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نیولیبڕالیسم لە ئاوێنەی مێژوودا
(کىرتەببش)
د.کبهراى ئەهیيئبوە

پێناسە و بنەماکانی نیولیبڕالیسم
چەهکی ًیىلیبڕال یسم بە چەغٌی جۆراوجۆر پێٌبضە کراوە" .دٍیڤیذ هبروی" بیرهەًذی هبرکطیطت و هبهۆضتبی
جىغڕافیب و هرۆڤٌبضیی زاًطتگَی ًیىیۆرکً ،یىلیبڕالیسم وەکىّ پرۆژەیەکی ضیبضی ،چیٌبیەتی کۆی
ضەرهبیەداراى پێٌبضە دەکب کە داضەپێٌەری دەضتەاڵتی ضەرهبیەداری بە ضەر کۆهەڵگَیە و هەوڵ دەدا هێس و
تىاًبی چیٌی کرێکبر کۆًتڕۆڵ بکب .لە ڕواًگەی "ئەحوەدی ضەیف" ئببىوریٌبش ،هبهۆضتبی خبًەًػیٌی
زاًطتگَی ضتبفۆردغر و هبهۆضتبی ئێطتبی کۆلێجی ڕیجٌتسی بریتبًیبً ،یىلیبڕالیسم "کۆی ضیبضەتگەلێکە کە
تێ دەکۆغێ دەضتىورەکبًی ببزاڕ بەضەر ژیبًی هرۆڤذا زاڵ بکب .دەضتىوری ببزاڕیع بریتیي لە کباڵکردًی
هەهىو ئەو غتبًەی کە بۆ هطۆگەرکردًی پێذاویطتییەکبًی هرۆڤ واجب و پێىیطتي".
بەگػتی ،بیرۆکەی ًیىلیبڕالیسم ،ببزاڕ وەکْو بٌەهبی ضەرەکی و ًبوەًذیی کۆهەڵگَی هْدێڕًی ضەرهبیەداری
پێٌبضە دەکب و لەم پێىەًذی یەدا پێىیطتە ضیبضەتە ًێىخۆیی و ًێىًەتەوەییەکبًی هەر واڵتێک هەلىهەرجی غیبو
بۆ کبراهە بىوًی ببزاڕ و ئبزادییە کبرخىڵقێٌەرەکبى هطۆگەر بکب .لە ڕواًگەی ًیىلیبڕالەکبًەوە ئەرکی
دەوڵەت بریتی یە لە پێکهێٌبى و پبراضتٌی چىارچێىەیەکی غیبو بۆ کبر و ببری ببزاڕ و دەضتەبەرکردًی هبفی
خبوەًذارییەتی خۆی .1لەم ڕەوتەدا ضەرەڕای پێىیطتی ببزاڕ بە پػتیىاًی دەوڵەت ،ڕادەی دەضتێىەرداًی
دەوڵەت لە کبر و ببری ببزاڕ تب ئبضتێکی زۆر ،کەم دەکرێتەوە.
تبیبەتوەًذی ًیىلیبڕالیسم ،بەئببىوری کردًی هەهىو بىارێکی ژیبًی هرۆڤە .بە ببوەڕی ًیىلیبڕالەکبى ،ببزاڕ
ببغتریي ڕێگب بۆ ڕێکخطتٌی تەواوی بىارەکبًی ژیبًە ،بەاڵم ببزاڕ هبوکبت پێىیطتی بە پػتیىاًی یبضب و
دەضەاڵتی دەوڵەتی هەیەً .یىلیبڕاڵەکبى بە پێچەواًەی لیبڕاڵە ئببىورییە کالضیکەکبى ،لە الیەکەوە ببزاڕ غیبوی
هەهىو بىارێکی ژیبى و ،ژیبًیع غیبوی بەئببىوری کردى دەزاًي ،لە الیەکی دیکەغەوە ڕکەبەری وەک
دیبردەیەکی ئبضبیی پێٌبضە دەکەى و پێیبى وایە پێىیطتە ئەم دیبردەیە وەڕێ بخرێ ،هبى بذرێ و هبضبًکبری
و پػتیىاًی لێ بکرێ ،هەروەهب جبروببر یبرهەتی دارایی پێ بکرێ .هەر لەبەر ئەوەیە کە ًیىلیبڕاڵەکبى
کێػەیەک لەوەدا ًببیٌي کە ببزاڕەکبى جبروببر خەڵک بەرەو هەڵذێری هەرەضهێٌبى بکێػي و ،دەوڵەت و هتذ
بێي و ببزاڕ بگەڕێٌەوە ضەر غىێي و پێگەی هەوەڵی خۆی.
مالکیت خصىصی Private Ownership
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هەرچەًذ پەرەگرتٌی ضیبضەتە ئبثّْرییەکبًی ًیْلیجڕالی لە ُەهّْ جیِبًسا یەکطبى ّ ُبّغکڵ ًەثّْە ،ثەاڵم
ًیْلیجڕاڵەکبى ذبّەى ذبڵی ُبّثەغیػي ،ثۆ ّێٌە ،لە ڕّاًگەی ئەّاًەّە:
 ببزاڕ ببغتریي و غیبوتریي دەزگبیە بۆ تەرخبًکردًی ضەرچبوەکبى لە ڕەوتی بەرهەههێٌبى و
دابەغیٌذا.
 کۆهەڵگَ لە خەڵکێکی [بەرهەههێٌەر و بەکبرهێٌەری] ئبزاد و خىدهىختبر پێکهبتىوە کە ئەًگیسە و
هبًذەریبى تەًیب بەپێی بەرژەوًذی و ڕەچبوکردًی ئببىوری دیبری دەکرێ.

" ڕکەبەری" بسوێٌەری ضەرەکی ببزاڕ بۆ داهێٌبًی غتی ًىێ و ًىێکبرییە.
تىێژەراى  3دەضتە لە ضیبضەتە ئببىورییەکبًی ًیْلیجڕالییبى دیبری کردووە:
 ڕزگبرکردًی ئببىوری لە ڕێگبی البردًی کۆًترۆڵی ًرخەکبى و هەڵگرتٌی چبودێری لەضەر
ببزاڕەکبًی ضەرهبیە ،هەروەهب کەهکردًەوەی بەربەضتە ببزرگبًییەکبى.

 دابەزاًذًی ڕۆڵی دەوڵەت لە ئببىوری و خۆییکردًی 2بٌکە دەوڵەتیی ەکبى ،هەروەهب ئەواًەی کە بە
پێذاگری هبڵیبتی و ڕێگری لە دەرخطتٌی پبرەیەکی زۆر و بڕاًذًەوەی کەهیی بىدجە ،پبرێسەری
ضەقبهگیریی گەورە ئببىرییەکبًي.
 البردًی یبرهەتی دارایی دەوڵەت.
لە ئبضتی ًێىًەتەوەییػذا ،وێذەچێ ًیىلیبڕاڵەکبى لە ضەر ضێ خبڵ کۆک بي:
 .1ببزرگبًیی ئبزادی غتىهەک و خسهەتگىزاری
 .2ضىوڕاًی ئبزادی ضەرهبیە
 .3ئبزادیی ضەرهبیەًبًەوە
الیەًگراًی ًیْلیجڕالیسم بە یبرهەتی "ضٌذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە" و "ڕێکخراوەی ببزرگبًی جیهبًی" بەغێکی
بەرچبو لە واڵتەکبًیبى هەجبىور بە هلذاى بەم چىارچێىەیە کردّوە ،واتە ئێطتب زۆربەی دەوڵەتەکبى بە
چەغٌێکی الوەکی لەگەڵ پەرەضەًذًی دەضەاڵتی ببزاڕ ،دابەزیٌی بەرچبوی خەرجىهەخبرجی گػتی و
ڕێطبکبًی 3دەوڵەتی و هلذاى بە بیری تبکبیەتیي 4،تەًبًەت ئەگەر لەم پێىەًذییەدا بە هیلیۆى کەش دۆڕاوی
ئەم چەغٌە ضیبضەتە بي .لەوەدەچێ بەڕێىەبردًی ئەم چەغٌە جیهبى بیٌییە ئببىورییە لە ضبڵەکبًی داهبتىودا
جیبوازیی 5ببکْور و ببغْور و ًببەراهبەری جیهبًی گەلێک ئبڵۆزتر و خراپتر بکب.
ًیْلیجڕالیسم بە پێذاگری کردى لەضەر عەقاڵًییەتی ئببىوری 6،تبکبیەتی و بەرژوەًذی غەخطیی هەوڵ دەدا
ڕێپیػبًذەری هەهىو کبر و هەًگبوێکی ًێى کۆهەڵگَ بێ و بە دیبریکردًی ئبهبًجە ژیربێژاًە ،تبکخىازاًە و
خۆپەرضتبًە وەکّْ ڕێپیػبًذەری تەواوی ئبکبرەکبًی هرۆڤبیەتی ،خۆی وەکىّ زاًطتێکی کۆهەاڵیەتی
جیهبًی 7کە تىاًبی غیکردًەوەی هەهىو ئبکبرێکی هرۆڤی هەیە ،پێٌبضە بکب .چڕبىوًەوەی ًیْلیجڕالیسم لەضەر
تبک ب ە هبًبی بەًبپێىیطت زاًیٌی چەهکگەلێک وەکْو"بەرژوەًذیی گػتی" و "کۆهەڵ" و ضڕیٌەوەی ئەواى لە
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خصىصیسازی Privatization
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Individuality
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Gap
 6مەبەست لە عەقاڵنییەتی ئابىوری( )Economic Rationalityهەوڵدان بۆ گەیشتن بە ئەوپەڕی بەرژوەندیی مادی تاک لە چىارچێىەی
بایهخدان بە دابینکردنی خۆشگىزەرانی و بەختەوەریی زۆرتر بۆ بەکارهێنەر و سىود و قازانجی زۆرتر بۆ بەرهەمهێنەرە.
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بیر و دەرووًی کۆهەڵگَ و یبضب دەوڵەتییەکبًە .جێگبی ضەرضىوڕهبى ًییە کە ًیىلیبڕاڵەکبى خەڵک بە هۆی
بێکبری و ًببەراهبەری و هەژارییەوە ضەرکۆًە دەکەى ًەک ضیطتوی پێکهێٌەر و ضیبضەتەکبًی ًیْلیجڕالی و
پبرێسکبراًەی دەضتەاڵتذارەکبى.
بە پێچەواًە ی بۆچىوًی دوکتریٌی ًیىلیبڕاڵ کە ببش لە ضڕیٌەوەی ئبیذیۆلۆژی لە ژیبًی هرۆڤبیەتی دەکەى،
جیهبى غبیەدی داضەپبًذًی بیروهسری ًیْلیجڕالی لە قۆًبغی ًىێی بەجیهبًی بىوًی ضەرهبیەداری واتە
ضەرهەڵذاًی "ئببىوریی جیهبًی" و یەکپبرچەکرزًی ئبیذیۆلۆژیی لە تەواوی بىارەکبًی ژیبًی ضیبضی و
ئببىوری ،هەروەهب کۆهەاڵیەتی ،فەرهەًگی و ًیساهی هرۆڤە .ئبزادیی ببزاڕ و ئبڵىگۆڕی 8بٌەهبی فیکری و
کرداریی ئەم ئببىورییَ جیهبًییەیە .لەم پێٌبوەدا پێىیطتە دەروازەی تەواوی واڵتەکبى بێ هیچ هەرجێک بۆ
کەلىپەلی غیرکەتە ببى ًەتەوەییەکبى بکرێتەوە و هیچ ئبضتەًگییەک لە بەراهبەر هبوردەکردًی ئەواًذا ًەبێ.
بەم پێیە "غەڕ"ێکی ڕاضتەقیٌەی ئببىوری بەضەر هرۆڤبیەتیسا ضَپێٌراوە.
بەجیهبًی بىوًی ئبڵىگۆڕ بۆتە هۆی بەرزبىوًەوەی هیساًی ًببەراهبەری لە ئبضتی ًەتەوەیی و ًێىًەتەوەییذا.
بەپێی ڕاگەیبًذًی بەرًبهەی ًەتەوە یەکگرتىوەکبى ضەببرەت بە گەغەکردى ،واڵتە هەژارەکبى هەژارتر دەبي
و هیچ پێىەًذییەک لە ًێىاى پێذاویطتی و ضەرهبیەًبًەوەدا ًییە .لە ًێىاى ضباڵًی  1994و 1995ی زاییٌیذا
ئبضتی ضەرهبیەًبًەوەی ڕاضتەوخۆ لە ئەفریقبیەک کە تەًبًەت ژێرپێکهبتەیەکی جیذیػی لە هەهىو ئبضتەکبًذا
ًییە ،پتر لە ضەدا  27دابەزیىە .ئەم ضەرهبیەًبًەوەیە بەراهبەر بە  1.2هیلیبرد دۆاڵر واتە ضەدا 3ی تەواوی
ضەرهبیەًبًەوەی جیهبًە .بەپپێ ئبهبرێک کە لە الیەى خبًوی"بیئبتریص هبرە" ًىێٌەری پێػىوی پەرلەهبًی
فەڕاًطە لە کۆبىوًەوەی "ضیبتێلی ئەهریکب" ،لە ًێىاى ضباڵًی  1948و 1997دا ،هیساًی چىوًەضەرەوەی
قەببرەی ئبڵىگۆڕی ببزرگبًی  17کەڕەت و قەببرەی بەرهەههێٌبى تەًیب  6جبر بىوە .بەپێی ڕاپۆرتی ًبوەًذی
تىێژیٌەوەی لێکذاًەوەکبًی داهبتىو و ئبگبداریی ًێىًەتەوەیی( )CEPITلە پێىەًذی لەگەڵ تیۆری
ئبزادکردًی ئبڵىگۆڕ" ،لە ضباڵًی 198١ – 1995دا ً ،رخی ًێىًجی گەغەضەًذًی ضباڵًەی واڵتبًی لە حبڵی
گەغەضەًذًی ئەًذاهی "گبت ،9لە ضبڵی  1986بە زەحوەت زۆرتر لە ًرخی گەغەضەًذًی ئەو واڵتبًە بىو کە
لەو ڕێکەوتەدا ئەًذاهی ئەم ڕێکخراوەیە ًەبىوى( :2.2لە بەراهبەر .):2.1
ًیْلیجڕالیسم لە ئەزهىًّی زەهەًذا
هێژووی ضەرهەڵذاًی ًیْلیجڕالی سم ّەک ئبیسیۆلۆژییەک زەگەڕێتەّە ثۆ کۆتبیی ضبڵەکبًی زەیەی  ، ٠٣٩١کبتێک
لە پبریص ،زەضتەیەک لە ڕًّّبکجیرە لیجڕاڵەکبى لە ضبڵی ٠٣٩١زا کۆثًّْەّە ثۆ ئەّەی هەترضییەکبًی
تەّاّییەترْازیی "حیسثی ًبزی ئبڵوبى" ّ ثەرًبهەزاڕغتٌی کۆذْازاًەی ئبثّْریی زەّڵەتی کیٌسی ٠١ئیٌگلیص
ّ ضیبضەتی ًْێی ئەهریکب ّاتە "ًیّْزیل"٠٠ی فڕاًکلیي ڕۆزّێڵت لێک ثسەًەّە .ئبکبهی ئەم کۆثًّْەّەیە
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مبادلە Exchange
 9گات کىرتکراوەی ” “General Agreement on Tariffs and Tradeواتە ڕێککەوتىامەی گشتیی تاریفە و بازرگاوییە .ئەم
بەڵگەوامەیە بریتییه لە  ٨٣مادە و  ٤بەش کە لە ٨٣ی ئۆکتۆبری  ٧9٤١لە وێىان  ٢٢واڵتی پێشکەوتىو و سەوعەتی لە شاری ژوێڤی سىیس واژۆ
کراوە .لە ساڵی  ٧99٤واتە کۆتایی ژیاوی ئەم ڕێککەوتىامەیە ،ژماری ئەوذامەکاوی گەیشتە  ٧٢٨واڵت .بەگشتی گات ڕێککەوتىێک بۆ دابەزاوذوی
تاریفەی گىمرکی ،البردوی ئاستەوگی و بەربەستەکاوی بازرگاویی ئازاد بىو و ئێستا وەکىو ڕێکخراوەیەکی وێىوەتەوەیی بىووی وییە و جێگای خۆی بە
ڕێکخراوەی بازرگاویی جیهاوی داوە.
10
Keynesian Economics
ئەم بیرۆکەیە سەرچاوەی لە بۆچىونەکانی مینارد کینس ئابىوریناسی بریتانیایی گرتىوە و بەپێی ئەم بیرۆکەیە دەوڵەت بە بەڕێىەبردنی کۆیەک لە
خدمەگىزاریی کۆمەاڵیەتی و کۆنتڕۆڵی ئابىوری هەوڵدەدات پێشگیریی سەرهەڵدانی قەیرانی دەورەیی سەرمایەداری بکا.
11
New Deal
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زاُێٌبًی چەهکی ًیْلیجڕالیسم ّ گەاڵڵەکرزًی ثیرۆکەیەک ثّْ کە "گرًگی زەّڵەت ّەکّْ پبرێسەری ثبزاڕی
ئبزازی لە پێْەًسی لەگەڵ هطۆگەرکرزًی ڕەّتی ثەڕێْەثەری لبًّْى زەزیت".
ثەغێک لە ُۆیەکبًی پێکِبتٌی ًیْلیجڕالی سم پێْەًسی ثە ڕێجبزی ئبثّْری ئْتریع (ًەهطب)ّە ُەیە .ثەپێی ئەم
ڕێجبزە" الثرزًی ُەر چەغٌە ًفّْز ّ کۆًتڕۆڵێکی زەّ ڵەت ثۆ زەرذطتٌی پبرە ّ لە ڕاضتیسا ضەرجەهی
ثەغەکبًی ضیطتوی ئبثّْری ،تەًیب ڕێگبی گەیػتي ثە ثبزاڕێکی راضتەلیٌەی ئبزازە" .لەّ کبتەزا ئبثّْری،
ڕاضتەّذۆ گرێسراّی زّّ ثۆچًّْی لْزّیگ فۆى هیسش( ّ )۱۷۹۱-۱۸۸۱فردریع فۆى ُبیک (-۱۸۷۷
 )۱۷۷۱ثّْ ،کە ثە ُۆی زاڕغتٌی چْارچێْەی ضەرەتبیی ئبیسیۆلۆژیی ًیْلیجڕاڵەکبى ّەک ثبّکی ًیْلیجڕالیسم
پێٌبضە زەکرێي .لە ڕّاًگەی فۆى هیسش – ەّە "ذۆّیطتیی لبًّْى ثٌەهبی کۆهَڵگَیە" ّ ثۆ ُبیکیع

"ئبزازیی ثبزاڕ ضەرتر لە ئبزازییەکبًی زێوْکراتیکە ّ تەًیب کبپیتبلیسم تْاًبی هطۆگەرکرزًی زێوْکراضی
ُەیە".
غەڕی زُّّەهی جیِبًی ّ كۆچکرزًی ئبثّْری ًبضەکبًی ئْتریػی ّەک فۆى هیسش ،فریتس هەکالپ ّ
هبیکەڵ پۆاڵًی ،ثّْ ثە ُۆی پەرەضەًسًی ثیری ًیْلیجڕالی لە تەّاّی جیِبى .پبظ غەڕی زُّّەهی جیِبًی
ڕێکرراّە ّ ڕێجبزە ًیْلیجڕالییەکبى ّەکّْ ئەًجّْهەًی هۆًت پێڵریي ٠2پێکِبت ،ئەم ڕێکرراّەیە لمە
جۆراّجۆرەکبًی ًیْلیجڕالی ّەکّْ کۆچەرە ئْتریػییەکبى ،ڕًّّبکجیرە ثریتبًیبییەکبًی ڕێجبزی ئبثّْریی
لەًسەى ّ زاًطتگَی هەًچطتر ،ئەهریکبییەکبًی ڕێجبزی غیکبگۆُ ،ەرّەُب هیلتي فریسهي ّ ئبڵوبًییەکبًی
ڕێجبزی فڕایجْرگی لە زەّری یەک کۆکرزەّە.
زرەًگتر ،ڕێکرراّەکبًی ژّّری ثیرُّسری ًیْلیجڕالیسم ّەک ئەًطتیتۆی کبرّثبری ئبثّْری ٠٩لە ضبڵی ٠٣١١
لە ثریتبًیب ّ ًبّەًسی کەلەپّْر ٠4لە ضبڵی  ٠٣٩٩لە ئەهریکب زاهەزراى .ئەم ًبّەًساًە زژ ثە ضیبضەتی کیٌسی ّ
زەضتێْەرزاًی زەّڵەت لە کبرّثبری ثبزاڕ ثّْى .زاکەّتٌی ضیطتوی ثرێتۆى ّّزز ٠١لەضبڵی  ٠٣٩٠کە
ُبّکبت لەگەڵ ڕاگرتٌی لبثلییەتی گۆڕاًی زۆاڵر ثە زراّ لە ئەهریکب ثّْ ،زەرفەتێکی ثبغی ثۆ ثرزًە
پێػەّەی پڕۆژە ضیبضییەکبًی ًیْلیجڕالی ّەکّْ "ثەُرەثەری ،کەهتریي ڕازەی زەضتێْەرزاًی زەّڵەت ّ ثبزاڕە
ئبزازەکبى" پێکِێٌب.
پڕۆژەی ًیْلیجڕالیسم لە ڕاضتی سا لە الیەى کۆی چیٌی ضەرهبیەزارەّە ثۆ ثّْژاًسًەّەی ُێسی چیٌبیەتی و
بەرهەڵطتکردًی هێسی چیٌی کرێکبر هبتە بەرهەم و هەوڵی ویػککردًی ًەهبهی لە حبڵی گەغەضەًذًی
کۆهۆًیسهی دەدا .هێسەکبًی چەپ لە ضەرەتبی دەیەی 7١ی زاییٌی ضەدەی ڕابردوو ،هبوکبت لەگەڵ
بسووتٌەوە کۆهەاڵیەتییەکبًی دیکە تىاًیبى بەغێکی بەرچبو لە ویطتەکبًیبى وەکّْ "بەرگری لە ژیٌگە،
ئبضبیع و ضاڵهەتی پیػەیی ،پبراضتٌی هبفی بەکبرهێٌەر و گەلێک غتی دیکە بەضەر ضەرهبیەدارەکبًذا

بەروامەی ئابىوری و کۆمەاڵیەتیی فراوکڵیه ڕۆزوێڵت پاش مەوذیی گەورەی ئابىوریی ئەمریکا لە ساڵی  ٧9٢9بۆ باشترکردوی وەزعییەتی ئەم
واڵتە.
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لە ساڵی  ٧9٤٤وىێىەراوی ئەمریکا ،بریتاویا و  ٤٤واڵتی دیکە لە کۆبىووەوەیهک لە برته وودز لە ویىهەمشایر کۆبىووەوە هەتا له مهڕ سیستمی
پارەی وێىوەتەوەیی پاش شەڕی جیهاوی دووهەم قسە بکەن و بە بڕیاری هاوبەش بذەن .ئەم کۆبىووەوەیە بىوە هۆی پێکهاتىی دوو ڕێکخراوەی
جیهاوی وەکىو سەوذووقی وێىوەتەوەیی پارە و باوکی جیهاوی.

``

ب طەپێٌي ،ئبهبًجی تەواوی ئەم بسووتٌەوە و خەببتبًە بە هێسترکردًی چیٌی کرێکبر بىو .چیٌی دەضتەاڵتذاریع
لەم ببرودۆخە هەترضیذار و هەضتیبرەدا بۆ بەرهەڵطتکردًی هێسی چیٌی کرێکبر کەلکی لە بیرۆکەی
ًیْلیجڕالی وەرگرت .ئەم پڕۆژەیە لە زۆربەی بىارەکبًذا پڕۆژەیەکی دژ بە غۆڕظ و ضەرکىتکەری
بسووتٌەوەکبًی غۆڕغگێڕ اًە لە واڵتەکبًی لە حبڵی گەغەضەًذى وەک هىزاهبیک ،ئبًگۆال و هتذ بىو .تەًبًەت
زەضتەیەک لە ئبثّْری ًبضەکبًی غیلیب ،ثبرُبتّْ لە ژێر ضەرپەرضتی هیلتي فریسهَى لە زاًطتگَی غیکبگۆ،
پبظ ضباڵًی  ٠٣٩٩یبرهەتیسەری زیکتبتۆڕێک ّەک ئبگۆضتیْ پیٌۆغە ،ثەپێی ثیرُّسری ئبثّْری ئبزاز ثۆ
ذۆجێیی کرزًی ئبثّْری لە غیلیب ثّْى.
لە زەیەی ٩١ی ضەزەی ڕ اثرزّّ ،ثەغێک لە ضیبضەتْاًبًی ڕاضت ّەکّْ هبرگرێت تبچێر لە ثریتبًیب ّ ڕۆًبڵس
ڕێگبى لە ئبهریکب -پبرێسەراًی پڕۆژەی ئبثّْری ًیْلیجڕاڵەکبى ثّْى .تەًبًەت زًگ غیبئۆپیٌگ ڕێجەری
کۆهبریی گەلی چیي لە ضبڵی ُ ٠٣٩١ەًگبّگەلێکی گریٌگی ثۆ ئبزازکرزًی ئبثّْری ،ثەاڵم لە ژێر
کۆًتڕۆڵی ڕێطبکبًی کۆهۆًیطتی لە چیي ُەڵگرت .پبظ ئەّەی کە تبچێر ّ ڕێگبى ثە زەضتەاڵت گەیػتي
ڕەّ تی زاثەزیٌی ثەرچبّی ثبجی زەّڵەهەًسەکبى ،ضەرکْتی یەکیەتیی کرێکبراى ،الثرزًی ڕێطبکبىّ ،
ڕکەثەری لە ذسهەتگْزاری گػتی زەضتی پێکرز .ذۆییکرزًی ذسهەتگْزارییەکبًی گػتی ّەکّْ ّزە ،ئبّ،
لەتبر ،ضبغیەتی ّ ضاڵهەت ،ثبرُێٌبى ،ڕێگب ّ ثبىُ ،ەرّەُب ثەًسیربًەکبى یبى ثە ّتەیەکی زیکە ،ئەضپبرزًی
ئەّاى ثە ثبزاڕ  ،ئەم زەرفەتەی ثە ثٌگەکبى زا ُەتب ثٌکەکبًی ّەرگرتٌی ثبج ّەڕێ ثرەى .ضیبضەتە
ًیْلیجڕالییەکبى لە ڕێگبی ضَ ًسّّلی ًێًْەتەّەیی پبرە ،ثبًگی جیِبًی ،پەیوبًی هبضتریرت ّ ٠6ضبزهبًی
ثبزرگبًی جیِبًییەّەً ،برەزاییەکی زیبتری لەًێْ ثەغێکی ثەرچبّی ّاڵتبًی جیِبى پێک ُێٌب .ضەرًجڕاکێع،
لجّْڵ ّ ثەڕێْەثرزًی ضیبضەتەکبًی ًیْلیجڕالی لە الیەى حیسثگەلێک ّەکّْ کرێکبر ّ زێوْکراتەّە ثّْ کە
ضەرزەهێک ذۆیبى لە ثەرەی چەپسا زەزیتەّە.
٠٩
لە کۆتبیی زەیەی ٩١ی ضەزەی ثیطتەم ضەرُەڵساًی لەیراًی زارایی لە ثریتبًیب ،ثّْ ثە ُۆی ئبّضبًی
ئبثّْری ،زاثەزیٌی ثْزجەی زەّڵەت ّ ثەرزثًّْەّەی ذەرجْهەذبرجی زەّڵەتی ذۆغجژیْی کرێکبر،
ُەرّەُب ثێکبری ثەرفراّاى ّ هبًگرتٌی کرێکبری ّ پەًبثرزًی زەّڵەتی حیسثی کرێکبری ئیٌگلیص ثۆ
ضَ ًسّّلی ًێًْەتەّەیی پبرە ّ ّەرگرتٌی لەرز لە ضبڵەکبًی  .٠٣٩١-٩6لەم پێْەًسییَزا زّّ ثەرثژار
ثەرەّڕّّی حیسثی کرێکبر ثّْەّە :لْرثبًی کرزًی ثەرژّەًسیی زارایی زەّڵەتی ثریتبًیب ّاتە چبّپۆغی لە
"لیرەی ثە ُێسی ضتێرلیٌگ" لە جیِبًی ضەرهبیەزاریی هبڵی ،یبذْز هل زاًەّاًسى ثۆ غەرت ّ هەرجەکبًی
ضیبضەتی ڕەًج ّ ضەذتیی ضًَسّّلی ًێًْەتەّەیی پبرەّ ،اتە زاثەزاًسًی ثْزجە ّ ذەرجْهەذبرجی
ذۆغجژیْی .حیسثی کرێکبری ی ثریتبًیب ثە ُەڵجژارزًی ذبڵی زُّّەم لە کرزەّەزا زژ ثە ثەرژّەًسیی هبزی
پبرێسەراًی ًەریتی ذۆی جّْاڵیەّە .ئەم ضیبضەتە ًبڕەزایەتی ّ کػبًەّەی الیەًگراًی زێریٌەی حیسثی
کرێکبر ّ لە ئبکبهسا غکطتی ئەّاى لە ڕێفراًسۆهی  ّ ٠٣٩٣ضەرکەّتٌی هبرگرێت تبچێری لێ کەّتەّە.
تبچێر ّەک ًْێٌەری ًیْلیجڕالیسم ُەهّْ ُەّڵی ذۆی تەرذبًی لەًێْثرزى ّ پبککرزًەّەی تەّاّی غْێٌەّار ّ
ًیػبًەکبًی حکّْهەتی ڕاثرزّّ ّ جێگیرکرزًی ًیْلیجڕالیسم کرز ّ لە هبّەی زە ضبڵسا ثریتبًیبی کرزە

پەیماوی واژۆکراو لە ساڵی  ٧99٢لە وێىان ئەوذامەکاوی کۆمەڵی ئىڕووپا کە بىچیىەی پێکهاتىی یەکیەتیی ئىڕووپا بىو.

Maastricht Treaty
تىرم Inflation
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``

ّاڵتێک ثە زاُبتی تب ڕازەیەک کەم ّ ُێسێکی کرێکبری زەضتەهۆ (ثە ثەراّرز لەگەڵ ثەغەکبًی زیکەی
ئْڕ ّّپب) .تبچێر ثە کرزًەّەی زرگب ثۆ ضەرهبیەًبًەّەی ثیبًی ،ثەرگری ًەکرزى لە ثەرژّەًسیی پیػەضبزیی
ذۆهبڵ ی ّ ڕێساى ثە ڕکەثەری ّ ضەرهبیەًبًەّە لە پیػ ەضبزیی ثریتبًیبً ،ەک ُەّڵی ثۆ زاثەزاًسى ّ الّازکرزًی
زۆرتری یەکیەتیی ەکبًی کرێکبری زا ،ثەڵکّْ لە هبّەی چەًس ضبڵسا ثەغێکی ثەرچبّی ضەًعەتی ًەریتی
ثریتبًیبی ّەکّْ پیػەضبزیی پۆاڵی غێفیلس ،کەغتیضبزیی گاڵضکۆ ّ ضەًعەتی ذۆهبڵیی هبغێيضبزی ،لەًێْ
ثرز ّ ثریتبًیبی کرزە گۆڕەپبًی چبالکی غیرکەتە ژاپۆًییەکبى کە ُەّڵیبى زەزا زەضتیبى ثە ثبزاڕەکبًی
ئْڕّّپب ثگبت .ئەم غیرکەتبًە کەلکیبى لە کرێکبراًی زەرەّەی یەکیەتیی کرێکبراى ّەرزەگرت کە هلیبى
ثە غێْەی کبری ژاپۆًی زاثّْ.
ثریتبًیب یەکێک لەّ ّاڵتبًەیە کە ذبّەًی کۆًتریي حیسة ّ یەکیَتیی کرێکبراىُ ،ەرّەُب زەّڵەتی
ذۆغجژیْی ئْڕّّپبیی ثّْەُ ،ەرّەُب پبظ غەڕی زُّّەهی جیِبًی ُەتب پێع زەیەی ً ٠٣6١وًّْەیەکی
ثبظ لە زەضەاڵتی کرێکبری لە ئْڕّّپب ثّْ ّ ،لە ًێْاى ضباڵًی زّّ غەڕی جیِبًیسا لە ضەزا ٩١ی ڕێژەی
زاًیػتّْاًی چبالکی ئبثّْریی ثریتبًیب کرێکبراًی جەضتەیی پیػەضبزی ،کبًسایی ّ ثیٌبضبزی ثّْى .لە
ُیچکبم لە ّاڵتە ئْڕّّپبییەکبًسا ئەم ڕێژەیە تەًبًەت ًەزەگەیػتە ضەزا  ّ ١١لە ئەهریکب ضەزا 4١یع.
ّێ سەچێ ُۆی ثەغێک لە زاثەزیٌی گرًگی چیٌی کرێکبر لە کۆتبیی زەیەی  ٠٣١١لە ضەرزەهی تبچێرزا،
پێْەًسی ثە زاکەّتٌی ژ هبرەی ئەّاى لە ًێْاى زاًیػتّْاًی ثریتبًیب ثّْثێ .ثریتبًیب لە زرێژایی چەًس زەیەزا لە
کۆهەڵگَ یەکەّە کە زۆرتریي ژهبری چیٌی کرێکبری ُەثّْ ،ثّْ ثە کۆهەڵگَ یەک کە ڕازەی پرۆڵتبریبی ثە
ثەراّرز لەگەڵ ضْیس ،ئبڵوبى ،فەڕاًطە ّ ژاپۆى گەیػتە ئبضتێکی ًسهتر .هبرگبرێت تبچێر لە ڕێگَی خۆیی
کردًەوە ،هەوڵی خۆی بۆ تێکػکبًذًی هێسی یەکیەتیی کرێکبراى دا .لە ًێىاى ضباڵًی  1979و 1994دا،
ڕێژەی کبر لە بەغی دەوڵەتیی بریتبًیب لە  7هیلیۆًەوە بۆ  5هیلیۆى دابەزی.
ثۆ تبچێرێک کە ثبّەڕی ثە ثًّْی زیبرزەیەک ثە ًبّی کۆهەڵ ًەثّْ ّ تەًیب ژى ّ پیبّی جیبجیبی زەزیت،
غّْڕاکبًی غبر[ کە ثەپێی ئبهبًجی ضۆضیبلیسهی غبری ثەڕێْە زەچّْى] ،ثەرثەضتێک لە ضەر ڕێگبی
ضیبضەتەکبًی ًیْلیجڕالی ئەّ ثّْى .ثەم پێیە  ،ثە کەهکرزًەّەی ثْزجە ّ چبکطبزی لە کبر ّ ثبری زارایی
غبرەّاًییەکبى ّ غّْڕای غبرُ ،ەرّەُب زاًبًی هبڵیبتی ضەراًەی کۆًەپبرێساًە لەجێی ثبجی هڵک ّ هبڵ،
زەضتی ثە ضەرکْتکرزًی غّْڕاکبى کرز .ذۆیی کرزًی ثەغەکبًی ئبثّْری ّ پیػەضبزی ّەکّْ پیػەضبزیی
ُەّا – کەغی "فەزایی" ،زەزگبی ُەّاڵگری(هْذبثە رات) ،ڕێگبی ُەّایی ثریتبًیب ،پیػەضبزیی پۆاڵ ،کبرەثب،
گبزً ،ەّت ،ذەڵّْز ،ئبّ ،پبضی ًبّ غبرُ ،ێڵی ئبضي ّ گەلێک غیرکەتە ثچّْکە زەّڵەتییەکبىُ ،ەرّەُب
لبزاًجی زۆری زەّییە ئبزازکراّەکبى ثّْ ثە ُۆی پڕثًّْی ذەزێٌەی زەّڵەتی تبچێر.
ضیبضەتەکبًی ًیْلیجڕالی ثەگػتی ،زۆرتر ثّْ ثە ُۆی ثەرزثًّْەّەی ًبثەراهجەریی کۆهەاڵیەتی ُەتب
گەغەضەًسًی ئبثّْری ّ کبراهەیی .ثۆ ّێٌە ثەپێی ڕاگەیًَسراّی ڕۆژًبهەی ئیٌسیپێٌسًتی ثریتبًیب ،ثەرُەهی 4١
ضبڵ ًیْلیجڕالیسم لە ثریتبًیب ثریتی لە ُەژارییەکی ثەرثاڵّە لە ًێ ْاى هٌسااڵًی ثریتبًیب تب ئەّ ڕازەیەی کە
ًسیکەی ضەزا 4١ی هٌسااڵى لە لەًسەى ،ثیرهًَگبم ّ هەًچطتر ژیبًێکی ُەژاراًەیبى ُەیەُ ،ەرّەُب  ٠4هیلیۆى
کەش لە ثریتبًیب تّْغی ُەژاری ثّْى کە ثەراهجەر ثە یەک لە پێٌجی ڕێژەی زاًیػتْاًی ئەم ّاڵتەیە.
ًوًّْەیەکی زیکەی ًیْلیجڕالی سم ،ضیبضەتەکبًی زەّڵەتی ڕێگبًە .ڕێگبى لە ضبڵی ّ ٠٣١١ەکّْ ًْێٌەری
حیسثی کۆهبریرْاز ّ ًیْلیجڕاڵەکبى ثّْ ثە ضەرۆک کۆهبری ئەهریکب .ڕێگبى ضیبضەتەکبًی ًیْلیجڕالی ثە

``

ثیبًّْی ذەثبت لەگەڵ ئبّضبًی ئبثّْری لە ُەهّْ ئەهریکبزا ثەڕێْە ثرز کە ثریتی ثّْى لە :زاثەزاًسًی
پبًتبیی ّ ًێْەرۆکی چبّزێری ّ کۆًتڕۆڵی زەّڵەتی فیسڕاڵ لەضەر گػت چبالکییە پیػەضبزییەکبى،
چۆًییەتی غْێٌی کبر ،چبّزێ ری پسیػکی ،پبراضتٌی هبفی ثەکبرُێٌەر ّ کەهکرزًی ثْزجەُ ،ەرّەُب الثرزًی
ڕێطبکبًی پێْەًسیسار ثە الیەًە زاراییەک بى ،ضەرهبیەًبًەّە ّ پێساچًّْەّەیەکی ثەرفراّاى ثۆ زیبریکرزًی ثبج
[ئەم زەرفەتەی ثە زۆرثەی غی رکەتەکبًی ضەرهبیەًبًەّە زا ُەتب ُیچ ثبجێک ًەزەى]ُ ،ەرّەُب ڕازەضتکرزًی
ثێ ثەًس ّ ثەضتی زاراییە کبًی گػتی ثە ثەغی ذۆیی .ڕێگبى ثۆ ثرزًەپێػەّەی ضیبضەتی ًیْلیجڕالی پێْیطت
ثّْ چۆک ثە یەکیەتی ی کرێکبراى زازات .ڕێگبى لە ڕێگبی ّرّّژاًسًی یەکیەتیی کبرگێڕاًی کۆًتڕۆڵی
ُەّایی ثۆ هبًگرتي ّ پبغبى تۆڵەلێطەًسًەّە لە ضبڵی  ٠٣١٠لە الیەکەّەُ ،ەرّەُب گْاضتٌەّەی چبالکییە
پیػەییەکبًی ذبّەى یەکیەتی لە ًبّچەکبًی ثبکّْری ڕۆژُەاڵت ّ ثبکّْری ًبّەًسی ثۆ ئەیبلەتەکبًی
ثبغّْری ئەهریکب کە ذبّەًی یەکیەتیی کرێکبری ًەثّْى ّ ثەپێی یبضب پێْیطت ًەثّْ کرێکبراى ئەًساهی
ئەم یەکیەتییبًە ثي ،زەضتەاڵتی یەکیەتیی کرێکبراًی الّاز کرز.
کێْیي فیلیپص تْێژەری کۆهبریرْاز ّ یبریسەزەری پێػّْی ًیکطۆى ضەرۆک کۆهبری ئەهریکب لە کتێجی
"ضیبضەتی زەّڵەهەًس ّ ُەژار  " ٠٣٣١ -ئبکبهەکبًی ضیبضەتی ڕێگبى غی زەکبتەّە .ئەّ ثبش لە چۆًیەتیی
گۆڕاًکبری ثەغیٌەّەی زاُبت لە ضباڵًی ُ ٠٣٩٩ەتب  ٠٣١١ثەپێی ضیبضەتەکبًی زّکتریٌی ًیْلیجڕاڵ زەکب .لە
زرێژایی زەیەی  ٠٣١١هبهٌبّەًسی زاُبتی لە ضەزا  ٠١ی ثەغی ضەرەّەی ثٌەهبڵە ئەهریکبییەکبى ُەتب ضەزا
پێٌج ّ ،لە ضەزا پێٌجیبى ُەتب ضەزا ثیطتْضێ ثەرز ثۆتەّە ،ثەاڵم ئەم ڕازەیە لە ضەزا یەکی ُەرە ذۆظ
غبًطەکەیبى ثەُۆی ضیبضەتەکبًی ڕێگبًەّە ُەتب ضەزا  ١١چۆتە ضەرێ ّ زاُبتی ئەّاى لە ُ 2٩١ەزار زۆاڵر
گەیػتۆتە ُ 4١١ەزار زۆاڵر .ثەاڵم ئەهریکبییە ُەژارەکبىّ ،اتە لە ضەزا ١١ی ثەغی ذْارەّەی کۆهەڵگَ،
ُەر کبم ثە چەغٌێک غتێکیبى لەزەضت زاّە ّ ،ئەّاًەی کە پبژێک لە ُەرە ذْارتریي ثەغی کۆهەڵگَ ثّْى
زۆرتریٌیبى لەزەضت زا ّ زاُبتی لە ضەزا ٠١ی ثەغی ذْارەّەی ئەهریکب ثە ًسهتریي ئبضتی ذۆی گەیػت.
ثەپێی لێکساًەّەکبًی فیلیپص (پێػتر) ،ئەّاى لە ضەزا ٠١ی ًسهە زاُبتی ذۆیبى لەزەضت زا؛ ّاتە ذْارتریي
ئبضتی زاُبتی ضباڵًەیبى کە  4.٠٠٩زۆاڵر ثّْ گەیػتە  ٩.١١4زۆاڵر  .لە ضبڵی  ،٠٣٩٩لە ضەز ا یەکی ثەغی
ضەرەّەی ثٌەهبڵە ئەهریکبییەکبى هبهٌبّەًسی زاُبتیبى  6١جبر زۆرتر لەضەزا ٠١ی ثەغی ذْارەّەی ثٌەهبڵە
ئەهەریکبییەکبى ثّْە.
ثە پێی ڕاگەیبًسًی ئیسارەی ضەرژهێریی ئەهریکب ضەثبرەت ثە هیساًی ُەژاری (ضبڵی ،)٠٣٣٩جیبّازی ًێْاى
زەّڵەهەًس ّ ُەژارەکبى زۆرتر ثّْە .لە ضبڵی  ٩6.٣ ٠٣٣2هیلیۆى کەش ُەژار ّ زەضت ثەتبڵ ثّْى ،ئەم
ڕێژەیە  ٠.2هیلیۆى لە ئبهبری ضبڵی  ١.4 ّ ٠٣٣٠هیلیۆى لە ئبهبری  ٠٣١٣ثەرزتر ثًّْەتەّە .پتر لە ضەزا 4١ی
زەضت تەًگەکبًی ئەم ّاڵتە هٌساڵەکبى ثّْىً .رذی ُەژاری لە ًێْ ئبفریمبییە ئبهریکبییەکبى پتر لە ،لە ضەزا
 ّ ٩٩لە ًێْ ضپبًیبیییەکبًسا  2٣.٩ثّْەً .یسیکەی ضەزا  ٠٠.6لە تەّاّی ضپی پێطتەکبى لە ُەژاری ّ زەضت
تەًگیسا زەژیي .ڕێژەی ثێ هبڵْحبڵەکبى لە ضبڵی  ٠٣٣٠زا لە ئەهریکب ُ 6١١ەزار کەش ثّْە ّ لەم ڕێژەیە
ًەٍّز ُەزار کەضیبى هٌساڵ ثّْى.
لە چەًذ دەیەی ڕابردوودا ًببەراهبەریی داهبت و ضبهبى و ضەروٍت گەلێک بەرز بۆتەوە ،بۆ وێٌە لە ضبڵی
 2١11غەظ هیراتبەری ئیوپڕاتۆری والوبرت خبوەًی ًسیکەی  7١هیلیبرد دۆاڵر بىوى کە بەراهبەرە لەگەڵ
ضەدا 3١ی ضبهبى و ضەروەتی خىارتریي بەغی کۆهەڵگَی ئەهریکبیی .لە  2١ضبڵی ڕابردوودا گەغەیەک لە

``

خۆغبژیىیی ببوی ئەهریکبیی ًەدیتراوە و داهبتی لەضەد ا یەکی بەغی ضەرەوەی داًیػتىواًی ئەهریکب لە
هبوەی  4١حەوتىودا زۆرتر لە داهبتی یەک لە پێٌجی بەغی خىارەوەی کۆهەڵگَ لە ضبڵێک دایە .ثەپێی
ڕ اپۆرتی ثٌکەی ضاڵهەتی گػتیی زاًطتگَی ئەهریکب لە ضەتب 44ی هٌسااڵًی ئەهریکبیی ژێر  ٠١ضبڵ
(ضەرەّەی  ٩١هیلیۆى) ژیبًێکی ُەژاراًەیبى ُەیەُ .ێٌری گۆًسالێص ًْێٌەری کۆًگرە ّ ضەرۆکی کۆهیتەی
کبرّثبری ثبًکی ،هبڵی ّ غبریی کۆًگرە لە ّتەیەکیسا ئبهبژە زەکب کە "ئێوە کبرێکوبى کرزّّە
ئەهریکبییەکبى لە ّاڵتی ذۆیبًسا هبڵ ثە کۆڵ ثي ،ئێوە ثٌەهبڵەگەلێک زەًبضیي کە لەم ّاڵتەزا ئبّارەى ،ثەغێک
لەّاى لە هبغێي یبى لە ژێر پرزەکبًسا زەذەّى ّ ڕێژٍ ی ئەّاى رۆژ ثە رۆژیع پەرە زەضتێٌی".
ًوًّْەیەکی زیکە ،ثەڕێْەثرزًی ًیْلیجڕالیسم لە کۆهبریی گەلی چیٌە .لە چیي چبکطبزییەکبًی ًیْلیجڕالی ثە
ضەر پەرەضتی زەًگ غیبّپیٌگ تْاًی لە هبّەی چەًس زەیە ئەم ّاڵتە ثکبتە یەکێک لە ُێسە گریٌگەکبًی
ثبزاڕی ضەرهبیەزاریُ .ەثًّْی کرێکبری ُەرزاى ،ڕاکێػبًی غیرکەتە ثەرُەهِێٌەرەکبًی تبیْاًی ،ژاپۆًی،
کۆریبیی ّ تەًبًەت ئەهریکبیی ثۆ ضەرهبیەًبًەّە لە چیي ،چبکطبزیی ذۆییکرزى ّ گۆڕاى ّ ضپبرزًی
ثەغێکی ثەرچبّ لەّ غیرکەتە زەّڵەتییبًەی کە پێػتر لەضەر ثٌەهبی ذبّەًساری ُبّثەغبیەتی زاهەزراثّْى ،ثە
غیرکەتە ذۆییەکبى ،ثّْ ثە ُۆی گەغەکرزًی ئبثّْریی چیي ّ زەّڵەهەًس ثًّْی ثەغێکی ثەرچبّ لە
ئەًساهەکبًی حیسثی کۆهۆًیطتی چیي کە ثەرپرضی ئەم غیرکەتبًە ثّْى ،ثەاڵم ئەم ضیبضەتە ُبّکبت ،ثّْ ثە
ُۆکبری ثەرزثًّْەّەی ڕازەی ً بثەراهجەریی کۆهەاڵیەتی ّ جیبّازی لە زاُبتی چیي ّ تْێژەکبًی
جۆراّجۆر ،ضەرُەڵساًی گەًسەڵیی هبڵی – ضیبض یُ ،ێرغی ذەڵکی گًْس ثۆ غبرەکبى [ضەرەڕای ًەثًّْی
هبفی ًیػتەجێجًّْیبى لە غبرەکبى] ّ ضەرُەڵساًی زیبرزەیەکی تبزە ثە ًبّی کرێکبری گەڕۆک ّ
گەغەکرزًی کبری حەلسەضتی ّ کۆثًّْەّەی ضەرٍّ ت ّ ضبهبى لە ًێْ زەضتەیەکی تبیجەت ّ ،ثەگػتی
جەهطەری ثًّْی کۆهەاڵیەتی.
چەّضبًسًەّەی ُێسی کبر ّ ثە تبیجەتی ژًە کرێکبرە الزێییە کۆچەرٍکبىُ ،ەرّەُب ئبضتی گەلێک ًسهی
حەلسەضتی کرێکبراى ضەرچبّەیەکی زیکەی گرزەکۆیی ضەرّەت ّ ضبهبى لە چیي ثّْ .ثە ّتەی پڕۆفطۆر
زّکتْر "ثیٌگ یبى لی" ضەرۆکی ئەًطتیتۆی ئبثّْریی ًبًجیي ّ هبهۆضتبی ئەًطتیتۆی ئیساریی ئەیبلەتی
جیبًگطۆ ّ زاًطتگَی ًبّەًسی کبرّثبری هبڵی ّ ئبثّْریی غبری پیکەى ،زۆذی ژیبًی کرێکبراى لە
زەیەکبًی ڕاثرزّّ لەژێر کبریگەری ضیبضەتی ًیْلیجڕالی گەلێک ذراپتر ثّْە .ثە ثەراّ رزی لەثبرەی
ضەرهبیەًبًەّە لە غیرکەتەکبًی پلە یەک ّ زّّی ئبثّْریسا  ،ئەهڕۆ ضەزا ١2ی ئبثّْریی چیي لە زەضت ثەغی
ذۆیی ّ ضەزا  4١ی لە زەضت زەّڵەتسایە .ئبثّْریی ذۆیی لە ضەزا 6٩ی ثەرُەهی ًبضبف (ًبذبلص)ی
ًەتەّەیی پێک زێٌێ ّ ئەم ڕێژەیە ثەرەّ زیبزکرزى زەچێ .ثەپێی ڕاپۆرتی ضبڵی 2١١١ی ثەرًبهەی
گەغەضەًسى ّ تەّاّکبریی ڕێکرراّیی ًەتەّە یەکگرتّْەکبى لە ضەزا ١٣ی ذبّەًساریەتی ،لە زەضت ضەزا
2١ی تْێژی ضەرەّەی کۆهەڵگَی چیٌە ،ئەهەظ لە حبڵێکسایە کە تەًیب لە ضەزا ٩ی ذبّەًسارییەتی ثۆ ضەزا
2١ی تْێژی ذْارەّەی کۆهەڵگَ تەرذبى کراّە .ئەم ڕێژەیە لە ًێْاى ئەّاًسا  2٠ثە یەکە .ثەپێی ڕاپۆڕتی
ضباڵ ًەی کۆهیطیۆًی ثەرًبهەی تەّاّکبری لە پێْەًس ی لەگەڵ زاثەغکرزًی زاُبت لە چیي کە ثۆ ئیسارەی
ئبهبری ًەتەّەیی ّ ئبکبزێ وی زاًطتی کۆهەالیەتی ئبهبزە کراّە لە ضەزا  ٠١ی ثٌەهبڵە زەّڵەهەًسەکبى کە
ثەرزتریي ئبضتی زاُبتیبى ُەیە ،ذبّەًی ضەزا 4١ی ذبّەًسارییەتی چیٌي ،ئەهە لە حبڵێکسایە لە ضەزا  ٠١ی
ثٌەهبڵە ُەژارەکبى ذبّەًی  ٪٠.4ذبّەًسارییەتیي ّ ئەم ڕێژەیە لە ًێْاى ئەّاًسا  ٩2ثە یەکە.

``

ضیبضەتەکبًی ًیْلیجڕالی ڕۆڵیکی ثەرچبّیبى لە پەرەضەًسًی ژیبًی ثەکبرُێٌەری (هەضرەفی) ثّْە .لە ضبڵی
2١١٩زا ،چیي ثەکبرُێٌەریی ضەزا  ٩١ی ثەرُەهی ذەڵّْز ،ضەزا ٩6ی پۆاڵ ّ ضەزا ١١ی ضویتی جیِبى
ثّْە ّ پبظ ئەهریکب زُّّەهیي ُبّرزەکەری ًەّتە .چبکطبزییەکبًی ًیْلیجڕالی چیي لە کەهتر لە  ٠١ضبڵسا
ثّْ ثە ُۆی غێْاًسًی ًەریتی زّّچەرذە (پبضکیل) لێرْڕیي ّ چًّْەضەرەّەی هیساًی هبغێي لێرْریي،
پیطجًّْی لە ڕ ازەثەزەری ژیٌگەی چیي ّ گەیبًسًی ئەم ّاڵتە ثە پلەی غبززە لە ًێْاى ثیطت ّاڵتێک کە
پیص تریي ُەّای جیِبًیبى ُەیە.
پبظ چبکطبزییەکبًی ببزاڕی ئبزاد لە چیي بە هیلیۆى هٌذاڵ بەهۆی هەژاریی داراییەوە بۆ یبرهەتیذاًی بٌەهبڵە،
خىێٌذًی هەدرەضە یبى بەجێ هێػتىوە و هلیبى ًبوەتە کبری هەرزاى .کبرخبًە گەورەکبًی پبرچەچٌیي لە
غبًگهبی ،بێ هیچ چەغٌە بەربەضتێک دەتىاًي کبر بە هٌذااڵًی  12هەتب  15ضبڵ بکەى .لە ضباڵًی  92و 93
دا بە هۆی دابەزیٌی حەقذەضت و ًبڕەزایەتی کرێکبراى ،هٌذااڵى جێگبی ئەواًیبى پڕ کردۆتەوە.

سیاسەتی هاوتەرازکردنی ئابووری
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بۆ جیهبًی کردًی ئبڵىگۆڕ پێىیطت بە گۆڕاًی بٌەڕەتی پێکهبتەی ئببىوری و کۆهەاڵیەتی واڵتەکبًە .بۆ ئەم
هەبەضتە بەرًبهەی هبوتەرازکردًی پێکهبتەیی 19لە ژێر چبودێری ببًکی جیهبًی و ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە
بىو بە هۆی داضەپبًذًی ڕێطبیەکی ضەخت و تىًذ ،هەروەهب هەًذی 2١و وێراًی ئەو واڵتبًەی کە هلیبى بەم
ضیبضەتە دا .ضیبضەتی هبوتەرازکردًی ئببىوری بىو بە هۆی زۆرکردًی هەودای چیٌبیەتی ،گەًذەڵیی ئببىوری
و الوازکردًی بەرپرضبیەتیی ضیبضی.
کىرتە لێکذاًەوەی کبری ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە لە دوّ دەیەی کۆتبیی ضەدەی ڕابردوو پیػبًذەری
پبًتبیی ضەرًەکەوتي و بٌبەضتی تیۆری بە جیهبًی بىوًی ئبڵىگۆڕی ئبزاد و بەرًبهەی گەغەضەًذى لەضەر
بٌەهبی هەًبرەدەکردًە .ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە لە ضبڵی  1987لە ڕێگبی قەرزداًەوە دەضتی بە
وەڕێخطتٌی بەرًبهەی هبوتەرزاکردًی پێکهبتەیی کرد .ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە بە ئەزهىًی ئەم ضباڵًە
ًەیتىاًی بەڵێٌەکبًی خۆی بەجێ بهێٌێ و ببێتە هۆی گەغەضەًذًی ئەو واڵتبًە یبى ببغترە بگىترێ ئەو
پەرەضەًذًە؛ گەلێک ًببەراهبەر بىو .بەپێی پێىەرە ئببىورییەکبى ،ضیبضەتی هبوتەرازکردًی ئببىوری لە واڵتبًی
لە حبڵی گەغەضەًذًذا بىو بە هۆی هەژاری ،بەرزبىوًەوەی ڕێژەی بێکبری ،دابەزیٌی ئبضتی گەغەضەًذًی
ئببىوری ،چىوًە ضەرەوەی الضەًگیی ببزرگبًی و قەرزداری و بەضتراوەیی بە واڵتبًی بیبًی .بۆ وێٌە لە
ئەفریقب ڕێژەی هەژاری لە  27١هیلیۆى لە ضبڵی  1986گەیػتە  335هیلیۆى لە ضبڵی  ،199١لە ئەهریکبی
التیي ڕێژەی خەڵکی فەقیر لە ضەدا 41ی ضبڵی  198١هەتب ضەدا 62ی ضبڵی  1992زیبدی کرد.
لە واڵتە ئبضیبییەکبى ڕێژەی ئەو کەضبًەی وا لە ژێر هێڵی هەژاریذا دەژیي زیبدی کردّوە ،ئەم ڕێژەیە لە
ئەًذۆًێسیب  ،:39لە هبلێسیب  ،:27لە فیلیپیي  ،:58لە کۆریبی ببغىّر  :16و لە تبیلەًذ ضەدا 3١ییە.
چىوًەضەرەوەی ڕێژەی بێکبری و دابەزیٌی حەقذەضت بۆ تە هۆی خراپتر بىوًی ئبضتی هەژاری .لە ئەفریقب و
ئەهریکبی التیي لە ًێىاى ضباڵًی 198١-91دا ،ئبضتی دابەزیٌی ًرخی هبهٌبوەًذی داهبتی ضباڵًەی هێسی کبر
تعدیل اقتصادی Economic adjustment
تعدیل ساختاری Structural adjustment
رکىد Stagnation
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بە بەراورد لەگەڵ ضباڵًی  197١-8١گەلێک بەرزبۆتەوە .ڕێژەی بێکبری لە ئبڕژاًتیي لە  :5.3لە ضبڵی 1985
گەیػتۆتە  :7.3لە ضبڵی 1989دا ،لە بۆلیىی لە  :18لە ضبڵی  1985بە  :19ی ضبڵی  ، 199١لە برزیل لە
ضەدا  :3.4ی ضبڵی  1985بە  :7.3ی ضبڵی  199١و لە ًیکبراگۆئە لە  :3.2ی ضبڵی  1985بە  :14ی ضبڵی
 1991گەیػت و هتذ...
بە گػتی بەڕێىەبردًی ضیبضەتی هبوتەرازکردى ،کبریگە رییەکی گەلێک ًەرێٌی و تێکذەری لەضەر ڕەوتی
گەغەکردًی ئببىوری لە واڵتبًی لە حبڵی گەغەضەًذًذا بىوە .لە ًێىاى ضباڵًی  198١-91بە بەراورد لەگەڵ
ضباڵًی  1965-8١هبهٌبوەًذی ًرخی گەغەضەً ذًی ضباڵًەی بەرهەههێٌبًی ًبضبفی ًێىخۆیی 21لە واڵتبًی لە
حبڵی گەغەضەًذًذا گەلێک دا بەزیىە ،تەًبًەت واڵتە ضەرکەوتىوەکبًی ئبضیبیی وەکّْ کۆریبی ببغىّر،
تبیىاى ،ضەًگبپىور ،هۆًگ کۆًگ ،تبیلەًذ ،ئەًذۆًێسیب ،هبلێسیب و فیلیپیي ضەرەڕای ئەوەی خبوەًی بەرزە
ًرخی گەغەضەًذى بىوى ،تىوغی دابەزیٌی ڕەوتی گەغەضەًذًی ئببىوری بىوى ،ئەم ببرودۆخە لە ئەفریقب
گەلێک دڵتەزێٌترە .هبهٌبوەًذ ًرخی گەغەضەًذًی ضباڵًەی بەرهەههێٌبًی ًبضبفی ًێىخۆیی لە ضباڵًی - 198١
197١دا ،لە  :1.2گەیػتبىوە  ،:2.4بەاڵم لە ضباڵًی  199١-1993هەتب  :1.3دابەزی .ئەم ًرخە لە ئەهریکبی
التیي بێجگە لە غیلیب لە کەهی دا .وەزعییەتی قەرز و بەضتراوٍیی بە واڵتە بیبًییەکبًیع پبظ دەضتپێکی
ضیبضەتی هبوتەرازیی ئببىوری لە واڵتبًی لە حبڵی گەغەضەًذًذا گەلێک خراپتر بىو ،بۆ وێٌە لە هبوەی
ضباڵًی  198١هەتب  1993ڕێژەی قەرزەکبًی ئەًذۆًێسیب لە  2.94هیلیبردەوە گەیػتە  53.89هیلیبرد ،لە تبیلەًذ
لە 8.29ەوە بىو بە  48.51هیلیبرد و لە هێٌذضتبى لە 2١.58ەوە گەیػتە  78.91هیلیبرد.
ئێراًیع یەکێک لەو واڵتبًەیە کە لە دەیەی 6١ی هەتبوی بەهۆی هەرەضهێٌبًی ئۆتۆپیبی ئببىوری ئیطالهی،
خەرجىهەخبرجی هبڵی غەڕ لەگەڵ عێڕاق ،ببیکۆتی ئببىوریی ًێىًەتەوەیی و دابەزیٌێکی بەرچبو لە ببزاڕی
جیهبًی ًەوت ،پبظ وازهێٌبى لە خەیبڵی داهەزراًذًی دەضتەاڵتی "هطتضعفیي" و قبىوڵی بڕیبرًبهەی ًەتەوە
یەکگرتىوەکبى ،کۆتبیی بە غەڕ لەگەڵ عێڕاق هێٌب .پبظ غەڕ ،دەوڵەتی ئێراى هەوڵی خۆی بۆ ڕاکێػبًی
ضەرهبیە بیبًییەکبى دا و بە تبیبەتی لە ضبڵی 1369ی هەتبویذا پێػىازییەکی گەرهىگىڕی لە لێژًەی
ضًَذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە – ببًکی جیهبًی کرد کە بۆ یەکەم جبر پبظ غۆڕغی ڕێبەًذاًی  1357ی
هەتبوی ضەرداًی ئێراًیبى دەکرد .ڕاپۆرتی ئەم ضەرداًە لە 3١ی ژوئیەی  199١لە  IMF Surveyلە ژێر
ئەم ضەردێڕە باڵو کرایەوە" :کۆهبری ئیطالهی ئێراى بە غىێي گۆڕاًکبریی بٌەڕەتی و پێکهبتەییەوەیە" .لەم
ڕاپۆرتەدا ببش لە ویطتی دەضتەاڵتذاراًی ئێراًی بۆ هبوتەرازکردًی تەواوی بىارەکبًی گەورە ئببىوری ئەم
واڵتە ،پێکهێٌبًی هەلىهەرجی پێىیطت بۆ بەهێستر کردًی بەغی خۆیی و البردًی پەیتبپەیتبی کۆتىبەًذەکبًی
ئببىوری دەکرێ.
لەم پێٌبوەدا ،لە ًێىەڕاضتەکبًی دەیەی حەفتبی هەتبوی کبربەدەضتبًی حکىوهەتی ئێراى داواًبهەیەکیبى بە
ًهێٌی بۆ ڕێکخراوەی ببزرگبًیی جیهبًی ًبرد (وەرگیراو لە ڕۆژًبهەی غَرق  )4.6.83و لە کۆتبیی دەیەی
6١ی هەتبویذا حکىوهەتی ئێراى هەوڵی دا ،بە ثَڕێىەبردًی ضیبضەتەکبًی هبوتەرازکردًی پێکهبتەیی،
لۆژیکی ببزاڕ بەضەر کۆهەڵگَدا زۆرتر داضەپێٌێ و بە دێرهبتێکی  1١ضبڵە پەیىەضت بە ئەو واڵتبًە بێ کە
هلیبى بە غەرت و هەرجەکبًی ضەًذووقی ًێىًەتەوەیی پبرە و ببًک ی جیهبًی دابىو  ،ئەویع لە حبڵێکذا کە

)Gross domestic product (GDP
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بەپێی لێکذاًەوەی فەرغبد هۆهٌی لە کتێبی "ئببىوریی ضیبضیی گەغەضەًذى 22لە ئێراًی ئەهڕۆ  "1394-قەرزی
ئێراى بە واڵتە بیبًییەکبى ًی سیک بە ضفر بىو" ،بەاڵم پبظ بەکبرهێٌبًی ئەم ضیبضەتە هیساًی قەرز بە واڵتە
بیبًییەکبى لە ضبڵی  1374بە  34هیلیبرد دۆاڵر و ئبضتی ئبوضبى هەتب ضەدا  49،5بەرز بۆوە ،ڕێژەی
هبوردەکردًیع ضٌىوری  22،5هیلیبردی لەو ضبڵە تێپەڕاًذ .ڕێژەی هبوردەکردى لە ضبڵی  1393گەیػتە
 53.5هیلیبرد دۆاڵر.
ئەزهىوًی ئەم چەًذ دەیەیە پیػبًذەری ًبضەقبهگیریی پبرێسراوی پیػەیی ،دابەزیٌی حەقذەضتەکبى و چۆًییەتی
خسهەتگىزاریی بێهذاغتی لەگەڵ چىووًەضەرەوەی خەرجىهەخبرجی ضەرضىوڕهێٌەر ،دابەزیٌی چۆًییەتی
ببرهێٌبى لەگەڵ خەرجێکی زۆر بۆ بٌەهبڵەکبى و زۆربىوًی جیبوازیی چیٌبیەتی ،هەروەهب زاڵبىوًی هبفیبی
ضەرهبیەداریی بْڕۆکراتیک و ببزرگبًیی گەورە و ضپبی پبضذاراى و هێسە ًیساهییەکبى لە ضەر ژیبًی ئببىوری
و کۆهەاڵیەتی ئەم واڵتە بە هۆی ضیبضەتە ًیىلیبڕالییەکبًی ئێراى و خۆیی کردى واتە غیرکەتی کردًی بەغی
خسهەتگىزارییەکبًی دەوڵەتی ،ئبزادضبزیی ًرخەکبى بە بیبًىوی ئبهبًجذارکردًی یبراًەکبًە .ضیبضەتەکبًی
ًیىلیبراڵی و هبوتەرازکردًی ئببىوری ضەرەڕای داهبتی  8١١هیلیبرد دۆاڵری فرۆغتٌی ًەوتی ئێراى لە
درێژایی ضێ دەیە ،ئەویع کبتێک داهبتی دراو ی ضباڵًە لە کبتی دەضتەاڵتذاریی ئەحوذی ًیژاددا 2.١
بەراهبەری داهبتی هبهٌبوەًذی ضباڵًەی دەوڵەتی خبتەهی 4.2 ،بەراهبەری دەورەی ڕەفطەًجبًی و 4.8
بەراهبەری کبتی دەضتەاڵتذاریی هیر حىضێٌی هىّضەوی و  5بەراهبەری  9ضبڵی کۆتبیی دەضتەاڵتی
حکىّهەتی پەهلەوی لە ئێراى بىوە (ڕۆژًبهەی ضەرهبیە25 ،ی خەرهبًبًی ً ،)1388ەک ًەبىو بە هۆی
خۆغبژیىی خەڵک و چىوًەضەرەوەی ئبضتی ژیبًی ئەواى ،بەڵکىو بەپێچەواًە ،هەژاری و بەرزبىوًەوەی
جیبوازیی چیٌەکبًی ئێراًیػی زۆرتر کرد.
بەپێی ڕاپۆرتی "هحەهوەد هىخبێر دزفىّلی" بەڕێىەبەری بٌکەی بەڕێىەبەرایەتی "فەرهبًی حەزرەتی ئیوبم"
ڕێکەوتی 17ی هبًگی پىوغپەڕی [" ،1396لە ئێراًذا] دوازدە هیلیۆى کەش لە ژێر هێڵی ڕەهبی هەژاریذا
دەژیي و  25هەتب  3١هی لیۆى کەضیع لە ژێر هێڵی ڕێژەیی هەژاریذا ژیبى بە ضەر دەبَى ،ئەویع لە
حبڵێکذایە کە ئێراى چىارەهیي پبغەکەوتی ًەوتی جیهبى واتە لە ضەدا  9.3پبغەکەوتی ًەوتی لەبەر
دەضتذایە" .کىغتي و قبچبذی ئەًذاهبًی لەغی هٌذااڵًی ئێراًی بەگػتی یەکێک لە کبرەضبتەکبًی هەژاری و
بێپبرەیی لە ئێراًە .بەپێی ڕاپۆرتی ڕۆژًبهەی "بەهبر" ،هحەهوەد عەلی پىّرهىختبر ئەًذاهی کۆهیطیۆًی قەزایی
و حقىوقی هەجلیطی ئێراى ئبهبژە بە کرێذاى و قبچبذی ئەًذاهی لەغی هٌذااڵى ،و بە تبیبەتیی لە ًێى
بٌەهبڵەی گیرۆدەکبًی هبدەی ضڕکەر دەکب .بەپێی وتەی فبتوەی داًیػىەر ئەًذاهی غّْڕای غبری تبراى لە
وتىوێژێک لەگەڵ هیذیبکبى "لە زۆربەی بىارەکبًذا هٌذااڵى وى دەبي و ئەًذاهەکبًیبى قبچبخ دەکرێ و پبظ
هبوەیەک لەغی بێ چبو و گىرچیلەیبى لە بیبببًەکبى دەبیٌرێتەوە" .ڕۆژًبهەی بەهبر پێذاگری لەوە دەکب کە
لبچبذی ئەًذاهی لەظ هەر لەو ًیسیکیبًە لە ًێىاى هٌذااڵًی قەراخ غبرًػیي و هٌذااڵًی کبر و ئەواًەی لە ًێى
زبڵذاًەکبى دەگەڕێي ڕوو دەدا .ئەو هٌذااڵًەی کە هیچ کەش پەرۆغی بىوى و ًەبىوًیبى ًییە.
ًرخی بێکبری لە بەهبری 1396دا ،بە پێی ڕاگەیبًذًی ًبوەًذی ئبهبری ئێراى ضەدا  12.6بىو و ئەم ڕێژەیە لە
بەراورد لَگَڵ بەهبری ضبڵی  1395هەتب  :١.4و زضتبًی  1395هەتب  :١.1بەرز بۆتەوە.
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بەپێی ئبهبرەکبًی ببًکی ًبوەًذیی ئێراى ،ئبضتی ئببىوریی بٌەهبڵەکبًی ئێراًی لە دە ضبڵی ڕابردوودا تب ضەدا 15
دابەزیىە ،بەپێی قطەکبًی عەبذولرٍزا ڕەحوبًی فەزڵی وەزیری ًێىخۆی ئێراى ،ڕێژەی بێکبراى لە بەغێک لە
غبرەکبى ،ضەد ا غەضتە ،هەروەهب هبهٌبوەًذی ڕادەی خىاردًی گۆغت ،هبضیً ،بى ،بریٌج و غیر لەم دە
ضبڵەدا لە ضەدا  3١هەتب  5١کەهی کردوّە .هەودای خەرجی ًێ ىاى پبرێسگبی تبراى و پبرێسگبکبًی دیکەی
ئێراى بەالًیکەم دووقبت زیبدی کردوّە و ،جیبوازی بىدجەی بٌەهبڵەکبًی تبراًی و پبرێسگبکبًی دیکەی
ئێراى لە ضەدا  45لە ضبڵی 1385ی هەتبویذا گەیػتۆتە ضەدا  87لە ضبڵی  ،1395ضەرًجڕاکێع ئەوەیە
وەزعی بٌەهبڵەکبًی پبرێسگبی لْڕضتبى و کىردضتبى بە بەراورد لەگەڵ پبرێسگبکبًی دیکە ،لە ئبضتێکی ًسهتر
دایە.
ڕاپۆرتی ًبوەًذی تىێژیٌەوەی هەجلیطی غّْڕای ئیطالهی لە ضبڵی  1395لە کتێبێک بە ًبوی "ضەرەکیتریي
هەضبیلی واڵت :ڕاضەری (ئەولەویەت) و ڕێکبرەکبًی هەجلیطی غّْڕای ئیطالهی لە خىلی دەیەم"
پیػبًذەری قەیراًێکی هەهىو الیەًە لە ئێراى دایە .بەپێی ئەم ڕاپۆرتە "گەغەضەًذًی ئببىوریی ئێراى لە بەراورد
لەگەڵ واڵتبًی هبوتەراز لە ئبضۆی درێژخبیەًذا ًسم بىوە .هبهٌبوەًذی گەغەی ئببىوریی ئێراى لە ًێىاى
ضباڵًی  1966هەتب  2١14بەراهبەر بە  :4.2بىوە ،ئەهەظ لە حبڵێکذایە کە هبهٌبوەًذی گەغەی ئببىوری لەو
واڵتبًەی کە داهبتیبى ًێىًجییە ،هەروەهب لە واڵتبًی ًبوچەی ڕۆژهەاڵتی ًێىٍڕاضت و ببکىوری ئەفریقب بەڕیس
 5.1و  :4.8بىوە .لە ًیسیکەی  5١ضبڵذا جیبوازی لە ًرخی گەغەضەًذى جیبوازییەکی بەرچبوی لە ئبضتی
داهبتی ئێراى پێک هێٌبوە .دەگەڵ ئەوەظ ،دوورەدیوەًی دەرچىوى لە هەًذیی ئێطتبی ئببىوریی ئێراى گەلێک
ًبدیبرە" ئێطتبکە  2.9هیلیۆى لە  14هیلیۆى کرێکبری ئێراًی واتە پتر لە ضەدا 21ی کرێکبراى ،بێکبرى و 2.4
هیلیۆًیع پیػەی ًبتەواویبى هەیە .بەپێی ئبکبهی لێکذاًەوەکبى وێذەچێ لە ضبڵی 14١١ی هەتبویذا ژهبری
بێکبراى لە ئێراى بگبتە  5هیلیۆى کەش.
بەهۆی پەرەضەًذًی ًەرێٌیی 23ئببىوری و ًرخی ضەرەوەی ئبوضبى لە ضباڵًی  1391و 1392دا ،داهبتی
ضەراًەی ڕاضتەقیٌەی خەڵک بە بەراورد لەگەڵ ضبڵی ً 139١یسیکەی ضەدا  21دابەزیىە .لێکۆڵیٌەوەی 171
واڵتی جیهبى پیػبًی داوە کە لە  1١ضبڵی ڕابردوودا تەًیب  26واڵت ًرخی ئبوضبًی دوو ژهبرەییبى بىوە و
ئببىوریی ئێراى لە ڕیسی  1١واڵتی یەکەم دایە.
لە ضبڵی 139١ی هەتبوی ،ضەدا 71ی داًیػتىاًی ئەم واڵتە لە ًبوچە غبرییەکبى ژیبوىً ،یطبەتی تەاڵق بە
هبوضەرگیری 23 ،بىوە و ئەوە لەخۆیذا دیبردەیەکی بێْێٌەی  5١ضبڵی ڕابردووە .بەپێی ضەرژهبریی ضبڵی
 1395ڕێژەی ئەو ژًبًەی کە ضەرپەرضتیی بٌەهبڵەیبى وەئەضتۆ گرتىوە لەچبو ضبڵی  1375چۆتە ضەرێ و لە
یەک هیلیۆى و دوو ضەد هەزارەوە گەیػتۆتە یەک هیلیۆى و غەغطَز و چل و چىار هەزار کەش.
چىوًەضەرەوەی ئبهبری دۆضیە قەزاییَکبى ( 15هیلیۆى) ،بەرزبىوًەوە ی ڕادەی تەاڵق و دابەزیٌی ڕێژەی
هبوضەرگیری ،وێڕای بىوًی ًیسیکەی  11هیلیۆى کەش لە تەهەًی پێکهێٌبًی ژیبًی هبوبەغیذا ،دیبریکراًی
ً 3195١ەخۆغی ئەیذز هەتب کۆتبیی ضبڵی [ 1394هەڵبەت ڕێکخراوەی بێهذاغتی جیهبًی ببش لە ضەرەوەی
 1١١هەزار ًەخۆغی  HIVلە ئێراى دەکب ،پتر لە ضەدا 4١یبى لە ڕێگَی پێىەًذیی جٌطییەوە تىوغی ئەم
ًەخۆغییە بىوى] ،بەرزبىوًەوەی هەیلی بەکبرهێٌبًی هبدە ی ضڕکەر و ڕەواًگۆڕ (پتر لە  2325١١١گیرۆدەی
دایوی و بە ئیػتیب بىوى) ،ئەواًە هەهىو بەغێکي لە کبرەضبتی ضیبضەتی هبوتەرازکردًی ئببىوریی
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ًیىلیبڕاڵەکبًی ئێراى .بەپێی ئبهبری بٌکەی خەببت لەگەڵ هبدەی ضڕکەر ژهبری گیرۆدەکبى لە ئێراى ًسیکەی
 2325١١١کەضە کە بە حیطببکردًی هبهٌبوەًذی ڕەهەًذی بٌەهبڵە  5.3کەش لە ئێراى ،دەکرێ ئبهبژە بە
تىوغبىوًی ڕاضتەوخۆی  8هیلیۆى و  137هەزار و  5١١کەش بە هبدەی ضڕکەر بکرێ.
هىوچەی هبًگبًەی خبًەًػیٌەکبى تەًیب لە ضەتب 48ی خَرجىهەخبرجی ژیبًی ئەواى هطۆگەر دەکب .قەرزی
دەوڵەت بە ڕێکخراوەی تەئویٌی کۆهەاڵیەتی ،ضەرەوەی  1١١هەزار هیلیبردە .لەضەدا 8١ی هىوچە و
ضەربەغی خبًەًػیٌەکبى لە ضًَذووقەکبًی ضپبیی و ًێىخۆیی 24لە بىدجەی گػتیی دەوڵەت هطۆگەر دەکرێ
و ئەهە بە هبًبی ًببىوتبىوًی ئەم دوو ضەًذووقەیە.
لەم هەلىهەرجەدا ،ببرودۆخی کىردضتبى بە بەراورد لەگەڵ پبرێسگبکبًی دیکەی ئێراى خراپتریػە ،هەژاری و
بێکبری لە کىردضتبى تەًبًەت بۆتە هۆی ضەرهەڵذاًی دیبردەی کۆڵبەری و کىژراى و بریٌذار بىوًی دەیبى
کەش لە ضٌىوری ببغىّ ر و ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى .کىژراًی کەضبًێک کە بۆ هطۆگەرکردًی ژیبًی
بٌەهبڵەیبى گیبى و ضاڵهەتیی خۆیبى دەخەًە هەترضییەوە و هێسەکبًی ضەرکىتکەری ئێراى بێبەزەییبًە ئەواى و
26ی
ئبژەڵەکبًیبى وەبەر گىلـلە دەدى و دەیبًکىژى .بەپێی ڕاپۆرتێک لە هبڵپەڕی "ضالهت آًالیي-
ڕێجەًساًی "٠٩٣١دا ،پبرێسگبکبًی ّرهێ ،کىردضتبى و کرهبغبى زۆرتریي ڕێژەی کۆڵبەریبى هەیە و زۆرتریي
هیساًی کىژراًی کۆڵبەرەکبى لە هەریىاى ،ضەردەغت ،غٌۆ ،ببًە و ًەوضْود ڕوو دەدا .بە وتەی عەبذولکەرین
حىضێٌسادە ًىێٌەری خەڵکی ًەغەدە و غٌۆ لە پەرلەهبًی ئێراى هەهىو ضبڵێک لە ًێىاى  5١هەتب  1١١کۆڵبەر
کە تەهەًیبى لە ًێىاى  1١هەتب  7١ضبڵە ،گیبًی خۆیبى لەدەضت دەدەى.
بەپێی لێکذاًەوەکبى ڕێژەی هەژاریی داهبت لە کىردضتبى ضەرەوەی ضەدا ًەوەدە .بە وتەی ئەحوەد هیذٍری
جێگری بەغی خۆغبژیىیی وەزیری هبریکبری ,کبر و خۆغبژیىیی کۆهەاڵیەتی ،هەژاریی چەًذ ڕەهەًذی لە
پبرێسگبی کىردضتبى دەگبتە ضەدا  .45بەپێی وتەکبًی ضەیذ هێهذی فەڕغبداى ًىێٌەری غبرەکبًی ضٌە،
دیىاًذەرە و کبهیبراى لە پەرلەهبًی ئێراى" :بەپێی ڕاپۆرتی ًبوەًذی ئبهبری ئێراى ًرخی بێکبری لە ًێى
گەًجبًی کىردضتبى لە یەک تبقە ضبڵذا ،دوو بەراهبەری هبهٌبوەًذی ئێراى بەرز بۆتەوە و ًرخی بێکبری لە
گرووپی تەهەًی  14-24ضبڵذا ًیسیکەی ضەدا  12لە هبهٌبوەًذی واڵت بەرزترە" ،فەڕغبداى هەروەهب دەڵێ:
"ضەرەڕای ئەوەی ڕێژەی کبرخبًەکبًی ئەم پبرێسگبیە و گػتییەکەکبًی بەرهەههێٌەری گەورە و بچىوک 827
یەکەیە ،بەاڵم بەپێی ئبهبرە ًبفەرهییەکبى لە ضەدا 6١ی یەکە بەرهەههێٌەرەکبًی کىردضتبى ًبچبالک و بەپێی
ئبهبری فەرهی  237یەکە وێطتبو و ًیىە چبالکي .هبهٌبوەًذی چىوًە ضەرەوەی ئبضتی هەژاریی ڕەهب لە
پبرێسگبی کىردضتبى لە ًێىاى ضباڵًی  1387 -9١هەتبویذا  :6.9و هیساًی هەژاری ڕێژەیی  :9.6بىوە .بە
وتەی ضە یذ غبکری ئیبراهیوی ًىێٌەری کرێکبراًی پبرێسگبی کىردضتبى حەقذەضتی کرێکبراًی ئەم
پبرێسگبیە یەک لە 3ی هێڵی دیبریکراوی هەژارییە.
بەپێی لێکۆڵیٌەوەیەک لە غبری ههبببد کە لەضەر بٌەهبی وەاڵهی ضەرپەرضتی بٌەهبڵەکبًی ئەم غبرە لە پێىەًذیی
لەگەڵ هیساًی داهبتیبى کراوە و دەکرێ وەکْو پێىەرێک بۆ لێکذاًەوەی ئبضتی هەژاری لە پبًتبییەکی
گەورەتر لەبەر چبو بگیرێ ،بەرزتریي دەضتەی هەبْوی داهبت لە غبری هِبثبز لە ًێىاى  2١١هەتب 3١١
هەزار و پبظ ئەواى دەضتەی داهبت لە ًێىاى  3١١هەتب  4١١هەزار توەى لە هبًگذایە .بەپێی ئەوەی کە
ببًکی ًبوەًذیی ئێراى  48١هەزار توەًی وەکّْ هێڵی هەژاری دیبری کردّوە ،لە ضەدا 92ی خەڵکی هِبثبز
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لە ژێر هێڵی هەژاریذا دەژیي .بێکبری لە واڵتبًی لە حبڵی گەغەضەًذًسا یەکێک لە هۆکبرە ضەرکییەکبًی
ضەرهەڵذاى و پەرەگرتٌی هەژارییە و ئەهڕۆکە پتر لە ضەدا 15ی خەڵکی هِبثبز بێکبرى و ضەرەوەی ضەدا
15ظ بێکبریی ًهێٌی خۆیبى لە ژێر ضەرپۆغی پیػەی ئبزاد و پڕ زەحوەتی کػتىکبڵذا غبردۆتەوە.
ئبضتی ضەرەوەی هەژاری و بێپبرەیی بۆتە هۆی ضەرهەڵذاًی دیبردەی فرۆغتٌی ئەًذاهبًی لەظ لە هەهىو
ئێراى بەگػتی و لە ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى بە تبیبەتی .بەپێی وتەکبًی ضەیذ عەتبئْڵاڵ عەبذی ضەرپەرضتی
پػتگری لە ًەخۆغەکبًی گىرچیلەی پبرێسگبی ضٌَ لە وتىوێژێکذا لەگەڵ هبڵپەڕی "ببراى خبر"" ،پبرێسگبی
ضٌە پلەی هەوەڵی لە ئێراى بۆ فرۆغی گىرچیلە هەیە و هەژاریی بەرچبوی ئببىوری هۆی چىوًەضەرەوەی
ڕادەی فرۆغی گىرچیلە لە کىردضتبًە .عەبذی هەروەهب دەڵێ لێکذاًەوەی زۆربەی فبیلەکبى ًیػبًذەری
پێذاویطتی ضەختی هبڵیی ئەو کەضبًەیە کە دەیبًەوێ گىرچیلەکبًیبى بفرۆغي" .پەرەضەًذًی بێکبری ،گراًی،
هەژاری ،ئبضتی بەرزی جیبوازیی چیٌبیەتیی لە ئێراى و ڕۆژهەاڵتی کىردضتبى بۆتە هۆی ئبضبیی بىوًی
دیبردەی فرۆغتٌی ئەًذاهی لەظ و ضەرهەڵذاًی ببزرگبًیی خىێٌبویی فڕاًذى و کىغتٌی هٌذااڵى و گەًجبى
لە الیەى قبچبخچییەکبى و کڕیي و فرۆغتٌی ئەًذاهی ئەواى لە ببزاڕی ڕەغی ًێىخۆیی و بیبًیسا.
کۆتایی
ضیطتوی ضەرهبیەداری لە ضەدەی بیطتەهذا ،ضێ قۆًبخی هەًذی لە ًێىاى ضباڵًی 1929-1949 ،19١١-1921
و  1965-1982تێپەراًذوّە .لە ڕواًگەی ئببىوریی ضیبضیی هبرکطییەوە بەرهەههێٌبًی "زێذە ضەرهبیە" و
ًبتەببیی "دەرخطتي و ویطتٌی" کەلىپەل هۆی ضەرەکی قەیراًی ضیطتوی ضەرهبیەدارییەً .یػبًەکبًی ئەم
قەیراًە بریتیي لە دابەزیٌی بەهرەی ضەرهبیە ،بەرزبىوًەوەی وزەی بەرهوهێٌبًی پەًگخىاردوّ ،کەڵەکەبىوًی
قەرز و زۆربىوًی جیبوازیی چیٌبیەتی .لە دەیەی 197١دا قەیراًی کەڵەکەبىوًی ضەرهبیە ،پەرەضەًذًی
بێکبری و ئبوضبًی بێىچبى و خێرا ،کبریگەرییەکی ًەرێٌی لە ضەر هەهىواى بىو .قەیراًی ضێهەهی
ضەرهبیەداری و ًبڕەزایەتی گػتی لەم ببرودۆخە ًبلەببرە  ،هەروەهب بەیەکگەیػتٌی بسووتٌەوەی کۆهەاڵیەتیی
کرێکبری و غبری لە بەغێکی بەرچبو لە جیهبًی ضەرهبیەداریذا ،ڕێخۆغکەرێ ڕەوتی زاڵبىوًی بیروهسری
ًیْلیجڕالی وەک واڵهێکی ئبیذیۆلۆژیک بە قەیراًی"دەوڵەتی خۆغبژیىیی کێٌسی" و کۆتبیی هبتي بەم ضیبضەتە
ئببىورییە (کێٌسی) لە زۆربەی واڵتە ضەرهبیەدارییەکبًی جیهبى بىو.
لە ضەرەتبی دەیەی  – 198١وە ،تبچێریسم لە بریتبًیب و ڕێگبًیس م لە ئەهریکب ڕێخۆغکەری ڕەوتی خۆیی
کردى و پەرەضەًذًی ًیى لیبڕالیسم لە هەهىو جیهبًی ضەرهبیەداریذا بىوى .بە غىێي ڕووخبًی یەکیەتیی
ضۆڤییەت ،گػت خىلی هێژووی خبوەًذاری یەتی دەوڵەتی بە چەغٌێکی بەرچبو پبغگەز کرایەوە .بە غىێي
ئەم پبغگەزبىوًەوە ،ئەوەی کە ڕووی دا بریتی بىو لە دەضتپێکی چەرخی ضەربسێىی ضەرهبیەداری و
گەڕاًەوە بۆ خبوەًذارییەتی خۆیی غیرکەتەکبى و دووربىوًەوە لە خبوەًذارییەتی گػتی و دەوڵەتی،
هەروەهب هەڵىەغبًذًەوەی ڕێطبکبًی دەوڵەتی بۆ پیػەضبزی و بەغە جۆراوجۆرە ئببىورییەکبى ،هبڵیکردًی
کۆهەڵگَ و ،بەم هۆیە ببزاڕی بىوًی هەرچی زۆرتری پێىەًذییە کۆهەالیەتییەکبى ،هەروەهب دابەزیٌی ئبضتی
پێػکەغکردًی خسهەتگىزاری و غتىهەکی خۆڕایی ،یبى "یبراًەی دەوڵەتی"ً .یْلیجڕالیطتەکبى خىازیبری
کراًەوەی ضٌىورەکبى بۆ ضەرهبیە و کەلىپەلی ضەًعەتی و ئبزادیی ببزاڕی کبری جیهبًیي .هەبەضتی
ضیبضەتەکبًی ًیْلیجڕالیسم لە ئبزادیی ببزاڕی کبری جیهبًی هەڵىەغبًەوەی تەواوی ئەو یبضبیبًەیە کە لە

``

بەرژەوەًذیی کرێکبراى پەضەًذ کراوى ،هەروەهب لە ًێىبردًی یەکیەتی ی کرێکبراى و گرێبەضتەکبًی کۆیی
ًێىاى کرێکبر و خبوەًکبرەکبى ،هەڵىەغبًذًەوەی یبضبی دایوی کبر و جێگیرکردًی الًیکەهی حەقذەضت بۆ
بەرهەههێٌەرەکبى ،کە وەکّْ کۆضپێک لە ضەر ڕێگبی یبضبی بێعەیبی ببزاڕ پێٌبضە دەکرێي .بەڕێىەبردًی
ضیبضەتی ًیْلیجڕالی و ڕێکبرًبهەکبًی ضًَذووقی ًێ ىًەتەوەیی پبرە و ببًکی جیهبًی لە زۆربەی واڵتبًذا بۆتە
هۆی بەرزبىوًەوەی ئبضتی ئبوضبً ی ئببىوری ،بێکبری ،گراًی ،هەژاری ،دابەزیٌی ئبضتی خذهەتگىزاری لە
تەواوی ئبضتەکبى ،پەرەگرتٌی گەًذەڵی ئببىوری و ،بەرزبىووًەوەی ئبضتی ًەخىێٌذەواری .بەرزبىوًەوەی
ًببەراهبەریی ضبهبى و ضەروەت و داهبت .هەروەهب بەرزبىوًەوەی ئبضتی جیبوازیی چیٌبیەتی ،ئبکبهی
ضیبضەتی ئببىوریی ًیْلیجڕالییە.
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جْزف اضتیگلیتس – پبیبى رؤیبی آهریکبیی .ترجوَی پرّیس صسالت2١٠2 ،
زیْیس ُبرّی ،تبرید هرتصر ًئْلیجرالیطن ،ترجوە ز.هحوْز عجساللەزازەً ،ػر اذتراى ٠٩١6
گفتْگْی الطب ثْلت ثب زیْیس ُبرّی ٠١ ،هبرچ  ،2١٠٩ترجوەی پرّیس صسالت ،ضبیت
ًمس التصبز ضیبضی
اضکبت لع ،جبهعە غٌبضی پطت هذرًیطن ،ترجوەی حطي چبوغیبىً ،ػر هرکس1384 ،
ثیٌگ یبى لی ،چیي زیر ًفْش ًی ْلیجرالیطن ،ثرگرفتە از کتبة چیي زر عسیوت ،اهب ثە کسام
ضْ؟ ترجوەی خ .طِْری
گفتْگْیی ثب ًّسی ثراّى زرثبرٍی ًیْلیجرالیطن ،علیَ ارزظُبی ًیْلیجرالی ،رحوبى ثْشری،
ّثالگ هیساى 26 ،ثِوي ٠٩٣6
احوذ ضیفً ،یىلیبرالیطن ،باڵوکراوەی ضبیتی کتببٌبک
ذطرّ صبزلی ثرّجٌیً ،ی ْلیجرالیطن زر ثْتەی ًمس(،هجوْعە همبالت) ًػر الکترًّیکی،
پبییس ٠٩٣١
ة .کیْاى ،ثحراى تْضعە ّ تْضعەی ثحراى :ضیطتن التصبزی– اجتوبعی ًیْلیجرالی ذطری
جسی ثرای حیبت ثػریت
زُرە رّحی ،ثبزثیٌی تجرثەُبی ًیْلیجرالیطن :ریػەُب ّ پیبهسُب ،جِبى کتبة ،ضبل
زّاززُن ،غوبرە ٠- ٣
ضیس حبهس ّارث ،ضیبضت تعسیل التصبزی زر کػْرُبی زر حبل تْضعە ،چگًْگی اغبعە،
آثبر ّ پیبهسُب ،پژُّػٌبهەی التصبزی صص٣٩ -٠٠6
آزازٍ غعجبًی ،ثِػت ًیْليجراليطن ۴۴ :زرصس کْزکبى آهریکبیی زر فمر زًسگی هیکٌٌس،

اکتجر 2١٠١ ,٠2

 ۴۴ضبل ًیْلیجرالیطن زر ثریتبًیبً ،يوی از کْزکبى زر غِرُبی ثسرگ اًگليص زر فمر ثَ
ضر هیثرًس ،هجلَی ُفتَ
کیي ثیرچ ّ ّالز هیرٌکْ ،ذبضتگبٍُبی ایسئْلْژیک ّ تبریری ًیْلیجرالیطن ،هترجن :اهیي
گٌجی
جْرج هًْجیُْ ،وە هب ًیْلیجرال ُطتین ،ترجوەی هحوس هعوبریبى ،ضَ غٌجَ  ۴هرزاز ۱۱۷۴
غبلت اثْ هصلحً ،یْلیجرالیطن ّ "جِبى ضْم" .ثرگرزاى :احوس هسارعی ،هجلە ُفتە٠١ ،
ضپتبهجر 2١١٣
چٌس هیلیْى ًفر زر ایراى زیر ذظ فمر هطلك لرار زارًس؟ ،ضبیت تحلیلی ذجری عصر
ایراى  ٠١تیر ٠٩٣6
ًرخ ثیکبری زر کرزضتبى ثَ زّ ثراثر هیبًگیي کػْری افسایع یبفت .ذجرگساری تطٌین٩ ،
آشر ٠٩٣6
رحوت ثِراهی ،تحلیلی ثر فمر غِری زر اضتبى کرزضتبى ،هٌِسضی جغرافیبیی ضرزهیي،
زّرە زّم ،غوبرە  ،٠ثِبر ّ تبثطتبى  ،٠٩٣6صص ٠/٠4
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 .2١هی گل ُػترّزی ،فبجعەای ثید گْظ تِراى؟ اعتراف یک ًوبیٌسە غْرای غِر زر راثطە ثب
لبچبق اعضبی ثسى ،ضبیت رّزًبهە ثِبر ،غوبرە  ٠2 ،2٠٣تیر ٠٩٣6
 .2٠عوسٍ تریي هطبئل کػْر زر حْزٍ اجتوبعی .هرکس پژُّعُبی هجلص غْرای اضالهی،
ازارە کل ُوبٌُگی ّ ثرًبهەریسی پژُّػی ،ازارەی اًتػبرات ّ هجلە ،چبپ اّل ٠٩٣١
زضتوسز کبرگراى کرزضتبًی یک ضْم ذظ فمر اضت ،ذجرگساری زاًػجْیبى ایراى "ایطٌب"
.22
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 .2٩زًسگی«کْلجرُب» ؛ چِرٍ عریبى رفبٍ اجتوبعی زر هٌبطك هحرّم ،ضالهت آًالیي ،ضَغٌجَ
 ۱۶ثِوي ۱۱۷۴
 .24جوعیتی کَ ُررّز ثَ زیر ذظ فمر ضمْط هیکٌٌس ،آراز آشرثبیجبىً ،رطتیي رّزًبهە
آشرثبیجبى غرثی ،چِبرغٌجَ ۱۴ ,غِريْر ۱۱۷۶
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