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  دهل  دهل  صدای صدای 

 ! « OCDE –سازمان تعاون و توسعه اقتصادی » برخوردی با گزارش مقدماتی 

 

 سخنی با خواننده 

جداگانتتته، جتتتزوه ای بتتته صتتتور  لومونتتتد، روز نامتتته نستتتخه نرانستتتوی،  را، متتتتن اگتتتن گتتتزارش

حاضتتتر، بهتتتتر متتتی بتتتود  تتته نقتتتد . منتشتتتر  تتترد؟ چتتتا  و !متتتگ دی 3991احتمتتتاا ستتتال  ،در اوائتتل دهتتته نتتتود

منتشتتتر شتتتده بتتتود،  متتتگ دی 3992ستتتال متتتاه متتته اول روز  ،ستتتال  تتتگش 42قرگتتت  اولتتتگن بتتتار مکتتتتوبی  تتته 

، زنتتده گتتادرنگتت  ادگتت  زبردستت ، آن قتترار بتتود . شتتدباهمتتراه ... گتتزارشاصتت ی بتتا برگتتردان نارستتی متتتن 

 ،ادبتتتیهتتتای اگرادعگتتت  و   تتتی بتتتا ... دشتتت  نوشتتتته ای درهتتتا و نتتتا خوانتتتارضتتتا مرزبتتتان، ترجمتتته متتترا، 

مرزبتتتان، رضتتتا رنگتتت   تتته هگهتتتا ، ولتتتی . وگتتتراگش  نتتتد! «قتتتدگمی » اگتتتن ا تتتر طبتتت  و نشتتتر مجتتتدد ی بتتترا

در اگتتتتران و جهتتتتان، متتتتتداول  یمگری هتتتتاستتتتتبتتتتوریوازی و ام رگالگستتتتا، ، حکتتتتاا وطنتتتتیستتتتتا شتتتتا ی 

بهتتتتر حتتتتال، . از دستتتت  رنتتتت ... شتتتتاعر و نوستتتتنده، روزنامتتتته نگتتتتار متتتتگهن دوستتتت اگتتتتن گرنتتتت ، ختتتاموش 

 گتتتدا شتتتود، دوبتتتاره  هتتتا،  نهتتتان از ن تتترهنتتتوز ... ی متتتنه درهتتتا و نتتتا خوانتتتادستتت  نوشتتتتآن اگتتتر امتتتروز 

امتتتا نقتتتد متتتن، . آمتتتادگی نتتتدارااصتتت  ... بتتتدائ ی موجتتته و قابتتتل نهتتتا – آنبتتتازنگری و تن تتتگا بتتترای حقگتتتر 

، انتتتدشتتتده آن مجتتتدد و نشتتتر طبتتت  خواهتتتان  تتته  تتتر حوصتتت ه و خردمنتتتدی   گتتترنچنتتتد همتتتان بن تتتر نقتتتط 

  ... رسوا می  ندرا سرماگه داری جهان ر دهای مستمر ستمگری سابقه 

 انق بی  شورمانمغرور و صبور و  گش  ش  ارگران و روشنفکران 

  

 !«اهل نن » گزارش مقدماتی 

راجتتت  بتتته ع تتت  رشتتتد معکتتتور اشتتتتغال و بگکتتتاری در ارو تتتای  ربتتتی در گزارشتتتی   تتتط انتتتداز 

از متتتتگ دی  3994متتتته ستتتتال متتتتاه در :   تتتتی جتتتتای حتتتتر  دارد تتتته ختتتتود ... متتتتگ دی 98و  08ستتتتال هتتتتای 

متتتتورد در خواستتتتته شتتتتد  تتتته   !« OCDE –ستتتتازمان تعتتتتاون و توستتتتعه اقتصتتتتادی » مستتتتئوول متتتتدگران 

 نتگجتتته راعتتتدا  گشتتترن  اقتتتداما  بعمتتتل آمتتتده بتتترای رنتتت  بگکتتتاری در  شتتتورهای عضتتتو تحقگتتت   تتترده و 

متتتتتگ دی  3991 تتتتته قتتتتترار استتتتت  در ستتتتتال  شتتتتتورهای عضتتتتتو  مستتتتتئوول یبتتتتته اجتتتتت ر مشتتتتتورتی وزرا

اجتتت ر مشتتتورتی، از در اگتتتن ارتبتتتاط،  تتتگش ... (. نقتتتل از دگباچتتته گتتتزارش)  .ارائتتته دهنتتتد ار شتتتودزبرگتتت

  : بخش تهگه شدسه در دگباچه، سوای  ،ابتدا گک گزارش مقدماتی

 اقداما  بعمل آمدهبررسی  – و بگکاریاشتغال (  بخش اول

 اشتغال و مبارزه با بگکاریء احگا – واحد استراتیی( بخش دوا 

 جم  بندی – ئیاجراطر  ( سوا بخش 

بتتته مختصتتتر را هتتتا بتتتا ختتتود گتتتدآ متتتی  شتتتد  تتته در آن دگباچتتته گتتتک ! «اهتتتل نتتتن » گتتتزارش مقتتتدماتی  

ستتتتال در  «اقتصتتتتادی ستتتتازمان تعتتتتاون و توستتتتعه » تاستتتتگر و « ستتتتازمان تعتتتتاون اقتصتتتتادی ارو تتتتا »  انحتتتت ل 

   . ماس   ه مورد بحث... اهدا  سازمان اخگرالذ ر+  اشاره شده مگ دی  3998
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 ،خبرگتتتتان سفارشتتتتی ،(التتتتذ ر بختتتتش هتتتتای ستتتته گانتتتته نتتتتو  ) متتتتدر   چتتتتارچو گتتتتک در ابتتتتتدا 

بتتته شتتتر  زگتتتر را (  ئی شتتتور ارو تتتا 48شتتتامل ) ستتتازمان نتتتو  التتتذ ر رئتتتور اقتتتداما  بعتتتدی دول عضتتتو 

    :  رده و در اختگار مطبوعا  گذاشتندتن گا 

 

ارو ای  ربی حضور  ،در  شورهای عضو سطح زندگیارتقاء برای اشتغال، احگاء برای ... توسعه اقتصادی

 با حف   با  مالی ،جهانی اقتصادروند در 

 سالا در سرزمگن  اگگاه و در  شورهای در حال رشد اقتصادگک توسعه 

 بر مبنای چند جانبگی و نه تبعگض، متکی بر و اگ  بگن الم  ی ،گسترش بازرگانی جهان

 

بتتتا حفتتت   بتتتا  متتتالی، ! « اقتصتتتاد ستتتالا» نتتتوعی تونگتتت  و بتتترای توستتتعه  گشتتتنهادی تتتتاب وی اگتتتن 

! «تبعتتتگض، متکتتتی بتتتر و تتتائ  بتتتگن الم  تتتی » بتتتدون امتتتا  – جهتتتانستتتطح جهتتت  گستتتترش بازرگتتتانی در 

، رگگتتتی بکفتتتش نداشتتتته باشتتتند! «... نتتتوگن» نتتترض متتتی  نتتتگا  تتته تتتتدوگن  ننتتتدگان اگتتتن برنامتتته اقتصتتتادی 

ستتتت  را  شتتتت  ستتتتر گذاشتتتتته و متتتتی خوا.. .بازستتتتازی اقتصتتتتادیمتتتتی رستتتتاند  تتتته ارو تتتتای  ربتتتتی دوران 

، ( بازستتتازی اقتصتتتادی)  در اگتتتن ارتبتتتاط. باشتتتددو قطبتتتی جهتتتان داشتتتته آراگتتتش حضتتتور نعتتتال تتتتری در 

    ... نقط برای خالی نبودن عرگضه – داردمطالبی  هامورد بحث گزارش مقدماتی 

 

 . نیجهتتتا اوجنتتت  د ،نازگستتتادرگتتتز از گتتتک   متتته در متتتورد چگتتتونگی  هتتتور و ستتتقط هگهتتتا ، 

بک تتتی وگتتتران و ستتتوخته و درهتتتا شکستتتتته،  ،ارو تتتای  ربتتتیتتتتا موجتتت  شتتتد  تتته  ام یوعتتتهمتتتان گعنتتتی 

جنتتت  دوا جهتتتانی، ! «تصتتتادنی » گوگتتتا برآمتتتد نازگستتتا . در  تتتگش گگتتترد... سگاستتت  بازستتتازی اقتصتتتادی

. هتتتگب ربطتتتی بتتتا اقتصتتتاد  تتتولی متتتتداول در ارو تتتای  ربتتتی، ربطتتتی بتتتا دگوانستتتااری بتتتوریوازی نداشتتت 

بتتراه انتتداخ ، را جهتتانی دوا  جنتت  گشتتتر،  وتتتاه  تته بتتود راهتتزن اشتتخور  رستتوا، ب هتتور همتتگنچتتون 

در هتتتا  وبگتتتد، را اطتتترگش را ب عگتتتد، لهستتتتان و چکوستتت وا ی استتت انگا را بهتتتا زد، ... بتتتا توانتتت  رقگبتتتان

 تتتوره ذو  انستتتان بر تتتا ستتتاخ ، ! «  گتتتروزی» مستتت   – ،   فتتت  و قهتتتاربالکتتتان را مهتتتار  تتتردمنطقتتته 

رو تتای نتتازی، ارا چتتکتته بتته اگن  راجتتگتتک   متته حتتتی ولتتی هگهتتا ، هگهتتا ،  .در  تتگش گرنتت  آدا ستتوزی

. انتتتتتاداتحتتتتاد جمتتتتاهگر شتتتتوروی سوسگالگستتتتتی بفکتتتتر اشتتتتغال ! «ناگهتتتتان » گوگتتتتا  – بتتتته ستتتتگا آختتتتر زد

  ... تروتسکیبگچاره . از  ا در آمدشکس  خورد،  دگکتاتوری انق بی  رولتارگابرابر در چطور 

 

 چتتتون ستتترد  شتتتی در متتت ء عتتتاا،  مونگستتتا ستتتتگزی هگستتتترگک، . ا شماستتت معتتتذالک، حتتت  بتتت

. نقتتتط بهانتتته استتت ... و شتتتما هتتتا دواا ستتترماگه استتت ، نازگستتتا و دمکراتگستتتامقصتتتود . نتتتدارد تتته جتتترا 

بازستتتازی اقتصتتتادی، دوران بعتتتد از ! « ...مرگختتتی» جتتتانور اگتتتن چطتتتور م تتتل اگنکتتته شتتتما نمتتتی دانگتتتد،  تتته 

 ،متتگ دی 3998ستتال بتته ... شتتد تتروار   تتی رشتتد  تترد، دوبتتاره  ،نتتار آمتتد، بتتا رقگبتتان  دوبتتاره جتتان گرنتت 

! « OCDE –ستتتتازمان تعتتتتاون و توستتتتعه اقتصتتتتادی » بتتتتا چتتتترا  نتتتتارنجی شتتتتر   ستتتتهامی وال استتتتترگ  

     .دگگری انتادمالی و تجاری، گرگزگاههای  ولی و ، اقتصادیراهکارهای را تاسگر  رد، بفکر 
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در  جتتتتا بتتتتود؟ نتتتتو  هتتتتور تاستتتتگر اگتتتتن شتتتتورای انتصتتتتابی لتتتتزوا خودمتتتتانگا، نگفتگتتتتد  تتتته ولتتتتی 

. منتقتتتی بن تتتر متتتی آگتتتد. منحتتتل شتتده بتتتود! «ستتازمان تعتتتاون اقتصتتتادی ارو تتتا » بتتته اگتتتن ختتتاطر  تتته شتتاگد، 

گتتتک شتتتورای انتصتتتابی قتتترار بتتتود بتتته اگتتتن دلگتتتل  تتته  ،حتمتتتا؟ منحتتتل شتتتداگتتتن شتتتورای انتصتتتابی چتتترا ولتتتی 

 !« OCDE –ان تعتتتتاون و توستتتتعه اقتصتتتتادی ستتتتازم» موستتتتوا بتتتته   –بتتتتدون  ستتتتوند ارو تتتتا  ،گشتتتتاد تتتتتر

. حتتت  بتتتا شماستتت اگنبتتتار هتتتا،  گداستتت   تتته م تتتل متتتوارد نتتتو ، ! «جهتتتانی » بتتتا مامورگتتت   .استتتگر شتتتودت

بتتته ختتتودی ( ... اگجتتتاد و انحتتت ل ستتتازمان هتتتا) اگتتتن جتتتا بتتته جتتتائی لف تتتی تائگتتتد توجتتته دارد  تتته عقتتتل ستتت گا 

  . تماا مساله ها اگنجاس . را توضگح نمی دهدچگزی  خود

               

رگختتتته، تتتترمگا زگتتتر ستتتاخ  هتتتای درهتتتا گفتتتتگا  تتته ارو تتتای  ربتتتی، بعتتتد از بازستتتازی اقتصتتتادی، 

دوبتتتاره جتتتان گرنتتت ، رشتتتد  تتترد، قتتتد  شتتتگد، ... بتتتا چتتترا  ستتتبز رقگبتتتانوگرانتتته هتتتای جنتتت  دوا جهتتتانی، 

، دمناستتت  دگتتت ختتتودیهتتتای الزامتتتا  ستتترماگه بستتتود ستتتر از اآ بگتتترون  شتتتگد، شتتتراگط را ...  تتتروار شتتتد

، بگشتتتتتر ستتتتهمیمتتتتی باگستتتت   تتتتر چتتتتاره ای نداشتتتت ، ... محتتتتتا  بتتتتازار نتتتتروش، متتتتواد ختتتتاا و انتتتتریی

! «متمتتتدن » ب هتتتور، راهتتتزن اگتتتن چتتتون . آراگتتتش دو قطبتتتی جهتتتان داشتتتته باشتتتدحضتتتور نعتتتال تتتتری در 

خفقتتتان گرنتتت ، ناچتتتار بتتتادش خوابگتتتد، تمتتتاا ...  تتتر از ستتتقوط نازگستتتادوا جهتتتانی، بعتتتد از خاتمتتته جنتتت  

.  تتتتذگرن هتتتتا را ام رگالگستتتتا آمرگکتتتتا ستتتتر ردگی ! «طتتتتر  مارشتتتتال » متتتتدگون  – شتتتتدنتتتتده راحاشتتتتگه بتتتته 

بتتتا استتتتراتیی واحتتتد دول  التتت  و بازستتتازی اقتصتتتادی در دوران  حاشتتتگنه نشتتتگنی ارو تتتای  ربتتتیلتتتگکن 

  .. .نبودسازگار قبال دگکتاتوری انق بی  رولتارگا مغ و  ام رگالگستی در 

 

! «بتتتد خ تتت  » بگانگتتته ای مشتتتکوآ برستتتر جنتتتازه استتتتالگن  بتتتا قرائتتت  –تتتتا اگنکتتته آستتتمان  رگتتتد 

اهمگتتت  درجتتته اول نتتتدارد، ... مبنتتتی براگنکتتته صتتتناگ  ستتتنگگن، ضتتتامن دواا دگکتتتتاتوری انق بتتتی  رولتارگتتتا

، شتتتتوروی سوسگالگستتتتتیمتتتتاهگر جاتحتتتتاد جغرانگتتتتای در ! «... تنتتتتد و  رگتتتت اصتتتت حا  » نتتتتوعی بتتتتوی 

مگکوگتتتان ختتترو   تتترد،  – خروشتتتچ  یانتتتد ترورگستتتتب. مشتتتاا رستتتگدبتتته ... گنتتتد توطئتتته و خگانتتت بتتتوی 

 !«استتتتالگن  نتتتردی  تتتگش شخصتتتگ ، استتتتبداد» بتتتا استتتا رمتتتز  – برختتتر متتتراد ستتتوار شتتتدبتتتازی را بتتترد، 

را اختتتته  تتترد، حتتتز   مونگستتت  و  لنگنگستتتا را بزگتتتر ستتتئوال بتتترد –مار سگستتتا  مونگستتتا ع متتتی، حقانگتتت  

را نشتتتتانه گرنتتتت ، ... در دوران گتتتتذار سگاستتتتی طبقتتتته  تتتتارگر –رهبتتتتری اگتتتتدئولویگک  ،بستتتتگا  تروتستتتتکی

.  گتتتتاا نرستتتتتادام رگالگستتتتا آمرگکتتتتا و شتتتتر اء بتتتترای ستتتتو   شتتتتگد، چشتتتتمک زد، ع متتتت  داد، محرمانتتتته 

.  وبگتتتد و حتتتذ   تتتردختتتط و نشتتتان  شتتتگد، عناصتتتر متتتزاحا را ، و  نتتتار گذاشتتت  اتهتتتاا زد:   تتی تتتتدارآ دگتتتد

و ختتتتتدماتی،  گتتتتتدی و بازرگتتتتتانیتولواحتتتتتدهای مستتتتتئوان صتتتتتنعتی، متتتتتدگران اقتصتتتتتادی، رگتتتتتزان برنامتتتتته 

حتتترگ  و از ختتتتود راضتتتی، سوستتتتگال بتتتتزدان، ، متوستتتتط هتتتتا...  تتتارگزاران اداری و امتتتتدادی و آموزشتتتی

ستتتخ  و مقتتتاوا،  موجتتتود، تنهتتتا متتتان و . رستتتگدمقصتتتود ق ق تتتک داد تتتتا بتتته را  انو محتکتتترگتتتان وجستتتود 

داری در ارو تتتای  ربتتتی، ستتترماگه ء همزمتتتان بتتتا احگتتتااز بتتتگن بتتترد، ! «را اصتتت حا   تتتذائی » در برابتتتر 

  ...  ردباطل دگکتاتوری انق بی  رولتارگا را 

 

مگکوگتتتان،  – ودتتتتای بانتتتد خروشتتتچ  ! «تحتتتول » اگتتتن بتتتی ارتبتتتاط بتتتا  ...تتتتاب و  گشتتتنهادی تتتر 

ستتترماگه داری در ارو تتتای  ربتتتتی ء ستتتخن برستتتر احگتتتا. در اتحتتتاد جمتتتاهگر شتتتوروی سوسگالگستتتتی نبتتتود

هتتتر اقتتتدامی در اگتتتن جهتتت ، از آنجتتتا  تتته . انجتتتاا نگرنتتت ! «  ضتتترب» بتتتا گتتتک ! «شتتتبه » استتت   تتته گتتتک 

نمتتتی تتتتوان مانورهتتتای ارو تتتای  ربتتتی در اگتتتن ... منتتتوط بتتته رعاگتتت  الزامتتتا  ن تتتا اردوگتتتاهی جهتتتان بتتتود

. جهتتتتانی ق متتتتداد  تتتترد... ستتتتوای تا گرشتتتتان بتتتتر روی آراگتتتتش وقتتتت  نگروهتتتتای بتتتتگن الم  تتتتی – دوران را

  .. .مسموا را نا دگده گرن  ه نمی شود آزمندی های اگن حشره  همانطور
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ستتتترماگه داری در ارو تتتتای  ربتتتتی، وی مناستتتتبا   گشتتتترگتتتتواهی متتتتی دهتتتتد  تتتته  تتتتتارگت مکتتتتتو 

همتتتواره بتتتا تخرگتتت  تولگتتتد، ارتقتتتاء گتتتا ابقتتتاء ارتجتتتا  در جوامتتت  ... تحتتت  هتتتر نتتتامی و در زگتتتر هتتتر  رچمتتتی

نتتتاط  متتتی  وبگتتتد، در واقتتت ، ارو تتتای  ربتتتی، عنصتتتر بالنتتتدگی را در دگگتتتر م.  گتتتر بتتتاختری همتتتراه بتتتود

طتترا  قتتتل و تتترور و  شتتتار جمعتتی در منتتاط   گتتر ختتودی بتتود، گتتاهی مستتتقگا و زمتتانی . خفتته متتی  تترد

لردگستتتا از ... استتتتبداد و خود تتتامگی را ابقتتتاء گتتتا ستتتازمان متتتی داد. هتتتا بگتتتاری عوامتتتل ستتتر ستتت رده مح تتتی

دنبالتتته آمرگکتتتا  رگالگستتتا امنرامتتتوش نکنتتتگا  تتته . چنتتتگن  تتتردناشگستتتا و نازگستتتا و  تنگستتتا تتتتا و بنا ارتگستتتا 

 . س با توان بااتر منحط  یمگن هگواهمنطقی 

 

ستتترماگه داری در ارو تتتای  ربتتتی، ء مناستتتبا  متتتی رستتتگا بتتته چگتتتونگی احگتتتابتتتا اگتتتن مقتتتدما ، 

بتتترای توضتتتگح جزئگتتتا  امتتتر، . بعتتتد از بازستتتازی اقتصتتتادی، خاتمتتته جنتتت  دوا جهتتتانی، ستتتقوط نازگستتتا

دنبتتتال در دو مرح تتته متمتتتاگز رو تتتای  ربتتتی را اماگه داری در رمتتتی  وشتتتا تتتتا دوران احگتتتاء مناستتتبا  ستتت

! «اقتصتتتتاد ستتتتالا » در جهتتتت  نتتتتوعی ( شتتتتر  نتتتتو  ) خبرگتتتتان سفارشتتتتی تتتتتاب وی  گشتتتتهادی و  ه تتتترد

در چتتتارچو  ن تتتا اردوگتتتاهی بطتتتور جداگانتتته،  ،هتتتر گتتتک از اگتتتن مراحتتتل را... گستتتترش بازرگتتتانی جهتتتان

        .. .دهاقرار بررسی مورد 

 

 

 مگ دی 3921 – 3998 :مرح ه اول

 درها رگختهترمگا زگر ساخ  های برای بازسازی اقتصادی 

ام رگالگستتتتتی  التتتت  و مغ تتتتو  در جنتتتت  دوا جهتتتتانی،  دول: ، ارو تتتتای  ربتتتتیدر اگتتتتن ناصتتتت ه

، معتبتتتترمتتتالی نقتتتدان منتتتتاب  اجتمتتتتاعی، و  ناهنجتتتاری هتتتتای اقتصتتتادینرستتتوده و نتتتا تتتتتوان، تحتتت  نشتتتتار 

نگتتتران عصتتتگان نرودستتتتان، برآمتتتد جنتتتبش  تتتارگری و  مونگستتتا، داد، بتتتا  متتتی باگتتتد هتتتگب چتتتاره نداشتتت ، 

. گرنتتت سگاستتت  درهتتتای بتتتاز در  تتتگش ، ام رگالگستتتا آمرگکتتتا آ تتتوش گشتتتودبتتترای در متتت ء عتتتاا لختتت  شتتتد، 

داد، رضتتتاگ  م تتتی در اقتصتتتاد تزرگتتت  ستتترماگه هتتتای ختتتارجی هتتتا بتتته متعهتتتد شتتتد، ! «نتتتاجی » در آ تتتوش 

حتتتتی در ستتترزمگن  اگگتتتاه، در منتتتاط  دور و نزدگتتتک،  ی ختتتودو هتتتا در برابتتتر ستتتقوط  تتتی در  تتتی بازارهتتتا

   ... با معشو    نجار نرن زگاد 

 

! «نتتتاجی » آقتتای گتتواهی متتی دهتتتد  تته چطتتور ... رستتمی، بتتا تمتتاا امتتتا و اگرهتتای محتمتتلتتتارگت 

بتتتود ام رگالگستتتتی وگرانگتتتر جنتتت  اگتتتن هتتتای نتتتا ر جبهتتته متتتگ دی،  3924 تتته تتتتا ستتتال  ،را آمرگکتتتا شتتتور 

چطتتتور ام رگالگستتتا آمرگکتتتا، .  تتتردتبتتتدگل بتتته زرادخانتتته جهتتتان ... ور دستتتتی بتتتر آتتتتش داشتتت نقتتتط از دو 

ستتت   هتتتای  گشتتترنته، ستتتبک و ستتتنگگن، انتتتوا  نتتتروش بتتتا بتتتازار، ضتتتروری و نتتتوری های منتتتدشتتتاهد نگاز

. جگتت  زد، مگ گاردهتتا دار ذخگتتره  تترد  تتی بتته ! «هتتا دمکتترا  » و هتتا نتتازی  –ختتود  گرنتتتاررقگبتتان بتته 

 ... ها از توبره می خورد و ها از آخورم ل مورد جن  اول جهانی، ه،  رنگ  قانشرگک دزد و 
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 ،نتتتتازی در استتتتتالگنگرادقتتتتوای از نبتتتترد جانانتتتته دگکتتتتتاتوری انق بتتتتی  رولتارگتتتتا و شکستتتت   تتتتر 

بستتتم   گشتتروی ارتتتش ستترد بتترای ج تتو گگتتری از  تتته ... وارد جنتت  شتتد، نتته برع گتته نازگستتابتتا شتتتا  

بگختتتود نبتتتود  تتته ام رگالگستتتا آمرگکتتتا، . در ستتترزمگن  اگگتتتاه نازگستتتاا  وبگتتتدن بتتترای درهتتت ارو تتتای  ربتتتی

در اولتتتگن دور متتتذا را  بعتتتد جنتتت  برستتتر چگتتتونگی خ تتت  ستتت   نازگستتتا، بتتتا  گشتتتهاد استتتتالگن در متتتورد 

 تتتته بتتتتا هگت رگستتتتا همدستتتت  بودنتتتتد، ... مصتتتتادره دارائتتتتی و امتتتتوال آن مالکتتتتان و ستتتترماگه داران آلمتتتتانی

 گشتتتتکش متتتتداحان ستتتتگنه چتتتتاآ دمکراستتتتی توطئتتتته و حقتتتته بتتتتازی، ! «نتتتتاجی » لقتتتت  راز . مخالفتتتت   تتتترد

   ... دالی و  ارچا   نی

 

بتتتترای  نتتتتترل بتتتتازار بتتتتگن الم  تتتتی، ام رگالگستتتتتی جنگتتتتی  – تتتتر از خاتمتتتته جنتتتت  دوا جهتتتتانی 

تستت ط بتتر تولگتتد و بازرگتتانی جهتتتان، بتترای در تمتتتاا منتتاط ، ... منتتاب  طبگعتتی، ذختتائر متتواد ختتاا و انتتریی

. بازستتازی اقتصتتادی، تتترمگا زگتتر ستتاخ  هتتای وگتتران و درهتتا رگختتته در ارو تتای  ربتتی رستتگدنوبتت  بتته 

از سگاستتت  درهتتتای بتتتاز رقگبتتتان بتتتدهکار ختتتود  ...مگ گاردهتتتا دار ذخگتتتره نقتتتدیبتتتا  –ام رگالگستتتا آمرگکتتتا 

( طتتتتر  مارشتتتتال ) مگ گتتتتارد دار  31از بتتتتگش حتتتتتی و ( شتتتتر  نتتتتو  التتتتذ ر ) گتتتترا استتتتتقبال  تتتترد خگ تتتتی 

. را نتتتوری نعتتتال  تتترد... وگرانتتته هتتتادرهتتتا رگختتتته،  یزگتتتر ستتتاخ  هتتتاتتتترمگا  اقتصتتتادی، ستتتازیبازبتتترای 

و اجتمتتتتاعی و ن تتتتامی،  در امتتتتور اقتصتتتتاد و سگاستتتتی تتتته حضتتتتور نگرومنتتتتد ام رگالگستتتتا آمرگکتتتتا  یشتتتتگرد

مگتتتتراث ختتتتواران استتتتتعمار  هتتتتن، متتتتدعی، رقگبتتتتان بتتتتازی هتتتتای محرمانتتتته تتتتترگن در ! «نتتتتاجی » حضتتتتور 

قرگتتت  ستتته قتتترن،   هتتتا، بعتتتد از متتتد. آوردبتتتدنبال ، در تمتتتاا ستتتطو را ... آلمتتتان وه و نرانستتتتان انگ ستتت

 ،انتقتتتال مر تتتز  قتتتل توطئتتته هتتتای بتتتگن الم  تتتی از ارو تتتای  ربتتتی بتتته آمرگکتتتای شتتتمالیرا بتتترای راه تتتتازه 

   ... شددر جهان سرماگه داری باز برای سر ردگی ام رگالگسا آمرگکا 

 

بتتترای ارو تتتای ( طتتتر  مارشتتتال ) بتتته ضتتتر  دار  ...بازستتتازی اقتصتتتادیستتتنگگن هزگنتتته تتتتامگن 

ستتتتخن برستتتتر رونتتتتد بازستتتتازی اقتصتتتتادی در ... اگتتتتن رشتتتتته ستتتتر دراز دارد. متتتتورد بحتتتتث نگستتتت  ربتتتتی 

وگرانتتتی،  تتتوا هتتتای مگ گتتتونی، آوارگتتتی، ، اجتمتتتاعیناهنجتتتاری هتتتای  تتته بتتتا وجتتتود . ارو تتتای  ربتتتی استتت 

 تتتتوده هتتتا،جتتتاری و عاجتتتل هتتتای  نگازمنتتتدیتوجتتته بتتته بتتتدون ... بگکتتتاری، گرستتتنگی، بگمتتتاریاضتتتطرا ، 

 تتتته شتتتراگطی در خاصتتته . مقتتتدور نبتتتتود  تتتارگران حرنتتتته ای –معگشتتتتی نتتتوری، مطالبتتتتا  بتتتدون رعاگتتت  

            ... سر زبان ها بودبر هنوز نازگسا نن  

                 

نستتتتتب  بتتتتته دوران  تتتتتگش از جنتتتتت ، ... اجتمتتتتتاعیرنتتتتتاه و انتتتتتزاگش نتتتتترد اشتتتتتتغال در حقگقتتتتت ، 

. در دستتتتتور  تتتتار قتتتترار گرنتتتت ... بتتتتود نرودستتتتتانشتتتتورش برآمتتتتد ان،  تتتتارگرختتتتروش  از تتتتترربگشتتتتتر 

راه دگگتتتری  گتتتر از اگتتتن، ، دار تتت ن بهتتتره +  ختتتارجیهتتتای ی بتتتدهتستتتوگه حستتتا  بتتترای گنکتتته ضتتتمن ا

بختتتش قابتتتل تتتتوجهی از ستتتود گواگنکتتته . مبادلتتته  تتتار و ستتترماگه بتتترای اگجتتتاد اضتتتانه ارزش وجتتتود نداشتتت 

از قضتتتتا متتتتتداول در ... ای ستتتتوء  تتتتن برانگگتتتتزرابطتتتته . متتتتی ب عگتتتتد! « بگگانتتتته رئتتتتو » آن را مقتتتتروض 

مخت تتتت ، بتتتتدائل  ،را انبتتتتدهکارچتتتتون چطتتتتور؟ .   تتتتی جتتتتای حتتتر  داردختتتتود  تتتته جهتتتان ستتتترماگه داری، 

. متتتتی  نتتتتد یو ختتتتارج یداخ تتتتبتتتتازار در گتتتتران نروشتتتتی مجبتتتتور بتتتته ... اگنجتتتتا هزگنتتتته بازستتتتازی اقتصتتتتادی

جتتتتاری در در رقابتتتت  هتتتتای ... ارو تتتتای  ربتتتتیانحصتتتتارا  اگنجتتتتا  ،منفتتتتردستتتترماگه داران حضتتتتور نعتتتتال 

    ...دهدسطح م ی و بگن الم  ی را اجاره نمی 
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ستتتازماندهی بتتتازاری بفکتتتر ! «نتتتاجی » بتتتا توانتتت  مصتتت حتی  – ارو تتتای  ربتتتی را ،همتتتگن امتتتر

گستتترش دهتتد، اگجتتاد اضتتانه ارزش،  ، تتار و ستترماگهمبادلتته بتترای را بتتازار بتتومی هتتا تتتا . انتتداخ واحتتد 

بن تتتر متتتن، در اگتتتن ارتبتتتاط بتتتود، . هزگنتتته تولگتتتد را  تتتا  ننتتتد... ا، ضتتتمن  رهگتتتز از دوبتتتاره  تتتاری هتتتاو هتتت

 تتته  تتتر از اقتتتداما  مقتتتدماتی بتتترای ج تتت  رضتتتاگ  ام رگالگستتتا آمرگکتتتا در متتتورد چگتتتونگی حضتتتور آلمتتتان 

«  اتحادگتتته دنتتتاعی ارو تتتا» متتتگ دی  3914 – 3912در ناصتتت ه ستتتال هتتتای ... در اگتتتن متتتانور منطقتتته ای

مقتتتتدماتی بتتتترای زاگمتتتتان ... ستتتتازمان داده شتتتتد، «اتحادگتتتته گمر تتتتی ارو تتتتا » متتتتگ دی  3910بتتتته ستتتتال  و

اخگتتتر نگتتتز، بموجتتت  گتتتزارش مقتتتدماتی حاضتتتر،  اگتتتن ستتتازمان. «ستتتازمان تعتتتاون اقتصتتتادی ارو تتتا » بعتتتدی 

،  اگتتتان گرنتتت  اولتتتگن مرح تتته احگتتتای ستتترماگه داری در ارو تتتای  ربتتتیهمگنکتتته متتتگ دی،  3998در ستتتال 

  .. .شدمنحل 

 

 مگ دی 3998 – 3998: مرح ه دوا

  جهان سرماگه داری در  و رشد ننی تولگداقتصادی دوران شکونائی 

! « OCDE -ستتتتتازمان تعتتتتتاون و توستتتتتعه اقتصتتتتتادی » مبنتتتتتی براگنکتتتتته وجتتتتتود دارد شتتتتتواهدی دائتتتتتل و 

 هوبتتتاره گانتتتتارو تتتای  ربتتتی ب تتتو ی دبتتتدون  ستتتوند مح تتتی و منطقتتته ای، زمتتتانی تاستتتگر شتتتد شتتتورائی نرماگشتتتی، 

. اصتت   ادبتتی نرمتتول هتتای قب تتی نبتتود! « ...تغگگتتر» هتتد  از اگتتن . عمتتل متتی  تتردو بتتا اعتمتتاد بتته نفتتر بگشتتتری 

بتتتترعکر، شتتتتکونائی اقتصتتتتادی و در همتتتتان نخستتتتتگن گتتتتاا هتتتتا، . گذشتتتتتندراحتتتت  از آن خبرگتتتتان سفارشتتتتی،  تتتته 

مانتتتتده و نقتتتتط ستتتتگر حتتتتوادث را بتتتتاقی ! «اآ ختتتتانگی » دگگتتتتر اجتتتتازه نمتتتتی داد  تتتته ارو تتتتای  ربتتتتی همچنتتتتان در 

بمتتتترور، بتتتته ضتتتتر  تب گغتتتتا ، در ستتتترزمگن  اگگتتتتاه، گرچتتتته ! «رنتتتتاهی » وانگهتتتتی،  وشتتتتش هتتتتای . ن تتتتاره  نتتتتد

در ب نتتتد متتتد  و بتتتدون چا گتتتدن بازارهتتتای  گتتتر ختتتودی، ولتتتی ...  تتترده بتتتود مرنتتت  را نازگستتتا آدا ستتتوزی ختتتاطره 

   ... تردستی  ه نگس . تداوا  گدا نمی  رد

 

رشتتتد ننتتتی تولگتتتد، و گتتتا ، از ستتتوئی رنتتتاه اجتمتتتاعیگعنتتتی ارزش  تتتار، نستتتبی ارتقتتتاء متتتزد، انتتتراگش موقتتت  

بتتتا نتتترض اگنکتتته هتتتگب تغگگتتتری در آراگتتتش طبقتتتاتی ، از طتتتر  دگگتتتر در تولگتتتد گشتتترنته گعنتتتی استتتتعمال ماشتتتگن آا  

 تتتاا،  تنتتتزل نتتترد ستتتود را موجتتت  گشتتتته و گتتتراگش صتتتادراتی ستتترماگه را، در قالتتت   تتتول گتتتا... جامعتتته بوجتتتود نگاگتتتد

! «ستتتازمان تعتتتاون و توستتتعه اقتصتتتادی » تاستتتگر حقگقتتت ، در . تشتتتدگد متتتی  نتتتدبستتتم  بازارهتتتای  تتتا هزگنتتته تتتتر 

. متتتتگ دی ناشتتتتی از نگتتتتاز نتتتتوری ستتتترماگه در دوران شتتتتکونائی اقتصتتتتادی در ارو تتتتای  ربتتتتی بتتتتود 3998در ستتتتال 

! «نتتتتا مط تتتتو  » را  در آراگتتتتش نگروهتتتتای بتتتتگن الم  تتتتی بعضتتتتی تغگگتتتت! «بتتتتد زمانتتتته » ولتتتتی  تتتتگش از آن و از 

م تتتتل  تتتتاهش وستتتتع  بتتتتازار نتتتتروش،  تتتته مگتتتتدان متتتتانور ارو تتتتای  ربتتتتی را، در ورای مرزهتتتتای رستتتتمی، . روگتتتتداد

متتتی تتتتوان از  گتتتروزی انقتتت   ... در اگتتتن ارتبتتتاط، ستتتوای جتتتدائی شتتتر  ارو تتتا و استتتتق ل م تتتل بالکتتتان. تنگتتتتر  تتترد

تجزگتتته بعتتتدی اگتتتن  شتتتور،  ،متتتگ دی 3918 ،متتتگ دی، جنتتت   تتتره 3929دهقتتتانی در چتتتگن بتتته ستتتال  – تتتارگری 

متتتگ دی و  3919متتتگ دی،  گتتتروزی انقتتت   همگتتتانی  وبتتتا بتتته ستتتال  3910ستتتقوط ریگتتتا  ادشتتتاهی بغتتتداد بتتته ستتتال 

در واقتتت ، شتتتورش و جنتتت  . گتتتاد  تتترد... جنتتت  وگتنتتتاا+ گتتتک س ستتت ه جنتتت  هتتتای استتتتق ل ط بانتتته در قتتتاره آنرگقتتتا 

و  گشتتتتروی مگتتتراث ختتتتواران استتتتتعمار  هتتتتن را بتتتتر گرنتتتتته  دررا و انقتتت   بستتتتگاری از  شتتتتورهای  گتتتتر بتتتاختری 

از طتتر  دگگتتتر، داختتت ، و  تتر در ستتترزمگن  اگکتتاه گتتتران متتی از گتتک طتتر   تتتر ارو تتای  ربتتتی، . اجتتازه نمتتی داد

.  تتترد گتتتدا نمتتتی ! «و آراا  امتتتن» ی گرگزگتتتاه – بتتترای جبتتتران مانتتتا ختتتود، مرزهتتتای در بگتتترون از بتتترای حضتتتور 

! «راه حتتتل هتتتائی » روبتتترو شتتتد و چتتته ! «داخ تتتی و ختتتارجی » متتته درد ستتترهای بتتتا اگتتتن هببگنتتتگا  تتته چطتتتور حتتتال 

:   تتتتتاب و  گشتتتتنهادی خبرگتتتتان سفارشتتتتی استتتت جزئگتتتتا  بحتتتتث متتتتورد موضتتتتو  . بتتتترای رنتتتت  اگتتتتن معضتتتت   برگزگتتتتد

  ... گسترش بازرگانی جهان. برای اگجاد اشتغال یتوسعه اقتصاد
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 در مورد اشتغال 

! «ستتتازمان تعتتتاون و توستتتعه اقتصتتتادی » : متتتی گوگنتتتد، سفارشتتتیبشتتتنوگد از خبرگتتتان در اگتتتن ارتبتتتاط، 

، ( تتت  زدن طتتتوانی حضتتتار ) ... مونتتت  شتتتد تتتتا بتتته مگتتتزان قابتتتل تتتتوجهی، مطالبتتتا  اقتصتتتادی را بتتترآورده نماگتتتد

بتتتا ستتترع   تتتانی حفتتت  ... متتتگ دی 08از مگانتتته ستتتال هتتتای ااقتتتل امتتتا سگستتتتا نتوانستتت  آهنتتت  رشتتتد اشتتتتغال را، 

     ... چه حرنا. «شدگد بگکاری گردد از برآمد  رده و مان  

 

. ، آقاگتتتانشتتتوخی متتتی  نگتتتد! «... سگستتتتا نتوانستتت ... متتتگ دی 08از مگانتتته ستتتال هتتتای ااقتتتل ... »  تتتر 

اقتصتتتاد سگاستتتی، بتتتدون ارتبتتتاط بتتتا نگازهتتتای نگتتتروی مولتتتد، متتتادی و معنتتتوی، نگازهتتتای مصتتترنی جامعتتته مفتتتروض، 

ستتت  جمعتتی انستتان هتتا در اگتتن گتتا آن شتتراگط مشتتخ  تتتتارگخی، بتتدون ارتبتتاط مستتتقگا بتتا چگتتونگی بتتاز آنرگنتتی زگ

. ختتتود گتتتک معماستتت  تتته ! «خبرگتتتان » شتتتما متتتن در آوردی م تتتل سگستتتتا . حتتتر  مفتتت  استتت بتتتی معنتتتی، اصتتت  

ختتتود محتتترآ رشتتتد معکتتتور تولگتتتد و مصتتتر ،  تتته خاصتتته نتتتو   ربتتتی آن، باشتتتد، ستتترماگه داری شتتتاگد من ورتتتتان 

  .. .شگر نمی دهد ه و نر گا .اشتغال و بگکاری در شراگط  نونی اس 

 

. چتتتتارچو  اقتصتتتتاد رقتتتتابتی اصتتتت  مقتتتتدور نگستتتت در و ... آهنتتتت  رشتتتتد اشتتتتتغال بتتتتا ستتتترع   تتتتانیحفتتتت  

، بتتتا  رنگتتت  بتتتازار نتتتروش، م تتتل دگتتتروز امتتتروز ،ستتترماگه داریدر جهتتتان و بگکتتتاری رشتتتد اشتتتتغال آهنتتت  چتتتون 

 تتتتاا بتتتتاد  تتتترد، ازار لبرگتتتتز، آن دستتتت  نتتتتامرئی شکستتتت ، بتتتتآمتتتتدگا و . داردتتتتتاا بستتتتتگی  در گتتتتک دور اقتصتتتتادی

 . هتتگب بعگتتد نگستت  تته  ...تولگتتد بتتر نگشتت چرختته ستترماگه نقتتد نشتتد، بتته  تتول را تتد مانتتد، ، نتتروش نرنتت محصتتول 

، عتتتدا تحتتترآ اقتصتتتادی، ورشکستتتتگی بانتتتک هتتتا، ،  تتتولی و متتتالی و صتتتنعتی و تجتتتاریهتتتای نتتتوبتی بحتتتران تتتر 

 ،در ستتتتطح م تتتتی و بتتتتگن الم  تتتتیجتتتتاری رقابتتتت  از  جاستتتت ؟ ... واحتتتتدهای تولگتتتتدی و بازرگتتتتانی و ختتتتدماتیستتتتقوط 

ر اگنصتتتور ، بتتتا توجتتته بتتته نوستتتانا  بتتتازار برا تتتر رقابتتت  هتتتای حتتتذنی، دام رگالگستتتتی بتتترای چگستتت ؟ هتتتای جنتتت  

را حفتتت   نتتتد، ... آهنتتت  رشتتتد اشتتتتغال بتتتا ستتترع   تتتانی متتتی توانستتت  ،ریگتتتا ستتترماگه داری – سگستتتتااگتتتن چطتتتور 

ستترماگه داری، نتتو   ربتتی آن بتته طرگتت  اولتتی، ، اگتتن سگستتتامتتد  هاستت   تته ؟ متتان  برآمتتد شتتدگد بگکتتاری گتتردد

نمتتتی توانتتتد اشتتتتغال اگجتتتاد  نتتتد، متتتی زنتتتد، هرچتتته زور در تنگنتتتا قتتترار گرنتتتته، ... بتتتدنبال  هتتتور رقگبتتتان تتتتازه نفتتتر

  ... دهدمبادله  ار و سرماگه برای اگجاد اضانه ارزش را سازمان 

 

گنتتت  و متتتبها، خگ تتتی  ،بحتتتثمتتتورد مستتتاله بتتته  راجتتت  خبرگتتتان، گداستتت   تتته تعبگتتتر شتتتما بتتتا اگتتتن تفاصتتتگل، 

. ع تتتت  رشتتتتد معکتتتتور اشتتتتتغال و بگکتتتتاری در جهتتتتان ستتتترماگه داری را توضتتتتگح نمتتتتی دهتتتتد مشتتتتکل گشتتتتا نگستتتت ،

. ئی استتتت گتتتتاوه گتتتتو... رشتتتتد ننتتتتی تولگتتتتددر شتتتتراگط در دوران معاصتتتتر، خاصتتتته ! «سگستتتتتا » اگتتتتن زائتتتتی اشتتتتتغال 

، « گنتتتز » آقتتتای  ارهتتتای مشتتتکوآ بتتترای توجگتتته ... یمتتتگ د 08ستتتال هتتتای روی مگانتتته بتتتر شتتتما تا گتتتد نکنتتتد  تتته 

.  تتته ختتتود   تتتی جتتتای حتتتر  دارد. باشتتتد! « ...در شتتتراگط اضتتتطراری تتتول نرماگشتتتی روا  » نامتتتدار گن گتئورستتت

انتتتزاگش قتتتدر  خرگتتتد همگتتتانی، جهتتت  در بتتتازار روا  استتتکنار بتتتدون  شتتتتوانه  –هتتتا   گنتتتزاشتتتتغال تئتتتوری چتتتون 

شتتتهره آنتتتا  شتتتد، برستتتر زبتتتان هتتتا انتتتتاد، ، جنتتت  دوا جهتتتانیخاتمتتته عتتتد از  تتته ب... تستتتهگل اشتتتتغالو  تولگتتتدرونتتت  

. بتتتاز متتتی گتتترددستتترماگه داری جهتتتان در  (متتتگ دی  3921 – 3998)  تتتولی  اقتصتتتادهمتتتگن بتتته دوران بازستتتازی 

. م زمتتته داشتتت  در آن دوران ...شتتتد ننتتتی تولگتتتدربستتتود ستتترماگه، ستتتطح نتتتازل  ارزش  تتتارمتتتزد، ازل نتتتبتتتا ستتتطح 

  ... در جهان سرماگه داری بودبا بسط زمان  ار ازا اجتماعی  نرد سودری انزاگش نومتوجه 
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بازستتتازی اقتصتتتادی،  اگتتتان دوران  تتتر از ! «طتتتر  مارشتتتال » متتتدگون  – تتته ارو تتتای  ربتتتی اگتتتن بتتتود 

، استتتتتعمال ماشتتتتگن آا   گشتتتترنته در تولگتتتتدگعنتتتتی رشتتتتد ننتتتتی تولگتتتتد، شتتتتاهد ... متتتتگ دی 98مگانتتتته ستتتتال هتتتتای در 

، ( از الزامتتتا  رقابتتت ناشتتتی شتتتما صتتتائ  بقتتتول )  بختتتش  اگتتتدار آنخاصتتته ، ستتتها ستتترماگه  ابتتت نتتتا ر انتتتزاگش 

. سگاستتتت  بگکتتتتار ستتتتازی در  تتتتگش گرنتتتت ! « سگستتتتتا» دواا نگتتتتران  – تئتتتتوری اشتتتتتغال  گنتتتتز را  نتتتتار گذاشتتتت 

در اولتتتتگن نرصتتتت ، تع تتتتل نکتتتترد، و  ...دروبتتتترو شتتتتستتتترزمگن  اگگتتتتاه در نتتتترد ستتتتود بتتتتا گتتتتراگش نزولتتتتی همگنکتتتته 

عمتتل  تترد ستترماگه، من تتورا .. . تتاهش دادرا در تولگتتد نگتتروی زنتتده  تتار شتتمار ، ستترماگهنتتوری بتتا نگتتاز  متناستت 

  ... تاب  نرض و ن ر اگن و آن نگس  اگن هگوای قائا به ذا .  راتگک سرماگه داری بر روی زمگن اس 

 

 ،( ...رشتتتد معکتتتور اشتتتتغال و بگکتتتارینتتتو  در بتتتاره ع تتت  مختصتتتر توضتتتگح ) بتتتود ختتتاطر همتتتگن بتتته 

! «زائتتتد » تق گتتتل  ارهتتتای  – متتتگ دی 08مگانتتته ستتتال هتتتای از بقتتتول شتتتما،  ،نتتترض متتتی  نتتتگا ، تتته ارو تتتای  ربتتتی

. در دستتتتتور  تتتتار گذاشتتتت را ... تولگتتتتدی و بازر تتتتانی و ختتتتدماتی! « گتتتتر ازا » واحتتتتدهای بستتتتگاری از تعطگتتتتل 

، گان همتتتگن گتتتزارش مقتتتدماتیاز تهگتتته  ننتتتدمگتتتر بعضتتتی . متتتاجرا بتتتی خبتتتر باشتتتگداگتتتن گمتتتان نمتتتی  تتتنا  تتته شتتتما از 

م تتتل اگنکتتته نمتتتی نهمگتتتد، . چتتته حرنتتتا... سگستتتتا مونتتت  نشتتتد. دارنتتتدندر  ابگنتتته هتتتا حضتتتور وزگتتتر و و گتتتل نگستتتتند، 

رشتتد ، بقتتول شتتما، بتتا حفتت  ستترع  سگستتتا مونتت  متتی شتتد»  تته چتته ب ئتتی بتته ستتر رشتتد اقتصتتادی متتی آمتتد، اگتتر 

تتتتاب  الزامتتتا  ستتترماگه، ! «سگستتتتا »  تتته اگتتتن نگتتتد  نمتتتی درآ ! «متتتان  برآمتتتد شتتتدگد بگکتتتاری گتتتردد ... اشتتتتغال

! «امتتتاا زاده بتتتی شتتتعور » اگتتتن . متتتی باگستتت  استتتتمرار ختتتودش را تضتتتمگن متتتی  تتترد... بتتتگش و  تتتگش از هتتتر چگتتتز

متتت آ مونقگتتت  گتتتذرای نهادهتتتای ختتترد و  تتت ن در جهتتتان ستتترماگه داری، . انتتتر و الفتتتتی دگرگنتتته بتتتا بگکتتتاری دارد

در گتتتتک دور اقتصتتتتادی گتتتتان  تتتتار نرماو ستتتتود حتتتتدا  ر ستتتتود تتتتتامگن ری،  تتتتولی و متتتتالی و صتتتتنعتی و تجتتتتامحانتتتتل 

، «مبتتتانی متتتزد » بختتتش  –بطورگکتتته گتتتزارش مقتتتدماتی شتتتما هتتتا ! «... حفتتت  آهنتتت  رشتتتد اشتتتتغال» استتت  و نتتته 

عرضتته برختتی شتتغل هتتا، » : استت  ، بتته مستتاله اشتتاره  تتردهبتترای همتتدردی بتتا  تتار نرماگتتانخگ تتی  وتتتاه و بگشتتتر 

! «را بتتتته مختتتتاطره متتتتی اندازنتتتتد ... هتتتتاستتتتود آوری بنگتتتتاه چتتتترا  تتتته مقتتتتدور نگستتتت ، صتتتت  ا... بتتتترای  ارنرماگتتتتان

    ... شوخی می  نگد، آقای وزگر، خانا و گل. چه حرنا... سگستا مون  نشد

                                           

و آلمتتتان  همتتتان استتت   تتته در هتتتر گتتتک از  شتتتورهای نرانستتته! «برختتتی شتتتغل هتتتا » د من تتتور شتتتما از گشتتتا

ده هتتتتا مگ گتتتتون  تتتتارگر ... و انگ ستتتتتان بتتتتگش از ستتتته مگ گتتتتون، در اگتالگتتتتا و استتتت انگا و ب یگتتتتک و  رتقتتتتال و گونتتتتان

مالتتتک و تتتتاجر و ستتترماگه دار،  ،ق گ تتتیچتتتون  – چقتتتدر نفتتتر  انگگتتتز. متتتاهر و نگمتتته متتتاهر را در بتتتر گرنتتتته استتت 

تتتتا مگ گتتتون هتتتا انستتتان را از استتت   مجتتتاز !«بتتته مختتتاطره نگفتتتتد » هتتتا گوگتتتا بتتته ختتتاطر اگتتتن  تتته ستتتود آوری بنگتتتاه 

! «در گتتتک شتتتراگط اضتتتطراری و  سگستتتتا» مع تتتوا نگستتت  چتتترا شتتتما انت تتتار داشتتتتگد  تتته اگتتتن ... هستتتتی ستتتاقط  نتتتد

. گوگتتتا مستتتئولگن امتتتور در گذشتتتته خطتتتا  ردنتتتد، بعگتتتد نگستتت  .متتتی شتتتدبگکتتتاری شتتتدگد متتتان  برآمتتتد ( شتتتر  نتتتو  ) 

 ،ع تتت   تتتر رنتتت  اشتتتتغال در اوضتتتا  و احتتتوال جتتتاری... دیدوران رشتتتد نتتتازل اقتصتتتاولتتتی خطتتتای مستتتئولگن در 

   ...  گدا  نگد  رتقال نروش را. را توضگح نمی دهددر دوران شکونائی اقتصادی 

 

متتتگ دی،  98در دهتتته م تتتل اگنکتتته ! «اهتتتل نتتتن » بتتته موجتتت  آمتتتار و ارقتتتاا منتتتدر  در گتتتزارش مقتتتدماتی 

 شتتتتورهای جمگتتتت  درصتتتتد از جمعگتتتت  نعتتتتال در  1بگکتتتتاری نقتتتتط ... گعنتتتتی  وتتتتتاه  تتتتر از بتتتتازی ستتتتازی اقتصتتتتادی

بقتتتول شتتتما،  ،نتتترض متتتی  نتتتگا. را در بتتتر متتتی گرنتتت  !« OCDE –ستتتازمان تعتتتاون و توستتتعه اقتصتتتادی » عضتتتو 

! «ختتتاطی » متتتگ دی، بتتتدون حضتتتور مستتتئوان  08ولتتتی در دهتتته ... خطتتتای مستتتئوان وقتتت ناشتتتی از اگتتتن در صتتتد 

. در صتتد انتتزاگش  گتتدا  تترد 9 تتاهش نگانتت ،  تته حتتتی بتته نتته نقتتط بگکتتاری منطقتته، در شتتکونا  یبتتا وجتتود اقتصتتاد

 ... در حال انزاگش اس ها هنوز و 
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در متتتورد انتتتزاگش مستتتتمر نتتترد بگکتتتاری در آمتتتار و ارقتتتاا گتتتزارش مقتتتدماتی از در اگتتتن ارتبتتتاط، بشتتتنوگد 

متتتتگ دی،  98دهتتتته . درصتتتتد 1،0متتتتگ دی،  08دهتتتته در  –آقاگتتتتان در گفتتتتتار نتتتتو  ن تتتتر متتتتورد  شتتتتورهای جمگتتتت  

درصتتتتد،  34درصتتتتد، نرانستتتته  9آلمتتتتان در  شتتتتورهای منفتتتترد،  ،بتتتته صتتتتور  جداگانتتتتهگتتتتا ... درصتتتتد 34از  بتتتتگش

ستتتتتازماندهی  تتتتتار در  شتتتتتورهای مخت تتتتت ،  شتتتتتورهای نتتتتتو  التتتتتذ ر، ... درصتتتتتد 30درصتتتتتد، استتتتت انگا  39اگتالگتتتتتا 

آلمتتتتان و اطتتتترگش، ی بگستتتت  گانتتتته، م تتتتل از اگتتتتن  شتتتتورهابعضتتتتی در چتتتتون . حتتتت  بتتتتا شماستتتت . گکستتتتان نگستتتت 

. استتتت  متتتتتر متتتتورد توجتتتته ... حرنتتتته ایر حرنتتتته ای مجهتتتتزی وجتتتتود دارد و در شتتتتماری دگگتتتتر، آمتتتتوزش متتتتدار

. در آلمتتتان و اطتتترگش هتتتا نتوانستتت  متتتان  برآمتتتد بگکتتتاری شتتتود! «حرنتتته ای  سگستتتتا  اگتتتدار آمتتتوزش» ولتتتی حتتتتی 

اآ استتت ، بگکتتتاری معضتتت ی نتتتی نفستتته خطرنتتت... » ... قبتتتول  نگتتتد  تتته آه و نالتتته شتتتما جنابتتتان دردی دوا نمتتتی  نتتتد

اقتصتتتادی  –بتتترای انتتتراد تجربتتته ای دردنتتتاآ، نتتته نقتتتط ضتتتاگعا  اقتصتتتادی ببتتتار متتتی آورد، ب کتتته بانتتت  اجتمتتتاعی 

  ... ( و  ممتد مسئوول، گرگه و زاری نگرانی وزگران ) . «را ها به به مخاطره می اندازد 

 

سفارشتتتی هتتتا،  ، تردستتتتی خبرگتتتان! «... تجربتتته دردنتتتاآ بتتترای انتتتراد» صتتترنن ر از  –بتتته اگتتتن ترتگتتت  

بتتترعکر، . دناقتصتتتادی موجتتتود باشتتت –گمتتتان نمتتتی  تتتنا  تتته مستتتئوان امتتتور خواهتتتان نرو اشتتتی بانتتت  اجتمتتتاعی 

در صتتور  لتتزوا، تردگتتد نمتتی  ننتتد، .  تتا برجتتا بمانتتد! «بانتت  موجتتود » ختتود را بتته آ  و آتتتش متتی زننتتد تتتا اگتتن 

   ... ، بگچاره مگترانطف ک آدنائر. حتی به ناشگسا و نازگسا و  تنگسا ها  ناه می برند

 

! «سگستتتا » نگتتاه  نگتتد، متتی بگنگتتد  تته ختتو  اگتتر ولتتی . ، آقاگتتانشتتوخی متتی  نگتتد... سگستتتا مونتت  نشتتد

را نکنتتد  تته شتتما ستترماگه داری . بتتا وجتتودی  تته مگ گتتون هتتا انستتان از هستتتی ستتاقط شتتده انتتد.  تتا برجاستت هنتتوز 

  : گوش  نگد حال به عبار  دگگری از گزارش مقدماتی خودتان. نمی شناسگد

بگکتتتتاری در منطقتتتته مربتتتتوط بتتتته ستتتتازمان تعتتتتاون و ( متتتتگ دی  3991تتتتتا  3998از ) طتتتتی ستتتته ستتتتال گذشتتتتته » 

متتتگ دی بتتته  بتتت  رستتتگده بتتتود  3901توستتتعه اقتصتتتادی، رقتتتا شتتتاخ  بتتتگش از ستتتی مگ گتتتون نفتتتری را  تتته در ستتتال 

. «ون نفتتتر ارتقتتتاء گابتتتد مگ گتتت 19بتتته ( متتتگ دی  3991)  شتتت  ستتتر گذاشتتتته و متتتی رود تتتتا در اواختتتر ستتتال جتتتاری 

 ... ! عج   شفی

ستتتتازمان تعتتتتاون و توستتتتعه اقتصتتتتادی، از قضتتتتا درستتتت  »  تتتته ( در ستتتتطور بتتتتااتر ) مگتتتتر نگفتتتتته بودگتتتتد 

! «مونتتت  شتتتده تتتتا بتتته مگتتتزان قابتتتل تتتتوجهی خواستتت  هتتتای اقتصتتتادی را بتتترآورده نماگتتتد ... در همتتتگن ناصتتت ه زمتتتانی

البتتتته اگتتتر نرصتتت   ردگتتتد،  گشتتتنهاد متتتی  تتتنا، ؟  جاستتت  از... بتتتا وجتتتود رشتتتد اقتصتتتادی ، تتتر اگتتتن رشتتتد بگکتتتاری

چتتتتون آمارهتتتتای رستتتتمی،  . متتتتی هتتتتا در متتتتورد ع تتتت  اگتتتتن رشتتتتد معکتتتتور در جهتتتتان ستتتترماگه داری تحقگتتتت   نگتتتتد

. شتتما  تته خگ تتی بهتتتر متتن متتی دانگتتد. ا  تت  قابتتل اعتمتتاد نگستتتند و نمتتی تتتوان چشتتا بستتته بتتدان هتتا استتتناد ورزگتتد

رش شتتتما، همزمتتان بتتتا رشتتتد سرستتتاا آور بگکتتتاری، جمعگتتت  خانتتته بدوشتتتان، نتتی الم تتتل در همتتتگن منطقتتته متتتورد گتتتزا

انستتتان هتتتائی  تتته بتتته دلگتتتل نقتتتدان محتتتل ... بتتتا وجتتتود  گشتتترنتهای ع تتتگا اقتصتتتادی، انتتتزاگش انفجتتتاری  گتتتدا  تتترده

مستتتکونی  ابتتت ، اصتتت  روی هتتتگب لگستتتتی نگستتتتند، م تتتل عناصتتتری  گتتتر موجتتتود، بتتته هتتتگب آمتتتاری راه نمتتتی گابنتتتد، 

  ... اب گ   ار دارندمردمی  ه هنوز ق

 

اگتتتتن ارقتتتتاا » :  در گتتتتزارش مقتتتتدماتی متتتتی گوگنتتتتدسفارشتتتتی در همتتتتگن راستتتتتا باشتتتتد،  تتتته خبرگتتتتان  شتتتتاگد

و نتته انبتتوه منتتاب  مصتتر  نشتتده،  ...متتنعکر متتی  ننتتد نتته وستتع   ستتاد بتتازار را بتته طتتور  امتتل... هشتتدار دهنتتده

  ...واوگ . «مصر  شده را بد گا 
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، ر تتتود  تتتول و  تتتاا،  تتتاهش متتتزد، گتتتک   متتته در بتتتاره ع تتت   ستتتاد بتتتازاردرگتتتز از ولتتتی هگهتتتا ، هگهتتتا ، 

معکتتتور تولگتتتد و مصتتتر  در جامعتتته، رشتتتد متتتورد چگتتتونگی در گتتتک   متتته ... ارزش  تتتار، قتتتدر  خرگتتتد متتتردا

وستتتع   ستتتاد  ارقتتتاا رستتتمیآمتتتار و گوگتتتا اگتتتر . یاشتتتتغال و بگکتتتاری در دوران شتتتکونائی اقتصتتتادرشتتتد معکتتتور 

 ،تغگگتتتر جهتتت  متتتی داد، خصتتتائل ذاتتتتی ستتترماگه داری! «سگستتتتا »  ...متتتی  ردنتتتدکر بتتتازار را بتتته طتتتور  امتتتل متتتنع

. بتتر طتتر  متتی شتتد ...خانتته بدوشتتیتنگدستتتی و ، نقتتر و انبتتوه بگکتتاری، راه متتی انتتتاد اشتتتغالاز بتتگن متتی رنتت ، 

  ... در دوران منقضی نو رودآقای آرزوهای   ط انداز 

 

 تتته خگ تتتی راحتتت ، بتتتا گتتتک بشتتتکن، ! «معتتتذور  »متتتاموران اگتتتن  –بشتتتنوگد از خبرگتتتان سفارشتتتی ولتتتی 

   : را، به طور  امل منعکر می  نند... وسع   ساد بازار، ر ود  ول و  اا

بستتتگاری، چتتتون ادامتتته جستتتتجو و جتتتوی شتتتغل را بتتتی نتگجتتته متتتی بگننتتتد، ختتتود را از بتتتازار  تتتار  نتتتار  شتتتگده انتتتد، » 

شستتتتگی زود و گتتتا بگمتتته از  تتتار انتتتتادگی، گتتتا از طرگتتت  سگستتتتا هتتتای ستتتخاوتمند  وشتتتش هتتتای اجتمتتتاعی، م تتتل بازن

 ! جل الخال . «به اگن  ار تشوگ  شده اند 

 

، ستتترزنش  تتترد را... نمتتتی تتتتوان متولگتتتان دمکراستتتی توطئتتته و حقتتته بتتتازی، دالتتتی و  ارچتتتا   نتتتی تتتر 

. مرتتت  بتته حقتتو  بازنشستتتتگان دستت  بتترد متتی زننتتتد... بتترای رنتت  معضتتل بگکتتتاری، اصتت  ستتخ  نمتتی گگرنتتتد تته 

بهتتتر حتتتال، . دسترستتتی نتتتدارا! «... سگستتتتا هتتتای ستتتخاوتمند» بتتته دنتتتتر ستتتود و زگتتتان اگتتتن حقگتتتر انستتتور  تتته 

مستتتتئولگ  بگکتتتتاری،  تتتتاهش متتتتزد، ! «زگر انتتتته » قتتتتدر چ – گفتتتتتار نتتتتو متتتتزدوران در خواننتتتتده توجتتتته دارد  تتتته 

 .دتنتتتزل ارزش  تتتار، ستتتقوط قتتتدر  خرگتتتد نفتتترگن شتتتده هتتتا را بتتته گتتتردن انبتتتوه قربانگتتتان ستتترماگه داری متتتی اندازنتتت

  ... بقول اخوان  الث، هوا بر ناجوانمردانه سرد اس  آی

          

. بتتتتر مبنتتتتای قتتتتانون عرضتتتته و تقاضتتتتا عمتتتتل متتتتی  ننتتتتد! «... سگستتتتتا هتتتتای ستتتتخاوتمند» اگتتتتن گرچتتتته 

گکتتتتی از شتتتتگردهای بتتتتوریوازی در دوران معاصتتتتر بتتتترای توجگتتتته اختتتترا   تتتتارگران ! « تتتتگش رر » بازنشستتتتتگی 

بتتتتا چگتتتتونگی حضتتتتور مستتتتتقگا نگتتتتروی زنتتتتده  تتتتار در واحتتتتدهای تولگتتتتدی و  !«اضتتتتانی در شتتتتراگط اضتتتتطراری » 

تصتتتمگا گگتتتری در اگتتتن متتتورد هتتتا، و . در  شتتتورهای  گشتتترنته صتتتنعتی بستتتتگی تتتتاا دارد... بازرگتتتانی و ختتتدماتی

عهتتتده مالکتتتان و ستتترماگه داران  تتته بتتته ، (بتتته موجتتت  حتتت  مالکگتتت  خصوصتتتی ... ) نتتته بتتتا  تتتارگران و  ارمنتتتدان

   .خرد و   ن اس 

 

! « تتتیوهش هتتتای ع متتتی از اگتتتن دستتت  » جامعتتته بتتترای توجتتته دارد  تتته  نجکتتتاو بتتتا اگتتتن حستتتا ، خواننتتتده 

. اگتتتن همتتته تردستتتتی ازا بتتتود... بتتترای ن تتترداختن بتتته اصتتتل موضتتتو واقعتتتا، آگتتتا . چتتته هزگنتتته گزانتتتی متتتی  تتتردازد

بتتته ارو تتتای  ربتتتی رستتتگد  ختتتو  بتتته ختتتاطر دارا، همتتتگن چنتتتدی  تتتگش، زمتتتانی  تتته نخستتتتگن متتتو  ستتترمای زمستتتتانی

ع تتتتت  متتتتترد را انجمتتتتتاد ختتتتتون ! «ع متتتتتی » از خانتتتتته بدوشتتتتتان   تتتتتی قربتتتتتانی گرنتتتتت ،  زشتتتتتکان در گزارشتتتتتی و 

. یانوگتتته گتتتا نورگتتته ستتتال جتتتاری متتتگ دی! «نتتترانر انفتتتو » بتتته نقتتتل از بختتتش ع متتتی رادگتتتو ... تشتتتخگ  دادنتتتد

ن تتاا نقتتتر آنتتترگن ستتترماگه داری  !«ع متتتی از اگتتتن دستتت  » مهتتار  خبرگتتتان احمتتت  در اگتتن استتت   تتته بتتتا گزارشتتا  

  :می توان به صور  زگر ب غور  رد! «عالمان حرنه ای » مورد اخگرالذ ر را از زبان . را بزآ  نند

، تتتا آهنتت  رشتتد متترد و مگتتر بگنواگتتان را بتتا ستترمای ستتخ  خگابتتان هتتا و زگتتر  تتل هتتا ،سگستتتا مونتت  نشتتد... » 

 ! «گردد مان  رسوائی بوریوازی ... با سرع   انی حف   ند
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 : نتگجه گرن از اگن مهم   خررن   ن چنگن و 

طبتتت  ستتتن  هتتتای ستتترماگه داری، از طرگتتت  سگستتتتا هتتتای ستتتخاوتمند شتتتهری، ...  تتتارگران و بگنواگتتتان بستتتگاری» 

 ! «تشوگ  شده اند ... به خگابان گردی و زگر  ل خوابی و مردن

 

بگشتتتتتر گتتتتا ... و در  تتتتداا منطقتتتتهبهتتتتر حتتتتال، داشتتتتتن اط عتتتتا  در متتتتورد اگنکتتتته بگکتتتتاری در چتتتته زمتتتتانی 

متتتگ دی، چتتته تتتتا گری بتتتر آن  01 – 02در ستتتال هتتتای ! «ناگهتتتانی قگمتتت  نفتتت  »  متتتتر بتتتوده، گتتتا اگنکتتته انتتتزاگش 

! «ع متتتی » نقتتتط بتتتا  تتتاهری . ولتتتی بتتته ختتتودی ختتتود، ع تتت  مستتتاله را توضتتتگح نمتتتی دهتتتد... داشتتتته، هرچنتتتد مفگتتتد

  . داستمرار زگس  انگ ی خبرگان سفارشی را تضمگن می  ن

 

شتتتتواهدی هستتتت ، متتتتوارد نتتتتو  التتتتذ ر گواهنتتتتد، مبنتتتتی براگنکتتتته تق گتتتتل  رنگتتتت  و گتتتتا تعطگتتتتل واحتتتتدهای 

! «خطتتتا » در دوران متتتورد بحتتتث، نتتته ناشتتتی از ! «زائتتتد و  گتتتر ستتتود آور » ... تولگتتتدی و بازرگتتتانی و ختتتدماتی

. ا هزگنتته تتتر بتتود تته سگاستتتی  تتام  محاستتبه شتتده بتترای تستتهگل انتقتتال  تتول و  تتاای بگشتتتر بتته ستتم  منتتاط   تت

داشتتت  و باگتتتد بتتته  تتتر رنتتت  شتتتدگد، ...   تتتتر ستتترماگه، خاصتتته نتتتو   ربتتتی آنگحکاگتتت  از گتتتراگش صتتتادراتی   تتت

 . جر می شد و شدمنرشد معکور اشتغال و بگکاری 

 

. ستتتود آوری بهتتتر قگمتتتتی استتت و ستتتود حتتتدا  ر،  ز شتتتما چتتته  نهتتتان  تتته ستتترماگه داری نقتتتط بتتتدنبال ستتتودا ا

! «خوبتتتتان » بعتتتتدها و بتتتتا چتتتترا  ستتتتبز محانتتتتل  –عنتتتتوان گتتتتک شتتتتغل نتتتتان و آبتتتتدار توجگتتتته ستتتتقوط انستتتتان هتتتتا، ب

در اگتتن ارتبتتاط، . متناستت  بتتا نگتتاز نتتوری ستترماگه در ستتطح م تتی و بتتگن الم  تتی، بتته وجتتود آمتتد، ستتازمان داده شتتد

!  «ستتتتازمان تعتتتتاون و توستتتتعه اقتصتتتتادی » . گوگاستتتت ازا بتتتته انتتتتدازه ... تتتتتارگت رستتتتمی، بتتتتا تمتتتتاا امتتتتا و اگرهتتتتا

تشتتتخگ  متتتی داد، ( شتتتر  نتتتو  )  تتتگش از تاستتتگر، نتتته نقتتتط عتتتوارض احتمتتتالی اگتتتن سگاستتت  مختتتر  را  حتتتتی

ب کتتته ارگتتتان متفکتتتری بتتتود  تتته متتتی باگستتت  در متتتورد قاب گتتت  جتتتذ  بازارهتتتای  تتتار و ستتترماگه در منتتتاط  مخت تتت  

. دبتتته اطتتت   محانتتتل  شتتت   تتترده برستتتانهمتتتگن گتتتزارش مقتتتدماتی متتتورد بحتتتث،  ،را تتتارش  تتتیوهش  تتترده و نتگجتتته 

هتتتای گرگزگتتتاه انتختتتا  ... در متتتورد  رنگتتت  بتتتازار بتتتا جمتتت  آوری اط عتتتا  ننتتتی و نستتتبتا دقگتتت و گفتتته داشتتت ، 

                  ...را تسهگل نماگد ی ربمالکان و سرماگه داران و  ا خر  برای محتمل 

 

! «... سگستتتتتا مونتتتت  نشتتتتد» ادعتتتتای   تتتتط انتتتتداز خبرگتتتتان در متتتتورد اگنکتتتته جفنتتتت  ارزان،  تتتتر اگتتتتن 

ب ستتتند، ... بتتتا ارقتتتاا هشتتتدار دهنتتتده! «معتتتذور » اگتتتن متتتاموران  –چگستتت  و بتتترای  گستتت ؟ بگتتتذار  تتته حضتتترا  

.  تتته بخگتتتل نگستتتتگامتتتا . ختتتوردبنتتتان از عمتتتل ختتتوگش . ام رگالگستتتتی موجتتتود را بتتتزآ  ننتتتد –ن تتتا مستتتتقر، بتتتوریوا 

  ... بارگه دادگاما 

 

قصتتتد متتتا، . متتته دارد، تعطگتتتل بتتتردار نگستتت همچنتتتان ادا... مبتتتازره متتتا  گوستتتته، گتتتاهی تنتتتد و زمتتتانی  نتتتد

، هتتتد  متتتا. انشتتتای جهتتت  گگتتتری هتتتای اقتصتتتادی و سگاستتتی ستتترماگه داری در دوران معاصتتتر استتت طبتتت  معمتتتول، 

، رهتتتائی طبقتتته  تتتارگرستتتاده گتتتا دشتتتوار، نفتتتی مالکگتتت  و دگوانستتتااری بتتتوریوازی، قابتتتل نهتتتا، امتتتروز م تتتل دگتتتروز، 

متتتی ختتتواهگا ستتتر اگتتتن متتتار ستتترا ا تصتتتمگا، ... نتتته ستتترماگه داریتتتتدارآ انقتتت   سوسگالگستتتتی در  شتتتورهای جداگا

  ... سمی بکوبگا



12 

 

 

                      توسعه اقتصادی جهان در مورد 

عقتتتل ستتت گا متتتی دانتتتد، درآ متتتی  نتتتد، جهتتتان ستتترماگه داری را، همتتتانطور  تتته هستتت ، . گتتتک امتتتر بتتتدگهی

اگتتتن امتتتر بتتتدگهی را، و . هتتتای جداگانتتته بصتتتور   شتتتورها و دولتتت گعنتتتی متتتی بگنتتتد، متتتورد بررستتتی قتتترار متتتی دهتتتد، 

ضتتتمن اگنکتتته بتتته صتتتر  حضتتتور عناصتتتر بازمانتتتده از عهتتتد . انکتتتار نمتتتی  نتتتد... بن تتتر متتتی آگتتتد! «متنتتتاقض »  تتته 

.  هتتتن در حاشتتتگه مناستتتبا  مستتت ط در دوران معاصتتتر، خصتتت   جهتتتانی ستتترماگه داری را بزگتتتر ستتتئوال نمتتتی بتتترد

  .شرط ب  

 

. چتتتون متتتی گنتتتدد... جتتتا نمتتتی زنتتتد، هگچوقتتت  آراا نمتتتی گگتتترد در. در ذا  ختتتود، گرگتتتز  استتت ستتترماگه، 

در ستتتطح م تتتی و بتتتگن الم  تتتی، ستتتود حتتتدا  ر ... بتتتدنبال بتتتازار نتتتروش، نگتتتروی  تتتار ارزان، متتتواد ختتتاا و انتتتریی

   ( قانون رشد ناموزون سرماگه داری ) ... امروز در اگن و نردا در آن منطقه مساعد، تمر ز می گابد

 

ارو تتتای  ربتتتی را، چتتت  انتتتدر قگچتتتی  تتتور، گراگشتتتا   تتتی، مشتتتتر ا مانورهتتتای در بختتتش دوا از بحتتتث نع

ارتقتتتاء ارزش  تتتار، انتتتزاگش موقتتت  متتتزد، گفتتتتگا  تتته . دنبتتتال متتتی  نتتتگا( شتتتر  نتتتو  ) بتتتا توجتتته بتتته همتتتگن واقعگتتت  

بتته آراگتتش طبقتتاتی در صتتورتی  تته  تته بتتا تنتتزل نتترد ستتود م زمتته دارد، از آنجتتا ... رنتتاه نستتبی، رشتتد ننتتی تولگتتد

. گتتتراگش صتتتادراتی ستتترماگه را تقوگتتت  متتتی  نتتتد... دستتت  نختتتورده بتتتاقی بمانتتتدنکتتترده،  گتتتروی مولتتتد تغگگتتترستتتود ن

! « رگتتت  » بتتته  تتتاهر ... در دوران بازستتتازی اقتصتتتادی نرامتتتوش نکنتتتگا  تتته رشتتتد اشتتتتغال، متتتزد و رنتتتاه نستتتبی

 تتت ن دار،  بهتتتره+ ستتتوای  تتتوهی بتتتدهی و قتتترض ... از آنجتتتا بتتتود  تتته ارو تتتای  ربتتتی، بتتتا ستتتابقه ننگتتتگن نازگستتتا

و تتتتا گر آن بتتتر روی  دلگتتتل حضتتتور نگرومنتتتد دگکتتتتاتوری انق بتتتی  رولتارگتتتا در آراگتتتش نگروهتتتای بتتتگن الم  تتتیبتتتدلگل 

هنتتتتوز در متتتتوقعگتی نبتتتتود  تتتته بتوانتتتتد بتتتتا نگازمنتتتتدهای مصتتتترنی، ... جنتتتتبش ترقتتتتی ختتتتواهی در شتتتتر  و  تتتتر 

طبقتتته معگشتتتتی، سگاستتتی و حقتتتوقی  نگازمنتتتدهای ضتتتروری و حگتتتاتی شتتتهروندان مخالفتتت   نتتتد، در برابتتتر مطالبتتتا 

ناشتتتی از ننتتتی وانگهتتتی، ناهنجتتتاری اقتصتتتادی، وگرانتتتی هتتتا، عقتتت  گتتترد . در ستتترزمگن  اگگتتتاه مقاومتتت  نماگتتتد  تتتارگر

در عمتتتتل شتتتتراگطی را رقتتتتا زد  تتتته در آن، ستتتترماگه داری نقتتتتط بتتتتا رشتتتتد اشتتتتتغال، ارتقتتتتاء رنتتتتاه اجتمتتتتاعی،  جنتتتت 

                                ...  منشاء تئوری اشتغال  گنز. شود انزاگش حجا مط   نگروهای مولد می توانس  تکرار

        

، اجتتترای همتتتگن سگاستتت  اقتصتتتادی هتتتا منتتتوط بتتته «مصتتتر  » گواگنکتتته در ارتبتتتاط بتتتا وستتتع  بازارهتتتای 

در هتتتر صتتتور ، ارو تتتای  ربتتتی، دوران بازستتتازی اقتصتتتادی را، ... قبتتتول برختتتی تستتتهگ   در امتتتور گمر تتتی بتتتود

متتتگ دی،  3921 – 3998در ناصتتت ه ستتتال هتتتای ... ی بتتتر ختتتوردار بتتتودرنگتتت  تولگتتتدی قابتتتل تتتتوجهگتتتک  چتتتون از 

  . روبرو شد... و خگ ی سرگ  با محدودگ  بازار نروش،  اهش مواد خاا و انرییبرد به  اگان 

 

مرح تتته بعتتتدی، . متتتگ دی، بتتته درازا  شتتتگد 3998بتتته دائتتتل مخت تتت ، تتتتا ستتتال ! « داخ تتتی» متتت  الوصتتت ، تتتتدارآ 

در اگتتتن ارتبتتتاط، . در  متتتگن داشتتت  ار آمرگکتتتاام رگالگستتتا  تتته رقگتتت  ق تتتدر . بتتتود گتتتر ختتتودی د بتتته بتتتازار هتتتای ورو

برستتتتر چگتتتتونگی دول  التتتت  و مغ تتتتو  نمتتتتی تتتتتوان از اخت نتتتتا  ... استتتتتراتیی واحتتتتد  مونگستتتتا ستتتتتگزیستتتتوای 

و  نجکتتتتاو، هشتتتتگار خواننتتتتده . بهتتتتره  شتتتتی از بازارهتتتتای  تتتتار و ستتتترماگه در منتتتتاط   گتتتتر ختتتتودی، چشتتتتا  وشتتتتگد

توستتتتتعه »  : متتتتتی آوردرا بتتتتته گتتتتتاد توستتتتتعه اقتصتتتتتادی جهتتتتتان در متتتتتورد  گشتتتتتنهادی خبرگتتتتتان سفارشتتتتتی تتتتتتاب وی 

 . «چند جانبگی و نه تبعگض، متکی بر و ائ  بگن الم  ی بر مبنای گسترش بازرگانی جهان،  ،اقتصاد
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ربتتتی و آمرگکتتتای شتتتمالی ارو تتتای  مگتتتان تعبگتتتری  تتته رقابتتت  ! «اعتراضتتتی » تعبگتتتر متتتن از مضتتتون اگتتتن  گشتتتنهاد 

. را در چتتتارچو  ن تتتا اردوگتتتتاهی جهتتتان در متتتد ن تتتتر دارد... منتتتاب  طبگعتتتتی، متتتواد ختتتاا و انتتتترییبتتتازار، برستتتر 

 : مبنی براگنکه از اگن  ر ارو ای  ربی نمی تواند

 با سگاس  دو جانبه آمرگکا توان  داشته باشد

 دی اس طال  سها بگشتر، حضوری نعال تر در بازارهای خودی و  گر خو

 برای قبول و اگ  بگن الم  ی بگشتر و مها تر آمادگی دارد

 

! «توستتتعه اقتصتتتاد در ستتتطح جهتتتان » تتتتا بنتتتاا  متتتن نکتتتر متتتی  تتتنا  تتته ارو تتتای  ربتتتی تصتتتمگا گرنتتت 

بتتتا ام رگالگستتتا آمرگکتتتا وارد زد و بنتتتد شتتتود، ... در منتتتاط   گتتتر ختتتودیهتتتا بتتترای چا گتتتدن خ تتت  هتتتا و م تتت  خاصتتته 

! «توانتتت  محرمانتتته، معام تتته  اگا تتتای » ی  تتته اگتتتن شتتترطبتتته تشتتترگک مستتتاعی  نتتتد، ، در چتتتارچو  ن تتتا اردوگتتتاهی

  ... و ائ  بگن الم  ی و نه تبعگضمتکی بر  ،متکی بر نوعی تقسگا  ار باشد

 

      در مورد گسترش بازرگانی جهان

! «نتتتاجی » چتتترا  ستتتبز آقتتتای متتتگ دی و بتتتا  3920در ستتتال بتتته موجتتت  استتتناد رستتتمی، از قتتترار مع تتتوا، 

 ،بازرگتتتانیو تعرنتتته مشتتتترآ در متتتورد  یگتتتک  گمتتتان بازرگتتتانی مگتتتان دول ام رگالگستتتتی  تتتر  بستتتته شتتتد،  گمتتتان

برتتتتری ام رگالگستتتا آمرگکتتتا بتتتا ! «مشتتتترآ  اگتتتن  گمتتتانصتتتبور » امضتتتا  ننتتتدگان  –  تتتاهرا! «گتتتا  » موستتتوا بتتته 

ه گمتتترآ ختتتارجی را بتتتا ارو تتتای  ربتتتی تعرنتتتدر حتتتالی  تتته ! «تعرنتتته گمر تتتی » امتتتا در متتتورد . مختتتالفتی نداشتتتتند

! «نتتتاجی » آقتتتای  –ولتتتی در مقابتتتل  ...درصتتتد بتتترای همتتته محصتتتوا  صتتتنعتی بتتته  تتتار متتتی بتتترد 31نتتترد واحتتتد 

ه تناستتت  موقعگتتت  شتتتاخه هتتتای صتتتنعتی ختتتود در ستتترزمگن  اگگتتتاه، بتتت تتترد، متتتی رنتتتتار دلبختتتواهی انگتتار نتتته انگتتتار، 

. بتتته  ستتتی هتتتا حستتتا   تتتر نمتتتی دادتتتتازه ... داعمتتتال متتتی  تتتررا متعتتتددی مخت تتت  و نتتترد هتتتای  تتتام  خودستتترانه، 

 تتته شتتترحش رنتتت ، ! «طتتتر  مارشتتتال » متتتدگون  –ارو تتتای  ربتتتی ! «هتتتا  گمتتتان » خودستتترانه رنتتتتار در برابتتتر 

  ...  ه بتواند وا نش نشان دهددر موقعگتی نبود 

          

 جتتتتان گرنتتتت ، ارو تتتتای  ربتتتتیبتتتتاز  ...از بازستتتتازی اقتصتتتتادیبعتتتتد متتتتگ دی،  3998از ستتتتال گفتتتتتگا  تتتته 

. زبتتتان بتتته شتتتکاگ  گشتتتتودبفکتتتر نتتتردای دور انتتتتاد و ... ارگران ختتتودی را دوشتتتگد و چربتتتی اضتتتانی  گتتتدا  تتتترد تتت

. جهتتتتان آمتتتتادگی داردگستتتتترش بازرگتتتتانی در جغرانگتتتتای جهتتتت  ! «دوستتتتتانه »  یبتتتترای متتتتذا راتنشتتتتان داد  تتتته 

متتتگ دی،  98، گتتتا در دهتتته 3991گوگتتتا تتتتا ستتتال ! «واقعتتتی » نتتترض متتتی  نتتتگا  – بموجتتت  آمتتتار و ارقتتتاا رستتتمی

.  متتتتر از آمرگکتتتا بتتتود... مگ گتتتارد دار 312ستتتها ستتتاانه ارو تتتای  ربتتتی از  تتتل حجتتتا ارزشتتتی بازرگتتتانی جهتتتان، 

! « گمتتتان نتتتاتو » ، مگتتتان دول عضتتتو و نگمتتته عضتتتو و  گتتتر عضتتتو در «دگتتتون و  نتتتدی و تو گتتتو » در متتتذا را  

ستتتازمان بتتته نحتتتوی گتتتانی جهتتتان بازر... قتتترار شتتتد تتتتا از طرگتتت  برختتتی تستتتهگ   گمر تتتی. تتتتوانقی صتتتور  گرنتتت 

. باشتتتد متتتگ دی هماهنتتت  98در دهتتته ! «هتتتا  گمتتتان » بتتتا وزن مخصتتتو  اقتصتتتادی دولتتت  هتتتای   تتته  داده شتتتود

انگتتتار نتتته انگتتتار، دستتت  بتتتردار نبتتتود، ! «نتتتاجی » آقتتای ... رستتتمی تبتتتی و تعهتتتدا  تمتتتاا در عمتتتل و بتتترخ   ولتتی 

  ... شگوه های دلخواه خود را اعمال می  رد
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تان را،  تتتتگش  ستتتتتودر چتتتتارچو  مجتتتتتاز ن تتتتا اردوگتتتتاهی بتتتتود  تتتته ... محتتتتدوگ  بتتتتازاراگتتتتن بن تتتترمن، 

. بتتتته اختتتتت    شتتتتگد ،رایا تتتتن در آستتتتگا + شتتتتمالی ، آمرگکتتتتا ی  ربتتتتیدر ارو تتتتا... انگ ستتتتتان و نرانستتتته و آلمتتتتان

گتتتراگش صتتتادراتی ستتترماگه، امتتتا . وجتتتود نداشتتت ارگتتتان واحتتتدی ! «توانقتتتا  حاصتتتل » ولتتتی بتتترای تضتتتمگن اجتتترای 

. بتتتدون گشتتتاگش بازارهتتتای  گتتتر ختتتودی، مقتتتدور نبتتتود... در  شتتتورهای نتتتو  التتتذ ر درصتتتد رشتتتد تولگتتتدی 1بتتتا 

بتتتترای چا گتتتتدن بازارهتتتتای  گتتتتر ! «هتتتتا  گمتتتتان » بتتتترعکر، هرچتتتته اگتتتتن گتتتتراگش نزونتتتتی متتتتی گرنتتتت ، ولتتتت  دول 

، (اول و دوا جهتتتانی ام رگالگستتتتی جنتتت  م تتتل متتتورد دو )  تتتر شتتتاگد . متتتی شتتتدو قابتتتل نهتتتا تتتتر بگشتتتتر ... ختتتودی

 تتتار بتتتگت  ندآمرگکتتتا را متتتی داشتتتتام رگالگستتتا یا تتتن، امکانتتتا  متتتالی و ن تتتامی + و نرانستتته و آلمتتتان گر اگتتتر انگ تتت

، تتتتتوان متتتتالی ع تتتتگاام رگالگستتتتا آمرگکتتتتا، صتتتترنن ر از ! «نتتتتاجی » نرامتتتتوش نکنتتتتگا  تتتته آقتتتتای ...  گتتتتدا متتتتی  تتتترد

   .در سرزمگن  اگگاه رقگبان داش ها حضور ن امی نگرومندی 

 

از ستتتتتوئی، جنتتتتتبش  تتتتتارگری در ارو تتتتتتا،  ! « گمتتتتتان ورشتتتتتو » تتتتتتوری شتتتتتوروی در رار وجتتتتتود ام را

بتتتته ارو تتتتای  ربتتتتی اجتتتتازه نمتتتتی داد  تتتته بتتتتا عصتتتتگان هتتتتای تتتتتوده ای در جوامتتتت   گتتتتر بتتتتاختری از طتتتتر  دگگتتتتر، 

. حتتتتتی در ستتتترزمگن  اگگتتتتاه، مخالفتتتت   نتتتتد... حضتتتتور ن تتتتامی گستتتتترده ام رگالگستتتتا آمرگکتتتتا در بستتتتگاری منتتتتاط 

  ... ر  گش گرن  و تا همگن اواخر اشخوری می  ردسگاس  درگوزگی د

 

  ،نتتتا ر برآمتتتد گراگشتتتی دل گتتترا  ننتتتده در حتتتز   مونگستتت  و دولتتت  شتتتوروی ،ارو تتتای  ربتتتیمعتتتذالک، 

احتمتتتالی در هتتتا بتتته ختتتاطر نفتتتود ! «نوگتتتد بختتتش اصتتت حا  » در انت تتتار نتتتوعی  –بتتتوی  بتتتا  بتتته مشتتتامش رستتتگد 

حتتتوادث داخ تتتی بتتتا دقتتت  ... رگالگستتتا آمرگکتتتا در شتتتراگط اضتتتطراریو هتتتا بتتترای اعمتتتال نشتتتار بتتتر ام  شتتتر  ارو تتتا

! «تحتتتوا  » در  رتتتتو همتتتگن ... رنتتت بتتته نتتتال نگتتتک گ  را چخروشتتتبانتتتد اقتتتداما  داشتتت ، زگتتتر ن تتتر را شتتتوروی 

متتتتگ دی،  08دهتتتته در مگانتتتته  ،ود  تتتته بستتتتگاری از دولتمتتتتردان ارو تتتتای  ربتتتتیتوطئتتتته هتتتتای وگرانگتتتتر و شتتتتوا بتتتت

 متتالی و انستتتانی،، جتتذ  ستترماگه هتتاسگاستتتی بتتترای  ،در آمرگکتتابتتانکی  یستتت رده هتتانتترد بتتاای بهتتره زمتتانی  تته 

شتتتمالی  ینتتترد بهتتتره بتتتاا در آمرگکتتتا» در متتتورد اگتتتن  تتته ... در ارو تتتای  ربتتتی را اجتتتازه نمتتتی دادرشتتتد اقتصتتتادی 

. دزگتتتان متتتی رستتتاند، متفتتت  القتتتول بودنتتتجهتتتان متتتتداول در  اقتصتتتادعتتتادل بتتته ت« ... خگ تتتی بگشتتتتر از تهتتتاجا شتتتوروی

،  ربتتتی اگتتتر اشتتتتباه نکتتتنا، صتتتدر اع تتتا وقتتت  آلمتتتان ،ه متتتو  اشتتتمگ آقتتتای در اگتتتن ارتبتتتاط، مصتتتاحبه مطبوعتتتاتی 

  ...انداخ   ی سر و صدا براه 

 

، حقتتتتو  بشتتتتری – ختتتترده بتتتتوریوازی شتتتتهریستتتتوای شتتتتواهدی هستتتت  مبنتتتتی براگنکتتتته  تتتته اشتتتتمگ ، 

ن و انگ ستتتتتتان و نرانستتتتته و آلمتتتتتادر ، بخشتتتتتی از بتتتتتوریوازی صتتتتتنعتی و تجتتتتتاری متوستتتتتطختتتتترد و صتتتتتاحبکاران 

اقتتتداما  خروشتتتچ  و شتتتر اء در شتتتوروی را بتتته نتتتال  تتته بخشتتتی همتتتان  .نماگنتتتدگی  تتتردرا .... اگتالگتتتا و استتت انگا

منتتتاب  طبگعتتتی،   تتتی ارزان، متتتاهر و بتتتا نگتتتروی  تتتار  ،شتتتر وستتتگ  و جتتتذا   هتتتاینگتتتک گرنتتتته و نفتتتوذ در بازار

ی جهتتتان ستتترماگه داری دگی واحتتتد ام رگالگستتتا آمرگکتتتا در از ستتتر ر – را انت تتتار متتتی  شتتتگد... متتتواد ختتتاا و انتتتری 

متتتتاجراجوئی ن تتتتامی احمقانتتتته،  ! « تهتتتتاجا» بتتتتا اگتتتتن چتتتتون ! «تهتتتتاجا شتتتتوروی » بگشتتتتتر هتتتترار داشتتتت  تتتتتا از 

. نتتترو متتتی رگختتت بتتته ستتتود ام رگالگستتتا آمرگکتتتا  آراگتتتش اردوگتتتاهیدر بهتتتترگن حالتتت ، ... صتتترنن ر از هزگنتتته گتتتزا 

انتتتداخ ، متتتی آزار متتتی داد، بتتته هتتترار را،  ارو تتتای  ربتتتیخاصتتته طتتتور   تتتی، برا جهتتتان ستتترماگه داری آنچتتته  تتته 

  ... دگکتاتوری انق بی  رولتارگا بود ، ه مدل شوروی! «شوروی » نه تهاجا احتمالی 
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قتتتتدمی اتحتتتتاد جمتتتتاهگر شتتتتوروی سوسگالگستتتتتی، در چنتتتتد ... متتتتگ دی 18ارو تتتتای  ربتتتتی، تتتتتا مگانتتتته دهتتتته 

نقتتتط از او  جنتتتبش  تتتارگری، برآمتتتد  مونگستتتا در ستتترزمگن  اگگتتتاه، ... تارگتتتاقتتتدمی دگکتتتتاتوری انق بتتتی  رولچنتتتد 

بتتتر طتتتر   نتتتد، را تتتتا در نرصتتتتی مناستتت ، اگتتتن خطتتتر در  متتتگن نشستتتته بتتتود، انت تتتار متتتی  شتتتگد، . وحشتتت  داشتتت 

در حضتتتور بگشتتتتر و نعتتتال تتتتر ارو تتتای  ربتتتی . خ تتت  ستتت   نماگتتتدرا اگتتتدئولویگک، طبقتتته  تتتارگر سگاستتتی و ب حتتتا  

! «دل گتتترا  ننتتتده » خبرهتتتای  تتته  – دگتتتری ن ائگتتتد. بتتتودعاجتتتل مستتتاله همتتتگن در گتتترو حتتتل ... هتتتانامتتتور جتتتاری ج

را، م غتتتی، دگکتتتتاتوری انق بتتتی  رولتارگتتتا را متتتدل شتتتوروی گتتتل  اشتتت ، خبتتتر آمتتتد،  تتته  تتترم گن، . از مستتتکو رستتتگد

  ... وای به روزی  ه بگندد نمک. باطل  ردبک ی 

 

، ختتتائن بتتتا چتتترا  ستتتبز مستتتکو –در جوامتتت  بتتتاختری م گن بتتته  تتتراحتتتزا  ونتتتادار   تتته ،از اگتتتن  تتتر بتتتود

را نشتتتانه گرنتنتتتد، ستتتاختمان سوسگالگستتتا ! « ...استتتتالگناستتتتبداد نتتتردی » بتتتا استتتا رمتتتز شمشتتتگر از رو بستتتتند، 

 ، بتتتود تتتور در همتتتگن دوران ... نرصتتتتی را بتتترای لجتتتن متتتال  تتتردن دورنمتتتای جنتتتبش  تتتارگری از دستتت  ندادنتتتدهتتتگب 

در دستتتتتور  تتتتار دول ام رگالگستتتتتی در ارو تتتتای ! «ان تعتتتتاون و توستتتتعه اقتصتتتتادی ستتتتازم»  تتتته تتتتتاب و  گشتتتتنهادی 

! «  گتتتتر ستتتتور آور»  زرگتتتتانی و ختتتتدماتیاگتتتتا تعطگتتتتل واحتتتتدهای تولگتتتدی و بو بتتتا تق گتتتتل تتتتتا .  ربتتتی قتتتترار گرنتتتت 

متتتتاجراجوئی ارو تتتتای  ربتتتتی بتتتترای  تتتتار  بازارهتتتتای  گتتتتر ختتتتودی در . شتتتتراگط آزاد ستتتتازی ستتتترماگه نتتتتراها آگتتتتد

شتتتوروی، احتتتزا  ونتتتادار بتتته مستتتکو ختتتائن را، بتتتزرد متتتانور ام راتتتتوری  ...نزدگتتتک تستتتهگل گتتتردد منتتتاط  دور و

! «بنگتتتاه هتتتای تجتتتارتی » تتتتا حتتتد نفتتتوذ قابتتتل تتتتوجهی در جنتتتبش هتتتای حرنتتته ای  تتتارگران داشتتتتند، هتتتا  تتته هنتتتوز 

  ... ه با سماجتی تهو  آور، جنبش  ارگری را، ب حا  اگدئولویگک، اخته  ردند. تنزل داد

 

متتتتتگ دی در نرانستتتتته،  3990روگتتتتتدادهای ستتتتتال متتتتتگ دی در اگتالگتتتتتا و آلمتتتتتان،  3990حتتتتتوادث ستتتتتال در 

زمتتتانی  تتته گتتتک جنتتتبش تتتتوده ای ختتتود جتتتوش و در او  شتتتکونائی اقتصتتتادی، بتتتر ستتتر بتتتوریوازی نرگتتتاد متتتی زد، 

ن رهبتتتری ختتتائ... و در نرانستتته، تقاضتتتای حضتتتور نعتتتال، حتتتتی نراتتتتر آن، رهبتتتری  رولتارگتتتا را التمتتتار متتتی  تتترد

بتتترای ختتتوش ختتتدمتی در  گشتتتگاه بتتتوریوازی ختتتودی، مشتتتتی دال بتتتزدل و بتتتی خاصتتتگ ، ! «حتتتز   مونگستتت  » 

، «رنتتتو » خاصتتته  تتتارگران واحتتتد اتومبگتتتل ستتتازی  ،ج تتتول حضتتتور  رولتارگتتتای صتتتنعتیاشتتتکال تراشتتتی  تتته هتتتگب، 

. وجتتتد آورد را بتتته تتته ارو تتتای  ربتتتی از مستتتکو، ! «دل گتتترا  ننتتتده »  گتتتاا  –گرنتتت  در اگتتتن جنتتتبش تتتتوده ای را 

                      ... براگش مراسا گل رگزان بر ا  رد

 

. نگستتتت  بحتتتتث متتتتن در جغرانگتتتتای سگاستتتتی شتتتتوروی، موضتتتتو  ! « ...نتتتتوگن تتتتذائی اصتتتت حا  » داوری 

بتتتته ازا بتتتتود  تتتته ... ولتتتتی بتتتترای درآ بهتتتتتر مانورهتتتتای ارو تتتتای  ربتتتتی در دوران  تتتتر از بازستتتتازی اقتصتتتتادی

درگابتتتد  تتته ارو تتتای  ربتتتی و بتتتا چتتته اطمگنتتتان ختتتاطری، بدانتتتد، تتتتا خواننتتتده . ه شتتتودعتتتوارض اگتتتن روگتتتدادها اشتتتار

ابتتتتدا در برابتتتر رنتتتتتار خودستتترانه ام رگالگستتتا آمرگکتتتتا زبتتتان بتتته شتتتتکاگ  گشتتتود، و ستتت ر، هتتتتر جتتتا  تتته امنگتتتت  

بتتترای انتتتزاگش ستتتها ختتتود در بتتتازار بتتتگن الم  تتتی هتتتا، . ستتترماگه ختتتودی را در خطتتتر متتتی دگتتتد، بتتتدان تکگتتته متتتی  تتترد

 ... بهره می بردمستقگما می تاخ  و زمانی ها از اهرا شوروی  گاهی
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       نفوذ در بازارهای  گر خودی

را محتتتتدود متتتتی  تتتترد، ارو تتتتای  ربتتتتی مگتتتدان متتتتانور  تتتته ... بتتتازار گشتتتتائی در چتتتتارچو  ن تتتتا اردوگتتتتاهی  

! «مجتتتاز » نتتتاط  گتتتاهی، حتتتتی بتتترای نفتتتوذ در همتتتگن م. بگشتتتتر شتتتامل آستتتگا و آنرگقتتتا و آمرگکتتتای اتتتتگن متتتی شتتتد

گرچتتته  مرنتتت ، ... ولتتتی رد  تتتای مگتتتراث ختتتواران. ستتتابقه استتتتعمار  هتتتن، متتتورد بحتتتث نگستتت . باگتتتد بتتتا  متتتی داد

. در ستتتواحل اقگتتتانور آراا، مشتتتهود بتتتود ارائگتتت   جزاگتتترشتتتماری از ، هنتتتوز در آستتتگا و آنرگقتتتا و آمرگکتتتای اتتتتگن

 ... تو خود حدگث مفصل به خوان از اگن مجمل

 

در متتتتواردی چشتتتتمک محرمانتتتته، حتتتتتی ، آستتتتگا و آنرگقتتتتااز منتتتتاط  ئی آمرگکتتتتای شتتتتمالی ناصتتتت ه جغرانگتتتتا

نفتتتوذ ارو تتتای  ربتتتی تتتتا حتتتدودی ... متتتزدوران قتتتدگمی لردگستتتا و بنا ارتگستتتا+  چتتترا  ستتتبز ام راتتتتوری شتتتوروی

! «حماگتتت  »   نگتتتی شتتتگرد  - گتتتاو -بگختتتود نبتتتود  تتته اگتتتن اتحادگتتته شتتتتر تتتر . را در اگتتتن منتتتاط  تستتتهگل متتتی  تتترد

مهتتار جنتتبش هتتای رای بتتام رگالگستتا آمرگکتتا هتتا،  گتتاد آوری متتی  تتنا،  تته. در  تتگش گرنتت را تق ل م تت  هتتا از استت

  ... استعمار  هن همگن شگرد بکار بردبرع گه استق ل ط بانه خ   ها و م   ها 

 

هتتتای شتتتورش لبتتته تگتتتز در شتتتراگطی  تتته آنهتتتا ... سگاستتت  نرگبنتتتده خررنتتت   تتتن، توستتتل بتتته اگتتتن شتتتگرد

متوجتتته حکتتتاا دستتت  نشتتتانده از قضتتتا ... سگاستتتی بدستتت  استتتتق لبتتترای ! «ع قتتته » متتتورد ی م تتت  هتتتا جتتتاری 

نراگگتتتر، در آستتتگا و آنرگقتتتا، ، یمردمتتت عصتتتگان. لطتتتائ  م نصتتترالدگن وطنتتتی را تتتتداعی متتتی  تتترد...  ربتتتی هتتتا بتتتود

، بتتتگش از  تتتگش ،ارو تتتای  ربتتتی راحگتتتاتی بتتترای  ،متتتورد نگتتتاز...  تتته متتتی رنتتت  تتتتا انتقتتتال متتتواد ختتتاا و انتتتریی

 ،دورانآن ارو تتتای  ربتتتی در مبتتترا   تتته نگتتتاز گداستتت  . مشتتتکل، حتتتتی بتتترای متتتدتی نتتتا مع تتتوا، بک تتتی متوقتتت   نتتتد

بتتتدون درهتتتا  وبگتتتدن شتتتورش هتتتا، ... گعنتتتی گشتتتاگش بتتتازار، دستتت  رستتتی بتتته منتتتاب  طبگعتتتی، متتتواد ختتتاا و انتتتریی

ه ن تتتتا اردوگتتتتاهی، حتتتتال آنکتتتت. مقتتتتدور نبتتتتود... حنتتتتبش هتتتتای تتتتتوده ای و استتتتتق ل ط بانتتتته در منتتتتاط  نتتتتو  التتتتذ ر

   ... دخال  مستقگا از اگن دس  در امور داخ ی ساگر  شورها را اجازه نمی داد

 

! « گتتتر مستتتتقگا » نتتتوعی دخالتت  ! «م تتتی » ینتتترال هتتای تکتتتراری جتتتا بتتته جتتائی وای ستتبتتا اگتتتن حستتتا ، 

. داد شتتتد ستتتازمان – ودتتتتائی بتتته راه انتتتتاد ! عجتتت ... هتتتر  جتتتا  تتته امکتتتان داشتتت در امتتتور داخ تتتی ممالتتتک دگگتتتر، 

م تتتتی و مترقتتتتی و انق بتتتتی را، ، جنتتتتبش هتتتای ی تتتتتوده ایتمتتتتاا شتتتتورش هتتتا! «استتتتق ل » از اگتتتن طرگتتتت  و بنتتتتاا 

!  «م تتتی »  ودتاهتتتای  –تتتترگن  متتتگ دی،  تتتر  ودتتتتا 98بتتته موجتتت  منتتتاب  خبتتتری آن عصتتتر، دهتتته . درهتتتا  وبگدنتتتد

از چنتتتد هفتتتته گتتتا چنتتتد متتتاه هتتتا  در برختتتی از ممالتتتک آنرگقتتتائی، عمتتتر دولتتت   ودتتتتا، حتتتتی. بتتتوددر تتتتارگت معاصتتتر 

! «م تتی تتتر » اب تته بتته آن ینتترال ! «م تتی » احمتت  از اگتتن ینتترال ... از اگتتن  ودتتتا بتته آن  ودتتتا. تجتتاوز نمتتی  تترد

تتتتا اگنکتتته ینتتترال بتتتازی  ... هتتتزاران هتتتزار قربتتتانی! «م تتتی گرائتتتی » بتتته تناستتت  شتتتد  و    تتت  و در هتتتر  ودتتتتا، 

رنتتتته رنتتتته، ... و در چتتتارچو  ن تتتا اردوگتتتاهی بازرگتتتانی متقابتتتلامنگتتت  واحتتتد،  هتتتد گتتتک متتتگ دی، بتتتا  98دهتتته 

بازتولگتتتتد صتتتتناگ  تستتتت گحاتی بتتتتدل شتتتتد و عمتتتت ، ... بازرگتتتتانیبتتتته گکتتتتی از مولفتتتته هتتتتای متتتتو ر بتتتترای گستتتتترش 

   .. .ا  ارزشی، در بر گرن بگشترگن سها بازرگانی جهان را، به لح
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اختنتتتتا ، تتتتترور و ، وگرانگتتتتریر ستتتتود  تتتترقی، از اگتتتتن قان تتتته گتتتتا شتتتت ربتتتتی ! «متمتتتتدنی » هتتتتگب دولتتتت  

، و بتتته ختتتاطر تضتتتمگن حضتتتور بعتتتدی ختتتود در اگتتتن بازارهتتتا. نمانتتتدعقتتت  ... هتتتای روی زمتتتگن  شتتتتار نفتتترگن شتتتده

ابتکتتتتتار عمتتتتتل را در دستتتتت  دارد، هتتتتتر گتتتتتک ستتتتتهمی از هزگنتتتتته ! «متمتتتتتدنی » صتتتتترنن ر از اگنکتتتتته  تتتتتداا دولتتتتت  

اتتتتگن، در آمرگکتتتای نقتتتط . ا بتتته عهتتتده متتتی گرنتنتتتدر... ننگتتتگن، بتتتا   تتتی ضتتتاگعا  اقتصتتتادی و انستتتانی ی ودتاهتتتا

  ... آریانتگن، ونزدئ ،  اناما،  رو،   مبی، شگ ی وبا، در .  ودتای ن امی سازمان داده شد 19بگش از 

 

در ختتتاور دور و نزدگتتتک  ،ترورگستتتتی –شتتتگرد جنتتتائی،  تتتولی  ودتتتتای ن تتتامی، ننگتتتگن،  همتتتگن سگاستتت 

 3911زاهتتتدی در اگتتتران بتتته ستتتال  –انگ گستتتی، شتتتاه  -گتتتگن آمرگکتتتائی م تتتل  ودتتتتای نن. دنبتتتال شتتتدهتتتا  و مگانتتته

،  تتتتامبو و  ائتتتتوردر  ... ا ستتتتتانانغانستتتتتان، در عتتتترا ، تر گتتتته، . خورشتتتتگدی 3114متتتترداد ستتتتال  40، متتتتگ د

متتتگ دی،  3991انتتتدونزی بتتته ستتتال  شتتتور ینتتترال ستتتوهارتو در ننگتتتگن  ودتتتتای . آستتتگای جنتتتو  شتتترقیمنطقتتته در 

. شتتتدمتتتی بتتته تجزگتتته  شتتتور مفتتتروض منجتتتر هتتتای ننگتتتگن  ودتا... در بعضتتتی  شتتتورها... بتتتا صتتتدها هتتتزار قربتتتانی

  ... آی آدا ها. تر ش همگن سگاس  بود  ه به گونان و  رتقال نگز اصاب   رد... گنگو، نگجرگه

 

درهتتتا  وبگتتتدن استتتتق ل ختتتواهی، ! «امنگتتتتی » ، جناگتتتا  مانورهتتتاهمتتته از اگتتتن  تتتر همزمتتتان گتتتا  وتتتتاه 

. جزاگتتر صتتنعتی هتتا، هتتر جتتا  تته نضتتا مستتاعد تتتر بتتود، ستتازمان داده شتتدتعتتدادی ... عتراضتتا خفتته  تتردن همتته ا

 دها، عتتتتتتتا اگنکتتته ب. بتتته همتتتگن دوران بتتتاز متتتی گتتتردد... تق بتتتی بتتترای روز مبتتتاداشتتتهرهای  –دولتتت  انتتتوا  تاستتتگر 

هتتتا آراگشتتتی مشتتتابه در اگتتتن منطقتتته نفتتت  خگتتتز ... انگ گستتتی از خ تتتگ  نتتتارراشتتتغالگر ختتترو  نگروهتتتای  تتتر از 

 . اس ... ناقد جمعگ  بومی،  وگ  و قطر و امارا نفتی شهرهای  –دول  من ورا . سازمان داده شد

 

تولگتتتتد گتتتتک ستتتتری وستتتتائل چتتتتون متتتتورد نخستتتت ، ! «دوگانتتتته »  یو تتتتاگفبتتتتا ! «دوگانتتتته » آراگتتتتش گتتتتک 

 قاب متتتهقگچتتتی و ستتتاختن : یا تتتن+  مصتتترنی در  شتتتورهای  گشتتترنته صتتتنعتی، ارو تتتای  ربتتتی و آمرگکتتتای شتتتمالی

متتتزد بگشتتتتر، قگمتتت   تتتار، بتتته دلگتتتل ... ستتتوزن و ستتتنجا  و ننتتتدآ و  برگتتت  و لگتتتوان و قتتتوری و قاشتتت  و رادگتتتوو 

. ط   گرامتتتونی منتقتتتل متتتی شتتتداو باگستتتتی بتتته منتتت. دگگتتتر صتتتر  نمتتتی  تتترد.... رنتتتاه اجتمتتتاعیتتتتر نتتترد  گشتتترنته 

  ... ولی نعم  نف  و گاز... انرییو تضمگن مواد خاا مورد دوا، برای 

 

 تتتته بتتتتا  راتگتتتتک ستتتترماگه داری در قالتتتت  ! «دوگتتتتانگی » متتتتورد منشتتتتاء متتتتادی و تتتتتارگخی اگتتتتن در ولتتتتی 

. ستتتخن برستتتر گتتتک واقعگتتت  ختتتارجی استتت . جداگانتتته، مترو تتتل و  گرامتتتون، بستتتتگی دارد شتتتورها و دولتتت  هتتتای 

در مترو تتتتل و  گرامتتتتون، بتتتته تناستتتت  حجتتتتا ستتتترماگه  ابتتتت  و متغگتتتتر، نوستتتتان دارد،  ،نتتتترد ستتتتودمتتتتی رستتتتاند  تتتته 

 ،رشتتتد ننتتتی تولگتتتدحجتتتا ستتترماگه  ابتتت ، خاصتتته بختتتش  اگتتتدار آن، بتتته دلگتتتل در مترو تتتل، آنجتتتا  تتته . نگستتت گکستتتان 

. داردستتتگر نزولتتتی نتتترد ستتتود استتت ، از ستتترماگه متغگتتتر  بگشتتتتر... در تولگتتتد گعنتتتی استتتتعمال ماشتتتگن آا   گشتتترنته

ا ستتترماگه  ابتتت ، چتتتون حجتتتدر  گرامتتتون، . مترو تتتلدر ... ، خاصتتته  تتتاگران  گتتتر متتتاهر تتتاهش شتتتمار  تتتارگرانع تتت  

حجتتتا بگشتتتتر ستتترماگه متغگتتتر، بتتتا متناستتت   ،نتتترد ستتتود استتت ،از ستتترماگه متغگتتتر  متتتتر ... ننتتتی نتتتازلبتتته دلگتتتل رشتتتد 

     . دلگل گراگش صادراتی سرماگه. سگری صعوی  گدا می  ند... گعنی مزد، شمار  ارگران
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ستتترماگه داری، ! «سگستتتتا »  تتتر بتتته متتتا بگوئگتتتد  تتته اگتتتن  .شتتتوخی متتتی  نگتتتد... سگستتتتا مونتتت  نشتتتد

 ،مالکتتتان و ستتترماگه داران را   فتتت ! «سگستتتتا » اگتتتن مگتتتر . چطتتتور متتتی باگستتت ، گتتتا متتتی توانستتت ، مونتتت  شتتتود

محانتتتتل متتتتالی و صتتتتنعتی، ستتتت طگن بتتتتورر و تستتتت گحا  و ، بانکتتتتدارانتمتتتتاا آرزوهتتتتای  ،اراده مط تتتت  مگ گاردرهتتتتا

! «مونقگتتتت  » اگنهمتتتته در برابتتتتر و . تتتتتامگن نکتتتترد روتمنتتتتدان را بتتتتی حتتتتد آزادی ... بتتتترآورده نکتتتتردمستتتتتغ   را، 

از هستتتتی ستتتاقط  تتترد،  !« OCDE –ستتتازمان تعتتتاون و توستتتعه اقتصتتتادی » منطقتتته را در  مگ گتتتون نفتتتر 19نقتتتط 

   .  نقط همگن ...چندگن مگ گون را ها در ساگر مناط ، به خاآ و خون  شگد، از بگن برد

 

  ر رن  استراتیگک 

عتتتدا تحتتترآ اقتصتتتادی متتتزمن، گتتتک درد بتتتی درمتتتان، نتتتوعی گتتتک بگمتتتاری نراگگتتتر، ا گتتتدمی، ستتتخن برستتتر 

اگتتتن متتتار ستتتمی،  گفتتتتگا  تتته چطتتتوردر اگتتتن ارتبتتتاط، . رشتتتد معکتتتور اشتتتتغال و بگکتتتاری در ارو تتتای  ربتتتی استتت 

قتتتد  شتتتگد،  تتتروار شتتتد، بتتتاا آمتتتد، ، دوبتتتاره جتتتان گرنتتت متتتگ دی،  98در دهتتته ...  وتتتتاه بعتتتد از بازستتتازی اقتصتتتادی

. انتتتتتادحضتتتتور مشتتتتروط در آراگتتتتش اردوگتتتتاهی جهتتتتان  ،فکتتتتر بتتتتازار گشتتتتائیببتتتتاز ... چربتتتتی اضتتتتانی  گتتتتدا  تتتترد

. در ستتترزمگن  اگگتتتاه را تضتتتمگن نماگتتتدهتتتای ختتتودی ، امنگتتت  ستتترماگه اشتتتتغال اگجتتتاد  نتتتدنمتتتی توانستتت  معتتتذالک، 

در دوران متتتورد بحتتتث، ... ننتتتی تولگتتتد، استتتتعمال ماشتتتگن آا   گشتتترنتهرشتتتد چتتتون . اگنجاستتت هتتتا تمتتتاا مستتتاله 

در تولگتتتد، بختتتش  اگتتتدار آن خاصتتته بتتترعکر، بتتتا انتتتزاگش ستتتها ستتترماگه  ابتتت ، . اجتتتازه نمتتتی داد مهتتتار بگکتتتاری را

. را تقوگتتت  متتتی  تتترد گتتتراگش صتتتادراتی ستتترماگه، ( شتتت  اقتصتتتادی متتتار ر ) ... تنتتتزل نتتترد ستتتودصتتترنن ر از 

. در مترو تتتتل تتتتر رنتتتت  استتتتتراتیگک، گتتتتا رشتتتتد معکتتتتور اشتتتتتغال و بگکتتتتاری  ،اشتتتتتغالمستتتتتمر  تتتتر رنتتتت  ع تتتت  

بتتدون شتتک ... بتتدنبال گتتراگش صتتادرتی ستترماگه و بتترای جبتتران تنتتزل نتترد ستتود ،ارو تتای  ربتتیبتتود  تته بگختتود ن

: ای اتختتتاذ  تتترددوگانتتته  سگاستتت نماگنتتتده قطتتت  مترو تتتل، ! «شتتتر   ستتتهامی وال استتتترگ  » چتتترا  نتتتارنجی بتتتا 

. گن  اگگتتتاهستتترزمدر ! « گتتتر ستتتود آور » ... تعطگتتتل واحتتتدهای تولگتتتدی و بازرگتتتانی و ختتتدماتیتق گتتتل گتتتا سگاستتت  

 ... آسگا و آنرگقا، در خاور دور و نزدگک و مگانهاختنا  در ترور و سر و  و ! «م ی » س خی سگاس  

 

بگکتتتتار ستتتتازی،  تتتتاهش متتتتزد، ارزش  تتتتار، گعنتتتتی ، (شتتتتر  نتتتتو  ) ! «... تق گتتتتل گتتتتا تعطگتتتتل» سگاستتتت  

 ،وردهای تتتتتا نونیدستتتتتاتمتتتتاا نتتتتوبتی گعنتتتتی نفتتتتی ... آمتتتتوزش، رنتتتتاه اجتمتتتتاعیتنتتتتزل نتتتترد متتتتردا، قتتتتدر  خرگتتتتد 

! « گتتتر ازا » مختتتار  تمتتتاا ! «زائتتتد » هزگنتتته هتتتای گتتتا حتتتذ  و گعنتتتی  تتتاهش حقتتتوقی و سگاستتتی و اجتمتتتاعی، 

دوشتتتگدن نگتتتروی  تتتار ارزان، گعنتتتی ! «م تتتی » سگاستتت  ستتت خی . امکتتتان صتتتدور  گتتتدا  نتتتدتتتتا ستتترماگه آزاد شتتتود، 

گعنتتتی چا گتتتدن بازارهتتتای  گتتتر ختتتودی، ... صتتتنفی و سگاستتتیحقتتتو   ،اجتمتتتاعی رنتتتاهناقتتتد متتتزد بختتتور و نمگتتتر، بتتتا 

 در مترو تتل... بتتدلگل رشتتد ننتتی تولگتتد ، گرامتتون، تتتا تنتتزل نتترد ستتوددر  متتواد ختتاا و انتترییمنتتاب  طبگعتتی،  تتار  

  . جبران گردد

 

خبرگتتتان سفارشتتتی، بتتتا ستتتاز . گتتتل  ردنتتتد... و نفتتتتیصتتتنعتی های شتتتهر –دولتتت   تتته بتتتود راستتتتا همتتتگن در 

  : بشنوگد از خبرگان سفارشی در قسم  مبادا  بگن الم  ی.. .در مسگر حر   آزاد سرماگهخگر، 

متتتگ دی،  08، از مگانتتته ستتتال هتتتای (در  گرامتتتون و نفتتتتی صتتتنعتی و جزاگتتتر هتتتا مترو تتتل مبادلتتته ) اگتتتن جرگتتتان » 

، ندارزان داشتتتتنستتتبتا متتتترا ا و  ینگتتتروی  تتتار تتته ... واحتتتدهای تولگتتتدی  شتتتورهای در حتتتال رشتتتددائتتتا بتتتا خرگتتتد 

  . «  رداشاعه  گدا ، ی مستقر در  شورهای عضو سازمان تعاون و توسعه اقتصادیبنگاههاتوسط 
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خواننتتتتده بتتتته ختتتتاطر دارد،  تتتته متتتتا در قستتتتم  هتتتتای قب تتتتی در بتتتتاره محصتتتتواتی  تتتته در منتتتتاط   گرامتتتتون 

. دگگتتتر صتتتر  نمتتتی  تتترد... مترو تتتل تتته تولگدشتتتان در ی محصتتتوات. جتتتواز تولگتتتد گرنتنتتتد، بتتته تفصتتتگل ستتتخن گفتتتتگا

  ... شتغال، ترا ا نگروی  ارارشد : و نفتیسرماگه به سم  جزاگر صنعتی ع   صدور 

 

. ازا ندگدنتتتدحتمتتتا، . زننتتتدنمتتتی ! «ارزانتتتی  تتتار » اگتتتن مگتتتزان هتتتگب حرنتتتی از ، خبرگتتتان سفارشتتتیولتتتی 

 ،بختتتور و نمگتتتردر بهتتتترگن حالتتت ، در حتتتد حقگتتتر بتتتود، ، بتتته انتتتدازه ای منتتتاط اگتتتن ، متتتزد  تتتارگران در حقگقتتت در 

حتتتی قتتادر بتته خرگتتد و مصتتر  محصتتواتی  تته ختتود متتی آنرگدنتتد، ... هتتا  فاگتت  نمتتی  تترد زا تته نشتتگنیبتترای  تته 

در اگتتتن ارتبتتتاط، . بتتترعکر، بتتتازار نتتتروش اگتتتن محصتتتوا ، بستتتگار دور و در منتتتاط   گشتتترنته بتتتود. نمتتتی شتتتدند

  : بشنوگد از خبرگان سفارشی

در  شتتتتورهای عضتتتتو ستتتتازمان تعتتتتاون و بتتتته ستتتتود مصتتتتر   ننتتتتدگان ( متتتتزد بختتتتور و نمگتتتتر ) اگتتتتن  دگتتتتده ... » 

 ! عج . «ارزان تر بخرند  را... توسعه اقتصادی بود، چون می توانستند اگن محصوا 

 

متتتزد و ولتتتی در ارو تتتای  ربتتتی  تتته  تتتر رنتتت  اشتتتتغال و ستتتقوط نزاگنتتتده ! «... مصتتتر   ننتتتدگان»  تتتداا 

. بحتتتث، چطتتتور متحقتتت  متتتی شتتتد خودمتتتانگا، مرح تتته نتتتروش در دوران متتتورد .قتتتدر  خرگتتتد همگتتتانی بگتتتداد متتتی  نتتتد

. انبتتوهی  تتاا باگتتد مشتتتری  گتتدا متتی  تترد، بتته نتتروش متتی رستتگدخگتتر، . منفتترد نبتتود تتاای ستتخن برستتر اگتتن گتتا آن 

. حتتتداقل دچتتتار اشتتتکال متتتی گردگتتتد... در  گتتتر اگنصتتتور ، ستتترماگه و ستتتود نقتتتد نمتتتی شتتتدند، بتتتاز تولگتتتد ستتترماگه

ه قتتتدری حقگتتتر و نتتتازل بتتتود،  تتته حتتتتی مستتتتمری بگگتتتران بگتتتذرگا از اگنکتتته هزگنتتته تولگتتتد در منتتتاط   گرامتتتونی بتتت

 ...نتتتوبتی   گستتتا در  تتتر  هتتتا، نتتته همگشتتته،  تتته موقتتتتا قتتتادر بتتته خرگتتتد بعضتتتی از اگتتتن محصتتتوا  ارزان وارداتتتتی

ارو تتتای  ربتتتی در بهتتتر حتتتال، تصتتتور نمتتتی  تتتنا گتتتزارش حاضتتتر هتتتا، آنجتتتا  تتته از مصتتتر   ننتتتدگان . متتتی شتتتدند

خرگتتتد هتتتا و خرگتتتداران دگگتتتری باگتتتد متتتورد  تتتر . در ن تتتر داشتتتته باشتتتدستتتخن متتتی رانتتتد، اگتتتن مستتتتمری بگگتتتران را 

تکتتترار ستتترماگه، لزومتتتا و در نخستتتتگن وه تتته، چتتتون ... بنگاههتتتای ع گمتتتی  تتته گکجتتتا خرگتتتد متتتی  ننتتتد. ن تتتر باشتتتند

گعنتتتی، . روش خاصتتتی دارد! «زگتتترآ » بتتترای حتتتل اگتتتن مشتتتکل، بتتتوریوازی . نروشتتتی متکتتتی نگستتت ختتترده بتتته 

تر رستتمی دارنتتد، قتتدر  خرگتتدی  تتاذ  بتته وجتتود متتی آورد، اههتتائی  تته نقتتط نتتامی در دنتتمستتتقگما گتتا بتتا اگجتتاد بنگا

نتتترد تتتتورا رشتتتدی صتتتعودی گانتتتته و  ستتتری بودجتتته ستتتر بتتته گواگنکتتته . تتتتا گتتتردش ستتترماگه دچتتتار اشتتتکال نشتتتود

  : سفارشی هاگزارش در اگن ارتباط، بشنوگد از . ن ک می  شد

، بازتتتتا  سگاستتت  هتتتای مربتتتوط بتتته اقتصتتتاد  تتت ن هستتتتند، برختتتی از مشتتتک   جتتتاری و در ارتبتتتاط بتتتا بگکتتتاری» 

 (! حضار گرگه و زاری . ) « ه به ع   تشخگ    ط، عدا توازن های خطرنا ی را به وجود آورده 

  : در چه زمگنه ای... تشخگ    ط

متتتتگ دی، بتتتتدهی ستتتتنگگن و  گتتتتر قابتتتتل تحمتتتتل دولتتتتتی در نگمتتتته دوا  08انتتتتزاگش تتتتتورا در ناصتتتت ه ستتتتال هتتتتای » 

. «گواهنتتتد بهتتتترگن ختتتود ... متتتگ دی و بتتتدهکاری  گتتتر قابتتتل دنتتتا  بختتتش خصوصتتتی 08و ستتتال هتتتای  08ی ستتتالها

 (! ممتد حضار داد و قال ) 

 

بتتتدهی دولتتت ، . شتتتا ل و بگکتتتار و بازنشستتتته تتتاهش متتتزد، قتتتدر  خرگتتتد اهتتتالی، انتتتزاگش تتتتورا، گعنتتتی 

، بختتتش خصوصتتتیکاری بتتتدهو ، یرنتتتاهحتتتذ  وستتتائل گتتتا و تق گتتتل تنتتتزل  گفگتتت  زنتتتدگی، متتتادی و معنتتتوی، گعنتتتی 

بتتترای نتتترار مالگتتتاتی، ... حقتتته بتتتازیتق تتت  و شتتتگردی بتتترای  ،گعنتتتی ستتتود سرشتتتار بتتترای مالکتتتان و ستتترماگه داران

  ... ی وزگر، خانا و گلح  با شماس ، آقا   ر ! «قانونی » جگ  بری اشاعه 
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 تتتتا مستتتتتقر، ندر  مترو تتتتل و  گرامتتتتونمگتتتتان ! « اگا تتتتای » مبادلتتتته روا  ولتتتتی از شتتتتما چتتتته  نهتتتتان  تتتته 

 ، جزاگتتتر صتتتنعتیدر در  تولگتتتدی رنتتتته رنتتتته، قتتت. نتتتاگزگر بتتتر آراگتتتش  تتتار و ستتترماگه تتتتا گر متتتی گتتتذارد، و گذاشتتت 

. انتتتزاگش گانتتتته و متتتد  هتتتا  تتتگش از نرو اشتتتی ام راتتتتوری شتتتوروی، تتتتوازن بازرگتتتانی جهتتتان را بتتترها زده بتتتود

   : چگونگی امر را از زبان خبرگان سفارشی بشنوگا

ابتتتتدا بتتته ستتتوی اگتتتاا  متحتتتده (  گرامتتتونی ) ستتترگ  صتتتادرا  محصتتتوا   ارگتتتاهی اگتتتن منتتتاط  بتتته گستتترش ... » 

 . « مک نراوانی  رد (  ربی ... ) و س ر به مقصد ارو ا

 : در عبار  بعدی

، از صتتتنعتی متمر تتتز (متتتگ دی  08دهتتته ) بستتتگاری از  شتتتورهای در حتتتال رشتتتد نگتتتز، ضتتتمن دهتتته گذشتتتته ... » 

 . «بر صادرا  گذر  ردند  در بازار به صنعتی متکی

ختتتود را، جتتتذ  قاب گتتت  بتتتگش از  تتتگش، گعنتتتی  تتتوهی از  تتتاای مصتتترنی، روانتتته بازارهتتتائی متتتی شتتتد  تتته 

طتتتر  هتتتای سرشتتتنار  ستتتاد بتتتازار . از دستتت  داده بودنتتتد... بتتتدلگل  تتتر رنتتت  اشتتتتغال،  تتتاهش متتتزد، قتتتدر  خرگتتتد

شتتتکونائی اقتصتتتادی در ارو تتتای  ربتتتی، دوران واقتتت ، در ... تتتتا خرختتتره در بتتتدهی و قتتترض نتتترو بتتترد معتتتام   را

. گتتتتراگش داشتتتت استتتتتراتیگک  یبتتتته ستتتتم   تتتتر رنتتتتتو ... شتتتتدمتتتتگ دی ستتتت ری  08از همتتتتان مگانتتتته ستتتتال هتتتتای 

اگتتتن بتتتود، در هتتتگب راه ح تتتی بدستتت  نتتتداد، تنهتتتا امتگتتتازش ... ی شتتتوروی هتتتا، بتتترخ   انت تتتاررنرو اشتتتی ام راتتتتو

انبتتتتوهی از دول رگتتتتز و درشتتتت  ! «نهتتتتان » ی  تتتته ن تتتتا اردوگتتتتاهی تعطگتتتتل شتتتتد، و بتتتتا عرگتتتتان  تتتتردن ماجراهتتتتا

مرح تتته دوا احگتتتای ستتترماگه داری و بتتته اگتتتن ترتگتتت ، . ستتترماگه داری را، م تتتل ستتت  و گربتتته، بتتته جتتتان هتتتا انتتتداخ 

  ...  در ارو ای  ربی  اگان گرن 

 

          مگ دی   3/1/3992رضا خسروی،                                                                  

 

 

  

      

 

          

        

 

            

 

 

 


