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These days, the corona-related crisis has left its birthplace (China) and become
an international hard problem. The World Health Organization (WHO) has
declared the disease caused by the virus (Covid 19) as a widespread global
epidemic, and the UN Secretary-General has called this crisis as the greatest
health crisis since World War II. The problem seems, in the first place, to be a
medical issue concerning the relationship between physician and patient.
However, the extent and complexity of this issue are involved in all economic,
social, political, and cultural aspects of today‘s societies across the world. For
this reason, this crisis is a problem to be explored and analyzed within the
field of public policy. This paper explores the relationships between the
corona crisis and the theories of public policy. For this purpose, firstly, we
conduct a quick review on the theoretical foundations of the field of public
policy and then, integrate different views on the issue in a systemic approach
to public policy. After that, we apply this systemic perspective and its
ingredients to study the current situation of covid-19 and the policies related to
it. By this way, we tried to provide an analysis on the policy aspects of
COVID-19 pandemic. The analysis developed in the paper explains firstly the
main circle of policy namely the epidemiological part of the system. Then, we
explore the economic and institutional limitations of policy making in the
issue. We also explain restrictions caused by the actions of advocacy
coalitions and limitations caused by ideas and beliefs of players connected to
this crisis.
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چکیغق
ةضؼاف ٣اقی از قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا ای ٢ركز٦ا از ٠ؼز٦ام ٠ض ٜجٝ٨غ ظ٨د یْ٤ی ق٧ؼ كك٦اف چیّ ٢ت٨ر
کؼدق ك ة ٥ةضؼا٣ی ةی٢اٞٞ١ٝی جتغی ٜقغق اؿث) ؿاز٠اف ة٧غاقث ز٧ا٣ی ةی١ارم ٣اقی از ای ٢كیؼكس
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$ک٨كیغ  #,4را یک ٥١٦گیؼم گـحؼدق ز٧ا٣ی اّالـ کؼدق ك دةیؼ ک ٜؿاز٠اف  ٜٞ٠ةضؼاف را ةؽرگحؼی٢
ةضؼاف ؿال٠ث پؾ از ز٤گ دكـ ز٧ا٣ی دا٣ـح ٥اؿث) ٠ـا ٥ٝکؼك٣ا اگؼ چ ٥در اةحغام ا٠ؼ ٠ـا٥ٝام پؽقکی
ك ٠ؼة٨ط ة ٥راةٌ٠ ٥یاف پؽقک ك ةی١ار ةُ٤ؼ ٠یرؿغ ،گـحؼق ك پیچیغگی آف ة ٥گ٥٣٨ایـث ک ٥ج١اـ اةْاد
اٚحنادم ،ازح١اّی ،ؿیاؿی ك ٗؼ٤٦گی ز٨ا ِ٠ا٠ؼكزی ٢را درگیؼ ٠یک٤غ) ای٠ ٢ـا ،٥ٝة١٦ ٥ی ٢دٝی٠ ،ٜـا-٥ٝ
ام ةؼام ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی اؿث) ٛ٠ا ٥ٝصاوؼ ٣ـتث ةضؼاف کؼك٣ا را ةا ُ٣ؼی٦٥ام ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی
٠یکاكد) ةؼام ای٨ُ٤٠ ٢ر پؾ از ٠ؼكرم ک٨جاق ةؼ ٠تا٣ی ُ٣ؼم ص٨زق ٌ٠اْٝاجی ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی ة٥
ْ٠ؼٗی یک ركیکؼد ؿیـح١ی ةٗ ٥ؼای٤غ ؿیاؿحگػارم ٠ی پؼدازی )ٟؿپؾ چك ٟا٣غاز ای ٢ؿیـح ٟك ازؽام
آف را ةؼام ٌ٠ا ٥ْٝكوْیث زارم ةی١ارم ک٨كیغ  ,4ك ؿیاؿث٦ام ٠ؼجتي ةا آف ة ٥کار ظ٨ا٦ی ٟةؼد) ة٥
ای ٢جؼجیب جالش ظ٨ا٦غ قغ جا جضٞیٞی از اةْاد ؿیاؿحگػارا ٥٣ای ٢پا٣غ٠ی ارائ ٥گؼدد) جضٞی ٜارائ ٥قغق در
ٛ٠ا ٥ٝو ٢١جكؼیش ص ٥ٛٞامٞی ك اپیغ٠ی٨ٝ٨ژیکِ ؿیاؿحگػارم در ای٠ ٢ـا٠ ،٥ٝضغكدیث٦ام اٚحنادم ك
٧٣ادم ك ٠ضغكدیث٦ام ٣اقی از ّٞ١کؼد ائحالؼ٦ام ذیْ٘٤اف ك ١٦ی٨ٌ٤ر ٠ضغكدیث٦ام ٣اقی از ایغق٦ا ك
ةاكر٦ام ةازیگؼاف ٠ؼجتي ةا ای٠ ٢ـا ٥ٝرا جتیی٠ ٢یک٤غ)
کٞیغكاژگاف 5کؼك٣ا ،ک٨كیغ  ،,4ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی ،ؿیـح ٟؿیاؿحگػارم ،جضٞی ٜؿیاؿث)

 ),اؿحادیار گؼكق ؿیاؿث ّ٠ ٟٞؼکؽ جضٛیٛات ؿیاؿث ّ١ٞی کك٨ر٨٣$یـ٤غق ٠ـئ٨ؿmousavi@nrisp.ac.ir ،#
 )-دکحؼم ٠غیؼیث آ٨٠زقی ،پژك٦كگؼ ٠ؼکؽ جضٛیٛات ؿیاؿث ّ١ٞی کك٨رh.ahmadi@nrisp.ac.ir،

ٛ٠غ٥٠
كیؼكس کؼك٣ا ا٠ؼكز ةػا ؿػؼّحی ةػاكر٣کؼد٣ی ٠ؼز٦ػام ةػی٢اٞٞ١ٝػی را در ٠ػی٣ػ٨ردد ك ٠ؼد٠ػاف
کك٨ر٦ام ٠عح ٖٞرا درگیؼ ةی١ارم ،ر٣ر ،جؼس ك اوٌؼاب ك ٠ؼگ ٠یک٤غ) از پیغایف اكٝی ٥ایػ٢
كیؼكس در اكاظؼ ؿاؿ ٠ -+,4یالدم در ق٧ؼ كك٦اف ک٠ ٥ؼکػؽ یػک ایاٝػث پؼزْ١یػث در چػی٢
اؿث ،جٛؼیتان ج١اـ رؿا٦٥٣ام ةؽرگ ظتؼم ز٧اف ة ٥رك٣غ گـحؼش ای ٢كیؼكس ك ةی١ارم ٣اقی از
آف ،یْ٤ی ک٨كیغ  ,4اظحناص یاٗح ٥اؿث) ک٨كیغ  ,4ک٤٠ ٥كاء آف کك٨ر چی ٢ة٨د ةا ؿؼّث زیاد
در یک اؿحاف ٠ؼکؽم چی ٢گـحؼش یاٗث ك چ٤غم ٣گػقث ک ٥ای ٢ةی١ارم در چػی ٢ةػ٤ّ ٥ػ٨اف
یک اپیغ٠ی اّالـ قغ) ٚؼةا٣یاف ةْغم ای ٢اپیغ٠ی ایؼاف ك کؼق ز٨٤ةی ة٨د٣غ) در ایػؼاف ةػا گػؽارش
٠ؼگ دك ٘٣ؼ در ق٧ؼ  ٟٚدر ركز٦ام پایا٣ی ة٠٢١٧اق  ،43كركد كیػؼكس کؼك٣ػا ةػ ٥کكػ٨ر رؿػ١ان
پػیؼٗح ٥ك اّالـ قغ) ؿ٘٦ ٥ح ٥پؾ از آف ،ة٥د٣تاؿ قی٨ع گـحؼدق ایػ ٢ةی١ػارم در ١٦ػٚ ٥ػارق٦ػام
ز٧اف ،در ركز ٠ ,,ارس  -+-+دةیؼ ک ٜؿاز٠اف ز٧ا٣ی ة٧غاقث آف را یک پا٣غ٠ی ١٦$ػ٥گیػؼم#
ز٧ا٣ی اّالـ کؼد) ك ةاالظؼق در اكاؿػي ٗػؼكردی ،44 ٢دةیػؼ کػ ٜؿػاز٠اف ٞ٠ػ ٜایػ ٢ةی١ػارم را
ةؽرگحؼی ٢ةضؼاف ؿال٠ث پؾ از ز٤گ ز٧ا٣ی دكـ دا٣ـث)
در ٣گاق ةـیارم از اٗؼاد كیؼكس کؼك٣ا ك ةی١ارم ٣اقی از آف پیف از ٦ؼ چیؽ یک ٠ـأ ٥ٝپؽقػکی
اؿث) در قؼایٌی ُ٣یؼ آ٣چ ٥ای ٢ركز٦ا ةا آف ٨٠از٦ ٥ـحی ،ٟپؽقکاف اكٝی ٢گؼكق ازح١اّی ٦ـح٤غ
ک ٥در ةؼاةؼ ای ٢ةضؼاف ٚؼار ٠یگیؼ٣غ) ٤٦گا٠ی ک ٥ؿ٣٨ا٠ی کؼك٣ا از راق ٠یرؿغ ك جْغاد زیػادم از
اٗؼاد ٠تحال یکتارق ة ٥ةی١ارؿحاف٦ا ٠ؼازْ٠ ٥یک٤٤غ ،پؽقکاف ٗ٨ران ةٗ ٥کؼ ج٨ؿػَْ ٥ؼٗیػث ةـػحؼم،
جأ٠ی ٢جس٧یؽات در٠اف ،كؿای ٜص٘اَث پؼؿ ٜ٤ك ٤٠اةِ ٠اٝی ٨٠رد ٣یاز ٠یاٗح٤غ) ای ٢اج٘اؽ در ١٦ػ٥
زام د٣یا ک ٟك ةیف ة ٥قک٠ ٜكاة٧ی رخ ٠ید٦غ) ركاؿ ٨١ْ٠ؿ ةی١ارؿحاف٦ا دچار ك٠ ٥٘ٚیقػ٨د)
ةعف٦ا یکی پؾ از دیگؼم جعٞی ٥ك آ٠ادق پػیؼش ةی١اراف کؼك٣ایی ٠یقػ٣٨غ) پؽقػکاف ٣گػؼاف
ؿؼریؽ قغف ةی١ارؿحاف٦ا٣ ،غاقح ٢جعث کاٗی آم ؿی ی ،٨ظـحگی ةػیف از صػغ کػادر در٠ػا٣ی،
ةی١ار قغف ١٦کاراف ك ک١ت٨د كؿائ ٜك جس٧یؽات ٠یق٣٨غ) پؽقکاف ك کادر پیؼاپؽقکی ک٠ ٥ـئ٨ؿ
٠ـحٛی ٟدر٠اف ٦ـح٤غ٠ ،ساؿ ٗکؼ کؼدف ة٠ ٥ـائٗ ٜؼاجؼ از در٠اف ٠ذ ٜپیكگیؼم از گـحؼش ؿػؼیِ
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اپیغ٠ی را ٣غار٣غ) آ٧٣ا ّ١غجان از ک١ت٨د جعػث ةی١ارؿػحا٣ی ك ّػغـ ج٧١یػغ ٛ٠ػغ٠ات ةػؼام چ٤ػی٢
ركز٦ایی قکایث ٠یک٤٤غ)
٠ـأ ٥ٝکؼك٣ا ا٠ا ة ٥ای ٢اةْاد ظُؼدِ پؽقکی ك پیؼاپؽقکی ٠ضغكد ك ٤٠ضنؼ ١٣یق٨د) ٠ـػأ ٥ٝکؼك٣ػا
٠ـأ٥ٝام صاكم اةْاد گـحؼدق ازح١اّی ،اٚحنادم ،ؿیاؿیٗ ،ؼ٤٦گی $ك اٝتحػ ٥پؽقػکی #اؿػث کػ٥
ٗ١ّ ٟ٧ی ٙآف ٣یاز٤٠غ ٗؼاجؼ رٗح ٢از دا٣ف ك ٠الصُات مِؼؼ پؽقکی ك ةػ٥کػارگیؼم ٠ػغؿ٦ػایی
اؿث ک ٥ة ٥قکٜگیؼم درکی ٥١٦زا٣ت ٥ك یکپارچ ٥از ٠ـأ ٥ٝک١ک ٠یک٤٤غ) از ٠یاف ای٠ ٢ػغؿ٦ػا،
٠غؿ٦ام ٠٨٧٘٠ی ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی ا٣حعاب ظ٨ةی ٦ـح٤غ) ای٠ ٢غؿ٦ا ة٠ ٥ا ک١ک ٠یک٤٤ػغ جػا
و ٢١دؿحیاةی ة١٧ٗ ٥ی ّ١ی ٙاز ٦ـح ٥امٞی ٠ـأ ،٥ٝةح٨ا٣ی ٟآف را در یػک چكػٟا٣ػغاز كؿػیِجػؼ
٠كح ٜ١ةؼ اةْاد اٚحنادم ،صٚ٨ٛی ،ؿیاؿی ك ))) ٠الصُ ٥ك جضٞی ٜک٤ی)ٟ
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٦غؼ امٞی ٛ٠ا ٥ٝصاوؼ ْ٠ؼٗی ك ؿپؾ ة٥کػارگیؼم یػک ركیکػؼد ؿیـػح١ی ةػ ٥ؿیاؿػحگػارم
ّ٠٨١ی ةؼام دؿحیاةی ة ٥ق٤اظحی زا ِ٠از اةْاد ٠ـأ ٥ٝکؼك٣ا ك اپیغ٠ی ٣اقی از آف اؿث) ةؼام ای٢
٨ُ٤٠ر ،ادةیات ُ٣ػؼم ؿیاؿػحگػارم ّ١ػ٠٨ی را ٠ػؼكر ك ةػ ٥ج٨ؿػْ٣ ٥ػّ٨ی ٣گػاق ؿیـػح١ی ةػ٥
ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی ظ٨ا٦ی ٟپؼداظث) در ادا ٥٠چػارچ٨ب ُ٣ػؼم ارائػ ٥قػغق را ةػؼام ركقػ٢
ؿاظح ٢ك جضٞی ٜاةْاد ٠ـا ٥ٝک٨كیغ  ,4ة ٥کار ظ٨ا٦ی ٟةـػث) در ظاج١ػ ٥ةػ٣ ٥حیسػ٥گیػؼم ارائػ٥
ظ٨ا٦غ قغ)
ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی٠ 5تا٣ی ُ٣ؼم
در ٨٠رد ای٨٠ ٢و٨ع ک ٥ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی١ٞٚ ,ؼكیی ٠سؽا ك ٤٠ـػس ٟاز جضٛیػ ٙدا٣كػگا٦ی
اؿث یا  ٥٣ةضخ٦ام زیادم م٨رت گؼٗح ٥اؿث) ةؼظی آف را یکی از زیؼقاظ٦٥ام امٞی ك ٧٠ػٟ
ّ٨ٞـ ؿیاؿی ٠یدا٤٣غ) .(John,1998:160ةؼظی دیگؼ ةؼ ای ٢ةاكر٣غ کػ ٥ؿیاؿػحگػارم ّ١ػ٠٨ی
٠س٥ّ٨١ام از ٨٠اوِ ك آرا اؿث ک ٥٣ ٥در ٦یأت یک دؿح ٥از ْ٠ارؼ ٤٠ـس ٟك ٠ػأ٨ٝؼ کػ ٥ةػ-٥
ّ٨٤اف ؿاز٠ا٣ی ؿیاؿ ك پ٨یا از ایغق٦ا ك ا٣غیك٦٥ا در ُ٣ؼ ٠یآیػغ) ؿیاؿػحگػارم ّ١ػ٠٨ی از ایػ٢
ُ٤٠ؼ ةیكحؼ یک ٤٦ؼ یا ٧٠ارت آٔكح ٥ة ّٟٞ ٥جٛٞی ٠یگؼدد جا یک ّ ٟٞج١اـ ّیار (Goodin & et
)al,2006:35

1. Public Policy

در ٛ٠ا ٥ٝصاوؼ ٣یازم ة ٥كركد ة٠ ٥تاصخ ٠ؼة٨ط ة٠ ٥ا٦یث ؿیاؿػحگػارم ّ١ػ٠٨ی ٣ػغاری )ٟیػک
جْؼیٖ اةحغایی ٠ی ج٨ا٣غ ٣یاز ٠ا را در ٠ضغكدق ٛ٠ن٨دم ک ٥ةؼام ٛ٠ا ٥ٝصاوؼ در ُ٣ػؼ گؼٗحػ٥ایػٟ
ةؼآكردق ؿازد) اقػالگؼ ك ةال٠ک٨ئیـػث چ٤ػی ٢جْؼی٘ػی را ةػؼام ارائػ ٥کؼد٣ػغ) ایػ ٢جْؼیػٖ از
ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی ةؼ ٠ت٤ام "٦غؼ" ٗؼ٨٠ؿة٤غم قغق اؿث٦« 5غؼ یک ُ٣ؼی ٥ؿیاؿی درةػاب
ٗؼای٤غ ؿیاؿحگػارم ای٤ـث ک ٥ج٨ویش د٦غ ةازیگؼاف ؿیاؿی ذی ِ٘٤چگ ٥٣٨ةػا ٧٣اد٦ػام ؿیاؿػی
جْا٠ ٜ٠یک٤٤غ ةؼام ای٤ک ٥ؿیاؿث٦ام ّ٠٨١ی را جٝ٨یػغ ،ازػؼا ،ارزیػاةی ك یػا ةػاز٣گؼم ١٣ای٤ػغ»
).(Schlager & Blomquist1996:654

٣کح ٥ام ک ٥در جْؼیٖ اقالگؼ ك ةال٠ک٨ئیـث ةایغ ةغاف ج٨ز ٥کؼد ای٤ـػث کػ٦ ٥ػغؼ ُ٣ؼیػ ٥در
ای٤سا ج٨ویش دادف "كاْٚیث ٨٠ز٨دِ" ؿیاؿحگػارم اؿث ٣ػ ٥ج٨مػیٖ یػک ُ٣ػاـ ایػغقآؿ ةػؼام
ؿیاؿحگػارم) ةؼرؿی "ةایغ٦ا" ك اةؽار٦ا ك جک٤یک٦ام ٨ٌٞ٠بِ ؿیاؿحگػارم ٨٠وّ٨ی ٧٠ػ ،ٟا٠ػا
ظارج از ةضخ صاوؼ در ایٛ٠ ٢ا ٥ٝاؿث) ةؼام دؿحیاةی ة ٥ایػ٦ ٢ػغؼ $یْ٤ػی ج٨وػیش كاْٚیػث#
جاک٨٤ف ٠س٥ّ٨١ام از جتیی٦٢ام گ٣٨اگ٨ف در دا٠اف ركیکؼد٦ام ُ٣ؼم ٠ح٘اكت ركئیغقا٣غ کػ ٥ایػ٢
ركیکؼد٦ام ُ٣ؼم ٦ؼ یک  ٥ٌٛ٣آٔاز ٠عن٨ص ة ٥ظ٨د را دار٣غ) از یک ُ٤٠ؼ جػاریعیٌ٠ ،اْٝػ٥
ؿیاؿحگػارم ١٦ا٤٣غ ؿػایؼ قػاظ٦٥ػام ّٞػ٨ـ ازح١ػاّی صیػات ظػ٨د را ةػا درکػی ٠کػا٣یکی ك
پ٨زیحی٨یـحی از ٨٠و٨ع جضث ٌ٠ا ٥ْٝظ٨یف آٔاز کؼدق ك ؿپؾ ةحغریر ك در یک ٗؼای٤غ جکاٞ٠ی
جاریعی ة ٥ؿ١ث ٠غؿ٦ا ك چارچ٨ب٦ام كاْٚیجؼ٨١ٞ٠ ،سجػؼ ك اٌْ٣ػاؼپػػیؼجؼ صؼکػث کػؼدق
اؿث) ة ٥جْتیؼ ریچارد اؿحی٠ ،٢١ٞضٛٛی کٗ ٥ؼای٤ػغ ج٨ؿػْ ٥جػاریعی ١ٞٚػؼك ؿیاؿػحگػارم را در
آ٠ؼیکا ةا دٚث د٣تاؿ کؼدق ،قی٨ق ج٘کؼم ک٠ ٥یج٨اف آف را ةٌ٨ر اظحنػارم قػی٨ق پ٨ؿػغ کػ٨رب

,

٣ا٠یغ در یک صؼکث جکاٞ٠ی ،ةحغریر زام ظ٨د را ة ٥قی٨ق ٣ػ٨ی٤ی از ج٘کػؼ ةعكػیغق کػ٧٘٠ ٥ػ٨ـ
رٗحار ا٣ـا٣ی را ةٗ ٥ؼاؿ٨م یک جٛٞی جک٤یکاؿ ك ٠ضغكد از ةكؼ ٌٛٞ٠ان ظؼد٤٠غ ج٨ؿْ٠ ٥ید٦ػغ جػا
ةح٨ا٣غ ا٣ـاف را آفً٨ر ک ٥كاْٚان ٦ـث ةك٤اؿغ ك رٗحار ازح١اّی اك را ة٥قی٨قام كاِٚگؼایا ٥٣جتیی٢
١٣ایغ) ای ٢قک ٜزغیغ از ج٘کؼ ٚادر اؿث جا قؼایي اٚحنادم ،ازح١اّی ك جػاریعی اصاًػ٥ک٤٤ػغق

 ),قی٨ق  POSDCORBدر صٛیٛث ٣ا٠ی اظحنارم اؿث ةؼام ٠غؿ "٠ؼص٥ٞام" در ؿیاؿحگػارم) ٌ٠اة ٙای٠ ٢غؿ ،ؿیاؿحگػارم
ّٞیاالم٨ؿ قا٠ ٜ٠ؼاصٞی ١٦چ٨ف ةؼ٣ا٠ػ٥ریػؽم ) ،(Planningؿػاز٠ا٣غ٦ی ) ،(Organizingجػأ٠ی٣ ٢یػؼك ) ،(Staffingرا٦تػؼم
)١٦ ،(Directionا٤٦گی ) ،(Coordinatingگؽارشد٦ی ) (Reportingك جأ٠ی٠ ٢اٝی ) (Budgetingاؿث) ّ٨٤اف POSDCORB

١٦ا٣گ ٥٣٨ک٠ ٥الصُ٠ ٥یق٨د از ؿؼ٣اـ٦ام ای٦ ٢كث ٠ؼص ٥ٞؿاظح ٥قغق اؿث)
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ا٣ـاف را ٣یؽ در ُ٣ؼ ةگیؼد ك دایؼق ٣گاق ظ٨د را از مؼؼ ٣گاق ة ٥جک٤یک٦ا یا جک٤یـی٦٢ػا ةػازجؼ ك
كؿیِجؼ ؿازد ))(Stillman, 2000:20

ركیکؼد٦ام ٨٠ز٨د در ٌ٠ا ٥ْٝؿیاؿحگػارم ة ٥ة٧حؼی٣ ٢ض ٨ج٨ؿػي پیحػؼ زػاف در کحػاب جضٞیػٜ
ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی ٨٠ #,443$رد ةازظ٨ا٣ی ك ٠ؼكر ٚػؼار گؼٗحػ ٥اؿػث) پیحؼزػاف ُ٣ؼیػ٦٥ػا ك
ركیکؼد٦ام جضٞی ٜؿیاؿحگػارم را در پ٤ر ًت١ّ ٥ٛغق زام ٠ید٦غ ک٠ ٥كح ٜ١ةؼ ًتٛات زیؼی٢
ا٣غ5
 #,ركیکؼد ٧٣ادم 5,ؿاز٠اف٦ام ؿیاؿی ١٦چ٨ف پار١ٝافُ٣ ،اـ٦ام صٚ٨ٛی ك ة٨ركکؼاؿی-
٦ا ّ٨اٞ٠ی ٦ـح٤غ ک ٥ظؼكزی ٗؼای٤غ٦ام ؿیاؿػحگػارم ك جنػ١یٟؿػازم را ٠كػعل
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٠یؿاز٣غ ك ة ٥ؿیاؿث قک٠ ٜیةعك٤غ)
 #ركیکؼد قتک٥ام 5-ا٣س٦٢١ا ك قتک٦٥ام ركاةػي ٔیػؼرؿػ١ی چػ ٥دركف ك چػ ٥ةیػؼكف٧٣اد٦ام ؿیاؿی ٣حایر ؿیاؿحگػارم را ْ٠ی٠ ٢یک٤٤غ)
 #.ركیکؼد اٚحنادم – ازح١اّی٨ّ 5.ا ٜ٠اٚحنادم ك ازح١اّی اصاً٥ک٤٤غق ٗىام ؿیاؿػی
٠كعل ٠ػیؿػاز٣غ کػ ٥کػغاـ جنػ١ی١ات گؼٗحػ٠ ٥ػیقػ٣٨غ ك ظؼكزػی ٗؼای٤ػغ٦ام
ؿیاؿحگػارم را ْ٠ی٠ ٢یک٤٤غ)
ُ٣ #/ؼی ٥ا٣حعاب ّاٚال 5/٥٣جؼزیضات ك چا٥٣ز٣ی٦ام ةػازیگؼاف ؿیاؿػی ةػ ٥جنػ١ی١ات ك
ظؼكزی٦ا قک٠ ٜیةعك٤غ) ای ٢چا٥٣ز٣ی٦ا در ٦یات رقح٥ام از ةازم٦ػا ٠یػاف ّ٤امػؼ
٠كارکثک٤٤غق م٨رت ٠یة٤غ٣غ ک ٥در آف ةازم٦ا ،ؿاظحار ا٣حعاب٦ام ١٠ک ٢از ًؼیػٙ
قؼایي ٧٣ادم ك اٚحنادم – ازح١اّی جْیی٠ ٢یگؼد٣غ)
 #0ركیکؼد ایغق – ٠ض٨ر 50ایغق٦ام ٠ؼجتي ةا راق ص٠ ٜـائ ٜؿیاؿحگػارا ٥٣ز٣ػغگی ٠ـػحٜٛ
ظ٨یف را دار٣غ) ایغق٦ا ك ا٣غیك٦٥ا در ٗىام ؿیاؿی ٤٠حكؼ ٠یق٣٨غ ك در اذ٦اف ٘٣ػ٨ذ
پیغا ٠ی ک٤٤غ ك ة ٥قکٞی ٠ـح ٜٛاز ٤٠اِٗ یا ٛ٠غـ ةؼ آ٧٣ا ةؼ ركم ظؼكزی٦ا جػأدیؼ ٠ػی-
گػار٣غ)
1. Institutional Approach
2.Group & Network Approach
3.Socio-economic Approach
4.Rational Choice Theory
5.Ideas-based Approach

٦ؼ یک از ركیکؼد٦ام پ٤رگا٨ٗ ٥٣ؽ ة٨٤ة ٥ظ٨یف ٠یک٨ق٤غ جا ٟ٧٠جؼی٨ّ ٢ا٠ػ ٜك ٠کػا٣یؽـ٦ػام
جٝ٨یغ ؿیاؿث در یک ُ٣اـ ؿیاؿی را ٠كعل ؿاز٣غ) ٦ػؼ کػغاـ از آ٧٣ػا ةْػغم از اةْػاد ٗؼای٤ػغ
ؿیاؿحگػارم را ةْ٨٤اف ّا ٜ٠امٞی ْ٠ؼٗی ٠یک٤٤غ ك آف را ةؼزـح٠ ٥یؿاز٣غ) پیحؼ زاف در کحػاب
ظ٨یف پؾ از یک ةؼرؿی ٘٠ن ٜك ٛ٣ادا ٥٣ركم یکایػک ركیکؼد٦ػام ٗػ٨ؽْ٠ ،حٛػغ اؿػث کػ٥
٦ؼکغاـ از ای ٢ركیکؼد٦ا ج٧٤ا ةعكی از كاْٚیث را ٨٠رد ٠الصُٚ ٥ؼار دادق ك جتیی٤ی زؽئی از ا٨٠ر
ة٥دؿث ٠ید٤٦غ) آ٧٣ا ٨١ْ٠الن ٠ذاؿ٦ایی را ٨٠رد اقارق ك ةضخ ٚؼار ٠ػید٤٦ػغ کػ ٥چكػٟا٣ػغاز ك
دؿحگاق ٗکؼم ظ٨دقاف را ج٨ٛیث ٠یک٤غ ك در٣حیس ٥ةعف٦ایی از جن٨یؼ را ظػارج از دیػغ ٚػؼار
٠ید٤٦غ) ةؼظی از ای ٢ركیکؼد٦ا ةؼام جتیی ٢دتات ؿیاؿی ٤٠اؿب ٦ـح٤غ درصػاٝیکػ ٥از ج٨وػیش
جٕییؼات ّازؽ٣غ) ةؼظی ةؼّکؾ ،جٕییؼات را ةع٨ةی جتیی٠ ٢یک٤٤غ) ا٠ا از ج٨ویش دادف رك٣ػغ٦ا ك
اٝگ٦٨ام ةادتات ك ٠کؼر ّازؽ٣غ ).(John,1998:168

راق ص ٜپیك٧٤ادم پیحؼ زاف ةؼام ای ٢كوْیث رٗح ٢ة ٥ؿ١ث ّ٨٣ی ركیکػؼد ج٘ٞیٛػی در ٌ٠اْٝػ٥
ؿیاؿحگػارم اؿػث) جنػ١یٟؿػازم ك ؿیاؿػحگػارم از یػک ُ٤٠ػؼ ج٘ٞیٛػی ةؼآی٤ػغم از جْا٠ػٜ
ٗؼای٤غ٦ام گ٣٨اگ٨ف اؿث) ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ ،در ا٣حعاب ٗؼدم ةازیگؼاف ؿیاؿی ةا ٧٣اد٦ا در جْا٠ػ-ٜ
ا٣غ ك ایغق٦ا ةٌ٨ر ٠ـح١ؼ ةا ٤٠اِٗ ٗؼدم ك زْ١ی ةغق ةـحاف دار٣غ)
پیحؼ زاف ٠كعنات کٞی ای ٢ركیکؼد ج٘ٞیٛی را ةغی ٢قکٌ٠ ٜؼح ٠یؿازد5
«اؿحغالؿ ای ٢کحاب ای٤ـث ک ٥ركیکؼد٦ا ٠یج٨ا٤٣غ ةغی ٢قک ٜةا یکغیگؼ پی٣٨غ یاة٤غ کػ٥
جضٞیٜگؼ ٠یاف ّ٨ا٠ ٜ٠ضغكد ک٤٤غق ّ ٜ١ك ّٞث٦ام ّ١ػ ٜج٘ػاكت ٚائػ ٜگػؼدد) ةػغی٢
جؼجیب٧٣ ،اد٦ا ،اٝگ٦٨ام ركاةي قتک٥ام ك گؼك٦ی ك ؿػاظحار٦ام اٚحنػادم – ازح١ػاّی
٠ضغكدیث٦ام ّ ٜ١ا٣ـا٣ی را جكکی٠ ٜید٤٦غ ك اٝتح ٥ای٠ ٢ضغكدیث٦ػا گػاق ٠ػیج٨ا٤٣ػغ
ةٌ٨ر ٠ـح ٜٛجٕییؼ ١٣ای٤غ) ةازیگؼاف ٗؼدم ٨٠ج٨ر جٕییؼ ٦ـح٤غ ك ٠ت٤ایی ةؼام ّٗ ٜ١ػؼاٟ٦
٠یآكر٣غ) ایغق٦ا در ای٠ ٢یاف ة ٥ةازیگؼاف ا٣ـا٣ی ٦غؼ ك آر٠ػاف ٠ػیةعكػ٤غ ك راق٦ػایی
ٗؼا٠ ٟ٦یک٤٤غ ةؼام اةؼاز ٤٠اِٗ ای ٢ةازیگؼاف) آ٣چ١ْ٠ ٥ام امٞی را در ایػ ٢ةػی ٢جكػکیٜ
٠ید٦غ ،کكٖ ٠کا٣یؽ٠ی اؿث ک٦ ٥ؼیػک از ایػٗ ٢ؼای٤ػغ٦ا از آف ًؼیػ ،ٙدر ز٠ػاف٦ػا ك
٠کاف٦ام ٠عح ٖٞةا یکغیگؼ ة ٥جْا٠ ٜ٠یپؼداز٣غ» ).(John,1998:168
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ای ٢چارچ٨ب ج٘ٞیٛی را اگؼ ةع٨ا٦ی ٟةا اؿح٘ادق از جؼ٠ی٨ٝ٨٤ژم ٠ؼؿ٨ـ در ُ٣ؼی ٥ؿیـػح٦ٟػا ةیػاف
ک٤ی٠ ،ٟیج٨ا٣ی ٟةگ٨یی ٟک ٥جن١یٟؿازم ؿیاؿی اؿاؿان ّتارجـث از یک "ؿیـح ٟؿیاؿػحگػارم")
ای ٢ؿیـح ٟقا ٜ٠یک ص٠ ٥ٛٞؼکؽم اؿث ک ٥ة ٥ة٧حؼی ٢كز٧ی ج٨ؿػي ركیکػؼد ا٣حعػاب ّاٚال٣ػ٥
ج٨میٖ گؼدیغق اؿث) ّ٤امؼم ١٦چ٨ف جْؼیػٖ ٠ـػأ ،٥ٝجْیػی ٢راقصػ٦ٜػام ١٠کػ ،٢ارزیػاةی
ا٣حعاب٦ا ،ا٣حعاب یک راق ص ،ٜازؼا ك در ٧٣ایث ارزیاةیِ ٣حایر ،کٞیث صٛٞػ٠ ٥ؼکػؽم را جكػکیٜ
٠ید٤٦غ) ؿیـح ٟؿیاؿحگػارم ّالكق ةؼ ای ٢قا٨ّ ٜ٠ا٠ ٜ٠ضغكدک٤٤غقام اؿث ک ٥در ٠ضیي ص٥ٛٞ
٠ؼکؽم ٚؼار دار٣غ ك ّٞ١کؼد آف ص ٥ٛٞرا ٠ضغكد ٠یؿاز٣غ ك ا٣حعاب٦ایف را جضػث جػأدیؼ ٚػؼار
٠ید٤٦غ) ٧٣اد٦ام ؿیاؿی ك صٚ٨ٛی ،قتک ٥ركاةػي ٠تح٤ػی ةػؼ ٤٠ػاِٗ ك ؿػاظحار٦ام اٚحنػادم –
ازح١اّی ؿ ٥دؿح ٥امٞی از ّ٨ا ٜ٠جضغیغک٤٤غق ّٞ١کؼد ص ٥ٛٞرا جكکی٠ ٜید٤٦غ کػ٦ ٥ؼیػک در
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یکی از ركیکؼد٦ام ُ٣ؼم ٨٠رد ةضخ در ةاال ة ٥ج٘نی٨٠ ٜرد ةضخ ٚؼار ٠یگیؼ٣غ) ّا ٜ٠چ٧ػارـ،
یْ٤ی ایغق٦ا اگؼچ١٣ ٥یج٨ا٣غ ةٌ٨ر کا ٜ٠ة٨٤ّ٥اف ّاٞ٠ی ٠ضغكدک٤٤غق در ُ٣ؼ آكردق ق٨د ا٠ػا ة٧ػؼ
قکّ ٜاٞ٠ی ٣ـتحان ٠ـح ٜٛاؿث ک٠ ٥ا٦یث ص٠ ٥ٛٞؼکؽم را ٠حأدؼ ٠یؿازد $ة٤گؼیغ ة ٥قک)#, ٜ

قک (, ٜق١ایی از ؿیـح ٟؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی

ةؼام جضنی ٜدرؾ ؿادقام از ای ٢ؿیـح٠ ٟیج٨ا٣ی ٟجنػ٨ر ک٤ػی ٟکػٗ ٥ػؼد ؿیاؿػحگػار یػا گػؼكق
ؿیاؿحگػارم در كؿي ای ٢ؿیـح٣ ٟكـح ٥ك ٠كٕ٨ؿ ٠ضاؿتات ّٛال٣ی ةؼام جن١یٟؿازم اؿػث)
ای ٢ةازیگؼ امٞی ج٨ؿي چ٧ار ّا ٜ٠از ةیؼكف ص ٥ٛٞجضث جأدیؼ ك ٗكار ٚؼار ٠یگیؼد ,ك ظؼكزػی
ایُ٣ ٢اـ در ٧٣ایث ةؼآی٤غم ظ٨ا٦غ ة٨د از کٞیث ای ٢جْا٠الت)
ؿیـح ٟؿیاؿحگػارم ج٨میٖ قغق در قػک , ٜاٝتحػ ٥ج٧٤ػا ّکـػی ٗػ٨رم ك ةػٔ ٥ایػث ؿػادق از
پیچیغگی٦ام ذاجی ٗؼای٤غ ؿیاؿحگػارم در اظحیار ٠ا ٚؼار ٠ید٦غ) ة٨ً ٥ر ٠ذاؿ صٛٞػ٠ ٥ؼکػؽم در
ای ٢ؿیـح١٣ ٟای٤غقام از یک رك٣غ یا صؼکث پیكػؼك٣غق یکٌؼٗػ٣ ٥یـػث) ١٦ػا٨ٌ٣ر کػ ٥ؿػاةاجیِؼ
ظاًؼ٣كاف ٠یؿازد ای ٢ص ٥ٛٞرا ةایغ ةْ٨٤اف ٗؼای٤غم قاٗ ٜ٠ؼ٨٠ؿة٤غم ٠کػؼر ؿیاؿػث ،ازػؼام
١٦ؼاق ةا دقػ٨ارم٦ػا ك جػالش٦ػام دائ١ػی ةػؼام ةػازٗؼ٨٠ؿة٤ػغم جنػ١ی١ات در ُ٣ػؼ گؼٗػث
)(Sabatier, 1998:130

٠کا٣یؽـ جأدیؼگػارم ّ٨ا٠ ٜ٠ضیٌی ةؼ ص٠ ٥ٛٞؼکؽم ٣یؽ ٨٠وّ٨ی ةؼام ةؼرؿػی٦ػا ك ةضػخ٦ػام
ً٨ال٣ی ك ّ١ی ٙاؿث) ةٌ٨ر ظالم٠ ٥یج٨اف گ٘ث ک٧٣ ٥اد٦ا ٠كػح ٜ١ةػؼ ؿػاز٠اف٦ػام ؿیاؿػی،
ُ٣اـ٦ام صٚ٨ٛی ك ة٨ركکؼاؿی٦ا از ًؼیٚ ٙؼاردادف ٨ٚاّغم ةؼام ةازم ؿیاؿی ،ا٠کػاف صؼکػث
ركم مض ٥٤را جا صغم ٠ضغكد ٠یؿاز٣غ) گؼكق٦ام ذی ِ٘٤در ٦یػأت اپ٨زیـػی٨ف یػا قػتک٦٥ػام
ائحالؼ ص٨ؿ ٨٠وّ٨ات ظاص از ًؼی ٙاّ١اؿ ٗكار ةؼ جن١یٟگیؼ٣غگاف آ٧٣ا را ٠ست٨ر ٠یؿػاز٣غ
جا ةعف٦ایی از ؿیاؿث٦ام ٨٠رد ّال٥ٚقاف را ٨٠رد ٠ناٝضٚ ٥ػؼار د٤٦ػغ ).(Moe, 1990:127

ّ٨ا ٜ٠ظارج از ٗىام ؿیاؿی١٦ ،چ٨ف جٕییؼات در قؼایي اٚحنادم ،ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی٤٠ ،ػاةِ
ٚغرت ك ٠ا٦یث ٠ـائ ٜؿیاؿی را جٕییؼ ٠ید٤٦غ ) .(Schlager & Blomquist1996:654ایغق-
٦ا ك ایغئ٨ٝ٨ژم٦ا ٣یؽ ٗؼای٤غ٦ام جن١یٟؿازم را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ید٤٦غ ك گاق ةؼ ٤٠ػاِٗ ؿػتٛث
٠یگیؼ٣غ ).(John,1998:16

ؿیـح ٟؿیاؿحگػارم آفً٨ر ک ٥در ؿٌ٨ر ٗ٨ؽ ة ٥قک٠ ٜس ٜ١ج٨میٖ گؼدیغ ،چارچ٨ةی اؿػث
ةؼام جتیی ٢ك درؾ پ٨یایی٦ام دركف ٠ؼز٦ام ای ٢ؿیـح ٟدر یک كاصغ ٞ٠ی) ای ٢چارچ٨ب ُ٣ؼم

 ),كاژق "ةیؼكف" در ای٤سا ة٦ ٥ؼ چیؽم ةیؼكف از ّٛال٣یث ّؼٗی اقارق دارد) كاوش اؿث ک ٥ةؼظی از ّ٨ا٠ ٜ٠ضغكدک٤٤غق از
دركف قعنیث ؿیاؿحگػار ؿؼچك٠ ٥١یگیؼ٣غ) ؿیاؿحگػار ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ ١٠ک ٢اؿث ظ٨د ّى٨م از یک گؼكق ذی ِ٘٤ةاقغ ك
دیغگاق٦ا ك ٤٠اِٗ آف گؼكق را صیٗ ٢ؼای٤غ جن١یٟؿازم ١٣ای٤غگی ک٤غ)
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را در اداٛ٠ ٥٠ا٨٠ ٥ٝرد اؿح٘ادق ٚؼار ظ٨ا٦ی ٟداد جا ة ٥جضٞیٞی از اةْاد ؿیاؿحگػارا ٥٣ةضػؼاف قػی٨ع
كیؼكس کؼك٣ا در اٚنی ٛ٣اط ز٧اف ةپؼدازی)ٟ
جضٞی ٜاةْاد ؿیاؿحگػارا٣ ٥٣اَؼ ةؼ ةضؼاف ک٨كیغ ,4
چارچ٨ب ُ٣ؼم ج٨میٖ قغق در ةعف پیكی ٢ک ٥از آف ةا ّ٤ػ٨اف "ؿیـػح ٟؿیاؿػحگػارم" یػاد
کؼدی ٟرا اگؼ ةؼ ٗىام ةضؼا٣ی ٣اقی از قی٨ع گـحؼدق كیؼكس کؼك٣ػا در ایػؼاف ك ز٧ػاف جنػّ٨ر
ک٤ی ٟچ٣ ٥حایسی صام ٜظ٨ا٦غ قغ؟ اةْاد ؿیاؿحگػارا ٥٣ای ٢اپیػغ٠ی کغا٤٠ػغ ،چػ ٥كیژگػی٦ػایی
دار٣غ ك چگ ٥٣٨ةا یکغیگؼ در جْا ٜ٠یا ج٤ف ٦ـح٤غ؟ پاؿط ة ٥ای ٢پؼؿف٦ا را در اداٛ٠ ٥٠اٝػ ٥پػی
ظ٨ا٦ی ٟگؼٗث)
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٦ـح ٥امٞی ؿیاؿحگػارم کؼك٣ایی
٦ـح ٥امٞی ؿیاؿحگػارم در ٨٠از ٥٧ةا ٦ؼ ٠ـا٠٨١ّ ٥ٝی ٠س٥ّ٨١ام از ْٗاٝیث٦اؿػث کػ ٥از آف
٨١ْ٠الن ةا ّ٨٤اف "کار کارق٤اؿی" یاد ٠یق٨د) ای٠ ٢س ٥ّ٨١از ْٗاٝیث٦ا ١٦اف ً٨ر ک ٥در ةعػف
دكـ ٛ٠ا ٥ٝةیاف قغ ٣$گاق ک٤یغ ة ٥قک #, ٜةا ٠كارکث اٗؼادم ک ٥در ٨٠و٨ع ك ٠ـػا٠ ٥ٝػ٨رد ُ٣ػؼ
جعنل دار٣غ در یک ٗؼای٤غ ٠ؼص٥ٞام ٠كح ٜ١ةؼ ٠ؼاص ٜکٞی زیؼ ا٣ساـ ٠یگیؼد5
 #,جْؼیٖ ٠ـأ ٥ٝك دؿح٨رگػارم؛
 #م٨رتة٤غم راقص٦ٜام ٠عح٠ ٖٞـأ٥ٝ؛ #.ةؼرؿی ك ارزیاةی ا٣حعاب٦ام ١٠ک٢؛
 #/ا٣حعاب یک ؿیاؿث از ٠یاف ؿیاؿث٦ام ٌ٠ؼح ك ١٠ک٢؛
 #0ازؼام ؿیاؿث؛
 #1ارزیاةی ،یادگیؼم ك امالح ؿیاؿث)
کار کارق٤اؿی در ظن٨ص ٠ـا ٥ٝکؼك٣ا ،ةعاًؼ ٠ا٦یث ٠ـا١ّ ٥ٝغجان ج٨ؿي پؽقکاف٠ ،حعننػاف
ؿال٠ث ّ٠٨١ی ك ة٨یژق اپیغ٠ی٨ٝ٨ژیـث٦ا م٨رت ٠یگیؼد) اِپیػغ٠ی٨ٝ٨ژم ,یکػی از ةعف٦ػام
ّ٨ٞـ پای ٥پؽقکی اؿث ک ٥چگ٣٨گی ج٨زیِ ك جْیی٢ک٤٤غق٦ام ج٨زیِ صاٝث٦ا ك ركیغاد٦ام ٠ؼة٨ط
ة ٥ؿال٠ث را در زْ١یحی ٠كعل ٌ٠ا٠ ٥ْٝیک٤غ ك از ایٌ٠ ٢ا ٥ْٝةؼام ص٠ ٜكػکالت ة٧غاقػحی
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ة٧ؼق ٠یگیؼد) ٌ٠ا ٥ْٝقاُ٣ ٜ٠ارت٠ ،كا٦غق ،آز٨٠ف ٗؼوی ،٥پژك٦ف جضٞیٞی ك جسؼةی ٠ی ةاقػغ)
یک اپیغ٠ی٨ٝ٨ژیـث ،ةی١ارم را  ٟ٦از ز٤ت ٥ةی٨ٝ٨ژم ك  ٟ٦از ز٤تػ ٥ازح١ػاّی ةؼرؿػی ٠ػیک٤ػغ)
ج١ای ٜةٌ٠ ٥ا٨ّ ٥ْٝا ٜ٠ازح١اّی ک ٥ركم ؿال٠حی ادؼ ٠یک٤٤ػغ ةػ ٥كوػ٨ح ٣كػاف ٠ػید٦ػغ یػک
پژك٦ف ایپغ٠ی٨ٝ٨ژم چگ ٥٣٨ازؼا ٠یق٨د) در ةیكحؼ ٨٠ارد ای٢گ ٥٣٨پػژك٦ف٦ػا قػا٠ ٜ٠كػا٦غق
پغیغق٦ایی اؿث ک ٥ة٨ً ٥ر ًتیْی در ز٨ا ِ٠ةكؼم ركم ٠ید٤٦غ) چ٤ی ٢ركقػی در ةػیّٞ ٢ػ٨ـ
پؽقکی ةیُ٣یؼ اؿث$صاج١ی ك ١٦کاراف)#12 5,.43 ،
اپیغ٠ی٨ٝ٨ژیـث٦ا ك ؿایؼ ٠حعنناف در رقح٦٥ام ٠ؼجتي ةالٗام ٥ٞپػؾ از جكػعیل کؼك٣ػا ةػ٥
ّ٨٤اف ج٧غیغم زغم ةؼام ؿال٠ث ّ٠٨١ی در ؿٌش ٞ٠ی ك ةی ٢اٞٞ١ٝی ،ج٨ؿػي ؿیاؿػح١غاراف در
ز٨ا٠ ِ٠عحٗ ٖٞؼاظ٨ا٣غق قغ٣غ ك ٦ـح ٥امٞی ؿیاؿحگػارم کؼك٣ایی ةا صى٨ر آ٧٣ا قک ٜگؼٗث)
در صاؿ صاوؼ ای٦ ٢ـح ٥امٞی ؿیاؿحگػارم در ز٨ا٠ ِ٠عح ٖٞة ٥مػ٨رتة٤ػغم ؿیاؿػث٦ػام
٠حّ٨٤ی دؿث یازیغق اؿث) از ٠یاف ای ٢ؿیاؿث٦ا ،یکی از پػؼ ؿػؼ ك مػغاجؼی ٢ؿیاؿػث٦ػا کػ٥
كاک٤ف٦ام ج٤غم را  ٟ٦در اٚكار ٠عح ٖٞازح١اّی در پی داقح ٥ؿیاؿث ای٤١ی گ٥ٞام ,یا ای٤١ػی
دؿح٥زْ١ی ة٨دق اؿث)
ای٤١ی گ٥ٞام ّ٨٣ی ص٘اَث ٔیؼ٠ـحٛی ٟدر ةؼاةؼ ةی١ارم٦ام ّ٘٣٨ی اؿث) ای ٢ای٤١ی ٤٦گػا٠ی ةػ٥
ك٨ٚع ٠ی پی٣٨غد ک ٥درمغ ةاالیی از زْ١یث یک کكػ٨ر یػا یػک ٌٛ٤٠ػ$ ٥از ًؼیػ ٙدرگیػؼم ةػا
ّ٘٣٨ث یا از ًؼی ٙكاکـی٤اؿی٨ف #در ةؼاةؼ یک ٨٣ع از ّ٘٣٨ث ای٤١ی پیػغا ک٤٤ػغ ك ةػغی ٢جؼجیػب
ا٣غازقام از ص٘اَث را ةؼام اٗؼادم ک٨٤٦ ٥ز ٠تحال ة٣٨ّ٘ ٥ث ٣كغقا٣غٗ ،ؼا ٟ٦آكر٣غ) در زاْ٠ػ٥ام
ک ٥جْغاد ةاالیی از اٗؼاد آف از ای٤١ی ةؼظ٨ردار٣غ ،ةا ج٨ز ٥ة ٥ای ٢ک ٥ای ٢اٗؼاد اصح١اؿ ا٣ػغکی دارد
ک ٥ة ٥ا٣حٛاؿ ةی١ارم ک١ک ک٤٤غ ،ز٣سیؼق٦ام ّ٘٣٨ث ةا اصح١اؿ ةاالجؼم ٌٛ٤٠ػِ ٠ػیقػ٣٨غ ك ایػ٢
٠ـأ ٥ٝةاّخ ج ٖٚ٨قی٨ع ةی١ارم ٠یق٨د ك یا قی٨ع را ک٤غ ٠یک٤غ) ٦ؼ ٚغر ک٣ ٥ـتث اٗؼاد ای١ػ٢
در یک زا ٥ْ٠ةاالجؼ ةاقغ ،اصح١اؿ ای ٢ک ٥اٗؼاد ٣اای ٢١در ٨٠از ٥٧ةا اٗؼاد آ٨ٝدق ٚؼار ةگیؼ٣غ ک١حػؼ
٠یق٨د ك ای ٢ا٠ؼ ة٨ً٥ر ًتیْی یک ؿ٤گؼ ٠ضاُٗحی ةؼام اٗؼاد ٣اای ٢١ایساد ٠یک٤غ)
دكٝث ةؼیحا٣یا ،ة٨٤ّ ٥اف  ،٥٣٨١٣در كاک٤ف ة ٥كركد كیؼكس کؼك٣ا ة ٥ای ٢کك٨ر در اةحػغا ؿیاؿػث
ای٤١ی گ٥ٞام را اجعاذ کؼد ك ٣عـث كزیؼ ای ٢کك٨ر ة٨ریؾ زا٣ـ٨ف ای ٢ؿیاؿػث را ةػ٤ّ ٥ػ٨اف
ؿیاؿث رؿ١ی ةؼیحا٣یا در ٚتاؿ ةی١ارم ک٨كیغ  ,4اّالـ ٨١٣د) ای ٢ؿیاؿث پػؾ از آف ةػ٤ّ ٥ػ٨اف
1.Herd immunity
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ؿیاؿحی ١٦تـح ٥ةا ا٣غیك٦٥ام ٣ئٝ٨یتؼاؿ ك ؿیاؿحی ک١ّ ٥الن ة ٥جس٨یؽ "ةیّٞ١ی" ٠یپؼدازد٨٠ ،رد
ا٣حٛادات قغیغم ٚؼار گؼٗث ك دكٝث ٤ٝغف ة ٥ؿؼّث از آف ّٛب٣كی٤ی کؼد) دكٝث ایػؼاف ٦ػ ٟاز
اةحغام قْ٥ٞكر قغف آجف ک٨كیغ  ,4در کك٨رگ٥گاق ٣كا٦٥٣ایی از اّحٛاد ة ٥ؿیاؿث ای٤١ی گ٥ٞام
ك ةؼگكث ا٨٠ر ة" ٥ركاؿ ّادم" را در ةعف٦ایی از اجاؽ ٗکؼ جعننی ظ٨د ة١٣ ٥ایف گػاقػح٥
اؿث)
ؿیاؿحگػارم کؼك٣ایی ك ٠ضغكدیث٦ام اٚحنادم
٤٠حٛغاف ؿیاؿث ای٤١ی گ٥ٞام ک ٥در ةاال از آف ؿع ٢گ٘حی ،ٟةسام ای ٢ؿیاؿث٨١ْ٠ ،الن ة ٥جسػ٨یؽ
ك دٗاع از ًی٘ی از ؿیاؿث٦ا از ؿیاؿث ٚؼٌ٣ی ٥٤کا ٜ٠گؼٗح ٥جا ؿیاؿث ٗامػ٥ٞگػػارم ازح١ػاّی
٠یپؼداز٣غ) ٚكؼ ٣عت ٥در ز٨ا٠ ِ٠عح ،ٖٞرؿا٦٥٣ا ك ةعػف ةؽرگػی از جػ٨دق٦ػام ٠ػؼدـ ٣یػؽ ةػا
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قْار٦ایی ١٦چ٨ف در ظا ٥٣ة١ا٣ی ٟك ُ٣ایؼ آف از ای ٢دؿح ٥از ؿیاؿػث٦ػا ص١ایػث ٠ػیک٤٤ػغ) در
چ٤ی ٢قؼایٌی٤٦ ،گا٠ی ک٨٠ ٥ج اٗکار ّ٠٨١ی از دظاٝث دكٝث ك كوِ ٠ضغكدیث ةؼام جػؼدد ك
از جٌْیٞی٦ام گـحؼدق پكحیتا٣ی ٠یک٤غ ،ؿ٨اؿ ای ٢اؿث ک ٥چؼا دكٝث ایؼاف ك ةـیارم از دكٝث-
٦ام دیگؼ در ةؼاةؼ ای ٢ظ٨اؿح٠٨١ّ ٥ی ١٦چ٤اف ٛ٠اك٠ث ٠یک٤٤غ ك ؿیاؿث ظ٨ٞتؿػازم ا٠ػاک٢
ّ٠٨١ی را ةٌ٨ر جاـ ك ج١اـ ١٣یپػیؼ٣غ؟ پاؿط ای ٢ؿ٨اؿ را در یکی از ّ٨ا ٜ٠جضغیغک٤٤ػغق صٛٞػ٥
ؿیاؿحگػارم $قک , ٜرا ٠الصُ ٥ک٤یغ٠ #یج٨اف یاٗث٠ 5ضغكدیث٦ام اٚحنادم)
ؿیاؿث ظ٨ٞتؿازم ازح١اّی ةغكف ٦ؽی ٥٤ك ةغكف ٠ضغكدیث ٣یـث) ةعف ١٧٠ی از ای٦ ٢ؽی٤ػ٥
از ؿاظحار اٚحناد ٣اقی ٠یق٨د) ٣گا٦ی ة ٥جضٞی٦ٜام اٚحنادم ارائ ٥قغق در ای ٢ایػاـ کػ ٥صػ٨ؿ
٣ض٨ق ادؼگػارم ةضؼاف کؼك٣ا ةؼ اٚحناد کك٨ر٦ا ك اٚحناد ةی٢ا ٜٞ١ٝارائ٠ ٥یق٣٨غ٠ ،یج٨ا٣ػغ اةْػاد
٠ـأ ٥ٝرا ةؼام ٠ا ركق ٢ؿازد) ٦٥٣٨١٣ایی از ای ٢جضٞی٦ٜػا را کػ ٥ج٨ؿػي ةؼظػی از اٚحنػاددا٣اف
ةؼزـح ٥ز٧اف ارائ ٥قغقا٣ػغ را $ةػٛ٣ ٥ػ ٜاز ركز٣ا٠ػ ٥د٣یػام اٚحنػاد ك ٌ٠اْٝػات ٤٠حػی#,.44$ك
ٌ٠اْٝات ًا٦ؼم٣یا ك صـ٣٨٤غ٠ #,.44$ؼكر ٠یک٤ی),ٟ
ةضؼاف کؼك٣اكیؼكس(ک٨كیغ  ,4پیف از ٦ؼ چیؽ ج٧غیغم ةؼام ؿال٠ث ّ٠٨١ی ق٤اظح٠ ٥ػیقػغ،
ا٠ا رٗح ٥رٗح ٥جتغی ٜة ٥یک ج٧غیغ اٚحنادم ز٧ا٣ی قغق اؿث) ٦ؼچ٤غ را٦ی ةؼام ٠كعل کػؼدف

),جضٞی٦ٜام ارائ ٥قغق در ای٤سا صغكد یک ٠اق پیف از ٣گارش ایٛ٠ ٢ا ٥ٝا٣ساـ قغقا٣غ ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ؿؼّث جض٨الت ٠ػؼجتي ةػا
كیؼكس کؼك٣ا ةْىان ٣یاز٤٠غ ة ٥ركز رؿا٣ی ٦ـح٤غ) ةا ای ٢صاؿ ،ای ٢جضٞی٦ٜا در ٠س٨١ع ا١٦یث اٚحناد ك پارا٠حؼ٦ام اٚحنػادم را
در ؿیاؿحگػارم کؼك٣ایی ة ٥كو٨ح در ْ٠ؼض ١٣ایف ٠یگػار٣غ ك ةؼام ٦غؼ ایٛ٠ ٢ا ٥ٝک٘ایث دار٣غ)

دٚی ٙآؿیب٦ام اٚحنادم ٣اقی از اپیغ٠ی کؼك٣اكیؼكس زغیغ كز٨د ٣غارد ،در ةػی ٢اٚحنػاددا٣اف
ای ٢از١اع كز٨د دارد ک ٥ای ٢اپیغ٠ی ،جأدیؼ ٘٤٠ی قغیغم ةػؼ اٚحنػاد ز٧ػا٣ی ظ٨ا٦ػغ گػاقػث)
ؿاز٠اف ج٨ؿْ ٥ك ١٦کارم٦ام اٚحنػادم ٦كػغار دادق اؿػث کػ ٥در ٠ػاق٦ػام آی٤ػغق ،ةؼظػی از
اٚحنػػاد٦ام ةػػؽرگ ز٧ػػاف كارد رکػػ٨د ٠یكػػ٣٨غ ك ؿػػا٧ٝا ًػػ٨ؿ ٠ػػیکكػػغ جػػا آؿػػیب اٚحنػػادم
کؼك٣اكیؼكس(ک٨كیغ  ,4زتؼاف ق٨د) ة ٥اّحٛاد ةؼظی از اٚحناددا٣اف ،وؼةة اٚحنادم اپیغ٠ی اظیؼ
ةیف از ةضؼاف ز٧ا٣ی ؿاؿ  -++3ظ٨ا٦غ ة٨د) صحی اگؼ قػا٦غ رکػ٨د ز٧ػا٣ی ٣تاقػی ،ٟةؼظػی از
اٚحناد٦ام ز٧اف یا ٦یچ گ ٥٣٨رقغم ٣ع٨ا٤٦غ داقث یا رقغ اٚحنادم قاف ٘٤٠ػی ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د)
ای ٢قا ٜ٠ةؼظی از اٚحناد٦ام ةؽرگ ٠ ٟ٦یق٨د) ة٤اةؼای ٢ا٠ـاؿ  ٥٣ج٧٤ا قا٦غ ٣ػؼخ پػایی ٢رقػغ
٦ـحی ،ٟةٞک ٥ة٧ت٨د رقغ اٚحنادم  ٟ٦در آی٤غق ز٠افةؼ اؿث٤٠$حی.#,.44 ،
ًا٦ؼم٣یا ك صـ٣٨٤غ #,.44$در ةؼرؿی ظػ٨د ةػا ّ٤ػ٨اف پیا٠ػغ٦ام اٚحنػادم ٣اقػی از ةی١ػارم
ک٨كیغ( ,4ةؼ اٚحناد ایؼاف ًت٣ ٙحایر آ٠ارگیؼم ٣یؼكم کار ك رك٣غ ةی١ػارم در کكػ٨ر ٠كػعل
قغ ک ٥جٕییؼات اقحٕاؿ ك ةیکارم ًی ز٠ـحاف  ,.43ك ة٧ار ٣ ,.44ـتث ةٗ ٥نػ٨ؿ ٠كػاة ٥ؿػاؿ
ٚت ،ٜدارام رك٣غ کا٦كی در اقحٕاؿ ك اٗؽایكی در ةیکارم ة٨دق اؿث) ای ٢جٕییؼات ک ٥ةاج٨ز ٥ةػ٥
اكج گؼٗح ٢قی٨ع کؼك٣ا اٗؽایف ٠ییاٗث داؿ ةؼ جٕییؼات ةازار ٣یؼكم کار ك ؿایؼ ةعف٦ام ص٨زق
اٚحنادم اؿث ک ٥ای ٢ةازار را جضثجأدیؼ ٚؼار دادق اؿث)
ز٨زؼ اؿحیگٞیحؽ اٚحنادداف ٠ك٨٧ر ا٠ؼیکایی ك ةؼ٣غق ٨٣ة -++, ٜدرةارق جأدیؼات قػی٨ع كیػؼكس
کؼك٣ا ةؼ اٚحناد ز٧اف در یک گ٘ثكگ٨م ج٨ٞیؽی٣٨ی ُ٣ؼات ظ٨د را ةیاف کػؼد) ایػ ٢جضٞیٞگػؼ در
ای ٢ةارق گ٘ث ک٠ ٥ا ّساٝحا ٠یدا٣ی ٟک ٥ای ٢كیؼكس جٝ٨یغ در چی ٢را کا٦ف ظ٨ا٦ػغ داد) اٝتحػ ٥اك
اٗؽكد٠ 5ا ْٗال ١٣یج٨ا٣ی ٟدٚیٛان ٠یؽاف کا٦ف ؿؼّث رقغ اٚحناد چػی ٢را پیفةی٤ػی ک٤ػی )ٟةؼ٣ػغق
زایؽق ٨٣ة ٜدر ادا ٥٠ةٛ٣ ٥ف  ٟ٧٠چی ٢در اٚحناد ز٧اف اقارق کؼد ك اٗؽكد٠ 5ػا اک٤ػ٨ف در ز٧ػا٣ی
ز٣غگی ٠ی ک٤ی ٟک ٥اٚحنادم ةـیار یکپارچ ٥ك پی٨ؿح ٥ة ٟ٦ ٥دارد ك اگؼ كیػؼكس کؼك٣ػا در اةْػاد
ةؽرگی رقغ ک٤غ ،آ٣گاق قا٦غ ظ٨ا٦ی ٟة٨د ک ٥جأدیؼات اٚحنادم کؼك٣ا از چی٣ ٢یؽ ظػارج ظ٨ا٦ػغ
قغ ك اٚحناد ز٧ا٣ی جضثجأدیؼ ّ٨اٚب اٚحنادم كیؼكس ٚؼار ظ٨ا٦غ گؼٗػث) اؿػحیگٞیحؽ در ایػ٢
گ٘ثكگ ٨اقارق کؼد 5از آ٣سا ک ٥اٚحناد چی ٢ةعف ةـیار ١٧٠ی از ز٣سیؼق جأ٠ی ٢اٚحنػاد ز٧ػا٣ی
اؿث ،اگؼ اظحالؿ اٚحناد ای ٢کك٨ر ً٨ال٣ی ق٨د١ٌ٠ ،ئ٤ا اٚحناد ز٧ػا٣ی ٣یػؽ ٠حض١ػ ٜوػؼر٦ام
ةؽرگی ظ٨ا٦غ قغ) ای ٢اؿحاد دا٣كگاق ک١ٞتیا در ٨٠رد جأدیؼات كیؼكس کؼك٣ا ةؼ اٚحناد ز٧ػاف در
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ؿاؿزارم ٣یؽ گ٘ث ک ٥ةغكف كز٨د چ٤ی ٢كیؼكؿی  ٟ٦ؿٌش ةػاالیی از ٣ااً١ی٤ػا٣ی اٚحنػادم در
ز٧اف كز٨د دارد) اك ؿیاؿث٦ام دكٝث جؼا٠پ ك آٔاز ز٤گ جسارم ةا چی ٢را ةؽرگجؼی ٢ةعف
٣ااً١ی٤ا٣ی در ؿٌش ز٧اف دا٣ـث ك گ٘ث ةا اٗؽكدق قغف ّ٨اٚب اٚحنادم كیؼكس کؼك٣ػا ،ؿػٌش
٣ااً١ی٤ا٣ی٦ا ةٛ٠ ٥غار ةـیار زیادم ظ٨ا٦غ رؿیغ.
اٚحنادداف دیگؼم ک ٥درةارق جأدیؼات اٚحنادم كیؼكس کؼك٣ا ٦كغار دادق ،ز٤ث ی ٢ٞرئیؾ ؿػاةٙ
ٗغراؿ رزرك $ةاالجؼی ٢کؼؿی ةا٣ػک٠ؼکؽم آ٠ؼیکػا #اؿػث) یٞػ١٦ ٢چ٤ػی ٢اؿػحاد کـػبكکار در
٠غرؿ ٥اٚحنادم دا٣كگاق ةؼکٞی کاٝی٘ؼ٣یا اؿث) یْ٠ ٢ٞحٛغ اؿث ک ٥اگؼ كیؼكس کؼك٣ػام زغیػغ
قی٨ع زیادم در ؿؼاؿؼ د٣یا داقح ٥ةاقغ٠ ،یج٨ا٣غ جأدیؼات ٚاةٜج٨ز٧ی ةؼ اٚحناد اركپا داقح ٥ةاقغ
ك ّالكق ةؼ آف اٚحناد آ٠ؼیکا را كارد ٠ؼص ٥ٞرک٨د ک٤غ) ای ٢اٚحنادداف آ٠ؼیکػایی اّحٛػاد دارد کػ٥
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ة٨ً٥ر کٞی اٚحناد ز٧ا٣ی ٚت ٜاز قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا جا صػغكدم كوػْیث قػک٤٤غقام داقػث)
قی٨ع کؼك٣ا ٠یج٨ا٣غ ّالكق ةؼ وؼة ٥ة ٥ةغ ٥٣اٚحناد ،ادؼ اٚغا٠ات ا٣ساـ قغق ةؼام ةازیاةی اٚحنادم
را جىْیٖ ک٤غ) ی١٦ ٢ٞچ٤یْ٠ ٢حٛغ اؿث جٌْی ٜقغف کارظا٦٥٣ا در چی ٢ة٥دٝی ٜقی٨ع كیػؼكس
جأدیؼ ةـیار ّ١یٛی ةؼ ز٣سیؼق جأ٠ی ٢جٝ٨یغ در ؿٌش د٣یا ظ٨ا٦غ گػاقث) ١٦چ٤ی ٢یٞػ ٢قػ٨ؾ٦ام
ةعف جٛاوا را ٣یؽ از ّ٨ا ٟ٧٠ ٜ٠ادؼات اٚحنادم کؼك٣ا ٠یدا٣غ) اك درای٢ةػارق ٠ػیگ٨یػغ 5ةػ٥دٝیٜ
ای٤ک ٥ةـػیارم از ٠ػؼدـ ٚؼٌ٣ی٤ػ٦ ٥ـػح٤غ ك ّػالكق ةػؼ آف ؿػ٘ؼ٦ام ظػ٨د را ٣یػؽ ٕٝػ ٨کؼدقا٣ػغ،
٦ؽی٥٤کؼد٦ام ٠نؼؼک٤٤غق ةٛ٠ ٥غار ٚاة ٜج٨ز٧ی کا٦ف ظ٨ا٦غ داقث)
ٝؼم ٦یح٨م ،اٚحنادداف ارقغ ؿاة ٙدر ةا٣ک ی٨ةؾ٣ ,یؽ ْ٠حٛغ اؿث کػ ٥جكػغیغ قػی٨ع كیػؼكس
کؼك٣ا ٠یج٨ا٣غ ٤٠سؼ ة ٥یک رک٨د ز٧ا٣ی ق٨د ك در ایػ ٢صػی ،٢ؿیاؿػثگػاراف اٚحنػادم ةػؼام
كاک٤ف ة ٥ای٨٠ ٢و٨ع ز٠ا٣ی ةؼام از دؿث دادف ٣غار٣غ) ای ٢اٚحنادداف ؿّ ٥ا٠ػ ٜرا ةؼ٠یقػ١ؼد
ک ٥ةؼ اؿاس آ٧٣ا ،ةایغ ٣گؼاف مغ ٥٠قػی٨ع كیػؼكس کؼك٣ػا ةػؼ اٚحنػاد ز٧ػا٣ی ةػ٨د) دٝیػ ٜاكؿ،
٠ضغكدیث٦ایی اؿث ک ٥ةؼام ز٨ٞگیؼم از قی٨ع كیؼكس اّ١اؿ قغق اؿػث ك ٠یج٨ا٣ػغ ز٣سیػؼق
جأ ٠ی ٢کاال٦ام ٨٠رد ٣یاز مْ٤ث در ؿٌش ز٧اف را دچار ظٞػ ٜک٤ػغ) ٠ػ٨رد دكـ ایػ ٢اؿػث کػ٥
٣ااً١ی٤ا٣ی ة٥كز٨د آ٠غق٠ ،یج٨ا٣غ ٠نؼؼ ظا٨٣ار٦ػا را کػا٦ف د٦ػغ) ٠ػ٨رد ؿػ٨ـ ٣یػؽ کػ ٥ایػ٢
اٚحنادداف ّ٨٤اف ٠یک٤غ ،ای ٢اؿث ک ٥ؿ٨ٛط ةازار٦ام ؿ٧اـ ز٧اف ،در مػ٨رت جػغاكـ ٠یج٨ا٣ػغ
ةعف صٛیٛی اٚحناد را ٣یؽ دچار آؿیب ک٤غ)
1. UBS

٠ضغكدیث٦ام ٧٣ادم
٠ضغكدیث٦ام ٣اقی از ؿاظحار٦ام اٚحنادم ١٦اف ً٨ر کػ ٥دیػغی٠ ٟػ٨اْ٣ی زػغم ةػؼ ؿػؼ راق
م٨رتة٤غم ك ازؼام پارقام از ؿیاؿث٦ا $ة ٥كیژق ؿیاؿث٦ام ٠غاظ٥ٞگؼایا #٥٣در ز٠ی ٥٤ةضػؼاف
ک٨كیغ ٠ ,4یگػار٣غ) ٨٠ا ِ٣پیكاركم ؿیاؿحگػارم کؼك٣ایی ٤٠ضنؼ ة٨٠ ٥ا٣ػِ اٚحنػادم ٣یـػح٤غ)
ةعف ١٧٠ی از ای٨٠ ٢ا ِ٣از ؿاظحار٦ام ٧٣ادم ٣كات ٠یگیؼ٣غ ),ؿاظحار٦ام ٧٣ادم ة٠ ٥سّ٨١ػ٥
ؿاز٠اف٦ا ،ارگاف٦ا٠ ،ؤؿـات ة٨ركکؼاجیک٨ٚ ،ا٣ی ،٢ؿ ٢٤ك ّؼؼ ك ّػادت٦ػام زْ١ػی در یػک
زا ٥ْ٠اقارق دار٣غ ک ٥در ةؼاةؼ ٨ٝک٨٠٨جی ٨ؿیاؿحگػارم ریٜگػارم ٠یک٤٤غ ك از ایً ٢ؼیػ٠ ٙػاِ٣
صؼکث کا٠الن آزاد آف ٠یق٣٨غ) ؿیاؿحگػاراف ،ةغی ٢جؼجیب٠ ،یةایـث از ١٦اف ةغك م٨رتة٤ػغم
ؿیاؿث٦ا جا ٠ؼاص ٜازؼایی آف ٠ضغكدیث٦ام ٧٣ادم را ٠غ ُ٣ؼ داقح ٥ةاقػ٤غ ك داظػ٠ ٜؼز٦ػام
مٞب ك ؿعث ٧٣اد٦ام ٨٠ز٨د صؼکث ظ٨د را جْؼیٖ ک٤٤غ)
ؿاظحار٦ا ك ری٦ٜام ٧٣ادم از یک زا ٥ْ٠ة ٥زا ٥ْ٠دیگؼ ٠ح٘اكت ٦ـح٤غ ك ١٦ی ٢ج٘ػاكت ةاّػخ
٠یق٨د ک ٥یک ؿیاؿث كاصغ در دك کك٨ر ٠عحٞػٖ ةػ٣ ٥حػایر ٠ح٘ػاكجی ةی٤سا٠ػغ) در ظنػ٨ص
ؿیاؿحگػارم ٣اَؼ ةؼ کؼك٣ا ٥٣٨١٣ ،ركق٤ی ک ٥ةا آف ٨٠از٦ ٥ـحی٣ ،ٟض٨ق ٠ح٘اكت ّٞ١کؼد ؿیاؿث
ٚؼٌ٣ی ٥٤در چی ٢از یک ًؼؼ ك در ایحاٝیا ك کك٨ر٦ام ٠كاة ٥آف از ًؼؼ دیگؼ اؿث)
پؾ از قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا در كك٦اف چی ،٢ای ٢کك٨ر ةؽرگحؼیٚ ٢ؼٌ٣ی ٥٤جاریط را ازؼا ٨١٣د) ا٠ا
ةؼظالؼ آف چیؽم ک٠٨١ّ ٥ان جن٨ر ٠یق٨د ،ایٚ ٢ؼٌ٣ی ،٥٤مؼٗان اّالـ ّ٨٤١٠یث رٗث كآ٠غ ٣تػ٨د)
چی ،٢یک ٠س٨ٚ ٥ّ٨١ا٣ی ٢ؿ٘ثكؿعث را ةا ة ٥کارگیؼم پٞیؾ ٠ـٞش ای ٢کك٨ر ة ٥کار گؼٗث ك
ج١ا٠ی ْٗاٝیث٦ام ٗؼدم ،ركیغاد٦ام ّ٠٨١ی ك کـبكکار٦ام اٚحنادم ٠ػؼدـ ظػ٨د را ٠ضػغكد
کؼد) ٣یؼك٦ام ُ٣ا٠ی ٠ـحٛی١ان كارد ّ ٜ١قغ٣غ ك جن١ی١ات اجعاذ قغق ج٨ؿي ٛ٠ا٠ػات رؿػ١ی را
ةا ة ٥کارگیؼم اٚغا٠ات زغم اّ١اؿ کؼد٣غ) ة٨٤ّ٥اف ٠ذاؿ در ١٦اف قؼكع ٚؼٌ٣ی ،٥٤ؿؼةاز٦ام ایػ٢
کك٨ر ٠اؿک٦ام ؿیاق پ٨قیغ٣غ ك در ؿ٤گؼ٦ایی در ایـػحگاق٦ام ٌٚػار ٠ـػحٛؼ قػغ٣غ) ةػ١٦ ٥ػ٥
ق٧ؼك٣غاف كك٦اف ٦كغار دادق قغ از ظا ٥٣ظارج ٣ك٣٨غ ك ةؼام کـػا٣ی کػ ٥از دؿػح٨ر ؿػؼپیچی

 ),كاژق ٧٣اد در ادةیات ؿیاؿحگػارم ك ةٌ٨ر کٞی در گـحؼق ّ٨ٞـ ازح١اّی ٨١ْ٠الن ة ٥دك ٤ْ٠ام ٠ح٘اكت ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار ٠ی-
گیؼد) ای ٢كاژق گاق ة٠ ٥ؤؿـات یا ؿاز٠اف٦ام ٚا٣٨٣ی ٠$ذالن پار١ٝاف #اًالؽ ٠یق٨د ك گاق ة٤ْ٠ ٥ام ٠س ٥ّ٨١ؿاظحار٦ام ظٚ٨ٛی،
٨ٚا٣ی ،٢ؿ٤ث٦اّ ،ؼؼ ك ّادت ٦ام ٗؼ٤٦گی در یک زا ٥ْ٠اقارق دارد) در ایٛ٠ ٢ا٨٧٘٠ ٥ٝـ ٧٣اد را ة٦ ٥ؼ دك ٤ْ٠ام آف ٠غ ُ٣ؼ
ٚؼار دادقای)ٟ
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٠یکؼد٣غ یک زؼی ٥١ؿ٤گی٠ ٢اٝی در ُ٣ؼ گؼٗح ٥قغ) دكٝث ،اؿػحادی٨ـ٦ا ك ؿػا٦٢ٝام ١٣ػایف ك
دیگؼ ٗىا٦ام ةؽرگ را ة٨٤ّ٥اف ٠ؼاکؽ ٚؼٌ٣ی ٥٤در ُ٣ؼ گؼٗث ك ٠ا٨٠راف ة٧غاقث ك ا٤٠یث چػی،٢
ظا ٥٣ة ٥ظا ،٥٣ةْ٠ ٥ای٠ ٥٤ؼدـ ٠یپؼداظح٤غ جا اٗؼاد دارام ّالئ ٟرا ق٤اؿػایی ک٤٤ػغ) ایػٚ ٢ؼٌ٣ی٤ػ،٥
ةؽرگحؼیٚ ٢ؼٌ٣ی ٥٤جاریط ةكؼ ة٨دق اؿث)
در ز٠اف ٣گارش ایٛ٠ ٢ا ،٥ٝایحاٝیا ٤٠اً ٙق١اٝی ظػ٨د از زٞ١ػ ٥ك٣یػؽ ك ٠ػیالف یْ٤ػی ٞٚػب٦ػام
اٚحنادم ظ٨د را در ٚؼٌ٣یٚ ٥٤ؼار دادق اؿث) ایٚ ٢ؼٌ٣ی ٥٤صغا ٜٚة٠ ٥غت یک ٠ػاق ادا٠ػ ٥ظ٨ا٦ػغ
داقث جا یکی از ةؽرگحؼی٤٠ ٢اً ٙقی٨ع ةی١ارم در اركپا را پ٨قف د٦غ) در ؿؼجاؿؼ ای ٢کكػ٨ر،
ج١ا٠ی ٠ؼاؿ ٟك گؼد١٦ایی٦ا ٨٤١٠ع قغقا٣غ) ٣عـث كزیؼ ایحاٝیا در یک ٣كـث ظتؼم ٗػ٨رم در
٣ی ٥١قب "كوْیث اوٌؼارم" را ةػؼام ایػ ٢کكػ٨ر اّػالـ کػؼد) ةؼظػی از ٠ـػئ٨الف ٠ضٞػی،
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دؿح٨را٦ٜ١ْٝایی را ةؼام ٛ٠اة ٥ٞةا ای ٢ةضؼاف اّالـ ٨١٣د٣غ ك ةؼظی دیگؼ از ٣ت٨د ةؼ٣ا٠ػ٤٠ ٥ـػسٟ
ج٨ؿي دكٝث گالی ٥داقح٤غ) ا٠ا دكٝث ایحاٝیا اّالـ کؼد گؽی٦٥٤ام چ٤غا٣ی ةػؼام ٛ٠اةٞػ ٥ةػا ةضػؼاف
كز٨د ٣غارد ك كوْیث ةـیار كظی ٟاؿث) ا٠ا ةا كز٨د ای ٢اٚغا٠ات در ّػؼض  -/ؿػاّث ،چ٤ػغ
مغ ٘٣ؼ ة ٥ای ٢ةی١ارم ٠تحال قغ٣غ ك ةا ای٤ک ٥ةیكحؼ ٤٠اً ٙق١اؿ ایحاٝیا ٚؼٌ٣ی ٥٤قغق اؿث ٥٣ ،ج٧٤ػا
آ٠ار ٠تحالیاف رقغم ؿؼیِ را در پیف گؼٗح ٥ةٞک ٥جا ا٠ؼكز ٠یؽاف ٠ؼگك٠یؼ ٠ؼدـ ةؼ ادػؼ کؼك٣ػا از
چی ٟ٦ ٢پیكی گؼٗحػ ٥اؿػث) ٛ٠ا٠ػات ةؼظػی از کكػ٨ر٦ام اركپػایی ،ایحاٝیػا را ةػ٨٤ّ٥اف ٠ػغٝی
قکـثظ٨ردق ٠ذاؿ ٠یز٤٣غ ك ةؼ اؿاس آف ةا ٚؼٌ٣ی٠ ٥٤عا٘ٝث ٠یک٤٤غ.
٠حعنناف ٠یگ٨ی٤غ ةا ٚؼٌ٣ی٠ ٥٤یج٨اف از ا٣حكار ای ٢ةی١ارم كیؼكؿی ز٨ٞگیؼم کؼد؛ ا٠ا ٗٛي در
م٨رجی کٚ ٥ؼٌ٣ی ٥٤ة ٥درؿحی ا٣ساـ ق٨د) اگؼ ة٦ ٥ؼ دٝیٞی ،یک ةؼ٣ا٤٠ ٥٠ـس ٟدر اّ١ػاؿ ٚؼٌ٣ی٤ػ٥
ة ٥کار گؼٗح٣ ٥ك٨د٠ ،یج٨ا٣غ کا٠الن ٣حیسّ ٥کؾ ةغ٦غ ك ک٤حػؼؿ ةضػؼاف را از دؿػث ظػارج ک٤ػغ)
پؼكٗـ٨ر الكر٣ؾ گاؿحی ٢ک ٥اؿػحاد ك ٠ػغیؼ ٠ؼکػؽ ١٦کارم٦ػام ؿػاز٠اف ز٧ػا٣ی ة٧غاقػث در
دا٣كگاق ز٨رججاكف آ٠ؼیکاؿث در یادداقحی ک ٥در ٠سٞػ١ّٞ ٥ػی ا٠ػ٨ر ؿػال٠ث ,درج قػغق ةػ٥
ةؼرؿی ٠یؽاف کارایی ٚؼٌ٣ی ٥٤ةؼام ز٨ٞگیؼم از قی٨ع کؼك٣ا پؼداظحػ ٥اؿػث ك ٠ی٨٣یـػغ« 5چػی٢
ةؼام اّ١اؿ ٚؼٌ٣ی ،٥٤از ک٤حؼؿ قغیغ ازح١اّی ،پٞیؾ ٠ـٞش ك ُ٣ارت اٝکحؼك٣یکی اؿػح٘ادق کػؼد)
ة٨٤ّ٥اف ٠ذاؿٛ٠ ،ا٠ات چی٤ی ةا اؿح٘ادق از یک اپٞیکیك٨٠ ٢ةای ،ٜزاةسایی٦ػام ٠ػؼدـ را ردگیػؼم
٠یکؼد٣غ ك آ٧٣ا را ة ٥جتْیث از یک ٠س٨ٚ ٥ّ٨١ا٣ی ٢ؿ٘ث ك ؿعث كا٠یداقح٤غ) ٨ٚا٣ی٤ی ک ٥جْیی٢
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٠یکؼد ٦ؼ کؾ ٠ساز ة ٥ا٣ساـ چ ٥کار٦ایی اؿث ك کغاـ ْٗاٝیث٦ا ةؼام آ٧٣ا ٔیؼ ٠ساز اؿث») ا٠ا
كیژگی ١٧٠ی ک ٥ةاّخ قغ ای ٢ج٧١یغات صک٠٨حی ةؼام ک٤حؼؿ قی٨ع کؼك٣ا ز٨اب د٦غ "ٗؼ٤٦ػگ
ّ٠٨١ی ٠ؼدـ چی "٢ة٨د) پؼكٗـ٨ر گاؿحی٠ ٢یگ٨یغ ةا كز٨د ای٤ک ٥ق٧ؼك٣غاف چی٤ی ةػ٥ظاًؼ ایػ٢
اٚغا٠ات كصكثزدق ك صحی ّنتا٣ی ٠یقغ٣غٗ ،ؼ٤٦گ ّ٠٨١ی آ٧٣ا جتْیث از ٨ٚا٣ی ٢دكٝحی در ٦ؼ
قؼایٌی اؿث.
اك ؿپؾ ای ٢قؼایي صاک ٟةؼ چی ٢را ةا كیژگی٦ام ز٨ا ِ٠اركپایی ك آ٠ؼیکػا ٛ٠ایـػ٠ ٥یک٤ػغ ك
ادا٠ػػ٠ ٥ید٦ػػغ در کكػػ٨ر٦ام اركپػػایی ك ایػػاالت ٠حضػػغق اةؽار٦ػػام الزـ ةػػؼام ایسػػاد چ٤ػػی٢
٠ضغكدیث٦ایی كز٨د ٣غارد ك صحی اگؼ ای ٢اةؽار٦ا را  ٟ٦داقح ٥ةاق٤غ ،دكٝث٦ام ایػ ٢کكػ٨ر٦ا
ة ٥ؿعحی ٠یج٨ا٤٣غیک ١٦ؼا٦ی ّ٠٨١ی ةا چ٤ی ٢اٚغا٠اجی را ایساد ک٤٤غ),
١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥در جضٞی ٜگاؿحی٠ ٢كا٦غق ٠یک٤ی ٟج٘اكت٦ام ٧٣ػادم $ج٘ػاكت در زیؼؿػاظث٦ػام
ٚا٣٨٣یٗ ،ؼ٤٦گی ،ؿ٤ث٦اّ ،ؼؼ٦ا ك )))٠ #یاف چی ٢از یک ًؼؼ ك ز٨أ ِ٠ؼةػی از ًػؼؼ دیگػؼ
٣حایر یک ؿیاؿث كاصغ را در ای ٢کك٨ر٦ا ة ٥قغت جضث جأدیؼ ٚؼار دادق ك ةغی ٢جؼجیب ٠ا قا٦غ
ا٨٣اع ٠عح٘ٞی از پیا٠غ٦ا در ای ٢کك٨ر٦ا ٦ـحی)ٟ
ؿیاؿحگػارم کؼك٣ایی ك گؼكق٦ام ٗكار
ّا ٜ٠دیگؼم ک ٥در ک٤ار ّ٨ا ٜ٠اٚحنادم ك ٧٣ادم ة ٥ص ٥ٛٞکارق٤اؿػی ؿیاؿػحگػارم ٗكػار كارد
٠یک٤غ ،قکٜگیؼم ا٣س٦٢١ا ك قتک٦٥ػایی از ركاةػي ٔیؼرؿػ١ی ٠یػاف ةػازیگؼا٣ی اؿػث کػ ٥در
ظن٨ص ؿیاؿث ٨٠رد ُ٣ؼ ٤٠اْٗی دار٣غ ك از ًؼؽ ٠عح ٖٞةؼام جأدیؼگػارم ةػؼ ٗؼای٤ػغ قػک-ٜ
گیؼم ك ازؼام آف ؿیاؿث چا٥٣ز٣ی ك الةی ٠یک٤٤غ) ای ٢ركز٦ا ،در ز٠ی ٥٤ؿیاؿث کؼك٣ایی ،یکػی
از ةارزجؼی٦٥٣٨١٣ ٢ام قکٜگیؼم چ٤ی ٢گؼكق٦ایی را ٠یجػ٨اف صػ٨ؿ ؿیاؿػث ةـػح ٥جضؼیکػی

-

صک٠٨ث ایاالت ٠حضغق ا٠ؼیکا یاٗث)
ةـح ٥جضؼیکی ک ٥ای ٢ركز٦ا در صک٠٨ث ایاالت ٠حضغق در صاؿ قػکٜگیػؼم ك جنػ٨یب اؿػث،
یکی از ةؽرگحؼی ٢ك پؼ٦ؽی٥٤جؼی ٢ةـح٦٥ام جضؼیکی در جاریط ا٠ؼیکا ك ز٧اف ة ٥ق١ار ٠یركد کػ٥
ٛ٠ .,ایـ ٥چی ٢ك ز٨أ ِ٠ؼةی ك جضٞی ٜالكر٣ؾ گاؿحی ٢در ای ٢ةعف از ٛ٠ا ،٥ٝاز ٌٞ٠تی در كبؿایث "دیپ١ٞاؿی ایؼا٣ی" ٜٛ٣
قغق اؿث)
2. Stimulus package
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١٠ک ٢اؿث ا٣غازق آف ةٛ٠ ٥یاؿی ٗؼاجؼ از دك جؼیٞی٨ف دالر ةؼؿغ) ای ٢ةـح ٥جضؼیکی ظػا٨٣ادق٦ػام
ة ٥قغت ٣یاز٤٠غ ا٠ؼیکایی ،کـب ك کار٦ام ک٨چک ك قؼکث٦ایی را ٦غؼ ص١ایث ظػ٨د ٚػؼار
٠ید٦غ ک ٥ةیكحؼی ٢ظـارت را از قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا ٠حض ٜ١قغقا٣غ) ةؼظػی از زؽئیػات ایػ٢
ةـح ٥از ایٚ ٢ؼار اؿث5
-

اظحناص ٠ـحٛی٠ -0+ ٟیٞیارد دالر ة ٥ا٠ؼیکایی٦ا ة ٥م٨رجی ک ٥ةـیارم از اٗؼاد ,-++
دالر دریاٗث ظ٨ا٤٦غ کؼد ك ة ٥ازاء ٦ؼ ٗؼز٣غ  0++دالر ة ٥ای٠ ٢ت ٓٞاٗؽكدق ظ٨ا٦غ قػغ)
اٝتح ٥ا٠ؼیکایی٦ایی ک ٥ةیكحؼ از  20+++دالر در ؿاؿ درآ٠غ دار٣غ از ای ٢پؼداظث ک٤ػار
گػاقح٠ ٥یق٣٨غ)

-

ةـح٠ .0+ ٥یٞیارد دالر ة ٥کـب ك کار٦ام ک٨چک اظحناص ٠ید٦غ جا ةح٨ا٤٣غ کارگؼاف
ظ٨د را صٍ٘ ک٤٤غ ك ة ٥آ٧٣ا ص٨ٛؽ ةپؼداز٣غ)
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-

ةـح ٥ةی ٥١ةیکارم ة٠ ٥غت ٘٦ .4ح ٥ة ٥کػارگؼاف ٠ـػحض ٙاظحنػاص ٠ػید٦ػغ ك ایػ٢
پؼداظث ٠یج٨ا٣غ ة ٥جاریط  -2ژا٨٣ی ٌّٖ ٥ة١اؿت ٙگؼدد)

-

ةـح١٦ ٥چ٤ی٠ ٢كح ٜ١ةؼ ٠ -/-یٞیارد دالر ةػؼام ةؼ٣ا٠ػ٦٥ػام ؿػال٠ث ّ١ػ٠٨ی اؿػث)
ةی١ارؿحاف٦ا صغكدان ٠ ,,+یٞیارد دالر دریاٗث ٠یک٤٤غ)

-

٠ -+3یٞیارد دالر ةن٨رت كاـ ة ٥قؼکث٦ام ٨٦اپی١ایی ك ؿایؼ م٤ایِ پؼداظث ظ٨ا٦غ
,

قغ ک٠ ٥ك٨١ؿ ةازپؼداظث ٠یق٨د )
ای ٢ةـح٨ٔ ٥ؿپیکؼ جضؼیکی ك ص١ایحی در صاؿ صاوؼ ةاّخ قغق جػا الةػیک٤٤ػغگاف از مػ٨٤ؼ ك
اٚكار ٠عح ٖٞدؿث ة ٥ائحالؼ ةؽ٤٣غ ك ة٠ ٥ـاة٥ٛام ةؼام دریاٗث ٌْٚاجی ٦ؼ چ ٥ةؽرگحػؼ از ایػ٢
کیک ص١ایحی ةپی٣٨غ٣غ) ةؼظی از گؼكق٦ام قک ٜگؼٗح ٥ةؼام الةی ك ٗكار ة ٥صک٠٨ػث ا٠ؼیکػا از
ایٚ ٢ؼار٣غ5
-

٦حٜداراف ،قؼکث٦ام ٨٦اپی١ایی ،رؿح٨راف٦ا ،کازی٦٨٤ػا ك دیگػؼ مػ٤ایِ ظػغ٠اجی کػ٥
قی٨ع کؼك٣ا كیؼكس آ٧٣ا را ظؼد ك ظ١یؼ کؼدق اؿث)

-

ةی١ارؿحاف٦ا ك پؽقکاف ک ٥ةؼام دریاٗث صغا٠ ,++ ٜٚیٞیارد دالر جالش ٠یک٤٤غ)
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-

ائحالٗی از اؿحعغاـک٤٤غگاف  ٟ٧٠ك کٞیغم ک ٥در ک٤گؼق ة ٥الةی ٠یپؼداز٣ػغ جػا ٠كػ٨١ؿ
ْ٠اٗیث٦ام ٠اٝیاجی ق٣٨غ ك یارا٦٥٣ایی را ةؼام ٠ـػحعغ٠ی٤ی کػ ٥کارقػاف را از دؿػث
دادقا٣غ ،دریاٗث ک٤٤غ),

ةغی ٢جؼجیب٠ ،الصُ٠ ٥یک٤ی ٟک ٥چگ ٥٣٨یک ةـح ٥ؿیاؿحی $در ای٤سػا ةـػح ٥جضؼیکػی صک٠٨ػث
ایاالت ٠حضغق #آ٠اج ٗكار ائحالؼ٦ام قک ٜگؼٗح ٥ص٨ؿ ٤٠اِٗ ٠كحؼؾ ٚؼار ٠یگیؼد ك ةػ ٥كاؿػٌ٥
ایٗ ٢كار٦ا ٠ست٨ر ة٣ ٥كاف دادف اٌْ٣اؼ ك اّ١اؿ امالصات ٠یق٨د)
ٛ٣ف آٗؼی٤ی ایغق٦ا ك ةاكر٦ا
اکذؼ جضٞی٦ٜام ؿیاؿحی در ادةیات ؿیاؿحگػارم ّ٠٨١ی ٠تح٤ی ةؼ ّ٨٣ی ركیکؼد "ْ٘٤٠ث ٠ضػ٨ر"
٦ـح٤غ ك ص٨ؿ ةؼرؿی ك ارزیاةی ٤٠اِٗ ٠ح٨٤ع ك گاق ٠حىادِ ةازیگؼافِ درگیؼ در ٗؼای٤غ ؿیاؿحگػارم
ك ٣ض٨ق ةؼ١٦ک٤فِ ٠یاف آف ٤٠اِٗ قک٠ ٜیگیؼ٣غ) ای ٢جضٞی٦ٜام ْ٘٤٠ث٠ض٨را١ْ٠ ٥٣ػ٨الن یکػی از
ّ٤امؼ کٞیغمِ ٛ٣فآٗؼی ٢در ةـیارم از ٗؼای٤غ٦ام ؿیاؿحگػارا ٥٣را ٣ادیغق یا دؿثک٠ ٟیگیؼ٣ػغ5
ایغق٦ا ك ةاكر٦ا) ایغق٦ا ك ةاكر٦ام ٨٠ز٨د در ذ ٢٦ةازیگؼافِ درگیؼ در ٗؼای٤غ ؿیاؿحگػارم ٛ٣كی
 ٟ٧٠در جْیی ٢ؿ١ث ك ؿ٨م ایٗ ٢ؼای٤غ ای٘ا ٠یک٤٤غ ك در ةـیارم از ٨٠ارد از ٤٠ػاِٗ پیكػی ٠ػی-
گیؼ٣غ) ٛ٣فآٗؼی٤ی ایغق٦ا ك ةاكر٦ا در ؿیاؿحگػارم ٣اَؼ ةؼ ک٨كیغ  ,4را در ای ٢ایاـ ٠یج٨ا٣ی ٟدر
اظتار ٠ؼة٨ط ة٣ ٥ض٨ق رٗحار ةؼظی از ةاكر٤٠غاف ٠ػ٦تی در ٚتاؿ ؿیاؿث٦ام ظ٨ٞتؿػازم ا٠ػاک٢
ّ٠٨١ی ك جٌْیٞی ازح١اّات ةع٨ةی ٠الصُ ٥ک٤ی)ٟ
ةاكر٤٠غاف ٠ػ٦تی در ؿؼجاؿؼ ز٧اف ای ٢ركز٦ا در ةؼاةػؼ ٦كػغار٦ام ٛ٠ا٠ػات ٠ـػئ٨ؿ در صػ٨زق
ؿال٠ث ّ٠٨١ی ٚؼار ٠یگیؼ٣غ) ایٛ٠ ٢ا٠ات ٠ـئ٨ؿ ظ٨اؿحار ای٦ ٢ـح٤غ ک ٥ازح١اّات ك گػؼد-ٟ٦
آیی٦ا ٗ٨ران ٠ضغكد ق٨د جا از قی٨ع كیؼكس کؼك٣ػا پیكػگیؼم گػؼدد) ایػ ٢در صػاٝی اؿػث کػ٥
ازح١اّات ؿ٤گ ة٤ام ةـیارم از اّ١اؿ دی٤ی در  ٥١٦ادیاف ز٣غق ز٧اف ٦ـح٤غ) در ای ٢ایاـ قػا٦غ
٨٠ارد زیادم ٦ـحی ٟکّ٨٣ ٥ی ةاكر دی٤ی $درؿث یا ٔٞي #ةاّخ قغق جا ةاكر٤٠غاف ك ْ٠حٛػغی ٢ةػ٥
ا٠اکٛ٠ ٢غس یا ٠ؼاؿ ٟدی٤ی زْ١ی ةؼك٣غ ک ٥ای ٢ا٠ؼ ٠یج٨ا٣غ ریـک قػی٨ع ّ٘٣٨ػث را اٗػؽایف
د٦غ) در ةؼظی از ٨٠ارد  ،ٟ٦جْنب ك اقحیاؽ ٠ػ٦تی ةاّخ قغق جا دی٤غاراف ةػؼام پیكػگیؼم یػا
ْ٠اٝس ٥ةی١ارم دؿث ة ٥اّ١اٝی ةؽ٤٣غ ک ٥ریك ٥ك ز٠ی٥٤ام در ّ٠ ٟٞغرف ٣غار٣غ)
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در ٠یا١٣ار ،یک را٦ب ةؼزـح ٥ة٨دایی اّالـ کؼدق اؿث ک٠ ٥نؼؼ دكز ٠كعنی از ٝی٨١جؼش ة٥
اواٗ ٥ؿّ ٥غد $دٚیٛان ؿّ ٥غد ٥٣ ،ةیكحؼ  ٥٣ک١حؼ #ةػر درظث ٣ع ٜةاّخ اٌّام ای٤١ػیِ کؼك٣ػایی
ة ٥قعل ٠نؼؼ ک٤٤غق ظ٨ا٦غ قغ) در ایؼافٗ ،ی١ٞی از جْغادم از زائؼاف ؿاظح ٥ك در قتک٦٥ػام
ازح١اّی ٤٠حكؼ قغق ک ٥ای ٢زائؼاف را در صاؿ ٝیـیغف وؼیش ٛ٠غس در یک زیارجگاق  ٟ٧٠قیْیاف
در یک ق٧ؼ زیارجی ٣كاف ٠ید٦غ) در جگؽاس  ٟ٦ظٌیتی ة٤اـ کِِ٤خ کُپ٤ٞغ ة ٥ج٘ٞیٛی ٠یاف پؽقػکی
از راق دكر ك جتٞیٓ ٠ػ٦تی دؿث زدق ك در صاٝی ک ٥دؿث ٝؼزاف ظ٨د را ة ٥ؿػ١ث ٠عػاًتی ٢دراز
٠یک٤غ ،ادّایف ای ٢اؿث ک ٥در صاؿ ْ٠اٝس ٥ةاكر٤٠ػغاف از ًؼیػ ٙمػ٘ض٦٥ػام رایا٣ػ ٥آ٧٣اؿػث
).(Yee,2020:23

ٗ٧ؼؿث ٠ذاؿ٦ایی از ای ٢دؿث در ای ٢ركز٦ام ةضؼا٣ی ةـیار ً٨ال٣یجؼ از ای ٢اؿث) ةا ای ٢صػاؿ
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١٦ی٠ ٢ذاؿ٦ام ا٣غؾ  ٟ٦ةع٨ةی ة٠ ٥ا ٣كاف ٠ید٤٦غ ک ٥ایغق٦ا ،ةاكر٦ػا ك ایػغئ٨ٝ٨ژم٦ػا چگ٣٨ػ٥
ةؼام ٗؼای٤غ٦ام ٨١ْ٠ؿِ ؿیاؿحگػارم ٠ضغكدیث ایساد ٠یک٤٤غ ك آ٧٣ا را ة ٥چاٝف ٠یظ٨ا٤٣غ)
٣حیس٥گیؼم
ةضؼاف ک٨كیغ  ,4ةاكز٨د ،ج١اـ جٞعی٦ا ،اوٌؼاب٦ا ك آق٘حگی٦ایی ک ٥در زا ٥ْ٠ز٧ا٣ی آٗؼیغق،
٠ادق اكٝی٤٠ ٥اؿتی ةؼام قک ٜدادف ة ٥یک ج١ؼی ٢در جضٞی ٜؿیاؿحی در اظحیػار جضٞیٞگػؼاف ٠ػی-
گػارد) ١٦ا٨ٌ٣ر ک ٥در جضٞی٦ٜام ارائ ٥قػغق در ٛ٠اٝػ ٥صاوػؼ ٠الصُػ ٥قػغ ،پا٣ػغ٠ی ٣اقػی از
كیؼكس کؼك٣ا پیف از ٦ؼ چیؽ ٦ـح ٥کارق٤اؿیِ ٗؼای٤غ ؿیاؿحگػارم را در ز٨ا٠ ِ٠عحٞػٖ ْٗػاؿ
کؼدق اؿث) پؽقکاف٠ ،حعنناف ؿال٠ث ّ٠٨١ی ك اپیغ٠ی٨ٝ٨ژیـث٦ا در ای ٢ز٨ا ِ٠گؼد ٠ ٟ٦ی-
آی٤غ جا ة ٥جْؼیٖ ٠كحؼکی از ٠ـأ ٥ٝك اةْاد آف دؿث یاة٤غ ،راقص٦ٜا ك ةـح٦٥ام ؿیاؿحی ٠عحٞػٖ
را ٌ٠ؼح ك ارزیاةی ک٤٤غ ،ة ٥ا٣حعاب امٞش ٠یاف ای ٢راقص٦ٜا دؿث ةؽ٤٣غ ك ةـح ٥ؿیاؿحی ٤٠حعب
را ازؼا ك ارزیاةی ک٤٤غ ك آف ةـح ٥را ٌ٠اة ٙةا ةازظ٨رد٦ام دریاٗث قغق از ٠ؼص ٥ٞازػؼا ،امػالح
ک٤٤غ) کار کارق٤اؿی ك م٨رتة٤غمِ جعننی ؿیاؿث٦ا ا٠ػا ،اؿػیؼ پػارقام از ٠ضػغكدیث٦ػا ك
٦ؽی٦٥٤اؿث ک ٥ة٦ ٥ـح ٥امٞی ؿیاؿحگػارم ٗكار كارد ٠یک٤٤غ ك ٠ا ِ٣از ْٗاٝیػث کػا٠الن آزاد آف
٠یق٣٨غ)
ؿاظحار٦ام اٚحنادم ةعكی از ای٠ ٢ضغكدیث٦ا را ةؼ ص ٥ٛٞکارق٤اؿی اّ١اؿ ٠یک٤٤غ) ؿیاؿػث-
٦ام ٠غاظ٥ٞگؼاُ٣ ٥٣یؼ ؿیاؿث٦ام ظ٨ٞتؿازم ا٠اک٠٨١ّ ٢ی ك ٚؼٌ٣ی ٥٤کػؼدف ٣یػؼكم کػار در
ظا٦٥٣ا در گػر ز٠اف وؼةات ؿ٤گی ٢ك ٗازْ٥ةارم ةؼ پیکؼق اٚحنػاد٦ام ٞ٠ػی ك اٚحنػاد ز٧ػا٣ی

كارد ٠یآكرد ك ة٤اةؼای ٢ازؼام ةغكف ٠ضغكدیث ای ٢ؿیاؿث٦ا در ة٤ٞغ٠غت اؿاؿان ١٠ک٣ ٢یـث)
ؿاظحار٦ام ٧٣ادم ٣یؽ از ًؼی ٙریػٜگػػارم ةػؼام ٨ٝک٨٠٨جیػ ٨ؿیاؿػحگػارم ،صؼکػث آزاد ایػ٢
٨ٝک٨٠٨جی ٨را ٣ا١٠ک٠ ٢یؿاز٣غ) ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ ازؼام کا٠الن ؿ٘ث ك ؿعث ك ٠ؤدؼ ؿیاؿػث٦ػام
ٚؼٌ٣ی٥٤ؿازم ٣یاز٤٠غ یک زیؼؿاظث ٚا٣٨٣یٗ ،ؼ٤٦گی ك ّؼٗی اؿث ک ٥اًاّث ةیچ٨ف ك چػؼام
٠ؼدـ از ؿیاؿث٦ا را ٠یًٞتغ ك ةـیارم از د٨٠کؼاؿی٦ام پیكؼٗح ٥ا٠ػؼكزم ٗاٚػغ آف زیؼؿػاظث
٧٣ادم ٦ـح٤غ)
ّا ٜ٠دیگؼم ک ٥در ک٤ار ّ٨ا ٜ٠اٚحنادم ك ٧٣ادم ةػ ٥صٛٞػ ٥کارق٤اؿػی ؿیاؿػحگػارمِ کؼك٣ػایی
ٗكار كارد ٠یک٤غ ،قکٜگیؼم قػتک٦٥ػایی از ركاةػي ٔیؼرؿػ١ی ٠یػاف ةػازیگؼا٣ی اؿػث کػ ٥در
ظن٨ص ؿیاؿث٦ام اّال٠ی ٤٠اْٗی دار٣غ ك از ًؼؽ ٠عح ٖٞةؼام جأدیؼگػارم ةؼ ٗؼای٤غ قػک-ٜ
گیؼم ك ازؼام آف ؿیاؿث٦ا چا٥٣ز٣ی ك الةی ٠یک٤٤غ) ٠ذاؿ ةارز ای ٢ا٠ؼ در ای ٢ركز٦ا ْٗاؿ قغف
ائحالؼ٦ایی در م٨٤ؼ ٠عح ٖٞةؼام الةیگؼم ك چا٥٣ز٣ی ة٨ُ٤٠ ٥ر دؿحیاةی ة ٥ؿػ ٟ٧ةیكػحؼم از
ةـح٦٥ام جضؼیکی ك ص١ایحی دكٝث٦اؿث)
ك ةاالظؼق ،جأدیؼ ایغق٦ا ،ایغئ٨ٝ٨ژم٦ا ك ةاكر٦ا ةؼ ٗؼای٤غ قکٜگیؼم ك ازؼام ؿیاؿػحگػارم ٣ػاَؼ
ةؼ ک٨كیغ  ,4را ١٣یج٨اف ٣ادیغق گؼٗث) یکی از ز٠ی٦٥٤ام ٠ـاّغ قػی٨ع كیػؼكس کؼك٣ػا قػک-ٜ
گیؼم ازح١اّات ك ٚؼار گؼٗح ٢اٗؼاد در ٗام٣ ٥ٞؽدیک از یکغیگؼ اؿث) ؿیاؿػث ٕٝػ ٨ك جٌْیٞػی
٠ؼاؿ ٟدؿح ٥زْ١ی ا٠ا ،در پارقام از ٨٠ارد ةا ٛ٠اك٠ث قغیغ از ٣اصی ٥ةاكر٤٠ػغاف ٠ػػ٦تی ٨٠ازػ٥
٠یق٨د؛ ةاكر٤٠غا٣ی ک ٥قکٜگیؼم ٠ؼاؿ ٟدؿح ٥زْ١ی دی٤ی را  ٥٣ج٧٤ػا ٠ىػؼ ةػ ٥صػاؿ ك ركز ك
ؿال٠حی ظ٨د ١٣یةی٤٤غ ةٞک ٥آف ٠ؼاؿ ٟرا ٠ؼ ٟ٦ك راق ّالزی ةؼام ةی١ارم ة ٥ق١ار ٠یآكر٣غ)

٤٠اةِ
صاج١ی ك ١٦کاراف ")#,.43$کحاب زا ِ٠ة٧غاقث ّ٠٨١ی" ،ج٧ؼاف٣ 5كؼ ارز٤١غ ،چا

اكؿ ،زٞغ

دكـ)
د٣یام اٚحنادٛ٣ )#,.43$اط اماةث کؼك٣ا در اٚحناد ز٧اف) ركز٣ا ٥٠د٣یام اٚحناد),.43*,-*-,،
/3/2

65
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