سخن سردبیر

اقتصاد مقاومتی:
استراتژی ملی پیشرفت و توسعه
ٍاغُ التهبز همبٍهتی ًرؿتیي ثبض تَؾظ همبم هؼظن ضّجطی زض قْطیَضهبُ ؾبل  9831هغطح
ٍ ًؿجت ثِ ارطای آى پبفكبضی قس؛ ایي ٍاغُ ًِتٌْب زض اشّبى ػوَهی ثلکِ زض هزبهغ
ترههی ػلوی ًیع تمطیجبً ًبقٌبذتِ ثَز؛ ثٌبثطایي ثحج ٍ ثطضؾی زضثبضُ چیؿتی ،چطایی ٍ
تجییي اثؼبز آى هیبى اًسیكٍِضاى ػاللِهٌس ٍ زلؿَظ کكَض زض زؾتَض کبض لطاض گطفت؛ زض ایي
ضاؾتب همبالت ٍ کتت هرتلفی ًَقتِ قس ٍ ؾویٌبضّبی گًَبگًَی زضثبضُ تؼطیف ،هفَْم ٍ
اثؼبز آى ثطگعاض گطزیس ٍ ثسیيتطتیت ازثیبت ٍؾیؼی زض ذهَل التهبز همبٍهتی قکل
گطفتّ .وعهبى فؼبلیتّبیی هطثَط یب ًبهطثَط ًیع زض زؾتگبُّبی ارطایی ثسٍى تَرِ کبفی
ّوبیكی ثب ػٌَاى « التهبز همبٍهتی؛ اثؼبز ًظطی (التهبزی ،ارتوبػی ٍ فطٌّگی)» ثِ زاًكگبُ
قْیس ثْكتی زازُ قس ٍ ثطگعاضی آى زض زؾتَض کبض لطاض گطفت .ثب تَرِ ثِ ایٌکِ السام
زیگطی زض ّویي ضاؾتب زض زاًكگبُ زفبع هلی آغبظ قسُ ثَز ،تهوین گطفتِ قس کِ ایي زٍ
ثطًبهِ زض ّن ازغبم ٍ ثب ًبم «اٍلیي کٌگطُ هلی التهبز همبٍهتی» ثطگعاض گطزز کِ ثرف ًظطی
آى زض زاًكگبُ قْیس ثْكتی هتوطکع گطزز ٍ ثرف ػولیبتی ٍ ؾیبؾتگصاضی آى زض زاًكگبُ
زفبع هلی هسیطیت قَزً .تیزِ ایي السام ،هزوَػِ همبالتی اؾت کِ زض حبل چبح اؾت.
تؼبضیف ٍ تؼبثیط هرتلفی اظ ٍاغُ «التهبز همبٍهتی» تَؾظ ًَیؿٌسگبى هرتلف هغطح گطزیس
کِ ثؿیبضی اظ آًْب ثِ ًظط هیضؾس ًبضؾب ،هحسٍز ٍ زض هَاضزی ًبهطثَط ثبقٌس .ثطذی اظ ایي
هَاضز قبهل «التهبز ضیبضتی»« ،التهبز زضٍىگطا ٍ ثؿتِ»« ،التهبز همبٍم زض ثطاثط فكبضّبی
ذبضری» ٍ یب «التهبز همبثلِ ثب تحطین» هیثبقٌس .زضثبضُ ایي تؼبضیف هیتَاى پطؾیس کِ «اگط
تحطین ّب ثطزاقتِ قَز آیب العاهی ثطای تساٍم ارطای التهبز همبٍهتی ٍرَز زاضز؟» رؿتزَ
زض ازثیبت ذبضری گَیبی آى اؾت کِ زٍ ٍاغُ هكبثِ ثب هضوَى التهبز همبٍهتی زض ازثیبت
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ثِ ػوك هغبلت ثِ التهبز همبٍهتی ًؿجت زازُ قس تب ایٌکِ زض ؾبل  9811پیكٌْبز ثطگعاضی
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هؼبنط ٍرَز زاضز :یکی همبٍهت ( ٍ )Resistanceزیگطی تبةآٍضی ( )Resilienceهیثبقس
کِ ّط زٍ اذیطاً اظ ضقتِ ّبی هرتلف ػلَم تَؾظ ػلَم ارتوبػی ثِ ػبضیت گطفتِ قسُاًس؛
همبٍهت گَیبی اؾتحکبم ،ؾطؾرتی ّوطاُ ثب تحول زض ثطاثط فكبض اؾت ـ ثطای ًوًَِ
همبٍهت ههبلح ؾبذتوبًی ـ؛ زضحبلیکِ تبةآٍضی گَیبی تَاى ثبظپطٍضی ٍ ثطگكت ثِ
ٍضؼیت لجلی پؽ اظ ثطٍظ یک ضطثِ یب تکبًِ ضا ًكبى هیزّس ـ ثطای ًوًَِ یک رؿن
الؾتیکی کِ پؽ اظ تحول یک ضطثِ ٍ فكبض پؽ اظ هستی ثِ قکل ًرؿت ذَز ثبظ
هیگطززـ .ثِّطحبل ثِ ًظط هیضؾس آًچِ کِ ثِ ًبم «التهبز همبٍهتی» زض کكَض هغطح قسُ
ثب هفَْم تبةآٍضی ؾبظگبضتط اؾت؛ ثٌبثطایي التهبز همبٍهتی ضا هیتَاى ثِ ػٌَاى «افعایف
تبةآٍضی ثرفّبی هرتلف التهبزی زض همبثل اًَاع هرتلف تکبًِّب یب هربعطات زاذلی
ٍ ذبضری» تلمی ًوَز .ایي تکبًِّب ٍ هربعطات ضا هیتَاى ثِ گطٍُّبی هرتلف اظ رولِ
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هربعطات عجیؼی ٍ حَازث غیط هتطلجِ ،ظیؿتهحیغی ،اًؿبًی ،ؾیبؾی ،زؾتِثٌسی ًوَز؛
ثطای هخبل ،کبّف ًطخ ضقس روؼیت کكَض ،ذكکؿبلی ٍ کنآثی ،تغییطات آة ٍ َّایی زض
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رْبى ،کبّف لیوت ًفت ذبم ،هْبرطت ًیطٍی اًؿبًی ثِ قْطّبی ثعضگ ،تحطینّب ٍ
تْسیسّبی ثیيالوللی ،ثحطاىّبی هبلی ٍ پَلی زاذلی ٍ ذبضری ،ثحطاىّبی ؾیبؾی ٍ
اهٌیتی زض کكَضّبی ّنرَاض اظ ایي رولِاًس .اظ زیس عجمِثٌسیّبی ػلوی ٍ ثطًبهِضیعی،
التهبز همبٍهتی هیتَاًس « یک اؾتطاتػی رسیس ثطای تَؾؼِ ٍ پیكطفت کكَض ٍ هتٌبؾت ثب
ظطفیتّبی زاذلی رْت ثطٍىضفت اظ ٍضؼیت ًبثؿبهبى هَرَز» ثبقس؛ ثٌبثطایي ارطای آى
هؿتلعم تسٍیي یک ثطًبهِ رسیس ٍ ثِکبضگیطی ؾیبؾتّبی هٌبؾت ثطای زؾتیبثی ثِ آى
اؾت کِ ًتیزِ آى افعایف تبة آٍضی زض ؾغَح فطز ،ؾبظهبى ،ثرف ٍ کكَض ذَاّس ثَز؛
پؽ آًچِ کِ زض زؾتگبُّبی ارطایی کكَض ثب زؾتکبضی زض ثَزرِ ٍ تغییطات رعئی زض
ثطذی اظ پطٍغُّب ٍ ثسٍى زاقتي ًمكِ ضاُ هكرم ٍ ّوبٌّگی ٍ اًؿزبم زض ؾغح هلی ثب
ًبم ارطای التهبز همبٍهتی اًزبم قسُ یب هیقَز ،ثؼیس اؾت ثِ ًتیزِ هغلَثی زض ایي ضاؾتب
ثیٌزبهس .فطایٌس ارطای یک اؾتطاتػی ضا هیتَاى ثِ هطاحل ظیط تمؿین ًوَز:
 .9قٌبذت (ضؾیسى ثِ زاًف ٍ فْن زضؾت اظ آى)؛
 .1اػتمبز (زاقتي ثبٍض ٍ پصیطـ لجلی زضثبضُ هفیس ثَزى آى)؛
 .8تهوین ـ ثطًبهِضیعی (السام ػلوی زض ضاؾتبی تؼییي ضٍـّبی هغلَة ثطای ارطای آى)؛

 .4ارطا (ػول یب ػولیبتیکطزى ضٍـّبی تؼییيقسُ).
ثب تَرِ ثِ هطاحل هعثَض ،حبل هتَرِ هیقَین کِ چطا ضّجط فطظاًِ اًمالة ،ؾبل 9811
ضا ؾبل «التهبز همبٍهتی ـ السام ٍ ػول» ًبمگصاضی ًوَزًس؛ ظیطا ظبّطاً آًچِ تب آى ظهبى
اًزبم قسُ ثَز ثب ًگبُ ذَـثیٌبًِ ثیكتط قبهل هطاحل اٍلیِ یک ٍ زٍ زض ارطای التهبز
همبٍهتی ثَزُ ٍ گبمّبی هؤحطی زضثبضُ هطاحل ؾِ ٍ چْبض اًزبم ًكسُ ثَز .پیف اظ پطزاذتي
ثِ ازاهِ ثحج ،ثبیؿتِ اؾت زضثبضُ ضطٍضت ثِکبضگیطی اؾتطاتػی رسیس (التهبز همبٍهتی)
کِ قبیس ثطای اًزبم هطاحل یک ٍ زٍ ًیع هفیس ثبقسً ،کبتی هغطح قَز .ضًٍس پطًَؾبى
هتغیطّبی کالى التهبز اظ رولِ تَلیس هلی ٍ ًطخ ضقس آىً ،طخ تَضم ٍ ًطخ ثیکبضی زض ؾِ
زِّ گصقتِ ًبقی اظ تٌف ّب ٍ هربعطات زاذلی ٍ ذبضری ثَزُ ٍ گَیبی تبةآٍضی
ضؼیف التهبز زض همبثلِ ثب ایي تکبًِّب هیثبقس .ضٍقي اؾت کِ ذؿبضتّبی التهبزی ٍ
ارتوبػی ایي ضًٍس ثیكتط اظ آى اؾت کِ ثِؾبزگی لبثل هحبؾجِ ثبقس؛ زض ایي ضاؾتب
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تسٍیيًکطزى ؾیبؾتّبی الظم ٍ هفیس زض ثطًبهِّبی تَؾؼِ ،اؾتفبزًُکطزى کبهل اظ
هٌغمِای یب ثركی زض همبهبت زٍلت هٌزط ثِ کبّف ثیكتط زض تبةآٍضی التهبزی قسُ
اؾتّ .وِ هَاضز ثبال هٌزط ثِ قطایغی زض التهبز کكَض گطزیسُ کِ اهکبى پیفثیٌی ًؿجتبً
زلیك ًؿجت ثِ آیٌسُ ٍ هربعطات آى ضا اظ زؾتطؼ هطزم ،ؾطهبیِگصاضاى ،تَلیسکٌٌسگبى،
ٍاضزکٌٌسگبى ،ههطفکٌٌسگبى ٍ  ...ذبضد ًوَزُ اؾت .عجیؼی اؾت زض ایي قطایظ ّیچگًَِ
السام التهبزی زضؾت ،لبثل اعویٌبى ٍ پبیساض اظ عطف ػبهلّبی التهبزی ـ کِ ثیكتط
ضیؿکگطیع ّؿتٌس ـ اًزبم ًرَاّس قس ٍ تٌْب افطاز ضیؿکپصیط ـ یب هطتجظ ثب هطاکع
تهوینگیطی ثطای کبّف ضیؿک ـ ّؿتٌس کِ ثِ ؾفتِثبظی زؾت هیظًٌس .زض ایي اًحطاف
ثعضگ زض ضفتبض التهبزی ثبیس هٌتظط ثطٍظ اًَاع فؿبز ٍ ًبثؿبهبًیّبی ارتوبػی ،زؾتاًساظی
ثِ اهَال هطزم ٍ ثیتالوبل ،لبچبق ،ضقَُ ،حمَقّبی ًزَهی ،ظهیيذَاضی ٍ  ...ثبقین؛ آیب
تساٍم ایي قطایظ ثب ٍرَز فكبضّبی التهبزی ٍ ؾیبؾی ذبضری ثطای ربهؼِ لبثل تحول
اؾت؟
ثطای حل ضیكِای ایي ٍضؼیت ،ثبیؿتِ اؾت تغییطات ٍ انالحبت ؾبذتبضی ػویمی زض
ّوِ ًْبزّبی التهبزی ٍ فطٌّگی کكَض اًزبم قَز ٍ ثٌبثطایي التهبز همبٍهتی ضا ثبیس گبم
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ظطفیتّبی ػلوی ٍ ارطایی کكَض زض هسیطیت التهبزً ،گطـّبی زٍلتی ،رٌبحی،

اؾبؾی ٍ زضؾتی زض ایي ضاؾتب تلمی ًوَز؛ ثِ ػجبضت زیگط زاقتي ثطًبهِای نحیح ثطای
همبثلِ ثب هربعطات ٍ تکبًِّبی پیف ضٍ ٍ افعایف تبةآٍضی التهبزی ًرؿتیي السام ٍ
اهطی ثسیْی ،فغطی ٍ التهبزی هیثبقس؛ ـ ثطای هخبل پسیسُ همبثلِ ثب هربعطات ٍ ضیؿک ضا
هیتَاى زض ذطیس ثیوًِبهِ ذَزضٍ تَؾظ افطاز هالحظِ ًوَز ـ .ثب تَرِ ثِ گؿتطزگی اثؼبز
آى ،ارطای التهبز همبٍهتی ٍ ضؾیسى ثِ تبةآٍضی اظ حَظُ التهبز فطاتط ضفتِ ٍ ػطنِّبی
هرتلف ارتوبػی ،فطٌّگی ٍ هسیطیتی ضا قبهل هیقَزّ .وچٌیي ثطای ارطای ایي اؾتطاتػی
ثبیس زض ؾغَح هرتلف فطز ،ذبًَازُ ،ثٌگبُّبی التهبزیًْ ،بزّب ٍ ؾبظهبىّبی ذهَنی ٍ
زٍلتی ثطًبهِ زاقتِ ثبقین ـ ظیطا گفتِ قسُ اؾت کِ ربهؼِ تبةآٍض ًیبظ ثِ افطاز تبةآٍض
زاضز ـ .ضٍقي اؾت کِ تسٍیي ،ارطا ٍ پبیف چٌیي ثطًبهِای کِ زاضای اثؼبز کَتبُهست،
هیبىهست ٍ ثلٌسهست هی ثبقس ،ذبضد اظ ظطفیت کبضقٌبؾی ٍ ارطایی زٍلت کِ عی
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ؾبلّبی اذیط ثِقست تضؼیف قسُ ،هیثبقس ـ ثٍِیػُ ایٌکِ زٍلتّب ثطای یک زٍضُ
هحسٍز اًتربة قسُ ٍ تالـ هیکٌٌس ثِ قؼبضّبی اًتربثبتی ذَز پبیجٌس ثبقٌس ـ؛ ثٌبثطایي
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زٍلت هیتَاًس ثب ثؿیذ ػوَهی ّوِ افطاز کكَض زض ایي ضاؾتب ؾتبزی ثطای ّوبٌّگی ثَزُ ٍ
عجیؼتبً ثركی اظ ارطا ضا ثِ ػْسُ ثگیطز ـ ٍ ًِ ؾتبزی کِ ّوِ اػضبی آى اظ کبضگعاضاى
زٍلتی ثبقٌس ـ .ثب تَرِ ثِ پیچیسگی هجبحج ٍ زض رْت تؿْیل فطایٌس ارطای التهبز
همبٍهتی ،ضّجط هؼظن اًمالة زض تبضید ثْوي  9811هحَضّبی انلی اؾتطاتػی رسیس تَؾؼِ
التهبزی کكَض ضا زض  14ثٌس اثالؽ فطهَزًس کِ ثِ ثطذی اظ آًْب اقبضُ هیقَز.
-

تججیي اثؼبز التهبز همبٍهتی ٍ تجسیل آى ثِ گفتوبًی فطاگیط ـ ثطای ضؾیسى ثِ یک
ّوسلی هلی ٍ ػعم هلی ٍ آهبزگی ثطای ثؿیذ هلی ـ؛

 فؼبلؾبظی کلیِ اهکبًبت ،هٌبثغ هبلی ٍ ؾطهبیِّبی اًؿبًی کكَض رْت تَؾؼِکبضآفطیٌی (حطکت ثِ ؾوت افعایف تَلیس هلی ٍ اقتغبل ثب ؾبظٍکبضّبی الظم
ثطای اؾتفبزُ اظ ظطفیتّبی ثالاؾتفبزُ هبلی ،فیعیکی ٍ اًؿبًی زض کَتبُهست)؛
 تأکیس ثط التهبز زاًفثٌیبى ـ ثطای اؾتحکبمثركی ثِ تَلیس هلی زض رْت ًَآٍضیٍ ضلبثت زض نحٌِ ثیيالوللی زض هیبىهست ـ؛ هیزاًین کِ تَلیس ثِ زٍ نَضت
افعایف هییبثس :یکی افعایف ػَاهل یب ًْبزّبی تَلیس ٍ زیگطی افعایف ثْطٍُضی
ًْبزُّبی تَلیس .زض قطایغی کِ افعایف ػَاهل یب ًْبزُّبی تَلیس ثب هحسٍزیت

ضٍثِضٍؾت ،ثِکبضگیطی ثْتط ًْبزُّب ٍ یب افعایف ثْطٍُضی آًْب هیتَاًس هٌزط ثِ
افعایف تَلیس گطززّ .وچٌیي هیزاًین کِ ثْطٍُضی ػَاهل تَلیس تَؾظ ؾغح
تکٌَلَغی یب فٌبٍضی تَلیس زض ربهؼِ تؼییي هیقَز .ثِ ثیبى ؾبزُ «تکٌَلَغی
تَلیس» ػجبضت اؾت اظ «قیَُ ثِکبضگیطی ػَاهل تَلیس»؛ ثٌبثطایي ثبالثطزى
تکٌَلَغی تَلیس ـ ٍ یب ثْطٍُضی تَلیس ـ ،هؿتلعم اثساع ضٍـّب ٍ قیَُّبی
رسیسی اؾت کِ ثب ّوبى همبزیط ًْبزُّب ثِ همساض هحهَل ثیكتط یب ثْتطی (کیفیت
ثبالتط) ثیٌزبهس .ضؾیسى ثِ ایي اهط هؿتلعم قٌبذت کبهل ٍ ػلوی فطایٌس تَلیس ٍ
اثساع ضٍـّبی رسیس تَؾظ پػٍّكگطاى اؾت؛ ثٌبثطایي ّطچِ ؾْن اؾتفبزُ اظ
فٌبٍضی ٍ قیَُّبی رسیس زض تَلیس ،ثیكتط قَز ،ضٍقي اؾت کِ تَلیس ٍ زض ًتیزِ
التهبز ثیكتط هجتٌی ثط زاًف (زاًفثٌیبى) ذَاّس ثَز .اظ ؾَی زیگط ایي اثساػبت
ٍ اذتطاػبت کِ هٌزط ثِ ثْجَز تکٌَلَغی ٍ قیَُّبی تَلیس هیقَز ،اهطٍظُ ذَز
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زاضای ثبظاض زاذلی ٍ ثیيالوللی ثَزُ ٍ لبثل ذطیس ٍ فطٍـ هیثبقٌس؛ ثٌبثطایي ثب
اًزبم ایي اهَض ذبضد اظ زؾتطؼ ًویثبقس.
-

انالح ٍ تمَیت ّوِربًجِ ًظبم هبلی کكَض کِ قبهل ثبظاض پَل ٍ ؾطهبیِ هیثبقس.
تالـ زض رْت ّطچِ ٍالؼیتطکطزى ثبظاض ؾطهبیِ ٍ ّوچٌیي تالـ ثطای انالح
ًظبم پَلی ٍ ثبًکی کكَض ٍ تغبثك آى ثب لَاًیي هطثَعِ ٍ فؼبلکطزى ثبًک هطکعی
زض ضاؾتبی ٍظبیف ذَز هیتَاًس زض ایي ظهیٌِ ضاّگكب ثبقس.

-

هسیطیت ههطف ٍ ثِ ثیبى زیگط انالح الگَی ههطف ربهؼِ زض رْت ههطف
نحیح (ثسٍى اؾطاف) ٍ تأکیس ثط فطٌّگ اؾتفبزُ اظ تَلیس هلی ثبیس زض ؾغح
ذبًَاض ،ثٌگبُّب ٍ زٍلت زض زؾتَض کبض لطاض گیطز .انالح الگَی ههطف یک
فطایٌس کَتبُهست ًیؿت ٍ الظم اؾت تالـّب ثِ نَضت ّوعهبى زض ؾغَح
هرتلف ذطزؾبلی ـ ٍ زض ؾغح هسضؾِ ـًَ ،رَاًی ٍ رَاًی ٍ  ...آغبظ قَز .زض
ایي فطایٌس ،ػالٍُ ثط ػَاهل فطٌّگی هكتول ثط قیَُ ظًسگی ٍ ػبزات ،ؾیبؾت
ٍاضزات ،لیوتگصاضی کبالّب ٍ ّوچٌیي تَظیغ زضآهس زض ربهؼِ ًیع هؤحط اؾت ٍ
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تَرِ ثِ ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ ظطفیت زاًكگبُّب ٍ هطاکع ػلوی ٍ تحمیمبتی کكَض

ثبیس ثِ آى تَرِ ًوَز .قبیبى گفتي ًیؿت کِ ثركی اظ هكکالت تمبضب ٍ ههطف
زض ربهؼِ اهطٍظ کكَض هتأحط اظ تَظیغ ًبثطاثط زضآهس ٍ حطٍت زض ربهؼِ اؾت.
 نطفِرَیی زض ّعیٌِّبی غیط ضطٍضی ضا هیتَاى رعء ضٍـّبی هسیطیتههطف زض ًظط گطفت.
ّوچٌیي زض ضاؾتبی حهَل ٍ ارطای ؾیبؾتّبی التهبز همبٍهتی زض اثالغیِ همبم هؼظن
ضّجطی ثِ هحَضّبی ظیط اقبضُ قسُ اؾت:
-

تکیِ ثط زاًف ،ذاللیت ٍ ًَآٍضی رَاًبى ٍ فطّیرتگبى ایي ؾطظهیي ثطای اضتمبی
زاًفپبیِگی التهبز ٍ تَلیس.

-

تکیِ ثط هطزم کِ ّوبى ثؿیذ ػوَهی ثطای ارطای التهبز همبٍهتی اؾت ٍ تأکیس
ثط ایٌکِ زٍلت ًویتَاًس ثِ تٌْبیی ثِ آى زؾت یبثس .ثِ ػجبضت زیگط اؾتفبزُ اظ
ًیطٍی فیعیکی ٍ فکطی هطزم ،ؾطهبیِ هطزم ٍ تالـ ثطای تأهیي ًیبظّبی التهبزی
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هطزم یک ضطٍضت ارتوبػی ٍ ؾیبؾی ثطای ًظبم هطزمؾبالض زیٌی اؾت.
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 تکیِ ثط اضظـّبی زیٌی ٍ فطٌّگی ربهؼِ ثطای ایزبز ّوسلیّ ،نظثبًیّ ،وفکطیٍ ّوکبضی زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ اّساف ثلٌس ًظبم روَْضی اؾالهی ایطاى ثبیؿتِ
اؾت .تزطثِ اًمالة اؾالهی ٍ ؾبلّبی پؽ اظ آى ًكبى هیزّس کِ ّطگًَِ ثؿیذ
ػوَهی حَل هحَض اضظـّب هَفك ٍ تأحیطگصاض ثَزُ اؾت.
-

تکیِ ثط هٌبثغ ٍ ظطفیتّبی هبلی ،اًؿبًی ٍ ػلوی زاذلیّ :وچٌبىکِ هیزاًین ایي
اهط هَرت ًفی اؾتفبزُ اظ ظطفیتّبی ذبضری زض ظهیٌِّبی فَق ًویثبقس؛ ٍلی
ثبیس ثِ ایي انل کلی پصیطفتِ قسُ تَرِ زاقت کِ تکیِ ثط هٌبثغ ذبضری زض ّط
قطایظ هَرت کبّف تبةآٍضی التهبز هیگطزز.

یکی اظ ًظطیبت هغطحقسُ زض ظهیٌِ ارطای التهبز همبٍهتی یب افعایف تبةآٍضی
التهبزی ایي اؾت کِ ایي کبض ثبیس زض زٍ هطحلِ اًزبم قَز :هطحلِ ًرؿت انالح
ؾبذتبضّب ٍ فطایٌسّبی هَرَز زض ثرفّبی هرتلف هطتجظ ثب التهبز کكَض ٍ هطحلِ زٍم
تالـ ثطای افعایف تبةآٍضی آى اؾت؛ ثطای هخبل تعضیك ٍاکؿي ؾطهبذَضزگی هَرت
افعایف تبةآٍضی ٍ همبٍهت ثسى ثیوبض زض همبثل ایي ثیوبضی هیگطزز؛ ٍلی آیب هیتَاى ایي
ٍاکؿي ضا ثطای فطزی کِ ذَز زچبض ثیوبضی یب ثیوبضیّبی گًَبگَى اؾت تعضیك کطز؟

ػوَهبً ایي ٍاکؿي ٍلتی ثِ فطز تعضیك هیقَز کِ فبضؽ اظ ثیوبضی ثبقس؛ ثٌبثطایي ثطای
ٍاکؿیٌبؾیَى یک التهبز ثیوبض ًیع فطایٌسی زٍهطحلِای ضطٍضی هیثبقس .زض ّویي هَضَع
ًظطیِ زیگطی ثیبى هیکٌس کِ اّساف ارطای التهبز همبٍهتی ػالٍُ ثط افعایف تبةآٍضی آى،
ؾبلنؾبظی ّوعهبى فطایٌسّب ٍ ؾبظٍکبضّبی زضًٍی آى ًیع هیثبقس؛ ثٌبثطایي تسٍیي ثطًبهِ
الظم ثطای ارطای ؾیبؾتّبی التهبز همبٍهتی ،هؿتلعم انالح ؾبذتبضی التهبز ًیع
هیثبقس؛ ثطای هخبل فطو کٌیس کِ تهوین گطفتِاین َّاپیوبیی ضا کِ زض حبل پطٍاظ اؾت،
زچبض ًمم فٌی قسُ ٍ افعٍى ثط احتوبل ؾمَط اظ هؿیط ًیع هٌحطف قسُ ٍ ًویتَاًس ثِ
هؿیط انلی ذَز ثطگطزز ،تؼویط کٌین؛ ضٍقي اؾت تؼویط َّاپیوبی زض حبل پطٍاظ ،افعٍى
ثط زلت ٍ ظطافتّبی هرهَل ثِ ذَز ًِتٌْب اظ ؾمَط پیكگیطی هیکٌس ،ثلکِ َّاپیوب
ًیع ثِ هؿیط انلی ذَز ثبظ هیگطزز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ایي زٍ هطحلِ ضا تلفیك ٍ ػالٍُ ثط
ؾبلنؾبظی اظ احطات ؾَء هربعطات احتوبلی ًیع پیكگیطی ًوَز.

11

الساهبت اًزبم قسُ زض ضاؾتبی ارطای التهبز همبٍهتی زض ؾبظهبىّبی ػوَهی ٍ
قبیس ایي احؿبؼ ًبقی اظ حزن ثؿیبض هحسٍزی اظ فؼبلیتّب تَؾظ زٍلت ـ آى ّن ثسٍى
کوکذَاؾتي اظ هطزم ـ ،پطاکٌسگی ٍ ًبّوبٌّگی ٍ ّسفگصاضی هكرم ٍ ثٍِیػُ
اٍلَیتثٌسی فؼبلیتّب ـ ثب فطو ٍرَز یک ًمكِ ضاُ ـ ثَزُ اؾت؛ زض ًتیزِ همبم هؼظن
ضّجطی ثطای ؾطػتثركیسى ثِ فطایٌس ارطا ؾبل  9811ضا ؾبل «التهبز همبٍهتی :تَلیس ـ
اقتغبل» ًبمگصاضی فطهَزًسّ .وچٌبىکِ زض ازثیبت التهبز همبٍهتی هغطح قسُ ،یکی اظ
پیفًیبظّبی انلی هَفمیت ،زاقتي یک اٍلَیتثٌسی ٍ ظهبىثٌسی زض ارطا ٍ هسیطیت
نحیح پطٍغُّب هیثبقس .ضٍقي اؾت کِ ٍرَزًساقتي یک اٍلَیتثٌسی زض ارطای
ؾیبؾت ّبی اثالغی التهبز همبٍهتی هٌزط ثِ تؼییي تَلیس ٍ اقتغبل ثِ ػٌَاى اٍلَیت انلی
زض ایي قطایظ تَؾظ همبم هؼظن ضّجطی گطزیس کِ اهیس هیضٍز ارطای زلیك آى زض زؾتَض
کبض ّوِ هؿئَالى ٍ هطزم لطاض گیطز.
ػجبؼ ػطةهبظاض
تیطهبُ 9811
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ذهَنی تبکٌَى ثِگًَِای ًجَزُ اؾت کِ اظ ؾَی هطزم ٍ زض ظًسگی آًْب احؿبؼ قَز.

