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یبّاهو دادرهم  اب  زور  رابخا  یوگتفگ  مسیلاربیلوئن –  ی  هرابرد هنایارگشجنس  یگنرد 
رجاهم رصان  و 

/ اربیلوئن ی- هرابرد - هنایارگشجنس - یگنرد /akhbar-rooz.com

( پچ رگشهوژپ  ،و  یلامش نبروس  هاگشناد  داصتقا  داتسا  ) یبّاهو  دادرهم 

( ناریا پچ  شبنج  رصاعم و  خیرات  رگشهوژپ   ) رجاهم رصان 

اب مسیلاربیلوئن  اب  تفلاخم  رد  نایوجشناد  یوس  زا  راعش  کی  ندربالاب  لاسما و  رذآ  هدزناش  ییوجشناد  تارهاظت   : زوررابخا
.تفرگ رارق  یرایسب  تالمح  دروم  پچ »  » هناهب نیا  هب  .دش  هجاوم  روشک –  زا  جراخ  رد  هدمع  روط  هب  تفلاخم –  زا  یجوم 
یپک تلاح  نیرتهب  رد  یعقاوریغ و  اهنت  هن  مسیلاربیلوئن  اب  هزرابم  عوضوم  هک  دنا  هتشون  دنا و  هتفگ  نیدقتنم  نیا  زا  یا  هدع 

یتح ییاه  هتساوخ  نینچ  حرط  دورب و  هیاس  هب  ناریا  تموکح  اب  هزرابم  هک  دوش  یم  ثعاب  هکلب  تساهروشک ، رگید  زا  یرادرب 
.دوش یم  مامت  تموکح  عفن  هب 

ار عوضوم  نیا  نوماریپ  ار  ناریا  پچ  نانادداصتقا  زا  نت  ود  وجلام  دمحم  تقادص و  زیورپ  اب  زور  رابخا  یوگتفگ  نیا  زا  شیپ 
.دیناوخ یم  ار  رجاهم  رصان  یباهو و  دادرهم  اب  هراب  نیا  رد  یرگید  یوگتفگ  ور  شیپ  نتم  رد  .میدرک  رشتنم 

یلامش نبروس  هاگشناد  داصتقا  داتسا  تسا ، هدش  رشتنم  زور  رابخا  رد  وا  زا  زین  یددعتم  تالاقم  نونک  ات  هک  یباهو  دادرهم 
تیعضو یسایس و  داصتقا  هنیمز ی  رد  هلمج  زا  یا  هدرتسگ  تاقیقحت  هک  تسا  ناریا  پچ  نانادداصتقا  هرمز ی  زا  وا  .تسا 

.تسا هداد  ماجنا  ناریا  هعماج  رد  یتاقبط 

رد وا  تکراشم  اب  ای  وا و  زا  یدایز  یاه  باتک  نونک  ات  هک  تسا  ناریا  رد  پچ  شبنج  رصاعم و  خیرات  رگشهورپ  رجاهم  رصان 
: تسا هدش  رشتنم  هصرع  نیا 
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راتفگ شیپ

زاغآ زا  شیپ  میناد  یم مزال  مزیلاربیلوئن ، ی  هرابرد وگتفگ  هب  ندز  نماد  یارب  زور  رابخا  یامنرات  ناوخارف  زا  ساپس  لابقتسا و  اب 
.مینک نایب  مینیب ، یم تسخن  ِشسرپ  یدنب  تروص رد  هک  ار  یلکشم  ثحب ،

: دنا هدروآ دنا ، هداتسرف نام  یارب هک  ییاه  شسرپ رب  یا  « همدقم  » رد زور  رابخا  راکردنا  تسد یمارگ  ناتسود 

زا یدیدش  جوم  اب  مسیلاربیلوئن  اب  تفلاخم  رد  نایوجشناد  یوس  زا  راعش  کی  ندرب  الاب  لاسما و  رذآ  هدزناش  ییوجشناد  تارهاظت  »
نیدقتنم نیا  زا  یا  هدع .تسا  هدرک  مرگ  رایسب  ار  جیار  یزیتس  پچ رازاب  هدش و  هجاوم  روشک ـ زا  جراخ  رد  هدمع  روط  هب  تفلاخم ـ 

، تساهروشک رگید  زا  یرادرب  یپک تلاح  نیرتهب  رد  یعقاوریغ و  اهنت  هن  مسیلاربیلوئن  اب  هزرابم  عوضوم  هک  دنا  هتشون دنا و  هتفگ
خساپ .دوش  یم مامت  تموکح  عفن  هب  یتح  ییاه  هتساوخ نینچ  حرط  دورب و  هیاس  هب  ناریا  تموکح  اب  هزرابم  هک  دوش  یم ثعاب  هکلب 

« .دشاب دروم  نیارد  یمومع  راکفا  ندش  نشور  هب  یگرزب  کمک  دناوت  یم یداصتقا  نارظن  بحاص یوس  زا  ریز  یاه  شسرپ هب 

رد ١۶ نایوجشناد  یضارتعا  شبنج  اب  تفلاخم  ای  تقفاوم  فلا ) دنا : هدش هتخیمآ  مه  رد  مه ، زا  لقتسم  ی  هتکن ود  یبایزرا  نیا  رد 
.مزیلاربیلوئن موهفم  زا  هنایارگشجنس  یبایزرا  یرگنشور و  ب ) ١٣٩٨ ؛)  ) لاسما هامرذآ 

نآ یاهوزرآ  اه و  دیما نایب  زین  دنتسه ؛ شبنج  نآ  یداقتعا  یرظن و  ینهذ ، یاه  تشادرب ِباتزاب  شبنج  کی  یاه  راعش هک  میناد  یم
یاپورا یناقهد  یاه  شبنج زا  یرایسب  لثم  هب  .دنشاب  نآ  صخشم  یاه  تساوخ یعقاو  یاه  هنیمز زاس  ببس ًاموزل  هکنآ  یب شبنج ؛

یاه هقرف یاه  لادج گنج و  هب  ار  اه  شبنج نآ  دوش  یم یتخس  هب  اما  دنتفرگ ؛ ی  اپ یبهذم  یاه  راعش شفرد  ریز  رد  هنایم  یاه  هدس
: دسیون یم .تسا  ربتعم  نانچمه  زونه و  ناملآ  رد  یناقهد  یاهگنج  رد  هنیمز   نیا  رد  سلگنا  یسررب  شور  .تساکورف  یبهذم 

یاه هتسر .تفرگ  لکش  نویسامرفر  نارود  رد  یسایس  یبهذم و  یبالقنا ، راکفا  یمومع  شرتسگ  اب  تسخن  یاه  یدنب هورگ »
، یعاجترا ای  یکیلوتاک  گرزب  هورگ  هس  رد  ار  تلم  دندرک ، یم تفلاخم  نآ  اب  ای  دنتفریذپ و  یم ار  اه  هشیدنا نیا  هک  ینوگانوگ 

نرق یبهذم  حالطصا  هب  یاه  گنج رد  دنتخاس … یم زکرمتم  یبالقنا  بلط و  حالصا یزاوژروب  (، Lutherische  ) ناتستورپ
یلخاد یاهدروخرب  دننام  هب  اه  گنج نیا  دوب و  یتاقبط  یدام  تبثم  رایسب  یاه  هتساوخ رطاخ  هب  همه  زا  شیب  اه  ششوک زین  مهدزناش 

لمح دوخ  اب  یبهذم  یاه  مچرپ نامز  نآ  رد  یتاقبط  تازرابم  نیا  رگا  .دندوب  یتاقبط  ی  هزرابم هسنارف ، ناتسلگنا و  رد  یدعب 
تقیقح رد  نیا  تخاس ، یم ناهنپ  ار  دوخ  یبهذم  شوپرس  ریز  تاقبط  زا  کی  ره  یاه  هتساوخ اه و  یدنمزاین عفانم ، رگا  دندرک و  یم

(. ص٢٩ ، ١٨٧۵/١٩٧٣  ) [١] …« دهد یمن یرییغت  رما 

رد دنتسناوت  یمن اه  تسیسکرام هک  دنا  هدرک هدافتسا  ییاه  بلاق زا  دوخ  ی  اه تساوخ نایب  رد  اه  تقو یرایسب  زین  یرگراک  یاه  شبنج
یاه هشیدنا زا  یدایز  نازیم  ات  اهدرانومک  .تسا  هنومن  هنیمز  نیا  رد  ( ١٨٧١  ) سیراپ نومک  .دنزیخرب  نآ  زا  عافد  هب  هشیدنا  ی  هنهپ

تقرس یا  هنوگ ار  یصوصخ  تیکلام  اه  نآ هک  میناد  یم دندوب و  هتفرگ  ماهلا  ندورپ  فزوژ  یوسنارف  ی  هتسجرب تسیشرانآ 
ببس نیا  اما  .دنتسناد  یم تسردان  ار  تشادرب  نیا  دنتسیرگن و  یم هشیدنا  نیا  هب  یداقتنا  یا  هدید اب  سلگنا  سکرام و  .دنتشادنپ  یم

.دننکن ینابیتشپ  نآ  زا  دننک و  تشُپ  نومک  هب  ناش  ناشیدنا مه سلگنا و  سکرام و  هک  تشگن 

دنهد و ناشن  یراد  هیامرس اب  ار  دوخ  تفلاخم  دنهاوخ  یم مزیلاربیلوئن  ِفلاخم  یاه  راعش ندیشک  شیپ  اب  رگا  زین  ناریا  نایوجشناد 
یدازآ زا  هک  تس  یسک زین  ریگیپ  لاربیل  اه ! نآ رب  دورد  .دنا  هتشاک لُگ  هک  یتسار  هب  دننایامنب ، یرگراک  شبنج  اب  ار  ناش  ییوسمه

، تس یمالسا یروهمج  هیلع  کیتارکمد  شبنج  زا  یا  هراپ هک  اه  تسینومک اه و  تسیلایسوس نایم  نآ  زا  و  ناگمه ، نایب  هشیدنا و 
یاه شیارگ یسایس و  یاهراعش  دییأت  تسا و  زیچ  کی  یعامتجا  شبنج  ره  زا  طورشم  ان  ای  طورشم  ینابیتشپ  اما  .دنک  ینابیتشپ 

راعش نآ  یتسرد  مزیلاربیلوئن ، اب  نایوجشناد  ِتفلاخم  راعش  زا  دیابن  تسین و  تسرد  .رگید  یزیچ  شبنج ، نآ  رب  هریچ  کیژولوئدیا 
ندش هزیلاکیدار  زا  نارگن  تس و  ینونک ییوجشناد  شبنج  هیلع  تسین ، قفاوم  راعش  نیا  اب  سکره  تشادنپ  نینچ  درک و  جاتنتسا  ار 

رب ار  کیژولوئدیا  یسایس ـ  یریگ  تمس میا و  هدرک نشور  ار  نآ  یمازلا  جیاتن  میوش ، یرظن  ثحب  کی  دراو  هکنیا  زا  شیپ  هنرو  .نآ 
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رد پچ  شبنج  گرزب  یاه  یراتفرگ زا  یکی  هک  مییوگ  یم سوسفا  اب  .میا و  هتسناد حجرا  یرگنشور  لیلحت و  لالدتسا ، تخانش ،
یهجوت مک  یرکف و  یلبنت  درگن و  یم ینآ  یاه  یریگ هجیتن یسایس و  ی  هچیرد زا  رتشیب  یرظن  لئاسم  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  ام  روشک 

.دنک یم هیجوت  یسایس  یگدنمزر  ی  هناهب هب  ار  کیروئت 

رگا دنراد ؟ مه  زا  توافتم  یتشرس  ود  نیا  ایآ  مزیلاربیل ؟ هن  مزیلاربیل و  وئن »  » ارچ دیسرپ  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  مزیلاربیلوئن  ِثحب  رد 
ی هلئسم یدالیم ) داتشه   ) یدیشروخ تصش  ی  ههد رد  نمهب ١٣۵٧و  بالقنا  زا  سپ  هک  میا  هدربن دای  زا  ؟ تساجک رد  توافت  یرآ 
دنتفگ یم نخس  مزیلاربیل  زا  ناگمه  نامز  نآ  .تفگ  یمن نخس  مزیلاربیلوئن  زا  یسک  دوبن و  حرطم  ناریا  پچ  شبنج  رد  مسیلاربیل  وئن
فیط نایم  رد  مه  ار  ناگرزاب  سدنهم  نافلاخم  هکنیا  رت  بلاج .ناشیا و  تقوم  تلود  ناگرزاب و  یدهم  سدنهم  دوب  هدش  شدامن  هک 

ار یتشهب  دمحم  دیس  ار ، ییاجر  یلع  دمحم  نایاقآ  ار و  یمالسا  یروهمج  بزح  هلمج  زا  دنداد ؛ یم رارق  اه  ” لاربیل دض  “ ی هدرتسگ
ی ههد رد  ارچ  .دنوش  یم هدناوخ  لاربیلوئن ”  “ یناجنسفر مه  یبتکم و  داژن  یدمحا دومحم  مه  اما  زورما  ار ! یوسوم  نیسح  دیس  و 

بزح نارادفرط  ” ) یبتکم  “ و ناگرزاب ) تقوم  تلود  ناراداوه  ” ) لاربیل  “ نیب زیامت  هب  لئاق  ناریا  پچ  یدیشروخ ، تصش 
؟ دنوش یم هدناوخ  لاربیلوئن  ناسکی  هب  یناجنسفر  داژن و  یدمحا یاه  هشیدنا هزورما  اما  دوب ، یمالسا ) یروهمج 

یدازآ و تضهن  ساسا  هچ  رب  ارچ و  هک  هدیشک  شیپ  ار  شسرپ  نیا  یسک  رتمک  زورما  هن  زورید و  هن  هک  مییوگ  یم سوسفا  اب  زاب 
هن تفرگ و  تروص  لاربیل ”  “ موهفم ی  هرابرد ینادنچ  لمأت  زورید  هن  دنوش ؟ یم زونه  دندش و  یم هدناوخ  لاربیل ”  “ شیاه هشیدنا

لاربیل و نایم  زیامت  زورید  یبالقنا  نارود  رد  همه  نیا اب  .مینیب  یم ار  مزال  ساوسو  تقد و  لاربیلوئن »  » موهفم ی  هرابرد زورما 
یلک هب زیامت  نیا  زورما ، لاربیلوئن  دض  یداصتقا  یسایس ـ  تایبدا  رد  هکنآ  لاح  دوب ، راکشآ  ناگمه  رب  یمالسا  یاه  تسیلایرپما دض 

.تسا هدش  دولآ  هم وحم و 

تیالو ماظن  دقن  زا  رت  هداس بتارم  هب  مزیلاربیلوئن  مزیلاربیل و  هب  ضارتعا  دقن و  یمالسا  یروهمج  یاضف  رد  هک  تسین  یدیدرت 
عفادم ار  دوخ  زونه  هک  یماظن  رد  .تسا  راکشآ  ناش  ذوفن هک  تس  یگنراگنر یاهداینب  نارادساپ و  هاپس  یداصتقا  رادتقا  هیقف ،

دقن زا  رت  هداس بتارم  هب  نآ ، ییاکیرمآ  عون  زا  هژیو  هب یراد ، هیامرس زا  داقتنا  دمان ، یم تسیلایرپما  دض  ناهج و  نافعضتسم 
و یصوصخ »  » نتشادنپ هناگی  اب  تسا  حضاو  رُپ  .تس  یماظن یماظن و  هبش  یمالسا و  یاهداینب  یداصتقا  یرگتراغ 

، ماما نامرف  یئارجا  یاه  تئیه داتس  ءایبنالا و  متاخ هاگرارق  داتس  نازابناج ، نافعضتسم و  داینب  ندیمان  لاربیلوئن  و  یتلوصخ ،» »
ششوپ ریز  یراد  هیامرس دض  یتسیلایسوس و  یاه  هشیدنا زا  یرایسب  جیورت  .دز  تسد  نانآ  زا  ینلع  داقتنا  هب  ناوت  یم رت  ناسآ

ناربمایپ ندمآرب  یارب  تس  یبسانم یاضف  انامه  نیا  .دوش و  یم ور  هبور بوکرس  روسناس و  غیت  اب  رتمک  زین  مسیلاربیل  وئن اب  تفلاخم 
.دنهد یم نخس  داد  داصتقا  ندرک  یتلود  ترورض  زا  یلاربیلوئن ، یزاس  یصوصخ اب  هزرابم  مان  هب  هک  یروهظون 

دض هزرابم   “ مان هب  هک  دور  یم شیپ  اجنآ  ات  روشک ، زا  جراخ  نویسیزوپا  نورد  رد  هچ  روشک و  لخاد  رد  هچ  کانرطخ ، شیارگ  نیا 
مزیلاربیلوئن هیلع  تمواقم  رگنس  نیرخآ  ار  یتلود  شخب  روشک ،” لالقتسا  زا  یرادساپ   “ و یراد ” هیامرس دض  یتسیلایرپما و 

اب هزرابم  زیوآ  تسد اب  زورما  دش ، یم ینابیتشپ  ماما  طخ  اب  داحتا  زا  یتسیلایرپما  دض  ی  هزرابم مچرپ  ریز  زورید  رگا  .دنایامن  یم
.درادن یطبر  لاسما  رذآ  مسارم ١۶  ییوجشناد و  شبنج  هب  اما  نیا  .دنزادرپ  یم یتلود  یاه  داهن تیعقوم  زا  عافد  هب  مزیلاربیلوئن 

هب یبایتسد  یارب  ردنکسا  رکشل   » ی هنارادبناج یاه  همغن لاس ٢٠٠٣ ، رد  اکیرمآ  شترا  طسوت  قارع  لاغشا  ماگنه  هب  هک  هنوگ  نامه
.دوبن یمتاخ  راداوه  یتموکح  نابلط  حالصا زا  نایوجشناد  ینادرگیور  نازیم  رگنایب  یدازآ »

هنارگنشور یواکاو  رگشجنس و  هاگن  یداقتنا ، ی  هشیدنا زیچ  ره  زا  شیپ  یناهج ، ی  هرتسگ رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  پچ  نایرج  یارب 
هن دراد و  دوجو  یهلا  سدقم  ِتحاس  هن  یداو  نیا  رد  .دسانش  یمن هشیدنا  یارب  یا  هعونمم زرم  زمرق و  طخ  یرگنشور ، .تسا  لصا 

هک یرگید  ی  هشیدنا ره  هکلب  دنوش ، یمن ینثتسم  داّقن  درخ  ی  هریاد زا  یمالسا  یعرش و  ماکحا  اهنت  هن  .کیژولوئدیا  سدقم  ِتحاس 
.دوش یم ور  هبور دقن  حالس  اب  مسیسکرام ) هلمجنم   ) دیآرد یمزج  نیئآ  تروص  هب 

ناگدننک تکرش نامیا  داقتعا و  هب  اه  نآ در  ای  شریذپ  هک  ارچ  تسشن ؛ شبنج  کی  کیژولوئدیا  یاهراعش  در  هب  ناوت  یمن .مینک  هاتوک 
یسررب و دقن ، عوضوم  اما  اه  شبنج یسایس  یاهراعش  کیروئت و  یاهداینب  .جاجتحا  لالدتسا و  هب  هن  تسا ، هتسباو  شبنج  نآ  رد 
، یبتک ی  وگتفگ نیا  رد  .دنروآ  یم تسد  هب  داقن  درخ  ینالقع و  لالدتسا  زا  ار  دوخ  رابتعا  هک  ارچ  شریذپ ؛ ای  در  دنتسه و  یواکاو 
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، دشاب یشکرای  رب  رارق  رگا  هک  ارچ  کیژولوئدیا ، یسایس و  یشکرای  هن  تسا ؛ مزیلاربیلوئن  موهفم  ی  هرابرد یرگنشور  ام  فده 
ی هشیدنا زین  یرگنشور  نیا  ی  هیام نب .میا  هدرک نشور  ناهج  ناریا و  پچ  شبنج  فوفص  رد  ار  دوخ  رگنس  هک  تسا  زارد  نایلاس 

خساپ هب  میناوت  یم کنیا  ینیچ  هنیمز نیا  اب  .دننایامن  یم یعامتجا  یراگتسر  هار  ار  ییارگ  تلود پچ ، مان  هب  هک  تس  یناسک
.مینک یم زاغآ  مزیلاربیل  وئن »  » دنوشیپ رب  گنرد  اب  ار  راک  .مینیشنب  زور  رابخا  یاه  شسرپ

؟ مزیلاربیل وئن »  » ارچ دمآرد : شیپ

موهفم نیا  .دشاب  هدمآ  دیدپ  لاس ١٩٧٩  رد  رچات  تراگرام  تاحالصا  اب  هک  تسین  یموهفم  مزیلاربیل  وئن » ، » جیار روصت  ِفالخرب 
یاه همیب  ) یعامتجا یاه  تسایس اب  ار  کیسالک  مزیلاربیل  هک  ناتسلگنا  دیدج » مزیلاربیل   » شیادیپ اب  یحیسم  تسیب  ی  ههد ی  هنایاپ زا 

نمجنا زا  دیاب  دندرک  هدافتسا  حالطصا  نیا  زا  هک  یناسک  نایم  زا  .تفرگ  لکش  تخیمآ ، یم مهرد  یعامتجا و )… نیمات  یعامتجا ،
یداصتقا  ی  هیرشن ات ١٩٣۵  هیئوژ ١٩٢٨  زا  هک  درک  دای  دیدج » مزیلاربیل   » ینپاژ

ی ههد نپاژ  رد  ناتسلگنا و  رد  حالطصا  نیا  درکراک  ی  هرابرد .دندناسر  یم راشتنا  هب  ار  ون ) مزیلاربیل   ) New Liberalism
هب  [٢] .تسا هجوت  نایاش  (Shimpei Yamamoto   ) وتومامای یپمیش  ینپاژ ، یداصتقا  دیاقع  خروم  ی  هتشون یدالیم  تسیب 

« یعامتجا مزیلاربیل   » هب رترید  هچنآ  هب  گنج  ود  نیب  یاه  لاس ی  هلصاف رد  مزیلاربیلوئن  حالطصا  زین  عقاو 
، یسیلگنا ریهش  نادداصتقا  زنیک ، درانیم  ناج  یاه  هشیدنا رابتعا  نیا  هب  .دش  یم قالطا  تفای  ترهش  ( Social Liberalism)
، مهدزون ی  هدس مهدجیه و  ی  هدس ینایاپ  یاه  لاس رتسچنم ) بتکم  ای   ) کیسالک مزیلاربیل  فالخرب  وا  هک  ارچ  دوب ؛ لاربیلوئن » »

اب زنیک  رظن  دیدجت  زین  ببس  نیمه  هب  دوب و  تعدب  کی  نیا  .تشاد  دیکأت  رازاب  رب  ینتبم  ماظن  یاقب  ظفح و  رد  تلود  شقنرب 
.دندش یم یقلت  راک  هظفاحم هک  دش  ور  هبور کیاه  نوف  کیردرف  یشیرتا  نادداصتقا  هلمج  زا  کیسالک  مزیلاربیل  ناراداوه  ضارتعا 

رد تلوزور   New Deal  )) لید وین  ناتسلگنا ، رد  ( Beveridge  ) جیروب تاحالصا  دادرارق  اب  یدالیم  یس  ی  ههد یاه  لاس رد 
ی هشیدنا اه ، تارکمد لایسوس  ای  اه  تسیلایسوس زا  یا  هراپ (، Welfare state « ) هافر یاه  تلود  » حالطصا هب  شیادیپ  اکیرمآ و 

هزورما ناریا  رد  مسیلایسوس  نایعدم  زا  یرایسب  نایم  رد  رادنپ  نیا  .دنتشاگنا  مسیلایسوس  یا  هنوگ ار  یعامتجا » مزیلاربیل   » زنیک و
ماظن زا  عافد  رد  وا  .دیشکن  شلاچ  هب  ار  یراد  هیامرس ماظن  زگره  زنیک  .تسا  تسردان  هرسکی  هتبلا  رادنپ  نیا  .دراد  جاور  زین 

باتک ًایوق  زنیک  هک  تسا  نآ  ی  هدنهد ناشن  زنیک  کیاه و  تابتاکم  .دوب  ناتساد  مه یأر و  مه کیاه  نوف  کیردرف  اب  یراد  هیامرس
زنیک هوالعب  .درک  یم ینابیتشپ  مسیلایسوس  ربارب  رد  یراد  هیامرس ماظن  زا  هک  یباتک  دوتس ؛ یم ار   [٣] یگدرب یوس  هب  هار  کیاه ،
یاه هشیدنا هچنآ  .دزیر  یم ورف  یرگنلت  اب  هک  تشادنپ  یم یذغاک  یجرب  یراد  هیامرس ی  هرابرد ار  سکرام  یداصتقا  ی  هیرظن لک 

رد تلود  ی  هدننک میظنت رگ و  هلخادم شقن  رب  یو  دیکأت  دومن ، یم زیگنا  لد یتسیلایسوس  یاه  شیارگ زا  یخرب  نایم  رد  ار  زنیک 
یسارکمد لایسوس  بناج  زا  راذگ  هیامرس ِتلود  یلکیس  دض  رگ و  هلخادم شقن  و  یا ، هجدوب یلوپ ، یاه  تسایس .دوب  داصتقا 

همه یرگ  هلخادم ی  هدیا زا  زین  یوروش  هیسور  رد  یتلود  مسیلایسوس  .دش  هدیمهف  مسیلایسوس  یوس  هب  نتشادرب  ماگ  انامه  یللملا ، نیب
، داد خُر  یللملا  نیب حطس  رد  یتسیلایسوس  ی  هشیدنا رد  هک  ار  یلوحت  تسا  مزال  اجنیا  رد  .درک  یم ینابیتشپ  داصتقا  رد  تلود  ی  هیوس

.میوش روآدای 

دوخ هب  تبسن  هعماج  یگناگیب  دامن  ار  تلود  نینوکاب ، رانک  رد  سلگنا  سکرام و  تسیلایسوس ، للملا  نیب نیتسخن  نارود  رد 
بحاصت تاقبط و  هب  هعماج  میسقت  هک  هعماج  یارو  رد  لقتسم ، تس  یداهن تلود  نارود ، نیا  یتسیلایسوس  ِتایبدا  رد  .دنتشادنپ  یم

.دنابات یم زاب  ار  تسدارف  راشقا  طسوت  دیلوت  دازام  یصوصخ 

: دسیون یم نینچ  تلود  و  یصوصخ ، تیکلام  هداوناخ  ءاشنم  رد  هراب  نیا  رد  ( ١٨٨۴/١٩٧٩  ) سلگنا

ریوصت و «، » یونعم هدیا  تیعقاو   » هن و  دشاب ؛ هدش  لیمحت  هعماج  هب  جراخ  زا  هک  تسا  یتردق  هن  هجو  چیه  هب  تلود  نیاربانب ، »
شریذپ تلود ، تسا ، لماکت  زا  ینیعم  ی  هلحرم رد  هعماج  لوصحم  کی  تلود  سکعرب ، .دیوگ  یم لگه  هک  نانچ  نآ لقع » تیعقاو 

هب رداق  دوخ  هک  یریذپان  یتشآ یاه  ضقانت هب  هک  تسا ، هدش  ریگرد  دوخ  اب  یندشان  لح  داضت  کی  رد  هعماج  نیا  هک  تسا  رما  نیا 
کی رد  ار  هعماج  دوخ و  داضتم ، یداصتقا  عفانم  اب  تاقبط  تاضقانت ، نیا  هکنیا  یارب  یلو  .تسا  هتشگ  میسقت  تسین ، اه  نآ عفر 
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دهد و فیفخت  ار  اهدروخرب  ات  دتسیاب ، هعماج  رس  رب  رهاظ  رد  هک  دیآ  دوجو  هب  یتردق  هک  دش  مزال  دنربن ، لیلحت  هب  رمث  یب ی  هزرابم
شیب ار  دوخ  و  دهد ، یم رارق  نآ  رس  رب  ار  دوخ  یلو  دزیخ ، یمرب هعماج  زا  هک  تردق  نیا  و  دراد ؛ هاگن  مظن »  » هدودحم رد  ار  نآ 

[۴]« .تسا تلود  دنک ، یم هناگیب  نآ  زا  شیپ  زا 

یتیریدم دوخ  نواعت و  رب  ینتبم  یا  هعماج هب  یبایتسد  هار  نآ ، یجیردت  لاوز  تلود و  یماظن  کیتارکوروب و  یاه  هاگتسد یدوبان 
تلود هب  تبسن  زیمآدییأت  توافتم و  یدرکیور  لاسال  ی  هشیدنا ناوریپ  لوا ، للملا  نیب رد  دوجوم  یرکف  یاه  شیارگ نایم  رد  .دوب 
داجیا بیقر ، نانیشن  هدازهاش هب  ناملآ  ی  هیزجت یلم و  تدحو  نادقف  .دوب  یگرزب  یخیرات  ِتیعقاو  شیارگ  نیا  ی  همشچرس .دنتشاد 

، لگه ناملآ ، فوسلیف  نیرت  گرزب هک  دوبن  ببس  یب .دوب  هدنایور  ارف  یلم  یوزرآ  کی  هب  اه  یناملآ رتشیب  یارب  ار  دحاو  تلود  کی 
« پچ نایلگه   » دندیشک یم شلاچ  هب  ار  ریگارف  شیارگ  نیا  هک  یناسک  اهنت  .تشادنپ  یم یلم  یگتسبمه  یموق و  حور  رولبت  ار  تلود 

[۵] لگه قوقح  ی  هفسلف دقن  رد  سلگنا  کیردرف  سکرام و  لراک  ینعی  بتکم  نیا  نایوگ  نخس نیرت  هتسجرب .دندوب 
نایلگه  “ هنوگچ هک  دنهد  یم ناشن  ( ١٨٨٨/١٩۵۴  ) [۶] ناملآ کیسالک  ی  هفسلف نایاپ  خاب و  ریوف  گیدوول  و  ( ١٨۴۴/١٩٨٩)

رد .دندروآ  یور  یتلود ـ  هنوگ  ره  تلود ـ  نیداینب  دقن  هب  کرامسیب  تموکح  تلود و  دییأت  یاج  هب  دندیرب و  درکیور  نیا  زا  پچ ”
ی همانرب دقن  رد  وا  .دش  عقاو  سکرام  ی  هیوس همه فرژ و  داقتنا  دروم  تدش  هب  دوب  نویلاسال  لا  هدیا هک  قلخ  دازآ ” تلود   “ نایم نیا 

: تشون ( ١٨٧۵/٢٠٠۴  ) اتوگ

تلود تدعاسم  اب  راب  نیا  دیآ ، دوجو  هب  هعماج  رییغت  یارب  یبالقنا  ی  هزرابم نطب  زا  راک ” یتسیلایسوس  نامزاس   “ هکنیا یاج  هب  »
لاسال ی  هلیخم هب  اهنت  هک  ًاعقاو  .دنا  هدرک داجیا  نارگراک  هن  تلود و  هک ، ییاه  نمجنا دیآ ، یم دیدپ  ناگدننکدیلوت  ینواعت  یاه  نمجنا هب 
یقاب هک  ییایح  مرش و  کدنا  تکرب  هب  دیاش  .دنک  داجیا  تلود  ماو  تدعاسم و  اب  هزات  نهآ  هار دننام  زین  ار  دیدج  ی  هعماج هک  دجنگ  یم
تشاد رطاخ  هب  دیاب  زیچ ، ره  زا  لبق  .دش  هداد  رارق  شکتمحز » مدرم   » کیتارکومد لرتنک  تحت  تلود ” تدعاسم   “ نیا دوب ، هدنام 

موهفم هب  کیتارکومد  ی  هژاو یناملآ  رد  ًایناث ، .دنهد  یم لیکشت  ایراتلورپ  هن  ناناقهد و  ار  ناملآ  شکتمحز » مدرم   » تیرثکا هک 
مدرم راب ، نیا  هک  ًاصوصخم  تسانعم ؟ هچ  هب  شکتمحز » مدرم  تموکح  لرتنک   » هک دیسرپ  دیاب  سپ  .تسا  مدرم  تموکح 

هن دنراد و  تسد  رد  ار  تموکح  هن  هک  دنداد  ناشن  تیعقاو  نیا  زا  ار  دوخ  لماک  یهاگآ  تلود ، زا  اه  تساوخ نیا  حرط  اب  شکتمحز 
لوا ی  هلهو رد  یعامتجا و  حطس  رد  ینواعت  دیلوت  یارب  مزال  طیارش  داجیا  ناهاوخ  نارگراک  هکنیا  دنا … هدامآ تموکح  نتفرگ  یارب 

تیلاعف دیلوت  یلعف  طیارش  ندرک  یبالقنا  یارب  نارگراک  هک  تسانعم  نادب  اهنت  دنتسه ، دوخ  روشک  بوچراچ  رد  یلم و  ی  هدودحم رد 
ینواعت یاه  نمجنا ی  هرابرد اما  .درادن و  تلود  تدعاسم  اب  ینواعت  ی  هعماج داجیا  اب  یکارتشا  هجو  چیه تیلاعف ) نیا  و   ) دننک یم

ی هیامحلا تحت هن  دنشاب  نارگراک  لقتسم  تیلاعف  ی  هیامتسد هک  تسناد  شزرا  تیمها و  زئاح  ناوت  یم ار  ییاه  نمجنا اهنت  دوجوم ،
[٧] .« یزاوژروب ای  تلود 

، دوب ناملآ  تارکومد  لایسوس  بزح  رد  یتسیسکرام  شیارگ  یگریچ  ِباتزاب  هکنآ  مغر  یلع ( ١٨٨٨  ) تروفرا ی  همانرب نیودت 
سلگنا کیردرف  هک  یدقن  زا  ناوت  یم یبوخ  هب ار  عوضوم  نیا  .تشاد  هلصاف  سکرام  ی  هشیدنا زا  تلود  ی  هلئسم هب  تبسن  نانچمه 

حرط زا  دوخ  دقن  رد  یو  .تفایرد  داتسرف ، یکستوئاک  یارب  نئوژ ١٨٩١  خیرات ٢٩  رد  ار  نآ  تشون و  تروفرا  ی  همانرب حرط  هب 
یتسیلایسوس و دض  نیناوق  لامعا  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  هراشا  بزح  نورد  رد  مسینویتروپا  زا  یا  هنوگ دشر  هب  تروفرا  ی  همانرب
یاه بزح ناملآ ، روشک  رب  مکاح  نوناق  لیلد  هب  هک  اجنآ  زا  .دوب  هتفرگ  اپ  نآ  اب  دوخ  قیبطت  یارب  تارکومد  لایسوس  بزح  یریزگان 

هک دوب  هدش  هدیشک  اجنآ  هب  ناملآ  تارکومد  لایسوس  بزح  دنک ، عافد  اراکشآ  دوخ  ی  همانرب رد  یروهمج  زا  تسناوت  یمن یسایس 
نیا هتفگ  شیپ ی  همان رد  سلگنا  .دنادب  دنمناوت  دوخ  یاه  تساوخ ی  همه زیمآ  تملاسم یارجا  یارب  ار  یرصیق  ناملآ  ینوناق  ماظن 

رد یتلود  راصحنا  هک : دش  روآدای  وا  .داد  ناشن  یتلود ” مسلایسوس  ” یا هنوگ شیادیپ  اب  ار  نآ  دنویپ  دناوخ و  مسینوتروپا  ار  شیارگ 
.تسناد یتلود ” مسیلایسوس   “ ار نآ  دیابن  تسین و  یراد  هیامرس نایاپ  یراد ، هیامرس

باتک شراگن  هب  تروفرا  همانرب  زا  یبالقنا  ریسفت  کی  هیارا  نتفاکشزاب و  یارب  سلگنا و  دقن  اب  ییوسمه  رد  یکستوئاک  لراک 
رطخ ضرعم  زا  زین  باتک  نامه  اما  .دیسر  پاچ  هب  لاس ١٨٩٢  رد  هک  دز  تسد   [٨]( تروفرا همانرب   ) یتاقبط هزرابم 
یداصتقا یاهدرکلمع   “ هب هک  باتک  نآ  مراهچ  لصف  مراهچ  دنب  .دوبن  ناما  رد  دوب  هدرک  هراشا  نآ  هب  سلگنا  هک  یمسینوتروپا 
نیمأت هیریخ ، یاه  هاگنب یشزومآ ، متسیس  ی  هرادا رد  تلود  نوزفازور  تیمها  هب  هراشا  اب  تسا ، هتفای  صاصتخا  تلود ”

یاه هزومآ فالخرب  تلود ، هاگتسد  هک  تفرگ  یم هجیتن  بآ ، عیزوت  اه و  لگنج ی  هرادا یلم ، لوپ  پاچ  اه ، یزاس هار اه و  تخاسریز
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ی هقبط رب  رتسچنم  بتکم  هزورما  : » تسا هدنامن  یقاب  مرادناژ  تلود  ی  هدودحم رد  کیسالک ) مسیلاربیل   ) رتسچنم بتکم 
یاهدرکلمع ی  هعسوت هک  تس  یسایس یداصتقا و  ی  هعسوت هدنیازف  یورین  ذوفن ، نیا  نتفر  نیب  زا  لیلد  .درادن  یذوفن  راد  هیامرس

[٩]« .تسا هدش  بجوم  ار  تلود 

دادملق رگیدکی  هب  دیلوت  نوگانوگ  یاه  هخاش رتشیب  هچره  یگتسباو  هژیو  هب یراد ، هیامرس دیلوت  یگدیچیپ  تیعقاو ، نیا  ی  همشچرس
ءاشیام لاعف  تردق   » [١٠] .دوب هدرک  تموکح ” تلود و  ینعی  ماظن ، داهن  نیرتگرزب  هب  هتسباو  ار  راد  هیامرس ی  هقبط لک   “ هک هدش 

لیدبت یراد  هیامرس دیلوت  ریزگان  ی  هجیتن هب  نانآ  راظنا  لباقم  رد  دوب ، یتسیلایسوس  یایپوتا  کی  رتسچنم  بتکم  هاگدید  زا  هک  تلود ،
هتبلا .دوب  دهاوخ  نکمم  مسیلایسوس  ققحت  دروآ ، فک  هب  ار  یتلود  ءاشیام  لاعف  تردق  نیا  ایراتلورپ  هنییآ  ره   [١١] «. تسا هدش 
هنوگره هک  دوش  یم روآدای  یسارکومد » لایسوس  یتلود و  مسیلایسوس   » ناونع ریز  مراهچ ، لصف  نامه  مجنپ  دنب  رد  یکستوئاک 

ندرک یلم  دنمکاح ، کلام  تاقبط  هک  ینامز : » هک ارچ  تسین  دننامه  مسیلایسوس  اب  یراد ، هیامرس بوچراهچ  رد  یتلود  راصحنا 
ار نانآ  یاه  تصرف ای  دنزب ، همطل  ناراد  نیمز ناراد و  هیامرس هب  هک  دور  یمن شیپ  اجنآ  ات  هناراد  هیامرس یاهدرکلمع  عیانص و 

[١٢]« .دنک دودحم  ایراتلورپ  رامثتسا  یارب 

دلج رد  سکرام  هک  تس  یزیچ نامه  دراد ، دوجو  یراد  هیامرس کیرباف  لد  رد  هک  مسیلایسوس  یداصتقا  یانبم  یکستوئاک  هاگدید  زا 
رد هک  دیلوت  رد  یزیر  همانرب دربشیپ  یارب  دید  یم یا  هلیسو ار  یهاگراک  دادبتسا  وا  .دوب  هدناوخ  یهاگراک ” دادبتسا   “ هیامرس تسخن 

ِینیزگیاج ناکما  یزیر ، همانرب نوزفازور  تیمها  کیرباف و  دشر  اب  .تشاد  رارق  رازاب  ِجرم  جره و  ای  یشرانآ  لباقم  ی  هطقن
روصت دحاو  کیرباف  کی  هباثم  هب  ار  مسیلایسوس  یکستوئاک ، ور  نیا  زا  .تفرگ  یم توق  یزکرم  دحاو و  یزیر  همانرب اب  رازاب 

، یماظن نینچ  رد  .دیآ  یم دوجو  هب  تلود  تیکلام  هب  دیلوت  لیاسو  ی  همه لیدبت  رگراک و  هقبط  تسد  هب  تردق  ریخست  اب  هک  درک  یم
Tyranny of the ” ) رالاسردپ یتسیلایسوس  ِتلود  یگماکدوخ   “ نیا .دنوش  یم گرزب  کیرباف  نیا  تلود ، نادنمراک  ناگمه 

[١٣] .دوش یم هدنایامن  یدزمراک  زا  ییاهر  طرش  ( Socialist Paternal State

لدبم بلاغ  ی  هشیدنا هب  مود  للملا  نیب رد  دنک ، یم لمع  دحاو  کیرباف  نوچمه  هک  یتلود  هباثم  هب  مسیلایسوس  زا  یکستوئاک  حرط 
: دسیون یم بالقنا  تلود و  باتک  رد  نینل ، یو ، دقتنم  نیرت  مهم هک  اجنادب  ات  دش ؛

ندومن عبات  و  تلود ، مامت  ینعی  نالک ، یاکیدنس ”  “ کی نارازگتمدخ  نانکراک و  هب  روشک  دارفا  هیلک  لیدبت  ناراد ، هیامرس دی  علخ  »
[١۴]« .نازابرس نارگراک و  ناگدنیامن  یاهاروش  تلود  هب  ینعی  کیتارکومد ، ًاعقاو  تلود  هب  اکیدنس  نیا  راک  مامت  لماک 

یکستوئاک زا  داقتنا  هب  یتلود ، دحاو  یاکیدنس  هباثم  هب  مسیلایسوس  ی  هرابرد مود  للملا  نیب موسرم  یوگلا  شریذپ  نمض  نینل 
نتسکش مهرد  زا  تسترابع  هلئسم  هکنآ  لاح  دیوگ ، یم نخس  دوجوم  یتلود  نیشام  رد  تردق ” ندروآ  فک  هب   “ زا ارچ  هک  دزادرپ  یم

.مسیراتناملراپ کیتارکوروب و  یماظن و  نیشام  نیا 

بزح فوفص  رد  رتشیب  مسینوتروپا  دشر  زاس  هنیمز یتلود ، ی  هدامآ رضاح و  نیشام  تردق  ندروآ  فک  هب  ی  هلئسم دیدرت  یب
لاس ١٨٨٩ رد  ار  نآ  هک  دوب   [١۵] یجیردت مسیلایسوس  شرثا  رد  نیاتشنرب  دراودا  یبلطرظن  دیدجت  هژیو  هب  تارکومد و  لایسوس 

انامه هک  دیمان  یجیردت  مسیلایسوس  ناراد ، هیامرس لیامت  فالخرب  ار  نآ  ءاشیام  لاعف  تردق  تلود و  ریزگان  دشر  نیاتشنرب  .تشون 
ناملآ تارکومد  لایسوس  بزح  هژیو  هب تارکومد ، لایسوس  بازحا  کیتارپ  رد  هشیر  یتلود  مسیلایسوس  نیا  .تس  یتلود مسیلایسوس 

.تشاد یاه ١٨٩٠-١٩١۴  لاس رد 

.دیورگ نیاتشنرب  سپس  لاسال و  یاه  هشیدنا یوس  هب  هتفر  هتفر  تلود  ی  هلئسم هب  درکیور  رد  مود  للملا  نیب سکرام ، گرم  زا  سپ 
شیازفا یارب  ششوک  زین  اه و  یرادرهش یلم و  یلحم ، سلاجم  رد  بازحا  نیا  ذوفن  شیازفا  تارکمد ، لایسوس  بازحا  یبای  تردق اب 

شیپ زا  شیب  یتلود  مسیلایسوس  هب  شیارگ  یا ، هیداحتا یسارکوروب  کی  نیوکت  نینچمه  و  یباختنا ، یاهداهن  ی  همه رد  یأر  نازیم 
اب دیلوت  لیاسو  ندرک  یعامتجا  یصوصخ و  تیکلام  یاغلا  ینعی  هملک  یسکرام  یانعم  رد  مسیلایسوس  هک  اجنآ  ات  تفرگ ؛ تدش 

هک دوب  یا  هدیدپ نآ  رهوج  یصوصخ  تیکلام  یاج  هب  یتلود  تیکلام  رصتخم  لومرف  .دش  دادملق  ناسکی  دیلوت  رازبا  ندرک  یتلود 
.تفرگ مان  یتلود  مسیلایسوس  رترید 
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لراک یربهر  هب  تسیکاتراپسا  یبالقنا  نایرج  یللملا ، نیب یسارکمد  لایسوس  فوفص  رد  باعشنا  اب  لوا ، یناهج  گنج  ی  هرود رد 
رثا .دندروآ  یور  لّوا  للملا  نیب یتلود  دض  تنس  هب  هرابود  نینل  یرادمدرس  هب  یکیوشلب  نایرج  گروبمازکول و  ازُر  تخنکبیل و 

رابنوخ تسکش  اب  اما  .دوب  لوا  للملا  نیب نیزاغآ  تنس  هب  درکیور  نیا  لماک  باتزاب  بالقنا  تلود و  ناونع  تحت  ( ١٩١٧  ) نینل
تسد هب  هیسور  رد  تاتشنورک  مایق  بوکرس  زا  سپ  زین  و  ( ١٩١٩  ) وس کی زا  اه  تسیکاتراپسا شبنج  ناملآ و  رد  بالقنا 

رب هریچ  یسور  مسینومک  .دش  فیعضت  دوب ، هدمآ  دیدپ  مّوس  للملا  نیب رد  هک  ییارگ  تلود دض  شیارگ  رگید ، یوس  زا  اه  کیوشلب
.تفرگ رارق  مسیشرانآ  اب  راکشآ  ییورایور  رد  ارگ  تلود مسیلایسوس  زا  عافد  اب  مّوس ، للملا  نیب

، دنله ناتسلگنا و  اکیرمآ ، رد  یراد  هیامرس دشر  یلصا  یاه  تیزم زا  یکی  سلگنا  سکرام و  هاگدید  رد  هک  تس  یروآدای هب  مزال 
یناگمه تاباختنا  هار  زا  ار  مسیلایسوس  هب  زیمآ  تملاسم راذگ  ناکما  هک  دوب  دنمورین  گرزب و  یا  هفرح شترا  یسارکوروب و  دوبن 

ار اکیرمآ  رد  راک  یروآراب  دشر   [١۶] «، مسیدروف ییارگ و  ییاکیرمآ ، » دوخ ی  هلاسر رد  زین  یشمارگ  وینوتنآ  .تخاس  یم روصتم 
میظع یسارکوروب  دوجو  هکنآ  لاح  تسناد ؛ یم طبترم  روشک  نآ  رد  کچوک  تلود  دروف و  یرناه  یدیلوت  گرزب  یاه  هاگنب شقن  هب 

، یشمارگ سلگنا و  سکرام ، یاه  هتشون رد  .تسناد  یم دیلوت  یروآراب  رت  لزان دشر  ببس  اپورا  رد  ار  مزیلادوئف  راد  ثاریم یلگنا و 
.تسا هدش  دادملق  تازرابم  نیا  دروآ  تسد هن  یرگراک و  تازرابم  ی  هرمث هن  داصتقا  رد  تلود  ی  هلخادم

دای رگراک  ی  هقبط شبنج  دروآ  تسد وچمه  یعامتجا » مزیلاربیل   » زا هنامداش  اما  ییاپورا ، یسارکمد  لایسوس  یسور و  مسیلایسوس 
یتسار هب هافر  تلود  یعامتجا و  مزیلاربیل  ایآ  اما  .دنایامن  یم ( Welfare state « ) هافر تلود   » ار نآ  یلاع  لکش  درک و  یم

( کی تسا : هتشاد  همشچرس  ود  یعامتجا  مزیلاربیل  .تس  یفنم شسرپ  نیا  هب  خساپ  ام  هاگن  رد  دنتسه ؟ رگراک  هقبط  شبنج  دروآ  تسد
یس تسیب و  ی  ههد رد  یراد  هیامرس نیا  گرزب  دوکر  نارحب و  یراصحنا و  یراد  هیامرس هب  دازآ  تباقر  زا  یراد  هیامرس لوحت 

یزیچ زین  گنج  ود  نیب  ی  هلصاف .دیشک  ازارد  هب  ات ١٩۴۵  زا ١٩١۴  هک  هلاس  یس گنج  ای  مود  لوا و  یناهج  گنج  ود ) یدالیم ؛
یلیت زلراچ  ناشخرد  یسررب  .دوبن  یتاحیلست  تباقر  زج 

یوس زا  تایلام  یروآدرگ  موزل  و  مهدزون ، ات  مهدزناش  یاه  هدس رد  رمتسم  یاه  گنج هک  دهد  یم ناشن  ( Charles Tilly  )
یاپورا رد  تلود  شیادیپ  لماع  گنج  رگا   [١٧] .دیماجنا یرتخاب  یاپورا  رد  تلود  شیادیپ  هب  اه ، گنج نیا  دربشیپ  یارب  نیطالس 

یگنج رایع  مامت گنج  زا  روظنم  .تسا  هافر  تلود  شیادیپ  ببس  ( Total or mass Warfare  ) رایع مامت گنج  دوب ، یرتخاب 
، گنج ی  هدرتسگ داعبا  دریگ و  یم رارق  تلود  یماظن  یزیر  همانرب ِتمدخ  رد  روشک  یداصتقا  نیشام  هعماج و  لک  نآ  رد  هک  تسا 

نیب گنج  یب ، نیوت دلونرآ  هتفگ  هب  انب  هک  نیشیپ  یاه  گنج فالخرب  .دنک  یم فذح  ار  یداع  نادنورهش  نایماظن و  نیب  توافت 
گنج کرادت  .دریگ  یمربرد ار  هعماج  لک  دنام و  یمن دودحم  نایهاپس  هب  رایع  م امت گنج  دوب ، ناهاشداپ » حیرفت   » ای و  نیطالس ،

مومع  » یارب یعامتجا  همیب  نیمأت و  هاگتسد  کی  داجیا  و  داصتقا ، رد  تلود  ی  هیوس همه ی  هلخادم یگنج ، داصتقا  مزلتسم  رایع  م امت
.تس « یلاها

اب نایرج  نیا  ِتباقر  ای  یسارکمد  لایسوس  شالت  ی  هرمث یرگراک و  تازرابم  دروآ  هر هافر » تلود   » هک جیار  تشادرب  نیا  فالخرب 
یکی رد  لیصفت  هب  عوضوم  نیا  .دید  رایع  مامت گنج  کرادت  یاه  یدنمزاین رد  دیاب  ار  نآ  داینب  تسا ، هدوب  مسیلایسوس » هاگودرا  »

Welfare  ) یعامتجا هافر  ماظن  اب  دیابن  ار  هافر  تلود  .تسا  هدش  حیرشت   [١٨](٢٠١٩  ) ناراکمه یباهو و  دادرهم  یاه  هتشون زا 
ار ماظن  نیا  رابت  ندش و  رادیدپ  .تسا  نارگراک  تازرابم  دروآ  هر تساوخ و  ِباتزاب  یعامتجا  هافر  ماظن  .تشادنپ  یکی  ( system

هنسرگ مدرم  هب  یناسر  هقوذآ یارب  سورپ و  شترا  اب  ییورایور  رد  نارگراک  هک  لاس ١٨٧١  رد  تسج ، سیراپ  نومک  رد  ناوت  یم
یاه هناخ ی  هراجا تخادرپ  قیوعت  دنتخادرپ ، یلاها » مومع   » نایم رد  نآ  عیزوت  یدنب و  هیمهس ییاذغ ، داوم  ی  هرداصم هب  سیراپ 

رب یدعاصت  ِتایلام  نارازگداینب  زین  یسرام  نومک  نویل و  نومک  .دنتشاذگ  روتسد  رد  ار  رگید  تامادقا  هتشر  کی ینوکسم و 
رد ار  تامادقا  هنوگ  نیا .داتفا  قیوعت  هب  لاس ١٩١۴  رد  لوا  یناهج  گنج  زاغآ  ات  نآ  یارجا  نومک  تسکش  زا  سپ  هک  دندوب  اهدمآرد 

یوسنارف نابز  رد  یعامتجا  هافر  حطس  زا  تیامح 
، یهافر ماظن  یعامتجا و  مادقا  داینب   [١٩] .دیمان یعامتجا ) مادقا   ) یسراف هب  ار  نآ  ناوت  یم هک  دنناوخ  یم « La Sociale  »

درواتسد کی  ار  هافر » تلود   » هک یتایبدا  رد  هتکن  نیا  (. Etat Social  ) یتلود ماظن  هن  دوب و  سیراپ  نارگراک  یتیریدمدوخ 
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رد راشفا  دیعس  اب  دروم  نیا  رد  یناهارف  یاقآ  یوگتفگ  ود  هب  دینک  عوجر  هن  ومن  یارب   ) تسا هدش  فذح  یلک  هب  دنایامن  یم یرگراک 
ربماون ٢٠١٩ و خیرات ٣  هب  هنایمرواخ » ات  نیتال  یاکیرمآ  زا  مسیلاربیلوئن  هیلع  شزیخ   » نیوانع تحت  یگتسبمه  ویدار 

(. ربماسد ٢٠١٩  ١۴ یقالخا » ریغ  دقن  کی  هب  یهاگن  هاگشناد و  رد  رذآ   ١۶ هسنارف ، تاباصتعا  »

.دش رادیدپ  هرابود  لاس ١٩۴۵  رد  مود و  یناهج  گنج  زا  سپ  دوب ، هدش  هدیچرب  سیراپ  نومک  تسکش  اب  هک  یهافر  ماظن  ور  ره  هب 
.دندیشخب نآ  هب  یا  هزات ناج  دندرک و  هدنز  .ت.ژ.ث  هژیو  هب  یرگراک ، یاه  هیداحتا راب  نیا  ار  نادرگدوخ  یتیریدمدوخ و  ماظن  نیا 
یاه هیداحتا تسد  رد  نآ  تیریدم  مراهچ  هس  .دندرک  یم هرادا  نایامرفراک  نارگراک و  ار  یعامتجا  یاه  همیب نیمأت و  قودنص 

لحم زا  زین  ماظن  نیا  دمآرد  .تشادن  نآ  ی  هرادا رد  یشقن  هنوگ  چیه تلود  و  دوب ، نایامرفراک  تسد  رد  نآ  مراهچ  کی  یرگراک و 
یروهمج شالت  مامت  .تشادن  تلود  یتایلام  ماظن  اب  یطبر  طخ و  هنوگ  چیه  دش و  یم نیمأت  نایامرفراک  نارگراک و  یاه  تخادرپ

ی هرادا ندروآ  نوریب  یاتسار  رد  مجنپ  یروهمج  یاه  تلود ناس  نیمه هب  لاس ١٩۴۶ و  زا  لگود  لراش  لارنژ  تماعز  هب  مراهچ 
جوم هس  زا  سپ  شالت  نیا  .دوب  تلود  هاگتسد  سلجم و  هب  نآ  ندرپس  یرگراک و  یاه  هیداحتا تسد  زا  یعامتجا  هافر  نیمأت و  ماظن 
زا  ) کاریش کاژ  ریزو  تسخن هپوژ  نلا  یریزو  تسخن ی  هرود رد  ماجنارس  ١٩۶٧ و ١٩٩۶ ، یاه ١٩۴۶ ، لاس رد  تاحالصا 
ماظن هب  یرگراک ، یتیریدمدوخ  رب  ینتبم  یهافر  ماظن  یسیدرگد  یخیرات  دادیور  نیا  ییاهن  ی  هجیتن .دیسر  ماجنا  هب  تسیلگ ) بزح 

رتچ ریز  زین  نانآ  یلام  قودنص  یاهدمآرد  هکلب  دندش ، هتشاذگ  رانک  یهافر  ماظن  تیریدم  زا  اه  هیداحتا اهنت  هن  .دوب  هافر  تلود 
تس ینتفگ دمآرد و  ارجا  ی  هلحرم هب  یمدرم  داهن  نیا  یلام » یزاس  هنیهب  » یامسم یب ناونع  اب  همه  نیا .تفرگ  رارق  تلود  یتایلام 

نیا یلام  حالصا  مان  هب  نورکم  لئوناما  تلود  زین  نونکا  مه  .تسا  هسنارف  یتلود  یاهداهن  نیرت  ضورقم زا  یکی  کنیا  داهن  نیا  هک 
نارگراک  ) ار ناریگب  قوقح دزم و  یضارتعا  میظع  شبنج  دوخ  راک  نیا  اب  تسا و  هدمآرب  نآ  یخالس  هب  هتسکشرو ، هافر » تلود  »
زین زورما  هک  مینادب  تسا  بلاج  .تسا  هتخادنا  هار  هب  ار  اه و )… ناتسرامیب لنسرپ  نایوجشناد ، ناملعم ، سیلپ ، نادنمراک ، و 

ندش یتلود  نودب  هکنآ  لاح  دنرادنپ ؛ یم ندرک  یصوصخ  زا  تاجن  هار  هناگی  ار  یهافر  ماظن  ندرک  یتلود  هافر ،» تلود   » نیعفادم
یصوصخ یتلود ـ  یراکنامیپ  ماظن  کی  یزیر  یپ نآ و  یدعب  یاه  تیلاعف یزاس  یصوصخ هافر ،» تلود   » داجیا ای  یهافر ، ماظن 

[٢٠] .دوبن رسیم 

اما یهافر  ماظن  .درک  وجتسج  یناهج  گنج  ود  رد  دیاب  ار  نآ  ی  همشچرس تسا و  یعامتجا  مزیلاربیل  دروآ  تسد هافر » تلود  »
هکلب تلود ، یتایلام  یاهدمآرد  تفگنه  شیازفا  و  هافر » تلود   » هن شفده  تسا و  هدوب  یرگراک  شبنج  شاب و  و دوب ی  هرمث

دیاب زین  نآ  ی  هجدوب هک  تسور  نیا زا  مه  .هباشم  یاه  داهن اه و  هیداحتا تسد  هب  یهافر  ماظن  ی  هرادا تسا و  نادنورهش  یتیریدمدوخ 
.دوش هرادا  نآ  ناگدننادرگ  تسد  هب  دشاب و  یمدرم  داهن  نیا  تراظن  ریز 

هداز یرون  .ن  همجرت : هدنیآ - هب  دیما  انورک ، عویش  اکیرمآ ، تاباختنا  هرابرد ی  یکسماچ  ماون  اب  وگتفگ    : دیناوخب رتشیب 
کیسالک مزیلاربیل  اب  زیامت  رد  و  یعامتجا » مزیلاربیل   » فیصوت رد  راب  نیتسخن  هک  تس  یحالطصا مزیلاربیلوئن  .مینک  هصالخ 

زا رتسچنم ) بتکم   ) کیسالک مزیلاربیل  رگا  .دنتسه  لئاق  تلود  یارب  اه  لاربیل هک  تسا  هدوب  یشقن  رد  ود  نیا  توافت  .دش  حرطم 
لخاد و رد  یصوصخ  تیکلام  ظفح  هیجوت  اب   ) دنک یم ینابیتشپ  ( Watchman هنابشروتان  ) مرادناژ تلود  ای  کچوک  یتلود 
تامدخ و ی  هرادا دیاب  هک  دنک  یم یرادبناج  لاعف  یتلود  زا  یعامتجا  مزیلاربیل  یجراخ ،) مجاهت  ربارب  رد  نادنورهش  زا  تیامح 

(١٩۶٨  ) یحیسم تصش  ههد  ی  هنایاپ ات  مزیلاربیلوئن  .دریگ  هدهع  هب ار  ( Public goods and services  ) یناگمه یاه  هدروارف
.دوب هدش  تیوه  مه ای  دش و  یم هدناسانش  ییارگزنیک  اب  ( ١٩٧٣  ) یتفن کوش  نیلوا  ای  و 

رارق شلاچ  دروم  رگید  راب  کی  داصتقا  رد  تلود  ی  هلخادم لاس ١٩٧۴ ، رد  ( Stagflation  ) نامأوت دوکر  مروت و  زورب  اب 
نوف کیردرف  و  ( Ludwing von Mises  ) سسیم نوف  گیودول  یشیرتا  نانادداصتقا  نوچمه  اه  لاربیل زا  یشخب  .تفرگ 
یدنبیاپ دنا ، هدادن ناشن  یراگزاسرس  ییارگ  زنیک یعامتجا و  مزیلاربیل  ی  هشیدنا اب  زگره  هک  ( Fredrick von Hayek  ) کیاه

نانادداصتقا نیا  یاه  هشیدنا  [٢١] .دندش روآدای  کچوک » تلود   » ی هنیمز رد  ار  کیسالک  مزیلاربیل  ی  هیلوا لوصا  زا  یکی  هب 
هژیو هب وگاکیش ، بتکم  نانادداصتقا  .تفرگ  ناج  هرابود  یتفن ، کوش  نیلوا  زورب  زا  سپ  یعامتجا ، مزیلاربیل  ییارگ و  زنیک فلاخم 

شدرگ رد  یگنیدقن  شیازفا  زا  یشان  یلوپ  ًافرص  ی  هدیدپ کی  نوچمه  مروت  زا  هرابود  زنیک  یلوپ  یروئت  زا  داقتنا  اب  نمدیرف  نوتلیم 
رد تلود  شقن  یرگنزاب  دش ، نمدیرف  ( Monetarist  ) ییارگ لوپ بتکم  یریگاپ  ی  هنیمز نامأوت  مروت  دوکر و  رگا  .دنتفگ  نخس 

مزیلاربیل عضوم  هب  تشگزاب  ناعفادم  شیارگ  یگریچ  نیلرب ، راوید  طوقس  زا  سپ  تسد  نآ  زا  ییاه  ماظن یوروش و  یشاپورف  وترپ 
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هدناوخ لاربیل » وئن   » کیاه کیردرف  و  سسیم ، نوف  گیودول  نمدیرف ، یاه  هشیدنا راب  نیا .درک  مهارف  ار  تلود  ثحب  رد  کیسالک 
دیون ار  لوا  یناهج  گنج  زا  شیپ  یاه  لاس مزیلاربیل  هب  تشگزاب  یعامتجا و  مزیلاربیل  زا  ینیزگ  یرود شیارگ  نیا  هک  ارچ  دندش ؛

، یرظن ینابم  لوصا و  ظاحل  زا  هن ! یرآ و  تسا ؟ کیسالک  مزیلاربیل  انامه  ام  نارود  مزیلاربیلوئن  ایآ  تس : یندیسرپ .داد  یم
هژیو هب .دراد  یرایسب  یاه  یکیدزن کیسالک  مزیلاربیل  اب  کیاه ) سسیم و   ) یشیرتا بتکم  و  نمدیرف )  ) وگاکیش بتکم  مزیلاربیلوئن 

رازاب ماظن  یلصا  کرحم  دیاب  تباقر  دنامب و  کچوک  دیاب  داصتقا  رد  تلود  شقن  هک  دنراد  هدیقع  کرتشا  هتکن  نیا  رد 
جره و هباثم  هب  هن  یشرانآ  زا  دنفلاخم و  نآ  دوجو  تلود و  اب  اه  لاربیل زا  کچوک  یهورگ  اهنت  هک  تس  یروآ دای هب  مزال  [٢٢] .دشاب

، نوسیلرتیپ هب  ًالثم  دینک  عوجر   ) دننک یم یرادبناج  درادن  یشقن  نآ  رد  تلود  هک  یمظن  ناونع  هب  هکلب  یمظن ، یب جرم و 
شقن رتشیب  هک  تس  یتلود یاریذپ  یوس  نیدب  ( ١٧٧۶  ) تیمسا مادآ   « للم تورث  » نامز زا  کیسالک  مزیلاربیل  اما   [٢٣] (. ٢٠١۴

تیکلام زا  یرادساپ  نآ  نودب  هک  ارچ  ریذپانزیرگ ؛ یّرش  اما  دنرادنپ ، یم ّرش  ار  داصتقا  رد  تلود  هلخادم  نانآ  .دنک  افیا  ار  مرادناژ 
.تسین رّسیم  یصوصخ 

یراد هیامرس عفادم  نارکفنشور  زا  یشخب  .دننک  یم در  ار  مسیلاربیلوئن  مان  هب  یتاقبط  هژورپ  دوجو  ًاساسا  یا  هدع زوررابخا :
هتخاس یعقاوریغ و  مسیلاربیلوئن  ایآ  .دنا  هدرک بلق  ار  مسیلاربیلوئن  یوتحم  اه  پچ هک  دنتسه  رظن  نیا  رب  نآ ، شریذپ  نمض 

؟ تساه پچ

Bill  ) ناد لیب  لثم  هب  .دنناد  یمن تسرد  قیقد و  ار  مزیلاربیلوئن  حالطصا  دربراک  اه  پچ ی  همه هک  مییوگب  دیاب  تسخن   : خساپ
هقبط هیامرس و  رابتعارُپ  یارگ  پچ ی  هیرشن رد  لاس ٢٠١۶  هب  هک  موهفم » کی  ناونع  هب  مزیلاربیلوئن  هیلع   » ی هلاقم رد  ( Dunn

[٢۴] .تسا هتسناد  دیفمان  یسایس  ظاحل  هب  تقد و  زا  یرب  ار  موهفم  نیا  دناسر ، پاچ  هب  ( Capital and Class)

اوتحم زا  هرسکی  رامش ، یب یاه  عوضوم اه و  هدیدپ فیصوت  رد  شتسبراک  گنراگنر  یاه  هنوگ ِببس  هب  موهفم  نیا  یو  هاگدید  رد 
.تسا هدش  یهت 

زا اما  ناتسود  تشادرب  .تسا  هدش  دای  یتاقبط » هژورپ   » کی ناونع  هب  مزیلاربیلوئن  زا  زور  رابخا  تیاس  ناگدننادرگ  شسرپ  رد 
نآ دیاب  ایآ  یسایس ؟ میژر  یا  هنوگ ای  تس  یداصتقا یراذگتسایس  یا  هنوگ مزیلاربیلوئن  زا  روظنم  ایآ  تسین ؟ نشور  یتاقبط » هژورپ  »

هعسوت ینونک  ی  هلحرم هباثم  هب ای  و  دروآ ، باسح  هب  یداصتقا  دشر  یاهوگلا  زا  ییوگلا  هیامرس و  ِتشابنا  زا  ینیعم  لکش  ار 
درف هب  رصحنم  یژولوئدیا  دنا ، هدرک اعدا  یرکاذ  یرذابا و  نایاقآ  هک  هنوگ  نامه  ار  نآ  دیاب  هک  ای  درک ؟ دای  نآ  زا  یراد  هیامرس

رد مسیلاربیل  وئن  روغث  دودح و  ندوب  نشوران  نّیعت و  مدع  ؟[٢۵]  تسناد یگدنز » هویش  یعون   » یتح ای  رصاعم و  یراد  هیامرس
انعم نآ  هب  هتفگ  نیا  .دوش  زاغآ  موهفم  نیا  زا  یا  یملع صخشم  فیرعت  ی  هئارا اب  هنیمز  نیا  رد  وگتفگ  هک  دنک  یم باجیا  اما  ام  دزن 

رد ار  ام  هک  تسا  دیفم  اجنآ  ات  یزاس  موهفم هنوگره  .مینک  دیکأت  یرگید  موهفم  ره  ای  موهفم  نیا  زا  یا  هناگی فیرعت  رب  اهنت  هک  تسین 
هکنآ هب  طورشم  میتسین ، مزیلاربیلوئن  موهفم  زا  هدافتسا  فلاخم  ام  .دناسر  یرای  تلود  هیامرس و  نوچمه  یعامتجا  تابسانم  رتهب  مهف 

هب ار  هدیچیپ  یا  هلئسم هک  تسا  نآ  مزیلاربیلوئن  رادشک  موهفم  گرزب  یاه  لاکشا زا  یکی  .دشاب  هدش  نشور  نآ  تسبراک  روغث  دودح و 
! دب رازاب  بوخ و  تلود  دهاک : یمورف هناگود  کی 

« داصتقا رد  تلود  تلاخد  لماک  وحم   » و رازاب » قلطم  تیمکاح   » تروص هب  مزیلاربیلوئن ، پچ ، تایبدا  زا  یریگمشچ  شخب  رد 
زا یکی  هک  مینک  یم زاغآ  نابات  .ف  نام  یمارگ تسود  زا  .تسا  راورخ  زا  یتشم  هک  میروآ  یم هنومن  دنچ  .تسا  هدش  فیرعت 

ترابع دوخ  فیرعت  نیرت  هدرشف رد  مسیلاربیلوئن  : » دسیون یم نینچ  مزیلاربیلوئن  فیرعت  رد  وا  .تسا  زور  رابخا  ِتیاس  ناگدننادرگ 
تشادهب شزومآ و  دیلوت و  زا  یگدنز  یاه  هبنج ی  همه یزاس  الاک ندرک و  یلوپ  یزاس و  یصوصخ رازاب و  قلطم  تیمکاح  زا  تسا 
شقن شهاک  هدرتسگ ، یزاس  یصوصخ دنک  یم یقرف  هچ  میتسین ؟ اه  نیا همه  دهاش  ناریا  رد  ام  ایآ  .کاخ  اوه و  بآ و  ات  هتفرگ 

یاه تکرش هدرب  هب  اه  نآ ندرک  لیدبت  نارگراک ، هدرتسگ  یاه  یزاسراکیب یعامتجا ، یهافر و  یاه  هنیزه ندروآ  نیئاپ  تلود ،
قلطم تیمکاح  هناگود  نیا   [٢۶] «. هدیشارتن تروص  نارادساپ  ای  دریگب  تروص  ناراد  کناب زا  یهورگ  تسد  هب  یراکنامیپ ،

لماک وحم  یلاربیلوئن ، همانرب  لماک  یارجا  : » درک هدهاشم  ناوت  یم زین  یرکاذ  یاقآ  فیرعت  رد  ار  تلود ، شقن  شهاک  رازاب و 
[٢٧] «. دازآ رازاب  هب  اه  تمیق همه  نییعت  یراذگاو  داصتقا و  رد  تلود  تلاخد 
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: هک دوش  یم یعدم  مزیلاربیلوئن  فیرعت  رد  دئوس )  ) یگتسبمه ویدار  اب  دوخ  هبحاصم  رد  زین  یناهارف  زورهب  یاقآ 

.اه شخب ریاس  رب  دراد  ینومژه  هیلام  شخب  ینعی  هدش ؛ یلاربیلوئن  لکش  یراد ، هیامرس بلاغ  لکش  زورما  هک  میناد  یم ام  »
داصتقا رد  هریغ  اه و  تلود ندش  کچوک  اب  .درادن  یساسا  شقن  چیه  صوصخ  هب  گرزب  یاهروشک  نیا  رد  تارکوروب  یزاوژروب 

میظع ینومژه  هدش و  کچوک  هداعلا  قوف اهروشک  نیا  رد  تارکروب  یزاوژروب  شخب  یتلود و  شخب  لاربیلوئن  یاه  تسایس رثا  رب 
[٢٨]« .دراد یلام  هیامرس  ار 

تالایا داصتقا  ینعی  نآ  یوگلا  نیرت  لاربیلوئن رد  اتح  یراد  هیامرس ماظن  نیداینب  یاه  تیعقاو زا  کی  چیه اب  مزیلاربیلوئن  زا  ریبعت  نیا 
شهاک اهنت  هن  یراد  هیامرس هتفرشیپ  یاهروشک  رد  تلود  شقن  .ناهج  طاقن  رگید  ناریا و  هب  دسر  هچ  درادن ؛ ییاناوخ  اکیرمآ  هدحتم 

تامدخ هب  طوبرم  یاه  هنیزه (، ٢٠١٨  ) ندنل تسیمونوکا  ی  هیرشن رامآ  رب  انب  .تسا  هتشاد  دشر  هب  ور  هتسویپ  هکلب  هتفاین ،
لاس رد  دصرد  هب ٢٠  لاس ١٩۶٠  رد  ناهج  دنمتورث  یاهروشک  رد  یلم  صلاخان  دیلوت  دصرد  زا ۵  یراکیب  همیب  یعامتجا و 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  رد  تلود  ی  هلخادم (، ٢٠٠٩  ) تیاربلاگ زمیج  بناج  زا  هدش  هئارا  رامآ  هب  انب   [٢٩] .تسا هتفای  شیازفا   ٢٠١٨
مقر نیا  رب  .تسا  یلم  صلاخان  دیلوت  دصرد  رب ۴٠  غلاب  یعامتجا  تانیمأت  نکسم و  یلاع ، شزومآ  نامرد ، تشادهب و  ی  هنیمز رد 

، تسا یلم  صلاخان  دیلوت  دصرد  دودح ١۴  هک  ار  لاردف  یتلود و  یلحم ، حطس  رد  یماظن  ریغ  یاه  شخب رد  یتلود  فراصم  دیاب 
نیا رب  .دریگ  یمرب رد  ار  اکیرمآ  یلم  صلاخان  دیلوت  زا  یمین  یماظن ، شخب  باستحا  نودب  تلود  ی  هلخادم رابتعا ، نیا  هب  .دوزفا 
لاوز و لاح  رد  یتلود  شخب  کی  اب  دازآ » رازاب   » داصتقا کی  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  : » دریگ یم هجیتن  تیاربلاگ  هک  تسا  هیاپ 

[٣٠] «. تسین هتفاین  هعسوت 

داصتقا صخاش  یاه  تیعقاو اب  اهنت  هن  هک  تسا  کیژولوئدیا  مهوت  کی  کچوک ، تلود  رازاب و  قلطم  تیمکاح  ی  هناگود عقاو  هب
گرزب ینابرق  نیا   ) یتلود شخب  هیجوت  ندرک و  هزیلآ  هدیا یارب  تس  یزیوآ تسد هکلب  تسین ، ناوخمه  یناهج  یسایس 

نارحب ی  هرمث دوش  یم هدناوخ  مزیلاربیلوئن  هچ  نآ  یتلود . مسیلایسوس  و  یعامتجا » مزیلاربیل   » هب تشگزاب  و  مزیلاربیلوئن )!» »
.تسا هدوب  نامأوت  نآ  بناج  زا  لاعف  شقن  یافیا  اب  هکلب  تلود ، ندش  رت  کچوک لاوز و  اب  هن  هک  تسا  یعامتجا  مزیلاربیل 

شیب و ( Warfare state « ) یگنج تلود   » موادت رد  میدرک ، هراشا  رت  شیپ هک  هنوگ  نامه  ( Welfare state « ) هافر تلود  »
ناشن رهُم و  هک  تلود  نیا  .درک  یم لمع  ( Regulatory  ) رگ میظنت کلام و  تلود  کی  نوچمه  ( ١٩۴۵ - ١٩۶٨  ) ههد هس  مک 
رد سلگنا  سکرام و  هراعتسا  زا  هدافتسا  اب  « ) اوژروب هقبط  کرتشم  ی  هتیمک  » هباثم هب رتشیب  تشاد ، دوخرب  ار  یگنج  داصتقا 

هک تفرگ  یم رارق  یزاوژروب  حانج  نآ  ای  حانج  نیا  داقتنا  دروم  مه  یهاگ  هتبلا  .درک  یم مادقا  تسینومک ١٨۴٨ ) هینایب 
یزاوژروب هناگادج  یاه  شخب شهوکن  تفلاخم و  اب  هچرگا  تلوزور  لیدوین  لثم  هب  .دندید  یمن دوخ  عفانم  دوس  هب  ار  شیاه  تسایس

ار تمدخ  نیرتگرزب  یو  یداهنشیپ  یعامتجا  دادرارق  دش ، یمن هدیمهف  بوخ  دوخ  ی  هقبط یوس  زا  تلوزور  ینایب  هب  دوب و  ور  هبور
.درک تدم  زارد  رد  اکیرمآ  یزاوژروب  ی  هقبط لک  هب 

تلود کی  تروص  هب  راب  نیا  دش و  ینوگرگد  شوختسد  تلود  شقن  یحیسم ، داتشه  ی  ههد زاغآ  داتفه و  ی  ههد رخآ  یاه  لاس رد 
شرتسگ اب  هکلب  تفاین  شهاک  داصتقا  رد  تلود  ی  هلخادم اهنت  هن  .دمآرد  ( Contractor  ) راکنامیپ و  ( Regulatory  ) رگ میظنت

تشادهب و یلام ، یاه  هنیمز رد  هژیو  هب یداصتقا ، یاه  تیلاعف نوگانوگ  یاه  هنهپ رد  رازگتسایس  راکنامیپ و  ناونع  هب  ش  ذوفن
یراذگ تاررقم ای  ییادز و  تاررقم تردق  زا  هدافتسا  اب  ییوس  زا  دش  رداق  اه ، همیب یعامتجا و  تانیمأت  شزومآ ، نکسم ، نامرد ،

یراصحنا یاه  تیعقوم زا  تیامح  یصوصخ و  شخب  هب  ییاهدادرارق  ندراذگاو  اب  رگید  یوس  زا  و  دریگب ، نالک  یاه  تنار
تلود درکراک  .دشخب  میکحت  یصوصخ  شخب  اب  ار  دوخ  ِتابسانم  یتسیلوپ ، وگیلا  ای  یراصحنا  تخاس  اب  گرزب  یاه  تکرش

فیصوت  doors) (Revolving ناخرچ » یاهرد   » ار نآ  نانادداصتقا  هک  دش  یا  هدیدپ هب  رجنم  یراجت  میظع  هاگنب  کی  نوچمه 
هتفگ نخس  لیصفت  هب  تلود  یلام و  ی  هیامرس نایم  ناخرچ » یاهرد   » نیا شقن  ی  هرابرد ( Zingales  ) سلاگنیز .دننک  یم
حیضوت رد  .تسا  هتشادرب  هدرپ  اکیرمآ  داصتقا  رد  یسایس » یاه  تکرش  » شیادیپ زا  و   ) سلاگنیز ٢٠١۵،[٣١] ٢٠١٧[٣٢] )

هب یگتسشنزاب  ی  هرود رد  هبتریلاع  نارسفا  و  اه ، تارکونکت اه ، تارکوروب هک : مینک  یم هدنسب  هداس  نایب  نیا  هب  ناخرچ » یاهرد  »
تسایر ماقم  هب  دوخ  یصوصخ  شخب  یاه  ردرایلیم هبتر و  یلاع یاه  ماقم دنوش و  یم هتشامگ  یصوصخ  یاه  تکرش تیریدم 
یسایس یراد  هیامرس   » ار نآ  هک  تسا  یریسم  نآ  نیا   [٣٣] .دنزای یم تسد  یتلود  هبتریلاع  یاه  تمس یدصت  ای  یروهمج و 
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ندز نماد نایم  نآ  زا  نآ و  تایئزج  هب  اجنیا  رد  میا و  هداهن مان  (Booty Capitalism «  ) وج تمینغ  یراد  هیامرس   » ای یتلودو »
یباهو یباهو ٢٠٠۴،[٣۴] و  هب  دینک  هاگن   ) میزادرپ یمن لاس ٢٠٠٣ ) رد  قارع  لاغشا  ریظن  « ) یصوصخ یاه  گنج  » هب

اتح هک   ( یلک روطب  تلود  ریتنار  رگتراغ و  تلصخ  مهف  نودب  هک  تسا  نیا  میناد  یم دیکأت  هب  مزال  هک  ار  یا  هتکن اهنت  (. [٣۵]٢٠١۶
[٣۶] .تسین نکمم  یراد  هیامرس زا  هنوگ  نیا  شرتسگ  دشر و  تسا ) قداص  زین  یسارکمد  لاربیل  هب  موسوم  یاه  تلود دروم  رد 

هب زین  یمالسا  یروهمج  ماظن  رد  ناوت  یم ار  نآ  یاه  هناشن هک  مینک  یم دای  یا  هدیدپ زا  مییوگ  یم نخس  راکنامیپ  تلود  زا  هک  یماگنه 
یاه ۵٣ هیامرس هک  نافعضتسم  داینب  ای  و  یصوصخ ، شخب  تکرش  رازه  جنپ  ءایبنالا و  متاخ  هاگرارق  ی  هطبار لثم  هب  .دید  ینشور 
هار زا  هرداصم و  اب  هک  ماما  نامرف  یئارجا  یاه  تئیه داتس  ای  و  دراد ، دوخ  فرصت  رد  ار  بالقنا  زا  سپ  یناریا  گرزب  راد  هیامرس

اجنیا رد  .دنتسه  طابترا  رد  یصوصخ  شخب  ینامیپ  یاه  تکرش زا  یگرزب  ی  هعومجم اب  گنج  زا  سپ  هدش  اهر  لاوما  تیلوت » » 
ار تلود  ماگ  هب  ماگ  جیردت و  هب  هک  دنتسه  یصوصخ  شخب  مظعم  یاه  تکرش اکیرمآ ، هدحتم  تلایا  رد  .دنتسین  ناسمه  اه  ریسم اما 

رد ماهس  یتلود و  هضرق  قاروا  دیرخ  اب  هلمج  زا  دنا ؛ هدنایورارف یسایس  تردق  هب  ار  دوخ  یداصتقا  تردق  دنا و  هدرک یرادیرخ 
ار یداصتقا  رادتقا  تورث و  عبانم  مدق  هب  مدق  یسایس  رادتقا  هطساو  هب  یسایس  تردق  نابحاص  ناریا ، رد  هک  نآ  لاح  .سروب  رازاب 

ی هطساو هب  ای  میقتسم  تلود  مود ، ریسم  رد  هک  نآ  لاح  دنک و  یمن افیا  ار  کلام  شقن  تلود  لوا ، ریسم  رد  .دنا  هدروآ گنچ  هب 
؛ تسین هدش  فیرعت  هتفای و  نیعت  تیکلام ، قوقح  مود ، ریسم  رد  نیا  رب  نوزفا  .دریگ  یم هدهع  هب  ار  کلام  شقن  یزاوم  یاه  داهن
باسح هب  هیامرس ) ًاموزل  هن  و   ) تورث تشابنا  یارب  یا  هلیسو یسایس  رادتقا  نیبحاص  بناج  زا  لاوما  اه و  هاگنب ی  هرداصم هک  ارچ 

رّسیم فیعض » تلود  رازاب و  قلطم  تیمکاح   » ی هناگود رب  دیکأت  اب  رازاب ، تلود و  گنتاگنت  ی  هطبار کرد  هک  مینیب  یم .دیآ  یم
.تسین

، حرط ره  .دوش  یمن هتساکورف  مزیلاربیلوئن  هب  اهنت  یراد  هیامرس ی  هعسوت یاه  وگلا یداصتقا و  یاه  یراذگ تسایس هکنآ  ماجنارس 
(، ١٧٧۶  ) تیمسا مادآ  للم  تورث  راشتنا  نامز  زا  .داد  تبسن  مسیلاربیلوئن »  » هب ناوت  یمن ار  یداصتقا  تسایس  هژورپ و 

نینچمه هکلب  دنا ، هدرب مان  ( Laissez faire, laissez passer  ) دازآ رازاب  کیسالک و  مزیلاربیل  بتکم  زا  اهنت  هن  نانادداصتقا 
یاهرازاب عفادم  هن  کیسالک ، مزیلاربیل  فالخرب  یمود  نیا  .دنا  هدرک دای  ( Mercantilism  ) مسیلیتناکرم بتکم  ینعی  نآ  لیدب  زا 

یداصتقا دشر  هافر و  بتکم ، نیا  رد  .تسا  داصتقا  رد  تلود  لاعف  ی  هلخادم و  مسینویسکتورپ )  ) یداصتقا ییارگ  تیامح هکلب  دازآ ،
تسا نکمم  للم  رگید  یزاسریقف  یاهب  هب  روشک  کی 

ی اهروشک اب  تباقر  رد  ار  یلخاد  ی  هتفای دشر ای  اپون و  عیانص  دیاب  یداصتقا  ییارگ  تیامح و  ( Beggar-thy- Neighbor  )
.زاب یاهرد  نویسازیلابولگ و  هن  تسا ؛ یراجت  گنج  مسینویسکترپ و  مسیلانویسان ، رگ  هیجوت مسیلیتناکرم  .دنک  تسارح  رگید 
یاپدر ( WTO  ) تراجت یناهج  نامزاس  یدوجو  هفسلف  یسررب  رد  ( Paul Krugman  ) نامگورک لپ  ریهش ، نادداصتقا 

نانچمه تسا ، ندش  یناهج یاهدامن  زا  یکی  رهاظ  هب  هک  نامزاس  نیا   [٣٧] (. ١٩٩١ نامگورک  ) تسا هداد  ناشن  ار  مسیلیتناکرموئن 
« تارداص  » مادک ره نآ  وضع  یاهروشک  هک  دزاس  یم راکشآ  ار  دوخ  یماگنه  نیا  دراد و  دوخرب  ار  یتسیلانویسان  ناشن  رهم و 

رد .دنشالت  رد  هراومه  یراجت  هنازوم  دازام  هب  یبایتسد  یارب  دننک و  یم دادملق  یفنم  ار  تادراو »  » و تبثم ، ار  تامدخ  الاک و 
شالت ناگمه  یناهج  تراجت  نامزاس  رد  هک  نآ  لاح  .یراجت  دازام  هن  تسیراجت و  لداعت  فده  کیسالک ، مزیلاربیل  ی  هشیدنا

، تاضقانت اب  هراومه  نیا  دننکن و  نبغ  ساسحا  وضع  یاهروشک  هک  دننک  میظنت  ار  تادراو »  » و تارداص »  » یا هنوگ هب  دننک  یم
.تسا هدوب  ور  هبور رامش  یب یاه  تسکش اه و  یراوشد

یلیش .تسا  راوتسا  مسیلیتناکرموئن  ی  هیاپرب تراجت  یناهج  نامزاس  یدوجو  ی  هفسلف اما  درادن ؛ مزیلاربیلوئن  اب  یکیدزن  مسیلیتناکرم 
اما .دنا  هدوب نآ  یرجم  رامعم و  وگاکیش  هاگشناد  نارواشم  هک  یلاربیلوئن  یاه  تسایس تسبراک  رد  تس  یرگید هنومن  هشونیپ  نارود 

[٣٨] (. ٢٠٠٢ زتیلگیتسا ، هب  دینک  هاگن   ) دش یم لرتنک  تدش  هب  دوبن و  دازآ  هجو  چیه  هب  هشونیپ  ی  هرود رد  هیامرس  جورخ  دورو و 
انب ای  لیتناکرم  هنومن  زا  رتشیب  هکلب  درک ؛ یمن یوریپ  لاربیلوئن  یوگلا  زا  هیامرس  رازاب  ِتیریدم  ی  هنیمز رد  یلیش  یجراخ  تسایس 

ناشن هک  تسا  نآ  اه  هنومن نیا  ندروآ  زا  دارم  .دوب  هتفرگ  ریثأت  ارگزنیک  یوگلا  زا  ییاه  هنیمز رد  نانادداصتقا  زا  یخرب  ی  هدیقع هب 
.ددرگ یمن دودحم  مزیلاربیلوئن  هب  اهنت  تس و  یهجو دنچ  رصاعم  یراد  هیامرس رد  جیار  یداصتقا  یاه  تسایس میهد 

دیاب هعومجم  نیا  رب  میا  هتفگ نخس  ییارگزنیک )  ) یعامتجا مزیلاربیل  مسیلیتناکرم ، کیسالک ، مزیلاربیل  یاه  بتکم زا  اجنیا  ات 
نومضم نوماریپ  ثحب  نانادداصتقا  نایم  رد  .دراد  تلالد  دمآرد ، عیزوت  دیدجت  رب  هک  مییازفیب  زین  ار  یتسیلوپوپ  یاه  تسایس
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.دراد جاور  تّدش  هب  یتسیلوپوپ  یاه  تسایس یداصتقا 

مزیلوپوپ  [۴١](٢٠١٩  ) زدراودا زین  و  ( [Dornbusch and Edwards) (١٩٩١ [٣٩]،١٩٩٠[۴٠  ) زدراودا شوبنرود و 
تسبراک هب  فوطعم  کیسالک  مزیلوپوپ  هک  یلاح  رد  .دنا  هدرک یدنب  هرود نیون » مزیلوپوپ   » و کیسالک » مزیلوپوپ   » هنوگ ود  هب  ار 
ی هنهپ رد  ار  یداصتقا  یاه  تسایس نیون ، مزیلوپوپ  تسا ، نالک » داصتقا   » ی هرتسگ رد  یداصتقا  عیزوت  دیدجت  یاه  تسایس

تسویپ و عوقو  هب زا ١٩٩٠  لبق  نالک  داصتقا  ی  هصرع رد  کیسالک » مزیلوپوپ   » دراوم بلغا  .دنک  یم لابند  درخ » داصتقا  »
اب ناربهر  کیسالک  مسیلوپوپ  رد  .تسا  هدوب  طبترم  اهدزمتسد  شحاف  شهاک  و  ناباتش ، مروت  مهم ، یزرا  یاه  نارحب اب  ًامومع 

، نآ ی  هتسجرب ی  هنومن ود  .دنا  هدش طقاس  اتدوک  قیرط  زا  زین  ًالومعم  دنا و  ه دیسر تردق  هب  کیتارکمد  ریغ  یاه  شور یریگراک  هب
.تسا ( ١٩٨۵ ١٩٩٠ ـ   ) ایسراگ نلآ  تموکح  ی  هرود رد  ورپ  یرگید  و  ( ١٩۴۶ ١٩۵۵ ـ   ) ورپ نآوخ  ی  هرود رد  نیتناژرآ  رد  یکی 
ریخا ی  هتسد نیا  .کیتارکومد  یاه  ماظن لد  زا  هدمآرب  تس  یا هدیدپ هک  ددرگ  یم زاب  لاس ١٩٩٠  زا  سپ  ی  هرود هب  نیون » مزیلوپوپ  »

یریگراک هب اهرازاب ، عاونا  رد  ترارقم  عضو  هب  فوطعم  هک  ارچ  دنشاب  یم درخ » داصتقا  ی  هزوح رد  مزیلوپوپ   » عون زا 
یاه تسایس ای  دمآرد و  عیزوت  دیدجت  روظنم  هب  دزمتسد  لقادح  شیازفا  یتلود و  تامدخ  شرتسگ  هنارگ ، تیامح یاه  تسایس
نیتال یاکیرمآ  رد  دیدج  مزیلوپوپ  .دنا  هدوب داژن  هاگ  تیسنج و  تیلم ، ساسارب  یموب  نارگراک  مادختسا  ی  هنیمز رد  یحیجرت 

ینوناق رازبا  اه  تموکح هب  هک  تسا  هدوب  مأوت  دیدج  یساسا  نیناوق  بیوصت  اب  ًامومع  تسین و  یکتم  یگنیدقن  شیازفا  هب  ًارصحنم 
زا سپ  یبونج  یاکیرمآ  زا  نیون  مسیلوپوپ  جوم  ندمآرب  هک  تس  ینتفگ .تسا و  هدرک  راذگاو  ناش  فادها هب  یبایتسد  یارب  ار  مزال 
ًاساسا ار  مسیلایسوس  یوس  هب  تفرشیپ  یعامتجا و  ینوگرگد  هک  ییارگپچ  یاه  تلود تسکش  دوب و  یتروص » هقطنم   » نتسشن ورف 

ی همشچرس هک  تسور  نیمه  زا  پچ ! یتسیلوپوپ  یاه  تسایس نتسب  راک  هب  دنتسناد و  یم رسیم  یتلود  یاهداهن  تلود و  ی  هلیسو هب 
ناوت یمن یویلوب ، نیتناژرآ و  هلمجنم  نیتال  یاکیرمآ  یاهروشک  زا  یا  هدمع شخب  رد  ار  ینونک  یسایس  یداصتقا ـ  یاه  نارحب

ینونک یعامتجا  تاعزانم  اه و  نارحب نیوکت  رد  یتسیلوپوپ  یاه  تسایس تسکش  تیمها  شقن و  .درک  وجتسج  مزیلاربیلوئن  رد  ًافرص 
.تسا ریذپانراکنا 

یمامت مسیلوپوپ و  فلتخم  یاه  هنوگ هک  مینیب  یم ار  یشیارگ  ناهج ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  پچ ، تایبدا  زا  یا  هراپ رد  همه  نیا اب 
دلانود یداصتقا  یاه  همانرب مهف  رد  هچ  یتسیلوپوپ  یاه  تسایس هک  نآ  لاح  .دهاک  یم ورف مزیلاربیلوئن  هب  ار  یتسیلوپوپ  یاه  تسایس

هک رگید  طاقن  یرایسب  ایلاتیا و  هیکرت ، هیسور ، ناتسهل ، کچ ، یروهمج  ناتسراجم ، لیزرب ، نیپیلیف ، رب  مکاح  یاه  میژر ای  پمارت 
رس زا  ار  یتسیلوپوپ  یاه  تسایس عاونا  زین  یمالسا  یروهمج  میژر  .تسا  هجوت  نایاش  دنا ، هدش هدناوخ  لاربیل » ریغ  یسارکومد  »

ی هرتسگ رد  هچ  اه  تسایس هنوگ  نیا  لاعف  تسبراک  دهاش  هژیو  هب  داژن  یدمحا یاقآ  یروهمج  تسایر  ی  هرود رد  .تسا  هدنارذگ 
.میا هدوب درخ  داصتقا  ی  هنهپ رد  هچ  نالک و  داصتقا 

موهفم نیا  تسبراک  .اه  تسار همه  تفلاخم  دروم  هن  تساه و  پچ همه  تقفاوم  دروم  هن  مزیلاربیلوئن  موهفم  تسبراک  .مینک  هصالخ 
یاه تسایس نیا  رب  نوزف  .دماجنا  یم زین  دب  رازاب  بوخ و  تلود  ی  هناگود هب  هک  ارچ  تسا  رّضم  نآ  روغث  دودح و  نییعت  نودب 

یعامتجا مزیلاربیل  مسیلیتناکرموئن ، مسیلیتناکرم و  .تسین  یناهج  یراد  هیامرس ماظن  رد  جیار  تسایس  اهنت  لاربیلوئن  یداصتقا 
یرظن ظاحل  هب  مه  مزیلاربیلوئن  هب  همه  نیا  لیلقت  .دشاب  یم یراج  یاه  تسایس رگید  زا  نیون ) کیسالک و   ) مزیلوپوپ و  ییارگ ) زنیک )

.رابنایز یلمع  ظاحل  هب  مه  تسا و  هابتشا 

کی مسیلاربیلوئن  ایآ  تسیچ ؟ دنراد  لوبق  ار  نآ  مه  یراد  هیامرس عفادم  نانادداصتقا  هک  مسیلاربیلوئن  نیا  تاصتخم  زوررابخا :
هکنیا ای  دنا و  هتسبراک هب  ار  نآ  یلیش  رد  هشونیپ  اکیرمآ ، رد  ناگیر  ایناتیرب ، رد  رچات  ینعی  تسا ، یلحم  ی  هعسوت لدم  ای  هژورپ 
دراد و یلومش  ناهج داصتقا  یانبم  هک  میتسه  هجاوم  یراد  هیامرس هعسوت  رد  یتاقبط  ی  هژورپ یناهج و  شیارگ  کی  اب  ام 

.درک شجنس  عامتجا  داصتقا و  رد  ار  نآ  دمایپ  تسبراک و  ناوت  یم روشک  نآ  نیا و  رد  نآ  روهظ  لکش  زا  رظن  فرص

؛ یداصتقا یروئت  ی  هزوح فلا ) درک : کیکفت  رگیدکی  زا  دیاب  ار  فلتخم  ی  هزوح هس  مسیلاربیلوئن ، تاصتخم  شواک  یارب  خساپ :
.هیامرس تشابنا  ماظن  ی  هزوح یداصتقا و ج ) تسایس  هزوح  ب )

: یداصتقا یروئت  هزوح   ( فلا
12/34

https://www.akhbar-rooz.com/%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%86%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7/#_edn39
https://www.akhbar-rooz.com/%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%86%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7/#_edn40
https://www.akhbar-rooz.com/%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%86%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7/#_edn41


دوش یم هدرب  راک  هب  اهزور  نیا  هک  هنوگ  نآ  مسیلاربیلوئن  ی  هژاو هک  میتفگ  مسیلاربیلوئن »”؟  “ ارچ دمآرد : شیپ   » شخب رد  رت  شیپ
یاه هزومآ اب  رتشیب  مسیلاربیلوئن  حالطصا  دوش ، یم طوبرم  یداصتقا  نیرتکد  اه و  یروئت ورملق  هب  هک  اجنآ  ات  .تسا  قیقدان  هرسکی 

داصتقا و رد  لوپ  لاعف  شقن  زا  کیسالک ، مسیلاربیل  فالخرب  هک  دراد  یراگزاس  زنیک  درانیم  ناج  یاه  هشیدنا ای  یعامتجا  مسیلاربیل 
، شیرتا بتکم  نانادداصتقا  زنیک ، فالخرب  .تفگ  یم نخس  یراودا  یاه  نارحب یریگشیپ  فیفخت و  رد  تلود  لاعف  ی  هلخادم موزل 

اب دیابن  ار  وگاکیش  بتکم  .دنتسناد  یم رادافو  تلود  هلخادم  مدع  کیسالک و  مسیلاربیل  هب  ار  دوخ  کیاه ، نوف  سسیم و  نوف  نوچمه 
ذوفن رب  وگاکیش  هاگشناد  رد  کیاه  روضح  دراد و  دوجو  اه  نآ نایم  یرایسب  یاه  کیدزن هچرگا  تشادنپ ، هناگی  شیرتا  بتکم 

وگاکیش و بتکم  نایوگنخس  زا  یکی  ناونع  هب  نمدیرف  نوتلیم  .دوب  راذگریثأت  اجنآ  نانادداصتقا  نایم  رد  یو  یاه  هشیدنا
تشگزاب ناهاوخ  زنیک ، یاه  هشیدنا در  اب  شیرتا  ِبتکم  نانادداصتقا  دننامه  (، Monetarist  ) ارگ لوپ زادرپ  هیرظن نیرت  هتسجرب

شیرتا ِبتکم  هدش  هتخانش  یاه  هرهچ ی  هشیدنا فیصوت  یارب  مسیلاربیلوئن  ی  هژاو ِتسبراک  هچرگا  .دوب  کیسالک  مسیلاربیل  تنس  هب 
هب هک  نتگنشاو ” عامجا   “ هب موسوم  یداصتقا  تسایس  ندرک  هلومرف  رد  نانآ  ریثأت  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، تسردان  وگاکیش  بتکم  و 

.تسا هدروخ  هرگ  مسیلاربیلوئن  اب  نادنمشیدنا  نیا  مان  تسا ، هتفای  راهتشا  مسیلاربیلوئن 

: یداصتقا تسایس  هزوح  ب)

نیا .ددرگ  یمزاب یداصتقا  تسایس  ی  هزوح هب  یراد ، هیامرس عفادم  نانادداصتقا  لوبق  دروم  ییانعم  رد  مسیلاربیلوئن  حالطصا 
ی هدنراگن .دش  یم هدرب  راک  هب  نتگنشاو ” عامجا   “ رد هدش  نیودت  یداصتقا  تسایس  هناگ  هد لوصا  فیصوت  رد  رتشیب  حالطصا 

یو یداهنشیپ  یداصتقا  تسایس  .دوب  رثأتم  وگاکیش  بتکم  زا  هک  تسا   [۴٢](١٩٩٠  ) نوسمایلیو ناج  یداصتقا  حرط  نیا  ِتسخن 
هدش هیهت  نیتال ، یاکیرمآ  ضورقم  یاهروشک  رد  هژیو  هب یداصتقا ، دشر  روظنم  هب  ناگیر ، دلانور  یروهمج  تسایر  ی  هرود رد 

ار اکیرمآ  یراد  هنازخ لوپ و  یللملا  نیب قودنص  یناهج ، کناب  ینعی  نتگنشاو  رد  رقتسم  یللملا  نیب یلام  یاهداهن  قفاوت  دوب و 
یو ی  هیرظن هک  درک  اعدا  نتگنشاو ” عامجا   “ نوماریپ تاثحابم  حرط و  نآ  راشتنا  زا  سپ  لاس  هد  نوسمایلیو  دنچره  .دنابات  یمزاب

رد یو  یداهنشیپ  یداصتقا  تسایس  لوصا  نوسمایلیو و  حرط ١٩٩٠   [۴٣] (. نوسمایلیو ١٩٩٩ هب  دینک  عوجر   ) هدش هدیمهفدب 
طابضنا یرارقرب  زا : دوب  ترابع  هک  دش  یم هدرب  مان  یسوم ) نامرف ” هد   “ اب هباشت  رد  ” ) نامرف هد   “ هرخس هب  یللملا  نیب لفاحم 
ریعست خرن  کی  نییعت  هرهب ، خرن  یزاسدازآ  یتایلام ، ماظن  حالصا  یتلود ، جراخم  هب  طوبرم  یاه  تیولوا تهج  رییغت  یلام ،

یزاس یصوصخ یجراخ ، میقتسم  یراذگ  هیامرس عناوم  فذح  یجراخ ، تراجت  یزاسدازآ  زرا ،) ریعست  خرن  ندرک  روانش   ) یتباقر
یرکف ییاراد  قح  زا  تسارح  زین  و  راک ، رازاب  هلمجنم  اهرازاب ، ریاس  یلام و  رازاب  زا  ییادز  تاررقم یتلود ، یاه  هاگنب

(. Intellectual Property)

، دوب هدش  میظنت  یدالیم  داتشه  ی  ههد رد  نیتال  یاکیرمآ  یاهروشک  یهدب  نارحب  اب  طابترا  رد  تسخن  ی  هلهو رد  هک  تاداهنشیپ  نیا 
دش یا  همدقم نتگنشاو ” عامجا   “ بیترت نیا  هب  .تفرگ  دوخ  هب  یرت  هدرتسگ هزات و  داعبا  یوروش  ماظن  نیلرب و  راوید  یشاپورف  اب 

مان یور  نیمه  زا  ارگ .) زنیک   ) یعامتجا مسیلاربیل  زا  ینادرگیور  کیسالک و  مسیلاربیل  هب  تعجر  ندش ،) یناهج   ) نوسیازیلابولگرب
عامجا لوصا  .دروخ  هرگ  مسیلاربیلوئن  اب  نتگنشاو ” عامجا   “ ی هطساو هب  شیرتا  بتکم  وگاکیش و  بتکم  ی  هتسجرب ناگدنیامن 

زا اه  تلود زا  یخرب  بناج  زا  عامجا ”  “ نآ یاه  لمعلاروتسد .تسا  لومش  ناهج هتشادن و  یلم  یلحم و  ِتلصخ  ور  چیه  هب  نتگنشاو 
هب یدج  تاداقتنا  اب  هارمه  هاگ  تسکش و  تیقفوم و  ِتوافتم  تاجرد  اب  یبرغ  یاپورا  ات  یقرش  یاپورا  زا  اداناک و  ات  هتفرگ  اقیرفا 

هب یداصتقا  یاه  کمک ریاس  ماو و  یاطعا  یناهج ، کناب  لوپ و  یللملا  نیب قودنص  هک  تس  یروآدای هب  مزال  .دمآرد  ارجا  ی  هلحرم
لوکوم نامرف ) هد   ) هتفگ شیپ یداصتقا  یاه  تسایس نتگنشاو و  عامجا  لوصا  یارجا  شریذپ و  هب  ار  یضاقتم  یاهروشک  ی  همه

.دندرک یم

ِعفادم ِنانادداصتقا  زا  یرایسب  هکلب  اه  تسیلایدنومرتلآ اهنت  هن .دوبن  نانادداصتقا  عامجا  لحم  بیوصت  ودب  زا  اما ، هناگ ، هد لوصا  نآ 
نامگورک لپ  (، Jagdish Bhagwati  ) یتاوگاهاب شیدگاج  ریظن  یراد ، هیامرس ماظن 

زتیلیگیتسا فزوژ  و  ( Maurice Allais  ) هلَا سیروم  داصتقا ، لبون  ی  هزیاج ی  هدنرب ود  زین  و  ( Paul Krugman  )
هب ار  نتگنشاو ” عامجا  ، “ دازآ تراجت  زا  عطاق  ینابیتشپ  مغر  یلع یتاوگاهاب  .دندوب  هدرک  تفلاخم  نآ  اب  ( Joseph Stiglitz)

، یجراخ تسایس  هیرشن  رد  یو  .داد  رارق  داقتنا  دروم  نآ ، رب  تراظن  موزل  هیامرس و  رازاب  تابث  یب  تلصخ  نتفرگ  هدیدان  لیلد 
رد رواهنزیآ  هراعتسا  زا  هدافتسا  اب  ”) یراد هنازخ  - تیرتسا لاو  سکلپمک   “ تعدب ار  اهزرم » یارو  هیامرس  شدرگ  یدازآ  »
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نیب هک  تفرگ  هناشن  یصاخشا  یوس  هب  ار  ماهتا  تشگنا   [۴۵] یتاوگاهاب  [۴۴] .دیمان یتعنص )” یماظن - سکلپمک   “ صوصخ
تشاد نایب  ینشور  هب  وا  .دنا  یرگ یبال لاح  رد  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  تموکح  تاماقم  نیرت  یلاع تیرتسا و  لاو  یلام  یاه  تکرش
رد نوگانوگ  یاه  هتشون رد  نامگورک   [۴۶]” .دننک هاگن  تالکشم ] هب   ] تیرتسا لاو  عفانم  یارو  دنتسین  رداق   “ صاخشا نیا  هک 

[۴٧] .تسا هتفگ  نخس  اهزرا  ریعست  خرن  لرتنک  تیمها  زا  نتگنشاو ” عامجا   “ دقن رد  زمیات  کریوین 

ندش و یناهج  باتک  رد  تخادرپ ، نآ  ی  هبناج همه  دقن  هب  دیمان و  زآ  یزوریپ  ار  نتگنشاو  عامجا  زتیلگیتسا ، فزوژ 
هکلب داصتقا ؛ لبون  هزیاج  ی  هدنرب اهنت  هن  وا  تسا : تیمها  زئاح  تهج  ود  زا  نتگنشاو  عامجا  اب  یو  تفلاخم   [۴٨]. اه یدنسرخان

رد یلام  یاه  نارحب تیریدم  ی  هوحن زا  تدش  هب  یکنیسله  سنارفنک  رد  لاس ١٩٩٨  رد  یو  .دوب  زین  یناهج  کناب  نواعم 
نیا سپس  .درک  داقتنا  یناهج  کناب  زین  لوپ و  یللملا  نیب قودنص  یوس  زا  یزودنا )… یزلام و  روپاگنس ،  ) ییایسآ یاهروشک 
رد زین  راک  هظفاحم رادمتسایس  رجنیسیک  هک  تس  یروآدای روخ  رد   [۴٩] .داد طسب  حرش و  سنارفنک  هتشر  کی رد  ار  تاداقتنا 

رادمتسایس اهنت  هن   [۵٠] .درک تیامح  زتیلگیتسا  زا  نتگنشاو ” دعبام   “ دیدج قفاوت  کی  موزل  و  نتگنشاو ” عامجا   “ اب تفلاخم 
عامجا  “ اب تفلاخم  هب  مه  لبون  هزیاج  هدنرب  هلَا ، سیروم  یوسنارف ، یتسار  تسد نادداصتقا  هکلب  رجنیسیک  نوچ  یراک  هظفاحم

هب یلم  یاهزرم  لرتنک  فیعضت  یلام و  ییادز  تاررقم اهزرا ، یمومع  ندرک  روانش  تسایس  اب  هژیو  هب وا  .تساخرب  نتگنشاو ”
لاربیل حور  ندیشک  شلاچ  نودب  زین  دراوراه  هاگشناد  داصتقا  داتسا  (، Dani Rodrik  ) کیردور یند   [۵١] .تساخرب هلباقم 
لامعا زا  ،[۵٢] و  درک دیکأت  ندش  یناهج  دنور  تیریدم  روظنم  هب  یلم  حطس  رد  ییارجا  یاهداهن  شقن  رب  نتگنشاو ،” عامجا  “

[۵٣] .دروآ لمع  هب داقتنا  نتگنشاو ” عامجا   “ لوصا زا  تیعبت  یارب  ماو  یضاقتم  یاهروشک  رب  راشف 

دقن اب  اهنت  هن  اه ، تسیلایدنومرتلآ ضارتعا  اب  اهنت  هن  تسا ، هدش  هتخانش  مسیلاربیلوئن  رهوج  نوچمه  هک  نتگنشاو ” عامجا   “ مینیب یم
یاه حانج هک  تسا  هدش  ور  هبور یراک  هظفاحم نارادمتسایس  دیدش  تفلاخم  اب  هکلب  یراد ، هیامرس عفادم  نانادداصتقا  زا  یرایسب 
دزن رد  یتاقبط ” ی  هژورپ  “ کی هباثم  هب  مسیلاربیلوئن  قیقد  یانعم  هچرگا  .دننک  یم یگدنیامن  ار  ام  نارود  یراد  هیامرس نوگانوگ 

زا سپ  مکاح  تاقبط  ی  هتفر تسد  زا  تردق  یبایزاب   » هب دشاب  یتراشا  اسب  هچ  تسین و  نشور  ام  رب  زور  رابخا  تیاس  ناگدننادرگ 
اب ناوت  یم دش ، هتفگ  شیپ  رد  هچ  نآ  دوجوم و  یاه  هناشن ی  هیاپ رب  اب  اما   [۵۴] (، یدابع ٢٠١٩ هب  دینک  هاگن  « ) مود یناهج  گنج 

هدوبن نآ  نوگانوگ  یاه  یدنب حانج یزاوژروب و  ی  هقبط لک  قفاوت  عوضوم  کرتشم و  جرخم  قفاوت  نیا  هک  تشاد  نایب  تیعطاق 
یلام لفاحم  اب  نتگنشاو  یتموکح  تاماقم  یکیدزن  لوصحم  عفانم و  باتزاب  تسا ، هتخاس  راکشآ  یتاوگاهاب  هک  نانچمه  تسا و 

.تسا ضحم  ییارگ  لیلقت مسیلاربیلوئن  دقن  هب  یراد  هیامرس دقن  نتساکورف  یور  نیا  زا  تسا . تیرتسا  لاو 

.تسا هدوب  نتگنشاو ” عامجا   “ رد هحورطم  یداصتقا  یاه  تسایس هب  فوطعم  مک  و شیب مسیلاربیلوئن  ی  هرابرد ناریا  رد  پچ  تایبدا 
یزاس و یصوصخ تلود ،” ندرک  کچوک  فیعضت و  ”، “ رازاب قلطم  تیمکاح   “ اب ًامومع  مسیلاربیلوئن  میتفگ ، هک  هنوگ  نامه 

عوضوم تردن  هب  هیامرس  تشابنا  میژر  زا  ینیعم  عون  ناونع  هب  مسیلاربیلوئن  بیترت  نیا  هب  .تسا  هدوب  فدارتم  ییادز  تاررقم 
ی هنوگ ناونع  هب  مسیلاربیلوئن  تسا ، هتشذگ  ناریا  رد  هچنآ  فالخرب  تسرد  .تسا  هدوب  ناریا  رد  پچ  نوگانوگ  یاه  شیارگ یسررب 

تالایا رد  هچ  هسنارف ، رد  هچ  تسا ؛ هدوب  یللملا  نیب پچ  زا  یگرزب  ی  هراپ یزکرم  یعوضوم  هیامرس  تشابنا  میژر  زا  یا  هژیو
یراد هیامرس یوگلا  تسکش  یناهج و  یلام  نارحب   “ ناونع اب  یا  هلاقم رد  ( ٢٠٠٨) یباهو دادرهم  .ناتسلگنا  رد  هچ  هدحتم و 

زا یا  هنوگ هباثم  هب  ار  مسیلاربیلوئن  تاصتخم  هک  نآ  زا  لبق  .تسا  هتخادرپ  لیصفت  هب  عوضوم  نیا  هب   [۵۵] (” ییاکیرمآ  ) لاربیلوئن
.میوش روآدای  یداصتقا  تسایس  اب  سایق  رد  ار  عوضوم  نیا  تیمها  میناد  یم مزال  مینک ، یسررب  هیامرس ” تشابنا  میژر  “

ماظن راتخاس  ای  هیامرس  یسایس  داصتقا  تاصتخم  هیامرس  تشابنا  میژر  اریز  میزرو ؟ یم دیکأت  هیامرس  تشابنا  میژر  شقن  رب  ارچ 
حرج و ای  در ، بذج ، رد  تشابنا  میژر  ینعی  دنتسه ؛ یسایس  داصتقا  عبات  اما  یداصتقا ، یاه  تسایس .دنک  یم نییعت  ار  یداصتقا 

یسایس داصتقا  هب  رخآ  لیلحت  رد  یداصتقا  مرفر  کی  تسکش  ای  تیقفوم  .تسا  هدننک  نییعت  یداصتقا  تسایس  کی  رییغت  لیدعت و 
دایدزا فده  اب  اه  هاگنب یراتخمدوخ  شیازفا  هب  موسوم  تاحالصا  فچابروگ ، یرادمامز  ی  هرود رد  لثم  هب  .دراد  یگتسب  ماظن  کی 

زا سپ  نیچ  رد  مادقا  نیمه  هکنآ  لاح  .دوبن  ریذپ  ناکما زکرمتم  یزیر  همانرب بوچراهچ  رد  اکیرتسورپ )  ) اه نآ یروآدوس 
هار زا  تارداص  هب  یکتم  تشابنا  زکرمتم و  یزیر  همانرب نادقف  رد  یدالیم ، دون  داتشه و  یاه  ههد رد  گنیپوئایس  گنت  تاحالصا 

یاه حانج زا  یکی  یوس  زا  هدش  گنهامه  یداصتقا  تسایس  نتگنشاو ” عامجا   “ رگا .دیدرگ  رسیم  زاب ” یاه  هزاورد  “ تسایس
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ولو ناگبخن ” قفاوت   “ دروآ هر مسیدروف ) اسپ  « ) یلاربیلوئن  » هیامرس تشابنا  میژر  دوب ، ناهج  لک  یارب  اکیرمآ  یزاوژروب 
ماکحا و فرص ، یسایس  هدارا  یانبم  رب  ناوت  یمن ار  تشابنا  میژر  هک  ارچ  تسین ؛ ناهج  یداصتقا  یسایس و  ناگبخن  نیرتدنمتردق 

.درک قلخ  تاروتسد 

تشابنا میژر  لیلحت  زا  دنهاک ، یمورف یسایس  ناگبخن  نیطالس و  هئطوت  هب  ار  یراد  هیامرس ماظن  هک  پچ  یاه  نایرج زا  هورگ  نآ 
شیپ زا  یاهویرانس  یزاب و  بش همیخ یاه  کسورع هب  ار  ناهج  زا  شخب  نآ  ای  نیا  تایداصتقا  دنزرو و  یم تلفغ  زین  هیامرس 

تشابنا میژر  زا  یا  هنوگ هباثم  هب  مسیلاربیلوئن  تاصتخم  هک  تس  یندیسرپ انبم  نیا  رب  .دنهد  یم لیلقت  ناگبخن  هتخادرپ  هتخاس و 
” هیامرس تشابنا  میژر   “ زا هاتوک ، دنچ  ره  یفیرعت ، میناد  یم مزال  مینک ، یسررب  ار  تاصتخم  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ؟ مادک  هیامرس 

.میهد تسد  هب 

میژر فیرعت  رد  هسنارف  ( Régulationnisme  ) مسینویسالوگر بتکم  ناراذگ  ناینب زا  یکی  (، Robert Boyer  ) هیآوب ربور 
یمومع و لوحت  هک  یتامیظنت  دعاوق و  ی  هعومجم زا  تسا  ترابع  تشابنا ، میژر  کی  زا  ام  دارم  : “ دسیون یم نینچ  هیامرس  تشابنا 

تشابنا دنور  رد  هک  ار  ییاه  ینامسبان اه و  لداعت مدع  دهد  هزاجا  هک  انعم  نیا  هب  .دنک  یم نیمضت  ار  هیامرس  تشابنا  مسجنم  تبسن  هب 
تروص نیا  هب  ار  تشابنا  میژر  ره  هناگ  جنپ تاصتخم  یو   [۵۶]” .دنکفا قیوعت  هب  ای  دنک  بذج  نامز  تشذگ  اب  دوش ، یم هدیئاز  مئاد 

یارب ینامز  قفا  کی  ( ٢ دیلوت ؛ رازبا  اب  ناریگبدزم  نایم  طباور  دیلوت و  نامزاس  لوحت  زا  نیعم  عون  کی  ( ١ دنک : یم حیرشت 
دیلوت دیدجت  ناکما  هک  شزرا  میسقت  عون  کی  ( ٣ دوش ؛ فیرعت  دناوت  یم تیریدم  لوصا  نآ  یانبمرب  هک  هیامرس  یبای  شزرا
یلوحت شیارگ  هک  یعامتجا  یاضاقت  زا  نیعم  بیکرت  کی  ( ۴ دزاس ؛ نکمم  ار  یعامتجا  یاه  هورگ ای  فلتخم  تاقبط  کیمانید 

یزیمآ مهرد ( (articulationو  یدنب لصفم زا  نیعم  عون  کی  ( ۵ دنک ؛ صخشم  ار  دیلوت  یاه  تیفرظ

ترسم نسحم  ناریا -  داصتقا  یراتخاس  تالکشم    : دیناوخب رتشیب 
افیا یداصتقا  نویسامرف  رد  هدننک  نییعت یشقن  اه  لکش نیا  هک  یماگنه  عیزوت ، دیلوت و  ی  هناراد هیامرسریغ یاه  لکش ریاس  اب 

یاه لاس رد  ار  یراد  هیامرس داصتقا  دشر  ههد  هس  مسینویسالوگر ، بتکم  تشابنا ، میژر  زا  فیرعت  نیا  ی  هیاپ رب   [۵٧] .دننک یم
دیلوت نامزاس  زا  یا  هنوگ هب  درخ  داصتقا  سایقم  رد  مسیدروف  حالطصا  .دیمان  مسیدروف  ( ١٩-١٩٧٣۴۵  ) مود یناهج  گنج  زا  سپ 
همتاخ ینعی  مسیرولیت  ینابم  مسیدروف  رد  .دوب  مسینیشام  مسیرولیت و  زا  یا  هزیمآ هک  دش  یم قالطا  دروف  یزاس  لیبوموتا هناخراک  رد 

ظفح ( Execution  ) ییارجا راک  و  ( Conception  ) یحارط شخب  هب  راک  دنور  میسقت  و  نازیترآ )  ) راکداتسا ینادراک  هب  نداد 
.دندرگ یم رهاظ  راک  میسقت  دنور  رد  زین  رهام  نارگراک  زا  یرشق  هزیتاموتا ، ی  همست دیلوت و  ی  هریجنز یریگراک  هب  اب  اما  دوش ، یم

رد مسیدروف  اما  .دریگ  یم لکش  رهامریغ ) ای   ) هداس نارگراک  رهام و  نارگراک  ناسدنهم ، نیبام  یا  هناگ هس راک  میسقت  بیترت  نیدب 
میژر هباثم  هب  هسنارف  مسینویسالوگر  بتکم  بناج  زا  ییایلاتیا ، تسینومک  یشمارگ ، وینوتنآ  ی  هشیدنا زا  ماهلا  اب  نالک  داصتقا  یانعم 

شیازفا .تسا  هدش  فیرعت  یراد  هیامرس هتفرشیپ  یاهروشک  لخاد  رد  هوبنا ، سایقم  رد  فرصم  دیلوت و  رب  ینتبم  تشابنا 
یاه همانسرد رد  هک  ددرگ  یم اهدزمتسد  نازیم  یتعنص و  دوس  نامز  مه دشر  ببس  راک  یروآراب  شیازفا  فده  هب  اهدزمتسد 

ییاراک ” دزمتسد  ، “ داصتقا
دوس نیا  تشاد و  دوخ  جامآ  ار  یتعنص  دوس  رادقم  نیرتشیب  ندناسر  مسیدروف  ماظن  .دوش  یم هدناوخ  ( Efficiency Wage)

ناریگب و قوقح دزم و  هوبنا  ماوداب ، یفرصم  یاهالاک  نیا  نایضاقتم  .تشاد  اکتا  ماوداب  یفرصم  یاهالاک  رازاب  شرتسگ  هب  هژیو  هب
یدیلوت هاگنب  کرحت  میدش ، روآدای  رتشیپ  هکنانچ  .تیورتید  نآ  رهش  یتعنص  دوب  ون  یایند  مسیدروف  هاگداز  .دندوب  طسوتم  یاهرشق 
هب ار  یماگشیپ  شقن  اپورا ، یلادوئف  کیتارکوروب  یلگنا  هاگتسد  یگدرتسگ  فالخرب  هدحتم ، تالایا  رد  یسارکوروب  فعض  و 

ناهج یداصتقا  تایبدا  هب  ییاکیرمآ  مظعم  یاه  نویساروپروک یوس  زا  هک  دوب  یرایعم  ( ( Efficiency ییاراک ”  “ .درپس اکیرمآ 
.دش هدوزفا 

رد اهراکوزاس  هتشر  کی مزلتسم  یراد  هیامرس هتفرشیپ  یاهروشک  یلم  تایداصتقا  ی  هدودحم رد  هوبنا  سایقم  رد  فرصم  نیمضت 
.دوب هیامرس  راک و  اهالاک ، رازاب  عون  هس  ره 
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هدش و تیریدم  تلصخ  یرابتعا  ماظن  دوب و  یدیلک  هیامرس ، یاضاقت  هضرع و  یجنایم  ناونع  هب  اه  کناب شقن  هیامرس ، رازاب  رد   
طسوت تارابتعا  یدنب  هیمهس ماظن  زا  هکلب  دوبن ؛ نایضاقتم  هب  هیامرس  صاصتخا  لکش  ی  هدننک میظنت  هرهب ، خرن  .تشاد  یرادا 
ِتمدخ رد  یرابتعا  ماظن  ناس  نیا هب  .دوب  یفنم  یتح  ای  رفص  لداعم  ًامومع  یعقاو  ی  هرهب خرن  نازیم  .دش  یم هدافتسا  اه  کناب

دلوم  فرصم 
، لیبوموتا نکسم ، دننام  یگناخ  ماود  اب  یاهالاک  فرصم  ای  یتعنص  یراذگ  هیامرس هار  زا  ( productive consumption)

.تشاد رارق  نویزیولت و …

یعمج ی  هرکاذم دروآ  تسد راک ، نیناوق  نییعت  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  یرگراک  یاهاکیدنس  تردق  هب  هجوت  اب  زین  راک  رازاب  رد   
، نامیاز ی  هرود رد  یصخرم  هنایلاس ، یصخرم  هام  کی  هتفه ، رد  راک  تعاس  لهچ  نوناق  بیوصت  .دوب  نایامرفراک  نارگراک و 
نیا رد  زین  اه  مادختسا .دمآ  دیدپ  مود  ریگناهج  گنج  زا  سپ  ی  هرود رد  اهدزمتسد  لقادح  نییعت  ماجنارس  و  یعامتجا ، یاه  همیب ماظن 

رگید زا  یرادروخرب  زین  نکسم و  دیرخ  یارب  ماو  ذخا  طیارش  همه ، نیا  .دوب  تدمزارد  یعمج و  یاهدادرارق  هیاپ  رب  ًاتدمع  هرود 
.تخاس یم رسیم  ار  ماوداب  یفرصم  لیاسو 

.دنتشاد ( Oligopolist  ) یتسیلوپوگیلا ای  یراصحنا  تلصخ  هک  دش  یم میظنت  ییاه  تمیق ی  هیاپرب زین  اهالاک  رازاب  هکنیا  ماجنارس   
لداعم هک  دصرد  دودح ۵   ) دوس خرن  ندوزفا  اب  هک  دوب  نارگراک  دزمتسد  صخالاب  دیلوت ، یاه  هنیزه اه ، تمیق یانبم  هک  انعم  نیا  هب 
رتشیب اهالاک  دیلوت  یراد ، هیامرس هتفرشیپ  یاهروشک  رد  هک  اجنآ  زا  .درک  یم نییعت  ار  الاک  ییاهن  تمیق  دوب ) یداصتقا  طسوتم  دشر 
خرن اب  بسانتم  نآ  شیازفا  اتح  و   ) یلم سایقم  رد  نارگراک  دزمتسد  ندادرارق  انبم  دوب ، یلم  یلخاد - یاهرازاب  رد  شورف  هجوتم 

هدافتسا ماوداب  یفرصم  یاهالاک  دیرخ  یارب  اهدزمتسد  نامه  هکارچ  دوبن ؛ هیامرس  تشابنا  رازاب و  شرتسگ  رس  رب  یدس  مروت )
.دوب راگزاس  تشابنا  میژر  نیا  اب  دلوم  فرصم  تیوقت  رد  ارگزنیک  یاه  تسایس .دش  یم

لاس گرزب  دوکر  .دوب  دوکر  زورب  یارب  ییاهن  ی  هبرض اهنت  یتفن ١٩٧٣  کوش  دش و  نارحب  راچد  لاس ١٩۶٨  زا  مسیدروف  میژر 
وس کی زا  هک  ( Stagflation  ) نامأوت مروت  دروکر و  .تخاس  راکشآ  ار  تشابنا  میژر  نیا  نارحب  یاه  هناشن اپورا ،  ١٩٧۴

تشابنا میژر  دوب ، رگید  یوس  زا  دوس  خرن  شهاک  شدرگ و  رد  یگنیدقن  دایدزا  زین  تلود و  هجدوب  یرسک  شیازفا  لوصحم 
.تخاس نمزم  یراتخاس و  ینارحب  شوختسد  ار  مسیدروف 

نوتلیم ییارگ  ل وپ یاه  تسایس یایحا  وس و  نیا  هب  لاس ١٩٧٣  زا  یزنیک  یاهتسایس  نداهن  رانک  یعامتجا ، مسیلاربیل  رد  یرگنزاب 
حرطم داصتقا  رد  تلود  شقن  شهاک  یلوپ و  ماظن  ی  هرادا صوصخ  رد  ار  کیسالک  مسیلاربیل  یاهداینب  هب  تشگزاب  نمدیرف ،

رچات و تراگرام  یریزو  تسخن ی  هرود رد  یلام  یاهرازاب  یورملق  رد  ییادز  تاررقم هدرتسگ و  یاه  یزاس یصوصخ .تخاس 
لاینومیرتاپ میژر  ای  لاربیلوئن و  مسیدروف ، اسپ  ار  نآ  هک  دوب  هیامرس  ِتشابنا  نیون  میژر  زاغآرس  ناگیر  دلانور  یروهمج  تسایر 

[۵٨] (. ١٩٩٨ اتیلگآ ،  ) دنا هدیمان مه 

لشیم ریظن  پچ  نانادداصتقا  زا  یرایسب  هنیمز  نیا  رد  تسیچ ؟ مسیدروف  اسپ  ای  لاربیلوئن  تشابنا  میژر  نیا  تاصتخم  نیرت  مهم
مایلیو (، ٢٠٠٠  ) هیآوب ربور   [Breton) (2001)،[۶٠  ) نوترب اتیلگآ و   [۵٩] (، Michel Aglietta (1998 و٢٠٠٠  ) اتیلگآ

رثکادح هب  لاربیلوئن ، تشابنا  میژر  زیامت  هجو  نیتسخن  هک  دنرواب  نیارب   [Lazonick) (2000)[۶١) ناراکمه کینوزال و 
نیا رد  یلام  شخب  شقن  .تسا  یتعنص  دوس  ندناسر  رثکادح  هب  یاج  هب  سروب  رازاب  رد  اه  تکرش ماهس  یاهب  شزرا  ندناسر 
نایم رد  جیار  یرکف  یگتفشآ  زا  دوخ  مهس  هب  ات  میهد  هاتوک  یحیضوت  یلام  هیامرس  ی  هرابرد دیاب  اجنیا  رد  .تس  یروحم تشابنا 

.میهاکب پچ  شیارگ  زا  یا  هراپ

رد نینل  هک  تس  یزیچ نامه  یلام  هیامرس  زا  دارم  هک  دننک  یم روصت  نینچ  یا  هدع دیآ ، یم نایم  هب  نخس  یلام  هیامرس  زا  یتقو 
.تسا هابتشا  هرسکی  روصت  نیا  هک  یلاح  رد  .تسا  هدرک  حرطم  ( ١٩١-١٩١٧۶) یراد هیامرس هلحرم  نیرتالاب  هباثم  هب  مسیلایرپما 

یگریچ شیادیپ و  ی  هرابرد  [۶٢] گنیدرفلیه راک  زا  ماهلا  اب  تسا ، هتفگ  اراکشآ  زین  دوخ  هکنانچ  میسلایرپما ، ی  هرابرد نینل  رثا 
نخس نآ  زا  نینل  هک  یلام  هیامرس   [۶٣] .دوب هدش  نیودت  ناملآ  رد  یتعنص  هیامرس  یکناب و  ی  هیامرس ماغدا  یانعم  هب  یلام  هیامرس 

شیادیپ ای  مکارتو  زکرمت  ی  هیاپ رب  هک  دوب  عیانص  رب  اه  کناب قوفت  اب  یتعنص  هیامرس  یکناب و  ی  هیامرس شزیمآ  انامه  دیوگ ، یم
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یلام راصحنا  لیکشت  دیلوت ؛ زکرمت  زا : تسترابع  موهفم  نیا  نومضم  یلام و  هیامرس  شیادیپ  خیرات  : » دوب هتفرگ  لکش  تاراصحنا 
متسیب نرق  لیاوا  رد  هدیدپ  نیا   [۶۴]« .تعنص اب  اه  کناب ندروخ  شوج  ای  نتخیمآرد  دنیآ : یم دوجوب  زکرمت  نیا  دشر  هجیتن  رد  هک 

.داد میمعت  ییاپورا  یاهروشک  لک  هب  ار  نآ  دیابن  دمآ و  دیدپ  ناملآ  رد  هژیو  هب

شقن ندش  فذح  سروب و  رازاب  هب  هکلب  درادن ؛ عیانص  اه و  کناب شزیمآ  اب  یدنویپ  مییوگ ، یم نخس  نآ  زا  هزورما  هک  یلام  هیامرس 
یاه داهن ای  همیب و  یاه  تکرش نوچمه  زین  اه  کناب زورما  .دنک  یم ادیپ  طابترا  هیامرس  یاضاقت  هضرع و  رد  اه  کناب یجنایم 

زا یکی  ناگ ، هویب یگتسشنزاب و  یاه  قودنص دننام  ( Institutional Investors  ) یداهن ناراذگ  هیامرس هب  موسوم 
، تسا تیمها  یاراد  هچنآ  تسین ، کالم  اه  هاگنب یتعنص  دوس  تشابنا  نیون ، میژر  نیا  رد  .دنتسه  سروب  رازاب  رد  ناگدننک  تکراشم

هکلب تسین ؛ کالم   ، ماهس دوس  اتح  هک  مینک  یم بلج  هتکن  نیا  هب  ار  هدنناوخ  هجوت  .تسا  سروب  رازاب  رد  اه  تکرش ماهس  شزرا 
تنار نتفرگ  رتشیب  رب  مسیدروف  اسپ  ای  لاربیلوئن  تشابنا  میژر  رابتعا  نیا  هب  .تسا  تشابنا  یانبم  ماهس  شرزا  یرثکادح  شیازفا 

فیعضت ار  یلخاد  - یلم رازاب  شقن  یلام  یاهرازاب  ندش ، یناهج  ای  هیامرس ، شدرگ  عناوم  فذح  اب  یتعنص . دوس  ات  دراد  هیکت 
موزل اهالاک ،  رازاب  بحاصت  رس  رب  یناهج  سایقم  رد  تباقر  .دنتسین  اه  تمیق نییعت  یانبم  رگید  زین  اهدزمتسد  نآ  عبت  هب  دنا و  هدرک
هن لوپ و  شزرا  یلاربیلوئن ، تشابنا  میژر  رد  .دزاس  یم حرطم  ار  راک  یمئاد  یاهدادرارق  هب  نداد  نایاپ  اهدزمتسد و  مادم  شهاک 

صاصتخا رد  ار  یروحم  شقن  هرهب  خرن  هتفای ، تیعقاو  هیامرس  رازاب  یزاسدازآ  هک  اجنآ  زا  تساه و  تمیق نیعت  کالم  دزمتسد 
.دهد یم شیازفا  یدایز  رایسب  نازیم  هب  ار  یلام  ماظن  یگدننکش  دنک و  یم افیا  یا  هیامرس عبانم 

هدنسب یا  هتکن حرط  هب  اهنت  اجنیا  رد  .تسا  جراخ  بلطم  نیا  ی  هلصوح زا  تشابنا  میژر  دیدج  عون  نیا  تاصتخم  ی  همه حیضوت 
یاهروشک ی  همه رد  تشابنا  میژر  نیا  ایآ  هکنآ  تسخن  .تس  یرورض زور  رابخا  تیاس  شسرپ  هب  ییوگ  خساپ یارب  هک  مینک  یم

مه مسیدروف و  ماظن  مه  یلصا  یورملق  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  .تسا  یفنم  شسرپ  نیا  هب  خساپ  تسا ؟ هتفای  نیوکت  ناسکی  هب  ناهج 
یاپورا یاهروشک  رد  دش ، هتفرگ  راک  هب  رتمک  کیدرون  یاهروشک  رد  هچرگا  وگلا ، نیا  .تسا  هدوب  مسیدروف  اسپ  ای  لاربیلوئن  ماظن 

زت زا  دیاب  زین  رابتعا  نیا  هب  .اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یانفرژ  یگدرتسگ و  هب  هن  اما  .دمآرد  ارجا  هب  یریگمشچ  لکش  هب  نپاژ  یبرغ و 
سیک سوس  دیواد  ار  نآ  هک  هتفگ  شیپ زت  .هملک  هناگی  موهفم  رد  یراد  هیامرس هن  تفگ و  نخس  اه  یراد هیامرس یسایس  داصتقا  عونت 

نیودت ( Bruno Amable ( ) ٢٠٠٣) لَبمَا ونورب  و  ( David Soskice and Peter Hall  ) [۶۵](٢٠٠١  ) لاه رتپ  و 
.دنراد دیکأت  روشک  ره  رد  یراد  هیامرس هعسوت  یعامتجا  یاهراتخاس  زین  اه و  نآ لمکم  تلصخ  اهداهن ، یگژیو  تیمها  رب  دنا ، هدرک
ی هجرد یرابتعا ، یلوپ و  ماظن  یتاقبط ، یعامتجا و  تازرابم  یعقاو  حطس  داصتقا ، رد  تلود  شقن  هاگیاج و  تیکلام ، لاکشا 
لاکشا زین  و  روشک ، ره  رد  اه  هاگنب اهداهن و  ی  هرادا هژیو  نامزاس  راصحنا ، تباقر و  ی  هدمع یاه  لکش هیامرس و  مکارت  زکرمت و 

رد دوجوم  یراد  هیامرس تابسانم  اب  اه  نآ شزیمآ  ی  هوحن و  نواعت ) رب  ینتبم  تابسانم  هلمج  زا   ) هناراد هیامرس ریغ  طباور  نوگانوگ 
دزم و ییالاک و  طباور  نیداینب  قطنم  هچرگا  .دنک  یم فیرعت  ار  هژیو  تشابنا  میژر  کی  صخشم و  یسایس  داصتقا  کی  روشک  ره 

لیلقت لباق  هجو  چیه هب  هک  دراد  یعونتم  لاکشا  اه ، نآ هعسوت  نیوکت و  یگنوگچ  اما  تسا ، هناگی  ایند  یاج  ی  همه رد  یریگب  قوقح 
طوبرم یاه ١٩٨٠-٢٠٠٨  لاس رد  اکیرمآ  یراد  هیامرس هب  اجک  ره  زا  شیب  لاربیلوئن  تشابنا  میژر  .تسین  دحاو  یوگلا  کی  هب 

قنور کی  زا  ( ١٩٨٩-٢٠٠١  ) لاس هدزاود  رد  اکیرمآ  داصتقا  هک  دوب  ببس  نیا  هب  نپاژ  اپورا و  یارب  وگلا  نیا  تیباذج  .دوش  یم
هس تدش  تردق و  هب  هتبلا  قنور  نیا  .دندرب  یمن رس  هب  قنور  تیعضو  رد  نپاژ  هن  اپورا و  هن  هک  یلاح  رد  دش ، رادروخرب  یداصتقا 

رد لاربیلوئن  تشابنا  میژر  قنور  یگژیو  هس  تس  یفاک هرود  ود  نیا  هسیاقم  یارب  .دوبن  مود  ریگناهج  گنج  زا  سپ  قنور  ههد 
یاه لاس رد  یداصتقا  دشر  طسوتم  خرن  هک  نآ  لوا  .مینک  هسیاقم  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  مسیدروف  زا  یشان  قنور  اب  ار  اکیرمآ 

ناهج ۵ یتعنص  روشک  رد ١۶  گنج  زا  سپ  یاه  لاس طسوتم  دشر  خرن  هکنآ  لاح  دوب ، دصرد  ات ۵,٣  اکیرمآ ٣  رد   ١٩٨٩-٢٠٠١
نآ موس  .دوب  گنج  زا  سپ  قنور  ههد  هس  زا  رتمک  بتارم  هب  هک  دش  یم دودحم  لاس  هب ١٢  قنور  ی  هرود نآ  هک  نآ  مود  .دوب  دصرد 

ار اپورا  نپاژ و  تشاد و  هتفای  تیمومع  تلصخ  گنج  زا  سپ  قنور  هکنآ  لاح  دوب ، اکیرمآ  یراد  هیامرس هب  صتخم  ریخا  قنور  هک 
دای رادیاپان  و  فیعض ” دشر   “ ناونع هب  اکیرمآ  رد  ریخا  دشر  زا  مک  شیب و  هناگ ، هس یاه  توافت نیا  ببس  هب  .تفرگ  یم ربرد  زین 

.دوش یم
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رب یراودا  قنور  یراودا ؟ ای  تشاد  یراتخاس  تلصخ  لاربیلوئن  تشابنا  میژر  یداصتقا  دشر  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رگید  شسرپ 
یمامت اه و  هرود ی  هیلک رد  دریگ و  یم همشچرس  رثؤم  یاضاقت  نداتفارب  ندمآرب و  یداع  یاه  لکیس زا  هک  دراد  تلالد  یقنور 

هیامرس رب  ینتبم  تشابنا  میژر  کی  .دوش  یم هدهاشم  تشابنا  میژر  نیعم  لکش  نآ  ای  نیا  زا  رظن  فرص یراد ، هیامرس یاه  ماظن
هزادنا هچ  ات  .تشاذگ  هیامرس  تشابنا  ی  هژیو لکش  باسح  هب  ار  نآ  قنور  دیابن  دشاب و  رادروخرب  اه  لکیس نیا  زا  اسب  هچ  زین  یلام 
؟ هن ای  دراد  یراتخاس  تلصخ  یداصتقا  دشر  ایآ  هک  دوش  یم طوبرم  هتکن  نیا  هب  تسا  رثؤم  قنور  زورب  رد  تشابنا  میژر  کی 

رگید ترابع  هب  ای  هلدابم  عیزوت و  دیلوت ، ینامزاس  کیژولونکت و  لوحت  اب  تشابنا  میژر  هک  تسا  نیا  یراتخاس  دشر  زا  روظنم 
رادیاپ تشابنا ، میژر  کی  ایآ  هک  دزاس  یم نشور  هتکن  نیا  نییبت  .دراد  تمزالم  یگنهامه و  یدیلوت  تابسانم  هدلوم و  یاهورین 

رت ینالوط ینامز  دنمزاین  هلاس  قنور ١٢  یسررب  هکارچ  دوبن ، نکمم  لاس ٢٠٠١  ات  شسرپ  نیا  هب  خساپ  .هن  ای  تسا  ( Viable)
رداق دنناسر ، یمن روهظ  هصنم  هب  ار  دوخ  جیاتن  ًاتعفد  ینامزاس  کیژولونکت و  مهم  لوحت  کی  زا  سپ  هک  لماوع  هتشر  کی ات  دوب 

تاطابترا تاعالطا و  یژولونکت  رد  بالقنا  لاثم  ناونع  هب  .دنروآراب  هب  ار  دوخ  ی  هرمث دنناسرب و  نایاپ  هب  ار  دوخ  درکلمع  دندرگ 
هدنرب ( Robert Solow « ) ولوس تربار  سکوداراپ  ، » داصتقا رد  ار  هلئسم  نیا  .درکن  راکشآ  هرابکی  هب  ار  دوخ  جیاتن  ( ITC)

رد الا  درک ، هدهاشم  اج  همه  رد  ناوت  یم ار  اهرتویپماک  هک : دوب  هتفگ  رتویپماک  تسبراک  ریثأت  ی  هرابرد یو  .دنمان  یم لبون  هزیاج 
یرادا متسیس  اه و  هداد ندرک  هزیرتویپماک  هب  میمصت  تاسسؤم  رگید  ای  اه  کناب اه ، ناروتسر رگا  نوچ  ارچ ؟ .یلم  یاه  باسح رامآ 

نیا زا  مزال  یاه  تراهم بسک  اب  دنناوتب  نادنمراک  ات  دوب  دهاوخ  مزال  ینامز  تدم  دننک ، مادقا  اهرتویپماک  دیرخ  یارب  دنریگب و  دوخ 
یزادنا هار بصن و  دیرخ و  هنیزه   ) تسا هنیزه  زیچره  زا  لبق  اهرتویپماک  تسبراک  ور  نیا زا  .دننک  هنیهب  هدافتسا  دیدج  یاهرازبا 
دنناوتب نادنمراک  هک  تسا  یتصرف  نامز ، تدم  نیا  .دش  دهاوخ  رهاظ  یتدم  زا  سپ  هکلب  هلصافالب  هن  نآ  یدیاع  اما  اهرتویپماک ،)

تیعطاق اب  دنناوتن  نانادداصتقا  هک  دوش  یم ببس  یدیاع  هنیزه و  ینامز  ی  هلصاف نیا  .دنزاس  راگزاس  دیدج  یاهرازبا  اب  ار  دوخ 
دشر یارب  هک  تسا  یا  هزات یراتخاس  یاه  تصرف زا  هدمآرب  یلاربیلوئن ، ِتشابنا  میژر  یداصتقا  دشر  أشنم  هک  دننک  یریگ  هجیتن

.تس یراودا دشر  زا  ثعبنم  ًافرص  هکنآ  ای  و  هدش ، رادیدپ  نیون  یهدنامزاس  نیون و  یژولونکت 

” نیون داصتقا   “ ی هرابرد ( Martin Neil Baily ( ) ٢٠٠٢  ) یلیب لین  نیترام  بناج  زا  هدش  هئارا  رامآ  هب  هجوت  اب  هزورما 
زا هکلب  تسا ؛ هدشن  یشان  یزاب  سروب ییونیزاک و  داصتقا  ینعی  یلام  شخب  زا  اهنت  هدحتم  تالایا  قنور  هک  تفگ  تیعطاق  اب  ناوت  یم

تراجت همیب ، تایلام ، ینعی  ” ) نیون تامدخ   “ هب طوبرم  یاه  شخب رد  هک  زین  تاطابترا  تاعالطا و  هزوح  رد  کیژولونکت  بالقنا 
.تسا هدمآ  لصاح  هتشاد ، یا  هدرتسگ دربراک  هک  نوزامآ و …  و  ( Val Mart ترام لاو  ریظن  میظع  یاه  هاگشورف قیرط  زا  درخ 

رد تشابنا  میژر  نیا  رادیاپان  یگژیو  هب  لاس ٢٠٠٧-٢٠٠٨  ات  لاس ٢٠٠١  زا  سروب  رازاب  رد  گرزب  یلام  یاه  نارحب هوالع ، هب 
هراشا رتشیپ  اه  نآ زا  یرامش  هب  هک  ینارگشهوژپ  ریاس  کینوزال و  اتیلگآ ، هیآوب ، ربور  تهج  نیدب  .دراد  تلالد  مسیدروف  اب  سایق 

رد لاربیلوئن  تشابنا  میژر  زا  یرادربوگلا  دیلقت و  .دنا  هتفگ  نخس  لاربیلوئن  تشابنا  میژر  رادیاپان  هدننکش و  تلصخ  زا  میدرک ،
؛ تسا هدش  اهر  یلک  هب  نارحب ٢٠٠٨  زا  سپ  دوب ، هتفای  جاور  نپاژ  اپورا و  رد  یدالیم  دون  ی  ههد رخاوا  رد  هک  هدحتم  تالایا 

.تسا هدروخ  تسکش  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ینعی  دوخ  موب  داز و  رد  تشابنا  میژر  نیا  هکارچ 

، کیزکم یلیش و  لثم  ییاج  رد  رگا  هدش و  لوحتم  نامز  لوط  رد  مسیلاربیلوئن  یانعم  دنیوگ  یم یراد  هیامرس ناعفادم  زوررابخا :
هک تسا  نآ  رگنایب  نیا  هدوب و  قفوم  نیچ  یعون  هب  روپاگنس ، هلمج ، زا  یقرش  یایسآ  رد  هعسوت  لدم  نامه  هدروخ ، تسکش 

یاکیرمآ رد  نآ  قفومان  یارجا  ایسآ و  قرش  رد  مسیلاربیلوئن  ییاراک  زا  ناوت  یم ایآ  .مسیلاربیلوئن  دوخ  هن  تسارجا و  رد  لاکشا 
؟ درک تبحص  نیتال 

تسکش انامه  هداتفا  ملق  زا  هچ  نآ  اما  هدمآ ؛ نایم  هب  نخس  نآ  فعض  توق و  طاقن  و  مسیلاربیلوئن ” لوحت   “ زا شسرپ  نیا  رد  خساپ :
هدش هدیمان  نتگنشاو ” عامجا   “ ناریا یداصتقا  تایبدا  رد  هچ  نآ  ِبلاق  رد   ) یداصتقا تسایس  یانعم  رد  مه  مسیلاربیلوئن 

رد لاس ١٩٧٩  رد  ام  زا  زور  رابخا  ناتسود  شسرپ  .تسا  تشابنا  میژر  کی  یانعم  رد  مه  و  ( Washington Consensus
یلام نارحب  زا  سپ  هکلب  ددرگ ؛ یمنزاب زین  نتگنشاو  عامجا ” مالعا   “ نامز هب  دریگ ؛ یمن تروص  مسیناگیر  مسیرچات ، عطقم 

ضورفم گرزب  نارحب  نآ  مغر  یلع ار  مسیلاربیلوئن  موادت  ناگدننک  شسرپ هک  تسا  نآ  یانعم  هب  نیا  و  دریگ ! یم تروص   ٢٠٠٨
ییاهن نارحب  هکلب  اه ، نارحب زا  یکی  هن  نارحب  نآ  ارچ  هک  میدرک  لالدتسا  لاس ٢٠٠٨  نارحب  عطقم  نامه  رد  اما ، ام ، .دنا  هتشادنپ

.دروآ باسح  هب  ییاکیرمآ ”)  ) لاربیلوئن یراد  هیامرس یوگلا  تسکش   “ ار نآ  دیاب  تسا و  هدوب  یلاربیلوئن  تشابنا  میژر 
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اقیمع لاربیلوئن  تشابنا  میژر  ( Viability  ) یرادیاپ کینوزال  اتیلگآ و  هیآوب ، ریظن  پچ  نانادداصتقا  زا  یخرب  نایم  رد  هچرگا 
یرادیاپ ماود و  دنا ، هداد لیلقت  مسیلاربیلوئن  هب  ار  یراد  هیامرس هک  پچ  یاه  شیارگ زا  یخرب  نایم  رد  تسا ، دیدرت  دروم 

رادیاپ مکحم و  نانچمه  ار  لاربیلوئن  تشابنا  میژر  ییانبم  هچ  رب  دیسرپ  ناتسود  نیا  زا  دیاب  .دوش  یم یقلت  ضورفم  مسیلاربیلوئن 
؟ دنا هتساکورف مسیلاربیلوئن  هب  ار  یراد  هیامرس ماظن  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دنرامش ؟ یم

ِتسکش نیتسخن ، حرط  رد  رظن  دیدجت  اب  زین  نآ  ناعفادم  ناحارط و  هکلب  نتگنشاو ” عامجا   “ نافلاخم اهنت  هن  هک  تسا  نیا  تقیقح 
لاس ٢٠٠٧ رد  هک  دش  ببس  مکی  تسیب و  ی  هدس زاغآ  متسیب و  ی  هدس نایاپ  یلام  یاه  نارحب لثم  هب  .دنا  هتشاد مالعا  ار  همانرب  نیا 
رد .دیوگب  نخس  داصتقا  رد  تلود  ی  هلخادم موزل  زا  دنک و  یرگنزاب  نتگنشاو  عامجا  ِنیداینب ” عضاوم   “ زا یکی  رد  یناهج  کناب 

سنپسا لکیام  تسایر  هب  یناهج  کناب  هعسوت  دشر و  نویسیمک  زین  لاس ٢٠٠٨ 
قودنص لاس ٢٠٠٨ ، یلام  میظع  نارحب  اب  .تفگ  نخس  رقف  شهاک  یارب  تلود  ی  هلخادم ترورض  زا  ( Michael Spence)

هجدوب یرسک  اب  رگا  اتح  ناش ـ  یاه هجدوب زا  هدافتسا  دوخ و  داصتقا  رد  تلاخد  اب  ات  دناوخارف  ار  اه  تلود ی  همه لوپ  یللملا  نیب
.دننک یریگشیپ  دوکر  زا  دنتسه ـ  ور  هبور

ص۶١١) ، ٢٠١٧  ) وهلیف دعس  لیهاک و   [۶۶] .تسا مسیلاربیلوئن  نایاپ  یانعم  هب  لاس ٢٠٠٨  نارحب  زتیلگیتسا  فزوژ  هاگدید  زا 
هب لاس ٢٠٠٧  زا  هک  ینارحب  یسررب  زا  مسیلاربیلوئن  لیلحت  : “ هک دنا  هدرک یروآدای  یتسرد  هب  ( Cahill and Saad-Filho)

[۶٧]” .تسا زیذپان  ییادج  تسا ، هدیدرونرد  ار  یناهج  داصتقا  وس ، نیا 

ی هیرشن نیا  یرازگناینب  درگلاس  نیم  تبسانم ١٧۵ هب  هک  تسیمونوکا  ی  همان هتفه ی  هژیو ی  هرامش هب  دیاب  هک  تساتسار  نیمه  رد 
هینایب کی   “ موزل حیرشت  هب  هژیو  ی  هرامش نیا  .میرگنب  یرتشیب  ساوسو  اب  تفای ، راشتنا  ربماتپس ٢٠١٨    ٢١  - ١۵ خیرات هب  مهم 

، هینایب نیا  زاغآ  ی  هطقن .دراد  صاصتخا   [۶٨]” مکی تسیب و  نرق  رد  مسیلاربیل  یزاسزاب   “ ای و  مسیلاربیلوئن ” ندرک  ون  یارب 
ی هژیو ی  هرامش شرازگ  .تسا  ناراک  هظفاحموئن زا  یهورگ  یربهر  هب  یتسیلوپوپ  یاه  شبنج ندمآرب  مسیلاربیلوئن و  ینونک  نارحب 
اب تسیلوپوپ  یاه  شبنج نارادمتسایس و  : “ نوتنیلک یرالیه  ربارب  رد  پمارت  دلانود  یزوریپ  مالعا  اب  هک  دراد  یم راعشا  تسیمونوکا 

؛ نوتنیلک یرالیه  ربارب  رد  پمارت  دلانود  دنا : هتفای تسد  ییاه  یزوریپ هب  لاربیل )  ) ناگبخن هورگ  ِفلاخم  نوچمه  دوخ  ندومناو 
ربارب رد  راجم ]  ] نابوا روتکیو  لسکورب ؛ یسارکوروب  ربارب  رد  ایلاتیا ]  ] هراتس جنپ  شبنج  نورماک ، دیوید  ربارب  رد  ژارف  لکیام 

[۶٩]” .سوروس جروج 

نتسبورف مشچ  رطخ ، .تسا  یگرزب  رطخ  ی  هدنهد رادشه  لاربیلوئن  ِتشابنا  میژر  زین  و  نتگنشاو ” عامجا   “ تسکش نتفرگ  هدیدان 
یتلود زین  تس ، یسایس یراد  هیامرس زا  یا  هنوگ هاگیاپ  هک  تسا  دنمورین  یتسار  تسد  یتسیلوپوپ  نایرج  کی  شیادیپ  تیعقاو  رب 

.دراد مسیشاف  اب  یرایسب  یدننامه  هک  یتلود  .ناهج  رسارس  رد  یراجت  گنج  یداصتقا و  ییارگ  تیامح راد  بناج ارگ و  یلم

اکیرمآ .دندز  یمن مد  ییاکیرمآ ” مسیلانویسان   “ زا اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یاه  روهمج سیئر  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  یاه  لاس رد 
وا .تسا  هتسسگ  تنس  نیا  زا  اما ، پمارت ، .درک  یم لمع  دازآ ” ناهج  ربهر   “ یناهج و داصتقا  ویتوموکول  شقن  رد  تسیاب  یم

یناهج گنج  زا  سپ  هک  ار  یللملا  نیب یاهداهن  ی  همه تیدوجوم  ترورض و  دهد و  یم نخس  داد  ییاکیرمآ  مسیلانویسان  زا  هزورما 
اتح هک   ) هتفرگ ارف  ار  نآ  دوجو  هک  ینارحب  هب  هراشا  نودب  مسیلاربیلوئن  رب  هیوس  کی دیکأت  .تسا  هدرب  لاؤس  ریز  دندش ، داجیا  مود 

تاشیارگ ی  هدنیازف رطخ  ی  هرابرد یهجوت  یب تقیقح  رد  دننک ،) یمن زیهرپ  نآ  ییوگزاب  زا  زین  نآ  هب  هتسباو  یاه  هناسر اهداهن و 
.تسا ناهج  رسارس  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  رد  هنایارگرادتقا  یتسیشافون و  یتسیشاف ، هبش 

نیا هچرگ  هک  دنرواب  نیا  رب  دنناد  یم مسیلاربیلوئن  لوحت  رد  یفطع  ی  هطقن ار  نارحب ٢٠٠٨  هک  پچ  نازادرپ  هیرظن زا  یرامش 
دنهد یم داهنشیپ  هک  تسور  نیا  زا  .تسا  هدش  یا  هزات ی  هلحرم دراو  مسیلاربیل  وئن اما  تسا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  رابتعا  نانچمه  موهفم 
(Tansel) (2017  ) لسنات و  ( Bruff) (2012  ) فورب هاگدید  زا  لاثم  ناونع  هب  .تسا  زور  روتسد  رد  نآ  یدنب » هرود  » هک
نینچ ( ٢٠١٧  ) لسنات .تسا  هدش  ( Authoritarian Neoliberalism ” ) ارگرادتقا مسیلاربیلوئن   “ ی هلحرم دراو  مسیلاربیلوئن 

، تسا هدوب  لاربیلوئن  هژورپ  ماجسنا  نآ  فده  هک  دوش  یم هدید  یرییغت  اه  تلود راتفر  رد  نارحب ٢٠٠٨  زا  سپ  هک  دنک  یم لالدتسا 
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دراد ءاکتا  هدنیازف  یا  هنوگ هب   “ مسیلاربیلوئن دیدج  لکش  نیا  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  لسنات  .تلود  ی  هنایارگرادتقا یاه  لکش یرای  هب 
دنار و یم هیشاح  هب  ار  اه  نآ دناوخ ، یمارف یرادربنامرف  هب  ار  یعامتجا  فلاخم  یاهورین  هک  تلود  هنایوگروز  یاهدرکراک  رب ١ )

، دشک شلاچ  هب  ار  لاربیلوئن  یاه  تسایس دناوت  یم هک  ار  ییاه  هار تلود  یرادا  ییاضق و  یاه  هاگتسد دنایامن و ٢ ) یم راکتیانج  ای 
[٧٠]” .دزاس یم دودحم 

شلاچ ارگرادتقا و  مسیلاربیلوئن  یطاب : ض نا یاه  تلود ناونع  اب  هتساریو ، وا  هک  ییاهراتسج  هعومجم  ناگدنراگن  رگید  لسنات و 
یاه تسایس ماودت  یاه  ببس یسررب  رد  فورب  .دننک  یم یوریپ  ( ٢٠١٢  ) فورب هاگدید  زا  (، ٢٠١٧  ) هیامرس مظن  دیلوتزاب 
ندمآرب  “ هب اه  ینوگرگد نیا  یو ، هاگدید  زا  .دراد  هراشا  تلود  هاگتسد  رد  یمهم  یاه  ینوگرگد هب  اپورا  رسارس  رد  یلاربیلوئن 

هب هک  یتلود  دراد ، کیتارکومد  رتمک  هچره  یهاگتسد  هب  تلود  ینوگرگد  رد  هشیر  هک  تسا  هدیماجنا  ارگرادتقا ” مسیلاربیلوئن 
هگن نمیا  یسایس  یعامتجا و  یاه  لادج زا  ار  دوخ  ات  دنک  یم شالت  یساسا ، نوناق  رد  رییغت  رد  زین  یقوقح و  ِتارییغت  ی  هطساو

ص١١٣)[٧١] ، ٢٠١٢ فورب ، ” ) .دراد

هک تسا  نآ  دیؤم  لاربیلریغ ” یسارکومد   “ ای ارگرادتقا  تلود  هباثم  هب  نآ  ینونک  ی  هلحرم رب  دیکأت  هژیو  هب مسیلاربیلوئن ، یدنب  هرود
دشر هب  هجوت  اب  نانآ  .دنا  هتخانش تیمسر  هب  ار  مسیلاربیلوئن  کیروئت  رداک  یاه  ییاسران ًاجیردت  پچ  نازادرپ  هیرظن زا  یرامش 

ار یتسیشاف  هبش  یاه  هدیا دنروآ و  یم یور  ارگرادتقا  یاه  شور هب  شیپ  زا  شیب  هک  ییاه  تلود رگ  هلخادم شقن  تسار و  مسیلوپوپ 
ارگرادتقا یاه  تلود نوزفازور  دشر  اب  ییورایور  هب  ار  رازاب ” قلطم  تیمکاح   “ زا هیوس  کی  دقن  ات  دنشالت  رد  دنهد ، یم جاور 

.دننایورارف

مسیلاربیلوئن  “ زت هک  دنرواب  نیا  رب  اما  دنناد ؛ یم تسردان  ار  یدنب  هرود نیا  مسیلاربیلوئن ،”  “ زت هب  نادنمرواب  زا  رگید  یا  هراپ
نینچ رگا  اما  .تسا  هدوب  راوتسا  ارگرادتقا  تلود  کی  ی  هلخادم رب  هراومه  مسیلاربیلوئن  هک  تسا  تسرد  رابتعا  نیا  هب  ارگرادتقا ”

نیا هب  خساپ  دزیخ ؟ یمرب اجک  زا  لاربیلوئن  تایبدا  رد  ” مرادناژ کچوک  تلود   “ کی دوجو  ای  تلود ” ی  هلخادم مدع   “ رب دیکأت  تسا 
زیامت زا  هک  تسا  هداد  قوس  تمس  نیا  هب  دنرادن  رواب  هدیدپ  نیا  یدنب  هرود هب  هک  ار  مسیلاربیلوئن  زت  ناعفادم  زا  هتسد  نآ  اه ، شسرپ
دض یاهراک  شیاتس  رد  کیاه  یاه  یبایزرا زا  یخرب  هب  یرامش  .دنیوگ  نخس  یسایس  ی  هنهپ رد  اه  لاربیلوئن اه و  لاربیل نایم 

زا کیسالک ، یاه  لاربیل نوچمه  یو ، هک  دنهد  ناشن  ات  دننک  یم دانتسا  یصوصخ  تیکلام  ظفح  روظنم  هب  تلود  کیتارکومد 
نوچمه کیسالک  یاه  لاربیل هکنآ  تسخن  .تسا  تسردان  لیلد  ود  هب  تاراهظا  هنوگ  نیا  .تسا  هدرکن  ینابیتشپ  یسایس  مسیلاربیل 

هدرب تراجت  یرامعتسا و  تابسانم  یصوصخ ، تیکلام  ظفح  روظنم  هبرهق  تنوشخ و  ِتسبراک  موزل  زا  زین  لیم  تراوتسا  ناج 
(. [Gilling- 2018[٧۴ گیلیگ - زین  ٧٣]١٩٧٧b] و  ١٩٨۴-٧٢](١٨۵٩a] و ١٨۵٩ ، لیم ، هب  دینک  عوجر   ) .دنتشادن زیهرپ 

« یللملا نیب نویساردف  کی   » لیکشت ی  هدیا زا  مسیشاف  ربارب  رد  دندوب و  مسیشاف  نیفلاخم  زا  ود  ره  کیاه  سسیم و  هکنآ  مود 
[٧۵] (. کیاه ١٩٣٨/١٩۴٨ هب  دینک  عوجر   ) .دندرک یم یرادبناج 

ماظن کی  هب  ار  ارگرادتقا  تموکح  کی  رمالا  تحت یراد  هیامرس ماظن  اه ، لاربیل رتشیب  دننامه  کیاه  سسیم و  دیدرت ، یب
ای ییارگرادتقا  نابیتشپ  ود  نآ  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  اما  .دنداد  یم حیجرت  دیلوت  رازبا  رب  یصوصخ  تیکلام  فلاخم  کیتارکومد 

هب هک  تسین  انعم  نآ  هب  رما  نیا  میراشفاپ ، اه  لاربیل وئن اه و  لاربیل نایم  یسایس  توافت  رب  رگا  اتح  نیا  رب  نوزف  .دندوب  مسیشاف 
.دنتوافتم کیسالک  یاه  لاربیل اب  یداصتقا  نیرتکد  ینابم  ی  هزوح رد  اه ” لاربیلوئن  “ حالطصا

.تفگ نخس  ناهج  یوس  نآ  یوس و  نیا  رد  مسیلاربیلوئن ” لوحت   “ زا دیابن  اهنت  لاس ٢٠٠٨  یلام  نارحب  زا  سپ  زورما  مینک ، هصالخ 
یارگرادتقا یاه  میژر یتسار ، تسد  تسیلوپوپ  یاه  نایرج دشر  رطخ  رب  تخادرپ و  نآ  تسکش  نارحب و  یاه  هنیمز هب  دیاب  هکلب 

( ندش یناهج   ) نوسیازیلابولگ لباقم  هطقن  رد  رهاظ  هب  هک  تشاذگ  تشگنا  یتلود  یسایس  یراد  هیامرس زا  یا  هنوگ یتسیشاف و  هبش 
نوزفا .دننک  یم ینابیتشپ  یراجت  یاه  گنج و  یداصتقا ) ییارگ  تیامح  ) مسینویسکتورپ مسیلانویسان ، لکش  نیرتدب  زا  دنراد و  رارق 

تساراکان و نارحب ، زا  یراد  هیامرس تفر  نورب یارب  زین  لح  هار  نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  باتزاب  مسیلاربیلوئن ، ِتسکش  نیا  رب 
.ناوتان
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یراد هیامرس عفادم  نانادداصتقا  نیب  یمالسا  یروهمج  یداصتقا  یاه  همانرب هب  مسیلاربیلوئن  تبسن  قالطا  ی  هرابرد زوررابخا :
یتسدارف هب  هراشا  اب  یراتخاس  لیدعت  ی  همانرب نارادفرط  نانادداصتقا و  یلصا  نایرج  ًامومع  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  پچ  و 

ریوصت ی  هئارا اب  دننک و  یم راکنا  ار  هدش  ارجا  یاه  همانرب یلاربیلوئن  تلصخ  ناریا ، داصتقا  رد  یتلود  هبش  یتلودارف و  یاهداهن 
نینچ ناوت  یمن دنا  یعدم تسا ، یصوصخ  یتلود و  هبش  یتلود ، یاه  هاگنب یاه  تیلاعف زا  یا  هزیمآ هک  ناریا  زورما  داصتقا 

؟ تسناد لاربیلوئن  تسا ، فراعتم  یراد  هیامرس تاصتخم  یفان  هک  ار  یداصتقا 

کی هب  ار  نآ  نتم ، یادتبا  رد  ایآ ”  “ نتشاذگ اب  میهاوخب  رگا  اما  .لاؤس  کی  ات  تسا  رظن  راهظا  کی  رتشیب  شسرپ  نیا  خساپ :
ًاصوصخ یمالسا ، یروهمج  یداصتقا  یاه  همانرب ایآ  هک  درک  حرطم  ار  شسرپ  نیا  ناوتب  دیاش  مینک ، لدبم  یماهفتسا  ترابع 

لحارم زا  هلحرم  هچ  زور  رابخا  ناگدننادرگ  شسرپ  تسین  نشور  هک  دوزفا  دیاب  دنا ؟ هدوب یلاربیلوئن  دنا ، هدش ارجا  هک  ییاه  همانرب
.دنراد رظن  دم  ار  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  نوگانوگ 

ناوت یم یرتشیب  تلوهس  اب  رکذلا  قوف شسرپ  هب  میدرک ، نشور  ار  لاربیلوئن  موهفم  نیشیپ  یاه  شسرپ هب  خساپ  لالخ  رد  هک  اجنآ  زا 
نامه .مینک  حرطم  تسا  هدمآ  لاؤس  رد  هک  فراعتم ” یراد  هیامرس  “ حالطصا ی  هرابرد ار  یا  هظحالم دیاب  نآ  زا  شیپ  اما  .داد  خساپ 

رد مه  ار  ناریا  رب  مکاح  یداصتقا  ماظن  میراد و  رواب  اه  یراد هیامرس عونت  زت  هب  ام  میتفگ ، نیشیپ  شسرپ  هب  خساپ  رد  هک  روط 
یسایس داصتقا  هتبلا  .میناد  یم یراد  هیامرس یمالسا ، یروهمج  مه  و  دیفس )” بالقنا   “ زا سپ   ) یولهپ هاش  اضردمحم  مود  ی  هرود
یودره یلوا  روط  هب  و  تسا ، توافتم  هاش  اضردمحم  نارود  رد  یراد  هیامرس یسایس  داصتقا  زا  یمالسا  یروهمج  یراد  هیامرس

ناوت یمن ار  تایداصتقا  نیا  زا  کی  چیه  نیاربانب  .دنا  توافتم ناهج  رگید  یاهروشک  رد  یراد  هیامرس یسایس  داصتقا  اب  اه  نآ
.دنا کرتشم ندوب  یراد  هیامرس رد  یگلمج  اما  دنراد ، ار  دوخ  یاه  یگژیو تاصتخم و  مادکره  دروآ ، باسح  هب  مرُن  ای  فراعتم ” “
زاب شسرپ  هب  تامدقم  نیا  اب  .دوش  یم صخشم  یریگب  قوقح  دزم و  طباور  یلوپ و  - ییالاک تابسانم  اب  ام  یارب  زین  یراد  هیامرس

.میدرگ

یروهمج یسایس  داصتقا  دشاب ، لاربیلوئن  تشابنا  میژر  کالم  رگا  تسا ؟ لاربیلوئن  یمالسا  یروهمج  یداصتقا  یاه  همانرب ایآ 
سروب ًاساسا  هکلب  دنک ، یمن افیا  یزکرم  شقن  ناریا  داصتقا  رد  سروب  رازاب  اهنت  هن  هک  ارچ  تسا ، هناگیب  نآ  اب  هرسکی  یمالسا 

رد اتح  تسا و  یتلود  هبش  یتلود و  ماظن  هدئاز  نارهت  سروب  رازاب  .تس  یعقاو یلام  رازاب  کی  تایصوصخ  زا  یرایسب  دقاف  نارهت 
یبد و تیوک ، رد  سروب  رازاب  .تسین  رازاب  داصتقا  ی  هیاپ رب  اه  هلماعم نیا  یاراک  یهدنامزاس  هب  رداق  زین  یزرا  تالماعم  ی  هزوح

یتلود یاه  کناب لماش  ناریا  یلام  رازاب  .دننک  یم شقن  یافیا  ناریا  یا  هلماعم زرا  تمیق  میظنت  رد  نارهت  سروب  زا  شیب  تاراما 
یزکرم کناب  تراظن  زا  جراخ  هنسحلا  ضرق یاه  قودنص ییالو و  یاهداهن  هب  هتسباو  یصوصخ  یاه  کناب هتسکشرو ،

.تسین شیب  یا  یخوش ناریا ، رد  لاربیلوئن  هیامرس  تشابنا  میژر   [٧۶] .تسا

هناگ هد نیمارف  زا  کی  چیه  زا  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  هک  مییوگب  دیاب  تروص  نآ  رد  دشاب ، نتگنشاو ” عامجا   “ کالم رگا 
یشخب ای  اه  نامرف نآ  هب  تسا ، هدرک  باجیا  ماظن  یسایس  تحلصم  تایضتقم و  هک  هاگره  لاح  نیا  اب  اما  دنک ، یمن تیعبت  عامجا  نآ 
ناونع هب  رازاب  شقن  رکنم  هک  تسین  ینعم  نیدب  هجو  چیه هب  اما ، نیا ، .تسا  هدرک  رهاظت  نآ  یارجا  هب  ای  هداد  نت  اه  نامرف نآ  زا 

شیپ اه  تدم ناریا  داصتقا  رد  یراد  هیامرس تابسانم  طلست  اهنت  هن  .میشاب  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  یلصا  ناکرا  زا  یکی 
راجت یبهذم و  یاملع  رادتقا  هکلب  هدرک ، لیدبت  عبانم  عیزوت  یلصا  یاه  مرها زا  یکی  هب  ار  رازاب  تیناحور ،  ندیسر  تردق  هب  زا 

داصتقا دشر  هک  تساجنیا  رد  .تسا  هدرک  راومه  یتلود  راصحنا  ددم  هب  ار  رازاب  زا  یصاخ  عون  دشر  تابجوم  زین  رازاب  یتنس 
یشیارگ ره  زا  نانادداصتقا  زا  یرایسب  هک  اجنآ  زا  .درک  یسررب  اه  یزاس یصوصخ اب  طابترا  رد  ًافرص  دیابن  ار  ناریا  رد  رازاب 

، دننز یم دنویپ  اه  یزاس یصوصخ عورش  هب  ار  ناریا  رد  یلاربیلوئن  همانرب  یارجا  رازاب و  تابسانم  دشر  پچ ) هچ  تسار و  هچ  )
نینچ زاغآرس  دننک و  یم ینثتسم  یلاربیلوئن  یاه  همانرب لومش  هریاد  زا  ار  لاس ١٣۶٨  ات  یمالسا ، یروهمج  سیسأت  ِتسخن  ی  هرود

زا یشان  تنار  تیمها  هک  تسین  حیحص  تهج  نآ  زا  کیکفت  نیا  .دنریگ  یم رظن  رد  رد ١٣۶٨  گنج  ینایاپ  عطقم  زا  ار  ییاه  همانرب
زا یکی  نیا  هک  یلاح  رد  .دریگ  یم هدیدان  ار  تلود  هب  هتسباو  رازاب  زا  یعون  هعسوت  نیوکت و  یارب  یتلود  راصحنا 

شخب رازاب و  مسیلاربیلوئن ، زا  روظنم  رگا  .تسا  یمالسا  یروهمج  داصتقا  رد  یصوصخ  شخب  ی  هعسوت یاه  یگژیودوخ
تیمها یاراد  ی ١٣۵٧-١٣۶٨  هرود تروص  نیا  رد  تسا ، ناریا  داصتقا  رد  اه ) یزاس یصوصخ ًاموزل  هن  و   ) یصوصخ

زاین دماجنایب و  تلود  ی  هنازخ ندش  یلاخ  هب  هلاس  گنج ٨  هک  نآ  زا  شیپ  اه  تدم هک  دهد  یم ناشن  هرود  نیا  یسررب  .تس  یا هژیو
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یتلود راصحنا  دزاس ، یناهج  کناب  لوپ و  یللملا  نیب قودنص  اب  لماعت  زا  ریزگان  ار  یمالسا  نارادمامز  یجراخ ، ضارقتسا  هب 
یجراخ تراجت  ندش  یلم  نوناق  بیوصت  هژیو  هب  اه و  لاس نآ  هب  عوضوم  نیا  رتهب  کرد  یارب  .دوب  یصوصخ  رازاب  شخب  میکحت

.میدرگ یمزاب

هیهت داد ، یم لیکشت  ار  یجراخ  تالدابم  عوضوم  هک  ار  ییاهالاک  ی  هیلک زا  یتسیل  یناگرزاب  ترازو  نوناق ، نآ  بیوصت  یپ  رد 
تراظن تحت  هدرک و  یدنب  هقبط تادراو  ی  هتشر هد  رد  ار  اهالاک  دیاب  هک  دش  لیکشت  یعیزوت  هیهت و  زکارم  نآ ، بجوم  هب  .درک 

یزرواشک و داوم  هفولع و  تالآ ، نیشام  تازلف ، دالوف ، نهآ و  تاجوسنم  الاک و  ییایمیش ، یاهالاک  عیزوت  هیهت و  .دهد  رارق 
هک تشاد  هریدم  تئیه  کی  اهالاک » عیزوت  هیهت و  زکارم   » .دش راذگاو  هطوبرم  ی  هناخترازو هب  زین  اه  نآ زا  کی  ره  یتسرپرس 

زاغآ ات  ینعی  یاه ١٣۶٨-١٣٧٠  لاس ات  زکارم  نیا  .دوب  یبالقنا ” حالطصا  هب  یاه  پیت  “ یصوصخ و شخب  ناسانشراک  زا  یبیکرت 
ی ١٣۵٧-١٣۶٨ هرود رد  .دوب  لاعف  یمالسا  یروهمج  لوا  ی  هلاس جنپ  ی  همانرب میظنت  یناجنسفر و  یاقآ  یوهمج  تسایر  ی  هرود

تسا رکذ  نایاش  .دندش  تنار  یروآ  عمج داسف و  عبانم  زا  یکی  اه  نامه دش و  یم ماجنا  زکارم  نیا  طسوت  روشک  یجراخ  تراجت  لک 
اب ناش  طبر طخ و  هک  یدالوارگسع ، قاحسا و  لآ نایاقآ  تسد  رد  یتدم  یناگرزاب  ترازو  یوسوم ، یاقآ  تلود  ندمآ  راکرس  اب  هک 

: زین یدالوارگسع  قاحسا و  لآ نایاقآ  یباحس ، هللا  تزع سدنهم  ی  هتفگ هبانب  .دوب  تسا ، سمشلا  نم  رهظا  نارهت  رازاب 

تقادص زیورپ  انورک -  ِلد  زا  ییاه  زادنا  مشچ  رگید : نارحب  هب  ینارحب  زا    : دیناوخب رتشیب 
تلود هکنیا  رب  ینبم  دنتشاد ، ار  دوخ  صاخ  راکفا  مه  اه  نیا دندوب و  هتشاذگ  عیزوت  هیهت و  زکارم  رد  ار  رازاب  هفلتؤم و  یاه  هچب »

هب ار  نآ  دنتشاذگ و  یم نآ  یور  ناموت  ود  یکی  دندرک ، یم دراو  یتلود  زرا  اب  ار  اهالاک  اذل  دربب  یدوس  دیابن  دراد و  تمدخ  ی  هفیظو
، ناشورف هچراپ نیب  رد  ار  دروم  دنچ  هدنب  دوخ  .دنتخورف  یم رازاب  تمیق  هب  ار  اهالاک  نیا  رازاب  رد  مه  راجت  .دنداد  یم راجت  رازاب و 

تسیب هدجیه ، هدزناش ، تمیق  اب  دنتفرگ و  یم یناموت  تفه  زرا  تمیق  اب  ار  اهالاک  تمیق  هک  مدوب  دهاش  هریغ  ناشورفریرحتلا و  مزاول 
عمج اجنآ  رد  اه  تنار بیترت  نیا  هب  تشاد ، یدوعص  ریس  رالد  تمیق  هکارچ  دنتخورف  یم رازاب  رد  رالد  تفه  تسیب و  و 

[٧٧]« .دش یم

تحت ناریا  رازاب  داصتقا  هصخشم  هجو  رما  نیمه  دش و  هبرف  یتلود  راصحنا  نمُی  هب  یصوصخ  شخب  دوش  یم هظحالم  هکنانچ 
ناوت یمن تسا ، هدوب  تیکلام  بلاغ  لکش  یتلود  شخب  هک  ییاهروشک  زا  یرایسب  رد  ار  نآ  هباشم  هک  تسا ، یمالسا  یروهمج  میژر 

.درک هدهاشم 

تئیه ناریا  رد  نآ  نالوارقشیپ  دشاب ، رازاب ” قلطم  تیمکاح   “ داصتقا و رد  تلود  هلخادم  مدع  هب  رواب  یانعم  هب  لاربیلوئن ”  “ رگا
نسحم رتکد  ی  هتفگ هبانب  .دوب  راک  ریزو  ناونع  هب  یلکوت  دمحا  یناگرزاب و  ریزو  ناونع  هب  یدالوارگسع  هللا  بیبح نایاقآ  هفلتؤم و 

: هک دندوب  رواب  نیا  رب  نانیا  ردص ، ینب  یاقآ  یروهمج  تسایر  نارود  رد  شخبرون 

یریگ هجیتن نینچ  ثحب  نیا  زا  دعب  هک  دوش  فقوتم  دیاب  تلود  فرط  زا  یتسایس  هنوگره  لامعا  نیاربانب  تسا  هراک  چیه  تلود  »
یاقآ ینیسح ، موحرم  .تسا  مالسا  عرش و  فالخ  مه  درک  یم تلاخد  اه  نآ رد  رارطضا  ربانب  تلود  هک  یا  هیوناث ماکحا  هک  دش  یم

دوخ ناگدنیامن  نایرج  نیا  .دندوب  هیملع  ی  هزوح رد  رکف  نیا  ناراذگ  هیاپ ءزج  دوب ، فورعم  رینم  دیس  جاح  هب  هک  یرون  نیدلارصن 
[٧٨]« .تشاد تلود  تئیه  رد  ار 

رد یتلود  راصحنا  لَبِق  زا  ار  دوس  نیرتشیب  ینطو ) یاه  لاربیلوئن  ) داصتقا رد  تلود  هلخادم  ی  هشتآ ود  نافلاخم  نامه  ناس  نیدب
.دندروآ گنچ  هب  رازاب 

رازاب تلود و  ی  هطبار صوصخ  رد  یمالسا  یروهمج  تایح  لوط  مامت  رد  هک  تسا  ینایرج  نآ  رالاس  هلفاق هیتجح  نمجنا  هفلتؤم و 
ار املع  عرش و  شقن  یتلود . تاررقم  تاراصحنا و  تازاوم  هب  رانک و  رد  ناش  شرتسگ ون و  یاه  رازاب شیادیپ  تسا : هدوب  یراج 
هب اه  شسرپ نیا  هب  یخساپ  نتفای  یارب  تسا  بوخ  هنوگچ ؟ ارچ و  .تفرگ  هدیدان  دیابن  داصتقا  رد  تلود  ی  هلخادم مدع  هیجوت  رد  زین 

دیسرن بیوصت  هب  زگره  دش و  حرط  لاس ١٣۶١  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  بناج  زا  یمالسا  یروهمج  رد  هک  یا  همانرب نیتسخن 
یدالوارگسع یاقآ  راک ، ترازو  رد  یلکوت  یاقآ  دیدش  تفلاخم  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  دوجو  سفن  همانرب و  نیا  .مینکفیب  یرظن 
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رد تلود  ی  هلخادم ایوگ  هک  دندرک  یم دانتسا  عرش  هب  ریزو  ود  ره  .دش  ور  هبور مق  هیملع  ی  هزوح یاملع  یناگرزاب و  ترازو  رد 
ریجا  “ رب هک  تسا  مالسا  رد  هلاعج  نوناق  اب  داضت  رد  زین  راک  ی  هزوح رد  یتلود  تاررقم  دراد و  تافانم  یهلا  تیشم  اب  داصتقا 

: دیوگ یم صوصخ  نیا  رد  یناجنز  ینغور  دوعسم  یاقآ  .راک  نوناق  هیاپ  رب  مادختسا  هن  دراد و  تلالد  ندرک ”

امرفراک رگراک و  طباور  رد  صاخ  ی  هلئسم یلکوت  یاقآ  دندرک ، همانرب  نآ  یفن  دقن و  هب  عورش  بهذم  عرش و  هیواز  زا  اه  تسار »
لخد و یعون  هب  تسا و  یهلا  تیشم  فلاخم  یزیر  همانرب میرادن و  یزیر  همانرب مالسا  رد  هک  دندوب  دقتعم  مه  نارگید  .درک  حرط  ار 

[٧٩]« .تسا یدنوادخ  روما  رد  فرصت 

ماظن اب  رتشیب  درادن و  یراد  هیامرس ماظن  رد  راد  هیامرس رگراک و  یعامجا  طباور  ای  مسیلاربیلوئن  هب  یطبر  هتبلا  هلاعج  نوناق 
هناشک هرهب راک  رازاب  رد  لاربیلوئن  تاررقم  زا  شیب  یعیش ، سدقم ” عرش   “ زا هدمآرب  نیناوق  انعم  کی  هب  .تسا  راگزاس  یراد  هدرب

.تسا هدوب  نتگنشاو ” عامجا   “ زا رت  لاربیلوئن بتارم  هب  یتلود  تاررقم  هنوگره  اب  رازاب  یتنس  داصتقا  ناعفادم  تفلاخم  .تسا 
یدامتعا یب رد  داهن  ود  نیا  یکیدزن  رد  دیاب  اهنت  هن ار  تسا  هدوب  رت  کیدزن یتنس  یداصتقا  هاگدید  هب  هزوح  یداصتقا  هاگدید  هکنیا 

زین ار  اه ” یلوکوف  “ ناصصختم و اب  تیناحور  تفلاخم  نینچمه  هکلب  تسج ، یهاشنهاش  یسارکوروب  هب  تبسن  تیناحور  قیمع 
تیناحور یمومع  یدامتعا  یب هرود و  نیا  ی  هرابرد یناجنز  ینغور  دوعسم  رتکد  اب  ییوما  یدمحا  نمهب  یوگتفگ  .درب  دای  زا  دیابن 

: دزاس یم راکشآ  ار  اه  تیعقاو نیا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  هب  تبسن  یتنس  نایرازاب  و 

داصتقا تمس  هب  هک  دوب  یریگ  لکش لاح  رد  همانرب  نامزاس  رد  یا  هفطن ترتف ، هرود  کی  زا  سپ  یاه ۶٠ و۶١  لاس رد  ینعی  »
مه گنج و  زا  یشان  یاضف  مه  اما  هلب ، دندوب – ؟ درکیور  نآ  اب  ییانشآ  لاح  رد  زین  یهللا  بزح یاه  هچب یتح  .تشاد  شیارگ  نردم 

.دش اه  تیلاعف نآ  ندنام  توکسم  هب  رجنم  درک  یم دقن  ار  همانرب  هک  ییاه  هاگدید

…. دش یم مهتم  هلب  دراد – ؟ یبرغ  نردم  داصتقا  هب  شیارگ  هک  دش  یمن نیا  هب  مهتم  همانرب  نامزاس  ایآ  ·         
راذگرثا روشک  یسایس  داصتقا  لئاسم  رد  هک  دندوب  مه  یرگید  یریگ  میمصت زکارم  ایآ  تلود  سلجم و  نیب  شلاچ  زا  ریغ 

.تفرگ یم عضوم  یلیخ  دراوم  نیا  رد  هیملع  هزوح  هک  مناد  یم مراد ، دای  هب  هک  ییاجنآ  ات  دنشاب – ؟
.دوب یتنس  دوب – ؟ رازاب  یتنس  داصتقا  هاگدید  هزوح  یداصتقا  هاگدید 

ًاتدمع درادن ، دوجو  داصتقا  هب  تبسن  مجسنم  تشادرب  کی  اه  هزوح رد  نم  رظن  هب  هلب  تشاد – ؟ رازاب  هک  یتالماعت  لیلد  هب 
رد هزوح  تشادرب  اب  رگا  اما  دشاب  یقطنم  امش  فرح  نازیم  ره  هب  دهد … یم ناشن  ار  دوخ  نایرج  کی  تروص  هب  ًاتعفد  و 

یتنس روط  هب  نویناحور  هکنیا  هژیو  هب .دنور  یمن دییأت  راب  ریز  هجو  چیه هب  نویناحور  دشاب  ضراعت  رد  نید  صوصخ 
[٨٠] .دنراد عضوم  ناصصختم  اه و  هدرک لیصحت هب  تبسن 

ور نیا  زا  .تسا  رازاب  داصتقا  رد  یتلود  تالخادم  تلود و  هب  یتنس  داصتقا  یدامتعا  یب تسا ، لمأت  لباق  تیاور  نیا  رد  هچ  نآ 
لرتنک نمؤم  یرازاب  یهللا و  بزح تاج  هتسد زا  بکرم  یبالقنا )”  “ حالطصا هب   ) ینوناقارف یاهداهن  طسوت  دیاب  تلود  درکلمع 

زیمهم ریز  ار  نآ  ات  دننک  یم داجیا  لالخا  تلود  راک  رد  دنناوتب  ات  یصوصخ ، شخب  رازاب و  اب  فالتئا  رد  یزاوم  یاهداهن  نیا  .دوش 
، یراوخ نیمز ی  هزوح رد  یراصحنا  تازایتما  ذخا  قیرط  زا  ینوناقارف  یاهداهن  هب  یصوصخ  شخب  رازاب و  دامتعا  .دنشکب  دوخ 

یلالد یراکنامیپ و  شقن  یافیا  اب  زین  یصوصخ  شخب  نآ ، یازا  رد  .دوش  یم نیمأت  یتلود  زرا  هب  یبایتسد  و  تارابتعا ، تراجت ،
تاراصحنا یلصا  دوس  بیترت  نیدب  .دننک  یم گنت  تارکونکت  تارکوروب و  یاهورین  رب  ار  هصرع  ینوناقارف ، یاهداهن  یارب 

.تسا ینوناقارف  یاهداهن  هب  هتسباو  هک  دوش  یم یصوصخ  شخب  زا  هراپ  نآ  بیصن  یتلود 

یاهداهن رازگراک  شخب  نیا  اما  تسا ، لاعف  رضاح و  یح و  تسین ، بیاغ  یصوصخ  شخب  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  رد 
و پچ ”  “ هب یمالسا  یروهمج  ینورد  تاشیارگ  کیکفت  هک  تسور  نیا  زا  مه  .تس  یتلود تنار  راصحنا و  هب  هتسباو  ینوناقارف و 

شخب رازاب و  ناراداوه  ای  تسار ”  “ یاهورین لمکم  یتلود  داصتقا  نارادفرط  ای  پچ ”  “ نیعفادم .تسین  شیب  ییوگ  لمهم تسار ” “
.دنا یتلود تاراصحنا  هب  هتسباو  یصوصخ 
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یاه ١٣۶٨-١٣٧٠ لاس رد  ار  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  لوحت  رد  فطع  ی  هطقن نانادداصتقا  زا  یرایسب  هک  میتفگ  رت  شیپ
.دنروآ یم باسح  هب  اه  یزاس یصوصخ عورش  یناجنسفر و  یروهمج  تسایر  زاغآ  گنج ، زا  سپ  نارود  ینعی 

: تسا رارق  نیا  زا  شسرپ  نیا  هب  ام  خساپ  داد ؟ تبسن  اه  یزاس یصوصخ عورش  هب  دیاب  ار  ناریا  رد  لاربیلوئن  داصتقا  ایآ  اما 
، هرود نیا  رد  نتگنشاو )” عامجا   )“ یناهج قودنص  لوپ و  یللملا  نیب قودنص  تایبدا  زا  هدرتسگ  ی  هدافتسا مغر  یلع

یاهداینب ای   ) ینوناقارف یاهداهن  طلسم  تیعقوم  میکحت  تیوقت و  یصوصخ و  شخب  فیعضت  هب  زیچره  زا  شیب  اه  یزاس یصوصخ
.دناسر یرای  یماظن ) یبهذم و 

صوصخ نیا  رد  دوب و  لوا  هلاس  جنپ  همانرب  فادها  زا  یکی  یزاس  یصوصخ دوش ، یم طوبرم  تاغیلبت  یرازگنوناق و  هب  هک  اجنآ  ات 
رد عوضوم  نیا  .دمآ  دیدپ  یصوصخ  یتسار  هب  شخب  کی  دشر  ی  هرابرد قوش  روشرپ و  هنانیب و  شوخ هداعلا  قوف وج  کی  ًائادتبا 

همان نیئآ رد  .دوش  ماجنا  نآ  ساسا  رب  یزاس  یصوصخ دیاب  هک  دش  یا  همان نیئآ هب  رجنم  تیاهن  رد  دش و  حرطم  داصتقا  یاروش 
رد نارهت  سروب  هک  اجنآ  زا   [٨١]. هرکاذم هدیازم و  سروب ، دوب : هدش  داهنشیپ  یتلود  یاهدحاو  یراذگاو  یارب  شور  هس  روبزم 
رب ات  دندوب  هدرک  صخشم  زین  ار  ییاه  لومرف هاگنب  کی  ماهس  یاه  شزرا نییعت  یارب  دوب ، رتاراکان  زین  زورما  زا  یتح  ماگنه  نآ 

دوب و نشوران  فافش و  ریغ  یتلود  یاه  تکرش یسرباسح  نوچ  .دوش  صخشم  یراذگاو  یارب  اه  هاگنب یعقاو  شزرا  اه  نآ ساسا 
نآ شریذپ  طیارش  هک  دننک  تسرد  یعرف  سروب  کی  نارهت  سروب  رانک  رد  دش  رارق  دندوب ، هد  نایز یتلود  یاه  هاگنب زا  یرایسب 

هدرتسگ روط  هب  دوب  هرکاذم  هک  موس  شور  اهنت  دنام و  ذغاک  یور  زین  هدیازم  شور  .دشن  ییارجا  زگره  هدیا  نیا  اما  .دشاب  رت  ناسآ
نادناخ دوب ، تقو  نارادمامز  رایتخا  دَی  رد  یشنیزگ و  یرما  یزاس  یصوصخ ای  یراذگاو و  هک  اجنآ  زا  .تفرگ  رارق  هدافتسا  دروم 

هیلع ار  یا  هدرتسگ تالمح  رما  نیمه  اما  .دندروآ  گنچ  هب  ار  یزاس  یصوصخ تسخن  هلحرم  ریش  مهس  یو  ناکیدزن  یناجنسفر و 
طوبرم رما  تاماهتا و  نیا  لباقم  رد  یناجنسفر  زا  عافد  نمض  یناجنز  ینغور  دوعسم  .تشاد  یپرد  شا  هنیباک یناجنسفر و  صخش 

: دیوگ یم اه ، یزاس یصوصخ هب 

هب ار  دوخ  یصوصخ  یدرف و  طباور  دارفا  نیا  دنتسه و  روشک  لواپچ  تراغ و  لابند  هب  یا  هدع ایوگ  هک  دمآ  دوجو  هب  یرکفت  »
عوضوم نیا  هک  دورب  شیپ  هب  یدایز  بسانم و  تعرس  اب  یزاس  یصوصخ دوب  رارق  .دنا  هدرک دراو  یزاس  یصوصخ تسایس 

همانرب یارجا  هب  تبسن  هدش  داجیا  یاه  یتیاضران یعامتجا و  یاه  ضارتعا جوم  زا  سپ  هلصافالب  .دش  نآ  ی  همادا زا  عنام  یعامتجا 
یتلود یاهدحاو  تاجناخراک و  شورف  ندرک  ینپوک  میظع  حرط  داد و  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  یتنس  تسار  نایرج  یداصتقا ، لیدعت 

زین تسار  حانج  ناراک و  هظفاحم دوب … یناگرزاب  قاتا  سیئر  یشوماخ  یقن  یلع یاقآ  زین  حرط  نیا  ریگ  یپ حارط و  .داد  هئارا  ار 
یسایس یرادرب  هرهب لابند  هب  اه  نآ .دندرک  تلود  زا  داقتنا  هب  عورش  دندوب ، عفن  یذ رایسب  یزاس  یصوصخ دنیارف  رد  هکنیا  مغر  یلع

[٨٢]« .دندرب ار  دوس  نیرتشیب  یزاس  یصوصخ زا  اه  نآ هنرگو  دندوب  یمشاه  یاقآ  فیعضت  تیعقوم و  نیا  زا 

یلح هار  نییعت  هیقف و  یلو  ی  هلخادم هب  ًاتیاهن  یتلود  لاوما  بحاصت  تراغ و  رس  رب  یتنس  تسار  دیدج و  تسار  نایم  شکمشک 
.اهداینب ای  یتلودارف  شخب  هب  یتلود  لاوما  لاقتنا  زا  دوب  ترابع  لح  هار نیا  .دشاب  ماظن  لک  عفانم  ظفاح  یحانجارف و  هک  دش  رجنم 

.هانپ فعضتسم  دوب و  یبالقنا  یاهداهن  اب  هتبلا  تیولوا 

، درواین مهارف  ار  یصوصخ  شخب  رازاب و  تیوقت  تابجوم  لمع  رد  نیتسخن ، قوش  روش و  مغر  یلع یزاس  یصوصخ ناس  نیدب
شخب هب  یتلود  لاوما  لاقتنا  دصرد  تس  یفاک دوش  نشور  هتکن  نیا  هکنآ  یارب  .درک  تیوقت  ار  یتلودارف  یاهداهن  رادتقا  نزو و  هکلب 
: دهد یم ناشن  ار  هسیاقم  نیا  ریز  لودج  .دوش  هسیاقم  داژن  یدمحا یمتاخ و  یناجنسفر ، یروهمج  تسایر  یاه  رود رد  یتلودارف 

یتلودارف شخب  هب  یتلود  شخب  زا  لاوما  لاقتنا  لودج ١:
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روهمج یروهمجسیئر  تسایر  تیکلامهرود  لاقتنا  مهس 

یمشاه ربکا 
یناجنسفر

دادرم ١٣٧۶ ١٣-١٢۶٨ دادرم دصرد٢۵  ۶٫٩

یمتاخ ١٣٨۴دمحم  دادرم ١٣٧-١٢۶ دادرم دصرد١٢ ۴٫١

داژن یدمحا  ١٣٩٢دومحم  دادرم ١٣٨-١٢۴ دادرم دصرد١٢ ٨٩

[٨٣]٢٠١٣ سیره ، ناویک  عبنم :

، تسا یتلودارف  شخب  هب  یتلود  شخب  زا  لاوما  لاقتنا  اب  فدارتم  هک  اه ” یزاس یصوصخ  “ نازیم نیرتشیب  دینک ، یم هظحالم  هکنانچ 
تسایر ی  هرود ود  دشاب ، مسیلاربیلوئن  صخاش  یزاس ” یصوصخ  “ رگا .تسا  هتفرگ  تروص  داژن  یدمحا دومحم  ی  هرود رد 

! دشاب مسیلاربیلوئن  دامن  دیاب  لاوما ) لاقتنا  دصرد  ًابیرقت ٧  اب   ) لاوما لاقتنا  دصرد  اب ٨٩  یناجنسفر ) هن  و   ) داژن یدمحا یروهمج 

قیرط زا  یتلودارف  شخب  نآ  قیرط  زا  هک  هدوب  یدنور  یزاس  یصوصخ ام ، رواب  هب  داد ؟ حیضوت  دیاب  هنوگچ  ار  ضقانت  نیا 
. تسا هدرک  لرتنک  فیعضت و  ار  یصوصخ  شخب  یتلود ، شخب  اب  یتسدمه  فالتئا و 

نایب مکح  ود  تروص  هب  دناوت  یم هک  دزاس  یم نومنهر  سکوداراپ  ود  هب  ار  ام  زا ١٣۶٨  دعب  لبق و  یاه  لاس هسیاقم  بیترت  نیا  هب   
: دوش

.تسا رازاب  یصوصخ و  شخب  تیوقت  لماع  یتلود  راصحنا  یمالسا ، یروهمج  یسایس  داصتقا  رد  لوا : مکح 

.تسا رازاب  یصوصخ و  شخب  فیعضت  ببس  اه  یزاس یصوصخ یمالسا ، یروهمج  یسایس  داصتقا  رد  مود : مکح   

رد یتلود  یصوصخ و  شخب  ود  ره  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  رد  دزومآ ؟ یم هچ  ام  هب  هناگود  ماکحا  نیا  عمج  لصاح 
ار یتلودارف  شخب  نآ  رب  یمالسا  یروهمج  .ددرگ  یمزاب یهاشنهاش  ماظن  هب  نآ  ءاشنمرس  هک  دنرب  یم رس  هب  یراتخاس  ینارحب 
شخب ات  دنک  یم فالتئا  یتلود  شخب  اب  یزاس ” یصوصخ  “ مان هب  یوس  کی زا  هاپس ) هیقف و  یلو  هب  هتسباو   ) یتلودارف شخب  .دوزفا 

راصحنا  “ زا هدافتسا  اب  یتلودارف  شخب  نیمه  رگید  یوس  زا  و  دشخب ؛ موادت  نآ  رب  ار  دوخ  قوفت  و  دنک ، فیعضت  ار  یصوصخ 
رب تسا  ینتبم  یتلودارف  شخب  یگنلکالا  یزاب  نیا  .دنک  فیعضت  ار  یتلود  شخب  ات  دنک  یم فالتئا  یصوصخ  شخب  اب  یتلود ”

دراد و یهاشنهاش  ماظن  ینایاپ  ی  هرود رد  هشیر  فعض  نیا  .یتلود  شخب  یصوصخ و  شخب  نامأوت  هناگود و  نارحب  فعض و 
یتلود و راصحنا  هناگود  رازبا  یجنایم  هب  نونکات  هک  یسایس  داصتقا  دنز ؛ یم هناشن  ار  یمالسا  یروهمج  یسایس  داصتقا  زاغآرس 

.تسا هتفای  موادت  یزاس  یصوصخ

زا یرادبناج  رد  یکی  یداصتقا ، ی  هشیدنا ود  ره  نیداینب  یاهزت  نالطب  ییاهنت  هب  رکذلا  قوف  هناگود  ماکحا  زا  کی  ره  یسررب 
.دزاس یم راکشآ  ار  مسیلاربیلوئن  ی  هیوس کی در  رد  یرگید  مسیلاربیلوئن و 

” داینب رازاب   “ داصتقا مسیلاربیلوئن و  عفادم  ار  دوخ  هک  نانآ  .تسا  مسیلاربیلوئن  عفادم  تاشیارگ  هجوت  لباق  هژیو  هب تسخن  مکح 
یمالسا یروهمج  یسایس  داصتقا  رد  هک  دننک  یمن یتافتلا  هتکن  نیا  هب  دنهد  یم نخس  داد  یتلود  تاراصحنا  هیلع  دننک و  یم یفرعم 
یرگید نودب  ار  یکی  ناوت  یمن و  دنا ، هدوب مه  کیرش  روای و  رای و  یصوصخ  شخب  زا  یا  هراپ یتلود و  راصحنا  ینعی  ود ، نیا 

.تساوخ

.درادنپ یم یصوصخ  شخب  طسوت  یمومع  لاوما  لواپچ  أشنم  ار  اه  یزاس یصوصخ هک  تسا  مسیلاربیلون  نادقتنم  یارب  مود  مکح 
، یصوصخ شخب  روای  رای و  هن  یزاس  یصوصخ یمالسا ، یروهمج  یسایس  داصتقا  رد  هک  دننک  یمن تافتلا  هتکن  نیا  هب  زین  نانآ 

.تسا یتلودارف  ییالو و  یاهداهن  موقم  هکلب 
25/34

https://www.akhbar-rooz.com/%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%86%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7/#_edn83


راصحنا شزیمآ  یگدینت و  مهرد  نتفرگ  هدیدان  یمالسا ، یروهمج  یسایس  داصتقا  مهف  یارب  یتلود  یصوصخ / هناگود  ِلکشم 
یارب .کیسالک  مسیلاربیل  ات  دراد  تبارق  مسیلیتناکرم  هب  رتشیب  هک  تس  یتلودارف یاهداهن  مچرپ  ریز  یصوصخ  شخب  اب  یتلود 

.دوش هتساکورف  مسیلاربیلوئن  دقن  هب  یراد  هیامرس ماظن  دقن  دیابن  هناگود ، نیا  زا  یصالخ 

یلاربیلوئن ی  هبنج رب  دیکأت  نابآ ٩٨  هام ٩۶ و  ید  یرسارس  ضارتعا  هژیو  هب  ناریا  یاهدادیور  لیلحت  رد  زوررابخا :
یاه هیاپ ای  تسا  دادبتسا  هیلع  هزرابم  زا  یفارحنا  تادیکأت  نیا  ایآ  دراد ؟ یتیمها  هچ  ناریا  رد  تموکح  یداصتقا  یاه  تسایس

؟ دور یم هناشن  ار  دادبتسا  نیا  یداصتقا 

ای عبنم  نیرت  مهم هچ  تسا ؛ یفنم  شسرپ  نیا  هب  ام  خساپ  تسا ؟ مسیلاربیلوئن  ناریا  رب  مکاح  دادبتسا ” یداصتقا  یاه  هیاپ  “ ایآ خساپ :
ناریا رد  تلود  .دهد  یم لیکشت  ار  یتلود  یاهدمآرد  دصرد  داتشه  هک  تسا  یتفن  دمآرد  ای  تنار  ناریا  رد  دادبتسا  یداصتقا  ی  هیاپ
.تایلام رب  ینتبم  تلود  کی  هن  تسا و  هدوب  یتفن  تلود  کی  داینب  رد  بالقنا  زا  سپ  هچ  هاش و  اضردمحم  تموکح  ی  هرود رد  هچ 

لک زا  لقتسم  یعامتجا و  تاقبط  زا  زاین  یب ار  دوخ  یمالسا  یروهمج  تلود  هچ  یولهپ و  هاش  اضردمحم  تلود  هچ  زین  ببس  نیدب 
.دنتشادن ینادنچ هجوت  یعامتجا  یاه  هورگ تاقبط و  یتایلام  یاهدمآرد  هب  دندنایامن و  یم هعماج 

هب تلود  .تسا  هدوب  تیعر  هباثم  هب  مدرم  اب  تلود  رالاسردپ )  ) لاکرایرتاپ ی  هنیرید ِتابسانم  ی  هدننک میکحت ناریا  رد  یتفن  دمآرد 
” ایاعر  “ یارب ینیعم  تاراظتنا  ینیمخ ) هللا  تیآ ” ) دروایب مدرم  ی  هرفس رس  رب  ار  تفن  لوپ   “ دوب رارق  هک  هعماج  تمعن  یلو  ناونع 

.دش یم بوسحم  یقح ” یب  “ دش یمن ارجا  رگا  هک  دروآ  راب  هب  ناش  تمعن یلو  هب  تبسن  دندوب ) هدید  هام  رد  ار  شریوصت  هک  )
بناج زا  یتازایتما  نداد ”  “ دیابن ار  یناهج  رازاب  تمیق  زا  رت  لزان تمیق  هب  نیزنب  تمیق  یژرنا و  هنارای  زا  نادنورهش  یرادروخرب 

یاهاکیدنس راشف  ببس  هب  ایوگ  هک  تشادنپ  هافر  تلود  یعون  دیابن  ار  یتفن ” تلود   “ .تسناد تسدورف  تاقبط  هب  مکاح  ی  هقبط
رد هافر ” تلود   “ ی هسیاقم .تسا  هدیزای  تسد  دمآرد  عیزوتزاب  تسایس  کی  ذاختا  هب  ناشکتمحز  نارگراک و  یبای  تردق ای  یرگراک 

ی هلئسم هک  لیلد  نیا  هب  فلا ) لیلد : ود  هب   [٨۴]، تساطخ هرسکی  بالقنا  زا  سپ  ِناریا  رد  یتفن  تلود  اب  گنج  زا  سپ  یاه  لاس
نالک داصتقا  رهپس  هب  هک   [٨۵] دوب گنج  زا  سپ  یدعاصت  تایلام  ماظن  لامعا  هار  زا  دمآرد  عیزوتزاب  هافر ، تلود  رد  یدیلک 

زاب درخ  داصتقا  رهپس  هب  یرخآ  نیا  دوش و  یم بویعم  یتفن  تنار  لیلد  هب  اه  تمیق راتخاس  یتفن  تلود  رد  هک  نآ  لاح  ددرگ ، یمزاب
عیزوت هکنآ  لاح  .تسا  یتاقبط  یاوق  نزاوت  هب  طونم  یتایلام  ماظن  هار  زا  اهدمآرد  ی  هدرتسگ عیزوتزاب  ِتسایس  لامعا  .ددرگ ب ) یم

ربارب رد  تیعر ”  “ یارب ار  یتاراظتنا  هک  تسام  ی  هعماج رد  تلود  ی  هنارالاسردپ یخیرات  شقن  رب  ینتبم  یتفن  داصتقا  رد  اه  هنارای
تسد زا  ِتردق  یریگ  سپزاب تهج  یتاقبط ” ی  هژورپ  “ هباثم هب  برغ  رد  مسیلاربیلوئن  رگا  .دروآ  یمراب هب  شیوخ  تمعن ” یلو  “

ًافرص هکلب  یتاقبط ، یاوق  نزاوت  رییغت  باتزاب  ًاموزل  هن  یتفن  داصتقا  کی  رد  اه  هنارای فذح  دوش ، یم دادملق  تسدارف  ِتاقبط  هتفر 
.تس ” ایاعر  “ هب هدش  هداد  یاه  هدعو ماجنا  رد  هعماج  تمعن ” یلو   “ ی دهعدب

نآ تمیق  زا  رت  لزان بتارم  هب  رگید  ی  اه هدروآرف زا  هتشر  کی لقن و  لمح و  قرب ، تفن ، یلخاد  تمیق  زیخ ، تفن یاه  روشک رد 
حطس رد  هباشم  سانجا  تمیق  زا  رتالاب  یتباقر و  ریغ  ًابلاغ  یتفن  ریغ  یاهالاک  تمیق  ضوع ، رد  .تس  یللملا نیب سایقم  رد  اهالاک 

نیرفن  “ لک رد  و  یدنله » یرامیب   » ار اه  نآ زا  یا  هراپ نانادداصتقا ، هک  دراد  ییاهدمایپ  هتشر  تفن ، دمآرد  هب  ءاکتا  .تسا  یللملا  نیب
[٨۶] (. یباهو ٢٠١٨ هب  دینک  هاگن  یعیبط ” عبانم  نیرفن   “ یداصتقا تایبدا  یداقتنا  یسررب  یارب   ) .دنا هدیمان یعیبط ” عبانم 

یاه هخاش ینوگانوگ  تیدودحم  یلوصحم ، کت  داصتقا  هب  شیارگ  یتفنریغ ، دیلوت  یتباقر  ِتردق  شهاک  نمضتم  یدنله » یرامیب  »
، نآ زورب  اما  .تسا  تفن  دمآرد  هب  یکتم  داصتقا  یعیبط  ی  هضراع یدنله » یرامیب   » .تس یتلود شخب  ی  هزادنا شیازفا  یدیلوت و 

.تس یداصتقا یسایس و  نیعم  یاهراتخاس  دوجو  هب  طونم 

تارداص یمالسا ، یروهمج  رب  اکیرمآ  دحتم  تالایا  ِتلود  یرثکادح  راشف  ماجرب و  ندروخ  مهرب  پمارت ، دلانود  یروهمج  تسایر 
شحاف شهاک  هب  هجوت  اب  .تسا  هداد  لیلقت  زور  رد   [٨٧] هکشب رازه   ٨٠٠ ات دودح ۵٠٠  هب  ار  ناریا  تفن  هکشب  نویلیم   ٢٫٨

زا یا  هراپ ندیچرب  ب ) اه ؛ تایلام شیازفا  فلا ) تشاد : دوجو  تلود  هاگتسد  جراخم  نیمأت  یارب  هار  ود  اهنت  تلود ، یتفن  یاهدمآرد 
.اه هنارای لک  ای  اه و  هنارای
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هتسباو ریغ یتامدخ  ای  یدیلوت  یصوصخ  شخب  زا  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  (، Stagflation  ) نامأوت مروتو  دوکر  دوجو  هب  هجوت  اب 
رادروخرب یگرمگ و … یاهزایتما  یتلود  زرا  یکناب ، تالیهست  زا  هک  یصوصخ  شحب  زا  هراپ  نآ  ینعی   ) یتلودارف یاهداهن  هب 

ود یط  ناریا  داصتقا  دشر  اهنت  هن  لوپ ، یللملا  نیب قودنص  شرازگ  قباطم   [٨٨] .دنا هداهن لیطعت  یگتسکشرو و  هب  ور  دنتسین )
نتفرگ نیاربانب   [٨٩] .دبای یم شهاک  دصرد  هب ٩٫۵ دوب و  دهاوخ  یفنم  خرن  نیا  زین  یتآ  لاس  رد  هکلب  تسا ، هدوب  یفنم  هتشذگ  لاس 

.تسین نکمم  هتسباوریغ  یصوصخ  شخب  نیا  زا  رتشیب  ِتایلام 

یکرمگ یاه  تیامح یکناب و  تالیهست  زا  هک  یتلود ، زرا  زا  هک  یتلودارف  یاهداهن  هب  هتسباو  یصوصخ  شخب  اهنت  هزورما 
رب دهد و  یم همادا  دوخ  یگدنز  هب  دتسیاباپرب ، دناسر ، یرای  ماظن  هب  ییوش  لوپ اه و  میرحت ندز  رود  رد  دناوت  یم تسا ، رادروخرب 

زا یشان  دیاوع  دراد و  یم هگن ناریا  زا  جراخ  رد  ار  دوخ  یزرا  یاهدمآرد  هورگ ، نیا  اما  .دیازفیب  دوخ  یلگنا  تورث  مجح 
هتسباو یصوصخ  شخب  رد  تورث » تشابنا   » ورنیا زا  .ددرگ  یم بوسحم  جراخ » هب  هیامرس  رارف  ، » ناشدوس رُپ  یاه  هلماعم

دیکات نآ  یلگنا  هنارگتراغ و  تلصخ  رب  دیاب  ورنیا  زا  .دوشیم  رجنم  هیامرس  رارف  هب  هکلب  هدیماجناین  هیامرس » تشابنا   » هب اموزل 
هک ارچ  تیفافش ؛ هنوگره  زا  یرب  تس و  ییایفام ناریا  لخاد  رد  یصوصخ  شخب  یاه  هاگنب هنوگ  نیا  یاه  تیلاعف .دروآ   لمعب 

رتشیب ِتایلام  نتفرگ  ور  نیا  زا  .دنتسه  عفنیذ  تیفافش  مدع  نیا  رد  دننک  یم هدافتسا  راکنامیپ  ناونع  هب  اه  نآ زا  هک  یتلودارف  یاهداهن 
.تسا نکممان  زین  اه  نآ زا 

ناشن طخ و  مغر  یلع دنفاعم و  تایلام  ِتخادرپ  زا  هرس  کی زین  ناریا  داصتقا  یتلودارف  شخب  ای  یماظن ، یبهذم و  یاهداینب 
شالت .دش  دهاوخن  ذخا  اه  نآ زا  یتایلام  گنفت ،” اب  تلود   “ یارب یناحور  یاقآ  یروهمج  تسایر  نیزاغآ  ی  هرود یاه  ندیشک

رد ناتسناغفا و  رد  ذوفن  لامعا  نانبل ، هیروس ، قارع ، رد  شیاه  هاگیاپ ظفح  یا و  هقطنم تردق  شقن  یافیا  یارب  یمالسا  یروهمج 
عوضوم نیا  تسا و  تلود  یتاغیلبت  یتینما و  یاه  هاگتسد یلام  زاین  نیمأت  یارب  یا  هجدوب تیولوا  ظفح  مزلتسم  نمی  یاه  یثوح نایم 

روظنم هب  اه  تایلام شیازفا  یمالسا ، یروهمج  نارادمامز  باختنا  نیاربانب  .تسا  ضراعت  رد  یتلودارف  یاهداهن  زا  یریگ  تایلام اب 
عطق ییوج ، هفرص عبنم  نیرخآ  اه ، تایلام شیازفا  مدع  تفن و  دمآرد  شهاک  اب  ریزگان  هب  .تسین  یتفن  یاهدمآرد  یرسک  ناربج 
شورف ینعی  یژرنا  هزوح  هب  هژیو  هب اه  هنارای زا  شخب  نیا  .دریگ  یم قلعت  مدرم  تیرثکا  ای  هعماج  ی  هدعاق هب  هک  تسا  ییاه  هنارای

.دریگ یم قلعت  قرب  یلخاد و  نیزنب 

، هنایلاس طسوتم  تروص  هب  ناریا  داصتقا  یلم  صلاخان  دیلوت  هک  میوش  روآدای  دیاب  دوشب ، نشور  هنارای  نیا  مهس  داعبا و  هکنآ  یارب 
هکلب ماخ ، تفن  هن  نیزنب ، هکنیا  هب  هجوت  اب  ؛[٩٠]  رالد درایلیم  یژرنا ۶٩  ی  هنارای رادقم  تسا و  رالد  درایلیم  دصراهچ  رب  غلاب 

یجراخ تارداص  شیازفا  یلخاد و  یاضاقت  شهاک  ببس  نآ ، یاهب  یربارب  هس  شیازفا  تسا ، هتفای  شیالاپ  یتفن  ی  هدروآرف کی 
یاهروشک هب  نآ  شورف  زا  لصاح  دمآرد  هک  دنک  هریخذ  تارداص  یارب  تفن  رتیل  نویلیم  هنازور ٢٠  دناوت  یم تلود  دش و  دهاوخ 

.دوب دهاوخ  هنایلاس  رالد  درایلیم  دودح ٣  ای  هنازور و   [٩١] رالد نویلیم  تشه  رب  غلاب  دننک ، یمن یوریپ  اه  میرحت زا  هک  یا  هیاسمه

یراکیب و داجیا  ثیح  زا  نیزنب  یلخاد  یاضاقت  شهاک  نآ  زا  رت  مهم اما  تسا ؛ هارمه  یمروت  راشف  اب  نیزنب  تمیق  ریگمشچ  شیازفا 
ینادنمراک نارگراک و  یکمک  ای  یلصا  لغاشم  نیرت  مهم زا  یکی  نیزنب ، نیئاپ  ًاتبسن  تمیق  نمُی  هب  یشکرفاسم  اریز  .تسا  رتشیب  رقف 

ی هیاپ ور  نیا  زا  .دنک  یمن نیمأت  ار  ناش  هرمزور یگدنز  یرورض  جاتحیام  ی  هنیزه ناش  زیچان ی  هنایهام قوقح  هک  تسا  هدوب 
.تسا نامأوت  دوکر  مروت و  ببس  هب  یمومع  تکالف  ای  هقاف  رقف و  نابآ ٩٨  هام ٩۶ و  ید  تاضارتعا  یداصتقا 

هبش یتلود ، یاهداهن  هب  هتسباو  ریغ  یصوصخ  شخب  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  تسا ؟ یصوصخ  شخب  دادبتسا ، یداصتقا  ی  هیاپ ایآ 
شخب اما  .دنا  نامأوت مروت  دوکر و  ناینابرق  زا  دوخ  یصوصخ  یاه  هاگنب زا  هورگ  نیا  .تسا  یفنم  خساپ  تسا ، یتلودارف  یتلود و 

هراشا فالتئا  نیا  هب  مسیلاربیلوئن  ایآ  .دندادبتسا  یاه  هیاپ یتلودارف  یتلود و  هبش  یتلود ، یاهداهن  تسد  رد  تسد  هتسباو ، یصوصخ 
عامجا  “ یانعم رد  ار  مسیلاربیلوئن  رگا  اما  .تسا  یرتشیب  هیجوت  حیضوت و  دنمزاین  یرظن  عادبا  نیا  تسا ، نینچ  رگا  دراد ؟

هرهب یتلود  تاراصحنا  تازایتما و  یمامت  زا  هک  هتسباو  یصوصخ  شخب  ای  یتلودارف  یاهداهن  فالتئا  میریگ ، یم راک  هب  نتگنشاو ”
.دوش یمن هدناوخ  مسیلاربیلوئن  درب ، یم
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دقن و زا  دیاب  دوشن  فاکش  راچد  تموکح  هیلع  یعامتجا  یاه  هورگ راشقا و  داحتا  هکنیا  رابتعا  هب  پچ  یاهورین  ایآ  زوررابخا :
؟ دنک بانتجا  مسیلاربیلوئن  یتاقبط  ی  هژورپ یاشفا 

سپس تفرگ ، لکش  هام ١٣٩۶  ید  رد  هک  تس  یضارتعا شبنج  یگژیودوخ  ی  هرابرد گنرد  دنمزاین  شسرپ  نیا  هب  خساپ  خساپ :
نامتفگ ندش  هدیشک  یگژیودوخ  نیا  ید ١٣٩۶ . زا  رت  دنمورین یسب  راب  نیا  درک و  دنلبرس  هرابود  هام ١٣٩٨  نمهب  رد  تسشن و  ورف 

، تشادن یوق  یکاوژپ  هچرگ  هام ١٣٩۶  ید  رد  ارجام ،” همومت  هگید  ارگ ، لوصا بلط ، حالصا  “ راعش .تسا  نابایخ  هب  یزادنارب 
ماظن رمع  ی  همیب نآ  زا  شیپ  هک  یتموکح  نابلط  حالصا تموکح و  اب  مدرم  یاه  هدوت نایم  تابسانم  لوحت  رد  دوب  مهم  سب  یدادیور 

ناعفادم رتشیب  .داد  داب  رب  ار  یمالسا  یروهمج  حالصا  مهوت  ماجرب  تسکش  یناحور و  یروهمج  تسایر  هرود  ود  .دندش  یم هدرمش 
.دنراد هگن  بالقنا  یمالسا و  یروهمج  یزادنارب  اب  ار  دوخ  زرم  نانچمه  ات  دنا  هدش هاوخ  لوحت زورما  تاحالصا ، زورید 

مینکن شومارف  .تس  یمالسا یروهمج  ماظن  ینوگژاو  یارب  ییا  هدوت بالقنا  ی  هشیدنا ربارب  رد  تمواقم  رگنس  نیرخآ  یهاوخ  لوحت
ندش ریگارف  دیماجنا ، ناریا  رد  تنطلس  ماظن  ینوگنرس  هب  هک  نمهب ١٣۵٧  بالقنا  باتشرُپ  یزوریپ  نیداینب  یاه  ببس زا  یکی  هک 

هریچ نامتفگ  هب  هاجنپ  ی  ههد زاغآ  رد  درک و  دشر  لهچ  ی  ههد رد  دش ، هداز  دادرم ١٣٣٢  یاتدوک ٢٨ اب  هک  دوب  بالقنا  نامتفگ 
.دییورارف ماظن  نآ  ینوناق  نافلاخم  اتح  هاش ، اضردمحم  ِتموکح  نافلاخم 

هتفای ماجسنا  نشور و  نامتفگ  کی  یریگ  لکش اب  زونه  نیا  اما  .دوب  یضارتعا  شبنج  رد  یزادنارب  راعش  حرط  رولبت  هام ١٣٩۶  ید 
دقن نودب  یعامتجا  بالقنا  .دبتسم  دقن  اهنت  هن  تسا و  دادبتسا  نیداینب  دقن  دنمزاین  هشیدنا  نیا  .دراد  هلصاف  بالقنا  ی  هشیدنا ی  هرابرد

رس هب  راذگ  ی  هرود رد  کنیا  ام  ی  هعماج .تسین  نکمم  یگنهرف  بالقنا  کی  نودب  ای  یرگنشور ، دوجوم و  مظن  لامک  مامت و 
تسین نشور  .تسا  هدروخن  هرگ  بالقنا  موزل  اب  زونه  یزادنارب  تساوخ  اما  تسا ؛ هدروخ  تسکش  یبلط  حالصا ی  هشیدنا .درب  یم

ناوت یم زونه  .شیوخ  تسد  هب  مدرم  تشونرس  نییعت  یارب  دشاب  یا  هلیسو هنوگچ  دنک و  رذگ  دیاب  ارجم  نیمادک  زا  یزادنارب  نیا  هک 
طبترم تسا ، ناگبخن ” ناگ و  دیزگرب  “ ییاشیام لاعف  رب  ینتبم  هک  ینوگانوگ  یاه  حرط ای  الاب و  رد  تردق  ییاج  هباج اب  ار  نآ 

.تس یرگ یبالقنا هب  یبلط  حالصا زا  راذگ  ی  هرود نیا  ی  هدروآرف زین  یهاوخ ” لوحت  “ ی هیاپ یب هتفشآ و  ضقانتم ، نامتفگ  .تخاس 
یبالقنا لیصا  ناماس و  هب نشور ، نامتفگ  کی  یریگ  لکش هب  ندناسر  یرای  دنشاب ـ  پچ  ًاعقاو  رگا  ـ  پچ یاهورین  گرزب  ی  هفیظو

: دوش یم صخشم  هفلؤم  ود  اب  تس ، یعامتجا بالقنا  کی  ی  همزال هک  ینامتفگ  نینچ  .تسا 

یاه هاگتسد ی  هیلک ندیچرب  یمالسا ، یروهمج  میژر  مامت  مات و  یدوبان  یانعم  هب  نیا  و  کیتارکومد ، هزوح  رد  فلا )  
یاه یدازآ هیلک  ندروآرب  یتلودارف ، یداصتقا  یاهداهن  هب  نداد  نایاپ  تلود ، زا  نید  ییادج  نآ ، یتینما  یماظن و  کیتارکوروب ،

نیزاوم هب  دنبیاپ  اه …، شور اه و  شنیب رب  ینتبم   » هک تسا  کیتارکومد  کیئال و  یروهمج  میژر  کی  یارقرب  ای  کیتارکومد 
یعامتجا و تلادع  نیمات  درم ، نز و  قوقح  یربارب  نایدا ، دیاقع و  یدازآ  ناسنا ، یتاذ  تیثیح  نأش و  تیاعر  رشب ، قوقح  یناهج 

[٩٢] ؛» دشاب ناریا  یموق  یلم و  یاه  تیلقا قوقح 

هب هک  تس  یتلود ای  یصوصخ و  زا  معا  یراد  هیامرس ماظن  ی  هبناج همه  دقن  ی  هدنریگربرد مهم  نیا  یتسیلایسوس ، ی  هزوح رد  ب )
.دوش هتساکورف  مسیلاربیلوئن  هب  دیابن  هجو  چیه

رانک رد  راکیب ، تسدورف و  هتخاب ، لام  شکتمحز ، ی  هدوت لوارقشیپ  نوچمه  ناریگب ، قوقح دزم و  لقتسم  فص  یریگ  لکش
راک تابسانم  رگراک ، ی  هقبط تیعقوم  هب  تبسن  یهاگآدوخ  نیوکت  نودب  وج ، یربارب هاوخ و  قح نانز  هاوخ و  یدازآ نارکفنشور 

هی ژورپ هک  سوسفا  .تسین  نکمم  ییارگرادتقا  ات  یسارکومد  لاربیل  زا  معا  یتلود ، ره  رگتراغ  تلصخ  کرد  هیامرس و  یدزم ـ 
هب بالقنا  ی  هشیدنا غیلبت  ینعی  یلصا ، ی  هفیظو ود  ره  زا  ار  ام  پچ ، یاهورین  یلصا  ی  هفیظو نوچمه  مسیلاربیلوئن ” یاشفا  دقن و  “

.دزاس یم فرحنم  تلود  هیامرس و  دقن  یتیریدمدوخ و  ی  هباثم

یصوصخ و یراد  هیامرس نیفلاخم  هب  ار  پچ  یاهورین  ی  هلاحتسا پچ ،” تیوه   “ نانوچ مسیلاربیلوئن  اب  هزرابم  راعش  لوح  زکرمت 
یعامتجا و بالقنا  ناراداوه  فص  ندرک  شودخم  هب  راعش  نیا  نیا ، رب  نوزفا  .دروآ  یم هارمه  هب  یتلود  یراد  هیامرس ناقفاوم 

تروص یدنب  فص نینچ  یمالسا  یروهمج  فلاخم  یاه  ورین نایم  رد  تسا  رارق  رگا  .دماجنا  یم یمالسا  یروهمج  ناهاوخ  لوحت
هعماج تسوپ  ریز  هک  یضارتعا  شبنج  دوش ؛ هریچ  یضارتعا  شبنج  رب  یزادنارب  نامتفگ  تسخن ، ی  هلهو رد  هک  دیراذگب  دریگ ،
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نابلط و حالصا زا  ار  دوخ  فص  یا  هدوت بالقنا  کی  ناراداوه  هچنانچ  .درک  دهاوخ  دنلب  رس  زاب  یهاوخن  یهاوخ  دراد و  نایرج 
دننک و بلج  ار  طسوتم  تاقبط  یلدمه  تسناوت  دنهاوخ  رتهب  ناتسدورف  رگید  رگراک و  ی  هقبط تس  یهیدب دننک ، زیامتم  ناهاوخ  لوحت

.دنوش دنمرهب  هعماج  نیداینب  یاه  هتساوخ کیتارکومد و  راکیپ  هار  رد  نانآ  تبثم  یفرط  یب زا  مک  تسد ای 

تسد یراد  هیامرس ماظن  لک  هیلع  یتاقبط  یهاگآدوخ  هب  دیاب  یبالقنا  نینچ  کی  یربهر  ماقم  یگتسیاش  زارحا  یارب  رگراک  ی  هقبط
دیکأت هکلب  درادن ، تنیابم  یبهذم  دادبتسا  ماظن  هیقف و  تیالو  نافلاخم  مومع  یزاوآ  مه یهارمه و  اب  اهنت  هن  هک  تس  یهار نآ  نیا  .دبای 

دنک یم راومه  ار  ماظن  ندیچرب  هار  هعماج  ندش  هزیتارکومد  ترورض  ناریگب ، قوقح دزم و  یتیریدمدوخ  لصا  بالقنا ، تیمها  رب 
ناتمعن یلو  ناونع  هب  ناگبخن  یاهدیهمت  اهریبدت و  ای  یجراخ و  یاه  تردق ای  نارادساپ ، هاپس  تسد  زا  ار  ماظن  لوحت  رییغت و  و 

.دروآ یم نوریب  هعماج 

: اه تشون یپ

١٣۵٢ یسراف ، ی  همجرت ناملآ ، رد  یناقهد  یاه  گنج (، ١٩٧٣  ) ١٣۵٢ / ١٨٧۵ شیردرف ، سلگنا ،  [١]

Yamamoto, Shimpei, 2018, “New liberalism in interwar Japon, A study of the magazine [٢]
the new liberalism”, in Yukihiro Ikeda and Annalisa Rosselli (eds.), War in the history of

Economic Thought, London & New York: Routledge, Chapter 7, pp.117-137

von Hayek, Fredrick, 1944, The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press [٣]

، گنهآ تاراشتنا  هدازدمحا ، دوعسم  همجرت  تلود ، یصوصخ ، تیکلام  هداوناخ و  أشنم  ، ١٨٨۴/١٩٧٩ کیردرف ، سلگنا ،  [۴]
١٣۵٧ ص ١۵١٫

هیوناژ ١٩٨٩ دقن ، تاراشتنا  روشحلس ، اضر  ی  همجرت لگه ، قوقح  ی  هفسلف دقن  ، ١٩٨٩ / ١٨۴۴ سکرام ، لراک   [۵]

تاراشتنا طسوت  یسراف  ی  همجرت ناملآ ، کیسالک  ی  هفسلف نایاپ  خاب و  ریوف  گیودول  ، ١٨٨٨/١٩۵۴ سلگنا ، کیردرف   [۶]
خیرات ٨/٢٠٠١/۴ هب  رگزرب  تجح  ریثکتزاب  ، ١٩۵۴ سرگورپ

صص ٣٠-٣١ یتسیلایسوس ، یرگراک  رشن  یزار ، .م  همجرت  (، ١٣٨٣  ) ١٨٧۵/٢٠٠۴ اتوگ ، ی  همانرب دقن  سکرام ،   [٧]

Kautsky, Karl, 1892, The Class Struggle (Erfurt Program), translated by William [٨]
E.Bohn Askew, Charles H.Kerr & Co, 1910. Transcribed: Sally, Rayan for marxixt.org,

.2000

ص ٩۴ نیشیپ ، عبنم  نامه    [٩]

ص ٩۵ نیشیپ ، عبنم  نامه    [١٠]

ص ٩۶ نیشیپ ، عبنم  نامه    [١١]

ص٩٧ نیشیپ ، عبنم  نامه    [١٢]

ص١٣۴ نیشیپ ، عبنم  نامه    [١٣]

.ص ، ١٣۵٣ یسراف ، یدلج ، کی  راثآ  بختنم  نکپ ، تاراشتنا  بالقنا ، تلود و  (، ١٩٧۴  ) ١٩١٧/١٣۵٣ .یا.و ، نینل ،   [١۴]
۵۵١
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Bernstein, Eduard, ١٨٩٩/١٩٠٧, Evolutionary Socialism, translated by Edith C. Harvey [١۵]
.in English, 1907

Gramsci, Antonio, 1999, “Americanism and Fordism”, in Gramsci, Selections from the [١۶]
.Prison Notebooks, London: Elec Book, pp.561-620

Tilly, Charles, 1985, “War making and State making as organized crime” in P. Evans, [١٧]
D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), Bringing the state back in,  Cambridge: Cambridge

.University Press, pp.169-191

Vahabi, Mehrdad, Batifoulier, Philippe and Da Silva, Nicolas, 2019, “A theory of [١٨]
Predatory Welfare State and Citizen Welfare: The French case”, Public  Choice,

https://doi.org/10.1007/S11127-019-00660-0

.نیشیپ عبنم  هب  دینک  عوجر   [١٩]

.نیشیپ عبنم  نامه   [٢٠]

Hayek, F.A,1991, “The Trend of Economic Thinking”, The collected works of F.A. [٢١]
.Hayek, Volume 3, Chicago: The University of Chicago press

Hayek, F.A, 1992, “The Fortunes of Liberalism”, The collected works of F.A. Hayek, [٢٢]
.Volume ۴, Chicago: The University of Chicago press

Lesson, Peter T., 2014, Anarchy Unbound, Why self-governance woks better than you [٢٣]
.think, New York: Cambridge University press

Dunn, Bill, 2016, “Against neoliberalism as a concept”, Capital & Class, Vol.41, No.3, [٢۴]
pp.435-544. Available at:

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309816816678583

هیروف ٢٠١٩  ٢۴ یسایس ، داصتقا  دقن  ناریا ،» رد  مسیلاربیلوئن  نید و  ینیشنمه  ههد  هس  ، » نامرآ یرکاذ ، فسوی ، یرذابا ،  [٢۵]

ربماسد ٢٠١٩ هبنشکی ٨  زور ، رابخا  تیاس  ناش ،» یاهراعش نایوجشناد و  اب  یگتسبمه  رد  ، » ف نابات ،  [٢۶]

ربماون ٢٠١٩  ٢۶ یسایس ، داصتقا  دقن  یسارکومد ،» هیلع  یلاربیلوئن  یاه  تسایس یلیش ، ات  ناریا  زا  ، » نامرآ یرکاذ ،  [٢٧]

ربماون ٢٠١٩  ٣ دئوس ،) یگتسبمه ( ویدار  راشفا ، دیعس  اب  وگتفگ  رد  یناهارف  زورهب   [٢٨]

.The Economist, July 14 -٢٠  ٢٠١٨, p.12 [٢٩]

.Galbraith, James, 2009, The Predator State, New York, London: Free press [٣٠]

Zingales, Luigi, 2015, “Does finance benefit society?”, The Journal of Finance, Vol.70, [٣١]
.N04, pp.1327-13363
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