتش، دس پي تـذيذ ٛـبسٹبي اٟتلبدي ٵ ٯب٫ي ثيٲ ذ. تحشيٮٴدٹ ٯي

ٹبي دٵ٫ت دس  ٹذٙ اػت ٣ٸ ٯٰٔٶالً اص ًشيٞ ٣بٹؾ تٶاٳٰٴذي ٸػبصٵ٣بسٹبي دسٵٳي خبٯٔ

دٹٴذٷ خبٯٔٸ  ٹبي تذاٵ٭ بصي ػبختبسٹب ٵ اسصؽٹبي حَٜ ٵ ثبصػ اٳدب٭ ٵُبيٚ اٵ٫يٸ ٵ ٣بسٵيظٷ

ؿٶد ٣ٸ ثشاي تذاٵ٭ دٵ٫ت ثؼيبس خٌشٳب١  ٹبيي ٯي ٧يشد ٵ ٯٶخت ثشٵص ثحشاٱ كٶست ٯي

ا٬٬ٰ٫ي ٳيض  ٹبي دسٵٳي ثب ٛـبسٹبي ٛضايٴذٷ ثيٲ ٹؼتٴذ. ثخلٶف ايٴ٤ٸ دس چٴيٲ ٵهٔيتي، ثحشاٱ

 ٹٰشاٷ ٹؼتٴذ.

ا٬٬ٰ٫ي دس كٶست تـذيذ ٵ ٛشا٧يشي  ثيٲ ٹبي دس ٯٶسد خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ ٳيض تحشيٮ

ٹبي دٵ٫ت سا ٣ٸ ثٸ كٶست ٧ؼتشدٷ ثٸ دسآٯذٹبي  صا ؿذٷ ٵ تٶاٳٰٴذي تٶاٳٴذ ثٸ ػشٓت ثحشاٱ ٯي
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ٹبي خذي ٵاسد ٳٰبيٴذ. ا٧ش ٳبتٶاٳي دس اٟٴبّ  ٳٜتي ٵاثؼتٸ اػت، ثٸ تح٬ي٪ ثشدٷ ٵ ثٸ آٱ آػيت

اي دس داخ٪ ٣ـٶس ٹٮ ثشٵص يبثذ،  ؼتٸٹبي ٹ آٯيض ٵ ثٸ حٞ ثٶدٱ ٛٔب٫يت ٹب ثش ك٬ح ػبيش دٵ٫ت

ٹبي ثضس٥ ثخلٶف  ٹب سا ٳٸ تٴٺب ٳبؿي اص ثذخٶاٹي ٟذست ٯ٤ٰٲ اػت ٯشد٭ آٰب٩ تحشيٮ

آٯشي٤ب، ث٤٬ٸ ٳبؿي اص هٔٚ ٵ ٳبتٶاٳي دٵ٫ت ايشاٱ ٳيض داٳؼتٸ ٵ ٳؼجت ثٸ ٣بسآٯذي، ٯـشٵٓيت 

ب ٵ پيبٯذٹبي اٟتلبدي ٹ ٵ ٳٰبيٴذ٧ي آٱ دچبس تشديذ ؿٶٳذ. دس ايٲ حب٫ت ٣ٸ ثب تـذيذ تحشيٮ

 ؿٶد. تش خٶاٹذ ؿذ، اٯ٤بٱ ثشٵص ثحشاٱ ثيـتش ٯي ٯٴٜي آٱ ٯ٬ٰٶع

سٵي داسد. ٧ضيٴٸ  خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ دس ثشاثش چٴيٲ ٵهٔيتي چٴذ ٧ضيٴٸ ساٹجشدي پيؾ

ٹبي آطاٳغ  ٳخؼت سٵي٤شدي اٳ٠الثي ٵ تٺبخٰي دس ػيبػت خبسخي، ٯ٠بٵٯت دس ثشاثش خٶاػتٸ

ٹبي داخ٬ي ٵ ٣ؼت آٯبد٧ي دس ثشاثش  ٰي ٵ ؿٶساي اٯٴيت، ت٠ٶيت ثٴيٸا٬٬ٰ٫ي اٳشطي ات ثيٲ

سػذ ٣ٮ ٵ ثيؾ ايٲ سٵي٤شد دس دػتٶس ٣بس خٰٺٶسي  ا٬٬ٰ٫ي اػت. ثٸ ٳِش ٯي ٛـبسٹبي ثيٲ

ٹب ٵ دػتبٵسدٹبي  ثبيؼت ٯيضاٱ تٶاٳٰٴذي ايٲ سٵي٤شد، اٹذاٙ، ٹضيٴٸ اػالٯي ايشاٱ اػت ٵ ٯي

ٴذي آٱ ثشاي خٰٺٶسي اػالٯي ايشاٱ اسصيبثي، ٳ٠بى هٔٚ آٱ ٯٶسد اسصيبثي ٟشاس ٧يشد تب ػٶدٯ

ٹبي ؿٶساي اٯٴيت ٵ  آٱ ثشًشٙ ٵ ٳ٠بى ٟٶت آٱ ت٠ٶيت ؿٶد. ٧ضيٴٸ دٵ٭، پزيشؽ ٌٟٔٴبٯٸ

اي ايشاٱ اػت. دس ايٲ ٧ضيٴٸ ٣ٸ دسػت ٳ٠ٌٸ ٯ٠بث٪ ٧ضيٴٸ ٳخؼت  ٹبي ٹؼتٸ تٶٟٚ ٛٔب٫يت

ٵ احتٰبالً ثٺبٳٸ آٯشي٤ب دس  ايٲ اي ٯحشٵ٭ ؿذٷ  آٯيض ٹؼتٸ اػت، ايشاٱ اص حٞ ٛٔب٫يت ك٬ح

ا٬٬ٰ٫ي ٬ٓيٸ ايشاٱ ٯٴتٜي  سٵد، دس ايٲ كٶست، اٯ٤بٱ ثؼيح خبٯٔٸ ثيٲ خلٶف اص ثيٲ ٯي

سٵد ٣ٸ اٯ٤بٱ اخٰبّ دس داخ٪ ٵ  ؿٶد ٵ يب دػت ٣ٮ ٹضيٴٸ آٱ ثشاي آٯشي٤ب آٱ ٟذس ثبال ٯي ٯي

ٴٸ ػٶ٭ ساٹي ٯيبٳٸ اػت ٣ٸ ؿٶد. ٧ضي اتٜبٝ ٳِش دس خٺبٱ ثشاي اٟذا٭ ؿذيذ ٬ٓيٸ ايشاٱ پيذا ٳٰي

ؿٶد ثيٲ  ثيٲ دٵ ٧ضيٴٸ حذا٣ثشي اٵ٩ ٵ حذا٬ٟي دٵ٭ ٟشاس داسد. دس ايٲ ٧ضيٴٸ، ػٔي ٯي

اي ٳِبٯي ٵ حٞ ايشاٱ دس  ٹبي ٹؼتٸ ا٬٬ٰ٫ي ثشاي ٓذ٭ اٳحشاٙ ثٸ ٛٔب٫يت ٹبي ثيٲ خٶاػتٸ

يٲ ٧ضيٴٸ اي، پيٶٳذ ثشٟشاس ؿٶد. آتٰبدػبصي اػبع ا آٯيض ٹؼتٸ ثشخٶسداسي اص ٛٔب٫يت ك٬ح

 ثبؿذ. ٯي

ٹبي ٹش ٣ذا٭  ٹبي ٛٶٝ، ٯضايب ٵ ٯٔبيجي داسٳذ. ٯ٠بيؼٸ دػتبٵسدٹب ٵ ٹضيٴٸ ٹش ٣ذا٭ اص ٧ضيٴٸ

ٹبي دي٨ش، هشٵستي ٗيشٟبث٪  ٹب دس دسٵٱ خٶدؿبٱ ٵ ٬٣يت ي٢ ٧ضيٴٸ ثب ٧ضيٴٸ اص ايٲ ٧ضيٴٸ

٣ٸ ٹذٛـبٱ ٹب ثبيذ سٵؿٲ ػبصٳذ  ٧يشي اػت. ٹش ي٢ اص حبٯيبٱ ايٲ ٧ضيٴٸ اٳ٤بس ثشاي تلٰيٮ
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ٹبي احتٰب٫ي چٸ ساٹجشدي داسٳذ؟، ثشاي  چيؼت؟، ثشاي سػيذٱ ثٸ ٹذٙ ٵ ٯ٠بث٬ٸ ثب چب٫ؾ

تٶاٳذ داؿتٸ ثبؿذ؟  ؿٶد ٵ چٸ دػتبٵسدي ٯي اي ثش ٣ـٶس ٵاسد ٯي اٳدب٭ چٴيٲ ٣بسي چٸ ٹضيٴٸ

ٹب، چٸ پيبٯذي ٯ٤ٰٲ اػت  ٹٰچٴيٲ الص٭ اػت ثشسػي ؿٶد ٣ٸ ثب اٳتخبة ٹش ٣ذا٭ اص ٧ضيٴٸ

ٹبيي  ي ٣ـٶس ثبؿذ ٵ دس كٶست ٵٟٶّ ٹش ي٢ اص آٳٺب چٸ ثبيذ ٣شد؟ ايٴٺب پشػؾپيؾ سٵ

٧يشي ٹؼتٴذ ٣ٸ ثبيذ ثشسػي ؿٶٳذ؛ اٯب چيضي ٣ٸ ٳجبيذ ٛشاٯٶؽ ؿٶد، تبٯيٲ  اػبػي ثشاي تلٰيٮ

 اٹذاٙ ٵ حَٜ ٬٣يت ٣ـٶس ٵ ٳِب٭ خٰٺٶسي اػالٯي اػت.
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