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ا ا و ب اا
ٓا ا

 ردر ا  آا  و  آن و   ت ر ری ا  انل 1979 ا با

و وا ا. ا ،ّا ا   از ااء ی ا اب د.  و    از اار ا و

 ،ّر ا  .زد ّ رت   ، زدۀ ت ن ص در ،ّ دا ا    ر

 ت ر اا  آن   اد؛ ا ر را اا ّ یی ر یاف ردها  أم ز  ه 

.ز ری  در   ٔ

 از ،دآن و ا ،ت ادر ا ی اا و ا اد.؛ ز اری ا ای   با ،را در ا

ی ردار ا . ر ام ط  روا ان  ان رت از زت،  دا ا، ا و ر ام و

ا .د داردو ، ا ا   ً  ای دن و ا   ، ،ضا  از ،

 از آت ا ٓ ا، "اّ أاُُ و أودٌ  و اَ ُه اّ . ٌٔا اََُْ# َ َ و #َا و أا و أِا

      ررا ا  م  را  د ٓن."1 در اُِا ُُ َٔو َِِ ُ َق َ و ُُِٔ ًاَ
"َُع ا و َ َُِم ا ... و ن ان."2

در ن ا اان، ا ال ّ ات در اره  ا و اف ن ه ا .ً در ّدۀ 3 اره دارد  دو ری

ا ا   د و  دیی ار" :د ر  ر زای ا د را تا  ا ّ انا ا

 اد ره و ر  و ف   ع و در زی  و  و ر و ا و  ". ّدۀ 43

 ،اتّ ا  .  ه  اان او ّ ای  ت اور ی ازد  ن ا

ات و وّ ایان از اا ری ا  زد ف  اندر ا ت دوادی و ای اداده  د

.ده ا دداری ه ذ او ّ ای ا ا رۀدر ن ا در  ٓو ا  ا

 اندر ا ا ا

 و  ل  از اب، اان از  ّا ا  از  دور ه ا. در لی ا اد  ّه

ا   .ی  و  ً ّ ده، اان در ل دو ل  30  3 40 در ّرم و ط

 ادرو  ا 4 ا.ه ا ن رد و  ، ارزش  ه یدوره   ده  اوم ارزش وا

ا اء اد اان و  ّدم  ز، ا  ّر ا ّای وم اء ّ  ا  ای ا ٓد اک

ل ر اّ دارد و دارای اازی   در   ار آهای درن  ود ده . در  ل، ری

 ر رواد ا  در  را   ده و ک ر را ردار ی از و     ّ  ءاز ا
5.دها ر    رج ر در 

  ّ  ار داد و  یر  ۀو آن را در ز    ل ل دو ان درا دا  

در  50-40ل   ت و ی  .ان ری در ا ر د   رم  ول د  و

ان ّرم ً و در ن  250ر،   وا  ا  در  ن  د.6 ا   ی

 اتا ،(داد  2005 ل ان درا   ت  )    از نز  و ر تاز ا
7.ا   و  رو   دان در اۀ اا ن وی و
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دوی ا اان   از اح و ای اان ز  ها ، و را و  ا .ار از

 ای، ر یا ً  ّ ه و ری د، وا  ،ده  ت  ل 2013 را در رو

ر، ا ، دا. در ا  ن داده ه  زن ر،  در ل  1989 ا ،ٓای  ُ  اال

زان و د ،نهز  ری نر  م ار   د 8.ده ا  ا و دا  و دارا ّ 

اء ز  اان اص ، در   د ّ  و ق ا، ان و وهی  اّ را  ده

) و دهقا ،فّ  د، وا   رٓا ، .وده اد ا  ال و دارای ا   و در
ًا .آورده ا د  اان او الدرۀ ا  را و  د) ا زده  ٓر ان د  ً اا

 ا اّ  ا اّ در درت  آن دوردی دای دارد.

ا و   ادی اان

ارز ری  رود اان  ا ا  ّ  د دادهی رو ،م ّ و د ری دو ،ری

 ر ود و   انا ری ا دو    ّ  د یهای از داده  .ار اد 

ک ا ( ،ًت دررۀ ارزش رل در ی ا  ارم دو و ارشی زار ه). ا   ،ّای

.ر    ری 

 رژ ،   9.ا ا زده ناا  ً ان ود اا  ی وأ ا دۀ ی ،اّول

م ّ از اد  وی ا. ا اوا، اه  ی دا از  از  رژ، ا اان را آزرده

 در    اد ر ا از ن  ازه داده از و  ای   هداری  10.ان

  داری  د .ه ا اند اا و ر  عّ از   ،(را) ری   و ّ

ود و  ،ه .ه ا  (cronyism) وری م  ،  ناا    ی آن  ،

ق وهی ن اّ) ّ اّی د از  ادن ا ّ در ن ا  ر  ، و  زن

. و ا و  در  دم   ه  و ً ی آن  (ن ا ی و

 دی

ا  د  در ا  د   ّ  د ادی ، رهآن ا   در    ّ 

:ه ا  (ا و ّ) دو نز و ا دو ،ّ دو

ا –  اان

.1ّا ا  از   ری و ٔ و ّی اوه از   ش ای ن ا 

.وه آزادی ا و  ن د ای

اام ّل ای ادۀ ق ادی و آزادیی ری زن در اان2.

.3  داد داراو ا (د  از) ی دووا  ناا  الم ااد ا  ن س 

 در ّ ان.

.4ان دور  ر رع او ار  ی رت از   از ، ن و زی درفّ  ی

 ا دا  و اای ات در   زم ا ای ادۀ اد در اد اان.
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.5ّرم و ارزش وا ل ف  ا   دّ وع و ی رژ دا ای ا ا  ری

 و ادۀ ر ادی.

:دو ا ینز و ر یب – دو

اح و   ، دن ا ٓ وای دو  ی رو  اات ای دار  آن ّ   اد1.

.ا زر ررت و ا  درت ای   اان او  ؛ آزادی دادن  انا

در   اات زر ی درازّت  اد ّ و ٔت ز ( اق  از  ) و ارزّ د2.

رود  ا ا  ٓاات  اان  ّ  ا  ت.

ادم ا ا و ات ادی در اات ری و ا ٓ اان.3.

در   زی ه   اان، ر دن ای ادۀ ری   ا   دا اان  ف4.

. ّرم و ارزش وا ل ری

ج – زنی دو (اناو)

 دن  آ و    ا ا دا   اان.1.

ارء  ق و آزادیی ادی اّ دا اان، و     ت  وهی زده و وم ای2.

.ٓا د و ای  ی و

 دن د و ار درون اان، ای وارد آوردن ر دا و ا ای ات و د اوع.3.

.4.فّ و ری آزاد تاای ا ر دای ا ری دار ّ   ت  دن ر

 
 1رۀ  (64)، آت 16-15؛ ن  ر : اال و اود   آز و داش ان  د او ا . ا  ٓا از

 ا ، ندر ا   یاز آز   و ن اد    داز قا  و   ی و ا و  وا او
(ّ ّءا ) .رر

(ّ ّءا ) .دار ز ت راو ز ...   ا ما  و ا را  :ر  ن ت 2، 3 و 7؛ٓن (107)، ا رۀ 2

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ :آیای 2014   ب – انی، ا تّن از 3

ir.html
http:// .2012 ا ،The Atlantic ، ان؟ از ا ط دل 60 در ف 8 روز  یارزش وا  . ،ااو  4

/www.theatlantic.com/business/archive/2012/10/how-does-a-currency-drop-60-in-8-days-just-ask-iran/263159
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ir.html
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:2013 ا ،زن رو .د رۀدر رو  ،  و ا ا ،ند  8
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http://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1
http://www.cfr.org/iran/sanctions-affect-irans- 2012؛  ،ر رای روا ،ارد ان اد اا    ،ن  9

economy/p28329
http://www.fidh.org/IMG/pdf/iran_report_en.pdf ،2013  ،ر   ق رو ،ها  :ان10 افآیدیاچ، ا


