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گوبى  پطزاظز ٍ ذَاّس پطزاذت؟ ثی گیط کطًٍب زض ؾطاؾط خْبى ضا چِ کؿی هی ی ثیوبضی ّوِ تبٍاى فبخؼِ

پبؾری  ،ّب ٍ آٍاضگبى ٍ پٌبٌّسگبى. ایي بىذبًو زضآهس، ثی ذَضزگبى کن ى، ؾبلکبضگطاى، تْیسؾتبى، ثبظًكؿتگب

ثِ  ،ٍهیطّب ی قیَع ثیوبضی ٍ هطگ ؼلجبًِ ٍ ثكطزٍؾتبًِ، ثِ گَاُ ٍالؼیت ّط ضٍظُ ّبی ػسالت اؾت کِ ایسئَلَغی

، چیعی در تحلیل نهاییّب ًیع،  اًسیف ٍ ًمبز، هجطا اظ آى ایسئَلَغی زٌّس. پبؾد ًگطگبّی غضف هیپطؾف فَق 

ّبی ؾبذتبضی آى ٍ کكف  ّبی ایي پبؾد زض قبلَزُ ضیكِ خع ایي ًیؿت؛ اهب فمػ زض تحلیل ًْبیی3 ظیطا کبٍیسى

ی ظیؿت ٍ  ی هؼیي ٍ زض ؾبظٍکبض قیَُ اـ ثب ػلل ٍ اؾجبة التصبزی ٍ ؾیبؾی زض ّط خبهؼِ ٍ تجییي ضاثؽِ

 ّب ٍ گطاى ٍ اؾتبزاى ٍ ایسئَلَگ ّفاؾت کِ پػٍ ــ زضؾتیــ  ی تَلیس ٍ ثبظتَلیسِ ظًسگی اختوبػی، ضاُ  قیَُ

ثبظگكت ٍ ؼی ضاُِ ثب  کٌٌس. ایي، اهب فمػ ًیوی اظ ضاُ اؾت. تٌْب هیؼی  ّبی هصکَض ًیع ایسئَلَغی ثبٍضآفطیٌبى

گطی  ی هیبًدیِ هیبًدیّب یبثٌس ٍ چِ حلمِ ّب چٌیي تدلی هی کِ چطا آى ضیكِ پطؾف ثب پبؾد ثِ ایي ٍ ثبظًوبیبًِ

ؼلت ٍ  ّبی ػسالت ًگطگبُ اًتمبزی اظ ایسئَلَغی ضاُ، کٌٌس ٍالؼیِ ایي فبخؼِ ٍصل هیّب ضا ثِ ٍالؼیت لطثبًیبى  آى

 قَز. ، ضاُ ًمس اظ اذالق، خسا هی«حمَق ثكط»هسافغ 

زاضاى ٍ  کكس. ثطٍتوٌساى ٍ ؾطهبیِ کٌس ٍ ًوی ًِ؛ ثیوبضی کطًٍب تٌْب تْیسؾتبى ٍ کبضگطاى ٍ آٍاضگبى ضا هجتال ًوی

تطیي اهکبًبت ثْساقتی ٍ  ِ اظ ثْتطیي ٍ ثیفک ّبی ؾطقٌبؼ ٍ ثؿیبض کؿبًیِ ٍظیطاى ٍ ٌّطپیك ٍظیطاى ٍ ًرؿت

کٌس یب کَض اؾت یب  کِ ایي ٍالؼیت ضا اًکبض هی اًس. کؿی تَاًٌس ثِ آى هجتال قًَس ٍ قسُ زضهبًی ثطذَضزاضًس ًیع، هی

 3ی ایي ازػبؾت، ّوبًب ٍاضًٍِازػبیی ّب،  ی ایسئَلَغی ی ضذٌِ ٍ حفطُ ،هؼعلاهب ًگ. ّبی ضًگبض پَپَلیؿتذیل اظ 

؛ اـ ؿتمل اظ ٍخِ اختوبػی ٍ تبضیریٍ گؿیرتِ ٍ ه طبیعیگیط ایي ثیوبضی ثِ اهطی  ی خْبى سیل فبخؼِتج

یک هیعاى  ّبی اختوبػی هجطاؾت ٍ ذكک ٍ تط ضا یکدب ٍ ثِ آتكی فطاگیط کِ اظ تجؼیطکػزیؿِ کطزًف ثِ 

ثِ قطایػ اختوبػی ٍ  همیس کػزیؿِ کطزى اهطؾَظاًس. زلیمبً ّویي زگطزیؿی اهط اختوبػی ثِ اهط ؼجیؼی،  هی

ای  اـ زض لَاضُ پسیسُ ٍ پیکطیبثییبثی ؾطقت اختوبػی  فطاتبضیری، ّویي اؾتمالل یثِ اهط تبضیری هؼیي

 اًساظز. ای ایسئَلَغیک هی اؾت کِ ثط ایي فبخؼِ پطزُ ،بتوارگیؼجیؼی، ّویي 

ّب ًیؿت؛  آى فبحف ی ثیي گؿتطُقَز، فمػ ًؿجت ثیي ذكک ٍ تط ٍ تفبٍت  ّب زٍض هی آًچِ زض ایٌدب اظ زیسُ

زضآهس ٍ تْیسؾتبى ٍ ثبظًكؿتگبى ٍ  پصیطی صسّب هیلیَى کبضگطاى ضٍظهعز ٍ کن ثَزىِ لؽوِ فمػ غیطلبثل همبیؿِ

ثب کؿبًی ًیؿت کِ ًگطاى ؾطپٌبُ ٍ  ّبی ؾطاؾط خْبى  ى اضزٍگبًُكیٌبى ٍ پٌبّدَیب هبًبى ٍ ظاغِ ذبًِ آٍاضگبى، ثی

ؼلجبًِ ٍ ثكطزٍؾتبًِ ًیع  ًیؿتٌس. ایي ًؿجت غیطػبزالًِ ضا تفؿیطّبی ؾیبؾی ػسالتهؼبـ اهطٍظ ٍ فطزایكبى 

تٌبؾت ًبٌّدبضِ ثیي ذكک ٍ تط پٌْبى اؾت، توبیع ؾطقت  تکٌٌس. آًچِ پك اًس ٍ هی کكف ٍ آقکبض کطزُ

یلِ آى تجس پسیساضیِ آى اؾت؛« ؼجیؼیِ»اختوبػی اظ ؾطقت ؼجیؼی فبخؼِ ٍ تجلَض ؾطقت اختوبػی آى زض قکلِ 

ی اًؿبًی ٍ اذاللی ضا ثط زٍـ  ا 3 ٍظیفِاینکثبضُ ثط ًَع ثكط ًبظل قسُ اؾت ٍ  بًی اؾت کِ یکوثِ ثالیی آؾ

اؾت کِ خبى  کطزُ« ًبالیك» ّبی ی زٍلت ٍظیفِ گصاقتِ اؾت کِ زؾتگیط ًبتَاًبى ثبقٌس،گطاى  تَاى
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قبى  ی ؾیبُ گٌبُ کبضًبهِ کِ اؾتکطزُ الی ًئَلیجط ّبی ؾیبؾت ی کبضگعاضاى قبى ضا حفظ کٌٌس، ٍظیفِ قْطًٍساى

ی حبکوبى زظز ٍ  ٍظیفٍِ  ی ؼجیؼی ثیٌساظًس «ثال»گطزى ایي  ّب ضا ثِ ّب ٍ ذیبثبى ٍ اًجبضقسى خؿسّب زض ؾطزذبًِ

ٍ خي ٍ پطی « هبٍضاءؼجیؼت»ّب ضا ًِ تٌْب ثط زٍـ ؼجیؼت، ثلکِ  اؾت کِ ثبض فبخؼِکطزُ گط  کبض ٍ غبضت خٌبیت

 ثگصاضًس.ًیع 

ثبض زض ؼَل حیبت ایي ثٌگبُ التصبزی ػظین خْبى، تَلیس  ؾبظی فَلکؽ ٍاگي ثطای ًرؿتیي ی اتَهَثیل کبضذبًِ

 کٌس، ثب ایي ازػب کِ ؾالهت ٍ خبى کبضگطاًف اضظـ اتَهَثیل ضا زض ثؿیبضی اظ هطاکع ثعضگ ذَز تؼؽیل هی

ی ثعضگی  ، لؽوِالوللی ثیيزاضی  ٍاحس ؾطهبیِ تَلیس زض ایي کِ تؼؽیل تطی اظ تَلیس ٍ کؿت ؾَز زاضًس. زض ایي ثیف

قٌبذتی ٍ اذاللی زض  کٌدکبٍی ضٍاى ،گًَِ تطزیسی ًیؿت ٍ ّسف ، ّیچظًس هیضًٍس تَلیس ٍ اًجبقت ٍ ؾطهبیِ  ثِ

ؾتیعتطیي هسیطاى ًیع  تطیي ؾَزخَیبى ٍ اًؿبى ًیؿت. اهب، حتی اگط ؼوبع ًیع ًیت صبحجبى ٍ هسیطاى ایي ثٌگبُ

ی تَلیس ضا ًساقتٌس، ظیطا تَلیس اتَهَثیل زض آلوبى ٍاثؿتِ ثِ  اهکبى ػیٌی ازاهِ ،ثَزًس طی هیگی هطخغ تصوین

 زض ًمبغ گًَبگًَبى ایي کكَض ٍ اؾت کِ ای ٍاضزات کبفی ٍ هکفیِ هَاز ذبم، لؽؼبت کوکی ٍ اخعای الکتطًٍیکی

ي ٍ آفطیمبی خٌَثی ٍ اؾتطالیب ٍ هبلعی ّب کكَض زیگط زض ؾطاؾط خْبى، اظ هکعیک ٍ آهطیکب گطفتِ تب آضغاًتی زض زُ

ایٌک هرتل قسُ اؾت. ٍاًتمبل ایي ػَاهل تَلیس  قًَس ٍ ًمل تَلیس هیٍ زیگط کكَضّبی اضٍپبیی  چیيٍ  ٍ ٌّس

حبل ثِ لیوت ثیکبضی ٍ فمط ّعاضاى کبضگط زض صٌبیغ پیطاهًَی  تَلیس زض ایي ٍاحس تَلیسی، زضػیي کِ تؼؽیل ایي

ای ؼجیؼی ًیؿت، ثلکِ  هیبًدی ًبقی اظ فبخؼِ گوبى ٍ ثی اؾت، ثی« ذسهبت»یػُ زض ثرف ٍ ٍ ثٍِ ذبضخی زاذلی 

زاضاى آلوبًی  زٍؾتیِ ؾطهبیِ خْبًی ؾطهبیِ اؾت. ثطای ؾٌدف هیعاى اًؿبىی ٍخَز   ٍ قیَُتٌْب هٌتح اظ ؾبظٍکبض 

ی کبفی  ساظُثِ اً «ؾبزُ»ی  کبضگطاى لبئلٌس، یک ًوًَِ قبى ٍ اّویتی کِ ثطای ؾالهت ٍ خبى ٍ کبضگعاضاى زٍلتی

اًس  ّبی ازاضی ٍ تَلیسی ضا ثِ اهَضی هحسٍز کطزُ گَیبؾت3 زض آلوبى ٍ زض ثطذی زیگط اظ کكَضّبی اضٍپب، فؼبلیت

زضؾت زض ّویي قطایػ، فصل «. ّب ٍاثؿتِ اؾت ثِ آى بقای سیستم»ّب،  کِ ثٌب ثِ ازػبی ضؾوی زٍلت

ت. اظ آًدبکِ ثطزاقت ایي هحصَل هؿتلعم کبض ــ ایي هَاز غصایی حیبتی! ــ اؾ« هبضچَثِ»ثطزاقت هحصَل 

فطؾبیی اؾت کِ کبضگطاى آلوبًی زض اِظای هعزّبی ثؿیبض ًبچیع هبیل ٍ لبزض ثِ اًدبم آى ًیؿتٌس،  ثسًی تَاى

ػْسُ  ایي ٍظیفِ ضا ثِزض اظای هعزی ثؿیبض ًبچیع اظ کكَضّبی اضٍپبی قطلی ٍ خٌَثی « کبضگطاى فصلی»ّطؾبلِ 

ضٍ فغبى  اؾت ٍ اظ ایي« کبضگطاى فصلی»اهؿبل هوٌَػیت ؾفط زض کكَضّبی اضٍپب، هبًغ ٍضٍز ایي  گیطًس. هی

هبضچَثِ زض قُوبض کبالّبیی لطاض ثگیطز  ؾوبى ضؾیسُ اؾت. ایٌک لطاض اؾتی هبضچَثِ ثِ آ زاضاى تَلیسکٌٌسُ ؾطهبیِ

ی  خب، ًِ فبخؼِ ی هدبظ قَز. زض ایيؼطیك ٍضٍز کبضگطاى فصل ٍ اظ ایي« !ثمبی ؾیؿتن ثِ آى ٍاثؿتِ اؾت»کِ 

 کٌس ٍ ًِ ؾالهت کبضگطاى فصلی اضظـ لبثل اػتٌبیی زاضز. کطًٍب، ًمكی ایفب هی« ؼجیؼی»

ّبی حوبیتی  ، هکثی ثط ثطًبهِ«کطًٍب»ی  ی آقکبضکطزى توبیع ٍخَُ اختوبػی ٍ ؼجیؼی زض فبخؼِ ثْتطیي قیَُ

ّب  آىکبض هبظاز ، فمػ فقط کارگرانّبؾت. ایي تبٍاى ضا  تّبی ظطٍضی ًبقی اظ آى ثطای زٍل ّب ٍ ّعیٌِ زٍلت
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پیف اظ پطزاذتي ثِ ایي  ؾَظز. خب فمػ ذكک هی کِ زض تَلیس ٍ تحمك اضظـ ًمف زاضًس، ذَاٌّس پطزاذت. ایي

  ، ًرؿت زٍ اقبض3ُّب ثطًبهِ

هٌجؼی تأهیي قَز. ایي کٌٌس ثبیس اظ  ّب ٍ پَلی کِ ذطج هی هبلی زٍلت اهکبى کٌٌس. ّب پَل ذلك ًوی 3 زٍلتیک

ٍ  ؾبى ّنًیع، ّبی هؿتمین ٍ غیطهؿتمین ثط زضآهسّب ّؿتٌس )التصبز ثَضغٍایی هعز ضا  هٌجغ زضاؾبؼ هبلیبت

ػَاضض زیگط ذسهبتی ٍ گوطکی )کِ زض اؾبؼ  ی کٌس(، ثؼالٍُ تلمی هی «زضآهس»، تطاظ ثب ؾَز ٍ ثْطُ ٍ ضاًت ّن

ّبی خعئی  زضیبفتی ثطذی ّب ٍ فطٍـ زاضایی ،یب احتوبالً ،ّبی هتؼلك ثِ زٍلت ًَػی هبلیبت ّؿتٌس( ٍ ؾَز ؾطهبیِ

گیطز.  ّبیف کبفی ًیؿت، زٍلت ٍام هی ّبی زٍلت ثطای ّعیٌِ کِ زضیبفتی ّب ّؿتٌس. ظهبًی ٍام ،زیگط. هٌجغ زیگط

 خب هَضز ًظط هب ًیؿت. ّب زض ایي ت ٍ تحمك ایي ٍامی زضیبف قیَُ

ثبیس ّوطاُ ثب ثْطُ ثبظپطزاذت قًَس ٍ کل ًظبم هبلیِ خْبًی  ٍ زاضًس  الؼبزُ فَق یّبی زٍلتی اّویت 3 ثسّیدو

ّب ٍ ظطٍضت  زض اّویت ٍام ّب ثؿتِ اؾت. اذتالل زضیبفت ٍ پطزاذت ایي ٍام زاضی ثِ ؾبظٍکبض ثی ؾطهبیِ

ی  اضٍپب زض حَظُ خٌَة ّبؾت کِ کكَضّبی ( ؾبلالفّب، فمػ زٍ اقبضُ کبفی اؾت3  اذت آىثبظپطز ًبپصیط اختٌبة

( ظاض قبى، ثبًک هطکعی اضٍپب ی پَل سُقبى یَضٍؾت ٍ ثبًک صبزضکٌٌ یَضٍ )یؼٌی کكَضّبیی کِ پَل ضؾوی

ی  بی ػعَ حَظُی کكَضّ گطفتي اظ ثبظاضّبی پَلی ظوبًتی ؾطاؾطی ٍ هتکی ثِ ّوِ ظًٌس کِ ثبیس ثطای ٍام هی

اٍضاق ّب ذَاؾتبض  تط ٍ قطایػ ثْتط هوکي ثبقس. آى ی کن ّب ثب ثْطُ یَضٍ ٍخَز زاقتِ ثبقس، تب گطفتي ایي ٍام

کكَضّبی  ی همهقبى صٌسٍلی هتكکل اظ  ّؿتٌس کِ صبزضکٌٌسگبى( Eurobond)اضٍپبیی یب یَضٍیی  ی  لطظِ

ی ًبلِ ٍ ظاضی کكَضّبیی هبًٌس ایتبلیب ٍ یًَبى ٍ فطاًؿِ  ّوِ 9002ی یَضٍ ثبقس. زض خطیبى ثحطاى هبلی  حَظُ

ٌس خبیی ًطؾیس ٍ کكَضّبی ثطٍتوٌسی هبًٌس آلوبى ٍ ّلٌس ثب آى لَیبً هربلفت کطزًس. کكَضّبی ثطٍتو ثِ

کِ یًَبى ًْبیتبً لبزض  ( ظهبًیبزٍـ ثگیطًس.  کكَضّبی خٌَة ضا ثِ احتوبلیِ ٍضقکؿتگی ذَاٌّس ثبض لطض ٍ ًوی

ّبی ؾَزآٍض زٍلتی قس؛ ٍ  قطکت« ؾبظی ذصَصی»ثبصؽالح ّبیف ًكس، ًبگعیط ثِ  پطزاذت ٍام ثِ

ز ٍ َکبضاى چیٌی ٍاگصاض ق ثِ ؼلت« پیطٍؼ»ثٌسض  9002زض ؾبل  هؼٌبیی خع ایي ًساقت کِ« ؾبظی ذصَصی»

 فطاًکفَضت آلوبى زاضی صبحت فطٍزگبُ ای زض ؾطاؾط یًَبى ضا، ثٌگبُ ؾطهبیِ فطٍزگبُ هٌؽمِ 72فطٍزگبُ اظ  01

 س.ثجلؼ)فطاپَضت( 

ثبیس ثبظپطزاذت  ثسّیکٌس، ایي  هیضا اظ ضاُ ٍام تأهیي  گیطز ٍ آى ضا ثطػْسُ هیای  ی تبظُ ثٌبثطایي اگط زٍلت ّعیٌِ

. حتی التصبز ثَضغٍایی ًیع کِ هعز ٍ ثْطُ ّب«زضآهس»ثط   ّبؾت، هبلیبت ّبی زٍلت، هبلیبت زضیبفتی قَز. اهب هٌجغ

زاًس. زض  ًبذبلص هلی هی تَلیساظ  )یب زضصسی( ّب ضا ؾْوی ّبی هبلیبتی زٍلت ًبهس، زضیبفتی هی« زضآهس» ٍ ؾَز ضا

 زضصس اؾت. 90تب  02زضصس ٍ زض آهطیکب ثیي  91 تب 90کكَضّبی اضٍپب، ایي ؾْن ثیي  اذیط، زض اغلت  ؾبل زُ

قًَس  هی« تَلیس»ؾَزِ تدبضی ٍ ثْطُ ٍ اخبضُ ّن  ثٌبثطایي، حتی اگط ػدبلتبً ًبزیسُ ثگیطین کِ زض التصبز ثَضغٍایی
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ضا « زضآهس»ّب ایي  آالت ٍ ؾبذتوبى ثبًک قک هَاز ذبم ٍ هبقیي ّؿتٌس، ثی« تَلیس ًبذبلص هلی»ٍ ؾْوی اظ 

 قًَس ًبهیسُ هیتطیي هؼٌب کبضگطاى  کِ زض ػبمًیؿت ّبیی  کؿی خع اًؿبى ی آًْب، تَلیس کٌٌسُکٌٌس.  ًوی« تَلیس»

ی تَلیس ٍ تحمكِ اضظـ زض کكبٍضظی ٍ صٌبیغ ٍ  ی کبضگطاى حَظُ ؾؽح اظ هفطٍظبت، زض کٌبض ّوِ )ٍ زض ایي

 آٍضین( حؿبة هی ضی ٍ هبلی ضا ثِّبی ازا ی ثٌگبُ ی کبضهٌساى زٍلتی ٍ غیطزٍلتیِ ّوِ آهَظـ ٍ ثْساقت، ّوِ

 ؾَظز. ؾَظًس؛ فمػ ذكک هی زیگط ذكک ٍ تط ًوی ،ایٌدب

ی  هبظاز ثط ّعیٌِهیلیبضز زالض ٍزٍیؿت ثیف اظ زٍّعاضهجلغی طای همبثلِ ثب ثحطاى کطًٍب ذَاّس ث زٍلت آهطیکب هی

اـ ثِ صٌسٍق  ی ثْطُ هیلیبضز زالض ثبیس ثؼالٍٍُزٍیؿت آفطیٌٌس. ایي زٍّعاض ّب پَل ًوی کٌس. زٍلت خبضی ذطج

هیلیبضز زالضِ آى اظ  000فمػ چْبضمِ ایي هجلغ، یؼٌی  زٍلت ثبظگطزز. فطض کٌین کِ لطاض ثبقس فمػ ًعزیک ثِ یک

 90، یؼٌی زض آهطیکب س ًبذبلص هلیتَلیّب ثِ  هبلیبت تًِؿج ًطخ هتَؾػِثب ّب خجطاى قَز.  ضاُ زضیبفتِ هبلیبت

 تَلیس ثِ کلهیلیبضز زالض اؾت؛ ایي ضلن هجلغی ًعزیک  7000س ًبذبلص هلی ثطاثط ثب تَلیاـ  زضصس، الظهِ

 ی کكَض صٌؼتی ٍ ثطٍتوٌسی هبًٌس آلوبى اؾت. ًبذبلص هلی ؾبالًِ

قبى ٍاضز تَلیس ًبذبلص هلی  ی کبضگطاى ٍ کبضکٌبًی کِ هحصَل کبض ٍ ذسهت ؾؤال اصلی ایي اؾت کِ کلیِ

هیلیبضز زالض ثبقس؟ تصَض خجطاى  7000قَز، چِ همساض کبض ثبیس اًدبم زٌّس کِ لیوت هحصَل تَلیسقسُ ثطاثط  هی

ّب، هحبل اؾت، ظیطا ثسّی زٍلت آهطیکب  اظ ؼطیك افعایف تَلیس یب افعایف هبلیبت هبلیبت هیلیبضز زالض 000ي ای

ایي فمػ  قَز.  ّعاض زالض ثط آى افعٍزُ هی 14تط اظ  ثیف ثانیههیلیبضز زالض اؾت ٍ زض ّط  ّعاض 91 ثِ ًعزیک

قَز.  کكَضّبی زیگط خْبى ًیع ًبگعیط قسُ اؾت ٍ هیی  ّوِزض تمطیجب  ییّب آهطیکبؾت ٍ چٌیي ثطًبهِ ی ًوًَِ

کٌس، فكبض آى ثط  ی کبضگطاى ؾٌگیٌی هی تطیي لسضت التصبزی خْبى چٌیي تبٍاى ؾٌگیٌی ثط قبًِ اگط زض ثعضگ

تصَضًبپصیط اؾت. فمػ « هؿتؼوطُ»ظزُ ٍ  هحصَلی، خٌگ کبضگطاى ؾطاؾط خْبى ٍ ثط التصبزّبی پیطاهًَی، تک

 زالض کبفی اؾت.   97ای  ًی لیوت ًفت ثِ ثكکِاقبضُ ثِ ؾمَغ خْب

ّب کِ یک چْبضزیَاضیِ  ثطٍت آى ثط تطی ّن زاضز؛ هثالً هبلیبتِ ثط ثطٍت. ًِ ّبی ؾبزُ الجتِ خجطاى ایي هجلغ ضاُ

ی  اگط ّوًِِ. ّبّعاض زالضی ثطذَضزاضًس.  ی زُ ّب کِ اظ زضآهس ؾبالًِ ثطٍت آى ثط لؿؽی زاضًس ٍ ًِ حتی

قبى ضا هبلیبت ثپطزاظًس، هجلغ  زضصس ثطٍت 9هیلیَى زالض زاضًس، فمػ  40هطیکبیی کِ ثطٍتی ثبالتط اظ ثطٍتوٌساى آ

ک ی ی زض ثطًبهِپیكٌْبزی ًِ  ،«ضاُ حل»ایي  هبُ خجطاى ذَاّس قس. 01زض کوتط اظ  یزالض هیلیبضز 000 هصکَض

اصؽالح  بی ثطًی ؾبًسضظِ ثِآلاًتربثبتی ی  اؾت ٍ ًِ حتی زض ثطًبهِ زاضی حعة ضازیکبل ظسؾطهبیِ

کبض حعة زهکطات  ى کبًسیسای )ؾبثك( هحبفظِ، ثلکِ یکی اظ قؼبضّبی اًتربثبتی ذبًن الیعاثت ٍاضِ«ؾَؾیبلیؿت»

چٌسٍچَى ی  پطؾكی زضثبضُ ،ّبی ؾبزُ ًیع حل ثطای اًتربثبت ضیبؾت خوَْضی آهطیکبؾت. الجتِ ایي ضاُ

حتی ّب، «ثطًبهِ»ایي کٌٌس ٍ  ؼطح ًوی زض زؾت افطاز ضاهیلیَى زالض  40ّبی ثبالتط اظ  آهسى ثطٍت فطاّن

 ّبی آًچٌبًی اظ ضاُ شکبت ثكطزٍؾتبًِ ًساضًس. ای خع تؽْیط ثطٍت یبفتي، ٍظیفِ زضصَضت تحمك
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ضا حتی ثسٍى تصَیت لبًًَی ثِ « هبلیبت ثط ثطٍت»ّبی گطؾٌگبى  زٌّس کِ قَضـ ّبی تبضیری ًكبى هی تدطثِ

 هیلیًَی ضا ًساضًس. 40ضػبیت هطظّبی زلیكِ « ًعاکت»س ٍ زض ایي ضاُ ٍؾَاؼ ٍ گصاضً اخطا هی

زاضی هجتٌی اؾت ثط تَلیس ٍ تحمك اضظـ ٍ اضظـِ اظبفی. ؾَز، ثْطُ ٍ اخبضُ )ضاًت( اخعائی  ی تَلیس ؾطهبیِ قیَُ

ط زضآهس )ؾَز، ثْطُ ٍ هبلیبت ث ی آًچِ ای. ّوِ الؿبػِ كای زض کبض اؾت ٍ ًِ ذل اًس. ًِ هؼدعُ اظ اضظـ اظبفی

هبظاز کِ لطاض اؾت اختوبػب الظمِ قَز، چیعی خع ؾْوی اظ اضظـ اظبفی ًیؿت. آى همساض اظ کبض  ضاًت( ًبهیسُ هی

اؾت، تبٍاًی کِ اظ ّیچ « ّبی زٍلتی کوک»زض تَلیس ٍ تحمك ایي اضظـ اظبفی صطف قَز، تبٍاى حمیمیِ 

، فمط آًْب کِ تبٍاى اهطٍظ ٍ ثالفصل ایي فبخؼِ ضا ثب ثیکبضی، ؾت.ی ؼجیؼی ٍ یب ثالی آؾوبًی هٌتح ًكسُ ا ػبضظِ

زٍـ  ثِ تط ٍ قسیستط ّطچِ ثیف کن ثب اؾتثوبض زؾت ثبض ٍ تبٍاى فطزایف ضا ًبگعیطًس پطزاظًس، ثیوبضی ٍ هطگ هی

 گیطًس.ث


