دخالت دولت در اقتصاد  ،مؤثر یا مخرب ؟
تؼییٗ حسٚز زذبِت زِٚت زض حٛظ ٜفؼبِیتٞبی التػبزی ٟٔٓتطیٗ ٔسبِٝای است و ٝاظ ثس ٚضىٌُیطی ا٘سیط ٝالتػبزی
ٔسضٖ پیصضٚی ٘ظطی ٝپطزاظاٖ التػبزی لطاض زاضت ٝاست  ٓٞ ٚاو٘ ٖٛٙیع ثحث ضٚظ التػبززا٘بٖ وطٛض ٔی ثبضس .
تدطث 55 ٝسبَ ٌصضت ٝفٛایس ٔ ٚحسٚزیتٞبی ػّٕىطز زِٚتٞب ضا ثٚ ٝیژ ٜزض اضتمبی تٛسؼ ٝث ٝضٚضٙی ٘طبٖ زاز ٜاست.
زِٚتٞب ثطای زستیبثی ث ٝپیططفتٞبی ٔ ٟٓزض ثرص آٔٛظش  ٚثٟساضت  ٚوبٞص ٘بثطاثطیٞبی اختٕبػی ثسیبض وٛضیسٜا٘س.
اِجت ٝثطذی اظ ػّٕىطزٞبی زِٚتٞب ٘تبیح ضؼیفی زاضت ٝاست؛ أب حتی زض خبیی و ٝزِٚتٞب وبض٘بٔ ٝزضذطب٘ی اظ ػّٕىطز
ٌصضت ٝذٛز ثط خبی ٌصاضتٝا٘س ،ثسیبضی اظ افطاز ٍ٘طاٖ ٘بتٛا٘ی زِٚت زض سبظٌبضی ثب خٟب٘ی ضسٖ التػبز ٞستٙس .

تاریخچه
زض یه تمسیٓ ثٙسی وّی زضایٗ ثبض ٜو ٝزِٚت زض حٛظ ٜالتػبزی چ٘ ٝمطی زاضز ٔ ٚیعاٖ زذبِت آٖ زض چ ٝحسی ثبیس ثبضس،
س ٝزٚض ٜضا ٔیتٛاٖ اظ  ٓٞتفىیه ٕ٘ٛز:
.1

زٚضٜای و ٝاظ لطٖ ٞدس ٓٞثب تحٛالت غٙؼتی زض اٍّ٘ستبٖ آغبظ ضس ٕٞ ٚطا ٜثب ا٘سیطٞٝبی التػبززا٘بٖ
والسیه ثٛزٔ .طرػ ٝاسبسی ٘ظبْ التػبزی زض ایٗ زٚض ٜزذبِت ٔحسٚز زِٚت زض أٛض التػبزی است ٚ ٚظبیف
آٖ ثب آ٘چ ٝآزاْ اسٕیت ث ٝػٛٙاٖ ٚظبیف اسبسی زِٚت ٔغطح وطز ٜثٛز ،ا٘غجبق زاضت؛ یؼٙی تأٔیٗ أٙیت ػٕٔٛی،
زفبع اظ تٕبٔیت اضضی وطٛض  ٚسطٔبیٌٝصاضی زض ثرصٞبیی و ٝث ٝتِٛیس وبالٞبی ػٕٔٛی ٔیپطزاظ٘س؛ ٘ظیط آٔٛظش
 ٚپطٚضش .ایٗ زٚض ٜث ٝضغٓ ا٘تمبزٞبی تٙسی و ٝاظ چٙیٗ ٘ظبْ التػبزی ٔیضس تب لطٖ ثیستٓ استٕطاض یبفت.

.2

زض ٘یٕ ٝا َٚلطٖ ثیستٓ زٚ ٚالؼ ٝاوتجط  ٚ 1117ثحطاٖ ثعضي التػبزی اضٚپب  ٚآٔطیىب سجت ضس و ٝزِٚت زض
حٛظ ٜالتػبزی ٘مص ثیطتطی ایفب وٙس .ثب ا٘مالة  1117و ٝا٘سیط ٝالتػبزی سٛسیبِیستی زض ػُٕ ثطای تمطیجب 75
سبَ پیبز ٜضس ،زِٚت ث ٝعٛض وبُٔ ظٔبْ أٛض ضا زض ػطغ ٝالتػبزی ث ٝزست ٌطفت ٔ ٚدبِی ثطای ثرص ذػٛغی
ثبلی ٍ٘صاضز .ثب ثحطاٖ ثعضي ،زِٚت ث ٝػٛٙاٖ ٔىُٕ ثرص ذػٛغی زض ػطغ ٝسطٔبیٌٝصاضی ٚاضز ػُٕ ضس  ٚزض
ٟ٘بیت ا٘سیطٞٝبی ویٙعی زض لبِت زِٚت ضفب ٜتجّٛض یبفت.

.3

زض ضثغ پبیب٘ی لطٖ ثیستٓ زٚثبض ٜضخؼت  ٚثبظٌطتی ث ٝسٛی ا٘سیطٞٝبی زٚض ٜا َٚثٚ ٝخٛز آٔس  ٚضٚیىطز ٔٛسْٛ
ث٘ ٝئِٛیجطاِیسٓ تٛا٘ست ا٘سیطٞٝبی زِٚتٌطای سٛسیبِیستی  ٚویٙعی ضا اظ غح ٝٙذبضج وٙس .زض ایٗ زٚض٘ ٜبتٛا٘ی
٘ظبْٞبی زض پبسرٍٛیی ث ٝذٛاستٞٝب  ٚتمبضبی ٔػطفی افطاز ث ٝػال٘ ٜٚبتٛا٘ی زِٚتٞبی ضفب ٜزض حُ ٔؼضُ ضوٛز
تٛضٔی زض وطٛضٞبی پیططفت ٝسطٔبیٝزاضی ظٔی ٝٙضا ثطای احیبی ضٚیىطز ِیجطاِیسٓ زض لبِتٞبی فىطی خسیس فطآٞ
وطز .ثٞ ٝط حبَ ،تحت تأثیط فضبی حبوٓ ثط خٟبٖ ،حتی التػبززا٘بٖ ٔؼتمس ث ٝزذبِت ٔٙغمی زِٚت زض أٛض
التػبزی ث ٝالن ذٛز فط ٚضفتٙس  ٚزض ٔٛضغ ا٘فؼبِی لطاض ٌطفتٙس.

1

ٍ٘طا٘یٞب  ٚپطسصٞبی خسیس زضثبض٘ ٜمص زِٚت فطاٚاٖ ٔ ٚتؼسز است؛ أب تحٛالت چٟبضٌب٘ ٝظیط اٍ٘یع ٚ ٜضً٘
ٚیژٜای ث ٝایٗ پطسصٞب ثرطیس ٜاست.
 .1فطٚپبضی التػبزٞبی ٔجتٙی ثط ٘ظبضت ٔطوعی زض ضٛضٚی سبثك  ٚوطٛضٞبی ضطق ٔ ٚطوع اضٚپب؛
ٚ .2لٛع ثحطاٖ ٔبِی زِٚتٞبی ضفب ٜزض ثیطتط وطٛضٞبی غٙؼتی؛
٘ .3مص ٔ ٟٓزِٚت زض ٔؼدع ٜالتػبزی وطٛضٞبی ضطق آسیب؛ ٚ
 .4فطٚپبضی زِٚتٞب  ٚا٘فدبض ضطٚضتٞبی ا٘سب٘ی زض ثرصٞبیی اظ خٟبٖ .
دخالت آری یا نه؟
ثط ٔجٙبی یه تػٛض وّی و ٝغّغی ٔتٛاتط است ،تػٛض ٔیضٛز و ٝزیسٌبٜٞبی ٔٛخٛز زض ظٔی٘ ٝٙمص زذبِت زِٚت ،ثٝ
زیسٌبٜٞبی وبٔال غفط  ٚیه تمسیٓثٙسی ٔیضٛز ٔ ٚىبتت التػبزی یب زذبِتٞبی سیبستٌصاضی زِٚت ضا وبضا ٔیزا٘ٙس یب
٘بوبضا .زض غٛضتی و ٝزض ٔىبتت التػبزی ٔرتّفٛٔ ،ضٛع ٔجبحثبت ضٚی زأ ٚ ٝٙچٍٍ٘ٛی زذبِت زِٚت است  ٝ٘ ٚاغبِت
سیبستٌصاضی .تفبٚت اغّی التػبزٞبی ثبظاض  ٚالتػبزٞبی ثبثط٘بٔ ٝزض ٔیعاٖ تأثیط زِٚت ٘یست ،ثّى ٝزض ایٗ است و ٝآیب ایٗ
تأثیط ثطای ٕٔب٘ؼت اخجبضی اظ تػٕیٓ ثرص ذػٛغی ث ٝوبض ٔیضٚز یب ٘ .ٝزض یه التػبز ثبظاض ،اٌط زِٚت ث ٝفٛالز ثیطتطی
٘یبظ زاضت ٝثبضسٔ ،بِیبتٞب ضا خٕغآٚضی وطز ٚ ٜفٛالز ضا ث ٝلیٕت ثبظاض ذطیساضی ٔیوٙس .زض یه التػبز ثب ثط٘بٔ ،ٝزِٚتی وٝ
فٛالز ثیطتطی ٔیذٛاٞس ،زستٛض تِٛیس آٖ ضا غبزض ٔیوٙس  ٚلیٕت آٖ ضا ذٛز تؼییٗ ٔیٕ٘بیس .التػبزی و ٝزض آٖ ٓٞ
ثط٘بٔٝضیعی ٔطوعی  ٓٞ ٚضاٞىبضٞبی تِٛیس  ٚتٛظیغ ثبظاض ٚخٛز زاضز ،التػبز ٔرتّظ ٘بٔیسٔ ٜیضٛز .
اٍِٛی ٘مص ٔٙبست زِٚت زض یه التػبز ثبظاض ٕٞچٙبٖ ثحثاٍ٘یع ثبلی ٔب٘س ٜاست .اغّت حبٔیبٖ التػبز ثبظاض ٔؼتمس٘س وٝ
زِٚت زض تؼطیف  ٚاػٕبَ لٛا٘یٗ اغّی ثبظاض ٘مص ٔططٚع زاضز .پبسد ث ٝسٛاَ زضثبضٔ ٜیعاٖ لسضت زِٚت زض ٞسایت التػبز ٚ
ضسیسٌی ث٘ ٝبثطاثطیٞبی ٘بضی اظ ثبظاض ،ثحث ثطاٍ٘یعتط است.

دالیل دخالت دولت
ث ٝزالیُ ظیط زذبِت زِٚت زض التػبز ضطٚضی است:
٘ .1بضسبیی ثبظاض :ثٔ ٝدٕٛػ ٝضطایغی اعالق ٔیضٛز و ٝزض آٖ التػبز ٔجتٙی ثط ثبظاض ٕ٘یتٛا٘س ٔٙبثغ ضا ث٘ ٝحٛ
ثٟی ٚ ٝٙآٖعٛض و ٝثبیس ٚضبیس ثیٗ ثرصٞب اذتػبظ زٞس.
 .2وبالٞبی ػٕٔٛی :وبالٞبی ػٕٔٛی وبالٞبیی ٞستٙس و ٝاستفبز ٜاظ آٟ٘ب ٔستّعْ ضلبثت ٘یست  ٚچٙب٘چٝ
ٔػطفوٙٙسٜای آٟ٘ب ضا ٔػطف وٙس ،ػطض ٝآٟ٘ب وبٞص ٕ٘ییبثس .ایٗ وبالٞب ٕٞچٙیٗ استثٙبپصیط ٘یستٙس ٕ٘ ٚیتٛاٖ
ثطذی ٔػطفوٙٙسٌبٖ ضا اظ ٔػطف آٟ٘ب ٔستثٙی وطز .ایٗ ٚیژٌیٞب ٔغبِجٞ ٝعیٔ ٝٙػطف ایٗ وبالٞب ضا ٘بٕٔىٗ
ٔیسبظز  ٚثٙبثطایٗ ػطضٝوٙٙسٌبٖ ثرص ذػٛغی اٍ٘یعٜای ثطای ػطض ٝایٗ لجیُ وبالٞب ٘ساض٘س.
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 .3وبالٞبی ذػٛغی :وبالٞبیی ٞستٙس ؤ ٓٞ ٝبِىیت فطزی زاض٘س ،یؼٙی افطاز ثطای ث ٝزست آٚضزٖ آٖ ثبیس ثب
یىسیٍط ضلبثت وٙٙس ٔ ٓٞ ٚیتٛاٖ افطاز غیط ٔبِه ضا اظ ٔػطف آٖ ٔٙغ وطز .وبالٞبی ٔطتطن استثٙبپصیط ٘یستٙس؛
ِٚی استفبز ٜاظ آٖ ٔستّعْ ضلبثت است (ٔثبِی و ٝزضایٗ ثبضٔ ٜیتٛاٖ اضائ ٝوطز استفبز ٜاظ آةٞبی خبضی ثطای آثیبضی
ظٔیٗ ٞبی وطبٚضظی است)  ٚوبالٞبی ثبضٍبٞی وبالٞبیی ٞستٙس و ٝاستفبز ٜاظ آٖ ٔستّعْ ا٘دبْ ضلبثت ٘یست؛ ِٚی
ٔیتٛاٖ ثطذی ضا اظ استفبز ٜاظآٖ ٔستثٙی سبذتٔ .ثُ ثعضٌطاٜٞب  ٚضاٜٞبیی و ٝاستفبز ٜاظ آٟ٘ب ٔستّعْ پطزاذت
ػٛاضؼ است.
 .4آثبض ذبضخی :ثٚ ٝضؼی اعالق ٔیضٛز و ٝػّٕیبت ضرػی یب ثٍٙبٞی سجت ٚاضز آٔسٖ ضطض یب ایدبز ٘فغ ثطای
ضرع یب ثٍٙب ٜزیٍط ٔیضٛز؛ ثس ٖٚایٙى ٝضرع یب ثٍٙب ٜاذیط ثطای ضطض ٔٛضز ثحث چیعی ضا ث ٝػٛٙاٖ خجطاٖ
ضطض ،زضیبفت یب زضلجبَ ٘فغ حبغّ ٝچیعی ضا پطزاذت وٙس .زِٚتٞب ٔیتٛا٘ٙس آثبض ذبضخی ٔٙفی ضا ٟٔبض وطزٛٔ ،ٜخت
ٌستطش آثبضذبضخی ٔثجت اظ عطیك ٚضغ ٔمطضاتٔ ،بِیبتٞب  ٚاػغبی یبضا٘ ٝض٘ٛس یب ٔیتٛا٘ٙس ث ٝذّك آٟ٘ب ثپطزاظ٘س.
 .5ا٘حػبض عجیؼی :ث ٝحبِتی ٌفتٔ ٝیضٛز وٞ ٝعی ٝٙاضائ ٝیه ٚاحس وبال یب ذسٔت ثٔ ٝػطفوٙٙس ٜاضبفی ثطای
سغح ٚسیؼی اظ ٔحػ ،َٛوبٞص ثیبثس  ٚث ٝایٗ تطتیت زأٌ ٚ ٝٙستط ٜضلبثت ضا وبٞص زٞس یب آٖ ضا ث ٝعٛض وّی اظ
ثیٗ ثجطز .زض چٙیٗ حبِتی اٌط زست ا٘حػبضٌطاٖ ثبظٌصاضز ٜضٛز ،آ٘بٖ ٔیتٛا٘ٙس ٔیعاٖ تِٛیس ضا وبٞص  ٚلیٕت ضا
افعایص زٙٞس .زِٚتٞب ثب ایٗ ٔسبِ ٝثطذٛضز ٔیوٙٙس  ٚثب ث٘ ٝظٓ  ٚلب٘ ٖٛزضآٚضزٖ ضفتبض ا٘حػبضٌطاٖ زض ثرص
ذػٛغی یب اضائ ٝوبالٞب  ٚذسٔبت زِٚتی زض حٛظٜٞبی ا٘حػبضی ثب پسیس ٜا٘حػبض ٔمبثّٔ ٝیوٙٙس.
 .6ثبظاضٞبی ٘بلع  ٚاعالػبت ٘بلع یب ٘بٔتمبضٖ :ثبظاضٞب ظٔب٘ی ٘بلػٙس و ٝحتی اٌط ٔػطفوٙٙس ٜحبضط ثٝ
پطزاذت ثٟبیی ثیص اظ ٞعی ٝٙتِٛیس آٖ وبال ثبضس ،آٖ ثبظاض ٘تٛا٘س آٖ وبال یب ذسٔت ضا تِٛیس  ٚاضائ ٝوٙس .اعالػبت
٘بلع ٔػطفوٙٙسٔ ٜیتٛا٘س ث ٝوٛچهٕ٘بیی اضظش ثطذی اظ ذسٔبت ٘ظیط تؼّیٓ  ٚتطثیت یب ٔطالجتٞبی ثٟساضتی
پیطٍیطا٘ ٝثیٙدبٔس٘ .بٔتمبضٖ ثٛزٖ اعالػبت یؼٙی ػسْ زستطسی ٔسبٚی ث ٝاعالػبتٔ ،ب٘ٙس حبِتی و ٝػطضٝوٙٙسٜ
ثیص اظ ٔػطفوٙٙس ٜاعالع زاضز  ٚثبِؼىس .ایٗ ٚضغ ٔیتٛا٘س ث ٝایدبز تمبضبی اضبفی اِمب ضس ٜتٛسظ ػطض ٝوٙٙسٜ
ٔٙدط ضٛز.
 .7تأٔیٗ ػساِت اختٕبػی :تأٔیٗ ػساِت اختٕبػی ٔم ِٝٛزیٍطی است و ٝحتی زض غٛضت ػسْ ٘بضسبیی ثبظاض،
ٔیتٛا٘س زذبِت زِٚت ضا ضطٚضی وٙس.

دالیل عذم دخالت دولت
 .1ضؼیف ضسٖ ثبظاضٞبی ضلبثتی  ٚثرص ذػٛغیٌ :فتیٓ و ٝزِٚت ٚظبیفی زض خبٔؼ ٝزاضز  ٚآ٘دب و ٝثبظاض
ضلبثتی  ٚتِٛیس وٙٙس ٜذػٛغی لبزض ث ٝفؼبِیت ٘یست ،زِٚت ثبیس ٚاضز وبض ضٛز  ٚتِٛیس ضا زض زست ثٍیطز؛ أب اٌط
ٔیعاٖ فؼبِیتٞبی تِٛیسی زِٚت افعایص یبثس  ٚاغغالحب تػسیٌطی زِٚت افعایص پیسا وٙس ،س ٟٓثبظاضٞبی ضلبثتی
وبٞص یبفت ٚ ٝزِٚت تجسیُ ث ٝا٘حػبضٌط ثعضي ٔیضٛزٕٞ .چٙیٗ زض چٙیٗ ضطایغی ثرص ذػٛغی لبزض ث ٝفؼبِیت
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٘رٛاٞس ثٛز  ٚویفیت تِٛیسات ٘یع وبٞص ٔییبثس .زض غٛضتی ؤ ٝیتٛاٖ ثب سپطزٖ ایٗ ثٍٙبٜٞب ث ٝثرص ذػٛغی
ویفیت  ٚوبضآیی ضا ٕٞعٔبٖ افعایص زاز.
 .2وبٞص وبضآیی التػبزیٚ :لتی فؼبِیتٞبی تػسیٌطی زِٚت افعایص ٔییبثس ،زِٚت ثعضي ٔیضٛز  ٚثب
ثعضي ضسٖ اثؼبز آٖٔ ،دجٛض ٔیضٛز ثطای تأٔیٗ ٞعیٞٝٙبیص ٔبِیبتٞبی ثیطتطی زضیبفت وٙس ٕٞبٖعٛض وٌ ٝفتیٓ
ٌطفتٗ ٔبِیبت تػبػسی اظ ٔطزْ ،ثبػث وبٞص وبضآیی ٔیضٛز؛ چطاو ٝاٍ٘یعٜٞبی وبض  ٚسٛزآٚضی وبض  ٚسطٔبی ٝضا
وبٞص ٔیزٞس.
 .3تغییطات سغح ٘سجی لیٕتٞب :زذبِت زِٚت زض لیٕتٌصاضی ثبظاض ث ٝچٙس عطیك ا٘دبْ ٔیضٛز؛ تؼییٗ وف
لیٕت ثطای حٕبیت اظ تِٛیسوٙٙس ٜوبالیی ذبظ؛ تؼییٗ سمف لیٕت ثطای حٕبیت اظ حمٛق ٔػطفوٙٙسٜ؛ زازٖ یبضا٘ٝ
 ٚسٛثسیس ث ٝوبالیی ذبظٚ .لتی زِٚت زض لیٕتٌصاضی ثبظاض ثٞ ٝط عطیمی الساْ ٔیوٙس٘ ،تید ٝاظ ثیٗ ضفتٗ ٘سجت
لیٕتٞبست ؤ ٝیتٛاٖ ثب ضٚشٞبی التػبزی اثجبت وطز وٙٔ ٝدط ث ٝاذتالَ زض ٔىب٘یعْ ثبظاض  ٚوبٞص ٔػطف
ثٟی ٝٙزض خبٔؼٔ ٝیضٛز.ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثسیبضی ٔؼتمس٘س و ٝزِٚت ٘جبیس زض لیٕتٌصاضی ثبظاض زذبِت وٙس.
ٚ .4اثستٍی  ٚوٛچه ٔب٘سٖ غٙبیغ :حٕبیتٞبی زِٚت اظ غٙبیغ ث ٝغٛضت ٘بٔحسٚز ٔٙدط ث ٝوٛچه ٔب٘سٖ
غٙبیغ ،ػسْ ضلبثتپصیطی زض ثبظاضٞبی خٟب٘ی  ٚوبٞص ویفیت تِٛیسات ٔیضٛز .ث ٝعٛض وّی حٕبیت ثبیسٔ ،حسٚز ثٝ
ظٔبٖ ذبظٞ ،سفٕٙس ٔ ٚططٚط ث ٝثٟجٛز ویفیت تِٛیسات ثبضس .زض غیط ایٗ غٛضت ،غٙبیغ ثطای ٕٞیط ٝوٛچه ٚ
فبلس ٔؼیبضٞبی ویفی ٔیٔب٘ٙس و ٝایٗ ذٛز ضطث ٝثعضٌی ث ٝالتػبز وطٛض ٚاضز ٔیوٙس.
 .5افعایص تػسی ٌطی زِٚت  ٚثبظٔب٘سٖ اظ ٚظبیف اغّی :زض ٟ٘بیت ثبیس ٌفت اٌط زِٚت ث ٝا٘دبْ وبضٞبیی
ثپطزاظز و ٝچٙساٖ ضطٚضتی ثطای زذبِت ٘ساضز  ٚحتی ثرص ذػٛغی ٔیتٛا٘س ثٟتط  ٚوبضآتط ػُٕ وٙس ،اظ ٚظبیف
اغّی ذٛز وٕٞ ٝبٖ تٙظیٓ ثط٘بٔ ٚ ٝلبٌٖ٘ٛصاضی ٞ ٚسفٕٙسی السأبت است ،ثبظٔیٔب٘س.

ثٙبثطایٗ ٘تیدٌٝیطی زضثبض ٜزذبِت یب ػسْ زذبِت زِٚت ٘یبظ ث ٝیه تػٕیٌٓیطی پیطأ ٖٛاضظش پیبٔسٞبی ٔٙفی ٔ ٚثجت
السأبت زِٚت زض ٔسبئُ ٔرتّف زاضز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ است و ٝأطٚظ ٜزضثبضٔ ٜحسٚز وطزٖ ا٘ساظ ٜزِٚت ثحثٞبی ثسیبضی
غٛضت ٔیپصیطز.
زض وطٛض ٔب ٘یع زض ٘یٓ لطٖ اذیط تغییطات ٘سجتبً ظیبزی زض ٘ح ٜٛزذبِت زِٚت زض التػبز ضخ زاز ٜاست  .زذبِت زِٚت اظ
اٚایُ ز ٚ 55 ٝٞزض لجُ اظ ا٘مالة ضطٚع ضس  ٚزض زٚضاٖ خٕٞ ًٙطا ٜثب زذبِت ثسیبض ٌستطز ٜزِٚت  ٚلیٕت ٌصاضی ٚ
سٕٟی ٝثٙسی وبالٞب ضس  ،زض زٚضاٖ ٔطٟٛض ث ٝسبظ٘سٌی ثب اخطای سیبست ٞبی تؼسیُ التػبزی وٟ٘ ٝبیتبً ٔٙدط ث ٝافعایص
ضسیس لیٕت ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ افعایص تٛضْ ث ٝحسٚز  45زضغس  ٚاخجبض زِٚت ٚلت ث ٝػس َٚاظ ایٗ سیبست ٞب  ٚتٛخ ٝخسی ثٝ
لیٕتٌصاضی ٘ ٚظبضت  ٚوٙتطَ زض سغح ثبظاض ٌطزیس ،زض زٚضاٖ ٔطٟٛض ث ٝاغالحبت و ٝثب تٛخ ٝث ٝثٟجٛز ضاثغ ٝثیٗ إِّّی
ایطاٖ ثب وبٞص تٛضْ  ٚوبٞص حضٛض زِٚت زض التػبز ٕٞطا ٜثٛز  ٚزض زِٚت ٘ ٟٓؤ ٝدسزاً زذبِت زِٚت زض التػبز ثب تٛخیٝ
تٛخ ٝثٔ ٝؼیطت ٔطزْ افعایص یبفت  ٚزض زِٚت ز ٓٞوٕٞ ٝطا ٜثب افعایص فطبض تحطیٓ ٞبی خٟب٘ی  ،افعایص ضسیس ٘طخ اضظ ٚ
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لیٕت ٞب  ٚضسیسٖ تٛضْ ث ٝحسٚز  35زضغس ٔتأسفب٘ ٝزِٚت التػبز ضا ث ٝحبَ ذٛز ضٞب وطز ٜثٛز  ٚزض ٘یٕ ٝا َٚزِٚت یبظزٓٞ
ؤ ٝدسزاً سیبست ٞبی تؼسیُ ثب ٔالحظ ٚ ٝاحتیبط زض وٙبض ٔػٛثبت وٙتطَ لیٕتی ٕٞطا ٜاست .
آ٘چٔ ٝطٟٛز است زض وطٛض ٔب ٛٙٞظ پبسد ضٚضٙی ثٛٔ ٝاضز  ٚسؤاالت اغّی التػبز زاز٘ ٜطس ٜاست یب ایٙى ٝثط سط
پبسدٞبیی و ٝثطذی اضائٔ ٝی زٙٞس تفب ٚ ٓٞاخٕبػی ٚخٛز ٘ساضز .
٘ .1ظبْ التػبزی و ٝلطاض است التػبز وطٛض ضا ث ٝسطٔٙعَ ٔمػٛز ض ٖٕٛٙٞسبظز چیست ؟ التػبز آظاز ٔ ،بضوسیستی ،
ٔرتّظ  ٚیب التػبز اسالٔی ( ؤ ٝتبسفب٘ ٝػّٕبی حٛظ ٚ ٜزا٘طٍبٚ ٜظیف ٝذٛز ضا زض تجییٗ ٔرتػبت ٚ ٚیژٌی ٞبی
آٖ ث ٝذٛثی ث ٝا٘دبْ ٘طسب٘س ٜا٘س )؟
 .2فضبی چٙسیٗ سبَ اذیط التػبز ثیبٍ٘ط ایٗ است ؤ ٝب اظ ٘ظبْ التػبز اسالٔی پیطٚی ٕ٘ی وٙیٓ ٔ ٚی تٛاٖ ٘ظبْ
التػبزی وطٛض ضا ٘ٛػی ٘ظبْ التػبزی ٔرتّظ زا٘ست  .زض ایٗ ٘ظبْ ثبیستی تطویت ثٟی ٝٙس ٟٓتأثیط  ٚزذبِت
زِٚت – ثبظاض ضا ٔطرع وطز  .أب أطٚظ ز٘یب فٕٟیس ٜآ٘چ ٝسط٘ٛضت سبظ است ،ا٘ساظ ٜزذبِت زِٚت ٘یست ثّىٝ
ویفیت ٔساذّ ٝزِٚت است.
 .3پیطٚی اظ ٞط یه اظ ٘ظبْ ٞبی التػبزی ٔستّعْ زاضتٗ اعالػبت زلیك ٔ ٚستٙس است  .اظ آظازتطیٗ التػبزٞب تب
ثست ٝتطیٗ آٟ٘ب  ٟٓٔ ،تطیٗ ٔٛضٛػی ؤ ٝالحظ ٚ ٝضػبیت ٔی ضٛز ثجت زلیك ٔ ٚستٙس فؼبِیت ٞبی التػبزی ٚ
تدبضی ثطای ایدبز ضفبفیت ( چ ٝثطای ٔطزْ یب زِٚت یب سبیط فؼبِیٗ التػبزی ) است ٔ .تأسفب٘ ٝزض وطٛض ٔب ایٗ
٘ىتٔ ٝغفٔ َٛب٘س ٜاست ٔ 25 .یّیبضز زالض لبچبق زض سبَ  ،سٛءاستفبز ٜاظ وبضت ٞبی ثبظضٌب٘ی  ،فطاض ٔبِیبتی ... ٚ
ٕ٘ ٝ٘ٛای اظ تجؼبت ایٗ ػسْ ثجت  ٚضجظ زضست اعالػبت زض وطٛض ٞستٙس .زض ذػٛظ ضفبفیت ایطاٖ  ،زض سبَ
ٌ ، 2513عاضضی ضتج ٝایطاٖ ضا اظ ثیٗ  177وطٛض  144اػالْ وطز ٜاست  .ثٙبثطایٗ ث ٝػٛٙاٖ یه پیص فطؼ ( فبضؽ
اظ ٘ٛع ٘ظبْ التػبزی ا٘تربة ضس ) ٜتساضن ثجت  ٚضجظ فؼبِیت ٞب  ٚتجبزالت التػبزی  ،تدبضی ٔ ٚبِی است .
 .4ظبٞطاً ٔب زذبِت زِٚت زض التػبز ضا ( فبضؽ اظ س ٟٓآٖ ) پصیطفت ٝایٓ ِصا ثبیس تطتیجی اتربش وٙیٓ و ٝایٗ زذبِت تب
آ٘دبیی ؤٕ ٝىٗ است ٔٙدط ث ٝایدبز ٔب٘غ زض التػبز ٘طٛز ٔ .مبْ ٔؼظٓ ضٞجطی زض اثالؽ سیبست ٞبی التػبز
ٔمبٔٚتی  ،ضفبف  ٚضٚاٖ سبظی ٘ظبْ تٛظیغ  ٚلیٕتٌصاضی  ٚضٚظآٔسسبظی ضیٜٞٛبی ٘ظبضت ثط ثبظاض ضا ٔٛضز تٛخٚ ٝ
تأویس لطاض زاز ٜا٘س ِصا ثبیس ثبظ عطاحی ٘ظبْ تٛظیغ ٘ ٚظبْ لیٕت ٌصاضی ث٘ ٝحٛی غٛضت پصیطز تب ایٗ ٘ظبٔبت ٔٙدط
ث ٝضفبفیت  ٚضٚا٘سبظی زض ثرص ثبظضٌب٘ی ض٘ٛس ٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝتحٛالت خسی زض ٔٙبسجبت  ٚضفتبضٞبی
التػبزی  ،ثبیس ضیٞ ٜٛبی ٘ظبضت ثط ثبظاض ٘یع ث ٝضٚظ ضس ٚ ٜذٛز ضا ثب ٔمتضیبت خبٔؼ ٝأطٚظی ٔٙغجك سبظز تب ضٕٗ
٘ظبضت  ٕٝٞخب٘ج ٝثط ثبظاض  ،تجسیُ ث ٝػبّٔی ٔرُ ثطای فؼبِیت ٞبی التػبزی سبِٓ ٍ٘طزز.
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