ارزﯾﺎﺑﯽ ﻟﮕﺎﺗﻮم در ﻣﯿﺎن  ١٤٢ﮐﺸﻮر؛

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن در ﺷﺎﺧﺺ »رﻓﺎه« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬا ران ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه و رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ھﺮ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻓﺮﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ در ﮐﺠﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت و رﻓﺎه
ﺷﻮد.

رﻓﺎه و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴ ﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز رﻓﺎه ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮھﻨﮓ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻤﺪه دوﻟﺖ ھﺎ را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت
اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .

ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺗﺎﺑﻨﺎک« ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﻟﮕﺎﺗﻮم)  ،(Legatumاز ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان رﻓﺎه ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﻓﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺛﺮوت ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی  ١۴٢ﮐﺸﻮر )درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه  ٩۶درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ( ﻣﯽﭘﺮدازد.

اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن در ﻟﻨﺪن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ در ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎل ٢٠١٤
ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻔﺘﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن  ١۴٢ﮐﺸﻮر در رﺗﺒﻪ  ١٠٧ﻗﺮار دارد .

اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ را در  ٨ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻓﺮﺻﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،آﻣﻮزش،ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ،آزادی ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻣﺴﺎل ﻧﺮوژ ﺑﺮای ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ رﺗﺒﻪ اول ﺟﮫﺎن و ﺟﻤﮫﻮری اﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی در
اﺧﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی  ١٤٢ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن در ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ٣٠،ﮐﺸﻮر در رده ﻋﺎﻟﯽ ٤١ ،ﮐﺸﻮر در رده ﺑﺎﻻی ﻣﺘﻮﺳﻂ ٤١ ،ﮐﺸﻮر در رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ و ٣٠
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻟﮕﺎﺗﻮم از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه را ﺑﺮای  ١١٠ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺎن ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ ھﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١٢در
رﺗﺒﻪ  ١٠٢ﻗﺮار داﺷﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١٠در رﺗﺒﻪ  ٩٢و  ٢٠١١در رده  ٩٧و در ﺳﺎﻟﻞ  ٢٠١٣در رﺗﺒﻪ  ١٠١ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .

اﯾﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات آن در زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﯿﻮه اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾ ﻨﯽ ،آﻣﻮزش ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ،آزادی ﻓﺮدی
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

اﯾﺮان در ﮔﺰارش ﺳﺎل  ٢٠١٤در ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد رﺗﺒﻪ ،١١٤در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻓﺮﺻﺖ رﺗﺒﻪ ،٩٣در ﺷﺎﺧﺺ ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،١٢٠در ﺷﺎﺧﺺ
آﻣﻮزش رﺗﺒﻪ ،٥٧در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫﺪاﺷﺖ رﺗﺒﻪ ،٦٧در ﺷﺎﺧﺺ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ رﺗﺒﻪ ،١٢٦در ﺷﺎﺧﺺ آزادی ھﺎی ﻓﺮدی رﺗﺒﻪ  ١٢٨و در ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺗﺒﻪ ١١١را ﺑﻪ دﺳﺖ اورده اﺳﺖ .

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻠﺢ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺎزه از »ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻠﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ « در ﺳﺎل  ٢٠١٤ﻓﮫﺮﺳﺘﯽ از  ١٦٢ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﮫﺮﺳﺖ اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه  ١٣١ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش  ،ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﺴﻠﻨﺪ ،داﻧﻤﺎرک و اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در آﻧﮫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻮده ،ﻧﺎم ﺳﻮرﯾﻪ )رﺗﺒﻪ ، (١٦٢
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (١٦١و ﻋﺮاق ) (١٥٩ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ رﻓﺎه ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠٩اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ا ز ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﯾﺮﺷﺎﺧﺺھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آنھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﮫﺎت ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﮫﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ و ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎآراﻣﯽھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و رﮐﻮدھﺎی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺖ .

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ،ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﻪ زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻢ  -درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .

در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه ﻟﮕﺎﺗﻮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه و رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر در ھﺮ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻓﺮﻋﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ در ﮐﺠﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺣﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت و رﻓﺎه ﺷﻮد .

ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ،ﻓﻀﺎی ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﮫﺒﻮد اﯾﻦ
ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ و
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ،ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد و اﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯽ رﻓﺎه ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .

