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مقذمٍ
اعتطاضات تاظاض تٟطاٖ زض ٞفت ٝی ٘رؿت تیطٔا ٜؾاَ جاضی و ٝتالفانّ ٝت ٝتاظاضٞای چٙس قٟط  ٚوالٖقٟط زیٍط ٌؿتطـ
یافت ٕ٘ٛزی زیٍط اظ تحٛالتی اؾت و ٝضقس ٔٙاؾثات ؾطٔایٝزاضی زض ایطاٖ طی چٙس زٝٞی اذیرط زض نر آضایریٞرای
طثماتی ایجاز وطز ٜاؾت .تهٛیط آٔاضی ضٚقٙی اظ تطویة طثماتی ،ؾٙی ٚ ،تحهریّی قرطوتوٙٙرسٌاٖ زض اعتطاضرات زض
زؾتطؼ ٘یؿت ،أا تطٔثٙای ٔكاٞس ٜی فیّٓ ٞای ٔٙتكط قس ،ٜقرااضٞای ٔاتطضراٖ ٘ ٚیرع فاراٞای تطٌرعاضی اعتطاضرات
(ذیاتاٖ ٞای ٔٙتٟی ت ٝتاظاض ٔطوعی تٟطاٖ  ٚتطذی ٔطاوع ذطزٜفطٚقی جسیستط) ضٚقٗ اؾت ور ٝتررف اع رٓ ٔاتطضراٖ
ٔطزاٖ جٛا٘ی ٞؿتٙس و ٝزض ایٗ ٔطاوع ت ٝواض ٔكغَٛا٘س  ٚاعتطاو انّی آٖٞا ت ٝضوٛز فااِیرتٞرای التهرازی ،عرٛأّی
ٔا٘ٙس ؾمٛط اضظـ پّٔ َٛی  ٚچكٓا٘ساظ ٚضایت تحطا٘ی التهاز اؾت.
ایٗ اعتطاو ٞا تاظتاب ٔجٕٛعٝی تحٛالت ؾاذتاضیتطی اؾت و ٝالتهاز  ٚاجتٕاع ایطاٖ زض چٙس زٞرٝی ٌصقرتٝ
اظ ؾط ٌصضا٘س ٜاؾت .زض ٔماِٝی حاضط ،ت ٝطٛض ٔرتهط ت ٝایٗ پطؾف پاؾد ٔیز ٓٞو ٝضیكٝی انرّی ایرٗ اعترطاوٞرا
وجاؾت  ٚچ٘ ٝؿثتی تا اعتطاوٞای ٔایكتی ر ظیؿتٔحیطی ر ؾیاؾی تٟیزؾتاٖ قٟطی ،واضٌطاٖ  ٚضٚؾتاییاٖ  ٚزیٍط
ٌطٞ ٜٚای اجتٕاعی زض ٔاٞ ٜای اذیط زاضز .أا اتتسا تهٛیطی اجٕاِی اظ تحرطاٖٞرای حراز ؾراذتاضی التهراز ایرطاٖ اضا رٝ
ٔیو.ٓٙ

ایزان امزيس :تکثز ي تکثیز بحزان
حانُ تط٘أٞ ٝا  ٚؾیاؾت ٞای التهازی و ٝزض تٕأی ؾاَٞای تاس اظ ا٘مالب تا قست  ٚضا

اجطا قس ٜتمٛیت غّثٝی

ٔٙطك ا٘ثاقت ؾطٔای ٝزض ٔٙاؾثات اجتٕاعی  ٚزض ٔٙاؾثات تا طثیات تٛز ٜاؾت .زض عیٗ حراَ ،ؾراذتاضٞای التهرازی ر
اجتٕاعی قىُ ٌطفت ٝتط ایٗ ٔثٙا اظ اتتسای زٝٞی ٚ 1390اضز یه ٔطحّٝی تحطاٖ حاز ؾاذتاضی قس ٜاؾت .ؾمٛط اضظـ
پّٔ َٛی  ٚواٞف چكٍٕیط ٘طخ ضقس التهازی زض اتتسای ایٗ ز٘ ٚ ٝٞیع ضذسازٞای ٔكرات ٝزض ٔراٜٞرای اذیرط  ٚا٘ت راض
اؾتٕطاض ایٗ ض٘ٚسٞا زض چكٓا٘ساظ وٛتأٜست ٔ ٚیأٖست ،اؾاؾاً حانُ ٕٞیٗ ٔجٕٛعر ٝتحرطاٖٞرای ؾراذتاضی ترٛزٚ ٜ
تحطیٓ ٞای تیٗإِّّی نطفاً ٘مف قتابزٙٞس ٜضا زاقتٝا٘س و ٝتا ا٘ت اضات زض ٔٛضز ٚذأت اٚضاع آتی تحطاٖٞا ضا تكرسیس
وطز ٚ ٜت ٝایٗ زِیُ تط اتااز تحطاٖٞای التهازی ر اجتٕاعی افعٚزٜا٘س.
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ؾاذتاض زِٚت قىُ ٌطفت ٝزض ؾاَ ٞای پؽ اظ ا٘مالب زض عُٕ لٛاعس تاظی زٌٚا٘ٝای ضا زض ٔیساٖ التهاز ذّك وطزٜ
و ٝتا ٌصقت ظٔاٖ تحىیٓ  ٚتكسیس قس ٜاؾت .زض ایٗ پیىطٜتٙسی ؾیاؾی ر التهازی ،تا اتىا ت« ٝتهراحة» زاضایریٞرای
ذهٛنی  ٚعٕٔٛی ٚ ٚاٌصاضیقاٖ ت ٝافطاز ٌ ٚطٜٞٚای ذال ،اظ ؾرٛیی ٔٙاؾرثات وراالیی ر ٔرعزی ٚ ،ترسیٗ تطتیرة
ٔٙاؾثات طثماتی ؾطٔای ٝزاضا٘ ٝتمٛیت قس ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ت ٝتثع آٖ ٘ٛعی تالطٓ  /تحطاٖ زایٕی زض ایرٗ ٔیرساٖ فرطآٞ
آٔس ٜو ٝحانُ آٖ ٔجٕٛع ٝتحطاٖٞای ؾاذتاضی ظیط تٛز ٜاؾت:
 یىٓ ٔاِی ٌطایی زض عطنٝی التهاز  ٚتاظاضٞای ٔاِی ایجاز  ٚتكرسیس قرس ٜاؾرتٔ .كرهرٝی تاظاضٞرای ٔراِی ٚتٛٔ ٝاظات آٖ جطیاٖ ؾٛزاٌطی ٔاِی زض ترف ٔؿىٗ قىُزازٖ  ٚتطویسٖ زایٕی حثابٞای ٔاِی تٛز ٜو ٝزض ٔمطع و٘ٛٙی
تحطاٖ حاز تاظاض پ ٚ َٛاحتٕاَ فطٚپاقی تا٘ىی ضا پسیس آٚضز ٜاؾت.
ر ز ْٚلطثی قسٖ طثماتی ٌ ٚؿتطـ تیىاضی ،فمط ،حاقی٘ٝكیٙی  ٚقٛضـٞای ٔایكتی ضا پسیس آٚضز ٜاؾرت .تررف
تعضٌی اظ تٛزٞ ٜای ٔطزْ ت ٝطٛض وأُ زض تط٘أٞٝا  ٚؾیاؾتٞای التهازی ٘ازیسٌ ٜطفت ٝقسٜا٘س .عال ٜٚتط آٖ ،تٙا تر ٝایرٗ
زالیُ  ٚعال ٜٚتط آٖ ا٘جٕاز ٘ؿثی زؾتٕعزٞا قاٞس تحطاٖ تماضای ٔؤثط زض تاظاض تؿیاضی اظ واالٞا  ٚذسٔات قسٜایٓ.
ر ؾ ،ْٛتحطاٖ حاز ظیؿت ٔحیطی پسیس آٔس ٜاؾت وٌ ٝطچّٟٔ ٝرهترطیٗ ٘كرا٘ٝی آٖ ذكىؿراِی ترٛز ٜأرا زیٍرط
٘كا٘ٞ ٝای آٖ آِٛزٌی ٛٞا  ٚفطؾایف ذان اؾت و ٝچكٓ ا٘ساظ زضاظٔست ظیؿت زض ایٗ ؾطظٔیٗ ضا زچاض تطزیرس ؾراذتٝ
اؾت.
ر ؾطا٘جاْ آٖ و ٝقاٞس یه تحطاٖ حاز ؾاذتاضی زض تاظتِٛیس ٌؿتطز ٜی ؾطٔایٞ ٝؿتیٓ و ٝا٘ثاقت ضا ٔرتُ ؾراذتٝ
 ٚعٕالً زٚض تاطّی اظ ٔجٕٛع ٝتحطاٖٞای یازقس ٜضا پسیس آٚضز ٜاؾت.

تٛٔ ٝاظات تحطاٖ ٞای ؾاذتاضی تاال ،ؾاذتاض ؾیاؾی قىُ ٌطفت ٝزض ؾاَٞای تاس اظ ا٘مالب ٘یع ترا تحٕیرُ لٛاعرس تراظی
زٌٚا٘ ٝزض التهاز فؿاز التهازی ؾاذتاضی ضا قىُ زاز ٚ ٜتحىیٓ تركیس ٜو ٝاظ ؾٛیی اتااز تحطاٖ زض تٕأی عطنٞٝا ضا
تكسیس وطز ٚ ٜاظ ؾٛی زیٍط ٔسیطیت واضآٔس تحطاٖ  ٘ ٚراضت ترط تاظاضٞرا ضا زقرٛاضتط ٘ ٚاواضآٔرستط ؾراذت ٝاؾرت .زض
قطایط فمساٖ احعاب  ٚتكىُ ٞا ٟ٘ ٚازٞای زٔٛوطاتیه  ٚضؾا٘ٞٝرای آظاز ،فؿراز ؾراذتاضی ٔٛجرٛز تر ٝقرىُ ّٟٔىری
ٕٞثؿتٍی اجتٕاعی ضا ت ٝحسالُ ٕٔىٗ ضؾا٘س ٜاؾت.
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ٌفتٙی اؾت ٘ اْ ؾیاؾی پؿاا٘مالتی اغّة تا زضجات ٌ٘ٛاٌ٘ٛی اظ تحطاٖ عجیٗ ٕٞ ٚطا ٜتٛز ٜاؾت ،أرا اظ اتترسای
زٝٞی  ٚ 1390زض پی زٚض ٘رؿت تحطیٓٞا تحطاٖٞای ؾاذتاضی اتاازی ٟٔیةتط یافت ٚ ٝأىاٖ تطٖٚضفرت اظ تؿریاضی اظ
تحطاٖٞا ضا ت ٝزٌطٌ٘ٛیٞای عٕیكتط زض ؾاذتاضٞای ؾیاؾی ٔٛٙط وطز ٜاؾت.
ٕٞچٙیٗ زض تٕأی ؾ ٝزٝٞی ٘رؿت ا٘مالب تطذی اظ تحطاٖٞای غ ٛپّتیه ٔٙطمٝای زض ٌصض اظ تحطاٖٞرای جراضی
ٟٔ ٚاض آٖ تٛؾط زِٚت ٞای پؿاا٘مالتی یاضی ترف تٛز ٚ ٜچٝتؿا ٌا٘ ٜمف تاییٗوٙٙس ٜزاقت ٝاؾت .ؾیاؾت وٕطتٙس ؾرثع
ح َٛاتحاز قٛضٚی ،ج ًٙزاذّی زض افغا٘ؿتاٖ  ٚتمٛیت تٙیازٌطایی ٔصٞثی زض ذاٚضٔیا٘ ٝزض ؾاَٞای ٘رؿرت ا٘مرالب،
ج ًٙا َٚذّیج فاضؼ  ٚت ٝتثع آٖ افعایف تٟای ٘فت  ٚتٟثٛز ٔٛلایت غ ٛپّتیه ایطاٖ زض زٝٞی ز ْٚا٘مرالب ،افرعایف
قسیس تٟای ٘فت  ٚظٔیٝٙؾاظی تطای ذانٝذطجیٞا زض ز ٝٞی ؾ ْٛا٘مالبٞ ،طیه ت ٝؾ ٟٓذرٛز ترٟٔ ٝراض وٛترأٜرست
تحطاٖٞا یاضی ٔیوطز ٜاؾت .أا او ٖٛٙتطذالف زٞٝٞرای پیكریٗ عٛأرُ غ ٛپّتیره ٘یرع زض ضاؾرتای تكرسیس  ٚتمٛیرت
تحطاٖ ٞای ؾاذتاضی عُٕ وطزٜا٘سٞ ،طچٙس ٕٞیٗ عٛأُ تطٖٚضفرت اظ تحرطاٖٞرا ترٔٝرسز ضاٜحرُٞرای ترسیُ اظ جا٘رة
ٌطٜٞٚای ٔطزٔی ضا ٘یع تؿیاض زقٛاضتط ؾاذت ٝاؾت.

سمیىٍَای عیىی تضعیف خزدٌبًرژياسی
ٔٛ ٙض اظ ذطزٜتٛضغٚاظی زض ٘ٛقتٝی حاضط ذٛیففطٔایا٘ی اؾت و ٝتا زض اذتیاض زاقتٗ ؾرطٔایٝی ٘مرسی /ٚیرا ؾرطٔایٝی ثاترت ترٝ
فااِیت التهازی ٔؿتمُ زؾت ٔیظ٘ٙس  ٝ٘ ٚفمط قرهاً ت ٝاؾترساْ واضفطٔایی زضٕ٘یآیٙس تّى ٝتاساز تؿیاض وٕی اظ ٘یطٞٚرای وراض ضا
٘یع ت ٝاؾترساْ زضٔیآٚض٘س .زض التهاز ایطاٖ تٝطٛض ؾٙتی ترف عٕسٜای اظ ایٗ ذرطزٜترٛضغٚاظی ضا ذرطزٜٔاِىراٖ ظٔریٗ زض ضٚؾرتاٞا
تكىیُ ٔی زازٜا٘س .أا ؾطقت «قٟطی» تٛؾا ٝی ٔٙاؾثات ؾرطٔایٝزاضی تر ٝطرٛض ٔرساٚ ْٚظٖ ذرطزٜٔاِىراٖ ضٚؾرتایی ضا زض تطویرة
الیٞ ٝای ذطزٜتٛضغٚاظی ایطاٖ واٞف زاز ٚ ٜزض ٔماتُ ٚظٖ ذطزٜتٛضغٚاظی فااَ زض عطنٝی تِٛیس  ٚذسٔات (عٕستاً ذرطزٜفطٚقری)
ضا زض ٔیاٖ وُ ایٗ الیٞٝا افعایف زاز ٜاؾرت .تٕطورع ٘ٛقرتٝی حاضرط ترط آٖ الیرٞٝرای ذرطزٜترٛضغٚاظی ؾرٙتی اؾرت ور ٝترٔٝرسز

تطذٛضزاضی اظ ٔاِىیت زاضایی ٞای ٘مسی  ٚعٛأُ تِٛیس ،زض اؾترساْ ذٛز (ذرٛیففطٔرا) ترٛزٜا٘رس  ٚعٕرستاً زض تررف
ذطزٜفطٚقی ٔكغ َٛت ٝواض٘س.
تاتٛج ٝتٔ ٝاٞیت فااِیت ایٗ ٌط ،ٜٚتاظاضٞای ؾٙتی تٟطاٖ  ٚؾایط والٖقٟطٞای ایطاٖ ٔطوع تجٕع  ٚتٓٞٝپیٛؾرتٍی
ذطز ٜتٛضغٚاظی ؾٙتی تٛز ٜاؾتٞ .طچٙس زض ؾاَ ٞای اذیط ٔطاوع ذطیس ٔسضٖتط جایٍرأٟ ٜرٓترطی زض فاراٞای قرٟطی
اذتهال یافت ٝتطای ٚاحسٞای ذطزٜفطٚقی یافتٝا٘س .تاظاض ؾرٙتی یىری اظ اضوراٖ انرّی ٔثراضظات اجتٕراعی اظ ا٘مرالب
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ٔكطٚط ٝتا ا٘مالب ت 1357 ٕٟٗتٛز .زض ز ٚزٝٞی ٔٙتٟی ت ٝا٘مالب قاٞس ٔراِفت تاظاضیراٖ ترا ترٛضغٚاظی ترعضي قرىُ
ٌطفت ٚ ٝتمٛیت قس ٜزض آٖ ؾاَٞا تٛزیٓ .الظْ ت ٝتأویس اؾت و ٝترف اع ٓ وؿثٝای و ٝزض تاظاض ؾٙتی ایطاٖ ٔكغ َٛترٝ
واض تٛز ٜا٘س الیٞ ٝای ٔرتّ

ذطزٜتٛضٚغاظی ؾٙتی ٔحؿٛب ٔیقر٘ٛس ٘ر ٝؾرطٔایٝزاضاٖ تجراضی ،أرا وٙكرٍطی آ٘راٖ زض

عطنٝی ؾیاؾی ،اجتٕاعی  ٚفطٍٙٞی تٝقست ٔتأثط اظ ؾطٔایٝزاضی تجاضی ؾٙتی  ٚضٚحا٘ی ٖٛتٛز ٜاؾت.
الیٞ ٝای ٔرتّ

 ٚپطاوٙسٜی ٕٞیٗ ذطزٜترٛضغٚاظی اظ ظٔرطٜی تأثیطٌرصاضتطیٗ ٌرطٜٞٚرای اجتٕراعی زض تحرٛالت

اجتٕاعی ایطاٖ زض ٔمطع تحٛالت ؾاَ  1357تٛز٘س .أا زض پی اؾتمطاض ٘ اْ پؿراا٘مالتی ،تراظاض ترٔٝثاتر ٝؾرت ٖٛفمرطات ٚ
حأی ٔاِی ضٚحا٘یت زیٍط زِیّی تطای ٔراِفت ٘ساقت .ت ٝجع ا٘سوی اظ تاظاضیاٖ ؾٙتی و ٝت ٝؾثة پی٘ٛسٞای قرهی ترا
جطیاٖ ٞای ّٔی  ٚیا ٔطاجع  /ضٚحا٘ی ٖٛضلیةٛٔ ،ضز غاة ٘ اْ پؿاا٘مالتی لطاض ٌطفتٙس ،ترف غاِة تاظاضیراٖ ؾرٙتی زض
جثٟٝی حأیاٖ انّی ٘ اْ لطاض زاقتٙس .اظ ٕٞیٗ ض٘ ،ٚفرٛش تؿریاض ٌؿرتطزٜی ترٛضغٚاظی تجراضی ؾرٙتی زض ؾراذتاضٞای
ؾیاؾی قىُ ٌطفت ٝزض ؾاَ ٞای تاس اظ ا٘مالب  ٚاضتمرای تؿریاضی اظ آ٘راٖ ترٔ ٝكراغُ ؾیاؾری ٔ ٚرسیطیتی زض زِٚرت ٚ
ٟ٘ازٞای پؿاا٘مالتی زض عُٕ تٝتسضیج واٖ٘ٞٛای تٕطوع جسیسی تطای فااِیتٞای التهازی تركی اظ ایٗ تٛضغٚاظی اتترسا
زض تٙیازٞا ٟ٘ ٚازٞای ا٘مالتی ٚ )1(،زض زٞٝٞای تاس زض ٔؤؾؿات ٔاِی ر اعتثاضی ،لطواِحؿٞٝٙا ،تا٘هٞرای ذهٛنری ٚ
قطوتٞای تعضي ؾطٔایٌٝصاضی پسیس آٚضز.
اظ  1368ت ٝتاس  ٚزض پی ٔجٕٛع ٝتط٘أٞ ٝای اجطاقس ٜتطای احیای ا٘ثاقت ؾطٔایٝزاضا٘ ،ٝتاظؾراظی ٟ٘ازٞرای تراظاض
ؾطٔای ٝزاضی ،پطِٚتطی قسٖ تیفتط ٘یطٞٚای واض ،زٞماٖظزایی اظ التهاز ضٚؾتایی( ٚ )2تٛؾاٝی ٘فٛش ٔسض٘یؿٓ عرال ٜٚترط
تغییطات وّٕی ت ٝتغییطات ویفی ٘یع زض ذطزٜتٛضغٚاظی ؾٙتی ایطا٘ی ا٘جأیس ٜاؾت.
ایٗ تغییطات اظ ؾ ٝجٙثٔ ٝكٟٛز اؾت .یىٓ ض٘ٚس تطاوٓ  ٚتٕطوع ؾطٔای ٝزض تٕأی تٛؾاٞٝای ؾطٔایٝزاضی زض عُٕ
٘تایج ٔكاتٟی زض افعٚزٖ تركی اظ ذطزٜتٛضغٚاظی تٔ ٝیاٖ ٌطٜٞٚای ٔعزتٍیط  ٚتٟیزؾتاٖ قٟطی زاقرت ٚ ٝایرطاٖ ٘یرع اظ
ایٗ فطایٙس عاْ ٔؿتثٙا ٘یؿت .زض ایٗ ٔیاٌٖ ،ؿتطـ تٕطوع فااِیرت ٞرای تجراضی تر ٝفطاؾرٛی فاراٞای تجراضی ؾرٙتی،
ضا ٜا٘ساظی ٔطاوع تجاضی جسیس ،فطٚقٍاٞ ٜا  ٚؾٛپطٔاضوتٞای ظ٘جیطٜایٔ ٚ ،طاوع ذطیس تعضي ترأثیط تایریٗوٙٙرسٜای ترط
ٔیعاٖ إٞیت آٖ زاقت ٝاؾت .ز ْٚآٖ و ٝواٞف زضآٔس ؾطا٘ٝی ٚالای زض عُٕ تماضای ٔؤثط ترطای واالٞرا  ٚذرسٔات ضا
واٞف زاز ٜاؾت  ٚترف عٕسٜی آٖچ ٝزض ٔطاوع ذطزٜفطٚقی عطضٔ ٝیقٛز اظ ظٔطٜی واالٞای وكرفپرصیطی ٞؿرتٙس
و ٝت ٝقست زض تطاتط تغییطات لیٕتی حؿاؼ ا٘س  ٚزض قطایط ضوٛز تٛضٔی قاٞس واٞف تماضا تطای آٖٞا ٞؿتیٓ .ؾر ْٛآٖ
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و ٝتٛٔ ٝاظات ز ٚض٘ٚس تاال ،تغییط ؾثه ظ٘سٌی  ٚتاطی

زایٕی ٘یاظٞای جسیس تطای ٔهطفوٙٙسٌاٖ تا ض٘ٚك تركیسٖ ترٝ

تاظاضٞای ذطزٜفطٚقی اثط تاسیُوٙٙس ٜتط ز ٚض٘ٚس ٘رؿت زاقت ٝاؾت.
ت ٝایٗ تطتیة تٛؾا ٝی فااٞای تجاضی جسیس زض قٟطٞا ،واٞف ا٘حهاض ٔطاوع ؾٙتی ذطیس  ٚتىٛیٗ ا٘حهراضٞای
جسیس ذطزٜفطٚقی زض ٔجٕٛع اثط واٙٞس ٜتط حاقیٝی ؾٛز فااِیتٞای ذطزٜفطٚقی زاقتٝا٘س.
ٞط یه اظ ایٗ ض٘ٚسٞا ضا تٝاذتهاض تطضؾی ٔیوٙیٓ.

ٔكٟٛزتطیٗ ٚیػٌی زض ٔٛضز ذطز ٜتٛضغٚاظی ایطاٖ تاساز تؿیاض ظیاز  ٚپطاوٙسٜی ٚاحرسٞای نرٙفی اؾرت ور ٝاغّرة زض
حٛظٜی تٛظیع  ٚتٝنٛضت ؾٙتی فااَا٘س .زض ؾٔٝاٝٞی چٟاضْ ؾاَ  1396تاساز ٚاحسٞای نرٙفی زاضای ٔجرٛظ تراِر ترط
ز٘ٚٚیٓ ٔیّیٚ ٖٛاحس تٛز و ٝاظ آٖ ٔیاٖ تیف اظ یه ٔیّیٞ 234 ٚ ٖٛعاض ٚاحس نٙفی زض عطنرٝی تٛظیرع ذرطزٜفطٚقری
فااِیت زاقتٙس .ت ٝایٗ تطتیة تطای ٞط ٘ 66فط (تا احتؿاب جٕایت ٔ 81یّی٘ٛی وكٛض) یا  21ذا٘ٛاض (ترا زض ٘ رط زاقرتٗ
()2

تاس ذا٘ٛاض ٘ 3118فطی) یه ٚاحس تٛظیای ٚجٛز زاقت ٝاؾت.

ایٗ زض قطایطی اؾت ؤ ٝجٕٛعٝی پیٛؾت ٝای اظ تحٛالت زض ؾ ٝزٝٞی اذیط ت ٝتٛؾاٝی ٔؿتٕط فااٞای تجراضی
جسیس ا٘جأیس ٜاؾت٘ .رؿتیٗ عأُ جصاتیت ا٘ثاقت ؾطٔای ٝزض ترف تجاضی  ٚؾاذتٚؾاظ زض قطایط جرصاتیت ا٘رسن
ؾطٔایٌ ٝصاضی زض تِٛیس تٛز ٜاؾت .تجطت ٝی ناحثاٖ ؾطٔای ٝزض ایطاٖ زؾتوٓ اظ زٝٞی  1350ت ٝتاس ٘كاٖ زاز ٜاؾت وٝ
ت ٝؾثة تٛضْ ؾاذتاضی ٘ ٚیع افعایف زایٓ ٘ؿثت لیٕت واالٞای ٔثازِ٘ٝاپصیط ت ٝواالٞای ٔثازِٝپصیط ،تٝطٛض ازٚاضی قاٞس
٘طخ ٞای ؾٛز تؿیاض تاال تطای فااِیتٞای ؾاذت ٚؾراظ زض ٚاحرسٞای ٔؿرى٘ٛی  ٚتجراضی قرٟطی ترٛزٜایرٓ .زض ٕٞریٗ
چاضچٛب ،ترف تعضٌی اظ ؾطٔایٌ ٝصاضیٞای تا٘هٞای ذهٛنی اظ اتتسای زٝٞی  1380تاو ٖٛٙزض فااِیتٞرای ٔرطتثط
تا ؾاذت ٚؾاظ  ٚایجاز ٔجتٕع ٞای تعضي تجاضی ٔتٕطوع تٛز ٜاؾت .عال ٜٚتط ایٗ و ٝایٗ حٛظٛٔ ٜضزتٛج ٝؾرطٔایٝزاضاٖ
وٛچه عطنٝی ؾاذتٚؾاظ ٘یع تٛز ٜاؾت.
عأُ زیٍط ٘ٛع ٔسیطیت قٟطی زض والٖ قٟطٞا تٛز ٜاؾت و ٝت ٝؾثة ایٗ و ٝزایٕاً ٘یاظٞای ٔراِی ذرٛز ضا ٞطچرٝ
تیف تط تٔ ٝسز ٔٙاتع زض٘ٚی ٔاِی تأٔیٗ ٔیوطزٜا٘س تا تٛج ٝت ٝاؾتمالَ ٔاِی اظ زِٚت ٘ ٚیرع پاؾردٌر٘ ٛثرٛزٖ ترٔ ٝطاجرع
٘ اضتی ت ٝطٛض زایٓ ت ٝز٘ثاَ تٛؾاٝی فااٞای تجاضی جسیس تطای وؿة ٞطچ ٝتیفتط زضآٔس تٛزٜا٘س.
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ت٘ ٝحٛی و ٝتٚ ٝیػ ٜزض پی زٚض ٜی ٔسیطیت ٔحٕستالط لاِیثاف زض قٟطزاضی تٟرطاٖ قراٞس ا٘فجراضی زض ٔجٛظٞرای
تجاضی نازض ٜتٛزٜایٓ .تطاؾاؼ تطزاقتٞای ٔیسا٘ی پػٞٚكری زض ٔجٕرٛع  60زضنرس ورُ فاراٞای تجراضی تٟرطاٖ زض
()3

زٚضٜی زٚاظز ٜؾاِٝی یازقس ٜایجاز قسٜا٘س.

تطاؾاؼ آٔاض ٔٛجٛز زض ز ٝٞی ٘رؿت ا٘مالب  ٚتا پایاٖ ؾاَ  1368زض تٟطاٖ قاٞس ٔ 18طورع تجراضی ترٛزٜایرٓ ٚ
ایٗ زض حاِی ؾت و ٝزض پایاٖ زٚضٜی قٟطزاضی لاِیثاف زض ایٗ قٟط ( )1394ایٗ تاساز تٔ 163 ٝطورع تجراضی ضؾریس ورٝ
نطفاً قأُ ٔ 43طوع ذطیس ٔ 47 ٚاَ ٔی قٛز .زض عیٗ حاَ تیف اظ ٔ 4یّیٔ ٖٛتط (چٟاض ٔیّیٞ ٚ ٖٛفتراز ٞ ٚكرت ٞرعاض
()4

ٔتط) ٔطتع فاای تجاضی زیٍط  ٓٞزض زؾت ؾاذت اؾت.

ت ٝایٗ تطتیة زض ؾٕت عطض ٝقاٞس تٛؾاٝی ضٚظافع ٖٚفااٞای تجاضی جسیس ٞؿتیٓ و ٝت ٝتثع ذٛز ٔیعاٖ ضلاتت
زض ٔیاٖ ؾطٔایٞٝای تجاضی  ٚزض پی آٖ حصف ترفٞای تعضٌی اظ ذطزٜتٛضغٚاظی ؾٙتی اظ عطنٝی تجاضت ضا ت ٝز٘ثراَ
زاقت ٝاؾت .تسلیك زض ٔٛضز ٔاِىاٖ  ٚؾاظ٘سٌاٖ پطٚغٜٞای تعضي تجاضی زض ز ٚزٝٞی اذیط ٘كاٖ ٔیزٞرس ورٔ ٝاِىراٖ ر
ؾاظ٘سٌاٖ انّی جٕای اظ ٟ٘ازٞای تعضي فطازِٚتریٟ٘ ،ازٞرای ٘ رأی ،تا٘رهٞرای ذهٛنری  ٚقرٕاضی ؾرطٔایٌٝرصاض
ذهٛنی اؾت ؤ ٝإٛالً پیكی ٝٙی فااِیت قاٖ ٘أاّ ْٛاؾت  ٚت ٘ ٝط ٔیضؾرس تر ٝتطذری ٟ٘ازٞرای لرسضت ٔ ٚمأرات
قٟطی ٔتهُا٘س.
تٛٔ ٝاظات تٛؾا ٝی فااٞای تجاضی جسیس ض٘ٚسی و ٝزض زٝٞی پایا٘ی ٔٙتٟی ت ٝا٘مرالب اظ عٛأرُ ٟٔرٓ ٔراِفرت
ذطز ٜتٛضغٚاظی قٟطی اظ ؾیاؾت ٞای التهازی آٖ ٔمطع تٛز ،یاٙی ٌؿتطـ فطٚقٍاٜٞای ظ٘جیرطٜای ،ترا قرتاتی تؿریاض
تیفتط زض ز ٚزٝٞی اذیط تاض زیٍط قست ٌطفت ٝاؾت .تٌ ٝفتٝی ض یؽ اتحازیٝی فطٚقٍاٜٞای ظ٘جیطٜای زض حاَ حاضط
حسٚز  90قطوت تا  110تط٘س  3500 ٚقاث ،ٝعا ٛایٗ اتحازیٞ ٝؿتٙس  ٚزض ایٗ ٔیراٖ تٟٙرا حرسٚز  40قرطوت 1000 ٚ
قاث ٝزض ؾاَ  1396ت ٝایٗ اتحازی ٝافعٚز ٜقسٜا٘س.
ٕٞچٙیٗ تٛؾا ٝی ظیطؾاذت ٞای فٙاٚضی اطالعات  ٚاؾتفاز ٜاظ ایٙتط٘ت تاعث قس ٜاؾت و ٝتر ٝنرٛضت پیٛؾرتٝ
ؾ ٟٓفطٚقٍاٞ ٜای ایٙتط٘تی زض ذطزٜفطٚقی افعایف یاتس .تطاؾاؼ آٔاض ٔٛجٛز تاساز فطٚقٍاٜٞای ایٙتط٘تی ور ٝترا پایراٖ
اضزیثٟكت  1396الساْ ت ٝاذص ٕ٘از اعتٕاز اظ ٔطوع تٛؾاٝی تجاضت اِىتط٘ٚیىی ٚظاضت نٙات ورطزٜا٘رس اظ ٞفرتٞرعاض
فطٚقٍا ٜت ٝتیف اظ ٞ 25عاض فطٚقٍا ٜضؾیس ٜاؾت  ٓٞ ٚاو ٖٛٙایٗ تاساز فطٚقٍا ٜزض حٛظٜی ذطیس  ٚفطٚـ ایٙتط٘تری
 ٚآٖالیٗ زض وكٛض فااَ ٞؿتٙسٕٞ .چٙیٗ ٔیعاٖ زضآٔس فطٚقٍاٞ ٜای ایٙتط٘تی ایطاٖ اظ ططیك پطزاذت زضٌا ٜتا٘ىی  ٚاِثتٝ
()5

تس ٖٚاحتؿاب ططیك پطزاذت زض ٔحُ ،زض پایاٖ ؾاَ  1395تیفاظ ٞ 70عاض ٔیّیاضز تٔٛاٖ تطآٚضز ٔیقٛز.
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أا زض ؾٕت تماضا ٘یع قاٞس تحٛالتی ٔ ٟٓتٛزٜایٓ .اظ یه ؾٌ ،ٛؿتطـ قٟط٘كیٙی  ٚتغییطات ؾثه ظ٘سٌی ٔیرعاٖ
تماضا تطای تؿیاضی اظ واالٞای ٔهطف تازٚاْ ضا افعایف زاز ٜاؾتٔ .ثالًزضنس ذا٘ٛاضٞای ٔهطفوٙٙسٜی تطذی واالٞای
ٔهطفی تازٚاْ ٔا٘ٙس جاض ٚتطلی « ٚفطیعض  ٚیرچاَفطیعض» اظ تٝتطتیة حسٚزاً  31زضنس  21 ٚزضنرس زض ؾراَ  1371ترٝ
حسٚزاً  93زضنس  80 ٚزضنس زض ؾاَ  1393افعایف یافت ٝاؾت( ٚ )6ایٗ أط ٘كاٍ٘ط یه ض٘ٚرس ضٚترٝضقرس تماضرا ترطای
واالٞای ٔهطفی تازٚاْ اؾت و ٝتأثیط ض٘ٚكترف ت ٝفااِیتٞای ذطزٜفطٚقی ٔیٌصاضز.
أا اظ ؾٛی زیٍطٔ ،هطف ٚالای فطزی ذا٘ٛاضٞا (ت ٝلیٕت ثاتت ؾاَ  )1390اظ اتتسای زٝٞی جاضی تا پایاٖ 1394
ت ٝطٛض پیٛؾت ٝواٞف یافت ٚ ٝاظ ٔثّغی تاِر تط تیف اظ ؾٔ ٝیّی ٖٛت ٝزٔ ٚیّیٟ٘ ٚ ٖٛهس ٞعاض ٔیّیراضز ضیراَ وراٞف یافترٝ
اؾتٕٞ .چٙیٗ زض ٔیاٖ الالْ ٞعی ٝٙای ،آٖ زؾت ٝاظ ٞعیٞٝٙا ٔا٘ٙس ذٛضاوی ٛ٘ ٚقیس٘ی ،پٛقان  ٚوففٔ ،ثّٕاٖ ،تجٟیعات
ذا٘ٛاض ،تفطیح  ٚفطٞ ٚ ًٙٞتُ  ٚضؾتٛضاٖ ٍٕٞی تطحؿة لیٕتٞای ثاترت وراٞف زاقرتٝا٘رس ٞ ٚعیٙرٞٝرای ٔؿرىٗ،
()7

تٟساقت ،اضتثاطات ،آٔٛظـ و ٝاضتثاط وٓتطی تا قثىٝی ذطزٜفطٚقی واالٞا زاض٘س افعایف زاقت ٝاؾت.

ٔجٕٛع عٛأُ یازقس ٜزض تاال ٘كاٖ ٔی زٞس و ٝاٌطچٔ ٝیعاٖ تماضای ذا٘ٛاضٞرا ترطای تطذری اظ واالٞرای ٔهرطفی
تازٚاْ افعایف یافت ٝأا اظ ؾٛیی افعایف عطضرٝی فاراٞای تجراضی جسیرس ،تٛؾراٝی فااِیرت ٔطاورع جسیرس ذطیرس ٚ
فطٚقٍاٞ ٜای ظ٘جیط ٜای ،تٛؾاٝی تجاضت اِىتط٘ٚیىی ٘ ٚیع واٞف تماضای ٔؤثط ذا٘ٛاضٞا تاعث ا٘مثاو حاقریٝی ؾرٛز
فااِیت ذطزٜفطٚقی قس ٜاؾتٕٛ٘(.زاض یه)
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ومًدار یک ـ عًامل مؤثز بز حاشیٍ سًد خزدٌفزيشی در ایزان

حانُ آٖ و ٝتٚ ٝیػ ٜطی ؾاَٞای اذیط وضع اقتصادی خردهبورژوازی رو به وخامت گذاشته است .تطاؾاؼ زازٜٞرای ٔطورع
آٔاض ایطاٖ تیف اظ ٞ 173عاض ٘فط اظ افطازی و ٝطی ؾاَٞای  1390تا  1395ت ٝقٕاض تیىاضا٘ی و ٝلثالً قاغُ ترٛز ٜافرعٚزٜ
قس ٜا٘س ٔطتٛط تٌ ٝطٜٞٚایی ٔیقٛز و ٝزض ترفٞای ذسٔاتی  ٚفطٚقٙسٌی زض تاظاضٞا فااِیت زاقتٝا٘رس ور ٝتریفترطیٗ
()8

قٕاض تیىاضاٖ (لثالً قاغُ) تاس اظ ٌطٜٞٚای واضٌطاٖ ؾاز ٚ ٜنٙاتی اؾت.
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وسل جذیذ خزدٌبًرژياسی :گذار اس شزع بٍ عزف
تٛٔ ٝاظات تحٛالت عیٙی زض تؿتط فااِیت ذطزٜتٛضغٚاظی قاٞس یره تحر َٛشٙٞری ٟٔرٓ ٘یرع زض الیرٞٝرای ٚؾریع ایرٗ
ٌطٞ ٜٚای اجتٕاعی تٛز ٜایٓ .تهٛیط زلیمی اظ تطویة ؾٙی فااالٖ أطٚظی تاظاض زض تٟطاٖ  ٚؾایط وال٘كٟطٞا ٘ساضیٓ أا ترٝ
٘ ط ٔی ضؾس زض ؾ ٝز ٝٞی اذیط ٘ٛعی ٌصاض اظ تاٚض ت ٝاضظـٞای فطٍٙٞری پیكرأسضٖ تر ٝاضظـٞرای فطٍٙٞری عطفری ٚ
ؾىٛالض زض ٔیاٖ ایٗ ٌطٜٞٚا ضخ زاز ٜتاقس.
تطاؾاؼ یه پػٞٚف زض قٟطؾتاٖ تاتُ و ٝزض آٖ ؾٌ ٝط ٜٚؾٙی جٕایت ططف ٔهاحث ٝلطاض ٌطفتٙس ترا حطورت اظ
ٌط ٜٚؾٙی ٘رؿت تٌ ٝط ٜٚؾٙی ؾ ْٛوٓ ٚتیف تٝطٛض وأُ قأُ ضً٘ تراذتٗ ٔایاضٞرا  ٚاضظـٞرای قرطعی زض تطاترط
ٔایاضٞا  ٚاضظـٞای عطفی تٛزٜایٓ.
٘رؿتیٗ جٕایرت ایٗ ٔطاِا ٝقرأُ ٔرطزاٖ تاظاضی اؾت و ٝزض ظٔاٖ ٔهاحث ٝؾٙكاٖ تیٗ  74-55ؾاَ تررٛز ٚ ٜزض
تراظاض تاتُ ت ٝفااِیتٞای ذطزٜفطٚقی اقرتغاَ زاض٘رس .آ٘راٖ زٚضاٖ لثرُ اظ ا٘مرالب  ،ا٘مالب ،ج ٚ ًٙتاس اظ ا٘مرالب ٚ
ٕٞچٙیٗ حاٛض زض تراظاض تر ٝعٛٙاٖ قاٌطز یا واؾة ضا زض زٞٝٞای چ ٚ ُٟپٙجا ٜذٛضقریسی تجطتر ٝورطزٜا٘رس .زٔٚریٗ
جٕایت ٘یرع قأُ ٔطزاٖ تاظاضی ٔتِٛس  1340-1359اؾت و ٝزض ظٔاٖ ٔهاحث ٝؾٗقاٖ تیٗ  35تا  54ؾراَ ترٛز ٜاؾرت.
تركی اظ ایٗ ٘ؿُ زٚضاٖ لثُ اظ ا٘مالب ،ا٘مالب  ٚج ًٙضا تجطت ٝوطزٜا٘رس  ٚتركری ٘یرع حرسالُ ذراططٜی ٔرؤثطی اظ
ز ٝٞی ٘رؿت ا٘مالب زاض٘س .آ٘راٖ زض زٞرٞٝای قهرت ٞ ٚفتاز ذٛضقیسی حاٛض زض تاظاض ضا ت ٝعٛٙاٖ قاٌطز یا واؾة
تجطت ٝوطزٜا٘س .ؾٔٛیٗ جٕایت قأُ ٔطزاٖ تاظاضی ٔتِٛس  1360- 1371اؾت و ٝزض ظٔاٖ ٔهاحث ٝؾٗقاٖ تریٗ  323ترا
 34ؾاَ تٛز.
ٔیعاٖ تحهیالت پاؾد ٌٛیاٖ ٘ؿُ ا َٚظیطزیپّٓ  ٚزیپّٓ ،زض ٘ؿُ ز ْٚزیپّٓ ِ ٚیؿا٘ؽ ٚ ،زض ٘ؿرُ ؾرِ ْٛیؿرا٘ؽ
تٛزٔ .مایؿٝی زازٞ ٜا حىایت اظ آٖ زاضز و ٝتأویس تط ٘مرف ضرٕا٘ت اجرطای قرطعی اذرالق وؿةٚواض طی ٘ؿرُٞرای
ٔتٛاِی تٝتسضیج واٞف یافت ٝاؾت .عال ٜٚتط آٖٔ ،هاحثٝق٘ٛسٌاٖ ٘ؿُ ؾ ْٛتٟٙا تر ٝإٞیرت پرازاـ ٔ ٚجراظات ز٘یرٛی
اقاض ٜزاقت ٝا٘س٘ .تایج ایٗ پػٞٚف ٘كاٖ ٔی زٞس و ٝالالُ زض ترف تعضٌی اظ تاظاضیاٖ تا ٌصقرت ز٘ ٚؿرُ اوٙر ٖٛقراٞس
حاوٓ قسٖ اذالق عطفی  ٚؾىٛالضیؿٓ تٛزٜایٓ.
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سخه آخز
تالـ وطزْ ظٔیٞ ٝٙای ٚاٌطایی ذطزٜتٛضغٚاظی  ٚزِٚت زض ایطاٖ ضا تا تطضؾی ز ٚزؾت ٝعٛأُ عیٙی  ٚشٙٞی تكطیح ور.ٓٙ
ٟٔٓتطیٗ عٛأُ عیٙی تٛؾا ٝی ٘أتٙاؾة فااٞای تجاضی  ٚافعایف لسضت ؾطٔایٞٝای تعضي زض ترف ذطزٜفطٚقری ٚ
تٛٔ ٝاظات آٖ واٞف تماضای ٔؤثط تٛز ٜاؾتٕٞ .ریٗ عٛأرُ تركری اظ فاراالٖ ایرٗ عطنر ٝضا تر ٝطیر

ٔعزتٍیرطاٖ ٚ

تٟی زؾتاٖ قٟطی اضافٔ ٝیوٙس .تٛٔ ٝاظات آٖ زض تٕأی چٟاض زٝٞی اذیط یه عأُ شٙٞری زض جطیراٖ ترٛز ٜورٕٞ ٝا٘را
ٌطایف ترف اع ٓ ایٗ زؾت ٝاظ ذطزٜتٛضغٚاظی تٌ ٝؿؿت اظ اذالق ؾٙتی قطعٔساض  ٚحطوت ت ٝؾرٛی ٘رٛعی اذرالق
عطفی اؾت.
اعتهاب  ٚاعتطاضات اذیط وؿث ٝی تاظاض تٟطاٖ اظ ِطظٞ ٜای ٘اقی اظ تغییطاتی ؾراذتاضی حىایرت ٔریوٙرس ور ٝزض
ض٘ٚس تٛؾاٝی ٔٙاؾثات ؾطٔای ٝزاضی زض ایطاٖ  ٚتحٛالت فطٍٙٞی ٔتٙاظط آٖ قاٞس تٛزٜایٓ .اظ ایرٗ ضٙٔ ،ٚؿرٛب ؾراذتٗ
اعتطاو ٞای تاظاض ت ٝضلاتتٞای ؾیاؾی زِٚت  /ؾطٔایٝزاضی تجاضی («ٔؤتّف ٚ »ٝزیٍط ضلثای ؾیاؾی زِٚت)  /زِٚت ٓٞ
٘اقی اظ ٘اآٌاٞی اظ تحٛالت التهازی ر اجتٕاعی زٞٝٞای اذیط ایطاٖ اؾت ٔ ٓٞ ٚاّر َٛاغرطاقٌرٛیی زضتراضٜی ٔیرعاٖ
تأثیطٌصاضی ؾیاؾی تٛضغٚاظی تجاضی ؾٙتی زض ؾاظٔاٖزٞی فااِیتٞای اعتطاضی زض تاظاض تٟطاٖ.
ذطز ٜتٛضغٚاظی ؾٙتی زض تٕأی حطوتٞا  ٚذیعـٞای اعتطاضی ؾاَٞای تاس اظ ا٘مالب ٘ اضٌٜرط یرا زض تٟترطیٗ
حاِت وٙكٍط ٔٙفاُ تٛز ٜاؾت أا تكسیس ٌ ٚؿتطـ تحطاٖ التهازی ترف تعضٌی اظ الیٞٝای ایٗ طی

ٌؿرتطز ٜضا ترٝ

ٔراِفت تا ٚضع ٔٛجٛز وكا٘س ٜاؾت .عال ٜٚتط آٖ تا تٛج ٝتر ٝض٘ٚرسٞای عیٙری التهرازی فمیطقرسٖ الیرٞٝرای ٞطچرٝ
ٌؿتطز ٜتطی اظ ایٗ طثمات  ٚپیٛؾتٗ آٖٞا تٔ ٝعزتٍیطاٖ  ٚتٟیزؾتاٖ قٟطی لاتُ پیفتیٙری اؾرت .ترطایٗ ٔثٙرا ،اٌطچرٝ
ضفتاضٞای ؾیاؾی ایٗ جطیاٖ ت ٝؾثة تطذٛضزاضی اظ ؾطٔایٝی ٘مسی  ٚؾطٔایٝی ثاترت ٔحاف رٝواضا٘رٝترط اظ ٌرطٜٞٚرای
واضٌطی ،اضتف شذیطٜی تیىاضاٖ  ٚتٟیزؾتاٖ قٟطی اؾت  ،أا زض ٘اضضرایتی اظ ض٘ٚرسٞای التهرازی ر ؾیاؾری ٔٛجرٛز
عٙانط ٔكتطن ٘اضضایتی زض تیٗ  ٕٝٞی ایٗ ٌطٜٞٚا ٚجٛز زاضز  ٚتٝطٛض تاِم ٜٛأىاٖ ٘عزیىیٞای ؾیاؾی تیٗ تٕأی ایٗ
ٌطٜٞٚا تط ؾط تطذی اٞساف حساوثطی ٔ ٚطاِثات عاْ زٔٛوطاتیه چٙساٖ زٚض اظ ا٘ت اض ٘یؿت.
ت ٝؾثة ٌؿؿت ٞای ض٘ٚس تٛؾاٝی ؾطٔایٝزاضی زض ایطاٖ ،تٛؾاٝی تِٛیس  ٚتٛظیع ذطز تٚٝیػ ٜزض زٝٞی ٘رؿرت
ا٘مالب  ٚپی٘ٛسٞای ایس ِٛٛغیه قاٞس قىٌُیطی ٚناَ ٔ ٚا ٜعؿّی طرٛال٘ی تریٗ ذرطزٜترٛضغٚاظی تراظاض  ٚحاوٕیرت
تٛز ٜایٓ .أا ٔست ٞاؾت ایٗ ٔا ٜعؿُ ت ٝپایاٖ ضؾیس ٜاؾتٙٔ ٝ٘ .افع عیٙی ایرٗ الیرٞٝرای ٌؿرتطز ٜزیٍرط زض چراضچٛب
اؾتٕطاض ؾاذتاضٞا  ٚؾیاؾت ٞای ٔٛجٛز لاتُ تحمك اؾت ٍ٘ ٝ٘ ٚطـٞرا  ٚاضظـٞرای ٘ؿرُ جسیرس آ٘راٖ ؾرٙریتی ترا
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ایس ِٛٛغی حاوٓ زاضز .تحطاٖ ٞفتٞٝای اذیط ٔیتٛا٘س تٟٙا پیفزضآٔس ظٟرٛض تٙكری حراز زض ضاتطرٝی ذرطزٜترٛضغٚاظی ٚ
زِٚت زض ایطاٖ تاقس.
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