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سعيده خادمالمله
چكيده :اهزٍسُ جْبًی ضدى اقتصبد در بزدارًدُ فزصتّب ٍ چبلصّبی عودُ بزای کطَرّب ٍ بٌگبُّبی
اقتصبدی است .در ٍاقع جْبًیضدى اقتصبد بب تَجِ بِ هبّیت غبلب آى در رٍابط بیيالولل سزًَضت
اقتصبدی ٍ سیبسی ٍاحدّبی سیبسی را تحت تأثیز قزار دادُ است .اس ایيرٍ بسیبری اس کطَرّب بب درک
ٍ ضٌبخت دقیق رًٍد جْبًیضدى ٍ ضٌبسبیی فزصتّب ٍ چبلصّبی آى بِخَبی اس ضزایط آى در جْت
تقَیت رًٍد تَسعِ اقتصبدی ٍ ارتقبی جبیگبُ خَد در اقتصبد جْبًی بْزُبزداری کزدُ ٍ بِ تَسعِ
اقتصبدی دست یبفتٌد .هقبلِ پیصرٍ ،بزرسی عَاهل تبدیل بزسیل بِ یك قدرت ًَظَْر اقتصبدی را بب
تَجِ بِ تَسعِ بزٍىًگز در عصز جْبًی ضدى ٍ ظَْر کطَرّبی ًَظَْر هَرد هطبلعِ قزار هیدّد.
بِعالٍُ ،ایي هقبلِ بب عٌبیت بِ هَضَع هذکَر درصدد پبسخگَیی بِ ایي پزسص هحَری است کِ:
چگًَِ بزسیل در طَل بیست سبل گذضتِ تَاًستِ اس یك کطَر بدّكبر ٍ بحزاىسدُ بِ یك کطَر
ًَظَْر ٍ هؤثز در اقتصبد جْبًی تبدیل ضَد؟
ّوچٌیي ،ببتَجِ بِ هتغیزّبی پژٍّص ٍ بزای پزداسش هطبلب هزتبط بب سئَال اصلی ٍ بب تَجِ بِ
رٍیكزد تَسعِ بزٍىًگز در عصز جْبًی ضدى ٍ ظَْر قدرتّبی ًَظَْر ،ایي گشارُ بِ عٌَاى
فزضیِهحَری ،هَرد سٌجص ٍ آسهَى قزار هیگیزد کِ :بزسیل در طَل دٍ دِّ گذضتِ بب حوبیتّبی
بیيالوللی ٍ بزًبهِریشی اقتصبدی ٍ ّوچٌیي گبم گذاضتي در هسیز دهَکزاسی ،اس یك کطَر بحزاىسدُ
بِ کطَری هؤثز ٍ ًَظَْر در اقتصبد جْبًی تبدیل ضدُ است.
واژگان كليدي :تَسعِ بزٍىًگز ،جْبًی ضدى اقتصبد ،تَسعِ اقتصبدی ،بزسیل ،قدرت ًَظَْر.

 .خبًن سعیدُ خبدمالولِ ،کبرضٌبس ارضد رٍابط بیيالولل

skhadem94@gmail.com
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مقذمه
ثطظيُ ثعضيسطيٗ  ٚدطػٕقيز سطيٗ وكٛض زض آٔطيىبي ػٛٙثي اؾز  ٚث ٝػع قيّي ٚ
اوٛازٚض ثب  ٕٝٞوكٛضٞبي آٔطيىبي السيٗ ٔٓٞطظ اؾز .ثب ٚضٚز دطسغبِيٞب زض ؾبَ ،1500
ثطظيُ ٔؿشقٕط ٜقس  ٚؾطا٘ؼبْ زض ؾبَ  1822اؾشمالَ يبفز .زض ثُقس زاذّي ؾّغٙز
عٛال٘ي "دسض ٚز 1"ْٚطجبر  ٚضقس الشهبزي ضا زض دي زاقزٔ .ربِفز اظ عطف ظٔيٗزاضاٖ
ذكٍٕيٗ اظ اِغبي ثطزٌي زض  ٚ 1888اظ عطف ٘ؾبٔيبٖ و ٝاظ لسضر ؾيبؾي ٔحطْٚ
ثٛز٘س ٔٙؼط ثٚ ٝلٛؿ وٛزسب زض ٌ 1889كز .دسضٚي زٔ ْٚؼجٛض ث ٝاؾشقفب قس  ٚػٕٟٛضي
فسضاَ ثطلطاض ٌكز .دؽ اظ آٖ ث ٝزِيُ ٘ب آضأيٞبي اػشٕبفي ٚاضٌبؼ لسضر ضا ث ٝزؾز
آٚضز .ا ٚؾقي زاقز ايشبِيبي ٔٛؾِٛيٙي ضا ٔسِي ثطاي ثطظيُ لطاض زٞس .أب زض 1945
سٛؾظ ٘ؾبٔيبٖ ؾطٍ٘ ٖٛقس .دؽ اظ ضٚي وبض آٔسٖ وٛسبٜٔسر زِٚشيٞبي غيط٘ؾبٔي،
٘ؾبٔيبٖ ثبض زيٍط اظ  1969سب  1985لسضر ضا ث ٝزؾز ٌطفشٙس  ٚاِٚيٗ وٛزسب زض ؾبَ
 1964زض ايٗ وكٛض ثٚ ٝلٛؿ ديٛؾز و ٝاظ آٖ سحز فٛٙاٖ ٔقؼع ٜالشهبزي ثطظيُ ٘بْ
ثطزٔ ٜيقٛز .عي ايٗ ظٔبٖ الشهبز ث ٝؾطفز سٛؾق ٝيبفز ِٚي حمٛق ؾيبؾي ٚ
اػشٕبفي ٔحسٚز ٌطزيس .زض ؾبَ  1985ثطظيُ ث ٝحىٔٛز غيط٘ؾبٔي ثبظ ٌكز  ٚزض
 1990ثطظيّيٞب ثطاي ٘رؿشيٗثبض زض عي  29ؾبَ سٛا٘ؿشٙس زض ا٘شربثبر ضيبؾز
ػٕٟٛضي قطوز وٙٙس.
زض زٞٝٞبي  1980ٚ 1970ثطظيُ  ٚثؿيبضي اظ وكٛضٞبي آٔطيىبي السيٗ ثطاي
فطايٙس نٙقشي قسٖ ٔمبزيط وال٘ي د َٛاظ افشجبضزٙٞسٌبٖ ثيٗإِّّي زضيبفز وطز٘س.
حطوز ث ٝؾٕز ضوٛز الشهبز ػٟبٖ زض ع َٛؾبَٞبي ثيٗ ز ٚزٚ 1980 ٚ 1970 ٝٞ
افعايف ؾطيـ ليٕز ٘فز (قٛن ا٘ َٚفشي) ٘ ،مغ ٝقىؿشي ضا ثطاي وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاظ
ػّٕ ٝثطظيُ ايؼبز وطز .اظ عطفي نبزضوٙٙسٌبٖ ٘فز ذبْ دؽ اظ افعايف ؾطيـ زض ليٕز
٘فز زض ؾبَٞبي  1973-74ؾطقبض اظ ٘مسيٍٙي قس٘س  ٚآٖ ضا زض ثب٘هٞبي ثيٗإِّّي
ؾطٔبيٌٝصاضي وطز٘س و ٝث ٝايٗ عطيك ثرف ثعضٌي اظ ؾطٔبي ٝالظْ ثطاي ٚاْزٞي ثٝ
وكٛضٞبي آٔطيىبي السيٗ سؤٔيٗ قس .زض ؾبَ ٕٞ 1979بٌٖ ٝ٘ٛو٘ ٝطخٞبي ثٟط ٜزض
ايبالر ٔشحس ٚ ٜاضٚدب افعايف ٔييبفز دطزاذز ثسٞيٞب ٘يع افعايف يبفز  ٚايٗ أط دؽ
زازٖ ثسٞيٞب ضا ثطاي وكٛضٞبي ٔمطٚو ٔكىُسط وطز .ؾطا٘ؼبْ زض  1982زض حبِي وٝ
چٙس ؾبَ اظ ٔٛضٛؿ ا٘جبقشٍي ثسٞيٞبي ذبضػي ٔيٌصقز ثب آٌبٞي ثبظاضٞبي ثيٗإِّّي
اظ ايٗ ٚالقيز و ٝوكٛضٞبي آٔطيىبي السيٗ لبزض ث ٝثبظدطزاذز ثسٞيٞب ٘يؿشٙس ثحطاٖ
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آغبظ قس .زضدبؾد ث ٝثحطاٖ ،ثطظيُ  ٚثؿيبضي زيٍط اظ وكٛضٞب اظ ذظٔكي الشهبزيٚ 1
ؾيبؾي ٔجٙي ثط ايٗ فطو و ٝسالـ ٞط وكٛض ثبيس زضػٟز وبٞف ٚاثؿشٍي اظ عطيك
ثٟجٛز سِٛيسار زاذّي  ٚحطوز ث ٝؾٕز نٙقشي قسٖ ثبقس ،زؾز وكيس ٚ ٜاؾشطاسػي
نٙقشيقسٖ ثب ػٟزٌيطي نبزضار ضا ديف ضٌ ٚطفشٙس و ٝايٗ اؾشطاسػي ثيكشط ثٚ ٝؾيّٝ
ٔحبفُ ٔبِي چٙسػب٘ج ٝاظ ػّٕ ٝنٙسٚق ثيٗإِّّي د ٚ (IMF( َٛثب٘ه ػٟب٘ي سطٚيغ
قس.
اظ ايٗ ض ٚاظ ز٘ 1990 ٝٞؾٓ ػسيسي زض ثطظيُ قىُ ٌطفز ٘ ٚرؿشيٗ ٌبْٞب وٝ
فجبضر ثٛز٘س اظ ؾيبؾز سقسيُ الشهبزي ثب ٞسف وٙشطَ ثحطاٖ ثسٞيٞب  ٚاحيبي
الشهبزي ثطظيُ زض ز 1990 ٝٞثطزاقش ٝقس  ٚثب اسربش ؾيبؾزٞبي الشهبزي ٔٙبؾجي
سٛؾظ ايٗ وكٛض ،الشهبز آٖ ث ٝضٚي سؼبضر  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ذبضػي ثبظ قس  ٚثؿيبضي اظ
نٙبيـ زِٚشي ذهٛني قس٘س .عي ؾبَٞبي ٌصقش ٝايٗ وكٛض سحزسؤطيط ٔؼٕٛفٝاي اظ
ثحطاٖٞبي الشهبزي زاذّي  ٚػٟب٘ي لطاض ٌطفز أب ٞطٌع ثٔ ٝطظ ٚضقىؿشٍي ٘طؾيس.
فّز ايٗ أط٘ ،رؿز ثطذٛضزاضي اظ الشهبزي لسضسٕٙس  ٚز ْٚاػطاي ثط٘بٔٞٝب ٚ
ؾيبؾزٞبي الشهبزي زاذّي ثٛز ٜو ٝاثشسا ثٚ ٝؾيّ" ٝفط٘ب٘س ٚا٘طيى ٝوبضزٚؾ "ٛاضائ ٝقس
 ٚدؽ اظ آٖ ثٚ ٝؾيِّٛ" ٝال زاؾيّٛا" (ث ٝزِيُ زاقشٗ ٌطايفٞبي چخٌطايب٘ٔ ٝشقبزَ ٚ
زٚض قسٖ اظ حىٔٛز وٛزسبٞب و ٝفبّٔي ثطاي ٔٛفميز ايٗ وكٛض ث ٝقٕبض ٔيضٚز) ،ثطظيُ
ثب قسر  ٚلسضر ثيكشطي ث ٝسٛؾق ٝازأ ٝزاز ٓٞ .او٘ ٖٛٙيع ثطظيُ زض حبَ ٌؿشطـ
ٔيعاٖ حضٛض ذٛز زض ثبظاضٞبي ػٟب٘ي اؾز ،اظ ؾبَ  2003طجبر الشهبزي آٖ ثٝعٛض
ٔسا ْٚافعايف يبفش ٝاؾزٕٞ .چٙيٗ زض ؾبَ  2008ثطظيُ ث ٝيه ٚاْزٙٞس ٜثيٗإِّّي
سجسيُ قس  ٚحؼٓ شذبيط اضظي ايٗ وكٛض اظ ٔيعاٖ ثسٞيٞبي ذبضػياـ ديكي ٌطفز.
ٓٞاو ٖٛٙثطظيُ ثب ضقس الشهبزي  %7/7زض عي  24ؾبَ ٌصقشٞ ٝفشٕيٗ الشهبز ػٟبٖ
 ٚثعضيسطيٗ الشهبز آٔطيىبي ػٛٙثي ث ٝقٕبض ٔيضٚز  ٚدٙؼٕيٗ لسضر ضقس يبفش ٝزض
ٔيبٖ  G-20ثقس اظ چيٗٙٞ ،س ،آضغا٘شيٗ  ٚسطوئ ٝيثبقس .ثٝفال ٜٚثطظيُ زض حبَ
ٔكبضوز ثب ض٘ٚس ٍٕٞطايي ٕٞ ٚطاٞي ثب ؾبيط افضبي ػبٔق ٝثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي چٖٛ
ٔطوٛؾٛض  ،ا٘ٚبؾٛض ،ثطيه ،ايجؿب  ...ٚزض ايؼبز يه ؾيؿشٓ ثيٗإِّّي اؾز  ٚايٗ وكٛض
سالـ ٔيوٙس سب زض فطن ٝالشهبزي  ٚؾيبؾز سٛاٖافعايي ،الشهبز ثطظيُ ضا ز٘جبَ وطزٚ ٜ
زض فطن ٝؾيبؾي ٘يع ،ثب ٔكبضوز فقبَ زض ض٘ٚسٞبي ثيٗإِّّي ،ثيٗإٌُِّطايي ٔغّٛة
ضا زض چبضچٛة چٙسػب٘جٌٝطايي ايؼبز وٙس ).(Levine, 2003: 31-53
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زض ثُقس ذبضػي ٘يع زض زٚضاٖ نّح ٔؿّح ،زض آؾشب٘ ٝػ ًٙػٟب٘ي ز ْٚاظ
وٓسٛػٟي لسضرٞبي نٙقشي ث ٝوكٛضٞبي ضقيف ،ثطظيُ ٟ٘بيز اؾشفبز ٜضا ٕ٘ٛز ٚ
ظٔيٞٝٙبي ثٝوبضٌيطي اؾشطاسػي ػبيٍعيٙي ٚاضزار (سِٛيس وبال زض زاذُ ث ٝػبي ٚاضزار)
زض ايٗ وكٛض فطاٌ ٓٞطزيس  ٚؾبذشبض الشهبزي آٖ زض يه ٚضقيز ثبطجبر لطاض ٌطفز وٝ
ثٔ ٝطٚض ٔٙؼط ثٌ ٝؿشطـ قٟطٞب ،سٛؾق ٝثٙبزض ،ايؼبز عجم ٝوبضٌطي  ٚاسحبزيٞٝبي
وبضٌطي  ٚاحعاة ؾيبؾي ٌطزيس .اظ يه عطف ضٞجطاٖ ايٗ وكٛض ٔٛفك قس٘س اظ ايٗ
ٔٛلقيز اؾشفبز ٜوطز ٚ ٜزض اظاي حٕبيز اظ زِٚزٞبي ٔشفك ،أشيبظار لبثُسٛػٟي اظ
آٔطيىب زضيبفز وٙٙس .اظ عطف زيٍط ،حضٛض افؿطاٖ ثطظيّي زض ػجٟٞٝبي اضٚدبيي زض
ػ ًٙػٟب٘ي زٔ ٚ ْٚكبٞس ٜسغييطار سىِٛٛٙغيه چكٍٕيطي و ٝزض نٙبيـ ٘ؾبٔي ضخ
زاز ،سؤطيطار فٕيمي ثط سفىطار آٖٞب ثط ػبي ٌصاقز ،ث ٝعٛضي و ٝدؽ اظ ثبظٌكز ايٗ
افؿطاٖ ث ٝوكٛض ثحضٞبي فٕيك زض ظٔي ٝٙسؼسيس ؾبذشبض اػشٕبفيـالشهبزي وكٛض
ٔغطح قسٚ .ػٛز ايٗ سفىطار ٟ٘ ٚبزٞبي سكىيُزٙٞس ٚ ٜاضائٝوٙٙس ٜآٖٞب٘ ،مف ٕٟٔي
زض زذبِز غ٘طاَٞب زض ؾيبؾز ثطظيُ زض ز 1960 ٝٞايفب وطز ٙٔ ٚؼط ث ٝوٛزسبي ٘ؾبٔي
زض ؾبَ  1964زض ايٗ وكٛض ٌطزيس و ٝاظ آٖ سحز فٛٙاٖ ٔقؼع ٜالشهبزي ثطظيُ ٘بٔجطزٜ
قس  ٚز ٚچكٓا٘ساظ ثطاي سٛؾق ٝثطظيُ زض زؾشٛض وبض لطاض ٌطفز :
 .1إٞيز ثط٘بٔٝضيعي  ٚؾطٔبيٌٝصاضي ٌؿشطز ٜثرف زِٚشي  ٚثٝوبضٌيطي
سٛا٘بييٞبي ثرف ذهٛني زاذّي  ٚذبضػي زض فطايٙس سٛؾق ٝنٙقشي.
 .2سؤويس ثط ثط٘بٔٝضيعي زِٚز ،ثط ٔحٛضيز ؾطٔبي ٝذبضػي ثٙٔ ٝؾٛض اضسمبي
نٙقز  ٚايؼبز سحطن اؾبؾي زض آٖ.
زض زٚض ٜزِٚزٞبي ٘ؾبٔي ،سحٛالر ثطظيُ ثط ؾٔ ٝحٛض اؾشٛاض ثٛز:
 .1زذبِز ٔؿشميٓ زِٚز زض ثط٘بٔٝضيعي ،سؤٔيٗ ٔٙبثـ ،ؾطٔبيٌٝصاضي زض ثقضي
ظٔيٞٝٙب  ٚايؼبز ظيطثٙبٞب.
 .2سىيٝثط اؾشمطاو ذبضػي ثطاي دٛقب٘سٖ وؿطي سطاظ ثبظضٌب٘ي  ٚوؿطي ثٛزػ.ٝ
 .3اضسمبي ٔٛلقيز ثيٗإِّّي ثطظيُ ؤ ٝحٛض انّي آٖ وبُٔوطزٖ ظ٘ؼيطٜ
ٔؼٕٛفٞٝبي نٙقشي  ٚايؼبز لبثّيزٞبي فٙيـ ثٔٛي زض نٙبيـ ضاٞجطزي ثٛز.
ثب ٚػٛز ايٗ ،ضٚي آٚضزٖ ث ٝاؾشطاسػي ٚاضزار (ٔ٘ٛشبغ وبال) زض ازثيبر سٛؾقٝ
ٕ٘يسٛا٘ؿز سضٕيٗ وٙٙس ٜيه سٛؾقٚ ٝالقي ثطاي وكٛض ثطظيُ ثبقس  ٚثب سىي ٝثط ايٗ
اؾشطاسػي  ٚسسا ْٚآٖ ،ث ٝاٞساف ٚالقي سٛؾق ٝزؾز يبثس .زض ٘شيؼ ٝايٗ اؾشطاسػي سغييط
وطز ٙٔ ٚؼط ث ٝضٚي آٚضزٖ ث ٝاؾشطاسػي ػسيس سحز فٛٙاٖ اؾشطاسػي سٛؾق ٝنبزضار
ٌطزيس.
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دؽ اظ ضٚي وبض آٔسٖ حعة چخٌطاي وبضٌط زض ثطظيُ (و ٝاظ ثٙيبٌٖصاضاٖ آٖ
ٔيسٛاٖ ث ٝزاؾيّٛا اقبض ٜوطز) ايٗ وكٛض دؽ اظ  1985ثب سسا ٚ ْٚسغييطي ٔقٙبزاض ض٘ٚس
سٛؾق ٝضا زض ثُقس الشهبزي ثب اسربش ؾيبؾزٞبي حٕبيشي زض زاذُ  ٚزض ثُقس ؾيبؾي اسربش
ؾيبؾز چٙسػب٘جٌٝطايي ٔٙغمٝاي ز٘جبَ وطز .أب ثقس اظ ضٚي وبض آٔسٖ ِٛال زاؾيّٛا زض
ؾبَ  2002ثب ديٍيطي ايٗ ؾيبؾزٞب زض چبضچٛة افعايف سٛاٖ ضلبثشي عجم ٝدبييٗ ٘ ٚيع
ديكجطز آٖ ث ٝؾٕز ؾيبؾز چٙسػب٘جٌٝطايي ثيٗإِّّي ،چبقٙي سغييط ضا ٘يع ث ٝآٖ
افعٚز  ٚسٛا٘ؿز سب دبيبٖ زٚض ٜظٔبٔساضي ذٛز ٘طخ ضقس الشهبزي زض ثطظيُ ضا و ٝعي
ؾبَٞبي  2001سب  2003فمظ  2/2زضنس ثٛز ث 7/7 ٝزضنس ٘ ٚطخ سٛضْ ضا اظ 12/53
زضنس ث 2/5 ٝزضنس ضؾب٘سٕٞ .چٙيٗ ثب ٔكبضوز  ٚازغبْ ذٛز زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ زض
لبِت ٕٞىبضي ثب اسحبزيٞٝبي ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي ػبيٍب ٜذٛز ضا زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ
سظجيز وٙس (.)Roett, 2010
زض ٘شيؼ ،ٝثطظيُ ثطاي فطايٙس نٙقشيقسٖ اظ افشجبضزٙٞسٌبٖ ثيٗإِّّي ٔب٘ٙس
نٙسٚق ثيٗإِّّي د ٚ َٛثب٘ه ػٟب٘ي ٔمبزيط وال٘ي د َٛزضيبفز وطز .حطوز ث ٝؾٕز
ضوٛز الشهبز ػٟبٖ زض ع َٛز ٚز ٚ 1980 ٚ 1970 ٝٞافعايف ؾطيـ ليٕز ٘فز (قٛن
ا٘ َٚفشي)٘ ،مغ ٝقىؿشي ضا ثطاي وكٛضٞبي ٔٙغم ٝاظ ػّٕ ٝثطظيُ ايؼبز وطز .اظ عطفي
نبزضوٙٙسٌبٖ ٘فز ذبْ دؽ اظ افعايف ؾطيـ زض ليٕز ٘فز زض ؾبَٞبي 1973-74
ؾطقبض اظ ٘مسيٍٙي قس٘س  ٚآٖ ضا زض ثب٘هٞبي ثيٗإِّّي ؾطٔبيٌٝصاضي وطز٘س .زض ؾبَ
ٕٞ 1979بٌٖ ٝ٘ٛو٘ ٝطخٞبي ثٟط ٜزض ايبالر ٔشحس ٚ ٜاضٚدب افعايف ٔييبفز ،ايٗ أط
دؽزازٖ ثسٞيٞب ضا ثطاي ايٗ وكٛضٞب ٔكىُسط وطز .ؾطا٘ؼبْ زض  1982زض حبِي وٝ
چٙس ؾبَ اظ ٔٛضٛؿ ا٘جبقشٍي ثسٞيٞبي ذبضػي ٔيٌصقز ثب آٌبٞي ثبظاضٞبي
ثيٗإِّّي اظ ايٗ ٚالقيز و ٝوكٛضٞبي آٔطيىبي السيٗ لبزض ث ٝثبظدطزاذز ثسٞيٞب
٘يؿشٙس ثحطاٖ آغبظ قس.
زض دب ؾد ث ٝثحطاٖ ،ثؿيبضي اظ وكٛضٞب اظ ػّٕ ٝثطظيُ اظ ٔسَٞبي الشهبزي
 ٚؾيبؾي ٔجٙي ثط ايٗ فطو و ٝسالـ ٞط وكٛض ثبيس ػٟز وبٞف ٚاثؿشٍي اظ عطيك
ثٟجٛز سِٛيسار زاذّي  ٚحطوز ث ٝؾٕز نٙقشيقسٖ ثبقس ،زؾز وكيس٘س  ٚاؾشطاسػي
نٙقشيقسٖ ثب ػٟزٌيطي سٛؾق ٝنبزضار ضا زض ديف ٌطفشٙس .ايٗ اؾشطاسػي ثيكشط ثٝ
ٚؾئّ ٝحبفُ ٔبِي چٙسػب٘ج ٝاظػّٕ ٝنٙسٚق ثيٗإِّّي د ٚ َٛثب٘ه ػٟب٘ي سطٚيغ قس.
زضحميمز ،قٛن ا ٚ َٚز٘ ْٚفشي ثط٘بٔٞٝبي ثطظيُ ضا ثط  ٓٞظز ٞ ٚعيٞٝٙبي ؾٍٙيٙي ضا
٘يع زض فطايٙس سٛؾق ٝنٙقشي ٔشحُٕ قس .يىي اظ ايٗ ٞعيٞٝٙب سٛضْ افؿبضٌؿيرش ٝثٛز
ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝزض ز٘ 1980 ٝٞطخ سٛضْ زضحسٚز  100سب  270زضنس ثٛز.
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ٞعي ٝٙز ْٚا٘جبقز ثسٞيٞبي ذبضػي ثٛز و ٝاظ يهعطف سٛلف ض٘ٚس سٛؾق ٚ ٝاظ
عطف زيٍط قطايظ ؾيبؾي حبوٓ  ٚحىٔٛز ٘ؾبٔيبٖ و ٝثبفض سكسيس  ٚث ٝاٚع ضؾيسٖ
ايٗ ثحطاٖ زض ؾبَ ٌ 1985طزيس ،ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقزِٚ .ي ثب سؤطيطدصيطي اظ سحٛالسي
چ ٖٛضٚي وبض آٔسٖ ٌٛضثبچف ،فطٚدبقي اسحبز ػٕبٞيط قٛضٚي  ٚػٟب٘يقسٖ زض ثُقس
الشهبزي  ٚاػشٕبفي ،ثطظيُ آٔبزٌ ٜصاض ث ٝيه ٔطحّ ٝػسيس الشهبزي ثٛز .اظ ايٗض ،ٚاظ
ز٘ 1990 ٝٞؾٓ ػسيسي زض ثطظيُ قىُ ٌطفز  ٚثطاي ذطٚع اظ ثحطاٖ انالحبسي زض
حٛظ ٜؾيبؾي  ٚالشهبزي ثٚٝػٛز آٔس.
زض حٛظ ٜؾيبؾي ثطذالف ؾبيط وكٛضٞبي آٔطيىبي السيٗ ذطٚع ٘ؾبٔيبٖ اظ لسضر
ث ٝآضأي نٛضر ٌطفز وٙٔ ٝؼط ث ٝضٚي وبض آٔسٖ حعة چخٌطاي وبضٌط ٌطزيس  ٚزض
حٛظ ٜالشهبزي ٘يع ديكٟٙبزٞبيي ثب ٔحٛضيز ٘ ٚؾبضر نٙسٚق ثيٗإِّّي د ،َٛثب٘ه
ػٟب٘ي  ٚاؾشمجبَ لسضرٞبي الشهبزي زض ػٟز ثٟجٛز ٚضقيز الشهبزي ثطظيُ ث ٝاػطا
زض آٔس و ٝفجبضر ثٛز٘س اظ ؾيبؾز سقسيُ الشهبزي ثب ٞسف وٙشطَ ثحطاٖ ثسٞيٞب ٚ
احيبي الشهبزي ثطظيُ سظجيز وٙس (.)Roett, 2010
اوضاع اقتصادي بشصيل دس دهه 0991
اظ ٕٞبٖ اثشساي ؽٟٛض ثحطاٖ ،وكٛضٞب ٔ ٚحبفُ ٚاْزٙٞس ٜؾقي زاقشٙس ثب سؤويس ثط
ضاٜحُٞبي ٔحبفؾٝوبضا٘ٔ ٝبِي  ٚثبظاضي اظ ٌؿشطـ آٖ زض ٔؼبٔـ ثيٗإِّّي ػٌّٛيطي
وٙٙس ٘ ٚكبٖ زٙٞس و ٝوكٛضٞبي ٔمطٚو چبضٜاي ػع ا٘ؼبْزازٖ سقٟسار ذٛز ٘ساض٘س.
ثٝفال ،ٜٚاظ عطيك ٚازاقشٗ وكٛضٞبي ٔمطٚو ٔب٘ٙس ثطظيُ ث ٝؾيبؾزٞبي الشهبزي
ضيبضزوكب٘ ٝآٖٞب ضا ث ٝدطزاذز ٚاْٞب ٚازاض وٙٙس .ثسيٗسطسيت ،ايٗ ٔحبفُ اظ زازٖ
ٚاْٞبي ػسيس ث ٝايٗ وكٛضٞب ذٛززاضي وطز٘س سب ايٗ و ٝزض ؾبَ  1985عطحي اظ ؾٛي
ػيٕع ثيىطٚ ،ظيط ذعا٘ٝزاضي ايبالر ٔشحس ٜاضائ ٝقس و ٝعجك آٖ ؾ ٝضاٜحُ ثبيس ثٝعٛض
ٓٞظٔبٖ زض ديف ٌطفشٔ ٝيقس٘ :رؿز ،وكٛضٞبي ثسٞىبض ثب ايؼبز ثطذي سغييطار
ؾبذشبضي زض الشهبز ذٛز ٞطچ ٝثيكشط ث ٝؾٕز يه الشهبز ثبظاضي ثطاي ؾطفزثركيسٖ
ث ٝضقس الشهبزي ضٚي آٚض٘س .زٔ ،ْٚئؾؿبر ٔبِي چٙسػب٘ج٘ ٝؾيط ثب٘ه ػٟب٘ي ٚاْٞبيي
ضا ثطاي اػطاي ايٗ ثط٘بٔ ٝزض اذشيبض وكٛضٞبي ٔمطٚو لطاض زٙٞس .ؾ ،ْٛثب٘هٞبي سؼبضي
ثيٗإِّّي ث ٝافغبي ٚاْٞبي ذبِم ث ٝايٗ وكٛضٞب ازأ ٝزٙٞس ).(UND, 1989
اِجش ،ٝايٗ عطح زض وٛسبٜٔسر ٔٛفك ٘جٛز ،ظيطا ٔجشٙي ثط افغبي ٚاْ اظ ؾٛي
ٔئؾؿبر ذهٛني ثٛزِٚ ،ي آٖٞب زض آٖ قطايظ اظ افغبي ٚاْ ث ٝوكٛضٞبي ٔمطٚو
ذٛززاضي ٔيوطز٘س  ٚاظ ايٗ عطح اؾشمجبِي ٘ىطز٘س .ثب ٚػٛز ايٗ ،ثرفٞبيي اظ عطح
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ٔعثٛض ثٚٝيػ ٜاظ ؾٛي ٔحبفُ ٔبِي چٙسػب٘ج٘ ٝؾيط ثب٘ه ػٟب٘ي  ٚنٙسٚق ثيٗإِّّي دَٛ
ديٍيطي قس .زض ؾبَ  1987ثطظيُ افالْ وطز و ٝاظ دطزاذز ثٟطٚ ٜاْٞبي ٔقٛل ٝذٛيف
ذٛززاضي ذٛاٞس وطز .ث ٝايٗ سطسيت٘ ،بسٛا٘ي ضاٜحُٞبيي و ٝسب آٖ ظٔبٖ ٔغطح قسٜ
ثٛز٘س ،ثيكشط آقىبض قس .اظ اٚاذط ز 1980 ٝٞعطحٞبيي اضائ ٝقس ؤ ٝشضٕٗ وبٞف
ثسٞيٞب اظ عطيك ثركٛزٌي يب سٕسيس ؾطضؾيسٞب ثٛز .يىي اظ ايٗ عطحٞب زض ؾبَ 1989
اظ ؾٛي ٘يىالؼ ثطازي ٚظيط ذعا٘ٝزاضي ٚلز ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب اضائ ٝقس .ايٗ عطح
چٟبض ضاٜحُ ضا ديكٟٙبز وطز:
 .1سٟيٙٔ ٝبثـ دِٛي ثطاي وبٞف ثسٞيٞب  ٚذسٔبر آٖ اظؾٛي ٔحبفُ ٔبِي
چٙسػب٘ج.ٝ
 .2سجسيُ ثسٞيٞبي وٛسبٜٔسر ٔ ٚيبٖٔسر ث ٝثسٞيٞبي زضاظٔسر  ٚيب سجسيُ
ايٗ ثسٞيٞب ث ٝؾٟبْ ٔئؾؿبر الشهبزي وكٛض ثسٞىبض.
 .3ثبظ ذطيس ثسٞيٞب.
 .4سٛافك انِٛي وكٛضٞبي ثسٞىبض ثب ٔحبفُ ثؿشب٘ىبض ثطاؾبؼ ثط٘بٔٞٝبي ٔقشجط ٚ
لبثُ اػطا.
يىي زيٍط اظ ديكٟٙبزٞبي ٔغطحقس ٜسٛؾظ ديشط و ٗٙاظ زا٘كٍب ٜدطيٙؿشٖٛ
آٔطيىب ثٛز .ا ٚايؼبز ٔئؾؿٔ ٝبِي ثيٗإِّّي وبٞف ثسٞي ضا ديكٟٙبز وطز ؤ ٝب٘ٙس ثب٘ه
ػٟب٘ي ث ٝا٘شكبض اٚضاق ثٟبزاض زِٚشي ٔيدطزاذز  ٚثٚٝؾيّ ٝوكٛضٞبي فٕس ٜنٙقشي
ضٕب٘ز ٔيقس .ثٛٔ ٝاظار ايٗ عطحٞب ،عطحٞبي ٔكبثٟي ٘يع ثط ضاٜحُٞبيي چٖٛ
ثركٛزٌي ثركي اظ ثسٞيٞب ،سٕسيس ؾطضؾيسٞب  ٚوبٞف ذسٔبر ٚاْٞب (وبٞف ثٟطٜ
انُ  ٚفطؿ) سؤويس ٔيوطز .اظ ايٗ ٔيبٖ ٔيسٛاٖ ث ٝافالٔي ٝسٛض٘ش ،)1988( ٛافالٔيٝ
سطيٙيساز ( ٚ )1991سٛافك وّٛة دبضيؽ ( )1991اقبض ٜوطز .ايٗ عطحٞب ٘يع وٓٚثيف
ثرف ٕٟٔي اظ ضاٜحُ ٔؿئّ ٝضا زض سؤٔيٗ ٔٙبثـ دِٛي ػسيس اظ ٔحبفُ ٔبِي چٙسػب٘جٚ ٝ
اػطاي ؾيبؾزٞبي ضيبضزوكب٘ ٝالشهبزي  ٚسقسيُ ؾبذشبضي ٔيزا٘ؿشٙس .زض ٞط
نٛضرٔ ،حبفُ ٔبِي ثب فطا ٓٞوطزٖ ثطذي افشجبضار  ٚافغبي آٖ ث ٝوكٛضٞبي ٔمطٚو
ثركي اظ ٔؿبئُ ٘بقي اظ ثسٞيٞبي ايٗ وكٛضٞب ضا عي ؾبَٞبي  1989سب  1992حُ
وطز٘س ).(UNCTAD, Report 1993
ؾيبؾزٞبي ا٘مجبضي الشهبزي و ٝقبُٔ وبٞف قسيس ٚاضزار  ٚافعايف نبزضار
ثطاي ثٟجٛز ثركيسٖ ث ٝسطاظ دطزاذزٞب  ٚسساضن اضظ الظْ ثطاي ثبظدطزاذز الؿبط ٚاْٞب
ثٛز ٔكىالر ػسيسي ضا ثطاي وكٛضٞبي ٔمطٚو اظ ػّٕ ٝثطظيُ ثٚ ٝػٛز آٚضز؛ ث ٝعٛضي
و ٝثطظيُ ٘بچبض قس ٔبظاز سؼبضي ذٛز ضا و ٝزض ؾبَ ٔ 870 ،1982يّي ٖٛزالض ثٛز ثٝ
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ٔ 13/1 ٚ 6/5يّيبضز زالض زض ؾبَ  1984 ٚ 1983ثطؾب٘س (IMF, World Economic
).Outlook, 1993

زضؾبَٞبي ثقس ايٗ ٔٛضٛؿ فكبضٞبي قسيس اظ ػّٕ ٝضوٛز الشهبزي ضا ثط وُ
الشهبز ثطظيُ ٚاضز وطز .ثٝعٛضي و ٝعي ؾبَٞبي  ،1990 ٚ 1980ث ٝزِيُ وبٞف
يبضا٘ٞٝب ،وبٞف زؾشٕعز وبضوٙبٖ  ٚاسربش ؾيبؾزٞبي ا٘مجبؽي  ٚؾرزٌيطا٘ ٝزض ثطظيُ،
لسضر ذطيس ٔعز ثٍيطاٖ وٕشط اظ ٘هف قس .سٛضْ ٕٞطا ٜثب ضوٛز ثٕٞ ٝطا ٜزيٍط ٔؿبئُ
الشهبزي ثبفض سكسيس فمط  ٚثيىبضي قس  ٚايٗ ٔؿبئُ ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ظٔيٝٙؾبظ ثطٚظ
٘بثؿبٔب٘يٞبي اػشٕبفي ٌطزيس (ؾبفي.)160: 1385 ،
أب زض ٘يٕ ٝا َٚز ،1990 ٝٞسغييطار لبثُ ٔالحؾٝاي زض ٔؿيط ؾيبؾزٞبي
الشهبزي ثطظيُ نٛضر ٌطفز .سالـ ثطاي حُ ثحطاٖ ثسٞيٞب ،حٕبيزٞبي ٔحبفُ ٔبِي
ثيٗإِّّي چ ٖٛنٙسٚق ثيٗإِّّي د ،َٛثب٘ه ػٟب٘ي  ٚايبالر ٔشحس ٜثطظيُ ضا ثٝ
ؾيبؾز سقسيُ الشهبزي  ٚزٔٛوطاؾي ذٛاٞي ٚاضز وطز  ٚزِٚشٕطزاٖ ثطظيُ  ٚنٙسٚق
ثيٗإِّّي د ٚ َٛايبالر ٔشحس ٜضا ثط ايٗ زاقز سب ؾيبؾزٞبيي ضا ؤ ٝجشٙي ثط سقسيُ
الشهبزي ثٛز ،اػطا وٙٙس .زض ٘شيؼ ،ٝثطٖٚضفز اظ ثحطاٖ ثسٞيٞب ،قطٚؿ ٔؼسز سحطوبر
سٛؾقٝاي زض ثطظيُ ثٛز (.)Therin, 2000
اصالحات اقتصادي بشصيل (تعذيل ساختاس اقتصادي)
اػطاي ؾيبؾز ٘ئِٛيجطاِيؿٓ زض ثطظيُ اظ ظٔبٖ فط٘ب٘س ٚوّط ثب ض٘ٚسي ثؿيبض سسضيؼي ٚ
سٛؾظ ِٛايحي ٔٛلز آغبظ ٌطزيس .اظ عطفي ،فط٘ب٘س ٚوبضزٚؾ ٛاظ سئٛضيؿيٗٞبي ٔكٟٛض
آٔطيىبي السيٗ عطحي ٔٛؾ ْٛث" ٝعطح ٚالقي" 1اضائ ٝوطزٞ .ؿشٔ ٝطوعي ؾيبؾز
الشهبزي وبضزٚؾ ٛثط٘بٔ ٝسظجيشي ثٛز و ٝزض زؾبٔجط  1993ث ٝوٍٙط ٜزاز ٜقس  ٚثط ؾٝ
انُ اؾشٛاض ثٛزٞ .سف انّي ايٗ عطح ضؾيسٖ ثٔ ٝبظاز ثٛزػٝاي ثٔ ٝمساض حسالُ 3
زضنس  GDPثٛز .ثط اؾبؼ ايٗ عطح افعايف  5زضنس ٔبِيبر زِٚز ٔطوعي  ٚوبٞف
ٔربضع زِٚز ٔطوعي ثٔ ٝيعاٖ ٔ 6يّيبضز زالض ديفثيٙي قس ٜثٛز .زض ٔبضؼ 1994
قبذم ػسيسي ث٘ ٝبْ " 2"URVث ٝفٛٙاٖ د َٛؾبئ ٝقطفي قسٙٔ .ؾٛض اظ د َٛؾبي ٝآٖ
ثٛز و ٝلجُ اظ ايٗ و URV ٝث ٝنٛضر ٚالقي سجسيُ ث ٝد َٛػبضي قٛز ٔٛضز اؾشفبزٜ
لطاضٌيطز سب قبذم ػسيس ثب ٘طخ سٛضْ ٌصقش ٝاضسجبعي ٘ساقش ٝثبقس .ثب٘ه ٔطوعي ٘يع
ٔٛؽف ٌطزيس ٘طخ ٚالقي ضا ثٝعٛض ضٚظا٘ ٝثب زالض سقسيُ وٙس .زض عطح ضئبَ سظجيز دَٛ
ّٔي ث ٝزالض ثب اؾشفبز ٜاظ شذبيط اضظي والٖ ٌ ٚكٛزٖ زضٚاظٜٞبي ٚاضزار ٕٞطا ٜثب ثٛزػٝ
1. Real Plan
2. Unidade Real de Valor
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ٔشقبزَ  ٚثب اؾشفبز ٜاظ اثعاضٞبي دِٛي ٔ ٚبِي ثيف اظ ٞط ٞسفي ،وٙشطَ سٛضْ  ٚؾذؽ
ػصة ؾطٔبيٞٝبي ذبضػي ضا ٔٛضز سٛػ ٝلطاض زازِ .يىٗ ثبسٛػ ٝثٔ ٝحسٚزيزٞبي لبٖ٘ٛ
اؾبؾي زض اضسجبط ثب ػصة ؾطٔبيٞٝبي ذبضػي ٘ ٚيع ا٘حهبضار زِٚشي ٘ ٚمف ٘ؿجشبً
فؾيٓ زِٚز زض الشهبز ثب ِٛايح ٔٛلز ا٘شؾبض ٔيضفز وٟٓٔ ٝسطيٗ ثرفٞبي الشهبز
٘ؾيط ٘فزٔ ،قبزٖ ٔ ٚربثطار ضا زض ثط ٌيطز سب ثطظيُ ضا زض ٔؿيط ضقس  ٚسٛؾق ٝلطاض زٞس
(ضفيقي.)1374 ،
اسصيابی طشح سئال پس اص گزشت چهاس سال
توسم و سشذ

وبٞف ٔسا ْٚسٛضْ ،اظ  6سب  7زضنس ث ٝوٕشط اظ  5زضنس زض ٔبٜٞبي ا َٚاػطاي ثط٘بٔٝ
ضئبَٔ ،جيٗ ثعضيسطيٗ ٔٛفميز ثط٘بٔ ٝسظجيز الشهبزي ثٛز٘ .ىش ٝلبثُ ٔالحؾ ٝزض ايٗ
چٟبض ؾبَ ٔيعاٖ افعايف ليٕز ٔبيحشبع فٕٔٛي ثٛز و ٝسٟٙب  21/7زضنس افعايف يبفشٝ
زض نٛضسي و ٝافعايف ليٕزٞب ثطاي ٔهطفوٙٙس ٜثٝعٛض وّي  69/74زضنس ثٛز .زض ايٗ
ثط٘بٔ ٝاظ عطيك وٙشطَ دِٛي ،سقييٗ ليٕزٞب اظ عطف زِٚز وٙبض ٌصاقش ٝقس ٌ ٚكبيف
الشهبزي ثب سىي ٝثط الشهبز آظاز زض سقييٗ ليٕزٞب ٔئطط ٌطزيس .أب آ ًٙٞضقس ث ٝفّز
ٔحسٚزيزٞبي ذبضػي ثؿيبض وٓ ثٛزٚ .اثؿشٍي قسيس اضظي زض قف ؾبَ ا َٚثط٘بٔٝ
ضئبَ ٕٞطا ٜثب ِع ْٚآظازي ٚاضزار ،وؿطي سؼبضي ضا ث ٝسسضيغ افعايف زاز ،ثٝعٛضي وٝ
ثطظيُ اظ اثشساي ؾبَ  94سب ؾبَ  97ثب وؿطي سؼبضي لبثُ ٔالحؾٝاي زض حسٚز 22/5
ٔيّيبضز زالض ضٚثط ٚثٛز .ث ٝفجبضر زيٍط ايٗ وكٛض ثطاي ٟٔبض سٛضْٚ ،اضزار ضا ث ٝقسر
افعايف زاز زض حبِي و ٝنبزضار ضقس ٔشٙبؾجي ٘ساقز (ؾفبضر ػٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ،
ثطاظيّيب.)77/2/27 ،
سشمايهگزاسي خاسجی

زض عطح ػسيس ،فقبِيزٞبي الشهبزي زض ثطظيُ ؾطيقبً اظ حبِز سٕطوعثرف زِٚشي ذبضع
قس  ٚنٙبيـ اظ ٔطاوع نٙقشي ؾٙشي ٔب٘ٙس قٟطٞبي ؾبئٛدبئ ٚ ِٛٛضيٛزٚغا٘يط ٚث ٝؾبيط
٘مبط وكٛض ٘يع سٛؾق ٝديسا وطز .ث ٝز٘جبَ چٙيٗ ؾيبؾشي  ٚثبظٌكبيي ٞط چ ٝثيكشط
الشهبز وكٛض ث ٝضٚي ؾطٔبيٞٝبي ذبضػي  ٚانالحبر الشهبزي ،زِٚز ؾيبؾز
ذهٛنيؾبظي ضا زض ديف ٌطفز  ٚثرفٞبي نٙقشي سحز٘ؾط ذٛز ضا ثب افغبي
أشيبظاسي ث ٝثرف ذهٛني ٚاٌصاض ٕ٘ٛزٞ .سف اظ ايٗ ذهٛنيؾبظيٞب ػصة
ؾطٔبيٞٝبي ذبضػي  ٚزاذّي ،افعايف ضلبثز ،سمٛيز ؾبظٚوبض ثبظاض  ٚوبٞف زذبِز زِٚز
زض ايٗ أٛض ثٛز ،ث ٝعٛضي و ٝاظ آغبظ اػطاي عطح ضئبَ سب دبيبٖ ؾبَ  2000زِٚز ٔٛفك
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قس ث ٝزضآٔسي زض حسٚز ٔ 100يّيبضز زالض اظ ثبثز ذهٛنيؾبظيٞب زؾز يبثس .دؽ اظ
سحىيٓ زٔٛوطاؾي  ٚطجبر الشهبزي  ٚدِٛي زض وكٛض ،زِٚز ؾقي وطز ثٝعٛض ٘ؿجي ثط
ٔقضالر اػشٕبفي فبئك آيس .زض ٕٞيٗ ضاؾشب يىي اظ اٞساف فٕس ٜزِٚز ايؼبز فساِز
اػشٕبفي ،حصف ٔبِيبرٞبي سٛضٔي  ٚافعايف لسضر ذطيس عجم ٝضقيف ثٛز ،ثٝعٛضي وٝ
آٔبض ذب٘ٛازٞ ٜبي سٟيسؾز  ٚفميط وبٞف يبفز  ٚآ٘بٖ سٛا٘ؿشٙس اظ ثبظاضٞبي ٔهطف ثٟطٜ
ثيكشطي ثجط٘س (ٔقؾٕي.)66-68 :1380 ،
ث ٝايٗ سطسيت ،اظ قطٚؿ زٛ٘ ٝٞز  ٚثٙٔ ٝؾٛض آٔبز ٜؾبذشٗ وكٛض ثطاي
چبِفٞبي ػٟب٘ي ؾبظي ،ثطظيُ ث ٝاػطاي يه ثط٘بٌٔ ٝؿشطز ٜالشهبزي  ٚانالحي
ٔجبزضر ٚضظيس و ٝسغييطي اؾبؾي زض ٔؿيط ؾط٘ٛقز ايٗ وكٛض ثٝقٕبض ٔيضفز .اظ ٔيبٖ
ايٗ انالحبر ٔيسٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظيط اقبض ٜوطز:
الف) آصادساصي اقتصاد :ثٚ ٝؾيّ ٝوبٞف سقطفٞٝبي ٚاضزاسي  ٚحصف ٔٛا٘ـ
غيطسقطفٝاي .زض حميمز ،سقطفٞٝبي ٚاضزار ثطظيُ اظ  105زضنس ،ث 32 ٝزضنس وبٞف
يبفز ،زض حبِي ؤ ٝشٛؾظ سقطفٚ ٝاضزار اظ  35زضنس ،ث 12/6 ٝزضنس وبٞف ديسا وطز.
ٌكبيف الشهبزي زض ايٗ ز ٝٞث ٝسٛؾق ٝؾطيـ سؼبضر ذبضػي وكٛض ثطظيُ ثٔ ٝيعاٖ
نسزضنس ا٘ؼبٔيس.
ب) معشفی يك بشنامه بشاي خصوصیساصي گستشده :اظ ؾبَ  1991سب ؾبَ
 ،2000سقساز  131قطوز زِٚشيـ چ ٝزض ؾغح زِٚز ٔطوعي  ٚچ ٝزض ؾغح اؾشب٘يـ
ث ٝثرف ذهٛني ؾذطز ٜقس ؤ ٝيعاٖ ٔ 100/1يّيبضز زالض زضآٔس ايؼبز وطز .سب آٖ
ظٔبٖ قطوزٞبي فقبَ زض ظٔي ٝٙدشطٚقيٕي ،فٛالز ،حُٕ ٘ ٚمُٔ ،ربثطار ،سؤٔيٗ ٔبِي ٚ
سٛظيـ ا٘طغي ٔٛضز ٞسف ثٛز٘س  ٚذهٛنيؾبظي ػسيس زض ثرفٞبي ذغٛط سّفٗ ،سِٛيس
ثطق ،آة  ٚثٟساقز عطاحي قس ٜثٛز.
پ) اتخار يك بشنامه ثبات قيمت :ايٗ ثط٘بٔ ٝزض ٚالـ ،ثط٘بٔ ٝسؼسيس ؾبظٔبٖ
ؾيؿشٓ ثب٘ىي ثٛز٘ .شبيغ ايٗ السأبر وبٞف ٘طخ سٛضْ ث ٝؾغحي زض عي دٙؼب ٜؾبَ
ٌصقشٔ ٝكبٞس٘ ٜكسٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ايؼبز ؾيؿشٓ ٔبِي ثبطجبر و ٝزض آٖ ٘مسيٍٙي دِٛي،
ويفيز زاضاييٞب  ٚلسضر دطزاذز ثسٞي سضٕيٗ قٛز.
ت) اجشاي يك بشنامه پايذاس تطبيق مالی :ايٗ ثط٘بٔ ٝقبُٔ افعايف ٔٛلشي
ٔبِيبر ،وبٞف ٞعيٞٝٙبي فٕٔٛي  ٚسهٛيت لب٘ٔ ٖٛؿئِٛيز ٔبِي اؾز و ٝزض ٕٝٞ
ؾغٛح زِٚز ٔحسٚزيز ايؼبز ٔيوٙس .ثٚٝاؾغ ٝايٗ ثط٘بٔ ٝوكٛض ثطظيُ ٞط ؾبَ اضظـ
افعٚز ٜاِٚي ٝثباليي ضا ايؼبز ٔيوٙس.
ث) يكپاسچگی اقتصاد ملی با باصاسهاي منطقهاي :ايٗ ثط٘بٔٙٔ ٝبعك آظاز سؼبضي
زض ٘يٕىط ٜغطثي  ٚؾطاؾط ػٟبٖ ضا زض ثط ٔيٌيطز .زض ايٗ ذهٛل زاؾشبٖ ٔطوٛؾٛض
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يه زاؾشبٖ ٔٛفميزآٔيع اؾز .ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝزض عٞ َٛفز ؾبَ ،سؼبضر ٔيبٖ چٟبض
وكٛضفض ٛثٔ ٝيعاٖ  400زضنس افعايف ديسا وطز .اِجش ٝانالحبر زيٍطي ٘يع زض زؾز
الساْ لطاض ٌطفزٔ ،ب٘ٙس انالح ؾيؿشٓ حمٛق ثبظ٘كؿشٍي زِٚشي ،انالح فّٕىطز احعاة
ؾيبؾي ،انالح ؾيؿشٓ زازٌؿشطي ،انالح ٔسيطيز زِٚشي ،انالح ؾيؿشٓ ٔبِيبسي ٚ
ثٛزػٚ( ٝيالِٛا .)52-53 :1380،
زض آٖ ظٔبٖ ،الشهبززا٘بٖ ثطظيّي ٔقشمس ثٛز٘س و ٝثطظيُ زض ؾبَٞبي آيٙس ٜثب
چبِفٞبي ثعضٌي ضٚثٝض ٚذٛاٞس قس .ضقس دبيساض ،حفؼ طجبر الشهبزي ،سضٕيٗ سٛؾقٝ
الشهبزي  ٚاػشٕبفي سٛأْ ثب فساِز اػشٕبفي  ٚض٘ٚس زٔٛوطاؾي ،ؾطٔبيٌٝصاضي والٖ زض
ثرفٞبي ظيطثٙبيي  ٚاػشٕبفي  ٚزض ٟ٘بيز ايؼبز ٔكبغُ  ٚزضآٔس ثطاي قٟط٘ٚساٖ
اظػّٕ ٝايٗ چبِفٞب ٘بْ ثطز ٜقس .اظ ايٗض ٚثطاي حصف ايٗ چبِفٞب زِٚز سهٕيٓ ٌطفز
ثٝعٛض ظيطثٙبيي زض ؾيبؾزٞبي ذٛز سؼسيس٘ؾط وٙس  ٚيه زِٚز ٔسضٖ ٍٕٞ ٚبْ ثب ٔطزْ
ضا ػبيٍعيٗ ٔسَ ثٛضٚوطاسيه لسيٕي ٕ٘بيس .زض ايٗ ضاثغ ٝز ٚفبُٔ ظيط ضا ٔس٘ؾط لطاض زاز:
 .1زض چبضچٛة ؾيبؾزٞبي زاذّي سٟٙب ٌعي ٝٙثطاي حفؼ ثط٘بٔ ٝطجبر اضظي ٚ
ٌؿشطـ ضلبثز نٙبيـ ثطظيُ زض نح ٝٙػٟب٘ي انالح لب٘ ٖٛاؾبؾي ثٛز سب ثرف نٙقز
ثشٛا٘س ٔكبضوز ثيكشطي زض نحٞٝٙبي ذبضػي ثٚٝيػ ٜآِىب ٔ ٚطوٛؾٛض زاقش ٝثبقس  ٚزض
٘شيؼ ٝض٘ٚس ٔسض٘يع ٜقسٖ ؾبظٔبٖٞب  ٚاضسمبي لبثّيز قٟط٘ٚساٖ ث ٝفٛٙاٖ ٟٔٓسطيٗ فبُٔ
اِحبق ثطظيُ ث ٝثبظاض ثيٗإِّّي فطا ٓٞآيس.
 .2زض چبضچٛة ؾيبؾزٞبي ذبضػي ٔكبضوز ثرف ذهٛني زض ثطظيُ ثؿيبض
ا٘سن ثٛز ٚ ٜايٗ ثرف ثبيس زض نحٞٝٙبي ذبضػي فقبِيز ثيكشطي زاقش ٝثبقس .زِٚز
ث ٝسٛؾقٙٔ ٝغم ٝاي ٕٞ ٚبٍٙٞي ؾيبؾز ذبضػي ثب ؾيبؾز زاذّي ثطاؾبؼ ضقس ٍٖٕٛٞ
سٕبْ ٔٙبعك ٚالف اؾز  ٚثطاي حصف ٘بثطاثطيٞب ثبيس ثٌ ٝعي ٝٙسٛؾق ٝاػشٕبفيـالشهبزي
 ٚا٘ؿؼبْ سٛاظٖ آٖ زض سٕبْ وكٛض ا٘سيكيس.
1
زض ايٗ ضاثغ ٝزِٚز ثطظيُ ثط٘بٔٝاي ضا ٔٛؾ ْٛث" ٝثطظيُ ث ٝديف" ثب ٞسف
دبؾد ٌٛيي ٞطچ ٝثيكشط ث٘ ٝيبظٞبي اؾبؾي قٟط٘ٚساٖ  ٚضقس الشهبزي ثطاي ؾبَٞبي
آيٙس ٜسطؾيٓ ٕ٘ٛز .ايٗ ثط٘بٔ ٝثب  365ثط٘بٔٔ ٝرشّف زض ٔسر ٔ 33ب ٚ ٜثب اؾشفبز ٜاظ 200
فطز ٔشرهم  ٚحٕبيز ٔ 3طوع ٔكبٚض ٜثيٗإِّّي 2عطحضيعي قس  ٚدؽ اظ ٔكبٚض ٜثب
سٕبٔي ثرفٞبي ػبٔق ،ٝحؼٓ ؾطٔبيٌٝصاضي الظْ ثطاي سٛؾق ٚ ٝسطفيـ ظيطثٙبي الشهبزي
 ٚسضٕيٗ ؾٛز ثطاي سٕبٔي الكبض ػبٔق ٝضا سقييٗ وطز .ايٗ ثٛزػ ٝچٙس ؾبِ ،ٝثطاي
ؾطٔبيٌٝصاضي ثٔ ٝيعاٖ ٔ 623يّيبضز زالض ٘يبظ زاقز و ٝاظ ايٗ ٔيبٖ ٔ 131يّيبضز زالض
1. Avanca Brasil
2. Booz Allen & Hamilton, Bechtel International ,ABN - AMRO BANK
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ثطاي ظيط ثٙبي الشهبزي الظْ ثٛزٕٞ .چٙيٗ ،ثط٘بٔ" ٝثطظيُ ث ٝديف" قبُٔ ز ٚثط٘بٔ ٝچٟبض
ؾبِ ٝثٛز  ٚاٞساف انّي ٔٙسضع زض آٖ ايؼبز ٔكبغُ ثب اؾشفبز ٜاظ ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي فؾيٓ
و ٝلطاض ثٛز ث ٝثرفٞبي ٔرشّف سرهيم زاز ٜقٛز.
زض اوشجط  1994فط٘ب٘س ٚوبضزٚؾ ٛيه ػبٔقٝقٙبؼ ضئيؽ ػٕٟٛض ثطظيُ قس  ٚزض
ٔ 1998ؼسزاً ا٘شربة  ٚسب ؾبَ  2002ضئيؽ ػٕٟٛض ثبلي ٔب٘س .زٔٛوطاؾي ثطظيُ زض
زٚض ٜوبضزٚؾ ٛقىُ ٌطفز  ٚطجبر يبفزٌ .طٞٚي ٚي ضا عطفساض ايبالر ٔشحسٔ ،ٜؼطي
ؾيبؾزٞبي ٘ئِٛيجطاَ  ٚثط٘بٔٞٝبي ذهٛنيؾبظي ٔيزا٘ؿشٙس ٔ ٚقشمس ثٛز٘س و ٝا ٚثٝ
قىُ اؾبؾي قبِٛز ٜنٙقشيقسٖ وكٛض ضا دبيٌٝصاضي وطز  ٚضقس الشهبزي وكٛض
ٔط ٖٛٞؾيبؾزٞبيف ثٛزٌ .طٞٚي ٘يع زض ٔربِفز ا ٚضا فبُٔ اؾشٕطاض فمط  ٚثيفساِشي زض
وكٛض ٔيزا٘ؿشٙس ٟٓٔ ٚسطيٗ آؾيت ٞبي ػبٔق ٝثطظيُ زض ظٔبٖ ٚي ضا فمط ٘ ٚبثطاثطي ثٝ
قىُ ٌؿشطز ٜسٛنيف ٔيوطز٘س .ثٞ ٝط حبَ ا٘شربة وبضزٚؾ ٛؾجت قس سب ثب ازأٝ
ؾيبؾزٞبي ٘ئِٛيجطاِيؿشي  ٚاظ ػّٕ ٝافعايف ٘مف قطوزٞبي چٙسّٔيشي ٚ
ذهٛنيؾبظي ٌؿشطز ٜالشهبزي ،ضقس الشهبزي لبثُسٛػٟي زض ايٗ وكٛض دسيس آيس ٚ
ايٗ وكٛض ثشٛا٘س ٘مف ٚ ٚظٖ ذٛز ضا زض ٔقبزالر ٔٙغمٝاي  ٚػٟب٘ي ثٔ ٝيعاٖ
لبثُسٛػٟي افعايف زٞس .أب ايٗ ضقس سب حس ظيبزي ث ٝثٟبي افعايف فبنّ ٝعجمبسي زض
ايٗ وكٛض ث ٝزؾز آٔس .ث ٝفجبضر زيٍط ،اٌط چ ٝؾيبؾزٞبي سقسيُ الشهبزي زض زٝٞ
 1990سٛؾق ٝالشهبزي ضا زض ثطظيُ ثٚ ٝػٛز آٚضز أب ٔكىالر اػشٕبفي اظ ػّٕ ٝقىبف
فميط  ٚغٙي ،ثيىبضي ٘ ٚبضضبيشي ٔطزْ ضا ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜزاقز.
دؽ اظ اِٛ ،ٚال زاؾيّٛا ث ٝفٛٙاٖ فطزي وبضٌطديك ٝاظ عطيك فقبِيز  ٚسالـ زض
اسحبزيٞ ٝبي وبضٌطي ثطظيُ  ٚثب ا٘شمبز قسيس اظ ٚضقيز الشهبزي ٔٛػٛز زض وكٛض ٚ
ثٚٝيػ ٜثب ٔش ٟٓوطزٖ زِٚزٞبي ؾبثك ث ٝافعايف ٘بثطاثطيٞبي اػشٕبفي  ٚالشهبزي اظ
عطيك اػطاي ثط٘بٔٞٝبي الشهبزي سؼٛيع قس ٜاظ ؾٛي ٟ٘بزٞبي ٔبِي ثيٗإِّّيـ ثسٖٚ
سٛػ ٝثِ ٝع٘ ْٚؾبضر  ٚوٙشطَ زِٚشيـ دب ث ٝفطن ٝا٘شربثبر ضيبؾز ػٕٟٛضي ٌصاقز ٚ
ث ٝؾطفز افىبض فٕٔٛي ضا ث ٝؾٛي ذٛز ػّت وطز .زاؾيّٛا زض حبِي ث ٝلسضر ضؾيس وٝ
اِٛٚيزٞبي زِٚز ٚي ػ ًٙفّي ٝفمط ،ثٟجٛز ؾغٛح آٔٛظـ ،سؿبٚي زض ذسٔبر
اػشٕبفي ،انالحبر ٔطثٛط ث ٝظٔيٗ  ٚؾبظٔبٖزٞي آٖٞب ،ضقس ؾطيـ الشهبزي ،ؾيبؾز
ٔبِي ٔٙضجظ ،وبٞف سٛضْ ،احشطاْ ث ٝلطاضزازٞبي ذبضػي ،اقشغبَ ػٛا٘بٖ  ٚضيكٝوٙي
ٌطؾٍٙي ثب ٞسف والٖ ضؾيسٖ ث ٝضفب ٜثطاي ّٔز ثٛز .اظ ايٗضٚ ،ٚي زض عٞ َٛكز ؾبَ
زٚضاٖ ضيبؾز ػٕٟٛضي ذٛز سٛا٘ؿز ث ٝسٛفيمبر ظيبزي زض فطنٔ ٝسيطيز الشهبزي ٚ
ؾيبؾي چ ٝزض ؾغح زاذّي  ٚچ ٝزض ؾغح ثيٗإِّّي ٘بيُ آيس و ٝزض ٘شيؼ ٝآٖ ػبيٍبٜ
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ثطظيُ زض ٘ؾبْ ثيٗإِّّي ث ٝقىُ وٓؾبثمٝاي اضسمب يبفز  ٚايٗ وكٛض اظ دطؾشيػ
ثيٗإِّّي  ٚػبيٍب ٜلبثُ لجِٛي زض ؾيبؾز ػٟب٘ي ثطذٛضزاض قس.
گستشش سونذ دموكشاسی ،دولت چپگشاي ميانهسو
ثس ٖٚسطزيس سمٛيز زيسٌبٜٞبي چخٔآثب٘ ٚ ٝاحيبي ايسٜٞبي چخ زض لبِتٞبي ٘ ٛعي
ؾبَ ٞبي اذيط ثبضظسطيٗ سحِٛي اؾز و ٝزض ٔٙغم ٝآٔطيىبي السيٗ ث ٝچكٓ ٔيذٛضز .زض
ٔجبحض الشهبزي ،چخ ٘ ،ٛذٛاٞبٖ ٔحسٚز قسٖ زضٞبي ثبظ (٘ئِٛيجطاِيؿٓ)ٌ ،كٛزٖ زضٞب
ثٝعٛض ا٘شربثي  ٚثطاؾبؼ "٘يبظٞبي زاذّي" ٘ ٚمفدصيطي زِٚز زض الشهبز اؾزِ .يىٗ
زِٚشي ٔشفبٚر ،يقٙي زِٚشي ثب قبذهٞٝبي افالٔي "زٔٛوطاسيه"" ،دبؾدٌ" ،"ٛؾبِٓ" ٚ
ثب سبويس ثط ٔقيبضٞبيي چٛٔ ٖٛاظيٗ حمٛق ثكطي و ٝثس ٖٚحٕبيز فٕٔٛي  ٚافىبض
ٔطزٔي لبزض ث ٝازأ ٝحيبر ٘جٛز .أب ٔؼٕٛف ٝايٗ ؾيبؾزٔساضاٖ چخٌطا زض ز ٚاضزٌٚبٜ
ٔشفبٚر لطاض زاض٘س .1 .چخٌطايبٖ ؾٛؾيبَ زٔٛوطار  ٚدطإٌبسيؿز (چخٌطايبٖ ٔقشسَ)،
ثطظيُ (ِٛال) ،قيّي ،اضٌٛٚئ ٚ ٝآضغا٘شيٗ .2 .چخٌطايبٖ دٛدِٛيؿز (چخٌطايبٖ ضازيىبَ)،
ٔب٘ٙس ثِٛيٛي٘ٚ ،عٚئال  ٚوٛثب .چخٌطايبٖ ؾٛؾيبَزٔٛوطار ؾيبؾزٞبي آٔيرش ٝثب سغييط
 ٚسح َٛضا ديٍيطي ٔيوٙٙس  ٚزيسٌب ٜآٖٞب اؾبؾبً ثط ٔشقبزَوطزٖ ؾيبؾز ثبظاض آظاز ٚ
زٚضي اظ ضازيىبِيؿٓ لطاض ٌطفش ٝاؾز .أب زض اضزٌٚب ٜز ْٚايٗ ؾيبؾز ثٌٝ٘ٛٝاي زيٍط
ٔشؼّي ٔيقٛز (قٟبٔززاض.)6 :1385 ،
دوسه اول و دوم صمامذاسي لوال داسيلوا
زض 27اوشجط ِٛ ،2002ئيؽ ايٙبؾيِٛ ٛال زاؾيّٛا ضٞجط ديكيٗ اسحبزي ٚ ٝحعة وبضٌطاٖ ثٝ
ضيبؾز ػٕٟٛضي ثطظيُ ا٘شربة قسِٛ .ال زض ظٔبٖ ث ٝلسضر ضؾيسٖ ،ؾ ٝثط٘بٔ ٝػبٔـ
ثطاي ضفب ٜاػشٕبفي زاقز و ٝفجبضر ثٛز٘س اظ .1 :ثط٘بٔ ٝػبٔـ وبٞف فمط  .2ضيكٝوٙي
ٌطؾٍٙي يب ٌطؾٍٙي نفط  .3ايؼبز اقشغبَ ثطاي ػٛا٘بٖ .ثط٘بٌٔ ٝطؾٍٙي نفط اظ ػّٕٝ
ثط٘بٔٞٝبي انّي حٕبيز اػشٕبفي ِٛال ثٛز  ٚاظ ؾبَ  2003آغبظ قس و ٝاضائ ٝوٕهٞبي
ٔبِي ٔؿشميٓ ث ٝذب٘ٛازٜٞبي فميط زض لبِت ثِٛؿب فبٔيّيب 1،ايؼبز ٔربظٖ شذيط ٜآة زض
ٔٙبعك ٘يٕٝذكه ،آٔٛظـ قيٜٞٛبي نحيح سغصي ،ٝحٕبيز اظ ٔعاضؿ ذب٘ٛازٌي ٚ
زؾشطؾي ث" ٝافشجبضار ذطز" ثطاي ٔطزْ فميط  ٚاعٕيٙبٖ اظ ايٗ و ٝسٕبْ الكبض ثطظيُ
لبزض ث ٝذٛضزٖ غصا زض ؾٚ ٝفس ٜغصايي زض ضٚظ ٞؿشٙس ضا قبُٔ ٔيقس .زٚض ٜاِٛ َٚال ثٝ
ديٍيطي ؾيبؾزٞبي وبضزٚؾٌ ٛصقز  ٚحىٔٛز ٔطوعي سٛا٘ؿز ا٘ؿؼبْ ّٔي ضا ثب
1. Bolsa Familia
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ٔٛفميز ث ٝا٘ؼبْ ضؾب٘س .زِٚز ِٛال زض زٚض إٞ َٚبٖ ؾيؿشٓ ذهٛنيؾبظي فٕٔٛي ضا
ؤ ٝقطٚف ث ٝضا ٜذهٛني ؾبظي حعة وبضٌط اؾز ٔالن لطاض زاز  ٚانالحبر زا٘كٍبٞي
 ٚثبظ٘كؿشٍي ضا اػطا وطز  ٚثب ٚػٛز سؤويس ثط فقبِيز احعاة وٛچه ،ث ٝضطٚضر سٛافك
ّٔي ثطاي سٛؾق ٝالشهبزي سؤويس وطز .ؾيبؾز ِٛال زض زٚض اٌ ،َٚفشٍٛي ٔؿشميٓ ثب زٚ
ٞعاضؾبظٔبٖ ػبٔقٔ ٝس٘يٕ٘ ،بيٙسٌبٖ وبضٌطيٌ ،طٜٞٚبي ظ٘بٖٔ ،حيظظيؿز ،ثٔٛيبٖ ٚ
ٔؼبٔـ ٔهطفوٙٙس ،ٜحُ ٔكىُ فؿبز ثٝفٛٙاٖ ٔكىّي اؾشطاسػيه ٕٞ ٚىبضي ثب نٙسٚق
ثيٗإِّّي د ،َٛثب٘ه ػٟب٘ي ،نٙسٚق سٛؾق ٝؾبظٔبٖ ُّٔ  ٚثب٘ه سٛؾق ٝزض ٖٚآٔطيىبيي
ثٛز (افّٕي فطيٕبٖ.)65 :1386 ،
زض ؾبَ  ،2006ثبض زيٍط ِٛال زاؾيّٛا ثب  60/83زضنس اظ آضا اظ ؾٛي حعة
ؾٛؾيبَ زٔٛوطاؾي ثطظيُ ثط٘س ٜا٘شربثبر قسِٛ .ال ثطاي ضقس الشهبزي  4ؾبَ ز ْٚافالْ
وطز "ثطاي ديكجطز اٞساف ث ٝؾطفز ،قؼبفز ،ػطأر  ٚاثساؿ ٘يبظ اؾز سب وكٛض ث ٝضقس
الشهبزي ٔغّٛة  ٚايؼبز اقشغبَ ثطاي ػٛا٘بٖ ثطؾس"ٚ .ي سغييط  ٚسٛؾق ٝؾطيـ ضا زض
زٚض ز ْٚث ٝفٛٙاٖ "قطٚؿ ٔؼسز" ٔس ٘ؾط زاقز .أب ضفـ فمط  ٚوبٞف ٘بثطاثطي زض ضأؼ
ثط٘بٔٞٝبي ِٛال لطاض زاقز  ٚزض ايٗ ضاؾشب ٚي اظ ثط٘بٔٞٝبيي چ ٖٛايؼبز نٙسٚق ضفبٜ
ذب٘ٛازٌي  ٚعطح سٛظيـ ٘مسي يبضا٘ٞٝب ثٟط ٜثطز .الشهبز ض ٚث ٝضقس ثطظيُ زض وٙبض
عطحٞب  ٚثط٘بٔٞٝبي زِٚز ٔٛػت ثٟجٛز ٚضقيز ٔبِي  ٚضفبٔ ٜطزْ ايٗ وكٛض قس
ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝاظ ؾبَ  2003ث ٝايٗ ؾ ،ٛثيف اظ ٔ 38يّي٘ ٖٛفط اظ ػٕقيز ٔ 198يّي٘ٛي
ثطظيُ ث ٝعجمٔ ٝشٛؾظ ايٗ وكٛض ديٛؾشٝا٘س .زاؾيّٛا زض ٘شيؼ ٝايٗ السأبر ،سٛا٘ؿز زٚ
زٚض ٔشٛاِي ث ٝؾٕز ضيبؾز ػٕٟٛضي ثطظيُ ثطٌعيس ٜقٛز .ثط دبي٘ ٝؾطؾٙؼي
نٛضرٌطفش ٝسٛؾظ ٔئؾؿ ٝزيشب فِٛيبِٛ ،ال زاؾيّٛا ثب ثطذٛضزاضي اظ يه ٔحجٛثيز
77زضنسي زض غٚئٗ ٔ 2010حجٛةسطيٗ ضئيؽ ػٕٟٛض ثطظيُ زض زٚضاٖ زٔٛوطاؾي
٘ٝچٙساٖ عٛال٘ي ايٗ وكٛض ثٝقٕبض ٔيضٚز (ضضبيي.)68 :1389 ،
شاخصهاي اقتصادي بشصيل
ثقس اظ ضٚي وبض آٔسٖ حعة چخٌطاي وبضٌط زض ثطظيُ ،ايٗ وكٛض دؽ اظ  1985ثب سساْٚ
 ٚسغييطي ٔقٙبزاض ض٘ٚس سٛؾق ٝضا زض ثُقس الشهبزي ،ثب اسربش ؾيبؾزٞبي الشهبز حٕبيشي
زض زاذُ  ٚزض ثُقس ؾيبؾي ،اسربش ؾيبؾز چٙسػب٘جٌٝطايي ٔٙغمٝاي زض ذبضع ز٘جبَ
وطز .أب دؽ اظ ضٚي وبض آٔسٖ زاؾيّٛا  ٚديٍيطي ايٗ ؾيبؾزٞب زض چبضچٛة افعايف
سٛاٖ الشهبزي  ٚسٛػ ٝث ٝافعايف سٛاٖ ضلبثشي عجم  ٝدبييٗ ٘ ٚيع ديكجطز آٖ ث ٝؾٕز
ؾيبؾز چٙسػب٘جٌٝطايي ثيٗإِّّي ،ؾيبؾز سغييط ضا ٘يع ث ٝآٖ افعٚز .ثطظيُ زض ايٗ
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زٚضاٖ ثب زض اذشيبض زاقشٗ ثرفٞبي ٌؿشطز ٜسٛؾق ٝيبفش ٝوكبٚضظئ ،قسٖ ،سِٛيس،
ذسٔبر٘ ،يطٚي وبض ،سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ضا ث ٝؾغح ثباليي اضسمب زاز  ٚايٗ أط ثطظيُ ضا
ث ٝيه لسضر الشهبزي ٔٙغمٝاي  ٚػٟب٘ي سجسيُ وطز.
توليذ
سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ثطظيُ زض ؾبَ  2012ثطاثط ثب  2/517سطيّي ٖٛزالض ثٛز .ثطاؾبؼ
آذطيٗ اعالفبر ٔٛػٛز ،ذسٔبر ايٗ وكٛضثب  67زضنس ،ثعضيسطيٗ ثرف سِٛيس ٘بذبِم
زاذّي ضا سكىيُ ٔيزٞس .ثرف وكبٚضظي  ٓٞزض ايٗ ز ٝٞقبٞس ضقس چكٍٕيطي ثٛزٜ؛
ثط عجك آٔبضٞبي ؾبَ 5/8 ،2012زضنس سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ايٗ وكٛض ضا ثرف
وكبٚضظي سكىيُ ٔي زٞس.
زض چٙس ؾبَ ٌصقش ٝثرف نٙقز ثطظيُ ثب سِٛيس وبالٞبي ديچيسٜاي چٖٛ
ٔبٛٞاض ،ٜذٛزض ،ٚفٛالزِٛ ،وٛٔٛسيٛٞ ٚ ٛاديٕب ضقس لبثُ ٔالحؾٝاي ضا سؼطث ٝوطز ٜاؾز.
 27/5زضنس اظ سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ايٗ وكٛض آٔطيىبي السيٗ ضا نٙبيـ ٔرشّف سؤٔيٗ
ٔيوٙٙس .ثرف نبزضار ايٗ وكٛض  ٓٞزض ؾبَٞبي اذيط ز ٚسح َٛاؾبؾي زاقش ٝاؾز؛
٘رؿز ،قطٚؿ ض٘ٚس ٌؿشطـ نبزضار ث ٝثبظاضٞبي غيطؾٙشي يقٙي آفطيمب  ٚذبٚضٔيب٘.ٝ
ز ،ْٚافعايف سٛٙؿ وبالٞبي نبزضاسي؛ ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝزض ؾبَ ٔ 2012قبزَ  60زضنس
نبزضار ثطظيُ ث ٝثرف سِٛيسار نٙقشي سقّك زاقش ٝاؾز .ؾطٔبيٌٝصاضي فؾيٓ ذبضػي
زض ايٗ وكٛض و ٝزض ٔبضؼ ؾبَ  2008حسٚز ؾٔ ٝيّيبضز  ٚنس ٔيّي ٖٛزالض افالْ قس
اظ ذهٛنيبر ايٗ زٚض٘ ٚ ٜكب٘ ٝطجبر ؾيبؾي  ٚالشهبزي آٖ اؾز (Global Finance,
).2012
سشذ اقتصادي
ثطاؾبؼ ٌعاضـ نٙسٚق ثيٗإِّّي د ٚ َٛثب٘ه ػٟب٘ي ،اظ ٔيبٖ ز ٜوكٛض ثطسط الشهبزي،
( آٔطيىب ،چيٗ ،غادٗ ،إِٓبٖ ،ثطظيُ ،فطا٘ؿ ،ٝاٍّ٘يؽ ،ايشبِيب ،ضٚؾيٙٞ ٚ ٝس) ثطظيُ
دٙؼٕيٗ الشهبز ثعضي ػٟبٖ ثٝقٕبض ٔيضٚز .ايٗ زض حبِي اؾز و ٝايٗ وكٛض ث ٝزِيُ
وبٞف ؾغح زضآٔسٞب عي ؾبَٞبي  2001سب  ،2003فمظ  2/2زضنس ضقس الشهبزي
زاقز .الشهبز ثطظيُ ضقفٞب  ٚوبؾشيٞبيي ٘يع زاضز و ٝفٕسسبً ٔطثٛط ث ٝثسٞيٞب ثٛزٜ
اؾز .عي ؾبَٞبي  1994سب  ،2003حؼٓ ثسٞيٞبي زِٚشي ض٘ٚسي نقٛزي زاقز .زض
ؾبَ  2009حؼٓ ثسٞيٞب ث ٝحسٚز  48/8زضنس ضؾيس .زض آٖ ظٔبٖ ِٛال زاؾيّٛا
ثط٘بٔٞٝبي الشهبزي ضا ثطاي وٙشطَ ٔبِيبرٞب  ٚافعايف ؾطٔبيٌٝصاضي فٕٔٛي اضائ ٝوطز ٚ
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زض ٟ٘بيز زض ؾبَ 2010حؼٓ ثسٞيٞبي فٕٔٛي ث 41/4 ٝزضنس سِٛيس ٘بذبِم زاذّي
ضؾيس .ايٗ ضلٓ زٚثبض ٜزض ؾبَ  2012افعايف يبفز  ٚث ٝحسٚز  54/9زضنس ضؾيس .عي
ايٗ ٔسر ،حؼٓ شذبيط اضظي ثطظيُ ٘يع افعايف ديسا وطز  ٚزض ؾبَ  2008ثطظيُ ث ٝيه
ٚاْزٙٞس ٜثيٗإِّّي سجسيُ قسٓٞ .او ٖٛٙحؼٓ شذبيط اضظي ايٗ وكٛض زض حسٚز 377/5
ٔيّيبضز زالض ٔيثبقس.
دؽ اظ ثحطاٖ ٔبِي ػٟبٖ زض ؾذشبٔجط  ٚ 2008ثب ذطٚع ؾطٔبيٌٝصاضاٖ ذبضػي اظ
ثطظيُ ،اضظـ د ٚ َٛثبظاض ؾٟبْ ايٗ وكٛض ثب وبٞف قسيسي ٔٛاػ ٝقس .ثب وبٞف سمبضبي
ػٟب٘ي ثطاي وبالٞبي نبزضاسي ٘ ٚيع وبٞف حؼٓ ؾطٔبيٌٝصاضيٞبي ذبضػي زض ثطظيُ،
ايٗ وكٛض ز ٚزٚض ٜؾٔ ٝب ٝٞضا زض ضوٛز ث ٝؾط ثطز .أب ث ٝزِيُ اػطاي ثط٘بٔٞٝبي ٚيػٚ ٜ
ثطذٛضزاضي اظ طجبر الشهبزي ،ثطظيُ يىي اظ ٘رؿشيٗ وكٛضٞبيي ثٛز و ٝاظ ثحطاٖ ذبضع
قس  ٚض٘ٚس ثٟجٛز ضا آغبظ وطز ).(Roett, 2010: 116
اٌطچٛٔ ٝلقيز ثطظيُ زض ٔمبيؿ ٝثب زيٍط وكٛض ٞبي آٔطيىبي السيٗ ثؿيبض
ٔٙبؾت اؾز ،أب ايٗ وكٛض اظ وبٞف ليٕز ٘فز ث ٝقسر ضطثٝدصيط قس  ٚزضآٔسٞبي
نبزضاسياـ وبٞف يبفزِ .صا ،زِٚز ثطظيُ ثؿش ٝؾيبؾيـالشهبزي ٔ 9/5يّيبضز يٛضٚيي
ضا ثطاي سعضيك ث ٝالشهبز وكٛض ث ٝسهٛيت ضؾب٘يسٞ .سف اظ ايٗ ثؿش ٝؾيبؾشي ،سكٛيك ثٝ
ٔهطف وبال زض وكٛض  ٚوبٞف ٔبِيبرٞب اظػّٕ ٝفٛاضو ذٛزضٞٚب ثٛز .زِٚز حٕبيز
ٔبِي دطٚغٜٞبي ؾبذشٕب٘ي ضا ثطفٟسٌ ٜطفز سب سسا ْٚقغُٞب سضٕيٗ ق٘ٛس .ثب قطٚؿ ض٘ٚس
ثٟجٛز الشهبزي ،افشٕبز ٔهطفوٙٙسٌبٖ  ٚؾطٔبيٌٝصاضاٖ ؾيط افعايكي ديسا وطز ٘ ٚطخ
ضقس الشهبزي اظ ؾٔ ٝب ٝٞز ْٚؾبَ  2009ث ٝثقس زٚثبضٔ ٜظجز قسٓٞ .او ٖٛٙؾطا٘ٝ
سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ايٗ وكٛض ٔقبزَ  12/789زالض اؾزٕٞ .چٙيٗ ،ثطاؾبؼ آٔبضٞبي
ٔٛػٛز ٘طخ ثيىبضي زض ؾبَ  2010ث 5/6 ٝزضنس  ٚزض ؾبَ  2012ث 4/6 ٝزضنس وبٞف
يبفز ٘ ٚطخ سٛضْ ٘يع ثطاي ؾبَ  2012ث ٝضلٓ  5/45زضنس ضؾيس.
تجاست خاسجی
سب ديف اظ ايٗ ثيكشطيٗ نبزضار وكٛض ثطظيُ ث ٝايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب ثٛز .أب  ٓٞاوٖٛٙ
دؽ اظ چيٗ آٔطيىب زٔٚيٗ ٔمهس نبزضاسي ثطظيُ ٔحؿٛة ٔيقٛز .اسحبزي ٝاضٚدب ٘يع
ثعضيسطيٗ ثبظاض ٔهطف ٔحهٛالر ثطظيُ اؾزٟٓٔ .سطيٗ ٔحهٛالر نبزضاسي ثطظيُ
فجبضرا٘س اظ :سؼٟيعار حُٕ ٘ ٚمُ ،ؾ ًٙآ ،ٗٞؾٛيب ،وفف ،لٔ ،ٜٟٛبقيٗآالر ،لغقبر
اسٔٛجيُ ،ذٛزض ٔ ٚ ٚيعاٖ نبزضار ايٗ وكٛض زض ؾبَ ٔ 256 ،2012يّيبضز زالض ثٛزٜ
اؾزٟٓٔ .سطيٗ ٔمبنس نبزضاسي ٔحهٛالر ثطظيُ زض ؾبَ  2012فجبضرا٘س اظ :چيٗ
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 17/3زضنس ،ايبالر ٔشحس 10/1 ٜزضنس ،آضغا٘شيٗ  8/9زضنسّٙٞ ،س  5/3زضنس ٚ ،إِٓبٖ
 4زضنس.
ٔيعاٖ نبزضار ثطظيُ اظ ؾبَ  2008سب  2012ثيف اظؾ ٝثطاثط قس .ثٝضغٓ ايٗ وٝ
ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب ٛٙٞظ ٔمهس ا َٚنبزضاسي وبالٞبي ثطظيّي ثٛز أب زض ؾبَ ،2012
اُفز  6زضنس ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .يىي اظ زاليُ ٔ ٟٓايٗ اُفز ايٗ اؾز و ٝثطظيُ
ٕ٘يذٛاٞس ظيبز ث ٝثبظاضٞبي آٔطيىب ٔشىي ثبقس  ٚؾقي زض ٌؿشطز ٜوطزٖ ثبظاضٞبي
نبزضاسي ذٛز زاضز سب زض ثطاثط سجقبسي ؤٕ ٝىٗ اؾز اظ ثحطاٖٞبي الشهبزي زاذّي
آٔطيىب ٘بقي قٛز  ،زض أبٖ ثٕب٘س .يىي اظ ٘ىبر لبثُسٛػ ٝزيٍط ايٗ اؾز و ٝزض ؾبَ
 2008ؾ ٝوكٛض آضغا٘شيٗ ،قيّي ٔ ٚىعيه ػع 10 ٚوكٛض اِٚي ثٛز٘س و ٝثطظيُ
ٔحهٛالر ذٛز ضا ث ٝآٖٞب نبزض ٔيوطزِٚ ،ي زض  2012ايٗ ػبيٍب ٜسغييط وطز ٜوٝ
٘كبٖزٙٞس ٜايٗ أط اؾز و ٝثطظيُ ٕ٘يذٛاٞس سٟٙب زض ؾغح ٔٙغمٝاي فقبَ ثبقس ثّىٝ
ٔبيُ اؾز سب زض ؾغح ػٟب٘ي ٘يع ث ٝسؼبضر ثذطزاظز.
ٟٔٓسطيٗ ٔحهٛالر ٚاضزاسي ثطظيُ فجبضرا٘س اظٔ :بقيٗ آالر ،سؼٟيعار
حُٕ٘ٚمُ اِىشط٘ٚيه ،سِٛيسار قيٕيبيي٘ ،فز ،لغقبر ذٛزض ،ٚسؼٟيعار اِىشط٘ٚيه ٚ
ٔيعاٖ ٚاضزار ايٗ وكٛض زض ؾبَ  2010حسٚز ٔ 181/6يّيبضز زالض ثٛز ٜاؾزٚ .اضزار
ثطظيُ زض ؾبَ  :2010اظ ايبالر ٔشحس 15 ٜزضنس ،اظ چيٗ  14/1زضنس ،آضغا٘شيٗ
7/9زضنس ،إِٓبٖ  6/9زضنس٘ ،يؼطي 3/9 ٝزضنس ،غادٗ  3/8زضنس  ٚوط ٜػٛٙثي 3/1
زضنس ثٛز ٜاؾز.
زض ظٔيٚ ٝٙاضزار ،وبٞف ٚاضزار اظ وكٛض آٔطيىب ضا قبٞس ٞؿشيٓ و ٝايٗ ثبظ ٓٞ
زض ضاؾشبي سٛٙؿ ثركي ث ٝقطوبي سؼبضي سفؿيط ٔيقٛز .ضقس چيٗ زض ايٗ آٔبض
لبثُٔالحؾ ٝاؾز ،ايٗ وكٛض زض ؾبَ  11/6 ،2008زضنس ثبظاض ٚاضزاسي ثطظيُ ضا زض
اذشيبض زاقز و ٝزض ؾبَ  2012ثٔ ٝيعاٖ 14/5زضنس ضؾيس ٜاؾز و٘ ٝكبٖ اظ افعايف
لسضر الشهبزي چيٗ زض ؾغح ػٟب٘ي اؾز٘ .ىش ٝلبثُ سٛػ ٝحضٛض ؾ ٝوكٛض آؾيبي
قطلي ،چيٗ ،وط ٜػٛٙثي  ٚغادٗ زض فٟطؾز قف وكٛض نبزضوٙٙسٔ ٜحهٛالر ث ٝثطظيُ
اؾز .ثطظيُ سٛا٘ؿز سب زض ؾبَ  2012ثب ٔ 256يّيبضز زالض نبزضار  ٚوؿت ضسجٚ 20 ٝ
ٔ 238يّيبضز زالض ٚاضزار ٚوؿت ضسج24 ٝػٟب٘ي زض ٔؼٕٛؿ حؼٓ سؼبضر ذبضػي ذٛز
ضا ث ٝضلٓ ٔ 494يّيبضز زالض ثطؾب٘س و ٝايٗ ضلٓ زض ٔمبيؿ ٝثب ؾبَ  2010و ٝحؼٓ
سؼبضر ذبضػي ثطظيُ ٔ 382يّيبضز زالض (ث ٝاظاي ٔ 201يّيبضز زالض نبزضار  ٚضسج24 ٝ
ٔ181ٚيّيبضز زالض ٚاضزار  ٚضسج ٚ )28 ٝزض ؾبَ ٔ 379 ،2009يّيبضز زالض ثٛز ،افعايف
لبثُسٛػٟي ضا ٘كبٖ ٔيزٞس .ثٛٔ ٝاظار آٖ و ٝاظ حؼٓ ضٚاثظ آٔطيىب  ٚثطظيُ زض زٝٞ
اذيط وبؾش ٝقس ،ضٚاثظ ثطظيُ ثب زيٍط لسضرٞبي ػٟب٘ي  ٚاظػّٕ ٝچيٗ ثب ؾطفز

  1240فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و ششم ،شماره  ،4زمستان 1931

لبثُٔالحؾٝاي افعايف يبفز ثٌٝ٘ٛٝاي و ٝحؼٓ ضٚاثظ سؼبضي ثطظيُ  ٚچيٗ فمظ زض
ع 6 َٛؾبَ  ٚاظ ؾبَ  2000سب  2006زض حسٚز  10ثطاثط افعايف يبفز  ٚث ٝضلٓ حسٚز
ٔ 30يّيبضز زالض ضؾيس .زض حبَ حبضط ؾ ٟٓچيٗ اظ نبزضار ثطظيُ قبُٔ ٞكز زضنس
وُ ايٗ نبزضار ٔيقٛز .فال ٜٚثط آٖ ز ٚوكٛض زض ؾبظٔبٖ سؼبضر ػٟب٘ي ٌ ٚطٚ 20 ٜٚ
ٌط ٜٚسبظ ٜسؤؾيؽ ثطيىؽ ٕٞىبضي ذٛثي ثب يىسيٍط زاض٘س (Export, Import & Trade
).Balance of Brazil, 2011-2012

گستشش مناسبات تجاسي و اقتصادي
ثطظيُ ث ٝفٛٙاٖ دٙؼٕيٗ الشهبز ػٟبٖ ثب ضقس  8/8زضنس زض ؾبَ ،2012ضقس ٚسٛؾقٝ
نبزضار ،حؿبة ٞبي ذبضػي ؾبِٓ ،سٛضْ ٔسيطيز قس ،ٜوبٞف ثيىبضي  ٚثسٞيٞبي
ذبضػي زض سالـ اؾز سب ثب افعايف ٚػ ٟٝثيٗإِّّي ذٛز ،ضٚاثظ سؼبضيف ضا ثب
وكٛضٞبي زضحبَ سٛؾق ٝافعايف زٞس .ثٕٞ ٝيٗ ٔٙؾٛض ثب وكٛضٞبي دبضاٌٛئ ،ٝاضٌٛٚئٚ ٝ
آضغا٘شيٗ اسحبزيٌٕ ٝطوي ٔطو ٛؾٛض ضا ايؼبز وطز ٔ ٚصاوطاسي ضا ثب اضٚدب ،وب٘بزا ٔ ٚىعيه
ا٘ؼبْ زاز .اظ عطفي ٟٔٓسطيٗ قطوبي سؼبضي ثطظيُ ٔطوٛؾٛض  ٚآٔطيىبي السيٗ ثب 25/9
زضنس ،اسحبزي ٝاضٚدب  23/4زضنس ،آؾيب  18/9زضنس ،ايبالر ٔشحس 14 ٜزضنس ٚ ،ؾبيط
وكٛضٞب  17/8زضنس ٔيثبقٙس .ثطظيُ يىي اظ افضبي ؾبظٔبٖٞبي الشهبزي ٌ٘ٛبٌٖٛ
چ ،ٖٛا٘ٚبؾٛض ،ثطيىؽ G-20 ،G-8+5 ،و ٔ WTOيثبقس .ايٗ وكٛض زض ٔطوٛؾٛض ٚ
ا٘ٚبؾٛض ٔمبْ ا ٚ َٚزض ٔ G-20مبْ دٙؼٓ دؽ اظ چيٗٙٞ ،س ،آضغا٘شيٗ  ٚسطوي ٝضا ث ٝذٛز
اذشهبل زاز ٜاؾز.
مشكوسوس
ٔطوٛؾٛض ث ٝعٛض ضؾٕي زض ٔبضؼ  1991ثب أضبي ديٕبٖ آؾ٘ٛؿي ٖٛزض دبيشرز دبضاٌٛئٝ
ٔيبٖ وكٛضٞبي ػٕٟٛضي فسضاَ ثطظيُ ،ػٕٟٛضي آضغا٘شيٗ ،ػٕٟٛضي دبضاٌٛئ ٚ ٝػٕٟٛضي
اضٌٛٚئ ٝدبيٌٝصاضي قسٞ .سف اظ سؤؾيؽ ٔطوٛؾٛض زؾشيبثي ث ٝيىذبضچٍي الشهبزي ٔيبٖ
وكٛضٞبي أضبوٙٙس ٜديٕبٖ اظ عطيك ايؼبز ػطيبٖ آظاز وبال  ٚذسٔبر زض ٔيبٖ افضب،
سقييٗ سقطفٔ ٝكشطن ذبضػي ،لج َٛؾيبؾزٞبي ٔكشطن ثبظضٌب٘ي ٕٞ ٚبٍٙٞي
ؾيبؾزٞبي الشهبزي والٖ ٙٔ ٚغم ٝاي ٘ ٚيع سطٚيغ  ٚسكٛيك سؼبضر ٔيبٖ افضب ثب آضٔبٖ
سكىيُ زازٖ يه ثبظاض ٔكشطن الشهبزي ٌؿشطز ٚ ٜفطاٌيط زض لبض ٜآٔطيىبي ػٛٙثي ثٛزٜ
اؾز .ايٗ ٔٙغم ٝسؼبضر آظاز ضا ٔيسٛاٖ ثرف فٕس ٚ ٜانّي آٔطيىبي ػٛٙثي ثٚ ٝيػ ٜزض
ظٔي ٝٙالشهبزي ث ٝقٕبض آٚضز .ثب سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ( )GDPافع ٖٚثط  1/1سطيّي ٖٛزالض
و 75 ٝزضنس وُ سِٛيس ٘بذبِم زاذّي لبض ٜآٔطيىبي ػٛٙثي ث ٝقٕبض ٔيضٚز  ٚثب
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ػٕقيز ٔ 250يّي٘ٛي افضبي انّي  ٚفضٛيز  3الشهبز اظ ٔيبٖ دٙغ الشهبز ثطسط
آٔطيىبي ػٛٙثي زض ايٗ ثبظاض ٔكشطنٔ ،طوٛؾٛض ضا ٔيسٛاٖ ٕ٘بيٙس ٜسٕبْ فيبض آٔطيىبي
ػٛٙثي زض نح ٝٙالشهبزي ػٟبٖ ث ٝقٕبض آٚضز .ثٙبثط آٔبض آغا٘ؽ ٔطوعي اعالفبر آٔطيىب،
اسحبزئ ٝطوٛؾٛض دؽ اظ آٔطيىب ،اسحبزي ٝاضٚدب ،چيٗ ،غادٗ ٙٞ ٚس قكٕيٗ الشهبز ثطسط
ػٟبٖ ث ٝقٕبض ٔيضٚز  ٚزضٔيبٖ ثّٛنٞبي الشهبزي ثقس اظاسحبزي ٝاضٚدب٘ ،فشب  ٚآ.ؾ.ٝآٖ
چٟبضٔيٗ ثّٛن سؼبضي ػٟبٖ ٔيثبقسٔ .يسٛاٖ ٌفز و ٝثطظيُ  ٚآضغا٘شيٗٔ ،حطن انّي
اسحبزئ ٝطوٛؾٛض ثٛز ٜا٘س  ٚوٕبوبٖ اٞساف اسحبزي ٝضا ثب لسضر ز٘جبَ ٔيوٙٙس (افّٕي
فطيٕبٖ.)72-74 :1386 ،
زض ػطيبٖ ثيؿز ٞ ٚفشٕيٗ اػالؼ ضإؾبي ػٕٟٛضي وكٛضٞبي فض ٛايٗ ؾبظٔبٖ
زض زؾبٔجط  ،2004سكىيُ دبضِٕبٖ وكٛضٞبي فضٔ ٛطوٛؾٛض ٔٛؾ ْٛث ٝدبضِؿٛضٛٔ 1ضز
سبييس لطاض ٌطفز .زض زؾبٔجط  2007زض اػالؼ ؾطاٖ زض ويش ٛث ٝديكٟٙبز ٘ٚعٚئال ،ثب٘ه
ٔطوٛؾٛض ٔٛؾ ْٛث ٝثب٘ه ػٛٙة 2ثب ٞسف وبٞف ٚاثؿشٍي وكٛضٞبي ٔٙغم ٝث ٝنٙسٚق
ثيٗإِّّي د ٚ َٛثب٘ه ػٟب٘ي ايؼبز قس .وكٛضٞبي ثطظيُ٘ٚ ،عٚئال  ٚآضغا٘شيٗ ٞط يه زٚ
ٔيّيبضز زالض  ٚاوٛازٚض  ٚاضٌٛٚئٞ ٝط يه ٔ 400يّي ٖٛزالض ،ثِٛيٛي  ٚدبضاٌٛئ200 ٓٞ ٝ
ٔيّي ٖٛزالض ثطاي قطٚؿ ث ٝايٗ ثب٘ه اذشهبل زاز٘س .ثب قىٌُيطي ٔطوٛؾٛض اٍِٛي
ٕٞىبضي ٍٕٞ ٚطايي ٔٙغمٝاي و ٝثب چبقٙي اؾشمالَعّجي اظ آٔطيىب ٘يع ٕٞطا ٜثٛز ،قىُ
ٌطفز .ايٗ اسحبزي ٝثب اٌٍِٛيطي اظ اسحبزي ٝاضٚدب ث ٝؾطفز ديف ضفز ث ٝعٛضي و ٝزض
ز٘ ٝٞرؿز فقبِيز ذٛز ٔجبزالر ثبظضٌب٘ي ٔيبٖ افضب ضا ثٔ ٝيعاٖ ؾ ٝثطاثط افعايف زاز ٚ
زض ٔصاوطار ٔطثٛط ث ٝقىٌُيطي ٔٙغم ٝسؼبضر آظاز آٔطيىب ( )FTTAسٛا٘ؿز
يىذبضچٍي ذٛز ضا حفؼ وٙس  ٚزض ٟ٘بيز ثب قىؿز عطح آٔطيىبيي ٔٙغم ٝسؼبضر آظاز
آٔطيىب ثط إٞيز ٔطوٛؾٛض افعٚز ٜقس .يىي زيٍط اظ السأبر ٔطوٛؾٛض حٕبيز اظ
زٔٛوطاؾيٞبي ٘ٛدبي ايٗ ٔٙغم ٚ ٝػٌّٛيطي اظ ثبظٌكز زيىشبسٛضيٞب ث ٝوكٛضٞبي فضٛ
ثٛز ٚ ٜزض ايٗ ضاؾشب قطط زاقشٗ ٟ٘بزٞبي زٔٛوطاسيه ػٟز فضٛيز ضا ثب فٛٙاٖ
"ضٕب٘ز ٔطزْؾبالضي" ِحبػ وطز ٜاؾز .ثب ضٚي وبض آٔسٖ حىٔٛز چخٌطاي ٘ٛيٗ زض
آٔطيىبي ػٛٙثي  ٚدطضً٘سط قسٖ ٘مف ثطظيُ ث ٝفٛٙاٖ ٔحطن ٔطوٛؾٛض ،ايٗ اسحبزي ٝثٝ
اٞساف اػشٕبفي  ٚافعايف فساِز اػشٕبفي ث ٝفٛٙاٖ ٔىُٕ ٔ ٚشٕٓ اٍِٛي ٘ئِٛيجطاَ ضقس
الشهبزي  ٚزض ٚالـ سقسيُ ٘ئِٛيجطاِيؿٓ الشهبزي زؾز يبفش ٝاؾز .اٌطچٔ ٝكىالسي
ٕٞچ٘ ٖٛؾط ٘بٔؿبفس ايبالر ٔشحس٘ ٜؿجز ثٔ ٝطوٛؾٛض  ٚثطذي اذشالفٞبي زض٘ٚي ٔيبٖ
افضب زض زض ٖٚثبظاض ٔكشطن ػٛٙثي ٚػٛز زاضز ،أب چكٓا٘ساظ ايٗ ثبظاض ٔكشطن ثب ض٘ٚس ضٚ
1. Parlasur
2. Banco del sur/ Bank of the South
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ث ٝضقس الشهبزٞبي فض ٚ ٛأىبٖ فطاٌيطي زض وُ لبض ٜآٔطيىبي ػٛٙثي ثؿيبض
أيسٚاضوٙٙسٔ ٜيثبقس.
اوناسوس
اسحبزي ُّٔ ٝآٔطيىبي ػٛٙثي يب ا٘ٚبؾٛض ،اسحبزيٝاي ثيٗزِٚشي زض ٔٙغم ٝآٔطيىبي ػٛٙثي
اؾز و ٝث ٝز٘جبَ ٍٕٞطايي  ٚيىذبضچٍي زض ظٔيٞٝٙبي ؾيبؾي ،الشهبزي ،فطٍٙٞي ٚ
اػشٕبفي ٔيبٖ زٚاظز ٜوكٛض ايٗ ٔٙغم ٝايؼبز قس ٜاؾز .ايٗ اسحبزي ٝثب زاضاثٛزٖ 382
ٔيّي٘ ٖٛفط ػٕقيز  ٚثيف اظ  3سطيّي ٖٛزالض سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ث ٝفٛٙاٖ دٙؼٕيٗ
1
لسضر الشهبزي ػٟبٖ ٔحؿٛة ٔيقٛز .ا٘ٚبؾٛض ٔرفف اسحبزي ُّٔ ٝآٔطيىبي ػٛٙثي،
اسحبزيٝاي فطاوكٛضي  ٚثيٗزِٚشي اؾز و ٝافضبي ز ٚؾبظٔبٖ سؼبضر آظاز ٔطوٛؾٛض ٚ
ػبٔق ٝآ٘س ضا زض چبضچٛة عطح يىذبضچٍي آٔطيىبي ػٛٙثي ثب يىسيٍط ازغبْ ٔيوٙس ٚ
ٔشكىُ اظ 12فض ٛاؾز .ديكشط ايٗ اسحبزي ،ٝػبٔق ُّٔ ٝآٔطيىبي ػٛٙثي٘ 2بْ ٌطفش ٝثٛز
و ٝزض ػطيبٖ اِٚيٗ اػالؼ ا٘طغي آٔطيىبي ػٛٙثي و ٝزض  16آٚضيُ  2007ثطٌعاض قس
ث ٝا٘ٚبؾٛض سغييط ٘بْ زازٌ .فشٔ ٝيقٛز و ٝزض سؤؾيؽ ا٘ٚبؾٛض اظ اسحبزي ٝاضٚدب اٍِٛثطزاضي
قس ٜاؾز .آِٗ ٚاٌٙط زثيطوُ ؾبثك ػبٔق ٝآ٘س اؽٟبض زاقز "و ٝاسحبز وبُٔ ٔيبٖ
وكٛضٞبي آٔطيىبي ػٛٙثي ٔكبث ٝاسحبز وكٛضٞبي اضٚدبيي ،سب ؾبَ  2019أىبٖدصيط
ذٛاٞس ثٛز".
ٞسف اظ سكىيُ ايٗ قٛضا ايؼبز اسحبزي ثطاي يىذبضچٍيٍٕٞ ،طاييٌ ،فشٍٚ ٛ
ٕٞىبضي زض ظٔيٞ ٝٙبي زفبفي اؾز و ٝثشٛا٘س ثبفض اضسمبي ؾغح افشٕبز ٔشمبثُ زض
ٔٙغم ٝقٛز .وكٛضٞبي ثطظيُ ،آضغا٘شيٗ ،قيّي ،ثِٛيٛي ،وّٕجيب ،اوٛازٚضٌٛ ،يبٖ،
ؾٛضيٙبْ ،دبضاٌٛئ٘ٚ ٚ ٝعٚئال ثب ٞسف ٔكشطن "ايؼبز ٔٙغم ٝنّح ٕٞ ٚىبضي ،لٛاْ
زٔٛوطاسيه ٌ ٚؿشطـ ٍٕٞطايي ُّٔ"  ٚثط٘بٔ ٝػبٔـ قىٌُطفشٗ ٛٞيز زفبفي آٔطيىبي
ػٛٙثي زؾز ث ٝسؤؾيؽ ايٗ قٛضا ظز٘سٕٞ .چٙيٗ وكٛضٞبي فض ٛزض ػٟز
ٕٞبًٙٞؾبظي ٘يطٞٚبي ٔؿّح ذٛز ثطاي ٔؤٔٛضيزٞبي نّحثب٘ي ،وٕهٞبي ثكطزٚؾشب٘ٝ
زض نٛضر ثطٚظ حٛازص عجيقي  ٚديكٟٙبز "ضا ٜا٘ساظي ؾبظٚوبض ٔكٛضر ،اعالؿضؾب٘ي ٚ
ؾٙؼف ؾطيـ ٚضقيزٞبي ثحطا٘ي" ث ٝسٛافك ضؾيس٘س .زضذهٛل ؾٞ ٟٓط وكٛض زض
ٔربضع ٘ؾبٔي ٔٙغم ،ٝثطظيُ ثب حسٚز  55/05زضنس ثيكشطيٗ ثٛزػ٘ ٝؾبٔي ضا ث ٝذٛز
اذشهبل زاز ٜاؾز .ػبيٍب ٜثطظيُ اظ ٘مغ٘ٝؾط ٞعيٞٝٙبي زفبفي ٘ ٝفمظ ثب ٌؿشطزٌي
1. Union de Naciones Suramericanas
2. Comunidad de Naciones Suramericanas
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ؾطظٔيٙي ،فضبٞبي ذبِي ،ػٕقيز  ٚالشهبزـ ٕٞب ًٙٞاؾز ثّى ٝثب سٕبيالر ايٗ وكٛض
ثطاي ضٞجطي اسحبزيٞٝبي ٔٙغمٝاي ٘يع ٕٞؿ ٛاؾز (ذضطي.)64-68 :1388 ،
حضوس دس G-20
ٌط 20 ٜٚدؽ اظ ثطٚظ ثحطاٖ ٔبِي -الشهبزي ؾبَ ٘ ،2008مف آفطيٗ قس .ايٗ ٌطٜٚ
اِٚيٗ ٘كؿز ؾطاٖ ذٛز ضا زض ؾبَ  2008ث ٝديكٟٙبز ضئيؽ ػٕٟٛض ٚلز آٔطيىب زض
قٟط ٚاقٍٙشٗ ثطاي ثطضؾي يبفشٗ ضاٜٞبيي ثطاي حُ ثحطاٖ سكىيُ زاز .دؽ اظ سكىيُ
ايٗ ٘كؿز ٘ؾط ثؿيبضي اظ سحّيٌُطاٖ الشهبز ؾيبؾي ثيٗإُِّ ثط ايٗ ثٛز و٘ ٝكؿز
ؾطاٖ ٔٛػت اضسمبي ػبيٍب ٜايٗ ٌط ٜٚزض ٔسيطيز ٔبِي ػٟب٘ي  ٚػبثؼبئي لسضر وٝ
ديف اظ ايٗ ثب ذيعـ الشهبزي وكٛضٞبي ٘ٛؽٟٛض الشهبزي قطٚؿ قس ٜثٛز ،سؤطيطٌصاض
ثٛز ٜاؾز ٓٞ .او ٖٛٙػبيٍبٞ ٜفز وكٛض ثطسط الشهبزي زض  G-20ث ٝسطسيت :چيٗٙٞ ،س،
آضغا٘شيٗ ،سطوي ،ٝثطظئُ ،ىعيه  ٚضٚؾئ ٝيثبقس .عي چ ُٟؾبَ آسي ،وكٛضٞبي
ثطظيُ ،چيٗٙٞ ،س ،ضٚؾئ ٚ ٝىعيه حسٚز قهز زضنس ضقس الشهبزي ػٟبٖ ضا اظ آٖ
ذٛز ذٛاٙٞس وطز .ث ٝايٗ ٔقٙي و ٝسمطيجبً قهز زضنس اظ  123سطيّي ٖٛزالض ؾٟٓ
ثطظيُ ،ضٚؾيٙٞ ،ٝس ،چيٗ ٔ ٚىعيه ( )BRIC+Mذٛاٞس ثٛز .الشهبز ايٗ دٙغ وكٛض
ضقسي ٔشٛؾظ ؾبال٘ 6/1 ٝزضنس زاقشِ ٚ ٝصا ؾ ٟٓايٗ وكٛضٞب اظ ٔؼٕٛؿ سِٛيس ٘بذبِم
زاذّي (وُ اضظـ ذسٔبر  ٚوبالي سِٛيس قس ٜزض يه زٚض ٜظٔب٘ي ٔكرم
"فٕٔٛبً يه ؾبَ " زض يه وكٛض ٔي ثبقس) ٌط 20 ٜٚاظ  18/7زضنس زض ؾبَ  2009ثٝ
 49/2زضنس سب ؾبَ  2050افعايف ذٛاٞس زاقز .زض ٔمبثُ ،سِٛيس ٘بذبِم زاذّي
وكٛضٞبي ٌطٔ ( 7 ٜٚشكىُ اظ وكٛضٞبي فطا٘ؿ ،ٝإِٓبٖ ،ثطيشب٘يب ،ايشبِيب ،غادٗ ،آٔطيىب ٚ
وب٘بزا و ٝثقساً ثب اضبف ٝقسٖ ضٚؾي ٝثٌ ٝط 8 ٜٚسغييط ٘بْ يبفز) ضقس ؾبِيب٘ٝاي وٕشط اظ
 2/1زضنس ذٛاٙٞس زاقز  ٚؾ ٟٓسِٛيس ٘بذبِم زاذّي آٖٞب زض ٌط 20 ٜٚثب افشي لبثُ
سٛػ ٝاظ  27/7سطيّي ٖٛزالض زض ؾبَ  2009ث 64/7 ٝسطيّي ٖٛزالض زض ؾبَ  2050ضٚثٝضٚ
ذٛاٞس قس )(Roger C Altman, 2009
زض حبَ حبضط ،ؽطفيز ثطاثطي لسضر ذطيس ٌط 8 ٜٚثطاثط ثب  54/6زضنس اظ
ٔؼٕٛؿ ثطاثطي لسضر ذطيس سِٛيس ٘بذبِم زاذّي ٌطٔ 20 ٜٚي ثبقس .زض حبِيى ٝثطاثطي
لسضر ذطيس الشهبز وكٛضٞبي ثطيه ٔ ٚىعيه  34/7زضنس ضا قبُٔ ٔي قٛز .زض ؾبَ
 2050ثطاثطي لسضر ذطيس الشهبزٞبي ٘بْ ثطز ٜز ٚثطاثط وكٛضٞبي ٌط 8 ٜٚذٛاٞس ثٛز ٚ
 60/1زضنس ثطاثطي لسضر ذطيس سِٛيس ٘بذبِم زاذّي وكٛضٞبي ٌط 20 ٜٚزض ٔمبيؿ ٝثب
 28/6زضنس وكٛضٞبي ٌط 8 ٜٚضا زض اذشيبض ذٛاٙٞس زاقز .فال ٜٚثط آٖ ايٗ وكٛضٞب دٙغ
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وكٛض اظ قف الشهبز ثعضي ػٟبٖ ذٛاٙٞس ثٛزٕٞ .چٙيٗ ؾ ٝوكٛض ٔ ٟٓچيٗٙٞ ،س ٚ
ثطظيُ زض ٌط ٓٞ 20 ٜٚثِ ٝحبػ اضظـ ٚالقي زالض آٔطيىب  ٓٞ ٚثِ ٝحبػ ثطاثطي لسضر
ذطيس سب ؾبَ  2050زض ظٔط ٜدٙغ الشهبز ثطسط ػٟبٖ لطاض ذٛاٙٞس ٌطفز .قبيس ثشٛاٖ
سحٛالر اذيطٚ ،اثؿش ٝسط قسٖ وكٛضٞب  ٚسغييط اٍِٛي ٔكبضوشي ٔسيطيز الشهبزي ػٟبٖ،
افعايف ٔيعاٖ ٘فٛشٔ ،كبضوز وكٛضٞبي ٘ٛؽٟٛض الشهبزي  ٚسجسيُ ٌط ٜٚثيؿز ث ٝيه
ٔؼٕـ الشهبزي ٔ ٟٓزض ػٟبٖ ضا ٕ٘بيبٍ٘ط آغبظ فهط٘ٛيٙي زا٘ؿز و ٝالشهبز وكٛضٞب زض
آٖ ثٚ ٓٞ ٝاثؿش ٝسط  ٚزض ٓٞسٙيس ٜسط ذٛاٙٞس قس ).)Jafferlot, 2008
بشيكس
چٟبض وكٛض ثعضي ػٟبٖ يقٙي چيٗ ،ثطظيُٙٞ ،س  ٚضٚؾي ٝسكىيُزٙٞسٌ ٜط" ٜٚثطيه"
ثٛز٘س و ٝزض ػّؿ ٝؾطاٖ ايٗ چٟبض وكٛض زض چٟبضز ٓٞآٚضيُ  ،2011اظ آفطيمبي ػٛٙثي
ثطاي قطوز زض ايٗ اػالؼ زفٛر ث ٝفُٕ آٔس  ٚايٗ وكٛض ٘يع ث ٝػٕـ "ثطيه"
ديٛؾز ٘ ٚبْ ايٗ ٌط ٜٚث" ٝثطيىؽ" سجسيُ قس.
ثطضؾي ٚضقيز الشهبزي دٙغ الشهبز ٘ٛؽٟٛض ثطظيُ ،ضٚؾيٙٞ ،ٝس ،چيٗ ٚ
آفطيمبي ػٛٙثي سحز فٛٙاٖ وكٛضٞبي "ثطيىؽ"ٌٛ ،يبي آٖ اؾز و ٝايٗ وكٛضٞب سٛػٝ
ٚيػٜاي ث ٝسٛؾق ٝسؼبضر ذٛز زاقش ٚ ٝثٙٔ ٝؾٛض ٘يُ ث ٝايٗ ٞسف ضاٞجطزٞبي ٚيػٜاي ضا
ز٘جبَ وطزٜا٘سٟٓٔ .سطيٗ ضاٞجطزٞب سٛؾظ وكٛضٞبي "ثطيىؽ" فجبضسٙس اظ:
 .1ػّت ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿشميٓ ذبضػي :ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿشميٓ ذبضػي ثٚٝيػ ٜثب
ضٚيىطز نبزضارٌطا يىي اظ فٛأُ ٔئطط ثط سمٛيز ؾيبؾزٞبي سؼبضي اؾز .ػطيبٖ
ذطٚػي ؾطٔبيٌٝصاضي ذبضػي وكٛضٞبي "ثطيىؽ" ثيكشط ٘بقي اظ آٖ اؾز و ٝايٗ
وكٛضٞب ث ٝػبي ٔهطفوطزٖ ٔٙبثـ حبنُ اظ نبزضار زض ػٟز ٚاضزار ،ث ٝذطيس ؾٟبْ ٚ
زاضايي اظ وكٛضٞبي ديكطفش ٝالساْ وطزٜا٘س.
ٔ .2سيطيز ٘طخ اضظٔ :سيطيز ٘طخ اضظ اظ عطيك وبٞف اضظـ د َٛزاذّي سٛا٘ؿشٝ
اؾز سطاظ سؼبضي وكٛضٞبي "ثطيىؽ" ضا ثٚٝيػ ٜزض ثّٙسٔسر سمٛيز وٙس.
 .3اؾشفبز ٜاظ اثعاض سقطف ٝثب ٍ٘طـ سٛؾق ٝنبزضار :ؾيبؾزٞبي سقطفٝاي ايٗ
وكٛضٞب ٔقٕٛال ثٌٝ٘ٛ ٝاي اؾز وٛٔ ٝاز اِٚي ٚ ٝوبالٞبي ٚاؾغٝاي ٘طخٞبي سقطف ٝثؿيبض
دبييٗسطي ضا ٘ؿجز ث ٝوبالٞبي ؾبذش ٝقس ٜزاض٘س.
ٚ .4اضزار سىِٛٛٙغيٞبي ديكطفش ٚ ٝسٛػٚ ٝيػ ٜث ٝسِٛيس  ٚنبزضار وبالٞبيي ثب
سىِٛٛٙغي ثبال :سٛػٚ ٝيػ ٜث ٝزؾشيبثي ث ٝسىِٛٛٙغيٞبي ديكطفش ٝثٚٝيػ ٜاظ عطيك
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ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿشميٓ ذبضػي يىي اظ اٞساف سمٛيز سطاظ سؼبضي  ٚضقس  ٚسٛؾقٝ
الشهبزي اؾز.
 .5ايؼبز ٔٙبعك ٚيػ ٜالشهبزي :زض ايٗ ذهٛل ثٙٔ ٝؾٛض ضٞبيي اظ لٛا٘يٗ ٚ
ٔمطضار زؾز  ٚدبٌيط ؾطظٔيٗ انّي ثب ٞسف حساوظطؾبظي آظازؾبظي الشهبزي  ٚثٚٝيػٜ
آظازؾبظي ثٙٔ ٝؾٛض ايؼبز ؾىٞ ٛبي نبزضاسي ،سٛؾق ٝايٗ ٔٙبعك ثؿيبض ٔٛضز سٛػ ٝلطاض
ٌطفش ٝاؾز .ايٗ ٔٙبعك زض ػصة ؾطٔبيٌٝصاضي ٔؿشميٓ ذبضػي ٘ ٚيع سىِٛٛٙغيٞبي
ديكطفش ٝثؿيبض ٔٛفك فُٕ وطز٘ ٚ ٜمف ثؿيبض ٔٛططي ضا زض سٛؾق ٝالشهبزي ؾطظٔيٗ
انّي زاقشٝا٘س.
 .6ازغبْ زض ثبظاضٞبي ٔٙغمٝاي  ٚػٟب٘ي :سٛػٚ ٝيػ ٜث ٝالشهبزٞبي ٔٙغمٝاي ثطاي
ثٟطٜثطزاضي اظ دشب٘ؿيُٞبي ٔٙغمٝاي زض ػٟز ضقس ،يىي اظ ضاٞجطزٞبي ثؿيبض ٔ ٟٓزض
ايٗ وكٛضٞب اؾز.
 .7افغبي ػٛايع نبزضاسيٞ :سف اظ دطزاذز ػبيع ٜنبزضاسي ضلبثشي ٕ٘ٛزٖ
ٔحهٛالر زض ثبظاضٞبي ثيٗإِّّي ٔيثبقس .دطزاذز ػبيع ٜنبزضاسي فٕسسب ثب اٞساف
ايؼبز ثبظاض نبزضاسي ػسيس ،حفؼ ثبظاض نبزضاسي ٔٛػٛز ٌ ٚؿشطـ ثبظاض نبزضار نٛضر
ٔيدصيطز.
 .8ثٟجٛز فضبي وؿت  ٚوبض :ثٟجٛز فضبي وؿتٚوبض ثٚٝيػ ٜاظ ثُقس سؼبضر فطأطظي.
مناسبات بينالمللی و منطقهاي
اظ ٘يٕ ٝلطٖ ٙٔ 19بفـ ثطظيُ ٔقٕٛالً ثب لسضرٞبي ثعضي نٙقشي ٔب٘ٙس ثطيشب٘يب  ٚايبالر
ٔشحس ٜزض سهبزْ ثٛز ٜاؾز .ثٕٞ ٝيٗ ٘ؿجز عي لطٖ ثيؿشٓ ٘يع ٚاثؿشٍي ثطظيُ ثٝ
آٔطيىبي قٕبِي ثيكشط قس ٜاؾز .ثطظيُ ثب ٚػٛز زاقشٗ ضٚاثظ ثب ايبالر ٔشحس ٜزض
ؾيبؾز ذبضػي ذٛز ٕٛٞاض ٜديٍيط ٔٙبفـ ّٔي ذٛز ٘يع ثٛز ٜاؾز .ث ٝفٛٙاٖ ٔظبَ ،ايٗ
وكٛض ٕٛٞاض ٜؾقي زاقش ٝسب دطؾشيػ ذٛز ضا ث ٝفٛٙاٖ يه لسضر ٔٙغمٝاي  ٚثيٗإِّّي
سقطيف وٙس .ايٗ دطؾشيػ ثب سكىيُ  ٚسحىيٓ ٔطوٛؾٛض ا٘ؼبْ قس (افّٕي فطيٕبٖ:1386 ،
.)66
ضٚاثظ ثطظيُ  ٚايبالر ٔشحس ٜاظ ظٔب٘ي وِٛ ٝال اِٚيٗ ثط٘بٔ ٝذٛز ضا اػطاي ثط٘بٔٝ
ٌؿشطزٔ ٜجبضظ ٜثب فمط ٌ ٚطؾٍٙي زض ؾطاؾط وكٛض افالْ وطز  ٚث ٝايفبي ٘مف
ٔيب٘ؼيٌطا٘ٔ ٚ ٝصاوطٜوٙٙس ٜثطاي دبيبٖ افشهبة فٕٔٛي فّي ٝچبٚظ ضئيؽ ػٕٟٛض ٘ٚعٚئال
دطزاذز وٕبوبٖ ؾطز ثبلي ٔب٘س .أب ايبالر ٔشحس ٜث ٝظٚزي زضيبفز و ٝا ٚچخٌطاي
ضازيىبَ ٘يؿز  ٚزضثبض ٜثسٞي ذبضػي ثطظيُ ،زؾشبٚضزٞبي ٔقشجط الشهبزي ٘بقي اظ
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اػطاي ؾيبؾزٞبي الشهبز والٖ دبيساض  ٚحفؼ اٍِٛي ٔٛػٛز  ٚان َٛؾيبؾز ذبضػي
ثطظيُ وٛسبٞي ٘ىطز ٜاؾز (ٔ٘ٛيع ثب٘سيطا.)21 :1385 ،
ثٞ ٝطحبَ ،ضٚاثظ ايٗ وكٛض ثب ٞػٔ٘ٛي ٔٙغمٝاي ايبالر ٔشحسٙٔ ٜحهطثٝفطز ثٛزٜ
 ٚثب ٚػٛز دبض ٜاي ٘بٔاليٕبرٕٛٞ ،اض ٜزٚؾشب٘ ٚ ٝزض چبضچٛة ٍٕٞطايي ز ٚؾٛي ٝلطاض
زاقش ٝاؾز .زض ٔؼٕٛؿ ضٚاثظ ذبضػي ثطظيُ ث ٝزِيُ حبوٕيز ٔٙغك فٌُٕطايب٘ ٝثط آٖ
وبٔالً ؾٛزٔحٛض سّمي ٔيقٛز .ثطظيُ زض سقميت ٔٙبفـ ذٛز ثٌٝ٘ٛٝاي فُٕ وطز ٜو ٝثب
وكٛضٞب  ٚؾبظٔبٖٞبيي و ٝث ٝآٖٞب ٚاثؿشٍي فٕيمي زاضز ،زضٌيط زقٕٙيٞبي
غيطضطٚضي ٘كٛز .ث ٝايٗ سطسيت ٔيسٛاٖ ٌفز و٘ ٝح ٜٛسٙؾيٓ ضٚاثظ ثطظيُ ثب لسضرٞبي
ثعضي ثٚٝيػ ٜآٔطيىب اظ ٟٔٓسطيٗ چبِفٞبي ؾيبؾزٔساضاٖ  ٚزِٚشٕطزاٖ ايٗ وكٛض زض
ع َٛؾبَٞبي آسي ثبقس (لطثبٖدٛض.)45 :1388 ،
زض حبَ حبضط ثطظيُ ثب ٞيچيه اظ وكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝذٛز اذشالف قسيسي ٘ساضز
چطا و ٝزيٍط وكٛضٞب ثطظيُ ضا ث ٝفٛٙاٖ لسضر ٔٙغمٝاي ٔئطط دصيطفشٝا٘س  ٚآضغا٘شيٗ سٟٙب
ضليت ؾٙشي ثطظيُ ثِ ٝحبػ غئٛدّشيه  ٚؾيبؾي ٔحؿٛة ٔيقٛز و ٝفبنّ ٝلبثُ
ٔالحؾٝاي ضا ثب ثطظيُ زض فٕٔ ْٛؿبئُ ذهٛنبً ٔؿبئُ الشهبزي زاضاؾز .ثطظيُ يىي اظ
افضبي ٔئطط  ٚوّيسي ؾبظٔبٖٞب ٌ ٚطٜٞٚبي ٔٙغمٝاي اؾز و٘ ٝمفآفطيٙيٞبي
ثيٗإِّّي آٖ سٛا٘ؿش٘ ٝمف ٔٙغمٝاي ايٗ وكٛض ضا ٘يع دطضً٘سط ٕ٘بيس.
ٌؿشطزٌي ضٚاثظ ثيٗ ايٗ وكٛض  ٚاؾشمالَذٛاٞي فٌُٕطايب٘ ٝآٖ ثٌٝ٘ٛٝاي ثٛز
و ٝحشي زض زٚض ٜػ ًٙؾطز ثب وكٛضٞبي ثّٛن قطق ٕٞچ ٖٛوٛثب  ٚاسحبز قٛضٚي ٚ
الٕبض آٖ ضٚاثظ زيذّٕبسيه ٌؿشطزٜاي ثطلطاض وطز .ثطظيُ اظ افضبي انّي  ٚسقييٗوٙٙسٜ
ديٕبٖ ضي ،ٛديٕبٖ ٕٞىبضي ٔشمبثُ ايٙشطآٔطيىٗ ،ؾبظٔبٖ زِٚزٞبي آٔطيىبيئ ،ؼٕـ
ٍٕٞطايي آٔطيىبي السيٗ  ٚديٕبٖ آٔبظ ٖٚاؾزٞ .سف انّي ؾيبؾز ذبضػي ثطظيُ،
اؾشفبز ٜاظ ٔٛلقيزٞبي ثيٗإِّّي ثطاي ضقس الشهبزي  ٚث ٝضؾٕيز قٙبذشٗ ٚضقيز
ػبضي آٖ ث ٝفٛٙاٖ لسضر ٔٙغمٝاي  ٚالشهبزي ٔ ٚكطٚفيزثركي ث ٝػبٜعّجيٞب زض
ظٔي ٝٙسحىيٓ ٔطوٛؾٛض  ٚوؿت ػبيٍب ٜزائٓ زض قٛضاي أٙيز ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس اؾز.
اظ ايٗ ض ٚزض ع َٛز ٚز ٝٞاذيط ؾقي وطز ٜسب ثيف اظ ديف زض نح ٝٙؾيبؾز  ٚالشهبز
ثيٗإِّّي حضٛض يبثس  ٚث ٝانغالح لسضر چب٘ٝظ٘ي  ٚسؤطيطٌصاضي ذٛز ضا زض ٔقبزالر
ٔٙغمٝاي  ٚػٟب٘ي سب حس أىبٖ افعايف زٞس .ايٗ وكٛض ث ٝيٕٗ ػٟف الشهبزي ذٛز
ػبيٍب ٜلبثُسٛػٟي زض فطن ٝؾيبؾز  ٚالشهبز ز٘يب ديسا وطز ٚ ٜفضٛيز زض ٌبر ،وٕيشٝ
 20نٙسٚق ثيٗإِّّي د ٚ َٛثب٘ه سٛؾق ٝايٙشط آٔطيىٗ ضا  ٓٞزاضاؾز (فّيطضب نب٘قي،
.)31-33 :1389
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مشاسكت فعال دس تحوالت و مسائل بينالمللی
ثطظيُ زض ػ ًٙػٟب٘ي ا ٚ َٚز٘ ْٚكبٖ زاز ذٛاؾشبض ايٗ اؾز و٘ ٝمف فقبِي ضا زض
ؾيبؾز ػٟب٘ي ثطفٟسٌ ٜيطز .ثب آغبظ ز 1980 ٝٞايٗ وكٛض ثٍٕٞ ٝطايي ٔٙغمٝاي ضٚي
آٚضز  ٚؾقي وطز سب ػبيٍب ٜذٛز ضا زض ٔٙغم ٝسمٛيز وٙس .ثب ضٚي وبض آٔسٖ ِٛال زاؾيّٛا ٚ
سٛؾق ٝالشهبزي  ٚطجبر ؾيبؾي وكٛض ثطظيُ زض ايٗ زٚض٘ ،ٜمف ٔٙغمٝاي آٖ ٘يع سظجيز
قس  ٚوٓوٓ زافي ٝثبظيٍطي زض فطن ٝػٟب٘ي ضا ٔغطح وطز .ث ٝايٗ سطسيت ثطظيّيٞب ثب
ثٟطٜثطزاضي اظ ٔٛلقيزٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛؾيط ٔٛضٛؿ ٞؿشٝاي ايطاٖ  ٚسالـ زض ػٟز
ٚؾبعز زض حُ ٔصاوطار اسٕي ثب ايطاٖٕٞ ،چٙيٗ فقبَ وطزٖ زيذّٕبؾي ذٛز زض
ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝا٘شربة ؾفيطي ثطاي ديٍيطي فّٕيبر ض٘ٚس نّح افطاة  ٚاؾطائيُ  ٚثٝ
ضؾٕيز قٙبذشٗ فّؿغيٗ ،ثطٌعاضي اػالؼ وكٛضٞبي آٔطيىبي السيٗ  ٚوكٛضٞبي فطة
ظثبٖ زض سالـ ثٛز٘س سب ػبيٍب ٜايٗ وكٛض زض نح ٝٙػٟب٘ي سٛؾق ٝيبثس .زض حميمز ثطظيُ
زض اثشىبض فُٕ ذٛز ثطاي ثطٌعاضي اػالؼ ؾطاٖ وكٛضٞبي ٔٙغم ٝذبٚضٔيب٘ ٚ ٝآٔطيىبي
السيٗ اٞساف ٔشقسزي ضا ز٘جبَ ٔيوطز .ايٗ اٞساف فجبضر ثٛز٘س اظ .1 :ثؿشطؾبظي ثطاي
ٌطفشٗ سؤييس فضٛيز زائٕي ايٗ وكٛض زض قٛضاي أٙيز اظ عطف وكٛضٞبي ػٟبٖ ؾ.ْٛ
 .2سالـ ثطاي سمٛيز ضٚاثظ الشهبزي ٔيبٖ ثطظيّيب  ٚوكٛضٞبي ٔٙغم ٝذبٚضٔيب٘ ٝثٚٝيػٜ
وكٛضٞبي ططٚسٕٙس ٔٙغم ٝذّيغ فبضؼ .3.سىبدٛي ػٟب٘ي ثطاي سمٛيز ٕٞىبضي
ػٛٙةـػٛٙة ػٟز سحىيٓ ضٚاثظ ػجٔ ُّٔ ٟٝحط .4 .ْٚسالـ ثطاي وبٞف فكبضٞبي
آٔطيىب ثطايٗ وكٛض .زض حميمز ثطظيُ لهس ث ٝچبِف وكيسٖ ٘ؾبْ ثيٗإُِّ ضا ٘ساضز ٚ
زض سالـ اؾز سب زض ٔٙبظفبر ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي ٘مف ؾبظ٘سٜاي ايفب وٙسٕٞ .چٙيٗ،
سالـ ٔي وٙس سب ثب اؾشفبز ٜاظ  ٕٝٞاثعاضٞبي الظْ زض زيذّٕبؾي  ٚثٟطٜثطزاضي اظ
ٔٛلقيزٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛسٛاٖ چب٘ٝظ٘ي ثيٗإِّّي ذٛز ضا افعايف زاز ٚ ٜلسضرٞبي زيٍط ضا
ٚازاض ث ٝدصيطـ ٘مف ثيٗإِّّي  ٚأىب٘بر ايٗ وكٛض زض ايؼبز سغييطار ؾبذشبضي زض
٘ؾبْ ثيٗإُِّ ٕ٘بيس (ا٘ٛق.)8 :1384 ،ٝ
نتيجهگيشي
ػٟب٘ي قسٖ يىي اظ زيسٌبٜٞبي ٘ئِٛيجطاِي اؾز .زض ٚالـ وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾق ٝثب
ثٟطٌٜيطي اظ اٍِٛي ٘ئِٛيجطاَٞب (ثبظاض آظاز)  ٚثب ضٞب وطزٖ اٍِٞٛبي نطف ذٛزوفبيي
الشهبزي (ضٕٗ فسْ ٘في وبُٔ آٖ)  ٚايؼبز سطويت ٔٙبؾجي اظ ضطٚضيبر ثط٘بٔ ٝسٛؾقٝ
ّٔي ثب ان َٛحبوٓ ثط ثبظاض  ٚسٛؾق ٝثطٌٖٚطاي ٘ئِٛيجطاَ ث ٝديكطفز  ٚسٛؾق ٝالشهبزي
زؾز يبفشٙس .ايٗ وكٛضٞب اظ قبذمٞبي ػٟب٘يقسٖ ثٟط ٜثطز ٚ ٜثب سجسيُ سٟسيسٞب ثٝ

  1212فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و ششم ،شماره  ،4زمستان 1931

فطنزٞب ،فضٛيز زض ؾبظٔبٖٞب  ٚاسحبزيٞٝبي ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي  ٚثب وٓ وطزٖ
سقطفٞٝبي ٌٕطوي ٔٛا٘ـ سؼبضي ضا اظ ؾط ضا ٜثطزاقشٙس .حبَ سٛؾق ٝثطظيُ  ٚلسضرٞبي
٘ٛؽٟٛض آغبظ حطوشي اؾز ثطاي سٛظيـ فبزال٘ ٝلسضر ؾيبؾي  ٚالشهبزي زض نحٝٙ
ثيٗإُِّ و ٝسب لجُ اظ ايٗ غيطٔشٛاظٖ ٙٔ ٚغجك ثب ٔٙبفـ وكٛضٞبي سٛؾق ٝيبفش ٝثٛز.
ثٝفال ٜٚثطظيُ ٕٞچٙبٖ زض حبَ ٔكبضوزٍٕٞ ،طايي ٕٞ ٚطاٞي ثب ؾبيط افضبي ػبٔقٝ
ثيٗإِّّي ٙٔ ٚغمٝاي زض ايؼبز يه ؾيؿشٓ ثيٗإِّّي اؾز .ايٗ ض٘ٚس ٔٛػس فضب ٚ
فطنز ػسيس ثطاي ثطظيُ زض ضاؾشبي سٛؾق ،ٝاضسمبي لسضر  ٚػبيٍب ٜذٛز ،ايؼبز ؾيؿشٓ
فبزال٘ٝسط ٘ ٚؾٓ الشهبزي ثيٗإِّّي ػسيس اؾز .حطوشي ضا و ٝثطظيُ زض ٔؿيط انالحبر
ذٛز آغبظ وطز ،ازأ ٝذٛاٞس زاقز ٘ ٚكب٘ ٝآٖ ا٘شربة زيّٕب ضٚؾٛف زض  31اوشجط 2010
ث ٝفٛٙاٖ اِٚيٗ ظٖ ضئيؽ ػٕٟٛض زض ثطظيُ ثٛز .ا ٚسٛا٘ؿش ٝث ٝفٛٙاٖ ٚاضص انّي زاؾيّٛا،
ؾيبؾزٞبي حعة وبضٌط  ٚالسأبر ؾبثك ضا ازأ ٝزاز ٚ ٜزض فطن ٝالشهبزي ،ؾيبؾز
سٛاٖافعايي  ٚزض فطن ٝؾيبؾي ،ثب ٔكبضوز فقبَ زض ض٘ٚسٞبي ثيٗإِّّي ،ثيٗإٌُِّطايي
ٔغّٛة ضا زض چبضچٛة چٙسػب٘جٌٝطايي ايؼبز وٙس سب ثطظيُ ٕٞچٙبٖ ث ٝحطوشف ثط ضٚي
ضيُٞبي سٛؾق ٝازأ ٝزٞس.
ثب يه ٍ٘ب ٜاػٕبِي ٔيسٛاٖ ديفثيٙي ٕ٘ٛز و ٝزض زٞٝٞبي آيٙس ،ٜزِٚزٞبي
ثعضي ٘ٛؽٟٛض ثٝعٛض ؾط٘ٛقزؾبظي ثط ٚضقيز ثيٗإِّّي سؤطيطٌصاض ذٛاٙٞس ثٛز .ثطظيُ
سالـ ٔيوٙس سب ثب حساوظط ٕٞىبضي زض ظٔيٞٝٙبي ؾيبؾيـاؾشطاسػيه ،الشهبزي،
فطٍٙٞي ،فّٕي  ٚفٙي ،ث ٝيه ٘يطٚي ػسيس ثطاي ٕٞىبضي  ٚسقبُٔ ثب وكٛضٞبي
سٛؾقٝيبفش ٝزض ػٟز سضٕيٗ ٔٙبفـ ذٛز  ٚوكٛضٞبي ٓٞديٕبٖ سجسيُ قٛز .زِٚشٕطزاٖ
آيٙس ٜثطظيُ ٘يع ضاٞي ػع ز٘جبَ وطزٖ ايٗ فطايٙس ٘ٛيٗؾبظي ٘رٛاٙٞس زاقز  ٚآٖٞب ٘يع
سالـ ذٛاٙٞس وطز سب ثطظيُ ضا زض لبٔز يه ٔٛسٛض الشهبز ػٟب٘ي ٔقطفي وطز ٚ ٜض٘ٚس
ٔٛػٛز ضا حفؼ وٙٙس .اظ ايٗ ض ٚاؾشطاسػي ثطظيُ زض فطنٔ ٝسيطيز الشهبزي  ٚؾيبؾي
چ ٝزض ؾغح ٔٙغمٝاي  ٚچ ٝزض ؾغح ثيٗإِّّي ػبيٍب ٜايٗ وكٛض ضا زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ
ٔكرم  ٚسظجيز ٔيوٙس .يىي اظ ٟٔٓسطيٗ ٘كب٘ٞٝبي ثّٛك الشهبزي  ٚسٛؾقٝيبفشٍي ٞط
وكٛض سقبُٔ آٖ وكٛض ثب ٘ؾبْ ثيٗإُِّ اؾز ٘ ٚح ٜٛسقبُٔ ٞط ثبظيٍط ؾيبؾي ػبيٍب ٜآٖ
ضا زض ٘ؾبْ ثيٗإُِّ ٔكرم ٔيٕ٘بيس.
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ٚ .17يبضزاٞ .بٚاضز ػي ،واليٗٞ .بضٚي اف (" ،)1387آٔطيىبي السيٗ ؾيبؾز ،حىٔٛز ٚ
سٛؾق ،"ٝفّيطضب لطثبٖ دٛض 2 ،ػّس ،چبح ا ،َٚسٟطأٖ :قب٘ٚز دػٞٚكي ٔغبِقبر  ٚسحميمبر
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