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ٍ   ایه ؾره خان کاوالی يظیط ذعاوٍ. «قماؾتيلی مكکل  ،زالض ياحس پًل ما» زض ضم  1791واًامثط   ی زاضی امطیکاا زض خسؿا

کاٍ ویکؿاًن باتسیات یثاسیل زالض تاٍ َاط ضا بُا  کاطز ي و اام پاًلی            ظماوی اؾتاوسکی پؽ اظ  11 گطيٌتیه کكًضَای 

یعىی ایاه کاٍ امطیکاا ایاه ام ثااظ ضا تاٍ        ا  «مكکل»کىًن خُان اظ ایه آن ظمان یا اظ. تىا وُاز ضا تطاؾاؼ وطخ قىايض یالمسس تیه

 . اضایٍ تسَس عصاب کكیسٌ اؾت زؾت آيضز یا ياحس پًلی تطای یداضت خُاوی ي شذیطٌ ضا تطاؾاؼ یًافقات تطیًن ييزظ

ی پاًلی ضا تطاؾااؼ مىااف  امطیکاا     َا يلی ؾیاؾتکىس  میان عمل تاوک مطکعی خُ عىًان تٍ عمطً فسضال ضظضي اگطچٍ

ي یاا یىُاا تاٍ وخا  ذاًز پاًل       کىاس   میمالی وطخ تُطٌ ضا یعییه  الیگاضقیي ح ی تٍ زؾ ًض  فكاض ی و یدٍ زض. یسيیه می کىس

واطخ   ؾاالٍ زض  11مؿا مط  ؾت کااَف  ذًا میيب ی کٍ فسضال ضظضي . کىس میی خُان گطف اضی ایداز َا چاج ي تطای اب هاز

ٍ  ضا م تا ضکًز ذاضج کىاس واطخ تُاطٌ   أؾًز ضا م ًبف ي اب هاز امطیکا ضا اظ یًضم یً  قاً  ياکاط زض   ا  زازقاست افاعایف    تا

. افاعایف یافات  زضناس  01ای تُاطٌ تاٍ تایف اظ     وطخ پایٍ 1791ی  زض ايایل زٍَي آن مًب  تًز کٍ  -1791یا  1797 ی فانسٍ

ي  واس ؾقًٌ آظاز قسٌ تسَی ذاًز ضا وکاًل کطز   یًؾعٍ گطف اضِ ی اظ کكًضَای زضحالکٍ تؿیاض قسایه ؾیاؾت ایه  ی و یدٍ

ٍ   چًن تسَی آن. تٍ نًضت تطزگان تسَکاض زضآمسوس قاست افاعایف یافات تاٍ واگُاان       َا تٍ زالض تًز َمیه کٍ وطخ تُاطٌ تا

ً  یط تیف ؾ اوی يامقس کٍ یىُا تا یط  تیفتسَی تؿیاض  ؾىگیىی تاض زواس کاٍ تاا قاطایٍ زقاًاض ناىسي        بازض تٍ پطزاذات آن ت

اظ یاک زضناس یکای اظ عًامال اناسی       یاط  افعایف وطخ تُطٌ زض امطیکا تٍ میاعان کا    1779 زض. گكتی پًل َمطاٌ المسس تیه

اؾاُال  »پایاان ؾیاؾات    0112زض . ؾطعت اظ ایه مىُقٍ ذااضج قاس   تٍ« ؾًظانپًل »تًز چًن « حطان آؾیای خىًب قطبیت»

امطیکا تطای اب هازکكًضَای زض حال یًؾعٍ یاک فاخعاٍ    ی افعایف زض وطخ تُطٌ تیىی پیفزالض ي  ضف ه اضظـ ي تاال« 1پًلی

قسٌ تا وطخ تُطٌ ای کاٍ وعزیاک تاٍ ناخط      سٌ یا يام گطف ٍقی یاظٌ چاج َا زالض پًل َا تٍ تعس یطیسیًن 0117 اظ. ذًاَس تًز

اؾات اوقثااو پاًلی یاا تاٍ َمایه خاا مًخاة         يلای اماطيظٌ ؾی  . اوس زضنس اؾت تٍ کكًضَای خىًب ي قط  ؾطضیع قسٌ

َایف الث اٍ ایاه اؾات کاٍ     آمس پیکطزٌ اؾت يیکی اظ  ثثات تیضا قسٌ ي تؿیاضی اظ ایه کكًضَا « ؾًظان»ی َا مُاخطت پًل

  .قطایٍ واگًاضی زاضوس «وًظًُض»ضبثای امطیکا زض میان کكًضَای 

                                         
 .ام گصاق ٍ ”Qualitative Easing“ایه عثاضت ضا تٍ خای  1



3 
 

تٍ ظزن تاٍ کكاًضَای خىاًب یاسيیه     ًَض عسىی تاٍ ذااَط ياط   ٍ َ  ت َا ایه ؾیاؾت، َماوىس قً  ياکط

یاک کكاًض تاط و اام ماالی خُااوی اؾات کاٍ          ی ؾسٍُ تیىی پیفباتل  ی يطيضی ي و یدٍ آمس پیتسکٍ  قًوس میو

. قاًوس  مای کاض گطف ٍ ٍ َمیه ضاؾ ا ت زض َ  زبیقاً َا زیگط ؾیاؾت .کىسکًقس مًبعیت َػمًویک ذًز ضا حخظ  می

ٍ اضچًب امپطیالیؿ  ماالی  چ تایس زضضا آذطیه ضيوس خىگ مالی  ایه ی کاٍ  یکكاًضَا . کاطز کسای تطضؾای    َاًض  تا

ٍ   ي َاا  حاکمیت ذًز ضا حخظ کىىس َ  تاا اعماال یحاطی     کًقىس می ، قاان  تاظاواٍ تاٍ ياحاس پاًلی     حماطت ؾاخ 

يب ای   .قاًوس  می ضي ضيتٍی یات اع ثاضؾىدی امطیکامؤؾؿبیمت کاالَا ، اضظیاتی معیًب اظ ؾًی  کاضی زض زؾت

ي  قاًوس  می ضي ضيتٍی کطن َا اؾت تا خطیمٍ« وامىاؾة» ظوىس کٍ اظ و ط امطیکا  مییی زؾت َا الیتتٍ فع َا تاوک

 ا  َاا  ایه ؾطح ی َمٍ قًوس می ی محطيمالمسس تیهاظ فعالیت ي مكاضکت زض و ام تاوکساضی  َا تاوکح ی تعًی اظ 

م حسان امطیکاا زض  ذًاٌ ) سوگیط می اضتطای یًعیف ضبیة مًضز اؾ خازٌ بط ا  تاضقان ی مطگَا ؾطحزیگط َماوىس 

 . یا َػمًوی زالض حخظ قًز( ضبثای امطیکا زض خىًب ي قط  ذًاٌقمال تاقىس 

تسکاٍ حخاظات اظ مًبعیات زالض یکای اظ زالیال اناسی       کىاس   مای ی امطیکا ضا ممکاه  امپطایًض فقٍ زالض وٍ

یات تؿا گی زاضز کاٍ زالض ياحاس پاًلی      یًان مالی ي و امی امطیکا تٍ ایاه يابع . ی امطیکاؾتامپطایًضَای  خىگ

ایاه  . قًز میکٍ مًخة ایداز یقايای خُاوی تطای زالض  تاقسیداضت خُاوی ياحس پًلی تطای  چىیه َ شذیطٌ ي 

ایاه زالضَاا َا  تعاس تاٍ و اام       .چاج کىس َط میعان زالض کٍ زيؾت زاضززَس  مییقايای خُاوی تٍ امطیکا امکان 

ٍ  ی خىایات َاا  یا خىگکىس  میاظ آن اؾ خازٌ  تعس امطیکا ي قًز میق یعضی ی مالی ؾطمایٍ ی م ًضم قسٌ اـ ضا  کاضاوا

آمس تحاطان   یقايای خُاوی تطای زالض تٍ حسی ظیاز اؾت کٍ تطای ایه کٍ ایه و ام خُاوی زض پی .کىسمالی  یأمیه

َای عمسٌ ي ح ی ی مطکعی قماضی اظ کكًضَا تاوککامل فطي وپاقس، زيلت فسضال امطیکا تٍ  ًَض تٍ 0119تعضگ 

وامحسيز تٍ زالض زؾ طؾی  ًَض تٍای کٍ ایحاز کطز  «ذٍ مثازلٍ»قماضی اظ کكًضَای خىًب اخاظٌ زاز یا تطاؾاؼ 

ي یخايت کىس  میمهطف  اظ یًلیس یط تیفیعىی اب هازی کٍ تؿی  ازضمقایؿٍ تا اب هاز يابعی امطیکا  . زاق ٍ تاقىس
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ٍ   . غیطيابعی تاالؾت ًَض تٍض اضظـ زال ا  کىس مالی می یأمیهضا تا يام  زيلات   ی کؿطی یدااضت ذااضخی ي تًزخا

س تٍ ایه نًضت ي تا ایاه حدا    یًاو میَیچ کكًض زیگطی و. م ًؾٍ ؾالی یک یطیسیًن زالض اؾت ًَض تٍفسضال 

« یهاحی  »ی تاطای زالض، تُاای زالض تایاس    المسس تیهتسين ایه یقايای . قکؿ گی ؾطکىسضيکؿطی تسين تحطان ي 

ذاًز   کًقىس میکٍ یی ضيی کكًضَا زضو یدٍ امطیکا تط .تٍ پایان ذًاَس ضؾیس مًوی امطیکا َ  يطيضیاًقًز ي َػ

تسکٍ تاطای ایاه   « ذائه اوس»َا  فقٍ تٍ ایه زلیل کٍ آن وٍکىس  میَا حمسٍ  آيضزٌ تٍ آن ىس فكاضکىضا اظ بیس زالض ضَا 

        ُ ضيؾایٍ کااٍ  . سکىا امطیکااا ضا حخاظ   یٍ کاٍ خُاان ضا تاٍ حخاظ مًبعیاات کىاًوی زالض مدثاًض ي زض و یداٍ ؾاس

زالض او قاز کطزٌ اؾت تا مًاضز مکطض یحطی ، حمسٍ تٍ ياحس  ی مًاضز مکطض اظ و ام غیطعازالوٍ خمًُضـ زض ؽییض

، (تاا َمکااضی امطیکاا ي عطتؿا ان ؾاعًزی يابعیات یافات        کٍ اذیطاً)مهىًعی اضظان  ًَض تٍپًلی ي ح ی وخت 

ثثاایی ي ح ای ذُاط و اامی      کًقاف تاطای تای    ات اع ثاض ؾىدی،مؤؾؿمکطض  یَا ی ضوگیه، تاظوگطیَا اوقطب

اظ  ضا کًقیسوس ذاًز  0119اظ ظمان تحطان خُاوی  کسی ي مرهًناً ًَض تٍکكًضَای تطیکؽ . قسٌ اؾت ضي ضيتٍ

ی ثثاای  تا تیي ی و امی امطیکا زض آؾیا قسٌ، َا ییچیه َسف ماخطاخً ،تٍ آن پاؾد زض. زالض ذاضج ومایىس ی ؾسٍُ

ٍ کىگ ي ایااالت غطتای،    ؾیاؾی زض َىگ مكااضکت  »کًقاس اظ َطیاق    عاطيٌ امطیکاا مای   ٍ قاسٌ اؾات تا    ضي ضيتا

 . مىعيی کىسمیان َمؿایگاوف  چیه ضا زض« پاؾخیک یطاوؽ

زویا نازض کطز، چیه ي ضيؾیٍ پیكاىُاز کطزواس    ی يب ی امطیکا تحطان مالی زاذسی ذًز ضا تٍ تقیٍ 0117 زض

ای کٍ زض کى اطل َایچ کكاًض     تا یک ياحس پًلی شذیطٌ زالض ذطل کطزٌ ي آن ضا ی اظ ؾسٍُکٍ زویا تایس ذًز ضا 

 Special Drawing Rights« حاق تطزاقات يیاػٌ   »َاا پیكاىُاز کطزواس کاٍ      آن. ىسکياحسی وثاقس خایگعیه 

ُاز تطفاناسٍ  ایه پیكى. تگیطز َطف خُاوی مًضز اؾ خازٌ بطاض یک ياحس پًلی تی عىًان تٍ ی پًلالمسس تیهنىسي  

ناىسي   . ایداز قس 1791ي  1791َای  زٍَی پًلی َا پؽ اظ تحطان« حق تطزاقت يیػٌ». اظ ؾًی امطیکا ضز قس

یاک پاًل تاسين    1797 وكان زاز کٍ زض ياکىفتٍ تحطان تٍ ایه نًضت  ا  َا یییحت فكاض اضيپا ا  ی پًلالمسس تیه
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يلای امطیکاا اظ ایاه ایاسٌ     . تگیاطز  ن مًضز اؾا خازٌ باطاض  ی خُا ياحس پًلی شذیطٌ عىًان تٍپك ًاوٍ ایداز کطز کٍ 

تٍ خای زالض تىكیىس ي تٍ َمیه زلیال خساًی ایاه پاطيغٌ ضا گطفات ي      « حق تطزاقت يیػٌ»آمس کٍ  ذًقف ومی

اظ  یىُاا تراف تؿایاض وااچیعی    « حق تطزاقات يیاػٌ  »امطيظٌ . َط َ  تٍ پایان ضؾیس ی پایًٍَلی وکكیس کٍ و ام 

اودام گطفت اظ « حق تطزاقت يیػٌ»ف زیگطی کٍ تطای یغییط زض و ام کًق َط. زَس میكکیل خُان ضا ی ی شذیطٌ

زضنسی بطاض تگیطز ي ؾُ  امطیکا اظ حاق   92ایه یغییطات تطای یهًیة تایس مًضز یًافق . ؾًی امطیکا يیً قس

سي  حاق يیاً   یىُا کكًضی اؾت کاٍ زض ایاه ناى    امطیکا زضنس اؾت یعىی 19ی پًل المسس تیهنىسي   ی زضأض

زاضی امطیکا زاضز يلی اظ و اام پاًلی تطاؾااؼ     عاوٍذضياتٍ وعزیکی کٍ تا  ی ی پًل تا َمٍالمسس تیهنىسي  . زاضز

 . یک ياحس پًلی شذیطٌ تسیل قسٌ اؾت عىًان تٍ« حق تطزاقت يیػٌ» قاز کطزٌ ي ذًاَان اؾ خازٌ اظ زالض او

آمیع  تطای امطیکا تؿیاض مراَطٌ اظن و ام پًلی خُاویسیس یًدی ی اگطچٍ یاکىًن مًفق وكسٌ اؾت يلی ایسٌ

آیىاس   مای « ییعقطغیط»ی آن ضا کٍ تٍ و ط َا َسثی َای اذیط امطیکا ي خىگ َای ؾال اؾت ي تٍ مقساض ظیازی خىگ

اضيپا ي کًزیا زض ايکطایه زض ياب  تیاوگط کًقاف امطیکاا تاطای     ی وایً زضَا ای اظ یایگاٌ ظودیطٌ. زَس مییًيی  

ي اظ  وخًش امطیکا حخاٍ کىاس   ی مىُقٍ قسٌ ضا زض کًقس اضيپای یؿسی  از اوكعاب تیه ضيؾیٍ ي اضيپاؾت کٍ میاید

» . ثثاات کاطزٌ مىاعيی ومایاس     اب هازی ياحس زض آؾیای میاوٍ خسًگیطی کطزٌ ي ضيؾیٍ ضا تای  ی ایداز یک مىُقٍ

ي کكاًضَای  )عیف ضيؾایٍ ي چایه   یً .َسفف َمیه اؾت 0«یگصاض ؾطمایٍایطو یک یداضت ي  مكاضکت یطاوؽ

ترف اؾاؾی اؾ طایػی امطیکاا   ،ؾًُح اب هازی، و امی، ي ؾیاؾی، تا َسف یغییط ضغی  زض( کسی ًَض تٍتطیکؽ 

ي کًقاف تاطای    کىاس  مای ی و اامی محاناطٌ   َاا  تا پایگاٌ ضا امطیکا ایه کكًضَا. تطای حخٍ َػمًوی زالض اؾت

 زؾ طؾی تاٍ وخات ي گااظ ویؿات     حًًض امطیکا زض ذايضمیاوٍ انسی َسف. زَس  میازامٍ  ضا َا ؾاظی آن ثثات تی

یا ح ی کى طل تطای زؾ طؾی زاقا ه تاٍ ایاه     ي( قل امطیکا یًلیس زاذسی زاضز وخت يضیفىاپؽ اظ  کٍ يیػٌ آن تٍ)
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تسکٍ بثال اظ َطچیاع ي تایف اظ    ( حًًض زاضوس یا تٍ َمیه خا زضذايضمیاوٍ َا یىیچ)مىات  َ  َسف انسی ویؿت 

چىاان   خُاوی تطای مىات  اوطغی فؿیسی َ  یع حخظ زالضَای وخ ی اؾت ي تطای اَمیىان ذاَط اظ ایه کٍ تاظاضَطچ

َای گصق ٍ کًقیس یداضت وخت ي گااظ ذاًز ضا اظ    ؾال ایطان زض. اؾ خازٌ ذًاَس کطزياحس پًلی  عىًان تٍاظ زالض 

 . وسضزا معطو حمطت امطیکا بطاضزض َا کسی قیعٍ ًَض تٍزالض ضَا ؾاظز ي تٍ َمیه ذاَط ایطان ي 

ٍ  . اوس اظ مثازالت ذًیف کًقیسٌیی کكًضَای تطیکؽ تطای زالضظزا َا فطایط اظ ایه کًقف  ی تاواک یًؾاع

ي تاواک   پاًل  یالمسسا  تیهقس بطاض اؾت تسیسی تطای نىسي   یأؾیؽضؾمی  ًَض تٍ 0112 یٍ ییغي تطیکؽ کٍ زض

 س کاٍ اگاط  کىا آیىاسٌ یاک ياحاس پاًلی ضبیاة زالض یًلیاس        س زضًاوی میو طی ایه تاوک  ی زض حیٍُ. خُاوی تاقس

ٍ آمس پیچىیه تكًز  ایه ٍ تاواک   0112اک یاط   زض. تااض ذًاَاس تاًز    ـ تطای اب هاز امطیکا فاخعا ی زض گاصاض  ؾاطمای

 کٍ عماسیاً  اآؾیا   ی یا مؿ قل اظ تاوک خُاوی ي تاوک یًؾعٍ قس یأؾیؽعًً  01زض پکه تا   ییی ظیطتىاَا پطيغٌ

یدااضت   کكًضَای تطیکؽ َ  تط .سکىی گصاض ؾطمایٍیی ی ظیطتىاَا پطيغٌ زض ا  مىاف  امطیکا ي غاپه َؿ ىس حافظ

ضف اٍ   ا  ياحس پًل چیه ا یًان. کىىس میاؾ خازٌ  ا تٍ خای زالض ا اوس ي َ  اظ ياحسَای پًلی ذًز تیه ذًز افعيزٌ

ٍ    ای تطای یداضت ي شذیاطٌ زض   ضف ٍ تٍ نًضت یک ياحس پًلی مىُقٍ ی اب هاازی   آؾایا زضآماسٌ اؾات ي ایحازیا

ؾال آیىسٌ یک  ؾٍ یا پىح َس زضذًا می( ظيزی بطبیعؾ انٍ ضيؾیٍ، تطضيؼ، بعابؿ ان، اضمىؿ ان ي ت)آؾیای میاوٍ 

اوس تسکاٍ اظ   س ي ضيؾیٍ ي چیه وٍ فقٍ بطاضزازَای ع ی  اوطغی امًا کطزٌکىتٍ وام آل یه ایداز  مك ط  پًل ياحس

ٍ   چىیه َ َا  آن. کىىس میمکاضی و ط و امی َ  َ زيلات امطیکاا زؾات ظزٌ ي مقاازیط      ی تٍ فاطيـ ايضا  بطيا

چیه اظ یک ضفطم مالی ؾره گخت کٍ اظخمسٍ تٍ خای ایاه کاٍ    0112زض وًامثط . اوس َط ذطیساضی کطزٌ َىگخ ی

ي  ىاس مایات ک یاا اظ اب هااز زاذسای ذاًز ح    »ی امطیکا ينل کىس ذًاَس کًقایس   شذایط ذًز ضا تٍ ايضا  بطيٍ

ٍ  0112 ی فًضیٍ زض «.ی تاالی چیىی ضا گؿ طـ تسَسفىايضتاظاضَای ذاضخی تطای کاالَا ي اتعاضَای تا   زض ضيؾای
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ً   چىیه َ  يتطای کىاض گصاق ه ضيؾیٍ اظ ایه و ام،  َا تٍ یُسیس غطتی ياکىف خت ییایه افكاگطی کٍ مثاازالت ؾا

ایاه   ی َمٍ. خت ضا اعطم کطزییؾً تٍ خایؾیؿ   تسیل ذًز  ایداز ،قًز میآغاوؽ امىیت مسی کى طل  ی يؾیسٍٍ ت

زالض ياحاس پاًلی   »تگًیىاس   یا تٍ امطیکا عسىاً قًز میَا اظ ؾًی کكًضَاب خىًب ي قط  زض خُان تطزاق ٍ  بسم

 «.قما ي زضو یدٍ مكکل ذًز قماؾت

 چىاان زضخُاان زض   ی فسضال ضظضي َا  َا ؾیاؾت.َا َ  َؿت چىان مكکل آن الث ٍ زض حال حايط زالض َ 

زالض تاٍ تاظاضَاای خُااوی     آؾاا  ؾایل  َاًض  تٍؾال فسضال ضظضي  قفتطای . ضیعز َ  میٍ چیع ضا ت حال یًؾعٍ َمٍ

ي  َاا  تاواک یطیسیًن زالض پاًل مخات زض اذ یااض     2.2حسيز زض  «اؾُال پًلی» ی یعىی اظَطیق تطوامٍ ا   یعضیق کطز

زالضَاا تاٍ تاظاضَاای کكاًضَای     . ىی حخاظ کىاس  ییضؾُ  تؿیاض پاان بطاضزاز ي بًل زاز وطخ تُطٌ ضا زگصاض ؾطمایٍ

ٍ  ی تؿیاض اضظان يام میَا َا تا تُطٌ ي زيلت َا تىگاٌوًظًُض ؾطاظیط قسوس ي  تااظان خُااوی زالضَاای     گیطوس ي ؾاخ 

ایه  خالة ي عدیة. اوساظوس کاض میٍ تاالیطی زاضز ت زَییًؾعٍ کٍ وطخ تاظ تاظاضَای کكًضَای زضحال اضظان ضا زض

کااض اف اازٌ   ٍ تا  ا  کكاس  ذًوی عصاب می کٍ اظ ک  ااب هاز ترف يابعی امطیکا   کٍ ترف واچیعی اظ ایه زالضَا زض

  .قست م ًضم کطزٌ اؾت ضا تٍ امطیکا ؾُام ایه زالضَا تاظاض يلی

 گیطواسگان غیطتااوکی   يام ،0112اياؾٍ ؾال  ايایل زؾامثط، زض ی یؿًیٍ زضالمسس تیهتطاؾاؼ گعاضـ تاوک 

زضنس افاعایف   21ی  زَىسٌ وكان 0119زاق ىس کٍ زض مقایؿٍ تا زالضی یطیسیًن تسَی  7زض ذاضج اظ امطیکا زضکل 

ٍ     یطیسیًن زالض تسَی کكًضَای وًظُاًض اؾات   2.9یطیسیًن زالض  7اظ ایه . اؾت  ی کاٍ تاٍ ناًضت ايضا  بطيا

یطیسیًن تسَی چیه تٍ زالض َ  َؿات کاٍ    1.1ایه ضب  قامل  .ؾتَا تىگاٌی تٍ المسس تیهی َا تاوکي يام  َا تىگاٌ

تاسَی   ای اظ تسَی زالضی کكاًضَای وًظُاًض   ترف عمسٌ. تیف اظ زي تطاتط قسٌ اؾت 0110مقایؿٍ تا پایان  زض

س ماًضز اؾا خازٌ   یًاوا  مای اضظی زيلت زضنًضت ویاظ  ی زيل ی اؾت يلی مىات  شذیطٌَا ي زضياب  تسَی غیط تىگاٌ

 . تگیطز بطاض
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َاًالوی   یوس فسضال ضظضي ؾیاؾت پًلی کىًوی ضا تاطای ماسی  تًز گیطوسگان تطایه تايض ان ي يامگصاض ؾطمایٍ

 تسَی قان ضا یمسیس کىىاس چاًن يام گاطف ه تاٍ زالض زض     یازَس  میگیطوسگان امکان  ازامٍ ذًاَس زاز ي تٍ ایه يام

یعضیقی تاٍ تاظاضَاا کاؾات ي زض    اظمیعان پًل  0112يلی فسضال ضظضي اظ ايایل . ظیازی وساضز ی َعیىٍ حال حايط

ٍ ییزض پاا  چىایه  َا  . کامل م ًبف کطز ًَض تٍاک ثط ؾال گصق ٍ ایه تطوامٍ ضا  پاؽ اظ چىسؾاال تحا  ي     ع گصقا 

خسی اظ افعایف واطخ   ًَض تٍ زضنسی ازامٍ زاز یا ذیطفسضال ضظضي نخط ی مثاحثٍ کٍ آیا تایس تٍ ؾیاؾت وطخ تُطٌ

تاعا   ( ي ضيوق اح مالی اب هاز امطیکاا )ان زازن تٍ ؾیاؾت پًلی کىًوی ایپ. ؾره گخت0112ًَل ؾال  تُطٌ زض

 قاًز  میکٍ مًخة  قًز میتاع  کاَف اضظـ ياحسَای پًلی زیگط  افعایف اضظـ زالض قسٌ ي تٍ َمیه وؿثت

ه زض ایا  گیطواسگان  يامیطی َ  تاطای   زالضَای ک  قًز ي اح ماالً یط تیفتسَی تٍ زالض ایه کكًضَا  ضیا ؾىگیىی تا

 ثثاایی قاطيش قاًز    َمایه کاٍ ایاه تای    . ىس يخًز ذًاَس زاقات کىَىس تسَی ذًز ضا یمسیس ذًا میکكًضَا کٍ 

ی ذًاَىس ضفات یاا ت ًاوىاس مثاازالت     یط تیفان تٍ زوثال زالضَای تاظ ؾخ ٍی ي المسس تیهگطیع  ان ضیؿکگصاض ؾطمایٍ

 زالض زض ،ىاس کىیاا یًامیه    گیطواس  مای  َمیه کاٍ یهامی   ) ىسکىمالی  یأمیهزالضی ذًز زض کكًضَای وًظًُض ضا 

 عطيٌ تاط . اـ تاالیط ذًاَس ضفت ي اضظـ قًز می یط تیفزضو یدٍ یقايای تطای زالض ( قًز مییط  مست گطان کًیاٌ

قسٌ یعىای ایاه    زالض گطان. قسن اضظـ زالض ذًاَس قس یط تیفکكًضَای یًضي ي یه َ  تاع  « اؾُال پًلی»آن 

. قاًز  می یط پطَعیىٍتؿیاض  َا کكًضَای خىًب مسیطیت تسَی ی تسَکاض زضَا تىگاٌي  َا کٍ تٍ واگُان تطای زيلت

ی کكًضَای وًظًُض ضا تٍ فطيـ تطؾاوىس، ایه َا تىگاٌ ی ی یهمی  تگیطوس کٍ ايضا  بطيٍالمسس تیهان تاظ ؾخ ٍ اگط

ي زضو یدٍ بیمت زالض تااظ َا     ی ذًز زالض تٍ زؾت تیايضوسَا تطای تاظپطزاذت تسَی قًوس میمدثًض  َا کمپاوی

، قایًش  کىىاس  میياض ضف اض  گسٍ ان معمًالًتاظ ؾخ ٍچًن ای اظ وکًل تسَی قطيش قًز،   ظودیطٌ اگط. قًز می یط تیف

ایه ذُط يخًز زاضز کٍ فطيـ ايضا  بطيٍ . گیطز میؾطمایٍ اظ ایه کكًضَا قست  ي فطاض قًز میتحطان قطيش 

یداضت چىاسیه  . يخًز زاقت زگطؾان قًز 1779چٍ زض  قطایُی قثیٍ تٍ آن زض تاظاضَای کكًضَای وًظًُض تٍ
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ٍ یاا تاٍ َمایه خاا     . ؾطمایٍ اظ ایه کكًضَا تاٍ امطیکاا کااَف یاتاس     یطیسیًوی تعیس ویؿت تٍ عست فطاض ی  ؾاطمای

ٍ  کىس اظ ایه کكًضَا فطاضمییًخُی  باتل ٍ  ی ي تاظاض ثاوًیا کكاًضَای وًظُاًض زض حاال ذكاکیسن      ی ايضا  بطيا

 . امطیکا یىُا تىعیىی اؾت کٍ ضيی ایه آیف ضیر ٍ ذًاَس قس ی افعایكی زض وطخ تُطٌ َط. ؾتا

تطاؾااؼ گاعاضـ یاایمع    . َكاساضزاز « قکىىسگی مالی افعایف مُاضواپصیط» ی غاوًیٍ تاوک خُاوی زضتاضٌ زض

ً گًان . «قًز میاظ چیه ذاضج  "ؾًظانی َا پًل"اظ  یضقس امًاج ضيتٍ»فًضیٍ  قك مالی زض  عًاً اضقاس    ا  یاائ

ٍ »ؾاطمایٍ زاقا ی  ي قاطایٍ ماالی چایه       میسیاضززالض فطاض 01ماٌ زؾامثط  چیه گخت کٍ یىُا زض زيل ی زض  َاًض  تا

حؽ می کىی  کاٍ  . «يخًز زاقت 1771ی  زٍَ زضیی ضيظافعيوی قثیٍ ييعی ی اؾت کٍ زضًَل تحطان مالی آؾیا

افاعایف  . «قاًز  مای یاط   ضيظٌ تاٍ ماا وعزیاک    زاقت َط يخًزیی چٍ زض ًَل تحطان مالی آؾیا  آن ماوىسیی فًا»

گًواٍ کاٍ فاسضال ضظضي     آن ا  زضنس نسم 02 ی اوساظٌ ح ی تٍ ا  امطیکا زضؾال خاضی وطخ تُطٌ زض ی قسٌ تیىی پیف

یًؾعٍ لُمات ؾاىگیىی   طیکؽ ي زیگط کكًضَای زضحالي تٍ کكًضَای ت کىس میایه فطایىس ضا یكسیس  گًیس ا  می

  .قًز طی پطَعیىٍقان َطچٍ  ی زالضیَا مسیطیت تسَی قًز میذًاَس ظز ي مًخة 

خُااوی تاطای زالض    یاط  تیفزالیل انسی افعایف اضظـ زالض وٍ ضيوق اح مالی اب هاز امطیکا تسکٍ یقايای 

ضا « اؾاُال پاًلی  »َا زضقطایُی کٍ فسضال ضظضي ؾیاؾات  گصاض ؾطمایٍاؾت ي زلیل ایه افعایف َ  ایه اؾت کٍ 

 اخی  کسیخ اًن    ی گخ ٍ تٍ. مكرم زضاب هاز امطیکا قاَس ضيوق ویؿ ی  ًَض تٍ. گطیعوس ت، ضیؿکم ًبف کطزٌ اؾ

 ای یااظٌ  یَاا  تىگااٌ اظ  قًوس میکٍ يضقکؿت یی َا تىگاٌؾال گصق ٍ یعساز  2  تطای ايلیه تاض زض ا  ؽ گالًجییض

زضناس اؾات    2.9اضی کاٍ  وطخ ضؾمی تیکا  گعاضـ کطزٌ اؾت کٍ چىیه َ اي . اؾت یط تیف قًوس می یأؾیؽکٍ 

تاٍ   ي کىىس میؾاعت کاض  1 ای   امطیکا کاضی زاضوس کٍ َخ ٍ زضنس اظ ویطيی کاض زض 22یىُا  ي اؾت« کىىسٌ گمطاٌ»

یک تطضؾای  . زاوس زضنس می 0. 0امطیکا ضا  ای میعان يابعی تیکاضی زض آماضَای ؾایٍ. زضآمس مى   زاضوس اظای آن

ٍ       آن َا ییاظ امطیکا زضنس 29فسضال ضظضي وكان زاز کٍ   211واگُااوی   ی بسض مااظاز وساضواس کاٍ ت ًاوىاس یاک َعیىا
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مقایؿٍ تاا   اکىًن زض َا ییکٍ امطیکازَس  میز وكان کطگعاضقی کٍ مطکع پػيَكی پیً مى كط  .ىسکى یأمیهزالضی ضا 

ضيز ي  تااال مای  چىاان   زالض َا  اضظـ ي الث اٍ کاٍ مؿا قل اظ ایاه آماضَاا      . اواس  فقیطیط قسٌ زضنس 21، 0119 ؾال

ٍ    ی زضتاضٌیی کاضان امطیکا کٍ میان محاف ٍیی َا ظمعمٍ ٍ  ا  ؾاقًٌ زالض ي یاًضم افؿاضگؿایر  ؾیاؾات   ی زض و یدا

معىای اؾات چاًن ایاه خماعات زض و اط        يابا  تای   يایماط زض  ی زيضٌ اـ تا آلمان زض ي مقایؿٍا « اؾُال پًلی»

. وی وثًز ي ؾیاؾت پًلی زویا ضا زض کى طل ذًز وساقتيایمط بسضت َػمًویک خُا ی زيضٌ کٍ آلمان زض گیطوس میو

ایه یقايا تٍ زلیل مًبعیت . وٍ مقساض زالض زض گطزـ تسکٍ یقايا تطای آن اؾتکىس  میچٍ اضظـ زالض ضا یعییه  آن

تا َػماًوی و اامی امطیکاا     یىُا چىان تؿیاض ظیاز اؾت ایه مًبعیت زالض َ  َ  یالمسس تیهياحس پًل  عىًان تٍزالض 

 . قًوس میاـ يعیف یط  ی پًلیَا تا يخًز ایه کٍ اب هاز امطیکا ي ؾیاؾت قًز میحخظ 

يلای  ظوس  ظیازی ومی ی حالی کٍ یک زالض تٍ ایه نًضت گطان تٍ اب هاز ياتؿ ٍ تٍ مهطف امطیکا لُمٍ زض

. اض ذًاَس تاًز  یًؾعٍ فاخعٍ  حالی پًلی امطیکا تطای کكًضَای زضَا یط قسن ؾیاؾت افعایف اضظـ زالض ي تؿ ٍ

 :یسگطاف وًقت ی زؾامثط زض ضيظوامٍ 19 امثطيظ اياوع پطیچاضز زض

کٍ زض خُت غسٍ زالض يخًز زاضوس ييا  زقاًاضیط   یی یط تاقس تطای کكًضَا امطیکا بًی َطچٍ ضيوق زض»

ای کكًضَای وًظُاًض تایاس ذاًز ضا تاط    . ماقٍ ضا کكیسٌ اؾتضؾس کٍ فسضال ضظضي امطیکا  تٍ و ط می. قسذًاَس 

اـ ویؿا ىس   زالضی کٍ بازض تٍ چااج  ؛یطیسیًن زالض يام گطف ٍ اوس 2.9مدمًش تیف اظ  زض. مقاتسٍ تا آیف آمازٌ کىىس

 ا  قاسٌ اؾات   یاط  تیفایه تسَی تٍ ياحس پًل ذاضخی زض ًَل یک زٍَ ؾٍ تطاتط . ىسکىىس آن ضا کى طل یًاو میي و

چاٍ   امقام مقایؿاٍ    زض. َ  تسَی تٍ نًضت بطيٍ اؾت یطیسیًن زالض 0.9ؾت ي َا تاوکیطیسیًن زالض تسَی  1. 

ترف اؾاؾای ایاه   . بطن گصق ٍ تطاتط اؾت تا يام زازن ي گطف ه زض ًَل زي ا  اظ و ط کمیت ي چٍ اظ و ط وؿثت

اـ  یک زضنسی گطف ٍ قس ي فطو واگخ ٍ َ  ایه تًز کاٍ فاسضال ضظضي تاٍ ؾیاؾات     ی َا تا وطخ يابعی تُطٌ يام

تاا ایاه    گیطوسگان يام .ؾالُای م مازی َ  چىان تٍ تاظاضَای خُاوی وقسیىگی یعضیق ذًاَس کطزازامٍ زازٌ ي تطای 
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اؾا خه  . اواس  قسٌ ضي ضيتٍتا کؿطی چكمگیطی يلی اکىًن  ه تیایسییامیس تٍ زالض يام گطف ٍ تًزوس کٍ اضظـ زالض پا

 11 زض. ىاس شيب قاًوس  یًاو مای ياحسَای پًلی کكًضَای وًظُاًض  » گًیس می «اؼ ال خی ماکطي پاضیىطظ»خه اظ 

 ا  ضيوق اب هاز امطیکا ازامٍ زاق ٍ تاقاس  اگط ا  ظیازی ياضز ایه کكًضَا قسٌ اؾت ي اکىًن ی ؾال گصق ٍ ؾطمایٍ

آیا ایه ضيوس تٍ نًضت تحطاوای قاثیٍ تحاطان    . ىس تکىىسیًاو میتطای خسًگیطی اظ تیطين ضف ه ایه ؾطمایٍ کاضی و

 .«ی ذیسی مح مل اؾتآمس پیچىیه  0112ًَل  کى  کٍ زض یزض ذًاَس آمس؟ فکط م 1779-1779

کٍ اظ و ط اب هازی تٍ کكًضَای ضبیثی کٍ َػماًوی زالض ضا   تٍ وخ  امپطیالیؿ  مالی امطیکاؾت ي ایه زبیقاً

مُسق باتل بثًل ویؿت کٍ یک کكًض ذًزذًاَاوٍ تٍ ذًز حاق تسَاس    ًَض تٍایه . لُمٍ تعوس گیطوس میتٍ پطؾف 

يبت کٍ زلف ذًاؾت ؾیاؾات   ازامٍ تسَس ي تعس َط زضاظ َای لی تؿیاض گل ي گكاز ضا تطای ؾالکٍ ؾیاؾت پً

پاصیطف ىی ویؿات کاٍ کى اطل ياحاس پاًلی        چىایه  َا  . زویا لُمٍ تعوس ی اوقثايی زض پیف تگیطز ي تٍ اب هاز تقیٍ

ي واطخ  « اؾُال پاًلی » زض گخ ايضز پیكیه زیسی  ؾیاؾت َمان گًوٍ کٍ. زؾت یک کكًض تاقس ای زویا زض شذیطٌ

آن ضيوق زاق ٍ تاقس، کكاًضَای   آمس پی نخط زضنسی ييعی ی ایداز کطزٌ اؾت کٍ اگط اب هاز امطیکا زض ی تُطٌ

کىااض گصاقا ه زالض اظ   امطیکا زض فطایىاس  . ایه یک تاظی تا مدمًش نخط اؾت. خىًب لُمات ظیازی ذًاَىس زیس

ٍ آیاا ایاه کاضَاا    . قاًز  میَا  تاع  لُمٍ ظزن تٍ آن ي کىس میکكًضَای زض حال یًؾعٍ ذطاتکاضی  ؾًی عماس   تا

ویطيی محط  وام تطز يلی ایه  عىًان تٍیىُا یک ؾاظمان ضا  یًان میکىی  کٍ و ؟ تاض زیگط یکطاض میگیطز مینًضت 

یؿ ی ی پًلی امپطیالَا واپصیط ؾیاؾت َای اخ ىابآمس پیاوس ي  وگطی َؿ ىس تسکٍ يطيضی یىُا باتل پیف َا وٍآمس پی

تطاوگیاع اؾات يلای     یک ؾاظمان مؿاوًل تحا    ی پطؾف زضتاضٌ. زٌ اؾتکطَا امطیکا اخطا  اؾت کٍ زض ایه ؾال

یط امپطیالیؿا   قاکاض آمقایؿٍ تا اقکال  زض. زض ذسمت امپطیالیؿ  امطیکاؾت َا يابعیت ایه اؾت کٍ ایه ؾیاؾت

امطیکاا تایاس تاٍ ذااَط     . َمان ضاؾ اؾات  ي زض َ  اثط مكاتُی زاق ٍ َا ایه ؾیاؾت ا  َا تطای مثال یحطی  ا مالی
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کاٍ   ا   َاطف  تیی المسس تیهي اظ ؾًی زیگط زویا تایس تا ایداز یک ياحس پًلی  اقسگً ت آفطیىس پاؾد فدایعی کٍ می

 . سکىایه ام یاظات امپطیالیؿ ی امطیکا ضا حصف  ا زض کى طل َیچ کكًضياحسی وثاقس

افعایف یاف ٍ اؾت ي زض ایه زيضٌ اؾت کٍ ياحاسَای پاًل    زضنس19اضظـ زالض  0112ی ٍ ییاظ اياذط غي

تٍ اخاطا زضآماس يلای ضيتال      0112 اظ تُاض َا اگطچٍ یحطی . اوس قسٌضي ضيتٍزض کكًضَای وًظًُض تا کاَف اضظـ 

تاٍ غیاط اظ   )اظ یاتؿ ان پیف ؾقًٌ ياحس پًلی زیگط اعًاای تاطیکؽ   . سٍ زؾ رًـ وعيل وكییضيؾیٍ یا ماٌ غي

یًؾاعٍ اظ اواسيوعی یاا     کىاض ياحسَای پاًلی زیگاط کكاًضَای زضحاال     زض( اـ قىايض اؾت ضظـیًان چیه کٍ ا

میعان ا   زض آذط اک ثط م ًبف قس «اؾُال پًلی»ا پؽ اظ ایه کٍ ؾیاؾت قطيش قس ي اظ وًامثط   ایطمکعیک ي الدع

چیه تعیس ویؿت مدثاًض  َا فكاض امطیکا تٍ چیه تطای تاالتطزن اضظـ یًان،  پؽ اظ ؾال. قس یط تیفَطچٍ ؾقًٌ 

ی پاًل ي تاواک   المسسا  تایه ناىسي   . قًز می یط تیفؾطمایٍ  تٍ کاؾ ه اظ اضظـ یًان تاقس کٍ اگطچىیه کىىس فطاض

ثثاایی   کىاض تی زض .اوس مراَطات يضقکؿ گی گؿ طزٌ زض کكًضَای وًظًُض َكساض زازٌ ی ی یؿًیٍ زضتاضٌالمسس تیه

ذاًز ضا   ی ا ضا َ  زاضی  ي َ  ایه کٍ تعیس ویؿات امطیکاا واطخ تُاطٌ    ؾطمایٍ کاَف بیمت کاالَ وطخ اضظ ي فطاض

تاا   مرهًنااً  ا  ان ممکه اؾت امیسياض تاقىس کٍ یداضت ذًز ضا تٍ یًضي ازامٍ تسَىاس گصاض ؾطمایٍ. افعایف تسَس

ضا زض پیف گطف ٍ اؾت يلای تاواک مطکاعی اضيپاا     « اؾُال پًلی»یًخٍ تٍ ایه کٍ تاوک مطکعی اضيپا َ  ؾیاؾت 

تاواک  « اؾاُال پاًلی  »ض يابا  ؾیاؾات   ز. س زالض تٍ تاظاضَا عطيٍ ومایس کٍ زضحال حايط م قايای زاضز یًاو میو

 . قسن اضظـ زالض ذًاَس قس یط تیفتاع   ا یط تیفیعىی یعضیق یًضيی  ا مطکعی اضيپا

 :گعاضـ کطز 0112ی  فًضیٍ 00یایمع مالی زض 

ی اوقثايای زض  َاا  فعایف اؾت ي فسضال ضظضي َ  ؾیاؾتکٍ يب ی اضظـ زالض ضيتٍ ازَس  مییاضید وكان »

ٍ  یط تیفيابعیت ایه اؾت کٍ  ،تیایس یا ذیط انق چٍ ذًـ... اف س حًازث مُمی ایخا  می گیطز میپیف   اظ َمیكا

زالض تٍ نًضت ياحس پًلی زضتاظاضَای اع ثاضی زضآمسٌ اؾت کاٍ  . فسضال ضظضي زض ياب  تاوک مطکعی خُان اؾت
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کكًضَای مُ  وًظُاًض اظ خمساٍ چایه، تطظیال ي َىسيؾا ان       ی َمٍ. وهف اب هاز امطیکاؾت اـ حسيز اوساظٌ

مُمی ایخا  تیخ س ح ی تطای اب هااز امطیکاا    ی ؾت کٍ اگط حازثٍابسض تعضگ  ایه تاظاض آن. ست زضگیط َؿ ىسق تٍ

گاَی تاٍ گصقا ٍ، یااف ه    ح ی تا و ...کسی اوکاض کطز ًَض تٍ یًان میيبًش یک یهازف ضا و. آفطیه تاقس َ  مكکل

ىاس تکىىاس کى اطل قاسیس     یًاو مای ؾیاؾت مىاؾة تطای کكًضَای وًظًُض تؿیاض زقًاض اؾت چًن یىُا کاضی کٍ 

محاف ات  فاسضال ضظضي   وام عااضف ی َاا  ؾیاؾت زض تطاتطکكًضَای وًظًُض اظ  سیًاو میحطکت ؾطمایٍ اؾت کٍ 

ممکه اؾت ترًاَىس اؾىاز تاسَی کكاًضَای وًظُاًض ضا    خُاوی  ی ايضا  بطيٍ مسیطان اؾىاز مالی زض تاظاض. کىس

ی کكًضَای وًظُاًض واچااض تاٍ ذطیاس     َا تىگاٌس چًن وطخ تُطٌ ضيوس افعایكی زاضز ي ىؾطعت تٍ فطيـ تطؾاو تٍ

تااال   یط تیفایه کاض ایه ذًاَس تًز کٍ اضظـ زالض  ی و یدٍ. ىسکىقان ضا کاضؾاظی  یَا زالض َؿ ىس یا ت ًاوىس تسَی

ی زض کكاًضَای  گاصاض  ؾطمایٍیا  قًز میزضوُایت تاع   ي. یط ذًاَس قس ی پًلی َ  مىقثىَا ي ؾیاؾت ضيز می

. ی اظ ايضا  بطيٍ تسَی یكًیق کىسیط تیفز ي مسیطان ضا تٍ فطيـ میعان ًق یط تیفي ذُط ضکًز  یط وًظًُض ک 

ممکه اؾت ييعیت وُازَاای    طکس اگطچٍتی یؿًیٍ وگطان اؾت کٍ حثاب تسَی زض ترف تاوکی المسس تیهتاوک 

 .مالی م خايت تاقس

 زالضِ. کىاس  تاثثات ویؿ ىس َ  ضیؿک یاظٌ ایداز می ایه ييعیت تٍ ييًح تطای اب هازَای انسی کٍ زبیقاً

ای اظ مثاازالت ذاًز ضا     نسمات ظیازی ذًاَس ظز کٍ ترف عماسٌ یی ی فطامسی ی امطیکاَا گطان قسٌ تٍ قطکت

اگطچاٍ  . ىاس کىزَىس ي تعیس ویؿت و ًاوىس زالض گطان ضا تاطای ماست َاًالوی یحمال      زضذاضج اظ امطیکا اودام می

پؽ اظ ایه کٍ وقسیىگی چكامگیطی  ) ضا م ًبف تکىس« اؾُال پًلی»چٍ امطیکا ویاظ زاضز ایه کٍ ؾیاؾت  آن ی َمٍ

یاا   ا  ضظاوای تاقاس  کٍ تٍ و ط می ضؾس ضاٌ حال ا  اي تعس وطخ تُطٌ ضا افعایف تسَس ( تٍ تاظاضَای خُان یعضیق کطز

ای تاطای ذاًز امطیکاا     اگطچٍ ممکه اؾت چىیه تطوامٍ .ضبثایف زض میان کكًضَای تطیکؽ گطف اض تحطان قًوس

ل ضظضي زض غاوًیٍ یاازآيض قاس   تاظاض تاظ فسضا ی کمی ٍ فًضیٍ  1تسًمثطگ زض  ی اؾاؼ وًق ٍ تط. تسين َعیىٍ وثاقس
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مؿائسی چًن یاًضم   ا  گیطز میزض و ط  َا یسيیه ؾیاؾت ی کٍ زضؾت مًيًعایفُطضا تٍ « یالمسس تیه ی یًؾعٍ»کٍ 

ؽ پیكایه تراف ماالی زض فاسضال     یای ض اازيیه یطيمه   ی گخ ٍ تٍ. ايافٍ کطزٌ اؾت ا  ي قطایٍ تاظاضکاضی زاذسی

ٍ  ا  ضظضي ٍ ٍ ای ویؿات کاٍ اظ افاعایف واطخ تُاطٌ تا       اگطچٍ قطایٍ مًخًز زض خُان تٍ گًوا فاسضال ضظضي   ی يؾایس

. ثیط خسی ذًاَاس زاقات  أی تعسی یَا میعان ي ؾطعت ؾیاؾت يلی میعان واَىداضی زض تاظاضَا تطس کىخسًگیطی 

یاا مىااف  قاان     کىىس میدُان َمسضزی ی ز کٍ تا تقیٍ کطغسٍ یخؿیط  وثایس تٍضا « خُان ی تقیٍ»ایه یًخٍ واگُاوی تٍ 

ًی کًقف فسضال ضظضي تطای افعایف ىس خسیًاو میچًن زض َمان گخ ايضز بثسی زیسی  کٍ و قًز میزض و ط گطف ٍ 

کاٍ   تیىای  پایف تحاطان باتال   . َا ياَماٍ زاضواس  آماس  پای کاٍ اظ  اؾت ایه زَس  میچٍ وكان  آن. وطخ تُطٌ ضا تگیطوس

اگط تٍ نًضت یک تحطان وقسیىگی ي یا تحاطان زض اب هااز    ،ی فسضال ضظضي پیف ذًاَس آمسَا فعالیت ی زضو یدٍ

یاا   1797َاای   اظ ؾاال  تایف  اضخُان تؿای . زاقت تطای اب هاز امطیکا ذًاَسَای واگًاضی آمس پیخُاوی زضآیس، 

حال حايط ویمی اظ اب هاز خُان اؾت ي اب هاز  زض« ای حاقیٍ»کكًضَای قسٌ اؾت ي اب هاز  یىیسٌ َ زض 1779

 زالض ي زضعایه حاال   َا کطزن ویؿت، یعىی چاج یطیسیًن تیىی پیفامطیکا یًعیف قسٌ زضقطایُی اؾت کٍ باتل 

تعیس ویؿت ياضز عهطی قاسٌ ایا  کاٍ امطیکاا     . امطیکا ضا تپصیطز ی کًقف تطای يازاق ه خُان تٍ ایه کٍ ؾسٍُ

 . ی ذًز ضا تسين َعیىٍ تٍ زیگطان نازض کىسَا س تحطانیًاو میزیگط و

 یطیسیًن زالض تسَی زالضی، کكًضَای تطیکؽ َىًظ ضاٌ زضاظی تاطای ضَااکطزن ذاًیف اظ زالض زض    2.9تا 

تعیاس ویؿات   ( َمان ًَض کٍ ضيؾایٍ قاسٌ اؾات   )طحسٍ تحطان کامل اب هازی تكًوس ياضز یک م اگط. اضوسپیف ز

کٍ تاٍ و اط    ایه خُان زيبُثی. ىسکىمدثًض قًوس یا تطای ذًز یک و ام مالی تسیل مؿ قل اظ زالض تطای تقا ایداز 

لی اگط زویا تٍ زي بُاة ضبیاة یقؿای     س تُثًزی زض ييعیت ایه اب هازَا ایداز کىس يیًاو میپصیط می آیس  امکان

حال   یاک ضاٌ . تٍ نًضت خىگ خُاوی تعاسی زض تیایاس   قایسس آغاظ یک خىگ ؾطز یاظٌ تاقس ي یًاو میقًز ایه 

تسکٍ  قًز میخُاوی اؾت کٍ خایگعیه َیچ ياحس پًلی مسی و خسیسمطایة تُ ط ایداز یک ياحسپًلی شذیطٌ ي  تٍ
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ی المسسا  تایه وُازَاای   ی يؾیسٍٍ ي ت قًز ی المسس تیهگعیه آن زض مثازالت ي حای ىسحصف کوقف َػمًویک زالض ضا 

ي یا ایداز یک وُااز  ( پصیط تاقس اگط امکان) ی انطح قسٌالمسس تیهحاال یا یک نىسي  پًل  اذًاَس قسمسیطیت 

 . تاقس« یط َطف تی»زیگطی کٍ اظ وُازَای کىًوی 

تطای پیكاثطز مىااف  ذاًز تاٍ آن      امطیکا کٍ یطز ي گطمی ؾَا خُان اظ ؾىگیىی تاض زالض ي اظ خىگیی ضَا

يلای حاسابل یاک فًاای     . کىس ذطل ومی ا  زاضی یعىی ؾطمایٍ ا  ضا اظ تیماضی انسی خُان ظوس الث ٍ ما زامه می

ایدااز   يیاسايم تقاا   ضاؾ ای ؾًؾیالیؿا  ي تاطای    تطای اخ ماعی کطزن اب هاز، زض یا ت ًاوی کىس  مییىخؿی ایداز 

 . َای تسیل ضا یدطتٍ کىی  و ام ،چٍ کٍ امیسياضی  تٍ وخ  َمگان تاقس آن
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