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ثزذالف آٙچ ٠زر ِٛبٛ ٟرغت ثٛ ٠ظز ٗیرعس ،پبیب ٙیبكت٠٘١ ٚپزعی «ذزٝج ثزیتبٛیب» اس
اتحبزی٠ی ارٝپب  ٠ٛثیبِٛز ٛوغ٠ی پبیب ٙػضٞیت ً ٠تبس ٟعزآؿبس ٗؾٌالت ٗ ٝقبیت
ثیؽ٘بری اعت ً ٠زر ١لت١٠ب ٗ ٝب١ٟبی آیٜس ٝ ٟاحت٘بالً عبّ١بی آیٜس ٟذٞز را ٛؾبٙ
ذٞا١س زاز .زر ایٗ ٚوبٓ ٠عؼی ٗیً ٖٜثُٞ ٠ؽ١٠بیی اس ایٗ ٚو ٠ٓٞثپززاسٕ.
ثزای ٗوبثٔ ٠ثب رؽس راعتُزایب ٙاكزاعیً ،بٗز( ٙٝر١جز حشة ٗحبكظً٠بر ٛ ٝرغتٝسیز
ًٜٛٞی ثزیتبٛیب) زرع ّٞاٛتربثبت عزاعزی عبّ ُذؽتٝ ٠ػس ٟزاز ً ٠زرثبرٟی ػضٞیت ٝ
یب ذزٝج ثزیتبٛیب اس اتحبزی٠ی ارٝپب ث٠٘١ ٠پزعی ٗتٞعْ ؽٞز  ٝایً ٚبریغت زر  32صٝئٚ
 3102اٛجبٕ ُزكت .اُزچً ٠بٗز ٙٝزر ٗحسٝز ًززٞٗ ٙكویت اٛتربثبتی راعتُزایبٙ
اكزاعی ثٗ ٠یشا ٙسیبزی ٗٞكن ؽس ٓٝی ه٘بر ٠٘١پزعی را ثبذت .زر كززای رٝؽٚؽسٙ
ٛتیج٠ی ٠٘١پزعی ًبٗز ٙٝاػالٕ ًزز ثب ٌٗٔٗ ٠الهبت ًزز ٝ ٟاعتؼلبی ذٞز را ث ٠اٝ
توسیٖ ًزز ٟاعت .زر حبٓت ٗؼ٘ٝ ّٞهتی ای ٚچٜیٗ ٚیؽٞز ٛرغتٝسیز ٗغتؼوی سٗبٙ
اٛتربثبت ثؼسی را  ٖ١اػالٕ ٗیًٜس ٓٝی زر ایٚجب ٝضغ كزم ٗیًٜس .اس ٗب ٟاًتجز هزار
اعت حشة ٗحبكظً٠بر ر١جز تبسٟای اٛتربة ًٜس ً ٠ث ٠جبی ًبٗزٛ ٙٝرغتٝسیز ذٞا١س
ؽس  ٝای ٚكزایٜس ثغیبر پیچیس ٝ ٟذغزٛبى ٗذاًز ٟثب اتحبزی٠ی ارٝپب ثزای ذزٝج را عبٗبٙ
ذٞا١س زازُ .ذؽت ٠اس پیچیسُی ایٗ ٚذاًزات ثؼیس ٛیغت ً ٠زر زاذْ ثزیتبٛیب حشة
حبًٖ ثب ٗؾٌالت حوٞهی رٝثز ٝؽٞز چ ٙٞزر اٛتربثبت عزاعزی هجٔی ثب ایٝ ٚػس٠ً ٟ
ًبٗزٛ ٙٝرغتٝسیز ذٞا١س ثٞز حشة ٗحبكظً٠بر ث ٠هسرت رعیس  ٝثزاعبط هٞاٛی ٚایٚجب
ًٝ ٖ١الی ٗززٕ حن اٛتوبّ ًٝبٓت ث ٠زیِزی را ٛسارٛس ـ یؼٜی ث ٠احت٘بّ سیبز ر١جز
تبسٟی حشة ٗحبكظً٠بر ثبیس یي اٛتربثبت عزاعزی كزاثرٞاٛس تب زرفٞرت ٗٞكویت
زراٛتربثبت زٓٝت را تؾٌیْ ثس١س .ث ٠عر ٚزیِز «حن حبً٘یت» حشة ٗحبكظً٠بر ثبیس

2

اس عٞی ٗززٕ «ت٘سیس» ؽٞز .هجْ اس آ ٠ً ٙث ٠ثزرعی پی آٗس١بی احت٘بٓی ایٚ
٠٘١پزعی ثپززاسٕ ثس ٛیغت اؽبر ٠ً ًٖٜ ٟاُزچ ٠عزكسارا ٙذزٝج ثزیتبٛیب اس اتحبزی٠ی
ارٝپب ثزٛسٟی ای٠٘١ ٚپزعی ؽسٟاٛس ٓٝی ٜٞ١س تب ث ٠اجزا زرآٗس ٙآ١ ٙشار  ٝیي ٗبٛغ
زعتٝپبُیز ٝجٞز زارز ً ٠ثبیس ركغ ؽٞز .ث ٠چٜس ػبْٗ اؽبرٗ ٟیً.ٖٜ
 - 0آیب آُب١ب ٠ٛثٞز یب ذیز ذجز ٛسارٕ ٓٝی سٗی٠ٜعبسی حوٞهی ثزای ٠٘١پزعی ث٠
ُ ٠ٛٞای عبسٗبٙز١ی ؽس ًٛ ٠تیج٠ی آ١ ٙیچ ض٘بٛت اجزایی ثزای پیبز ٟؽسٙ
ذٞزث٠ذٞزی ٛسارز ثٌٔ ٠زر ٝاهؼیت ،یي «٠٘١پزعی ٗؾبٝرٟای» ثزای ٗجٔظ
٘ٛبیٜسُب( ٙپبرٓ٘ب )ٙاعت .یؼٜی ثزاعبط هٞاٛی ٚثزیتبٛیب تق٘یٖ ٢ٛبیی ثب ٝجٞز
٠٘١پزعیای ً ٠اٛجبٕ ُزكت ٠اعت ٓٝی ٖ١چٜب ٙثب پبرٓ٘ب ٙاعت ًٗ ٠یتٞاٛس ث٠
یٌی اس عً ٠بر زعت ثشٛس.
آق ـ ٛتیج٠ی ٠٘١پزعی را تقٞیت ٌٜٛس ً ٠اُز ای ٠ُٛٞ ٚثؾٞز هضی ٠ت٘بٕ ٗیؽٞز.
ثزیتبٛیب زر اتحبزی٠ی ارٝپب ثبهی ٗیٗبٛس .پیآٗس١بی عیبعی ای ٚتق٘یُٖیزی ٗیتٞاٛس
ثغیبر ػظیٖ  ٝزر ػی ٚحبّ ثغیبر ٜٗلی ثبؽس .اُز ای ٚچٜی ٚثؾٞز ثزای رأیُیزی١بی
ثؼسی ثؼیس اعت ٗززٕ رؿجتی ثٗ ٠ؾبرًت زاؽت ٠ثبؽٜس ـ چٝ ٙٞهتی ثتٞاٛ ٙتیج٠ی رأی
ٗززٕ را ث ٠ای ٚفٞرت ٛبزیسُ ٟزكت ،زر آ ٙفٞرت ،چ ٠اِٛیشٟای ثزای ٗؾبرًت زر
اٛتربثبت ثبهی ذٞا١س ٗبٛس؟
ة ـ ٛتیج٠ی ٠٘١پزعی را تقٞیت ًٜس ً ٠زر آ ٙفٞرت ثبیس زٓٝت را ٗٞظق ًٜس تب
رع٘بً اس اتحبزی٠ی ارٝپب ثرٞا١س ًٗ ٠بزٟی { 01هزارزاز ٓیغج }ٙٞرا ث ٠جزیب ٙثیٜساسز.
ٝهتی ای ٚتوبضبی رع٘ی اس عٞی زٓٝت ثزیتبٛیب ث ٠اتحبزی٠ی ارٝپب ارعبّ ؽٞز اس آ ٙتبرید
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ث ٠ثؼس ثبیس حساًثز عی زٝعبّ ٗذاًزات ذزٝج ثزیتبٛیب اس اتحبزی ٠ث ٠عزاٛجبٕ ثزعس ـ
ِٗز ای ٠ً ٚثب تٞاكن عزكی ٚایٗ ٚست ت٘سیس ؽٞز.
ح ـ ٛتیج٠ی ٠٘١پزعی را تقٞیت ٌٜٛس ٓٝی زٓٝت را ٗٞظق ًٜس تب ثب اتحبزی٠ی ارٝپب
ٗذاًزات را اس عز ثِیزز  ٝزر یي ٗٞهؼیت زیِز ـ ثغت ٠ث ٠ایٛ ٠ً ٚتیج٠ی ٗذاًزات چ٠
ثبؽس ـ ٠٘١پزعی زیِزی كزاثرٞاٛس .اُز سٗی٠ٜعبسی حوٞهی ٠٘١پزعی ث٠ُٛٞ ٠ای ثبؽس
ً ٠اس ٛظز هبٛٞٛی ثس ٙٝتقٞیت پبرٓ٘ب ٙض٘بٛت اجزایی ٛساؽت ٠ثبؽس ای« ٚثبسی» ثب
٠٘١پزعی ٗیتٞاٛس آ ٙهسر تٌزارؽٞز تب رأی زٜ١سُب ٙعزاٛجبٕ ثز «عز ػوْ» آٗس ٝ ٟآٙ
ُ ٠ً ٠ٛٞزٓٝت٘ززاٗ ٙیذٞاٜ١س رأی ثسٜ١س .اُز ث ٠تبریرچ٠ی «یٞر »ٝـ پٝ ّٞاحس ـ ِٛبٟ
ًٜیٖ  ٝچِِٛٞی پذیزػ  ٝیب ػسٕپذیزػ آ ٙرا زر ٛظز ثِیزیٖ زر عٞئس ثٛ ٠تیج٠ی
٠٘١پزعی احتزإ ُذاؽتٜس  ٝیٞر ٝرا هجٌٛ ّٞززٛس ٓٝی زر ٜٔ١س  ٝایزٜٓس ثب ٠٘١پزعی١بی
ٗتؼسز عزاٛجبٕ «یٞرٝ »ٝاحس پٓٞیؽب ٙؽس.
اُزچ ٠اٝضبع ث٠ؽست ٗتـیز اعت ٓٝی ثب آ ٙچ ٠ً ٠زر 32صٝئ ٚپظ اسًٜلزاٛظ ثزٓی ٚـ
ثیٗ ٚزًْ ،اٝالٛس ٛ ٝرغتٝسیز ایتبٓیب ـ اػالٕ ؽس ثٛ ٠ظز ٗیرعس ً ٠اتحبزی٠ی ارٝپب ایٚ
را ٟرا ثغت ٠اعت .یؼٜی رع٘بً اػالٕ ًزز ٟاعت ت٢ٜب زر فٞرتی ثب ثزیتبٛیب ٗذاًزٗ ٟیًٜس
ً ٠زٓٝت رع٘بً ث ٠جزیب ٙاٛساذتٗ ٚبزٟی  01را توبضب ثٌٜس .زر ؿیز ای ٚفٞرت تب جبیی
ً ٠ث ٠اتحبزی٠ی ارٝپب ٗزثٞط ٗیؽٞز زٓیٔی ثزای ٗذاًز ٟثب ثزیتبٛیب ٝجٞز ٛسارزٗ .ؼتزض٠
اضبك ٠ً ًٖٜ ٠اس سٗب ٙاٛتربثبت عزاعزی عبّ ُذؽت ٠زر ثزیتبٛیب زٓٝت زرُیز ٗذاًز ٟثب
اتحبزی٠ی ارٝپب ثٞز تب ث ٠افغالح اٗتیبساتی اس اتحبزی ٠ثِیزز  ٝػسٕ ٗٞكویت زٓٝت ًبٗزٙٝ
زرایٗ ٚذاًزات یٌی اس زالیٔی اعت ً ٠ثؼضی١ب ث ٠ػٜٞا ٙػبٗٔی زر تق٘یٖ ٗززٕ ث٠
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ذزٝج ٗغزح ٗیًٜٜس .اضبك ٚٗ ٠ً ًٖٜ ٠آجت ٠ای ٚچٜی ٚكٌز ٘ٛیً .ٖٜث ٠ای ٚتزتیت ث٠
ٛظز ٗیرعس ً ٠زٓٝت ثزیتبٛیب ت٢ٜب ز ٝرا ٟثیؼتز ٛسارز.
 پبرٓ٘ب ٙأِٛغتب٠٘١ ٙپزعی را تقٞیت ٌٜٛس ً٘١ ٠بٛغٞر ً ٠پیؼتز ُلتٖ هضی٠كؼالً ت٘بٕ ٗیؽٞز.
 یب ایٛ ٠ً ٚتیج٠ی ٠٘١پزعی تقٞیت ؽٞز ٗ ٝبزٟی  ٖ١ 01رع٘بً ث ٠جزیبٙثیلتس ٠ً ،زرآ ٙفٞرت ثب یي زٝرٟی ٛغجتبً عٞالٛی اس ثیاع٘یٜبٛی  ٝتشٓشّ
رٝث٠ر ٝذٞا١یٖ ثٞز.
اؽبر ٠ً ًٖٜ ٟث ٠جزیب ٙاكتبزٗ ٙبزٟی  01ثٗ ٠ؼٜبی ای ٚاعت ً ٠ذزٝج ثزیتبٛیب
هغؼیت یبكت ٠اعتٓٝ .ی زاعتب ٙرا زر ٘١ی ٚجب ٘ٛیتٞا ٙر١ب ًزز .عؤاّ ثؼسی ً٠
ا٘١یت اعبعی زارز ای ٚاعت ً ٠آیب ثزیتبٛیب ثب ٝجٞز ذزٝج اس اتحبزی ٠ث ٠ثبسار ٝاحس
زعتزعی ذٞا١س زاؽت؟ ای ٚپزعؼ ثزذالف ظب١ز جٞاة عبز ٝ ٟعزراعت ٛسارز ً٠
ث ٠آ ٙذٞا ٖ١رعیس .ث ٠ای ٚتزتیت آٙچ ٖ٢ٗ ٠اعت زرذٞاعت رع٘یزٓٝت ثزیتبٛیب
ثزای ث ٠جزیب ٙاٛساذتٗ ٚبزٟی  01اعت  ٝایً ٚبریغت ًً ٠بٗز ٙٝاٛجبٗؼ را ث٠
ٛرغتٝسیز ثؼسی ٝاُذاؽت ٠اعت .اٗب اُز چٜی ٚثؾٞز ـ یؼٜی ای ٚتوبضبی رع٘ی
اٛجبٕ ثِیزز كزایٜس ذزٝج ثزیتبٛیب ٝج ٠حوٞهی  ٝهبٛٞٛی پیسا ٗیًٜس  ٝالسٕاالجزا
ٗیؽٞزٗ .بزٟی  01ؽبْٗ ٗٞارز سیز اعت:
١ - 0ز ًؾٞر ػضٗ ٞیتٞاٛس ثزاعبط هب ٙٞٛاعبعی ذٞز ذٞاعتبر ذزٝج اس اتحبزی٠ی
ارٝپب ثؾٞز.
 - 3ػضٞی ً ٠ذٞاعتبر ذزٝج اعت ثبیس ث١ ٠یئت رییغ٠ی ارٝپب ذٞاعت٠ی ذٞز را
رع٘بً اعالع ثس١س .ثزاعبط هٞاػس ٗ ٝوزرات ١یئت رییغ٠ی ارٝپب (Council of
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) ،Europeاتحبزی ٠ثب ًؾٞر ػض ٞثزای تٜظیٖ ٗوسٗبت ثزای ذزٝج  ٝثزای
تٜظیٖ ٜٗبعجبت كیٗبثی ٚثؼسی ٗذاًزٗ ٟیًٜس .ایٗ ٚذاًزات ثبیس ثزاعبط
ٗبزٟی ( 302ثرؼ  )2هزارزاز ػْ٘ اتحبزی٠ی ارٝپب  0اٛجبٕ ثِیزز.
١ - 2یئت رییغ ٠ثٛ٠یبثت اس عٞی اتحبزی٠ی ارٝپب ایٗ ٚذاًزات را ثب «اًثزیت
تؼزیقؽس ٝ 3 »ٟپظ اس تقٞیت زر پبرٓ٘ب ٙارٝپب ث ٠عزاٛجبٕ ٗیرعبٛس.
 - 4اس سٗبٛی ً ٠تٞاكن ذزٝج ث ٠زعت ٗیآیس ١یچ یي اس هزارزاز١بی اتحبزی٠
زرثبرٟی ًؾٞر ػض ٞض٘بٛت اجزایی ٛسارز .ای ٚتٞاكن ثبیس حساًثز زر ع ّٞزٝ
عبّ ث ٠زعت آیس ِٗز ای ٠ً ٚثب تٞاكن عزكی ٚایٗ ٚست ت٘سیس ؽٞز .زر ایٚ
ٗٞرز ًؾٞر١بی ػض ٞاتحبزی ٠حن ٝت ٞزارٛس (توبضبی ت٘سیس ثبیس ثب اًثزیت
ٗغٔن تقٞیت ؽٞز).
 - 0اُز ػضٞی ً ٠اس اتحبزی ٠ذبرج ؽس ٟثزای پیٞعت ٚزٝثبر ٟتوبضب ثس١س ثزاعبط
ٗوزراتی ً ٠زر ٗبزٟی  44ثیب ٙؽس ٟای ٚتوبضب ثزرعی ذٞا١س ؽس.

آٙچ ٠ً ٠اس ایٗ ٚبز ٟرٝؽٗ ٚیؽٞز ای ٚاعت ً ٠اُزچ ٠اتحبزی٠ی ارٝپب ُززٖ١آٗسٛی
زّذٞا١ب ٠ٛاعت ـ ث٠افغالح ١یچ ًظ اججبر ٛسارز زر آ ٙث٘بٛس ـ ٓٝی ثزای حلظ
یٌپبرچِی ٝ ٝحست ،ثزای ذزٝج ٗوزرات زعتٝپبُیزی تسٝی ٚؽس ٟاعت .اٗب زرثبرٟی
٠٘١پزعی ثزیتبٛیب یٌی اس زالیٔی ًٝ ٠ضؼیت ذزٝج ثزیتبٛیب اس اتحبزی ٠ثٗ ٠یشا ٙسیبزی
ٛبرٝؽ ٚاعت ای ٚاعت ًً ٠غی اس زٓٝت٘ززا ٙتقٞر ٘ٛی ًزز ً ٠اًثزیت ٗززٕ ث ٠ذزٝج
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اس اتحبزی٠ی ارٝپب رأی ثسٜ١س .ث٘١ ٠ی ٚزٓیْ ،جشییبت هسٕ یب هسٕ١بی ثؼسی هجْ اس
اٛجبٕ ٠٘١پزعی تسٝیٛ ٚؾس  ٝحبال ٛ ٖ١رغتٝسیز اػالٕ ًزز ٟاعت ً ٠حساهْ تب عٗ ٠بٟ
زیِز ـ یؼٜی تب اًتجز ـ ذٞاعتبر ث ٠جزیب ٙاٛساذتٗ ٚبزٟی ٛ 01رٞا١س ؽس ً ٠ثُ٘ ٠بٙ
ٗ ٚت٢ٜب ٛتیج٠اػ اكشٝز ٙث ٠ثیاع٘یٜبٛی  ٝثیثجبتی زر ثبسار١بی ٗبٓی  ٝپٓٞی اعت .اس
عٞی زیِز ر١جزا ٙاتحبزی٠ی ارٝپب اس ثزیتبٛیب ذٞاعت٠اٛس ً١ ٠زچ ٠سٝزتز ایً ٚبر را ثٌٜس
چ ٙٞثیثجبتی ٛ ٝبرٝؽٜی ًٜٛٞی ثٛ ٠لغ ١یچ ًظ ٛیغت٘١ .بٙعٞر ً ٠پیؾتز ُ ٖ١لت٠إ
ٝهتی اجزایی ًززٗ ٙبزٟی  01رع٘بً توبضب ؽٞز زر آ ٙفٞرت ذزٝج ثزیتبٛیب اس اتحبزی٠ی
ارٝپب ض٘بٛت هبٛٞٛی پیسا ٗیًٜس  ٝالسٕاالجزا ٗیؽٞزٓٝ .ی ٘١بٙعٞر ً ٠زر ٗبزٟی 01
ثیب ٙؽس ٟاعت زر آٙفٞرت ثیؼ اس چ ْ٢عبّ هبُٙٞٛذاری ٗؾتزى  ٝز١ٟب ١شار اثشار
حوٞهی  ٝهبٛٞٛی ثبیس ثبسثیٜی ؽٞز .ث ٠ای ٚتزتیت تب سٗب ٙتوبضبی رع٘ی ثزای
اجزاییًززٗ ٙبزٟی ١ 01یچچیش تـییز ٘ٛیًٜس .زٗ ٝو٠ٓٞای ً ٠زر ای٠٘١ ٚپزعی جبی
ثزجغت٠ای زاؽت  ٝاحت٘بالً ٗؾٞم اًثزیت ًغبٛی ؽس ً ٠ث ٠ذزٝج اس اتحبزی ٠رأی
زازٟاٛس یٌی ٗو٠ٓٞی تحزى آساز ٛ ٝبٗحسٝز ٛیزٝی ًبر زر زاذْ اتحبزیٗ( ٠و٠ٓٞی
ٗ٢بجزت)  ٝزیِزی  ٖ١تٜظی٘بت  ٝهزارٗٝسار١بیی اعت ً ٠اس ثزًٝغْ {ٗزًش اتحبزی٠ی
ارٝپب} ثزای ًؾٞر١بی ػض ٞفبزر ٗیؽٞز .ث٠عٞر ًٔی اعبط ٗلٗٞ٢ی اتحبزی٠ی ارٝپب
تبًیس ثز چ٢بر ٞٛع آسازی اعت.
 تحزى آساز ًبال١ب، تحزى آساز عزٗبی،٠ تحزى آساز ًبرٝ ، -تحزى آساز ذسٗبت.
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حتی زر ٘١ی ٚچٜس رٝس ُذؽت ٠آِٛال ٗزًْ ثز ا٘١یت احتزإ اػضبی اتحبزی٠ی ارٝپب ث٠
ای ٚچ٢بر آسازی تأًیس ًزز ٟاعت.
ثزای ای ٠ً ٚثتٞاٛیٖ پیآٗس١بی احت٘بٓی ٠٘١پزعی را ٝاهغثیٜب ٠ٛثزرعی ًٜیٖ ثس ٛیغت
ث٠اذتقبر زرثبرٟی اتحبزی٠ی ارٝپب عر ٚثِٞییٖ.
اتحبزی٠ی ارٝپب یٌی اس ػجیتتزی٢ٛ ٚبز١بیی اعت ً ٠زر  21عبّ ُذؽت ٠ـ اس سٗب ٙآؿبس
ذٞز زر  0402ـ تبًٝ ٜٙٞجٞز زاؽت ٠اعت .ثس ٙٝای ٠ً ٚث ٠جشییبت ثپززاسٕ ثبیس ثِٞیٖ
ً ٠هسٕ١بی آٝی ٠ثزای پزٝصٟی ٝحست زرارٝپب ثب ٗؾبٝر ٝ ٟحتی كؾبر اٗزیٌب زرٝاهغ ث٠
ػٜٞا ٙپیؼ ؽزعی ثزای ً٘ي١بی ثغیبر عربٝتٜ٘سا٠ٛاػ تحت عزح ٗؼزٝف ٗبرؽبّ
ثزای ثبسعبسی ًؾٞر١بی ٗ٢ٜسٕ ؽس ٟزر ج َٜز ٕٝج٢بٛی آؿبس ؽسٝ .اهؼیت ای ٚاعت ً٠
زر ٛی٘٠ی ا ّٝهز ٙثیغتٖ ث ٠كبفٔ٠ی اٛسًی ثیؼ اس  31عبّ هسرت١بی ارٝپبیی زرُیز
ز ٝج َٜج٢بٛی ؽسٛس .اس عٞی زیِز ٛظبٕ اهتقبزی عزٗبی٠زاری  ٖ١زر پیآٗس ثحزاٙ
ثشرٍ  ٝ 0434عٞالٛی ؽس ٙاػ اس ٗوجٓٞیت ًٜٛٞی ثزذٞرزار ٛجٞز ٗضبكبً ً ٠زر آٙ
عبّ١ب ،آِٞی ث ٠افغالح عٞعیبٓیغتی زر ؽٞرٝی عبثن  ٠ٛكوظ ثیاػتجبر ٛؾس ٟثٞز ً٠
ثٛ ٠ظز ثغیبر  ٖ١جذاة ٗیآٗس .زر ض٘ ٠ٛ ،ٚكوظ ٗؾٌالت ٛبؽی اس ثحزا ٙز ٟعبٓ ٠را
زاؽتیٖ ثًٌٔ ٠ؾٞر١بی ػ٘سٟی ارٝپبیی  ٖ١ثزای ؽؼ عبّ ـ زر كبفٔ٠ی  0424تب
 0440ث ٠عٞر حیزتآٝری ثٜیب١ٙبی اهتقبزی یٌسیِز را ٛبثٞز ًزز ٟثٞزٛس .ت٢ٜب اهتقبز
عزٗبی٠زاری ً ٠اس ٗقبیت  ٝا٢ٛسإ ج َٜز ٕٝج٢بٛی ٗقٗ ٙٞبٛس ٟثٞز اهتقبز اٗزیٌب ثٞز.
٘١بٙعٞر ً ٠پیؾتز ُلتٖ ثزای جُٔٞیزی اس زرُیزی١بی ثؼسی  ٝثزای اعتلبزٟی
ث٘زثرؼتز اس ً٘ي١بی ٗبٓی اٗزیٌب ً ٠ث٠راعتی ثغیبر ػظیٖ ثٞز زرعبّ 0400
ارٝپبیی١ب هزارزاز سؿبّ ع ٝ َٜكٞالز را اٗضب ًززٛس١ .سف افٔی اس ای ٚهزارزاز ای ٚثٞز
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ً ٠زرٝاهغ تٓٞیس ٗ ٝقزف ای ٚزٗ ٝبزٟی اعبعی زر ارٝپب ث٢تز ٗسیزیت ؽٞزٛ .بُلت٠
رٝؽ ٚاعت ً ٠زر آ ٙعبّ١ب سؿبّ عٜٗ َٜجغ افٔی تٓٞیس اٛزصی ثٞز  ٝكٞالز ٗ ٖ١بزٟی
آٝی٠ای  ٠ٛكوظ ثزای فٜؼت ثٌٔ ٠ثٝ٠یض ٟفٜبیغ ٛظبٗی ثٞز .آجتً٘ ٠ي١بی ٗبٓی اٗزیٌب
ؽبْٗ ًؾٞر١بی ارٝپبیی ؽزهی ٛؾس ٓٝی اؿزام ٛیغت اُزُلت ٠ؽٞز ً ٠ػ٘سٟتزیٚ
اهتقبز١بی ارٝپبی ؿزثی ثب عزٗبی٠ی اٗزیٌبیی ثبسعبسی ؽسٛس .ثیؼتز ٘ٛبیٜسُب ٙؽؼ
ًؾٞر ـ آٓ٘ب ٙؿزثی ،كزاٛغ ،٠ایتبٓیبٜٔ١ ،س ،ثٔضیي ًٞٓ ٝشاٗجٞرٍ ـ راضی اس تٞاكوی ً٠
ًزز ٟثٞزٛس ،پظ اس ٗذاًزات زر  0402زر رٕ ُزز آٗسٛس  ٝثب اٗضبی هزارزاز رٕ
«جبٗؼ٠ی اهتقبزی ارٝپب»  2را ثٜب ٢ٛبزٛس .ای« ٚجبٗؼ٘١ »٠ب ٙچیشی اعت ً ٠زركزایٜس
تح ٝ ّٞرؽس ثؼسیاػ ث ٠فٞرت «اتحبزی٠ی ارٝپب»  4زرآٗس .اُزچٛ ٠ظبٗبت زرٛٝی ایٚ
اتحبزی ٠زر ع ّٞای ٚعبّ١ب زعترٞػ تـییزات اعبعی ؽس ٓٝی یي ذقٔت آ ٙتـییز
ٌٛزز٢ٛ .بز اتحبزی٠ی ارٝپب اس اثتسا تب ٘١ی ٚاٗزٝس زر ثٜیب ٙذٞیؼ ٢ٛبزی اعت ً٠
ثزاعبط تجؼیض ػْ٘ ٗیًٜس .یؼٜی اس ِٛب ٟعیبعتپززاسی زر اتحبزیً ،٠ؾٞر١بی ػضٞ
اتحبزی ٠ثب ًؾٞر١بی ؿیزػض ٞكزم ٗیًٜٜس .ثزای تأًیس ثیؼتز ثز رٝی ایٌٛ ٚت ،٠اضبك٠
ًٜٗ ٠ً ٖٜظٞرٕ اس تجؼیض ای ٚاعت ً ٠اػضب زر ثزذٞرز ثب یٌسیِز ٘١ب ٠ُٛٞٙػْ٘
٘ٛیًٜٜس ً ٠زر ثزذٞرز ث ٠یي ًؾٞر ؿیز ػض ٞػْ٘ ٗیًٜٜس .اُز ذٞزٕ را ثٗ ٠غبیْ
تجبرتی ثیً ٚؾٞر١ب ٗحسٝز ًٌٛ ٖٜت٠إ رٝؽٚتز ٗیؽٞز .زر ٗجبزالت تجبرتی ثیٚ
ًؾٞر١بی ػض ،ٞاتحبزی٠ی ارٝپب احت٘بالً ٛشزیيتزی ٚآِٞیی اعت ً ٠ث ٠آِٞی تجبرت
ث٠عٞر ًبْٗ آساز زر زرطٛبٗ١٠بی زاٛؾِب١ی زاریٖ .ث ٠عر ٚزیِز  ٠ٛكوظ ١یچ تؼزك٠ای
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ٝجٞز ٛسارز ثٌٔ ٠حتی پززاذت یبرا ٠ٛث ٠تٓٞیسًٜٜسُب ٙزاذٔی اس عٞی زٓٝت١بی
ٗتجٞعؽب ٖ١ ٙؿیزهبٛٞٛی اعتًٜ .تزّ ٗوساری ـ ٛظبٕ ع٘٢ی٠ثٜسی ثی ٚاػضب ـ ؿیزهبٛٞٛی
اعت .زر ُذؽت ٠ـ یؼٜی هجْ اس  0443اػضب ٗیتٞاٛغتٜس ثب اعتلبز ٟاس تزكٜس ٗٞاٛغ ؿیز
تؼزك٠ای ـ ٗثْ ٗجٞس عالٗت  ٝث٢ساؽت  ٝیب ثٞرًٝزاعی ازاری ثز تجبرت ذٞز تأثیز
ثِذارٛس ٓٝی ایٞٗ ٚاٛغ  ٖ١زیِز ٝجٞز ٛسارزٝ .هتی یي ًؾٞر ػض ٞثزاعبط ٗؼیبر١بی
اتحبزی ٠زرثبرٟی یي ًبال ٗجٞس عالٗت فبزر ٗیًٜس ١یچ ًؾٞر زیِزی حن ٛسارز
اجزایی ثٞز ٙآٗ ٙجٞس را ث ٠پزعؼ ثِیزز .زر ٗوغؼی ثب ث ٠رع٘یت ٛؾٜبذتٗ ٚسارى
زاٛؾِب١ی یٌسیِزًٞ ،ؽؼ ٗیؽس تب ثز عز را ٟتحزى ٛیزٝی ًبر ٗٞاٛؼی ایجبز ؽٞز.
ثزای ٗثبّ اُز ؽ٘ب یي زًتز ایتبٓیبیی ثٞزیس ٗ ٝیذٞاعتیس زر أِٛغتب ٙعجبثت ًٜیس،
زر حبٓی ً ٠زٓٝت أِٛیظ ٘ٛیتٞاٛغت جٔٞی ت٘بیْ ؽ٘ب ثزای ًبر زر أِٛیظ را ثِیزز
ٓٝی ٗیتٞاٛغت ازػب ًٜس چٗ ٙٞسرى زاٛؾِب١ی ؽ٘ب را هجٛ ّٞسارز ؽ٘ب ث٠ػٜٞا ٙعجیت
٘ٛیتٞاٛیس زر ایٚجب ًبر ًٜیس .ای ٚحزث ٖ١ ٠اس زعت زٓٝت١ب ُزكت ٠ؽس ٟاعت.
٘١بٙعٞر ً ٠زٓٝت ثزیتبٛیب ٘ٛیتٞاٛس زًتز ثٞز ٙیي عجیت ایتبٓیبیی را ٛبزیس ٟثِیزز
زٓٝت ایتبٓیب ٘ٛ ٖ١یتٞاٛس ٗثالً ث ٠یي حغبثسار أِٛیغی ثِٞیس ً ٠چٗ ٙٞب ٗسرى
زاٛؾِب١یات را هجٛ ّٞساریٖ ت٘ٛ ٞیتٞاٛی ث٠ػٜٞا ٙحغبثسار زر ًؾٞر ٗب ًبر ثٌٜی .آجت٠
ٗؾٌْ سثب١ٙبی ٗتلبٝت ٖ١چٜبٝ ٙجٞز زارز ٓٝی ث ٠ؿیز اس آ١ ٙیچ ٗبٛغ زیِزی ثزای
ٛوْٝاٛتوبّ ٛیزٝی ًبر زر اذتیبر زٓٝت١بی ػض ٞاتحبزی٠ی ارٝپب ٛیغت.
زرعت زر ٛوغ٠ی ٗوبثْ تجبرت زاذٔی زر اتحبزی٠ی ارٝپب ،زر تجبرت اتحبزی ٠ثب زیِز
ًؾٞر١بی ج٢ب ٖ١ ٙتؼزكٝ ٠جٞز زارز ٞٗ ٖ١ ٝاٛغ ؿیز تؼزك٠ای  ٝایٞٗ ٚاٛغ تجبرتی زر
اتحبزی ٠ثب ًؾٞر١بی ؿیز ػض ٞث ٠حسی چؾِ٘یز اعت ً ٠زر ازثیبت اهتقبزی اس
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آجت ٌٚ٘ٗ ٠اعت ثب ًؾٞر یب ًؾٞر١بیی ً ٠ػضٛ ٞیغتٜس ٗذاًزاتی ثزای تغ٢یْ تجبرت
كیٗبثی ٚفٞرت یِیزز ٓٝی ای ٚتٞاكن١ب ثس١ ٙٝشیٛ ٠ٜیغت ً ٠ث ٠آ ٙثبس ذٞاُ ٖ١ؾت.
ثب ایٗ ٚوسٗ٠ی ٛغجتبً عٞالٛی آٝی ٚپی آٗس ذزٝج ثزیتبٛیب ای ٚاعت ً ٠زعتزعی ثزیتبٛیب
ث ٠ثشرٍتزی ٚثبسار ج٢ب ٙـ ثسٗ ٙٝحسٝزیت١بی تؼزك٠ای  ٝؿیز تؼزك٠ای ـ ثغیبر زؽٞارتز
ٗیؽٞز.
زر ارٝپب ٛزٝص  ٝعٞییظ ثب اتحبزی٠ی ارٝپب ٗذاًزً ٟزز ٝ ٟهزارزاز تجبرتی زارٛس ًٝ ٠اهؼیت
زارز ٓٝی ث٠ذقٞؿ زرع ّٞتجٔیـبت ثزای ٠٘١پزعی ٗساكؼب ٙذزٝج اُزچ ٠اس ٝجٞز ایٚ
تٞاكن١ب ذجززاز ٟثٞزٛس ٓٝی اس ١شی١٠ٜب ـ تب جبیی ً ٚٗ ٠ذجززارٕ ـ چیشی ِٛلت ٠ثٞزٛس.
هجْ اس ای ٠ً ٚجشییبتی اس ای١ ٚشی١٠ٜب ث ٠زعت ثس ٖ١اؽبر ًٖٜ ٟای ٚازػب ًٗ ٠یؽٞز
ٗوزرات زعتٝپبُیز اتحبزی٠ی ارٝپب را ًٜبر سز ٓٝی ث ٠ثبسار ٝاحس ٖ١چٜب ٙزعتزعی
زاؽت ازػبی ثیپبی٠ای اعت ٝ ٝاهؼیت ٛسارزٝ .اهؼیت زارز ًٛ ٠زٝص  ٝعٞییظ زر حبٓی
ً ٠ػض ٞاتحبزیٛ ٠یغتٜس ٓٝی ثب اتحبزی٠ی ارٝپب ث٠عٞر ُغتززٟای تجبرت ٗیًٜٜس .ایٚ
ازػب اُزچ ٠زرعت اعت ٓٝی آ ٙچٞٗ ٠ً ٠رز تٞج ٝ ٠ثزرعی هزار ٘ٛیُیزز ؽزایظ ایٚ
ث٢زٜٟٗسی اعت .ای ٚتٞاكن ثزذالف ازػبی ٗٞاكوب ٙذزٝج اس اتحبزی ٠ثس١ ٙٝشی٠ٜی
چؾِ٘یز ٛیغت  ٝؽزایظ  ٝتؼ٢سات ثغیبری زارز .ث ٠ؽ٘بری اس ای ٚتؼ٢سات زر ٗٞرز ایٚ
زً ٝؾٞر اؽبرٗ ٟیً.ٖٜ

معتزضً اشاري کىم در ادبیات مزبوط بً سزمایًگذاری مستقیم خارجی یکی اس عواملی کً
در  03سال گذشتً مشوق شزکتٌای ژاپىی در سزمایًگذاری دراتحادیًی اروپا بود ٌمیه
مقولًی قلعًی اروپا بودن اتحادیً است .یعىی اگز در داخل اتحادیً امکاوات تولیذی وذاشتً
باشیذ کً البتً شزایط مخصوص بً خود ش را دارد ،تجارت با اتحادیً آسان و بذون ٌشیىً و
بذون ماوع ویست.
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ٛ - 0زٝص  ٝعٞییظ ثبیس اس ٠٘١ی اعتبٛسارز١ب ٗ ٝوزرات ثبسار ٝاحس ثس ٙٝای ٠ً ٚزر
تسٝیٚؽبٛ ٙوؾی زاؽت ٠ثبؽٜس تجؼیت ًٜٜس.
ٞٗ - 3ظق اٛس ت٘بٕ هٞاٛیٗ ٚزثٞط ث ٠اتحبزی ٠را زرعبذتبر حوٞهی ذٞز ٝارز ًٜٜس ـ
ثس ٙٝای ٠ً ٚزیسُب ٟرأیزٜ١سُب ٙذٞز را زر ٛظز ثِیزٛس.
 - 2ثزذالف ازػبیی ًٗ ٠یؽٞز ٛزٝص  ٝعٞییظ ثبیس عٖ٢ؽب ٙرا زر تأٗی ٚثٞزج٠ی
اتحبزی٠ی ارٝپب ثپززاسٛس .ایٗ ٚجٔؾ پززاذتی اٛسًی ًٖتز اس ع٘٢ی اعت ً٠
ًؾٞر١بی ػضٗ ٞیپززاسٛس ٓٝی ای ٚاذتالف ثُ٘٠ب ٚٗ ٙتؼییًٜٜ ٚسٛ ٟیغت.
 - 4ثبیس ث ٠چ٢بر آسازی ٗٞرز ٛظز اتحبزی ٠ـ ً ٠پیؼتز ث ٠آ١ٙب اؽبرً ٟززٟإ ـ
ٝكبزار ثٞز ٝ ٟث ٠آ ٙاحتزإ ثِذارٛس .یؼٜی ثزذالف ازػبی ٗساكؼب ٙذزٝج «ًٜتزّ
ٗ٢بجزا« ٝ »ٙزعتزعی ث ٠ثبسار ٝاحس» ثب یي زیِز ج٘غؽسٛی ٛیغتٜس  ٝثزیتبٛیب
ثبیس ػ٘الً یٌی اس ای ٚز ٝرا اٛتربة ًٜس.
آجت ٠اؽبر ٠ً ًٖٜ ٟزر ارٝپب ٗب هزارزاز جبٗغتزی  ٖ١زاریٖ ً ٠ؽ٘بر ثیؼتزی اس ًؾٞر١ب
ػض ٞآ١ ٙغتٜس «١یئت اهتقبزی ارٝپب» ٠ً 2آجت ٠تٞاكن١ب ث ٠ػ٘ن ُ ٝغتزػ تٞاكن١ب
زر اتحبزی٠ی ارٝپب ٛیغت ٓٝی اػضبی اتحبزی٠ی ارٝپب  ٖ١زر ای١ ٚیئت ػضٞیت زارٛس،
ٓٝی اػضبی ای١ ٚیئت ثزای ای ٠ً ٚثتٞاٜٛس ث ٠ثبسار ٝاحس ارٝپب زعتزعی ثسٗ ٙٝبٛغ زاؽت٠
ثبؽٜس ػال ٟٝثز ؽزٝعی ً ٠پیؼتز ثزؽ٘ززٕ ثبیس ع ٖ٢ذٞز را زر ثٞزج٠ی ارٝپب ثپززاسٛس.
ثزای ایٗ ٠ً ٚؼیبری ثزای ٗوبیغ ٠زاؽت ٠ثبؽیٖ ثس ٛیغت اؽبر ًٖٜ ٟزر  3100ثزیتبٛیب ث٠
ػٜٞا ٙػض ٞاتحبزی٠ی ارٝپب عزا٠ٛی ١شی٠ٜای ً ٠پززاذت ـ ًْ پززاذتی ثرؼ
ثزج٘ؼیت ًؾٞر ـ  032پٛٞس ثٞز زر حبٓی ً١ ٠شی٠ٜی عزا ٠ٛثزای ٛزٝص زر  3100ت٢ٜب
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ًٖ %02تز ثٞز یؼٜی ١شی٠ٜی عزا ٠ٛثزای ٛزٝص ً ٠ػضٛ ٞجٞز ٛ ٝیغت  012پٛٞس ثٞز .ث٠
عر ٚزیِز اؽبرٗ ٟیً ٠ً ٖٜاُز آٝ ٠ً ٠ُٛٞٙػس ٟزازٟاٛس ثزیتبٛیب زر ثیز ٙٝاتحبزی٠ی
ارٝپب ثرٞا١س زعتزعی ث ٠ثبسار ٝاحس را حلظ ًٜس زیِز ًٜتزّ ٗ٢بجزت  ٝیب ٛبزیسٙ
هٞاٛی ٚاتحبزی٠ی ارٝپب اٌٗبٙپذیز ٛیغت  ٝثؼس ت٢ٜب ٗیتٞاٛس اٛسًی زر پززاذت١ب
فزك٠جٞیی ًٜس ٓٝی زر تٜظیٖ ؽزایظ زاذٔی ٜٗ ٝبعجبت ثیزٛٝی اتحبزی٠ی ارٝپب ١یچ
ٛوؾی ٛرٞا١س زاؽت  ٝثبیس هٞاػس ٗ ٝوزرات تٜظیٖؽس ٟاس عٞی زیِزا ٙرا ثس ٙٝحن
اٛتربة  ٝزعتچیٜی ثپذیززٛ .بُلت ٠رٝؽ ٚاعت ً ٠چٜی ٚعزاٛجبٗی ثب ازػبی «ثبس پظ
ُزكت ٚحبً٘یت ٗٔی» ً ٠یٌی اسٝػس١ٟبی ثغیبر جذاة ٗساكؼب ٙذزٝج ثٞز تٜبهض ٝ
ٛب٘١رٞاٛی زارز.
زر ٘١ی ٚجب ثس ٛیغت ثٌٛ ٠ت٠ی زیِزی اؽبر .ًٖٜ ٟثزذالف تجٔیـبتی ً ٠زر ثزیتبٛیب
ٗیؽٞز ـ ث ٠ذقٞؿ اس عٞی ًغبٛی ً ٠ذٞا١ب ٙذزٝج ثزیتبٛیب ١غتٜس ـ یبسزً ٟؾٞر
ػض( ٞزا٘ٛبرى ،كٜالٛس ،عٞئس ،ثٔضیي ،اتزیؼ ،كزاٛغ ،٠ایزٜٓس ،آٓ٘بٜٔ١ ،ٙس ،ایتبٓیبٝ
اعپبٛیب) ١شی٠ٜی عزا٠ٛی ثٗ٠زاتت ثیؼتزی زر ٗوبیغ ٠ثب ثزیتبٛیب ٗیپززاسٛس.
ث ٠ای ٚتزتیت٘١ ،بٙعٞر ً ٠پیؼتز ُ ٖ١لت٠إ زرحبّ حبضز ث ٠ؿیز اس ثیثجبتی ٛ ٝباٜٗی
ُغتززٟای ً ٠ایجبز ؽس ٟاعت ػ٘الً ١یچ تـییز زیِزی پیؼ ٛیبٗس ٟاعت .آجت٠
ذجززاریٖ ً ٠زر پبرٓ٘ب ٙارٝپب  ٝحتی زر ًٜلزاٛظ ر١جزا ٙاتحبزی ،٠ثب ًبٗز ٝ ٙٝثب
٘ٛبیٜسُب ٙثزیتبٛیب «ذیٔی زٝعتب » ٠ٛثزذٞرز ٛؾس ٟاعت .اٗب ثزعز اهتقبز ثزیتبٛیب چ٠
ذٞا١س آٗس؟
اُزچ ٠پیؼثیٜی ًزز ٠ٛ ٙكوظ آعبٛ ٙیغت ثٌٔ ٠ؽبیس ًبر پغٜسیسٟای ٛ ٖ١جبؽس ٗضبكبً
ً ٠٘١ ٠چیش ثغتِی زارز ً ٠زٓٝت ثزیتبٛیب زر چ ٠سٗبٛی اس اتحبزی٠ی ارٝپب ثرٞا١س
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ٗبزٟی  01را اجزایی ًٜس .آجت ٠زٓٝت٘ززا ٙثزیتبٛیبیی سٗشًٗ ٠ززٟاٛس ًٗ ٠بیْاٛس هجْ اس
ارعبّ جٞاة رع٘ی ث ٠اتحبزی ٠زرثبرٟی رٝاثظ ثؼسی ذٞز ثب اتحبزیٗ« ٠ذاًزًٜٜ »ٟس ٓٝی
ر١جزا ٙارٝپبیی ثس ٙٝای ٠ً ٚعر ٚؽب ٙاث٢بٗی زاؽت ٠ثبؽس  ٠ٛكوظ چٜی ٚذٞا١ؾی را رز
ًززٟاٛس ثٌٔ ٠رع٘بً اػالٕ ًززٟاٛس تب هجْ اس ارعبّ جٞاة رع٘ی ث ٠اتحبزی٠ی ارٝپب ثزای
اجزایی ًززٗ ٙبزٟی ٗ 01ذاًز ٟثی ٗذاًزٗ ،ٟب ثب زٓٝت ثزیتبٛیب ٗذاًزٟای ٛساریٖ .حتی
ذبٗ ٖٛزًْ  ٖ١ث ٠سثب ٙثیسثبٛی ُلت تق٘یٖ ُزكتیس اس اتحبزی ٠ذبرج ثؾٞیس ،ذٞة ایٚ
ًبریغت را ً ٠ث٢تز اعت زراعزع ٝهت ثٌٜیس ٝ .ازػبی ثؼضی اس عیبعت٘سارا ٙثزیتبٛیبیی
را رز ًزز ً ٠اُز «اٗتیبسات» ثیؼتزی ثس١یس ؽبیس ثتٞاٛیٖ ثب ٠٘١پزعی زٗ ٕٝززٕ را
ٗتوبػس ًٜیٖ زر اتحبزی٠ی ارٝپب ث٘بٛیٖ .ذبٗ ٖٛزًْ ثس ٙٝاث٢بٕ ُلت ً ٠ثبیس ثیٚ
ًؾٞر١بی ػضً ٝ ٞؾٞر١بی ؿیز ػض ٞتلبٝت ثبؽس  ٝای ٚچٜی ٚذٞا١س ثٞز  ٝازاٗ ٠زاز
«ٝهتی ًغی ٗیذٞا١س ای ٚذبٞٛازٟی ارٝپبیی را تزى ًٜس ٘ٛیتٞاٛس  ٠٘١ی
ٗغئٓٞیت١ب یؼ را ًٜبر ثِذارز  ٝت٢ٜب ثرٞا١س اس ٜٗبكغ ذبٞٛاز ٟث٢زٜٟٗس ؽٞز» .ث ٠ایٚ
تزتیت  ٠٘١چیش ثغتِی زارز ً ٠زرچٜس ٗب ٟآیٜس ٟتحٞالت زر چٗ ٠غیزی فٞرت ثِیززٝ
ٓٝی اجبس ٟثس١یس ث ٠چٜس ٌٛت٠ی ًٔی زرثبرٟی اهتقبز ثزیتبٛیب اؽبر ٟثٌ ٖٜتب زؽٞاری
ٝضؼیت ًٜٛٞی ٝی ٚچ٢بررا ٟچ ٠ً ًٖٜ ٠زر ػٜٞا ٙای ٚیبززاؽت آٗس ،ٟاٛسًی رٝؽٚتز
ؽٞز.
عبذتبر اهتقبز ثزیتبٛیب ث٠ُٛٞ ٠ایعت ً ٠فٜؼت هبثْتٞج٢ی ٛسارز .آٙچ ٠زر ای ٚعبّ١ب
رؽس هبثْتٞج٢ی زاؽت ٠ث٠افغالح ثرؼ ذسٗبت ـ  ٝث٠ذقٞؿ ذسٗبت ٗبٓی اعت.
١سف  ٝاِٛیشٟی اعبعی عزٗبی ٠زر اهتقبز ثزیتبٛیب حلظ ٗٞهؼیت ٗغٔظاػ زرثبسار١بی
ذسٗبت ٗبٓی اعت ـ ذسٗبت ٗبٓی ،حوٞم ،حغبثساری ،رعب١٠ٛبٗ ،ؼ٘بری  ٝپض١ٝؼ١بی
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زارٝؽٜبعی  ٝزر ٛتیج ٠ثب ایٝ ٚضؼیت ًٜٛٞی زعتزعی ٛبٗحسٝز  ٝثسٗ ٙٝبٛغ ث ٠ثبسار
ٝاحس اتحبزی٠ی ارٝپب ثزای ای ٚاهتقبز ا٘١یتی حیبتی زارز .ث ٠عر ٚزیِز زٓٝت٘ززا ٙزر
ثزیتبٛیب زر ؽزایظ ًٜٛٞی ثب ز ٝاٛتربة زؽٞار رٝث٠ر١ ٝغتٜس:
 - 0ث ٠ؽی١ٟٞبی ٗرتٔق ـ ٛتیج٠ی ٠٘١پزعی را اجزا ٌٛززٛ ٝ ٟبزیس ٟثِیزٛس .اُزچ٠
ایً ٚبر اٌٗبٙپذیز اعت ٓٝی ثس١ ٙٝشی٠ٜی عیبعی ٛیغت یؼٜی ٗززٗی ً ٠رأی
زازٗ ٝ ٟتوبػس ؽسٟاٛس ًٗ ٠یذٞاٜ١س ذبرج اس اتحبزی٠ی ارٝپب ثبؽٜس عجیؼتبً
عبًت ٛرٞاٜ١س ٛؾغت .پیؼتز ُ ٖ١لتٖ ٛتیج٠ی ٠٘١پزعی ثبیس ثزای
اجزاییؽس ٙث ٠تقٞیت پبرٓ٘ب ٙثزعسٗ .یزاٛیٖ ً٘ٛ ٠بیٜسُب ٙپبرٓ٘ب ٙث ٠عٞر
ػ٘س ٟثب ذزٝج ثزیتبٛیب اس اتحبزی٠ی ارٝپب ٗٞاكن ٛیغتٜس .حسط ٗیس ٖٛتقٞیت
پبرٓ٘ب ٙاعٌبتٜٔس  ٖ١ضزٝری اعت ٓٝی تب ث٘١ ٠ی ٚجب ذجز زاریٖ ً ٠پبرٓ٘بٙ
اعٌبتٜٔس رع٘بً اػالٕ ًزز ٟاعت ًٛ ٠تیج٠ی ٠٘١پزعی را تقٞیت ٛرٞا١س ًزز.
كٌز ٗی ًُ ٖٜذؽت ٠اس ثحزا ٙاهتقبزی احت٘بٓی ث٠یوی ٚؽب١س یي ثحزاٙ
عیبعی ٗ ٖ١ ٖ٢ذٞا١یٖ ثٞز.
 - 3اُز ای ٚچٜیٛ ٚؾٞز ،را ٟز ٕٝای ٚاعت ً ٠أِٛیظ ثٌٞؽس زر ٝضؼیتی ؽجی ٠ث٠
ٛزٝص هزار ثِیزز ً ٠ثُٞ ٠ؽ١٠بیی اس ١شی١٠ٜبیؼ اؽبرً ٟززٕ .ای ٖ١ ٚآجت ٠ػ٘ٔی
اعت ٓٝی ثؼیس اعت ٗٞرز تٞاكن عزكسارا ٙذزٝج اس اتحبزی ٠هزار ثِیزز ٠ٛ .كوظ
ا١ساف ازػبیی ث ٠زعت ٛرٞا١س آٗس ثٌٔ ٠فزك٠جٞیی ٗبٓی  ٖ١ث ٠حسی ٛیغت
ً ٠ای ٚعزح را جذاة ًٜس .چٗ ٠یؽٞز ٘ٛیزا .ٖٛاُزثزیتبٛیب ػضٞیتاػ زر
«١یئت اهتقبزی ارٝپب» را حلظ ًزز ٟثرٞا١س زر ٝضؼیتی ؽجی ٠ثٛ ٠زٝص هزار
ثِیزز زر آ ٙفٞرت ثبیس «آسازی ٗغٔن تحزى ًبر» را ثپذیزز .ث ٠ػجبرت زیِز
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ٝضغ آ١ٙب ثب اػضبی اتحبزی٠ی ارٝپب تلبٝت ٛسارز  ٝؽ٢زٛٝساً ٙؾٞر١بی ػضٞ
اتحبزیٗ ٠یتٞاٜٛس ثسٗ ٙٝحسٝزیت ثً ٠ؾٞر١بی ػض١ ٞیئت اهتقبزی ارٝپب ٖ١
ٗ٢بجزت ًٜٜس ٝ .ثبس ثزذالف ازػب١بیی ً ٠زر ثزیتبٛیب ٗیؽٞز ٛغجت ٗ٢بجزا ٙاس
ًؾٞر١بی ػض ٞاتحبزی ٠ث ٠ج٘ؼیت زر عٞییظ ٛ ٝزٝص اس ثزیتبٛیب ثیؼتز اعت.
ت٢ٜب تلبٝت ٗٞجٞز ای ٚاعت ً ٠ث٠ػٜٞا ٙیي ؿیز ػض ٞزر اتحبزی٠ی ارٝپبً ،ؾٞر
ػض١ ٞیئت اهتقبزی ارٝپب ١یچ ٛوؼ  ٝتأثیزی زر عیبعتپززاسی زر زاذْ
اتحبزیٛ ٠رٞا١س زاؽت.
زر كبفٔ٠ی  3111تب  3104یؼٜی زر  00عبّ ُذؽت ٠ث٠عٞر ٗتٞعظ  %30اس ًْ
عزٗبیُ٠ذاری ٗغتویٖ ذبرجی زر اتحبزی٠ی ارٝپب زر ثزیتبٛیب اٛجبٕ ُزكت .اُز ذزٝج
ثزیتبٛیب ثٗ ٠ؼٜبی آ ٙثبؽس ً ٠ث ٠ثبسار ٝاحس زیِز زعتزعی ٛبٗحسٝز  ٝثسٗ ٙٝبٛغ ٝجٞز
ٛسارز تززیسی ٛیغت ً ٠عزٗبیُ ٠ذارا ٙذبرجی ث ٠جبی ثزیتبٛیب عزاؽ ًؾٞر١بی ػضٞ
اتحبزی ٠ذٞاٜ١س ركت .اُز ایٚچٜی ٚثؾٞز تززیسی ٛیغت ً ٠ؽب١س رؽس ثیٌبری زر
ثزیتبٛیب ذٞا١یٖ ثٞز  ٝحتی ثؼیس ٛیغت ث ٠فٞرت یي ثحزا ٙجسی ٗبٓی  ٖ١زر ثیبیس.
عی ٘١ی ٚچٜس رٝس ُذؽت ٠ؽب١س ًب١ؼ چؾِ٘یز ارسػ پٛٞس زرثبسار١ب ثٞزیٖ  ٝث٠
٘١یٛ ٚح ٞثبسار ع٢بٕ ٜٓس ٖ١ ٙرٝس١بی زؽٞاری زاؽت.
یي ثزآٝرز ای ٚاعت ً ٠تب پبیب ٙعبّ اهتقبز ثزیتبٛیب ُزكتبر رًٞز ٗیؽٞز .اس عٞی زیِز
یي ٗؤعغ٠ی پض١ٝؾی ثزآٝرز ًزز ٟاعت ً ٠اهتقبز ثزیتبٛیب زر زٝعبّ آیٜس % 2.2 ٟرؽس
ٜٗلی ذٞا١س زاؽت  ٝثیٌبری 111 ٖ١رٛ 031لز ثیؼتز ذٞا١س ؽس.
اس عٞی زیِز ،ػسٟای ثز ایُ٘ ٚبٙاٛس ً ٠ثب عوٞط ارسػ پٛٞس ـ زر ٘١ی ٚچٜس رٝس
ُذؽت ٠ثب ً %03ب١ؼ ارسػ پٛٞس رٝث٠ر ٝؽسیٖ ـ فبزرات ثزیتبٛیب رٛٝن ٗیُیزز ٝ

16

ًغزی تزاس پززاذت١ب ً ٠اال %2 ٙتٓٞیس ٛبذبٓـ زاذٔی ؽس ٟاعت ًٖتز ذٞا١س ؽسٚٗ .
ث ٠زالیٔی ً ٠ذٞاُ ٖ١لت ثب ایِٛ ٚزػ ٗٞاكن ٛیغتٖ .آجت ٠ذجززاریٖ ً ٠ثبٛي ٗزًشی
ثزیتبٛیب ثزای ٗوبثٔ ٠ثب ثیثجبتی زر ثبسار١بی ٗبٓی ٗ 301یٔیبرز پٛٞس اػتجبر تبس ٟث ٠ثبسار١ب
تشرین ًزز ٝ ٝػس ٟزاز ً ٠زرفٞرت ٓش ٕٝحبضز اعت اس ٛزخ ث٢ز ٟثٌب١س تب ث ٠ذبٞٛار١ب ٝ
ثِٜب١ٟب زر ٗسیزیت ثس١یؽبً٘ ٙي ًزز ٟثبؽس.
ٗ ٚثب احت٘بّ رؽس فبزرات ٗٞاكن ٛیغتٖ  ٝثُ٘ ٠ب ٚٗ ٙثؼیس اعت ای ٚچٜی ٚثؾٞز
چ ٙٞحتی تجزث٠ی عبّ١بی اذیز ٘١یً ٚؾٞر ذالف آ ٙرا ٛؾبٗ ٙیز١س .پظ اس ثحزاٙ
 3112ارسػ پٛٞس زر ثبسار١ب ث٠ؽست عوٞط ًززٛ ،زخ ٝاهؼی ث٢ز ٟـ یؼٜی ٛزخ اع٘ی ث٢زٟ
ٗ٢ٜبی ٛزخ تٞرٕ ـ حتی ٜٗلی ثٞز ٓٝی ٛتیج٠ی ای ٚعیبعت ـ ث ٠ذقٞؿ ٛزخ ث٢زٟی
پبیی ٝ ٚاكشایؼ اػتجبرات ثبػث رؽس ًغزی تزاس پززاذت١ب ؽس .ایً ٚغزی ٗربعزٟآٗیش
ثبیس ثب ٝرٝز عزٗبی ٠تأٗیٗ ٚبٓی ثؾٞز .عزٗبیُ٠ذاری ٗغتویٖ ذبرجی زر تت٘٠ی فٜبیؼی
ً ٠زر ثزیتبٛیب زاریٖ ،ذزیس ع٢بٕ ثِٜب١ٟب  ٝیب ذزیس اٝرام هزض٠ی زٓٝت  ٝیب
عپززُٟذاری ٛوسیِٜی زر ثبٛي١ب ً ٠ثتٞاٜٛس ثزای عزٗبیُ٠ذاری ثیؼتز ٝإ ثسٜ١س .ت٢ٜب
عزیوی ًٗ ٠یتٞا ٙزرایًٞ ٚؽؼ ثزای جذة عزٗبیٞٗ ٠كن ؽس ،اكشایؼ ٛزخ ث٢ز ٟاعت
ً ٠ٛب١ؼ آٓٝ .ٙی زر ػی ٚحبّ عغح ثس١ی ذبٞٛار١ب  ٝثِٜب١ٟب زر اهتقبز ثزیتبٛیب ث٠
حسی اعت ً ٠اكشایؼ ٛزخ ث٢زٗ ٟیتٞاٛس ث٠عٓٞ٢ت عزآؿبس یي ثحزاٗ ٙبٓی تبس ٟثؾٞز.
یؼٜی ػٞاْٗ اهتقبزی ث٠ؽست ثسٌ١بر ثب اكشایؼ ٛزخ ث٢ز ٟهبزر ث ٠پززاذت اهغبط ٗب١ب٠ٛ
ٛرٞاٜ١س ثٞز .ثب ای ٠٘١ ٚثؼیس ٛیغت ٗیشاً ٙغزی تزاس پززاذت١ب  ٠ٛث ٠زٓیْ اكشایؼ
فبزرات ثًٌٔ ٠ب١ؼ ٝارزات ًٖتز ؽٞز چ ٙٞث ٠ػٔت ًب١ؼ اكشایؼ ارسػ پٛٞس ث٢بی
ًبال١بی ٝارزاتی اكشایؼ ذٞا١س یبكت .اُزای ٚچٜی ٚثؾٞز ثؼیس ٛیغت ؽب١س رؽس تٞرٕ
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زر ثزیتبٛیب ثبؽیٖ ً ٠هٞسی ٗیؽٞز رٝی هٞس١بی زیِز چ ٙٞزرآ ٙفٞرت ثبٛي ٗزًشی
احت٘بالً ٗججٞر ذٞا١س ؽس ٛزخ ث٢ز ٟرا ثب ٠٘١ی ٗربعزاتی ً ٠زارز اكشایؼ ثس١س .پظ ث٠
ای ٚعؤاّ ثزُززیٖ :آیب ثب ًب١ؼ ارسػ پٛٞس فبزرات ثزیتبٛیب ثیؼتز ٘ٛیؽٞز؟ ٝاهؼیت
ای ٚاعت ً ٠ػیٜیت یبكتٜٗ ٚبكغ احت٘بٓی پٛٞس ارساٙتز ثٝ ٠جٞز توبضبی ٗؤثز ً ٝبكی ٝ
رٝث٠رؽس زر ثبسار١بی ج٢بٛی ثغتِی زارز .اُز ثحزا ٙاهتقبزی زرٜٗغو٠ی یٞر ٝازاٗ ٠یبثس
 ٝاُز رٛٝس ٛشٓٝی ٛزخ رؽس اهتقبزی زر اٗزیٌب  ٝچیٗ ٚتٞهق ٛؾٞز ،زٓیٔی ٛسارز ً٠
ًب١ؼ ارسػ پٛٞس ضزٝرتبً ٗٞجت فبزرات ثیؼتز ثؾٞز .ث ٠عر ٚزیِز ٌٛت٠ای ً ٠اؿٔت
زر ایٗ ٚجبحث ٛبزیسُ ٟزكتٗ ٠ی ؽٞز ای ٚاعت ًً ٠ب١ؼ ارسػ پٓٞی ٗٔی ـ اُز اثزی
زاؽت ٠ثبؽس ـ ثز رٝی توبضب تأثیز زارز .ث ٠زٓیْ تـییز هی٘ت .ػٞاْٗ ٗزثٞط ث ٠ػزضٝ ٠
ظزكیت تٓٞیسی اس تـییزات ارسػ پٔٗ ّٞی تأثیز ٘ٛیپذیزٛس .یؼٜی ٗیذٞا ٖ١ایٌٛ ٚت ٠را
ثیبً ٙزز ٟثبؽٖ ًً ٠ب١ؼ ارسػ پٔٗ ّٞی ٞٗ ٠ٛجت تؾٞین عزٗبیُ٠ذاری ٗیؽٞز ٠ٛ ٝ
ثبسز١ی را ثیؼتز ٗیًٜس .حتی ای ٚاحت٘بّ ٝجٞز زارز ً ٠اثزػ ثز رٝی ثبسز١ی ٜٗلی
ثبؽس چ ٙٞثس ٙٝای ٠ً ٚث٢جٞزی زر ثبسز١ی ؽ٘ب رٝی زاز ٟثبؽس احغبط ٗیًٜیس ً ٠ث٠
عجت ًب١ؼ هی٘ت تٞا ٙرهبثتیتب ٙثیؼتز ؽس ٟاعتٓٝ .ی آٙچ ٠ا٘١یت تؼییًٜٜٚسٟای
زارز ای ٚاعت ً ٠ثزعز عزٗبیُ٠ذاری  ٝعٞزآٝری چ ٠ذٞا١س ركت؟
ثبالركت١ ٚشی٠ٜی تٓٞیس ـ ثب ُزاٙتز ؽس ٙآٙچٝ ٠ً ٠ارز ٗیؽٞز ـ توبضبی ایغتب زر
زاذْ  ٝذبرج ثؼیس ٛیغت ثبػث ؽٞز عزٗبیُ٠ذارا ٙأِٛیغی  ٝذبرجی ت٘بیْ ًٖتزی
ثزای عزٗبیُ٠ذاری زاؽت ٠ثبؽٜسٗ .ضبكبً اُز تٞجًٜ ٠یٖ ًٗ ٠تٞعظ ٛزخ عٞزآٝری
ثِٜب١ٟب زر پبیب ٙعبّ ٜٞ١ 3100س اس ٛزذی ً ٠زر ٝ 0442جٞز زاؽت ًٖتز اعت  ٝحتی
زر فٜبیغ ًٔیسی ٗتٞعظ ٛزخ عٞزآٝری زر  3100زر ٗوبیغ ٠ثب ٛ 0442شزیي ث%01 ٠
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ًب١ؼ ٛؾبٗ ٙیز١س .ثیاع٘یٜبٛی ٛبؽی اس ٠٘١پزعی احت٘بالً ایٗ ٚؾٌالت را تؾسیس
ذٞا١س ًزز.
اُز احت٘بّ رًٞز زرثزیتبٛیب ثٝ ٠اهؼیت ثپیٛٞسز ،توبضب ثزای فبزرات اػضبی اتحبزی٠ی
ارٝپب ث ٠ثزیتبٛیب (ثزای ٗثبّ اتٞٗٞثیْ١بی آٓ٘بٛی  ٝیب ؽزاة كزاٛغٞی  ٝؿیزً ٖ١ )ٟب١ؼ
ذٞا١س یبكت  ٝثؼیس ٛیغت آؿبس رًٞز زر ثزیتبٛیب زرٝاهغ عزآؿبس رًٞز اهتقبزی زر ًْ
اتحبزی٠ی ارٝپب ثبؽس .ثسٛیغت یبزآٝری ًٗ ٠ً ٖٜتٞعظ ٛزخ رؽس اهتقبزی ج٢ب ٙعیز
ٛشٓٝی زارز  ٝرؽس ٛزخ عٞزآٝری ج٢بٛی  ٖ١ث ٠فلز رعیس ٟاعت .ذجز زاریٖ ً ٠رٛٝس
عزٗبیُ ٠ذاری  ٖ١زر ثغیبری اس اهتقبز١بی ج٢ب ٙثب رؽس ٜٗلی رٝث٠رٝعت ـ ثِٜزیس ث٠
اهتقبز ثزسیْ  ٝحتی ًبٛبزا ـ  ٝثیاع٘یٜبٛی ٛبؽی اس ٛتیج٠ی ٠٘١پزعی ت٢ٜب ٗٞجت
تؼ٘ین ایٗ ٚؾٌالت ذٞا١س ؽس.

به جای نتیجهگیری:
ثزاعبط آٙچ ٠زر فلحبت پیؼ ٞٛؽت٠إ ،ثز آ ٙعزٕ ً ٠اُز پیآٗس ثزیسً ٙبْٗ اس ثبسار
ٝاحس اتحبزی٠ی ارٝپب ثزای زٓٝت٘ززا ٙثزیتبٛیب پذیزكتٜی ٛجبؽس ً ٠ثُ٘ ٠بٛ ٚٗ ٙیغت ،زر
آ ٙفٞرت ث ٠احت٘بّ سیبز ػ٘الً چبرٟای ؿیز اس ایٛ ٚرٞاٜ١س زاؽت تب را١ی ثیبثٜس ً٠
ثتٞاٜٛس ثب حساهْ ١شیٛ ٠ٜتیج٠ی ٠٘١پزعی را ٛبزیس ٟثِیزٛس ٚٗ .ثز ای ٚثبٝرٕ ًٗ ٠زًش
ٗبٓی ٜٓس ٙـ ً ٠حجٖ ٗجبزالت رٝسا ٠ٛاػ  3.2تزیٔی ٙٞزالر اعت  ٝزرًْ ثیؼ اس 411
١شار ٛلز زر ای ٚثرؼ ؽبؿْاٛس ،ذغزُزیشتز اس آ ٙاعت ً ٠پیآٗس ثزیسُی ًبْٗ اس
اتحبزی٠ی ارٝپب را ثپذیزز .ثؼیس ٗیزاٝ ٖ ٛضؼیتی ؽجی ٠ثٝ ٠ضؼیت ٛزٝص ثزای ًغبٛی ً٠
ذٞا١ب ٙجسایی ثزیتبٛیب اس اتحبزی ٠ثٞزٛس پذیزكتٜی ثبؽس ـ چ ٙٞزر آ ٙفٞرت ثزیتبٛیب
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ثس ٙٝای ٠ً ٚػ٘الً ٛوؾی زر ؽٌُْیزی اتحبزی ٠زاؽت ٠ثبؽس توزیجبً ٠٘١ی ٗغئٓٞیت١بی
ًٜٛٞیاػ را ذٞا١س زاؽت .اس عٞی زیِز ٛیش كٌز ٘ٛیً ٖٜاتحبزی٠ی ارٝپب حبضز ثبؽس ً٠
ث ٠ثزیتبٛیب اٗتیبس ثیؼتزی ثس١س تب ثتٞاٜٛس ثب ٗؾٌالت ًٖتزی ٛتیج٠ی ٠٘١پزعی را
ٛبزیس ٟثِیزٛس .ث ٠یي ٗؼٜی ثؼیس ٘ٛیزا ٠ً ٖٛتٞعْ ث٠٘١ ٠پزعی زر ٝاهغ تزج٘ب ٙیي
اعتزاتضی ث٠ت٘بٗی ثبذت ـ ثبذت ثزای ثزیتبٛیب ثٞز .چ ٙٞزر حبّ حبضز زر ٝضؼیتی اعت
ً ٠ظب١زاً ١ز تق٘ی٘ی ً ٠زر ٢ٛبیت ثِیزز ثٛ ٠ظز زرعت ٘ٛیآیس.
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