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 چکیدٌ:
ٙٝ خؽ٤ؽ ؼـ ؼوت٥بث٣ ثٝ ٠ؽاِت اختٕب٣٠ ثٝ ٠ٙٛاٖ ثكـٌتف٤ٗ ٞؽف ٚ ١ٌبـ وبث٥

ؼـ  اوت،ٞب٢ ا٘مالة ٌىٕٛٞٙؽ اوال٣ٔ  ثف اق آـٔبٖأخٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ وٝ ٔت

وبِٝ وٍٛـ ٖٔٙٛ ثٝ  ا٘ؽاق ث٥ىت ت١بُٔ وبق٘ؽٜ ثب التّبؼ خٟب٣٘ ٚ ٕٞىٛ ثب وٙؽ زٍٓ

٣ ٤ٞب ٚ ـاٞىبـٞب٢ اخفا ا٘دبْ اِالضبت ٚ تغ٥٥فات ث٥ٙبؼ٤ٗ ؼـ ثى٥بـ٢ اق و٥بوت

 ٖٕ٘ٛؼ ٔٙٝٛـ تىف٤ٟ، ٌىتفي ٚ ٟ٘بؼ٤ٙٝٝ وبـوفؼ ؼِٚت ث التّبؼ٢ اق خّٕٝ ؼـ ٘مً ٚ

ٞب٢ تدبـ٢، ت٥ِٛؽ٢ ٚ  تٛو١ٝ پب٤ؽاـ التّبؼ٢ اوت. ٔمبِٝ ضبٔف ثٝ ضٛقٜ

وٛ ٚ اِالش و٥بوتٟب، ٘مً ٚ خب٤ٍبٜ   ٤ه ٌؿاـ٢ ؼـ ثػً ت٥ِٛؽ ٚ غؽٔبت اق وفٔب٤ٝ

٠ٙٛاٖ ٔجب٣٘ اوتفاتم٤ه اِالش ٝ ث ،ؼِٚت ؼـ ضٛقٜ التّبؼ٢ اق و٢ٛ ؼ٤ٍف

ٞب ؼـ ضٛقٜ اختٕب٣٠ ٚ تج١بت  ٞب٢ تٛو١ٝ التّبؼ٢ پفؼاغتٝ ٚ ثٝ ثفغ٣ زبًِ ٥بوتو

تط٣ّ٥ّ ا٤ٗ ـ ٞب٢ تٛو١ٝ التّبؼ٢ اٌبـٜ ٕ٘ٛؼٜ اوت. ـ٤ٚىفؼ ت٥ٔٛط٣  و٥بوت

إُِّ ٚ ١ٔٙٛف ثٝ ت١بُٔ ٔتمبثُ التّبؼ ٚ و٥بوت ؼـ  التّبؼ و٥بو٣ ث٥ٗٔجت٣ٙ ٌ٘ٛتبـ 

 ثبٌؽ. ٞب٢ ؼاغ٣ّ ٚ خٟب٣٘ ٣ٔ ضٛقٜ

 ؼِٚتٌؿاـ٢ غبـخ٣،  ت١ؽ٤ُ التّبؼ٢، وفٔب٠ٝ٤ؽاِت اختٕب٣٠، تٛو١ٝ پب٤ؽاـ،  :َب ياصٌکلید
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 مقدمٍ
ٞب ٚ ٔجب٣٘ ٔتطَٛ ٚ  ؼـ خٟبٖ أفٚق، اِالش و٥بوتٟب٢ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ثف اوبن ٔفٚـت

خؽ٤ؽ التّبؼ خٟب٣٘ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٤ى٣ اق ٟٕٔتف٤ٗ اٞؽاف اوتفاتم٤ه ؼِٚتٟب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ، 

ٞب٢ غفؼ ٚ  ٣ٍٍ٘ٛ وبغتبـٞب٢ و٥بو٣، فف٣ٍٙٞ ٚ التّبؼ٢ آٟ٘ب ٚ ؼغؽغٝفبـ٢ اق ٘ٛٞ ٚ ز

  ٚ ٘مً  ؼل٥ك  ٌٙبغتٌٛؼ. ؼـ ا٤ٗ ـاوتب،  وٙٙؽ، ٌٙبغتٝ ٣ٔ آٟ٘ب ؼ٘جبَ ٣ٔ اقوال٣٘ وٝ ٞف وؽاْ 

،  ٚ ١ِٙت٣  ت٥ِٛؽ٢  پ٥ٍففتٝ  ٞب٢ تىِٙٛٛل٢  ٣ٙ١٤  آٖ  ا٣ِّ  التّبؼ ٚ ٔٙبثٟ  ٌؽٖ  ٔؤثف خٟب٣٘

ثى٥بـ   ٠بُٔ ، ٚ اـتجب٘بت٣  ا٘ال٠بت٣  ٞب٢ تىِٙٛٛل٢  ٚ ثبالغفٜ  تدبـ٢  قؼا٣٤ ت، ٔمفـا وفٔب٤ٝ

٠ٙٛاٖ ٔفٚـت ٝ ث  وبغتبـ التّبؼ ٣ّٔ  ٞب ٚ اِالش ، تٛإ٘ٙؽ٢ أىب٘بت  ٞؽا٤ت  ؼـ خٟت  ٣ٕٟٔ

ٚ التّبؼ   ٌؽٖ  خٟب٣٘  ٔثجت  ٞب٢ ٚ ففِت  اٞؽاف  ثٝ  ٥ُ٘  ثفا٢  آٖ  ٚ ٔؽ٤ف٤تاوتفاتم٤ه 

ت٥ِٛؽ٢،   ٞب٢ وفٔب٤ٝ، تٕب٣ٔ ثٙبثفا٤ٗ. پفؼاق٘ؽ ٣ٔ  ٘مً  ا٤فب٢  ثٝاق تج١بت ٔٙف٣ آٖ،  ؼٚـٔب٘ؽٖ

  ثٝٞب٢ فف٣ٍٙٞ ٚ لؽـت و٥بو٣ ا٤ٗ وٍٛـٞب  ٤٣ٕٞفاٜ تٛا٘بٝ ٚ ٔٛاؼ غبْ ا٥ِٚٝ ث  ٚ ا٘ىب٣٘  پ٣ِٛ

  ٞب٣٤ ق٤فوبغت  ٌٛ٘ؽ. ز٥ٙٗ ٣ٔ  وبـ ثفؼٜٝ ث ـٚ٘ؽ  ؼـ ا٤ٗ  ٔفٚـ٢  ٞب٢ ق٤فوبغت  ٠ٙٛاٖ

  ٠بُٔ  ٚ ـٌؽ ٟٕٔتف٤ٗ ثٝ ضىبة آ٤ٙؽ  تدبـ٢  ٞب٢ ف١ب٥ِت  ثفا٢  ٔؤثف٢  تٛا٘ٙؽ پٍت٥جب٣٘ ٣ٔ

  ٞب٢ ق٤فوبغت  ا٤ٍٙٛ٘ٝ  ثبٌٙؽ. ا٥ٕٞت  ؼاٌتٝ  ؼ٘جبَٝ ـا ث  ٚ وفٔب٤ٝ  ا٘ىب٣٘  ٥٘ف٢ٚ  ت٥ِٛؽ، ٣ٙ١٤

  وٍٛـٞب٢  وٝ  اوت  ٚ اوتفاتم٤ه  ٟٔٓ  ا٢ ا٘ؽاقٜ  ثٝ  ـ اـتجب٘بت٣  ٚ ا٘ال٠بت٣  ، ١ِٙت٣ التّبؼ٢

اق ٘ٝ فمٗ   ٣ٍٕٞ  وًٙ  ، فٙال٘ؽ ٚ ًٞٙ ، ٔب٘ٙؽ وٍٙبپٛـ، ؼإ٘بـن پؿ٤ف ؼـ خٟبٖ ـلبثت  ثكـي

  ؼـ ا٤ٗ  ٚ ؼـ ٘ت٥دٝوٌٛٙؽ  آٖ ٣ٔ ٢ثّىٝ ٞف ـٚق ؼـ اـتمب ؛ٞب ثفغٛـؼاـ٘ؽ ق٤فوبغت  ا٤ٍٙٛ٘ٝ

ؼِٚت  (1).ٌٛؼ  ٣ٔ  تى٥ُٟ  ٕٔىٗ  ٚخٝ  ثٟتف٤ٗ  ثٝ  ٌؿاـ٢ ٚ وفٔب٤ٝ  وٍٛـٞب ت٥ِٛؽ، تدبـت

  اخفا٢  وٝاؼ م٘ ٚ وبث٥ٙٝ خؽ٤ؽ ثٝ ـ٤بوت آلب٢ اضٕؽ٢ ثٝ ١ٔٙب٢ ٠بْ  خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ

زٟبـْ ٚ تالي ؼـ خٟت ؼوت٥بث٣ ثٝ اَِٛ ٚ زٍٓ ا٘ؽاقٞب٢ ثف٘بٔٝ   التّبؼ٢  تٛو١١   ثف٘بٔٝ

التّبؼ٢ زبـزٛة تٛو١ٝ ؼـ   اِػَّٛ  ٣ّ٠  ثب٤ىت٣ ٣ٔ  ،ؼاـؼ  ـا ؼـ پ٥ًوبِٝ وٍٛـ  ث٥ىت

  ثٝ  خؽ٢  ٞب٢ ٚ ضٕب٤ت  الؽأبت  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ٚ ثبقاـٞب٢  ت٥ِٛؽ، تدبـتٞب٢  وٍٛـ ؼـ ضٛقٜ

ؼوت٥بث٣ ثٝ ٠ؽاِت اختٕب٣٠ ٚ  اخفا ٌؿاـؼ.  ٚ ثٝ  ـا ت١ف٤ف  وبـآٔؽ٢  ٞب٢ آٚـؼ ٚ ثف٘بٔٝ  ٠ُٕ

ٌىٕٛٞٙؽ  ٤ٛٙ١ٔت ؼـ خب١ٔٝ وٝ ٣ٍٕٞ اق اَِٛ ا٘مالة ءـفبٜ ٔفؼْ ا٤فاٖ ٚ ؼـ ٘ت٥دٝ اـتمب
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ثؽٖٚ اِالش ٚ تىف٤ٟ ؼـ  ،ؽٙثبٌ ٌؽٜ ؼِٚت خؽ٤ؽ ٣ٔ اوال٣ٔ ٚ اِجتٝ اق خّٕٝ اٞؽاف ا٠الْ

 ـٚ٘ؽ تٛو١ٝ التّبؼ٢ وٍٛـ ٔطمك ٘ػٛاٞٙؽ ٌؽ.

تٛوٗ ـٞجف ا٘مالة ثٝ ٠ٙٛاٖ اٞؽاف  1382وٝ ؼـ وبَ « وبِٝ وٍٛـ ا٘ؽاق ث٥ىت زٍٓ»ؼـ 

وبق٘ؽٜ ثب التّبؼ خٟب٣٘ ٚ ت١بُٔ ٌفؼ٤ؽ، والٖ ٚ ؼوت٥بفت٣ٙ ٘ٝبْ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ اثال٢ 

ٚو٥ّٝ آٖ ٝ ؼٞؽ ٚ ث تٛو١ٝ پب٤ؽاـ لفاـ ٣ٔ ثفا٢ٞب٣٤ وٝ ؼـ اغت٥بـ وٍٛـ  ثفؼٖ اق ففِت ثٟفٜ

٥٘بقٔٙؽ  ،ٔٙؽ٢ اق ـفبٜ ٚ ٠ؽاِت اختٕب٣٠ ثٝ لؽـت اَٚ ٔٙٙمٝ تجؽ٤ُ ٌؽ تٛاٖ ٕٔٗ ثٟفٜ ٣ٔ

ت اوتفاتم٤ه ؼِٚت ٔطىٛة ٠ٙٛاٖ ٔفٚـٝ ث ،اِالش و٥بوتٟب٢ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ؼـ وٍٛـ

ٞب٢ اِالضبت وبغتبـ٢ التّبؼ٢ ٚ  تؽ٤ٚٗ ٚ اخفا٢ و٥بوتثبقٍ٘ف٢،  . ا٤ٗ أف،ٌٛؼ  ٣ٔ

وٙؽ.  ـا ّ٘ت ٣ٔ ت١بُٔ وبق٘ؽٜ ثب التّبؼ خٟب٣ٌ٘ؽٜ  ٞب٢ ت١ف٤ف و٥بو٣ ؼـ ـاوتب٢ ٔفٚـت

ؽ٢ اق آٖ ٔٙ ٌؽٖ التّبؼ ٚ ثٟفٜ ٞب٢ خٟب٣٘ ٔب٥ٞت ٚ ٤ٚم٣ٌا٤ٙىٝ ثب تٛخٝ ثٝ ضبَ ثب٤ؽ پفو٥ؽ 

تٛو١١ اٞؽاف ؼـ ـاوتب٢ ؼوت٥بث٣ ثٝ  زٝ ٔٛا٣٘٣١٘ ٔى٥ف ت١ب٣ّٔ وبق٘ؽٜ اوت،  ٔىتّكْ

ا٘ؽاق  ٘ٝبْ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ وٝ ؼـ زٍٓاَ ٚ ٔثجت  ا٘ؽاق ا٤ؽٜ ثٝ ٠ٙٛاٖ زٍٓپب٤ؽاـ التّبؼ٢ 

 (2)؟ٌٛ٘ؽثب٤ىت٣ پ٥ٍبپ٥ً ـفٟ  ٣ٔوٝ  ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ ،و٥ؽ ٚالٟ ٌؽٜأوبِٝ وٍٛـ ٔٛـؼ ت ث٥ىت

ثٟجٛؼ ٥١ٔٚت ثفا٢  ٌؽٖ التّبؼ ٤ٙؽ خٟب٣٘ات١بُٔ ثب التّبؼ خٟب٣٘ ٚ ففٞب٣٤ ـا وٝ  ففِت

تٛاٖ ثٝ ؼوت آٚـؼ؟ ؼـ  زٍٛ٘ٝ ٚ اق ٘ف٤ك وؽاْ اِالضبت ٣ٔ ،ٙؽو  تٛو١١ التّبؼ ٣ّٔ ا٤دبؼ ٣ٔ

ٞب ٚ وبغتبـٞب٢ تبـ٤ػ٣، التّبؼ٢ ٚ و٥بو٣  وٍٛـ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ، ثب تٛخٝ ثٝ ٤ٚم٣ٌ

پب٤ؽاـ ٚ ؼٚـٔب٘ؽٖ اق تج١بت ٔٙف٣ تٛو١١ التّبؼ٢  ثفا٢ ؼوت٥بث٣ ثٝ اثفات ٔثجت ـاٍٜٛ٘ٝ ز ،آٖ

 ؟ٌفؼؼ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٝبْ ضبوٓ ثف التّبؼ و٥بو٣ خٟب٣٘ ٕٞٛاـ ٠٣ٔؽْ تٛو١ٝ التّبؼ٢ 

غالِٝ ثٝ ٔجب٣٘ اوتفاتم٤ه اِالش  ٌب٤ىتٝ اوت ثٝ ٘ٛـٞب٢ فٛق،  ؼـ پبوع ثٝ پفوً

 و٥بو٣ ؼِٚت اٌبـٜ و٥ٙٓ. ٤م٥ٙبًـ ٞب٢ التّبؼ٢  ا٤ِٛٚت٠ٙٛاٖ ٝ و٥بوتٟب٢ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ث

ٞب٢ ٌىتفؼٜ ٚ ٔتٙٛٞ ٚ  ًٚٞمٞب٢ ٔفثٛ٘ٝ ٥٘بقٔٙؽ پ ٥ٗ خبٟٔ ٚ وبُٔ ا٤ٗ ٔجب٣٘ ٚ ٥٘ك ا٤ِٛٚت٥تج

ثبٌؽ وٝ اق ضِّٛٝ ا٤ٗ ٌ٘ٛتبـ وٛتبٜ غبـج اوت.  ٥٘ك ؼـ ٘ٝف ٌففتٗ اث١بؼ ٌٛ٘بٌٖٛ ثطث ٣ٔ

ٞب٢ تٛو١ٝ  ٔفٚـ٢ ٚ ٔتمبثُ ث٥ٗ اِالش و٥بوت ٢ا ـاثٙٝفف٥ٔٝ ا٤ٗ ٌ٘ٛتبـ، ا٤ٗ اوت وٝ 

التّبؼ٢ ٚ اِالش )٘مً، خب٤ٍبٜ ٚ وبـوفؼ التّبؼ٢( ؼِٚت ؼـ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ٚ اق 

ؼوت٥بث٣ ثٝ  ،وٝ ثؽٖٚ ـ٠ب٤ت ا٤ٗ ـاثٙٝ ٘ٛـ٢ٝ خّٕٝ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ ث
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اٞؽاف ٠ؽاِت اختٕب٣٠ ٘بٕٔىٗ ٤ٚمٜ ؼـ ـاوتب٢ ٝ ٔٙبفٟ ضبُِ اق تٛو١ٝ التّبؼ٢ پب٤ؽاـ ث

ٞب٢ لؽـت  إُِّ وٝ ثف ت١بُٔ ضٛقٜ ٔٙؽ٢ اق ـ٤ٚىفؼ التّبؼ و٥بو٣ ث٥ٗ اوت. ٕٞس٥ٙٗ، ثب ثٟفٜ

ٚـقؼ ٚ ثب ٠ّٓ ثٝ ا٤ٙىٝ ت١بُٔ ثب التّبؼ  و٥ؽ ٣ٔأٚ التّبؼ ؼـ ـٚ٘ؽ تطٛالت ٣ّٔ ٚ خٟب٣٘ ت

ٜ ؼـ وٙص ٣ّٔ م٤ٚٝ فَ ثٞب ٚ تغ٥٥فات غ٥فلبثُ وٙت خٟب٣٘ ؼـ ثى٥بـ٢ اق ٔٛاـؼ ٔٛخؽ پؽ٤ؽٜ

ٌفؼؼ. اثتؽا ثٝ اَِٛ اِالضبت التّبؼ٢ ؼـ  ثبٌؽ، ٌ٘ٛتبـ ضبٔف ؼـ وٝ لىٕت اـائٝ ٣ٔ ٣ٔ

ؽٜ اق و٢ٛ ثب٘ه خٟب٣٘ ثٝ ٠ٙٛاٖ لؽـتٕٙؽتف٤ٗ ٟ٘بؼ التّبؼ ٌ زبـزٛة و٥بوتٟب٢ ت١ؽ٤ُ ا٠الْ

خٟت ؼـ ٜ ٤ٚمٝ وٙؽ ـٚ٘ؽ تطٛالت التّبؼ٢ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ـا ث خٟب٣٘ وٝ تالي ٣ٔ

پفؼاق٤ٓ ٚ  ٣ٔ ،ٌؿاـ٢ غبـخ٣ ٚ ا٘تمبَ تىِٙٛٛق٢ ثب ٔجب٣٘ التّبؼ آقاؼ ٕٞىٛ وٙؽ خؿة وفٔب٤ٝ

ٜ ٚ ٔفٚـت ثبقٍ٘ف٢ ؼـ اؼؼ ٌؽٜ ؼـ وٍٛـ ـا ٔٛـؼ ٔالضٝٝ لفاـ  ا٘ؽاق اِالضبت ا٘دبْ زٍٓ

ثٝ ثطث ٞب اق ٘ف٤ك تدؽ٤ؽ ٘ٝف ؼـ و٥بوتٟب٢ وٍٛـ ؼـ ا٤ٗ ـاوتب ـا  ـٚ٘ؽ خؿة وفٔب٤ٝ

. لىٕت ؼْٚ ا٤ٗ ٌ٘ٛتبـ ٥٘ك ٔفٚـت ٔالضٝٝ اِالضبت التّبؼ٢ ؼـ وٙبـ اِالش ؿاـ٤ٌٓ ٣ٔ

ٚ ؼـ ؼٞؽ  ٖ ؼـ ـٚ٘ؽ تطٛالت التّبؼ ٣ّٔ ـا ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ٣ٔآوبـوفؼ ؼِٚت ٚ و٥بوتٟب٢ 

ثٟجٛؼ ٥١ٔٚت ف٣ّ١ ت١بُٔ ثب التّبؼ خٟب٣٘ ٚ خؿة ٞف  ثفا٢ثفغ٣ ـاٞىبـٞب٢ ٣ّٕ٠  ٟ٘ب٤ت

ٞب٢ آٖ وٝ ٘ت٥دٝ اِالش وبغتبـٞب٢ التّبؼ٢ ٚ و٥بو٣ ؼاغ٣ّ اوت  زٝ ث٥ٍتف ٔٙبثٟ ٚ ففِت

ـا ٚ تالي ؼـ ـاوتب٢ ٕٞى٣٤ٛ ـٌؽ ٚ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ثب اٞؽاف ا٘ىب٣٘ ٠ؽاِت ٚ ـفبٜ ٔفؼْ 

 ٌٛؼ. اـا٤ٝ ٣ٔـاٞىبـٞب٣٤ ؼـ ـاوتب٢ پ٥ٛوتٗ ثٝ وبقٔبٖ تدبـت خٟب٣٘  ثٝ ٔٙكِٝؼـ پ٣ ؼاـؼ، 

 

 گذاری خبرجی بيٍَبی تعديل ي جذة سزم سیبست الف.
ٔٙٝٛـ ٝ ٟٕٔتف٤ٗ وففُّ اوتفاتم٢ اِالضبت التّبؼ٢ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ث

ٌؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣ ؼـ  ٞب٢ التّبؼ خٟب٣٘ ٚ اق خّٕٝ خؿة وفٔب٤ٝ ٔٙؽ٢ اق ففِت ثٟفٜ

ؽٜ ٌثٝ ا٤ٗ وٍٛـٞب اثال٢  ا٣ِّّٕ پَٛ ِٙؽٚق ث٥ٗٞب٢ ت١ؽ٤ُ ٚ اق و٢ٛ  زبـزٛة و٥بوت

٣ ٞفزٝ ث٥ٍتف التّبؼ وٍٛـٞب٢ ٔؿوٛـ ـا ثب اَِٛ ٤ب وٝ ا٘ٙجبق ٚ ٕٞىٛٞ اوت. ا٤ٗ و٥بوت

٣ آٟ٘ب ؼـ التّبؼ خٟب٣٘ ؼ٘جبَ ٤ٔٙٝٛـ اؼغبْ ٟ٘بٝ التّبؼ ٥ِجفاَ ٚ ٘ٝبْ ثبقاـ آقاؼ خٟب٣٘ ث

ٞب٢ خؽ٢ اختٕب٣٠ ؼـ ثى٥بـ٢ اق وٍٛـٞب٢ ٔٛـؼ ثطث ٚ ثطفاٟ٘ب٢  وٙٙؽ، وجت زبًِ ٣ٔ

 ثفا٢ضبَ، تٟٙب ـاٞىبـ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ  ا٘ؽ. ؼـ ٥٠ٗ و٥بو٣ ٚ التّبؼ٢ ٌؽٜ
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ٌففتٗ ا٤ٗ  ـفت اق ٍٔىالت وبغتبـ٢ التّبؼ٢، ت٥ِٛؽ٢ ٚ تدبـت خٟب٣٘ ٥٘ك ؼـپ٥ً ثفٖٚ

ٞب٢ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ؼِٚت خٕٟٛـ٢  و٥بوتٟب ا٠الْ ٌؽٜ اوت. اوتفاتم٢ اِالش و٥بوت

ٞب٢ اختٕب٣٠،  ٤ٙٝوبًٞ ٞك ثٝ ،ٞب٢ ت١ؽ٤ُ ٕٔٗ پ٥ٍجفؼ اَِٛ و٥بوت ؽاوال٣ٔ ا٤فاٖ ثب٤

 ٞب ٥٘ك اٞتٕبْ ٚـقؼ.  فف٣ٍٙٞ ٚ و٥بو٣ ا٤ٗ و٥بوت

ثب افكا٤ً ٠فٔٝ وُ ٚ ثٝ وٕه اِالضبت وبغتبـ٢،  تالي ؼاـؼ 1«اوتفاتم٢ ت١ؽ٤ُ»

ٞب٢ ٣ٕٔٛ٠، ضؿف وٛثى٥ؽٞب،  وفؼٖ ٞك٤ٙٝ وبالـ، وٓ ٔػِّٛب تغ٥٥ف وبغتبـ التّبؼ٢ ؼِٚت

ٞب٢  ٔطؽٚؼ٤ت وبًٞؼٖ ثبقاـ، ضؿف وٙتفَ ل٥ٕت ٚ ضت٣ تم٥ُّ ؼوتٕكؼٞب، ثبقوف

ٞب٢ غبـخ٣ ٚ تٙك٤ُ پ٥بپ٣ اـقي پ٣ِٛ ٣ّٔ ثٝ ٔٙٝٛـ افكا٤ً ـلبثت ثفا٢  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

ا٣ِّّٕ پَٛ ثفا٢ اِالش  ثف٘بٔٝ ٚ ـاٞىبـ ا٣ِّ ِٙؽٚق ث٥ٗؽ. ثٝ ت١بؼَ وُ ؼوت ٤بث ،ِبؼـات

ؼـ ا٢ وٍٛـٞب٢ ٞب ٚ ٚـٚؼ ؼـ ٘ٝبْ التّبؼ آقاؼ ٚ ثبقاـ خٟب٣٘ ثف ـٚ٘ؽ تٛو١ٝ، وبًٞ ثؽ٣ٞ

 -83تفت٥ت، په اق ثطفاٖ ثؽ٣ٞ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ؼـ وبِٟب٢  ثؽ٤ٗ .اوتضبَ تٛو١ٝ 

ٞب٢  ا٣ِّّٕ پَٛ ؼـ ٠فِٝ التّبؼ خٟب٣٘، اخفا٢ و٥بوت ؼغبِت ث٥ٍتف ِٙؽٚق ث٥ٗ ٚ  1982

ـ ٔىب٥٘كْ ثبقا ثف ٔجٙب٢و٥ٌٛؽ  ٞب ٣ٔ ت١ؽ٤ُ ؼـ ؼوتٛـ وبـ ا٤ٗ وٍٛـٞب لفاـ ٌففت. ا٤ٗ و٥بوت

ٞب٢ ٠ٕؽٜ التّبؼ٢ ؼـ التّبؼ ٣ّٔ وٍٛـ ٔٛـؼ ٘ٝف ـا ٍٔػُ وٙؽ ٚ  ثتٛا٘ؽ تى٥ّف ٌبغُ

ثٝ ٔٛخت لٛا٥٘ٗ ٠فٔٝ ٚ تمبٔب ٌىُ ث٥ٍف٘ؽ ٚ  ٞب ثتٛا٘ٙؽ ؼـ ثبقاـ آقاؼ ٚ ل٥ٕت

اوتفاتم٢ ٞؽف اق ؼـ ٚالٟ،  ا٣ِّّٕ آقاؼا٘ٝ ؼـ آٖ التّبؼ ـاٜ پ٥ؽا وٙٙؽ. ٞب٢ ث٥ٗ ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

ا٤ٗ اوتفاتم٢  (3).اوت ٌؿاـ٢ غبـخ٣ ٞب ٚ آقاؼ٢ وفٔب٤ٝ ٞب، تغ٥٥ف ٞك٤ٙٝٝ ت١ؽ٤ُ وبًٞ ٞك٤ٙ

 4وبق٢ غ٣ِّٛٚ  ٤٣3قؼا ٔمفـات 2ٞب٣٤ اق لج٥ُ تثج٥ت التّبؼ٢؛ آقاؼوبق٢ ٌبُٔ ثف٘بٔٝ

اـق٢ ٞب٢  ٌؿاـ٢ ٔب٣ِ، پ٣ِٛ، ثبقـٌب٣٘، اِالش اؼاـ٢ ٚ و٥بوت ٞب٢ ل٥ٕت ثبٌؽ. و٥بوت ٣ٔ

 وٙٙؽ. ٞب ـا ٔطمك ٣ٔ ا٤ٗ ثف٘بٔٝ ٥٘ك

وبقتف٤ٗ  ٤ى٣ اق ٔىأِٝ ٚاق ٔطٛـٞب٢ ٟٔٓ ثف٘بٔٝ ت١ؽ٤ُ التّبؼ٢  آقاؼوبق٢ ٘فظ اـق

ـٚؼ. ؼـ ٚالٟ، ٔد٠ٕٛٝ  ٞب٢ ؼِٚت ؼـ ـاوتب٢ آقاؼوبق٢ التّبؼ٢ ثٝ ٌٕبـ ٣ٔ ثف٘بٔٝ


1 . Adjustment Strategy 
2 . Liberalization 

3 . Deregulation 

4. Privatization 
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ٞب٢ پٙح وبِٝ تٛو١ٝ، اـقي افكٚؼٜ  ٞب٢ اـق٢ ؼِٚت خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ ٣٘ ثف٘بٔٝ و٥بوت

اـق، ثػ٣ٍ اق ِٙب٤ٟ وٝ وفؼٖ ٘فغ٣  ثب اؼأٝ و٥بوت ته ؽ٢ وبًٞ ؼاؼٜ ٚ ِؿاـا ؼـ ِٙب٤ٟ ت٥ِٛ

ؼزبـ ـوٛؼ ف١ب٥ِت ت٥ِٛؽ٢  ،٢ ؼاـ٘ؽا ٢ ٚ ٚاوٙٝا ٚاثىت٣ٍ ٌؽ٤ؽ٢ ثٝ ٚاـؼات وبالٞب٢ وفٔب٤ٝ

ا٥ِٚٝ،  ٥ٔٗ ٔٛاؼأٌؽٖ اـق، ِٙب٤ٟ ؼاغ٣ّ وٝ ٚاثىت٣ٍ ق٤بؼ٢ ثٝ ت ٘فغ٣ ا٘ؽ. ثب ته ٌفؼ٤ؽٜ

٥ٔٗ ا٤ٗ ٥٘بقٞب أٞك٤ٙٝ ـ٤ب٣ِ ت ثب افكا٤ً ٌؽ٤ؽِٙٛٛل٢ غبـخ٣ ؼاـ٘ؽ، ٢ ٚ تىا ٞب٢ ٚاوٙٝوبال

آٚـؼٖ وٙص ت٥ِٛؽ ٤ب تٛلف وبـ  ٚ ثٝ ٠ّت ٠ؽْ ؼوتفو٣ ثٝ ٘مؽ٣ٍٙ٤ القْ، ٘بزبـ ثٝ پبئ٥ٗ ـٚثفٚ

 .ٌفؼ٘ؽ آٚـ٘ؽ ٚ ثؽٞىبـ ٣ٔ ثٝ وفبـي ؼِٚت ثٝ ثب٘ىٟب ـ٢ٚ ٣ٔاق آٟ٘ب ٥٘ك ثفغ٣  .ٌٛ٘ؽ غٛؼ ٣ٔ

وٝ ٣٘ وبِٟب٢ ت١ؽ٤ُ التّبؼ٢ ؼـ ٘ٝبْ التّبؼ وٍٛـٔبٖ ـظ ؼاؼ. ٞف اوت ٚلب٣١٤ ا٤ٗ ٕٞبٖ 

زٙؽ اخفا٢ و٥بوتٟب٢ ت١ؽ٤ُ التّبؼ٢ ٞؽف٣ زٖٛ ـٌؽ ٚ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ؼـ ا٤فاٖ ـا ؼ٘جبَ 

 .آٚـؼٚخٛؼ ٝ أب ثؽٖٚ تفؼ٤ؽ افكا٤ً فمف ـا ٥٘ك ث وفؼ؛ ٣ٔ

بثبٖ ل٥ٕتٟب ٥٘ىت. ا٤ً ٌتكتف٤ٗ ٚ آٌىبـتف٤ٗ پ٥بٔؽ و٥بوتٟب٢ ت١ؽ٤ُ ز٥ك٢ خك اف فٛـ٢

٢ ٘ؽاـ٘ؽ، ثٝ ؼ٥ُِ ٠ؽْ ت١ؽ٤ُ ا ٣ وٝ اق غٛؼ وفٔب٤ٝ٤٘ج٣١٥ اوت ؼـ ز٥ٙٗ ٣١ٔٚ غب٘ٛاـٞب

ٔتٕفـ ٚ ٔبِىبٖ  ،ؼـآٔؽٞب٤ٍبٖ ٔتٙبوت ثب وٙص تٛـْ ا٤دبؼٌؽٜ ٘ب٣ٌ اق ـٞبوبق٢ ل٥ٕتٟب

ق ٤بثؽ ٚ ا وفٔب٤ٝ ٔتٙفٟ غٛاٞٙؽ ٌؽ. اق ٤ه وٛ ٥ٔكاٖ ّٔفف ثى٥بـ٢ اق غب٘ٛاـٞب وبًٞ ٣ٔ

و٢ٛ ؼ٤ٍف أىبٖ افكا٤ً وٛؼ ٚ تجؽ٤ُ آٖ ثٝ ا٘جبٌت وفٔب٤ٝ ثفا٢ ثٍٙبٟٞب٢ ت٥ِٛؽ٢ ففاٞٓ 

ٔؽت، ـٌؽ التّبؼ٢ ثٝ ثٟب٢ وبًٞ ٥١ٔٚت ـفب٣ٞ  ٌٛؼ. ثٙبثفا٤ٗ ؼوت وٓ ؼـ وٛتبٜ ٣ٔ

آ٤ؽ ٚ تب ٍٞٙب٣ٔ  تفٌؽٖ تٛق٤ٟ ؼـآٔؽٞب ثٝ ؼوت ٣ٔ ؼـآٔؽ ٚ ٘بٔٙبوت ثى٥بـ٢ اق غب٘ٛاـٞب٢ وٓ

 (4ٌٛؼ.) ثٟجٛؼ٢ ضبُِ ٣ٕ٘ ٌؽ ا٘تٍبـ ٥٘بفتٝ،وٝ آثبـ ا٤ٗ ـ

ٚ  ٌٛؼ تط٥ُٕ ٣ٔ ا٠ٕبا٣ِّّٕ پَٛ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٘ىػٝ ٤ىٙففٝ ثٝ  ٞب٢ ِٙؽٚق ث٥ٗ ثف٘بٔٝ

ثف٘بٔٝ ت١ؽ٤ُ التّبؼ٢ ـا اخفا ٕ٘ب٤ٙؽ.  ،ٌففتٗ اق ٔٙبثٟ ٔب٣ِ ِٙؽٚق وٍٛـٞب ٜٔٛفٙؽ ثفا٢ ثٟفٜ

ا٤ٗ  1368ا٣ِّّٕ پَٛ، اق وبَ  خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ ٥٘ك ثٝ ٠ٙٛاٖ ٢ٕٛ٠ اق ِٙؽٚق ث٥ٗ

وبق٢ ٚ  ٞب٢ ِٙؽٚق ٔج٣ٙ ثف غ٣ِّٛ و٥بوتٟب ـا ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ؼاؼ ٚ ثب ا٠ٕبَ ؼوتٛـا١ُِٕ

أب په اق  ؛وٍٛـ ٕ٘ٛؼ و٣١ ؼـ ا٤دبؼ ٔؽَ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ٥ِجفاَ ؼـ ،وبًٞ ٞك٤ٙٝ ؼِٚت

 ثٝ ٘بزبـ ،ؼـآٔؽ وٌٓؿٌت زٙؽ وبَ ٚ ثب ثفٚق ثطفاٟ٘ب٢ ٘ب٣ٌ اق فٍبـٞب٢ التّبؼ٢ ثف الٍبـ 

ٌؿاـاٖ ِٙؽٚق اق ٤ه وٛ ٚ  ؼ. اِجتٝ ٠ؽْ تٛخٝ و٥بوتوفٞب٢ ّٔٛة ٠ؽَٚ  اق ثف٘بٔٝ
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ٔٛخت  ،پؿ٤ف اق و٢ٛ ؼ٤ٍف تٛوٗ ؼِٚت خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ اٍ٘بٌتٗ الٍبـ آو٥ت ٘بؼ٤ؽٜ

ٌؽ و٥بوتٟب٢ ِٙؽٚق ث٥ٗ ا٣ِّّٕ پَٛ ؼـ ٔػبِفت ثب ٠ؽاِت ا٘ىب٣٘ ؼـ وٍٛـ ٜبٞف ٌفؼؼ ٚ 

 ثطفاٟ٘ب٢ اختٕب٣٠ ٘ب٣ٌ اق فٍبـٞب٢ التّبؼ٢ ٥٘ك ثٝ ٚلٛٞ ثپ٥ٛ٘ؽؼ.ثفغ٣ 

و٥بوتٟب٢ ت١ؽ٤ُ ـٌؽٔطٛـ ؼـ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ ثٝ ؼ٘جبَ ؼوت٥بث٣ ثٝ ؼٚ ٞؽف ٠ٕؽٜ 

افكا٤ً وٟٓ وٛؼ اق ، ا٘ؽاق ؼاغ٣ّ ٚ ِبؼـات وبًٞ ٥ٔكاٖ ّٔفف ثٝ ٔٙٝٛـ افكا٤ً په٣ٙ١٤ 

 ثٛؼٜ اوت. ٤ٝ ٚ ؼـ ٟ٘ب٤ت افكا٤ً ت٥ِٛؽ ٘بغبُِ ٣ّٔؼـآٔؽ ٣ّٔ ثٝ ٔٙٝٛـ ا٘جبٌت ث٥ٍتف وفٔب

ٞب٢  ٌؿاـ٢ ثف اوبن ٞك٤ٙٝ ٞب٢ پفؼاغت٣، ل٥ٕت اثكاـٞب٢ ا٤ٗ اٞؽاف ٠جبـتٙؽ اق ضؿف ٤بـا٘ٝ

٣ اق و٢ٛ ثٍٙبٟٞب، ضؿف وٙتفَ اـق٢ ٚ ٚاٌؿاـ٢ ثٍٙبٟٞب٢ ؼِٚت ثٝ ثػً غ٣ِّٛ ثب ٤ٟ٘ب

خجبت افكا٤ً ل٥ٕتٟب ـا ؼـ ثفؼاٌتٝ ٚ تف ٚ ٘ج٣١٥ وٝ ا٤ٗ و٥بوتٟب ٔٛ ٌؿاـ٢ ِط٥ص ٞؽف ل٥ٕت

ـا ٔٛـؼ آو٥ت خؽ٢ لفاـ ؼاؼٜ اوت. تٕفوك  ٘ؽآٖ ؼوتٝ اق ٔفؼْ وٝ ؼاـا٢ ؼـآٔؽٞب٢ وٕتف ثٛؼ

تٛا٘ؽ ٔج٥ٗ ٔؽَ  ٣ٕ٘ ،ِفف ثف ـٌؽ التّبؼ٢ ٚ ٔطؽٚؼٕ٘ٛؼٖ غ٤ًٛ ثٝ آٔبـ ٚ اـلبْ التّبؼ٢

ؽ٤ُ ثب ؼٚـثٛؼٖ اق ـ٤ٚىفؼ ـٚ و٥بوتٟب٢ ت١ تٛو١ٝ پب٤ؽاـ ٚ خبٟٔ ٚ ثبؼٚاْ ثبٌؽ ٚ اق ا٤ٗ

٠ؽاِت٣ ؼـ وٍٛـ ـا ففاٞٓ آٚـؼٜ اوت. خٛقف اوت٥ٍّتك، ٔؽ٤ف وبثك  ٔٛخجبت ث٣ ،ٔطٛـ ا٘ىبٖ

 وٝ:اؾ٠بٖ ؼاـؼ  ،ا٣ِّّٕ پَٛ ِٙؽٚق ث٥ٗ

 ص٤ه ز٥ك ٚأ ؼـ ٞف وٍٛـ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ وٝ ٌبٞؽ ـٌؽ التّبؼ٢ ثٛؼ٤ٓ، ٠ٕؽتبً»
ٞب٢  ١ٕٔٛال ٥ٌٜٛ ،٤بفتٙؽ ؼوت ٣ٔ ٣ وٝ ثٝ ـٌؽ التّبؼ٤٢ثٛؼ ٚ آٖ ا٤ٙىٝ وٍٛـٞب

وٙبـ ٌؿاـؼٜ ثٛؼ٘ؽ.  ،ا٣ِّّٕ پَٛ ـا وٝ لجال ثٝ آٟ٘ب ؼ٤ىتٝ ٌؽٜ ثٛؼ ٘بؼـوت ِٙؽٚق ث٥ٗ
ٌبٜ ٘تٛا٘ىت ثٝ  تٛاٖ ثٝ آـلا٘ت٥ٗ اٌبـٜ وفؼ. ا٤ٗ وٍٛـ ٥ٞر اق خّٕٝ ا٤ٗ وٍٛـٞب ٣ٔ

٥١ٔٚت ا٣ِّّٕ ؼوت ٤بثؽ ٚ اٌف ؼـ ٔمب٣١٘ اق  ـٌؽ پب٤ؽاـ ٔٛـؼ ٘ٝف ِٙؽٚق ث٥ٗ
ٌففتٗ اق ٘فضٟب٢ ٘بؼـوت ِٙؽٚق  ثٝ ؼ٥ُِ فبِّٝ ،التّبؼ٢ غٛث٣ ثفغٛـؼاـ ثٛؼ

 (5)«٢ ـٚثفٚوت.ا ا٣ِّّٕ پَٛ ثٛؼ.اوٖٙٛ ٥٘ك آـلا٘ت٥ٗ ثب ـوٛؼ ٌىتفؼٜ ث٥ٗ

ٞب٢ خؽ٤ؽ  ثب تغ٥٥ف ؼـ و٥بوت غٛؼ اق ٥ٌٜٛ 1990ا٣ِّّٕ پَٛ اق اٚاغف ؼٞٝ  ِٙؽٚق ث٥ٗ

و٥ؽ ث٥ٍتف٢ ثف أوتفاتم٢ غٛؼ ؼـ لجبَ وٍٛـٞب٢ فم٥ف تؼـ ا 1999ِطجت ٕ٘ٛؼٜ ٚ اق وپتبٔجف 

وٙؽ ٚ آٖ ـا ٔطٛـ ٔفوك٢ تالٌٟب٢ غٛؼ لفاـ ؼاؼٜ اوت. ٞٛـوت وّٟف  ٔجبـقٜ ٥ّ٠ٝ فمف ٣ٔ

و٥ؽ ث٥ٍتف٢ ؼاـؼ أ٤ٙؽ تٛو١ٝ تأؽ٤ف وُ خؽ٤ؽ ِٙؽٚق ثف ِكْٚ ٍٔبـوت وٍٛـٞب٢ فم٥ف ؼـ فف

ٛؼٖ وٙص ق٘ؽٌب٣٘ وبف٣ ٥٘ىت ٚ ٔمبٔبت ٚ ١ٔتمؽ اوت ـٌؽ ٚ ثجبت التّبؼ٢ والٖ ثفا٢ ثبالث
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تف٤ٗ اففاؼ ثتٛا٘ٙؽ ١ٔبي غٛؼ ـا  ٚخٛؼ آٚـ٘ؽ وٝ ؼـ آٖ ٔطفْٚٝ ٣ ث٤ا٤ٗ وٍٛـٞب ثب٤ؽ فٕب

٥ف ٥ِٙؽٚق ثب٤ؽ ثٝ ا٘تمبؼٞب ٌٛي ؼٞؽ ٚ ؼـ ِٛـت وىت ٘تب٤ح ٔٙف٣ آٔبؼ٣ٌ تغ .ثٟجٛؼ ثػٍٙؽ

ا٣ِّّٕ پَٛ ٕٞسٙبٖ تٛخٝ  ث٥ٗ ـوؽ ِٙؽٚق ٘ٝف ٣ٔٝ ث ؼـ ٥٠ٗ ضبَ (6)اوتفاتم٢ ـا ؼاٌتٝ ثبٌؽ.

ٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ١ٔٙٛف وفؼٜ ٚ اق  ٠ٕؽٜ غٛؼ ـا ثٝ ـٌؽ ٚ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ؼِٚت

ا٣ِّّٕ پَٛ ؼـ  پ٥بٔؽٞب٢ ٔٙف٣ ا٘ىب٣٘ ٚ ٘بثفاثف٢ خب١ٔٝ غبفُ اوت. ثفا٢ ٔثبَ، ِٙؽٚق ث٥ٗ

ٚ ؼـ ٔٛفك غٛا٘ؽٜ  1380ٌكاـي غٛؼ ٠ّٕىفؼ التّبؼ٢ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ ـا ٣٘ وبَ 

أب  ؛٥٠ٗ ضبَ ٍٞؽاـ ؼاؼٜ وٝ ثىٗ ثفغ٣ و٥بوتٟب٢ ٔب٣ِ ٔٛخت تٍؽ٤ؽ فٍبـ تٛـْ غٛاٞؽ ٌؽ

تٛخٝ ثٛؼ ٚ  ٣ٕ٘ تٛاٖ اق تٛو١ٝ ِطجت ٕ٘ٛؼ ٚ ثٝ اث١بؼ ا٘ىب٣٘ آٖ ث٣ ،ٕٞب٘ٙٛـ وٝ اٌبـٜ ٌؽ

 .ٞبوت ٔطٛـ ثف٘بٔٝ تٛخٝ وٕتف ثٝ اث١بؼ ا٘ىب٣٘ ٚ ٠ؽاِت ،٤ى٣ اق ٍٔىالت اوبو٣ ثف٘بٔٝ تٛو١ٝ

 ٤ٛ٘ىؽ: ا٣ِّّٕ پَٛ ؼـ ا٤ٗ غَّٛ ٣ٔ ٙؽٚق ث٥ِٗ

ٔٙؽ٢ اق ـٌؽ  ٞٙٛق ؼـ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ اِالضبت وبغتبـ٢ ثٝ ٔٙٝٛـ ثٟفٜ»
ٞب٢ ٌغ٣ّ )ٔٙبثك ثب ـٌؽ وف٤ٟ ٥٘ف٢ٚ وبـ( وٝ  پب٤ؽاـ التّبؼ٢ ثبال ٚ ا٤دبؼ ففِت

فاٜ ؼاٌتٝ ثتٛا٘ؽ ٘فظ تٛـْ ـا ؼـ وٙٛش پبئ٥ٗ ثبثت ٍ٘ٝ ؼاـؼ ٚ ثجبت ٔب٣ِ ـا ٥٘ك ٕٞ
 (7)«ا٘دبْ ٍ٘ففتٝ اوت. ،ثبٌؽ

ٌؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣ ـا ٟٕٔتف٤ٗ پ٥بٔؽ  خؿة وفٔب٤ٝ ،ٞب٢ ت١ؽ٤ُ و٥بوت ؼـ ٞف ِٛـت،

وٙٙؽ. اِجتٝ، ٔػبِفبٖ  ٞب ١ٔفف٣ ٣ٔ آ٥ٔك ا٤ٗ و٥بوت ٔثجت ٚ ٠ٚؽٜ ٔت١ب٣ِ ؼـ اخفا٢ ٔٛفم٥ت

ؼـ   غبـخ٣  ٞب ٚ ٌفوتٟب٢ وفٔب٤ٝ  ضٕٛـ ٚ ف١ب٥ِت ١ٔتمؽ٘ؽ وٌٝؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣  وفٔب٤ٝ

  ؼاغ٣ّ  ثٍٙبٟٞب٢  ٚ تفل٣  ف١بِتفٌؽٖ  ثب٠ث فمٗ  اق ٔٛاـؼ ٘ٝ  ؼـ ثى٥بـ٢  وْٛ  خٟبٖ  وٍٛـٞب٢

ثف   ٠الٜٚ  ؽ. ؼـ ٟ٘ب٤توٙ ٣ٔ  آٟ٘ب ـا ٥٘ك ففاٞٓ  ٚ ٚـٌىىت٣ٍ  ت٥١ٕف  ٔٛخجبت  ثّىٝ ؛ٌٛؼ ٣ٕ٘

ـا ٥٘ك   فف٣ٍٙٞ  ٣٘، ثفٚق ٘بٞٙدبـ٤ٟب٢ؼاـ٢ خٟب ثٝ وفٔب٤ٝ  ٥ٔكثبٖ  وٍٛـٞب٢  التّبؼ٢  ٚاثىت٣ٍ

افكاـ٢ ٚ غبـت ؼاـائ٥ٟب٢  و٥ؽ ٔػبِفبٖ ثف تؽاْٚ وّٙٝ ٔؽـٖ ٚ ٘فْأـغٓ تثٝ  (8)ٌٛ٘ؽ. وجت ٣ٔ

ٌؿاـ٢  ٠ٙٛاٖ ٠ٛأُ ا٣ِّ وفٔب٤ٝٝ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ تٛوٗ ٌفوتٟب٢ زٙؽ٥ّٔت٣ ث

ـٌؽ  ٔٛـؼ ٥٘بق  اـق٢  ٔٙبثٟ  ٠الٜٚ ثف تأ٥ٔٗ  تٛا٘ؽ ٣ٔ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ ا٤ٗٔىتم٥ٓ غبـخ٣، 

  التّبؼ ٣ّٔ  ِبؼـات، اؼغبْ ٢، افكا٤ً اٌتغبَ، افكا٤ً ت٥ِٛؽ ٚ اـتمب تىِٙٛٛل٢  ا٘تمبَ  التّبؼ٢،

  ثبقؼ٣ٞ  ، اـتمب٢ ِبؼـات٣  ثبقاـٞب٢  آوب٘تف ثٝ  ، ؼوتفو٣ ـلبثت٣  ٌفا٤ٗ  ، تم٤ٛت ؼـ التّبؼ خٟب٣٘
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ـا ٥٘ك ؼـ پ٣   ثٟجٛؼ ـفبٜٚ ثبقاـ   ت٥ٝٙٓ، وبًٞ ٘فظ اـق ، افكا٤ً ٔبقاؼ ؼـ تفاقپفؼاغتٟب، التّبؼ٢

ٞب٢ التّبؼ ٣ّٔ ؼـ ـاوتب٢ ـلبثت وبُٔ ٚ ٔجت٣ٙ  اِجتٝ ؼـ ٌفا٣ٙ٤ وٝ تٕب٣ٔ ِٔٛفٝ ٌتٝ ثبٌؽ؛ؼا

 (9)ؽ.ٙثف ٘ٝبْ التّبؼ آقاؼ ف١بَ ثبٌ

  التّبؼ٢  ٞب٢ ؼـ ٠فِٝ  ٚ ف١ب٥ِت  ضٕٛـ ؼـ وٍٛـ ٥ٔكثبٖ  ثفا٢  غبـخ٣  ٌؿاـاٖ وفٔب٤ٝ

ؼـ   ف١ب٥ِت  ـا ثٝ  ٌؿاـ غبـخ٣ ثتٛا٘ؽ وفٔب٤ٝ  وٍٛـ٢  آ٘ىٝ  ثفا٢ ثبٌٙؽ. ٣ٔ ٔىب٠ؽ  ٥٘بقٔٙؽ ٌفا٤ٗ

  . ز٣ٌٍٍ٘ٛٛؼثفغٛـؼاـ   ؼـ ؼاغُ  و٥بو٣  القْ  اثتؽا ثب٤ؽ اق ثجبت ،ٕ٘ب٤ؽ  تفغ٥ت  وٍٛـ غ٤ًٛ

،  و٥بو٣  ٥ٌف٢ٓ ت٥ّٕ  ، ٘طٜٛ خب١ٔٝ  ، وبغتبـ و٥بو٣ و٥بو٣ـ   اختٕب٣٠  ، ثجبت ـفتبـ ضىٛٔت

  ثٝ   ا٥ٕ٘ٙبٖ ٚ  ٥ٌف٢ ٤ٙؽ لؽـت ٚ ت٥ّٕٓاففؼـ   ٔفؼْ  اختٕب٣٠ـ   و٥بو٣  ٍٔبـوت  ٌؽٖ ٟ٘بؼ٤ٙٝ

ؼـ ضؽ   زٙب٘سٝ  وٝ  اوت  غبـخ٣اٖ ٌؿاـ اق ؼ٤ؽ وفٔب٤ٝ  ٚ القْ  ٟٔٓ  ٌفا٤ٗ  خّٕٝاق  وفٔب٤ٝ  ضفٛ

اق   تفؼ٤ؽ ٤ى٣  ثؽٖٚ . ؼاٌت غٛاٞؽ  ـا ؼـ پ٣  اق ٚـٚؼ وفٔب٤ٝ  ا٢ ٠ٕؽٜ  ضدٓ ،ثبٌؽ  ّٔٙٛة

ٚ   خبٖ ؼـ غَّٛ ضفٛ  ٌؿاـاٖ وفٔب٤ٝ  ثٝ  ثػ٥ٍؽٖ  ا٥ٕ٘ٙبٖ ، غبـخ٣  وفٔب٤ٝ  خّت  ٟٔٓ  ٠ٛأُ

 ٤بثؽ. تجّٛـ ٣ٔ  ٘ىج٣  اق ٍٔف٥٠ٚت  ٚ ثفغٛـؼاـ٢  ٥ٔكثبٖ  ؼِٚت  و٥بو٣  ؼـ ثجبت  ثبٌؽ وٝ ٣ٔ  ٔبَ

،  و٥بو٣  ثجبت٣ ث٣  اق لج٥ُ  ٍٔىالت٣ ٚ  ٔٛاٟ٘وٝ ؽ ٙؼٞ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ، ٔٙب١ِبت ٍ٘بٖ ٣ٔ

  ثٛؼٖ  ٘بٔٛفك  ا٣ِّ  ٠ٛأُ  اق خّٕٝ  وبغتبـ التّبؼ٢ٚ ٤ٚم٥ٌٟب٢   التّبؼ٢  ٍٔىالت  ثٛؼٖ ٥ٕ٠ك

ٞب٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣ ؼـ وٍٛـٞب٢ اـٚپب٢ ٌفل٣ ؼـ ؼٚـاٖ  ٌؿاـ٢ ٚ ٠ؽْ ضٕٛـ خؽ٢ وفٔب٤ٝ

 (10).ا٘ؽ وفؼ ثٛؼٜپه اق خًٙ 

  ، اـق٢ ، ٔب٣ِ پ٣ِٛ  و٥بوتٟب٢  ٕ٘ٛؼٖ ت٥ٝٙٓ ٚ  التّبؼ٢  ٤فوبغتبـٞب٢ق  ٕ٘ٛؼٖ  ففإٞٓٞس٥ٙٗ، 

ؼـ  ٕ٘ب٤ؽ.  ت٤ٍٛك  ضٕٛـ ؼـ وٍٛـ  ـا ثٝ  غبـخ٣ اٌٖؿاـ تٛا٘ؽ وفٔب٤ٝ ٣ٔ ، ٔٙبوت  ثبقـٌب٣٘ٚ 

لّٕؽاؼ   غبـخ٣ٔىتم٥ٓ   ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ؼـ خّت  ٠بُٔ  ٚ ثبق ٟٕٔتف٤ٗ  التّبؼ ـلبثت٣ ا٤ٗ ـاوتب،

وٛ  اق ٤هوٍٛـٞب   و٥بو٣  التّبؼ ٚ ثجبت  ثبقثٛؼٖ  ؼـخ٣ٙ١٤ٝ   ١ِٝ ؼٚ ٔتغ٥ف ٔىتمُٔٙب. ٌٛؼ ٣ٔ

  ٔثجت  ـاثٙٝ  ؼٞؽ وٝ غٛث٣ ٍ٘بٖ ٣ٔٝ ث ،اق و٢ٛ ؼ٤ٍف  ٌؽٜ  خؿة  غبـخ٣  ٞب٢ وفٔب٤ٝ  ضدٓ ٚ

  ثب٤ؽ ث٥٘ٝك   پ٣ِٛ  و٥بوتٟب٢  غَّٛ ؼـ ٚخٛؼ ؼاـؼ.   ٔتغ٥ف ٔىتمُ ؼٚ ا٤ٗ  ث٥ٗ  ١ٔٙبؼاـ٢ٚ 

 ٌؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣ وفٔب٤ٝٚـٚؼ ٌب٘ه   افكا٤ً ٔٙٝٛـٝ ثؼـ وٍٛـ   تٛـْ  ٘فظ  ثٛؼٖ  پبئ٥ٗ

  وٝ  اوت   ٔب٥ِبت٣  ٚ ؼـآٔؽٞب٢  ؼِٚت  ثٛؼخٝ  وىف٢ ،  ٔب٣ِ  ٞب٢ ٔمّٛؼ اق و٥بوت .وفؼ  اٌبـٜ

  اـق٢  ٞب٢ . و٥بوتؼٞؽ وبًٞ ٣ٔٞب ـا  ٌؿاـ٢ ٌب٘ه ٚـٚؼ ا٤ٗ وفٔب٤ٝ ٚ ٌٜؽ  تٛـْ  ٔٙدف ثٝ
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  ٚـٚؼ٢  اـق ثب ضدٓ  ٘فظ  ثٛؼٖ  ثبثجبت وٝ ٘ٛـ٢ٝ ث  وٍٛـ اوت  اـق٢  و٥ىتٓ  ٥١ٔٚت  ٥ٗٔج

٥٘ك ؾوف   ثبقـٌب٣٘  . ؼـ ٔٛـؼ و٥بوت اـتجبٖ ٔىتم٥ٓ ٚ ٔثجت ؼاـؼ ٌؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣ وفٔب٤ٝ

ٌؿاـ  وفٔب٤ٝ  ثفا٢  ث٥ٍتف٢  ـغجت  ٣وٌٕف  ٞب٢ ١ٔبف٥تافكا٤ً   وٝ  اوت  ٔفٚـ٢  ٘ىتٝ  ا٤ٗ

  ، آٔٛقي ٤٣ق٤فثٙب  تأو٥ىبت  ثٝ  ٔٙبوت  التّبؼ٢  ق٤فوبغتبـٞب٢ (11).آٚـؼ ٣ٔ  ففاٞٓ  بـخ٣غ

، ٚ  ؼاغ٣ّ  ثبقاـ ٌىتفؼٜ  ،ٌىتفؼٜ  ـوب٣٘ ا٘الٞ  ، ٚخٛؼ ٌجىٝ ا٘ىب٣٘  ٔٙبثٟ  وبـ ٚ تٛو١ٝ  ٥٘ف٢ٚ

  ؼـ تٍى٥ُ  ٣ٕٟٔ ٞب ٘مً و٥ّؽ٢ ٚ ِفٝؤٔ  اق ا٤ٗ  ٞف وؽاْ  و٥٘ٝك ثىت٣ٍ ؼاـؼ   تفاق تدبـ٢  ثجبت

ؼاـ٘ؽ. ـٌؽ زٟبـِؽ   غبـخ٣ٔىتم٥ٓ ٌؿاـ  وفٔب٤ٝ  ٚ ّٔٙٛة  ٔٙبوت  ٚ ا٤دبؼ وبغتبـ التّبؼ٢

ـا  1990  ؼـ ؼٞٝ  تٛو١ٝ  ضبَ ؼـ  ؼـ وٍٛـٞب٢  غبـخ٣  ٔىتم٥ٓ  ٞب٢ ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ؼـِؽ٢

  ٤ٚمٜٝ ث  و١ٝتٛ  ؼـ ضبَ  وٍٛـٞب٢  التّبؼ٢  آقاؼوبق٢ ٣ٙ١٤  ٠ٕؽٜ  ؼٚ ٠بُٔ  ٘ت٥دٝ  تٛاٖ ٣ٔ

  ٞب٢ ٌفوت  تغ٥٥ف ٍ٘في ٚ  غبـخ٣  ٔىتم٥ٓ  ٌؿاـ٢ ٘بٜف ثف وفٔب٤ٝ  ٞب٢ ٔطؽٚؼ٤ت  ضؿف

 خٟب٣٘  ٌؿاـ٢ تف ت٥ِٛؽ ٚ وفٔب٤ٝ ٤ىپبـزٝ  ٞب٢ اوتفاتم٢  آٟ٘ب ثٝ  آٚـؼٖ  ٚ ـ٢ٚ  زٙؽ٥ّٔت٣

ٚ اـقاٖ وبـ   ٥٘ف٢ٚاق   ٥ٌف٢ ، ثٟفٜ ٔٛاؼ ا٥ِٚٝ  اق تؽاْٚ  ا٥ٕ٘ٙبٖ  ضَّٛا٤ٗ ثف ٠الٜٚ  (12). ؼا٘ىت

  ثٝ  وبـ اـقاٖ  ٥٘ف٢ٚ  ؼاـا٢  وٍٛـٞب٢  وجت ٌؽٜ تب ،اـقاٖ ٚ وب٤ف ٔٛاؼ ا٥ِٚٝ  اضتٕبالً ٔٛاؼ ١ٔؽ٣٘

ثب   ثبقـٌب٣٘  ـٚاثٗ  ٌىتفي. آ٤ٙؽ ؼـ  زٙؽ٥ّٔت٣  ٞب٢ ٌفوت  ِبؼـات  ثفا٢  پب٤ٍب٣ٞ  ِٛـت

  ٔٙبوجبت ٚ   خٟب٣٘  تدبـ٢ ٚ  التّبؼ٢  ٞب٢ ؼـ وبقٔبٖ  ف١بَ  ٤ٕٛ٠تٚ   ٔػتّف  وٍٛـٞب٢

 ا٢ ثفغٛـؼاـ٘ؽ. ٥٘ك ؼـ ٥ٕٞٗ ـاوتب اق ا٥ٕٞت ٤ٚمٜ  ا٢ ٔٙٙمٝ

ٌؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣ ـا ففاٞٓ  أت٥بقات ؼ٤ٍف٢ وٝ ق٥ٔٙٝ خؿة وفٔب٤ٝ غَّٛؼـ 

ٌؿاـ  وفٔب٤ٝ  ٞب٢ ٌفوت  ؼـ ٔٛـؼ ت٥ِٛؽات  ٔب٥ِبت٣  ١ٔبف٥تٔٛاـؼ٢ زٖٛ تٛاٖ ثٝ  ٣ٔ ،وٙٙؽ ٣ٔ

  ؼـ ٔٛـؼ ٚاـؼات  ٌٕفو٣  ٞب٢ ١ٔبف٥ت؛  ٌؿاـاٖ وفٔب٤ٝ  ثٝ  ا٢ ث٥ٕٝ  ٞب٢ پًٌٛ  ا٠ٙب٢؛  غبـخ٣

؛  وبـ ٔط٣ّ  ٥٘ف٢ٚ  ٞب٢ آٔٛقي  ٤بـا٘ٝ؛  ٌؿاـ غبـخ٣ وفٔب٤ٝ  ٞب٢ ٔٛـؼ ٥٘بق ٌفوت  ٞب٢ ٟ٘بؼٜ

  تف ٥ٝ٘ف آة اـقاٖ  ٣ٕٔٛ٠  ٚ غؽٔبت  ٤٣ق٤فثٙب  تى٥ٟالت؛ ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  آقاؼ ثفا٢  ا٤دبؼ ٔٙب٘ك

اٌبـٜ  آٟ٘ب  وفؼٖ ٚ ٣ّٔ  اق ّٔبؼـٜ  ٚ خ٥ٌّٛف٢  وفٔب٤ٝ  وٛؼ ٚ اُِ  ثفٌٍت؛ ت٥ٕٕٗ  ثفقٚ 

 (13).وفؼ

  وٍٛـٞب٢ؼـ  ٌؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣  وفٔب٤ٝٞب٢ ٍٔبثٝ ؼـ خؿة  ِفٝؤـغٓ ٚخٛؼ ٔثٝ 

  ثٝ  ٘ىجت ،پؿ٤ف٘ؽٜوٍٛـ   ثٝ  ٌؿاـ ثب تٛخٝ ٚ وفٔب٤ٝ ؽؽاـ٘٘ ٤٣ىىب٘  ٚقٖ   ٞب ِفٝؤ، ا٤ٗ ٔٔػتّف
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  ٔطُ  ؼـ ا٘تػبة  زٙؽ٥ّٔت٣  ٞب٢ ٌفوت ـٚٗ ؼٞؽ. اق ا٤ ٣ٔ  ٍ٘بٖ  ث٥ٍتف٢  تٛخٝٞب  ِفٝؤٔ  ثفغ٣

آٟ٘ب ـا   ٔٙبفٟ  وٝوٙٙؽ  ٣ٔ  وٍٛـٞب٣٤وفٔب٤ٝ غٛؼ ـا ـٚا٘ٝ ٚ   پفؼاغتٝ  ٔمب٤ىٝ  ثٝ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

  ٞب٢ ٌفوت .ثبٌؽ  ؼاٌتٝ  ث٥ٍتف٢ ثفا٢ آٟ٘ب ؼـ پ٣وٛؼ   ٚ ت٥ٕٕٗ  ٚ ثجبت  وفؼٜ  ث٥ٍتف تأ٥ٔٗ

  ـ٤ىه  ٘فظ  ا٘ؽاق٘ؽ وٝ وبـ ٣ٔ  ثٝوٙٙؽ ٚ  ٚاـؼ ٣ٔ  غٛؼ ـا ؼـ وٍٛـٞب٣٤  وفٔب٤ٝ  زٙؽ٥ّٔت٣

ؼاٌتٝ   ا٢ ٔالضٝٝ  لبثُ  غ٣ِّٛ  ثػً ٚ   ٚ وٕتف ٔطؽٚؼوٙٙؽٜ  ٌفبف  ؼاغ٣ّ  ، لٛا٥٘ٗ تف پب٥٤ٗ

التّبؼ   آقاؼثٛؼٖ  ٥ٔكاٖ   ؼٞٙؽٜ ٞف وٍٛـ ٍ٘بٖالتّبؼ ؼـ   غ٣ِّٛ  ثػً  ؼغبِت  ؽ. ٥ٔكاٖٙثبٌ

ٚخٛؼ ،  ٚ ث٥ٕٝ  ثب٘ىؽاـ٢  ثػً  ، پ٤ٛبثٛؼٖ ثف ا٤ٗ  . ٠الٜٚ التّبؼ ثبقاـ اوت  ثٝ  اي ٚ ٘كؼ٤ى٣  آٖ

  القْ  ٞب٢ پٍتٛا٘ٝ  ٚ ؼاٌتٗ  التّبؼ٢  ٚ تٛا٘ب٣٤  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ثفا٢  ٘ٝف ٥ٔكثبٖ ٔٛـؼ  ٞب٢ پفٚلٜ

،  ا٘فل٢  ٞب٢ وٍٛـٞب ؼـ ثػً  ٞب٢ . پفٚلٜ ؼاـ٘ؽ  غب٣ِ  ا٥ٕٞت  ، ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ت٥ٕٕٗ  ثفا٢

  ٣ ٚثبقؼٞ  ٞف وؽأْب٘ٙؽ آٖ ٚ   ، ١ٔؽٖ ٚ ثفق  ، آة ، وٍبٚـق٢ ، ـاٜ ، وبغتٕبٖ ، اـتجب٘بت ١ِٙت

  ٚ ٌفا٤ٗ  اق آٟ٘ب، ثب و٥بوت  ٞف٤ه  ثٝ  ٘ىجت  زٙؽ٥ّٔت٣  ٞب٢ ٌفوت ٚ  اـ٘ؽؼ  ٣ٔتفبٚتوٛؼ 

  ٚاضؽ و٥بو٣  ، ا٠تجبـ ٚ پفوت٥م خٟب٣٘ ٞىتٙؽ. ٚ ثبالغفٜ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ضبٔف ثٝ  ٌٛ٘بٌٖٛ

،  ٔثبَ  ٠ٙٛاٖ . ثٝآ٤ؽ ثٝ ضىبة ٣ٔ  غبـخ٣  ٔىتم٥ٓ  ٌؿاـ٢ ؼـ وفٔب٤ٝ ٣ٕٟٔ  ، اُِ ٥ٔكثبٖ

  ٞب٢ پب٤ؽاـ ٌفوت  اق ٠الئك  ٤ى٣ ، ٚ ٌبق ؼـ غبٚـ٥ٔب٘ٝ  ٘فت  ١ِٙت  ؼـ ثػً  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

 .اوتٌؿاـ  وفٔب٤ٝ

ـا   ٠ٛأُ  ثفغ٣ثب٤ىت  ٣ٔ ، غبـخ٣ٌؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ   وفٔب٤ٝ  خؿة  ؼـ ت خؽ٢اأت٥بق ثٝ ـغٓ

 .ثفا٢ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ٔٛـؼ اٌبـٜ لفاـ ؼاؼ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝا٤ٗ   ٞب٢ ٞك٠ٝٙ٤ٙٛاٖ ٝ ث ٥٘ك

اق   ث٥ًغبـخ٣ ؼـ ثفغ٣ ٔٛاـؼ   ٔىتم٥ٓ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ٚ التّبؼ٢  و٥بو٣فف٣ٍٙٞ،  ٞب٢  ٞك٤ٙٝ

  خٟبٖ  ؼـ وٍٛـٞب٢  ٥ٝ٠ٓ  وٛؼٞب٢  وىت  ثٝ  ٔتٟٓ  زٙؽ٥ّٔت٣  ٞب٢ . ٌفوت اوت  وٛؼ آٖ

ؼـِؽ   . ث٥ٍتف٤ٗاوت  ٔط٣ّ  آٟ٘ب ؼـ التّبؼٞب٢  ا٘طّبـ٢  ٥١ٔٚت  ٔبضُّ  ا٘ؽ وٝ و٣ٔٛ

ٔبؼـ ٚ   وٍٛـٞب٢  ثٌٝؿاـ٢ ٔدؽؼ ٌٛؼ،  ثٝ خب٢ آ٘ىٝ ؼـ ٔطُ، وفٔب٥٘ٝ٤ك   ضبِّٝ  وٛؼٞب٢

غٛؼ ـا اق   وفٔب٤ٝ  ضت٣ ؼـ ٔٛاـؼ٢  زٙؽ٥ّٔت٣  ٞب٢ ٌفوت .ٌفؼؼ ثف٣ٔ  ٔؤوىبت  ا٤ٗ  ؼاـاٖ وٟبْ

ٞب ؼـ  ٌفوت  ، ا٥٘ٗ٤ك  ٚ أىب٘بت  لؽـت  ؼـ ث١ؽوٙٙؽ.  ٣ٔ  ت٥ٟٝ  ٔط٣ّ  ٞب٢ ٔطؽٚؼ وفٔب٤ٝ  ٔٙبثٟ

  اق و٢ٛث٥ٍتف٢   ٌؽٜ  اـائٝ  ٚ تفخ٥طبت  ٠ٕٛٔبً اق أت٥بقات  ٔط٣ّ  ٞب٢ ثب ٌفوت  ٔمب٤ىٝ

ٚ ثب   ثٛؼ٣ّٜٔ   ٍٔبـوت  ٔبٟ٘  زٙؽ٥ّٔت٣  ٞب٢ ٌفوتٕٞس٥ٙٗ،  ثفغٛـؼاـ٘ؽ.  ٔط٣ّ  ٞب٢ ثب٘ه
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ؼـ ٥٠ٗ ضبَ ا٤ٗ وٙص اق وٙٙؽ.  ٣ٔ  غبـج  غٛؼ ـا اق ٥ٔؽاٖ  ث٣ٔٛ  ثفتف، ـلجب٢  اق أىب٘بت  اوتفبؼٜ

ب ث  اغتالف  ٍٞٙبْ  زٙؽ٥ّٔت٣  ٞب٢ ؼاـؼ. ٌفوت  ؼ٘جبَ  ـا ٥٘ك ثٝ  و٥بو٣  ٔػب٘فات ، ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

  ثٝؼـ ٥٠ٗ ضبَ ثفغٛـؼاـ٘ؽ.   ٔمبثُ  ٘فف  غٛؼ ٥ّ٠ٝ  ٚ فٍبـ ؼِٚت  اق ضٕب٤ت ، وٍٛـ ٥ٔكثبٖ

٤ب   اـٚپب٣٤  زٙؽ٥ّٔت٣  ٞب٢ ٤ب ٌفوت  ؼِٚت  تٛوٗغبـخ٣   ٔىتم٥ٓ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  وٝ  ٥ٔكا٣٘

  ط٥ٗؼـ ٔ  ٚاضؽ و٥بو٣  آٖ  ٥ٌف٢ ت٥ّٕٓ  ٚ اوتمالَ  ٌٛؼ، لؽـت  ا٘دبْ  ؼـ وٍٛـ٢  آٔف٤ىب٣٤

ٝ ث،  ثكـي  ٞب٢ لؽـت  ٚ تىِٙٛٛل٢  وفٔب٤ٝ  ثٝ  . ٚاثىت٤٣ٍبثؽ وبًٞ ٣ٔ  ا٣ِّّٕ ٚ ث٥ٗ  ا٢ ٔٙٙمٝ

  تط٥ُٕ وٍٛـ  آٖ  ثٝ  ٟٔٓ ُ ٤ـا ؼـ ٔىب  اق ـفتبـ و٥بو٣  ٍٔػ٣ّ  ِٛـت   ٘بپؿ٤ف٢ ٘ٛـ اختٙبة

ٚ   وٍٛـٞبا٤ٗ   اوتمالَ  ، ٕٞٛاـٜ وٍٛـٞب٢ ٥ٔكثبٖٞب ؼـ  ٌفوت  ا٤ٗ  و٥بو٣  ؼغبِت ٕ٘ب٤ؽ. ٣ٔ

ٔٛخٛؼ ـا تٟؽ٤ؽ   ٘ٝٓ  ثٝ  ٘ىجت  تدؽ٤ؽ٘ٝفّ٘ج٣  ثٝ  تٕب٤ُ  ٚ ؼاـا٢  غٛاٜ آقاؼ٢  ـفتبـ ٘ػجٍبٖ

،  التّبؼ٢  ٞب٢ ق٤فوبغت  ، ١ٔف خ٥١ٕت  افكا٤ً  ٞب٣٤ ٚ ٔطؽٚؼ٤ت  ٔٛاٟ٘  ز٥ٙٗ  ـغٓ وٙؽ. ثٝ ٣ٔ

  ٚ وبقٌبـ٢  ا٘ٙجبقٚ   خب١ٔٝ  ٥٘بقٞب٢  ثٝ  پبوػ٣٤ٍٛ  ٚ ِكْٚ  تىِٙٛٛل٢  ، ١ٔف وٕجٛؼ وفٔب٤ٝ

  ثٝ  ت٥ٟٕؽاتثفغ٣   وفؼٖ  ثب ِطبٚ  خٙٛة  وٍٛـٞب٢  بتوجت ٌؽٜ ،  ا٣ِّّٕ ث٥ٗ  ثب ٔط٥ٗ  ٘ىج٣

 (14).ٚـق٘ؽ  ٔجبؼـت  غبـخ٣ٔىتم٥ٓ   ٌؿاـ٢ اق وفٔب٤ٝ  اوتفبؼٜ

  ٠فِٝ ؼـ  فكا٤ٙؽٜ  ٥٘بقٞب٢   تٛاٖ وٍٛـ ٣ٕ٘  وبال٘ٝ  ٥ّ٥ٔبـؼ ؼالـ٢ 18  ثب ثٛؼخٝ ؼـ ٞف ِٛـت

  ٚ ثفق  ، آة ٚ ٌبق ثب ٕٞىب٤ٍبٖ  ٘فت  ٍٔتفن  اق ٔٙب٘ك  ، اوتفبؼٜ ِٙب٤ٟ  ، ت٥ِٛؽ، ثبقوبق٢ اٌتغبَ

  ٥ٌف٘ؽٌبٖ ٚ ت٥ّٕٓ  ٘ػجٍبٖوٙؽ  ا٤ٗ ٔفٚـت اوتفاتم٤ه ا٤دبة ٣ٔ .ؼاؼ  ـا وبٔبٖٔب٘ٙؽ آٖ  ٚ

  ا٣ِّّٕ ٚ ث٥ٗ  ا٢ ٔٙٙمٝ  شٛؼـ وٙ  غبـخ٣  اق أىب٘بت  اوتفبؼٜ ثفا٢  ٣ٞب٤ ٥ٜٛاتػبؾ ٌ  ثٝ ـ وٍٛ

ٌٛؼ. ؼـ   غبـجث٥ىبـ٢، تٛـْ ٚ ؼ٤ٍف ١ٕٔالت التّبؼ٢   و٣٘ٛٙ  فىف وٙٙؽ تب وٍٛـ اق ثطفاٖ

ٚ   غ٣ِّٛ  ثػً  ا٥ٙٔت ءضفٛ ٚ اـتمب،  ؼاغ٣ّ  ٞب٢ وفٔب٤ٝ  ، اتىب ثٝ اَٚ  ، ا٤ِٛٚت ٥ٔبٖ  ا٤ٗ

٘ه ٔفوك٢ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ . ثباوت  تدبـت  خب٢  ت٥ِٛؽ ثٝ  ٠فِٝ  ثٝ  آٖ  وبغتٗ  ـٕٖٞٙٛ

٘فظ ثٟفٜ پبئ٥ٗ ثفا٢ ثػً ت٥ِٛؽ٢  ٔٙبفٟ التّبؼ ٣ّٔ ٚ وفاق٤فٕ٘ٛؼٖ ٔٙبثٟ ٔب٣ِ ثب  ؽ٥٘ك ثب٤

  وبَ 10  . ٜففتفخ٥ص ؼٞؽ ،ؼ٘جبَ وٛؼ ث٥ٍتف ٞىتٙؽٝ ٌؿاـاٖ وٝ اِجتٝ ث وٍٛـ ـا ثٝ ٔٙبفٟ وپفؼٜ

ثب٤ؽ تؽث٥ف٢   اَٚ  ؼـ ّٚٞٝ  ثفا٤ٗبٙث ؛ ٌؽٜ  ثجت  ؼـ ؼٚث٣  ا٤فا٣٘  ثب وفٔب٤ٝ   ٌفوت 000/40  ٌؿٌتٝ

په اق آٖ  .ؼٌٛ  ٔفقٞب ٕٔب١٘ت  ث٥فٖٚ  ثٝ  ٣ّٔ  وفٔب٤ٝ  تب اق غفٚج ا٘ؽ٥ٍ٤ؽ  ٔىأِٝ  ا٤ٗ  ثفا٢

  ؼاغ٣ّ  وفٔب٤ٝ  وٝ  لفاـ ؼاؼ. ؼـ ضب٣ِ  ـا ٔٛـؼ اٞتٕبْ  غبـخ٣  ٌؿاـ٢ اق وفٔب٤ٝ  اوتفبؼٜتٛاٖ  ٣ٔ
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وٍٛـ   ثٝ  تٛاٖ ٥٘٣ٕك ٘  ١َٕٔٛ  ثبالتف اق ٘فظ  ـا ثب ٞك٤ٙٝ  بـخ٣غ  ٌف٤كؼ، وفٔب٤ٝ اق وٍٛـ ٣ٔ

 آٚـؼ.

 

 رابطٍ ضزيری اصالحبت اقتصبدی ي سیبسی در تًسعٍ اقتصبدیة. 

وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ٚ اق خّٕٝ خٕٟٛـ٢ ؼـ التّبؼ٢  ٢وبغتبـ بتآ٤ب ا٘دبْ اِالض

تٛا٘ؽ ثٝ  ٕىٗ اوت ٚ ٣ٔٔٚ وبـوفؼ٢ ؼِٚت ثؽٖٚ اِالش وبغتبـ و٥بو٣  ،اوال٣ٔ ا٤فاٖ

ـاث١ٙ ٌ٘ٛتبـ ضبٔف وٝ ؼـ ٔمؽٔٝ ثٝ آٖ اٌبـٜ ٌؽ، ثف فف٥ٔٝ  تٛو١١ التّبؼ٢ ث٥ب٘دبٔؽ؟ ثٙب

)٘مً، خب٤ٍبٜ ٚ وبـوفؼ ؼِٚت ؼـ التّبؼ( ؼـ وبغتبـ التّبؼ٢ ٚ و٥بو٣ ٔفٚـ٢ اِالضبت 

ا٢  ٝ ٌٛ٘ٝـٚ٘ؽ تٛو١ٝ پب٤ؽاـ التّبؼ٢ ؼـ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ٚ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ ث

ثٛؼ.  ٠م٥ٓ ٚ ٘بٔٛفك غٛاٞؽ ،ضفوت ثٝ و٢ٛ تٛو١١ التّبؼ٢اوت وٝ ثؽٖٚ ؼوت٥بث٣ ثٝ آٖ 

ثفا٢ اوتؽالَ ؼـ ـاوتب٢ تثج٥ت ٚ تأ٥٤ؽ فف٥ٔٝ ٔؿوٛـ اثتؽا ثٝ ـاثٙٝ وبغتبـٞب٢ التّبؼ٢ ٚ 

ٌٛؼ ٚ آٍ٘بٜ ٔطٛـٞب٢ ٤بؼٌؽٜ ؼـ اِالش وبغتبـ التّبؼ٢ ـا ؼـ زبـزٛة  و٥بو٣ اٌبـٜ ٣ٔ

ا٘دبْ اِالضبت التّبؼ٢  ثٙبثفا٤ٗـٞب٢ و٥بو٣ ٔٛخٛؼ ٔٙفش ٚ ثفـو٣ غٛا٥ٞٓ وفؼ. وبغتب

ز٥ك٢ ث٥ً اق خّٜٛ ِٛـ٢ ٚ ٜبٞف٢ آقاؼوبق٢  ،ٔكثٛـ ؼـ زبـزٛة وبغتبـ و٥بو٣ ٔٛخٛؼ

ـاثٙٝ وبغتبـ التّبؼ٢ ٚ و٥بو٣ ٚ  ؼـ اؼأٝ ثٝ التّبؼ٢ ٚ آقاؼ٢ تدبـت ـا ٍ٘بٖ ٘ػٛاٞؽ ؼاؼ.

 .پفؼاق٤ٓ ٣ِٔالش وبغتبـ التّبؼ٢ ثب اِالش وبغتبـ و٥بو٣ أفٚـ٢ ؼـ ٘ت٥دٝ اـتجبٖ 

ٞب٢ ٔب٣ِ ٚ  تٛو١ٝ التّبؼ٢ ٔىتّكْ و٥بوتاثتؽا ا٤ٗ ٘ىتٝ ثب٤ؽ ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ٥ٌفؼ وٝ 

ٞب٢ ـلبثت، ت٥ِٛؽ ٚ وفا٘دبْ ا٘جبٌت وفٔب٤ٝ ـا ففاٞٓ آٚـؼ.  پ٣ِٛ غب٣ِ اوت وٝ ثتٛا٘ؽ ق٥ٔٙٝ

ٚپ٣ِٛ تأث٥ف ٔىتم٥ٓ ؼـ ا٤دبؼ ـلبثت ؼاـؼ وٝ غٛؼ  و٥بوتٍؿاـ٢ ؼِٚت ؼـ ق٥ٔٙٝ ٔىب٤ُ ٔب٣ِ

ٞب٢ ٔب٣ِ ٚ پ٣ِٛ  ٞب اق ٘ف٤ك اتػبؾ و٥بوت وٙؽ. ؼِٚت ٔب٥ٞت اوبو٣ ثبقاـ ـا ٍٔػُ ٣ٔ

ٞب ٘مً  ؼِٚت ،ؽ. ؼـ ثػً ا٠ٝٓ لفٖ ث٥ىتٓٙوٙٙؽٌبٖ ـا افكا٤ً ؼٞ تٛا٘ٙؽ تٛاٖ ـلبثت٣ ت٥ِٛؽ ٣ٔ

ا٘ؽ. ؼٚ ضٛقٜ ثى٥بـ ٟٔٓ ٚ  ٣ّٔ افكا٤ً ؼاؼٜغ٤ًٛ ـا ؼـ ق٥ٔٙٝ تأث٥فٌؿاـ٢ ثف وٙص و٣ّ ـفبٜ 

ٞب،  . و٥بوت ٔب٣ِ ثٝ ت٥ّٕٕبت ؼـثبـٜ ٞك٤ٙٝ٘ؽا ٔب٣ِ ٚ پ٣ِٛ ٟب٢خبافتبؼٜ ؼـ ا٤ٗ اـتجبٖ، و٥بوت

ٌبُٔ ؼـ ضب٣ِ وٝ و٥بوت پ٣ِٛ  ؛ٞب ٚ اوتمفاْ تٛوٗ ؼِٚت ٔفوك٢ اٌبـٜ ؼاـؼ ٔب٥ِبت

ٞب٢ ثٟفٜ  ق١ٙ٥ٔ ٠فٔٝ پَٛ ٚ ٘فظ وٝ ثب٘ه ٔفوك٢ ثفا٢ ا٠ٕبَ ٔؽ٤ف٤ت ؼـٌٛؼ  ٣ٔٞب٣٤  تالي
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٘فٟ ثٝ وبؼ٣ٌ  ٞب٢ ؾ٢ ق٤فا ٌفٜٚ ؛ؼٞؽ. و٥بوت ٔب٣ِ ث٥ٍتف ـً٘ ٚ ث٢ٛ و٥بو٣ ؼاـؼ ٣ٔ ا٘دبْ

 (15)ٞب ا٠ٕبَ ٘فٛؾ ٕ٘ب٤ٙؽ. ٞب٢ آٖ ـا ٌٙبوب٣٤ وٙٙؽ ٚ ثف ت٥ّٕٓ تٛا٘ٙؽ وٛؼٞب ٚ ٞك٤ٙٝ ٣ٔ

ـا اق ٘ٝف  ٍ٘ف٣ٌأف ٘ؽ ٚ ا٤ٗ ـا ٠ٕؽتبً پ٥ٍ٥ٙٝ اوت١ٕبـ٢ ؼ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ،وٍٛـٞب٢ 

ٞفزٙؽ  (16).وٙؽ لّٕؽاؼ ٣ٔالتّبؼ٢ ثٝ ٚخٛؼ آٚـؼٜ وٝ ثبقاـ ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ اثكاـ وّٙٝ اوت١ٕبـ 

فٍبـ٘ؽ، أب  ثفغ٣ اق ٘ففؽاـاٖ التّبؼ آقاؼ ثف خؽا٣٤ وبُٔ ؼِٚت ٚ ثػً غ٣ِّٛ پب٢ ٣ٔ

، ٤ى٣ اق و١ٝوٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛ٘مً ـٚ ثٝ ـٌؽ ؼِٚت ؼـ أٛـ التّبؼ٢، ثٝ ٤ٚمٜ ؼـ خٛأٟ 

ضت٣ ؼـ آٔف٤ىب ثٝ ـغٓ وبثمٝ ؼ٤فپب٢ ا٘ؽ٤ٍٝ خؽا٣٤ وبُٔ . »اوتٔىب٤ُ اوبو٣ التّبؼ و٥بو٣ 

ا٢ ث٥ً ٥٘ىت، ـٞجفاٖ و٥بو٣ ٥ٕ٠مبً ؼـ  ؼِٚت ٚ ثػً غ٣ِّٛ وٝ اوٖٙٛ ؼ٤ٍف افىب٘ٝ

ٔفقٞب٢ و٥ىتٓ  تفو٥ٓٞب،  وٙٙؽ. ت٥ٝٙٓ ٥١ٔٚت ثب٘ه ٞب٢ تدبـ٢ ؼغبِت ٣ٔ ٥ٌف٢ ت٥ّٕٓ

ٞب٢ ٔب٥ِبت٣ ثٝ  ٞب٢ ث٥ٙبؼ٢، ا٠ٙب٢ تػف٥ف ٞب٢ ٔب٣ِ ثٝ پمًٚٞ وٕه ٝاـائثب٘ى٣، 

وفؼٖ ا٠تجبـات ؼـ أف ؼفبٞ، ضفٛ ؼـآٔؽٞب٢ ت٥ٟؽوتبٖ، تؽ٤ٚٗ ٔٛاثٗ  ٌؿاـاٖ، ٞك٤ٙٝ وفٔب٤ٝ

ٔٛاـؼ  ،ٞب٢ ٔب٣ِ ٚ پ٣ِٛ وٙٙؽٌبٖ ٔط٥ٗ ق٤ىت ٚ ٔؽ٤ف٤ت التّبؼ اق ٘ف٤ك و٥بوت ٥ّ٠ٝ آِٛؼٜ

 (17)«.ـٚ٘ؽ ثٝ ٌٕبـ ٣ٔت التّبؼ تٛوٗ ؼِٚت ١ٔؽٚؼ٢ اق ق١ٙ٥ٔ ٌىتفؼٜ ٔؽ٤ف٤

إُِّ ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ فبوتٛـ ٔؤثف ثف ـٚ٘ؽ  اق خب٘ت ؼ٤ٍف اٌف ٘ٝبْ خٟب٣٘ ٚ ٔب٥ٞت ٘ٝبْ ث٥ٗ

ثؽا٥٘ٓ، ففًٞٙ و٥بو٣ ضبوٓ ثف آٖ ٔفٚـت اِالش وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ تٛو١ٝ ؼـ  

٢ اق ٟ٘بؼٞب٢ ٔب٣ِ ٚ ؼٞؽ. ثى٥بـ ـا ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ٣ٔ ا٤ٗ وٍٛـٞب وبغتبـ و٥بو٣ ؼـ

ٞب٢ تػ٣ّّ  ا٣ِّّٕ پَٛ ٚ ث٣ٕ١ اق و٥ٕتٝ ا٣ِّّٕ ٔب٘ٙؽ ثب٘ه خٟب٣٘، ِٙؽٚق ث٥ٗ التّبؼ٢ ث٥ٗ

ؼـ ضبَ ٞب٢ غٛؼ ثٝ وٍٛـٞب٢  ٌفا٣٤ ٚ پبـِٕب٘تبـ٤ىٓ ـا ؼـ ِؽـ ت٥ِٛٝ وبقٔبٖ ُّٔ، وثفت

تٛو١ٝ ٚ ـٌؽ  60ٚ  50 ٞب٢ ؼٞٝٞب ١ٔتمؽ٘ؽ وٝ اٌف ؼـ  ا٘ؽ. ا٤ٗ ٟ٘بؼٞب ٚ اـٌبٖ لفاـ ؼاؼٜ تٛو١ٝ

ا٢ ثفا٢ تٛو١ٝ اختٕب٣٠ ـ فف٣ٍٙٞ ثٛؼ، أفٚقٜ ثٝ ا٤ٗ ؼ٥ُِ وٝ وبغتبـٞب٢ پ٤ٛب،  التّبؼ٢ ق٥ٔٙٝ

ا٘ؽ، تٛو١١ فف٣ٍٙٞ، اختٕب٣٠ ٚ و٥بو٣ ٍٔٙأ ـٌؽ ٚ  خب٘جٝ لّٕؽاؼ ٌؽٜ ٔمؽٔٝ تٛو١ٝ ٕٞٝ

 ،ا٣ِّّٕ ٛؼ ث٥ٗتٛو١ٝ التّبؼ٢ لفاـ ٌففتٝ اوت. ثٙبثفا٤ٗ تٛو١ٝ ثٝ ١ٔٙب٢ و٣٘ٛٙ ؼـ ٘ٝبْ ٔٛخ

 (18)خ٣١ٕ اوت. ٥ٌف٢ ؼوتٝ فٕب٢ ثبق و٥بو٣ ٚ ا٤دبؼ تالل٣ ٔٙبفٟ ضكث٣ ٚ ت٥ّٕٓ

وٝ ٘بوب٣ٔ  اوت٘ىتٝ  ث٥بٍ٘ف ا٤ٗثٝ ٞف تفت٥ت ـاثٙٝ اِالش وبغتبـ التّبؼ٢ ٚ و٥بو٣ 

ثٝ تٕبْ ٚ وٕبَ ١َّٔٛ ١ٔف وبغتبـ التّبؼ٢ ٚ  وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو٤ٝ١ٙؽ تٛو١ٝ ؼـ افف
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، ثّىٝ ؼـ وٙبـ آٖ وبغتبـ و٥بو٣، ٠ّٕىفؼ ٥ىتِالش ٘مب٤ُ ا٤ٗ وبغتبـ ٘ثٝ ا ٣تٛخٟ ث٣

ٌٛؼ،  ٞب٢ والٖ التّبؼ٢ وٝ ٠ٕؽتبً ؼـ ضٛقٜ وبغتبـ و٥بو٣ ت١ف٤ف ٣ٔ ٥ٌف٢ ؼِٚت ٚ ت٥ّٕٓ

تٛاٖ اؾ٠بٖ ٕ٘ٛؼ وٝ ثفغ٣ اق  . ؼـ ا٤ٙدب ٣ٔآ٤ٙؽ ثٝ ضىبة ٣ِٔٝ أا٤ٗ ٔىثفٚق ٣ٕٟٔ ؼـ  ٠ٛأُ

ثّىٝ  ؛وْٛ ٘ب٣ٌ اق ٘بتٛا٣٘ ٚ ٤ب وٕجٛؼ ٔٙبثٟ التّبؼ٢ ٥٘ىت ٘بـوب٥٤ٟب٢ التّبؼ٢ ؼـ خٟبٖ

، ٍ٘أت ثبٌؽ وٝ غٛؼ ٥٘بقٔٙؽ اِالش ٣ٔ  ٞب٢ اتػبؾٌؽٜ ٚ ٠ّٕىفؼ ؼِٚت اق و٥بوت ٠ٕؽتبً

 (٥ٌ19فؼ.) ٣ٔ

ؼـوت اوت وٝ تدفثٝ ٘بوبْ التّبؼ ٘بٜف ثٝ ؼاغُ ٚ اٍِٛٞب٢ ٔٛفك وبـآٔؽ التّبؼ آقاؼ، 

ضفوت ثٝ اضتٕبَ ثى٥بـ وٙؽ، أب  ٣ٔ ٔفٚـ٢بـت خٟب٣٘ ـا ضفوت ثٝ و٢ٛ التّبؼ آقاؼ ٚ تد

٘بٔٛفك ٚ  ،ثف ٘بتٛا٣٘ ٚ ٘بوبـآٔؽ٢ ؼِٚت ٔجت٣ٙؼـ زبـزٛة ثفغ٣ وبغتبـٞب٢ و٥بو٣  ٔؿوٛـ

٠م٥ٓ غٛاٞؽ ثٛؼ. ٍ٘في ٚ تّم٣ ؼِٚت ٚ ٘ػجٍبٖ و٥بو٣ ٘ىجت ثٝ تٛو١ٝ، تدبـت ٚ التّبؼ 

٘ٝبْ و٥بو٣ ضبوٓ ٚ ٘ػجٍبٖ خب١ٔٝ ثٝ ٞف  . ثٙبثفا٤ٗ اٌفاوت٣ٕٟٔ ؼـ ا٤ٗ ق٥ٔٙٝ  ٠بُٔآقاؼ 

ؾ٥ٙٞت ٔىب٠ؽ٢ ٘ؽاٌتٝ ثبٌٙؽ ٚ ٤ب ٚ ا٣ِّّٕ ٍ٘في  ؼ٥ُِ ٘ىجت ثٝ تدبـت آقاؼ ٚ ٔجبؼالت ث٥ٗ

ٞب٢ و٥بوت،  ٞب٢ اختٕب٣٠ ٌٟفٚ٘ؽاٖ ؼـ ضٛقٜ وٝ و٥ّٝ ف١ب٥ِت ثبٌؽا٢  وبغتبـ و٥بو٣ ثٝ ٌٛ٘ٝ

وت ثٝ و٢ٛ تدبـت آقاؼ ٚ آٚـؼ، ضف ففًٞٙ ٚ التّبؼ ـا تطت وٙتفَ ٚ ٘ٝبـت غٛؼ ؼـ

 ـٚ غٛاٞؽ ثٛؼ. ٞب٢ خؽ٢ ـٚثٝ ا٣ِّّٕ ثب ؼٌٛاـ٢ ٔجبؼالت ث٥ٗ

 ،وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝأب  اوت؛ٞب٢ فٛق  غالف ٌفتٝثفٞفزٙؽ تدفثٝ تبـ٤ػ٣ غفة 

ٞب٢ التّبؼ٢ ٚ تفو٥ٓ غٗ  ؼـ ٌفا٣ٙ٤ ثٝ تؽ٤ٚٗ ثف٘بٔٝ ا٤ٗ وٍٛـٞب ٥١ٔٚت ٔتفبٚت٣ ؼاـ٘ؽ.

ؽ وٝ ؼـ ٥١ٔٚت وبٔالً ؼٌٛاـ ٚ ٘بثفاثف ثب خٛأٟ ١ِٙت٣ ٙوٙ ـت ٣ٔو٥ف تٛو١ٝ التّبؼ٢ ٔجبؼ

ثفا٢ ؼوت٥بث٣ ثٝ ثبقاـ خٟب٣٘ ٚ تأ٥ٔٗ اـقي افكٚؼٜ ثٝ وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝ ؽ. ٘ا ٌففتٝلفاـ 

 ىبقٕٞوبغتبـ و٥بو٣ غ٤ًٛ ـا ثب التّبؼ آقاؼ  ٘ؽ٘بٌك٤ف ،ٌفٖ تٛو١ٝ التّبؼ٢ ٠ٙٛاٖ پ٥ً

 ٌبُٔ ،وٝ ضت٣ تدفثٝ غفة په اق ا٘مالة ١ِٙت٣ ١ٔتمؽ٘ؽاٖ ؽ. ٞفزٙؽ ثفغ٣ اق پمٍٍٚٞفوٙٙ

 (20)وٝ ّٟٔ التّبؼ، و٥بوت ٚ ففًٞٙ ثٛؼٜ اوت.ثٝ تٛخٝ ٔتٛاقٖ ٚ ثفاثف 

تٛو١ٝ تمؽْ ٚ تأغف غَّٛ ؼاـ٢ ؼـ  ٕٞٛاـٜ خؽاَ ٚ ٔٙبٜفات ؼأٙٝ ثف ا٤ٗ، ٌفز٠ٝالٜٚ 

٤ٚىفؼ التّبؼ و٥بو٣ ٚ ـٚخٛؼ ؼاٌتٝ اوت، أب آ٘سٝ اق ٔدٕٛٞ ٔجبضث التّبؼ٢ ٚ و٥بو٣ 

ـاثٙٝ ؼٚو٤ٛٝ ٚ ت١بُٔ ٥ٔبٖ ؼٚ ضٛقٜ و٥بوت ٚ التّبؼ اوت.  ،ثبٌؽ لبثُ اوتٙتبج ٣ٔإُِّ  ث٥ٗ
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ٕٞب٘ٙؽ  كٞب٢ و٥بو٣ ٚ اختٕب٣٠ ٥٘ تٛاٖ ٌفت ٘ٝبْ التّبؼ ثبقاـ ؼـ ضٛقٜ ثف ا٤ٗ اوبن ٣ٔ

خب٘ت  اق ٔتٕب٤ُ ثٝ ٔطؽٚؼ٤ت وٙتفَ ٚ ؼغبِت ؼِٚت اوت.ٞفزٙؽ ؼـ ؼـاقٔؽت، التّبؼ، 

ا٣ِّّٕ ٚ ٘ٝبْ  ؼ٤ٍف وبغتبـ و٥بو٣ ثىتٝ ٚ ٘بٜف ثٝ ؼاغُ وٝ ٠ٕؽتبً ٍ٘بٜ ثؽث٥ٙب٘ٝ ثٝ تدبـت ث٥ٗ

٤بثؽ. وٕتف٤ٗ اثف آٖ ـٚاج اوتفاتم٢  ؼاـؼ، ؼـ ٠ف١ِ التّبؼ ؼاغ٣ّ ثبقتبة ٣ٔخٟب٣٘ التّبؼ 

ٝ التّبؼ٢ ٘بٜف ثٝ ؼاغُ ٚ ثب ٞؽف خ٥ٌّٛف٢ اق غفٚج وفٔب٤ٝ اوت. ؼـ ٔدٕٛٞ ٔٙب١ِبت٣ و

ؼٞؽ وٝ  ٍ٘بٖ ٣ٔ ،ا٘ؽ ؼـ ٔٛـؼ تٛو١ٝ ا٘دبْ ؼاؼٜ 3ٚ خ٤ٛه وف٢ 2، آـ.اذ تب1٣٘ٚٚـا آ٘ىت٣

ِٝ ثطفا٣٘ خٛأٟ فم٥ف ثؽٖٚ تطٛالت ٥ٕ٠ك و٥بو٣ ٚ التّبؼ٢ ثفا٢ ٥ٍٕٞٝ لبثُ ؼـٔبٖ أٔى

 (21)٥٘ىت.

ٞب ٚ ٔفب٥ٞٓ اوبو٣ ٥ٝ٘ف ٔٙبفٟ ٣ّٔ،  ٘ٝف ٘ىج٣ ؼـ ٔٛـؼ ٔمِٛٝ فمؽاٖ ؼـن ـٌٚٗ ٚ اخٕبٞ

وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ اق ؼ٤ٍف ٍٔىالت فىف٢ ٚ و٥بو٣ تٛو١ٝ ؼـ  ،ٜ ٚ تٛو١ٝ التّبؼ٢ـفب

. اخٕبٞ ٘ٝف ٥ٔبٖ ؼِٚتٕفؼاٖ ٚ ِبضجبٖ وفٔب٤ٝ اوتٚ اق خّٕٝ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ  تٛو١ٝ

ؼـ ٔٛـؼ ت١بـ٤ف ٔفب٣ٕ٥ٞ زٖٛ ٔٙبفٟ ٣ّٔ، ا٥ٙٔت ٚ ثجبت التّبؼ٢ ٚ غ٥فٜ تب ا٘ؽاقٜ ق٤بؼ ؼـ 

٘ٝف اق ا٤ٙىٝ  ثبٌؽ. ِفف ؼ٢ ٚ ضفوت ثٝ و٢ٛ تٛو١ٝ تأث٥فٌؿاـ ٣ٔـٚ٘ؽ آقاؼوبق٢ التّب

اخٕبٞ ٘ٝف أب ، ٔتفبٚتٙؽثب اٞؽاف وٛؼاٌفاٖ آقاؼ  اضتٕبالًٞب اٞؽاف ٔػتّف٣ ؼاـ٘ؽ وٝ  ؼِٚت

٘ىج٣ ثف وف و٥ّبت ٚ ٍ٘بٜ ٍٔتفن ثٝ ا٥ٕٞت ف١ب٥ِت التّبؼ٢، تدبـت ٚ ـلبثت ثبقاـ ؼـ ثطث 

ٍ٘بٜ التّبؼ٢ ٘ػجٍبٖ و٥بو٣ ٚ پب٤ٍبٜ ٘جمبت٣ ؼِٚتٕفؼاٖ ٚ  ضبٔف ضبئك ا٥ٕٞت اوت. ثٙبثفا٤ٗ

ٞب٢ ٘ٝبْ  و٥بوتٍؿاـ٢ والٖ التّبؼ٢ ٚ ؼ٤ٍف ضّمٝٚ ٞب  ف١ب٥ِتثف ا٤ؽئِٛٛل٢ و٥بو٣ آ٘بٖ 

 (22)ٌؿاـؼ. التّبؼ٢ خب١ٔٝ تأث٥ف ٣ٔ

اق خّٕٝ  وٍٛـٞب٢ ؼـ ضبَ تٛو١ٝتؽ٤ٚٗ اوتفاتم٢ ٔٙبوت ثفا٢ تٛو١ٝ ؼـ  ٠الٜٚ ثف ا٤ٗ،

ا٘ؽ. ثٙبثفا٤ٗ و٥بوت اِالش وبغتبـ  ٘ٝفاٖ ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ؼاؼٜ ت وٝ ث٥ٍتف ِبضتاو ا٣ِِٛ

تٛخٝ ثبٌؽ. اق  ٞب٢ تٛو١ٝ ث٣ تٛا٘ؽ ٘ىجت ثٝ ثبقٍ٘ف٢ اوتفاتم٢ التّبؼ٢ ؼـ ا٤ٗ وٍٛـٞب ٣ٕ٘

وٍٛـٞب ا٤ٗ ٔٙفش ثٛؼٜ اوت. اغّت  تٛو١ٌٝفا ؼـ اؼث٥بت  ٌفا ٚ ثفٖٚ ؼ٤فثبق ؼٚ اوتفاتم٢ ؼـٖٚ

ٌفا ثب ٠ٙٛاٖ خب٤ٍك٣ٙ٤ ٚاـؼات  ُ و٥بو٣، التّبؼ٢ ٚ اختٕب٣٠ ثٝ اتػبؾ تٛو١ٝ ؼـٖٚثٙب ثٝ ؼال٤
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ا٘ؽ. اوتفاتم٢ ٔكثٛـ ٠ٕؽتبً ثب ٞؽف خ٥ٌّٛف٢ اق غفٚج وفٔب٤ٝ وٝ ٤ى٣ اق  تٕب٤ُ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ

وىت ؼـآٔؽ  ٌبُٔثٝ ٔفضّٝ اخفا ٌؿاٌتٝ ٌؽ. ا٤ٗ ٞؽف  ،١ٕٔالت خؽ٢ ا٤ٗ وٍٛـٞب ثٛؼ

. ثب تٛخٝ ثٝ تدفث٥بت ٘بٔٛفك ٘جٛؼ٢ ؼـآٔؽ التّبؼ٢ ؼـ ثبقاـٞب٢ خٟب٣٘ ٤بث٣ ثفا ٔبقاؼ ٚ ٔٙبثٟ

اوتفاتم٢ اوتفاتم٢ ٔؿوٛـ ثٝ تؽـ٤ح خب٢ غٛؼ ـا ثٝ  ،80ا٤ٗ ؼوتٝ وٍٛـٞب په اق ؼٞٝ 

آ٤ب وبغتبـ ٚ ٌفا٤ٗ التّبؼ خٟب٣٘ . وؤاَ اوبو٣ ا٤ٗ اوت وٝ ؼاؼٌفا٢ تٛو١ٝ ِبؼـات  ثفٖٚ

ٚ آ٤ب اِالش ؼـ ق٥ٔٙٝ اوتفاتم٢ وٙؽ؟  ٞب ـا ففاٞٓ ٣ٔ ٥بوتأفٚق أىبٖ اق وف٥ٌف٢ ا٤ٍٙٛ٘ٝ و

 ثؽٖٚ تٛخٝ ثٝ ٠ٛأُ و٥بو٣ ٤بؼٌؽٜ ٔٛفك غٛاٞؽ ثٛؼ؟التّبؼ٢ تٛو١ٝ 

٤ٚه ثبـ تمبٔب٢ ٤ٕٛ٠ت خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ  ث٥ىت ،وٝ ٣٘ وبِٟب٢ ٌؿٌتٝ ؼـ ضب٣ِ

ثبالغفٜ  ؼ،ٛث ٜـؼ ٌؽ و٥بو٣ ٚ ٘ب٣ٌ اق فٍبـ آٔف٤ىب ُ ٠ٕؽتب٤ًؼالٝ ؼـ وبقٔبٖ تدبـت خٟب٣٘ ث

٘بٜف ٔٛـؼ لجَٛ ٚالٟ ٌؽ وٝ ا٤ٗ أف ث٥بٍ٘ف ا٤فاٖ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٤ٕٛ٠ت  اٚا٤ُ وبَ خبـ٢ؼـ 

ٚ   ٤٣اثتؽا  ثب ثفـو٣ .ت٥ّٕٓ اوتفاتم٤ه ٚ والٖ وٍٛـ ؼـ پ٥ٛوتٗ ثٝ التّبؼ خٟب٣٘ اوت

  ؼـ٤بفت  اٖتٛ ٣ٔ ، ا٤فاٖ  اوال٣ٔ  خٕٟٛـ٢  ؼِٚت  خبـ٢  ٚ ١ِٙت٣  التّبؼ٢  و٥بوتٟب٢  ٣طوٙ

  ٣٠ٛ٘  غٛؼ ثبقتبة  خٟب٣٘  تدبـت  ؼـ وبقٔبٖ  ٤ٕٛ٠ت  ثٝ٘ىجت   ٔؽ ٚ ٘م٥ٓ  ؼ٤ؽٌبٟٞب٢  وٝ

ٚ   ؼاغ٣ّ  التّبؼ٢ ـ  و٥بو٣  ٥ٌف٤ٟب٢ ثف وٕت  وٝ  تف اوت ٌىتفؼٜ  ؼـ وٙص «ا٤ِٛٚتٟب  تٙبلٓ»

  ؼـٞب٢»  ٚ و٥بوت  آقاؼوبق٢  ث٥ٗ  ؼِٚت  ٣ٍٔ غٗ  ق٥ٔٙٝ  ٌؿاـؼ. ؼـ ا٤ٗ اثف ٣ٔ  ؼِٚت  غبـخ٣

  ؼـ ٘ٛوبٖ ،ؼ٤ٍف  اق و٢ٛ  التّبؼ٢  ٚ غٛؼثىٙؽ٣ٌ  ٌؽٜ  التّبؼ وٙتفَ  وٛ ٚ ٣٠ٛ٘  اق ٤ه «ثبق

  ٚ ٔٛخت  ٤بفتٝ  ؼـ وٙبـ ٤ىؽ٤ٍف اؼأٝ  ٘ىجتبً آـاْ  ٌى٣ّ  ثٝ  ٔتٙبلٓ  ٞب٢ ٌفا٤ً  . ا٤ٗ اوت  ثٛؼٜ

ثب تأو٥ؽ ثف   ٕٞكٔبٖ  ، ؼِٚت ٕ٘ٛ٘ٝ  ثفا٢ (23). اوت  ٌؽٜ  ز٥ٍٍٕف٢  ٚ ١ِٙت٣  التّبؼ٢  اثٟبْ

ـا   ٚ ِبؼـوٙٙؽٌبٖ  ثفلفاـوبغتٝ  اـق٢  ؼـ ٔٛـؼ ١ٔبٔالت  وػت٣  ٞب٢ وٙتفَ ، غ٥ف٘فت٣  ِبؼـات

  ٞب غٙف وبًٞ وٙتفَ  ؼٞٙؽ. ا٤ٗ  ا٘تمبَ  ٔفوك٢  ثب٘ه  غٛؼ ـا ثٝ  اـق٢  تب ؼـآٔؽٞب٢  ٕ٘ٛؼٜ  ّٔكْ

ثبالتف   ثب ل٥ٕت  آٔؽٜ  ؼوت  ثٝ  ؼالـٞب٢  ففٚي  زفاوٝ ؛ؼؼاـ  ٕٞفاٜ  ـا ثٝ  غ٥ف٘فت٣  ٌؽ٤ؽ ِبؼـات

  خٕٟٛـ٢  . ؼِٚت ِؽٚـ وبالوت  ثفا٢  ثبقـٌب٘بٖ  ا٣ِّ  ٞب٢ اق ا٥ٍ٘كٜ  ؼـ ثبقاـ آقاؼ، ٤ى٣

  ٞب٢ ٤بـا٘ٝ  ، ٘تٛا٘ىتٝ ا٥ِٚٝ  ٌىتفؼٜ  التّبؼ٢  ٘ٝف ؼـ اِالضبت تدؽ٤ؽ ثٝ ؼ٥ُِ   ا٤فاٖ  اوال٣ٔ

  ٥ٔكاٖ  ثفؼاـؼ ٤ب ثٝ  اق ٥ٔبٖ ،ؽٙث١ّ ـا ٣ٔ  ا٤فاٖ  وبال٘ٝ  ؼـآٔؽ ٘فت٣  زٟبـْ  ٤ه اق  ث٥ً  ـا وٝ  ٣ٕ٥ٝ٠

ثٙؽ٢  اق ـتجٝ« وف٣٘ آ٢، ت٣»ٔؤوىٝ  2005ٌكاـي وبَ ثفا٢ ٔثبَ  ؼٞؽ.  وبًٞ  ز٥ٍٍٕف٢
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ضبو٣ اوت وٝ ا٤فاٖ ٕٞب٘ٙؽ وبِٟب٢ ٌؿٌتٝ ؼـ آغف٤ٗ ـتجٝ  ،وبق٢ وٍٛـٞب ؼـ ٌبغُ خٟب٣٘

اق پٙح وبَ  ٔؤوىٝا٤ٗ  (24)٤ٗ ٥١ٔٚت ـا ثٝ غٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ اوت.لفاـ ٌففتٝ ٚ ثؽتف

وٙؽ ٚ ا٤ٗ  ٣ٔ ٌؽٖ ثٙؽ٢ ثفتف٤ٗ وٍٛـٞب٢ خٟبٖ ؼـ ٌبغُ خٟب٣٘ وٖٙٛ الؽاْ ثٝ ـتجٝ پ٥ً تب

ٞف ٤ه  ٌٛؼ. ثٙؽ٢ ثف اوبن زٟبـ ٥١ٔبـ التّبؼ٢، و٥بو٣، تىِٙٛٛل٢ ٚ اـتجب٘بت ا٘دبْ ٣ٔ ـتجٝ

  غٛؼ ثٝ ٌبغّٟب٢ ـ٤كتف٢ تمى٥ٓ ،تىِٙٛٛل٢ ٚ اـتجب٘بتاق ٥١ٔبـٞب٢ التّبؼ٢، و٥بو٣، 

ٌؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣  ؼٚ ق٤فٌبغُ تدبـت ٚ وفٔب٤ٝ ٌب٥١ُٔٔبـ التّبؼ٢  ٛ٘ؽ.ٌ ٣ٔ

اق اـتجبٖ ثب ٠جبـتٙؽ وٝ  ٌٛؼ ثٝ زٟبـ ق٤فٌبغُ تمى٥ٓ ٥٘٣ٔك  ٥١ٔبـ و٥بو٣ٚ  ٌٛؼ ٣ٔ

ؼوتفو٣ ثٝ  مُ ٚ ا٘تمبالت ؼِٚت٣.إُِّ، ـفتبـٞب٢ و٥بو٣ ٚ ٘ ا٣ِّّٕ، ِّص ث٥ٗ وبقٔبٟ٘ب٢ ث٥ٗ

ٚ ٘مُ ٚ ا٘تمبالت غ٣ِّٛ  ؛خٟبٍ٘فؼ٢ ٚ ٟٔبخفت ؛وٝ ق٤فٌبغُ تّفٗ بتىِٙٛٛل٢ ٥٘ك ث

 .ٌٛؼ ٍٔػُ ٣ٔ

 

 بب اقتصبد جُبویمثبت راَکبرَبی عملی در تعبمل  ج.
ٚ   خٟب٣٘  آٟ٘ب ثب تطٛالت  ٚ تٙبوت  غبـخ٣  ٚ تدبـت  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ٍٔٛق  لٛا٥٘ٗ  ت٤ّٛت

  . ثٝ ثبٌٙؽ ٣ٔ  غبـخ٣  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ٍٔٛق  لب٣٘ٛ٘  ٠ٛأُ  تف٤ٗ اق ٟٔٓ ،ٞب ٔب٥ِبت  لبٖ٘ٛ  شاِال

  ا٘دبْ  ثفا٢  ٚ غبـخ٣  ؼاغ٣ّ  ٌؿاـاٖ ، وفٔب٤ٝ ٘ٝفوٙد٣  ٤هؼـ   وٙٙؽٌبٖ ا٠تمبؼ ٍٔبـوت

غٛؼ ـا   ب٤ٝٞفٌك وفٔ  ،ِٛـت  ا٤ٗ غ٥ف ؼاـ٘ؽ ٚ ؼـ  وفٔب٤ٝ  ا٥ٙٔت  ت٥ٕٕٗ  ٥٘بق ثٝ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

  ٞب٢ ؼـ ف١ب٥ِت  ؼِٚت  ؼغبِت  ، ٠ؽْ ٚ ٔب٣ِ  پ٣ِٛ  ٞب٢ و٥بوت  . ثجبت غٙف ٘ػٛاٞٙؽ ا٘ؽاغت  ثٝ

  ٞب٢ و٥بوت  ، اؼأٝ وفٔب٤ٝ  ٚ آقاؼوبق٢  ٔب٣ِ  ثبقاـٞب٢  وبـ، تم٤ٛت  لبٖ٘ٛ  ، اِالش التّبؼ٢

،  ٔٛاـؼ التّبؼ٢  اقخّٕٝ ، اوبو٣  لبٖ٘ٛ  ٚ اِالش  التّبؼ٢  ٞب٢ ، ا٤دبؼ ق٤فوبغت قؼا٣٤ تًٙ

ؼـ   غبـخ٣  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ٔٛاٟ٘  وٙٙؽٜ ثف٘فف ، ِبضجٙٝفاٖ  اق ؼ٤ؽٌبٜ  وٝ  اوت  ٚ ضمٛل٣  و٥بو٣

 (25)غٛاٞؽ ثٛؼ.  ا٤فاٖ

  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ؼـ خّتوٍٛـ ٥٘ك   ثٛـٚوفاو٣ ؼـ ٘ٝبْ  وبغتبـ٢ ٞب٢ ٤٣٘بـوب  ثفغ٣

ٕٞس٥ٙٗ ؽ. ٙوبٞ ٣ٔ  ؼـ ا٤فاٖ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ت٤ٍٛك  ٞب٢ اق ا٥ٍ٘كٜ ٚ  ٙؽٙو ا٤دبؼ ٣ٔ  ٔبٟ٘  غبـخ٣

  ٌىتفؼٜ  التّبؼ٢  ق٤فوبغتبـٞب٢ثٛؼٖ  ٤ب ٘بقَ فمؽاٖاق   ، ا٠ٓ ٤٣ق٤فثٙب  تأو٥ىبت  وٙص  ثٛؼٖ پب٥٤ٗ

  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝٔٛاٟ٘ ؼ٤ٍف٢ ثف وف ـاٜ ٔب٘ٙؽ آٟ٘ب،  ٚ  اـتجب٣٘  ٞب٢ ٞب، ثٙبؼـ، و٥ىتٓ ٥ٝ٘ف ـاٜ



 807ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَبی تًسعٍ...  مببوی استزاتضيك اصالح سیبست

  ٌجىٝ  فمؽاٖٚ وبـ ٔبٞف   ٥٘ف٢ٚثٝ   ؼوتفو٣  ٠ؽْ وٙٙؽ. وٍٛـ ا٤دبؼ ٣ٔؼـ   غبـخ٣  ٔىتم٥ٓ

ؼـ   ٔؽاْٚ  تغ٥٥فات  ٕٞسٙب٘ىٕٝ٘ٛؼ.   أبفٝٔٛاٟ٘   ثؽ٤ٗ  تٛاٖ ـا ٥٘ك ٣ٔ  ٌىتفؼٜ  ـوب٣٘ ا٘الٞ

  ا٘ؽ وٝ ٠م٥ؽٜ  ثف ا٤ٗ  . وبـٌٙبوبٌٖٙدٙؽ ٥٘ك ؼـ ٥ٕٞٗ زبـزٛة ٣ٔ  اؼاـ٢  ٞب ٚ ٔمفـات ٘بٔٝ آئ٥ٗ

اوت  ؼـ ضب٣ِا٤ٗ ؼاـؼ.   ٚ اوتٕفاـ آٖ  ؼٚاْ  ثٝ  ثىت٣ٍ  تب ضؽٚؼ ق٤بؼ٢  ٚ التؽاـ لبٖ٘ٛ ْ اوتطىب

  ، ـٚي ٌٕفو٣  وبـ، ٔمفـات  خؽ٤ؽ ؼـ لبٖ٘ٛ  ٥ٝ٘ف تغ٥٥فات  ٞف ـٚق ثب اغجبـ٢ وٍٛـٔبٖؼـ   وٝ

  اـق٢  بٔٝ٘ ٔدؽؼ پ٥ٕبٖ  ِغٛ ٤ب ثفلفاـ٢ٚ   ثب٘ى٣  ا٠تجبـات  خؽ٤ؽ پفؼاغت  ، ٘طٜٛ ٔب٥ِبت  َِٚٛ

  ٥٘ك اٌبـٜ  ٚ ثبقـٌب٣٘  ، اـق٢ ، ٔب٣ِ پ٣ِٛ  و٥بوتٟب٢  ٘ٛوب٘بت  ثٝ  تٛاٖ ـاوتب ٣ٔ  . ؼـ ٥ٕٞٗ ٥ٓٔٛاخٟ

 وفؼ.

 اوتثٙبثفا٤ٗ خؿة وفٔب٤ٝ ؼاغ٣ّ ٚ غبـخ٣ ِٔٛؽ اق ٟٕٔتف٤ٗ ٥٘بقٞب٢ اوتفاتم٤ه وٍٛـ 

ٖ ٌفٜ غٛـؼٜ آ٣ ا٤فاٖ ثٝ وٝ آ٤ٙؽٜ، تؽاْٚ ٚ ٥٘ك پب٤ؽاـ٢ ٘ٝبْ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ٚ ا٘مالة اوالٔ

آٟ٘ب،   ثٝ  ق٥ٔٗ  ٞب ٚ ؼاؼٖ غبـخ٣  آٔؽٖ»  وٝ ىت٥٘ا٤ٗ ؼ٤ؽٌبٜ پؿ٤ففت٣ٙ  ثف ا٤ٗ اوبن،اوت. 

ٚ   ثفغٛـؼ ٔجٟٓ« وٙؽ. ٣ٔ  ٔىّٗ  ـا ثف ّٕٔىت  ٚ ث٥ٍب٘ٝ  ؼاـ وبغتٝ ـا غؽٌٝ  ّٕٔىت  اوتمالَ

  وٕفً٘  ٥١ٔٚت  تب  ٌؽٜ  ٔٛخت  غبـخ٣  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  وٍٛـ ؼـغَّٛ  ٔىئ٥ِٛٗ  غ٥فِف٤ص

  ٞب، ا٤ٗ اق وفٔب٤ٝ  ثى٥بـ٢  ٌؽٖ  ٚ ٣ّٔ  اوال٣ٔ  ا٘مالة  اق پ٥فٚق٢  ٤بثؽ. په  اؼأٝ  ٕٞسٙبٖ آٖ

  ٔبٟ٘  ٠ٙٛاٖٝ ث  وٓ ا٘ؽ، وٓ وٍٛـ ٌؽٜ  ا٤ٗ  ٚ ٚاثىت٣ٍ  ٔب٘ؽ٣ٌ ٠مت  ٞب ٔىجت غبـخ٣  وٝ  ؼ٤ؽٌبٜ

ثب   غبـخ٣  ٌؿاـاٖ وفٔب٤ٝ  آ٘ىٝ  ٤ؽ. ا٠تمبؼ ثٌٝفؼ  ٔٙفش ٞب٢ آ٘بٖ وفٔب٤ٝٚـٚؼ   ؼـ خٟت  فف٣ٍٙٞ

  غٛؼ ـا ٥٘ك ؼـ وٍٛـ تف٤ٚح  ث٣ٔٛ  ، ففًٞٙ التّبؼ ٣ّٔ  ٕ٘ٛؼٖ غ٥ف اق ٚاثىتٝ  ٚـٚؼ غٛؼ ثٝ

  ٌؽٜ  ثب٠ث  ضت٣  ؼ٤ؽٌبٜ  آ٤ؽ. ا٤ٗ ٣ٔ  ضىبة  ثٝ ٞب ا٤ٗ وفٔب٤ٝاق   ٕٔب١٘ت  اق ٠ٛأُ  ٤ى٣ ،وٙٙؽ ٣ٔ

  ٚ فمٗ  ؽبٌپؿ٤ف ٘ج أىبٖ  ٚ ضٕب٤ت  خّت  اق ٔى٥ف لبٖ٘ٛ  غبـخ٣  ؼِٚت٣  ٞب٢ ٚـٚؼ وفٔب٤ٝ  وٝ

  ٔٛاٟ٘ لفاـ ٥ٌف٘ؽ.  لبٖ٘ٛ  ا٤ٗ  پًٌٛ  تٛا٘ٙؽ تطت ٣ٔ  غبـخ٣  غ٣ِّٛ  ثػً  ٞب٢ٝ وفٔب٤

  ضت٣  وٝ  اوت  خؽ٢  آ٘سٙبٌٖؿاـ٢ غبـخ٣ ؼـ وٍٛـ ٔب  خؿة وفٔب٤ٝ  ٚ اختٕب٣٠  فف٣ٍٙٞ

ٚـٚؼ   غٛاٞبٖ  ٘ٛـ خؽ٢ٝ وٙٙؽ ٚ ث ؼـ٥ٌف ٣ٔ ٗ ٔىأِٝؼـ ا٤وٕتف غٛؼ ـا   ٘ٝبْ  ٔىئ٥ِٛٗ

  ؼـ وٙٛش  غفث٣  ٌؿاـاٖ ثب وفٔب٤ٝ  ٕٞىبـ٢  ثٝ  تٕب٤ُ  ٥٘ىتٙؽ. ٠ؽْ  غبـخ٣  ٌؿاـاٖ وفٔب٤ٝ

 : وٝ  ا٠تمبؼ اوت  ثف ا٤ٗ  ا٤فاٖ  ثبقـٌب٣٘  اتبق  . ـئ٥ه ٚ آٌىبـ اوت  وبٔالً ٚأص  غ٥ف٘فت٣



 30ــــــــ فصلىبمٍ مطبلعبت راَبزدی شمبرٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ808

. لب٠ؽتبً ٞف  و٥ٙٓ  ـا خؿة  ؼاغ٣ّ  ٞب٢ ٌب٤ؽ ٚ ثب٤ؽ وفٔب٤ٝ  وٝ ٘ٛـ  آٖ  ا٤ٓ ٔب ٞٙٛق ٘تٛا٘ىتٝ»
  ٘ىجت  ثٝ  ٔفثٖٛ  و٥بوتٟب٢ ،وٙؽ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ثػٛاٞؽ ؼـ وٍٛـ٢  وٝ  غبـخ٣
اٌف ثج٥ٙؽ  .وٙؽ ٣ٔ  تٛخٝ  ؼاغ٣ّ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ٚ اثتؽا ثٝ  ـا ثفـو٣  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ
وٍٛـ   وٙؽ ؼـ آٖ ٣ٕ٘  ـغجت  ، زٙؽاٖـٚثفٚ ٞىتٙؽ  ثب ٍٔىُ  ؼاغ٣ّ  ٞب٢ وفٔب٤ٝ
 (26«). اوت  ٔب ٥ٕٞٗ  ١ٔف  ٘مٙٝ  ٘ػىت٥ٗ  وٙؽ. ٔتأوفب٘ٝ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

ٌؿاـ٢ غبـخ٣، ثفغ٣ ٍٔىالت ٚ ٔٛاٟ٘  ٠الٜٚ ثف ٔٛاٟ٘ ؼاغ٣ّ ٔٛخٛؼ ثف وف ـاٜ وفٔب٤ٝ

  ٥ّ٠ٝآٔف٤ىب   التّبؼ٢  تطف٤ٓؼٞٙؽ.  ؼـ ا٤فاٖ ت٥ٔٛص ٣ٔ آٖ ـا لّت٤ب  فمؽاٖغبـخ٣ ٥٘ك 

ؼـ ا٤ٗ ـاوتب ـا   اث١بؼ ٔػتّف٣  وٖٙٛ تب ،وبـتف آغبق ٌفؼ٤ؽ  ٤٣ثب ؼوتٛـ اخفا  وٝ وٍٛـٔبٖ

٥ّ٠ٝ   القْ  ثبقؼاـ٘ؽ٣ٌ  وٝ  غٛاٞؽ ٤بفت  اؼأٝ  قٔبٖ  ٞب تب آٖ تطف٤ٓا٤ٗ .  اوت  ؼـثفٌففتٝ

. اوت  ل٢تىِٙٛٛ  تطف٤ٓ ، التّبؼ٢  اق اث١بؼ تطف٤ٓ  ٤ى٣ .ا٤دبؼ ٌٛؼخٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ 

  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  خؿة  ا٥ِٚٝ  ٚ اوجبة  ِٛاقْ اق  ٚ ؼـ ٕٔٗ اوت  لؽـت  اق ٔٙبثٟ  ٤ى٣  تىِٙٛٛل٢

ؼـ   غىبـت  آٚـؼٖ ٚخٛؼٝ ؼـ ث ٣ٟٕٔ  تٛا٘ؽ ٠بُٔ ٣ٔ ثٙبثفا٤ٗ ؛ٌفؼؼ ٣ٔ  ٔطىٛة  غبـخ٣

٣ّّٕ اِ ا٢ ث٥ٗ ٞب٢ تىِٙٛٛل٤ه ٚ ٤ب ٞىتٝ ٍٔىالت ا٤دبؼٌؽٜ ثف وف ٕٞىبـ٢ ثبٌؽ.  ؼـاقٔؽت

  خّت  ا٣ِّ  ؼ٤ٍف اق ٔٛاٟ٘  ؼأبتٛ ٥٘ك ٤ى٣  لبٖ٘ٛ. ا٘ؽ وٍٛـٔبٖ ؼـ ٥ٕٞٗ ـاوتب لبثُ تٛخٝ

  ثب ا٤فاٖ  ٕٞىبـ٢ ثفا٢ٚ ٌبق   ٘فت  ٌفوتٟب٢ٚ   ثٛؼٜ  والٖ  ؼـ وٙص  آٟ٘ٓ  غبـخ٣  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

ضدٓ ٠ٕؽٜ   آ٘ىٝ ثٙبثفا٤ٗ ثٝ ؼ٥ُِ .ٞىتٙؽـٚثفٚ   ٔتطؽٜ  ا٤بالت  اق و٢ٛ  ٢ؽخ  ٞب٢ ثب ٔطؽٚؼ٤ت

  التّبؼ٢  ٞب٢ اق تطف٤ٓ  تٛاٖ ٣ٔ ؛اوت  ٘فت  ؼـ ضٛقٜ ، ؼـ ا٤فاٌٖؿاـ٢ ٔىتم٥ٓ غبـخ٣  وفٔب٤ٝ

ٕٞس٥ٙٗ،  ٤بؼ وفؼ.  غبـخ٣  ٔىتم٥ٓ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ٌىتفي  ٠ؽْ  ٟٔٓ  اق ٠ٛأُ  ٤ى٣  ٠ٙٛاٖٝ ث

ٔطٛـ »ٚ ٥٘ك ؼـ ٥ِىت   تفٚـ٤ىٓ  ضب٣ٔ  وٍٛـٞب٢  ؼـ قٔفٜ  ا٤فاٖ  اوال٣ٔ  خٕٟٛـ٢  لفاـؼاؼٖ

  ؼـ خّت ٟٔٓ ٔب٣١٘ ،٤ٚ2001مٜ په اق ٚلب٤ٟ ٤بقؼٞٓ وپتبٔجف ٝ اق و٢ٛ آٔف٤ىب ث« ٌفاـت

 ـٚؼ. ثٝ ٌٕبـ ٣ٔاق وٍٛـ  آٖ  ؼٚـٌؽٖ ٚ  غبـخ٣  ٌؿاـ٢  وفٔب٤ٝ

  ـٌؽ ٚ تٛو١ٝ  ٔٛتٛـ ٔطفوٝتٛا٘ؽ  ٣ٔ  غبـخ٣  ٔىتم٥ٓ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝثب٤ؽ ثبٚـ و٥ٙٓ وٝ 

. وٕجٛؼ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اوت  تٛو١ٝ  ؼـ ضبَ  وٍٛـٞب٢ٍٛـ ٔب ثبٌؽ، ٕٞسٙب٘ىٝ ؼـ وؼـ   التّبؼ٢

  ٔتفِؽ خّت  وٍٛـٞب أفٚقٜ  ا٤ٗ  وٝ  ٌؽٜ  ٔٛخت  تٛو١ٝ  ؼـ ضبَ  ؼـ وٍٛـٞب٢  وفٔب٤ٝ

  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  ثبٚـ٘ؽ وٝ  ثف ا٤ٗ  پفؼاقاٖ اوثف ٘ٝف٤ٝ .ؼـ وٍٛـ غٛؼ ثبٌٙؽ  غبـخ٣  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ
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  ثّىٝ ،آٚـؼ ٣ٔ ففاٞٓـا   وٍٛـ ٥ٔكثبٖ  التّبؼ٢  ـٌؽ ٚ تٛو١ٝ  ٔٛخجبت فمٗ  ٘ٝ  غبـخ٣  ٔىتم٥ٓ

پ٥ٍجفؼ اٞؽاف ا٘مالة اوال٣ٔ ا٤فاٖ ؼـ  .اوت  ٔفٚـت  ٤ه ،التّبؼ خٟب٣٘  ف٣ّ١  ؼـ ٌفا٤ٗ

وبِٝ وٍٛـ  ا٘ؽاق ث٥ىت ضٛقٜ ٠ؽاِت اختٕب٣٠ ٚ ـفبٜ ٌٟفٚ٘ؽاٖ ٚ ٥٘ك ؼوت٥بث٣ ثٝ اٞؽاف زٍٓ

ٔٙؽ٢ اق ٔٛاٞت تٛو١ٝ التّبؼ٢ ٚ  ف٥ٟ ٚ لؽـتٕٙؽ ؼـ ٘ٝبْ خٟب٣٘ ثؽٖٚ ثٟفٜٚ وىت خب٤ٍبٜ ـ

  ثب تٛخٝ ثٙبثفا٤ٗٞب٢ ِٔٛؽ ؼاغ٣ّ ٚ غبـخ٣ ٘بٕٔىٗ اوت.  وبـ٥ٌف٢ وفٔب٤ٝٝ اِجتٝ اق ٘ف٤ك ث

  ٚ افكا٤ً  ا٤فاٖ  التّبؼ ٣ّٔ  تٛو١١  وٕت  ثٝ  ضفوت  ؼـ ـاوتب٢  وفٔب٤ٝ  ٚ ث٥ٙبؼ٤ٗ  ٤ٚمٜ  ٘مً  ثٝ

  ؼـ خٟت  ا٢ ٌىتفؼٜ  ٞب٢ تالي وتا  ٢، ٔفٚـ التّبؼ خٟب٣٘  ثب ٘ٝبْ  ٔثجت  بٔالتت١  وٙص

  ٚ ٚاثىت٣ٍ  وفٔب٤ٝ  ثٛؼٖ  . و٥بٌَٛؼ  ففاٞٓ  ٚ غبـخ٣  ؼاغ٣ّ  ث٥ٍتف اق وفٔب١٤  ٞفزٝ  ٔٙؽ٢ ثٟفٜ

  ٚ ثبالغفٜ  ٢تدبـ  اق ـٚاثٗ  قؼا٣٤  ٔمفـات  ٕٞفاٜ  ، ثٝ ـ اـتجب٘بت٣  ا٘ال٠بت٣  ٞب٢ تىِٙٛٛل٢  ثٝ  آٖ

ثب   ؼـ ٕٞب٣ٍٙٞ  ثٟفٜ  ٘فظ  ٌؽٖ  ٤ىىبٖٚ   ت٥ِٛؽ وبال ٚ غؽٔبت  خٟب٣٘  ثب اوتب٘ؽاـؼٞب٢  ا٘ٙجبق

اق   ضبُِ  ٘ؽ تب وٛؼ ثفٌٍت٣ٌٛ ٣ٔ  وجت  ٚ ٕٞٝ  ٕٞٝ ، خٟب٣٘  ٔب٣ِ  ؼـ ثبقاـٞب٢  آٖ  ٘فظ

أف   ا٤ٗ تٍى٥ُ ٌٛؼ.  ؼـ ا٤فاٖ  وفٔب٤ٝ  ٚ ثبقاـ خٟب٣٘  ـفتٝثبال   ق٤بؼ٢  ٥ٔكاٖ  ثٝ  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ

  ٔب٣ِ  غؽٔبت  ٚ ٌىتفي  غبـخ٣  ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  خؿة ثفا٢ـا ؼـ اغت٥بـ وٍٛـ   ثكـ٣ٌ  ففِت

  ثٝ   ٌؽٖ  ٤ٙؽ خٟب٣٘افف  ثٝ  ا٤فاٖ  اوال٣ٔ  خٕٟٛـ٢  پ٥ٛوتٗأفٚقٜ ٞفزٙؽ   ؼٞؽ. ثٙبثفا٤ٗ لفاـ ٣ٔ

  أف  ا٤ٗ  ٚ اٌفزٝ  ٌٛؼ ٣ٔ  ٔٙفش  التّبؼ ٣ّٔ  فاٖاق ِبضجٙٝ  ثى٥بـ٢  اق و٢ٛ  ضُ  تٟٙب ـاٜ  ٠ٙٛاٖ

ؼـ أب  ٥ىت؛٤ٙؽ ٔؿوٛـ ٘افف  اق ؼوتبٚـؼٞب٢  ٚ ٔثجت  ثفاثف، ٌىتفؼٜ  ٔٙؽ٢ ثٟفٜ  ٔفٚـتبً ٔتٕٕٗ

،  ؼاـؼ. ؼـ ٚالٟ ٚخٛؼ  ثى٥بـ٢  ٘ٝفٞب٢  اغتالف  خٟب٣٘  ثبقاـٞب٢  ثٝ  پ٥ٛوتٗ  ٘ط٠ٛغَّٛ 

  ا٘ٛاٞ  ثٝ  پبوع  ثٝ ٖٔٙٛ  التّبؼ خٟب٣٘  ؼـ ٘ٝبْ  ٚ اؼغبْ  ٣٘خٟب  ثبقاـٞب٢  ثٝ  پ٥ٛوتٗ  ٘ط٠ٛ

  التّبؼ٢  ٞب ٚ ـاٞىبـٞب٢ و٥بوت  ففاو٢ٛٚ   ا٣ِّّٕ ٚ ث٥ٗ  ٣ّٔ  شٛؼـ وٙ  وٝ  اوت  ٞب٣٤ زبًِ

 .ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽوٍٛـ   ٚ و٥بو٣

  ٕٛؼٖؼـ پ٥  ثى٥بـ ٣ٕٟٔ  وبال ٥٘ك ٘مً  ٚ ٚاـؼات  ِبؼـات  ٚ ضّبـٞب٢  تدبـ٢  ٔٛاٟ٘  ـفٟ

ؼـ  ، ِبؼـات  تٛو١ٝ  ؼـ خٟت  تالي  ٕٞفاٜٝ أف ث  . ا٤ٗؼاـؼ  وٍٛـٔبٖ  التّبؼ٢  تٛو١١  ـاٜ

ضٕٛـ   ٞب٢ تٛا٘ؽ ق٥ٔٙٝ وٙؽ ٚ ٣ٔ ـا ا٤فب ٣ٔ  ٘مً  ٟٕٔتف٤ٗ  ٣ّٔ  التّبؼٞب٢  ث٥ٗ  اـتجبٖ  ثفلفاـ٢

  تىِٙٛٛل٢  تٛو١١  ٕفاٜٞ  ، ثٝ وٙؽ. ؼـ ٚالٟ  ففاٞٓ  خٟبٖ  ـا ؼـ ثبقاـٞب٢  ا٤فاٖ  التّبؼ ٣ّٔ

  وٕت  ثٝ  ا٤فاٖ  التّبؼ ٣ّٔ  ؼاؼٖ  وٛق  ٘بپؿ٤ف ؼـ خٟت اختٙبة  أف٢  وٝ  ٚ اـتجب٘بت٣  ا٘ال٠بت٣
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ٚ   ؼاؼٚوتؽ وبال ٚ غؽٔبت ، غبـخ٣  ؼـ ـٚاثٗ  قؼا٣٤  ٔمفـات (27)،اوت  خٟب٣٘  ثبقاـٞب٢

  تدبـ٢  آقاؼوبق٢  والْ  ٚ ؼـ ٤ه  ا٢ غ٥فت١ففٝ  ٔٛاٟ٘  خب٢  ثٝ  ا٢ ت١ففٝ  ٔٛاٟ٘  وفؼٖ  خب٤ٍك٤ٗ

  ٚ ٔفْٟٛ  ـفتٝ  اق ٥ٔبٖ  وٍٛـ  ثىت١  ٔطّٛـ ؼـ ٔفقٞب٢  التّبؼ ٣ّٔ  تب ٔفْٟٛ ٌٛؼ  ٣ٔ  وجت

  ٤بثؽ. ثٝ  خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ تطمك  التّبؼ ٣ّٔ  وبغتبـٞب٢  التّبؼ ؼـ ؼـٖٚ  ٌؽٖ  خٟب٣٘

ؼـ   اؼغبْ  ٌفٟ٘ب٢ پ٥ً  اق ٟٕٔتف٤ٗ  وٝ  ـ ؼِٚتالتؽا  التّبؼ اق ض١ٙ٥  وفؼٖ  ؼ٤ٍف غبـج  ث٥بٖ

  تدبـ٢  ٚ آقاؼوبق٢  ٤٣قؼا  ، ٔمفـات ٔٛاٟ٘  ـفٟ  ٠ٕؽتبً اق ٘ف٤ك ،ثبٌؽ ٣ٔ  التّبؼ خٟب٣٘  ثبقاـٞب٢

ٚ   ا٣ِّّٕ ٚ ث٥ٗ  ٣ّٔ  ٞب٢ ٌؿاـ٢ وفٔب٤ٝ  پؿ٤في  ق٥ٔٙٝ  وفؼٖ  ففاٞٓ  ؼـ خٟت  وٛ، ٚ تالي  اق ٤ه

  لؽـت  افكا٤ً  ؼـ خٟت  ٚ ٟ٘ب٤تبً تالي  ٚ غؽٔبت٣  ت٥ِٛؽ٢  ٟب ؼـ وٙٛشوبـآٔؽ آ٘  وبـ٥ٌف٢ٝ ث

ؼـ ؼوتٛـ وبـ ثبٌٙؽ وٝ  ٢ٔٛاـؼ  اق ٟٕٔتف٤ٗ  ثب٤ىت ٣ٔ ،ؼ٤ٍف  وٍٛـ اق و٢ٛ  التّبؼ٢  ـلبثت

  ٚ افكا٤ً  تٕبن  ، ٞفٌٛ٘ٝ ِٛـت . ؼـ غ٥ف ا٥ٌٗ٤ف٘ؽ لفاـ ٣ٔ  ا٤فاٖ  وبغتبـ التّبؼ ٣ّٔ  اِالش

افكا٤ؽ ٚ  ٣ٔ  ٣ّٔ  التّبؼ ؼـ وٙص  ٌؽٖ  خٟب٣٘  ٔٙف٣  ثف ٘تب٤ح ، التّبؼ خٟب٣٘  ثب ٘ٝبْ  ـٚاثٗ  وٙص

ٔفٚـتبً   ا٤ٙىٝ  ؼٞؽ، ثؽٖٚ ٣ٔ  ٤ٙؽ افكا٤ًاففا٤ٗ وٍٛـ ـا اق   ٔٙف٣  ٞب٢ تأث٥فپؿ٤ف٢  ؼـ ٚالٟ

 آ٤ؽ.  ؼوتٝ ث  خٟب٣٘  ٚ ت٥ِٛؽ ثفٚت  ٞب، أت٥بقات اق ففِت  ا٢ ثٟفٜ

ثٝ ٣٠ٛ٘  تمف٤جبً ،ث ٔفثٖٛ ثٝ پ٥ٛوتٗ ا٤فاٖ ثٝ وبقٔبٖ تدبـت خٟب٣٘اق و٢ٛ ؼ٤ٍف، ٔجبض

٤بؼآٚـ٢ ا٤ٗ ٘ىتٝ ٔفٚـ٢ ثٙبثفا٤ٗ  .اخٕبٞ ؼـ ٔٛـؼ ٚـٚؼ ثٝ ا٤ٗ وبقٔبٖ ٔٙت٣ٟ ٌؽٜ اوت

ثٝ ٔجبضث تدبـ٢   ِففبً ،ثف غالف تّٛـ ٣ٕٔٛ٠ ،٤ٕٛ٠ت ؼـ وبقٔبٖ خٟب٣٘ تدبـتاوت وٝ 

ٔؽ٤ف٤ت  ،فزٝ ٥ٜٚفٝ ا٣ِّ وبقٔبٖ خٟب٣٘ تدبـتاٌ .ٌٛؼ ثٝ ٔفْٟٛ ٔطؽٚؼ آٖ غالِٝ ٣ٕ٘

ٞب٢ زٙؽخب٘جٝ ا٤ٗ وبقٔبٖ  ٙبٔٝتٔٙبوجبت تدبـ٢ وٍٛـٞب٢ ٠ٕٛ ٘جك ٔمفـات ٚ لٛا٠ؽ ٔٛافم

ٞب٢ ٔػتّف ٔفتجٗ ثب تدبـت وبال،  ٞب وٝ خٙجٝ ٙبٔٝتأب ٌىتفؼ٣ٌ لّٕفٚ ا٤ٗ ٔٛافم ،اوت

ٞب٢  ؽ، غٛاٜ ٘بغٛاٜ ثف خٙج٥ٌ٘ٝف ٞب٢ تدبـ٢ ضمٛق ٔبِى٥ت فىف٢ ـا ؼـثف ٣ٔ غؽٔبت ٚ خٙجٝ

. ؼٌؿاـ ٣ٔ ٔػتّف التّبؼ٢، تدبـ٢، اختٕب٣٠، فف٣ٍٙٞ ٚ ضت٣ و٥بو٣ وٍٛـٞب٢ ٠ٕٛ تأث٥ف

ٌىتفؼ٣ٌ ٚ ففا٥ٌف٢ آثبـ اِطبق ثٝ وبقٔبٖ خٟب٣٘ تدبـت ثف ا٤ٗ ٘ىتٝ تأو٥ؽ ؼاـؼ وٝ وٍٛـ٢ 

٘ٝف  آٖ ـا ٔؽ ،ٍ٘ف ٚ آ٤ٙؽٜخب٘جٝ  ٕٞٝ ،ثب٤ؽ ثب ٍ٘بٜ ففا٥ٌف ،٤ٙؽ اِطبق ـا ٣٘ وٙؽاغٛاٞؽ فف وٝ ٣ٔ

ٍ٘في ٥٘ك ٥٘بقٔٙؽ ٕٞىبـ٢ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ٕٞٝ وبقٔبٟ٘ب ٚ ٟ٘بؼٞب٢  لفاـؼٞؽ. تطمك ٣ّٕ٠ ا٤ٗ

 .وٙٙؽٜ اوت ٤ٙؽ ثب ٔطٛـ٤ت ٤ه ٔفوك ٕٞبًٞٙاؼـ ا٤ٗ فف ٣ّٔ ٔفثٖٛ
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٤ٙؽ ٤ٕٛ٠ت ا٤فاٖ ؼـ وبقٔبٖ تدبـت خٟب٣٘ ٚ تٍى٥ُ ااق خّٕٝ ٔٛاـؼ لبثُ تٛخٝ ؼـ فف

ات٣ ثٝ وٍٛـٞب٢ ٠ٕٛ ا٤فاٖ ثب٤ؽ أت٥بق ا٤ٗ ٘ىتٝ اوت وٝ ،ثٛ٘ٝ ؼـ ا٤ٗ ـاوتبٞب٢ ٔف وبـٌفٜٚ

ا٣ِّّٕ ٘فه ا٥ٔتبقؼاؼٖ ٠ُٕ ٘بپىٙؽ٢ تّم٣  اٌفزٝ ؼـ ٔٙبوجبت ث٥ٗ ٌفٜٚ وبـ٢ ا٠ٙب وٙؽ.

أت٥بق ٔتمبث٣ّ ثٝ  ،وٙٙؽٌبٖ ا٤فاٖ و٣١ وٙٙؽ ؼـ ٔمبثُ أت٥بق ا٠ٙب٣٤ أب ثب٤ؽ ٔؿاوفٜ ؛ٌٛؼ ٣ٕ٘

أف ٔىتّكْ آٌب٣ٞ اق ٔٙبفٟ وٍٛـ ؼـ ا٤ٗ ٔى٥ف ٚ پبفٍبـ٢ ثف آٖ اوت.  ؼوت آٚـ٘ؽ ٚ ا٤ٗ

اٌفزٝ ٘جك ٔمفـات وبقٔبٖ خٟب٣٘ تدبـت، ٘فف ا٤ٗ وبقٔبٖ ؼِٚتٟب ٞىتٙؽ، أب ٤ٕٛ٠ت ؼـ 

اوٖٙٛ  ا٤ٗ وبقٔبٖ ؼـ ثػٍٟب٢ ٔػتّف التّبؼ٢ وٍٛـ تأث٥فٌؿاـ اوت. ثٙبثفا٤ٗ اق ٞٓ

ػٍٟب٢ ٔػتّف التّبؼ ا٤فاٖ ثب٤ؽ ثب خؽ٤ت ا٘ؽـوبـاٖ ؼِٚت٣ ٚ ثػً غ٣ِّٛ ؼـ ث ؼوت

آٖ وبقٔبٖ ضبُِ  ؼـٞفزٝ تٕبٔتف غٛؼ ـا ثفا٢ تٙج٥ك ثب ٌفا٣ٙ٤ وٝ په اق ٤ٕٛ٠ت ا٤فاٖ 

 (28)آٔبؼٜ وبق٘ؽ. ،غٛاٞؽ ٌؽ

  خٟب٣٘  ثبقاـٞب٢  ٔب ـا ثٝ  ، ؼوتفو٣ ضبِت  ، ؼـ ثٟتف٤ٗ خٟب٣٘  تدبـت  وبقٔب٤ٕٛ٠ٖت ؼـ 

  ـٚقافكٖٚ  ٞب٢ اق ففِت  ٔٙؽ٢ ثٟفٜ  ثفا٢  القْ ٖ ٌٚف٤ى٣ اق  فمٗ ٚ ا٤ٗ غٛاٞؽ وفؼ  تى٥ُٟ

  وىت  ثفا٢  وبف٣  . ٌفٖاوت  التّبؼ خٟب٣٘  ث٥ٍتف ؼـٞب٢  ٞف زٝ  التّبؼ ٚ ثبقٌؽٖ  ٌؽٖ  خٟب٣٘

ثبال غٛاٞؽ ثٛؼ.   ثب و٥ف٥ت  وبالٞب ٚ غؽٔبت  ٔبقاؼ ت٥ِٛؽ ؼـ ق٥ٔٙٝ  ـاوتب ؼاٌتٗ  ؼـ ا٤ٗ  ٔٛفم٥ت

  وٙٙؽٜ تأ٥ٔٗ ، اق ٘ٝف و٣ٕ  ٔب ضت٣  ت٥ِٛؽات  ٠ٕؽ٠  ضبٔف ضدٓ  ؼـ ضبَ  وٝ  تؼاٌ  ثب٤ؽ تٛخٝ

،  اق تأو٥ىبت  ٔٛـؼ ٥٘بق ا٠ٓ  ٔٙبثٟ  ٔطؽٚؼ٤ت  . ثب٤ؽ ثب ؼـ ٘ٝف ٌففتٗ ٥٘ىت  ؼاغ٣ّ  ٥٘بقٞب٢

  ٚ ثفاوبن  وٍٛـ ـا ت٥ٝٙٓ  ثّٙؽٔؽت  اوتفاتم٢ ،ٔبٞف  ٥٘ف٢ٚٚ   ، ٔٛاؼ ا٥ِٚٝ ٚ ـ٤ب٣ِ  اـق٢  وفٔب٤ٝ

  تبق ؼـ ٞف ثػً پ٥ً  ِٙب٤ٟ  ٚ ٕٞس٥ٙٗ  ؼ٥ٞٓ  ـا ا٘دبْ  التّبؼ٢  ٚ ثػٍٟب٢  ِٙب٤ٟ  ثٙؽ٢ ٘جمٝ  آٖ

ٚ   ت٥ٟٝ  ثٝ  وبف٣  ٔٙب١ِبت  ٚ ثفپب٤ٝ  ثب آٌب٣ٞ  غٛاٞؽ ٌؽ وٝ  ٔٛخت  ٔٛٔٛٞ  . ا٤ٗ و٥ٙٓ  ـا ت١ف٤ف

ٔب   ٔٙبفٟ  ٔتٕٕٗ  وٝ  ا٢ ٌٛ٘ٝ  ثٝ  خٟب٣٘  تدبـت  ؼـ وبقٔبٖ  ٤ٕٛ٠ت  ثفا٢  اِطبل٣  پفٚتىُ  ت٥ٝٙٓ

 . ثپفؼاق٤ٓ ،ثبٌؽ

  خٟب٣٘  تدبـت  وبقٔبٖ  اَِٛ  اق اخفا٢  آقاؼ تدبـت٣  ٞب ٚ ٔٙب٘ك اتطبؼ٤ٝثٝ ؼ٥ُِ آ٘ىٝ 

 ٚ ٌبٍٟ٘ب٢ وٝ اغ٥فاًغكـ   ؼـ٤ب٢، اوٛ  ا٢ ٔٙٙمٝ ٞب٢  اتطبؼ٤ٝ  تم٤ٛت  ثٝ  ا٤فاٖ  اوت  ١ٔبفٙؽ، القْ

٥٘ك   ١ِٙت٣  وٍٛـٞب٢  ٕٞسٙب٘ىٝ .ثپفؼاقؼ ،ـا پؿ٤ففتٝ اوتضٕٛـ ٘بٜف خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ 

  غَّٛ  ؼـ ا٤ٗ (29)ا٘ؽ. قؼٜ  ؼوت  الؽأبت٣  ز٥ٙٗ  ثٝ  ٚ ِبؼـات٣  التّبؼ٢  ل٢ٛ  ثب ث٥ٙٝ  ضت٣
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  ، ٟٕٔتف٤ٗ وفؼ. ثٙبثفا٤ٗ  اٌبـٜ ٔب٘ٙؽ آٟ٘باـٚپب ٚ   التّبؼ٢  ، ٘فتب، خب١ٔٝ . آٖ آ. وٝ  ثٝ  تٛاٖ ٣ٔ

ٚ   التّبؼ٢  ـٚاثٗ  تٛو١١ؼـ   ا٤فاٖ  اوال٣ٔ  خٕٟٛـ٢  ؼـاقٔؽت  ٚ ضت٣  ٔؽت  ٥بٖٔ  اوتفاتم٢

ٚ   ا٢ ٔٙٙمٝ  ـٚاثٗ  ٌىتفي  تٛا٘ؽ ؼـ زبـزٛة ٣ٔ ،التّبؼ  ٌؽٖ  ٔتأثف اق خٟب٣٘  ثب ؼ٥٘ب٢  تدبـ٢

تٛا٘ؽ  ٣ٔ  ٔٛفك  ا٢ ٔٙٙمٝ  پ٥ٕبٖ ٞفؼ. ضٕٛـ ؼـ ٌٛ  ت١ف٤ف  ٚ تدبـ٢  التّبؼ٢  ٤٣ٌفا ٔٙٙمٝ

 ثبـ آٚـؼ:  ثٝ اق ا٤ٗ لج٥ُ  ٣كا٤ب٤ٔ

ضٕٛـ   ثفا٢  تٛا٥٘ٓ غٛؼ ٣ٔ  ثٝ  ٘كؼ٤ه  التّبؼ٢  ثب وٙص  ا٢ ؼـ ثبقاـ ٔٙٙمٝ  ثب ٍٔبـوت يك.

 . ٤ٌٛٓ  آٔبؼٜ  خٟب٣٘  ثكـي  ؼـ ثبقاـٞب٢  ٔٛفك

  ٔٙب٘ك  ثٛؼٖ  ٔىتث٣ٙ  ثٝ  ثب تٛخٝ  خٟب٣٘  تدبـت  ؼـ وبقٔبٖ  وبُٔ  ٤ٕٛ٠ت  ؼـ ِٛـت دي.

ـا   ثف التّبؼ ٣ّٔ التّبؼ  ٌؽٖ  خٟب٣٘  اق آثبـ ٔٙف٣  ثػ٣ٍ  تٛا٥٘ٓ ، ٣ٔ ٤بؼ ٌؽٜ  ٚ تدبـ٢  ّبؼ٢الت

  ؼـ٤ب٢  ضٛقٜ  ٤ب وٍٛـٞب٢ ، ٌبٍٟ٘ب٢ ٚاوٛ  ا٠ٕب٢  ثٝ  تى٥ٟالت  ا٠ٙب٢  ، زفاوٝ ؼ٥ٞٓ  وبًٞ

  ؼ٤ٍف ا٠ٕب٢ ٝ ث  آٖ  ؼاؼٖ  ثف تىف٢  ٔفٚـ٢  ؼ٣ّ٥ِ  ،ا٤فاٖ  اوال٣ٔ  خٕٟٛـ٢  ؼِٚت  غكـ اق و٢ٛ

 .٘ػٛاٞؽ ثٛؼ  خٟب٣٘  تدبـت  وبقٔبٖ

ثف   ثب تى٥ٝ  تٛاٖ ٣ٔ  خٟب٣٘  تدبـت  وبقٔبٖ ؼـ  ٤ٕٛ٠ت غ٥ف ٘ٛال٣٘ ؼـأت  ؼـ ِٛـت سٍ.

  وٍٛـٞب٢  ثٝ  ٘ىجت  ٚ٘مُ وٕتف ضُٕ  ٞب٢ ٞك٤ٙٝثٝ   ٚ ثب تٛخٝ  ؼـ ٔٙٙمٝ  التّبؼ٢  ٘كؼ٤ه  ـٚاثٗ

ـا ؼـ   اوٛ ثٛؼ ٚ التّبؼ ٣ّٔ  ٣٘ٛ٥ّ٥ٔ 300  فىف ثبقاـ ثكـي  ثٝثفا٢ ٔثبَ  ،ٚ آٔف٤ىب  اـٚپب٣٤

ٔٛخٛؼ ٚ   ٞب٢ ٌغُ  وٙص  أف ل١ٙبً افكا٤ً  ا٤ٗ  وٝ ؛تد٥ٟك وفؼ  آٖ  ٥٘بقٞب٢  وبغتٗ  ٔفتفٟ  خٟت

 (30). غٛاٞؽ ؼاٌت  ؼ٘جبَٝ ؼـ وٍٛـ ـا ث  ث٥ىبـ٢  وبًٞ

 

 گیزی وتیجٍ
ٞب٢ ٔفثٖٛ ثٝ وبـآٔؽ٢  غتبـ٢ ٚ ضٛق٤ٜٚمٜ ت١ؽ٤ُ وبٝ اِالش وبغتبـٞب٢ التّبؼ ٣ّٔ ث

ٞب٢ ؼـ ضبَ  ٌؽٜ ؼـ تٕب٣ٔ التّبؼ اق اَِٛ ل٣١ٙ ٚ پؿ٤ففتٝ ،ؼِٚت ؼـ ت١بُٔ ثب التّبؼ خٟب٣٘

  ٜبٞفاً اق زٍٓ  وٝ  ثى٥بـ ٣ٕٟٔ  ٘ىتٝتٛو١ٝ ٚ اق خّٕٝ ؼـ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ا٤فاٖ اوت. 

ؽ٤ُ ثٝ ٔٙٝٛـ اِالش وبغتبـ ٞب٢ ت١ ؼـ اخفا٢ و٥بوتوٍٛـ   ـ٤ك التّبؼ٢ ثف٘بٔٝ  ٞب٢ ٔمبْ

ٌؿاـ٢ غبـخ٣ ٚ ؼـ ٤ه وّٕٝ تم٤ٛت  التّبؼ ٣ّٔ ٚ ثٟجٛؼ ٥١ٔٚت أىبٖ خؿة وفٔب٤ٝ

وبِٝ  ا٘ؽاق ث٥ىت ٞب٢ زٍٓ ٞب٢ ت١بُٔ ٔثجت ثب التّبؼ خٟب٣٘ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٤ى٣ اق ٔفٚـت ق٥ٔٙٝ
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  ، ٔىتّكْ ٥٘بق اوتٔٛـؼ   وػت  وٝ  التّبؼ٢  وبغتبـ٢  ت١ؽ٤ُ  وٝ  اوت  ا٤ٗ  ، ٔب٘ؽٜ  پٟٙبٖوٍٛـ 

ثبٌؽ.  ٣ٔ  ثٛؼخٝ  وىف٢  خجفاٖ  ثفا٢  ؼِٚت  ٞب٢ ٌؽ٤ؽ ٞك٤ٙٝ  وبًٞ  ٣ٙ١٤  التّبؼ٢  ـ٤بٔت

  ؼوت  ل٥ٕتٟب ٚ آقاؼٌؿاٌتٗ  وٙتفَ  ٌؽٖ  ثفؼاٌتٝ  ٥٘بقٔٙؽ اق ٥ٔبٖ  ت١ؽ٤ُ  ٌٛ٘ٝ  ، ا٤ٗ ٕٞس٥ٙٗ

ٞب وٝ ؼـ ٔٛاـؼ٢  ا٤ٍٙٛ٘ٝ ت١ؽ٤ُجتٝ اِ.  اوت  التّبؼ٢  وبـا٣٤  وٙص  ثبالثفؼٖ  ثبقاـ ثفا٢  ٥٘فٚٞب٢

غٛاٞؽ ؼـآٔؽ  الٍبـ وٓ ا٢ا٢ ثف تج١بت ثى٥بـ وػت ٚ ٌىتفؼٜ ،ففوب غٛاٞؽ ثٛؼ ثى٥بـ ٘بلت

 ٌٛؼ.تٛا٘ؽ ؼـ ٔٛاـؼ٢ ثٝ ثطفاٟ٘ب٢ خؽ٢ اختٕب٣٠ ٚ ٍٔف٥٠ٚت ؼـ وٍٛـ ٔٙدف  وٝ ٣ٔ ؼاٌت

ٞب  ا٤ٍٙٛ٘ٝ ٘بـٔب٤ت٣ غٛث٣ ثبقتبةٝ ث ،1384ٔثبَ ٘تب٤ح ا٘تػبثبت ـ٤بوت خٕٟٛـ٢ وبَ  فا٢ث

آٚـؼٖ ثٝ و٥بوتٟب٢ ت١ؽ٤ُ وٝ ا٥ِٚٗ ٚ ٟٕٔتف٤ٗ  ، ـ٢ٚثٙبثفا٤ٗـا تفو٥ٓ وفؼٜ اوت. 

ؼوتٛـا١ُِٕ اِالش وبغتبـ التّبؼ٢ اق و٢ٛ وبقٔبٖ تدبـت خٟب٣٘ ثفا٢ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ 

تٙبلٕبت ٚ زبٍِٟب٢ ث٥ٙبؼ٤ٗ ٚ آٌىبـ٢ ؼـ ضٛقٜ ٠ؽاِت اختٕب٣٠ ثفا٢ ؼِٚت ؼـ  ،ا٤فاٖ اوت

ٞب٢ تٛو١ٝ التّبؼ٢  ٞب٢ ت١ؽ٤ُ ؼـ ـٚ٘ؽ اِالش و٥بوت ٣ غٛاٞؽ ؼاٌت. پ٥ٍجفؼ و٥بوتپ

 ،ٔطٛـ ٚ اِجتٝ ٔٛلت٣ ٞب٢ ضٕب٤ت٣ ٠ؽاِت وبـ٥ٌف٢ اثكاـٞب ٚ ٔىب٥٘ىٓٝ ثؽٖٚ ت١ف٤ف ٚ ث ،وٍٛـ

ففوب  ، ٘بلتوت٘بپؿ٤ف ا ٞب٢ ت١ؽ٤ُ ـا وٝ ٔفٚـت فٍبـٞب٢ اختٕب٣٠ ٘ب٣ٌ اق اخفا٢ و٥بوت

ٞب٢  ٞب٢ ت١ؽ٤ُ ؼـ ـاوتب٢ اِالش و٥بوت اخفا٢ و٥بوت ثٙبثفا٤ٗؽ وفؼ. غ٥ك غٛاٞ ٚ ثطفاٖ

 ثبٌؽ. تٛو١ٝ التّبؼ٢ ٕٞكٔبٖ ٥٘بقٔٙؽ اِالش ٘مً، خب٤ٍبٜ ٚ وبـوفؼ ؼِٚت ٣ٔ
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