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 هقذهه

ایغاِو اهغوػ صع کضام وً٘یت ا٣توااصی ٣اغاع صاعصت تذلیال ایاى وًا٘یت، هاضٝ ایاى 
 يىكتاع اؿت.

كمـای،  92ی  صاعی ایغاو باع صیگاغ همواىو اوایال صهاه ؿغهایهاػ دیث ا٣تواصی، 
صاعِی ایغاو  ی ؿغهایه های جاه٘ه تک ؿلىل کًض که تک بذغايی ا٣تواصی عا تجغبه هی

هاای بـایاع ودلایايه اػ  عا تذت تأثیغ ٣غاع صاصه اؿت. بذغاو ا٣تواصی، ِاٗمال تذغین
عکىص صع بـیاعی اػ هًایٖ،  ی ا٣تواصی، تىعم كضیض و هـتمغ، ُٝغ آهغیکا و هذاهغه

هااا، اٟااؼایق اسااغار کاااع غاو و  ٗااضم ثبااات ا٣تواااصی و يىؿااايات كااضیض ٣یمت
ی کااااع غ،  ی يیاااغوی کااااِع ُب٤اااه ؿااااػی ٟؼایًاااضه های هـاااتمغ، اعػاو کاعؿااااػی بی

هایی  ها و صاعایی ؿاػِی هغچه بیلتِغ ثغوت ها و کاالیی ی كغکت ؿاػی ٟؼایًضه سوىهی
 ی ؿااىصآوعی و ايباكااِت ؿااغهایه يلااضه بىصيااض، ًا واعص چغسااهکاه پاایق اػ ایااى هـاات٤یم

صع ایاغاِو اهاغوػ ٣ابال هلااهضه اؿات. بغعؿای « ه٘مىِل اهىع ؿیغِ »ی  هثابه وًىح به به
صاعی به ایى بذاغاو  ها و ٗىاهل ایى بذغاو ا٣تواصی و پاؿشی که صولت ؿغهایه عیله

 داًغ اؿت. ی صاصه یا صع دال صاصو اؿت، یکی اػ اهضاٝ يىكته

 به بذغاو ا٣تواصی صاعی ایغاو صع ایى يىكته، وً٘یت ا٣تواصی و پاؿز صولت ؿغهایه
 . یغص دـى عودايی هىعص بذث و بغعؿی ٣غاع هی ی هجغیه تىؿَ توضی ٣ىههای تا ايت
صع ایى  2422ی يشـت  تا يیمه 2396ی صوم  تغ، وً٘یت ا٣تواصِی يیمه ُىع ص٣ی٢ )به

اباغاهین  ی عیاؿات جمهاىعی وعهتضاوم بذغاو ا٣تواصی صع ص كىص(. يىكته بغعؿی هی
ی  صع صوعه باه ایاى بذاغاو صاعی ؿاغهایه صولات یا الگىهاای پاؿاشِی  ها عئیـی و پاؿز

 هىًىٕ يىكتاع صیگغی سىاهض بىص. ی هجغیه تىؿَ عئیـی توضی ٣ىه
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 آواِر بحراو اقتصادی، دالیل و پیاهذها

هشات، های هذـىِؽ و ویغايگاِغ ا٣تواا وا٣٘یت لاک و ػک صی و هموًایى آهاعهاای سک
هاای ٟوالی  واعص بذاغاو كاض.  ؼاعف 97داکی اػ آو اؿت که ا٣تواص ایغاو صع ؿال 

)با عؿیضو يغر عكض ا٣توااصی  96صهض که اػ ػهـتاو ؿال  هغکؼ آهاع ایغاو، يلاو هی
صعهض(، يغر عكاض ا٣توااصی ایاغاو عو باه کااهق  1.1به  96عم ؿال هاهه چها صع ؿه

صعهض( كض.  ؼاعف هغکؼ آهاع  4.9، ایى يغر ه٠ًی )ه٠ًی 97ع ؿال  ظاكت و ؿپؾ ص
، بذغاو ا٣تواصی هؿپغی كض 97ه ػهاو بیلتغی اػ ؿال صهض که هغچ ایغاو يلاو هی

ته اؿت: يغر عكض ا٣تواصی بغای ٟول بهاع  م٢ بیلتغی به سىص  ٟغ ٗک ، 97صع ایغاو، 
، ٗضِص ٣ابل تىجه ه٠ًی 97صعهض، بغای پاییؼ  2.9، ه٠ًی 97صعهض، بغای تابـتاو  2.3

صع  باىصه اؿات  8.1يیؼ بااػ ٗاضص ٣ابال تىجاه ه٠ًای  97تاو صعهض و بغای ػهـ 22.5
صعهض بىصه اؿت. عكض تىلیض  4.9يغر عكض ا٣تواصی ایغاو، ه٠ًی  يیؼ 97هجمىٕ ؿال 

ثبت كضه اؿت،  97هاهه ؿىم ؿال  ه بغای ؿهصعهضی ک 22.5ياسالن صاسلِی ه٠ًی 
كمـای باه  2368ی ٗغا١ باا ایاغاو )اػ ؿاال  صع کل صوعاو پؾ اػ جًگ هلت ؿاله

 .ؿاب٤ه اؿت این، بی صؿتغؿی صاكته ب٘ض( که ها به آهاعهای ٟولِی عكض ا٣تواصی

 نمایی از رکىد در اقتصاد ایراو

ض ا٣تواصی صع ایى و يغر عك داصتغ كض 98وً٘یت بذغاو ا٣تواصی صع ایغاو صع ؿال 
يغر عكاض ا٣توااصی  98صع ٟول بهاع و تابـتاو ؿال  صعهض عؿیض. 6.3ؿال به ه٠ًی 

صع جاضول ػیاغ باا  صعهض باىص. 9.8صعهض و ه٠ًی  9.4به تغتیب اٗضاص ٣ابل تىجه ه٠ًی 
(، ياغر عكاض 2392هاای ثابات ؿاال  اؿتًاص باه آهاعهاای هغکاؼ آهااع ایاغاو )باا ٣یمت

 ببیًیض: 2399هاهه يشـت ؿال  تا ؿه 2392های  و عا بیى ؿالا٣تواصی ایغا
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 يغر عكض ا٣تواصی )بغدـب صعهض( ؿال

2392 8.5- 

2391 1.5- 

2393 1.3 

2394 2.2- 

2395 24.1 

2396 4.8 

2397 4.9- 

2398 6.3- 

 هًبٖ: هغکؼ آهاع ایغاو

 2398تا  2392اػ ؿال يغر عكض ا٣تواصی ایغاو  -2جضول 

هاؼاع هیلیااعص تىهااو باىص، باه  686.7، 2392تىلیض ياسالن صاسلی ایغاو که صع ؿاال 
عؿیض. ایى  2398هؼاع هیلیاعص تىهاو صع ؿال  722.4، به 2392های ثابت ؿال  ٣یمت

ی چلان ایاى يهااص کاه  بضاو هً٘اؿت که بًا به آهاعهای هغکؼ آهااع ایاغاو و اػ صعیواه
های  لغاو اؿات، ا٣توااص ایاغاو صع ٟاهاله بایى ؿااهتىلی اهلی تىلیض آهاع صع تىلیض ای

صعهض عكض صاكته اؿات  اٟاؼایق كاضیض ياغر اعػ صع بذاغاو  1.2 تًها 2398تا  2392
های صولت  ُىع صع بذغاو کًىيی و ؿیاؿت كمـی و همیى 92ی  ا٣تواصی اوایل صهه

غهاه، ٟلااع ػایضالىها٠ی عا باه ؿغهایه ی  ُب٤اه صاعی صع اعتباٍ با ایى يغر، صع هاغ صو بک
هاای ثابات ؿاال  و ٟغوصؿتاو ایغاو تذمیل کغص. ا غ به جاای اؿات٠اصه اػ ٣یمت  غکاع 
های جاعی  ، بًا به آهاعهای هغکؼ آهاع ایغاو، تىلیض ياسالن صاسلی ایغاو عا به ٣یمت92

هغ ؿال، ه٘اصل  ا٣تواص ایغاو صع صعئغ بگیغین و ؿپؾ با اؿت٠اصه اػ يغر هؤثغ صالع صع
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، تىلیاض 98بغین که صع پایاو ؿال  سالن صاسلی عا هذاؿبه کًین، پی هیصالعِی تىلیض يا
 های صالعی، يه تًها اٟؼایق يیاٟته اؿت، بلکاه کااهق ياسالن صاسلی ایغاو با ٣یمت

. هاضٝ اهاا صع ایًجاا هتاه باه سلاشاف ٣1ابل تىجهی عا يیؼ تجغبه کغصه اؿت كضیض و
صع ایى ن، لظا که صع آو ٣غاع صاعیهای آهاعی يیـت بلکه تذلیِل وً٘یتی اؿت   ظاكتى

ًا به  ي٤ِه صاعی  همیى آهاعهای عیالی اػ تىلیض ياسالن صاسلی ا٣تواص ؿاغهایه طکغهٟغ
 کًین. ایغاو بـًضه هی

 2ُب٢ آهاعهای هًتلغكضه تىؿَ هغکؼ آهاع ایغاو، يغر عكض ا٣تواصی ایاغاو باا عكاض 
هاؼاع هیلیااعص  728.4( باه 2392هاای ثابات ؿاال  )به ٣یمت 2399صعهضی صع ؿال 

هاای ثابات ؿاال  ، )باه ٣یمت96صع ؿاال   تىلیض ياساالن صاسلای ایاغاو  تىهاو عؿیض.
يـبت به پایااو  99هؼاع هیلیاعص تىهاو بىصه و ا٣تواص ایغاو صع پایاو ؿال  787( 2392
 تغ كض. صعهض کىچک 22، 96ؿال 

يژاص و عوداايی هواى   های پًجن و كلن تىؿ٘ه که صع صو صولت ادماضی ُب٢ بغياهه
 8ؿاااليه « كاتاباو»كمـای، عكاض  92ی  كضيض، ٣غاع بىص ا٣تواص ایغاو تا پایااو صهاه

اهاا  92ی  صهاهكمـای تجغباه کًاض.  2422تا  2392های  صعهضی عا صع ٟاهله ؿال
ی کااىچکی اػ ایااى  ىص و ؿااایهواعی بااغای کلّیااِت ا٣تواااص ایااغاو باا ی کااابىؽ صهااه
بذغاو ا٣تواصی که ها صع آو ٣غاع صاعیان چگىياه بىجاىص   ظاعی يیؼ هذ٢٤ يلض. هضٝ

 تغ، ُب٤ه و ا٣لاعی( آواع كضت آهض و باع ؿًگیى آو بغ صوف چه اٟغاص )یا به بیاو ص٣ی٢

صؿات  که اػ دیث آهاعی، صیض بهتاغی يـابت باه بذاغاو ا٣توااصی ٟ٘لای به بغای ایى
 92ی  ای تىلیض ياسالن صاسلی ایاغاو صع صهاه يگاهی به یکی اػ اجؼای هؼیًه بیاوعین،

                                                        
هؼاع هیلیاعص  686.7،  2392صع ؿال  ،های جاعی ياسالن صاسلی ایغاو به ٣یمتبًا به آهاعهای هغکؼ آهاع ایغاو، تىلیض  -1

ی پیگیغ با ت٤ـین ایى اٗضاص بغ ياغر هیاايگیى صالع  هؼاع هیلیاعص تىهاو بىصه اؿت. سىايًضه 3415، 2398تىهاو، و صع ؿال 
 پی ایغاو عا هذاؿبه کًیض. صی تىايض ه٘اصل صالعِی جی ها، هی صع ایى ؿال
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 ظاعی  ی ؿاغهایه صهًضه ی ثابت ياسالن که يلاو ايضاػین. تلکیل ؿغهایه كمـی هی
آالت و تجهیاااؼات  و ؿااااستماو، تأؿیـاااات و  ای )هاكااایى صع کاالهاااای ؿاااغهایه

( ٣غاع باىص 2422تا  2396های  ی كلن تىؿ٘ه )ؿال ها( اؿت، ُب٢ بغياهه ػیغؿاست
های   ظاعی صع صاعایی تا عكض باالی ؿغهایه صعهضی عا تجغبه کًض 12.4ی  عكض ؿااليه

ی هغچاه كاتاباو ا٣توااص ایاغاو  ای بغای تىؿا٘ه ای به هذغک و ػهیًه ثابت و ؿغهایه
ی ثابات  ، تلاکیل ؿاغهایه2392هاای ثابات ؿاال  اها صع ٗمل، به ٣یمت تبضیل كىص.
 235.7كمـای باه  92ی  هؼاع هیلیاعص تىهاو صع ؿال آٛاػیى صهاه 262.8ياسالن اػ 

 25.6ماىٕ، کااهق عؿایض و صع ایاى هاضت صع هج 2399هؼاع هیلیاعص تىهاو صع ؿاال 
  صعهضی عا تجغبه کغص 

 پىست کنذو با تىرم        

، باع صیگغ ی اسیغ صع صوعه کاهق تىلیض ياسالن صاسلی صع ایغاو )عكض ا٣تواصی ه٠ًی(
ی  كاضه باه ُب٤اه با تىعم كضیض و کمغكکِى تذمیل 2391و  2392های  هموىو ؿال

٣اضع  بااع آو و  غايای، ایى ى كضه اؿات. آِف تاىعماع غ و ا٣لاع ٟغوصؿِت جاه٘ه، ٗجیک
« كا٠اٟیت»کاه باياک هغکاؼی صع صولات عوداايی کاه باا عیاکااعی باغ ُباِل  كىع كاض

هاای  و صع هاه اع تاىعم عا هتى٣اٞ کاغصی آه يهايتلاع هاها ض، صع ا٣ضاهی ٗجیب،کىبی هی
( يیؼ ايتلااع ایاى آهااع اػ ؿاغ  غٟتاه يلاضه 2422ؿپغی كضه صع صولت عئیـی )تا آباو 

 97. آسغیى هاهی که بايک هغکؼی، يغر تىعم عا اٗامم کاغصه اؿات، آبااو ؿاال اؿت
ٟغوكی بغسای اػ  اؿت  بايک هغکؼی ُب٢ عوال، ه٠ته به ه٠ته، هیايگیى ٣یمِت سغصه

با ایًکه بايک هغکؼی هضٗی باىص کاه اػ ؿاال  کغص  ص سىعاکی صع تهغاو عا اٗمم هیهىا
ی پایاايی آطع  اػ ه٠تاه کًض اهاا  یغی هی ٣یمت ا٣مم سىعاکی عا بغعؿی و ٣یمت 2354
 کًض يیؼ هتى٣ٞ  عا ها ايتلاع ایى ٣یمت به ایى يتیجه عؿیض که بایض 2397ؿال 
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تًاض و هایذتااِر ػياض ی ساىص عا سغیاض  ها هی ٟغوكاگاهباغای هغصهای کاه بایاض باه اها  ٟع
کغص. آيااو الػم  كاو، تٜییغی ایجاص يمی کغصيض، ٗضم ايتلاع ایى آهاع صع وًٖ ػيض ی هی

صكىاع  كاو یيبىص آهاعی ببیًًض تا هتىجه كىيض که ػيض ی و ي٠ؾ کلیضو، صم به صم بغا
تاضبیغ و »صولاِت « ی و آهااعیكا٠اٟیت اُمٗاات»كىص. يماایِق ًُؼآهیاِؼ  و صكىاعتغ هی

های صیگغی يیؼ پیضا کغص: کمتغ کـی صع جاه٘اه، ياغر تاىعم تىلیضکًًاضه عا  جًبه« اهیض
کًًاااضه صع  ًٗىاو یاااک ٗاهااال ت٘ییى کاااغص یاااا صع آو باااه هااااه باااه هااااه صيباااال هی

يگغیـت  با ایى دال، ايتلاع آهاع هغبىٍ به تىعم تىلیضکًًضه يیؼ  هایق هی  یغی تومین
، باياک هغکاؼی 2422)تاا آبااو  تىؿَ بايک هغکاؼی هتى٣اٞ كاض  97هاه  یب٘ض اػ ص

 يتلاع هیچ کضام اػ ایى آهاع عا هجضصًا آٛاػ يکغصه اؿت.(ا

هایی که ايتلاع آهاع هغبىٍ به يغر تىعم تىؿَ بايک هغکؼی  صع دىل و دىِف هماو هاه
تغ اػ  ی پااییىهتى٣ٞ كض، يغر تىعم اٗمهی تىؿَ هغکؼ آهاع ایغاو، همىاعه چًض صعهاض 

ِٖ همیى چًضصعهاض آهاع اٗمهی تىؿَ بايک هغکؼی بىص: كایض به ماایِق و ي ساُغ ُم
تىعم تىؿَ بايک هغکؼی هتى٣ٞ كضه بىص. با ایاى داال،  آهاع، ايتلاع تِغ تىعم يغِر پاییى

صعهض صع آهاعهای هغکاؼ آهااع ایاغاو   ظكت، تىعهِی چًض بغابغ ایى چًض هغچه ػهاو هی
ساىاهین  كاض. باغای هاا کاه هی ً٘کؾ هیصاص، ه که هًىػ به ايتلاع يغر تىعم اصاهه هی

ای آهاعی اػ وً٘یت وسیِن تىعم و  غايی کاالها صاكته باكاین و ياغر تاىعم عا صع  ؿًجه
ِٞ صهه ِٞ ايتلااع آهااِع ياغر تاىعم تىؿاَ  92ی  ؿالیاو هشتل با هن ه٤ایـه کًین، تى٣ا
 ی عیاکااعِی اصٗاای ٟغیبًاضه کًاض و تًهاا یای تذ٤ی٤ای ایجااص يمیبايک هغکاؼی، سأ

ُىع کاه صع اصاهاه ساىاهین صیاض، تاىعم  ؿااػص. همااو عا ٗیاو هی« ك٠اٟیت اُمٗاتی»
چًااو كاضیض باىصه کاه صع آهاعهاای هغکاؼ آهااع ایاغاو يیاؼ  هىجىص صع ا٣تواص ایغاو، آو

 اي٘کاؽ ايکاعياپظیغی صاكته اؿت.
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 98هًتلغكضه تىؿَ هغکؼ آهاع ایغاو، كاسن تاىعم صع اعصیبهلات  های بًا به  ؼاعف
صعهض اٟاؼایق یاٟات و صع وا٣اٖ تاىعم ي٤ِاه باه ي٤ِاه  51.2، 97ت به اعصیبهلت يـب

ی صع هااه هاىعصئغ يـابت باه هااه  )هیؼاو عكِض كاسن ٣یمت کاالها و سضهات هوٟغ
صعهاضی کاه صع  51.2ی  صعهض عؿیض. تىعم ي٤ِه باه ي٤ِاه 51.2به  هلابه ؿال ٣بل(

 82و  92های   ٤ِاه صع صهاهي تاىعم ي٤ِاه باه ياغر تجغبه كض، باالتغیى 98اعصیبهلت 
يـبت به  98  كاسن ٣یمت صع  ىكت ٣غهؼ و ؿ٠یض صع اعصیبهلت بىصه اؿت كمـی

صعهضی عا تجغبه کاغص  تاىعِم ٣یمات هیاىه و سلاکباع  222.5، اٟؼایق 97اعصیبهلت 
 98ُىع هیاايگیى صع اعصیبهلات  ها و دبىبات يیؼ باه صعهض بىص و ٣یمت ؿبؼی 221.6

صعهاضی عا تجغباه کاغص. صع کال، كااسن  236.1، اٟاؼایق 97يـبت به اعصیبهلات 
صعهااضی عا صع  82.7ُىع هیااايگیى عكااض  ها، بااه هااا و آكاااهیضيی ٣یماات  ااغوه سىعاکی

اها ایى پایاو کاع تاىعم و تذمیال  اػ ؿغ  ظعايض  97يـبت به اعصیبهلت  98اعصیبهلت 
، 2399اعص. صع آبااو ها اصاهاه ص تا كغایَ ٟ٘لی، اٟؼایق ٣یمت 97 غايی يبىص و اػ ؿال 

 صعهاض عؿایض. 49.5باه  2422صعهاض و صع ٟاغوعصیى  46.4يغر تىعم ي٤ِه به ي٤ِه باه 
ی کااع غ و ا٣لااع ٟغوصؿات  با ایى تاىعم کمغكاکى باغای ُب٤اه ػيض یتأهیى هایذتار 

، باغای يمىياه تاىعم ي٤ِاه باه ي٤ِاه 1تغ كضه اؿت. صع جاضول  جاه٘ه، ؿشت و ؿشت
 با هن ه٤ایـه كضه اؿت. 99تا  92 های های اعصیبهلت ؿال هاه

 يغر تىعم ي٤ِه به ي٤ِه )بغدـب صعهض( هاه

 13.1 2392اعصیبهلت 

 39.5 2391اعصیبهلت 

 27 2393اعصیبهلت 

 23.6 2394اعصیبهلت 
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 7.3 2395اعصیبهلت 

 8.8 2396اعصیبهلت 

 8.3 2397اعصیبهلت 

 (92و  82ی  )باالتغیى هیؼاو صع صهه 51.2 2398اعصیبهلت 

 12 2399اعصیبهلت 

 46.9 2422اعصیبهلت 

 هًبٖ: هغکؼ آهاع ایغاو

 99تا  92های  های اعصیبهلت ؿال يغر تىعم ي٤ِه به ي٤ِه هاه -1جضول 

صع کًاع يغر تىعم ي٤ِه به ي٤ِه، يغر تاىعم ؿاااليه يیاؼ صع بذاغاو جااعی، عکىعصهاای 
 41.7باه  98هًتهای باه كاهغیىع جضیضی عا ثبت کغصه اؿت. يغر تىعِم صوعه صواػصه هاه 

تاا آو كمـای  92و  82های  ه صع کل صهاهصعهض عؿیض که باالتغیى هیؼاو تىعم ؿاالي
به ب٘ض عکىعصكکًی کغص و به  2422تاعیز بىص و ؿپؾ يغر تىعم ؿااليه هجضصًا اػ سغصاص 

عؿیض که ا غ آهاع تاعیشی بايک هغکؼی عا همک بگیاغین، باه  2422صع كهغیىع  45.8
ـاًجايی،  2374صعهاضی صع ؿاال  49.4ثًای تىعم ؿًگیى اؿت صع صولات هاكامی ٟع

ی پؾ اػ اكٜال کلىع صع جًگ جهايی  باالتغیى يغر تىعم ؿااليه صع ایغاو صع کل صوعه
هان  91و  92های بذغايای  ٟلاعهای تىعهی صع بذغاو جاعی دتی اػ ؿال صوم اؿت 

با هان ه٤ایـاه  2422تا  92های  ، يغر تىعم ؿااليه ؿال3بیلتغ بىصه اؿت. صع جضول 
باه  98هاهاه صع كاهغیىع   کًیض يغر تاىعم صواػصه ُىع که هلاهضه هی كضه اؿت. هماو

ی  ها عؿیضه که صع ٗیى دال، باالتغیى هیؼاو صع کل صهاه باالتغیى هیؼاو صع ایى ؿال
 كمـی اؿت. 92و  82



11 

 

 يغر تىعم )بغدـب صعهض( ؿال

2392 19.5 

2391 31.8 

2393 24.6 

2394 22.2 

2395 6.9 

2396 8.1 

2397 16.9 

 41.7 2398ی هًتهی به كهغیىع  ؿاله یک

2398 34.8 

2399 36.4 

 45.8 2422ی هًتهی به كهغیىع  ؿاله یک

 هًبٖ: هغکؼ آهاع ایغاو

 2422هاهه هًتهی به كهغیىع  21تا صوعه  92های  يغر تىعم صع ؿال -3جضول 

ی سايىاعهاای  بًا به آهاعهای هغکؼ آهاع ایغاو، كاسن ٣یمت کاالهاا و ساضهات هواٟغ
باه  بغاباغ كاض و 3.4، 2422ؿاال  ههغصع ، بىص 225.5، 96کلىع که صع ٟغوعصیى ؿال 

ی سايىاعهای کلىع صع  ها و آكاهیضيی سىعاکی عؿیض. كاسن ٣یمت 364.2 های هوٟغ
 2422صع ههغ  481.7به  96صع ٟغوعصیى  222.7بغابغ كض و اػ  4.3ی ػهايی  همیى باػه

ٗیاع  ای تمام به همیى تغتیب، صع بشق هـکى يیؼ آهاعها دکایت اػ و٣ىٕ ٟاج٘ه عؿیض.
بًا به آهاعهای بايک هغکؼی، هتىؿَ ٣یمت هغ هتغ هغبٖ وادض هـکىيی صع كهغ  صاعص:
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باه  2422یىع هؼاع تىهاو بىص، صع كاهغ  372هیلیىو و  4، 2396تهغاو که صع ٟغوعصیى 
 بغابغ كض. 7.1ی ػهايی  هؼاع تىهاو عؿیض و صع ایى صوعه 723هیلیىو و  32

ِٕ  کاه باه 97عكض ا٣توااصی ه٠ًاِی ؿاال  بذاغاو ا٣توااصی و « يا هاايِی »هً٘ای و٣اى
و  وعتًا عکىص ا٣تواصی عا صعپی صاكتباعه صع  غصف ؿغهایه بىص، ًغ  استمِل ؿغیٖ و یک

او که وا٣٘یات ا٣تواصی هؤِیض آو هـتًض با تاىعم بـایاع تاکًىو صاعص  ایى عکىص، هموً
كضیض تىأم بىصه اؿت. پغؿلی که صع  ام يشـت بایض به آو پاؿز صهین ایاى اؿات کاه 

یابِی آو  و٣ىٕ پیىؿت و چاه ٗاىاهلی صع ایجااص و كاضت ایى بذغاو ا٣تواصی چگىيه به
 ي٤ق صاكتًضت

 علل وقىع بحراو اقتصادی

تااع آو اؿات، باه 2422اص ایغاو صع دال داًغ )ؿال های بذغايی که ا٣تو عیله (  ٟغ
آٛااػ  2396تىاو  ٠ت اػ اوایل ههغهاه ؿاال   غصص که ت٤غیبًا هی ای بغهی التهابات اعػی
ای اػ ٗىاهل و تذىالت، صؿت به صؿت هن صاصياض تاا التهاباات اعػی باه  كض. هجمىٗه

ٗیااع  بذغاو ا٣توااصِی تمامبذغاو اعػی تبضیل كىص و صع اصاهه يیؼ بذغاو اعػی به یک 
 هبّضل  لت.

ی سىكای اػ  ی ایاغاو، باه هایچ وجاه سااُغه ی کاع غ و ا٣لاِع ٟغوصؿات جاه٘اه ُب٤ه
ی جهاق كاضیض  ، هتاأسغتغیى يمىياه96اٟؼایق كضیض ياغر اعػ يضاعياض. پایق اػ ؿاال 

های كضیض و  كمـی و همؼهاو با اٗمال تذغین 92ی  ٣یمت اعػ صع ایغاو صع اوایل صهه
ی اعوپا ٗلیه ایغاو عوی صاصه بىص که صع آو ه٤ِٖ يیؼ  ی صولت آهغیکا و اتذاصیه یايهودل

 یً٘ا به بذغاو ا٣تواصی تبضیل كض.بذغاو اعػی ؿغ 

یک كاسن  های صولت، ی ؿیاؿت صع يتیجه صالع آهغیکا که هموًاو که سىاهین صیض
 96تا هغصاص  95ل ی بیى اؿ٠ًض ؿا صاعِی ایغاو اؿت، صع ٟاهله ههن صع ا٣تواص ؿغهایه
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باه  96كاض   اػ هاغصاص  تىهاو صع باػاع آػاص هباصلاه هی 3722های دضوص  ٗمضتًا صع ٣یمت
تىهاايی  4222ی  ب٘ض يغر اعػ صع باػاع آػاص اٟؼایق یاٟت و ٣یمت صالع صع ههغهاه آؿتايه

تغ  و هىثغتغ صیگغی يیؼ صع ا٣تواص ایغاو صاكات:  عا پلت ؿغ  ظاكت. اها صالع يغر ههن
ای بىص که به واعصات کاالهاای اؿاؿای و بغسای هاىاص اولیاه و  ایى يغر، يغر اعػ هباصله

ای  یاٟت. بًا به آهاعهای بايک هغکؼی، صالع هباصلاه آالت تىلیضی استوام هی هاكیى
 3322صع کاياال ٣یمتای  96تىهايی و صع ههغهاه  3122صع کايال ٣یمتی  95صع اؿ٠ًض 

ی ٟغاواو،  بايک هغکؼی که صع آو ػهاو با صبضبه و کبکهكض. صولت و  تىهايی ه٘اهله هی
كااضيض و  عا هتااظکغ هی« كااًاوع»هااای  هااا و يغر ابتااضا ت٘هااض سااىص بااه آػاصؿاااػی ٣یمت

 ٠تًض و صع هجماىٕ ؿیـاتن اعػِی ا٣توااص  سىص هی« هضیغیت»و « ٣ضعت»بمٟاهله اػ 
ی اٟؼایق ياغر اعػ صع  هياهیضيض، با هلاهض هی« كضه كًاوِع هضیغیت ئام اعػِی »ایغاو عا 

ای عا  باػاع آػاص، با ا٣ضاهاتی که به کاعیکاتىعی اػ هضیغیت كباهت صاكت، يغر اعػ هباصله
ت بیلتغی اٟؼایق صاصيض. بايک هغکؼی يغر اعػ  96ی صوم ؿال  اػ يیمه به ب٘ض، با ؿٗغ
هاض و صع كاق هااه صوم ؿاال صع  3، داضوص 96ای عا صع كق هاه يشـت ؿال  هباصله

 صعهض باال بغص. 21یق اػ  ب ،96

ی کاع غ و ا٣لاع ٟغوصؿت جاه٘ه واعص  كایض اکًىو به صلیل ٟلاع ؿهمگیًی که به ُب٤ه
تىهاايی صع بااػاع آػاص،  4222، صالع 96کاه صع ه٤ِاٖ ههغهااه  اهىف كضه باكضكضه، ٟغ 

ی  تب٘ات بذغاو ا٣تواصِی اوایل صهاهصع آو ػهاو، كض.  يغر بـیاع  غايی هذـى  هی
كض و بشق بؼع ی اػ جاه٘ه هًىػ ؿِِخ  ىػ صع كغایَ ه٘یلتی هغصم ادـاؽ هیهً 92

تااع  ه٘اف اف به پیق اػ آو بذغاو باػيگلته بىص. صع كغایِی کاه هایچ کًتغلای باغ ٟع
ی ؿیاؿااِی  كااو وجاىص يضاكات، جغ٣اه صاعاو ایغايای و كای٠تگِی ٗیااِو صالعی ؿاغهایه

ی صالع تىؿاَ  غ، ؿایگًال سغیاض  ـاتغصهتا تغ و تلز اٟؼایق يغر صالع، و به ت٘بیغ ص٣ی٢
ت٤غیبًا ٣ِ٘ای  2396صاعاو ایغايی، اػ کار ؿ٠یض، ػصه یا هاصع كض. اػ كهغیىعهاه  ؿغهایه
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ای عا بغای باع ؿىم تأییض  كضه بىص که صولت صويالض تغاهپ، پایبًضی ایغاو به تىا٢ٟ هـته
بایـت هاغ  کلىع هی کًض. صع آو ػهاو، بغ اؿاؽ ٣ىايیى صاسلی آهغیکا، صولت ایى يمی
کغص. صولت تغاهپ، صو يىبت  عوػ یک باع کًگغه عا اػ پایبًضی ایغاو به بغجام هِلٖ هی 92

ٟاغا  96ای عا تأییاض کاغصه باىص و هىٗاِض ؿاىم صع ههغهااه  پایبًضی ایغاو به تىا٢ٟ هـته
 عؿیض. هی

ِٖ  عاهباغصِ »، صويالض تغاهاپ صع یاک ؿاشًغايی 96ههغهاه  12باالسغه صع عوػ جم٘ه  جااه
صولت آهغیکا صع ٣بال ایغاو عا كغح صاص و اٗمم کغص که پایبًضی ایغاو به تىاٟا٢ « جضیضِ 

کًض. ایى عاهبغص جضیض، که ب٘ضًا با سغور عؿامی صولات آهغیکاا اػ  ای عا تأییض يمی هـته
ن ی تهاااج ياام  غٟاات، ؿاتىو صوع تاااػه «کمپایى ٟلاااع دااضاکثغی» ،ای تىاٟا٢ هـااته

پؾ اجاػه صهیض، با ت٠ویل بیلتغی باه ؿاشًغايِی  بىص. ٗلیه ایغاواهپغیالیـتی آهغیکا 
 صويالض تغاهپ بپغصاػین.« اٗمم عاهبغص»

تى پـات »: ههاغ  ٠ات 12شًغايی ه٘غوٝ سىص صع تغاهپ صع ؿ صع باضو باه ٗهاضه  اٟغ
هاو صع ٣بال عژین ؿغکق صع  عیاؿت جمهىعی، صؿتىع باػبیًی عاهبغصی کاهل ؿیاؿت

باػبیًی اکًىو کاهل كضه اؿت... ؿیاؿت ها باغ اؿااؽ یاک باغآوعص ایغاو عا صاصم. آو 
صاعف صع سااوع  جىیی اصاهاه اف اػ تغوعیـن و ؿتیؼه واًخ اػ صیکتاتىعی ایغاو، دمایت

ؿاػهاو هلل هتذاض،  هیايه و ؿغاؿغ صيیا اؿت... ایاالت هتذضه آهغیکا و كىعای اهًیت
ای عا اػ ُغیا٢  ی به ؿمح هـاتهکغصيض تا تمف ایغاو بغای صؿتیاب ؿ٘یها  ُی ؿال

های ا٣تواصی هتى٣ٞ کًًض. اها صولت ٣بلی ]صولت بااعاک  ای اػ تذغین ُیٞ  ـتغصه
ها  تىايـت ٟغوپاكی کاهل عژین ایغاو باكض، آو تذغین اوباها[ ص٣ی٤ًا ٣بل اػ آيوه که هی

 بااا ایااغاو، بغصاكاات... تىاٟاا٢ 1225بغايگیؼ ؿااال  اِی بذااث عا اػ ُغیاا٢ تىاٟاا٢ هـااته
هااا ایجاااص کااغصه بىصيااض عا بغصاكاات   ای کااه تذغین ای ٟلاااعهای كااضیض صاسلاای هـااته

و جااو ا٣توااصی و ؿیاؿای باه صیکتااتىعی ایاغاو  -که هىعص يیاػ ٟىعی باىص-تـهیلی
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هااایی اػ بغياهااه  صهااض بشق بشلاایض... بااضتغ اػ همااه، ایااى تىاٟاا٢ بااه ایااغاو اجاااػه هی
به هالخ  ن سىصف، ٣غاع بىص کهغاؿاؽ ي  اف عا اصاهه صهض... تىا٢ٟ ایغاو، ب ای هـته

کمک کًض. با ایى دال، صع ٗیى ایًکه ایااالت هتذاضه  المللی ای و بیى و اهًیت ه٤ًِه
به ت٘هضات سىص يـبت به تىا٢ٟ پایبًض بىصه اؿت، دکىهت ایغاو هموًاو به اٟغوستى 

. كاایاو طکاغ پاغصاػص آتق صع یغی، تغوع و ياآعاهی صع ؿغاؿغ ساوعهیايه و ٟغاتغ اػ آو هی
اؿت که ایغاو به عوح ایى تىا٢ٟ پایبًض يبىصه اؿت... بًابغایى، اهغوػ با تىجه به اٟؼایق 

هاو، هى عاهبغص جضیضی عا  پیماياو  ـتغصه با هن ی تهضیض تىؿَ ایغاو، و پؾ اػ هلاوعه
کًن. يشـات، هاا  کاهل ا٣ضاهات هشغ  ایغاو اٗمم های ی بغای پغصاستى به هذضوصه

اف صع  های يیاابتی ی ایاغاو و دماایتق اػ تغوعیـات بله با ا٣ضاهات هشغباياهبغای ه٤ا
هاو همکاعی ساىاهین کاغص. صوم، هاا باغای جلاى یغی اػ دمایات  پیماياو ه٤ًِه با هن

هاای بیلاتغی عا ٗلیاه عژیان اٗماال ساىاهین کاغص. ؿاىم، هاا باا  هالی اػ تغوع، تذغین
ی  غاو[، کااه تهضیضکًًااضههااای هىكااکی و تـاالیذاتی عژیاان ]ایاا  ـااتغف ٟ٘الیت

اف، تجاعت جهايی و آػاصی ياوبغی اؿت، بغسىعص سىاهین کغص. و يهایتًا، ها  همـایگاو
ای عا هـضوص سىاهین کغص... اجغای  های عؿیضو عژین ]ایغاو[ به ؿمح هـته همه عاه

های ؿشت ٗلیاه ؿاپاه پاؿاضاعاو  عاهبغص تاػه ها با بغصاكتى  ام ًغوعی اٗمال تذغین
ساىاهن کاه ؿاپاه عا صع ٟهغؿات  صاعی هی جاا اػ وػاعت سؼاياه كىص. هاى همیى هیآٛاػ 
های تغوعیـتی ٣غاع صهض و تمام اٟغاص هغتبَ با ایى يهاص عا تذاغین کًاض... اػ ػهااو   غوه

ای، تهضیضات سِغياک عژین ]ایاغاو[ تًهاا اٟاؼایق یاٟتاه اؿات.  اهٌای تىا٢ٟ هـته
اٖ تذغین ی تغصهها با صعیاٟت هؼایای   ـا همؼهاو، آو ی  هاا، هموًااو باه تىؿا٘ه ٟع

ايض.  ایغاو هموًیى واعص ٣غاعصاصهای ؿىصهًض تجاعی  ی هىكکی سىص اصاهه صاصه بغياهه
یى تىا٢ٟ هـته تاىايین  کًن که ها يمی ای كضه اؿت... هى اهغوػ اٗمم هی با صیگغ ُٟغ

هی عا هاااصع ای[ عا هااصع کًااین و ایاى  ااىا  اىاهی ]پایبًااضی ایاغاو بااه تىاٟا٢ هـااته
يشااىاهین کااغص... هااى بااه صولاات صؿااتىع همکاااعی يؼصیااک بااا کًگااغه ]آهغیکااا[، و 
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ای بپغصاػياض تاا  تىاٟا٢ هـاته جضِی  کًن تا به يىا٣ن هت٘ضصِ  هاو عا هاصع هی پیماياو هن
 ٣ـمِت  ای يباكض  ایى كاهِل  و٣ت ٣اصع به تهضیض جهاو با ؿمح هـته عژین ایغاو هیچ

ها عا اػ عوی بغياهاه  ؿات کاه صع چًاض ؿاال آیًاضه هذاضوصیتهای پایايی تىاٟا٢ ا ؿال
و ت٤غیباًا  ئااعت ٗماال ياکااٟیصاعص. صیگغ ي٤این تىا٢ٟ كااهل اِ  ای ایغاو بغهی هـته

هىكکی ایغاو اؿت... صعهىعتی که ٣اصع به عؿیضو به  ی ؿکىت هذي صع ٣بال بغياهه
صع ایاى هاىعت تىاٟا٢  هااو يباكاین، پیماياو دال صع ایاى بااعه باا کًگاغه و هن یک عاه
تىاياض  . بغجام تذت باػبیًی هضاوم اؿت و دٌاىع هاا صع آو هی2كىص ای ٟـز هی هـته

 «.تىؿَ هى به ًٗىاو عئیؾ جمهىعی، صع هغ ػهايی، لٜى كىص

صاع ایغايی، اٗمم عاهبغص جضیِض صولت آهغیکا،  ی ؿغهایه ای اػ ُب٤ه بغای ُیٞ  ـتغصه
صاعی ایاغاو دتای  صع صالع بىص. ؿاغهایه«  ظاعی یهؿغها»یک ؿیگًال بـیاع ٣ىی بغای 

ای صع صولات عوداايی، ؿغيىكات  پیق اػ اهٌای بغجام و اػ ػهاو آٛاػ هظاکغات هـته
ِٖ »سىص عا به بغجام  غه ػصه بىص  به ایى صلیل، عاهبغص  صولت تغاهاپ، ٗاهال بـایاع « جاه

ػكماِع باه ٣اىل ساىصف صاعی ایغاو بىص: تغاهپ عو  ههن و تأثیغ ظاعی صع ا٣تواص ؿغهایه
صايضو غ ا سغور صولت آهغیکا اػ آو و باػ ی« ای و تجضیضئغ صع آو اهمح تىا٢ٟ هـته»

ی  ای اػ ُب٤اه ها صع اب٘اصی كضیضتغ عا به كماعه ايضاستاه باىص و ُیاٞ  ـاتغصه تذغین
ی چیاااًق ؿااابض  و يذاااىه كااااو ع ایاااغاو، يااابي توااامیمات ا٣تواصیصا ؿاااغهایه

 کغصيض  تومیمات کار ؿ٠یض، هماهًگ هیبا  عا كاو  ظاعی ؿغهایه

صاع ایغاو به تومیِن ٗضم تأییاض بغجاام  ی ؿغهایه ، واکًلی که ُب٤ه96ههغ  12پؾ اػ 
تىؿااَ عئاایؾ جمهااىع آهغیکااا يلاااو صاص، و ؿیاؿااتی کااه صولاات ایااغاو صع ٣بااال 

 بیلاتغیى هاایی کاه صاعای صاعاو صع صالع و صاعایی ی ؿاغهایه  ـاتغصه«  ظاعِی  ؿغهایه»

                                                        
يیض ا غ صولت ایغاو تـلین و تبضیل به یک صولت صع هضاِع آهغیکا يلىص، اهِمدًا اؿتذاله يلىص، آهغیکاا اػ بغجاام بشىا -2

 ػيض. ی ؿغيگىيی صولت ایغاو عا کلیض هی كىص و پغوژه ساعر هی
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ت، صع هجمىٕ، دتی ـتگِی ٣یمتی با صالع هـهمب اػ ساغور صولات  ٣بلتًض، پیق  ٟغ
(، 97ها )صع هاغصاص و آبااو  ( و باػ غصايضو تذغین97اعصیبهلت  28آهغیکا اػ بغجام )صع 

صاعاو ایغايای صع  هىلًااک ؿاغهایه«  ظاعی ؿاغهایه»بذغاو اعػِی ههیبی عا ع٣ن ػص. اهاا 
تت ها، صع چه ٌٟایی هىعت هی آو Dollar Rushتغ  صالع، یا به ت٘بیغ ص٣ی٢   ٟغ

 «پسابرجام»ی اقتصادی  ی تىسعه نسخه 

ای باغای  صع پاعاصایِن ا٣تواصِی صولت دـاى عوداايی، بغجاام ٣اغاع باىص کاه باه ه٤ضهاه
ی كتاباو ا٣تواصی صع ایغاو تبضیل كىص. صع صولت دتی عوال عوتیِى بىعوکغاتیک  تىؿ٘ه

ی تىؿا٘ه باه هجلاؾ،  ؿااله ی پًج ی ؿاااليه و بغياهاه های بىصجه ی الیذه هثل اعائه
ی كلان  ی بغياهاه هاياض  صولات الیذاه بغجاام هیای یا اجغای  هِ٘ل هظاکغات هـته

ا٣تواص ایغاو باكض، هِ٘ل يگااه صاكات تاا ؿغيىكات « چغاٙ عاه»تىؿ٘ه عا که ٣غاع بىص 
، «پـابغجام»ی  ای هلشن كىص و ؿپؾ بغ هبًای بغجام و بغای صوعه هظاکغات هـته

ىاٟا٢ ایاغاو و ایى بغياهه تضویى و تبضیل به ٣ايىو كض. عودايی دضوصًا یک هاه پایق اػ ت
ی یک )پًج ٌٗى صاعای د٢ وتى صع كىعای اهًیت به همغاه آلمااو(  ٗموه  غوه پًج به

ای صع دال اي٤٘اص اعائه صاص  بغجام ٣اغاع باىص  توىیغی اػ تىا٢ٟ هـته 94صع سغصاص ؿال 
که  ایى»ا٣تواص ایغاو باكض. او  ٠ت: « المـائل جاصویِی  دل»صولت او و « کلیض ُمیی»

هایلااو عا ػیااص يوغسايًاض   ها چلن تذغین ٓالمايه بایض اػ بیى بغوص، بٌ٘ای  ىیین هی
ػیـت دل كاىص،  های ٓالمايه بایض اػ بیى بغويض تا ؿغهایه بیایض، تا هـأله هذیَ تذغین

تا اكتٜال جىاياو دل كىص، تا هً٘ت جاه٘ه دل كىص، تا آ  سىعصو هغصم دل كىص، تا 
 «.ای ها ادیا كىيضه هًابٖ آبی ػیاص كىيض و تا بايک

، ٌٟااایی بااىص کااه صع آو یااک عودااايی ها و تبلیٜااات صولاات ُباا٢ بغياهااه« پـااابغجام»
ایغاو به ٣ِب بؼعگ هااصعات »كض و  ی هاصعات صيبال هی اؿتغاتژی ا٣تواصی تىؿ٘ه

هغصاو اػ يىؿاػی  كض. صولت تبضیل هی «آو هیلیىو ي٠غی ه٤ًِه و ٟغاتغ اػ 422به باػاع 



18 

 

ػصياض.  کلاىع و وعوص هاضها هىاپیماای هـااٟغبغی جضیاض داٝغ هی ياو او هىاپیماایی
هىاپیما با ایغباؽ و بىئیًاگ، ٣اغاعصاص اهٌاار کاغصه  282تًهایی بغای سغیض  ایغ به ایغاو

هیلیاعص صالع ؿغهایه صع هاً٘ت  122 ٠ت ٣غاع اؿت تًها  بىص. بیژو ػيگًه وػیغ ي٠ت هی
هاا  همکااعی کاغصو باا ساعجی» ٠ات:  جاظ  كاىص  او هی 2422ي٠ت و  اػ تاا ؿاال 

هیلیااعص  122تاىاو هبلاٚ  ًغوعی اؿت، ػیغا کلىع به ؿغهایه و ًٟاوعی يیاػ صاعص و يمی
ی كلان تىؿا٘ه باغ هبًاای بغجاام و باغای  بغياهاه«. صالع عا اػ باػاع صاسلی تاأهیى کاغص

صعهاض  8تضویى كاضه باىص و ياغر عكاض تىلیاض ياساالن صاسلای عا ؿاالیايه « پـابغجام»
ها و دمل و ي٤ل عیلی و   ظاعی ٗٔین صع يیغو اه اعی کغصه بىص. ٣غاع بىص ؿغهایه ظ هضٝ
ها يیؼ بًا باىص اػ سااعر اػ کلاىع تاأهیى  ای ايجام كىص و بشق ٗٔین ایى ؿغهایه جاصه

ساىصعوی بغجااهی یاا پـاابغجاهی(  1228كىص. دتی ت٘ضاصی اػ سىصعوهاا )ئیاغ پاژو 
های سىصعوؿااػی ٟغايـاىی ایاغاو باه یاک  کتياهیضه كضيض و ٣غاع بىص با همکاعی كغ 

ها هیلیاعص  های ساعجی صه تبضیل كىص. ٣غاع بىص بايک صيیا ٣ضعت صع هً٘ت سىصعوؿاػی
 ظاعی صع ایاغاو  هاای هشتلاٞ ؿاغهایه صالع ؿغهایه صع ٣الب ٟایًايؾ به اجاغای ُغح

 استوام صهًض.

اػ عوی کااع آهاضو  چًیًی صیگغ  ظاكته كضه باىص و  غچاه پایق هضها ٣ىل و ٣غاع ایى
های ساعجی جظ  بااػاع  کغص تا ؿغهایه صويالض تغاهپ، صولت اوباها تمام ؿ٘ی سىص عا هی

بااا  آوع الااؼام ٛیغ ياهااه ت٠اهن ،ایااغاو يلااىيض، بااغای ت٘ااضاص ػیاااصی اػ ایااى ٣ااىل و ٣غاعهااا
های ساعجی اهٌار كاضه باىص و بغسای يیاؼ باه ٣غاعصاصهاای باه لذااّ د٤اى٣ی  كغکت

)هثل ٣غاعصاص با بىئیًگ، ایغباؽ، تىتال ٟغايـه، عيى و...( هًجغ كضه بىص.  «االجغا الػم»
تااا پاایق اػ اٗاامم عاهبااغص جضیااض صولاات تغاهااپ، ٗمااًم بااا ا٣ااضاهات صولاات آهغیکااا و 

ی ساعجی بؼع ای جاظ  بااػاع ایاغاو يلاضه باىص، اهاا  های ایى کلىع، ؿغهایه هشال٠ت
ی  سااعجی، ٣ابال ه٤ایـاه باا صوعه ٌٟای ٗیًی هغاوصات ا٣تواصی ایغاو با کلىعهای
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كمـی يیؼ يباىص و  92ی  های آٛاػیى صهه ها تىؿَ صولت اوباها صع ؿال اٗمال تذغین
صاعی ایاغاو باىص. بًاا باه  المللی کمتغی پیق عوی ا٣تواص ؿاغهایه های بیى هذضوصیت

، هاصعات ي٠ت سام ایغاو بایق 2396و  2395آهاعهای بايک هغکؼی، صع هغ صو ؿال 
اؿات. ایاى  2387هیلیىو بلکه صع عوػ باىص کاه بااالتغیى هیاؼاو ب٘اض اػ ؿاال  1.2اػ 

ٌٟای ٗیًِی پیویضه، باٗث يلضه باىص تاا صولات عوداايی، ٌٟاای طهًای ساىص عا کاه 
ی سااعجی باىص،  ی ؿاغهایه و جظ   ـتغصه «پـابغجام»ی كتاباو صع  هموًاو تىؿ٘ه

 تٜییغ صهض.   

ی صولات آهغیکاا، ساغور ادتماالی واكاًگتى اػ  و اٗمم عاهبغص تاػه 2396پؾ اػ ههغ 
ت. ایاى  ای اػ ؿغهایه ای، هبًای ٗمل ُیٞ  ـتغصه تىا٢ٟ هـته صاعاو ایغايی ٣غاع  ٟغ

پیویضه بىص عا  «پـابغجام ی ا٣تواصِی  تىؿ٘ه»ای که صولت عودايی بغای  سغور، يـشه
، «به ها  تىلیاض و هااصعات ه٤ًِاه تبضیل كضو» ها پیغاهىو پیویض و تمام طهًیت هی

کااغص و بااه هااىا  عا صوص هی« ت٘اهاال ؿاااػيضه بااا صيیااا»و « صیپلماؿاای ا٣تواااصی ٟ٘ااال»
ی ایااى  ی بغجااام، صعباااعه هاهه ٟغؿااتاص. صع آو ػهاااو، پااضِع ٠ُااِل صو ؿااال و ؿااه هی

د٤ى٣ااضايی »پًضاكاات چااىو   یغی تغصیااضهایی اؿاؿاای صاكاات و هموًاااو هی يتیجااه
به جای ایاغاو، »کًض که  هی« هضیغیت»المللی عا  چًاو ٌٟای بیى اؿت، آو« ػبغصؿت

ی  ها عابِه و٣ت با آو کلىعهایی که ایغاو هیچ  کؾ جؼ آو آهغیکا هًؼوی كىص، و هیچ
صاعاو، ایى  ؿغهایه«. پیىيضيض میهای صولت آهغیکا ي ا٣تواصی چًضايی يضاكته به تذغین

سىص يلاو صاصيض کاه پًضاكاِت  ، با ٗمِل «ی صيیای ا٣تواص صیضه  غِگ باعاوهای  اعبا »
عا ٣بىل يضاعيض. آياو چىياو  اوهایی ودلی که باغای  ،«اعبا  صيیای ؿیاؿت»صولت، 

یاِت ؿیاؿِی يـایه ػوع اػ آو هضتی ٛیغه٘مىل، آ  به ی صولات  ها صعیٚ كضه باكض، ًٟغ
ي٤اض و »ی  ای پغتا  کغصيض و باا كاتابی بااوعيکغصيی باه بغکاه عا به  ىكه« تضبیغ و اهیض»

 صالع هجىم بغصيض.« ػالِل 
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 ی دولت دارپرستانه داراو، دالرپاشِی سرهایه شیفتگی دالری سرهایه

تغیى كاغایَ يیاؼ  های ه٠ًغص، دتی صع بذغايی صاعی اؿت که ؿغهایه ایى ه٢ًِ ؿغهایه
ِٞ ؿغهایه و ايبىه  ًض  بشقًک ٟغاهىف يمی عا ِٗق سىص بغای کـب ؿىص های هشتل

ه٠ًغص، دتی صع كغایَ بذغايی، بـته به تىاو سىص، به صيبال کـب ؿىص اػ های  ؿغهایه
غ١ِ هشتلاٞ هـاتًض. هًگااهی کاه باه صالیال هشتلاٞ باىی بذاغاو باه هلااِم ایاى  ُک

هایی  ی پىلی سىص به ؿمت سغیض صاعایی ها بًا به هیؼاِو ؿغهایه سىعص، آو ها هی ؿغهایه
كىص. صع ایغاِو اهغوػ، صالع آهغیکا و  هی هذـى « ه٠ّغی اهى»ها،  عويض که اػ ئغ آو هی

كاااو صاعای همبـااتگی ػیاااص بااا يااغر صالع اؿاات و ٣ابلیاات  هااایی کااه ٣یمت صاعایی
کن ایى  ي٤ضكىيض ی باغای « هاای اهاى  غیؼ اه»كاو يیؼ ت٤غیبًا باالؿت )ئیغ ُم(، دک

 صاعاو عا صاعيض. ؿغهایه

ـت  صاع، صعؿت پیق اػ بذغاو، با ؿغهایه»به ٣ىل هاعکؾ،  سىصؿتایی ياكی اػ عوي٢ِ ه 
هشلى٣ی تشّیلی بیق يیـت و تًها ساىِص  ْ ىیض که پىل کًًضه، به بايگ بلًض هی و الی٤٘ل

ايضاػ  جا ًُیى ی بذغاو[ ٟغیاص صیگغی صع همه کاالها پىل هـتًض  اها داال ]صع هًگاهه
اه  اه اؿت: ایى تًها پىل اؿت که کاالؿت  هموىو آهاىیی کاه صع پای آ  كایغیى ل  ل 

صاع صع پی پىل، ایى تًها ثاغوت، عواو اؿات.  ی بذغاو، عوح ؿغهایه ػيض، صع هًگاهه هی
ها، یً٘ی پىل، تا دض یاک تٌااِص هِلا٢،  صع بذغاو، تٌاص بیى کاالها و كکل اعػِف آو

ای کاه باىی بذاغاو باه هلاام  صاعِی اهغوػ، صع هًگاهه صع ایغاِو ؿغهایه« یابض. اعت٤ار هی
ػيًض، بیق اػ هماه  له هی ه اؿت، پىل یا كکِل اعػكی که بغای آو لهصاعاو سىعص ؿغهایه

« كاغ  »اياض اػ  ی ُم بىصه اؿت. آياو صع چًیى هىا٣٘ی هماىاعه ؿا٘ی کغصه صالع و ؿکه
 عیال سمم كىيض و به ل٤ار با ه٘بىِص سىص یً٘ی صالع بغؿًض.

عیالی به صالع،  های پىلِی  صاعاو ه٠ًغِص ایغايی، صالعیؼاؿیىو یا تبضیل ؿغهایه بغای ؿغهایه
کِن  کًًض که بذاغاو يؼصیاک اؿات،  صع كغایِی که  ماو هی هیايت اػ ي٠ؾيه تًها دک
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کن کـِب ؿىص اػ كغایَ بذغايی عا يیؼ صاعص. البته ا غ ص٣یا٢ تغ بغعؿای  بلکه همؼهاو دک
ی  ی کـاب ؿاىص، همااو ٛغیاؼه های ه٠ًاغص، عاياه بغین که يؼِص ؿاغهایه کًین، پی هی

ِٝ ؿىِص صائمی، یک ؿغهایه ػ ي٠ؾ اؿت و ؿغهایههیايت ا غصه اؿت.  ی بضوو توّغ ی هک
ای اػ جايِب ؿغهایه جهت کـب ؿىص، همؼهاو یک ا٣ضاِم  ، تهاجن یا دمله«ابتکاع»هغ 

 اغی و  صٟاٗی، و ٗملی صع جهت هیايت اػ ي٠ؾ اؿت. به همیى صلیل اؿت که ویغاو
ی ٟغصِی هیايت اػ ي٠اؾ  یت ٛغیؼهتشغیِب ؿیـتماتیک، صع طات ؿغهایه اؿت و هاه

صاعی(، چیؼی جاؼ دغکات  ی تاعیشِی ػيض ی صع ؿغهایه صاعی )هاهیِت ٛغیؼه صع ؿغهایه
صاعی يهایتاًا  صع ؿاغهایه« اعوؽ»جم٘ی يیـت. دغکاات  صؿته صع هـیغ يابىصی و هغِگ 

ی   غایِی ياا ؼیِغ عاياه هاضت يیـات. کىتاه «تايااتىؽ»ػی یا صؿاِت يااهغئِی چیؼی جؼ با
ی ٟغصِی هیايت اػ ي٠ؾ اؿت، صع  صاعی که اهل داکن بغ ٛغیؼه کـب ؿىص صع ؿغهایه

ًِض کااع، یً٘ای ايـااو و بلًضهضت چیؼی جؼ يابىصی و تشغیِب ؿیـتماتیِک صو ؿِغ ٟغآی
صاعی، که ٣یاِم ٗلیه  ٗلیه ؿغهایه  غی کاع  ی ُب٤ه يیـت. اػ ایى هًٔغ، هباعػه ُبی٘ت،

ت، چیؼی يیـت جؼ ٗملیااِت يجااِت همؼهااو ايـااو و هیايت اػ ي٠ِؾ ٟغص غایايه اؿ
 ُبی٘ت.  

جمهىع آهغیکا بیلتغ باه ساغور اػ بغجاام تهضیاض  ، هغچه عئیؾ96باعی، ب٘ض اػ ههغهاه 
تغ  و سىاؿاتًی تغصاع ایغاو، صلغبا ی ؿغهایه کغص، صالع، وادض پىلی آهغیکا، بغای ُب٤ه هی
 غصاياض،  عا باا كاضت بیلاتغی باػهیها   ٠ت تذغین كض. هغچه کار ؿ٠یض بیلتغ هی هی

صاعاِو عیاؼ و  های پاىلِی ؿاغهایه باغای ؿاغهایه« ه٠اّغی اهاى»صالع با كضت بیلتغی به 
کغصياض  صاعاو ه٠ًغص با ساىص ٟکاغ هی كض. ت٘ضاص بـیاع ػیاصی اػ ؿغهایه صعكت تبضیل هی

کاه  های پىلی ساىص عا باه صالع )یاا چیؼهاایی بایض هغچه ػوصتغ بشق ٗٔیمی اػ ؿغهایه
ها با صالع همبـتگی ػیاصی صاعص ئیغ ُام( تباضیل کًًاض تاا ياه تًهاا اػ كاغ   ٣یمت آو

 هىعت ٟغصی به سىا  و سیالی که عئیؾ جمهىع آهغیکا بغای ا٣تواص ایغاو صیضه اؿت،
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صع اهاو بمايًض، بلکه تا اػ اٟؼایق آتِی يغر صالع، ؿىص هن ببغياض و ب٘اض اػ ایاى اٟاؼایق 
ی هغصم، سوىهًا ُب٤ات کاع غ و ٤ٟیاغ  جهی اػ ثغوت اػ جیب ٗاههيغر، دجِن ٣ابل تى

تغیى صاعيض او صالع صع ایغاو هـتًض، هًت٤ال كاىص. چاىو ایاى  ها، که بؼعگ به جیب آو
صاعاِو ه٠ًغص، صع هیؼاو بـیاع وؿی٘ی به ؿمت صالع هجىم بغصيض، بغآیًِض جم٘اِی  ؿغهایه

ٗماِل ٟغصی آياو، کاه باضوو همااهًگی باا هان و عیؼِی جم٘ای ايجاام  باضوو بغياهاه ا 
ات و بذاغاو اعػِی يیماه هی ی صوم  كض، ایى كض که ٣یمت اعػ صع ایغاو به كضت بااال ٟع

 به ب٘ض ع٣ن سىعص. 2396ؿال 

 ِٞ صاعی صع ایاغاو  ایضئىلىژیِک صولت ؿغهایه صعؿت صع دالی که تىؿَ تلکیمِت هشتل
صاعاو عیاؼ و  ض ػصه اؿت، ؿغهایهكض که آهغیکا، جًگ ا٣تواصی با ایغاو عا کلی  ٠ته هی

َِ ه٤اضِم »ًٗىاو  ها به صعكت که اػ آو كاض، باا  جًاگ ا٣توااصی یااص هی« ؿاغباػاِو سا
هن صع ػهايی کاه هًاىػ  هجىم به ؿمت سغیض صالع و ُم، بذغاو اعػی عا ع٣ن ػصيض  آو

او، های كضیِض صولت آهغیکا، اٗمال يلضه بىص. صع وا٣ٖ، آياو که با تبلیٜات ٟاغاو  تذغین
كضيض، ِتغ ػصيض. بضیى تغتیب، التهابات  جًگ ا٣تواصی ياهیضه هی« ؿغباػاو سَ ه٤ضِم »

، بااه یااک بذااغاو اعػی 97ی يشـاات ؿااال  هاهه تااا ؿااه 96اعػی صع يیمااه صوم ؿااال 
ایى بذغاو اعػی، ٗم٢ و كضت بیلتغی به ساىص  97ٗیاع تبضیل كض و صع تابـتاو  تمام

ت.   ٟغ

العیؼاؿایىِو  ض، اكشاِم د٤ی٤ی و د٤ى٣ی ؿغهایهبه ب٘ 96ی صوم ؿال  اػ يیمه صاع صع صک
ته بىصيض، ای که اػ بايک های پىلی های پىلی سىص یا ؿغهایه ؿغهایه باا كا٘اع  ها وام  ٟغ

تًاض. اػ هن ؿب٤ت هی «الـاب٤ىو الـاب٤ىو» « ٣اضهاِو  آهًگااو و پیق پیق»ایًااو   ٟغ
هایچ ًٗواِغ ٟغاػهیًاِی  اؿات. صاعی صع ایغاو ؿااسته ی تباهی بىصيض که ؿغهایه جاه٘ه

صاعی يیؼ صع ایاى  صولت ؿغهایه ای صع ایى جاه٘ه وجىص يضاكت و يضاعص. صاعايه ٛیغؿغهایه
صاعاو ٟغاهن کغص.  بغای ایى ؿغهایه يغمهایی چغ  و  که ل٤مه غص جؼ ایىه٤ِٖ، کاعی يک
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ص صالِع هیلیااع  28، 96ی صوم ؿاال  های عؿمی، صولت ایغاو تًها صع يیمه بًا به  ؼاعف
و٠٣ه آو  صاعاو، بی ، به باػاعها تؼعی٢ کغص و ایى ؿغهایه«ای هضاسله»بـته، با يام اعِػ  ػباو

و  96ی صوم ؿاال  عا بل٘یضيض. اها دتی ایى هیؼاو صالع يیؼ کااٟی يباىص: صولات صع يیماه
ٟااغوف یااا دااغار ؿااکه بااه  تااى ُاام عا صع ٣الااب پیق 62، باایق اػ 97اوایاال ؿااال 

ته های وام های سىص یا عیال ها عیال ست و آوصاعاو ٟغو ؿغهایه های  كضه عا به ؿاکه  ٟغ
ی صولاات، بااغای ایااى  صاعپغؿااتايه بهاااع آػاصی تبااضیل کغصيااض.با ایااى صالعپاكااِی ؿغهایه

و  96ی صوم ؿاال  اػ يیماه« تغ بشق آػاصی»و « تغ ٟغسًضه»صاعاو، هیچ بهاعی،  ؿغهایه
هؼاع ؿکه سغیض. ي٠اغ صوم  38صاعاو بیق اػ  يبىص. تًها یک ي٠غ اػ ؿغهایه 97بهاع ؿال 

هؼاع ٣ِ٘ه ؿکه  17، بیق اػ 97ٟغوف ؿکه تىؿَ صولت صع بهاع ؿال  صع لیـت پیق
هاای عؿامی، ي٠اغ  هؼاع ٣ِ٘ه ؿکه سغیضاعی کغص. بًا باه  ؼاعف 14و ي٠غ ؿىم دضوص 

هؼاع ٣ِ٘ه، ي٠غ كلن ايضکی کمتاغ  21هؼاع ٣ِ٘ه، ي٠غ پًجن بیق اػ  25چهاعم دضوص 
هن بایق اػ  522هؼاع و  22هؼاع ؿکه، ي٠غ ه٠تن  21اػ   ٣22ِ٘ه ؿکه، ي٠غ هلتن و يک

ی  ٗماضه  هؼاع ٣ِ٘اه ؿاکه سغیاضاعی کغصياض 22 هؼاع ٣ِ٘ه ؿکه و ي٠غ صهن بیق اػ
ی صوم  صاعايی بىصياض کاه اػ يیماه همااو ؿاغهایه  كضه، ٟغوف های پیق سغیضاعاو ؿکه

، باغای صؿاتیابی باه چیاؼی کاه  مااو «کااالی هِلا٢»، بغای صؿتیابی باه 96ؿال 
ػصياض.  لاه هی سىاهض بىص، یً٘ی صالع و ُام، له« یگايه كکل ثغوت»٣غیب  کغصيض ٗى هی
ُىع  هؼاع ؿکه سغیضيض: یً٘ی به 382هجمىًٗا  ٟغوف ؿکه، ي٠غ اول ٟهغؿت پیق 52

 ٣ِ٘ه ؿکه. 7622هیايگیى هغ ي٠غ 

ُمی   ظاعِی  ؿغهایه ، هجىػ تأؿیؾ و ٟ٘الیت اولیى هًضو96١صع اواسغ تیغهاه ؿال 
ی ایااغاو، تىؿااَ ؿاااػهاو بااىعؽ و اوعا١ بهاااصاع هاااصع كااض و هااًضو١  باااػاع ؿااغهایه

ی  های بايک پاعؿیاو، اػ يیمه یغهجمىٗهُمی لىتىؽ، اػ ػ  ی  ظاعی پلتىايه ؿغهایه
ی ُام  ی ؿکه ی سىص عا صع اوعا١  ىاهی ؿپغصه  ظاعی  ـتغصه ، ؿغهایه96صوم ؿال 
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، صاعای 97های هالی ساىص، تاا ساغصاص  آٛاػ کغص. هًضو١ ُمی لىتىؽ، بًا به هىعت
بهاع ؿکه  616هؼاع و  41صاعای  97ؿکه تمام بهاع آػاصی، تا كهغیىع  968هؼاع و  16

 73صاعای  99هاغصاص  تا ،ؿکه بهاع آػاصی 326و  هؼاع 72صاعای  98آػاصی، تا ٟغوعصیى 
ؿاکه بهااع  512هاؼاع و  95صاعای  2422و تاا كاهغیىع  ؿکه بهااع آػاصی 271هؼاع و 

ی بايااک پاعؿاایاو، تًهااا یکاای اػ  اؿاات. ایااى هااًضو١ ػیغهجمىٗااه آػاصی بااىصه
ی ُاام صع ایااغاو اؿاات کااه تمااام  هصاِع صالِل ؿااک های د٤ااى٣ِی ؿااغهایه كشواایت

«. کًاض پااؽ هی»کًًاض،  که  غایلات لیبغال آو عا تبلیٚ هی« اؿتايضاعصهای ك٠اٟیت»
تأؿایؾ كاض، بًاا باه  96ی صوم ؿال   ظاعی ُمی کیاو که صع يیمه هًضو١ ؿغهایه

ی ُم بىصه اؿات.  ؿکه 312هؼاع و  52صاعای  99های هالی سىص صع كهغیىع  هىعت
ت٘ل٢ به  غوه هالی کیااو )کااع ؼاعی تىؿا٘ه ه٘ااهمت کیااو و كاغکت ایى هًضو١ ه

هضیغیت ؿغهایه کیاو( و اٟغاصی هموىو هجیض ػهايی اؿت که تذوایل صع آهغیکاا و 
 ـاایشته و ثااغوت  صاعی لجام کاااع صع بايااک جهااايی عا عهااا کااغص تااا صع ایااغاو، ؿااغهایه

ی ُامی ػعاٟلااو کاه  که ظاعی ؿ تجغبه کًض. هًضو١ ؿغهایه بیاهىػص و عوػاٟؼوو عا
 772هاؼاع و  42صاعای  99آٛاػ کغصه، صع هغصاص  96ی صوم ؿال  ٟ٘الیت سىص عا اػ يیمه

اهیض و اٟاغاصی  ی ی ُم بىصه اؿت. ایى هًضو١ هت٘ل٢ به كغکت تأهیى ؿغهایه ؿکه
ا دضاصی ؿیاهکلی اؿت. كاغکت ؿاغهایه هموىو دبیب  ظاعی تىؿا٘ه هاً٘ت و  ًع

 ظاعی کاغصه باىص.  ی ُام ؿاغهایه هاؼاع ؿاکه 35صع سغیاض  2399تجاعت تا ههغهااه 
ُمی ه٠یاض کاه  ی  ظاعی ؿکه  ظاعی صیگغی به يام هًضو١ ؿغهایه هًضو١ ؿغهایه

 392هؼاع و  15هالک  99ٟ٘الیت سىص عا آٛاػ کغصه اؿت، صع كهغیىع  97اػ اوایل ؿال 
ىل اؿت هت٘ل٢ ی ُم صع بىعؽ هلٜ ی ُم بىص. ایى هًضو١ که به صاللی ؿکه ؿکه

بااه  ااغوه هااالی ه٠یااض و بااغاصعاو آطعسااق اؿاات. دتاای كااغکت ؿااام الکتغويیااک کااه 
 باىصه ها و تجهیؼات هىتی و توىیغی كغکت ؿاهـىيگ صع ایغاو تىلیضکًًضه تلىیؼیىو
هالک بیق  ییتًها به، 99ی ُم اؿت و تا آباو   ظاع بؼعگ صع ؿکه اؿت، یک ؿغهایه
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. ایى هىاعص ٣ًِ٘ا کـغ کىچکی كضه صع بىعؽ کاال بىص ه٘اهلهی ُمی  هؼاع ؿکه 17اػ 
 ـتغصه «  ظاعی ؿغهایه»به ب٘ض به  96ی صوم ؿال  صاعايی هـتًض که اػ يیمه اػ ؿغهایه

ها داکی اػ ایى اؿت که تًها یک باياک  صع باػاع ُم یا صالع عوی آوعصيض. بغسی  ؼاعف
، 97گغی پیق اػ ٗیض ؿال ی ُم سغیض و بايِک صی هؼاع ؿکه 322، 97و  96صع ؿال 

هً٘اای وا٣٘ای »تاا يلااو صهاض کاه  3هؼاع هتغهغبٖ آپاعتماو سغیاض 122یک هیلیىو و 
 صايض. صاعی عا هی صع ؿغهایه« ؿغپًاه

هاای هشتلاٞ  تاىاو لیـات بلًاضباالیی اػ هجاىم بشق بغ اؿاؽ كاىاهض هشتلاٞ هی
ئاه صاص. صع ابه ب٘اض اع  96ی صوم ؿال  صاع به ؿمت صالع و ُم عا اػ يیمه ی ؿغهایه ُب٤ه

باا اٗامم عاهباغص  2396صاعاو اػ اوایال ههاغ  ایغاو، كکل سااِم بذغايای کاه ؿاغهایه
٣غیب واعص آو سىاهض  پًضاكتًض که ا٣تواص ٗى صولت آهغیکا صع ٣بال ایغاو، هی« ی تاػه»

غپىل عواو كىيض: ایى صالع )یا ُم( بىص کاه  كض، باٗث كضه بىص تا آو ب  ها به صيبال یک ا 
صاعاو ایغايی به صيبال  صع ه٤ام تًها اكکال ثغوت، صع ه٤ام تًها کاالهای هِل٢، ؿغهایه

ته يضای  ته ٟع « صالع یا صاعایِی صالعی بشغیض»آو اٟتاصيض و يغر آو ؿغ به ٟلک کلیض. ٟع
 كض. ، ياػل هی«کمم ودی»و هموىو صاعا ی ػیاصی اػ ؿغهایه بغ ٗضه

هاای  ا غچه ؿغهایه با جهض و صؿت و پاا ػصو ،2391و  2392های  ب٘ض اػ بذغاو ؿال
ی باػیابی و بهبىص ا٣تواصی  ٟغاواو سىص عا اػ بذغاو بیغوو کلیضه بىص، اها هًىػ هغدله

های عويا٢  ( به تماهی پلت ؿغ يگظاكته باىص و واعص ؿاال96عا تا آو ػهاو )اوایل ههغ 
ؿاسته بىص « پـابغجام»ػ که صولت عودايی ا« اتىپیایی»يلضه بىص  ایى وا٣٘یت، صع کًاِع 

صاعاو با تهضیاض صولات تغاهاپ باه ساغور اػ بغجاام،  و اکًىو به  ماو بـیاعی اػ ؿغهایه
ت که به  هی تاغ و هیال  صاعاو عا ٟؼوو تبضیل كىص، تغؽ و يگغايی ؿاغهایه« صیـتىپیا»ٟع
ی عوي٢ یا ٟ٘الیت ٗااصی ا٣توااصی،  کغص. صع هًگاهه ها به صالعايضوػی عا بیلتغ هی آو

                                                        
 2397، اؿتاص صايلگاه صع صی ؿشًاو دـیى عا٠ٛغبًگغیض به  -3

https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2116930/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-300-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-12-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-
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هایلاو ایى اؿت کاه ػوصتاغ اػ صؿات آو  تغ کغصو پىل صاعاو بغای ٟؼوو دل ؿغهایه عاه
صاع تىلیضی، پىل سىص عا با ٗىاهل تىلیضی و يیغوی کاِع  سمم كىيض: یا صع ه٤ام ؿغهایه

کاع غاو ه٘اوًه کًًاض و اػ ُغیا٢ تىلیاض، اؿاتثماع کااع غاو و تواٝغ اعػف اًااٟی و 
كااو  صاع پىلی، پىل ایه سىص بی٠ؼایًض  یا صع ه٤ام ؿغهایهٟغوف کاالهای تىلیضی بغ ؿغه

صاع تجااعی، کااال  صاع صیگغی وا ظاع کغصه و بهغه بگیغيض یا صع ه٤ام ؿاغهایه عا به ؿغهایه
ی عوي٢ یا ٟ٘الیت  بشغيض و ب٠غوكًض و ؿىص باػع ايی و تجاعت به جیب بؼيًض. صع هًگاهه

کان  ی که ٣یمتٗاصی ا٣تواصی، سىابايضو پىل صع ُم و اعػ  اف ٗمضتًا ثابت اؿت، دک
صاعاو  جا که ادتکاع صع كغایَ ٗاصی، ؿىصی ياضاعص، ؿاغهایه ادتکاع پىل عا صاعص و اػ آو

کًاض،  صاع، و٣اىٕ بذاغاو عا داؾ هی چًضاو هیلی به آو يضاعيض. اهاا و٣تای کاه ؿاغهایه
 اظاعص  ى هی، تمام هّن و ٛن سىص عا بغ ایا«ػيض چىو آهىی تلًه که بغای آ  له له هی»

و اػ ایاى  و هت٠اغ١ يلاىص چًاگ بؼياض ،«باِل صالعد  »به ، تغیى كکل پىل ئىکه به هِم
کـب ؿىص کًض. « بذغاو»عا تا  بیاوعص و هن اػ ایى « عو بذغاِو پیق»ُغی٢ هن صوعاو 

(، تذغیمی هًاىػ تىؿاَ صولات 97ػهاو )یً٘ی تا پیق اػ هغصاص و آباو  صع ایغاو، صع آو
صاعاو  جم٘ی ؿغهایه آهغیکا اٗماِل هجضص يلضه بىص  با ایى دال، ایى صالعیؼاؿیىِو صؿته

ی ایاى عوياِض  . اصاهاهباىصی ا٣توااصی آٛااػ كاضه  ًا هذاهاغه اىیی وا٣٘ا کاعی کغص که
صاعی صع ایاغاو  که صولت آهغیکا، ا٣تواص ؿاغهایه صالعیؼاؿیىو، باٗث كض تا پیق اػ ایى

اف باا صيیاای سااعر باه بذاغاو ٟاغو بباغص، ساىص  های هاغاوصه عا با ٣ِٖ کغصو اکثغ عاه
تاعها و واکًق»صاعاو ایغايی، با  ؿغهایه ىص، ابتضا بذغاو اعػی عا ع٣ان س« های ُبی٘ی ٟع

های  ض و ایى بذغاو يیؼ ؿغیً٘ا به یک بذغاو ا٣تواصی تبضیل كض. صع اصاهه، تذغینًبؼي
 ی آهغیکا يیاؼ باا كاضتی ٟؼایًاضه اػ عاه عؿایضيض و ا٣توااص ایاغاو عا باا كاکِل  عدمايه بی

باه ساىص  غٟتاه باىص باه ها  صاعی صع ایغاو هضت تهاجمی که صولت ؿغهایه ی ايهآػاص ظاع 
  غصا  عکىص كضیض و تىعم اٟـاع ـیشته ٟغو بغصيض.
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  های پىلی سىص باه صالع، ٣یمات ی صالع با تبضیل ايبىِه ؿغهایه صاعاِو كی٠ته و٣تی ؿغهایه
های همبـته با آو عا به كضت باال بغصيض، بیلتغ صع تابـاتاو و اوایال پااییؼ  اعػ و صاعایی

هتىؿااَ هذـااى  « ی ُب٤ااه»های ٟى٣ااايِی  جااؼو الیااه ای کااه ٗمااضتاً  ، ٗااضه97ؿاال 
كااو هان  كضيض و اػ ٣ٌا ابتضا به ؿاکى ادتماِل چًض بغابغ كضو يغر صالع صع هشّیله هی

صاعاو ایماو آوعصياض و باغای سغیاض  ایى ؿغهایه« بیًی آیًضه»و « ٟغاؿت» ًجیض، به  يمی
ایى يتیجه عؿیضيض که بیق اػ  صالع و ؿکه هٞ بـتًض. البته بغسی اػ آياو ب٘ضًا هى٣تًا به

، ؿااکه و صالع «سیلاای باااالیی»هااای  ايااض و صع ٣یمت بهااا صاصه« ٟغاؿاات»دااض بااه ایااى 
صع بااػاع اعػ و  97ايض، لظا  غوهی اػ ایى ا٣لاِع هتىؿاَ صوبااعه صع ػهـاتاو ؿاال  سغیضه

اغِص ساىص، سغیاضه بىصياض باا  ُم داًغ كاضيض و چیاؼی عا کاه باا صاعایی هاای ٗماضتًا سک
وبااعه صع  یغی ایى ا٣لاع البته هى٣ت بىص و ص تغی ٟغوستًض. ایى يتیجه های پاییى ت٣یم

ک کلایضيض تاا باضیى  يیؼ آو 2422و  99 و 98ؿال  اغ  ها هجضصًا باه بااػاع صالع و ُام ؿ 
تاِع   صاعاو صع هجىم به باػاع اعػ و ُم عا صعآوعيض. ؿغهایه« اِی  دغٟه»تغتیب، اصای ٟع

ها باه ساىص  صاعی صع ایاغاو هاضت کاه صولات ؿاغهایه ای ی تهاجمی  با كکل آػاص ظاعايه
ته اؿت، ؿغهایه صع صالع، و٣اىٕ «  ظاعی ؿاغهایه»صاعاو با هجىم  ـتغصه به ؿمت   ٟغ

که تذغیمی وا٣ً٘ا بغ غصايضه كىص،  ها عا پیق اػ آو بذغاو به صلیل باػ لِت هجضِص تذغین
تاِع ؿغهایه تًض. ایى ًُؼ تلِز ٟع تىلیضکًًضه و واعصکًًضه، یا به ٣ىل سىصكااو،  صاعاِو  پظیٟغ

كاضت یکـاىیه و  باىص. آهغیکاؿاتیؼی آيااو، به« ؿغباػاو سَ ه٤ضم جًگ ا٣تواصی»
ته بىص و ایى يه یک بضٗت یا چیؼی ٗجیب، بلکه يتیجاه بی هًِا٢ و »ای باىص کاه اػ  بک

تاااعی آياااو بااه« ُبی٘ااِت  اات. صالعیؼاؿاایىِو آو صاع يلااأت هی ًٗىاو ؿااغهایه ٟع هااا،   ٟغ
کن هیايت اػ ي٠ؾ و ه٠ً٘ات ی  ی كایىه ُلبی و ؿاىص غایِی ايـااِو ؿااسته بغایلاو دک

صاعی عا صاكت. با ایى وجىص، بایض تأکیض کاغص کاه پاظیغف بذاغاو اػ ُاٝغ  تىلیض ؿغهایه
صاع ایغايی، به هً٘ای باال بغصو صؿات و تـالین صع بغاباغ صولات آهغیکاا  ی ؿغهایه ُب٤ه
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ها و پاظیغف بذاغاو دتای پایق اػ باػ لات  العیؼاؿیىِو آوباعی، ص  يبىص. به يذى اؿٞ
کااِن  هااا، بااغای ؿااغهایه تذغین صاعايه صع بغابااغ  ؿااغهایه« ه٤اوهااِت »صاعاو ایغاياای، دک
هایی که ٣غاع بىص به ػوصی اٗمال كىص عا صاكات و آيااو هایچ كاکل صیگاغی اػ  تذغین

صع كاغایِی کاه صولات كااو،  صاعايه كًاستًض و يه بًا ُبی٘ات ؿغهایه ه٤اوهت عا يه هی
ته باىص، هی كکل آػاص ظاعيه تىايـاتًض بلًاؿاًض. آيااو باغای  ی تهاجمی به سىص به  ٟغ

ی  صاعايه ؿاغهایه« داِل  عاه»ی ٟلاعهای كاضیض صولات آهغیکاا،  ٗمال صوع تاػهاِ  وً٘یِت 
و اػ  یک ٟاج٘اه، دل، که اػ دیث اجتماٗی یک ًضعاه« دلی عاه»سىصكاو عا صاكتًض  

ی  ُب٤اه « دال عاه»ی جضیاض يباىص   صاعايه یهچیؼی جؼ یک هجىم ؿاغهادیث ُب٤اتی 
ی  تغیى بشق آو( ب٘ض اػ اٗمم عاهبغص تااػه صاع )یا دضا٣ل ٣ضعتمًضتغیى و بؼعگ ؿغهایه

چه « کمپیى ٟلاع دضاکثغی»ها و آٛاػ  چیًی بغای باػ لت تذغین صولت آهغیکا و ػهیًه
صاع باه  ی ؿاغهایه بىصت تغتیاب صاصو هجاىهی  ـاتغصه و ٟؼایًاضه اػ جاياب کال ُب٤اه

صاعی، صع ایاى  ٟغوصؿات جاه٘اه: اػ ئاغ بشاق کامو ؿاغهایه ی کاع غ و ا٣لاع ُب٤ه
هگاغ »صاع کىچک و هتىؿَ هن ٣غبايی كاىيض اهاا  ای ؿغهایه هجىم، همکى اؿت ٗضه

ته بی« كضه يضاكته باكضت  باسته و وعكکـت صاع هال بذغايی هن هـت که ؿغهایه  ی  بک
ی ؿغهایه صع  عابِهؿىیه و ًُؼآهیؼی که اػ ه٤تٌیاِت كکل ٟ٘لی  و آهغیکاؿتیؼِی یک

الى٣ىٕ و تب٘اات آو، و صع کال  هاای ٣غیاب هاا تذغین سیؼص، باٗث كض تا آو ایغاو بغهی
ی تهااجن باه  ی تااػه ی تهاجن اهپغیالیـتی آهغیکاا عا باا صوعه يتایِج ا٣تواصِی صوعه تاػه

عدن هااجغا  ی بای کًًاض. ایاى ؿاىیه« چااعه»، «بیوااعه»ی کاع غاو و ٟغوصؿاتاِو  ؿ٠غه
وکاع ها عا ساغا   سىاهض کـب داال که صولت آهغیکا هی»٠تًض   ها به سىص هی واؿت: آ

هکین تا صع ه٤ام ؿاغباػاو  ی جاو ایى ػیغصؿتاو عا تا آسغیى ٣ِغه هی کًض، ها هن كیغه
سَ ه٤ضم جًگ ا٣تواصی، يیغو و تىاو بغای هبااعػه و تـالین يلاضو صع ه٤ابال صولات 

 آياو اؿت.« ه٤اوهت»ایى ت٘بیِغ « آهغیکا صاكته باكین.
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تىايـتًض صیغتغ  آوعصيض و تا هی تغ  تىايـتًض پاییى صؿتمؼصهای وا٣٘ی عا تا هی ْصاعاو ؿغهایه
تغ  تغ و ؿاشت تغ اساغار کغصياض، كاغایَ کااع عا ؿاشت پغصاست کغصيض  کاع غاو عا عادت

 کغصيض و اػ هغ کاع غی که اسغار يلضه باكض، کاع بیلتغی بیاغوو کلایضيض. صع بذاغاو،
صاعاو ه٠ًاغصی يیاؼ  عوص، اها صع ٗیى دال ؿغهایه صع بذغاو ٟغو هی ْصاعی صع کل ؿغهایه

ن كغایَ عکىصِی کّلی، ؿىص آو وجىص صاعيض که ٗلی بشق بؼع ای یابض.  ها اٟؼایق هی ٛع
کًًااض کااه ع٣بااای کىچااک و  صاعاو بذااغاو عا بااه يذااىی تجغبااه هی ؿااغهایه اػ کمو
بیکاعی به باالتغیى دض عؿیضه و صؿتمؼصها ؿغکى  ايض،  كاو اػ  ىص ساعر كضه هتىؿَ

های بذغاو کًىيی، تاىعم اٟـاع ـایشته اؿات  ٗموه بغ ایى، یکی اػ جًبهاؿت.  كضه
ی کاالهااای تىلیااضی  تىايااض بااه اٟااؼایق ٣یماات كااضیض و ٟؼایًااضه کااه يتیجتااًا هی

بذاغاو ایى ات٠ا١ ص٣ی٤اًا صع . صاعاو و اٟؼایق ؿىص سالن آياو هًجغ كىص ؿغهایه کمو
های بااؼعگ پتغوكاایمی، ه٘ااضيی و ٟلؼاتاای جهااق  ؿااىص كااغکت جاااعی عوی صاص و

ًٗىاو یک هثال، ؿىص سالن كاغکت ٟاىالص هباعکاه  تًها به ای عا تجغبه کغص. ؿاب٤ه بی
ی  کاه صع يیماه ،های آو  ظاعی های تاب٘اه و ؿاغهایه اه٠هاو بضوو لذاّ ؿىص كغکت

 25، 2422يشـات ؿاال  ی ع يیماهو باىص، صهیلیاعص تىها 1195، 2396يشـت ؿال 
هیلیاعص تىهاو عؿیض  بغای ایًکه بضايیض ؿىص سالن ایاى  465هؼاع و  35و به  بغابغ كض

چ٤ضع بؼعگ بىصه، کاٟی اؿات هاضئغ  2422ی يشـت ؿال  كغکت به تًهایی صع يیمه
 ی ي٤اضی ی ي٤اضی سايىاعهاا )یاعاياه ی صولات بابات یاعاياه صاكته باكیض که کال هؼیًاه

هیلیاعص تىهاو بىصه  961هؼاع و  38، 2399هؼاع تىهايی( صع ؿغاؿغ ؿال  45 بههىؿىم 
 اؿت.

« های صالعی ؿغهایه»االیام  صاعاو يیؼ اػ ٣ضین بشلی اػ ؿغهایه ٠ته،  صع کًاع هىعص پیق
ها بیلاتغ يیاؼ  ایاى ؿاغهایه ايض و داال صع بذاغاو ٣اضعت هاايىع بیلتغی صع صؿت صاكته

تىايًااض ؿااىصهای سااىص عا بااه باااالتغیى دااض همکااى بغؿااايًض. ایااى  و لااظا هی كااىص هی
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آوعيض و تا پایااِو بذاغاو باه تىلیاض و ؿاتِن  صاعاو که بذغاو عا تا  هی ؿغهایه های بشق
تغیى و  كاجإ»صهًاض، اػ ٣ٌاا  عدمايه به کاع غاو و اؿاتثماع كاضیض آيااو اصاهاه هی بی

هاای  هـاتًض و هاغ عوػ بشق« ٣توااصیتىايمًضتغیى ؿغباػاو صع ساَ ه٤اضم جًاگ ا
چگىياه »هاا  عوص تا يلاو صهض که آو های آياو هی هشتلٞ سبغِی تلىیؼیىو، به کاعسايه
«. چغسايًض کًًض و چغر هملکت عا هی ايض، تىلیض هی با كجاٗت صع ه٤ابل آهغیکا ایـتاصه

 ی ی کاااع غاو و ٟغوصؿااتاو دملااه بااه ؿاا٠غه»هاؿاات:  آو« داال عاه»اهااِمح  ایااى به
تغی تغتیب بضه  اٟؼایق صؿتمؼصها عا به ٟذق ياهىؿی تباضیل کاى  اػ کمتاغیى  بؼعگ

ت٘ضاص کاع غاو، بیلتغیى هیؼاو کاع و اعػف اًاٟی عا بیغوو بکق  سِیغ بىصو كغایَ 
عا به کاع غاو و ٟغوصؿتاو هکغعًا  ىكؼص کى و هموًاو که  لین سىص عا با تمام تاىاو اػ 

او و ٟغوصؿتاو بشىاه تا هباصا پا اػ  لین سىص صعاػتغ کًًاض  کلی، اػ کاع غ  آ  بیغوو هی
 «اٟکًی بی٠ؼای  صع یک کمم، اؿتثماع عا تلضیض کى و بغ هغاؽ

با هجىم به ؿمت باػاعهای صالع و  96ی صوم ؿال  صاعی ایغاو که اػ يیمه صولت ؿغهایه
تابـتاو ؿاال  ٗیاع صع ُم عوبغو بىص، تا پیق اػ ع٣ن سىعصو یک بذغاو ا٣تواصی تمام

که ٌٟا و سىعاِک الػم عا بغای صالعیؼاؿایىِو صع جغیااو تىؿاَ  ، کاعی يکغص جؼ ایى97
صولت صع ایاى هاضت )ا اغ وا٣٘اًا « ؿیاؿت»صاعاو ٟغاهن کغص.  ی ؿغهایه ُیٞ  ـتغصه

صاعاو باه ؿامت  بتىاو يام ؿیاؿت بغ آو  ظاكت (، يه تًها هماي٘ت اػ هجاىم ؿاغهایه
کاغص.  يیؼ ٟغاهن هی يغمچغ  و  یهای ص، بلکه بغای ایى سغیض، ل٤مهسغیض صالع و ُم يبى

اب هی  ٜ ب  ٛ اغ اٗامم هی صولت صع دالی که باص باه  شتک ب  « ئااِم »کاغص کاه  اياضاست و باا ت 
اؿات، صالع و ُام عا باا ًٗاىاو اعػ و ُامی « كاضه كاًاوِع هضیغیت»اف اػ ؿًِز  اعػی

عیشت تا باه سیاال  صاعاو هی ًِی ؿغهایهک به دل٢ِ هاكیِى صالع و ُمجمٖ« ای هضاسله»
 ها بغای اعػ و ُم عا بشىابايض. سام سىصف، ِٗق آو
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، 96صاعاو بىص. اػ آطعهااه  ی ؿغهایه ی ٟاًله صولت صع ایى ایام هماو هضیًه« ؿیاؿت»
تایی و بضوو هذضوصیت سغیض  12های  صولت دغار ؿکه عا صع بايک کاع لایی صع بـته

های  هؼاع تىهاو آٛاػ کغص. بغای ايبىه بايک 188یک هیلیىو و )  ( با ٣یمت هغ ؿکه 
لضیًگ ی آو های تاب٘ه سوىهی و ايبىه كغکت های بؼعگ، بغای هىؿـات  ها، بغای هک

ته تا هـکى دٌىع صاكاتًض، باغای ایاى  هالی و اٗتباعی که صع همه ی باػاعها اػ اعػ  ٟغ
هاای ي٤اض  بىص که بشلی اػ پىل« بهتغ»همه كغکت با آو تىاو هالی ٗٔین، چه اػ ایى 

ی عئیِؾ و٣ِت بايک کاع لایی اػ  سىص عا صع دغار ؿکه یا سغیض اعػ هؼیًه کًًضت به  ٠ته
هاؼاع ٣ِ٘اه ؿاکه صع  442داضوص  تاا پایااو اؿا٠ًض آو ؿاال، 96چهاعم آطع هاه ؿاال 

، باياک 97های ایى باياک ٟغوستاه كاض. ب٘اض اػ پایااو تِ٘ایمت ياىعوػی ؿاال  دغار
تایی عا اػ ؿاغ  غٟات. صع ٟاغوعصیى  222تایی و  52های  دغار ؿکه صع بـته کاع لایی

ٟاغوف  ای بـیاع بؼعگ صع بايک هّلی پهى کغص و صع ٣الاب ُاغح پیق ، صولت ؿ٠غه97
ی  هؼاع ٣ِ٘ه ؿکه 622هیلیىو و  7ؿکه، )بًا به آهاعهای ؿاػهاو باػعؿی کل کلىع( 

صاعاو، بهااعی  آیاا باغای ایاى ؿاغهایهؿاغ عیشات.  صاعاِو آؿیمه ُم به دل٤اىم ؿاغهایه
وجىص صاكتت و ٟغاهىف يکًین که تاعیز ساغور صولات آهغیکاا اػ  97تغ اػ بهاع  ٟغسًضه

 جم٘اِی  ( يیؼ صع همیى بهاع ٣غاع صاكات. ٟوال ٗاؼای97اعصیبهلت  28بغجام )یً٘ی 
هّلتی که ٣غاع بىص ػیغ بذغاو ا٣تواصی و تهاجن اهپغیالیـتی کمغكااو بلاکًض، ٟوال 

صالعپغؿاات بااىص. صولاات صع ٣الااب ُااغح  صاعاِو  ؿااغهایه ی ٟغص غایايااه ق و يااىِف ٗاای
صاعاو ؿاکه ٟغوسات. اػ ؿاىی  تى ُم باه ؿاغهایه 61ٟغوف ؿکه، جمً٘ا ه٘اصل  پیق

، باغای 96کل و٣ت بايک هغکؼی اٗامم کاغص کاه صع ؿاال  الله ؿیٞ عئیؾ صیگغ، ولی
ى »هیلیاعص صالع  13، «کًتغل باػاع» ٘بیغ سىِص وی، به بااػاع تؼعیا٢ كاضه ، به ت«اعػ هٛغ

ى »اؿت. واًخ اؿت که صع  صاعو  ای، ؿغهایه بىصو ایى اعػ به اهِمح هضاسله« هٛغ
ئاام اعػِی كاًاوِع »صولت، با ایى « ؿیاؿت»ی صالع هیچ كکی يضاكتًض. با ایى  كی٠ته

 غ ی کاع  که كًاوعف به هً٘ای تىعم کمغكکى و ٟلاع عوػاٟؼوو به ُب٤ه« كضه هضیغیت
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آو باه هً٘اای اِٗاای طساایغ صالع و ُام باه « ی كاضه هضیغیت»و ا٣لاع ٟغوصؿات، و 
صاعی ایغاو  ی ؿغهایه ی پىلی صع جاه٘ه صاعاو بىص، بشق ٣ابل تىجهی اػ ؿغهایه ؿغهایه

های سااعر اػ  های صعوو کلاىع یاا دـاا  به صالع و ُم تبضیل كاض و صع  اوهاًضو١
به عیال یا سغیض  بشلی اػ آو تا ب٘ضًا با تبضیل هجضص كض  ظاعی و یا ؿغهایه کلىع ادتکاع

ها صع صاسل و سااعر اػ کلاىع، ؿاىص کميای باه  ها یا ؿایغ صاعایی اهمک، ؿهام كغکت
 ها بغیؼص. جیب صاعيض او آو

 داری پس از بحراو ارزی سیاست دولت سرهایه

ی سااىص  يلااضه جم٘ی اهااا اػ پاایق هماهًگ ی اٗماااِل صؿااته صاعاو صع يتیجااه ؿااغهایه
صع صالع(، جهق ياغر اعػ و التهاباات اعػی عا ع٣ان «  ظاعی ؿغهایه»)هجىم  ـتغصه به 

ت به یک بذغاو اعػی تبضیل كض. تا ٟغوعصیى  ، يغر صالع صع باػاع آػاص 97ػصيض که به ؿٗغ
تىهاايی کاه صع  4222صعهاض بااالتغ اػ ياغر  52ًی تىهاو هن عؿیض  ی٘ 6222دتی به 
به ثبت آو كضه بىص. صولات صع ه٠ات هااه ابتاضایی التهاباات « هى٢ٟ»، صالع 96ههغهاه 

ای صالِع  97ٟاغوعصیى  12تا  96اعػی )اػ اوایل ههغ   4122ٗماِغ  کن« يغسِی  تاک»و هٟ٘غ
اعػی به یک بذغاو (، یً٘ی تا ػهايی که التهابات «صالع جهايگیغی»تىهايی، هىؿىم به 

اه و »اعػی هًجغ كض، به ؿیاؿت آػاص ظاعِی ياغر اعػ چـابیض و اٗامم کاغصه کاه  ًٗغ
« ئاام»ُبا٢ ایاى «. كاىص عؿًض و ثبات صع باػاع اعػ بغ٣غاع هی ت٤اًا، سىص به ت٘اصل هی

صع بااػاع آػاص « ی داضا٣لی هضاسله»اعػی، ؿیاؿت صولت، بًا به اصٗای ه٤اهات صولتی، 
اه ل هضاسلهاعػ بىص. كک ًا هضاسلاه صع ُاٝغ ًٗغ ی اعػ  ی صولت هن صع ایى صوعه، هاٟغ

تاع ؿغهایه ی اعػ بىصياض عا ههااع و  صاعايی که سغیضاع ٗمضه بىص: یً٘ی ت٤اًا بغای اعػ و ٟع
کاغص.  ها، اعػ به بااػاع آػاص تؼعیا٢ هی کغص و صع ٗىى اػ ُغی٢ بغسی هغاٟی کًتغل يمی

ی  صولت به ایى هً٘ا بىصه کاه تًهاا صع يیماه« لِی ی دضا٣ هضاسله»ب٘ضًا هلشن كض که 
ؿایٞ  به باػاع آػاص، تؼعی٢ کغصه اؿات.« ای اعػ هضاسله»هیلیاعص صالع  28، 96صوم ؿال 
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 و صالع هیلیاىو 122 و هیلیاعص 32 بغ بالٚتٌییٖ »عئیؾ کل و٣ت بايک هغکؼی ب٘ضًا به 
 هتهن كض.« آػاصی بهاع ؿکه ٗضص 423 و هؼاع 621 و هیلیىو 7

اعػ » اعػی سىص، باه جاؼ تؼعیا٢ كاضیض« ئام»، صع ٣الب 96ی صوم ؿال  صولت صع يیمه
کااع صیگاغی يیاؼ ايجاام صاص و آو اٟاؼایق كاتاباو ياغر اعػ  باه بااػاع آػاص،« ای هضاسلاه
آالت تىلیااضی و هموًاایى واعصات  ای بااىص کااه بااه واعصات هااىاص اولیااه و هاكاایى هباصلااه

ت. چغ  کاالهای اؿاؿی ت٘ل٢ هی هىعت كتاباو  ، به96ی صوم ؿال  ا صولت صع يیمه ٟغ
ای عا اٟؼایق صاصت  هٌذک اؿات کاه صع داالی کاه کلاىع صع بذاغاو  يغر اعػ هباصله
ت، بايک هغکؼی  ماو هی اعػی ٟغو هی ٣اضع هـااٗض اؿات کاه  کاغص کاه اوًاإ آو ٟع

اع آػاص، هاای بااػ  ای و يؼصیک کغصو آو باه يغر تىايض با اٟؼایق ؿغیٖ يغر اعػ هباصله هی
ها به صيبال آو بىص عا اجغا کًاض  صع داالی  يغسی کغصو اعػ که ؿال باالسغه ؿیاؿت تک

اتى صع بذاغاو باىص، آ٣ایااو صع باياک هغکاؼی باغای  که ا٣تواص کلىع صع داال ٟاغو ٟع
آػاص، سااىا  و سیااال  ای و اعػِ  اعػ هباصلااه  ؿاااو کااغصو يااغر يغسی کااغصو اعػ و هن تااک

 صیضيض  هی

، یً٘ی هًگاهی که دتی به صولتیاو ثابت كض که التهابات اعػی صیگغ به 97صع ٟغوعصیى 
ياغر اعػ باه « ٗلمای و تاضعیجِی »يغسی کغصو  بذغاو اعػی تبضیل كضه، ایى عویای تک

اؿذا١ جهاايگیغی ه٘ااوو  97ٟغوعصیى  12ؿاو، صع كاهگاه  کابىؽ تبضیل كض. بضیى
صع تلىیؼیاىو ٓااهغ كاض و  ی ؿاتاص ا٣توااصی صولات جمهىع، ب٘اض اػ جلـاه اول عئیؾ

تىهايی عا هاصع کغص: کـايی که اٗمم  4122يغسی کغصو اعػ بغ هبًای صالع  صؿتىع تک
 ـلکايلاااوه   هن هت٠ًغياض، ٣یماات اعػ عا کااه« هااا ت٘یاایى صؿااتىعی ٣یمت»کغصياض اػ  هی

ت٘ییى کغصياض  « صؿتىعی»هىعت  اؿت به« ها  ظاعی بیِت ٣یمت كاه»کغصيض  ًٗىاو هی
صاعی صع ایاغاو، ایاى  اها و٣ایٖ چًضهاه ب٘ض يلاو صاص که با تىجه به كکل صولت ؿاغهایه

صاعی داًغ يلض اعػ داهل  ساهیت بىصه اؿت: هیچ ؿغهایه تا چه هیؼاو بی« صؿتىع»
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صاعايی يیؼ کاه  ٟغوف بغؿايض و تمام ؿغهایه تىهايی به 4122اػ هاصعات سىص عا با ٣یمت 
ی یا هىاص اولیه و هاكایى 4122اػ صولت اعػ  آالت  تىهايی  غٟتًض تا با آو کاالهای هوٟغ

)يغسای « باػاع ؿایاه»تىلیض سىص عا واعص کًًض، کاالهای واعصاتی عا بغ هبًای يغر صالع صع 
١ هذـاى  ٣اچاا ْايگیغی، صع ل٠اْکه صع آو ػهاو، یً٘ای صع ػهااو ؿیاؿات صالع جها

 كض( به هغصم ٟغوستًض. هی

های ُىیل ثبت ؿا٠اعف  ، داال هٞ«ای اعػ هضاسله»های ُىیل صعیاٟت  پؾ اػ هٞ
صاعاو   غٟاات تااا ؿااغهایه تىهااايی كااکل هی 4122« يغسی تااک»واعصات و صعیاٟاات اعػ 

و اعػی کاه  ی ایى اعػ، ؿىص کمو ياكی اػ استمٝ ٣یمت اعػ جهايگیغی کًًضه صعیاٟت
کغصيض، به جیب بؼيًض. بذاغاو   ظاعی هی صاعاو کاالهای سىص عا با آو يغر ٗمًم ؿغهایه

، بااع ؿاًگیى ایاى تاىعم عا باغ 97اعػی به تىعم كضیض هًجغ كض و هغصم ایاغاو صع ؿاال 
های يذیٞ سىص دؾ کغصيض. با وجىص ٟلاع كضیضی کاه باغ هاغصم وجاىص صاكات،  كايه

تىهاايی  اغصو يًهااص.  4122« يغسی تاک»غاو باه ؿیاؿات اعػ صاعی صع ای هیچ ؿغهایه
ی ایى ؿیاؿت، ٣یمت کاالهای واعصاتی یاا تىلیاضی ساىص عا تاا  ؿغهایه صاعاو ب٘ض اػ هٟ٘غ

« صؿاتىعی»تىايـتًض باال بغصيض و به ؿىصهای يجىهی صؿت یاٟتًض. کمتغ  جا که هی آو
ت هٌاذکه كاىص   اهاا، اػ ؿاىی صیگاغ، اػ جايب یک صولت بىصه اؿت که به ایى ؿٗغ

 تىايـت بهتغ اػ ایى هن باكض. يمی آػاص ظاِع تهاجمی ی یک صولِت   ظاعايه یمتصؿتىِع ٣

صاعی صع ایاغاو، باغ ُبال صولاِت کىچاک  تغیى  غایلاات ؿاغهایه ها اؿت که ٣ىی صهه
ها وا ظاع کاغصه  ؿاػی صاعی که همه چیؼ عا اػ ُغی٢ سوىهی کىبًض. صولِت ؿغهایه هی

تىاو بىصياض کاه  اف، ايضک و کن ٣ضع باػوهای ئاعتی کىچک كضه بىص و آو ٣ضع بىص، آو
 ی تهااجمی اياههىثغی هىعت صهض بایض كکِل آػاص ظاع سىاؿت ئاعت و کًتغل  ا غ هی

 غٟت. صولت اهاا  ی جضیض به سىص هی صاعايه  ظاكت و یک كکل ؿغهایه سىص عا کًاع هی
 ٠اات هغ ىيااه  صايـاات و هی هی« هااىثغٛیغ»عا « هااا کًتااغل و ئاااعِت كااضیض بااغ بًگاه»
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م کاغصو ؿاغهایه« کًتغِل ساعر اػ ٗٝغ» ها هًجاغ   ظاعی صاعاو و کااهق ؿاغهایه باه ع 
ی تٜییاغ  كىص. پؾ صولتی با ایى طهًیت، اهًم صع كغایِی يبىص که بشىاهض بغياهاه هی

عا هِاغح  کًتغلایی  صاعايه تهاجمی به یک كاکل ؿاغهایه ی آػاص ظاعايه كکل صولت اػ
ِٞ ؿغهایه لاتی بگیاغص یاا دتای )باه  کًض و یا بغ ؿغ آو بغياهه با  غایلات هشتل صاعی کک

تى با آو لتی  ٟغ ها عا  اف، ئغ هـاِٗض آو ها و يؼإ بغ ؿغ بغياهه ٟغى هذال( بضوو کک
صولات پای باغص کاه اتاا١ اهاًاٝ ایاغاو کاه  97جلب کًض. به یکباعه صع بهاع و تابـتاو 

ها عا صع کلىع بغ ٗهاضه  هیلیىو وادض ه٠ًی و ٟغوف آو 3 ی ئاعت بغ بیق اػ وٓی٠ه
پىع صبیغکِل و٣ِت اتا١ اهًاٝ  باػعؽ صع ؿِخ کلىع صاعص  ٗلی ٗىى 2986صاعص، تًها 
 ٠ات کاه تىايـاته باا اًااٟه کاغصو باػعؿااو  ی سبغ اػ هى٤ٟیت ایى يهاص هی صع كبکه

بااػعؽ بغؿاايض   2986بااػعؽ باه  2382ها صع کال ایاغاو عا اػ  صواُلب، ت٘ضاص باػعؽ
كاض کاه ؿااػهاو  کان هلاشن هی تىايـتًض کًتغل کًًضت  کان عا هی ایًاو چه چیؼی

کًًض او و تىلیضکًًض او، وابـته به وػاعت هً٘ت، ه٘ضو و تجاعت، که  دمایِت هوٝغ
هاضه صاعص تًهاا  ی باػعؿی و ئااعت باغ ٣یمت وٓی٠ه هاا و تىػیاٖ کااال و ساضهات عا بٗغ
با ایى همه تىلیضکًًضه و واعصکًًضه و واداض ها٠ًی صع  لىع صاعص باػعؽ صع کل ک 1882

ایًااو  )که وجاىص يضاكات(،بغای کًتغل وجىص صاكت  ای  غ ئغیه، دتی ا ؿِخ کلىع
 تىايـتًض کًتغل کًًض. هیچ چیؼی عا يمی

ته به صولت ب٘ض اػ بلبلىی كکل صاعاو باه ؿیاؿات صالع  ٗلت ٗضم تى صاصو ؿاغهایه  ٟغ
ت کاه تىهايی، ؿغ  4122 هاا هاىثغ  کًتاغل و تثبیات ٣یمت»یً٘ا اػ ایى بلبلى يتیجه  ٟغ

« يغسِی  تاک»ؿیاؿات اعِػ  ايگاكاتِى باه هایچ «. كاىص هًجغ هی يیـت و به ایجاص عايت
صاعاو، باٗاث كاض تاا ایمااو صولات باه صولاِت کىچاک و  تىهايی تىؿاَ ؿاغهایه 4122

ی ه٤ِ٘ای صولات  بغياههصاعاو با یک  هشال٠ت ؿغهایه ها ت٤ىیت كىص  آػاصؿاػی ٣یمت
 صع آو ؿاىی جاه٘اه عا ت٤ىیت کاغص.« اف اٗٔن»صاعی، ایماو صولت به صکتغیِى  ؿغهایه
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 ظاعی تىلیض و ٟغوف کاالها بغ اؿاؽ همیى  کًین که صع آو ػهاو پایه ٟغاهىف يمی اها
ی کاع غ و ا٣لاع ٟغوصؿت، ٛیغه٤ًِی باىص و  تىهايی يیؼ بغای ُب٤ه 4122ياهىجىِص  اعػِ 

« يغسی تاک»يهاایی اعػ  ی يتیجاه بااعی، .كاض يیؼ بغای آياو  غاو هذـى  هی اعػایى 
هاا  ی ٣یمت که آػاصؿاػی اٟغاُی و ٟؼایًضه تىهايی ایى كض که صولت ٣بل اػ ایى 4122

هًابٖ اعػی کاه  و ًضصاعاو پهى ک ؼ بغای ؿغهایههایی يی عا صع صؿتىع کاع ٣غاع صهض، ؿ٠غه
صع كغایَ تذغین ودلیايه، کلىع باه آو ؿاشت هذتاار باىص عا باه ؿااص ی صع استیااِع 

صاعها باه  ؿاغهایه صاعها تاا جىجه ؿغهایه ها ٣غاع صهض  اػ کمو ؿىصجىیِی آو« ی ٛغیؼه»
تىهايی صؿت یابًض و با آو اػ كیغ هغٙ تا جاو آصهیؼاص  4122تکاپى اٟتاصه بىصيض تا به اعػ 

 های بـیاع باال به هغصهی که دتای صع آؿاماو هان یاک ؿاتاعه اعص کًًض و به ٣یمتعا و 
تىهاايی  4122يغسِی  ی اعػ به اهِمح تک يضاكتًض، ب٠غوكًض. ؿ٠غه يىع صوعاٟتاصه و بی

اى ُامی پیق ای و صه ی هیلیاعصها صالع اعػ هضاسلاه عا که صع کًاع ؿ٠غه ٟاغوف و  هاا تک
غاو کمتغ چًیى ايت٤ال ثغوتی عا صع ایى دجن ايباىه و صع دغار ؿکه ٣غاع صهین، تاعیز ای

صاعاو  ی کىتاهی، اػ جیب تمام هغصهاو کاع غ و ٟغوصؿت باه جیاب ؿاغهایه چًیى صوعه
 باص « تاو يىف»هاو،  های ها، بغاصعاو و سىاهغاو به یاص صاعص. ای ػالىهای ها  سىو

ی  ظكت، اٗت٤ااص صولات تىهاي 4122« يغسِی  تک»باعی  چًضهاهی که اػ ؿیاؿت صالع 
ی ػیااصی صع صولات و هجلاؾ و ت٘اضاص  تغ كض. ایًک، ٗاضه ها عاؿز به آػاصؿاػی ٣یمت

تىهايی  4122 ٠تًض که صالع  ها هی صع عؿايه« کاعكًاؽ ا٣تواصی»اهِمح  ػیاصی به
ت و صولت ؿغهایه صاعی به چه کًن، چاه کاًن،  اكتباه بىصه اؿت. بذغاو اعػی باال  ٟغ

، تلاکیمتی باه ياام كاىعای ٗاالِی 97یى دیى صع بهااع تیاغه و تااِع ؿاال اٟتاص. صع هم
 ايه تلکیل كض تا تومیمات کمو ا٣تواصی صع ؿِخ  هماهًگی ا٣تواصی ٣ىای ؿه

صاعی صع ایاغاو اتشااط كاىص: اهاىلگغایاو و  ؿه ٣ىه و با دٌىع اکثغ  غایلاات ؿاغهایه
ا باا هان تـاهین کغصياض و اػ  ظاعی ا٣تواصی ع  ها، ؿیاؿت چی ُلباو و اٗتضال اهمح
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ته تا يىبشاِت ؿااػهاو  عودايی و جهايگیغی و العیجايی های ٣ىه ٣ٌائیه و هجلؾ  ٟغ
ی  ساياه»ای صؿتگاه ٣ٌائی و پىعابغاهیمی و تااجگغصوِو  بغياهه و بىصجه و هذـًی اژه

ِٕ همه ، همه صوع یک هیؼ يلـتًض تا ایى ؿیاؿت«هّلت ها تضویى كاضه  ی آو ها با اجما
تاغیى توامین ایاى تلاکیمِت جضیاض،  ه سىعِص کاع غاو و ٟغوصؿتاو صاصه كاىص. ههنو ب

 97تىهايی صع هغصاص  4122« يغسِی  تک»آػاصؿاػی يغر اعػ و ساتمه صاصو به ؿیاؿت اعػ 
های تىا٤ٟی و بضوو صسالت  بىص. اػ ایى به ب٘ض، اعػ داهله اػ هاصعات ٛیغي٠تی به ٣یمت

ی يیما( باه واعصکًًاض او ٟغوستاه  باػاع ثايىیه )ؿاهايه  ظاعی صع بايک هغکؼی صع ٣یمت
هایی بىص که ؿاب٢ بغ ایى، بغ اؿااؽ  ی يیما، هماو ٣یمت كض. ٣یمت اعػ صع ؿاهايه هی

كض  صع تاعیز هیچ ه٤ِ٘ای عا  تىهايی، ٣اچا١ تل٤ی هی 4122« يغسی تک»ؿیاؿت اعػ 
هاای عؿامی تباضیل كاضه  ر٣ضع ؿغیٖ به يغ  های ٣اچا١، ایى تىاو پیضا کغص که يغر يمی

به هلت وٗضه صاصه كض  ،97صع اواسغ تابـتاو ؿال  باكًض  صع ه٤ابل آػاصؿاػی يغر اعػ،
هاؼاع تىهااو، جااسىف  8آیض و صع جایی صع داضوص  که ٣یمت صالع صع باػاع آػاص پاییى هی

اف  تىهاايی هان ؿا٠غه 4222كض که با هماو صالع  کًض. ایى وٗضه به هلتی صاصه هی هی
بلکه اٟؼایق كاضیض  ،ها کاهق يیاٟت اها يه تًها ٣یمتک كضه بىص. صع باػاع آػاص، کىچ

ت. آیا باه  97هؼاع تىهاو هن صع ههغهاه  29و  28صالع دتی تا   يیؼ یاٟت و ٣یمت باال ٟع
ی ا٣توااصی صعوٛایى هذاکماه  صاعی، کـی به ساُغ وٗضه یاص صاعیض صع صولت ؿغهایه

 كضه باكضت 

صاعی صاكت، پؾ اػ و٣اىٕ بذاغاو اعػی، و٣اِت  و كکلی که صولت ؿغهایه  با ایضئىلىژی
پیااضا کًااض. صولاات « هلااغوٕ»ی ٣ااايىيی و  آو بااىص کااه وًاا٘یت ایجاصكااضه، جًبااه

« کاعآهاضِی آعهاايِی »صاعی، اػ دیث ایضئىلىژی ا٣تواصی، باػاعپغؿت و ٣ائل باه  ؿغهایه
ها  ی صهاه کلی کاه صع يتیجاهصاعاو باىص و كا ها و آػاص اظاعِی ؿاغهایه آػاصؿاػِی ٣یمت

تااه بااىص يیااؼ بااا ایااى ایااضئىلىژی  ؿاااػی و کاالیی سوىهی ؿاااػِی ٟؼایًااضه بااه سااىص  ٟغ
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تاااِع ا٣تواااصِی  همشااىايی صاكاات  صع ایااى كااکل، اکثااغ ؿاااػوکاعهای ئاااعت بااغ ٟع
و هاغ هـاأله و اهاغ  اثاغ كاضه باىص یاا بیکًاع  ظاكاته  و يهاصهای ئاعتی صاعاو ؿغهایه

ِٝ »باػاع و « ياهغئِی  صؿِت »ا٣تواصی به  ِٝ ؿغهایه« ايوا صاع ؿپغصه كضه باىص.  سىص اهًا
ی کاع غ و ا٣لاع ٟغوصؿت، ياغر  تىهايی که اػ صیض ُب٤ه 4122صع چًیى كغایِی، صالع 

ياام « صالع جهاايگیغی»صاعی،  های ؿغهایه آو بـیاع باال بىص، با تمـشغ و تذ٤یِغ عؿايه
ت و هًىػ یک ؿال يگظكته صع ػهـتاو کؾ  آي٤اضع باضيام كاض کاه هایچ 97ؿاال   ٟغ

داًغ يلض صع صولت هـئىلیت آو عا به  غصو بگیغص  ُىلی يکلیض که ب٘ض اػ آػاصؿاػی 
هاؼاع تىهااو عؿایض و اعػ  8، يغر صالع صع ؿاهايه يیما باه داضوص 97صع تابـتاو  يغر اعػ

ايی يیاؼ تاا تىها 4122 ظاعی كاض. صالع  ٣یمت« صالع جهايگیغی»يیمایی ت٤غیبًا صو بغابغ 
هضتی، بغای واعصات بغسی کاالهای اؿاؿی و صاعو د٠ْ كض اها هغچه بیلاتغ باه پایااو 

 غٟات کاه ؿاىص آو باه جیاب  كضین بیلتغ هىعص تمـشغ ٣اغاع هی يؼصیک هی 97ؿال 
تغیى و  ، ُماا97ٕكاىص  صع ؿغاؿاغ ؿاال  يمی« هاغصم»عوص و چیؼی ٗایاِض  صالالو هی

ِٖ  وکیل»ً٘ی كایاُیى سااک ایاغاو، صاعی، ی های ؿغهایه هاعتغیى بشق هاغصم « هاضاٟ
اف، يه تىاو و يه سىاؿِت  اف و ایضئىلىژِی ا٣تواصی كضه بىصيض  صولت که بًا به كکل

ِٞ ؿغهایه تىهايِی هشاتن باه  4122صاعايی که اعػ  ایى عا صاكت که با ؿىصجىیِی هٌاٗ
به ؿغاٙ آػاصؿااػی کغصيض، ه٤ابله کًض، هغباع  بغسی کاالهای اؿاؿی و صاعو صعیاٟت هی

ت و ا٣مم اؿاؿی بیلتغی عا اػ ٟهغؿت صعیاٟت اعػ  بیلتغ هی تىهاايی داظٝ  4122ٟع
 کغص. هی

ی  های هااصعکًًضه تغیى بشاق ؿاغهایه کاه كاغکت جا ستن يلض. کمو کاع اها به ایى
های ي٠تی بىصياض، تًهاا  ٟىالص، هىاص ه٘ضيی، ٟلؼاتی هموىو هؾ، پتغوكیمی و ٟغآوعصه

سىاؿتًض ياغر  ػصيض  آياو يه تًها هی ٟغوف اعػهای هاصعاتی سىص، چايه يمیبغ ؿغ يغر 
كااو صع  ٟغوف اعػهایلاو آػاصؿاػی كىص، بلکه سىاهاو آػاصؿااػی ٣یمات هذوىالت
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ًٗىاو هاىاص اولیاه باه  صاسل کلىع يیؼ بىصيض. هذوىالت ایًاو ٗمضتًا صع باػاع صاسلی باه
غصتغ ٟغوسته هی ؿغهایه ها با ایى هىاص، کاالی يهایی بـاػيض و به هغصم  كض تا آو صاعاو سک

ی تىلیاض  ؿى هؼیًه که اػ یک ب٠غوكًض. صولت صع ابتضا بغای هضتی سیلی کىتاه، بغای ایى
غصتغ باال ؿغهایه اتى هی صاعاو سک باه وعكکـاتگی ت٘اضاصی اػ  تىايـات يغوص )ایى بااال ٟع

ی اٟاؼایق پیاضا يکًاض، ها هًجغ كىص( و اػ ؿىی صیگغ، ٣یمت کاالهای يهاایی سیلا آو
هایی  صاعاو عا هلؼم کغص تا هذوىالت سىص عا اػ ُغی٢ بىعؽ کاال، با ٣یمت ؿغهایه کمو

ای اػ  تىهاايی باىص، باه ٟاغوف بغؿاايًض. ٗاضه 4122هاا صالع   اظاعی آو که هبًای يغر
صاعاو، بمٟاهله به  ؿغهایه های همیى کمو صاعاو، ودتی بغسی اػ ػیغهجمىٗه ؿغهایه

تىايًض به بىعؽ کاال بغويض، هىاص اولیه عا سغیاضاعی کًًاض و باا  کته پی بغصيض که هیایى ي
٣یمت باال صع باػاع آػاص ب٠غوكًض یا اهًم همیى هاىاص عا هااصع کًًاض و ؿاىص ػیااصی باه 

تىايـات  ياه هی اف تهااجمی ی آػاص ظاعاياه ی كاکِل  واؿاِه جیب بؼيًض. صولت کاه به
ه٘اهمت بىعؽ کاال عا کًتغل کًض و به صلیال همایى كاکل، اهاًم اٗت٤ااصی يیاؼ باه 

ته»کًتغل يضاكت، ٟغیاص  ؿغصاص و كغایَ « وا اؿمها، که عايت صع بىعؽ کاال كکل  ٟغ
ها صع بىعؽ کااال و صع بااػاع کااالیِی صاسلای ههیاا کاغص.  عا بغای آػاصؿاػی کاهل ٣یمت

ت صع ، ٣یمت هؾ، آلىهیًیىم، ٟىالص، هذوىالت پتغوكیمی 97كهغیىع  صولت به ؿٗغ
تغتیب آػاصؿااػی ياغر اعػ باه  های ي٠تی عا صع بىعؽ کاال آػاصؿاػی کغص. بضیى و ٟغآوعصه

ت با آػاصؿاػی کاهل ٣یمت کاالها صع باػاع صاسلی تکمیل كض. ًٗىاو چًاض  تًها باه ؿٗغ
کاه صع باىعؽ  های پتغوكایمی كاغکتتىلیضی  هثال، کاع به جایی عؿیض که ٣یمت اوعه

 بغابغ كض و به هغ 29دضوص  2422تىهاو بىص، تا آباو  865هغ کیلى  96كهغیىع کاال صع 
صع باىعؽ  2422تاا آبااو  96تىهاو عؿیض  ٣یمت ؿًگ آهى اػ كاهغیىع  26322 کیلى

بغابغ كض  ٣یمت هؾ دضوص  22بغابغ كض  ٣یمت وع١ ٟىالصی بیق اػ  24کاال بیق اػ 
 كض.بغابغ  22
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ت، آػاص ظاعِی ٣یمِت یک بغ ه 97آػاصؿاػی يغر اعػ که صع هغصاص ؿال  کاِٛظ  هىعت  ٟغ
صاعِی  عبَ صع ا٣تواص ایغاو يبىص. ا٣تواص ایغاو، اعتباٍ تًگاتًگی باا ا٣توااِص ؿاغهایه بی

كاىص  اػ  جهايی صاعص: بشق ٗٔیمی اػ يیاػهای ا٣توااصی ایاغاو اػ سااعر تاأهیى هی
ته تا کاالهاای بغسای آالت تىلیضی و بااالسغه  تجهیؼات هً٘تی، هاكیى هىاص اولیه  ٟغ

ی و يهاصه  یغص. به همیى تغتیب، بشق بؼع ای  های صاهی صع ایى بشق ٣غاع هی هوٟغ
ته تا هؾ، ٟاىالص  اػ تىلیضات ایغاو يیؼ اػ ٟغآوعصه های ي٠تی و هذوىالت پتغوكیمی  ٟغ

ػ صع كاکل ٟ٘لاِی ا٣توااص ایاغاو، كىص. ياغر اع  و هىاص ه٘ضيی و ٛیغه به ساعر هاصع هی
ها عا   ظعص و آو ی ت٤غیبًا تمام کاالها هی هموىو يز تـبیخ اػ بیى ٟغآیًض تىلیض و هباصله

باه تىلیاض  يـابت تجااعت سااعجی ،بًا به آهاعهای باياک جهاايیکًض.  به هن وهل هی
پای(  صی ياسالن صاسلی )هجمىٕ هاصعات و واعصات کاالها و ساضهات ت٤ـاین باغ جی

صولت آهغیکا صع « ی تاػه»هیمصی )یً٘ی ؿال اٗمم عاهبغص  1227بغای ایغاو صع ؿال 
صعهض بىصه اؿت: ایى بضاو هً٘اؿات  48.8 یغی التهابات اعػی(،  ٣بال ایغاو و كکل

المللی و كغایَ ا٣توااص جهاايی  ـیاع ػیاصی به تجاعت بیىکه ا٣تواص ایغاو وابـتگی ب
 37.6باغای چایى  1227صاعص. يـبت تجاعت ساعجی به تىلیض ياسالن صاسلی صع ؿال 

صعهض بىصه اؿت. و٣تی صولت ياغر اعػ  55صعهض و بغای تغکیه  42.7صعهض، بغای هًض 
الهاا صع ا٣توااص ایاغاو، ی کا عا آػاص  ظاكت، ئغ به ي٤ق ٟ٘لِی صالع صع تىلیض و هباصلاه

عاهی جؼ ایى يبىص که يغر ٟاىالص و هاؾ و آلىهیًیاىم و ساىصعو و لاىاػم ساايگی و کاىص 
کاغص. ٟاغصی باه ياام ج٠٘اغ  كیمیایی و بـایاعی اػ کاالهاای صیگاغ عا صع ٗمال آػاص هی

ؿغ٣یًی صع صولت عودايی ه٘اوو وػاعت هً٘ت بىص و کمتغ کـی صع ایغاو دتی يام ایى 
صاعی،  های ؿاغهایه ، ُی٠ای اػ عؿاايه97يا اه صع تابـاتاو ؿاال  ه باىص. باهٟغص عا كًیض

صعؿات « ٟاىالِص ؿاغ٣یًی»، اؿمی به ياام «صالع جهايگیغی»صعؿت هثِل يام تذ٤یغآهیِؼ 
ایجااص « عايات» ظاعی هذوىالت ٟىالصی تىؿَ وػاعت هاً٘ت،  کغصيض و  ٠تًض ٣یمت

https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=IR
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ت آػاص كاض و هاا، ٣ی  ٠تى« عايات، عايات»کغصه اؿت. ب٘ض اػ ایى  مات ٟاىالص، باه ؿاٗغ
تًض.« هجىػِ »بـیاعی اػ کاالهای صیگغ يیؼ   آػاصؿاػی ٣یمت یا اٟؼایِق هـتمِغ يغر  ٟغ

ِٖ هاىاص اولیاه و  آػاصؿاػی يغر اعػ و به صيباال آو اٟاؼایق ٣یمات یکبااعه و بـایاع ؿاغی
ی  صاعی، همواىو یاک ؿاکته هاایی اػ تىلیاض ؿاغهایه تجیهؼات تىلیضی، باغای بشق

های تىلیض عا بااال باغص   صاعی، هؼیًه ٗمل کغص، و صع هجمىٕ بغای کلیِت ؿغهایه يا٣ن
ٟاغا  97های آهغیکاا صع آبااو ؿاال  ی كضیِض تذغین ایى اهغ دتی پیق اػ آو که هغدله

ُىع که ٣بًم  ٠تین يغر عكاض ا٣توااصی  هماوبغؿض، ا٣تواص ایغاو عا واعص بذغاو کغص. 
صعهااض عؿاایض.  22.5 بااه ه٠ًاای 97ض، و صع پاااییؼ صعهاا 2.9بااه ه٠ًاای  97صع تابـااتاو 

غص و هتىؿَ به یکباعه با اٟؼایق هؼیًه های ػیاصی اػ ؿغهایه بشق های تىلیاض  صاعاِو سک
صاعی صع بذغايای  كضيض و کلیِت ؿغهایه ی صع  غصِف سىص عوبغو و هلکل تأهیى ؿغهایه

 ظاكت. صع همیى  ها بىص، ٣ضم ی بذغاو اعػی و ؿپؾ آٛاػ و تلضیِض تذغین که ؿاسته
صاعايی يیؼ بىصيض که اػ اٟؼایق ياغر اعػ و اٟاؼایق ٣یمات هاىاص اولیاه باه  دیى، ؿغهایه

ای صؿات  ؿااب٤ه ی همیى بذغاو به ؿىصهای بی كضت هًت٠ٖ كضيض و صعؿت صع هیايه
 ؿاىم ی كاماعه صع «اٗضاص بغسی پلِت  ههیِب  های وا٣٘یت» ی ه٤اله به بًگغیض. )یاٟتًض
 كاغکت ساالن ؿاىص كض، عکىص واعص ایغاو ا٣تواص که 97 ؿال همیى صع. يى عاه يلغیه
 كاغکت ساالن ؿاىص صعهاضی، 217 عكاض ،96 ؿاال به يـبت اه٠هاو هباعکه ٟىالص

 235 عكاض چااصعهلى هاً٘ی و ه٘اضيی كاغکت صعهاضی، 222 عكاض ایاغاو هؾ هًایٖ
 صعهضی 194 عكض تبغیؼ پاالیلگاه صعهضی، 291 عكض اه٠هاو ي٠ت پاالیق صعهضی،

 عا ا٣تواص کل ی ايضاػه ها بذغاو. کغص تجغبه عا صعهضی 295 عكض ًٟاوعاو پتغوكیمی و
 تغ کىچاک عا صاعی ؿاغهایه باؼعگ های كاغکت ی اياضاػه لؼوهااً  اهاا کًًض، هی تغ کىچک

، ؿىص ساالن 2396ی اول ؿال  يـبت به يیمه 2422ی اول ؿال  صع يیمه .کًًض يمی
بغاباغ، ؿاىص ساالن  17بغابغ، ؿىص سالن كغکت هًایٖ هاؾ ایاغاو  25ٟىالص هباعکه 

https://hemat.org/wp-content/uploads/2021/08/rahenew3.pdf
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بغابغ و ؿىص سالن كغکت ه٘ضيی و هاً٘تی  ال  33كغکت ه٘ضيی و هً٘تی چاصعهلى 
 (غابغ كض.ب 26 هغ 

ی بذغاو ا٣توااصی و  ها )٣یمت اعػ و ٣یمت کاالها( صع هیايه صولت با آػاصؿاػی ٣یمت
ت و ایى ی اٟاؼایق ٣یمات  واؿاِه کاه به تذغین كضیض، و٣ىٕ تىعم بـیاع كضیض عا پظیٟغ

ت. اػ  هىاص اولیه، ت٘ضاصی اػ ؿغهایه صاعاو کىچک و هتىؿَ وعكکـت كىيض عا يیؼ پظیٟغ
هغ صوعه اػ اٟؼایق يغر اعػ به تىعم ٗماىهی ٣یمات کاالهاا و هاغ  تاکًىو، 2397ؿال 

ای بغای اٟؼایق بیلتغ يغر اعػ تبضیل كاضه اؿات.  صوعه اػ تىعم ٣یمت کاالها به ه٤ضهه
اٟاؼایق ياغر اعػ، ا٣توااص ایاغاو عا صع  -تىعم ٣یمت کاالهاا -ی اٟؼایق يغر اعػ چغسه

های ب٤اار و  ؼایق کمغكاکِى هؼیًاهو اٟا« يیغوی کااع»ؿاػی  ی تىعم، اعػاو ؿیاهواله
، ا٣تواص عا به عکىصی ٗمی٢ ٟغو بغصه اؿت. صولات  دیات ايضاسته و همؼهاو ایى چغسه

صاعاو بااه  ی ؿااغهایه ی هجااىم  ـااتغصه صع پاؿااز بااه بذااغاو اعػی کااه صع يتیجااه
صولات آهغیکاا صع ٣باال ایاغاو « ی تااػه»صع صالع پؾ اػ اٗمم عاهبغص «  ظاعی ؿغهایه»

ی کاع غ و ٟغوصؿتاو ایغاو به ي٠ٖ  ی ُب٤ه ای عا به ؿ٠غه ٟت، تهاجن  ـتغصههىعت  غ 
صاع هان جاياب  ی ؿاغهایه صاع كکل صاص و صع تمایؼات صاسلِی ُب٤ه ی ؿغهایه کل ُب٤ه

اات و ؿیاؿاات سااىص عا بااه ي٠ااٖ آياااو، ؿاااهاو صاص. صولاات  ؿااغهایه صاعاِو کاامو عا  ٟغ
یق ٣یمات تىايـتًض بغ ؿغ اٟاؼا ع کلىع هیص  صاعی صع ایغاو، کاعی کغص که همه ؿغهایه

ی کاع غ و صؿتمؼصبگیغاو ایغاو که کاالیی جؼ يیغوی  ُب٤ه جؼ بهکاالیلاو چايه بؼيًض، 
ی هذوىالت پتغوكایمی،  صاعهای تىلیضکًًضه ؿغهایه کاعكاو صع استیاع يضاكتًض. کمو
ی اٟاؼایق  اؿتهصولت بىصيض و ؿغیٖ به سى « تار ؿغِ »ٟىالصی، هىاص ه٘ضيی و ٟلؼات که 

ها تًها يبىصيض: تىلیضکًًض او لبًیات ٣یمت سىص عا  اهًا  های سىص عؿیضيض. اها آو ٣یمت
صاصيض  تىلیضکًًض او لىاػم ساايگی باه كاضت ٣یمات  دتی ه٠تگی و هاهايه اٟؼایق هی

هذوىالت سىص عا باال بغصيض  پىكک، ع   ىجه ٟغيگی، هاکاعويی و عوٛى باه هٌ٘ال 
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صؿتمال کاٛظی ؿغ به ٟلک  ظاكت  صع کل ٣یمات هغچیاؼی کاه تبضیل كض  ٣یمت 
ی آپاعتمااو  ػيض ی الػم باىص اػ  ىكات ٣غهاؼ و هاغٙ و تشان هاغٙ  غٟتاه تاا اجااعه در

ت. تًها ٣یمت چیؼی که صع ؿغهایه ػيض ی الػم باىص بااال  برایصاعی،  هـکىيی باال ٟع
کاه ػياضه  او، باغای ایىبگیغ  صاعی، کاع غاو و صؿتمؼصبگیغاو و د٤ى١ يغٟت: صع ؿغهایه

ًٗىاو کاال ب٠غوكًض  تًها ٣یمت ایى يیغوی کاع بىص کاه  بمايًض بایض يیغوی کاع سىص عا به
ت. ایى اها ٣ايىو ٣ضیمی ؿغهایه صاعی ٣یمت هغ چیؼی بغ  صاعی بىص: صع ؿغهایه باال يٟغ

هاا بااال  ػيِی هاادباو آو ها صع كغایَ باػاع یا يهایتًا باا چاياه اؿاؽ تومیِن هادباو آو
ی کاع غ اؿت و بایض بغ ؿغ  ی ُب٤ه عوص  اها اٟؼایق ٣یمت يیغوی کاع هـتلؼم هباعػه هی

 آو هباعػه هىعت  یغص.

ًٗىاو  های صولات، ياغر صالع و ياغر جهاايی کاالهاا باه ی ؿیاؿات صع ایغاو صع يتیجاه
تاه كاض و باا آػاص اظاعی ياغر اعػ و ؿاغکى  صؿاتمؼص  ؿتىو ؿیاؿِت ٣یمتی صعئغ  ٟغ

ی کاع غ، ؿهن کاع غاو اػ کل تىلیضات اجتماٗی که صع ٣الاب صؿاتمؼص باه آيااو  ٤هُب
. بغ اؿااؽ ياغر هتىؿاَ صالع صع بااػاع یاٟت کاهقای  ُىع ٟؼایًضه كض، به پغصاست هی

ی کااع غاو صع   آػاص )ُب٢ آهاعهای اٗمهی بايک هغکاؼی(، داضا٣ل صؿاتمؼص هاهیاياه
صع هىر اول بذغاو ا٣تواصی صع اوایل  صالع بىص، 192، ه٘اصل 2389ایغاو که صع ؿال 

های  ی ؿاال عؿایض. یً٘ای صع ٟاهاله 2392صالع صع هااه صع ؿاال  252باه  92ی  صهه
صعهاض کااهق  48، ه٘اصل صالعی دضا٣ل صؿتمؼص صع ایاغاو، بایق اػ 2392تا  2389

ی تهااجمی صولات ایاغاو، ياغر صالع  كاکل آػاص ظاعاياه یاٟت. ٟغاهاىف يکًاین کاه باا
ر صع ا٣تواص ایغاو بىصه اؿات و کااهق ه٘ااصِل صالعِی داضا٣ل صؿاتمؼص، تغیى يغ  ههن

 ىیای کاهق صؿتمؼص وا٣٘ی کاع غاو اؿت. ه٘اصل صالعِی داضا٣ل صؿاتمؼص صع ایاغاو 
و صع دالی که دـاى عوداايی  2396باػيگلت: صع ؿال  2389 اه به ؿِخ ؿال  هیچ

 ٠ت، ه٘ااصل صالعی  یصولت سىص ه« های ا٣تواصی هى٤ٟیت»صع ايتشابات آو ؿال اػ 
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بىص و ٟغاهىف يکًین که ؿاال  2389تغ اػ ؿال  صعهض پاییى 12دضا٣ل صؿتمؼص دضوص 
اػ  ٣غاع صاكات. 92ی  ، ه٘اصل صالعی دضا٣ل صؿتمؼص صع باالتغیى ؿِخ صع صهه2396
به ب٘ض، ه٘اصل صالعی دضا٣ل صؿتمؼص هاهاياه، ؿا٤ىٍ كاضیضی عا تجغباه  2397ؿال 

 2389تغ اػ ؿاال  صعهض پاییى 66عؿیض که بیق اػ  2422هغیىع صالع صع ك 98کغص و به 
 عا ببیًیض: 2422تا  2389اؿت. صع يمىصاع ػیغ عويض دضا٣ل صؿتمؼص اػ ؿال 

 
 2422تا كهغیىع  2389صالعی دضا٣ل صؿتمؼص اػ ؿال  ه٘اصل -2يمىصاع 

ِّ تاعیشی و اجتماٗی هًذىِؽ ؿال  و ا٣لااع  ی کااع غ به ب٘ض، ُب٤ه 97اػ بهاِع به لذا
كااو اػ  ی تاأهیى هایذتاار ػيض ی ٟغوصؿت به يا اه با وً٘یتی عوبغو كضيض کاه هؼیًاه

هاا  غٟتاه تاا ساىعص و ساىعاک و پىكااک و ٛیاغه، باه كاضت، و صع  بهای آپاعتماو اجاعه
که  ٠تین اٟؼایق ياغر اعػ و تاىعم  یاٟت. چًاو هىاعصی بـیاعی تا چًضبغابغ، اٟؼایق هی

يضاكات و صع کًااع « يیاغوی کااع»به يام « کاالیی»ؿاػِی كضیِض  اوكضیض، هً٘ایی جؼ اعػ 
کاهق وا٣٘ی صؿتمؼصها، عکىصی که صع بـیاعی اػ هًایٖ ایجاص كضه بىص يیؼ باٗث كض 

َِ ؿشِت تىعهی بولاض.  ها و بیکاعؿاػی ی کاع غ، ُِ٘ن اسغار تا ُب٤ه ها عا يیؼ صع كغای
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باه ب٘اض باه هجاىم  96ی صوِم ؿال  یمهای که اػ ي صاعی، پاؿِز ا٣تواصی صولت ؿغهایه
صاعاو به ؿمت سغیض اعػ و ُم و ادتماِل سغور صولت آهغیکا اػ بغجام صاص، ایاى  ؿغهایه

كاو عا به ؿکه و صالع  ی پىلی ها بشلی اػ ؿغهایه ی اول اجاػه صاص تا آو بىص که صع وهله
ی ب٘ض، يغر  ت صع وهلهتبضیل کًًض و سىعاک الػم بغای ایى تبضیل عا يیؼ ٟغاهن کغص  صول

ی عا آػاص کغص. بضیى تغتیاب، صولات  اعػ و هىاص اولیه ی تىلیض و ت٤غیبًا تمام کاالهای هوٟغ
ٗماال ی ا   های بذغايی عا کاه ابتاضا باه ؿااکى صع يتیجاه صاعی، تب٘ات و هؼیًه ؿغهایه

جمهاىع آهغیکاا باه ساغور اػ تىاٟا٢  صاعاو صع پی تهضیض عئیؾ ی ؿغهایه يلضه هماهًگ
ت، بغ ؿغ ُب٤ه ـتهه ی کااع غ و ا٣لااع ٟغوصؿاِت جاه٘اه آواع کاغص. صع  ای هىعت  ٟغ

صاعی صع ایاغاو باه يذاىی باىص کاه  های ا٣توااصِی صولات ؿاغهایه کًاع ایاى، ؿیاؿات
اغص و هتىؿاَ اعجذیات صاص و صع كاغایِی کاه  صاعها عا بغ ؿاغهایه ؿغهایه کمو صاعاو سک
کغصياض، بشاق ٣ابال  ىلیاض عا تجغباه هیی صوم ٗماضتًا عکاىص و کااهق ه٤یااِؽ ت صؿته

ِٞ ياكای اػ اٟاؼایق ٣یمات اعػ و ٣یماِت  تىجهی اػ صؿته ی يشـت، ؿىصهای هٌااٗ
 کاالهاِی تىلیضی سىص عا به جیب ػصيض.

« دال عاه»آػاصؿاػی ٣یمت اعػ و آػاصؿاػی ٣یمت کاالها صع باػاع صاسلی، باه اهاِمح 
چیاؼی « دل عاه»صاعاو بىص: ایى  غهایهصولت بغای بذغاو اعػی ياكی اػ صالعیؼاؿیىِو ؿ

 ی ایغاو يبىص. ٣لاع ٟغوصؿت جاه٘هی کاع غ و ا ی ُب٤ه جؼ هجىم به ؿ٠غه

هىعت سمهه باػ ى کًین، بایض بگاىیین کاه صولات آهغیکاا باه  ا غ بشىاهین ٣ٌایا عا به
صاعاو به صلیال ایاى تهضیاض، و٣اىٕ بذاغاو عا ٣ِ٘ای  سغور اػ بغجام تهضیض کغص  ؿغهایه

صايـتًض و بغای سغیض صالع هجىم آوعصيض  بذغاو اعػی ایجاص كاض و صولات صع پاؿاز باه 
ی  ی ُب٤اه اصی هت٘ا٣اب آو، صؿاتىع دملاه باه ؿا٠غهایى بذغاو اعػی و بذغاو ا٣توا

کاع غ و ٟغوصؿتاو عا با آػاصؿاػی يغر اعػ و آػاصؿاػی ٣یمت کاالها صع صاسل و هماي٘ت 
ؿااػِی هغچاه  اػ اٟؼایق صؿتمؼصهای وا٣٘ای، هااصع کاغص. ٗاموه باغ ایاى، سوىهی
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ولاات ص١ جهااايگیغی، ه٘اااوو اول تغ يیااؼ صع صؿااتىع کااع  ظاكااته كااض. اؿاذا  ـاتغصه
ت به  های يیمه های اجغایی بایض ُغح ، هغادتًا  ٠ت که صؿتگاهعودايی تمام عا به ؿٗغ

ای بغای ٗاضم وا اظاعی پظیغٟتاه  بشق سوىهی وا ظاع کًًض و اػ ایى پؾ هیچ بهايه
ات و  ٠ات:  هاضیغاو بایاض باه صيباال وا اظاعی »يیـت. وی دتی اػ ایى هان جلاىتغ ٟع

هاا عا وا اظاع کًًاض  تغؿًض که ایى ُغح هضیغاو هیكىص  ها باكًض. اکًىو  ٠ته هی ُغح
اف بًلایًض. هاا تواىیب  ولی هضیغی که اهل عیـک يباكض، بهتغ اؿت باغوص صع ساياه

كضه ُغدی عا وا اظاع کاغص، دتای  های ت٘ییى ؿیاؿت  کغصین ا غ هضیغی صع چهاعچى 
صو صع وا٣ااٖ، صؿااتىِع هاااپىلی کااغ « ا ااغ آو وا ااظاعی اكااتباه بااىص، باػسىاؿاات يلااىص 

هااا بااه  هااای ٗمااىهی و ٟااغوف آو هااای صع صؿاات اجااغا یااا صاعایی ها، ُغح كااغکت
اه صاعاو به ثمى بشاؾ هااصع كاض. سوىهی ؿغهایه ی  ؿااػی ٟؼآیًاضه اػ ُغیا٢ ًٗغ

مِپ باِص ٛىل ؿهام كغکت اهاو، ٣یمِت ؿهام عا  پیکغی که بی ها صع بىعؽ و صهیضو صع پک
غص ٣الب کًض و صوبااعه صع  كضه  ظاعاِو ه٠تىو ها عا به ؿغهایه بغص تا صع ٣ّله آو باال هی ی سک

غص، سغیضاعی کًض يیؼ صع صؿتىع  هتٌغعكضه°صاعاِو ایًک صّعه هماو ؿهام عا اػ ؿهام ی سک
ت.   کاع صولت ٣غاع  ٟغ

ًض ػصيض،    « ؿغباػاو سَ ه٤ضم جًگ ا٣تواصی»اهِمح  صاعاو صع ه٤اِم به ا غ ؿغهایه
ی کاااع غاو و  صيااض و صع اصاهااه هجااىم بااه ؿاا٠غهبااا صؿااتاو سااىص بذااغاو اعػی عا ع٣اان ػ 

ی جًااگ  ٟغهايااضه»صاعی يیااؼ صع ه٤اااِم  ٟغوصؿااتاو عا پیلااًهاص کغصيااض  صولاات ؿااغهایه
ت و ؿاپؾ صع اصاهااه،  کااعی يکاغص جاؼ ایى« ا٣توااصی کااه ایاى بذاغاو اعػی عا پاظیٟغ

ی کاااع غ عا ٗملاای ؿاااست. ایااى ًُااؼ تلااز  ی ُب٤ااه ی پیلااًهاصی بااه ؿاا٠غه دملااه
دااال کاه صولات آهغیکاا، ٣واض »ی آياو باىص:  صاعايه ؿىیه و ؿغهایه ؼی یکآهغیکاؿتی

ی ها عا صاعص ها هن به ػيض ی ٟغوصؿتاو و کاع غاو و هذغوهاو دملاه  تذغین و هذاهغه
ایاى آهغیکاؿاتیؼِی «. ی بذغاو باغ ؿاغ کااع غاو و هذغوهااو آواع كاىص کًین تا هؼیًه
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صم با يتایج ا٣تواصی و اجتماِٗی ویغايگِغ سىص بته، صم به  ؿىیه و بی ی یک صاعايه ؿغهایه
ایتی ای اػ ٟغوصؿتاو عا به آٛىف اپىػیـیىو پغوٛغ   های ه٘یلتی، ٗضه و تلضیض ياًع

کغص و صع وا٣ٖ، صم به صم ػهیًه  اف پغتا  هی صاعايه و اهپغیالیـتی ی ؿغهایه با آو بغياهه
ی هااّصِی  کاغص. ػهیًاه ا هیهای پغواهپغیالیـتی ههیّ  عا بغای ای٠ای ي٤ق هشّغ  جًبق

ـاتتغ باىص و  ؿىیه و بی آهغیکاپغؿتِی بشلی اػ جاه٘ه، صع ایى آهغیکاؿتیؼی یک بتاه هک
ایاى  صاعايه و اهپغیالیـاتی، هایی با كاکل ؿاغهایه صع ٣الب كىعف باع هغچًض و٣ت یک

ن هی آهغیکاپغؿتی ل   ٗ ض 
 
 آهض. کغص و اػ اؿتتاع بیغوو هی ٣

 ی تحرین ویرانی با اسلحه

كضه عا  های ت٘لی٢ ای، تذغین ، ب٘ض اػ سغور اػ تىا٢ٟ هـته2397صولت آهغیکا صع ؿال 
ُی صو هغدله صع هغصاص و آباِو آو ؿال، هجضصًا ٗلیه ایغاو اٗمال کغص و ؿپؾ صع ؿال 

، بشاق 97هاغصاص  26تغ کاغص. اػ  ؿاًگیى هاای بـایاع ، ا٣ضام به اٗماال تذغین2398
با ُم و ٟلؼات  غايبهاا، سغیاض هىاپیماهاای تجااعی   سىصعوؿاػی ایغاو، تجاعت ایغاو

، صع 97آباااو  24هااا ٣ااغاع  غٟتًااض و اػ  تىؿااَ ایااغاو و بغساای هااىاعص صیگااغ طیااِل تذغین
ها، بشق بايکی، ي٠تی، کلتیغايی، بیماه و اياغژی  تِغ باػ لت تذغین ی ؿًگیى هغدله

هاای  لات تذغینی صولات آهغیکاا ٣اغاع  غٟات. باػ  های ودلایايه ایغاو، طیل تذغین
ًٗىاو یک ٗاهل اؿاؿی صع ت٘می٢ بذاغاو و  ، به97صولت آهغیکا صع هغصاص و آباو ؿال 

 عکىص صع ا٣تواص ایغاو ٗمل کغص.

هاؿت که صع ا٣توااص جهاايی اصٛاام كاضه اؿات و هاغ تذاغین یاا  ا٣تواص ایغاو، هضت
ِٝ تجااعت ایاغاو هاىعص  هذاهغه ِٝ کلاىعهای ُاغ ی ا٣تواصی ٣ضعتمًاضی کاه اػ ُاغ

تىاياض باه صلیال ي٤اق ٣ابال تىجاه تجااعت سااعجی صع ا٣توااص  تمکیى ٣اغاع  یاغص، هی
ُىع کاه ٣ابًم  ٠تاین  تىجهی صاكاته باكاض. همااو صاعی ایغاو، بغ آو تأثیغ ٣ابل ؿغهایه

يـبت تجاعت ساعجی به تىلیض ياسالن صاسلای )هجماىٕ هااصعات و واعصات کاالهاا و 
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صعهض باىصه  48.8هیمصی،  1227صع ؿال پی(، بغای ایغاو  صی سضهات ت٤ـین بغ جی
صاعی ایاغاو يلااو  اؿت که اهمیت اعتباٍ با باػاعهای جهايی عا بغای ا٣توااص ؿاغهایه

 2357صهض. بًا به آهاعهای بايک هغکؼی، هاصعات کاال صع ا٣تواص ایاغاو صع ؿاال  هی
ت کااال هیلیاعص صالع بىصه اؿات. هااصعا 23.9هیلیاعص صالع و واعصات کاال  26.1كمـی 
هیلیاعص صالع عؿیض. صع ؿال  75.5هیلیاعص صالع و واعصات کاال به  98.2به  2396صع ؿال 

 93.3يیؼ که ا٣تواص ایغاو واعص بذغاو كض، اعػف هاصعات کاال صع ا٣تواص ایغاو  2397
وجااه  هیلیاااعص صالع بااىص. ایااى اٗااضاص عا بااه هیچ 62.7هیلیاااعص صالع و اعػف واعصات کاااال 

ت و اهمیت تجااعت سااعجی باغای ا٣توااص ؿاغهایهتىاو يا يمی صاعی ایاغاو عا  صیضه  ٟغ
های پؾ اػ اي٤م ، بیلتغیى هیؼاو هااصعات و واعصات کااال  ض. صع ؿالًصه يلاو هی

هیلیاعص صالع بىصه اؿات کاه هاغ صو  78هیلیاعص صالع و  245.8صع ا٣تواص ایغاو به تغتیب 
ی ا٣توااصی  ی تىؿا٘ه الاب يـاشهاؿات. صولات عوداايی صع ٣ 2392هغبىٍ به ؿال 

ی تجاعت ساعجی ثبت کًض که باا  ای صع دىػه ٣وض صاكت، عکىعصهای تاػه« پـابغجام»
غهايٖ» ب   ها عوبغو كض. تذغین« ا 

ای به ا٣توااص ایاى  ؿاب٤ه ها اػ ُغی٢ استمل صع تجاعت ساعجی ایغاو، ٟلاع بی تذغین
اف، به كاضت باه باػاعهاای  ٟ٘لیکلىع واعص کغص. ؿاػوکاعهای ا٣تواص ایغاو، صع كکل 

كاىص، اهاا هٜاؼ و چاى  آو اػ سااعر واعص  جهايی وابـته اؿت: هضاص صع ایغاو تىلیض هی
آیاض  تشان هاغٙ صع  كىص، اها جىهغ آو اػ سااعر هی كىص  سىصکاع صع ایغاو تىلیض هی هی

عر هاغٙ اػ ساا ی كايه و کااعتى تشن كىص اها هىاص اولیه دجمی وؿیٖ صع ایغاو تىلیض هی
ِٙ  ىكتی و تشن واعص هی صعهض سىعاک آو  72كىص اها   ظاع صع ایغاو تىلیض هی كىص  هغ

صعهاض اػ هاىاص  92كىص، اهاا بایق اػ  آیض  عوٛى سىعاکی صع ایغاو تىلیض هی اػ ساعر هی
پاغوعف صام و ُیاىع صع ایاغاو باه كاضت باه واعصات  كاىص. ی آو اػ ساعر واعص هی اولیه

كاىص اهاا بشلای اػ ٣ِ٘اات  ساىصعو صع ایاغاو تىلیاض هی اؿت.های صاهی وابـته  يهاصه



49 

 

ی بؼعگ ٟاىالص صيیاا  كىص. ایغاو صهمیى تىلیضکًًضه دـاؽ و ههن آو اػ ساعر واعص هی
آالت ههان ایاى هاً٘ت و بغسای هاىاص  اؿت اها بشاق ههمای اػ تجهیاؼات و هاكایى

. باغای هاًایٖ كاىص هىعصاؿت٠اصه صع تىلیض ٟىالص ئیغ الکتغوص  غاٟیتی اػ ساعر واعص هی
پتغوكیمی، پاالیق،  اػ و ي٠ت سام يیؼ ٗیًًا همیى كغایَ وجىص صاعص و ایى هًایٖ چاه 

آالت، وابـاتگی  صع هاصعات هىاص تىلیضی و چاه صع واعصات بغسای تجیهاؼات و هاكایى
٣ابل تىجهی به باػاعهای سااعجی صاعياض. واعصات کلااوعػی صع ا٣توااص ایاغاو صع ؿاال 

ِل ؿالهیلیىو تک  7.9، 2381 ى  22، ػیِغ ؿااليه 2384تا  2382های  ى و صع کک هیلیىو تک
هیلیاىو تاى، صع ؿاال  12.5، 2397، صع ؿاال هیلیاىو تاى 29.3، 2396اها صع ؿال 

ی  صع صهاهباىصه اؿات   هیلیىو تاى 13.7، 2399هیلیىو تى و صع ؿال  15.2، 2398
ی باه باػاعهاای ، وابـتگی ا٣تواص ایغاو صع هذوىالت اؿتغاتژیک کلاوعػ كمـی 92

ًٗىاو یک ٗاهل ههن صع ا٣تواص ایغاو،  ی صولت يیؼ به جهايی بیلتغ كضه اؿت. بىصجه
 به تجاعت ساعجی وابـتگی كضیضی صاعص.    

ها سیلی ػوص هاصعات ي٠ت ایغاو عا به كضت کاهق صاص و بمٟاهاله صعآهاضهای  تذغین
غايای صاكات، کااهق ي٠تی صولت که ي٤ق ٣ابل تىجهی صع تأهیى بىصجه ٗمىهی و ٗم

ی ايت٤ال صعآهضهای داهل اػ هاصعات ٛیغي٠تی به کلىع عا يیاؼ  ها هؼیًه یاٟت. تذغین
اٟااؼایق صاص و واعصات هااىاص اولیااه و تجهیااؼات هااىعص يیاااػ تىلیااض بااه کلااىع، صكااىاعتغ و 

به  97ی صوم ؿال  صاعاو صع يیمه تغ اػ ٣بل كض. صع کًاع ایى، بـیاعی اػ ؿغهایه پغهؼیًه
کاغص،  هاا عا باغآوعصه يمی ی يیماا، ايتٔااعات آو که هًىػ يغر اعػ صع ؿااهايه« صلیل»ایى 

، ٟغهااص 98داًغ يلاضيض اعػهاای ساىص عا باه کلاىع باػ غصايًاض. صع اعصیبهلات ؿاال 
هیلیااعص صالع هااصعات  42اهاىع ا٣توااصی و صاعایای،  ٠ات کاه اػ  و٣ات صژپـًض وػیاغ

، ٗبضالًاهاغ 99لته اؿات  صع ههغهااه ؿاال هیلیاعص صالع به کلىع باػيگ 32ٛیغي٠تی، 
ی هاصعکًًض او  بايک هغکؼی، اٗمم کغص که ت٘هضات ای٠ايلضه و٣ِت  همتی عئیؾ کل
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هیلیاعص صالع  8هیلیاعص صالع بىصه که  17، 98و  97های هاصعاتی ؿال  ػ پغويضهٛیغي٠تی ا
ایى صو ؿاال، باه  هیلیاعص صالع اعػ هاصعاتی 29به کلىع باػ لته و هًىػ « به تضعیج»آو 

ی ا٣تواص کلىع باػيگلته اؿت  صولت که با چًیى وً٘یتی عوبغو بىص باػ هن به  چغسه
ت و يغر صالع آهغیکا صع ؿاهايه  99ی يیما صع اوایل آباو ؿاال  ؿغاٙ اٟؼایق يغر اعػ ٟع

به هؼاع تىهاو عؿیض. صولت باػاع ثايىیه اعػ و يغر يیمایی عا با ایى پغوپا ايضا  17به دضوص 
ی کاع غ و هغصِم ٟغوصؿات تذمیال کاغص کاه ياغر صالع صع بااػاع آػاص عا صع  ه٘یلِت ُب٤ه

( تثبیات 96هؼاع تىهاو )یً٘ی بیق اػ صو بغابغ ایى يغر صع يیمه يشـت ؿاال  8دضوص 
ی ؿاهايه ی يیما، يغر صالع صع همیى ؿاهايه به اٗضاصی  کًض  اها ٓٝغ صو ؿال اػ هٟ٘غ

هاای بااالتغی يیاؼ  ؿایض و البتاه صالع صع بااػاع آػاص صع ٣یمتهؼاع تىهااو ع  17صع دضوص 
هاای ا٣توااص  ه٘اهله كض  يغِر اعػ يیمایی که ت٤غیبًا هبًای تىلیض کاالها صع تماام بشق

، هاغٙ، عوٛاى هایی ئیغ تىلیض بغسی کاالهای اؿاؿی هثال  ًاضم ایغاو )به جؼ بشق
ایاى  96ه يغسای کاه صع بهااع يـبت ب 99و بغسی ا٣مم صاعویی( اؿت، صع آطع  سىعاکی

بغابغ كض  اٟاؼایق كاضیض ياغر اعػ صع ا٣توااص ایاغاو، سیلای  8ي٤ق عا صاكت، بیق اػ 
های ػیاصی اػ ا٣تواص ایغاو هًجاغ  ؿغیٖ به تىعم كضیض و کاهق تىلیض و عکىص صع بشق

ُب٤ااتِی جضیاض اػ ُاٝغ صولات -ای ، یک جًگ عؿايه2422ی صوم ؿال  صع يیمه كض.
تىهايی اػ ا٣تواص  4122صه كضه اؿت که هضٝ آو دظٝ ت٤غیبًا کاهِل اعػ عئیـی کلیض ػ 

ای اػ تهااجن باه  ایغاو اؿت و كىاهض داکی اػ ایى اؿت که صولت سىص عا بغای صوع تاػه
 کًض.  ی کاع غ و ا٣لاع ٟغوصؿت جاه٘ه آهاصه هی كغایَ ػیـِت ُب٤ه

ه٠غ عؿايضو هاصعات  به»صولت تغاهپ صع ٣الب کمپیى ٟلاع دضاکثغی سىص، ؿیاؿت 
صولات ایاغاو عا صيباال کاغص. واكاًگتى صع « به ه٠غ عؿايضو صعآهضهای ي٠تی»یا « ي٠ت
صاص صع ه٤ابل  هی« اجاػه»کلىع  8ای عا هاصع کغص که به  هاهه ، هجىػهای كق97آباو 

ای ي٠ت ساام اػ ایاغاو  كضه کاهق جضی واعصات ي٠ت ایغاو، هموًاو هیؼاو هلشن
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هاهه، هاصعات ي٠ت ایاغاو ت٤غیباًا باه يواٞ کااهق  ایى صوعه كقسغیضاعی کًًض. صع 
های تذغیمی آهغیکا، یً٘ی یىياو و  یاٟت و صو کلىع اعوپایی هىجىص صع ٟهغؿت ه٘اٟیت

ن صاكتى هجىػ کار ؿ٠یض، ٗمًم هیچ ي٠تی اػ ایغاو صع ایى صوعه سغیضاع  ایتالیا، ٗلی ٛع
ایغاو ؿیاؿت پایبًضی ي٘ل به ي٘ل به آهیؼ اؿت که صع همیى صوعه،صولت  يکغصيض. ًُ٘ه

)که « ؿاػوکاع هالی»ايضاػی یک  ها با عاه کغص و اهیضواع بىص که اعوپایی بغجام عا صيبال هی
  4های آهغیکا عا بغای ایغاو صوع بؼيًض ب٘ضًا ایًـتکؾ ياهیضه كض( تذغین

 ، صولات آهغیکاا اٗامم کاغص کاه صیگاغ باه هایچ98كق هاه ب٘ض صع اوایال اعصیبهلات 
کًض و صويالض تغاهپ اٗامم  يمی« اِٗا»بغای واعصات ي٠ت اػ ایغاو « ه٘اٟیت»کلىعی، 

 ی آٛاػ كضه اؿت. هایاک پمپئاى وػیاغ اهاىع ساعجاه« تذغین کاهل ي٠ت ایغاو»کغص که 
هاای ي٠تای صع  آهغیکا هن همؼهاو با اٗمم تذغین کاهل ي٠ت، ًٗىاو کاغص کاه تذغین

ايض.  هیلیاعص صالع اػ صعآهاض ي٠تای ایاغاو کاؿاته 22كاو،  هاهه يشـِت اٗمال  صوعه كق
ها بىص که صولت ایغاو ؿیاؿت پایبًضی ي٘ل به ي٘ل به بغجام  ب٘ض اػ ایى ٟاػ تلضیض تذغین

عا پایاو صاص و ُی چًض  ام، اجغای بغسی اػ ت٘هضات بغجاهی سىص عا، البته بضوو سغور 
هاتی که به هذاهغه كهغها ا٣ضا اػ بغجام، هتى٣ٞ ؿاست. صولت آهغیکا ُی یک ؿلـه

ی ا٣تواصی ایاغاو  ها كباهت صاكت، ٗملیات هذاهغه تغیى جًگ صع صوعاو ودلیايه
عا کلیض ػص و با تکیه بغ تىاو ا٣تواصی، اُمٗاتی و دتی دٌىع ئاهی ساىص صع صعیاهاا 
يهایت ؿ٘ی سىص عا کغص تا بیلتغیى ٟلاع همکى عا به ا٣تواص ایغاو واعص کًض. وػیغ اهاىع 

باىص کاه هً٘اای  كٍغ اٗمم کغصه 21ها،  ه تذغینی آهغیکا، بغای پایاو صاصو ب عجهسا
٣یض و كٍغ به آهغیکا تـالین  ها ایى بىص که جمهىعی اؿمهی همه چیؼ عا بی ایى كٍغ

کًض و ایغاو به یک کلىع کاهًم ؿغؿاپغصه باه اهپغیالیـان آهغیکاا تباضیل كاىص. هاضٝ 

                                                        
 ی ی اول يلاغیه عاه ياى و يىكاته صع كاماعه «هاای جضیاض آهغیکاا و ؿغيىكات بغجاام تذغین»ی  يىكاتهجىٕ كاىص باه ع  -4
 ی عاه يى ؿىم يلغیهی  صع كماعه «ُب٤اتِی سغور آهغیکا اػ بغجامؿیاؿی، ا٣تواصی و  ه٤ضهات و يتایج»

https://hemat.org/286/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1/
https://hemat.org/23890/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
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چًاو صع ایاغاو هشتال کًاض  ػوکاعهای ا٣تواصی عا آوها همؼهاو ایى بىص که ؿا تذغین
هایی  ی پغواهپغیالیـتی صع کلىع هًجاغ كاىص  كاىعف های  ـتغصه که به بغوػ كىعف

هاا باه  که صولت آهغیکاا اهیاضواع باىص یاا باه ؿاغيگىيی صولات صع ایاغاو یاا اػ ُغیا٢ آو
ص. جًاگ كاىی جمهىعی اؿمهی و تبضیل آو به یکی اػ ا٣ماع آهغیکاا هًجاغ  اؿتذاله

عوايی و تبلیٜاتی  ـاتغصه، سغابکااعی صع ایاغاو و ٗملیاات تاغوع ٟغهاياضهاو ئااهی و 
ی ا٣تواصی، تىؿَ صولت  ای ایغاو هن همؼهاو با ٗملیات هذاهغه صايلمًضاو هـته
 آهغیکا صيبال كض.

هااای ي٠تاای، هاااصعات ي٠اات و صعآهااضهای ي٠تاای عا بااه كااضت کاااهق صاص و  تذغین
ی  یاٟتااه بااه چغسااه يت٤ااال هماایى صعآهااضهای بااه كااضت کاهقهااای بااايکی، ا تذغین

ا٣تواااصی کلااىع عا بـاایاع صكااىاع و صع هااىاعصی ٛیااغهمکى ؿاااست. صع جااضول ػیااغ 
  اااػ ُبی٘اای، صعآهااضهای هاااصعات ي٠تاای صولاات ایااغاو )كاااهل هاااصعات ي٠اات سااام،

 ببیًیض: 2399تا  2383ؿال  های ي٠تی، هی٘ايات و های٘ات  اػی( عا اػ ٟغآوعصه

 هاصعات ي٠تی )بغدـب هیلیاعص صالع( ؿال

2383 37.4 

2384 55.8 

2385 64.7 

2386 84.5 

2387 86.6 

2388 72 

2389 92.1 
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2392 229.2 

2392 68.2 

2391 64.5 

2393 55.4 

2394 32.8 

2395 55.7 

2396 65.8 

2397 62.7 

2398 19 

2399 12 

 هًبٖ: بايک هغکؼی ایغاو

های ي٠تی،  ٟغآوعصه  اػ ُبی٘ی، )كاهل هاصعات ي٠ت سام،صعآهضهای هاصعات ي٠تی ایغاو  -4جضول 
 2399تا  2383اػ ؿال  هی٘ايات و های٘ات  اػی(

ها صع صولت تغاهپ، کاهق كضیض ٣یمت ي٠ت صع باػاعهای  پیق اػ آٛاػ صوع جضیض تذغین
ولت ایغاو واعص کغصه بىص. ، ٟلاع ػیاصی به صعآهضهای ص2394جهايی، سوىهًا صع ؿال 

ی  هاای هتىؿاَ یاا پااییِى ي٠ات باا ٟلااع ودلایايه هاا، ٣یمت ی جضیض تذغین صع صوعه
، تًهاا 2397ها تل٠ی٢ كض و صعآهضهای صولت عا به كضت کااهق صاص. صع ؿاال  تذغین

هاای  ( ا٣توااص ایاغاو، تذات تذغین97ی آباو تا پایاو اؿا٠ًض  دضوص پًج هاه )اػ هیايه
تذغین کاهل »( اها اػ اوایل اعصیبهلت به ب٘ض، 2398صاكت. ؿال ب٘ض اػ آو )ي٠تی ٣غاع 
هًاىػ هلاشن يیـات اػ صعآهاضهای  اػ ؿىی صولت آهغیکاا کلیاض ساىعص.« ي٠ت ایغاو
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باه ب٘اض، صولات ایاغاو باه چاه هیااؼاو اػ آو  2397های  هااصعات ي٠ات و  ااػ صع ؿاال
کاغه ضها با کلىعهایی ئیغ صؿتغؿی صاكته اؿت  اها هظاکغات بغ ؿغ وهىل ایى صعآه

صهض کاه صولات ایاغاو باه بشاق ٣ابال تاىجهی اػ ایاى  جًىبی، ژاپى و ٗغا١ يلاو هی
صؿتغؿی يضاكته اؿت. هًابٖ هـضوصكضه ایغاو صع کغه جًاىبی و ژاپاى، ُبا٢ صعآهضها 

 هیلیاعص صالع اؿت. 22بغسی بغآوعصها 

اي٘کااؽ وؿای٘ی يیاؼ ؿاشًاو ه٤اهاات صولتای  کاهق صعآهاضهای هااصعات ي٠ات صع
، عوایتای اػ صعآهاضهای 99ایغاو صع كاهغیىع  و٣ت . دـى عودايی عئیؾ جمهىعصاكت

تا  92ؿال »اعائه کغص. وی ًٗىاو کغص: صعآهض ي٠تی ایغاو که صع  98ي٠تی صولت صع ؿال 
 عؿیضه اؿات.« هیلیاعص صالع 12کمی اػ بیق اػ »به  98صع ؿال « هیلیاعص صالع بىص 212

، صعآهاض داهال اػ هااصعات 98صع عوایت سىص اػ صعآهض ي٠تای صع ؿاال  عودايی ادتماالً 
کااهق  باا ایاى هماه، .های ي٠تی ئیغ بًؼیى و  اػوئیال عا لذااّ يکاغصه باىص ٟغآوعصه

عوی صاص کاه  به ب٘اض صع داالی 97ی صوم ؿال  صولت سوىهًا صع يیمه صعآهضهای ي٠تی
هاای ي٠تای و  هل ٟغآوعصههااصعات ي٠تای ایاغاو، كاا ی هلاػ اجؼای هتلک یتىلیض بشل

یاضاو های پاالیلی و ٟاػهای هشتلٞ ه بغصاعی اػ ُغح هی٘ايات و های٘ات  اػی با بهغه
ًٗىاو  )باه اٟؼایق چلمگیغی عا تجغباه کاغصه باىص 92ی  صهه اػی پاعؽ جًىبی، صع 

 92ی  ی بًؼیى و  اػوئیل و صع اواساغ صهاه ، واعصکًًضه92ی  هثال، ایغاو صع اوایل صهه
ؿااػهاو بغياهاه و  و٣ات . هذماضبا٣غ يىبشات، عئایؾها بىص( ی ایى ٟغآوعصه ًضههاصعکً
ی تذاغین،  كاضیضتغیى هغدلاه»ها  ٠ت:  صع تىهیٞ تذغین 99، صع كهغیىع يیؼ بىصجه

ها و صژسیماو دتی  ايواٝ ي٠ت صع بغابغ ٛظا بىص اها االو صع كغایِی هـتین که ایى بی
عؿاض  صهًض و ا غ هن به ٟاغوف هی ت عا يمیبغای ٛظا و صاعو اجاػه ٟغوف یک ٣ِغه ي٠

 «.اهکاو تباصل هالی يیـت
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باا ايتلااع  2399هااه ؿاال  باياک هغکاؼی، صع صی و٣ِت  ٗبضالًاهغ همتی، عئیؾ کِل 
)تاکًىو( صعآهاض  99و ؿال  98صع ؿال »ی ایًـتا غام سىص يىكت:  هِلبی صع ه٠ذه

الع و صؿتغؿی بايک هغکؼی به هیلیاعص ص  12ياكی اػ هاصعات ي٠ت ایغاو جمً٘ا کمتغ اػ 
آو يیؼ بـیاع کمتغ بىص، ایى صع دالی اؿت که صعآهضهای اعػی ؿااليه ياكای اػ هاضوع 

هیلیاعص صالع بىصه  42های ٣بل، همغاه با صؿتغؿی به آو، ؿااليه بیق اػ  ي٠ت، صع ؿال
تًها آهاع هغباىٍ باه صعآهاضهای داهال اػ  صع ایى ؿشًاو سىص همتیادتمااًل «. اؿت

و  باىص هاه ایى ؿال( اٗمم کغصه )تا صی 99و ؿال  98اصعات ي٠ت سام عا بغای ؿال ه
های ي٠تی و هی٘ايات و های٘ات  اػی  ٟغآوعصه  اػ ُبی٘ی، صعآهضهای داهل اػ هاصعات

هاا  صهض که تذغین . هغچه که هـت، كىاهض يلاو هیبىص عا صع ٗضص اٗمهی يگًجايضه
اصعات ي٠ات ایاغاو واعص کاغص و صعآهاضهای ي٠تای تغی به ها ، ٟلاع بؼعگ2399صع ؿال 

 صاص. صولت عا هغچه بیلتغ کاهق

صع هاىعص ع٣ان  99ب٘اضًا صع اؿا٠ًض ؿاال  صولت عودايی اؿذا١ جهايگیغی، ه٘اوو اول
هاؼاع  572تااکًىو  99ی ؿاال  صع همیى بىصجاه: » ٠ت كضه وهىل صعآهضهای ي٠تی

هؼاع هیلیاعص تىهاو آو اػ هذل صعآهض ي٠تی باىصه  9هیلیاعص تىهاو هؼیًه کغصین که ٤َٟ 
« كض... هی هؼاع هیلیاعص تىهاو 122صعهض هن بىص بایض  32اؿت و ایى یً٘ی ه٠غ و ا غ 

اها کـای »اصاهه صاص که ]با وجىص ایى صعآهض پاییى اػ هذل ي٠ت[  بمهت جهايگیغی با
صولت عوداايی کاه صع « ی بىصجه صولت به هلکل سىعصه اؿت  ه اصاعهادـاؽ يکغص ک

تىاياض  هاا يمی ؿغاؿغ ٗمغ ؿیاؿت ٟلاع دضاکثغی صولت تغاهپ هضٗی باىص کاه تذغین
هاه پاؾ  4هاصعات ي٠ت ایغاو و صعآهضهای داهل اػ آو عا به ه٠غ بغؿايض، تًها دضوص 

بغيضه اٗمم كض، عؿمًا با ایاى  که جى بایضو صع ايتشابات عیاؿت جمهىعی آهغیکا اػ ایى
داهال اػ هااصعات  ی كاضه وهىل ها صعآهض آهاعات جهايگیغی اٗمم کغص که تذغین

صعیاضه کاه باعهاا اصٗاا  ي٠ت ایغاو عا ت٤غیبًا ه٠غ کغصه اؿت. جهايگیغِی پغهاضٗا و صهاو

https://www.irna.ir/news/84262140/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF
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صعآهاض  ، ایى باع به داضوص ها٠غ عؿایضو«صولت، کاعی کغصه اؿت کاعؿتاو »کغصه بىص 
ت و همؼهاو صو چیاؼ عا باا  هاصعات ي٠ت ل اػداه  ٠ات. او « ٣اُ٘یات»ایغاو عا پظیٟغ

ًمى ایًکه  ٠ته بىص هاصعات ي٠ت ایغاو به ه٠غ يؼصیک كضه اؿت، با دما٣ات تماام 
ي٠ت صع ایى  ىین که تا آيجا که هى هِلٖ هـتن یک صالع اػ پىل  با ٣اُ٘یت هی: » ٠ت

تغ اػ او يیاؼ  هیاو تلٞ يلض و يه تًها ٟغصی هثل بابک ػيجايی که اٟغاصی بـیاع کىچک
 ىین هایچ کلاىعی اػ صوؿاتاو  با ٣اُ٘یت هی»او هموًیى  ٠ت: «. به وجىص يیاهضيض

الٝ و «. اياض ك٠ی٢ و يؼصیک ایغاو و صیگغاو به ُىع عؿمی اػ ها ي٠ت سغیاضاعی يکغصه
ِٝ ؿشًاو ه٘اوو ا كاىص کاه  ول صولت عودايی عا کاه کًااع بگاظاعین، هلاشن هی ؼا

ی صولت صع ایغاو  های صولت آهغیکا تأثیغ بـیاع كضیضی بغ ؿاػوکاع تأهیى بىصجه تذغین
، که ب٘ضًا صع صولت عئیـی وػیاغ يژاص صاكته اؿت. عؿتن ٣اؿمی وػیغ ي٠ت صولت ادمضی

هاا  ا غ آهااع صولتی»ت: ؿشًاو جهايگیغی  ٠ ایى صع واکًق به عاه و كهغؿاػی كض،
هؼاع هیلیاعص تىهاو صعآهض داهل اػ ٟغوف ي٠ت صعؿت باكض، یً٘ی صولات  9صعباعه ایى 

 یغی  هاا، ٗاالن  ظكاته اػ تذغین« کلاتی ي٠ات ٟغوستاه اؿات  22به هیؼاو کمتغ اػ 
، ٣یمت ي٠ت عا به كضت کاهق صاص و 2399و ؿال  2398ویغوؽ کغويا صع اواسغ ؿال 

تىايـت هاصع کًض،  صع كغایَ تذغین كضیض و كیىٕ کغويا، ي٠تی يیؼ هیا غ صولت ایغاو 
 آوعص. صع كغایَ هىجىص صعآهض بـیاع پاییًی اػ ایى هذل به صؿت هی

ی  ها با اٟؼایق كضیض کـغی بىصجاه، ٟلااع ٗٔیمای باه بىصجاه ٗموه بغ ایى، تذغین
صاعی ایاغاو  یهی ا٣توااصی صع ئاام ؿاغها های تىؿ٘ه ٗمغايی صولت که یکی اػ اعکاو

، 2392ٗمىهی صولات کاه صع ؿاال  هواٝعی ٗمغايی اػ  ؿهن بىصجه اؿت، واعص کغص.
عؿایض و صع ٣اايىو صعهاض  25.4باه  2399ی ؿاال  صجاهصع ٣ايىو بى صعهض بىص، 17.5
صعهض عؿیض  با كکلی  23.8ػ هن ایى ؿهن کاهق یاٟت و به ، با2422ؿال  ی بىصجه

ته بىص و صع پی ایى يبىص کاه بشاق ههمای اػ صاعی ایغاو صع پ که صولت ؿغهایه یق  ٟغ

https://dolat.ir/detail/359749
https://dolat.ir/detail/359749
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های بؼعگ جبغاو کًض، صولت دتی  كغکت ی سىص عا اػ هذل ؿىص کمِو  کـغی بىصجه
 ٗموه باغعی، با هىعت سـاعت ی جاعی سىص يیؼ صچاع هلکل كض و به صع تأهیى بىصجه

 بااال باغصو ياغر ساضهات صولتای و ياغر کاالهاایی همواىو ،ؿاػی ٟؼایًضه سوىهی
ی يغر  تىهايی بـیاعی اػ کاالهای اؿاؿی و آػاصؿاػی ٟؼایًضه 4122دظٝ اعػ  بًؼیى،

باا  هاىعت هى٣ات، عوی آوعص تاا به يیاؼ ی اوعا١ صولتای به ٟغوف  ـاتغصه اعػ و کاالها،
ی کااع غ و ا٣لااع ٟغوصؿات  های ؿًگیى بغای سىص )بشىايیض بغای ُب٤اه ایجاص بضهی

ض»تب٘ات کـغی كضیض بىصجه عو  جاه٘ه(، صع چًیى كغایِی، صولات کااهق «. ٟغويلاي 
ت و ؿهن بىصجه كضیض بىصجه عا  ساىص ٗماىهی هشاعرٗمغايی اػ  ی ی ٗمغايی عا پظیٟغ

 ظاعی صع  هً٘ای کااهق ؿاغهایه ی ٗمغايی اها به به كضت کاهق صاص. کاهق بىصجه
یاع ػیااص، صع آیًاضه هلاکمت ٟغهاو، باه ادتماال بـا ها اؿت و با ایى صؿت ػیغؿاست

هایی ئیغ دمل و ي٤ال، باغ١ و آ (، بـایاع  ها )سوىهًا صع دىػه هغبىٍ به ػیغؿاست
ته صع ػیغؿاست  ظاعی ؿغهایه بیق اػ وً٘یت ٟ٘لی سىاهض بىص. ها صع  های هىعت  ٟغ

كضه عا هن يضاصه و صع ػهـاتاو  های هـتهلک ؿالیاو اسیغ دتی ک٠اٝ پىكق ؿغهایه
، بغسی هًایٖ با ٣ِ٘ی بغ١ و کاهق تىلیض عوبغو كضيض. ٣ِ٘ی 2422ـتاو و تاب 2399

ها داکی اػ ایى اؿت  بیًی  یغ بغسی هًایٖ كض و پیق صاهى 2399 اػ هن صع ػهـتاو 
، کـغی  اػ بیلتغ سىاهض بىص و هًایٖ تا چًضیى تابـتاو پیق عو 2422که صع ػهـتاو 

 باالی دجن صلیل به»ٟلاع  اػ، اٟت  های هوٝغ بغ١ عوبغو سىاهًض بىص. با هذضوصیت
، سِااغی اؿاات کااه هااضیغاو وػاعت ي٠اات اػ «یجًااىب پاااعؽ  اااػی هیااضاو اػ بغصاكاات

 ظاعی  صهًض و جبغاو ایى اٟت ٟلاع، تًها با ؿاغهایه اکًىو يـبت به آو هلضاع هی هن
ی  ی صولات، كاکل آػاص ظاعاياه پظیغ اؿت. اها آیا با کـاغی كاضیض بىصجاه جضیض اهکاو

پًاضاعص و ه٘ت٤اض  هی« ه٤اضؽ»های بؼعگ عا  صاعی که ؿىص بًگاه تهاجمی صولت ؿغهایه
هاا باكاض، و اثاغات  ی ؿاهاهضاعاو آو ی هوٝغ ایى ؿىص بایض باغ ٗهاضه اؿت که يذىه
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اياض،  های صولت آهغیکا که اکثغ کلىعهای جهااو اػ آو تب٘یات کغصه ايکاعياپظیغ تذغین
 های جضیض وجىص سىاهض صاكتت اعی ظ اهکاو تذ٢٤ هىثِغ ایى ؿغهایه

هاا،  ی ؿیاؿات ویغايگاِغ آػاصؿااػی ٣یمت صع کًاع ایى، بایض اًااٟه کاغص کاه صع يتیجاه
هاای ػیغؿااستی يیاؼ صع ا٣توااص ایاغاو باه  های ٗمغايای و پغوژه ی اجغای ُغح هؼیًه

ته اؿت و ایى بضاو هً٘اؿت که باا بىصجاه های ٟ٘لای صولات و يهاصهاایی  كضت باال ٟع
. عؿاايضتىاو باه پایااو  ها عا هی غوژهتغی اػ پ های، ت٘ضاص هغچه ايضک كهغصاعی هموىو

ؿىػ، ٣یمِت ت٤غیبًا همه چیاؼ  ی بذغاو و تذغین كضیض، با ایمايی سايماو و٣تی صع هیايه
تىايـات  ای جؼ ایاى يیاؼ يمی سىعص، يتیجه های جهايی،  غه هی و ٣یمت آػاص به يغر اعػِ 

تى به كضیض ٣یمت هىاص اولیه و تجهیؼات، یک هً٘ایق ایى اؿت که  وجىص بیایض. باال ٟع
هضت، کاهق  های ػیغؿاستی به كضت هذضوص سىاهض كض و صع هیاو تىاو اجغای پغوژه

ها، ت٘میا٢ِ عکاىص )و تماام هواائب همبـاته باا آو ئیااغ   ظاعی صع ػیغؿااست ؿاغهایه
ی اجاغای  بغین هؼیًهکه پی ب اٟؼایق تىعم و بیکاعی( عا صعپی سىاهض صاكت. بغای ایى

های ػیغؿاستی تا چه هیؼاو اٟؼایق یاٟته اؿت، کاٟی اؿت یاک هثاال باؼيین:  پغوژه
 89ی اداضا  هتاغو صع ؿاال  هؼیًاه»اٗامم کاغص کاه  99هاه  كهغصاع تهغاو صع بهمى

ایاى ع٣ان باه هاؼاع هیلیااعص  99هیلیاعص تىهاو صع هغ کیلىهتغ بىصه و صع ؿال  51ه٘اصل 
صع «  بغاباغ كاضه اؿات 29غ عؿیضه اؿت  یً٘ای ایاى هؼیًاه بایق اػ تىهاو صع کیلىهت

 92صع ؿاال »ی كاهغصاع تهاغاو،  ا٣تواصی کاه هماه چیاؼ آو صالعی كاضه، باه  ٠تاه
هیلیاعص تىهاو باىصه  194هؼاع و  9هیلیاعص صالع و ه٘اصل  7.7ی كهغصاعی تهغاو  بىصجه

یلتغ صیضین که صالعیؼاؿیىو پ«. هیلیاعص صالع اؿت 2.5ایى بىصجه ه٘اصل  99و صع ؿال 
تهاااجمی صولاات  ی ايااها٣تواااص ایااغاو، بذااغاو ا٣تواااصی، تذااغین و كااکل آػاص ظاع 

ی کااع غ و ٟغوصؿاتاو ایاغاو عا صع پای  صاعی صع ایغاو، ٟغؿىص ی ه٘یلت ُب٤ه ؿغهایه
ی  بیًین کاه وًا٘یت ٟ٘لای، باه ادتماال ػیااص، ٟغؿاىص ی ٟؼایًاضه صاكت  دااال های
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تهغاو  و٣ِت  صعپی سىاهض صاكت. ا غ يغر صالع صع هذاؿبات كهغصاعِ ها عا يیؼ  ػیغؿاست
 99و  92های  ی ٗمغايی صولت صع ؿاال عا هبًا ٣غاع صهین و با آو ه٘اصل صالعی بىصجه

ی ٗمغايای صع ایاى ا٣توااِص صالعیاؼه،  بغین کاه ٣اضعت بىصجاه عا هذاؿبه کًین، پی هی
هؼاع  35، 2392صولت صع ؿال ی ٗمغايی  کاهق كضیضی عا تجغبه کغصه اؿت: بىصجه

 88، ایى بىصجه باه 2399هیلیاعص صالع بىصه اؿت و صع ؿال  19هیلیاعص تىهاو و ه٘اصل 
  هیلیاعص صالع عؿیضه اؿت 4.4٘اصل هؼاع هیلیاعص تىهاو و ه

ی   یغ ا٣تواص ایاغاو صع صوعه ًغبه»ی هلی که ٣غاع بىص  ها هًابٖ هًضو١ تىؿ٘ه تذغین
يـلی  های هايض اع و بیى بًیايی بغای تبضیل پىل ي٠ت به ثغوت»و « تمُمات ا٣تواصی

صع ٣الاب ٣اايىو  98كاضت کااهق صاص. صع ؿاال  باكض عا يیاؼ باه« های هىلض و ؿغهایه
ی  هیلیىو یىعو اػ هًضو١ تىؿ٘ه 375هیلیاعص و  1بىصجه ؿالیايه، صولت هجىػ بغصاكت 

ی  . صولات ایاغاو کاه صع هیاياهباه صؿات آوعص ها بغياهه اػ ؿغی هلی عا بغای اجغای یک
عا باغ هبًاای هااصعات عوػاياه یاک و ياین  98ی ؿال  بذغاو اعػی و ا٣تواصی، بىصجه

هیلیىو بلکه ي٠ت و هی٘ايات  اػی بـته بىص، پاؾ اػ اجاغای ؿیاؿات صولات آهغیکاا 
هاای تذغیمای  و ٗاضم هاضوع ه٘اٟیت «به ه٠غ عؿايضو هاصعات ي٠ت ایغاو»هبًی بغ 

ی صعآهضهای ي٠تی عا باه هااصعات  ضاع ي٠ت ایغاو، هبًای هذاؿبهبغای کلىعهای سغی
ی سىص، هجىػ  هؼاع بلکه صع عوػ تٜییغ صاص و بغای جبغاو بشلی اػ کـغی بىصجه 322

ی ی هلی عا اػ كىعای ٗالِی هماهًگ هؼاع هیلیاعص تىهاو اػ هًضو١ تىؿ٘ه 45بغصاكت 
  ايه اسظ کغص. ا٣تواصی ٣ىای ؿه

هیلیىو یاىعو  795هیلیاعص و  1يیؼ صولت هجىػ بغصاكت  2399ال ی ؿ صع ٣ايىو بىصجه
 ها باه صؿات آوعص. اػ هًابٖ وعوصی هًضو١ تىؿا٘ه هلای عا باغای اجاغای بغسای بغياهاه

ی هلای عا باه ُاغ١ هشتلاٞ اػ  ها، صولت ؿاهن هاًضو١ تىؿا٘ه همؼهاو صع ایى ؿال
 ؿاالیايه، ىصجاهب ٣اىايیى جؼ باه صعآهضهای داهل اػ هاصعات ي٠ات و  ااػ کااهق صاص.
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کغوياا، ؿا٤ىٍ  ویاغوؽ )ئیغ ؿایل، كایىٕ يلضه بیًی صولت صع بـیاعی اػ هىاعص پیق
ت و با صعیاٟت هجىػهایی اػ هًابٖ  ی به ؿغاٙ هًابٖ هًضو١ تىؿ٘ه بىعؽ و ...( هلی ٟع

، یکی اػ اٌٗای هیات عئیـه هجلؾ 2422ایى هًضو١ بغصاكت کغص. ب٘ضًا صع ههغهاه 
هلشن كضه که صولت عودايی  2399ی ؿال  ت٠غیٚ بىصجه ؼاعف  ٠ت که بغ اؿاؽ 

صع بهمى ؿاال  ی هلی عا هٝغ اهىع جاعی کغصه اؿت. صعهض هًابٖ هًضو١ تىؿ٘ه 62
های صولات باه  کاه باضهی، تىؿَ هضیغاو ؿاػهاو بغياهاه و بىصجاه ًٗاىاو كاض 2399

اؿات کاه  هیلیاعص صالع 21كىص،  ؿغعؿیض هی 2422ی هلی که صع ؿال  هًضو١ تىؿ٘ه
 ؿاال كهغیىعهاه تا بضهی ایى باػپغصاست هلی تىؿ٘ه هًضو١ اهًای هیات تومین با»

 تىؿ٘ه هًضو١ اػ صولت صعیاٟتی تـهیمت باػپغصاست ػهاو آو اػ و كضه اههال 2422
های صولتای باه هاًضو١  به ایى بضهی بؼعگ، بایض بضهی كغکت«. كض سىاهض آٛاػ هلی

هیلیااعص صالع باغآوعص  35تاا  هاا  ؼاعفی هلی عا هن اًاٟه کغص که تىؿَ بغسای  تىؿ٘ه
عئاایؾ  2422هااا بااىص کااه ب٘ااضًا صع تیغهاااه  كااىص. كااایض بااا اتکااار بااه هماایى  ؼاعف هی

ی  هاًضو١ تىؿا٘ه»ی، کمیـیىو هًایٖ و ه٘اصو هجلؾ اٗمم کغص که صولات عودااي
 «.هلی عا سالی کغصه اؿت

 ی بحراو بذهی داری ایراو و تله سرهایه ها، شکِل  تحرین
 صاعی ایغاو صع ؿپهغ ا٣تواصی و اجتماٗی ی تهاجمی صولت ؿغهایه با كکِل آػاص ظاعايه

، كاکِل ايباكات و وابـتگی بشق ٣ابل تىجهی اػ صعآهضهای صولت به تجاعت سااعجی
 و هاا باىص، ی ٣یمت ؿاػی ٟؼایًضه و آػاصؿااػی ٟؼایًاضه بغ سوىهی ؿغهایه که هبتًی

هاای  كکل ه٤غعاتِی داکن بغ ٌٟای کّلی ا٣تواص کلىع که هبتًی باغ اِٗاای ه٘اٟیت
هاایی  صاعی تىلیضکًًضه و هااصعکًًضه صع دىػه های کمِو ؿغهایه هالیاتی بؼعگ به بًگاه

ی  هااای هـاات٤غ صع هًااا٢ُ آػاص و ویااژه ئیااغ پتغوكاایمی، ه٘اااصو و ٟلااؼات و یااا بًگاه

https://www.farsnews.ir/news/13991025000574/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C
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، «يیاغوی کاااع»صاعاو ٣یماات  ؿاغهایه غای کمويذىی باا و همؼهاااو باه ا٣توااصی باىص
یابی كضه باىص کاه ؿاىص  ی ايغژی ه٤غعات ه٘اصو و هؼیًه هًابٖ ُبی٘ی و بغصاعی اػ بهغه

ی  عدماياه هاای بی ی تذغین ًاغوعتًا صع يتیجاه ، صولتها دضاکثغؿاػی كىص ایى بًگاه
هاًضو١ صولت آهغیکا باا کـاغی كاضیض بىصجاه عوباغو كاض. باه جاؼ بغصاكات اػ هًاابٖ 

ها، اٟاؼایق ٣یمات  ی بًگاه ؿاػی ٟؼایًضه و وا ظاعی ٟؼایًضه ی هلی، سوىهی تىؿ٘ه
ی واعصات  تىهايی بـیاعی اػ کاالها و تبضیل اعػ يیمایی به پایه 4122ؿىست، دظٝ اعػ 

هى٣تِی کـغی بىصجاه « جبغاِو »لیض، صولت بغای آالت تى  تجهیؼات، هىاص اولیه و هاكیى
 وف اوعا١ بضهی عوی آوعص.صع اب٘اص وؿی٘ی به ٟغ 

هیلیااعص تىهااو، صع  824هؼاع و  37، 2397ٟغوف اوعا١ بضهی اػ ُٝغ صولت صع ؿال 
هیلیااعص  342هؼاع و  286، 2399هیلیاعص تىهاو و صع ؿال  24هؼاع و  82، 2398ؿال 

هیلیااعص تىهااو( باىص. تًهاا صع ؿاال  258هاؼاع و  325تىهاو )هجمىٕ ایى ؿه ؿاال، 
بىصجه، اوعا١ بضهی ٟغوست و ٟاغوف بغابغ هیؼاو هوى  صع ٣ايىو  1.2، صولت 2399

بشاق ٗٔیمای اػ ایاى  صعهضی اػ هًابٖ ٗمىهی صولت صاكت. 31اواع١ ؿهن دضوصًا 
کن تأهیى هالی بغای ؿغهایه  ظاعی صع  های ؿىصآوع یا ؿاغهایه  ظاعی صع ُغح اوعا١، دک

ی يهااِص   ظعاو ػيض ی عوػهغه ٣یمت بغای ها عا يضاكت، بلکه اؿت٤غاًی  غاو ػیغؿاست
هیلیااعص تىهااو اػ هًاابٖ ساىص عا  218هؼاع و  59، 2399صولت بىص. صولت تًها صع ؿال 

، هـا٘ىص 2422هٝغ باػپغصاست اهل و ؿىص اوعا١ ؿغعؿیضكضه کغص. ب٘ضًا صع ههغهااه 
 صع )صولات عوداايی( ٣بال صولات»هیغکآمی عئیؾ ؿاػهاو بغياهه و بىصجه  ٠ات کاه 

 هیلیااعص هاؼاع  54 و اوعا١ تىهااو هیلیااعص هاؼاع  85 ٟغوف با 2422 يشـت هاهه كق
 ٟ٘لای صولات اکًاىو اؿات. کغصه تأهیى عا سىص های هؼیًه بايک هغکؼی تًشىاه تىهاو

 ٣بال صولات صع كاضه ٟغوستاه اوعا١ ؿغعؿایض باغای تىهااو هیلیاعص هؼاع 21 هاهايه بایض
 ایاى هجماىٕ و یاٟات سىاهاض اصاهاه 2424  ؿاال تاا هاا پغصاستی ایاى که کًض پغصاست
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كاض کاه هایچ  ایى ؿشًاو صع دالی ایغاص هی .«اؿت تىهاو هیلیاعص هؼاع 513 پغصاستی
ای هبًی بغ ساهىف كضو هاكیى ايتلااع اوعا١ صع صؿات يیـات و ایاى هاكایى  يلايه
ِٝ  عوػبه های آو  ی صولات باغ دجان باضهی هاى٣تِی کـاغی بىصجاه« جبغاِو »عوػ با هض

و  ی بذغاو بضهی باغای صولات اؿات ع وا٣ٖ، ایى هاكیى صع دال ایجاص تلهاٟؼایض. ص هی
ی تهاجمی که صولت به سىص  غٟتاه اؿات، بذاغاو باضهی یاا سِاغ  با كکل آػاص ظاعايه

صاعی باه  هاای آتای صولات ؿاغهایه ای باغای تهاجن و٣ىٕ آو، به ادتمال ٣اىی ه٤ضهاه
 ی کاع غ و ا٣لاع ٟغوصؿت سىاهض بىص. ه٘یلت ُب٤ه

ؿاؽ آهاع هًتلغكضه تىؿَ بايک هغکؼی، بضهی بشق صولتی به ئاام باايکی تاا بغ ا
هاؼاع  594هاؼاع هیلیااعص تىهااو عؿایضه کاه داضوص  656باه داضوص  2422پایاو هغصاص 

ها و هىؿـات  صعهض( بضهی صولت و هاب٤ی بضهی كغکت 92هیلیاعص تىهاو آو )ه٘اصل 
، کال باضهی بشاق صولتای باه 2395الػم به طکغ اؿت که تا پایاو ؿال صولتی اؿت. 

 3، ایى باضهی داضوص 2422هؼاع هیلیاعص تىهاو بىصه و تا هغصاص  112ئام بايکی دضوص 
باه  های صولتای و كاغکت صولات ؿاًگیى ها بایاض باضهی به ایى بضهی بغابغ كضه اؿت.
ض، يباػپغصاسات يلاىها وجىص صاعيض،  ی هلی که كایض تا ػهايی که تذغین هًضو١ تىؿ٘ه

ی عئیؾ ؿااػهاو بغياهاه و بىصجاه  صولت به ؿاػهاو تأهیى اجتماٗی که به  ٠تهبضهی 
 52هؼاع هیلیاعص تىهاو اؿت، بضهی صولت به وػاعت يیغو کاه بایق اػ  422تا  322بیى 

ها و  ، بضهی صولت به پیمايکاعاو، بضهی صولات باه كاهغصاعیهؼاع هیلیاعص تىهاو اؿت
جغایای ٟغهااو اهاام و ... و باضهی صولات باه يهاصهایی ئیغ بًیاص هـت٠ٌ٘او، ؿاتاص ا

« تاأهیى»ی  صاعيض او اوعا١ به ٟغوف عؿیضه صع ایاى چًاض ؿاال عا اًااٟه کاغص. يذاىه
تلًباع کغصو بضهی عوی بضهی هى٣تِی بشق ٣ابل تىجهی اػ کـغی بىصجه که هبتًی بغ 

ع چیؼی کاه صبىصه اؿت، ػيگ سِغ بذغاو بضهی عا بغای صولت به هضا صعآوعصه اؿت. 
هىعت ج٘لای  ی ایى صولت، به ابتضای صولت عئیـی با هذىعیت ؿاػهاو بغياهه و بىصجه
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ق هذاىعی آو، كىص و تا ایًجاای کااع بشا یاص هی« تٜییغ عیل»ًٗىاو  و ت٤لبی اػ آو به
، چیاؼی جاؼ یاک پاؿاز تىهاايی باىصه اؿات 4122اعػ  کاهِل  تمف بغای دظٝ ت٤غیباً 

ی كاضیض آو  بذغاو بضهی صولت و کـاغی بىصجاهی تهاجمی صیگغ به سِغ  آػاص ظاعايه
ی کااع غ و ا٣لااع  ای جؼ تٌا٘یٞ هغچاه بیلاتغ كاغایَ ػیـات ُب٤اه يیـت و يتیجه

      تغی اػ جاه٘ه اػ صولت يشىاهض صاكت. ٟغوصؿت و عویگغصايی بشق بؼعگ

و انتخابات  دولت به تحرین و بحراو اقتصادی اقتصادی پاسدتبعات 
0011 

ل، تذغین ای عا باه ا٣توااص ایاغاو واعص کاغص و بذاغاو  ؿااب٤ه آهغیکا ٟلااع بی های صع کک
ی  ها، صع پی بذغاو اعػی و صع يتیجاه ای عا که پیق اػ آٛاػ صوع كضیض تذغین ا٣تواصی

و « هااای صالعی صاعایی»صع صالع و «  ظاعی ؿااغهایه»صاعاو ایغاياای بااه  هجااىم ؿااغهایه
های  ؿاست. تذغین تلضیضچه بیلتغ ىص عا تثبیت و هغ ؿیاؿت اعػی صولت ایجاص كضه ب

هاای  ی صولت بغِی ٗملاِی ٣اُباه ؿاب٤ه و با ٟغهاو آهغیکا صع دالی با كضت و دضتی بی
ای باا يابیًاایِی  جهاو اػ ایى ئام تذغیمی، ٗلیه ا٣تواص ایاغاو تذمیال كاض کاه ٗاضه

المللای عا اهاغی هذتاىم و ٣ِ٘ای  ؿیاؿِی تمام، اٟىل ٣اضعت آهغیکاا صع هًاؿابات بیى
ای اػ تااعیز  صوعه کمتاغوا٣٘یات، اهپغیالیـان آهغیکاا صع پًضاكتًض. صع دالی کاه صع  هی

توااتی كابیه ا٣توااص ایاغاو، هایی با ایى كضت عا ٗلیه ا٣توااصی باا هش سىص، تذغین
هاا و  کغصه بىص. صع ؿغاؿغ ٗمغ جهاو صو٣ِبی، آهغیکاا کاه بایاض همیلاه کًقاٗمال 
چًایى باغای   ًجايض، اػ ٣ضعتی ایى ت سىص هیهای صولت كىعوی عا صع هذاؿبا واکًق

کاه صع « صاهااتى»یا « ایلـا». ٣ايىو تذغیمی های ودلیايه بغسىعصاع يبىص اٗمال تذغین
تواىیب و تااکًىو هماىاعه تمضیاض  ٗلیه ایغاو )و لیبی( هیمصی صع آهغیکا 2996ؿال 

عی كبیه ی عیاؿت جمهىعی بیل کلیًتىو و جىعر بىف آثا كضه اؿت، صع ؿغاؿغ صوعه
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ي٠ات صع »ی  ، بغياهاه2996دتی و٣تی صولت ٗغا١ صع ؿال  های ٟ٘لی يضاكت. تذغین
ت، هیؼاو هاصعات ي٠ت آو صع ؿال« بغابغ ٛظا های ب٘اضی اٟاؼایق یاٟات و تاا  عا پظیٟغ

، هیاؼاو هااصعات ي٠ات ٗاغا١ بایق اػ 1223ی آهغیکا به ٗاغا١ صع ؿاال  ػهاو دمله
های   غایلات صع جًاح با ایى وجىص، تىؿَ بغسی هیؼاو ٟ٘لی هاصعات ي٠ت ایغاو بىص.

ًٗىاو اهاغی  باه« اٟاىل آهغیکاا»ی  ها، ايگااعه ی ؿیاؿی ایغاو صع تمام ایى ؿال ٗمضه
 .5الى٣ىٕ هِغح كضه اؿت هذتىم و ٣غیب

 تهااجمی ی آػاص ظاعاياه كاکل صولت، كضیض ی بىصجه کـغی و كضیض تذغین كغایَ صع
 کاالها قیمت تىرم-ارز نرخ افسایش باعِ  ٟمکت ی چغسه تا كض باٗث ایغاو صولت

 صع ارز نزرخ افزسایش-(بیکزاری افزسایش) رکىد-(کار نیروی سازی ارزاو)
 اکثغیت اجتماِٗی  ب٤ای عوػ عوػبه باع، ٟمکت ی چغسه ایى. به دغکت بی٠تض ایغاو ا٣تواص
 .کًض هی تهضیض بیلتغ صاعها، ؿغهایه کمو عوػاٟؼوِو  ؿىصِ  ي٠ٖ به عا ایغاو ی جاه٘ه

 باعِ  ٟمکت ی چغسه ایجاص ُغی٢ اػ صاعی ؿغهایه صولت تهاجمِی  ی آػاص ظاعايه كکل ایى
 ٟغوصؿاات ا٣لااع و کاااع غ ی ُب٤اه ه٘ااف اهااغاع صع ٟجی٘ای وًاا٘یت چًااو بغصه، ياام

 ػا هـاأله كاضت به عا جاه٘ه صع صولت دکمغايِی  هذتىای که کغصه ایجاص ایغاو ی جاه٘ه
، صولت بغای هذتىای ٗاِم دکمغايی آو كکِل ساِم ا٣تواصی و اجتماِٗی  .اؿت کغصه

 و اجتماٗی های ؿیاؿت ؿادت صع صولت که كکلی چالق ایجاص کغصه اؿت. صع وا٣ٖ،
ته سىص به ا٣تواصی  ی ٟؼایًاضه عویگغصاياِی  ُغی٢ اػ عا آو داکمیت هذتىای اؿت،  ٟغ

 هىاجاه كاضیض چالق با و ػا هـأله آو، اػ ایغاو ی جاه٘ه اػ تغی بؼعگ هغچه های بشق
 ؿاغ بغ هاي٘ی به ایغاو صع صاعی ؿغهایه صولت اجتماِٗی  و ا٣تواصی كکِل . اؿت ؿاسته

ایت. اؿت كضه تبضیل آو هژهىيِی  با تىأم ٣ضعِت  اٗماِل  عاه  هى٣تی و ياپایضاع هلغوٍ، ًع
 باضوو بتىاياض صولتای ٣اضعت تاا كىص، صیضه جاه٘ه اػ بؼع ی های بشق جايب اػ بایض که

                                                        
 صع تاعيمای هّمت.   غایاو اهپغیالیـن آهغیکا و اٟىلی  عجىٕ کًیض به يىكته -5

https://hemat.org/24273/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/
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. كاىص يمی صیاضه ایاغاو ی جاه٘اه صع واًذاً  كىص، ِاٗمال ٣هغیه ی ٣ىه به هًٔن تىؿِل 
 سااِم  كاکِل  د٠اْ باه اهاغاع ُغی٢ اػ صولت، دکمغايی ٗاِم  هذتىای کغصو ػا هـأله

 كاغایَ صع های اجتمااٗی و ا٣توااصی تهااجمِی آو صع ؿاادِت ؿیاؿات ی آػاص ظاعايه
 صع ایاغاو صولات دکمغايی ؿاستاع بؼعگ بذغاو صولت، ی بىصجه كضیض کـغی و تذغین
 .اؿت ٟ٘لی كغایَ

َِ تضاوم   ؿااػی اعػاو) کاالهاا ٣یمات تىعم-اعػ يغر اٟؼایق باعِ  ٟمکت ی چغسهصع كغای
 ی ؿایؼصهمیى صوعه باىص کاه اعػ ياغر اٟاؼایق-(بیکااعی اٟاؼایق) عکاىص-(کاع يیغوی

 یاک هیچ صع ایى ايتشاباات، بغ ؼاع كض. 2422ايتشابات عیاؿت جمهىعی صع سغصاصهاه 
هااضه اسیااغ های صهااه صع عا ایااغاو صع دکمغاياای کااه ؿیاؿاای کاامو هااای جًاح اػ  بٗغ

 بذاغاو به که تهاجمی ی آػاص ظاعايه كکل ایى  ظاكتى کًاع بغای ای بغياهه ايض، صاكته
 تاغیى بؼعگ ایاى. پایق يگظاكاتًض اؿات، كاضه تباضیل صولات دکمغايی ؿاستاع بؼعگ
 تىايـات هی ایغاو، صع جمهىعی عیاؿت ی صوعه ؿیؼصهمیى ايتشابات که بىص ای هـأله

 طات بااه بًااا صاعايه، ؿااغهایه  غایلااات. يضاكاات اهااا باكااض، صاكااته پاؿااشی آو بااه
 باػتىلیاض ی صعیواه اػ اجتمااٗی وا٣٘یاات باه يگغیـاتى به بًا) سىص بىصو صاعايه ؿغهایه

. باكًض صاعايه ٛیغؿغهایه های دل عاه ی بغيضه پیق تىايًض يمی  اه هیچ ،(ؿغهایه ی عابِه
ِٕ  هـأله  صاعی ؿاغهایه  غایلات تىؿَ صاعايه ٛیغؿغهایه های دل عاه پیلًهاص طاتِی  اهتًا

 به ٗمی٢ ایماو با ؿیاؿی کمو های جًاح که اؿت ایى ٟ٘لی كغایَ صع هـأله يیـت 
 کاه ای پاغوژه  ظاكاتى پایق باغای الػم پىیاایِی  اػ صولت، تهاجمی ی آػاص ظاعايه كکل
 کًتغلی ی صاعايه ؿغهایه كکل یک به صولت تهاجمی ی آػاص ظاعايه كکل تٜییغ آو هضٝ
 باغ «كاضیض ئااعِت  و کًتاغل» ایاغاو صع ؿیاؿی کمو های جًاح .ايض بىصه ٗاجؼ باكض،
عهاا  هاا، ٣یمت ههاع ٟؼایًضه، ؿاػی کاالیی و ؿاػی سوىهی کغصو ه٘کىؽ ها، بًگاه

 تىلیاض اػ هـاکى ئیغ هایی بشق سغور كضو اػ كغ  يغر صالع و ٣یمت جهايی کاالها،
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 يااغر کاااهق و صاع ؿااغهایه ی ُب٤ااه ؿااىص کاااهق بااغای عیؼی بغياهااه و صاعايه ؿااغهایه
ا اػ ساعر کًتغِل » هغ ىيه  ىیًض هی و صايًض هی« ٛیغهىثغ» عا کاع غاو اؿتثماع  باه «ٝغٗک

م  ،هااا جًاح ایااى. كااىص هی هًجااغ ها  ظاعی ؿااغهایه کاااهق و صاعاو ؿااغهایه کااغصو ع 
 کاعآهاضِی » و ٟؼایًضه ؿاػی سوىهی و ؿاػی کاالیی ها، ٣یمت آػاصؿاػی به كاو ایماو

ايااض و هادواال ایااى ایماااو،  عا د٠ااْ و ت٤ىیاات کغصه «ع٣اباات و باااػاع ؿاااػوکاعِ  آعهااايِی 
 یغی یک ئاام ایاضئىلىژیکِی هشاىٝ باىصه کاه كاب و عوػ اطهااو جاه٘اه عا باا  كکل

ی ایاغاو باه  باغای جاه٘اه «تىاياض هی»که ؿاػوکاِع ودلِی باػاع آػاص « هىٗىصی بهلِت »
كاضه باه  یٖ سل٢. صع ایى ئام ایضئىلىژیکی، دتی ٟجاکًض بیاوعص، بمباعاو هی« اعهٜاو»

 ی ایاى ٟجاایٖ كاىص کاه هماه هی« تذلیال» ىياه  صلیل داکمیت ایاى ایاضئىلىژی، ایى
باىصه « ٤ٟاضاو داکمیاِت ایاى ایاضئىلىژی»و « بااػاع ی ٤ٟضاو داکمیت ؿاػوکاع يتیجه»

ی تهااجمی صولات  هكکل آػاص ظاعي و ویغايگِغ اجتماٗی و ا٣تواصِی  اؿت. تب٘ات وسین
های ایضئىلىژیک ایى كاکل تغصیاض و كاک ایجااص  که صع بًیاو ىجای ای بهصاعی  ؿغهایه

ها عا ت٤ىیت کاغصه و  ی ؿیاؿی داکن بغ ایغاو به ایى بًیاو های ٗمضه کًض، ایماو جًاح
آػاص اظاعی، تهااجن و »ها باا هاغ چاالق یاا بذاغاو ا٣توااصی و ه٘یلاتی، صؿاتىِع  آو

 ايض. هاصع کغصه« ػصایی بیق باص ه٤غعات

ػيگًه وػیغ ي٠ت صولت عودايی کاه صع اوِر وًا٘یت وساین ه٘یلاتی  ی بیژو ایى جمله
، باااوع و «هااا صؿاات سضاؿاات ٣یمت»ی کاااع غ و هغصهاااو ٟغوصؿاات  ٠اات کااه  ُب٤ااه

  . و٣تی ػيگًاهی ؿیاؿی داکن صع ایغاو بىصه اؿت های ٗمضه ایضئىلىژی هلتغک جًاح
ی  ع ایاى جاه٘اهکؾ ص ی ٣واِع هشىٝ عا بغ ػبااو عاياض، لاغػه باغ اياضام هایچ ایى جمله

پژوهلااگغ »ؿاااالع يی٠تاااص. کاااع دتاای بااه جااایی عؿاایض کااه یااک بااه اهااِمح  ؿغهایه
. «ایى جمله يه اػ ػيگًه، بلکه اػ پیاهبغ اؿمم اؿات» ٠ت که « های ا٣تواصی ايضیله

]یً٘ای صع هیااو باىصو  پضیاضه ایاى هاضعو ا٣تواص اصبیات صع» ٠ت: « پژوهلگغ»ایى 
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 اؿامیت آصم کاه كًاؿاین های بااػاع يااهغئی صؿت ًٗىاو به عا ها[ صؿت سضا صع ٣یمت
 ایاى هان ایاغاو ی جاه٘اه ٟغهًگای ؿاًت صع البته بغص  کاع به عا آو باع يشـتیى بغای
 ساضا عؿىل ػهاو و اؿمم هضع به آو ی عیله کن صؿت و صاعص بیلتغی ی ؿاب٤ه پضیضه

 با تا سىاؿتًض پیاهبغ اػ هغصم و آهض ٣ذِی هضیًه صع که اؿت ػهايی اػ هذبت عؿض  هی
 صع کاه کًاض ت٘یایى صؿاتىعی هاىعت باه عا ػهااو آو باػاع های ٣یمت ،سىص ی هضاسله
 ؿاىی اػ صعسىاؿات ایاى کاه صوم هغتباه بغای عوص، يمی آو باع ػیغ پیاهبغ اول ی هغدله
 صع هاى و يیـات هاى صؿات ها ٣یمت ت٘ییى که  ىیًض هی ایلاو كىص، هی هِغح هغصم

 اصبیاات کماک باه اهاغوػ .سضاؿت صؿت ها ٣یمت و کغص يشىاهن صسالت  ظاعی ٣یمت
 ٛیغ هن ػيگًه آ٣ای دٝغ اؿت  صعؿت پیاهبغ عوػ آو دٝغ که صايین هی هضعو ا٣تواص

هاای هجلاؾ تاا  هغکؼ پژوهق های يهاصهایی ئیغ کاعكًاؽ اػ جىجه .«يیـت ایى اػ
داًاغ تًهاا صع یاک صاعی صع ایغاو، همه و همه صع داال  باالتغیى اعکاو صولت ؿغهایه

     اؿت.  «یکتایی باػاع»ايض و آو باػاعپغؿتی اؿت  تىدیض آياو، ایماو به  چیؼ كغیک

ی ؿیاؿی دااکن باغ ایاغاو باغ  های ٗمضه ی اجمإ جًاح ، پایه«یکتایی باػاع»ایماو به 
 هاایی بشقی تهاجمی بىصه اؿات.  های ا٣تواصی و اجتماِٗی آػاص ظاعايه ؿغ ؿیاؿت

غهاه صع کاه هت٠ااوتی ايٌماهِی  كغایَ به تىجه بی که اؿت ها ؿال اپىػیـیىو اػ  های بک
 تهضیاضی» عا «ایاغاو دکىهات ؿااستاع صع ٣اضعت جًاگ» اؿت، صاكته وجىص هشتلٞ
 ٟ٘لی، كغایَ صع که اؿت آهیؼ ًُ٘ه کًض  هی اعػیابی اؿمهی جمهىعی بغای «وجىصی

 کامو  غایلاات اجماإ اؿامهی، جمهاىعی صولات دکمغايای ؿااستاع باؼعگ بذغاو
 صولات تهاجمی ی آػاص ظاعايه كکل د٠ْ بغ ؿیاؿی ی ٗمضه های جًاح و صاعی ؿغهایه

 كغایَ صع دکمغايی ؿاستاع بذغاو. اؿت ا٣تواصی و اجتماٗی های ؿیاؿت ؿپهغ صع
 بلکاه «هت٠ااوت ا٣تواصی و اجتماٗی ؿیاؿی، های پغوژه ؿغ بغ صائمی يؼإ» يه ٟ٘لی

 باغ ؿیاؿای ی ٗماضه هاای جًاح و صاعی ؿغهایه هشتلٞ  غایلات کلِی  تىا٢ِٟ  و اجمإ
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و ایماااو بااه  تهاااجمی ی آػاص ظاعايااه ا٣تواااصِی  و اجتماااٗی های ؿیاؿاات تااضاوم ؿااغ
 ایاى صولت، ی بىصجه كضیض کـغی و كضیض های تذغین كغایَ صع. اؿت «یکتایی باػاع»

لاات جااؼ ای يتیجااه تهاااجمی ی آػاص ظاعايااه كااکل  ی چاله ؿاایاه صع صائماای سااىعصِو  ٛ 
 ُب٤اتِی  صعوو اجمإ لظا و صاكت يشىاهض كضیض تىعم-كضیض عکىص-كضیض تىعم باعِ  ٟمکت

 و تاغ هشغ  ٟ٘لای كاغایَ صع ،«وداضايیت بااػاع»و ایماو به  كکل ایى ؿغ بغ بىعژواػی
ِٕ هىجىصی هغ اػ تغ تهضیضکًًضه    .اؿت ایغاو ی داکمه ی ُب٤ه صع يؼا

-اعػ ياغر اٟاؼایق بااعِ  ٟمکت ی چغساه ٗاهل کًض صعک تىايـت يمی که عودايی صولت
 اعػ، ياغر اٟؼایق-(بیکاعی اٟؼایق) عکىص-(کاع يیغوی ؿاػی اعػاو) کاالها ٣یمت تىعم

 کل اؿت، اجتماٗی و ا٣تواصی ؿپهغ صع صولت دکمغايی تهاجمِی  ی آػاص ظاعايه كکل
 عیاؿت ايتشابات صع تغاهپ صويالض كکـت ؿغ بغ ٣ماع هبًای بغ عا سىص ؿیاؿی ی پغوژه

چاىو . صاص ٣اغاع هاا تذغین کااهق یاا لٜاى و ای هـته تىا٢ٟ ادیای و آهغیکا جمهىعی
تىايـات کًااع  ظاكاتِى  صولت عودايی هاهیتًا به صلیال ایاضئىلىژی ا٣توااصی ساىص يمی

« ساغور»ت٘غیٞ کًض، تًها عاه   ًٗىاو یک پغوژه عا به صولت تهاجمی ی آػاص ظاعايه كکل
صايـت و صع وا٣اٖ  هی آهغیکا صولت تىؿَ ها تذغین کاهق یا لٜى اػ بذغاو ا٣تواصی عا

المللی صاعص و  بیى ؿیاؿی« دِل  عاه»بغ ایى ٤ٗیضه بىص که ٛلبه بغ بذغاو ا٣تواصی تًها 
صع صولت عودايی ت٤غیبًا تا آساغیى عوػهاای کااعی ساىص و دتای  .بغجام اؿت آو ادیای

گاه هجغیه به عئیـی و يمایًض او او، هًتٔغ دوىل تىا٢ٟ با آهغیکا ی تذىیل صؿت  صوعه
 و ادیای بغجام هايض.

 ایاغاو اؿمهی جمهىعی صولت تـلین تغاهپ، صولت هموىو بایضو، صولت ٛایی هضٝ
 بااه ایااغاو صولاات صاصو تااى اهااِمداً  یااا ای، ه٤ًِااه ؿیاؿااِت  و هىكااکی هبادااث صع

 بغجااِم  همااو صع ایاغاو ای هـته های هذضوصیت کغصو ُىاليی و ؿه و صو های بغجام
ای کاه صولات  بىص. ایى هضٝ هايٖ اػ ایى كض که هظاکغات ادیای تىا٢ٟ هـاته يشـت
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 و ؿ٠یغآباصی  کآن ٛغیبی اهیض سىص عا به آو بـته بىص، به يتیجه بغؿض.  عودايی همه
ت٤غیبًا یک ه٠ته پیق اػ آٛااػ  ویى صع المللی بیى های ؿاػهاو يؼص ایغاو صائن ی يمایًضه

كضه صع اواسغ صولت عودايی  ای ايجام بًضی هظاکغات هـته کاع صولت عئیـی صع جمٖ به
 کاه صاص يلاو هىًىٕ ایى. بىصيض سىص سام اهضاٝ صيبال به ها ٛغبی و آهغیکا» ٠ت: 

 هىًااىٗات ؿااایغ بااه وعوص بااغای لاایپک  ًٗىاو بااه ای هـااته ت٠اااهن بااه هموًاااو هااا آو
تًض ٟغاتغ دتی ؿغی،  ایى. کًًض هی يگاه هىكکی و ای ه٤ًِه هـائل هايًض تبَٛیغهغ   ٟع

 اػ که اؿت ایى هضٟلاو. كىص  ًجايضه هتى صع يىٗی به كاو سىاؿته که کغصيض اهغاع و
 جؼئای عا آو و بیایًاض هىًاىٗات ایاى ؿاغاٙ ت٠ااهمی، هاغ اػ ب٘ض بمٟاهله ُغی٢ ایى

 هاا دىػه ایاى صع ساىص هضاسمت بغای عا ػهیًه و کًًض تل٤ی ای هـته ت٠اهن اػ الی٠ًک
ی ٤واغهک  عا ایاغاو يغؿایضيض، ساىص اهضاٝ به که هن کجا هغ و کًًض ٟغاهن  و کاغصه هٟ٘غ
بااه  ٠تااه «. کًًااض ٟااغاهن ایااغاو بااغ صیگااغ های بهايااه بااه ٟلاااع اٗمااال بااغای عا ػهیًااه
 ٗلیاه هاا تذغین بغصاكاتى باه داًاغ»ها صع ایى هظاکغات دتی  آباصی، آهغیکایی ٛغیب
که صع صولت تغاهپ تذغین كضه « ایغايی د٤ى٣ی و د٤ی٤ی اكشام اػ ي٠غ 522 اػ بیق

 عا هاایی سىاهی ػیاصه ایاغاو ای هـاته ت٘هاضات و هاا ٟ٘الیت ی صعبااعه»بىصيض، يلاضيض  
 ی اعائاه باه داًاغ»هاا  آهغیکایی«. اؿات بغجاام هاتى اػ ٟغاتاغ دتای که کغصيض هِغح

تاعهای غاعتک ٗضم هىعص صع تٌمیى  ٣باال صع ]یً٘ی صولت تغاهپ[، ٣بل صولت هلابه ٟع
 کاع تضاوم بغای هن عا ه٤٘ىلی ػهايی ی صوعه يلضيض داًغ دتی يلضيض  ای هـته ت٠اهن

 صع تاا بگیغياض ئاغ صع كاىيض، هی ا٣توااصی کااع و تجاعت واعص ایغاو با که هایی كغکت
 هاای تذغین اػ صٛضٛه بضوو عا سىص کاع ،ادتمالی ت٠اهن بغای هلکلی هغ بغوػ هىعت

ایاى صیپلماات، صولات بایاضو ی  و باػ به  ٠ته«. بغؿايًض پایاو به آهغیکایی ٟغاؿغػهیًی
آػهایی هضئغ صولت ایاغاو اػ اجاغای ت٘هاضات ُاٝغ آهغیکاایی صع  عاؿتی»داًغ يلض 

 «.ای عا بپظیغص ٣بال تىا٢ٟ هـته
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ی ٣اضیمی  ادیای بغجام، هماو پغوژهؿتىو ٤ٟغات اؿتغاتژِی صولت بایضو صع هظاکغات 
ی صولات ایاغاو و تباضیل آو باه یاک صولاِت صع هاضاع  تمف بغای ص غصیـی و اؿتذاله

ها، سغابکاعی  بىص و تضاوم و تلضیض تذغین« تٜییغ عژین»آهغیکا یا ؿغيگىيی و اهِمدًا 
ى  ای و تمف بغای ایجاص آكا ، جًگ عؿايهای و ا٣تواص ایغاو، تغوع صع هً٘ت هـته

تًاض )و هی صع ایغاو همه اجؼایی اػ ایى اؿتغاتژی باه كاماع هی عوياض(. صع وا٣اٖ، ایاى  ٟع
اؿتغاتژی کمو صولت آهغیکا هايٖ اػ ایى كاض کاه هاظاکغات ادیاای بغجاام باه يتیجاه 

ایاغاو صع ؿاپهغ  صولات ی تهااجمی كاکِل آػاص ظاعاياه بغؿاض. پایق اػ ایاى  ٠تاین کاه
 عویگغصايااِی  ُغیاا٢ اػ عا آو داکمیاات ذتااىایه ،های اجتماااٗی و ا٣تواااصی ؿیاؿاات

بغايگیؼ  چالق و ػا هـأله آو، اػ ایغاو ی جاه٘ه اػ تغی بؼعگ هغچه های بشق ی ٟؼایًضه
تااغی اػ جاه٘ااه اػ صولاات صع  هااای بؼعگ یکاای اػ هااىاعص عویگغصاياای ُیٞ کااغصه اؿاات.

هلاااهضه كااض: صع ایااى صوعه اػ ايتشابااات  2422ايتشابااات عیاؿاات جمهااىعی ؿااال 
عا كاهض  صع ایغاو ی اصواع ايتشابات عیاؿت جمهىعی تغیى هیؼاو هلاعکت صع کلیه پاییى

تغیى هیؼاو هلاعکت  ؼ پاییىيی 2398پیق اػ ایى، صع ايتشابات هجلؾ صع ؿال  بىصین.
اغوػ ی اصواع ايتشابات هجلؾ صع صوعاو پؾ اػ اي٤م  ع٣ن سىعصه بىص. صع کلیه  هغچاه بک

 صولات اػ ایاغاو ی جاه٘اه اػ تاغی بؼعگ هغچاه های بشق عویگغصايی های يلايه بیلتغِ 
ِٝ اهپغیالیـاتی ساىص  یاغی پی صع عا آهغیکا صولت اؿمهی، جمهىعی  و تغ هوامن هاض

 تٌا٘یٞ بیلتغ آهغیکا، اهپغیالیـتی تهاجن به يضاصو اهتیاػ بغای عا ایغاو صولت ٣ابلیت
 .کًض هی

 باه صع دال داًاغ ایغاو صع صاعی ؿغهایه کمِو   غایلاِت  و ؿیاؿی ی ٗمضه های جًاح
اه بیلتغیى ایجاص» ،«باػاع ئام آعهايِی  کاعکغصِ » اه ؿااػوکاع ُغیا٢ اػ ٗمىهی ٟع  و ًٗغ

 ،«ع٣ابات آػاصی و هاا ٣یمت آػاصؿااػی ُغیا٢ اػ هًاابٖ ی بهیًاه تشواین» ،«ت٤اًا
 ُغیااا٢ اػ ها ٟغهااات بیلاااتغیى سلااا٢ و ا٣توااااصی بااااػصهی بیلاااتغیى کـاااب»
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 دیاات ؿپهغهای ی کلیه ی ٟؼایًضه ؿاػی کاالیی و ها بًگاه ی ٟؼایًضه ؿاػی سوىهی
 سیاغِ  داضاکثغِ  باه عؿایضو» سمهاه و «ت٠اغیخ تاا  غٟتاه صعهاو و آهىػف اػ اجتماٗی
ِٖ  و آػ دغم، ُمٖ، کغصو صيبال ُغی٢ اػ همگايی  های کغاياه آساغیى تاا كشوای ي٠ا

 ه٤اام صع که ه٘ت٤ضيض چیؼهایی به ها و  غایلات ایى جًاح ، اٗت٤اص عاؿز صاعيض.«همکى
غؿاااػيضه  هااای و بذغاو هلااکمت هـاابب صولاات، تهاااجمی ی آػاص ظاعايااه كااکل ی ب 
 تهاجمی ی آػاص ظاعايه كکل تضاوم .اؿت بىصه ٟ٘لی كغایَ صع ٟغوصؿت هغصِم  ه٘یلتِی 

 ی چغساه ًاغوعتاً  صولت، ی بىصجه كضیض کـغی و تذغین كغایَ صع صاعی ؿغهایه صولت
 اٟاؼایق) عکىص-(کاع يیغوی ؿاػی اعػاو) کاالها ٣یمت تىعم-اعػ يغر اٟؼایق باعِ  ٟمکت
 ٟمکات و آوعص صعسىاهاض دغکت به تغی كتاباو های  ام با عا اعػ يغر اٟؼایق-(بیکاعی

تغی اػ جاه٘ه  گهای هغچه بؼع  ی بشق هاعپیِچ عویگغصايِی ٟؼایًضه چغسه، ایى اػ ياكی
 .عا صعپی سىاهض صاكت اػ صولت ایغاو

ی تهاااجمی صولاات  کاال، صع كااغایَ جاااعی، اهااغاع بااه د٠ااْ كااکل آػاص ظاعايااهصع 
ؿااستاع  های اجتماٗی و ا٣تواصی باه بذاغاو صاعی صع ایغاو صع ؿپهغ ؿیاؿت ؿغهایه

تاغی اػ جاه٘اه اػ  هاای هغچاه بؼعگ دکمغايی صولت تبضیل كضه و باا عویگغصايای ُیٞ
ایِت يـبِی اجتماٗی عا با چالق اؿاؿی هىاجاه  صولت، ِاٗماِل ٣ضعِت ؿیاؿِی تىأم با ًع

ی هااىعص بغعؿاای  هااا و تلااضیض بذااغاو ا٣تواااصی صع صوعه ؿاااسته اؿاات. تلااضیض تذغین
( بغ كضت و  ـتغص ِی آػاص ظاعی و 2422ی اول ؿال  تا يیمه 2396ی صوم ؿال  )يیمه

ی کااع غ و  به ُب٤ه چًاو ٟلاع كضیضی ی صولت اٟؼوصه اؿت و آو صاعايه تهاجِن ؿغهایه
ا٣لاع ٟغوصؿت واعص ؿاسته که صع صوعاو پؾ اػ اي٤ام  ؿااب٤ه ياضاعص  صع ٗایى داال، 

تبااضیل كااضه و  یُب٤ااات های ٗااضالتی بی يمااایِق  و بااغوػ ی ٗغهااه ی ایااغاو بااه جاه٘ااه
صاعی باا  ای اٟاؼایق یاٟتاه اؿات. صولات ؿاغهایه ؿاب٤ه يذى بی ی ُب٤اتی يیؼ به ٟاهله

باااع تااىعم  ی ٟمکت ی تهاااجمی سااىص، بااه لذاااّ ا٣تواااصی چغسااه كااکل آػاص ظاعايااه
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تاىعم عا باه  -عکاىص )اٟاؼایق بیکااعی( -ی کاع غ و ا٣لاع ٟغوصؿات( )٤ٟیغؿاػی ُب٤ه
های هااّصی عویگغصاياِی  ؿیاؿای، ػهیًاه ساه باه لذااّکت واصاكته اؿت و ایاى چغ دغ 

 ایجاص کغصه اؿت.تغی اػ صولت عا  های هغچه بؼعگ ُیٞ
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 نىشت پی
هاای تاا ايت به ایى بذاغاوو پاؿز صولت  جاعی صع ایغاو ا٣تواصی صع ایى يىكته بذغاو

ی يشـات ؿاال  ًا تاا ايتهاای يیماه)ت٤غیبا دـاى عوداايی ی هجغیه تىؿَ توضی ٣ىه
تهىعص بذث و بغعؿی ٣غاع  (2422 ی عیاؿات  وعهبذغاو ا٣تواصی صع ص ایى . تضاوم ٟغ

باه ایاى  صاعی ؿاغهایه صولات یا الگىهاای پاؿاشِی  ها ابغاهین عئیـی و پاؿز جمهىعی
 ص.صیگغی سىاهض بى هایهىًىٕ يىكتاع  عیاؿت جمهىعی ویی  صع صوعه بذغاو

 و ه٘یلاتی دیاث اػعص. های ههان صیگاغی يیاؼ وجاىص صا صع کًاع هىًىٕ ٟى١، پغؿق
 تذمال عا ٟلااعهایی داًغ دال صع ایغاو هغصم های بـیاع وؿی٘ی اػ بشق اجتماٗی،

 صوِف  باغ ٟلااعها ایاى بااع ی ٗمضه. اؿت بىصه ؿاب٤ه بی اسیغ های صهه صع که کًًض هی
 ه٘یلاتی هوائِب  و ها صكىاعی اػ کىهی اؿت  جاه٘ه ٟغوصؿِت  ا٣لاع و کاع غ ی ُب٤ه

غ١ بغ  ٟغوصؿات ا٣لااع و کااع غ ی ُب٤اه کًااع صع. اؿات كاضه آواع ا٣لاع و ُب٤ه ایى ٟ 
َِ  ا٣لاعِ  اػ بؼع ی های بشق جاه٘ه،  يلـاتِى  پاؾ كااهض عوػ باه عوػ يیاؼ جاه٘ه هتىؿ

ِٝ  که هـتًض «اؿتايضاعصهایی»  کاغصه ت٘غیاٞ ساىص ػياض ی باغای  ظكاته های صهه ٓغ
 تاغیى ههن اؿات، آو با تىأم که هلکمتی و هوائب تماِم  و ه٘یلتی كضیض ٟلاع. بىصيض

 و اجتمااٗی يیغوهاای و ُب٤اات. اؿات ایغاو صع داًغ دال اجتماِٗی  وً٘یت ویژ ی
 باه ای صعیواه چاه اػ و اياض صاصه پاؿاز ه٘یلاتی صكاىاع وً٘یت ایى به چگىيه ؿیاؿی
ِْ  یاا تٜییاغ باغای ساىص ی اعاصه آيااو ايضت يگغیـاته اهاغوػ ایاغاو اجتماِٗی  هوائِب   د٠ا

 ؿاااهاو اجتماااٗی  غایلاااِت  و ها بغياهااه کااضام ٣الااب صع عا هىجااىص اجتماااِٗی  وًاا٘یِت 
ِٝ  یا ٟاًله ی هضیًه ًٗىاو به عا ای ي٤ِه چه و ايض صاصه  ساىیق اجتمااٗی و ؿیاؿی هض

 یاا سىاؿاته و كاضه بًضی هىعت كکلی چه صع آياو، اجتماٗی يیغوی ايضت کغصه ايتشا 
ِٝ  کضام سضهت صع ياسىاؿته باا تىجاه باه  اؿاتت  غٟتاه ٣اغاع المللای بیىصاسلی و  اهضا
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وً٘یت اجتماٗی ٟ٘لی و يیغوهای هىجىص، آیا يیغویای صع ایاغاو وجاىص صاعص کاه بتىاياض 
ای  ُلباياه عا پایق بگاظاعصت ا اغ چًایى يیاغوی هتغ٣ای بشق و ٗضالت ای عهایی پغوژه

او ساىص ئغ و ٗمل، بغ تاى تىايض با ودضت  وجىص صاعص، تىاو آو چ٤ضع اؿت و چگىيه هی
ها صع دض تىاو ساىص پاؿاز  های ب٘ض ؿ٘ی سىاهین کغص به ایى پغؿق صع يىكته بی٠ؼایضت

 صهین.

 

           

 

  

 


