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 اول بخش -یدار  هیسرما در فساد و هیسرما فساد  

٢كااظ »  تأکیاع   ترؽکاؿ ضاوظ ؼا باؽ  ْلةاِن ْؽ٢عاِؼ ٞؽب اکىون بیم اؾ هؽ ؾماان ظگگاؽ ن و٧ٓا  قؽوگووی
ٞیااِب »گوگىاع ظؼ  اواع  نواان می خرهاوؼ  اقاالمی ٦اؽاؼ ظاظ  ظ لت ظؼ« واپػگؽ قیاقین ا٦تًاظ    اظاؼِ  ٚالج

ؼا با  «ٓ ؼژگا »چىاان ؼگها  ظ اواع  کا  ظ لات ٔظؼ ؾباان ضاوظ نواان  ظاؼاو ن ٢كاظ ظؼ اگؽان نن قؽماگ « ظموکؽاقِی 
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ا  اؾ  ٚاع  ناع  اقات « هاا  اخترااٚی متٛاعظ  بسؽان»تةعگل کاؽظ    قاةا اگدااظ « ظ لتی اقاقًا واکاؼنمع»
« َع٢كااظ»ظؼ زاا  تةلیاٝ اگاه ؼ اگاِت ٖااهؽًا « ٢ٛاا  قیاقای»گاا « پؽظاؾ وٗؽگا »لةاوی ک  ظؼ م٧اا  ْ قؽوگووی

گِؽ  ها  توْئا  قاؽ ظؼ نضاوِؼ اوعگهاکع  نا  اؾ ٢كااظها  اظاؼ ن ا٦تًااظ    قیاقای هكتىعن ننکاؼا با ؾودیاؽ 
ها  ٢اقاع امرؽگالیكاتی   بااهضؽ  تهاکیالل ظ لتای  ها  خاقوقی ٞؽبای   ٚؽباین ؼقااو  نمؽگکاگین قؽ گف

ا   ا  مؿظ ِؼ ٢اقاع بایم ویكات  ٚاع  چیؿ  خؿ اٚرا  ٚع  اننو ا  نن ظاؼوع   اٚراِ   ٞؽبی گا متسعان مى٧ٓ 
ت٧عگكای    نواان با   اقآ  :ویكتىع مستقیمینٞهت  ب  چىیه ٢كاِظ  نْلا قؽوگووی« پؽظاؾاِن  وٗؽگ »ظگگؽ اؾ 

گک ظموکؽاقاِی وااِب »کىىع ک  اگداظ   اقٓ  با ؼ ٚری٥ ب  لیةؽالیك  گران می اوع   ب  ظاؼ  ٦ائل ک  بؽا  قؽماگ 
اقات  اگاه ٚاع   «کرؽاوی ضوبز  »  ویل ب  « ٢كاظ   واکاؼنمع »بؽا  پاگان ظاظن ب  « زلی ؼا »ن «ظاؼاو  قؽماگ 

  اواع کا ظوةا  نن   امرؽگالیكاتین با  ْلةاو  ها  توقٛ    و٣ی امرؽگالیك    ٦ائل وةوظن ب   خوظ بؽوام   اقٓ  ب 
هاان  ها  اگاه ظ لت   بؽ مةىا  ٢اقاعتؽگه بؽواما  ها  ٞؽبی ؼا ظؼ اتساظ با ظ لت« ظاؼاو  ظموکؽاقی واب قؽماگ »

مةاؼؾ  » ٔظؼ ٞیِهٓ تىها کكاوی ویكتىع ک  پؽچِ     ا     چ  ظ  ٓ چ  ظقت ْلةان ٔ قؽوگوویاگه  ؼگؿ  کىىعٕ پاگ 
ضاوظ ؼا با  گاک ویاؽ   ٦عؼترىاع قیاقای   کاوووین  اوع   قٛی ظاؼوع تا با توقل ب  اگه و٧ٓ  ؼا باه بؽظ « با ٢كاظ

 تةعگل کىىع 
مةااؼؾ  باا ٢كااظ »ناوظ کا  ظ  اؾ  ظؼ ظ لات گاا خامٛا  پیاعا وری ا  او ظاؼ  گؽ   گا خؽگان قیاقِی قاؽماگ هیچ 

ناوظ کا   پیاعا وری ا  او ظاؼ  ؽ   گا خؽگاِن قیاقِی قاؽماگ وؿظ  بانع  گػنت  اؾ اگهن هیچ گ« قیاقی گا ا٦تًاظ 
ؼگص هیچ اوتطابااتی ظؼ تاا ٕوکؽظ  بانعقیاقی   ا٦تًاظ  مته  ها   خؽگاوال ؼ٦یِا ضوظ ؼا ب  اؼتکاب ٢كاظ  گؽ  

ؽؼوگ ظؼ کاؼؾاؼ اوتطاباتی وعانت  بانع«مةاؼؾ  با ٢كاظ»ظاؼ   خوظ وعاؼظ ک  ظؼ نن اظٚا   قؽماگ    هایچ ن و٧هی پ 
با  زاؿب زااک  تةاعگل وهاع  اقات   هایچ زاؿِب « مةاؼؾ  با ٢كااظ»بع ن اظٚا   ا  تاکىون ظاؼ  زؿِب قؽماگ 
٢كااظ قیاقای   »کا  زاؿب گاا ْیا١ِ زااک  ؼا با   ظاؼ   خاوظ واعاؼظ خىاِذ ا٦لیِت ظ لت قاؽماگ  ظؼ مطال٣ی ویؿ
ظاؼ ٚلیا     قاؽماگ  خؿ ظگکتاتوؼ  ْة٧   ظاؼاو  ک  چیؿ قؽماگ « ظموکؽاقِی »ظؼ  مته  وکؽظ  بانعٕ« ا٦تًاظ 

مةااؼؾ  باا »مطال١ن پؽچ   بوؼژ اِ   ظؼ ٦عؼل   ه  ا٦لیِت  بوؼژ اِ     کاؼگؽ   ٢ؽ ظقتان ویكتن ه  اکثؽگِت  ْة٧ 
هاا باؽ میاؿان ٢كااظ ظاؼ ن تى اوع   ظؼ ٚیه زا  با گػؼ ؾمانن بىا ب  اظٚا  ضوظ خؽگاواِل قؽماگ  ؼا باه بؽظ « ٢كاظ

ؼقاتؽ نع  اقتن ٦عؼل اگاه « ٚلی  ٞو  ٢كاظ»ظاؼ   ظؼ  ا٦ٙن هؽچ  يعا  خؽگاوال قؽماگ  ٕا٢ؿ ظ  نع  اقت
 تؽ نع  اقتٕ ٞو ن ا٢ؿ ن
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ؼا «   ٢كااظ موقكاال پاولی   اٚتةااؼ  مةاؼؾ  با ؼاوت   امُااها  ْالگای»نن ظ لت ؼ زاوی اظٚا  ظؼ اگؽا
 ظهىع   بؽضی اؾ مًاظگ٥ ٢كاظِ  ؼا قؽ می« مةاؼؾ  با ٢كاظ»گؽاگان نٛاؼ  کىع  اؾ ظگگؽقون بؽضی اؾ ايو  مٓؽذ می

نمؽگکاا ؼا با  قایى  « ظموکؽاقاِی » قاىِگ  ا  ظؼ اپوؾگكایون کىىع  اؾ نن قون ٚع   ؾؼا   ٢ؽؾوعان نوان ؼا ا٢هاء می
  ظویاان  ظؼ گىگا «  ٢كاظ بؽا  هریه  اؾ بیه ضواهع ؼ٢ت»ن «اقت٧ؽاؼ گک ظموکؽاقی واب»گوگىع با  ؾوىع   می می

ظ والاع  بایم اؾ هریها  زاؽ٠ اؾ ٢كااظ گكاتؽظ  اقات: اماا ن«ظویاا  نؾاظ»  « مهع ظموکؽاقای»ايٓالذ  ظؼ ب 
هاا ویاؿ ظ لات    ؼا  کىع   ظموکؽال ضٓاب می« ٢اقع»ها  پیهیه نمؽگکا ؼا   لتخرهوؼ نمؽگکان ظ تؽامپن ؼئیف

ا   ٚاع  ؾوىع  زؽ٠ می« ٢كاظ   باوعباؾ »ظؼ نمؽگکا   « ظاؼ  ؼ٢ا٦تی قؽماگ »مته  کؽظ    اؾ « ٢كاظ گكتؽظ »ب  
باگاع « ظاؼ  ؼ٢اا٦تی   ؼاوتای قاؽماگ »ظؼ اگاؽان  گ٣تىاع   می اقت «ظاؼ    قؽماگ  توقٛ »ؼ گاگهان ظؼ اگؽان ک  

   توقااٛ » ظویااان«   پیهااؽ٢ت »ظهااع تااا هرکااون کهااوؼها  « ظاؼ  ؼ٦ااابتی قااؽماگ »خااا  ضااوظ ؼا باا  گااک 
ظویان ؼ٦ةا  قیاقی گکاعگگؽ  کهوؼِ  «تؽگه پیهؽ٢ت »هبع باگع متٛدا بانىع ک  ظؼ  نيوؼل گیؽظ« زع زًؽ  بی

 کىىع  مته  می« ؾظ بىع با باوعها  ٦عؼل»  « ظاؼ  ؼ٢ا٦تی قؽماگ »ؼا ب  
خاؿ  باا ٢كااظن« مةااؼؾ »ؼاو  باؽا  ظا قاؽماگ « هاا  تالل»٢كاظ چیكت؟ ظؼ کداا هوا  ظاؼظ؟   چاؽا تراا  

 ٕ؟گابع وری ن ٚا٦ةتیال ال   ظؼ وهاگت ٦اوووی نعن تؽ نعن ٦عؼترىعتؽ نعن ننن پیکیع 
 
 داری ی فساد در سرمایه ریطه -1

ظاؼ ن ٢كاِظ موخوظ ظؼ مىاقةال   ؼ ابّ اختراٚی ظؼ کدا ؼگه  ظاؼظ؟ پاقص اگاه اقات:  قؽماگ    ظؼ خامٛ 
ظاؼ ن ٢كااظ  غاتای   ٚٗای  ظؼ ؼ اباّ    قاؽماگ  ننکاؼا ظؼ بِٓه ضوِظ اگه ؼ ابّ   مىاقةال  ظؼ  ا٦ٙن ظؼ خامٛ 

ت تا ظ  وابوظ  مىاقةال اخترااٚی ظاؼ  اق ها  خوظ ظاؼظ   اگه وو٘ ٢كاظ ک  هرؿاِظ قؽماگ  اختراِٚی بیه اوكان
ظاؼ  ظؼ بٓاِه مىاقاةال بایه  ظؼ قاؽماگ  ظاؼ ن هراؽا  نن ضواهاع باوظ    قاؽماگ  ظاؼاو    وابوظ  خامٛ  قؽماگ 
ظاؼ  ٔگاا ظؼ  ها بؽا  تولیع   باؾتولیع ؾوعگی اختراٚین ٢كاظ  خوظ ظاؼظ: ماهیت ثؽ ل اختراٚی ظؼ قاؽماگ  اوكان

  کاؼگؽ ویكت  ثاؽ ل اخترااٚی    ْة٧  ع وه چیؿ  خؿ کاؼ پؽظاضت ن«ٓثؽ ل ملل» ن ماهیِت ؾبان نظا  اقریت
اا»گیااؽظ    ظاؼ ن نااکِل قااؽماگ  ؼا باا  ضااوظ می ظؼ قااؽماگ  ا  اقاات کاا  هرکااون موخااوظ   ؽظ قااؽماگ ن کاااؼ م 

مكأل  يؽ٢ًا  « ماوع مکعن بیهتؽ ؾوع  می ماوع   هؽچ  کاؼ بیهتؽ  می ن ؾوع  می ننا ن تىها با مکیعن کاؼ ؾوع  ضون
گا اؼؾل اَاا٢ِی تولیعناع  توقاّ کااؼگؽ   وهع  ظاؼن نکِل پعگعاؼِ  کاِؼ اَا٢ِی پؽظاضت اگه ویكت ک  قوظ قؽماگ 
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کىع  بلکا  مكاأل  اگاه اقات کا   ٦تای  می تصرفنن ؼا  ازائی مابهگا  عوض هیچظاؼ بع ن  اقت ک  قؽماگ 
ظاؼ    باؾتولیاع  گ ن گٛىی  ٦تی کا  ٢ؽنگىاع باؾتولیاع قاؽماگ ظاؼ  ؼا ظؼ اقترؽاؼل ظؼوٗؽ بگیؽ  ٢ؽنگىع تولیع قؽماگ 

ظاؼ    قاؽماگ  ظاؼ مى٣ؽظ   کاؼگؽ مى٣ؽظن کل ْة٧  خا  قؽماگ  ظاؼ  ؼا ظؼوٗؽ بگیؽگ ن   ب  ؼ ابّ اختراٚی قؽماگ 
  کااؼگؽ نن ؼا ظائراًا    کااؼ  کا  ْة٧ا  چیؿ  خؿ اوع ضت  سرمایه ضوظِ    کاؼگؽ ؼا ظؼوٗؽ بگیؽگ ن   کل ْة٧ 

ظؼ  ا٦ٙن وا  تىهاا  ن ؼظن ویكت  اؾائی نن ؼا ب  تًؽ٠ ضوظ ظؼمی ظاؼن بع ن هیچ ماب    قؽماگ  کىع   ْة٧  تولیع می
   تولیع   باؾتولیِع قؽماگ  ویؿ ٢اقع اقت  ظاؼ  ٢اقعن بلک  نیو    تولیع قؽماگ  نیو 

ا»گوگع:    قؽماگ  میماؼکف ظؼ خلع ا   گؽظظن بطهای اؾ مسًاو   ؿظ با  کااؼگؽ بااؾمیچیؿ  ک  ب  نکل م 
ظاؼ ظؼ ٦الاا پاو ن زماؿظ ؼاه با      نوظ  ظؼقات اقات کا  قاؽماگ  ْوؼ مكترؽ توقّ ا  باؾتولیع می اقت ک  ب 
ىگاامی کا  ا  قات  هزگٛىی کااؼگؽه ا   مسًو  کاؼ ا  گا٢ت  ن اما اگه پو  يؽ٢ًا نکِل ظگؽظگكیکىع پؽظاضت می

زتوقاّ  نکىاعن بطهای اؾ مسًاو  ٦ةلاِی زکااؼه ا  زگٛىی کاؼگؽهن بطهی اؾ ابؿاؼ تولیع ؼا ب  مسًو  تةاعگل می
بؽا  کاؼ  ن  ا قت ک  زب  نکل مؿظه   گػنت  گا قا  گػنت  نوظ  اگه کاِؼ ه٣ت  ظاؼه ب  پو  تةعگل می قؽماگ 

ظاؼ      قاؽماگ  کل ْة٧ا مى٣ؽظن  ظاؼ مى٣ؽظ   کاؼگؽ ا  قؽماگ ب  خ نوظ  اگؽ اگه ه٣ت  گا اگه قاِ  ا  پؽظاضت می
ظؼ ز  ؼ ظ مای ن ٢اوؼًا اؾ بایه  پاو  اگدااظ ناع  توهری ک  با  ظلیال معاضلا    کاؼگؽ ؼا ظؼوٗؽ بگیؽگ ن کل ْة٧ 

ٌِ   ضاوظ ظؼ  اؾ اوع ضت  ظاؼ ؼ ظ ک  قؽماگ  می يوؼلن اگه توه  اؾ بیه اگه با  ا  پؽظاضات  ماؿظکااؼ کااؼگؽن  ٚاو
هاگی بؽا  زضؽگاعه بطهای اؾ کاههااگی    کاؼگؽ ظؼ نکل پو ن زوال  ْة٧  ب ظاؼ ظائرًا    قؽماگ  ْة٧  کىع ه می
  اقت  تًؽ٠ نع  اؾاگیه زبع ن هیچ ماب  ظاؼ   قؽماگ    کاؼگؽ تولیع نع    توقّ ْة٧  ظهع ک  توقّ ْة٧  می

ناان اؾ مسًاوهل  گؽظاوىاع   باعگه ْؽگا٥ن قه  ظاؼ باؾ می   قؽماگ   ها ؼا ب  ْة٧ کاؼگؽان ه  ظائرًا اگه زوال 
«  کهاع پولِی کاهن و٧ابی باؽ اگاه مٛاملا  می کاؼگؽانه   نکِل  گیؽوع  نکِل کاهگِی مسًو  زکاؼِ  ضوظنان ؼا می

یااع   متٟیااؽن گٛىاای بطهاای اؾ قااؽماگ  کاا  ظؼ ٢ؽنگىااع تول بااؽگ  کاا  قااؽماگ  ؼا کاا  پاااؼ  کىاای ن پاای میاگااه و٧اااب 
 چیكات  ظؼ ايال ناوظن گػاؼ  می قاؽماگ  نناوظ گاا ظؼ ضؽگاع ویاؽ   کااؼ ظاؼ  ب  ویؽ   کاؼ تةاعگل می قؽماگ 
   ظاؼ  اقات  ظؼ هاؽ نایو    تولیع قؽماگ    کاؼ ظؼ نیو  ضاِو اوع ضت   متٟیؽ يؽ٢ًا نکِل پعگعاؼِ   قؽماگ 

ا  اؾ  کىىاعن اوع ضتا  خرٛای کا  ظؼ نن ؾواعگی میتولیع ن تولیعکىىعگان واگؿگؽوع بؽا  ب٧ا  ضاوظ   ضااوواظ  گاا 
  کااؼ اقات کا  ظؼ  َؽ ؼگال ؾوعگی ظانت  بانىع   ظائراًا اگاه اوع ضتا  ؼا تولیاع   باؾتولیاع کىىاع  اگاه اوع ضتا 
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ؼقاع کا  گاوگی  وٗؽ می گوو  ب  با اگه نکِل پعگعاؼ ن اگه گیؽظ   ضوظ می ب    متٟیؽ ؼا ظاؼ  نکل قؽماگ  قؽماگ 
ٌِ کاؼ کاؼگؽن چیؿ  ظؼ ٦الا مؿظ ب  ا  پؽظاضت می ن  ضوظ اوع ضت  با ظاؼ اقت ک   قؽماگ اگه  کىع  ظؼ ٚو

ظاؼان  اؾاء ب  کاؼگؽانن توقاّ قاؽماگ  اگه ویكت ک  اؼؾل اَا٢ین بع ن پؽظاضت ماب يؽ٢ًا  مكأل  باؾ ه  اما
ویكات  « ظاؼان   قاؽماگ  ع ضت او»نع  اؾ مسل  اوعاضت    پیم   متٟیؽ ویؿ قؽماگ  تًؽ٠ نع  اقت   قؽماگ 

ظاؼ  ؼا ظؼ اقترؽاؼل ظؼوٗاؽ بگیاؽگ ن  تؽ اقتٕ هىگامی ک  تولیع قؽماگ  ظاؼ  اؾ اگه بؿؼگ ٢كاظ غاتی ظؼ قؽماگ 
ظاؼ با تًؽ٠ِ اؼؾل اَاا٢ین  نوظ: هىگامی ک  با گػؼ ؾمانن قؽماگ  وهع  تةعگل می اؼؾِل پؽظاضت قؽماگ  ب  کل

  ٢ٛلای ا  بااؾوروِظ چیاؿ  خاؿ میاؿان کاِل اؼؾل  اؼؾل قؽماگ »ؼا مًؽ٠ کىعن    ضوظ   ا لی  قؽماگ  معادل
توقاّ    تًاؽ٠ ناع  اقاتن ویكات  زتای گاک اتاِ   ازاع اؾ اؼؾل  زٚاوٌهن ا  ک  بع ن پؽظاضات اَا٢ی
ٚىوان قؽماگ  ظؼ زاا  زاَاؽ با  ا  تٛلا٥ ظاؼظن    نن چیؿ  ک  ب    پیهیه ا  ظگگؽ  خوظ وعاؼظ ز  هر  قؽماگ 

   بىاابؽاگهن تاعا ِ  ياؽ٠ ٢ؽنگىاع تولیاعن َاؽ ؼتًا ظگاؽ گاا ؾ ظن هاؽ   کاؼگؽ ویكته  چیؿ  خؿ زايل ٞاؼِل ْة٧ 
  ا لیا ن  کىاع  زتای اگاؽ قاؽماگ  نع  تةاعگل می نع  گا اؼؾل اَا٢ِی قؽماگ    اوةانت ا  ؼا ب  قؽماگ  گ قؽما

زاؾ خاواا  مٛااظ  هزپؽظاضاِت  ناوظ کا  باع ن   نن بانعن ظگؽ گا ؾ ظ اؼؾنای می کاؼگیؽوع  زايل کاؼ نطًِی ب 
نوظ ک  گا ظؼ ناکل پاو  گاا ظؼ ناکل  می  ظگگؽاوی  وهع  تًؽ٠ نع  اقتن ظگؽ گا ؾ ظ کاؼ پؽظاضت ظاؼهن قؽماگ 

 « انیاء ظگگؽ ن ماظگت گا٢ت  اقت
گػاؼ  کاؽظ   اوعاضت    قؽماگ  ا  ک  ابتعا ب  قاکه پیم  ظاؼ َؽ ؼتًا مٛاظ  قؽماگ  پف با گػؼ ؾمانن قؽماگ 

  با٦ی ا غؼ  ظگگؽزايل کاؼ نطًی ا  بانعن زتی اگؽ   ا لی ن  قؽماگ  کىع   اؾ اقتن اؼؾل اَا٢ی تًؽ٠ می
وعؼل   تىها بىا با  تًااظ٠ اقات کا  مرکاه اقات    ا لی  ویؿ ب  ظاوی  ک  ضوظ قؽماگ    با اگه هر  میماوع وری

ظاؼ بانع   اگه قؽماگ ن ٚرعتًا اؾ هران ابتعا چیؿ  خؿ تًؽ٠   ٞاؼِل مسًاو  کااؼ  زايل کاؼ نطًی قؽماگ 
ا  باؽا     کاؼگؽ ویكت ک  ب  م٧عم  پیهیىی ْة٧    ا لی  ویؿ چیؿ  خؿ ٞاؼل ظگگؽان ویكت  ظؼ  ا٦ٙن قؽماگ 

ز٧و٤ مالکیت   ٦ؽاؼظاظ کاؼن يؽ٢ًا و٧ابی بؽ اگه ٞاؼِل   اقتثراِؼ  ا٦ِٛی خاؼ   نوظ  ٞاؼِل ٦اوووِی خعگع تةعگل می
  ظؼ هاؽ  ظهاع ظاؼ گا ظ لت اوداا  می   قؽماگ  گػاؼ  خعگع  ک  ْة٧  پوناوىع  ظؼ هؽ قؽماگ  هكتىع   نن ؼا می

ظاؼ  اظام  ضواهع ظانات  با   نوظن اگه ٞاؼل ٦اوووی قؽماگ  طهی اؾ اؼؾل اَا٢ی ک  ب  قؽماگ  تةعگل اگه میب
ظاؼ  ظؼ م٧یااـ  ناوظ زتاا تولیاع قاؽماگ  ابؿاؼ تولیع  کا  باا نن ویاؽ   کااؼ بیهاتؽ  تؽکیاا می»٦و  ماؼکف: 

ظهىاعن چیاؿ   ک  با زمًؽ٠ه نن کاؼگؽان ب  زیال اظام  می ىیه َؽ ؼگال ؾوعگیتؽ  اودا  نوظه   هرک بؿؼگ
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ظاؼ    قاؽماگ    ضؽاخی ک  قاهو  توقّ ْة٧ا    مسًو  اَا٢ین چیؿ  خؿ اخؿا  قاؾوع  خؿ اخؿا  قاؾوع 
ظاؼ با بطهی اؾ نن ضؽاجن ویؽ   کااؼ    قؽماگ  نوظن ویكتىع  هؽچىع ک  ْة٧    کاؼگؽ بیؽ ن کهیع  می اؾ ْة٧ 

باؾ ه  اگه مٛاملا  بؽابؽ ظؼ اؾا  بؽابؽ مةاظل  نوظن  ک  وسو  ال ضؽگعاؼ  کىعن ب  زتی با ٦یرت کامل بیهتؽ  ؼا
 ٧ هاا  لی کا  اؾ نننعگانن باا پاو  ضوؼظگان   ٢تر   ٦عگرِی هؽ ٢اتسی اقت ک  کاهها ؼا اؾ نکكت ترامًا هران ز 

 « ظضؽ  اقتن می  گع ظظؾ 
بةاؽظ  « قوظ»ظاؼ اؾ مًؽ٠ نطًی کاؼگؽ ه   نوظ ک  قؽماگ  میظاؼ  باٚث  ٢كاظ ٚٗی  وهاظگى  ظؼ قؽماگ 

مًؽ٠ َؽ ؼگال ؾوعگی توقّ کاؼگؽن مًؽ٠ چیؿهاگی ک  ا  با ظقترؿظ ضوظ ضؽگاعاؼ  کاؽظ  اقات   با  ات٣اا٤ 
ظاؼن    تولیاع قاؽماگ  تؽگه  قایل  کىع تا هرکىان ب  زیال اظام  ظهىاعن َاؽ ؼ  ها ؼا مًؽ٠ می ال نن ضاوواظ 

ال ب  ویاؽ    ظاؼ با تةعگل بطهی اؾ قؽماگ  قؽماگ »: گوگع کىع  ماؼکف می باؾتولیع میؼگؽ ؼا تولیع   اگٛىی ضوظ ک
ؾوع  ا  و  تىهاا اؾ چیاؿ  کا  ظؼگا٢ات  ظهع  ا  با گک تیؽ ظ  وهان می   ضوظ ؼا ا٢ؿاگم می کاؼن اؼؾل کل قؽماگ 

اؿِظ    اؾ چیؿ  کا  باا کااؼگؽ میکىعهن بلک می کىع زگٛىی و  تىها اؾ ویؽ   کاؼ  ک  ضؽگعاؼ  می ظهاع زگٛىای اؾ م 
تةاعگل  ه با  َاؽ ؼگال ؾواعگینع  باا ویاؽ   کااؼن زتوقاّ کااؼگؽان   مةاظل  بؽظ  قؽماگ  پؽظاضتیه ویؿ قوظ می

   ناوظ ها   مٟؿها  کاؼگؽان موخوظ باؾتولیاع می ها ُٚاللن اًٚابن اقتطوان نوظ ک  اؾ ْؽگ٥ مًؽ٠ نن می
چ  ظؼ ن کاؼگا  گاا چا  بیاؽ ن  نگىع    مًؽ٠ ٢ؽظ  کاؼگؽ ظویا می   کاؼگؽه ب  ظ    لع ْة٧ کاؼگؽان خعگع  زبا ؾا

ٚااملی اؾ ٢ؽنگىاع تولیاع   باؾتولیاع قاؽماگ  ؼا ناکل چ  وةاناعن  نچ  بطهی اؾ ٢ؽنگىع تولیع بانع نن يوؼل گیؽظن
ملی نانن ٚا چ  ظؼ هىگا  تو١٦ها گا  نهل چ  ظؼ هىگا  کاؼ کؽظن نن ْوؼ ک  تریؿ کؽظن مانیه ظهع  هران می

ال ؼا ب  ضاْؽ ضوظ   و  بؽا  ضوناگىع  اؾ ٢ؽنگىع تولیع   باؾتولیع قؽماگ  اقت  اگه  ا٦ٛیت ک  کاؼگؽ  قاگل مٛال
کىع  مًؽ٠ ٞػا توقّ زیوان باؼکمن ب  اگاه ظلیال کا   کىعن تٟییؽ  ظؼ مكأل  اگداظ وری ظاؼ مًؽ٠ می قؽماگ 

ٚااملی َاؽ ؼ  ظؼ ٢ؽنگىاع تولیاع وةاناع   ننوظ تا اگه مًؽ٠ بؽظ باٚث وری لػل میضوؼظ  زیوان اؾ چیؿ  ک  می
ظؼ  ا٦ٛیاتن    کاؼگؽن گک نِؽ َؽ ؼ  بؽا  باؾتولیع قاؽماگ  اقات   هرااؼ  باگاع باناع    ز٣ٕ   باؾتولیع ْة٧ 

ىاع  اماا اگاه ک باؾتولیاع وری چؽا ک  چیؿ  خؿ گاک ٢اؽظ ویاؾمىاعمًؽ٠ ٢ؽظ  کاؼگؽ بؽا  ضوظ ا  ٞیؽمولع اقتن 
 « کىع ها ؼا ضل٥ می نن ویؽ گی اقت ک  ثؽ لظاؼ   ظ لتن مولع اقتن چؽا ک  تولیع  مًؽ٠ بؽا  قؽماگ 

ا   چىاان قااؾماِن ؼاؾ اؼ  ظاؼ  نن ظاؼ اقت ک  اوگِل کاؼگؽ اقت اما ٢كاظ ظؼ قاؽماگ  ظؼ ز٧ی٧تن اگه قؽماگ 
  قاؽماگ   ؾائاع ناوظ ویاؿ  هاگی ک  ضاو  وامیع  می ؼ بیٟول   کاؼگؽ و  تىها ظؼ کاؼضاو ن بلک  ظ پیعا کؽظ  ک  ْة٧ 
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  کاؼگؽ زتی هىگامی ک  مكت٧یرًا ظؼگیاؽ ٢ؽنگىاع کااؼ ویكات  اؾ ظگعگا  اختراٚین ْة٧ »ظاؼ ن  ظؼ قؽماگ  اقت 
 ناع:   ؼ می باا ؾودیاؽ وگا  ظانات  می   قؽماگ  اقت ک  ابؿاؼ مٛروِ  کاؼ هكتىع    بؽظ  ؾائع   ویؿ هران اوعاؾ 

ِٕ نوظ   ال بكت  می ها  وامؽئی ب  يازا کاؼگِؽ مؿظبگیؽ با ؼنت  مؿظبگیاؽ باا تٟییاؽ  ٖااهِؽ اقات٧الِ  کااؼگؽِ ز٣
ٌِ مداؾِ  ز٧و٦ظائری     ظگگاؽ تًااظ٠ مساٍ ویكات کا   گاباع ِی ٦ؽاؼظاظ زکاؼهن اظام  میکاؼ٢ؽما  ا    با ٢ؽ
اگاه ضاوظ ٢ؽنگىاع ناووع   ٚىوان ضؽگعاؼ   ٢ؽ نىع  زویؽ   کاؼه با گکاعگگؽ ؼ باؽ  می ظاؼ   کاؼگؽ ظؼ باؾاؼ ب  قؽماگ 

کىع    ویؽ   کاؼ با ٦عؼل ترا  ب  باؾاؼ پؽتاب می ٚىوان ٢ؽ نىع   ٣٦  کاؼگؽ ؼا ب  ک  بی ظاؼ ه اقت زتولیع قؽماگ 
بطاؽظ  ظؼ  ا٦ٛیاتن  ا  ؼا زبا نن مسًو ه کىع تا اوكان ظگگؽ  بتواوع ا  ؼا ب  ابؿاؼ  تةعگل می ٣٦  مسًو     بی

کا  ضاوظ ؼا با  قاؽماگ  ب٣ؽ ناعن با  قاؽماگ  تٛلا٥ ظاؼظ  بؽظگاِی ا٦تًااظ  ا  اؾ ْؽگا٥ ٢اؽ ل  ننکاؼگؽ پیم اؾ 
ها  اگدااظ   ها  پىهاان    کااؼن ها  ٦یراِت بااؾاِؼ ویاؽ  ال   اؾ ْؽگ٥ ووقان الن اؾ ْؽگ٥ تٟییؽ اؼبابان اظ اؼ 

 « نوظ می
ٔظؼ ٦الا اباؿاؼ  کاؼ گػنت  :کىع  ا٦ٛیت ضوظ ؼا پىهان می پعگعاؼِ   ظاؼ  ظؼ ؾگؽ قِٓر  ٢كاظ ٚٗی  ظؼ قؽماگ 

ن ناکل کاار و کیفیاا    نیروهاای بییعای گیاؽظ  ضوظ می پعگعاؼِ  قؽماگ  ب  ن يوؼل ٖاهؽ    نکِل تولیعٓ
گیؽوعٕ ویؽ ها  مولِع کاِؼ اخترااٚی هرکاون ضًويایال غاتاِی  ضوظ می ب  قؽماگ  ؼا پعگعاؼِ  ضًويیال غاتِی 

     کااؼگؽ توقاّ ْة٧ا  نووع  تًؽ٠ ظائری اؼؾل اَاا٢ی   اقاتثراؼ   ٞااؼل ظائرای ْة٧ا  قؽماگ  ٖاهؽ می
ةعاِظ اگاه گیؽظ  باا اقات ب  ضوظ می   مولع بوظن نن ظائرِی قؽماگ  افسایی   خودارزش ظاؼن نکِل پعگعاؼِ   قؽماگ 

ناوظ  باعگه تؽتیاان ٢كااِظ پىهاان  نوظ   اقتثراؼ ؼ ؾاوا  پونایع  می ٞكل تٛریع ظاظ  می نکل پعگعاؼ ن ٞاؼْل 
ناوظ  ؼا  ظؼ ها  نکكاته اگاه ٢كااِظ ٚٗای ن  ظاؼ  اَا٢  می ب  ٢كاِظ ٚٗی  قؽماگ  نقیكتراتیِک ٢كاظکؽظِن 

ا  اقات  عاؼِ  مكتةعن توقّ ویؽ ها  مولاع ا٢هاگؽِ  يؽ٠ِ وٗؽ  ویكت  بلک  ظؼ ه  نکكته اگه نکِل پعگ
     ْة٧ا  وهاع    پؽظاضت ظاؼ ن کااؼ گػنات  اوع  ظؼ قاؽماگ  ک  توقّ نن ٔگٛىی قؽماگ ٓ ب  بىع کهایع  ناع 

٦عؼل   کرِک هرواؼ  ؼ  ب  گیؽظ   ضوظ می نوظ   نکل ابؿاؼ تولیِع قؽماگ  ؼا ب  کاؼگؽ اؾ اگه ْة٧  خعا ٔبیگاو ٓ می
ع  ک  ات    کىىعٓن نهل ب  تولیع می ٔکرکی ک  مثاًل مانیه ظهع گه کاِؼ گػنت  ظؼ اضتیاؼ ٢ؽنگىع کاؼ ؾوع  ٦ؽاؼ میؿاگ 

ناوظ      کاؼگؽ بع ن هیچ پؽظاضتای ٞااؼل ناع  اقاتن گٛىای اباؿاؼ تولیاع وكاةت ظاظ  می ب  چیؿ  ک  اؾ ْة٧ 
 نوظ  هرکون کی٣یاِل غاتِی قؽماگ  ٖاهؽ می
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کىاعن بلکا   يوؼل ؼ ؾمؽ  اقتثراؼ   ٞاؼل می   کاؼگؽ ؼا ب  ظاؼ و  تىها ْة٧  قؽماگ    ظاؼ  ْة٧  ظؼ قؽماگ 
ا  باؽا  اقاتثراؼ   ٞااؼل خعگاع   بیهاتؽ تةاعگل    کااؼگؽ ؼا با  م٧عما  مسًو  اقتثراؼ   ٞاؼل پیهیه ْة٧ا 

ؼا با  واا  ضاوظ  اٚیکااؼ اخترا ظن ترا  ویؽ ها  ْةیِٛی گیؽ  ضوظ می ابّ اختراٚی تولیع ب کىع   با نکلی ک  ؼ   می
 کىع  قىع ؾظ    نوان ؼا هرکون ضًويیاِل غاتِی ضوظ ظؼ پیهطواِن خامٛ  ٖاهؽ می

چىان    ننکىع  چىان نؽاگّ اختراٚی ؼا  ضی  می نوظ: قؽماگ  نن ب  اگىدا ضت  وری اما ٢كاظ ٚٗی  قؽماگ 
ٔبا  ضیاا   اواع با  اقاتثراؼ ظؼنمع    کاؼگؽ کا  ظهع ک  بطهی اؾ ْة٧  اؼتم بؿؼگی اؾ کاؼگؽان بیکاؼ تهکیل می

 ن«اگداااظ نااٟل»  « پػگؽ  ا٦تًاااظ  ؼگكااک»ن «کاااؼن٢ؽگىی»ضاْؽ  نااووع اؾ قااؽماگ  باا « مدةااوؼ» الٓ ضااا 
قااضته   « ْةیٛای»ظ قات ظاؼظ باا  نظؾظ   کااؼگؽ ؼا مای کىىع  قاؽماگ  کا  ظؼ  ا٦ٛیاتن واان ْة٧ا  «٦عؼظاوی»
ک  با  اگاه « بكاؾظ»  کاؼگؽ   ن ْة٧ « خعان کاؼ »ب  مالکیت   ظاؼاو ن ازتؽا   اضال٤ِ قؽماگ « هىداؼقاؾِ  »

گؽ   قاؽماگ ن اقاتثراؼگؽن اوگال   ٞااؼل اقتٕ« متهکؽ   ٦عؼظان»اؾ نن « ظهع وان ا  ؼا می»ضاْؽ ک  قؽماگ  
تن پؽقتم اقت ک  میل ظاؼظ اوكان   کااؼگؽ    ْة٧  وهع  قؽماگ  ک  با تًؽ٠ کاؼ پؽظاضت ال کىىع  ها چون ب 

ظهعن نٛاؼ نناتی   قااؾل اخترااٚی  يوؼل ؼ ؾمؽ  اظام  می ؼا ب  ٞاؼل ننن خىگ اختراٚی ؼا نٞاؾ کؽظ    نن  
رِؽ قترگؽاو  ظهعٕ قؽ می  ٚ با   «باگاع»ها  قااؾظ کا  مٓااب٥ نن اوكاان می« اضال٦یااتی»الن  قؽماگ  ظؼ قؽاقؽ 

 ن«ظاؼان گاا کاؼن٢ؽگىاان تؽگه قاؽماگ  ٢ا٥مو»  ؾمیهن ظؼ اظبیال ؼقارین  تؽگه ٞاؼتگؽان ؼ   کؽ  تردیع اؾ بؿؼگ
تؽگه خؿئیاال ؾواعگی  هاا   ظوةاا  کاؽظن کوچاک الگاوبؽظاؼ  اؾ نن هاان نن« وةاوٜ»گا « تالل»قاؾ  اؾ  اقٓوؼ 

    ها برؽظاؾوع  نطًی   اختراٚی نن
ُاظ بیه کااؼ   کاؼگؽن چ  ظؼ ٢ؽنگىع تولیع   چ  ظؼ بیؽ ن نن ظؼ باؾتولیع ؾوعگی اختراٚین ت با اگه هر ن ْة٧ 

ع تا اگعئولوژ  ْة٧اتی ضاوظ ؼا باؽا  اظؼاا اگاه کى ع   قٛی میکى   خىِگ اختراِٚی معا   ؼا لرف می   قؽماگ 
پیراوظن اگاه ؼاِ  مةااؼؾ  ظناواؼ  ع بؿوا   وٗاؽ  ٚرلای   قتؽگ   مةاؼؾ تُاظن نکل ظاظ    بؽا  ؼ٢ٙ نن ظقت ب
  ب   ویكت نا  ک  قؽماگ  اگداظ کؽظ  کىىع     َٛیت تةا ها  ته ظاظن ب اقت اما ظنواؼ  ؼا ن بیم اؾ ظنواؼ 

  ٔب  اگه موَو٘ باؾ ضواهی  گهتٓ ؾوىع   کاؼگؽن ظقت ب  مةاؼؾ  می   ؾگاظ  اؾ ْة٧  هریه ظلیل اقت ک  ٚع 
 
 فساد  ضکل  پولی -2
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اؾ اگه ٢كااظ ظاؼ  اقت:    ٢كاظ ظؼ قؽماگ  تؽگه   نعگعتؽگه هگ  تؽگهن ٚری٥ ال ؼ٢تن پىهان چ  نؽذ نن
  اظ اؼ  ها ویااؿ ظؼ هراا  نااوظ کاا  اگااه گوواا  ها  ظگگااؽ  اؾ ٢كاااظ مىةٛااث می ظاؼ ن گوواا  ٚٗاای  ظؼ قااؽماگ 

 ظاؼ   خوظ ظاؼوع    انکا  نن ظؼ کهوؼها  مطتل١ِ قؽماگ  ظاؼ    ظؼ هر  قؽماگ 
هان مكت٧یرًا اختراٚی ویكت   اگه ؼ ابّن نکل ؼ اباّ بایه چیؿهاا ؼا با   ؼ ابّ بیه اوكان نظاؼ  ظؼ قؽماگ 

ٚىوان مالکان کاهها  خاوظ  ٚىوان وراگىعگان کاهها   بىابؽاگهن ب  انطاو يؽ٢ًا بؽا  گکعگگؽ ب »گیؽظ   ضوظ می
لک کاهگی ب  وا  توان کاؼ کاؽظن     هیچ کاهگی ظؼ اگه ظویا ویكت ویؿ ما   نن کكی ک  مالک   وراگىع  «ظاؼوع

ها ب  ؼ ابٓی  تؽن کاههآ اقت ک  ؼ ابّ بیه اوكان با  قاِْت چیؿها ٔب  بیان ظ٦ی٥  نوظ ال ٢ٌؽ می ؾ ؼ باؾ  
ٚىوان  گکای با    بایه ویاؽ   کااؼِ  ظاؼ ن نکل ؼابٓ  ها ظؼ قؽماگ    بیه اوكان ؼابٓ  نوظ  اختراٚی تةعگل می

  بایه چیؿهاا  ها ظؼ ؼابٓ    بیه اوكان ؼابٓ  گیؽظ  ضوظ می ٚىوان قؽماگ  ؼا ب  ظگگؽ  ب  ولیعِ ت کاه   پو    ابؿاؼِ 
ـِ ؼ اباّ اوكااوی ظؼ ؼ اباّ بایه چیؿهاان  گابع ٔپعگعاؼ می باؾوروظ می نوظٓ   اگه باؾوروظ گا٢تهن و  ب  ٚىوان اوٛکا

ظهی ب  چیؿها  مهٟوِ  نطًیتظؼ باؾاؼن  ها اوكان نوظ  ٚىوان ضًويیِت ْةیِٛی ضوظ چیؿهان ٖاهؽ می بلک  ب 
   ظاْؼ قااؽماگ  ظاؼ ن قااؽماگ  ظؼ قااؽماگ  گا٢ت  هكااتىع  چیؿهااا  نطًاایت گااا باا  بیااان ظگگااؽن ضااوظْ  نهكااتىع

گا٢تگِی  نطًایت گا٢ت  اقات  نطًیت کاؼِ  گا٢ت    اؾ نن بعتؽن ؾماِن  گا٢ت    کاؼگْؽ ویؽ   کاِؼ نطًیت نطًیت
هاا  هان هؽ ؼظپاگی اؾ اگه  ا٦ٛیات کا  نن ظهع   هؽ ؼظپاگی اؾ ٚع  اقت٧ال  نن ٦عؼل مكت٧لی می چیؿهاچیؿها ب  

ِّ  اواع گاا ٚیىیت ب  ضوظ  ضوظ هیچ ویكتىع   تىها انکالی هكتىع ک  ؼ اباّ اوكااوی با  ضاوظ گؽ٢ت  گاا٢تگِی ؼ ابا
هاان   وا   یِٛی مكات٧ل ضاوظ نن٦عؼِل چیؿهان هرکون ٦عؼِل ْة نوظ  اوكاوی هكتىعن ظؼ ٚال  پعگعاؼ  مسو می

ها ؼ٦ا   باعگه تؽتیاان زاکریات چیؿهاا باؽ اوكاان ناوظ  هان پعگعاؼ می   بیه اوكان اوٛکاقی اؾ ؼ ابّ قترگؽاو 
پؽقااتِی مااعؼنن چىااان ٦ااعؼل  ٕ اگااه بتعنااوو ظاؼ ن چیؿپؽقاات می ها ظؼ ظویااا  قااؽماگ    اوكااان ضااوؼظ می

ؿ بؽ  ظؼ ظویا  ؼقع  ب  گؽظ پا  نن ویؿ وری پؽقتِی ظ ؼاِن کههن ا  ظاؼظ ک  بت مكسوؼکىىع  کههن نانیعن گِک ب 
تن می اؿ  گک ب  تواوكت باٚث نوظ تا اٚت٧اظ ب  بت   ٦عؼل نن ؾاگل نوظن اما ظؼ ظ ؼان معؼنن نانایعن هاؿاؼان ب 

   ٓا کا  گاک ؼاب قاؽماگ  کىاع  ؼا ؾاگال وری امان باؽا  تًاازا نن ن وؿا٘ بیبؽ بتی ب  وا  پو  ویؿ اٚت٧اظ ب  نن
نااوظن ابااؿاؼ تولیااع بااؽ    اختراااٚی اقاات هرکااون ضًوياایِت ٢ىااِی ْةیٛااِی ابااؿاؼ تولیااع پعگااعاؼ می قااترگؽاو 
  کااؼگؽ    ْة٧ا  وهاع    پؽظاضت نوظ   اگه  ا٦ٛیت ک  ابؿاؼ تولیعن کاؼ گػنت    مكت٧ی  زاک  می تولیعکىىع 

 نوظ  اقت پىهان می
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ظؼ  ناوظ    چیؿهاا  اؼظ ياسى  می پاو  هرکاون ضاعا  هرا گابی   زاکریِت چیؿهان  ظؼ اگه قرهِؽ ٦عؼل
کىع  چون ترا  کاهها  گیؽ  می اگه پو  ویكت ک  کاهها ؼا ٦ابل م٧اگك    ٦ابل اوعاؾ » ا٦ٛیتن ب  ٦و  ماؼکفن 

 تواوع توقّ گک کاه   ازاع   ها می گا٢ت    لػا ٦ابل م٧اگك  هكتىعن اؼؾل نن ٚىوان اؼؾلن کاِؼ اوكاوِی تس٥٧ ب 
ـِ مهتؽِا اؼؾل نن گیؽ  نوظ   اگه کاه متٛا٦ةًا می ضاو اوعاؾ   « هان گٛىی با  پاو ن تةاعگل ناوظ تواوع ب  م٧یا

نوظ  کاهها اؼؾل ظاؼوع   مستوا  اؼؾلن    ظویا  کاهها اقتن هرکون ضال٥ِ کاهها پعگعاؼ می پو  ک  ن٢ؽگع 
واو٘  اؾ وٗؽ ها اقت: اگه کااِؼ مداؽِظ اوكااوی ياؽ٠ نن لسأ اختراٚی بؽا  تولیع نع  ب  کاؼ مدؽِظ اوكاوی يؽ٠

اما مستوا  بع ِن نکل ظؼ ٚال   خاوظ  ن مستوا  اؼؾل اقت نن ٔوداؼ ن ضیاْین ضوظؼ قاؾ      ٓ مهطى
کاههاا ویاؿ  ها هرگی مسًو  کاؼ اختراٚی هكتىع   نکِل اؼؾِل  وعاؼظ: مستوا  اؼؾل کاهها اگه اقت ک  نن

گابع  اما ظؼ ٚرل  گیؽظ   ظؼ پو  وراگم می ها نکل پو  ب  ضوظ می اؼؾل ظاؼوعن اؼؾل ننپو  اقت  چون کاهها 
کاهها بعگه ظلیل اؼؾل ظاؼوع کا  پاو   اگه وراگم اؼؾلن ضًلِت ْةیٛی پو  اقت   نوظ ک  گوو  پعگعاؼ می اگه

ِٙ ترا ن   می  گوگی کاهها بعگه ظلیل اؼؾل ظاؼوع ک  ظؼ م٧ابل پو گیؽظ ها ٦ؽاؼ می ظؼ م٧ابل نن ظؼ  اگكتىع   با تواَ
 ناوظ   ها زااک  می   اوكاان بؽ خامٛ ها   کاه  ظاؼ ن خامٛ    ظؼ قؽماگ ن ؼوع قِؽ تٛٗی  ٢ؽ ظ می مسؽاِب پو ن
قااؾظ    می گا٢تا ن اِ  ٚیىیت ٚىوان اؼؾِل مةاظلا  ن با ههاااٚىوان ناکل اؼؾل ک هرؿماان پاو  ؼا با  اگه خامٛ ن

 گػاؼظ  بؽ قؽ می ؾّؼگهنوظ   تاج  ها  اؼظ يسى  می  کاه  ٚىوان پاظنا  خامٛ  متٛا٦ةًا پو  ب 
نوظن پو  ظؼ خامٛا  ویاؿ  ها ظؼ پو  مسو می   کاهها با پو ن ت٣ا ل کی٣ِی نن ْوؼ ک  ظؼ هىگا  مةاظل  هران

ن تراامی ترااگؿال وایاظ    خىكایتی   یمنطقاکىع   ظؼ قآر  ٚرل می« قاِؾ ؼاظگکا  قٓر ه »ظؼ م٧ا  گک 
 ن«قاِؾ ؼاظگکاا  قٓر ه »بؽظ  اگه  مؽاتِا نأن   مىؿلت ظؼ خوامٙ پیهیه ؼا اؾ بیه می ها  مةتىی بؽ قلك  ت٣ا ل

  پولین هر  چیؿ با ٚةاؼِل  کىع  ظؼ خامٛ  مةتىی بؽ م٧عاِؼ پو  تةعگل می ها  کی٣ی ؼا ب  ت٣ا ل کّرِی  ترا  ت٣ا ل
مةتىی باؽ میاؿان پاو  تساِت    قیا ن ظؼ اگه خامٛ « ؼقتگاؼ »ن قىدیع  می نوظ  «اؼؾظ چىع گا چ  م٧عاؼ می»

ؼ نن ترا  ا  ک  ظ پولی اقت  ظموکؽاقی« ظموکؽاقی» کؽگ  اگه قیرا   «تؽ ظاؼتؽ  ا لی هؽک  پو »  ترلک اقت
ؽظقتگا  پو  ت٣ا ل ب  چیؿ  ما  ترا  اماوؼ ؼا ظؼ ظقات گؽ٢تا    ظؼ ماوؼظ هرا نراؼن ؾ   ها  کی٣ی اؾ بیه ؼ٢ت    گک ا 

ناوظن  پیهاىهاظ می« ؼا  ؼقتگاؼ »ٚىوان  ظاؼاو  ک  امؽ ؾ اؾ هؽ قو ب  قؽماگ « ظموکؽاقی واِب »گیؽظ   تًری  می
  ظگکتااتوؼ  ضهاه   « ظموکؽاقای وااِب لیةاؽا »پولی ویكت  « ظموکؽاقی»چیؿ  خؿ تةلیٟاتی مدعظ بؽا  اگه 
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تىهاا کكااوی کا  با  گاک میاؿان پاو  ظؼ  ن«ظموکؽاقای»اوع: ظؼ اگاه  گاک قاک ظاؼانن ظ  ؼ      پاو   زهیاو 
 ٕبا ه  بؽابؽوع نان  خوظ ظاؼظن خیا

لِک ضًويی هؽ ٢ؽظ  تواوع ب  ماگر پو  می»ب  ٦و  ماؼکفن  کىع  چیؿ ؼا ٦ابل ضؽگع   ٢ؽ ل می  پو  هر 
باعگه تؽتیاان  « ناوظ ضًويای تةاعگل می تةعگل نوظ  بىابؽاگهن ٦عؼل اختراٚی ب  ٦عؼِل ضًوياِی اناطاِو 

 نپاو  « کىع اله زرل می ال زظؼ کی١ پو  ال   هرکىیه پیووعل با خامٛ  ؼا ظؼ خیا ٢ؽظن ٦عؼل اختراٚی»
  ناهاوی ویاؿ کا  با  ؾگاؽ کهایع   عؽگؽ بىهیىضوظ بؽ ق   کهع تا ؾگؽ میناهان ؼا ب     ت٧ؽگةًا هر  نظؼ  ا٦ٛیت امؽ

هایچ چیاؿ ؼا گااؼا     پو   کىىع   ناهاوی هكتىع بؽظ  می« زکومت»پو    تست او٧یاظ نن  نووعن با ٦اووِن  وری
پاو ن  ٢ااظاؼ  ؼا با  ضیاواتن ٚها٥ ؼا با  و٣اؽلن و٣اؽل ؼا با  ٚها٥ن »م٧ا مت ظؼ بؽابؽ کیریاگؽ  پو  ویكت  

٢ك٥   ٢دوؼن ٢ك٥   ٢دوؼ ؼا ب  ٢ُیلتن بىع  ؼا ب  اؼبابن اؼباب ؼا ب  بىع ن زرا٦ت ؼا ب  ٢ؽاقت   ٢ُیلت ؼا ب  
 « کىع ٢ؽاقت ؼا ب  زرا٦ت تةعگل می

گیاؽظ   مسًاوهل کااؼ    کاههاا ياوؼل می ظاؼ ن باا  قااِْت مةاظلا  ها ظؼ قاؽماگ  تةاظ  ٢ٛالیت اوكان
كص اوكان کىاع   هاا زااک  می خاعا   باؽ نن ن اقٓ  تولیعکىىعگان مكت٧ی    بی اؾ ن  کاهها نع  ها ؼا ظؼ نکل م 
هرتاا  گیاؽظ   اگاه  قااْتن پاو  ؼا با  ا٢كاووگؽ  بی يوؼل می   ضوظ با  قاْت پو    کاهها ب  ووب  مةاظل 

   اقات  پاو  گاک  اقآ  میااودی ناکاِ  ها گاا ا    اقآ  ظاؼ ن ًٚاِؽ زاکریاِت  قاؽماگ  کىع: ًٚؽِ  گل میتةع
هاان کااه  ٚاا    ٦عؼترىاعتؽگه کااه  موخاوظ ظؼ ظویاا   مسونووع  ظؼ گؽظل کاهها ویكت  بلک  پاظناا  نن

  تساوهل تااؼگطی  ک  ظؼ وتید   اختراِٚی مةتىی بؽ اقتثراؼ اقت  ظاؼ  اقت  قؽماگ  ضوظ گک ؼابٓ  قؽماگ 
هاا اؾ ناؽاگّ تولیاع   زااک  کاؽظن ناؽاگّ تولیاع باؽ  ی کامل ننبا قلا مالکیت اؾ تولیعکىىعگاِن مكت٧ی    خعاگ

اؾ بِٓه نکل پاولی ؾاظ   ب  ؾ ؼ قؽویؿ    ٞاؼلن   کاؼگؽاِن مؿظبگیؽن اگه ؼابٓ  هان ظؼ گک کال  با اگداظ ْة٧  نن
اواعاضتِه کاؼ گاؽ٢ته کااؼگؽان مؿظبگیاؽ    ا٢تع تا باا با  پو  ظؼ م٧ا  قؽماگ ن ظؼ م٧ا  اؼؾنی ک  ب  خؽگان می نع 

اؼؾل بیهاتؽ  ضلا٥ کىاعن     کاِؼ ؾوع  ظؼ خان کاِؼ گػنت  ٔنن ب  ايٓالذ ابؿاؼ تولیاعٓ ظ  با  ظ نتِم مهاؼنع 
 ظاؼ  ظانت  بانع  تواوع ظؼ ظویا  قؽماگ  کاؼکؽظ  اقت ک  پو  می« تؽگه ٚالی»

 ِّ   ٚیىِی باؽ ِؾ اناکا   یى   ا٢كووگِؽ گؽظِل کاههان ؾم ن اگه  قیل «اؼؾنرىع»٦عؼِل پو ن اگه نکِل  اق
ا   ظاؼ ن هراؽا  نن ضواهىاع باوظ  پاو ن  قایل    تولیع قاؽماگ  قاؾظ ک  تا ظ  مؽگ نیو  متٛعظ  اؾ ٢كاظ ؼا می

ظقت نمع  بانعن  نوظ  پو  اؾ هؽ ؼاهی ک  ب  تواوع ب  هع٠ تةعگل نوظ   مکؽؼ ویؿ ب  هع٠ تةعگل می اقت ک  می
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اوع   با  اگاه  کىع ک  چ  کاههاگی ب  پو  تةاعگل ناع  وةوهی اؾ پو ن ٚیان وری  ظؼ اضتیاؼ ظانته ا«ظهع بو وری»
ال ظاؼظن  ها  باوکی گا گا  يىع ٤ ظاؼ ن هؽکف ک  اوةوهی پو  ظؼ کی١ ضوظ گا زكاب ظلیلن ظؼ ظویا  قؽماگ 

اخاعاظل باوظ   واپػگؽ ضاوظ گاا تالل ضكتگی وةوٜ گا مازًل»کىع ک  اگه پو ن  تواوع اظٚا کىع   اظٚا ه  می می
 « اقت

واپاػگؽ اؾ  نکل پولی ویؿ اقات   ٢كااظن خؿئای خعاگی     قیٓؽ  گیؽ نعن ظاؼ  ظؼ ٚیه زا ن هر  قؽماگ 
  ا٦ٙ ضاوظْ  هاگمن بطهای اقاقای اؾ وٗاا  تولیاع   باؾتولیاع قاؽماگ    با  ظ لت   بوؼ کؽال اگه نکل پولی اقت 

هاا    ظاؼ ن هؽ چ    اؾ هؽ ووٚی ک  باناىعن پؽ ژ  ها  قؽماگ  ها   تًریراِل ظ لت ظ لِت قؽماگ  هكتىع  بؽوام 
قاااـ گااک کتاااب گااا هان بااؽ ا   اختراااٚی هكااتىع  اگااه تًااریرال   بؽواماا  تًااریراتی اؾ مىٗااؽ کاالی قااؽماگ 

ِّ مهطى   وینووع    نع  اؾ پیم اتطاغ وری تع گه ظقتوؼالٛرِل  ؽ ها  مهطِى اختراٚی هكتىع کا  ظؼ نؽاگ
ا ظاؼ گاا گؽاگهاال قاؽماگ    قاؽماگ  ها و٧م ظاؼواع  ْة٧ا  ؼ٦  ضوؼظن نن  ْ   باا ابؿاؼهاا   ؽ٤ مطتلا١ظاؼاو  با  

   خامٛاا »ن «ها اوعگهااکع »نااع  ظؼ  ها  تهی  هااا   بؽواماا  ن اؾ کاؼؾاؼهااا  اوتطاباااتی گؽ٢تاا  تااا ْؽذمتىااوٚی
ظاؼ  تاأثیؽ گػانات    ظؼ وهاگات نن ؼا  باؽ ظ لات قاؽماگ  نهاا گا قاگؽ ؼ ل اگیها  کاؼ٢ؽم   اتساظگ  «ؼ نى٣کؽ 

ظاؼ     بااؽا  خلااِا وٗااؽ ظ لاات قااؽماگ  منفااردظاؼاِن  نااراؼ ابااؿاِؼ قااؽماگ  ظؼ کىاااؼ بی قاااؾوع  قاااضت    باؾمی
هاؽ  تواواع ظاواع کا  باا میؿاوای اؾ پاو  می ظاؼ  می هاؽ قاؽماگ  هاگمن گکی اؾ ابؿاؼها ویؿ ٢كااظ اقات  بوؼ کؽال

ها ؼا بطؽظ  ٚال   بؽ اگاهن هاؽ باوؼ کؽاِل ياازا مىًاةی ها     نن بوؼکوؼاتین   با باه ؼ٢ته ٚعظ ازتراًه هر 
تواوع اؾ    ْلاِا  هاگمن می گیؽ  ظاؼ ظگگؽ ظؼ تًری  ظاؼ بؽ قؽماگ  ظاوع ک  بؽا  اؼخسیت ظاظن گک قؽماگ  می

 پو  کىعٕ
بؽ نن ٢كااظ  وهاگت ؼا  بؽا  ٢كاِظ مُا١ِٚ  بی نویؿ اقت   نکل پولی   پولی ا ظاؼ ن خامٛ    قؽماگ  خامٛ 

ظاؼ  باایه    خوامااٙ قااؽماگ  ظؼ هراا  گااػاؼظ  نااؽذ نن ؼ٢ااتن باااؾ می 1 اگااه خامٛاا  کاا  ظؼ بطاام  ِِ  غاتاایٚٗاای
ظاؼ   گیؽوع  پیوواع  خاوظ ظاؼظ   هؽچا  قاؽماگ  ؼناو  معاؼاِن  ها   قیاقات ظهىع    بوؼ کوؼال ظاؼان ؼنو  قؽماگ 

تؽ ضواهاع باوظ ٔبا  اگاه موَاو٘ ظؼ اظاما  بااؾضواهی   تؽ   پیکیاع  تؽن ٚری٥ بانعن اگه پیووع ٦اوووی« تؽ پیهؽ٢ت »
ظاؼ  اقتن بلک  باؽا  مالاِک ضًويای ننن  ظؼ ظویا  قؽماگ  تؽگه نکل ثؽ ل مٛامل  گهتٓ  پو  و  تىها ٦ابل

ظاؼ     قؽماگ  کىع ک  کل خامٛ  تةعگل می« الرتیىی زةل»ؼظ  اگه امؽن پو  ؼا ب  ن   اٚی ب  هرؽا  می٦عؼل اختر
ظهاع ٔچا   ظاؼ ب  گاک باوؼ کؽال می ا  ک  گک قؽماگ  ؼنو ظ  نن ظاؼ  متوقل نعن ب  چىگ اوعاضته   قٛی ظؼ
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ماثاًل باا  قااِْت گاک ناؽکت  ياوؼل ٦ااوووی   ب ٞیؽ٦اوووی پؽظاضت ناوظ   چا   مكت٧ی    يوؼل اگه ؼنو  ب 
ب  ا   اگػاؼ نوظن پولی ویكات کا  باؽا  هریها  اؾ  ْؽذ ٚرؽاویٚىوان مثا ن گک  پؽظاضت نوظٓ تا ب « مها ؼ»

ظاؼ  نوظ تا اوةانِت قاؽماگ  ظؼ ظقاتان اگاه قاؽماگ  ظاؼ بؽ ظ  بلک  نیتیلی اقت ک  پؽظاضت می خیا اگه قؽماگ 
ظاوع ک  با ظؼگا٢ت اگه ؼنو  ب  ٦او   بگیؽ ه  می نیتیل بوؼ کؽاِل  ل٥ نوظ ا٢ؿاگم گا٢ت    پو  خعگع  بؽا  ا  ض

ها   ظؼ کالن زاکریات پاو    قاؽماگ  ؼا  ؼا باؽا  گووا  تواوع پؽ اؾ کىع   بؽ ظاؼاگی ضاوگم بیا٢ؿاگاع  ضوظل می
اؼظ  با اٞوا   ٦اعؼِل گػ ٢كاظ اؾ ؼنو    اضتالـ گؽ٢ت  تا ٞاؼِل ٦اوووِی اموا  ٚرومی   ٢ؽاؼ مالیاتی باؾ می مطتل١ِ 

ظهىعگانن  بگیؽان   ؼنااو  گیااؽظ کاا  ؼنااو  ظاؼ  باااه می خوامااٙ قااؽماگ  تمااا خااا ظؼ  ٢كاااظ تااا نن ننااکل پااولی
گؽگؿاِن  ن کااؼگؿاؼان ٦ااوووِی مهاٟوِ  پولهاوگین مالیاالگاؽ  ا  هبی ها  زؽ٢ا  گؽان   نؽکت ٦اچا٦کیانن هبی

ناووع  پاف ناکل پاولی  اخترااٚی   قیاقای تةاعگل می ویؽ هااگی  ٞاؼتگؽان اموا  ٚرومی با   میلیاؼِظؼ مولتی
ناوظ تاا اناکا  بكایاؼ گووااگووی اؾ ٢كااظ ظؼ اگاه  ظاؼ  باٚاث می ظاؼ    ٦عؼل پو  ظؼ قؽماگ    قؽماگ  خامٛ 

پیهؽ٢ت  »ظاؼِ   ظاؼ  ٔچ  ب  ايٓالذ قؽماگ    قؽماگ  خامٛ  نکل گؽ٢ت    اگه انکا  ویؿ تا ظِ  مؽگ با خامٛ 
 ضواهىع بوظ «ٓ ا٢تاظ  ٧ٚا»ظاؼ     چ  قؽماگ « ن  معؼ
 
 ترین ضکل فساد رضوه، ساده -3

ِ٘ ظ می ک  ظؼ موؼظ نن ظؼ بطام  ا  اقات کا   تؽگه ناکلن ؼناو  ياسةت کاؽظگ ن قااظ  2اؾ اگه ٢كاِظ وو
ظؼ ؼ٦ابات باا قااگؽ  ؼ کؽالوظهاع تاا با ب  گک بوؼ کؽال ظ لتی می   ضوظ ظاؼاو  ظؼ خؽگان تولیع قؽماگ  ظاؼ قؽماگ 
ظاؼان  ماگ ظؼ  ا٦ٙن اگه ؼناو  ظؼ ؼ٦ابات بایه قاؽ ظهىع  ٦ائل نوظ  ظاِؼ ؼنو  ظاؼانن اؼخسیتی بؽا  قؽماگ  قؽماگ 

تؽگه نکل ؼا  بیاگیع اگه قاظ   ظاؼ  اقت واپػگؽ ظؼ ظویا  ؼ٦ابت ظؼ قؽماگ  کىع   ضوظ خؿئی خعاگی و٧م اگ٣اء می
 نگع؟ ا میپو  اگه ؼنو  اؾ کد بؽؼقی کىی  

نووعن  نان مةاظل  می ظاؼ ن مٛاظ  با اؼؾل   قؽماگ  اگؽ ٢ٌؽ کىی  ک  کاهها   ضعمال تولیع  ظؼ خامٛ 
کىعن بطهی اؾ اؼؾل اَا٢ی اقت ک  بع ن هیچ ٚوَین  ظاؼ پؽظاضت می ا  ک  قؽماگ  بؽگ  ک  پو  ؼنو  پی می

ک  اؼؾل اَاا٢ی ؼا تولیاع  ظاؼ  قؽماگ »گوگع:  می ظؼ خلع ا   قؽماگ  نوظ  ماؼکف بیؽ ن کهیع  می اؾ کاؼگؽان
 ظهاعن کهع   نن ؼا ظؼ کاهها خاا  می ؼا مكت٧یرًا اؾ کاؼگؽان بیؽ ن میوهع   کاِؼ پؽظاضت کىعن گٛىی کكی ک  می
  اؼؾل اَا٢ی اقتن اما ب  هیچ  خ  مالِک وهاگی نن ویكت  ا  باگع اؼؾل اَا٢ی  کىىع   ا٦ٙ وطكتیه تًؽ٠ ب 
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کىىاعن باا مالکاان ؾمایه      تولیع اخترااٚی اگ٣ااء می ظؼ کل مدروٚ  ظاؼاوی ک  کاؼکؽظها  ظگگؽ  اگ مؼا با قؽ
هاا  اؼؾل اَاا٢ی با   ناوظ  بطم ها  مطتل٣ی ت٧كی  می ٞیؽ ن ت٧كی  کىع  بىابؽاگهن اؼؾل اَا٢ی ب  بطم

  وٗیاؽ قاوظ گیاؽظ ضاوظ می ؼقع   انکاِ  مت٣اا تین مكات٧ل اؾ گکاعگگؽن با  گوواگووی اؾ انطاو میها   ظقت 
 «   ٞیاؽ  ظاؼه زؾمایه ن اخاؼ ظاؼ تداؼ ه زقؽماگ  قوظ باؾؼگاوین ظاؼ پولیه زقؽماگ  ظاؼ تولیعکىىع هن بهؽ  زقؽماگ 

ا  ک  ب  نن انااؼ   ظؼ خرل « ٞیؽ »   ماؼکف اگه چهاؼ نکل ؼا ظؼ خلع قو  قؽماگ  بؽؼقی کؽظ  اقت  اما  اژ 
ضوظ    ناع    اناکا  ظگگاؽ  ویاؿ با هاا  ظگگاؽ  ویاؿ ت٧كای با  بطم اَا٢ی اؼؾل ک  ظهع کؽظگ ن وهان می

نوظن بطهی اؾ اؼؾل اَا٢ی اقت کا   ها ب  ظ لت پؽظاضت می ک  توقّ نؽکتٚىوان مثا ن مالیاتی  گیؽظ  ب  می
ِّ ضاوظِ  بع ن پؽظاضت ٚوٌن اؾ ْة٧     کاؼگؽ بیؽ ن کهیع  نع  اقت  ظؼ  ا٦ٙن و  تىها مالیاال پؽظاضتای توقا

   ؼوِح ْة٧ا  ویاؿ مسًاو  ظقات ظاؼان   قؽماگ  ظاؼ  ها  قؽماگ  کاؼگؽانن بلک  مالیال پؽظاضتی توقّ نؽکت
 گیاؽظ  ضوظ می هآ ؼا با  ناع  توقاّ ناؽکت پفن بطهی اؾ اؼؾل اَاا٢ین ناکل مالیاال ٔپؽظاضت کاؼگؽ اقت 

  ضااوظ باا  گااک بااوؼ کؽال ٔگااا ٢ااؽظ ظاؼا  ٦ااعؼِل  ظاؼاو  ظاؼ ظؼ خؽگااان تولیااع قااؽماگ  ا  کاا  گااک قااؽماگ  ؼنااو 
 کىع ویؿ بطهی اؾ اؼؾل اَا٢ی اقت  گیؽ  ظؼ گک نؽکت ظگگؽٓ پؽظاضت می تًری 

ی اؼؾل اَاا٢ گیاؽظ  ظاؼ ن بطهی اؾ اؼؾل اَا٢ی هرواؼ  نکل ؼنو  ب  ضاوظ می ظؼ  ا٦ٙ ظؼ ظویا  قؽماگ 
ا  بؽا  ٢كاظ بیهتؽ ظؼ اگه خامٛ  تةعگل  ظاؼ  اقت ب  م٧عم    قؽماگ  ک  نکِل بىیاظِ  قت    ٢كاظ ظؼ خامٛ 

 ظقت بیا ؼظ  ظاؼان ب  ؼ ؼ٦ابت با قاگؽ قؽماگ ظهع تا مؿگتی ؼا ظ ظاؼ ب  بوؼ کؽال ظ لتی ؼنو  می قؽماگ نوظ   می
ضاوین اؼباب ٢ئوظا   الٓواگ٣ِی ضان   ظؼ وٗا  ملوا ها  مٓل٧  گیؽ  قلٓىت پیم اؾ نکل ظؼ وٗ  ٢ئوظالِی 

گا ضان ظؼ ملک اؼبابی ضوظن هرؿمان با مالکیت بؽ ابؿاؼ تولیع ٔؾمیهٓن ٦عؼل ظ لتی ؼا ویؿ ظؼ ظقت ظاؼوع   ٚرااًل 
ظهىاعن ها  ٦اَای هكاتىعن ها     زاکرا  ؼا ناکل می ها ها  ْة٧ا  کىىع: نن ظؼ م٧ا  ظ لتن اگ٣ا  و٧م می

  تولیِع موخوظ ظؼ ًٚؽ ضوظ ؼا  کىىع   ضالي  ٚراًل کاؼکؽظها  ظ لِت هرةكت  با نیو  اوعهی میها ؼا ٢ؽم خىگ
ضااوین ٦اعؼل ا٦تًااظ    ٦اعؼل قیاقای مكات٧یرًا ظؼ ها   ظؼ وٗ  ٢ئوظالی گا ظؼ وٗاا  ضان  ظهىع اودا  میبؽ 

کرؽاوِی ظ لت اقت   ظ لات با   ظاؼو ْ  ؼ ن قؽماگ    تولیع قؽماگ ظا اوع  ظؼ قؽماگ  نمیطت    اظٞا  نع  زاک  بؽ ز 
  ظاؼو  اقت ظاؼ    تولیع قؽماگ  ظاؼ  اقت ک  تابٙ زؽکِت کلِی مىاقةال اختراِٚی قؽماگ  قؽماگ  اگه مٛىا ظ لِت 

زاکریت کالِن اگه مىاقةال باؽ ضاوِظ اماِؽ  ظاؼ ن ظاؼاو  بؽ چاؼچوب کلی ظ لِت قؽماگ  زاکریت مىاقةال قؽماگ 
کرؽاوین ظاؼان ضوظ مكت٧یرًا ظؼ م٧ا  ٚامالن ظ لاتن و٧ام اگ٣ااء کىىاع   نوظ تا ویاؾ وةانع ک  قؽماگ  ث میباٚ ز 
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تواوىاع باا  ظاؼ  می ظاؼاو  هكتىعن پف اگاه وهاظهاا ظؼ ظویاا  قاؽماگ  چون وهاظها  ظ لتی ظؼ غاِل ضوظن قؽماگ 
ِٜ بااا » باا   زکرؽاواای اگ٣ااا  و٧اام ؽوااع  ظاؼ  ٢اياال  بگی قااؽماگ  ن کرااابیم اؾ وهاظهااا  باااؾاؼ   تولیااعِ «٢ااؽا

ظاؼ ویكتىع   اٞلاا تراا  ٚراؽ ضاوظ ؼا مهاٟو  ْای کاؽظن ماعاؼِج  هاگی  اگػاؼ نوظ ک  ٚرعتًا قؽماگ  بوؼ کؽال
ظاؼ ن ظؼ م٧اا  ٚاماِل  ها ضوظ بىا ب  غال ظ لت قؽماگ  قاهؼ  هكتىع  اگه بوؼ کؽال تهکیالِل ظگوانظؼ « تؽ٦ی»

ظؼ م٧ا  ٚامل قؽماگ  با  اگاه مٛىاقات  ها کىىع  اگ٣ا  و٧م بوؼ کؽال ٧م میقؽماگ  ظؼ قرهِؽ قیاقین اگ٣ا  و
خاقات کا  پاا  ؼناو   کىىاع   اگه ظاؼو ن ضاعمت می ک  ظ لت   بوؼ کؽاقای نن با  مىاقاةاِل اخترااِٚی قاؽماگ 

ؽال باؽا  ا  ظاؼانن باوؼ ک ظهع تا ظؼ ٦ابت با قااگؽ قاؽماگ  ظاؼ ؼنو  می نوظ: قؽماگ  ظاؼان ب  میان باؾ می قؽماگ 
ناع  با  باوؼ کؽال ب٧ةوهواع کا  هرؿماان باا  ظاظ  کىع با ٦عؼِل پوِ  ؼنو  ظاؼ قٛی می امتیاؾ  ٦ائل نوظ  قؽماگ 

ظاِؼ ضاو ویؿ و٧م اگ٣ااء کىاع   ٚىوان ضعمتگؿاؼ اگه قؽماگ  کىعن ب  ٚىوان ٚامل قؽماگ ن و٧م اگ٣اء می ک  ب  اگه
ِٙ قؽماگ  ؼا تٛؽگ١ کىع کىع بوؼ کؽال میظاؼ با ؼنو  قٛی  قؽماگ  ظاؼ  باا مى٣ٛاِت ضااِو ا  ٔقاؽماگ  تا ْوؼ  مىا٢
 ظهىع ٓ هرطواوی ظانت  بانع  ؼنو 

کىىعن بلک  ظؼ قرهؽ قیاقی ویؿ با توقل ب  ابؿاؼها  گوواگون ٔاؾ  ظاؼان تىها ظؼ باؾاؼ با ه  ؼ٦ابت وری قؽماگ 
ها  ظ لات کا  مٛاّؽ٠ِ مىاا٢ٙ  کىىع تا قیاقت ؼ٦ابت میها   ؼنو  ظاظنٓ با ه   ازؿاب   اوتطابال گؽ٢ت  تا ؼقاو 

ِٙ ضااِو نن بىع  نوظ ک  با اگع  قؽماگ  اقتن ْوؼ  يوؼل هاا هرطاواوی ظانات  باناع  پافن باؽا   ها   مىاا٢
 اخترااِٚی  ظاؼ  اقات  مىاقاةاِل    ظ لاِت قاؽماگ  هاا تأثیؽگاػاؼ  باؽ بوؼ کؽال ظاِؼ ضاون ؼناو  گاک ؼا  قؽماگ 
با توخ  با  تاواؾن ٦اوا   کىع ک  ظاؼ  ؼا تٛییه می ظ لت قؽماگ  ها  اختراِٚی  زع ظ کّلی قیاقت ظاؼاو ن قؽماگ 

ها  ٢انیكاتی گؽ٢تا  تاا  ا  اؾ قیاقات تواواع ْیا١ گكاتؽظ  می   ْة٧ااتی ظؼ خامٛا ن ْة٧اتی   نؽاگّ مةاؼؾ 
ٓی ظؼ ؼ٦ابت با گکعگگؽ با ظاؼاِن ضاو ویؿ ظؼ چىیه نؽاگ قؽماگ  ظموکؽاتیک ؼا ظؼبؽ گیؽظ -ها  قوقیا  قیاقت

ِٙ ضاو ضوظ ؼا ظؼ ا   ابؿاؼها  مطتل١ قٛی می    بؽنگىاِع ناؽاگّ مىاقاةاِل ها  ظ لتین پایم بةؽواع ؼگانکىىع مىا٢
ِّ مةاؼؾ  قؽماگ     باا ْة٧ا   کااؼگؽ   ٢ؽ ظقاتان    ْة٧اتی ظؼ خامٛ    واو٘   میاؿان قاتیِؿ ْة٧ا  ظاؼاو ن نؽاگ
ظاؼ   گؽاگهال مطتل١ِ ظؼ ن نن گا  ابكت  ب  نن اقات کا  ناکل    قؽماگ  ْة٧ ها  ظؼ وِی  ؼ٦ابت ظاؼ   قؽماگ 

ظهاعن گکای اؾ اناکالی  ظاؼ با  باوؼ کؽال می ا  کا  قاؽماگ  ؼنو کىع   ا  ؼا تٛییه می ضاو ظ لت ظؼ هؽ خامٛ 
 کىع  ظاؼ و٧م اگ٣اء می   قؽماگ  ها  ظؼ وی ْة٧  اقت ک  ظؼ ؼ٦ابت
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 رضوه اضکال پیچیده و قانونی -3-1
ناوظن اماا  ظاؼ  مساو وری   قاؽماگ  گاا  ظؼ خامٛا      ا لی  اقت ک  اگؽچ  هیچ اما ؼنو  گک نکل قاظ 

زا٥ ُٚاوگتی کا   گیاؽظٕ ا  با  ضاوظ می تؽ   ٦اوووی ظاؼ ن انکا  پیکیع  هرؿمان با پیهؽ٢ِت مىاقةال قؽماگ 
هاا ؼا ظؼ ؼ٦ابات باا قااگؽ  ظهىاع تاا مىاا٢ٙ نن ها  يى٣ِی کاؼ٢ؽماگِی ؼوگاؼواگ می ظاؼان مطتل١ ب  اودره قؽماگ 
  ؼنو  ویكت  ؼناو  توقاّ گاک  نع  تؽ   ٦اوووی ظاؼ  ظوةا  کىعن چیؿ  خؿ نکِل پیهؽ٢ت  ها  قؽماگ  بطم
امتیااؾ   ٔگاا نن ماعگؽٓ باوؼ کؽال نوظ تا ظگگؽٓ ظاظ  می ظاؼ ضاو ب  گک بوؼ کؽال ٔگا معگؽ  ظؼ نؽکتی قؽماگ 

گک يى١ ب  اودراه ياى٣ی  ظاؼاِن  ا  اقت ک  توقّ قؽماگ    ٦اوووی ز٥ ُٚوگتن ؼنو  بؽا     ٦ائل نوظ 
نوظ تا اگه وهاظهاا ظؼ ؼ٦ابات باا قااگؽ  پؽظاضت   ظؼ گک مکان تدریٙ می ظاؼاْن  ها  قؽماگ  کاؼ٢ؽماگی گا اتساظگ 

ِٙ ضاِو قؽماگ    قؽماگ  امٛ ها  خ بطم اواع ؼا ظوةاا  کىىاع   ظاؼاوی ک  ز٥ ُٚوگت پؽظاضت کؽظ  ظاؼ ن مىا٢
ظهاع:  اوداا  می يوؼل ٞیؽ٦اوووی ب  ىىع ک  ؼنو ک ْؽ٤ ٦اوووی هران کاؼ  ؼا می هان ب  ها   اتساظگ  اگه اودره

ها ضؽگاع   ضةؽوگااؼان   ؼقااو  عنناوو می« گیؽ وراک»هاا   کؽالهاا بوؼ  ها تدریٙ ناع    باا نن پو  ز٥ ُٚوگت
 گابع  يوؼتی ٦اوووی می ها اضت  تست ٚىا گىی وٗیؽ کرک مالین هعگ    پاظالن ترا  پؽظ نووع می

هاا  باؾؼگااوین ياىاگٙن  ن با پؽظاضت ز٥ ُٚوگتن ظؼ اتا٤ظاؼان تؽن ترا  قؽماگ  تؽ   پیکیع  ظؼ ابٛاظ  بؿؼگ
ِٙ  تؽ نوظ   اگاه اتا٤ ظاؼ متهکل   قؽماگ  تا ْة٧  نگىع گؽظه  می مٛاظن   کها ؼؾ  هاا ظؼ بااهتؽگه قآر مىاا٢

  کاؼگؽ   قاگؽ ٢ؽ ظقتان ظوةا   ؼا ظؼ وؿا٘ با ْة٧  تؽگه بطم ننٓ ٔ  ضًويًا ٦و  ظاؼ   قؽماگ  مهطِى ْة٧ 
کا  امتیااؾ  «بااؾتوؾگٛی»   ظاؼاو  ها  قؽماگ  ظاؼ  ب  قرت قیاقت ؾ ؼ ضوظ ؼا بؿوىع تا ظ لِت قؽماگ   کىىع   ترا

  قاتاظها   هؿگى  بؽوع  ن ؼوع   می هان  ؾگؽ می نوظن وؽ ظ  اگه اتا٤ بیهتؽ  بؽا  کاؼگؽان   ٢ؽ ظقتان ٦ائل می
ها     بااا بؽواماا  ضؽوااع ها ؼا می ؼقاااو  ووگكااىع  بؽواماا    ْااؽذ توقااٛ  می ع کىىاا اوتطاباااتی ازااؿاب ؼا ت٧ةاال می

  ظؼ اوعاؾوااع   کاااؼگؽ   ٢ؽ ظقااتان ؼا  می ا  ٚلیاا  ْة٧اا  ؼؾاؼهااا  ؼقاااو کا نااع ن پول   و٧اب ظاؼاو  قااؽماگ 
ظهىاع   قاؽکوب ناعگع ؼا  و٣ف می گؽمی   اٚتراظ ب  هتظاؼ  پ   ها  قیاقی   اختراٚی ب  ظ لت قؽماگ  بسؽان

 هاا باا قا٧وِ نن ع کؽظ  ىکىىعن ق٧وِ ضواه بیىی می ک  پیم ها  لؽؾاوی کىىع ظ لت   قٛی مینووع ضواقتاؼ می
ها  نهىایه  باا ظ لتای باا مهات ؼا هاا کىااؼ ؾظ    نن ؼا   کاؼگؽ مهیاا ضواهاع ناع گیؽ  ْة٧  نؽاگّ بؽا  ٦عؼل

با ٖاهؽ    مةاؼؾال ْة٧اتی اگه نع  ک  بؽ مةىا  ٦عؼل ٢ؽ ظقتانن ظ لتی خاگگؿگه کىىع  ظؼ نؽاگٓی ک  وتید 
ظاؼ   واتوان اقت ک  مىاقةال اختراٚی قاؽماگ  ٔب  هؽ ظلیلٓ ظاؼ  ؼ   کاؼ نمع  اما هىوؾ اگه ظ لت َعقؽماگ 
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گیؽواع تاا چىایه ظ لتای ؼا ؾمایه بؿوىاع   زتای باا  ترا  ٦عؼل ضوظ ؼا با  کااؼ میؼا هع٠ گؽ٢ت    نن ؼا وابوظ کىعن 
کىىاع  ظؼ  ؼا مٓاؽذ می   وٗاامی گا زتای زرلا  کوظتا نلیكتی هرعقت نع    ت٧اَا  تسؽگ ها  امرؽگا ٦عؼل

ها  باؾؼگاوی   ٞیؽ ن ظؼ ؼاقتا  چىایه م٧اياع  باؽا  کال  ز٥ ُٚوگت پؽظاضتی ب  اتا٤ ظاؼ ن ظویا  قؽماگ 
نوظ   اگه ز٥ ُٚوگتن چیاؿ  خاؿ ناکل  ب  کاؼ اوعاضت  می تؽگه بطم ننٓ  گی  ٦و  ٔ  ب  ظاؼ   قؽماگ  ْة٧ 
مؽا  ها گا ا٢كؽان   پؽظاضتی ب  بوؼ کؽال   هران ؼنو  نع    پیکیع  ٦اوووی  كت وی اؼتم   ا 

گاػاؼ   ن ضعمتاغلا  اوقاا ناووع   ظؼ  تٓریٙ میها ظؼ باهتؽگه قٓر  ها  باؾؼگاوین بوؼ کؽال ظؼ اتا٤
ظاؼاو ن ز٣اٖات اؾ  اؾ ْؽگ٥ تابٛیِت ظ لات اؾ وٗا  قاؽماگ  هموارهظاؼن ک     قؽماگ  ظاؼ  ب  ْة٧  ظ لِت قؽماگ 

هاا   هاا   اتا٤ با هرکاؼ  وؿظگِک ظ لت گؽظظ   می مضاعفنوظن    نن ظوةا  می اگه وٗ    گكتؽل   توقٛ 
ها  باؾؼگاوی زتی اؾ اگه ه  ٢ؽاتاؽ  نوظ  اتا٤ گػاؼ  ٢ؿاگىع  می اگه ضعمت نٙن مٛاظن   کها ؼؾ باؾؼگاوین يىاگ

کىىااع  هؽچاا   هااا  ضااوظن ضؽگااعاؼ  می ؼا ویااؿ بااا ٦ااعؼل پو  هااا سااایر دول هااا   ؼ٢تاا    بؽضاای اؾ بوؼ کؽال
ظاؼان    هاااگی کاا  ظؼ قاااگؽ کهااوؼها توقااّ قااؽماگ  تؽ بانااعن تٛااعاظ بوؼ کؽال ظاؼ  گااک کهااوؼ پیهااؽ٢ت  قااؽماگ 

 ها ویاؿ باوظ  اقات  تاؼگِص امرؽگالیك ن تاؼگِص اگه ضؽگعن گابع  عن ا٢ؿاگم میاو ظ لترؽظان اگه کهوؼ ضؽگعاؼ  نع 
اوع   مااظامی کا  قاؽماگ   ٢كاظ ظؼ ظویا مهٟو ظؼ باهتؽگه قٓر ب  گكتؽل  نظاؼ  ها  قؽماگ  ٦عؼل ؽگهت ٦و 

کاا  می تااؽگهن  ها واا  تىهااا کهااوؼ ضوظنااانن مااأمه بؿؼگ اگااه ٦ااعؼل ؼاوااع اگااه ٦اااووِن ظویااا  مااا ضواهااع بااوظ  ز 
اقتن بلک  ظؼ ٚیه زا ن باهتؽگه  انکا  ٢كاظ« تؽگِه  پػگؽل ٦ابل»تؽگهن هىداؼمىعتؽگه    تؽگهن ٦اوووی پیکیع 

  پاولی      کاهگین قاؽماگ    يع ؼ قؽماگ ظاؼ  ؼا ویؿ ظاؼوع و٧م ظؼ ياظؼاِل ٢كاظ ب  قاگؽ و٧اِ ظویا  قؽماگ 
   گا  خعا اؾ يع ِؼ ٢كاظ وةوظ  اقت   تولیع ن هیچ قؽماگ 

گاؽ  ویاؿ باؽا  ٦ااوووی کاؽظنن هاا  ظگ گا  نظاؼاو  هرؿمان با پیهاؽ٢ت مىاقاةال قاؽماگ  نظاؼ  ظؼ قؽماگ 
ظؼ اگاه ؼاقاتا  تااکىون تؽگه گاامی کا  پیکیاع  ناوظ  خلو  ظاظن ؼناو  بؽظانات  می« ْةیٛی»پیکیع  قاضته   

کهااوؼها  « تؽگه پیهااؽ٢ت »  نن ظؼ  کىىااع  گااؽ    ناایو٘ ضیؽ  ن ٦اااوووی قاااضته هبیاقاات نااع  بؽظاناات 
هاا  ها   تأثیؽگػاؼ  بؽ نن معاؼان   بوؼ کؽال اؼتةاِ با قیاقتگؽ  ٚةاؼل اقت اؾ ٢ؽ ل  ظاؼ  اقت  هبی قؽماگ 

ناووعن  ظموکؽاقای نارؽظ  میها  لیةاؽا   ورووا « تؽگه نؼمااوی» ٚىوان با  ظؼ کهاوؼهاگی کا  ظاؼان  ب  قاؽماگ 
ها   ناوظ   زتای کااؼ با  تأقایف ناؽکت تةاعگل می« ياىٛت»گؽ  ب  گک بیؿگىف   با  ٦او  ضوظناان  هبی
گاؽان  ٚىوان هبی معاؼان قااب٥ ؼا با  هاگی کا   کاال   قیاقات ناوظ  ناؽکت   ویاؿ کهایع  میگؽ  ا  هبی زؽ٢ 
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ها   ٢ؽ ناىع  ضاوظ ناؽکت ظاؼان می کىىع   هبی کؽظن ؼا ب  ٚىوان گاک کااه با  قاؽماگ  ا  اقتطعا  می زؽ٢ 
ن اؾ ا  مطتلا١ ظ لتایگاؽان ضاوظ ؼا با  وهاظها پؽظاؾواع   هبی گاؽ  می ظاؼ  ویؿ مكات٧یرًا با  هبی بؿؼگ قؽماگ 

٢ؽقتىع تاا مىاا٢ٙ بیهاتؽ  کكاا  می الرللی ها   زتی وهاظها  بیه ها   اظاؼال ظ لتی گؽ٢ت  تا پاؼلران  ؾاؼتطاو 
ها  مطتلا١ن اؼتامن  ضاوا  معاؼانن وراگىعگان مداالفن  ؾؼال گؽ ب  ظوةا  بؽ٦ؽاؼ  اؼتةاِ با قیاقت کىىع  هبی

هاا   ها  مطتلا١ ظ لتای   زتای ظ لت ها  مؽکاؿ ن قااؾمان ن باوکها  ضاؼخی الرللین ظ لت وهاظها  بیه
ظاؼاوی کا  پاوِ   ها   کكا مى٣ٛتای باؽا  قاؽماگ  تا اگه اؼتةاِ ؼا ظؼ خهت و٣وغ بؽ ننها اقت  مسلی   نهؽظاؼ 

ها ؼا  ل ننچؽضع   وٗؽن ؼأ    ٚر ها می گؽ با کی٣ی اؾ پو  ظؼ میان بوؼ کؽال کاؼ گیؽظ  هبی اوعن ب  هبی ؼا پؽظاضت 
 ضؽظ  اوعٓ می گؽ ؼا اقتطعا  کؽظ  ظاؼاوی ک  هبی ظاؼاوی ضاو ٔقؽماگ  ظؼ ؼاقتا  مىا٢ٙ قؽماگ 

قااؾظ    ن ٦ااوووی می«زا٥ نؾاظ  بیاان»گؽ  ؼا تست ٚىوان  لیةؽا  ظموکؽاقین هبی اقتةعاظِ     مُسک 
ظاؼ  ک  ضوظ مةتىی باؽ  قؽماگ  ظهع    ز٧و٦ی می نع  تؽگه نکل ؼنو ن يوؼل پػگؽ٢ت  بعگه تؽتیان ب  پیکیع 

ٌِ ْة٧    کاؼگؽ اقتن ظؼ خؽگان ؼنع   گكتؽل ضوظن کااؼ  خاؿ اگاه اوداا   ٢كاظ ٚٗیِ  تًؽ٠ کاِؼ بع ن ٚو
اوع ؼا ٦ااوووی قااضت     مىةٛث ناع  نظهع ک  انکا  متٛعِظ ٢كاظ ک  اؾ ٦عؼل نکِل اؼؾِل کاههان گٛىی پو  وری

ظاؼ     قاؽماگ  گووا  کا  ظؼ خامٛا  هرانتةاعگل قااؾظ   داؼها  اختراٚیها ؼا ب  بطهی اؾ هى تالل کىع تا نن
  کاؼگؽان ظؼ پهت و٧اِب يوؼِل ز٧و٦ِی ٦ؽاؼظاظها  کااؼ پىهاان ناوظن  نوظ تا اقتثراؼ   ٞاؼِل هؽ ؼ ؾ  قٛی می

هااا  يااى٣ی  هااا ویااؿ پهاات نااکِل ٦اااوووِی ٢ٛالیاات اودره ظاؼان   بوؼ کؽال گ باایه قااؽما   ٢كاااظنمیؿِ  ؼابٓاا 
داِف غاِل ٢اقاع   و  ظؼ هاؽ ظ  ماوؼظن ناوظ   گؽ  کتراان می ها  هبی ها  باؾؼگاوی   نؽکت ظاؼاو ن اتا٤ قؽماگ 
قات ؼا تٓهیاؽ نع  ٦ؽاؼ اقت نن ودا گابع ک  اگه پعگعاِؼ تسؽگ١ ا  می نع  ظاؼ ن پعگعاِؼ تسؽگ١   قؽماگ  خامٛ 

  ٢اقع  ویكت کا  ظؼ نن ٢كااظ  چیؿ  خؿ خامٛ  نوظن ٚىوان لیةؽا  ظموکؽاقی ت٧عگف می ا  ک  ب  کىع  ٦ةل 
هاان تسات  معاؼان قاب٥ هكاتىعٓ   بوؼ کؽال گؽان ٔک  ٚرعتًا هران قیاقت ظاؼانن هبی   قؽماگ  ا٢كاؼگكیطت 

ٞ  «گؽ  ةاا مٓال نؾاظِ  »گااا « زاا٥ نؾاظ  بیااان»ٚىااوان  « تؽِ  پیهااؽ٢ت »کهااوؼها   نااوظ  تٛریااع ظاظ  می كاالن 
ن ناکِل نایکن پیکیاع ن ناووع ضواواع  مای« ظؼ زاا  توقاٛ »گاا « ماواع  ٧ٚا»ظاؼ  ب  کهوؼهاگی کا   قؽماگ 
ٖاهؽ  ظهىاع  کكااوی کا  ظؼ اگاه کهاوؼها  با  ن ٦ااوووی   ؼقاری ٢كااظ ؼا وهاان می«تؽ پاػگؽل ٦ابل»تؽن  بؿؼگ

کكااوی کا  تساِت ٚىاوان  کىىاعن ؼا تةلیٝ می« ظاؼِ  لیةؽا  ظموکؽاتیک قؽماگ پیهؽ٢ت ظؼ مكیؽ »ن «ماوع  ٧ٚا»
کىىاع خاؿ  کاؼ  وری نووعن ظاؼاو  ؼا ضواقتاؼ می ها  قؽماگ    معوین ت٧وگت وهاظهاگی مثل اودره ت٧وگِت خامٛ 
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ت  ؾمیهٓ ٔ  اٞلا اؾ ٢اقعتؽگه خوامٙ موخوظ بؽ ؼ   کؽ    ٢اقعتؽ ک  اؾ گک خامٛ  اگه قاؾوع   هرگان  می ن ب 
اِت مىساوـ ٢اؽا میب  ؼا  ٞؽبای ؼا « ظموکؽاقاِی »  بطهای اؾ اگاه مةلٟاان کا  ظگاِو لیةاؽا  ضواوىاع پؽقتِم اگه ب 
  تاؼگص بهؽگت اقاتن  نانن ٢اقعتؽگه خامٛ    نؼماوی ن مٛؽ٢ی کىىعن و  تىها خامٛ «ؽ  اؾ ٢كاظب  »  « ٢ؽنت »

  بلک  ضوظ
 
ها   ن قاؽ گف«ها اوعگهاکع »ماىدالِب ٢كااِظ اؾ ٢ؽ٤ قاؽ تاا واوا اوگهاتان پاان ٞاؽ٤ ظؼ  مستقیما

   ظؼ خامٛا « توقاٛ »نکا  مطتل١ ٢كاظن مكایؽ ا   اؾ زیِث  ها  تهاخ  امرؽگالیكتی هكتىع  خاقوقی   پؽ ژ 
تاؽن  مطؽب گاؽ  بكایاؼ ْوؼ کا  هبی گؽ  ویكت  هراان ظاؼ ن چیؿ  خؿ زؽکِت مى٧ٓی اؾ ؼنو  ب  هبی قؽماگ 

ویاؿ بكایاؼ « پیهؽ٢ت »  « لیةؽا »ن «واب»ظاؼِ   تؽ اؾ ؼنو  اقتن قؽماگ  تؽ   پیکیع  تؽن ٦اوووی ٢كاظنمیؿتؽن بؿؼگ
 نوظ گا ریوامیع  و «پیهؽ٢ت »ظاؼ  اقت ک  اؾ زیث مٛیاؼها  تکىولوژگکن هىوؾ    قؽماگ  ٢اقعتؽ اؾ گک خامٛ 

 ب  ترامی بؽ نن زاک  وهع  اقت هىوؾ  ٞؽبی «ظموکؽاقِی »لیةؽا   اگعئولوژ 
  

 فساد  مالیاتی -4
ظؼ ناکل ؼناو  گاا  نناان ظؼنماع  اقات ؼا کا  با  تًؽ٠ ظاؼان بطهی اؾ اؼؾل اَا٢ی تولیعنع  اگؽ قؽماگ 
معاؼانن  ها   هعاگا  ظاظ  نع  ب  قیاقات ها  کاؼ٢ؽماگین هبین   کرک تِؽ ز٥ ُٚوگت اودره انکاِ  پیکیع 

ناوظ کا   گوو   اوروظ می کىىعن بطهی ظگگؽ  اؾ اؼؾل اَا٢ی ؼا ک  اگه پؽظاضت می ازؿاب   کاؼؾاؼها  قیاقی
کىىاع گاا  با  کلای پؽظاضات وری گا ؼا« ت ک  باگع پؽظاضت نوظظگىی اق»گؽگؿ  اؾ نن ویكت      تا ظ  مؽگن هؽگؿ

مالیااتی اقات کا   نتواوىاع اؾ ؾگاؽ بااؼ پؽظاضات نن نااو  ضاالی کىىاع  اگاه بطام کىىع تاا نوداا کا  می قٛی می
 ظاؼان  قؽماگ 

 
 متٛهع ب  پؽظاضت نن هكتىع  ظاهرا

  کااؼگؽ بیاؽ ن کهایع  ناع   هان بطهی اؾ اؼؾل اَا٢ی اقات کا  اؾ ْة٧ا  مالیال پؽظاضتی توقّ نؽکت
ظاؼان مطتلا١    قات کا  اؼؾل اَاا٢ی هىگاا  ت٧كای  ناعن بایه قاؽماگ اقت  اگه مالیالن گکی اؾ انکالی ا

ظاؼ ن بطام ٦ابال تاوخهی اؾ  ت٧ؽگةًا ظؼ ترا  کهاوؼها  قاؽماگ  گیؽظ  ن ب  ضوظ میظاؼ  هرکىیه ظ لِت قؽماگ 
هان اواوا٘  پؽظاضتای توقاّ ناؽکت ب  خؿ مالیاِل نوظ   ظاؼ  اؾ ْؽگ٥ مالیالن کكا می ها  قؽماگ  ظؼنمع ظ لت

ناوظ   ظگگؽ  اؾ مالیال ویؿ  خوظ ظاؼظ: مالیال پؽظاضتای توقاّ کااؼگؽان نااٞل کا  اؾ ظقاترؿظ نواان کكاؽ می
ناوظ   کىىعگان کاههاا   ضاعمال پؽظاضات می مًؽ٠ گاا مالیاال باؽ اؼؾل ا٢اؿ ظ  کا  توقاّ مًاؽ٠ مالیال بؽ

ٔبسث ما ظؼ اگىدا ٚراعتًا ظؼ  نوظ    ٚواٌؼ نهؽ    ٞیؽ   ها  گرؽکی ک  بؽ ياظؼال    اؼظال  َٙ می تٛؽ٢ 
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کىىاع تاا    مالیاال مین ؼ  ظاؼ  ا٦اعا  با  خراٙ ها  قاؽماگ  ها اقت ٓ ظ لت موؼظ مالیال پؽظاضتی توقّ نؽکت
ها   وهاظها  گوواگون  تا لهکِؽ بوؼ کؽالظاؼ  ؼا اگ٣اء کىىع:     ٖاگ١ ضوظ ظؼ م٧ا  ظ لت قؽماگ  ها بتواوىع و٧م

ظاؼ  ؼا تٟػگ  کىىع   قاؽپا وگا  ظاؼواع  تاا اؼتامن پلایف   ویؽ هاا  امىیتای زاا٢ٕ ظ لات   وٗا   ظ لت قؽماگ 
  اخترااٚی وٗیاؽ بىااظؼن  ها  موؼظویاؾ بؽا  اوةانت کال قاؽماگ  تا ؾگؽقاضتظاؼاو  ؼا تأمیه مالی کىىع   قؽماگ 
موؼظویااؾ « ضاعمال ٚراومِی »  اگىتؽوات   ٞیاؽ  ؼا بكااؾوع  تاا  هاان باؽ٤ن ناةک  هان ضٓوِ نهاهن خاظ  ٢ؽ ظگا 
ؾ  باؽا  ابٙ ه   مااهؽ ؼا ٢اؽاه  کىىاع  تاا مىا« قاال »ظاؼ  بؽا  اگداظ گک ویؽ   کااِؼ    ْة٧اتِی قؽماگ  خامٛ 
ٚىوان گاک مدروٚا  مىاقاةال    با   ک  اؾ ضاوظ قاؽماگ ضوظ ؼا  ا    خهاوِی  مى٧ٓ  و٣وغِ  ِل ْلةی   گكتؽ  توقٛ 

هاا   ک  تا ظؼ يوؼل موؼِظ هدو  ٦ؽاؼ گؽ٢ته توقّ قاگؽ ظ لت گا اگه نگیؽظ تأمیه کىىع ؼ ابّ اختراٚی وهأل می
طهاای اؾ مىااابٛی ؼا کاا  بااؽا  ترااا  اگااه  ٖاااگ١ ظ لاات مالیااالن ب ظاؼ ن بتواوىااع اؾ ضااوظ ظ٢ااا٘ کىىااع  قااؽماگ 
 کىع  ظاؼ  موؼظویاؾ اقتن تأمیه می قؽماگ 

  کااؼگؽ  خاوة  ب  مٛیهت ْة٧  ٚرعتًا تهاخ  هر  ظاؼ  قؽماگ  ها  ظؼ ظ ؼاوی مثل ظ ؼان زاَؽن ک  ظ لت
« ضعمال ٚرومی گا وٗاا  ؼ٢ااهی»  چیؿ  ؼا ک  قاب٥ بؽ اگه  اوع   بوظخ  ظقتوؼ کاؼ ٦ؽاؼ ظاظ ظؼ   ٢ؽ ظقتان ؼا 

هاا ٚراعتًا ياؽ٠ ت٧وگاِت مانایِه  اوعن ظؼنمعها  مالیااتی ظ لت گا ب  نعل کاهم ظاظ   نعن ٦ٓٙ کؽظ  ع  میوامی
ن وٗیاؽ ظؼماان   «ضاعمال ٚراومی»قااؾِ   قااؾ    کاهگی ضًويی ناوظ  هاا می ظ لت بوؼ کؽاتیک گا وٗاامِی 

 ؼا  ها  خعگع  نموؾلن هرؿمان با اگه ک  زوؾ 
 
  قوظن ؼ    اوةانِت قؽماگ  کؽظ  اقتن   اؼظ زیٓ  مستقیما

ظؼ  بٛاع اؾ خىاگ خهااوی ظ     ظؼ چىاع ظها  ظاؼ  ؼا ویؿ ٚرعتًا وكاةت با  چیاؿ  کا  ها  قؽماگ  نکِل ظ لت
ن ٞیؽٞؽبای «  ظؼ زاا  توقاٛ »کهاوؼها  ناع گاا ظؼ بكایاؼ  اؾ  ضواوع  می« ظ لت کیىؿ » کهوؼها  ٞؽبین

تًع  ظؼ زوؾ »گا  «گؽ تًع  ا  توقٛ ها   ظ لت» تٟییاؽ  ا  نع  يوؼل تثةیت ب  نعن ضواوع  می «  ا٦تًاظ م 
ؼگوهتاوؼ   »هاا   ٔگا ب  تٛةیؽ  ظ لت تهاخرِی نؾاظگػاؼ ها  ظ لت   زاکریِت  ظؼ ؾماو  ٚرعتاً  ىونظاظ  اقت: اک

ؼا با  ياوؼل « ویاؽ   کااؼ»کهی اؾ  وع بهؽ تا ؼ گػاؼوع  ظاؼان ؼا نؾاظ می قؽماگ  هاگی ک  هكتی   ظ لت «ٓوگهةان
اوع گاا اؾ تًاعِ   ا٦تًاظ  ضااؼج ناع  مستقیم  گؽِ   ب  کلی اؾ تًع  هاگی ک  گا ا  تهعگع کىىع  ظ لت ٢ؿاگىع 

گاػاؼن  و٧ام ٦اوون ياوؼل کلای ب  ناوع   وكةت ب  اگاه ٚؽيا  کاقت  نعل ن ب   ا٦تًاظ مكت٧ی  ضوظ ظؼ ٚؽي 
کىىاع   ظؼ باؾاؼهاا  خهااوین  هاا  مطتلا١ ا٦تًااظ  ؼا اگ٣ااء می   بیه بطم ؼابٓ    کىىع  ؼگوهتوؼ   تىٗی 

 ِّ ظاؼِ  ضااوظ گااا  قااؽماگ ؼاهةااؽظ  اؾ  باا  زراگااِت  نا    خهاااوی الرللاای   وٗااا  تداااؼ    مااالِی مى٧ٓاا  بیه ؼ اباا
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ن اؾ تهااخرِی نؾاظگاػاؼ ظاؼِ     قاؽماگ هاا نوظن ظ لت خا ک  ب  بسث ما مؽبوِ می تا نن پؽظاؾوع  نان می متسعان
ن ظؼنماعها  ضاوظ   اؾ خرلا  «ضعمال قاب٧ًا ٚراومی»   قاؾ  ٢ؿاگىع    گػنت  تاکىونن با ضًويی  چىع ظه 

اواع   اگاه  ظؼنمعها  مالیاتی ضوظ ؼا ٚرعتًا ب  قرت تٟػگ    ت٧وگِت مانیه بوؼ کؽاتیک   وٗامِی ظ لت قو٤ ظاظ 
وعانات  « اختراٚی مكت٧یِ   مكئولیِت »اگه اقت ک  ظ لتن « ؽاوی ضوبکرز  »ها زاک  بوظ  ک   اگعئولوژ  بؽ نن

 ٖااگ١ »ها کا   اگاه گ٣تا  باؾاؼ قارؽظ  ناوظ « ظقت وامؽئِی »ب   ن تا زع امکانن  تأمیه ویاؾها  اختراٚیبانع 
 ویكات   اگاه  ٖااگ١   ظاوهاگا    اظاؼ  هان قاضت مكکه ویكت گا اگداظ معؼق    ظؼماوگا    بیراؼقتان ظ لت

ن اؾ زیاث «ٓ قارؽظ  ناوظ«ماؽظ »معاؼان ظؼ اگؽانن باگاع با   باگع ب  بطم ضًويی ٔگا ظؼ اظبیال بؽضی قیاقت
   ا   َاٛیت مٛیهاتی ْة٧ا    ظ لت بعان مٛىاقت ک  مالیال اضػنع  وةاگاع ظؼ اماوؼ  کا  غؼ  توؾگٙ بوظخ 

 ٕوظؽ٠ نظهىعن ي   کاؼگؽ   ا٦هاؼ ٢ؽ ظقت خامٛ  ؼا بهةوظ می
با  هرایه  ظاؼ  تىها گک ؼ   قک  اقت  ؼ   ظگگاؽ قاک  ظؼنمعها  مالیاتی ظ لت قؽماگ   يؽ٠ِ  وسو 

ضت وکىىع گاا ظاؼ  پؽظا کىىع تا مالیاتی ب  ظ لِت قؽماگ  ظاؼان هؽ ؼاهی ؼا اوتطاب می اگه اقت ک  قؽماگ  قاظگی
  اگااه اقاات کاا  ظؼ تواوىااعن کاااهم ظهىااع  ظؼ  ا٦ااٙن ؼ   ظگگاؽ قااک ؼا تااا نودااا کا  می میاؿان پؽظاضاات مالیااال

ظاؼ  با   ها  قاؽماگ  ناوظ   ناؽکت   کااؼگؽ اضاػ می ٚراعتًا اؾ ْة٧ا  مالیاال نتؽگه قٓر  ا٦ٛیت ویؿ پعگعاؼ 
 گؽگؿِ   تااواوی  نن ؼا مالیااال ظؼ اگااه ٢كاااظ کاا  میکىىااع   اوسااا  مطتلاا١ اؾ پؽظاضاات مالیااالن ناااو  ضااالی می

ؾوىاع تاا میاؿان  ؽگوو  تاالل ٦ااوووی گاا ٞیؽ٦ااوووی مایظاؼ  ظقت ب  ه ها  قؽماگ  ظاؼان بىامی ن نؽکت قؽماگ 
 مالیااتی کا   مالیال پؽظاضتی توقاّ ضاوظ ؼا کااهم ظاظ    زتای با  يا٣ؽ بؽقااوىع 

 
٦اؽاؼ اقات توقاّ  ظااهرا

ا  ک  بع ن پؽظاضاِت ٚاوٌ  ظؼ ايل چیؿ  خؿ بطهی اؾ اؼؾل اَا٢ی ظاؼ  پؽظاضت نوظن ها  قؽماگ  نؽکت
ظاؼان ظؼنماع ن ویكات  اگاه مالیاالن چیاؿ  خاؿ بطهای اؾ  اؾ کاؼگؽان بیؽ ن کهایع  ناع    با  تًاؽ٠ قاؽماگ 

ن «ناوظ   کاؼگؽ بیؽ ن کهایع  می ظاؼ اؾ ْة٧    قؽماگ  ضؽاخی ک  قاهو  توقّ ْة٧ »مسًو  اَا٢ین گٛىی 
با  ظ لات « ها مالیال بؽ ظؼنمع ناؽکت»ظاؼ ٖاهؽًا باگع بطهی اؾ اگه ضؽاِج ؼا تست ٚىوان    قؽماگ  ویكت  ْة٧ 

ؼ ظ   بااؼ مالیاال ظؼ  خا ک  بتواوع اؾ پؽظاضت اگاه بطام ٣ْاؽ  مای ظاؼ  پؽظاضت کىعن اما اگه ْة٧  تا نن قؽماگ 
  ظؼنماعها  مالیااتی  ان ٦كرت ٚرع ا٢تع  بعگه تؽتی   کاؼگؽ می تؽگه يوؼِل ٦ُی  ویؿ بؽ ظ ل ْة٧  ٖاهؽ 

هاا  ناوظ  مالیااتی کا  اؾ ظقاترؿظ نن ظ لتن هؽچ  بیهتؽ اؾ مالیال پؽظاضتی توقّ کاؼگؽان مؿظبگیؽ تهکیل می
ا   نوظ خؿ چیاؿ  کا  غؼ  ظؼ هؽ چیؿ  هؿگى  می ویؿ توقّ ظ لت نع  ها  گؽظن ؼ    اقت    مالیالکكؽ نع



24 

 

 کىاووِی    ظ ؼ  اگهن ايل زاک  بؽ اضػ مالیاال ظؼ  ظقت خامٛ  مىدؽ نوظ ب  بهةوظ مٛیهت کاؼگؽان   ا٦هاؼ ٢ؽ 
تاواوی مالیاال    کااؼگؽ مالیاال بگیاؽ   تاا نوداا کا  می تواوی اؾ ْة٧ا  تا نودا ک  می: »ظاؼ  اقت زیال قؽماگ 

 «   کاؼگؽ   ٢ؽ ظقتان ضؽج وکهٕ اضػنع  ؼا ظؼ ؼا  بهةوظ مٛیهت ْة٧ 
کاؼگؽان مؿظبگیؽ ؼاهی بؽا  ٚع  پؽظاضت مالیال وعاؼوعن چون اگه مالیاال مكات٧یرًا اؾ ظقاترؿظها  نواان 

تواوىاع قاوظ ضاوظ ؼا پااگیه    نواان میکىاع   ظاؼ   َاٛیت ٢اؽ٤ می ها  قاؽماگ  نوظ  اما بؽا  ناؽکت کكؽ می
هاا   گاا گؽگؿگا « ها  مالیاتی بههت»ظؼ  تواوىع ها  ضوظ ؼا باه اٖهاؼ کؽظ    مالیال کرتؽ  برؽظاؾوع  می هؿگى 

ها   هاگی ک  تىها ؼ   کاٞاػ  خاوظ ظاؼواع   ناؽکت ها  يوؼ  ٔنؽکت نؽکت نظاضل گا ضاؼج اؾ کهوؼ مالیاتی
ها  يوؼل تًىٛی ب  نن ناؽکت يوؼ  تأقیف کؽظ ن قوظ ضوظ ؼا ب  ها  نة  نؽکت نووعٓ گا کاٞػ  ضواوع  می

ناع  ؼا ظؼ ٦الاا قاوظ  تواوىع بطام ٦ابال تاوخهی اؾ قاوظ کكا ضت وکىىع  میمىت٧ل کؽظ    اياًل مالیاتی پؽظا
هاا پؽظاضات کىىاع   اگاه قاوظها ؼا اؾ پؽظاضات هؽگووا   ها   ماعگؽان اؼناع نن قها    پاظال ب  مالکاان ناؽکت

ناع  ؼا با   تواوىع اودره ضیؽگا  ثةات کىىاع گاا بطام کاوچکی اؾ اؼؾل اَاا٢ِی تًؽ٠ مالیاتین مٛا٠ قاؾوع  می
تواوىاع  گؽگؿ  کىىاع  می بعهىاع   مالیاال مٛلاوهن « تواورىعقااؾ »ايآالذ  گا وهاظها  مؽبوِ ب  ب  ها یؽگ ض

ؽمالیت  ب  مىاا٥ْ  گای  ا٦تًااظ  گاا مىاا٥ْ نؾاظ مىت٧ال کاؽظ    بطهی اؾ ٚرلیال نؽکت ؼا  ا٦ًٛا گا يوؼ    ٢  
 مٛا٠ اؾ مالیال نووع   ٞیؽ    

  ؼنو ن ٞیؽ٦اوووی اقت   ظؼ  معاؼان ظؼ نکل قاظ  ها   قیاقت وؼ کؽالظؼقت ب  هران وسو ک  ؼنو  ب  ب
طؽب تؽِ  نااکل پیکیااع  هااا   هباای ٦اااوووی اقاات  ظ لت هااا  کاؼ٢ؽماااگی   زاا٥ ُٚااوگت اودره تااؽِ    اقاقااًا م 

٧كای    ٞیؽ٦ااوووی ت ظاؼان ؼا ب  ظ  ؼ ل ٦اوووی گؽگؿِ  قؽماگ  ها  گوواگون مالیال ؼا « ا٢تساؼ»ظاؼ  با  قؽماگ 
اختىاب »ک  ٞیؽ٦اوووی اقت    (Tax Evasion) «٢ؽاؼ مالیاتی»: اوع ٛل کؽظ ا  نن ظ  وا  مت٣ا لن خ  کؽظ    بؽ 
وااِ  خعگاع گکای    ظ    اگاه هاؽ ناوظ  وتیدا  وری ک  ٦اوووی اقت   خؽ  تل٧ای (Tax Avoidance) «مالیاتی

پاا گاا  ظاؼان ضؽظ  ظاؼ ن اگاه قاؽماگ  ظاؼان اقت  با پیهؽ٢ت ؼ اباّ قاؽماگ  پؽظاضت وکؽظن مالیال توقّ قؽماگ 
ظاؼِ   ن قاؽماگ «بااکالـ»ظاؼِ   ؼ واع  قاؽماگ  بوؼژ اؾ  هكتىع ک  با  قاؽاٜ ٢اؽاؼ مالیااتی می هاگی اؾ ضؽظ  هگ 

ن «٢اؽاؼ مالیااتی»ظؼ کىاع   ؼا اوتطااب می «اختىااب مالیااتی»ؼا   ن«بؿؼگن ٢ؽهیطت ن متهطى   ٦ابال ازتاؽا »
ها بایم اؾ میاؿان  کاؼ  نع    قاوظها کرتاؽ اؾ میاؿان  ا٦ٛای   هؿگىا  ظقت ها نؽکت ها  قوظ   ؾگان يوؼل

پؽظاؾواع  اماا ظؼ  ها مالیاال کرتاؽ  می ٞیؽ٦ااوووین ناؽکت ا با اتطاغ اگاه ؼ ِل نوظ  بعگه تؽتی  ا٦ٛی اٖهاؼ می
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اؾ اواوا٘ مكایؽها  ٦ااوووین وٗیاؽ اوت٧اا  قاوظ با   ظاؼان قاؽماگ  هرا  چیاؿ ٦ااوووی اقات   «ىاب مالیااتیاخت»
کىىااع  ظؼ  گؽگؿ  می مالیااال ناوع تأقاایف نااع « مالیاااتی هااا  گا  گااا پىا  ها  بههاات»هاگی کاا  ظؼ  نااؽکت

قااهو ن ٚرااًل زتای  ظهؼ قوظِ هاگی  خوظ ظاؼوع ک  با میلیاؼظها  ظاؼ ن نؽکت کهوؼها  قؽماگ  «تؽگه پیهؽ٢ت »
ظاؼ   ها  قاؽماگ  تاؽگه ناؽکت   بؿؼگ« تؽگه موخا »هان  اگاه ناؽکت ٕکىىع وریِقىت ه  مالیال پؽظاضت  گک

کا  ظؼ ٢ؽهىاگ  و٧اِ خهاان   ؾگااظ  ظؼ ا٦ًای هان بؽا  ٚاع  تولیع  ظؼ اگه نؽکت کاهها گا ضعماِل هكتىع   
کا اوع ظاؼ  ٞؽ٤ نع  قؽماگ  ت ن ز   2 11ن باا قاوظ 2118ناؽکِت نمااؾ ن ظؼ قاا    ؼان ماعؼن ؼا ظاؼظهاا  ظ   ب 

ىت مالیاال با  ک  قوظل وكةت ب  قا  پیم اؾ ننن ظ  بؽابؽ نع  بوظن زتی گک ِق  ٞؼ  اگه میلیاؼظ ظهؼ ن ٚلی
ظاؼ ن  ٚىوان گک ايل ظؼ قؽماگ  ب  نراؼ اقت  ها  بی ظ لت نمؽگکا پؽظاضت وکؽظ   اگه تىها گک وروو  اؾ مثا 

ظاؼاوی  بااؾگگؽان   قاؽماگ  باؾگگؽان اگه قیكت ن گٛىی« تؽگه ازتؽا  ٦ابل»  « تؽگه موخ »ن «تؽگه نیک»هرواؼ  
  اواع گؽانتؽگهن ٢اقاعتؽگه   خىاگتکااؼتؽگه باؾگ   ٢ؽهىگی ظؼ ظویا بؽضوؼظاؼوعن مدؽ  ک  اؾ بیهتؽگه میؿان قلٓ 

ا٢تع گا خؽگرا   کاؼ  کؽظن قوظها  زايل  ب  ؾوعان می   ظقت «٢ؽاؼ مالیاتی»اگی ک  ب  ظلیل پ ضؽظ  ظاؼِ  قؽماگ 
ن چیؿ  ویكت    ٦اوووِی  گؽگؿِ   ظاؼظ ک  میلیاؼظها ظهؼ مالیال ب  مدؽِ  اٚٗری ؼا نعن نوظن زكؽل تةعگل می

ـِ »خؿ وراظ  ک    ظهع    ؼا وهان می« ال ٚٗرت»کاؼ   « کال
 ظاؼان ابٛاظ بؿؼگی با  ضاوظ گؽ٢تا  اقات کا  و٧ااْی ضايای اؾ خهاان ان ظؼ بیه قؽماگ گؽگؿ  نوکى مالیال

ها   هان مىا٧ْی هكاتىع کا  ظؼ نن ناؽکت کىىع  اگه گؽگؿگا  ها  مالیاتی ؼا پیعا می ظاؼ ن و٧م گؽگؿگا  قؽماگ 
ها  مالیاتین باا  گؽگؿگا  هاگی وؿظگک ب  ي٣ؽن مالیال پؽظاضت کىىع   بكیاؼ  اؾ اگه تواوىع با وؽش بؿؼگ ٚراًل می

ها   ظاؼن نپِهاه ن گٛىای ٚاع  ا٢هاا  اقاؽاؼ مدؽمااِن قاؽماگ «مسؽماوگی مالی»ٚىوان  وهاظگى  کؽظن چیؿ  ب 
ظهىع  مىا٧ْی وٗیؽ اگؽلىعن قاوئیفن لوکؿامةاوؼگن هلىاعن قاىگاپوؼن هىاگ  ها ٦ؽاؼ می بیهتؽ  ویؿ ظؼ اضتیاؼ نن

هاا  مالیااتِی  بؽماوظان خؿاگاؽ کایره   ٞیاؽ ن و٧ااْی هكاتىع کا  ظؼ ظویاا  اماؽ ؾن و٧ام گؽگؿگا  پاوامان کىگن
کىىاع   باا اگدااظ  ا  ضوظ ؼا بؽپاا می ها ظؼ اگه و٧اِن ظ٢اتؽ مى٧ٓ  کىىع  نؽکت الرللی ؼا اگ٣اء می مؽؾ    بیه بؽ ن

خاا مىت٧ال  با  نن ها تولیع نع  بوظٓ ؿگا ک  ظؼ اگه گؽگ نن ؼا ٔبی ظ ضوظها  يوؼ  متٛعظ ظؼ اگه و٧اِن قو نؽکت
هاا  مالیااتی مطتل٣ای  ضاوظ کا  ظؼ گؽگؿگا    ها  تابٛا  قوظ بایه ناؽکت يوؼِ   کىىع   با ؼظ   بع  کؽظن می

ها تٛلا٥ گیاؽظن چیاؿ  وؽظگاک با   کىىع ک  وؽش مالیاتِی موثؽ  ک  ب  نن اوعن ٚراًل تؽتیةی اتطاغ می تأقیف نع 
ها   هاگی با وا  نوظن تکىیک ها ب  کاؼ گؽ٢ت  می ا  توقّ نؽکت گؽگؿ  پیکیع  لیالها  ما ي٣ؽ بانع  تکىیک
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کا    قااظ  اقات  ن ک  کاؼکؽظناان ياؽ٢ًا اگاه وتیدا «ظابِل اگؽلىع  با قاوع گِچ هلىع »ٚدیا   ٞؽگا وٗیؽ 
ترااا   ع ؼ واا ٣ْااؽ  می نمالیااال ٚىوان نااع  باا  اؾ اؼؾل اَااا٢ی تًؽ٠ظاؼان بااؿؼگ اؾ پؽظاضاات بطهاای  قااؽماگ 

ظاؼ  ٦اؽاؼ ظاؼواعن    الرللین ک  ظؼ کاوون قیكات  تةلیٟااتی ٢اقاِع ظویاا  قاؽماگ    بیه نع  نىاضت « بؽوعها »
ت می هان نن نن گؽا  مًؽ٠ نی٣تگاِن  زدا   گؽگؿان ٦اؽاؼ ظاؼواع  پؽقتىعن ظؼ ٢هؽقت اگاه مالیاال ها ؼا ٢ؽاتؽ اؾ ب 

ن کا  «اختىااب مالیااتی»هاا  مطتلا١ِ  ظاؼ ن باا تکىیک تؽتیا ظؼ قؽاقاؽ خهاان قاؽماگ  ٚٗیری اؾ قوظن بعگه
ظاؼ  ظؼ گاک کهاوؼ بیهاتؽ  هؽچا  ؼ اباّ قاؽماگ  ناوظ  هرگی ویؿ ٦اوووی هكتىعن اؾ پؽظاضت مالیال مٛاا٠ می

ها  نن کهوؼ ترؽکؿ گابعن اگه وو٘ ٢كاظن گٛىای  تؽگه نؽکت تؽ  ظؼ ظقت بؿؼگ ا  بؿؼگه پیهؽ٢ت کىع   قؽماگ 
  ؾمیه ظؼ زا   گؽگؿان ؼ   کؽ  تؽگه مالیال بؿؼگ گابع  وی ویؿ  قٛت   پیکیعگی بیهتؽ  میگؽگؿِ  ٦اوو مالیال

هاگی هرکون نماؾ نن اپلن ماگکؽ قاا٢تن نل٣اِبات ٔمالاک گوگالٓن ٢یكاةوان خىاؽا  الکتؽگاکن  زاَؽ نؽکت
 ها  موخوظ ظؼ ظویا هكتىع     تؽگه نؽکت گؽ پن   ظؼ کل بؿؼگ بوگیىگن باوک نمؽگکان قیتی

ظاؼ   ا  ویؿ ظؼ ظؼ ن ضوظ کهاوؼها  قاؽماگ  ها  مالیاتی مؽؾ ن گؽگؿگا  ها  مالیاتی بؽ ن ظؼ کىاؼ گؽگؿگا 
بؽا  مثاا ن  نوظ  اگداظ می نکىىع ٢ٛالیت می« قؽؾمیه ايلی»ظؼ  ک  ظاؼاِن نن کهوؼ بؽا  مالیال وعاظِن قؽماگ 

تٛااعاظ ؾگاااظ  اؾ گؽگؿ  هكااتىع   بااؽا  مالیااالکاایم ظؼ اگااؽانن مىااا٧ْی     ؼ ظؼ نمؽگکااا   خؿگااؽ اگالاات ِظه ِ 
کىىاع تاا باا  ظ٢تاؽ تأقایف می ظؼ اگاه و٧ااِ کىىاعن ن کااؼگؽان ؼا اقاتثراؼ می«قؽؾمیه ايلی»ی ک  ظؼ هاگ نؽکت

هاا   اگاه مىاا٥ْ باا واؽش مالیال اقت٣اظ  اؾ ٦واویه اگه و٧اِن مالیال کرتؽ  برؽظاؾوع گا اياًل مالیااتی ورؽظاؾواع 
هاان ظؼ  هاا  ٚراعتًا ياوؼ  ظؼ نن ها باا ٢ٛالیت نووع ک  نؽکت هاگی تةعگل می ي٣ؽن ب  مکان ي٣ؽ گا وؿظگک ب 

 ؾوىع  گؽگؿ  می ابٛاظ   قیٙن ظقت ب  مالیال
ظاواع   قاٛی  ظاؼ اگاه ايال ؼا می ظاؼ ضواهع بوظ  قؽماگ  نوظن ابؿاؼ ٦عؼِل بیهتِؽ قؽماگ  پولی ک  مالیال وری

گؽگؿ  کىع  ا  بؽا  تس٥ِ٧ اگه وو٘ ٢كاظن مثل هریه  ب  قاؽاٜ لهاکِؽ اوةاوِ   لیالتواوعن ما کىع تا نودا ک  می می
ظاؼ  باؽا   ؼ ظ   بعگه تؽتیان تهکیالتی ٚٗی  ظؼ کهوؼها  قاؽماگ  می «متهّطى» ظاوان   زكابعاؼاِن  ز٧و٤

ناوظ  اگاه لهاکؽ اوةاو  با  ویؽ هاا  ٚرلیااتِی  ظاؼان اگدااظ می گؽگؿ  قؽماگ  ها  متىو٘ مالیال اودا  ٚرلیال
وان ظقت ظانت  بانىع: ن نووعن اما هؾ  ویكت ک  مثل گاوگكتؽها اقلس  ب  ٢كاظها  بؿؼگ   ودومی تةعگل می

ْؽازای   ٚرلیااتی  ظاؼان گؽگؿ  ؼا باؽا  قاؽماگ  مالیاالها   وهایىىع   اقاتؽاتی  ضیلی نایک   مدلكای می
ن ظؼ م٧یاـ ملای ا  يوؼل زؽ٢  نوظ ک  ب  اگداظ می ا    زكابعاؼ   ها  ز٧و٦ی تؽتیان نؽکتکىىع  بعگه  می
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ناؽذ  1اگاؽ ٢كااظ ٚٗیرای کا  ظؼ بطام  هىاع ظ ظاؼان اؼائ  می گؽگؿاو  ب  قؽماگ  الرللین ضعماِل مالیال گا بیه
ؽ٤ قؽ تا ووا اوگهتاِن پان ٞؽ٤ ظؼ ضون   کثا٢ت اقت»ظاظگ ن معوٗؽ ن ؼگعن پی ضواهیع بؽظ ک     با «قؽماگ  اؾ ٢ 

 یسپوِل ٞیؽمكالّ  نایک مدؽماان   خىاگتکااؼاِن  ب  اگه ضاون   کثا٢اتن ْوؼ ٢ؿاگىع ن ب  ظاؼ ن قؽماگ  پیهؽ٢ِت 
ا نانک  کاؼ  نوظ اَا٢  می  ْ   اگاه اقات مٛىاا  پیهاؽ٢ت ظؼ ؽ٤ ٦ااوووی اقاتاودا  انکاِ  ضايی اؾ ٢كاظ ب  

 ٦تای پاو    ظاؼ    اگه اقت مٛىا  لیةؽا  ظموکؽاقی ن اگه اقت مٛىا  زاکرّیت ٦اوون ظؼ قؽماگ ظاؼ  قؽماگ 
ب  پیهؽ٢ت ٢كااظن  ن«گؽاگی پیهؽ٢ِت قیؽ ٦اوون»ک   توان ظانت خؿ اگه   قؽماگ ن ؼ ِذ ٦اوون اقتن اوتٗاؼ  وری

 نعن ٢كاظ مىدؽ نوظ  « ْةیٛی»بؿؼگ نعن ٢كاظ   پیکیع    
ظ   بىع با مؤظ  مالیاتی يوؼل گیؽظ   چ  اؾ ؼ ل گؽگؿ  قؽماگ  مالیاتی هاا  ٦ااوووی    ظاؼان چ  اؾ ْؽگ٥ ؾ 

ال نن ضواهاع باوظ کا  ظؼنماع    ز٧او٦ی   زكاابعاؼ  اوداا  ناوظن وتیدا  هاا  پیکیاع  با اقات٣اظ  اؾ تکىیک
اوة  ب  مٛیهت   ؾواعگی کااؼگؽان خ ظاؼ  کاهم ضواهع گا٢ت  ظؼ ًٚؽ زاَؽن ک  تهاخ  هر  ها  قؽماگ  ظ لت

ظاؼ ن  هاا  قاؽماگ    ظ لت ظاؼ  باوظ  اقاتن اگاه کكاؽ  بوظخا    ا٦هاؼ ٢ؽ ظقت ظؼ ظقتوؼ کاؼ ظ    قؽماگ 
ها  هؽچ  بیهتِؽ قؽماگ  ب  نؽاگّ ؾوعگی کاؼگؽان   ٢ؽ ظقتان تةعگل نع  اقات   ا  بؽا  تهاخ  ب  بهاو قؽگًٛا 

 مانایِه  ها  ب٧ااء   ت٧وگاِت  تاؽ  اؾ هؿگىا  گه قٓر  ا٦ٛیت ویؿ بطم هؽچ  بؿؼگتؽ  ظؼ  ا٦ٙن و  تىها ظؼ پعگعاؼ 
ناوظن  ظاؼ  ؼا کااؼگؽان باا مالیااتی کا  اؾ ظقترؿظهاگهاان کكاؽ می بوؼ کؽاتیک   وٗاامِی ظ لات قاؽماگ  ٚٗیِ  

هاا    ن مالیالا  باؽا  ٢هااؼ بیهاتؽ باؽ کااؼگؽان   قاتاوع ظاؼان ب  بهاوا  قؽماگ  گؽگؿِ   پؽظاؾوعن بلک  مالیال می
تواوىاع  ظاؼان وری نوظ  بگػؼگ  اؾ اگاه  ا٦ٛیاِت ؾخاؽن ؼ کا  مالیااتی کا  قاؽماگ  تةعگل میها  ٚواٌؼ بیهتؽ اؾ نن
ا  ک  اؾ کاؼگؽان بع ن پؽظاضِت ٚاوٌن بیاؽ ن کهایع  ناع   چیؿ  ویكت خؿ اؼؾل اَا٢ی نپؽظاضت وکىىع ویؿ

 اقت 
 یها  ؼگاَات ظاؼان بؽ نعل قیاقات گؽگؿِ  قؽماگ  مالیال   زاَؽن با تهعگع ظاؼ ن ظؼ ظ ؼ  ظ لت قؽماگ 

 ِٙ ن قاؽگًٛا «ضعمال اختراٚی   ؼ٢ااهی»ضوظ ا٢ؿ ظ    کكؽ  بوظخ    بعهی ضوظ ؼا اؾ ْؽگ٥ کاهم نعگع گا ٦ٓ
با   اظ  قاوظن ؼ    « ضاعمال»ٔچؽا ک  باا  ؼ ِظ مكات٧یِ  اگاه  ب  بعهِی کاؼگؽان   ٢ؽ ظقتان تةعگل کؽظ  اقت

ها   کی٣یِت ؾوعگی کاؼگؽان   ٢ؽ ظقتان ب  نعل تست تأثیؽ ٦اؽاؼ گؽ٢تا    زدا  اوةاوهی اؾ   ن هؿگى قاؾ  کاهگی
   اوع کا  مةااؼؾال ْة٧ا  ظؼ زاالی اخؽاگای ناع    ؼگاَاتیها   اگه قیاقتکرؽ نوان ؼا ض  کؽظ  اقتٓ نبعهی

توقٛ  وعانت  کا  اقاتثراؼ   ٢كااِظ    تعا٢ٛی ظانت    اگه مةاؼؾال تا نن زع ؼنع   کاؼگؽ ظؼ اکثؽ و٧اِ ظویا خىة 
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ع  خاؿ ظؼ چىایه تاواؾن ٦اوا  واخاوةا  باا نن بؽضیؿ ا  هر  ع   ب  مةاؼؾ وظاؼ  ؼا هع٠ بگیؽ  قؽماگ  ٚٗیِ  قیكتِ  
 تواوع تا اگه زع تهاخری   ا٢كاؼگكیطت  ٖاهؽ نوظ  تواوكت   وری ظاؼ  وری ا ن ظ لت قؽماگ  ْة٧اتی
 
 سازی فساد  خصوصی -5

   هاا قاؽماگ    نٞااؾ ٢ؽنگىاع  کا  نن ناانن وساو    ا لی  ظاؼان مى٣ؽظ ب  قاؽماگ  ظقتیابی قؽماگ    وسو 
  کااوووی ٢كااظ  ن هرواؼ  گک و٧ٓ کىىع میظاؼ ٚرل کىىع ؼا تًؽ٠  گ ٚىوان قؽما ک  ب  ننا    موؼظویاؾ بؽ  ا لی 

ؽ اؾ ٢كاظن ؾظ   بىاع باا   لی  نن  ا ظاؼان مى٣ؽظ ب  قؽماگ  ظاؼ  بوظ  اقت  ظقتیابی قؽماگ  ظؼ قؽماگ  هان هرواؼ  پ 
طت   ٚؽگان ٚلی  مؽظمی باوظ    اٚرا  ضهووت ل   کهوؼ ضوظنان   قاگؽ کهوؼها ها   وهاظها  ظ لتِی  بوؼ کؽال

   خىاگ چیىی   ؾ ؼ با تةلیٟال اگعئولوژگکن ظقیك  «باگع» نها   اماکه ٚرومی اقت ک  ابؿاؼها  تولیع گا مسیّ
قااؾ   ضًويیتسات لاوا   نظؼ تاؼگص مٛاياؽن نااهع اگاه ناکل اؾ ٢كااظ نع  اقت  ضاؼج میها  اؾ چىگ نن

 اگ   بوظ  ها  ٚرومی قاؾِ  اموا    مسیّ ها   کاهگی نؽکت
٦هؽنمیؿ   خعاگی ؾ ؼِ  تولیعکىىعگاِن مكت٧یِ   مالکیِت  نن با قلِا  ک  ظؼ بوظ٢ؽنگىع  تاؼگطی  ناوةانت بع  

مكاتٛرؽالن باا  مؿظبگیاؽن باا کهوؼگهااگین خىاگن ظؾظ    ٞااؼِل  انکها ؼؾ  اؾ ؾمیه   تةعگل نواان با  کااؼگؽ 
  اقآ    تسریاِل  باؽ تولیعکىىاعگان بی    زهایاو  ٦هؽنمیاؿ ٦اواویِه  ٚرااِ  اِ  ؼباگی گكتؽظ    تداؼل باؽظ ن باا نظ 

 ِِ باا ظؼ ها   هاا  ضًوياین هاا با  ظاؼاگی ها   تةاعگل نن با تًؽ٠ مؽاتٙ ٚرومی   خىگل نهىیه بؽ نوانن اوُةا
باا ؾ ِؼ  ظاؼ  قاؽماگ    تولیاعِ  ناؽِ نایو  ن پیم  ٞیاؽ  ظاؼاو  نکكته مىاقةال ٢ئوظالی گا مىاقةال پیهاقؽماگ 

ن اگداظ ظ  وو٘ کاماًل مت اگه پیم  توپن اقلس    قؽویؿ  اگداظ نع کاهها بوظ کا  ظؼ قارهؽ  ٣ا ل اؾ مالکاِن نِؽ
ک  مالک پو ن ابؿاؼ تولیاع ا   ْة٧ اؾ گک قون نعوع:  اختراٚی ؼ  ظؼ ؼ   ه  ٦ؽاؼ گؽ٢ت     اؼظ مؽا ظ  با ه  می

  ظگگؽ  ک  هیچ چیؿ  بؽا  باؾتولیع ؾوعگی ضاوظ ظؼ اضتیااؼ وعانات      ابؿاؼ مٛال بوظ   اؾ قو  ظگگؽن ْة٧ 
ٚىوان کااه ظؼ بااؾاؼ کااؼ با   ظگع ک  ویؽ   کاؼ ضاوظ ؼا با  نمیؿ اوةانت بع  ن ؼاهی خؿ اگه وریپف اؾ ظ ؼان ٦هؽ 

قارؽ  ناعن  ا  اؾ ها  مت٣اا ل   ٚراعتًا ْاوهوی ؾمان   مالک ب٣ؽ نع تا بعگه تؽتیا بتواوع ؾوع  براوع  ْة٧ 
اباؿاؼ  اقآ  اؾ  گػؼظ  اوةانت بع   با خعا کاؽظن تولیعکىىاعگان بی اوةانت بع   ظؼ و٧اِ مطتل١ ظویا می کامِل 

هاا    ؼباگی نظ ظؼ م٧یااـ خهااوین  ظاؼ  باوظ  اقات    تولیاع قاؽماگ  نایو    نٞااؾگِه  تولیع   نؽاگّ کاؼن و٧ٓ 
طات   هاا   قاتِ  ل   تؽگه انکاِ  مرکه   ٦تل ها   کهتاؼها  بومیان ظؼ مكتٛرؽال ب  ٢دیٙ هان ٞاؼل قاؾ  بؽظ 
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  ؼ گعاظها  مؽبوِ  ا  اؾ تاؼگص ب  اوعاؾ  ظ ؼ    نوان ؼا ک  معوٗؽ ن ؼگ ن ظؼ کرتؽها ٚؽگان بؽ ظه٧اوان   ضاوواظ 
  با  اناکا  تؽگه   ٢اقاعتؽگه   زهایگکای اؾ  اگ   باوظ   ؾ ؼ ؼ بؽ   پؽظ  بی ٚراِ  بع  ن با ضهووت   اِ  ب  اوةانت

   نِؽ   و٧ٓ  ظؼ اوةانت بع   ؼ   ظاظ  اقت   اگه اوةانت بع  ن پیم« اوكان»ظ کهیعن اوكان توقّ او٧یا
اوةانات  «ضاون   کثا٢اِت »   تولیاع خاؿ باا تولِع اگه نیو   ظؼ  ا٦ٙن ظاؼ  بوظ  اقت   تولیع قؽماگ  نٞاؾگه نیو 

 تواوكت يوؼل گیؽظ  ن وریبع  
  کااؼگؽ مؿظبگیاؽ   اقٓ  اؾ اباؿاؼ تولیاع   اگدااظ ْة٧ا  تولیعکىىعگان بی   نٞاِؾ خعاگِی  اوةانت بع  ن و٧ٓ 

اؼؾل اَاا٢ی کا  بٛاع اؾ اگاه  اؾ ْؽگ٥ تًؽ٠ هؽچا  بیهاتؽِ   ظاؼ    اوةانِت قؽماگ    قؽماگ  بوظ  اقت  توقٛ 
  بااوظ  اقاات گابی   گكااتؽِل نن اگی   نااعلاوةاناات بااع   ؼ   ظاظ  اقااتن تاااؼگِص باؾتولیااِع مكااترِؽ اگااه خااع

اخةاؼ اگاه    کاؼگؽ بوظ  اقت کا  با  ظاؼ  تىها ظؼ م٧اْٛی ظؼ اثؽ مواخ  نعن با ؾ ؼ   توان مةاؼؾاتی ْة٧  قؽماگ 
ىع کاؽظ  اقات  ظؼ  تولیعکىىعگاِن  گابی   گكتؽِل خعاگِی  نعل مكت٧ی  اؾ ابؿاؼ تولیع    قاگل مٛال ؼا متو١٦ گا ک 

با  نن اخااؾ  ویاؿ  تاواز  قاوای بیقااتی  مكلّ بوظ     ظاؼ هرکىان ْة٧    قؽماگ   ا٦ٙن ماظامی ک  ْة٧ 
 ا  ب  ضاوظ گؽ٢تا  اقات  گابىع  ظاظ ن خعاگِی تولیعکىىعگان اؾ ابؿاؼ تولیع   نؽاگّ کاؼن ابٛاظ نعگعتؽ   گكتؽل می

نؽاگٓی ؼا اگداظ کؽظ ک  مسًوهل تولیعنع  توقّ کاِؼ اوكان   ضوظ ویاؽ   کااِؼ تولیعکىىاعگان اوةانت بع  ن 
مىع   قیكتراتیک نکِل کاه ب  ضوظ بگیؽوع   اؾ هراان ابتاعا  يوؼل وٗا    مسًوهلن ب   اقٓ  ت٧ی    بیمك

 ظاؼ تولیع نووع  مسًوهل ب  ٦ًع ٢ؽ ل ظؼ باؾاؼ   تس٥٧ اؼؾلن اؼؾل اَا٢ی   قوِظ قؽماگ 
ا ظؼ ظ ؼ  بع  اوةانت   ْ   باا گػنات  ؽ٤ مطتل٣ایا  اؾ ؾماان ظؼ کهاوؼها  مطتلا١ ياوؼل گؽ٢ات   با  

     ؾمایهن زااک  ناع  زاکریات نایو  ظاؼ  ظؼ اکثؽ و٧اِ کؽ    تولیع قؽماگ  ها  مطتل٣ین نیو  ؾمان معل
     پاگان اوةانت بع   باوظ  اماا اگاه و٧ٓا  ظاؼاو ن و٧ٓ  ظاؼ    تثةیت مىاقةال اختراٚی قؽماگ  تولیع قؽماگ 

  تولیاع  نایو      خعگاع وةاوظ  اوةانات باع  ن وا  وتیدا ها  تااؾ   قااؾ  پاگان ب  مٛىا  پاگاان گاا٢تِه کاهگی
کفن  قااؾ  نن باوظ  کاهگی ضار    ی آغااز و پیص نقطاهظاؼ ن بلک   قؽماگ  اگاه  ی نتیجاهها  تااؾ ن باٚؽ
ناوظن  خاا کا  با  بساث ماا مؽباوِ می تاا نن باوظ    هكاتىع  ظاؼاو  ىاقاةال قاؽماگ   م   تولیاع   توقاٛ  نیو 

ها  مطتل١ ب  بكتؽ  بؽا  ٢كااظها  گكاتؽظ  ظؼ و٧ااِ    ٢ؽ ل اموا  ٚرومی ظؼ ظ ؼ ها  تاؾ   قاؾ  کاهگی
نع ک  ظؼ ؾظ  نان پیعا می ظاؼان مى٣ؽظ  قؽ   کل  ها  تاؾ ن قؽماگ  قاؾ  اوع  با کاهگی مطتل١ خهان تةعگل نع 

م قاؽماگ  ؼا اگ٣ااء ن و٧ابور مساتقیم باهناعوع کا  پایم اؾ اگاه  می گیهاا هان مالاک ظاؼاگی   بىع با بوؼ کؽال
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 کؽظوع    وری
 
ا   اوةانت قؽماگ  ٦ؽاؼ وعانتىع  ظؼ مواؼظ بكیاؼ  ه  ضاوظ بوؼ کؽال ظؼ زیٓ  مستقیما ت   هاان ک 

ـِ  ىعـؼ گا ٞیؽمىعؼ هاا با  بهااگی اواعان  ظ لت بوظن ؼا کىاؼ گػانتىع   با ضؽگاعن اگاه ظاؼاگی« کاؼمىعِ »نلواِؼ م 
  ظاؼان پیوقتىع   قؽماگ  ضوظ ب  خؽگ 
ظاؼ  ياوؼل  ا  ک  ب  مؽ ؼ گاا با  قاؽٚت   ظؼ ؼ گکاؽظ  بكایاؼ تهااخری ظؼ قاؽماگ  ها  تاؾ  قاؾ  کاهگی

کاؼ  هااا  خعگااع  اؾ ؾوااعگی اختراااٚی ؼا مكاات٧یرًا ظؼ خهاات قااوظن ؼ    اوةاناات قااؽماگ  باا  گیؽوااعن  اظ  می
مثل قالمت   نموؾل ک  پیم اؾ اگه خؿئای اؾ باؾتولیاِع کّلاِی  هاگی  اظ قاؾِ   وان مثا ن کاهگیٚى گیؽوع  ب  می

ظؼماوی   ضعمال نموؾنی ظؼ اگه باؾتولیع و٧م -  ضعمال بهعانتی اوع   اؾ ْؽگ٥ اؼائ    اختراٚی بوظ  قؽماگ 
 اوعن اما ضوظ  کؽظ  اگ٣اء می

 
اؼؾل اَاا٢ی  هىوؾ با  کااه تةاعگل وهاع    مسلای باؽا  تًاؽ٠ِ مكات٧یِ   مستقیما

کىع   اوةانت قؽماگ  ؼا مكت٧یرًا ب  قرهؽها   ها  موخوِظ قوظن ؼ  اَا٢  می  اظ  ب  ها ؼا اوعن اگه  اظ  وظ وة
ناعل ٢اقاع   ٦هؽنمیاؿ  باا ابؿاؼهاا  ب  ٚراعتاً  اوةانت بع   ک  ظهع  تؽ  اؾ ؾوعگی اختراٚی تكؽ  می گكتؽظ 

ـِ قؽماگ  و٧ٓ گیؽظن  يوؼل می ـِ مهلاکن ظاؼ  ب  خ   نٞاؾ قؽاگِت  گؽ  وامٙ اقت  بٛع اؾ اگاه کا  اگاه  گاؽ 
اگؽ نؽاگّ تواؾن ٦اوا  ْة٧ااتی با  نن اخااؾ  ظهاعن اگاؽ بتواواع باؽ م٧ا مات زاک  بؽ ؾوعگی اختراٚی بهؽ نعن 

ها  بیهاتؽ  اؾ زیاال اخترااٚی  ا  ؼا با  قالو  ها  تاؾ    کاؼگؽ   ٢ؽ ظقتان ٢ائ٥ نگعن ظ  ب  ظ  تهاخ  ْة٧ 
اگااه گكااتؽل  کىااع    زیااال اختراااٚی قااؽاگت می اؾ پیکااؽ  تااؽ  هااا  بؿؼگ ظهااع   باا  بطم يااوؼل می

قوظن ؼ   نکىع تا با اگه ٢هاؼها   کاؼگؽ   ٢ؽ ظقتان  اؼظ می قاؾ ن ٢هاؼ هؽچ  بیهتؽ  ؼا بؽ ؾوعگی ْة٧  کاهگی
 تؽ  پیگیؽ  نوظ  ظاؼان ظؼ ابٛاظ گكتؽظ  قؽماگ 

ن نها  تاؾ  قاؾ  کاهگی هان بىاظؼن ضٓاوِ نهاه    ظؼماوگا  ها بیراؼقتان هان ها   مهعکوظا ظاوهگا  معاـؼ
  ٞیؽ  ؼا کا   ن اماکه  ؼؾنیها خاظ  ضٓوِ تل٣هن ن  نب ننامیعوی ها  زرل   و٧ل ؼگلین بؽ٤ن نةک    نؽکت

  کااؼگؽ    ٧ا توقاّ ْة پؽظاضتای هاا  با اقت٣اظ  اؾ پاو  مالیال  کاؼ   ٚرعتًا  ْة٧  با ویؽ   کاِؼ چىعگه وكِل 
ظاؼانن چىایه  اگاه قاؽماگ  نکىاع تاا ؾگاه پاف ظ  اگاػاؼ میظاؼان مى٣اؽ  اوعن ب  قؽماگ  مؽظ  ٢ؽ ظقت قاضت  نع 

ها گاا  هان ظها  هااگی کا  ْای قاا  هاگی ؼا ب  مسلی بؽا  قوظن ؼ  ضوظ تةعگل کىىع  ثؽ ل ها گا ؾگؽقاضت ثؽ ل
اوااع گااا ظؼ باؾتولیااع کاال  ظاؼ  بوظ    قااؽماگ  ؾگؽقاااضت توقااٛ  اوع   توقااّ کاااؼگؽان قاااضت  نااع  ها زتاای يااع 

ها   قااؾ  اوعن باعگه تؽتیاا باا کاهگی اوعن اما ب  هؽ زا  ضوظ قؽماگ  وةوظ    اختراٚی و٧م اگ٣اء کؽظ  قؽماگ 
قاّ هاا تو اؼؾل اَاا٢ی بیهاتؽ  اؾ ْؽگا٥ نن نناووع تاا ظ  با  ظ  تاؾ  ب  مؽ ؼ گا ب  گکةاؼ  ب  قؽماگ  تةاعگل می
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ن ٢كاااِظ اياالی ضااوظ اگااه هآ قاااؾ  ٔگااا ضًويی ها  تاااؾ  قاااؾ  ظؼ اگااه کاهگی ظاؼان تًااؽ٠ نااوظ  قااؽماگ 
هاا  باؽظاؼ  اؾ نن ها ب  قاؽماگ    بهؽ  تةعگل اگه ثؽ ل ضوظِ ٢كاِظ ايلین اقت:  قاؾ ٓ ٔگا ضًويی قاؾ  کاهگی

ضوِظ اگاه  ا٦ٛیات  نظؼ اگىدا ناظ ايلیؽ   تًؽ٠ اؼؾل اَا٢ی بیهتؽ اقت  ٢ك  کاؼگ خهت اقتثراؼ بیهتؽ ْة٧ 
ظاؼان مى٣اؽظ  با  تًاؽ٠ مكات٧یِ  قاؽماگ   کااؼگؽ  ها  متٛاعظ  اؾ ْة٧ا  ؼوح وكل اقت ک  زايل کاؼ   ظقت

تةاعگل  ن  کااؼگؽ ْة٧ا  کهایعگانن گٛىای ؼوح نگع   اگه ظقتؽوح   زايِل کاؼ ب  ابؿاؼ  بؽا  اقتثراِؼ بیهتؽِ  ظؼمی
 قاؾ ن ضوِظ ٢كاظ اقت  یقاؾ    کاهگ ضًويی نوظ  می

باا  بطاام  قاااؾ   خااوظ ظاؼظ کاا  ظؼ ننن ابااؿاؼ تولیااع   کاؼضاوداااِل  اگػاؼنااع  اؾ ضًويینااکل ظگگااؽ  
اوع    ویؿ قؽماگ  بوظ  قاؾ  تاؾ  ویكت  اگه کاؼضاودال   ابؿاؼ تولیعن پیم اؾ  اگػاؼ  ضًويین مًعا٤ِ کاهگی

اوع   کهایع  ها اؼؾل اَاا٢ی بیاؽ ن می اوع   اؾ نن کؽظ  ظؼ م٧اِ  قؽماگ ن با معگؽگت ظ لتین کاؼگؽان ؼا اقتثراؼ می
اوع   ظؼ  ا٦ٙن اوةانات قاؽماگ ن پایم اؾ اگاه  ها پیم اؾ  اگػاؼ  ویؿ کاه بوظ  مسًوهل تولیع  ظؼ اگه کاؼضاو 

قاؾ  اگه ٦ةیل کاؼضاودال ٔوٗیؽ هرکون نؽکت  ظؼ ضًويی ها خؽگان ظانت  اقت  ضاو ویؿ مكت٧یرًا ظؼ اگه کاؼ 
ظگگاؽ ظؼ کال    هاا ورووا  ظگگاؽ ظؼ اگاؽان   میلیون   ویهکؽ ه٣ت تر ن گؽ   ملی يىٛتی ٢وهظ   هؿاؼان ورووا 

ناوظ    ٢اؿ ن میا  کااؼگؽ با  قاؽماگ ن  او٧یااظ ْة٧ا  ظهع اگه اقت ک  ات٣ا٦ی ک  ؼ   می ظاؼ ٓ ظویا  قؽماگ 
ؾودیؽ  ک  قؽماگ  بؽ ظقت   پاا  کااؼگؽان  گابع  زاکریت قؽماگ  بؽ ابؿاؼ تولیع   نؽاگّ کاؼن نعل بیهتؽ  می

  اضاؽاج ناوظ تؽ می   تىاگ نوظ هان بیهتؽ کهیع  می قاؾ  نن ظؼ اگه  ازعها  تولیع  بكت  اقتن با ضًويی
هاا   وا  نن گاا تٟییاؽ کااؼبؽ  نن   تةاعگل نن با  بؽجتٛٓیلای کاؼضاوا ن ٢اؽ ل اما ناوظ  تؽ می کاؼگؽان ؼازات
هاان قاوظ بیهاتؽ  مرکاه اقات وًایا  هان مؽاکؿ تداؼ  گا ٞیؽ  با اگه ظقتا گؿ ک  اگاه ٢ٛالیت مكکووین هتل

کىع   باا  ن کاهم بیهتؽ  ؼا تدؽب  میکاؼگؽان« مؿاگا »گیؽظ  ظقترؿظها    تؽ يوؼل می ظاؼ کىعن ؼازت قؽماگ 
تؽ  اؾ اؼؾل تولیعناع  توقاّ کااؼگؽان ؼا  ظاؼ  بطم بؿؼگ نوظ تا قؽماگ  ا میهان ٢ُا مهیّ  قاؾ  اگه ضًويی

قاؾ  ویؿ ٢كاظ ايلین ضوِظ اگه  ا٦ٛیات اقات  تست ٚىوان قوظ ب  تًؽ٠ ضوظ ظؼن ؼظ  ظؼ اگه نکل اؾ ضًويی
ِّ ؾگكاِت  ها  ضًويی ک  قؽماگ  ظؼ اگه ٦ةیل نؽکت ٌِ هؽچ  بیهاتؽ  ؼا با  ناؽاگ   کااؼگؽ  ْة٧ا نع ن تٛؽ

   کىع  ا  تهعگع می يوؼل ٢ؿاگىع    ٞیؽ ؼا ب  وهع  ظهع   اقتثراؼ   تًؽ٠ِ کاؼ پؽظاضت قامان می
ظؼ  ٢اقاع باناعٕ   غاِل ننن ضاوِظ گاک ٢ؽنگىاع ياؽ٢اً  گاا  اگاه کاا٢ی ویكات کا  ظاؼ  هیچ اما بؽا  قاؽماگ 

٢ؽنگىااعها   چکااع  ٢اقااع بککااع   می   گااک ٢ؽنگىااعِ  اؾ گوناا  گوناا    غؼ  غؼ « باگااع»ظاؼ ن ٢كاااظ  قااؽماگ 
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ن هؽگووا  ٢كااظ  کا  اؾ ناکل پاولی ظاؼاو  چون هرؿمان ٢ؽنگىعها  پولی ویؿ هكتىعن وٗؽ ب  ٦عؼِل پو  قؽماگ 
ها  ٢ؿاگىاع  کا   قااؾ  ها  تاؾ    ضًويای قاؾ  کاهگی تواوع مىتح نوظن ب  اگه ٢ؽنگىعها ؼا  ضواهع گا٢ت  می
هراواؼ  باا ٢كااظها     کااؼگؽ   ٢ؽ ظقاتان هكاتىعن ظائرِی قؽماگ  ٚلیا  ْة٧ا  ٢اقع   وةؽظهاگی اؾ خىِگ  ضوظْ 

کا  وكال  گیهاا هاا   ظاؼاگی قااؾ ن ثؽ ل گیؽوع  ظؼ ضًويی   نکل  ا٦ٛیت ب  ضوظ می مُا٣ٚی يوؼل گؽ٢ت 
ظاؼان  با  قاؽماگ « هااگی خاػاب ٦یرت»ها ؼا بكاؾظن باگع با  تدریٙ نع  تا نن گْؽ   کاؼ  اوعؼ وكلن ویؽ   کاِؼ ْة٧ 

ها ٦اؽاؼ  قاؾ  ک  ظؼ ٢هؽقت ضًويی گیها ها   ظاؼاگی کاؼضاو  ظاؼ باگع با ظگعن ٦یرِت  قؽماگ مى٣ؽظ  اگػاؼ نوظ  
گاک ظاؼان مى٣اؽظن   ضاؽِ  قاؽماگ ظاؼ    اؼؾان ٢ؽ نِی ظ لاِت قاؽماگ  ضؽگعن پیعا کىع  م٣ت« نهول» اوعن گؽ٢ت 

 ها   اباؿاؼ تولیاعِ  ؾگؽقااضت هاان ٙن يؽ٢ًا کا٢ی ویكت کا  ظاؼاگیقاؾ  اقت  ظؼ  ا٦ نکل ؼاگح ٢كاظ ظؼ ضًويی
ا  ب  قؽماگ  تةعگل نوظ   مكت٧یرًا ظؼ ضعمت اقاتثراِؼ بیهاتؽ  يوؼل ٢ؿاگىع    کاؼگؽن ب  ة٧ نع  توقّ ْ ضل٥
ها   ابؿاؼ تولیاعن  هان ؾگؽقاضت کاؼگؽان ٦ؽاؼ گیؽظ  بلک  اگه ظاؼاگی   کاؼگؽ   بیؽ ن کهیعن اؼؾل اَا٢ی اؾ ْة٧ 

ةات قاؽماگ »ظاؼن  ظاِؼ مى٣ؽظ  اگاػاؼ ناوظ تاا اگاه قاؽماگ  تؽ  ب  قؽماگ  با ٦یرت هؽچ  اؼؾان« باگع»   « گػاؼ  ٞؼ
اؼؾان   چاوب با ٦یرات ظاؼن تىها  تسؽگِک زفی ضؽگعن قؽماگ  پیعا کىع  «  ا٦تًاظِ  کهوؼ ؼکت ظؼ توقٛ مها»

تؽتیا اقات کا     باعگه پاػگؽ اقات قاؾ  ٦اؽاؼ ظاؼواعن امکان هاگی ک  ظؼ ٢هؽقت ضًويی زؽاج ؾظن ب  ظاؼاگی
٣ت کِه ضًويی م   نوظ  قاؾ  تةعگل می ٢ؽ نِی ب  گک ؼ 

قااؾ  گاا کاؼنىاقااِن  ها  قااؾمان ضًويی ظاؼاِن مت٧اَی با بوؼ کؽال قاؾ ن قؽماگ  ظؼ ٢ؽنگىع ضًويی
ها    ظهىاع تاا ناؽکت هاا ؼناو  می کىىاع   با  نن بىاع می ها   اگاػاؼ ن ؾظ  هاا ظؼ کریتا    ظاؼاگی کىىع  اؼؾگابی
ها  قااؾ  هاگی ک  ظؼ لیكت ضًويی ها   نؽکت گاهی ه  ظاؼاگی تؽ  ضؽگعاؼ  کىىع  ها ؼا ب  ٦یرت واؾ  ظاؼاگی

ها بهااگی ؼا کا  ضاوظ باگاع برؽظاؾواعن  نوظ   ظؼ  ا٦ٙ نن یها  اگػاؼ م ها   اْؽا٢یان نن ٦ؽاؼ ظاؼوعن ب  ضوظ بوؼ کؽال
هاان ماعگؽان  بوؼ کؽال  کىىاع ها  خػابی ابعا٘ می ن ٢ؽمو ها نؽکت    اگػاؼ  اموا نوان بؽا    کىىع تٛییه می

ها   يوؼل قیكاتراتیک ظؼ ٚرلکاؽظ ناؽکت ظاؼن ظقت ظؼ ظقت ه ن ب  ها  ظ لتی   ضؽگعاؼاِن قؽماگ  نؽکت
   تؽ  ب٣ؽ نىع ٔبطؽوعٓ  ها ؼا با ٦یرت پاگیه ظهىع تا بتواوىع اگه نؽکت وهان میظ لتی ؾگان 

ؼناو  با  هیاأل  اگاػاؼ  باؽا   با  پؽظاضات قااؾ ن ظؼ ضًويی تؽن ٢كااظ تؽ   پیهاؽ٢ت  ظؼ قٓوذ پیکیع 
مکتاا   ٢ؽ نی ضوظ ب  گاک  نوظن بلک  اؼؾان ها  ٚرومی مسع ظ وری ظاؼاگی٢ؽ نی کاؼضاودال ظ لتی گا  اؼؾان

 ا٢اؿاگم»نوظ  تسات ٚىاا گىی هرکاون  تةعگل می« اؾ  ضوب   موّلعق ضًويی»ئولوژ    ب  گک مٛیاؼ ظؼ اگع
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ناوظ   کااؼ  قااؾ  می اگعئولوژ  ٢ؽ نْی  ن اؾ م٣ت«یها  ظ لت ظاؼاگی موّلعقاؾِ  »   کاؼضاودال ظ لتی « ؼِ   بهؽ 
ظاؼانن اؼؾان  هاا  ٚراومی ؼا با  قاؽماگ    ظاؼاگیها  ؼقع ک  بوؼ کؽال   ظقتگا  ظ لتین اگاؽ ناؽکت ب  خاگی می

هاان  هاا  بكایاؼ پااگیه ٔظؼ ؾباان نن ٢ؽ نی    اگػاؼ  باا ٦یرت و٣ؽ نعن ٢اقع اقتٕ ْة٥ اگه اگعئولوژ ن اؼؾان
 وگاِ  مةتىی باؽ»اقت   « ها  ظ لتی مولع قاضته ظاؼاگی»  «  ؼ  ايل ا لی  ظؼ ا٢ؿاگم بهؽ »ن «ٓبكیاؼ خػاب»

هاان ظؼنماع ضاوظ ؼا ا٢اؿاگم  قااؾ    ٢اؽ ل ظاؼاگی ک  ظ لت بطواهع اؾ ْؽگا٥ ضًويی ظ لت ٔاگهظؼنمِع  کكِا 
نع  ؼا ظؼ پی ضواهاع  ها  ضًويی ک  ؾمیه ضوؼظن   اوسال  بىگا  اقت «٢اقع»   «مطّؽب»ظهعٓن گک وگا  

  پكاا اگػاؼ   هاا ؼا ظؼ ظ ؼ  پاػگؽ  نن ن ٦اعؼل ؼ٦ابت«هاا  بااه ٦یرت»باا  ها ظانت  چؽا ک  ٢اؽ ضته ناؽکت
هااا ظؼ خؽگااان  اگااه اگااعئولوژ ن باا  قاااظگی ٢كاااِظ ٞیؽ٦اااوووی پؽظاضاات ؼنااو  باا  بوؼ کؽال « ظهااع کاااهم می

کا   کىاع ا  تةاعگل می ها ؼ   وعهعن ب  ٢كاظ ٦اوووی قاؾ  ؼا ک  مرکه بوظ ظؼ بؽضی اؾ مواؼِظ  اگػاؼ  ضًويی
  کااؼگؽن ؼ اِ   ؼوح چىعگه وكِل ْة٧  زايل ظقتپف چوب زؽاج ؾظن ب     ؾگه   مواؼظ ؼ   ظهع باگع ظؼ هر 

 نوظ  قاؾ  نىاضت  می مٛروِ  ضًويی
ا   ن ٚاع ظ لتی بوظ ها ظاؼ ن هىوؾ تٛعاظ ٦ابل توخهی اؾ نؽکت ظؼ ؾماوی ک  ظؼ قیكتِ  هرواؼ  ٢اقع قؽماگ 

باا  هاا ل ؼا با  ننگیؽواع تاا کااه   ضاعما ها  ظ لتای اؾ ماؽظ  ؼناو  می ک  معگؽان ناؽکت گ٣تىع ظؼقتیٓ می ٔب 
گیؽوع تا  ٚىوان پیرکاوکاؼن ؼنو  می ظاؼان ب  ها  ظ لتین معگؽان اؾ قؽماگ  ب٣ؽ نىع گا ظؼ نؽکت هاگی گؽان ٦یرت

باؾ   خوظ  ها  ظ لتین ٢كاظ   پاؼتی ک  ظؼ اقتطعا  ظؼ نؽکت ها بؽوع  کىىع گا اگه ها   مىا٦ً  ها ؼا ظؼ مؿاگع  نن
اگت  اگاه ماواؼظن  ن ؼواع  گها وعان ضوظ ؼا بؽقؽ کاؼ مین ا٦وا    ضو«قاهؼ  ايو  ناگكت »ظاؼظ   معگؽان بع ن ٚؼ
ؼا  »ظاؼ  تأکیع ظاناتىع کا   قؽماگ  مطتل١ گؽاگهال نع   ک  غکؽ می ها  ظ لتی بوظ اوواٚی اؾ ٢كاظ ظؼ نؽکت

ٚایه اگاه ٢كااظها ظؼ ابٛااظ با   ناع ن ها  ضًويی اماا ظؼ ناؽکت « قاؾ  اقت ٚالج اگه ٢كاظهان ضًويی
هاگی کا   اگاػاؼ  قاؾ ن کاهها   ضعمال نؽکت   ٦ؽاؼ اقت ک  ؼ   ظهع: با ضًويی تؽ  ٦ؽاؼ بوظ مؽاتا بؿؼگ

ظاظن ظؼ  تؽ  ؼ   می اضؽاج کاؼگؽان ظؼ ابٛاظ  قیٙؼ٢تن  ها پیاپی باه می نع   ٦یرت تؽ می نع  بوظوعن ظائرًا گؽان
 گؽ٢ات    قایٛی ياوؼل میها ظؼ ابٛااظ  قااگؽ ناؽکت ها   اگػاؼنع ن ؼنو  ب  م٧امال ظ لتی گا معگؽاِن  نؽکت
  مالاک ضًويای»ناع کا   باؾ    اقتطعا  ضوگها وعان ویؿ با اگه تؽ٢ىع ٦ااوووی زال می پاؼتی   مكأل  باهضؽ 

ا نؽکت با ملک ضوظ هؽ کاؼ  می   ضاوظ ؼا ظؼ ناؽکت اقاتطعا  کىاعن  ل اگال   ْاگ٣ا تواوع بکىع   زتای اگاؽ ک 
مالاک ناؽکت  ظاؼِ  ؼ ظ ک  و  تىها قؽماگ  ؼ٢ت   می ها باه می ؽکت٢كاظ تا نودا ظؼ اگه ن « باؾ  وکؽظ  اقت پاؼتی
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   توان گ٧ا  اقتن بلک  ظگگؽ زتی وری«  ؼ  ؼاقتا  ا٢ؿاگم بهؽ »بؽ اقاـ ٦واویه مطتاؼ ب  اضؽاج کاؼگؽان ظؼ 
اگات وکاؽظ  اقات « قااهؼ  اياو  ناگكت »بااؾ  کاؽظ     هان پاؼتی ا  ؼا گؽ٢ت ک  ظؼ اقاتطعا   گؽاگهاال ؼا ٚؼ

اؾ بابت اگه ٢كاِظ نضاؽ وگؽاوای با  ظ  ؼا  وعاظواعن کؽظوعن  می ؼا تةلیٝ« قاهؼ  ناگكت »ظاؼ  ک  ظؼ ٖاهؽ  قؽماگ 
ن «ٓون ٚلای اماواله كالّ   الىااـ م   ٦اٚاع »  « ظاِؼ ضًويای ازتؽا  ب  ز٥ مالکیت قاؽماگ » انچؽا ک  وؿظ نو

٦عؼ ب  وكةت ب  اقتطعا  گاا اضاؽاج  ظاؼ هران قؽماگ ايوًه »ظانت   « قاهؼ  ناگكت »تؽ اؾ  خاگگاهی بف ؼ٢یٙ
ِس٥ اقت کاؼگؽاِن کاؼضاو   «ٕال كةت ب  تٟییؽ ظکوؼاقیون ضاو ک  و ال م 

قااؾ  ظؼ  ضًويی ب  لسأ تااؼگطین ها ناگع ٢ؽامول نع  بانعن اما  ا٦ٛیت اگه اقت ک  زاه بٛع اؾ ظه 
ْة٧ااتی اخااؾ   ٦اوا  بوظ ک  ظؼ نؽاگٓی ک  تواؾن بسؽان ِن ظ ؼا اگه ٢كاظِ  بكیاؼ  اؾ خوامٙ وامی بف کثی١ بوظ 

ؽ اؼهاا قااؾ  اؾ ؾگاؽ ض   ٚىاوان ضًويی   کاؼگؽ ؼؾمىع  با ترا  توان ظؼ میعان وةاؽظ زاَاؽ وةاوظن ظاظ   ْة٧  می
كاِل  کثا٢ت بیؽ ن ن ؼظ  نع   توقّ گؽاگهال قاؽماگ   ٞ تٛریاع ظاظ  ناع  ظؼ بكایاؼ  اؾ کهاوؼهان ظؼ ا ج  ظاؼ ن 

  کااؼگؽ  ْة٧  ظاؼ ٚلی    قؽماگ  ْة٧اتِی ْة٧  ها  تهاخِ   قاؾ  ظؼ کاوون پؽ ژ  ظاؼ ن ضًويی قؽماگ  بسؽان
« ظؼ زا  توقٛ »ظاؼ  ٔٚرعتًا ظؼ کهوؼهاگی ک     قؽماگ اگه کهوؼها بؽضی اؾ   ا٦هاؼ ٢ؽ ظقت ٦ؽاؼ ظانت  ظؼ

ظاؼ  اؾ گاک  ییاؽ ناکل ظ لات قاؽماگ   تٟ ها  ظ ؼان اضیؽن بطهی اؾ پؽ ژ  قاؾ  ضًويی ننووعٓ ضواوع  می
تًع  ظؼ زاوؾ  ظ لِت قؽماگ  ظاؼِ  تهااخرِی نؾاظگاػاؼ باوظ کا  باا نؾاظ    ا٦تًااظ با  گاک ظ لات قاؽماگ  ظاؼِ  م 

ؼا ظؼ ظقتوؼ کااؼ « ویؽ   کاؼ»کهی اؾ  قاؾِ  بهؽ  ٚیاِؼ ویؽ ها  قؽماگ ن تهعگع   مُا١ٚ گػانتِه ٢ؿاگىع    ترا 
 ها  تااؾ ن قااؾ    کاهگی قااؾ  ظاؼ  ٔظؼ ظویاا  ٞاؽبٓن ضًويی کهوؼها  قؽماگ  ظؼ بؽضی ظگگؽ اؾ ظانت 

 تهاخرِی نؾاظگػاِؼ ايآالزاً  ها  ب  ظ لتها  کیىؿ   ظاؼ  اؾ ظ لت   تٟییؽ نکل ظ لت قؽماگ  اؾ پؽ ژ  یبطه
نؽ٤ مٓاؽذ بوظواع   ظؼ    ظ لتی ک  ٚرعتًا ظؼ ٦الا بلوا نع  ؼگؿ  بوظ    وهاگتًا ظؼ ا٦تًاظها  بؽوام  وئولیةؽا 

قاؾِ     ٢ؽ پانی ٦ؽاؼ گؽ٢ت  بوظوعن ضًويی میالظِ  ٦ؽن بیكت  ظؼ نقتاو  91     ا اگل ظه  81   ا اضؽ ظه 
ها  ظ لات  بسؽاوای کا  اگاه تٟییاؽ ناکل   ظؼ میاوا  ظاؼ  بوظ  قوؾن بطهی اؾ گػاؼ ب  قؽماگ   گؽاوگؽ   ضاوران

قاؾ  اؾ وامی ٢اقع   کثی١ ب  وامی کا  ٖااهؽًا  ضًويی   يوؼل گؽ٢تنظاؼ  ظاؼ  گا نن گػاؼ ب  قؽماگ  قؽماگ 
السكااِب  ٢كاِظ بسؽانن ظؼ وةوِظ ویؽ گی کا  بساؽان ؼا با  گو  تٟییؽ چهؽ  ظاظ بانعن « زال  مهکالل»٦ؽاؼ اقت 

 ها  تاؾ  تةعگل نع  قاؾ  قاؾ    کاهگی ا  بؽا  ٢كاِظ ضًويی ظاؼ  تةعگل کىعن ب  م٧عم  قؽماگ 
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ؽظل نکِل خعگاِع تهااخرِی  ها بوظن با پیم   تٟییؽ نکل ظ لت قاؾ  ک  بطهی اؾ ٢ؽنگىع   پؽ ژ  ضًويی ب 
 جادایی نااادی  باا  کمابیصظاؼ   ظاؼ  ؼا هؽچ  بیهتؽ تثةیت کؽظ  ظؼ کل قاؽماگ  ها  قؽماگ  ظ لت نؾاظگػاؼِ 

ن کرابیم اؾ ه  خاعا هكاتىع  حیث سازمانیها  ظ لت   باؾاؼن اؾ  ظ لت   باؾاؼ ؼ بؽ  هكتی    وهاظها   اؼگان
ن اگه خعاگی وهاظ  ظ لت   باؾاؼ ؼا ب  بیهتؽگه ظؼخ  ظؼ تااؼگص ها  ظ اؼن اضیؽ قاؾ  ها   کاهگی قاؾ  ضًويی

بااؾاؼ   ا٦تًااظ ؼا با   ظاؼ  ؼقاوع   اگه با ؼ ؼا هؽچ  بیهتؽ باؽ وهاظهاا  ظ لتای زااک  کاؽظ کا  باگاع کااؼِ  قؽماگ 
تؽ با  کىاعن پوقات کااؼگؽان  ها ؼا هؽچ  بیهتؽ نؾاظ بگػاؼوع تاا باا ضیاا  هؽچا  ؼازات راؼوع   ننظاؼان بك قؽماگ 

قاؾ ن اگه با ِؼ اگعئولوژگک ظؼ وهاظها  ظ لتای ؼا باا تُاٛی١ِ زُاوِؼ وهاظهاا   تهعگع ضًويی مهٟو  بانىع 
کؽظ   زُاوؼ نن « کوچک»٧عؼ ظاؼ  ؼا نو ظؼ  ا٦ٙن ظ لت قؽماگ    ا٦تًاظ  تکریل کؽظ  ظ لتی ظؼ باؾاؼ   ٚؽي 

   ٚرلیاِل ا٦تًاظ  ؼا نو٧عؼ مسع ظ کؽظ ک  ظگگؽ ظ لت اؾ زعا٦ل ابؿاؼهاا  وٗااؼل باؽ ظؼ قاؾ کاِؼ باؾاؼ   ٚؽي 
ضواقات  اگاه ظ لات تهااخرِی نؾاظگاػاؼ زتای اگاؽ ظؼ ناؽاگّ زااِظ اخترااٚی می  ظاؼان ویؿ بؽضوؼظاؼ وةاوظ قؽماگ 
  ا٦تًااظ  گاا  ها ظؼ ناؽاگٓی وٗیاؽ تساؽگ ن مساياؽ   ماوٙ اؾ ا٢ؿاگم ٦یرتظاؼان ؼا کىتؽ  کىع گا مثالً  قؽماگ 

ناع کا  ظ لاِت  ظاؼان باوظ  ظؼ بؽضای ماواؼظن ظگاع  می خىگ نوظ ویؿ ٢ا٦ع ابؿاؼها  هؾ  بؽ تأثیؽگػاؼ  بؽ قاؽماگ 
  بااؽ   کااا٢ی باااؾـؼ وااعاؼظ کاا زتاای باا  اوااعاؾ  تؽگه نااؽاگّ مٛیهااتِی ٢ؽ ظقااتانن ظؼ قااطت تهاااخرِی نؾاظگااػاؼ

ظاؼان  ال مهاؼ قاؽماگ  اگه نکِل ظ لتن و  تىها اگعئولوژ  وٗاؼل کىع  ؾوعگی تؽگه ماگستاِج  قاقیا ٢ؽ نِی  گؽان
يوؼل خؿئین تًاظ٢ی   ٞیؽقیكتراتیک ویؿ ٢ا٦ع  ها ب  ها بوظٓن بلک  بؽا  وٗاؼل بؽ نن وةوظ ٔبلک  نؾاظگػاؼ  نن

ظاؼ  ؼا اؾ وهاظهاا   بؽضی خوامٙ چىان وهاظها  ظ لات قاؽماگ ها ظؼ  قاؾ  تهعگع ضًويی ابؿاؼها  هؾ  بوظ 
ى٣ک کؽظ  اقت ک  کوچک ظاؼان ٔبا  هاؽ    قاؽماگ  ظاؼ  باؽ ٚرلیااِل ؼ ؾماؽ  تؽگه وٗاؼل ظ لت قاؽماگ  باؾاؼ م 
ظاؼ  اؾ نکل تهاخری نؾاظگػاؼ ب  نکل گاک ظ لاِت  تٟییؽ نکل ظ لت قؽماگ  ظلیلی ک  موؼظویاؾ بانعٓن مكتلؿِ  

کاا  چىاایه تٟییاؽ نااکلی ظنااواؼ اقاات   مستاااج گااک گااؽاگم  ظاوی    هراا  ماای گااؽا اقاات  ظاؼ  کىتؽ   قاؽماگ
ظاؼ  بؽ قؽ  ها  قؽماگ    اگه تٟییؽ نکل ؼا پیم بگػاؼظ   با ظگگؽ گؽاگهال   خىاذ ظاؼ  اقت ک  پؽ ژ  قؽماگ 
ؽظِ  پیم لن اؾ زیث هكتی ب    تاؼگاک اؾ  ؽ ظقاتان ظؼ اگاه ظ ؼ   کاؼگؽ   ٢ نىاقین ْة٧  نن  اؼظ وؿا٘ نوظ  ظؼ ک 

ا   ا٦ٛاًا ٚاظهوا    نؾاظن بلکا  باؽا  اماؽاؼ مٛاال ظؼ  زیال بهؽن و  تىها هرکاون هریها  باؽا  اگدااظ خامٛا 
  تؽگه نؽاگّ اختراٚی ویؿ گا ؼ   پىاهگاهی خؿ ضوظ وعاؼوع  قطت
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كل تٛریعِ   ٞ کا   ظاؼ  ظ لات قاؽماگ    تثةیاِت ناکل تهااخرِی نؾاظگاػاؼِ  قااؾ  وا  کثیا١ ضًويی اؾ ؼ وع 
ها  ظ لتی ویؿ ظؼ بكایاؼ  اؾ کهاوؼها با  ظقاتا گؿ   ها  نؽکت ها  ظ لت   بعهی بعهیبگػؼگ ن باگع بگوگی  

الرللای  ظاضلای گاا بیه ظاؼاِن  ؼ ٦الا ؼِظ ظگاون با  قاؽماگ ها ظ تةعگل نع   بكیاؼ  اؾ نؽکت قاؾ  بؽا  ضًويی
  ظؼ ٚاوٌن « ضؽگعواع می»ظاؼان ظاضلی گاا ضااؼخین باعهی ظ لات ؼا   اگػاؼ نع  ظؼ تٛعاظ  اؾ کهوؼهان قؽماگ 

ا مٛاع ظ  ناؽکت گؽ٢تىع  ظؼ بؽضی کهوؼها ک  ت٧ؽگةاًا هرا  چیاؿ ضًويای باوظ   تىها ها  ظ لتی ؼا می نؽکت
ظ لتی  خوظ ظانت گا تىها گک قؽ  ضعمال ٚرومی وٗیؽ نموؾل   ظؼمانن هىوؾ ضًويی وهع  بوظن ب  گکةاؼ  

نواان کا   اقت « مّلی»ؽظوع ک  ظؼ گک چیِؿ بؿؼگ نؽگک هكتىع   نن بعهِی نت  ٢ؽ ظقتان پی ب  ها  گػ ظؼ ظه 
ظاؼ  کا  تاا زاع  وانای اؾ نن باوظ کا   هیچ وعانتىعن نؽگِک اگه باعهی ٦لراعاظ ناعوع  باعهی ظ لات قاؽماگ 

ن بوظواع  پؽظاضات وکاؽظ   کا٢ی    اوعاؾ نع  ؼا ظؼ ٦الا مالیال ب تًؽ٠ ظاؼان قه  ظ لت اؾ اؼؾل اَا٢ِی  قؽماگ 
ها  تااؾ  تةاعگل  قااؾ  قاؾ    کاهگی ا  بؽا  ضًويی ضواوع  نع   خةؽاِن اگه بعهی ب  م٧عم « مّلی»بعهِی 
راومی وٗیاؽ هاا  ٚ ها  ظ لتی   زتی بؽضی ظاؼاگی مالک نؽکت نالرللی بیه کاؼاِن  ا  ا ٦الن ْلا ظؼ پاؼ نع  

ٚىوان وهااظ  اقاقاًا امرؽگالیكاتین ظؼ  الرللی پاو  با  يىع ٤ بیهقوازل کهوؼها نعوعٕ ظؼ بكیاؼ  اؾ ا ٦الن 
ها  اختراااٚی    هااا  کااالِن قیاقاات گیؽ  نااع   بااا تٛیاایه خهت ظهىااع   اؼظ يااسى  می م٧ااا  نضااؽگه ٦ٌؽ

ها  ٚراومی  قاؾ  ظاؼاگی ا٦تًاظ  گک کهوؼن با تسریل نؽاگٓی هرکون کاهم ضعمال ٚرومین ضًويی
ؼا اؾ ضٓؽ  ؼنکكتگی با  ضااْؽ « ها مّلت»ها    هان ظ لت   باؾاؼها   ا٢ؿاگم ٦یرتها  ظ لتین نؾاظقاؾ    نؽکت
کااؼانن پاف اؾ ٦اٌؽ   اٚٓاا   ا    ظؼ ياوؼِل    ؼبااضواؼان   ْلا ظاظٕ اگاؽ ب٧یا  می «ودال»« مّلی»بعهِی 

   بااا نااِؽ ن«ىداای وهاااگیم  »ظهىااع    اگااه  کىعوااعن اگااه نضااؽگه ٦ٌؽ پؽظاضاات بااعهین پوقاات میباؾ وکااو  ظؼ 
ىع   باا پؽظاضات هاؽ بطام  ا ن بؽواما  پیم اؾ پؽظاضت هؽ  امین پوقت می الن نؽ ِ   تٛاّؽٌ با  ناؽاگّ  ک 

 اؼظ    کاؼگؽ   ٢ؽ ظقتاِن قاگؽ کهاوؼها ؼا کا  زااه باا تهااخ  امرؽگالیكاتی ویاؿ تل٣یا٥ ناع  باوظن ؾگكِت ْة٧ 
  تٛاٌؽ ياىع ٤  بؽواما  مساوؼ ها  تااؾ ن بطام  قااؾ  قاؾ    کاهگی کؽظ  ضًويی   خعگع  می مؽزل 

    اقت  مواؼظ بوظ الرللی پو  ظؼ هر  بیه
  وٗامین  ن چ  با خىِگ مسع ِظ کوظتا   چ  با خىگ گكتؽظ هؽگا  قؽؾمیىی خعگع ظؼ ظ ؼان اضیؽن   باهضؽ 

بطهی مساوؼ  اؾ قیاقات امرؽگالیكا  ها  تاؾ   قاؾ  قاؾ    کاهگی نعن ضًويی توقّ امرؽگالیك  ٢تر می
قاااؾ ن  نااع کاا  ٦ااؽاؼ بااوظ بااا ضًويی چیىی می ظؼ کوظتاهااان ٚلیاا  کهااوؼهاگی ظقیكاا  ها بااوظ  ظؼ نن قااؽؾمیه
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ها بؽ قاؽ مؽظمای براا  ا٢که هان برا   کاؼگؽ   ٢ؽ ظقتان يوؼل گیؽظ  ظؼ خىگ تؽگه تٌٛؽ ب  ْة٧   زهیاو 
 هاگی ناوظ  باؽ ٢اؽاِؾ ؾگؽقااضتها هؽچ  بیهاتؽ کىاع   قاؾ  پوقت نن ؼگطتىع ک  ٦ؽاؼ بوظ ظؼ ٢ؽنگىع ضًويی می

  مدعظًا با  قاؾ  ها  ضًويی نضؽگه ٢ؽمو باگكت با  قاضت  نووع می ىع ک  اگؽ ٦ؽاؼ بوظ مدعظاً ؼگطت برا می
قااؾ    امرؽگالیكا ن پیوواع  تااؼگطی  خاوظ  ظؼ ظ ؼان اضیاؽن بایه ضًويی قاضت  نووع  ٚؽ٤ خةیه کاؼگؽان

 توان نن ؼا مهاهع  کؽظ  پل بؽمؽ میظانت  اقت ک  اؾ نیلِی پیىون  تا ٚؽا٤ِ 
قااؾ  وٗیاؽ  ها  تاؽ گح ضًويی قااؾ  ٢اقاع اقاتن وا  تىهاا اگاعئولوژ  ظؼ  ا٦ٙن و  تىهاا غاِل ضًويی

و  تىها ناکل  ٢اقع هكتىعن« قاؾ   ؼ  کاؼضاودال   مولعقاؾ  ظاؼاگی ظ لت اؾ ْؽگ٥ ضًويی ا٢ؿاگم بهؽ »
 ن اؼ  ناع   زتای نایها  ظ ؼان اضیاؽ تثةیات  قااؾ  اؾ ضًويیظاؼ  ک  پاف  نؾاظگػاِؼ ظ لت قؽماگ  تهاخرِی 

  تةٛاال نن ویاؿ  چکاع قااؾ ن کثا٢ات   لداه می   ٢ؽنگىاع ضًويی بلک  ظؼ ٚرل اؾ گون  گونا  ٢اقع اقتن
  کااؼگؽ   ٢ؽ ظقاتانن تاالل    ؾزرتهکانن ٧٢اؽ بیهاتؽ باؽا  ْة٧ا  چیؿ  خؿ اقتثراؼ بیهتؽ   ظائرًا ٢ؿاگىع 

ظاؼ   تؽ ظؼ خواماٙ قاؽماگ    کاؼگؽ   باهضؽ  ٢كااظ بیهاتؽ   پیکیاع  تُٛی١ ٦عؼل ْة٧اتِی ْة٧ تؽ بؽا   ٢ؿاگىع 
                          ویكت 
    
 

           مرتضی یگانه
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 تپه هفت کارگران اعتراضات ذیجذ دور به ینگاه
 میعظ شر    دو با توأمان ی مبارزه ضرورت

ترا    ْىایه ؼقاا  ياعا  نواان  ه٣تکهت   يىٛت ویهکؽ بوظ ک  اٚتًابال کاؼگؽان  97نبان   نغؼما  قا  
ا ْة٧اتی کاؼگؽان ظؼ قا    ا  ب  مةاؼؾ  خان تاؾ   ٞ ْة٧ااتی ظؼ هرا     مةااؼؾ  ؽل موتاوؼِ ها  اضیؽ ظاظ  يعا  

ها  کاؼگؽ  ظانت  ٚال   باؽ  ویؿ ظؼ بیه قاگؽ مسیّ پی اا مىاقةی نخا  کهوؼ نىیع  نع  اگه يعا  ٞؽل
 هرمسگان آلىمینیىم المهدین کشت و صنعت مغانن آذرآب اراکن هپکىی اراکظؼ  نتر  اٚتًابال کاؼگؽان ه٣ت

هاا  ی ظؼ ماوؼظ اگاه مسیّها  پیهیه وهؽگ  گؿاؼنات ظؼ نراؼ اٚتًاباتی ؼش ظاظ  ویؿ  اهىاز در فىالدگروه ملی   
وٗیاؽ  «کااؼگؽ »ها  ظ لتاِی  تر  با قؽکوب ٢ٛالیه نن   تالل تهاکل موج اٚتًابال پیهیه ه٣ت 1نمع  اقت 

                                                        
زػ٠ مدرٙ تر  با هع٠    مةاؼؾال کاؼگؽان  تهکیل نوؼا  اقالمی کاؼ ظؼ ه٣ت باؾاوعگهی مكیؽ پیروظ  نع  1

قاؾ  بال  خان هر  کاؼگؽان  وگاهی ب  مةاؼؾال خاؼ   وراگىعگان کاؼگؽ  ٔؼا  وو نراؼ  ظ  ٓ  ضًويی
قاؾ  ٔؼا  وو  قاؾ  الرهع  پف اؾ ضًويی کاؼگؽان کهت   يىٛت مٟان ٔؼا  وو نراؼ  ظ  ٓ   ؼ٤ نلومىیو 

ؼا بؿوی ٕ ٔؼا  وو نراؼ   گؽان  نغؼنب: بیاگیع کاؼ اوع ٔؼا  وو نراؼ  قو ٓ نراؼ  ظ  ٓ  هرکو: کاؼگؽان مهٟو  مةاؼؾ 
 چهاؼ ٓ 
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گؽ٢تا ن با  پاگاان ؼقایع سا٤ بؽظن اٚتًاابال   نکكات خىاةم کااؼگؽِ  ناکل بؽا  ب  م   نوؼا  اقالمی کاؼ
تر  با هاع٠    مةاؼؾال کاؼگؽان  تهکیل نوؼا  اقالمی کاؼ ظؼ ه٣ت ؾاوعگهی مكیؽ پیروظ  نع با »: ٔبىگؽگع ب 

 ٓ  «زػ٠ مدرٙ وراگىعگان کاؼگؽ  ٔؼا  وو نراؼ  ظ  ٓ

نٞااؾ ناع  اٚتًاابال ظؼ خؽگاان هرکىایه م٧ااؼن  99ظ قاا  ضؽظا 26تر  اؾ  ظ ؼ خعگع اٚتؽاَال کاؼگؽان ه٣ت
  تاا کىاون چىاع با  خاؽ  ظهلای اؼؾ        تر  ه٣ت   مهؽظاظ ؼقتری مالکان نؽکت اقت با ظاظگا  امیع اقعبیگی

 تر  بؽگؿاؼ نع  اقت  ان نؽکت ه٣تخلك  اؾ ظاظگا  کاؼ٢ؽماگ

 اگاػاؼ گؽظگاع   «نؼگااا»  « ؾئاوـ» ها  ناؽکتمیلیااؼظ توماان با   291تر  باا مةلاٝ  نؽکت ه٣ت 1394قا  
٦اؽاؼ باؽ اگاه باوظ کا     ٧ع بؽا  تًازا نؽکت پؽظاضت کؽظوعمیلیاؼظ تومان  خ  و 6يازةان خعگع نؽکت تىها 

گک   وی  میلیاؼظ  ی ٦ؽگا ب ظؼ اتهامال اقعبیگی نمع  ک     مةلٟ خ  ؼا ظؼ چىعگه ٦كّ پؽظاضت کىىع ماب٧ی  
اما اقعبیگی تىها م٧اعاؼ وااچیؿ  اؾ اگاه   ا ظؼگا٢ت کؽظ  اقته نؽکت اؾ باوک «باؾقاؾ »ا  ظهؼ اؼؾ ظ لتی ؼا بؽ 

اؾ ؾماان نهل باؽا  ووقااؾ  ناؽکت کاؽظ    مااب٧ی ؼا ظؼ بااؾاؼ نؾاظ ٢ؽ ضتا  اقات   اؼؾها ؼا يؽ٠ ضؽگاع مانایه
هؿاؼ  15ؿ  ظؼ زع ظ هؿاؼ ته ب  چی 61تا  51نکؽ اؾ قالی زع ظ    قاهو  م٧عاؼ تولیع نقاؾ  نؽکت ضًويی

ا  ظ لاِت قاؽماگ  ته وؿ   کؽظ  اقت  ضًويی ظاؼ  مىداؽ با  ؼ وا٥ تولیاع ناوظن ظؼ  قاؾ  ک  ٦ؽاؼ باوظ با  ٚؾ
تولیع ات٣ا٤ ا٢تاظ   تو١٦کاهم   زتی    تر  قیؽ ٦ه٧ؽاگی پیروظ  اقت  ظؼ هرکو  اؼاا ویؿ هریه مكئل  ه٣ت
قااؾ   قااؾ    کاهگی  اؼ   مومىاو ن قیاقات ضًويی وژگکچىان اگعئول ظاؼ  ظؼ اگؽانن نن ظ لت قؽماگ  اقت 

 واتوان اؾ ظگاعِن حتی بؽظ ک   کىع   ب  پیم می ها   ضعمال اختراٚی ؼا پیگیؽ  می   ابؿاؼ تولیع   مسیّ ٢ؿاگىع 
  ها  تولیع  ا٦تًاظ اگؽان  اؼظ کؽظ  اقت   اؾ ضكاؼاتی اقت ک  اگه قیاقت ب  بىی  زدِ  ٚٗیری

 ظاؼاو    قاؽماگ ها قیاقت  مًائةی ک   تر  قاؾ  نؽکت ه٣ت اٚتًابال اضیؽ ؼا باگع ظؼ ضًويیٚلت ز٧ی٧ی 
با   99ظؼ ضاؽظاظ ا  کا  کااؼگؽان ؼا  كات  اماا تکاوا خ   ن  ظ لت با  بااؼ ن ؼظ  ها  وئولیةؽالی   نؾاظقاؾاو    پؽ ژ 

اٚتًااب تاا بیر        بوظ  اقت   ها  مٛو٦ ن بسث وٗیؽ ز٧و٤ ناوةانت  کاؼگؽِ  اٚتًاب  اظاؼ کؽظن مهکالل 
   تیؽمااا  ظامىاا  9گٛىاای  اٚتًاابالن امااا اؾ ؼ ؾ پاااوؿظه  نؼ ؾ چهااؼظه  ظؼ ضااوِظ مساایّ نااؽکت ظؼ خؽگاان بااوظ

کااؼگؽ  ؼ ته اؾ ٢ٛااهن اتیؽ چه 24ظؼ ؼ ؾ اٚتؽاَال ب  قٓر ضیابان   م٧ابل ٢ؽماوعاؼ  نول ویؿ کهیع  نع  
اماا  ؽظن کاؼگؽان ب  پاگان اٚتًاب باوظن اظاؼ ک نباؾظانت نعوع  هع٠ اؾ باؾظانتتر  توقّ م٧امال ظ لتی  ه٣ت
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مٓالةاال کااؼگؽان ظؼ اگاه ظ ؼ اٚتؽاَاال  نؾاظ ناعوع  تب  قاٚؽ ها نع  باؾظانت ن  اٚتؽاَال کاؼگؽان با اظام 
 نامل مواؼظ ؾگؽ اقت:

 ها  مٛو٦    ترعگع ظ٢تؽچ  بیر  پؽظاضت ٢وؼ  ز٧و٤-

 ٢وؼِ  هرکاؼان اضؽاج نع باؾگهت ب  کاؼ -

 ؼقتری-باؾظانت ٢وؼ  اقعبیگی   مداؾال زةف بؽا  اقعبیگی-

ِٙ گِع ٢وؼ  کاؼ٢ؽما  اضتالـ-  تر  گؽ   بطم ضًويی اؾ ه٣ت ضل

 ها  اضتالـ نع  ب  کاؼگؽان باؾگؽظاوعن ٢وؼ  ثؽ ل-

 پاگان کاؼ معگؽان باؾوهكت -

 

 ای مترقی اس  سازی، خواسته لغو خصوصی

لٟااو  ضواقااتاؼ نٚتًااابی  ؼا  پیگیااؽ    ضواقاات تس٧اا٥ مٓالةااال مؽبااوِ باا  مااؿظ   بیراا       کاااؼگؽان ا
ظاؼ   هكتىع  ظؼ نؽاگّ ٢ٛلی ا٦تًاظ  اگؽان   اگراوی ک  ظ لت قاؽماگ  نؽکت ویهکؽ ه٣ت تر  قاؾ  ضًويی

قااؾ   يیترا  خهات لٟاو ضًو ظاؼظن تالل کاؼگؽان ه٣ت ٢ؿاگىع  قاؾِ   اگؽان ب  قیاقت نؾاظقاؾ    ضًويی
قاؾ   تؽا   لؽؾ  اوعاضته ظؼ قیاقِت ضًويی   يسیر اقت  ْلةاو ن پؽ لتؽ  گک کىِم ٚعالتنؽکتن ٦ًٓٛا 
قااؾ   لٟاو ضًويی ترا  ظؼ پیؽ ؾ  کااؼگؽان ه٣تا٦عامی بكیاؼ موثؽ اقت   ناؾ زیِث نکلی ظاؼ  ظ لِت قؽماگ 

ظؼ اگه گاا  اؾ  ا٦عامی ضواهع بوظ ک  ٓتٛا وی کؽظن نؽکت ضوا  ظؼ ٦الِا  قاؾ  گا ظ لتیکِل ٔ ضوا  ظؼ ن ه٣ت تر 
ی ؾمااو مرکه اقتن تا بانع  ظ لت ظؼ نؽاگّ ٢ٛلی ها گوگی مىاقا بؽا  قاگؽ نؽکتتواوع ال می مةاؼؾال ْة٧اتی
نؽکت  مو٦ِت  قاؾِ   ظ لتی ابعنٚىوان مالک بٛع  نؽکت بی ؼا ب « ظاؼا  اهلیت»ظاِؼ  انن قؽماگ ک  ب  ٚؾ  ضوظن

  ظ لتای گاا ضًويای باوظن ناعظوةا   ه  توقّ ظ لت ظؼ هرکو قاؾ  مو٦ت ظ لتیکىع  اگه  ظوةا   ؼا ه٣ت تر 
  زاک  باؽ ناؽاگّ اگدااظ وطواهاع کاؽظ  گٛىای ا٦اعامی ضاال٠ِ  اؼاو  ظ نؽکت چىعان تٟییؽ  ظؼ مىاقةال قؽماگ 

ؼا بهةاوظ  ا   َٛیت يى٣ی کااؼگؽان تواوع تا اوعاؾ  اما ظؼ نؽاگّ ٢ٛلی می نظاؼاو  وطواهع بوظ ها  قؽماگ  قیاقت
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ؼا با  « قااؾ  لٟاو ضًويی»  ٚااِ   تواواع ضواقات  می ن   ؼا  تس٥ِ٧ زعا٦لی مٓالةال يى٣ی کاؼگؽانبةطهع 
ترا  ظؼ ظگالکتیاک مةااؼؾاتی اقات کا  با  مٓالةاال    کااؼگؽان ه٣ت قیاقتی کاؼگؽ  ظؼ قٓر ملی تةعگل کىع 

گاا  می قااؾ  باؽا  ظ لات  ها  ضًويی کا  قیاقات اواع نموضت هاا ظؼ اگاه ؼ واع  نناووع  ن  َٛیت ضوگم ن
 ؾ نن کوتاا  بیاگاع ضواهع ا وری نظاؼ  اگؽان بكیاؼ امؽ  زیاتی   اگراوی اقت   ظ لت تا خاگی ک  توان ظاؼظ قؽماگ 

اماا هاؽ لسٗا  متؽياع  نبگیاؽظ وهایىی کىاع   ضاوظ کىتاؽ  کاؼضاوا  ؼا بعقات هؽ چىع مرکه اقت گاهی ٧ٚا
  کااؼگؽ  الساِ  موخاوظ ْة٧ا  چیؿ  ک  باگع ب  نن توخ  نوظ اگه اقت ک  مةاؼؾال ٢ی   اگػاؼ  مدعظ نن اقت

ْلةاو    نؾاظن گؽ  بؿوعن ب  وساو      ا٦ًٛا ٚعالت اوعاؾ  اؾ گک خامٛ  باگع ضوظ ؼا باگع ب  گک ا٥٢ مةاؼؾاتی   چه 
ا   اؼؾاِل موخاوظ ظؼ مؽزلا  گاا  هلا   ْة٧اتین ماوٙ اؾ ؼکوظ   ظؼخاا ؾظن مةا ک  اگه گؽ  ؾظن   پیگیؽ  ظؼ مةاؼؾ 

 مةاؼؾال نوظ  قیؽ کلِی  ضاو اؾ

 

 تطکل کارگری را دریاب!

تهاکیل  نتر  ضوب اقت ک  ظؼ نؽاگّ ٢ٛلی با  تس٧ا٥ نن اهتراا   ؼؾواع گکی ظگگؽ اؾ ا٦عاماتی ک  کاؼگؽان ه٣ت
ظاوی   کرک نوان بیاگع  مایب     قیؽ مةاؼؾال کاؼگؽان اظام  مىع اقت ک  بتواوع ظؼ ٦كری تهکل کاؼگؽ  اقلوب

هرواؼ  قٛی کؽظ  تا مةاؼؾ  ْة٧اتی ؼا ب  اوساؽا٠   نکكات « نوؼا  اقالمی کاؼ»هاگی وٗیؽ  ک  ظ لت با تهکل
تواوع تةعگل ب  پاگگا    قىتی نوظ ک  کاؼگؽان تدؽبیال مکاؽؼ ضاوگم  می مكت٧لن بکهاوع  اگداظ تهکل کاؼگؽِ  

هااگی  هؽ باؼ ظؼ ؼ وع مةااؼؾ  گا  ناوىع   با باؾاوعگهی معا   ظؼ اگه تدؽبیال  تاؼگطی نن ب  ثةت بؽق ؼا ظؼ زا٢ٗ 
 ؼاقتا  مو٧٢یت   پیؽ ؾ  بؽظاؼوع موثؽتؽ ظؼ 

ظاؼ  ظؼ ظؼ ن  تر  امؽ ؾ تواوكت  پؽچرعاؼ مةاؼؾ  کاؼگؽ  ظؼ اگؽان بانع زکاگت اؾ قىِت مةااؼؾاتی ؼگها  اگىک  ه٣ت
   مىع  ب  ضوظ بگیؽظ  تهکل باگاع با  معؼقا  وٗا  نکِل  نمىدك  نن ظاؼظ  اگه قىت باگع ک  تست گک تهکل

اوت٧ااظ  ماعا   قاٛی ظؼ اؼت٧اا  قآر   ه  اؾ نن بیاموؾوع   ه  با ضوظک ن  ْة٧اتی کاؼگؽان تةعگل نوظ مةاؼؾ 
ترا ٓ  ناؽکت ه٣ت ٔظ ؼ پیهایه اٚتؽاَاال   اٚتًاابال کااؼگؽان 97 تابكاتان قاا   ظؼ م٧ٓاٙ کی٣ی نن وراگىع

اگداظ ناعن  ب  وا  مدرٙ وراگىعگان کاؼگؽان ه٣ت تر  ها  مطتل١ نؽکت بطم اوتطابی اؾ وراگىعگاِن  اب تهکلی
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گم ؼا ظؼ با  باا اهاؽ  ناوؼا  اقاالمی کااؼ تراا  قاٛی ضاو ظؼ وهاگاتن خرٙ اوه٧ا٤ اگداظ نع   ظ لت اما ظؼ ن
 کاؼ بكت   ب اگه تهکلنکكت کهاوعن 

کاؼگؽان ه٣ت تر  اکىون بیم اؾ ظ  ما  اقات کا  ظؼ اٚتًااب   تدراٙ اٚتؽاَای هكاتىع  اگدااظ گاک تهاکل 
  مةاؼؾاتی ظنواؼ اقتن اما ظناواؼتؽ اؾ بؽگاؿاؼ  ظ  ماا  اٚتًااب   تدراٙ اٚتؽاَای  کاؼگؽ  اگؽچ  گک  ٖی٣ 

تواوع مةاؼؾال ؼا  ک  می    بؽ اگهنوظن ٚال تهکل کاؼگؽ  ک  با وٗؽضواهی مكت٧ی  اؾ ضوظ کاؼگؽان بؽپا میویكت  
تؽ اؾ ؾمااوی ناوظ  ظاؼ  قطت گک گا  ب  پیم بةؽظن کرک ضواهع کؽظ تا قؽکوب اٚتؽاَال توقّ ظ لت قؽماگ 

تواوىع تهکل مكت٧ل  ْلةاو ن کاؼگؽان ه٣ت تر  می ک  تهکلی ظؼ کاؼ ویكت  بؽا  مو٧٢یت   پیهةؽظ مةاؼؾال ز٥
 ظاؼ  تسریل وراگىع  اضته اگه تهکل ؼا ب  ظ لت   قاگؽ وهاظها  قؽماگ ضوظ ؼا بؽپا کىىع   ب  ؼقریت نى

 

   نگاهی به ضعار ضورا در دور پیطین اعتراضا  هف  تپه

قاؽ  کااؼگؽ  ویؿ توقّ بؽضی ٢ٛالیه« نوؼاگی نؽکت کىتؽ »   ضواقت  کاؼگؽان ه٣ت تر ن 97مةاؼؾال قا  ظؼ 
گاا  ماؽؾ ضاوظ ؼا باا  ا  مٓاؽذ ناع   هیچ   خاوةی   زانی  ٚىوان گک ضواقت  ک  الةت  اگه ضواقت ن ب  ظاظ  نع
  قاؾ  نؽکتن مهطى وکؽظ   ايلی لٟو ضًويی ضواقت 

   تواوع ؼ   ظهع   پاگعاؼ باناع کا   َاٛیت او٧البای باناع   مةااؼؾ  ها تىها ظؼ ؾماوی می کاؼضاو    نوؼاگی اظاؼ 
  کاؼگؽ بؽ قؽ زاکریت کالِن خامٛ  ظؼ خؽگان بانع   اَر اقت کا  ظؼ  ظاؼ   ْة٧    قؽماگ   ْة٧اتی بیه ْة٧

واؿظ « کىتاؽ  ناوؼاگی ناؽکت»نن ؾمان چىیه  َٛیتی  خوظ وعانات   الةتا   اَار اقات کا  مٛىاا  ايالی 
گیاؽظن  ياوؼل می   ناوؼاگی کا  ظؼ ظ ؼان او٧البای هاگی اؾ کاؼگؽان ه٣ت تر  ویؿ واٖؽ ب  اگه واو٘ اؾ اظاؼ  بطم
ظؼ  ا٦ٙ ظهلت بؽ  َٛیتی بال٣ٛل ظؼ نؽکت ظانت  اگىک  کااؼگؽان    کىتؽ  نوؼاگی ظؼ نن م٧ٓٙن ضواقت  وةوظ 

ٕ اگاه ػانته نن توقّ يازةان نؽکت بوظوعضوظ مسًو  زؽاقت اؾ اموا  نؽکت ظؼ م٧ابل تاؼاج   ب  ٢ؽ ل گ
ظاؼ نؽکتن تدهیؿال ؼا وعؾظ   و٣ؽ نع  کاؼگؽان بوظوع کا  باگاع  ظاظوع تا قؽماگ  کاؼگؽان بوظوع ک  باگع وگهةاوی می

ظگاع  ظاِؼ مالکن قوظ ضاوظ ؼا ظؼ اگاه می کؽظوعن  گؽو  قؽماگ  ؼگؿ  می بؽا  تولیع   چؽضیعن چؽش کاؼضاو ن بؽوام 
یاؽ ظهاع  کلی تٟی هااگم ؼا با  هاا   ظاؼاگی ک  نؽکت ؼا ب  تٛٓیلی بکهاوع   اموا  نن ؼا ب٣ؽ نع گاا کااؼبؽ  ؾمیه
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ظاظوع    کؽظوعن وگهةاوی می ک  ماوٙ اؾ وابوظ  ابؿاؼها  تولیع نووعن ت٧كی  کاؼ می کاؼگؽان ظؼ نن ؾمانن بؽا  اگه
 ٚراًل ٦كری وٗاؼل کاؼگؽ  بؽ مسیّ کاؼ   نؽاگّ کاؼضاو ن قامان ظاظ  بوظوع 

ؽنگىاع  واياسیر اؾ  َاٛیت ناٛاؼ   هرای وةاوظ کا  اؾ ظاناته ب کاؼگؽان ظؼ نن ؾمان نوؼاگی کىتؽ    وٗاؼِل 
بؽنماع  اؾ  اگاه ناٛاؼن ن بلکا کؽظوع کا  ناؽاگّ او٧البای اگدااظ ناع  اقاتٓ ها گران وری ٔنن خامٛ  بؽنمع  بانع

  ب  ْوؼ کالقیک نوؼاها ٔه  مٛىاا باا بوظ   امکان نن ظؼ  َٛیت  خوظ ظانت نؽکت ه٣ت تر   َٛیتی ٚیىی
ظهی اٚتًابال   اٚتؽاَال قیاقای  اوع    ٖاگ١ قاؾمان بیها ظؼ او٧الب ؼ قی ٓ مسًو  نؽاگّ او٧ال قو گت

ها  ظ لات  ٚىوان اواعا    هرکىایه با    ظ٢ا٘ اؾ کاؼگؽان ظؼ بؽابؽ ٦هؽ ویؽ ها  َعاو٧البی ؼا باؽ ٚهاع  ظاناتىع
 تر  نوؼاها ظؼ  ا٦ٙ اقاِ   اما ظؼ ه٣ت بوظوع « ظ لت خىیىی کاؼگؽ »ظؼ  ا٦ٙ نوؼاها   کؽظوع کاؼگؽ ن و٧م اگ٣ا می

بوظوع  تهاکیل ناوؼا  ی ضرک  نظار  کارگری بر ادارهگا زعا٦ل اق  ؼمؿ  نؽکت ی اقتصادی ادارهؼمؿ 
ب  مٛىا  نوؼا  کاؼگؽ  با کاؼکؽظ قیاقی  گا وٗاؼل کاؼگؽ  بؽ ننن مى٣ؽظ     ا٦تًاظ  گک کاؼضاو  بؽا  اظاؼ 

 ؼاگی ظؼ ؼاقتا  بؽاوعاؾ  ظ لاتوروظاؼ نو نتر  بؽا  بؽضی اؾ ویؽ ها  اپوؾقیون   نوؼاگی ه٣ت وةوظ  نٛاؼ اظاؼ 
ترا  ؼا  ظؼ ز٧ی٧ات ه٣تویاؿ  امرؽگالیكاتین-اپوؾگكیوِن باوؼژ اگی ها  خؽگان ايلی بوظ  ؼقاو  خرهوؼ  اقالمی

اماا ظؼ بایه  ظگعواع  می رهاوؼ  اقاالمیخهات قاؽوگووی ظ لات خٚىوان پاگگا  تکثیؽ اٚتؽاَال کااؼگؽ  ظؼ   ب
 خااوظ ظانااتن ت٣كاایؽ   «  نااوؼاگی اظاؼ »ْلةاو  اؾ    کاا  ت٣كاایؽ قااؽوگوویتراا  اگااؽ هاا ٢ٛااالیه کاااؼگؽ  ه٣ت

هؽ چىع کا  ظ لات امرؽگالیكاِت نمؽگکاا     ْلةاو  وةوظ تر  قؽوگووی ؽان ه٣تؼ ذ اٚتؽاَال کاؼگا  بوظ   زانی 
بوظواع  باؽا  ترا   ت٣كیؽ    َٛیتی ظؼ ه٣ت بكیاؼ مهتا٤ِ چىیه نها  مؽتةّ با نن   ویؿ اپوؾقیون پؽ ٞؽب ؼقاو 

اا  اپوؾ  بااوظ  98  نبااان  96تراا  م٣ًااِل اٚتؽاَااال ظ   اگىااان اٚتؽاَااال ه٣ت قاایون پؽ ٞااؽب    پااف باا  ٚؾ
ها  بؽاوعاؾاوا    امرؽگالیكاتی ؼا ظانات   ا  زکِ  م٣ًِل پؽ ژ   ٦تی پعگع  ْلا ٔچ  چپ   چ  ؼاقتٓ قؽوگووی

 پف ٦ًٓٛا ضوظ ویؿ چىیه ؼ زی ظاؼظ  نبانع

 

 خوابانیم! ا تولید را نمیکنیم ام اعتصاب می

تر  ظؼ م٧ٓٙ ٢ٛلی ابؿاؼ  ظؼ ظقت کااؼگؽان باؽا  اٚراا  ٢هااؼ باؽ کاؼ٢ؽماگاان   ظ لات  اٚتًاب کاؼگؽان ه٣ت
ظاؼِ  زا٢ٕ مىا٢ٙ نوهاقت  اٚتًاب پف اؾ ت٧ؽگةًا ظ  ه٣تا  اؾ مسایّ ناؽکت ضااؼج ناع   با  ضیاباان    قؽماگ 
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کاؼ٢ؽماگان نؽکت ظؼ م٧ٓٙ ٢ٛلی چىعان الةت  ع  نع  اقت  ؼ بؽ   قاضتران ٢ؽماوعاؼ  نهؽقتان نول کهی
ٚىوان اهؽمی بؽا  ٢هاؼ بؽ ٢ٛالیه کاؼگؽ  اقت٣اظ  کىىع   چا    نگع  چ  اگىک  اؾ نن ب ه  اؾ اٚتًاب بعنان وری

ا کىع ک  ضوِظ کاؼگؽان ضكات  ناووع   اٚتًااب ظگگاؽ کااؼکؽظ وعانات  عاگىک  بطواهىع اٚتًاب تا خاگی اظام  پی
گا  ب  مكئل  هكتىع   قٛی می    ب  ویهیلیك  ظچاؼ نوظ بانع کىىع تا بهاو  با  کاؼ٢ؽماا  الةت  کاؼگؽان ب  ضوبی ن

 نهااگی اؾ ناؽکت کا  ظؼ م٧ٓاٙ ٢ٛلای باگاع قاؽ کااؼ زاَاؽ باناىع وعهىع  ظؼ خؽگان اٚتًابن اؾ کاؼگؽان بطم
ضواهىاع کا   ظؼ  ا٦ٙ کاؼگؽان مٛتاٌؽ وریضواقت  نع  تا ظؼ اٚتًاب نؽکت وکىىع   ظؼ مسل کاؼ زاَؽ نووع  

کا  ظؼ م٧ٓاٙ کىاووی توقاّ کااؼگؽان قاؽ ظاظ  « گا کاؼ گاا اٚتًااب»نٛاؼ  چؽش تولیِع نؽکت اؾ زؽکت باؾاگكتع 
نوظن نٛاؼ  ايولی   متؽ٦ی اقت  اگه نٛاؼ ظؼ  ا٦ٙ ؼا  ؼا بؽ اگىک  اٚتًاب کاؼکؽظ ضوظ ؼا اؾ ظقات بعهاع    می

 بىعظ  مواخ  بانی ن می« تًاباٚتًاب بؽا  اٚ»با يؽ٠ِ 

ضواباوىعن مسًو  نؽاگٓی اقت ک  پا٢هااؼ  مومىاوا  ظ لات  کىىعن اما تولیع ؼا وری اگه ک  کاؼگؽان اٚتًاب می
ظؼ اگه مؽزل ن اگه نکل اؾ اٚتًااب    قاؾ  ٢ؿاگىع  اگداظ کؽظ  اقت  قاؾ    کاهگی ظاؼ  بؽ ضًويی قؽماگ 

  لٟاو    ٚراع  تاوان ضواقات  می  اٚتؽاَاین  باا اقات٣اظ  اؾ اگاه نایو تدرٙ کاؼگؽ  کااماًل متؽ٦ای اقات   
    قاؾ  ؼا با ٦عؼل بیهتؽ  ظوةا  کؽظ  ضًويی

اٚتًااب ْاوهوی    تر  باگع ک  ظقت ب  اگداِظ تهکلی مكت٧ل بؿوىاع  میاو  ظؼ ٦ةل ویؿ گ٣تی  ک  کاؼگؽان ه٣ت 
تطاکل    اعتصاابا تواواع اگدااظ گاک تهاکل مكات٧ل باناع     نن می چیع  نوظ  بهتاؽگه میاو  کىووی باگع

  ىع ان ؼا ب  تس٥٧ مٓالةاتهان وؿظگک کتواوىع مىها اثؽ نع    کاؼگؽ  ظؼ کىاؼ ه  می مستقل

 

 ی اصلی کارگرا  هف  تپه مطالیه

تر  مٓؽذ نع  اقاتن  ه٣ت ايلی کاؼگؽان   قاؾ  ب  ظؼقتی بٛىوان نٛاؼ مسوؼ    مٓالة  نٛاِؼ لِٟو ضًويی
قاؾ  چیؿ  ویكت خاؿ کااهم  قاؾ  ٚامِل ايلِی  َٛیت ٢ٛلی نوان اقت  مستوا  ضًويی چون ضًويی

 ٦عؼل ْة٧اتی کاؼگؽان  پف مةاؼؾ  با نن ظؼ ز٧ی٧ت م٧ا مت ظؼ بؽابؽ کاهِم بیهتؽ ٦عؼل ْة٧اتی کاؼگؽان اقت 
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گ  اضتالـ ک  به ن مهکل ما زال »وٗیؽ  ا  زانی  قاؾ  نٛاؼهاگی ضًويی  ٚاِ  لٟو  الةت  ظؼ کىاؼ مٓالة 
ؼقع  ظؼ پف   پهت اگاه ناٛاؼ اگاه وکتا  وه٣تا  اقات کا   ویؿ اؾ اٚتؽاَال کاؼگؽان گاهی ب  گول می« میه 
گاؽ وةاوظن ناؽکت اکىاوِن باا چىایه  تر  اضتالـ قاؾ  ضوب ظقت پیعا کؽظ  اگؽ معگؽ ه٣ت توان ب  ضًويی می

مثاِل  ها  کااغْب  ع باا قااضِت ظ گاوا ىاکى هرواؼ  قٛی می   مؽ خان نن ظاؼ  ؼ بؽ  وةوظ  ظ لت قؽماگ   َٛیتی
قااااؾ  باااع ٔگاااا ايااآالزًا  ضًويی -ٓکاؼضاوااا    ٔکاؼ٢ؽمااااِ   اخاااِع اهلیااات اظاؼ  قااااؾ  ضاااوب ضًويی
مٓالةاال نواان ؼا ظؼ ع   قا١٧ ىٓن مةاؼؾال کاؼگؽان ؼا با  اوساؽا٠ بکهااوگا کاؼ٢ؽما  ٢ا٦ِع اهلیت قاؾ  ضًولتی

قااؾ  با  پایم بةؽواع  هاؽ  کاؼگؽان باگع ک  اٚتًاب ؼا تا لِٟو ضًويی ع وظاؼاو  وگ  ظاؼ  هریه ا٥ِ٢ تىِگ قؽماگ 
چىع ک  ظ لت مرکه اقت ظؼ م٧ٓٙ ٢ٛلی کوتا  بیاگاع   ناؽکت ؼا ظ لتای اٚاال  کىاع تاا پاف اؾ ٢اؽ کم کاؽظن 

 ن اگاػاؼ کىاع « اخاع اهلیات» -ب  ٚؾ  ضوگم– ؼا ب  کاؼ٢ؽماگیها اؾ نقیاب مدعظًا نؽکت  اٚتًاب   ا٢تاظن نب
گاهی اما کاؼگؽان   ٢ٛاهن کاؼگؽ  ه٣ت ؼا  ؼا بؽ  ٦و٘ چىیه اماؽ  بةىعواع  بهتاؽگه  ناگه مه  ب  تر  باگع ک  با ن

اگدااظ تهاکل مكات٧ل  ٢ٛلای هاا ظؼ  َاٛیت ابؿاؼ بؽا  اقترؽاؼ مةاؼؾال   ؼقیعن ب  مٓالةاال   تثةیات پیؽ ؾ 
 اؼگؽ  اقت ک

  

 سازی و میارزه با امپریالیسم ی لغو خصوصی خواسته

ظاؼ اگؽاوای باوظ ن    قاؽماگ  ک  کااماًل با  و٣اٙ ْة٧ا  قاؾ  ظؼ قالیان اضیؽن ٚال   بؽ اگه تةٛاِل ماظ  ضًويی
 ْؽگ٥ اؾ قاؾ  ضًويیها  نو  امرؽگالیكتی ؼا ه  ت٧وگت کؽظ  اقتٕ  وسو ٚدیةی گؽاگم ب  ْؽذ   و٧ه  ب 

 اگدااظ ْؽگ٥ اؾ   ْة٧اتی ٢ايل  نعگع ا٢ؿاگم ْؽگ٥ اؾ کهوؼن مؽظ  اؾ ٚٗیری بطم ٧٢یؽقاؾِ     قاؾ  بیکاؼ 
 زتای کا  کاؽظ  ظ ؼ ظاؼ  ظؼ اگؽان قؽماگ  ظ لت اؾ چىان نن ؼا اوعکی چىعان و     ٚع  اختراٚین مًیةت هؿاؼان
 ٕکىىع هرؽاهی نمؽگکان وٗیؽ اقتٛراؼگؽ  ها  ظ لت قیا    نو  ها  و٧ه  با زاَؽوع

ا  وٗیاؽ   ظاؼاو  ها  امرؽگالیكاتی   قاؽماگ  کاؼگؽان ه٣ت تر  و  تىها تااکىون مةااؼؾال ضاوظ ؼا ظؼ ٦الاا ناوؼل
کا  ظؼ ياوؼل تس٧ا٥ اوع  ا  ؼا پیم کهایع  اوعن بلک  ضواقت  ها  اضیؽن قامان وعاظ  ها  ضیاباوی قا  نوؼل

اوعن اؾ اگه خؽگاوال خعا کىع    ب  خؽگاوال ضٓؽواا امرؽگالیكتی ظ  بكت  ک  هاگی اؾ ٢ؽ ظقتان ؼا تواوع بطم می
قاؾ ن گٛىی لٟاو نن اؾ تراا     ٚا  لٟو ضًويی   ضواقت خاگی بیا ؼظن ک   ا٦ًٛا ب  نن تٛل٥ ظاؼوع ها ؼا ب  توان نن
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هاان گٛىای مةااؼؾال    ز٧ی٧ای نن با  ضاوا  ؼا هااگی اؾ ٢ؽ ظقاتان تواوع بطم نئون تولیع   ؾوعگی اختراٚین می
کا  چىایه چیاؿ  زايال ناوظن   الةتا  باؽا  پیاؽ ؾ  مةااؼؾال کااؼگؽ   باؽا  اگه   کاؼگؽن قو٤ ظهاع  ْة٧ 
ظاؼاو ن با نٛاؼها  ها  َعقؽماگ  ٚىوان پیهاوی ضواقت    ٚا ن ب  السا  موخوظن َؽ ؼل ظاؼظ ک  اگه ضواقت  ٢ی

اکىاون  قااؾ  ظؼ ظاضال کهاوؼن ه  ْوؼ ک  ضًويی انهر ها  يؽگسًا َعامرؽگالیكتی تؽکیا نوظ    ضواقت 
تؽگه    موخوظ اقتن تهاخ  امرؽگالیكتی نمؽگکا   متسعان نن ویؿ  اَرتؽگه قیاقت  تؽگه   َعکاؼگؽ  ملروـ

   کىاع  ْة٧ا  اگ ن تهعگع می   ضاکی ؼا ک  ما ظؼ نن ٦ؽاؼ گؽ٢ت  تؽگه ضٓؽ  اقت ک  اگه بطم اؾ کؽ  اوُرامی
   با اگه ظ  نؽی ٚٗی ن مةاؼؾ  کىعتواوع توأمان  گی اقت ک  میکاؼگؽن تىها ویؽ 

 خاموضیسین ح
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