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1���#
�ر .1* 

���	��ن" در 	�ل  فا���� ا	�را�ژی" و ��وره ھ�ی �	�رده ��داوم�س از دو	�ل ��ش ھ� ی �� ا��
���	��ن" ا	�را�ژیاز 	وی "%�$�# �ظ�رت و دارا ���ی  2008�ا$ن  # �رد$د.$ارا ا����ف ��� ا

��ن ھ� طرح  ,#�,�-" ،، ,# �+�# *��د %رزی، ر$$س )�'ور %�ورا	�را�ژی�$2 	�د ��1,ر %# 0ود ا
�آ�را ����	��ن) یردر ���م 5ر4# ھ�ی ,� ن��	��,رای ا����ف ا�,�$د �$وه ��ھ�8ون  ،"ر$�0# ا�د (ا

	�ل ھ�ی ,رای �دت ��; 	�ل ( ا	�را�ژیا$ن :ھ�9 �,د$ل ���$د. ھ�,�ز	�زی %�ور را ,# $2 �$وه 
  . ا	تطرح و �دو$ن �رد$ده  �$�دی) ��2013  2008 ��ط�,ق , ،)ری ��	�ھ ��1391  1387

 ز��ن آن �را - ا	�را�ژی�و5د ا$ن 0ر$ن 	�ل آ �1$� از ��8ه �ظری در - 2013در آوا$ل 	�ل  ا%�ون
ف ا=��4دی ��و در �ر�و �$وری ھ�ی ا��ر	$ده ا	ت �� ا$ن رھ$��ت ,�ز	�زی %�ور ,� �*2 �)ر,# 

� ھ�ی �ظری و %م %�ری ھ�ی �5�� در )'ت  ،�ورد ارز$�,� ا��<�دی =رار �$رد. در$ن �و��#�	�%
  .دی ,رر	� �$8ردا	�را�ژ�$�ده %ردن ا$ن 

 ا����ف ���  ا�
را
ژی��2ده  .2

���	��ن ����	��ن ا	�را�ژیدر �ر�و �$0واھد دو?ت ا�,�-�,# رھ$��ت ,�ز	�زی  ��; 	�?# ا����ف ��� ا
�"  ,# "�$�ز ھ�ی ا��$��، *�و�ت ،�و	�زی %�ورو �,# )��@ �ر$ن  ،	رز�$ن ھ�دو%شداری و ا����

  �$Bر0د: ر%ن�*ور 	#  ,راھداف ا$ن رھ$�ف �� ���$د. ه ر	$د ن��ل آ

 ر�ن ا���ت، �

 ��ون و -4وق �ر:ر�ن -�و�ت داری، -����ت  �

� ����
 )1( ر�ن ا����ف ا:
��دی و ا,

� ,# -,�ت، �ط,$ق =��ون و ,',ود ا��$ت �ردی ا� در "د	ت ،ھدف ر%ن ا��$ت,�$��ن ھ� در 	را	ر 
"*�و�ت داری �و-ر، ا����ف 	��ور 40و4�،  ا��$ت 	ر��	ری ,رای :%�ور" 4�0# �$8ردد

  ,# "�رط *$���".�,�- و *را	ت از آزادی ھ�ی �ردی" �و	1# ا=��4دی، %�ھش �<ر

� اھداف ر%ن ا��$ت ��� �0	ت از ھ�# در 	��0ن اردوی ��� ،ا����ف ��� ا	�را�ژیدر $  #%
	'م 0ود را در *+ظ ا��$ت  ،ن ز��ن$و در5 ,�وا�د "-,�ت دا0�� را *+ظ، از *�%�$ت ��� د��ع

�و?$س  ,ر �<ش ،ا����ف ا	�را�ژیدر %��ر اردوی ���، در  )�2 ���$د، �ور�و?# �$8ردد. (+��ط<#" ا$

� د. �راد از �و?$س��� �$ز 4*# �ذا��# �$�و��،  �%# "�ط�,ق ,�  �$,��دا$)�د $2 �$روی �	��
ا	�0دام �و?$س ���  %�د.ا?��ل ,وده و ,� ر�5$ت *<وق ,�ر" �5ل  ��# �ده *<وق ,$نر�1$�ر ھ�ی �ذ$

���1ش  ,� ،�� ,وده و �*ت اداره %�ر��دان �	��� و آ�وزش د$ده# ,�$	ت ,ر �1$�ر ھ�ی ��$	� �
� �5ل ���$د.�)ر ���ده و +ھ�ی �	�E F$ر =��و��، ا�'دام �'��ت �� هرو�0�@ 	�ح " در ا0$ر  %�

  د. ��$8رد یرد$ف ,�د ،ا��$ت ,�رزه ,� �واد �0در" �$ز �*ت اھداف ر%ن�

 ��ون و -4وق �ر:-�و�ت داری، -����ت دوم ر�ن  �

� ,ر =��ون ا	�	�" "2 ر%ن دوم در ���$ن ا	�را�ژ$ھدف ��,� �0وا�ده �ده %# در د�و%را	� ا	��
�) ,طور "�و-ر و �را�$ر ��1?$ت %��د، *	�ب$�H= # ر%ن دو?ت ( اداری، �+�$�$# و	ده ,���د و  آن 
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ن راه *�و�ت ���ف 0وا�ده �$�ود �� ,� ��%$د $در )3(از *�%�$ت =��ون و *<وق ,�ر" *��$ت %��د. 

$�ت ��	$س، ا�4ح و �<و$ت �'�د ھ�ی اداری را در 	طF �ر%ز و و  ،��"# ,ر "�+��$ت و ��$	�
زاری ا���0,�ت آزاد و ��4+��#" را �%�د. ھ���Bن دو?ت ,�$د "رو�د ھ�ی =��ون �ذاری، ,# ��ول ,ر 

  �د.ا�4ح %

�  ����
 ر�ن �وم ا����ف ا:
��دی و ا,

��4د =�ف ��$دار از طر$ق ا��$ن ا��در %�ھش �<ر و �� ،ا����ف ��� ا	�را�ژیاھداف ر%ن 	وم 
*�و�ت  رھ,ری 	��ور 40و4� و ,',ود ��0ص ھ�ی ا����ف ,�ری �ر	$م �$8ردد.,�زار �*ت 

��ن,رای �*� و آ�وز�� 4آوری 0د��ت  مراھ���Bن در راه ��ش ,رای  ھم�او?و$ت =�$ل  ،ھ� ��م ا
  �$�ود.

، ��4د ,�زار �*ت رھ,ری 	��ور 40و4�=ب ,رای ر�د ا	در را	��ی ا$*�د ز�$�# ھ�ی ���
�BرBوب ھ�ی *<و=�، �BرBوب ھ�ی �<ررا�� و ��1$ل �BرBوب  ا$)�د � ,رایا����ف �� ا	�را�ژی

�   =�$ل �$8ردد. و$تاو? و$ژه در ,0ش �)�رت# ، ,ھ�ی *<و=� و �<ررا�� ,رای 	��ور 40و4

ا4ل 4*# �ذا��# �$�ود %# دو?ت "40و4� 	�زی و 	'���  ر ا$نا����ف ��� , ا	�را�ژیدر 
$ت ھ�ی �'م %�ری 0ود =رار داده ا	ت. ,� در �ظر دا�ت 	طF و	��0ن �4دی ھ�ی دو?��" را در او?

,# 	$�	ت ھ�ی *���  ط 	��ور 40و4�، دو?ت	5وا$د دا0�� و �$�ز ,# *��$ت �و?$دات دا0�� �و
 )4(�)�رت %# وH@ ��?$�ت �)�ر�� را ,� ی �4درات و واردات %�ھش دھد، ��1'د 0وا�ده �$�ود.

� و �<و$ت ��1$ل �<ررات د=$ق و ���	ب ,رای 	��ور و$ت �BرBوب =��و�� ,رای 	��ور ��?<�
ھ���Bن �ظر ,# %�	�� ھ�ی �راوان در  �0	�$ن او?و$ت ,رای 	��ور ��?� 0وا�ده �$�ود. ،��داری,�

 ،�,0ش ز$ر ,��ھ�، دو?ت ا$)�د ز$ر ,�� ھ� را ,'دف "��1?$ت در ز�$�# 	ر ��$# �ذاری 40و4
�ات دا0�� و اد�و?$ "����-�,# # 0ش ا�رژی ,,در د. 	��*$ث او?و$ت %�$دی �$���زا$ش �ر4ت ھ�ی �

 $ن ,ر�در ا�ر ا����ف، دو?ت ,ر "�راھم آوری ا�رژی =�,ل �ردا0ت و �ط �'م$�� از �$�ز ھ�ی 
4*#  ا	�س 	ر��$# �داری 	��ور 40و4�، �ظ�رت و 	ر ��$# �ذاری دو?�� در ���,@ ا�رژی"

  �$8ذارد.

زرا5ت، از ھدف )ذب 	ر��$# �ذاری 	��ور 40و4� ",رای ی ا����ف ��� در ,0ش ا	�را�ژ در
�$$ر از 	$	�م %�و�� زرا5ت ,# زرا5ت �)�ر�� ,# �5وان ��,@ ,� ارزش �1$�ت" $�د آوری �

ھدف %�ھش # دو?ت ,� �$�ده %ردن "$2 ,ر���# ��	)م زرا5ت و ا����ف دھ�ت" , ،�$8ردد. در$ن راه
زرا5ت، در  ور$د. در راه ر	$دن ,# اھداف 	����د �1�$'� ،�<ر و �راھم آوری �1$�ت ,د$ل

�، # ,	� # ھم�,ر�� :از )��# دد،,ر���# $�د آوری �$8ر 15ا����ف از  ا	�را�ژی�� ��, �ر���# ��

) 5.(رو	��ھ�ر	� ,# رو	��ھ� و ,ر���# آ,$�ری و ا����ف و	$@  ت	ا����ف 	�*وی، ,ر���# ��� د
�# �را�	�ور�� ا$�ن ,در "ا$)�د $2 � ،ف�ی ا���ا�ژا	�ررت %�ور، ھدف ودر ز�$�# 	��ور �را�	�
  <ل �ط�Kن ا�راد و %�  ھ� را ���$ن %�د. و� *�ل ��و ��	)م" ا��ده �$8ردد 
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  : �ود ,# ا$ن 	# ���# #4�0 �� ،ا����ف ��� در ,0ش 	��ور��1دن 2$ا	�را�ژ فاھدا

 ب 	ر��$# �ذاری ھ�ی 	��ور 40و4�،ذ) �

 ��$دار ���,@ ��رال ھ� و در ا0$ر��ظ$م و �رو$; ا����ف  �

  .*4ول اط�$��ن از 	روی و -,ت در	ت ���,@ )$و ?وژ$�� %�ور �

 دارا – ی# ا�رژ$و$ژه در ,0ش 	��ور زرا5ت و �'# , – �$ت ,�رزی %# �'$# و �وز$@ آبھا ,#�ظر 
��ا����ف ��� "�$وه ھ�ی ��	)م اداره آب و  ا	�را�ژی%# در �BرBوب  ��دد �$1',��د، دو?ت � 

�ه �دت و �$�ن �دت" ��ذاری و ا����ف ���,@ آب، در %و ��ناداره *وزه ھ�ی در$�$� را )'ت 
  ) 6. (د�ط,$ق ���$

و���� و ار�,�ط�" و �ی �1ژا����ف ���، در %��ر �	�رش ��وازن در ,0ش "����?و ا	�را�ژی در
�#، از )��# �و�ش از�راھم آوری �	'$�ت 0د��ت �5 ،د �'رھ���Bن �د$ر$ت �و-ر رو�د 	ر$@ ر�

 و 0د��ت 4*� او?$# ,� او?و$ت ھ�ی ��0ص ھر 	��ور �ذ%ر	�?م  آ�وزش و �رورش���� # ھ�
   �$رود.

,#  –�ف ��� �ا�� ا	�را�ژیF �$8ردد %# $�4ردر ,0ش �	�وی *<وق ا)���5� ز��ن ,� �ردان، 
Bو,� را ,رای اد�Eم ھ�# ر�'"B -�1'دات )'��� *�و�ت  ��Bن�ھ ��ون ا	�	� %�ور و=�$روی از 

در �� از$�طر$ق ,# و1H$ت ز��ن در )��1#  ،م �$��د"ھ��,# �	K�# )�در، در ���م 	��ور ھ� �را)
��ر4ت ھ�ی ار ا=��4دی و د	ت -�$و�د ,� �را$ط ا)���5 #, �	���  )7( �ردد.�� ه در	$ ،���

��$8ردد،  ر�� ,�ه دی در ز�ددارای �<ش %�$$� $�ده �زا ل%# *+ظ �*$ط ز$	ت ,# �� آز آ�)�$
���رک 0وا�ده و ھدف �5ده دو?ت را دررا,ط# ,�  �?#$	ت را $2 �	زا����ف ��� �*$ط  ا	�را�ژی
���'� از طر$ق �8#ه ���$ن "%$+$ت ز�د ،ت$	�*$ط ز�داری، �4و�$ت و ,',ود �*$ط  �� ,رای ا

2 %�ور ا��ره �ده ا	�را�ژ$1$ت =ا����ف ��� ,# �و ا	�را�ژیدر ا0$ر در %�ور" �$0وا�د.  ز$	ت
�# �$�وان از )� ، %#�$8ردد قھ���ری ھ�ی �	�رده و �Bد$ن )��,# ��ط<# $� ا��<� �$�ز ،و در ��$)#

ذاری ف �	'$� ت �را�ز$ت، ا$)�د ز$ر ,�� ھ�ی ���رک، 	ر��$# �دھ�ی ��ط<# $� ,# ھ از �وا�ق ���#
  .,رد در ��م0ار ھ� و �واد ��9 ا�ر)ھ� و �,�رزه ,� =��Bق 


ژ ی ا����ف ���ا�
را
ژ�در  - macroeconomics - ��د زرگ:
�2ر2وب ا  

",�زار $2 ,�ر د$8ر ,ر �<ش �و$�ی ر�د ,� %$+$ت و ��$دار، ا	�وار ,ر  ،در �BرBوب ا=��4د ,زرگ
ھز$�#  # �ذا��# �$�ود.*و ر�د 	��ور 40و4� در )'ت %�ھش �<ر و ا$)�د ا����ل 4آزاد" 

��$�رد  50,1,# 4ورت �)�و5� )  ��1391  1387( در طول ��; 	�ل  ا����ف ��� ا	�را�ژی
دا���# )$# ��ل  )1387( 2008دا?ر ا�ر$��$� *دس زده �$�ود. در *�?$�# ا$ن ھز$�# ,رای 	�ل 

 2012 �ل	در ا0$ر در و در ھر 	�ل �زا$�ده ل ه %# ,# ��د��$�رد دا?ر ا�ر$��$� ��0$ن �رد$ 7,9
ا0�� ,# �و,# 0ود در طول ��; د 	'م 5وا$د .)8.(���ن �$دھد��$�رد دا?ر ا�زا$ش  11,6,#  )1391(

  ) ,#1387( �2008�$ون دا?ر در 	�ل  887%# از  $ده��$�رد دا?ر ,# �ر�$,� ��0$ن �رد 6,8 	�ل
ا����ف ���  ا	�را�ژیدر  ���$د. ,�$��ر�$ب ا�زا$ش �� )1391( �2012�$�رد دا?ر در 	�ل  1,9

 ,#��$�رد دا?ر %�2 ھ�ی �0ر)�  43,2در *دود  ا	�را�ژی��0$ن �$8ردد %# ,رای ��و$ل ا$ن 
���	��ن � )9. ($د0واھد �رد	راز$ر ا
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 ا����ف ��� دور از ���ز 
�ر��5 ��ور #�� ���ز�! ا�
را
ژی: 
�4دی�ارز��� ا .3
 

   6 �-���ط 
� �ط6 ��� #�و�د ��ودی از: ا����ف ��� ا�
را
ژی 
�ر��5ھ��ت ا.3.1

���	��ن ا	�را�ژی�د	ت %م از دو ��8ه در 0ور اھ�$ت ��ر0$� 0وا�ده �$�ود: �0	ت  ،ا����ف ��� ا
�  - �روه %رزی ،د	ت دادن "�ر4ت �	�5د �	,�" زو ا %# �س از 	�ل ھ�ی ����دی ا$ن��,$��� �,

�،  یھ� ر�� نآ��$ل �رد$د �� ا)���5�  -$ن درک 	$�	�# ا, –#1 )'��� �)� از طرف �راوان	�$	
���	��ن را اھداف و ا)���5�ارزش ھ�ی � ��	)م و در $2 �ظ�م ��ری ا=��4دی %�ور �	� ���ز5# ا

��ش ��ود �� ا=دا��ت )دا���# و ��م �و$� �روه %رزی  ،�ر�$ب ا$ن# , رد$ف ,�دی ���$د.�ده �دو$ن 
,# $2 �$وه  –د	ت %م از ��8ه �ظری  –ھ�ی ��ھ�8ون و ,دون �$و�د 	���0ری ,�ز	�زی %�ور را 

   .ھم آھ�9 و او?و$ت ,�دی �ده �,د$ل ���$د

و �ر%$ب "%�$�#  ا	�را�ژیو$ژه در ,0ش �'$# ا$ن # ، ,در �$وه %�ر ا	�را�ژیاھ�$ت دوم ��ر0$� ا$ن 
ا����ف ��� را  ا	�را�ژیا����ف ���" �'<�# �$,��د. *��د %رزی  ا	�را�ژی�ظ�رت دار ���ی 

�� "$2 	�د ��1,ر" �$0وا�د %#�ی �0# ا�د. ا$ن طرح �*4ول ��وره ھ�$�'� طرح آ�را ر0ود ا
  : �ده ا	ت�	�رده در 	# 	طF 0وا�ده 

� ،��� Fط	 
 	طF و $�� و  �
� ��*� Fط	10( ( 

��� Fط	د�'�د ھ�ی ذ$�ظرات  ��وره ھ� و ،در �( ،�� ?E$ر دو 1# �د��، 	�ز��ن ھ�ی�0ل دو?��- 
NGOs -ش>� � �'م ، )�1$ت ھ�ی �ذھ,�، ,زر��ن =,�$ل، 	��ور 40و4� و %�ر���	�ن ا����=

��ی �ورای ��� %و $ت، و �34+�8و ھ� ,� وا?� ھ�ی  �*�� و ,�زی ��وده ا�د. در ,0ش و $�
در �دو$ن ا$ن و �روه ھ�ی ,�ز	�زی و $�� ، �ورا ھ�ی دھ�ده ھ� ,�$�دھ�ی �د�� و $��و $�ت، 
در �'$# و �دو$ن ا$ن  ،ا����ف �ذ%ر �$رود ا	�را�ژی%# در  ا-ر �ذار ,وده ا�د. طوری ا	�را�ژی

در4د آ�را ز��ن ���$ل �$داده، 	'م دا��# ا�د. در ��$)#  50ھزار �+ر، %#  17رد ,$ش از ,راھ
�رآورده طرح "ا	�را�ژ �� در 	طF �ن ا��� 18.500ی ا����ف ����ن � 290، و	�� ھ�ر��

� در و?	وا?� ھ� و ,� �� و $��"�� 034ره ا������$وه %�ر "%�$�#  0وا�ده �ده �$�وا�د. ن ا����
در �-�,# او?$ن ��م، # در 	طF �ظری و , ن ھمآ را �$�وان از ��8ه �'$# اط��5ت و آ��ر،�ظ�رت" 

و$ژه در # از ��8ه �$وری ھ�ی ا����ف، , " 0وا�د.bottom up –را	��ی رھ$��ت از "��$$ن ,# ,�  
� ����د ا�و���ز5# و �$را�%�ور �	� �� ،ا����ف ا=��4دی ا	�را�ژی�-�,# # , ا$ن رھ$��ت ،��	��ن

�%�� �ا$ن رھ$��ت، و?و %#  س��ر ,�	��'$# آ ��'� و?� �$,��د. �ده در 0ور *�ل )��#1 ����
در �ورد �$�ده  1دیدا��ت ,=$ن �0	�$ن ��م، از	�ده ��� ,��د. �'��ر ا,وری ھم ��دا��# �$�ود، Hر

� ,# 	طF دھ�ت و و $�ت �$,��د. در$ن را	��، طور$�# �)ر,# ��N ھ�$ن دوره %�ردن اھداف ا����
در  - زرگ",ی ��ری و ,# 	طF "ا=��4د �وام ,� %�	�� ھ� - ا	�را�ژیا$ن  ���ن �$دھد، �دا,$ر
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 دردون �+ش ,�رز 	���0ری و ا�0$�رات ��?� , ،و در ��$)# ر$�	�� �	�رده���ر%ز ھ�	و$� ,� �ظ�م 
   �$�ده �رد$ده ا�د. - top down –، �و$� از ,�  ,# ��$$ن رو	��$�	طوح و ,�� و 

  


! ����� و �ظ�رت !���
ا��7ی 
ر��ب  .3.2��
! ھ�ی ,دا ��
    �رھ���: 

�$�# از طرف *��د %�رد$ده ا	ت. ا$ن  $نھ���$� "%�$�# �ظ�رت" �دوا�*ت ر ،ا����ف ��� ا	�را�ژی
و ر$�	ت آ�را �رو�$	ور آ	*�ق ��دری، ���ور ار�د ر$$س )�'ور در ,0ش ا�ور �ده ن $%رزی �$1

  ���$ل �$داد�د:دا�ش 	� ران �ی %�$�# �ظ�رت را ا$ن Hا=��4دی ,ر 5'ده دا�ت. ا5

ر$$س )�'ور)، دا%�ر ر�8$ن داد�ر	���� (وز$ر ا�ور �0ر)#)، دا%�ر  �ون اول�1( ا*�د H$� �	1ود 
ور ا?*ق ��*�د ا�$ن �رھ�9 (وز$ر �)�رت و ��4$@)، دا%�ر 	رور دا�ش (وز$ر 5د?$#)، دا%�ر ا

��رف)، دا%�ر ز1ف ا��ر (وز$ر �$ا*دی (وز$ر ��?$#)، *��? (�دا%�ر  و ر	ول ( ���ور ا��$ت ��
  .)ا���4د ر(وز$ �س)�$ل �

 ، ,��#ا	ت ��ر%$ب ا�H5ی %�$�# �ظ�رت �# ��'� از ��8ه ,��ت ��ر 	$�	� ��ن *�$ز اھ�$ت ,	زا$
در 0ور �و)# ا)���5� %�ور  -�ورد ,�ز	�زی ا=��4دی �روه در ا$ن ھ���Bن ز$ر 	�0ت �ظری

 اH5و ا$ن %�$�# ( ,��ول ر$$س %�$�#) ��8,0ن ,راز�ده %�ور را ا*�و 9 #�0	ت از ھ� �$,��د.
در  د.�$	وری" آرا	�# �$,���ھ� ,� ا?<�ب "دا%�ری" و $��ن ,� ?<ب "�رو ��وده، %# از )��# �ش �ن آن

� �,�ر,,را������ �-�,# ا?8وھ�ی از %�در ھ�ی �'م # ط# ,� وا,	�8� ھ�ی 	$�	� آ�'�، ا$ن ��8,0ن ا
� و  -%�ور 	$�	�)�,ش ھ�ی  �'مھ�ی  در  $# ،ھ,ری	طوح ر�B ،�در  - ی	� رد$وان ���، را	�

��1?$ت 8��B$ر دا��# ا�د.	# ده ا0$ر  �ر$ن ورEم د�ر �و�� ھ�ی ��ری در �ورد �ر%$ب ��� 5�
,�-�,#  %�$�# �ظ�رت �ر%$با$ن  ،��ل �ر�تو$ژه در دور دوم ر$�	ت )�'وری # �روه %رزی %# ,

� از و$ژ�� ھ�ی �'م *�و�ت داری %رزی �*	وب  ،%�,$�# %�ور����# ھ�ی )دا ,���# در =,�ی �$
� درک و ,ر دا�ت �	$�	� 0ود از )� دا�ش ,$�ش و �,��8,0ن، ا$ن  ،ا�زون ,ر آن �$�ود.����1# ا

در Eرب ,# �و,# 0و$ش ,$��8ر دا�ش 	� ران 	�,<# �*4$�ت �5?� ا$ن  ا�د. و$ژه 0ود را دا��#
در ھ�:ھ�8� ,� ، %# در ,$��ر �وارد ) آ�'� �$,��دا%�د�E 2$ر,�دا���8ھ� Eر,� (آ�وزش �$وه 

 �%�ر ,�$�د  از �$وه یو ��-$ر �ذ$ر – academic mainstream  -)ر$�ن ��ری *�%م دا���8ھ
� (از )��# ,��2 )'����'( �   و �4دوق ,$ن ا ?���� �ول) ��ل �ر��# ا	ت. �ھ�ی ��?� و �و?

 ،ھ�ی 	$�	� ها	*ق ��دری در را	��ی �ژوھش ھ�ی ا=��4دی و ���ور �*�د �0	ت از ھ�# آ=�ی
آ=�ی ا*�د  .�*	وب �$8رددو$ژه در ,0ش ا=��4د 	$�	� # ,، دا���8ھ� %�ور ,�رز $�� از ��8,0ن

� از B'ره ھ�ی ��1ل 	$�	� %�ور  –د ��ه �	1ود �,دون وا,	�8� ,رادری ,� ا* – H$� �	1ود�$
�ی ر�8$ن داد�ر =ت. آ	دا��# ا �,ن اول �<ش ,	زا$ س��*د" در %�+را� #,# H5و "),'��-# ,وده %# ,

�<�و�ت 5�B 2$ #,�-� #$'ره دا���8ھ� و �$رو 0رد�را$� ا��<�دی، در )�,ش # 	���� ,# �و,ت 0ود ,
وی در  .$�� از %�در ھ�ی �'م ��رده �$�د ھ���د 	ده �ذ��#،ا���ل �ظ��� %�ور در 	�ل ھ�ی 

� �0رج از ه د,# ���$� ) 2001)ر$�ن %�+را�س ,ن اول (در 	�ل ����� از 2$ ,�0� از �رھ�8$�ن ا�
�%�+را�س ,ن و �ر%$ب ا��راک %��د��ن درا$ن ��	ت  اری�ز�$وه ,ر ،%�ور در $2 ��	ت �ط,و��5

دا���ده ا=��4د در دا���8ه %�,ل،  	�,ق رھ�9، ا	��د��ی �*�د ا�$ن =آ. =رار داد د��ورد ا��<	0ت را 
. 	ت�-�,# H5 2$و ��1ل "�روه روم" در طرح و �$روزی %�+را�س ,ن �<ش �1$ن %��ده دا��# ا# ,



www.goftaman.com 

7 

 

ول ,# �و,# 	ز?�� ر��دری و در$ن 	+ر 	$�	� آ=�ی  ،��ن ��1ل �روه روم# ,*$ث $�� از وا,	�
	رور دا�ش ,# �و,# 0و$ش $�� از B'ره ھ�ی ��'ور  =�یآ �د.�	+ر ,ودو ھ هرا�0و$ش ,� �رھ�9 ھ

�" از �*4$�ت 5	�8ھ� ,وده %# در ,0ش ھ�ی "0,ر ��8ری" و "5�وم ا�دا����,ر 0وردار ,وده  �?
ا�زون  آ=�ی ا�ور ا?*ق ا*دیوھ�� ارز���د �$,��د. ژ�و$	�ده �Bد$ن %��ب و آ-ر � ،و در$ن 	�*�ت

 .روه �$��ور" در %�+را�س ,ن ا��راک ��ود�H5و " $ث*# , ،)�رب �5��,ر �*4$�ت �5?� و �
�1داد ,�$ن �ظر ,ود�د %#  ی. آ=�ی ا*د%رد ��ن در ��ی "�وا�<�ت ,ن" 0ودداریاو?� از 4*# �ذ

�از 	'م ���ون ھ� در )�1$ت %ل  %��ر ،ا��راک %��د��ن ���ون �,�ر در %�+را�س ,4ورت �	,
��	��ن" # ا��ر ,آ=�ی *�$ف  %�ور ,وده ا	ت.�� از %�در ھ�ی ��1ل "*زب د�و%را�$2 0�ق ا�$ #,�-�

در %�رزار �,�رزه 5�$# �<�و�ت ��� �وروی،  در 	�ل ھ�ی ا���ل �ظ��� %�ور �و	ط ا�*�د )��ھ$ر
*4$�ت �5?�، در �	+ر ��وده و �س از  ی %,$ر1د �ر وی ,# ,ر$���$�,دا��# ا	ت. ��1?$ت %�ور 

?�1�� دا���8ھ� # $ت دا��# ا	ت. ,,0ش %�2 ھ�ی ,�ری ���B �, وی �ا$��ر�$ب ,��ت �+�ر 	$�	
ر�9 ,40وص 0ودش را �ر��# ا	ت. در ا0$ر آ=�ی )�$ل ��س، ا	��د 	�,ق دا���ده ا=��4د 

,	$; و و در �روه ھ�ی ��0�ف در  وده�ه %�,ل �4*ب �)�رب �5�� در ,0ش ھ�ی ,���داری ,8دا��
�>� �ده ا	ت. آ=�ی ��س در %�+را�س و,راز�ده و 8��B$ر ,�زی ���<ش Hد �وروی �ت و	�ز���دھ

�Hی �روه =,رس ا��راک ��وده و در$ن ��	ت $�� از �4*ب �ظران �5-�,# $�� از ا# , ل,ن او
�ت,���ر �$ر.   

� ھ�ی ���وع �,�ری، �ذ��# ھ�ی �# وا,	�، ت ھ�ی ��ریو,� و)ود �+�+����و ,ر دا�ت  وت 	$�	
%ر	� ��$ن ھم �ظری ا$ن ��8,0ن  دا���8ھ� در �ورد )ز$$�ت �$وه ,�ز	�زی %�ور، �0صھ�ی �

 ,� ا��Hی 0و$ش %# آ�'� در ��ی آن ��ژ$	�راا ؛��ود غ	راا����ف ���  ا	�را�ژی�$�وان در را 
��ن ھ�ی رو�ن 4*# �دا��# ا�د.� ,# ا$ن �ر�$ب ا$ن *�<# ��8,0ن %ر	� ��$ن در رد$ف آن =�ر ا

� ،�و,ت 0ود #,��ر �0رج ��$ن =رار �$8$ر�د %# ����,# %�ر ,�ز	�زی  ھ�راه ,� آن �روه ھ�ی ا
�-�,# $2 # ,و$ژه در �,�رزه ,� �روه ا?�<�ط� ط�?,�ن # %# از "�,�رزه �	�*��#"، , ود�د%�ور آ�Eز ��
��=د �ظرات  .�$روز �رد$د�د�$روی %�$دی  ��، ا=��4دی 	�زی	�زی و �و,�زو ?	�$	  �و ا)���5

%�ور  ھ	�# ا4�� ا?$�8ر�� �و�� را در =�ر ,� �ذ��# ھ�ی ��+�وت %�ور ,ود�د. �ر%$ب ا$ن دو
    �$	�زد.

 ا����ف ���  ا�
را
ژی�ظری ����ی  3.3

,# ��ظور "ا$)� د 	$�	ت  ،ا	�را�ژید %# ا$ن ود$8ر �ذ%ر �$ر ,�ر ا����ف ��� $2 ا	�را�ژیدر 
�" �'$# �رد$ده ا	ت. ,رای ر	$دن ,# ا$ن ھدف در �ھ�ی دو?ت ,رای %�ھش �<ر و ,',ود ���$; ا����

�و$� ��0$ص �$روی  �2-�,# $# "ر�د ,� %$+$ت و ��$دار ا=��4دی" , ،زرگ,ا=��4د �BرBوب 
�زار =وی �,��� ,ر 	��ور �$8ردد. در$ن را	�� دو?ت �1'د �$	��رد %# ,رای "ا$)�د $2 ا=��4د ,

��1?$ت ���$د. ا��ظ�ر �$رود ��  "�ر�د ا=��4دی ��-$ر =�,ل  40و4� ,ر ھ�ی ر��$# �ذاری	40و4
  :در �ظر �ر��# �$�ود ھ� 0ش$ن ,� و *��$�� در<,$ر ��و$ان را	�� �د$در��*ظ# ای دا��# ,��د. 

 ��و$ق �4درات �
� $��$	 � �ر�� 40و4�)	�م زرا5ت ,# زرا5ت �$ر %�و�
 و ��و$ق ��4$@ دا0��40و4� 	�زی  �
 و �رو$; ���,@ ط,1$� ��ظ$م �
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طرف "�ردم  $2 ر�د �زا$�ده ا=��4دی ���; ,# "ا�زا$ش 5وا$د" �رد$ده %# از ،,# �$روی از$ن �ظر
دو?ت =�در �$8ردد �� 0د��ت ا)���5� را  ،�<$ر و ,� ,5�Hت از آن �	�+$د �ده و از طرف د$8ر

  ا�زا$ش دھد. 

  ا����ف ��� ا	�را�ژی	$��ی 

  

 

  

  

  

  

  م

  

  

  

  

 

  

 �ا	�را�ژی ا����ف ��
���	��ن�ا

ر%ن ا����ف ا=��4دی و 
�ا)���5

ر%ن *�و�ت داری، 
*�%�$ت =��ون و *<وق ,�ر

ر%ن ا��$ت

ھدف:%�ھش �<ر 
و ,',ود ���$; 

�� ا����

و	$�#: ر�د ,� 
 %$+$ت و ��$دار

 

ا$)�د $2 ,�زار 
=وی �,��� ,ر 

	��ور 
� 40و4

ر�د �زا$�ده 
 ا=��4دی

��و$ق 
 �4درات

���دات: ا�
��ل و ا�زا�ش  

! �1+ �ردم ��4ر از طر�ق ا�,�د ��ر .1 

2. �
�ظر !  ا�زا�ش 5د��ت ا,
���� دو�
 ا�زا�ش ���دات دو�ت

 �40و4
	�زی و 

��و$ق $��4@ 

� دا0�

�$$ر 	$	�م �
%�و�� زرا5ت 

,# زرا5ت 
 ��)�ر�
� 40و4

�رو$;، ��ظ$م 
و ,'ره ,رداری 

از ���,@ 
� ط,1$
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 ��زم"ا��رـ�وری ��و
از " ی�=�! ���د! ��� ا����ف  ا�
را
ژی 3.4

���	��ن در ھ� ا	�را�ژی�در  - neoliberalism -?$,را?$زم" �ھ�8� ,� �ظرات "�$وا����ف ��� ا
��?وده ��ری ا$ن �$وه 	$�	ت ا=��4دی را �ورد ا����ف ا=��4دی و ا)���5� طرح �رد$ده ا	ت. 

 "�� ,ر *�%�$ت 	��ور 40و4� - invisible hand –�ظ�م ,�زار آزاد از طر$ق "د	ت ���ر$�,� 
5� ,رای ر��ه ���4دی و ا)�ا=و در ��$)# "دو?ت زدا$�" در ,0ش ھ�ی 0د��ت  ،در ���م ,0ش ھ��

  ���$ل �$دھد.  #��5

  ,���ھده �$ر	د: ,40وص در 	# ,0ش �,�ور 	$�	ت �$و ?$,را?$زم

 40و4� 	��0ن، �
 =��ون زدا$� و  �
  	ت ھ�ی در ھ�ی ,�ز	$� �

�رده و 	ھ�ی � ��# �$و�د ,� ��ل �$ری وا,	�در  ا$ن ا4ل 	$�	ت ا=��4دی�� �دن ا	�وار ,ر�)'
و$ژه %�ور # ت ھ�ی درون �رزی، 0طرات 	��$8� را ,رای %�ور ھ�ی �$را�و��، ,$*ذف �4*
   )11(�$��د. �ل* 0ود,�  ز5#ھ�ی �	� ���

%$�ز$��زم ھم در 	طF درون �رزی ?$زم و �$ورا?$,*�Hر دو �$وه د$د 	$�	ت ا=��4دی، �$ول در *�
� د$ده �$�و�د ھمو%�ور ھ� ��B در ھم �%�ر در  #ھ�ی �*��ظ ه�رو .در 	$�	ت ھ�ی �و		�ت )'��

,# Bپ ,# ھواداری از �$و  �$لھ�ی ���ه �رو  ،زم?$دی �$و ?$,را=��4ا ھ�ی �$�ده %ردن 	$�	ت
�   �واH@ �$��# ا��0ذ �$���$�د. ،%$ز$��$زم و *�<# ھ�ی 	و	$�ل د�و%را	

. ھ���Bن �دا,$ر �رد�ن �	$� ا?$زم�$و ?$,ر ا���,�$د ,� �$�ده %ردن ا?ز�ظ�م ا=��4دی ,�زار آزاد را 
 "ا=��4د ���ر%ز ,ر ���# ر$زی ��,�$د , را ر ���# ھ�ی ا=��4دی ��0ص,ا=��4دی �,�� ,ر طرح 

� �ر�ت.�دهH5و "    

���	��ن �$�وا�	ت ,� طرح $2 ,ر ����دراز �دت  #�س از %�+را�س ,ن اول و -,�ت �	,� �ظ�م، ا
و�� �دن �)'��� �دن، �*ت �را$ط ��40� در )'ت �?زا��ت رEم ا 5�� ،ا)���5� –ا=��4دی 

���	��ن��� ا ا����ف ا	�را�ژی �وار و ��$دار ,ر دارد.	و ھد���د ��م ھ�ی ا � ھ��#آ� ،%�ور���'� و  ،
� �$,��د %# 	�ز��ن ��ل ��'� $2 رد$ف ,�دی از� "اھداف ھزاره ,��م راآ� $2 	ری از اھداف ا����

�$�ده %ردن ا?زا�� آ�را  –)��#1 *'��� ,� ھ���ری  - %�ور ھ�ی H5و ا$ن 	�ز��ن$�د %رده و  "	وم
�� $2 ،�و�ت %�,ل*+$ت ,$ن ا ?���� �ا$ن اھداف در %��ر ���$�ده %ردن �	��ن ��ذ$ر��# ا�د. ا�� در ا

�,ر وار را	� ���ر%�� و ا	��و%د$2 �ظ�م  �رBوب'در B د	�ر	� ,# آنا	ت %#  و)$,# ��ر0$
 �ا$ن ز$ر ,��ی �ظری  ��=د ،��	��ن�ا����ف ��� ا� ا	�را�ژیو?� د$ده �$�ود. ا	�	�ت ,�زار ا)���5

ھر��ه  ه �ده ا	ت.ا)���5� %�ور ,# ,ن ,	ت %���$د –�دی 4ا=� ف���,وده و از ھ�$ن )'ت ا�
�$ری �	�رده  رار ,دھ$م، �$�ز ,# 	'م=�-�,# )زء ���		��� ر��ه ھ�# )��,# ا)���5� # %�ھش �<ر را ,

�$ری �'رو�دان ,# �و,# 0و$ش ,ر ��$# ھ�ی  ا$ن 	'م �ف �وHوع ,*ث �$8ردد.��در رو�د ا� �ردم
��ری "�ردم 	� ری ���ر%��" ا	�وار ,وده و �,��د آن، "� ��ل �$ری $2 "ا=��4دی ,�زار ا)���5

  ھد ,ود.ا��" ,�زار آزاد 0و# و �رھ$ز ار "?)�م �	�0$
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$ت و ��$دار" ��4ور +"ر�د ,� %$ از طر$ق ،ی ا����ف ��� د	�ر	� ,# "%�ھش �<ر"ا	�را�ژدر 
	�# ��	��زم ا$)�د ,�زار آزاد �,�� ,ر 	��ور 40و4� دا دا$ن ر�د ا=��4دی ,# �و,# 0و �$8ردد.

  ود. �<ش 	��ور 40و4�، ,و$ژه در 	# ,0ش �1$ن %��ده ��دا��# �$�ود:��$

 ��4$@ دو?��،40و4� 	�زی  �
 ��و$ق �)�رت، ,و$ژه �4درات و در ا0$ر �
� ��$$ر �ظ�م زرا�5� در )'ت "زرا5ت �)�ر��". 

ھ�$ت �)�ر�� ذ40و4� در %�ور آرا	�# ,� " ورم، 	��$و?� طور$�# در �5ل �� ��ھد او�Hع ھ	�
و ھم از ��8ه  %�$ت 	ر��$# �ذاری ھم از ��8ه %$+$ت و - و 	�)ش �+�د %و��ه �دت" ,وده و در ��$)#

 ��وا��$� آ�را �دارد �� ,�ر "�1�4� �دن" را ,# ��'�$� ,ر دوش %�د. در $�)�  –%+�$ت ھ�ی �د$ر$�
 $قوو �� ز�# 	$�	ت ا$)�د دو?ت ���ف ا	ت �� 	ر��$# �ذاری ھ�ی ھ�ی 40و4� را، طور$�# 

ھ�ی $ن و  $*# از طر$ق طرح و �دو$ن =وا� ،� %رده و از 	وی د$8رھ��4$@ دا0�� �$,��د، ھ�را
%�ر�ران �1�4� 	'م  ��H$ن ���$د %# -  �ر�ری%,# ��ول ��و$ق ا�*�د$# ھ�ی  –%�ر و %�ر�ری 

%�ر�ران ت آور�د. از$ن طر$ق �$�وان 	���	ب و در 0ور *�ل 0و$ش را در �*4ول �1�4� ,د
 ,دوی #	ر��$ا�,��ت در رو�د " "آ,�# %ف د	ت ��ن",'ره ,رداری از  در,0ش ��4$@ دا0�� را 

�  	'$م 	�0ت.  ",و�

��8�,رای ر��ه ھ� # 0و$ش,0ش دوم 	��ور 40و4� %# در ��و$ق �4درات ا��ده �$8ردد، ,# �و, 
��و$ق �4درات  ��'� و ��'� ا	�وار ,ر ھ�ی ا����ف ا=��4دی ا	�را�ژی. ��د�$,���� 	وال ,ر ا�8$ز 

8� را $ن و �$، ����د$��در %�ور ھ�ی �$را�و��، از )��# ����د =��,و?$و$� ,ر�5س دا��# ی �<ر و 
  ) 12(�	�رده �ر 	��0# ا	ت.

 
" ا)���ب ورز$د؛ در �دن ,�$	ت در =دم �0	ت از "�2 �*4و?��$در ��و$ق و ا�زا$ش �4درات 

در رو�د �$�ر�ت ا=��4دی و  ،ل �*دودو�*4 �� ,# $2 و $� دو# آن %�ور �ظر ,# وا,	� E$ر
�و?$دات  %�ھشا�زا$ش �4درات �,�$د ھ�ز��ن ,�  �$8ردد. ھ���Bن$ر ذ0و$ش ,	$�ر Hر,# ���5� ا)�

�*4و ت  ی�ردد. دو?ت �$�وا�د در ,0ش ھ��5�� ا*�$�)�ت درون �رزی %�ور زرا�5� ,رای 
���	��ن �ظر ,# �'$# � #�4درا��، ,0ش ھ�ی را �<و$�%�ر��دان %+�$ت ھ�ی �و?$دی  د �0م واو%�د %# ا

 ��4درات �	�رش و��و$ق از )��# �$�وان از  ,ر0وردار �$,��د.زات �0ص 0ودش �از ا��$,و�
از طر$ق اط��5ت د=$ق در �ورد 	�$<# $�,� ا�د %# ,� ا$)�د ز�$�# ھ�ی ,�زارودو?ت �$� د.=�?$ن ��م ,ر

 . از آن,�زار �روش و �*�$ل �<��H ,رای �*4و ت �4درا�� ز�$�# �روش ,$��ر را آ��ده ���$د
�%�ور ,	$�ر �رو ���� در 	�ل ھ�ی  �و�#$ژه %$+$ت �و?$دی =�?$ن ,طور �و# و,?$دی و�$وه � %# )�$

$ط  ز�# %�ر و ا$ت �و?$دی و ا$)�د �ر+در ,0ش %$ د)� �$ز دو?ت ,�$�، در$0د�# دار �رد$ده ا	ت
� ��م ھ�ی �5��، 	�ز�ده و ,دور از د ه%�ر�ری در د	��8��*�د 	� ری ,ر دارد.  $وانھ�ی =�?$ن ,�

 �درات	ر راه �و?$د و 4 ,ر,ر ����ت �5ده  ،م، ر$$س "ا�)�ن �و?$دی و �4درا�� =�?$ن"ھ�دی �رزا
 ا$ن ����ت را �B$ن �$���رد: ،=�?$ن ا��8ت ا��<�د �ذا��#
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� �� #, ��،ا %$ت ھ�ی ,$نر5دم د	�ر	���? 
� ،��<دان =رH# ھ�ی ,��� 
� ،� ����ت راه �را�ز$�
 و �رو	س =�?$ن و در ا0$ر  ن�	�$دی ,رای ?�,ود ز�$ن ,رای �ر%ت ھ�ی �و �
� 5) �  )13دم ھ�:ھ�8� در ,$ن �'�د ھ�ی دو?�

 �2008ل 	�ظر ,#  2011ا$ن ����ت ,�5ث �ده %# �4درات =�?$ن در 	�ل  ،,# �+�# آ=�ی �رزام
� �4درات در *�? ن. ا$,دھ+��د و ��; در 4د %�ھش $��	�%�� ����د  ����4ورت �$8$رد %# =�?$ن ا

� از �<�م �5?� ,ر0وردار �$,��د. �رB# %# 0ود وزارت �)�رت زار ھ�ی ,$ن ا�ذ��# ھ� در ,����?
���	��ن �,رای  ت =�?$ن دارای "	ود =�,ل �� *ظ# ای"ذ�5ن �$دارد %# 	ر��$# �ذاری در 1�4اا

,)�ی ��م ھ�ی �5�� و ��د ا����ف �و?$د و ر �$,��د، و?� آ=�ی ا*دی، وز$ر �)�رت %�ور و%�
��'� و ��'� از "��ش" در راه ا$)�د دو ��رک �1�4� در )�ل آ,�د و ا�د0وی  ،%�ور�4درات =�?$ن 

4*,ت �$���$د. در *�?$�# ��رک )�ل آ,�د �ظر ,# د5وای *<و=� ��و=ف �رد$ده و در ا�د0وی ��'� 
 )B"15'�ر د$واری" ��رک ���$ل �رد$ده ا	ت. (

وا$د ا	�1ری �4درات در ,0ش �0,5� از  �� د	ت %م ��ود,�$د ��ش در را,ط# ,� ��و$ق �4درات 
ل ارزش از ,0ش ��4$@ د	�� �,��ر ,رده �ود %# ا��< �وع,#  ،��و$ل �)'$زات �1�4� درون %�ور

 ژه 	��ور زرا5ت از طر$ق "�رخ �,�د?#" ,# �+@ ��4$@ دا0�� ,# ��ل 8��B$ر 4ورت �8$رد.$و ,وِ 
)� ���)ر ,# ا�زا$ش �<ر در ,0ش ھ�ی E$ر �1�4� �$8ردد. در$ ،در E$ر آن ا$ن ا��<�ل ارزش

$ران را در 8ھ�ی ��4$@ د	��، �زد , ه%# از طر$ق ?وا$F در 0ور *�ل %�ر�ران د	��8 ,�$	ت�$
� ا$)�د ارزش ��Hر$2 ا�	0ت�.   

 در را,ط# ,� ر=م ��$$ر �ظ�م %�و�� زرا�5� در )'ت "زرا5ت �)�ر��" ,�$د �+ت %# ا$ن 	$�	ت ,#
��$�وا�د 0ود ھدف ,��د. 	$�	ت زرا�5� ,�$د در =دم �0	ت و ,$��ر ار ھ�# در 0د�ت  و)#$V ھ

,�$د ,# �$روی  در$ن را	�� =,ل از ھ�# �ر�وع 	��0ن ا*�$�)�ت �واد Eذا$� درون %�ور =رار �$رد.
��وا�ق  �ل او�Hع در �ط�,ق ود �واد Eذا$�" �ر�$ب و ,� ���,"	 ��رم %�ور 	�0د�ر از �5دت Eذا$

%# ا$ن  ر )'ت ر�@ "ا*�$�)�ت او?$#" ��ظ$م �ردد،�<ر زدا$� در �)�وع ,�$	ت د�$رد. 	$�	ت  =رار
��، 	ر ���ه ��� ا*�$�)�ت در ,ر �$ر�ده �واد Eدا$�ا)���5� و  ،، د	�ر	� ,# 0د��ت 4*�	ب%�

�رھ�8� �ردم ,��د.   

�ت ا��راھدر آ0ر$ن �*�$ل �$� �در  ،ار���$2 ر%ن ھ�ی ��0�ف 0و$ش�$	ت در �ر%$ب , ���ف ��
�" %�ور 	�ت دھ� �ردد,	� ����	��ن در  ا	�را�ژی%# ھ�ی �د$ده  ؛)'ت "0ود %+�$�ا����ف ��� ا

  آر��ن ��� �$,��د.  �B$ن��Bن در �$�ده %ردن ا$ن راھ$��ت در �5ل، ��=د  �*�وای �ظری و ھم

   "��و��را��زم ���! ��و ���ز�� ��زم"5ط ��ری  ��رزه ���ھ� ر :������.1
��ن 
�وری ھ�ی ا .3.5   

�$و�د ھ� ا����ف در ,ر�$ر�ده ,$�ن �5و�� و ��ظم در �ورد 	���0ر ا=��4دی، 8Bو�8�  یھ��$وری 
,ر  � %��د %#دا����دان ��ش � ،�$بد. ,د$ن �ر�و ��-$ر �ذاری ھ�ی ,0ش ھ�ی ��0�ف ا=��4دی �$,��

�$���$زم ا����ف ا=��4دی را درک و ��ر$F ���$�د. ا��<�ق ��ر0$�  ،��$# ای ��ظم ��ری2$ 
�4دی ,رای =�,ر �,��ی ا$ن �ظ�م ھ�ی ��ری �$�وا�د %# ,�-�,# رھ��8ی 	$�	ت ھ�ی ا ���فا�

ا=��4دی ��ل  ���ف�ظ�م ھ�ی ��ری %# در را	��ی ا� .���$دا����ف آ$�ده $2 %�ور 4دق 
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ا��<�ل �ره 0ورده و از$ن ��8ه  ای ��0ص =�ری و �روھ�$ر�د، ا%-راً ,� �5$ق و 0وا	�# $�8
� ا	�وار ,ر�  �$,��د.  و =�,ل ���ل ,*ث ا�8$ز ،ا$ن �ظ�م ھ�ی ��ری 	$�	ت ا����

�-�,# # 	$�	ت ا���4دی �$و ?$,را?$زم ,$��8ر �*4ول ��	+# ا=��4دی 	$�	� ا	ت، %# %�ر ,رد آن , 
 �,�$�	و ,# ��ل روز  از 	�ل ھ�ی ھ+��د 	ده ,$	�م -��ر0$�  	�,<#,� و)ود  - 	$�	ت ا=��4دی �ط,$<

ً ��40 ا�زون �	�رش $���# ا	ت. 	$�	ت �ط,$<� �$و ?$,را?$زم %# رو��?د ر$8ن، ر$$س  در دوران �
 و ��ر�ر$ت �$Bر، �0	ت وز$ر $ر$���$�ی %,$ر  Reaganism)( )�'ور ا$� ت ��*ده ا�ر$��

(Thatcharism)  "س ��$ن�م ,$��ر "�)�	ده ,$	ل ھ�ی ھ���د �	# ,# 0ظ �در�	# آھ�	رد$د، آھ
"�$و?,را?$	م"  ی	$�	ت ا=��4د ،$ن ا	�سرا, ) 16(�,دل �رد$د. )mainstream( �%م *��ری 

   :�$8ردددر 	# ,0ش �,�ور  ه,و$ژ
  

 �4دی ھ�ی دو?�� و �,# دو?��  )Privitization(40و4� 	�زی  �
�  � ) Dergulatiion( =��ون زدا$
 ) Liberalization( 	$�	ت درھ�ی ,�ز  �

.  
� و�,# دو?� �دو?� ی�و?$د ی�4د$'� B# ,$��رھر,�$د " زی 	� �"40و4 ی=��4دا,��	� از 	$�	ت  

*�ل و�<ل، �	ت و��8راف و ��	$	�ت  �و?$دی ��ی ھ�ی د. درا$ن )��$�وان از�4د�40و4� �رد
,# آن 	$�	ت " =��ون ی �واز .��م ,رد� ,رق وا�ور4* ،� آ,ر	��ی از=,$ل �,�# ھ�� 0د��ت ا)���5

"X$ر��,# �*و�$�ده �$8ردد %#  زدا� ",�$د ,# �	'$�ت "ا	�0دام ،,# و$ژه در���	,�ت �$�ن %�ر�رو%�ر
ا)���X5، ا$)�د ی �وان از%م 	��0ن 	'م %�ر�ر�� در,$�# ھ�� درا$�)� � .,$��)��د ,# 	ود %�ر�ر��

از	$�	ت � ,# ��	 .	��0ن" ا�ورا	�0دام ��م ,رد� �ران و,� 0ره "�و	��%�ری ,ر%��ری �	'$�ت ,را
�,�$	ت ھ�# �وا�@ ��ر%� �ردد، �� �طرح �� �0ر)ی %# ,$��ردرروا,ط ,� %�ورھ� ,�ز"ی "درھ�، 

 ا�����ت داد و از�$�ن ,ردا��# �ده ودر��$)# )Subsudy(# و�ردا0ت $�را�ی �<داری ھ� �*دود$ت
�دن، � )'��ی 0ط ��ر در �)د$د �ظری م ,# �-�,# ھ	�# ��رز�ز$��$$�$و% )17(.	�د آزاد �$	ر�ردد

0ط  ,� " ,$��ر�,�زار آزاد ا)���5" و �ظر$# "�,� �ذ$رش ا4ل ا=��4د ,�زارآزاد و "��?�$ت 40و4
در ر=�,ت ,� � دا����د ,ر$���$�$ ،John Meynard Keynes )�ن �$��رد %$نی ا=��4دی ��ر

  ,��د.� � م �وHوع ,*ثز�$و?,را?$
  

,# و$ژه ی ا	ت %# �وازن ا=��4د ز�د، ,را$ن ,�ور� آزاد ��$# � م %# 0ود ,را4ول ,�زارز%�ز$��$
�<دان �را$ط �5� "ا����ل %��ل" �ظر #,�,��د. ,# � )��# 5دم �زول �زد، ,� ����ت �وا)# � ، از

#1 �� %�ی �<��H، %�ز ا	�س ا$ن �ظر��( �,رآورده  %�ری �$رو از� ا	�0دام ,�0 ا-ر �وا�د در
� ا?زا� $2 ا�ر ,$��ری ,# �<��H ا	�0دام %��ل �$�زی ا$ن ��8ه ,را �ردد. از� ��H�>� ی ,��د. ا$ن

��Hا �� �,ود)#،  طر$ق %	ر ، ,� در�ظردا�ت ��و$ل آن از�دو?� �وا�د ازطر$ق ��0رج ,$��ر
 )18(.آ��ھ��# 0�ق �ود

 
( �ول، ��4دوق ,$ن ا?����  =,$ل '��� از�ظر ,# �+وذ %�ور ھ�ی 0ود �دار در ,�$�د ھ�ی �ر �+وذ ��?

2 )'��� و 	�ز��ن �)�رت )'���، ا$ن �و		�ت 	$�	ت ھ�ی �$و��, @Hرا?$زم ر از طر$ق و,$?
�� و E�,# ,ر د�وار �وا�ق ���# ھ�، �<ررات و ��د$�ت ��?�ھ�ی  یدر )'ت ��و$ل �روژه ھ�ی ا����
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 ن"*'��� �د در ��$)# $�ده %رد�د.	�رده ��ت %�ور ھ�ی �$را�و�� ,# ��ل �ھ�ی ��د$ ,$��س
ا�روز ,ر �ظر$#  -,� و)ود �+�وت ھ�ی 	�$<وی در ,$ن %�ور ھ�ی 0ود �دار  –ا=��4دی" 

?$,را?$زم ا	�وار �$,��د، ��4�0 در %�ور ھ�ی %# ,را ی E�,# ,ر ,*ران *�%م ��?� و وام ھ�ی �$و
�، ,و$ژه در *وزه $و�H�$ت ھ�ی ر	�$	 #, �    $�د.�و	ل �$)و رودو?�

�ظر ,# 5دم %�رآ$� �د$ر$ت =�ر د$وان 	� ز *�%م و  -%#  ���� ا��راطوری �ورویھ�ز��ن ,� �رو
"�ظ�م ھ�ی  ,# 	<وط ��)ر - �و?$دی و *��+ر�� ,ودن ",$��ری �0+ِ�"��$$ن ,ودن �و?د$ت 

 "�� �دن" از �+وذ ��ری  ?$زم" در �ظ�ما�رد$د، �$وری "�$و?$,ر	و	$�?	��" و "�,# 	و	$�?	���'("
�"�$و %$�ز$��$زم" از $�طرف در 0ود %�ور ھ�ی 0ود�دار و از  $#�ظر ,$��ر ,ر 0وردار �رد$د. و?

��	��زم )'��� �دن  �ز$�ش ,د$ل �طرح ,�=� ���د.ی # �-�,# , 	وی د$8ر، در %�ور ھ�ی �$را�و�
�و	ر��$# داری" در %�ور ھ�ی �$را�"ا�,��ت  �	�رش� �از طر$ق �4دی  ، %#�$8$رد ل�� ,�ر�$,

 �و $� ��ت ,دوی" ,"ا� – smiley curve –?,*�د �و?$د ھ�ی �و?$دی ���رک ,� در �ظر دا�ت ��*�
�  �$8ردد.5)$ن  در %�ور ھ�ی �$را�و�� در ا�,��ت 	ر��$# داری,'�ر " �,# ا�,��ت ,دوی" �*��

رو�د �و?$د �ر%ت ھ�ی ,زرگ )'��� =رار  ?,�0د �و?$د ,$��8ر ا$ن �<ط# ا	ت %# در آ�Eز و ا�)�م
��1ش و  �ظر ,# ��$$ن ,ودن 	طF �زد و –دا��# و ,0ش و	ط� رو�د �و?$د ,�-�,# %�ر ��ه �و?$دی 

و$ژه ,� ,# ع، Hوا$ن �و =رار �$8$رد. در %�ور ھ�ی �$را�و�� -�ری �<دان ا�*�د$# ھ�ی ��1ل %�ر
در B$ن ,0و,� رو�ن  Wukanدر *وزه  Foxconnدر %�ر��ه �و?$دی  �iPod-�ل �و?$د 

� آھ	�# آھ	�# 	ر از اوا$ل  ت ��*ده ا�ر$��ا$ ی�دن" �*ت رھ,ر ا$ن رو�د ")'���) �19$8ردد.(
 ھ�د ،����د B$ن ��ور ھ�$%%# در آن  �رد$ده ا	ت �Bد =ط,� �,دل ",# ")'��� �دنم و$� 	ده ,$	ت
   %��د. �$ز �<ش �'م ,�زی �� و ,راز$ل

ا����ف ا=��4دی و ا)���5�  ا	�را�ژی از طر$ق $�2$�وان  ،دو ا�,��ت رو�د ھ�ز����در را$ط# ,� 
�" و  �" و ,� اھداف ��0ص در �BرBوب 	$�	ت "ا=��4د 0ود %+��مز$��$ز�ا	�وار ,ر "�$و%$,	�

از ا��<�ل ارزش ,# �+@ %�ور ھ�ی 0ود  طرح �<ررات و =وا�$ن در 0ور *�ل $2 %�ور �	� ���ز#5
 ھ�در *'ت "*	�ب د�$	ت , )�و �$ری %رد. در 5$ن ز��ن �ظ�م اداری %�ور ھ� ���دار �� ا�دازه 

�)�ت �ر�وع 	��0ن ا*�$ تی" و ھ���Bن ,�ز�8ری 	$�	ت ھ�ی ا=��4دی در )'رو �	وو?$ت �ذ$
�,�ده �ردد.  	ر %�ور در 	ر �� ن ھمآاو?$# و �'$# ھرB# ,$��ر 0د��ت ا)���5� ,رای 5وام و 

���	��ن در 0ط "�$و ?$,را?$زم" ��=د ا$ن �Bم �ا�� ا	�را�ژی�   �داز �$,��د.ا�ف ��� ا

  ا����ف وا:;�ت ھ�ی ا,
���� و ا:
��دیدر #ر
و  ا�����
�ن ی ا����ف ���ا�
را
ژ .3.6

  ر�ن ا���ت و -�و�ت داری: .�م ھ�ی ��ری از ا=ر .ذاری ����2ر .3.6.1

دو ر%ن ا	�	� و �1$$ن %��ده �-�,# # ,و *�و�ت داری 0وب ���، ا��$ت ���ف ی ا�ا	�را�ژدر 
د	�$�,� ,# -,�ت، �ط,$ق =��ون، ,',ود ا��$ت �ردی، *�%�$ت  ،اھداف ا$ن دو ر%ن ��0$ص �$8رد�د.

�  د. ��و =��ون و 4$��ت *<وق ,�ر 0وا�ده �

 �-�,# ز$ر 	�0ت ر�د ��$دار# *�و�ت داری 0وب" ,در =دم �0	ت ,�$د اذ�5ن ��ود %# "ا��$ت و 
%#  ��# �B?ش ھ�ی ,زر��)و?� از  دارای اھ�$ت %�$دی �$,��د.�4دی و ا����ف 	�?م ا)���5� �ا=

���	��ن ,� آن �وا)# ,وده ا 	ت، ����د*�و�ت ��	�د �	�رده ، �و?$د و =��Bق �واد �0در، �رور$زم ا
� از$ن ھ�*�� ,ر  �روه %رزی - و 5دم �وا��$� *�و�ت داری 0وباداری �$  -  �ا�ر ,4ورت �	,
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" �دن"رھ$��ت �	�رده ��ت  5وض �ز$�ش ،ا	ت. �روه %رزی در �5ل %ردهE�,# �#  –د$ده �ود  ھم
�دار =��م و �	�رش �ظ�م ا*,رای ا	�ا	�وار ,ر ارزش ھ�ی 	�?م =��ون ا	�	� و ���ور *<وق ,�ر، 

 �ن	� رن Eرب ��$ن و �8,0 �ن ���+ذ$ن 	���، ھد$ن"،ی ����ل از "رھ,ران �)��رای =�ر �و��
�و)ز ���ر%ز ر$�	�� را �$�وان ,طور %ر	� ��$ن ,و�� ��ش ��وده ا	ت. %�	�� ھ�ی ا$ن �ظ�م 

  �B$ن 4�0# %رد:


ر  ھر .�
رش ���
�ر�ز �ظ�م �A-�ت ھ�ی 2! �
�دم �A-�ت ھ�ی  ،و در �
�,! �ر���
،B� !5
�ری از #���ن �� 

دادن  از طر�ق �م �E ،�ته اD زده �د-�4ض 
��4م :وای �! .��! �! در :��ون ا���� �  �
ن �ردن "�و�! ,ر.! �و ,���، � ارزش ��زی �ورای ��� :���7ن ھ�ی 
����4! و ! ار.�

� و ھوادار .روه �رزی،��
 ھ�ی" ا�

4رب دا � Fھ� !دن، �دم 
�و�ق �م �E دادن ! ��Eد��! ��5
ن د�و�را��؛ �1ش ا-زاب را 

 ;! �د�� ، �و ���د ھ�ی ,� ا
-�د�! ھ�ی ���1
آ�وده �ده ! ل و وو" و �دم -��ب .�ری از ار.�ن ھ� و ا��5ص ��و1-����ت ذھ��ت "� �

 ا�5ر  در ��#��� و

وا���� رای ا�,�د 
-رک در ھ���ری ھ�ی ��ط4وی�دم  � 

4�F" ,� 	���0ر ,�$�د �را$� *�%م "�ورای �5?�  ھ$��تا,ر ردر را	��ی "رو�د 4�F" �روه %رزی 
 ��وده ا	ت.��$# ن �+��$ت 	$�	� و ��0$ص اھداف �+���ن 4�F وو ,ددر �ر%$ب ا�H5ی آن 

�" ,# رو�د 4�F �� ھ�وز �راران �,راد""�ورای �5?� 4�F" در )'ت %���$دن H�% ت آورد	ر$ن د�
، �روه ط�?ب �و$� ا�5ده دو*# در �ن��" �روه ط�?,ه و ���$�د �دا��# ا	ت. ,ر �0ف ,� ا$)�د "د��ر

از ز�دان  ها$ن �رو $�نو "�)�س ��$ن" �رد$ده ا	ت. ھ���Bن �ظر ,# آزاد 	��0ن ز�دا� �ده*$-$ت 
 ,$��رط�?ب از ا��$�زات  ور	��، �روه �ر-,# و	�طت *�و�ت %�,ل  –,8رام، ��Bر0� و ��%	��ن 

�	��ی �ذ$رش =��ون ا	�	� و در را��# %و��Bر$ن ��م ه ا	ت، ,دون آ,ر 0وردار �رد$د 	$�	
ا����ف ��� از ��8ه  ا	�را�ژی��د. ,ر$�0ن 0ون �رد��ن ,� ���ه در %�ور ,ر دا��#  0وداری از
��وا��$,# $)�د اردو و �و?$س � ا, دراز �دت �%# آ��ده ��	80و$� ,# "�$�ز ھ�ی  	�#)��	2  ��

رد و� و # دا��ن =وای ا��$��,# �ذا��ن *ا��$��" و "*+ظ �ظم دا0��" %�ور 0واھد ,ود. ,� و)ود 4
� �� 0روج �$رو ھ�ی ,$ن  ا��$ت، ا�زا$ش �$رو ھ�ی وم �$�ز ,را ی *+ظ �ظ�� �از  ����?اا��$�

���ا�� %# از ��8ه �وا ��$د �ا�زا$ش �$�,# 	# 4د ھزاز �+ر (اردو و��$س)  2014	�ل  ا0$ر 	��ن در
� 2014# �س از 	�ل 40وص %# �زا �$,��د؛ ,�B?ش ا$0�� ھ�  ھ�ی %$+� و ��و$ل ,ود)وی آن $

�ا����ف  �دازا��ر �$8ردد. �ظر ,# �Bم $�� ھر 	�ل ,$ا�	��ن در ��و$ل ,ود)# ا����	'م دو?ت ا
د)# ھ�ی 0د��ت ا)���5� %�ور ),ران 0واھد �رد$د. ,وش در ازای %�ھش $�4دی %�ور ا$ن ا�زا�ا=

$2   و ��$�0�" ر ��ر "�ظ����8	�)ش 0ود ,$�E�,# ,ر �وHوع ا��$�� ,ر ��$# ا$ن  ا�زون ,ر آن
$� #�H1�B �   ا)���5� �$,��د. –$ده 	$�	

  ا:
��دی �ن ا?��� و ��
��دان ���فگ �دن رر�ن ا����ف ا:
��دی: ز 3.6.2

�8رد$ده ا�زا$ش ر��ه ا=��4دی # �# ��'� ��)ر , ،ا����ف ��� ا	�را�ژیا����ف ا=��4دی ��4ور از 
  داده ا	ت.ھم و ,# ��ل 8��B$ر ا�زا$ش  ھ�وز �دان رات ,$ن ا�E$� و �	���+�و ،ا	ت، ,��# ,ر �0ف

   :�ردد ��ارا$# ر ووا=1$�ت ا=��4دی %� ��و�# ازا$ن �د$ده ,� ��-$ل �Bد 
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 ر5د��رزه � �واد � �

���	��ن ا�*�ی ا	�را�ژیدر � ."1�4ت �واد �0در" $�� از اھداف �5ده 0وا�ده �$�ود ا����ف ��� ا
 United Nations Office on Drugs  -آ��ر د��ر "�واد �0در و )را$م 	�ز��ن ��ل" �ظر ,# 

and Crimes  - ن از��	���� ,# 2010در 	�ل  ھزار ھ���ر 123 ز�$ن ھ�ی زرع �واد �0در در ا
  -�ن  �3.600و?$د �واد �0در از در ��$)#  $���# ا	ت.�	�رش  2011ھزار ھ���ر در 	�ل  131

metric tons -  ل�	ل  5.800,#  2010در �	ت. �2011ن در 	زا$ش �$دا %رده ا�   )20(ا
  

��	����را در 	�ل  -GDP - ص ا)���5� درون %�ور �?ن" �*4ول ��0د��ر "ا*K�4$# �ر%زی ا
). �21�$�رد دا?ر ا�ر$��$� ر=م �$ز�د(  �16�$�رد و  13در *دود  ,�ر�$ب 2011و  2010ھ�ی 

ا?ر ا�ر$��$� ,�?Z ,ر دو ��$�رد و �ش 4د ��$ون د 2011در 	�ل  =$�ت ���0?ص =��Bق �واد �0در
� ادر 4د �*4ول �� �0?ص ا)���5� درون %�ور را در ھ�$ن 	�ل ا*�و �16$8ردد. ا$ن ر=م � 

در 4د  79,$��8ر ا�زا$ش در *دود  2010ا$ن آ��ر ,# ��ل �<�$	وی �ظر ,# 	�ل %�د. 
  . )22.(د��$,��

  
�,�$��ر�$ب ا���4�# ز$�د از %�ور ھ�ی د$8ر، ,زر��ر$ن �و?$د %��ده��	��ن ھ�وز ھم ����د 	�,ق  �, 

)'�ن  �0در در 4د �و?$دات �واد �90*	وب �ده و �و?$د %��ده ,$��ر از  �واد �0در در)'�ن
� در 	�ل  .�$,��د��'( Fط	68,ر  2011ارزش �واد �0در در �)�وع ,#   Z?�, رد دا?ر�$��

 �ی "ا=��4د �واد �0در" ,# ھ���ری )��1# ,$ن�*ا ��	��ن ,رای�%# در ا� دا,$ری� )�23$8رد$د. (
�?��ن و ���+ذ$ن 	$�	� ��	طF ��رد$8ر  فاز $�طرف ,	�ده �,وده و از طر �,�ده �$8ردد، ا?���

   .د�در "ا=��4د ���$�ی �واد �0در" آ?وده �$,�� ،دو?�� و �,# دو?ت,�0� از %ر	� ��$��ن در د	��8ه 

  �	�رش �	�د اداری �

�ظر ,# �زارش ,�$�د �+��$ت  ا	ت. ��$@ �رد$ده �	�د اداری در ز��ن *�و�ت %رزی ,طور �	�رده
����	��ن $�� از %�ورھ�$ - Tranparency international  - ,$ن ا?����ا	ت %# در آن �	�د  �ا

� 2010 در 	�ل ھ�یدر ��0ص �	�د اداری ا$ن 	�ز��ن  .%�د اداری در ���م 	طوح %�ور ,$داد �
���	��ن ، ��2012 �	و�$ن %�ور ��0$ص �$8ردد %# �	�د اداری  �-�,## و �$����ر , $#�س از 	و��?ا

� ،�ظر ,# آ��ر ا$ن ,�$�د �+وذ %رده ا	ت. #در ���م �وارع )��1�=رار  �176	��ن %# در رد$ف �ا
ه 	�د اداری آ?ود��$8$رد، ھم ,$��ر ,�  =رار �143$8$رد، *�� در �<�$	# ,� ��%	��ن، %# دررد$ف 

��	��ن �در ا� 2010داری در 	�ل ا	�د �، *)م ل?���� �وا دوق ,$ن�4س �زارش ,�	�  )24(�$,��د. 
� �*4ول ���0?ص ا)���5 در 4د 15,$��ر از ن ر=م $��$�رد دا?ر ا�ر$��$� ,�?@ �$8ردد. ا 2,5,ر 

��ف ���، �# ��'� �,�زره �ا� ا	�را�ژی�BرBوب  درب # ا$ن �ر�$,,  )25(�$د.�*�وا �$�%�ور را ا
�	�د اداری، ا��0س و ر�وت 	���� در  ,��# ,ر�0ف ،8ر��#��و-ر 5�$# �	�د اداری 4ورت 

���	��ن در ��; 	�ل ا0$ر ,�  �	�رش $���# ا	ت.��ل روز ا�زون  #ا

  

  

 �5د �#�5$د 	را�# و �وز$@ �5$د E$ر فا���� �
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���	��ن" ��رخ  ا��سو ,# ور$�# در ,�  �ذ%ر ر�ت ط –در �+�وت ,� آ��ر "ر$�	ت �ر%زی ا*�4$$# ا
���	��ن  ) GDPا)���5� درو�� (  �*4ول ���0?ص - �*�	,# �رد$د ا	ت 
�د�!����س :وه ا
ا�زا$ش  2011دا?ر در 	�ل  د��$�ر 29,9,#  �2009�$�رد دا?ر ا�ر$��$� در 	�ل  25,9از  5ر�د

���	��ن2011دا?ر در 	�ل  1.000,� �5$د 	را�#  ��وده ا	ت.� 213 )'�ن %�ور 226در ���ر  ، ا
�ر$ن $ن ,�ر�$,� ا	ت %# 	'م ده در 4د ��$��	��ن �ات در ا� �$ن %�ور �*	وب �$�ود. �وز$@ �5$د

%# 	'م ده در 4د =�ر ,� $� )��1#  در 4د �*4ول ا)���5� ر	$ده، در *�?� 3,8=�ر )��#1 ,# 
در 4د ,�?Z �$8ردد. ا$ن ���	ب ,$��8ر �ور$@ E$ر �5د �# �5$د ,$ن ا=��ر ��0ف %�ور  24,# 

���	��ن ��$ 38,$��ر از  #) از$ن طر$ق، 5�ت ا$���26$,��د.(��ر از 0ط =ر�ز $ن در 4د )�1$ت ا
%# ا�*��ی  - Gini Coefficient –ھ���Bن ,�	�س ��0ص )$��  �$,ر�د، رو�ن �$8ردد.�<ر ,	ر 

� - Lorenz Curve –از ��*�� ?ور$�ز  آن�ور ھ�ی )'�ن �	��ن در =ط�ر %����4�# ز$�د دارد، ا
در  # �5$داتE$ر�5د ��وز$@ ردد. ا$ن �<�م ,� ا$ن 	طF ,# �و,ت 0ود ,$��8ر ام �$1208 *�$ز �<�م

	ت و در �)�وع ا����ف ��� در =دم �0 ا�ژیدر ��$)# د$ده �$�ود %# از ا	�ر )27(%�ور �$,��د.
در  %# ��ذاری ھ�$ #��$روع 	�)� # ا$��ر�$ب,ا	ت.  ه,رد را هز$�د�ر$ن ,'ر ،ص$2 =�ر �0

� -  �0ر)�%�2 ھ�ی ��$�رد دا?ر  60,# ��ول  - 	تا 4ورت �ر�ت #$2 دھ یدر درازا���	��ن ا
� ��-$رات 	ر��$ #��)ر ,>� -  ا4ول " ��-$رات Hر$,� و �	ر1$� قاز طر$ �ذاری ھ� #�	�رش ا

acelerater and multiplier - �=ت. در ��$)# ا����ف ا	ا4ل  �دی %�ور ,#8�4رد$ده ا ��	�%
#, �   �'رت دارد. dutsch disease 	ر��$# �ذاری �,�� �$,��د %# در ا=��4د 	$�	

  
 از �ط6 او�ط ��ور ھ�ی #�را�و�� �ن 
ر:وای �ری: #����5ص ا����ف  �

���	��ن در 	�ل را, �%�ور )'�ن ,� ر=م  192در =ط�ر  2011	�س ��0ص ا����ف =وای ,�ری، ا
 �=رار �$8$رد. در *�?$�# ا$ن ��0ص ,4ورت او	ط ,رای %�ور  ام172در �<�م   �0,398)�و5

 #, �,�$��ر�$ب  )Z?�,28 �$8ردد.( 0,548,#  و %�ور ھ�ی )�وب آ	$�  0,456ھ�ی �$را�و�
���	��ن از ��8ه ا����ف =وای ,�ری �س از ده 	�ل ",�ز�	�زی و �و 	�زی" ھ�وز ھم از 	طF ا

  .)�ی �$8$رد $ن �راو	ط %�ور ھ�ی �$را�و�� و %�ور ھ�ی )�وب آ	$� ��$
  


�ر زرگ: �2م ا�داز 
�ره و ا����ف ا:
��د 3.6.3  

���	��نی ا����ف ا	�را�ژدر �ر	$دن ,# اھداف ��0ص 	$�	� و ا=��4دی %#  ز�#  ،��� ا
� رد$ف �ر$ده �ر �$,��د، در %��ر ھم و ,دون �$و�د ھ�ی 5و�و	�زی %�>� ا	ت. �5وه ,ر آنودی و ا

	�)ش ���,@ ��و$ل ا$ن �روژه %�$دی ,رای 	ر �و�ت  -?$زم ا�$ل �$و ?$,ر*,ر �$وه � �ظر ,# ا��� -
���	��ن��وا��$� ھ�ی ا=��4دی درو�� %�ور و ا�����ت د	�ر	� �ط�Kن ,# ���,@ ���	ب دور از , ا

��ری را ا%�ون	�0ر)� ��ل �ر��# ا �در  –�دن ��; 	�ل  ی,1د از 	�ر - ت. �� آ�د ا$ن %�	�
�ذازی ھ� و  #��-$رات 8��B$ر " 5وا�ل Hر$,� و �	ر1$�" 	ر��$ �<دان *�و�ت داری 0وب، 5دم

در �ورد  ھ���رآطور$�#  .� %�$مدر 	ر ��	ر %�ور ���ھده � �رش دا��# �<ردر ��$)# در �	
د، ا$ن �	�0ت و ,��ت ,ود)# ��� �'�دت �$دھ ا����ف �و?$د ���0?ص ا)���5� درون %�ور و ھ���Bن

�# E$ر =�,ل �ذ$رش ,# �0رج "وا,	�#" 	��0# و ا=��4د %�ور را ,# �$�� ی، ا����ف )��1#ا	�را�ژ
 "�,	� �# , –رادر ��$)# او�Hع %�ور  �$ده ا	ت؛�%� #,# ,$راھا	ت؛ %�ور را از راه "0ود %+�$
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ھ�وز ھم ,$��ر "Hر,#  –آ�د ھ�ی ���� از آن  ��$رو ھ�ی �0ر)� و � و$ژه ,� �Bم ا�داز 0روج
     �ذ$ر" 	��0# ا	ت.

   : �5ری از 4�5ر �<ر زدا$�ا����ف �و?$د ���0?ص ا)���5��رخ   �

���	��ن"��د �و?$د ���0?ص ا)���5� درون %�ور ر �رخ (��$#) �ظر ,# آ��ر "د��ر�ر%زی ا*K�4$# ا
 9,5,ر 1990در4د و در ا0$ر در 	�ل  3,2,ر  1389در	�ل  ،در 4د 17,2,ر  1388در 	�ل 

از$2 طرف ,$��8ر ا$ن وا=1$ت ا	ت  �و	�ن ,زرگ ,� ا$ن د��$# ر�ا$ن  )29در 4د ,�?Z �$8ردد. (
%��ر ا�$د  ,رای آ$�ده %�ور ،�ور "د	�0وش *وادث" ,وده ا	ت و در ��$)#%%# ا����ف ا=��4دی 

ا$ن ا�زا$ش در )'ت ر�د  ،وار %��ده �$,��د. ھ���Bن طور$�# در ,0ش ار=�م ا=��4دی �4ر$F �رد$د
 �آ�د 	� �# از آن ,# $وی در$�ی �و?$دی دا0�� %�ور �,وده و ا�زا$ش ا*$�4� ھ�وا�� ازو ����ل ���

�<ر زدا$�" ���م ��ده ا	ت." @+�    

�ز
�ب ا����ف ���� در � 
�
ر �.! 
ر��ب ود,! ���وزون و ز���! ��ز وا��  

 ا	�را�ژی,ر�0ف اد�5ی �<���ت ذ$�4ح *�و�ت، �دا,$ری 	$�	� و ا=��4دی %# در �BرBوب 
، 5رH# ���$ن �ردد-,�ت 	$�	� و ا=��4دی  %# ا�د د$دهر، ��*ر ,# آن ��8ده ا�دا����ف ��� �$�ده 

� %�ور ,',ود�0د��� Fط	در  ��ذاری ھ�ی  زم در ز$ر ,��ھ�ی ا=��4دی # 	ر ��$ ،$�,د ت ا)���5
در )'ت ا��5ر ��4$@  -در ھ���ری ,� 	��ور 40و4�  - و در ا0$ر 4ورت �$رد�5� �و ا)�

  ��# �و�د.ا,ر د ا*�$�)�ت او?$# ��م ھ�ی %�رارا	��ی ر�@ دا0�� در 

���	��ن ,��ول ,ود)# ا����ف �0ر)� در 	�ل � 384361,ر  �1388)�وع ,ود)# دو?ت �ر%زی ا
 )������ 282154,8 ر, 1289) ، در 	�ل ��$�رد دا?ر ا�ر$��$� �7,8�$ون ا���� 5,6( ��$ون ا

� 271766,1$ر  1390و در ا0$ر در 	�ل  ��$�رد دا?ر )������$�رد دا?ر ا�ر$��$�)  5,4 ( ��$ون ا
,Z?� ) .ت )�وری  )�30$8ردد	ر ر$���در ,ود)# �5دی %�ور از ھ�# او?�ر ��4رف روز ا�زون د

�� ھزار �4�1104767رف از  . ا$ن%�د )�ب �و)# �� 1468585,ر  �1388� در 	�ل �ا
�ارھز������$ون  80,ر 1392ا$ن ر=م در 	�ل ز$�د �ده ا	ت.  1390در 	�ل ��$و ن دا?ر )  29(  ا

ا=�دار�را$� در ,	�ر  ل� �$روی از ا4,*��د %رزی، ر$$س )�'ور %�ور  )31دا?ر ,�?Z �$8ردد. (
را	� و ا	�وار ,ر ��$# �ظ�م ���ر%ز ر$�	��، د��ر ر$�	ت )�'وری را ,# �*راق ا4�� �$م ,�د د�و%

�$ری اداری 0و$ش در  %رزی در ��4م ���4$م %�$دی %�ور �,دل ��وده ا	ت. ر$$س )�'ور ���م
� $�4د �ن ���ور ,ر 0وردار �$,��د.ز 5,دا?�ر$م 0رم از رای رد��ر ر$�	ت )�'وری �*ت �ظ� 

"�����# �روری" و "*��� �ذ$ری" �ره  ����@ ھ$Kت ���ور$ن ,� ر$$س )�'ور در $2 را,ط#
   �$0ورد.

  
�,ود)# �,	$�ر  ،5$	وی) از ��8ه 	'م و $�ت ��0�ف 2010/11( ھ)ری ��	� 1391 	�ل ا����

� ا$ن 	�ل ,ر  ت. B���B#	�� ��وازن و E$ر �5د �# ا� د4در 44	'م و $ت %�,ل در ,ود)# ا����
 )�32 ,رای �'ر %�,ل �40$ص داده �ده ا	ت.( �'� د4در 36,9$ن )��# ز,�?Z �$8ردد و ا

� ,رایدر 4د  56,�$��ر�$ب �. در ��$)# �-�ً ا	تو $ت د$8ر در �ظر �ر��# �ده  33 ,ود)# ا����
دارای 	'م 4د در 0,4  $2 ,� 	'م و $�ت ارز��ن و زا,ل، ھر ،4ددر 0,6و $ت ���$� ,� 	'م 

� %�ور �$,���د. ���$ت ھ�� 	�?# ��ر?��ن %�ور در �ورد "E$ر ��وازن" #��B$ز در ,ود)# ا����
*ق �$,��د.  ,# %�� ,ر –ود %�	�� ھ�ی ز$�د ),� و – ا	�$�Hح وز$ر ��?$# %�ور0وا�دن ,ود)# و 

�وا��$� آ�را �دارد ��  -,ر �0ف اد�5ی 0ودش  –، وز$ر ��?$# %�ور *Hرت �5ر زا0$ل وال )33(
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� و $�ت را �1$$ن و �ر�$ب ���$د.�*�و�ت ���ر%ز  ,ر ا	�س ��0ص ھ�ی �+�ف و ھد���د 	'م ا����
'دا��# ,8ذار ���م و $�ت %�ور ,�$ر�د، �� %�,ل ز�ده �8، "���$د� ا$ن �ظر را �$�ده �$$آ=�ی %رزی �و

� ��)ر ,ر ر�د �� ��وازن $ص�40 در . واFH ا	ت %# ا$ن �$وه 0ود	ری�ود"� ، در,ود)# ا����
�=��� 5دا?�� ھ�ی"  =دم اول ,$ن %�,ل و و $�ت �رد$ده ودر =دم دوم �ظر ,# �<دان ��0ص ھ�ی آ," #,

� ��)ر��	 $���$�Hزون 8ردد. در ا-ر ا$ن رو�د ��ر���ل  �$رو ھ�ی �رار از �ر%ز ھ�ی روز ا
   "را �ورد 	وال =رار �$دھد.�ر%زی �ر��# و *�� "��رو5$ت *�و�ت

 1390و  1389، 1888%	ر ,ود)# �5دی %�ور در 	�ل ھ�ی  ،دو?��,� در�ظر دا�ت 5وا$د 
�، $�� 44555,�ر�$ب ,�?Z �$8ردد ,ر ����� و  39375ون ا�����.  �60400�$ون ا������$ون ا

 60%��ر از  �$�دی) 2010/11(  1390در 	�ل  �ور�ر�$ب د$ده �$�ود %# 5وا$د % ) ,# ا$ن34(
�) را ���$ن  #وع ,ود)�در 4د �) 23و  ر 4د) ,ود)# �5دید 59در 4د (�( �5دی و ا����
���	��ن ,# %�2 ھ�ی �0ر)� و در ��$)# �1رف # ا$ن آ��ر ,$��8ر ز$�د�ر$ن وا,	�) �35$��د.( �� ا�

 ا����ف او�Hع ,$��ر رو�ن �$8ردد ا�ر مHر,# �ذ$ری ا$ن %�ور ا	ت. ا$ن Hر,# �ذ$ری ھ�وز ھ
  ,� 0روج �$رو ھ�ی �0ر)� �ورد ارز$�,� =رار �$رد.و ا��$�� %�ور در را,ط# ا=��4دی 

از  -fob -�درات %�ور �4)�رت �0ر)� %�ور ,# �و,ت 0ود ,# �ر�$,� ا����ف ��وده ا	ت %# 
�ل ا�زا$ش 	%�ور در ھ�$ن 	#  - cif -ده و در �<�,ل واردات و%�ھش �� ��1390  1388	�ل 

  8��B$ر ��وده ا	ت.

���	��ن ,# �  ��$ون دا?ر ا�ر$��$�)دول �)�رت �0ر)� ا

  1390	�ل   1389	�ل   1388	�ل   
  �4fob 403  386  376دردات 

  cif   3336  5154  6390 واردات
  6014  4766  2933  %	ر ,$��س �)�رت 

 

���	�ر%زی ) #ا*�4$$$�	ت ر :��0ذ�   )36.(��#، 	�?��ن��'وری ا	��� ا

���	��ن از  س%	ر ,$�� ،ردد8از$ن )دول رو�ن �$ �#طور$���$ون دا?ر در 	�ل  �2933)�رت ا
,� در�ظر دا�ت ا$��# ا$ن %	ر �ظر  ا	ت. $���#ا�زا$ش  �1390�$ون دا?ر در 	�ل  6014,#  1388

%�2  ،�# ��و$ل آن	$�ردد، $��8# و �س 0د��ت %�ور ��$�وا�د ),ران,$� ,# 	���0ر ھ�وز ھم ��	�ز�ر
�)�رت ,$��8ر ,زر��ر$ن %�	��  سھ� و =رH# ھ�ی �0ر)� ا	ت. ا$ن ا����ف 	���0ری ,$��

  ا����ف �� 	�?م ا=��4دی %�ور �$,��د.


�=�رات ���� 5روج ��رو ھ�ی �5ر,�:  � 

ھد ر	$د، ا����ف و -,�ت ا=��4دی ا$# ��$�ن 0و 02014روج �$رو ھ�ی �0ر)� از %�ور %# �� 	�ل 
  :0د�# دار �$	�زد �<ط �ظراز 	#  م% %م از %�ور را
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���وی  �
 ��ت ا,
����، در ھ�ی 5و�ر ا���
� در ازای ��
ا�
��دی ��ور ���� از 
�ز�ل ��D ھ�ی �5ر,� و در  ر�د
�ز�ل -د ا:ل �D در �د #��!  �

 ا�5ر
�  �
  ;�ری�ذ��5ر ا 
�ز�ل و �ر���! �رار " ��.وار ���� از��

��و در ��ه �� 	�ل ����و، �$��ن ا����2$ ���?� در �$در ��	ت �5?� 	ران %�ور ھ�ی H5و 
���	��ن �� او0ر 	�ل  49در �ورد 0روج �$روھ�ی  ،2012���4$م �'�$�  2014%�ور )'�ن از ا

�، ھز$�#ھ�ی �0ر)ورد,$ر ���و، �س از 0روج �$ر	�رد$د. �ظر ,# اظ'�رات ا�درز را	�و	ن،  ذا��0 
���	��ن را 	� �# �ا��$�� %�ور 	� �# ,ر B'�ر ��$�رد دا?ر ,�?Z �$8ردد. %رزی در$ن ��	ت 	'م ا

���	��ن در ھز$�#  )�37�$ون دا?ر �+�# ا	ت ( 500در=دم اول �=رار ا	ت %# آھ	�# آھ	�# 	'م ��?� ا
� د$8ر،�ن ��ردد. �ظر ,# �<دا %��رآن  با��$ت ,$��ر �رد$ده و 	'م %�ور ھ�ی ���و ,# ���	?�� @,� 

� و در ��$)# در ,دل  ھ�ی 0طرات ا$��# ����وی ا$ن ھز$�# روز ا�زون ا��$�� در ازای �روژه�ا����
�رھ�8� و 4*� %�ور �$�ده �ردد، ,$ش از �$ش ��4ور �$,��د.  ،�  0د��ت ا)���5

,0ش ھ�ی E$ر  ��$�رد دا?ر ,رای 16,� و)ود �1'دات %�+را�س �و%$و و 	�ردن �1'دات ��?� در *دود 
�%# 0روج �$رو ھ�ی �0ر)� از %�ور ��)ر ,# %� ھش �5$ق )��#1 )'��� ,#  ��ل �$رود�ا* ،�ظ��

���	��ن �رد� �$�وداز$ن ��8ه �$ش ,$��  .$�,د��ز$ل ���� ,# �$���# 8��B$ر ?ھ�ی ��?� ,$ن ا 2%� ود ا
���0?ص ا)���5� دو در4د �*4ول  $2 ��%# %�ھش %�2 ھ�ی ��?� ,# �و,ت 0و$ش ,# %�ھش 

   %�ور ,$��)��د.ون در

8� +%# از �Bد$ن 	�ل ,# ا$�	و )ر$�ن دا��# و ,� ,*ران %�,ل ,��2 �5ق آ� ،رو�رار 	ر��$# از %��
ان ,$��ر �رد$ده ا	ت.  �$ز�رد$د، در$ن دو 	�ل ا0$ر  $ری �ظ�م ا=��4دی %�ور رو�نذو Hر,# �

���	��نه ز�د –،�و$	�ده %��ب "%�,ل در ز�	��ن - Ann Jones –)و�ز �" در -�� ,دون 4�F در ا
از ��$�رد دا?ر �رار 	ر��$#  4,6 وددر*د 2011%# در 	�ل  �زارش �$دھد%�,ل ,# 	+رش آ0ر$ن 

���	��ن �%�ور.  1391ر 4د ,ود)# 	�ل د 85ا$ن ر=م ,�?Z �$8ردد ,ر ) 38(ا	ت.# 4ورت �ر��ا
ا��ک در آ�)� و �روش 0ر$د داد و�ر�ت ا*���ری و در  دو,�اً در ,��2 ھ�ی ر�ول ھ�ی �راری ا%-

   اری �$8رد�د.ذ��$# �	ر

� در �<�,ل دا?ر �����داوم %	ر ,$��س �)�ر�� و �رار 	ر��$# از %�ور ��)ر ,ر ��ز$ل �رخ �,�د?# ا
و ��?� %�ور %�2 ھ�ی ارزی  �$8ردد، ,و$ژه ز���� %# ذ�0$ر ارزی (ا	�1ری) %�ور %# از طر$ق

  ھ�ی %�2 %��ده ��ذ$# �$8رد�د، رو ,# %�ھش �ذار�د. ,روز �B$ن *�?ت �� ,# 	طF $<$ن �*��ل ا	ت.
�� در ,�زار آزاد B���B# در ده 	�ل ا0$ر �رخ �,�د?# دا?ر ا�ر$��$������  48,$ن  در �<�,ل وا*د �ول ا

� در �و	�ن ,وده ا	ت. ا$ن -,�ت �	,� �رخ �,�د?# 52������'� و ��'� ���� از 5رH# ��داوم دا?ر  ،ا
ا�ر$��$� �	�<$م و$� E$ر �	�<$م از طرف ,��2 �ر%زی %�ور و $� �$�����رھ�ی ,$ن ا?���� ���ن 

�ر�ت ھ�ی ا*���ری %�ور  ر دا�ت داد وظ,� در � ا�زا$ش �رخ �,�د?# ا	�1ر، ,و$ژه �رد$ده ا	ت.
,# �و,ت 0ود ��)ر ,# ا�زا$ش =$�ت �واد واردا�� %�ور  ھ�ی ا$ران و ��%	��ن در ,�زار آزاد ا	�1ری

�4درا�� %�ور و  �رد$ده و ا*���ل %��ر �$رود %# �ظر ,# 8Bو�8� ار�)�5$ت �<��H ,رای �واد
*�?ت *�%م ر=�,�� ,ر �*4و ت �4درا�� %�ور ز�$�# ازد$�د �4درات آ��ده �ردد. ھ���Bن ا�زا$ش 

,# %�ھش  ر�5$$ت �<��H ,رای �*4و ت واردا�� ��)واردا�� �ظر ,# ��$$ن ,ودن ار�) د=$�ت �وا
�*4و ت  در$�)� ,�$د ا�زود %# ار�)�5$ت �<��H �ظر ,ر =$�ت ��'� در �ورد�د.  واردات �0واھد
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� ,��د �$,��د.��(� �آ0ر$ن �*�$ل ا$ن ا�زا$ش =$�ت �*4و ت واردا�� ,ر �4رف  در وارد�
 ������5وه ,ر ا��<�ل داده �$�ود.  –,# �وع �واد وارد��  ,� �$���# ھ�ی %م و ز$�د �ظر –%��د��ن ا

�د$ �نھ�ی �1�4� و 	�� ه��8,ل دا?ر ��)ر ,# ا�زا$ش =$�ت ھ�ی د	�<��ز$ل �رخ �,�د?# در � ،آن% 
,رای �4دی ھ�ی �1�4� %�ور �$8ردد. ا$ن ا�زا$ش =$�ت ,# �و,ت 0و$ش ,*$ث  )��?�و �رزه )�ت(

�زا$د. �ظر ,# �و=ف 1H$ف ر=�,�� ��4$@ دا0�� در را =$�ت �*4و ت دا0��  �و?$دی،ھز$�# �$�
دو,�ره �و=ف ر=�,�� ��4$@ دا0�� را  ��، ا$ن �	K�#�$�ی ���,# وارداآ�<�,ل �*4و ت %م %$+$ت 

  . زدھ�وز ھم ,$��ر ,# ��ل ��+� ���-ر �$	�

از آن. ا$ن  ,� ���م 5وا=ب ���وار ���� ا$ن �$���$زم B$زی �0واھد ,ود ,# )ز ا�+�	$ون 	ر 	�م آور
   در %�ور 0واھد ,ود. ,$��8ر ,*ران ا=��4دی و �	�رش ,$��ر دا��# �<ررو�د 

  :��$)# �$ری

���	��ن، ر�د ا)���5�، �'�د$�# �دن د�و%را	� و ا����ف ا=��4دی %�ور  ا	�را�ژی�ا����ف ��� ا
� و ا=��4دی ا	�را�ژیرا ,# ,ن ,	ت %���$د. 	�$	 ��ظ�م : ا	�وار ,ود ا����ف ,ر دو ��$# ا	�	

   .»��وه د�د "��و ��را��زم�
�ر�ر و .�
رده ر���
� و

 "�، از ,�  ,# ��$$ن�وام ,� �وا��$� ھ�ی ��?� ا��<�ل �4*$ت ھ�ی �	,� ���@ "�ظ�م ���ر%ز ر$�	�
	د ھ���ری ھ� و ا,���رت  ،��$)# در �+@ و $�ت و رو	��ھ� �رد$ده و �1$� ار 	طF دو?ت �ر%زی ,#

,#  را ا=��4دی %�ور �ف و ر�د�ا�� ، 	ر �و�ته ا	ت. �$وه د$د �$و?$,را?$زمداز ��$$ن ,# ,�  �رد$
ھد���د، %�ور را  $��4@ ��� و ��و$ق �4درات طر$ق در ازای ا����ف ",�زار آزاد" 	�رده و از$ن

�� �,د$ل %رده ا	ت. 	$�	ت ھ�ی ا=��4دی، �)�ری، اردا��و ,# ,�زار %م %$+$ت �ر آورده ھ�ی �4ر
� در %��ر ھم =رار داده �ده و ھر %ر	� ��$ن >�� و ا	�1ری %�ور ,دون ھ�:ھ�8� ,# ��ل ا?��- 

�ردا�0# ا	ت. در ��$)# ,# �ظر 0ودش ,# �1$$ن او?و$ت ھ�ی %�ری  -در *$ط# �4*$ت ھ�ی 0و$ش 
��وازن �	,�" دا�ن زده �ده ا	ت و ا4ل E$رر�د # ", �ظر ,# �<دان ��0ص ھ�ی %�ری و �1$ن

� ھ�ی �	�رده را  "5دا?ت 	���" 0د�# دار�$�Hوع ,# �و,ت 0ود ز�$�# ��رHت. ا$ن �و	رد$ده ا�
?$ت و�	و"�	,� �ردم ,# �ظ�م د�و%را	� �$م ,�د، �	�د اداری و  د,� و)ود ا���5و آ��ده 	��0# ا	ت، 

0روج �$رو  �� آ�د ھ�ی ���� از%ر	� ��$��ن ��رو5$ت �ظ�م را ,# �B?ش %�$ده ا	ت.  "��ذ$ری
��Hی �$,��د���ز$ر  �ه 	$�	�  ز�� و از ��8ه ��ر0$�8%# از � ?���� از %�ورھ�ی ,$ن ا ، ،�ا��$�

ھ��ر ,$رون ر�ت از$ن ,ن اا=��4دی %�ور را ھ�وز ھم ,$��ر ��در 	��0# ا	ت. ر $ژه	$�	� و ,وِ 
� %�درا در 	رز�$ن ھ�دو%ش �ای ر$�#  	ت ا$)�ب ,�ز �8ری ��ری,.   
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