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 فصل اول :  مفاهیم اساسي اقتصادي

 

 مقدمه و تعاریف

طر صز اديو نصريو ز ونوي يوب ط مب و ا   رن صنو ام . ووود     صي   با موضوووو ا  ط مبااق صاديوووار  ببون نطزص

رجر رطاا نص رن بد مي گ دطد   بد ي مبااق موضوووو ا  رصمور طيووو قي صز ا كا ي  اا    اس وا ا ووود  بو

صاديار  ياره ط اابل فه  بدص  .كگاب صيا ز  طاي بد ي ريگد موضو ا  نص ووها ا اطي مدوجر مي شوطدز ار صب صن 

 زم نص بدص  فه  آب رن ص د ان رصشدر باشود ط آب آشوايي با اوصط   ط طظدير .ا  صاديار  صيا   رن صيوجا مي  وص.   

   صاديار آشوا شوي    با  ن

 تعریف علم اقتصاد 

يار» يي ز مبااقر  1« ن  صاد ي ا يي ط رصطش  شوا يايد  نوم صجدكا ي طظ د جامقر  يا ط ماطود  ي  رصطش صجدكا ي ص

نطصبط صجدكا ي صط وواب .ا نص  هده رصن صيووا   صما م د م ووابر با ريگد  نوم صجدكا ي ز وكدا  صطا ر  ن  صاديووار بد آب 

شد ار بخش صز جام يار»قر مي با يدف اا .ا ط  دما   2«صاد ي  دكي صز ووا دز ووزيع ط م يارز  طام رصنر  ي  صاد

صيا   رن ي  صاديارز شدادها ط بازنگاطاب م ن وطها اانگد ز م ن انر.ا نيال  وجه  ص  ط اان اطر ط م ن وب .ا و  موصر 

ن انر.ا نيال اا   ووا د شوووده م اب م ن وب .ا طدد رن  ام نص رن ووا د اا .ا ط  دما  بکان مي گ دطد   آطگاهز م 

صاديار ووزيع شده ط وويط آطها بر ميدف مي نيد    ن  صاديار بر بدنيي صي  نطصبط مي پدرصزر ط موضوع صصني آب  

 ابي وقديف ادر  صما اك« اك ابي»صيا   رن ي  ب اب ياره مي ووصب  ن  صاديار نص  ن  بدنيي م اار  3«اك ابي»م ئنر 

 چ  ا ؟ بدص  پي بدرب بر ني ر م اار اك ابي بايد بر ما. ا  موابع ط اا .ا ووجر ادر 

 منابع و كاالها

شور ار بدص  ووا د اا .ا ط  دما  بر اان مي نططد   صاووب  يار گددر مي  موابع بر موصر ط  وصمل موجور رن ي  صاد

 .ا ط  دما  چ  .ائي . ووودود ار مدرم صيووودداره مي اوود وا بايد صنو ام م اب موابع ط اا .ا نص بدنيوووي او     اا

ط از.ا   ور نص بدادف اوود يا بر  وصيوودر .ا   ور ريووا يابود  موابع ز چ  .ايي . وودود ار رن ووا د صي  اا .ا ط 

                                                           
1 . Economics 
2 . Economy 
3 . scarcity 



يد ابي موابع مي با يد ابي بورب اا .ا  زمر صش اابن ا ر يدداره ادصن مي گ دطد  پس اابل ر شد  با صي   دما  مونر ص

ود صز  موابعمط اا .ا    م دطر ز  ئل شووووي    صي  يووور   انو اا بايدم اب يووور صصوووبز  وك    ووجرز صاووب مي 

 موابعمطاا .ا   اك اب ط موابعمطاا .ا   آزصر 

 منابع) كاالهاي (محدود 

.ا .  رصنص  حد ط  اطوسموابع ط صمکاطا  رن ص د ان ط اابل ريد ابي صط اب م دطريا رصنطد  رن ا  قا حدي آب صا

باشد   كد ب د ط   م دطر نطز .كر م دطر ميصطدصزه صيا  موصر ااطي رن نط  زم   ز يا يا ا  ط صطاا  ما رن ش اطر

صيا  م دطريا ج ءِ ذص   اا  صمکاب صيا  ي  مو ع ميا اا    م دطر بر مو ع ميا اا ئي  گددر مي شور ار مقدصن 

ر باشد   نطش  صيا ار رن صمنق موصنر موابع موجور م دطر مي باشود ط صز صي  جها م دطر   صز آب طجور رصشد

 اا .ايي .  ار صز صي  موابع ووا د مي شوطد م دطر  وص.ود بور   

 ها ها  و  خواستهنیاز

طزمده آب چ    صيا ار صگد وأم   ط ورز صط اب رن زطدگي ن« ط از»رط چ   مدداط  . دود   5.اط  وصيدر4ط از.ا 

شور  رن شور  بدص  مثالز صگد صط اب گديور شور يا ا اس طپوشدز رچان م کل مي ور با م قا ط رشوصن  نطبدط مي

ادآب ادي  ط   صشانص   وبي بر صي  موصنر شده صيا  بدص  طكوطر زگددر شده ار ما چهانپاياب نص بدص  شكا آفديدي  ط 

مي  7«ط از.ا  صيايي»بد ي صز صي  ط از.ا نص  6شديد م قا نطبدط مي.ا ط ورطد رن حكل بان.ا  يوگ   با صگد صي 

 گويود  

حدي .وگامي ار مدرم ط از.ا  صيايي  ور نص بدوصطود وام   اوود ز ب  ان  اا .ا ط  دما  ريگد ط   طجور رصنطد 

ا ما نص با م قا نطبدط طخوص.د ادر .ا ز ا طماً  ط از ط  دود ز يقوي  دم وام   آطه«  وصيدر»ار مي  وص.ود رصشدر باشود   

.ا  فد.وگي يا  زيو .ا نص وأم   او    مكک  صيا ب ثاو  ز وا آب  با صي  حال ز  وصيدر .ا نص بر .د را ل رط ال مي

شخيي ط يا .د را ل ريگد  بدص  صي  مونر طجور رصشدر باشد  بدص  مثالز رصشد  ي  ونوي يوب جديدود يا حدي نفد  

دي ي بدص  . چ اس آطچواب صا صمي ط  ا ز طاي ب  ان  ريد ابي بر آطها نص ودج ح مي ر.ود  م  صب ط رصمور بر يدد ود

.ا رن صفدصر ط جوصمع مخدنف مدداط  صيا  ببون اني ز مي ووصب چو   گدا صط اب بر موصزص  آب ار مدكدب  وصيدر

صط ط   صف طره مي شور   بر  وق  د  مي ووصب گدا ار  ود مي شور ز نطز بر نطز بد رصمور ط وووع ط از.ا ط  وصيدر .ا 

وكدب بدص  ب د ز ط از ووا د مي اود    بدص  مثالز صگد صز فدر  نطيدايي بخوص.   ار  وصيدر .ايش نص فهديا اودز 

 صي  فهديا رن مقاي ر با فهديا  وصيدر .ا  ي  فدر شهدط   ز  ب  ان م دطرود  وص.د بور  

                                                           
4 . Needs 
5 .Wants 

 سوره نحل.  7. آیه  6

7 . Basic Needs 



ز م خير صط اب صيا ار .دگ  بر مقدصن ط وووع  اصي صز اا .ا ط  دما  ااطع طكي  وصيدر .ا  طام دطر

شور   صي  مدي ه نص ط    دصططد رن طهار صط اب بر  ووصب ي  ط دط  م دار بر طريقر طهاره وا رن ي  ص دطن  رصئكي 

صي  گدصيش فبد  نص  بر  بر يكا اكال رن حداا باشد ط بر . چ صطدصزه ص  صز وکامل ب وده طکود  صط اب رن  كل

ط صز صي  جها  9.ا  مار  طوع صط اب نص طهايا ط  اط  اذص ز ط از.ا ط  وصيدر 8يكا ط يو  ماريّا  يوق مي ر.د

  گددر مي شور ار  وصيدر .ا ط ط از.ا  صط اب طام دطر صيا  

 منابع) كاالهاي ( كمیاب و مساله كمیابي

  صز مجكو ر موابعميا اا    م دطر مي باشد   ي  مو ع ماا    ي  مو عميا اا     اك اب زيد مجكو ر ص

اك اب بر مو ع ماا ئي  گددر مي شور ار مقدصن اابل ريد ابي آب اكدد صز ط از بر آب باشد   بدص  مثالز  فدض او د 

داي ار وقدصر رصط جوياب رني  ازس ب ش صز وقدصر صودا ها  ازس باشد   رن صيوجا گددر مي شور ار صو

رنازس اا   اك ابي صيا ز رن حااي ار رن .د صون  چر بر صطدصزه اافي صوداي رن ازس باشد ط چر ب ش 

صز وقدصر رصط جوياب طجور رصشدر باشد ز وقدصر صودا ها  ازس م دطر صيا   پس ي  مو ع ماطود آ.  ط   زماطي 

مونر ط از مدرم مکدي ط اشد  رن طصاع موابع ط  اك اب گددر مي شور ار مقدصن موجور آب بدص  ووا د .كر اا .ا 

صيا   بدص  مثالزز موابع مقدطي رن ص د ان ما ط يا وقدصر صووموب ني ار رن يال ووا د « م دطر»اا .ا  رن ص د ان ب د 

مي شور ط يا ط دط  صاکددي  در ص  ار ووا د مي او  ز  . چ ي  طام دطر ط  ا   رن مقابل ز  وصيدر .ا  ب د 

 دطر صيا ط رصمور ط از.ا  آب نص ط   حد ط مدز  ط  ا ز بنکر .د چر ب د پ  دفا ادره صيا رصمور ط وووع طام

حاصل شدصيبي صيا ار موابع ط اا .ا  « اك ابي»ط از.ا ط  وصيدر .ا  آب ط   گ ددره ود شده صيا   اذصز م اار 

 طر صيدداره شور   م دطر ز بخوص.د بدص  پايخ رصرب بر  وصيدر .ا ط ط از.ا  طام د

 منابع )كاالهاي( آزاد

طخوص.   رصشا   رن صي  شدصيط  اس « اك ابي»صگد رن شدصيبي موابع ب ش صز ط از طجور رصشدر باشود ز م اار ص  بر طام  

م گوي    رنحااي ار صمنق موابع رن ريددس ب د مط بوابدي  اا .ا   صز   10«آزصر»موابع نص م د اك اب ط يا صصبزحاً 

مي ووصطد .كچو   ي  مو ع  م دطر طظد مقدصن م دطر مي باشود زآطها ا طماً  اك اب ط  دود رنطصاع ي  مو ع ماا   

                                                           
وا جايي ار آنصمش نص فدص  آيايش ط آيايش   ب  ان ريده مي شور ار صط اب .ا صز .ك   اديو م کز  نطحي ط نطصطي زيار  .  بدص   ور صيجار مي اوود    8

 نص فدص  طيايل آيايش  ور مي اوود   

طاپذيد  موبو نطشوي رصنر ط پس صي  صصل طيژگي ي د «  شورود ميماطود آب شون صيا .د چر و ور صز آب ب  دد بووشد و ور رط ا»صطد:   صمام صارقمع  فدموره 9

.ش صي  صا در رن مکاوق ودب دي پ ام دصب صاهي مونر طکو صطد ط يا رن ماريا   زصر ادره صطد .ا بر  با صي  مدي ه نص جها مار  رصرهصمد  ص  ح صيا طاي صط اب

ط م  :» يونه ح د  9مآير ط بر وق  د زي ا  ادآب ادي  صيا ط ووص ر .ا  ص زاي رن صي  جها . دود ار صط اب بر صون   ور  وصيدر صم ال  ور نص م دطر اود

 . ------- آطکر حدس  ور نص مهان اود صيواب .كاب نيدگانصطودم «يوق شح طد ر فاطائ  .  صاكدن وب
10 . Free 



بدص   اابل ريد ابي آب ب ش صزحد ط ازبر آب باشد  ي  مو ع ماا   آزصر آب صيا ار مقدصن   باشد ميااا   آزصر

پس فضا  پانك    مدرم بر آب  وص.د بور ط از ب ش صزحد زم داطي فضا  پاناها يدر مثالز  فدض او د رني  نطز

رن صي  شدصيط ي  اا   آزصر صيا رن حااي ار .ك   فضا  پانك رن ي  نطز گدم واب داطي مكک  صيا اكدد صز 

ط از بر آب باشدز پس رن آب شدصيط اا يي اك اب  وص.د شد   يا رن ي  شهد صوقدي ماطود وهدصب .وص  پاا  ه ي  

اك اب صياز صما .ك   .وص  پاا  ه رن ي  ر.کده او. داطي ي  اا   آزصر  وص.د بور   موابع ميااا .ا   اا   

 آزصر موضو  دي بدص   ن  صاديار طدصنطد  

 تعریف تولید

 شور  پس ووا دگددر مي 11«ووا د».د فقاا دي ار رن صاديار بر صيجار ط يا فدص.  ياز  م يول موجد شور صز طظد صاديار 

 بر فدصيود صيجار يا فدص.  ياز  اا .ا ط  دما  با صيدداره صز  وصمل ووا د گددر مي شور  

 انواع تولید در اقتصاد

 . دود      13ط يا  دما 12موضوع ووا د رن صاديار اا .ا 

وي يوب ط اا  : بر .د ووا د  ار منكوس ط مدئي صيا اا  گددر مي شور  بدص  مثال گودم ز پانچر ز يا دكاب ز ون

 م ده

 دما  : بر ووا دصوي ار طامدئي ط طامنكوس باشود  دما  گددر مي شوطد  بدص  مثالز  دما  آموزشيز صمو ديز 

رصن  ط        وجدبر ط اب مي ر.د ار ز .دچر جوصمع وويقر يافدر ود مي شوطد ز بهدصشدي ط رنماطيز حكل ط طقلز باط 

 شور  وا دص  ب  دد مييه   دما  رن مقاي ر با يه  اا  رن و

 عوامل تولید 

ز  15ز يدماير14صيا ار شامل چهان مقوار صصني صز موابع يقوي ط دط  اان«  وصمل ووا د»صصبز  ريگد  بدص  موابع ز 

 18مي باشد   17ط  امل اانآفديوي 16زم  

                                                           
11 .Production 
12 .Goods 
13 .Services 
14 . Labor 
15 . Capital 
16 . Land 
17 . Entrepreneurship 

کار  نیب یبه عملکرد و همکار را دی" ارزش تولیاسیدر مورد اقتصاد س یکتاب "رساله ادر  یسا ستی، ژان باپت 1803در سال .  18

آلفرد پس از سرررای  ،  نوان مهمترین عامل نام می برد.را به عاز بین این سررره عامل ، زمین وی . اسرررتنسررربت داده  نیو زم هی، سررررما

و می باید عامل سازمان  دانش و سازمان است متشکل از هیسرماعامل کرد که عنوان  (1983) اقتصاد علم اصول کتاب مارشال در

امل کارآ رینی در تولید را به عنوان عامل مسررررتهل مهارم تولید در نرر  ر ت . عامل سررررازمان بادای در ادبیات اقتصررررادی به عنوان ع

 مار ی شد . 



 نیروي كار 

شده رن ووا د ببوناني اانگدصبز وکو    .ا ط مهودياطي ار اا يي نص ووا د مي اوود ز ط دط يدداره    اان صط اطي ص

مي باشوووود   ط دط  اان صز ووا داا .ا  ا ووواطنز  گدفدر وا ووا د اا .ا  صووووقدي  ط  دما  گوطاگوب ز طقش 

ياو د رصط گاه ز  يداب ز ص يدپد يي نص رن ووا د اا .ا ط  دما  صيدا مي اود   مديدصبز ح ابدصنصبز مو ي .ا ط  يا ص

   19صئي .كر ط دط  اان م  وووب مي شوووطد   ط دط  اان يقوي ريووداب مواد ط م   .ا   زق طظام اب ط م ووئوا   صجد

 طيژگي .ا   امل ط دط  اان  نص مي ووصب بر صون  زيد ب اب ادر :

 صيا ي امل صط اط  ي 

 ادر  ده اان نص ذ   دط ووصب ط يطك 

 . دود ط ک ابياان  امل رط طوع  چ   

 سرمایه 

شور    امل رن ووا د صز صب صن ط وجه يدداره مي  شده رن « يدماير»  ص  مخدندي ص يدداره  يووع ط ودا  ي ص بر موابع  م

  صيا ار آب نص صز اا .ا    چ  وجان ص د رن ووا  امل يدمايرصيدداره صز ووا د اا .ا ط  دما  گددر مي شور   

صيدداره صز چهان  امل ووا د گددر شدهز  مدكاي  مي يازر    امل يدماير ببون ا  قي طجور طدصنرز بنکر  ور با يميدف

صيودداره « يودماير»بر  ووصب ي  اا  ا زً ووا د مي شوور   بدص  مثالز ي  ودصادون ار رن ووا د ا واطنز  بر  ووصب 

يا    شده ص يدداره صز  وصمل چهانگاطر ووا دز پ ش ود ووا د  شور ز  ور با ص ش  مي  يايل ما صوقديز صب صن ط ط آ   

.از بودن.ا ط م دهز .كگي .از .وصپ كا.از ا ديآ. .از نصه.از نصه.از اان اطرپل واي  ا  آب ان  ز يد.از ا اطنز ز

  صي  اا .ا  پذيد ط  وووا  .كرصاديوووار  زيار  صمکاب فقاا ا ار بدطب آطها شووووطديووودماير م  ووووب مي امل 

 زطه بد آطچر طام بدره شوود .ر.ودنص صف صيش مي نط دط  ااطن ِ ص  صب صن ووا د  يووا ا ب وود . وودود ط بهدهيوودماير

 آموزشگا.ها ط آزماي گا.ها ز ح وصطاوي ار بدص  صط اب اان مي اوود ط   بخ ي صز  امل يدماير بر ح اب مي آيود   

ي  طيژگي مه ز يوودماير نص صز موصر صطا ر  ط اا .ا  طصيووبر ص  مدكاي  مي اود   ي  اا   يوودماير ص  مي ووصطد 

يون  ا كدي بان يبر ص  رن جدياب ووا د ب يدداره ادصن گ درز رن حااي ار موصر صطا ر ط اا .ا  طص .ا ط بان.ا مونر ص

شا  يدداره مجدر صز آطها رن ووا د اا   ريگد طجور طدصنر  بايد ووجر رص شده رن مي آيود ط صمکاب ص صز اا   ووا د 

يدماير مااي يدماير ف  يکي ط  شامل  يدماير  يدماير نص رن  ن   ار  امل  صبز   شد با صي  حالز .وگامي ار ص مي با

صاديار مونر صيدداره ادصن مي ر.     موظون يدماير ف  يکي مي باشد ار بر صون  ي   امل مداق رن ووا د اا .ا 
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شور موظ يدداره مي  يدماير رن بازصن.ا  مااي ص يدداره ادصن مي گ در   .وگامي ار صز صصبز   ون صز ط  دما  مونر ص

 آب رصنصئي .ا  مااي ماطود صطنصق ادضر ط يهام مي باشد  

 

 زمین

 امل يوووم ووا دز زم   مي باشوود   زم   بر موابع ا  قي صيوودداره شووده رن ووا د اا .ا ط  دما  گددر مي شووور ار 

طا  ز  بار ز  ح وص قدطي موجور رن زم  ز آب  ط آب نص.ها ز رنيا.از  گل .ا شوووامل  ور زم  ز اك ز  موصر م جو

ووصطود مثل جوگل .ا  يموابع م  يصزگ ا.اب ط مدصوع يوووبح زم   ط .وص  با   آب  ط حدي طون  ونشووو د مي باشووود   

طيژگي .ا   امل زم   نص مي ووصب بر صوووون  زيد ب اب باشوووود  ي وجديد طاپذيدق گاز ا  ايمثل طدا  اي پذيد ديوجد

 ادر : 

  صيا  د ط موجور رن ا  قاجاطق  دصططصز  گابينص  ص ري.د   زم امل 

  طدصنر  شدب د ووا  بدص  ص وري.  چ .   زم امل 

  صيا م د اابل صطدقال     زم امل 

  ثابا ط م دطر رن  دضر صيا    زم امل 

 كارآفریني

چهانم    امل ووا د  امل اانآفديوي مي باشد   اانآفديوي طو ي  اصي صز ط دط  صط اطي صيا ار ني   ودا ق 

ير  ام شور   اانفدما رن حااي ار طو ي  امل صط اطي صز ادرب  ل ووا د ريگد نص رن ووا د اا .ا ط  دما  پذيدص مي 

يا ار  ور م دقزً بر  ووصب يکي صز  وصمل ووا د بر ح اب آطنره مي  ياز صما آب صطدصزه مه  ص جوس ط دط  اان ص

 20شور ز  امني ار بدطب طجور آب صياياً ووا د  صطجام طكي گ در   

 

                                                           
طاان.ا  جديود صيو  فدصوا  مد وي بوور اور صبدوکانص ز رن ااطووب پ  ودفا ط وويوقر صاديوار  اودصن رصنطود  صيو  م وئنر بور ا وقشومپ دد . 20

اوفواب ِ .ك  وگي ِ »يكووي جايگ يوو  شوووطد  صط رن مقدطف ِ وديو    وان   وورز يودماير ِ رصن  نص بور طاان.ا  اد نص م د.وود اوور بووا ا ووق

رن طظود شوومپ ددز اانآفدي  ِ .وا .كواب ا واطي . ودود اور با وث طزش صيو  اوفوواب م  وووطد  صط بودص  صيوکور  .صيا وق  دادره« طيدصطگود   ااقاطر

انآفديو  نص م وخص ِ اوود گدوا: اان اانآفديو  جابر ِ جوا اودرب ِ .دچوود رنرطواك موابوع ط حداوا رصرب آب بوور يووكا  كنکودر ِ صصنوي ا

 .ووود . وودود اوور ثكدبخشصيا طقااووي 

 



 تخصیص  

صز جكنر طصژگاب ان د   ن  صاديار صيا  .ود  ن  صاديار .ك   وخي ص صيا   ن  صاديار يقي رصنر   21«وخي ص»

يدر .ا ط ط از.ا  طام دطر حل  يا موابع ط اا .ا  م دطر بر  وص م اار اك ابي نص بدص  ب د صز اديو وخي ص رن

ا .ا ط  دما  ط ط   بر فدصيود طصگذصن  اا .ا ط  دما  بر بر فدآيود طصگذصن  موابع بر ووا د ا« وخيووو ص»اود   

 صيدداره بدص  ميدف گددر مي شور   

 

 

 ن  صاديووار مي  وص.د ووضوو ح ر.د چدص ط چگوطر موابع بر ووا د بد ي اا .ا وخيوو ص مي يابود ط بر ووا د بد ي 

چگوطر اا .ا ط  دما  بر بد ي مدرم ريگد صز اا .ا وخي ص طكي يابود ؟ .كچو   مي  وص.د ووض ح ر.د چدص ط 

 وخي ص يافدر ط بر بد ي وخي ص طكي يابود ؟ 

 سه سئوال تخصیص

با رصشووود  موابع م دطر فدصوووا .ا ط صمکاطا  م دطر  ط   بدص  ووا د ط ميووودف رن ص د ان ما مي باشووود   رن طصاع 

ك   موظون بر يووور يوووئوصل مدبوم بر م دطر بورب موابع صاديوووار نص مج ون مي اود ريوووا بر صطدخاب ب طد ط بدص  .

 وخي ص موابع ط اا .ا پايخ ر.د: چر اا يي ووا د شور؟ چگوطر ووا د شور ط بدص  چر ا ي ووا د شور؟ 

 چه كاالیي؟

صاديار مي بايد ويك   بگ در صز م اب . صنصب اا   مدداط  چر اا .ائي ط صز .د اا  بر چر م  صب ط رن چر زماطي 

صطدخاب م اب اا .ا  ميدفي ط يدماير ص  زاا .ا  م د رفا ي ط رفا ي ط ط   وويط بخش  يوصي  ووا د شور  صي 

 ط بخش رطادي ط م ده صون  مي گ در  

 چگونه؟ 

رن حااي ار ووا د اا .ا ط ازمود بکانگ د   وصمل ووا د مي باشد م وصمل ووا د نص پس صز صي  ووض ح  وص.   رصر  

مدداطوي مي ووصب ووا دادر  صاديار مي بايد وق    اود ار چگوطر بايد موابع رن ووا د اا .ا .د اا  نص بر نطش .ا  

 ط  دما  با يکديگد ودا ق شوطد   صي  يوصل رن طصاع بر مدهوم صطدخاب وکوواوژ  ووا د صيا  

 براي چه كسي؟ 

اا .ا  ووا د شده نص رنيافا اود  رن صنو ام با رط يئوصل ريگد مي بايد صاديار .كچو   ويك   بگ در ار چر ا ي

؟ چر ضاببر ص  بايد مونر صيدداره ادصن گ در؟ آيا اا  نص بدص  ا اطي ووا د او   ار مي ووصطود آطها نص  ديدصن  اوود 

 ؟ ط يا بدص  ا اطي ار ط از.ا  ب  دد  رصنطد؟ يا بد صياس ريگد  بايد ويك   گ د  ادر؟ 

                                                           
21 . Allocation 

 مصرف تولید منابع
 تخصیص تخصیص



 تخصیص بهینه و كارآمد

.ا  مه  ود نص اديار .ك   وخي ص صيا  وزش بايد بد صي  باشد ار حدصاثد مكک  ط از.ا ط  وصيدر.ود  ن  ص

چگوطر صي  موابع م دطر نص بر آب » با موابع ط صمکاطا  م دطر  ور وأم   او    رن طصاعز م اار صي  صيا ار : 

ز يقوي وخي ص ريگد  بهدد «  يدط از.ا  طام دطر وخي ص ر.   وا نضايا  ااد ما بر حدصاثد مكک   ور بد

.ا .ا  مدوو ي مبدص  مثالز ره بدطامر  صز وخي ص طجور رصنر ط آبصز آب مديون ط اشد  مكک  صيا فدض او   بدطامر

نص صز ي  وا ره مدوق او  ز صز ادف ريگد نضايا  ااد .  بدص   ور صمد ازصوي رصنر  رن صي  صون  صز م اب فهديا 

اود  رن طصاع صي  ويويد ذ.وي نر طجور رصنر ار ب  ددي  نضايا  ااد مكک  نص فدص.  مي.ا ووها ي  مووخي ص

  ".ا ط ط از.ا  طام دطر صيا.ود  ن  صاديار ز وخي ص به ور موابع ط صمکاطا  م دطر بر  وصيدر "ر.د ار ط اب مي

  ز صي   كل نص صيدداره م د به ور صگد وخي ص بهدد  طجور رصشدر باشد طاي ما وخي ص ريگد  نص  صطدخاب ادره باش 

 گويود ط   مي 22«وخي ص اانآمد»طام    وخي ص به ور نص رن صاديار صز موابع مي

 كارآئي

رن فدصيود وخيوو ص موابع بر ووا د ط رن فدصيود  23«اانآئي».دف صيووايووي  ن  صاديووار ريوود ابي بر با ودي  يووبح 

  وخي ص موابع ي  طصژه ان د  رن  ن  صاديار صيا ار بدص«  اانآيي»وخي ص ووا دص  بر ميدف صيا  صدا 

صشووانه رصنر   بر   ان  ريگدز .د صاديووار  بدص   ور ص.دصفي رصنر ز .د چر صي  ص.دصف « و قو حدصاثد  ص.دصف»بر 

ب  دد  صطجام شده صيا رن صاديار مدقانف مرن طظام .ا  مدبي  « اانآيي»نص بهدد و قو بخ دز فدآيود وخي ص با 

ياره اانآئي نص فدآيود ا ق با ودي  يبح نضايا  ااد ميدف اووده با صيدداره صز موابع موجور وقديف مي  ببون

ي ص موابع طدوصب بدطب ا   شود ار با وجديدطظد رن وخ ي ص يافدر با يا ار موابع اون  وخ شدصيبي ص اوود ط آب 

صضافر طكور  با صي  حالز وقديف طي ع ادرب صز يبح نضايا  ااد حدصال ي  طدد ز بر يبح نضايا  ااد ريگد  

ط   مي ووصب صنصئر طكور ار اابن ا صطب اق با ريگد صاديوار.ا نص ط   رصشودر باشود  رن صي  بدرصشوا ز « اانآيي»ود  بدص  

شوودصيبي صيووا ار بر ط و  مبنوب .كر ص.دصف ي  صاديووار صز ميوودف اا .ا ط  دما  نص م قو مي « اانآيي»

 24صيا  « اانآيي صجدكا ي»ط « اانآيي صاديار »امل رط طوع يازر  ط صز ي  طگاه ش

                                                           
22 .Efficient Allocation 
23 . Efficiency 

بر ح اب آطنر   رن صي  صون  طوع ريگد  صز اانآيي نص صاديار  «اانآيي وخي يي«دكا ي نص مي ووصب   صز طگاه ريگد  مجكوع اانآيي صاديار  ط اانآيي صج 24

صز طظد طونث ز اانصيي صطب اايزان د نشد بنود مد  صاديار طام رصنر    «اانآيي صطب ااي»رن اوان اانآيي وخي يي بر ما مقدفي ادره صيا ار « رصگزس طونث»رصب طهارگدص 

صاديار  موفو ز يا دان.ا  طهار  صطب اق پذيد طوکامل يافدر ص  پ دص مي اوود ار مي ووصطود رن بدصبد وکاطر  -ار بر يبح ازب طوانيخي صاديار مدبوم صيا ي  د  .ا  ي ايي م  وب مي شور

 اديار صيا طما طكي رصط   چگوطر رناوواه مد  مي ووصط   آب نصپديد آطني  .ا طرگدگوطي .ا ار بخ ي صز فدصيود وکامل . دود مقاطما اوود اانصيي صطب ااي م يول نشد طوکامل بنودمد  ص

 مدهوم اانآيي صطب ااي طونث بر مدهوم صاديار مقاطمدي رن فد.وگ صاديار  ما ط ري  صيا 



  25كارآیي اقتصادي

ر.د   رن طصاع ز ز طظد صاديار  وخي ص اانآمد يقوي آب وخي يي ار با ودي  يبح نفاه نص بدص  صاديار طد جر مي

نيد  حدصال مكک   ور مير براان گدفدر شور ز صوزف موابع رن صادياودي  ش وه رن  صيدداره صز موابع برصدفرصگد با

موظون صز صوزف موابع رن صيوجا شدصيبي صيا ار موابع رنجايي ميدف شور ار صطاويا پاي وي رصنر ط ط از.ايي با 

صطاويا با ود بدطب پايخ ماطده باشد  صي   ور طو ي صوزف موابع  وص.د بور ار موابع مونر صيدداره ادصن گدفدر ط 

 حاصل ط ده صيا  حداثد نفاه مكک  ط   

   26كارآیي اجتماعي

يقوي آب وخي يي ار با ودي  يبح نضايا  ااد صجدكا ي نص طد جر ر.د   .ود  صز طظد صجدكا ي وخي ص اانآمد

 ن  صاديار رن صي  زم ور آب صيا ار فدصا .ا  بدصبد نص بدص  آحار جامقر فدص.  يا در ط شکاف .ا  رنآمد  نص 

 طوع صز اانآمد ز ووزيع موايق ود نفاه اني فدص.  آمده مونر طظد صيا  ودم   يازر   اذص رن صي  

 
 سازوكار هاي تخصیص منابع 

يازطاان  شامل  يي طجور رصنر ار  يا يازطاان ص ي ص موابع رط  يازطاان  27«بازصن»ببون انيز بدص  وخ « رطاا»ط 
 صيا   28

 سازوكار بازار 

ماا .از  دما  يا موابع  م اب  ديدصنصب ط فدطشودگاب گددر مي شور ي  بازصن بر م ارار يازماب يافدر اا .ا  وجان 

ببون  ار .د ي  صز صفدصر ذيودع مي ووصطود ويك   بگ دطد ار رن م ارار شداا بکوود ط يا شداا طکوود رن طد جر 

يازطاان  دضر ط م وا  وخي ص صز اديو يازطاان بازصن ويك   صطددصر  صفدصر مي باشد   اذص يازطاان بازصن بر مدهوم 

يازر ار  اود ط م خص ميوقاضا مي باشد   رن صي  مکاط  م  دضر ط وقاضا  ورش بر  ووصب ي  مکاط  م  كل مي

 وص.ود صطدخاب اوود با ووجر بر طضق ا ويك   گدفدر ط .ا  ووا د نص .  ميچر اا يي ووا د شور  طادي ار نطش

ن طهايا ووزيع ووا دص  نص م اب ميدف اوودگاب مکاط  م  دضر ط وقاضا .ا نص  ورشاب صطدخاب طكوره ط ريکي صز نطش

صطجام  وص.د رصر  ادفدصنصب مکاط  م بازصن صر ا مي اوود ار صي  نطش بر را ل  وراان بورب ط  دم ط از بر ر ااا 

رن وام   شدم اانآيي رطاا ز شدم اانآيي فوي نص اامز بدادصن مي يازر  با صي  حالز  مخااد   مکاط  م بازصن آب نص 

 صجدكا ي طاووصب مقدفي مي اوود  

                                                           
25 . Economic Efficiency. 
26 . Social Efficiency.  
27 ." Market" mechanism. 
28 ."State" mechanism. 



 سازوكار دولت 

يا ار بد گدط.ي صز صفدصر حااك ا رصنر  رطاا صز چود اديو مي ووصطد رن فدآيود  يي ص ي ا ي ا  شخ رطاا ي  

 وخي ص موابع ر ااا اود  

ا ط يا م ده  ار رن .د حال رطاا  ورش م دق كاً موابع نص اوددل اود ز ماطود مااک ا رطاا بد رصط گا.ها ز پاناه  1

 ويك   مي گ در ار صي  موابع چگوطر مونر صيدداره ادصن گ دطد  

رطاا مي ووصطد بازصن.ا   يوصي نص صز اديو طضع اوصط   ط مقدنص  مخدنف و ا طدوذ  ور گ در   بدص  مثال   2

 جنوگ د  صز ووا د بد ي اا .ا  مضد ط يا  بدطاك

 ج صي  ماا اوها وخي ص موابع نص و ا واث د ادصن مي ر.د   با ادن  ماا ا  گ د  ط  د  3

صگد صاديار  ووها مدکي بد يازطاان رطاا بخوص.د موابع ط ووا دص  نص وخي ص ر.د شدصيبي ماطود شونط  يابو نص 

گ در چر ني   شده صيا ار ويك   ميپ دص  وص.د ادر  ار رن آب ي  حااك ا مدا   بر صون  مدكدا  ط بدطامر

 ييز چگوطر ط بدص  چر ا ي ووا د شور ط چگوطر بر ميدف بديد  بدص  مثالز رن زماب شونط  يابو نژي  اا

ا اطنز  چر م يواي بايد ووا د شور ط ا اطنز حو طدصشا  ادر  ار رن ادصم زم  اكوط  دي را قاً م خص مي

رصر ط يپس يه   ور نص بد  ويل مي ورش صز آب م يول بدرصشا طكايد بنکر بايد وكام آب نص بر رطاا مدا   و

ني   مدكدا  صاديار  صز زماب شونط  يابو طصنر طكور  رن حق قا صاديار رطادي ط بدطامرصياس اوپ  رنيافا مي

اوود ار ط   بدص  .ك   موظون صبدصع شد   ادفدصنصب مکاط  م رطاا صر ا مي 29يداطده -صرب ا  صاديار  شد  مدل رصره 

اود   با صي  حالز  مخااد   مکاط  م رطاا آب نص رن وام   شدم اانآيي صجدكا ي نص اامز وام   ميصي  مکاط  م شدم 

بر صي  ب ث بر اون اامل « آزصر  صطدخاب » اانآيي فوي طاووصب مقدفي مي اوود   بدص  طكوطر م ندوب فديدم  رن اداب 

 پدرص در صيا   

يدم  صيا  م ندوب فديدم  يکي صز رصط كودصب مبد  ط ن. د مکدق   م ندوب ط نز فدطوشدر "آزصر  صطدخاب"اداب 

اود فکد  ش کاگو رن صاديار صيا  اداب بر زباطي ب  ان ياره ط م د وخييي ز م ايل پ چ ده صاديار  نص مبد  مي

بد صياس    اانآيي صاديار بازصن ط  دم اانآيي رطاا رن صاديارط ب ث آب رفاع صز صاديار بازصن صيا  صط رن زم ور

زطد  فديدم  طئو ازي کي صيا ار مکدق ازي   شورز مثااي ميطام ده مي "اِ ِدد"مکدق فکد  آرصم صيك ا ار 

زطد ار پس صز جوگ اود  ن. د مکدق فکد  ش کاگو رن شوص.د وانيخي  ور منّا آاكاب نص مثال مينص ط   وأي د مي

ا  ده شدز پس صز چود ر.ر با م ا.ده طضق ا رط ادف ريوصن رطم جهاطي طادي بر رط بخش وق    ط ريوصن بدا   

.از اا .ا ط مدبي فقاا ا صاديار  مدرم ط شون ط ام رن   ابابطضو  ب  و    رن آاكاب.ا نص برووصط   وداط مي

م .ا ط نفاه مدرم م هور صيا ط بااقکس رن ادف ريگد اا .ا بدطب ا د از مدر ورنط.ا  ش   ط اواس رن م ازه

                                                           
29 .Input-Output Model (I-O Model) 



بدص  رنيافا ط از.ا   ور مج ون بر صي دارب رن صف . دودز رن مجكوع ط ام صاديار  طجور طدصنر  صز طظد فديدم  

ز ووها وداط  صي  رط ا ون رن صي  صيا ار رن ي  ادف ريوصن مکاط  م رطاا ط رن ادف ريگد مکاط  م بازصن حااك ا 

وجدبر شونط  ط   رن  كل ط اب رصرز بقد صز .ددار يال و نط صاديار   مکاط  م بازصن صيا  رصنر  صز طظد ط  ز صي  مقج ه

 رطادي صي  ا ون حدي اارن بر وأم   گودم مونر ط از  ور .  ط ور 

ص  ريگد صز رفاع فديدم  صز  دم ر ااا رطاا رن بازصن صيا : فدر  صگد پواي رصشدر باشد ط بخوص.د مثال زيد طكوطر

 ديون صيا:اا يي بخدرز چهان حااا زيد م

 

براي خودش خرید  حالت ها

 كندمي

 براي دیگري خرید میکند

پول به 

خودش 

 تعلق دارد

  1حااا م

شخص ب  ددي  راا نص بر  دج  -1

ر.د ط صطوصع اا .ا نص بدنيي مي

اودز چوب .  طگدصب ا د ا مي

-ط .  طگدصب پول صيا  اذص را و

 گ در ودي  ويك   نص مي

  2حااا م

پول صيا ط شخص ب  دد طگدصب  -2

ا د ا چودصب بدص  ط  مه  

ط  ا  اذص رن صطدخاب فقط بر ا كا 

 اود اا  ووجر مي

پول به  

دیگري 

 تعلق دارد.

  3حااا م

اود شخص رن صطدخاب راا مي -3

ط طگدصب ا د ا صيا طاي طگدصب 

 نطر ط  ا  پواي ار صز ريا مي

  4حااا م

صي  مونر بدودي  حااا صيا زيدص  -4

پول صيا ط طر ار فدر طر طگدصب 

 در  طگدصب ا د ا اا يي ار مي

اذص بدودي  ويك   رن صي  حااا 

 صفدد صوداق مي

 

صز طظد فديدم   بهددي  حااا صي  صيا ار صاديار نص بر بازصن طصگذصن او   ط رطاا رن بازصن ط صاديار ر ااا طکود وا 

 30ر رطاا  حااا چهانم پ ش  وص.دآمد حااا صطل بوجور آيد طرن م د صي  صون مبا طصگذصن ادرب صاديار ب

                                                           
وم . ا رمه استدالل  ریدمن در مهایسه کارآیی سازوکار بازار با سازوکار دولت از جهت بیان شده صحیح است لیکن این نمی تواند به مفهوم لز 30

د و ثروت به شکل  یری وا ذاری کامل اقتصاد به بازار باشد . در عصر حاضر ناکارآمدی توزیای اقتصاد بازار به نابرابری در حال رشد درآم
جنبش های اجتماعی در کشورهای غربی منجر شده و در سطح بین الملل نیز به توساه طلبی اقتصاد های مسلط ، شکاف توساه شمال و جنوب و 

 نیز بی ثباتی اقتصاد جهانی در جریان بحران های اقتصادی منجر  ردیده است . 



 اقتصاد مختلط

 كوماً رن رط ا  طصاقي وخيوو ص موابع صز اديو ودا ق ويووك   گ د  صفدصر رن بازصن ط ويووك كا  ريوودون  رطاا 

صطجام مي گ در  .كر ا ون.ا رن طصاع بد ونرصن صز صاديار مخدنط رطاا ط بازصن . دود زيدص  رن  كل صي  رط يازطاان 

   ز بنکر مکكل يکديگد مي باشووود بر اون  ار رن اوان بازصن.ا  آزصر ز .كر صاديووار.ا بد ي صز ر اادها  طر جاط وو

 رطاا نص ط    زم رصنطد   

 دامنه میزان دخالت دولت و بازار

ط .كر صاديار.ا صمدطزه شا.د وخي ص موابع صز اديو بازصن ط رطاا .د رط مي باشود صما م  صب ر ااا .د ي  صز صي  ر

 امل رن .كر صاديار.ا يک اب طكي باشد   صاديار شونط  يابو مثااي صز ي  صاديار رطادي اامل صيا   يقوي م  صب 

يا ار رن آب  يار بازصن  ص يار آمديکا مثال بانز صاد ر ااا رطاا رن آب ب  ددي  م  صب مكک  بور   رن مقابل ز صاد

صمور ر ااا رطاا ط بازصن نص رن صاديار.ا  مخدنف مزحظر ر ااا رطاا رن حدصال مكک  صيا   رن پ ويدان زيد ر

 مي او      

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف دولت در یك اقتصاد مبتني بر بازار 

 رطاا رن ي  صاديار م دوي بد بازصن پوج .دف صيايي نص رط ال مي اود  

 صشد ال اامل   1

 ث ا  ا كدها   2

 نشد صاديار   3

 اانآيي   4

  دصاا  5

ر ازب ط رط .دف بقد  رن چانچوب صاديار  در رط ال مي شور   رن صيوجا بر رط .دف صطل رن چانچوب صاديا

 وقديف مخديد صي  ص.دصف مي پدرصزي   

 کم دولت                                                                             درجه دخالت                      زیاد                                                       

 زیاد                                                                           درجه دخالت بازارکم                                                                        

اقتصاد کامالً کنترل 

 )شوروی سابق(شده

بازاری اقتصاد 

 کامل)امریکا(

اقتصاد 

 مختلط



 اشتغال كامل 

صشد ال اامل شدصيبي صيا ار رن آب صز .كر موابع موجورز رن ووا د اا  .ا ط  دما  صيدداره مي شور  رن صاديار  

مي اود  صگد ميدف اوودگاب اا .ا  اكدد   ديدصن  اوودز آطگاه  ار بد صياس  وصيا ميدف اوودگاب ووا د

اا .ا  اكدد  ووا د مي شور ط بر صي   ااد بخ ي صز موابع ط  وصمل ووا د ط دط  اان يدمايرز زم   ط اانفدما  

ار م دوي موجور رن صاديار بر صون  ب کان بااي  وص.د ماطد   صز صي  جها ي  را ل بدص  ر ااا رطاا رن ي  صادي

بد بازصن آب صيا ار ي ايا .ايي صجدص اود وا ميدف اوودگاب نص و ويو اود ار بر م  صب اافي اا   ديدصن  اوود 

 وا صاديار بر صشد ال اامل  وصمل ريا يابد   بقدص چگوطگي صي   كل نص شد   وص.   رصر   

 31ثبات قیمت ها

رنصد رن يال نشد اود  2 كومي ا كدها بر آنصمي ط حدصاثد  ث ا  ا كا .ا بر شدصيبي گددر مي شور ار رن آب يبح

  صگد رن صاديار  ا كدها   ني و   د اوود رن آب صون   ديدصنصب ط فدطشودگاب صاك واب  ور نص بر آيوده صز ريا 

ن رن بازصن.ا   مي شور   بقزطه .وگامي ار ا كدها ببو 32مي ر.ود ط صي  موجق ي  حااا يدرنگكي ط طا صاك واطي

  ادن   ديد رنآمد مدرم يقوم مي اود زيدص آطها با م نغ يک اطي پول 33مدصطم ط با يد ا صف صيش يابود محااا وونم

ز صاووب اا   اكدد  مي ووصطود  ديدصن  اوود   رطاا با ادن  اوددل مدا    ور مي ووصطد موج ا  ث ا  يبح 

 مدويط ا كدها نص فدص.  آطنر  

 رشد اقتصادي 

ر  بر فدآيود صف صيش ووصب ط ظدف ا صاديار رن ووا د اا .ا ط  دما  گددر مي شور   صاديار  مي ووصطد نشد صاديا

 بد م کز   ور فائو آيد ار بدوصطد بر نشد صاديار  ريا يابد   

 چدص صي  نشد بدص  صاديار  زم صيا ؟ ير را ل بدص  ضدطن  نشد صاديار  طجور رصنر صي  ر يل   انوود صز: 

 : صاديار بايد بر صي  ط از.ا  رن حال نشد پايخ ر.د نیاز ها در حال رشد هستند -ف ال

  ووا د : صگد بخوص.   يدصطر ووا د نص حدظ او   بايد صاديار نشد اود  يدصطر جمعیت در حال رشد است -ب 

  ووا د ثابا بكاطد طرآيد  اذص صگد بخوص.   مقدصن يدصصز وق    ووا د ي  ا ون بدال جكق ا آب ا ون بديا مي

                                                    صز آطجا ار جكق ا نشد رصنر بايد صاديار ط ووا د .  نشد طكايد 

:  صگد ال ووا د صاديار جهاطي نص ماطود ي  سهم اقتصاد ملي از اقتصاد جهاني نباید كاهش پیدا كند -پ 

ووصب بر  ووصب يه  آب ا ون رن صاديار جهاطي رصط ا  ن  صز صي  ا   نص ميا   رن طظد بگ دي  يه  .د ا و

.ا  ادن  مني رن .د ا ون صيا  صگد ويون او   صاديار جهاطي رن حال نشد صاديار مني صمدطزه يکي صز مؤادر

                                                           
31 . Price stability 
32 . Uncertainty 
33. Inflation 



ز نشد صاديار مني رصشا يه   ور صز صاديار جهاطيز صاديار مني .  بايد نشد اود  بوابدصي صياز رن طد جر بدص  طگر

 .ايا  صز جكنر ص.دصف رطاا

بدص  ا ق نشد صاديار  بايد  وصمل ووا د ب  دد  فدص.  ادر  با صي  طجور ووا د ب  دد ط دط  اانز زم  ز يدماير ط 

اانفدما بدصب مقوي صيا ار مدرم بايد صز ريگد اا .ا اكدد ووا د اوود   بر   ان  ريگدصاديار مج ون صيا صمدطز صز 

بد ي صز اا  .ا صدف طظد اود ز بدصب صم د ار رنآيوده اا .ا  ب  دد  نص بديا آطنر   رن صيوجا صمنق ر ااا 

 رطاا بدص  وويقر ط گ ددش  وصمل ووا د رن جها ا ق نشد صاديار   زم صيا   

 كارآئي 

د   ي  صاديار م دوي بد اانآئي بر مدهوم ا ق با ودي  يبح نضايا  ااد ميدف اووده صز موابع موجور مي باش

بازصن رن يکي صز ير زم ور اا .ا   كومي ز صثدص   انجي ط ادن  بازصن مكک  صيا رن بديا آطنرب اانآئي با 

 شک ا موصجر شور   رن صيوجا بر ووض ح مخديد بر صي  ير پديده مي پدرصزي    

 

بوره ط ا اطي نص ار بدص  آب پواي اا .ا   كومي اا يي صيا ار رن ميدف بدطب نا ق  كاالهاي عمومي :  1

پدرص ا طکدره صطد طكي ووصب صز ميدف آب موع ادر   بدص  مثالز  رفاع مني ط فد.وگ ار طكي ووصب ا اطي نص ار بدص  

آب پواي پدرص ا طكي اوود صز ميدف آطها موع ادر    رن ي  بازصن مي ووصب ببون ااناا .ا   يوصي نص وخي ص 

ي نص   د ز زيدص مدرم صز آطها موددع مي شوطد بدطب صيوکر پواي بپدرصزطد   بهك    ااد بخش ر.د صما اا .ا   كوم

  يوصي صطگ  ه ص  بدص  ووا د ط وخي ص صي  اا .ا طدصشدر ط رطاا بايد صي  اان نص بد هده بگ در   

وا د يا م ارار ي  اا  صثدص   انجي   انوود صز آب . يور .ا ار بد ي صفدصر ار م دق كاً رن و اثرات خارجي :  2

ر ااا طدصنطد نص و ا واث د ادصن مي ر.ود بدطب صيوکر آطها بدوصطود ج دصب اوود   بدص  مثالز  ووا دص  اامذ  موجق 

آاورگي آبها مي شور   صما ميدف اوودگاب صي  ووا دص  .كاب ا اطي ط  دود ار صز صي  آاورگي صدمر مي  ونطد   

ا د صي  اا .ا نص طكي پوشاطود ط بوابدصي  ا كدها بدص  ني دب بر ي  وخي ص اانصيي موابع بها  صي  ووا دص  . يور وو

ب  ان پاي   صيا   صي  بدصب مقوي صيا ار موابع   ني زيار  رن ووا د م يو   اامذ  صيدداره شده صيا   ببون 

ب دطب رصط ا   رن صيوجا ط   رطاا  اني مكک  ط  ا بدوصب مدرم نص صز شكول .  . يور .ا ط .  موافع صثدص   انجي

 مي باشد بدص  ني دب بر ي  وخي ص اانصيي موابع ر ااا اود   

ادن  بازصن ووصب  ديدصنصب يا فدطشودگاب بدص  اوددل يا و ا طدوذ ادصن رصرب ا كدها ط يا مقدصن م ارار  قدرت بازار :  3

دن  بازصن رصشدر باشود آطها مي ووصطود صز وخي ص رن بازصن مي باشد صگد  ديدصنصب يا فدطشودگاب يه  ب نگي صز ا

اانصيي موابع رن بازصن جنوگ د  اوود   بدص  مثال ي  صط يانز بازصن  صيا با ي  بوگاه فدطشوده م يول رن صي  

بازصن  ديدصنصب مج ون بهپدرص ا ا كا وق    شده آب بوگاه مي باشود   صگد رن صيوجا رطاا صح اس اود ار موابع 

 وخي ص ط افدر صطد رن بازصن ر ااا مي اود    اانآمد



 عدالت 

رطم   .دف صاديار  ور رن ي  صاديار م دوي بد بازصن  دصاا صيا    دصاا صنزشي صيا ار رن آب رنآمد ط ثدط  

ابع با ووجر بر آب رن جامقر ووزيع شده صيا   ي  صاديار م دوي بد بازصن ار طو ا ببون ط  ي ناابدي  كل مي اود   بر مو

 ور بد صياس .ك ان  آطها رن ووا د اا .ا ط  دما  ز پدرص ا اود   صاح اب موابقي ار بهده طن  ب  دد  با ا د ا 

با ود  رصنطد رنآمد.ا  با ود  رنيافا مي اوود   بقزطه مدرمي ار مقاريد زيارود  صز موابع رصنطد ط   رنآمد .ا  

ار بدص  بد ي صز صفدصر جامقر طجور رصنر مي ووصطد ي ق شور ار ببون زيارود  رصنطد   صز ادف ريگد و ق ض .ائي 

ط  ي ريگدصب مقاريد صطداي ط ا د ا پائ   ود  صز موابع نص رصشدر باشد ط يا بدص  موابع يک اطي اكدد پارصش رنيافا 

.د ار بد ي اوود  نطش  صيا ار رن صي  طضق ا رنآمد .ك  ر  ار طر ووزيع طكي شور م کز  .وگامي نخ مي ر

مدرم موابع مواد  نص صاحق ط اشد ط بوابدصي  رنآمد  .  طدصشدر باشود ط طقش رطاا وام   حدصال حكايا صز صي  

 گدطه مي باشد   ط يا صگد ووزيع طا ار طر رنآمد.ا بر را ل و ق ض .ا طجور رصنر رن نفع آب ادم بد مي رصنر   

  34بده بستان میان اهداف

وجگاطر رن جا   ور مه  مي باشود ببون اني بدص  مدرم بهدد مي بور صگد رن صاديار صشد ال .د ي  صز .دف .ا  پ

ااملز ث ا  ا كدها ز نشد صاديار ز ي  وخي ص اانصيي موابع ط  ي  ووزيع  ار طر رنآمد.ا طجور مي رصشا 

صز صي  ص.دصف مووم بر چ   مدايداطر صي  ص.دصف صمنق با يکديگد رن وضار مي باشد   بر صي  مقوي ار وقق ق يکي 

پوشي صز .دف ريگد صيا  وضار م اب صشد ال اامق با ث ا  ا كدها ط  ط   وضار م اب اانآئي ط  دصاا رط مونر مه  

صز صي  بد ونر ص.دصف مي باشود   ببون  ار وقق ق .دف صشد ال اامل صمنق بر صف صيش ا كدها ط رن طد جر وونم موجد 

وونم صمنق موجق صز ب   نفد  صشد ال اامل موابع مي گدرر   .كچواب ار ي  وخي ص  مي شور ط وزش بدص  اا.ش

اانص  موابع ا طماً  بر ووزيع  ار طر رنآمد.ا موجد طكي شور ط صگد رطاا يقي اود ار ووزيع رنآمد.ا نص  ار طر اود 

ار رن حق قا ما .كر آطچر نص ار موابع بر اديقي م داانآمد وخي ص پ دص  وص.ود ادر  بوابدصي ز مدوجر مي شوي  

بخوص.   طكي ووصط   رصشدر باش    ط صاديار مي بايد م اب صي  ص.دصف مدضار ويك   گ د  اود ار بر .د ي  وا چر 

 صطدصزه ووجر اود   

 اقتصاد اثباتي و دستوري

يار نص.وكايي مي اود ط آب يار صث اوي» ا طم ووجر بر ص.دصف ما نص بر ودک   رط زم ور مه  رن  ن  صاد رن   35« ن  صاد

 صيا   36« ن  صاديار ريدون »مقابل 

                                                           
34 . Tradeoff between goals 
35 . Positive Economics 
36 . Normative Economics 



 اقتصاد اثباتي 

ض ر .ا با م ا.دص   يپس آزموب فد يار  ط  ض ح رصرب نطصبط م اب پديده .ا  صاد ض ر .ا بدص  وو فدصيود و ک ل فد

يار صث اوي»رط ا  طصاقي و ا  ووصب  شا ر ص  صز  ن  صا« صاد يار صث اوي  شور   صاد يقي رن مبد  مي  يا ار  يار ص د

ووض ح اديقي مي اود ار صاديار رن طصاع اي مي اود بر  ووصب ي   ن  صجدكا ي ز  ن  صاديار صصواي نص شامل مي 

شور ار نفدان مدرم جامقر م ديد بوي نر ميدف اوودگابز ووا د بوي نر شداا .از ط نطصبط اني صاديار  نص ووض ح 

مي اود ووضوو ح ر.د ار چدص ميوودف اوودگاب مقدصن ب  وودد  صز ي  اا  مي ر.د   بدص  مثال  ن  صاديووار يووقي 

با ود مقاريد  يا چدص ا ووواطنزصب رن ا كا .ا   پاي   ود مي آيد؟   ديدصن  مي اوود .وگامي ار ا كا آب اا  

 ب  دد  گودم مي اانطد ؟ 

يار صث اوي با طظدير يدطاان رصني   بدرن صاد يار  صول ط اوصط    نكي صاد ص  ووا د .د  نكي م  د  طجور رصنر  .از ص

ض ر شکل مي 37صبددص ي  فد ض ر گ در م وي بد صي رن ذ.  رصط كود  ار پديده ص  با پديده ريگد صنو ام رصنر   صي  فد

  شدصيط يازگان  ط اب رصر بر ي  شور  يپس طظدير صگد با .كرمي 38طادي بر صث ا  بديدز و ديل بر طظدير يا وئون 

يازطد   ماطود ااطوب جاذبر رن ف  ي  نص مي 40شور  مجكوع چود صصل  نكي ي  ااطوب  نكيديل ميو  39صصل  نكي

 ط يا ااطوب  دضر ط ااطوب وقاضا رن صاديار   

 نظریه 

بدص  ووضوو ح نفدان مدرم ط جامقر صصووول صاديووار  رن اااق طظدير .ا  صاديووار  با .  آم خدر شووده صطد  ي  طظدير 

 ني صيدداره شده رن ووض ح ي  فقاا ا رن رط ا   انج صيا   مجكو ر ص  صز صصول ا

 فرضیه 

طظدير .ا  صاديوار  رن رط اار ي  فدآيود صز آزموب ط  با وويوقر يافدر صطد   بخش زيار  صز صطاا  صاديوار رصطاب رن 

يي مي ووصطد پديده .ا  رط ا  طصاقي نص  صول  نكي م خ يي اوود آيا ص شور ار بدن صدف مي  ض ح صي  مونر  وو

يدداره صز  يار  با ص يا  آزموب طظديا  صاد يار رصطاب آزموب طظدير .ا   نكي ص ر.د؟ بر .ك    ااد اان نطزصطر صاد

يا ار م دق كاً صز طظدير  ض ر پ ش ب وي ص صون  مي گ در  رن طصاع مي ووصب گداز ي  فد يار   ض ر .ا  صاد فد

شکل صگد مبديا آمده ط مي ووصطد با م ا.دص  رط ا  طصاقي مقاي ر  شد ز Aشور   مقكو  فدض ر بر    صوداق صفداره با

شهدير رصط گاه  B)آطگاه م شد ار صگد  يا صي  با ض ر مكک  ص شور   بدص  مثالز ي  فد ط   صوداق مي صفدد مبد  مي 

صف صيش يابد رصط وووجوياب اكدد  بر رصط وووگاه مي نططد  صي  فدضووو ر مي ووصطد با طظدادرب بر م  صب شوووهدير ط وقدصر 

                                                           
37 . Hypothesis 
38 .Theory 
39 . Principal 
40 . Law 

 فرضیه
 اثبات

 نظریه
 مختلف سازگاری با شرایط

 قانون علمی اصل علمی
 همراه با اصول علمی دیگر



رصط جوياب طنطر  رصط گاه مونر آزموب ادصن گ در   صگد .وگامي ار شهدير صف صيش يافاز وقدصر اكدد  رصط جو رن 

 رصط گاه ث ا طام ادر آطگاه فدض ر مونر حكايا ادصن مي گ در  

 فرض ثبات سایرشرایط

ده مي شور صون  مي گ درز بر طام   41«فدض ث ا  يايد شدصيط ط  وصمل»فدصيود آزموب فدض ر .ا با صيدداره صز آطچر 

ض ر بايد  شوطد  بدص  آزموب ي  فد شد ار مي  Aصي  مدهوم ار .كر ريگد وصمل بدطب و   د فدض مي  ووها  امني با

ي ق بدص  صوداق صفدارب  يا     Bووصطد  يا ط وقدصر ث ا طام .  اا.ش يافدر ص شهدير صف صيش يافدر ص شور  فدض او د 

صيا ار صف صيش شهدير ي ق ا  شدب وقدصر ث ا طام بوره صيا؟ صگد  وصمل ر  ل ريگد   آيا صي  ا طماً  بدصب مقوي

يا   با  شده ص شدب ث ا طام  شد ار ادصم  امل موجق ا   صون  طكي ووصب مبكئ   شود ز رن آب  ط   و   د ادره با

يدداره صز  يايد شدصيط»ص ي   امل نص مونر ووجر  ما ريگد  وصمل ر  ل نص بدطب و   د فدض ادره ط ووها« فدض ث ا  

ادصن مي ر.   ط صي  بدصب  ااد صيا ار رن صاديار ريا م قو ماطود  نوم آزماي گا.ي باز ط  ا ط رن طصاع مج ون 

 بر ر ااا رصرب صي  فدض مي باشد   

 اصول 

مونر .كر صصول صاديار  رن صبددص بر  ووصب فدض ر مبد  مي شوطد   ي  صصل صاديار  ي  فدض ر صيا ار بان.ا 

آزموب ادصن گدفدر ط يووازگان   ور نص با رط ا  طصاقي ط وواب رصره صيووا   .ك   ار ي  فدضوو ر بر  ووصب ي  صصوول 

صاديووار  مونر ا ول طصاع شوودز آب صصوول بر طظدير صاديووار  ا ل صضووافر مي شووور ط بوابد صي  ي  طظدير صاديووار  

  صي  فدآيود آزموب فدضوو ر .ا ز بواشوودب صصووول  جديدود  مدواد مي شووور ار رط ا  طصاقي نص بهدد ووضوو ح مي ر.د

 طگ ددش طظدير .ا ي  فدآيود ثابا ط پايدصن صيا   

 

 خواص و كاربرد هاي علم اقتصاد اثباتي

 طادي ار ا دي صوداق ب ددد ط  نكي ووا د شور  وصس  كومي آب بر شد  زيد صيا:

 اود .ا نص و     مينطصبط ب   پديده  1

 بر صط اب مي بخ د ادن  و نط بد م  ط نص   2

 يازر ب وي آيوده ميصط اب نص اارن بر پ ش  3

ماطود يايد  نومز  ن  صاديار .   وصس ير گاطر نص رصنر  صز  ن  صاديار صث اوي بدص  و ديح نطصبط م اب پديده .ا  

يوده صاديار  صاديار  صيدداره مي او     مد  د.ا  م  بي صاديار نص بر اوددل  ور رنمي آطني  ط وزش مي او   آ
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 ور ط ريگدصب نص پ ش ب وي او      بر م  صطي ار رن  ن  صاديار بر پ  دفدکامل ود  ريا پ دص او   صي  طظايف نص 

را و ود ط اامل ود مي ووصط   صطجام ر.     صا در صز آطجا ار پديده .ا  صاديار  ب  ان پ چ ده ط ي ال . دود .ك  ر 

دصه صيا ط گاه ماطود پ ش ب وي طاوع زا ار رن ف  ي  ز بد ي ن دصر.ا ط پ امد.ا  پ ش ب وي ما .  با رنصد   با .ك

 م دكل صاديار  نص طكي ووصط   پ ش ب وي او     

 اقتصاد دستوري  

صاديوواررصطاب  .كر طاا  ور نص رن آزموب فدضوو ر .ا صوودف طكي اوود   بد ي صطاا  آطها ط   رن صاديووار ريوودون  

اي اديو « بايد»دون  شا ر ص  صز  ن  صاديار صيا ار ب اب رصنر ار صاديار صز چر نص.ي صدف مي شور   صاديار ري

اود   بدص  مثالز .وگامي ار گددر شور صگد ا كا  دما  پ شکي اا.ش يابدز وقاضا بدص  آب صف صيش  وص.د يافا 

ش يابدز ي  ي ايا صاديار  رن صاديار صث اوي . د     صما .وگامي ار گددر مي شور بها   دما  پ شکي بايد اا.

نص ب اب ادره صي  ط رن صاديار ريدون  مي باش     پس رن  يوس صي  ار بها   دما  پ شکي   ني با  مي باشد 

مكک  صيووا رط صاديووار رصب با .  مخااف باشووودز رن حااي ار . چ ي  نص طكي ووصب رنيووا ط يا منط صنزيابي ادر 

ياس شده آطها بد ص يا ص زم  ي ا يا  اذص ز  زيدص  يدوصن ص ص.دصف ط آب .  م دوي بد باطن.ا  ط صنزش .ا  .د ي  ص

صي ادصن رصنر ار  شخا ياس آب بد صنزش .از باطن.ا ط ص دقارص  ص يا ار ص يدون  آب ص يار ر ير مه  صاد ي   ي 

شوووکل مي  صنزش .ا  ور م دوي بد صيدئواوژ  ط آب .  م دوي بد جهاب ب وي صفدصر 42جها صاديوووار نص وق    مي اوود  

گ دطد   ص دزف رن جهاب ب وي ط يپس صيدئواوژ  .ا رن  كل موجد بر شکل گ د  طظام .ا  صاديار  مدداطوي شده 

 صيا ار پس صز صي  رن مونر آب ب ث  وص.   ادر   
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   چو   ط  ا ط مكک  صيا آب نص صط بام اقق ر.ود 

 

سیاست اقتصادی

اهداف

ارزش ها و آرمان ها

ایدئولوژی

جهان بینی



 مکاتب اقتصادي

ده ب دطدز رن صاديار رن حااي ار .كر جوصمع مي ووصطود صز مجكو ر ص  اوصط   ز صصول ط طظدير .ا   نكي صاديار به

شور  مکاوق طجور آمدب مکاوق مخدنف صاديار  ميريدون  موضوع بايد.ا ط ط ايد.ا مبد  صيا ار موجق بر

.ا   صاديار  مدداطوي . دود ط اذص .د ي  صز صي  مکاوق صز اوصط    نكي .ا ط ي اياصاديار  رصنص  ص.دصفز صنزش

داره  وص.د ادر   رن صيوجا م اب ي  فدر مذ. ي ط ي  مار  گدص .ا   ور صيدصاديار رن جها ص.دصف ط صنزش

.ا  ووصط   ط خرص  وجوي  او   ز طكيآيد  صگد بخوص.   بدص  ي  م کل صاديار  ز ط خرآشکانص وداط  بوجور مي

مونر  .ا .ا  صط چ  ا؟ آطگاه بد صياس صنزشريگدصب نص طصم بگ دي   بايد ب  و   مخااق ما چر ا ي صيا؟ صنزش

طظدز ي ايا صاديار  موايق نص ادصحي ط صجدص او    رن ح بر صاديار ريدون  مکاوق ط طظام .ا  مدكاي   طجور 

رصنطد   صطوصع مکاوق صاديار  شامل مکاوق صاديار  يدماير رصن  ز يوي اا  م ز اكوط    ط مکدق صاديار  صيزم 

اب ب وي  اس  ور نص رصشدر ز صنزش .ا ط ص.دصف مدكاي   صيا   .د ي  صز صي  مکاوق صاديار  م اطي فن دي ط جه

ط   رصنطد   صز صي  نط رن صاديار ريدون  ز .د ي  صز صي  مکاوق صز .  جدص مي شوطدز صگد چر .ووز رن صاديار صث اوي 

 مي ووصطود صز صصول  نكي ط اوصط   م دداي صيدداره اوود 

 

 نظام هاي اقتصادي

قز طظام صيوا ار نيوااا آب صجدص  ص.دصف مکدق صيوا  بر   ان  ريگدز ووظ   ط وجني   وي ط طكور  انجي مکد

.دصيا فقاا ا .ا  صاديوار  ط وق و   آب م اب صفدصر بد ا و ن.وكور.ا  مکدقز طظ در ص  صيوا ار طظام صاديوار  

 .آب نص بد  هده رصنر

شووامل نطشووي طظام يافدر رن ووا د ط رن رط ا  طصاقي طظام .ا  صاديووار  مدوو ي طجور رصنطد   ي  طظام صاديووار  

ووزيع اا .ا ط  دما  رن ي  جامقر صيا ار بر ير يوصل وخي ص مچر اا يي ووا د شور ؟ چگوطر ووا د شور ؟ 

بدص  چر ا ي ووا د شور ؟  پايخ مي ر.د   رط طيژگي ار طظام .ا  صاديار  نص صز يکديگد مدكاي  مي يازر شامل 

 يازطاان ويك   ياز  رن صاديار صيا    چگوطگي مااک ا موابع ط ط  

شدار مااک ا  شدر با يا طجور رص يومي .  مكک  ص شد   صا در طوع  صي ط يا رطادي با يو مااک ا موابع مي ووصطد  

 كومي ط جكقي صيا ط رن آبز مجكو ر ص  صز صفدصرز م ددااً بد موابع مااک ا رصنطد  وقاططي .ا صز صي  ا  ل مي باشود 

 بقي ار موضوع صطوصع مااک ا .ا . دود يدماير ط زم   صيا    مهكددي  موا

موظون صز يازطاان ويك   ياز  رن صاديار چگوطگي پايخ رصرب بر يوص   ير گاطر وخي ص مي باشد   .د ي  صز 

صطوصع مااک از يازطاان  اس  ور نص بدص  ويك   ياز  رن صاديار رصنر   رن مااک ا  يوصي موابعز ويك كا  



  م دوي بد يازطاان بازصن بر يوص   وخي ص پايخ مي ر.د  رن مااک ا رطادي موابعز صي  ويك كا  مدكدا  صطددصر

رطادي صيا ار وکن ف نص نطش  مي يازر ط رن شکل يوم آب ار مااک ا .ا  جكقي صياز پايخ يوص   نص 

 ويك كا  گدط.ي چانه ياز صيا    

اک ا ط .كر صطوصع يازطاان ويك   ياز  رن اوان .  ريده مي شور   بر صمدطزه رن طظام .ا  صاديار  .كر صطوصع ما

 صي  طوع صز طظام .از طظام صاديار  مخدنط گددر مي شور  

« ا  دصا   »ط « صصااا فدر»ز « آزصر  ا  قي»صاديار يدماير رصن  بد م اطي فن دي مدقدر  شامل  صاديار يدماير رصن  :

   ور نص بد مااک ا  يوصي موابع ط ط   ناابا گذصشدر ط .دف نص ط   ريد ابي بر شکل گدفدر صيا   صز صي  نط م وا

صاديار يدماير رصن   كزً  مي باشد  « يازطاان بازصن»حدصاثد نفاه فدر  مي رصطد  يازطاان وخي ص موابع رن صي  طظام 

بر ودنيج نيكي شد  با طجور صيوکر بد ي طيژگ ها  صي  طظام رن رطنصب   ني  صطگن سم زر  رن  19ط  16ب   ادطب 

شکوفا شد  يدماير رصن  صز  ادطب طيبيرن صطص د  43.ا  صبددصيي يدماير رصن  وجان شورز شکلگذشدر ط   ريده مي

گ ددش يافدر  صنطپاج صي  طظام صز صطگن س بر يدصيد رن رط ا  مدب طظام مااق بوره صيا  بر ودني فئورصا   پاياب رطنه 

م زر  يدماير رصن  صب صن مااقز طاي طر صط يان ز  20ط  19مدز.ا  ي ايي ط فد.وگي نص رن طونريد  رن ادطب ز 

 فدص.  صطنره صيا  صوقدي شدب نص رن رط ا

 ون.ا  رصنص  طظام يدماير رصن ز بد ووصطايي صي  طظام رن نشد ا ب  ان  صز طظدير پدرصزصب ط ي ايا مدصنصب رن مااق

.ا ز يبح نفاه زطدگي ط رنجر بر اان گ د  ظدف اووا د طا ااص رص نيصاديار ز ار صز اديو شا ص .ايي ماطود 

ووا دز ا كا  زصن آزصربابدص  رفاع صز صيوکر بايد صجازه رصر  آرصم صيك اشورز واا د رصنطد  بدص  طكوطر صطدصزه گ د  مي

يدصطر ر.د صز آماز يدماير رصن ز گذصن  ط وخي ص موابع نص اوددل اودز صز صي  صيدد ل صيدداره ادر  آمان ط اب مي

  رصشدر صيا شداب طكايي  ووا د طا ااص رص ني

مائو ز ط ريك د او  ز فدرني  صطگنسز اانل ماناسمصز جكنر  يوي اا  ا .امودقدي  صصني يدماير رصن  شامل 

صرياب ط   با ا كا .ايي شور  بد ي   ميطوصم چام کيز بوجام   واادمماطود  آطانش  ا .ا  ط ف دل اايددطز ووطگو ر

رصطود  بد ي صز صطدقارصوي ار بر صي  طظام نص حدصم مي طدخ بهدهز صيزمط  م   يز يهور صز صي  طظام مخاادود  مثز صرياب 

 وود صز:شور   انمي

   ووزيع طااانصمد ط طا ار طر پول ط ادن 

  گدصيش بر صط يانان ي بازصن 

    فد.وگي ط صاديار   صيدثكان.ا  مخدنف ط شکل صمپدياا 
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 ايي ماطود صز  ور ب گاطگي فد.وگيز طابدصبد ز ب کان  ط بي ث اوي صاديار  پديده. 

موجد بر يا دان.ا   .ا   يوصي يدماير رصنصب ذصواًان  آزصر ط رصنصييمودقدي  بدصي  باطنطد ار ودا ق وج

طظام يدماير رصن  نص طر ووها م ئول صيدثكان  زشور  صيده صاديار ي ايي با ث شده بد ي صز مودقدي صط يانانق مي

.ا  صبز صو ارير.ا  صمپدياا  ديز صيدقكانگدصياطر ط ضد صطقزبيز .كچو   يداوب اانگدصاديار  بنکر م ئول جوگ

 44صودي طط ل ا ي ط   بدصطود 

: صاديار اكوط    ار رن جهاب ب وي مار  با طظام يدماير رصن  م ددك صياز صياياً ي  طظام  کس  صاديار اكوط   

صاقكني رن مقابل يدماير رصن  مدب بوره صيا  اكوط    بر طو ي صز ج د وانيخي ص دقار رصنر ار بد صياس آب وانيخ 

  ب د صز مدحنر اكوب صطا ر مزطدگي صشددصاي صط اب .ا  طخ د    بر مدحنر بدره رصن  ط يپس فئورصا در ط صاديار

آطگاه يدماير رصن   وص.د ني د   اذصز طظام اكوط    رن صي  مکدق آ دي  مدحنر رن ي د وکامل وانيخي صيا ار با 

    مجدرصً مااک ا بر حااا صشددصاي بد وص.د گ ا   فدطپاشي طظام يدماير رصن  صوداق  وص.د صفدار   رن طظام اكوط

طدي مااک ا  يوصي ار صز طظد صي  طظام ني ر صيدثكان شكدره مي شور مهكددي  طيژگي طظام مذاون صيا ط صز صي  

جها رطاا بر  ووصب طكايوده اانگدصب مي بايد مااک ا موابع نص رن ص د ان رصشدر ط ويك   گ دطده بزموازع رن صاديار 

باشد طظام شونط  يابو صاگو  اامل ط و قو يافدر صي  طظام صاديار  بور   طدي آزصر  .ا  فدر  ط صصااا رصرب بر 

 جامقرز با .دف وام   بدصبد  صز ريگد طيژگي .ا  طظام صاديار  اكوط    صيا 

صيا ار بدص  صيجار ي  طظ  صجدكا ي م دوي بد  صجدكا يط  صاديار ز ي اييص  صطدي ر  45يوي اا    :يوي اا    

طظام باشود ص  ار رن آب وكامي ا د.ا  صجدكاع يهكي بدصبد رن يور .كگاطي رصشدراوشدز جامقرصط جام .كگاطي مي

صاديار  يوي اا    با مااک ا .ا  ب نگ رطادي ط ويك   گ د  صاديار  ازب وويط رطاا وقديف مي شور   

بد صب صن.ا  ووا د صيا  صي   مااک ا صجدكا يط بدادصن   صب صن.ا  ووا د مااک ا  يوصي اا    ا و .دف يوي

وويط شونص.ا  اانگد ز يا م د م دق    صوايعمكک  صيا م دق   باشدز ماطود مااک ا ط صرصنه « مااک ا صجدكا ي»

رن .د صون  ز ر ااا گ ددره رطاا رن صاديار صز طيژگي مه  طظام باشدز صز اديو مااک ا ط صرصنه رطادي صوايع 

نجا  مدداط  صز ر ااا رطاا رن صاديار مذاون صيا  رن  كل ا ون.ا  زيار  طظام صاديار  يوي اا  دي زصما با ر

ط ط   مااک ا رطادي طجور رصنر رن بد ي صز صي  ا ون.ا مااک ا رطادي ب  دد بد صوايع مني شده ص كال مي شور ط صز 

 يازطاان بازصن رن اوان ويك   گ د  رطادي .ك ماب صيدداره مي شور 

                                                           
یه داری . ا رمه اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر سازوکار بازار شکل  ر ته و با آن شناخته شده است ، لیکن نباید این دو را یکی دانست . سرما 44

 در ذات خود به مفهوم حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر اقتصاد است که از مکانیزم بازار به عنوان یک موتور محرکه استفاده کرده است و
میان این دو بسیار  دانشمندانی مانند  ریدمن هم از جاذبه سازوکار بازار برای توجیه و تبلیغ نرام سرمایه داری استفاده زیادی کرده اند . . لذا تمایز

اد کمونیستی مهم بوده  و نفی سرمایه داری را نباید به مفهوم نفی سازوکار بازار دانست و از این جهت نهطه مهابل اقتصادی سرمایه داری لزومای اقتص
 نیست . 

45 . Socialism 
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يد  رطاا رن ا ال آحار جامقر ط .ك ماب آزصر  م دطم مکدق صاديار  صيزم با م ئوا ا پذ مکدق صاديار  صيزم :

فقاا ا بخش  يوصي ط مدرم شوا در مي شور   مااک ا رن صي  طظام صاديار  شامل ير طوع مااک ا  يوصي ز 

طام ده مي شوطد   طظام « صطدال»رطادي ط  كومي صيا   مااک ا  كومي مدبوم بر ثدط  .ا   كومي صيا ار صصبزحاً 

زم صز صي  طظد ار م دوي بد جهاب ب وي ووح د  صياز اامزً مدداط  با ريگد طظام .ا  صاديار  صيا   صاديار  صي

طظام صاديار .دف صيايي .كر فقاا ا .ا  صاديار  رن صيزم وقااي صط اب ز بر  ووصب بدودي  موجور رن  نقا صيا   

رن زم ور نطش ووظ   ح ا  صاديار  ط حلّ م کز   صيزمصيزمي   ان  صيا صز مجكو ر اوص د انّي صنصئر شده رن 

ودي  م ائل زطدگي ب د  صيا ز صز مه صاديارم أار  وام    دصاا صجدكا ي  ووا د ثدط  ط ط   صاديار  ز رن نصيدا 

ز ار ميدف زرگي نص ودطيج مي اود  صاديار صيزمي بد  زف صاديار مدبي ط صيزم ط   طگدش  اصي بر آب رصنر 

صز  بخ يمبد صياس صصااا صط اب  بر  ووصب  صيزم م أار صاديار نص وأا د رصنر  گدصييميدفبد اوا ا ط پد.   صز 

رصره ط حل  ز مونر ووجر ادصنطقش مهكي رصشدر باشد ح ا  صط اطي شکوفايي  رنووصطد  ور ار مي مجكو ر اوصط  

رن جها طي نر ص  صيزم صاديار نص  46 حااك ا صنزش .ا رن جامقر مي رصطد  گدط نص رن .د جامقر يار م کز  صاد

ر.ودز نر ادصن مي .دفار صاديار نص  رصن يدمايرب د رصط در ط بد صي  صياسز طگدش يوي اا  دي ط يا  ص.دصف  اا ر

 اود مي

 امکانات تولید اقتصاد

.وگامي ار موابع م دطر باشدز م يول صاديار ط   م دطر صيا   رن صيوجا مبااقر مي او   ار چگوطر موابع م دطر 

بر ودا  ا  مخدنف اا .ا ط دماوي رن ي  صاديار « ا دصمکاطا  وو»بد صمکاطا  ووا د ي  صاديار صثد مي گذصنر ؟ 

 صيدداره اود  «  اانآ»ط « اامل»گددر مي شور ار مي ووصطد ووا د شور صگد صاديار صز .كر موابع موجور  ور بر ط و 

زه اا  ار صاديار موابع م دطر  رصنر   مقاريد م دطر ط دط  اانز يدمايرز زم   ط اانفدما صاديار نص صز ووا د آب صطدص

.كر نص اامز نصضي اود باز  وص.د رصشا   صگد ي  صاديار بخوص.د .كر موابع  ور نص صدف ووها ي  اا  اودز 

اان اطر نص رن ي  يال  650مبكئواً صز آب اا  مقدصن زيار  ووا د  وص.د ادر   بدص  مثالز  مي ووصطد با موابع  ور 

م ن وب  3/5نص صدف ووا د اا   ا اطنز  بجا  اان اطر طكايد مي ووصطد ب ازر ز يا فدض او د صگد .كر موابع  ور 

                                                           

ط صگد مدرم صيكاب آطنره ط پد.  گان بورطدز ما صبوصب بداا  زم    م دَاا ٍ مِ َ صا َّكاءِ طَ صألَْْنْضِطَ اَوْ َأبَّ َأ.ْلَ صاْقُد  آمَوُوص طَ صوَّقَوْص اَدَدَ ْوا  َنَ ْهِ ْ بَ   46

 ز      ط آيكاب نص بد آطها گ وره بوري    
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و  موصر مذصئي رن ي  يال ووا د اود صما بر  ااد رصشدر باش د ار .د ي  صز صي  رط نص ار ووا د اود صز ريگد  . چ 

رط اا  مي باشد  رن مقدصن  ووا د طخوص.د ادر  شقوق ريگد  ط   طجور رصنر ط آب صيدداره صز موابع رن ووا د .د 

 جدطل زيد صي  شقوق مخدنف نص بر اون فدضي مزحظر مي او    

 

تعداد  میلیون تن غذا

 كارخانه

 شقوق مختلف

0 650 A 

1 640 B 

6/3 510 C 

6/4 410 D 

2/5 100 E 

3/5 0 F 

 

 

کاطا  ووا د بدص  .كر اا .ا   رن حااي ار ما رن صيوجا ووها بر رط اا  ووجر ادري  رن صاديار رصمور طي قي صز صم

طجور رصنر بدص  مثال ي  صمکاب ووا د بدص  صاديار مكک  صيا ووا د ي  م ن وب صووم  ل زيکيد . صن  اطر 

م کوطي پوجاه . صن ودصادون رط م ن وب ريا ا اس ره م ن وب  مپ نطشوايي ط ماطود آب مي باشد  صما چر ما بر رط 

 . صن اا  صصول آب يک اب صيا   اا  ووجر او   ط چر بر رط 

 مرز امکانات تولید 

  ي  PPFصب صن  ار بدوصب با آب ببون طكورصن  صمکاطا  ووا د  صاديار نص ب اب طكور مدز صمکاطا  ووا د م

ودا  ا  مخدنف رط اا  نص مي ووصطود با ا د ا ط اك ا موابع ط يبح وکوواوژ  موجور ووا د مو وي صيا ار 

ووصطد با ودا  ا  مخدندي صز اا  ط  دما  صيا ار رن ي  صاديار مي "مي ر.د   صمکاطا  ووا د  شوطد نص ط اب

 :"صز موابع موجور ووا د شور كارآمدط  كامل  صيدداره

 .ا صيدداره شور بر صي  مقوايا ار موابع ب کان ط اشود يقوي صز حدصاثد ظدف ا آب كامل بودن  1



ره ادرب صز موابع صيا يقوي موابع رن ووا د رنيا بر اان گدفدر شوطد  بر مقوا   وب صيددا كارآمد بودن  2

مكک  صيا موابع ب کان ط اشود طاي  وب بکانگدفدر ط ده باشود  مثل بکانگ د  ط دط  صط اطي رن ش ل م د 

 وخييي؛

ط  دما  مدوو ي  اود  بدص  مثالز صاديار رن پاياب يال اا .اصاديار ودا  ا  مخدندي صز اا  ط  دما  ووا د مي

او   بدص  صي  فهديا صز ووا د صز موابع بيون  اامل ط اانآمد اودز فدض مينص ووا د ادره ط فهديا آب نص وه ر مي

ووصب صيدداره ادره باش   رن صي  صون  صي  ي  صمکاب بدص  ووا د رن ي  صاديار صيا  صي  فهديا ووا د نص مي

مي ووصط د   رن طظد بگ دي  ار بد ي  "ودا ق ب"ا  ا  ريگد  نص .  ماطود طام د  صما ودا ق يا ود "ودا ق صاف"

صز موصنر آب با فهديا صاف مدداط  باشد  .د ودا  ي ار ريا ا  ي   ويد آب با ودا ق صاف مدداط  باشد نص 

ادرطد ط طام    رن صاديار اكوط  دي ودا ق نص پ ش صز ووا د م خص ميجديد ووا د مي ودا ق جديد يا صمکاب

شد   طاي رن حال حاضد ودا ق ووا د  ي  صاديار چ    صيا ار وويط رطاا بود  ص كال ميني   ط يهك ربدطامر

  پوج ياار ا ونز رطاا چوب مدکدل ووا د اا .ا   كومي .ا  وويقرشور  مقكو ً رن بدطامرط بازصن م خص مي

گويود ط رن آب صون  يه  .د مي ".ا   كومي. يور"صي  نص اود  صياز يه  اا .ا   كومي نص صز موابع جدص مي

اوود     كومي ا ون بدص  صطجام طظايف ط ووا د اا  يا  دماوي ار بد  هده رصنطدز مقنوم مييازماب نص صز بورجر

ص ر.د ار  دضر ط وقاضا صي  ودا ق نص م خاود ط صجازه ميصما رطاا رن بدطامر ريگد يه  بازصن نص م خص طكي

طكايد  پس فهديا طهايي ووا د رن ي  صاديار رن رط حوزه اا .ا   كومي ط  يوصي وويط رطاا ط بازصن وق    

 شور  وکن ف مي

 بدص  مثال صمکاطا  ووا د فدضي ا ل نص بيون  مدز صمکاطا  ووا د مي ووصب بر اديقر زيد طكايش رصر    

 

 
اابل ريد ابي مي باشود   صگد    Gطقام نط  مدز ط ط   رص ل مدز ماطود صگد بر مدز صمکاطا  ووا د فوق ووجر او   .كر 

چر طقام نط  مدز ط  ا بر طقام رص ل مدز صنج  ا رصنطدز زيدص ودا  ا  زيارود  صز اا .ا نص ط اب مي ر.ود   طقام 



اانآنص موابع موجور ر اا رص ل مدز رن طصاع ودا  ا  اكدد  نص طكايش رصره ط بد  دم صيدداره اامل ط يا صيدداره م د 

ار ودا  ا  زيارود  نص صز اا .ا ط اب مي ر.ود م د اابل ريد ابي  Hمي اوود   رن  وض طقام  انج صز مدز ماطود 

. دود ز زيدص فدض ما صي  بور ار صگد موابع موجور ببون اامل ط اانآنص صيدداره او     حدصاثد مي ووصط   بر ودا  ا  

 مدز ريا ياب    

.ا  ووا د . د   وكام طقام نط  مو وي شدصيط اانآيي ووا د  نص رصنطد  صما گامي ار نط  مدز صمکاب.و

ود صياز يقوي شدصيط ص  ار طجور رصنر صي  صيا ار بايد ب  و   ادصم ي  صز طقام نط  مو وي صز .كر مبنوبطکدر

شدصيط ووا د ار طقام نط  مو وي صياز   انوي ريگد صاديار رن .د ي  صز ر.د  برمبنوب جامقر نص ط اب مي

ا طماً مبنوب ط وره ط بايد ريد ار صز طگاه جامقرز صاديار رنادصم طضق از مبنوب ا ب  دد  رصنر  اذص بدص  صطدخاب 

نص رن طظد بگ دي   بدص  مثالز رن زماب صيداا   ي ايا صط صي  بور  47  مبنوب بايد ي  مبنوب ا صجدكا يطقبر

رن شونط  بايد نشد اودز اذص وكام موابع صاديار نص ب  ج ادره بور ط بر صي  ص دقار رصشا ار ار صوايع يوگ   

  صاديار صيا ط صگد بنوك شدق بر ن. د  شونط  بخوص.د رن بدصبد ووصب طظامي بنوك مدب صوايع يوگ   پاير

گديوگي صز ب   نفدود  اذص صي   .ا طدد صزباي دد بايد صي  جو ر صز صوقا نص او  اوود  صما رن آب شدصيط م ن وب

  مبنوب ا ي ايا صيداا   صگد چر بکانگ د  وكام موابع نص بر حد اامل ط اانآمد رن بدرصشا طاي رن طقبر

اود  رن طصاع رط مق ان بدص  صطدخاب   مبنوب ا نص شدصيط نفاه جامقر صطدخاب ميصجدكا ي ادصن طدصشا  صي  طقبر

  طقبر مبنوب ووا د طجور رصنر:

 او   ار صز موابع چگوطر صيدداره مييکي صي   1

 او   ار رن چر جهدي صز صي  موابع صيدداره ميريگد  صي   2

ووصطد م خص اود ط صنزش .از طضق ا نفا.ي ط  وصيا  كومي جامقر آب نص صي  مونر رطم نص صاديار طكي 

ق وا ا .  رصشدر باشد صي  صياز رن طصاع گويود ي  طظام  زطه بد م دط  ا بايد مار مياود  اذص صي وق    مي

اوود ط صي  .ايي . دود ار نط   كنکدر طظام اضاط  ميگ در .كاب.ا ويك   ميصفدصر  ار طظام بدص  آب

 .ا صحددصم گذصشدر شور  اضاط  بايد ي  اضاط  رنيدي باشد ط بر  وصيا آب

 هزینه هاي فرصت 

م ن وب و  موصر مذصيي نص ووا د  4اان اطر ط  500ا د رن مثال زيد باشد ار نط  مدز صمکاطا  وو Qصگد صاديار رن طقبر 

مي اود چر صودااي  وص.د صفدار صگد بخوص.د مذص  ب  دد  ووا د اود ؟ بدص  ووا د مذصئي ب  دد مي بايد موابع ووا د  

اان اطر بر اون اامزً صيدداره مي  صز .كاب موابع ووا د  رن ووا د مذص ط Qنص رن ووا د مذص زيارود او   طچوب رن طقبر 
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شور چانه ص  طدصني  ج  صيوکر بخ ي صز موابع ووا د نص صز ووا د اان اطر بر ووا د موصر مذصيي صطدقال ر.     يقوي با 

 4با   Qصف صيش زيارودمذص ا طماً  بايد صز ووا د بد ي صز اان اطر .ا صدف طظد او     بدص  مثالز  ز بدص  آطکر صز طقبر 

اان اطر صدف طظد ادر  230م ن وب و  موصر مذصئي بدطي  ا طماً  بايد صز يا د   5با  Rم ن وب و  موصر مذصيي بر طقبر 

اان اطر  230اان اطر صاددا او   پس بدص  رصشد  ي  م نوب و  مذص  ب  دد مج وني  بر وقدصر  270ط ووها بر يا د  

 اكدد رصشدر باش    

 

 

 
 

 

نو ا صز با ودي  مقدصن اا  يا ريگد موافقي ار صز ريا مي ر.   وا ي  اا  ووا د ياي  فقاا ا   ا« . يور فدصا»

صاديار ي  م ن وب و  موصر مذصئي نص بدص  ووا د   Rبر Qصطجام شور   پسز رن مثال گددر شده با حداا صاديار صز طقبر 

اان اطر رصنر  230ر مذصيي ب  دد . يور فدصدي بدصبد اان اطر ب  دد صز ريا مي ر.د ط اذص .د  ي  م ن وب و  موص 230

  

شور موظون ب  ددي  چ    صيا ار   فدصا ي  موضوع صاديار  صشانه ميپس رن صاديار طادي ار بر . يور

صز ريا نفدر وا آب موضوع صاديار  م قو شور  صگد صي  مدهوم نص رنيا مدوجر شوي  مقوا  يور ط زياب صاديار  

اوود بر يور ط زياب طصاقي ص  ار ووها بر يور ط زياب مار  ووجر ميدوجر  وص.   شد ط بد زف  دّهنص .  رنيا م

 آطني :ني    رن ح ابدصن ز يورز رنآمد موها  . يور صيا  بدص  وده   بهدد صي  مدهوم مثااي بر شد  زيد ميمي



اانطد ط پس صز بدرصشا اط  مي.ا   ور ار طضق ا م ابهي رصنطد ير م يول مددير ا اطنزز رن زم  

ط فدطش م يول صز .د ير ا اطنز پديش م ابهي رن  يوس صاز ا  . يور ط فدطش م يوا اب بر  كل 

 آيد:مي

  4م ن وب ووماب ز  6ووا د  م ن وب ووماب ط . يور 10ار گودم ااشدر با رنآمد صز فدطش گودم  "صاف"ا اطنز 

 م ن وب ووماب رنآمد  ااص رصشدر صيا 

  5م ن وب ووماب ز  7ووا د  م ن وب ووماب ط . يور 12ار ذن  ااشدر صيا با رنآمد صز فدطش گودم  "ب"ا اطنز 

 م ن وب ووماب رنآمد  ااص رصشدر صيا 

 م ن وب  3م ن وب ووماب ز  5ووا د  م ن وب ووماب ط . يور 8.  ار جو ااشدرز با رنآمد صز فدطش گودم  "پ"ا اطنز

 رصشدر صيا ووماب رنآمد  ااص 

صطد طضق ا .د ي  صز ا اطنزصب مدداط  صيا  طادي ار صز صاز ا  . يور ط فدطش صگدچر .د ير يور بدره

صفدود ار صگد بجا  ريگد  بورطدز چر م  صب يور آطها ب  دد يا اكدد يکديگد با   د شوطدز .د ي  بر صي  فکد مي

ره  ب  ددي  چ    ار صز ريا رصره مواق ا ا اطنز م ن وب يور بديا آطن 4ار « صاف»شد  بدص  ا اطنز مي

م ن وب صز ريا نفدر صيا  رن  5م ن وب بديا آمده يور  4م ن وب مي باشد   اذص . يور فدصا  5يقوي يور « ب»

صي  صون  صط طانصحا صيا زيدص زياب صاديار  بدصبد ي  م ن وب ووماب نص صح اس مي اود   ووجر او د ار صط 

طدصشدر صما صگد بر جا   گودم ذن  ااشدر بور ي  م ن وب يور صط ب  دد مي شد ار بر آب زياب زياب ح ابدصن  

يور صاديار  بدصبد ي  م نوي  رصشدر باشد «  ب»صاديار  مي گوي     .ك   مقاي ر  موجق مي شور ار ا اطنز 

م ن وب  صز ا ا  5بل صط م ن وب ا ا گودم بوره ار رن مقا 4زيدص ب  ددي  چ    ار صز ريا رصره صيا يور 

ذن  بديا آطنره   وداط  صي  رط يور صاديار  صيا    بر .ك   ودو ق ا اطنز يوم ار جو ااشدر صيا زياب 

م ن وب ووماب نص صح اس مي اود زيدص  ور نص با با ودي  مواق ا م د  ورش مقاي ر مي اود ار  2صاديار  بدصبد 

 .كاب  ااشا ذن  صيا    پس :

 ي  م ن وب ووماب ز مقارل م ن وب ووماب  5  فدصا م ن وب ووماب ط . يور 4: با رنآمد  ااص ف ا اطنز صا

 رصشدر صيا  زياب صاديار 

  ي  م ن وب ووماب م ن وب ووماب ز مقارل  4  فدصا م ن وب ووماب ط . يور 5ا اطنز ب:  با رنآمد  ااص

 بدره صيا  يور صاديار 

  : رط م ن وب ووماب ز مقارل م ن وب ووماب  5  فدصا م ن وب ووماب ط . يور 3: با رنآمد  ااص ا اطنز پ

 رصشدر صيا  زياب صاديار 



 

 ارزیابي اقتصادي 

فايده شور ط . يور نص رن مقابل فايده ادصن ر.   وا ووج ر  –يقوي رن ي  اد  صاديار  ط فقاا ا ووا د ز . يور 

  فدصا .  باشد  يقوي ووها بر فايدهز بايد شامل . يور –. يور  صاديار  شده ط صنزيابي صاديار  صطجام شور  صي 

فايده طر فقط صز  –.ا   در  ط اكي ووجر ط ور ط بر م احث ريگد ا دي .  ووجر شور  بر ب اب ريگد . يور ب ث

يا رن گ درز  بدص  مثالز فدض او د ار بدص  ما مه  صطگاه مااي بنکر صز طگاه صاديار  .  مونر ووجر ادصن مي

شور  رصشد  صي  صمو ا مذصييز ي  صنزش ط فايده صيا ط ووا دگودم  ورادا شوي  ز  چوب صمو ا مذصيي صيجار مي

.ا  فدصدي ووا د گودم ط   بايد  صي   صز ادف ريگد رن . يورووها صي  مه  ط  ا ار ما چر صطدصزه گودم ووا د ادره

ريا نفدر رن بدصبد ووا د گودم چر بوره  ار مكک  صيا شامل يايد .ا  صز   فدصامونر ووجر ادصن گ در ار . يور

 ووا دص  صيايي باشد ار فدصا ووا د  ور نص بر گودم رصره صطد  ط آب نص رن صنزيابي صاديار  ا اظ او   

 قانون فزاینده بودن هزینه هاي فرصت 

يا مققد مي باشد  صي  حااا ااطوب ف صيوده  ووجر او د ار مو وي مدز صمکاطا  ووا د ط  ا بر م دص مخديا  فدط نفدر

بورب . يور .ا  فدصا نص موقکس مي اود  ااطوب ف صيوده بورب . يور فدصا ي  صصل صاديار  صيا ار ب اب مي 

رصنر . يور فدصا ووا د ي  اا  با حداا صاديار رن اول مدز صمکاطا  ووا د ط ووا د ب  دد صز آب اا  صف صيش مي 

نق آب صيا ار موابع ووا د ووايق يک اطي با ووا د .د اا  طدصنطد   بدص  مثال ز طادي صاديار رن طقبر ص  يابد  را ل مب

رن شکل زيد ووا د مي اود ز .كر موابع  ور نص رن ووا د اان اطر بکان صطدص در صيا  رن حااي ار رن م اب  Mماطود 

اانگدصب ا اطنز  يافا مي شوطد ار بدص  بکانگ د  رن موابع بکانگدفدر شده موابقي ماطود ودصادون ز اك اي  ط 

مودقل شورز با  Nووا د ا اطنز  موايق ودطد  پس نطش  صيا ار صگد  صاديار ويك   بگ در ار بر طدبر ص  ماطود 

 در  مي ووصطد ي  م ن وب و  موصر مذصيي بديا آطنر  حال  10صدف طظد ادرب صز مقدصن ط  داً اكي اان اطر ميقوي 

مودقل شورز بدص  ووا د ي  م ن وب و  موصر مذصئي ب  دد م زطه بد ي  م ن وب  Oبر  N صاديار بخوص.د صز طقبر  صگد

مي بايد بدص    Pبر  O در اان اطر صدف طظد اود ط .ك   اون با صطدقال صز طقبر  30و  صطل  مج ون صيا صز يا د  

. يور فدصا ي   Qبر  Pصدف طظد اود ط رن صطدقال صز اان اطر  50ي  م ن وب و  ريگد موصر مذصئي صز يا د  

اان اطر ط .ك   اون وا آ د صف صيش مي يابد  طد جر صي  ار .د چر صاديار بخوص.د 80م ن وب و  موصر مذصئي ب  دد بر 

 موصر مذصئي ب  دد  ووا د اود بايد . يور فدصا ب  دد  نص ط   مد كل شور      

 

 



 
 

          

وجر رصشا ار ااطوب ف آيوده بورب . يور فدصا بدص  حداا نط  مدز صمکاطا  ووا د ميدصق رصنر ط بدص  صا در بايد و

باش   ز بدطب حضون ااطوب ف آيوده بورب . يور فدصا  مي  Gمثالز  صگد ما رن جايي رص ل مدز صمکاطا  ووا د ماطود 

 ووصط   ووا د .د رط اا  نص صف صيش ر.     

 

 کاري اشتغال كامل و بی

صشد ال اامل بر شدصيبي رن صاديار گددر مي شور ار رن آب .كر موابع موجور رن ووا د اا .ا ط  دما  بکان گدفدر 

مي شوطد   رن طصاع شدصيط صشد ال اامل زماطي پ ش مي آيد ار صاديار بد نط  مدز صمکاطا  ووا د  ور باشد   صا در 

يا ا م  ول اان باشود   بنکر بدصب مقوي صيا  24ووا د رن ش اطر نطز صشد ال اامل بدصب مدهوم ط  ا ار .كر  وصمل 

يا ا رن .ددر اان اوود   با صي   40ار .كر ا اطي ار مي  وص.ود ط اارن . دود ااناوودز رن ي  حد صيداطدصنر 

د ط   .كچو  ز رنصد ط دط  اان جامقر نص ط   رن حد صشد ال اامل ونقي مي اوو 5حالز مقكو  ب کان  ط دط  اان وا 

يا در اان مي اوودز رن .كر زم   .ا   8يا ا رن ير ش دا  24صشد ال اامل بدصب مقوي صيا ار اان اطجا  ما رن 

اابل ا ا ما ا اطنز  مي شور ط مقارب ما رن ريا صيدخدصج مي باشود   با صي  طجورز مكک  صيا صاديار صز .كر 

يدداره طکود   صگد صي  حااا طجور رصشدر باشدز رن آب صون  بد ي موابع موجور  ور رن ووا د اا .ا ط  دما  ص

موابع ب کان  وص.ود بور   ب کان  شدصيبي صيا ار رن صاديار صز .كر موابع موجور رن ووا د اا .ا ط  دما  صيدداره 

اا صشد ال طااص رن شکل مثال ا ل رن رص ل مدز صمکاطا  ووا د صي  حااا نص ط اب مي ر.د   رن حا Gطكي شور  طقبر 

 مكک  صيا بد ي موابع صصزً مونر صيدداره ادصن طگ دطد ط يا صيدداره صز آطها بر صون  م داامل يا زيد ظدف ا باشد  



 رشد اقتصادي 

نشد صاديار    انو ا صز فدآيود صف صيش ووصب ط ظدف ا ووا د اا .ا ط  دما  رن صاديار   مي رصط   ار رن .د مقبع 

 د ا موابع موجور رن ي  صاديار ثابا صيا ط صي  وق    مي اود ار مو وي مدز صمکاطا  ووا د رن زماطي اك ا ط ا

اجا ادصن رصشدر باشد  صگد صاديار بدوصطد موابع ب  دد ط بهدد  فدص.  آطنرز رن آب صون  مي ووصطد اا .ا  زيارود  

 ا د صاديار بر يكا با ود مودقل  وص.د شد  ط   ووا د اود ط بوابدصي ز ماطود شکل زيدز مو وي مدز صمکاطا  وو

 
 

بدص  صطدقال مو وي مدز صمکاطا  ووا د بر صونوي ار گددر شد چهان نصه طجور رصنر   طخ از صف صيش اك ا ط ا د ا 

ط دط  اان صط اطي صيا ار صا در  امل اانفدمائي نص ط   شامل مي شور   صي  صف صيش مكک  صيا با نشد جكق ا ط يا 

 ف صيش مهان  .ا  صط اطي صز اديو آموزشها  فوي فدص.  گدررز اون  ار بهده طن  ط دط  اان صف صيش يابد با ص

رطمز م  صب موابع زم   گ ددش يابد   بدص  مثال زمكک  صيا مقارب جديد  ا ف شور ط رن طد جر صمکاطا  ووا د  

  جامقر گ ددش يافدرز موجق صطدقال مدز صمکاطا  ووا د بر جنو شور

يومز يبح وکوواوژ  مي ووصطد صنوقاء يابد   وکوواوژ  ودا  ي صاديار  صز رصطش ط نطش .ا  جديد ط بديل رن  

ووا د مي باشد  صگد ي  نطش ووا د  جديد ز صاديار نص اارن يازر ار با ميدف مقاريد يک اطي صز موابع اك اب 

 ح وکوواوژ  صنوقاء يافدر صيا  ط  ا بر نطش ا ني مقاريد ب  دد  م يول ووا د اودزآطگاه يب

چهانم موجور  يدماير صاديار مكک  صيا صف صيش يابد   صاديار .كاطبون ار ا ز ريدي  مي ووصطد م اب ووا د اا .ا  

يدماير ص  ماان اطجا   ط اا .ا  ميدفي ممذص   صطدخاب اود  رن حااي ار ووا د اا .ا  ميدفي صز جها 

رصنر زووا د اا .ا  يدماير ص  ط   صز صي  جها ار صاديار نص اارن مي يازر اا .ا   بدآطنرب ط از صفدصر ص.ك ا

ميدفي ط ط   يدماير ص  ب  دد  ووا د اود رصنص  ص.ك ا صيا   بدص  مثال صگد ما اان اطجا  صووم  ل ياز  ب  دد  

ز موجق مي شور ار مدز صمکاطا  ب ازي  صز آطجا ار  ور صي  اان اطر .ا ج ء موابع يدماير ا ونما  وص.ود بور 

 ووا د ما بدص  يا د  .كر اا .ا فدصود نفدر ط بر جنو مودقل شور  



اود .وگامي ار ظدف ا وويقر پ دص ادر .ا .  وويقر پ دص ميبر اون اني موابع صگد وويقر پ دص اود ظدف ا

شور ط صگد ظدف ا بر اابن ا ظدف ا و ديل ميشور  رن صاديار موابع بر اابن ا ب  دد شده ط رن طد جر ووا د ب  دد مي

   آب صيجار ووا د صيا  و ديل شد طد جر

ووا د اود   صي  صاديار پوج يال بقد باز نط  .ك   مدز صمکاطا  ووا د  Fرن طقبر  1395فدض او د صاديار  رن يال 

بع يدماير ص   ور نص صف صيش طدصره صيا فقني  وص.د بور   زيدص . چ اا   يدماير ص  ووا د طکدره صيا ط بوابدصي  موا

   

 
ووا د اود صز آطجا ار رن حال حاضد مقدصن  اا   يدماير ص  ووا د مي اود  Eصما .ك   صاديار صگد رن طقبر ص  ماطود 

   صي  اا .ا  يدماير ص  موجق مي شور ار پوج يال ريگد صط بدوصطد صز .كر اا .ا ب  دد ووا د اود ط بوابدصي  مدز

 صمکاطا  ووا د آب جنوود صز مدز فقني  وص.د بور   

 

 

 



 
 

 

مي باشد  Eنص رن طظد گ دي  ار طد جر آب ووا د اا   يدماير ص  ب  دد ط  ا بر طقبر Dحال صگد طقبر ريگد  ماطود 

ا يابد  وص.د ووصط ا بر مدز صمکاطا  ووا د  ري 1400ووا د اود رن يال  Dرن طقبر  1395چواطچر صاديار رن يال 

 جنوود صيا    Eمدبوم بر طقبر 1395  ار رن مقاي ر با مدز صمکاطا  ووا د يال 

 

 

 
 مخارج نظامي

ي  طصاق ا صيايي زطدگي ار ي  صصل مه  صاديار مي باشد آب صيا ار جوصمع مي بايد صطدخاب اوود   .د جامقر 

ود   يکي صز مهكددي  صطدخابها  جوصمع رن اول مي بايد وق    اود ار چر اا .ائي نص با موابع موجور  ور ووا د ا



وانيخ صطدخاب رن وخي ص موابع م اب اا .ا  طظامي ط اا .ا  م د طظامي بوره صيا   صط اطها  مان ط    شايد م اب 

 ج دجو بدص  مذص ط يا د  ط  ه جها حداظا صز  ور صز جكنر ح وصطا  مي بايد صطدخاب مي ادرطد   

انيخ شداا ا ون.ا آطها نص مج ون ادره صيا ار صز اا .ا  م د طظامي بدص  ووا د اا .ا  رن .د جوگي رن اول و

 طظامي صدف طظد اوود ط صمدطزه حدي رن زماب صنح ط  ي صي  صطدخاب صيايي پا بدجا مي باشد   

  



 بازار

 اوود بازصن شدصيبي صيامطر ا طماً مکاب ف  يکي  ار  دضر ط وقاضا  ي  اا  با .  وزاي مي

 

 هاي بازارویژگي

 بازصن رصنص  ير طيژگي صيا: 

شوطد  بدص  مثالز بازصن گوي   ير طيژگيز يقوي بازصن.ا  مخدنف با صي  ير طيژگي صز .  جدص ميطادي مي  - نوع كاال

جايي يا شدصيبي ازز بازصن  ورنط ز بازصن م ک  ط     ار .د ي  صز اا .ا بد صياس طوع ز بازصن  اس  ور نص رصنطد  يقوي 

گوي   شدصيط ط طر صدفاً م ل يا مکابز موظون صي  صيا ار صفدد  طادي ميار  دضر ط وقاضا  آب اا  رن آب صوداق مي

صا صماً ط ايد م ل  اصي بدص  بازصن طجور رصشدر باشد  بدص  مثالز بازصن صنز يا فاناس ار ي  بازصن جهاطي و ارل صنز صياز 

اود  صفدصر صز اديو ش کر بر فاناس مديل شده ط صنز مونر ص   كل ميط بد صياس اانادر ش کرفااد مکاب م خيي صيا 

ووصطود بدطب جابجايي اوود  اذص وكام رط ا مي.ا بر  ووصب اانگ صن پول شكا نص جابجا مياوود ط باط ط از  ور نص  ديدصن  مي

 صجقر ادره ط  ديد ط فدطش صطجام ر.ود  .د ي  صز بازصن.ا ف  يکي ط مدصجقر بر م ل ط مکاطي  اس بر بازصن مدبوار مد

   ور رصنر  رصشدر باشود  بدص  مثالز بازصن صنز ز بازصن يونط ط بازصن ر ن نص زيد مجكو ر ووصطود بازصن.ا  زيد مجكو رمي

ا ني د ريگد وكام نيود  طادي بازصن  بر ي  ا كشوطد ار رن طهايا بر ي  ا كا ميادن اوچ  ميصي  بازصن.ا آب

  بازصن صيا  پس صي  طيژگي ار طوع اا يا رن طهايا ار طوع اا  ط ي  اا    اس وق    اوودهشور  يقوي صي مي

 او    نيد ط ما بر آب ووجر ميبر ي  ا كا مي

ب نص ط   بگوي    بدص  مثالز صي  رطم   طيژگي بازصن صيا  طادي صشانه بر بازصن صنز يا بازصن ر ن رصني ز بايد زماب آ – زمان

؛ حدي رن ي  يال مكک  صيا نطز بدطز آب ط يا رن نطز يا ا آب وق    شور  يقوي بد ي 91يا  90بازصن صنز رن يال 

 اا .ا 

ود بايد ا كا رصشدر باشود  بدص  مثالز بازصن م ک  مكک  صيا ود  رصنطد ط رن فوصصل زماطي اوواه  زماطي اوواهرطنه

  ي  .ا  زماب صيا ار بد ا كابا واب داب آب مدداط  باشد ط صي   ي ير 90د ط صي  بازصن رن زم داب يال فيني باش

 گذصنر بازصن وأث د مي

ار رن ي  شهد بازصن مدداطوي با شهد ريگد رن .كاب طوع ووصطد بد بازصن وأث د بگذصنر  مثل صي موضوع مکاب .  مي – مکان

.ا رن صي  رط بازصن مدداط  باشود  بدص  مثالز بازصن م ک  رن صصدهاب با وهدصب مدداط  باشد ط ا كااا  ط .كاب زماب رصشدر 

.ا رن .د م نر مدداط  باشود  رن شهد وهدصبز ا كا بازصن م ک  رن .د م نر صيا ط حدي رن ي  شهد .  مكک  صيا طدخ

   ريگد مدداط  صيا با م نر



 

 كاركرد بازار

رصط   ار رن بازصن رط طوع مدهوم مدداط  طجور رصنر ار بد وق    وق    ا كا صيا  مياانادر مه  بازصن 

 ا كا وأث د 

ص  صيا گذصنر  آب رط مدهوم يکي  دضر ط ريگد  وقاضا صيا  .د ي  صز صي  رط مدهومز رصنص  طكورصن طيژهمي

 شور: مي م خص ا كا وقارايط  مقدصن وقارايط صز وزاي صي  رط طكورصن رن ي  طقبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اود  ا كا وقاراي رن طصاع صي  بازصن صيا ار بد صياس مکاط  م  دضر ط وقاضا ا كا ط مقدصن وقاراي نص وق    مي

آطنطد  .وگامي ار بدآيود ط دط  رط ادف باشد  بدص  فه  صي  موضوعز مثال اواب ا ي نص ميبر مقوا  ثابا بورب طكي

ط ادف بر حااا وقارل بديدز اواب ريگد بر چپ ط نصيا حداا طکود ط ياا  شور  صي  صدد شور يقوي ط دط  ر

شور ط صمکاب وکاب  ونرب آب ط  از بنکر بر م ض يکوب بر صي  مقوا ط  ا ار ريگد ط دطيي بر اواب طصنر طكي

  جابجا يد آمارهجا شور ط .د ا ظر باووصطد حداا اود ط بر ي  ادف جا برصف صيش ط دط  يکي صز رط ادفز مي

شدب بر يکي صز رط ادف باش    بد بازصن ط   چو   شدصيبي حاا  صيا  يقوي .د ي  صز رط مو وي  دضر ط وقاضا 

مكک  صيا رن صثد  وصمني بر ي  ادف ا  ده شده ط جابجا شوطد  بدص  مثالز رن طكورصن با  صگد طكورصن  دضر بر 

. د    صي   E2بر  E1  وقارل صز   ادصن گ درز شا.د جابجايي طقبر'Sمر يني بر يكا نصيا جابجا شور ط رن م ل 

 يابد  بر مقوا  اا.ش  ا كا وقاراي رن صزص  صف صيش مقدصن وقاراي صيا  يقوي صگد  دضر زيار شورز ا كا اا.ش مي

يقوي واطژصطا اود    مثنثاويز طكورصن  دضر رصنص  ش ق مث ا صيا مصز نبع صطل ط يوم   ون ميبد صياس رصيده

زصطير مي ووس بر ا  ووس يا ضنع نطبدط بر ضنع مجاطن  ط .د  بي ار صز صي  طوصحي مصطل ط يوم    ون اود 

 نمودار (D) تهاضا نمودار

 عرضه

 تاادلیمهدار 

 D : Demand (تهاضا) 

 S : Supply (عرضه) 

 P : Price  (قیمت) 

 Q : Quantity (مهدار) 

 (Pقیمت )

 (Qمهدار )

 قیمت تاادلی

S' 

1E 

2E 

1P 

2P 

1Q 2Q 

S 



شور پس ش ق مث ا رصنر  بد  کسز ش ق طكورصن وقاضا مودي چوب ط  ا ي ووس بر ا  ووس زصطير آب مث ا مي

اود ط چوب ط  ا ي ووس بر ا  ووس آب مودي ون مي  رطم ط چهانم مثنثاوي   صيا  يقوي صي  مو وي صز طاح ر

 شور پس ش ق صي   ط مودي صيا مي

 قانون عرضه و تقاضا 

.ايي صيا ار و ا  ووصب ااطوب  دضر ط .د ي  صز مدا.    دضر ط وقاضا رن صاديار رصنص  وقديف ط طيژگي

 ااطوب وقاضا آطنره شده صيا:  

  ر.د ار صگد ا كا با  بدطرز  دضر اووده و ويو شده ط  دضرا ط اب ميش ق مث ا طكورصن  دضر بر م: قانون عرضه

 وص.د شد  بد  کس صگد ا كا  2بدطز صوداق  ب افددز موجق 1  ان  ريگد صگد صوداق شكانه ر.د  بر ور نص صف صيش مي

صي  رط حااا نص ااطوب  دضر  صز طظد صاديار  فااد صدفر صيا  اود چوبپاي   ب ايد  دضر اووده مقدصن  دضر نص اكدد مي

 گوي   ط رن يكا ووا د اووده صيا مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر.   ار رصنص  صي  ااطوب مدبوم بر ميدف اووده صيا  رن صي  ااطوب طكورصن وقاضا نص مزك ادصن مي: قانون تقاضا

 شور      ب ايد وقاضا زيار ميشور ط بد  کس صگد ا كا پايش ق مودي صيا  يقوي صگد ا كا با  بدطرز وقاضا ا  مي

 .گويود عرضه  اوودگاب بدص  فدطش نصط ووصب ط وكايل  دضر تقاضاووصب ط وكايل صفدصر بدص   ديد نص 

 

 

 

 عرضه نمودار

(S) 

 (Pقیمت )

 (Qمهدار )

1E 

2E 

1P 

2P 

1Q 2Q 

1 

2 

 قانون عرضه

 قانون تقاضا

 (Pقیمت ) (D) تهاضامنحنی 

 (Qمهدار )

1E 

2E 

1P 

2P 

1 

2 



 

 

 

 

شور  رن صي  موصنر م.  رن وقاضا ط .  اوود بازصن صيجار ميصي  رط ااطوب طادي ار رن اوان .كديگد  كل مي

شور  چوب ا كا مد  د  صيا ار بر ميدف ط مقدصن وابقي صز ا كا فدض مي رن  دضر ز ا كا مد  د م دقل

 ر.د  اووده بدص   ديد ط بر ووا د اووده بدص  ووا د ط فدطشز فدصا مي

 

𝑄𝑑 = 𝑓(𝑝)  , 𝑓′ < 0   ∶    𝑓′ =
∂ Qd

∂ P
< 0 

 

𝑄𝑠 = 𝑓(𝑝)  , 𝑓′ > 0   ∶    𝑓′ =
∂ Qs

∂ P
> 0 

ووصطد رن صثد  وصمني بر چپ يا بر نصيا مو دف گدرر  بدص  ص  ش ق مث ا صياز ميطكورصن  دضر ار رصن

 زط   :شدب موضوع .د رط حااا نص مثال مي نطش 

  شورز زيدص رن حاادي ار ا كا صگد بر نصيا مودقل شورز ي ق زيار شدب  دضر مي : 1حالت"p " ثابا صياز

   ب  دد  رصني  گويا  صي  صيا ار  دضر 1Sطكورصن شور  رن صي  حااا مقدصن بر يكا نصيا مو دف مي

  2صگد  دضر بر يكا چپ ب ايد مطكورصن  : 2حالتSشور    موجق ا  شدب  دضر مي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 2S 
1S 

 (Pقیمت )

 (Qمهدار )

q 
1q 2q 

 حالت اول حالت دوم

p 



آطن ز ووصطد طاشي صز  وصمل مخدندي باشد  بدص  مثالز اا.ش ا كا  وصمل ووا دز پ  دفا ف زيار شدب  دضر مي

.ا نط  ريد اب بكاطد  بد  کس .  مكک  صيا بر ر يني ماطود صحدکان ار صجواس آبصي يا طگدصطي  دضر اوودگاب صز 

 ووصطد و ا وأث د  وصمني بر چپ يا بر نصيا مو دف شور: دضر ا  شور  طكورصن وقاضا .  ماطود  دضر مي

 صگد طكورصن وقاضا بر يكا نصيا ب ايدز وقاضا زيار شده صيا  (1

 ز وقاضا ا  شده صيا صگد طكورصن بر يكا چپ ب ايد  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

بايد راا او   ار رط ريدر  امل بدص  زيار شدب يا ا  شدب  دضر يا وقاضا طجور رصنر  يکي  ور ا كا صيا 

 ط ريگد  يايد  وصمل بج  ا كاز ار صي  رط طضق ا اامزً با .  مدداطوود 

اود ط  وصمل ريگد ر ااا طدصنطد  رن ن صي  حااا ووها ا كا  ور اا  و   د مير: انتقال روي نمودار عرضه یا تقاضا

طد جر طكورصن ثابا صيا ط و   دص  نط  .ك   مو وي اابل ود  د صيا  رن صي  حااا طكورصن ثابا صيا ط بر را ل 

گد ا كا با  بدطرز مقدصن شور  بدص  مثالز رن طكورصن  دضر صجابجايي نط  طكورصنز و   دص  ا كا يا مقدصن حاصل مي

يابد  مطكورصن.ا  ووض ح اوصط    دضر ط شور يا رن طكورصن وقاضا صگد ا كا صف صيش يابد مقدصن اا.ش مي.  زيار مي

 وقاضا  

D 2D 
1D 

 (Pقیمت )

 (Qمهدار )

q 1q 2q 

 حالت اول حالت دوم
p 



آطن  يا ط دط  اان يا ريگد  وصمل م د صز ا كا اا  ماطود ف رن صي  حااا  وصمني بر: انتقال نمودار عرضه یا تقاضا

كا يايد اا .ا وأث د رصنطد  رن طد جر  ور طكورصن بر چپ يا بر نصيا مو دف شده ط م وا  ود  د طكورصن جديد ماطود ا 

 صيا 

  وقارل پس رن بازصن  دضر ط وقاضا .د رط حضون رصنطد ط رط طكورصن  دضر ط وقاضا رن ي  طقبر بر طام طقبر

ط ي  ا كا وقاراي بدص  اا  بوجور ب ايد  بدص   اوود ط با ث شده ي  مقدصن وقاراي  يکديگد نص ابع ميEم

طصحد اا   دضر  100ار طصحد صيا  يقوي صي  100طصحد ط مقدصن وقاراي  10مثالز رن طكورصن پاي   ا كا وقاراي 

مقدصن  10شور  چوب رن ا كا وقاضا مي 10طصحد اا  بر ا كا .د طصحد  100ط  10ا كا .د طصحد شورز برمي

طام    يقوي باشد  صي  شدصيط نص وقارل ميصياز مي 100.  حد صيا ار م اط  مقدصن وقاضا ار آبطص 100 دضر 

  وقارل وا طادي صيا ار  وصمل مؤثد بد جابجايي  دضر صطد  صي  طقبر دضر ط وقاضا با .  بر شدصيط وقارل ني ده

 شور   د ادره ط جابجا ميم ض و   د شدصيطز صي  طقبر ط   و  يا وقاضاز ريا طخونره باشد  بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهان حااا اني بدص  صي  جابجايي مديون صيا:

 چپ جابجا شوطد  دضر ط وقاضا .د رط بر -1

 نصيا جابجا شوطد  دضر ط وقاضا .د رط بر -2

 نصيا جابجا شور چپ ط وقاضا بر دضر بر -3

 چپ جابجا شور نصيا ط وقاضا بر دضر بر -4

 مثال ووجر او د:  بدص  نطش  شدب موضوع بر صي 

 (Pقیمت )

 (Qمهدار )

 واحد 10=  قیمت تاادلی

 واحد 100=  تاادلیمهدار 

 عرضهمنحنی 

(S) 

 (D) تهاضانی منح

E 

شرایط تعادل 

 عرضه و تقاضا



 2500او   رن حال حاضد ط رن طضق ا وقارل بازصن بدطج  انجيز ا كا بدطج  انجي صز ادصن ا نويي فدض مي

. صن و  مقدصن وقاراي  دضر ط وقاضا صيا  رطاا ي ايا حكايا صز ووا د مني نص رن صي  نصببر  100ووماب صيا ط 

 ع بپ وطدر:طاو.ا  زيد مكک  صيا براود  حاااص زم مي

  بدطج طصنرصوي صف صيش يابد ط رن طد جر صطدظان رصنطد صي  شوطد ار ادصن صيا وقدفراوودگاب مدوجر مي دضر –صاف 

اوودگاب صي  صيا ار اا   موجور نص صحدکان ط رن طد جر صاقكل  دضرود شور   کس  ط ري  گدصباا  رن آيوده

 يابد م  صب  دضر اا.ش مي

 ر.ود ود شور ط .  صاووب وقاضا   ور نص صف صيش ميزطود ادصن صيا صي  اا  گدصبدگاب حدس مياووميدف –ب 

  صي  رط شور  رن طد جررن صي  حااا طكورصن  دضر بر يكا چپ ط طكورصن وقاضا بر يكا نصيا جابجا مي

قارل بازصن و   د طکود طاي ا كا نطر  حدي مكک  صيا مقدصن وشور ط ا كا با  مي  وقارل جابجا ميجابجاييز طقبر

 شور جابجا مي 1E  بر طقبر E    وقارل جديد صز طقبرصف صيش يابد  رن طد جر طقبر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

رن نصببر با مکاط  م  دضر ط وقاضا رط مکاط  م رطاا ط مکاط  م بازصن رن وخي ص طجور رصنر  رطاا بر صون  

ر.د  مکاط  م بازصن صز اديو .ك   مکاط  م  دضر ط  ص نص پايخ مياود ط يؤص   وخيگ د  ميمدكدا  ويك  

آيود  يقوي صگد بدص  اا يي وقاضا طجور ح اب مياود ط  دضر ط وقاضا طو ي مکاط  م وخي ص بروقاضا  كل مي

زيار شورز    انوي صگد اا يي وقاضايششور  بررصشدر باشدز بر .د م  صطي .  ار وقاضا طجور رصشدر باشدز  دضر مي

شوطد ار  دضر نص ب  دد اوود ط رن طصاع مو وي  دضر بر نصيا جابجا اوودگاب و ويو مينطر ط  دضرا كدش با  مي

اود ط ط از  بر ريدون م خيي صز يو  رطاا طدصنر   دضر اووده با شور  رن صي  صاديار مکاط  م اان  ور نص ميمي

گ در ط صگد بازصن ا ش ميدف اا    دضر   اا   مونر طظد مي دضر.ا  .كر جاط ر ويك   بر ووا د ط بدنيي

 (Pقیمت )

مهدار 

(Q) 

 10اولیه  =   قیمت تاادلی

 واحد

 واحد 100=  تاادلیمهدار 

  عرضه
  تهاضا

E 

1E S 

1S 

D 

D1 

 18جدید  =   قیمت تاادلی

 واحد



صفدد  بوابدصي  رن صاديار   اا   ريگد  مي  آب طوع اا  مويدف ط بر فکد  دضرشده نص طدصشدر باشدز صز  دضر

ص  اا يي وقاضا طجور اوود  يقوي رن صي  طوع صاديار صگد بدم دوي بد بازصنز  دضر ط وقاضا طهايداً .كديگد نص پ دص مي

شور حدي صگد اا .ا  ووا د  بدص  شور ط صگد وقاضا طجور رصشدر باشدز اا  ووا د ميطدصشدر باشدز ووا د طكي

 جامقر مد د ط اشد  صي  موبو صاديار صيا  

 

 قیمت بازاري و ارزش كمیابي

شور  صگد ي  صاديار رن صن موجد مي.ا رن مکاط  م  دضر ط وقاضا بر وق    ا كا وويط باز  وكام ب ثطد جر

شور ار شدصيط آزصر  كل اودز يقوي . چ گوطر ر اادي صز يو  رطاا رن آب ص كال ط ورز صي  يؤصل مبد  مي

شور؟ چدص بقضي چ  .ا ا كا با ط بقضي چ  .ا  ا كا رن صي  صاديار چگوطر ط مدوايق با چر چ    وق    مي

شور لز ا كا از با  ط ا كا آب پاي   صيا  رن حااي ار بدطب از ميريگد ا كا پاي   رصنطد؟ بدص  مثا

 "مقكا  آب ط صاكاس"رصطاب بر طام  زطدگي ادر طاي بدطب آب ح ا  صمکاب پذيد ط  ا؟ مقكايي نص .  صاديار

  ح ا  گويود صگد آب ط اشد  وص.   مدر طاي بدطب صاكاس . چ م کني بدص  صرصمرصطد  ار ميمبد  ادره

طدصني   رن حااي ار ا كا صاكاس با  ط ا كا آب پاي   صيا  چدص چو   صيا ار ا كا چ    ار صثد  رن 

شور؟ ي  ح ا  ما طدصنر ب  ان ب  ان ب ش صز چ    صيا ار صگد طجور طدصشدر باشد ح ا  ما رچان م کل مي

ط آزصر   دضر ط وقاضاز رصنر ط ا كا ي  اا  رن شدصي "صنزش اك ابي"پايخ صي  صيا ار .د چ    ي  

شور  زيدص صاكاس ب  ان اك اب صيا  وبي م خص ميجا پايخ مقكا برمدوايق با صنزش اك ابي آب اا يا  صي 

ود صز موابع طاياب طفون طجور رصنر ب  ان صنزصباون انيز موابقي ار برطاي آب بر طفون اابل ريدديي صيا  بر

 . دود  

ود صز ووايق با يايد  وصمل ووا د ط دط  اان زيار صياز ريدك ر .  پاي   بدص  مثالز صگد رن ا ون  رن

ا ون  صيا ار رن آب ط دط  اان بر ط  ا اكدد  طجور رصنر  .د اا يي مدوايق با صنزش اك ابي ص  ار رصنر  

صنزش اود  حال صگد ر اادي صز يو  رطاا صون  طگ در ط اا .ا  ط موابع بد صياس ا كا  ور نص پ دص مي

ر.دز صصبزحاً بر جا چوب صاديار بد صياس صنزش اك ابي موابع  ور نص وخي ص مياك ابي ا كا پ دص اوودز صي 

صيا  يقوي بهددي  48صفدد ار اانآيي فويا اظ وکو کي مط طر ا طماً صنزشي  طو ي صز شدصيط اانآيي صوداق مي

صش مونر ر  يقوي .د چ    بد م وا  صنزش اك ابيصفدد  زيدص اكددي  صوزف موابع طجور رصنوخي ص صوداق مي

ار .د چ    مدوايق با صنزش اك ابي شور  رن صاديار .وگاميبدرصن  ادصن گدفدر ط بر آب ص.ك ا رصره ميبهده
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   ور نص اووده ط   ار بايد بدص  وياحق آب چ   صنزش اك ابي آب نص بپدرصزر ز صيددارهگذصن  شدز ميدفا كا

اود ط رن ي د ميدفي  ور مدوايق با صنزش اك ابي آب اا  بدصيش صنزش اك ابي آب اا  ووظ   ميمدوايق با 

جايگاه اايل صيا  اذص ز رن صي  حااا ار ا كا اا  با صنزش اك ابي آب اا  بدصبد صياز اكددي  صوزف موابع 

 صفدد  صوداق مي

 

 تحریف قیمتي

 ابي ط بد صثد ر ااا .ايي ار صز جاطق رطاا .ا رن صاديار طجور رصنر   مقابل بدصبد  ا كا با صنزش اكرن طقبر

 ز رط حااا مكک  صيا رن  كل صيجار شور:

 : قیمت باالتر از ارزش كمیابي – 1

شور  بدص  مثالز ز رن .كاب اون ار  وص.   ريد ز رن صي  حااا زم ور بدص  صوزف موابع رن بخش ووا د فدص.  مي

.ا آزصر گذصشدر .ا  رطاا ط اشد ط ا كاصز صنزش اك ابي آب با ود صياز  چدص ار صگد ر اااا ون ما ا كا  ورنط 

اوودگاب  انجي ط وره ط مج ون  وص.ود شد ا كا نص پاي   ب اطنطد  شور ووا داوودگاب  ورنط اارن بر ناابا با ووا د

شور مگد صي  ار وزش اوود . يور ا ميطگدصب صي  صيا ار صگد ا كا پاي   ب ايد صي  صوقا طنشک  صا در رطاا

ادن با ب دطد ار با ا كا فقني ووايق ار ا د ا  ورنط نص آبود شورز يا صي .ا طصاقي.ا   ور نصاا.ش ر.ود وا ا كا

رصشدر باشد  حال ار صي  حااا .ا طجور طدصنر ط صوقا  ورنطياز  و ا حكايا رطاا صياز پس ووا د اووده 

 وص.د وق    اود طاا يش نص با .د ا د دي  دضر اود ط اذص ا كا صي  اا  ار .د ا كدي نص ار ميصي  فدصا نص رصنر 

بدصبد با صنزش اك ابي آب ط  ا  ط اطر .ا  آب بدص  مثالز صي  صيا ار زم   .ا  زيار  بدص  ووا د رن ص د ان صيا 

.ا  زيار  بر مديدصب رصره شده  زم ط  از پارصش ار شايد  زم ط اشدز صازم يداي زيار  رن صط ان.ا طجور رصنطد ار

ط       وكام صي  موصنر صودااا  م د صاديار  . دود ز چدص ار صي  موابع مي ووصط دود رن جايي ميدف شوطد ار صثد مث دي 

 صيجار طكايود  پس رن صي  حااا صوزف موابع رن بخش ووا د صون  گدفدر صيا  

 : میابيقیمت پایین تر از ارزش ك – 2

آيد  بدص  مثالز ي  ا دد بو ي  رن ا ون ما با ا كا ي   در رن صي  حااا صوزف موابع رن ميدف بوجور مي

اووده ص  ار ا كا يک اطي بدص  صي  رط مي پدرصزر صنزش اك ابي صي  رط طوع اا  پد  بدصبد صيا ط صز طظد ميدف

اووده طدصنر  رن حااي   آشکان زيار  بدص  ميدف. يور شور ط صيدداره صز  ورنط ط ميدف بو ي يک اب ريده مي

.ا  پوهاطي ار صاديار بدص  ووا د   پدرص دي  ورش ووجر ادره ط ووجهي بر . يورار ميدف اووده ووها بر . يور

 پذيدر بو ي  مد كل مي شور طدصنر  رن طد جر صوزف رن ميدف صون  مي



ش اك ابي آب بدصبد  طدصنرز صاديار با طو ي ب كان  بر طام و ديف رن .د رط حااا با  ار ا كا اا  با صنز

شور ط .ا رن صاديار صطجام مي.ايي صيا ار وويط رطاانطبدط مي باشد  مو أ صي  ب كان  مقكو ً ر ااا 49ا كدي

    نا .كنطر  برشور صز ريا مي  صاديار صيجار ميبخ ي صز نفاه جامقر بر  ااد صوزف موابقي ار رن ص ور

.ا  رطاا رن جها مدودع طكورب صي  ب كان  صيا  صفدصر طادي ار ب  وود ا كا اا  با صنزش ب  ان  صز ي ايا

اوود  اوود  بدص  مثالز صطدژ  نص بر صون  به ور صيدداره مياود ز ط ازشاب نص با آب ووظ   مياك ابي آب بدصبد  مي

.ا با م کني موصجر ط د  بدص  مثالز ظ   شد طاي رنآمد طاطوصييز ميدف طاب وو.امود  يانصطررن جدياب .دف

ا  ر پخا  7.ا ز نطز  بدص  مثالز مود  يانصطرادرز پس صز .دفا  ر آنر پخا مي 10طاطوصيي ار نطزصطر 

ا  ر بوره ط مابقي صوزف  7اود طاي .كاب رنآمد نص رصنر  صي  بدصب مقوايا ار ميدف طصاقي .كاب نطز  مي

ع ط صوزف ميدف  طاب بوره صيا  چوب ا كا آنر طصاقي شده ط ريگد مجاطي ط  از .  طاطوص بر مقدصن  زم مواب

اود  صا در رنماب صي  ب كان  رني  شق ط رن ي  پ ر ط .  ميدف اووده مقدصن مونر ط ازش نص وه ر ميمي

 ائي ريگد صجدص شور  مدحنر اابل صطجام ط  ا ط بايد .كدصه با فد.وگ ياز   زم ط وكه دص  طه

شورز بايد صجازه ر.د مکاط  م   صجدكا ي صيجار طكيووصطد ط  انضررن حااا انيز رطاا وا جايي ار مي

 دضر ط وقاضا بر صون   وراان  كل اود ط وا جايي ار ضدطنوي مه  پ ش ط امده صيا ر ااا رن آب صون  

صيا   اذصز رن صون  ط از بر ر ااا مي بايد صز  ر ااا رطاا .ك  ر با طو ي زياب اانآيي .كدصه 50طگ در 

 يازطاان موايق صيدداره شور وا  زياب اانآيي طاشي صز ر ااا بر حدصال مكک  وقن ل يابد   

 منطق قیمت ها و قیمت هاي منطقي

 رن موابع وخي ص م وا    صيا بازصن ط رطاا رن وخي ص موابع رط يازطاان صصني طجور رصنر ار شامل

 .ا  زم ور يازطاانز رط صي  صز ي  .د مر ني   مدكدا  ط رن بازصن  دضر ط وقاضا مي باشد  بدطا رطااز يازطاان

 شور مي صيدداره رطاا يازطاان صز صياز مقدطف بازصن شک ا بر ار جايي رن   رصنر نص  ور  اس بکانگ د 

ازطاان بازصن بر  ووصب ي چر صگد   شد  وص.د صيدداره بازصن زمکاط  م صيا مقدطف رطاا شک ا بر ار جايي رن ط

ادنوكود ودي  يازطاان بدص  وخي ص به ور موابع رن  ن  صاديار مقدفي شده صيا طرن  كل ط   طظام .ا  صاديار  

م دوي بد بازصن آزصر اانآيي صاديار  با ود  ط  ا بر طظام .ا  صاديار  رطادي رصشدر صطد ز ا ک  اكدد صادياررصطي 

 . .كر جا ط بدطب صيدثوا بد صيدداره صز مکاط  م بازصن حک  ادره باشدطجور رصنر ار رن 
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ادرطد  رن جايي بر حضد  گددر مي شور نط  اا .ا ا كا يافدود ط صنشار ط نص.وكايي ميرن زماب حکوما حضد   ني مع  صي اب رن بازصن حضون مي.  50

صطد  صي  رصره  ر ااا رن بازصن بر شکل ا كا گذصن  نص طكيفدمايود: م  رن اان  دص ر ااا او ؟ يقوي صي اب بر  ور صجازهبگذصنيد  صما صي اب طانحا شده ط مي

 زمي .  صي  صطدي ر طجور طدصنر ار رن بازصن ط ا كا گذصن  ر ااا شور بدصب مقوايا ار رن صاديار صي



بازصن حوزه فقاا دي صيا ار .كر چ   رن آب رصطان اطر صطجام مي شور   بد زف رطاا ار حوزه فقاا دي صيا ار 

 .مي اودرن آب .كر چ   صج ان  صيا ط م دطريا .ا   ور نص صز اديو جديكرز ماا ا ز ح س ط حدي ص دصم ص كال 

شدصيط آنماطي ط صيده آل طضق دي صيا ار رن آب ز مدرم صز .كر فدصا .ا بدص  م ار   مدقابزً يورمود 

بدوصطود صيدداره اوود  رن چو   شدصيبيز طضق ا نفا.ي بر گوطر ص  حدصاثد  وص.د شد ار . چ نص.ي بدص  بهدد ادرب 

گد  نص بدود ادره باش    چو   شدصيبي نص طضق ا طضق ا ي  طدد طجور طخوص.د رصشاز مگد صي  ار طضق ا ري

 .مي طامود (Pareto Optimality )به ور پانوو

شک ا بازصن بر شدصيبي گددر مي شور ار رن ني دب بر به ور پانوو با شک ا موصجر شوي   م د صز زم ور .ا  

ددل صثدص   انجي ماطود آاورگي م  ط صصني شک ا بازصن مماطود ط از بر ووا د صمو ا ط يايد اا .ا   كومي ط ط   او

زي دي  ار صيدداره صز مکاط  م رطاا نص موجر م وكايد ز طقش ووظ   گد  رطاا .ا صمدطزه رن .كر صاديار.ا پذيدفدر 

شده ط نا  مهكي رن وخي ص به ور موابع مي باشد   با صي  حالز .ك  ر صي  يوصل اابل اد  صيا ار ي ايا .از وا 

ز  شک ا بازصن موفق ا آم   . دود؟ صطا   طکدر صي  صيا ار آيا رطااز را ني بدص  مدص نر رن چر صطدصزه رن صص

ي  بازصن رصنرز يا شوص.د  طجور رصنر ار طقص بازصن جد  صيا؟ رطم صي  ار آيا ي ايا رطاا  كنکدر بازصن نص 

ازصن نص ج دصب  وص.د ادر؟ صا در به ور  وص.د بخ  د ط يا ي ايا رطاا طقص طااانآمد  صاديار  طاشي صز شک ا ب

صنزيابي شوطد  صز صي  نطز طهايداً صي  م اار مبد  صيا ار آيا ي ايا « گدصب»رن  كلز ي ايا .ا  موفو ط   مي ووصطود 

رطاا به ور صيا؟ يقوي آيا صي  ي ايا .ا بر ط و موثد  شک ا بازصن نص ج دصب مي اود ط بر حدصاثد نياطدب نفاه 

 .نياطد صاديار  مدر مي

طجور طانيايي بازصن صمنق بر  ووصب فدصا ط بهاطر ص  بدص  مدص ز  رطاا رن صطجام .د اان  صيا ار مي 

 وص.د صطجام ر.د  شک ا رطاا زماطي نخ مي ر.د ار رطاا طااانآمد  صيجار ادره باشد ط مقنوم شور ار يا ط ايد 

 اار  اصي نص با اانآمد  ب  دد ط . يور ص  اكدد حل ط صز صبددص ر ااا مي ادره ط يا آطکر مي ووصط در م کل يا م

فيل اود  بر   ان  ريگدز مق ان طظد  به ور پانووز .كاطبون ار رن صنزيابي  كنکدر بازصن صيدداره مي شور ز مي ووصطد 

ب ور ويون  رن صنزيابي  كنکدر رطاا ط   صيدداره شور  صا درز ي  بازصن صيده آل اامزً اانآمدز مصگد چو   چ    نص

شور  رن  كل بر طدن  م ا.ده مي شور  صز ريدگاه ي ايديز زماطي ار  كنکدر بازصن بر اون اابل ووجهي صز مق ان 

اانآيي مو دف مي شورز با م اار شک ا بازصن موصجر . د    بر .ك   ودو قز زم ور .ا  شک ا رطاا مدص نر 

ر  با مدص نر رطاا اا.ش آشکان  پ دص ادره ز يا زماطي ار موابع رطاا نص زيد يوصل  وص.د بدر  زماطي ار نفاه صاديا

بر ط و  وخي ص يافدر ار فاصنر اابل ووجهي صز مق ان اانآيي نص آشکان مي يازرز با م اار شک ا رطاا موصجر 

 . . د  



ريگد  چ   « ا كا .ا  موبقي»ي  چ   صيا ط « موبو ا كا .ا»با صي  مقدمرز مي بايد آشکان شده باشد ار 

صيا  موبو ا كا .ا نص يازطاان بازصن مي ووصطد ووض ح ر.دز طاي ا كا .ا  موبقي ا طمًا موب و بد ا كا .ا  

بازصن  ط  دود   را ل صيايي مبنق ط   آب صيا ار رن يازطاان بازصن ووها ط ووها بر مق ان اانآيي ووجر مي شورز 

جور رصنطد ار رن جا   ور مه  . دود  صز جكنر صي  مق ان.از رن حااي ار رن صاديار طصاقي مق ان.ا  ريگد  ط   ط

ووجر بر طضق ا ر.  .ا  مخدنف رنآمد  ط ب ش صز .كرز طضق ا گدط.ها  پاي   رنآمد  صيا   ا كا 

.ا  بازصن  ار صز موبو  دضر ط وقاضا يا .كاب يازطاان بازصن ط ئا م گ دطدز مي ووصطود رن بهددي  حاااز شدصيط 

ووض ح ر.ود   شدصيبي ار رن آب موابع ط اا .ا مدوايق با صنزش اك ابي ار رصنطد رن صاديار بکان اانآيي نص 

گدفدر شده ط صز صي  جها صوزف موابع بر حدصال مكک  اا.ش يافدر صيا  ا ک  صي  ا كا .ا ا طماً شدصيط مواي ي 

لز رن شدصيبي مصز ا  ل ب دصب ط جوگ  نص مكک  صيا بدص  .كر ر.  .ا  رنآمد  فدص.  طکدره باشود   بدص  مثا

مكک  صيا ار ر.  .ا  پاي   رنآمد  رن ا كا .ا  بازصن  صز ريدديي بر اا .ا  صيايي باز ماطود ط م دطم 

چو   حک  ادره صياز ا ک  صي  حک  رن وب  و با مق ان.ا  صط اطيز « موبو ا كا .ا»شوطد   رن صيوجاز صگدچر 

 . رطاا رن صيوجا مي ووصطد طقش ووظ   گد  موايق  ور نص رصشدر باشد موبقي ط  ا   اذصز يازطاان

نص بد .كر مقدنص  « موبو ا كا .ا»رن .كر ا ون.ا ط صز جكنر رن ا ون ما بر ر يل گددر شدهز طكي ووصب 

 ط يا بدص « ميدف»مدرم حاا  ادر   رن ب  ان  صز ا ون.از رطاا .ا بدص  حكايا صز صا ان پاي   رنآمد  بر 

« موبو ا كا .ا»يانصطر مي پدرصزطد  صي  يانصطر .ا ا طماً موب و بد مق ان بازصن ط « ووا د»حكايا صز بد ي بوگا.ها بر 

 .بدص  ميدف اووده ط يا ووا داووده مي شوطد« ا كا .ا  موبقي»ط  از ا ک  موجد بر 

 ابي حار ادصن رصره صياز رن رن ا ون ما شدصيط طيژه و دي  .ا  صاديار  ار موابع صنز  ا ون نص رن اك

صيجاب ادره صيا ار ووجر بر صي  « ا كا .ا  موبقي»ط « موبو ا كا .ا»بد ي صز موصنر وكاي  آشکان  نص م اب 

وكاي  بدص  ي ايا گذصن صاديار  صا صمي صيا   صز جكنر صي  موصنرز ي د مق  دي مدرم صيا ار بخش مهكي صز 

مي ر.د  ضدطن  بدادصن  صمو ا صاديار  بدص  گدط.ها  پاي   رنآمد  آب نص اا .ا  صيايي ط رصنط و ک ل 

صيجاب مي اود ار ريدديي بر ي د مق  دي بدص  صي  صا انز با ا كا .ا  اابل و كل فدص.  باشد  رن صيوجا طقش 

ر ووظ   گد  رطاا مبد  مي شور ط يوصل مه  صي   وص.د بور ار ي ايا به ور رن صي  مونر ادصم صيا ط با چ

يازطاان  مي ووصب ضك  ن ايا شدم اانآيي ميا حدصال ياز  زياب اانآيي طاشي صز ر ااا رطاا  بر .دف 

صمو ا مق  دي ط   صصابا ادر ط صمو ا مذصيي نص بدص  صا ان پاي   رنآمد  فدص.  طكور ؟ .  صاووب رطاا با 

زش ادره صيا صز وونم ا كا .ا رن ووماطي بدص  اا .ا  صيايي ط رصنط و 4200ص دياس صنز با طدخ ودج  ي 

 14ي د مق  دي جنوگ د  اود   مودقدصب صي  ي ايا با صي  صيدد ل ار رن كلز بر نم  . يور ادرب حدطر 



م ن انر ر ن صز موابع اك اب صنز ز صي  وونم اوددل ط ده صياز بد آب . دود ار صگد طدخ صنز با ا كا ط ري  بر بازصن 

ط ط   رصنط وخي ص رصره شورز صط ً نصطا صيجار شده صز فاصنر طدخ ودج  ي صنز با بازصن آزصر صز آزصر بدص  صي  اا .ا 

م اب  وص.د نفا ط اذص يورجوياب طكي ووصطود صي  اا .ا نص بر ا كا رطادي رنيافا ط بر ا كا آزصر  دضر اوود ط ثاط اً 

يار  پ دص ادرهز ط از بر وام   صي  اا .ا با صنز ط صز اديو رن بنود مد ز ووا د صي  اا .ا با ا كا .ا  با ود صدفر صاد

طصنرص  نص موددي  وص.د طكور  صيدد ل مبد  شده رن طهايا بر حاا  ادرب ا كا .ا  بازصن  مي صطجامد زرن حااي 

وصجر ار م اار صمو ا مذصيي حدصال رن اوواه مد  فدصموش مي شور  صز آطجا ار رن صي  موصنر با م ايل صط اطي م

ا كا .ا  ». د   .د گوطر مدنا صز طضق ا گدط.هايي ار رن مقدض آي ق . دود م د اابل پذيدش صيا ط اذصز 

صنج  ا ابقي رصنر   صما صز ادف ريگد طصاق ا .ا  صاديار  مونر صطدقار « موبو ا كا .ا»رن صي  شدصيطز بد « موبقي

ووها صي  .دف « ا كا .ا  موبقي»يا   رن حاا  ادرب ادفدصنصب موبو ا كا .ا ط   رن جا   ور ط ازمود ووجر ص

ط  ا ار مه  صياز بنکر صب صن ني دب بر صي  .دف ط   صز ص.ك ا زيار  بد ونرصن صيا   .كاب اون ار رن مقدمر 

گذشاز ي ايا .ا  صاديار  رطاا .ا ار با ص.دصف موجر پي ني   مي شوطد ط ايد گدصب وكام شوطد   بر   ان  

زياب اانآيي صي  ي ايا .ا يوگ   ط رنجر و قو ص.دصف صطدك باشد   اذص نطش بدادصن  صمو ا مذصيي ريگد ط ايد 

مي ووصطد مونر وجديد طظد ادصن گ در  صي  م کل بويژه رن اا .ا  صيايي ار بر نصحدي م دوصطود مونر يوء صيدداره 

طدصزه م دطر يا در ار مي بايد بد ي م ايل نص ادصن گ دطدز حاي  ص.ك ا صيا   صگد شدصيط ا ون موابع صنز  نص آب ص

با طدخ .ا  ودج  ي حل او  ز بايد يازطاان مدبوار نص با راا صطدخاب ادر وا صط دصف صز ص.دصف بر حدصال مكک  

اا.ش يابد   بر .ك   را ل ز بدص  اا .ا  صيايي رن شدصيط فقني پ  وهار يهك ر بود  صي  اا .ا بدص   اطوصن.ا 

شور   رطاا م ددم بايد مدوجر صي  طکدر مه  باشد ار صز ادفي طكي ووصطد .دف صمو ا مذصيي نص اوان مبد  مي 

بگذصنر ط صز ادف ريگدز . يور و قو صي  .دف ط   مه  صيا   وجدبر ووزيع يهك ر بود  شده اا .ا  صيايي صز 

ط کي فدص.  شده يهل ود ط با صط دصف وجانب موفو رطنصب رفاع مقدس صيا   رن شدصيط فقنيز با صب صن.ا  صاکددط

اكدد مي ووصب چو   اان  ادر   صي  صادصمز حدصال بدص  طضق ا فقني ط يال پ ش نط مونر ووص ر صا د صيا   صا در 

 . رن شدصيبي موايق ود مي ووصب مجدرصً بر موبو ا كا .ا بازگ ا ط شدصيط اانآيي صاديار  نص پي گدفا

 كا حامل .ا  صطدژ  ط يو ا مي باشد   صنزصب بورب ا كا صي  حامل .ا م ايل مونر ريگد رن شدصيط فقنيز ا

زيار  بدص  صاديار مني صيجار ادره ار رن فهديا آب ااچاق گ ددره فدآطنره .ا  طددي ز آاورگي زي ا م  بي 

موبو ا كا »اا  شدب ط صوزف موابع صطدژ  ط صا در بي  دصادي ووزيقي صيا  بر ا اظ طظد ز مي ووصب صر ا ادر ار با ح

ب  ان  صز صي  م ايل بدادف  وص.د شد   ا ک ز رن شدصيبي ار صاديار رن گ د وونم رط ناكي ط ط   ناور وونمي « .ا

صياز آزصر ياز  ا كا حامل .ا  صطدژ  م ايل ريگد  صيجار مي اود ار رن فهديا آب م ايني ماطود و ديد وونم 



. يور  اطوصن ط و ديد آي ق .ا  صجدكا ي ادصن رصنطد  صما وا اووبز -آمدز وقك و ناور ز بد.   ونرب وقارل رن

نصه اان ي ايا گذصن بدص  چنوگ د  صز صي  م ايل ب  ان پد. يور بوره صياز بر اون  ارز با زياب فاش اانآيي 

گذصن فدص.  نطبدط . د     رن صي  شدصيطز صگد بر .د را ل صمکاب آزصرياز  ا كا حامل .ا  صطدژ  بدص  ي ايا 

ط  ا ط يا . يور ي ايي آب نص طكي ووصطد و كل اود مار ب  دد شايد چو   باشد  زحدصال اان  ار مي شور ادر 

صف صيش ودنيجي ط وقديل ا كا حامل .ا  صطدژ  صز ي  ادف ط يهك ر بود  ميدف آب صز يو  ريگد صيا   

مي « موبو ا كا .ا»زياب اانآيي جايگ ي   نص با اا.ش« ا كا .ا  موبقي»مدنا صز چو   نصه اان.ايي ار 

 .يازطدز با . چ موبو ريگد  پذيدفدوي ط  ا

 زصر ب ث صي  ار رن صاديار  با شدصيط موجور صاديار صيدصب ز بر .د را لز رن بد ي زم ور .ا طكي ووصب صز 

ص نا  مي زطد ط . يور .ا  پ دط  ادر   رن صي  موصنر صصدصن بد آزصر ياز  ار صطضاع آشددر ص  ن« موبو ا كا .ا»

رن صي  « ا كا .ا  موبقي»صجدكا ي آب چودصب زيار صيا ار اابل پ ش ب وي ط  از ب هوره صيا   رن مقابلز 

گدرطدز بر گوطر ص  ار .ك ماب با « موبو ا كا .ا»شدصيط صگد با يازطاان به ور فدص.  شوطد مي ووصطود جايگ ي  

آزصر ياز  ا كا .از زياب اانآيي ط   حدصال شده ط صز صوزف موابع مني جنوگ د  صز م ايل صجدكا ي طاشي صز 

 .ار پاير نفاه صاديار  رن حال ط آيوده . دودز جنوگ د  شور

 

 نمونه اي واقعي از قیمت گذاري ناكارآمد دولتي و پیآمدهاي آن 

نوبي نص بدص  بازصن.ا  رطاا .ا بوا بر مياا ي رن بد ي شدصيط با ريا اان  ا كا .ا  بازصن  شدصيط طامب

صاديار نا  مي زطود ار . يور .ا  زيار  بر صاديار و ك ل ادره ط طد جر چودصب موفق ا آم    .  رن پي طدصنر 

  رن طصاع رن صي  شدصيط رطاا .ا بر جا  آب ار بازصن نص مديديا اوود  بازصن نص ريدکان  مي اوود   طكوطر ص  صز 

 رن صاديار صيدصب رن صرصمر مدطن مي او      صي  ريدکان  نص رن صوداق طصاي

باط  مدا   پس صز .ددر .ا صادهاب بازصن صنز ط ط ده .ا  م وطا   صي  باط  ط ريگد  1396رن صيدود ماه 

صي  صف صيش مج ون بر  قق ط  وي شد ط   ني ريد  ي اي وب صيدصب رن موادي بورب صف صيش ا كا ر ن ز رن مقابل

نصئر ب در ص  وزش ادر وا بخ ي صز يدماير .ا  . جاطي جان  شده بر يكا بازصن صنز نص بر ط اامز طصاو ي با ص

 شا ي  د  باطکي ا ون بازگدرصطد  صما صي  ب در وازه باط  مدا   چر صثدصوي رن صاديار صيدصب رص

.ي يپدره ي  رن صطا   نص.کان صنصئر شدهز باط  مدا   بدص  رط .ددر بر باط  .ا  ا ون صجازه رصر وا گوص

  رنصد صارن اوود 20ياار با طدخ 



زماب يور و ه ز  رنصد ميوب شد ط .  15رن شونص  پول ط ص د ان  1395يپدره باطکي صز و دماه يال  يور 

.ا جون .ا  ص زمي چودصب با شدصيط آب.ا با ووجر بر صيوکر مقدقد بورطد طدخرنصد اا.ش پ دص ادر  باط  18بر 

ص  باط  مدا   با صبزغ بخ وامر 1396يال دصف رن صجدص  آب رصشدود وا صيوکر رن شهديونماه ط  از صمنق صط 

رنصد ادر  رن صي  زماب بد ي مقدقد  15.ا  يور.ا  مدداط  يپدره ط حدصاثد وا .ا نص مکنف بر اا.ش طدخآب

د باشد طاي باط  مدا   چودصب بر ووصطد  امني بدص  جابجايي يپدره رن بازصن.ا  ريگبورطد ار صي  ص كال ف ان مي

 .صي  جدياب مقدقد ط ور

ط صف صيش وقاضا بدص   ديد ر ن ار موجق  1396صما رن گذن زماب ط رن جدياب طوياب بازصن صنز رن ط كر رطم يال 

ار  ووماب ط   شدز باط  مدا   يدصطجام بر صي  طد جر ني د ار ب در صنز  نص صجدصيي اود 5000نشد ا كا آب وا مدز 

اون  اس صي  ب در بد طنطر موابع صز بازصن.ا  ريگد بر ش کر باطکي بدوصطد موجق جذب طقديوگي صز بازصن صنز شور ط بر

بدص  اوددل بازصن صنز  بر صجدص رنآطنرز  1396 ماهبهك  28واا د رصشا  رن ص.  ب در ي ايدي ار باط  مدا   صز 

 .رنصد ادصن رصشا 20صطد ان صطنصق گوص.ي يپدره نيااي با يور 

اون يکپانچر شدطع بر صطد ان صطنصاي ادرطد ار بر .د حال پوج رنصد يور آب با ود صز يور يپدره .ا برباط 

ووصط ا  امني جذصب بدص  م ددياب ش کر باطکي باشد  رن فاصنر اوواه شوص.د ط اب رصر رصن بور ط صي   ور ميمد 

ار م ددياب بر اون  صيا  ز فددز جابجايي ح اب صون  گدفدرار پ ش صز آطکر جذب يپدره جديد صوداق ص

 20.ا نص باال ادره ط آب نص بر  ديد صطنصق مد   ور رن باط رنصد ط حدي اوواه 15رصن .ا  يپدره مد ح اب

 .رنصد ص دياس رصرطد

يور يپدره ط  رنصد حدي بر مد  رط .ددر وقارل ب   طدخ 20موضوع صصني صي  بور ار با و   د طدخ يور بر 

رنصد بور   18رنصد ط و ه ز  ار بايد با ود صز آب ادصن گ درز  20ار يور يپدره بر اون  ز و ه ز  بر .  نيخا

شورز موجق .ا بر طيژه بدص  پدرص ا يور يپدره صز و ه ز  وام   ميرن صي  شدصيط با ووجر بر صيوکر . يور باط 

م   ص دزف يور پوج رنصد  صيجار شده نص بر صبهام بدر  با طجور صطدقارصوي ار  دم وقارل شده ط موابع  زم بدص  وا

بد ي مديدصب باطکي رن صي  زم ور مبد  ادرطدز باط  مدا   واا د رصشا ار .د گوطر زياطي رن صي  مونر طجور 

در ط  وصيدان حل ط فيل ص  بر باط  مدا   طوش.ا طامررصشدر باشدز آب نص وام    وص.د ادر  حدي رن صي  مونر باط 

 .موضوع شدطد

.ووز باط  مدا    اروكام شد بر يد ا ظدف رط .ددر رن حااي  .ا رنصد رن باط  20فدطش صطنصق يپدره 

  صما آمان  ار نئ س بور.ا ص زم طکدره .ا   ور بدص  حكايا صز باط ج ئ اوي رن نصببر با صطنصق فدطش نفدر ط بدطامر

 .. صن م ن انر ووماب صطنصق فدطش نفدر صيا 240ر ار حدطر صرط اب مي  ؛ ص زم ادر.ا   يوصيااطوب باط 



رنصد  بايد وا پاياب مد  يدني د  20. صن م ن انر ووماب صطنصق  240ر ار بدص  صرط اب مي م اي ا 

مو ع رن  ار صگد صي . صن م ن انر ووماب يور پدرص ا اوود  رن حااي 48.ا ط ري  بر .ا باط ياار آبي 

گ در ار صز م ل و ه ز  . صن م ن انر ووماب يور بر آب وقنو مي 36رنصد ادصن رصشاز حدطر  15.ا  يپدره

رنصد صز م ل يور و ه ز  اابل وام   ط  از بايد  5شدز صما با ووجر بر صيوکر صي  ص دزف رنصد  وام   مي 18

ادصن صيا چگوطر وام   شور  .د چود ار باط   ط ورم خص . صن م ن انر  موصجر باشود ار  12.ا با زياب باط 

 .بانه نص رصره صيامدا   اول حكايا رن صي 

.ا بدگ صن شدز بان ريگد موضوع صطنصق گوص.ي يپدره بر ب ث رن جن ر م دداي ار ب   مديدصب  امل باط 

رنصد ط شايد ب  دد صز  70بد صطد ار بااغ .ا واا د ادرهگذصشدر شده صيا  رن صي  جن ر بد ي مديدصب باط 

.ا  جديد صز رنصد و ديل شده صيا  بر   انوي پول 20.ا بر صطنصق مد  آبرصن ط حدي اوواه.ا  مد يپدره

صطد ز بر م ل صطنصاي نفدر ار ص دزف صطدصز بورهمثز رن ح اب پسط صطد .ايي ار . يور اكدد  رصشدرم ل يپدره

. صن م ن انر   12صيوکر باط  مدا   صز چر نص.کان  بدص  ج دصب زياب  زا صي  حالب .. يور آب اابل وام   ط  ا

 رن صبهام ادصن رصشا صيدداره  وص.د ادرز 

با .كر . يور .ايي ار ويك   باط  مدا   بد صاديار و ك ل ادرز صما بازصن .دف ز يقوي بازصن صنز نص ط   ث ا  

.ا  او طي مدقاض اب صرصمر پ دص ادر   زحكا .ا  جديد  بدص  ط خ  د ار آشددگي آب نص ب  دد .  ادر  صف 

آطها صيجار شد ار صز جكنر مج ون بورطد مدصنك زيار  نص بدص   رنيافا صنز م افد  و ويل ر.ود   طدخ .ا  

پدصاوده ص  رن بازصن ي اه صيجار شد   صف ر  ب صنز نططو گدفا ط باط  مدا   مج ون شد طدخ .ا  ص زمي 

 ص ط   بر و ع طدخ بازصن ي اه مدوق صف صيش ر.د  ط بد آشددگي صي  بازصن ب د صيد    ور ن

 

  



 

 فصل دوم : اقتصاد كالن 

 

 

 اقتصاد ملي 

 

   اس ط  از شور ط مدبوم بر ي  مجكو ر  صاديار نص شامل مي.وگامي ار مد  د.ا  ازب صاديار  ار مجكو ر

گددر « صاديار ازب» او   بر آب منيز وونم ط طظايد آب نص مبااقر مي گذصن  الز ووا دماطود ميدف الز يدماير

شور مكک  صيا موصنر  با  واطي  م ابر بر طصحد.ا   در صاديار  صازق گدرر ماطود ميدف ي   اطوصره يا مي

 ميدف ي  فدر ار رن حوزه صاديار  در صياز طاي طادي ار رن مونر ميدف ال رن ي  صاديار ار و ا وأث د

صطدصز ال ز مثل پسچر مد  د.ايي صيا يا رن مونر صنزش ميدف رن ي  صاديار ط يا چگوطگي صف صيش يا اا.ش آب

 گويود  شور بر آب صاديار ازب مي.ا رن ي  صاديار ص  ا ميي  صاديار يا مقدل وكام ا كا

 جریان دایره وار فعالیت اقتصادي 

ب ز طظد ادرب بر جدياب رصيده طصن فقاا ا صاديار  صيا ز ار اديو ياره مهكددي  نصه بدص  شدطع مبااقر صاديار از

ص  نص بدص  مونر ووجر ادصنرصرب  كن ا  صاديار مني فدص.  مي آطنر   جدياب رصيده طصن شد  مي ر.د ار چگوطر 

 دما  ووا د شده   دما   وصمل ووا د صز  اطوصن.ا بر بوگاه مصز اديو بازصن  وصمل  رصره مي شور ط چگوطر اا .ا  ط

 با صي   وصمل صز بوگاه بر  اطوصن.ا مصز اديو بازصن م يول  مودقل مي شور  

شدطع ب ث صاديار ازب صز ي  صاديار ياره يا رط بخ ي صيا  رن صي  صاديار رط اقتصاد ساده )دو بخشي(: 

  وصمل طجور رصنطد : شامل بخش بوگاه ط بخش  اطوصن ط رط طوع بازصن شامل بازصن م يول ط بازصن  51بخش

صي  بخش ووا د اووده صيا  بخش بوگاه شامل .كر شدادها   يوصي ر  ل رن ووا د اا .ا ط بخش بنگاه : 

 دما  رن صاديار مي باشد  نطش  صيا ار  يوص ا مه  بخش بوگاه آب صيا ار اا .ا ط  دما  نص صز اديو 

 بازصن م يول بر بخش  اطوصن مي فدطشد 

                                                           
51 Sector 



صي  بخش ميدف اووده صيا  بخش  اطوصن صز .كر  اطوصن.ا ط ط   يازماطها  م د صطددا ي و ک ل بخش خانوار : 

شده صيا   صگد چر بد ي صز يازماطها  م د صطددا ي ش  ر بوگا.هائي ار رط ال يور . دود  كل مي اوود صما مااق آطها 

 ماطود  اطوصن.ا نفدان مي اوود  

دداره شده بدص  م ارار اا .ا ط  دما  طهائي مي باشد   بازصن م يول طو ي بازصن م يول بازصن صيبازار محصول: 

 وص.د رن ص د ان بخش  اطوصره ادصن ر.دز صز اديو اود ط ميطصيبر صيا  زيدص طادي م يواي نص بخش بوگاه ووا د مي

طوصره صيا  ي  جدياب ص  ب   بخش بوگاه ط بخش  ار.د ط بازصن م يول طصيبربازصن م يول صي  اان نص صطجام مي

شور نص بر طام ده مي ووا د منيف  يکي طجور رصنر ار اي صي  جدياب م يو   ووا د شده وويط بخش بوگاه ار 

اود ط بد صثد وقاضا  بخش  اطوصنز بر  ووصب اا .ا ط  دما  ميدفي رن ص د ان بخش  اطوصن بازصن م يول  دضر مي

پو د ووا د ادره ط صز اديو بازصن م يول بر ريا بخش  اطوصن ار ميدف اووده  گ در  بدص  مثالز بخش بوگاهادصن مي

 نياطد   صيا مي

بازصن ريگد  .  ب   صي  رط بخش بايد رن طظد گدفا  بدي  ودو ق ار بخش بوگاه بدص  ووا د ط از بر  وصمل بازار عوامل: 

د  بايد رن ص د ان بخش بوگاه ادصن گ در وا ووا د  ور نص صطجام ووا د مط دط  اانز يدمايرز زم   ط اانآفدي   رصنر   وصمل ووا 

 وصمل ووا د رن وياحق ط با اوددل بخش  اطوصن مي باشد ار صز اديو بازصن  وصمل آطها نص بر بخش بوگاه مي ر.د  

بوگاه وقاضا    بوابدصي  بخشفدطشد   بازصن  وصمل بازصن.ا  صيدداره شده بدص  م ارار  دما   وصمل ووا د مي باشد 

   وصمل ووا د باشد ط ط از بخش بوگاه نص    وصمل ووا د صيا  بخ ي .  بايد طجور رصشدر باشد ار  دضر اوودهاووده

   ور اود  بدص  مثالز ط دط  اان يا يدمايروأم   اود  صي  بخش  اطوصن صيا ار  وصمل ووا د نص بر بخش بوگاه  دضر مي

اود  پس  ور  وصمل ووا د يا بهدد شور نص بر بخش بوگاه  دضر ميصن  وصمل ووا د صجانه رصره ميط يا زم وي ار صز اديو باز

 شوطد بگوي    دما   وصمل ووا د صز اديو بخش  اطوصن بر بخش بوگاه  دضر مي

 جریان دایره وار ساده 

 د رن م ارار با پدرص دها  بدص  جدياب رصيده طصن ي  جدياب ب در ط .ك ماب صز اا .ا ط  دما  طهايي ط  وصمل ووا

اا .ا ط  دما  ط  وصمل مي باشد   ي   يوص ا جااق جدياب رصيده طصن آب صيا ار رن طصاع ودا  ي صز رط 

جدياب صيا ار رن جها  مخااف با .  حداا مي اوود رن ي  جها اا .از  دما  ط  وصمل ووا د جدياب مي 

رص ا بدص  صي  اا .ا ز  دما  ط  وصمل رن جدياب صيا مجدياب پدرص ا يابود مجدياب ف  يکي  ط رن جها ريگد پد

 .ا   



 جریان فیزیکي 

رن شکل زيد جدياطي ار بد  زف  قدبر .ا  يا ا حداا مي اود ز جدياب ف  يکي اا .ا ز  دما  ط  وصمل 

صز بخش بوگاه بر بخش  اطوصن مي ووا د نص ط اب مي ر.د   رن ط كر فوااطي طكورصن ما جدياب اا .ا ط  دما  طهائي نص 

ب و     اا .ا ط  دماوي ار صز اديو بازصن م يول بر ريا ميدف اوودگاب مي نيد   ووجر او د ار رن بازصن.ا  

 م يول ميدف اودگاب رن بخش  اطوصن وقاضا اووده  ط بوگا.ها رن بخش بوگاه  دضر اووده . دود   

دبر .ا  يا ا ز جدياب  وصمل ووا د مي باشد بخش بوگاه  دما   وصمل رن ط كر زيدي  طكورصن ز جدياب مخااف  ق

وواد نص صز بخش  اطوصن صز اديو بازصن.ا   وصمل صجانه مي اود   بوابدصي  رن بازصن  وصمل بخش بوگاه وقاضااوودگاب 

صن ط رن ط بخش  اطوصن  دضر اوودگاب  وصمل مي باشود     ي ير جااق جدياب ف  يکي آب صيا ار بخش  اطو

مقابل  دضر  وصمل ووا د  ور بر بخش بوگاه بر .دف  ور ار بديا آطنرب اا  .ا ط  دما  ووا د شده بر آب 

  وصمل صيا ريا مي يابد  

 

  

 
  

 

 جریان پرداختها 

ل با طظد ادرب بر جدياب پدرص دها  زطه بد جدياب ف  يکي  مي ووصب رنك ب  دد  صز صاديار بديا آطنر   رن شک

مذاون جدياب بر جها  قدبر  .ا  يا ا جدياب پدرص دها نص ط اب مي ر.د  صي  جدياب شامل چهان ا كا مي شور   

 مخانج ميدف ز ووا د منيز پدرص دها  بدص   وصمل ط رنآمد مني ار صيو  آطها نص مونر ب ث ادصن مي ر.     

بازار 

محصول

هبخش بنگا

بازار 

عوامل

بخش خانوار

 و خدمات مصرفیکاال

 مصرفی
 ا و خدمات تولیدی کااله

 خدمات عوامل تولید
 خدمات عوامل تولید



مخانج  يدصن  ادره صز بازصن م يول رصنطد  مخانج ميدف مخانجي صيا ار  اطوصن.ا بدص  اا .ا ط  دما   د

ميدفي بر جاطق وقاضا رن بازصن م يول مدبوم مي شور   رن جاطق  دضر رن بازصن م يول م ارار اا .ا ط  دما  

موجق رنآمد بدص  بوگا.ها رن بخش بوگاه  وص.د شد   رن صي  صاديار ياره مخانج ميدفي  اطوصن.ا بدصبد با رنآمد 

 بوگا.ها مي باشد   رن طصاع ماطود آب صيا ار ما رط نط  ي  يکر نص ريده باش     ا ق شده وويط 

رنآمد بديا آمده بدص  بخش بوگاه رن صزصء فدطش اا .ا ط  دما  ب اطگد صنزش ووا د مني فدط در شده رن بازصن 

رن بازصن م يول مي باشد  ووا د مني ال صنزش اا .ا ط  دما  طهايي ووا د شده رن صاديار ط بر فدطش نفدرصيا   

با رط ال ادرب جدياب موصفو با  قدبر .ا  يا ا بر جدياب پدرص دها رن بازصن  وصمل مي ني     پدرص دها  صطجام شده   

وويط بوگا.ها رن ا ال صيدخدصم  وصمل ووا د نص پدرص ا بدص   وصمل مي گوئ     صي  پدرص دها شامل ريدك ر.از 

ره بوره ط ما آطدص با جدياب پدرص دها صز بخش بوگاه بر بازصن  وصمل رن جاطق پاي   يكا نصيا حقوقز صجانهز بهده ط يو

 ط اب رصره صي   

رن حااي ار رن جاطق وقاضا رن بازصن  وصملز پدرص ا بدص   وصمل ب اطگد مخانج بوگا.ها نبدص   وصمل ووا د صيا رن 

رن ا ال  دضر  وصمل ووا د مي باشد   صي  رنآمد نص صصبزحا جاطق  دضر صي  پدرص دها بدص   اطوصن.ا رنآمد آطها 

  رنآمد مني ال رنآمد بديا آمده بوي نر  وصمل ووا د مي باشد  رنآمد مني مي طامود   

پس بوگا.ها با رنآمد  ار صز فدطش م يو   رن بازصن م يول بديا مي آطنطد  وصمل ووا د نص رن بازصن  وصمل 

رص دها بدص   وصمل بديا  اطوصن.ا مي نيد ط آطها ط   مخانج ميدفي  ور نص رن  ديد اا .ا صيدخدصم اوود ط صي  پد

 ط  دما  رن بازصن م يول با آب مي پدرصزطد 

 

 

 
 

بازار 

محصول

اهبخش بنگ

بازار 

عوامل

بخش 

خانوار

 مخارج مصرف خانوار
 ارزش تولید ملی

 درآمد خانوار )درآمد ملی(
 پاداش خدمات عوامل تولید



 

جا صفدصر ي  ر.د  ووجر رصشدر باش د ار رن صي بر صي  ودو ق صي  چد ر .ا جدياطا  اني صاديار رط بخ ي نص ط اب مي

اوود ط زماطي رن طقش ووا د اووده ط صطدز زيدص .د ي  صز صفدصر رن صي  چد ر .د رط طقش نص باز  ميط ده ا ون ريدر بود 

شور مقكو ً جدياب ف  يکي   صاديار  صيدداره مي.ا  صاديار  ار صز چد رزماب ريگد ميدف اووده . دود  رن و ن ل

گدرر ط اذص بدص  ياره ادرب رن و ن ل .ا صاددا ميخش پواي يا پدرص ام ارار اا  ط  دما  نص ط اب طكي ر.ود ط ووها بر ذاد ب

 .ا  بقد  جدياطا  ف  يکي نص طخوص.   ريد   

 

 جریان دایره وار با بازارهاي مالي 

رن صيوجا مي  وص.   ار جدياب رصيده طصن  ور نص بر رط ا  طصاقي صاديار ط ري  ود يازي    طخ ا صيد بدصط   ار 

ر رنآمد  ور نص بدص  اا .ا ط  دما   دج طكي اوود   بنکر مقدصن  صز آب نص ط   پس صطدصز مي اوود    اطوصن.ا .ك

بقزطه بايد صشانه او   ار بخش بوگاه ط   ماطود بخش  اطوصن صز بازصن م يول اا .ا ط  دما  طهائي  ديدصن  مي 

 رصيده طصن صضافر شور ار بازصن.ا  مااي مي باشد   اوود   بوابدصي  ي  مجكو ر يوم صز بازصن.ا مي بايد بر جدياب 

بازصن.ا  مااي بازصن.ايي . دود ار بدص  م ارار يدماير مااي مونر صيدداره ادصن مي گ دطد شکل زيد ط اب مي ر.د ار 

رصره  چگوطر بازصن.ا  مااي جدياب رصيده طصن نص و ا واث د ادصن مي ر.ود   ووجر او د ار ووها جدياب پدرص دها ط اب

شده صيا  جدياب ف  يکي نص بدص  يارگي اان حذف ادره صي    اان صصني بازصن.ا  مااي مو دف يا د  رنآمد صز 

 مخانج ميدفي ط رن ص د ان ادصن رصرب آب بدص  صيدداره بخش بوگاه مي باشد  

 
 



انج ميدفي ط ريگد  بدص  رن شکل با  مزحظر مي او   ار  اطوصن.ا صز رنمد  ور صيدداره مي اوود يکي بدص  مخ

رن جايي ار ادق  پس صطدصزز آب بخش صز رنآمد  اطوصن مي باشد ار صدف مخانج ميدفي ط ده صيا  پس صطدصز   

مخدندي طجور رصنر ار ميدف اوودگاب مي ووصطود رنآمد  ور نص پس صطدصز اود صمنق ميدف اوودگاب رنآمد  ور 

 آب رن يکي ريگد صز موي ا  مااي صي  اان نص مي اوود   نص با گذصشد  آب رن باط  ط يا يپدره ادرب

حال صگد موي ا  مااي طباطکها بر  اطوصن.ا .  مكک  صيا طصم بدص  مخانج ميدفي بد.ود ما رن صيوجا فدض مي 

او   ار موي ا  مااي طصم نص ووها بر بخش بوگاه جها صطجام مخانج يدماير گذصن   وص.ود رصر   رن طصاع بخش بوگاه 

صم نص بدص   ديدب اا .ا  يدماير ص  طظ د اان اطجا  ز يا دكاطها ط ماش   آ   فدض مي اود   صي  فدآيود ط

مخانج يدماير گذصن  مخانجي صيا ار  ديدصن  اا .ا  يدماير ص  نص صصبزحا يدماير گذصن  مي گويود   

رن شکل مزحظر مي شور ار بخش  ر.ود   شدادها بدص   ديدصن  اا .ا  يدماير ص  صز بازصن م يو   صطجام مي

 بوگاه طجوه نص صز بازصن مااي بدص  صطجام مخانج يدماير گذصن  رن بازصن م يو   وه ر مي اود   

 جریان دایره وار با دولت  

وا صيوجا جدياب رصيده طصن ما ووها رط بخش صز چهان بخش موجور رن صاديار نص رن بد مي گدفا   صاووب مي  وص.   

خش مه  يوم يقوي رطاا نص بر آب صضافر او     بخش رطاا صگدچر رن ي  صاديار رطادي بر ادق زيار  ماطود وق    ب

اف ط يقف ا كدها ر  ل مي باشد   ما رن صيوجا بر  ووصب ي   ديدصن يوم رن بازصن م يو   با آب يد ط اان رصني  

.وگامي ار ي  رصط گاه رطادي بدص  رصط کده .ا   ور   .وگامي ار طزصن  رفاع ي  .وصپ كا  جديد مي  در يا 

اامپ وود مي  در صي  رطاا صيا ار ي  اا   طهايي نص  ديدصن  مي اود   ار صيايا ش  ر بر  ديدصن  ي  

اامپ وود شخيي وويط ي  ميدف اووده يا ي  بوگاه صيا   رن .د صون  اامپ وود صز بازصن م يو    ديدصن  

ط  رن بخ ي صيا ار صي   ديد نص صطجام مي ر.د   صگد اا  نص بخش  اطوصن  ديدصن  اود   آب شده صيا  ووها ودا

ي  مخانج ميدفي صيا صگد بخش بوگاه  ديد نص صطجام ر.د آب نص مخانج يدماير گذصن  ط صگد بخش رطاا  ديد 

رطاا بدص   ديد اا .ا ط  نص صطجام ر.د آب نص  ديد رطاا مي گوئ     پس  ديد.ا رطاا مخانجي صيا ار بوي نر

 دما  صز بازصن م يو   صون  مي گ در   بدص  وام   طجر  زم جها صيا ار ب  دد آشکان صيا   بايد ووجر 

رصشدر باش د ار  اطوصن.ا صاووب  زطه بد ميدف ط پس صطدصز بخ ي صز رنآمد  اطوصن.ا بر بازصن.ا  مااي نفدر ط مي 

گذصن  وويط بخش بوگاه ط يا بدص  صطجام  ديد.ا  رطاا وويط بخش رطاا مونر  ووصطد بدص  صطجام مخانج يدماير

 صيدداره ادصن گ در   

رن طد جر بخش رطاا رن جدياب رصيده طصن ما نص بر م ا.ده جاا ي ن. د  مي اود   ماا ا  ط ادضر رطاا جدياب رصيده 

د   صگد رطاا ماا ا  ب  دد  جكع آطن  طصن رنآمد  اطوصن نص صز مخانج ميدف ط يدماير گذصن  مو دف مي او



اود آطگاه رنآمد اكدد  بدص  .  مخانج ميدف ط .  پس صطدصز بااي مي ماطد ط يا پس صطدصز اكدد طجوه  بدص  

 يدماير گذصن  اكدد  وص.   رصشا   

با صي  طجور  .ك وبون ادضر رطاا صز بازصن.ا  مااي ط   طجوه موجور بدص  مخانج يدماير گذصن  نص وقن ل مي ر.د

رطاا بر ال مخانج صز اديو  ديد.ا  رطادي مي صف صيد رن طصاع رطاا بر صي  اديو اوددل بد ي صز موابع صاديار رن 

 بخش  يو  نص رن ص د ان گدفدر ط بر جاطق بخش رطاا مو دف مي اود   

يپس  دج ادرب آطها رن رن .د صون  .كاطبون ار بقدص  وص.   ريد صادصما  رطاا رن گدفد  ماا ا  ط ادضر ط 

 صاديار بد يبح ووا د مني رن صاديار صثد رصنر  

 
 

 جریان  دایره وار با بخش خارجي  

بخش ريگد  ار مي  وص.   بر جدياب رصيده طصن صضافر او     بخش  انجي صيا بخش  انجي شامل .كر  اطوصن.ا 

 انجي مي ووصطد بر  ووصب وقاضا اووده ط يا  دضر ز بوگا.ها ط رطادهائي صيا ار رن ريگد ا ون.ا مي باشود   بخش 

اووده رن صاديار مني طقش رصشدر باشد .وگامي ار بخش  انجي اا ئي نص بدص   ديد وويط يکي يا بد ي صز ير 

بخش  اطوصن بوگاه ط رطاا صاديار ما  دضر مي اود بر آب طصنرص  مي گوئ    طصنرص  بر اا .ا   ديدصن  شده صز 

ا وويط صاديار رص ني گددر مي شور   صگد بخش  انجي م يو   ووا د شده وويط صاديار رص ني ما ريگد ا ون.

نص وقاضا اود بر آب صارنص  مي گوئ     پس صارنص  بر اا .ائي ار رن رص ل ووا د شده ط وويط بخش  انجي 

  ديدصن  شده صيا گددر مي شور   

  انجي ط اب مي ر.د   شکل صد ر بقد چگوطگي صاديار نص با طجور بخش



رن حااي ار  كده مخانج نص ميدف اوودگاب بوگا.ها  وجان  ط رطاا بدص   ديد اا .ا  رص ني بکان مي گ دطد 

بد ي صز صي  مخانج نص ط   بدص  اا .ا  طصنرصوي صدف مي اوود   صي  نص رن جدياب طصنرص  بر بخش  انجي مي 

 ووصب ريد   

 د شده رن رص ل ط   بر ريگد ا ون.ا فدط در مي شور ار با جدياب صارنص  صز بخش بقزطه بد ي صز م يو   ووا

 انجي ط اب رصره مي شور   رن ذ.  رصشدر باش د ار جدياطها  صارنص  ط طصنرص  ط اب رصره شده رن شکل ز جدياب 

 رصنر   پدرص دها نص ط اب مي ر.د ط صيوکر ي  جدياب مخاادي .  بدص  جدياب ف  يکي اا .ا طجور 

 

 
موصزطر طصنرص  ط صارنص  رن ي  صاديار مه  صيا   صگد صاديار اا .ا  زيارود  نص طصنر اود آطگاه جدياب بازصن 

م يول رص ني وقن ل  وص.د يافا   يقوي اا .ا  ووا د شده رن رص ل اكدد وقاضا مي شور ط ووا د مني اكدد  وص.د 

زيارود  نص صارن اود   آطگاه وقاضا بدص  اا .ا  ووا د شده رن رص ل بور   رن حااي ار صگد صاديار ازب اا   

زيارود  وص.د بور ط ووا د مني .  ب  دد صيا ط رن طد جر .كر پدرص دها  جدياب رصيده طصن يقوي پدرص ا بر  وصمل 

 رنآمد مني ز ميدف ز پس صطدصز ط ماا ا  ط   ب  دد  وص.ود طر  

ودصز وجان  ط يا  ااص  صنزش صارنص  موها   صنزش طصنرص   آب ا ون صيا  ودصز وجان  ي  ا ون بدصبد با 

صارنص  ار بر صي  ودو ق بديا مي آيد    انو ا صز  ديد.ا  بخش  انجي صز اا .ي رص ني موها   ديد .ا  



ط صگد صاديار رص ني صز بخش  انجي   صگد صارنص  ما ب ش صز طصنرص  ما باشدز ا ون رصنص  ودصز وجان  مث ا  

ار صنزش صارنص  با صنزش طصنرص  ب ش صز صارنص  ما باشد ا ون رصنص  ودصز وجان  مودي  وص.د بور   رن حاادي 

   ا ون رن حااا ووصزب ادصن رصنرودصز وجان   ا ون بدصبد باشد  ااص صارنص  بدصبد صدد ط  ي طصنرص  

 

 

 

 

 

 مخارج مستقل و ضریب افزایش

 شور : بخ ي ووا د مني با فدمول زيد طكايش رصره مي رن ي  صاديار اامل  چهان 

 

 

 

 

.ا  صاديار ازب نصجع بر ووا د مني ط مد  د.ا  صثدگذصن بد ووا د مني شامل مد  د.ا  فدمول با  رن وكام اداب

شور  گذصن ز مخانج رطاا ط ودصز وجان  يقوي صارنص  ط طصنرص   ص  ا ميممخانج ميدفز مخانج يدماير

ص  گذصن  ط مخانج ميدفي باشد  صي  مخانج چهانگاطر .د ادصم طقش طيژهووصطد مخانج يدمايررطاا ميمخانج 

ود صيا  مخانج ميدف رن ي  صاديار صز رط جها طقش .ا مخانج ميدف صز جهاوي مه رصنطد ط رن ب   آب

 ص  رصنر:بدج در

رنصد ط رن بد ي  60وا  50ر  يقوي ب   ص  رن ب   يايد مخانج رصنمخانج ميدف مبخش  اطوصن  يه   كده  1م

 ر.د صاديار.ا ب  دد صز ال مخانج مني نص مخانج ميدف بر  ور ص دياس مي

اود را ل رطمز فوي ط وخييي صيا  .د ادصم صز يايد مخانج طادي ار بر صون  م دقل رن ي  صاديار و   د مي  2م

گذصنطد  صز اديو مخانج ميدف بد يبح ووا د مني صثد مي  زطه بد واث د م دق   صطا ر بد ووا د مني بر صونوي صاقايي

  صاديار  ببون م دق   نط  صنزش ووا د مني بدص  مثالز .وگامي ار مخانج رطاا صف صيش يابد مبا ووجر بر چد ر

شور موجق صف صيش رنآمد.ا رن صاديار شده ط صز اديو ااطوب گذصنرز طاي چوب صي  و   د رن چد ر طصنر ميصثد مي

 ميدف باز .  بد نط  صنزش ووا د مني وأث د رصنر  صي  صثد نص صثد صاقايي گويود 

 

GNP  =  G  +  I   +  C   + (X-M) 

GNP = Gross National Product 

X – M =  موازنه تجاری 

X – M  > 0     : مازاد تجاری 

X – M  < 0 : کسری تجاری 



 

 

 

 

 

 

 

صي  صثد صاقايي   ني مه  صيا  بدص  و ديح صي  موضوع بايد مدا. كي ماطود وابع ميدف ط ضديق صف صيش 

 وص.   جا مير؟ رن صي ياز.  ووض ح رصره شوطد  چگوطر صف صيش .د ي  صز مخانجز صنزش ووا د مني نص مدأثد مي

 مکاط  م آب نص مونر ب ث ادصن ر.  :

  :ودي  وابقي ار رن مونر ميدف طجور رصنر صي  صيا ار ميدف وابع رنآمد صيا  رن صيوجا يارهتابع مصرفGNP 

 ر.  :ط اب مي Yنص با 

 

 

 

 

 

 صيا ط رط  اص ا رصنر:صي  وابع نص يکي صز صاديار رصطاب ب نگ بر طام جاب م و انر ا و  صنصئر طكوره 

مث ا صياز يقوي و   دص   ƒ'شور جا طادي ار گددر ميميدف ال مميدف صفدصر  وابع م دق   رنآمد مني صيا  رن صي   1

 شور ميدف با و   دص  رنآمد ط  ا م دق   رصنر ط .دچر رنآمد ب  دد شورز ميدف .  ب  دد مي

نآمد ط  ا  بدص  مثالز صگد رنآمد رط بدصبد شدز ميدف صا صماً رط   م  صب و   دص  رم  صب و   دص  ميدف بر صطدصزه  2

 بر مقوا  ط  ا و   دص  ميدف بر و   دص  رنآمد صيا   ƒ'شور  چوب بدصبد طكي

صياز رصنص  ش ق اكدد  صيا    رن صيوجا  1رنجر ط بدصبد با  45وابع ميدف رن مقاي ر با وابقي ار رصنص  ش ق     

 b.Y 0C = C +ص  ميدف ي  وابع  بي صيا :                    وابع مونر طظد ما بد

C ∂رن طصاع  bباشود  صي  مقدصن بر  ووصب ش ق صي  وابع مي bبر  ووصب  دض صز م دأ ط  0Cرن صي  وابع مقدصن 

∂ Y
 < 1  

 ر صيا رنج 45گوي   .  مث ا صيا ط .  اكدد صز ي  مي باشد  يقوي ش ق وابع ميدف اكدد صز صيا ار مي

 

G 
↑

  →  GNP 
↑ 

 
      C

↑ 

 اثر مستهیم

 اثر الهایی

GNP = Y 

C = ƒ (Y) 

ƒ' > 0 

 ƒ′ =
∂ C

∂ Y
 < 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طصحد صف صيش يابد : 1000ط رنآمد مني  بر م  صب   0C  =100ز   = 0.8bرن وابع فوق صگد 

b = 𝝏 c / 𝝏 Y < 1 

𝝏 C = b * 𝝏 Y 

𝝏 C = 0.8 * 1000 = 800 

ه شور مو   دص  رن جها مث ا صطجام شدطصحد ميدف صضافر مي 800طصحد صف صيش رنآمدز  1000يقوي بر صزص  

ود شور بر طامود ط .د چر مقدصن آب بر ي  ط ري جا م ل طهايي بر ميدف مينص رن صي  bصيا طاي يک اب ط  ا   

.ا  ب  ان رصنر  مدداط  صيا ط جا  ب ث bمقوا  وكايل ب  دد ي  جامقر بر ميدف صيا  رن جوصمع مخدنف مقاريد

 گ دي :وجان  نص صدد رن طظد مي ود طگانش او  ز مقدصن ودصزصگد بخوص.   صاديار نص ياره

Y = C + I + G 

+ b.Y 0C = C ميدف م دقل 

0I = I  يدماير گذصن  م دقل 

0G = G  مخانج م دقل رطاا 

او   بر صي  مقوايا ار صنو ااي با يبح ووا د مني طدصنر ط مخانجي .د جايي ار صز صطديس صدد صيدداره مي

ج رن .د شدصيبي بايد . يور شور ط حدي صگد رنآمدمني صدد باشد  رن زيد گوطر مخانم دقل صز ووا د مني صيا  صي 

 نص بديا مي آطني   Yصي  صاگو نص حل ادره ط ط مقدصن 

 

+bY0+G0+I0Y=C  
ا زایش پیدا کند، یانی میل نهایی مصرف   1به سمت  bا ر 

یابد.)مخارج الهایی مصرف( ا زایش می Yاضا ه شود در نتیجه 

  

 

 (Cمصرف )

 (Yدرآمد ملی )
45 

0C 

+ b.Y 0C = C 



0+G0+I0b)Y= C-(1 

𝒀 =  
𝑪𝟎+𝑰𝟎+𝑮𝟎

(𝟏−𝒃)
  

م دقل مميدف م دقل بقزطه يدماير  باشد ط جكع مخانج b = 0.8صي  نصببر بدصب مقوي صيا ار صگد  بدص  مثالز 

 وص.د بور   حال صگد  20000باشد يبح ووا د مني بدصبد  4000گذصن  م دقل بقزطه مخانج م دقل رطاا  بدصبد  

 وص.د شد   يقوي با  25000بدصبد  5000طصحد صف صيش يابد ووا د مني با مخانج م دقل   1000مخانج م دقل بر م  صب 

طصحد صضافر شده صيا  ووزيع صي  صف صيش بر صثد م دق   ط صثد  5000مخانج م دقل ووا د مني طصحد   1000صف صيش 

 صاقايي بر صون  زيد صيا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gross National Product=GNPتولید ناخالص ملي )

 :صنزش بازصن  ان ر اا .ا ط  دما  طهايي ووا د شده رن ي  يال  تعریف تولید ناخالص ملي

ار ووا د مني  رگويود  رن جن ر ا ل با ووا د مني آشوا شدي  ط آب مخانجي بوووا د طا ااص مني مي صاديار  نص

گذصن  مبخش بوگاه ز رصر ط صز جكع چهان مخانج ميدف مبخش  اطوصن ز مخانج يدماير  نص و ک ل ميGNPم

گدفا  صي  کل ميمخانج رطاا ط  ااص مخانج بخش  انجي مودصز وجان  يا صارنص  موها  طصنرص   ش

ص  صز اا  ط  دما  نص ووا د چهان  دجز . يور م يو   ووا د شده صيا  صاديار اي ي  يال مجكو ر

رصن  ط اا .ا  ص   صز اود  بدص  مثالز  دما  صمو از  دما  آموزشيز  دما  حكل ط طقلز ب كرز باط مي

-.ا اوودهز صي  اا  ط  دما  وويط ميدفز صوقديز نصه ط يا دكاب ط       بخ ي صم يو   ا اطنز 

شورز مخانج ميدف صيا  شورز بوابدصي  مخانجي ار بدص  بخ ي صز صي  اا  ط  دما  . يور مي ديدصن  مي

گوي  ز چوب بوگاه صگد گذصن  مي.ا نص مخانج يدماير دطد ار آب.ا ميبخ ي صز صي  اا  ط  دما  نص بوگاه

شور  .ك   اامپ وود نص صگد در رن جها ووا د يايد اا .ا ط  دما  صز آب صيدداره ميبدص  مثالز اامپ وود بخ

G 
↑

  →  GNP 

↑ 

 ↑ 

اثر مستهیم برابر 

1000 

 4000اثر الهایی برابر 



گذصن   ديدطد مخانج ميدف بور  پس صگد صي  . يور نص مخانج ميدف يا مخانج يدمايرميمدرم ط بخش  اطوصن 

صيا ط صگد بوگاه بخدرز  گذصني ز صي  ادصنرصر  صيا  بدص  مثالز  ورنط نص صگد بخش  اطوصن بخدر مخانج ميدفمي

گذصن  صيا  صا در اا   ميدفي رط طوع اود مخانج يدمايرچوب صز آب رن جها ووا د اا  ط  دما  صيدداره مي

اود ار صز آب بر  ووصب مخانج صيا  بخ ي صز صي  اا  ط  دما  نص .  رطاا  ديدصن  مي53رطصمط بي52اا   بارطصم

شور ار مخانجز بخش خ ي صز صي  اا  ط  دما  وويط يايد ا ون.ا  ديدصن  مياوود ط رن طهايا برطادي يار مي

مجكوع صنزش ان ر اا  ط  دما  طهايي ووا د شده ط رن طصاع جكع آب چهان   انجي صيا  بوابدصي ز ووا د منيز

 مخانج صيا  

   ي  يد  طکا  ط از بر و ديح رصنطد: GNPرن وقديف ووا د طا ااص مني م

  شور  گ د   ميااص مني بد صياس وقديف بر پول ط بر صنزش بازصن وقوي  مصطدصزهووا د طا 

  ووصب گدا گ د  شورز نصه ريگد  طدصنر چدص ار طكيار بر پول صطدصزهنطش  صيا ار ووا د طا ااص مني بر ج  صي

   جكع ادر .ا نص با .شوطدز بنکر بايد صنزش پواي آبصي  مقدصن گودم با صي  مقدصن پانچر جكع مي

 اود ط بايد بر آب ووجر ادر صنزش بازصن .   وص.   ريد ار طکاوي نص مبد  مي 

 

 ص  .  طجور رصنر  صا در گوي  ز يقوي اا  ط  دما  طصيبر: طادي صز صي  موضوع يخ  ميكاال و خدمات نهایي

  طهايي رصني   بدص  مثالز ص  ط ي  اا  دما  مقكو ً شکل طهايي رصنر طاي رن ووا د اا  ي  اا   طصيبر

اان نطر  بدص  مثالز  يد   مكک  صيا اا يي ووا د شور ط  ور صي  اا   ووا د شدهز رن ووا د اا يي ريگد بر

شور ط م يول طهايي ووا د  ورنط صيا  گودم ووا د  و ديل بر آنر ط ووا د  رن طهايا بد نط   ورنط طيق مي

گوي   صنزش ص  ط طاب اا   طهايي صيا  طادي ار ميآنر رن صي  مثال اا   طصيبر شور  گودم طرن طهايا طاب مي

 .ا جنوگ د  او   ار صز صحد اب مضا ف . يوراا   طهايي يقوي صي 

 ووا د مدصحني رصنر  صنزش صف طره نص رن .د مدحنر صز فدصيود ووا د بر شد  زيد وقديف مي اوود : ارزش افزوده : 

 

 بدصبد صيا با صنزش فدطش بوگاه موها  صنزش  ديد .ا  صطجام شده بدص  ووا دصنزش صف طره 

 

شور   ووا د طاب نص رن طظد مي گ دي    رن صي  ووا د گودم ط آنر رن اااق ي  مثال مدهوم صنزش صف طره نطش  مي

ووا د طاب صيا  فدض  گدرر مدصحل ووا د طاب شامل ير مدحر ووا د گودم ز ووا د آنر طاا   طصيبر ص  م  وب مي

نيال ووا د شده صيا  رن مدحنر صطل چوب  ديد  بدص  ووا د  1000او د رن مدحنر   صطل ووا د ز گودم بر صنزش 
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نيال ووا د  3500نيال صيا  بقد ار آنر بر صنزش  1000  آب .كاب گودم فدض ط ده صياز صنزش صف طره

نيال  2500م وويط اان اطر آنرياز  بوره ط ووا د آنر ووها نيال آب مدبوم بر  ديدگود 1000شورز رن طصاع مي

شور نيال فدط در مي 5000شور ط بر صنزش صنزش صف طره صيجار ادره صيا  رن مدحنر طهايي .  ار طاب ووا د مي

نيال صنزش صف طره ووا د مدحنر يوم  وص.د بور   1500نيال آب مدبوم بر  ديد آنر بوره ط ووها  3500رن طصاع

صف طره .ا با ا كا فدطش اا   طهايي  .ا  صف طره .د مدحنر نص با .  جكع او  ز جكع صي  صنزشصگد صنزش پس

.ا  مقامزوي اود  رن بدآطنر ووا د مني رن صاديار صگد بر صي  موضوع ووجر ط ورز رن جكع زرب صنزشبدصبد  مي

د ق مضا ف صون   وص.د گدفا رن مثال بر ي  نا  طارنيدي صز ووا د مني  وص.   ني د ط صصبزحاً صح

نص طد جر مي ر.د ار ب  ان  9500مونر ووجر ما جكر صنزش ووا د گودم با صنزش ووا د آنر با صنزش ووا د طاب نا   

 2500ط  1000صيا   ا ک  صگد ووها صنزش صف طره .ا  .د مدحنر صز ووا د ميقوي  500فدصود صز صنزش ووا د طهايي 

 وص.   ني د   پس بدص  بدآطنر ووا د مني  5000  وجك ع او   بر .كاب صنزش ووا د طهايي يقوي    نص با .1500ط 

ص  نص م اي ر ادره ط ووها صنزش اا   ار صنزش ووا دص  طهايي رن صاديار صيا ط ايد صنزش اا .ا  طصيبر

مخدنف رن صاديار نص با .   طهايي بايد م  وب گدرر  اذص بدص  صي  موظوناافي صيا ار صنزش صف طره ووا دص 

 جكع او     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :صگد صز ي  ووا د  ودا ق صنزش صف طره چ  ا؟ گدرر اررن صي  جا صي  پديش مبد  ميتركیب ارزش افزوده

اووده م   بپدي   رن يال گذشدر صنزش فدطش م   صط چر م  صب بوره ط صنزش  ديد موصنر صطا ر صط چود بوره صيا ز آيا 

.ايي جها حقوق ط ريدك رز ر.د؟ م نكاً   د! ووا د اووده بدص  ووا د م   . يور ريا ميوداط  صي  رط ز يور صط نص بر

مراحل تولید 

 نان

ارزش  ارزش معامالتي

 افزوده

 1000 1000 تولید گندم

 2500 3500 تولید آرد

 1500 5000 تولید نان

 5000 (صنزش طهايي ووا د)



در ط مابقي آب يور  صيا ار بر  وهوصب اانآفدي  بر ووا د اووده م   وقنو مي گ در   اذص صنزش صجانهز بهده باطکي  رصش

 صف طره ودا ق . يور حقوق ط ريدك رز . يور صجانه ز . يور بهده باطکي ط يور ووا د اووده صيا  

 بررسي مجدد جریان دایره وار 

 ان نص  صطدصزه گ د  رنآمد آشوووا شووده صي  مي  وص.   ب  و   صاووب با رط مق ان نص  صطدصزه گ د  ووا د مني ط يوور مق

ار .د ي  صز صي  پوج مق ان چگوطر بر بق ر صنو ام پ دص مي اود بدص  صي  موظون شوووکل مدبوم بر جدياب رصيده طصن  

 پدرص ا .انص مجدرصً رن طظد مي گ دي  : 

 
رط ال او   مي ب و   چهان جون مخانج صيوووايوووي نط  صگد ما جدياب پدرص دها نص صز بازصن م يوووول رن با ب طكورصن 

مخانج  Iمخانج يودماير صز  مدبوم بر بوگا.ها  cووا د طا ااص مني طجور رصنر مخانج ميودفي مدبوم بر  اطوصن.ا 

 پس مي ووصب طوشا  (X-M)ط  ااص صارنص  مدبوم بر بخش  انجي  Cرطاا مدبوم بر بخش 

GNP=C+I+G+(X-M) 

  با  انج شدب صز ووا د CCAبر .ا  يا ا بد نط  جدياب رصيده طصن ذ  ده ميدف يدماير مبا حداا رن جها  قد

نص بااي گذصشوودر صيووا ار ببون  زصوور مي ووصب  (NNP)طا ااص مني ا وود گدريده ط بدص  ما ووا د  ااص مني 

 طوشا  



.ا  او   چدص ار رن .وگام ووا د يدمايررن م اي ر ووا د مني ووها ط ايد بر صنزش بازصن  ووا د صاددا  :54تولید خالص ملي

شوطد ط صنزش صي  صيدهزك  بايد صز صنزش ووا د ا د گدرر  .ا ط وجه  ص  ووا د رچان صيدهزك ميثابا ماطود ريدگاه

 Capital ز يه  ميدف يدماير مGNPگويود  اذص ز صگد صز ووا د طا ااص مني ممقدصن حاصل نص ووا د  ااص مني مي

Consumption Allowance=CCPآيد  ريا مي  يا صيدهزك نص ا  او   ووا د  ااص مني بر 

 NNP=GNP-CCA 
           

 ا  م دم دق   وجان  يا ماا ا  بد فدطش مصگد ماا ا : 55درآمد ملي.Indirect Buisiness Tax = IBT نص صز ووا د  

.ا  م د م دق   وجان  يا ماا ا  بد فدطش بدرب بر موبو ماا ا آيد  بدص  پيي بديا مي ااص مني ا د او  ز رنآمد من

 :  بايد بر وقديف رنآمد مني ووجر او  

NI=NNP-IBT 

 

 زم صيووا ووجر  گويود رنآمد بديووا آمده وويووط صوواح اب  وصمل ووا د رن صاديووار نص رنآمد مني ميدرآمد ملي: 

 (W)شامل طوع پدرص ا بر  وصمل صيايي مي باشد ار   انوود صز ريدك ر بر ااناواب  او   رنآمد مني رن صي  مدحنر

يدماير  صاح اب  صاح ا  م د ز   INبهده  ااص بر  شدادها   RIز صجانه بر  يور  شد    CPط  بر اانآفديواب  مي با

 نص .  بايد مزحظر ادر  بوابدصي  :  PRIم د صي  موصنر  رنصمد صاح اب رصنصئي 

NI=W+IN+RI+CP+PRI 

 (تفاوت درآمد مليNI(و تولید ناخالص ملي )GNP :)  وداط  رنآمد مني با ووا د طا ااص مني رن صيدهزك ط ماا ا

ص  صيا ار صز صاح اب  وصمل ووا د رن اااق ماا ا  ا د ط بر ح اب رطاا طصني  بد فدطش صيا  ماا ا  بد فدطش رن طصاع . يور

 نطرز اكدد صز ووا د  ااص مني صيا  ق  وصمل ووا د ميشور ط رن طهايا آطچر بر ج مي

  :شور صگد رنآمد مني نص بد وقدصر جكق ا ي  ا ون وق    طكايودز رنآمد يدصطر حاصل ميدرآمد سرانه 

صي شخ صگد رنآمد مني نص موها  ي  يوود   وصمل ط بقزطه ي  يوود   وصمل ريگد او  ز رنآمد شووخيووي : 56درآمد 

 بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووديووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

شخاس طكيآيد  رن صادمي يا ص شش ب كريار وكام رنآمد مني بد يا  ور نص و ا پو يد  بدص  مثالز فدر  مكک  ص .ا  ن

.ا ميووور.ايي ار   شوودااشووور  يا بدص  مثالز يووور.ا  ووزيع ط وودهمخدنف ادره باشوود ط حو ب كر صز رنآمدش ا وود مي

شخاس بديد اب طكيشور  پس بخ ي صز رصطد  .  ا  مي.ا ب   ص ضا   ور وق    طکدرهشداا نيد  يا ماا ا  بد نآمد ص
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ص  ار رطاا شور  ي  يد  موصنر .  ماطود يانصطر.ا مطر ماا ا  بد فدطش  .  مونر  صيا ار صز رنآمد ا د مييور شداا

صط  چر ار فدر بدصيش زحكدي مد كل ط وده ط بر صوون  بز وض بر.ا  صطدقااي يقوي آبر.دز و ا  ووصب پدرص ابر صفدصر مي

.كچواب ار جدياب رنآمد مني بر ادف بازصن  وصمل حداا مي اود رنآمد .ا  ا وووق شوووده ط شوووور  اذص رصره مي

شدادها  يور .ا  ووزيع ط ده  شامل  ب كر وام   صجدكا ي  UCPرنيافا ط ده نص صز آب ا  مي او     صي  رنآمد.ا 

SSC  ط ماا ا  ط بد يووور شوودادهاCPT ماير گذصن  شووده ط رط مونر ص  د بديوا مي باشووود مونر صطاي صوودف يوود

 رطاا مي نيود  

بر  ووصب رنآمد  TPجدياب رنآمد مني بر نصه  ور صرصمر رصره ط پس صز   ون صز بازصن  وصمل .كدصه با پدرص دها  صطدقااي 

 بديا  اطوصن.ا مي نيد پس مي ووصب طوشا  PIشخيي 

PI=NI-UCP-SSC-CPT+TP 
  آيد ريا ميونص  ط صضافا  صگد با رنصمد شخيي صفدصر جكع شور رنآمد شخيي برمجكوع ج د  صي  موصنر يقوي ا 

صي شخ .ا  اود ار م ووابر صي وودگاه.ا  ماا اوي وق    ميرن جدياب صاديووار ط ووا دز رطاا صي وودگاه: 57مالیات بر درآمد 

صد صز رنآمد  50صز ا ون.ا وا حدطر طكايود  رن بد ي .ايي نص ص ذ ميصووبوس رن مقااع م خيي صز فدآيود ووا دز ماا ا  رن

باشد ط صز   ميPersonal Taxاوود  صي دگاه ريگدز ماا ا  بد رنآمد شخيي ممني نص ماا ا  گدفدر ط صدف نفاه صجدكا ي مي

جدياب رنآمد  بديا  اطوصن.ا مي نيد صما صطها .كر صب نص طكي ووصطود لذا   شور رنآمد شخيي صفدصر ماا ا  گدفدر مي

شخيي   دج يدف  PTاوود بنکر ا كدي صز آب بر رطاا بابا ماا ا   شور باا كاطده آب ار رنآمد اابل و رصره مي 

 مي باشد بدص   ور آطها بااي مي ماطد يقوي   DPI اطوصن

DPI = PI-PT 

ي صش  رن آمد شخيصگد رنآمد شخيي نص موها  ماا ا  بد رنآمد شخيي طكايودز طد جر: 58درآمد شخصي قابل تصرف 

ووصطود رن آب ر ل ط ويدف طكايود  رنآمد شخيي اابل ويدف مقارل رنآمد  صيا ار صفدصر مياابل ويدف صيا: 

ود   صاديار ااملشور  اذص چد رصطدصز مي  صاديارز رنآمد شخيي اابل ويدف يا ميدف ط يا پسرن چد ر

مونر صيدداره ادصن  Sيا پس صطدصز  Cخانخ ميدفي آطگاه رنصمد اابل ويدف نص  اطوصن.ا مي ووصطود بدص  مگدرر اذص مي

 ر.ود 

DPI=C+S 
شور مخانج ميدفي ط    شدر مي  شدادها ط يا رطاا گذص پس صطدصز بر بازصن مااي نفدر ط طهايداً بر صون  طصم رن ص د ان 

يا ار  يول بد وص.د GNPيکي صز چهان مونر  ص ضا  وص.د ادر ط صز صي  اديو بر جدياب بازصن م  گ ا  نص وقا
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رن طيط جدياب رصيده ص  ما مي ب و   ار چگوطر بخش رطاا صج صء مخدندي صز بخش .ا   اطوصن ط بوگا.ها نص م دق كًا 

شکل طصم صز بازصن .ا  مااي بر ادف  ور مو دف مي اوود  يي صز  اطوصن.ا ط م د م دق   رن  شخ شکل ماا ا   بر 

وجان  ص اطر .ا  وام   صجدكا ي ط ماا اوها  بد يوووور  ريگد رنآمد.ا  بخش رطاا شوووامل ماا اوها  م د م ووودق  

  ط ط   بدص  پدرص دها  صطدقااي بر  GNPشووودادها مي باشوووود ار بدص   ديد .ا  رطاا ميکي صز چهان مخانج بدص  

يه  ميدف  يدما  گذصن  ووجر او د ار صطل  ير مونر مخانج  يدداره ادصن مي گ در رن طهايا بر   اطوصن.ا مونر ص

 .رطم طصم .ا  يدماير گذصن  صز بازصن.ا  مااي ط يوم يور ووزيع ط ده شدادها مي باشد  يدماير 

 

 

 

 تولید ناخالص ملي و رفاه 

GNP  مق انز بدص  يوجش ووا د صاديار  مي باشد ط ي  مق ان بدص  يوجش نفاه جامقر ار بد ونرصن  ال بديا

من وظ شده مي باشد ط  ا   با صي   GNPصز آطچر رن  آمده وويط مدرم نص موقکس ادره ط م دوي بد  وصمني ب ش

طجور ووا د صاديار  بخش مهكي صز صي  بد ونرصن  اني مي باشد  ببون ال طضع مدرم بهدد  وص.د شد صگد اا .ا 



ط  دما  ب  دد  بدص  ميدف رصشدر باشود   صاديار  ار حج  ب نگدد  صز اا .ا ط  دما  طهائي رن ص د ان رصشدر 

 نصحا ود مي ووصطود م کل اك ابي صاديار  نص حل اود   باشود 

حدصال ير جو ر ريگد صز نفاه جامقر طجور رصنر ار مي بايد مونر مزحظر ادصن گ در ا د ا زي ا  GNPم د صز 

 م  بي ز زماب فدصما ط جكق ا   

 كیفیت زیست محیطي  

ا د ا زي ا م  بي مي باشد ووا د ب  ان  صز من وظ طكي شور  GNPي  جو ر صز نفاه جامقر ار رن صطدصزه گ د  

اا .ا ط  دما  ي ق آطره يا د  .وص ط آبها مي شور ط موجق مي گدرر وا مدرمي ار صز صي  م  ط مي  وص.ود 

صيدداره اوود اذ  ب دطد يا آب نص ميدف اوود ببون مودي و ا واث د طصاع شوطد  صز آطجا ار اذ  نرب مدرم صز م  ط 

ظا.د طكي گدرر  GNPط   من وظ مي شور   طاذص صنزش آب رن  GNPم ارار ادصن طكي گ در  رن م اير  رن بازصن مونر

مي باشد بر مدهوم صيجار  GNPآطچر صيد بدصط   صي  صيا ار ووا د ب  دد اا .ا ط  دما  بر مدهوم يبح با ود  صز 

 آاورگي ب  دد رن آب ط .وص ط ببون اني م  ط ط   مي باشد   

 راغت  زمان ف

من وظ طكي شور صگد ط دط  اان ط اانفدماياب ويك    GNPاذوي ار مدرم صز فدصما  ور مي بدطد ط   رن م اي ر 

اا.ش  وص.د يافا   رن حااي ار صي  ا طماً  بر مدهوم  GNPبگ دطد اكدد اان اوود ط ب  دد فدصما رصشدر باشود مقدصن 

 اا.ش نفاه جامقر طكي باشد   

 جمعیت  

ال ووا د رن صاديار نص صطدصزه گ د  مي اود زآب ط اب طكي ر.د ار بر .د شخص صز صفدصر جامقر چر GNPصگد چر 

يک اطي با .  باشود صما جكق ا يکي رط بدصبد  GNPم  صب صز صي  ووا د وقنو گدفدر صيا   فدض او د رط ا ون رصنص  

رط ا ون يک اب صيا   بوابدصي  ما صمنق جكق ا ريگد  باشد   رن صي  صون  م کل صيا بگوئ   ار نفاه صي  

GNP     يدصطر نص رن طظد مي گ ديGNP  يدصطر بر مدويط ووا د طا ااص مني گددر مي شور ار رن ي  صاديار بر .د

 يدصطر نص صز نصببر زيد بديا مي آطني     GNPشخيي وقنو مي گ در   

 سرانه GNP  =GNPجمعیت/ 

 توزیع درآمدها

يدصطر ووها ي  مدويط مقدصن نص ط اب مي ر.د ط بر صي  مقوي ط  ا ار رن طصاع .د  GNPشا ار صا در بايد ووجر رص

شخيي رن صي  صاديار آب نص رنيافا مي رصنر  بد ي مدرم رنآمد زيار  رصنطد ط بد ي ريگد رنآمد صطدك  رن طصاع 

ببون ط  ي پاي    وص.د بور   حدي رصشدر باشد نفاه جكقي ص ضاء جامقر  GNPصگد صاديار ي  ووزيع اامز طابدصبد 

 يدصطر اون ط  ي با  باشد    GNPصگد 



 

 ارزش بازاري 

 ز صي  ووا د رن طصاع حاصل جكع صنزش ووا د وكام اا  ط  دما  صيا  GNPرن ب ث ووا د طا ااص مني م

ور ط حاصل   ضدب شq  صگد رن مقدصن آب اا  مpاا  ط  دما  رصشدر باش  ز ا كا .د ي  م nيقوي صگد 

 آيد  ريا ميضدب .ا نص با .  جكع او  ز ووا د طا ااص مني بر

∑ 𝑷𝟏𝑸𝟏𝟏
𝒏=  nq n+ …. +p 2q 2+ p 1q 1GNP = p 

 

 

ز م وا  م اي ر صنزش بازصن  اا .ا بوره ط صنزش GNPص  ار طجور رصنر صي  صيا ار رن م اي ر طکدر

اود  بدص  مثالز صگد بخوص.   ووا د طا ااص مني صنو ام پ دص مي .ا  جان  اا .ا رن آب يالبازصن  .  بر ا كا

چر صنزشي رن بازصن رصشدر  90م اي ر او  ز بايد ب  و   بدص  مثالز اا يي ماطود  ورنط رن يال  90نص رن يال 

ا جگ دي   صي  ا كا .ا .كاب صنزش جان  صيا  رن صي نص رن طظد مي 91.ا  يال ا كا 91صيا  بدص  يال 

 موضوع مه  ز وداط  اايل شدب ب   ووا د طا ااص مني صيكي ط طصاقي صيا  

 GNP 59اسمي  :   

.ا  گويود  طادي ار ووا د طا ااص مني نص بر ا كاصيكي مي GNP.ا  جان  نص ووا د طا ااص مني بر ا كا

د مني نص رصشدر باش  ز با يال آمان ووا  10آيد  بدص  مثالز صگد بدص  جان  م اي ر او   ي  صشکال بوجور مي

او  ز رن طد جر مقاريد طهايي .ا  جان  م اي ر ميار رن .د يال ووا د طا ااص مني نص بد صياس ا كاووجر بر صي 

ووصب بر صي  طد جر ني د ار بدص  .ا نص طدصنر  يقوي طكيووا د طا ااص مني رن .د يالز صنزش مقاي ر با ريگد يال

صي   چدص ار ووا د طا ااص مني حاصل ضدب ا كا يبح ووا د با ود  رصشدر 81بر يال ط  ا  82مثالز رن يال 

رن مقدصن صيا ط صگد  در آب رن ي  يال ط  ا بر يال ا ني صضافر شده باشدز م خص ط  ا ار صي  صف صيش 

 كا ي  اا  رن رط طاشي صز صف صيش م  صب ووا د ممقدصن اا   ط يا ا كا اا  صيا  صگد بدصط   ار بدص  مثالز ا

ر.د ز رنصد صف صيش ط اب مي 20صف صيش يافدر طاي مقدصن ووا د طا ااص مني .كاب رط يال ووها  %30يال مدوصاي 

ني   ار ووا د اا.ش رصشدر صيا  يقوي .كوصنه صف صيش ووا د طا ااص مني رن صي  طضق از وازه بر صي  طد جر مي

شور  صي  م کني صيا ار .ا بر طدايج رنيدي مودهي طكيگوطر مقاي رص صي ط اب ر.وده صف صيش يبح ووا د ط  از اذ

 وكامي آمان.ا  صيكي مآمان.ايي ار م وا  آب صنزش جان  اا  باشد  رن صاديار رصنطد ط اابل ص دكار ط  دود  
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صاقيز صنزش ط GNPصطد  رن بدص  حل م کل گددر شده رن با ز مدهوم ووا د طا ااص مني طصاقي نص صبدصع ادره

اوود  يقوي ي  يال نص بر  ووصب م وا رن م اي ر مي "ا كا يال پاير"ووا د مني نص بد م وا  ي  ا كا ثابا بر طام 

او    رن طد جر طادي ار ب   رط يال گ دي  ط ا كا اا .ا نص رن .د يال با .كاب ا كا يال پاير م اي ر ميطظد مي

ووصب صي  صف صيش نص بر ووا د ط  ا رصر ط صي  م اي ر صنزش مقاي ر د ز ميصف صيش ط اب ر. pqمدوصاي حاصل ضدب 

 نص رصنر  

 

 

 60شاخص قیمت (PI: )  

ار رن ي  گ دطدز طاي رن  كل با ووجر بر صي موصنر فوق مدهومي صيا ار بدص  ووا د طا ااص طصاقي رن طظد مي

م خص طكورب ووا د طا ااص مني اان يخدي صيا   صاديار صطوصع مخدندي اا  رصني ز م اي ر و  و  اا .ا بدص 

.ا رن طصاع شا يي صيا ار اوود  شا ص ا كابدص  نفع صي  م کل مدهومي بر طام شا ص ا كا نص وقديف مي

.ا ط م اي ر .ا  مخدندي بدص  ط اب رصرب نشد ا كار.د  صز نطش.ا  مخدنف ط اب مي.ا نص رن اول يالنشد ا كا

 اوود:ه ميشا ص ا كا صيددار

 ياره ودي  نطش صي  صيا ار ووا د مني صيكي نص بد ووا د مني طصاقي وق    او  :  1م

 

= شا ص  ا كا
ووا دصيكي

ووا د طصاقي
× 𝟏𝟎𝟎 

 

 ثابا صيا:  qشور  رن صي  نطش مقدصن  رن ا ون ما .  صز صي  نطش صيدداره ميالسپیرز :  شا ص (2)

 

𝑷𝑰 =
∑ 𝑷𝒊𝒋 𝑸 ∘ 𝒋𝒏

𝒋=𝟏

∑ 𝑷 ∘ 𝒋 𝑸 ∘ 𝒋𝒏
𝒋=𝟏

× 𝟏𝟎𝟎 

 مدبوم بر طوع اا   jيال مونر طظد ط صطديس  i  يال پايرز صطديس ر.وده رن صي  فدمول صطديس صدد ط اب 

نص م اي ر او    ط ا كا پاير آب اا  رن  1385باشد  بدص  مثالز صگد بخوص.   شا ص ا كا ي  اا  رن يال مي

   :باشد بر شد  زيد  كل مي او 1380يال 
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𝑷𝑰(𝟏𝟑𝟖𝟓) =
∑ 𝑷(𝟏𝟑𝟖𝟓)𝑸(𝟏𝟑𝟖𝟎)𝒏

𝒋=𝟏

∑ 𝑷(𝟏𝟑𝟖𝟎)𝑸(𝟏𝟑𝟖𝟎)𝒏
𝒋=𝟏

× 𝟏𝟎𝟎 

 

 ود گ دطد ط اان م اي ر نص نصحارن نطش  يپ دز مقدصن نص رن .د رطيال ميال پاير ط يال مونر طظد  يکي مي

  شا ص ط ي د  صز اا  نص ب در بر طوع .دفي ار صز م اي ر آطنطداوود  مقكو ً وكام اا .ا نص رن صي  م اي ر طكيمي

گ دطد  بدص  مثالز صگد .دف ب  دد مدوجر ميدف اووده باشدز ي د  صز اا .ا  ميدفي نص ا كا رصنطد رن طظد مي

ار ان  اا  نص  390وقدصر  61اوود  بدص  مثالز رن صيدصب باط  مدا   بدص  م اي ر شا ص اا   ميدفيصطدخاب مي

.ا  اود  بدص  صي  اا .ا ا كاب  دد مونر ميدف صيا صطدخاب ادره ط نطزصطر طدخ صي  اا .ا نص صز بازصن ث ا مي

گ در  مقدصن رن صيوجا اانش طزب رصرب بر ا كا صيا  بدص  مثالز اا يي اكدد ط اا يي ب  دد يال پاير نص رن طظد مي

شور طزب ب  دد  رصره شور  رنيا يد بر اا يي ار ب  دد ميدف مي  صي  شا ص باشور  اذص رن م اي رميدف مي

.ا  نياضي ط ف  ي  ار ص.ك ا ب  دد  رصنطد ضديق ب  دد  ط  ا بر رنطس م د مه  ماطود مقدل ودم ار بر رنس

 ر.     مي

اير با يال فدمول نطش شا ص پاشر .كاطود نطش  يپ دز صيا با صي  وداط  ار مقدصن نص رن يال پپاشه:  شا ص  3م

گ دطد  صا در صي  نطش ب دگي بر طوع صاديار گ دطد يقوي ا كا طصاقي .كاب يال نص رن طظد ميمونر طظد مدداط  مي

 شور:.ا مدداط  صيا؟  رن صي  حااا صز نطش پاشر صيدداره ميرصنر ار آيا رن .د يال ا كا

𝑷𝑰 =
∑ 𝑷𝒊𝒋 𝑸𝒊𝒋𝒏

𝒋=𝟏

∑ 𝑷 ∘ 𝒋 𝑸 ∘ 𝒋𝒏
𝒋=𝟏

× 𝟏𝟎𝟎 

  

 زط    فدض او   ار ووها ي  اا  بدص  مثالز م   رصني :بدص  نطش  شدب مدهوم شا ص ا كا اا  ز مثااي مي

 سال قیمت میز

50 1381 

80 1382 

... ... 

... .... 

... .... 

300 1389 

340 1390 
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 سال پایه



 نص يال پاير بگ دي   1382صگد يال 

PIي  شا ص ا كا اا  ووها صز فدمول رن صي  صاديار چوب ي  اا  ب  دد طدصن =
𝑃𝑖

𝑃0
 × شور م اي ر مي  100

 مدبوم بر زماطي صيا ار چود طوع اا  رصني : Σط   qم

𝑷𝑰(𝟏𝟑𝟖𝟏) =  
𝟓𝟎

𝟖𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟐.  :                       1381شا ص ا كا اا  رن يال 𝟓

𝑷𝑰(𝟏𝟑𝟖𝟐) =  
𝟖𝟎

𝟖𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 =     :1382اا  رن يال پاير م ا كا شا ص𝟏𝟎𝟎

 {بدص  يال پاير .كوصنه شا ص بدصبد صد صيا }

…………………………. 

𝑷𝑰(𝟏𝟑𝟖𝟗) =  
𝟑𝟎𝟎

𝟖𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 =   :                     1389شا ص  ا كا اا  رن يال  𝟑𝟕𝟓

𝑷𝑰(𝟏𝟑𝟗𝟎) =  
𝟑𝟒𝟎

𝟖𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 =  : 1390ا اا  رن يال شا ص ا ك                     𝟒𝟐𝟓

. دود   100  ص دصر بديا آمده شا ص ا كا م   مطر ا كا  ور م    رن .د يال صيا  ص دصر بديا آمده بد پاير

شوطد  رن آيد ط اابل مقاي ر ميبديا مي 100.ا بد صياس صگد بدص  ريگد اا .ا .  صي  اان نص بکو  ز وكام ا كا

صفددز ووها صي  وداط  نص رصنر ار بجا  ي  اا  ي  ي د اا  رصني  ط ي  شا ص ا كا اني .  .ك   صوداق مي

 آيد بدص  مقدل ا كا .كر اا .ا  موجور رن ي د بديا مي 100 در بد پاير 

او  ز ووا د طصاقي  100 اص ا شا ص ا كا صي  صيا ار  صگد ووا د صيكي نص بد شا ص ا كا وق    ط ضدب رن 

آيد  يقوي صگد مق ان  رصشدر باش   ط رن آ د م اي ا  بر يدوطي صز ص دصر بر طام بکان مي آيد ط صي    نيبديا مي

نصحدي صز صي  رط  در بدص  .ا بدي   ط ووا د صيكي .د يال نص ط   رصشدر باش  ز ووا د طصاقي .د يال نص برشا ص ا كا

د م وا  آب نشد صاديار نص با مقاي ر مقاريد .د ووصب بووصب م اي ر طكور  ووا د طصاقي مق ان  صيا ار مي.د يال مي

ر.د   صط ً نشد طصاقي ريا آطنر  مقدصن نشد ووا د طصاقي رط اان بدص  ما صطجام مي.ا  ا ل ط بقد آب بريال با يال

م ط   بديا ر.دز ثاط ا با مقاي ر رط يال مدوصاي م  صب طدخ وونصاديار مار .كاب نشد طصاقي ووا د صيا  نص بر ما ط اب مي

 آيد  مي

 : صاديار  رط اا يي ار گودم ط پانچر ووا د ادره ز بدص  ير يال صاز اوي بر شد  زيد رصنطد: تکلیف در منزل

 سال پارچه گندم

iq iP iq iP 

20 4 10 5 1381 

24 6 12 8 1382 

24 8 14 12 1383 

 

 سال پایه



 و د:بگ دي  ز موصنر زيد نص م اي ر ا 1382صگد يال پاير نص 

 ووا د مني صيكي .د يال -1

 ووا د مني طصاقي .د يال -2

 .ا  .د يالشا ص ا كا -3

 طدخ وونم .د يال -4

 طدخ نشد طصاقي ووا د .د يال -5

 پاسخ:

 ووا د مني صيكي مجان   رن .د يال : -1

𝐺𝑁𝑃(1381) = ∑ 𝑃𝑖𝑄𝑖 = 5 × 10 +   4 × 20 = 130 

𝐺𝑁𝑃(1382) = ∑ 𝑃𝑖𝑄𝑖 = 8 × 12 +   6 × 24 = 240 

𝐺𝑁𝑃(1383) = ∑ 𝑃𝑖𝑄𝑖 = 12 × 14 +   8 × 24 = 360 

 ووا د مني طصاقي .د يال : -2

صي ز بدص  م اي ر ووا د مني طصاقي بايد ا كا رن .د يال نص .كاب ا كا يال پاير فدض ادره 1382چوب يال پاير نص 

 ادصن ر.  :

0Q iΣ P=  (R)GNP 

8 × 10 + 6 × 20 = 200=  0Q iΣ P = (1381)  (R)GNP 

8 × 12 + 6 × 24 = 240=  0Q iΣ P = (1382)  (R)GNP 

8 × 14 + 6 × 24 = 256=  0Q iΣ P = (1383)  (R)GNP 

 شا ص ا كا بدص  .ديال : -3

ا كا شا ص =
ووا د صيكي

ووا د طصاقي
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝑃𝐼(1381) =
130

200
 × 100 = 65 

𝑃𝐼(1382) =
240

240
 × 100 = 100 

𝑃𝐼(1383) =
360

256
 × 100 = 141 



س بدص  .د يال اافي صيا ار شا ص اا  نص صز شا ص يال ا ل .ايا  پطدخ وونم .كاب طدخ نشد شا ص ا كا -4

 ا د ط بر مقدصن يال ا ل وق    ط رن صد ضدب او   وا طدخ نشد وونم نص بديا آطني :

= طدخ نشد وونم
مقدصن شا ص يال جديد −  مقدصن شا ص يال ا ل

مقدصن شا ص يال ا ل
 × 100 

(82 بر 81) = طدخ نشد وونم
100 − 65

65
 × 100 =  %54 

(83 بر 82) = طدخ نشد وونم
141 − 100

100
 × 100 =  %41 

 طدخ نشد طصاقي ووا د .د يال: -5

طدخ نشد ووا د طصاقي .د يال =
−  ووا د مني طصاقي جديد  ووا د مني طصاقي ادي 

 ووا د مني طصاقي ادي 
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

1381- 1382 : (240 – 200) / 200 * 100 = %20 

1382 – 1383 : (256-240)/240 * 100 = %6.7 
 

 

 هاي رشد اسمي و واقعي:ارتباط نرخ 

 صنو ام وقدي ي طدخ .ا  نشد بدي  گوطر صيا ار :

 صيكي ووا د نشد طدخ =  .اا كا نشد طدخ + طصاقي ووا د نشد طدخ

ووصب صطدز ميرنصد نشد ادره15.ا ط   رنصد نشد ادره ط .ك ماب ا كا 20بدص  مثالز صگد بدصط   ار ووا د صيكي 

رنصد نشد ادره طاي  20رنصد نشد رصشدر صيا  يا ووا د صيكي  5صطگ دي ح اب ادر ار ووا د طصاقي ووها يد

رنصد اا.ش رصشدر صيا  رن مثال با  صگد بخوص.   شا ص  4صطدز پس ووا د طصاقي رنصد نشد رصشدر 24.ا .  ا كا

 اا  نص صز نصه  يپ دز م اي ر او  :

𝑃𝐼(𝑙) =
∑ 𝑃𝑖𝑗 𝑄 ∘ 𝑗𝑛

𝑗=1

∑ 𝑃 ∘ 𝑗 𝑄 ∘ 𝑗𝑛
𝑗=1

× 100 

 

 

100) * 0Q0/ P 0Q1P 
( j0Q j0PΣ j0Q ijPΣ سال 



0.65 * 100 = 65 
𝟖 × 𝟏𝟐 + 𝟔
× 𝟐𝟒 

𝟓 × 𝟏𝟐 + 𝟒
× 𝟐𝟒 

i=1381 

1 * 100 = 100 
𝟖 × 𝟏𝟐 + 𝟔
× 𝟐𝟒 

𝟖 × 𝟏𝟐 + 𝟔
× 𝟐𝟒 i=1382 

1.4 * 100 = 140 
𝟖 × 𝟏𝟐 + 𝟔
× 𝟐𝟒 

𝟏𝟐 × 𝟏𝟐 + 𝟖
× 𝟐𝟒 

i=1383 

 

ب و  ز طدايج بديا آمده با م اي ا  شا ص اا  ار رن پايخ بر ا كا يوم پديش ط صز نصه بونار مي.كاط

آيد  رن نطش ياره بديا آطنري  م ابر صيا  صا در رن نطش  يپ دز ي   در م ابر با نطش ياره بديا طكي

  آيدز شا ص وقديل اوودهمي رن صد بديا ياره رن طصاع چ    ار صز وق    ووا د صيكي بر ووا د طصاقي ضدب

GNP نطر طگدطر را قاً .كاب ط  ا صيا ار بجا  شا ص ا كا بکان مي 

.ا . صن اا  ط  دما  نطر ار ما را قاً ووا د طصاقي نص بر صي  مقوا طدصني   رهنطش  يپ دز بر صي  را ل بکان مي

بد جان  نص بديا آطني  اان  ب  ان زماب.ا  پاير ط يال .ا ا كارصني  ار صگد بخوص.   بدص  و  و  آب

  صدفاً آموزشي رصشدر ط رن  كل . چگاه صز صي  نطش بدص  م اي ر شا ص اا  صيدداره صياز مثال زره شده جو ر

شور  بدص  صي  اان وقدصر  صز اا .ا نص اوود  صز شا ص  يپ دز بدص  بديا آطنرب ووا د طصاقي صيدداره ميطكي

.ا نص بدص  صي  اا .ا نطزصطر نصد ادره ط شا ص اني اا  نص بد م وا  صي  ا  م خص ط ا كابر  ووصب ي د ا

ان  اا  نص بر  ووصب ي د اا   ميدفي م خص  390آطنطد  رن ا ون ما باط  مدا   وقدصر ي د اا  بديا مي

اود  ز شا ص نص م اي ر ميان  اا  بديا آطنره ط رن بخش ميدف 390طكوره ط شا ص اا  نص بد م وا  .ك   

نصحدي صز نصببر زيد ووا د طصاقي م اي ر رن ي  يال صگد ووا د صيكي ط شا ص ا كا اا .ا نص رصشدر باش  ز بر

 شور:مي

ووا د طصاقي =
ووا دصيكي

 شا ص  ا كا
× 𝟏𝟎𝟎 

 شور مقكو ً رن  كل صز صي  نطش بدص  م اي ر ووا د طصاقي صيدداره مي

 ه یا برآورد تولید ملي اسمي هاي محاسبروش

 ير نطش اني بدص  صي  م اي ر طجور رصنر:

 اوود:رن صي  نطش چهان ريدر مخانج ووا د نص با يکديگد جكع مي -روش مخارج   1

 

 

 سال پایه



 

𝑮𝑵𝑷 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + (𝑿 − 𝑴) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ودو ق ار شوطد  بر صيرن صي  نطش بد زف نطش ا نيز رنآمد.ا با يکديگد جكع زره مي -روش درآمدها   2

رنآمد.ا  صاح اب  وصمل ووا د مط دط  اانز زم  ز يدماير ط اانآفدي   ار   انوود صز: رنآمد ريدك ر يا حقوقز 

 رنآمد صجانهز رنآمد بهده ط رنآمد اانآفدي ز با يکديگد جكع مي شوطد وا رنآمد مني بديا آيد  

د يکي نص رصشدر باش   چگوطر ريگد  نص بديا وداط  رنآمد مني با ووا د طا ااص مني چ  ا؟ صگپرسش مهم : 

 آطني ؟مي

آيد ط صگد رنآمد مني نص با ماا ا  بد فدطش يا ماا ا  م د م دق   وجان  جكع او  ز ووا د  ااص مني بديا مي

 گدرر:صگد ووا د  ااص مني نص با صيدهزك جكع او   ووا د طا ااص مني حاصل مي

 

𝑮𝑵𝑷 − 𝑪𝑪𝑨 = 𝑵𝑵𝑷 

𝑵𝑵𝑷 − 𝑰𝑩𝑻 = 𝑵𝑰 
 

 

 

 

 

 اوود :.ا  مخدنف نص با يکديگد جكع مي.ا  صف طره بخشرن صي  نطش صنزش -ها روش جمع ارزش افزوده  3

 
 خدمات بخش يافزوده ارزش + كشاورزي بخش يافزوده ارزش + صنعت بخش يافزوده ارزش = (GNPاسمي) ملي تولید

مخارج 

مصرف بخش 

خصوصی 

 )بخش خانوار(

مخارج دولت  

 )بخش دولت(

خالص مخارج 

بخش خارجی 

 )بخش خارجی(

 ذاری مخارج سرمایه

بخش خصوصی )بخش 

 بنگاه(

 سهم مصرف سرمایهاستهالک یا 

(Capital Consumer Allowance       ) 

 م تجاریمالیات غیر مستهی

 یا مالیات بر  روش

(Indirect Buisness Tax       ) 

 درآمد ملی

(National Income       ) 



موها  صنزش  ديد صيا  رن طصاع صگد صنزش صف طره  پ ش صز صي  گددر شد صنزش صف طره .كاب صنزش فدطش

 صي   ريا آطنره زطه ماا ا  ط صيدهزك نص برنص م اي ر او   رنيا ماطود صي  صيا ار وكام رنآمد مني بر

 شور ط طد جر .د ير يکي صيا .ا صيدداره ميصز .د ير صي  نطش

 تولید جاري  

د  ووا د جان  مي باشد   صي  بدصب مقوي صيا ار صنزش .كر اا .ا ط ووا د طا ااص مني .كچو   مق اس صطدصزه گ 

  رن طظد گدفدر طكي شور رن طصاع بد ي صز GNP دما  طهايي م ارار شده رن بازصن رن ي  رطنه م خص ا طماً  رن م

صووم  ني ار    انج . دود   بدص  مثال صگد GNPم ار   بازصن ار م دن م ووا د جان  طكي باشود صز ح بر شكول م

  مدبوم بر GNPمونر مقامنر ادصن گ در چوب صنزش صي  صووم  ل رن م 1370ير يال صز  كد آب گذشدر صيا رن يال 

ط   مجدرص رن طظد  1370ميقوي زماطي ار صي  اا  ووا د شده صيا  م اي ر شده صياز چواطچر رن يال  1367يال 

صنزش آب رط بد م اي ر مي شور ط صي  ص  ح طكي باشد   بايد  گدفدر شور موجق صحد اب مضا ف  وص.د بور   يقوي

بر  ووصب ي  اا   طهائي بددطش طدفدر  1367ووجر رصشا ار حدي صگد اا   فوق رن يال ووا د آب يقوي رن يال 

 موظون شده صيا    1367باشد با صي  طجور صنزش آب وا ي  مدحنر ال صز فدطش طهائي رن م اي ر رن يال 

 منظور نمي شود  GNPمحاسبه آنچه در

موظون طكي شور ط     GNPچر چ  .ايي نص شامل مي شور  زم صيا با آطچر رن م اير  GNPصاووب مدوجر شدي  ار 

 آشوا شوي    رن زيد ير ريدر صز فقاا دهائي ار صز م اير ووا د طا ااص مني حذف مي گدرطد آطنره شده صيا   

 ل  : الف( معامالت بازاري حذف شده شام

 مقامنر رصنصي ها  م دقكل -1

  امنر اا .ا  طصيبر ص  --2

 مقامنر رصنصيي .ا  مااي موجور ماطود صطنصق ادضر ط يهام -3

 : معامالت بازاري و تولیدات اقتصادي حذف شده شاملب  

 موصر مخدن م د ااطوطي  -ص

 اكان باز   -2

 ف  اء  -3

 ج( تولیدات اقتصادي حذف شده 

 اطر وقك دص    -1

 اان.ا  صطجام شده رن مو ل  -2



 

 (GDP) 62تولید ناخالص داخلي

ووا د طا ااص رص ني مق ان ريگد  بدص  صطدصزه گ د  ووا دص  ي  ا ون صيا    وداط  صي  مق ان با ووا د طا ااص 

  ا ون  حاا  صيا   بر صي  مقوي ار صنزش ووا دص   شهدططدصب ي 63صصل من ّا GNPمني رن آب صيا ار رن مق ان  

مونر يوجش ادصن مي گ در ز  وصه صي  ووا دص  رن رص ل يدزم    آب ا ون  صيجار شده باشد ط  وصه رن  انج صز 

حاا  صيا   يقوي صنزش ووا دص  رنرص ل ي  يدزم    64صصل يدزم وي GDPيدزم    صصني  رن حااي ار رن  

ر مي شور ز  وصه آب ووا دص  بر ريا شهدططدصب آب ا ون صيجار شده باشد ط  وصه بر ريا صفدصر ط شداا بدآطن

 .ا   انجي م دقد رن آب يدزم     

طجور طدصنر   را ل مبنق آب صيا ار وقدي ا  GDPط  GNPبدص  بد ي ا ون.ا ماطود صمديکا وداط  چودصطي رن صناام 

.ها   انجي رن رص ل يدزم   آمديکا ز شداا .ا ط  وصمل ووا د آمديکايي ط   مقارل حضون  وصمل ووا د ط بوگا

رن  انج صز صي  ا ون حضون رصنطد   ا ک  بدص  بد ي ريگد صز ا ون.ا ماطود ا ون.ا  شدق آي ا ز ار شداا .ا  

اا .ا  چودمن دي رن آب ا ون.ا حضون ب  ان چ   گ د  رصنطد ط  كده ووا د رن صي  ا ون.ا وويط صي  شد

 كنکدر نشد با ود  نص بدص  صاديار ط اب مي ر.د  GDP انجي بر صطجام مي نيد وداط  صي  رط نا  زيار بوره ط 

مي ووصطد ط اب ر.د ار چر م  صب رنآمد رن ا ون صيجار شده ط چر م  صب رنآمد بر   GDPط  GNPمقاي ر صناام   65 

 شهدططدصب ا ون وقنو گدفدر صيا   

  

 بیکاري 

ن  ط وونم ز رط م کل ب نگ صاديار  . دود ار بد صاديار جوصمع وأث د زيار  رصنطد  وقديف ب کان    ان  ب کا

 صيا صز :

 كارآفرینو یا بیکاري  زمین، بیکاري سرمایه، بیکاري نیروي كاربیکاري عوامل تولید شامل بیکاري "

 "مي باشد.

                                                           
62 . Gross Domestic Product 
63 . national principle 
64 . territorial principle 

 کرد .  GNPرا جایگزین   GDPبخش آماری سازمان ملل  رسمای مایار  1993. در سال  65



گذصنر ط صز ادفي ب کان  رصنر ط رن جامقر وأث د مودي بد جا  ميار با صط اب يد ط اان ب کان  ط دط  اان بر را ل صي 

.ا  صاديووار صيوودداره ر.د ار صز ظدف اشووور يا بر   ان  ريگد ط وواب ميصفدصر بر ب کان  ريگد  وصمل ووا د موجد مي

ياز رصنص  ص.ك ا ب  دد  مي شد ط بر آب ووجر زيار  ميط ده ص ابنر با صي  .ا مقشور  يکي صز ص.دصف مه  رطاابا

ببون  اس مي  وص.   ما. ا ط .ا موجد گدرر  ووصطد بر يااط ادرب رطااموضوع صيا ار طدخ با   آب حدي مي

صز رنآمد مني نص  %75 نل ب کان  ط دط  اان نص بر يووور را ل بدنيوووي او   طخ وووا صي  ار ط دط  اان رن حدطر 

شور طادي ا ي ب کان ميب بر ووا ذ مني صيا رطم صيوکر رنيافا مي اود ط صز صي  جها  امل مهكي رن يان  نياطد

يا  وونم صگدچر ف ان زيار  بد جامقر صيجار  يا ط وداط  ب کان  ط وونم رن .ك   جا ف ان نطصطي زيار  نط  صط

ر.ودز طاي رن ب کان  صفدصر وكام ادن   ديد  ور نص صز اود ط صفدصر بخ ووي صز ادن   ديد  ور نص صز ريووا ميمي

ووصطد بر م کز  صجدكا ي ط ي ايي زيار  موجد گدرر  شور ار مي.ا طصنر ميصره ط ف ان نطصطي زيار  بد آبريا ر

كا ي صز ب   نفد  بو اب کان صز طظد صجد ار صفدصر ب  مان ازق ط صز طظد يووو ايوووي .ك    .ا   اطوصرگي ط صف صيش آ

مدصنصب مه  صيووا ار صي  آمان نص اا.ش رصره ط يووا.ا نأ  ر.ودز اذص بدص  يوو ا.ايي . وودود ار بايد بر رطاا.كاب

بدص  ب وو ان  صز مدرم  طضووق ا ط دط  اان  كوما ب اطگد ي  .ا نص بدص   ور ا ووق طكايود  يوووم صي  ار  نأ  آب

 زما صز طضووق ا يووزمدي ال صاديووار صيووا  رن ي  صاديووار بد مدرم نط بر ب ان شوودب مي نططد ط رن  زل ي  

   صاديار  وب بد  کس 

 شور:صما ط دط  اان بر چر ا اطي گددر مي

 "توانند و مي خواهند كار كنند.نیروي كار، تمام كساني هستند كه مي"

 وص.ود صي  ي  وقديف صاديار  صيا ط وقديف آمان  ط  ا  صا در بر صون  ادصنرصر  طادي ار مي

يااگي . دود  پس  65وا  16مثالز ب    گويود ان ر ا اطي ار رن يو   اان بدص ط دط  اان نص وقديف اوود مي

 ود او  :صگد بخوص.   وقديف نص اامل

 "خواهند كار كنند.توانند و ميتمام كساني كه در سنین كار هستند و مي "نیروي كار :  

نيدز بخ ي صز ط دط  اان . دود نص صگد صي  وقديف نص بپذيدي ز مكک  صيا ب  ان  صز زطاب ار بر طظد مي

-ووصطود اان مي وص.ود يا مي  وص.ود طاي طكيووصطود طاي طكير  يقوي زطاطي ار بر ر يل فد.وگي ميشامل ط و

شوطد  پس ا ون ما با يايد ا ون.ا رن .ك   وقديف اوود  اذص صي  گوطر صفدصر ج ط ط دط  اان م  وب طكي

 ط ط دط  اان م  وب اوود طاي اود  ريگد ا ون.ا مكک  صيا ار وكام زطاب رن ي  اان نص جص دزف پ دص مي

اوود  رن حااي ار مكک  صيا زطاب ب کان ما اطي رن ا ون ما ووها زطاب شامل نص ج ط ط دط  اان م  وب مي

 اوود  .  رصشدر باش    ووصطود طاي ش ل موايق پ دص طكي وص.ود ط .  ميار .  مي



وع ب کان  طجور رصنر  صرطصن  ز فيني ز صصب کااي ط ب کان  مي ووصطد صنصر  يا م د صنصر  باشد   .كچو   چهان ط

يا دان    رن صيوجا صبددص صطوصع ب کان  ووض ح رصره شده ط يپس مق ان نيكي ب کان  ط نخ ب کان  نص ب اب مي او   

 ط طهايدا . يور .ا  ب کان  نص ب ث مي او    

 ماهیت بیکاري 

 .ا ط  دما  مونر صيووودداره ادصن طكي گ در رن صيوجا صز م اب ب کان  شووودصيبي صيا ار رن صب بد ي  وصمل ووا د اا

 وصمل ووا د ما ط دط  اان نص موظون طظد رصني  ط دط  اان  ار  مي  وص.د  ط مي ووصطد اان اود ط بوابدصي  اس ار 

 طخوص.د ط يا اارن ط اشد ج ء ط دط  اان م  وب طكي شور  

 بیکاري ارادي و غیر ارادي  

يد ابي بدص   ور نص صطدخاب طکود بد صي  صطدظان ار م امل ب کان  صنصر  . ش ل اابل ر وگامي بوجور مي صيد ار فدر 

 بهدد  نص پ دص اود  

ب کان  م د صنصر  صب ب کان  صيوا ار ط دط  اان مي  وص.د ط مي ووصطد صي  اان نص اود صما اارن بر يافد  شو ل طكي 

ر  ط م د صنصر  طجور رصنر بدص  مثال ويون او د ي  مهودس با مهان  باشد صا در حد ط مدز ظديدي م اب ب کان  صنص

ش ل صجدواب  شور طاي صط صز پذيدش صي   شگاه م  ول اان  شوده فدط يا بدوصطد بر  ووصب ي  فدط يبح با  مكک  ص

مي طنزر ط صي  ي  ب کان  صنصر  م  وووب مي شووور صما صگد صط صي  شوو ل نص مي پذيدفا رن صب صووون  مهان  ط 

 خيص صط صز م اب مي نفا ط پديده ب کان  نخ مي رصر و

ب کان  پوهاب .وگامي نخ مي ر.د ار ط دط  اان رن ووا د اا .ا ط  دما  م ووو ول مي باش صما صز ووصب ط اوه صط 

 صيدداره طكي شور ار رن صصل صي  طوع ب کان  با ب کان  م د صنصر  وداطوي طخوص.د رصشا  

 

اني ب کان  چر صنصر  باشوود ط چر م د صنصر  مكک  صيووا بر يکي صز چهان صووون   ببون انواع بیکاري: -الف 

 صرطصن  ز فيني ز صصب کااي ط يا يا دان  باشد   

ب کان  فيني ط  داً موظ  ط يا فيني نخ مي ر.د نص اا. ها  رن فقاا دها  وجان  صيجار مي اود   بیکاري فصلي: 

ماطود ا ي  وداط  مه  ط آب موظ  ط اابل پ  ش ب وي بورب آب صيا   ب کان  فيني ش  ر ب کان  صرطصن  صيا   ب

 آيد ط طاشي صز ا  قا اان صيا ب کان  ا اطنزصب يا اانگدصب يا دكاطي ار رن صثد و   د فيل بوجور مي

د اوود وا ش ل ريگد  نص ريا ط پا اووشور ار ش ل ا ني نص ن.ا ميبر ب کان  صفدصر  گددر ميبیکاري اصطکاكي: 

شوطد   نا صصني صي  ب کان  اامل ط ورب ط شداف ط ورب صاز ا  بازصن اان صيا  ط رن فاصنر ب   رط ش ل ب کان مي



بدي  مقوا ار صگد اانفدماياب صاز او اب نص اامل ط شداف ص زم طكوره ط ط دط  اان .  صاز ا   ور نص بر .ك   

 نطر  ب   مي ط و ص زم اوودز بخش ب نگي صز صي  طوع ب کان  صز

ب کان  صرطصن  نص اا. ها  م د موظكي ار رن فقاا ا نخ مي ر.د صيجار مي اود   صاديار.ا  بیکاري ادواري: 

مقكو  با صي  طضق ا نطبدط مي شوطد ط رن  زل صي  اا. ها ووا د مني بر را ل صفا مخانج صطجام شده بدص  ووا د 

 د  اا   اكدد  مي  وص.ود ووا د اوود اانگدصب اكدد  نص ط   مني صفا اود ط چوب رن آب صون  شدادها  ووا

رصن ز صصبزحي بر طام صرطصن وجان  رن صاديار يدمايربر ووا د م  ول ادره ط بخ ي صز ط دط  اان ب کان  وص.د شد 

 د ناور   طجور رصنر  بدي  مقوي ار صاديار.ا گا.ي رن م  د نططو ط گا.ي رن م Buisness Cycleيا رطن وجان  م

طجور نيدز صطج ب دصب برودي  طقبر  ور ميادصن رصنطد  صي  چد ر ي  مو وي ي وويي صياز زماطي ار صاديار بر پاي  

 آيد:مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صا در شکل طكورصن صاديار صا صما ي وويي ط وره ط مكک  صيا ار صشکال مخدندي رصشدر باشد  وكام صاديار.ا  

صطد ط رن ب ث  امل صيجار آب صد.ا طظدير رصره شده صيا  صما   ناور نص وجدبر ادرهرصن  صي  چد ريدماير

 طاا . چ

ووصط   جنو  آب نص بگ دي   صفدد طاي طكيرصط   صوداق ميصطد آب نص اوددل اوود رنيا ماطود زا ار ار ميطدوصط در

 تولید ملی

 زمان

 اقتصاد ادوار تجاری 

 شرایط بحران



ص  م يو   ووا د شده  ديدصن  طجور طدصنرز گ دطد صز آطجا ار بدرن زماطي ار صاديار.ا رن شدصيط ناور ادصن مي

 .ا نص اا.ش ر.ود  .ا ط دط  اان  ور نص ص دصج ادره وا . يوربوگاه

آيد  بدص  مثالز رن بقضي آطن  بوجور ميطو ي صز ب کان  صيا ار با و   د يا دان ووا د ط ف بیکاري ساختاري: 

  ان  صز اانگدصب شده صيا  نصه مقابنر با صي  ب کان ز صف صيش .ا  ووا د مکاط  ه موجق ب کان  ب.ا  طصز اان اطر

.ا  ريگد .ا  فوي ط حدفر ص  صيا وا بدوصب صفدصر نص رن بخش.ا ط مدخيص طكورب صفدصر با اك  آموزشمهان 

 مجكو ر بکانگ د  طكور  

گدرر  جار ووا د مني بدمي.ا  مخدنف رن صيب ث ريگد  .  رن صاديار طجور رصنر ار رن طصاع بر و   د يه  بخش

ص  صز ووا د مني نص بد هده رصشدر صيا ط با صوقدي شدب جوصمع نفدر رن وكامي ا ون.ا صبددص بخش ا اطنز  يه   كده

-طيژه ف .ا برآطن نفدرز يه  بخش ا اطنز  اكدطگ شده ط يه  بخش صوقدي صف صيش يافدر صيا  با پ  دفا ف 

بخش  دما  صف صيش يافدر ط بخش ب نگي صز ووا د مني نص بر  ور ص دياس رصره صيا   .ا  طوي  ط پ  دفدرز يه آطن 

بدص  مثالز رن آمديکا بخش ا اطنز  ووها ي  رنصدز بخش صوقدي طوزره رزصد ط بخش  دما   ببون باطن طکدرطي 

 . دار رنصد ووا د مني نص بد  هده رصنر 

 آيد ريا ميد ط دط  اان او   طدخ ب کان  برصگد وقدصر ب کانصب نص وق    ب نرخ بیکاري: -ب 

 

 بیکاري نرخ = بیکاران( تعداد / كار نیروي یا فعال جمعیت ) * 100

 

: وقديف آمان  ط صاديار  طدخ ب کان  با يکديگد مدداط  صيا  رن حااي ار ب کان  صاديار  بد صياس ظدف ا  نکته

ن  صز طظد آمان.ا  نيكي بد صياس وقديف يازماب جهاطي اان يا ا رننطز وقديف مي شور ز ب کا 8اان صفدصر يقوي 

 مي باشد ار صفدصر با ي  يا ا اان رن .ددر نص شامل ط طر ب کان م  وب مي اود  

 

 تورم

 تعریف تورم 

 "ها را تورم گویند.ي سطح عمومي قیمترویهافزایش مداوم و بي"

.ا رن ي  زماب ط بدص  ي  بان با ي ب   صف صيش ا كاشور صف صيش مدصطمز يقورن صي  وقديف طادي ار گددر مي

.ا  رطاا رن پدرص ا يانصطر صطد  مكک  صيا بدص  مثالز بر را ل و   د ي ايا.ا وداط  اايل شدهصف صيش مدصطم ا كا



 .ا  ا كابانهبر صطدژ ز رطاا ويك   بگ در بو ي  نص بر طدخ رط بدصبد  دضر طكايد  صي  موضوع با ث جهش ي 

.ا صف صيش يابد رن طصاع با وقديف .ا مودقل شور ط يبح  كومي ا كاشور  صگد صي  جهش بر يبح  كومي ا كامي

.ا .ا صيا ط ب  دد صي  حاااشور موظون صف صيش مدصطم ا كافوق صي  ي  وونم صياز صما طادي ار صز وونم يار مي

شور ار بايد مونر ووجر وونم رط مدهوم مدداط  بدرصشا مينطير رن وقديف   بيصفدد  صز انكررن صاديار صوداق مي

 ادصن گ در:

 اود .ا بر ي  م  صب و   د پ دص طكي  ا كاار .كر.ا: يقوي صي صف صيش مدداط  ا كا  1

 باشد ووايق با صف صيش رنآمد.ا مي.ا بي.ا: صف صيش ا كاصف صيش يبح  كومي ا كا  2

.ا ط ط مدوايق با رنآمد.ا صف صيش پ دص اوودز ميقوي بر اون مثال وكام ا كا.ا بر ي  م  صب صگد ا كاتورم محض: 

صفدد مگد  رن شدصيط .ا رط بدصبد شوطد ز صي  حااا رن صاديار نص وونم م ض گويود  ار مقكو ً صوداق طكيوكام رنآمد

ل مني بدرصنر  اذص وقديف گ در چود صدد نص صز پوشور يا رطادي ويك   مي اصي مثل طادي ار وقديف پول  وض مي

اوود ط رن طصاع ي  و   د صيكي صيا  صي  حااا صز وونم م کل .ا و   د ميپول  وض شده ط بر ي  ط  ا وكامي پول

 اود  اصي صيجار طكي

باشد  صگد فدض او   رط طوع اا   .ا مي.ا رن طصاع مقدل ا كاموظون صز يبح  كومي ا كاها: معدل قیمت

 20رنصد صف صيش يافدر صيا يا ي  وونم  20.ا شور ار مقدل ا كارن صاديار رصشدر باش   ط گددر مي گودم ط پانچر

صطدز بد ي اا .ا ب  دد ط بد ي اكدد صف صيش ا كا رنصد صف صيش ا كا طدصشدر 20رنصد  رصني ز ا طماً وكام اا .ا 

رنصد صف صيش ا كا رصشدر باشد ط مقكو ً چو    30رنصد ط پانچر  10صطد  رن صي  حااا مكک  صيا ار گودم رصشدر

اود ار بقدصً ووض ح صفدد   پس موظون صز طدخ وونم ي  مقدل صيا  صي  طکدر م کزوي نص صيجار ميصودااي رن صاديار مي

 رصره  وص.د شد  

ظ ادن   ديد موظون صز ذاد صي  طکدر رن وقديف وونم صي  صيا ار صفدصر مخدنفز بر ا ابي تناسب با درآمدها: 

.ا  مدداطوي رصنطد  بد ي مكک  صيا طضع بهدد  ط بد ي ريگد طضع بدود  پ دص اوود  يقوي بد ي با صف صيش مواق ا

.ايي . دود با شوطد  بدص  مثالز بد ي ار رصنص  رصنصييرنآمد طصاقي ط بد ي ط   با اا.ش رنآمد طصاقي موصجر مي

شور ط بد ي ار فااد رصنصيي . دود  بدص  مثالز  اطر طدصنطد ط م دأجد طره مي.اي اب صف صف صيش وونم بر صنزش رصنصيي

. دود طر ووها رصنصييِ طدصنر ار صف صيش ا كا پ دص اودز بنکر رن رطنصب وونمي فاصنر صط با  اطر رصن شدب نطز بر نطز 

  شور اوي ب  دد  صيجار مي.ا  جان  صط  ط   ماطود صجانه م ک  با  نفدر ط شکاف ا قب  دد مي شور ط . يور

 عوارض تورم 

 .ا   انوود صز:وونم رصنص   ونصض مخدندي صيا ار ص.  آب



 اثرات توزیعي )ایجاد شکاف طبقاتي( :  (1

شور  رن صي  حااا صگد بر .كاب رن طصاع وونم طا وصيدر موجق صف صيش ثدط  ثدطوكودصب ط فقد ب  دد فق دصب ط م دكودصب مي

 واي ووجر او   :مثال صاديار رط م ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياطي صز ووا د مني رصنطدز طاي رن صثد صف صيش رن صي  مثال رن شدصيط وقارل صطا ر گودم ط پانچر .د رط يه  ي 

رنصد صف صيش ا كا رصشدر رن ووا د مني يه  اكدد  صز پانچر ار  10مقدل وونم  گودم ار ووها (رنصد   20وونم 

گويود  رن شدصيط وونم گدد   ار صفدصر يابد  صي  نص صثد ووزيقي وونم مينصد  ا كا موصجر صيا مير 30با صف صيش 

يابود  بدص  مثالز صفدصر ب داطکان مار پول  ور نص اوود ط صفدصر فق د طضع بدود  ميرصنص  يدماير طضع بهدد  پ دص مي

يابود ط صفدصر بد.کان مار بدص  مثالز طصم دود  ميصطد  طضع ب.ا بر صم د ا ق يور يپدره گذصن  طكورهرن باط 

شور  صي  نص .  صثد ووزيقي وونم صطد  طضق اب بهدد ميص  وه ر ادرهصطد ط با پول آب اا   يدمايررنيافا ادره

كي ووصطد صيجار طكايد ط مدأيداطر ا ون ما .  رنگ د وونم رط ناگويود  صي  موضوع  وصنض صجدكا ي ب  ان  نص ميمي

 صيا ار صز زماب صطقزب وا اووب ا ون نص ن.ا طوكوره صيا  

 

 اثرات تولیدي تورم:   2

 ديدطد  بدص  مثالز رن شدصيط شوطد ار رن شدصيط  دم وونم آب نص طكي  اا .ايي ميصفدصر رن شدصيط وونمي رنگ د مقامنر

ادرطد ط رن اان نص طكير  ط م د وونمي شايد صي صطدز رن شدصيط  احال ار مدرم صشد اق بر  ديد يکر ط ر ن پ دص طكوره

  ندم       پارمه

تورم)مادل ا زایش قیمت( =  10*100=1000 10*100=1000

20%  

 (%30و پارمه  %10) ندم 

  ندم       پارمه

1100=100*1

1 1300=100*1

3 

 مهدار  قیمت 



طكورطد  صي  م أار بخ ي صز  وصمل ووا د نص ار ادصن صيا رن گذصن  رن باط  يور  موبقي رنيافا ميطهايا با يپدره

 اود ط صثد ووا د  طدصنطد  جها ووا د طصاقي ط صيجار نفاه بکانگدفدر شوطدز رنگ د مي

   

 قتصاد:سلب فضاي اطمینان از ا  3

طكايد  رنيا ماطود صاك واطي صيجار ميودي  وأث د وونم نص .ك   موضوع رصط ا  يقوي فضا  طاصموي ط بيشايد بدوصب صيايي 

اوود ار م يول  وبي ب وي ميزم وي ار رن آب ا ا ط زنع شدهز طون ط آب اافي رصنر ط اكي جوصطر زره صيا ط پ ش

ص  صيا ار رن مقدض .ا ط ح وصطا  ادصن رصنر ط ط   صز طظد مواق ا بگوطر وص.د رصشاز طاي رن م  د   ون  ورنط

صاك واطي شور  صي  فضا  بي.ا  جو  ماطود وگدگ ط نگ ان ادصن رصنر ط ببون اني ي  طضق ا بي ث ا  صيجار ميپديده

-رن يدماير« ينق شور  ب وي صز  وصمل ووا د رن صاديارشدصيبي ار ادن  پ ش»صطد: نص بر صي  صون  .  وقديف ادره

ب وي طكوره ط رن ووصطد پ ش.ا نص ميگذصن صي  ني  .ايي .  طجور رصنر طاي يدماير.ا  صاديار  صگدچر ني  گذصن 

-ب وي اوود  بدص  مثالز ي  يدمايرووصطود . چ چ   نص پ شم اي ا   ور طصنر اود  صما بد ي صطاا   وصمل صاديار  طكي

شور   صط آماز ميگذصن  طكايد ط ط از رصنر ار فدضاً بدصطد وا ير يال آيوده ار بازگ ا يدمايرر وص.د يدمايگذصن مي

.ا  رطاا يا بازصن و   دصوي  وص.د طكور؟  آيا صي  و   دص  موبقي آيا شدصيط يک اطي طجور  وص.د رصشا؟ آيا ي ايا

پايخ .ا بير صطا ر طجور  وص.د رصشا؟ صگد صي  پديش وص.د بور؟ آيا رن بازصن شدصيط فدطش اا   ووا د  ط وأم   موص

  وونم بدص  ي  گذصن  طخوص.ود ادر ط صي  با ودي   . يوربكاطد ط صفدصر طدصطود ار فدرص چر  وص.د شدز يق واً يدماير

صاك واطي صاديار صيا  بر .ك   را ل صيا ار رن ا ون موضو ي بر طام طقديوگي يدگدرصب رصني ز چوب رن ا ون فضا  طا

 گذصن  مواد و ديل گدرطد  .ا بر يدمايرصاديار  صجازه طدصره وا صي  طقديوگي

 

 گذاري اقتصادي: اختالل در فضاي سیاست  5

 وص.د گذصن صاديار  ميشايد صي  نص .  بدوصب صز ريگد  وصنض ب  ان مه  وونم رصط ا  بدص  مثالز رطاا بر  ووصب ي ايا

اود رن شدصيط وونمي ضد آطچر ار وواع رصشدر ياز  مي.ايي نص ار رن صي  نصيدا پ ارهي اياصز ووا د مني حكايا طكايد  

.ا بد صثد مخاادا پوهاب بازصن .ا نص اوددل طكايدز صما ا كا وص.د صز ميدف اووده حكايا اود ط ا كاطد جر مي ر.د  يا مي

باشد  رن گذصن  ص  ح طكيگذصن اارن بر ي ايايا.ا مقکوس  كل طكوره ط ي ااون اني ي ايايابد  برصف صيش مي

طكايد  بدص  گذصن  نص صز رطاا ينق مي.ا  مدبوار نص بد .  زره ط ادن  ي ايا.ا ط بدطامرب ويصي  حااا وونم پ ش

  .ا  طقد.ا ار با ط ا ج دصب اا.ش ادن   ديد ميدف اووده صطجام شدز صي  پدرص امثالز رن جدياب پدرص ا يانصطر

موجق شد ار وونم رن جها  کس  كل طكوره ط وكامي  وصنض مث ا صي  صادصم نص صز ب   ب در  يقوي مجدرص اد   ديد 



.ا بر مقيور گذصن طصاقي جامقر ط حدي گدط.ها  مونر حكايا اا.ش يافا   اذص ز طادي ار وونم طجور رصنر ي ايا

طكايد  گ د   ور طاموفو ميگذصن نص رن .دفاود ط ي اياجا مي.ا نص جابنيود  رن طصاع وونم رن صاديار .دف ور طكي

 گذصن  صاديار  رصط ا  ووصب فنج طكورب م   ي اياودي  صثد وونم نص ميپس مه 

.ا  مهكي صز آثان وونم صيا ار صگد بخوص.   رن صاديار موفق دي رصشدر باش   بايد طخ ا بر مهان وونم .ا بخشصي 

 وبي ب واي   ط ني   طكاي    يقوي بايد  وصمل ووا د اووده وونم نص برصادصما  ريگد نص بدطامرپدرص در شور ط يپس 

 اوددل او   

 علل تورم : نظریه مقداري پول

  ووا د صاديار  شور ط بقدصً ار طصنر چد ر.ا ووا د ميووصب گدا وونم چ    صيا ار وويط رطااببون ياره مي 

  پواي صيا  فديدم  يابدز زيدص وونم ي  پديدهاديار  بر آب رصم  زره شده ط صف صيش ميشور وويط ووا داوودگاب ص

.ا  پواي .  ار ريا رطاا صيا ط .وگامي ار ص  پواي صيا  مو أ پول ط ي اياگويد ار وونم صياياً پديدهمي

  مقدصن  ص  بر طام طظديرببرشور  نص  صاديار  گدرر موجق وونم ميپول ط طقديوگي ب ش صز حد ظدف ا طصنر چد ر

 پول طجور رصنر:

 

𝑴 × 𝑽 = 𝑷 × 𝒀 
 

 

 

 

 

 

  P*Y  بد رنآمد مني مM.كاب اون ار مزحظر مي شور ز يد ا گدرش پول نص مي ووصب صز ط  ا  دضر پول م

 بر ريا آطنر  

مقكو  و   د موظون صز يد ا گدرش پول رن طصاع وقدصر رفقا  گدرش پول رن اول ي  يال رن صاديار صيا ار 

زيار  ط ايد رصشدر باشد ط آب نص ثابا فدض مي اوود  صا در رن شدصيط صادهاب وونمي ار مدرم با يد ا ب  دد  مي 

 وص.ود پول  ور نص بر اا   طصاقي و ديل اوود صي   امل صف صيش پ دص مي اود   .وگامي ار حج  پول رن جدياب 

نص ثابا  Vصف صيش يافدر ط صگد مقدصن  Mن ي  ادف نصببرز مقدصن شور  زيار شورز رمار وويط رطاا صيجار مي

.ا صف صيش يابد  صگد مقدصن ووا د ثابا بگ دي ز رن ادف ريگد .  بايد يا مقدصن ووا د مني ط يا يبح  كومي ا كا

M حجم نهدینگی در جریان = 

V سرعت  ردش پول = 

P سطح عمومی قیمت ها = 

Yتولید ملی واقای در اقتصاد = 



دص  نطش  يابد  صي  طظدير صز ادب شاط ر.  ص د ان يافدر صيا  ب.ا صف صيش ميباشدز رن طد جر يبح  كومي ا كا

ص  صگد فدض او   فقط ي  صد ووماطي ط ي  ماژي  طجور رصنر  زطود ار رن ج يدهشدب صي  موضوع مثااي مي

 ور بخور م نغ آب ماژي  .كاب صد ووماب صيا  صگد ي  طدد صز ب دطب ب ايد ط ي  صد ووماطي طصنر ج يده اود 

    مقدصن  پول نصببرنيد  پس طظديرووماب مي 200طاي ماژي  ريگد  ووا د ط ده باشدز ا كا ماژي  ا ني بر 

اود  رن فدصط ر رن ادب شاط ر.  با پديده گدصطي اا .ا موصجر شدطد  ب   طقديوگي ط ا كا نص بر  وبي نطش  مي

شد  رن بدنيي م خص شدز مدرمي ار بر اانه جديد آمديکا نفدر رن آب زماب بدص   ديد اا  صز از صيدداره مي

اوود با طنطر صي  از بر بازصنز حج  پول صف صيش يافدر ط موجق گدصطي با  ور از طصنر مكنکا مي جاصز آب

 شور مي

آيد رن صي  نصببر صگد حج  پول نشد اود ط ووا د مني طصاقي .  بر .كاب م  صب نشد اودز م کني بوجور طكي

رنصد  5رنصد نشد اود طاي ووا د ووها  30لز .ا نص رن بد طخوص.د رصشا  طاي صگد حج  پول بدص  مثاط نشد ا كا

مقدطف صياز يبح  ".ا  وواظد ب   حج  پول ط يبح  كومي ا كانصببر"نشد اودز با ووجر بر نصببر زيد ار بر 

 اود:رنصد نشد مي 25.ا بر م  صب  كومي ا كا

 

 

 

 𝑴° + 𝑽° = 𝑷° + 𝒀° 
 

 

 

 

 

د صيا  صگد م  صب طدخ نشد يد ا گدرش پول نص صدد رن   طدخ نشصطديس صدد رن با   طكار.ا ط اب ر.وده

طظد بگ دي ز رن صونوي ار طدخ نشد حج  طقديوگي يا پول رن ي  صاديار با طدخ نشد ووا د طصاقي بر .كاب م  صب 

 .ا يا وونم بر .كاب م  صب موصجر  وص.   بور بدصبد  طکودز با طدخ نشد يبح  كومي ا كا

اوود ط مد ي . دود ار صگد صي  نصببر ص  ح باشد بايد وواظد ور صي  نصببر نص صطکان مي.ا مقكو ً طجصا در رطاا

.ا بر رط را ل مكک  ص  طجور طدصنر  صا در صي  صر ا  رطااي  بر ي  طجور رصشدر باشد رن حااي ار چو   نصببر

M° نرخ رشد حجم نهدینگی در جریان = 

V° ت  ردش پول= نرخ رشد سرع 

P° ها= نرخ رشد سطح عمومی قیمت 

Y°نرخ رشد تولید ملی واقای در اقتصاد = 

 



يابد  ثاط ا مكک  صيا بخ ي صيش ميار بر صزص  صف صيش حج  طقديوگي مقكو ً ووا د .  صف صيا ص  ح باشد  صطل صي 

ص  مثل  دب داب يا  دصق شور  صما .ا رن يايد ا ون.ا نيوب  اود  بدص  مثالز جذب ا ون.ا  موبقرصز طقديوگي

 رصني  67يا پول پد ادن  66  پوايمکاط  م صي  اان چ  ا؟ صصبزحي رن صاديار بر طام پاير

ودي   امل رن ث ا  صاديار  رط موضوع   صاديار  صيا ط مه ودي   امل طجور ث ابدص  صف صيش ووا د مه 

اوددل ب کان  ط اوددل وونم صيا  رن جوصمقي ماطود ما طدخ ب کان  .  بر طدخ وونم گده  ونره صيا  زيدص ار  وصمل 

 جر ب کان  يابود  رن طدووا د بر را ل طجور فضا  وونمز وكايل بر ووا د طدصنطد ط بر اان.ا  م د ووا د  گدصيش مي

 يابد   صف صيش مي

گدرر  رنآمد طدا ي  نصطا ا  قي صيا  رن صاديار صيدصب وكامي صي  موضو ا  بر رطاا ط رنآمد طدا بدمي

 100وا  50ر ن . يور رصشدر باشد ز طاي بر بها   15وا  10ار صيدخدصج .د ب کر طدا مكک  صيا مكک  صيا يقوي صي 

گوي   ار بدطب .دگوطر   . يور وا ا كا ر ن  نص نصطا ا  قي ميمي نيد  پس فاصنرر ن رن بازصن جهاطي بر فدطش 

اود  يکي صز م ايل صي  صيا ار صي  پول زحكا ط وزشي بديا آمده صيا   صي  نصطا صطوصع م ايل نص صيجار مي

  ص ار صز طاح رچوب بارآطنره ط نصحا صياز   ني بدص  رطاا راچ ق صيا  زيدص رطاا صگد بخوص.د رنآمد  ن

شور صز اديو ماا ا  بد ووا د بديا آطنزر بايد صاديار ووا د ب نگي رصشدر باشد وا با ص ذ ماا ا  صز صي  طدا وأم   مي

ريا آيد  چواب صاديار  ووا د پاير  وص.د بورز يقوي م امل زيار  رن بخش .ا  مخدنف ووا د چو   رنآمد  بر

گدرر  ص.د رصشا ار رن طد جر م ايل طاشي صز ب کان  وا حد زيار  مدودع ميصوقا ز ا اطنز  ط  دما  طجور  و

نصحدي رن ي  د  .ض  شده ط واث د وونمي بد يبح رن چو   صاديار  رنآمد.ا  رطاا  طاشي صز ماا ا  صيا ط  بر

   صوداق مي صفدد  Y  بد صياس صف صيش ووا د مM كومي ا كا .ا طدصنر  يقوي رنآمد .ا  پوايم

  صاديار شده بدطب صيوکر حااي ار رنآمد حاصل صز طدا طاشي صز صيجار ش ل ط  از يقوي پواي طصنر چد ر رن

ش ني صيجار ط ووا د  صون  گدفدر باشد ط صي  اامزً با صاديار  ار رنآمد رطاا صز ماا ا  بد رنآمد م امل ط ووا د 

 بديا آمده باشد وداط  رصنر  

.ا رن صبددص  اان ط ا  وبي بدص  اان.ايي صز فدطش طدا چر صودااي مي صفدد؟ رطاا صما رن صاديار .ا  طددي بقد

صز ا  ل يازطدگي ط آبارصطي رصنطد  صي    ني  وب صيا صما بدص   كدصب ط آبار  ووها  امل طقديوگي ط پول  اافي 

.ا اك  ا د شورز بر نشد ا كاط  ا   و نيو پول .ا  طددي بر صاديار ا ل صز صيوکر رطاا موفو بر صف صيش ظدف ا وو

اود  طادي .  ار رن مخانج جان  رطاا صز رنآمد.ا  طددي صيدداره شور موجق صف صيش طقديوگي ط رن طد جر مي
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اود بدص  نفع صي  م کل بايد .ا  مونر طظد  كل مي.ا ار با  نفا رنيا  کس ي اياشور  ا كاوونم مي

  م دطر ي  يقوي صيوکر رطاا و ا ي  بدطامر م خص ط رن ي  صطدصزهپ دص اود ط ص 68«صطض ام مااي»رطاا ي  

 ط چانچوب م خص اان اود  

طجور صودطق وويقر مني بدص  .ك   صيا ار رنآمد.ا  صضافي حاصل صز طدا نص رن آب ذ  ده ادره ط رن 

  صيا  ظدف ا جها ووا د صز آب صيدداره اوود ار رن صي  صون  ط   مزحظر ظدف ا .ا  بخش .ا  مخدنف مه

.ا  طصاقي رن صاديار .ك  ر م دطر . دود   بدص  مثال صگد  انج صز صطدصزه ط ظدف ا .ا  موجور رطاا .ا بخوص.ود 

.ا   كدصطي نص رصم  ب طود ز صز آطجا ار موجور  ط م  صب ووا د موصر صطا ر صادصما   كدصطي صطجام ر.ود ط . يور

طهاره .ا  ط  دما   بوار ط وقاضا ز صادصم رطاا .ا بر صف صيش ا كام دطر صيا رن صون  صف صيش ص د انص  مد

شور بدوصب ووا د ط يا طصنرص  ي كاب ط آ.  نص صف صيش رصر  وصمل موجد  وص.د شد  صگد بر صزص  پواي ار و نيو مي

ما  ط دط  اان ز نشد ا كا بد ي طهاره .ا بر م  صطي مهان  وص.د شدز طاي رن مونر بد ي ريگد طهاره .ا ماطود  د

چو   ط  ا ط صف صيش ريدك ر.ا صوداق  وص.د صفدار   اذص وونم . يور نص رن بخش يا ا ط ياز شا.د  وص.   بور  

 .ا بايد صنوقائ ظدف ا .ا رن صاديار باشد  پس رن صاديار .د چ    ظدف دي رصنر  اذص صطا   مأمونيا رطاا

 تورم و رشد نقدینگي

.ا مي باشد   نص ببر نشد طقديوگي با طدخ وونمي ار مي ووصطد طجور رصشدر باشد وونم رنصد نشد شا ص ا كا 

 مقكو  بر نطش زيد صطدصزه گ د  مي شور :

 طدخ وونم = طدخ نشد طقديوگي موها  طدخ نشد ووا د مني طصاقي

مي گ در ز   اذص صي  طد جر نص مي ووصط   رصشدر باش   ار صز آطجا ار و نيو طقديوگي صز جاطق رطاا .ا صون 

بدص  اوددل وونم صز جكنر  زم صيا رن صطدخاب پدطژه .ا رن يدماير گذصن  .ا  بخش  كومي  صطاويا با پدطژه 

.ايي باشد ار با ودي  طدخ نشد يداطده طصاقي مكک  نص بدص  .د طصحد يدماير گذصن  رصنطد   بر   ان  ريگد 

 ط طر ي ايي   باشد « صاديار »مزك صطدخاب پدطژه .ا   كدصطي ز 

 ي پولي پایه

پاير پواي ار آب نص پول پدادن  .  مي گويود صيايي ودي  مجكو ر پواي صيا ار نشد آب مو اء صصني نشد 

  باط  مدا   آطنره شده ط ط اب طقديوگي رن صاديار مني صيا   بدص  رنك بهدد صي  مجكو ر پواي رن زيد ودصزطامر

.ا ني    بدص  صي  موظونز رن يدوب بد.ي  پواي ميي بد ي صز صازم آب بر پايررصره شده صيا ار چگوطر با جابجاي

 .ا مودقل او   مبا پ کاب طكايش رصره شده صيا  :بد ي صازم نص بر يدوب رصنصيي
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 بانك مركزي تراز نامه

 بدهي ها دارایي ها

 اسکناس و مسکوک منتشره  موجودي اسکناس و مسکوک 

 بانك مركزي بدهي بانکي به
ها نزد بانك سپرده بانك

 مركزي

 بدهي دولت به بانك مركزي
سپرده دولت نزد بانك 

 مركزي

 هاي خارجيبدهي دارایي هاي خارجي

 هاسایر بدهي هاسایر دارایي

  

 صيکواس ط م کوك مود ده شامل موصنر زيد صيا :

   ط ر باط  مدا 

  اط ر باط. 

 ط ر صشخاس 

 

 

 صي  جابجايي بر شد  جدطل زيد صيا: و   دص  رن صثد

 

 مصارف پایه پول منابع پایه پولي

 ها به بانك مركزيبدهي بانك
اسکناس و مسکوک نزد اشخاص و 

 هابانك

 سپرده بانك ها نزد بانك مركزي خالص بدهي دولت به بانك مركزي 

  هاي خارجيدارایيو ها خالص سایر دارایي

 

 مر رط ادف ودصز صياز رن جدطل پاي   ط   ودصز صيا  گوطر ار رن ودصزطا.كاب



ووصب با صيدداره صز صي  موابع حج  پول ا ون نص .ا ادصن گ درز ميموابقي صيا ار صگد رن ص د ان باط : پایه پولي

دز بر او.ا نص ار بر صماطا ط ر  ور طگهدصن  مي  باط صف صيش رصر  بدص  مثالز صگد باط  مدا   ي  نيال صز يپدره

.ايي ووصطود پوج نيال پول باطکي ميقوي ص د ان  نو اوود  صي  با مکاط  م.ا با صي  ي  نيال مي.ا م ددر طكايدز باط آب

 ماطود رصرب طصم  ط ص د ان صطجام  وص.د شد  

 تعریف دیگر : 

ل ذ ايد باطکي مشامل پاير پواي بدصبد صيا با پول نصيج رن گدرش ميقوي صيکواس ط م کوك ريا صشخاس  بقزطه ا

 ذ ايد ااطوطي ط مازصر باط  .ا ط ر باط  مدا   ط صيکواس ط م کوك ط ر باط  .ا 

 بخش  كده پاير پواي .كاب ذ ايد طظام باطکي صيا ار رن ص د ان باط  مدا   صيا   

 رشد پایه پولي :

بد  بدص  مثالز صگد بد.ي .د صادصمي ار موجق با  نفد  ي  ادف جدطل شور ادف ريگد .  بايد صف صيش يا

ووصطد پول چاپ اود وا ادف ريگد ودصزش حدظ شور  يقويز صگد رطاا بر باط  مدا   صف صيش يابدز باط  مي

رطاا با ا د  بورجر موصجر باشد ط صز باط  مدا   صيدقدصض اود ز باط  مدا   مج ون بر چاپ پول محدي 

 بدطب ووجر بر پ دوصطر آب   وص.د شد  

صفدد   رن طصاع فدطش   ط صنز آب نص پ دوصطر ادصن ر.   ط صيکواس چاپ .ك   صوداق مير ما طدا مي.وگامي ا

.ا   انجي موابع پاير پواي صف صيش  وص.د يافا   رن صيوجا ط   بر پ دوصطر صي  ز با صطدقال رنآمد طدا بر رصنصيي

 دوصطر ط بدطب پ دوصطر مي ووصطد صطجام شور   صف صيش ذ ايد پول جديد مود د  وص.د شد   يقوي چاپ پول چر با پ

.ا با  با چاپ ط صطد ان پول جديدز حج  طقديوگي صف صيش يافدر ط صز اديو صف صيش وقاضا يبح  كومي ا كا

.ا  صنطپايي ار صمدطزه با م کز  مااي موصجر . دود بر  نا بد ونرصن  صز طظ  مااي حاضد  وص.د نفا  رطاا

 رصطود   اان نص ميط  دود چوب  وصاق صي بر چاپ پول ب  دد 

 پولي و نقدینگي ضریب فزاینده پایه

مقدصن طقديوگي بخش  يوصي با ضدب ادرب  در پاير پواي رن ضديق ف صيوده پاير پواي بديا مي آيد   

يار صيدصب صيا رن صاد طاشي صز فقاا ا .ا  باطکها  وجان  ط وقامز  صاديار  مدرمضديق ف صيوده پاير پواي ار 

    صگد  حج  طقديوگي 2/7بوره صيا م 7  صطداي ب  دد صز  در  1397مبد صياس آ دي  ص زم صطجام شده رن يال 

. صن  236. صن م ن انر ووماب رن طظد بگ دي    بوا بد صي  پاير پواي  در  رن حدطر  1700نص  در  1397رن يال 

 م ن انر ووماب  وص.د بور 

 



 

 ایش پایه پولي  را در ایران مي توان در نمودار زیر مشاهده كرد :عوامل موثر بر افز

 

 

 

 

 

  



 فصل سوم اقتصاد دفاع و جنگ 

 تاثیر جنگ بر اقتصاد

 يوصل صي  صيا ار آيا جوگ مي ووصطد بدص  صاديار مد د باشد ؟

 زيدص  : واث د جوگ بد صاديار مث ا صيا "ااطوب آ.و   جوگ"بد ي نص ص دقار  بدصي  صيا ار مبابو 

 م  ول اان مي شوطد حرن جوگ رطاا صنوش نص گ ددش مي ر.د  :  مدرم بر اون م دق   رن ط دط.ا  م ن -1

رن جوگ رطاا و ن  ا  ب  دد  ووا د مي اود ك  مدرم رن اان اطجا  ووا د يز  ط مهكا  م  ول   -2

 اان  وص.ود شد 

 طد جر .د رط صف صيش صشد ال  وص.د بور  

 اامل واث د جوگ بد صاديار رط صثد اني بايد مونر بدنيي ادصن گ در :صما بدص  صنزيابي 

 صثد نطصطي -1

 طصاقيصثد  -2

 

 اثر رواني جنگ : 

  :  ي رصنر ط موجق صيجار طا صاك واطي رن صاديار دصيجار .دصس بد صطدظانص  واث د موصيجار ودس ط .دصس

  وص.د شد  

 د  طا صاك واطي شدصيبي صيا ار ا ي طكي رصطد چر  وص.د ش 

 طا صاك واطي موجق واث د مودي بد بازصن يهام  وص.د شد   صز صي  اديو يدماير گذصن  اا.ش  وص.د يافا 

 

    طا صاك واطي موجق اا.ش ميدف اا .ا  بارطصم  وص.د شد  .كچو 

    د رط موصنر موجق اا.ش يبح ووا د مني  وص.ود شد. 



 

 طرح چهار مرحله اي اثر واقعي جنگ :

واث د طصاقي جوگ بد صاديار ي  اد  چهان مدحنر ص  پ  وهار مي شور   صي  چهان مدحنر  بدص  صنزيابي

 شامل موصنر زيد صيا :

 شدصيط صاديار  ا ون ا ل صز جوگ -1

 مکاب جوگ -2

 م  صب ب  ج موابع مار  ط صط اطي -3

 . يور جوگ ط نطش وام   مااي جوگ -4

 

 وضعیت اقتصاد قبل از جنگ 

 ان مهكي بدص  صنزيابي طضق ا صاديار ي  ا ون صيا     مق GDPووا د طا ااص رص ني م

 رن شدصيبي ار ووا د طا ااص رص ني بر اود  نشد مي اود ز صاديار بر صطدصزه مکدي فدصا ش ني صيجار طكي اود  

رن صي  رن شدصيبي ار ووا د طا ااص رص ني نشد مودي رصشدر باشد ز م امل موجور .  صز ريا  وص.ود نفا   

 ف ناور   وص.   رصشا  :شدصيط شکا

 

 

 

 

 

 صگد صاديار با شکاف ناور  موصجر باشد با صف صيش مخانج رطاا مي ووصطد بد ناور من ر اود   

 رن شدصيط ناور :

FEY  

ولید با ظرفیت اشتغال ت)
 کامل(

تهاض

 ای کل

ی کل / تولید ملی / درآمد عرضه

 Yملی = 

α = 

45° Y  (تولید اسمی) 

شکاف 

ركودي 

ی رکودشکاف 

 تقاضا



   مخانج ميدف مكک  صيا بر  ااد  دم صاك واب اا.ش يابد 

   مخانج يدماير گذصن  بر  ااد طجور ظدف ا مازصر صف صيش طخوص.د يافا 

 ما بايد مخانج رطاا صف صيش يابد اذص: صا ص

 صاديار نص صز ناور طجا   وص.د رصر   مط خر ا و       صي  صون  صف صيش مخانج طظامي رطاا  رن

 صف صيش مخانج طظامي با واث د ضديق صف صيش ووا د مني صيكي نص صف صيش  وص.د رصر   

 ودريد صيا   صي  ار ووا د مني طصاقي ط   رن صي  شدصيط صف صيش يابد مونر  

وا جايي ار موصطع صيايي بد يد نصه ووا د ط اشد .كدصه با ووا د صيكي مبا صف صيش وقاضا  ز ووا د طصاقي مبا صف صيش 

  دضر   ط   موا ني دب بر ظدف ا صشد ال اامل  صف صيش  وص.د يافا   

  وص.د بور  ظدف ا ووا د صشد ال اامل صف صيش يابد طد جر آب وونم صگد ووا د صيكي ب ش صز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقاضای کل

 Yلید ملی / درآمد ملی = ی کل / توعرضه
α = 

45° 
Y  (تولید اسمی) FEY  

 )تولید با ظرفیت اشتغال کامل(

 شکاف تورمی تولید

 شکاف تورمی تقاضا



 مکان جنگ 

 صگد  اك ا ون  رنگ د جوگ شور   انص  زيار   وص.د ريد :

 رن جوگ .ا  صطل ط رطم جهاطي صنطپا طيدصب شد   

 200صيداب رنگ د جوگ ما   ان  .ا  زيار  مد كل شدطد ار بدآطنر آب وا  5رن جوگ و ك ني  دصق  ن ر صيدصب 

 ي ص زم شده صيا   م ن انر ر ن .  بر صون  نيك

 واث د جوگ بد ا ون.ا  ثااث :

 ا ون.ا  ثااث مكک  صيا بر صون  مودي ط يا مث ا صز جوگ واث د بپذيدطد  

مودي : بدص  مثال ابع صدطن طدا بد صثد جوگ مي ووصطد  ا ون.ا  ميدف اووده طدا نص بر صون  مودي و ا 

ر ن .د ب کر طدا طدخ نشد صاديار  ط    10 ون.ا با صف صيش واث د ادصن ر.د    بدآطنر.ا ط اب رصره صيا بد ي ا

 رنصد م اا.ش  وص.د يافا   

بدص  ا ون.ا  ثااث مي ووصطد موافع وجان  رصشدر باشد   صمديکا ودصناا  صنطپا نص رن جوگ .ا  صطل مث ا : جوگ 

 يار  بر صيدصب رصشا   ياار ما ا ون ژصپ  صارنص  وويووا طصطا ز 8ط رطم صطجام مي رصصر ط يا رن جوگ 

 بسیج منابع مادي و انساني

 بر اون مقكول رن زماب جوگ رطاا .ا موابع مار  طصط اطي نص بدص  جوگ ب  ج مي اوود   

 ب  ج موابع مار    1/3

 :موابع مار  ب  ج  .ا  شا ص

 بان رفا ي مDefence Burden    =  رنصد . يور رطاا صزGDP 

 اط  ا . يور طظامي بر ال جكق  

  رنصد . يور .ا  طظامي رطاا صز ال . يور رطااG 

 بسیج منابع مادي مي تواند اثرات مثبت و منفي در پي داشته باشد . 

  اثرات مثبت :



طجا   ع بدص  جوگ صز ناوربصگد صاديار ا ل صز جوگ رنگ د ناور بوره ط ظدف ا بز صيدداره رصشدر ز با ب  ج موا

ب مي ر.د  ار .د گاه صاديار صمديکا رچان ي  ناور فدصگ د بوره ز رنگ د جوگ پ دص مي اود   شوص.د آمان  ط ا

 شده ط صز صي  اديو م کل ناور صاديار   ور نص بدادف ادره صيا   

 اثرات منفي :

ووا د اا   طظامي ممهكا  ط يز   ماطود اا   م د طظامي مصووموب ل ط يخچال  نفاه ووا د طكي اود   طد جر ووا د 

 ي گنو ار .ايي صيا ار شن   مي شوطد   طظام

 ب  ج موابع صط اطي   2/3

 شا ص ب  ج موابع صط اطي :

 رنصد جكق ا طظامي صز ال جكق ا فقال 

 ووجر او د ار :

 يال  + جكق ا رن م د صز يو   اان 65يال وا  16جكق ا رن يو   اان م= جكق ا ال ا ون 

امل + ب کان جويا  اان  + جكق ا م د فقال مب کان م د جويا  فقال صاديار  مشجكق ا رن يو   اان + جكق ا 

 اان 

 ط  ا جكق ا فقال بر جكق ا رن يو   اان =طدخ م اناا 

 ط  ا جكق ا ب کان جويا  اان بر جكق ا فقال =طدخ ب کان  

 صثدص  مث ا :

     اا.ش مي يابد  رن زماب جوگ بر را ل صشد ال م دق   ط م د م دق    موابع صط اطي رن جوگ طدخ ب کان

 صثدص  مودي :

 صطل  بکانگ د  موابع صط اطي رن جوگ بر جدص ادرب آطها صز وخيص  ور موجد مي شور  = زياب اانآيي



رطم  وندا  صط اطي زماب جوگ صز   ان  .ا  مه  جوگ صيا   ميدپديا  اطوصن ط ط   بخ ي صز موابع صاديار 

 . دود 

  ب ا در شدطد  م ن وب صط ا 10رن جوگ صطل جهاطي 

  م ن وب طدد وخك   وندا  جوگ صيا    85وا  50رن جوگ رطم جهاطي 

  صن شه د  /   196رن رفاع مقدس . 

 هزینه هاي جنگ و روشهاي تامین مالي آن 

 . يور جوگ .ا با شد  جوگ ط مد  جوگ نصببر م دق   رصنر   

 وام   مااي جوگ بر نطشها  زيد صطجام مي شور :

 ر جوگ چاپ صطنصق ادض -1

 صف صيش ماا ا  .ا  -2

 اا.ش مخانج م د طظامي مصدفر جويي مني با نياضا صاديار   -3

 رنيافا مدصما ط يا اك  صز ريگدصب -4

 اك  .ا  مدرمي -5

 چاپ پول -6

 رن  كل مكک  صيا ودا  ي صز صي  نطش .ا صطجام شور   

قد صز جوگ نص بر بان مي صف صيش  دضر پول ط رن طد جر نشد طقديوگي مي شور ار وونم ب موجقچاپ پول جديد 

آطنر   وقدي ا .كر جوگ .ا واث د وونمي رصنطد   صگد صي  وونم رن زماب جوگ اوددل شده باشد  پس صز جوگ 

 بزفاصنر  ور نص ط اب  وص.د رصر   

 

 

 مخارج نظامي
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 :موصنر زيد صيا رن  ص ريط يدما  مخانج جان ر شامل ان SIPRI ي صز طظدمخانج طظام

 صنححافظ   دط.ا م نح ز صز جكنر ط  دط.ا ط 

 دود يرفا   پدطژه .ا د ار رنگ يرطاد  يازماب .ا ديرفاع ط يا  طزصنوخاطر .ا . 

 يطظام ا   كن  ط رن ريددس بورب بدص وجه  رن .وگام آموزش ز  يش ر طظام  دط.ا ط 

 صنوش ييفضا  دها فقاا 

 باشد: ديموصنر ز شامل دي.ا با وري.   صي    

 م پديولpersonnel  

 يدطظام ط م يز طظام يمخانج مدبوم بر پديول فقن ر ان 

 يپديول طظام يبازط  دگ حقوق 

  آطها  پديول ط  اطوصره .ا  بدص ي دما  صجدكا 

  مط طگهدصن ا   كن. يور  operations and maintenance  

 يور آمار م .procurement  

  يممط وويقر طظا و و ق. يورmilitary research and development  

  ي ميا ا ط ياز طظام. يورmilitary construction  

  ا ون ص.دص اووده  يطظام  .ا وريمرن .  يطظام  اك  .ا. يور 

 :مواردي از هزینه هاي مرتبط نظامي كه در مخارج نظامي در نظر گرفته نمي شود

  شهد  مرفاع . يورcivil defence  

  .يا ن يطظام  .ا ا فقاا  بدص  جان  .ا وري 

  veterans benefitsمجاط ازصب  م صيا  .1

  demobilization. يور ب  ج زرصيي م .2

  conversion of arms production facilitiesم يز  د صمکاطا  ووا ليو د. يور  .3

  destruction of weaponsو ن  ا مصطهدصم . يور  .4
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 ديرابطه مخارج نظامي و متغیرهاي اقتصا

 دو سوال :

  وصمل وق    اووده مخانج طظامي ادصمود؟ -1

  نا  مبنو . يور .ا  طظامي 

  رنصد . يور رطاا صز بان رفا ي  ياGDP 

 ط  ا . يور طظامي بر ال جكق ا 

  رنصد . يور .ا  طظامي رطاا صز ال . يور رطااG 

 د نشد صاديار  بر اون  اس مخانج طظامي يا بان رفا ي ا ون.ا چر واث د  بد صاديار بر اون اني ط مد  -2

 رصنر؟

 

 عوامل تعیین كننده بار دفاعي كشورها

 چهان ريدر  امل موثدطد : 

 شا ص .ا  وويقر ط بر طيژه رنآمد مني ا ون.ا -صاف

 م دطريا .ا  بورجر ص  رطاا .ا  -ب

  وصمل ي ايي ط طظامي -ج

 و    وصمل يا دان   ميا دان حکوما .ا : رطاا .ا  طظامي يا رمکدص -ر

 

 نتایج مطالعات :

با صف صيش رنآمد ا ون.ا وكايل بر صف صيش مخانج طظامي رن آطها ريده مي شور  : رفاع بر مو ار  ي  اا    -1

 اواس

 م دطريا .ا  بورجر ص  ط صاديار  طقش م ون  وق    مخانج طظامي رصشدر صطد    -2



ا رن بد ونر با وهديد مقكو  مخانج م دط  ا ي ايي رطاا .ا با مخانج طظامي آطها مدو ط صيا : ا ون. -3

طظامي  ور نص با  مي بدطد   صما رن ا ون.ا  با م دط  ا ي ايي اكدد صي  صف صيش مخانج ب  دد صيا   رن 

 ال بي ث اوي ي ايي مي ووصطد بر صف صيش مخانج طظامي موجد شور   

 

 اثر مخارج نظامي بر رشد 

وجق اا.ش مخانج ميدف ط يدماير گذصن  بخش وخي ص موابع صاديار  ب  دد بر بخش رفاع م -1

  يوصي مي شور = واث د مودي بد نشد

 صف صيش مخانج طظامي موجق صف صيش وقاضا  ال رن صاديار مي شور = واث د مث ا بد نشد -2

صف صيش يه   مخانج طظامي صز . يور .ا  رطاا موجق اا.ش مخانج و ک ل يدماير صط اطي مآموزشي ط  -3

 واث د مودي بد نشد بهدصشدي  مي گدرر =

صگد صف صيش مخانج طظامي بر طصنرص  يز  ط ياماطر .ا  رفا ي صز  انج موجد شور موجق اا.ش موابع  -4

 صنز  مونر ط از بدص  طصنرص  اا .ا  يدماير ص  مي گدرر = واث د مودي بد نشد

اا.ش  وص.د رصر =  صف صيش مخانج طظامي بر صف صيش يه  رطاا رن صاديار موجد شده  ط بهده طن  ال نص -5

 واث د مودي بد نشد

 :صثدص  يدني  ط مث ا  مخانج رفا ي بد نشد شامل  -6

صجدص  پدطژه .ا  طظامي مي ووصطد بدص  بخش م د طظامي صاديار مد د باشد   مصف صيش يبح  -صاف

 مهان  .ا ط ووا د  ن  

 يداطده صوايع طظامي با صوايع م د طظامي -صنو ام رصره  -ب

 نرب ادن  رفا ي با ادن  صاديار  رن يبح نص. در پ وطد  و -ج

 نتیجه : ارتباط مخارج نظامي با رشد در مجموع روشن نیست و مساله چند بعدي است . 

 رابطه نظامي گري و توسعه انساني در كشورهاي مختلف

  مدقانف صيجار صمو ا .دف مه  .كر رطاا .ا بوره ط . ا   صز يو  ريگد رطاا .ا م ئوا ا وام   ضدطنيا

زطدگي ط وام   نفاه مدرم ا ون  ور نص بد رطش رصنطد   صطجام صي  رط طظ در  رن  كل ا طما .ك و ط وره ط گا.ي رن 

 وقابل با .  . دود   



رن صيوجا طظامي گد  نص بر م ون ادصن گدفد  جو ر طظامي بدص  ي  رطاا رن صيدا  طقش  ور بر  ووصب حاا  بد 

 و    يدزم وي  اس صازق مي ا

بدص  شا ص طظامي گد  مي ووصب صز شا يي ودا  ي صيدداره ادر ار رن آب رنصد مخانج رفا ي صز ووا د 

طا ااص رص ني ز مخانج يدصطر طظامي ا ون ز رنصد مخانخ رفا ي صز مجكوع . يور .ا  آموزش ط بهدصشا  ط 

 وقدصر ط دط  طظامي ط  ا بر ره . صن طدد جكق ا ا اظ شده صيا   

ر .ا  وويقر بر طيژه پس صز جوگ رطم جهاطي بر صونوي فدصگ د رن صطاويا صادصما  رطاا .ا  جهاب بوره بدطام

به ور رنآمد.ا  ط ووا د ز صيجار و   دص  صيايي ط بو اري  رن يا ا .ا  طهار  ز صيا   رن صي  بدطامر .ا  زطه بد 

 70ص  وويقر يافدگي نص شا ص وويقر صط اطيادصن گدفدر صيا   جديدودي  مق ان بدصجدكا ي ط صاديار  .دف 

  مي ووصب رن طظد گدفا   رن صي  شا ص آموزش ز يبح زطدگي بد پاير رنآمد يدصطر طصاقي بد ح ق بدصبد  HDIم

 ادن   ديد ط ط   صم د بر زطدگي ميا مدويط اول  كد  با .  ودا ق شده صطد   

ا ون.ا  رط ا م اب يبح طظامي گد  ا ون.ا با يبح  طدايج وند قي ط ام مي ر.د ار نصببر م خيي بدص  .كر

 وويقر صط اطي آطها طكي ووصب مقدفي ادر   با صي  حال :

 ا ون.ايي ار صز .د رط مق ان رن يبح پاي وي ادصن رصشدر صطد   انوود صز : -1

 بونا وافايو ز مااي ز مارصگايکان ز طپال ز گويا ز اايدانيکا ز ما ط  ز آفديقا  مدا  

 ايي ار صز .د رط مق ان رن يبح با يي ادصن رصشدر صطد :ا ون. -2

 نژي  صش ااگد ادس ز يوطاب ز ا دس ز صمديکا

 ا ون.ايي ار صز طظد .د رط مق ان رن يبح مدويبي ادصن رصشدر صطد : -3

ا ون صز جكنر جكهون  صيزمي صيدصب ز ودا ر ز ميد .ود ط چ   صزطظد .د رط مق ان مدويط . دود    40ب ش صز 

دا ر صز طظد .د رط مق ان صز صيدصب با ود  صيا   صيدصب ط ميد رن ي  يبح طظامي گد  . دود طاي رن وويقر صط اطي و

 صيدصب طضق ا بهدد  رصنر   چ   صز .د رط مق ان طضق ا بهدد  ط  ا بر .ود رصشدر صيا   

 نص رصنطد : ا ون.ايي ار رن طظامي گد  پاي   ودي  يبح ط رن وويقر صط اطي با ودي  يبح -4
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 اوا صم دگ ط بانبانصرطس

 ا ون.ايي ار رن وويقر صط اطي با ودي  يبح ط رن طظامي گد  مدويط . دود : -5

شامل ا ون.ا   كده صوقدي ماطود بنژي  ز صيددصا ا ز ااطارص ز صيداا ا ز فوزطد ز رصطكانك ز صطگن داب ز يوئد ز طدطژ ز 

 صپ  ز صيداود ز مااافدصط ر ز آاكاب ز يوئ س ز  ز ط وزاود ز ژ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثیر هزینه هاي نظامي بر امنیت كشورها

 . يور طظامي .د ا ون رن صبددص موجق صف صيش ضديق صمو ا آب ا ون  وص.د شد   -1

 صف صيش صمو ا ي  ا ون بر مدهوم اا.ش ضديق صمو ا رن ا ون حديف  وص.د شد   -2

کشورهای عمده صنعتی مانند 

بلژیک ، استرالیا ، کانادا ، ایتالیا ، 

فنالند ، دانمارک ، انگلستان ، سوئد 

، نروژ ، فرانسه ، آلمان ، سوئیس ،  

 نیوزلند ، ژاپن ، ایرلند ، مالت ،

 /رژیم اشغالگر قدس  /  امریکا

 قبرس/  یونان 

 

کشور از جمله  40بیش از 

 ترکیه  / جمهوری اسالمی ایران 

 چین/  هند / مصر /

 / لوکزامبرگ

 باربارادوس

 

 /مالی  /  بورکینافاسو

 گویا / نپال  /ماداگاسکار 

آفریقای / ماالوی  / کاستاریکا/

 زیمرک

 سطح نظامی گری

 سطح توسعه انسانی

 

 آنگوال

 

سریالنکا / اتیوپی / موزامبیک / 

موریتانی / سودان / چاد /  

 تانزانیا / گامبیا / 

 

/   بنگالدش / مکزیک ونزوئال / 

 کنیا

 

پاکستان / عربستان / عمان / 

بحرین / روسیه / قطر / کویت / 

 عراق

 



 ور ط واث د مودي صز . يور .ا  طظامي ا ون حديف مي  صمو ا .د ا ون واث د مث ا صز . يور .ا  طظامي -3

 پذيدر   

 اذص : 

 واث د  ااص . يور .ا  طظامي بد صمو ا .د ا ون چودصب زيار طخوص.د بور   -1

صف صيش . يور طظامي .د ا ون موجق صف صيش . يور طظامي ا ون نا ق  وص.د شد ار صي  فدصيود بر م ابقر  -2

 و ن  اوي موجد مي گدرر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابلیت نظامي و عوامل تعیین كننده آن

رطاا .ا بدص  وق    يبح مخانج طظامي  ور صبددص بر صنزيابي نص. در  صز وهديد ط ط   بدآطنر  صثد بخ ي مخانج 

طظامي رن بد ونر با آب وهديد مي پدرصزطد  رن مدحنر بقد مي بايد طد جر صي  صنزيابي نص رن مقابل . يور .ا  فدصدي 

هزینه نظامي 

 كشور الف

نظامي  هزینه

 بكشور 

كشور  امنیت

 الف

كشور  امنیت

 ب

+ 

+ 
- 

- 

+ 

+ 



ي ايي ز يه   -طد جر صي  م اي ا  صاديار  71انج طظامي ز ار يبح م خيي صز ووا د مني صيا مدوصزب يازطد  مخ

ط دط.ا  طظامي صز ووا د مني نص م خص  وص.د يا ا   صگد يبح وهديد اوچ  باشد ز يا صگد صطجام مخانج طظامي 

شدر باشد ط يا . يور فدصا صي  مخانج با ود صثد بخ ي اكدد  ز ط  ا بر ريگد شقوق مكک  بد ونر با وهديدص  رص

پ ش ب وي شورز بخش طظامي مكک  صيا يه  اكدد  نص صز ووا د مني بد ونرصن شور  رن حاا کر يه  مخانج 

طظامي صز ووا د مني بر  ور   ور ب اطگد اابن ا طظامي ي  ا ون طكي باشد ا ک  مق ان نطشوي بدص  ط اب رصرب 

ار ط اب مي ر.د بخش رفاع بر  ووصب رص  ر رصن ووا د صمو ا بخ ي صز موابع مني نص ميدف صطاويا .ا   وص.د بور 

ا ون مي گويود   صي  طصژه صا در با   72«بان رفا ي»مي اود   رن صرب ا  صاديار  يه  مخانج طظامي صز ووا د مني نص 

مي اود   صگدچر .كر رن  كل مي صي  ذ.و ا يازگان صيا ار ووا د صمو ا چر ف ان  نص بد صاديار مني و ك ل 

 پذيدطد ار بخش رفاع  زم صيا ز صما ووصفو يک اطي بدص  يه  آب صز ووا د مني طجور طدصنر  

 فدصيود وق    يبح به ور مخانج طظامي ا ون :بر اون  زصر 

 صنزيابي صيددصوژي  صز وهديد -1

 يوجش صثدبخ ي مخانج طظامي رن بد ونر با وهديد -2

 طظامي . يور فدصا مخانج -3

 اذص صگد : 

  وهديد اوچ  باشد 

  شقوق بد ونر با وهديد باشدصثد بخ ي مخانج طظامي اكدد صز ريگد 

   يور فدصا مخانج طظامي با ود بدآطنر شور . 

 در این صورت سهم كمتري از تولید ملي به بخش دفاع باید داده شود . 

                                                           
  نفا يا  وص.د   رن طصاع با صطجام مخانج طظامي مبا .دف ووا د صمو ا  يبح م خيي صز ووا دص  م د طظامي م ار با .دف صيجار نفاه ووا د مي شوطد  صز ر 71

 اذص . يور ادصا مخانج رفا ي يبح م خيي صز نفاه صز ريا نفدر صيا 

72. defence burden.  



  73قابلیت نظامي

.ا  اابن ا طظامي آطها مي باشود   موظون صز اابن ا طظامي ووصب  صز جكنر مق ان .ا  صنزيابي ادن  مني ا وون

 Dictionary of Military and Associatedريوود ابي بر ص.دصف م ووخص شووده رن زماب جوگ مي باشوودم

Terms", P.335 صز آطجا  ار ا ون.ا بر صونوي مدصطم رن مقدض وهديدص  رص ني ط  انجي بدص  صمو ا  ور   

 وص.د بور   اابن ا .ا  رفا ي بر ا ون .ا صي  صمکاب نص « ادن »ط دط.ا  طظامي آطها مق ان مايي . دود ز صثد بخ ي 

 وص.د رصر ار با رشكواب رص ني ط  انجي مقابنر ادره ط موافع مني  ور نص م قو يا در ط رن صون  ا طم  وصيا 

  Tellis.A.J. & others,pp.133-135 ور ط منا  ور نص بد ريگد حديداب  انجي و ك ل اوود   م

ويون اابن ا طظامي ز بر  ووصب يب ي صز ادن  مني ز بدصي  طکدر صيدوصن صيا ار يازماب طظامي ي  ا ون 

 موابع مني نص رنيافا ادره ط آب نص بر اابن ا .ا  م خيي بدص  مقابنر نزمي و ديل م کود   

 

 طجور رصنر : يوصلرط رن صيوجا 

 نيافا مي اود چر موابقي نص يازماب طظامي ر 

    ط با چر رنجر ص  صز موفق ا مي ووصطد آب نص بر ادن  موثد طظامي و ديل اود 

يازماب .ا  طظامي بدص  و ديل موابع بر اابن ا طظامي ز نو ر بود   طکدر ك بر را ل طجور صثدبخ ي مدداط  

 ا ون.ا صز طظد اابن ا رفا ي طكي ووصطد بر رصشد  موابع صيددصوژي   زصر شور 

 طد جر صي  ار صنوش .ا  ب نگ ا طما اانآمدود ط  دود   

                                                           
73.Tellis.A.J. & others,pp.133-135.  



اَ ْ يَبْقَكْرُ فَإِطَّرُ مِوِّي إِاَّا مَ ِ فَنَكَّا فَيَلَ اَااُو ُ بِااْجُوُورِ اَالَ إِبَّ صانَّرَ مُ ْدَنِ کُ ْ بِوَهَدٍ فَكَ ْ شَدِبَ مِوْرُ فَنَ ْسَ مِوِّي طَمَ ْ 

 طَجُوُورِهِ  بِجَااُو َ  صاْ َوْمَ اَوَا اَااَةَ اَا اَااُوص مَقَرُ آمَوُوص طَصاَّذِي َ  .ُوَ جَاطَزَهُ  فَنَكَّا ۚ   مِوْهُ ْ اَنِ نًا إِاَّا مِوْرُ دِبُوصفَ َ ۚ  صمْدَدَفَ مُدْفَةً بِ َدِهِ 

سوره مبارکه  249﴿ صايَّابِدِي َ مَعَ طَصانَّرُ ۚ  دَةً بِإِذْبِ صانَّرِ  ْ فِئَةٍ اَنِ نَةٍ مَنَ َاْ فِئَةً اَثِ مِ  اَ ْ صانَّرِ  مُنَااُو أَطَّهُ ْ يَظُوُّوبَ صاَّذِي َ اَالَ ۚ  

 البقره﴾

يپا. يپس زماط»  شهد[ ب  ]بدص اب ار اااو  با  شك  صز  شكا نص  ديودر ينفاز گدا: ب دطب جوگ با ر  دص 

ي يياود؛ پس .د ار ]بر .وگام و وگ يم شيآزما يطهد آب نر بر ط شدز صز م  طد [ صز آب ] ط .د ار صز آب   ا [ بوو

]ار صط طر صز م  صيوا ط طر مدرطر صز يوپاه[  پس ج   در آب بدگ يار با ريودش اد يطخونرز صز م  صيواز مگد ا و

صز  يآطنره بورطد صز طهد گذشدودز ]گدط. كابيار با صط ص يار صط ط ا اط ي  ط زماطدطد صز آب طوش يصز آطاب .كگ يصطدا

 دصناوودهيرصشوودود ار ر   قيار  يا وواط ي  طا ووا ط اطش بنر با جااو  ط يووپا.آطاب[ گددود: ما نص صمدطز ادن  مقا

 «صيا  ابي ا شدطدز ط  دص باشک دطز پ  ان  دص بد گدطه ب  و ار بر ووف ي: چر ب ا گدطه صطداودگدد ودزي دص

 

ي نص و ديح رن نصيدا  ب ث صز اابن ا طظامي ز  زم صيا صبددص موابع صيددصوژي  رنيافدي وويط يازماب طظام

 او    

 منابع استراتژیك

موابع مااي ز صط وواطي ز ف  يکي ط وکوواوژيکي ار ي  ا ووون رن ص د ان يووازماب .ا  طظامي  ور  ادصن  مي 

ر.د بوضو  وابقي صز موابع مني ط ط   ضدطن  .ا  طاشي صز  كنکدر مني مش  ر رط جاطق  دضر ط وقاضا   مي باشد   

ادن  مني نص صز جها طظامي صطدصزه گ د  اود ز مي بايد صاز ا  مدبوم بر مد  د .ا  اذص ز .دو ن ني ار بخوص.د 

 ذيل نص جكع آطن  ط مونر صنزيابي ادصن ر.د   



 بودجه هاي دفاعي 

  انوي اوواه طاي پد جاذبر بدص  اانشوووايوواب صيووا ز صي  بر «  بورجر طظامي»ط « مخانج طظامي»صصووبز   

ر طظامي رن وضك   اابن ا رفا ي ط صمو ا طظامي ا ون .ا مي باشد   صي  طقش م دوي بد  ااد طقش وق    اووده بورج

صي  حق قا صيووا ار موابع مص   صز پول ز اا  ز موصر  ط ط دط  صط وواطي  صز اديو صيوودداره صز موابع بورجر بر صي  بخش 

   دي مهكددي  مو ع ط صب صن مي باشد جذب شده صطد   اذص ز بورجر طظامي بدص  بدآطنرب ط ازمود  .ا  رفا ي ط صمو

بر نم  ص.ك ا بورجر رفا ي رن ووا د صمو ا بدص  ي  ا ون ز صز آطجا ار بج  بورجر رفا ي ب  ان   وصمل 

ر  ل رن اابن ا طظامي طجور رصنطد ز طكي ووصب صنو ام م دق   ط صف صي ي پ ويدر ص  م اب صف صيش مخانج طظامي ي  

ا رن آب ا ون صطدظان رصشا   صي  بدصب مدهوم صيا ار مي بايد بر رط ال يافد  صطدصزه به ور ا ون ط صنوقا  يبح صمو 

 ص  بدص  بورجر .ا  طظامي ا ون .ا باش     

 

 

 

 

 

 

 نیروي انساني 

صطدصزه ط ا د ا ط دط  صط وواطي رطم   طوع صز موابقي صيووا ار مي ووصطد ادن  مني ي  ا ووون نص آشووکان 

صزه   ط دط  طظامي مه  صيوا ز طخ وا بر  ووصب ي  شوا ص  ام صز ادن  طظامي ز ط رطم ز بر يوازر   مبكئوا ز صطد

 مخارج نظامی

 درصدی 100امنیت 



يا  رن صي  نصببر  صي  را ل ار  .داك ا ز ا د دي .  رصنر ار بر .د حال بر صطدصزه اك ا رن م دصب ط در واث د گذصن ص

يدخد ي ني مونر ا طم بدص  ص يبو  و  صد ثابا ط ط دط.ا  ذ  ده ط  ي ز  گدطه ودا ق  وا يبو  و  صم ط ط   

صف وودصب ط رنجر رصنصب ار صاز ا  صنزشووكود  صز ووصب ي  ط دط  طظامي نص بدص  صيوودداره ادرب صز وکوواوژ  .ا  

 طظامي نصيج رط ا بديا مي ر.ود مه   وص.ود بور  

 زیر ساخت هاي نظامي 

ا د ا ووصب طظامي صثد گذصن صيا   م  صب ط ا د ا زيد يا ا .ا  طظامي يوم   طوع صز موابقي صيا ار بد 

يا ا .ا  ف  يکي صز ا  ل   ي  ا   "صي  مقوار زيد  ز بقزطه وقدصر ط ا د ا مکاب .ا  آموزشي ز   "پايگاه .ا ط وا

 صمکاطا  پ شکي ز يازه .ا  طظامي ط صمثال آب نص ط   شامل گدرر 

 در سازمان نظامي RDT&E نهاد هاي

طظامي چهانم   طوع موابقي صيووا ار بد ووصب طظامي صثد گذصن صيووا    وقدصر ط ا د ا مويوو ووا  و ق قا 

و و   يديع ز .  رن وکوواوژ  ط .  .ود جوگ ز ط از نطزصف طب بر موي ا  وخييي ز ار بد فقاا ا .ا  و ق و 

 ز مدو ط با ط در وكدا  رصنطد نص  موجق شده صيا    RDT&E 74ز وويقر ز آزمايش ط صنزيابي م

 فاعي صنعت پایه د

يا دان ز گ دده ط ا د ا صوايع رفا ي ي  ا ون پوجك   طوع صز موابقي صيا ار بد صثدبخ ي طظامي واث د 

گذصن صيووا   صوووقا پاير رفا ي صز بوگاه .ا يا صوووايقي و ووک ل مي شووور ار ب وودر بر مخانج رفا ي ا ووون بر ووا د 

يا دان ط شد ال رصنطد   رنك  صوقا پاير رفا ي بر ما صجازه مي ر.د  وجه  ص  ط وکوواوژ  رفا ي ا ون ص ا د ا 

ار آيووو ق پذيد  بااقوه ي  ا وووون نص رن زم ور ط در صنزيابي او     ي  ن. افا اني بدص  صنزيابي صووووقا پاير 

رفا ي ا قر بود  ا د ا ط رنجر  ورادايي ا ووون رن ووا د يووز  .ا  ب نگ ط اوچ  ز ووا دص  م د ا وووده 

 .ا  ميدفي مي باشد   طاي صيددصوژي  ط ط   اا 

                                                           
74. Research,development, test, and evaluation (RDT&E) 

 



 آماد و پشتیباني رزم

چگوطگي موجور  ذ  ده آمار طظامي ط ووصب پ وود  اطي ي  ا ووون آ دي  ز ط طر اكددي  ز ص.ك ا نص رن صثد بخ وي 

طظامي ط اابن ا رفا ي آب ا ووون رصنر   رن طصاع ز جكع آطن  صاز ا  وديوو ني رن  يوووس موجور  آمار ريگد 

.ا  مه  صاز اوي صيا ط .وگامي ار با صاز ا  مدو ط با  واصد ط دط  صط اطي ودا ق شور ا ون .ا ز صز جكنر اان

ز صبقار مد د  صز ووصب ط دطيي نص بدص  رفاع صز موافع مني ط يا جنوگ د  صز ني دب حديف بر ص.دصف  ور بخوبي طكاياب 

ا   موجور  ذ  ده آمار طظامي ط ووصب مي يوازر   ص.ك ا چو   صاز اوي صمدطزه بر . چ طجر اا.ش پ دص طکدره صيو

يا   رن اوان اك ا ز  شامل وقدصر ط صطوصع واط  .ا ز ودوگ .ا ز ا دي .ا ط .وصپ كا.ا ط ريگد وجه  ص  ص پ د  اطي 

 ا د ا صي  وجه  ص  رن طهايا ب دگي بر ظدف ا وخدي ي رصنر ار ي  ا ون مي ووصطد بد ريگد  طصنر اود   

وژي  ز آطچر مه  صيا صي  طکدر صيا ار صز صي  موابع با چر شاي دگي صيدداره  وص.د پس صز ب اب موابع صيددص

 موابع مبد  مي گدرر  75«اابن ا و ديل»شد   اذص ب ث صز 

 قابلیت تبدیل

رن حااي ار ريد ابي بر موابع صيددصوژي   ويد مهكي صز ووصب طظامي صيا ز صما صي  ووها ي  بخش رصيداب 

مي .وگامي صثد بخش صيا ار بدوصطد صي  موابع نص گدفدر ط آطها نص بر ي  ووصب ط دطيي مدنب ز صيا   ي  يازماب طظا

 بدص  .دصيا موثد  كن ا  رن مقابل ا ف طي قي صز رشكواب و ديل اود  

فدصيود و ديل ز مه  ط صيايي صيا زيدص وق    اووده صي  مه  صيا ار ببون اني موابع صط اشا شده رن ي  

دا ط دطيي طظامي با شاي دگي .ا   كن اوي صيجار  وص.د ادر ار موجق بدود  صيددصوژي  آب رن ص ور ا ون ز طهاي

ط در  وص.د شد   بوا بد صي  ز  و ديل موفق ا آم   موابع موجور بر اابن ا طظامي موثد زي  آزموب طصاقي صز ا د ا 

گد  صيا     صما ز .كاب اون ار گددر  وص.د  ن. د  طظامي صيا  مموفق ا رن ص ور ط در ز صا در آزموب ان د  ري

                                                           
75. Conversion Capability 



شد ز موفق ا رن صي  م دصب مي ووصطد طصب در بر يا دان .ا ط طهار .ايي باشد ار فدصود صز  ور يازماب طظامي . دود   صز 

 ونرصن م اب  وصمل زيار  ار بد اابن ا و ديل موابع بر ووصطكود   كن اوي صثدگذصن صيا   وصمل زيد صز ص.ك ا ب  دد  بد

  . دود

 تهدیدات و استراتژي ها

بدآطنر را و وهديدص   ط صطدخاب صيوووددصوژ  .ا  موايوووق بدص  مقابنر با آب وهديدص    امل مهكي رن صثد 

 بخ ي يازماب طظامي  وص.د بور 

 غیر نظامي در كشور –ساختار روابط  نظامي 

يي رص  يدد يا دان بر طظام اب صجازه مي ر.د بر ن. د  مني ر يا ا و   دص  صي   شود ز آطها نص اارن  وص.د  شدر با

يد ابي بر موابع ب  دد نص ب اب اوود ز ط آزصر   كل بدص  فقاا ا .ا   ص.دصف مني نص رنك اوود ز ر يل  ط ضدطن  ر

 ور نصز مبابو آطچر  زم مي رصطود ز بديوووا آطنطد ط رن طهايا صز .كر موادر .ا  ادن  مني بدص  ادحدي   ي  

 طجهي ط صثد بخش صيدداره اوود  رفاع چود

 میزان و سطح روابط نظامي خارجي 

يا در ط فدصا  يي بر ريگد ط دط.ا  طظامي نص صمکاب پذيد  يدد يبح نطصبط طظامي  انجي ي  ا ون ر م  صب ط 

 .ا  مكک  آموزشي نص بدص  آطها فدص.  مي طكايد 

 ماهیت دكترین ، آموزش و سازمان در داخل یك نیرو 

رن اوان آموزش ط يوووازماب رن رص ل ط دط.ا صمکاب پ وطد زرب موابع طظامي  ام بر اااق .ا   كن اوي ط  راددي  .ا

 ش وه .ا  موثد نزم نص فدص.  مي طكايود 

 ظرفیت ابداع

ظدف ا صبدصع وق    مي اود ي  ط دط  طظامي وا چر صطدصزه مي ووصطد با و   دص  صيووددصوژي  ط م ووايل  كن اوي آب  

 ز ط نصه حل .ايي نص بدص  پ ش صفدارب صز نا ا پ دص اود  موصجر شده 



شمنان از طریق  شي نظامي در مقابله با د سب اثر بخ همه این عوامل و متغیر ها ،  برتوانایي رهبري نظامي در ك

خشي منابع در اختیار اثر گذار هستند . لذا، مالحظات كارآیي در استفاده از منابع استراتژیك و نیز مالحظات  اثرب

 .  ارددر تبدیل این منابع به قابلیت نظامي  موضوعیت د

 بازار كار نظامي

 دو سامانه در بازار كار نظامي

 رط ياماطر رن بازصن اان طظامي طجور رصنر  :

 مياماطر  دما  رصطان اطرAVF  

  ياماطر  دما  صج ان 

 

 

 

 

 

 

 

 نص رن م  صب صيدخدصم  W.AVF  ريدك ر AVFممو وي .ا  مدبوم بر  دضر ط وقاضا رن ي  د   دما  رصطان اطر 

LAVF      ط اب مي ر.د 

صگد رطاا صز ياماطر  دما  صج ان  صيدداره اود بر .د م  صب ار بخوص.د صفدصر نص فدص وصب مي اود   اذص مو وي  دضر 

ااا م ل وقااع     رن صي  حLs.Dصفدصر رن صي  ي  د  اامز  كور  ط رن جايي صيا ار رطاا بر مين ا مي رصطد م

Ld.AVF Ls.AVF Ls.D 

WD 

W.AVF 

L1 LAVF Ls.D 



نص م خص مي اود ار ط  ا بر ريدك ر ياماطر رصطان اطر  WDريدك ر  مو وي  دضر  كور  با مو وي وقاضا  رطاا 

صيا ار صي  با ود صز صيدخدصم رصطان اطر صيا   صز صي  وقدصر   Ls.Dب  ان پاي   ود صيا   رن صي  حااا ال صيدخدصم 

صفدصر با صيدخدصم صج ان   L1وا   Ls.Dرصطان اطر صيدخدصم مي شوطد ط فاصنر  .ووز WDرن ريدك ر پاي    L1بر م  صب 

 نص ط اب مي ر.د   

 هزینه بودجه جاري و هزینه بودجه سرمایه اي

 مي باشد   ABCD. يور ط دط  صط اطي رن ياماطر رصطان اطر م احا  

 مي باشد     GFED. يور ط دط  صط اطي رن ياماطر صج ان  م احا 

با .  بدصبدطد طد جر مي شور ار . يور ط دط  صط اطي رن .د  HFECط  ABHGطل : صگد فدض او   م احا .ا  طکدر ص

 رط ياماطر وقدي ا با .  بدصبدطد ا ک  رن ياماطر رصطان اطر ط دط  طظامي اكدد  صيدخدصم مي شور   

رن ياماطر رصطان اطر با ود صز . يور يدصطر طکدر رطم : .كاب اون ار صز ويويد م خص صيا  ز . يور يدصطر .د طدد پديول 

ط دط  صط اطي رن ياماطقر  دما  صج ان  صيا  صي  م اار موجق شده صيا ار ا ون.ا  با ياماطر رصطان اطر يقي 

اوود طو ي جايگ يوي م اب  امل يدماير ط ط دط  صط اطي رصشدر باشود   يقوي وکوواوژ  طظامي يدماير بد ود  رصشدر 

مثز صطگن داب با ياماطر  اامز رصطان اطر . يور ب  دد  بدص  وجه  ص  طظامي ط  ا بر آاكاب با ياماطر  دما  باشود    

 صج ان  رصنر  
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G 
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 (PMCشركت هاي نظامي خصوصي )

  PMCرن حال نشد صيا    1990رصشد  پديول طظامي صيا ار صز صطص د ر.ر  يوصي ياز  صيده جديد  بدص  

ار با اوچ  يوواز  صنوش اوان گذصشوودر مي شوووطد يا  ور نص باز ديد مي اوود صيوودخدصم مي اوود  .ا صفدصر  نص

  دماوي ار آطها صطجام مي ر.ود صز جكنر شامل موصنر زيد صيا :

 يا ا پايگا.ها  طظامي ط طگهدصن  آطها 

  فدص.  يا د  اج د   ص ور ط در 

 آموزش ط دط.ا  م ني رن ا ون.ا  و ا صش ال 

  صاز ا  جكع آطن 

  و ن ل صيددصوژ 

  آموزش صف دصب صحد ام 

 گانر شخيي مقاما  طظامي ط ي ايي 

 دما  پ ا طظامي  

 ا خ مذص 

 وددي ا  يدبازصب 

 طظايف م دق   نزمي رن شدصيط  اس 

 ها : PMCچهار عامل رشد 

 موفق ا بدطب يپان  رن صمون طظامي رن وجانب بد ي ا ون.ا  1

صي مبر را ل ي ايا اا.ش پديول طظامي  رن اوان گ ددش رصمور صف صيش ط از بر  دما  پ د  اطي  يو  2

  كن ا  طظامي رن صنوش صمديکا 



پ چ ده ود شووودب يووواماطر .ا  و ووون  اوي ط ط از بر آموزش ط وقك د ط طگهدصن  صي  يووواماطر .ا بويژه رن   3

 ا ون.ايي ار صي  ياماطر .ا نص  ديدصن  مي اوود  

 مشدصيط ريدك ر اانآمد  بر چهان را ل : PMCطجور شدصيط صثد بخ ي . يور رن   4

  صطل : آطها صفدصر   ني ما.د نص صيووودخدصم مي اوود ط اذص صي  صفدصر طظ ف  ور نص رن زماب اكدد  صطجام مي

 ر.ود   

    رطم : بکانگ د  طظام اب . يور .ا  صيدخدصم نص اا.ش مي ر.د 

   يوم : صفدصر طظامي صيدخدصم شده . يور آموزش اكدد  رصنطد  

  چهانم : وقهدPMC  بر صفدصر ووها م دطر بر رطنه ادصنرصر صيا  

 

 بازار تسلیحات 

 طيژگي مه  طجور رصنر : 7رن بازصن و ن  ا   

 صط يان   ديد رن جاطق وقاضا : ووها رطاا .ا م طيا ش ر طظام اب   ديدصن و ن  ا  . دود     1

يا : شكان مقدطر  مط گاه ي  بوگاه   دضر يا دان بازصن و ن  ا  صط يان چود جاط ر رن جاطق  دضر ص  2

 اووده م يول صيا   

 ا كا رن صي  بازصن صز  ص.ك ا صطداي بد ونرصن صيا : ب  دد طيژگي .ا  فوي م يول مه  صيا    3

رن  دما  پس صز فدطش شدصيط صط يان  طجور رصنر :  دضر اووده بر صون  صط يان  .  رن فدطش   4

يووول  كل مي اود  ط بوا بد صي  شوودصيط مبنوبي نص صز  ديدصن  ور ار ط .  رن طگهدصن  ط پ وود  اطي م 

 رطاا صيا  انق مي اود   

 وجان  و ن  ا   بازصن موظكي طدصنر زيدص :   5



 صط  رطاا .ا ار  ديدصنصب  صصني  . دود م دطريا بورجر ص  رصنطد   

 ثاط ا : و ن  ا  رفا ي . يور زيار  نص بد رطاا .ا و ك ل مي اود

شک ا رن ب د  ي  طد ج ر صي  ار رطاا رن .د زماب بخش م دطر  صز  ط از.ا   ور نص مي ووصطد وام   اود ط 

 ادصن رصر رفا ي بدص  بوگا.ها  ووا د يز  م کل زيار  صيجار  وصه ادر   

 ووا د و ن  ا  م دن م اك  .ا  رطادي بدص  بقا   دضر اووده رن صوقا صيا   6

 ن صوقا و ن  ا  بر را ل ح اي ا موضوعطجور مقدنص  فدصگ د رطادي ر  7

 

 



 فعالیت هاي اقتصادي نیروهاي نظاميفصل چهارم : 

 

 76تاریخچه و الگوهاي فعالیت اقتصادي نیروهاي نظامي

 

 مقدمه

رن شدصيبي ار ط دط.ا  طظامي رن مق اس طي قي .  صاووب رن جهاب رنگ د . دود با صي  طجورز صيوکر رن 

ي صي  ط دط.ا بايد رن فقاا ا .ا  صاديار  حضون رصشدر باشود رن پدره ص  صز صبهام صيا شدصيط صيده آل رن چر يب 

 ط صاز ا  اابل صيدوار موظكي ط   صز آب طجور طدصنر 

نيد ار  نوم صجدكا ي ط   صز اوان صي  موضوع   ون ادره صطد ط بر آب طپدرص در صطد رن حاا کر صز ادفي بر طظد مي

 يده طجور رصنر  شوص.د  او  صز صي  پد

يکي صز ر يل صي  شکاف مي ووصطد صي  حق قا باشد ار رن ب  ان  صز موصنر . چ ريدونصاقكني بدص  گ ددش 

طقش .ا  صاديار  طظام اب طجور طدصنرز آطها .كچو   رن مواق دي . دود ار رصط كودصب صجدكا ي صجازه طنطر بر ح بر 

بر طدايجي موجد شور ار م ايد با موافع آطها باشد بر صز ريا رصرب ش ل  آطها نص طدصنطد ط ط   رن صونوي ار و ق قا 

   صز صي  جها مي ووصطد مونر ووجر ادصن گ در chile.ا  آطها مي صطجامد طكوطر ش ني م

.ا  صاديار  صي  حق قا ار . چ مبااقر جامقي رن صي  زم ور صطجام ط ده صيا نص مي ووصب با وووع زيار طقش 

مخدنف ار ط دط.ا  طظامي رصنطد ووض ح رصر  ا ک  را ل مه  ود آب شايد صي  حق قا باشد ار فقاا ا رن ا ون.ا  
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.ا  صطجام شده رن ب  ان  موصاع بخ ي صز صاديار ياير ص  مم د ااطوطي  ط يا بر طو ي ف ار طهاريور شده صيا ز گدچر 

 بر صون   ار  رن شکل آمار مي باشد 

  .ا  و ن  اوي طصنر مي شوطد ط بونطادصيي ي ايي ط طظامي رنگ د ويك   صمنق صي   ار  صيا ار ي  د

گدفد  بدص  رصرب نشوه .ا  يوگ   . دود  صي  م کل .  بدص  ا ون.ا  رصنص  موابع موي طجور رصنر ط .  شامل 

 ه ل ا ون.ا  فق د مي شور  فقدصب ي  بازصن شداف صي  وخي ص .ا  م د م دطع صز پول ماا ا  ر.ودگاب نص و

مي بخ د  رن م اب ب  ان  صز موصنر ار طجور رصنر  مونر پاا داب صز جها نطير .ا  آمان  يا ف ار طهاريور شده 

ص  دصً بر ودي ل م دود ياز  شده صيا ار بر صااما رصئكي صف دصب رنگ د ماجدص رن  انج ا ون موجد شد  رن صي  

ااقر ادصن گدفدر ط اب رصره شده صيا ار رن حدطر ي  رنصد صز ادصنرصر.ا  طصنرصوي مونر مب 15گ صنشا  ار 

م ن انر ر ن رن يال بر بخش طظامي وقنو مي گ در ار مبكئواً بخ ي صز آب بر صون  ي  يکو  پدواب طقش .ا  

 اانآفديوي رن صاديار ياير ص  يا حدي رن فقاا ا .ا  مجدماطر صاديار   كل مي اود  

طهار.ا  ي ايي ضق فز طظام اب صمنق رن مواق ا .ا  نصحا ود  بدص   رن رطاا .ا  فااد صيد کام ط رصنص 

م اناا صج ان  رن .د گدطه رطادي بدص  حدظ مواق ا  ور صز جها م اناا رن ادن  . دود  پارصش  دما  

صنصئر شده صاگوياز  وص.دبور ط صمنق شکل حقوق طهار  ط ط   مواصق رن بخش .ا  طظانوي رطادي مدكايل بر ف ار 

 ور مي گ در بخ

بر طظد مي نيد ار جكع آطن  صاز ا  جامع صز م ا.دص  مدبوم بر طقش م دق   ط م د م دق   صنوش رن 

وقدصر وا حد مكک  ب نگي صز ا ون.ا ي  ادم ضدطن  صطا ر رن جها ب ط مقوار .ا  موايق بدص  ي  مبااقر 

 ور رصنطد صمنق ز آطها زم ور مبااقا  مقاي ر صثدبخش صيا  رن حاا کر مبااقا  ا ون  صاز ا  صنزشكود  نص رن 

ص  نص صز م اب مي بدطد ز زيدص ار گدصيش بر وأا د بد شدصيط  اس رن .د مونر مبااقاوي رصنطد  صما .دف مبااقا  جامع 

 را قاً ووجر بر زم ور گ ددره ود ط صاگو  يا دان  مدبوار مي باشد 



ي  صاديار موددر رن جهاب طدصني ز ر يل ب  دد  بدص  و ق و صز بر  ووصب وأث د فدصيود جهاطي شدب ار  ريگد  

 يوص ا  م ددك فقاا ا .ا  م د ريدون  صاديار  طظام اب رصني   رن     حال صي  مه  صيا ار رنك او   

 ار رطنه ص  ار وويقر طقش صنوش شدطع شد وق    اووده اوصنه بود  طضق ا حاضد صيا 

صيا ط آب صيوکر ي   اااق     بدص  آب طجور طدصنر  رن طصاع ما رن موضوع و ق و صز ي  جها جااق 

صي  زم ور ط ازمود فدص.  ادرب صب صن.ا  و ن ل  . د    رشوصن  صي  مبااقر صز آطجا ط ئا مي گ در ار صاز ا  يا 

جور طدصنر  طقش ط دط.ا  طوظامي رن فقاا ا .ا  ااطوطي ط فدصااطوطي صاديار  ط« پوهاب»ا د ا يک اطي صز طقش .ا  

 .ا  ال ط دط.ا  طظامي ش  ر اوه يخ صيا ار ووها ي  بخش اوچ  آب اابل نطيا صيا  

 

 تاریخچه فعالیت اقتصادي نظامیان

رن صيوجا صز ي  صطقزب صيدئواوژي  شدطع مي او   ار بد طقش طظام اب رن طنص  صيايوامر آطها موجد شد  بر 

آاكاب رن ط كر صطل ادب ب  د  مي باشد  آطگاه صي  طقش نص رن زماب جوگ  م  صب زيار  صي  طقش م دصث صنوش يودي

 يدر ط صيددصوژ  .ا  مدنب ياز  ط صيددصوژ  .ا  وويقر پس صز جوگ جهاطي رطم پ گ د   وص.   ادر 

طقش پذيدفدر شده ط دط.ا  طظامي رن ا ون.ا  ضق ف ط شک ا  ونره ار چودصب .  اابل رفاع ط ور طاشي 

يازماب طظامي رن صي  « صيدقزل  وص.ي».ا  فدصگ د صاديار  رن صمنق جهاب يوم بور  موبو  فدصيود.ا  صز ب دصب

م  ط .ا  صاديار  اابل ووج ر صيا  رن صيوجا وزش مي گدرر ار ير  نل صطگ  شي مج ص ار بدص  ر ااا ط دط.ا  

رصره شور  صي  فدض ر طجور رصنر ار صي  ر ااا طظامي رن صمون صاديار  رن ط كر رطم ادب ب  د  طجور رصنر نص ووض ح 

 ط دط.ا  گدي  صز مدا  نص ن.ا يا در ط طهايداً موج ا  صز .  گ  خدگي يکپانچگي طهار طظامي  وص.د شد 

 



 هاي آلماني مربوط به روابط میان نیروهاي نظامي، دولت و ملت:ریشه

ص  ار رن رطنصب صيد دصر  صنطپا ظهون گوطرمنا ز بر  –موبو طظد  ضكوي ط دط.ا  طظامي بر نطصبط رطاا 

منا  ور چانچوبي مبنو بدص   –يافا مدو ط صيا  ط دط.ا  طظامي يك ل رطاا شدطد  يوگود طفارصن  بر رطاا 

 يا د  شخي ا يازماطي رن م اب ط دط.ا  طظامي بور  رن صطص د ادب طوزر.   دما  طظامي صج ان  مقدفي شد 

باشد ط در ار رن مقابل و   دص  صجدكا ي ز شامل و   دص  وکوواوژي  ميوب ميطظ  رص ني طظام اب ثابا ا

.ا  رمکدصو   ط   بدص  يازماب طظامي .كچواب طايازگان صي  وا  يد صوقدي شدب صرصمر يافا  بوابدصي  ز ويك   ياز 

 بااي ماطد 

صيا بر رنگ د شدب نط بر رط و ول رن آاكاب ار بر ا اظ زماطي بر جوگ صطل جهاطي ط پس صز آب مدبوم 

صف صيش طظام اب رن صمون صاديار  موجد شد  صي  رط و ول نص .وگام و ن ل ط اطر شوايي طقش طظام اب رن صمون صاديار  

 بايد بر ح اب آطنر مي

گدررز .وگامي ار طظام اب آاكاطي شدطع بر صطدقار صز پ د  اطي ضق ف طخ د   طصاقر بر جوگ صطل جهاطي بد مي

ر  بدص  ا ق موفق ا رن ص ور ط در ادرطد  فدماطد.اب مني گدص ط طا  پديا وزش ادرطد ار فدماطد.ي صاديا

ال صاديار  نص بديا آطنطد  صز طظد آطاب جامقر مدطي رن صطجام طظايف مني  ور شک ا  ونره بورز بوابدصي  جامقر 

وب و با .ك   ريدگاه ط   م اب طخ گاب طظامي رن بهددي  شدصيط بدص  ادصن گدفد  و ا ااطوب مانشال ادصن رصشا ط م

وق    شد  يدصطجام ف ان ي ايي آطاب رن طصاع بر ي  طظام صاديار  .دصيا شدهز ار مو يدصً رن جها ط ازمود  

جوگ  كل مي ادر ز موجد شد  با صي  طجورز چ   پوشي رطاا صز طظام اب بدص  صطاويا رصرب بر ووا دص  طظامي 

ااک دي طدصشا  ا كا گذصن  اوددل شده ودج  ي صز صب صن.ا  مو يد بددر  بور ار بدص  ني دب موافاوي با حقوق م

جوگ شک ا  ونرز صما گدط.ها   شد  طهايداًبر ص.دصف مبنوب صز وكدا  ال صاديار بد ص.دصف جوگ صيدداره مي



هر شک ا طخونره بوره بنکر رن مودقد رن رنطب صف دصب صنوش طد جر نص طپذيدفدودز چدص ار صز طظد آطاب جوگ رن ج 

 پ ا ج هر شک ا  ونره بور ط رن طصاع صز پ ا  وجد  ونره بورطد 

ار ي  بازيگد ان د  رن پ ا ص ور بورز صفکان وجديد طظد ان اطر  ور  77بر ا اظ صيدئواوژي ز اورب رنف

بو صي  صيدد لز ط دط.ا  طظامي نص ب ط رصر  مبا 78«جوگ وكام»  ار رن آب صط مدهوم 1922ص  مود د ادرمنص رن نياار

ص  زمام صمون نص رن ريا گ دطد  بويژه رن زماب جوگز طر ووها ذي و . دود بنکر مدقهد . دود وا ببون پ ش ريداطر

 ط دط.ا  طظامي ذي و . دود ار ال موابع مني نص بدص  صاك واب صز من ر بد رشكواب و ا فدماب گ دطد  

رصط دود  رن صي  شدصيط طظام اب بر  ووصب ااضي طهاييز فدصود صز   طظامي ميموابع نص آطها بخش مهكي صز ادن

 شوطد منا ووص ف مي –ااطوب صيايي ط حدي موجي رطاا 

ب  ان  صز ووج  ا  اورب رنف بقدصً رن وأي د ريکداوون  طظام اب بويژه رن آمديکا   و   مونر صيدداره ادصن 

 گدفا 

.ا  ط دط  زم وي آمديکا   و    دما .ا  آاكاطي ار رن اااجژطدصل شوص.د زيار  طجور رصنر ار طدوذ

  صاديار ط ي ايا گدريد  صما بر .ك   صطدصزه مه : اديقي ص  بدص  آطنرب ط دط.ا  طظامي رن ص ورادرطد طي نرمي

.ا  صحدكااي نژي  .ا  طظامي نص بر موظون صجدواب صز شد ب نگدد.ا  بدج در رمکدصو   بر يهواا نژي بور ار رطاا

چپ گدص وأي د ادرطد  وأا د فوق صاقاره بد صصل  دم مدص نر رن صمون رص ني رن زماب جوگ يدر زم ور نص بدص  چ   

.ا  طظامي ظاا  بر صطج  ور   طظام اب ار رن صمنق رن ريکداوون پوشي صز گ ددش م د دصطر ط م د رمکدصو   ح بر

 ني دز فدص.  ادر مي

                                                           
77 luden dorff 
78 Total war 



ادرطد ار صز جاطق جامقر مدطي رن پ ا وگ صطل جهاطي ا قر صف دصب طظامي آاكاب صح اس ميرطمز پس صز ج

ج هر بر را ل  دم پ د  اطي  زم مونر   اطا طصاع شده صطد ط بر شد  صز اوددل م دطظام اب بد ط دط.ا  طظامي موب و 

نص م د ااطوطي ص زم ادرطد  بر  ووصب  بد ااطوب صيايي طانصحا بورطد  آطها م دطريا .ا  او  موجور رن بخش طظامي

ي  گدطه م ددك صف دصب صطدك شامل .كدصه با صف دصب بازط  در ار وقدصر زيار  بورطدز رن مقابل آطچر آطها نفدان 

و ک زوي   79ص  او طي پس صز جوگ ط رطنه صبددص  جكهون  طيكانرصط دود مد د شدطد  بدص  رطنهم دااطوطي مي

شد ط طظام اب مأمونيا .ايي نص ار  ور وق    ادره بورطد پ گ د  ادرطد  موابع آطها شامل د.ي  ش ر م دماطر يازط

چپاطاگد  ط گدفد  باج ي  ل با حكايا رطاا بور  بر  ووصب ي  ا قر صجدكا يز صف دصب طظامي صز رصشد  ووها م  صب 

م ايد با طظ  رمکدصو   ط ط   شداا رن .ا  صطداي مواق ا رن اارن صنوش رن نطج بورطد  اذص آطها رن فقاا ا

ص  ر.د ار ر ااا گ ددره طظام اب رن صمون صاديار  پديده.ا  بدصطدصز  فقال شدطد  .كر صي  م ايل ط اب ميحداا

 شورز ط  ا مو يد بر آطچر جهاب يوم طام ده مي

طع جوگ رطم جهاطي وويط پ ش صز صي  رن ط كر ادب ب  د ز اد  وجديد طظد ان اطر بدص  صودش . دند رن شد

يدار فدماطد.ي بر صون  م دماطر صيجار شد  صما ب  ان مه  ود صز آب ز ي  ريپنكايي م دماطر طظامي  انجي صيجار 

.ا  طظامي طاشي صز  هدطامر  طنيا  و ذير شد ار ووصب طظامي آاكاب نص صز اديو چانه جويي رن مقابل م دطريا

وزش .ا ط و ق قا  طظامي م دماطر رن صنو ام پوهاطي باريگد منا .امبدص  مثال ادر  رصمور فقاا ا .ا شامل آممي

.ا  مهوديي بر ريگد ا ون.ا ط صيجار پ د  اطي صوقدي  انجي ار رن  هدطامر طنيا  مجاز شونط  ز صطدقال و  

مهاجد  صف دصب رصط در ط ده بورمرن صنو ام با ا ون.ا  يوئدز .نود ط ژصپ  رن  يوس يا ا .وصپ كا  طظامي ز 

بدص  صوقا « صف دصب نصبط».ا  يدار  مني با صي  ايد ار بر  ووصب شهدططدصب بخش  يوصي بدص   دما رن اااج

طظامي آاكاب باشود ط آمارگي بدص  م اناا صيددصوژي  رن مدصحل بقد نص رصشدر باشودممونر آمديکا   و   ز 
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.ا  فقني .ا   يوصيز بدطشوي .كاطود اكپاطيشکل شداا .ا  صحدكااي بر.ا  م د ان  طظامي رن جوگفقاا ا

 رن صي  زم ور مي گدريد

جااق صيا ار پس صز جوگ صطل جهاطي ي  شخي ا حقواي شدادي مدبوم بر يدصب با   طظامي رن فقاا ا 

ار بي رصرطد ص  يد  رن رنطب رطاا نص ميبور ار شامل صف دصب م  ول بخدما ط بازط  در بورطد ار و ک ل ش کر

 ش ا.ا بر ش کر طظامي م د نيكي فقال رن ا ون.ا  طظ د واينودز صطدطط  ز ش ني ط صاوصرطن ط ور 

.ا   يوصي رن صي  زم ور  دما  م رطن  گدط.ي ب نگ صز صف دصب بازط  در جامع ودي  مونر صز فقاا ا

صز چود جها جااق ووجر  صي  مونر بور   80رنگ د رن جوگ .ا  شهد  چ   بر جاط دصن  صز و  اطگ اا  ش  

ي  مونر ازي   صز صف دصب يبح با  بور ار پس صز ي  جوگ رن طقش م رطن  طدي  صيا  ا ل صز .دچ  ز

صي  گدطه بيون  يازماب يافدر رن ر اي و ن  ا  م اناا ادرطد  يومز صف دصب م اناا  بندمو ق د  شدطد  رطمز

بونطادص  .ا رن طزصن   انجر  ور نص رن موضع ن. د  آطچر  اوودهز با .كکان  صوقا گدصب طنشک در ط بد ي

.ا    ادفريدطد  بر .ك   را ل صيا ار .كربور مي« و ن   شده»صز طظد آطاب موافع صيددصوژي  م دطع آاكاب طاز  

ش نص بقووصب ن. د ال  كن ا  صطدخاب ادرطد  رن آب زماب صط بر  ووصب نئ س يدار  ااي نو ر صنو 81رنگ د ش کا

بازط  در شده بور   كن ا  يدصيد  چ وي وا بر رطنصب طاز  رطصم آطنر  صي   كن ا  بر م  صب زيار  بدص  م اناا 

اوودگاب يورآطن بور ط با ود صز .كر ادصنرصر.ا  و ن  اوي مبكئ  ط  دضر صنزصب موصر صيددصوژي  اك اب بد م وا  

 چ   با صنزشي بور   1929بويژه رن  زل ب دصب صاديار  پس صز  ادصنرصر.ا  وهاود  بدص  صوقا آاكاب مد د بور  صي 
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صي   كن ا  بر وجديد ح ا  بخش طظامي آاكاب اك  ادرز .وگامي ار . دند رن نأس فدماطد.ي بورز صز 

ط با وأم   موصنر صطا ر بدص  صوايع  82.ا  صارنصوي رن  زل يااها  بي نططو جكهون  طصيكاناديو يدانش

 جق وضك   بقا  صوقا و ن  اوي آاكاب گدريد صيددصوژي  مو

بر بقد بر ا اظ  1940.ا  صوقدي رن آنژصطد   صز حدطر شوص.د  طجور رصنر ار طقش طظام اب رن ي ايا

 شور مدهومي بر طدوذ مدب اب طظامي آاكاطي ط صفکان ژئوپند   آطها مدبوم  مي

.ا  مخدنف طظامي آاكاب صف دصب آنژصطد   رن اااج .ك ماب  زطه بد مدب اب آاكاطي رن آنژصطد  ز ب  ان  صز

رصط ا ط   ي  راددي  صمو ا مني ار  نو ووا دص  طظامي رن رص ل نص  زم ميحضون رصشدود  مهكدد صز .كرز صيده

.ا  صطا ر .دف گدفدر بور ص.ك ا يافا ط طهايداً صنصره آنژصطد   نص بدص  صوخاذ ي ايا جايگ ي   ورادايي نص رن بخش

 .ا  صيددصوژي  شامل ووا دص  طظامي نص بدط ال آطنر طصنرص  ي ق شد ط وويقر بخش

 ادر .ا  ب دصبز آطها نص ي  صيدئواوژ  .دصيا مي.ا  صاديار  صف دصب آاكاطي رن زمابجدص  صز صطگ  ه

 

 هاي ضد كمونیستي و مدرن سازي. استراتژي3

نص رن جهاب يوم بر  ووصب بهددي  ضكاطا اوودگاب  .ا  مخدنف ز .د رط ادف جوگ يدر طظام ابرن رطنه

.ا  ريکداوون  طظامي صمكاض صز نژي  مدنب ياز  ط پ  دفا مونر مدص نر ادصن رصرطد  صي  بدصب مدهوم بور ار مقكو ً 

 ادرطد ادره ط بد ي موصاع صز آطها حكايا .  مي

ووصط ا ي  رشك  بااقوه طظ  وق  ر شده رن موبو جوگ يدر .د شهدططد ز ط رن طد جر ال جامقر مدطيز مي

 ادرطد ار مأمون بر رفاع رن مقابل آب . دود منا باشدز طظام اب صح اس مي –رطاا 
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طظدير يدوب پوج ز مدز م اب رفاع  انجي ط صمو ا رص ني نص صز م اب بدره بور ط حو ر ااا طظام اب رن جامقر 

ادرطد ط صمنق بر صصبز  رشكواب نص بدطب اي فدصيود.ا  ااطوطي ادرز ي ايا صوقدي نص وق    ميشهد  نص صيجار مي

رن « صمو ا مني»ادرطد  رطنصب پس صز صطقزب اوبا ط ظهون جوگ طيدوامز صطج نططو صيدئواوژ  صز ص ور  انج مي

.ا  وج ير شده آمديکا   و   آب بور  صي  بدصب مدهوم بور ار طظام اب بر صون  فقال ي  حو طيژه ط ط خر

   ادن  نص مد ي بورطد ص دياصي بدص  بديا گدفد  .كر

رن چو   جو صيدئواوژيکي بور ار وقدصر زيار  صز م دقكده .ا صمنق رن آفديقاز بر صيدقزل ريا يافدود  بر م د 

 منا –صز چود مونر صطدك صيدثواء ماطود صاج صيدز ط دط.ا  طظامي ط پن سز ا ل صز صيوکر طقش جديد  ور نص رن رطاا 

.ا  صيدقكان  ونقي مي شدطد  بوابدصي  ط دط.ا  طظامي بر مدطن بر جديد پ دص اوودز يك ل ط ط دط.ا  صجدصيي ي  د 

  صيدئواوژي  ط وخييي طظام اب رن .ا  رمکدصو   رن حال صيجار و ديل شدطد  شاانري   ويد ب گاطر صز رطاا

افا ط طقش طظام اب نص رن اكپ فکد  مدبوار حدظ .ا  طظام رط اب ي جوگ يدر ودصطم يمدا يا يکي صز جاطق

 ادر  . چ م دطريدي ط   رن صيدداره صز صب صن.ا  طظامي  ور رن .وگامي ار  زم بور طدصشدود 

ي  طقش طيژه بر طهار.ا  طظامي رن صيجار و ول مدنب ياز   1960.ا  مدنب ياز  صيجار شده رن ر.ر طظدير

  مااس طبد صنوش ووها طهار  بور ار رن وكام جهاب يوم ببون اامل با طظدير ا ً بخ  د  صحدك« يودي».ا  رن جامقر

 شد وب  و رصشا بدص  ن. د  فدصيود وويقر رن فايو آمدب بد آطچر گدصي ا  يودي طام ده مي

وقچق بدصطگ   ط  ا ار طقش آواوونك رن مدبي يا د  ط مدنب يا د  ودا ر بدج در شده صيا  رن صي  

ا ار .ويا طظامي مد د با ي  مأمونيا آشکان فدصود صز آطچر بدص  رفاع صز ا ون  زم صيا  ورطكائي صي رطنه

.ا    طده رن موصنر  نيكي ط م د نيكي ز ااطوطي ط م دااطوطي اود  .ك   صح اس طظ در زم ور نص بدص  حداامي

ظامي رن ب  ان  صز ا ون.ا بر  ووصب ي  م دط –صز وويقر طقش طظام اب فدص.  ادر ار .  صاووب رن نطصبط طظامي 

 ر.د طيژگي  ور نص ط اب مي



شدطع ادر  صما .كچو   موصنر  ريگد  1966صطدطط   صز ح ث اي صي  مدصحل مونر  وبي صيا ار با اوروا  

 .ا  يودي طظام اب ط ن. د  صاديار  رن آطها بر م  صب زيار   ق  . دود ار بر صونوي   طده صي  آم خدگي طقش

ماطده صيا  بدزيل مونر  صيا ار رن  زل رطنصب ريکداوون  طظامي ووجر آشکان  بر و ک   طقش طظام اب رن 

 صاديار رصشا صما چودصب پايدصن ط ور 

 

 هاي ضعیف و شکست خورده. نظامیان در دولت4

 

ن  وويقر يافاز ب  ا  با شدطع رن آفديقا ط آمديکا  مدا  ز ا ک  بر آنصمي بر ريگد طوصحي 

رطاا .ا ظدف ا  ور نص بدص  حدظ اانادر.ا ط  دماوي ب ش صز ي  يبح حدصال ونف ادره صطد  رن طد جر ي  

.ا  مجدماطر  يوصي بدص  ودا ق صز  يوصي ياز  اوددل شده ط طصگذصن  ط م د موظ ز گا.اً جايگ ي 

زيار  صز ا ون.ا صيجار ادره  اانادر.ا  رطاديز شامل بخش صمو از م  بي و ده نص بر صونوي طهار  رن وقدصر

صيا  شک ا رن صيجار موابع ضدطنوي بدص  طگهدصشا ي  حکكدصطي موظ  طهايداً بد ط دط.ا  طظامي ط   ار چ    

بدص  پدرص ا بر پديول  ور ط موابقي بدص  وه ر وجه  ص  جديد ط يا جايگ ي  وجه  ص  ا ني  ور طدصشدود صثد 

.ا  طظامي رطنصب جوگ يدر .ك ماب شد  بقزطه صنوش ص با صز ريا رصرب حكاياگذصشا  صي  زطصل و ديد شد زيدمي

رن ب  ان  صز ا ون.ا رنك نطشوي صز صي  ار يبح و ن  ا  آطها .دگ  م دوي بد موابع مني صط اشا ط ده بور طدصشدود 

 ه  ص  بورطد اذص آطها پس صز جوگ يدر ط   ار آب حكايا .ا ابع شده بور  وص.اب رصشد  .كاب يبح صز وج

.ا  ي ايي ط صاديار  ط اب رصر ار رن آب گدط.ها  طصب در بر صي  اا.ش طهاريور شده  ور نص رن ب دصب

 حکوما رصئكاً يقي رصشدود ار ط دط.ا  طظامي نص رن مواز ا  صجدكا ي بر جاطق  ور بک ود 



بدرطدز .ك ماطي چو   هده ميرن چو   طضق ا .ايي ط دط.ا  طظامي صز ص.دم .ايي بدص  ا ق موابع ب  دد ب

رصر  رن صي  جاط دصن  آشکان  صز ادف ط دط.ا  طظامي مو اا ط م دط  ا صطدك ط دط.ا  طظامي نص اا.ش مي

.ا  شدصيط  کس صاقكل ط دط.ا  طظامي بر بدود شدب م  ط صاديار  ريا يابود  يدماير گذصن  رن صودطق

.ا  حقوق بازط  دگي بر رنآمد.ا  ماا اوي رن آيوده ب دگي رص ابازط  دگي صز جكنر صي  وزش .ا بور  زيدص پد

رصشا ار طامبكئ  بور  رن بد ي ا ون.ا مباا ا  صاديار  صنوش اابل ووجر بور ط رن ين نر مدصوق طظامي طو ي 

 ناابا صيجار ادره بور 

  صاديار رن ص ورصودطق بازط  دگي صف دصب ودا ر ي  مثال اديكي صز صي  ر ااا گ ددره ضكوي طظام اب 

 باشد مي

.ا  فقني صنوش بد صيجار ي  و و   ريگد  ط   طجور رصنر ار ودا ر نص مونر جاا ي يا در صيا  طاخدجي

 صوقدي رن گذشدر ط حال مدبوم صيا  –بخش طظامي 

يکي با صنوش آزصرياز  صاديار نص مونر وأي د ادصن رصر صما .ك ماب نطصبط ط ر 80ط  70.ا  رن بدزيل رن ر.ر

صوقدي اك  ادرز چدص ار  كوماً بخش طظامي  –بد ي صوقا گدصب مني بدادصن ادر ط بد پ دصيش ي  بخش طظامي 

بدص  باز ادرب صاديار و ا ف ان ادصن طكي گدفا  .وگامي ار ووها بازصن صارنصوي مه  با پاياب صطا   جوگ  ن ج 

صوقدي ب د ا صز م اب نفدود  با صي  طجور صگد  –ظامي فانس ب در شدز ادصنرصر.ا  .وگدا صي  بخش ط صو ار.ا  ط

رطاا اوددل صاديار نص صز ريا رصره ط رن گدرآطن  ماا ا  شک ا بخونرز  واصد ط دط.ا  طظامي م کل ريدك ر 

.ا  ش ني جايگ ي  بدص  ص.دصف  كن اوي  وص.ود رصشا  بر را ل صيوکر رن صي  شدصيط فدصا  ط موابع 

كي صنوش نص ودك  وص.ود ادرز صما يازماب طظامي بر بازصن گدصيش يافدود ط يقي  وص.د ادر اك اب صياز صفدصر ا

 ار  دما   ور نص ببون ااچااي بددطشد 

 رن شدصيبي ار صاديار مقكو ً ير زم ور بدص  فقاا ا رصنر:



ظامي صحدكا ً .ا  مجدماطرز ووا دص   ورادايي ط دط.ا  طصاديار نيكيز بخش م دنيكي ط صاديار با فقاا ا

.ا  پ وطد با بخش مجدماطر صحدكا ً مااق  وص.د شد  رن چو   با .كر بخش .ا صنو ام بدادصن  وص.د ادرز صما ريوام  

.ا  مجدماطر ب   صاكنني صز .د طوع آب  وص.ود شد  صما صي  رن رنطب .د فقاا ا شدصيبي ط دط.ا  طظامي حام اب ش کر

ص وبه د ادره ط آطها نص رن صاديار نيكي جا  ر.د  بوابدصي  رصط كودصب صجدكا ي ار مجدماطر صيا ار صادصما   ور ن

 اود وا صي  فاض نص نطش  اود با ي  پازل م ه  نطبدط  وص.ود شد يقي مي

 

 . چهار الگوي دخالت5

 

.ا  ش.ا  مکدي بدص  حكايا بخف ان بدص  ر ااا رن صاديار زماطي زيار  وص.د شد ار رطاا طدوصطد ماا ا 

.ا  شاي در  ور نص رن  بد اود  صما صنوش .كچو   مكک  صيا رن شدصببي آمان ضدطن  ط ط   پدرص ا صمو دي 

ووصب ويون ادر ار طخ گاب طظامي ي  ب دصب فدصگ د نص ب  ود ط بر صي   ااد طصنر فضا  صاديار  شور  ببون مثال مي

ع  زم  ور نص صز م اب آشددر بازصن جامقر فدص.  يازطد  پذيدش بدص  رطاا پ ش ب وي اود ط بخوص.ود ببون م دقل مواب

بايد طقش پ ش ادصطل ط يا رصطن مبنو نص رن باشد  صنوش ميچو   صيددصوژ  مدضك  ي  ويون طيژه صنوش صز  ور مي

مي ار ي  صاگو  صجدكا ي بر ا اظ صيدئواوژيکي نطش  صيدا اود  بدطب چو   اوگد صيدئواوژي  يکپانچگي طهار طظا

  ح ا  ي  طهار صيا به   وص.د نيخا  رن .ك   زماطي صنوش طكي  وص.د ني   موجور رن صاديار نص  زمر

رصطد وزش  وص.د ادر  صي  صاگو بر بپذيدر ط بدص  صيجار صمو ا بدص  موابقي ار بدص  صيدا  طقش  ور ضدطن  مي

 جدكا ي  يا فدصمنيمبخش صطا ر  موجد  وص.د شد صيجار طو ي صو ار م اب صنوش با شداا  او  رص ني ما قا  ص



ووصط ا ر ااا  ور رن صاديار نص بر وا ا ل صط نصيج شدب موبو طظد  طئوا  دصلز رن صمننق ا ون.ا صنوش مي

  آطها بد  ووصب ي  راددي  وويقرمم دقل  مني جامع ويون اود  با صي  طجور ص  دصً ووها فدماطد.ي بز طصيبر

 ووصط ا رن صي  پوشش  ديدصن رصشدر باشد صوقدي مي –دصوژي  طظامي .ا  صيدفقاا ا

ص  او  صز رنآمد.ا  صارنصوي صگدچر رن ا ون.ا  با موابع فدصطصبز صنوش اارن  وص.د بور ي  يه  فدصبورجر

 نص بر  ور ص دياس ر.د 

 زم صيا طجور رن صي  موصنر ي  رنك م ددك م اب طخ گاب ي ايي صز صيوکر چر م  صب يدماير گذصن  

طدصنر  بهده مود  صفدصاي صز موابع صنوش نص بر ي  پ د  اب بدص  بخش ووا د اووده رنآمد مدبوم و ديل  وص.د ادر  

شور  بر   ان  ريگد ر ااا   آمار بر  ووصب ي   امل طاپايدصن  ميصما آب .كچو   موجق ف ار رن صنو ام با وه ر

 .ا  طظامي چودصب ووج ر پذيد ط  ا  قكل بر اا.ش رنآمد.ا ط بورجرصنوش رن صاديار بر  ووصب ي   کس صا

.ا  وويقر صاديار مني رن پ وطد با ي   وصمل ب  ان ريگد  ر  ل . دود  بد ي  وصمل ماطود صيدئواوژ 

  وانيخي م خص ر ااا رصنطد  .كچواب ار طقش آطها رن صاديار ط   ي  فدصيود     چانچوب طظد  رن زم ور

او   ار مخيوس مواق ا فقني ي  ا ون .ا  مدداطوي صز ر ااا بد ونر مي.ا  وجدبي بر  يررن و ن ل طدصنرز

 صيا 

بايد صياياً چهان صاگو  صيدئواوژي  ار طهايداً بر ي  حو بجاطق بورب صنوش بر  ووصب ي  طقبر شدطعز ما مي

 شور نص ب واي   بدص  گ ددش طقش  ور رن صاديار موجد مي

 . افا او و  ديز پانصرصي  م دقل موجي صيددصوژي  مني بوربي  ن -

  وص.د منا نص با ادن  مدكدا  مي –ي  پانصرصي  وويقر مني ار مدنب ياز  صاديار  رطاا  -

 شور پانصرصي  .دجو مدج ار موجد بر ي  ريا صطدصز  ي كاگدصياطر مي -



 صوقا جويي طهار  -

وش چر بر  ووصب ي  .ويا يازماطي يا بر  ووصب طكايودگي يا صفدصر رن .د چهان مونر ي  طدوذ م خص صز صن

گ دطد  مدز.ا  .ويا طظامي .ا  حکومدي م دطظامي جا  مي ور گكانره شده رن م اب اانآفديواب ط مواق ا

 .ا .ا  نيكي ط ط   رن طقشب د ا .كدصه با وزش صف دصب بازط  در ط شامل بدص  ني دب بر  نفاه جكقي رن پ ا

 شور يابدز و ده ميم د شداف ار بر صون  يدااطي گ ددش مي

.ا  يازماطي ط فدر  ووصطد يازماطي يا صطددصر  ط يا آم خدر صز .د رط باشد  ر ااا.ا  صاديار  ميفقاا ا

ن  رن ووصطد صز صطديابا  ااطوطي شدطع شورز صما بر ر يني ماطود م  ط آاوره بر ف ار بازنگاطي ط ط   فقدصب مهامي

.ا   دصب طظامي ر  ل بوره ط رن موصنر  صز طقششور   كوماً صف.ا  م دطظامي بر نص.ها  م دااطوطي ا  ده ميطقش

آطنطد  با صي  طجورز و ا پانصرصي  او و  دي يدبازصب  ار  رن زمده ط دط.ا  بوره م دطظامي موافع شخيي بديا مي

ك   اون رن پانصرصي  .دج ط مدجز با پوش دب ي  يوط ددم ط حكل شوطد  ..ا  ا اطنز  ط صوقدي رص ل ميرن بخش

 ص  طدصنر زطود رن حاا کر طظ  مدا   صنوش چودصب جنوهي  يز  بر ص اذ  ط يداا ريا مي

.ا   ورادايي شدطع شورز .كچواطي گ ددش طقش صاديار  بر را ل حدظ بقاء يازماطي مكک  صيا با فقاا ا

.ا  ووا د  بدص  صيجار جدياب رنآمد  و د  ووصطد بر فقاا اقني طجور رصنرز صما آب ميار رن مونر م خص نطي ر ف

ص  رصنطد چدص ار .ا  . يوريابد  م کل صي  صيا ار صي  فقاا ا .ا گدصيش بر گ ددش  ور بدطب . چ گوطر اوددل

ار طيژگي يازماطي طظامي صيا  .ا  آطها فااد بدچ ق ا كا بوره ط صز اديو يا دان حکومدي با ريدون آطچوابطهار

 گدرر فدص.  مي
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.ا  وجان  .كخوصطي طدصنر  بوابدصي  .ا  مديديدي مونر ط از  رن طقشفد.وگ يازماطي ط دط.ا  طظامي با مهان 

شوطد  بازيگدصب امي  ور ا  ده ميشورز آطها بر حداا .ايي ب گاطر با طظ  طظ.وگامي ار صنوش طصنر رط ا  وجان  مي

باشد  موبو آطنطد ار بي صنو ام با ين نر مدصوق طظامي آطها ميرن صي   دضر ي  صيدقزل م د مودظده بديا مي

.ا  ين نر مدصو ي بد وجان   زم صنوش گ ددش رصئكي حوزه ر ااا صيا ار موجق صز ريا رصرب شديد اوددل

.ا  نيكي ط وص.د شد  رن ب  ان  صز ا ون.ا صي  فدصيود ببون  ار  شامل فقاا اطظام اب فقال رن  دصر صاديار  

باشد  .كاب اون ار ا زً گددر شده صي  بر مدطن ودي   ط و خ ص انكدط ر ااا م د نيكيز ف ار آاور ط مجدماطر مي

ار ط اكع مااق شدز بر .ا   يوصي رشوصنود  وص.د ادر  صگد .كچواب ار صمنق طجور رصنرز ف صنوش نص صز فقاا ا

.ا  بويژه يورآطن صز حوزه طظامي صطا ر بد يدماير گ صنصب م دقل يا صو ار.ا  مدطن زماب موجق يوق رصرب فقاا ا

 .دج ط مدج انق نا ق  وص.د شد  بر م  صب زيار  صي  ب دگي بر صيد کام ط  ي صنوش رصنر 

رن صمون صاديار  صياز طهار صنوش با ط دط.ا  گدي   بدطب ووجر بر صيوکر ادصم پانصرصي  نص.وكا  ر ااا صنوش

.ا  وجان  صنوش مدو اً صز مدا  موصجر  وص.د شد   يد جايگ ي  طصنرص  ريگد يپد  شده صياز صمدطزه م دطره

بايد اوص د با صاديار جهاطي پ وطد  ونره صياز جكهون   نو چ   صحدكا ً ي  صيدثواء آشکان صيا  بخش طظامي مي

.ا  زيدزم وي مجدماطر رن صاديار جهاطي فقاا ا رصشدر ز  نص ن ايا اود چر رن بخش ااطوطي ط چر رن بخشنصيج با

 باشدمماطود آطگو   

.ا  بااقوه طظامي رن صاديار نص و   د بايد وأا د ادر ار و   دص   ك و م  ط صاديار ب   صاكنل پانصمدد.ا  طقش

طوع آب رن  زل يااها  پاياطي ادب ب  د  نط بر زطصل رصشدر صيا  صي  نططد  رصره صيا  حكايا گدصيي رن صاديار صز .د

.ا  صاديار  موايق صز اديو و ك ل م د دصطر بد صاديار ببون مقوي رصن  شاطس بخش طظامي نص بدص  رصشد  فقاا ا

 ااطوطي اا.ش رصره صيا 



.ا   يوصي صمو دي د  صگدچر شداا.ا  چود من دي پد ادره صط.ا  طنطر فقني نص شداا  با شداازم ور

نا ا  ادنوكود  رن صي  بازصن . دود  رن مقابل ووها ي  صنو ام با مقامز  حكايدي يا زيدزم وي صمنق رن صارنص  ط 

ووصطد .ا  طظامي رن صاديار نيكي ميطصنرص  چ   صطدصز يورآطن  رصنر  رن حال حاضد وووع طي قي صز ر ااا

 ح اس گكدصه اووده صياز زيدص رن ب  ان  موصنر صنوش صمدطزه شاطس بدص  مدص نر طدصنر  مزحظر شورز ا ک  صي  ص

.ا  نيكي طصنر شورمماطود طيدوام  رن حاا کر ووصطد رن وجان ووها رن صاديار.ا  ط  داً ب درز صنوش .كچواب مي

 رن صاديار.ا  بازود صطدخاب .ا ب  ان م دطر صيا 

.ا  صاديار  رن اول ي  مق اس زماطي بد ادق زماب طنطرز نططد ده صز طقشبا مدوق ادرب موصنر م ا.ده ش

بايد آشکان گدرر  رن حاا کر طنطر يا صيجار .د وجان  ناابدي .ا  م دااطوطي ميحاا  صز ر ااا صنوش رن فقاا ا

 دااطوطي بر  ووصب .ا  مرن صاديار نيكي م کل ود صياز صنوش ط اب رصره صيا ار وكايل بر ر ااا يوگ   رن فقاا ا

رصنر  با صي  ووجرز زماب طنطر فاادون ب  ان مهكي « اوچ »ط « ب نگ»ووها صطدخاب اابل رطصم بدص  بديا آطنرب پول 

 بدص  ووض ح رصرب يا ا فقني ر ااا صنوش رن صاديار .د ا ون رصنر 
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.ا  صاديار  ط دط.ا  طظامي بر صشکال مخدندي ظهون ادره صيا  صز  بوم .وصئي رن صاوصرطن وا دگيرا  

ا د دصطي رن صطدطط   ط ط   باطکدصن  ب   صاكنني رن پاا دابز .دندصن  رن آي ا  جووبي رن .كر جا ط دط.ا  طظامي 

ر ماطود حكل ط طقل با صيدداره صز .وصپ كا.ا  رن مدصا  ح اس صاديار  حضون رصنطد  صز جها فدص.  يا د   دما  پاي

.ا  طظامي مثز رن صادصف مجكع صاج صيد صطدطط   يا رن موااو او. داطي گوصوكا  ط ط   رن يا ا طظامي يا ا دي

  .اص  صز صوايع نص رن بد گدفدر صطد  آطچر آطها نص صز شداا.ا  طظامي رصمور گ ددرهطيايل طقن ر يا پانچر بافيز شداا

اود صي  حق قا صيا ار آطها مااک از مديديا ط  كن ا  وجان  نص با طظام اب رصنص  يوط ددم رطادي مقكواي جدص مي

ص  فدصود ر.ود  مواق ا طيژه ط دط.ا  طظامي رن ب  ان  صز ا ون.ا  جووب بر آطها ص.دم .ا ط صمد ازص  طيژهصطجام مي

ووصطد بر .ا  طظامي مي د  رن مقابلز رنآمد طاشي صز شداابخ.ا  رطادي ميصز نا ا  بخش  يوصي با شداا

ص  مجنس م دقل ود يازر  بد ا ي پوش ده .ا  بورجرطگهدصشا ط دط.ا  طظامي اك  ادره ط آطها نص صز اوددل

ط  ا ار رن بد ي ا ون.از ماطود صطدطط  ز بورجر نيكي رفا ي ووها ي  چهانم يا ي  يوم صز مخانج طظامي نص 

 ر.د ميو ک ل 

  يبو  ط دط.ا  طظامي طصنر شور  صي  رصمور صز مااک ا شداا .ا ووصطود رن .كر كن ا  وجان  طظامي مي

وويط طظام اب بر  ووصب ي  طهار گدفدر ز وا وأي  ا  نفا.ي مدقنو بر  دما  گوطاگوبز وا شدادها  مدقنو بر صفدصر 

 شور  بدطد نص شامل مييطظامي ار صز مواق ا  ور بدص  موافع صاديار  بهده م
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رن حاا کر مكک  صيا بدص  ط دط.ا  طظامي رصشد  صوايع و ن  اوي مدقنو بر  ور ا  قي بر طظد بديدز صنصئر 

.ا  .ا  وجان  ط رن ناابا م دق   با شدااگا.اً با طدخ – دما  حكل ط طقل ط  دما  بهدصشدي بر م دطظام اب 

 شور رن جووب ووج ر مي« وويقر»طقش طيژه طظام اب رن مدو اً   يوصي ب  دد وقجق بدصطگ   صياز ا ک 

.ا  وددي ي با صي  طجور ووا د اا .ا  ميدفيز ماطود اوصزم آنصيشز يا صجدص   كن ا  باطکيز ب كر ط شداا

ا ون.ا  مدبوم بر صطاا  فدصما طكي ووصطد م دوي بد ط از.ا  صمو ا مني باشد  بر نم  طجور وجان طظامي رن ب  ان  صز

رن آي از آفديقاز آمديکا   و   ط ا ون.ا  جاط    شونط  و ق قا  صطداي رن  يوس طقش طظام اب رن 

 .ا  وجان   يوصي صطجام شده صيا فقاا ا

رن حاا کر گدصي ا  وجان  طي ع رن صنوش آزصر  بخش  نو چ   ووجر بد ي رصط گا. اب نص بر  ور جنق 

 رن صي  مونر اكدد اان شده صيا ادره صياز صما رن ريگد ا ون.ا 

  ج دصف ايي صي  پديدهز وقجق .ا  صاديار  ط گ ددهبا طجور رصمور طي ع رنگ د بورب طظام اب رن فقاا ا

بدصطگ   صيا ار و ق قا  صطداي رن  يوس وأث د صي  فقاا ا .ا بد .كر بازصن.ا ط .كر جامقر رن ال صطجام شده صيا  

.ا  صاديار  ط دط.ا  طظامي رن مقوار ص  صز صوايع رطادي . دودز يا آيا فقاا اوع طيژه.ا  طظامي رنيا طآيا شداا

 باشد؟ .ا  طظامي ميفقاا ا

ص  صطدقااي رن .ا  وجان  طظامي ص.ك ا رصنرمصگد بنر بدص  چر ا ي؟  يا آيا صي  فقاا ا .ا مدحنرآيا فقاا ا

 فدصيود وويقر صاديار  صيا؟

.ا  ن  طظامي بد ميدف اوودگابز نا ا  وجان ز رطااز ط صا در  ور صاح اب شداا.ا  وجاچگوطر فقاا ا

 .ا   يوصي ط رطادي چگوطر صيا؟گذصنر؟  كنکدر بازصن  صي  شداا .ا رن مقاي ر با شدااطظامي صثد مي



ديي بخش بدطد؟ مه  ود صيوکرز ريدآيا صي  شداا .ا صز صمد ازصوي ار بدص  نا ا  آطها فدص.  ط  ا بهده مي

 م د طظامي آطها چر صثد  رصنر؟ –ص  صز طاح ر صي  شداا .ا بد نطصبط طظامي طظامي بر موابع فدصبورجر

ص  جديد ط  ا بنکر ني ر رن وانيخ طظامي رصنر  رن .ا  وجان  طظامي پديده كوماً ا ول رصنطد ار شداا

طوع فقاا ا صاديار ز چر ااطوطي ط چر م دااطوطي  گذشدر ط دط.ا  طظامي رن يبح جهاب بر رنآمد.ا  صيجار شده صز .د

.ا   ور .ا  م اطيز ط دط.ا  طظامي صز رنآمد زم  ز بدص  پ د  اطي ط وکك ل بورجر رطادي مدکي بورطد  رن  زل ادب

ادرطد بدص  حكنر ادرطد ط رن  زل ادب طوزر.  بديداط ا صز رزرصب رنيايي ار بر صون   يوصي اان ميزطدگي مي

ادر  رن زماطها  ص  دز ط دط.ا  طظامي رن آمديکا   و  ز آفديقا ط آي ا و ک ل طاطگاب وجان  صيپاط ا صيدداره مي بر

 .ا  وجان  نص رصرطد وا .  صفدصر طظامي ط .  ال صنوش نص صز آب موددع يازطد  صمپدصوون 

بدص  جوگ دب بدص  پارشاه يا ا ون .ا  صاديار  .ك  ر طقش مهكي رن مدرصب ووصب گدا ار صطگ  هرن طصاع مي

.ا  رصشدر صيا  رن اول وانيخز يدبازصب بر چپاطل ط ص اذ  بدص  وأم   مااي  كن ا  طظامي ط بدادف ادرب ط ازمود 

صفدصر  ور مدکي بورطدز ن. دصب طظامي .  صف دصب  ااي نو ر ط .  رن     حال اانآفديواب بورطد  بر .د جها ز يدبازصب 

« پدرص ا»دخدصم فئورصاها ط ريگد يزا   بورطد ط صي  ا طماً بر مدهوم رصشد  حقوق موظ  ط ور  رن  وضز صمنق رن صي

.ا  رشك  بور   ايدص  م اب صف دصبز پايگا.ها  وجان  ط ا ديبر آطها بر شکل صجازه چپاطل موااو مدبوم بر رشك ز

 شد  يدبازصب ط ط   يدصب مافوق وق    مي

بر صون   ار  نطزصطر بد ي ا ون.ا ماطود زيك ابوه ط صطدطط   ار رن آطها صز « سموصفقا مخيو»صي  

.ا  نطر ار حدصال بد ي صز  كن ا   ور نص صز طجوه  يوصي بديا آمده صز فقاا اط دط.ا  طظامي صطدظان مي

صشکال .ا  جديد ني ر رن شور صي  ب ث حدي مبد  شده صيا ار شدااوجان  مخدنف وأم   اوود ريده مي

 وانيخي وجان  طظامي رصنطد 



مقدقد  84.ا  جديد نص موجق شدهز فديد  نرا چ  شداابد  زف صي  طظدير ار صوقدي شدب شاانر

.ا  صيا ار ن. دصب طظامي طخ د   اانآفديواب طصاقي بورطد ار فدصود صز ا قر ط موصطع صودي  ور ط بدص  ا ق پارصش

 ر حداا ادرطد مار  ط ط   وه ر مقاش بدص  مدرصب  و

.ا  يدصب طظامي صمدطز صيا ار بر نرا چ صطقکايي صز فقاا ا .ا  صاديار  ووص ف شده صز جاطق فقاا ا

 باشود .ا  مار  ميرط ال .  ادن  ط موافع صاديار  شخيي ط .  اوددل صفدصر  ور صز اديو ودا  ي صز ب   .ا ط پارصش

ر  كومي پ د  اطي شده ط وويط ي ايدكدصنصب م دطظامي بجا  بايد صز بورجصي  صيده ار ط دط.ا  طظامي مي

.ا  مدبي طخ گاب طظامي اوددل شوطد مدبوم بر رطنصب ط  داً جديد صيا ط بر م  صب زيار  بر وقدصر صطداي صز رطاا

يا ط رن م دطظامي مدبي پ وطد  ونره ص –م دطر شده صيا  رن طصاعز صي  صيده بر م  صب زيار  با مدهوم نطصبط طظامي 

.ا  مدصطم رص ني ط ف ار فدصگ د رن ا ون وضق ف شده باشد م د مدبوم جايي ار حااك ا رطاا بر را ل رنگ د 

  وص.د شد 

.ا  جهاب رن حال وويقر .  صاووب شا.د بدگ ا بر صشکال وانيخي حااك ا طظام اب . دود بد ي صز ا كا

.ا  ضق ف شده با زيار شدب رطااصز پاياب جوگ يدرز ار ودا  ي صز  وصمل .كچوب و و   ژئوصيددصوژي  پس 

 رن حال وضق ف ط ي  نططد  كومي رن جها  يوس ياز  صمو ا رن آب ر  ل بوره صيا 

رن حاا کر صي  پديده رن ا ون.ايي ماطود ا  ديا ط ي دصائوب آشکان صيا ز مدهوم وجان  طظامي بر فدصود صز 

 حااك ا طظام اب گ ددش يافدر صيا 
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.ا  اانآفديوي بر ر يني د ي صز ا ون.ا  رن حال وويقرز ط دط.ا  طظامي بر  ووصب ي  طهار رن فقاا ارن ب

.ا  بورجرز صيجار ش ل بدص  ااناواب شامل ط بازط  در ط ريگد م  ول . دود: صي  ر يل شامل ج دصب ا د 

 باشد ن  طظامي مي.ا  وجاطصب دگابز ط رن بد ي موصنر پدادرب  ج ق صف دصب مديد  رن شداا

شورز .ا  صاديار  صيا ار و ا طدوذ ط دط.ا  طظامي صطجام ميفقاا ا 85رن صيوجا موظون ما صز وجان  طظامي

.ا  گوطاگوب و ک ز  رفا ي ط دط.ا  طظاميز طصحد.ا  م خص  ط يا صف دصب  وصه صي  فقاا ا .ا وويط شا ر

 اوددل ب ور يا   د 

ار ص  دصً .  رن م افل  86«صاديار .ا  جوگي»  صب زيار  مدو ط با م احث رن حاا کر وجان  طظامي بر م

رن حااي ار صاديار  .باشدز صز ي  جو ر مه  مدداط  با آب صيارصط گا.ي ط .  م افل ي ايا ياز  بدج در شده مي

قر وجان  طظامي بد .ا  م ن اطر وكدا  رصنرز مبااجوگ بد صنو ام م اب موافع صاديار  ادف   ط در ط طاايع رنگ د 

.ا  وجان  رن اوددل اود  ادن طقش طظام اب بر  ووصب فقا ب صاديار  رن زماب صنح ط رن زماب جوگ وأا د مي

صوايع رطادي ط  دود  آطها با صوايع رطادي مقكواي صز آب جها  ط دط.ا  طظامي رن صطدطط  ز پاا داب ط چ   صدفاً 

ا د ط فدطش اا .ا طظان  رصنر بنکر .كچو   بد صيدداره صز رنآمد.ا ط   اوددل مدداط  . دود ار صنوش طر ووها بد وو

ص  صز صيدقزل رصنر  صي  مو ع رنآمد  ار رن صمنق موصنر  انج صز ووق ح ط مك    رطاا صيا بر ط دط.ا  طظامي رنجر

وش وضق ف شده ط نطصبط بخ د ار صز آب اديو اوددل رطاا بد صنصاديار  ط ي ايي صز اوصط   مدطي ا ون نص مي

 اود م د طظامي و   د مي –طظامي 
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 مطالعات موردي  – 2

.ا  صي  بدنيي صطا   مبااقر وب  قي صيا ار وا صي  زماب رن  يوس وجان  طظامي صطجام شده صيا  و ن ل

 –صجدكا ي .ا  صاديار  طظام اب ووها صز زصطير  زار مود  آاارم   صدف طكي باشدز صثدص  م دط  صز فقاا ا

بايد صز طظد رطن طدصشا  رن حاا کر م د طظامي ط بد ي ايا رفا ي نص ط   مي –صاديار  ط صثدص  آطها بد نطصبط طظامي 

.ا  مهكي ط   صز ي  ا ون بر ا ون ريگد .ا  م ددك چود  طجور رصنرز وداط رن وقديف وجان  طظامي جو ر

.ا  مني مدداط  صيا  ط ط   م  صب طدوذ طخ گاب طظامي رن ي ايا شور  بدص  مثال يبح م اناا رن صاديارريده مي

يا دان يازماطي ط دط.ا  طظامي ط   مدداط  صياز .ك   اون موافع صمو دي رطاا .ا يک اب ط  ا  بوابدصي  ز صطدخاب 

ار ي  طكوطر شا ص ط گويا صز موصنر مخدنف م کل صيا ز فقدصب صاز ا  ط   م کل ريگد صيا   شا ص .ايي 

شور باشودز طجور طدصنر  بد زف   حج  مقامز  صوايع رن يبح جهاب ار وويط طظام اب صطجام ميموقکس اووده

.ا  م دطظاميز صاز ا   كومي ب د  اكي صز وجان  طظامي طجور رصنرز بد ي بر را ل ما. ا م دنيكي شداا

صيا  رن طد جرز صمنق رصطش ما صز وجان  طظامي صي  فقاا ا .ا ط بد ي بر را ل ف ان.ا  ي ايي موجق ياط ون شده 

.ا  وجدبي موجق صطدخاب طكوطر .ا  صيد دصر  صيا  صي  م دطريابدصياس شوص.د طقني بويژه رن مونر نژي 

مبااقاوي حاضد شده صياز وا ب اطگد وووع طي قي صز ا ون.ايي باشد ار رن آطها وجان  طظامي طجور رصنر  صر ا طكي 

.ا  جاا ي ماطود ودا ر رن آب مدقور صيا  ي  مق ان بدص  صطدخاب صي  بور اقر جامع مي باشد ط طكوطرشور ار صي  مبا

ر.د ار فقاا ا صاديار  .  رن يبح ار وجان  طظامي رن يبو  مدداطوي صز ط دط.ا  طظامي طجور رصنر ار ط اب مي

کا  مدا   مثااي صز موصنر  صيا ار رن آب صفدصر ط .  رن يبح يازماب بر  ووصب ي  طهار جكقي طجور رصنر  آمدي

صز م اب نفا  چ   ب اطگد مونر  صيا ار وجان   .ا  وجان  طظامي بر م  صب زيار  ط يا ازًيکكدو ر نططو فقاا ا

.ا  وجان  طظامي .كچواب او  رن جدياب طظامي رن آب اا.ش يافدر ط رن جايي ماطود پاا داب ط صطدطط   فقاا ا

.ا  ي ايي ط صاديار  شامل آطها ار رصنص  صاديار.ا  بااقر شده رن صي  جا ي  رصمور طي ع صز ي  د صيا  موصنر م



.ا  رن حال ظهون رمکدصيي نص .ا  صيد دصر  بر نژي  وب . دود وا ا ون.ا  رن حال صطدقال صز نژي بازصن  ط  داً

 گ در رن بد مي

.ا  صاديار  و ا ط دط.ا  طظامي بدص   دطج صز فقاا ا 1989مي طوي د ار رن آنژصطد   پس صز  87وام ش د 

ف ان ادصن گدفدود  رن حاا کر صنوش مااک ا رصمور طي قي صز شداا .ا شامل صوايع طظاميز اان اطجا  فو ر ط 

   بر ريدون نطزصطر صمو ا مني پ وطد  ونره بورطد  آنژصطد .ا  طددي نص رن ص د ان رصشاز صي  شداا .ا م دق كاًشداا

رن ووا دص  طظامي  ورادائي نص رط ال ادر ط با ي ايا جايگ يوي طصنرص ز اا .ا  يا ا رص ل و ا اوددل صنوش 

نص جاط    اا .ا   انجي طصنرصوي طكور  صي  طوع م خص صز وجان  طظامي با وأا د نطش  آب بد ووا دص  صوايع 

اانآمد ووا د ط ف ار ز نط بر اا.ش گذصشا  يوگ   بر را ل اانآمد ط وربز صشد ال ااذبز فقدصب مق اس 

ط اب رصر ار بدص  صاديار آنژصطد   بر را ل مخانج مدبوم بر  1990  .ا   دطج رط ال شده رن ر.رصيددصوژ 

 رطاا ز ب  ان پد. يور صيا  88«شوك رنماطي»صيددصوژ 

ا  ز شامل طضق ا نص رن آمديکا  مد 90«اوي  اايس زصمونص»ط  89«آناوطدط بد  طس اايددط» 

صز چود ر.ر رنگ د   صا ااوصرطنز گوصوكا ز .ودطنصس ط ط کانصگوئر مونر و ن ل ادصن رصرطد  .د چهان ا ون ص  دصً

م ن اطر  انج شده صطد ط .  صاووب ريدخوش ي  فدصيود رشوصن صطدقال صاديار   ط ي ايي . دود  رن صي  ا ون.ا 

.ا  بازط  دگي ط يا باطکها رن ص د ان ط يا رن اوددل  ور ز اديو صودطقط دط.ا  طظامي وقدصر زيار  صز شداا .ا نص ص

  ي  حكايا گدصيي ي اييز شدادها  و ا اوددل ط دط.ا  طظامي صز صمد ازصوي ماطود صيدداره صز رصنطد  رن طد جر
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وددل .ا  پاناكاطي .ا   كومي بد ونرصنطدز رن حاا کر ا.ا  ماا اويز بدود  رن م صيده.ا  صنوشز مقاف ازيديا ا

ضق ف بااي ماطده صطدز رن جامقر مدطي صي  ا ون.ا ي  .وش ان  رن حال نشد طجور رصنر ار وجان  طظامي نص 

 رصطد م أار رصن مي

رن چ   صنوش حدي ا ل صز پي ني   جكهون   نوز با .دف  ور ادايي رن م يو   مذصييز يوط ددم .ا ط 

وا  م وگ »  يودي  فد.وگ صنوش اكوط  از .كاب اون ار صشا  صي  جو رو ن  ا  بر  كن ا  وجان  صشد ال ر

ب ث ادرهز بر صف صيش وجان  طظامي مدنب رن ط   ادب بقد موجد شد  .  طظام اب شامل ط .  بازط  در  91«چ وطگ

رن .ا  مدقنو بر صنوش  نو يافدود  رن  زل آزصرياز  ودنيجي صاديار چ   .ا  ش ني جديد  رن شداافدصا

ص  ز پ وطد.ا  وجان  طي ع ط دط.ا  طظامي ي   م أار ب نگ شده بور ز زيدص صنوش ريدديي صمد از گوطر1980ر.ر 

حكل ط طقل .وصييز موصر صطا ر ط صز صي  ا  ل   .ا  اك اب موجور مشامل اوگدگاهز نيل نصه آ. زبر موابع ط زيديا ا

ص  صنوش  نو گذصشدر .ا  وجان  وأث د  مودي بد نفدان حدفرا ارصشا ط صشد ال بخش ب نگي صز صف دصب صنوش رن فقا

اا.ش ر.دز صگدچر وقدصر  صز شداا .ا  1990ز حکوما وزش ادر ار ينبر وجان   ور نص رن ر.ر بور  رن طد جر

 وا بر صمدطز و ا اوددل بااي ماطده صطد 

موضوع م ون  رن طنص  ر ااا صطا ر يازرز  ورادائي مونر طيدوام بد ي م ابها .ا نص با چ   آشکان مي

.ا  صاديار ا ون يدصيا   بخش.ا  صاديار  بور  ببون  ار ز صي  فقاا ا .ا بر .كرصنوش  نو طيدوام رن فقاا ا

بدآطنر ادره صيا ار بااغ بد ي  چهانم اارن ثابا  92«ااناي ص  وايد» ادر ط بر ف ار ط  دم اانآمد  موجد شد 
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 دود  بد زف چ  ز رن طيدوام ح ب اكوط  ا وااووب وزش بدص  بد ونر با گ ددش صنوش رن وجان  رنگ د .

 وجان  طظامي طدصشدر صيا 

رن صطدطط   ر ااا ي ايي ط دط.ا  طظامي ني ر رن نطز.ا  صطا ر وانيخ ا ون رصنرز ط صنوش صز آب طاا 

 بوره صيا  93«ا   منا»ص  بر  ووصبوااووب مد ي طقش طيژه

ص مشامل ي  طقش صجدكا ي اودز صي  بر ودنيج طقش رطگاطرصشانه مي 94« ني م  اواوچا».كاب اون ار 

 ي ايي  زطه بد  وقهد بر رفاع ازي    بر را ل يبح نطبر و صيد م اناا صنوش رن صاديار ز بر صنوش رصره صيا  –

  ا ون پف ادرهِ بورجر نيكي رفا ي صطدطط   ادايا  زم نص بدص  پوشش رصرب بر . يور ريدگاه صمو دي

طدصنر  رن طد جرز صنوش رن ج دجو  موابع رنآمد  ريگد  بوره صيا رن حاا کر موافقي بر شکل نفاه صيجار شده بدص  

طظام اب ط طصب دگاب آطها ط ط   وقويا بورجر  كن اوي طصحد.ا طجور رصشدر صياز صما صي  موافع صز اديو طضق ا طام ا د 

صثدص  زياب بان بد شداف ا ز پايخگويي ط وخيص گدصيي ط دط.ا  طظامي و ا صا قاع  ص  يقويرنآمد.ا  فدص بورجر

 ادصن گدفدر صيا 

رن پاا داب ط دط.ا  طظامي طر ووها اوددل رطاا نص رن ريا رصنطدز بنکر طدوذ صاديار  زيار  صز اديو ي  

  گ ددش ف ار بر م ائل مدقدر  رن شوطد رصنطدار وويط پديول طظامي وكن  ط صرصنه مي 95«بو ار.ا  نفاه»ي  د  

زم ور پايخگويي موجد شده صيا  با صي  طجورز و ق و رن صي  زم ور بر را ل ادصن گدفد  رن حوزه يد  ط دط.ا  طظامي 

 پاا داب رشوصن شده صيا 

                                                           
93 guardian of the nation 

94 Lesley McCulloch 

95 welfare foundations 

 



صجدكا ي اك  ادره صيا مونر -بر وويقر صاديار « بو ار .ا  نفاه»صر ا  صنوش نص ار  96«آي ر صديقر آاا»

.ا  وجان  صي  بو ار.ا ر.د ار بد  زف صي  صر ا.از رن ب  ان  صز فقاا ايوجش ادصن رصره صيا  و ن ل ط  ط اب مي

ر.ود وا رن بازصن بدوصطود بااي بكاطود  اذصز صي  موابع نص بر صونوي ص دياصي بدص  ط دط.ا  طظامي مونر صيدداره ادصن مي

 طي صز آب موجد شده صيا بر صوزف زيار بورجر رفا ي ط طر پ د  ا

مقدقدطد ار وجان  طظامي رن آفديقا  مدا   ب  دد شکل   98«و   شاط»ط  97«طاف ادي د   پ س»

صطددصر  رصشدر صيا وا جكقي  رن حاا کر رن آي ا ط آمديکا   و   ط دط.ا  طظامي بر شکل ي  يازماب صز بازصن.ا  

صطدز رن آفديقا مثااها  زيار  طجور رصنر ار رن آب طظام اب بر صون  .ا  ااطوطي موددع شده صمد از  ط صمنق رن فقاا ا

.ا  م دااطوطيز بدص  ج دصب   حكايا ط  ي صز مواق ا طظامي  ور ط ريا بر يز  بورب رن فقاا اصطددصر  رن ياير

ا  شونشي .ا  آفديقا  مدا   رنگ د مواز .ا  طاچ    ور طصنر شده صطد  صي  رن شدصيبي صيا ار رطااحقوق

 . دود 

بر و ن ل مونر نطي رز ار شداي ودي  ا ون صنطپا ط طظامي ودي  ا ون مي باشد  99«ا  و ا اوطچان»طهايداً 

.ا  صاديار نطي ر مزحظر ادر ار ووصب رن ب  ان  صز بخشپدرص در صيا  وجان  طظامي رن شکل يازماطي آب نص مي

ر  رن يااها  ص  د صنوش رن بخش جديد  صز صاديار ماطود فدطش شوصز حكل ط طقل گدفدر وا بهدصشا نص شامل مي

 و ن  ا  مازصر ط ب كر ط بازصنيابي بدص  و ن  ا  وجان   ور طصنر شده صيا 

                                                           
96 Ayesha Siddiqa-Agha 

 
97 Wolf-Christian Paes 

 
98 Tim Shaw 

 
99 Ksenia Gonchar 

 



.ا  جديد  بدص  وجان  طظامي  نو ادره صياز رن حاا کر رن چ   ط طيدوام آزصرياز  صاديار فدصا

يجار طکدره صيا  با صي  حالز صف دصب طظامي بر شکل صطددصر  صز .ا  چودصب نطشوي صحداا صطدقااي نطي ر فدصا

 .ا  م دااطوطي ماطود ااچاق ط رزر  موددع شده صطد فقاا ا

 100فعالیت هاي اقتصادي در ارتش اندونزي
 

  ط Inkopadز وقاططي صصني ط دط  زم وي مYKEP 101ش کر وجان  ط دط  زم وي شامل بو ار ط دط  زم ويم

 باشد   ميPrimkopadم ي  وقاططي  يوصي

.ا  گوطاگوب ط دط  زم وي شامل شور  فقاا اوويط ي  شداا مارن صرصنه مي YKEP.ا  وجان  فقاا ا

 ا اطنز ز باطکدصن ز ب كرز .دل رصن ز صوايع چوب ط اان اطر رصن  صيا 

.كچو   صز رصط گاه صنوش    صطل بدص  فدص.  ادرب نفاه طظام اب بويژه م ک  صيجار شده صطدز ا ک بو ار رن ط.نر

 اود .ا  يال طو م نك   ط م    اب نص  م اب پديول ط دط  زم وي ووزيع ميحكايا ادره ط اك 

Inkopad ا  مخدنفز وددي ا ز يا دكاب ياز ز ش ز ز .ا  وجان  مخدندي رصنر ار شامل .دلرا  دگي.

  ب  ان  صز موي ا   Kopassusامي مماطود.ا  يا دان وجان  طظجوگندصن  وجان  صيا  بد زف ريگد بخش

 آي ا نص صز يد گذنصطدطد  1998وا  1997وجان  ط دط  زم وي با موفق ا ب دصب صاديار  

                                                           
100The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power ,  "THE MILITARY’S FUNDING AND 

ECONOMIC INTERESTS"available at :  

,http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf 

101 Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) 

 

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf#search=%22%22The%20Military%E2%80%99s%20Economic%20Activities%22%20filetype%3Apdf%22
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf#search=%22%22The%20Military%E2%80%99s%20Economic%20Activities%22%20filetype%3Apdf%22
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf#search=%22%22The%20Military%E2%80%99s%20Economic%20Activities%22%20filetype%3Apdf%22
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf


.ا  مونر  زار  ور رن  بوم .وصييز شداا ز صز اديو شداا .دندصن   ورز بر ريگد زم ورKostradبو ار 

ادرز و    ور نص  بر شداا طدا رطادي پدوام وا  دضر ميصط انرصن  ش ك ائي ي  شداا ب نگ پزيد   ار م ي

 .ا  طصاقي ريا يافا .ا  اواس ط ي  پ كاطکان رطادي رصنصئيي  شداا م نكابز ي  طصنر اووده صووم  ل

 

 هاي تجاري نیروي دریایي اندونزيعالقه مندي

نص  Primkopalقاططي صطا ر ط ي  و  Inkopalط ي   وقاططي صصني Yashbum ط دط  رنيايي بو ار   دير 

ماا   بوم ا د دصطي آرم دصل ط ي  شداا ويد ر طدا صيا ط رن صجانه رصن  صمزكز  Yashbum وأي س ادر 

صارنص  ط طصنرص ز ا ا اااائوز صاکددطط   رنياييز صنو ااا  مخابدصويز واا ي نصطي ط  دما  موصصي فقال 

.ا  مدوف اب رنياطونر رصيد ادره ط . يور و ي ني پديول رنيايي نص   بچرباشد  بو ار مذاون رط پدطنشگاه صيدام بدصمي

اود  . صن رصطش آموز رن پايگا.ها  رنيايي صرصنه مي 22نص با  Hang Tuah طظام  پدرصزر ط ي  د  مدنير مي

ا  طصاقي با شداا .ووصطود رن وجان  رصنصئيودوگدصنصب رنيايي صگدچر نيكاً رن ط دط  رنيائي . دودز با موفق ا مي

 Plaza Cilandak  م اناا اوود 

 

 هاي تجاري نیروي هوایي اندونزيعالقه  مندي

مي باشد ار موافع وجان   ور نص صز اديو وقاططي  Yayasan Adi Upaya بو ار   دير ط دط  .وصيي

اا مني بدقز اود ط بو ار بر .كدصه شدرط ال مي Primkopauط وقاططي صطا ر  ور   Inkopau صصني  ور 

. دود  ريگد  زار مود  وجان  بو ار شامل  Angkasaصودطق بازط  دگي ط يدماير گذصن   يوصي ماا  باط  

باشد  بو ار ز  دما  .ا  آموزش گنفز  دما  ااطد ود ز .دل رصن  ط شداا  کس بدرصن  .وصيي ميرطنه

 اود .ا    ار  رن پايگا.ها  .وصيي بوا ميبآموزشي ط بهدصشدي بدص  پديول ط دط  .وصيي فدص.  يا در ط مکا



 

 هاي تجاري پلیسعالقه مندي

.ا   ور نص رن آب .وگام بخ ي صز ط دط  زم وي بور  صي  طهارز بو ار  ور ط وقاططي 2000پن س مني وا يال 

ص  صنوقا  طضق ا باشد   وصيد صي  يدماير گذصن  .ا بد.ا  وجان  آب شامل باطکدصن  ط ب كر ميوأي س ادر  زم ور

.ا  آموزشي بدص  پديول آياي گا.ها  پن س ط پايگاه .ا ط ط   فدص.  آطنرب م ک ز  دما  رنماطي ط فدصا

 شور .ا  آطاب . يور ميپن س ط  اطوصره

 

 هاي غیر سازماني تجاريفعالیت

.ا  آطاب  انج صز ره.ا  يورجوياطر وويط پديول بازط  در ط شامل ط  اطوص.كچو   رصمور طي قي صز فقاا ا

  فقاا ا صاديار  شامل  كن ا  وجان  رن .د رط حوزه نيكي ش کر نيكي وجان  صنوش طجور رصنر  صي  م دطره

شور  صنوش بر  ووصب ي  طهار رن صي  يبح طصنر طكي شورز ط ط   م د نيكي صاديار ميا حوزه  اا دد   صطجام مي

اوود  يکي صز و ن ل گدصب رن جااانوا ب اب ادره صيا ار صنزش ماوي ميبنکر صفدصر ط گدط.ها  صطددصر  چو   صادص

شور  صادصما  وجان  طظامي رن بخش م د نيكي ب ش صز آب چ    صيا ار وويط صنوش رن بخش نيكي صطجام مي

.ا  وجان ز صجانه  بخش م د نيكي شامل جكع آطن  حو صاقكل .ا بد اا .ا ط  دما  ووا د شده وويط شداا

رب طيايل طقن ر طظاميز .وصپ كا.ا يا ا دي .ا ط فدطش يو ا ط فدطش اا .ا  وجان  صز وقاططي .ا بر جوصمع رص

اود  رن .ا  م د ااطوطي ط بقضاً مجدماطر وويط صفدصر طاص.ل ط   يدصيا ميباشد  صادصما  صي  بخش بر فقاا ام ني مي

جان  موع شدطد ط صي  م دطريا چودي  مدو ر وجديد ط .ا  وصف دصب شامل صز رنگ د شدب رن فقاا ا 1974يال 

وکدصن شده صيا  رن  كل صج ان ي ا شده طاي بر .د ودو قز مكاطقا .ا صفدصر  اطوصره صف دصب طظامي نص صز طنطر بر 

ل شدصاا با وجان با طژصر چ وي جنوگ د  طكي اود  بقزطه وك   م اب صادصما  وجان  مجاز ط م د مجاز بر رشوصن  ااب

 وق    صيا 



طدايج ي  بدنيي صز وجان  طظامي رن صطدطط   م خص يا ا ار ب  ان  صز صف دصب موفو بازط  در رن وجان  

 آطهايي بورطد ار رن حاا کر .ووز شامل بورطد صنو ااا  ط نطصبط او  با بخش  يوصي رصشدود 

 

 

  



 102رویکرد جدید در امور تجاري نظامي

 

 مقدمه

شور ط پواهايي ب رن رط مقوار طي ع ريدر بود  ادر: پواهايي ار صدف اابن ا نزمي ميووصمخانج رفا ي نص مي

گدرر  رنصد مخانج نط  اابن ا نزم طظامي رن مقاي ر با مخانج پ د  اطي ار صدف پ د  اطي صز ط دط.ا  نزموده مي

ي  مدهوم جا صفداره صياز وقانيف شور  رن حاا کر ص  صز آب يار ميtooth to tailبر  ووصب ط  ا رطدصطر بر رط اارم

ي  د  .ا ط   رن مدهوم طي ع  ور بر پديولزtooth  طجور طدصنر  رطدصطرمtail  ط رط اار مtoothم خيي صز رطدصطرم

  .دچ   ريگد صيا ار شامل پدرصزش tailشور  موظون صز رط اارمپ د  اطي رن ريا ط دط.ا  نزموده  كن اوي گددر مي

.ا  مازصر رن ص د ان .ا  بهدصشديز آموزش ط صازم رنصئيز  اطر ياز  ط حكل ط طقلز مدصا اصاز ا ز ح ابدصن 

 باشد مي

  رطدصب نزمي بدرصشدر صما .ك   اون صز پاياب جوگ يدرز طزصن  رفاع ادم .ايي وانيخي بدص  اا.ش صطدصزه

رز ط  ا رطدصب بر رط اار با ي  بي وواي ي رن   پ د  اطي مو وخ شده ط  انج صز صطدصزه طجور رصنر  رن طد جي  رط اار

يه  مو ع رفا ي مخدص  كن ا  پ د  اطي چوار شده صيا  مبااقا  مدقدر  بر صي  يافدر ني ده صطد ار مخانج نط  

  شور  اك   وب رط اار بر رطدصطرم ن انر ر ن نص رن يال شامل مي 150رنصد صز بورجر رفا ي ط يا حدطر 60رط اار وا 

حال وزش بدص  مقکوس يا د  صي  نططد صز اديو اا.ش . يور رط اار ط بدگ ا رصرب صدفر جوئي .ا رن رطدصطر رن 

 صيا 

 

                                                           
102 "The Revolution in Military Business Affairs" , October 1997, BENS Tail-to-Tooth Commission Briefing Book , 

available at : 

http://www.bens.org/images/Bttcbb.pdf#search=%22Military%20Business%20filetype%3Apdf%22 

http://www.bens.org/images/Bttcbb.pdf#search=%22Military%20Business%20filetype%3Apdf%22


 BENS. كمیسیون  2

صجدصئ ا  وجان  بدص  صمو ا مني ي  يازماب مني م دطظامي صز مديدصب بازنگاطي ط مدخيياطي صيا ار با 

ياار صيا ار رن يوصبو  15رصنص  ي  يابقر   ا ي صيا  صي  صيده صيجار شده صيا ار صمو ا مني حدفر .د

مواق ا بي .كدايي بدص     ور صبدکان فدصيود ب د  پايگا.ها نص رصنر  با  ضويا ن. دصب وجان  رن آبز 

 اك  بر طزصن  رفاع رن صطدقال صز  يد صوقا بر  يد صاز ا  رصنر  

بر رطدصطر نص بدص  و ويو صصزحا  رن ويك   گدفا وا بخش رط اار  1996رن يال   . أ  مديده 

صادصما  وجان  طزصن  ط يدماير گذصن  مجدر يدفر جوئي .ا رن مدنط  ه ادرب ط دطيي اك   وب ن. دصب وجان  

.ا  صبدص ي نص بدص  حل م ايل وجان  م ابر رن طزصن  رفاع اوان .  آطنر  رن صي  وزش رصنص  وجدبر رن ن. افا

 كي رطاا ط صف دصب طظامي بازط  در مجدب بر .  صطدي ي پدرص دود آطها با مقاما  يابو ني

اك   وب رط اار بر رطدصطر بر .دا اانطيژه ار .د ي  جو ر .ايي مه  صز صصز   كن ا  پ د  اطي نص رن طزصن  

 رفاع مد طظد رصنرز  وص.د پدرص ا 

امي فااد ضدطن  ط   ط  يوصي ياز ز ب د  پايگا.ها  طظ  وزش صطا ر بد و ويو طصگذصن  م

صصز  رن صجدص  جكع آطن  صاز ا  ادصن رصنر  اك   وب .كچو   مكک  صيا بر م ايل ريگد  ماطود اوچ  

.ا  اد  ني  ز بدطامر ني   ط بورجر بود  طزصن  ط وکوواوژ  ادرب يدار مدصا  فدماطد.يز مدنب ياز  ي  د 

 صاز ا  بپدرصزر 

ني ط ووص ر .ا نص مدطن اده ط آطهايي نص ار بدص  صمدطز طزصن  رفاع گدط.ها  اان  اك   وب مبااقا  ا 

 يازر اابل صطجام باشد م خص مي

 



 . مشاركت بخش خصوصي3

ووصطود صز اديو وكدا  موابع بد ر.د ار شداا .ا ميوجدبر بازياز  بخش  يوصي رن ر.ر گذشدر ط اب مي

 ور بر ريگد  دضر اوودگاب رن يبح جهاطي صدفر  صزح ا م ون   ور ط طصگذصن   دما  م ده طيژه صزح ا

جويي ادره ط ا د ا  ور نص صنوقا ر.ود  صز اديو طصگذصن   دماوي ار بر آمارگي نزمي ط مدنب ياز  ط دطئي 

ووصطد اانآيي  ور نص صنوقا رصره ط موابقي نص صدفر جويي اود ار بدص  مدنب مدبوم ط  از طزصن  رفاع آمديکا مي

 ا  و ن  اوي ط حدظ بدود  طظامي  ور بر آطها ط از صيايي رصنر .ياز  ي  د 

 .ا  صصني  ور يقوي آمارگي طظامي ط مدنب ياز  ط دطيي وكدا  اود بايد بد شاي دگيطزصن  رفاع مي

.ا  م ون   ور بايد بد شاي دگيطزصن  رفاع مي 1980.كاطود ريگد مؤي ا  بازنگاطي آمديکاييز رن ر.ر 

.ا  آب طقش م ون  طدصنر طصگذصن طكايد  بدص  پوداگوب مأمونيا فقاا ا .ايي نص ار بدص  مأمونيا وكدا  ادره ط

م ون  بازرصنطدگي صز وهديدص  صمو ا مني آمديکا ط رن صون  شک ا بازرصنطدگي بکانگ د  ط دط  طظامي بدص  

بايد بدص  طصگذصن  ط يا م طدصنطد مي  ط در صيا  فقاا ا .ايي ار م دق   بر صي  مأمونيا صنو اپ دطز  رن ص ور

 يوصي ياز  م خص شوطد با صي  شدم ار وويط بخش  يوصي با اانآمد  ط اانآئي ب  دد  بدوصطود فدص.  

 شوطد 

  آمديکايي چ  .ا  زيار  ب اموزر  و کكيز وجديد يا دان ووصطد صز وجدب ا  بوگا.ها  بدج درپوداگوب مي

.ا  وجديد .ا  م د م ون   ور  وص.ود ادرز . يورچو   شدطع بر طصگذصن   كن ا ط باز مهوديي ب طود  آطها .ك

يا دان رن اوواه مد  بها  ناابا آوي  وص.د بور  طد جر وجديد يا دان رن بخش  يوصي صيا ار صمدطزه شا.د 

ي  وجدب ا  نص ار رنصد رن صي  ا ون . د    صاووب طاا آب صيا ار پوداگوب ص5نشد صاديار آمديکا ط ب کان  زيد 

 رن بخش  يوصي صوداق صفداره صيا بکان بودر 

 



 . تأثیر واگذاري و خصوصي سازي بر صرفه جوئي هزینه4

ووصطد ياا اطر .ا  پ د  اطي پوداگوب ميبدصياس مبااقاوي ار صطجام شده صيا طصگذصن  رنيا ط كي صز فقاا ا

ر.د ار بد  دما  .كچو   طصگذصن  بر پوداگوب صي  فدصا نص ميم ن انر ر ن صدفر جوئي . يور صيجار اود   16وا  12

شوطد ريا فدص.  آمده وويط بوگا.ها   يوصي او  ار با ف ان.ا  ناابا بدص  پ  دفا رصئكي  ور نطبدط مي

يابدز رن حاا کر مديدصب رفا ي .  فدصا وكدا  بد مأمونيا صصني رفاع صز آمديکا نص با طاا ط صطدژ   ور پ دص 

 اوود مي

 

 . تأثیر واگذاري بر توان دفاعي 5

ر.د صنو ام صطداي با مأمونيا طظامي آب رصنر ط يا بي ب  ان  صز اان.ايي ار .  صاووب پوداگوب صطجام مي

صنو ام با آب صيا  طصگذصن  ط  يوصي ياز  گ ددره بوابدصي  ط ايد بد اابن ا طظامي ط آمارگي وأث د رصشدر باشدز 

مقبوف بر فقاا ا .ا پ د  اطي ط زيديا ا .ا بوره ط بر طصحد.ا  نزموده ط  كن اوي صنو ام م دق    زيدص صي  اوشش .ا

. صن اانمود صيا ار م امل آطها رن بخش  640.ا  پ د  اطي طزصن  رفاع شامل ب ش صز طدصنر  صمدطزه فقاا ا

زش ط پدطنشز پدرصزش رصرهز  يوصي ببون م ابر طجور رصنر ار صز آب جكنر ااناواب  دما  صجدكا يز آمو

ص ز  دما  رنماطيز طگهدصن  پايگا.هاز  دما  طيق ط يا ا .ا  طصاقيز طگهدصن  وجه  طگهدصن  رصنصئي

باشد  مدرمي ار صي  م امل نص بد  هده رصنطد ب  ان پدوزش ط طظ در شواس . دودز با صي  حال م يو   صوقدي مي

 باشد ي پوداگوب مي انج صز مأمونيا صصن اان آطها اامزً

 



 . نقش كنگره6

.ا  طزصن  رفاع بدص  ريد ابي بر ي  صطقزب رن صمون وجان  بايد بجا  ماطع شدبز صز وزشاوگده آمديکا مي

 گ درز حكايا اود   آب صطدقال صز بدطادصيي  يد صوقدي بر  يد صاز ا  صون  ميار رن طد جر

زصن  رفاع اوددل اامني بد يا دان ط  كن ا  رص ني  ور بد زف ب  ان  صز بوگا.ها  بخش  يوصيز ط

.ا  ااطوطي و ك ل شده رن صيدداره صز م اناا بخش طدصنر  ب  ان  صز م ايل مديديدي پوداگوب نص بايد رن م دطريا

بايد بجا  و ك ل صي  م دطريا .از بر ا و آطها ط صيجار صطقباف پذيد  مديديدي رن  يوصي رصط ا  اوگده مي

 اگوب .كا گكانر پود

 

 . ریسك گریزي وزارت دفاع7

رصنر  ني   گدي   طزصن  رفاع آب نص صز و قو موافع اامل رنيها  آمو در صز صوقا  يوصي باز مي

.ا   وشايود  بدص  طصنر ادرب فدصيود ط ب  ان  صز مقاما  نيكي پوداگوب طصگذصن  ط  يوصي ياز  نص مکاط  ه

رصطود  ا ک  آطها بر اون جد  ادم بقد  نص مزحظر طكي اوود: ار طزصن  رفاع مي.ا  بخش  يوصي بر رص ل نطير

اانادر.ا  اامل بخش  يوصي نص طكي ووصب با پديول رطادي مديديا ط اوددل طكور  بجا  صيوکر يقي اوود ار با 

بايد رن ي  نشدر بايد صي  يوصل نص صز  ور بپديود ار صياياً چدص بخش  يوصي رن طزصن  رفاع ناابا اوود مي

 وجان  حضون رصشدر باشود 

 



 . اتالف پول در ساختار پشتیباني وزارت دفاع8

م ن انر ر ن بدص  مدنب ياز  ط دطيي ط ازمود صياز رن     حال ياا اطر م ن انر.ا  20طزصن  رفاع ياا اطر بر 

 اود .ا  وجان  م د صثد بخش ونف مير ن رن فقاا ا

.ا  م دطظامي پوداگوب رن حدطر ي  م ن انر ر ن بدص  صرصنه ادرب بورجر م افد  1995بدص  مثال رن يال 

رنصد با نطش به ور شدب رن بخش  يوصي اابل 80م ن انر ر ن بور . يور ادر  رن حاا کر صي  . يور وا  5/3 ور ار 

ي ط ح ابدصن  رفاع بدص  م ن وب ر ن ياا اطر صدفر جوئي ادر  ط يا  دما  ماا 800شد ط ري  اوددل بور ط مي

 ر ن صيا  2اود رن حاا کر رن بخش  يوصي صي  نا  اكدد صز ر ن . يور مي 58/4فدصيود ي  پدرص ا حدطر 

 رن شکل زيد  دما  رفا ي طصگذصن شده بر ويويد ا  ده شده صيا 
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شوطدز  زم صيا ار طگا.ي بر طقش صنوش .ا  صاديار  ميبدص  رنك صيوکر چدص ط دط.ا  طظامي طصنر فقاا ا

بايد .  رن ط ر صف دصب طظامي ط .  رن رنك جامقر رن ال رصشدر باش    بقزطهز م  ط صيددصوژي  ط ي ايي ط   مي

ص  رن راددي  طظاميز ير اانادر صصني وانيخي بدص  ط دط.ا  .ا  موبقرمونر مزحظر ادصن گ در  بر نم  وداط 

 ووصب بدشكدر: صمو دي مي

شور   صاك واب آفديوي بدص  آطچر موافع مني طام ده مي  صاك واب آفديويز بازرصنطدگي ط صيجار صاددصنم

.ا  بنود پدطصز ژي  بدص  ادن ي  اانادر مه  بدص  ط دط.ا  طظامي صيا  صي  اابن ا بدص  وقق ق ص.دصف صيددصو

صيايي صيا  رطم   اانادر بازرصنطدگي رن مقابل وهديدص  مد كل صز طاح ر ريگد منا .ا يا ريگد گدط.ها  طظامي 

صيا  يوم   اانادر يقوي صيجار صاددصن موجق صطجام ص.دصف صيددصوژي  ط ي ايي حکومدي با صب صن.ا  طظامي  وص.د 

  د:نص مزحظر او 1.1شد  شکل 
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و ن  اوي ط  دما  صيايي  ص  طي ع صز موابع صط اطيزبدص  بديا آطنرب صي  ص.دصف ط دط.ا  طظامي بر رصمور

.ا  صرصن  ب  ان زيار ار بدص  شامل حكل ط طقلز ب كانيداب .از و ه ز  آموزشي ط فدص.  ادرب  ونصك ط ماش  

.ا  ص  وانيخي و   د ادره صطد صما طقشکر صب صن.ا رن رطنهطگهدصن  زطج ده با .  ضدطن  صيا ط از رصنر  رن حاا 

 صيايي صطا ر ببون ط  ي اكدد و   د يافدر صطد  

.ا   ور رن اول وانيخ نطبدط . دود: چگوطر موابع .ووز با يوص   م ابهي با اديكي ن. دصب  يد حاضد صياياً

ب  ان  صز ا ون.ا  صوقديز پايخ نطش  صيا  رطاا صز نص بدص  صيدا  طقش صطا ر ط دط.ا  طظامي فدص.  يازطد؟ رن 

اود  صي  بر اديو طكايودگاطي ار با رمکدصيي صطدخاب شده صطد موابع مونر ط از ط دط.ا  طظامي نص جكع آطن  مي

.ا  مدطي ي   طقش صيايي رن م خص يا د  صيددصوژ  طظامي ط ط   يازماب طظامي رصره صيا  رن طصاع حکوما

ص  اانآمدودي  ص.دم رن ريا رطاا صيا  رن حاا کر رن صمنق ا ون.ا  .ا  بورجرار اوددل ووصب گدامي

صنطپايي ط آمديکا  شكااي ااطوب صيايي جا  صطداي بدص  ط دط.ا  طظامي رن مدوصزب يا د  اا.ش رن رنآمد.ا  

اف م اب موابع مونر ط از ط رطاا بااي گذصشدر صياز ا ون.ا  رن حال وويقر فااد صب صن.ا  موثد بدص  پدادرب شک

شور ار نص.هايي ص  . دود  بر ط دط.ا  طظامي .  صز جاطق صنوش ط .  حکوما مدطي گددر مي.ا  بورجروخي ص



شور  بدطب . چ ودريد  نص بدص   دطج صز ب دصب مااي پ دص اوود ط صي  موجد بر طنطر آطها بر وجان  طظامي مي

جو م ا د ار رن آب اان.ا  م دااطوطي ط دط.ا  طظامي و ا ظا.د فدي وده ط از .ا  م ن اطر بر صيجار ي   رنگ د 

 صنوش بدص  بد ي مق ول جنوه اود اك  ادره صيا 

.ا  صطا ر  ور حدي .وگامي ار جوگي طجور طدصنرز ط دط.ا  طظامي بر وجان  طظامي بدص  وأم   مااي طقش

مخانج طگهدصشا ط دط.ا  طظامي نص وأم   اود طاي رن ضك  طكي  نط آطنره صطد  رن ب  ان  صز موصنر رطاا طكي ووصطد

 وص.د ط يا طكي ووصطد اا.ش مونر ا طم نص رن ط دط.ا  صط اطي صنوش ص كال اود ط صصز  رن صنوش صيجار اود  رن 

نآمد  شورز بدص  ا ق موابع ربا موص. ي ار صز جاطق رطاا بر آطها رصره ميچو   طضق دي ط دط.ا  طظامي مقكو ً 

 آطنطد جديد بر وجان  طظامي نط  مي

  ط ط   مين ا جامقر    موي ا  مااي ب   صاكنني مصي  گدصيش صز اديو صف صيش ف ان صز طاح ر صصو ً 

 .ا  مااي م افظر اانصطر ود ط ط   صطجام وقديد   يا دان  وقويا شده صيا بدص  صيدداره صز صيددصوژ 

رفا ي طجور رصنرز رن حاا کر رطاا اارن ط  ا بر را ل طجور ط از.ا  صمو دي « نيكي»صج ان بر اا.ش مخانج 

مق نو صطدصزه ط دط.ا  طظامي نص بر صون  مدصطم اا.ش ر.د ط صز ادفي  بد اوروا  طظامي ط   رن شدصيط اا.ش 

بافا مخدنط زصيد بورجر طظامي اابل ويون صيا  رن صي  طضق ا رطاا من م  وص.د شد ار مخانج طظامي نص رن ي  

 گ در ص  پوشش ر.د ار مقكو ً  واصد  صز وجان  طظامي نص ط   رن بد ميص  ط فدصبورجرصز موابع بورجر
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صمنق مدرم طقش صصني ط دط.ا  طظامي نص حداظا صز منا رن بدصبد وهديدص   انجي ار رن وب  و با راددي  

يازر ار بد ي .ا  ثاطوير نص ط    بدآطنره ميد  با صي  طجورز ريدگاه صمو دي وقدصر  صز طقشرصطوطظامي يودي صيا مي

 شوطد صز آطها بر وجان  طظامي موجد مي

ببون  زصر صادصما  پ ش گ دصطر بدص  حداظا صز  –ي  طقش بدج در ثاطوير رفاع شهد  ط صمدصر رن يوصطح 

باشد  رن  كومي صز وأث د مواز ا  ط بزيا  ا  قي ماطود ي ل ط زا ار مي شهدططدصب ط صموصل آطها ط ط   زيديا دها 

حاا کر رن صمنق ا ون.ا   ضو طاوو رفاع شهد  و ا م ئوا ا طزصن  رص ل صياز رن بد ي ا ون.ا  صنطپايي 

 باشد ط صمنق ا ون.ا  رن حال وويقر رفاع شهد  ط صمدصر رن يوصطح طيژه طزصن  رفاع مي

ير حدظ طظ   كومي صياز يقوي حكايا صز پن س رن صجدص  ااطوب  رن حاا کر صمنق ا ون.ا  ريگد طقش ثاطو

ص  بدص  صيدداره صز ط دط.ا  طظامي رن صي  زم ور رصنطد ط يا آب نص ببون اني موع ادره صطدز صنطپايي شدصيط يخا گ دصطر

 ل وويقر صيا گ ا م ددك صنوش رن پن س ي  طيژگي مددصطل رن ب  ان  صز ا ون.ا  رن حا

شور ط بوابدصي  مدز م خص م اب صمو ا طظامي ط صمو ا گا.ي ط   طظام اب ببون ال جايگ ي  پن س شهد  مي

شهد  طجور طدصنر  صي  بويژه رن مونر رطاا .ايي ار ببون گ ددره رنگ د شونش . دود ميدصق رصنر  صي  طقش 

زيدص ط دط.ا  طظامي بدص  چو   طظايدي آموزش طديده ط  اود.ا  جديد  بدص  ن. د  طظامي صيجار ميثاطوير چااش

 مجه  ط ده صطد 

ووصطد اانادر صطا ر ط يا ثاطوير مي –ار رن صي  موصنر ط دط.ا  حافظ صنح طام ده شده صطد  –.ا  صمو دي مأمونيا

نح ووها رن شدصيبي .ا  حافظ صط دط.ا  طظامي باشد ط صي  ب دگي بر راددي  صيددصوژي  مني رصنر  صطجام مأمونيا

ووصطد طقش صطا ر باشد ار موافع مني ا ون فديدوده يدباز رن م اب باشد  رن ريگد موصنرز آطها رن بهددي  حااا ي  مي
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ووصطد ي  طظ در صطا ر بدص  اانادر ثاطوير باشدز با صي  مزحظر ار بدص  ي  حکوما ا  دصل حداظا صز صنح مي

 بدص  بد ي ا ون.ا  صيکاطو اط  ووها را ل رصشد  ط دط  طظامي .ك   صيا ط دط.ا  طظامي باشد بر اون  ار 

ر ااا رن صمون ي ايي ا ون ريگد طقش ثاطوير بدص  ط دط.ا  طظامي صيا  رن ب  ان  صز ا ون.ا  رن حال 

زل ط ب وود بنکر پ ش ادصطل صيدقوويقرز ط دط.ا  طظامي  ور نص طر ووها بخ ي صز ريدگاه ريوصط ا ن  رطاا مي

ب  ان بدج در  1980ط  1970.ا  رصطود  صي  طقش ي ايي ار رن آمديکا   و   رن ر.رمي« صنزش ابي مني»پدچكدصن 

 بورز رن بخش .ايي صز آي ا ط آفديقا وااووب مه  بااي ماطده صيا 

 ا .ا   كومي ط وكه د  دما  ضدطن  بدص  جكقريگد طقش ثاطوير مه  ط دط.ا  طظامي وويقر زيديا ا

شهد  صيا  صي  صز فقدصب ظدف ا طهار.ا  رطادي بدص  فدص.  يا د  صي   دما  ط ط   صز وكايل ن. دصب ي ايي بدص  

گ در  ببون  زصر طخ گاب ي ايي ودج ح بهده بدرصن  اامل صز موابع ط دط.ا  طظامي بدص  ص.دصف وويقر ط ئا مي

.ا  زيديا ا .ا صيدداره اود وا صيوکر آطها نص رن ريگد پدطژه ر.ود ار صز ط دط  اان طظام اب بدص  يا د  جاره طمي

نيد ار صي  نصه  وبي بدص  وخن ر صطدژ  طظام اب يدباز اطر .ا بر صون  ب کان طگر رصنطد  رن ط ور رنگ د ز بر طظد مي

 رن ي  رطنصب او طي ناور فقاا ا باشد 

ووصطد بر .ا  وويقر ميدداره صز ط دط.ا  طظامي رن پدطژهرن بد ي موصنرز بدص  مثال رن واينودز ني ر صي  طوع صي

.ا  ار صمنق بخ ي صز صيددصوژ  نطصطي پذيدفدر شده  رن موصجهر با شونش« م  .ا –ط  –انق .ا ».ا  صيددصوژ 

 اكوط  دي بد گدرر 

ظامي بر  ووصب ص  ط دط.ا  طظامي بوره صيا ار بر ظهون وجان  طرن ب  ان  صز موصنر صي  را قاً طقش وويقر

 ي  طقش ثاطوير جديد بدص  طظام اب موجد شده صيا 



شور بر  بوم .وصيي وجان  و ديل شدز  دما  .وصيي صيايي ار وويط .وصپ كا.ا  طظامي صجدص مي

.ا   يوصي مد ول ادرطد بر شداا.ا  رصنطياز  مدبوم بر صنوش ار بدص  ب كانيداطها  طظامي ووا د ميشداا

طظامي صي دگا.ها  نصريويي ار بدص  صطد ان و ن  ا  ي ايي صيجار شده بورطد صاووب بدص  شهدططدصطي شد ط ط دط.ا  

 گدفا ط رنآمد.ا  آب مدبوم بر و ن  ا  وجان  نصريويي بور م دطظامي مونر بهده بدرصن  ادصن مي

 

 105هاي دفاعي و تجارت نظاميبودجه

 

نياطد ار طجوه مونر ط از آب   اا    كومي صيا  صي  مي.ا  صطا ر ط دط.ا  طظامي ووا د ي  طقشطد جر

    كومي پدرص ا شور بايد صز   صطرمي

بايد بورجر رفا ي باشد ار وويط ي  مجنس ااطوطي ويويق شده صيا  ب در   مو ع صي  طجوه ميرن طظدير

ووصطد  انج صز بورجر رفا ي ميبر راددي  صيددصوژي  ي  ا ونز .كر يا بد ي صز اانادر.ا  ثاطوير طظام اب ط   

.ا  طظامي صمنق صز جاطق وأم   مااي شور  با صي  طجور طصاق ا .ا با صي  مدا.   ب د  رن وضار صيا  طر ووها بورجر

مدرم ط يا حدي مجنس مونر بدنيي ادصن طكي گ درز ب  ان  موصنر طجور رصنر ار رن آب مخانج طظامي بر م  صب زيار  

 وخي ص رصره شده بر ط دط.ا  طظامي صيا ب نگدد صز بورجر 

شورز ص  پوهاب طگر رصشدر ميمخانج طظامي صمنق بر صونوي .دفكود صز اديو ادصن رصرب آطها رن يايد صازم بورجر

.ا  طظامي  انج صز بورجر رفا ي پدرص ا ط ده صيا ط يا رن جايي ار بورجر .كچو   رن موصنر  ار م دكد 
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.ا  طظامي ط گ در صما شامل يدماير گ صن  بدص  زيديا انطزمده ط دط.ا  طظامي نص رن بد مي.ا  رفا ي ووها . يور

 يا وه ر و ن  ا  جديد ط وجه  ص  جديد طكي شور 

ص    جهاطي اك  اووده با صطد ان بورجرر يل چو   صادصماوي پ چ ده بوره ط بقضاً شامل نصضي ادرب جامقر

باشد  طصاقي صيا وا وزش بدص  پد.   صز صطدقارص  رص ني صز جاطق جامقر مدطي مي رفا ي ار اكدد صز مخانج طظامي

ريگد موابع رنآمد  اابل ريدديي بدص  ص.دصف رفا ي شامل اك  طظامي  انجيز چر رن اااق پول يا وجه  ص  

وجان  طظامي  باشد  با  ده آطچر بدص  ما مه  صياز.ا  بر صون  مجاطي ط يا با وخد ف ميطظامي يا آموزش

 ص  بدص  ط دط.ا  طظامي اك  اود ووصطد بر  ووصب ي  مو ع مه  بدص  رنآمد.ا  فدص بورجرمي

 وص.   م اب ير شکل صز وجان  طظامي ودک   او    رن  كومي ودي  شکل آبز وجان  طظامي رن صرصمر مي

.ا  زطج ده ص ز  بوم .وصييز ط دلگ در  صي  شامل شدادها  وجان  ماطود باطکهاز .رن صاديار نيكي جا  مي

  صنوش صيا  صي  شداا .ا ااطوطي بوره ط مااک ا شدادها  صوقدي صيا ار رن وياحقز اوددل ط صمنق و ا صرصنه

شوطد  رن صاديار م د آطها بر صونوي مققول شداف بوره ط رن ي  چانچوب ااطوطي رن صاديار مني مدبوار صرصنه مي

.ا  صاديار  صيا ار في طد ر ااطوطي بوره طاي صي  شامل فقاا ا – اب ب  ان رشوصن صيا نيكي صنزيابي ر ااا طظام

اوود  بدص  بدص  مثال موابع طظامي نص بدص  ص.دصف م دطظامي رطن صز چ   موصفقا نيكي مقاما  ي ايي صيدداره مي

قن ر طظامي رن  دما موافع صاديار  مثال صج د ادرب يدبازصب بدص  شدادها  يا دكاطي ط يا بدرب م دااطوطي طيايط ط

 يازر  .ا  مدقدر  نص بدص  طظام اب بر صون  صطددصر  فدص.  مي يوصي  صاديار مجدماطر .كچو   فدصا

مدز م اب صاديار م د نيكي ط صاديار مجدماطر صمنق م ه  صيا  رن بد ي ا ون.ا فقاا ا .ايي ار صجازه  زم 

گ در بخ ي صز صاديار يا طاي صز جاطق مقاما  مدبوار مونر صمكاضي ادصن مينص صز مقاما  نيكي رنيافا طکدره ص

.ا  ب  ان  صز ر ااا طظام اب رن صاديار م دنيكي طجور رصنر ط صز فدطش يز  صطددصر  گدفدر م دنيكي صيا  مثال

شامل ااچاق و ن  ا ز شور  موصنر ريگد آب .ا  مذصيي طصحد.ا وويط صف دصب نص شامل ميوا طصنر بازصن ادرب يهك ر



.ا  گكداي مقاف . دود ط طصحد.ا  طظامي ر  ل رصنط ط ريگد اا .ا  مه  رن مجدص.ا  طظامي ار صمنق صز اوددل

 باشد رن ووا د ط پا يش موصر مخدن مي

 

 : تجارت نرامي به عنوان بخشي از مخارج نرامي 1.2شكل 

 

 

 

 

 

 

اوودز رن حاا کر صف دصب بدص    ص ذ نشوه صز م افدي  صيدداره مي.ا  صطدك صز يز   ور بدصطظام اب با حقوق

.ا  اوود  رن  زل زماب رنگ د .ا  پدمودقا رن مدز.ا  ب   صاكنني ط فدطرگا.ها با .  ناابا ميا ق م ئوا ا

 ود طظام اب رن نطزز يانااب رن شق . د شورزطظاميز وكاي   م اب يانااب م نح با طظام اب  ار  م کل مي



وويط طظام اب موددر ط يا رن اااق م ن اطرز ص اذ  ط ااچاق مقكو ً .ا رن حاا کر فقاا ا .ايي ماطود يداا

شورز جاطق نيكي ود وجان  طظامي رن .ا  صطدك ط طاچ   آطها صطجام ميگدط.ها  اوچ  آطها بدص  ج دصب حقوق

 شد باجها پ د  اطي صز ط دط.ا  طظامي بر  ووصب ي  يازماب مي

ووصطد صثدص  مث ا ط ط   مودي رصشدر باشدز ب در ص  صيجار شده وويط شدادها  طظامي ميرن آمد.ا  فدصبورجر

بر صيوکر آيا ي  طدخ بازر.ي مقوي رصن  رن يدماير گ صن  آطها طجور رصنر يا طر  صگد شدادها  طظامي ار رن صاديار 

.ا  رنآمد.ا بر ط دط.ا  طظامي بدگ ا شده ط يا رن ريگد شا راود يور ره باشودز حدصال بخ ي صز نيكي فقاا ا مي

 وجان  يدماير گ صن   وص.د شد  با طجور صي  موصنر  کس آب ب  ان طجور رصنر 

 

 106ظهور تجارت نظاميدالیل 

رن حاا کر ر يل ظهون وجان  طظامي رن صشکال مخدنف آب ببون صيايي صز ي  ا ون بر ا ون ريگد مدداط  

 صز صاگو.ا  م ددك اابل شوايايي صيا صياز بد ي 

 دستیابي به منابع مشخص

بر  ووصب ي  طد جر صز طقش صمو دي صطا ر آطهاز ط دط.ا  طظامي بر وقدصر  صز موابع مار  ط ط   صط اطي ريدديي 

اا  .ا  صنو اووصطد بدص  نا ا  م دطظامي آطها اكدد اابل ريد ابي باشد  موابع مار  شامل ش کررصنطد ار مي

.ا  طصاقي صياز رن حاا کر موابع يدماير صط اطي شامل رصطش فوي .ا  حكل ط طقل ط رصنصئيص دياصيز زيديا ا

.ا    صوايع صيددصوژي  يا به ور زيديا ا  ط دط.ا  طظامي رن وويقروخييي ط صرصن  صيا  بر را ل وجدبر

  طي ع ود  صز ا ون.ا  آمديکا   و   وا شدق برنطيداييز صز ط دط.ا  طظامي  وصيدر صطد ار صي  طقش نص رن ح 
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.ا  ضد اكوط  ا آمديکا  آي ا صطجام ر.ود  صي  م أار .  بدص  ا ون.ا  اكوط  ا ماطود چ   ط طيدوام ط .  نژي 

 ميدصق رصشدر صيا  1980ط  1970.ا   و   ط رن ر.ر

 

 دالیل بودجه اي

ص  صياز ط دط.ا  طظامي صمنق  ور .ا  بورجرم دطريا   وجان  طظاميريگد را ل م ددك مؤثد بد وويقر

.ا  طظامي آطها وأم   مااي اافي فدص.  طكي اوود ار بدص  پوشش . يورص  صح اس مينص رن م دطريا صازم بورجر

ا    ي  ب دصب طقديوگي باشدز ط دط.شور  چر صي  م أار صز يوء ودب د صاديار  طاشي شده صباشد ط يا رن طصاع طد جر

ص   ور نط  آطنره صطد  صي  بويژه رن صاديار.ا  رن حال طظامي صمنق بر و ک ل شداا .ا بدص  ج دصب ا د  بورجر

اود   آزصرياز  صح اس ميگذصن ار رن آب ال بخش رطاا ف ان طاشي صز وقديز  يا دان  نص بر  ووصب طد جر

شور  رن يايد نج شده صز اوددل رطاا صيجار مي.ا  جديد  رن بازصن.ا   اميدصق رصنرز رن صي  شدصبط فدصا

ص  ص  ط مخانج طصاقي رفا ي ي ايي صيا  صگدچر رنيابي موابع فدصبورجر.ا  بورجرموصنر ص دزف م اب وخي ص

.ا  ط دط.ا  طظامي   صمکاطا  موجور رن جهاب بدص  وأم   بخ ي صز . يورب  ان م کل ود صياز رطاا .ا صز .كر

 ود اوصيدداره مي

.ا  و ن  اوي جديد با وأم   مااي ص  يد  ي  د ووصطد بدص  پوهاب رصشد  . يوررن حاا کر صي  صمد مي

ص  آب باشدز صيجار رنآمد ط   رن موصنر  طجور رصنر  رن زماطي ار بخوص.ود صطدصزه صنوش نص اوچ  اوودز فدصبورجر

.ا  رن مااک ا صنوش بجا  ن.ا ادرب آطها آطها رن شداا با بکانگ د  ووصطد بقضاً .ا  بداوان  طظام اب مي. يور

 رن صاديار شهد  وقديل شور 

 



 هاي ضعیف و كنترل مدني ضعیفدولت

.ا  مدطي ط دط.ا  طظامي ضق ف يا م د صثد بخش باشدز طخ گاب طظامي صطگ  ه رن جايي ار رطاا .ا ط اوددل

.ا  ا  آطها صون  ن حاا کر صي  بقضاً بدص  ج دصب حقوقب  دد  بدص  صيجار شدادها  وجان  بدص   ور رصنطد  ر

.ا  نيكي بدطد ط حقوق.ا  صجدكا ي با  ار صف دصب صز آب بهده ميگ در  صمنق ي  وداط  نطش  م اب مواق امي

.ا  ضق ف صمنق ب اطگد نفدان نصطا جوياطر فدر  مددصطل رن م اب وجان  طظامي رن رطاا –رطادي آطها طجور رصنر 

 .ا  طخ گاب ي ايي صيا ريگد بخش

با صي  طجورز بر  نا ريدديي صط يان  آطها بر و ن  ا  ط صمکاطا  حكل ط طقلز صف دصب ط طظام اب شاطس 

.ا  بد وصيدر صز شدصيط رن زماطها  رنگ د  رصنطد  صادصماوي طظ د وجان  موابع بهدد  بدص  موددع شدب صز فدصا

.ا  شهد  ار رن آب وداط  آشکان  .  رن يدزم وها  صش ااي رن  زل جوگ ا  قي ط چپاطل رصنصئي شهدططدصب

 م اب فدماطد.اب طظامي ط ط دط.ا   ار  جوگوده ريده ط ده صياز بخوبي م دود ياز  شده صيا 

.ا  مي ووصب گدا ار اوددل.ا  ضق ف م دطر طكي شوطدزرن حاا کر وجان  طظامي بر . چ طجر بر رطاا

ر.دز رن حاا کر ال بدطز نفدان.ا  فدصا ان اطر نص رن م اب بخ ي صز ط دط.ا  طظامي صف صيش ميمدطي ضق ف صحدك

 شور بد ونر.ا  طظامي صمنق بر  نو صاديار.ا  م دوي بد چپاطل موجد مي

 سازمان و ساختار نیروهاي نظامي

شور  رن ا ون.ايي ار را ل مه  ريگد بدص  ظهون وجان  طظامي بر يا دان  ور ط دط.ا  طظامي مدبوم مي

شورز بويژه  پس صز يااها ط يا حدي ر.ر .ا صز ا ام  ن ر ي  . دود مدا   نزمودگاب صطقزبي و ک ل مي   صنوش صز 

ط دط  م نح موظ ز طظام اب آمو در صطد ار بر پس صز  ور فکد اوود  رن طصاعز  ورادائي ي  صصل م ون  رن م اب 

شور  رن مونر چ   ط .ا  آزصر  بخش حدظ ميصصل صمنق پس صز پاياب جوگ ط دط.ا  م نح صطقزبي صيا ط صي 

.ا  ط دط.ا  م نح بدص  وأم    ونصكز ووصطد بد وزش.ا  وجان  طظامي صمدطز مي.ا  صمپدصاون طيدوامز ني ر

اول زماب  پوشاك ط و ن  ا   ور بدطب صوکا رصشد  بر .د اك   انجي ط يا يا دان.ا  م دطظامي مدبوم شور  رن



.ا  و ک ل شده بدص  وأم   ط از.ا  صيايي ط دط.ا  م نح مج ون بر ا ول شدصيط بازصن ط و ديل شدب بر بخ ي شداا

 صز وجان  طظامي شده صطد 

 تحول محیط استراتژیك

پاياب جوگ يدر م  ط صيددصوژي  جهاطي نص و   د رصر ط وقدصر  صز ا ون.ا صاووب  ور نص رن مواق ا رشوصن  

ص  صحدكا ً اا.ش يافدر بورز اوچ  ادرب ريدطد  رن حاا کر وهديدص  صمو دي وا صطدصزهجها بازياز  طظامي مي صز

باشد  رن طد جر ط دط.ا  صطدصزه ط دط.ا  م نح .  صز جها . يور بد بورب آب ط .  صز جها  بدص  ي ايي رشوصن مي

ووج ر موابع آطها بکانگ د  شده صطد  وا صز صي  اديو رن مقابل    ور بدص  .ا  ثاطويرطظامي ببون نطز صف ططي رن طقش

 ط از بنود مد  صصزحا  يا دان  پ ش ريدي ادره باشود 

شورز ص  وأم   مااي ميباشد ار صز اديو صب صن.ا  فدصبورجرصي  صدفاً مخدي ادرب يا دان.ا  ط دطيي طاجون مي

 دره وزش رصنطد بر   ال  ور طقش اانآفديواب طظامي نص باز  اوود رن حاا کر صف دصب ط مدرصب رن ي  د  صرصن  پف ا

 

 107اثرات تجارت نظامي

 رصنص  آثان مهكي صيا  طجور وجان  طظامي رن .د طوع يا شکل آب 

 صاديار صثدص   -1

ظامي م دط –صي  پديده بد صاديار مني ار رن آب طظام اب طقش اانآفديواب صاديار  نص رصنطد ط ط   بد نطصبط طظامي  

.ا  رفا ي ازب ط دط.ا  طظامي موثد اابن ا.ا  وجان  وويط ط دط.ا  طظامي بد   شدااصثد رصنر  بقزطهز وويقر
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.ا  صط يان  .ا  طظامي بر اون  وراان صز مواق اوجان شورزبوره صيا  وا آطجا ار بر م  ط بازصن مدبوم مي

   يوصي رن بازصن.ا   انج صز اوددل رطاا فقاا ا اوود ط صز .ابهده طكي بدطد صگد آطها صياياً بر  ووصب شداا

.ا  بازصن  صيدداره اوود  رن صيوجاز شدادها  طظامي ووها يا دان يهامدصنصب موابع ط ط دط  اان فدص.  آمده رن ا كا

يا .ا   يوصي ط .ا  م دطظامي وداط  رصنطد ط ب ارگي طكي ووصب گدا ار طجور آطها ب ش صز شداابا شداا

ريگد شدادها  رطادي ب ال صاديار يورمود ط يا زياطكود صيا  با صي  طجورز رن ب  ان  صز موصنرز شداا .ا طظامي 

.ا  ماا اويز ريدديي ودج  ي بر زيديا ا صز وخد فو ا شدصيط  ار  بازصن فقاا ا طكي اوود  رن  وضز آطها مدو اً

گ دطد  صمنق آطها صز موابع ط ط دط  صط اطي بهده وجر  اصي ادصن مي.ا   كومي مونر و.ا بهده  بدره ط يا رن موااير

بدطد ار ا زً بدص  ط دط.ا  م نح اوان گذصشدر شده ط . يور آطها نص ماا ا  ر.ودگاب پدرص در صطد ط ط   اان اطجا ز مي

م نح نص بدص  ص.دصف ط اوود ط صمکاطا  زيديا دي ط دط.ا  م صنع ط صوايع  دماوي نص با ط دط.ا  يدباز صرصنه مي

ووصطد بر و ک   ر.ود  و ا صي  شدصيط طجور وجان  طظامي ميمقاصد وجان   ور مونر بهده بدرصن  ادصن مي

.ا  حكل ط طقل م دطر بوره ط شورز مخيوصاً رن جايي ار ريدديي بر زيديا ا.ا  بازصن  موجد ميو ديف

.ا  م دمويداطر نص صيجار شوطد صي  طضق ا طو ي م يامي .ا  طظامي صز و ه ز  ط دط.ا  طظامي موددعشداا

.ا  صطجامدز ار رن آب شدصيط شداااود  رن بدودي  حاااز صي  م يا .ا بر صيجار صط يان.ا  م دنيكي ميمي

.ا  .كدصه با صمد ازص  ي ايي ط طظامي اارنطد نا ا  م دطظامي  ور نص صز م دصب بدن اوود  گذشدر صز صي ز مواق ا

.ا  اكدد اابل اكس ر.ود رن ب  ان  صز ا ون.ا  رن حال وويقر بر م ياصجدكا ي ار مونر بهده بدرصن  اان مي

.ا  وجان  ووصطد صمپدصاون شور  و ا صي  شدصيط ميطاي طصاقي بدص  شدادها  طظامي رن بد ي جوصمع موجد مي

ک   ط بر  دم م يا نا ا  م دطظامي آطها موجد .ا  بازصن  نص و   ط دط.ا  م نح شکل گدفدودز و ديفرن ح بر

 شور 

 صثدص  ي ايي -2



ص  رنآمد  ط دط.ا    ي ايا صثد وجان  طظامي رطگاطر صيا  صز ي  ادف طجور موابع فدصبورجررن ح بر

  ص  صز طاح ر.ا  بورجريازر  بدرصشدر شدب اوددل.ا  مدوي ميم نح نص م دقل ود ط اكدد پايخگو بر حکوما

طكايد ار صز ي .ا وأث د طهار.ا  رطادي شهد  نص بد ط دط.ا  م نح ب د  م دطر ادره ط صيجار  زء ادن  ميمجن 

 شور آب اديو زم ور جاه ان ي ي ايي بدص  طخ گاب طظامي فدص.  مي

رن بد ي ا ون.ا م د شداف ط بوابدصي  م دقد ف ار  ح.ا  وجان  پ چ ده و ا اوددل ط دط.ا  م نش کر

شور ار رن آب صف دصب رصنص  طدوذ مدكايل بر حدظ صمپدصاون  وجان   ور ود  صي  موجد بر ي  رطن باال ميباشمي

بوره ط آطها نص رطن صز ريددس بازنيي  كومي ادصن ر.ود وا بدوصطود ج ق  ور نص پد ادره ط صز پ گدر ااطوطي ميوب 

 باشود 

اود ط رن م  ط .ا  طظامي ط و ط طكا ميط   رنگ د  صصز آطجا ار وجان  طظامي رن شدصيط بي ث اوي ي ايي ط

گ درز طخ گاب طظامي ط اب رصره .ا  رطادي ادصن ميطكايد ط و ا ف ان پايخگويي ط اوددلبا ث ا  ي ايي فدطاش مي

 صطد ار وزش بد ودصطم رنگ د  .ا رن جها حدظ موافع وجان   ور رصنطد 

 صثدص  طظامي -3

ويط ط دط.ا  م نح مقكو ً بد آمارگي نزمي ط وخيص گدصيي آطها صثد گذصن .ا  وجان  و  فقاا اوويقر

شوطد صيا  صي  وأث د رن جايي ار شداا .ا طر ووها رن مااک ا آطها . دود بنکر وويط ط دط.ا  طظامي صرصنه ط صجدص مي

. دودز ا طماً آموزش او  ودي  وأث د صيا  .وگامي ار ي  بخش مه  صز ط دط.ا  طظامي رن صي  فقاا ا .ا رنگ د 

.ا  نزمي اوددل  وص.د ادر  صي  حااا رن چ   طجور رصشدر صياز رن جايي ار رن ي  زماب بااغ بد .ا ط آمارگي

.ا  صاديار  جديد ادرطد  ف ار  ار صز اديو فدصاي  م ن وب ط دط.ا  طظامي رن اان اطر .ا ط م صنع اان مي

وخيص گدصيي طظامي صيا  .وگامي ار بد ي طظام اب اارن بر صف صيش  شور ي   امل وخدي ي ريگد بدص صيجار مي

  پ ويدگي ط دط.ا  م نح ابكر  ونره ط بر ي  مواز ررنآمد  ور باشود ط بد ي ريگد صي  فدصا نص طدصشدر باشودز



.ا  لصشانه شدز وجان  طظامي بر شک.ا  وجان  موجد  وص.د شد  .كاب اون ار ا زً رص ني بدص  ا ق مواق ا

مخدندي طجور رصنر ط ب دگي بر شدصيط  اس وانيخي ط ي ايي ط صاديار  آب ا ون ار وجان  طظامي رن آب ظهون 

م کود مدداط   وص.د بور  رن طد جر ما طكي ووصط   ي  طظدير جامع صز طقش .ا ط اانادر.ا  وجان  طظامي صنصئر 

 ر.د اابل صنصئر صيا ص پوشش مي  طي قي صز ا ون.ا نر.  ز صما ي  ريدگاه اني ار رصمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108. نقش و جایگاه تجارت نظامي در ارتش اندونزي6

 

ري  پن  ز يازماب ط يکپانچگي ير  امل ان د  مه  بدص  ووصب نزمي صنوش صطدطط   .  بر  ووصب ي  طهار ط 

  چهانم بدص  صاددصن صنوش باشد  ي   امل ان د.ا  مني مي  ي ايا.  بر  ووصب ي  بازيگد صصني رن ص ور

صطدطط   ادن  صاديار  آب صيا  صنوش صطدطط   ووها ي  بخش صز بورجر  ور نص صز بورجر حکوما مدا   رنيافا 

شور  ص  ار بدص  م ا.ده گد ب دططي م داابل بدآطنر صيا وأم   مياود  صمنق طجور مونر ط از آب صز موابع فدصبورجرمي

.ا  رفاع مني  ور بر موابع وکك ني ره صياز طر ووها صنوش بدص  مأمونياصشانه اد   .كاب اون ار 

.ا    م دصبيازر ار رن .كرط از رصنرز بنکر بر طظد بد ي و ن ل گدصبز طقش ي ايي صجدكا ي صنوش آب نص من م مي

ر  ط صجدكا ي زطدگي  امر شامل صاديار حضون رصشدر باشد  رن طصاع ادن  وجان  صنوش صط قابا  ي اييز صاديا

 مهكي رصنر 

اود  بقزطه وأم   مااي .ا  وجان  بر اون حد  بر وخيص گدصيي صنوش ابكر طصنر ميگدفدان  رن فقاا ا

.ا  مدطي بد نط  صنوش صيا  بدطب اوددل اامل بورجر صنوش اوددل پاناكاطي صنوش صنوش ي   امل مه  رن اوددل

 وضق ف  وص.د شد 

 م ن وب ر ن يقوي اكدد صز ي  رنصد صز  800رن حدطر  2000يال بورجر رفا ي صطدطط   رن 

شور ار صي  م نغ اكدد صز ي  يوم مخانج رنصد صز بورجر رطاا صيا  وخك   زره مي 4صطدطط   ط اكدد صز  

ر.د  رن طصاع بورجر مدا   صطدطط   .دگ  ببون اامل مخانج ط دط.ا  م نح  كن اوي ط دط.ا  م نح نص پوشش مي

.ا  نژي  أم   طکدره صيا  ووااض طظ  طوي  رن آب  بور ار با طجور  ار رن مدصحل صطا ر آب ب  ان زيار م خيرنص و

                                                           
108The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power ,  "THE MILITARY’S FUNDING AND 

ECONOMIC INTERESTS"available at :  

,http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf 

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf#search=%22%22The%20Military%E2%80%99s%20Economic%20Activities%22%20filetype%3Apdf%22
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf#search=%22%22The%20Military%E2%80%99s%20Economic%20Activities%22%20filetype%3Apdf%22
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf#search=%22%22The%20Military%E2%80%99s%20Economic%20Activities%22%20filetype%3Apdf%22
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1599/MR1599.ch7.pdf


  1969-1970رنصد رن 27طظامي نص رصشا صما بورجر طظامي بر  ووصب رنصد  صز بورجر رطاا بر اون يکووص دي صز 

رنصد با ود  صز بورجر نص رن وصيا طكي ادرطد  اا.ش يافا  را ل صيايي صيوکر طظام اب 1993-94رنصد رن  7بر 

.ا  بورجر رطادي يا دان وجان  طظامي ط فقاا ا صاديار  صنوش شکل گدفدر بور ار شکاف 60آب بور ار رن ر.ر 

 رصر نص پوشش مي

وجان  طظامي صا در مونر  اس صطدطط   ط  ا  صنوش .ا رن ريگد ا ون.امماطود واينودز پاا داب ط بدزيل  ط 

.ا  صاديار  طصنر شده صطد  ووها چواطچر صاديار آطها بر م  صب زيار  رن فقاا ا« جهاب رن حال وويقر»بر اون اني رن 

.ا  صي  ا ون.ا ب  دد وخيص گدص شور آطها شدطع بر  دطج صز م اناا م دق   رن صاديار وويقر يافدر ط صنوش

نوش بازيگد صصني رن صاديار ط مو ع صصني مديدصب وجان   وص.ود ادر  رن بد ي جوصمع اكوط  ا ط پ ااكوط  از ص

بر  دطج صز بخش وجان  مأمون گدريد  ا ک  رن  1988ما.د بوره صيا  رن چ  ز صنوش آزصري خش  نو رن يال 

 باشد  كل .ووز صي  اان صطجام ط ده صيا ط طضق ا ماطود اوبا ط طيدوام مي

رنصد رنآمد  دما  ووا د ز 24نصد رنآمد ووني  ز ر59رنصد صارنص ز 89.ا  طظامي رن اوبا شداا

 رنصد اانگدصب رطادي نص رن صيدخدصم  ور رصنطد 20رنصد  دره فدطشي صنز نص بد هده رصشدر ط 60

ادن  وجان  صنوش بدص  مونر صطدطط   چ  .ا  زيار  بر .كدصه رصنر  صي  ادن  وأم   مااي بد ي صز 

.ا  بهدصشديز آموزشگا.ها بد هده رصشدر ط  دما  صجدكا ي وي ط ط   مدصا اص  ط  كن ا.ا  صصني يدمايرط ازمود 

شور  ادن  وجان  صنوش ي  ش کر ص  صطجام ميپ د  اطي رشر رن صنوش صيا   مد ده صز اديو موابع مااي م د بورجر

ب  ااي نو ر آطها نص .ا  ب ايا پاي   پديول صز رصط جوياب رصطانق وا صف دصوأم   صجدكا ي فدص.  يا در ط حقوق

ا د ار رن صطدطط   ي  ي  د  اود  بوابدصي  صنوش م د  صز صي  مو ع صطدخاب صطداي رصنر  يااها اول ميپ د  اطي مي

ماا اوي جديد ار بر ادز مواي ي  كن ا  رطادي نص وأم   اود صيجار شور  وا آب زماب صنوش صطدطط   ي  نطپ ر .  صز 

يافا طخوص.د ادر  رنگ د شدب صنوش صطدطط   رن صاديارز .كاب اون ار ا زً گددر شدز با ص  نص رنموابع فدصبورجر



صادصما  م ابر رن ريگد ا ون.ا .ك اب بور ط با صيددصوژ  مني ط   ار بد رفاع يدزم وي ط  ورادائي وأا د رصشا 

گ صنوش رنگ د فقاا ا صاديار  رن  زل جو»يازگان بور  .كاب اون ار يو.ان ريكابز ژطدصل بنود پاير گدر صياز 

شد وا رن مقابل صش ااگدصب بر جوگ صاديار  ريا ب طد  .دف و ن ل بدرب صاديار صش ااگدصب ط يافد  موابع مااي بدص  

.ا  .نود  مني .وگامي ار شداا 1957م اناا ط دط.ا  طظامي رن صاديار رن «  وأم   مااي جوگ صطقزب بور

 شدطد صطج گدفا  

رصر وا ي  ش کر .ا  بدج در صي  شدادها جا  گدفدود ط صي  بر صنوش صجازه ميي رن مواق اپديول طظام

صاديار  صيجار اود ار بدوصطد رن شدصيط صاديار  ناور  يااها  پس صز يواانطو بر صيجار رنآمد بپدرصزر  طقش 

دي صنوش ادصن گدفدود ط باز .ا  صطگن  ي ط   و ا يدپديز .وگامي ار شداا1964صاديار  صنوش مجدرصً رن يال 

ز رن زماب 1960.ا  آمديکايي ميارنه شدطد گ ددش پ دص ادر  رن صطصيل ر.ر .وگامي ار بد ي شداا 1965رن 

بازياز  ماايز حقوق طظام اب ار چودصب زيار .  ط ورز شدطع بر اا.ش ادر وا جايي ار ط ازمود  مق  دي آطها نص ط   

.اب شدطع بر پدادرب شکاف مااي صز ادق مخدنف ادرطد  صف دصب طظامي بر مديديا جوصبگو ط ور  رن طد جر فدماطد

باي ا رنآمد.ا  شداا نص  زطه بد آطچر بر  ور آطها ط  واصد و ا صمد آطها شدادها  رطادي گكاشدر شدطد ط مي

 گدفاز م دقكي بر صنوش و ويل ر.ود وقنو مي

ص رن پ ش گدفا  طصحد.ا  م ني رنآمد.ا   ور نص صز ن« ودصناا  .كگاطي»رن يبح م نيز صنوش ي ايا 

 .ا  م د نيكي  صف صيش رصرطد ط رن . صنصب فقاا ا وجان  رنگ د شدطد  يد.وگ اديو طضع ماا ا 

.ا  وجان  بدص  حكل ط طقل اا .ا  وجان  صيدداره ژطدصل ط فدماطده يدار صنوش شد  صز اام وب مار بقدصً  

رصر ط ي  .ا  طظامي و ويل ميمدغ صحدصث ادره بور ار گوشا  ور نص بر يگاب ادر ط ي  م ن ر پدطنشمي

 ادر فدطشگاه با ا كا وخد دي وأي س ادره بور ار وخ  مدغ ط ريگد چ  .ا نص بر صون  وقاططي  دضر مي



يد.وگ يو.انوو ي  ادن  وجان  ط طظامي طصاقي صيجار ادر  يو.انوو ط .  پ كاطاب صط وقدصر  صز شداا 

شوطد وأي س ادر ار ظا.دصً بدص  وويقر صاديار  موبقر ط صز گددر مي« ياياياب»  بو ار.ا    دير اع .ا نص با يدماير

 ادر ادفي بدص  پ د  اطي صز پديول بازط  در طظامي فقاا ا مي

وابع .ا  صيدخدصج مص  شامل فقاا اپس صز صي  شدطعز وجان  طظامي و ا مقدنص  جديد بر يا دان گ ددره

 .ا  طصاقيز اان اطر ط يا دكاب وويقر پ دص ادر ا  قيز ماايز رصنصئي

 ووصب .دم زيد ط اب رصر:و ک ز  طظامي بدص  وجه   موابع نص مي

 

 

 : يا دان پ د  اطي صنوش صطدطط   1شکل 

 

صي  با   .دم بورجر نيكي بخش رفاع صيا ار رن حدطر ي  يوم ال رنآمد صنوشمار صا در . چ اس صز 

باشد  پاي   ود صز بورجر نيكيز رنآمد بديا آمده صزشدادها  رطادي صيا  رن ي  يبح نا  صاك واب طدصنر  مي



.ا  .ا  طظامي ادصن رصنر  ماطود بق ر صاديار صطدطط  ز صي  فقاا اپاي   ود رنآمد طاشي صز بو ار.ا    ده ط وقاططي

  ريگد موابع ادصن رصنر ار   پاي   .كرن آي ق شدطد  رن  يررچا 1997-1998.ا  صاديار  وجان  ط   رن ب دصب

.ا  صنصئر .ا  وجان  فدماطد.اب م ني صيا صي  فدماطد.اب وجه   موابع نص صز اديو  دما  ط اك شامل فقاا ا

آب ا طماً .ا  رنآمدزص رن صي  يبح بدص  مقاما  طظامي حدصال  رن ج ئ ا  ر.ود  فقاا اشده بر وجان م ني صطجام مي

 شوا در شده ط  ا 

 

 شور  واصد صصني صي  يا دان رن صيوجا و ديح مي

.ا  .نود  ط ريگد ا ون.ا    مني ادرب رصنصئيشدادها  رطادي: گ ددش شدادها  رطادي رن طد جر – 1

ط   ز شداا طدا رطادي  مدبي رن زماب يواانطو صوداق صفدار  مهكددي  صي  شداا .ا بدص  صنوش پدوام وام

باشد  .كچو   شدادها  اود مياانگ صن  اج د   رطادي ار ووزيع بدطج ط ريگد اا .ا  وجان  نص اوددل مي

.ا  باطکي م  ول فقاا ا . دود   زطه ب نگ رطادي ار رن زم ور زيديا دهامصنو ااا  مخابدصوي ط بدق  ط رن بخش

ط  در بر  ووصب مديدصب شدادها   كومي ط  يوصي ببون بد مديديا ط اوددل شدادها  رطاديز صف دصب  ااي نو ر باز

 شوطد  ار  گكاشدر مي

وقاططي .ا : وقاططي .ا .  رن يبح مني ط .  رن يبح م ني فقال . دود  آطها رن ووزيع  كده فدطشي  – 2

ار وويط ص   كن اوي ط پديوني وجان  ار اا .ا  ضدطن  صيايي فقاا ا رصنطد ط صز صي  اديو موجق اا.ش . يور

شوطد  يا دان وقاططي .ا ين نر مدصو ي صيا  با ودي  يبح آب نص يدصب بورجر مدا   پوشش رصره طكي شورز مي

ص  رن يبح م اطر ادصن رصنطد ط بق ر رن يبح پاي   . دود  موابع مااي وقاططي .ا صز ر.ود  يدصب موبقرصنوش و ک ل مي

 .ا  مارن ط شداا شور: طجوه مدبوم بر ص ضاءرط مو ع حاصل مي



 : ياياياب بر  ووصب بو ار.ا    دير ار صز ماا ا  مقاف . دود ط ط   م كول ااطوطي   بو ار.ام – 3

اود طكي شوطد  يدصب صنوشز ط دط  .ا  وجان  موع ميار صف دصب طظامي مص   صز م كول يا اارن  نص صز صطجام فقاا ا

نص رصنطدز طزصن  رفاع رط مونر صز صي  بو ار.ا نص  رصنر  .د ياياياب رصن   .ا   ورزم ويز .وصييز رنيايي .كر ياياياب

 حدصال ي  ط صمنق ب ش صز ي  شداا مارن وخيييز ار  كوماً بر صون  يدماير گ صن  م ددكم

 اود باشد ار رنآمد بدص  بو ار صيجار مي  با وجان  يوصي يازماطد.ي شده صطد مي 

 

 اندونزي ارتش بحث پیرامون خوداتکایي مالي

 

.ا  وا زماب يقوم نژي  يو.انووز ر ااا طظام اب رن صاديار ي  موضوع مهكي ط ور  ف ان مودقدصب فقاا ا

  يو.انووز فام ل صط ط رطيداطش جها ر.ي شده بورز بايد صز صادصما  ي كاگدصطر« طظ  طوي »وجان  و ا شدصيط 

 مدذاد شد ار صنوش  ورش ميوب صز صي  اان.ا ط ور 

با .جوم صصز  ان ابز موبو ر ااا طظام اب رن وجان  زيد يوصل نفا  صصز  ان اب شامل صف دصب  ااي 

.ا  م د .ا  زيار  رصنر  صي  ي  د  بر ف ار ط فقاا انو ر مقدقد بورطد ار ي  د   ورصوکايي مااي صنوش آي ق

بد  رن حقوق صف دصب صز اديو ريد ابي بر موافع اودز طابدصزطدز آمارگي ط دط.ا  م نح نص وخديق ميااطوطي رصم  مي

يازرز صيدقزل طارنيا صز طظان  ط اوددل بورجر اودز صيداطدصنر.ا  ص زاي نص زصيل ميص  صيجار ميفدصبورجر

 ر.د شور ط صنزشها  وجان  طايازگان با فد.وگ طظامي گد  نص نطصج ميرطادي نص موجق مي

نص بايد ي  ماطع  كده بد يد نصه وکامل صنوش صطدطط   رن ريد ابي بر  .ا  وجان ر ااا صنوش رن فقاا ا

.ا  ص  مدنب بر ح اب آطنر  .ك مابز .كر ا نو رصنطد ار جدصادرب صنوش صز فقاا اي  ط دط  طظامي حدفر



 وجان  صش بدطب ي  صف صيش اابل ووجر رن بورجر رفا ي رشوصن بوره صيا  صي  ط   .كاب اون ار 

 ووجر رصر بدطب به ور  صاديار  ط دطي صيا  طزيد ا ني 

يابد بد رصنر ار رن ادم صطل وكدا  ميبا طجور صي  م دطريا .از مکد ي فکد  بوجور رصنر ار ب اب مي

.ا  پس صز يو.انوو .ا  صاديار  صنوش باشد  وزش .ايي وويط حکوماصف صيش شداف ا ط پايخگويي رن فقاا ا

ره وويط يايايابمبو ار   دير  نص رن ».ا  بديا آ  پول1999د  ااطوب ف ار مجدماطرمبدص  و قو صي  مه  صطجام ش

 ديف رصنصئي رطاا آطنره صياز بوابدصي  وقويا صاددصن يازماب بازنيي بدص  بازنيي صز بو ار.ا نص موجق  وص.د 

دايج آب .ووز مود د ط ده شدطع شد  صما ط 2000.ا  وجان  ط دط  زم وي رن فونير يال شد  فدصيود بازنيي شداا

.ا  وجان  بر ر.د صز پواها  بديا آمده صز فقاا اصيا  با طجور فد.وگ طظامي ار بر فكدصطد.اب صجازه مي

 صاا ديد  ور صيدداره اوود ط ط    دم ادايا يا فقدصب صيوارز ريا يافد  بر شداف ا ي  ط در رشوصن  وص.د بور 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رف در بخش دفاعاصالح الگوي مصفصل پنجم : 

 

 تعریف الگوي مصرف

ترکیبی از کیدیت ها ، کمیت ها ، اقدامات »الگوی مصررف مطاب  تعریف فرهن  اقتصرادی آکسردورد به 

و تمایالتی گدته می شرررررود که یگونگی اسرررررتداده یی جامعه و یا گروه انسرررررانی از منابع را برای بقا ، 

 ( .Oxford Dictionary of Economics,1997) .«آسایش و تمتعات مشخص می سازد 

 

بدص  يافد  ط مقدفي زم ور .ا  صصووز  صاگو  ميوودف رن بخش رفاع صبددص ط ازمود صطدخاب ي  نطيکدر ازب بدص  

ووجر بر ان ا بخش رفاع . ووود     پس صز صطدخاب صي  نطيکدر مي ووصب بر باز وقديف نطشوووها  صطجام فقاا ا بدص  

 ف  رن چانچوب نطيکدر صطدخابي پدرص ا   ريد ابي بر .دف صصز  صاگو  ميد

 رویکردهاي اصالح الگوي مصرف در بخش دفاع

 بر طظد ما ير نطيکدر ازب بدص  صصز  صاگو  ميدف رن بخش رفاع مي ووصطد اابل اد  باشد  

 (optimizationرویکرد بهینه سازي)

رن رص ل بخش رفاع صطجام شور  بدص   صي  نطيکدر بدص  فقاا ا .ايي موايق صيا ار  زم صيا .كر فدصيود آب

مثال ز فقاا ا .ا  جذب زآموزش يازماطد.ي ط بکانگ د  ط دط  صط اطي اارن ط طظ در بر را ل ح اي ا طيژه 

آب ط ط ورب زم ور صطجام آب رن  انج صز بخش رفاع مي بايد ببون اامل رن رنطب صي  بخش صطجام شوووور  بدص  

صدن و صز  صاگو  فقاا ا .ايي ار صا صما صز  شور نطيکدر ازب ص ا ذيل آب مي بايد رن رنطب بخش رفاع صطجام 

يدداره صز  يا   بدص  مثالز ص ضق ا موجور ص ياز  ط يدداره صز نطش .ا  مخدنف به ور  يدف رن صي  موصنر ص م

 م دوي بد صطدصزه گ د  ط يوجش  كنکدر مي ووصطد ضك  طد جر م ون ادرب مخانج« نطش بورجر ني    كن اوي»

موجق صف صش اانآيي ط صثد بخ وووي آب رن صي  فقاا ا .ا گدرر ط ط   بکان گ د  .كر وکو   .ا  مبد  رن 



وکوواوژ  »ز صيوودداره صز « مهوديووي صنزش»ز « مهوديووي مجدر فدصيود.ا»ز « مديديا . يور»به ور يووازماب ماطود 

 ط م ده مي ووصطد رن صي  گوطر موصنر ووص ر شور  « صاز ا 

 (Outsoursingین منابع از بیرون)رویکرد تام

يا ار صگدچر طدايج آب مونر ط از م دق   بخش رفاع  يق ص نطيکدر وام   موابع صز ب دطب  بدص  فقاا ا .ايي موا

صيوووا ز ا ک  صطجام فدصيود آب مي ووصطد رن  انج صز بخش رفاع صطجام شوووور   ماطود ووا د صازم آمار  م د صز 

بورب صي  نطيکدر رن موصنر مذاون صي  طصاق ا ياره صيا ار بخش  يوصي و ن  ا   را ل صيايي موايق 

شدر ط رن فضا  ناابدي مي ووصطد  دما  مونر ط از بخش رفاع نص با اكددي   صدفر جويي رص صطگ  ه ب  دد  بدص  

 . يور وام   طكايد  

 (Economic appraisalرویکرد ارزیابي اقتصادي )

ايق صيا ار رن صطجام آب حضون بخش رفاع  زم صيا ا ک  بخ ي صز فدصيود صي  نطيکدر رن  فقاا ا .ايي مو

صطجام آب اابل طصگذصن  بر  انج صز بخش رفاع صيا   ماطود ووا د و ن  ا  ط صبو ر طظامي   بدص  فقاا ا .ايي ار 

يو صون  م انادي با بخش   يدف صطجام آطها بر  صز  صاگو  م صي صيوگوطر . دود زنطيکدر ازب بدص  ص

يدداره شور ط طد جر بهدد  رن مجكوع حاصل  صيا   صي   بدصب  ااد صيا ار صز .كر ظدف ا بخش  يوصي ص

گدرر   بدص  صي  موظون ز صبددص مي بايد شقوق مخدنف صطجام صي  فقاا ا .ا شوايايي ط وقديف شده ط يپس م دوي 

يور صطدخاب گدرر    رن شووودصيبي مكک  بهددي  گ  110«صثدبخ وووي-و ن ل . يور»ط   109«فايده -و ن ل  . يور»بد 

صيا طد جر و ن ل بد صطجام اامل آب رن رنطب بخش رفاع  حک  اود ط يا طصگذصن  اامل آب بر بخش  يوصي 

 نص واي د طكايد  

 

                                                           
109 . cost-benefit analysis 

110 . cost-effectiveness analysis 



 شواهدي از اصالح الگوي مصرف در بخش دفاع

 استفاده از تجربیات بخش خصوصي

 ون . وودود با.  يکي شووده ز ريووا بر صرمام زره ط يا بوگا.ها  وجان  رن موصجهر با ي  ناابا يووخا مج

.ا  م د م ون   ور  وص.ود ادر  وجديد يووا دان ط بازمهوديووي طكايود  آطها .كچو   شوودطع بر طصگذصن  فقاا ا

.ا  وجديد يوووا دان رن اوواه مد  بها  ناابا آوي  وص.د بور  طد جر .ك   وجديد يوووا دان رن بخش . يور

ا آب نص رن  دصر وجان  نا  مي زطد   .كچو   وجدبر موفو بخش  يوصي رن ر.ر .ا   يوصي صيا ار موفق 

ووصطود صز اديو وكدا  موابع بد صوزح ا م ون   ور ط طصگذصن   دما  ر.د ار شوداا .ا ميگذشودر ط واب مي

 ا ر.ود م دطيژه صزح ا  ور بر ريگد  دضر اوودگاب رن يبح جهاطي صدفر جويي ادره ط ا د ا  ور نص صنوق

ووصطد صز وجدب ا  بوگا.ها  موفو وجان  چ  .ا  زيار  ب اموزر  صز جكنر ز رن بخش رفاع ط   بخش رفاع مي

ياز  ط دطئي مدبوم ط  از اانآيي نص صنوقا رصره  مي ووصب صز اديو طصگذصن   دماوي ار بر آمارگي نزمي ط مدنب 

.ا  و ن  اوي ط حدظ بدود  طظامي بر آطها ياز  ي  د ط موابقي نص صدفر جويي ادر ار رن صي  بخش بدص  مدنب 

.ا  صصني  ور بايد بد شاي دگيط از صيايي طجور رصنر  رن صي  نصيداز بخش رفاع .كاطود ريگد مؤي ا  وجان  مي

.ا  آب طقش م ون  يقوي آمارگي طظامي ط مدنب يوواز  ط دطيي وكدا  ادره ط فقاا ا .ايي نص ار بدص  مأمونيا

طصگذصن طكايد  بدص  بخش رفاع مأمونيا م ون ز بازرصنطدگي صز وهديدص  صمو ا مني ط رن صوووون  ا طمز طدصنر 

  ط در صيوا  اذص ز فقاا ا .ايي ار م ودق   بر صي  مأمونيا صنو ام بکانگ د  ط دط  طظامي بدص  پ دطز  رن صو ور

بايد بدص  د  بدوصطود فدص.  شوووطد ميطدصنطد ز با صي  شوودم ار وويووط بخش  يوووصووي با اانآمد  ط اانآئي ب  وود

 طصگذصن  ط يا  يوصي ياز  م خص شوطد 

ر.د صنو ام صطداي با مأمونيا طظامي آب رصنر ط يا  ب ووو ان  صز اان.ايي ار .  صاووب بخش رفاع صطجام مي

ياز  گ ددره ط ايد بد اابن ا طظامي ط آمار يا  بوابدصي  ز طصگذصن  ط  يوصي  گي صي  بخش بدطب صنو ام با آب ص

شدز زيدص صي  وزش .ا مقبوف بر فقاا ا .ا پ د  اطي ط زيديا ا .ا بوره ط بر طصحد.ا  نزمي ط  شدر با وأث د مودي رص



يا  كن اوي صنو ام م دق   طدصنطد  بدص  طكوطرز صمدطزه فقاا ا صد.ا . صن اانمود ص شامل  .ا  پ د  اطي بخش رفاع 

صي ببون م ا يو شامل رن بخش .ا   دما  ار م امل آطها رن بخش   بر طجور رصنر ار صز آب جكنر ااناواب 

كا يز آموزش ط پدطنشز پدرصزش رصرهز طگهدصن  رصنصئي ماطيز صجد ما  رن .ا  طصاقيز طگهدصن  وجه  ص ز  د

صوقدي مي يا ا م يو    يق ط  شود  صفدصر  ار صي  م امل نص بد  هده رصنطد طگهدصن  پايگا.هاز  دما  ط با

 باشد  انج صز مأمونيا صصني بخش رفاع مي زش ط طظ در شواس . دودز با صي  حال اان آطها اامزًب  ان پدو

 تجربه وزارت دفاع آمریکا در واگذاري

شووور ط ووصب رن رط مقوار طيوو ع ريوودر بود  ادر: پواهايي ار صوودف اابن ا نزمي ميمخانج رفا ي نص مي

گدرر  رنصد مخانج نط  اابن ا نزم طظامي رن مقاي ر با مخانج ده ميپواهايي ار صدف پ د  اطي صز ط دط.ا  نزمو

مي گويود  رن حاا کر صي  مدهوم جا صفداره صيواز .ووز وقانيف م وخيوي صز   111«رطدصطر بر رط اار»پ ود  اطي نص ط و ا 

رن ريددس ط دط.ا   ي  د  .ا ط پ د  اطيطجور طدصنر  رطدصطر رن مدهوم طي ع  ور بر پديولز  113«رط اار»ط  112«رطدصطر»

شووور  موظون صز رط اار .دچ   ريگد صيووا ار شووامل پدرصزش صاز ا ز ح ووابدصن ز  اطر نزموده  كن اوي گددر مي

 باشد .ا  مازصر مي.ا  بهدصشديز آموزش ط جكع آطن  ط  انج ادرب صازم رصنصئيياز  ط حكل ط طقلز مدصا ا

  رط اار نزمي  ور بدرصشوودر صما ا  مهكي بدص  اا.ش صطدصزهصز پاياب جوگ يوودرز طزصن  رفاع آمديکا ادم .

شده ط  انج صز صطدصزه رن آب طجور رصنر  رن طد جرز  شدر صز پ د  اطي .ا  مو وخ  ياب ي  ن شوا .ووز بر ص دقار اان

يا« رطدصطر بر رط اار»ط  ا  شده ص يه  موابع رفا ي مخدص  كن ا  پ د  اطي رچان چواگي  ي ي رن    با ي  بي ووا

 150رنصد صز بورجر رفا ي آمديکا ط يا حدطر  60مبااقا  مدقدر  بر صي  طد جر ني ده صطد ار مخانج نط  رط اار وا 

رن حال وزش بدص  مقکوس « بوس»  مقدطف بر شووور  اك  وو وب رط اار بر رطدصطرم ن انر ر ن رن يووال نص شووامل مي

                                                           
111. tooth to tail 

112 . tooth 

113 . tail 



يا م يا د  صي  نططد صز اديو اا.ش . يور رط اار ط بدگ ا صدفر جوئي .ا رن رطدصطر ص  ,BENS, 1997 رصرب 

p 3.  

بر  ووصب يازماب مني م دطظامي مد کل صز مديدصب بازنگاطي ط   114 «ريا صطدناانصب وجان  صمو ا منيمبوس »

ياار صيا ار  15رصنص  ي  يابقر « بوس»مدخيياب با صي  صيده صيجار شده صيا ار صمو ا مني حدفر .كگاب صيا  

يوصبو ضويا ن. دصب وجان  رن آبز  رن  مواق ا مكداز  بدص  « بوس» ور صبدکان فدصيود ب د  پايگا.ها نص رصنر  با  

    .Ibid , p 6اك  بر طزصن  رفاع رن صطدقال صز  يد صوقا بر  يد صاز ا  پ دص ادره صيام

و وويو صصوزحا  رن ويوك   گدفا وا اك  و وب رط اار بر رطدصطر نص بدص   1996رن يوال  «بوس». أ  مديده 

صدفر جوئي .ا رن مدنط  ه ادرب ط دطيي صيجار طكايد    يدماير گذصن  مجدر  صادصما  وجان  طزصن  رفاع آمديکا ط 

.ا  صبدص ي نص بدص  حل م ايل وجان  م ابر رن طزصن  رفاع اوان .  اك   وبز ن. دصب وجان  با وجدبر رن ن. افا

ابو نيوووكي رطاا ط صف ووودصب طظامي بازط ووو ووودر مجدب بر .  صطدي وووي آطنر  رن صي  وزش آطها با مقاما  يووو

   .Ibid , p 6پدرص دودم

اك  ووو وب رط اار بر رطدصطر بر .دا اانطيژه ار .د ي  جو ر .ايي مه  صز صصوووز   كن ا  پ ووود  اطي نص رن 

صي  115«ن طصگذص»طزصن  رفاع مد طظد رصنرز  وص.د پدرص ا  صي  اك   وب وزش صطا ر  ور نص بد و ويو  يو ط  

صز  رن صجدص  جكع آطن  صاز ا  ادصن  وص.د رصر  اك   وب  ضدطن  ط ص ياز ز ب د  پايگا.ها  طظامي فااد 

ي  د  ياز   يدار مدصا  فدماطد.يز مدنب  يا بر م ايل ريگد  ماطود اوچ  ادرب  .ا  اد  .كچو   مكک  ص

بپدرصزر گدط.ها  اان  اك   وب مبااقا  ا ني ط  ني  ز بدطامر ني   ط بورجر بود  طزصن  ط وکوواوژ  صاز ا 

   .Ibid , p 6يازطدمووص ر .ا نص مدطن ادره ط موصنر اابل صيدداره آطها نص م خص مي
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 تاثیر واگذاري و خصوصي سازي بر صرفه جوئي هزینه

  اطي .ا  پ وودبدصيوواس مبااقاوي ار بدص  ا ووون آمديکا صطجام شووده صيووا طصگذصن ِ رنيووا ط كي صز فقاا ا

م ن انر ر ن صووودفر جوئي . يور صيجار اود  .كچو   طصگذصن ز بر پوداگوب صي   16وا  12ووصطد يووواا اطر پوداگوب مي

ر.د ار بر  دما  فدص.  آمده وويط بوگا.ها   يوصي او  ار با ف ان ناابا بدص  پ  دفا رصئكي فدصا نص مي

ط   فدصووا وكدا  بد مأمونيا صصووني رفاع صز ا ووون نص با   ور نطبدط . وودود ريووا يابدز رن حاا کر مديدصب رفا ي

    Ibidاوودمطاا ط صطدژ   ور پ دص مي

ياا اطر بر  شور ار طزصن  رفاع آمديکا  ياز رن  20گددر مي  ياز  ط دطيي ط ازمود ص م ن انر ر ن بدص  مدنب 

پوداگوب  1995اود بدص  مثال رن يووال .ا  وجان  م د صثد بخش ونف مي    حال يوواا اطر م ن انر.ا ر ن رن فقاا ا

م ن انر ر ن بور . يور ادر   5/3.ا  م دطظامي  ور ار رن حدطر ي  م ن انر ر ن بدص  صرصنه ادرب بورجر م افد 

 800شوود ط ري  رنصوود با نطش طصگذصن  بر بخش  يوووصووي اابل اا.ش  بور ط مي 80رن حاا کر صي  . يور وا 

جوئي ادرز ط يا بخش مااي ط ح ووابدصن  رفاع بدص  فدصيود صوودطن ي  چ  پدرص ا م ن وب ر ن يوواا اطر صوودفر 

صي صي  . يور اكدد صز ر ن . يور مي 58/4حدطر  يو يام 2اودز رن حاا کر رن بخش      رن .Ibid , p 8ر ن ص

 شکل زيد  دما  رفا ي طصگذصن شده بر ويويد ا  ده شده صيا 
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شور  شده مدبوم بر طگهدصن  پايگاه .ا ط  96.كاب اون ار مزحظر مي  رنصد  47رنصد صز  دما  طصگذصن 

صد.ا بدص  آموزش  يا   صي  رن صد ط بدص   دما  رنماطي  12مدبوم بر  دما  پدرصزش صاز ا  ص رنصد  9رن

   Ibidبوره صيام
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