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ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎه در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﻬﺎﻧﯽ

‡*,

ﺳﻌﯿﺪ ﻃﺎﻫﺮی† و ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦزاده
† داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

‡ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی
ﭼﮑﯿﺪه .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ رﻓـﺎه در ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ۱و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راهﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻓـﺎه در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد

۲

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑـﻪﻋـﻼوه ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪای ﮔـﺰارشﻫـﺎی ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺰﺑـﻮر در ﻃـﻮل
ن ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ را ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎ لﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎ ِ
وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ درک ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓـﺎه و
ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای درک و درﯾﺎﻓـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ رﻓﺎه ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و روشﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،اﺷﺎره ﺷﺪه و درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺗﺒـﻪ رﻓـﺎه
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮ رﺗﺒـﻪ ﮐﻠـﯽ
رﻓﺎه آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺎه و ﻧﻘﺶ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﯾﮏ ﻃﺮف ،و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺗﺠــﺎری در ﮐﺸــﻮرﻫﺎ از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ،ﺗﻮﺟــﻪ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ .ﺑــﺮای اراﺋــﻪ ،ﺗﺼــﻮﯾﺮی از ﺟﺎﯾﮕــﺎه
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ )ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘـﺎ( و در ﻣﯿـﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ،
وﺿﻊ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه آن را ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ
از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺮﻏﻢ ﺗـﻼشﻫـﺎی ﻓـﺮاوان ﻃـﯽ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑﻠﮑـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ و ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۸٫۴٫۳۰ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۸٫۹٫۱۸ :
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ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐـﻪ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻓﺎه ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در ﻣﺠﻤـﻮع ﮐﺸـﻮر
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ رﻓﺎﻫﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿـﻊ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﺣﺘـﯽ در دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻨـﺎ و ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﻫـﻢ از اﯾـﻦ
ﺣﯿﺚ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :رﻓﺎه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠـﺎری ،ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ،آزادی ﺷﺨﺼـﯽ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ ،آﻣـﻮزش ،ﺳـﻼﻣﺖ ،ﻣﺤـﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ،ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ،
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی رﻓﺎه.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻘﺶ روزاﻓﺰون اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن ،ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻓﺎه ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ

ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾﮑﺴﻮ ،و دوﻟﺖﻫﺎ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،رﻓﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷـﻮد
و ﺑــﻪ ﺗﺒــﻊ ،ﺳﯿﺎﺳــﺘﮕﺬاران و رﻫﺒــﺮان در ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ و رﻫﺒــﺮی آن ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻧﻘــﺶ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه رﻓﺎه ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠـﺎرب دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ و ﺑـﺎ درک ﻧﯿﺎزﻫـﺎی
ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧـﺪﮔﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫـﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ،ﺧﻠﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮآوردن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻇﻬـﻮر اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ و

ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ روی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی

ﺗﺠﺎرب داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﻬـﺎن ﺑـﺎ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از اﯾـﻦ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده و از ﻧﺘـﺎﯾﺞ آنﻫـﺎ ﺑـﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧـﺪه از آنﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺠـﺎدﻻت و ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﺧﺎﺗﻤـﻪ دﻫﻨـﺪ .از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ در دﻫـﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺟﻬـﺎن ،و

اﺻﻼح آن روشﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در
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ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،و ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﯾﻪی ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻟﮕﻮﺳﺎزیﻫﺎی

ﻗﺎﺑــﻞ ﻓﻬﻢﺗــﺮ در ﺳــﻄﺢ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ .ﺑــﺮ ﻫﻤــﯿﻦ اﺳــﺎس ،ﻣﺒــﺎدرت ﺑــﻪ ﺟﻤــﻊآوری دادهﻫــﺎ و

اﻃﻼﻋﺎت از درون ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻠـﯽ ﺑﺮﺧـﯽ
از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﻗــﺮار دارﻧـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧــﯽ دﯾﮕـﺮ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ
ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﻬﺎن ﯾﺎ دﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب رﻓﺎﻫﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب و آﮔـﺎﻫﯽﻫـﺎ ،اﯾـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ

ﻟﮕـﺎﺗﻮم ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧـﺮد و ﮐـﻼن دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺪﻋﯽاﻧـﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ
ﺳﻄﻮح ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ وﺟـﻮد ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی ﻃـﯽﺷـﺪه در ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤـﻮل و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾـﻦﮐـﻪ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ را ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ﻫﻨـﻮز از ﺣﯿـﺚ ﺳـﻄﺢ رﻓـﺎه ﺗﻔﺎوتﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد دارای ﺳﻄﺢ

رﻓﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦﻫـﺎ ﻟﺰوﻣـﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﻮﯾـﺎی
ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ رﻓﺎه و ﺗﺤﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن
ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ،و ﻧﯿــﺰ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑــﻪﻃــﻮر ﺧــﺎص ،ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﻣﮑﺎﻧــﺎت ،ﺷــﺮاﯾﻂ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﺣﯿـﺚ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ و
ﺳﻄﺢ رﻓﺎﻫﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻫﺪ

ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﺣﯿــﺚ ﺳــﻄﺢ رﻓــﺎﻫﯽ و ﻧــﻪ ﻟﺰوﻣ ـﺎً ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ .ﮐــﻪ ﺧــﻮد ﺳــﺒﺐ
ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺑﺲ ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮔـﻮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـﺎ و ﺷـﮑﺎفﻫﺎی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درون ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨـﺎدار و ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻣﻌﻠـﻮل

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آراء و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
وﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و ﺧﺎﺻﻪ ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕـﺮی ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ
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ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺣﺎﮐﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫـﺎی ﭘﺴﺎﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾـﺎ ﻣـﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .زﯾـﺮا ،ﺑـﺮﺧﻼف

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﮑﺎﺗـﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ از آﻏﺎز ﻗـﺮن ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸـﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫـﺎ ،ﻣﺘﻮﺟـﻪ اﻧﺒـﻮﻫﯽ از ﮔﺰارشﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ و

ﺟﺬاﺑﯽ از ﺳﻮی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و
ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻗــﺮار ﻣﯽدﻫﻨــﺪ از ﺟﻤﻠــﻪ ،در ﺧﺼــﻮص ﺳــﻄﺢ ﺳــﻼﻣﺖ ،ﮐﯿﻔﯿــﺖ زﻧــﺪﮔﯽ ،ﺳــﻄﺢ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،رﻓﺎه ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و  . ...ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺸﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
وﺿﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺧﻮد را در آﯾﻨﻪی اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ،و ﺑـﺎ اﺗﮑـﺎء ﺑـﻪ داﺷـﺘﻪﻫﺎی ﺧـﻮد و ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻠـﯽ
ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﮔـﺰارش ﮐﻨـﺪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺤـﻮﻻت

ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺿـﺮورت ﺟﺎﻣـﻪی
ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آنﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺟﻮاﻣـﻊ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋـﺎت و ﮔﺴـﺘﺮش ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣـﺎﻫﻮارهای و ﻣﺠـﺎزی رﻧـﮓ و ﺑـﻮی
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮری ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
ﺗﻤﺪن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ و ﺣﺘـﯽ آن دﺳـﺘﻪ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺟﻨﮓ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬـﺎﻧﯽ آنﻫـﺎ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﺛـﺎر ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟﻨـﮓ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و ﻫـﻢ
راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧـﻮد ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪی ﺧـﻮد ،ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺑﺮداﺷـﺖﻫﺎی واﻗﻌـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ،
راهﺣﻞﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از

اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺮار دادﻧﺪ و رژﯾﻢﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ اراﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
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ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی رﻓﺎه ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿـﺰ ﻣﺜـﻞ

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و آﻟﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻏﺮﺑـﯽ اﮔـﺮ ﭼـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤـﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﯿﺶ و ﮐـﻢ ﻧﯿـﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣـﺪرن در زﻣﯿﻨـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺑﻮد .در آن اﯾﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻠﻮک ﻗـﺪرت در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺘﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ

ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﭘﺲ از دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑـﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس »ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ و
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ دادﻧﺪ« ].[۶

اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧـﺪه و در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺎ ﺣـﺪود  ۲۰درﺻـﺪ درآﻣـﺪ ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮد را ﺻـﺮف ﻫﻤـﯿﻦ ﻃﺮحﻫـﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ] .[۶ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤـﻮﻻت ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ در ﺟﻬـﺖ رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘـﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوم ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺮوز دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻗـﺮن ﻫﺠـﺪﻫﻢ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  ۱۹۵۰روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻋﻤﻼً ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﯿﻤـﻪ دوم ،۱۹۵۰

از رﻓﺎه ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽِ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺑﺮای آن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل آن را از ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺗﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮد از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧـﻮد از ﻧﻈـﺮ
رﻓﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ] .[۷در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی  ۷۰ﺑـﻪ وﯾـﮋه

در ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪی  ۱۹۸۰اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪاﻣﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ
در ﺟﻬــﺖ ارﺿــﺎء ﻧﯿﺎزﻫــﺎی اﻓــﺮاد و ﮔﺮوهﻫــﺎ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﻏﻠﺒــﻪ ﺑــﺮ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻋﻤــﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻃﻼق ﺷـﺪ و در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ دﻻﻟـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در آن
ﺧﺸﻨﻮدی اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ ] .[۱۰اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤـﻪی اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﺎدﯾـﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾـﺮا،
ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐـﻪ ﺑـﻪ رﻓــﺎه ﻓـﺮدی و رﻓـﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴـﺘﻪ ﺷـﻮد ﻧﻤﯽﺗــﻮان ﺷـﺮاﯾﻂ وﯾــﮋه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﻣـﺮوزه اﯾـﻦ
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺬﺷــﺘﻪ از اﯾــﻦ ﺗﻌــﺎرﯾﻒ ،ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻫﻤــﻪی دوﻟﺖﻫــﺎ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد رﻓﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺒﻮع را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و از اﯾـﻦ
رو ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻬﺎدﺳﺎزی ،ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری ،وﺿـﻊ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ،ﺧﻠـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ و ﺗﺤـﻮل اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺟﻬـﺖ ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ و

ﺑﺮاﺑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖﻫﺎ ﮐـﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎً دوﻟﺖﻫـﺎی رﻓـﺎﻫﯽ ﻣﺤﺴـﻮب

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷـﻮد .در واﻗـﻊ در دوﻟﺖﻫـﺎی رﻓـﺎه ،ﮐﻤﮏﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ
ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮐﻮدﮐــﺎنِ واﻟــﺪﯾﻦ از دﺳــﺖ داده ،ﻣﻌﻠــﻮﻻن و ﻧﯿــﺰ ﺣﻤﺎﯾــﺖ از اﻗﺸــﺎر آﺳــﯿﺐدﯾﺪه و

آﺳــﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،ﻣــﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی درﻣــﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫــﺎی ﭘﺰﺷــﮑﯽ راﯾﮕــﺎن ﺑــﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕـﺮ ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﭼﻨـﯿﻦ دوﻟﺖﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ

دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺎه ﻓﺮدی در آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﯾﮏ ﻃـﺮف در ﻫﻤـﻪی ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه در دوﻟﺖﻫـﺎی
رﻓﺎه ،دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﮐﻤﮏﻫـﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﮐـﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ در

ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﮑﺎری ،ﭘﯿﺮی ،ﺑﯿﻤﺎری ،از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ...
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺎه ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﮑﺎری و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺻـﻮرت ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﺗـﺎ

ﻫﻤﻮاره ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎء ﯾﺎﺑـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ،

دوﻟﺖ رﻓﺎه ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی دوﻟﺖﻫﺎی رﻓﺎه ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ دارﻧـﺪ
زﯾﺮا در اﻧﻮاع دوﻟﺖﻫﺎی رﻓﺎه ،رژﯾﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر در اروﭘـﺎی ﻗـﺎرهای ﺣﮑـﻢ ﻓﺮﻣﺎﺳـﺖ ،ﺿـﻤﻦ

اﯾﻦﮐﻪ از ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧـﺎنآور
ﻣﺬﮐﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد .وﻟﯽ در رژﯾـﻢﻫـﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟـﯽ ﻣﺜـﻞ اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺳـﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎی اﺗﺨـﺎذی در ﺟﻬـﺖ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎر ﻗﻄﺒﯽﺷـﺪه ،اﻋﻤـﺎل ﻣـﯽﺷـﻮد و در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ اراﺋـﻪ

ﮐﻤﮏﻫـﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ در ﺟﻬـﺖ ﺑـﯽﻧﯿـﺎز ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣـﺎدران ﻣﺠـﺮد از ﻣﺴـﺎﻋﺪتﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
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ﻣﯽﭘﺮدازد ﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺖ ،ﻓـﺮض
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ ].[۳

ﺑﺎ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن اﻗﺘﺼـﺎد و ﮔﺴـﺘﺮش ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎی روزاﻓـﺰون اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ،
آﻣﺎرهﻫﺎ ،دادهﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده اﻧـﺪ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ در ﺳـﻄﺢ

ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪای اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﮔـﺮدآوری و اﻧﺘﺸـﺎر دادهﻫـﺎ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ وﻓﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮاﮐﺰ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ در ﺣﻮزهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ،ﻋﻠﻤــﯽ و  ...در ﺗﻼشاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪﺻــﻮرت ادواری و ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒــﺎدرت ﺑــﻪ اراﺋــﻪ

ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﺣﻮزه رﻓﺎه ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺎه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊآوری دادهﻫـﺎی ﻻزم

ﮔﺰارﺷﯽ را درﺑﺎره ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ »رﻓـﺎه ﻟﮕـﺎﺗﻮم« اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽﺷــﻮد و ﺗﻐﯿﯿــﺮات رﺷــﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫــﺎی ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ را در
ف ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﮔـﺎم را در ﺟﻬـﺖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖِ ﺧـﻮد
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﺪ ِ

ﺑﺮای رﻓﺎه ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮدن ﻧﻘﺸـﻪ راه ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻓﺎه ﯾﺎ دور ﺷﺪن از آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ،ﻣﻠﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ ﭼـﻪ
روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی رﻓﺎه ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ »ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد و ﻧﯿـﺰ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد«

)ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۷ﺗﺎ  (۲۰۱۸و از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ از
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳـﻮی اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﻧـﻮآوری ﯾـﺎ داﻧـﺶ ﺳـﻮق ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﻮد
ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻣﻘﻮﻟﻪ رﻓﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﯾﺮا رﻓﺎه در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪه و از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺸـﺮ
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ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦزاده

ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪه دوﻟﺖﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺒـﺎرت

از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺳـﻌﺎدت اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﯾﻌﻨـﯽ ﭼﯿـﺰی ﻓﺮاﺗـﺮ از اﻗـﺪاﻣﺎت ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ،
ﺑﯿﻤﻪای و اﻣﺪادی اﺳﺖ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﺑـﻪ رﻓـﺎه ﻣﻠـﯽ ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ

ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد در ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ آن اﻗـﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻤـﺎ اﯾـﻦﮐـﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ و
اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آنﻫﺎ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾـﻦ

ﺧﺼــﻮص ﺑــﻪ ﻋﻤــﻞ ﻣﯽآورﻧــﺪ و ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی آﻣــﺎر و دادهﻫــﺎی اﯾــﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه آنﻫـﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ
اﺳﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻓﺎه اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ

اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﺳـﻨﺎد و ﺷـﻮاﻫﺪ ﭼـﻪ ﭘـﯿﺶ و ﭼـﻪ ﭘـﺲ از اﻧﻘـﻼب ﺣـﺎﮐﯽ از اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪهای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﻠﻤـﺮو ﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗـﺎ ﺣـﺪودی ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ
ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﻫﻨــﻮز ﻣﻨــﺎﻃﻖ زﯾــﺎدی در اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر از ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳــﺐ رﻓــﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ در ﭘـﯿﺶ از اﻧﻘـﻼب ﻧﻈـﺎم ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﭘـﺲ از اﻧﻘـﻼب ﻧﯿـﺰ ﻗـﺪمﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬـﺖ وﺿـﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل در ﺑﺮﺧـﯽ از زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎ ،ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤـﺪه
رﻓﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از اﺻـﻮل آن از ﺟﻤﻠـﻪ در اﺻـﻮل  ۲۸و  ۲۹ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ

زﯾﺎدی ﺑﺮ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و  ....ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ،ﺑـﻪدﻻﯾـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدی از

ﺟﻤﻠﻪ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﻋﺪم وﺟـﻮد ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،ﻓﻘـﺪان ﻓﻀـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﺴـﺐوﮐـﺎر،

ﮐــﺎﻫﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و  ...ﻫﻨــﻮز اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺧــﻮد را ﺑــﺎ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺸــﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺳﺎزد ].[۸
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 -۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی رﻓﺎه
در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﺎه دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﯾﻮﻧـﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن )زﻣـﺎن اﻓﻼﻃـﻮن و ارﺳـﻄﻮ( ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز
ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪهاﻧﺪ .در ﻫــﺮ دورهای ﺻــﺎﺣﺐﻧﻈــﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ از اﯾــﻦ ﻣﻘﻮﻟــﻪ ،ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌــﺎرﯾﻒ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اراﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﻣﯽﺗـﻮان اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎ را ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﺳـﻨﺖﮔﺮا و

ﻣــﺪرن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی ﮐــﺮد و از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ،رﻓــﺎه ﺑــﻪ ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﻧﻈﯿــﺮ رﻓــﺎه ﻓــﺮدی ،رﻓــﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮاده و رﻓﺎه ﻣﻠـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﮑﯿـﮏ اﺳـﺖ و ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺎس ،در ﺗﻮﺻـﯿﻒ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل

ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻨﺘﺎم از اوﻟـﯿﻦ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ رﻓـﺎه ﭘﺮداﺧـﺖ .او ﻣﻔﻬـﻮم اﯾـﻦ اﺻـﻄﻼح را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی اﺳـﺖ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ او ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷـﯽ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ ﺗﻌـﺪاد

ﻣﻤﮑــﻦ اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ،ﺑﻨﺘــﺎم ﻋﻤــﺪﺗ ًﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷــﯽ
)ﺷﺎدی/ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ( ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ رﻓﺎه ﻋﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﯿﺮ و ﺻـﻼح ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮی را در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ].[۹
اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮔﺬر زﻣﺎن رﻓﺘﻪ رﻓﺘـﻪ از ﻣﻔﻬـﻮم ﻓـﺮدی ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ارﺗﻘـﺎء ﯾﺎﻓـﺖ ﺑـﺮای

ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑـﻪ ﻫﮕـﻞ اﺷـﺎره ﮐـﺮد؛ زﯾـﺮا ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ در زﻣﯿﻨﻪی »رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑـﻪ »ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺧﻼﻗـﯽ دوﻟـﺖ ﻫﮕـﻞ«
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ،وﻇﯿﻔـﻪی اﺧﻼﻗـﯽ دوﻟـﺖ ،ﺣﻔـﻆ اﻣﻨﯿـﺖ و اﯾﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮑﺎﯾـﮏ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ و ﻋـﺪاﻟﺖ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .و زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﺑﻌـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،اﺣﺴـﺎس

اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه در اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽﮔﺬارد .وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ آن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻗﺘﺼﺎد رﻓﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد »اﻗﺘﺼـﺎد رﻓـﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺧﻼق ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺷـﻮد« ] .[۵ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺑﯿـﺎن ،در واﻗـﻊ ارﺗﺒـﺎط دو

ﺳﻮﯾﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد »ﺧـﻂﻣﺸـﯽ
راه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎی اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ« ]. [۲
ﻣﻀﺎﻓﺎً ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻓﺎه ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪرن اﺳﺖ .رﻓـﺎه در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﻤـﺎﯾﺰاﺗﯽ ﮐـﻪ

در دوره ﻣﺪرن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﻇﻬﻮر ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﺎ روﯾﮑﺮدﻫـﺎ و در
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه رﻓـﺎه در
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رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬـﻢ در ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﻗﺘﺼـﺎد رﻓـﺎه ﮐﻼﺳـﯿﮏ ،ﻧـﻮع ﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎزار در ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺸـﺮ ،اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎ را دﭼـﺎر ﺑﺤـﺮان ﮐـﺮد و
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺮای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ادﻋﺎﺷﺪه ،در ﻣﻮرد
ﺑﺎزار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾـﯽ اﺳـﺖ .از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﮔـﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺒـﺎل آﺣـﺎد
ﻣﺮدم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،درآﻣﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺴﮑﻦ و) ....ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓـﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻤﺎره .(۱۰

در واﻗﻊ ،رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓـﺮض اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﻗـﺮاری
»رﻓﺎه« را دارد .از اﯾـﻦ روی ،ﻫـﺮ دوﻟﺘـﯽ )ﻣـﺪرن( ﺑـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ دﺧـﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓـﺎه ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﭼﻨـﺪ
ﺑﻌﺪی اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠـﯽ ﺳـﻨﺠﯿﺪ زﯾـﺮا ﺑـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﭼـﻮن

وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺷـﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺑﺸﺪت واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻓﺎه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ.
ﺑــﻪﻫﻤــﯿﻦ دﻟﯿــﻞ ،ﻫﻤــﻪی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ درﺻــﺪد ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗــﺎ آن دﺳــﺘﻪ از ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ .زﯾـﺮا رﻓـﺎه ﺻـﺮﻓﺎً ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﺮ

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ و اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ
داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ را در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن رﻓﺎه در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ،ﻫﻤـﻮاره از دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ

ﺑﻮده ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ درﺑﺎره آن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﻪی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و

ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﻓﺎه ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در اﯾﺠـﺎد ﭼﻨـﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد ]. [۱۳

از دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﺴﻴﺎری اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼـﺎد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ رﻓـﺎه و ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺘﺮ زﻳﺴﺘﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر آﺳـﻴﺐﭘﺬﻳﺮ و ﻳـﺎ ﮔـﺮوه ﺧﺎﺻـﯽ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤـﺪود

ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﻜـﻪ اﺑﻌـﺎد ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮی دارد .ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ درﺑـﺎره ی
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ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮدی واﺟـﺪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
زﻳﺴـﺘﯽ ،رواﻧـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻨـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ در ﺷـﻜﻞ

ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در ﻣﻮرد رﻓﺎه اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﻛﻨﺪ .زﯾﺮا ﻳﻜﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬـﻢ رﻓـﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد از اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺖ ،اﻣﻨﻴﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،رﻓﺎه در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای از ارﮐﺎن و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻓﺎه ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از زﻣﺎنﻫـﺎی دور ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻓﻠﺴـﻔﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻄـﺮح ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺸﺎن از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دورهای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﯾﻪﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻧﻈﺮی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دارد.

زﯾﺮا ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺣﻮزهی ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد رﻓﺎه را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﻔﻬﻮم رﻓـﺎه دﻗﯿﻘـﺎً ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ

روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ واﺣـﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ

آن اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی رﻓﺎه ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳـﻄﻮح ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح دﯾﮕـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻔﮑﯿــﮏ اﺳــﺖ زﯾــﺮا ،ﺳــﻄﺢ ﺗﻌﺮﯾــﻒ و واﺣــﺪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﯽﺳــﺎزد ﮐــﻪ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮ ﯾــﺎ
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ رﻓﺎه در ﻫﺮ دورهای ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص ﺧـﻮد
را دارد .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺳــﻨﺘﯽ رﻓــﺎه ﻓــﺮدی و ﺧــﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﺘــﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺧــﺎﻧﻮاده ،ﮔﺮوهﻫــﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪای و دﯾﻨـﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﺪرن ،ﺗـﺄﻣﯿﻦ رﻓـﺎه
ﻞ رﻓﺎه  ،ﻗﺎﺑﻞ درک و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،رﻓـﺎه ﻓـﺮدی ﺑـﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﺣ ِﺪ ﺗﺤﻠﯿ ِ

اﺳﺎس روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳــﺖ در روﯾﮑــﺮد دﯾﮕــﺮی ﻣﻮﺿــﻮع رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﯾــﺎ رﻓــﺎه ﻣﻠــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ در اﯾــﻦﺟــﺎ ﻧﻬﺎدﻫــﺎ،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت

دﯾﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪرن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺴﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه  ،ﻣﺒﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻋﻢ از ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ در دوران ﻣـﺪرن ،ﻣﻘﻮﻟـﻪ رﻓـﺎه از درﺟـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪ

دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ورود ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻗـﺒﻼً ﺗـﺎ ﺣـﺪودی
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ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦزاده

ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪﻧﺪ و

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮدﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ،در
ﺳﺎل  ،۱۹۴۸اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ اوﻻً ﻫـﺮ ﻓـﺮدی

ﺣﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دارد ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﻮد و ﺧـﺎﻧﻮادهاش
را دارد ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻫﺮ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﮑﺎری ،ﭘﯿﺮی و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﯿﺶآﻣـﺪﻫﺎی ﻧـﺎﮔﻮار ﺣـﻖ

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿـﺰ از ﺣـﻖ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ].[۱
در واﻗﻊ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪای و ﺳﺎﯾﺮ
اﺷﮑﺎل آن و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮐﻼن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺤﺘﻮای رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ

روشﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آنﻫﺎ در ﻗﺒﺎل رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ دادهاﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺘﺮﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،اﻣﺪادی و

ﺑﯿﻤﻪای و  ....ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آنﭼﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﮐﻼن و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺎه را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﻨﺪ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری و  ....را ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ آورد .زﯾﺮا ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ
ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﮕﺮش ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﮕﺮش
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﺎه آنﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺣﻞ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ]. [۴

 -۴دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻟﮕﺎﺗﻮم درﺑﺎره رﻓﺎه
در ﮔﺰارش ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻣﻨﻈﻮر از رﻓﺎه ) (Welfareﺳﻄﺤﯽ از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری اﻓﺮاد
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از اﯾﻦ روی رﻓﺎه از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺴﺘﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دارد
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎن و درون ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ آنﭼﻪ در ﮔﺰارش
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ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه رﻓﺎه

ﻞ رﻓﺎه
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از ﻟﺤﺎظ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿ ِ
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ
واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ،رﻓﺎه ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﺮفﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺎه از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﻫﺪف ﺧﻮد را در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮری را از ﻣﻨﻈﺮ رﻓﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در
واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺎه در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد

دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮم ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﻓﺎه،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ

اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ رﻓﺎه ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺛﺮوت
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎﻻ ،رﻗﺎﺑﺖ
ﺗﺠﺎری و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و داد و ﺳﺘﺪ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

در ﺿﻤﻦ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ،در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻗﺪرت ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در
ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻓﺎه آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ﻗﻮی ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﻀﺎی ﺧﻼق و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
رﻓﺎه و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،اﺻﻮﻻً ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
رﻓﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ رﻓﺎه آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدی دارد.

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻃﺮز ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ،ﻣﻨﺼﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
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ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦزاده

آزادی ﻓﺮدی ،در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از آزادی ﺑﯿﺎن ،ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﺻﻮﻻً
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از درآﻣﺪ و رﻓﺎه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و

آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از رﺿﺎﯾﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﮐﺸﻮری از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی درآﻣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن از

آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻮآوری در آن ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ ﻧﻮع از آزادیﻫﺎ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و آزادیﻫﺎی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻧﺴﺠﺎم و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮑﻨﻨﺪ،

در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺎه اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از دوﺳﺘﺎن و

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ داراﯾﯽ ﯾﺎ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮدی ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺳﻄﻮح درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﺑﻪ

ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﻫﻤﺴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮط ﺿﺮوری ﺑﺮای
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺎﯾﺪاری رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ

ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﻦ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
ﺻﺮﻓﺎً در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارش رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮدی ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻮأﻣﺎن در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

آﻣﻮزش ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻮزش اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش،
ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻮزهی آﻣﻮزش ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮﻓﻪ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﻮزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻧﺒﺎﺷﺖ
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ
اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻌﺮض آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﭘﻮﯾﺎﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
ﺳﻼﻣﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻗﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ذﻫﻨﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻟﺬت ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺳﻄﻮح

ﺑﺎﻻﺗﺮی از درآﻣﺪ و رﻓﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ از رﻓﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن دارای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ .آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ

ﻋﻼوه ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاد را از آﺳﯿﺐ ﻣﺼﻮن ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺖ را ﺑﺮای
ت ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدی )ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا( ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎ ِ

)ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ( ﯾﺎ ﻧﻤﺎدﯾﻦ )ﻣﺜﻞ ﻏﺮور و اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﻠﯽ(

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪاری را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺤﯿﻂ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻼش و اﻗﺪاﻣﺎت

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

 -۵اﺻﻮل و ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی ﮔﺰارش ﻟﮕﺎﺗﻮم
در واﻗﻊ ،ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را از ﺣﯿﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ،
ﺛﺮوت و رﻓﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻓﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺛﺮوت ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ

ﺷﺎﺧﺺ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهای را ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﯽ را ﺳﻨﺠﺶ
ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ از آنﭼﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻓﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از رﻓﺎه را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺮوت و
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ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ را از دﯾﮕﺮی ﻣﻨﻔﮏ ﮐﺮد .ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ

درآﻣﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﯽ روﺑﺮوﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮم ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽورزد.
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ از ﺑﺪو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺗﻼش ﮐﺮده ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻧﺤﻮهی ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در
ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه از ﻣﻨﻈﺮ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺸﺎوران ورزﯾﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
رﻓﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽﺗﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﺷﻔﺎف و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ

اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺛﺮوت و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺎه را از ﻣﻨﻈﺮ  ۹ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ۱۰۴
ﻣﻌﺮف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻌﺮفﻫﺎ راﺑﻄﻪ
رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺮوت و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺻﻼﺣﺎت

ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮفﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ و ﺳﻄﺢ اﻫﻤﯿﺖ آن ﻣﺆﻟﻔﻪ )وزن ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺷﺎﺧﺺ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از رﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﺪه ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی آﻣﻮزش،
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ اداری )ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ( و
آزادی اﻗﺘﺼﺎدی )درﺟﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد( .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ذﯾﺮ ﺑﻂ ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه را در ﻫﺮ
ﮐﺸﻮری ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﮔﺰارش ﻧﺨﺴﺖ ﻟﮕﺎﺗﻮم در ﺳﺎل  ،۲۰۰۷در ذﯾﻞ
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ :آزادی اﻧﺘﺨﺎب ،ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮب،

ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ،اﯾﻤﺎن ﻗﻮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی درآﻣﺪ ،آب و ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب ،ﺣﻘﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﻧﺮخﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺮخﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﻼق .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻣﺰﺑﻮر ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻠﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﯾﺠﺎﺑﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻊ رﺗﺒﻪ رﻓﺎه در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺎه  ،اﺻﻮل و ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
-۱

آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
از آزادی اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬــﺮهﻣﻨـﺪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺟــﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ در آن زﻧــﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ
اﻧﺘﺨــﺎب و ﺑــﺮ آن ﮐﻨﺘــﺮل داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .زﻣــﺎن و ﻣﻨــﺎﺑﻌﯽ ﮐــﻪ ﺻــﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ از
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ اﺳﺖ.

-۲

ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ از اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺷﻮاﻫﺪ
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ از درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از ۱۰ﻫـﺰار

دﻻر ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
-۳

ﭘﻮل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۲۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓـﺮد ﺑﺮﺳـﺪ ،ﺑـﻪ

-۴

ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻮیﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﻗـﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ و ﭘﯿﺸـﺮان رﺷـﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت

اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ )ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ( ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺛﺮوت ﻣﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺟﺪول  -۱ارﮐﺎن رﻓﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ
ارﮐﺎن رﻓﺎه

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری

 -۱ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  -۲ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻤﻦ  -۳ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  -۴ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  -۵ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن اﻗﺘﺼﺎدی  -۶ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه  -۷ﺻﺎدرات ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت  -۸ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز  -۹وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ  -۱۰ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﻫﺮ
 ۱۰۰ﻧﻔﺮ
 -۱ﺛﺒﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ  -۲ﮐﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ  -۳ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن  -۴ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا  -۵ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
 -۶ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ  -۷ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  -۸ﻧﻮع دوﻟﺖ )دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﺎ اﺳﺘﺒﺪادی(  -۹اﻗﺪاﻣﺎت
ﻓﻘﺮزداﯾﯽ  -۱۰اﻋﺘﻤﺎد و ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  -۱۱اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ارﺗﺶ  -۱۲اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ-۱۳
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  -۱۴اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ  -۱۵ﻓﺴﺎد دوﻟﺖ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ  -۱۶ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ
 -۱رواداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺘﯽ  -۲آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ  -۳رواداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان  -۴آزادی
اﻧﺘﺨﺎب
 -۱ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان  -۲ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان  -۳وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ  -۴اﻫﺪاء و ﺑﺨﺸﺶ -۵
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ  -۶ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ  -۷ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
 -۱ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ  -۲ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﺠﺎوز  -۳ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ  -۴اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﺗﺮس  -۵ﻇﻠﻢ
و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ  -۶ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و آوارﮔﺎن  -۷ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ  -۸ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ  -۹دزدی  -۱۰ﭘﯿﺎدهروی اﻣﻦ در ﺷﺐ
 -۱ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ  -۲ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن  -۳ﻣﯿﺰان ﺧﺎﻟﺺ ﺛﺒﺖﻧﺎم دوره
اﺑﺘﺪاﯾﯽ  -۴ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﭘﺴﺮان  -۵ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ  -۶رﺿﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ  -۷ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر  -۸ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
 -۹ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
 -۱ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان  -۲ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  -۳ﻧﺮخ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی واﮔﯿﺮدار  -۴ﺷﯿﻮع وﺑﺎ
 -۵ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ  -۶ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ  -۷ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس  -۸رﺿﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ
 -۹رﺿﺎﯾﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  -۱۰ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  -۱۱ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
 -۱۲وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ  -۱۳ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ  -۱۴ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  -۱۵ﻧﺮخ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﺧﮏ

ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ

آزادی ﻓﺮدی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ

آﻣﻮزش

ﺳﻼﻣﺖ

-۵

 -۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ  ۵ﺳﺎل  -۲اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  -۳وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل  -۴ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی
 -۵ﻧﺮخ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ  -۶دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ  -۷ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ  -۸ﻧﺮخ ﺗﻮرم -۹
رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ  -۱۰ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ  -۱۱وامﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ  -۱۲ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری -۱۳
ﺻﺎدرات ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ  -۱۴اﻧﺪازه ﺑﺎزار  -۱۵ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮخﻫﺎی رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار آنﻫﺎ ﺷﻮد.
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ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ

در آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺒﺎدرت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،واﺑﺴﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ دارای ﻧﺮخﻫﺎی رﺷﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دراز ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-۷

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ اداری )ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ( ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻘﺶ روانﺳﺎزی و ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺛﺒﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺴﺐ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ

ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮه را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
-۸

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻋﻤﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﻨﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ رواﺑﻂ و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد ﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ

از ﮔﺮوهﻫﺎی »اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺪﺑﺨﺖ« ﻣﺜﻞ ﺑﯿﮑﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آزادیﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات روﺑﺮو
-۹

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت ،ﻧﻮآوری و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ﺷﺪه و ﺷﺪﯾﺪاً رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از

ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻧﻮآوری دارای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ دارﻧﺪ.

 -۱۰ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﯿﺪن ﺛﺮوت ،ﻧﻮآوری و رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ دارای ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ﺷﺪه

و ﺷﺪﯾﺪاً رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی و در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده و از رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 -۶رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی رﻓﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﮔﺰارش رﻓﺎه ،ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ  ۷ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻼ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﮐﺸﻮری ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﮔﺰارش ﮐﺎﻣ ً
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ رﻓﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ...اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ
ﮔﺰارش رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری و ﺳﻮم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ از ﺟﻬﺎن.
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﻓﺎه در ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ

رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻣﺘﻮازن و ﻫﻤﮕﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ

در ﺑﺴﯿﺎری از وﺟﻮه ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺸﻮری از ﻟﺤﺎظ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اﯾﻦ  ۷ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺟﻬـﺎن از ﻧﻈـﺮ
رﻓﺎه دارای رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺳـﺖ در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،ﺑـﯿﻦ ﮐﺎﻧـﺎدا و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه

آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﻪای زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾـﺎدی وﺟـﻮد دارد.
ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤـﺪه دارای اﯾﻤﻨـﯽ و
رﻓﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﻓـﺎه ﺷـﮑﺎف ﻋﻤﯿﻘـﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از دو ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا و اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
روﻧﻖ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻫﻤﻪی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷـﺎﺧﺺ رﻓـﺎه از ﺟﻤﻠـﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ رﺗﺒﻪ اول را دارد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ اروﭘـﺎی ﻏﺮﺑـﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ آزادی ﻓـﺮدی ،اﯾﻤﻨـﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ و ﻣﺤـﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻧﯿـﺰ

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را دارد ،ﺗﻔﺎوتﻫـﺎﯾﯽ وﺟـﻮد دارد .آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﻃﺒـﻖ ﮔﺰارشﻫـﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از اروﭘـﺎی ﻏﺮﺑـﯽ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ

درون ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑـﯿﻦ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه و ﮐﺎﻧـﺎدا
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺤـﺖ ﭼﻬـﺎر رﮐـﻦ )ﻣﺆﻟﻔـﻪ( اﺳﺎﺳـﯽ ﺷـﺎﺧﺺ
رﻓﺎه ،آزادی ﻓﺮدی ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺖوﺧﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎ و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ

و در ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه رﺗﺒﻪ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اروﭘﺎی ﻏﺮﺑـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه دارای رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻮده )ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮری
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ( و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ رﻓـﺎه در اروﭘـﺎی ﻏﺮﺑـﯽ در ﺳـﺎل ۲۰۱۸
ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪی رﻓﺎه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗـﺮ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤـﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در

آنﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺷـﺎره اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎی ﻏﺮﺑـﯽ ﮐﺸـﻮر
ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﻗﺒﺮس ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﻧـﺎن ﺑـﺎ اﻓـﺖ رﺗﺒـﻪ رﻓـﺎه و
ﻧﺮوژ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ رﻓﺎه در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦزاده

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺼـﻮص اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اروﭘـﺎی ﻏﺮﺑـﯽ ﯾﮑـﯽ از
ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻣﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی و اﺻـﻼح ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری از آب رخ داده

اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﯾﺎ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻓﺮﯾﻘـﺎ و
ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾـﮏ
از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾــﻒﺷــﺪه در ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺰﺑــﻮر ﺑــﻪ اﻧــﺪازه ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اروﭘــﺎی ﻏﺮﺑــﯽ از ﻟﺤــﺎظ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺷـﺪ ﻧﮑـﺮدهاﻧـﺪ .وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾﻤﻨـﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ ﺑـﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻨﺰل ﺗﺮورﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﺎراﯾﯿﺐ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑـﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ اروﮔﻮﺋﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺑﻪ وﻧـﺰوﺋﻼ ﺗﻌﻠـﻖ دارد .ﺑﺮﺧـﯽ از

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری و ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﺑﺎزار ﮐـﺎر در ﭼﻨـﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻓـﺖوﺧﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ .از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ،ﺑـﺎزار ﮐـﺎر در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬـﺮهوری ﭘـﺎﯾﯿﻦ ،از اﻧﻌﻄﺎفﭘـﺬﯾﺮی ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﺮای

ﻣﺜﺎل در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ در ردﯾﻒ  ۱۴۸رﻓـﺎه ﻗـﺮار

دارد .ﺑــﻪ ﻋــﻼوه ﮐﯿﻔﯿــﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی در اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﺎ ﻣﺸــﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺑــﻪدﻟﯿــﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ رو ﺑـﻪ اﻓـﻮل ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ

اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑـﻮر اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ رو ﺑـﻪ وﺧﺎﻣـﺖ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻤـﻪی اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ ،از دﻻﯾـﻞ ﻋﻤـﺪه ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ رﻓـﺎه در اﯾـﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﻓﺴﺎد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗﺠـﺎرب
ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺛﺒﺎت ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﭘﯿﭽﯿـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ رای ﺑـﺮای
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺎن ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی ﯾـﺎ اﻣﮑـﺎن ﻓﺮاواﻧـﯽ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارﻧﺪ وﻟـﯽ از ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ،

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮوﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ از ﻟﺤﺎظ رﺗﺒﻪ رﻓﺎه در ﺟﻬـﺎن ،در ردﯾـﻒ ﭼﻬـﺎرم ﻗـﺮار دارد .در اﯾـﻦ ﺟـﺎ
وﺿﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻃـﯽ ﯾـﮏ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻼﯾﻢ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳـﻄﺢ رﻓـﺎه

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺸﻮر اﮐﺮاﯾﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ۵
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ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دو ﮐﺸـﻮر ﺟﻤﻬـﻮری ﭼـﮏ و ﻟﯿﺘـﻮاﻧﯽ

ﮐﻪ ﺑﺠﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫـﺎی ﻧﺴـﺒﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ در ﺳـﺎل
 ۲۰۱۸اﻓﺖ ﮐـﺮد وﻟـﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﻟﻬﺴـﺘﺎن و ﮐﺮواﺳـﯽ از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ وﺿـﻊ ﺑﻬﺘـﺮی
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ روﺳـﯿﻪ و ﻟﻬﺴـﺘﺎن اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻬﺪﯾـﺪات و اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ
روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻧﮑﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ

ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻃﻼق ﻣﺨﻤﻠﯽ« ﯾﺎ »ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ« دو ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و
اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ رﻓﺎه ﺑﻬﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﻫﺮدوی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ .اﯾـﻦ

دو ﮐﺸﻮر آرام آرام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ در دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ در رده ﭘـﻨﺠﻢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ رﻓـﺎه ﻗـﺮار دارد وﻟـﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ و
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻣﺤـﯿﻂ ﺗﺠـﺎری و ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ در ردﯾـﻒ ﺳـﻮم ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻗـﺮار
دارد .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﭼـﯿﻦ و ﻫﻨـﺪ واﻗـﻊ ﺷـﺪهاﻧﺪ و در ﯾـﮏ دﻫـﻪی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻌﻀﺎً دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ
روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﺜﯿـﺮ ﻓﻘﯿـﺮ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻋﻈﯿﻤـﯽ از

آنﻫﺎ در ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﺷـﺪهاﻧـﺪ .ﻫـﺮ دو ﮐﺸـﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی روﺑـﺮو ﺷـﺪهاﻧﺪ .در اﯾـﻦ دو ﮐﺸـﻮر ،ﯾـﮏ ﻃﺒﻘـﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﭼـﯿﻦ در ﺳـﺎل  ۶۶ ،۱۹۹۰درﺻـﺪ ﻣـﺮدم

دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗـﻢ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۸ﺑـﻪ  ۱/۴درﺻـﺪ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .در

ﻣﺠﻤــﻮع ﻣﻨﻄﻘــﻪ آﺳــﯿﺎ -اﻗﯿﺎﻧﻮﺳــﯿﻪ ،از ﻟﺤــﺎظ ﮐﯿﻔﯿــﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی و ﻣﺤــﯿﻂ ﺗﺠــﺎری ،از ﻟﺤــﺎظ
ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ در ردﯾﻒ ۲۷ام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﻃﻮری ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در آن رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﯿﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ

ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﻓﺎه را ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر را از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ از ردﯾﻒ ۱۰۰ام ﺑـﻪ ردﯾـﻒ ۹۴ام ﺟﻬـﺎﻧﯽ ارﺗﻘـﺎء داده

اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﻣـﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر اﺛـﺮات ﺧـﻮﺑﯽ را
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ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦزاده

ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ

اﻓﺘﺘــﺎح ﺣﺴــﺎبﻫﺎی ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ ،اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﮔﺴــﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ و اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫــﺎی
ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣــﺎن در اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر ﮐــﺮده و ﺑــﻪﻋــﻼوه وﺟــﻮد ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ و اﻓــﺰاﯾﺶ
ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﺷـﺎﺧﺺ
رﻓﺎه در ﻫﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪوﻧﺰی و ﻣﺎﻟﺰی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾـﻦﮐـﻪ رﺷـﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﮐﻤﺒﻮد آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ و ﻗﺒﯿﻠـﻪای ﺑـﺎ ﺿـﻌﻒﻫﺎی ﺟـﺪی
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﻣﻨﺎ( از ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ ﺟﻬـﺎﻧﯽ در ردهی ۶ام ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ

اﺳــﺖ .وﻟــﯽ ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی اﺧﯿــﺮ روﻧــﺪ رو ﺑــﻪ ﮐﺎﻫﺸــﯽ را از اﯾــﻦ ﺣﯿــﺚ ﻃــﯽ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ  ۱۱ﮐﺸﻮر از  ۱۸ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺪت دﭼـﺎر ﺗﻨـﺰل ﺷـﺪهاﻧﺪ .اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه در ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ داﻣﻨﻪی ﮔﺴﺘﺮدهی رﺗﺒﻪﻫﺎی رﻓﺎه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺰء ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ رو
ﺑﻪ ﺗﻨـﺰل ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺗﻌـﺪاد ﺧـﺮوج ﺟﻤﻌﯿـﺖ از ﮐﺸـﻮر ﻟﯿﺒـﯽ ،ﺳـﻮرﯾﻪ و ﻋـﺮاق ﺑـﻪ ﺷـﺪت

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺛﺒﺎت در اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل اﯾـﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠـﺎری در ﺣـﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و اﻋﺘﺒـﺎراﺗﯽ را در ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮوع
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨـﺎ ،دارای ﺗﻌـﺪاد ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ،ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آن دﭼﺎر

ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺣـﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻣﻘﻮﻟـﻪ آﻣـﻮزش اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﺮخ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ رخ

داده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻫـﺎ در ﺳـﻄﻮح ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑـﻪ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮم ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اراﺋﻪﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در
ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺑـﺮای اراﺋـﻪ اﯾـﻦ دﻻﯾـﻞ ﺑـﻪ
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ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ  ۲۰ﮐﺸﻮر ﺻﻌﻮدﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺰولﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه را ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔـﺰارش در  ۱۰ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ
اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ردهی  ۹۷ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻬﻤـﯽ ﮐـﻪ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﺑﻪ رده ی  ۸۱ارﺗﻘـﺎء ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺰولﮐﻨﻨـﺪه در ﺳـﺎل  ۲۰۱۸ﺑـﻪ ردهی  ۱۱۹ﺗﻨـﺰل ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾـﺎ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ و دﻗﯿـﻖﺗﺮ ﺑـﻪ رﻓـﺎه و

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ) (GDPﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﻓﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ
اﺳﺖ .در ﺟﺪول رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻟﮕﺎﺗﻮم در ﺳـﺎل  ۲۰ ،۲۰۱۸ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ردهی رﻓـﺎه
اﻓﺰاﯾﺸﯽ را در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺰولﮐﻨﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب

و ﺑﺪﺗﺮی را در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ )(GDP
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺑـﺎ )(GDP

درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﺻـﻌﻮد در ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ وﻟـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ) (GDPﺑﺎﻻ ﺗﻨﺰﻟﯽ را در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺛﺎﻧﯿﺎً ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻌﻮدﮐﻨﻨﺪه اﻏﻠﺐ رﻓﺎه را ﺑـﺎ آراﻣـﯽ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﻧﺰولﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺗﻔـﺎق
ﺧﺎص ﯾﺎ ﺷﻮﮐﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐـﺎن رﻓـﺎه در ﻫﻤـﻪی ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺻـﻌﻮدﮐﻨﻨﺪه

دارای ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﺑــﺮ ﻋﮑــﺲ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻧــﺰول ﮐﻨﻨــﺪه اﯾــﻦ ﻣﺆﻟﻔــﻪ در
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻗﺮار دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﯾﺎ رﮐﻦ ﺑﺮای ﺻﻌﻮدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻓﺎه
اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺳـﻮال روﺑﺮوﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﯾـﺎ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﺗﺒـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در رﻓـﺎه داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ؟ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻟﮕـﺎﺗﻮم

ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه را اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در ﮐﺸـﻮﻫﺎ ﻣـﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ اراﯾـﻪ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای درﺟـﻪ اﯾﻤﻨـﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ

ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﮔﺮوه ﺻﻌﻮدﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﯾﻤﻨـﯽ و
اﻣﻨﯿــﺖ آنﻫــﺎ ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ رﺗﺒــﻪ رﻓــﺎه آنﻫــﺎ رو ﺑــﻪ ﺗﻨــﺰل ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ در ﮔــﺮوه
ﻧﺰولﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دو ﮐﺸﻮر ﮔﺮﺟﺴـﺘﺎن و زﯾﻤﺒـﺎوه ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑـﻪ ﺟـﺰو
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ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در رﻓـﺎه روﺑـﺮو
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺎﺧﺬ -ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ ﻟﮕﺎﺗﻮم ۲۰۱۸

ﺷﮑﻞ  -۱رﺗﺒﻪ رﻓﺎه

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺻﻌﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی  ۲۰ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣـﻮارد زﯾـﺮ اﺷـﺎره

ﻣﯽﮐﻨﺪ:

-۱

اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی زﯾﺎد ﻗﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ در ﻫﻤﻪی رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ارﮐﺎن رﻓﺎه از ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ از اﯾـﻦ
ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺟﻨــﮓ داﺧﻠــﯽ آن در ﺳــﺎل  ۲۰۰۹ﺧﺎﺗﻤــﻪ ﯾﺎﻓــﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رو ﺑﻪ رﻓﺎه و ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.

-۲

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﮕﻼدش و ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن در ﻣﺤـﯿﻂ ﺗﺠـﺎری و ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺰﺳـﺘﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﻮد
را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﻨﺪ .ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﺑـﻨﮕﻼدش ،ﻓﻘـﺮ ﻣﻄﻠـﻖ از ۴/۲

درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﺑﻪ  ۱۴/۸درﺻﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ارﺗﻘــﺎ ﯾــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺣﮑﻤﺮاﻧــﯽ ﮐــﻪ از ﯾــﮏ ﺳــﻮ ﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﻮل رژﯾﻢﻫــﺎی ﻣﺴــﺘﺒﺪ و

ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺑﯽﺛﺒـﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﯾﻤﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳـﺖ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻌﻮدﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺰولﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻨﺰل رﺗﺒﻪ در اﯾﻤﻨﯽ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑـﯿﺶ و ﮐـﻢ ﺑـﺎ ﺷـﻮکﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ دارای ﺷـﻮکﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ دارای

ﺗﺎبآوری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻬﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ اﻣـﺮ آنﻫـﺎ را از دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﻧﺰولﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺰولﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﻘـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﻮک
ﻓﺎﻗﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ از ﺗﻀـﺎد و ﺟﻨـﮓ.

ﺑﺴــﯿﺎری از اﯾــﻦ ﺷــﻮکﻫ ـﺎ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ ﺗﻀــﺎد و ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻇــﺎﻫﺮ ﺷــﺪﻧﺪ .ﮐﺸــﻮرﻫﺎی

ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﯾـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی زﯾـﺎدی
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل اردن و ﻟﺒﻨـﺎن ﻫـﺮ دو ﺗﺤـﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﻨـﺎهﺟﻮﯾـﺎن ﺟﻨـﮓ ﺳـﻮرﯾﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﻋﻠـﺖ دﯾﮕـﺮ ﺗﻨـﺰل رﻓـﺎه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ

اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﮐﻮب ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿـﻪ و ﻣﺼـﺮ
ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮدﺗـﺎ روﺑـﺮو ﺷـﺪهاﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دو ﮐﺸـﻮر ﺗـﻮﻧﺲ و
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻮﻧﺲ در زﻣﺎن ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨـﯽ
و اﻣﻨﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑـﻞ اﻫﻤﯿﺘـﯽ ﻧـﺰول در ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی رﻓـﺎه

ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻫﻢ ﻓﻘﺪان اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ
رﻓﺎه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه زﯾﺮا ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۰۱۴ﺳﻄﻮح رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد

زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﺳﺮﭘﻨﺎه را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
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100t

113t

ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن

101t

115t

ﺑﻨﮕﻼدش

109t

122t
118t

75

71

70

60

ﮐﺎﻣﺮون

137t

121t

55

زﯾﻤﺒﺎوه

ﺗﻮﮔﻮ

131t

123t

134t

128t

135th
50

رﺗﺒﻪﻫﺎی رﻓﺎه ﻃﯽ ﺳﺎل ۲۰۰۸ -۲۰۱۸

۴۵

ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج

۴۰ﻋﻬﺪهدار
ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت

ﻣﺎﺧﺬ -ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ ﻟﮕﺎﺗﻮم ۲۰۱۸

ﺷﮑﻞ  -۲ﺗﺼﻮﯾﺮی از رﻓﺎه در ﺳﺎل ۲۰۱۸
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ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮم ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ دﻻﯾﻞ ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول رﺗﺒﻪ رﻓﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎلﻫـﺎی

اﺧﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐـﺎﻫﺶ رﺗﺒـﻪ رﻓـﺎه

آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳـﺎل  ،۲۰۱۸ﺳـﻪ ﮐﺸـﻮر
اﺳﺘﻮﻧﯽ ،ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻌﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾـﻦ
ﮔﺰارش اﺳﺘﻮﻧﯽ از زﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼل در  ۱۹۹۱ﺗﺎ ﮐﻨـﻮن درآﻣـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠـﯽاش

) (GDPﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۸۰۰۰دﻻر در ﻣﯿﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧـﺮخﻫـﺎی رﺷـﺪ در
ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر در ﺳـﺎل  ۲۰۰۷در ﺟﻬـﺎن از رﺗﺒـﻪ  ۲۹ﺑـﻪ رﺗﺒـﻪ ۲۶
ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪی دوم ﺑﻌﺪ از اﺳﻠﻮوﻧﯽ و در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻗﻮی و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻮﻧﯽ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزش در ﺟﻬﺎن در رﺗﺒـﻪی  ۱۱ﺟﻬـﺎن ﻗـﺮار دارد .ﭘﺎراﮔﻮﺋـﻪ در ﻃـﻮل دﻫـﻪی

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی رﺗﺒﻪی ﻫﻔﺘﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﺑﻬﺒـﻮد

ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و از رﺗﺒﻪی  ۱۰۲در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﻪ رﺗﺒﻪی  ۷۳در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﻣﺘﻌـﺪدی روﺑـﺮو اﺳـﺖ

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن رﺗﺒـﻪی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺴـﺎد و اﺳـﺘﻘﻼل ﻗﻀـﺎﯾﯽ در آن
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

رﺗﺒﻪ رﻓﺎه ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ در اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺧﺎﺗﻤـﻪی ﺟﻨـﮓ داﺧﻠـﯽ  ۳۰ﺳـﺎﻟﻪ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۹ﺑـﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ در ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﺧـﻮب آﻣﻮزﺷـﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳـﺖ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺟﻬـﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ و آزادی ﻓـﺮدی ﻧﯿـﺰ روﺑـﺮو

اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ وﺟـﻮد ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻗـﻮی و دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از

ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎزﻫـﺎی زﯾـﺎدی ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤـﻪی ﻣﻠﺖﻫـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪدر اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی  ۹ﮔﺎﻧﻪ رﻓﺎه ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪ ﺷـﻮﻧﺪ.

آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣ ـﺆﺛﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ زﯾــﺮا در ﭼﻨــﯿﻦ زﻣﯿﻨــﻪﻫــﺎﯾﯽ ﻣﻠﺖﻫــﺎ ﻣ ـﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ راهﺣﻞﻫــﺎﯾﯽ را ﺑــﺮای ﺗﺤﻘــﻖ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻤﯿﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻪی رﻫﺒـﺮان و ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاران ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﻨﺎﺧﺖ
راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻓﺎه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴـﺖ و آﺧـﺮ رﻓـﺎه را در ﺟﻬـﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ رﺗﺒـﻪ رﻓـﺎه ﺧـﻮد را ارﺗﻘـﺎء دﻫﻨـﺪ در زﯾـﺮ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ:

ﺟﺪول  -۳ﺗﺼﻮﯾﺮی از رﻓﺎه در ﺳﺎل ۲۰۱۸

ﮐﺸﻮر

رﺗﺒﻪ

ﻧﺮوژ

۱

اﺳﺘﻮﻧﯽ

۲۶

روﻣﺎﻧﯽ

۴۵

ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ

۶۱

ﺑﺮزﯾﻞ

۶۵

ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ

۶۷

ﭼﯿﻦ

۸۲

ﻫﻨﺪ

۹۴

ﮔﯿﻨﻪ

۱۳۴

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۱۴۹

ﻣﺎﺧﺬ -ﮔﺰارش  ۲۰۱۸ﻟﮕﺎﺗﻮم

ﻧـﺮوژ از ﺟﻤﻠــﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی اﺳــﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺻــﺪر ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﻗــﺮار دارد و در ﺳــﺎل
 ۲۰۱۸ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ دارد.
اﺳﺘﻮﻧﯽ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎی ﺷـﺮﻗﯽ )رﺗﺒـﻪی ﻣﻨﻄﻘـﻪای( رﺗﺒـﻪ دوم را دارد و اﯾـﻦ رﺗﺒـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻼﯾﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ارﮐﺎن و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﻓﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورده اﺳﺖ.

رﺗﺒــﻪی روﻣــﺎﻧﯽ در ﻃــﯽ  ۵ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ از ﻟﺤــﺎظ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓــﺎه اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ و ﺑــﺎ
ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪی ارﮐﺎن رﻓﺎه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﻨﯿﺖ
و اﯾﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ

را در ﺳﻼﻣﺖ و در آزادی ﻓﺮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﺮزﯾﻞ ،در ردﯾﻒ  ۶۵ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﻻﺗـﯿﻦ و

ﮐﺎراﯾﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺗﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﻮزهی اﻣﻨﯿـﺖ و اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ
ارﺗﻘﺎء داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در آن اﮐﻨﻮن رﺗﺒﻪ  ۸۳را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻣﻨﯿـﺖ و
اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی رﺗﺒـﻪ

 ۲۷و در رﺗﺒﻪ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی رﺗﺒﻪ  ۱۳۶و از ﻟﺤﺎظ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در رﺗﺒـﻪ  ۱۴۰ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع در رﺗﺒﻪ ۸۲ﺟﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۷داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً
در  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺗﺒﻪی رﻓﺎﻫﯽ آن  ۱۹رﺗﺒـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
 ۲۰۱۳رﺗﺒﻪ آن  ۱۱۳ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ  ۹۴ﺟﻬﺎن ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﮔﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درآﻣﺪ را داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ در رﻓﺎه و ﻣﺤﯿﻂ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓـﺎه در ﮐﺸـﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮﯾﻦ رﻗـﻢ را در ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻻزم ﺑـﻪ دادهﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت
ذیرﺑﻂ در ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه آورده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟﻨـﮓ ﯾـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎی

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻤـﻊآوری و اﻧﺘﺸـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﯿـﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آوردهاﻧـﺪ .ﮐـﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر  -ازﺑﮑﺴﺘﺎن  -ﺳﻮرﯾﻪ  -ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ  -ﺳﻮدان

ﺟﻨﻮﺑﯽ – ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ -ﮐﻮﺑﺎ  -ﻫﺎﯾﯿﺘﯽ  -ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ  -ﭘﺎﭘﺎﺋﻮ و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن.

 -۷ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄـﻮر ﻧﺴـﺒﯽ در
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﻣﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﻓﺮاﺗـﺮ

از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴـﺘﻘﺮ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ
ﭼﻨﺪان ﻗﻮی و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزادیﻫﺎی ﻓـﺮدی و ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﺳـﺖ .از
ﻣﯿﺎن  ۶ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺣﻮزه در  ۵ﮐﺸﻮر آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد.
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ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦزاده

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ،روﺷـﻨﻔﮑﺮان و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺤـﺖ ﭘﯿﮕـﺮد

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺧﺎﺷﻮﻗﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕـﺎر ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ اﺧﯿـﺮ ًا در ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﺧﻠﯿﺞ از آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻼً ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﭼﺎر

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی اﺳﺖ .در واﻗـﻊ در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ،وﺿـﻊ آزادیﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ در
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی از ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣﻬـﺎﺟﺮ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ رﺗﺒـﻪ

ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔـﺮوه از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎنﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔـﺮوه از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ درﻫـﺎی ﺑـﺎز وﺟـﻮد دارد.

ﻃﺒــﻖ ﮔــﺰارش ﺗﺠــﺎری ﺑﺎﻧــﮏ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ،ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﻌﻮدی در رﺗﺒــﻪ دوم اﺻــﻼﺣﺎت در ﻣﯿــﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﺸـﻮر اﻣـﺎرات ﻣﺘﺤـﺪه ﻋﺮﺑـﯽ ) (UAEﯾﮑـﯽ از
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺻﻌﻮدﮐﻨﻨﺪه در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از

رﺗﺒﻪ ۸۱ام ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ۱۰ام ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﯾـﻦﻫـﺎ ،دارای ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻗﻮی و ﻣﻘﺘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎﯾﯽ رﺗﺒﻪی ﺑﺎﻻی  ۵۰را دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﺒـﻖ

ﮔﺰارشﻫﺎی واﺻﻠﻪ ،ﻓﺴﺎد ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧـﺎزﻟﯽ ﻗـﺮار دارد .ﮐﻤـﺎ اﯾـﻦﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑـﯽ از ﻟﺤـﺎظ رﺗﺒـﻪ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﻘـﺎم ۲۱ام ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺤﺮﯾﻦ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ۷۲ام و
۸۶ام واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﻗـﺪﯾﻢ ﺑﺠـﺰ اﺳـﺮاﯾﯿﻞ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ،و ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨـﺎداری از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ رﻓـﺎه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺣـﻮزه ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس در رﺗﺒـﻪ
ﭘــﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪاﻧــﺪ .اﯾــﻦ ﮔــﺮوه از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ از ﻟﺤــﺎظ اﯾﻤﻨــﯽ و اﻣﻨﯿــﺖ در وﺿــﻌﯿﺖ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از ﻧﻈـﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺿـﻌﯿﻒ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و

وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ دوﻟـﺖ و ﭘﺎﯾـﻪﻫـﺎی ﺿـﻌﯿﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠـﯽ« از ﻣـﺮز اﯾـﺮان ﺗـﺎ ﻣـﺮز ﺳـﻮرﯾﻪ دارای ﺗﻨـﺰل
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺳـﺎﻻﻧﻪ در اﺛـﺮ ﺟﻨـﮓ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را از

دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﺮﯾـﺎن دارد ،ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،در
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ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر را از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ در رﺗﺒـﻪ

۱۳۵ام ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﮐﺎﻫﺶ رﺗﺒﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎ ﻣﻌﻨـﯽ
اﺳﺖ .ﺗﻼشﻫﺎی اردوﻏﺎن رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺟﻬﺖ دور ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه
ﮐﻪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺗﺒﻪ ﮐﺸـﻮر از ۶۹ام ﺑـﻪ ۱۲۸ام ﺳـﻘﻮط ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﻣﻀـﺎﻓﺎً اﯾـﻦﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻗﻀﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ .ﻋﺮاق در ﺳـﺎل  ۲۰۱۷از
رﺗﺒﻪ ۱۴۵ام از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪی ۸۰ام در ﺳﺎل ۲۰۱۸ﺻﻌﻮد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .در

ﻫﻤﯿﻦ دوره اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر از ﻧﻈـﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ از رﺗﺒـﻪی ۱۴۷ام ﺑـﻪ رﺗﺒـﻪی ۱۳۸ام ﺻـﻌﻮد ﻧﻤـﻮده
اﺳﺖ .در اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اردن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻی  ۱۰درﺻﺪ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی زﯾﺎدی روﺑﺮوﺳـﺖ .ﺷـﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دارای
ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺜـﻞ اﯾـﺮان و ﻋـﺮاق در ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ ﺗﺠـﺎری در ﺟﻨـﻮب اﯾـﻦ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺎه:
-۱

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﯾـﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ در

ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮدی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
-۲

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دارای ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒـﻪ رﻓـﺎه ﺑﺎﮐﺸـﻮرﻫﺎی دارای

ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

-۳

اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ از ﺟﻬـﺎن رو ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﻮده

اﺳﺖ .ﺑﻪﻃـﻮریﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨـﺰل اﯾﻤﻨـﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ در ﻧﻘـﺎﻃﯽ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ و ﺷـﻤﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﻣﻨﺎ( و ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۴

اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی رﻓـﺎه اﺳـﺖ .در ﻣﯿـﺎن آن ﮔـﺮوه از

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ رﺳـﯿﺪه اﯾﻤﻨـﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻗـﻮیﺗﺮﯾﻦ

ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻨﺰلﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
-۵

رﻓــﺎه ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑــﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴــﺘﯽ ﻣﺮﺑــﻮط ﻣﯽﺷــﻮد و ﻃﺒــﻖ ﮔﺰارشﻫــﺎی درﯾــﺎﻓﺘﯽ از

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

رﺗﺒﻪی رﻓﺎه ﺗﻨﺰلﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .رﻓﺎه در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ در  ۵ﺳـﺎل
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ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻓﺎه  ۱۱۳ﮐﺸﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑﻬﺒـﻮد ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻫﻤـﯿﻦ

دﻟﯿﻞ اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻣﻬﯿـﺎ
ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻧﺮخﻫــﺎی ﻓﻘــﺮ ﻣﻄﻠــﻖ ﺗﻨــﺰل ﭘﯿــﺪا ﮐﺮدهاﻧــﺪ ،ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل ﺷــﮑﺎف ﺑــﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻋـﻼوه دوره ﻃـﻮﻻﻧﯽ
اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای اﯾﻤﻨـﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ در

ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻀﺎﻓﺎً ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ،در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ز ﯾـﺮ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ رو ﺑﻪ ﺗﻨﺰل ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
أ.

ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻣﺮدم در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۷

از ﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﻪﻃـﻮری ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد از ۲۵
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ  ۳۳درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ب.

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺰارشﻫﺎی واﺻـﻠﻪ در ﺳـﻄﺢ ﺟﻬـﺎن ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﺮای ﺑﺪﺳـﺖ

آوردن ﺳﺮﭘﻨﺎه در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۷در ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮری

ﮐــﻪ از  ۲۰/۹درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۲۰۱۷ﺑــﻪ  ۲۷/۳درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  ۲۰۱۸اﻓــﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ج.

در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸از ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ  ۱/۰۹ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ

د.

در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸در ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ  ۲/۸۰ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ درﮔﯿـﺮی ﺟـﺎن ﺧـﻮد را

ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۳/۸۲ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۶/۱۳ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ درون ﮐﺸـﻮرﻫﺎ رخ داده رﻓـﺎه در ﺟﻬـﺎن رو ﺑـﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
ﮔﺰارش( ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎه در ﺟﻬﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۲۰۱۷ﺗﻨﻬﺎ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
 ۱۳ ،۲۰۱۳ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ رﻓﺎه در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .دادهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬـﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ
اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑﺴـﺎن در ﮐﺸـﻮرﻫﺎ رخ ﻧـﺪاده اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﮑﺎف ﺑـﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒـﻪﻫﺎ و
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻼﯾﻢ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻃـﻮری ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺷﮑﺎف در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .زﯾـﺮا ﺷـﺎﺧﺺ رﻓـﺎه ﻣﺆﯾـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
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ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﻘـﺎط

ﺟﻬﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ،دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺪول دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﺳﯿﺎ – آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ

رخ داده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﻤـﺪهﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫـﺎی ﺑﻬﺒـﻮد در
ﻓﻀﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ .آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒـﻮد را
در دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ﺑـﺮ

ﺧﻼف آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ) (MENAاز اﯾﻦ ﺣﯿﺚ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﻣﺮﯾﮑــﺎی ﺷــﻤﺎﻟﯽ در ﺳــﺎل  ۲۰۱۸ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ ﺑﻬﺒــﻮد در آزادی ﻓــﺮدی ،ﺣﮑﻤﺮاﻧــﯽ و ﮐﯿﻔﯿــﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ روﺑﺮوﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ دو ﺷﺎﺧﺺ آزادی ﻓﺮدی و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﻪ

ﻋﻼوه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟـﻪ ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم وﺟﻮد آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﺗﻨﺰل اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺗﻨﺰل در ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از

ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻟﮕﺎﺗﻮم ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ
ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم روی داده اﺳـﺖ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨـﺰل از
ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﮐﺎراﯾﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺗﺒ ِﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺮ
ﭘﻨﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﻣﺮگﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺰارش ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اروﭘـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻗـﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در

ﺳﺎل  ۲۰۱۸از ﻧﻈﺮ رﻓﺎﻫﯽ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﺷﺪ ﺻﻌﻮدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮدﻫـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر ،ﻣﺤـﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و آزادی ﻓـﺮدی رخ داده اﺳـﺖ .ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ – روﻣﺎﻧﯽ – اﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﺻﻌﻮد را در  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ.

از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ در ﺷـﺎﺧﺺ آﻣـﻮزش ،ﺑـﻪ

ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه در ﺳﺎل  ۲۰۱۸در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﯾﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﺪه

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽﺷﻮد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎﻧـﺎدا در
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ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦزاده

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻫﻤﻪی ارﮐﺎن رﻓﺎه ﺑﻪ ﺟﺰ در »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻫﻤﻪی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﻓﺎه ﺑﻪ ﺟﺰ »ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد روﺑـﺮو ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه رﺗﺒﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﻞ رﺗﺒﻪی
ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن در رﺗﺒـﻪ ﻫﻔـﺪﻫﻢ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﮐﺎﻧـﺎدا از رﺗﺒـﻪی ﯾـﺎزدﻫﻢ ﺑـﻪ
ﻫﺸﺘﻢ ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻦ
در ﮔﺰارش ﻟﮕﺎﺗﻮم ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ »اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾ ِ

ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻘﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﻌﻨﺎ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﻓﺎه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﻮزه اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺲ از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ن اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دو ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪی ﻣﺸﺎﺑﻪ از آ ِ
و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ دارای ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﮔﺰارش رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ،ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪی رﻓﺎه زﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ رخ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﻗﺒﺮس ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ رﺗﺒﻪ رﻓﺎه و ﻧﺮوژ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ رﻓﺎه در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از

ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهءﺑﺮداری و ﻧﯿﺰ
در اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﯾﺎ رخ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﻨﻮب

ﺻﺤﺮا و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪهاﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،دادهﻫﺎی ﺟﺪول ) ۳ﺟﺪول ﻣﻨﺎﻃﻖ( ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻤﻨﯽ و
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اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎ در ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
رﻓﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﮕﻼدش و ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺗﻌﻠﻖ دارد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری آنﻫﺎﺳﺖ ﮐـﻪ رﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﻧﺪارد ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪری رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﺸـﻮر ﻫﻨـﺪ اﮔﺮﭼـﻪ در ﺳـﻄﺢ رﻓـﺎه ﺟﻬـﺎﻧﯽ رﺗﺒـﻪ  ۹۴را دارد وﻟـﯽ در  ۵ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﯿﺚ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ رﺗﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳـﺖ زﯾـﺮا اﻋﺘﻤـﺎد ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ،ﺑﻬﺒﻮدﻫـﺎﯾﯽ در ﻓﻘـﺮ ﻣﻄﻠـﻖ و اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺷـﺎﺧﺺ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟـﺰو ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ وﺿـﻊ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد.

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﻮال اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺎ رﻓـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی روﺑـﺮو ﺷـﺪه اﺳـﺖ  .ﭼـﯿﻦ و ﻫﻨـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﮐـﻢ ﮐـﻢ از ﻓﻘـﺮ ﻣﻄﻠـﻖ در ﺣـﺎل دور ﺷـﺪن

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص روی داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾـﮏ ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻧﺪﮔﯽ رﻓﺘـﻪ رﻓﺘـﻪ
رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﮕﺬارد .زﯾـﺮا در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺳـﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ آب ﺳـﺎﻟﻢ ،ﺑـﺮق ،اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ و
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ ﻗﻮتﻫـﺎ و ﺿـﻌﻒﻫﺎﯾﯽ روﺑـﺮو

اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﺰی و اﻧﺪوﻧﺰی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ

ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﻬﺒﻮد آزادی ﻓﺮدی از ﻟﺤﺎظ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده وﻟـﯽ اﯾـﻦ
اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی از
ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ رخ داده اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد.
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ از ﻟﺤﺎظ رﺗﺒﻪ رﻓﺎه در ردﯾﻒ ۳۷ام و ﯾﻤـﻦ در رﺗﺒـﻪ
۱۴۷ام ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ) ،(MENAﭼﺎﻟﺶ آزادیﻫـﺎی

ﻓﺮدی وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی روﺑﺮوﺳﺖ .در ﺑﺮﺧـﯽ از

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜـﻞ ﺳـﻮرﯾﻪ ،ﻋـﺮاق و ﯾﻤـﻦ در  ۱۰ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺟﻨـﮓ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎی
ﺟﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺻـﻮف در آن
از ﯾﮏ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣـﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ ،در ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
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ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي و ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦزاده

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﺼـﺮ ﭼـﺎﻗﯽ در ﻣﯿـﺎن ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﯾـﮏ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﻓﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ در  ۱۰ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ رﮐـﻮد ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب ) (Veilsدر ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ داﺧـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻨـﺎ ﺗﻔـﺎوت اﯾﺠـﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷـﺒﻪ ﺟﺰﯾـﺮه ﻋﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﯾﻤـﻦ ،دوم ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺣـﻮزهی

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ رﻓﺎه در آنﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﻬـﺎﻧﯽ
اﺳــﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً ،درﮐﺸــﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘــﺎی ﺷــﻤﺎﻟﯽ و آن دﺳــﺘﻪ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮاﻃــﻮری ﻗــﺪﯾﻢ
ﭘﺎرﺳﯽ ،از ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻏﺮب ﺗﺎ اﯾﺮان در ﺷﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳـﺎل  ۲۰۰۷اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ از ﺳـﻄﺢ
رﻓﺎه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ،اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ دﭼـﺎر واﮔﺮاﯾـﯽ

ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺷـﺪﻧﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴـﯿﺎز ﺿـﻌﯿﻔﯽ را از ﺳـﺎل  ۲۰۰۷ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ
ﺑﻄﻮریﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ.

 -۸ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۸رﺗﺒﻪ ۱۰۸را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۹ (۲۰۱۷رﺗﺒﻪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺟﺪول رﺗﺒﻪ رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺗﺒـﻪ اﯾـﺮان در ﺳـﺎل  ۲۰۱۸ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐِ زﯾﺮﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رﺗﺒﻪ  ،۹۴ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری رﺗﺒﻪ  ،۱۱۵ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ رﺗﺒﻪ  ،۱۲۶آزادی ﻓﺮدی رﺗﺒﻪ

 ،۱۴۲ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺗﺒﻪ  ،۵۵اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ رﺗﺒﻪ  ،۹۸آﻣﻮزش رﺗﺒﻪ  ،۷۷ﺳـﻼﻣﺖ رﺗﺒـﻪ

 ،۶۲ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺗﺒﻪ  .۹۹ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻی رﻓـﺎه،
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ و زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺟﺪول ۴
وﺿﻊ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ را در ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی ذﯾـﺮﺑﻂ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده اﺳـﺖ.

دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﯾـﮏ وﺿـﻌﯿﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ آنﭼـﻪ در

ﺟﺪول  ۱ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی را ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آورد .اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮﻏﻢ
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ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ

دارد ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮه ﺑﻬﯿﻨـﻪ و ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی آن اﻓـﺰوده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﭼﺎر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ و از دﺳـﺖ دادن ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎ و
ﻣﺰ ﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و آزادی ﻓﺮدی و ﻏﯿﺮه ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﺪ .ﺑـﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ
رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰیﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و
ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﺪی رﻧﺞ ﻣـﯽﺑـﺮد
ﮐﻪ رﻓﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻤﮕﺮای ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و

دوﻟﺖ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .دوﻟﺖ )ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺣﺪود ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ارزش ﭘـﻮل ﻣﻠـﯽ و ﻧﯿـﺰ ارزش آن ﺑﮑﻮﺷـﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺮاﯾـﯽ را در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺮار دﻫـﺪ،

اﻣﯿــﺪ را در ﺟﺎﻣﻌــﻪ را ارﺗﻘــﺎء دﻫــﺪ ،ﺗــﺎبآوری اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی ﺟﺎﻣﻌــﻪ را در ﺑﺮاﺑــﺮ
ﻣﺸــﮑﻼت اﻗﺘﺼــﺎدی و ﮔﺮﻓﺘــﺎریﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺪد داﺧﻠــﯽ و ﺧــﺎرﺟﯽ ﺑــﺎﻻ ﺑﺒــﺮد ،ﻓﻀــﺎﻫﺎی ﺑــﺎز
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎوری ﺑﺮﺳـﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻋﺘﻤـﺎد
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .وﻗﻮع ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ﻋﻤـﺪه

رﻓــﺎه .وﻟــﯽ اﮔــﺮ در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ ﮔــﺎﻣﯽ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﻧﺸــﻮد و ﺑــﺮﻋﮑﺲ ﻓﺮﺻﺖﺳــﻮزی ﺷــﻮد و ﯾــﺎ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ از ﮐﻒ ﺑﺮوﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺟﺒـﺮان آنﻫـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻ ﺧﻮاﻫـﺪ
رﻓﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﺪول رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺟﻬـﺎﻧﯽ دﯾـﺪ
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣـﯽﺗـﻮان در ﻣﯿـﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮه ﺑـﺎرزﺗﺮی ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد.

)ﺟﺪول .(۵
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ﺟﺪول  – ۴ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۹ﺗﺎ ۲۰۱۸
ردﯾﻒ
۱

ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی

رﺗﺒﻪ رﻓﺎه
۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۷۹

۷۹

۹۷

۷۰

۹۱

۱۱۴

۱۰۵

۱۱۴

۱۰۳

۹۴

۲

ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺎری

۶۹

۸۶

۸۸

۹۵

۹۳

۹۳

۹۲

۱۱۴

۱۲۲

۱۱۵

۳

ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ

-

-

-

-

-

-

-

۱۱۱

۱۱۳

۹۹

۴

آﻣﻮزش

۵۹

۵۷

۶۴

۵۷

۵۷

۵۷

۶۵

۷۱

۷۵

۷۷

۵

ﺳﻼﻣﺖ

۷۰

۶۰

۶۱

۶۶

۶۷

۶۷

۶۷

۹۲

۹۵

۶۲

۶

اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ

۸۲

۹۹

۱۰۰

۱۲۵

۱۲۳

۱۲۶

۱۲۰

۱۲۰

۱۱۹

۹۸

۷

ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ

۱۰۲

۱۰۵

۱۰۷

۱۲۶

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۲

۱۳۶

۱۳۳

۱۲۶

۸

آزادی ﻓﺮدی

۱۰۱

۱۰۸

۱۰۷

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۸

۱۳۱

۱۴۵

۱۴۴

۱۴۲

۹

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۸۲

۱۰۶

۱۰۷

۱۲۱

۱۲۰

۱۱۱

۱۱۵

۷۴

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ

۹۴

۹۲

۹۷

۱۰۲

۱۰۱

۱۰۷

۱۰۶

۱۱۸

۷۰

۱۱۷

ﻣﺎﺧﺬ -ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم از ﺳﺎل  -۲۰۰۹-۲۰۱۸ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺟﺪاول رﺗﺒﻪ رﻓﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ

 -۹ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾـﺮان در ﻣﯿـﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ )ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻨـﺎ( در ﺷـﺎﺧﺺ
ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻓﺎه
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵اﯾـﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد.

 .......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،30ﺷﻤﺎرهي ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1398ﺻﺺ ....................... 281 -237

۵۵

۱۰۸

277

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ رﻓﺎه در اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺟﺪول  -۵ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣﺤﯿﻂ

اﻗﺘﺼﺎدی

ﺗﺠﺎری

ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

۱۸

۲۰

ﻣﺎﻟﺰی

ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ

۵۱

آزادی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﯾﻤﻨﯽ و

ﻓﺮدی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻣﻨﯿﺖ

۱۱۹

۲۵

۲۸

ﻣﺤﯿﻂ

آﻣﻮزش

ﺳﻼﻣﺖ

۵۳

۱۰

۵۰

ﻃﺒﯿﻌﯽ

۲۲

۲۳

۴۷

۱۲۴

۲۷

۵۵

۴۱

۳۸

۴۴

ﻗﻄﺮ

۲۳

۳۵

۶۱

۱۰۴

۳۰

۴۲

۷۵

۵

۶۷

اﻧﺪوﻧﺰی

۵۰

۴۹

۴۲

۱۱۵

۱۲

۴۹

۷۱

۹۴

۷۰

ﺑﺤﺮﯾﻦ

۹

۴۵

۸۸

۱۱۸

۱۹

۶۲

۵۷

۲۳

۱۱۳

ﮐﻮﯾﺖ

۴۳

۹۷

۹۹

۱۰۵

۲۹

۴۷

۹۳

۲۱

۶۳

ﻋﻤﺎن

۶۲

۵۲

۹۸

۱۰۸

۶۸

۲۹

۷۶

۳۳

۱۲۹

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی

۵۱

۷۲

۹۶

۱۳۵

۴۹

۸۰

۸۰

۴۰

۷۶

اردن

۱۱۲

۱۱۰

۷۶

۱۲۲

۷۹

۶۵

۸۶

۶۶

۶۹

ﺗﺮﮐﯿﻪ

۵۵

۹۶

۹۳

۱۱۳

۱۰۰

۱۱۰

۸۳

۵۰

۷۵

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

۸۳

۶۹

۱۱۹

۱۱۲

۱۳۷

۵۹

۵۲

۶۹

۱۳۹

ﺗﻮﻧﺲ

۱۱۹

۹۹

۷۳

۱۲۰

۱۳۵

۷۷

۱۰۳

۸۱

۸۱

ﻣﺮاﮐﺶ

۹۶

۸۴

۱۲۰

۱۳۰

۱۳۴

۴۵

۱۱۷

۹۱

۵۵

ﻟﺒﻨﺎن

۱۰۳

۱۰۷

۱۳۵

۱۱۴

۵۵

۹۸

۱۷

۶۲

۹۹

*اﯾﺮان

۹۴

۱۱۵

۱۲۶

۱۴۲

۹۷

۶۱

۱۱۱

۱۰۰

۱۳۵

ﺑﻨﮕﻼدش

۸۵

۱۲۳

۸۹

۱۰۱

۹۷

۶۱

۱۱۱

۱۰۰

۱۳۵

اﻟﺠﺰاﯾﺮ

۱۱۵

۱۳۵

۱۲۸

۱۴۵

۱۲۰

۵۷

۱۰۲

۸۰

۱۰۲

ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ

۱۳۹

۶۶

۱۰۷

۱۱۱

۴۸

۱۴۳

۱۲۳

۱۴۳

۱۰۴

ﻟﯿﺒﯽ

۱۲۶

۱۴۵

۱۴۷

۱۳۲

۴۳

۱۴۱

۸۷

۵۶

۱۳۸

ﻣﺼﺮ

۱۲۱

۱۰۹

۱۱۷

۱۴۹

۱۴۱

۹۷

۱۰۵

۱۰۱

۸۴

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

۱۰۴

۱۱۷

۹۲

۱۲۷

۱۰۷

۱۳۶

۱۲۴

۱۲۲

۱۴۸

ﻋﺮاق

۱۱۷

۱۴۷

۱۳۸

۱۴۱

۶۶

۱۴۹

۱۳۲

۱۲۸

۱۴۲

ﺳﻮدان

۱۴۴

۱۴۴

۱۴۰

۱۴۷

۱۰۳

۱۴۳

۱۴۳

۱۲۶

۱۴۴

ﯾﻤﻦ

۱۴۹

۱۴۸

۱۴۸

۱۴۶

۱۴۵

۱۴۴

۱۳۵

۱۲۷

۱۳۷

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۱۳۰

۱۳۷

۱۴۳

۱۴۸

۱۴۹

۱۴۸

۱۴۵

۱۳۵

۱۴۷
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷـﻮد اﯾـﺮان در ﺑـﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ از ﻧﻈـﺮ رﺗﺒـﻪ رﻓـﺎه ﺟﺎﯾﮕـﺎه
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻧﺪارد .در ﺟﺪول  ۶ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗـﺮﯾﻦ آن ﺑـﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن
ﺗﻌﻠﻖ دارد .در ﺑﺎره ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﺷـﺎﺧﺺ
رﻓﺎه ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺟﺪول و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺪاول ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ روﺷﻦ و

ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺟﺪول  -۶رﺗﺒﻪ رﻓﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ
ردﯾﻒ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
ﻣﺎﻟﺰی
ﻗﻄﺮ
اﻧﺪوﻧﺰی
ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﮐﻮﯾﺖ
ﻋﻤﺎن
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
اردن
ﺗﺮﮐﯿﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺗﻮﻧﺲ
ﻣﺮاﮐﺶ
ﻟﺒﻨﺎن
*اﯾﺮان
ﺑﻨﮕﻼدش
اﻟﺠﺰاﯾﺮ
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ
ﻟﯿﺒﯽ
ﻣﺼﺮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻋﺮاق
ﺳﻮدان
ﯾﻤﻦ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

رﺗﺒﻪ ﺳﺎل ۲۰۱۷
۳۹
۴۲
۴۷
۵۹
۶۲
۸۰
۷۳
۷۸
۹۲
۸۸
۱۰۶
۹۴
۹۷
۱۰۵
۱۱۷
۱۱۱
۱۱۶
۱۲۸
۱۳۶
۱۲۰
۱۳۷
۱۴۲
۱۴۷
۱۴۹
۱۴۶

رﺗﺒﻪ ﺳﺎل ۲۰۱۸
۳۹
۴۴
۴۶
۴۹
۵۱
۶۶
۶۹
۸۶
۹۱
۹۳
۹۹
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۶
۱۲۹
۱۳۳
۱۲۲
۱۳۶
۱۳۴
۱۴۵
۱۴۷
۱۴۹
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 -۱۰ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
از آنﺟــﺎ ﮐــﻪ اﺣﺴــﺎس ﺑﺮﺧــﻮرداری از رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﺣــﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿــﺖ اﺳــﺖ ﺑﺎﯾــﺪ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑـﯽﺗﺮدﯾـﺪ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ »ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ« و ﻧﯿﺰ »ﻣﺮدم و دوﻟﺖ و

ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪرت« ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻣﺮ وﻗﻮع ﯾﺎﺑﺪ و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
و ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑـﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾـﯽ ﭘﻨـﺎه ﺑـﺮده و ﺳـﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ درﺻـﺪد اﻣﻨﯿـﺖ ﺷﺨﺼـﯽ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﺮ
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آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ روﺣﯿﻪ ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ اﻣـﺮی

روی دﻫﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ.

ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه،
ﺟﺎﻣﻌﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦﮐـﻪ
ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣـﺮدم از رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﻋﺘﻤـﺎد و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻻن و وﺟـﻮد ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰمﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ آن ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﯿـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر رﺿﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺧـﻮرداری از رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ و

ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه اﺗﮑﺎء ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را در ﺳـﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘـﻪای و

در ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺣﺘـﯽ از ﻧﻈـﺮ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ روﻧﺪ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻓﺎه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎی رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﭼﻨـﺪان ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ ﻧـﺪارد زﯾـﺮا ﺷـﺎﺧﺺ رﻓـﺎه ﮐﺸـﻮر
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺘﯽ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ﺗﻨﻬـﺎ در
ﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ  ،(۵۵ﺳﻼﻣﺖ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ  (۶۲و آﻣﻮزش )ﺑـﺎ رﺗﺒـﻪ (۷۲
ﺳﻪ ﺷﺎﺧ ِ

در ﺣــﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺟﻬــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ و در ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫــﺎی اﺳﺎﺳــﯽ رﻓــﺎه در ﻣﯿــﺎن ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑــﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ رﻓﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷـﺎﺧﺺ
رﻓﺎه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻧﺪارد .زﯾﺮا در ﻣﯿﺎن  ۲۵ﮐﺸﻮر )ﺟﺪول  (۵در ردﯾﻒ ۱۵ام ﻗﺮار دارد.

ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺿـﻌﻒ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی
ﻋﻤﺪه آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ  ،(۱۴۴ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ )ﺑـﺎ رﺗﺒـﻪ  ،(۱۳۳ﻣﺤـﯿﻂ ﺗﺠﺎری)ﺑـﺎ رﺗﺒـﻪ
 ،(۱۲۲اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ  (۱۱۹و ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﺑﺎ رﺗﺒﻪ  (۱۱۳اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و اراده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ را ﮐـﻢ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .وﻟـﯽ ﺑـﻪ راﺳـﺘﯽ

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧﺮد ذﯾـﻞ ﻫـﺮ ﯾـﮏ

از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮدارد .ﺑﻪﻋﻼوه از ﻧﻈﺮ راﻫﺒـﺮدی ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ
ﺣــﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾــﺪ در ﺣــﻮزهﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ،اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﺳﯿﺎﺳــﯽ
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ذﯾﻞ ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ﮐﻠـﯽ رﻓـﺎه اﻗـﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳـﯽ
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اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد از دوﻟﺖ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ

ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری ،ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ،رﻓـﻊ
ﻓﺴﺎد و ﮔﺴﺘﺮش آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و در ﮐﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣﺜﻠـﺚ دوﻟـﺖ ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎزار.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
Report Of Legatum ProsPerity Index

1.

 .۲ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻈﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨـﻮن
و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﻮاﻋـﺪ ،ﻣﻘـﺮرات و ﻧﻈﺎمﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ و
وﺣﺪت روﯾﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
][۱

اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ).(۱۹۴۸

][۲

ﺑﺎری ،ﻧﻮرﻣﻦ ) .(۱۳۹۳رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﮐﺒـﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻨﯽ ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﻧـﻮرﺑﺨﺶ )ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن(،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.

][۳

دادﮔﺮ ،ﯾﺪاﻟﻪ؛ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﺳﺮدﺷﺖ ،ﺟﻌﻔﺮ؛ ﺗﺎزﯾﮑﯽﻧﮋاد ،ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۸۹ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺟﻤﺎﻟﯽ رژﯾﻢﻫﺎی
رﻓﺎﻫﯽ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دوره  ،۱۰ﺷﻤﺎره  ،۳۶ﺻﺺ .۱۲۰-۹۱

][٤

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه ).(۱۳۷۹

][٥

ﺳﻦ ،آﻣﺎرﺗﯿﺎ ) .(۱۹۹۲ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ آزادی ،ﻣﺤﻤﺪﺳـﻌﯿﺪ ﻧـﻮری ﻧـﺎﯾﯿﻨﯽ )ﻣﺘـﺮﺟﻢ( ،ﻧﺸـﺮ ﻧـﯽ،
ﺗﻬﺮان.

][٦

ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺣﯿـﺪرﻗﻠﯽ ) .(۱۳۵۵ﻣﻘﺪﻣـﻪای ﺑـﺮ ﺑﯿﻤـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از دﯾـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺳﮑﻪ.

][۷

ﻓﯿﺘﺰﭘﺘﺮﯾﮏ ،ﺗﻮﻧﯽ ) .(۱۳۸۲ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻓﺎه – ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴـﺖ؟،ﻫﺮﻣﺰ ﻫﻤـﺎﯾﻮن ﭘـﻮر
)ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

][۸

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ).(۱۳۶۹

][۹

ﮐﺎﭘﻠﺴــﺘﻮن ،ﻓﺮدرﯾــﮏ ) .(۱۳۷۰ﺗــﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴــﻔﻪ از ﺑﻨﺘــﺎم ﺗــﺎ راﺳــﻞ ،ﺟﻠــﺪ ﻫﺸــﺘﻢ :ﺑﻬﺎءاﻟــﺪﯾﻦ
ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.

] [۱۰ﻣﺎﮐــﺎرو ،دﯾﻮﯾــﺪ ) .(۱۳۷۸رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ،ﺟﻐﺘــﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤــﺪﺗﻘﯽ ،ﻓﺮﯾــﺪه
ﻫﻤﺘﯽ )ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن( ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ.
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][۱۱
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ﻫﺰارﺟﺮﯾﺒﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﺻـﻔﺮیﺷـﺎﻟﯽ ،رﺿـﺎ ) .(۱۳۹۰رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ آن و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺎره  ،۵ص .۱۱

][۱۲

ﯾﺰداﻧــﯽ ،ﻓﺮﺷــﯿﺪ ) .(۱۳۹۴ﻣﻔــﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿــﺎدی در ﻣﺒﺎﺣــﺚ رﻓــﺎه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ .ﻓﺼــﻠﻨﺎﻣﻪ رﻓــﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ،وﯾـﮋهﻧﺎﻣـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،دورهی ،۳
ﺷﻤﺎره  ،۱۰ص .۳۶
Ken, B. (2003), Social Policy an Introduction, Open University

][13

Press.
[14] Report of Legatum Index (2018). Extracted from Countries Welfare
Ranking Tables.
[15] Reports of Legatum Index, (2008-2018).
[16] Reports of Legatum Index, (2009-2018).
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