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  :%��و$

ن ��
	�ً در ���ب »� ا����د ی 
ر ��وریا 	د

�د از آن در ���ب » ��������و�
�� «و ��در
�ره ��د 

�م را ����%$وم �و�) »�م�در
�ره %$وم �و�«در (» !���ور


رر��
وده� و ��م در �و'�� ����ام و 	�ود ن از �و� �ن 

��ً ھ�ن %$و

�+�*ر ط �$
ده ��ن -رد� ا�ت �� در آن ���

 ا����د ی 
ر ��وریا 	د�«�ن ���ب �در /�. ا�ت

 در ورد �ق و 
رر��! �+	�
� �زوم » ��������و�

1��م در ���� �و���ر/� 
� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش� /��1و

�6�ف ��و�ی�'ورھ� 'ده ا�ت و �و'�� یا  4$�ن ا'�ره� 

ل 
ر �'  .ق و /ژوھش ا�ت�ن �+	�! ���+�*ر 

  ��د �و�!�                                              

  ٢٠٠٣ن  ژو'٢
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  ٧          ـ �-د��١

  ١٩               �ت ط�-� ��ر�ر در ��ورھ�زان ����0ـ ٢

��ورھ��زان �و��ـ �٣ ��  ٣٧      د �را

    ۶٣                �وا��6 ��5یھ� ت�زان ظر,�ـ �۴

۵��  ۶٧          یر�� ���ـ 
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  ـ �-د��١

�1و�� �� در �3
�ر��ت از �+	» ��9و*«ھ �ق و �ا'�ره 'د، 	�ود 


رر�� 4$�ن از � ��و�ی �'ورھ��������� ��/� و ا�4�3یزان �;�ل ا����د� 

+��� �+ت �و���زھ� و 	�*�ن ���ظ ار �>��ً ��م �� �ھ�����ت ا����د و �4


%$وم <رآ�/ �
����
�� �وه �و�� 'ی�� 
	�یر�- �ن�و��� و داوم /���د د و �4

��� یدار ���رو��وه �و���4د '� و ا��������و� در �4� ��.  ا�ت����د و �4

�
�� �� آ�� 4$�ن در ی �'ورھ��������� ��/���3 و ا4ی �;�ل ا����د� �ط�9ن 

�یز�ن +�*ر /��16و �*�	�م در ���� �و�� و ا�4�3ی�ت ا����د��زھ� و 

�و��راه � �
��� <ر*�ً �و� �م�ل ��
ر/� 'ود��م در ا����ـ � @� �ـ ھ�ت  ن 4وا

����� �آ. ن 'رط <راھم 6واھد 'د��ده ا�در آ ��ت و در �ورت دوم در �� ز

�6�ف � @�و�4وا�ا�د  ده� ر�� و ا�4�3ی از �;�ل ا����دزان� 4$�ن 
� آن 

�م در آ�$� <راھم 'ده ���� -ذار 
� �و�ی Aزم 
را� و ا�4�3ی'رط �د ش��� /

��� ا�
�'د � �;����;� در آ�ن 
د و �ن �ط9 از �;�ل 6واھ�د ر��
� اھ�  �ده��ت و 

�ده �� و�@�ن ز�ن آ���ورت ا�در ا
�*. (ودـ 6واھد 3�ـ �وم ورد ��ر
رد ـ�ً 

3�وم 
� ا�طDح '�ل و 3د��ً �ً ـ �� ا����ـ و ا�4�3ی�دــ ا���یھ� ط��در +


3�» �دـا���«+�ل 
طور 4دا از  ن� ھ���د را در ��3*� و ر���ط �
وان ـ

»�4وع /�ا '6ص �رده» �ـ3«و » یا����د «یھ� 'رط شـ�م و �را » �3

» ی�د«ش 'رط �/��  ).م�ا ده�

 Aزم � و ا�4�3ی'رط �د ش��وان /�، �ق و 
رر��ن �+	� ا��4م ای
را

���م �� ھ�ن ����-ذار 
� �و�4$ت  و ی�ز �;�ل ا����د�ن ورد ��زان 

3��� �ر��ا�4م و �ن 'رح �	�� 
د� ا�ت را 
� �� ر�ن ا���یدار �� �4

ود��
�� <	دان آ�را ارز����ن و4ود �
د�  :�ل 
ر  ر
وط 
�ت�4�' ط
	� ��ر-ر 

�� �ر��ا�Hر�� ا� ��<��6 و �دت و ��
	� ��ریدار ��ت �ل �4� �
 �	
ن �ن ط

���؛ � در ا���4��ن �4ز
ور �� ��ز �و��ن ورد ��زان  ��د �را�� در �4



 ٨

��+����ت ا����د� از و���ل �و���� از +4م �;�ید و ا از �;�ل ��� و �ط9 

��� ا�ت؛ و 
�6Aره ی�ص ا����د در +دودهٌ �6;��;�ز �ن ورد ��زان 

��ت و ظر<�;
��	وهیھ� ت�ا ��ل 3%��
�� ا�ـ و 
ـن �4 �� ����� یھ� �ـ��1ر �وا

�3وم اھداف ا�4��3 �+	ق 
6'ی Aزم 
را�;� و �;��ـ3 �
 ������� �و��دن 

  .ا�ت

م در ـ����� -ذار 
� �و��ـ و ا�4�3یرط �دـش 'ـ�;� /ـ�� ایس 
راـ/

�
طور ��<یدار ��� �ر�ـ�4 ��  :د� <راھم و آ�ده 'ده 
�'د 
�� و وا�

 ًAر-ر.  او�� �	
4ــ ' طر �� �
1 � +	وق� از ا<راد زد �و�3 -روھ$��ـ�ل 

�6�ف �و�یھ� ط��در + ���� �ر و ید� و�د ی ��رھ�یدار ��د و ا����د �4

�4� و یت و رھ
ر�دار ��ر ھدا $ده �3ـ� �ط+�L ';ل �دھ�د و در ھ � ا��4م 

�یت ھر�� 
��Aر�ـ ا�Hر ���د�ت ��ر�د�ل � از �ل 4%��

��	وه '�Mل �ت ا<راد  �

ت ھر�� �;�ر، ا�Hر� و ��ر-ران 
ی ��ر-ریھ� و، 
� ا+���ب ا3*�ء �6�واده

�ی
��Aر�� را �';� از �ل 4��ت �4� �
�Dوه 
��ل دھد؛ و  از ��
	� ���ن 4

ـ   ��ل ا�ت۵٠ �� ٣٠ � +دا�ل ��
�ـ �� 
رط
ق ارز � ��<��6و �دت ��ر


ر6وردار 
�'د �� 
د�/ ���یھ� ���ز ش��1و

ورژوا  6ردهی�د� ��M یر��ر-ر� و 


�� �ش ز��ن ر<�� 
�'د و /�'�ر زدوده 'ده و از �در اذھ�ن ��ر-ران ھر�� 


�ی�%;ر و <رھ�R وا���ً ��ر-ر �����ن �
د. �ر ر'د �رده 
�'د� در �ط�4 9

�� �ر��ا�ت �� ا�Hر��ً ھ�وز <	ط 
�ورت  یدار ��ت ا<راد �4�;ـ ا-ر�� ا

��%$�  .'و�د ��م ���� 6واھ�ن �و��ـ 
طور ا��� 
��	وه و 

��4 ا�ا�
�� در ا�� �$� و � و ا���� ا�و�� ا�4�3یرو�ن ار �� ط
	� ��ر-ر �

�م و 
د����ده 6واھ�ن �و�3�م �1رد� <	ط �ذ�ر . <رض 'ده ا�ت�$��م ا�ت 

�+� ����
یدار �� �ر� ط
	� ��ر-ر در �ظ�م��� �1�3ه ا�4��3 از ��4ل 3ن � 

�3��ت �� ا�ا���ن ط
	� ا�4���
ت و اHن �ظ�م �ت ا� 6ود در �
�ل ��� در وا��ش 


دون ط
	�ت �و�یدارا ���وان ��4��� 6وا�ت و آر�ن �4�

�'د � ن آن�1ز� 

�ن �+��ا(�
ط�ل 3 ��

را�ور ا���6ر  ���� �ر یدار ��ن ا�ت �� در �4


6ش �'; �
�H
ت ��1ه و و��� �4یت ا<راد 
'ر دارا�دھ�ده ا�Hر ل�ط
	� ��ر-ر 



 ٩

3���ا�4 �;��د و �ت 
ر و���ل �و��ن �+ت ��ط� و <رود�ت، <��د 

�ر'و�ده 
�ورت �و�H��دھ��ا��ده ا*�<� ارزش و در رو�ر ��ط� و � ��ر زید�


�رض �د�ت ��'ی و رھ
ری ��+
�ن '�Mل <;ریررھ از � و در 

��� و �M�������د ��/� و4ود در �و��آ��ر'��
��ره و �ن �+ت +;وت ��4 ھ


� وا��ش و  �� � �ر����� و �� و <رھ�1ی��1را�� <;ر�H

�'د و �ذا 

ل 6ود در 
را
ر ا 3;س���ً دارا�ا�
 ن 6وا�ت و آر�ن ا�ت ��� این و*@ ط

�ظور 
طور ��-ز� ای�ن دھد و 
را�
� آن /� و ��د و <رود���ر 
� ھر �وع ا�	�ن 


را��
�ر و H��ا���	

�ت ط��� ��1ر �+	ق � دی�ن 
6'د و از �و� /��ن 
� ھر-و

'6
��ت � و�ده و �ذا ایروھ���ز ��ن ار 
وا�ط� �;�ل ورد ��دن 
� ا��;�4د ا

ورد �ی�د �� و وا*9 ا�ت �� ).'ود�ر �/ذ  ا;�نیدار ���ز در �3ر �ر

�� ���� و �ی ��$� در �ورت ر'د <;ر� ا�4�3یرو�ن ��ا� � ��ب 6ودآ-�ھ�

��	
�ل در�رو�� 
�ورت ��زان ��<�اش 
 �و �';ل ط%��
 ً��د؛ و ��T وا�

$1�ن ��م، D3وه 
ر �+	ق ا���� �و�� 
ر/��ی 
را������� ا��4م ا�	Dب �و��وا

��د �;و�'رط، ��ت وا���ً �3ن و����ز�
D	�
�+ث ا����ا� ا.  ا�ت� ا �$�� 

�ذا�! در ا�ل �ق � را �';� �6رج از و*وع ورد �+	ی1ر�دن �دھ�د؛ 

��;�  :م�دھ�ر ورد �و�4 �رار � را 
'رح ز�
�ره 

��ظر 
 آ��ن از ���� ��ر-ران و �';ل �� ط
	���ر'د و ار�	�ء 6ودآ-�ھ: 

� ��ر+��
��Aر� �
�� �ز ش�ق /�@ و 3� و و�� �� ر'د وا���، در �ور� 

3�
	ل و 4دا-���� آن ��ا�4�� �
����
 6واھد یا ز ا��4م -ر<�� 
�'د، 
�زھم ار 


ورژوا� �را 3��ز.  ��ر�د 
در���4 '��
ود و� ��  و �+ت�ا�	�3ده در ھر�4

و 
طور �ن 3ر � و �� /��+�ل از 
دو �ود� ن� ��ر-ر در 3یت 
ورژواز�+��

�6�ف و 3ر و 
� ا';�ل و طرق �� و یداً �+ت ھ4وم <;ر�	�ً و 'د�

1��رض ھ4وم و �%وذ ای 
ورژواز���� و ��<رھ
ورژوا�ید�و�وژ� و در  � 


ل 4ر� �رار دارد در +��یو ورد �وا<ق 
ورژواز�	 آوزش و ی��$��;� در 

و��دھ�ده +	 �آ-�ھ� ً��	�����
 ً�
��M ر-ران�� �
. ف ھ���د�+دود و *��ر � 

ل ��م در راه ����� �+ول 
� �و��و ا�4�3 ی�م �را��4م ��م 	د�ت �د�������/
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��$4 ���4 �
��+�ل  ن�
طور آ-�ھ��� در 3;ن ���د � ��4د � را ا���� �و

�3 ً�� ا��4م ی 
رای *رور���� و �ین و ر'د 3وال <;ر�� �;و�ھواره و �

� �ن �+ول 3ل �ا�  .د�


ورژوا�� ط
	���6ودآ-�ھ ���� ��ر-ران در �4 و �ن ا
�دا�� �� �ط9 

��/���	��+�ول  �
�H
�� آ��ن 
طور ط
�ط ز�د-� و 'را��1ه ا�4��3م ��4 � 

�د� �ن ��ن آ��ن �;و� در یو 6ود
6ود

�ط و ار�	�ء  � �ن 6ودآ-�ھ� ای�
د ا

��
�رزه ط
	���و در 'دن ا<;�ر  در *ن زدوده ��ر-ران و ��4 ر'د و �;�ل 


ورژوایھ� ده�و ا ��M یـ �4ر یر��ر-ر� و��ـ از اذھ�ن آ��ن   و +��م 
ر �4

�د <����ژه �� ا�ت �� 
ویار���ب و وHر آوز'��ز���4 و �رو�ت 
 ��W و �

�ل آ-�ه%��
���ن آ��ن �'روان آ��ن در ��ر و / 3���ر ��زم ا��� ����> ��ت ��1و

�
د. �'د
 �ھ�  �ت��و�$�
�3���1ه �3ن ��4 ا�ت �� ا��� و ط� ط
	� � ا�4

 ��
 ن و ر'د 4$�ن� �;و�� وا��� ا�ت �� 3�ت و /�یدار ���ر���ر-ر در �4��� 

��	
�� ی ��ر-ر�ط�
  4$�ن�����
�رزه ��ر-ران � و �;و���� �ون و �;�ل 

��ن 4$�ن 
�دھد و ا�وAً ا �ل �را �';�م ���� �و�� 
ر/��ی
را�
�1ر �1ر'� �� 

�� و 4$�ن ھ����1ه ط
	���ن ��4از ا
ر�4 ��

�ز��ب و +�ول ا� و  ���ن �ن 

�4�3�
 ن 4$�ن�ن ا�ن و4ود در3ل �دو� 
� ا� و�. ا�ت��1ه ا�4��� �
�H
 

ل��ھ� ی�ظرات و ��ور�;�  ��� �� از �/ردازان /رو���ر �� �و�ط �ظر��<�� و وا�

�$م و 
��ا�>Hر و  �	

 ن 4$�ن� و ارد��1و�د ھ���د ا��4م � آن در /ن ط��� 

 ر'د و یرو�دھ�. �
د� �ا'��3 �ن �وده ��ر-ران �ن ط
	� در �'روان ا��و�ط /

ل 6ودآ-�ھ�;����	

�رزه ط
	��� ط��ن '� ��ر-ران 
� ا� و ن �ورت �وه 

�� ایرد و دارا�/ذ ��;��ن  و ��3 ا�4یدادھ�� �+وAت و روا�
��. ن ا�ت��م 

��ً +��'ر<ت ا�Tور�د �� /� را 
و4ود �ط� ��3د 'را������; �ن رو�دھ� را ا

�ده ن�ا���ده ��� زان <وق��� ��ل و ��ر� ��$یا � @��� یدادھ��د و �+وAت و رو�

�;س رو�دھ���
��3د ����ً +�ی�;ز
ور را ا � ًD� نـ���� �� +د ���د ـ� �یا دهـ�

'�دـ�ـ و �+��ـو�ـ�ت ����ـ�ر
� �� �4ـ���4 آ. ��ز�د�;ل ـو 
�ن � ایل و 4


� ا��ون ��ت �'�ن ��4ر �� �4�
را��وا� �دھد و ��آ ��ھ� ��ور  �ده� آیم از 4



 ١١

����
�رزه� ر'د و �;�ل 6ودآ-�ھی رو�دھ��ن ا�ت �1و��1م، � � ط
	�� و 

�  .یدار ����ر-ران در 4وا@ �ر


� ا�A�
 ً��
��
� ر'د <;ر���� و �یر <;ین و4ود ر'د �H
 و ی ��ر-ران 

������
�A و وا� ً��
�� ��� �����ً �� +د ت �4�;ن � در �;و� ا���یـ �� 6ود ا

���ت �3و ر'د و��
D	�
� 'رط �;و ز وHر و اHر-ذار 6واھد 
ود� �� ا �$�ن �ـ �

�3�� ا�4��3ش ز�ق /�@ و 3�و� ���  آن�از  ��ر 
���Aن 
��ـ �� در �ط9 

�� �+	ق یدار ��د �ر��وه �و���;�ل '
د� � در �4� @ و ��وا�د 
طور و��ـ 


�ق و /��3��ش �ن /��4د ��� آن *رورت ا�دار �+	ق -ردد و ��	ل 
ودن 

� آ�را �%ی 
را��� ا�4��3ز�
���A�� و �یر'د <;ر.  ��د�  ً��
�� ی 

��3�� و /��ن ز���ر-ران 
دون ��ـ  رد�;� 
%رض ا��4م -�ر�ـ در �و �� ا�4

�� و �ر�ده �ش +دود و �� در
ر-�و
  �میز��4وع �4
دون /��� '�6ص  �� �

��ً ا. 6واھد 
وددار � و ��/�ی و �ور���و �+
د �وه �و��ن �;�ل '�ط

�ش �� و /�و <	ط /� (��� ا�4��3ش ز�� و /� ا�ت �� /��زان ��<� 
یدار ���ر

�� ا�4��3ز� (��� یھ� '��ھ� و ا�د ده� 4ذب ا ر'د ویز 
را��ورد  6واھ�ن �4

����
دون ط
	� و ا��و� ����

و4ود �زان ��<� را  �
 �
1ر ��ن د�Tورد، 


ورژوا �����ا�وAً در �4 ����ن 
���A در ر+ت ط
	� � از -��رش 4

ھ� و  ده�ن ا�ن ا�رش ا� 4ذب و /ذی 
را� ��<�� ا�4����3ر-ر ا�ت �� /�


و4ود �'ر<ت در راه �+	ق 
6'�ھ� و / '��ا�د �$�ن �ن ا�;ن �>��. د��Tدن 
� آ

�/�3�و���م در راه ����� -ذار 
� �و�ی Aزم 
را�� ا�4� �
ط ��م �+	ق 'را�ل 

�ن -ذار را �*� ای�ز 
را� ورد ����� و �ی<;ر��;� <	ط ز �ن 
�د ����
 یر

��ن را <راھم �ن �*�ا�  .د�

$1��� �وا !�
 ��
�ا�1ر �� 3� و 
زرگ د��ر ا����� ً�	��
�+ث ز �ن 

/��$4�� �و�د  ����
د 3
�رت از ����� �� ��م ا�ت، 
د� 
ودن ار �+	ق �و�ن 

�����و� ��
 در +��ره 4$�ن ی �'ورھ�ی� ��داد�! ��وا�د در ��م ا�

�و�� در راه �� آ�Mز -ردد و �� را+�یدار ���ر� �
ش �
د و /���م �;�ل �ل 

و�� �+	ق 
6'�رود و�� �
���م ��ل �دن ���و� ��
دون ���� �4 ًD�� 
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	ن � �+	ق ایر ا�ت و 
را�/ذ  ا;�ن��س �ل �$4��ط
	�ت و 
دون دو�ت <	ط در 

�
�د ���ار �وده ���� 4$�ن 
و�@ 
� �و�ی �'ورھ��ر �'ورھ� و ���م -ذار 

�ذ�! در ورد ا. �در�ش -� را در /�������و راه �;�ل �و��� ����ز � �ن 

�� �ـ��4 <	ط ا'�ره �در ا�� ـدھد ���ن ـ9 �'ـور وا*ـن ط�ب 
ط�م �� اـ�

 4$�ن ی ا
�دا در ��م �	�ط و �'ورھ�یدار ��د �ر�ــ�وه �و��ـ�ت 'ـ�*رور

�
طور وا���رط ـش 'ـ��
د �� /��� و �;�ل ـ �و��ـ�ر 
���Aن 
�� و �� �ط9 

�$4�� ای�م در را������� �و��ــ 
ر/��ی Aزم 
را�ـ�4�3 و ای�دـ �� ��4د �4

$
دون ط
	�ت و 
دون دو�ت آ�ده و  ًDن �;�ل � رو�د ا�� -ردد؛ در ط���

�  3	بیAزم ا�ت �'ورھ�4 �$�� ���ده ���	
 ��ر-ر 6ود را -��رش و  ت ط

�د و 
ر �ا<زا'6
 6ود ی و ا����دید� �و�یھ� ت�د و ظر<�زان و���ل �و��ش 

�
طور وا��
��%زا� ��;� ھ
�� �و�ین �;�و�وژ��د ��د �د را وا���ً در 6ود 4ذب 

�ط -رد�د و ا وا���ً ی ��ر
ردیھ� ! و دا�ش�و 
ر 3�وم ��ور�ن 3�وم و �

�د �� 
د دا�ش'6
 � و ا�4�3ی �دیھ� ���ز ش��1و�� /�ھ� را در �زد 6ود ار�	�ء 

�
طور 3���� �و� -ذار 
�ی
را�ز �ورد  �$� <راھم ی�رـق و ���6ـ��م در آ

�;�� ا�-ردد؛ و  !���ـ�;� در �ط�$4 9 �
و�دھ� و ا���Aت �رور ز�ن /ـ 

�6�ف ھر�� � 
� و <رھ���1�� و �� و ا�4�3یا����د��طق ن �'ورھ� و 


�
د و ا� �'�ر �;�ل �����3د�ز ش�ز 
� �$م 6ود 
��ر و /�ن  ���+�ظ ی
 را 

���4د ��م در 4$�ن ا����'ر<ت �و�� و /�ر 
ر/��ا�  .د�

�� ���� -ذار 
� �و�� و ا�4�3ی'رط �د ش��;� /� ایم 
را�-%��م در �4

�
طور ��<یدار ���ر ���� <راھم 'ده 
�'د 
�� و وا�4 ًAد او� �
ت ر
وط 

�یت ھر�� 
��Aر�ط
	� ��ر-ر ا�Hر ن�ل دھد و ا� را �';�ت اھ��� از �ل 4

�� �
 �	
��ط
ر6وردار 
�'د و ا�� ��<��6 از ��
	� و �دت ��ر���ن 4 :  

��Hو��� ً����� �ر ر'د �
	دار ��<» د �را����و�« 
ر+�ب یدار ��د �4

�� �ر�� �و��ر'د ��<. �<�� 
�'د��4 �����'� /یدار ��د �را�
 � ر'د ��<ین 

�$� در �ورت . د ا�ت�و�! در �� �ط9 �;��د و ار�	�ء ��<�زان و���ل �و���

�م، ����ن �و���م و از ھ�ن آ�Mز ا����ن ر'د ا�ت �� 
� -ذار 
� �و���+	ق ا
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�1��ن ر<�ه ��<� �>ی'رط �د � و و4ود و�ت و <ر�ت ��<ی;�و� از � ھ

�ظور /ردا�6ن 
� ار <رآی
را
�� �د و ���وه �و���د �;�ل '� ھ�1ن ت �4

و�د و ��4وه �و�� +�ول 
� 'ی
را� ��. 'ود �1ر <راھم � دی از �و����


Dا�	ط�ع �+	ق 
6'یرو�دھ� ��
� و ھم �ط9  دن 
� آوزش ھ��4 �ا<راد در ھ


	� �ن� و /�� و ����6 3ویھ� ���ز �
م ��ر �وه ��ر و �	�� 'ی��دادن 

رات �و�� �وز��وه 
ورژوا� و '�
ورژوا�H @�>ر�+�وAت  �
�H
 و �د 

 و ����@ �و��وه �وز� و '����م ��ر �و��وه ��ر و �	��ن '�+	ق -ردا�د

Mزم ا����
��ً �و��ھ�ن ھ���د �� ���ره �� �� �� ا<راد، �6رج از دت ز�ن 

ورد �ید +�وAت �د� �و�ی
را ��د، و�ت و <ر�ت ��< ��ز �رف ��� 

�دی /ردا�6ن 
� رو�دھ�ی
را'�
�زم ا�و ا.  ذ�ور را دا'�� �� �$��ت �� ن ا�

��ت ا����د�زان و���ل �و���; ��ر یزان 
�رآور�! و � و �ط9 �;�ید و ا

��� �ر��'� /یدار ��در �4در . �<�� 
�'د� ر'د ��ر 
���Aن 
��ن �� �ط9 

��� �ر�ین ر'د و �;�ل �د��ورت <	دان �ن، �'�/ یدار �� در �4

و��'ر<ت در راه �� /ی�م 
�����4�و�� �
���م �ل ��
�م ���� �و��;�� ای�4 


�'د، �م 
ردم و �و��� و یھ� د از ��ر-ران و �وده�دن 'د�ش در 4$ت ��ر�'�و 

'6
��ت ا����د�دن 
� و���ل �و��ر'د �;�� 6ود ی 
6ودید و ا� در 4$ت �

'6

�'ت �ر���+	ق ����ن �دھد و 
د�ت �ر �ھ�� ���W و روا
ط ط
	���دن 
� ا

�
د�� و �ظ�م ط
	�یدار ��
� �ر� �  .-ردد �ل 


��طDح �و� ���� �ر� رون� ��زه 
�������در �4 ، دریدار ��آده از �4


�'ت� و���ل �و�زان�ن 
ودن ���ورت /����ت ا����دزان�'ده و  د ا�; و ی ا

���� ��ر، ��رھ�یزان 
�رآور�! و ��ط9 �;�� یھ�  �ون 
��طDح ��ر
رد 
ر

�ء �د ا'� از �و�یر� و 4�و-یل ا����د�و ف � از +یر���� و 4�و-�4و �ر<�

�ت از ھدر ر<�ن ا�رژ�� یروھ���;�ران و ا<راد � �ون 
�روھ��� �ی�و�س و 

M 9 و�� ی�ـروھـ��ر از �ـ'�� 
ـ�ده ھر�ـ%ـ ا��یره و �و'ش و �Dش 
را�

 و یو�وژـ�;� دن 
�ـ�د 
6'ـ� و ر'ـطDح 
ر4��ـ 
��ی��6ص و ا���دادھ�

�
ـ�م و �;�ـ3 !Mرا+ـ� آرا+ل 
��Aر و �Mل ا
�دا�ـ�ز�ردن از  �
ره � و ر<�ن 
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M 1 ره�و
� رو�دھ���ـ �� ا�
�� ھ�H
�*� /�ی 
را� 
 �
� و � از 
	���ن دادن 

 در آ��4 ـ  ھ���دی و *رور���ن +دود ط
�در ا و <	ط یدار �� �ر�یھ� �ژ-�و

 یو 
� رو�دھ�ر�د ��1 
6ود � و ط
	���������� ��/ین +�ل +�وا�در 3


$ره '���ظور �>� از �وده ردم و �+
 ی�زھ��ن ��ل ر�Y و '	ت 
رآ��ن 

�
�'ت �ر�6
��رو�د ا� �
 ی 
ر�ر 
را� ا�4�3ی�1ھ$�� و ر'د �4ی/رور � و 

��ل � ���-روھ�� �
 �� !���	
�د و ���د � 4د���م ط�4� را ��ھ� ن �6�ت��

/��د �دا ��.  


ودن �ط9 ظر<�'را�م را ��$� در �����و�A�
 و �;� و �;�ید� �و�یھ� ت�ط 

�و4ود و در 'را�3 ً��و4ود +��ل �ط و<ور و <راوا�� وا� ً�� -و��-ون وا�

�ـن �ـ�از و4ود � A�
ش 
رد و در ـ�د و 
� /�ـق 
6'ـ�وان �+	 �ـط9 �;�ل 

زان از ر'د و �;�ل، در آ��ورت �%س ار /ردا�6ن 
� �ن �ورت <	دان ��ـ�

�ده �
د ن���ن ���ھ� 
� 4ر ت�ن ظر<��4د 6ود ا�رو�د ا���ن �'ود و �4�' �ل 

�د �و��<رآ������-ردد  ��م ���4
ن ��4د ا��م 
� 6ود ا���� /ردا�6ن 
� �و�ی 

ھ� /ردا��6  ت�ظر<� � ��ر�وب ���ر و ط
��ن 
طور ��-ز�ن 4ر�'ود و �

3�
6ود � ط
	�� و�������� ��/�ا�4 � -���م ورد �����4 �و���رد و در 

����/ذ �6وا�ت �+	ق 
ورژوا�یا رد و �4 ���	
  ازید� 4د� و 
$ر+�ل �ظ�م ط

�و �;و� �+	ق و یت ا;�ن �د� ��� +�ی و در واردآ��� �� ا��س. �
د� �ن 

�دا�� �و��'
رد /�/Tورد ھ�ن �ط9 ��م ��زه 
و4ود آده را <راھم ����روز

A�
� و ید� �و�یھ� ت� ظر<ی;��;���� �ر�� و 3�ده از �4��4
 یدار �� 

�� و �4و ر<�ــ��� و ��4و  
��طDح �Dشین ا�ت و �� رو�دھ��'�/�

�ده از ا�Dف  یرــ�4�و-� یز� 6ود <	ط �ی*روردر +د ن رو�دھ� �ز
ور؛ اـ�


�م +�وب ���� �و�ی� در�4 �وم 
را�ت در�4 دوم � و 
� اھ�ش <ر��3م و 

  .'و�د�

 ً�H��H>یھ� ت�ظر��� �ر�) ی! و ��ر
رد���ور (� 3 در یدار ���4


� ا�4�3یھ� ���ز ���د �� /��16و�<�� � ر'د �زا'�
ی�زھ�� �ی� اھداف � 3

3��د و� �م����� �و��ـ در را+ل او� ������� �و�ی و ا����د�ا�4'�
 در �ـ 
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��� �ر��%�ده و را�د ا ـ 
�ورت 
Dء  ا�ت�ن اھدا<�ـ �� <��د �� یدار ���4

�د و '�
 �������ن اھداف �و��ا.  
;�ر 
رده 'و�دی1ر�� در 4$�ت د�درآده 

  :ر ا�ت�Aا�ل '�ل وارد ز

�ظ�م آوز'� �+ول و �;�ل 
6'ـ �
 یر� آوزش و <را-ی و رو'$��دن 

�یھ� ���� ز�در �� یھ� Wلـ� 
� 'ـ و در را
ط�ـ و 3و�ـ;� و �;��ـ 3

�ظور ا�و و از 4$�ت �3ـ���6
�4د ا;�ن �+	ق ���6ن ار /رورش � 

 ً�3�
� و ا�4��4 �ھ�م � +�ول 
� �	�ی ا<راد در را����
را
ر و ھم �ط9 �

و� ��ر وه���ر و '� ����1�و�� و �ظ�م <رھ� ����.  

'6
�ظور آ��ن و ط
وع و د�/ذ� �و�یدن 
� ا
زارھ��ـ �+ول و �;�ل 
ر �د 

ودن 6ود ��ر و +ذف ��ظور ��%� زی��رھ�
ط
وع و �6ت و ��
6ش و �ق و ��

��+وی و رھ
ری و ��ر <;ر� ��ر 4��;�اد�Mم �;
 ی ا�4��3ً ھم �ط9 
رای 

�ق ـ و �+	��ـ��م ��ر �و��ـوه ��ر و �	��ـ�د 'ـ�4 ای��ـراد در را�ـ ا<�ـ�

  . »اش �از ھر �س 
ر+�ب �وا��� «����ل �و�ـا�

'6
�4د � ای 
�رآور ��ر در را���یرو� �ی;���ً *روردن 
� ر'د ا�ـ �+	ق 

�ظور دا'�ن <راMت 
رای<ر�ت و <راMت 
را
 /ردا�6ن 
� ار ی 3وم ا<راد 

 +�ول 
� ی 6ود در را���ی و <;ر�د و ار�	�ء �ط9 <رھ��1وه �و���;�ل '

��ظور ا��و
 ی در را���ی Hروت �دی *رور��4د و<ور و <راوا���م و 

ودن '�و��وه �وز��+	ق � @����» �  .»�زش�
� ھر�س 
ر +�ب 

�� /ز';یھ� ���ـ �+ول و �;�ل در ز����6ن ی در را���� و در' 

�$���ی� وHر 
را� � �ط�یدر� �
�یھ� ی�ر�� ��4 ���ی 
را و� و روا� � �

�و�� و �;��ن 
ردن آن 3وال ژ��� و 4$ت از � و رو+� 4�یھ� ت�

Hدد و4ود�ـ �� '� یا �ار�'�
ھ� و  �ـ �� 
�$م 6ود و4ب ��ر���  دا'�� 

آور ھ���د و   6ود ر�Yی�1و�� ھم 
6ود�'و�د و 
د� ی و <;ر� رو+یھ� ا��رت


را
ر��  .-رد�د �ن ا<راد � در 
� ا�4�3یھ� یھم 
�3ث 

'6
د واد وا���ً � �و�ید در را���� �و�یدن 
� ا
زارھ��ـ �+ول و �;�ل 

'��� �ون -و'ت و '�ـوا��ن +�وAت +��4
�ت و �6م رغ و �رم و �ر و �



 ١٦

M�- واد���ھ�ره �ر<�ً 
� ا��%�ده از �� � +ذف ��ل ��ین در را���� و ھ

�ظور  � ر��Y آ�$� ز4ردھ�ده یوا��ت �� 
را� ا��%�ده از +یرو'$�
آور ھ���د 

� �ن� /�ی�ز 
را� ورد �ی� �د��4د /��ا
��م  و ��ل 
� ظ�م و � و �ط�ی�د�دادن 

  .وا��ت�ا���ن 
ر +

 +%�ظت ی�زھ�ـ� �ی��ـد در را�ـ�دن 
� ا<زار �و��ـ;�ل 
6'ـول و �ــ �+

+�ـ��ط زـ����ده   �� آ�وده�ـ�ھ� و ا
زارھ� راع روشـ و ا�6یآور د �وـت ��

+�د ��ت ��ط ز����H�6 �� ��ده ���د �وآور �ھ�  �ن آ�ود-�����د و '�
 و ی

���9 +%ظ +�4و د و �ر<�� 4دیا�6راع ا
زارھ� و رو'$� �
�ط
ق ط ���� و 


@ ط
�ز�����ت در ا��%�ده از �

@ ط�� ًDH �� و �'ف و ی <�زات و ا�رژ�

���ب در 
د�ت آوردن <�زات و ا�رژیھ� ل�ا
داع 
د�ظور �>� و Mی 
ن �ره 

��  .ن را
ط���ده 
'ر در ا� آ و� و ھم آ�یا ���9 ھم ر+


@ ط
��6ر����ب �Aو آ �+�6�ف وه �'در د ��و��و�ط �ت �ط ز�ش ا4زاء 

�$� از �+�ظ 	�یدار ��د �ر���و�� �� ًAو� یھ� وه�د 
� '�وه �و��ن '��� آ�Hر ا� 

��د و ��و�
ل �ر�یھ� در دورا�$� ت�زان 4���6�ف �;� ا��ظ�راً در یدار �� 
 

�	�' �
�� آ����� و �و��������د �و��وه �و����  �در�ت ا�ت . ��د �ز �دق 

��ً �ا ا
�د�������د �و��وه �و���� '�
 ا�ت �� �رھ� و رو'$�� 
ر��ر
رد ا
زا�

�+�ظ +%ظ 

@ ط
�ط ز�ب +� �6ر�����د����ت و ����ً ھ�;وه � 
� 'ی�د� زی ا

ا�	�3ده 
� ا��%�ده از ا
زارھ� و  � دار�د و 3و�ً و 3�یدار ��د �ر���و�

��قیھ� !��;�� �$�� و /یدار �م و 
رده� <�ودا�ی 
� دورا�
�ز �$�د -رد �ش از آ


�رث ر�یھ� و رو'$� !�ن ا
زارھ� و �;��+�ل ا ن�ا� در 3 � ��ده از �4

��ت �+ول و �ط ز� +%�ظت از +یو��� در را���� را 
طور /یدار ���ر


ود $

6'د و 6ط ��;�ل و  'ز �+�ظ �� ا�ن ز� در ایا ژه� و� ا�4�3یھ� �

����ا��6ذ ره �و Mت ا���ن �زان 4��ن � <	ط (د �;� '��د 
طور�- �
و 

�ت را در ر+�� �ط ز�ش +�ب و آ�Aن �6ر�ش رود �� ���ل ا� �� آ��4 / )د�'�

�
� +د �%ر ر���د��م +���و .  

 �م آ�Mز����ا�ذ�ر �� از ھ�ن آ�Mز �و�  <وق�������ار �+	ق اھداف �و�
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�د 
;�ر-�+�ل � ن�در 3'ود  ��زم /��ر /� 3�وم 
�یر��ز��'ر<ت �'ر<�� و 

  .�د 3�وم ا�ت�ا���ده ز <وق


را��
��
 � �ر�ن ا��� �� ���د در ز�ن، 
� �و�4 
� �ل آ��� -%�� 'د، 

�ـ�'�ل د �را�� و �زان �و�� آن، �ـ�6ر و ��
	� ��رـ	� ��ر-ـت ط
�زان 4

یھ� ت�زان ظر<�
�6Aره ��و� 4وا� 3� @د �م د� �� 6واھ� 4$�ن 
� 'ر+�

	+� �
  .م�ق 
/رداز�
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  ت ط�-� ��ر�ر در ��ورھ��زان ����0ـ ٢    

	دور 
وده 3ل ین روش �� 
را�ن 
�ره 
� ا�در ا � � �م �� �6�ت ��

��
ت ایDد� ٢٠٠٠ت ط
	� ��ر-ر در �'ور آ��ن در ��ل �زان 4��ن � و 

����ن �'ور را 
رآورد �ر در ا�� زد
�1ت 
� �ل ��ر���ن +	وق �4�م و �

 �
ر در �� زد
�1زان �ل ��ر���ن +	وق ��/س 
� ر4وع 
� آ�ر ر
وط 

�ی�'ورھ��6�ف 4$�ن، 4ن ��ل را �ن �'ورھ� در ا�ت ط
	� ��ر-ر در ا� 

6���. م�ز��ن  �'ورھ� را ت ط
	� ��ر-ر در��و�;� آ�ر ر
وط 
� �رف 4

  :م�در د��رس �دا'�

 آ�ر آ��ن ی اداره �را�ری آ�ریھ� 
را��س اط�3Dت و داده

)Statistisches Bundesamt (��در
�ره ��زان �ل 4 یت -روھ$��ت و 4

3��6�ف ا�4���� و �وع 'Wل و و�W' ت�Dت ��ر���ن �زان �+�� و 

�6�ف در ا از �ق '%�ھ� و �+	 و /ر�شی;�و� از ٢٠٠٠ن �'ور در ��ل �


� رده ���د ا<راد آ'
�6�ف از �وی�� دی ��ر���ن ت ط
	�ت و ا�'�ر و �1ر، 4

�6�ف ای-روھ$��� در ا� 
� �رده�ن �4��+  :م�ا ن ��ل را 
رآورد و 

د، 
� ا+���ب �ل ـ�ن 'ـ�
» �ـدـ	«Dً در ـوم آن �
ـ��ر-ر، �� %$ ـ ط
	ـ�



��;�ر ا�ا<راد '�Mل و  �	

ر +دود ن ط \۵/�٢٧ ����ون �%ر ���ل در�د ٧۵ �

�M�'�
٣۶/۵'�ل +دود (ر �� زد
�1 ��ر +	وق ی��;�ران 4و�ن و  ��) ون �%ر�


�'د � .��۶٨ت ط
	� ��ر-ر �4+دود (ت <��ل � در�د �ل 
��طDح 4

۴٠/٣ �� ��ر-ران و یھ� ر'�Mل �6�واده�و 
� ا+���ب ا3*�ء M) ون �%ر�

���'��۶٨ و از ��را<��ده، +دود ��ر-ران 
�ز ٨٢+دود (ت آ��ن � در�د �ل 4

��
� �م �� در ا�د �ذ�ر 'و�
�. دھد�ل �را �';) ون �%ر���+ن 
رآورد و 

د و �طٌ� �و�� در +� در وا�@ 4�� و�ی و ظ�ھراً اداری ظ�ھراً <;ری��رھ�

+دود  در � و ��ر���ن ر
وط� راـ �� ر�ی ��ر-ریف ��رھ�� را در ردا����د
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��! �� دو �ن ��م؛ <	ط ��داد ��
ل �ا ـ در زره ط
	� ��ر-ر �رار داده 'ود �ون 

�� ��ر-ر �6ر��4و$4�> � ��
دون ا�4زه ا��ت ���و ��� و4ود � در آ��ن ��و


� وارد �;رده��+�وم 
ودن ��داد'�ن آ�$� را در ����ت �
در *ن . م�ا دارد �� 


� ا�� ��;���ر���ن �ل  از � آ��ن 
6'��ت ر���� در �'رم �ز ا'�ره ���ن 

1
ـ را  �1و�� ��ر���ن ھ���د�ل 
6ش 
زر-�ر اـ �� ا��ون '� ر�زد و +	وق 

��د« ا�طD+�ً ��رھ���
رط
ق �د ا� -روھ$� �» ��ر��ن � از ایر� �Hی

�د«
ر ��ر�ان '�ل ا�Hر »��ر��
 �$��د و در  �در وا�@ ��ر-ر ف � �ت آ'�


ران �
1  آ��ن +	وقار�زا�د   -ر<�� و 
رآورد � در زره ط
	� ��ر-ر �رار��
رر


� ھدا� 
دون ھ� و�د 4�یدھ�ده ��رھ� ا��4م�4 ��ت �ر� و دیت و رھ
ر��1و

�د �د و ا����د �ط� �و��در +'�
.١  

�و�ط 4د«� 
��طDح � درن ی
ورژواز ـ 6رده �	
ل �طوح �م » د�ط�'


 ی <;ریدھ�ده ��رھ�  ��ر ا��4می��;�ر 4و�� 
�ران '�Mل �
1 +	وق ���ش /���و 

�� و در 
6ش 3ده � �و�یھ� ط�� در �ل +ی و اداریو رھ
رد و ا����د �4

�وان +وزه �دارک ��آوز' یھ� ط��+�
د و ا����د در ��ز �و�� ��ر ورد �یرو� 

٨+دود  ����ون �%ر ��� ��Mل ـ'ران ـ�� زد
�1وق ـ�ل +	د ـدر�٢١/٩دود ـ +�ـ


�در�د ١٩/٩ ��ر، +دود ی��;�ر 4و�ت <��ل و، 
� ا+���ب ��ل 
��طDح 4

در�د �ل ١٩/٩ و 
�ز�'���1ن ر
وط�، +دود ر'�Mل �6�واده آ�$�� M ا3*�ء

�  .ت آ��ن�4

�ـ�ل 'ـ '�ـ �6و�یورژوازـ
 ردهـ6ـ M��
Wل ـ 'ی��وـ;�ران 4ـ�ن و 

 و ��+ب ید� 6رد �و�ی� �و�! <روش ��A و ��ر-�ھ$یھ� �+ب �Wزهـ�

�Dوه دھ	���ن و �'�ورزان  � و���ت 6رد ارا��� �و�! و���ل
�ده 6د�ت و ��

6٣/١رد +دود  ����ون ���در�د ٧/٧ +دود �ت <��ل و 
� ا+���ب ��ل 4

                                                 

%$وم - ١ »ر ط
	�ت و �و %$وم ط
	� ��ر-ر و ��» ي��ر <;ر«و �%�وت آن 
� » ��fر 4�


ورژوا�ي-روھ$� ��
و�ژه » و�� ا����ديدر
�ره ��د 	« ���ب  را � درf ا�4�f3 در �4

ورد 
رر�)��پ دوم(١٢۴ـ �١۶٨%+�ت  f�  .م�ا ل �رار داده� و �+
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M واده�ا3*�ء�در�د �ل ٧/٧+دود ر
وط،  یھ�   آ�$� و 
�ز�'���یھ� ر'�Mل �6

�  .ت آ��ن�4

��» !�د�و�وژ�'�Mل ا «�ش �+���� �م و 
یھ� ـ رده���M�' یھ� ن +وزه� 

��
�ظ��، +	و��!، �*���د�و�وژ�، ا���� '�ل ��ر���ن اور ���رو ،� ،

�/���M ل یدارا(ره � وW' �
١/٢+دود )  ��ری��;�ر 4و��  ��ون �%ر و +دود �

٣/۵�M�' وقن�در�د �ل	1  +
در�د �ل 
��طDح ٢/٧ر و �� زد
�1ر �

� آ�$� و 
�ز�'���1ن یھ� ر'�Mل �6�واده� و، 
� ا+���ب ا3*�ء Mت <��ل�4

��٢/٧، +دود ر
وط�ظر � ا. ت آ��ن�در�د �ل 4
 � ا�4�3ین -روھ$�� 

� را �';�
%$وم وا�� �� �'ر ا�4��3�1و�� ط
	� �ھ��;� �رف  �ل 
دھ�د 

 یز! و $�ر و �ر�وب ا�'�ر 
ورژوا�د�و�وژ� ا و����ن ر�
� ��3وال /��

3�
� ا�'�ر و ی +��م و 
را�آ��ن 4$ت +%ظ و +را�ت از �ظم ا�4 ��
�	 

  .'و�د � +�وب ی1ر 
ورژواز�ط
	�ت د

�ت ـ! و 	ـو�ط و �و�ـداران 
زرگ و � �ـ��ـرـ�ل �ـ 'یورژوازـ
ـ �

�ده و ھدا�ران �م و 
�ھ� و رھ
ران و د ت�'�6 و��ده اور ت�ش ار'د -ردا�� 

�ی ا����دیھ� ط��+ �+��م در ��، �!، +	و��د�و�وژ�، ا����، ��، 3

�ظ���/ ،���M طور �6 و
�� ھزار �%ر ٩٠٠ �� ۵٠٠ب � �	ر���ره � +دود �

٢/٢ �� ١/٢��ء ـن ا3*ـظر-ر<�ـ�ل و 
� در�ـت <�ـ�در�د �ل 
��طDح 4

�٣/٣ �� ١/٨دود ـ� +ـ آ�$یھ� وادهـ��ـ6در ورد  (ت آ��ن�در�د �ل 4

�4 ��ی
ورژواز
�+وظ ٣ �%ر ٢  +دودیداد �و�ط ا3*�ء ھر �6�واده را �%ر  

�� در ورد 
ورژواز. )م�ا دا'���%�<�ی�ر 
را ق� 
رآورد د�ی �  . �ر �'د� 


�ـ <یرآوردھ�ـدر @ ـت و در وا�ـب ا�ـ��M» ���رـ/رو�� �ـ��«ت ـ�وق 4

�
�ً و4ود ��	ر �'ر<�� ��و�� /یدار �� �ر�ی در �'ورھ�� ا�4�3ین -روھ$�ـ��

وط 
� ـر
ـ از ار��م �ــرد �� 4ز�ـ��1 را در
ر�;ـ�ر �و��ـم 
�ـ�دارد و ر�

دھد و 
$ر+�ل �ل ���ر-ر را �';  و ط
	�� �6و�ی
ورژواز ردهـ6

�  . ا�ت��ر<�ظر�رد

�;� د����� �ده 4وع ا�'�ر ا�4��3'ود 4 �
�ت ر
وط  ��  و��
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در +دود ) � �6و�یورژوازـ
 و 6رده درن یورژوازـ
 6رده(
ورژواء  6رده

٢٧/۶�دھ�د �� ر�م  �ل � را �';٢٠٠٠ت آ��ن در ��ل �در�د از �ل 4

�
��A�
 در�د از ۶٠ـ ٧٠ن � +دا�ل +دود �
$ر+�ل ط
ق �6.  ا�ت��ر 

��١٨ن ا�'�ر �� +دود �ت ا�4دھ�د  �ل �ت �'ور را �';�در�د از �ل 4


�رزه  ر و در زره �+دان ط
	�ن ا�'�� ا��� /��یھ� ��ف �Aدر رد��ر-ر در

�3��
طور ا6ص +�وب �������ا��4م ا�	Dب �و� ی� 
طور ا3م و 
را�� �ر 

�٨۶+دود  +دا�لن +��ب �
� ا. 'و�د �در�د ۶٨ (�ت آ��ن ��و�� در�د 4

�	

طور 3) 
ورژواء  و 6رده����در�د ا�'�ر ��١٨ر-ر و  ط�� 6واھ�ن �

�د ��م ���� �و�� 
ر/�� و�������ا�	Dب �و�'�
ا�Hل در ز�ن  �ا-ر�� <. 

�ت �دا'�ن 6�
� ا<;�ر و <رھ�R  و �%وذ و ��ط� ��<� ط
	���ودآ-�ھ+�*ر 


  و 4$�ن��
ورژوا���ل و ی ورد �وا<ق 
ورژوازیھ� �%��

ر اذھ�ن آ��ن 
طور  

�<	ط +دود +دا�Hر /س . ن 6وا�ت و آر�ن ھ���د�ش <��د ا� �م و 
�وا�

 و 
ر*د ا�	Dب ی�+د 
ورژواز� �3*و ن �'ور ذا��ً � ا�در�د �ل اھ��١۴

  .'و�د ��م +�وب ���� و -ذار 
� �و���������و�

ی�;� آ�رھ��1ر ا��;�� د �
ر
وط  �� یھ� ت ط
	� ��ر-ر در ��ل�زان 4


� آ�$� د��ر� ���ت �� ط
	�� از ا�م +��� دا'��-ذ'�� در آ��ن ��   �
��ر-ر 

�
را
ر 
�  یا  ر
وط�ت�4
���ش از ��
ت 
� ��ل  ت� از �ل 4��ـ ٢٠٠٠ـ 

١٩۵٠ �
ل از ی ��ل دارد و �� ���$�۵٠ش از � 
یا و ��
	��دت . رد��1 را در
ر


ر ارز��

�/س ���  -ذار 
��ش 'رط ا�4��3 آ��ن از �+�ظ /� � ط
	� ��ر-ر ��و

�� ��<��6�م از ��
	� و �دت ��ر�����و� �
  . ر6وردار ا�تز 


را��
�٢٠٠٠ا�Hل �'ور آ��ن در ��ل  �ن <��+�ظ 4
ت ط
	� ��ر-ر و � 

����6دت و ��
	� ��ر4 �
 و ی1ر 
� �ط9 �;�ل ا����د� د� ��<��� آن 

3�  .ده ا�ت��م ر����� -ذار 
� �و�ی�ز 
را� ورد ��ا�4

ط���ـ��ل ذـ+ �
 ًDـ�رر
�ـ� �ـ� و � ـ ط
	�ـ�6ر� ��ـ�
	ـت و �ـ�زان 4

 و در ٢٠٠٠ در ��ل 1ر 4$�ن� دیدر �'ورھ�) ن ط
	��و ��$� ا(��ر-ر 

�$���3�ده در را
ط� 
� /� آی�ورت �زوم در ز� ی�ز 
را� ورد ��ش 'رط ا�4
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. م�/رداز ��م ����-ذار 
� �و����یھ� ��ت �Aزان 4��+� � را، �� ���� ا�'�ر 

3�
�رزه 3�� /رو���ر��+د ا�4�م ���� �و�� 
ر/��ی� 
طور ا3م و 
را�� �ر��� در 


طور ا6ص را;'� ��6واھ�دھ�د، 
رر��ل  �
��+زان �
رآورد . م �رد� و 

�دھد �� در � �'�ن ٢٠٠٠ در آ��ن در ��ل �ن ا�'�ر ا�4��3ت ا�4

��! �'ور را �';� �ت �ل اھ���;� ط
	� ��ر-ر ا�Hر��ور�� �
ن �ل دھد و 

��� ��<���6درت ��ر از ��
	� و ���4
ر6وردار 
�'د، 4 �A یھ� ��ت��/ ��� 

ا�'�ر �����٢٠ در +دود � ر�;� در �در +��. 
�'د �ت �در�د از �ل 4

�ر �;�لی�'ورھ��  ��ت �ل �'ور ��<�� �� در آ�$� ط
	� ��ر-ر +��ز ا�Hر 4

����� /��یھ� ��� و �A/رو���ر ��ت ���ت 4�
���6 �'�ر � ا�'�ر �و�ط �
'�ر از � 

�٢٠+دود �Dوه از �	ر. ت ا�ت�در�د �ل 4

�ب و �%�و�� �� �زان 
رآورد �ن 

��� 4$�ن 
� ر4وع 
� ایت ط
	� ��ر-ر در �'ورھ��'ده 4ت در آ��ن و �ن 4

����زان وا�4 ���ً و4ود دارد �ر<�ظر �;���ت ز
ور ا��م �� ��� �م و <;ر 

ودوان از آن�� ا�ت �� یب در +د�ن �	ر�ا�  . �ر<�ظر 

�;� د���٢٠٠٠م در �'ور آ��ن در ��ل �د��
ر � 4 \��
ت ط
	� ��ر-ر 

٧۵�M�' در�د �ل�

� ا+���ب (ر و �
1 � +	وق� ��رزد ی��;�ران 4و�ن و 

��دل )  ��ر-ران و از ��را<��د-�ن ر
وط�یھ� ر'�Mل �6�واده�M ا3*�ء 

۶٨�
� ��ده ! �ت ا�ت و �در�د �ل 4��+ورد �ر ار��م ر
وط�از �� �� 

D+ظ� �ر�دھد �� ر�م ر
وط�ار -ر<ت �'�ن M�' ل� �
 �
 ی��;�ران 4و�ن و 

�٩٠ر +دود �
1 � +	وق���رزد /س 
� . دھد�ل �ت <��ل را �';�در�د �ل 4

� در آ�رھ���و�4 
� ا �;��یوAً ا� �
ت ا�6ن در د��رس 6ود ��ر را �ن 

�در�د �;� �و 
� <رض ام � ھر�'ور داری
را�ت ط
	� ��ر-ر �4ت �
� �ل 4


ر ) ٢٠٠٠
� ر4وع 
� آ��ن در ��ل (در ھ� �'ورھ� <��ل  \��
در�د ٧۵


ت ز
ور ا�ت، �����ن در�د �ام �6�ت ��وا4��	
-�ر-ر در ھر �'ور  ت ط

��٢٠٠٠ ��ل یرا 
را�
� و 
رآورد ��+�طور �� . م� ��وم ا�ت �� ھ� ��
و ا�

�1ر �م ر�م 
�ا م <رض �رده�د�د���4وع �ل �زان 4 �
ت ط
	� ��ر-ر 

�
ت <��ل 
را
ر 
� ھ�ن ر�م �4���ن �(ن ط
	� �ت ر
وط� ا�زان 4�ن 
� �ھ
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M ب ا3*�ء��ل�ا+�M�'وادهر�
ت )  و ��ر-ران از ��را<��دهی ��ر-ریھ�  �6��

���	 ا�ت �� ا-ر�$�
د. 
�'د ��'ور ھر  �ت اھ���
� �ل 4 �
� ار��م �  ً�

 �
ر
وط ��م، در ـ�دا'�� �ـورھ� د��ر�ـت ط
	� ��ر-ر در �'�زان 4


ـن ��ورت اـ���ا��+�ـرآورد �زوـ� و 
ـ+وه �ـ ��   �ی;ن 
راـ��. تـدا'� 

��ن راه 4$ت �6�ـ ��$� ا م�ا  و <;ر �رده�ـ;� 
رر�ـ�+دت ط
	� ��ر-ر �ن 4

  : 4$�ن و4ود داردیدر �'ورھ�


ت ز
ور �������M�' ت �ل
�� �
ر �
1 � +	وق� ��رزد ی��;�ران 4و�ن و 

�
ریت <��ل در ورد ا�Hر �'ورھ��
� �ل 4 ����� 4$�ن در �� ������ �;

)Britanica Book of the Year (�$��� �
 ، در٢٠٠١ و ١٩٩١، ١٩٨۶ یر
وط 


� �ش �زد�م و 
 �ی ���$�ی، 
راEmployment and Lalour: اول �+ت 3�وان4د !


ر�'و ��ذ�ر ( داده 'ده ا�ت ٢٠٠٠��ل  ��� �� ٢٠٠١ ی;������م �� در ���

� در ا�د�ر�4د ��ورد را4 ���
ت �ن را
ط� ا�ت ��ن �����ز ھ�وز 	دار 

د، 
� �ا
�دا 
�).  داده �'ده ا�تیL �'ور� ھی 
را٢٠٠٠ 6ود ��ل یز
ور 
را


ت ز
ورر
(ا��%�ده از ار��م داده 'ده �� �
�) وط ��ذ�ور، ار��م یھ� در ��� 

ود٢٠٠٠ر
وط 
� ��ل �
� و 
رآورد ��+  : را 

�ــورد آ�ـدر �
 �'ر<�� ��و�� /یورھ�ـر �'��ـ �یDک 
راـوان ـ�ن و 


ت ز
ور در ��ل ��
�4$ت د���� �

� ا٢٠٠٠  �ن روش ��ده 3ل �، 

ن � آ�ر آ��ن در
�ره ر'د ایداره �را�رم �� 
� ر4وع 
� آ�ر داده 'ده ا�ا �رده


ت در طول ���$���ن ر'د را +دود �ن ا����1 در آ��ن، ١٩۵٧ـ ١٩٩٨ ی

�داً   A=A0 (1+a)nا��%�ده از <رول 
� ( در ��ل در�د ۴/٠ 
�� در ورد آن 


� �رده و ا) 9 داده 6واھد 'د��و*��+�ین ر�م را 
را��
� ر'د ز��+ � 


ت ز
ور در ����
� �و�4 
�. م�ا  Dک �رار داده� ��و�'ر<��� /ی� �'ورھ��� �;�

�داً 6واھ
 �;��� از �1ر 
� �ط9 
���A'ر<�� 4$�ن د�ا��ون / ید �'ورھ��م د��

�� در�د ٠/۴ا�د، ��ر
رد ر�م  ده� آن ر���6ت ط
	� ��ر-ر و �دت ��ر�زان 4


� ر'دیدر ��ل ذ�ور 
را��+
ت ز
ور در ورد �'و ��'ر<�� 
� � /یرھ� 


��	ر��Dً �ر<�ظر�رد�� ��د � �دق �.  
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�ده ��و� ش 3	ب� �م و 
یا� در ورد �'ورھ�� یھ�  
� ا��%�ده از داده�

ـ� �ـا�ذ�ر در � وقـاول <ده در 4دـارا�� ' ���ـ �'١٢ذ�ور، ـ���� از ـو�ـور 


ت ز
ور در این �'ورھ� را �� 
را��ن اـ��� �$�ده 'ده و ر'د ن 4داول دا� آ


ت در ��ا��
ت را �';�ر�١٩٩٠و١٩٨٠ـن� 
ی�ـ��$ـن H �دھد ا���6ب  �ل 

وده��%یر'دھ�(م �ا  �'��
ت ز
ور را ������ از 'را� H��ول �ط ا��� و 


ت ز
ور را 
� ر4وع 
� ا�ر'د ���). م�ا +�وب دا'���� ��ن 4داول در ��

�ی �'ور در ���$�١٢ن �ورد ا ��
� �رده�ز 
'رح ���+  :م�ا ر 
��م ��ور  �  �ده ���ت �ز�ور �ر!�ب در;د در ��ل ر�د �!����   ر�د ���ت �ز�ور�,�;�5 ز��

'��  ١/٨        ١٩٨٢ـ١٩٩٨    �
  ٢/۶        ١٩٧٧ـ١٩٨٧    ر�ا�4زا
  ٠/۶       ١٩٨۶ـ١٩٩١    ن�
+ر

  ٠/۴       ١٩٨٢ـ١٩٩٧    و��ن�
A�  ٠/١       ١٩٨١ـ١٩٨٩    -وا�

  ١/٢       ١٩٨٣ـ١٩٩٨    �4�و
 �ره
  ٠/٨       ١٩٨۶ـ١٩٩۶    انر�ا

  ١/٠       ١٩٧٩ـ١٩٩٨    ی��ز
  ٢/٣       ١٩٨۴ـ١٩٩۶    /�����ن

  ٠/۵       ١٩٨٢ـ١٩٨٩    �و�س
  ١/٢        ١٩٨٠ـ١٩٩٨    ���ر�

�1�  ٢/٢        ١٩٧۶ـ١٩٩٠    �و
 -----     - --- ----         -- -  

�1�  ١/٢            ن��

�وان در ��ل  در�د ١/٢ن ����1ر�م �

ت ز
ور در �را ��زان ر'د 

��ده ��و� ش 3	ب� �م و 
ی� �'ورھ����  .م�ا  در �ظر -ر<���

�داد� ��
�د ا�Hر �'ورھ�ی از �'ورھ�یا��� � 'ر�ی ارو/�ی 4$�ن، 

� یورھ�ــ� و �'ـ'ر<�ـ� /ی�ـورھــن �'ـ� 
�ـ��ر در و��ـ�ل +�*ـ، در +���و

� بـش 3	ـ�م و 
ـ��
ت ـورھ� ر'ــ1و�� �'ـ��ورد اـدر . ر�دـ��1رار ـده �ـ��د 

  .م�ا <رض �ردهدر�د در ��ل ) ٠/۴+١/٢/(٢=٠/٨ور را 
را
ر 
� ز
ـ

یدر ھ� +�Aت 
را �
��+ �� از ٢٠٠٠ت ط
	� ��ر-ر در ��ل �زان 4

وده  A=A0 (1+a)n<رول �
�، � این <رول 
را�در ا: م�ا ا��%�ده ��+	دار Aن  
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ت ز
ور در ��ل ��٢٠٠٠ ،A0 را

ت ز
ور ����� ��ی	دار داده 'ده ن � 

� آ�ر) �٢٠٠٠
ل از (��
ریدر ��� ����� �;٢٠٠١ ،a  ور

ت ز��	دار ر'د 


ر+�ب در�د در ��ل و n�$��� داد��٢٠٠٠ن � 
ی �ن ر
وط� �� � و ��ل 


ت ز
ور 
را��	دار  ����.  آن داده 'ده ا�تیدر آن ���
ت 4��� �	
ت ط

�
را���ر-ر 
� �ل 4��
��ت <��ل و 
ت 4��ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر ت�ن  )���� 

�� و ��ر-ران از ی ��ر-ریھ� ر'�Mل �6�واده�ن 
� ا+���ب ا3*�ء �Mھ

���'��) ��را<��ده و 
�ز
را
ر 
� ٢٠٠٠ت در ھر�'ور در ��ل �
� �ل 4 A 

٠/٧۵ ���
� 'ده Aدر�د 	دار ٧۵ ���+
�'د � .  


� �و�4 
� 3دم د��ر��
� ا ��*�ن روش، �� 
 �
 و اط�3Dت  آ�رھ�� 

�
را ;��ن� و ��ز و *رورت �$و�ت و ��د-�ورد  �
��+3وم ی
ودن  

وده���ا �'ورھ� آ�را ا���6ب 
ت 4����م، ت �ت ر
وط� ط
	� ��ر-ر 
� �ل 4

ی را 
را�اھ�� �
��+3وم �'ورھ�  � �;ن ��ھ� م؛ و 
��ط
@ از �%�وت�� �� 



� و 	�د�ا�ت ��+��ا��ر و�ن ار��م +��ل از 4 �
 ط
	� ��ر-ر ت� ر
وط 

4
ورـ از  ن و ھ�د�ا� در ورد دو �'ور �. م�م �ر<�ظر ���و4ود دا'�� 
�'د 

�
���ر 
زر-�آ��4 �� ھر�دام 
6ش �� از 4�ن �ت 4$�ن را در 6ود دار�دـ ھ


@ د� از ایرادـ از ا<�ــق /ر�ش '%�ھ�از طر�� �
 �� ی1ر�ن دو �'ور و را4

 یھ� داده) Munziger- ArchivوInternational Handbuch و India 1984  �ون(


ر �����������
را. م�ا ل �رده�;� را ���رل و �;��
�وم ���	�ت �;�ن �+	�� 

�٢٠٠٠د �� در �'ور ھ�د در ��ل �-ردت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر در +دود � 4

٣۵�ر از  از ط
	� ��ر-�دھد و 
6ش 
زر-�ل �ت را �';�در�د از �ل 4

�Dوه در ا�ل � �';ی��ر-ران '�Mل در اور �'�ورز
ن �'ور -روه �1رد�د و 

Hیر��� ��ط
	� « و4ود دارد �� 
$ر+�ل �%�وت از ی �'�ورزی��/رو���ر 

�وم 'د �� �'و�د؛ و در ورد �'ور � �+�وب » ��/رو���ر«� �» ��ر-ر�ن 

�در�د ٢٣دود ـ +�٢٠٠٠ل ـن �'ور در ��ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر در ا�4

���ـ�د ���ـد و ر'ـ
�' �ـ �ـت �ل اھ���ـ4 ���ـ�ت ر
وط� ط
	� ��ر-ر �
ت 4


� �ل اھ����
�ده ��و� ش 3	ب�
و  �میر �'ورھ��د 
طور �%�وت از ��� را �� 
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 �
 ی1ر�ن -ذ'�� در ورد ��داد د�از ا. در�د در ��ل در �ظر -ر<ت۶/٢
را
ر 

��ت و*�
�ظر یا ژه�ت و�از �'ورھ� 

� و � �� ��+�د، '�
ر��د دا'�� 

�
رآورد 4���
1و �$��%�وت از روشی �� +دودیا ت ط
	� ��ر-ر در آ 3و � 

�ط
ق 
� ا ل آده ا�ت؛ DHً �ت و�ن و*��و �
�'ورھ� ن � از ا�;�ژه 

����ن ا�ت �� در آن در ���$��W>م١٩٨٠ـ ٢٠٠٠ یا��+ R�
وده و �ذا  ھواره 4 

+�ی
را �4 �
���4 �
��ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر ر�م ر
وط M�' زد �تن 

��ن 
را١٩٧٩ر در ��ل �
1 � +	وق��  . م�ا  در�ظر -ر<��٢٠٠٠ ��ل ی را ھ

��ن �ر��
د
� 'ده در ورد 4��+ت ر
وط� ط
	� ��ر-ر �ب ار��م 

� �� آ�ر � �'ورھ��ی را 
را٢٠٠٠ در ��ل �ت �ل اھ���
ر+�ب در�د از 4

ور����ز آ�$� �د ���
ت 4��4وع زد و +	وق� 
� ران�
1 ت  �ت ��ل 4


ر� �����ل در ���>��� ( داده 'ده ٢٠٠١;� ���در  4دول ) »در�د«
دون ذ�ر �

��م 4دول �ذ
وده١ل �  :م�ا  درج 

  :�١دول 

�رر �، 4زا٧٢، آرو
� ٧٣، �طر ٧٣/��Aو ، ٧۴-وام ، ٧۴
رو�ل ��� ی�

���ز���، �٧١ت �، �و٧١، �و
� ٧١ <�رو��  4زا�ر،٧٢، 3�ن ٧٢ �'� L� ن

٧٠
وآ ٧٠ �، ا�رات �+ده 3ر��۶٩،  �، ۶٩س ��س و�و�، ��ت �۶٩، 
�ھ�

 R�� R�ش �، ا�ر۶٨، آ��ن �۶٨�د  ن�، -ر۶٨، 
رودا ۶٨ �� ، -و�رن۶٩ھ

۶٧�
، -�۶٧ �، ا��ون �، 
+ر۶٧ن �ر�4 و، 4زا�ر۶٧'ل �، �۶٧، �روژ �۶٧ �


ورگ ۶۶وس ، 
�ر
�د۶۶�Aت �+ده �، ا۶۶;و �، /ر�ور۶۶، ��ت ۶۶، �و-زا

�رک ۶۶;� �آر�����و ۶۵ �
�، �۶۵، دا ،۶۵،، ۶۵س �، �و�۶۵ ی;رو�ر� 

�د ۶۵ن زل آو�آ�، ۶٣، �و�د ۶٣��م �، �ور�۶۴/ور ��1، �۶۴، ھ

�4ر���ن ۶٢وان �، ��۶٢ �، ا��ووا�۶٢ �! ی، 4$ور۶٢واو
�ر
ودا ��1آ� ،

��، ا۶١� ی	��، آ<ر۶٠�و ���ن �ر، ۶٠، اردن ۶٠، ژا/ن ۶١، و���و ۶١د �


��Wر���ن �۵٩ �، ا��را�۶٠ �+ده �، /�د'�ھ۶٠ �4�و
، ۵٩;� �، �و���ر۵٩، 

��دا ۵٨�ن �ر ���، 4زا۵٨، �
رس ۵٩ل �، ا�را�۵٩، <را��� ۵٩ ��روآ��� ،

�د ۵٧D��د �و ۵٧ ی، ��ز۵٧، <A۵٧، ز��ژ، ۵٧، ارو-و�� ۵٧ �، ا��وا
� !
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ل �، 
رز۵۴ر �، ا�4زا۵۵ر��د �، ا۵۶وس �� ی، �ر�۵۶ن �، -و۵۶، -را��دا ۵۶

داد و ���، �ر۵٣، �$���ن ۵٣د � 4دی��، ���دو�۵٣ ��وا��، ��۵٣ن <را��� �-و، ۵٣

، ۵٢پ �، ���و�و� و /ر��۵٢/ر��Wل ، ۵٢ ���، '۵٣ �، ��و��۵٣و
�-و 

��، ۴٨ز �، 
�۴٨D �����، ا�۴٩ ����ت �و ،۴٩، 
و��وا�� ۵٠، و�زو�D ۵٠ن �آرژا

، �۴٧ �، ا�/��۴٧ �و�و�، ۴٨�;ن � دوی، 4$ور۴٨��ت �، ��ت و۴٨آ�وآدور 

�ر��۴٧و�س  ،��� !۴۶ ���، د��M ۴۵ر �ر'�ل �، 4زا۴۵، 3راق ۴۶، /�

;ز۴۴ �، �ره 4�و
۴۴، -وآد�وپ ۴۴ورده  ،� !۴۴۴٣;� ���، دو ،


۴٣! �وزا��۴٣ون �، ر�و��;�  ی�ر، ۴٣ �، روA۴ی���ر �، /و�٣ ��� <را

�ر ۴٢ ،۴١ A�۴١، -وا��� ،�

۴٠و �، ��د�۴١ �، �ور�۴١ �، �۴٠ �، زا

وآ ٣٨;� �، �4��٣٨ران �، ا٣٨و��ن �، ٣٨، ا����وادور ٣٩/رو ���1 ٣٨، �، �و

٣٨
، ھ�دوراس ٣٧ن �، �وار Mزه <��ط٣٧ �4 �، <٣٨ن � <��ط�، �را�� Mر

را�ش ٣٧ ،٣٧�
وه �، ز�٣۶ و��، �
ن �/���، <٣۵، ھ�دو���ن ٣۵، /�را-و�� ٣۶

�د �، ��٣٢ن �، �٣۴ �، �ر�٣۴� یو�، 
و�٢٧، /�����ن ٢٩ ��1و ی، 4$ور٣١

����ن ٢۶، �ودان ٢۶ ی، ا�دو�ز٢۶�W>٢۵، ا�ر �، ��)��و  ���، /�/وآ-٢۵) 
ر

�/�ل �٢٠ �
ر�، �٢١، �ووا�و ٢١
�س �ر�، �٢٣ن �، �٢۴، �وور ٢۵ ،١٨ ،

�١۵ ��� ا��وا��، -�١٧ �4ر� ��M ،١۴- ،� ��، ١۴ ���، ھ��١۴ ی، �Aو١۴

�D1دش ��١٢رون 
، ٧، روآ�دا ٧ ی ر�زی	�� آ<ری، 4$ور١٠، �و-و ١٠، 

��۶ �و/�ا� ،� ۵�
  .4۴ر �، �۴ ی، 
ورو�د۴ن �، 


ر� �'ور و �رز٢١٧از �ل ��داد  �����ن ��م 
رده 'ده در ������ �;

 ١۶٧داد ـ ��ی$� 
راـا�د، �� ��ـود دا'ـ�ن و4ـ در 4$�٢٠٠٠ل ـ �� در �٢٠٠١

� داده 'ده و �ا�ذ�ر آ�ر ر
وط� آ�$� در ا ن ��	ل <وق�رزـور و �ـ�'��ن ���

������ ای
رام <	ط �ا �ذا � �وات ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر �ن ��داد از �'ورھ� 4


ر+�ب در�د �ل��;� در 4دو٢٠٠٠ت در ��ل � 4��ب �ل <وق 
�ر� راـ �


� و �� ن در�د درج 'ده�زان ا���+����ـ � �'ور ۵٠در ورد ��داد . م�ن 

��
���ده �� <��د آ�ر ر
وط� 
ود�د 4�
� ط
	� ��ر-ر در ��ل ت ر
وط� 

�وم ا�تی 
را٢٠٠٠��� �  . ��ق 
� ۵٠ن �د �� ا�Hر ا��وان د�ا�� �'ور 
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�ده ��و� ش 3	ب� �م و 
ی�'ورھ���* و�
 +د وا�ط ی از آ�$� از �'ورھ�� 

�ده و / �ن 3	ب����ط
	� ��ر-ر در ��ل ت ر
وط 
� �'ر<�� 
وده و �ذا 4

٢٠٠٠�
�۵٠د ��ر از � ا-ر �� در ھ� آ�$� Aا�ل در ا�Hر'�ن ت � در�د �ل 4


وده 
�'د�اھ�� .  

�د ��� �'ورھ��ـ ذ�ور در 4دول <وق ��داد �ی�ن �'ورھ�ـ�در ��و طر ـ 

��
�دان 
�A ی;� �ط9 �;�ل ا����د� و اردن و4ود دار�د �� 
� و4ود�� �$� آ

��ی1ر��ت 
� د�Aل د�4 �
��Aر از�ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر در آ�$� ر�  

۵٠���ً در ا�دھد و��ل �ت را �';�در�د �ل 4�;
$ر+�ل ا � �	
ن �'ورھ� ط


��ر-ر �
را
ر یا ت ر
وط��� 4 �
�در۵٠ش از �� 
	� یت دارا��د �ل 4�� 


��ن �+�ظ ا��ت و از ا� �� ��<����6ر ً���;ن �� ��د�! دت ز�ن ��د �د ��$� ا

�د٢٠٠٠ـ از ��ل  1ر�ده ���� د
 �
  �د �� � ط
	� ��6زان �دت ��ر�ـ را 
1ذرا

�د ا.  
ر�د���ر-ر 
� +د ��<���Dوه در 4دول ��د �'ور 
������� و4ود �� و ا�/�


� ادار�د � ���
 �	
�;� از ����Aر طو���
ر6وردار�د یدار �� ر'د و �;�ل �ر 

��ذ�! 4در�د ۵٠ ��ر از ٢٠٠٠ت ر
وط� ط
	� ��ر-ر در آ�$� در ��ل �

  .�ت� � رو'ن �ین 
را�ا�ت �� 3�ت ا

�
طور � ��ظر 
��وان �
�م �وان �
ول �رد �� در �� �Dک �� و 

����'ورھ�4 �� � �

��Aر � 
را
ر � ر�٢٠٠٠ط
	� ��ر-ر در ��ل ت ر
وط  �

�۵٠از �� ا��6;� ��
	� ��ر�
�'د، در �ور� �ت �در�د �ل 44 �
 �	
ت �ن ط

�۴۵ـ ۵٠ +دا�ل یا ر
وط�ن � ��ل 
وده 
�'د، در ا٣٠ت Aا�ل �در�د �ل 4

�� ا�4��3ش ز� /�٢٠٠٠'ورھ� در ��ل � ����/ �3� -ذار ی 
را�ش 'رط ا�4

��ً ھر�	در . 1ر آ�ده و <راھم 'ده ا�ت��م د����
� �و�
��و طت ر
وط �زان 4

۵٠
� ط
	� ��ر-ر از �ن ط
	� � ا��6ت 
��Aر و ھر�	در �دت ��ر�در�د �ل 4

�� �
������ن 4Aدازه / � طو��ن ا$
 ی 
ر�راری 
را��� ا�4��3ز ش��ر 
�'د، 

  .�م ��3د�ر 6واھد 
ود�����و�

�;� از ار��م����4 �
 �'ور و ١۶٧ت ر
وط� ط
	� ��ر-ر در � ر
وط 

�6�ف <وق��رز ی دارا٢٠٠٠ �'ور در ��ل ٨٧'ود، ��داد  �ده �ا�ذ�ر د ن 



 ٣٠

�
را
ر ���4 �
�د �در�د ۵٠'�ر از �� '�
*�
 ��
ن �'ورھ� � از ا�، �� ا�

�
�1و�� �� -%�� 'د ھ�وز ���ً /س از ��ل  �+دا�ل ��د دھ���د �ھ
 را ـ٢٠٠٠ـ ط

�د �� 'رط �دت و ��
	� ��ر��6
1ذرا��4 �
�د در آ�$� � ز��� ط
	� ��ر-ر 


��ً ز٨٧ن ��ن ا���
ل ذ�ر ا�ت �� در . ن 'ود��>�� ی�د� �'ور ��داد 

�ی�'ورھ�4 �
� را �� و ا�/�������ا-ر دو �'ور ا. ا���ده �م و4ود دارد ت <وق� 


ر6وردار�د و�ی�د�ز�ر � 
�یدار �� ر'د �ر�����6 از ��
	� ��ر ��ت � 4

۵٠ر
وط� ط
	� ��ر-ر آ�$� ھ�وز ���ء ��
ل �
ول 
� ا�در�د H��وان ا��
ن ��ت 

٨٧�
ر �م، ا� �'ور ا*�<� � \��
 �۵٠ن ��داد �از . 'ود � �'ور ٨٩ن ��داد 

�ی�'ورت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر در آ�$� در 4دول <وق ذ�ر �'ده ا�ت � �� 4

�'��ق 
� ا�+�د 'وروی'�ر '�ل �'ورھ��
( �'ور ١۶ ��ً �د 
�وان �6�� ی 


� 4یرا 
� ط
	� ��ر-ر) ��
ق �
را
ر ��� �
در�د در ��ل ۵٠'�ر از �� 

ن ��ل � 4$�ن �� در ای��ورت ��داد آن �'ورھ�� در �ظر -ر<ت، در ا٢٠٠٠

�ی ط
	� ��ر-ریدارا4 �
�ل در�د �۵٠ 
��Aر از � 
را
ر یا ت ر
وط�� 

�4��د �ت '�
�* ط
	� ��ر-ر در� ��<��6ـ �ر<�ظر از <	دان �دت ��ر و
 � 

ا�د  �م آ�ده 'ده���� �و�� 
ر/��ی Aزم 
را�'رط ا�4�3 ش�از آ�$�ـ �ذا از �+�ظ /


�'د � �'ور ١٠۵در +دود  .��� �'ور و ٢١٧از �ل  �'ور ١٠۵ <	ط +دود �

  . ھ���د�ط�ران '� ��ی در 4$�ن دارا٢٠٠٠ن ��	ل و4ود در ��ل ��رز


ر+�ـداد �'ـب ��ـ� 
ر+�ـط�ب را �ـن ـ�ر اـا- �;�
زان ـ�ب ـورھ� 

��یت �'ورھ��ـ4 �'ور ١٠۵ت �ل � 4$�ن ورد �و�4 �رار داده و �ذا 4

�
� و 
رآورد ���+��ورت �م، در ا�ز
ور را � 
�� �'ور ١٠۵ن +دود �م �� ا�

١/۵ در +دود ٢٠٠٠ در ��ل ����
ر +دود ت د��رد �%ر 4 \��
ار�د �� 

٢۵�۶/٠٨(ت 4$�ن �در�د از �ل 4 ��ل �ن ��ل را �';�در ا) �رد �%ر�

�٧۵ز ھ�وز +دود � �٢٠٠٠/س در ��ل . دھ�د �ت 4$�ن 
� آن �در�د 4

�� �ز ش�ا�د �� / ده� �ر��������� ��/�ـ ا�4�3 ی�ط9 از �;�ل ا����د� �

�د����و� -ذار 
� �ی�ز 
را� ورد ��'رط ا�4�3 ش�/'�
! �م را وا���ً دا'�� 

�4 �
�Dوه ار��م ر
وط 
�4وع زد و +	وق�ت �'ورھ� و ران در �
1 زان 



 ٣١

�'�ن  �$��٧۵ن �ت ا�دھد �� ا�Hر�آ ھ�وز ٢٠٠٠ت 4$�ن در ��ل �در�د 4


��ً ز��د �<���� ز����دن 
� آن � ��ر�ی�د�� ت ر
وط 
� ط
	� �زان از 4



را
ر � ��<���6 دا'�ن �دت ��ر��ر-ر را دار�د ��  �
در�د �ل ۵٠ش از �� 

���ت �'ور 
�'د �4�
��ً ز��د � <���� ز���'دن   را �� ر+�� <راھمی�د�� 

��م در ���� �و�ی 
ر�راری�ز 
را� ورد ��ش 'رط ا�4��3 /� و �ط��وا�


�'د ��، یا ��ن �;�� +�'�د ا'�ره 
� ا���4 '��در ا! ش دار�د�/����ب ��
� �و�4  


� ا� �;���
 ن� آن در ���6�3ر-ر و ��
	� ��ر ت ط
	��زان 4زان �ن �+�ل 

ن ر'د و �;�ل ھ�وز � در �'ورھ��ت و ایدار ��د �ر��وه �و��ر'د و �;�ل '

�٧٠ �� ۶٠در ورد 
��در�د 4 �
����
ن و ��زل ��ر /���ت 4$�ن 
طور 


�'د، 6 ��� در 4$�ن و یدار �� از �ر�یا ھ� در ز�ن +�*ر 
1و��  از �پ�

� یدار ��'ر<�� �ر�� /ی ��$� �'ورھ���د �� -و��1و� �6ن یدار ��4$�ن �ر

��وان ��� و ا� Mر
ی �ون ارو/����و�
  !ت 4$�ن در�ظر دار�د��Aت �+ده را 



��+�ل ���٧۵ '�ل ین �'ورھ���ده در ا� در آ�م در �� ز�ت �در�د 4

�4٢٠٠٠$�ن در ��ل �6ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر و �دت ��رت � 4� �
 آن 

���ر�د ��م ���� -ذار 
� �و�ی�ز 
را��ط9 ورد ��/ �3�ورد �ش 'رط ا�4 

�  :'ود�ن -ذار <راھم � ای�ز 
را�

�م -ر<�� � ��1ر�وان�را   A=A0 (1+a)n: ا�ذ�ر  ر
وط� ��
ق��*�<رول ر

  :ر �و'ت�و 
�ورت ز
            A n= log — : log (١+ a) 
            A0 

���4 در ان <رول�در ا :a
را
ر 
� ر'د  ��ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر �زان 4

�
ت 
� �ل 4��� آن ار��م ��
	�ً ی
�'د، �� 
را �ت 
ر+�ب در�د در ��ل 


� 'ده ��+ش � �م و 
ی �'ورھ�یب 
را���ل را 
�ر�در�د در ٠/٨ و ١/٢

�ده ��و� 3	ب�و�� �� در�� و �'ورھ�� ���
 ی ذ�ور و �'ورھ�ین �'ورھ�� 

��ء � �'ور �یو 
را('ر<�� �رار دار�د �/H��طور ا
)  در�د در ��ل٢/۶ن 

� A0. �وان در �ظر -%ت��ت ر
و�4
ت 
� �ل 4��ت در �ط 
� ط
	� ��ر-ر 



 ٣٢

 A و ٢٠٠٠��ل ����ر ـ	� ��ر-ـوط 
� ط
ـر
ـ�ز ـ�ت ورد ��زان 4� �ـ

 �
��د در۵٠+دا�ل 
را
ر 
�'د �ت ��ل 4 .n�$��� داد� ی�ز 
را� ورد �ی �

��ن �دن 
� ا�ر�
� �و�4 . �ده ا�ت�ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر در آ�زان از 4

�

را� �;�
� ـن ط
�ت �� اـ ط
	� ��ر-ر Aزم ا���6ن 'رط �دت ��ر� �>ی �	

�� د �لـدر� ۵٠ +ـدا�ل در +دودیا ت ر
وط��ـ4�ل ـ �٣٠ت Aا�ل �4

�� nد، 
� ـ�� 
�'ـت دا'ـ�ودـو4��داد ���$���� �د �د 
���T �� از <رول 
د�ت 


را.  ا*�<� 'ود٣٠ر�م ��
��ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر 
� �ن ز�ن +�ول 4

�  :'ود �ن ��ر ����ز �و�ط <رول ز�+دا�ل �ط9 ورد 

                ۵٠ 
Tg = log — : log (١ + a) ٢٠٠٠

 
 + ٣٠ +                               ))�<رول 3و                                    

                A0 
 


رر��<رول 3و ��� ی دو د��� �'ورھ�ید 
را� -رد� <وق 
ر ط
ق آ

�ده و M 3	ب�
�ورت دو <رول ز�'ر<�� ��و��ر/� �  :د��Tر در

�ده ��و� ش 3	ب� �م و 
یـ در ورد �'ورھ�١��:  

                    ۵٠  
Tb = (log — : log ١/٠١٢) ٢٠٠٠

 
 + ١(                               + ٣٠(                                    

                 A0 
 

�طور �� �
Dً د� در ورد �'ور �١در <رول ���ء �ا ده�ن، ھH��طور ا
م، 

�4
  .د �رار داده 'وlog ١/٠٢۶د � 
�log ١/٠١٢ ی

  :�'ر<�� ��و��ر/� Mیر �'ورھ��ـ در ورد ��٢

                     ۵٠  
Tn = (log — : log ١/٠٠٨) ٢٠٠٠

 
 + ٢(                               + ٣٠(                                    

                  A0 
 

�� A0ن <رو�$� 	دار �در ا���ل ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر در ��� 4

٢٠٠٠ت در�د �و'�� D3 دون
  .'ود � 

3و�ً <رول ی ا�ت �� 
را�$�
د � ١رد و ��1 ورد ا��%�ده �رار 

  . دارد��ر �� ��ر
رد 
�٢<رول 


�ران، زا�ن، ھ�د، ا� �'ور �۵ا�Hل در ورد  �<��� ز�ن +�ول �4ر�� و 

�4�����ز �ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر 
� +دا�ل �ط9 ورد � و 
� +دا�ل ر�دد �۵٠



 ٣٣

  :ب 3
�ر��د از� 
�ر� Aزم��6��
	� ��ر

                  ۵٠ 
Tb = (log — : log ١/٠٢۶) ٢٠٠٠

 
٢٠۶٠��ل   =   + ٣٠ +  ن�� :                         

                  ٢٣
 

 

                  ۵٠ 
Tb = (log — : log ١/٠١٢) ٢٠٠٠

 
٢٠۶٠��ل   =   + ٣٠ +  :ھ�د                          

                  ٣۵
 

 

                  ۵٠ 
Tb = (log — : log ١/٠١٢) ٢٠٠٠

 
٢٠۵۴��ل   =   + ٣٠ +  :ران�ا                          

                   ٣٨
 

 

                  ۵٠ 
Tb = (log — : log ١/٠١٢) ٢٠٠٠

 
٢٠۴٧��ل   =   + ٣٠ +                          ���
��:  

                  ۴١
 

 

                   ۵٠  
Tb = (log — : log ١/٠١٢) ٢٠٠٠

 
٢١٢٠��ل   =   + ٣٠ +                          �:��4ر�  

                 ١٧
 

 

، ٢٠۶٠ یب از ���$��ن /�Y �'ور 
�ر��/س ط
ق 
رآورد � ا+��Aً ا


� یDد� ٢١٢٠ و ٢٠۴٧، ٢٠۵۴، ٢٠۶٠ ��+�ظ 4
�د 
� �
ت ط
	� ��ر-ر 

�
�رت د��م 6واھ�د ر����� -ذار 
� �و�ی�ز 
را��ط9 ورد �
ش 'رط �1ر /�د 

3�  .ن -ذار را 
د�ت 6واھ�د آورد� ای�ز 
را� ورد ��ا�4

��� از ��د �'ور آ6ر ا١
� ر4وع 
� 4دول ��� ،��ر
وط ت�ن 4دول �� 4 

�ر از � �$��ت ا ا�ت در�د ١٠
� ط
	� ��ر-ر در آ�
4وع ا�ـ  �;�ن �

��١/٨'ورھ� ��ر از م، �ـ �ر<�ظر �� ت 4$�ن را در
ردار�د�در�د �ل 4

�D1دش و �و-و ھر �ده �د
��'ود �� 4 �
ت ر
وط� ط
	� ��ر-ر 
را
ر �! 

 �
١٠
 �آ�د- ش��ج دار�د �� 
� +دا�ل �ط9 /�ن ز�ن Aزم را ا+��'�ر�در�د 

3�  :ن 'رح� ا�م 
ر��د، 
�����ار 
� �و� -ذی�ز 
را� ورد ��ا�4

                 ۵٠ 
Tb = (log — : log ١/٠١٢) ٢٠٠٠

 
٢١۶۵��ل      =   + ٣٠ +                        

                 ١٠
 

 

���٢١۶۵�Aً در ��ل ـ
� ا+�ـن +���ق اـ ط
�ـیDدـ� �� � 4$�ن �ـ �

��م ���� -ذار 
� �و�ی�ز 
را� ورد ��3'رط ا�4� ش�ت آن از �+�ظ /�4$�ن در �

$�ظر . -ردد �� �آ�ده و 
 ��ط	��Tا���ب �د �� �ر آ��ت �� 
�ورت  �ر و 



 ٣٤

ود�ز�  :ر 
ر6ورد 

��� از ��
� 4دول ز
ور، � ��را4 �
�ی �'ور١٧4 �$�ت � �� در آ

4وع �ن د�� ا�ت، 
��در�د �ل اھ��٢٠ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر ��ر از ل �� 

� ٧/۴<	ط +دود) ٢٠٠٠در ��ل (ن �'ورھ� �او ھراه 
� (ت 4$�ن �در�د 4

�� �6رج از 4دول یورھ�'�آن ��	
�ی� �'ورھ��  �ت ر
وط� 4$�ن �� 4

�ر از � ًA�4وع � �در�د �ل اھ��٢٠ط
	� ��ر-ر در آ�$� ا+�
�'د در 

۶/٩��ً +دا�Hر ��6� ھ�ت �� ن ا;�ن�را در 
ردار�د و ا) ت 4$�ن�در�د 4

�ده�در آ ��3 �
��ھ� 4 �

� '��ب  �$�� � ر'د ��د ی'�ر�ت ط
	� ��ر-ر در آ

����+�Aت وH��و�وع ی1ر� د�ژه و ا �$���� در آ�م، در ��
د، �ر<�ظر 

�ی ط
	� ��ر-ری دارا ����
ر���ورت �'ور ��ا4 �

را
ر 
� یا ت ر
وط��  

�� ا�ت 
�در�د �ل اھ��٢٠A1ر طو�دن ��م 4$�ن � ر�ی Aزم 
ران ز�ن��ر ��

 �
�H
�� ی 
ر�راری Aزم 
را�'رط ا�4�3 ش�ت 
� +دا�ل �ط9 /�! �

3
�ر��ت از� �$4��'رط ا�4�3 ش�ن /�ز�ن �+	ق ا. �م 6واھد 
ود�����و� :  

                  ۵٠  
Tb = (log — : log ١/٠١٢) ٢٠٠٠

 
٢١٠٧��ل      =   + ٣٠ +                        

                 ٢٠
 

 

 م�ر�;� آ�را 
/ذ�ـ در �ور� ن �+وه 
ر6ورد�/س ط
ق ا�� ًA� 4$�ن �ـ ا+�

�د دیDد� ٢١٠٧از ��ل 
 �
 �3� ی Aزم 
را�آ�د- ش� /�1ر از �+�ظ ا�4

Y �'ر<ت ز�ن 
�در�ا��ون 
� / و ا�
�� از ھم. �م را 6واھد دا'ت����-ذار 
� �و�


ی�'ورھ� �
و . د� 6واھ�د ر�� ا�4��3آ�د- ش�ن �ط9 از /�
� ا ی'�ر�'�ر و 

��در ا��ن را
ط� در ورد ھر �'ور ت ر
وط 
� ط
	� ��ر-ر آن در �ن �� 4

۵٠ ��ر از ٢٠٠٠��ل � �١وان 
� ا��%�ده از <رول �ت ا�ت، �در�د �ل 4

��(� در �ورت ا;�ن و �زوم � و ٢د ھم از <رول �و '�� در �ورت دا'�ن �

ر
وط� 
طور ویھ� وم 
د�ت آوردن داده� �ز� ��� �از <رول 3و) ژه و 4دا-�

�م را ���� -ذار 
� �و�ی Aزم 
را��� ا�4��3ز ش�'دن / ده�ا�ذ�ر، ز�ن آ <وق

��
طور ا+���ود�� 
رآورد و ��;ن ا�ت رو�د آ���;� در وا���ا. ن  ر'د �ت 

�
د�دن ز�ن ز
ور در ا�ت ط
	� ��ر-ر و <رار��4 ����1و�� �ن �'ورھ� 
� آ



 ٣٥


� و 
رآورد ��+� � ا�ت �� در ایز� دا'�� 
�'د، ���ھ� 'ود �%�وت � �4�

4
ور��
� ار�م از آن �ر<�ظر ��H

� آ� وا��یم و آ�را  ����  .م��د-�ن وا-ذار 


ـھ �� ���ـت، �ـده ا���ن -ردـ���1و یـ ا����د ��6ن �;�ل ��ر�ط9 

��� �رورد � و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�� <	دان /���1ر و4ود � 
یدار ���4 

�
طور �'رط ا�4�3 ش� از �+�ظ /.
�'د ��م ���� -ذار 
� �و�ی�ز 
را� �� ،

�وان '�6ص 3و�

و��ا���6ر و  � ����ت ط
	� ��ر-ر و �دت �زان 4

�� ا����6ر4 �
 �	

را
ر یا ت ر
وط��ن ط �
�۵٠ش از �� ت �در�د �ل 4

�����6�ف 4$�ن �+	ی'ود، در ورد �'ورھ��ن ود� �
� �+	�ا. م�ق  !�ق �

�1و�� �� در ا
�دا � ای�ز 
را� ورد �ی'رط �د ش�در ورد /�ن -ذار، �� ھ

زان �: ن دو ��ت 3
�ر��د از�ا: م�/رداز �-ردد،  �-%�� 'د '�ل دو ��ت 

یھ� ت� 4$�ن و ظر<ید �را�� �'ورھ���و��  .وا@ن �4 ا� 3
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��ورھ��زان �و��ـ �٣ ��  د �را


طور ا���6ر از ھ�ن آ�Mز �و������

�د �و���م  ��
�'د �� �زا��د �را 

ل Mذا6وردن در ر��وران  (ی �د�ھم از �+�ظ ز�د-�' ��6وراک و از 4

M و��<� و��	��، ورزش، �ره، �;ن و �وازم �6��، /و'�ک، ا��%�ده از و���ط 

�+ت، در�ن و 
$دا'ت، آوزش، ا��%�ده از و���ل �+�ت، ��<رت و ���%ر

3وم و ی
را) ره� و Mیدن آ�Hر ھ�ر�ھ�، د  و ر�����ر���  و اطDع�ار�
�ط 

 ً��
�ھ�1ن وا���د � �و�ین 'ود و ھم دت ز�ن Aزم 
را� <راھم و �>�! ر<�ه 

 ی 
را�ود 
�'د �� و�ت و <ر�ت ��< +د�ن و���ل و 6د�ت 
	در ��<�ن ا�و �>

ل و �ت در ز� 6ود و <����������ھ�1ن 4$ت /رورش و ار�	�ء �و��;� ��

����و�وه �و�� '��� R��� �و�ید و <رھ +�ول 
� ی در را���������� �4

����م ��و�� ًD�� ���ـ �4���ود ـ�م و4ـ � ھر-و�� از و آزاد� 
دون ط
	�ت و ا

�� �د ��ز�ن �و��� در �4د� او���������و�� ا�دا�ت ا-ر�. �� 
�'دـدا'4�د 

�ظور 4�و-

�زدھیھ� ل�ف و � + از ا�Dف ویر� �
�	ول و ر'ددادن �� و � 

د و ا����د و4ب � �و�یھ� ط�� در +� و 3و� و -روھی <ردی
�رآور

�زان �و��
�Aر<�ن  ��ن �ن را+ل آ�Mز�ن ا�دا�ت در ا�1ردد، ا� ا�د �را

 � <ر3یر� �	ش و �>Hیش دارا�د �را�� �م و 
��م از �+�ظ ر'د �و������و�

�� ا����ن ز�آ��� در ا. ھ���د��'ود، 3
�رت از ر'د و  � +�وب � و ا�

�� �ر�� �و���;�ل ��<�4 ���� �'� /یدار ��د �را�4 �
ن ا�ت �� 

��	ل ��������و�  .1ردد� ��زه 
ر/� 'ده 

�� �ر�� ��<ید�ت �و��� ظر<� �<د �را�� ���ن �و��ان و �'� /یدار �� �4

��	ل '�� �و�ـ�4 �
�ـد ا�� 4د��ـ�����ده 
 ی$� �3ل �دـ�وان ��ـت �� 

���م ��زه 
ر/� 'ده در ز���� �و�ی�وا�د /��16و� �ـا��� �� و ی �دی�زھ��

�و�
�'د� ا3*�ء ا� ز�د-ی ��
. ن �4 ًD
� �� ���1و�، <	دان م�ا �ن دا'���ھ
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��� /� /ید�ت �و��ن ظر<��و4ب �ن 
طور ا����'�'ر<�� <راھم 'ده در �4 

�� و <���ـرو��<�ن �و�4 و �%;ر و ���وق �4د �س اـ �%ی��ـد در را��� 4دـت �4

���م ���� /ردا�6ن 
� 6ود ار �و�ی 
�4ید�ت �و��ن ظر<�ا��د � /ردا�6ن 
� <رآ�

�و� و ا�4�3ی'ر<ت �د�/�و�ی 
�وی و � �ن 
�3ث ر'د و �1ردد و ا��م 

�ید� 4د�� �ظ�م ط
	��� و یدار ��ا��	رار 4دد �ر �> �;���� �ا�Hل /� �'ود، �

�ین ار�ن را ��� و �ی�م در ا�+�د 'ورو����و ا��س ';�ت �و��ن � و ھ

��وان ا�Hر ی �� ��ر-ر�ت دھ	���و4ود 4�
�;�� . داده ا�ت�ل � �';�ت اھ���

��ده ن�����$%�� ا�ت و 
�� در ا� �4�ورد �و�4 و �>ل �رار داد�د ا� ً��. ن �;�� را وا�

��� ا-ر در ���»��ید� �و�یھ� ت���زه آ�Mز 'ده ظر<» ������� �و��4� � و 3

�� �ر��ا��	�ل 
ر/��ی�ز 
را�ن �� �ط9 ورد ��'� /یدار ���<�� از �4 � 


� <رآ��م 
و�����و��H
و�و��� و داو��د /�ژه � �

��م +�ول  ���ر ��م <��

��ً ز�ن 
��ز
���د دا'�� 
�'د، طAیا ��ر طو� یھ� ت�ن ظر<�ز Aزم ا�ت �� ا� 

ید��و��
�4یرو�ن ز�ن <;ر و ���4د -ردد و در طول ا� ا� و 3 �� ی �4

 و ی'ر<ت �د�و��� و داوم /���ً رو�د /��م، �� �ھ���� �و�ی�;� رو�ا

3���ـا�4ر�ز 'ـم ا�ـ�� �و�یوـ 
�ی�وـ و �ود ـ�د 6ـ�4 ایود، 
ر روـت، 


�  @ و ھ��ق و و�� 3ی���4 
	���<ت و در ���ھ� �ر�ز 6واھد  ت�آن ظر<��4

3��ظ�م ا�4���	
د � 4د��<�� و 
�ورت �ظ�م ط
	���م �ن ر'د و �+;�'� /� ط

�د و 
�� �';ل 
��3� رو�د  �و��� و �;�ل �ن �ورت ��ر�وب ا�4

ز
ور را �';یھ� ت�ظر< ��� 4د�ل 
� �د �را��4م 
طور �ط��دھ�د و �ذا �4 

��
د� و 
$ر+�ل ط
	���������� ��/یا �4� �  .1ردد�ل 

�� �ر��زان از �و��ن �ا� ا�4 ���� /ی� دار�د �را��>D
 �'�
 �
�ن �ن 

�� � اید� �و�یھ� ت�زان ظر<�1ر �د��ن �4��د <راھم و �زان و���ل �و�� 


�'تا��م �	در ���� -ذار 
� �و�ی! 
د�ت آده در آن 
را�'ده و ر'د �;�و�وژ 

�
��و�ی! از �'ورھ��د 
�'د؟ �دا� ��د �ن �ط9 از �و�� 
� ایدار �� 4$�ن �ر

�� در �� �ا�د و 
	 ده��را�� ر��
� ا��ده 
� آن 6واھ�د ر�� در آ�ز m��/ ن �د؟

  .دھد�ل �';ق � را ��ن ��ت از �+	�ھ� و*وع ا /ر�ش
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� /ر�شی
را m��/  ق رو'یھ�
�ظر � و 
رط
� ا��6ذ � <وق،  �� 

وده�����ق و ���د �+	�م، �6�ت 
��ا �
را�م �� ھز�ن  ���و�ط �را �� دا'�ن ی

ر<� �! ز�د-� �
����
 ��� �	در ا�ت و ٢٠٠٠ 
� +دا�ل ر<�ه در ��ل � ز�د-�

����وم �ن ��ل ��در 
� � 4$�ن در ایا�� �'ورھ�د �ر�زان �و��� �م �� آ�آ��1ه 

<�����ـ در �ور�  ھ�1نی 
را�ن ز�د-�ن ��ر ���;� ز�ن ��ر آ��ن از +د � 

��ـ ھ�ت  
�'د ������ت و ا-ر �ن ا;�ن 
و4ود 6واھد ��ده ا� در آ��ت �� ز

�� و4ود �
د. آد�� �

� ظر<ی'رط �د ش�� <	دان /����ن �H
 4وا@ ید�ت �و�� 

�و����� از ظر<ـو �ذا -ذ' (���د م� 
و4ب �	��ـ آ�$�ـت 3
ـورد �ـظر �ی  (

  .'ود��م /��m داده ����ذار 
� �و�ـ -ی
را


� ھز��+ر<�، 
� �و�4 �! ز�د-� دا'�ن ی�� Aزم 
را�4$ت  �
����
 

�

� 'را� � �;�ن �'ور را �م، ا� دار�! آ'����آ��ن از �زد در �'ور�ط ز�د-�

>6ذ �را� در ورد ھز�
� �و�4 
� �4ر
� و 
رآورد '�6. م�دھ�ر  � ��

زان � در د��رس در
�ره ی و آ��� �� آ�رھ�ی;�و�ن �'ور از � در ا�ز�د-

 � ا�4�3ی ا�'�ر و -روھ$�یھ�  �6�واده� �6و���� ز�د-�درآد و ھز

�6�ف در ا یدھد از �و�ن �'ور �'�ن � در ا��Nordrhein- Westfalenت �


را�ر، �و�ط ھز�1د ��ر<� 
را� ��ب ز�د-ی ً��
���و�ط ( ھر <رد ی 

��رد
ودن�� 4وان و زن �ر �� �ودک، /�ن از �+�ظ 
زر-��ل �ھ � (���� 


را��و�ط ھز �� را ٢٠٠٠ن �'ور در ��ل � در ا�ن ز�د-�! ��� ی�� �را

�رک ٢٢٠٠+دا�ل  )�ل ـ � در �رک�٢۶۴٠٠ �در �ه ) �نـوا+د /ول ��
ق آ�


� در ا��ت ا�م �� ذ�ر 4ز�ـ��� �ـ<;ر . مـ�ا 
رآورد �رده��+��4 �ن 
رآورد و 

����ب 
ل ذ�ر ا�و . �ت���دان �� ��;�
6واھ�!  ������� �ن ھز�م ا���ت �� �

�و�یرا در را
ط� 
� درآدھ�� @م، ـ�� �رار دھـورد �و4ـ �ـ ا<راد در 4وا


 �ـ���$� �ن ھز�ان � �>ید Aزم 
راـم �� درآـ�� ��+دود 
� درآد 
��طDح 

�
6'���6ص ا<راد  �;�
ھ� و زدھ�   درآدھ� و +	وق از آ��� �� از��ت و 

���وان �

��ت و ھز� ����ز �را �'ود  �ره ����� � و �M ا�4�3یھ� 

��رد ��1در
ر���� آن 
6ش �� DHً �رف �>� ا<راد � و /ز';�ن �6رج در
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 ا<راد � ا��%�ده �6و�یھ� 
را ھ� و �4ده  /�رکی��1ھدار�4د و �� �رف ا�

�M ره�'ود و .  

� �
ق د��ر<� �'ود �� اروزه ز�د- �ده � �و�4 و � �
����
 �����
  

 آ�Mز ی را 
را�ن ز�د-�ن آن، ا-ر ا� �>ی�� Aزم 
را�+دا�ل ر<�ه و ھز

;��ن 
�'د و �  4$�نید در ھ� �'ورھ��م، ا����ً 
��ر��م در �ظر -�����و�

�6�ف �ی�%�وت آن در �'ورھ� �$�ز ��دان �ق �در �+	. 'ود � +�وب 

�� را 
� �ن ھز�� Aزم ا�ت ا�
� ن�! /ول � ھ� �'ورھ� ی و '�رک 
را�ا�


ود و 
د��/ول (ل /ول ھر �'ور 
� دAر �ن را
ط� در �
د� ا�ت �� در ا�$��ن 

�وان );���Aت �+ده آر�ا�
� ن� 
! /ول�، � دAر �د وا���د �درت 6ر� 
�،�ا�

1

رآورد'دهٌ . م�ر�در آن �'ور را در �ظر  \�
�6�ت  ��رک �٢۶۴٠٠ذا  


 در ��ل را � ی�� �را�� Aزم 
را���1ر +دا�ل �و�ط ھز�ـ �� 
رط
ق 
رآورد 

ر<� در 	�! ز�د-�ن ��> ً��
�� �
� ن��س �
را� و �$4��ا���
��ن � و �ر �! 

	و �
� ن��س '�رک �ل �ـ 
� دAر �
د 
�'د � ٢٠٠٠ در ��ل � و �$4��ا�

� ����
 �
�� ن�م و آ�را 
�ورت دAر �� 4�'�ر از � آن در +�ل +�*ر 
�ا�

�� �  .م�ر��1ر ارزھ��ت در �ظر �ھ


� ار ��٢۶۴٠٠ل �ن �
د�در ا�H
�طور �� <و��ً � یا � �رک 
� دAر، ھ

ت دAر را �د ��د در �ظر -ر<ت 
� آن ا'�ره 'د، 
��'ورھ� 
��� در ورد ��م �


ر+�ب �درت 6ر��دAر در ��ل .  آن در �'ور آ��ن در �ظر -ر<ت�د وا�

�رک دارا٢٠٠٠ �
ت 
وده ا�ت� دو �ی در را
ط�  :�;�� � دAر �� �ت ا�

�رک 
را�ل �رک 
� دAر �DHً در �
د �
�!ی� دAر �
3وم در   < 6ذ �رارھ� 

ت وا��� �ی1ر�رد و د��1�
ن ارز در � ا�د وا���ن �درت 6ر� دAر �� 


�'د � �٢٠٠٠'ور آ��ن در ��ل  .��� در را
ط� ٢٠٠٠ دAر در ��ل �ت وا�

�رک آ��ن 
طور �و�ط +دود  �
ن ر�م را ��;� ا�9 ا�و*�( �رک 
وده ا�ت ٢

M طور
�	��
ل ا��6راج � در د��رس ی آ�ریھ�  
� ا��%�ده از دادهم�ر�� �

 ١٩٩٧ـ ٩٩ ی دAر 
ر+�ب �رک در ���$�� و وا��� ا�یھ� ت�در
�ره �


را). م�ا 
د�ت آورده��
ـ ��  Aر 
ر+�ب �رکد �ت وا���ن 
� در �ظر -ر<�ن ��
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�

را�م، ھز�ر��1و�� در �ظر -�د ا� ��ر<� �! ز�د-� دا'�ن ی�� �را �
����
 


� ٢٠٠٠در ��ل �H
Dک �  !
� ن�'�رک �
طور �و�ط  � ط
ق 
رآورد�ا� 


�'د � دAر در ��ل ١٣٢٠٠+دا�ل .  

�ظر 
�Tت در ا��زم اA �� �4 �در�د�ت ��«و » �ت ا���« در
�ره ی

�: م�9 دھ� 4$�ن �و*یY در �'ورھ�� رایر ارزھ��دAر در را
ط� 
� ��» �وا�

�دم 
� ��<رو' ت 6رده�ا�Hل � �ا-ر <- �%��DH در ���ت �و�ط در ز�ن  


را
ر 
� ��Aت �+ده آر� �و�ن و در ا٢٠٠ران 
را
ر 
� � در ا٢٠٠٠��ل  �;

�دم �درت 6ر���ورت در ا�! دAر 
�'د، در ا�- �
 �د وا���ن ز�ن در ار�
�ط 

�دAر  ��ظر 
��دل �دAر در ا» �ت وا����«�وان -%ت 
��طDح �� ران 


د��.  �و�ن ا�ت٢٠٠ ������� ���6�ف در ایت ��Aھ��1و;� �ران و در آر� 


� و ��+��1را �������ن آ�$� را ��د �ت دAر 
ر ط
ق �درت 6ر�م، آ��1ه ��ن 

��� آن �وا��
ر+�ب �� ��ت وا����در 3ل ا+��Aً (1ردد �ن � آن 
� �و�ن �

��ا
� <	ط در ورد ��داد ��+��ن �A�� وان��

� یھ� ��Aھ�  ًA�و�� و ا+�� 

 �
 یھ� ت�� ��ت �;� ��در +��). رد��1زان �رف آ�$� �ورت ��و�4 

د1ر �د$
���ن 
طور �Aر 
ر+�ب �و�ن و �Y در ھر �'ور � 
ر+�ب /ول را��


��طDح یھ� ت�� ��ت �1ر ��د »
ر+�ب ارز �دAر 
ر+�ب �و�ن » �ا� �

�� ا�یھ� ت��. 'ود �1ر +�وب ��'ور ر
وط� د ��3�ل  �
 ین ا����د�ز 

3�
و4ود یا ژه��ر و�� 
� د�Aل 
�� ���� و ��و ا�4 �Tد��.  

Hت ـ�! �� �� �٢٠٠٠ل ـب �و�ن در �ـ
ر+�دAر ت 
�زار آزاد ـ�Dً �ـ


��طDح ا��ت وا��� �� �و�ن و�٨٠٠'ود 
را
ر 
� +دود � +�وب � 


�درج در �. وده ا�تدAر 
ر+�ب �و�ن 
را�ب ��ر �;� آ�ر ��� ًDH �


ر ���������'�ن ) National product and accounts: در 4دول (٢٠٠٠;� ���

 در�د٣١ 
را
ر 
� ١٩٩٧دAر 
ر+�ب �و�ن در ��ل » �ت وا����«دھد، �

»��
� و 
رآورد 'ده ا�ت؛ » �ت ا���+��آن �و�ط ��ر'����ن ر
وط� �� 

ت ا��ران 
رط
ق �� ����6ص �را�� در اد�ن ��ل �و��در ا� �
 دAر 
را
ر 

. تـده ا�ـ دAر درج '۵۶٩٠ دAر 
را
ر 
� �ـت وا��� دAر و 
رط
ق �١٧٨٠
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�	 �
�ـ�وط 
� �و�ـر
ـ�� ار��م ـ� ١٩٩٧ یران در ���$�� ا�� دا6�� �د ����6ص 


ر� 
�ر�� '�١٣٧۶ و یDد� ����درج در ���� �و در �'ر ٢٠٠٠;� �����ب 

»�$
�ی+��� ( »ران� ا� �� یھ� ت�'ود �� � �ده �1ر، د�;د�
� ) ��ز�ن 
ر

� ٢٨۴ و ٨٨ب +دود �ن ز�ن 
�ر�� دAر 
ر+�ب �و�ن در ا� و ا��وا�

ت ا��ن ��/س ا. �و�ن در �ظر -ر<�� 'ده ا�ت���%�وت از �ر�ز � دAر  

���و�ن در آ�ز�ن 
وده ا�ت  ۶٠٠ دAر در 
�زار آزاد �� +دود �ت ا�


�'د �.  

 دAر 
ر+�ب ی
$�» 4$�ن �وم «� ��و�ی� ا�Hر �'ورھ��ا�وAً در 3وم 

�� آن �د وا����درت 6ر��� ���� دAر �6ت وا���$
 آن DHً در ی ��ر از 

ـت ا�ـ�! ��ت �� ـ
�زار آزاد ا���+د ��ـوارد 'ـ در �ـود و +�ـ' �وب ـ 

�
ت ا�� �ن� ای�د��ر ز�ـ��� �6رج از 
�زار � ا�یھ� ت�� ��ت �ن �� و ھ

;� در �در +��. دـر���ر از آن ـ'� و 
�ـت وا���ن 
را
ر ��آزاد �� ��د


;رات 3;س آن دیدار �� �ر��'ر<�� ��و�� /یورھ�ـ�' �'ود DHً در  �ده 

از  دAر 
ر+�ب �رک �ت وا��� �٢٠٠٠ � +وا�یورد /ول آ��ن در ���$�

��  .'�ر ا�ت� ھم 
ی آن 
ر+�ب �رک �در�ت ا�


�'د �� 
� ا�ن ار�
�ط '��در ا����ب ��ن �;�� �6رج از و*وع ا'�ره �د 

�6واھ�د � �Y ا�ت �� و����ر را�ران 
�� ایھ� �ن �پ� در �ا�Hل +� �م �� <��

ردم ا� ��و��د و �ط9 ز�د-��درت 6ر ًDH4�د �� ��
ت �ران را 
� دAر 

 �و�4 �$�ن ار ��ده و 
د�دھ�د و 
� ا�Dک �رار  دAر در 
�زار آزاد را �ا�

��د �� ا ���;� در ا����ن ���
��در�ت ا�ت و  ��
 دAر �ت وا���د ��ن ورد 


ر+�ب �و�ن ����1ر �ن د�� ارز ھر �'ور � دAر �د وا��� �درت 6ر�

  . 1ر را در �ظر -ر<ت�� آن ارز د�
ر+�ب �و�ن 


� ًD
� �� ���1و��� �د �را�� ����د 	دار �و��ز ا'�ره 'د 
��$ر+�ل /س ھ�


ر+�ب /ول را  را�٢٠٠٠'ورھ� در ��ل  ً��
�6�ت ط ��Y در آ�$� �ـ �� در وھ


��وان �د وا���� در �ظر -ر<�ن �درت 6ر
ـ  1ردد��ن �
! � دAر 
ر+�ب دAر 


� ن�/ول '�رک �
� و �$4��ا� �1�ود و آ�د �ن 	دار �و��� ا�د �� آ��ه د�ن 



 ٤٣

�� �ده ا�ت � دAر در ��ل ر�١٣٢٠٠�را�� �'ورھ� 
� �ط9  ����ن �� ا� آ�

�م در �'ورھ� در ��ل ���� -ذار 
� �و�ی Aزم 
رای'رط �د ش���ت از /

٢٠٠٠���ن 'ده ا�ت � �> �.  

	دار �و����� ��
ر+�ب ��د �را �����آن  ����6ص   دAر ا� در ';ل�ت وا�

���و�«و �+ت 3�وان 
ر+�ب �درت «و » 
�ورت �را��«، »�د ����6ص 

�*ـ 4$ی�ـورھـر �'ـ ا�Hی
را»  دAر�د وا���6ر
 ی�ـھ ��ـ���ـ از ��ـ�ن در 

د آ�را �<	ط 
�. داده 'ده ا�ت) National product and accountsداول ـ4(;� ـ���ـ��
ر

���6
� �و� ��ل � �
د�ــ و �6و��ــ'�6رف ـ%�ده و �ـ ا��یص 
راـد �را

�
� �ین آ�رھ���;� در ا�ا(ود ـ��+ دAر و 6ود ار��م �ت وا��� داده 'ده 

	�د �
 و د�ت 
ر6وردار�د و � از در���زا��د �'ورھ� از �� �ر �و��ر
وط 


� �و��ا��+�;� در روش �
;ن ین �'ورھ��د ��Aھ� و 6د�ت در �6�ف  

4
ور��زھ��ره، ��ا'�� 
�'د و Mز و4ود د� ���ا�ت �%�و�$� �م از � ھ���د �� 

���9 � در�ت و �+�م و آ�ر و ار��م داده 'ده را در +د ��<�آ�$� �ر<�ظر 

���  ).م�<رض 

د ��6ص �رد �� �و��د ورد �و�4 �رار -�ن ط�ب 
��ن ار�
�ط ا�ا� در ا

 ��ر<� در�! ز�د-�ن � �>ی دAر در ��ل 
را١٣٢٠٠�را �
����
 ��ل  

٢٠٠٠�
 ��	دار  �

��ً /���د ����ن �6� �
� از ��ر ا<راد و  � �وان -%ت�ن 

 روز ��ر آ�$� در ھ%�� ۵ ��3ت ��ر روزا�� ا<رد ��در 
� ��ر و ۵ 
� +دا�Hر

�م ���� آ�Mز �و�ی�ز 
را� ورد �یش 'رط �د�ن ��ت از /�<راھم -ردد �� ا

ـ ا-ر 
%رض ��م  �'ر<�� ��و�� /یورھ�;� در �'�در +��. ن 'ود�
طور ��ل �>


�� ��3ت �٧ � ۶ +دا�ل 
� �د ��و��ـ 	دار �و� ز '�Mل -رد�د�;�ران ��در 
� ��ر 

ش 3	ب � �م و 
ید و در �'ورھ���T روز ��ر در ھ%�� <راھم ��۵ر روزا�� و 

��ده ��و��  ��ـ 
� <رض ا'��Wل 
� ��ر ھ� ا<راد ��در 
� ��ر ـ ز�ن ��ر روزا


�د و4ود �6� �و�ی
را ً�� روز در ھ%�� را �۶ � ۵ ��3ت در ٩ �� ٧ن �

  .رد��1در
ر


ر��ا ����6�ت آ�ر داده 'ده در ��� !����� �;٢٠٠٢ د�زان �و�� در
�ره 



 ٤٤

����6ص �را�� �'ورھ� 
ر+�ب ���ل � را در ذ١٩٩٩ ��ل ی دAر 
را�ت وا�

�	ل ������� ���� �
ر �د �را�� ��6ص �'ورھ� و ���زان �و��ن ��م و �/س 

��د �ذ�ر 'و�
�. م�/رداز ����ل ��� ز�%�<�ن �و'�� �ن 
6ش از ا� �� ا�م �� 

$� ً��
ر�;رد�� �را 	د ���د �د '�ل آ�ر ر
وط 
� �و�� �� '�٢٠٠٣;� �����م ���

���'ر �'ده 
ود و �ذا 	دار �و�٢٠٠٠ �'ورھ� در ��ل �����6ص  د� 
�'د ھ�وز 

��� ��را �� در ) ١٩٩٨ ���و -�ھ�ً 
� د� (�١٩٩٩�� �'ورھ� در ��ل �����6ص �را

م �� اD�6ف در �;��م و <رض �ر��1 در �ظر ٢٠٠٠ ��ل یل آده ا�ت 
��4ذ

 ا�ت �� یز�� -�ھ�ً دو��ل ��;��ل �د �'ورھ� در دت ز�ن �	دار �و�

ود�$ر<�� �رو�
را. �وان از آن �ر<�ظر ��
�����6ص � �و�زان�ن  ��د �را


ر+�ب ��٢٠٠٠'ورھ� در ��ل  ��و 
ر+�ب ارزش دAر در ( دAر �ت وا�


ر) ن ��ل�ا ����	ل از ��� �
 ً�٢٠٠٢;� �����و 3و  ��ـ  »دAر«ـ 
دون ذ�ر �

  :ر ا�ت�
'رح ز

  :�٢دول 


ورگ ، ٢٨٧۶٠س �، �و�٣١٩١٠;� ��Aت �+ده آر�، ا�۴١٢٣٠و-زا

��، ا٢٨١۴٠�روژ ��ژ٢٧٢١٠د �
�رک ٢۵٧١٠! �، ���دا ٢۵۶٠٠، دا�� ،

�د ٢۴۶٠٠ش �، ا�ر٢۵١٧٠، ژا/ن ٢۵۴۴٠�، ٢۴٢٧٠ت �، �و٢۴۴١٠، ھ

�د ٢٢٩٠١،  ��ت ٢٣٠٢٠، <را��� ٢٣۵١٠، آ��ن �٢٣٨۵٠ �ا��را�D�> ،

٢٢۶٠٠ R�� R���1/ور ٢٢۴۶٠ر��د �، ا٢٢۵١٠، �و�د ٢٢۵١٠، ھ� ،

، ا�رات ١٩٠٨٠، �
رس �٢٢٠٠٠ �����، ا٢٢٢٢٠ �+ده �، /�د'�ھ٢٢٣١٠


�د �و �١٧٨۵٠ �، ا�/��١٨٠٧٠ل �، ا�را�١٨٨٧١ ��+ده 3رA١٧۶٣٠، ز ،

�، ١۵۵٣٠ �، �ره 4�و
١۵٨٠٠و��ن �، ١۵٨۶٠، /ر��Wل ١۶٠۵٠ �ا��وا

 ی، 3ر
���ن ��ود١١۵۵۶ن �، 
+ر١١٩١٠ن �، آرژا��١٢٨۴٠ �! ی4$ور

، ١٠۴٠٠س �و�و�س و�، ��ت �١٠۴٣٠ �، ا��وا�١١٠۵٠، �4ر���ن ١١٠۵٠

4�و
ی	��، آ<ر٨٧۵٠، اورو-و�� ٩٨٧٠ 
�ر
ودا 1وا و�، آ��١٠١٨۵'ل �� � 

٨٧١٠' ،��;ز٨١٩٠ �، ا��و�٨٣٩٠، �$���ن ٨۴١٠ � ،� !٨٠٧٠ ،

، ٧٢۶٠ �، �روآ�٧۶۴٠ ی، ��ز٧۶٩٠داد و �و
�-و ��� �ر،٧٨٨٠;� ��و���ر



 ٤٥


و��وا�� ۶٨۴٠ل �، 
رز۶٨٨٠د �� �%�، رو��۶٩٩٠ �رو� ،۶۵۴٠� ،�� ��وا

�۶٢٢٠ �، ��و�۶٣٠٠، -را��دا �۶۴۴٠ �، �ر�۶۴٩٠��د �، ��۵٩٧٠ �، رو�

۵٧٠٠، �و�س ۵٩۵٠�� ،�
� �۵۵٨٠، 
�� ۵۵٢٠ران �، ا�۵۵٨٠ �����/ ،۵۴۵٠ ،

 Dزو���ت �و�۵٢١٠;ن ��� دوی، 4$ور۵٢٨٠، -�
ون ۵۴٢٠و� ،� �۵٢٠٠ ،

��Wر���ن 
۵٠٧٠�ت �، ��ت و۵٠۴٠;� ���، دو��، ۴٨۴٠ر �، ا�4زا۴٩٩٠

>�4� ۴٧٨٠��د �، ا�واز۴٣٨٠، /�را-و�� ۴۴٨٠، /رو �۴۵٩٠ �، 	دو�۴٣٨٠ ،

��ن ۴٢۶٠، ا����وادور �۴٣١٧زا����ن 
وآ ۴١۴۴، ���۴٠٧٠، > ،��ن �/�

�ر ٣۵۵٠ن �، �٣۶۶٠، -وا��A ٣٨٨٠، اردن ٣٨٨٠
�س �ر�، �٣٩٩٠ ،

�ن �، -و٣٣۶٠ن �، او�را٣٣٩٠;� �، �4��٣۴٣۶و �، ��د�٣۴۵٠ �، �ور٣۴۶٠

ورو�و ٣٣٣٠ ،٣٣٢٠��
�;� �، �ر٣٢۴٠ �، آ�Dوآ�و ٣٢٣٠�، ٢٨٨٠، وا


وه�، ز٢٨٢٠ا�وآدور �
�4ن ��، آذر
٢۵۴٠، -ر4���ن ٢۶۶٠ ی ا�دو�ز،٢۶٩٠

����ن ٢۴۵٠، ٢٢٧٠، ھ�دوراس ٢٣٠٠ یو�، 
و�٢٣۵٠ ، ��و�و٢٣۶٠، ار

�و �/�/وآ- ��و�دوا ٢٢٣٠، از
;���ن ٢٢٣٠، ھ�دو���ن ٢٢۶٠ ،٢١٠٠ ،

�٢٠۵٠�ن �، 4زا�ر ��٢٠۶٠;�را-و�� �- ،� ��، /�����ن �١٨۶٠��م �، و١٨٧٠

١٨۶٠ ��M ،١٨۵ن ٠���و�W ،١۶١٠
��ور�١۵۵٠ �، -� ،��، ��+ل �١۵۵٠ ���

�D1دش �3١۵۴٠ج 
، ١۴٣٠، �وور ١۴٧٠ ���، ھ��١۴٩٠، ��رون ١۵٣٠، 


وج ١٣٨٠، �و-و ١۴٠٠، ���1ل �A١۴٣٠وس �� ،١٣۵٠ �و ، ���و�و

��، ١١۶٠، او-��دا ١٢۴٠، �ودان ١٢۶٠، 
$و��ن ١٢٨٠، �/�ل ١٢٨٩پ �/ر

�ره �، ار١٠۴١;���ن �، ��١١٠٠4، آ�1وA ١١۵٠ ی ر�زی	�� آ<ری4$ور

١٠۴٠�� ،� �١٠١٠�

٨۴٠، ��د ٩٢٠ن �، �دا-��;�ر ٨١٠! �، وزا ،٧٩٠ ،

�ن�، ٧٣٣! ��1و � دو�را�ی، 4$ور٧۴٠ �، ��4٧۴٠ر �، ��٧٧٠ �4ر� 

٧٣٠

�-، �٧٢٠ �، زا �� ی، �Aو۵٧٠ ی، 
ورو�د۶٢٠ �و/�، ا�۶٣٠���و �

۵۴٠ ��1و ی، 4$ور۵٧٠�۴٢۴ �ور 'ر��، �۴۴٠را��ون �، ��۵٠٠ �، ���زا.  

�;� د����ن � �'ور و �رز٢١٧ �'ور از �ل ١۵٨ ��داد ی'ود 
را �ده 

٢٠٠٠��	ل و4ود در ��ل � را د ����6ص �را�� آ�$�زان �و�� در 4$�ن 

�وان �و��
ت ��(د و 
ر+�ب �ن �و��ب 	دار ا� و 
�ر�٢٠٠٠د آ�$� در ��ل �



 ٤٦

��. م�ا  �و'��٢دAر <و��ً در 4دول ) �وا� �'ور در ��ل ١۵٨ن �ت ا��ل 4


را
ر 
� +دود ٢٠٠٠ ٨۶/۵ �����رد �%ر ��٩۶/۴
�ً � �	ر��ت � در�د �ل 4

۶/٠٨+دود  ��
�'د �ن ��ل � 4$�ن در ای�رد �%ر� .	
��� �'ورھ� ��� 


ری �� 
را��'ورھ�� ���د � آ�ر ر
وط 
� �و�٢٠٠٢;� ����� آ�$� در ���

�4وع 4٢٢٠ در +دود �������6ص �را�� داده �'ده و در  ����ون �%ر ��� 

�٣/۶+دود  ین ��ل را دار�د 3و�ً در زره �'ورھ��ت 4$�ن در ا�در�د 4

�ده ��و� 3	ب�	دار �و� 4$�ن �رار دا'�� و� ً�د ����6ص �را�� آ�$� � �ذا 3و

  .ن ا�ت� /������ �6ن �/��


��ا !��

د ��6ص آ�$� �د ����6ص �را�� �'ورھ� �و��م �� 	دار از �و����د 

�ظور 
�� ای
را. دھ�د�ل � را �';� و �6و�� ��رف '�6ی
راد از �ن 

  :ل را �م �رد�ر ذ�د ����6ص 	�د�زان �و��

د و���ل و 6د�ت �� در وا�@ ��ن �و��د در 4ر� �و�یارھ�ـ ا��$Dک ا
ز

�و3 �
�H
  .ا�د �<���د �4�م �د 'ده در +�وAت 4د� +�وAت ��
	�ً �و��

  .د� �و�یش و �و��� ا<زارھ��ـ ا<زا

�وان �Dح یا د 'ده��ء �و��ـ ا'�
 و � �ظ�یھ� ط��� �وازم و آAت در +� �� 

������ن �و4ود ا('و�د  �
رده و �رف ;�ر ره 
� و �M و �*����� و /

�� �و� ���ھز�ز Aا�ل �� را+�� را ��������ھ� در �4� �� و ��وان 
طور �ط

%�ود 1ر ا���ل � �� 4$�ن 
طور ھز�ن ��;� <رض 'ود �� در �

� در ا��م 
ر/� 'ود و������و��ود��وان ���ن را
ط� �  ).ن <رض 


ر ��
��� در ای�رـ�6 و �ـ��ـ� ا4ـ! ط�� �� �م، �ا � دا'��ـ��ن ز

�وان ا��$Dک ا
زارھ������1وان 
طور �و�ط و �ا�ذ�ر را  <وق یھ� ���ھز�
 ین 

�وان �و��� ا١٢د ��و��
�� �ر�(ن ا
زارھ� �در�د، 
�ورت یدار ���� در �4 


�'ت��وان و�ـدر�١٠) رد���1 ا��4م � �ر�ا�
ر آAت ـ� و ���ـ��ل �ظ�ـد و 

��ً ـدر�٣'�
� ـ �وازم و ید ����6ص �'ورھ� 
را�در�د �ل �و�٢۵د و �ذا 4

ودی و 
را٢٠٠٠��ل ��٢۵ن ر�م �� ا.  ز�ن +�*ر 
رآورد �ن �در�د را ھ

�وان ر�م �و�ط ��
ل �
و��
�
� و 
رآورد ��+د �زان ر'د �و�� در ار 



 ٤٧

�ده��'ورھ� در آ �� �ھ� <رض �  .م�

�ذ�ر ' ًD
�Dوه �
�� �و���وان -%ت �� در �م �� �د ��زه �������! �4

 ید و���ل و 6د�ت �د� �و�یآ�Mز'ده دت ز�ن ��ر ا<راد ��در 
� ��ر 
را

�ورد ��
ن �;� ا� روز در ھ%�� 
�'د در +��۵ ��3ت در روز و ۵د +دا�Hر ��ز 

 ٩ �� ۶ن � 4$�ن 
ی و در +�ل +�*ر در �'ورھ�٢٠٠٠دت ز�ن در ��ل 

ن �
� �و�4 
� ا. 
�'د � روز در ھ%�� ٧ �� +�� ۶ �� ۵ن �در روز و 
��3ت 

در�د از ٢۵د � 
طور �و�ط +دا�ل 
���س �$4��'ود �� در 	 �ده �ار��م، د

�د ����6ص ��و��زان �و�� �
�ط
ق 
� �زان �و�� �'ورھ� ���ت ��  ��3ت ۵د 

�ذ�! � در ورد �. د� روز در ھ%�� ر���۵ر روزا�� و 'ر<�� � /ی'ورھ�

�ن �ـ ا $ر<�� ��ر ا�ت�ـ �� در آ�$� ���3ت ��ر ��ر-ران و ��ر���ن رو ���و

د ����6ص �در�د �و�٢۵ر �'ورھ� ھ�ن �در�د و در ورد ��١۵ر�م را 
را
ر 

  .م�ر��1�را�� در �ظر 

4وع 	�د �
د �د ����6ص، 
��'و�ده از �ل �و� ا�ذ�ر �م ر <وق�/س، 
� �و�4 

�و'�� 'ده ا�ت، در ٢د ����6ص �را�� �'ورھ� �� <و��ً در 4دول � �و�زان�از  

در �رار دار�د ـش در �ـ�م و 
ـد �ـ�زان �و�ـ�+�ظ ـ �� از ��ـ�ورھ�ـورد �'ـ

���
را
ر 
� �'ر<�� ��و�� /ی�'ورھ�
�ً ��	ر � ً��در�د و در ورد ۴٠ 4$�ن 4


را
ر ��� ً��ود �� 
� �۵٠ر �'ورھ� 4�د ��6ص �را�� و ��Dً �و�در�د ��ر 

��رف �6و�یآ�ده 
را � روز ۵ ��3ت ��ر در روز و ۵'و�ده 
�  ن� و �>

 �'ور ذ�ور در ۵ا�Hل در ورد  �<. �<ت�در ھ%�� ��م ا<راد ��در 
� ��ر د�ت 


�زاء �ل 	دار �و��ذ �� روز در ھ%�� در ۵ ��3ت ��ر در روز و ۵د ��6ص �را

  :تر ا�� 
	رار ز٢٠٠٠��ل 

  ٣١٩١٠ × ٠/۶= ١٩١۴۶دAر   : ;���Aت �+ده آر�ا

6 ��،��
� �! ز�د-�ن ـ� �>ی�ل 
راـ دAر در ��١٣٢٠٠ر از ـ'� 
�ـ����
 

ر<� ����� �و�ی 
� +دا�ل ر<�ه 
را� ��زه 
ر/� 'ده ������� ھ�1ن در �4


�'د �.  

  ١١٠۵٠ × ٠/۵٠ = ۵۵٢۵دAر     :�4ر���ن



 ٤٨

، �
  . دAر ا�ت١٣٢٠٠	دار در�د ۴٢ �� <	ط 
را
ر 

  ۵۵٢٠ × ٠/۵٠ = ٢٧۶٠دAر     : ران�ا

 �
�\ ٢١، �� <	ط 
را
ر 
  .دھد�ل � دAر را �';١٣٢٠٠ در�د 

  ٣۵۵٠ × ٠/۵٠ = ١٧٧۵دAر       :ن��

 �

را
ر  �$�� �� ،١٣ \�

�'د � دAر ١٣٢٠٠در�د .  

�  ١٠١٠ × ٠/۵٠ = ۵٠۵دAر       : ���

 �
  ! دAر ا�ت١٣٢٠٠ در�د 	دار۴، �� <	ط 
را
ر 


طـور���ـ���ور از ـ �'٢٣ <	ط ��داد �٢٠٠٠ل ـود در �ـ' �ـده �;� دـ �

�درج در 4دول ی�'ورھ��ل  ٢ ���
ورگ �� ا�4وع ����� از �'ور �و�زا �
 �

�
را
ر���4 �
  ٧٨٣ ���١٢/٩+دود (ون �%ر � یدارا) ت 4$�ن� در�د �ل 4

ورد ���و� ��� � دAر در ��ل ١٣٢٠٠ ÷ ٠/۶٠= ٢٢٠٠ زان��ز 
�د ��6ص �را


�د � '�ر�'�
 .	
�درج ( 4$�ن ی� �'ورھ���درج در 4دول ����� +دود ) �٢ 

٨٧/١� ین �ط9 از �;�ل ا����د�ر�د ھ�وز 
� ا���1 را در
ر�ت د�� در�د 4

ش دار�د و �دن 
� آن در /� را �� ر�ی�ر دراز�� 
��ا�د و ا�Hراً راه دراز  ده��ر�

�دود<	ط  ً��
����ً +دود ( از آ�$� ی��داد �درج در 4دول 4١۴ از ٢ �'ور 


رس �� �4ر���ن� (�4وع 4 �
�
��٢٠۴+دود  (�ر �م� 
��ت  ��ون �%ر �

���� ٣/۴�
��ً �م ین �ط9 از �;�ل ا����د� 
� ا)��ت د�� در�د 4�� ����> 

�����دل +دود ��د ده ��ل�ن �ا. ـ دار�د٢٠٠٠��ل ـ /س از   ا+��Aً +دا�Hر 

�دود از �'ورھ� �� DHً ا�را� ً��
���داد ����، /ر��Wل، �ره �ل، �
رس، ا�/�


4�و�M ن و����4ر ،���د �ر�د، �ل �و���1ره را در
ر��ا'�ن در  ��6ص �را

�� دAر ١١٠۵٠ و ١٩٠٨٠ن � 
٢٠٠٠��ل ��
د �در�د �و� ��۵٠  ٨٧ن +دود � 

�����6ص ورد  �����ز ��را� ی دAر در ��ل 
را١٣٢٠٠ ÷ ۶/٠= ٢٢٠٠٠ �

ر<� 
را�! ز�د-�ن ��> �
����

� در �ظر . �م ا�ت���� ھ�1ن در آ�Mز �و�ی 

 یا�د و 3و�ً در زره �'ورھ�  درج �'ده٢ �� در 4دول ��-ر<�ن �'ورھ�

�ده ��و� 3	ب�� �
��� �6د ����6ص �را�� �م �زان �و�� و � ً�� �م ھ���د، 4

�١۶٢د +دو �+�4وع 4 �

ر +دود ��� �'ور  \��
 ۴/۵٣ �� +دود(�رد �%ر �



 ٤٩

٧۵�ا'�ن در ��ل  د ����6ص �را���و4ود دارد �� �ل �و�) ت 4$�ن�در�د 4

٢٠٠٠
���ز �د ����6ص ورد ��در�د �ل �و�٢ �� ٢۵ن +دود � ��٢۶۴٠٠ =

ر<� در �4�! ز�د-�ن � �>ی دAر در ��ل 
را١٣٢٠٠ ÷ ۵٠/٠ �
����
  ��

 را �� �م و 
�ور�;رد��ن <���� 3ظ�
�'د و �� � ��زه 
ر/� 'ده ��������و�

ن �'ورھ� '�ل ��م �ا! ش دار�د� در /ین �ط9 از �;�ل ا����د�دن 
� ا�ر�

۶۶٠٠ ��ر از ٢٠٠٠ا'�ن در ��ل  د ����6ص �را��� ا�ت �� �و����'ورھ� 

. در��د ��ر از آن �و '� دAر ۴٢۴
�'د و ��  �دAر $
����ن � �
�وان 

�٢ر4وع 
� 4دول 
� ٢٠٠٠زان <���� آ�را در ��ل �ن � در ورد ھر �'ور  

ود���م ������ -ذار 
� �و�ی�ز 
را� ورد �ید�ت �و��ظر<�  .ن 

��4 '��در ا� �

�'د �� ����ب ��ن 'رح �! �;�� �6رج از و*وع 
� ا�د 

����و��زان �و��
� �و�4 
� آ��� �� در
�ره : م�ا'�ره � �� �'ورھ� و �د �را


�� آن ��>ر<� �ز�د-! �ن ��> ی�ز 
را�د ورد ��زان �و���  �
����
 ً�� وا�

ھ� و  ی-ر �ـ ذھ��ـDف 
ر6ـود ��، 
ر6ـ' �ـده �م، دـ��ن دا'�ـ� ھ�1ن 
ی
را

ی Aزم 
رایا �� و /�یھ�، ا�وAً 6ود ا;�ن �د  �پیھ� ی-ر �ـھو�<� ��ن �ن �

ده و در +�ل +�*ر و4ود �ت 4$�ن ھ�وز 
و4ود ��ت 
'ر� ا�Hری 
را�-ز�د�

�دارد و /���$� �و�ط �� و ا��س <	ر و +رو� ��ت و4ود در 4$�ن اروز 

��+���یدار ��ت �ظ�م �ر��;� ھ

ود ا
زار و و���ل �و��ن 
و�� � ��د و �

ورد ��ر
رد، در 	�ین 
ودن �ط9 �;�و�وژ�/�� ً��
� وا� �� ���ت �زان 4

و4ود، �و*��! 'ود �9 داده  ًD
� �� ���1و�ھ�   از �پ��� 6ز ا'�ره 'د،�ھ

�د �� -و� � 
ر6ورد یا ن ار�
�ط 
1و���در ا�و » 4$�ن« 	�ود'�ن از ��

»�1ر � و ��د �'ور د�'ر<�� ��و�� /ی�'ورھ�<	ط ھ�ن » یدار ��4$�ن �ر

�زد��$���ً  ٢٠٠٠در ��ل ـ ��  ! 
� آ�١۶/٣<	ط +دود 4� را �ت د��در�د 4


�'د �ـ  ر�د��1در
ر !�
�ده و �وھم �Wت -راه����$� و� �� ����ً و دا��ً از �/رور 

�ی�و��*ی 
ورژواز����! و ��د�و�وژ��د-�ن و 3وال ا� 
 �;�
 او��ت � 

�� و ھ4وم �رار �ھ� � �ت�ھ� و �و�  �پیاز �و  !دھد�ز اذھ�ن را ورد +

ط�ب  �
���درا: م� 
�ز-رد�ورد 
رر�� �
ن ��A �4زم ا�ت در را
ط� 
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ورد ��زان �و�� ���م ���� -ذار 
� �و�ی 
رایدار �� �ر�ی�ز �'ورھ��د �را

�����ن 
� ا��6ذ دو <رض 
��ھ�ر و �+ول از ���;� ��W ا�;�: م�ن 'رح �و�4 

��ـ
�رث ر�د � �و�یھ� ��ـر'د ـ� �و�یھ� ��ـ
� ر'ن �ـ'� /یدار ��ر�ـ� �ـده از �4

�ـ�ورد �ـ�ردا'�ن ھ�ن �درت � ��زه 
ر/� 'ده را 
� در ا��6������� �و�ـ�ز �4

�� �1ر ا�م؛ و د�ا ر <رض �رده�/ذ  ا;�نن�'� /ید��و���ا;�ن �;� از 

���� و�
و4ودآدن 	�ط@ ز�
 �د +�وAت ���6د �و��ش 'د� 
ر ا<زا�ژه 

�� �و��د ��������در �4�� ��
ب �د 
� ا+داث ���6�ن /س از �6ر��ر 'د��ز 

�$��و���ن ا�	Dب � در 4ر�! 4�R دا6�� در اHر �� �;و�� ید� �و�ی@ ���6

ط �ره �ر<�ظر �رده و ��$� او*�ع و 'را� و Mـ �
د�د و�وع �ـ �� '� ��������و�

��رف را د�ظر �رار دادهی�3د�  .م�ا  و 

��4 ا�در ا����� �ل �و��دھ�� �رار ز ورد �و�4ن �;�� را ��د �م �� �

4وع �'ورھ��ی
ت 
� �ل 4��ورد �٢٠٠٠ در ��ل �ت د�� 4$�ن را  

�	
��� �رار دھ�
ن �ل � 
طور 
را
ر 
�د �$4��ن �و��م ا-ر 
%رض �ل ا���م و 

�4���وان 
� �ن 
�ره �در ا. �4 �� 6واھد 
ود�م 'ود، ���@ و �	��� �وز�ت د


� �	�ا��4م ��+
%رض �;�: ن ��وال، در دو +��ت� ��ده 
� ا�
�ر!  


� <رض ���ر-ذاردن ی1ر��م در �ط9 �ل 4$�ن و د���� �و�ی
ر�رار 

  :ر /��m -%ت�ط و4ود، 
� 'رح ز�ن 'را��م و در ھ�����و�

4وع �'ورھ��م �� �و��د�دل 
ر ا�Hر��د �'��دل  4$�ن ویت �'ورھ��  

 �
٧۵ �طور ـ� 
�در�د  ٢ �� ٢۵ن � 
�٢٠٠٠ل ـ� در �ـ�ت د�ـ�در�د �ل 4

�� �و��د ورد��در�د �و�١۴ �
�ط �	رـ�و� ��زه 
ر/� 'ده در ��������ز �4

'ر<�� 
� � �'ور /٢٣ یر 
را�ن ر�م ا�6
�'د و ا �ن �'ورھ� �ن ��ل در ا�ا

���ل ���4 ١٢/٩� و ١۴۵ن �
(در�د �١٢٣ 
را
ر �ت د��در�د 4

�� �'ور� 
	یو 
را) در�د١٠٠4 �
��دل ���ھ�  ١٢/١�� �ت د��در�د 4

 �
ھ� و  � و 
رر�٢
� 4دول (ا�ت ) در�د٢۶ و ٨٧ن �
(در�د ۵٧
را
ر 

�

�ت ر
وط� ���+
ت �ل �و��
�/س �و�ط �	ر).  ر4وع 'ود���د � 


� �و�٢٠٠٠ 4$�ن در ��ل ی�'ورھ� ���� �و���ز در �د ورد �4 !������� 
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	 <ر*�ً در ���زه 
ر/� 'ده و���
  :�س �ل 4$�ن 
را
ر ا�ت 

 ٪١٠٠ =٣٣ ÷)۵١×١٢/١+١٢٣×٧۴+٧×١٢/٩۵(  

���
طور �	ر٢٠٠٠د 4$�ن در ��ل � �ل �و�� � �
! �وم �ب <	ط 
را
ر 

�� �و��د ورد ���و� �+�! ن ��ل ا�ت� ��زه 
ر/� 'ده در ا� �$4���������ز �4

� ق� د�ین را
ط� �در�ا-ر در ا�ن در ��ل د'�زان �و��ت �'ورھ� و ��ر 4


� �رار دھ٢٠٠٠��+
ت �زان د��د �� �م د�م، 6واھ� را ورد �و�4 و ��ق 


	دار ��
ل �و$4 ًA�
�'د ��وم ھم ��ر  !� از �ذ�ور ا+�!  

��� <ر*�ً ار �و��� !�ن �م و �ر<�ً ار �>��م را ���ر 
1ذار����+�ل �

ر<� 
را�ز�د- �
����
 ً��ن ���3ت ��ر �د و 
� ھط و4و� ھ�1ن در 'رای وا�


� ��ده �	ر! +�م، � را در د�ظر �رار دھY٢٠٠٠ در ��ل �را���
 از �

ـ �٢٠٠٠ل ـ در ��ـد �$4�ـ�د �� �ل �و�ـدھ��ن ـم �'� �� در د��رس دار�ھ�� داده


یطور ��وـ�ً 
ـا-ر <ر* ��	� �$����زان �در�د ۴٢ـ +دود  م 'ود�ن ھ� ا

ر<� <وق�ن ز�د-� �>ی�ز 
را�د ورد ���و� �
����
ت �� آ+�د 
'ر� ��یا�ذ�ر 
را  


� ا�ا! ن ��ل ا�ت�در 4$�ن در ا �
��+ـ   ��رد��1ن ا��دAل �ورت �ن 

�;� د���ـدر�٢۵ یراـ� 
ـرا�ـص �ـد ����6ـ� �و�٢٠٠٠ـ در ��ل  م�د��ت ـ�د 4

�ت ا�دکـــاز �' (٣١٩١٠ن ـ��ن 
ـ$4�

ورگ 
ودن ور �و-زا� آن ت� 4


��Aری�Aت �+ده را دارا�<�ظر �رده و ا�ر �<رض �را�� د �زان �و��ن 

وده��٧۵ ی دAر و 
را۶۶٠٠و +دود ) م�ا  ۴٢۴ و ۶۶٠٠ن �ت 
�در�د 4

در�د ٧۵د ��6ص 
را
ر 
� �+�ل در ھر دو ورد 	دار �و� ن�دAر 
وده و در 3


را�1ر ھز� دید ����6ص ا�ت و از �و��و� ���د-! ز�ن � �>ی�� �را� �
����
 

١٣٢٠٠ 3
�رت از ٢٠٠٠ر<� در ��ل 
�'د، /س � دAر : 
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� ا���
�  4$�ن�د ��و��'ود �� ا-ر 
%رض �ل �و� �ده �ن د�ن و4ود ھ�H
 

�و��ن ���3ت ��ر را�
� ھ (�و���ل و 6د�ت �ر<� Y� (و��ن � 
ی
طور 

�$����٢٠٠٠��ورت در ��ل �م 'ود، درا�ن �	����ن در �ره ز �یھ� ا 


طور 
را
ر 
� د �$������دل +دود � ���ی1ر�
طور �و�ط ھر �%ر از ا ���


� �( دAر ١٣٢٠٠ × ٪۴٢ = ۵۵۴۴���وا�د از +�وAت �)  آن�ت وا�

ر<� �! ز�د-�ن ا-ر�� ھ�وز 
� � ا��%�ده ��د �� ا� �ر<ی�د �
����
 ً�� وا�

�
� دارد و�ی�د�� ز<�����ذ�! 
طور  ��A�
 \�
ل 
ر �'+�وب �  


� <	ر و <��� و +رو�'ود و 
د � �� و �م ش� و4ود �� 
یت �د��1و

��1-ر�
  .�ن داده 6واھد 'د� ا�ت /��ت ردم 4$�ن ��و��ر ا�Hر�

�'����$
�درجیا�Hل آ�رھ� �ن 
�'د �� <�� وا���ً ا�3	�د 
را� 'ود یر�- د   

���
ریھ� در ��� ���
@ و >6ذ 3دهٌ اط�3Dت ورد ا��%�ده���ـ   ا�ت �;�ـ �� 

��وم �� اـ/��. ��دـ���د �ـ� ��
ل ا��3�د ـ9 
�'ـ�ت و �+ـت �� در�ـ�� m� ت��


رD6ف 
ر6 ،ًAیداور ش� /��� او �Y، وا*9 ا�ت �� � رایھ� ی-ر �ھ� و ذھ

�
رو'� ��وان 
طور د�
6واھ� ���
 �ر �� �+ت �>��Hل � 
ر �وھم و �6

� ی-ر �ھو�

�Wت �ھ� و �� �/� آن �د �'ورھ� و ر'د آ�� �و��زان ��و��� در
�ره 

��و �و�  ط
	�ت�زان 4� @�ده �ظر داد و � و ر'د آن در آ���ر-ر در 4وا

�;� ارزیداور
ود و � �
���
�� 3یھ�  دادهد 
را��س� و �*�وت � ��� ��3د��ً �

�ط	یھ� ا�	دور 
� روش � و +�ی�راط�3Dت آ ��رد؛ و � �ورت -� و 3

��H���3Dاط @
��و4ود و در د��رس ��ً  @
�� �$�� ��ورد ا��%�ده � از 4 

�د و � �'�
ن ��$� و4ود �دارد و اط�3Dت داده 'ده در ا�ر از ا� Mی1ر�ز د�

�
@ ا-ر�� �و�ط ��ر���ن و ��ر'����ن '�Mل در و���ت آ���ق یر� �+ت �

�'�ن �ا�د � � 'ده� �$�� و دو�ت 
ورژوای
ورژواز �
��� �4ر���$ذا �دھد �;ن 

���از در�4 ��ز �ھ� � �ت� از �+ت و ا�3
�ر 
ر6وردار ھ���د و �و�ط �و


طور /را��ده در �4ھ��وا�1$. ر�د��1ورد ا��%�ده �رار  ًD
� ��+و�� 

� ی  

 ����  .م�ا  دا'���ورد ا��%�ده ا'�را� آ�ر �زان �+ت و در���


�ا
 !���ا'�ن در ��ل  د �را���زان �و�� 4$�ن �� یم �� در آن �'ورھ��
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٢٠٠٠�ن �دن 
� ا�ده و �� ر���م �ر����� -ذار 
� �و�ی�ز 
را� 
� �ط9 ورد 

�� دار�د ی�د�ز <���� �ط9���� �'ورھ��4و4 ً�3 �� ��� �

را
ر  ٨٣/٧ = 

� د١٠٠ - )۴/٣+١٢/٩(ر�د، در �� ��1 را در
ر�٢٠٠٠ در ��ل �ت د��ر�د 4

�� ا��4م ی
را. �<ت� د�ت 6واھ�د ید�ت �و��ن �ط9 از ظر<��ده 
� ا� در آ�ز

�
� و 
رآورد����+�ظر ین 
�6�ت  ��ر�د �� در ورد ھر �'ور � در وھ

�
�	����د ��
� ار��م داده 'ده در ��� ً�
ریھ�  ������� �د ���زان ر'�;� در
�ره �

ود��و���. د ����6ص �را�� آن �'ور ر4وع � ��ن رو'�ا�
�ل � را ��وان د


ر�١٩٩٠ـ ٩٨را DHً در دورهٌ �ز. �رد ����;� در ������ ،�� داده ٢٠٠١;� ��


را� و �Mد ��� ر'د �و��'ده، +� �� ی �'ور دارا١۶٧ �'ور از ۴٩ یر�را

�%�د ر��آ�ر ر'د �و� ��%� او ا-ر. 
�'د � 
� و ی را 
را�ن ار��م ��+ 

�یھ� د در دوره�زان ر'د �و��
رآورد Aورد ا� آ� طو �'ور ۴٩ن ��ده در 

ورد ا��%�ده �رار دھ���
د�ت یا ��4م،  �� �T��'�ر و �'�ر و 
�ل ھر�� 
�د �	

 یز�ن ��ن �'ورھ��ت، �� ���د در ا�دا�ردن 	دار �و��ل /� �%ر ��ی
�و

�ط	�ط
ق 
� وا�� و در�ت و �
��ت آ�� �$�
�. د 
�'د��ده آ ��ظر 
د ر�م �و�ط �

�
H�ط	�ً ��
ل �
ول و ��� �� در ا��ن ار��� را از �� یھ� ن 
�ره در ���


ر���ی;� داده 'ده 
د�ت آورد و آ�را 
را�� �
��+د �را�� � �و��زان ر'د آ�� 

��ده ��و� ش 3	ب� �م و 
ی� �'ورھ������  .�د �رار داد ورد ا��

�
��ا�Hل 
� ا �د <����درج در ��� ١٩٨۶ یھ� ن ط�ب �و�4 دا'ت �� آ�ر 


ر٢٠٠١و  ����;� در
�ره �و����دھد ��، � 4$�ن �'�ن ی �'ورھ��د ����6ص 


دون در�ظر-ر<�ن �� ۵ <	ط در ١٩٧٠ـ  ٨٠د در دوره �ن �و��ت، ا�زان ر'د 4

��ن آ�ر داده 'ده �'�ن ا� �'ور 4$�ن �� 
را�١٢۶'ور از ��داد � در �

�%�ن �'ورھ� ر'د ����در�د ا۴ �� ١٩٩٠ـ  ٩٨;� در دوره � دا'�� در +����

ن آ�ر �� �� ا� �'ور د�١۶٧ �'ور از ۴٩د ����6ص در ���� �و��زان ر'د ����

��'�ن داده 'ده �
را��%�در�د ا٢٩ در �ھ�  ن �%�وت�ا.  
وده ا�ت�ن �'ورھ� 

د ����6ص �'ورھ� در ���$� و �زان ر'د �و��ر در ��ا;�ن �W از �
$ر+�ل +��

�6�ف ا�تیھ� دوره  .�Dوه 
�1����� �و��زان ر'د ����ن ��� در �د ����6ص 
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ت دا'����ورد ��م �'ورھ�Hـ  ٩٨ و ١٩٧٠ـ ٨٠ا�د در دو دوره   �� ر'د 


�'د، �� ا �در�د ٢/۵٨ و ۴/٩ب � 
�ر�١٩٩٠�
�1و�� �ر ا��1ر آ��ت �� د�ن 

���ز در دوره �6�ت ر'د �و���'ورھ� 
��ً �6 رو�د ����6ص ��ر<�� $��� 

���و ا. 
�'د �ن ر'د در دوره دوم ��د�ر از ا�ز�
 �$�زان ر'د ���ت �� � ای

�ده� -ذ'�� �%�وت 
وده و در آیھ� د �را�� �'ورھ� در دوره��و� ���ً در �ھ� �;ز ا

�$���6�ف �%�وت 6واھد 
یز  .ود 

ث � از +�'ر<�� ��و�� /یدار �� �ر�ی+دا�ل 
� �و�4 
� و*@ �'ورھ�

W���� 4$�ن یدار ���ده 4وا@ �ر�� <زایر�ر/ذ�ت و 
� �و�4 
� �>�Hر 	دار 4

دن و د��1ر و ر'د و �;�ل آ��;د�از � ���
 در یدار �� 
ر �ظ�م �ر��ت 

�ده  3	بی�'ورھ���ر،  ��ود �� ا+��ھ� آھ�R ر'د  �ده��;� در آ�ل ا�وان �
ول 

��� 4$�ن یت در 3وم �'ورھ��4�ش � <�Dً �م و 
ی در وا�@ در �'ورھ��

�ده وا���ً ��ھش  3	ب��%� ر�ی در وارد��
د و +�� ��
�د ا�ت ��ر ز� 'ود 

 یھ� در �'ورھ� �ده�د �را�� در آ�زان �و�� در 4$ت ر'د ی1ر�ن �3ل د�و ا

�ده 3	ب� +  .1ردد��وب �ر 4$�ن 


را��
�م آ��� در ا�� �
�ظور �$و�ت در ��ن -رد�ن ار�
�ط 
�ن 
� �و�4 
د و 

 ��ظر 

�، آ�طور �� ��+���1وان �ر�د، ���ر ��د �زان ر'د �و��ن 

����6ص �را�� را )W� ظر -ر<�ن���ر و ا<زا��
دون در � �در ورد ��) ت�ش 4

� آ�$یزان ر'د 
را�ن � �� ا���'ورھ��� ٢٠٠١ و ١٩٨۶ یھ� � در ���


ر��
طور 4دا-��� ١٩٩٠ـ  ٩٨ و ١٩٧٠ـ  ٨٠ دو دورهٌ ی;� داده 'ده 
را��� 

��1ن دو �+��ب �رد و �و�ط ا�� �
�H
�ن را  !�1���

ت و �H ً�*1ر �ن <ر��

�ده ��و� ش 3	ب�و 
 �م ی� �'ورھ��د �را�� در ��� �و��ر'د آ��ورد ا��%�ده � 

ودهر �� � آ�را�ن ا��6��1ن � ا. �رار داد� �
��+
�ً � �	رم�ا   �

را
ر  ٢ = ٢/٧ /

)٠/٧۶ + ۴/۶ (�و�ط  �در�د در ��ل  �
�H
د �زان ر'د �و��
�'د و � آ�را 

ورد �ظر <رض یھ� �ده�����6ص �را�� �'ورھ� در آ � �<	ط در ورد دو . م��

� �'ور <وقد ����6ص �را�� آ�$� در دوره �ن و ھ�د �� ر'د �و��ت ��ا���ده /ر4


دون د��6ت دادن ار ا<زا١٩٩٠ـ  ٩٨ �� ۴/٣ و ٩/۶ب 
را
ر 
� �ت 
�ر��ش 4
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��ء 
�ر�H��طور ا
 و ٩/۶×٠/۵٠=  ۴/٨ب ر�م �در�د در ��ل ا�ت، 

٠/٧٠=٣/٠×۴/٣�وان �
����6ص آ��زان آھ�R ر'د �و�� را  �� درازدت �د �را

���ب دا
ر+�ب در�د در ��ل  �$�  .م�ا ����آ

	�د�ا �;�
ت � �� 
دیا د �را���ر �و���H ط و�و�
� ا��%�ده از ر�م  ���1و

�ده  ش 3	ب� �م و 
یوم �'ورھ�ـ 3یھ� دهــ�� آید در ��ل 
راـدر�٢/٧�

�;ن ا�ت  �
رآورد ) ٣ و ۴/٨ب ار��م �ن و ھ�د 
�ر�� �یو 
را (���و'ود 

	�د� 
� وا��یدر وارد �
 ا�ت �� یز� دا'�� 
�'د ��ھ�� �وت �%�ر وا���ت و 

� ���
��ر���4 در �ظر 
�1م آ�را در ا��وا �;�

� ار�م و �H

� � وا��ید آ�را  

����ر و 
� آ ق��ر و د� دار�د-�ن اط�3Dت '6ص�د از �ظر �
�. م��د-�ن وا-ذار 

�یدور �دا'ت �� 
رآوردھ�� �
�4 � �	 �
�طوف 
��ً ��ھ� �س� دا'�� و �� 

�
 در +د ا;�ن ��
ل �ده و '��6ت ���! ا�ن 
رآوردھ� �ا�ر درازدت ا�ت؛ �

 4$�ن ید �'ورھ��زان �و�� � و درازدت ر'د آ�� 3ور�+�ول در
�ره �

دھ�د و ��م ���� -ذار 
� �و�ی�ز 
را�د ورد ��دن 
� �ط9 �و��از �	ط� �ظر ر�

� ��  .1ر�ز د�

دن 
� �ط9 �ھ� از �	ط� �ظر ر�د �'ور� �و��زان ر'د آ�� 
رآورد ی
را

�ده  ن�د �>��و��ر<� 
را�! ز�د-�� ً��
��
� ی �H
 ی'رط �د ش�! /� ھ�1ن 

�� د���� �و�ی 4$ت 
ر�راری*رور��: د در �ظر -ر<ت�ز 
��1ر را ���م دو 

� ر'د ھز�;�<� ��ر<� در طول ز�ن �ن ز�د-� �
����
 ���ر � �� در ط�

ر � ���3ت ��ر �وأم 
� �یل 6ود
6ود� �	�ی1ر�، و د� و ا�4�3ی�;�ل ا����د

ل �و��;���  .یدار ��د و ا����د �ر


'ر� و ا�4�3یر �;�ل ا����د� ��در ط @  و <�Dً 4وا@ی 4وا

���ً �ط9 ز�د-یدار ���ر
�� �، ط�� �1��$� از �زان و �1و��� ا��%�ده ا

��و���ل و 6د�ت �ر< ����ب � �ز ار�	�ء �
د؛ � �
 و یزان �;�ل ا����د�

3�
طور ���ا�4 @�� و 
	در ��<��د ���! <رآ� و در � 4واAطو � ً��
دت ط 

3وم ا<راد �ی
را �%�
$

د و � �ود و ار�	�ء ت +�وAت ورد �رف �

�ت �رف�� ����ً <زو�;�Dوه و���ل و 6د�ت 4د��1 �ز ا
د و �رد و 
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�رف و ا��%�ده 
وی 
راید�ر�4د �د و ا�4�Tود ����
 �$� ار�	�ء �ط9 ی

�� ز�د-�ش ھز��4 ا<زا�زان �رف و در ��� و �ز�د-�
�'د�  .��;� �ا 
1و

ر<� ��ا�Hل در ورد ز�د- �< �
����
زان �رف در � و �ز �ط9 ز�د-� 

 �
���ب ��� و ا�4�3ی'ر<ت و �;�ل ا����د�زان /�طول ز�ن �ن � و ھ

�در�
 یدار ��@ �ر�ن ��ر�وب 4وا� ھدر A�
 Y�����
���4 ھز�رود و � ��ن �

ت�;� ��ـ در �ور� �1و���ز 
د� ��ز�د- 1

ت در �ظر �H دا �ش /�ـ ا<زا م�ر�ھ� را

�� �ورم و ا<زا. ��د ���ت�ش ��/س -ذ'�� از  W� دون
ت �%�ر در ���ھ� 

+�وAت، ھز�<� ��ر<� 
د�! ز�د-�ن � ً��
�� ���1و�� <زو� 
د. �
د� ��$� 

�ش �'�ر ا<زا�'�ر و 
�ن �;�ل 
�ز در طول رو�د ا� 
�رآور ��ر �یرو�ا�ت �� 

���د ھر � �و�ی 
رای� دت ز�ن ��ر *رور� ی�4 	دار ��ر *رور��<�� و در 

�	دار ��
ت �%�;� ��ـ در �ور� � از و���ل و 6د�ت �ر<��H را �$�ت آ

��د و 
د �دا �ل /�ـ �	� م�<رض ���� ���;ن � ��. د��Tن �ھ� /�� ���� ھز�ھ�  ت�ن 

��4 از ا�در ا��ر<� در ��� ز�د-��د ھز�م و ازد�ا ز �ر<�ظر �رده�ن ار  �
����
 


ت�H ًDت�
ودن � طول ز�ن را 
� <رض �� را �م ز�دھ �ھ� در د�ظر �رار 

�
� � و �	ش آن در �د�ن ازد� ای�ن +�وا�م در
رآوردھ���وا��ن روش ا�ت �� 

ل ا�4��3ر آ����;� �/�� @���������� 4وا��+وظ   .م� را 

����ـ� ز�د-ـ�� ھزد��ن ازد����
ـ  �
ط���ـ� را ـر<ـ �
 �ــ� و 
رر�ـ� 

�ی�ـھ داده���ق 
� ( آ��ن ی آ�ریھ�  �����) » آ�ر آ��نیاداره �را�ر«

��رف �6و��در
�ره ھز ��1  �6�واده��ھ�  ت�ش ���ورم و ا<زا �ھ� و �1و


ت <رض �ردن (در�د در ��ل  ٠/٧ در +دود ١٩٨۵ـ ٢٠٠٠ یدر ���$��H �


�وان �و�ط �م و ا�ا 
رآورد �رده) ھ� ت���
�� �ش ھز�زان ا<زا�ن ر�م را 

ر<� در �ط9 �$4��ز�د- �
����
�ده� در طول ز�ن در آ�  ���ھ� <رض �و . م�

ن ��4 دا'ت در ا.  ا�ط
�ق دارد�ت 
	در ��<��ن <رض 
� وا��م �� ا��� �<;ر 

�ی ر
وط 
� دورا�$�ی
�ره آ�رھ�Aرار دھی�ر � طو� ��م ا� � را ورد ط��

��د��ر�� �
�ن <راھم �'د� 
را��ن آ�رھ�� .  

�� د���� ر�ل ���3ت ��ر ��ر-ران و ��ر���ن �وأم 
� ��1ر 3
�رت از �	
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 یدار ��m 4وا@ �ر����ر.  ا�تیدار �� 4وا@ �ر�� و ا�4�3ی�;�ل ا����د

/���د � <رآ���ت �� در ط� از ا�ر +��� ��ل ا١۵٠6ـ ٢٠٠ در طول �'ر<�� ��و

��$�یدار ���;�ل �ر�
	در ��<ی و 
� در �ظر -ر<�ن ز ��Aدت� طو در ، 

داوم ��اHر ا<زا ً��
��
� زیرو�ش �H
 از  ��3دی� �د��� و /�� 
�رآور ��ر 


�رزات ط
	��یآوردھ� و د�ت ی;�و� �3�ل ���3ت ��ر � 4$ت �	�� و ا�4

	���3ل <��ل و  �
�H
�ده 
� ا م �+	ق�'6
1ر، �وأم 
� � دین 6وا�ت از �و�

ز ��ھش �+�ل ���3ت ��ر � ن�د 4وا@، در �3زان �و��ش � ا<زا��6�د ��ر�<رآ

� <رض ��6ن �4ر
� ��ر�� ا�و 
ر /�. �
د� � ،� � یر �'ورھ����م �� ��

��� و ا�4�3ی �;�ل ا����د�ر آ��ز در �� �یدار ���ر�
� � 6ود ز �� 

ر<� 
را�! ز�د-�ن ا;�ن � �>ی 
را�د ��<��ط9 �و� �
����
 ھ�1ن 
ر��د ی 


Dً � �ز �وأ�ً ��ھش �+�ل 	دار ���3ت ��ر ا<راد � ن�در 3� ���
ر آ��

د و �ذا �

 آ�$� �د ����6ص �را�� آ��در�د �و�۵٠و �� در�د ۶٠د 	دار � -رد�
رر�

ر<� �را�� 4$ت -ذار 
� �و��ن ز�د-� �>ی
را �
����
�م ا���6ص ���� 


د� �� .  

ورد �+	 �����ق و 
رر��در ار�
�ط 
� آ���4 �ن Aزم ا�ت در ا� ��ت ھ

�یدادھ��
� ا;�ن و�وع رو �����ھ� 
� 'رح ز �ده� در آ��  :م�ر ا'�ره 

ھ�  �ده� ا;�ن دارد �� در آیدار ��'دن �ر� �وم و �;�ل رو�د �$4�ار �دا

�ط	�ی ��د�'وریھ� �4د دو�ت�
� ا�6�ف یـ �� ھر�دام �'ورھ� ره� و Mیا  و  


� �ط9 �;�ل ا����د ً���;�� را 
�ورت � �%�و�� و ا�4�3یان �! وا+د 


��
طور � ���;��ن و �+د ��4ر -ردد د��. ـ � �ـ ا-ر �ورت  � �+و�Aن�ا

�	�ط 4$�ن را، ھر �وع �';ل � و ا�4�3یـ *رورت �;�ل ا����د ر�د�- � ھ

��دو���د، از +��� و '�
 � و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�ن /�ث �>� �� دا'�� 

��م �%����-ذار 
� �و���د � � و ی �دیھ� 'رط ش�*رورت �;�ل /. �

3�ـ 3و�ً و �ر<�ظر از وارد  �م���� �و�� 
ر/��ی�ز 
را� ورد ��ا�4

���H��ول�ا
 ین �	�ط ار�! از ا�� �	�ط 4$�ن و ھر � ��یـ 
را  
�4 و ��
ل �

�
  .  ا�ت�$� و 
د��� و ط
ی�د�



 ٥٨


 ش��;� در 
رآورد و /�1ر ا�د�� ید� �و�یھ� ت� ظر<�ر ر'د آ�� ��

�ی�'ورھ��6رب ویدادھ��@ و رو�<�4م �� ��� �ن � <رض � 4$�ن ھ  

�
��3د ������ن ��'ر<ت ا� �� ار /��ر 
زرگ �$4;
 ی د�$�ی و 
را�ر را 

�Aطو ً��
���	ب 
�ز-ردا�د رخ �دھد و ا� 
رھم ز�د و �6ل ��زد و +��
ن � آ�را 


��ً �3د�ر رو����! ��وان 
� و�وع �ن 
�ره �در ا. ش رود� /ی$ر<�� 
طور 

�م� �@ �$4��و� �4�R ا�� � *�

�'دن �� 
��@ ط���ز 
'ر DHً آھن � ورد 

���د �� '���<�� و �ن ا
داع �'ده و ��ر
رد ��1ز� آ�$� �4ی;� ھ�وز 
را�ا � �%ت 
1و

ود��� و ط
�ط��ت +�� ز� �1ر ا�4��3 دیدادھ�� رو�
ر6�ن �ا.  ا'�ره 

���ً در ورد 
رآورد و �
��ر ر'د آ��ن ���<رض طت ط
	� ��ر-ر در � 4

�د �ز �دق �ـ �  �رار -ر<ت� ورد 
رر�ـ �� �
D �'ورھ�� .��د ا'�ره �ن 
��ھ

�ود �� �	����د و �ر�ا���ده ز ل <وق��ت *رورت �ده�ت در آ�@ 4�
 ��ھ� ھ� 

'���*�
�*Dت و ���ل ز� از  �+د ا+��ل �ـ �� '� �� ا�4��3 �ط��ت 

��آن 6���+و�رد �ز ا-ر �ورت -�ـ � ف ا�ت� *
�د �;�ل � ار <رآی�وا�د 

����� و آ��1ه ا��	�ل 
� �و�یدار �� �ر�� و ا�4�3یا����د�د ��م را د-ر-ون 

�  .ر��
ل ا��ظ�ر 
و4ود آورد� ���Mو و*

�
+ثا� در ادا�و�ط ر'د آ�:   R� د ����6ص� �و��
طور ��D6 آھ

�ده ��و� ش و �م 3	ب� 
ی�را�� در ��م �'ورھ��4و�3ً �زد� �� � �
 !٨۴ 

�در�د �ر��1 را در
ر٢٠٠٠ت 4$�ن در ��ل �4 �
ن � �یو 
را (٢/٧د 
را
ر 

��ء 
�ر�H��طور ا
 �زان �و�ط �$4��در�د در ��ل، ) ٣ و ۴/٨ب �و ھ�د 

ر<� 
را�! ز�د-��� �ھز �
����
 +دا�ل 
را
ر 
� ٢٠٠٠ ھ�1ن در ��ل ی 


ت <رض�ن ھز� ھر �%ر و ر'د ای دAر 
را١٣٢٠٠�H در �ورت ���ردن  

ت��  �
د ��6ص �را�� و 
�ورت � در�د در ��ل و �و�٠/٧ھ� 
را
ر 

 ��3ت ۵ 
�زاء +دا�Hر � و '��6+�وAت ��Dً آ�ده ��رف �6و�

د ����6ص �را�� �در�د �ل �و�۶٠ روز در ھ%�� را 
را
ر 
� ��۵ر در روز و 

��وده�
رآورد و ��در آن ، �� P=P0 (1+a)nا�ذ�ر  ط
ق ھ�ن <رول ��
ق. م�ا ن 

��4 �در اP0ل � ارزش �و���در  ��د � ارزش �و�P و ٢٠٠٠د ����6ص �را



 ٥٩

����6ص �را�� در n  د�
����ل ����ن � ارزش ادر�د۶٠ �� در آن � در ز


را� 
را
ر 
� ھزد��و� ��ر<� 
را�! ز�د-�ن � �>ی�� �را �
����
  ھ�1نی 

�� �و�� ر'د �و�ط ���a و 'ود���

را ��ن � �یو 
را (٠/٠٢٧ر د ����6ص �را


ت 
ودن ارزش دAر  �) ٠/٠٣ و ٠/٠۴٨ب �و ھ�د 
�ر��H رض> �

�'د، ���� 

�	 �

داء �  :�وان �و'ت�، ٢٠٠٠�� ارزش دAر 
� ��ل 

Po = P )٠/٠٢٧+١(  n = Po  ) ١/٠٢٧( n 

�� �را�� ز�د-�1ر ط
ق ھ�ن <رول در ورد ر'د ھز� دیو از �و� ً��
�� 

ر<� در ھ�نn   ل��ل /س از ��٢٠٠٠  :�وان �و'ت� 

E  )١٣٢٠٠)٠/٠٠٧+١= n  )١٣٢٠٠)١/٠٠٧= n 

 �� ، Eد-�ھز�ر<� ��� �را�� ز ً��
�� n
�د از ��ل  

�'د � ٢٠٠٠��ل  .


ت و 
را
ر 
� ارزش آن در �H وارد ��1و�� �� -%�� 'د، ارزش دAر در ھ�ھ

  . <رض 'ده ا�ت٢٠٠٠��ل 


 ���  :�ن 'د�ط
ق آ

             
E 

P    _ ---   =  

            ٠/۶٠                          

     ١٣٢٠٠                   n                                      n 
( ——— ) (١/٠٠٧)     = P 

0  
                  :/س                                                             (١/٠٢٧)

   ٠/۶٠  

    ١/٠٢٧         n                 ١٣٢٠٠              
( ——— )     = ( ——— )                                                             ��:                                  

   ٠                    ١/٠٠٧/۶٠ P0  

                  ١/٠٢٧                                   ١٣٢٠٠              

n =log ( ——— )     ÷ log ( ——— )                                                                            ذا� :  

              ٠/۶٠ P0                                  ١/٠٠٧  


�6Aره� �:                                                                                               
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                                             )٣   (    ٠٠٨۵/٠   ÷ )log Po  - ۴/٣۴ = (n         

) ن و ھ�د�ر از ��M( �'ور ١٨٠ن <رول ط
ق 
رآورد � در ورد +دود �ا

4وع ���ن  در 4$٢٠٠٠ �'ور و4ود در ��ل ٢١٧از � در ورد �

ز ـــ�ور و �ن �'ـــ�ـن �� آ6ر� 
� /��� از ا��وا�ـ٢دول ـور در 4ـ ذ�ی�'ورھ�

'�ن ���ر �'ورھ���ـوم �ــ3���د ��ده ا�ت �دق � �� در 4دول ز
ور � .

 را، �� ٢٠٠٠د ����6ص �را�� ھر �'ور در ��ل � ا�ت �� ارزش �و��<	ط ��<

 nن <رول �رار داد �� 	دار �ه 'ده، در ا داد٢در 4دول  �'ورھ� ا�Hر ی
را

���
داء   را ��� ��داد ���$���
ت 
� ��ل ��زان ��'د ��  �ـ طول ٢٠٠٠ـ 

�ده ز�د- ن�د �>�د آن 
� �ط9 �و���و��ر<� 
را�� �
����
�وان ی �
! � ھ�1ن 

ن � �����م 
ر�د 
طور ا+������� -ذار 
� �و�ی�ز 
را� ورد �ی'رط �د ش�/

�ود.  

�ر 
ر+�ب ��ر��وان 
�ورت ز� را ٣ ا�ت �� <رول �$�
د mد�Dی�ز � 

 -ذار 
� ی�ز 
را� ورد �ی'رط �د ش�ن /�m +�ول 
� ا��و'ت و ��ر

�ً از آن 
د�ت آورد��م در ھر�'ور را ��	�����و�:  

Tp   - ۴/٣۴ +(٢٠٠٠=  log Po) ÷ ) ۴(               ٠/٠٠٨۵  


ر �، �� ا��

ن را
ط�  ���ن و ھ�د 
طور �د در ورد دو �'ور ���ن -رد�آ

��ء 
�ر�H��ت از�ا�ر��
  :ب 3

Tpc   - ۴/٣۴ +(٢٠٠٠=  log Po) ÷ ) ۴-٠/٠١٧            )١  

Tpi    - ۴/٣۴ +(٢٠٠٠=  log Po) ÷ ) ۴-٠/٠١٠            )٢  

 �'ور ۵ ی را 
را�m ا+����ن ��ر� ا،٢ا�Hل، 
� ر4وع 
� 4دول  �<


�ان، �ر��$���ن، ا
� 'رح ز�ن، ھ�د و وزا !� �
��+               :م�;��ر 

                                                                                                                         

 TP=٢٠٠٠)+ ۴/٣۴ـ   ٨٣٩٠log (÷ ٠/٠٠٨۵=٢٠۴٩��ل     :�$���ن

  TP=٢٠٠٠)+ ۴/٣۴ـ   ۵۵٢٠log (÷ ٠/٠٠٨۵=٢٠٧٠��ل     :ران�ا

   TP=٢٠٠٠)+ ۴/٣۴ـ   ٣۵۵٠log( ÷   ٠/٠١٧=٢٠۴۶��ل     :ن��

  TP=٢٠٠٠)+ ۴/٣۴ـ   ٢٢٣٠log (÷   ٠/٠١٠=٢٠٩٩��ل     :ھ�د
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   TP=٢٠٠٠)+ ۴/٣۴ـ   ٨١٠log ( ÷  ٠/٠٠٨۵=٢١۶٨��ل   :!�وزا


�ز �>��
 �م �� <��� �د �ت �� ! وا*9 ا�ا�Hل در ورد �'ور وزا

��ن �'ور در طول DHً �د ����6ص �را�� ا� آھ�R ر'د �و��زان وا����وان 

٢٠٠٠�ده /س از ��ل � ��ل آ١۶٨��
ر ا+���� را ا��ون � �ود و 
رآورد � �ن 

��
�*�
م د�Aت دارد و �ذا � �� در ز�ن +�*ر در د�ت دار�ھ��  داده� 
ر 

ق دو
�ره �! و د�� اط�3Dت ��زه و �زددا'�ن ھ� در ھر ز�ن 
� در د�ت �ده�در آ

�
�
  .رد�د �ظر �رار -� و �4د���د ورد 
�ز

یدر وارد ��د �ژه ر'د �و��زان '6ص و و� �� 
�وان 
طور 4دا-�


را ��
دی�ده �'ور� آی����6ص �را� �
ود، 
� �و�4 �د �Dت <وق، 
�� را 
رآورد 


� ��ر�از <رول ذ�ور در ذ��+ ی'رط �د ش�ن /�
� اm +�ول �ل 4$ت 

�  :ن �'ور ا��%�ده �رد� ای�م 
را���� -ذار 
� �و�ی�ز 
را�ورد 

  Ts= ٢٠٠٠)+ ٣۴/log Po  ÷۴ ) / (log) ١ + m( ـ ٠/٠٠٣(             )۵(

زان � m و ٢٠٠٠د ����6ص �را�� در ��ل � ارزش �و�Poن را
ط� �در ا

  .ور ورد �ظر ا�ت�ده در �'�د ����6ص �را�� در آ�ژه ر'د �و��'6ص و و


�ا� 4$ت د���� �

�! ارز� ��� 4$�ن در ی �'ورھ�� از ر'د آ�� �

�4وع و �
� �ط9 �و��ا'�ن، از �+�ظ ز�ن ر� ت� �$�ن � �>ی 
را�د ��<�دن آ

ر<� 
را�! ز�د-� �
����

� ی �H
 4$ت -ذار 
� ی'رط �د ش�! /� ھ�1ن، 

�ظر �����و�
�ط	��T�م، ن �m +�ول 
� ا���ت �� ��ر��ر ا �9 و �+�د �� 


را�زان از �و�� ��د'�ن در ��ل �، �� 	دار �و�٢ ��د �'ور آ6ر 4دول ید را 


را٢٠٠٠ �;�
�ر ا�ت، � �د ����6ص �زان �و�� �� ��� �'ورھ�� ��ی از ھ

��١۵٠٠ن ��ل از �ا'�ن در ا �را A�
 �
. م�
�'د ورد ��4ش �رار دھ � دAر 

�����٢'ور آ6ر 4دول  ٢۵+دود  �4وع 4 �
۵٩٣ در +دود ���  ��ون �%ر �

١٠ ��ر از(�
� � دیو �'ورھ�) �٢٠٠٠ در ��ل �ت د��در�د �ل 4�'1ر 

� ن 4دول درج �'ده�آ�$� �� در ا4وع 4�ر از ���ا'�ن ا+��Aً 6 ت�ا�د و � 

�! �
را�ت 4$�ن در ا�در�د 4��
��ن ��ل ا�ت و �ر ت ��م آ�$��ن �ل 4� 

�١١از  در ��
�ن ارز�را از �+�ظ ا
�'د  � �٢٠٠٠ در ��ل �ت د��در�د 4
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� از ٢٠٠٠ن �'ورھ� در ��ل �د ����6ص �را�� ا�؛ 	دار �و�م�ر�- ��ظر 

��د ھم ��ر � دAر و '�۴٢۴ �� ١۴٩٠� دAر ا�ت، �� ١۵٠٠ 
$ر+�ل ��ر از �

� ا������ن �'ورھ� را 4واH��ا �;ن ا�ت در آم �� �;�� <رض ھ� در  �ده�

�Aر �+وHا�� +��ت �رد و � 
1ی'�ر��ر 
�د'�ن �ر3ت 
��زان ر'د �و�� 

���H��1ی1ر�ژه د� و�ا
 � ر'د آ���
�ر�د و �ذا آ�$� را در را
ط� 
� ارز� 
6ود 


� ید �'ورھ��زان �و���H
4و�3 
� 4$�ن  !���1ر �ل د���� �� +ذف �. م�

�D1دش 
� �و��'ود �� 
� �ده � 4دول ز
ور د��ورت 
� ر4وع 
��در ا
د �د 

�� ���وان �'ور دارا٢٠٠٠ دAر در ��ل ��6١۵٣٠ص �را�
ن � ��ری، 


� '�6ص ارز� در اید�ت �و��ظر<�H
4وع �m +�ول �ط�� ��ر��
�ن ��ل،  

 �
�H
�م در�ظر ���� -ذار 
� �و�ی�ز 
را�د ورد ��! �ل 
� �ط9 �و��4$�ن 


را�در �ورت �
ول ا. -ر<�� 'ود��
m �ن ��ر�ن ط
ق 
رآورد � ا�ن �	ط� �ظر، 

3
�ر��ت از ًA�  :ا+�

  Tp) = ۴/٣۴ـ   log ١۵٣٠( ÷ ٠/٠٠٨۵  =٢١٣۶  ��ل        

�� ٢١٣۶/س ا+��Aً در ��ل ��
 یDد��ت و دوم � در دھ� �$�رم �ده 


� �د�H
4و�3 4$�ن ذار 
�  آ�ده -ید�ت �و��! �ل از �+�ظ ظر<�1ر 

  .�م 6واھد 
ود�����و�
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   �وا��6 ��5یھ� ت�زان ظر,�ـ �۴

���یھ� ت�ھ� و ظر< ��وا��� �و�� 3�4 ��������
 �د از �+�ظ /��16و�� 

� �
ی�زھ����طوف 
� �+ول و � 3�� و 
طور ا���6ر اھداف  اھداف �4

 �
ل �;�����م 
� �ط9 ��<��و �� ار �� ن�ده 
�'د و 
ر�د و ا� از ر'د ر��

ی+د �
�H
 ���� �ر��راث 3�ین و �� +د�'� /یدار �� از �4 ���� �
�H
Y �ز 

یھ� 'ر<ت�/�در . 1ردد��م +�وب ����د در 6ود دوران �و�� 4د� 3


��ً آ�Mزیھ� دوره����م و �����ن �و��  ��ر+ �����ز 
� � از رو�د �;�ل آن 

�A�
 ی از د���وردھ���ط9 ����ده ـر و آـد +�*�ت �� 
�ـ��ز اـ� ��ـ3� �ـ

�+ـ���ـول �;�ل 3�د �� ا�'� /یدار ��� �ر�ـ در �4'�
 ی در را����!�ن 


;�ر 
رده 'و�د و �� ا��������و� ���� �و���;� 6ود آ�$� را  �������ز در �4


د�ت آورد؛ در ا�� ���� از ر+�د ا�ت �� ا��'�<�ت و ���ن �4
 �
 یھ� �<��� 

ن ��و�3��
��������ز اھداف �و�� ورد  �
  .1ذارد�'�ر رو 
� ر'د �'�ر و 

�� �و���������آن اھداف ورد �ظر در �4 �$��د 
;�ر-� �� �+	ق آ یر��ز

�+و) در 	د�( ا�ت را �
Dً یا ژه� وی! و ��ر
رد� ��وریھ� 3�وم و دا�ش
 ی

���
ود� �ی��4 6وددار�م و از �;رار آن در ا��ن  ���
��در ا. م�� �4�د �ذ�ر �

ورد � و ��ب اطDع و آ-�ھی;�و�ن اھداف از ��ر ا لم �� '��6ت %��'و 

�یھ� ت�ظر<�ز از �� 4$�ن از � ��و�یدار �� �ر�ی �'ورھ�� و4ود و آ�� 3

ر ا�ت؛ و <;ر ���/ذ د ا;�ن� '��د'وار و +��ر �
� یار � ی1ر 
را� دی�و

� � ا�ت �� 
6واھ�د در � 3وم ����ی 
رایر���/ذ �ن و ا;ین د'وار�م �� ا��


رر�یق 
/رداز�د و ھر �س 
� �در�ن 
�ره 
� �+	�ا � ����ق در ورد � و �

3�وم و دا�ش.  6واھد 
رد�
� آن / ��یھ� 
�6وص دا� اروزه آ�	در � 3

 ��
� �<�� �� د�ت��و��� �
 ����
� آ�$� و � ��<� و�� و ا4��� ھر��د ���! آ' 

 3ی
� ��ر
ردھ��
ودھ� و �وا�ص آ�$� در /��16و��/ذ  ا;�ن�� �

� �ر آ�$� و  

�� +دا�ل ��ت و �ر ��/ذ  '6ص ا��4می ا�ت �� 
رای�م ��ر���� �و�ی�زھ��
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�'د  �ا���ده د'وار  <وق������د و دت ز�ن 
��ا���ده ز  ��ر <وق�Aرا ��ر طو 


د ��  .ط

�
یھ� ت '��6ت�� 3دم �%��ت �د �%���3 �� و � ��و�یدار �� در 4وا@ �ر

��ث /��16و�� از +�آ� �
 ی�د �;�ل آن در را�����م در <رآ���� �و�ی�زھ�� 

�و� �
���م را ����+�ول �ود و �ذا ھ�ن �رد �� در 4وا@ �ن ����ن 

��و�یدار ���ر��� ��یھ�  دا�ش� و ��و�ا�د ��   
ودهی 
د�ت آده در +د� 3

�د و � �ن� ای/��16و'�

وده�� ����زھ� �
وده ن �� ا�د و ا-ر � در �ا�د در �� ز

��ن ��د اوAً ا�ن ��ر 
�� اید؛ 
را�ن �ط9 6واھ�د ر���ده 
� ا�آ�H ن ��ً ا��زھ� را و

ود� '��6ت و ����ھ� را 
	در ��< دا�ش�ا���ده   <وقین ��ر�ا� ا. ن و '6ص 

;ن ا�ت�� �Mد'وار   .ر

 ا�ت �� ر'د�$�
د��� �ر�� و �;�ل 3+�ل 
�  ن� در 3یدار �� در �4


را��������د ��/�وه �و�� و 'ید��ط9 �و��� و �;�ل روا
ط �و���
� و  �
زان �ن 

���6ت ط
	� ��ر-ر و �درت ��ر�4 �
د �را�� �زان ر'د و ار�	�ء �و�� آن و 

�� �ط�
ق دارد �4����;س � ا��ن ر'د و�ا� ا. ��ز�د��$� آ�را �ل 3�;� � ،

M �
��
�رآور ��ریرو�ر از ار ر'د   ًA��ر در 4$ت /��16و�، ا+�� � �
 

�ھ�  ر'د و �;�ل 3�وم و دا�ش. 
�'د ��م ���� �و�ی و ا����د� ا�4�3ی�زھ��

یآ�1و�� �� وا���ً در را���<� ��و���م در راه ����� �و�ی�زھ��ن � �
�م �ل 


 ًA��� �و�'�ر از ھ� در�
�'د ا+�ن �ا.  رد��وا�د ا��4م /ذ� ������� 6ود �4


�� �ت �ن �%�� و ���� 3دم �زوم 
رر�ید 
� ا�;�ء 
رآن �� +د� ا�ت �� '��ط

یھ� ت�ت ظر<�3دم �%��3 ��� ��م را �و����4 �و�ی 
رایدار �� 4وا@ �ر

�د�.  

4 �
دان ـ� <	�ود ـق و�4 و �+	�ـد، در 
رر�ـ� 'ـ� <و��ً -%�ـوع آ��ـ
� �و�4 

 ی�ز 
را� ورد �� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�دھ�ده / ل� �';�ر�ن ا��� ��

4
ور���� �و��
ر/���ل �>�ف � �
���م، ت ط
	� �م <	ط 
� ھ�ن دو ر�ن 4

ق �رار -ر<��د � �� ورد �+	یدار ��د �را�� در 4وا@ �ر��زان �و����ر-ر و 

��ده ��
��م و از ر�ن �وم ���یھ� ت�<زان ظر� �3 � ��ن � ا�� �ط9 �;�ل 3



 ٦٥

����ذ�! . دھد�ل �ن /ژوھش را �';�ن �	ص 3ده ا�م و ا�4وا@ �ر<�ظر 

�
�1و�� �� ا'�ره 'د �3ده�ھ ًA�ن 
6ش از ��ر د از �ظر دور �دا'ت �� ا+�

ر
وط 
� ر�ن �وم از ھ�ن ا��س 6ود �ی! و ��ر
رد� ��وریھ� دا�ش � �$�ز �

ط �د و �� در 'را��Tد و 
و4ود ��وا�د 
و4ود آ��م ���� �و�یارط 
ر�ر�در 'را

  .یدار �� �ر�ت�+��
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۵ ��  یر�� ���ـ 


را��
����ز � ورد �� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�ن /�ن ز�ن �>�ن در �

�ن ـ 4$)یدار ��ر�ـ ��ـا�
�� ھ1 (�ـ@ ��و�ـم در 4واـ����� �و��ـ 
ر/��ی
را

�زان �<	ط 4��	
ن 4وا@ را Dک �رار �د ا��را�� �و�زان ���ر-ر و  ت ط


�+ث -ذ'�� ا�ن ا� ���ی
را. م�دھ� �ق 
رر��ن �+	�ن ز�ن، 
� �و�4 
� آ��� در 

�
ود�ر �	�� 4$�ن را 
� �$�ر -روه 
� 'رح زید �'ورھ��'د، �  :م 

د �
ل از آن و از ھم �� و '٢٠٠٠ �� 3و�ً از ھ�ن ��ل ��ـ �'ورھ�١

�م را دارا ���� �و�� 
ر/��ی Aزم 
را� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�ا��ون /

�داد ٢٠٠٠ن �'ورھ� در ��ل �ھ���د؛ ا� �
 ٢٣�4 �

ر ��� �'ور و  \��
 

٧٨٣+دود  ����ون �%ر ��� ١٢/٩��د �� �ت د��در�د �ل 4'�
 .  

;ن �ھ� را �دار�د � 'رط ش�ن /� ھ�وز ا٢٠٠٠ �� در ��ل �ـ �'ورھ��٢

 آن 6واھ�د ی;م دارا�و �ت�� �� دھ� �6�ت �دهٌ 
�+دا�Hر در طول دو ��3د��ً 


ر +دود ٢٠٠٠�$� در ��ل �'د؛ ا \��
 ١۵�4 �
 ١٢٨ در +دود ��� �'ور و 

����ون �%ر ��� ٢/١�  .� ھ���د�ت د��در�د �ل 4

�ده ش و �م 3	ب�ا��ون 
 (�ـ �'ورھ�� ٣�
�  د�تی�� 
را) �� �
 


داء (�م ���� �و�� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�/
ت 
� ��ل ��ھ�وز ) ٢٠٠٠

���ر �ز� �
 ���Aر او�� در /�'�ر طو�
� آ ��Dوه 
� آ�$� �ش دار�د و 


� �'ور و٨١ '�ل ٢٠٠٠�$� در ��ل �م؛ ا�ا  دا'���د��ر� �
ر ��� 4 \��
 

۴/٢٧+دود  �����رد �%ر ���در�د �ل ٧٠/٢4 ���د �ت 4$�ن '�
� ذ. � �
 ًD

�$�یا��%�ده از <رو�$����دن � ر�ی ر
وط� ز��ر-ر و  ت ط
	��زان 4


� ���� �و�� 
ر/��ین �'ورھ� 
� �طA 9زم 
را�د �را�� ا�زان �و����+�م را 

�� ھر �'ور 
ی�رده و 
راAرا �� طو��وان  �ن دو ز�ن ذ�ور آ�
�ر ا�ت 

  .م�ا �م �و'������ �و�� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�'ور 
� / آن ���
� ز�ن د�ت

�
�ین �'ورھ� ��داد��ن ا�م �� در �9 دھ�د �و*�ت ر
وط� � ھ���د �� 4
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را
ر ٢٠٠٠ آ�$� در ��ل ط
	� ��ر-ر �

وده � در�د �ل اھ��۵٠  از'�ر��  

�ت 3دم د��ر��
 �
� اط�3Dت ورد ��ا�ت، ا � ���6ز در ورد ��
	� ��ر� 

،�$���ل �دت  �٣٠ <	دان دت ز�ن +دا�ل �ن و4ود � از ��� ط
	� ��ر-ر آ


� Aزم ا����6ر �	
�ن طم؛ �ا در�د �ر<�ظر �رده۵٠ 
را
ر یا ت ر
وط��� 4

�1و�� �'ورھ� 3و�ً ا';���ن در ورد ا�ا� ا��زان �را �'ود ز � +�وب 


���و� �$��ن ا�ت و �ذا در طو��ر /���د �را�� آ�د � �� Aزم ا�ت �� �و��ل ز

�
� �ط9 ورد  �� ی *رور��6�م 
ر�د، ار �دت ��ر���� �و�ی�ز 
را��را


ود دا'�� 
�'د ط
	� ��ر-ر  .'ود �ن �ز �>�ـ �  ـ ا-ر �


� آ�ر او��ـ �'ورھ��۴ � �� ��ن �� ا�م و �ا  �دا'����ز آ�$� د��ر��� ورد 


� ز�ن د�تا�د و �ذا 
رآورد  آ�ر ���ص 
وده��/ �
 �$� و ی �دیھ� 'رط ش� آ

3�
ود؛ و�ی�م 
را���� �و��ا�4�	دور  �
ر اط�3Dت و � ا� ��
ن �'ورھ�، 

�د ھ�ن �'ورھ��آ�رھ����ش � �م و 
ی �� از آ�$� در د��رس ا�ت، 3و�ً ھ

�ده ��و� 3	ب��� ھ���د و ��داد �٣ -روه � �$� ن�ن ا� 
���ز در و��� از آ

 �'ور ٩٨ ��داد ٢٠٠٠�$� در ��ل �'ر<�� �رار دار�د؛ ا� /یرھ� و �'ورھ��'و

�4 �

ر +دود ��� \��
 ٩٠٠ ���١۴/٨ون �%ر +دود �� را �ت �ل د��در�د 4

ن �'ورھ��ت در � از ا�;�ن �� ��;� �'ور <��ط�9 ا��و*. (ر�د��1در
ر

ر
وط� 
ر ���������وان دو �'ور '�ل �وار Mزه و �����
 �;
 ��+ل Mر

  ).+��ب 'ده ا�ت

 ی�دـ یھ� رطـ' شـ�دن /�ـ�ن <رار�ـ�ر-روه و زـ �$یورھ�ـ �'�ـا� ا��

3�  :٣ -روه ی�م در �'ورھ����� �و��و ا�4

3
�ر��د از١ -روه ی�'ورھ� :  


ورگ، ا�ژ�س، ا�;�، �و���Aت �+ده آر��و-زا
�د، �روژ، ��� ،!

�رک، ����دا، ژا/ن، ا�ر��د، ��دا���ت، �ت، ا��را��وش، ھ ،����، آ��ن، <را

R��د، ھD���1/ور، �و�د، ا <� ،R�  .������� و ا�����ر��د، 
ر��

  :ر ا�ت� زی '�ل �'ورھ�٢-روه 


�د �و، ا��ووا��ل، ا�/���، ا�را���
رس، ا�رات �+ده 3رAل، ��، ز�Wر�/ ،
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س، ��س و�و�، �4ر���ن، ��ت �'ل�ن، ��ن، 
+ر� �!، آرژا��ی4$ور

  .1وا و 
�ر
ودا� و آ�� ،�ا�;وا�


�د�� �ا+��� و ز�ن ٣ -روه ی�'ورھ���/ �
 �$� و ی �دیھ� 'رط ش� آ

3�
ر+�ب ��ر(�م ���� �و��ا�4� mد�Dر�) ی�
ن ز�ن 3
�ر��د � ا�;�ب �زد�

  :از

٢٠۴٧ � 4�و
ی	��، آ<ر٢٠۴٧، اورو-و�� ٢٠۴١ �4�و
 �ره' ،��� ٢٠۴٩ ،

، ٢٠۵٢;� �، �و���ر٢٠۵١! �، ;ز٢٠۵٠ �، ا��و��٢٠۴٩$���ن 

ل �، 
رز٢٠۵۶ ��روا�، ٢٠۵۴و��ن �، ٢٠۵۴ ی ��ز،٢٠۵٣داو�و
�-و ����ر


و��وا�� ٢٠۶٠ن �، �٢٠۵٩ ،٢٠۶٢� ،��، -را��دا �٢٠۶٣ �، �ر�٢٠۶٢ ��وا

��٢٠۶۴ �، �Aو٢٠۶۴�٢٠۶٩، �و�س ٢٠۶۶ �، رو�� ،�
ران �، ا٢٠٧٠ ��

٢٠٧٠ ����/ ،٢٠٧١ Dزو���د ��، �٢٠٧١، و��ت �و�٢٠٧٢� ،� �٢٠٧٣ ،

��Wر���ن ٢٠٧٣�;ن � دوی4$ور
 ،٢٠٧۵�ت �، ��ت و٢٠٧۵;� ���، دو��

، ٢٠٨٢، /�را-و�� ٢٠٨١، /رو ٢٠٧٨ ��4، <٢٠٧٧ر �، ا�4زا٢٠٧۶

وآ ٢٠٨۴ا����وادور ��٢٠٨۶، > ،��، ٢٠٩٢، -وا��A ٢٠٨٨، اردن ٢٠٨٧ن �/�

، �٢٠٩۶ن �، -و٢٠٩۵;� �، �4��٢٠٩۵و �، ��د٢٠٩۴، �ر �٢٠٩۴ ��ور

�;� �، �ر٢٠٩۶ورو�و Dن ٢٠٩٨���دو��وآدور ، ا٢١٠۵
�س �ر�، �٢٠٩٩، ھ


وه �، ز٢١٠۵�
، ٢١١۵ یو�، 
و�٢١١۴، ��و�و ٢١٠٨ ی، ا�دو�ز٢١٠٧

�و �، /�/وآ-٢١١۶ھ�دوراس  ��٢١١۶�، ٢١٢۶، /�����ن ٢١٢١�ن �، 4زا�ر �

 ��M٢١٢۶- ،� ��٢١٢۶
، �وور ٢١٣٨ ���، ھ��٢١٣٧، ��رون �٢١٣۵ �، -�

٢١٣٩��
٢١۴٧، �ودان ٢١۴۵، �/�ل ٢١۴۵پ �، ���و�و� و /رواز ،� !

�D1دش ٢١٧٠، �و-و ٢١۶٨
 ،٢١٧٠�٢١٧۴ن �، �٢١٧١ �4ر�، 
� �، زا

 ی ر�زی	�� آ<ری، 4$ور٢١٨٩ ��1و ی، 4$ور٢١٨۶ ی، �Aو٢١٧۴

��٢٢١۴ �و/�، ا�٢٢٠١  ،� ٢٢٣٠�
 یو 
ورو�د 4٢٢۴٩ر �، �٢٢۴٩ن �، 

٢٢۴٩.  


��در ا �4��ن � در �د 
� ا�- �

�ز �و�4 �رد ��  ��;�ن �'ورھ� ��ن ا�ن 

��$�ز
ور 
�یھ� 'رط ش�د�'�ن 
� /� �� ز�ن ر��در آ � ًD�ر دور ا�ت ��



 ٧٠

;ن ا�ت �� در آ�ده� �Aر �+وHھ� در ا�� یدار �� آھ�R ر'د و �;�ل �ر

�
 یھ� 'رط ش�دن 
� /�ن �'ورھ� از �+�ظ ر�� ا��دا ��د و � /ی'�ر��ر 
��ر3ت 

ز
ور +��ت و����H��6ود -ی1ر� د�ژه و ا
 �� ��ذا در <وق آن �'ورھ��. ر�د� 

�د /٢١٣۵از ��ل 
 �
�م را ��ب ���� -ذار 
� �و�� وا�4�3یط �د�ش 'را� 

�د  �������
) ٢٠٠٠در ��ل ( �'ور و ٢١ن '�ل ��داد �� 
� /��� از �'ور-�

4 �
�۵٠٢ +دود ��� ����ون �%ر ���١١/٨ +دود �4وع �در�د 4ت 

�د � �+ول ز� 
� ا;�ن آ�یرا در زرهٌ �'ورھ�) ٣-روه (ن -روه � ای�'ورھ�

������ +��ت و�ا'�ن و  یدار ��در آھ�R ر'د �رH��6ود-ر<�ن �رار �ژه و ا
 

 و ی�د یھ� 'رط ش�دن /� <رار���
�ب آ�$� را در ارز� �ر�ن�م و 
د�دھ�

3�
� � 4$�ن روی�م در �'ورھ����� �و��ا�4�H
! �ل در �ظر �$م و 

��داد�
� �و�4 
�. م�ر�- �� �;��۴ -روه ی از �'ورھ�ی ��
 را �ن و*��د ���ز 

�د و ا-ر 
را'�

ت � ایدا'�� ��١١/٨�$� ھم ��+وظ دار�در�د 4م، در �ت را 

��ورت د�ا��ده ��و� ش و �م 3	ب�
 ی از �ل �'ورھ�ی'ود �� ��داد �ده �� 

�4 �

را
ر 
� +دود ���4$�ن  ١٠���ت د��در�د �ل 4� ��� را دارا �ن و*


را. ھ���د��
��� ا-ر 
� ا�و ��ده �م، آ��1ه د�ن �	ط� �ظر ��6%ت �دا'�� 
�'�ن �

�ده ��و� ش و �م 3	ب� 
ی'ود �� �'ورھ� ��� ًA� 4$�ن ط
ق 
رآورد � ا+�

دت ز�Y ط�
�در 
4و�3 ٢١٣٠ و دھ� ٢٠۴٠ دھ� ین +دود ���$���ن  و 

 �
�H
�+�ظ �د٢١٣٠! �ل در دھ� �4$�ن 
 ی'رط Aزم 
را ش� /� و ا�4�3ی 

 و ی'رط �د ش�دن /�� ز�ن <رار�(دا 6واھ�د �رد ��م را /���� �و��
ر/��

3�
� ���� �و��ا�4�H
4و�3 4$�ن ن ز�ن �! �ل را از آ��4 �� ا��م در 

�وم ا�ت ا+�۴ -روه ی �'ورھ�ی
را���
رآورد �'ده و  � ���;� �٢١٢٠ط�ً 
 

  ).م�ا  در�ظر -ر<��٢١٣٠

  :ر�د��1ر را در
ر� زی �'ورھ�۴-روه 

����ن، ��وآ�W>ریا
�ھ��س، 
�ر
�دوس، 
�D آ ،�
زر، �;�، آ�دورا، آرو

�
و� �، 4�� <��و، د��M ورده، �و
��ن، 
رو�ل، 
ور�� و ھرز-و�
رودا، 
و�� ،

��ر <�رو��، -و��، 4زا��� ا��وا��-/ ،�����ط��ر � آ�� <را> ،����وار (ن �� <را
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زل آون �، 3راق، آی��د، -وآد�و/�، -وآم، -و�ر�ز ن�، -ر)�Mزه و ��+ل Mر


ر�، ��'�� ، �ره�ر�، 4)رک رد�4ز(�� ،��
ر �ن، ����و، 4زا�ن ا���'��، ��

�ر'�ل، �ر����ر �و���و، �، �;رو�ز��، و���وس، ��!، ��ور���)�
ر( ،

���ورو،���د،���دو��آ�;و، �، 3�ن، /��Aو، /و��رور� '��ی����د، �ر� 4دی���س ھ

�1، ���م، ���، �ور��و، �و���ون، روآ�دا، ��ن �ر�ر�و�، �طر�وان، �و�

����ن، �ووا�و، 4زا، 3ر
���ن یو-�Dو�، � Mر
ین، �+را�ر�4ر و��ر�


�د، رو��� �%� رو�،ی��ود�� ،����د، ��، ا�واز��، -�
ون، �زا����ن، 	دو�

��ن، -ر4���ن، او�را
����
����ن، �ز���ن، آذر
��، �ر��ن، وا�وآ�و، آ��4ن، ار

���م، �Aوس، ��ور�;�را-و��، و�از
;���ن، و�دوا، ����، ��+ل �3ج، ���


وج، او-��دا، ��4�، ��ره، ����ن، آ�1وA، ار;���Wو����ن، 
$و��ن، ���1ل، ��

�1و، -� دو�را�ی��د، �دا-��;�ر، 4$ور� !�
 ����را��ون و ��، �����و، ���زا

ور 'ر����.  

��ز در ورد �وا*9 ا�ت �� در �ورت در د�ت دا'�ن اط�3Dت ورد 

ر
وط� ��
قی�وان 
� ا��%�ده از <رو�$��ن �'ورھ� �ا  �� �ا�ذ�ر ز�ن ا+�


�د���� �$��م را ���� -ذار 
� �و�ی Aزم 
را� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�
� / آ

�  .ز 
رآورد �رد�

��در ورد رو� د�ن �'ورھ��ت 
���ن ا�ن �'ور در ��ر ت�� �� /ر4

���� آ�ر ورد �م �
1و�م �ت ط
	� ��ر-ر آ�را در د��رس �دا'���ز در ورد 4

�و� ��ن �'ور ا+��Aً در �ر ات ر
وط� ط
	� ��ر-ر د��وان +دس زد �� 4

 �� در ط�ده ��م ر����� �و�ی Aزم 
را�'رط ا�4�3 ش� 
� �ط9 /٢٠٠٠��ل 


;ن 
$ر+�ل 
� ��. د�ن �ط9 6واھد ر��;م 
� ا��ت و ���د دھ� �6�ت �رن 

	دار �و� �
، ) دAر در ��ل۶٩٩٠ (٢٠٠٠د ����6ص �را�� آن در ��ل ��و�4 


رآورد ٢٠۵٨�م ��ل ���� �و�یط �د'ر ش�ن �'ور 
� /� ا��
� ز�ن د�ت 

�+�ظ �د�٢٠۵٨ ا+��Aً از ��ل �/س رو�. 'ود �
�د ��زه 
 �
 Aزم �آ�د- ی 

  !دا 6واھد �رد و 6واھد دا'ت��م را /���� �و�� 
ر/��ی
را

�
ر �+	����
�$�،ق و 
رآورد ��ن ا�ت، � ی'رط �د ش�ن /� �>� ا+���ی ز



 ٧٢

3��6�ف 4$�ن و ز�ن ی�م در �'ورھ����� �و�� 
ر/��ی Aزم 
را�و ا�4 


�  ش�ن /�دن ا�<رار��H
4و�3 4$�ن   .! �ل�'رط در 

�� *رورت �+	ق �و��ا� در ا�� �4������طرح ��� /$�� -��م در � 

%$وم ورد �م 
�����و�(�م �����د �;�ل �و��'ر<ت <رآ�از آ��4 �� /. 'ود�

 ��ظر ���
%$وم را��� � ��
%�ھن و �Mط�ن �م درو�	ا�� �� (�ل 
� �در راه 

�و��� �����م از ر+����د ھ
 �
 � ���وط و و�ول 
� �+	ق و �و�ن 

ن �ز 
� ا��م 
د�ت آده ����� �و�  ا�ت و ار 
	�ء��م در �ط9 �$4������و�

1��
 ��
 �دا � /��+	ق و �و� �
�+�ظ ار 
	�ء و 1ر از آ��4 �� ��ن د���د، 


 از �'ورھ� ی� ��داد +دود�� ��د �'ور �! ��م 
ر/�'ده در �����و� �;�ل


و���م، � �و�ی'ر<ت آن در راه �;�ل 
�و� در رو�د /���ژه /س از ز�ن 

�6ً �د ��ر�ن 
���م 
ر/� 'ود و ا����ز �و��� �� د�یر �'ورھ��د در ���1ر 
��د

�د�رد �� /�
و�@ �ورت -
د در �ردد، /س 
�ن -�ن رو�د �;�ل �>� ای'ر<ت 

��	�ط 4$�ن �� ���وان -%ت �	ر�� در 3ل ��	�ط 4$�ن �
�ً در � )�
ن �Aا�ل 

4و�3 4$�ن 
ر/� 'ود، در ا����ل �� ا-ر �و��د�ن �+ول در ���ورت ا��م در 


��ً �و�! و +دود�����ی��ت H��طور ا
�وا�د 
دون و4ود � � از 4$�ن 

ورد � و ا�4�3ی'رط �د ش�/ �
و�@ ��6از �+�ظ ��ر) رد��ز ا��4م -� 

��ز +��ل 'ود ��م ����� �و�� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�/��� یدار �� �ر

�
�د �	ر��
را. �
د�ن �ط9 ر'د و �;�ل �و�@ �� ا  
���� 3ر�� -�
�ً در ���
ن �

��1م �و�$
 ��
� ار �>��م در �ط9 �$4������+	ق و �و� �$�� ����1م � $
ن 

�� ا���� و �ی <;ریھ� 'رط ش�/��;� ھ
 ��ن و �
ل از آن 
� �ن �+	ق و �و�

� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش�ن 
و�@ /�ار �>�� � د�ی �'ورھ�� آن در �

1��
���4 <	ط ا� ا�ت �� در ا�$�
د. �
د� � �ورد �ظر و 
رر��ن دو � 

��ت.  

ود ـ راه �;�ل 6در �'ـور ی��ـدادده در ــم 
ر�رار'ـ������;� �و��ا

�
و�یوــ� �� ً��
��1ر 
طور � د�ن و '��6�م در �� ر+�� و ز�ن 

��د 
ر/��� ���ط ا�ت �� وا*+�ً یز� ا�ت �� و �و��� آن در �ط9 �$4���ز
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� ������م آ�را �����وا��ن � ًAون ا�و�/س . ن �رد��وان آ�را ����م و Aا�ل ا�

�4و�3 � و ا�4�3ی'رط �د ش�ن /��ز �>�ن ورد ��ز�ن ز
ور در  

�+�ظ 
	�ء
�$���ـ �� در �'ورھ�� �م���� و �;�ل �و� 4$�ن ��ده � در آ� در ز

�وم  �<�� ا�ت�<ر*�ً �+	ق ��� �ـ �ود�
�'د و ��وم �ن � ����وا�1$. �وان آ�را 

� ������� ا��4م ا�	Dب �و�ی Aزم 
را���� و �یط <;ر� 'را�ز�ن �+	ق وا�

�ده� در آ��'ورھ���م در ���� �و���م و �+	ق وا������ �و��و 
ر/�� �ز �ھ� 

�وم ا�ت؛ ��� /یار���M ًDHده و ��;ن ن �دهٌ ��ت �� در طول ھ�ر


�$���ن ا�;م و �� /��و �ت�����ن �ده زAطو ��و�1ذرد و 
 ����'6
 از ��م در 

ن 4$�ت ��ذا 
د. ر �1ردد�و�;�ر 
�'د ھم 
ر�را�ر �
�1ر �
6ش د4$�ن �� از 

� � و ا�4�3ی'رط �د ش�د �6�ت /�ن �رد �� 
���وان ����در وھ�� اول 

��م �	ر�����و��
�ً در ���
ر/��ی� +��ل -ردد و آ��1ه 
را� �	�ط د � 


�رزه �رد و 
� آن وا�������و� ً����د �ت 
6'��م در �'ورھ� وا��
رط
ق � 

�د، ٢١٣٠
رآورد � ا+��Aً از دھ� 
 �
��� ا� ��;� از ھر ز� �
 �� �'ورھ� 

�د و از ھر ز�ن �� ھر �'ور ا��'رط د�ت  ش�ن /�ا
'رط در آن  ش�ن /��


�رزه 
را�د <����د 
��ن -رد��> ی و 
ر�رار������� ا��4م ا�	Dب �و�یت و 

�ر و  ن ار�
�ط ط�ن��� اول در ا�ا-ر�� -ز. رد� ا��4م -��م 
طور وا�������و�


� �ظر 
�� �� در ا�ر�د 
د�6طر ��م ���� �و����ورت ا-ر در �'ورھ���ن 

ن ��م �>���� �و�� و ا�4�3ی'رط �د ش� 4$�ن /یر �'ورھ��
ر/� 'ود در ��

ر و �/ذ ن 4$ت ا;�ن�از ان �'ورھ� �در ادن 
� آن � و �ذا �+	ق 
6''ده ا�ت

�@ ا�ت، ��D
�ظر � ا�
�� وارد ا�ت �� در � -زن�ر 
ر ا� 
'رح ز�رادا��;ن 

����ود و ورد �>��4 �  :د �رار داد���وان آ�را ا���6ب 


ـ��ــاوAً ھ �� ���ـ�ن 'ــ�1و ��ـ����� ا�	Dب �و��ـق وا��ـن �+	�ـد ز�ن 

 آن و � و ا�4�3ی'رط �د ش� /ی دارای�ده در �'ورھ���م در آ����و �و�

�ر+�� و ز�ن ��ژه رو�د � و 
وه�م 
د�ت آد���� �� از آن /س 
	�ء �و��

و�ی'ر�ت ار �;�ل آن 
�و�/� ��
�  ن� و �����م 
طور �ط ���
�ده وا��


ر/��� Aا�ل ا��ون ��
ل 
رآورد و 1ردد� و �و��� آن در �ط9 4$�ن 
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����ت و �ذا در ا� ���رد� ن���ود �� آ��وان ����ن را
ط� �دن �� ز�ن ر��ن 

/ �
4و�3 4$�ن 6���� �و�� و ا�4�3ی�د'رط  ش�� �
ن � ا+��Aً ��م �� 

٢١٣٠دھ�  � ��  .�ت�ر ��� د�ر ا�ت � د�
�'د ز

��H� ً� .�م در �'ورھ� ���� �و�� و ا�4�3ی �دیھ� 'رط ش��ده /�ن <زا��>


'�ر و �ش 
�ژه ا<زا�ھ� 
و 'رط ش�ن /�'�ر ا�'�ر و 
�در طول ز�ن و �;�ل 


�;� �+ول و -ذار 
� �ن �'ورھ� 
دون ا� از ایادد �را�� در ��د�'�ر �و��

�$����م در آ�$� ا��4م /ذ�����و����ن در دت ز���رد و آ�$� ھAط در � طو	> 

� � د�یر �'ورھ�� ز
ور در ��� و ا�4�3ی'رط �د ش�دن /�ا��ظ�ر <رار�

�د، ار'�
��/ذ ی��  . ا�ت� و ��6وا����ر<�

 ً�H��H .ی6وددار���
�ر� از < ������� ا�	Dب �و�ی و ؤHر 
رایزه 4دت و 

�ز � ورد �� و ا�4�3ی'رط �د ش� �� 
� /ی�م در ھر �'ور���� �و��و 
ر/��

ران آ-�ه و ن �'ورھ� ��ر-�در ��. ر��
ل �
ول ا�ت� Mی�
د، ار��د�ت 

��د�د �� 
طور 4د�ھ� � �ت��و�م ����دهٌ �و��Y ا� و ؤHر 
� ا'��3 و �روی�ز


/رداز�د و *�	�ی و *رور�در وا�@ 
� �
�دھ� � آن د�ت ی 
را�\ و ��ز

�د���ا�
�� �رو. 
ز
�Y و ��و�یھ� ده� و ا�\ �%;ر 3� ������� در +دود � 

�
  .رد�د �ورت -�ھواره و در ھ� �'ورھ� و �	�ط 4$�ن 

�� دوم ط�وب و�$ر<�� -ز�م �� رو��� �+دا�ل 
� د�Aل <وق، � <;ر +� � 9

�ا�ت و د��م در آن ���� �و�� و ا�4�3ی'رط �د ش� �� /�ر ھر �'ور از ز

دن 
� �ـق 
6'ـ �+	ید 
راـ�ھ� 
� تـ��و�ـ� و ���رـود، /رو��ـ' �ـن ـ��>

���م <�������و�ـ��
�رزه 
� ��، ذ�ن �ظر�ل ا�9 و �;�در �و*. �د�ت و  ًD


�رزه و 6ط '�9 راه 3و��'ر
�رزا��  �3و ��ھ� و  �ت� �و

�* ��/رو���ر

�ـ �� در آن -�ھ�ً  ًD
�;�ت � ��ـ  'ود��ن �ز 
�ز 
��ن 'ده 

  :م�/رداز �

4� �ـ و 
ر/����ـ�����Dب �و�ـ�م ا�	ـ4ـ ا�یت 
راـوا�ـ 6یوـ;��� �� از ـاز آ

�ظور ������و�
و���م � �
���م �ل ���و� ���4 ����
 ًDط
	� و آزاد  � ��

�� ��م ا���ن 
ر +از ھر-و�� ��م و 4��ت، �ن ا�وا��ت، 
%$وم را����ن �
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�ق 
� ا  �$%�� در ط
	��ا�وAً 6وا����ن +�ل �ن ط
	� ا�ت و در ���3ر-ر و 


ورژوا��د 6وا�ت ا�Hر�ن ��ر 
��ا��4م ا ��
�'د و �ذا ط
	� ��ر-ر �ت ا<راد �4 

�
�� را �';� ا�ت اھ���د ا�Hر�����د وا���ً 1ر ا� دیل دھد و از �و�ن �4

��ن �6و�����	��ً �و��د +	�وه �و�� و ار �;�ل آن 
� '��������و�� ��� 

�

ورژوا��ل  و�ده ا��	�یروھ��د ��دارد ��  ��
� ن�'� /��<�� از �4�H
 

�ی�ر 
��Aن �� �ط9 
��'� /ید� �و�یھ� د و دا�ش� �و�یا
زارھ� ��ل ��;� � ��>�

'6

�'د و از آ��4 �� �+	ق ��و� �
�ت �� �را��4م ��$� در �ا -و�� �م 
��دن 

	��ر ا�ت �/ذ �س �ل 4$�ن ا;�ن����و� ���4 ������ یا  *رور��ً �4

�
ر/����$4 �� �4�و����� �و�� ا�ت و 
�6Aره از آ� �
�ظور +�ول 
ـ  �م��م 

�ً Aا�ل ا����ً و 3د��ً �� �� �$وم وا��ـ ��ر ط
	� ��ر-ر و 6ود ��ر-ران 
% ا-ر 

�ت ا�ت و �ذا ��ر-ران 
��ا���	د 
� ا��4م ا�ن ��د �ن ��ر ��د وا���ً آ-�ه و '�
ز 


ورژوا�� دی از �و�و� �ٌ� و ھواره � از ھ�ن 
دو �ود��1ر آ��ن در �4

�رض ا3�ل �%وذ و ��ط� اید�
طور 'د و � 
ورژوا�یھ� ید�و�وژ� در 

Mآ-�ھیر��ر-ر� �
�*�د  ���	
��ن 6ود'�ن � را��� ط� و ا�3	�د � آ-�ھ�

�ذ�ور �رار دار�د و �ذا �����د <ر آ-�ھیھ� ت��ز�����ب و ؤHر و  و � 

��'روان 6ود �دھ�ده / آوزش���
را �ھ�  �ت� �و��
�د، '�
 و ین �دارک �د�

3�  :1ردد��ن �ر 
��م 
� 'رح ز���� �و�� 
ر/��ی *رور� و ذھ��ا�4

١�
�� در 3وم �	�ط 4$�ن یدار ���د �ر�وه �و��د '�ـ � در ھر �'ور �� �

�
د �� ا� ر'د و �;�ل ��ر 
���Aن 
���ط9 ��/ �;� � و ا�4�3ی'رط �د ش�

و����� �و��
ر/��� �
 �� در یز��م وا���ً <راھم -ردد، ���م در راه +�ول 

  . �رار -ر<ت��
�ق و ارز�ن �و'�� ورد �+	�ا

٢�
���ــا� 
ورژو�ـــو�را�ــد د�ـ  �;�ل در 3وم �	�ط 4$�ن �
��ً رادــ ا

+�3
ر�رار -ردد �� ���3د�ط ا�4 �
����
Y و � �روی و 
را� از �+�ظ ��ی 

�
ر و درازدت ��ور�������ب و ؤHر و  ً���<�� �ن �;�ل � را��ی\ وا�

�و��
�� /��یھ� �� Aیھ� ن 3وم ��ر-ران و 3وم �وده��م در ��� ا�'�ر �� 


ورژوا� ��
�رزه و ط��
� 4$ت 
ر�رار��4 در �ن دو�را�� ای <راھم 'ود؛ 
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�د د ط �6�ت <وق'دن 'ر ھر �'ور از ز�ن �+	ق
 �
�ر از �ا�ذ�ر $1ر 

�
 ��Y �ن �رو�'
رد ا� /یط ��3د 
را��4د +�د ھدف ا�ھ

�ل ��د و �و ��\ را د

���ن �رو�د ا� 
��ط�ن +�در �

طور وا��Y و � \�ش 
رده 'ود � و داوم /�

��
���ر و���� ازیھ�  �وده;� �را��4م�ا 
1و �
� ��ب وا� �� � ��ر-ران �4

��ش � 6و� ط
	���آ-�ھ�و�� +	� آ-�ھ�� ً��	����3 �
����
 ��
��4 � و ق و ھ

��ی'ر<��، از �+�ظ <;ر�/��

� و  �4�� ا��4م ا�	Dب ی 
را���� ��زا

  .� -رد�د��م آ�ده و $���� و -ذار 
� �و���������و�

<� �
�� 'رط دوم �ن وا���'ر<ت رو�د �>��ن /� 'رط اول و در 4ر�ن �ط

���ب و ورد ��ا�ت �� '���ب و ورد ��وه 
�رزه ��ز و �';Dت �ز 

��/رو���ر� ن� و در �طوح 
�� در �طوح � 4$ت ا��4م ا�	Dب � و �$4��ا�


طور �ط���������و� ���$�  .�<�� و 
و4ود 6واھد آد�ن � ��� و 

��وه و ا�ن '�در ورد ا��ظر 
�: د -%ت�ن 
��ن �';Dت ھ� ���4 �;�

�و��������$4�یا  *رور��ً �4 �� �� /س از ا��4م ��� ا�ت، �ذا در ر+

����� �و�� و 
ر/���������ا�	Dب �و� ���د از �ا�ن 
ورژو��م در ھر �4
 و 

�+�ظ /
�م � �و�ی�م 
�و����ن �و��و��� و داوم �;�ل ا��د /�<رآ'ر<ت �آن، 

�ر 4وا@ و در �ط9 �ل 4$�ن ا�	Dب � ا�ت �� در ��ی *رور�
طور �ط

و� +�ولی�م در را�������د و �و�� 
و4ود آ��������و�� �
�م 
ر/� 'ود و � 


را��
��و� ���	ش آ-�ھ� �
 �� �4�'ود، Aزم �ھ� و ��ر-ران ر
وط  �ت�ن، �� آ

�$�ا�ت����م ����ش از آ�Mز �و�� /ی �� از ز� ��6 از ھم ا��ون رو�د ��ر�


�رزه� 
� وا���و�د و ھ�ھ��4�1د /�ا
�ن D	�� �� در ��� /رو���ر ����� و ا

�ظور آ�Mز -ردد و در ���	�ط 4$�ن 
د
د � 6ود وا���ً ر'د و �;�ل �ر آ��ن �

��;�ن 
�وا�د �را��4م 
� ا �;� +��ا 
1وAون �ا- m��/ ر �/س ا. د�*رورتن ا

�� '� از 3���ر ا����;�;'� �����ب و ورد ���ب �وه �ز و �وع �';Dت 

�
�رزه ط
	���و ورد �$�� /رو���ر��ز �3و�ً آی� در ز ��$�� ی�ده، در ز

�� ذھ��ز ش��دارک /� ��� ا��4م ا�	Dب ���D و �';���� و �ی <;ر�

  .'ود ��م +�وب ���� �و�� و 
ر/����������و�
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�زم �;و����ت �3ن 
��طDح و���ا��4م ا�	Dب ��3د��ً �
D	�ط �� 'را� � ا

3�����یز�ن �� ا�
�'د و� �ز � ا�	Dب � ا��ون � ا�ت �� در 	�ط@ ز

M�/ ل

 ش�ر���� � 4وا@ آ����� و �� و ا�4�3ی�ت ا����د�ر +� در �یا  �


ورژوا���
  .د�د 
و4ود آ� 


�رزه 
�رزه�ش از ز�ن �+	ق �ط��� �� /�/رو���ر�ت �ا  'رط �6�ت <	ط 

�در ��ر�وب 
�رزه �دریدار ��� �ر�ـ�4 و �ــ�4، �� 
�ورت 


�رزه در +دود 	دور و در � و �� 
�ورت ا�	Dب، و اھداف ا��ــ��ر<ورن 

3
�ر��د از���ر�وب ا �� یش و ر<�ه �د�'�ر �ط9 آ���ار�	�ء ھر�� 
: ن �4

ردم و �+	ق 
6'یھ� ر �وده��ر-ران و ��� �
'�ر 
� 3دا�ت �دن ھر�� 

3� و ���� �یھ� ی و آزاد�'�ر دو�را��؛ �+	ق ���6ن ھر�� 
�ا�4

3�
ردا'�ن ھ �ن� و از �ا�4
�ون ��م 
ر ژه � و� ا�4�3یھ� '�ر ��م�ر�� 

� و ر ا<;�ر� و ���'�ر 4$ل و 6را<�ت ذھ
�؛ زدودن ھر�� 
�ز��ن و ��م 

ردم و �رویھ�  در �زد �وده���ن 6را< ��	��ً � +	یھ� ده� و ا�Y �%;ر 3

�و�����
;'�ن آ��ن؛ �و�4 و آ-�ھ� در �� �

ت ��3وم ردم  �
 و � دادن 

+ Y��ھ6وار و �ا��ت -و�ژه +�
و) داران �<�� '��6 $ره� �;�ل(وا��ت �درد و ر

ا'�3ٌ� 
ر6ورد 3���'�ر � و ھر�� 
�ل وا���و �	�� ��م 
رآ�$� � و ؤHر 3


� 'دن آن � و �$4�ی�م ا����د�
را�� از ر'د �یر� 
رآ�$�؛ 4�و-ی��1ر ��
�	؛ 

1�
� در 4$�ن؛ ی�ر� و 
�<	ر و -ر� ��
�	R� ������� و ا/ر� ار�3�4یھ�  4


ود�و �+د��� 'یھ�  و �Dح� ا�یھ�  �Dحید و ����
ره؛ �! و �Mو�وژ� و 

�ت از �6ر��
ود�ط ز� +ب���
@ ط
ی�ت و �� ��؛ و 
�6Aره ر'د و �;�ل �

'6
 ی�ر و ؤHر�ر 
� ا����د �'ورھ� @��ر و ؤHر�ر و 
�ز �ر @�دن ھر�� �ر�


�ظور ا و�م 3	ب ش�
 ً��
�ده ط� و ی'رط �د ش��4د ھر�� زود�ر و ؤHر�ر /�

3��Dوه <راھم آوردن ھر�� 
���� �و��ا�4
���'�ر ز��م و 
 ی��3د �د یر

و4ود� ار�	�ء �ط9 ز�د-ی
را ��ردم در ھ�ن �4 .  

�� ھل ا����د�در ھر �4�;� �;�
� �ط9 
�� و ا�4�3ی �A�
 ی�ر 

���ورد �+	 �م���� �و�� 
ر/��ی�ز 
را�ن ورد  �� ���1و� �ق و 
رر��ـ ھ
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�رزه /رو���ر�ـ ر� �رار -ر<ت�د 
 �
 ا�Hر د D3وه 
ر�� 
��د، از آن ز�ن 

M ،ذ�ور و����اھداف H��وارد ا�ر از ا�، 
را�ب 
�ر از $ن اھداف، �'�ر و 

� ������� ا�	Dب �و����D �'; و���� و �ی، �دارک <;ر�ھدف �دارک ذھ

����� �رو�
�دھ�Y و ��
�ل ���� �و��ن ا�	Dب و 
ر/��� ای 
را�\ و ��ز��م را د

��
را���
��د؛ و �م ���� �و�� و ا�4�3ی'رط �د ش�/ �� ����ون �ن در 4وا

�

�رزه �ن را��� <����د وا���ً در ا�در آ�$� <راھم 'ده ا�ت از ھم ا��ون ت و 

  .رد��ورت -


د�$��
ط �د در �ط�
ق 
� 'را� ا�ت �� آ��� در
�ره اھداف <وق -%�� 'د 

��+و�
�یھ� ط���
د و 
� ا4زاء و +��ن � '6ص 
ین �6�ف  ��م 'ود � �	��

%�ل و '6ص و �;�ل�� +� ھر 4زء و ً��
���ده� ط� 
طور 
 و � 
رر�یا �

�+����  .ن -ردد�ل و �

�ظر �، در +د
�ود، ����وان ����;� ا��ون �وه ��1�� راه و '�ن ا�ت �ن 

�
�رزه /رو���ر� �+��
ود و /ی� 
را�9 $
 �3���ً +�ول 
� � و �$��'ر<ت ا�4

��$4 ���4���یا وه�؛ راه و '���� �و�
 �� ���د� 
ر �+
�یل و 4� و � 3

��	

ش �;�د و /��4ه ��ل ا��6ت � �4ر
� از 6طوط ��ی ��ر-ر�ط�ر 4


�'د �� در �ط9 4$�ن �/رو���ر. 

  


