اقتصاد از منظر حقوق بشر
ٓخضفی فزائِی .1ب٘ٞاّ ساُْ

2

مقدمه

ةاید در بد ٙآر برُ ٜظراط فِ رفی ض رارد ٓٔٞری در زٓی٘ر ٜقورٚب بتر  ٙاادخراد برٗ ٜرر
هر ٜیرن اٗ رإ بر ٜاراص اٗ رإ برٚدٗب از بٕ بایرد بٞر -ٛ

ٗ سد قوٚب بت ٗاظ ب قوٚای اسر

D
I

ٓ٘د ةٚد .بری ض دیرد یوری از قورٚب ٓٞرْ اٗ رإ ٔٝاٗرا قورٚب اادخرادی ٓریباةرد هر ٜدر ٓیقراب

S
f

قوررٚب اادخررادیت اعدٔرراری  ٙف ٌ٘ٝرری ٓخررٚ

 1966برر ٜضفخرریَ شه ر ةررد ٛاس ر  .از ص فرری

ااسدٌا ٛقوٚب بتر ٔٝاٗ٘رد اادخراد ر
با ٗر یاز بداّ اسرٔی

اسر  .اادخراد بر ٜحرٚرز رِٔری از اٙاار ار ٕ 18

o
e

اادخرادداٗإ اٌِٗی ری ٓضر  .ةرد .اسر٘اد بریٖ أُِِری قورٚب بتر ٗیرا از

v
i
h

اٙاسش ا ٕ بی دْ ب د از ااضٔ ٜع٘ي عٞاٗی د ّٙضخٚیب ةد.
در ٙااررا اادخرراد  ٙقوررٚب بت ر ب ٓگ٘ررای ف دً ایرری

برری ایقرراد ةررد ٛاٗررد .اادخرراد د د ررٜ

c
r

ٓ٘ررافا اٗ ررإ را دارد  ٙقوررٚب بت ر ٝررْ قرردااَ ب ر ٓگ٘ررای فِ ررف ٜهاٗ ر
زی ا اٗ إ را ای

د د رر ٜاٗ ررإ را دارد

باُرااز ٓریداٗرد  .قدری در قورٚب ٔٝگ ردٌی ٓاٗ٘رد قرع ضٚسر ٜت قرع حرِ

ٗیا اً چرٓ ٜردری ایرٖ قورٚب دُٙر

A

ٝرا  ٙیرا ٗٞادٝرای ٓردٗی  ٝرد٘د آرا در ٙاارا ٝرد

بٗٞرا

ضآیٖ ایٖ قوٚب ب ای اٗ إ اس .
آا باید دید ٓٚسرا ٓدٚعرٓ ٜری ةرٚیْ اادخراد  ٙقورٚب بتر ٝرْ برُ ٜظراط ٓگ٘رایی ٝ ٙرْ برٜ
ُظرراط ٓرراٚٝی ٓرریضٚاٗ٘ررد ٓدفرراٙز از ٝررْ باةرر٘د.قوٚب بتر ٗرراظ ب قررعٝررایی اسر
 . 1رزٝ ٚیاز رِٔی داٗتٌا ٛاْ
 . 2دهد ای اادخادت داٗتقٚی قوٚب بیٖ أَُِ داٗتٌا ٛاْ
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هرر ٜاٗ ررإ

ح ف٘ر از ٚٗ ٝع رٚاررری ٓقرَ ٗفرا ٓرادیت رٗريت نٚسر

ٗرخاد بر ٜاخرٚث در زٓی٘ر ٜقورٚب

 ٙبزادی ٝررایی ٓقررَ قررع قیررازت قررع بزادی بیررإت بایررد از بٕ ب اررٚردار باةررد .در ٙااررا اٗ ررإ
ٓٚردٗر قوٚب بت ین ٓفٞر ّٚاٗداارری از اٗ رإ را درٗرر ٓریًیر د آرا در اادخراد ٓٚررٚع برٜ
حٚرز قع ٓض ٔٗ .ی ةٚد اً چرٗ ٜفرا اٗ رإ ٓردٗر اسر

آرا اٗ رإ اادخرادی اٗ راٗی اسر

روالیی ه ٜح فاً ب ٓگ٘ای ٗفا اٚد (ٗ ٜٗ ٙفا  ٜٔٝاٗ إ ٝا) رَٔ ٓی ٗٔاید.
ب٘رراب ایٖ اٗ ررإ روالیرری اادخررادی ٓرریضٚاٗررد برر ای ه ررب ٓ٘ررافا اادخررادی اررٚدت قوررٚب

D
I

را ٗادید ٛبٌیر دٌٗ .ر ا اادخراد ٌٗر ا فایرد ٛاٌٗاراٗر ٜاسر

اادخا دی ااِی

S
f

را ٗادید ٛبٌی د .آا قوٚب بتر عٞرإ ةرٔ ٍٚاسر

 ٙآر ٙزٓ ٛگراٗی عدیردی بر ٜحرٚرز عردی

o
e

برر ای بٕ ٓضرر  .ةررد ٛاسرر  .رررداُ

 ٙه آرر

 ٝد٘د .ب٘اب ایٖ د د ر ٜقورٚب بتر ررداُ

هرٓ ٜیدٚاٗرد ررداُ

اٗ رراٗی از عِٔررٓ ٜگرراٗی عدیررد قوررٚب بترر
هر ٜقراهی از ٗرٚری ب ابر ی یرا بٞدر بٌرٚئیْ

اسر

v
i
h

ٌٗ ةی ب ابر اٌٗاراٗر ٜاسر  .از ٓ٘رر قورٚای بتر فور ت ٗراب اب ی  ٙرردّ ضٚسر ٓ ٜرآ ّٚاسر
زی ا ٓغای با ه آر

اٗ راٗی اسر

ةد ٛاس .

در اسر٘اد اایر قورٚب بتر ٔٝریٖ ٌٗر ا بر ٜحر اق

c
r

بیرإ

A

ارالٓی ٜقرع ضٚسر  ٜبیرإ ٓریدارد ضٚسر  ٜقرع ٔٝر ٙ ٜدر ٔٝر ٜزٓرإ ٝرا اسر (ی ٘ی عٞرإ
ةُٔٚی قع ضٚس  .)ٜدر ارالٓیٙ ٜیرٖ ٗ 1993یابر ایٖ ٗودر ٜهر ٜقورٚب بتر عٞرإ ةرٔ ٍٚشاضری
 ٙی اابَ سِب اس

ضاهیرد ةرد ررٖٔ بٗور ٜض٘رٚع ف ٌ٘ٝری  ٙاقدر اّ بر ٜهِیر ٜف ٘ٝري ٝرا ٗیرا

ٓدٗر ٙااا ةد.
از ص ر

دیٌ ر اادخرراد در راسرردای ٗفررا ةکخرری رٔررَ ٓیو٘ررد ه ر ٜرٙا رِٔرری بٕ قررداهق

ه دٕ سرٚد ٓ ٙضِٚبیر
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اسر  ً .چر ٜدر سری ضظرٗ ٍٚر یراز اادخرادی ةراٝد ٗر یراز ضٚسر ٜ
2

اٗ إ ٓظٚر  ٝدیْ آا برُ ٜظراط ٗرر ی ٘ٝرٚز ٓیرإ قورٚب بتر  ٙاادخراد فاحرِ ٜزیرادی اسر .
بُ ٜظاط رِٔری ٗیرا رةرد فور عٞراٗیت افراایب ةروا
زی

ضٚسر  ٜدر سرض بریٖ أُِرَت ا راراز

ٓظیضی ٗاةری از اسردفاد ٛبریب از قرد ٓ٘رابا صگی ریت قراهی از ض رارد  ٙضرااقْ اٝردا

اادخررادی بررا اٝرردا

قوررٚب بت ر ی اس ر ٓ .زررافاً ب ر ٙز ع٘رري ٝررای ٓ٘ضورر ٜای ٗ ٙوررذ ٓو ر ر

قوررٚب بتر در ٓ٘رراصع ٓکدِررم عٞررإ ٔٝر ا ٛبررا اةررواٍ عدیررد  ٙاض ٗررا ض ٙری ررْ قرراهی از
ردّ ٓٚفوی

در قخ ٍٚاٝردا

D
I

قورٚب بتر ی اسر ٔٝ .راٌ٘ٝی  ٝچر ٜبیترد اادخراد برا برٓرإ

ٝررای قوررٚب بترر ی ب ٓگ٘ررای رررداُ
عٞإ ب ٜارٓغإ بٙرد.

S
f

 ٙه آرر

اٗ رراٗی ٓیدٚاٗررد آ٘یرر

سیاسرری  ٙحررِ را در

o
e

ایٖ ٓواُ ٜدر دٙبکرب ض٘رریْ ةرد ٛاسر  .در بکرب آ ٍٙگراٗی قورٚب بتر بر ٜضفخریَ بیرإ
ٓیتٚد .در بکرب دٓ ّٙگراٗی اادخرادی  ٙرابضر ٜبٕ برا قورٚب بتر ٓضر ٓ .یترٚد در ااضٔرٗ ٜیرا
ٗدیقٓ ٜواُ ٜبیإ ٓیتٚد.

v
i
h

c
r

A
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 .1مبانی حقوق بشر

اگررَ از ة ر ٙع بظررل ضفزرریِی در ٓررٚرد ٓگرراٗی قوررٚب بت ر دزّ اس ر
قوٚب بت ٓ احر برُ ٜظراط ضراریکی ااسردٌاٛ

اةررار ٛةررٚد ً چررٜ

بری دارد آرا ریتر ٜدر ٙعردإ ااالاری اٗ رإ

دارد ُ ٙرراا عٞررإ ةررٔ ٍٚاس ر  .در ٙااررا قوررٚب بت ر عٞررإ ةررٍٔٚت شاضرری  ٙی اابررَ سررِب
اس ر  .ایررٖ قوررٚب ریترر ٜدر ااٌٗٗٚررااری ٗرردارد ُ ٙرراا اابررَ سررِب ٗی ر  .شاز اٗ ررإ اس ر
زی ابا ه آ

اٗ اٗی نیٗٚد دارد.

D
I

در ٓررٚرد ای٘ورر٘ٓ ٜتررا قوررٚب بت ر چی ر
اسدظواب اس

اگالًاةررار ٛةررد هرر ٜارردرز ض وررَ اٗ ررإ ٓگ٘ررای

S
f

ه ٜب اساس دسدًا ٛهاٗدی برٚد  .آرا ایرٖ دیردًا ٛبرا اٗدوراداضی ٓٚاعر ٜبرٚد از عِٔرٜ

ای٘و ٜةآَ ٔٝر ٜاٗ راٗٞا (ٓقرَ حرغارٓ -قراٗیٖ – هٚدهرإ) ٗی ر

o
e

ررٖٔ بٗور ٜفورش بر ٜاٗ رإ

ض ِع دارد  ٙسرای ٓٚعرٚداز را در بر ٗٔری ًیر د .در ٙاارا در ایرٖ دیردًا ٛسرای ٓٚعرٚداز برٜ

v
i
h

ٓ٘اُ ٜاباار  ٝد٘د آا اًر اسرد دادٝای اٗ رإ را ٓ٘ترا اسردظواب برداٗیْ اةروادز اگِری را ٗردارد.
در بررا
رداُ

ٓ رراٗی ٗر ر ی ابدرردا سرر٘دی قو ررع صگی رری  ٙنٚزیدیٚسرریْ  ٙسرر
 ٙه آ

ٓگرراٗی عدیررد ی ٘رری

c
r

را ب رسی ٓری ه٘ریْٓ .گراٗی اسرالٓی قورٚب بتر در بکرب اٗدٞرایی ٓواُرٓ ٜرٚرد

اسد٘اد ٙااا ٓی ةٚد.

A

.1-1مکتب حقوق طبیعی

الف) حقوق طبیعی سنتی

رًررٝ ٜررای اُٙیرر ٜقوررٚب صگی رری در باررار فیِ ررٚفإ یٗٚرراٗی بررٙ ٜیررخ ٛرٙاایررإ اابررَ ٓترراٝدٛ
اس  .د د  ٜاحِی ایٖ ٓودرب ٙعرٚد اراٗ ٕٚب ضر  ٙاٗضگراب اٚاررد ٓ ٙور راز قورٚای برا ارإٗٚ
ب ض (ااٗ ٕٚصگی

) اس  .ب ایرٖ اسراس قورٚب بایرد اٗ واسری از اارالب باةرد ضرا ٓٚعر ٜباةرد.

سی رر  ٙسررک٘ إ رٓٙرری ارر ٕ آ ٍٙرریالدی ٓ دوررد برر ٜروالٗرری بررٚدٕ قوررٚب صگی رریت عٞررإ
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ةُٔٚیت ضغیی ٗانای یت اارالب برٚدٕ  ٙفر ا ار اردادی برٚدٕ قورٚب صگی ری برٚد .در ٓ قِر ٜب رد
1

در ا ٕ سیاد ٛبهٚی٘راس ٗر یر ٜقورٚب صگی ری را برا عٔرا ٙقری  ٙرورَ ارائرٔٗ ٜرٚد .د د ر ٜاٙ
ارائرر ٜضف رری ی  ٙچررارچٚ

ٗر ر ی ب ر ای عایٌرراٙ ٛقرری  ٙاررٚاٗیٖ اُٞرری بررٚدٙ .ی ارراٗ ٕٚرا ب ر

چٞررار دسررد ٜضو رریْ ه ر د .ا ٍٙارراٗ ٕٚعاٙیررد اس ر
اُٞی (ٙقی) هر ٜدر هدرا

ٓوردس اسر  .سر ّٚاراٗ ٕٚصگی ری هر ٜابردی  ٙعٞرإ ةرٔ ٍٚبرٚدٙ ٛ

ب ای  ٜٔٝاسر٘إ ٝرا اابرَ در  ٙارٔراٍ اسر

D
I

ریترر ٜدر ارراٗ ٕٚصگی رری دارد .در قویور

S
f

 ٙبرادا  ٛاراٗ ٕٚبتر ی (ٙرر ی) هر ٜاردگرار بٕ

ٗدیقررٗ ٜر یرر ٜاهٚی٘رراس اقدر اّ بررٓ ٜاُویر

عایٌا ْٞٓ ٛرورَ  ٙنرای ا ةرٚٞد ااالاری اسر
ةٚد

2
3

هرر ٜضقِرری قؤ ر

اُٞرری اس ر  .د ّٙاررإٗٚ

هر٘ٓ ٜقر بر ٜر فری ةردٕ ٗرراّ قورٚای ٓری

o
e

ٗر یٙ ً ٜسیٚس در ٙااا ٗوضر ٜرضفری در ٓودرب قورٚب صگی ری ٓظ رٚ

v
i
h

اٙسوٚدر بٚد  ٓ ٙدود بٚد قدی اًر اردا ٝرْ ٙعرٚد ٗداةر

ٓری ةرٚدٌٗ .راٛ

قورٚب صگی ری اابرَ ضظخریَ برٚد.

ٙی قوررٚب صگی رری را ر فرری ٗٔررٚد  ٓ ٙدوررد بررٚد بایررد بزادی افرر اد فرردای آ٘یرر
ٓکرراُم بررا بزادی اف ر اد در قررا
دیٌ ر ٓ دوررد بررٚد قاهٔی ر

صر

قاهٔی ر

اخٚحرریت

c
r

ةررٚد ُ ٙرراا

بررٚد هرر ٜسررازًار بررا ٗر یرر ٜاایررد ً ٛایرری اس ر  .از

بایررد اُاآ راز ٓ ٙظرردٙدی

A

ٝررای قوررٚب صگی رری را ررای ر

ٗٔایررد ٙ .بررادا  ٛب ررد از رخ ر رٙةررٌ٘ ی ةرراٝد ٗر ر از عررإ د برر ٜر٘ررٚإ یررن ُیگ اُی ر
قع ٓدار  ٝردیْ هر ٜب ًفدٔرإ قورٚب بتر ضاییرد رٔیوری داةر ٙ .ی ٓ دورد برٚد بایرد قرداهق
بزادی اف ر اد ب ا ر ار باةررد  ٙقرردااَ بزادی برر ٜقاهٔررإ داد ٛةررٚد .احررَ ررردّ ٙدی ر

ٓظررٚری

Aqminas

1

 2قاری سیذ فاطمی ،سیذ محمذ ( ،)1395صص  107-113و عباسی بیژن ( ،)1395صص .51-54
Grotius
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ض یٖ احَ در ضتویَ عآ ٓ ٜدٗی اسر

 ٙبرا عٔرا ٓ٘ضوری ایرٖ احرَ برا ار ارداد اعدٔراری یرن

ٗراّ ٓگد٘ی ب اراٗ ٕٚاساسری ضترویَ ٓری ةرٚدٙ .ی ٓ دورد برٚد ٝرید ةکخری اردرز ٓضِرع بر
صگی رری ارردرز ٓظرردٙدی دارد  ٙدر ٓ٘دیقرر ٜقوٓٚر

دیٌر ی ٗرردارد بتر در ٙرر ی

ٓظرردٙد ةررٚد .ارراٗٚٓ ٕٚرررٚر ٜح ر فا بررازًٚیی ارراٗ ٚصگی رری اس ر
ااٗ ٕٚاساسی ایادز ٓدظد ٛداة
دزّ برر ٜشه ر اس ر

ٗر ر از ٙی ضرراای زیررادی در

1

.

اً چررٓ ٜظررٚر ٗر یرراز عررإ دهررْ قررع ٓاُوی ر

D
I

ٝررْ بایررد

اس ر

ُٙرری قاهٔی ر

ٓضِررع بررازار را اگررٗ ٍٚداةر  .بر ایٖ اسرراس ٓ دوررد بررٚد افر اد عآ رر ٜقررع بر قرردااَ ٓ یتر

S
f

دارٗررد (از عِٔرر ٜقوررٚب ٗ ررَ د ّٙقوررٚب بت ر ) ُ ٙرراا د ُٙر
دارد.

اادیررار ٓدااِرر ٜقٔای ر

o
e

ب) حقوق طبیعی جدید
2

v
i
h

عررإ فی٘یررا برر ٜر٘ررٚإ اقیررا ًر قوررٚب صگی رری سرر٘دی ضِورری ٓرری ةررٚد .در هدررا
ر٘ٚإ س٘دی ضِوی ٓری ةرٚد .در هدرا

ا ٙضظر

ً ایاٗررٜ

ا ٙضظ ر

ر٘رٚإ اراٗ ٕٚصگی ری  ٙقرع ٝرای صگی ری ةراید

c
r

بدٚإ ادرا ه د  ٜٔٝچیا دربرار ٛقورٚب بتر اسر  .ا ٓ ٙدورد اسر

قورٚب بتر زبرإ قرع ٝرای

A

صگی رری اسرر  .د د رر ٜاحررِی ا ٙرابضررٓ ٜیررإ قوررٚب  ٙااررالب اسرر  .برر ٜرودیررٙ ٜی قوررٚب
صگی ی ٓقٔٚر ٜاحرُٚی اسر
ٓی دارد .در ٗر یر ٜاٝ ٙفر

هر ٜروالٗیر

رِٔری را در ض٘رریْ زٗردًی  ٙاعدٔراع اٗ رآی ٓور ر

ارزا ب٘یرادی هر ٜبر ای ٔٝر ٜبر ٜحرٚرز ب ابر ٙعرٚد دارد ٓ فری

ٓرری ةررٚد رررٖٔ بٗوررٝ ٜی وررداّ از ارزا ٝررای ٓرراهٚر اابررَ ف ٙهاسر

یررا ضظٚیررَ برر ٜدیٌر ی

ٗٔرری باةررد .در ٙااررا ٝرر هررداّ از ایررٖ ارزا ٝررا در عایٌررا ٛارراث اررٚد ارزا دارد .ارزا
 1قاری سیذ فاطمی ،سیذ محمذ ( ،)1395صص  117-121و عباسی بیژن ( ،)1395صص .55-57
John Finnis
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2

ٝررای ٓرراهٚر رگارض٘ررد از قیررازت ٓ ف ر ت س ر ً ٓیت ضقررار
دٙسرردیت روالٗی ر

زیگاةرر٘اادیت اعدٔرراری بررٚدٕ یررا

ٓظِرری ٓ ٙرراٝب .ب ر ایٖ اسرراس قوررٚب بایررد عًِٚررا ٛارزا ٝررای ب٘یررادیٖ ٙ

ضدبی روالیی اٗ إ ب ای ةوٚفایی بٕ ٝا باةد.
ٓٔوٖ اس

ایٖ اٗدواد ب ایٖ ٗر یرٙ ٜارد ةرٚد هر ٜآورإ ا براٗی ةردٕ قرع افر اد بر ٜاراص

ایررٖ ارزا ٝررای نایرر ٜای ٙعررٚد دارد .در عررٚا
ٝای ب٘یادیٖ بت ی اس

ُ ٙاا ایٖ د د ٔٗ ٜی ضٚاٗد عٚد داةد ٜباةد.

D
I

دٕ فُٚ

1

بایررد ًفرر

ایررٖ ارزا نایررداری ٔٝررإ قررع

دیٌ ٗر ی ٜنر داز قورٚب صگی ری عدیرد ف بی٘رد ةروَ ًیر ی اراٗ ٕٚااالارا ٓٚعرٜ

S
f

را ٓٚرد ضاهید ا ار ٓی دٝرد .آ ٙدراا از فِ رفٗ ٜرٚیٖ برٙ ٜیرخ ٛااگراز ً ایرإ  ٙدفاریراز ٓرآٚرإ
ٗازی بُٔرإ اسر  .ایرد ٛعراا

o
e

ا ٙااالایر

درٗٙری اراٗ ٕٚاسر  .در قویور

ال فاةی ردی) ر٘رٚإ اراٗ ٕٚرا سرِب ٗٔایرد .اٝ ٙتر
ااٗ ٕٚی ااالای (ٓرق ً
ٓٚع ٜر ٙری ٓی داٗرد رٔٓٚیر

آ ٙری اٚاٝرد از

ةر س را بر ای ارإٗٚ

v
i
h

اٗدترار رسرٔیت رضرم برٓ ٜاسرگع ٗتردٕت ٙرر ٙ .ٚةرفافی ت

ی ٓد ررارد بررٚدت آوررإ آدقرراٍت اسرردٔ ار ٗ ررگی ب ر ای ض٘ررریْ آررٚر ةررٗٙ ٞدإ  ٙاٗضگرراب ٓیررإ

c
r

ااٗ ٕٚارالٓری  ٙاعر ای بٕ ضٚسرش هرارًاإٗ .ر یر ٜفرٓ ُٚرٚرد اٗدوراد ٙاارا ةرد ٛاسر  .ضق برٜ

A

بت ی ةاٝد ااٗٝ ٕٚرایی بٚدٝورٙ ٜاعرد ةر ایش ٓراهٚر برٚدُٙ ٛری ٓظدرٚای ا ٝیٔ٘ری داةرد ٜاٗرد
(ٓقَ ااٗ ٕٚبنارضاید در اف یوای ع٘رٚبی) .در ٙاارا چ٘ری ٖ اراٗٝ ٕٚرایی ٝر چر ٜدرسر

ٗر باةر٘د

بیتد ا ٝیٔ٘ی  ٝد٘دٝ .رارز در اٗدوراد از فرٓ ُٚری ًٚیرد ةر ایش ا( ٙاحر ٍٚهرارایی)  ٝرد٘د ٗرٜ

L. Fuller
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1

(اح ٍٚااالب) .بایرد ضٚعر ٜداةر
ااٗ ٕٚاس

اراٗ ٕٚبر ٜر٘رٚإ ابراار اسر

 ٙبٕ چر ٜأٝیر

دارد ٓظدرٚای

1

.

 .1-2مکاتب و مبانی نظری جدید

اُم) رداُ
2

عإ ٙاُا ٓگ٘ای قوٚب بتر را بر ٜررداُ

براز ٓری ً داٗرد .ررداُ

بزادی ٝای ب ٜصٚر ب اب ب ای  .ٜٔٝبر ٜرگرارز دیٌر ررداُ

D
I

از ٗرر ا ٙی ٘ری قرداهق

را بر ٜب ابر ی ض گیر ٓری ه٘رد ٝ ٙر

ةکج قع دارد در عآ ر ٜاز قرداهق بزادی ٝرا ب ارٚردار باةرد ٓرادآی هرُ ٜضٔر ٜای برٔٝ ٜریٖ

S
f

قع ب ای دیٌ إ بٗ ٜظ ٚب اب ٙارد ٗیراٙرد .آرا در رٔرَ بر ای ةراٝد ضرااقْ قرع ٝرا  ٝردیْ هرٜ
باید ایٖ ضااقْ ضٚسش اراٗ ٕٚقرَ ةرٚد  ٙقردٙد  ٙاغرٚر قرع ٝرا ضٚسرش اراٗٓ ٕٚترکج ةرٚد.

o
e

در ٓٚرد ٗراب اب ی ٝرای اادخرادی  ٙاعدٔراری هر ٜدر ٝر عآ ر ٜبتر ی ٙعرٚد داةرد ٙ ٜی اابرَ
اٗوار  ٙا ٔاد اس

راُٙرا ٓ دورد اسر

v
i
h

بایرد از ص یرع (ررداُ

ضرٚزی ی) ضر ٓیْ ةرٚد .ب٘راب ایٖ

بایررد در ٓورراّ ٙرررا ارراٗ ٕٚایررٖ ٗرراب ای اادخررادی  ٙاعدٔرراری را ٓررٚرد ضٚعرر ٜار ار دٝرریْ ضررا اٙدً
قداهق ٓ یتر

بر ای فور ا فر ا ْٝةرٚد  ٙااٗیر ًا ب ابر ی ف حر

ضآیٖ ةٚد .ب٘راب ایٖ اًر ار ار اسر
ایقاد ٓی ه٘د در حرٚرضی ٓٚعر ٜاسر

c
r

ٝرا بر ای ٔٝر ٜارزرای عآ رٜ

ةر ایضی ٓظردٙد ه٘٘ردٙ ٛررا ةرٚد هر ٜدر ظراٗ ٝراب اب ی

A

هر ٜاٙد برٗ ٜفرا هرَ عآ ر ٜباةرد ی ٘ری ٙعردإ عٔ ری
اارری .ااٗیرا ف حر

عآ  ٜبٕ را ضخدیع ه٘رد ٓقرَ ةر ایش ٙیرخ ٛعرا

اقر از ایرٖ ةر ایش برٜ

حٚرز یو إ در دسد س اف اد باةد.

 1قاری سیذ فاطمی ،سیذ محمذ ( ،)1395صص . 123-130
John Rawls
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در هدرا

ایٖ ٓف ّٚٞاز رداُ

راُٙرا ضظر

ر٘رٚإ (ررداُ

اس  .راُٙا اةرارٓ ٛری ه٘رد بر ای دسردیابی بر ٜاحر ٍٚررداُ

برٓ ٜتراب ٜف حر ) ضتر ی ةردٛ
بایرد اٗ رإٝرا در قاُر

فررارا از ة ر ایش ٗررخادیت زبرراٗیت ارردٓیت اردگرراری  ٙآقرراٍ بٕ باةرر٘د .ایررٖ قاُ ر

صگی ری ٙ

اُٙیرر( ٜققررا

ع )َٞباید ٙعٚد داةرد ٜباةرد  ٙدر ٙاارا اٗ رإ ٓ٘رافا ارٚد را ٗگی٘رد .در رریٖ قراٍ اٗ رإ بایرد
اصالررراز دزّ را برر ای ازرراٙز راددٗرر ٜداةررد ٜباةررد .در دٗیررای آرر ٙز ٓداسررفاٗ ٜةرراٝد ررردّ
 ٙرٔرَ بر اسراس ٓ٘رافا ةکخریت اردٓی ٗ ٙرخادی  ٝردیْ هرٗٚٔٗ ٜرٜٝرای ةردید

ٙعٚد رداُ

D
I

بٕ در ٗ ررَ زدایرری ةررگی ٜعایر  ٛبرراُوٖ ٙ ٙرٙد بٕ را ٓترراٝد ٛةررد .اُگدررٓ ٜخررداب هآررَ ةررظج

S
f

فار؛ از ض ِواز ادٓی ت ٗخادی ٘ٓ ٙافا ٓادی  ٙاردگاری اٗ إ هآَ (ف د ٓ خ ) ّٚاس .
ب )کرامت انسانی

o
e

ایٖ ٓگ٘رای ٗرر ی قورٚب ٗرر ی بتر از ٓگراٗی عدیرد ٓظ رٚ

v
i
h

ٓریةرٚد هر ٜدر اسر٘اد بریٖ

أُِِی  ...از بٕ یاد ٓریترٚد .قراٍ سرٚاُی هرٓ ٜری ضرٚإ ٓضر  .ةرٚد ایرٖ اسر
اٗ اٗی بیا اگٚضی اس

ااگاضی اس ؟

بٗ ٜر ٓری رسرد ه آر

ی ٘ری برٓ ٜیااٗری هر ٜعآ ر ٜاز ض بیر

در عآ ر ٜبتر ی بر ٜاحرضال٘ٓ .ضوری
اٗ راٗی  ٙبِرٚا ف ٌ٘ٝری ب ارٚردار

ٓظوع اٚاٝرد ةرد.در ایرٖ زٓی٘ر ٜیرن سر ی از ارزاٝرای ف رری بایرد ضرآیٖ ةرٚد

ضا ب ٜایرٖ ارزا ٓظرٚری ٗادیرن ةرٚیْٝ .تر

ارزا ٓریضٚاٗرد ٓضر  .ةرٚد اردرزٞٓ -رارز

– ا ٙز – اقد اّ -رفا -ٛبی٘ب -ن سدب ٓ ٙظگ .
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A

اساسری بتر ٓظورع ٓریةرٚد در ناسرم ٓریًٚی٘رد

اٗ راٗی ضظورع یابرد .اُگدر ٜضظورع ه آر

آ ی ضترویوی اسر
ةٚد ه آ

c
r

در ٓقٔٚرر ٜارزاٝرای اعدٔراری ارزا ٓظرٚری اسر  .ی ٘ری اًر

از اٗ إ ٝا سٚاٍ ةٚد در چ ٜحرٚرضی اٝردا
زٓاٗی ه ٜه آ

هر ٜایرٖ ه آر

9

برر ٜصررٚر االحرر ٜارردرز ی ٘رری ای٘ورر ٜاف ر اد عآ رر ٜضررا چرر ٜاٗررداز ٛدر ةرروًَی ر ی اٗدورراٍت
اسدو ار ادرز ٓتاره

دارٗرد ٝ .چر ٜسرٓ ْٞر دّ در ایرٖ ف بی٘رد (اردرز سیاسری) بیترد باةرد

بررٔٝ ٜررإ (اٗررداز ٛبرر ٜه آر
ٓضر  .اسر

ٗادیررن ةرردٛایْ).برر ٜصررٚر ٓترراب ٜدر ٓررٚرد ار ٙز ٝررْ ٔٝرریٖ آر

ی ٘رری ار ٙز ٓقررَ ارر ٕٚدر برردٕ اسر

اًر بررٗ ٜظررٓ ٚدررٚازٕ ضٚزیررا ٗتررٚد سررگب

بیٔاری ٓیةٚد .ب٘اب ایٖ باید ٔٝرٓ ٜر دّ بر ٜض٘اسرب ضرالاةرإ ف حر

ب ابر بر ای ٓتراره

ف اُی ٝای اادخادی  ٙه ب  ٙار ٙز داةرد ٜباةر٘د .در ٓرٚرد اقدر اّ ٗیرا ٓ٘ررٚر ایرٖ اسر

D
I

در
هرٜ

اف اد برٙ ٜاسرض ٜاٗ رإ بٚدٗترإ بایر د ٓظدر ّ ةرٔ د ٛةرٗٚد یرا اضرا ٗرر از سرای اخٚحریاز

S
f

رارریت ی ٘ری قردااَ اقدر اّ بر ای اٗ رإ بٚدٕ.ب رد رفرا ٓ ٛبرٚس بر ٜضرآیٖ اعدٔراری عرآا ٙ
ف اًی اس ٝ .ر چر ٜد د رٝ ٜرای ٓ برٚس بر ٜافر اد دراخرٚث ٓتروالز بیوراری – بیٔراری ٙ

o
e

آقاٍ بٕ هٔد باةد بٔٝ ٜإ اٗرداز ٛبر ٜه آر

ٗادیرن ةردٛایرْ .ب رد ٓٞرارز ٓ برٚس بر ٜضٚاٗٔ٘رد

v
i
h

سازی اف اد عآ  ٜبر ای ةروٚفایی اسد دادٝایترإ اسر

بر ایرٖ اسراس اٗ رإٝرا ٓریضٚاٗ٘رد برا

ٓٞررارز  ٙبٓررٚزا بررا ضٚعرر ٜبرر ٜاسد دادٝایتررإ رٙی نررای اررٚد ای ررداد ٙ ٛزٗرردًی ٓ٘اسررب ٙ

c
r

ة ر افدٔ٘داٜٗای داةررد ٜباةرر٘د .ب ررد بیرر٘ب در ٙااررا برر ٜرةررد ف ٌ٘ٝرری عآ رر ٙ ٜبِ رٚا فو ر ی بٕ
ٓ بررٚس ٓرریةررٚد هرر ٜدر ٌٗررا ٛدی٘رری یورری از رسرراُ ٝررای دُٙر
ارردٓ

A

اسر  .ارردرز ٗیررا بای رردی در

رةررد فو ر ی عآ رر ٜباةررد .بایررد دسد سرری برر ٜاصالرررازت ٓضاُ ررازت نررخٝٙب رِٔرری در

عآ  ٜب ٜصٚر ب اب فر ا ْٝةرٚد .در ای٘قرا دُٙر

ُآٙر ًا دااُر

ٓ ردویْ ٗداةرد ٜبِورٓ ٜریضٚاٗرد

ب د ٝای دزّ را ایقاد ٗٔاید.
ن سدب ین آ فض ی اسر

در عآ ر ٜبایرد بزادی رویرد ٛدی٘ری  ٙرٔرَ برد ةر ار دی٘ری برٜ

صررٚر بزاد ب ارر ار باةررد .ارزا ٓظگرر
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هرر ٜدر ارراٗٚاد ٙ ٛاٚیترراٗٙدی  ٌٔٝ ٙایرری اٗ ررإٝررا
10

ٓدگِٚر ٓی ةٚد باید ٓٚرد قٔای

ا ار ًی د هر ٜفضر ی اٗ رإ اسر ٝ .ر چوردر ایرٖ ٗیراز ٓ ٘رٚی

اررا ةٚد اٗ إ اق اس ه آر

ارٓرإ  ٝرد٘د

 ٙه آر

بیترد ٓریٗٔایرد .برٝ ٜر قراٍ ررداُ

 ٙباید ٓضاُگ ٜةٗٚدٓ .یاإ ضٚفیع دسد سی ب ٜبٕٝا ضاب ی از بِٚا ف ٌ٘ٝی عآ  ٜاس .

1

 .1-3نظریات رقیب

الف :نظریات اخالقی فایده گرا
ایرٖ ٗر یراز از عِٔر ٜعردی ضر یٖ رایگرإ ٗر یرر ٜهراٗدی  ٝرد٘د ٗر یر ٜهراٗدی ٗٔای٘رد ٛبررارز

D
I

ٗر یرراز ٙظیفررً ٜرر ا اسرر

در قاُیوررٗ ٜر یرراز فایرردً ٛرر ا ٗدیقررً ٜرر ا  ٝررد٘د ٓ .یررار بٗررإ

S
f

ٗفا(ُرراز) اسر ٗ .ررراّ ٓٚعررٗ ٜرررآی اسر

هرر ٜبیتررد یٖ ٗفررا را ٗخرریب بیتررد یٖ افر اد عآ ررٜ

ٗٔاید .ع ٓی ب٘دراّ  ٙعرإ اسردٚارز ٓیرَ از ص فردارإ ایرٖ ٗر یر ٝ ٜرد٘د .اٗدوراد ٓٔٞری هر ٜبر
ایٖ ٗدیق ٜةد ٛایرٖ اسر
اس .

o
e

هر ٜاًر ةرو٘ق ٜیرا بر د ٛداری ٗفرا بر ای اهق یر

2

ب :محافظه کاران و حقوق بشر

باةرد اابرَ ضٚعیرٜ

v
i
h

c
r

ٓظافررر ٜهررارإ بررا ِگرر ٜااررالب قررع ٓرردار ٗاسررازًارٗد .بٗررإ ٓ دودٗررد ف دٓررداری روالیرری
ٓٚعب ایقاد اٗ اٗی ب ید ٛاز ض اُیْ دی٘ی  ٙاٗ اٗی بری ارد٘را بر ٜسر٘
قرع اررٚد برر ٜر٘ررٚإ چررارچٚ

ٝرا ٓریةرٚد هر ٜحر فاً برٜ

A

ااالارری ایٔررإ دارد .ایررٖ اٗ ررإ ٗرر ٜدرد ارردا دارد ٗ ٙرر ٜد د ررٜ

عآ رر ٙ ٜضررٚعٞی بررٝ ٜررْ ٗررٚع اررٚد ٗرردارد .برر ٜرویررد ٛبٗررإ ف دً ایرری قوررٚب بت ر اٗ ررإ را
ٓٚعٚدی عدا از سای افر اد عآ ر ٓ ٜفری ٓری ه٘رد هر ٜفورش ارٚد را ٓری بی٘رد  ٙبر  .در ٙاارا
 1خاطر نشان میشود صرف انتخابات و دموکراسی موجب مردم ساالری نمیشود چه بسا نظام انتخاباتی و نحوه اطالع رسانی موجب
انحراف مردم شود که مخالفت مردم در بسیاری از کشورهای به ظاهر آزاد مویذ آن است.
2

ایٖ ٗر یاز ب ای ایٖ ه ٜدر قوٚب بت اابرَ نرای ا ضر ةرٗٚد برٗ ٜر یراز فایرد ً ٛایری اارردٓ ٛظرٚر ضگردیَ ةرد ٛاٗرد ی ٘ری

باید در ٓقٔٚع ٗدایج ین اارد ٛقوٚای ٓٚع ٜباةد  ٝچ٘د ٓتوَ ٓاهٚر هٔاهإ باای اس .
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ً ا(ٓررراٝگی  ٙی ٓررراٝگی) برررٗ ٜرررٚری عآ ررر ً ٜایی(آاٗررر ٜاز ٗرررٚع

ٓظافرررر ٜهرررارإ سررر٘
ٓاره ی دی) اردواد دارٗد.

ج :نسبت گرایی اخالقی
ٗ گ

ً ایری شٝرٖ ٓظرٚر ب ً فدر ٜاز ٗر یراز دیٚیرد ٝیر ّٚضق برً ٜر ا اسر  .بٗٞرا ٔٝاٗ٘رد

ن رراٗ ًٚایإ ٙعررٓ ٜتررد هی دارٗررد هررٔٝ ٜاٗررا ٗفرری ری٘ی ر

٘ٝقارٝررای ااالارری  ٙآوررإ ضٚعیررٜ

روالٗی در أِ ٘ٝ ٙقارٝای ااالای اس .

D
I

ٝیرر ٓ ّٚدوررد اسرر

٘ٝقارٝررای ااالارری ٘ٝقارٝررای ی ٓ فدرری  ٙی روالیرری  ٝررد٘د.

S
f

ااررالب چیررای عررا ضٚعیظرراز ٗف رراٗی اف ر اد ٗی ر  .قرردااَ أ ر ٗ ٛر ر ی ٝیررٗ ّٚفرری آوررإ

o
e

روالٗرری ٗررراّ عٞررإ ةررٔ(ٍٚقوٚب بت ر ) اس ر  .اُگدرر ٜةرراید بدررٚإ ب ٓگ٘ررای اسرردددٍ ٝیرر ّٚبررٜ
ٗٚری ب ٜقوٚب بتر ِٓدراّ ةرد .در ٙاارا قورٚب بتر ااگراز ً ایاٗر ٜرا ایقراد هر د هر ٜقاحرَ

v
i
h

ضٚافررع ٙ ٙرررا ارراٗ ٙ ٕٚاُدررااّ بررُ ٜررٚازّ ٗ ٙدررایج اق اسرراز اٗ رراٗی اس ر
باای اس

آررا هٔاهررإ ٓترروَ

زی ا قوٚب بت ااسدٌاٝی ف اض از اٚاٗیٖ ٓٚرٚر ٜدارد.

د :پسانوگرایی

ایٖ ٗر یرٗ ٜوراد ٓدرٗیدر ٜاسر  .در ٙاارا بٗٞرا روالٗیر
دارای ةررواهی

اف اصرری  ٗ ٙررگ

c
r

A

ٗرٚیٖ را ٗفری ٓریه٘٘رد .ن راٗ ًٚایإ

ً ایرری ُقرراّ ً رریکد ٝ ٜررد٘د برر ٜرویررد ٛبٗررإ ٘ٝ ٝقرراری در

زٓی٘ ٜااحی اٚد بایرد ٓرٚرد ضٚعر ٜار ار ًیر د  ٙض٘ٞرا در بٕ زٓی٘رٚٓ ٜعر ٜاسر  .ب٘راب ایٖ چرٕٚ
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اٗ اٗٞا راٝی بر ای ازراٙز ٗدارٗرد در ٗدیقرًٗٚ ٝ ٜر٘ٝ ٜقرار عٞرإ ةرٔ ٍٚقورٚب بتر ی ٗفری
ٓیةٚد.

1

 .2مبانی نظریات اقتصادی

ب ٜصٚر هِی ٓگراٗی ار د اادخرادی ب اسراس ض رٚیٔٝ ٜیترٌی برازار اسر  .در ٙاارا برا فر د
ٙعٚد بازار راابر

هآرَ ٗ ٝرٚع رردّ ض رادُی قاُر

ض ادُی ٓ٘ظخ ب ٜف د ضظ

D
I

ٓٚار

دارد  ٙدر ٗٞایر

اادخراد برٗ ٜوضرٜ

ر٘ٚإ بٞی٘ ٜنارضٓ ٚیرسد.

در ٙااا اًر رردّ ض رادُی ٝرْ بر ٜحرٚرز ٓرازاد ضوارا(ر ررٙ)ٜعٚد داةرد ٜباةرد از ص یرع
ٓواٗی ررْ دس ر

S
f

ٓرریةررٚد .ایررٖ ٓواٗی ررْ ض ررادُی از ص یررع ٓواٗی ررْ ایٔدرری ٙ

ٗررآ ئی ب ص ر

ض آَ رٚآَ بازار(ر ر ٜه٘٘ردًإ  ٙضواررا ه٘٘ردًإ) اٗقراّ ٓریةرٚد .آرا ةرٚاٝد ضق بری ٗترإ

o
e

داد ض ادٍ اادخادی ٓٚرد ٗرر هالسرین ٝرا ٔٝرٚارٓ ٛظورع ٗکٚاٝرد ةرد .رهرٚد اادخرادیت ضرٚرّت

v
i
h

 ٙررردّ ضررٚازٕ ضٚسر  ٜاز عٔررالز ٓترروالز اادخرراد هالسررین اسر  .یورری از رٚآررَ ٓٞررْ ررردّ
ض ادٍ اادخادی ٓ بٚس ب ٜراابر

برازار  ٙةر س ٙعرٚد برازار راابر

ٓظذ  ٙهآَ هٓ ٜرٚرد ٗرر هالسرین اسر
باةررد ٗ ٙررٓ ٜخر

c
r

ٙعرٚد ٗردارد .بر ٜر٘رٚإ ٗٔٗٚر ٜای٘ور ٜبرازار شر ٛای

ه٘٘رردٗ ٙ ٛرر ٜضُٚیررد ه٘٘رردٗ ٛدٚاٗ٘ررد ایٔر

دُیَ ایرٖ آر ٙعرٚد ةر ه

هآرَ اسر  .ةر ایش راابر

ٝرای برارى اادخرادی ٓ ٙخر

بررازار را ضغییر د٘ٝررد ٙعررٚد ٗرردارد.

A

ه٘٘ردًإ رٔرد ٝ ٛرد٘د .در ٙاارا

ٙعٚد اٗظخاراز ارْ از اٗظخار هآرَ یرا سرای اٗرٚاع اٗظخرار ٓراٗا از رردّ ض رادٍ راابر

هآرَ

اس .

ٓ . 1ررقالً یررن ف اٗ ررٚی ٗٔیدٚاٗررد اتررٗٚ
چارچٚ
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ٓزررافاً بزادی اٗدورراٍ اصالررراز ٝررْ برر ٜصررٚر هآررَ ٙعررٚد دارد زی ر ا ٔٝررٚار ٛهارف ٓایررإ ٙ
حرراقگإ ةر ه

ٝررای اادخررادی در ٓوای رر ٜبررا هررارً إ از ٓٚا یر

ب ضر ب اررٚردار  ٝررد٘د .بررٜ

ٔٝیٖ ُظاط قدری اگرَ از حردٙر اسر٘اد قورٚب بتر ی در ب رد از ع٘ري عٞراٗی دّٙت قٔایر
هارً إ برا ضترویَ سرازٓإ بریٖ أُِِری هرار ٓرٚرد ضٚعرٙ ٜاارا ةرد .ب٘راب ایٖ بر ٜرِر
ٗرراب اب ی اُٙیرر ٜدر بررازار احررٚدً ةر ایش راابر
ٔٝررإ ٓٚرررٚری اس ر

از

ٙعرٚد

هآررَ ٗٔرریضٚاٗررد ٙعررٚد داةررد ٜباةررد .ایررٖ ٗودررٜ

هرر ٜقوررٚب بت ر برر ٜبٕ ضاهیررد دارد ب ر ایٖ اسرراس قوررٚب بت ر ایقررا

D
I

ٓیو٘د ة ایش اُٙیر ٜبایرد برٗ ٜظرٚی احرال .ةرٚد هر ٜب ابر ی اُٙیر ٜایقراد ةرٚد .از صر

S
f

دیٌر

ف ای٘د ض رادُی ی ٘ری قخر ٍٚض رادٍ از ص یرع ٓواٗی رْ ٙاُ اسری (ٓارةراُی) یرا ٓظورع ٗٔریةرٚد

o
e

یررا اًر بکٚاٝررد ٓظوررع ةررٚد زٓررإ بر اسر  .هالسررین ٝررا در ضظِیررَ اررٚد ررردّ ض ررادٍ هٚضرراٛ
ٓدز را ٗادیدٓ ٛیًی ٗد ٗ ٙر یاز اٚد را ٓ ضٚ

ب ٜض ادٍ بازار ٓی ٗٔای٘د.

v
i
h

صگررع رویررد ٛهالسررین ٝررا ررردّ ض ررادٍ یررن ندیرردٓ ٛررٚادی بررٚد ٙ ٛدر بِ٘ررد ٓرردز ب ر اا ر
ض آالز بازار ض رادٍ هآرَ قاحرَ ٓری ةرٚد .در سری ضورآِی ٗر یراز اادخرادی هٔاهرإ احرٍٚ
ٓظررٚری اادخررادی هالسررین برر ٜاررٚز اررٚد برراای ٓاٗررد ٛاس ر

c
r

اً چرر ٜبررُ ٜظرراط ٗر ر ی ٓررٚرد

A

احررال ٙ .یررا اٗدورراد عرردی ٙااررا ةررد ٛاس ر  .در ایررٖ راسرردا ٗر یرراز هالسرریوی عدیررد هٔاهررإ
برر ای دُٙرر

ٗوررب هررٚچوی اائررَ  ٝررد٘د از عِٔرر ٜضظررٚدز در اادخرراد هالسرریوی ٗر یررٜ

اٗدراراز روالیری اسر  .ایرٖ ٗر یر ٓ ٜدورد اسر
ر٘ررٚإ یررن ابرراار ضقگی ر

سیاسر

ٝرای اادخرادی دُٙر

ٗٔریضٚاٗرد برٜ

برر ٜهررار رٙد ٝ .ر سیاسرردی هرر ٜاضکرراش  ٙارٔرراٍ ةررٚد ضٚسررش رٚآررَ

اادخادی نیب بی٘ی ٓریةرٚد  ٙسیاسر

ضرا قردی ٓریضٚاٗرد ٓرٚا باةرد هر ٜرٚآرَ در اٗدرراراز

اٚد اةدگا ٛه د ٛباةر٘د ی ٘ری ٓ ضورب اضرای ی سی ردٔاضین ةرد ٛباةر٘د .بر ٜرگرارز دایرع ضر

www.SID.ir

14

 ٝسیاسردی د ٙا رٔ
سیاس

دارد یرن ا رٔ

بٕ نریب بی٘ری ةرد ٛاسر

هرٝ ٜرید اار ی ٗردارد ُٙری

نیب بی٘ی ٗتد ٛبر ضُٚیرد ٓرٚا اسر  .ایرٖ ٔٝرإ ٓفٞرٓٚی اسر

بِ٘د ٓدز ٗٞفد ٜاسر ٔٝ .راٗضٚر هرٓ ٜیرداٗیْ ٓ٘ظ٘ری فیِیر

هر ٜدر ٓ٘ظ٘ری فیِیر

رابضر ٓ ٜورٚس ٓیرإ ٗر

بیواری را ٗتإ ٓیدٝد ب٘راب ایٖ بر ٜرویرد ٛهال سرین ٝرای عدیرد سیاسر
بیواری ض٘ٞا در هٚضآ ٛدز ٓرٚا اسر

دُٙر

ضرٚرّ ٙ

در ٓرٚرد ٗر

 ٙآر ی ٓرٚادی اسر  .در بِ٘رد ٓردز بیوراری دٙبرار ٛبرٜ

سض صگی ری ٓری رسرد  ٙض٘ٞرا چیرای هر ٜدر بِ٘رد ٓردز بر ای اادخراد براای ٓریٓاٗرد ضرٚرّ براد

D
I

اس ر .ب ٜایررٖ ُظرراط ٝررید ٓگادُرر ٜای ٓیررإ ٗ ر
ارردرز ارٔرراٍ سیاس ر
بت ی ٓگ٘ی بر دااُر
اس .

S
f
ضقگی ر

دُٙر

ضررٚرّ  ٙبیورراری ٙعررٚد ٗ ردارد  ٙد ُٙر

در بِ٘ررد ٓرردز را ٗرردارد .ایررٖ دیرردًا ٛاررال

رٔ رالً

ٗر یرراز قوررٚب

o
e

در اادخراد اخٚحر ًا ضٚزیرا ٓقردد دربٓرد ُ ٙراٙ ّٙعرٚد رفراٝی

v
i
h

آررا در بظررل اٗدورراد از اادخرراد هالسررین ةرراید ٓٔٞدرر یٖ ٗر یرر ٓ ٜبررٚس برر ٜاادخرراد دإ
اٌِٗی ی عا ٕ ٓی٘ارد هی٘ا اسر ٗ .ر یراز هی٘را ٓ ضرٚ

بر ٜرردّ ٙعرٚد ض رادٍ در برازار ٙ ٙعرٚد

c
r

رهررٚد دائٔرری در بررازار اسرر  ٝ .چ٘ررد در ٗر یرراز هی٘ررا ضاهیررد ب ررردّ ض ررادٍ در بررازار هررار ٙ
س ای

A

ایرٖ رردّ ض رادٍ بر ٜسرای بازارٝرا ٓری باةرد آرا ضظِیرَ ایرٖ رردّ ض رادٍ در برازار نرٍٚ

ٓیدٚاٗد ندید ٛرهٚد دائٔی را بٞد ِٚٔٓ ٙس ض ٗتإ دٝد.
 .1-2بهینه سازی در اقتصاد پولی

ٔٝإ صرٚر هر ٜشهر ةرد ضظِیرَ در ااُرب اادخراد نرُٚی ٓریضٚاٗرد رهرٚد را ضٚرری دٝرد .در
ضظِیررَ نررُٚی ٔٝرر ٜبازارٝررا برر ٜحررٚرز نررُٚی بیررإ ٓرریةررٗٚد ُرراا ایررٖ ضظِیررَ بر اال
هالسیوی اس .
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ضظِیررَ

ضظِیررَ از ارراٗٚار ةر ٙع ٓیتررٚد .ارراٗٚار بررٜصررٚر هِرری در ٝر ٗوضرر ٜاززٓررإ دربٓرردا را بررٜ
ت افرراایب در دارایرری نررُٚی  ٙسررٞاّ (یررا سررای دارایرری ٝررای سررٚداٙر) ضکخرریج ٓیدٝررد

ٓخ ر

(ٓخر

افاایب در ٓخ

ه٘٘رد ٛرا بر بٙردٓ ٛریه٘رد  ٙافراایب

ف ِری) ضر عی زٓراٗی ٓخر

در دارایرری نررُٚی ض ر عی ٗورردیٌ٘ی را ب ر بٙردٓ ٛرریه٘ررد  ٙبررادا  ٛس ر ٓایً ٜررااری سررٞاّ ب ٞر ٛ
(سٚد) را ایقراد ٓری ه٘رد اراٗٚار ب رد از ٓوای ر ٜایرٖ سر ٜضر عی (سرٚد) بٞی٘ر ٜسرازی را اٗقراّ
ٓیدٝد .ب ٜصٚر دایع ضر ایرٖ سرٗ ٜر
ٓیررإ ٓخر
ٗر

D
I

ف ِرری ٓ ٙخر

رگارض٘رد از ٗر

بی٘ررد ٛاسر ٗ .ر

S
f

ٗٞررایی عاٗترری٘ی ٓیررإ ٓخ ر

سازی بر ای ٓخر

ضر عی زٓراٗی هرٗ ٜر

د ّٙضظر

ٗٞرایی عاٗتری٘ی

ر٘ررٚإ نرراداا ٗورردیٌ٘ی اسر

ه رٜ

ف ِرری  ٙدارایرری نُٚی(نررٌٞٗ ٍٚررداری ةررد )ٛاس ر  .بٞی٘ررٜ

o
e

 ٙن ضفرٚی نر ٙ ٍٚسرٞاّ صرٚری اٗقراّ ٓری ةرٚد هر ٜایرٖ سرٗ ٜر

ٓ رراٙی ةررٗٚد .ض ر عی زٓرراٗی ٓرر٘ و

برا ٝرْ

ه٘٘ررد ٛض ر عی ب ر  ٕٙزٓرراٗی  ٙنرراداا ٗورردیٌ٘ی ٓ ر

v
i
h

ض عی در ٕٙزٓراٗی اسر  ً .چر ٜدٗ ٙر

ٓراهٚر د ٙع٘گر ٜهرآالً ٓدفراٙز از ض عیظراز  ٝرد٘د

آا ٙادی ضٚسش ین هراد یرا دارایری ٓترد

ٓقرَ نر ٍٚاٗرداً ٛیر ی ةرٗٚد بایرد ٓ راٙی برا ٗر

c
r

ب ٛ ٞبازار ةٗٚد.)Ono, 1994,P.9( .
بٗ رر ٜهررٓ ٜررٚرد اارردال
ٗورردیٌ٘ی اس ر

A

ٗر یرر ٜهی٘ررا  ٙاادخررادداٗإ ٗ ٚهالسررین اس ر

زی ر ا ٗ ٚهالسررین ٝررا نرراداا ٗورردیٌ٘ی را از ٓظاسررگاز اررٚد قررا

صگع ٗر بٗإ ٙادی ٗ

ب ٛ ٞبرازار برا ٗر

ضر عی زٓراٗی (ٓضرابع برا ٓخر

ض ررٚی ٜبررازار) ٓ رراٙی ةررٚد ض ررادٍ ٓ رردویٔاً برر ٜدس ر
ٗودیٌ٘ی ٗ ٙوب بٕ در ایقاد رهٚد ضاهید دارد.
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بر ٜدسر

ٓرریه٘٘ررد.
بٓرد ٛدر

ٓرری بیررد آررا در ٓوابررَ هی٘ررا برر ٜنرراداا

بررا ضٚعرر ٜبرر ٜای٘وررٗ ٜرر

ضرر عی زٓرراٗی  ٙنرراداا ٗورردیٌ٘ی د ٙع٘گرر ٜهررآالً ٓدفرراٙز از
ض یریٖ ةرد ٛسرض ٓخر فی ٗی ر

ض عیظاز  ٝرد٘د ب٘راب ایٖ ُآٙر ًا سرض ٓخر

هر ٜبرازار را

ض ٚی ٜه٘د .ب ٜصرٚر دایرع ضر در اادخراد ٗ ٚهالسریوی ض رآالز برازار هراد ض رادٍ را ایقراد ٓری-
ه٘د آا در ضظِیَ هی٘ای ناداا ٗوردیٌ٘ی ٗٔری ضٚاٗرد بر ٜاردر هرافی هراٝب یابرد ضرا ٓ راٙی ٗر
ض عی زٓاٗی ةٚد.در ین چ٘یٖ قراُدی ٓٞرْ ٗی ر
ٗی د٘د از ن ٍٚاٚد ب ای افراایب ٓخر
ٙر ی

D
I

ٓر دّ چوردر نر ٍٚدارٗردت بٗرإ ً ٝرا قارر

اسردفاد ٛه٘٘رد ُ ٙراا رهرٚد دائٔری ایقراد ٓریةرٚد .ایرٖ
هرٓ ٜر دّ برا ٓخر

ٓکخٚحاً زٓاٗی ٙااا ٓیة ٚد هر ٜضُٚیرد براُو ٛٚبٕ اردر براد اسر

S
f

هٔد از ض رادٍ اةردغاٍ هآرَ رارری  ٝرد٘د  ٙفورش رالار ٜبر ٜارررای رالئرع اةرگاع ٗانای ةرإ

o
e

دارٗد  ٙدر ای٘قا سض ٓخ
ب٘اب ایٖ بر اال

ب ای ضظوع ض ادٍ بازار ایِی هْ اس .

ٗر یراز ض رادٍ رٔرٓٚی ای ردا هر ٜرردّ ض رادٍ را در حرٚرز ٗورج برازار

v
i
h

ب رسرری ٓرریه٘٘ررد  ٙبٕ را ٗاةرری از چ ررگ٘دًی ایٔر
ضظِیَ نُٚی  ٙدی٘آین اسر

 ٙدسرردٔاد ٓرریداٗ٘رردت ضظِیررَ هی٘ررای یررن

هر ٜقدری برا فر د ض ردیالز ه٘رد ایٔدری هی٘را ٙیو رَ ٓریضٚاٗرد

ض ادٍ هآَ را ب ار ار ه٘رد (بر اال

ٗانررای بررداٗیْ رهررٚد دائٔرری ٙااررا ٓرریةررٚد(قدی اًرر ایٔرر
)1994,PP.12-13
ب ایٖ اساس دااُر

دُٙر

c
r

ض ردیَ هآرَ هالسریوی) .آرا اًر ٓضِٚبیر

نر ٍٚرا اةرگاع

A

ٝررا ض رردیَ ةررٗٚد)( Ono,

هرٓ ٜرٚرد ضاهیرد اسر٘اد قورٚب بتر ی اسر

 ٙدر ٓیقراب قورٚب

اادخررادیت اعدٔرراری ف ٌ٘ٝرری ٗ ٙیررا ارالٓیررٝ ٜررای ضٚسر  ٜبٓررد ٛاسر ت آر ی رر ٙری  ٙعرردی
اس .
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در

درسررض برریٖ أُِِرری ٗیررا اادخرراد هالسررین ٓ دوررد برر ٜبزادی اادخررادی  ٙررردّ ٓظرردٙدی

اادخرراد برریٖ أَُِ(ٓاٗ٘ررد سررٔٞی ٜب٘رردیت ض فرر ٜب٘رردی) اس ر  .ب ر ایٖ اسرراس بررا ف ر د هتررٚر
هٚچن (ی ٘ی هتٚری ه ٜاادر بر ٜضغییر ایٔر

عٞراٗی ٗگاةرد) اادخراد عٞراٗی برا ض رادٍ ٓٚاعرٜ

ٓیتررٚدٗ .وضرر ٜض ررادُی ٔٝاٗ٘ررد ٗوضرر ٜض ررادُی دااِی(بٞی٘رر ٜنررارض )ٚبٞد ر یٖ ٙرررا اس ر

هرر ٝ ٜر

ضغیی ی در بٕ ٙرا را بدض ٓیو٘د.
ٓگ٘ای ٓٞرْ ضقرارز بریٖ أُِرَ هالسرین (ٓایر

D
I

هتٚری باید با ضٚع ٜبرٓ ٜایر

ٗ رگی) اسر  .1ب اسراس ٓایر

اراث ارٚد (سر ٓای ٜیرا ٓ٘رابا صگی ری) ضُٚیرد ٗٔایرد .در ٓ قِرٜ

S
f

ضوآِی ایٖ ٗر یٓ ٜقالً هتٚری هر ٜدارای ٗ رگ

هرار بر ٜسر ٓای ٜبیترد ی اسر

o
e

حدٙر هادٝرایی ةرٚد هر ٜبر ٜاحرضال .هرارب  ٝرد٘د  ٙبر رو
برر ٜسر ٓای ٜهٔدر ی اسر
ٗٔاید.

ٗ رگی ٝر

بایرد ٓدٔ هرا در

هترٚری هر ٜدارای ٗ رگ

هرار

بایررد در ضُٚیررد هادٝررای سر ٓای ٜبر ٓدکخررج ةررد ٙ ٛضُٚیررد  ٙحررادر

v
i
h

ب ٜایٖ ٓگاٗی ٗیرا اٗدوراداضی ٙارد اسر  .در ٙاارا ةرٚاٝد ضق بری عٞرإ رِیر ْ رةرد ضقرارز

c
r

عٞاٗی در دٝ ٜٝرای اایر هر ٜصگ ر ًا ٗیراز اادخرادی هترٚرٝا در ارضگراس ٓدوابرَ برا یوردیٌ اسر
آررا باررار ٓ٘فرری ایررٖ ضقررارز را ٗتررإ ٓیدٝررد .ضویرر ٜب ر ٓای ر

A

ٗ ررگی ٓظررذ ٓٚعررب ٓیتررٚد

هتررٚرٝای فوی ر  ٙضٚس ر ٗ ٜیافدرر ٜاز ٓررٚاد صگی رری  ٙدر ٙااررا ا ر ٙز 2اررٚد قررداهق اسرردفاد ٛرا
ٗٔای٘د.
درٗدیقر ٜاسردفاد ٛةردید از ٓ٘ررابا صگی ری ضقدیدنرای ةراٝد ضٔرراّ ةردٕ ایرٖ ٓ٘رابا  ٙهرراٝب
ةدید دربٓد ٓر دّ بٕ ارٚاٝیْ برٚدٓ .زراف ًا ای٘ورٔ ٓ ٜرً ٚد فر ٙا بٗٞرا بر ٜایٔر

ٗازٍ(بر ٜرِر

.Comparative Advantage
. Endowment
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1
2

ااّ ف ٙةی  ٙرردّ ٙعرٚد ارزا افراٙد٘ٓ ٛاسرب) اسر

دیٌر ایرٖ هترٚرٝا اعگرار ًا از

از صر

ح٘ایا ٓد٘رٚع  ٙار ٙز بفر یٖ رٙز رورب ٓری ٓاٗ٘رد .در ٓوابرَ هترٚرٝای ا ٙضٔ٘رد ررٖٔ ضرارا
ٓ٘ابا هتٚرٝای هٔد ضٚس  ٜیافدر ٙ ٜدر قراٍ ضٚسر  ٜهادٝرای ارٚد را برا ایٔر

برادض بر ٜرِر

ارزا افاٙد ٛباد ٓی ف ٙة٘د.
ایٖ ٙرر ی

در سرض .ٚبریٖ أُِِری ٓٚعرب افراایب ةروا

ٓیرإ هترٚرٝای ضٚسر  ٜیافدرٜ

 ٙدر قرراٍ ضٚس ر  ٜةررد ٛاس ر  .بظ ر إ ٝررایی ٓاٗ٘ررد بظ ر إ برردٝی ٝررات بُررٚدًی ةرردید ٓظرریش
زی

D
I

ت افاایب فور عٞراٗیت رهرٚد عٞراٗی ٗاةری از اعر ای احر ٍٚاادخراد بزاد اسر

از ص

S
f

هر ٜب زر ًا

ٗٞادٝای بیٖ أُِِی ٓقَ باٗن عٞاٗی  ٙح٘دٙب بیٖ أُِِی ن ٍٚدیود ٜةد ٛاس .

o
e

ب ٜاردواد حراقگ٘ر إ ب ریاری از بری ررداُدی ٝرا ٓ ٙتروالز اادخرادی در سرض ِٓری  ٙبریٖ
أُِِرری ٓٚعررب ضتررٚیع  ٙافرراایب ف اُی ر
آ٘یر

ٝررای ض ٙری رردی ةررد ٛاس ر  .ب٘رراب ایٖ ب ر ای ایقرراد

v
i
h

ٓ ٙوابِرر ٜع٘رري  ٙض ٙری ررْ بایررد ٓگرراددز اادخررادی ٓدظرر ٍٚةررٚد .برردیٞی اسر

فو ٓ ٙظ ٓٙی

 ٙاع ای رداُ

ٓیدٚاٗد از رٚآَ ٓٓ ْٞوابِ ٜبا ض ٙری ْ باةد.

c
r

A
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هرراٝب

نتیجه

با ضٚع ٜب ٜرةد  ٙضوآرَ قورٚب بتر اخٚحر ًا برا ضٚعر ٜبر ٜقرع ضٚسر  ٜبر ای ٔٝر ٜاب٘رای
بت ُ ٙأٝ ّٙواری  ٙضتر ین ٓ راری ٔٝر ٜعٞرإ اخٚحر ًا هترٚرٝای ضٚسر  ٜیافدرٚٓ ٜررٚع
قوٚب بت أٝیدی ٓزرارم یافدر ٜاسر  .آر ٙز ٛدُٙر

ٝرا در ٙاارا بر ٜر٘رٚإ ٗٔای٘ردًإ ِٓر

ٝای اٚد ٙظ یف ٜای ٗدارٗد عرا ضظورع قورٚب بتر هرٓ ٜری بایرد در سرض عٞراٗی ٓظورع ةرٚد.
با ایٖ ٌٗ ات ضٔراّ ب ٗآرٝ ٜرا  ٙسیاسر

D
I

ٝرای دُٙر

بایرد ب ٓگ٘رای احرٓ ٙ ٍٚظٚرٝرای هِیردی

قوررٚب بترر ص اقرری ةررٚد .ب٘رراب ایٖ ةرراید بدررٚإ ادرررا هرر د ٓترر ٙری

S
f

دُٙرر

ٝررا ب ٓگ٘ررای

ض ٞدةررإ برر ٜضظوررع احرر ٙ ٍٚبزادی ٝررای ٓخر ق ٜدر اسرر٘اد قوررٚب بتر ی اسر  .اُگدرر ٜبرردیٞی
اس

درایٖ راسدا  ٝدُٙدی ب٘ا ب اردرز ٘ٓ ٙرابا ارٚد اارداّ ٓری ٗٔایرد.آا بٗ رٞٓ ٜرْ اسر

رسررٔی

o
e

ةرر٘اادٖ هِیرر ٜقوررٚب بت ر ی  ٙقٔای ر

برٜ

از اع ر ای ایررٖ قوررٚب  ٙضزررٔیٖ در ع ٞر

v
i
h

ض ٔیْ بٕ ٓیباةد برا ایقراد ٔٝوراری ٝرای ضٚسر ٜای بر ای اعر ای قورٚب بتر  ٙایقراد عآ رٜ
عٞرراٗی ب اسرراس احرر ٍٚبزادیت ب ابرر ی  ٙبرر ادریت ب رریاری از ٓترروالز عآ رر ٜعٞرراٗی اابررَ
قررَ اٚاٝررد بررٚد .درایررٖ راسرردا ف اُی ر

c
r

ٔٝ ٙورراری ٓ رردٔ ٓ ٙررٚا د ُٙر

ٝررای ضٚس ر  ٜیافدررٜ

ب ای هٔن ب ٜهترٚرٝای در قراٍ ضٚسر  ٙ ٜهٔدر ضٚسر  ٜیافدرٗ ٜورب هِیردی دارد .آر ٙز ٛب رد

A

ارراٗٗٚی ٔٝورراری ِٓررَ عٞررإ در سررض عٞرراٗی بر ای ضٚسر  ٜاادخررادی ٓدررٚازٕ  ٙراددٗرر ٜفر اْٝ
ةد ٛاسر  .ب ریاری از اٝردا

 ٙبرٓاٗٞرای اادخرادی در اسر٘اد قورٚب بتر ضخر ی ةرد ٛاسر

هرر ٜقرراهی از ٗوررب ٓؤررَ قوررٚب بتر  ٙضٚسر  ٜاادخررادی در رابضرر ٜبررا یورردیٌ اسر  .آررا بررٜ
ٗر ٓرریرسررد ٘ٝررٚز قوررٚب بت ر ٗدٚاٗ ررد ٜدر ا رٚاٗیٖ اادخررادی ٗ ٙیررا ر حرر ٜرٔررَ ب ر ای ایقرراد
رررداُ
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ب بٕ ضاهید دارد بٕ اس

هر ٜقورٚب بتر بر ٜر٘رٚإ ٓگ٘رایی بایرد ٓضر  .ةرٚد .بر ای ایرٖ ٓ٘ررٚر

بایررد بررُ ٜظرراط ٗر ر ی ضظررُٚی در ٓگرراٗی اادخررادی برر ٜرٔررَ بیررد .برر ٜر٘ررٚإ ٗٔٗٚررٓ ٜفٞررٗ ّٚفررا
ةک خی در اادخاد ٓ اح برٗ ٜظرٚی ض ردیَ ةرٚد هرٓ ٜدزرٖٔ ٗفرا ٌٔٝراٗی  ٙررداُ
باةرردٔٝ .رریٖ صررٚر دزّ اسرر

احرر ٍٚراررابدی سرر ٓای ٜداری در عٞرر

اادخرادی

ض رردیَ  ٙضگرردیَ بٕ بررٜ

احرر ٍٚراررابدی راددٗررٓ ٜدظرر ٍٚةررٚد .بررُ ٜظرراط رِٔرری ٗیررا بایررد اررٚاٗیٖ اادخررادی ِٓرری  ٙبرریٖ
أُِِی بٗ ٜظٚی ض دیَ ةرٚد ضرا آورإ ضظورع اادخرادی راددٗر ٜفر ا ْٝةرٚد .بردیٞی اسر

D
I

ٔٝرٜ

ایٖ ٓ اری ٗیاز ب ٜراّ عردی افر اد اٗ راٗی در سرض ِٓری  ٙاراد ٛسیاسری در سرض بریٖ أُِِری

S
f

دارد .با ضٚع ٜب ٜایرٖ هر ٜقورٚب بتر ضٚسر  ٜنایردار اراٗٚاد ٛبتر ی را ٓردٗر دارد  ٙدر ٗٞایر
بررٗ ٜفررا ضٔرراّ افر اد بتر حر

o
e

ٗرر از ِٓیر ت آٚیر ت ٗررخاد  ٙزبررإ اسر ت ٓرریضررٚإ برر ٜبی٘رردٛ

اادخرادی بتر در ااُرب احرر ٍٚقورٚای بتر آیرردٙار برٚدٗ .ورب ااررالب فزریِ

v
i
h

ٓردار  ٙادیررإ

اُٞی ٗیا ٓی ضٚاٗد عردی ٓ ٙرٚا ضِوری ةرٚد .ادیرإ اُٞری ٔٝر ٜدرحردد سر ادز بتر ی (دٗیٚی ٙ
اا ر ٙی) ٓرریباةرر٘د .در ٙااررا ایررٖ ادیررإ ٗیررا اٝرردا
بت ی

عٞررإ ةررٔ ٍٚب ر ای س ر ادز ٝ ٙرردای

c
r

دارٗدٗ .ورب ادیرإ  ٙضراای بٕ در ضظورع قورٚب بتر ی بر ٜصرٚر رراّ  ٙررداُ

ب ٜصٚر ااث ٓیضٚاٗد در ضظویواز بی٘د ٛدرایٖ زٓی٘ٓ ٜدٗر ا ار ًی د.

www.SID.ir

21

A

اادخرادی

منابع
الف :فارسی

کتابها:
.1شاه یإ ٓٞردیت ()1388ت ٓفراٝیْ هِیردی قورٚب بتر بریٖ أُِِریت چراو دّٙت ضٞر إت ب٘یراد
قوٚای ٓیاإ.
.2رگاسرری بیررخٕت ()1395ت قوررٚب بترر  ٙبزادی ٝررای ب٘یررادیٖت چرراو دّٙت ضٞرر إت اٗدترراراز
دادً د .
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.3رریٔیت ق یٖ()1374ت ٓدارٝای ضٚس ٗ ٜیافدٌیت چاو چٞارّت اٗدتاراز ٗی
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.4ارراری سررید فرراصٔیت سررید ٓظٔررد ()1395ت قوررٚب بتر در عٞررإ ٓ احر ت دفدر دّٙت چرراو
سّٚت ض ٞإت اٗدتاراز ة ٞداٗب.

o
e

.5ارراری سررید فرراصٔیت سرریدٓظٔد()1395ت قوررٚب بت ر در عٞررإ ٓ اح ر ت دفد ر یوررْت چرراو
چٞارّت ض ٞإت ة ٞداٗب.
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ًِ.6رردیٖ یررإٙ -ی٘درر ز اٍ بُررٖ ()1379ت اادخرراد ضٚسرر  ٜنایرردارت ض عٔرر ٜالٓ رررا بزاد
(ب ٓوی)ت رگداُ را رهٖ اُدیٖ افدکاریت چاو اٍٙت ض ٞإت ة ه
مقاالت

چاو ٗ ٙت بازرًاٗی.

c
r

A

.1اسررالٓیت سرریم اُرر)1389(ٜت "ب رسرری درچرر ٜضٚسر ٗ ٜیررافدٌی اسرردإ ٝررای هتررٚر در دٓ ٙوضررا
 1375ت 1385ت" ص  .ضظویواضیت ٙزارز آٚر اادخادی  ٙدارایی

.2ضٚقیردیت اقٔدرررا  ٙب٘ٞراّ .سرراُْت (فر ٙردیٖ ٓرا« .)1397ٛچرراُب ٝرای اادخراد هالسررین از
ٓ٘ر قرع بر ضٚسر  »ٜت دٓٙریٖ ه٘فر اٗ

بریٖ أُِِری ٓردی ی ت اادخراد  ٙضٚسر ٜت ً ع ردإت

ضفِی ت داٗتٌا ٛعٚرعیا.
.3سرررٌ٘ٚندا برعررر)1383( ٕٚت "قرررع ضٚسرر  ٜدر ٗر یررر ٙ ٜرٔرررَ" ض عٔررر٘ٓ ٜرررٚچ ٞضٚسرررِی
عٓ ٞرری"ت ٓقِرر ٜقوررٚایت دفدر ارردٓاز قوررٚای برریٖ أُِِرریت ةررٔار ٛسرری اّ .حررج -250
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 در اادخررادٜ سررٚای قررع برر ضٞ «چاُترر.)1397 ٛ سرراُْ (ضی ٓررا.ّ٘رراٞررریاییت سررید یاسرر ت ب.4
ت ً ع رردإت ضفِرری تٜ سررٚ ضٙ برریٖ أُِِرری ٓرردی ی ت اادخرراد

ٗٓیٖ ه٘فرر اٚٓ احرر »ت سرر
.رعیاٚ عٛداٗتٌا

ررایٝ

 باررار سیاسررٙ ٜ سررٚ «قررع برر ض.)1397 ٛ سرراُْت (ضی ٓررا.ّ٘رراٞ بٙ فزررائِی ٓخررضفی.5

ت ً ع رردإت ضفِرری تٜ س رٚ ضٙ برریٖ أُِِرری ٓرردی ی ت اادخرراد

ٗٓیٖ ه٘ف ر اٚاادخررادی»ت سرر
.رعیاٚ عٛداٗتٌا

 اصالرررازٜ قررع ٓرردار" ٓقِررٜ س رٚ ضٙ ٜ س رٚ ضٜ)ت "قررع دسرردیابی برر1389( قیرردٙ دیٚٓظٔرر.6
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