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ی فغف  در اًتخبثبت ریبعت خوَْری ؽیلی ًمغِعبثك ی داًؾدَیٍ فقبل رّجز  چبثزیل ثَریگپیزٍسی 

هیشاى در ایي اًتخبثبت ثب دٌّذگبى در ایي وؾَر اعت.  گیزی رای ی رٍحیبت ٍ عوت گغتزدُ اتتغییز

 56 ،عی ٍ پٌچ عبلِ چثَری ،خ هؾبروت اس سهبى اًتخبثبت آساد در ؽیلیزدرفذ، ثبالتزیي ً 56هؾبروت 

 .دادثِ خَد اختقبؿ راعت افزاعی  اس آًتًَیَ وبعت یدرفذ آرا 44یغِ ثب بدر همرا  ءدرفذ آرا

، افشایؼ رعبًٌذ ّب ثِ هحیظ سیغت آعیت هی هقبدًی وِ اعتخزاج آىّبی  پزٍصُثغتي ی  ثَریچ ٍفذُ

ّبی داًؾدَیبى را  خقَفی ٍ لغَ ثذّیّبی عیغتن ثبسًؾغتگی  دادى ثِ عزح هبلیبت ثزٍتوٌذاى، پبیبى

عخٌزاًی  درثَریچ وِ ثخؾی اس یه ائتالف فزاگیز چپ اس خولِ حشة ووًَیغت ؽیلی اعت، داد. 

آعیت »ّب ثِ هحیظ سیغت  بدًی وِ اعتخزاج آىّبی هق گفت وِ ثب عزح ثقذ اس اًتخبثبت پیزٍسی خَد

هیلیبرد دالری هقذى  5/2 ثزاًگیش ی هٌبلؾِ ؽبهل پزٍصُ ّب خَاّذ وزد. ایي عزحهخبلفت  ،«رعبًٌذ هی

 گب اعت وِ در عبل خبری تقَیت ؽذ.دٍهیٌ

خَد اختقبؿ  اوثزیت آراء را در هدلظ هَعغبى ثِ ،( چپًبّوگَىّبی )ُ در اٍایل عبل خبری گزٍ

 اس ایي عزیك تبوٌذ  ثبسًَیغیًَیظ لبًَى اعبعی خذیذ ؽیلی را  ایي هدلظ لزار اعت پیؼ .دادًذ

 )هدلظ( ؽیلی ی . اهب وٌگزُعبل تغییز دّذ 40ی رصین ًؾبهی پیٌَؽِ را پظ اس  عبختبر التذارگزایبًِ

 ًیزٍّبی راعت ٍ چپ اعت. ي ائئالفثی ؽىبفدچبر 

 20خوقیت  اهبتَلیذ ًبخبلـ داخلی ثزٍتوٌذتزیي وؾَر آهزیىبی التیي اعت. عزاًِ ؽیلی ثزاعبط 

هیشاى عزاًِ تَلیذ  ٍ هىشیه یب ثزسیل ؽؼ تب دُ ثزاثز ثب خوقیت وؾَرّبیدر همبیغِ  هیلیًَی ایي وؾَر

آرصاًتیي ٍ حتی ًٍشٍئال اس لحبػ خوقیت ٍ عزاًِ تَلیذ . تز اعت ون ثزاثز چْبر تب پٌح  آىًبخبلـ داخلی 

 ثغیبر ثبالتز اس ؽیلی ّغتٌذ.ًبخبلـ داخلی 
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ی  تز اس ثمیِ ثیؼولی اًذوی  عَرِ ؽیلی ثداخلی ٍالقی ب ایي ٍخَد ًزخ رؽذ عزاًِ تَلیذ ًبخبلـ ث

ثب تَخِ ثِ . اًذ  تز ثَدُ ثبثجبت ًغجتبً ّبی ایي وؾَر ًیش وؾَرّبی آهزیىبی التیي ثَدُ ٍ در ًتیدِ دٍلت

اس ایي هَضَؿ اعتفبدُ  اغلتخزیبى افلی پزداساى عیبعی  ایي هغبلِ ثغیبری اس التقبدداًبى ٍ ًؾزیِ

را   ایي وؾَراعت ٍ « ثبسار آساد»داری  داعتبى هَفمیت التقبدی عزهبیِؽیلی وٌٌذ  ادفب  وٌٌذ تب هی

هدوـ ، (OECD) ی التقبدی فضَ عبسهبى ّوىبری ٍ تَعقِؽیلی . داًٌذ یه «آهزیىبی  لبرُعَئیظ »

ی آهزیىب  یه ٍ ایبالت هتحذُوبًبدا، هىش ثب( 1یَ ام عی ای( )ًفتب ـ )ثلَن تدبری وؾَرّبی ثزٍتوٌذ ٍ 

 اعت.
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وؾَرّبی آهزیىبی  ّبیدر همبیغِ ثب دیگز التقبد ،رؽذ تَلیذ ًبخبلـ داخلیدر  ؽبّزیهَفمیت اهب ایي 

فالٍُ ثز ایي چٌیي عَدّبیی فوذتبً ًقیت ثزٍتوٌذاى ؽیلی ؽذُ اعت. اعت. ًغجی فزفبً  ،التیي

ّب در هیبى وؾَرّبی فضَ عبسهبى ّوىبری ٍ  تزیي ًبثزاثزی ثذیىی اس }در ؽیلی{ ًبثزاثزی درآهذّب 

 اًذ. ی خٌَثی اس ؽیلی پیؾی گزفتِفمظ ثزسیل ٍ آفزیمب هیبىدر ایي  اعت وِی التقبدی  تَعقِ
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وبر در عغح خْبًی اعت. فمظ ؽُ ّب تزیي ًزخ ًبسل یىی اس ّبی عْن درآهذ در ؽیلی تزیي دّه پبئیي

دارًذ ٍ ایي عْن  تزی در دّه پبئیي تَسیـ عْن درآهذ ًبسل ،ووی اس وؾَرّب، فوذتبً اس آهزیىبی التیي

ی اس تَلیذ ًبخبلـ فٌَاى عْو ّبی اختوبفی )ثِ عَر ًغجی ثذتز ؽذُ اعت. ّشیٌِ عبل گذؽتِ ثِ 20در 

یبفتِ ٍ هزدم را هدجَر ثِ  تز اس هىشیه ٍ پزٍ اعت. اهب خذهبت فوَهی وبّؼ داخلی( در ؽیلی ثیؼ

ّبی  ی ؽزوت ٍیضُ حمَق ثبسًؾغتگی تحت علغِ ثِ ّبی عَدآٍر خقَفی وزدُ اعت. اعتفبدُ اس فقبلیت

تَاًذ  ًوی اًذاسؽبى ثزای دٍراى ثبسًؾغتگی پظ داًٌذ وِ هیثخؼ خقَفی اعت ٍ اغلت هزدم ؽیلی 

 تأهیي وٌذ.  در دٍراى پیزی ّب ثزای آى عغح سًذگی هٌبعجی را

 یّب فلیِ عیبعتثزدر اًتخبثبت ثَد وِ هٌدز ثِ افتزضبت گغتزدُ ایي اهز یىی اس هغبئل هْن 

ى اًتخبة ثَریچ اعت. ی فغف آ ًمغِ ؽذ ٍگیزی وٍَیذ(  )لجل اس ّوِ 2012در عبل  گزایبًِدار عزهبیِ

)یقٌی ًغجت حمَق ثبسًؾغتگی ثِ هیبًگیي  «ّبی خبیگشیي ًزخ»ثزاعبط ثزآٍردّبی فٌذٍق خْبًی پَل 

ی التقبدی  درآهذ وبری( در ؽیلی ًغجت ثِ عبیز التقبدّبی وؾَرّبی فضَ عبسهبى ّوىبری ٍ تَعقِ

 تز اس هزداى اعت. سًبى ثغیبر ثیؼداؽت ثزای  ثغیبر ًبسل ٍ ایي ون
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 ،دروٌبر رؽذ هحذٍد درآهذ ٍ حمَق ثبسًؾغتگی ون ،عزفت در حبل افشایؼ ٍ ثِ یّبی ثبالی سًذگ ّشیٌِ

 اعت.ؽذُ هٌدز ثِ اًجبؽت همبدیز ٌّگفتی ثذّی ثغیبری اس خبًَارّب 

اس توبم وؾَرّبی عبسهبى  تز پبئیيعَری وِ تَسیـ درآهذ  بلیبت ثز ثزٍتوٌذاى ثغیبر ًبسل اعت ثِه

 تز اعت. وؾَرّبیی ثب التقبد ضقیفی التقبدی ٍ  ّوىبری ٍ تَعقِ

هَفمیت ًغجی التقبدی ؽیلی ّوَارُ هجتٌی ثز فبدرات هظ ٍ هَاد هقذًی ایي وؾَر ثَدُ اعت. اگز 

اعت ّوبى ًغجت ّن ٍضقیت التقبد ؽیلی ثْتز  لیوت هظ ٍ هَاد هقذًی ثبال ٍ درحبل افشایؼ ثبؽٌذ ثِ

خبًَار هتَعظ در خیت ّبی چٌذهلیتی ثِ  همذار ثغیبر ووی اس عَد ؽزوتٍ ثزفىظ ـ اهب ثذیْی اعت وِ 

 .ؽَد هی «فزٍثبرػ»ؽیلی 

عَدآٍری  ّذایتی چگًَگی  دٌّذُ اس التقبد ؽیلی ًؾبى ؽذُ اًدبم ّبی هبروغیغتی ثزخی ٍاوبٍی

اػ پیزاهَى ًزخ عَد ؽیلی ثزای  دیگَ پَالًىَ در ٍاوبٍی ّغتٌذ.  ی هظ عزهبیِ در ؽیلی تَعظ چزخِ
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ًزخ عَد »ٍ  «ؽَد اًجبؽت عزهبیِ تَعظ عَدآٍری ّذایت هی»ی ثیغتن خبعز ًؾبى وزد وِ  ول عذُ

هزاحل ی  دٌّذُ ثز اعبط ثزآٍرد پَالًىَ ریشػ عَدآٍری تَضیح. «اعتحیبتی ثزای رؽذ التقبدی  هتغیز

وِ التقبد ؽیلی هبساد ًیزٍی وبر داؽت  سهبًی»ی ؽیلی اعت.  ًِدارا ثحزاًی در التقبد عزهبیِ

هدزد گغتزػ فزآیٌذ ؽْزًؾیٌی  اهب ثِدر ًزخ عَد داؽت.  هغلَثی عْنفٌبٍری ّبی  دگزگًَی

هٌفی در عَدآٍری  ًمؼعَر وِ هبروظ خبعزًؾبى وزد  ّبی فٌبٍری ؽىل گزفت وِ ّوبى دگزگًَی

َد وِ ؽبّذ افشایؼ عَدآٍری ث1270 ی تحت حىَهت پیٌَؽِ اس دِّ یی سهبًی ًئَلیجزال ثبسُ. «داؽت

 اػ ثزای چٌذیي دِّ وزد. حفؼ علغِرصین را لبدرثِ 

گًَشالَ دٌراى ٍ هبیىل اعتبًتَى در پضٍّؾی خذیذتز ًؾبى دادًذ وِ ًزخ اعتثوبر در التقبد ؽیلی 

وبّؼ یبفت سیزا عَدآٍری  1220ی در دِّهتٌبعت ثب ًَعبى لیوت هظ، افشایؼ یب وبّؼ یبفتِ اعت. 

ی  ثزفىظ در ثبسُ»لبًَى ًزخ عَد هبروظ وبّؼ یبفت.  ًزخ عَد هٌغجك ثب لیوت هظ ًبسل هبًذ ٍ

اسپیؼ لیوت هظ  دلیل افشایؼ ثیؼ هشد ثِ ثب دعتهزتجظ عَد  2002ـ  2004اس  هظ ،فبلی یسهبً

. هبًذهشدّب ًغتجبً ثبثت  ٍ دعت ؽذ هی ٍاردی ون  ووبوبى ثب ّشیٌِی خذیذ  اهب عزهبیِ ،افشایؼ پیذا وزد

 .«ثَدًزخ عَد  وِ تجقبت آى افشایؼ یبفت هشد افشایؼ عَد ثِ ًغجت عزهبیِ ٍ دعتعخي دیگز  ثِ

 روَد التقبدی ،آهزیىبی التیي در عزاعز 2010رًٍك لیوت وبالّب اس عبل  ثب پبیبىِ ،ثب ایي ٍخَد

 ٍ ًزخ عَد وبّؼ پیذا وزد.ایدبد ؽذ  ًغجی

 

پي  یهقیبر هي ثزای عَدآٍری ؽیلی هجتٌی ثز ًزخ ٍالقی ثبسگؾت عزهبیِ ثزاعبط خذٍل خْبً

PWT ؛ 1220 ی دِّوبّؼ ایي ًزخ اس اٍاعظ : دّذ را ًؾبى هیاس ًزخ عَد  رًٍذ هؾبثْیوِ  اعت
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ب عمَط لیوت وبالّب اس ٍ روَد ٍ وبّؼ عَدآٍری ث 2010تب  2003عپظ ثْجَد رًٍك لیوت وبالّب اس 

 .2010عبل 

ی  ی ایي رًٍذ ولی ثزای التقبد ولیِ تأییذوٌٌذُ ،ثِ ثقذ 2006اس  لذام اخیز فٌذٍق خْبًی پَلا

 .اعت 2010وؾَرّبی آهزیىبی التیي پظ اس 

    

گذاری، درآهذّب ٍ  هٌدز ثِ وٌذؽذى رؽذ تَلیذ ًبخبلـ داخلی، عزهبیِ 2010وبّؼ عَدآٍری پظ اس   

ی ثخؼ  گیزی وٍَیذ ٍ فبخقِ ّوِؽذ. لجل اس ثزٍس وٍَیذ تز ثز خذهبت فوَهی  ّبی ثیؼ هحذٍدیت

ی اد دارهٌدز ثِ فزٍپبؽی التقبد ؽذ وِ ثبر افلی ٍ تأثیزات هٌفی آى هتَخِ افزاعالهت ٍ ثْشیغتی 



9 
 

ًؾیٌی عیبعی  هدجَر ثِ فمت داری درآهذّب ٍ ثذتزیي هؾبغل ثَد. ًیزٍّبی عزفذار عزهبیِ  تزیي پبییي

 ؽذًذ.

س گز فقل خذیذی در التقبد عیبعی ثبؽذ. در ٍالـ ًیش التقبد ؽیلی ا تَاًذ گؾبیؼ پیزٍسی ثَریچ هی

ی فقبلیت التقبدی ثزخَردار اعت. ِ گذاری ٍ داهٌ افشایؼ عزهبیِثزای  تَخْی ّبی التقبدی لبثل ؽزفیت

ّبی لجلی فبدرات فٌبٍری ٍ هَاد غیزهقذًی تب  ثزاعبط ثزآٍردّبی فٌذٍق خْبًی پَل حتی در حىَهت

 حذ هقیٌی افشایؼ پیذا وزدُ اعت. ایي ثبیغتی هغیزی ثزای ؽیلی ثبؽذ.

ی  اٍایل دِّی راّی ثبؽذ وِ عبلَادٍر آلٌذُ در  تَاًذ احیبوٌٌذُ آیب آسهبیؼ عَعیبلیغتی ثَریچ هی

ایي  چزا وِ رعذ، ًؾز هی ی ثَریچ ثقیذ ثِ ایي اهز تبوٌَى ثب تَخِ ثِ هفبد هقتذل ثزًبهِآغبس وزد؟  1270

عبى ٍ  ًغجتبً یهتَسیـ ثبسزای تالؽی ثعبسی التقبد ًیغت ٍ فزفبً  ّبیی ثزای اختوبفی ثزًبهِ حبٍی عزح

ّبی چٌذهلیتی ٍ ًیزٍّبی راعت ارتدبفی در ثخؼ  ؽزوتؽذُ اعت.  تقبحتی  ی عزهبیِ عخبٍتوٌذاًِ

رئیظ خوَْر خذیذ آهبدُ  فلیِ ی دایوی یبفتِ ّبی عبسهبى ّب ثزای فقبلیت التقبدی ؽیلی، وٌگزُ ٍ رعبًِ

 ؽًَذ. هی

 : منبع

https://thenextrecession.wordpress.com/2021/12/20/chile-copper-bottomed/ 

 :یادداشت

ی خبیگشیي  ًبهِ هَافمت( یب UMCAای )  ی تدبرت آساد آهزیىبی ؽوبلی. یَ ام عی ًبهِ ( یب هَافمتNAFTAًفتب )  [.1]

 تدبرت آساد آهزیىبی ؽوبلی.
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