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«زالض ياحس پًل ما ،يلی مكکل قماؾت» .ایه ؾره خان کاوالی يظیط ذعاوٍزاضی امطیکاا زض خسؿاٍی واًامثط  1791زض ضم
تیه کكًضَای گطيٌ  11اوسکی پؽ اظ ظماوی اؾت کاٍ ویکؿاًن باتسیات یثاسیل زالض تاٍ َاط ضا بُا کاطز ي و اام پاًلی
تیهالمسسی ضا تطاؾاؼ وطخ قىايض تىا وُاز .اظ آن ظمان یاکىًن خُان اظ ایه «مكکل» ا یعىی ایاه کاٍ امطیکاا ایاه ام ثااظ ضا تاٍ
زؾت آيضز یا ياحس پًلی تطای یداضت خُاوی ي شذیطٌ ضا تطاؾاؼ یًافقات تطیًن ييزظ اضایٍ تسَس عصاب کكیسٌ اؾت.
فسضال ضظضي اگطچٍ عمطً تٍ عىًان تاوک مطکعی خُان عمل میکىس يلی ؾیاؾتَای پاًلی ضا تطاؾااؼ مىااف امطیکاا
یسيیه می کىس .زض و یدٍی فكاض ي ح ی تٍ زؾ ًض الیگاضقی مالی وطخ تُطٌ ضا یعییه میکىاس ي یاا یىُاا تاٍ وخا ذاًز پاًل
چاج ي تطای اب هاز َای خُان گطف اضی ایداز میکىس .يب ی کٍ فسضال ضظضي میذًاؾت کااَف مؿا مط  11ؾاالٍ زض واطخ
ؾًز ضا م ًبف ي اب هاز امطیکا ضا اظ یًضم یًأم تا ضکًز ذاضج کىاس واطخ تُاطٌ ضا تاٍقاست افاعایف زاز ا قاً ياکاط زض
فانسٍی  1797یا  - 1791ي آن مًب تًز کٍ زض ايایل زٍَی  1791وطخ پایٍای تُاطٌ تاٍ تایف اظ 01زضناس افاعایف یافات.
و یدٍی ایه ؾیاؾت ایه قس کٍ تؿیاضی اظ کكًضَای زضحالیًؾعٍ گطف اضِ ؾقًٌ آظاز قسٌ تسَی ذاًز ضا وکاًل کطزواس ي
تٍ نًضت تطزگان تسَکاض زضآمسوس .چًن تسَی آنَا تٍ زالض تًز َمیه کٍ وطخ تُاطٌ تاٍقاست افاعایف یافات تاٍ واگُاان
ؾىگیىی تاض تسَی تؿیاض تیف یط قس کٍ یىُا تا يامؾ اوی تیفیط بازض تٍ پطزاذات آن تًزواس کاٍ تاا قاطایٍ زقاًاض ناىسي
تیهالمسسی پًل َمطاٌ گكت .زض  1779افعایف وطخ تُطٌ زض امطیکا تٍ میاعان کا یاط اظ یاک زضناس یکای اظ عًامال اناسی
«تحطان آؾیای خىًب قطبی» تًز چًن «پًل ؾًظان» تٍؾطعت اظ ایه مىُقٍ ذااضج قاس .زض  0112پایاان ؾیاؾات «اؾاُال
پًلی »1ي تاال ضف ه اضظـ زالض ي پیفتیىی افعایف زض وطخ تُطٌی امطیکا تطای اب هازکكًضَای زض حال یًؾعٍ یاک فاخعاٍ
ذًاَس تًز .اظ  0117تٍ تعس یطیسیًن َا زالض پًل َای یاظٌ چاج قسٌ یا يام گطف ٍقسٌ تا وطخ تُطٌ ای کاٍ وعزیاک تاٍ ناخط
زضنس اؾت تٍ کكًضَای خىًب ي قط ؾطضیع قسٌاوس .يلای اماطيظٌ ؾی اؾات اوقثااو پاًلی یاا تاٍ َمایه خاا مًخاة
مُاخطت پًل َای «ؾًظان» قسٌ ي تؿیاضی اظ ایه کكًضَا ضا تیثثات کطزٌ اؾت يیکی اظ پیآمسَایف الث اٍ ایاه اؾات کاٍ
ضبثای امطیکا زض میان کكًضَای «وًظًُض» قطایٍ واگًاضی زاضوس.

1ایه عثاضت ضا تٍ خای ” “Qualitative Easingگصاق ٍام.
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َماوىس قً ياکط ،ایه ؾیاؾتَا َ تًٍَض عسىی تاٍ ذااَط ياطتٍ ظزن تاٍ کكاًضَای خىاًب یاسيیه
ومی قًوس تسکٍ پیآمس يطيضی ي و یدٍی باتل پیفتیىی ؾسٍُی یاک کكاًض تاط و اام ماالی خُااوی اؾات کاٍ
میکًقس مًبعیت َػمًویک ذًز ضا حخظ کىس .زیگط ؾیاؾتَا َ زبیقاً زض َمیه ضاؾ ا تٍکاض گطف ٍ مایقاًوس.
ایه آذطیه ضيوس خىگ مالی ضا تایس زض چاضچًب امپطیالیؿ ماالی تاٍَاًض کسای تطضؾای کاطز .کكاًضَایی کاٍ
میکًقىس حاکمیت ذًز ضا حخظ کىىس َ تاا اعماال یحاطی َاا ي حماطت ؾاخ ٍتاظاواٍ تاٍ ياحاس پاًلیقاان،
زؾتکاضی زض بیمت کاالَا  ،اضظیاتی معیًب اظ ؾًی مؤؾؿات اع ثاضؾىدی امطیکایی ضيتٍضي میقاًوس .يب ای
تاوکَا تٍ فعالیتَایی زؾت میظوىس کٍ اظ و ط امطیکا « وامىاؾة» اؾت تا خطیمٍَای کطن ضيتٍضي میقاًوس ي
ح ی تعًی اظ تاوکَا اظ فعالیت ي مكاضکت زض و ام تاوکساضی تیهالمسسی محطيم میقًوس َمٍی ایه ؾطحَاا ا
َماوىس زیگط ؾطحَای مطگتاضقان ا تطای یًعیف ضبیة مًضز اؾ خازٌ بطاض میگیطوس (ذًاٌ م حسان امطیکاا زض
قمال تاقىس ذًاٌ ضبثای امطیکا زض خىًب ي قط ) یا َػمًوی زالض حخظ قًز.
وٍفقٍ زالض امپطایًضی امطیکا ضا ممکاه مایکىاس تسکاٍ حخاظات اظ مًبعیات زالض یکای اظ زالیال اناسی
خىگَای امپطایًضی امطیکاؾت .یًان مالی ي و امی امطیکا تٍ ایاه يابعیات تؿا گی زاضز کاٍ زالض ياحاس پاًلی
شذیطٌ ي َ چىیه ياحس پًلی تطای یداضت خُاوی تاقس کٍ مًخة ایداز یقايای خُاوی تطای زالض میقًز .ایاه
یقايای خُاوی تٍ امطیکا امکان میزَس َط میعان زالض کٍ زيؾت زاضز چاج کىس.ایاه زالضَاا َا تعاس تاٍ و اام
م ًضم قسٌی ؾطمایٍی مالی یعضیق میقًز ي تعس امطیکا اظ آن اؾ خازٌ میکىس یا خىگَاای خىایاتکاضاواٍاـ ضا
یأمیه مالی کىس .یقايای خُاوی تطای زالض تٍ حسی ظیاز اؾت کٍ تطای ایه کٍ ایه و ام خُاوی زض پیآمس تحاطان
تعضگ  0119تٍ ًَض کامل فطي وپاقس ،زيلت فسضال امطیکا تٍ تاوکَای مطکعی قماضی اظ کكًضَای عمسٌ ي ح ی
قماضی اظ کكًضَای خىًب اخاظٌ زاز یا تطاؾاؼ «ذٍ مثازلٍ»ای کٍ ایحاز کطز تًٍَض وامحسيز تٍ زالض زؾ طؾی
زاق ٍ تاقىس .زضمقایؿٍ تا اب هاز يابعی امطیکا ا یعىی اب هازی کٍ تؿی تیفیط اظ یًلیس مهطف میکىس ي یخايت
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ضا تا يام یأمیه مالی میکىس ا اضظـ زالض تًٍَض غیطيابعی تاالؾت .کؿطی یدااضت ذااضخی ي تًزخاٍی زيلات
فسضال تٍ ًَض م ًؾٍ ؾالی یک یطیسیًن زالض اؾتَ .یچ کكًض زیگطی ومییًاوس تٍ ایه نًضت ي تا ایاه حدا
کؿطی تسين تحطان ي يضقکؿ گی ؾطکىس .تسين ایه یقايای تیهالمسسی تاطای زالض ،تُاای زالض تایاس «یهاحی »
قًز ي َػمًوی امطیکا َ يطيضیاً تٍ پایان ذًاَس ضؾیس .زضو یدٍ امطیکا تط ضيی کكًضَایی کٍ میکًقىس ذاًز
ضا اظ بیس زالض ضَا کىىس فكاض آيضزٌ تٍ آنَا حمسٍ میکىس وٍفقٍ تٍ ایه زلیل کٍ آنَا «ذائه اوس» تسکٍ تاطای ایاه
کاٍ خُاان ضا تاٍ حخاظ مًبعیاات کىاًوی زالض مدثاًض ي زض و یداٍ ؾاسٍُی امطیکااا ضا حخاظ کىاس .ضيؾایٍ کااٍ
ضییؽخمًُضـ زض مًاضز مکطض اظ و ام غیطعازالوٍی زالض او قاز کطزٌ اؾت تا مًاضز مکطض یحطی  ،حمسٍ تٍ ياحس
پًلی ي ح ی وخت تٍ ًَض مهىًعی اضظان (کٍ اذیطاً تاا َمکااضی امطیکاا ي عطتؿا ان ؾاعًزی يابعیات یافات)،
اوقطبَای ضوگیه ،تاظوگطیَای مکطض مؤؾؿات اع ثاض ؾىدی ،کًقاف تاطای تایثثاایی ي ح ای ذُاط و اامی
ضيتٍضي قسٌ اؾت .کكًضَای تطیکؽ تٍ ًَض کسی ي مرهًناً اظ ظمان تحطان خُاوی  0119کًقیسوس ذاًز ضا اظ
ؾسٍُی زالض ذاضج ومایىس .زض پاؾد تٍ آن ،چیه َسف ماخطاخًییَای و امی امطیکا زض آؾیا قسٌ ،ي تا تیثثاایی
ؾیاؾی زض َىگکىگ ي ایااالت غطتای ،ضيتاٍضي قاسٌ اؾات تاٍعاطيٌ امطیکاا مایکًقاس اظ َطیاق «مكااضکت
یطاوؽپاؾخیک» چیه ضا زض میان َمؿایگاوف مىعيی کىس.
زض  0117يب ی امطیکا تحطان مالی زاذسی ذًز ضا تٍ تقیٍی زویا نازض کطز ،چیه ي ضيؾیٍ پیكاىُاز کطزواس
کٍ زویا تایس ذًز ضا اظ ؾسٍُی زالض ذطل کطزٌ ي آن ضا تا یک ياحس پًلی شذیطٌای کٍ زض کى اطل َایچ کكاًض
ياحسی وثاقس خایگعیه کىس .آنَاا پیكاىُاز کطزواس کاٍ «حاق تطزاقات يیاػٌ» Special Drawing Rights
نىسي تیه المسسی پًل تٍ عىًان یک ياحس پًلی تیَطف خُاوی مًضز اؾ خازٌ بطاض تگیطز .ایه پیكىُاز تطفاناسٍ
اظ ؾًی امطیکا ضز قس« .حق تطزاقت يیػٌ» پؽ اظ تحطانَای پًلی زٍََای  1791ي  1791ایداز قس .ناىسي
تیهالمسسی پًل ا یحت فكاض اضيپاییَا ا تٍ تحطان تٍ ایه نًضت ياکىف وكان زاز کٍ زض 1797یاک پاًل تاسين

4

پك ًاوٍ ایداز کطز کٍ تٍ عىًان ياحس پًلی شذیطٌی خُان مًضز اؾا خازٌ باطاض تگیاطز .يلای امطیکاا اظ ایاه ایاسٌ
ذًقف ومیآمس کٍ «حق تطزاقت يیػٌ» تٍ خای زالض تىكیىس ي تٍ َمیه زلیال خساًی ایاه پاطيغٌ ضا گطفات ي
ًَلی وکكیس کٍ و ام پایٍی َط َ تٍ پایان ضؾیس .امطيظٌ «حق تطزاقات يیاػٌ» یىُاا تراف تؿایاض وااچیعی اظ
شذیطٌی خُان ضا یكکیل می زَسَ .ط کًقف زیگطی کٍ تطای یغییط زض و ام «حق تطزاقت يیػٌ» اودام گطفت اظ
ؾًی امطیکا يیً قس .ایه یغییطات تطای یهًیة تایس مًضز یًافق  92زضنسی بطاض تگیطز ي ؾُ امطیکا اظ حاق
ضأی زض نىسي تیه المسسی پًل  19زضنس اؾت یعىی امطیکا یىُا کكًضی اؾت کاٍ زض ایاه ناىسي حاق يیاً
زاضز .نىسي تیه المسسی پًل تا َمٍی ضياتٍ وعزیکی کٍ تا ذعاوٍ زاضی امطیکا زاضز يلی اظ و اام پاًلی تطاؾااؼ
زالض او قاز کطزٌ ي ذًاَان اؾ خازٌ اظ «حق تطزاقت يیػٌ» تٍعىًان یک ياحس پًلی شذیطٌ تسیل قسٌ اؾت.
اگطچٍ یاکىًن مًفق وكسٌ اؾت يلی ایسٌی یدسیس یًاظن و ام پًلی خُاوی تطای امطیکا تؿیاض مراَطٌآمیع
اؾت ي تٍ مقساض ظیازی خىگَای ؾالَای اذیط امطیکا ي خىگَسثیَای آن ضا کٍ تٍ و ط «غیطعقطیی» مایآیىاس
یًيی می زَس .ظودیطٌای اظ یایگاٌَای وایً زض اضيپا ي کًزیا زض ايکطایه زض ياب تیاوگط کًقاف امطیکاا تاطای
ایداز اوكعاب تیه ضيؾیٍ ي اضيپاؾت کٍ میکًقس اضيپای یؿسی قسٌ ضا زض مىُقٍی وخًش امطیکا حخاٍ کىاس ي اظ
ایداز یک مىُقٍی اب هازی ياحس زض آؾیای میاوٍ خسًگیطی کطزٌ ي ضيؾیٍ ضا تایثثاات کاطزٌ مىاعيی ومایاس« .
مكاضکت یطاوؽایطو یک یداضت ي ؾطمایٍ گصاضی»َ 0سفف َمیه اؾت .یًعیف ضيؾایٍ ي چایه (ي کكاًضَای
تطیکؽ تٍ ًَض کسی) زض ؾًُح اب هازی ،و امی ،ي ؾیاؾی ،تا َسف یغییط ضغی  ،ترف اؾاؾی اؾ طایػی امطیکاا
تطای حخٍ َػمًوی زالض اؾت .امطیکا ایه کكًضَا ضا تا پایگاٌَاای و اامی محاناطٌ مایکىاس ي کًقاف تاطای
تیثثاتؾاظی آنَا ضا ازامٍ می زَس َ .سف انسی حًًض امطیکا زض ذايضمیاوٍ زؾ طؾی تاٍ وخات ي گااظ ویؿات
(تٍ يیػٌ آنکٍ پؽ اظ فىايضی وخت قل امطیکا یًلیس زاذسی زاضز) ي یا ح ی کى طل تطای زؾ طؾی زاقا ه تاٍ ایاه
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مىات َ َسف انسی ویؿت (چیىیَا یا تٍ َمیه خا زضذايضمیاوٍ حًًض زاضوس) تسکٍ بثال اظ َطچیاع ي تایف اظ
َطچ یع حخظ زالضَای وخ ی اؾت ي تطای اَمیىان ذاَط اظ ایه کٍ تاظاض خُاوی تطای مىات اوطغی فؿیسی َ چىاان
اظ زالض تٍ عىًان ياحس پًلی اؾ خازٌ ذًاَس کطز .ایطان زض ؾالَای گصق ٍ کًقیس یداضت وخت ي گااظ ذاًز ضا اظ
زالض ضَا ؾاظز ي تٍ َمیه ذاَط ایطان ي تًٍَض کسی قیعٍَا زضمعطو حمطت امطیکا بطاض زاضوس.
فطایط اظ ایه کًقفَا کكًضَای تطیکؽ تطای زالضظزایی اظ مثازالت ذًیف کًقیسٌاوس .تاواک یًؾاعٍی
تطیکؽ کٍ زض غيییٍی  0112تًٍَض ضؾمی یأؾیؽ قس بطاض اؾت تسیسی تطای نىسي تیهالمسسای پاًل ي تاواک
خُاوی تاقس .زض حیٍُی و طی ایه تاوک مییًاوس زض آیىاسٌ یاک ياحاس پاًلی ضبیاة زالض یًلیاس کىاس کاٍ اگاط
ایهچىیه تكًز پیآمسـ تطای اب هاز امطیکا فاخعاٍتااض ذًاَاس تاًز .زض اک یاط  0112تاواک ؾاطمایٍگاصاضی زض
پطيغٌَای ظیطتىایی زض پکه تا  01عًً یأؾیؽ قس یا مؿ قل اظ تاوک خُاوی ي تاوک یًؾعٍی آؾیا ا کٍ عماسیاً
حافظ مىاف امطیکا ي غاپه َؿ ىس ا زض پطيغٌَای ظیطتىایی ؾطمایٍگصاضی کىس .کكًضَای تطیکؽ َ تط یدااضت
تیه ذًز افعيزٌاوس ي َ اظ ياحسَای پًلی ذًز ا تٍ خای زالض ا اؾ خازٌ میکىىس .یًان ا ياحس پًل چیه ا ضف اٍ
ضف ٍ تٍ نًضت یک ياحس پًلی مىُقٍای تطای یداضت ي شذیاطٌ زض آؾایا زضآماسٌ اؾات ي ایحازیاٍی اب هاازی
آؾیای میاوٍ (ضيؾیٍ ،تطضيؼ ،بعابؿ ان ،اضمىؿ ان ي تٍظيزی بطبیعؾ ان) میذًاَس زض ؾٍ یا پىح ؾال آیىسٌ یک
پًل ياحس مك ط

تٍ وام آل یه ایداز کىس ي ضيؾیٍ ي چیه وٍ فقٍ بطاضزازَای ع ی اوطغی امًا کطزٌاوس تسکاٍ اظ

و ط و امی َ َمکاضی میکىىس .آنَا َ چىیه تٍ فاطيـ ايضا بطياٍی زيلات امطیکاا زؾات ظزٌ ي مقاازیط
َىگخ ی َط ذطیساضی کطزٌاوس .زض وًامثط  0112چیه اظ یک ضفطم مالی ؾره گخت کٍ اظخمسٍ تٍ خای ایاه کاٍ
شذایط ذًز ضا تٍ ايضا بطيٍ ی امطیکا ينل کىس ذًاَس کًقایس «یاا اظ اب هااز زاذسای ذاًز حمایات کىاس ي
تاظاضَای ذاضخی تطای کاالَا ي اتعاضَای تا فىايضی تاالی چیىی ضا گؿ طـ تسَس ».زض فًضیٍی  0112ضيؾایٍ زض
The Asian Infrastructure Investment Bank
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ياکىف تٍ یُسیس غطتیَا تطای کىاض گصاق ه ضيؾیٍ اظ ایه و ام ،ي َ چىیه ایه افكاگطی کٍ مثاازالت ؾاًییخت
تٍيؾیسٍی آغاوؽ امىیت مسی کى طل می قًز ،ایداز ؾیؿ تسیل ذًز تٍ خای ؾًییخت ضا اعطم کطزَ .مٍی ایاه
بسمَا اظ ؾًی کكًضَاب خىًب ي قط زض خُان تطزاق ٍ میقًز یا تٍ امطیکا عسىاً تگًیىاس «زالض ياحاس پاًلی
قما ي زضو یدٍ مكکل ذًز قماؾت».
الث ٍ زض حال حايط زالض َ چىان مكکل آنَا َ َؿت.ؾیاؾتَای فسضال ضظضي َا چىاان زضخُاان زض
حال یًؾعٍ َمٍچیع ضا تٍَ میضیعز .تطای قف ؾال فسضال ضظضي تٍَاًض ؾایلآؾاا تاٍ تاظاضَاای خُااوی زالض
یعضیق کطز ا یعىی اظَطیق تطوامٍی «اؾُال پًلی» زض حسيز  2.2یطیسیًن زالض پاًل مخات زض اذ یااض تاواکَاا ي
ؾطمایٍ گصاضان بطاضزاز ي بًل زاز وطخ تُطٌ ضا زضؾُ تؿیاض پاییىی حخاظ کىاس .زالضَاا تاٍ تاظاضَاای کكاًضَای
وًظًُض ؾطاظیط قسوس ي تىگاٌَا ي زيلتَا تا تُطٌَای تؿیاض اضظان يام میگیطوس ي ؾاخ ٍتااظان خُااوی زالضَاای
اضظان ضا زض تاظاضَای کكًضَای زضحالیًؾعٍ کٍ وطخ تاظزَی تاالیطی زاضز تٍکاض میاوساظوس .خالة ي عدیة ایه
کٍ ترف واچیعی اظ ایه زالضَا زض اب هاز ترف يابعی امطیکا ا کٍ اظ ک ذًوی عصاب میکكاس ا تاٍکااض اف اازٌ
يلی ایه زالضَا تاظاض ؾُام امطیکا ضا تٍقست م ًضم کطزٌ اؾت.
تطاؾاؼ گعاضـ تاوک تیه المسسی یؿًیٍ زض ايایل زؾامثط ،زض اياؾٍ ؾال  ،0112يامگیطواسگان غیطتااوکی
زض ذاضج اظ امطیکا زضکل  7یطیسیًن تسَی زالضی زاق ىس کٍ زض مقایؿٍ تا  0119وكانزَىسٌی  21زضنس افاعایف
اؾت .اظ ایه  7یطیسیًن زالض  2.9یطیسیًن زالض تسَی کكًضَای وًظُاًض اؾات کاٍ تاٍ ناًضت ايضا بطياٍی
تىگاٌَا ي يام تاوکَای تیه المسسی تٍ تىگاٌَاؾت .ایه ضب قامل  1.1یطیسیًن تسَی چیه تٍ زالض َ َؿات کاٍ
زض مقایؿٍ تا پایان  0110تیف اظ زي تطاتط قسٌ اؾت .ترف عمسٌای اظ تسَی زالضی کكاًضَای وًظُاًض تاسَی
تىگاٌ َا ي زضياب تسَی غیطزيل ی اؾت يلی مىات شذیطٌی اضظی زيلت زضنًضت ویاظ ماییًاواس ماًضز اؾا خازٌ
بطاض تگیطز.
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ؾطمایٍ گصاضان ي يامگیطوسگان تطایه تايض تًزوس فسضال ضظضي ؾیاؾت پًلی کىًوی ضا تاطای ماسیی َاًالوی
ازامٍ ذًاَس زاز ي تٍ ایه يامگیطوسگان امکان میزَس یا تسَی قان ضا یمسیس کىىاس چاًن يام گاطف ه تاٍ زالض زض
حال حايط َعیىٍی ظیازی وساضز .يلی فسضال ضظضي اظ ايایل  0112اظمیعان پًل یعضیقی تاٍ تاظاضَاا کاؾات ي زض
اک ثط ؾال گصق ٍ ایه تطوامٍ ضا تًٍَض کامل م ًبف کطزَ .ا چىایه زض پااییع گصقا ٍ پاؽ اظ چىسؾاال تحا

ي

مثاحثٍ کٍ آیا تایس تٍ ؾیاؾت وطخ تُطٌی نخط زضنسی ازامٍ زاز یا ذیطفسضال ضظضي تًٍَض خسی اظ افعایف واطخ
تُطٌ زض ًَل ؾال 0112ؾره گخت .پایان زازن تٍ ؾیاؾت پًلی کىًوی (ي ضيوق اح مالی اب هاز امطیکاا) تاعا
افعایف اضظـ زالض قسٌ ي تٍ َمیه وؿثت تاع

کاَف اضظـ ياحسَای پًلی زیگط میقًز کٍ مًخة میقاًز

یا ؾىگیىی تاض تسَی تٍ زالض ایه کكًضَا تیفیط قًز ي اح ماالً زالضَای ک یطی َ تاطای يامگیطواسگان زض ایاه
کكًضَا کٍ میذًاَىس تسَی ذًز ضا یمسیس کىىس يخًز ذًاَس زاقاتَ .مایه کاٍ ایاه تایثثاایی قاطيش قاًز
ؾطمایٍ گصاضان ضیؿکگطیع تیه المسسی ي ؾخ ٍتاظان تٍ زوثال زالضَای تیفیطی ذًاَىس ضفات یاا ت ًاوىاس مثاازالت
زالضی ذًز زض کكًضَای وًظًُض ضا یأمیه مالی کىىس (َمیه کاٍ یهامی مایگیطواس یاا یًامیه کىىاس ،زالض زض
کًیاٌمست گطانیط میقًز) زضو یدٍ یقايای تطای زالض تیفیط میقًز ي اضظـاـ تاالیط ذًاَس ضفت .عطيٌ تاط
آن «اؾُال پًلی» کكًضَای یًضي ي یه َ تاع

تیفیط قسن اضظـ زالض ذًاَس قس .زالض گطانقسٌ یعىای ایاه

کٍ تٍ واگُان تطای زيلتَا ي تىگاٌَای تسَکاض زض کكًضَای خىًب مسیطیت تسَیَا تؿیاض پطَعیىٍیط میقاًز.
اگط ؾخ ٍتاظان تیه المسسی یهمی تگیطوس کٍ ايضا بطيٍی تىگاٌَای کكًضَای وًظًُض ضا تٍ فطيـ تطؾاوىس ،ایه
کمپاویَا مدثًض می قًوس تطای تاظپطزاذت تسَیَای ذًز زالض تٍ زؾت تیايضوس ي زضو یدٍ بیمت زالض تااظ َا
تیفیط می قًز .اگط ظودیطٌ ای اظ وکًل تسَی قطيش قًز ،چًن ؾخ ٍتاظان معمًالً گسٍياض ضف اض میکىىاس ،قایًش
تحطان قطيش می قًز ي فطاض ؾطمایٍ اظ ایه کكًضَا قست میگیطز .ایه ذُط يخًز زاضز کٍ فطيـ ايضا بطيٍ
زض تاظاضَای کكًضَای وًظًُض تٍ قطایُی قثیٍ تٍ آنچٍ زض  1779يخًز زاقت زگطؾان قًز .یداضت چىاسیه
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یطیسیًوی تعیس ویؿت تٍ عست فطاض ؾطمایٍ اظ ایه کكًضَا تاٍ امطیکاا کااَف یاتاس .یاا تاٍ َمایه خاا ؾاطمایٍی
باتلیًخُی اظ ایه کكًضَا فطاضمیکىس ي تاظاض ثاوًیاٍی ايضا بطياٍی کكاًضَای وًظُاًض زض حاال ذكاکیسن
اؾتَ .ط افعایكی زض وطخ تُطٌی امطیکا یىُا تىعیىی اؾت کٍ ضيی ایه آیف ضیر ٍ ذًاَس قس.
زض غاوًیٍ تاوک خُاوی زضتاضٌی «افعایف مُاضواپصیط قکىىسگی مالی» َكاساضزاز .تطاؾااؼ گاعاضـ یاایمع
مالی زض قك فًضیٍ «امًاج ضيتٍضقسی اظ "پًلَای ؾًظان" اظ چیه ذاضج میقًز» .گًان یاائً ا عًاً اضقاس
زيل ی زض چیه گخت کٍ یىُا زض ماٌ زؾامثط  01میسیاضززالض فطاض ؾاطمایٍ زاقا ی ي قاطایٍ ماالی چایه «تاٍَاًض
ضيظافعيوی قثیٍ ييعی ی اؾت کٍ زضًَل تحطان مالی آؾیایی زض زٍَی  1771يخًز زاقت» .حؽ می کىی کاٍ
«فًایی ماوىس آن چٍ زض ًَل تحطان مالی آؾیایی يخًز زاقت َط ضيظٌ تاٍ ماا وعزیاکیاط مایقاًز» .افاعایف
پیفتیىی قسٌی وطخ تُطٌ زض امطیکا زضؾال خاضی ا ح ی تٍاوساظٌی  02نسم زضنس ا آنگًواٍ کاٍ فاسضال ضظضي
میگًیس ا ایه فطایىس ضا یكسیس میکىس ي تٍ کكًضَای تطیکؽ ي زیگط کكًضَای زضحالیًؾعٍ لُمات ؾاىگیىی
ذًاَس ظز ي مًخة میقًز مسیطیت تسَیَای زالضیقان َطچٍ پطَعیىٍیط قًز.
زالیل انسی افعایف اضظـ زالض وٍ ضيوق اح مالی اب هاز امطیکا تسکٍ یقايای تیفیاط خُااوی تاطای زالض
اؾت ي زلیل ایه افعایف َ ایه اؾت کٍ ؾطمایٍ گصاضَا زضقطایُی کٍ فسضال ضظضي ؾیاؾات «اؾاُال پاًلی» ضا
م ًبف کطزٌ اؾت ،ضیؿکگطیعوس .تًٍَض مكرم زضاب هاز امطیکا قاَس ضيوق ویؿ ی  .تٍگخ ٍی خی کسیخ اًن ا
ضییؽ گالًج ا تطای ايلیه تاض زض  2ؾال گصق ٍ یعساز تىگاٌَایی کٍ يضقکؿت میقًوس اظ تىگااٌَاای یااظٌای
کٍ یأؾیؽ میقًوس تیفیط اؾت .اي َ چىیه گعاضـ کطزٌ اؾت کٍ وطخ ضؾمی تیکااضی کاٍ  2.9زضناس اؾات
«گمطاٌکىىسٌ» اؾت ي یىُا  22زضنس اظ ویطيی کاض زض امطیکا کاضی زاضوس کٍ َخ ٍ ای  1ؾاعت کاض میکىىس ي تاٍ
اظای آن زضآمس مى

زاضوس .آماضَای ؾایٍای میعان يابعی تیکاضی زض امطیکا ضا  0 .0زضنس میزاوس .یک تطضؾای

فسضال ضظضي وكان زاز کٍ  29زضنس اظ امطیکاییَا آنبسض مااظاز وساضواس کاٍ ت ًاوىاس یاک َعیىاٍی واگُااوی 211
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زالضی ضا یأمیه کىىس .گعاضقی کٍ مطکع پػيَكی پیً مى كط کطز وكان میزَس کٍ امطیکاییَا اکىًن زض مقایؿٍ تاا
ؾال  21 ،0119زضنس فقیطیط قسٌاواس .ي الث اٍ کاٍ مؿا قل اظ ایاه آماضَاا اضظـ زالض َا چىاان تااال مایضيز ي
ظمعمٍَایی کٍ میان محاف ٍکاضان امطیکایی زضتاضٌی ؾاقًٌ زالض ي یاًضم افؿاضگؿایر ٍ ا زض و یداٍی ؾیاؾات
«اؾُال پًلی» ا ي مقایؿٍاـ تا آلمان زض زيضٌی يایماط زض يابا تایمعىای اؾات چاًن ایاه خماعات زض و اط
ومی گیطوس کٍ آلمان زض زيضٌی يایمط بسضت َػمًویک خُاوی وثًز ي ؾیاؾت پًلی زویا ضا زض کى طل ذًز وساقت.
آنچٍ اضظـ زالض ضا یعییه میکىس وٍ مقساض زالض زض گطزـ تسکٍ یقايا تطای آن اؾت .ایه یقايا تٍ زلیل مًبعیت
زالض تٍ عىًان ياحس پًل تیهالمسسی َ چىان تؿیاض ظیاز اؾت ایه مًبعیت زالض َ یىُا تا َػماًوی و اامی امطیکاا
حخظ میقًز تا يخًز ایه کٍ اب هاز امطیکا ي ؾیاؾتَای پًلیاـ يعیف یط میقًوس.
زض حالی کٍ یک زالض تٍ ایه نًضت گطان تٍ اب هاز ياتؿ ٍ تٍ مهطف امطیکا لُمٍی ظیازی ومیظوس يلای
افعایف اضظـ زالض ي تؿ ٍیط قسن ؾیاؾتَای پًلی امطیکا تطای کكًضَای زضحال یًؾعٍ فاخعٍاض ذًاَس تاًز.
امثطيظ اياوع پطیچاضز زض  19زؾامثط زض ضيظوامٍی یسگطاف وًقت:
«َطچٍ ضيوق زض امطیکا بًییط تاقس تطای کكًضَایی کٍ زض خُت غسٍ زالض يخًز زاضوس ييا زقاًاضیط
ذًاَس قس .تٍ و ط می ضؾس کٍ فسضال ضظضي امطیکا ماقٍ ضا کكیسٌ اؾت .کكًضَای وًظُاًض تایاس ذاًز ضا تاطای
مقاتسٍ تا آیف آمازٌ کىىس .زض مدمًش تیف اظ  2.9یطیسیًن زالض يام گطف ٍ اوس؛ زالضی کٍ بازض تٍ چااجاـ ویؿا ىس
ي ومییًاوىس آن ضا کى طل کىىس .ایه تسَی تٍ ياحس پًل ذاضخی زض ًَل یک زٍَ ؾٍ تطاتط تیفیاط قاسٌ اؾات ا
 .1یطیسیًن زالض تسَی تاوکَاؾت ي  0.9یطیسیًن زالض َ تسَی تٍ نًضت بطيٍ اؾت .زض مقام مقایؿاٍ ا چاٍ
اظ و ط کمیت ي چٍ اظ و ط وؿثت ا تا يام زازن ي گطف ه زض ًَل زي بطن گصق ٍ تطاتط اؾت .ترف اؾاؾای ایاه
يامَا تا وطخ يابعی تُطٌی یک زضنسی گطف ٍ قس ي فطو واگخ ٍ َ ایه تًز کاٍ فاسضال ضظضي تاٍ ؾیاؾاتاـ
ازامٍ زازٌ ي تطای ؾالُای م مازی َ چىان تٍ تاظاضَای خُاوی وقسیىگی یعضیق ذًاَس کطز .يامگیطوسگان تاا ایاه
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امیس تٍ زالض يام گطف ٍ تًزوس کٍ اضظـ زالض پاییه تیایس يلی اکىًن تا کؿطی چكمگیطی ضيتٍضي قسٌاواس .اؾا خه
خه اظ «اؼ ال خی ماکطي پاضیىطظ» میگًیس «ياحسَای پًلی کكًضَای وًظُاًض ماییًاوىاس شيب قاًوس .زض 11
ؾال گصق ٍ ؾطمایٍی ظیازی ياضز ایه کكًضَا قسٌ اؾت ي اکىًن ا اگط ضيوق اب هاز امطیکا ازامٍ زاق ٍ تاقاس ا
تطای خسًگیطی اظ تیطين ضف ه ایه ؾطمایٍ کاضی ومییًاوىس تکىىس .آیا ایه ضيوس تٍ نًضت تحطاوای قاثیٍ تحاطان
 1779-1779زض ذًاَس آمس؟ فکط میکى کٍ زض ًَل  0112چىیه پیآمسی ذیسی مح مل اؾت».
ي ایه زبیقاً تٍ وخ امپطیالیؿ مالی امطیکاؾت کٍ اظ و ط اب هازی تٍ کكًضَای ضبیثی کٍ َػماًوی زالض ضا
تٍ پطؾف میگیطوس لُمٍ تعوس .ایه تًٍَض مُسق باتل بثًل ویؿت کٍ یک کكًض ذًزذًاَاوٍ تٍ ذًز حاق تسَاس
کٍ ؾیاؾت پًلی تؿیاض گل ي گكاز ضا تطای ؾالَای زضاظ ازامٍ تسَس ي تعس َط يبت کٍ زلف ذًاؾت ؾیاؾات
اوقثايی زض پیف تگیطز ي تٍ اب هاز تقیٍی زویا لُمٍ تعوسَ .ا چىایه پاصیطف ىی ویؿات کاٍ کى اطل ياحاس پاًلی
شذیطٌای زویا زض زؾت یک کكًض تاقسَ .مان گًوٍ کٍ زض گخ ايضز پیكیه زیسی ؾیاؾت «اؾُال پاًلی» ي واطخ
تُطٌی نخط زضنسی ييعی ی ایداز کطزٌ اؾت کٍ اگط اب هاز امطیکا زض پیآمس آن ضيوق زاق ٍ تاقس ،کكاًضَای
خىًب لُمات ظیازی ذًاَىس زیس .ایه یک تاظی تا مدمًش نخط اؾت .امطیکا زض فطایىاس کىااض گصاقا ه زالض اظ
ؾًی کكًضَای زض حال یًؾعٍ ذطاتکاضی میکىس ي تاع

لُمٍ ظزن تٍ آنَا میقاًز .آیاا ایاه کاضَاا تاٍعماس

نًضت می گیطز؟ تاض زیگط یکطاض میکىی کٍ ومییًان یىُا یک ؾاظمان ضا تٍعىًان ویطيی محط وام تطز يلی ایه
پی آمسَا وٍیىُا باتل پیفوگطی َؿ ىس تسکٍ يطيضیاوس ي پیآمسَای اخ ىابواپصیط ؾیاؾتَای پًلی امپطیالیؿ ی
اؾت کٍ زض ایه ؾالَا امطیکا اخطا کطزٌ اؾت .پطؾف زضتاضٌی یک ؾاظمان مؿاوًل تحا تطاوگیاع اؾات يلای
يابعیت ایه اؾت کٍ ایه ؾیاؾتَا زض ذسمت امپطیالیؿ امطیکاؾت .زض مقایؿٍ تا اقکال آقاکاضیط امپطیالیؿا
مالی ا تطای مثال یحطی َا ا ایه ؾیاؾتَا َ اثط مكاتُی زاق ٍ ي زض َمان ضاؾ اؾات .امطیکاا تایاس تاٍ ذااَط
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فدایعی کٍ میآفطیىس پاؾدگً تاقس ي اظ ؾًی زیگط زویا تایس تا ایداز یک ياحس پًلی تیهالمسسی تیَاطف ا کاٍ
زض کى طل َیچ کكًضياحسی وثاقس ا ایه ام یاظات امپطیالیؿ ی امطیکا ضا حصف کىس.
اظ اياذط غيییٍی  0112اضظـ زالض 19زضنس افعایف یاف ٍ اؾت ي زض ایه زيضٌ اؾت کٍ ياحاسَای پاًل
زض کكًضَای وًظًُض تا کاَف اضظـ ضيتٍضيقسٌاوس .اگطچٍ یحطی َا اظ تُاض  0112تٍ اخاطا زضآماس يلای ضيتال
ضيؾیٍ یا ماٌ غيییٍ زؾ رًـ وعيل وكس .اظ یاتؿ ان پیف ؾقًٌ ياحس پًلی زیگط اعًاای تاطیکؽ (تاٍ غیاط اظ
یًان چیه کٍ اضظـاـ قىايض اؾت) زض کىاض ياحسَای پاًلی زیگاط کكاًضَای زضحاالیًؾاعٍ اظ اواسيوعی یاا
مکعیک ي الدعایط قطيش قس ي اظ وًامثط ا پؽ اظ ایه کٍ ؾیاؾت «اؾُال پًلی» زض آذط اک ثط م ًبف قس ا میعان
ؾقًٌ َطچٍ تیفیط قس .پؽ اظ ؾالَا فكاض امطیکا تٍ چیه تطای تاالتطزن اضظـ یًان ،چیه تعیس ویؿت مدثاًض
تٍ کاؾ ه اظ اضظـ یًان تاقس کٍ اگطچىیه کىىس فطاض ؾطمایٍ تیفیط میقًز .ناىسي تایهالمسسای پاًل ي تاواک
تیه المسسی یؿًیٍ زضتاضٌی مراَطات يضقکؿ گی گؿ طزٌ زض کكًضَای وًظًُض َكساض زازٌاوس .زض کىاض تیثثاایی
وطخ اضظ ي فطاض ؾطمایٍ کاَف بیمت کاالَا ضا َ زاضی ي َ ایه کٍ تعیس ویؿات امطیکاا واطخ تُاطٌی ذاًز ضا
افعایف تسَس .ؾطمایٍگصاض ان ممکه اؾت امیسياض تاقىس کٍ یداضت ذًز ضا تٍ یًضي ازامٍ تسَىاس ا مرهًنااً تاا
یًخٍ تٍ ایه کٍ تاوک مطکعی اضيپا َ ؾیاؾت «اؾُال پًلی» ضا زض پیف گطف ٍ اؾت يلای تاواک مطکاعی اضيپاا
ومییًاوس زالض تٍ تاظاضَا عطيٍ ومایس کٍ زضحال حايط م قايای زاضز .زض يابا ؾیاؾات «اؾاُال پاًلی» تاواک
مطکعی اضيپا ا یعىی یعضیق یًضيی تیفیط ا تاع

تیفیط قسن اضظـ زالض ذًاَس قس.

یایمع مالی زض  00فًضیٍی  0112گعاضـ کطز:
«یاضید وكان می زَس کٍ يب ی اضظـ زالض ضيتٍ ا فعایف اؾت ي فسضال ضظضي َ ؾیاؾتَاای اوقثايای زض
پیف می گیطز حًازث مُمی ایخا میاف س ...چٍ ذًـقان تیایس یا ذیط ،يابعیت ایه اؾت کٍ تیفیط اظ َمیكاٍ
فسضال ضظضي زض ياب تاوک مطکعی خُان اؾت .زالض تٍ نًضت ياحس پًلی زضتاظاضَای اع ثاضی زضآمسٌ اؾت کاٍ
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اوساظٌاـ حسيز وهف اب هاز امطیکاؾتَ .مٍی کكًضَای مُ وًظُاًض اظ خمساٍ چایه ،تطظیال ي َىسيؾا ان
تٍ قست زضگیط َؿ ىس .ایه تاظاض آنبسض تعضگ اؾت کٍ اگط حازثٍی مُمی ایخا تیخ س ح ی تطای اب هااز امطیکاا
َ مكکلآفطیه تاقس .يبًش یک یهازف ضا ومییًان تٍ ًَض کسی اوکاض کطز ...ح ی تا وگاَی تاٍ گصقا ٍ ،یااف ه
ؾیاؾت مىاؾة تطای کكًضَای وًظًُض تؿیاض زقًاض اؾت چًن یىُا کاضی کٍ ماییًاوىاس تکىىاس کى اطل قاسیس
حطکت ؾطمایٍ اؾت کٍ مییًاوس اظ کكًضَای وًظًُض زض تطاتط ؾیاؾتَاای وام عااضف فاسضال ضظضي محاف ات
کىس .مسیطان اؾىاز مالی زض تاظاض ايضا بطيٍی خُاوی ممکه اؾت ترًاَىس اؾىاز تاسَی کكاًضَای وًظُاًض ضا
تٍؾطعت تٍ فطيـ تطؾاوىس چًن وطخ تُطٌ ضيوس افعایكی زاضز ي تىگاٌَای کكًضَای وًظُاًض واچااض تاٍ ذطیاس
زالض َؿ ىس یا ت ًاوىس تسَیَایقان ضا کاضؾاظی کىىس .و یدٍی ایه کاض ایه ذًاَس تًز کٍ اضظـ زالض تیفیط تااال
میضيز ي ؾیاؾتَای پًلی َ مىقثىیط ذًاَس قس .ي زضوُایت تاع

میقًز یا ؾطمایٍگاصاضی زض کكاًضَای

وًظًُض ک یط ي ذُط ضکًز تیفیط قًز ي مسیطان ضا تٍ فطيـ میعان تیفیطی اظ ايضا بطيٍ تسَی یكًیق کىس.
تاوک تیه المسسی یؿًیٍ وگطان اؾت کٍ حثاب تسَی زض ترف تاوکی ت طکس اگطچٍ ممکه اؾت ييعیت وُازَاای
مالی م خايت تاقس.
ایه ييعیت تٍ ييًح تطای اب هازَای انسی کٍ زبیقاً تاثثات ویؿ ىس َ ضیؿک یاظٌ ایداز میکىاس .زالضِ
گطان قسٌ تٍ قطکتَای فطامسی ی امطیکایی نسمات ظیازی ذًاَس ظز کٍ ترف عماسٌ ای اظ مثاازالت ذاًز ضا
زضذاضج اظ امطیکا اودام می زَىس ي تعیس ویؿت و ًاوىس زالض گطان ضا تاطای ماست َاًالوی یحمال کىىاس .اگطچاٍ
َمٍی آنچٍ امطیکا ویاظ زاضز ایه کٍ ؾیاؾت «اؾُال پًلی» ضا م ًبف تکىس (پؽ اظ ایه کٍ وقسیىگی چكامگیطی
تٍ تاظاضَای خُان یعضیق کطز) ي تعس وطخ تُطٌ ضا افعایف تسَس ا کٍ تٍ و ط می ضؾس ضاٌ حال اضظاوای تاقاس ا یاا
ضبثایف زض میان کكًضَای تطیکؽ گطف اض تحطان قًوس .اگطچٍ ممکه اؾت چىیه تطوامٍای تاطای ذاًز امطیکاا
تسين َعیىٍ وثاقس .تط اؾاؼ وًق ٍی تسًمثطگ زض  1فًضیٍ کمی ٍی تاظاض تاظ فسضال ضظضي زض غاوًیٍ یاازآيض قاس
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کٍ «یًؾعٍی تیهالمسسی» ضا تٍ فُطؾت مًيًعایی کٍ زض یسيیه ؾیاؾتَا زض و ط میگیطز ا مؿائسی چًن یاًضم
ي قطایٍ تاظاضکاضی زاذسی ا ايافٍ کطزٌ اؾت .تٍگخ ٍی ازيیه یطيمه ا ضیایؽ پیكایه تراف ماالی زض فاسضال
ضظضي ا اگطچٍ قطایٍ مًخًز زض خُان تٍ گًواٍای ویؿات کاٍ اظ افاعایف واطخ تُاطٌ تاٍيؾایسٍی فاسضال ضظضي
خسًگیطی کىس يلی میعان واَىداضی زض تاظاضَا تط میعان ي ؾطعت ؾیاؾتَای تعسی یأثیط خسی ذًاَاس زاقات.
ایه یًخٍ واگُاوی تٍ «تقیٍی خُان» ضا وثایس تٍغسٍ یخؿیط کطز کٍ تا تقیٍ یدُان َمسضزی میکىىس یاا مىااف قاان
زض و ط گطف ٍ می قًز چًن زض َمان گخ ايضز بثسی زیسی کٍ ومییًاوىس خسًی کًقف فسضال ضظضي تطای افعایف
وطخ تُطٌ ضا تگیطوس .آنچٍ وكان میزَس ایه اؾت کاٍ اظ پایآماسَا ياَماٍ زاضواس .تحاطان باتال پایفتیىای کاٍ
زضو یدٍی فعالیتَای فسضال ضظضي پیف ذًاَس آمس ،اگط تٍ نًضت یک تحطان وقسیىگی ي یا تحاطان زض اب هااز
خُاوی زضآیس ،پی آمسَای واگًاضی تطای اب هاز امطیکا ذًاَس زاقت .خُان تؿایاض تایف اظ ؾاالَاای  1797یاا
 1779زضَ یىیسٌ قسٌ اؾت ي اب هاز کكًضَای «حاقیٍای» زض حال حايط ویمی اظ اب هاز خُان اؾت ي اب هاز
امطیکا یًعیف قسٌ زضقطایُی اؾت کٍ باتل پیف تیىی کطزن ویؿت ،یعىی چاج یطیسیًنَا زالض ي زضعایه حاال
کًقف تطای يازاق ه خُان تٍ ایه کٍ ؾسٍُی امطیکا ضا تپصیطز .تعیس ویؿت ياضز عهطی قاسٌ ایا کاٍ امطیکاا
زیگط ومییًاوس تحطانَای ذًز ضا تسين َعیىٍ تٍ زیگطان نازض کىس.
تا  2.9یطیسیًن زالض تسَی زالضی ،کكًضَای تطیکؽ َىًظ ضاٌ زضاظی تاطای ضَااکطزن ذاًیف اظ زالض زض
پیف زاضوس .اگط ياضز یک مطحسٍ تحطان کامل اب هازی تكًوس (َمان ًَض کٍ ضيؾایٍ قاسٌ اؾات) تعیاس ویؿات
مدثًض قًوس یا تطای ذًز یک و ام مالی تسیل مؿ قل اظ زالض تطای تقا ایداز کىىس .ایه خُان زيبُثی کٍ تاٍ و اط
امکانپصیط می آیس مییًاوس تُثًزی زض ييعیت ایه اب هازَا ایداز کىس يلی اگط زویا تٍ زي بُاة ضبیاة یقؿای
قًز ایه مییًاوس آغاظ یک خىگ ؾطز یاظٌ تاقس ي قایس تٍ نًضت خىگ خُاوی تعاسی زض تیایاس .یاک ضاٌحال
تٍمطایة تُ ط ایداز یک ياحسپًلی شذیطٌ ي خسیس خُاوی اؾت کٍ خایگعیه َیچ ياحس پًلی مسی ومیقًز تسکٍ
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وقف َػمًویک زالض ضا حصف کىس ي حایگعیه آن زض مثازالت تیهالمسسی قًز ي تٍيؾیسٍی وُازَاای تایهالمسسای
مسیطیت ذًاَس قسا حاال یا یک نىسي پًل تیهالمسسی انطح قسٌ (اگط امکانپصیط تاقس) ي یا ایداز یک وُااز
زیگطی کٍ اظ وُازَای کىًوی «تیَطفیط» تاقس.
ضَایی خُان اظ ؾىگیىی تاض زالض ي اظ خىگَای ؾطز ي گطمی کٍ امطیکا تطای پیكاثطز مىااف ذاًز تاٍ آن
زامه میظوس الث ٍ ما ضا اظ تیماضی انسی خُان ا یعىی ؾطمایٍزاضی ا ذطل ومیکىس .يلای حاسابل یاک فًاای
یىخؿی ایداز میکىس یا ت ًاوی تطای اخ ماعی کطزن اب هاز ،زض ضاؾ ای ؾًؾیالیؿا ي تاطای یاسايم تقاا ي ایدااز
آنچٍ کٍ امیسياضی تٍ وخ َمگان تاقس ،و امَای تسیل ضا یدطتٍ کىی .

میشل براند ضيظوامٍوگاض مؿ قل ي محقق اؾت کٍ زض پاضیؽ ظوسگی میکىس .تا اي تٍ ایه ایمیل میقًز یماؼ گطفت:
michelebrand89 [at] yahoo.fr.
رمی هرهرا محقق اب هازی زض مطکع مسی تطای پػيَفَای عسمی زض ؾًضتًن پاضیؽ اؾت.
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