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هقذهِ
ث ٝل َٛزٚؾت ٕٞ ٚىبض اضرٕٙسْ رٙبة زوتط ثركی ،ثب ثطٌعاضی ٔزٕغ ػٕٔٛی  ٚا٘تربثبت ٞیئت ارطائی رسیس
ا٘زٕٗ التهبززا٘بٖ ایطاٖ زض ضٚظ چٟبضقٙج ۷7 ٝآشض ٘ « ،۷411یٓ لطٖ ز ْٚحیبت ا٘زٕٗ» آغبظ قس ٗٔ .ثٛ٘ ٝثٝ
ذٛز ایٗ تزسیس حیبت ضا ث ٕٝٞ ٝالتهبززا٘بٖ ایطاٖ تجطیه ٔی ٌٛیٓ  ٚثطای ٞیئت ارطایی رسیس ا٘زٕٗ زض
پیكجطز اٞساف آٖ آضظٚی ٔٛفمیت زاضْ.
ٕٞبُ٘ٛض ؤ ٝی زا٘یٓ ،زٚؾتبٖ ٞیئت ٔحتطْ ارطایی ،اِٚیٗ ؾرٙطا٘ی ٞبی ازٚاضی ا٘زٕٗ ضا ث ٝپبؾد ٌٛیی ثٝ
پطؾف ٔ « ٟٓا٘تظبضات ٔطزْ اظ التهبززا٘بٖ ٔ ٚؿئِٛیت ارتٕبػی آ٘بٖ » اذتهبل زاز ٜا٘س  ٚزض ایٗ وبض ثب
زػٛت اظ التهبززاٖ ٔتؼّك ثَ ٝیف ٞبی ٔرتّف فىطی؛ اثتىبض ذٛثی ث ٝذطد زاز ٜا٘س ٌ ٚبْ ٔفیسی زض ضاؾتبی
ضٚازاضی  ٚقٙیس ٜقسٖ ا٘سیكٞ ٝبی ٔتفبٚت ثطزاقت ٝا٘س.
لجُ اظ ٚضٚز ث ٝثحج انّیٔ ،بیّٓ ؾرٙبٖ ذٛز ضا ثب اضربع ثٌ ٝفتٔ ٝؼطف ربٖ ٔیٙبضز ویٙع قطٚع و .ٓٙا ٚزض
وتبة « ٘ظطی ٝػٕٔٛی اقتغبَ ،ثٟط ٚ ٜپ »َٛچٙیٗ ٌفت ٝاؾت:
« ٔطزاٖ ػُٕ وٌٕ ٝبٖ ٔی وٙٙس تحت تبحیط ضٚقٙفىطاٖ لطاض ٘ساض٘سٔ ،ؼٕٛال ثطز ٜالتهبز زا٘بٖ ٔطز ٜا٘سٔ .زب٘یٗ
نبحت لسضتی وٌٕ ٝبٖ ٔی وٙٙس افىبضقبٖ ث ٝآٟ٘ب اِٟبْ ٔی قٛز ،اظ ؾرٙبٖ ٘ٛیؿٙسٌٕٙ ٜبْ زا٘كٍبٞی ای وٝ
لجُ اظ آٟ٘ب ظ٘سٌی ٔی وطز ٜاؾت ثٞ ٝیزبٖ آٔس ٜا٘س».۷
ایٗ ا٘تمبز تّد  ٚنطیح اظ ٔطزاٖ ػُٕ  ٚنبحجبٖ لسضت ،زض ػیٗ حبَ ثیبٍ٘ط إٞیت ضٚقٙفىطاٖ ٔ ٚترههبٖ ٚ
ثُٛض وّی لكط فطٞیرت ٝربٔؼ ،ٝزض قىُ ٌیطی ٌطایكبت فىطی غبِت زض آٖ اؾت.
ٔٗ ثطای پبؾرٍٛیی ث ٝپطؾف ٞبی زٚؾتبٖ ا٘زٕٗٔ ،جبحج ذٛز ضا وٓ  ٚثیف زض چبضچٛة ضؾئٛاالت آٟ٘ب
تٙظیٓ وطز ٜاْ.

- John Maynard Keynes (5691), The General theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt, Brace, &World, p.383.
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 -0اقتصبدداًبى چِ هسئَلیت اجتوبعی ای دارًذ چگًَِ هی تَاًٌذ ًقش ایفب کٌٌذ ٍ حذٍد دخبلت ٍ
ٍرٍد آًْب ثِ هسبئل اسبسی جبهعِ چیست؟
ٞسف ٔ ٚبٔٛضیت التهبززا٘بٖ زض ػطن ٝارتٕبػی ایطاٖ ضا زض ظٔبٖ حبيط ،ارٕبال ٔی تٛاٖ تحت ػٛٙاٖ« تٛإ٘ٙس
ؾبظی حبوٕیت  ٚربٔؼ2 »ٝزض ضاؾتبی ٌصاض وكٛض اظ یه التهبز ػمت ٔب٘س ٜضا٘تی  ٚزِٚتی ث ٝالتهبز نٙؼتی
پیكطفتٔ ٝجتٙی ثط ثبظاض تؼطیف وطز .ثطای ایٗ ٔٙظٛض ثٟجٛز فًبی وؿت  ٚوبض زض زاذُ  ٚتؼبُٔ ؾبظ٘س ٜثب التهبز
رٟب٘ی أطی اؾت يطٚضی.
تٛإ٘ٙس ؾبظی ربٔؼ ٝثٔ ٝؼٙبی افعایف تٛا٘بیی ٔطزْ زض حبوٕیت ثط ؾط٘ٛقت ذٛیف یب تٛا٘بیی آٟ٘ب زض حفظ
ٔٙبفغ  ٚرٌّٛیطی اظ تًییغ حمٛق فطزی قبٖ اؾت .ثٔ ٝیعا٘ی و٘ ٝیطٞٚبی ارتٕبػی زض لبِت اتحبزیٞ ٝب ،ا٘زٕٗ
ٞبی نٙفی ،انٙبف  ٚؾبیط تكىُ ٞبی ارتٕبػی ٔتكىُ ق٘ٛس ٓٞ ،ث ٝؾٕت ٟ٘بزٞبی ٔطزْ ؾبالض حطوت
ذٛاٙٞس وطز ٔ ٓٞ ٚی تٛا٘ٙس زض ٚيؼیت ٔٛرٛز اظ حمٛق ٙٔ ٚبفغ ذٛز زفبع وٙٙس.
ٔٙظٛض اظ تٛإ٘ٙس ؾبظی حىٔٛت ٔزٕٛػ ٝالسأبت ٟ٘ ٚبزٞبیی اؾت و ٝلسضت لٟطی ٝضا زض ا٘حهبض زِٚت لطاض ٔی
زٞس ،ظطفیت ٔبِیبت ؾتب٘ی ضا افعایف ٔی زٞس  ٚزِٚت ضا لبزض ٔی وٙس و ٝوبالٞبی ػٕٔٛی ٔب٘ٙس أٙیت ،ظیط
ؾبذت ٞب ،ثٟساقت  ٚآٔٛظـ ضا تبٔیٗ وٙس.
تٛنیٔ ٝی و ٓٙالتهبززا٘بٖ وكٛض  ٚا٘زٕٗ التهبززا٘بٖ ثَٛ ٝض اذم ،اٞساف فٛق ضا زض تؼبُٔ ثب زِٚتٔ ،طزْ ٚ
ثرف ذهٛنی ،زض ٔطوع تٛر ٝذٛز لطاض زٙٞس .زض ٚالغ اؾتمطاض زٔٛوطاؾی زض ربٔؼٛٔ ٝو َٛث ٝتحمك قطایٍ
ٔؼیٙی اؾت ،نٙؼتی قسٖ  ٚاؾتمطاض ٘ظبْ تِٛیس ؾطٔبی ٝزاضی زض وكٛض پیف قطٌ ثٟجٛز ضفبٔ ٜبزی آحبز ربٔؼٝ
 ٚاؾتمطاض زٔٛوطاؾی اؾت .يٕٙب ربٔؼ ٝای و ٝافطاز آٖ ٔٙفؼُ ا٘س  ٚلبزض ث ٝتكىُ ٘یؿتٙسٕ٘ ،ی تٛا٘س ثط
ؾط٘ٛقت ذٛیف حبوٓ ثبقس .زٔٛوطاؾی ث ٝربٔؼ ٝای ٘یبظ زاضز و:ٝ
• ٌطٞ ٜٚبی ارتٕبػی ُٔبِجبت  ٚحمٛق ذٛز ضا ث ٝحىٔٛت ث ٝنٛضت ٔتكىُ ٔ ٚؿتٕط ا٘تمبَ زٙٞس.
•  ٚث ٝنٛضت زؾت ٝرٕؼی ثب یىسیٍط  ٚحىٔٛت ٔصاوط ٚ ٜچب٘ ٝظ٘ی وٙٙس.
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ٔؿبِ ٝایٙزب اؾت و ٝزض ٔمُغ و٘ٛٙی ،وكٛض ٔب زض ؾ ٝحٛظ ٜالتهبز ،حىٕطا٘ی  ٚربٔؼ ٝزچبض ٔهبئت  ٚچبِف
ٞبی ؾٍٕٟیٙی اؾت و ٝث ٝزِیُ چٙس ز ٝٞغفّت  ٚؾٛء ٔسیطیت قىُ ٌطفت ٚ ٝاثؼبز آٖ ثتسضیچ ثعضٌتط قسٜ
اؾت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔطزْ  ٚزِٚتٕطزاٖ ث ٝؾبزٌی  ٚزض وٛتبٔ ٜست أىبٖ ثط ٖٚقسٖ اظ ایٗ
ٚيؼیت ضا ٘ساض٘س:
• زض حٛظ ٜالتهبز یه ٘ظبْ التهبزی قج ٝزِٚتی ،ضا٘تی  ٚزضٌ ٖٚطا حبوٓ اؾت و ٝتحت ٘فٛش ا٘حهبضات
زِٚتیٟ٘ ،بزٞبی ثب ٘فٛش ٘ظبٔیٔ ،صٞجی ٚ ،قطوت ٞبی ثعضي لطاض زاضز.
• زض حٛظ ٜحىٕطا٘ی ،قبٞس تؼبضو ٔٙبفغ اضوبٖ حبوٕیت ٘ ٚبوبضآٔسی  ٚفؿبز ؾیؿتٕی ثٛضٚوطاؾی آٖ
ٞؿتیٓ.
• زض حٛظ ٜارتٕبػی ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی تًؼیف قس ٜا٘س ،تكىُ ٞبی حعثی ،نٙفی  ٚحطف ٝای ث ٝحبقیٝ
ضا٘س ٜقس ٜا٘س  ٚاوخطیت ٔطزْ ثب ز ٚغ َٛثیىبضی  ٚتٛضْ ٔعٔٗ زؾت ثٍطیجب٘ٙس  ٚاظ ٔكىالت فمط ٚ
٘بثطاثطیج ٝقست زض ػصاة ا٘س.
ٔتبؾفب٘ ٝزض نٛضت اؾتٕطاض ثحطاٖ ٞبی ٔٛرٛز  ٚتكسیس آٖ ،ایٗ ذُط ٚرٛز زاضز و ٝثط ٘ٔٛیسی ٔطزْ اظ
حبوٕیت افعٚز ٜقٛز ٔ ٚكطٚػیت ٘ظبْ زض ٘عز ٔطزْ ثیف اظ پیف وبٞف یبثس .زض چٙیٗ فًبیی ٚيؼیت وكٛض
آؾیت پصیط تط ٔی قٛز  ٚث ٝاحتٕبَ ظیبز ثحطاٖ ٞبی ارتٕبػی  ٚؾیبؾی ثعضٌتطی زض وٕیٗ وكٛض لطاض ذٛاٞس
ٌطفت.
زض ایٗ ٚيؼیت ذُیطٚ ،ظیف ٝاضوبٖ حبوٕیت  ٚتكىُ ٞبی ٔس٘ی (اظ رّٕ ٝا٘زٕٗ التهبززا٘بٖ ایطاٖ) ،وٛقف
زض رٟت انالح أٛض وكٛض  ٚارتٙبة اظ افتبزٖ اظ چبِ ٝث ٝچب ٜاؾت .أب ٔی زا٘یٓ و ٝانالح أٛض وكٛض ثٝ
ٞیچٛر ٝؾبز٘ ٜیؿت ٞ ٚیچ ٟ٘بزی اظ رّٕ ٝا٘زٕٗ التهبززا٘بٖ ٘ؿر ٝقفب ثركی زض آؾتیٗ ٘ساضز و ٓٞ ٝثٝ
ٔصاق حبوٕبٖ ٔ ٚطزْ ذٛـ ثیبیس  ٓٞ ٚچبض ٜؾ ُٟاِٛنٔ َٛكىالت و٘ٛٙی ثبقس .انالحبت التهبزی ثٛیػٜ
انالحبت ؾبذتبضی زاضای آحبض ثبظتٛظیؼی ٌؿتطز ٜاؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ رٟت ضؾیسٖ ث ٝارٕبع زض ٔٛضز آٖ وبضی
اؾت زقٛاض  ٚظطیف.
ٔتبؾفب٘ ٝپٛپِٛیؿٓ ؾیبؾی  ٚالتهبزی  ٚفطٍٙٞی و ٝاظ ؾٛی ٔحبفُ لسضت تطٚیذ ٔی قٛز ٘ ،بوبضآٔسی  ٚفؿبز
ثٛضٚوطاؾی٘ ،جٛز زؾتٍب ٜلًبیی ٔؿتمُ ،قىبف ػٕیك ٔیبٖ زِٚت ٔ ٚطزْ  ٚثسثیٙی ربٔؼ ٝث٘ ٝیبت  ،ثط٘بٔٞ ٝب ٚ
ؾیبؾت ٞبی زِٚت ،ضاٌ ٜفتٍٔ ٛیبٖ ٟ٘بزٞبی ٔطزٔی  ٚاضوبٖ ٘ظبْ ضا ٔؿسٚز ؾبذت ٝاؾت .زض ایٗ ٚيؼیت ٟٔبض
ا٘تظبضات ثطآٚضز٘ ٜكس٘ی َجمبت ٌ ٚطٞ ٜٚبی ارتٕبػی ث ٝؾِٟٛت أىب٘پصیط ٘یؿت.
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التهبززا٘بٖ  ٚػّٕبی ارتٕبػی زیٍط زض ایٗ ٚيؼیت حؿبؼ ثبیس ٘مف ذٛز ضا ثب ضػبیت حعْ  ٚاحتیبٌ  ٚزض
پیف ٌطفتٗ اػتساَ ایفب وٙٙس .ثسیٗ ٔؼٙی و:ٝ
• اظ زأٗ ظزٖ ث ٝا٘تظبضات غیط لبثُ تحمك تكىُ ٞبی نٙفی  ٚحطف ٝای پطٞیع وٙٙس.
• زض اضظیبثی ػُّ پیسایف ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت حبز و٘ٛٙی اظ ضا ٜا٘هبف  ٚتحّیُ ٔتٛايؼب٘ ٝػّٕی ذبضد
٘ك٘ٛس ٔ ٚؿئٛالٖ ثٛضٚوطاؾی  ٚلٔ ٜٛم ٝٙٙضا ث ٝربی انالحبت ث ٝؾٕت ذكٓ  ٚأٙیتی وطزٖ ٔؿبئُ
ٞسایت ٘ىٙٙس.
• تالـ وٙٙس ٔرطد ٔكتطوی اظ ؾیبؾت ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی انالحی تٛؾٍ ٘حّٞ ٝبی ٔرتّف فىطی زض
التهبز ضا پیسا وٙٙس  ٚثب نسای ٚاحس زض رٟت تحمك ؾیبؾت ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی پیكٟٙبزی ثىٛقٙس.
• ثب پٛپِٛیؿٓ التهبزی ،ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی اظ َطیك ضٚقٍٙطی  ٚآٌب ٜوطزٖ ٔطزْ ٔ ٚحبفُ لسضت ٔجبضظٜ
وٙٙس.
• يطٚضت تٙف ظزایی زض ٔٙبؾجبت ثیٗ إِّّی  ٚپیبٔسٞبی ٔخجت التهبزی ،فطٍٙٞی  ٚتىِٛٛٙغیه تؼبُٔ
ؾبظ٘س ٜثب رٟبٖ ضا ثَٛ ٝض ذؿتٍی ٘بپصیط ث ٝظثب٘ی ؾبز ٕٝٞ ٚ ٜف ٟٓثب ٔؿئٛالٖ ٔ ٚطزْ زض ٔیبٖ ثٍصاض٘س.
تزبضة تبضیری غٙی زض ٔٛضز ٘ح ٜٛثطذٛضز التهبززا٘بٖ ثطرؿتٔ ٝىبتت ٔرتّف ثب ٔؿئِٛیت ارتٕبػی قبٖ ٚرٛز
زاضز و ٝثؿیبض پٙس آٔٛظ اؾت .ثب ٔطٚض تبضید تح َٛػّٓ التهبز  ٚتبُٔ زض ظ٘سٌی حطف ٝای التهبززا٘بٖ ثطرؿتٝ
ٔی تٛاٖ ث٘ ٝحٛٔ ٜٛار ٟٝالتهبززا٘بٖ ثب ٔؿئِٛیت ارتٕبػی قبٖ ثٟتط آقٙب قس زض ایٙزب ارٕبال ث ٝشوط چٙس ٔخبَ
اوتفب ٔی و.ٓٙ
 کالسیک ّب
التهبز ؾیبؾی ؾطچكٕ ٝػّ ْٛارتٕبػی ث ٝقٕبض ٔیطٚز٘ .ظطی ٝپطزاظا٘ی ٕٞچ ٖٛآزاْ اؾٕیت ،اؾتٛاضت ٔیُ ٚ
وبضَ ٔبضوؽ ثیٙف ربٔؼی اظ ٘ظبْ ارتٕبػی اضای ٝزاز٘س .تب ٘یٕ ٝؾسٛ٘ ٜظزٛٙٞ ٓٞظ التهبز ؾیبؾی ث ٝػّٓ
التهبز ،ػّٓ ؾیبؾت ،تبضید ارتٕبػی ،ضٚا٘كٙبؾی ارتٕبػی  ٚفّؿف ٝارتٕبػی تفىیه ٘كس ٜثٛز .التهبززا٘بٖ
ثطرؿت ٝوالؾیه زض وؿٛت ٔهّحبٖ ارتٕبػی ایفبی ٘مف ٔی وطز٘س .آزاْ اؾٕیت ،ضیىبضز ٚ ٚربٖ اؾتٛاضت
ٔیُ اؾتمطاض ٘ظٓ رسیس ؾطٔبی ٝزاضی ضا تؿٟیُ وطز٘س ٔ ٚبضوؽ ثب ٘مس ذٛز ثط ؾطٔبی ٝزاضی ،يطٚضت ٌصاض اظ آٖ
ث ٝربٔؼ ٝؾٛؾیبِیؿتی ضا پیف وكیس.
تب ٘یٕ ٝز ْٚؾسٞ ٜیزسٌ ،ٓٞؿتطـ تزبضت تغییط ٕ٘بیب٘ی زض ٔٛاظ٘ ٝلسضت ؾیبؾی ثٛرٛز آٚضز .زض ایٗ زٚض ٜتزبض
 ٚنبحجبٖ نٙبیغ ٔٛفك قس٘س ثب ؾیبؾت ٞبی زِٚت زض ظٔی ٝٙاػٕبَ ٔحسٚزیت ثط حطٚت ا٘سٚظی ٔمبثّ ٝوٙٙس.
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تالـ ٞبی آ٘بٖ ثب ا٘تكبض وتبة ثزٍت هلل اؾٕیت ،اؾتبز اؾىبتّٙسی فّؿف ٝاذالق زض ؾبَ  ، ۷776تٛریٝ
٘ظطی ث ٝزؾت آٚضز .اؾٕیت زض ظٔط ٜاِٚیٗ ٘ظطی ٝپطزاظا٘ی ثٛز و ٝثط آٔسٖ ربٔؼ ٝرسیس ضا ٘ٛیس ٔی زاز٘س.
ربٔؼ ٝای و ٝاظ لیس ٔحسٚزیت ٞبی ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی لجّی ٔٙفه ٔی قٛز .اؾٕیت ث ٝقست تحت تبحیط
ظطفیت ثبظاض ثطای اضتمبی آظازی فطزی ٌ ٚكبیف ٔبزی ثٛز .التهبززا٘بٖ والؾیه پیف ثیٙی ٔی وطز٘س وٝ
التهبز ثبظاض ثس ٖٚثس ٖٚلیٕٔٛت وّیؿب  ٚزِٚت ٓٞ ،حطٚت ضٚظ افع ٖٚثٛرٛز ذٛاٞس آٚضز  ٓٞ ٚآظازی فطزی ضا
فطا ٓٞذٛاٞس ؾبذت .اظ ایٗ ٘ظط التهبز ؾیبؾی والؾیه ثب ػهط ضٚقٍٙطی ؾبظٌبض ثٛز.
اؾٕیت ث ٝوطات ٔی ٌفت ؤ ٝؼزع ٜثبظاض ٕ٘ی تٛا٘س ٕٛٞاضٛٔ ٜحط ثبقسٔ .بِتٛؼ  ٚضیىبضز ٚاظ ا ٓٞ ٚثسیٗ تط
ثٛز٘س .آٟ٘ب ثب تٛر ٝث ٝحبثت ثٛزٖ ٔمساض ظٔیٗ  ٚضقس ؾطیغ رٕؼیت ،ظ٘سٌی فمیطا٘ ٝای ضا ثطای اوخطیت ٔطزْ
پیف ثیٙی ٔی وطز٘س.
ضیىبضز ٚو ٝػً ٛفؼبَ پبضِٕبٖ اٍّ٘یؽ ثٛز ،ث ٝزِیُ یبز قس ٜزض ثبال ،ثب آظازی تزبضت غّٛٔ ٝافك ثٛز  ٚفؼبِیت
ٞبی ذٛز ضا زض پبضِٕبٖ ثط ایٗ ٔٛيٛع ٔتٕطوع وطز ٜثٛز .ا ٚزض وتبة التهبز ؾیبؾی ذٛز ،آحبض ٔخجت تمؿیٓ ثیٗ
إِّّی وبض  ٚتزبضت آظاز ضا ث ٝذٛثی ٘كبٖ زاز.
اؾتٛاضت ٔیُ یىی اظ ثطرؿت ٝتطیٗ چٟطٞ ٜبی ضٚقٙفىطی ؾسٛ٘ ٜظز ٓٞثٛز .ا ٚزض وتبة ضؾبِ ٝزض ثبة آظازی(
 )۷859اؾتسالَ وطز و ٝزِٚت تٟٙب ظٔب٘ی ٔی تٛا٘س زض آظازی فطزی زذبِت وٙس ؤ ٝب٘غ آظاض افطاز ثٕٞ ٝسیٍط
قٛز .اؾتٛاضت ٔیُ ث ٝضغٓ ایٗ ٔٛيغ ذٛز ػٕال اظ ؾٛٔ ٝضز ٔكرم ٔساذّ ٝزِٚت حٕبیت ٔی وطز :تبٔیٗ ٔٙبثغ
ٔبِی ػٕٔٛی ثطای آٔٛظـ ،تطغیت زِٚت ثطای وٙتطَ ٔٛاِیس ٚ ٚنٔ َٛبِیبت ثط اضث ثٙٔ ٝظٛض رٌّٛیطی اظ تٕطوع
ثیٗ ٘ؿّی حطٚت .اؾتٛاضت ٔیُ زض وتبة ان َٛالتهبز ؾیبؾی ( )۷848ثط إٞیت أٙیت حك ٔبِىیت ذهٛنی
زض پیكجطز تٛؾؼ ٝالتهبزی تبویس وطز .ا ٚاػتمبز زاقت و ٝؾطٔبی ٝزاضی  ٚزٔٛوطاؾی ٌطچ ٝوبُٔ ٘یؿتٙس ،زض
ذسٔت وبضوطزٞبی انّی ذٛز لطاض زاض٘س .ثسیٗ ٔؼٙی و ٝؾطٔبی ٝزاضی ا٘جبقت ؾطٔبی ٝضا تؿٟیُ وطز ٚ ٜا٘ؿبٟ٘ب
ضا اظ ض٘ذ وبض یسی ضٞب٘یس .ٜزٔٛوطاؾی ثب تؿٟیُ ٔكبضوت قٟط٘ٚساٖ زض تهٕیٕبت رٕؼی ربٔؼ ٝث ٝآٟ٘ب احؿبؼ
اضظقٕٙسی  ٚوطأت زاز ٜاؾت .اؾتٛاضت ٔیُ ٔی پصیطفت و ٝتح َٛارتٕبػی ظٔبٖ ثط ذٛاٞس ثٛز؛ أب زِٚت ٔی
تٛا٘س ثب اضائ ٝآٔٛظـ ػٕٔٛی  ٚثٟجٛز ثطاثطی ارتٕبػی ،آٖ ضا وٛتب ٜوٙس.
 ویٙعیٗ ٞب
ویٙع ثؼس اظ ر ًٙرٟب٘ی ا َٚزض ضؾبِ ٝای لطاض زاز یىزب٘ج ٝثب إِٓبٖ ضا ٔحى ْٛوطز ٚ ٚيغ غطأت ؾٍٙیٗ
رٍٙی ػّی ٝآٖ وكٛض ضا ٘بزضؾت زا٘ؿت  ٚپیبٔسٞبی ٔٙفی آٖ ضا ثط نّح زض اضٚپب ٘كبٖ زاز.
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تجییٗ ویٙعی ضوٛزٞب ٘یع زض ذسٔت تٛری ٝتالـ ٞبی زِٚت ثطای ثبظ تٛظیغ زضآٔس لطاض ٌطفت.ثب ایٗ تٛيیح وٝ
چ ٖٛذب٘ٛاضٞبی وٓ زضآٔس ،زضنس ثعضٌتطی اظ زضآٔس ايبفی ذٛز ضا زض ٔمبیؿ ٝثب ذب٘ٛازضٞبی پط زضآٔس ذطد
ٔیىٙٙس ،زِٚت ثب ا٘تمبَ زضآٔس اظ اغٙیب ث ٝفمطأ ،ی تٛا٘س ٔربضد ذهٛنی ضا افعایف زٞس .ثط ذالف «ثٙتبْ» ٚ
اؾتٛاضت ٔیُ و ٝاظ آٖ ثیٓ زاقتٙس و ٝثبظ تٛظیغ ،تبحیطات ٔٙفی ثط اٍ٘یعٞ ٜب  ٚا٘جبقت ؾطٔبی ٝزاقت ٝثبقس ،ویٙع
اؾتسالَ وطز و ٝثطاثطی ثیكتط ٔٛرت اقتغبَ وبُٔ  ٚضقس التهبزی ذٛاٞس قس .التهبز ویٙعی يبثُُٙٔ ٝمی
الظْ ضا ثطای زضذٛاؾت افعایف زؾتٕعز اظ ؾٛی اتحبزیٞ ٝبی وبضٌطی ،فطا ٓٞآٚضز.
ویٙع تالـ وطز تب فطا٘ىّیٗ ضٚظِٚت ضا ث ٝآظٔ ٖٛػّٓ التهبز رسیس ذٛز تطغیت وٙس؛ أب زض ایٗ وبض چٙساٖ ٔٛفك
٘كس .ضٚظِٚت ث ٝزیس ٜتطزیس ث ٝالتهبز ویٙعی ٔی ٍ٘طیؿت ؛ أب ر ًٙرٟب٘ی ز ْٚوكٛضٞبی غطثی ضا ٘بٌعیط ثٝ
افعایف ٔربضد ذٛز ثط اؾبؼ وؿطی ثٛزر ٝوطز ٘ ٚتیز ٝآٖ ظبٞطا تبییس ٘ظطی ٝویٙع ثٛز .وبضذب٘زبت ؾطیؼب
فؼبِیت ذٛز ضا اظ ؾط ٌطفتٙسٔ ،طزْ ث ٝؾط وبضٞب ثبظٌكتٙس  ٚالتهبز أطیىب ثالفبنّ ٝثؼس اظ ثٕجبضاٖ پطَ ٞبضثٛض
تٛؾٍ غاپٗ ،ثب اقتغبَ وبُٔ وبض ٔی وطز .ایٗ ٔٛفمیت ،ثؿیبضی اظ التهبززا٘بٖ  ٚؾیبؾت ٌصاضاٖ ضا ث ٝتغییط ٘ظط
قبٖ زض ٔٛضز ٘مف ثطاظ٘س ٜزِٚت  ٚپصیطـ ِیجطاِیؿٓ رسیس تطغیت وطز .ثب پبیبٖ یبفتٗ ر ًٙرٟب٘ی ز ،ْٚوٍٙطٜ
ایبالت ٔتحس ٜلب٘ ٖٛاقتغبَ ضا ث ٝتهٛیت ضؾب٘یس  ٚثٛٔ ٝرت آٖ زِٚت ضا ٔٛظف وطز تب  ٕٝٞتٕٟیسات ػّٕی ثطای
تحمك اقتغبَ وبُٔ ضا ث ٝوبض ثٙسز.
ویٙع زض ٔب ٜرٛالی  ۷944زضوٙفطا٘ؽ ثطٚتٚٚ ٖٛزظ قطوت وطز .ا ٚثٕٞ ٝطا ٜضئیؽ ذعا٘ ٝزاضی أطیىب «ٞطی
زوؿتط ٚایت» یه ٘ظبْ رٟب٘ی ضا َطاحی وطز٘س و ٝثطای ؾ ٝز ٝٞزٚاْ آٚضزٞ .سف آٟ٘ب ػجبضت ثٛز اظ ارتٙبة اظ
تىطاض اغتكبقبت ؾبَ ٞبی آذط زٚضاٖ حبوٕیت اؾتب٘ساضز َال  ٚضوٛز ثعضي.
رٛظف اؾتٍّیتع ثط٘س ٜربیعٛ٘ ٜثُ ٔ ٚكبٚض التهبزی زِٚت وّیٙت ،ٖٛػال ٜٚثط ٔمبالت ترههی وتبة ٞبیی
ذُبة ث ٝػٕٔ ْٛطزْ أطیىب  ٚرٟبٖ زض ثبة ٔؿبئُ ظیط ٘ٛقت ٝاؾت:
• زض ثبة ٘بثطاثطی زض أطیىب
• زض ثبة ثبظ٘ٛیؿی ٔمطضات التهبزی زض أطیىب
• زض ثبة رٟب٘ی ؾبظی  ٚپیبٔسٞبی آٖ
• زض ثبة ثحطاٖ .2118
• ضاثُ ٝپ ،َٛلسضت  ٚالتهبز زض ایبالت ٔتحس.ٜ
پبل کزٍگوي ثط٘س ٜربیعٛ٘ ٜثُ التهبز ،حسالُ ؾ ٝقغُ زاضز .ا ٓٞ ٚاؾتبز التهبز  ٚأٛض ثیٗ إُِّ زا٘كٍبٜ
پطیٙؿت ٖٛاؾت ٓٞ .اؾتبز ٔسػ ٛزا٘كٍبِٙ ٜسٖ  ٓٞ ٚؾتٛ٘ ٖٛیؽ ٔؼطٚف ٘یٛیٛضن تبیٕع .وط ٌٕٗٚیىی اظ
التهبززا٘بٖ فؼبَ زض ػطن ٝػٕٔٛی اؾت .ا ٚؾبِیبٖ زضاظی ؾتٛ٘ ٖٛیؽ ٘كطی٘ ٝیٛیٛضن تبیٕع ثٛز ٜاؾت.وطٌٕٗٚ
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ٔكبٚض التهبزی ثب٘ه رٟب٘ی ،نٙسٚق ثیٗ إِّّی پ ٚ َٛؾبظٔبٖ ُّٔ ثٛز ٜاؾت .اظ رّٕ ٝوتبة ٞب ٔ ٚمبالت اٚ
و ٝذُبة ث ٝػٕٔ ْٛطزْ ٘ٛقت ٝقس ٜاؾتٔ ،ی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:
•

ث ٝایٗ ثحطاٖ پبیبٖ زٞیس.

•

زض وتبة « ثبظٌكت التهبز ضوٛزی  ٚثحطاٖ ؾبَ  ،)2119( »2118ا ٚفمساٖ ٔمطضات الظْ ثطای ٘ظبضت
ثط ثرف ٔبِی ضا ػبُٔ ثطٚظ ثحطاٖ ٔی زا٘س.

• زض وتبة « ٚرساٖ یه ِیجطاَ» (  )2119ثط يطٚضت تغییط ضاثُٔ ٝیبٖ زِٚت أطیىب  ٚقٟط٘ٚساٖ آٖ
تبویس ٔی وٙس.
• زض وتبة « افكبٌطی ثعضي» ()2114؛ ا ٚذُطات لٔ ٜٛزطی ٝای ضا و ٝػسْ نسالت ضا ث ٝاٚد ذٛز
ضؾب٘س ٜاؾتُٔ ،طح ٔی وٙس.
•

زض ٘مس تزبضت آظاز  ٚآظازی رطیبٖ ؾطٔبیُٔ ٝبِت ظیبزی ٘ٛقت ٝاؾت ٓٞ .ثطای ٔطزْ  ٓٞ ٚثطای اُٞ
حطف.ٝ

 هکتت شیکبگَ
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ٔىتت قیىبٌ ٛثؼس اظ ر ًٙرٟب٘ی ز ْٚتحت ضٞجطی فىطی فطزضیه ٞبیه ٔ ٚیّت ٖٛفطیسٔٗ قىُ ٌطفت.
تطٚیذ التهبز ثبظاض ٔ ٚربِفت ٞیؿتطیه ثٙیبٍ٘صاضاٖ آٖ ثب ٞط ٌٔ ٝ٘ٛساذّ ٝزِٚت زض التهبز ،نفت ٔكره ٝآٖ
ثٛز .زا٘كٍب ٜقیىبٌ ٛقٟطت ذٛز ضا اظ یىؿٔ ٛسی ٖٛپیكجطز ػّٓ التهبز  ٚتطثیت ثیكتطیٗ التهبززا٘ب٘ی و ٝربیعٜ
٘ٛثُ ٌطفت ٝا٘س اؾت  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔسی ٖٛؾ ٟٓاؾبؾی ذٛز زض رب ا٘ساذتٗ ٌطایف ؾیبؾی ِیجطتبضیٗ زض
التهبز زض أطیىب  ٚرٟبٖ اؾت .اِٚی ثیبٍ٘ط ٘مف قبذم ایٗ زا٘كٍب ٜزض حٛظ ٜػّٓ التهبز اؾت  ٚزٔٚی ثیبٍ٘ط
٘مف ٔتؼهجب٘ ٝیه التهبز ثطرؿت ٝیؼٙی ٔیّت ٖٛفطیسٔٗ  ٚیه فیّؿٛف ؾیبؾی تبحیط ٌصاض یؼٙی فطزضیه
ٞبیه اتطیكی اؾت.
ٞبیه  ٚفطیسٔٗ زض وٙبض ظ٘سٌی حطف ٝای ذٛز تجسیُ ث ٝقرهیت ٞبی ارتٕبػی ٔكٟٛضی قس٘س وٌ ٝبٜ
پبیجٙسی ٞبی ایسئِٛٛغیه قبٖ ثط ترهم حطف ٝای آٟ٘ب ٔی چطثیس .آٟ٘ب ثب پی افىٙسٖ ًٟ٘ت ِیجطتبضیٗ ٚ
تمسیؽ آظازی التهبزی  ٚتىفیط ٔساذّ ٝزِٚت زض التهبز اظ ؾٙت آوبزٔیه ػس َٚوطز٘س .زض ٔٛضز اذیط ٔربَت
آٟ٘ب ػٕٔ ْٛطزْ  ٚؾیبؾتٕساضاٖ ثٛز٘س.
3
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 -2هجبری اصلی اثز گذاری اقتصبدداًبى در شزایظ فعلی چگًَِ هی تَاًذ ثبشذ؟
التهبززا٘بٖ زض ایٗ ٚيؼیت ثبیس ٚظبیف ظیط ضا ثب رسیت ثط زٚـ ٌیط٘س:
• ٘مس ؾیبؾت ٞبی التهبزی  ٚارتٕبػی زِٚت  ٚآٌبٞی ثركی ث ٝؾیبؾتٍصاضاٖ ثرف ػٕٔٛی.
• آٌبٞی ثركی ثٟ٘ ٝبزٞبی نٙفی ثرف ذهٛنی زض ظٔی ٝٙأٛض التهبزی اظ رّٕ ٝاتبق ٞبی ثبظضٌب٘ی
وكٛض  ٚاؾتبٖ ٞب.
• آٌبٞی ثركی ث ٝػبٔٔ ٝطزْ  ٚوٙكٍطاٖ ارتٕبػی زض ظٔی ٝٙأٛض التهبزی.
 ٚ ٚظبیف فٛق ضا  ٓٞزض فؼبِیت ٞبی ترههی ذٛز  ٓٞ ٚزض فؼبِیت ٞبی ارتٕبػی قبٖ ث ٝقطح ظیط ا٘زبْ زٙٞس.
یکن -در حَسُ فعبلیت ّبی تخصصی هعغَف ثِ جبهعِ علوی ٍ کبرشٌبسبى هتخصص در رشتِ
اقتصبد:
• آٔٛظـ زا٘كزٛیبٖ ضقت ٝالتهبز  ٚضقتٞ ٝبی ٚاثؿت.ٝ
• پػٞٚف زض حٛظٞ ٜبی ترههی ػّٓ التهبز.
• پبؾساضی اظ اؾتمالَ ٟ٘بز ػّٕی -آٔٛظقی زا٘كٍب ٚ ٜاضظـ ٞبی آٖ.
• ا٘تكبض ٔمبالت ترههی زض ٘كطیبت زا٘كٍبٞی ثٙٔ ٝظٛض تؼبُٔ فىطی ثب التهبززا٘بٖ زیٍط.
• قطوت زض وٙفطا٘ؽ ٞبی ترههی زاذّی  ٚذبضری ثط اؾبؼ پػٞٚف ٞبی ٘ظطی  ٚوبضثطزی زض زاذُ ٚ
ذبضد اظ وكٛض  ٚایطاز ؾرٙطا٘ی زض وٙفطا٘ؽ ٞب.
• تبِیف  ٚتطرٕ ٝوتبة ٞبی زضؾی زض ضقتٞ ٝبی ٔرتّف ترههی ػّٓ التهبز.
• تبِیف وتبة ٞبی ترههی زض ظٔیٛٔ ٝٙيٛػبت ٔرتّف ٔطث ٌٛث ٝتبضید التهبزی ایطاٖ.
• تبِیف وتبثٟبی ترههی زض ظٔی ٝٙتحّیُ ٔؿبئُ ٔتٛٙع التهبز ایطاٖ زض زٚضاٖ ٔؼبنط  ٚاضظیبثی ؾیبؾت
ٞب  ٚثط٘بٔٞ ٝبی زِٚت زض اٖ ظٔی.ٝٙ
دٍم-در حَسُ فعبلیت ّبی عوَهی کِ هعغَف ثِ هخبعجبى عبم ٍ کٌش گزاى اقتصبدی در ایزاى هی
شَد:
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• ا٘تكبض ٔمبالت ث ٝظثبٖ ؾبز ٕٝٞ ٚ ٜف ٟٓزض ضٚظ٘بٔٞ ٝب ٞ ٚفت٘ ٝبٔٞ ٝبی غیط ترههی ثٙٔ ٝظٛض تؼبُٔ ثب
ٔطزْ ٔ ٚؿئٛالٖ زؾتٍبٞ ٜبی زِٚتی.
• ا٘تكبض وتبة زض ظٔیٔ ٝٙؿبئُ ٔجطْ التهبزی ربٔؼ ٝث ٝظثبٖ لبثُ ف ٟٓثطای ػٕٔ ْٛطزْ.
• ایطاز ؾرٙطا٘ی زض حًٛض فؼبالٖ نٙفی ثرف ذهٛنی ٔ ٚسیطاٖ زِٚتی زض ٔٛضز تحّیُ ٚيؼیت التهبز
وكٛض ٘ ٚمس ؾیبؾت ٞبی زِٚت ثطای آٌب ٜوطزٖ وٙكٍطاٖ زِٚتی  ٚذهٛنی.
• ا٘تكبض ثیب٘یٞ ٝبی ضؾٕی زض ضٚظ٘بٔٞ ٝب ثب أًبی التهبززا٘بٖ ،زض ظٔبٖ ٞبی ٔمتًی ثٙٔ ٝظٛض ٞكساض ثٝ
ٔؿئٛالٖ زض ٚاوٙف ث ٝؾیبؾت ٞبی ٘بزضؾت  ٚظیب٘جبضزِٚتٕطزاٖ.
 -3اّویت فعبل سبسی اًجوي اقتصبدداًبى ایزاى ٍ ًْبدّبی هشبثِ ٍ تَصِ ّبیی ثزای اثز ثخشی ٍ
هَفقیت ایي سبسهبًْبی هذًی):
ا٘زٕٗ ث ٝاؾتخٙبی ؾبَ ٞبی ا َٚفؼبِیت آٖ ،زض ثرف اػظٓ پٙزب ٜؾبَ ٌصقت ٝث ٝزِیُ ؾٛء ٔسیطیت ٚ
ٕٞچٙیٗ فًبی ٘بٔؿبػس ثطای فؼبِیت ٞبی ٟ٘بزٞبی ٔطزٔی ،زچبض ضذٛت ثٛز ٜاؾت .ذٛقجرتب٘ ٝثب ا٘زبْ
ا٘تربثبت زٚض ٜرسیس ،ضٚح تبظ ٜای زض آٖ زٔیس ٜقس ٜاؾت  ٚأیس ٔی ضٚز زض ؾبَ ٞبی پیف ض ٚقبٞس ٔٛفمیت
ضٚظ افع ٖٚآٖ ثبقیٓ.
لجال زض ٔٛضز پیچیسٌی ٕٞ ٚعٔب٘ی چبِف ٞبی التهبزی ،ارتٕبػی  ٚؾیبؾی وكٛض ٔ ٚؿسٚز قسٖ زضیچٞ ٝبی
ٌفتٍٛی ٔطزْ  ٚززِٚت ث ٝارٕبَ ُٔبِجی ث ٝػطو ضؾب٘سْ .زض ایٙزب الظْ ٔی زا٘ٓ ث ٝفطنت ٞبی فًبی و٘ٛٙی
وكٛض زض ٕٞؿٙزی ثب ظٔبٖ تبؾیؽ ا٘زٕٗ التهبززا٘بٖ زض 51ؾبَ لجُ اقبض ٜو .ٓٙا٘زٕٗ ثبیس زض تٙظیٓ ثط٘بٔٝ
ٞبی ذٛز ث ٝایٗ فطنتٟب تٛر ٝزض ذٛض زاقت ٝثبقس:
• ا َٚآٖ و ٝأطٚظ ٜالتهبز ایطاٖ یه التهبز ٘یٕ ٝنٙؼتی اؾت و ٝزض آٖ ٔحهٛالت ٔتٛٙػی تِٛیس ٔی
قٛز  ٚثرف ذهٛنی ایطاٖ ث ٝضغٓ ُِٕبت رسی و ٝزض زٚض ٜثؼس اظ ا٘مالة ٔتحُٕ قس ،ٜاظ آٌبٞی
ٞبی فٙیٔ ،بِی ٔ ٚسیطیتی ٘ؿجتب ذٛثی ثطذٛضزاض اؾت  ٚتكىُ ٞبی ایٗ ثرف ثٛیػ ٜاتبق ثبظضٌب٘ی ایطاٖ
تزطث ٝذٛثی زض تؼبُٔ ثب ٔطاوع پػٞٚكی ،زِٚت ٔ ٚزّؽ وؿت وطز ٜا٘س.
• ز ْٚآٖ و ٝأطٚظ ٜثیف اظ  75زضنس ٔطزْ ایطاٖ قٟط٘كیٗ ا٘س٘ ،طخ ثب ؾٛازی زض ٔیبٖ آ٘بٖ زض ٔمبیؿٝ
ث ٝزٚض ٜلجُ اظ ا٘مالة ثؿیبض ثیكتط اؾت  ٚقٕبض وؿب٘ی ؤ ٝسضن زا٘كٍبٞی زض زؾت زاض٘س٘ ،عزیه ثٝ
ٔ ۷5یّی٘ ٖٛفط اؾت .ثٙبثط ایٗ التهبززا٘بٖ  ٚا٘زٕٗ آٟ٘ب زض ا٘زبْ ٚظبیف ارتٕبػی ذٛز ٔی تٛا٘ٙس اظ
ایٗ ظطفیت اؾتفبز ٜوٙٙس.
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• ثب تٛر ٝث ٝاقبػ ٝوبضثطز ایٙتط٘ت  ٚضؾب٘ٞ ٝبی ارتٕبػی ،ربثزبیی اَالػبت آٔبضی  ٚػّٕی  ٚاذجبض ٚ
تحّیُ ٞبی التهبزی ،ؾیبؾی  ٚفطٍٙٞی زض ٔمبیؿ ٝثب ٌصقت ٝؾطیغ تط  ٚاضظاٖ تط قس ٚ ٜثطٌعاضی
والؼ ٞبی غیط حًٛضی ٚ ٚثیٙبضٞب ٘یع ٞعی ٝٙثٔ ٝطاتت وٕتطی ٔی َّجس.
زض ػیٗ حبَ شوط چٙس ٞكساض ٘یع ذبِی اظ فبیس٘ ٜیؿت .أیسٚاضْ ٘ؿُ رٛا٘ی و ٓٞ ٝاو ٖٛٙظٔبْ وبض ا٘زٕٗ ضا ثٝ
زؾت ٌطفت ٝا٘س اظ افتبزٖ ث ٝزاْ ٞبی ظیط پطٞیع وٙٙس:
• ثسا٘ٙس و ٝا٘زٕٗ حعة ٘یؿت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ربی ٔٙبؾجی ثطای فؼبِیت ٞبی ؾیبؾی ٘یؿت.
• ثطای پطٞیع اظ پیف آٔسٖ تؼبضو ٔٙبفغ ،ا٘زٕٗ ضا ٘جبیس ثٟٙٔ ٝسؼ ٔكبٚض یب ٔطوع ُٔبِؼبتی و ٝثٝ
ؾفبضـ ٟ٘بزٞبی زِٚتی وبض ٔی وٙس تجسیُ وطز.
• ٔٛفمیت ا٘زٕٗ زض ٌط ٚذسٔت ث ٝاػًبی آٖ اؾت .ثٞ ٝیچ ثٟب٘ ٝای ٘جبیس اظ ان َٛازاض ٜزٔٛوطاتیه
ا٘زٕٗ  ٚپبیجٙسی ث ٝافكبی اَالػبت  ٚپبؾرٍٛیی زض آٖ ؾط ثبظ ظز.
• ا٘زٕٗ ضا ٘جبیس ثٔ ٝحُ ضلبثت ٞبی فطل ٝای تجسیُ وطز.
زض ازأ ٝثبیس تبویس و ٓٙو ٝا٘زٕٗ التهبز زا٘بٖ زض زٚض ٜرسیس ٔ ٓٞی تٛا٘س اظ تزطث ٝا٘زٕٗ التهبزی وكٛضٞبی
زیٍط ثٟطٙٔ ٜس قٛز  ٓٞ ٚاظ تزبضة ٔٛفك زض ؾُح ّٔی تٛؾٍ ا٘زٕٗ ٞبی ربٔؼ ٝقٙبؾی  ٚػّ ْٛؾیبؾی.
يٕٙب ٞیئت ٔحتطْ ا٘زٕٗ ثبیس ٞط چ ٝظٚزتط زض ٔٛاضز ظیط زؾت ث ٝالسأبت انالحی ثع٘س:
 ثبس تعزیف رسبلت ٍ اّذاف اًجوي
ا٘زٕٗ التهبززا٘بٖ ایطاٖ یه ا٘زٕٗ غیط ا٘تفبػی اؾت و ٝزض ظٔیٞ ٝٙبی ػّٕی ،پػٞٚكی ،وبضقٙبؾی ٔ ٚكبٚضٜ
فؼبِیت ٔی وٙس  .اٞساف ا٘زٕٗ چٙیٗ اؾت:
• تِٛیس  ٚتطٚیذ ػّٓ التهبز.
• تسٚیٗ  ٚتهطیح لٛاػس (ٙٞزبضٞبی اذالق ػّٕی ثطای وٙكٍطاٖ حٛظ ٜػّٓ التهبز ).
• تطغیت آظازی وبُٔ ٔجبحخبت التهبزی نطفٙظط اظ تؼّك فىطی التهبززا٘بٖ ث ٝایٗ یب آٖ ٘حّ ٝفىطی.
 تعییي ٍ اعالم سیبست ّبی اًجوي
• تكٛیك اػًبی ا٘زٕٗ ث ٝوبضثطزی وطزٖ ػّٓ التهبز اظ َطیك َطح ٔؿبئُ اؾبؾی التهبز وكٛض ٚ
وٛقف زض رٟت تٛنیف  ٚتجییٗ  ٚحُ آٟ٘ب.
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• ثؿٍ تؼبُٔ ػّٕی ثب ٟ٘بزٞبی ؾیبؾتٍصاضی ،ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚارطایی وكٛض.
• ثطٌعاضی ٌطز ٕٞبیی ٞبی ػّٕی -ترههی زض ؾُٛح ّٔی  ٚثیٗ إِّّی.
• ا٘تربة ٔ ٚؼطفی آحبض ثطرؿت ٝؾبَ زض حٛظ ٜػّٓ التهبز.
ٍ ضع هقزرات هزثَط ثِ اصَل اخالقی اعضبی اًجوي
اػًبی ا٘زٕٗ ثبیس زضؾتىبض ثبقٙس .زضؾتىبضی ٔؿتّعْ أب٘ت زاضیٔ ،طالجت ٚقفبفیت زض ا٘زبْ  ٚاضائٝ
تحمیمبت  ،اضظیبثی ثی َطفب٘ ٝػمبیس ،پصیطـ ٔحسٚزیت ٞبی ترههی  ٚافكبی تؼبضو ٔٙبفغ ٚالؼی ٚ
ثبِم ٜٛاؾت.


تشکیل کویتِ ّبی اًجوي
• وٕیت ٝآٔٛظـ التهبز
• وٕیت ٝآٔبض التهبزی
• وٕیت ٝثٛزر ٚ ٝتبٔیٗ ٔبِی ا٘زٕٗ
• وٕیت ٝضٚاثٍ ثب زِٚت  ٚاتبق ثبظضٌب٘ی
• وٕیت ٝضٚاثٍ ذبضری ثب التهبززا٘بٖ ایطا٘ی ٔمیٓ ذبضد

 تشکیل گزٍُ ّبی علوی -تخصصی اًجوي
ٌطٞ ٜٚبی ػّٕی -ترههی ا٘زٕٗ ٔی تٛا٘س ثیف اظ آٖ چیعی ثبقس و ٝزض فٟطؾت ظیط آٚضز ٜاْ .أب
تكىیُ ٌطٞ ٜٚبی ظیط اظ ٘ظط ٔٗ ٚارس اِٛٚیت اؾت:
• ٌط ٜٚپ ٚ َٛثب٘ىساضی  ٚؾیبؾت ٞبی پِٛی  ٚاضظی
• ٌطٔ ٜٚبِی ٝػٕٔٛی  ٚؾیبؾت ٞبی ٔبِی
• ٌط ٜٚضفب ٚ ٜتبٔیٗ ارتٕبػی
• ٌط ٜٚحمٛق  ٚالتهبز
• ٌط ٜٚتزبضت  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضری  ٚؾیبؾت ٞبی تزبضی  ٚنٙؼتی
• ٌط ٜٚالتهبز ٔحیٍ ظیؿت ٙٔ ٚبثغ َجیؼی تزسیس پصیط
• ٌط ٜٚالتهبز ا٘طغی
• ٌط ٜٚالتهبز قٟطی ُٙٔ ٚم ٝای
• ٌط ٜٚالتهبز ثبظاض وبض.
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 سبسهبى دّی ًشزیبت اًجوي
• فهّٙبٔٞ ٝبی ػّٕی-پػٞٚكی.
• ذجط٘بٔ ٝا٘زٕٗ.
• ٔزٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبیف ٞبی ؾبال٘.ٝ
• وتبة ٞبی ٔٙتكط قس ٜتٛؾٍ ا٘زٕٗ
 تذٍیي آئیي ًبهِ ّب ٍ دستَر العول ّبی اًجوي
در ایي سهیٌِ ثْزُ گیزی اس تجبرة ارسشوٌذ اًجوي جبهعِ شٌبسی ایزاى هفیذ خَاّذ ثَد.
***
پیَست  -0در ّن تٌیذگی اقتصبد ،سیبست ٍ جبهعِ ٍ سبختبر حکوزاًی ثبسار ،دٍلت ٍ اجتوبعبت
هحلی
زض چبضچٛة «ػّٓ التهبز ٔتؼبضف» ،ز ٚتّمی ٔتفبٚت اظ آٖ ٚرٛز زاضز:
• یه تؼطیف ثط لّٕط ٚانّی ُٔبِؼ ٝتٕطوع ٔی وٙس .زض ایٗ تمؿیط التهبز یه ػّٓ ارتٕبػی ذبل ٚ
ٔطث ٌٛث ٝتجییٗ  ٚتفؿیط پسیسٞ ٜبی التهبزی اؾت .زض ایٗ ضٚیىطز ػّٓ التهبز ٔزٟع ث٘ ٝظطیٞ ٝبی
ٔتؼسز  ٚا٘ٛاع ٔسَ ٞبی ضیبيی  ٚآٔبضی اؾت و ٝزض ُٔبِؼبت تزطثی ٔطث ٌٛث ٝحٛظٞ ٜبی ترههی
التهبز لبثُ وبضثطز اؾت .أب زض ٔٛاضزی افطاٌ التهبززا٘بٖ زض قجی ٝؾبظی ػّٓ التهبز ث ٝػَّ ْٛجیؼی ٚ
ازػبی رٟب٘كٕ َٛثٛزٖ لًبیبی ػّٕی ذٛزٙٔ ،كبء ؾٛء تفبٕٞبت ثب ا٘سیكٕٙساٖ زیٍط ػّ ْٛارتٕبػی ٚ
ذٛز ثعضي ثیٙی التهبززا٘بٖ ثٛز ٜاؾت.
• تؼطیف ز ْٚاظ ػّٓ التهبز ،ثط ضٚـ ٞبی تحمیك زض ػّ ْٛارتٕبػی زالِت زاضز .زض ایٗ تفؿیط ػّٓ
التهبز یه ضٚـ پطزاذتٗ ث ٝػّٓ ارتٕبػی ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی ذبل اؾت .آحبض ٌطی ثیىط التهبززاٖ
أطیىبیی ثط٘س ٜربیعٛ٘ ٜثُ ث ٝضٚاد ایٗ تّمی زض ٔیبٖ التهبززا٘بٖ ا٘زبٔیس ٜاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ ٔی تٛاٖ
اظ اثعاضٞبی ػّٓ التهبز ثطای تحّیُ ٔؿبئُ ارتٕبػی ٕٞچ ٖٛػُّ ٚلٛع رطَْ ،الق  ٚاظزٚاد ٘یع اؾتفبزٜ
وطز .ثٙب ثط ایٗ تفؿیط ایٗ ضقت ٝثب ؾبظ ٚوبض ٔسَ ؾبظی ٔطؾ ٚ ْٛتحّیُ آٔبضی ؾطٚوبض زاضز ٘ ٝثب فطيیٝ
ٞب یب ٘ظطیٞ ٝبی ذبل .ػّٕبی حٛظ ٜارتٕبػی ثب ث ٝػبضیت ٌطفتٗ ثطذی اظ اثعاضٞبی ػّٓ التهبز ،ثٝ
ُٔبِؼبت تزطثی ذٛز غٙب ٔی ثركٙس.
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أب ٔی تٛاٖ ػّٓ التهبز ضا اظ ٔٙظط لتهبز ؾیبؾی ٘یع تؼطیف وطز .زض ؾ ٝز ٝٞاذیط قبٞس تزسیس حیبت التهبز
ؾیبؾی ٞؿتیٓ  .اظ یىؿ ٛزا٘كٕٙساٖ ػّ ْٛؾیبؾی  ٚالتهبززا٘بٖ ث٘ ٝح ٛضٚظ افع٘ٚی ث ٝتبحیط ضغیٓ ؾیبؾی ثط
قىٛفبیی التهبزی ،ضفب ٜربٔؼ ٚ ٝاؾتمطاض نّح تٛر ٝوطز ٜا٘س ٚ 4اظ ؾٛی زیٍط ثب٘ه رٟب٘ی ثب ا٘ساظٌ ٜیطی
حىٕطا٘ی ذٛة  ٚؾٙزف تبحیط آٖ ثط ضقس التهبزی  ٚضفب ٜربٔؼ ٝپطزاذت ٝاؾت .زض تؼطیف ػّٓ التهبز اظ ایٗ
ٔٙظط ؛ اضتجبٌ ٘عزیه قبذٞ ٝبی ٔرتّف ػّ ْٛارتٕبػی ث ٝضؾٕیت قٙبذتٔ ٝی قٛز.
ػّٕبی ارتٕبػی ثَٛ ٝض ؾٙتی ربٔؼ ٝضا ث ٝػطنٞ ٝبی ٔرتّفی تمؿیٓ ثٙسی وطز ٜا٘س وٞ ٝط یه ،لّٕط ٚا٘حهبضی
آ٘بٖ ٔحؿٛة ٔی قٛز .
• التهبززا٘بٖ ثب التهبز ؾطٚوبضزاض٘س ،یؼٙی آٖ ثرف اظ ربٔؼ ٝو ٝثب ٔجبزِ ٝزاَّٚجب٘ٔ ٝیبٖ افطاز ػبلُ ٚ
زاضای ٘فغ قرهی ٔكرم ٔی قٛز.
• ػّٕبی ؾیبؾت ،ؾیبؾت ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی زٙٞس و ٝزض آٖ افطاز ٌ ٚطٞ ٜٚب اٞساف ٔكتطوی ضا
ز٘جبَ ٔی وٙٙس ٙٔ ٚبفغ ٔتؼبضو ذٛز ضا اظ َطیك لٛا٘یٙی و ٝتٛؾٍ زِٚت اػٕبَ ٔی قٛز ،حُ  ٚفهُ
ٔی وٙٙس.
• ربٔؼ ٝقٙبؾبٖ ثط ربٔؼ ٝتٕطوع ٔی وٙٙس ،ربیی و ٝاػٕبَ فطٍٙٞی ٙٞ ٚزبضٞبی ضفتبضی رٕبػت ٞب زض
وبض اؾت تب ضفتبضٞبی فطزی ٕٞب٘ ٚ ًٙٞظٓ ارتٕبػی ثطلطاض قٛز
ایٗ تٕبیعات ٔیبٖ التهبز ،ؾیبؾت  ٚربٔؼٞ ٝطچٙس حبیع إٞیت ا٘س؛ أب ثس ٖٚتٛرٚ ٝیػ ٜث ٝتؼبُٔ ایٗ ؾٌٕ ،ٝطاٜ
وٙٙس ٜذٛاٞس ثٛز .ایٗ حٛظٞ ٜب زض ٚالغ ٕ٘ٛزٞبی وُ ٘ظبْ ارتٕبػی ا٘سٞ .یچ ضٕٛٙٞز ػّٕی ای ثطای تمؿیٓ
ثٙسی ایٗ قجى ٝث ٝارعای وبٔال ٔزعا ٚرٛز ٘ساضزٔ .طظٞبی التهبز ،ؾیبؾت  ٚربٔؼ ٝپط ٔٙفص ٔ ٚتغیط اؾت ،چطا
و ٝایٗ ٔطظٞب ،زض ٟ٘بیت أط ث ٝاضظـ ٞبیی ثؿتٍی زاض٘س و ٝاظ ٞط حٛظ ٜؾطچكٕٔ ٝی ٌیط٘س .اضظـ ٞبی تزبضی
یب ثبظاضی و ٝزض التهبز قىُ ٔی ٌیط٘س ،اضظـ ٞبی ؾیبؾی و ٝاظ َطیك فطایٙس زِٚت تٛؾؼٔ ٝی یبثٙس  ٚاضظـ
ٞبی فطٍٙٞی ٔٛرٛز زض ظ٘سٌی ارتٕبػی ،زض وٙف ٔتمبثُ ا٘س تب ٚؾؼت ٔٙبؾت فؼبِیت التهبزی ،لسضت ؾیبؾی
 ٚقطَی قسٖ ارتٕبػی ضا تؼییٗ وٙٙس.5
٘ىت ٝای ؤ ٝؼٕٛال ٔغفٔ َٛی ٔب٘س ایٗ اؾت و ٝالتهبز ،ؾیبؾت  ٚربٔؼٞ ٝط یه حبٚی یه" ؾبذتبض حىٕطا٘ی
ا٘س" و ٝثطای تزٕیغ وطزٖ ا٘تربة ٞبی فطزیٕٞ ،ب ًٙٞوطزٖ ایٗ ا٘تربة ٞب ث ٝقیٙٔ ٜٛظٓ  ٚتؼییٗ ا٘تربة
4

 برای مثال نگاه کنید به کتاب زیر:Noris, Pippa(2112), Making Democratic Governance Work, Cambridge University Press.
5
 -کالرک؛ بری( ،) 1411اقتصاد سیاسی ،رویکرد مقایسه ای ،مترجم بهروز هادی زنوز؛ نشر اقتصاد فردا ،ص .161
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ٞبی آتی ث ٝوبض ٔی آیٙسٞ .ط ؾبذتبض حىٕطا٘ی  ٓٞاضثبة  ٓٞ ٚذبزْ اؾت  ٚظطفیت ثبِم ٜٛای  ٓٞثطای ؾطوٛة ٚ
 ٓٞثطای ضٞبیی ثركی زاضز .زض ضٚیىطز ذبنی ث ٝالتهبز ؾیبؾی ،ایٗ ؾبذتبضٞبی ٔتفبٚت  ٚا٘سض وٙف آٟ٘ب ثط
یىسیٍط ث ٝضؾٕیت قٙبذتٔ ٝی قٛز .ثسیٗ ٔؼٙی و:ٝ
• ؾبذتبض حىٕطا٘ی التهبزٕٞ ،بٖ ثبظاض اؾت .ثبظاض ٔٙبثغ ضا اظ َطیك ؾبظ  ٚوبض لیٕت ،چٙبٖ ترهیم ٔی
زٞس ؤُ ٝبثك ا٘تربة ٞبی فطزی  ٚحمٛق ٔبِىیت ثبقس٘ .تبیذ ثبظاض اظ َطیك اػٕبَ ٔحسٚزیت ثٛزر ٝثط
افطاز  ٚثٍٙبٞ ٜب ،ا٘ترب ة ٞبی آتی ضا ٔحسٚز ٔی وٙس .تٛا٘بیی ٞبی ثبظاضٞب قبُٔ اضای ٝزأٚ ٝٙؾیؼی اظ
آظازی ٞب ،تؿٟیُ تٛؾؼ ٝقرهی اظ َطیك ا٘تربة  ٚضلبثت  ٚتطٚیذ اؾتب٘ساضزٞبی ثبالتط ظ٘سٌی اؾت .
ثبظاضٞب زض ٔمبثُ ٔحبؾٗ فٛق ،ثب ػسْ وبضایی ٞبی زض ذٛض تٛرٟی ٘یع ٕٞطا ٜا٘س .اظ آٖ رّٕ ٝاؾت  :ثی
حجبتی التهبزی ،تِٛیس ٘بوبفی وبالٞبی ػٕٔٛی٘ ،بپبیساضی  ٚؾُٛحی اظ ٘بثطاثطی و ٝاظ ٘ظط ؾیبؾی غیط
لبثُ لج َٛاؾتٕٞ .چٙیٗ ثبظاضٞب ٌطایكبت تٛؾؼَّ ٝجب٘ ٝا ی ثطای ث ٝحبقی ٝضا٘سٖ حٛظٞ ٜبی ؾیبؾی ٚ
ارتٕبػی زاض٘س و ٝاظ آٖ َطیك انالحبت ثبِم ٜٛثطای زضٔبٖ ػسْ وبضایی ٞبی ثبظاض ضا تًؼیف ٔی وٙٙس.
• ؾبذتبض حىٕطا٘ی ؾیبؾت ،ػجبضت اؾت اظ حىٔٛت یب زِٚت .زض زِٚت ٞبی زٔٛوطاتیه اضظـ ٞبی فطزی
تٛؾٍ فطایٙس ضای ٌیطی ،ث ٝوٕه ٘ظط ؾٙزی ٞبٌ ،طٞ ٜٚبیی و ٝضٚی ٔٛيٛػبت ذبل وبض ٔی وٙٙس،
رّؿبتی و ٝزض تبالض قٟط یب فطٔب٘ساضی ثطٌعاض ٔی قٛز ٕٞ ٚبیف ٞبی ترههی ،ث ٝزِٚت ا٘تمبَ ٔی
یبثٙس .ایٗ تطریحبت ثٛؾیّ ٝتىٛٙوطا تٟب فطآٚضی ٔی ق٘ٛس ٕ٘ ٚبیٙسٌبٖ ٔٙترت ٔطزْ آٟ٘ب ضا ث ٝلٛا٘یٙی
تجسیُ ٔی وٙٙس تب ا٘ترب ة ٞبی ٔطزْ ضا زض چبضچٛة ٞبی ٔٛضز ٘ظط ٔسیطیت وٙٙس .لٛا٘یٗ ث ٝپكتٛا٘ٝ
لسضت زِٚت ث ٝارطا زض ٔی آیٙس .ظطفیت ٞبی زِٚت قبُٔ اضای ٝوبالٞبی ػٕٔٛی ،تهحیح پیبٔسٞبی
ثیط٘ٚی ،حٕبیت اظ حمٛق افطاز  ٚذسٔت ثٔ ٝخبثٕ٘ ٝبز  ٚػبُٔ ٚحست ّٔی اؾت .ثطذی اظ ػسْ وبضایی
ٞبی ٔ ٟٓزِٚت ػجبضتٙس اظ :آؾیت پصیطی زض ثطاثط ٘فٛش ٔٙبفغ ذهٛنی ،ؾبظ ٚوبضٞبی يؼیف ثطای ٘یُ ثٝ
وبضایی  ٚپبؾرٍٛیی  ٚپتب٘ؿیُ ؾٛء اؾتفبز ٜاظ لسضت.
• ؾبذتبض حىٕطا٘ی ربٔؼ ٝزض ٔیبٖ ارتٕبػبت ٔحّی آٖ پطاوٙس ٜاؾت .۷ارتٕبع ٔحّی ٔتكىُ اظ
افطازی اؾت و ٝزاضای اضظـ ٞب ،ؾٙت ٞب  ٚفط٘ ًٙٞؿجتب ٔكتطوی ا٘س و ٝحؽ تؼّك ٛٞ ٚیت
ٌطٞٚی ایزبز ٔی وٙٙس .ارتٕبػبت ٔحّی ث ٝتسضیذ زض رطیبٖ تجسیُ اػٕبَ فطزی ث ٝاػٕبَ فطٍٙٞی
تحمك ٔی یبثٙس .ایٗ اػٕبَ فطٍٙٞی ثساٖ ؾجت ٔٛضز تبییس لطاضٔی ٌیط٘س  ٚپطٚضـ ٔی یبثٙس وٝ
ثطای ارتٕبع ٔحّی اضظقٕٙس ث ٝقٕبض ٔی آیٙس .ارتٕبع ٔحّی اػٕبَ فطٍٙٞی ضا اظ َطیك ٟ٘بزٞبیی
ٔب٘ٙس آٔٛظـ  ٚپطٚضـ  ،ؾٙت ٞب ،آییٗ ٞبی فطٍٙٞی  ٚتبییس  ٚتىصیت آٟ٘ب ،ارطا ٔی وٙس.
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ارتٕبػبت ٔحّی ٟ٘بزٞبی حجبت ثرف ا٘س چ ٖٛو ٝفطز ضا زض ٚاحسٞبی ارتٕبػی ثعضٌتط ازغبْ ٔی
وٙٙس  ٚاظ ایٗ َطیك ظطفیت ثبِم ٜٛتؼبضو ٔیبٖ اػًب ضا وبٞف ٔی زٙٞس .ارتٕبػبت ٔحّی
ٕٞچٙیٗ ثؿتطی فطأ ٓٞی ؾبظ٘س و ٝزض آٖ افطاز حؽ ٛٞیت ضا زض ذٛز پطٚضـ ٔی زٙٞس .أب،
ارتٕبػبت ٔحّی چٙسیٗ يؼف ثبِم٘ ٜٛیع زاض٘سٛٞ .یت ارتٕبػبت ٔحّی ٔجتٙی ثطتٕبیع ٔیبٖ اػًب ٚ
غیط اػًبء اؾت  ٚایٗ ٔی تٛا٘س ث ٝتجؼیى ،زقٕٙی  ٚحتی ر ًٙتجسیُ قٛز .ارتٕبػبت ٔحّی ٔی
تٛا٘ٙس ٔحسٚز ث ٝاػًبی وّیؿب یب ٔؿزس ٔحّی ثبقٙس  ٚت٘ ًٙظطی آٟ٘ب ٔی تٛا٘س ث ٝؾطوٛة
ذاللیت ،اثساع  ٚتىخطٌطایی ثیب٘زبٔس .ارتٕبػبت ٔحّی ٕٔىٗ اؾت زٔٛوطاتیه ٘جبقٙس چٖٛ
ضٞجطاٖ آٟ٘ب ثس ٖٚضػبیت ضٚاَ ٞبی ا٘تربة ضؾٕی ثطٌعیسٔ ٜی ق٘ٛس  ٚلسضت ذٛز ضا ثسٖٚ
ٔحسٚزیت اػٕبَ ٔی وٙٙس .ثبالذط ٜارتٕبػبت ٔحّی وٙتطَ ا٘سوی ثط ٔحیٍ ثعضٌتطی و ٝزض آٖ
فؼبَ ا٘س ،زاض٘س  ٚزض ثطاثط ٘یطٞٚبی التهبزی  ٚؾیبؾی ثعضٌتط قىٙٙس ٜا٘س.
تؼبُٔ ٔیبٖ ثبظاض ،زِٚت  ٚارتٕبع ٔحّی ثَٛ ٝض ثبِمٔ ٜٛی تٛا٘س ٔرطة ثبقس؛ أب زض ػیٗ حبَ ،ؾ ٝؾبذتبض
حىٕطا٘ی یبز قسٔ ٜی تٛا٘ٙس اظ ٕٞسیٍط حٕبیت وٙٙس .ایٗ حٕبیت ث ٝز ٚنٛضت ظبٞط ٔی قٛز :یىٓ -ایزبز
اً٘جبٌ  ٚز -ْٚتٛإ٘ٙس ؾبظی .اً٘جبٌ ثط ضفتبضٞبی ذٛز ٔحٛضا٘ ٝای ٕٞچَٕ ٖٛغ ٚضظی ،لسضت َّجی ٚ
ضاٞجطزٞبی فطنت َّجب٘ ٝثطای افعایف ٘فغ قرهی ث ٝظیبٖ زیٍطأٖٟ ،بض ٔیع٘س .تٛإ٘ٙس ؾبظی ٔٛرت تحمك
اؾتؼسازٞبیی ٔی قٛز و ٝث ٝضفب ٜفطزی  ٚارتٕبػی وٕه ٔی وٙٙس.
التهبززا٘بٖ ،ربٔؼ ٝقٙبؾبٖ  ٚػّٕبی ػّٓ ؾیبؾت ٚظیف ٝزاض٘س ث ٝتفطل٘ ٚ ٝمبض و٘ٛٙی ٔیبٖ ذٛز فبئك آیٙس ٚ
ٔتفمب زض رٟت ثٟجٛز ؾبذتبضٞبی حىٕطا٘ی ثبظاض ،زِٚت  ٚرٛأغ ٔحّی زؾت ث ٝالساْ ثع٘ٙس .ثب پصیطـ ضٚیىطز
التهبز ؾیبؾی ث ٝػّٓ التهبز ث ٝؾِٟٛت ثیكتطی ٔی تٛاٖ ثط ایٗ ٔؿئّ ٝفبئك آٔس .أب زض چبضچٛة ٔطظ ثٙسی
و٘ٛٙی حٛظٞ ٜبی زا٘كٍبٞی  ٚتؼهجبت حطف ٝای ٘بقی اظ ثی ذجطیٛٔ ،ا٘غ رسی زض ایٗ ٔؿیط ٚرٛز زاضز.6
پیَست  :2ضزٍرت رفع سَء تفبّوبت هیبى اقتصبدداًبى ٍ علوبی اجتوبعی دیگز
زض تٛيیح ایٗ ٔؿبِ ٝقبیس اقبض ٜث ٝتزطث ٝز٘ی ضٚزضیه اؾتبز التهبز زا٘كٍبٞ ٜبضٚاضز زض ثطذٛضز ثب ٔترههبٖ
زیٍط ضقتٞ ٝبی ػّ ْٛارتٕبػی آٔٛظ٘س ٜاؾت .ز٘ی ضٚضزیه التهبززاٖ پط آٚاظ ٜزا٘كٍبٞ ٜبضٚاضز ثطای ٔست 2
ؾبَ (  )21۷4 ٚ 21۷3زض ٔٛؾؿُٔ ٝبِؼبت پیكطفت (IAS) ٝتحمیك ٔی وطز .ا ٚزض آ٘زب ث ٝزا٘كٕٙسا٘ی اظ ضقتٝ
ٞبی ٔرتّف اظ رّٕ ٝا٘ؿبٖ قٙبؾی ،ربٔؼ ٝقٙبؾی ،تبضید ،فّؿف ٚ ٝػّ ْٛؾیبؾی  ٚالتهبز ٔحكٛض ثٛزٚ .ی زض
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ٔٛار ٟٝثب ایٗ ٔترههبٖ ثب یه احؿبؼ ٟ٘فت ٝلٛی اظ ثسثیٙی ث ٝالتهبززا٘بٖ ٔٛار ٝقس ٜثٛز  .اظ ٘ظط آٟ٘ب
التهبززا٘بٖ ثطای تفؿیط  ٚتجییٗ پسیسٞ ٜبی ارتٕبػی  ،یب ث ٝثیبٖ ٔؿبئُ ثسیٟی اوتفب ٔی وٙٙس  ٚیب ؾؼی ثی
حبنُ ٔی وٙٙس تب ثب ث ٝوبضٌیطی چبضچٛة ٞبی ؾبز ٜتحّیّی ،ایٗ ٔؿبئُ ارتٕبػی ضا تٛيیح زٙٞس.
ثٌ ٝفت ٝز٘ی ضزضیه زض رٕغ التهبز زا٘بٖ لًبٚت ٔتفبٚتی ٘ؿجت ثٔ ٝترههبٖ ؾبیط ػّ ْٛارتٕبػی ضٚاد زاضز.
ثسیٗ ٔؼٙی و ٝالتهبززا٘بٖ آٟ٘ب ضا يؼیف ،پط حطف ،فبلس ان٘ ،َٛبتٛاٖ اظ ث ٝوبض ٌطفتٗ ضٚـ ٞبی ضیبيی ٚ
آٔبضی زض ُٔبِؼبت تزطثی ٔی زا٘ٙس  ٚثط ؾطٌكتٍی آٟ٘ب زض تحّیُ پسیسٞ ٜبی ارتٕبػی تبویس زاض٘س.
أ ٚی ٌٛیس تزطث ٗٔ ٝزض ٔٛؾؿ ٝفٛق ٌٛیبی آٖ ثٛز و ٝؾٛء تفبٕٞبت فطاٚا٘ی زض ٔٛضز وبض ٚالؼی التهبززا٘بٖ زض
٘عز ٔترههبٖ ؾبیط ضقتٞ ٝبی ػّ ْٛارتٕبػی ٚرٛز زاضز .أب ٘ىت ٝزض ایٙزب اؾت و ٝالتهبززا٘بٖ ذٛز ٔؿئَٛ
ایٗ ؾٛء ثطزاقت اظ ضقت ٝالتهبز ٞؿتٙسٔ .كىُ فمٍ ث ٝایٗ ٔطثٕ٘ ٌٛی قٛز و ٝالتهبززا٘بٖ اظ ذٛز ضايی ا٘س ٚ
انطاض زاض٘س و ٝزوتطیٗ ٔٛضز ػالل ٝذٛز ضا ثس ٖٚتٛر ٝثٔ ٝالحظبت ػّٕی ثط ٔٛيٛػبت ٔٛضز تحمیك ذٛز ؾٛاض
وٙٙس؛ ثّى ٝآٟ٘ب زض اضائ ٝػّٓ ذٛز ث ٝزیٍطاٖ ثس ػُٕ ٔی وٙٙس .ثرف اؾبؾی وتبة ز٘ی رٍدریک تحت ػٛٙاٖ «
درست ٍ غلظ علن کسل کٌٌذُ اقتصبد» 7ث٘ ٝكبٖ زازٖ ایٗ ٘ىت ٝاذتهبل یبفت ٝو ٝالتهبز َیف ثعضي ٚ
زض حبَ تحِٛی اظ چبضچٛة ٞبی ٔرتّف ضا زض ثط ٔی ٌیطز و ٝحبٚی تفؿیطٞبی ٔتفبٚتی اظ ٘ح ٜٛوبضوطز رٟبٖ
 ٚپیبٔسٞبی ٔتٛٙع ایٗ تفؿیط ٞب ثطای ؾیبؾتٍصاضی ػٕٔٛی اؾت.
أب ٘بالتهبززا٘بٖ آ٘چ ٝضا اظ التهبز زا٘بٖ ٔی ق٘ٛٙس ػٕٔٛب ٔكبث ٝضرع ذٛا٘ی رب٘جساضا٘ ٝای اؾت زض ؾتبیف اظ
ثبظاضٞب  ،ػمال٘یت التهبزی  ٚضفتبض ذٛز ذٛاٞب٘ . ٝالتهبززا٘بٖ زض تٛيیحبت التًبیی ذٛز اظ ظ٘سٌی ارتٕبػی،
ضٚایت ٞبی قفبفی زض ایٗ ثبض ٜاضائٔ ٝی وٙٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛثبظاضٞب ( ٔ ٚساذّ ٝزِٚت زض ثبظاضٞب) ،ثؿت ٝث ٝقطایٍ
پیف ظٔی ٝٙای ذبل٘ ،تبیذ ٔتفبٚتی ثطای وبضایی  ٚثطاثطی  ٚضقس التهبزی ضلٓ ٔی ظ٘ٙس .ثب ایٗ حبَ التهبززا٘بٖ
اغّت ثطای اػالٖ لٛا٘یٗ التهبزی رٟب٘كِٕٛی ثٚ ٝؾٍ ٌٛز ٔی آیٙس و ٕٝٞ ٝرب ثس ٖٚتٛر ٝثٔ ٝحتٛا  ٚثؿتط
ٔٛيٛع ٔٛضز ثطضؾی ،نبزق ا٘س.
زض حبِی و ٝثٌ ٝفت ٝز٘ی ضزضیه ،ػّٓ التهبز ث ٝربی یه ٔسَ ٔٙفطز ٔ ٚكرمٔ ،زٕٛػ ٝای اظ ٔسَ ٞب ضا زض
ذٛز ربی ٔی زٞس .ایٗ ضقت ٝثب تٛؾؼٔ ٝزٕٛػ ٝثعضي ٔسَ ٞبیف  ٚثب ثٟجٛز ٔطظثٙسی ثیٗ ایٗ ٔسَ ٞب  ٚرٟبٖ
ٚالؼی پیكطفت ٔی وٙس .تٛٙع ٔسَ ٞب زض ػّٓ التهبز ٕٞتبی يطٚضی ا٘ؼُبف پصیطی رٟبٖ ارتٕبػی ث ٝقٕبض
ٔی ضٚزٔ .حیٍ ٞبی ارتٕبػی ٔتفبٚت ٔؿتّعْ ٔسَ ٞبی ٔتفبٚت ا٘س.
-Rodrick, Dani (2115), Economics Rules, the Rights and Wrongs of Dismal Science. Norton &Company.
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ثٌ ٝفت ٝا ٚثؼیس اؾت التهبززا٘بٖ زض نسز ضٕ٘ٚبیی اظ ٔسَ ٞبی رٟب٘كِٕٛی و ٝزاضای اٞساف وّی ا٘س ،ثبقٙس.
أب تب حسی ث  ٝزِیُ ایٗ و ٝالتهبزز٘بٖ ػَّ ْٛجیؼی ضا ؾطٔكك ذٛز ٔی پٙساض٘س ،تٕبیُ ث ٝؾٛء اؾتفبز ٜاظ ٔسَ
ٞبیكبٖ ضا زاض٘س .آٟ٘ب ٔؿتؼس اقتجبٌ ٜطفتٗ یه ٔسَ غبیی ا٘س؛ ٔسِی و ٝزض  ٕٝٞقطایٍ ٔٙبؾت لبثُ وبضثطز
اؾت .آٟ٘ب ثبیس ثط ایٗ ٚؾٛؾ ٝغّج ٝوٙٙس.
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