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�ود  �ا����د�- �
د� د�واری ھ�ی �����- �و�ت ودت ��� �ت رھ
ری �روه ��� ��� ��راث �� 
ر�د، 
را 


�ز�"ران   �
�$� �

�,ت ��ر ا(�"�ر�� �و+� در �ر�� ھ�ی �*م دو(�� -�ظ�م  ����� 
���ن �ذار����ً  -.� �
ا����دی 


� ���م ���زدان د�"ر. در را���ی ظ*ور ا�ن 
د ر���� ھ� �1ش /��"�ر 
�زی �رده ا�د � ا�ن دو /*ره  آ���، در ����1


ر���� ھ�ی �دو�ن �دهر���ت �3*وری �

ل ا����دی وارد ��ر زار �د�د. ا��4-دراز �����و  دور ی ،  از ا
�دا � ،

��ت ��ورات ا�ن دو ���زد +�ش ��ز در ، ا�����3 �روه ا8�9ف �و�ت ودت ���، - از 
رر�� �ظرات ������

   د.+�و�د 
� /"و�"� ا����ف ا����دی ��ور �3ّ8 ��"رد�

  "'وان �درت "��و�ت و�دت ����ی ا����دی (ر�ر!��7 ھ�ی  .۶٫١

�و�ت ودت ���" از دو �روه �� ھ�"ون ����� " ��1� ا(�"�ر�� �و+� ��ل �ر,�� ا�ت، در از آن ���3 �درون 


8 ھم دس زده ���د، در �ل 
�ز� ��ھم در  ��ورات ھر دو �روه در را���ی "����ت ھ�ی ا����دی"، طوری 

و �
���  ی�� ھ�ی ا����دی ھ��ن ��ر �دو�ن و ر�م زده �ده ا�د. 
� و3ود ھ��و�� �ظر�وا�
رآورده �دن �د�ت 

��ور"  یا����دا����ف ����ت ا����دی در �ط< ا����د �8ن،  �ظرات ا�رف ��� و �
د� �
د� در�ورد "آ��ده 

���
  د.دارای �.�وت ھ�ی +�را�و�� ��ز �� 

� ھ�ی ا����دی" ھردر ا�ن �3�� ارز��
� ا���1دی آ��ن  ، ���ت "��
�روه را 3دا���� �ر��م �رده و +س از آن 

� ���و��      د.��ورات ا����دی �����ر "�و�ت ودت ���" +ردا

   !�'7 ا����دی" ;�د@ ;�د@.  ۶٫١٫١


��� ��م ا�8�ت و ھم �را��"، ��ورات �
د� �
د� و ���د ��ری اش را در �ورد ا��را�ژی آ��ده "�����ور ا��

�� �� در  "ری��ور ر�م ��ز�د. ا�ن "
ر����� �رد�ده ا�ت، در وا�- ���ره ا,��ر ۶٨�*� �ھ���ران  �
د� و  �.


�ت �
د� در ��ل  ،ارا�� دا��� و در +�و�د �زد�4 او را�زد�4 �روه ��
ر���� ا�� �
 ٢٠٠٩و(� در �4 �ط< 
��Bر 

  )۵٨(�دو�ن �رد�ده ا�ت. 

� ذھ��ت "ا����د �وری" 
��ور،  ���� �روه ھ���ران �
د�، +س از ارز��
� او�Hع ��  ا����فاز آ����3 I��3

از ا���1ل  –ر���� ا����دی در �ورد +و���� ا����د ��ور �ت ��وان "
را  �ش��ور اا�ن �روه ، �تر��ده ا

 �� ا����دی" ���د �
د� از ����ص "ظر,�ت ھ�ی ا����دی" ��د��ظ�م �� ا����دی �� ر�د +��دار"  3دا����. ا�ن "��

� ۵٢و "+�(��� ھ�ی ��ده" �� "
ر���� ا����د ���" در � �ر��ن ھ�ی ا����د ��ور را در  ،�.
���م زوا��ی �ر
وط 

   )۵٩د.(
ر ��"�ر

"����� ���م در �رب" در �ط<  اری�ذ ا����دی" �روه �
د� 
���"ر ��$�ر-����4 �روه آ��� 
� "آ��ن ا,��ر 


د� را � ��دا��"�ه ھ� و �*�د ھ�ی ا�د���ده ھ� �� 
��د. از ا�ن �"�ه، 
ر�8ف �ظر ھواداران ��� و �
���Mت �رب 

����� ��- ر,� �����د، ارز��
� �روه �
د� 
� "��ورات �����ا����دی �I-�����ده ��ر �1ب �را و ,��د ��


ر�8ف �رار و �ول  ��� ��ل �دو�ن �ده ارا�� �"رد�د،  �وب ا�رف ��� ا����دی" �روه ���، 
در ���ور، ھر�ز 

� از �وا
ق ����� و +ژوھ�� ھر �روه ���� �� �رد�د، ���ره ,�ری �ھ��ری ����د. 
� و3ود �.�وت �ظر ھ�ی 

  :ه از �4 3و�
�ر آب �� �وردھر دو �رو
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 �!�#$ A!�� ول و� ���و ھم ,�م ��  ،در ھم �و�� �� ارز���� !ظری ��ز��ن ھ�ی ���� $#�!� ��!!د �!دوق ��ن ا

   ".�در �ورد "����ت ھ�ی ا!�(�ف ا����دی در �(ور ھ�ی ��را�و! Cرب !ظرات ���م دا!(�3ھ�

�ود در آ��ز  "
ر���� ا����دی" ��م "ا�8�ت و ھم " ���دا آن ���� را �روری" ��دھد " ���را��"  �ذ�ر ��رود 

� دھ��1ش 
رای د�"ران" �� آن ���� �ر و ��ری �دارد 
�دا " ��� ��"ردد ,�Hت �1د�رش" را ر�م ز�د. +س از آن ا��

�ود"  "د�ن +��ھ�"���ت از ھ�� در ا�ن و�3زه ) ۶٠( 
��رد.
�  �����3ده �ده ا�ت،���ره ,�ری ا�ل "ا��� �ا��� 

 �در +�و�د �زد�4 
� "/�م ا�داز ا����دی" �4 ��ور +�را�و�� �� �وان، �ت �را�ط ���ص و 
� طرح �4 
ر���

� طرح و ی 
� �ذا�ت. ��ور +ر ���ت و +�را�و�� ا,�����Mن 
دون /و ن و /را در �ور او�Hع ��ور، 
ر آن �

�+��ده �ردن 
�ود" ���ز دارد. و(� د 

ر���� "ا���  4�  �� آ�� ����ت ھ�ی ا����دی طرح �ده در 
ر����ر �ورد ا�ن 


��د، 
��د (ظ�ت /�د ���ل �ر ��م "ا�8�ت و ھم �� ��   د.�را��" 3وا
"وی ا�ن /�(ش 
زرگ ��ر�


ط� ھ�  ����ص ��"ردد: "��ط �H ا�ن �
��وری  �
�$� �
در 
ر���� ا����دی ��م ا�8�ت و ھم �را��" ا,�����Mن 

،���� �
� �ظر ��م ا�8�ت و ھم �را��، ا�ن ��ور آ��ب +ذ�ر  
 ."���+ �
آ��ب +ذ�ر، ��ر,�، ,�1ر و 
� ا����د 


ور از ا����د R�3، �واد � �
� ��Iن ا����ف ا����دی وا��I و ���� �

د�ل �ردد و� �� "+ل ار�
�ط� ��ط1

��د 

� �4 ر�د و �و اری��در، ,��د اد
��.�ت  �
� +��دار ا�����3 و ا����دی د�ت ��
د."و واردات ��Bھ�ی I�   م��


رای �ردم و  ��M� ا��3د ,ر�ت ھ�ی" �

� در �ظر دا�ت ا�ن داده ھ� +س از آن  ��ا�8�ت و ھم �را�� �� �واھد 


رای دو(ت ز���� ر,�ه ھ�"��� را" ,راھم ��د �,��   .�وا�د 

� "ر,�ه ھ�"���" �
� ��3ر �
�ر و �Iر�ف ھد,� I� ھم �وا,ق �ظر در �ورد �
ود، ��ر�����ن ا����ف ا����دی در �ل 


� از �دام طر�ق و 
� +��ده �ردن  �دام ����ت  ا����دی �� �وان �ا�ن ھدف ا����د �8ن  �دار�د. و(� در �ورد ا�ن 

� ��� از ��وه ھ�ی ����ت ا����د
� وا
��"� ,�ری  آ�*� 
���، ��-د�ت ��,ت، آرا و ا�د��� ھ�ی ��ر�����ن، �ظر 

   �د.از ھم ,���� ��"�ر


رای +��ده �ردن 
ر���� ا����دی، �روه ا�8�ت و ھم �را�� ���ت از ھ�� از "�و�ت داری و �د�ر�ت ا����د" 

���ت ���ون" و طرح 
ر���� ھ�ی �و�Iوی  3د�د ا,�����Mن 
رای +�S ��ل آ��ده 
� در �ظر دا�ت �در 3*ت "

��ور "ا��را�ژی ��� ا,�����Mن" �ذ�ر ��رود. +س از ا�ن ا�ل �د�ر�ت �و ���ش �و(�د و ��Iت، �.�� ���ود 
ب در 

� ا��3د ��*�8ت و ز���� ھ�ی ��ط ����ب، 
� ھدف ا,زا�ش 
� "�4 ا����د ����I و �و(�د �ور، ���ز 3دی 


� ا,زا�ش �و(�د از طر�ق " طرح و �ط
�ق +�(��� ھ�ی ��وق و �ر���� �ذاری دا��� و  ) �۶١و(�دات" دارد. (�
ا(

��ش �و�
". در ا�ن �3 "��و�ق و ���ت از �ر���� �ذاری �و(�د���د��ن(�د دا��� و دادن ا����ز و�ژه 
رای ر�3 در 

�ش 
    د.����- ��در" Hروری +�دا��� ���و"ھ�ی دا��� و ��ر�3 در 

� و Iت و ھم �را�� "�و��� زرا�ت در ا,�����Mن ھم �4 ���ور ��ده ����ص ��"ردد، �روه ا�8�از آ����3 

ر ���ت ھ�ی زرا�ت، 
�غ داری و ��ل داری" را از او(و�ت ھ�ی ��ده 
ر���� ا����دی �و�ش ����ص ار��1ی ز�


���ر آن، �روه  �� ��و�ق ھر/
��دھد. 
� در �ظر دا�ت ا�ن +�و�د ار����4 
�ن �و(�د ����I و زرا��� ��ور و ���ز 


ر 
�زار آزاد �� ���
��د.��د ��   )۶٢(�و���د" ا�8�ت و ھم �را�� از ����ت ھ�ی ا����دی "�  

�
���ر از ھ�� /��ده ا,��ر � ��� ا����دی ��م "ا�8�ت و ھم �را��" �� ا�ن �ر��ب ���ره ��
د ��1ل، و

���ور ا����دی �
د� �
د�، �� 
��د، در ا,زا�ش �و(�دات ����I و زرا���، �وام 
� ����ت ھ�ی ����� دو(ت و 
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���ر ا�����ت  �� �ظر ���د �
د� �
د�، در ا��3د ھر /
 ،��
�8� ��"ردد. ا(�
� �د�ر�ت �وب ا����دی  ��M�

�" �رار ��رد��+ �
   .ا��ر ا�ن "����ت �و(�د �وری" 
���ت در �د�ت ",1ر زدا��" در ��ور ",�1ر و 
� ا����د 

۶٫١٫٢. "�!C 7 ا����دی" ا(رف'�!   


���"ر 
ردا�ت ا�رف" ����� از او�Hع ��ور و 
�ز�و ���ده ��ورات �روه ھ���ر او در  ���ور �ول و �داوم" 


��� ر�م ��ز�د. ا�ن -�ورد آ��ده ��ور �� 
��د، �ور 
��ش �������ا����دی "�روه �ول و �داوم" را در ��رزار ا��

� در ��ش �� 
��د.  ���١۶۵ور 
� �دو�ن �رد�ده ا�ت، ���ل ھ.ت .�)۶٣ ("���

���ت  ���ش ھ.�م آن 
ر 

�ظرات ��م "�ول و �داوم" در �ورد او�Hع ا����دی 
��د، در ا�ن ���ور �����3ده ��ده ا�ت. و(� �
ل از آ��ز در 

�ش ا����د "در آ��ده �زد�4 در ا����ر ��� �رار �� ��رد." 
 ����ر �ورت  ا�ن  )۶۴(ا�ن ���ور /��ن آ�ده ا�ت 

  .�"ر,ت


��� ا�رف ��� در ���ور �ول و �داوم  ��� ھدف ���ر ھم رد�ف ���د ا��
�$� �
�4 �ری از ���ت �*م ا����دی را 

� و���� در �4 "�ظ�م ا����د 
�زار آزاد" 
�$� �
� آن ����ت ھ�ی ا����دی ���ص را 
�رده و در 3*ت ر��دن 

��ری در �*�د ھ�ی �*م ا��� ����د.�Iر�ف  �1
�� �
از آن، از  ������ ���-�دی 3*�ن و  ھو�ت ا����دیو(� �ظر 

� ا����دی +ر ��وی و در �ور او�Hع ا����دی ��ور +�� �آ��ی ا�رف ��� ا��ظ�ر ��ر,ت �� او 
� �دو�ن �4 "��

� ���ھده �رد�د، �� ��"ذا�ت.  و(� طور ی 
ر "در��� ھو�ت" دا�ش ��Bری �3 ا,��ده دا��"�ھ� اش" � "����ز�

��� ھم 
ود، از ا�.�ی ا�ن �I*د 
رآ�ده ��وا�����د ا���     ت.
��� ا�رف ���، 
*ر د(��� 

� �دو�ن �ده 
� و3ود��ظرات ا�رف ��� را در �ورد 
ردا�ت از  �8ش �رد�د �� در ا�ن �3  ،ا����دی ,1دان �4 ��

�در �ورد را او�Hع ��ھ��3ر ا����دی ��ور و ��ورات او 
�8ل 
����ت، Hور 
ر /�(ش ھ�ی ���� از آن از  ��


�رون  �I�3 ھ�ی �� ھ� ی ��و�ز�و�� و ر���

��� و ������3- آوری �رده و در /�
ره آورده، در �.�"و ھ�ی ا��

    +�ش �ش �رد.�4 �ظ�م ,�ری 


��� در "��و�ز�ون �4" ��ور ٢٠١۴
��ر�X  اول �� ���ود ��1ل و ��د� ,�رو��،  ، در 
ر���� �.�"و ھ�ی ا���


د� �
د� و ا�رف ��� در رو��رو�� 
� ھ�ددو �*� ���
��ا���ن  �"ر 
ر���� ھ�ی ا����دی ���د ھ�یره �*م ���د ا��

�رده، ���ره ��ورات ��م "ا�8�ت و ھم  �� ا����دی �
د� �
د� را �*���� ��را �Iر,� �رد�د. ��ود ��1ل 

� ��ل �دو�ن �ده در د��رس �وا
 8
� ��
ود، ارا�� ��ود. 3وھر �ظرات آ��ی ��1ل، �را��" را  �م �رار �ر,�


8 �ذ�ر ر,ت، در �4 "�ظ�م 
�زار آزاد ���و���د" 
� در �ظر دا�ت ���ت� ���ر���� �ذاری ��و�� از  از طوری 

 ��� �دم ��
�8� ��"ردد. و(� آ��ی ��د� ,�رو��، �ظر �طر�ق ا,زا�ش �.��ت ھ�ی �و(�دی ����I و زرا��� 

�ود 
���ر ز�ت روا �� دا�ت، �� 3ز���ت ��ورات ��م "�ول و �داوم" را �ر��م �رده 
���د
د. و�ن �ده، 
��د 

)۶۵(    

� ز�ر 
��ی 
�$� �
� در آن 
ر "ا�ل 
�زار آزاد" �� ���ون ا���� ��ور 

� ا����د  �آ��ی ,�رو�� ���ت از ھ�

� �ذا��� �ده ا�ت، � "��� از  "
�زار آزاد" را ا����دی ��ور �
� �ده در د���" �وا�د. 
�و,ق �ر�ن �ظ�م ھ�ی �3ر

� آن �� ا,زا�د 
 ��ظر او �ظ�م 
�زار آزاد "�وا���� ���8ت و /�(ش ھ�ی 
زرگ د��� را ل ��د." آ��ی ,�رو�� +�و��

 ��ن �دن از آزاد ھم �� �وا�د �� ���8ت ��ور ھ�ی در �ل ر�د، ��ور ھ�ی در �ل 
ران و 
�رو ار�ظ�م 
�ز"«

� "�ظ�م 
�زار آزاد" 
رای �ل ��د." در ا�ن را
ط� �و�� ا�ن �� �I��3 ود�
ران را ��ز �����ب 
� وا��Iت ھ�ی 
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� ا�ن �ظ�م �� ا�ن 
�ور ا�ت 

�رون ر,ت از د�واری ھ�ی ا����دی 
رای  ا,�����Mن ��ز ��را �� 
��د. آ��ی ,�رو�� 

� دارد، �� �وا���� ھ� و �و$ر�ت 
� د�����" �ظر 
�ره �ظر B�
� دارد" �� �وا�د 3وا
"وی د�واری ھ�ی ��ور  �م�


��د.  آ��ی ,�رو�� ��� ����د ,�Hو��  ا���م در �ظ�م ا����دی 
�زار آزاد در ا,�����Mن، ���ور � ����� �
�ظر 

� +و���� �ط�وب د�ت ��
د.
���ت از دو(ت و 
� �دا
�ر ر�د و �1و�ت 
�زار آزاد  �
در �ورد ا����ف  ��وا��ت 

� ر,�ه �� ا�ن �ظر ا�ت 
وری" ���د �ول و �داوم ا��رت �رده و � �Iو�� �
ر���" �
ا����دی آ��ی ,�رو�� 

� ���ور ��و�� و آ��ده ����ن  
��دا����دی از �"�ه 

� ا���  ��I�� دت از طر�ق ا,زا�ش �و(�دات زرا��� و�

� �ظر
��م �ول و �داوم 
���ت  "ا����د �و(�دی" ��3"ز�ن "ا����د  ز���� ھ�ی �ر���� �ذاری ���ر ��"ردد. 

� �ظر آ��ی ,�رو��، ����ت "ر�د �
��ر,�" �ردد.   ���وری" 
� �1و�ت ���ور ��و�� و �3ب �ر���� ھ�ی دا

   .تو ��ر�3 ���وا�د از طر�ق ا���Mل زا��" 
� اھداف "�رو��ت زدا��" د�ت ��,

 

  "ی ا����دی "��و�ت و�دت ��ارز���� ا!��Eدی "!�'7 ھ� .۶٫٢

۶٫٢٫١. �  ����ی !�'7 ا����دی ��و�ت و�دت �

� +س از را�دن �روه ا(��1ط� ط�(
�ن در �رز��ن ھ�دو �ش +��ده �رد�د، در �ل ,رآورده ا�د��� -�ظ�م ������ا����دی 

ا��Bت ��ده ا�ر��� در ��$�ر +ذ�ری ����1م ���� از �8ت ھراس ا,��� در ��و�ورک و وا��"�ن 
ود. �ر��ب ��ری 

م، 
� در �ظر دا�ت +����� ای R�3 ھ�ی �����ن �وز،  از ����� 
�ز�"ران �*م و �ر�� ���ن ا�ن �ظ�-ا�����3

� ھ�ی ا,���Mن �B ران ازB�� ره ھراس ا,�ن ط�(ب و دا�ش� �� رھ
ران �روه ھ�ی ��1و�ت ���

و�� �رای ��رج �

� ای 
�ز��زی" و ,1دان �.�ر "د�"ر +ذ�ری ��ر ���8. ��ل �ر,�� ا�ت���ن �
�ز�"ران درون �رزی"  �ظری "��


� و3ود ��ر ��3(� ٌ� �
� ���ور�ن و ��ب �ظران، �راز�ر �
�$� �
� از درھ�ی ����ف �
و�� �را��ن ��رج ���ن، 

� ای ا������3و�� ��ور �رد�د�د، �B اد��ی -+ر �رد�د. ا�ن دو" �
 �
� ",ن R�3" و د�"ری آرا�� ������، ��� آرا��

آزاد" و 
� ا��.�ده از ���
- �ر��ر ��ر�3 و  
�زار  �دی��ری" در /�ر/وب "�ظ�م واھ�� ا���
�ز  ��روی ا�د��� ی

� "ا(�"�ر�� �و+�" 

��ر 
رد ا�����ت �و(�دی درون �رزی در "
�,ت ��ری" 
�� در ھم  �+�و�د �ورد�د. 
� و3ود 

� /�ر/وب �8��Iت ا����دی، ان ���ون ا���� ��ور (��ده ھ��م �� /*�ردھم) 
ر
�$� �
ھم  �ظ�م ا����د 
�زار آزاد 

� �ذا��� ���ود، ��ر ا(�"�ر�� �و+� "ا����د 
�زار (�3م 
$�ت ��و�� �
ا��وار 
ر �ر���� �ذاری ھ� و ��

 ��" را 
دون �Iر�ف ���ص در 3*ت ��و,��� ��ور ز�ر 
��ی ھ�� ,�I(�ت ھ�ی ا����دی �رار داد. در ���3�����


�وی "ر�د ا�����3 ��ور ,��د ز�ر 
��ی ����ت ھ�ی ا����دی ��ظم و �دو�ن �ده در  "R�3 ر "ا����د
 �
3*ت ��


��� ���د.و ا����ف ا����دی"  " �ٌ ا�ن ��(� ��ه +ر  ٢٠٠٨" در ��ل ا��را�ژی ا!�(�ف ��و(� 
� ارا� ��)�3�

��د �ر زی، ر��س �3*ور ھ��ن ز��ن  ��ور   )۶۶د.(�رد� ��.� �

، ا�ن ا��را�ژی، " � ��
ری �I� 4 ��د� �
�$�

� ا�د"، 
��د ��وه �� �ود ا,�Mن ��ھ� طرح آ�را 
رای  ا����ف ا,�����Mن در ���م �ر�� ھ�ی 
�ری )ا,�����Mن( ر�


د�ل ����د. اھداف ر�ن �وم ا��را�ژی ا����ف ��� در ��ھش ,1ر � R4 ��وه ھم آھ�� �
ھ�"ون 
�ز��زی ��ور را 


ود ���ص ھ�ی ا����ف 
�ری و ����ن ا����ف +��دار از طر�ق ا����د 
�زار �ت رھ
ری ���ور ��و*
�� و 

  )�۶٧ر��م ��"ردد. (
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�ت ر���ت �3*وری ��، ���زدان ر���ت �3*وری   در �ل ,��د ٢٠١۴
� در �ظر دا�ت ا�ن ��د ��ر���، در ا��

� ا�ن "ا��را�ژی ا����ف ���" ��ورات ��ن 
 4��� �
"�ظ�م ��د" ��ز�د.  
ر���� را �وا���� ھ�ی �ظری 
ود�د، �� 

� در آن اھداف ا����دی ��زدان ا�$را ���ل �4 3دول دور و درھ�ی ��
دون �ذ�ر "����ت ھ�ی آ�*�از 
وده  ،

� ا
زار
�$� �
� ا�����ت ��و�ل +روژه ھ�ی ارا�� �ده، ,1ط ���ر ھم رد�ف  �8��Iت ا����دی ا����دی" 
 �و 
دون �و3

ً +��د" و �رد�ده 
ود�د؛ �4 ��ل �����  "�ردم  �"ا�وا�را� ����."  

� �.��ل ��ورات ���ص �و�ش را در �
�ل ا����ف آ��ده ��ور ،و(� دو ���زد +�ش ��ز 
ارا�� دا��� و در "ر��
ت  

 �
+ردا���د. 
� و3ود �.�وت ھ�ی ���1� ای در ا,�ده و 
��ر 
رد ا�ط8�ت، ر��� ,�ری ھر دو �
�رزه آزاد" 
�ھم 


طور �ا�8�ت و  –ا("و ھر دو 
�ز�"ر ����� از ",1ر زدا��"  ��3ح از �4 3و�
�ر آب �� �ورد. ���ت از ھ�

� ھدف �*��� ��د آوری �����د. 
� و3ود آ��� ",1ر  –��م �ول و �داوم  –�رو��ت زدا��" "و  –ھم �را�� 
�$� �


� ���ز��دی ھ�ی ���رده ا��3
-���زدا��" 
���ر 
Iد ��"د��� ��دی را ا,�ده ����د، "�رو��ت زدا��" �دم د��ر�� 

� ھدف �*��� در  ا����دی را 
�� ن ��دارد. و(� در
�$� �
راق ����ت ھر دو  وا�- 
ر /�دن دا�ن ,1ر ���رده �

   د.��ور �� 
�����زد 

� ا����دی �و�ت ودت ���� ����ی ��
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وری"  
رای � �Iل ا�رف ��� از "�و�
� ا�ن ���ت �
د� �
د�، "�و(�د �وری" را �طرح �رده، در ��1
ر��دن 

Iوی ا����ف و �و�� �
، ا�رف ��� ��3- �ر ا,�ده �رده و ����د ���د ����د. در ا�ن �3 
�ز ھم +و���� ا����د را 

   ود ��� ��زد.�
د� �
د� ر�ز آن را ��*� در ر�د ا����د �8ن �د

� "�و(�د �وری�� در �ظر ھر دو ��م "ا����ف و ر�د ا����د �8ن"، /� در ���
�  "ا(Iو��" ��و /� در ��

� در ا�ن �3 دو
�ره ھر دو ��م در�ورد �1ش  ���Iن ���ده "�ر���� �ذاری ھ�ی  �وری"�  �� �ر���� �ذاری دا��
���ز 

  ���ور ��و��" ھم �و�� دار�د.

�و�ت ���ف ا�ت �� در را���ی �3ب �ر���� �ذاری ھ�ی ھر دو ���زد ر���ت �3*وری  ��� ا�ن 
�ور ا�د 


��و�� درون �رزی و 
�رون �رزی 
��ر ��زی ��د. ا�ن �ر���� �ذاری ھ� 
���ت ھم از طر�ق ا��3د ����- 

�د�ر�ت  �ظر دا�ت ا,زا�ش ��درات�و(�دی در �د�ت �Iو�ض واردات و  ھم از طر�ق ازد��د �و(�دات زرا��� 
� در 

 + *() ر& ه ا#"! دی 

 ا+-  ��,د 

��ر و ا�
��ل ���
�                                       ا��ا�� ���� ا�
	��� ���ر  ای. د  

 =>� +;(() :899ه 67* ی5 34اری ھ ی 1!,ص

 ا&@ای� +,?(8ات 
 Aاز ط6ی D"Eد�- ر �6ا&@ای� +,?(8ات زرا 

�(,ه ھ ی *8رن زراFE داری 

ای. د و  HI یF +!8ی +,?(8ی 7-",ر 
DK,!1 

 -*=�L)  5 ای) ھ8ف� D7ر F7د  

"+,P* 5;7,ری" +(� +P,ل و +8اوم   :Dت و ھ� 64ای ISKری"+(� ا,P* 8)?,+"  

� ه :U(8" ھ دF7 = *6یD ا#"! د � زار آزاد" 5� V* 5�Dی W= 8ف  

 ر& ه ا#"! دی

"*6Pو*(F زدایP+ �)+"D,ل و +8اوم:    :Dت و ھ� 64ای ISKا �)+"D6 زدای<&"  
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� ا,زا�ش ا��ردد. 
�Mل 
���ر �رد�ده و در ��ن ز��ن �
��ر 
رد ��وه ھ�ی ���Iر زرا�ت داری از �4 طرف ��3ر 

     د.�ط< �و(�د ����(ص ا�����3 را 
��د �� 
ر

۶٫٢٫٢. �  ����� ھ�ی !ظری "!�'7 ا����دی" ��و�ت و�دت �

� ا����دی �و�ت ودت ���، �/ون دارای ����� ھ�ی �ظری /�م ��ر �� 
��د، در ��ل ھم �� ��را 
وده و ��

� �وی "ر,�ه ھ�"���" 
���� ��X �ده ی ��� �وا�د ا����د
�م �    د.��ور را از 
ران 

  م ��زار آزاد��Eدس �'(�دن ���!�) ١

�ذق" درد ھ�ی ا����دی، از �
�ل 
���ری ���رده و ھم /��ن ر�ود  ����" 4� �
�$� �
ا���� "�ظ�م 
�زار آزاد" 

ا����د و �� +��� ��/�ز ر�د ا����دی را 
�وی ا���Mل ���ل و �و(�د روز ا,زون �� ��(ص ا�����3 
��ل �ود ��ر �.� 

��د، ا�طوره 
�� ای ��  ��
�ش ���ت. +ر واH< ا�ت 
ادم آزاد �4��8 از �
�ل  
�زار ا����د ���ن �ذارن�ود 

ا����د 
�زار  "د�ت �� �ر�9" �م��  در �ورد �دود�ت ھ�ی ��������ت و دو�د ر���ردو، دو دا����د ا����دی 
ر����

� در ��وری ھ�ی �4��8 �را�ط 
�زار آزاد، از �
�ل �.�,�ت ���ل 
�زار، �دم �آزاد آ��ه 
ود�د. از ھ��ن �3 ا�ت 

� ��ون ,1رات "���ت �ظری" ���د ��ن��� و ز���� ��رف  ا����زاتا���ر و �دم 
�$� �
 �ظ�م ا����دی 

���� �� ا���Mل ���ل و  ��م�4��8 ھ� �وا�ده ���ود. اد��ی ا���
�وازن ا����دی ��"ردد، ���م در 
�زار آزاد ��3ر 

� �ذا��ن 
ر آن از � "��� ��ر�
�ودداری �رده ا�ت.در��ش �ظری �ود را از د�ت داده و "�وره �3ر �
در  

� طرف +���ن ��ول ��� 
��د، �3ن ����
� �و3ود�ت "��دی �� ھ�ی ��ر�ری" 
� �ط< �زد �ظر �رد �ظر دا�ت ا�ن 

در رد �ظر   ١٩٣۶در ��ل ) ۶٨(" ل
� ارا�� "��وری ��و�� ا���Mل، 
*ره و +و ا�"��س���ز، دا����د ا����د 

����� �� �وازن ا����دی �ده و �وBت �1ط8��I� �Iت ا����دی  �م�4��8 ھ� در �ورد ا���
��  ا(�زا����م ��3ر 

� ا�ن �و در �ورد ا���

���د، 
ر آ�د.  از ھ��ن ز��ن ����� �
ران   �م �
" �و�� �ود ��م 
�زار آزاد در �����ر �ود  

"����� ����ت ھ�ی ا����دی، ��(� و +و(� دو(ت ھ� در 3*ت �وق و ��ت دادن دار 

��د، از ھ��ن �"�ه ���ز  �� "

�وا�ده ���ود. ا(�زا��
�زار  8� ر��4 از راه ��از ھ��ن �3 راه ��ر ��وه ,�ری �و (�
را(��م ا��وار 
ر ��وری ھ�ی 

"����  "�����مز�و ��ا��وار 
ر ا,��ر �3ن ����رد ���ز از ھم 3دا ��"ردد. آ��ن "�و (�
را(��م ا����دی" �وام 
� �دم �دا

� ���ور ��و��، در ��1
ل آ��ن "�و
 دو(ت و وا�ذا�ت �8��Iت ا����دی �� �ط< �*�� و �دارک �د��ت ا�����3 

���ز�����م" در �ت در �طب ���(ف �رار ��"�رد. در �ل در �ظ�م ھ�ی د�و�را�� ھ�ی �رب، از �"�ه ����� ازاب 

��ر �� +�و�د ھ�ی ���� و ��� �را��  �� در �
�رزه  ھواداران��,ظ�����ت ھ�ی ا����دی �و (�
را(��م 
وده 

�
�ر ��
ر�د. 
ر���� ھ�ی ��و�� � �� و �
��ن" 
ھ���"� 
� ازاب �و���(��ت، �و ���ل د�و�رات و /+� در "�

� ���ره ��و�� ��زی �د��ت ��
�8� ��ده، ���زی (�
را(��م �و ��*� در ��و�� ��زی ��دی ھ�ی �و(�دی 

�د ھ�ی 
زرگ را آا�����3، از �
�ل �*�� آب آ����د�� �� د ا�ل ��*�8ت �� را در 
ر�ر,��، ,��ر ��(��ت 
ر در

� و در ��ا����دی �3و ا,زا�ش �زد و ��Iش را ��"�رد. +� آ�د ا�ن ����ت ا����دی د�ت �م  -�
�رزه ��.����ر ��

� و در ا��ر 
وده +���ن آ�دن �*م �زد در �و(�د ����(ص ا�����3 
� ��3ر 
� �زد و ��ر�ز $روت �Bوز�- ��ر ��د�

   "ردد./�د د�ت �دود ��
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�� �ده در �����ر �ظ�م �ر����
I� و "�و����ت ���ب و ,راز  و(� ������م "���ود ���ل "
ران ھ�ی ��ر� ��داری 


ران ��(� ��ل ھ�ی �1ط8��I� �Iت ا����دی ��� آ�ر�ن ا("وی آن �� ����د،   ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧" ��
��د، 
�$� �


�ود ����د ���ده ا�ن ا�ل �� 
��د:   

! A� ررات در 'ورE� ن و�ظ�م ��را،  �7 "!ظ�م ا����د ��زار آزاد"،  ��ردن �ر!و(ت ا����دی �(ور را، �دون �وا!

"$��7H ا����دی" را �7��G� 7 "ا�ب �ر�ش و �� ��3م"  �7 �وی !��ودی ا����دی، ��F(� (دن ��1ت ا$���;� و 

   .1رو ��(� ��'��ر ����� �� �(�!د

   ""ا���ی !��� �'ودا�ل �دور از ��زار آزاد  �م��!�� ) ٢

�" ��(وده ا����دی ��ور را 
� /�(ش ��
�زار آزاد (�3م ���" ��
ر +�روی از ھ��ن ا�ل  ��
، ��زدرو
رو ��  گ
زر

�ود �و�ت ھ�ی 3وا�- د�و�را�� ھ�ی �رب، 
� و3ود آ��ده 
ودن 
���ر ز���� و +�ش �رط ھ�ی ���Iل د�ت 

�رده و �3و "
ران ھ�ی �����ری و ،  �� 
ر 
ران ھ�ی �����د���ر�9، �دا
�ر ���ص ا����دی ا���ذ  �
�م ���

� آ�ر�ن 
ران ��(� �
���د. طوری  ��*�دت ��دھد، ��� از �دا
�ر ���دی 
رای �*�ر  1�٢٠٠٨ط�I" را ��ز �ر,�

� دو(ت �� �ط< "دو(�� ����ن ��دی ھ�ی ��(� و �و(�دی" ��و�� 
و��   د.�ردن 
ران، �دا

��را�� ������م 
�زار آ ���� در ��ور ھ�ی �ود �دار �ر���� داری �ت  -per se- زاد در �.س �وددر ز���� 

 �
+ر�ش ��رود، /طور �� �وا�د ا�ن ������م در �4 ��ور +�را�و�� 
� ,1دان ��� "���Iل د�ت ���ر��" ��3ر 

ا���  ،؟ا,زا�ش �و(�د ا����د �8ن و ان ھم  در �د�ت "��و,��� ا����دی ���رده" و "ر,�ه �ر���ری ����" �ردد

� �و�� 
��د در راه ",1ر زدا��" ���د وا�- �ردد. در  -�روه ا�رف ���–و "�رو��ت زدا��"  –�روه �
د� �
د� –

�  ",1ر زدا��" +�ی �ظری 

� �دم د�ت ر��  �� ھدف "ا���   �ر �+رده ھواداران���3

�زار آزاد در �ورد ر��دن 


� ھم 
��د، (�R و ���� ���ود"، و (و 
   د.ر�� �� ����

� ذات �ود، 
� �1د �ر,�ن ا�ل 
�زار آزاد و +��ده �ردن آن 
 ����طر �3و ��ری از �وء �.�ھم، 
��د 
زودی ا,زود 



�ر �ردد �� �و�� در ازای آن  ا�ل "�ظI� د طوری��
م �و���(���� ���ر�ز"  
� ا
زار "�د�ر�ت ���رده ���Iن ���ت ��

� +���ن  
 B�

د�ل ھ�"، آن ھم از  �
�$� �
ا��د ��3رب ��ر��� �ظ�م ا����دی از  ،
ر�8ف �ورد �ظر �� 
��د.


دون ا�ل ������ رو�ن �رد�د ��3ھ�ر �وروی و ا���ر آن 
دون ھر �وع ��ط ,*��  ��� در �ظ�م "د,�ر ��Bری" �

� ��ل ����I و در �د�ت �داوم و ا����م �ظ�م
�م �زب  �
"�ط< ��م" را ���Iن   ،��Bری، ��در ھ�ی و,�دار 

� را از طر�ق �م ��زی I��3 و �� ��زی رو�د �و(�د را ز�ر +� �ذا����*
�����د. ا�ن ������م "���ت �����" ا�ل 

� ��و(�دی ��ھ�ت 

ران �� ����د. 
ر�8ف ا�ن ��وه ��ر، در ا�ن �3 
� در �ظر دا�ت +ذ�رش ا�ل � �
ل �ز�ن 

�  در ���ره ھ�ی  "ا����دی ا����ف ���ت ھ�ی"��(��ت ��و��" 
ر و���ل �و(�د "���ورد ھدف �رار ��"�ر�د 


ط� ھ�ی "�H �
7"،���ص �و(�دی زرا��� و ����I �وام ��و   "�A وا���3� ��درا��"�3و��ری از  ا����$�ت او


�B  ��د �و��د ����"����ت " �
� طرف " - bottom up- از +���ن 
� را I��3 ود" +��ده �رد�ده و �� �وا�د�
ا��� 

�� دا���
�  ی 
����د. ا(Iو�ور ر�د و �و�� �
�$� �
ا�ن 
ث 
� ارز��
� �1ش "�ر���� �ذرای ھ�ی ��و��" 

� ��ل ���� و دا�ره �.���ن ا����ف ا����دی "���رش +�دا �رده 
�ود  و آ�*م 
��   د.��
�" را ����ل �� 

   �ردا(ت !� ر�� از !Eش �ر���7 ,ذاری ھ�ی '�و�� )٣
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� �ر���� �ذاری ھ�ی ا�ن ھم 
� و�ژه 
� ���ور ��و��، 
��م "ا�8�ت و ھم �را��" و ھم ��م "�ول و �داوم"  

�1ش ���دی ���ل �� 
���د. ������م �1ش �ر���� �ذاری ھ� 
ر ر�د ا����د  ،���ور 
رای ا����ف و ر�د  ا����دی

� �ظر اول ، 
دون 

���ر /��"�ر و ��
ل (�س �� 
��د. و /را/ون در �ل، و �1ش و�ژه �ر���� ھ�ی ��و��  ،

� ا���Mل 
���ر ��روی ��ر �رد�ده و از طر�ق �زد و ��Iش 
� �ر���� �ذاری ��3ر �
زودی ,*��ده �� �ود  �/���/

� ��رف ھ��ن ��ر 

ودن ����ل ����� و �*���  B�
 �
� ا��3د 
���ر درآ�د ��"ردد. �ظر 
��ر�ران و ��ر��دان ��3ر 

� ا����دی-ا�����3
� �و
ت �ود ��3ر 

���ر �رد�ده، و ا�ن ��H�1 در  �و$ر" ��H�1ی"، ا�ن درآ�د 
���ر در �ت 

ر�ت آ�ده،  �
� ا�ن �ر��ب /رخ ھ�ی ا����دی ��ور 
دور 
Iدی دو
�ره ز���� ��ز �ر���� �ذاری 
���ر ��"ردد. 

�  ؛��دی در �ل ���ر ��"ردد�را�ط ازد��د �و(�د ا����د �8ن و از ا�ن طر�ق ز����  ر,�ه ا��� ��B�� و�ژه در 


دو(ت �� �وا���� ھ�ی �ر���� �ذاری ھ�ی �زاف را دارا 
وده و �� ھم در �ور �����"� �د�ر�ت ��رای ��دی ھ�ی 

� ��ل 
 ���
� ��د �ر���� �ذاری دو(��، 
�$� �
 �*�� �دو(�� �� 
��د. در ���3� �ر���� �ذاری ھ�ی ��و�� �

� ���1ل �� �و
� ��ل ���رده در ���م ��ت ھ� 
ا�د در ر�د و ا����ف ا����دی  �1ش  ���Iن ���ده  دا��� و 


ر �8��Iت ا����دی در  ��ور ھ�ی �ود�دار �4��8 ا��وار ��  د.�8��Iت ا����دی 
+رداز ��ا�ن ��وه ,�ری 

���Iل در ��ور ھ�ی +�را�و�� و +ر ، در �دم دوم ا���1ل ا�ن ه
��د، ���ت در �ود ھ��ن ��ور ھ� 
ث ا�"�ز 
ود

���ت از �
�ل ا,�����Mن و آن ھم �ت �را�ط "3*��� �دن +�� ا�ر���"  ھر�ز �� ���وا�د راه ���ی ��و,��� 

��� از ��ل �*م �دم ا���1ل ا�ن ��وه ,�ری در ��ور ھ�ی +�را�و�� �دم ���Iل ا�ل "Hر�ب و  ا����دی �ردد.


رر�� د�واری ھ�ی ا�ن ا�ل ��ر�- �ر���� �ذرای" �� 
��د.  �
�م  ا��ون �و "����  "ا����ف ا����دی"��وری 

��د �و(�د" 
رر�� ��"رد
  د. �(

  ارز���� ��وری ا!�(�ف ا����دی رو��و ) ۴

 �در ��وری ھ�ی ا����ف ا����دی، ارج �ذاری 
ر �1ش �ر���� �ذاری ھ�ی ��وص د�ر��� ��ر��� دارد. /���/

� ��*ور �ر�ن ا$ر ��وری ا����ف ا��وار  (Walt Whitman Rostow)  رو��و��وری ا����ف ا����دی 
�$� �


   )۶٩( .ت
ر ا����د  �ظ�م 
�زار آزاد �ر ���� داری ارا9� �ده ا�

� �ظر رو��و
  )١٩١۶-٢٠٠٣(  ���� �I��3 4� ذاری در� ��را�ط �
ل از   (Traditional Society) �ر���

� �و
ت  (pre conditions for take off)  +رش ا����دی
� ا�ن �ود �� �ذار ���ر �ردا��ده �� �ر
�$� �
را 

� +رش –
� �داوم �ر ���� �ذاری ھ�ی 
���ر  –�و�ش �� �ر
 �I��3 ا����ف �
�� �ردد. در  (take off) ��3ر 

� ز���� ھ�ی 
*�ر و 
���ر �� و�ژه از طر�ق �ر�ا�ن �ر

رای  ��� �ذاری ھ�ی 
���ر ��و�� �8��Iت ا����دی، 

� ر��ده" I��3"  �
 ��I� ،د �ر ا����ف  ا����دی��
� ��ر,� - drive to maturity -�رال I��3" و"  -The  

age of high-mass-consumption - آ��ده ��"ردد.   


ر �ظر ا����د 
�زار آزاد ا��وار �� 
��د، از 
دو ا�ر ��3وا
"وی �وا�ت ا����ف  ��وری �رال ا����ف رو��و 

. ا����ف ا����دی در �ود ��ور ھ�ی �ود �دار �4��8 ��ز 
� ه ا�ت���1ل ا����دی ��ور ھ�ی +�را�و�� �
ود


رای   (nation-state)��ت-دو(ت �����ر و�ژه �� ھ�ی  �
��.�وت ��ل �ر,�� و ����ل �*�� �واد ��م و 
�زار ��

��ور ھ� را �� �ط< R�3 ھ�ی 3*��� اول و دوم ����د. و(� در �
�ل ��ور �واد ��ر ���م، ر��
ت ھ�ی ���ده ا�ن 

� ��ل  ،ھ�ی +�را�و��
����ت ھ�ی ا����ف ا����دی ا��وار 
ر ��وری رو��و �� ��*� ز���� ��ز ا����ف ا����دی 

������� ��  د�"ر ا����دی �"رد�ده،  
ر �8ف ��ور ھ�ی +�را�و�� را در را
ط�� �ر
 ��
� +�/�ده ��  از �4 �ر
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"�
�ن ��ور ھ�ی �ود �دار و +�را�و�� از �4 �و و �1ش �*�د ھ�ی  - terms of trade– ھ�ی "روا
ط �
�د(

��ور ھ�ی +�را�و�� را ا�����3 و ,رھ�"� 
ر ز�ر ���ت ھ�ی ا����دی از �وی د�"ر،  �"��
� وا
� روز 
روز 

� ی ����د�B ر و /�د���
ا����ف ��(م ا����دی، �����ر ا����دی ��ور ھ�ی +�را�و�� ای . در ���3�  در ازه ا�د


���ر  ه) ر��ت ا,��د -  deformationه (د,ور�� �رد�د �� �� او�Hع ��ھ��3ر ,1ر و ,��
و ا�ن ر��ت ا,��د�� �ود 

  .ا����3ده ا�ت

�م  ن
� در �ظر دا�ت ا������� ھ�ی "�1ش ���دی" �ر���� �ذرای ھ�ی ��و�� ���� از رو�د ��ر��� �ظ�م 

   .�ر���� داری �� "3*��� �دن +�� ا�ر���"، در ا,�����Mن 
���ت ا�ن �.���ن را ���ص و ژرف ���ت

��ور +�� ���ز�� و �����ر ���� از "ا����دی �3"�"  ا�
��ت 4� �
�$� �
� در ا,�����Mن �و �.��ت ھ�ی  در ا�ن 

� ا�دازه �
وده �� از طر�ق �ر��ی �ذ
� ��*���  اری"�ر����  دو(��" 
ھ�ی ���رده 
�ر ��"�ن ا����ف ا����دی را 

� ا����ف و�ژه او�Hع �3"� و ��$�ر �ذاری ھ�ی �� 
��ر آن 

����د، �4 وا��Iت آ,��
� ا�ت. ھم /��ن، 
�ز ھم �ظر 


ر "د,�ر ��Bران و رو��.�ران  �
�
�رز��ن ھ�دو �ش ,��د �����"� ھ�ی �د�ر�ت ��رای  ،و�� �رای ��ور"

� �و
ت �ود 
���"ر ���ز �ر���� �ذاری ��و�� دا��� و ��ر�3 �� 
��د.  ه��دی ھ�ی دو(�� �� 
��د. ا�ن +د�د


� در �.���ن �1ش �ر���� �ذاری ��و��، در �.س �ود �
��د در رد �ر���� �ذرای ھ� 
ر آ�د. 
�از ا�ن �"�ه �

 �

���ر از �4 �و  ا�
��ت "$روت را�د" درون �رزی را  ��رج داد، �� ھر/

ر�8ف ھ�� �8ش ھ�ی را 
��د 

  و از �وی د�"ر �ر���� �ذاری ھ�ی ��ر�3 را �3ب �رد. �
دا �رد  �و(�د �و(د �ر���� �ذاری ھ�ی

� در �۴۶دود دس زده ���ود  ���
د�ل �ردن ا�ن  )٧٠( .�و3ود ا�ت" در ��ور را�د �����رد دا(ر "$روت دا� �


�� "�ر���
���د. " �و(د $روت ھ�".ت 
� �8��Iت ا����دی ��ور �3ن ��زه 
و(� 
��S �ر���� ھ�ی درو ن �� �وان 


���ت در ���ره �4 
ر���� ا����ف ��� 
� ا
�Iد ���ت و  ��رزی �وام 
� �3ب �ر���� ھ�ی ��ر�3 ���ت از ھ�

�� و ����I از �4 �و و از �وی د�"ر 
� در �ظر دا�ت �3و ��ری از ا,ت �*م ��و�ق ���ص ���ور زرا�


��د.  ��ر��دان و ��ر�ران در رو�د ا����ف ��ور  

�ش زرا�ت، در ���ر 
��ر 
رد 
*�ر ��زی ����4 زرا���، ��ق �.�,�ت ����
�ت �و(�د و �8ش در 3*ت  
در 

� �دو�ن و
���ر ا�ن �
د �� �وا�د �ظر ��د ا�وال زرا;��"+��ده �ردن " ا����م �*م زار ��ن، ��ور ���ز دارد �� .


ط� ھ�ی ���ص ��ظ�م ��"رد�H �
� و�ژه �� ھ�ی ���� ��.�وت 
��د، و(� ا�ن �
د در �ل �ظر 
   د. 

و  ����ب، �وز�- ��م 
ذری زرا��ارا�H  دو
�ره زی��  آ
��ری، آ��ده �ظ�م�وان از ��3� از 
�ز��زی   �3 ��  �نا در

��رج از وزه �
ھ�ی 
*�ر داد و ��د 
�ن ده و �*ر ��م 
رد.   ��زی  ی رو����� و در ا��ر از ز����ا  ا�����ت 
�زار��

  . ه ا�تدر�ور "ا����ف دھ�ت و�ران �ده" 
ردا��� ��د 
ر����ھ�c ��م ھد,��د و در /�ر/وب �4  �وارددر ���م ا�ن 


ر�� " �
ر�����وان در �ط  ھ�
��"� ���" را ��� 4� �
رای ؤی ا����ف �ا  . �
رآورده $ر در را���ی ا��3د ز���

��ن�� 3�  �3ت او(��" و در���"ا��� �
�$� �
���� ��ط< دھ�ت �وا�د. از زدا�� در  ,1رھ�ی ��ر و   
رای ا��3د ز���

�� �� در دود   طر�ق ا�ن 
ر����� "وادھ�ی ا ر دھ�دهھزا 
��ت�د 
�ن ا �و(�دی" �
د�ل �رد و ازی ا,�����Mن را 

  طر�ق ���� در راه ا����ف ا����دی ��ور 
ردا�ت. 


�ش از ھ.��د و  �
� آ��ر "وزارت ا�� و ا����ف دھ�ت" در دوره +�� ط�(
�ن 
�ش از �4 �����رد دا(ر ا�ر����� 
�ظر 

� +�S ھزار +روژه ��رف �رد�ده ا�ت� �)�
ر���� ی ��*� 
��4 3*��� در دود /*�ر �د ، در  �
����ون دا(ر 

 ��� �"��
�رده ا�ت. ھ� 4��)٧١ (  
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�  در 
���د.  ��ھ�ی ز��دی   �����دارای ھ�  و(� ا�ن +روژه�
ھ�
��"� ای  
ر������ل �وض آن  �در  �ورت �ل

ھ�ی �ردم از   از طر�ق "�وراھ�ی دھ�ده" و در ���3� از طر�ق ���ر�تا����ف ��� ��وازن ا��را�ژی /�ر/وب 

 B�
 �
� ���ز - bottom up-+���ن 
+��ده �ردد،  ھ�  ها����دی اھ�(� دھ�د –�� ��3زی  –ھ�ی ا���   دی��و �ط�
ق 

�� +���ن ا�$راً ھ�   
ر���
 B�
�وام 
� ",��د  ورو��� +ذ�ری" اھ�(�   و 
دون "���ر�ت و ��9و(�ت - -top downاز 

   �د.اداری" روی د�ت �ر,�� �د

�ش ����I ��ز ���ت 
��د �دا
�ر ا����دی در را���ی او(و�ت ھ�ی ��دی ھ�ی �و(�دی ��و�� �Iر�ف و در 


��ن ����I، +�ی ��ر �ر���� �ذاران ��ور از �4 �و د��� ���ص �ردد. در ا,�����Mن، 
� و3ود ر�د ��
� ,�ری

�
$�ن +���� �
، ھ�وز ھم ��3"�ه آ�*� در �و ا�را� �����در 
�د ",�ری ��3ری" �رار دا��� و از �وی د�"ر در ر��
ت 

�از  
���ت +�� ھ�ی +���ن "ر�د ,�ری �و(�دی" �رار دارد. در ���ر 
ردا��ن ��م ھ�ی ���ص در 3*ت ر,- ا�ن ���1

ھ� و ور���پ ھ�، از �4 طرف �ر���� �ذاری درون �رزی در 3*ت ����- ���ص "�Iو�ض  ���ر��طر�ق 


��S �رد�ده، از "��I�� ت  واردات������ ،����
�وی د�"ر و ھم ز��ن ز�ر
��ی �����ر ا����دی از �
�ل �ظ�م 

�، �وا��ن �.�ف و (وا�< ��را در �ورد �3ب �ر���� ھ�ی ��ر�3 ا��3د �ردد. و(� 
زودی در ھ��ن �3 
��د ��
Bزم 


��د از ا� ��I�� ذاری ھ�ی �و(�د� �� در �دم ���ت در رو�د  +���
��� �ر�����رد  �,�Hا �,�Hش ارزش ا��1ل ,�

� "ر,�ه �و �3و��ری �رد � �
 ��I�� ور��� �
�ش زرا�ت 
���ور ��"د��� "" در ازای ���ور ����Iاز 

� �Iر�ف و �دو�ن 
ر���� زرا���

و�وع �+�و�د�د. در 
ر���� ا����ف ا����دی ��ور در �دم اول 
���ر از ھ��  ���ز  "

�� �را �
��د ��*� و ��*� در /�ر/وب �*�� �ذا و  و(��ا����3ت ا " ��ور د�د ه �� �ود."ا����3ت او(���
ر +��ه د�د. 

�، از �*� ه���رI��3 4� ا�ن ا�ل ���م ���ز��دی ھ�ی��واد �ذا�� Bزم و �ر +��ه �� ��ت ھ�ی ���ز��دی ھ�ی  

� آب آ����د�� و ,رھ�"� را در 
ر �� ��رد. در ا�ن رو�د 
��د 
� ھر ���ت �3�*� ،��  زو ��ری �رد ا��ا�ن 

�د��ت ا�����3، طور ی ��، در د�ت درو�د ����ت ھ�ی �و (�
را(��م در ا�$ر ��ور ھ�ی +�را�و�� ���ن ��دھ 

3��� ��   د.آن �رو��ت �وده ھ�ی و��- ��ور از ا�ن �د��ت �واھد 
و ���1م� ���دی ھ�ی ��و�� ا,��ده 

�  ی�وا��ن، �1ررات و (وا�< ا����دطرح و �دو�ن /"و�"� ���� ھ�وز ھم �*�ر در 
 ���ور د�ده �� �ود.  در را
ط


�ز�"ری ا�ن ھ�� ا���د  �
�وا��ن، �1ررات و (وا�< ����I و �3ب �ر���� �ذاری ھ�ی ��ر�3 ��و��، ���ز �
رم 

� ��ت .ظ �وا�ت ھ�ی ����ب ��ر ��ر�ران و ��ر��دان ����I د�ده ���ود.  �وا��ن و �1ررات �و3
ود در 1و�� 

�ود" و ا��وار 
ر �4 
ر���� ا����ف دراز �دت، در �ل �د
� ,1دان �.�ر ��� "ا��� 
�ن �ده ا���د وا,�����Mن، �ظر 

� �*�د ھ�ی 
�ن �� ز
�ن ھ�ی ر��� ��ور  �ا(���از �
�ل ��دوق 
�ن  ا(����ا�ت 
+ول و 
��4 3*��� �دو�ن �رده و 

�ود 
ر�ردان �رد�ده، +س از ط� رو�د ���و�� از 
طر�ق +�ر(��ن ��ور و �و��<  ر���ت �3*وری ��ل ���و�� 

� ھ�ی ���و��" 
� ���ز��دی ھ�ی � ���ر,�� ا�د. در ا�ن ���ر ا�8 �دام �.�"وی ا���1دی در 3*ت �ط�
ق دادن ا�ن "

ا����ف ��ور �ورت �"ر,�� ا�ت. ��ل آن را �� �وان ���ت در �دم �.��ت ھ�ی ار��ن ھ�ی ���ون �3ت و 3و 

����ر ����� �ود �����"� 3ر و 
ث 
� ا�ن ا���د را �� �
رد. +�ر(��ن ��ور (و(�� 3ر�� و ��را�و 3ر��) �ظر 

و(� 
�ر ا��� �دم ارز��
� ا���1دی ا�ن ا���د و ا���1ل ������� �ظرات �*�د 3*��� را در �وا��ن   ��� 
���د.دارا 


��د در و3ود "رو��.�ران  ���M,ا �
�م �ظرات �و 
و�� �را" �������ود در 
�د ا�ن "3ر��ن  ���رد؛ ��ری  �

� ا�ن ا���د ���و�� 
���ت 

را(��م" �رار دا��� و ,��د 
��ش 
د�ل در �
�ل ا�ن آ��ن 
وده ا�ت. در را���ی 
�ز�"ری �)

� �ردد. ���ت از ھ�� ����ل �د ���� از �.���ن ����ت ھ�ی ا����دی در ��ر "3*��� �دن +�� ا�ر���" 3دا �و3
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� ھ�ی �� و ��
� ��ل ���ص در �ورد ���Iن �زد ��ر�ران و ��ر��دان، ����ت ��ر، ���Iن 
در ا�ن �3 �� �وان 

     د.
�ز����"� ا��رت �ر

         ی"�!�!� ��'!د �و��د": �(ورھ�ی ��را�و!� �7��G� 7 "��ر,�ه ھ�ی �و��د) ۵


�ز��زی در �ور ��ور +�را�و��  �� �ذ�ر ر,ت، ا�ر �ر���� �ذرای از �4 �و در /�ر/وب �4 
ر����طوری 

 ���
��د و از �وی د�"ر ا�ر روا
ط ��ر و ��ر,ر�� در را���ی �د��ت ا�����3 رو�ن �
��د، �ر���� �ذاری، /� دا�


�وی �4 ا����ف ��(م ا����دی  �� ھ�c �و�
��ر�3، ��ور را  ��ود" ��� ����د.  و /
 �

� /�م ا�داز "ا��� ��


وده، ���Iل ھم /� و 
���ر 
ر�8ف /ون �"��� ا�"�زه ا�ن �و�� �ر��ی �ذرای ھ� "
*ره 
رداری" ھر/� زود�ر 


�در �ر���� �ذاری ھ�  �� ���ق ����ن ھ�وز ھم 
���ر "درز ھ�ی ا����دی" 
�ن "ا�
��ت 
دوی �ر����"  را
ط
��3ر 

���ور �� �ردد. در ���3� از ا�ن طر�ق �� ��*� "ر,�ه ����" ����ن �"رد�ده، 
ر�8ف ا�ل "ھ�ز����  ف��ا���ر �

�طر �وا3� ��"ردد.  ا�ن رو�د 
� ���ز و ����ت ھ�ی "3*��� �دن +�� ا�ر���"، �ظ�م �ر���� داری  �
ا�����3" ��ز 

��د �و(�د" رو�ن
) ����" �
 .د��"رد 3*��� ھم �و�� دا��� و ������م آن 

 ��� ��ل �رم ) �Uو ����د (در ��
�ش  از طر�ق طرح و ا����ز (ا�$را 
 ���د �و(�د از ��طرف رو�د �و(�د در �
)

 ��I� ر���ش ا
�ش اول ���I طرح و 
 ��وی ��ل ��"�رد � �
ا,زار) و 
Iد ��ر��ه �و(�د �� 
�زار��
� ,را�رزی 

4��8���ر��ه در ��ور ھ�ی +�را�و�� ���Iن 
�زار ��
� در �ود ��ور ھ�ی �ود�دار  ��I� ش �و(�دی�
، و(� 

� از �����ر ��.�وت ��(��ت در ���"ردد. ���ت در �ورد ا����ب �ل طرح و 
�زار��
�، ���دی ھ� �� �وا��د 

� �.- ��3- ا�
��ت �ر��ی از طر�ق "�م ����ن 
�ر ��(��ت" 
*ره 
رداری 
 4��8���ور ھ�ی ����ف �ود �دار 

� در �دام  ����ص�د. و(� �*��ر از آن ا����ب �ل ��ر��ه �و(�دی �� 
��د. در ����� ��I� ،ر��ه��ا����ب �ل 


�ت �����، 
دون �8ظ�ت ا�ل د�و�را��4 �����ر ����� ��ور $ ���ور +�را�و�� ����س �ردد، ����ت از ھ�

�.��ت ھ�ی ������" �*��ن، �1ش ���Iن ���ده دارد. +س از آن  �ط< �زد و ��Iش ��ر�ران " �
 �و ��ر��دان در را
ط

� و 
�ز����"� �1ش 
�زی �� ���د. در ا��ر ".ظ ��ط  � ���
و /"و�"� ھز��� ھ�ی +�را�و�� از �
�ل 


ردار �� 
��د، در  �� �وا��ن و �1ررات ��"�ن، ھز��
� در �ود ��ور ھ�ی �ود �دار، �ظر � ����� ��I� ،"ز��ت

�ل ھز��� �و( �
��
� در �ظر دا�ت ��
������ ھ�ی �����ری، �ر�ت ھ�ی /�د�ن ���� و � ��
�د �*م �وا�ده ���ود. ا(


���ر �وا�ت ھ�ی و ���,- �ود را  �,را�رزی از طر�ق �ر�4 ����ن 
�ز�"ران ����� ��ور ھ�ی +�را�و�� ھر /

   د.����ن �����

��د �و(�د" �$�ل ھ�ی از /�ن، ��ور �ود�دار �وظ*ور و 
) ��
�"8دشدر ا�ن �3 3*ت رو�ن �دن ���Iل "�� ،

  د.ا("وی �4 ��ور +�را�و�� ارا�� ��"رد�

� �ر�ز آن در ا��(ت ��(�.ور��� (.Apple inc) �ر�ت 
زرگ 3*��� ا+ل�ا�ر���  �� 
��د، در ��ر��ه ا��Bت ��ده ، 

� ا����ب ��ر��ه �و(�دی در  ( iPad) در /�ن ای +د  Wukan ر وزه ادارید Foxconn �و(�دی�
�و(�د ����د. ا(

� ھ�c �و�� ���د,� �
وده و ھم /��ن ���� از ,�ر ا�����3 
�ز�"ران ��دی ا�ر����� 
/�ن در �ورد �و(�د "ای +د" 

� �و�� در /�ن ز���� ا���Mل 
���ر را آ��ده 
��ز�د. 
ر �8ف �� د��ق ھم �
وده 
��ا�ن ا����ب ,رآورده �4 �

ا����دی "ھز��� �و(�د ��ر ���م" �� 
��د: در /�ن ���ت در ���ر +���ن 
ودن �ط< �زد و �.��ت �وب ,�� ��ر�ران، 

� ,ر�د �� ار���� 
�ل ��/�ز �� 
��د. �ظر  �� ھز��
��، ا�ر����� ھ�دی �
�ر در ذ�ر��ر�م .ظ ��ط ز��ت در �
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"3*�ن +�� ا�ر���" ارا�� �� ����د، ���ت ���م �د ا�ن آی +د در ��ر��ه �و(�دی /�ن 
�(f ��"ردد 
ر ا$ر ��*ور �و�ش 

  دا(ر ا�ر�����. ١۴۴

  

��'!د �و ��!!د ( �!�!�U !3ر ا!=��م��7 داری«از �(ور ھ�ی !وظ#ور در » (�7 ا!��(ت �دوی«)، ��ا!��(ت �ر�� «

 A��F� ور ھ�ی 'ود�دار)� 

  �� ��Gل &�ن

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

در ا�ن ر�م �.�د ��/�ز (در دود /�د در �د) �ود ��دی ,��س �ن ��ز ���ل ��
��د. ا�ن آی +د در 
�زار ھ�ی  3*�ن 

�
� ��ل   ٢٩٩ت ��� 

.روش ��ر�د. ���ت ,روش ��ده ا�ن د��"�ه ا(��رو��4 
�(f ��"ردد  +ر/وندا(ر ا�ر����� 

٢٢۴
ر  *� ��� ا�ن �ر��ب د�ده ���ود 
دا(ر 
�(f ��"ردد و �*م  ٨٠م  �ر�ت ا+ل ,� واد �و(�دی 
ر دا(ر ا�ر�����. 

� ٧١( "ردد.دا(ر 
�(f �� �٧۵ر�ت ھ�ی ��ده و +ر/ون ,روش 
ر 
� �.- �ر�ت ا+ل در ا�ر��� 
)  ا�ن 
*ره 
رداری 

�  �.�وت �زد در 
�ن �4 ��ر�ر ا�ر����� و �4 ��ر�ر /����� �
� ��ن ��.�ت و �و(د�ت ��ر- ��ت ���� ��"ردد  - 

�ش روز در  ، از +�S �����ت  دوازدهده ��  
را
ر ��
��د. �4 ��ر�ر /����� روزا�� در دود  ��١۵  ١٠در دود 

 ���ر�ر 
� ھ��ن +����� �و(د�ت �و(�دی در ��ور ھ�ی �ود �دار ھ�ت ���ت روزا� 4� ���)���ر �� ��د. در  �ھ.�

��ر �رده،  ��  ھ�ی �� و 
�ز����"� ھم 
ر�وردار �� 
���ر �8وه 
ر �زد ��
� او و +�S روز در ھ.���
از 

 ���� ً���� ��� ارزش ,�Hا�ن �ر��ب ا �
� ا�
��ت 
��د. 
" و ����ً ���� از "ا�
��ت �ر���� داری" 
دویاز "�و(�د �

��ور �ود �دار �4��8 ا���1ل �� ����د �
� ��ل ����1م از ��ور �ود �دار �وظ*ور 

��د،  ��.   

 F:6�
اXY: 7" د 
ا1"6اع، 
ا*"( ز و 
\,از در 
 ا*6ی- 

 F:6�
اXY: 7" د 
 ،D� زاری �
اSE= ت و 
&6وش در 

 ا*6ی- 

: ر4 ه +,?(8ی 
&,:^ :) در 

()_ 
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� �$�ل �ر�ت ھ�ی �و(�د +و��ک ھ�وز  4��8���ور ھ�ی �ود �دار  �
� ارزش از ��ور ھ�ی +�را�و�� ,�Hا���1ل ا

� +���ن 
ودن �ط< �زد و ��Iش و ,1دان �دود�ت ھ�ی Bزم .ظ ��ط ز��ت در  ھم

*�ر رو�ن ��"ردد. �ظر 

��ور ھ�ی +�را�و��، ا�ن ��ور ھ� 
*�ر�ن �ل  ��ر��ه ھ�ی �و(�دی 
رای ��وBت +و��ک �رد�ده ا�د. �ر�ت ھ�ی 

 ��وBت +و��ک �و�ش را در ��ور ھ�ی از 
زرگ ����د "�� ا�د ای"، "+را���رک"، "وا(��رت" و "���"و"  ھ��

  د.�
�ل ا�دو�زی، ھ�د، +�����ن و 
�"8دش �و(�د �� �����

� +�S ھزار ��ر
�"8دشدر �ل �Hر در 
� ا�$ر آ��ن را ز��ن  ، �زد�4 �دود �� ����ون ��ر�ر،  �
��ه �و(�دی 

�ش �و(�د +و��ک ��ر �������د. ��*� ا��Bت �
در دود +�S �����رد  ٢٠١٢ �ده ا�ر��� در ��ل����ل �� دھ�د، در 

� در دود �ود در�د آن را +و��ک ����ل �� ده ا�تدBر ��وBت  از 
�"8دش وارد �ر�) �را�ط ٧٢( داد. ، 

� در ا+ر�ل ��ه ��ل�دی �راب ا�ت  �

ر ا$ر �د$� ,رو   ٢٠١٣ ��ر در ��ر��ه ھ�ی �و(�دی +و��ک در 
�"8دش 

1� ر�زی �4 ��ر��
� و در دود دو ھزار و +�S �ر ��رای �و(�د +و��ک  
�ش از �4 ھزار و دو �د �ن   ه /�د ط���

   د.�د �.ر د�"ر �3روح �رد�د�

دا(ر ا�ر����� �زد �� ��رد. ا�ن ��ر�ر �روم از  ۴٠ �4 ��ر�ر ��ر��ه �و(�دی +و��ک در 
�"8دش ��ھ��� در دود

� ھ�ی �� و 
�ز����"� ��
��د. �*م �زد �4 ��ر�ر ��ر��ه +و��ک در �4 واد �و(�دی 
�ن +�S �� ده  در�د ��


��ر ���م  �� در ��ور ھ�ی �ود �دار 
���ر ھز��
��ر�ر ��� 4� �
�و��ن �� ����د. �.�وت �زد �4 ��ر�ر 
�"8دش  

� ����ب از �
� در +�����ن ������داران و 
��ت �� 4 
 ���.ذان��  ��
��د. در 
�"8دش و ھ�/��ن �ت �را�ط ���


ر آن - ����� �,�Hو ا �� ھ�ی �و(�دی دار�د، �*م دا���
� در ا�ن ��ورھ� ��ا����دی در �ر�ت ھ�ی /�د�ن ���� 

ا ا����دی ا�ن �روه 
� �ر�ت  �ر�و�ت�"�ه، /ون  �ر��ر ��ب �����د. از ا�ن درآ�داز طر�ق �ر�� ھ�ی �د�ر��� 

ھ�ی /�د�ن ���� �ره ���ورد، آ�*� در �ل ھ���� در ���ر +���ن ��ران ��ر�3 �رار دا��� و در 
*ره ��� از ��ر 

� ��دی �� ھ�ی ��ر�ری در ا�ن ��ور ھ� �� ا�8 و3ود �دار�د، ���ر�ران درون �رزی �1ش ���دی دار�د. از آ����3 

H �� وا�ت ھ�ی ا����دی و�� از ��ود 
� "��(��ن ��دی ھ�ی" �ر�4 �وان ھ���د، ��� ���ت  ���Iف 
وده و �� 

 �

� و3ود ا���Mل �� ���ر�ران، دا��� ,1ر در ا�ن ��ور ھ�ی +�را�و�� روز 
روز ز��د ��ر�ران ���ت ��د. در ���3

    د.�� �ری آ
��ن �� ��������رده �ر �رد�ده و در �ط.� ���م ھ�ی ����� ���� از ,1ر �ر 

� ا�ن ��9و(�ت �و�ت ھ�ی ��ور ھ�ی +�را�و�� ا�ت �� از طر�ق �1ررات و �وا�د ��ر و ��ر�ر �*م �واH< ا �ت 

��ر�ران درون �رزی را در ���ت ���م �د ��ول ��ر ���م �� �4 �ط< ��Iن و ��
ل +ذ�رش 
��د 
رده و در ���3� از 

.� �
  د.- �ر�ت ھ�ی 3*��� �� دود ��
ل +ذ�رش �3و ��ری �����ا���1ل ارزش �ر��م آور 

��د �و ����د (
) ����U م��Hر ا�"���
� ا�
��ت 
دوی«)، 
» ا�
��ت �ر���� داری«از ��ور ھ�ی +�را�و�� در » �

 4��8���ور ھ�ی �ود�دار  


� �$�ل 
�"8دش 

 

  

 

+!8ی ھ ی 
 D\ L= و

� ک ,Y 8)?,+
 D7  X)a# از

ا=8 ای و 
7" د  و?H رت.

ا1"6اع، ا*"( ز 

7" د 
 ،D� زاری �
اSE= ت و 
&6وش در 

�,ر ھ ی :
1,د *8ار 
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   !�ر���� ھ�ی ا!��Eل ا�3وی "��ر ,�ه �و��دی" در ا�O1!���ن) ۶


� در �ظر دا�ت ��ر���� ھ� و /"و�"� �3ب و ��وه ��ر �ر���� ھ�ی ��ر�3،  �
 ����د �و(�د"�) ���� �
" ارز��

ا��ون �� �وان ���ره �ر���� �ذاری ھ� ��و�� را، 
دون �.�وت ھ�ی 
���د�ن در 
�ن ��ر�3 و دا���،   �رد�د، 

�رد �
   .در  ا,�����Mن ارز��

�  ,1دان ا����د روز ا,زون ��ر �ر���� �ذار ���� از ھراس ا,��� �� �زد��� ھ�ی ارگ ر���ت ) ١( �طوری 


ل �*�دت ��دھد، ا���ت در ��و��� "���ع ����ب" �3*وری در 
� ا�ن �ر��ب ا,�����Mن ,��د �د�
ر 
ل �رد�ده ا�ت.  

��
   )٧٣(د. ز�ر 
��ی ا���� و �����ن �رط �ر���� �ذرای ھ�ی ��و�� �� 

��و� ��
ثذھ��ت ")  ٢(�  �ا����دی" در 3*ت �ر���� �ذاری �و(�دی ھ�وز ھم در ��ور ر�د ��
ل �8ظ

��رده، "د,�ر ��Bری" و ",��د اداری" از �4 �و و �دم ����ت ���ص ��و�ق ����- از �وی د�"ر د�ت و +�ی 

� و ��ط �8��Iت ����
� ا�ت. اا�ن ��ر را ���� R�� �*ر آ�
�  ز ھ��ن �"�ه ا�ن �3ی �3Iب ھم��I را ����ت 

� ��زی ر�د �رده و دارا�����ش ��3رت و 
ا�
��ت �ده ����ً را�د ���ده و ����ً در 
��4  ھ�ی ��ر���� �ذاری در 

  .�ل داده �ده ا�د1ا��و ھ�ی دو
� �راز�ر 

�  ا، 1دان �4 �ظ�م ��ر) ,٣(��
� ���- �.�ف و 
دور از ,��د ادرای ��(�، 
���� و ا�ور ��8��Iت �د 
زر�� ا�ت 

   ��"ردد.�ر���� �ذاری ھ�ی ��و�� 

: ر4 ه +,?(8ی در 
�,ر ھ ی :

 X-� 5� D=,*6ا)Y
 =H,=5 در �Sb9دش
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 )۴
� و�ژه در 
�ن 3وا��ن ,1دان ��ر�ران ,�� ���9� ا�ت� ) 
�  و3ود 3م 
���ری �ر ��م آور، �
�ر ھز��� �و(�دی  


��د �� 
رد. در ا�ن �3 دو(ت �� �وا�د 
� ا��3د �ورس ھ� و �و�ط �ود ��دی ھ�ی ���� را از طر�ق آ�وزش ,�� 

   د.�ده 
�زی ��ور���پ ھ� �1ش ��ز

در 
*�ر�ن �(ت  ��ر�3 ھم ���Mر ��د، �3ب �ر���� �ذاری ھ�ی ��و�� در 3*ت ر ا�ن �را�ط ����ز��ر �) ا۵(


� �$�ل 
�"8دش  ا,�����Mن آن  ��
� و3ود ا���Mل ��
� ز��د، طوری  ����وری +�را�و�� �
د�ل �واھد �رد�د،  4� �


� آن ھم   ده ����ود، /�رو�ن �رد�د، دا��� ,1ر ���رده 
�زھم � ���� �
�وا��ن و �1ررات ��ور ,��د +�و�د 
���د�ن 

�ود" 
وده و ,��د +�و�د ار����4 
�ن ���ور ھ�ی ����ف از �
�ل زرا�ت، ��Iت، ��3رت 
�ظ�م ا����دی 
�وی "ا��� 

ر�د ا����د ���  ��ف و��ا����دی ��ور را در 3*ت 
ر���� او �د��ت �� 
��د. در ھ��ن را��� �� �وان ����ت 

  :/��ن �ر��م �رد

�1و�ت ���ور زرا�ت در /�ر/وب ���Iن "�
د ا�وال �ورا��" و آن ھم 
� در �ظر دا�ت 
ر���� "ا����3ت ) ١(

   ،او(��" در ��ور

� �واد ��م، ر�د ��درات �ت �را�ط  )٢(
 ���
� در �ظر دا�ت 3م ا�8م ��درا�� ���� ���ز��دی ھ�ی ����- دا

4 ��و(�"،ز "وا
��"�3و��ری ا� �  

)٣( 
� �3و��ری از  ا���1ل ارزش ا�H,� از  ��وی � �
���ت و ��و�ق ����- دا��� از طر�ق ����ت ھ�ی ارزی 

� ��Iت، ���ور ��و�� ��Iت از ��و,��� Bزم 
ر�وردار �رد
   د.���ور زرا�ت 

)۴(  �
�دی ���� از ����ت ا����دی �و�ت، در �ظر دا�ت �دم �وازن ���� و 
رای +��"�ری از �����ر ا���

�ش �د��ت دو(�� 
���ت 
ر +��� "�دا(ت ����" 
� و�ژه در 
�و���،  -
� در آن  ���ص،  �ورت ��رد�وز�- ����

� �I�3ت ��ل ��"�رد؛ از ا�ن طر�ق ���وا�د �3و 
� �دا(�� ھ� 
 ��وز�- ���
- در �ورد ���ز��دی ھ�ی ���� در را
ط


- دو(�� �ر,�� �ده و �4 ��م ��را 
�وی ر,�ه و در ���3� �3و 
رو��� ��Bز �����ت ���� در را���ی �وز�- ��ر ��د

   .�ود �ھ�"��� 
ردا��

� /رخ �� ا����دی" �و�ت ودت ��� دارای ����� ھ�ی 
���د�ن 
وده و ,��د �را�ط  �� 
��د ���" ��از آ����3 


�ز�"ری  ھ�ی ا����دی ��ور را، 
و�ژه از طر�ق ���� زدن 
ر �
�ر���� �ذاری ھ�ی ��و�� 
ر�ت آورد، ���ز 


���د�ن، ���I د�"ر�و�� 
ر ��وه ,�ری ا�ن راه د�ده ���ود.   

  

  

 


