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ٞدف اقلّی پلطٞٚؽ اانلس ؾٙاغلایی زاٞىازٞلای ٔلثرس خٟل

ولاٞؽ رملس تلس اغلاظ اغلٙا رسا غلتی تلا زٚیىلس

آیٙدٍ٘ ٜازی ًٔٙم ٝای اغ  .زٚؼ ایٗ ًٔاِع ٝتا تٛخ ٝتٌ ٝصازٞ ٜای تحمیك ،اش ٘ل ٛتٛقلیفی  ٚویفلی اغل

ول ٝز ٚ

ٔساّ ٝوتاتخا٘ ٝای  ٚاخسای زٚؼ ِفی  ٚتا ٔساخع ٝت٘ 37 ٝفس اش خثسٌاٖ ا٘ؿٍاٞی  ٚارسا اخسایلی ز شٔیٙل ٝالتكلا ٚ
ٔدیسی

ا٘داْ ؾد ٜاغ  .ز ٔساّ ٝا َٚتا زٚیىس اوتؿاری -تًثیمی ،غیاغ ٞای واٞؽ رمس تس اغاظ اغٙا رسا غلتی

ؾٙاغایی ؾد٘ ٚ ٜیص ٔ ٟٓتسیٗ زاٞىازٞای ٔثرس خ ٟولاٞؽ رملس ااكلا ؾلد٘د .ز ا أل ،ٝتلا تٟلسٌ ٜیلسی اش پلازا ایٓ
ٙٞدازی  ٚتس٘أ ٝزیصی تا زٚیىس ٚرا ازا٘ ٝت ٝاغٙا تاال غتی چازچٛب ٔفٟٔٛی تحمیك ازائل ٝؾلد ٚ ٜغلسع ،چلازچٛب
ٔفٟٔٛی پیؿٟٙا ی تا اغتفا  ٜاش زٚؼ تحمیك ویفی ٔ ٚساخعل ٝتل ٝخثسٌلاٖ  ٚوػلة ٘ظلس آٖ ٞلا ز يلی غلٚ ٝز ِفلی
اعتثازغٙدی ٔ ٚدَ ٟ٘ایی تحمیك يساای ؾد .تس اغاظ یارتٞ ٝای ایٗ پطٞٚؽ ،زاٞىازٞای ٔثرس خٟل
اغاظ اغٙا رسا غتی تا  5غیاغ

ولاٞؽ رملس تلس

وّی (غیاغ ٞای غلٙد چؿلٓا٘لداش ،غیاغل ٞلای ولازآرسیٙی ،غیاغل ٞلای تا٘له

ٔسوصی ،غیاغ ٞای التكا ٔمأٚتی ،غیاغ ٞا  ٚتس٘أ ٝؾؿٓ تٛغع )ٝؾٙاغایی ؾد ٚ ٜز ٔٛز ٔ 12ثِف ٝغیاغ ٞلای
واٞؽ رمس تس اغاظ اغٙا رسا غتی تا زٚیىس آیٙدٍ٘ ٜازی تا ٔملداز نلسیة تٛارلك وٙلداَ  0/584تلیٗ قلااة ٘ظلساٖ
اخٕا  ٚاتفاق ٘ظس ااقُ ؾدٕٞ .چٙیٗ ،تسزغی ٘ظسات خثسٌاٖ زتاز ٜعٛأُ تأریسٌراز ز ٔماتّ ٝتا ولاٞؽ رملس ٘ؿلاٖ
ا الدأات ٔستٛو تل ٝغیاغل ٞلای التكلا ٔملأٚتی  ٚتس٘ألٞٝلای ؾؿلٓ تٛغلع ٝتل ٝتستیلة ز زتثلٞ ٝلای اْٚ ٚ َٚ
اِٛٚی تٙدی اعهای پاُ٘ لساز ٌسرت ٝاغ .
يثمٝتٙدی .G21, G28, M41:JEL
ٚاضٌاٖ وّیدی :غیاغ ٞای واٞؽ رمس ،اغٙا رسا غتی ،غیػتاٖ  ٚتّٛچػتاٖ.
* تازیخ زیار 1398/06/17 :

تازیخ پریسؼ1398/10/20 :
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 .1همذهِ
اش ٔؿىالت عٕد ٜخٛأع أسٚش پدید« ٜرمس »1اغ  .تٌٝ٘ٛٝای و ٝیىی اش ٟٔٓتسیٗ چاِؽ رلسازٚی
تٛغع ٝپایداز ٔحػٛب ٔیؾ . ٛرمس یعٙی ایٙى٘ ٝیاشٞای اِٚی ٝارسا تأٔیٗ ٘ؿ ٚ ٛایات آ٘اٖ ت ٝخًس
ٔعهُ رمس التكا ی زا ز ازتثاو تا غاخ

ٚغلیع تلس خأعل ،ٝیعٙلی ٘لاتساتسیٞلای اختٕلاعی ٔلٛز

تدصیٚ ٝتحّیُ لساز ٔی ٙٞد .اش آ٘دا و ٝرمس ٘تید٘ ٝاتساتسیٞای اختٕاعی  ٚتٛ٘ ٝت ٝخ ٛتدا ْٚتخؽ
٘اتساتسی اغ ٕ٘ ،یتٛاٖ ٔعهُ رمس زا خدا اش ٘اتساتسیٞا  ٚلؿستٙدیٞای اختٕاعی ٔٛز ًٔاِع ٝلساز
ا  .رمللس ٕٞللٛاز ٜتلل ٝعٙللٛاٖ یلله ٔػللهّ ٝخٟللا٘ی ًٔللسب تلل ٜ ٛاغلل

 ٚزیؿللٌ ٝسرتللازیٞللا ٚ

عمةٔا٘دٌیٞای تخؽ اعظٓ ٘یا ،اش خّٕ ٝتخؽ ٕٟٔی اش خأعل ٝزا تؿلىیُ ٔلی ٞلد .تحمیملات
ٔختّف اش ارصایؽ ٘اتساتسی  ٚرمس ز خٟاٖ خثس ٔی ٞد .ز تس٘أٞٝای تٛغع ٝالتكا ی ٞسوؿٛزی،
واٞؽ رمس ٕٛٞاز ٜت ٝعٛٙاٖ یه ٞدف اقّی ًٔسب اغ  .ز زاغتای اخسای غیاغ ٞلای ٔلثرس ٚ
پایداز واٞؽ رمس ،ؾٙاغایی عٛأُ  ٚاخصای تؿىیُ ٙٞد ٜایٗ پدید ٜاختٕاعی ازای إٞی
( زٚیؿی ٕٞ ٚىازاِٖٚ .)1397 ،

اغل

ز وٙاز ٘مؽٞای لا٘٘ٛی ،تخكیكی  ٚتثثیتلی ٘ملؽ تلٛشیعی

٘یص تس عٟد ٜاز ؛ شیسا ز چازچٛب ٘ازغاییٞای تاشاز ،تٟٙا ٘ازغایی ز وازآیی ،تخكیف ٔٙلاتع ٚ
تثثی

التكا ی ًٔسب ٘یػ  ،تّىٔ ٝؿلىالت یٍلسی ٘یلص ٚخل ٛاز ول ٝیىلی اش آٖٞلا ٔؿلىُ

غیسعا ال٘ ٝت ٖ ٛتٛشیع زآٔلد ٚ ٚخل ٛرملس ٘ ٚلاتساتسی اغل

(غسٟس ٚغل

 ٚشٔلا٘ی .)1394 ،تلا

ٍ٘اٞی وٛتا ٜت ٝتلازیخ تؿلسی ٔؿلاٞدٔ ٜلیؾلٔ ٛػلهّ ٝرملس ز خٛألع ٔختّلف ٕٞلٛاز ٜیىلی اش
ٔٛنٛعات ٔٛز تحث وازؾٙاغاٖ التكلا ی ،غیاغلی  ٚاختٕلاعی تل ٜ ٛاغل  .اش ایلٗ ز ٚیىلی اش
اٞداف اقّی تٛغع ٝالتكا ی ،ش  ٖ ٚرمس اش خأع ٝعٛٙاٖ ٔیؾ . ٛؾىٌُیسی ِٚ

زرا ،ٜغیػتٓ

تأٔیٗ اختٕاعی ،غیاغ ٞای إایتی ٞ ِٚا  ٚلساز ٌسرتٗ تس٘أٞٝلای رمسش ایلی ز زأظ غلتٛز
واز ٞ ِٚإٝ٘ٛ٘ ،ای اش تحٛالت ا٘داْ ٌسرت ٝز ٔثازش ٜتا رمس اغ ٔ .ثلازش ٜتلا رملس ٔ ٚحسٔٚیل
1. Poverty
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ارتد و ٝاِثت ٝت ٝؾسایى التكا ی ،اختٕاعی  ٚغیاغی ٞسوؿٛز ٘یص تػتٍی از  .أسٚش ٜخأعٝؾٙاغاٖ
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بررسی سیاستهاي کاهش فقر بر اساس اسناد فرادستی...

اختٕاعی اش اٞلداف اقلّی وؿلٛزٞا تلسای زؾلد التكلا ی پایلداز  ٚرساٌیلس اغل  .ز تػلیازی اش
وؿٛزٞا تٚٝیط ٜوؿٛزٞای تٛغعٝیارت ،ٝإای ٞای ٔاِی ِٚ
ٞدف إای

 ٚغیػلتٓٞلای تلأٔیٗ اختٕلاعی تلا

اش ؾٟس٘ٚداٖ ز تساتلس خًلسات ٔستلٛو تلٚ ٝزاٖ پیلسی ،تیٕلازی ،اؾلىاَ ٔختّلف

تٌعد خا٘ٛازٞا تٚ ٝخ ٛآٔد٘د (تا٘صی .)2002 ،خٌ ٟیسی تس٘أٝزیصاٖ التكا ی وؿٛزٞای ٔختّف
ز ي ٝٞ ٚ َٛاخیس ،اش زؾد غسیع التكا ی ت ٝتٛغع ٝا٘ػا٘ی ،واٞؽ رمس ٘ ٚاتساتسی ٔعًٛف ؾدٜ
اغ

 ٚایٗ ٔٛنٛعات غدغ ٝاقّی ز تس٘أٞٝای تٛغع ٝوؿٛزٞای ٔختّف اغ  .یىی اش ٔػائُ

عٕد ٜغیاغ ٌرازی التكا ی -اختٕاعیٛٔ ،ن ٛرمس  ٚزاٞىازٞای ٔماتّ ٝتلا آٖ اغل  .ز ایلساٖ
ٔثازش ٜتا رمس  ٚاسو
لّٕدا ؾد ٜاغ

ت ٝغٛی عداِ

اختٕلاعی یىلی اش ازولاٖ اقلّی غیاغل ٞلای وّلی ٘ظلاْ

و ٝز اغّة اغٙا تاال غلتی ول ٝخلىٔؿلی غیاغل ٞلا زا تعیلیٗ ٔلیوٙلد ،ایلٗ

زٔ ٖٕٛٙٞؿ ٟٛاغ

 ٚتا تٛخ ٝت ٝخى ٔؿیٞای وّی غیاغ ٞایی اتخاذ ؾد ٜاغل  .ز ایلٗ ٔیلاٖ

ازشیاتی عّٕىس غیاغ ٞای واٞؽ رملس ز ٌرؾلت ٚ ٝؾٙاغلایی وأیلاتی یلا ٘اولأی تس٘ألٞٝلا اش
إٞی

ٚیطٜای تسخٛز از اغ .
ز اقُ غ ْٛلا٘ ٖٛاغاغی خٕٟٛزی اغالٔی ایساٖ «پیزیصی التكلا ی قلحیح  ٚعا ال٘ل ٝتلس

يثك نٛاتى اغالٔی خٟ

ایدا زرا ٚ ٜزرع رمس  ٚتسيسف غاختٗ ٞس ٘ٔ ٛحسٔٚی

تغریٔ ٚ ٝػىٗ  ٚواز  ٚتٟداؾل

 ٚتعٕلیٓ تیٕلٔ »ٝلٛز تٛخل ٝلسازٌسرتل ٝاغل

ٔٛن ٛرمس پس اخت ٝؾد ٚ ٜتسای زیؿ ٝوٗ وس ٖ رمس ٔ ٚحسٔٚی

ز شٔیٞ ٝٙلای

 ٚز ٔلا  43 ٜتلٝ

 ٚتسآٚز ٖ ٘یاشٞای اغاغی ارلسا

ز وٙاز تأٔیٗ اغتمالَ التكا ی اٞداری ٔؿخف ؾد ٚ ٜتسای غتیاتی تل ٝآٖ ٞلا نلٛاتى التكلا ی
تس٘أٝزیصیؾد ٜاغ  .یىی اش تٙدٞای ٞؿ ٌا٘ ٝچؿٓ ا٘داش خٕٟٛزی اغالٔی ایلساٖ ز ارلك 1404
تٕأاً تٛٔ ٝن ٛرمس  ٚتٛشیع زآٔد ٔعًٛف اغ

وٚ ٝیطٌی ای و ٝتسای ایساٖ ز ارك چؿلٓ ا٘لداش

تیاٖ وس  ٜوؿٛزی تسخٛز از اش غالٔ  ،زرا ،ٜأٙی

غرایی ،تأٔیٗ اختٕلاعی ،رسقل ٞلای تساتلس،

تٛشیع ٔٙاغة زآٔدٟ٘ ،ا ٔػتحىٓ خا٘ٛا  ،ٜتٚ ٝز اش رمس ،تثعلیم  ٚتٟلسٙٔ ٜلد اش ٔحلیى شیػل
ًّٔٛب اغ  .رمس اش خّٕ ٟٓٔ ٝتسیٗ ٔٛنٛعاتی اغ

و ٝز غیاغل ٞلای وّلی التكلا ٔملأٚتی
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٘اتٛا٘ی ،تیىازی  ٚرمس تِ ٝیُ ؾسایى خاـ ٔا٘ٙد ش٘اٖ غسپسغ

خا٘ٛاز ،یتیٕاٖ  ٚیا تلصزي ؾلدٖ
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ٔٛز تٛخ ٝلساز ٌسرت ٝاغ  .ز تٙد ٘خػ  ،تِ ٝص ْٚؾىُ ٌیسی غیاغل ٞلا تلا تأویلد تلس «ازتملای
زآٔد ٘ ٚمؽ يثمات وٓ زآٔد ٔ ٚتٛغى» اؾاز ٜؾد ٜاغ ؛ ز تٙد غل« ،ْٛازتملای ؾلاخف ٞلای
عداِ

اختٕاعی» یىی اش اٞداف اغتفا ٙٔ ٜاغة اش ظسریل

ٞدرٕٙدغلاشی یازا٘لٞ ٝلا ٔعسرلی ؾلدٜ

اغ  .اش خّٕ ٝتس٘أٞ ٝای ّٔی ٔستثى تا التكا ٔمأٚتی ٔیتٛاٖ ت ٝتس٘أّٔ ٝی ٞدرٕٙدغاشی یازا٘ٞ ٝا
 ٚتس٘أّٔ ٝی ٔس ٔی وس ٖ التكلا اؾلاز ٜاؾل  ،ألا تلد ٖٚؾله ٟٔلٓ تلسیٗ ٔلٛز  ،تس٘ألّٔ ٝلی
عداِ تٙیاٖ وس ٖ التكا  ٚتٛغع ٝعداِ
ٕٞچ ٖٛيسب عداِ

ًٔٙمٝای ،يسب عداِ

اختٕاعی اغ

و ٝذیُ ایٗ تس٘ألٔ ٝلیتلٛاٖ يلسبٞلایی

تیٗ ٘ػّی ،يسب تٛإ٘ٙدغاشی رمسا ٔ ٚحسٔٚاٖ  ٚيسب

غ ٟٓتسی عا ال٘ ٝعٛأُ تِٛید زا ٔؿلاٞد ٜولس  .ز تس٘أل ٝؾؿلٓ تٛغلع٘ ٝیلص ٕٞچل ٖٛغلایس اغلٙا
تاال غتی ،رمس ٘ ٚاتساتسی اائص إٞی

اغ  .ز وٙاز ٞدف ٌرازی زؾد ٔتٛغى  8زقد ز غلاَ،

ز ي َٛتس٘أ ٝؾؿٓ تٛغع ،ٝغ یاتی ت ٝنسیة خیٙی  0/34ز غاَ پایا٘ی تس٘أ ٝاش خّٕ ٝاٞلداف
اقّی تس٘أ ٝؾؿٓ تٛغع ٝاغ  .ت ٝخص ایٗ ٞدف اقّی ز شٔس ٜاٞداف رسعی تس٘أ ٝؾؿٓ تٛغع٘ ٝیص
ٔیتٛاٖ تٟث ٛؾاخف ٞای رمس ،اش خّٕ ٝتٟثل ٛؾلاخفٞلای رملس چٙدتعلدی زا ٔؿلاٞد ٜولس  .ز
غیاغ ٞای وّی تس٘أ ٝؾؿٓ تٛغع٘ ٝیص تس تٛإ٘ٙدغاشی  ٚخ ٛاتىایی الؿاز ٌ ٚلسٞ ٜٚلای ٔحلسْٚ
ز تس٘أٞ ٝای ٔستٛو ت ٝزرا ٚ ٜتأٔیٗ اختٕاعی قلسااتاً تأویلد ؾلد ٜاغل  .ز للا٘ ٖٛتس٘أل ٝؾؿلٓ
تٛغع ٝز ٔا  2 ٜتٛإ٘ٙدغاشی ٔحسٔٚاٖ  ٚرمسا (تلا اِٛٚیل

ش٘لاٖ غسپسغل

خلا٘ٛاز) ٔلٛز اؾلازٜ

لسازٌسرت ٝاغ ٕٞ .چٙیٗ تخؽ پٙدٓ لا٘ ٖٛتس٘أ ٝؾؿٓ تٛغع ٝتا عٙلٛاٖ «تلٛاشٖ ًٔٙمل ٝای ،تٛغلعٝ
زٚغتایی  ٚتٛإ٘ٙدغاشی رمسا» تیؿتسیٗ تٛخ ٝزا تٛٔ ٝن ٛرمس از  .اختكاـ  ٚزقد اش زآٔد
ااقُ اش رسٚؼ ٘ف

خاْ ٔ ٚیعا٘ات ٌاشی ت ٝؾٟسغتاٖ ٞا ٙٔ ٚايك وٕتس تٛغعٝیارت ٝخٟ

تس٘أٞ ٝای عٕسا٘ی ،اش خّٕ ٝااىأی اغ

اخلسای

ؤ ٝیتٛاٖ تسای ٔماتّ ٝتا رمس ،تٛإ٘ٙدغلاشی  ٚإایل

الؿاز غاوٗ ز ٔٙايك ٔحس ْٚز ایٗ ركُ ٔؿاٞد ٜوس .
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اغ ؛ ٕٞچٙیٗ ز تٙد چٟازْ ،غیاغ ٞا ٘یص ٔػتمالً ت ٝغ ٟٓتسی عا ال٘ ٝعٛألُ تِٛیلد تأویلد ؾلدٜ
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بررسی سیاستهاي کاهش فقر بر اساس اسناد فرادستی...

 .2هببًی ًظری
 .1-2هفَْم فمر
رمس یىی اش ٔؿىالت اغاغلی خٛألع تؿلسی ٘ ٚؿلا٘ ٝتلازش تٛغلع٘ ٝیلارتٍی التكلا ی ،اختٕلاعی ٚ
ٔیا٘داش  .واٞؽ رمس ت ٝعٛٙاٖ ٘خػلتیٗ ٞلدف اش ٔدٕٛعل ٝاٞلداف تٛغلعٞ ٝلصاز ٚ ٜتلصزيتلسیٗ
چاِؽ خٟا٘ی اغ

(لًسظ  ٚلدغی .)1393 ،غاشٔاٖ ّٔلُ ٔتحلد ٘لس زؾلد غلاال٘ 9 ٝزقلد ز

تِٛید ٘اخاِف ّٔی زا ت ٝعٛٙاٖ ؾاخف تٛغع ٝوؿٛزٞا اعالْ اؾ ؛ أا تا ٚخ ٛایٗ تغییس ٔٛنعی
تٙیا یٗ ز ٌصازؼ ٞای عّٕی آٖ اش اتتدای  1950 ٝٞز خكٛـ ؾلاخف ٞلای تٛغلع ٚ ٝانلارٝ
وس ٖ ؾاخفٞای اختٕاعی ت ٝایٗ ٔفٟل ْٛیلدٔ ٜلیؾل( ٛغلا ات ٔكلًفٛی  ٚامیمل

٘لائیٙی،

 .)1397ت ٝعثازتی یٍس تٛغع ٝتا پیؽ اش ایٗ ٔعٙای قسراً التكا ی اؾت ٚ ٝوؿٛزٞایی تٛغعٝیارتلٝ
تّمی ٔیؾد٘د و ٝالتكا ّٔی آٖٞا ازای ٘س زؾد ٘اخاِف تاالیی ت ٛ؛ أا اش شٔاٖ ظٟلٛز ا٘دیؿلٝ
تٛغع ٝت ٝعٛٙاٖ یه ٔػلهّ ٝخٟلا٘ی ز ٚز ٜتعلد اش خٙلً خٟلا٘ی ٕٞ ،ْٚلٛاز ٜیىلی اش اٞلداف
تٛغع ،ٝغتیاتی ت ٝاغتا٘داز ٞای تٟتس ش٘دٌی  ٚارصایؽ زرا ٜاختٕاعی ا٘ػت ٝؾلد ٜاغل
غاشٔاٖ ُّٔ ٔتحد .)2015 ،1ز امیم

ؾىػ

(ٌلصازؼ

تس٘أٞ ٝا  ٚتدازب عّٕی تا تىی ٝقسف تلس ٔػلائُ

التكا ی ،ا٘دیؿٕٙداٖ ِٚ ٚتٕس اٖ زا ٚا از وس تا ت ٝخٙثٞ ٝای اختٕلاعی تٛغلع٘ ٝیلص تٛخل ٝوٙٙلد.
أسٚشٞ ٜیچ ٘ظسیٝپس اش تٛغعٝای تس یه تعد ت ٖ ٛتٛغع ٝتأوید ٘داؾتٚ ٚ ٝخ ٜٛچٙدٌا٘ٝای اعلٓ اش
التكا ی ،اختٕاعی ،رسٍٙٞی ،شیػ ٔحیًی ،غیاغی  ... ٚزا تسای آٖ لائُ اغ
 ٚامیم

(غا ات ٔكًفٛی

٘ائیٙی .)1397 ،ز پاغخ ت ٝچٙیٗ ٚنعیتی  ٚتٙٔ ٝظٛز خٌّٛیسی اش تٛغع ٝرمس تػلیازی اش

ا٘دیؿٕٙداٖ  ٚغیاغ ٌرازاٖ  ٚاتی الؿاز ٔس ْ ت ٝتحث ٔیپس اش٘د .اغاظ تحث آٖٞا ایلٗ اغل
و ٝتسای تسخٛز تا ٔػهّ ٝرمس تاید ٔؿىُ ت ٝزغتی ؾٙاغایی ؾ ٛ؛ أا ؾٙاخ
ت ٝیه ٔیصاٖ ٘ثٔ ٚ ٜ ٛتفاٚت اغ

ایٗ ارسا اش ٔػهّ ٝرمس

(ازؾدی  ٚوسیٕی .)1392 ،رملسٔ ،ا٘ٙلد ٘یاشٞلای تٙیلا ی؛ یله
1. United Nations
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رسٍٙٞی اغ

و ٝرثات غیاغیٕٞ ،ثػتٍی اختٕاعی  ٚغالٔ

زٚا٘لی زا ز الؿلاز خأعل ٝتل ٝخًلس

فصلنامه سیاستهاي مالی و اقتصادي ،سال هفتم ،شماره ? ،9زمستان ?@8:

==

ٔف ْٟٛپٛیاغ

(اوثسی .)1393 ،رمس پدیدٜای پیچید ٚ ٜچٙدتعلدی اغل

وٙؽ ز ٚز زٚی ٕٞدیٍس اغ  .تِ ٝیُ يثیع

 ٚاتعلا ٌ٘ٛلاٌ ٖٛآٖ ز

چٙدتعدی رمس  ٚرمیس ،ازائ ٝتعسیف خأع  ٚلیمی

اش اقًالب رمس ٔؿىُ اغ  .رمس زا ٔیتٛاٖ اش خٟات ٌ٘ٛاٌ ٖٛتعسیف  ٚتمػیٓتٙدی وس (ٚایتع

ِحاٌ تیٗ ٔحمماٖ اختالف ٘ظس ٚخ ٛاز ِٚ ،ی اوثس ایٗ ٔحمماٖ ز خكٛـ ٘یاش ت ٝتعسیلف رملس
اتفاق ٘ظس از٘د .تا٘ػٙد 2ز ًٔاِعات خ ٛز خكٛـ رمس ز ٞٝٞلای  1970 ٚ 1960تعسیفلی اش
رمس ازائ ٝا و ٝتا تٛخ ٝت ٝیارتٞٝایؽ تػیاز ٔ ٟٓت ٚ ٛت ٝيٛز ٌػتس ٜای اش آٖ اغلتفا  ٜؾلد .ایلٗ
تعسیف ت ٝایٗ قٛزت اغ ؛ ارسا  ،خا٘ٛا ٜٞا ٌ ٚسٜٞٚای خٕعیتی زا شٔا٘ی ٔیتٛاٖ رمیس ت ٝاػاب
آٚز و ٝتا رمداٖ ٔٙاتع تسای وػة ا٘ٛا زضیلٓٞلای غلراییٔ ،ؿلازو

ز رعاِیل ٞلا  ٚؾلسایى ٚ

أىا٘ات ٔعٕ َٛش٘دٌیٛٔ ،اخ ٝتاؾٙد (ازؾدی  ٚوسیٕی.)1392 ،
زٔدٕ ٛرمس یىی اش پدیدٜٞای ٘أًّٛب اختٕاعی اغ
ٕٛٞاز ٜز پی واٞؽ  ٚارف آٖ الداْ وس ٜا٘دٛٔ .رمی

و ٝتس٘أٝزیلصاٖ  ٚغیاغل ٌلرازاٖ

تس٘أٞٝای رمسش ایی تٕٞ ٝاٖ ا٘لداش ٜولٝ

غیاغ ٞا  ٚچٍٍ٘ٛی اخسای تس٘أٞٝا ٚاتػت ٝاغ  ،ت ٝؾٙاغایی لیك پدید ٜرمس ٔ ٚعسفٞای آٖ ٘یص
تػتٍی از (خّح  ٚیٛغفی .)1393 ،ت ٝيٛز وّی پدید ٜرمس اش غاَ ٞای تػیاز ٚز ٚخ ٛاؾلتٚ ٝ
وؿٛزٞای ٔتعد ی زا زٌیس غاخت ٝاغ ؛ تٙاتسایٗ ،واٞؽ  ٚیا زیؿٝوٗ وس ٖ رمس ت ٝعٙلٛاٖ یله
ٔػهّ ٟٓٔ ٝز تػیازی اش وؿٛزٞا اش غٛی ٞ ِٚا  ٚغاشٔاٖ ٞای تیٗإِّّی ٘ثاَ ٔیؾ( ٛغلا ات
ٔكًفٛی  ٚامیم
یارت ٝاغ

٘ائیٙی .)1397 ،ت ٝعثازتی یٍس پاغخ ت ٝغثاالتی چ ٖٛآیا رمس تیٗ رمسا واٞؽ

یا ارصایؽ؟ آیا ؾىاف رمس تٟث ٛیارت ٝاغ ؟ غیاغ ٞای ِٚ

ز خٟ

رمسش ایی چٝ

تأریسی اؾت ٝاغ ؟ چ ٝعأّی تیؿتسیٗ تأریس زا تس ز٘ٚد رمس از ؟ ٕٛٞاز ٜغدغ ٝغیاغ ٌرازاٖ ٚ
تس٘أٝزیصاٖ ت ٜ ٛاغ

(ؾسیف آشا  ٚ ٜا٘تظاز.)1390 ،

1. Whaites et al
2. Townsand
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ٕٞ ٚىازاٖ .)2002 ،1زٚالع ،تعازیف رمس تس اػة ٔىلاٖ  ٚشٔلاٖ ٔتفلاٚت اش ٞلٓ تل ٚ ٜ ٛاش ایلٗ
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ز یه تسزغی ٔفٟٔٛی رمس ت ٛ٘ ٚ ٝیعٙی رمس ًّٔك  ٚرمس ٘ػثی تمػیٓ ٔلیؾل( ٛازؾلدی ٚ
وسیٕی( )1392 ،خد.)1 َٚ
جذٍل  .1همایسِ فمز هطلك ٍ ػیٌی

ًاتَاًی در وسة یه سطح هؼیي اس استاًذاردّای
سًذگی وِ در جاهؼِ فؼلی السم یا هطلَب تطخیص دادُ
هیضَد

یه هَضَع ػیٌی است وِ تز پیِ حذالل هؼاش ضىل
گزفتِ است ٍ هٌظَر اس حذالل هؼاش حذالل ًیاسّایی
است وِ تزای حفظ سًذگی السم است

ٔأخر :ازؾدی  ٚوسیٕی1392 ،

ٚزٚا٘تسی ز اٚاخس لسٖ ٘ٛش  ٓٞتالؼ وس ٘د و ٝتیٗ رمس ًّٔك ٘ ٚػثی تٕایص لائُ ؾ٘ٛد .رملس
ًّٔك ت ٝعٛٙاٖ ٘اتٛا٘ی ز وػة ادالُ اغلتا٘داز ش٘لدٌی تعسیلف ؾلد ٜاغل

ِ ٚلرا تػلتٍی تلٝ

چٍٍ٘ٛی تعسیف ادالُ ٔعاؼ از  ٚرمس ٘ػثی ت ٝعٛٙاٖ ٘لاتٛا٘ی ز وػلة یله غلًح ٔعلیٗ اش
اغتا٘داز ٞای ش٘دٌی و ٝز خأع ٝرعّی ،الشْ یا ًّٔلٛب تؿلخیف ا ٔ ٜلیؾل ، ٛتعسیلف ؾلدٜ
اغ  .تٙاتسایٗ ز تعسیف رمس ٘ػثی ت٘ ٝاتساتسی ز تٛشیع زآٔد  ٚرسٚت تیؽ اش ٔیصاٖ ًّٔك زآٔد
ارسا تٛخٔ ٝیؾ . ٛتٙٔ ٝظٛز غتیاتی ت ٝعٕك ٘اتساتسی ز تٛشیع زآٔد (یا ٔكلسف) تلیٗ ارلسا یلا
خا٘ٛازٞا ٔیتٛاٖ زقد وُ زآٔد زیار
زیار

ؾد ٜتٛغى رمیستسیٗ لؿس خأع ٝزا تلا زقلد زآٔلد

ؾد ٜتٛغى رسٚتٕٙدتسیٗ لؿلس ٔمایػل ٝولس  .اِثتل ٝتایلد تٛخل ٝاؾل

ول ٝایلٗ ٔفٟل ْٛز

وؿٛزٞای ٔختّف ت ٝقٛزت ٞای ٔختّف تعسیف ٔیؾ ٚ ٛز يی شٔاٖ تس ارس تحٛالت التكا ی
٘یص تغییس یارت ٝاغ

(ٚاٖ  ٖٚوالز ٕٞ ٚىازاٖ.)2015 ،2

 .2-2راّکبرّبی هختلف کبّص فمر
زاٞىازٞای واٞؽ رمس زا ٔیتٛاٖ ت ٝغ ٝغلت ٝوّلی غیاغل ٞلای ٔػلتمیٓ ولاٞؽ رملس ،خلدٔات
اختٕاعی عٕٔٛی  ٚعٛأُ ٟ٘ا ی تمػیٓتٙلدی ولس  .ز ا أل٘ ٝملؽ ٞسولداْ اش ایلٗ زاٞىازٞلا ز
واٞؽ رمس ت ٝقٛزت ٔختكس ٔٛز تسزغی لساز ٔیٌیس .
1. Subsistence
2. Van Donkelaar et al

Downloaded from qjfep.ir at 7:06 +0430 on Friday June 18th 2021

فمز ًسثی

فمز هطلك
1
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 .1-2-2سیبستّبی هستمین کبّص فمر

ز ااَ اانس ؾاید وٕتس التكا ا٘ی ٔعتمد اغ

و ٝزؾد  ٕٝٞآٖ چیلصی اغل

ول ٝتلسای تٟثلٛ

ش٘دٌی رمسا ٘یاش اغ  .تػلیازی اش وؿلٛزٞای زالاَتٛغلع ٚ ٝتٛغلعٝیارتل ،ٝزؾلد التكلا ی زا تلا
يسبٞای اؾتغاَ عٕٔٛی ،پس اخ

یازا٘ٞ ... ٚ ٝػتٙد .ودأیه اش ایلٗ غیاغل ٞلا ز ولاٞؽ رملس

تیؿتس ارستخؽ تٜ ٛا٘د؟ زٚالع یه تسویة اش  ٕٝٞایٗ غیاغ ٞلا ،عٕٔٛلاً ارلستخؽتلس اش ٞسیله
تٝتٟٙایی اغ

ٞ ٚسوداْ خٙثٞٝای ٔختّفی اش رمس زا تح

ز ٔماتُ رمس ٌرزا) .تٞ ٝس ااَ ٔ ٟٓاغ

تأریس لساز ٔی ٙٞد (تسای ٔثاَ رمس ٔلصٔٗ

تٛخ ٝاؾت ٝتاؾیٓ ،تعید اغ

ت ٝتٟٙایی واٞؽ رمس پایداز زا تٕٞ ٝسا ٜاؾت ٝتاؾد .آ٘چ٘ ٝیاش اغ
ٔداخّٞٝای ٔػتمیٓ اغ

و ٝغیاغ ٞای واٞؽ رمس

تسویثلی اش زؾلد تل٘ ٝفلع رملسا ٚ

(غفازی.)1393 ،

 .2-2-2خذهبت اجتوبػی ػوَهی

اتصاز یٍس تسای ٔثازش ٜتا رمس ،تٟث ٛغتسغی ت ٝخدٔات اختٕاعی ،تٝخكٛـ تٟداؾ
تسای رمسا اغ

 ٚآٔلٛشؼ

(غفازی .)1393 ،خدٔات عٕٔٛی ت ٝيٛز وّی ت ٝعٙلٛاٖ رعاِیل ٞلایی ولٙٔ ٝفعل

عٕٔٛی از٘د  ٚز اتتىاز عُٕ ٟ٘ا ٞای عٕٔٛی ٞػتٙد ،تعسیف ٔیؾلّٔ( ٛله ؾلاٞی ٚ ٚویّلی،
 ٝ٘ .)1396تٟٙا غًٛب اِٚی ٝتٟداؾ

 ٚآٔٛشؼ اك رمساغ  ،تّى ٝایلٗ ألٛز ز ؾلتاب تخؿلی تلٝ

واٞؽ رمس ٔٞ ٟٓػتٙد ،ت ٝيٛزی و ٝت ٝرمسا اخاشٔ ٜی ٙٞد اش رسق ٞای ایدا ؾد ٜتٛغلى زؾلد
التكا ی تٟسٜٙٔد ؾ٘ٛد؛ أا ز تػیازی اش وؿٛزٞا ،رمسا غتسغی ریصیىی (خغساریلایی)  ٚالتكلا ی
وٕتسی ت ٝخدٔات آٔٛشؾی  ٚتٟداؾلتی از٘لد .ایلٗ ألس غلثة غلالٔ

 ٚغلٛا وٕتلسی ز رملسا

ٔیؾ . ٛتٙاتسایٗ یه ٚز ٜرمس ؾىُ ٔیٌیس  ٚرمس تاعث تیٕازی ،غ ٛتغری ٚ ٝتیغٛا ی ٔیؾلٛ
و ٝایٗٞا تٛ٘ ٝت ٝخ ٛتاعث تدا ْٚرمس ٔیؾ٘ٛد (غفازی .)1393 ،اتی اٌس غتسغی خغساریلایی تلٝ
خدٔات اختٕاعی تسای رمسا  ٚغیسرمسا یىی تاؾد ،ز ٔٙايك ؾٟسی ٞصی ٝٙتاالی ت ٝغ
خدٔات ت ٝعٛٙاٖ یه عأُ تاش از٘د ٜز اغتفا  ٜرمسا اغ
٘ػتسٖ ٕٞ ٚىازاٖ.)1392 ،

آٚز ٖ ایٗ

(تا٘ه تٛغع ٝآغلیا2010 ،؛ تل٘ ٝملُ اش
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 .3-2-2ػَاهل ًْبدی

التكا ی زا و ٝغاشٔاٖ ٞلای التكلا ی ز آٖ رعاِیل

ٔلیوٙٙلد

ٔحد ٚی ٞای ٟ٘ا ی ٔسش رعاِی

یىتٔ ٝیوٙٙد  ٚت ٝایٗ تستیة وٙؽ ٔتماتُ لٛا٘یٗ تاشی  ٚزرتاز وٙؿٍساٖ قح ٝٙرعاِی

التكلا ی

ٞما٘اٖ  ٚااصاب غیاغی تالؼ ٞای خ ٛزا ت ٝرعاِی ٞای تیرٕس تخكیف ٔی ٙٞد آٖ اغل

ولٝ

ٔحلد ٚی ٞللای ٟ٘للا ی غلاختاز اٍ٘یصؾللی الشْ زا تللسای ایلٗ لثیللُ رعاِیل ٞلا رللسأ ٓٞلیآٚز٘للد.
وؿٛزٞای خٟاٖ غ ْٛت ٝایٗ عّ

رمیس٘د ؤ ٝحلد ٚی ٞلای ٟ٘لا ی ٔدٕٛعلٝای اش پلا اؼٞلا زا

تعسیف وس ٜا٘د و ٝرعاِی ٞای رٕستخؽ زا تؿٛیك ٕ٘لیوٙٙلد (٘لٛز 1385 ،،تل٘ ٝملُ اش غفلازی،
 .)1393عٛأُ ٟ٘ا ی  ٓٞت ٝيٛز ٔػتمیٓ  ٓٞ ٚاش يسیك ارسؾاٖ زٚی زؾد التكا ی  ٚغیاغ ٞلای
ٔػتمیٓ واٞؽ رمس  ٚاش يسیك رسا ٓٞوس ٖ خدٔات اختٕاعی ز واٞؽ رمس ٔثرس ٞػتٙد .تسای ٔثاَ
ٔحسٔٚی

غیاغی ٔیتٛا٘د تاعث ؾل ٛتعلدا ی اش ٌلسٞ ٜٚلا اش غتسغلی تل ٝخلدٔات اختٕلاعی ٚ

تس٘أٞ ٝای واٞؽ رمس ٔحس ْٚؾ٘ٛد .زؾد وؿاٚزشی ٔیتٛا٘د تِ ٝیُ ٔػائُ ٟ٘ا ی لاٌ٘ ٖٛرازی ٚ
پیا  ٜغاشی ٘اوازآٔد اقلالاات ازانلی ،وٕتلس تل٘ ٝفلع رملسا تاؾلد .علال ٜٚتلس ایلٗ خًلٛو لسٔلص
اختٕاعی -رسٍٙٞی  ٚاعتما ی ٔیتٛا٘د تاعث ؾ ٛتعدا ی اش ٌسٞ ٜٚا ت ٝيٛز عٕلد خ ٛؾلاٖ زا اش
ؾسو

ز تس٘أٞٝای عٕٔٛی ند رمس ٔحس ْٚوٙٙد (غفازی.)1393 ،

ً .3-2ظبم برًبهِریسی
ٔدٕٛع ٝای اش لٛا٘یٗ ٔ ٚمسزات غاشٔاٖ ،تؿىیالت  ٚزٚؼ ٞایی اغ

و ٝتٙٔٝظٛز تٟی ٚ ٝتدٚیٗ ٚ

چٍٍ٘ٛی اخسا٘ ،ظازت  ٚازشؾیاتی تس٘أٞٝای تٛغع ٝوؿٛز يساای ؾدٜا٘د (تس٘أ ٝپٙدٓ پلٙحغلاِٝ
تٛغع ٝوؿٛز1389 ،؛ ت٘ ٝمُ اش تٙاری ٛ٘ ٚزٚشی.)1392 ،
٘ظاْ ٞای غیاغی ٘یا تا تٛخ ٝت ٝغدغٞ ٝای رساز ،ٚخٌ ٟیسیٞای زاٞثس ی غتٍأ ٜدیسیتی
ّٔی خ ٛزا ت ٝقٛزت پٛیا تثییٗ ٔیوٙٙد  ٚایٗ خٞ ٟلا ز ٚزٜٞلای شٔلا٘ی ٔختّلف تّٙدٔلدت،
ٔیأٖدت  ٚوٛتأٜدت ؾىُ ا ٔ ٜیؾ٘ٛد ( ا٘اییرس  .)1390 ،خىٔؿیٞا ،تعییٗوٙٙدٔ ٜحلدٜ ٚ
الداْ ٞ ِٚا ٞػتٙد .خىٔؿی عٕلٔٛی ٔدٕٛعلٝای اش اللدأات ٘ػلثتاً راتل ٔ ،ؿلخف ،پایلداز ٚ
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خٙٔ ٟد ِٚ

و ٝتسای اُ یه ٔؿىُ یا ٔعهُ اختٕاعی يساالی ٔلیؾل( ٛا٘دزغل،1ٖٛ

اغ

 .)2011ز رسآیٙد تدٚیٗ خىٔؿیٞای عٕٔٛی ،تلاشیٍساٖ ٔتعلد ی ز عسقلٞٝلای ٔختّلف  ٚز
تاشٜٞای شٔا٘ی ٔتغیس ،تس غس زاٜاُٞای ٔػلائُ رلسازٚی خأعل ٝتعألُ ٔلیوٙٙلدٞ .لس یله اش ایلٗ
(تٙاری ٛ٘ ٚزٚشی.)1392 ،
 .4-2اسٌبد ببالدستی
ٔٙظٛز اش اغٙا تاال غتی (رسا غتی) ،اغٙا ی اغ
وؿٛز زغید ٜاغ

و ٝتل ٝتكلٛیة تلاالتسیٗ ٔساخلع للاٌٖ٘ٛلرازی

 ٚخٙث ٝلا٘٘ٛی از  .ایٗ اغٙا تاید ٔحٛز تس٘ألٝزیلصی تّٙدٔلدتٔ ،یلأٖلدت ٚ

وٛتأٜدت وؿٛز تٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛز تحمك اٞداف تٛغعٕٞ ٝلٝخا٘ثل ٝللساز ٌیلس (تٙلاری ٘ ٚلٛزٚشی،
.)1392

 .3پیطیٌِ تحمیك
تا تٛخ ٝت ٝإٞی

 ٚنسٚزت غیسلاتُا٘ىاز تسزغی ٔٛن ٛرمس ز غلاَٞلای اخیلس ًٔاِعلات ٘ػلثتاً

لاتُ تٛخٟی پیسأ ٖٛرمس  ٚرمسش ایی ز غًح خٟاٖ  ٚایساٖ ا٘داْ ؾلد ٜاغل

ول ٝز ایلٗ لػلٕ

ٔسٚزی تس ٟٔٓتسیٗ  ٚتسخػتٝتسیٗ آٖٞا خٛاٞیٓ اؾ .
ٔأٌٛثی  ٚا ٞیأث )2018( 2ٛتأریس یٙأیه خسیاٖ غسٔایٌٝرازی ٔػتمیٓ خازخی تلس ولاٞؽ
رمس ز آرسیمای خٛٙتی اش غاَ  1980تا  2104پس اختٙد .یارتٞٝای تدستی ایٗ ًٔاِع٘ ٝؿاٖ ٔلی ٞلد
و ٝتأریس  FDIتس واٞؽ رمس تٕ٘ ٝایٙدٌی واٞؽ رمس  ٚشٔاٖ ٔٛز تسزغی اػاظ اغ  .ایٗ ًٔاِعٝ
زاتًٔ ٝعٙا ازی زا تیٗ غسٔایٌ ٝرازی ٔػتمیٓ خازخی  ٚواٞؽ رمس ز آرسیمای خٛٙتی تد ٖٚتٛخٝ
ت ٝایٙى ٝآیا تدصیٚٝتحّیُ ز وٛتأٜدت  ٚیا ز تّٙدٔدت ا٘داْ ٔیؾ ، ٛیار .

1. Anderson
2. Magombeyi et al
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ایٛا٘یه ٔ ٚازتیٗ )2018( 1ت ٝتسزغی ولاٞؽ زؾلد تٟلسٚ ٜزی  ٚولاٞؽ رملس پس اختٙلد .ایلٗ
ًٔاِع ٝپیأدٞای تٟث ٛتٟسٚ ٜزی ز وؿاٚزشی ،قٙع

 ٚخدٔات تسای رمس خٟا٘ی زا ٔٛز تسزغی

لساز ٔی ٞد٘ .تایح ٘ؿاٖ ا و ٝز وؿٛزٞای رمیس ،ارصایؽ تٟسٜٚزی وؿاٚزشی ت ٝيٛز وّی ،تأریس
تساز ی ٔ ٚاش )2017( 2ٚتا تسزغی وؿؽ رمس ٘ػث

ت ٝزؾد تخؿلی ز وؿلٛزٞای آرسیملایی،

تخؽ ٞایی و ٝارستخؿی لٛیتسی تس واٞؽ رمس اؾتٙد زا ؾٙاغایی  ٚتس زاٞثس ٞلای تٛشیلع ٔدلد
تسای خثساٖ ارسٌرازی نعیف زؾد تس واٞؽ رمس تأوید اؾتٙد
زٚیالن ( )2017ت ٝتسزغی ٘مؽ تٛغعٔ ٝاِی ز واٞؽ رمس پس اخ ٘ .تایح ٘ؿاٖ ا ولٞ ٝلس
 ٚارصایؽ ٔاِی  ٚغتسغی ریصیىی تیؿتس ز واٞؽ غ ٟٓارسا شیس خى رمس ٔفید اغ .
ازیه  ٚرازٚن )2012( 3ت ٝتسزغی ٔٛرمی

ِٚ

چیٗ ٘ ٚاوأی ِٚل

پاوػلتاٖ ز شٔیٙلٝ

واٞؽ رمس پس اختٙد .ایٗ ًٔاِع ٝت ٝتسزغی ٔىا٘یصٔی پس اخت ٝو ٝچیٗ ز غٌ ٝٞ ٝرؾت ٝاش يسیلك
آٖ ٔٛرك ت ٝواٞؽ چؿٌٓیس رمس ؾد ٜاغ ٚ .زٜای وِٚ ٝ
ت ٜ ٛاغ  .ایٗ ٔٛرمی

پاوػتاٖ ز شٔی ٝٙواٞؽ رمس ٘اواْ

زیؿ ٝز عصْ غیاغی ِٚتٕس اٖ  ٚتٛاٖ غاشٔا٘ی لٛی ز چلیٗ اؾل

ز غًح والٖ تاعث رثات ؾسایى التكا ی  ٚز غًح خس تاعث تمٛی

ولٝ

رمسا ؾد.

ز ًٔاِعٝای و ٝتٛغى تٛواتّیٍ ٚ ٛایىان ز آ٘ىازا ز يی غلاَٞلای  2000-2004ا٘دلاْ
ؾد ت ٝتسزغی ارسات غیاغ ٞای واٞؽ رمس ز وؿٛزٞای ز الاَ ٌلراز ازٚپلای ؾلسلی تسزغلی
ؾد ٜاغ ٘ .تایح ٘ؿاٖ ا و ٝتا ارصایؽ ٞصیٞٝٙای اختٕاعی٘ ،س خًس اتتال ت ٝرمس تلٕٞ ٝلاٖ ٘ػلث
واٞؽ ٔییاتد.
اثیث ٚ ٛراٖ ( )2009ز پطٞٚؿی ت ٝتسزغی وازایی تس٘أٞٝای زراٞی واٞؽ رمس ز  10اغلتاٖ
وؿٛز وا٘ا ا ز يی غاَٞای  2001-2005پس اختٝا٘دٌٚٛ .یا ٕٞ ٚىازاٖ ( )2014ز ًٔاِعٝای ،تٝ

1. Ivanic & Martin
2. Berardi and Marzo
3. Arif and Shujaat Farooq
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تسزغی وازایی غیاغ ٞای إای

اختٕاعی تلسای ولاٞؽ رملس ز اتحا یل ٝازٚپلا ٘ ٚملؽ ٚخلٜٛ

غاختازی ز يی ٚز 2003-2010 ٜپس اختٙد٘ .تایح ٘ؿاٖ ا ولٞ ٝصیٙلٞٝلای إایل
خٕعی

اختٕلاعی،

تا تحكیالت تیسغتا٘ی  ٚتدازت آشا تاعث ارصایؽ ولازایی ا٘تملاالت اختٕلاعی ولاٞؽ
زٚیؿی ٕٞ ٚىازاٖ ( )1397ز ًٔاِع ٝتدصی ٝپٛیای رمس ز يی چٟاز تس٘أ ٝتٛغع ٝایلساٖ ،تلس

اغاظ زٚؼ خدید تدصی ٝؾؽخصئی ٘ؿاٖ ا ٘د و ٝغ ٝعأُ خاتلٝخلایی خٕعیل  ،تٛشیلع ٔدلد
زٌ ٖٚسٞٚی  ٚتٛزْ ،تیؿتسیٗ غ ٟٓزا ز تغییسات رمس (ارصایؽ یا واٞؽ آٖ) ز ٔٙلايك ؾلٟسی ٚ
زٚغتایی از٘د .تس اغاظ ٘تایح ،خٟ

واٞؽ رمس ز ٔٙايك زٚغتایی ،غیاغ ٞای زؾلد رملسش ا ٚ

واٞؽ ٙٞدٟٔ ٜاخست  ٚز ٔٙايك ؾٟسی ٘یص غیاغل ٞلای زؾلدٔحلٛز تلٛأْ تلا تلاشتٛشیع تٛقلیٝ
ٔ لیؾلل٘ٛدٕٞ .چ ٙلیٗ ز تٕللاْ ٚزٜٞللا ،تللٛزْ ٞللٓ ز ٔٙللايك ؾللٟسی ٞ ٚللٓ زٚغللتایی اش عٛأللُ
ارصایؽ ٙٞد ٜرمس تٜ ٛ؛ ِرا وٙتسَ آٖ ٔیتٛا٘د ز تٟث ٛرمس ٔثرس ٚالع ؾ. ٛ
اؾسری ٕٞ ٚىازاٖ ( )1397ت ٝغٚ ٝخٟی زؾد٘ ،اتساتسی  ٚرمس ز ایساٖ يی تس٘ألٞٝلای تٛغلعٝ
پس اختٝا٘د .ز ایٗ پطٞٚؽ زاتًٔ ٝتماتُ زؾد التكا ی٘ ،اتساتسی  ٚرمس يی غاَٞای تس٘أٞٝای ْٚ
تا پٙدٓ تٛغع ٝایساٖ ٔٛز تسزغی لساز ٌسرت ٝاغل ٘ .تلایح ٘ؿلاٖ ا تلا ٚخل ٛاخلسای پلٙح تس٘ألٝ
تٛغع ،ٝغیاغ ٞای واٞؽ رمس ت ٝواز ٌسرت٘ ٝؿد ٜاغ

 ٚاغتفا  ٜاش زآٔلدٞای ٘فتلی تلسای الُ

ٔػهّ ٝرمس ت ٝقٛزت پسٚض ٜزٔا٘ی تد ٖٚتٛخ ٝتٔ ٝػهّ ٝزؾد  ٚتٛغع ٝتاعث ؾد ٜول ٝرملس اش یله
يسف ت ٝتعٛیك ارتا  ٚ ٜاش يسف یٍلس تاشٌؿل

رملس ز ٚزاٖ تعلدی تلا ٚغلعتی تیؿلتس قلٛزت

ٔیٌیس .
اتساٞیٓشا ٕٞ ٚ ٜىازاٖ ( )1395ت ٝتسزغی زاٞثس تعلدیُ رملس ز ٔحلالت ؾلٟسی تلا زٚیىلس
التكا ٔمأٚتی (ًٔاِعٛٔ ٝز ی :والٖ ؾٟس تٟلساٖ) پس اختٙلد٘ .تلایح ٘ؿلاٖ ا ول ٝازشیلاتی ٔیلصاٖ
ؾاخفٞای التكا ٔحّی ز ٔحّٛٔ ٝز ًٔاِع٘ ٝؿاٖ ٔی ٞلد ولٕٞ ٝىلازی خٕعلی تلسای وػلة
ٔٙفع

اش غتٍاٞ ٜای ِٚتی  ٚؾٟس ازی ،تیؿتسیٗ إٞیل

زا ز تلیٗ ؾلٟس٘ٚداٖ اؾلت ٝاغل  .ز

غلٛی یٍلس ایدلا ٟ٘ا ٞلا ٔ ٚثغػلات غیس ِٚتلی ،تلسظ اش وٕثلٙٔ ٛلاتع ٔلاِی  ٚيلٛال٘ی ؾللدٖ
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پسٚضٞ ٜای ٘ٛغاشی وٕتلسیٗ إٞیل

>:

ز ٔیلاٖ ؾلاخف ٞلای التكلا ٔحّلی زا اش ٘ظلس ٔلس ْ ٔحّلٝ

٘عٕ آتا ازا اغ .
تصاشاٖ ٕٞ ٚىازاٖ ( )1394ت ٝتسزغی وازایی غیاغ ٞای ِٚل

ز ولاٞؽ رملس ز ایلساٖ ز

رمس زا  69زقد ٘ؿاٖ ٔی ٞدًٔ .اِثات ٔعٛق تلا٘ىی ،تلٛزْ  ٚتیىلازی تل ٝعٙلٛاٖ عألُ ٔلثرس تلس
٘اوازایی رٙی ،تأریس ٔثث

ٔ ٚعٙا ازی تس غًح ٘اوازایی رٙی از٘د.

تصاششا ٕٞ ٚ ٜىازاٖ ( )1393ت ٝؾٙاغایی ٔثِفٞ ٝای وّیلدی تٛغلعًٙٔ ٝمل ٝای  ٚتسغلیٓ آیٙلدٜ
ًّٔٛب آذزتایداٖ غستی تا زٚیىس آیٙدٍ٘ ٜازی ًٔٙم ٝای پس اختٙد .ز ایٗ پطٞٚؽ تا تٟلسٌ ٜیلسی
اش ًٔاِعات ٔٛخ ٛز شٔی ٝٙتٛغعًٙٔ ٝم ٝایٔ ،عیازٞای تٛغع ٝز ؾؽ ٌس ٜٚاختٕاعی ،التكلا ی،
غیاغی ،شیػ ٔحیًی ،عّٓ  ٚرٙاٚزی  ٚغاشٔاٖ رهایی يثم ٝتٙدی ؾد ٚ ٜتس اغاظ اغلٙا رسا غل
تٛغع ٝای؛ ٔ 18ثِف ٝتسای تٛغعًٙٔ ٝم ٝای ز آذزتایداٖ غستی تاشؾٙاغی ؾد ٜاغ ٘ .تلایح یارتلٞ ٝلا
٘ؿاٖ ٔی ٞد و ٝغٔ ٝثِف« ٝوؿاٚزشی»« ،ؾلیٔ ٜٛلدیسی » « ٚشیسغلاخ ٞلای ازتثلايی» تل ٝعٙلٛاٖ
ٔثِفٞ ٝای وّیدی تٛغعًٙٔ ٝم ٝای ز آذزتایداٖ غستی؛ تؿلىیُ ٞؿل
زٟ٘ای

غٙازیٛی ًٔٙثك تس وؿاٚزشی قلٙعتی ،ؾلیٔ ٜٛلدیسی

غلٙازیٛی تٛغلع ٝزا ا ٚ ٜ

خكٛقلی  ٚشیسغلاخ ٞلایی تلا

اٍِٛی ؾثىٝای؛ تا وػة أتیاش تاالتسٔ ،الن تدٚیٗ چؿٓا٘داش تٛغعًٙٔ ٝم ٝلسازٌسرت ٝت. ٛ
ازؾدی  ٚوسیٕی ( )1392ت ٝتسزغی ٚنعی

رمس ًّٔلك ز ایلساٖ ز غلاَٞلای تس٘أل ٝا َٚتلا

چٟازْ تٛغع ٝپس اختٙد .یارتٞٝای ٘ؿاٖ ٔی ٞد و ٝغیاغ ٞای رمسش ایی پع اش خ ًٙز ولاٞؽ
رمس ٔٙايك ؾٟسی ٘ػث

تٙٔ ٝايك زٚغتاییٛٔ ،رمی

تیؿتسی اؾتٝا٘د.

تس اغاظ خػتدٛی پطٞٚؿٍساٖ اش ٔٙاتع ايالعاتی ٔختّف اخّلی ،تلاو ٖٛٙپطٞٚؿلی تلا ایلٗ
عٛٙاٖ و ٝاش ٘ظس ٔٛنٔ ٚ ٛحتٛا وأالً ٔؿات ٝتاؾٙد؛ ز اخُ وؿٛز قلٛزت ٍ٘سرتل ٝاغل  .اِثتلٝ
پطٞٚؽٞایی تا عٙاٚیٗ ٔؿات ٝز شٔی ٝٙآیٙدٍٜ٘ازی ًٔٙمٝای قٛزت ٌسرتل ٝول ٝاٌسچل ٝتلِ ٝحلاٌ
ٔحتٛایی پٛؾؽ خٛتی ت ٝچازچٛب آیٙدٍٜ٘ازی ًٔٙمٝای ا ٜا٘د ،أا تِ ٝحاٌ زٚؼ  ٚؾلیٜٞٛلای
عّٕیاتی ازای ٘میكٞ ٝایی ٞػتٙد .اش يسف یٍس پطٞٚؽ ٞای ٔتعد ی ز شٔیٙل ٝتٛغلعًٙٔ ٝملٝای
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يی غاَٞای  1362تا  1392پس اختٙد٘ .تایح وازتس زٚؼ ٔ SFAیلصاٖ ولازایی ِٚل

ز ولاٞؽ
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;>

قٛزت ٌسرت ٝو ٝتخؽ عٕد ٜآٖ ٞا ت ٝغٙدؽ ٔیصاٖ تٛغعٝیارتٍی پس اختٍ٘ ٚ ٝاٞی ٌرؾتٌٝسا ٚ
٘ ٝآیٙدٍٜ٘س اؾتٝا٘د .ز ٔٛاز ی و ٝپطٞٚؽٞا زٚیىلس ی تل ٝآیٙلد ٜاؾلتٝا٘لد ٘یلص اش زٚؼٞلای
لدیٕیتس ٔا٘ٙد تس٘أٝزیصی زاٞثس ی اغتفا  ٜؾد ٜاغ .

 .1-4رٍش دلفی
ِفی زٚیىس یا زٚؾی ٘ظأْٙد ز تحمیك تسای زیار

٘ظسات  ٚزخٛاغ

لهاٚتٞای اسرٝای

اش ٌسٜٞٚای ٔتخكف ز ٔٛز ٔٛنل ٛیلا غلثاِی اغل  .ایلٗ زٚؼ تلا ٔؿلازو

ارلسا ی ا٘دلاْ

ٔیؾ ٛو ٝز ٔٛن ٛپطٞٚؽ ا٘ؽ  ٚتخكف اؾت ٝتاؾٙد .ایٗ ارسا ت ٝعٛٙاٖ پاُ٘ ِفی ؾٙاختٝ
ٔیؾ٘ٛد  ٚا٘تخاب اعهای ٚاخد ؾسایى تلسای پا٘لُ اش ٟٔلٓ تلسیٗ ٔساالُ زٚؼ ِفلی تل ٝاػلاب
ٔیآید؛ شیسا اعتثاز ٘تایح تل ٝؾایػلتٍی ایلٗ ارلسا تػلتٍی از (اغلفٙدا٘ی  ٚرسٚش٘لدٞ ٜىلس ی،
.)1394
اش آ٘دا و ٝزٚؼ ِفی غاشٚوازی تسای تكٕیٌٓیسی ٌسٞٚی اغ

٘ ٚیاش تٔ ٝتخككاٖ ٚاخد

ؾسایًی از و ٝزن  ٚا٘ؽ عٕیمی اش ٔٛن ٛپطٞٚؽ اؾت ٝتاؾٙدٔ ،عٕلٛالً ا٘تخلاب اعهلای
پاُ٘ اش يسیك ٌٕ٘ ٝ٘ٛیسی غیسااتٕاِی ٞدف از یا لهاٚتی ا٘داْ ٔلیٌیلس ( زٚیلؽ ٕٞ ٚىلازاٖ،
.)1393
زٚؼ ِفلی ز عٕللُ ،ی له غللسی پسغؿللٙأٞٝللا یلا ٚزٜٞللای ٔتللٛاِی ٕٞللسا ٜتللاشخٛز ٞللای
وٙتسَؾدٜای اغ

و ٝتالؼ از ت ٝاتفاق٘ظلس ٔیلاٖ یله ٌلس ٜٚاش ارلسا ٔتخكلف زتلاز ٜیله

ٔٛن ٛخاـ غ

پیدا وٙدٞ .سچٙد زٚؼ ِفی ز اتتدا تسای پیؽ تیٙی ت ٝواز تس  ٜؾ ٛ؛ ألا ز

ٌس آٚزی ا ٞ ٜای ٔستٛو ت ٝشٔاٖ ااَ یا ٌرؾت ٝو ٝت ٝزغتی ٔعّل ْٛیلا ٔٛخل٘ ٛیػلتٙد  ٚیلارتٗ
زٚاتى عیٙی ز پدیدٜٞای پیچید ٜاختٕاعی  ٚالتكا ی ٘یص اغتفا ٔ ٜلیؾل . ٛز ٔساالُ ٌ٘ٛلاٌٖٛ
رسآیٙد یه پطٞٚؽ ٘یص ایٗ زٚؼ ٔیتٛا٘د ت ٝولاز ز . ٚاش خّٕل ٝایلٗ ٔساالُ ٔلیتلٛاٖ تل ٝیلارتٗ
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 .4رٍش تحمیك

بررسی سیاستهاي کاهش فقر بر اساس اسناد فرادستی...

یدٌاٞی ٘ظسی تسای پطٞٚؽ ،ا٘تخاب ٔتغیسٞا ،ؾٙاخ

<>

اِٚی ٝزٚاتى عّی ٔیلاٖ ٔتغیسٞلا  ٚتعسیلف

غاشٜٞا اؾاز ٜوس ٔ .عٕٛالً زٚؼ ِفی ؾأُ ٔسااُ شیس اغ :
 .1-1-4هرحلِ اٍل :تطکیل ٍ ترکیب پبًل (جبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبری)

ایٗ ارسا تا عٛٙاٖ پاُ٘ ِفی ؾٙاختٔ ٝیؾ٘ٛدٌ .صیٙؽ اعهلای ٚاخلد ؾلسایى تلسای پا٘لُ ِفلی اش
ٟٔٓتسیٗ ٔسااُ ایٗ زٚؼ ت ٝاػاب ٔیآید؛ شیسا اعتثاز ٘تایح واز تػتٍی ت ٝؾایػتٍی  ٚا٘ؽ ایٗ
ارسا از (پا .)2003 ،1َٚایٗ ارسا تس خالف آ٘چ ٝز پیٕایؽ ٞای وٕی ٔعٕ َٛاغل  ،تلس ٔثٙلای
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیسی ااتٕاِی ا٘تخاب ٕ٘یؾ٘ٛد؛ شیسا زٚؼ غاشٚوازی تسای تكٕیٓ ٌیسی ٌسٞٚلی اغل

ٚ

٘یاش تٔ ٝتخككاٖ ٚاخد ؾسایى از و ٝزن  ٚا٘ؽ عٕیمی اش ٔٛنل ٛپلطٞٚؽ اؾلت ٝتاؾلٙد.
زٚؾٗ اغ

و ٝایٗ ارسا زا ٕ٘یتٛاٖ اش ایٗ يسیك ا٘تخاب وس  .تس ایٗ اغاظ ،اعهلای پا٘لُ ِفلی

تسای ایٗ پطٞٚؽ ت ٝقٛزت ٌٕ٘ ٝ٘ٛیسی غیسااتٕاِی  ٚتسویثی اش زٚؼ ٞای ٞدف از یا لهاٚتی ٚ
ش٘دیس ٜای تسٌصید ٜؾد٘د .تس ایلٗ اغلاظ ،اتتلدا ٘ ٜفلس اش ارلسا ٘لأص ؾلد٘د ول ٝپطٞٚؿلٍس تلسای
ٔؿازو

ز ایٗ پلطٞٚؽ ٔٙاغلة ٔلی ا٘ػل  .ایلٗ ارلسا عهلٞ ٛیهل

عّٕلی ا٘ؿلٍا ٜز زؾلتٝ

ٔدیسی  ،التكا  ٚز تسخی ٔٛاز غایس ٌسایؽ ٞای ٔستثى ت٘ ٛد .غسع اش يسیك ایلٗ ارلسا غلایس
اعهای پاُ٘ ٔعسری ؾد٘د (ٔؿایخی .)1384 ،ز ایٗ تحمیك اعهای پاُ٘ ؾلأُ ٘ 37فلس اش ٔلدیساٖ
غتٍاٜٞای اخسایی ٔستثى تا ٔٛنٛ
ٔدیسی

ز ؾٟس شاٞداٖ ،اغاتید خثس ٜا٘ؿلٍاٞی ز الٛش ٜالتكلا ٚ

غیػتاٖ تّٛچػتاٖ ا٘تخاب ؾد٘د .ايالعات خٕعی

ؾٙاختی اعهای پاُ٘ ز خد َٚؾٕازٜ

( )2خالق ٝؾد ٜاغ .

1. Powell
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زٚؼ ِفی تا ٔؿازو

ارسا ی ا٘داْ ٔیپریس وٛٔ ٝن ٛپطٞٚؽ ازای ا٘ؽ  ٚتخكف تاؾٙد.
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=>

جذٍل  .2خالصِ اطالػات جوؼیت ضٌاختی ضزوتوٌٌذگاى پاًل دلفی
اساتیذ خثزُ داًطگاّی
هذرن
تحصیلی

جوغ

پست
ساسهاًی

درجِ
داًطگاّی

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

درصذ

ساتمِ
خذهت

تؼذاد

درصذ

تؼذاد

استاد
توام

1

3/71

دوتزا

7

18/92

-30
21

18

48/65

هذیزیت
ارضذ

15

40/54

داًطیار

6

16/22

وارضٌاسی
ارضذ

11

29/73

-20
11

7

18/92

هذیزیت
هیاًی

13

35/13

استادیار ٍ
هزتی

3

11/11

وارضٌاسی

9

20/31

5-10

12

32/43

سزپزست

9

24/33

10

31/04

جوغ

27

68/96

جوغ

37

100

جوغ

37

100

درصذ

ٔأخر :یارتٞٝای پطٞٚؽ

ٌٕ٘ ٝ٘ٛیسی ت ٝؾىُ غیسااتٕاِی  ٚلكدی (ت ٝتعثیس غسٔد  ٚیٍساٖ )1384 ،ا٘داْ ؾد ٜول ٝتلا
ٞدف ًٔاِع ٝغاشٌازی از  ،ازائ ٚ ٝزیار

پسغؽ ٘أ ٚ ٝتٛخی ٝخثسٌاٖ ز خكٛـ غلثاالت ٚ

اٞداف ًٔاِع ٝعٕدتاً ت ٝقٛزت اهٛزی  ٚتعهاً ت ٝؾىُ ازغلاَ ایٕیلُ  ٚتسللسازی تٕلاظ تّفٙلی
ت ،ٜ ٛزٔدٕ٘ 37 ٛفس ا٘تخاب ؾد٘د و ٝز ٚزٞ ٜای ٔتٛاِی پسغؽ ٘أ ٝلاتُ اغلتفا  ،ٜزیارل

ٚ

٘تایح آٖ تحّیُ ؾد.
 .2-1-4هرحلِ دٍم :تَلیذ ایذُ در زهیٌِ هسئلِ پژٍّص

ٔساّ ْٚ ٝتِٛید اید ٜز شٔیٔ ٝٙػهّ ٝپطٞٚؽ اختكلاـ از  .ز ایلٗ ٔساّل ،ٝاعهلای ولازٌسٜٚ
ایدٞ ٜای خ ٛزا زتاز ٜعٛأُ ٔستثى تا ٔػهّ ٝپطٞٚؽ ازائٔ ٝیوٙٙد .پطٞٚؿٍس تا تحّیُ  ٚپلاالیؽ
ایٗ ایدٞ ٜا ،ارف ٔٛاز تىسازی  ٚوازتس ٚاضٌاٖ یىػاِٖ ،یػ
پطٞٚؽ زا اغتخساج ٔیوٙد .ز ایٗ ٔسإّٔ ٝىٗ اغ
اش پیؽ تعییٗ ؾدٜا٘د .زٟ٘ای

ٟ٘لایی عٛألُ ٔلستثى تلا ٔػلهّٝ

٘ظس اعها زتاز ٜعٛأّی خٛاغت ٝؾل ٛولٝ

تا ٘ظس خثسٌاٖ غیاغ ٞای ٔثرس ز ٔثازش ٜتا واٞؽ رملس ؾٙاغلایی

ؾد٘د و ٝز خد )3( َٚؾسب ا  ٜؾد ٜاغ .
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دوتزا ٍ-
وارضٌاسی
ارضذ

خثزگاى غیزداًطگاّی
هذرن
تحصیلی

سَاتك خذهت ٍ پست ساسهاًی خثزگاى

بررسی سیاستهاي کاهش فقر بر اساس اسناد فرادستی...

>>

جذٍل  .3سیاستّای هؤثز در هثارسُ تا واّص فمز

سیاستّای سٌذ چطناًذاس

ریطِوٌی فمز ،دستیاتی ّوگاى تِ آهَسش اتتذایی ،واّص هزيٍهیز
وَدواى ،تْثَد هادراى در چارچَب تْذاضت تارٍری ،دستیاتی تِ هحیط
سیست پایذار ،رضذ التصادی ،حوایت اس وَدواى وار ،هثارسُ تا وَدنآساری

سیاستّای وارآفزیٌی

تَاًوٌذساسی سًاى ،تزاتزی جٌسیتی ،اضتغال ًیزٍی وار ،طزحّای اضتغال
ػوَهی ،حوایت اس طزحّا ٍ ایذُّای وارآفزیٌی

سیاستّای تاًه هزوشی

هطالثات هؼَق تاًىی ،تأهیي هالی خزد ،واّص سَد تاًىی

سیاستّای التصاد هماٍهتی

رًٍك تَلیذ ،رضذ التصاد داًصتٌیاى ،رضذ تىٌَلَصی ،ارتمای سزهایِ اًساًی،
تَسؼِ التصاد هلی ،الگَی صحیح هذیزیت ٍ هصزف ،هزدهی وزدى التصاد،
حوایت اس تَلیذ هلی ،حوایت اس التصاد وارآفزیٌی ،حوایت اس تؼاًٍیّا

سیاستّا ٍ تزًاهِ ضطن تَسؼِ

پزداخت یاراًِّای ًمذی ٍ غیزًمذی ،تیوِ اجتواػی ،اًتماالت اجتواػی،
خذهترساًی تِ رٍستاّا ،تَسیغ یىساى هٌاتغ در هٌاطك ،اصالحات ارضی،
هثارسُ تا لاچاق واال ،هثارسُ تا لاچاق ارس ،تَاًوٌذساسی رٍستاّا ٍ ضْزّا در
حیطِ گزدضگزی ،جلَگیزی اس احتىار

ٔأخر :یارتٞٝای پطٞٚؽ

 .3-1-4هرحلِ سَم :تؼییي اّویت ػَاهل

ز تٕاْ ٔسااُ ،تعییٗ ٔیصاٖ إٞی

عٛأُ ز لاِة يیف ِیىست  ٚؾأُ ٌصیٞٝٙلای «تلأریس تػلیاز

وٓ»« ،تأریس وٓ»« ،تأریس ٔتٛغى»« ،تأریس شیا » « ٚتأریس تػیاز شیا » قٛزت ٔیٌیلس  .ز ٞلس ٚز ٘یلص
ز ٔماتُ ٞسعأُٔ ،یاٍ٘یٗ پاغخ ٞای اعهای پاُ٘ ز ٚزٜٞای پیؽ  ٚپاغخ پیؿلیٗ ٞسرلس ٘یلص تلٝ
قٛزت خداٌا٘ ٝت ٝآٌاٞی پاغخٍٛیاٖ ٔیزغد.
 .4-1-4هرحلِ چْبرم :همیبس اتفبقًظر (آزهَى کٌذال)

ز ایٗ پطٞٚؽ تسای تعییٗ ٔیصاٖ اتفاق٘ظس ٔیاٖ اعهای پاُ٘ ،اش نسیة ٕٞلاٍٙٞی وٙلداَ اغلتفا ٜ
ؾد .تسای تعییٗ تٛارك  ٚپایاٖ ٔسااُ تىٙیه ِفی ٔیتٛاٖ اش نسیة تٛارلك وٙلداَ تٟلسٌ ٜسرل .
تسای تعییٗ ٔیصاٖ ٚادت٘ظس اش نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ اغتفا ٔ ٜیؾ . ٛنسیة ٕٞاٍٙٞی وٙلداَ
ٔمیاغی تسای تعییٗ زخٕٞ ٝاٍٙٞی ٛٔ ٚارم

تیٗ چٙدیٗ غت ٝزتثٔ ٝستٛو ت n ٝپدید ٜاغل  .ایلٗ
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سیاست

راّىارّای هؤثز

?>
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ٔمیاظ ٕٞثػتٍی زتثٝای ٔیاٖ ٔ mدٕٛع ٝزتث ٝزا ٘ؿاٖ ٔلی ٞلد .ایلٗ ٔمیلاظ تلسای تعیلیٗ زٚائلی
یدٌا ٜخثسٌاٖ لاتُ اغتفا  ٜاغ  .نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ ٘ؿاٖ ٔی ٞد ارسا ی و ٝچٙد ٔم ِٝٛزا
تس اغاظ إٞی

ٞسیه اش ٔمِٞٝٛا ت ٝواز تس ٜا٘د  ٚاش ایٗ ایث تا یىدیٍس اتفاق ٘ظس از٘د.
ٔمداز ایٗ ٔمیاظ ٍٙٞلاْ ٕٞلاٍٙٞی یلا ٔٛارمل

وألُ تساتلس تلا یله  ٚز شٔلاٖ ٘ثل ٛوألُ

ٕٞاٍٙٞی تساتس تا قفس اغ « .اؾٕی » تسای تكٕیٌٓیسی زتاز ٜتٛارك یا ا أٚ ٝزٜٞلای ِفلی ٚ
ٔعیاز آٔازی ازائٔ ٝیوٙد .اِٚیٗ ٔعیاز ،اتفاق٘ظس لٛی ٔیاٖ اعهای پاُ٘ اغ
نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ تعییٗ ٔیؾ . ٛز قٛزت ٘ث ٛچٙیٗ اتفاق٘ظسی ،رات

ول ٝتلس اغلاظ ٔملداز
ٔا٘دٖ ایٗ نلسیة

یا زؾد ٘اچیص آٖ ز ٚ ٚز ٔتٛاِی ٘ؿاٖ ٔی ٞد و ٝارصایؿی ز تٛارك اعها قٛزت ٍ٘سرت ٝاغ
رسآیٙد ٘ظسخٛاٞی تاید ٔتٛلف ؾ . ٛؾایاٖ ذوس اغ
وس ٖ رسآیٙد ِفی وفای

ٚ

ؤ ٝعٙا ازی آٔازی نسیة  Wتسای ٔتٛلف

ٕ٘یوٙد .تسای پاُ٘ ٞای تا تعدا تیؿتس اش  10عهٔ ٛمداز تػیاز وٛچه

٘ Wیص ٔعٙا از ت ٝاػاب ٔیآید (ٔؿایخی)1384 ،؛ تٙلاتسایٗ اش ٔعیلاز یٍلس ٔا٘ٙلد غلًح ٔعٙلا ازی
اغتفا ٔ ٜیؾ ٛؤ ٝؿخفوٙٙد ٜتٛارك یا عدْ تٛارك خثسٌاٖ ز ٔٛز ٞسیه اش ٌٛیٞٝای ٔستٛو
ت ٝرسنیٞ ٝای تحمیك اغ  ،تس ایٗ اغاظ رسنیٞ ٝای پاُ٘ ِفی تسای ته ته ٌٛیٞٝلا تل ٝقلٛزت
وّی شیس قٛزتتٙدی ٔیؾ: ٛ
 :H0ز تیٗ خثسٌاٖ تسای ٌٛیٛٔ ٝز ٘ظس تٛارك ٚخ٘ ٛداز
 :H1زتیٗ خثسٌاٖ تسای ٌٛیٛٔ ٝز ٘ظس تٛارك ٚخ ٛاز
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آٖٞا ٔستة وس ٜا٘د ،ت ٝيٛز اغاغی ٔعیازٞلای ٔؿلاتٟی زا تلسای لهلاٚت زتلازٜ

بررسی سیاستهاي کاهش فقر بر اساس اسناد فرادستی...

@>

 ;mتعدا ٔدٕٛع ٝزتثٞٝا یا تعدا خثسٌاٖ؛
 ;nتعدا عٛأُ زتثٝتٙدی ؾد.ٜ
ٔمداز ایٗ ٔمیاظ ٍٙٞلاْ ٕٞلاٍٙٞی یلا ٔٛارمل

وألُ تساتلس تلا یله  ٚز شٔلاٖ ٘ثل ٛوألُ

 ٚلاتُ لثِٛی تسای غتیاتی ت ٝاخٕا

ز شٔاٖ تٛغعٔ ٝدٕٛعٝای اش ؾاخفٞا ت ٝؾٕاز ٔیآید.

 .5تجسیٍِتحلیل ٍ تفسیر دادُّب ٍ اطالػبت
 .1-5دٍر اٍل دلفی
ز ایٗ ٚز ،اعهای پاُ٘ 5 ،غیاغ

وّی  37 ٚزاٞىاز ٔماتّ ٝو ٝاش غیاغ ٞا  ٚتس٘أٞٝای ٔٛرك ٚ

ٔثرس اغتخساج ؾد ٜت٘ ٛد زا ازای تأریس شیا  ٚخیّی شیا ز الدأات ٔثرس ز ٔماتّ ٝتا واٞؽ رمس
تؿخیف ا ٘د .عال ٜٚتس ایٗ پاغخٍٛیاٖ زٔدٕ 5 ٛغیاغ

وّی  4 ٚغت ٝزٚؼ ٔماتّ ٝزا ًٔسب

وس ٘د و ٝتا تسویة تسخی اش آٖ ٞا ،تعدا  3غت ٝوّی الدأات تالی ٔا٘د٘د .اش ایٗ ٔیاٖٞ ،س ٛ٘ 3
غت ٝالدأات زٚؼ ٔماتّ ٝتٛ٘ ٝعی تا عٛأُ ازائ ٝؾد ٜز پطٞٚؽ ٞای پیؿیٗ یىػاٖ ت٘ ٛلد٘ .تلایح
ؾاخف ٞای اخٕا ٔما یس عد ی آشٔ ٖٛرسل (غًح ٔعٙا ازی) ٔ ٚیصاٖ نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ
( )Wز ٚز ا َٚاغ  .تا تٛخ ٝتٔ ٝما یس آشٔ ٖٛرسل اوثساً ٔما یس ٘ػلثتاً لاتلُ لثلِٛی اش تٛارلك زا
٘ؿاٖ ٔی ٞد؛ أا ٘ىت ٟٓٔ ٝز خكٛـ نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ و ٝز ایٗ ٚز ٔما یس ٘ػثتاً پاییٙی
زا ٘ؿاٖ ٔی ٞد آٖ اغ

و ٝایٗ نسیة اغاغاً ز ااِ

ٔمایػٔ ٝعٙای ٚالعی خ ٛزا پیدا ٔیوٙلد،

ایٗ ٘ىت ٝز ٘تایح ااقُ اش ٚزٞای  ٚ ْٚغِ ْٛفی ولٔ ٝیلصاٖ تٛارلك تلاالتس ٔلیز ٚتٟتلس لاتلُ
ٔؿاٞد ٚ ٜتفػلیس خٛاٞلد تل . ٛنلسیة ٕٞلاٍٙٞی وٙلداَ تلسای پاغلخ ٞلای اعهلا زتلاز ٜتستیلة
زٚؼ ٞای إّ ٚ ٝزٚؼ ٞای ٔماتّ ٝو ٝز ایٗ ٚز ازای تأریس شیا  ٚخیّی شیا ت٘ ٛلد 0/267 ،تلٝ
غ

آٔد.
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ٕٞاٍٙٞی تساتس تا قفس اغ ؛ تٙاتسایٗٔ ،یتٛاٖ ٘تیدٌ ٝیسی وس و ٝتىٙیه ِفی غاشٚواز ٔٙاغلة
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 .2-5دٍر دٍم دلفی
پع اش اخسای ٔساّ ٝا َٚغٙدؽ  ٚازشیاتی یدٌا ٜقااة ٘ظساٖ پاُ٘ ز ٔٛز عٛأُ ًٔسب ؾدٜ
ٔ ٚػتخسج اش ٔثا٘ی ٘ظسی ٕٞ ٚچٙیٗ زیار

پیؿٟٙا ٞای اعهای پاُ٘ ز ٔٛز غایس الدأات ٔثرس

ٔثا٘ی ٘ظسی ٕٞ ٚچٙیٗ عٛأُ پیؿٟٙا ی اعهای پا٘لُ ز ٔلٛز غلایس اللدأات ٔلثرس ز ٔماتّل ٝتلا
واٞؽ رمس تٕٞ ٝلسأ ٜیلاٍ٘یٗ ٘ظلس اعهلا ز ٚز ا٘ ٚ َٚظلس پیؿلیٗ ٕٞلاٖ عهل ٛز اختیلاز وّیلٝ
قااة ٘ظساٖ پاُ٘ لساز ٌسر  .اعهای پاُ٘ 3 ،الداْ ٔثرس زا اش ٔیاٖ  12عأُ و ٝز ٚز  ْٚازائٝ
ؾد ٜت٘ ٛد ،ازای تأریس خیّی شیا ( ازای ٔیاٍ٘یٗ تصزي تس اش  )3ز ٔماتّ ٝتا واٞؽ رمس تؿخیف
ا ٘د .نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ تسای پاغخ ٞای اعها زتاز ٜتستیة الدأات ول ٝز ایلٗ ٚز تلأریس
شیا  ٚخیّی شیا ت٘ ٛد 0/439 ،ت ٝغ

آٔد.

 .3-5دٍر سَم دلفی
ز ٚز غ ْٛت ٝایٗ ِیُ و ٝتس اغاظ ٔیاٍ٘یٗ ٘ظس قااة ٘ظساٖ ،عأّی تا إٞی

ٔتٛغى  ٚپاییٗ تس

( ازای ٔیاٍ٘یٗ تأریس وٛچه تس ٔػلاٚی ٚ )3خل٘ ٛداؾل ٞ ،لیچ علأّی الرف ٘ؿلد  ٚرٟسغل
الدأات ٌ 12ا٘ ٝو ٝز ٚز  ْٚاش غٛی قااة ٘ظساٖ پاُ٘ ازای تأریس شیا  ٚخیّی شیلا ( ازای
ٔیاٍ٘یٗ تصزي تس اش  )3ز الدأات ٔثرس ز ٔماتّ ٝتا واٞؽ رمس تؿخیف ا  ٜؾد ٜت٘ ٛد تٕٞ ٝلساٜ
ٔیاٍ٘یٗ ٘ظس اعها ز ٚز ٘ ٚ ْٚظس پیؿیٗ ٕٞاٖ عه ٛز اختیلاز وّیل ٝقلااة ٘ظلساٖ پا٘لُ للساز
ٌسر  .اعها ز ایٗ ٚز ٘ظس خ ٛزا زتازٔ ٜیصاٖ تأریس ٞسیله اش اللدأات ٌ 12ا٘ل ٝز ٔماتّل ٝتلا
واٞؽ رمس اعالْ ٔیوس ٘د .آٖ ٞا عال ٜٚتس ایٗ تاید تستیة إٞی

عٛأُ زا اش ٘ظس خلٔ ٛؿلخف

ٔیوس ٘د .نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ تسای پاغخ ٞای اعها زتاز ٜتستیلة اللدأات ٌ 12ا٘ل ٝول ٝز
ایٗ ٚز تأریس شیا  ٚخیّی شیا ت٘ ٛد 0/584 ،ت ٝغ

آٔد.
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ز ٔماتّ ٝتا واٞؽ رمس ز ایٗ ٚز ،تٙٔ ٝظٛز زعای

ااتیلاؤ ،دلد اً تٕلأی عٛألُ ٔػلتخسج اش
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 .4-5دالیل تَافك ًظرخَاّی
٘تایح ٚزٞای غٌ ٝا٘ ٝاخسای زٚؼ ِفی ز پطٞٚؽ ٘ؿاٖ ٔی ٞد و ٝت ٝالیُ شیس اتفاق٘ظس ٔیلاٖ
اعهای پاُ٘ ااقُ ؾد ٜاغ

ز ٚز  ْٚتیؽ اش  50زقد اعها 12 ،الداْ تأریسٌراز ز ٔماتّ ٝتا واٞؽ رمس ول ٝازای
ٔیاٍ٘یٗ تصزيتس اش  3ت٘ ٛد زا ت ٝعٛٙاٖ عأُ ا َٚخ ٛتسٌصید٘د؛

 .2ا٘حساف ٔعیاز پاغخٞای اعها زتازٔ ٜیصاٖ إٞی

عٛأُ ز ٚز غل٘ ْٛػلث

تلٚ ٝزٞلای

لثّی واٞؽ چؿٍٕیسی اؾت ٝاغ ؛
 .3نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ تسای پاغخ ٞای اعهلا زتلاز ٜتستیلة عٛألُ ز ٚز غل0/584 ْٛ
اغ  .تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝتعدا اعهای پاُ٘ تیؽ اش ٘ ٜفس ت ، ٛایلٗ ٔیلصاٖ اش نلسیة وٙلداَ
وأالً ٔعٙا از ت ٝاػاب ٔیآید (ٔؿایخی)1384 ،؛
 .4نسیة ٕٞاٍٙٞی وٙداَ تسای الدأات ٌ 12ا٘ ٝارسٌلراز ز ٔماتّل ٝتلا ولاٞؽ رملس ز ٚز
غ٘ ْٛػث

تٚ ٝز  0/145 ْٚارصایؽ یار

و ٝایٗ نسیة تا ٔیصاٖ اتفاق٘ظس ٔیلاٖ اعهلای

پاُ٘ ز ٔیاٖ ٚ ٚز ٔتٛاِی ،زؾد لاتُ تٛخٟی زا ٘ؿاٖ ٔی ٞد (اؾٕی .)1997 ،
٘تایح ٚزٞای ِفی ت ٝقٛزت ٕ٘ ٛاز ( )1اغ .
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ًتبیج
0.7

0.4
0.3
٘تایح

0.2
0.1
0
ٚز غِ ْٛفی

ٚز ِ ْٚفی

ٚز اِ َٚفی

دٍرّبی دلفی
نمودار  .1نتایج دورهای دلفی

تس اغاظ ًٔٙك ٘ظسی  ٚزٚیٔ ٝعِٕ َٛفی چٔ ٖٛملا یس وٕلی آٔلازی ٔ ٚیلصاٖ ؾلاخف ٞلای
خاـ اخٕا
٘یػ

ز ٚزٞای غٌ ٝاِ٘ ٝفی ارصایؽ یارت٘ ٝیاشی تل ٝا أل ٝرسآیٙلد ِفلی ز ٚز چٟلازْ

 ٚتا تٛخ ٝت ٝتٛارك ااقُ ؾد ٜعٕالً پاُ٘ ٞای ِفی خاتٕ ٝیارت ٝتّمی ٔلی ؾل . ٛتلا تٛخل ٝتلٝ

تٛارك ااقُ ؾد ٜتأریسٌرازی الدأات ز ٔماتُ تا واٞؽ رمس ت ٝقٛزت خد )4( َٚاغ .
جذٍل  .4تَافك حاصل ضذُ تأثیزگذاری الذاهات در هماتل تا واّص فمز
سیاست

الذاهات هؤثز

سیاستّای التصاد
هماٍهتی

حوایت اس تؼاًٍیّا ،حوایت اس التصاد وارآفزیٌی ،حوایت اس تَلیذ هلی ،الگَی
صحیح هذیزیت ٍ هصزف

سیاستّای وارآفزیٌی

حوایت اس طزحّا ٍ ایذُّای وارآفزیٌی

تزًاهِ ضطن تَسؼِ

تیوِ اجتواػی ،اًتماالت اجتواػی ،تَاًوٌذساسی رٍستاّا ٍ ضْزّا در حیطِ
گزدضگزی ،هثارسُ تا لاچاق ارس ،هثارسُ تا لاچاق واال

سیاستّای تاًه هزوشی

تأهیي هالی خزد

ٔأخر :یارتٞٝای پطٞٚؽ
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ً .6تیجِگیری ٍ پیطٌْبدّب
ٞدف اقّی پطٞٚؽ اانس ،تسزغی غیاغ ٞای واٞؽ رمس تس اغاظ اغلٙا رسا غلتی تلا زٚیىلس
آیٙدٍٜ٘ازی ًٔٙمٝای ز اغتاٖ غیػتاٖ  ٚتّٛچػتاٖ ت ٜ ٛاغ ٘ .تایح تحمیك ٘ؿاٖ ٔلی ٞلد ٘ظلس تلٝ
اغتمساز عداِ

 ٚرثات اختٕاعی  ٚواٞؽ ٘اتساتسیٞلای اختٕلاعی  ٚالتكلا ی ،تس٘ألٞ ٝلای خلأع

رمسش ایی  ٚعداِ

اختٕاعی زا تٟی ٚ ٝاخسا وٙد .ت ٝایٗ ٔٙظٛز ،تعییٗ خى رمس  ٚتثیلیٗ تس٘ألٞ ٝلای

تٛإ٘ٙدغاشی ٔتٙاغة  ٚغأا٘دٞی ٘ظاْ خدٔات إای ٞای اختٕاعی تسای پٛؾؽ وأُ خٕعیل
شیس خى رمس ًّٔك ٘ ٚظاْ تأٔیٗ اختٕاعی تسای پٛؾؽ خٕعی
خّٕلل ٝغیاغل ¬ٞللایی اغل

وللِٚ ٝل

تیٗ خى رمس ًّٔلك ٘ ٚػلثی  ... ٚاش

ٔٛظللف تلل ٝاخللسای آٖ ز يللی غللاَٞللای تس٘ألل ٝاغل .

زاٞىازٞای واٞؽ رمس زا ٔیتٛاٖ ت ٝغ ٝغلت ٝوّلی غیاغل ٞلای ٔػلتمیٓ ولاٞؽ رملس ،خلدٔات
اختٕاعی عٕٔٛی  ٚعٛأُ ٟ٘ا ی تمػیٓ تٙدی ولس ؛ ِلرا ایلٗ غل ٝغلت ٝتایلد ز زاغلتای ٞلٓ ٌلاْ
تس از٘د .تس اغاظ ٘تایح ٔروٛز ،پیؽتیٙی ٔیؾ ٛو ٝتسای تعلدیُ رملس ز ٔٙلايك زٚغلتایی ،زؾلد
التكا ی ت ٝؾی ٜٛو٘ٛٙی چٙداٖ ٔثرس ٘خٛاٞد ت ٚ ٛتایلد غیاغل ٞلای زؾلد رملسش ا ٘ثلاَ ؾل٘ٛد؛
ٕٞچٙیٗ تا اخسای غیاغ ٞای إایتی  ٚتؿٛیمی زغ

اش زٚغتا٘ؿیٙیٟٔ ،لاخستٞلای زٚغلتا تلٝ

ؾٟس وٙتسَ ؾ٘ٛد .ز ٔٛز ٔٙايك ؾٟسی ٘یص تا غیاغ ٞای زؾلد التكلا ی ول ٝتل ٝيلٛز تساتستلسی
تٛشیع ٔیؾٔ ، ٛیتٛاٖ رمس زا تعدیُ وس  .تٛزْ چ ٝز ٔٙايك ؾٟسی  ٚچ ٝزٚغتایی ز تٕاْ ٚز،ٜ
اش عٛأُ ارصایؽ ٙٞد ٜرمس تِ ،ٜ ٛرا وٙتسَ آٖ ٔیتٛا٘د ز تٟث ٛرمس ز وّیٙٔ ٝلايك وؿلٛز ٔلثرس
ٚالع ؾٔ . ٛػیس تسخٛز تا رمس ؾٟسی ز ایساٖ تا اتصاز ٘ ٝچٙداٖ پایداز  ٚوازآٔد تٛشیلع ٘لاچیصی اش
پ٘ َٛف

اغ

و ٝعٕٔٛاً اش يسیك ٟ٘ا ٜٞا  ٚغتٍاٜٞای ِٚتی قٛزت ٌسرتِٚ ٝیىٗ تٔ ٝثِفٞٝلای

التكا ٔمأٚتی ٔ ٚىا٘یصٔی ؤ ٝیتٛا٘د ز تسخٛز تا رمس اؾت ٝتاؾٙد ،ز عُٕ تٛخٟی ٘ؿد ٜاغ
(ٕٞاٖيٛز و ٝز ایٗ پطٞٚؽ ٘ؿاٖ ا  ٜؾد و ٝغیاغ ٞای التكا ٔملأٚتی تیؿلتسیٗ تلأریس زا ز
ٔثازش ٜتا واٞؽ رمس زا از٘د) .اش يسری وازایی غیاغ
یازا٘٘ ٝمدی پس اخ

ِٚ

ز ولاٞؽ رملس ،ز غلاَ ٞلایی ولٝ

ؾد ٜت ٝؾدت واٞؽ پیدا وس  ٜاغ  .یازا٘ٞ ٝا ت ٝعٛٙاٖ یه غیاغ

إایل
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إٞی لاتُ تٛخٛٔ ٝن ٛرمس٘ ِٚ ،یص ز ٔا  95 ٜتس٘أ ٝؾؿٓ تٛغعٔ ٝىّف ؾد ٜاغ

تٙٔ ٝظٛز
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اش الؿاز آغیةپریس تاید تٌٝ٘ٛٝای تاؾد و ٝتتلٛاٖ ٌلسٜٞٚلای ٞلدف ٔ ٚحلس ْٚزا ؾٙاغلایی ولس .
ٕٞچٙیٗ غیاغ ٞای واٞؽ رمس ز ایساٖ تا چاِؽٞای عٕدٜای ٔٛاخٝا٘د.
ز ایٗ زاغتا یىی اش ٔ ٟٓتسیٗ اٞداف ٞ ِٚا ،واٞؽ  ٚتسيسف وس ٖ ٔعهُ رمس ز غلًح
ٔثرس ز واٞؽ رمس ٔستٛو ت ٝغیاغ ٞلای التكلا ٔملأٚتی  ٚتس٘أل ٝؾؿلٓ تٛغلع ٝاغل  .التكلا
ٔمللأٚتی تلل ٝعٙللٛاٖ ٔفٟللٛٔ ْٛاخٟلل ٝتللا اخللتالالت ،غللارٍّیسیٞللا  ٚتغییللسات ٔعسرللی ٔلیؾلل . ٛاش
ٚیطٌیٞای ایٗ أٍِ ،ٛماْٚغاشی التكا ّٔی ز تساتس تٟدیلدات ،تأویلد تلس ٘یسٞٚلا  ٚتخلؽٞلای
پیؿساٖ ،رسق غاشِٛٔ ،د ،زٖٚشا  ٚتسٌٖٚسا -خٟا٘ی رىس وس ٖ ٔ ٚحّی عُٕ وس ٖ اغ .
٘تایح ت ٝغ

آٔد ٜالِ

تس ایٗ از و:ٝ

 تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح ٔدَ ،یه زاتًٙٔ ٝفی تیٗ غٔ ٟٓخازج تأٔیٗ اختٕاعی  ٚرمس ٚخ ٛاز ،اش ایٗ ز ،ٚارصایؽ ٔخازج تأٔیٗ اختٕاعی تا اِٛٚی

تٔ ٝخازج آٔٛشؼ ،تٟداؾل

 ٚتیٕلٝ

ٔیتٛا٘د رمس زا واٞؽ ٞد٘ .تایح ٘ؿاٖ ٙٞلد٘ ٜلاتساتسی غلٔ ٟٓخلازج تلأٔیٗ اختٕلاعی ٚ
٘اتساتسی اغ

و ٝاَ تس تخكیف ٘أٙاغة ایٗ ٔخازج تیٗ ارسا تلا زآٔلد پلاییٗ اغل ؛

تٙاتسایٗ ،اقالب ٘ظاْ پس اخ

یازا٘ ٝاش يسیك ٞدرٕٙد وس ٖ یازا٘ٞٝا ٔلیتٛا٘لد تل ٝتٛشیلع

تٟتس زآٔد تیا٘دأد.
 پاییٗ ت ٖ ٛتٟسٜٚزی ز رعاِی ٞای ِٔٛد  ٚعدْ إایوازآرسیٙی ،إای

اش تعا٘ٚیٞا ،إایل

اش التكلا

اش تِٛید ّٔی ٔٛخة رساز غسٔایٌ ٚ ٝسیلص ٔٙلاتع ٔلیؾل ٚ ٛاش تمانلا

تسای ٘یسٚی واز ٔیواٞد .ایٗ واغتی ٕٞچٙیٗ ٔٛخة رمس قااثاٖ خدٔات  ٚرعاِی ٞای
تِٛیدی ؾخكی  ٚخلٛیؽ رسٔایلاٖ ولٓ تهلاع

(ٔا٘ٙلد شازعلاٖ) ٔلیؾل . ٛپلاییٗ تلٖ ٛ

تٟسٜٚزی تِ ٝیُ غاختاز ٘أٙاغة تٛشیع زآٔد  ٚوٓ تٛغعٍی ٓٞ ،عأُ رساز غسٔای ٝتلٝ
رعاِی ٞای ٘أِٛد ٘ ٓٞ ٚتید ٝآٖ اغ  .ز ایٗ زاغتا اعٕاَ غیاغ ٞلای ٔلثرس ز خٟل
ارصایؽ زؾد التكا ی رمسش ا اش يسیك تاال تس ٖ وازایی ٟ٘ا ٞای ٔاِی  ٚواٞؽ ٞصیٞٝٙای
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خأع ٝاغ

و ٝایٗ أس زاٜوازٞای ٔتفاٚتی از  .تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح ٚزٞای ِفی ،تیؿتسیٗ الدأات
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تاالی ٚاغًٌٝسی ٔاِی ز اغتاٖ ،خٟ

ٞدای

<?

ٚاْٞای اعًایی ت ٝؾسو ٞا ٔ ٚثغػلات

وٛچه  ٚپاییٗ آٚز ٖ زیػهٞای تػیاز تاالی غسٔایٌٝرازی ٔیتٛا٘د تأریسٌراز تاؾد.
 تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح اش آ٘دا و ٝتخؽ غاشٔاٖیارت ٚ ٝزغٕی تاشاز ٔاِی ٕ٘یتٛا٘د ٘ ٕٝٞیاشٞلایؾد ٜاغ  .ز ایٗ تازٔ ٜیتٛاٖ ٌف

ز تاشاز ٔاِی خأل ٚخ ٛاز  .ز ایٗ زاغتا ٔیتٛاٖ

تا خرب پعا٘داش زٚغتاییاٖ ت ٝغلثة ٚز تل ٖ ٛتِٛیدوٙٙلدٌاٖ اش ؾلعثٞٝلای ٔحلدٚ ٚ
غتسغی آٖٞا ت ٝپعا٘داش ز ٍٙٞاْ ٘یاش الداْ وس ٕٞ .چٙیٗ پس اخ
تٌٝ٘ٛٝای وٚ ٝاٌْیس٘دٌاٖ تا نٕا٘

یىدیٍس ٔػهِٛی

ٚاْٞای ش٘دیلسٜای

ٔؿتسوی ز تاشپس اخل

ٚاْ تلس

عٟدٌ ٜسرتٝا٘د ،واٞؽ ٔییاتد .تٝعالٔ ٜٚیتٛاٖ تلا ٔس ٔلی غلاختٗ تؿلىُٞلای تعلا٘ٚی
زٚغتایی  ٚؾٟسی تٌٝ٘ٛٝای و ٝآٖٞا اش ااِ

ؾثِٚ ٝتی و٘ٛٙی خازج  ٚت ٝيٛز ٔػلتمُ

ا از ٜؾ٘ٛد.
 -ز٘ٚد تیىازی ز ٚت ٝتصاید و ٝتا ارلصایؽ ٘ػلث

ؾٟس٘ؿلیٙی ٘ ٚلاتساتسی زآٔلدی  ٚتٛشیلع

٘اعا ال٘ ٝرسٚت  ٚزآٔد ٕٞسا ٜؾٛٔ ، ٛخة ارصایؽ رمس ٔ ٚحسٔٚی

ؾد ٚ ٜتخؽ اعظٓ

تیىازاٖ زا ز ٔیاٖ رمسا خای ا  ٜاغ ؛ تٙاتسایٗ ،واٞؽ ؾىاف تیٗ ؾٟس  ٚزٚغتا اش یه
غٔ ،ٛا٘ع ٟٔاخست تیزٚی ٝت ٝؾٟسٞا  ٚز٘تید ،ٝتٟث ٛتٛشیع زآٔلد ٔلیؾل ٚ ٛاش غلٛی
یٍس ز رمسش ایی ٔثرس اغ .
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ٔاِی زا تسآٚز  ٜغاش ِ ،را شٔی ٝٙتسای رعاِی

تخؽ غاشٔاٖ ٘یارتل ٚ ٝیلا غیسزغلٕی رلسآٞ

=?
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