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  ا	�!زه:

���ون و �	!�د ا	�&�را�� ، �ز��	/�ی .	�ھ	د��ن ا�
�ن در ارو.� ( ��رو ) �!ون ��درا�ل �% ا��*�ر  �ا�ا��و�ر  ام�٣١% روز &	�%، 

. در ا!ن و ا�2���3 �ر�زار &د� �!�� ،�ورد ��ر�� ���ب ھ�ی اد�� در �&ور ھ1	د  0!دن در &/ر �ب ھ��!ش روز ��&�ھ���% 

در و 	�روی و!دن � ،و ���0ن ا�2���3 از �&ورھ�ی ھ��	د، ا���ن، �1ژ!7 دا	��رکاد��  ،� �!���رھ! �% ��ن ���3 از ت، �% �	&

از 1�3% �ود .ردا �% &د و 	د��ن ا�
�ن در  �رج �&ور �را�ده �از  ��% 	و!�	د ���ب �% � ��% 	�د و �ر�ود	د،  	�ودهآن ا&�راک 

	�
��دد  �!ل �&رده �ودن و;ت ود��!د �ن در ز�!	%  ���ت �!*ردم �%  �% � ��!�� �!د �و���ن" ��1م د��ر ����ب "�����ن ��ران ا�

  ط	�ن و ھم ز��	�	م ��د!م �!�ردد. د�ت ھ�% ھ�وور 	&د � ن �!�� �ا	�% در �را!	7 ری �ردم ���ت � ������/� 

  

  ا��د &!رزاد ا	3	!ر

  ھ1	د   �٢٠١۵ل �ام ا��و�ر ٣١

  

������و�د � ��ی د��رآ�����ن ���ب ��ن"، �"����ن 
	ران ا���� � �	   ۴۵٩در ،� دری��ر�ز
�ن   
 ��ن او��ن ���ب و��&�رش 

�ا����رات ط ��وو  ���� �   .ت�ا ��ر �رد�ده ور��دی1 ١٣٩۴�ط�
ق  ٢٠١۴ �ل�در ��دھ�ر  �(

  �را!ش ا@ر

� در�ن ا3رش �����3
  � ��ر�1�ای  � و ����ن 
ر و���5 4�ده�ر
ر ت 
���1 دا��ر �  
دوره ھ�ی  ھ�ی 4�89رد � وھ �ش�7 ��ظر �ش


  را ھ�ی ا��دار �را  	8و�ت�1�9ف  ��ورت �دا ���   دوره ھر�رد ل 	��ل 4� س�� ،�ر�� ��ز�  و �	�9ل ��ر�1
داده  �رحرا 

�3
 ���ب "����ن" در ����  ��ری دوره ھ�ی �ذ�� ، . ت�ا�
ھ� را  از ��وه ھ�ی �1�9ف 	8و�ت��راث 
�� ���ده  و?<�ت �و�ود را 

��ر�ود �"ه ارز��ن 7&و�  ر�و ا�ن  ھ�ی ��و�� �8ل �ر�� ، �ش 
	ران رز��ن ھ�دو�در �7د�ن دوره �7د��ن ��وده �  7&و�  در 
 

 "�  .ت�ده ا���ورا ��ر�1


رردر ا�ن ا3ر ���، ���� ا�8��ف و "��وه �و��د"
ر �
��ی ��دی ا��-����� ھ�ی <د
ُ  در�ش  ��  ھ�ی ھ�دو��	وAت �وه   �و ا����4


� در �ظر دا�ت روا
ط دا91� و ��� آنا����دی � �
�ت ا����4،�
و� 99�����طC  ای و 
�ن ا   
ھ�ی  �ش�7
�1Aره  ���و�د.�ر��   
	ث

  د.���&رد�&����  ��ز�  و �	�9ل  �و
� د�د  در ��Eوری ا�	�دی ا���ن،  ن
ُ  سرا��
�ن دو � ،�<��ر ز��ن رد��ن �ا���� ای 4�ده


�ش از ده �را�ن ا3ر �	�ول �	�Cق و 
ر F��ا��د �� ا�ل ز	�ت ا�������3
  �F ا3ر 94��  ت �  ���وا�د 
��ی د��ر � -�C�C	� 

���ن 
رای ��G��دی �  >��� �����5 ��
ل ا4���د �	�8� از  و ��ن در �ظر �ر��  �ود�ا���� 
���ل دو 
1ش  ا3را�ن    وب �ردد.����

    .ت�ا
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  � ش اول:

زور 
� 	8م روا�� را ��رو�4ت ھ���  ی �� ا�دازد �  ا��دار �راھ�ی  �  	8و�ت�ظر �و��ه 
ر �����ده �، �و�در 
1ش اول ���ب

ھ�ی  
رای �3
�ت 	����ت �
�9  ایھ�ی  �دال�ده ��و��� �در ا�ن راو  �رده ���<  �	��ل  
ر "�
�ری 3�و�ور"	ق �دAل �ا����ر و 

  .�����ردزا �8� از 4وا�ل 
	ران  را �
�ری

� �رده و 
 �����
� �ظر 1رد �را�ور را 	� و ُدره فو��8��( ��را3�،زور ����ر،  �وار 
ر�ا ھ�ی 
� ا���Cد از 	����تآ��ی  �� 

�وع  وا��دار �را دوره ھ�ی ��ھ�، ��Eور�ت  ھ�ی ا��دار �رای 8و�ت	و ���3ر �ذازی ا�ن ��وه د�د را در �داوم ���8د  �رورا���Cدی 

� �F 1�  ��� �ر�ا�
�راھ� 
� �و��  د���، و
(1ره دوره 	����ت ھ�ی 
���د " و ر�ھ	A ط��% ��رآ ش!�&�ن . ک!د"  
  ا�ط(ح 	ز


  را�ن ط9
 ����ت �	��9�	��ه � ، �
ر�����رد�  و�وا
واردا�� �ھ�ی د�د� � از �داوم �و4ا?��  ای �<��(ت درو� �
  .�ذھ


��ی ���8ل دو�ت دوره �رزی را � ھ�،�
رر در ادا� �  �����ھ�  4وا�ل و  8�7ده �8ری ھ��ن ��وه �&رش ��دا�د 
�زھم ��راث دار 

�ت �ظر�  ���1(ف ا را � �8ل �ر�� �����و��  �درت  و �1�و��ً رز��ن �" 
���د��ن ا�ن ا��وی ر���ری��ر�1� را 
ر " ���3ر �ذار

�ر 
دوی آ�را ��  و
��ردود دا�از د�د��ه 	Cو�� �درن  را 
��شو  ر���ر��وه ا�ن  ، او � ھ��ش����8ش و 
رر ادا�  در ��دا�د.�Eرو�دی 


ر����رد.  

  رش :�&!وه 	�

  د!د��ھ� اول:

"ا����دن و �را در �7ر7وب �  ���E "ا�د���دن" 
89  آد�د��ه "1رد�را�� ا���Cدی" ��
��د و  س���ده 
ر ا�از �ظر �و� ا3ررش ا�ن ���وه �&


� �ذ��  و  ��و�د �، ا����دی و ا����4� ��ور در����ا�ن �ظر ا�دازی و �	�9ل او?�ع   .
�ز ھم ا�د���دن" 
��ن ���8د� ��ر ��ر�1

1ود را 
� او?�ع �و�ود 
  1وا��د��ن ا3رش  
د�ل  راه 
رون ر�ت و�ن در�7  و از اا ،��
��د را �ردم و �ظ���Eی 	��م 
ر ���< 

� ���<  را رای 	��م 
ر� اردھ�ی 	����ت ا�� �ر��ن ��رو�4ت ��وهو  	����ت �و��   
  در را
ط  .���&ش ���8د����  Fرش�&� 

 
� از 
د�ن �	�ظ و و �درن �&�ه رو��&را�  �F � ��دا�د 4�ر 
دوی  �ر
وط �1
 �
ر���� از ��7ن �&ر��  را 
	ران ��و� 

  .�����رد

 �� از وا�<�ت�ا3ر 
ر  ا�ن �&�ه ژرف و 94��1

  �4وان  �� از ، �<��ھ�ی ���<  �1��رھ�ی ا����4�1
  
ا�ن  �زه ی � �م 
�E دادن 

� از ��8ل ا�روز �� �ده��و� ا�ر ��د.�را ��ر �وزا�8��1��ر ��� ��Cش ا�دک رو��8ران را ده ��دا�د، �ر ذ�ر ��در 
را 	����ت ��و�

   �ذارد.� ��د�ده ����ز  ٢٠٠١ �ل� 
<د از 	����ت�م ���د��ن 	C9  �ط �1
&�ن �درت و �ر��و

� ��ر�1�" ��1وا��م �  �� در�و"
طور ��و�  در �ورد 
-ری ھ�ی �!رو	� �ور��	دی ا;���دیذ!� ��رھ� و 2وا�ل درو	� و ��@!ر .�"

ھ��!ش  ،ھ�ی ���ری اش 	&!ب و �رازھ�ی ار�D و  ود و!ژ�� ���،��� در 	ظر دا&ت ���و�/�ی رز�!ن ھ	دو�ش، �ا�2���3 

ھ�ی �����ل  ھ� و ��@!ر�ذاری ت، �% �� ��@!ر .ذ!ری�زا و�� در �	�ر ھم ا���3ل) از &!وه ھ�ی �و�!دی �و	��ون، .�ر�% .�ر�%، ��(ا	

"E;اش �% "��3% ی �ر �	و �!رو �	ط�% ;ط�% و �/م دو �%��3% ای  -درو!&�ن  درو;  A	د!ن ر	�%  - و ��ھ� ��د. از ھ�!ن ��	��!�
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��ن ����ر "��3% 	وی ����% ��ن �/ن و ا�
�	���ن،  را�"، ار!�	�ی ����3% ی �و�� او�!%ب ;��ت ��&	د��ن "�	�ت �% ھر ��ر �% ��ا


�ر درز�ده ��د �  �ر7   ."�!&ودG  اش Mر�� از 
<د ��ن�ا���� �9ت"دن �9ت اش 
��ن ���8د �  از 
  �(�ت ���ده �د�د��ه رو�ن و 

� ���  �ر�5 �و��ن را ���ب ا�� " !����8د �ن 
  �ذ��  را 7ر��ن ��راھن ھ��ن آ�ش 1ون و ل�G ھر����  
� و �درت ��
�1��ری �ز�

�ورت ھ�د�&ر  در �E&ر� ���

�  ���8د.�7د ���  �ذ�ری 
  ز���   

 اد��  دوم: 

ا�ن  � ��زه �و���  د�ده ����ود � �و���راز ����  ای آن در  و ت�ا��وا و روان  ،ه �و���ری 1رد�را���  ��1رطرز �&�رش ا3ر از �&�

�ط��ت �1ص 1ودش 
  1وا��ده ���Cل ���8د �ده ��و� 
��ن �ط9ب را �8لو  �ده� �1��ر ��(ت�. 
ر ��Gی ا3ر ����زا�د �&�رش��وه  �


� ���" رران زا!� ���3%��ھ�ی " ا�� وا�<�ت
� از ���ب ا .�زد�ا ھ�7&�ه �دای روا�ت اد�1
�ده از اد
��ت ��1ر و 1رد ��ر7  در �

� �ط��ب 
ر�را���  �E� �4م�� َ  ھر روان و ��
ل 
ردا�ت 
رای آن، 3ر �ط��ب �	9�9��ا�ذا  .ت�ا3ر ��7ن �� �ل، ا�� در ��  ا�&�ده� ��


��د. ه1وا��د��   


� ���ت  � "  4 � ���ز��"در دوران 
	را�� ��ورھ�ی �Eوا�  ا�د د�د��ھ�ر �و و ���
وری و �(ح ������  1ود � آن �	ت د��ن���

� �  ���E 1ود  �	�9لدرا��  �9م ��ز��د،�&�ن �� ����د�دھ�ی ���� ،�دی آن �����وارد ادر ����ود 
89   د�دهوری ����ھ�ی د��ر 


ت )� �

�ک و �
   1ن ��را�د.�

���د ظ�ھر، " :د��1��ت ��د��ه و�ت ��7ن ���و� در�وردھ�ی از ���ب ��و�  ���ورد و در 
1ش را �ھر3(َ دوره 	����ت �	�د ظ�

ز�!ن ر�!��ی �او ت ھ�ی دو ./1وی ��!���ن �ود �% �وال �ر ا	�!ز ا�
�	��&/ور �% ظ�ھر &�ه !*� از .�د&�ھ�ن �ورد �	�;&% و 

� ��% �ر�وا	�!�  ،2	وان !7 .�د&�ه% وی � �ذا&ت �ورد ��@!ر ت �&ور �&دت�	  Gول��ث !�% �ل ��ھ	دو�ش را �رای ھ���د 

وذ ��1واده ��ه 
  ادا�  ��ورت ."	&�	دن �رف  ود را 	دا&ت� �
ا��را�� دارد و در ��5 
�دی ا�ن دوره  �ده �، �و�ھ�ی ا�راد 

�ش  وه .�!% ھ�ی ھ	دودھ% ا !ر در � � ھ�ت�!�� !زھ�ی  ا�ت و و ا;���دی ��Iطم ا�2���3 و 	�م ظ�ھر &�ه �� ا	*&�ف": د����و�

   ."دارد �	���	A.!و	د 

� از و���5 ��ر�1� و ر1دادھ�ی �<��ر�������ن  ���ب از ھر اولدر ��ل  .ت�����F� �E د�د��ه ا���Cدی  ��ز�  و �	�9ل د��ر �


ر � س��و �ردا1�  ت 
  �رح و���5 ��1، �ورد 
	ث �
8� را	ل آ�را����م  آن، <ف?�1�ن ��Cط �وت و ��  �� �   .���رد�
ر� �8

   �د ا��2���3ُ  وم:�

 >��� �ا�ن  یو ��وه �1ص �و��د ای �1�وص ��طC �1��ر � ،
ر �8ل ��ری ��ر�1� �ده��و��&�ه 1رد�را���   ،در �	�9ل ا����4

  ت.��1�  ا��  �
ر�آ�را در ���&��ر ���ب  ��ز ول ر	�م�ر دا��رآ��ی  �	�رم ، � � دارد1��ر�ای  �&�ه د�ر�و� رز��ن �

 ،�����1�وص
��ت رز��ن ھ�دو�ش را 
� ��رد��ن دا��  ھ�ی ���4� ��	�9ل ا آ��ی �  
� �رن 
رآ �1ص
� ��وه �و��د  و 1ودش 

 را ا����4� اش "ا��وی ر���ری"���8د و �  
 ����  و در دادهار�
�ط ���<   	�ل
  �ذ��  و  ��4�ھ�ی وا�<�ت 
� �را آ .���ن ��&ذارد

 ���� C� را در �� ���8د.�ر��وه �و��د 
ر�م 
�دی و �وز�5 �ھ�ی از ��8�ل ��ر�1  

 ����� �Eوی ر���ری ا����&�
	ث ��&�رد. �E7ررا در ا  

1ش   
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� �/	�
 ،و 2وا�ل ��@!ر �ذار �ر آنا��وی ر���ری ا�

 ،��ن�ا�2���3" ا�
�	 -	ظر �ذرا �ر .!&!	% ی ��ر! � "	ظ��/�ی ھ�ی ا;���دی �

 ،��!���را!� و ���	� ھ�ی  ;وم �ز��ری ھ�ی�	� �

 ���.� ;و�� و �را 	!�ز ��ر! � �% �	!�دھ�ی �را �

 

� 	ظ�م �!��ن ��ز!�را" :��7ن �7د��ن ���8د�&�ر�ده ا3ر و �7���Eی �و�ود در ���<  ا�روزی را  "ا��وی ر���ری ا�
�	/�"در ����ن 

رو ��ر ���ت �و�!دی ��ران زده �وا3% �رد!د	د، �1*% �� �رد��	� �و�	�از ھم .�&!ده  ت	% �	/� �� دو� ت )�ا �٢٠٠١ل �(
<د از 3د!د

ھ�ی  	�� و درو	�را!� در 3/ت ارزش�ھ�ی  ھم �� �دودی ز!�دی از ارزشی د!د ز	د��" و"3/�ن �!	�" آ	/� ادا&�	د �% "&!وه 

  ."� وش �
!!رھ�ی �&��!ر �رد!ده �ود	د�د	!وی و �!رو	�را!� د

� ���8د.طM � �7د�ن در  �ده ��و� را��1�  ھ�ی ا�ن ا�&وی ر���ری ����  

��در �رح ا�ن وا
 ���  �	واد��:�وا� .1>�� ��1��ر و �Cش �
  7&و�&�  س��و  ���8د را �<ر�ف ل��7د � ،�&� و �	وه ز�د�

8� از �  �Aری" �ر ��Aری" و "���1��ر از ا�ل "�رد ��	ور�ت ا�ن ��و �	�ول  ��و�  ���وردت ��ر�����<   �ت��1

 �زد.��  ���
ر� ،�ب ���رک ر�1�  ���ود��  
  	را ده �<� ا4?�ی ��1وا��ر �

� ازا در "���ر �را!�":. ٢�����ن �	وری 
  ا�ن وا�<�ت �&�ھ� دارد و ا�ن ��1�  را �و ا�م �ا�ل ھو���� �ن ����ن د��ر 


�ث ��&�رد  
از طر!ق �& ��ت  را  و!ش & ��  ته، ھو!د��� ھ�ی ���ری �و�ا�
�	/� �% طور�2م و��دار �% وا�" �  ��7ن 

� ����8ل" �آزاد و !� اراده � �ن �� ��*ر�ا	" !7 �% �!ث د، در 	�!3% & �!ت  و!ش را	���ری ��!!ن �!*	
� در ادا�   . �د��


��ش ا���Cدی �����  ت در 	�� "���رھ�ی L!ر" �!�!	د. � و!ش را در و�1% 	  "ا�
�ن �� ا0!ش" ھو!ت ���ری :د����و� 

� از ا�ن وا�<�ت را 
��ن ���8د �  �د��4ن �درت ��7ن �&رش�E7ر دھ   
  ادث �زد�F	و�1
ھ�ی را در ورط  روا
ط �
�ری  ا�1ر 

� د�&ران �� �ر�
  1و�
1���  ��	دی 
�ت �و��دی و ا����دی ���ن ا�ل �����ی ا����ھ 
���ر 
1شا�� در  .�د�رو�R ��ود�ده و �ر	د �


ر�دروا
ط 
�  ا�زا��ت�� از ��5 �ورت �دارا �و���  �
� ا�ن وا�<�ت را �   .�Gر ����� در �!��;درت ��� وا;وا�� �% از 	��ه "

  ;و�� ا��1" �% "ھو!ت �2ر!��"�� �!��	�� از "ھو!ت  ،;رار دار	د� �!&�ر" �!���ب ;درت �� ��Iت و ��ام ا;1!ت و در 3وار ا;و

	  از ��و�  ھ�ی  � د�ده ���&�رد.���ه ��
ر�د، ھر�ز � "�	�زع ���آ��ھ�	% �رای �  د.����ب د�ده ���و ٣٣آن در 

�� �   در �ل ھ�&������ ُ
� �����C�<  ا����� را در ��E� <د���آ ،د�8  �
و د�د��ه ا�روزی  از�زی" �����ن "�9ت  �را در را
ط  


� ا�ن �	�9ل اش در 	C�Cت .�زد���  ��
ر� "� واردا���د�8را" ����� ���  
 ��   ا�د
  ا�ن 
�ور  ھم ��دھد �  	�� ھ�وز� ���Eآ1

�9  داردوا�ن ���<  
� ا���د �F ���<  د��� F��ل و  ،�را�� در �7ر7وب ���ت را  د�د��ھ��7�Eن ا��Eآ���E�   	���7ن   ٢٣٩در 


�دی ���8د�د  �:  

 ، ود �ر�ز �!	� ارو.�!� •

 ،�� .	/�ن�	ژاد .ر •

 ،��دان اط�2Iت ��ر! � •
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 ،�رھ	A رو&	�ری در  �ور ز�!ن��ھ� از آ2دم  •

 .3وا�L E!ر �&ورھ�ی  ود�دارھ�ی "��ز ا	د!&!دن و  رد �را!�"  	�� �ردن �وا	�!� •

   

در ��رھ�ی ;�!1وی 	ز��ن آدر ���3% " د � ����د �����8��د 
روا�ت ��ر�S �&�ران ��ور از ��9  ز�ده ��د �Eزاد ا�در ا�ن ز���  ا���ن 
� ا

��د  ��ن�
�ز��ن  سو از دو �وع ��9 "�زرگ دو��� از �&وره، 	طر!�ت و ا�*�ر ���م ط���ت �وده ��ر �!�ر��	دو ا�ور ده  ،و �!�ت ;ر!%

  :د����8


ود �  
رای 	ل ���9 ،"�/�� س�13" �  و ��ل �<��(ت �وF7 �ر�  ���8ل ���د وھ�  �ردم ���ر�ت دا���د.

 �  ���وان آن را " ��د��ه " 1وا�د،ول اول �ا���1ب �1ص � ت.�ه ا
ود"  	��3 و ا2!�ن ;ومو ھ� ر!&�"�  �1�وص  ،"�!��� س�13"


ت ا���1ب ��د��ه �Cل �ده "ھ�  �ردم �T و�دا" ���&�رد �  
������د "ر���Eزاد آ�را 
� ا .ت��  ا�ورت ��&ر� ساز طرف ھر دو ��9

  . �را 
  ��د��ھ� ا���1ب �رده ا�د"

� را "&ر "ا�&وی ر���ری�ھ�ی د �را�ش����
ر �����رددر �وارد ز�ر �رح داده  .  

   ،���1 �را!�. ٣

  ،د!ن �را!�. ۴

 ،دو�ت �ر!زی. ۵

 ،&/ری &دن. ۶

٧ .� Sوزشآط�، 

 ،� &دن�!��. ٨

   ،��3رب & ��. ٩

  ،/�3رت ھ�ی ا��3ری�. ١٠

  .3	A ا�روزی دراز �دت. ١١

  ��!���/�رم:       

7&و�&� �و��   ،�ذاری ���8د  �����ش  ودرز��ن ھ��" را در ��ر! � ���ر�ود 	ا���د " در4وا�ل ���3ر�ذار  �ده��و� ������&�ه  از

�1�9ف دوره ھ�ی ھ�ی  را در 	����ت   ھ��و��C(��ت ا�ن �G 4رو  ارد�را���  ��&ذ رو�ن �رش ز�ر زره 
�ن �& از � را�����درت 

  .را ��م ��
ردف ھ�ی �1�9در دوره ���<  ھ�ی ا��ق ا���ده  �ده ���ر�M ���8د. در ا�1ر �و�

�  ���ھداندوره ����% �!ز �% "ار�
�ن" آورد	د، �	!�د ��رای ��&	د�1ن ھ	دو�ش  نارھ�ران ��3ھد" :رد���7ن 
  �<ر�� ��&را 

�زی �&ور 3	A �&�� ��1 و ��ز آ� و ا;���دی �رای �!���را و �� �ر	����  Iم���!م ;&ر ا���I، �و3!% د!	� رھ�ری ���را!� ا

و  ��ن ��ز��ن اط(�4�� �ظ��� ����، I.S.I��ن �ر از آ�ژدھ�ی ط��ب ت �  ا�ا� ا�  ��7ن �?�یدر اد ���ب�ده �ر �و�
  �ظ .زده"

�  س�ز��ن ھرا�، ا�4�Cده��E� �8د. ا�8ن��رون �
  

� و 4�89رد ھ�ی ������8را�  ا�ن �روه دھ�ت ا�&ن
	  ���ب در را
ط  
� �رح، ر��  ��� R&�رد ����و����ر
و در ����   را در 


�ن را  ��ری �� �ر��ن ط������!زه 3و، از 	ظر درک �ز 	��ه 	ظ��� �/�3م و از 	��ه د!	� ا ت �%�3ر!�	!" ��7ن �<ر�ف ���8د 
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ر�ن ��و 
زرا����ط�" " �را �F 	ر�تآو در �ل  
وده � �7 ;و�� "�!��ز 	ظر �رھ	�� �ذ&�% �را و از 	��ه اد�2ی ا�2���3 	�دان، ا


�ن   � ��ور ��دا�د.�������5 3
�ت �� را ��&و 
� ط�����
دور از درا�ت  ��3!��ه �روه  ��دا��  و �����در �7ر7وب و?<�ت �<9

��� ���8د و 1واھ�ن " "  ا���11 3	�!�ت 3	�� در دن ھ�گ" را در " داد��ه �!ن �نرھ�ری ط�
�ب ��% ی ��و;� و ���!% ����� ارز��


��د �8ر���  ����
رای ا�ن د��ر! � " ��.  

 ��ت �  �
  ا�ن 
�ور ا���ب �ده ��و� ،��Eور �ذ��  ��ور س، ر���رزی 	��ددر �ورد 	8م روا���E�  >��� ���
و  
� و�ود ����

�� 3وا��و!� ا	*&�ف ��وازن  ا;���دی 	�رد!د- ��!���رده �طرح E��3 و �ر	��% �دو�ت �رزی �و�ق �% اراG% !7 " ��ر�1� �ر�ت

� �را در�ن ."�ز	ده ��&د�و ���� "ا	د!&*ده �*ری "
��د و آن ھ���� �F" ���ه �*ری ����3د"را �   
د�ل?رورت �F �� آ��ی 

   ���ز ��
��د.  ،
��د

� " را �� ��ر! ��ر�ود 	� "����وارد ا4وا�ل وت �  �از ا�ن رو����
�دی ���8د.�د�Eر �A  7در   � 

A. د��	دو�ش�� �!����ز!�ران  .را�	رز�!ن ھ 

، 	�� �ران ،�راھ�، ��&!% 	&!	�ن ، �ذ&�%ا;���دی، �د	� 	ظ���، /�ی� & �%�2د��َ در"دوره �ذار"  ا!ن .را�	د�� را���&/�ی �2ده 

�X د!&�ن و	% ��ن � .رد�ر ��ل ا�	ش ���	نآب �	ث درا�ن 7ر1    	
  
 �ر��  ���و�د.

B. "	 1��رھ��" �� ��ر! ��ر�ود�، � �4�ل ھ�ی درو�� و ���3ر �ذ�ری ھ�ی 
�رو�

C. "ظ	د ��	زم؟" در .!و!� ا�ط% ده و &/رر �م �!ودا


ت ���ود.��زی و �و�
�ز–ر�زی  �رو - 
�دیآدر ا�ن �
	ث از 7ر1  (	�  �زی) 

D. "�" ،"ت�!	Lھ�ی  "��7 ��ری"، و���*&�	ی ��دی دوا�	و ز!ر� �� �/�ی ا;�دار �رای ���ر�ز.�" �% �@��% ی �داوم ��

 

���ن �ذا��  �ده���E8ی ا�8���� ��ری �� �����ر ���&�ه ��ر�1� از ��G�ت، ��  
 ت، �ا در 4�ر 	�?ر را �  در ا�ن ���ب 

�از ��8ت  را �   ورت ادا�  ا�ن د���وگ��د و ?ر�د��ن و اھل �طر 
  ا�ن ����ن �و�  دا��  
��ت �و��ت �دی �  ا��د ا�ا �و?و4


���&ر " � ��ر! ���ر�ود 	" � �ر
ر اھ��ت  ، �ورد �و�  �رار دھ�د.ت��دی و ?روری ز��ن ا A�
در ا�ن ���ب 
� ا��ره 
  �ط��ب 


��د.ھ�ی �و�ود ���<   
� وا�<�ت���ب �ده ���و ژرف�&رش ��  


  د ������م 	��م را در ���" و��	�ز2%�.��ن 
  �4وان �F ��ور "�در �<ر�� ا���� �٢٠٠١ل �ا��ق ا���ده 
<د از  ا�8��ف ھ�ی��ر 


�  � 	!م �	د)�!��ر&� 	و .� �� �و3!% د�و�را�� ا�، ا;�دار�را!�ا	و�را�ر ( ���E� ی و  Cط�� �
  را ���&رد و �Cش 4وا�ل دا91

��ل �رح ��دھد.�  

�، ا���1
�ت و �و�  �ر�  ��C�ت ا��" و �و3!% �!ن ا���11 ا;�دار" 
رایا?طراری در ادا�  �
	ث، 7&و�8� ���8ل دو�ت �و�ت، دو

�  س��9��  ھ� و ?<ف � را���و?5 ���ون ا 
رای�4�C� دھ� و�?� V�ھ �
���ن ��&ذارد.  �  
  ھ�ی �و�ود در آن 

�ل و���5 ا���1
�ت ر��� �� �ت ��Eوری، �ورای �9� و ��رح ������ ھ�  �
� 7&و�&� رو�د و �ر��ب دو�ت و �ظ�م ر�� را �


رر  
�����، " �" �د �رزی در دور دوم ا	� ���ت &واری ���1 ���!��;��ر " و "ت �3/وری�د��ر ر!���ز�  و �	�9ل ��وده، 	8�را�
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� از �ظر��ت ا���Cدی ا���ر �1�9ف �ردم ��. و 
(1ره ر�د �8ری �ردم را 
� �و�  
  �	�C�Cت �و�  ����دازدرا از �9م �A�
�ت و در�د 

   .ا	د ��ھ�	% �!ن "	وع 	ظ�م ���م" و "ا��2ل �*�م" ���وت ;�!لآ�ردم �&ور  د: �و �� �و�����  ��ری ���8د 

 �� �Eر 
ن، �<�� گ 
ر رز�����ر�1� ھ�ی ت ��ده در ����و� ت � � ا�ن ���ب در ا�ن دوم
ن اول و  س�رح و���5 ��را�و�ژ��در 	وا

��د �ی �
را�ذا  ت.�
وده ا���م و���5 ا��ق ا���ده و ��7  ز�� ھ� از �زد�F ��ھد و   �1��ً 	?ور دا��و دوم 
ن اول ت ھ�ی �در ��

  ت اول 
ر��رد.��زو اط(�4ت درا ن ���ود �رح و���5 آ�ت 
ودن �و?�	

  

  �	!ن 	�!3% �!ری �!*	د:�� ��رای �رون ر�ت از ر�ود 	د��ر ��!�� 

  

� �دن ا���وا� �٢٠٠١ل �7ون در دوران �ذار، 	8و���Eی 
<د از ��E� ���8ت�دھ�ی ���وار ���د از ا�ذا ���E9� ،��8د
�ده Aزم را �


را�زم در ��و�د �����Eی ا����دی ��و��������"  
� �دن، ���ر ��E� رو�د �
 �
���ر �رد�ده ا�" ��2ب ��	د���� �
. از ا�ن �&�ه ت�

،������ را �����Eد ���8د:  طرح ا�ن �<?ل  
رای 
رون ر�ت از �  ھ�ی ��1

  �رده ���� ���� و 2دا�ت � ود ���!� 	 -در � ش ا;���دی  •

 �� واردات" ��د �واد Lذا!�" و "��و!ض 	�"�/�ی �!����" از طر!ق �" ود ���!� 	 •

 ��� �رای ���ق "2دا�ت ��1" و "2دا�ت ا�2���3" �طرح 2دا�ت  •

 �"�!��"�	ش زدا!�  �	ط�% ایھ�ی ی �: ا!�3د ��Dی ���ھم ��1، ھ�*�ر�!��طرح  •

 ����� ش روا
ط ا����4� و ر�ت و�ر�ھ�ی ��ر�1�  را �� � ر���  �ذاری و ر�5 1�و�ت� ش�ر�� ��و�دھ�ی 
���ر ���ر�� و روا
ط


  آ�دھ�ی �را�رزی را � F�  
 �Gرر د . د ���8د و آ�را �F ���ز�
رم ��ر�1� و راه 
رون ر�ت ازا�ن 
	ران ��دا�د�����E 1  ��را ���3

����� " را ا����ب ���ذ�ر ��دا�د. �رداب ���ھ�ا���دن 
  " آن 

��  د در 
1ش 1د��ت ا����4����
�ور   
�را�ژی ا�8��ف �9� ���وان از ���Eی 1د��ت ا����4� و در ��و�د 
� ا����ر �7ر7وب 


� اھداف "4دا�ت �9�" و "4دا�ت ا����4�" �رار دا��  
��د.���ده �رد، �  ���3ر�ذاری اش در ھ������8ز�� ا �  و�

 ��ورت ��و�  
� ادر 
1ش �و?�5 1د��ت ا����4
� و � در 
1ش����ر�8 ���د 
  دو  آ��ر �	�در ���ب آ�وز�� ارا�  �ده  ھ�ی 

  

��د ��3ل ���ورد �١٣٩٠ل ��  �ر
وط �� ،  � �
�را�ژی �ا�ل 
<د از �ط
�ق 
ر���  �  ��ل از 	8و�ت �رزی و ��ذ�ت ھ�ت 

9� ا�8��ف � ���� Xوازن در ھ���د �ود. ی از ر���ور د�ده  ��ث در ا�1ر در  �	

�ن را  ���&و 
� ط�� ����� ��ر راهر7وب در �7


�ن و ����R ��ر �����4ری از 1رد �و�ود �� ���8د  و ��	�ل 4�89رد ط�
� و ��زا از ���ر�ت �9� ارز��"M9� ����ز " �ورای �4

  ��د.���7ن د�د��ھ� را 
  ا3
�ت ��ر

  

  � ش دوم ���ب:

  

و�د 
� ا�زا��ت ��در " �	�ز%2 ��." ��3
  ��ور  ��ن را 
�ا����ا3ر �ده ��و�ت، ��  در 
ر ��ر�ده دوازده ����ن ا�ت دوم ���ب �در �

� �دن��E�، " 5 د ،"�&ورھ�ی  ود �دار4(�ق
� �و اھ��ت ت �1ورده ��و�ود�ت �������
	ث ��8�د، �ش  ودرز��ن ھ��وق ا  
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رر���
را����ل �) �� �ردازد و ٢٨٧" (ص 3/�	� &دنم" �<�� ز�ر
��ی �ظری "�� ا�د��  و4�89رد "��و�  
رح ��دھد. ا�ن رو�د را 

ھ&��د در دھ% �%  ا��*�ریر��!% ���� و ��م آور �ر�و �% و!ژه ا	���ل ر��!% �ر&د 	ظری �E�3 "��7ن �&ر�� ��ر�71   ودر �رح

اران 
و�� ا�ن �8ر را 
  د" �و?�M ��دھد و ھوات��� �رد!ده ا�ت و �% 3/�	� &دن ���% ا�و �% و;وع .!و�ا!ن  �%ت �ده �!�

 �د.  ��7�ش ��8�

����� �دن"در ��و�د 
� رو�د را  "م�	!و�!�را�!ا�د��  " ���E�" وه د�د و��ل ���3ر �ذاری ا�ن �4وا��دھ�ی ���وار 1ط �8ری آ و �

� �دن ��E� رای ا����را
 �E��  ل در  ،��ن��
� و �����Cر ��ور ھ� ��ز�
��7ن ����  ��ری 
  وی  در 1(�  �(م  .   ��&رد�
  ارز��

� �دن  "د �  �د�ده ����ر��E/� ;�در	% �	رد!د �	ر ��زا!ش �!&�ر  ت، �1*%�ه ا�% از �!ن �ردن �ری و �2!ق �ر &دن ���2ث ا�*!� Sط

���ر ���وار ���ن 
�در ا���� �ده ��و� ا�ن �&رش را . �� آ�د "ت�طS �!ن ا���11 �رد!ده ا�در ����2 3&*�ف ا
  . ���8د ارز��

�  در دو��ن ����ن 
1ش دوم ���ب���� 
را��  
رر�� ���ن در آو �Cش  ��G8م آن 
  �روه ھ�ت  ����ر و  G7ھت  ھ�ی �روه س

�
�  را
ط  ��E� دی��ھ�ی  ھ���ش"
  �رح 1Aره ���ورھ�ی 4?و ا�&�ت ��&ذارد و 
 رھ�یظ1�(ف �ا 
ر زد، ���رداو?<�ت ا��

4��ا���"  �

ل و ا4�راض �C� در  � �99��ھ�ی  
��م�   (ھ���ش ھ�ی ا����دی) ھ�ت ر��ن �روه�ت �ظر�  �ردازان و �����
�ن ا

ت ھ�ی ��  ���&�ه �� سو�� در " س�رز!ل و " داوو در .ور�و ا��ر "" 
��م ھ�ی �روه  �<روف �رد�ده ھ�  ت��
و��F �	ل ا�ن ���

  �رح ��دھد.را آن ���ت �1�9ف  
� دو راهدو د�د��ه 


1ش دومدا�  ادر   �����3/�	� &دن  " 
  د��ل ��و�د ا�ن ھدف 
� " �ز��ن �1ل ���د�وم �اھداف ھزاره " 
  د�واری �ط
�ق 
ر���   


��رح" Lرب �دار  �  ��م ��
رد. شرا 
� 4وا�ل 
���دی اآ�و 4دم �و��Cت  ���ت آن ���رازد،ز
  ��و��ھ

� �دن ��ت ھ�م 
1ش دوم �در � ��E�" ر���8ز�ر �4وان�روه�ده �" �و�� ا� �
�3
   را  G20ت ��  
�  �ردا��دها
زار  
�ظ�م �7د �ط

� �دن Gرب �دار را 	��ل 
	ران �ز�ن  و�طرح ��Eن ��E� رح داده و�8ل ��ری ان را � ��را��1  �	��ه ھ�ی"�  و �Cش �دا�7&و�&


� د�د  	د"��@!ر �ذار ات ھ�ی در ھ�ی ��ز �!����دی ھ�ی دو��� و &�% دو���، ;�	ون زدا!� و �زی � �و �!ن ا���11 را �% در  �و�

  .�8و ���ردازد��ول �� ��8از  آ��Eھ�ی �1�9ف  ت�ا���Cدی ���&رد و ��را�ون ��


ر ��&�رد ورا در س�روه 
ر�8و 4(�ق � ا����دی �����وا?5  �ت ھ��م از 
1ش دوم �� 
  ?رورت ا���د ا�ن �روه از ��ورھ� 

در �1��  
  و���5 
�Eر �ده �ت. �و������  اا1���ص Gرب �ر��8 و آ��زی  
� ��E� Fآدر رو��روی �F �طب �د�د ا����دی  ��3
  ی


� و �Cش 4ر
�دار ��S در�" ا�ن  2وام �ر!��	%��Eی " ����
  �رح  ،ت�" �ر���ر ا����!ت �را!� �ذھ��م "�<ودی �  در ط�9��ن �4ر


�9د �روازی ھ�ی 
���ر از �د 4رب  �

ررا ��ز    اش ���و� �   ���8د.

  
� ��ور 
	ران ��
ل 
��F ���رداز�د و آ�را �  
زر��ر�ن ا1�(ص رح �ا1ر�ن �
	ث ���ب �
ود،��     
�3�  
&���� آ" از ا�&وی

�د�ران �4�ل از ��9  �رح �����  ا�ن 
��F و 
Eره 
رداری ھ�ی �����ز ،� ���8د�ھ�ی �و���ون 
رر در �7د��ن" � ���� 	و .�&ا�!��ر

� وان اھ�9ت دو �C ر�  �F ا�ن 
��F را �رحدو��ن �و ����رده ��ھ�ی  د��و� از وآوری ���8د د��را  
��F 	ر�  ای �د�ران  �1

 F��
ذان 
�ز�&ران ��� �
���� �  �رده 
رداری ���8د.


�	ث��7ن �داوم ت �  �
ردا�ت ا�ن �9م ا��� �� �روع ��وده اد�  را  ا��د��Fو   94��������<   ��ر�1�ت �F ���ز �
رم ���ر  


(ی ا�ن ����ن 
�وان 
رای ا��د��ن  �� 
��د �  از ،��ور و ��طC در 
�ن ��	ب �طران، ا�د��وران و ا�د����دان  
  و�ژه ،ت���A


�م و��
 ��ت �رادای  از�����  راھ� �
��د "  �رداب ���ھ�
  " ل ا�� �� ا���دن ��دی 
رای ���&�ری از�او ل ا�روزی ����ر�1 .  
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(ی ���ب ا���
�ھ�ت ����� �7د د�ده ���ود �  ھ�X ار�در ����ن Aزم 
  ��د آوری ��دA رش �و�ا�م �  در�&�  
 �ا��د  .�ده �دارد�
�ط


ود ��ر ��را در �E��7ی 
<دی در �ظر ��رد و وآ  ا����را�� ��ت �و�اE
ا����را��  ارا�  را��� از ���ب در 1ور �	�وا �ط9ب و 

  .ت�ا ر 1ود ��G�ت 
زر����و ھ��ن ��ر در و?<�ت �و�ود�   �ر7  ،����د

  

� ا��ی ا�3ری از ا�ن روا�ت و �و��د ا�د��  ھ�ی د�ر و 7�م 
راه ����
��مد��ر ��.  

  ���  ���ب: س���

   

 ��ن�ا���� 
	ران ����ن

– ���� ر�ود"  
ر �&�ھ
  ��ر ھ�ی �7�ش و"  ��ر�1�>�– 

���و �د� د��ر ����� 

 )2014(  1393 �ل� ��ن���
 اول،: �7پ �و
ت

 ھزار �F: اژ��ر

� �ط
< ، د: ���ر� )��ن�ا����( ��دھ�ر �(

 ت.��ده ا�	ق �7پ و ��ر �	وظ 
  �و�
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