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 مقدمهـ 1
رقتصرااجوردرعدهر هایجنبهیک ر 

برررارییبهرررههرراینظررامبریسرر شارراوی ی

شااوی یحو هنکهرینظربه.شااوی یرست

یربرهورواروتصرا ر رقتصاام دهحو ه

ی و،شایرربعااتنوع،دطا عه ریبنابر.اهدد 

ایشاراوی یبررارییهررهبهراینظرام یرتر

شاویهاهموریهدویانظروور رقتصااد  

برهوهمانندبرارییبهرهیهانظام.بواهرست

سیررت رجتمرام ،یرکتبعدع والتایگرر

تررابع ر تيییررروتترروالتشررخسیرررت 

رسرتتکامیعن ظهویوبرو ،.رسترجتمام 

شاراوی یبررارییبهرهیهاورضمتاللنظام

شررهرییونردتوسررعههررجادعرهتاییرسرای

رقتصرراای،سیاسرر ویونرردتوسررعهتررابع ر 

رسرت،آنجادعرهفرهنگ ارو  وورایج 

شررردرمنظرررامکرررهنری.اهرررددررر اراهویخ

بررررارییایچرررهدقطعررر ر تترررولبهررره

ابایرتدوید تکنو وژیک ارو  ووایج 

نارانر ،ورسرتاااهقررریییررایبراریبهره

هررایتیحوایسررتر نظررامصررشررناوت

رجتمرام و،یوشررری رقتصراایبراریبهره

دنظرویهبر.هرااریاه مصرآننظامسیاس 

استیاب بههد دارص ودایرداینظرام

یشااوی یباتوجرهبرهدقتاریاتبراریبهره

رجتمرام و، دان رمر ر شررری رقتصراای

یوبررراریبهرررههرراینظررامبریسرر ،سیاسرر 

ر نقطرهیرپیدریشوسیرتطویآنچگونگ 

بریسر ویوشرزانظررقتصاایورجتمرام 

آنهرا یچگونگ یون بصا ویاسیرقهقرر

دهآلریربرراریییرجهتیسیدنبهنظامبهره

رسررتقاللوردنیررتغررذری وبررررینیررخبرره

حرخدعارالترجتمرام رجتنرا همچنی 

 .نمایدد ناپذیر

ـ  نظـام  ضرورت مطالعـه ـ 2 ای ه

 برداری کشاورزی بهره
ر طبیعتورصو  باررستاااهدنطق 

یتو یردایهراترشیربنهرااهدورهبآنوو

رقتصااییشااوی یر رهمیتهایبراریبهره

نظراودراژن،بررساس.بروویاریرستباالی 

هررایرجتمررام ودطا عررهیوربرر برری یررروه

هارنرانییریبهرهیرستایدناط طبیع ای

روتیایشانقرریایت دنابع رستشهطبیعر

یونرهیوربر  ریرییرریبراشرکخ.اراهرست

براهرارنرراناستیاب بهشرریط شرهایآن

ای.باشردد پذیرردکان،دتی سا یایشوند

 یررتدتی بهدررتبرهاتسیرتکاد  تمدن

بره.برواهرسرتهرارنررانشمترر والقیرت

هرایهار ایریرون دور رتایرایر تمدن

هاینظامبرارییبهناعبهرههاینظامطبیع 

به ترا دهراجرت،اریییسردایهبراریبهره

 رر تيییرساوتایفرهنگ جادعهر قبیخردت
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یشرردوتوسررعهویونرر دررشررزتتصرریخو

هرراینظررامصررنعت شرردنوضررعیفشرردن

دگر.برارییوراهدا ک نبایدغافخداندبهره

هوالقیتر ر نروعسیاسر ودنار اینکری

یر ناحیررهبررراریبهرررهحررو هنظرررینظررام

وصررو هنیروهررایارو رر ووررایج برر

ییقیررباوا ررتنمررواهودررریرهرراشارروی

 سیرتطویطبیعر وتردییج یوریحرشت

شهاینوعوجایگاهوواشایسرا ویربهیشد

دی غذرورشتيالجمعیتیوبهرپاسصگویت

رقتصرااواویرنبترررنشیذرشتهشدهرفزری

،باشردمر نیرشااوی یدما کر نوعسروم

شررهحرشررتیوبرره یجررا.یررررنمایرردورپرر 

یوصوصرر نیررا بررهسرررمتواریسررردایه

اوا تحاشمیتجهتسرمتبصا برهآن

دصرنوم بار قرا وتتمیرخنظرررت،یراریا

ارو رر ووررایج وایمرری حررالرحیانررا 

ورربکایرنهر قبیخرصالحاتریضر والقانهو

حدرقخبرریچنردی هاوتزیی نابجاییایرنه

اههایشاویهایتوسرعهنیافترهوایحرال

توسعهبیشر پریشدوجربیشروارقتصراا

چررشهسررمترهتمرام.یراندد شااوی ی

جرااآنایشارویهایتوسرعهریبرهتيییررو

تيییررونیافتهتقریبا وجواندرشتهتادوجب

هایغ  رقتصاایر قا شدهبریاتسیاست

برهاریسرردایهییقیربوهرار ناحیهشاروی

جاابا ریدصر ویشوارقتصراایوریدنظوی

با طبعیشوارجتمام وفرهنگر شارویهای

 شناسایتوسرمتأدعموال جر.هد یراا

نقاطآسیبرجتمام وبریاتبرهوضرعیت

وماقالنرررهای وشرررروم ایسرررتیربتررردر

یهرایتوسعهنیافتهشمترر شارویهاشاوی

یپیاررفتههاتوسعهیافتهبواهرستوشاوی

یهررایونررهبرنادرره ریررنیررزرصرروال پررذیرری

دتصاصررمانهبرورر ر اولوحاشمررانبرره

 ردررو هریرباشندوبنابرم رصطالحجهان ن

یتوسرعههرادقیاسورقعر سرنجششاروی

برورویاریی،فتهوپیاررفتهنیافته،توسعهیا

هار سطوحدصت فشناوتپیرردرون ود ت

 ترشیبرر ر تجربیررات،ارنررای.ارنررای رسررت

،رطالماتونگرششایشناسر نظرامهاری ش

دتویبهجایی ایرقتصااارنا.باشدیافتهد 

توسرررعهرقتصرررااو نررر ر قبیرررخرحررردر 

شایوانجاتبزیگر دررشزپیچیدهوشوچرک

دهغیرقابرخ مر وری شآفرری وریوفکر

شررهترراجررای .شرروادرر و نرسررتاااهبرر 

دتروینرربتبرهرسرتقرریی یارنراهاشاوی

یورررویشایهرراشایوانجرراتورپررترررویی

اریرینیررویشرایهیرسرتثمایشردهاشاوی

شنندور اویرقتصااورواد ری رننیزرقدرم

هراشاروی ریای.وآنهایرتتتشنترلاریند

بیاتری سه ر تو یدناوا  د  )بیشر 
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دهوفکربهنارعریایصد(صر تتقی ر 4

جرااریووایوبهضرریشارویهاییقیربو

هرابا ریدصر حتر تو یردایسرایرشاروی

 سیرررت ریرربرردیه رسررتای.یررراادرر 

یبدونناتودعدنبریشهارقتصاایشاوی

شاویهایدتکر ای.بینندد ر همهآسیب

شدتآسیببرتهبهقیمتنارتای،بهنات

ایرقتصراادتکر برهنارت.باشردد نوسان

تررورنبررهتوسررعهنرررب ایدقایرررهبررادرر 

یپیارفتهوحتر برهدرور رتآنهراهاشاوی

یپیاررفتهنروآوییهاایشاوی.استیافت

ایرغ رربدرروریارنگیررزهرقتصررااییرراهمرران

صاایرتتکنو وژییریسیدنبهپولر طری 

شادوبراپرولحاصرخر د باووابهیدک

ترورنصاایرتناتشاویهایناتویرزدر 

یربرهجرزایدروریاهاپیارفتهتری نوآویی

ینبوانوریدرییووریاشراودوجبراتسرّ

و رر ،نمررواغرررویظرراهریجادعررهیرفرررره 

یررادتصررولنرروآوییبررهفررروشرطالمرراتو

مدمرمتمااوباویزدوجبویشاویهاینات

جررااتيییررروایریقارررتتصرری کراهآنهررار 

دتوییارنای ییریآنهار دعیاینهایتفاص ه

ریرچهوریدرطالمراتایدقایررهبرا.رست

وریددتصولنوآوییدنجرربرهیرهرنردر ی

جااتو یدبرریچنردصرباح ریو تو یدو

درریردم کرتیراییراهرداهری ،یرااد 

 توسرررعهرساسررر برررانقطرررهآغرررا ورقعررر

ریرایرو ایدیاه.اهدم دتوییقررینارنای 

جررذ رمتبررایرت،رسررتقرری،دتررویی ارنررای

ید  برارسرتاااهر هاصنایعورجرریپروژه

دعاانرفریقا وهایآسیایفروشناتشاوی

جرذ ،دتوی،ردرو هایدیاهجدیدارنای بوا

ی راشرگربره ترا پراییرذریرنویدایهسر

بوانری ششایوشاالیشارویهاینیا دنرد

دترروییرارنررای توسررعهوبرراالورهایرردیاه

)دردیرتورنایجذ دنابعرنران والقد 

آوی)تو یردیرودصترعبرافکررجدیرد(ونرو

 وفناوییویجذ ارناجدیدوشایآفری (،

.جااایتو یدجرتجونمواری

ــام -3 ــای نظ ــره ه ــرداری  به ب

 رانای  کشاورزی جهان و
یهایویهر ریدجمومهبرارییبهرهنظام

وفن وددیریت ایت ایر ،حقوق ومرف 

،آ ، دری ،رستاااهر موردرختو یرد)شرای

سا دانشایچو یاچ(ای…سردایهو،ربزری

تو یددتصروالتجهتودناسباترجتمام 

بهمبایت.باشدد آنبهبا ری یرم ومرضه

هدفمنردسیررت یکبرارییبهرهنظامایگر

اردر وتو یددتصروالتشاراوی یوجهت

بهدنظویسواآوییبرارسرتاااهیاب آنهابا ری

شایآدررد،ونیرررویرنررران ر دنررابعطبیعرر 

،1387)ر شیرا،رسرتدنظ وسا دانیافتره
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ر اوبصررشبرررارییبهررههررنظررام.(18 

تکنیکویورب ،ربزری،دنابعتو ید،نیرویشای

.شرواتارکیخدر رجتمام دتر رر یکدیگر

بررارییبهررههرایهرریرکر نظرام ریبنابر

شااوی یاریریداصصاتوترشیربواصر 

سایرآنباموردختو یدرستشهوجهتمایزر 

وطبقرهبنردیوردکرانهاسرتبررارییبهره

ایدقو ه.سا اد  هریکیردمک ایشناس

برارییر اورصطالحشیوهتو یردونظامبهره

شیوهتو ید.اشود یرستاااهبراریبهرهنظام

هرررایسررراوتاییونظرررامبیرررانگروی یررر 

یبرراریبهرهیجهتدعرف رشکالبراریبهره

.ییراد ر دنابعتو یددویارستاااهقرری

 شیوه تولید -3-1

تو یررددربرروطبررهبصررشقرررمت ر 

شرهشریوهتو یردایایحا  ، رستیوستای

هرایجادعرهوریتباطتنگاتنگباسایربصش

.باشرددر جتمام حاصخر آنرشکخبندی

دتاکخریبهنظرالنگشیوهتو یددجمومه

)دنابع،ربزری،قورمردفنر ویتو یدهار نیرو

نیرویشای(ویوربر رجتمرام حراش بررآن

جتمرام ر جهتر برردناسرباتر.باشردد 

دا کیت)شنتررل(ربرزریور جهرتایگرربره

دناسباتدیانرفرررااییونردتو یرداال رت

یجهانیرهاهایشاویالنگوی ی .شندد 

اریییادنتجر رهتمامبهشیوهتو یدسردایه

ارییاییوندتوسرعهشیوهتو یدغیرسردایه

وهریر داهرومشرهشریبه،ارندد رقتصاای

-ییرنرردهشررخنظررامرقتصرراایتو یرردایبر

 ویایت.(Long, 1977, p. 48 )رجتمام رست

شیوهتو یدیررشکا  ر دجمومهمناصرال م

به.شندد جهتتو یدممخرقتصاایتعریف

یرجتمرام جهرانهرابندیرمتقااویشکخ

یجهان دص وط اریسردایهسومبرر رناوذ

ارییوغیرررردایهیتو یرردسررهررار شرریوه

-Taylor, 1979, pp. 23)یرسرتاریسرردایه

فباتوجهبهدقتایاتیوسیهقبخنایچا.(44

،ر رنقال ومردموجرواتکنو روژیردررو ی

ییربه تا مدماریسردایهیبزیگهاورحد

درردیریتشرراف وبهینررهقابررخهارر ای

.ارندد یاهقان هایبراریبهره

(Chayanov, 1977, pp. 23-25) 

ــکال -2 -3 ــام اشـ ــای  نظـ هـ

  برداری کشاورزی بهره

یشاراوی ییرهرابرارییبهرههاینظام

تکیرهبررر  وریایدصت فوبراصاحبنظررن

.شننرددر بنردیدبنایدا کیت دی طبقره

براریییردبتن برربهرههاینظامد وی وی یام

دا کیت ریعبره دری ،نظرامدا رکو ریع،

)حج برزیگزریعوسیعبزیگدا ک نظامد

)رتااقنظرونظامدا کو ریع(،نظامتعاون 

ممخآ رارنهواروط بانرهجمعر ر اهقانران
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)دا کیترشرتررش (وهماکر(،نظامرشتررش 

 ,Spedding)شندتقری بندید نظاماو ت 

1979, p. 143).برارییبهرههاینظامچایانف

فئروار  ،سره برری،وانورای یااهقران ،

وی.نموایورشتررش یرداص اریسردایه

هراینظرامدنتصربهفرابروانهرریرکر 

ی،ورررانورای ،اریسرررردایهیبرررراریبهرررره

بررری،فئرروار  ،ورشررتررش یرتا یرردوسرره 

هابرریریر رهیرکقا ربنظرریتالشد تما

ییرنافرجامبراریبهرهر نظامد ورحدوممو

وییسیدنبهیکنظریهداترکیر.ندارد 

هرراینظررامنمایرردودرر دهرر ت قرر نیررز

.شنردفرر در ییرر هر جردربرراریبهره

هراینیزطبقهبندیواصر ر نظرامجیورن 

اهردایطبقرهدر ر  دی ریر هبرارییبهره

برررارییبهرررههررایرنررورعنظررامویبنرردی

ااریی،یروه ،جمامت یرسردایهوانورای ،

 ,Chayanov)ورشرتررش قررریاریاریی هبق

1977, pp. 23-25).هراییا ررک نظرامردرا

هرایبیاتردتمرشرزبررنظرامیربرارییبهره

ارنرردودعتقرردرسررتایدرر  یرمررتجمعرر 

ییروهرر یرهررا ، یرمررتیردررعیوسررتاوج

ورجتمرام ،بهربعراارقتصرااینظرتورند 

،هایجمعر چهاییروه یرمتبهسیاس آن

،هررایجمعرر وانوریهررایبرر  درری  یرمررت

او ترر وهرراییروهرر ویرراجمعرر  یرمررت

طبقهبنردینمرواانهاییروه  ریم یرمت

(Galeski, 1987, pp. 39-69)برراالورهو

بیاتردتمایرختئواویشانی یهاطبقهبندی

اهقرران ورقتصرراابرررارییبهرررهوپیرردررون

 ,Teodor, 1986)اهقان دتمرشزشدهرست

pp. 12-13).وبررراتوجرررهبرررهتعررراییف

تقرری بنردیترورند فوقیهابندیطبقه

اهدرا ک ،اهقران نظراماهقران )وررش  

ورحردهای،ارییودرا ک (سه بری،رجرایه

یهراتعراون ،سهاد  یرمر ،تجاییشوچک

،هراداراع،یتو یردهراتعراون ،)بنره(سنت 

یرر هراتشارتوصرنع،ارییریض سردایه

ای.نموابرارییشااوی یرستنباطنظامبهره

قبرخر یشااوی یبراریبهرههایریررننظام

هررایریبررا نظررامشررادخرصررالحاتریضرر 

کررانیزه،او ترر ونظررامدری،یمیترر ،رجررایه

هراینظرام.باشرددر برارییورانورای بهره

بعدر رصالحاتریض برارییرضافهشدهبهره

هرایسرهاد تو یدیوستای وشرشتتعاون 

بعرردر .بوانرردهررا ریمرر وشاررتوصررنعت

رنقال روتالفاتحقوق وفقه دوجببرو 

هرایدصت ار ایهراورممرالسیاسرتتنش

اینهایرت،تقرری دواهشفورصخ دان شوت

ریرض دا کانبرزیگدتوقرفشردهواو رت

ریرضررر درررورتودررترررعیربررررریرحیررراو

،تو یردارییبهورحدهایتعاون دااعبربهره
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 یرمر وشارتویوستای ،دکانیزه،سرهاد 

رنقرال رسرالد ریر بنابر.شراوریذریصنعت

دوجربرجتمرام یودرامنورنیکهبریررن

قبرخر بررارییبهررهیهراتتوالت اینظرام

 .یرایدنیزرنقال 

یهررانظررامرساسرر شرررا واهوبنیررران

دا کیررتتاررکیخارراوی ییرشبرررارییبهررره

تری داصصاتبنیران ده  ریبنابراهندد 

شرکخوضرمیرسبررسابرارییبهرههرنظام

ویورب دا کیتووسایخرص  تو یدهانهااه

دارص ودتمرایزوصو هایهماننظامب

تجزیرهوتت یرخوبریسر  رذرای.اشرود 

شااوی یبررساسنروعبرارییبهرهیهانظام

شهدربوطبرههرربرارییبهرهنظامدا کیتو

نتوه،برارییبهرهرندر هورحد،یکر آنهاست

ایبررارییبهرره یتعادخویویرایو،ددیریت

ورینظامطبقات رجتمام دنطقهدورجههبا

موردخرقتصراای،نظامطبقات رجتمام د  

ارو ر وورایج نیرزایسیاسر درایخو

یدرؤ ربرواهبراریبهرهایهشکخییرینظام

رقتصااش ر دبتنر وایهرسیرتم .رست

دنتصرررایسررهبصررشاو ترر ،تعرراون و

دا کیتداهیترا ایبصرش.باشدوصوص د 

ریر شنردووصوص داهومودعن پیدرد 

تررروایداهررومایبصررشتعرراون شرر ینررگ

ساوتای.یراابصشاو ت تقریبا ب ینگد 

هراین ایبصرشاو تر شاروینیرویرنرا

غرب بهمنورنفعاالنحراش قرانونمم ر و

هرایآسریای برهمنرورندتاساانهایشاروی

.شننردقرانوننظررینمرواپیردردر مناصر

هایرنرران شراغخایسیررت استمزانیرو

او ت ایدقایرهبابصشتعاون ووصوص 

دتدواوتقریبا  ابتودنطب وقابخدقایره

هررایتعرراون وانوسرراناتایآدرردیبصررشبرر

باشدشرهغا برا یوبرهرفرزریشوصوص نم 

هایتوسرعهری روتال ایشاوی.بواهرست

نیافتررهوایحررالتوسررعهایدقایرررهبررا

هایپیارفتهبریایفاحشودنجرربرهشاوی

برو فاص هشیایتحاشمیت ور رررتآنبرر

.یرررراادررردیریتونظرررایتتو یرررددررر 

شهرشایهشد،ایبصشتعاون دینهطویانهم

جهترفزریشایآدردواسرتمزاسرهاددریرن

هراینروبرهدرامدوباتيییرورتصراذشریوه

یررااووییباالتریر بصشدنجرردر بهره

.شننردبهسه بیاتریر سوااستپیدرد 

هرایریردهیاه دمک رستفرایارفررایبا

تال بینشرقتصراایونو،برتر،ونوی بارو

رجتمام نربتبهسهاددریرنبصرشتعراون

ووایرر آندناکونرربتبرهیرهرنردر ی

ینوی بابرنادرهورطمینراناریسردایهنظام

بیاررتربررهسررواآوییایچررایچو بصررش

-وصوص رقدرمنمایدوتاکیالت رقتصاای
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ریرر پرر وهشای.دنرررجتمررام بنیررانیذری

برارییر حیثودنظرساوتایهایبهرهنظام

وراهدرا ک ،اهقران سره غیرتاکیالت )

(وتارررکیالت ...وبرررری،رجرررایهاریی

(...یواریسرردایهتعاون ،شاتوصنعت،)

طبقهبندیوبانقطهآغا سیررت دنررج 

یرناررایشاراوی یاریسردایهتو یدینظام

درویابترثوبریسر رجتمرام -رقتصاای

 .(899، 1371حرین ،)ییراقررید 

ــادی  -4 ــم اادصـ  -فئودالیسـ

 اجدماعی -سیاسی یا اادصادی 
تاررکیالت فئوار یررر تاررکیالت

شررهاینتیجررهرسررترقتصرراایررجتمررام 

.برهوجرواآدردبرراهارییفروپاش جادعره

هاییسیدنبدرن،تقریبرا ایم یرغ تنوعیره

ر بترهاینظرام ریهایجهان،ش یهسر دی 

وواوجواارشرتهوا هایهرجاباوی ی 

آشرراتگ انبررالنظررامفئرروار  برره.رسررت

سقوطردپررتویییومناوحاصخر رجتمام 

س رر ه، نظرامریر.ونماویررترشیافرت

شهآویاریديانیربهریروری تا هنفردادررتب

نظام.دنجربهنظ ورناباطرجتمام یراید

تراقررون5ایریوپایغرب ر قررن فئوار 

9واییوسیهوشرقریوپار قررن18و17

ارداتقریبا حکمدیالای19تانیمهاومقرن

ترری یکر ر دهر  یوبهمنرورنریبواور 

شرمایهقررونوسرط برندیتمرهراوی ی 

16تاقررن5قرنروریخفئوار یر ر .یواد 

حاش برواوبراظهرویدیالایایریوپا،نظام

مصرررجدیررد،ارییینررران وسررردایهاویه

رصرطالحفئوار یرر .یرایردتقریبا دنقرر 

(دویا17رو ی بایایروریخاویهتجدا)قرن

رستاااهقرررییرفرتوایداهرومشالسریک

ووااال تبرسیرت رقتصاایریوپایقرون

سرری ارشتشرهدارتمخبرریرکیوسطا

وقانون دیاننجیب راهاالوید ر زرداتنظا

وس تاوییهمچونساالی)ریبرا (،ورسرال

)یمیت(وتیول)د کیاردتیا وا (برواو

بررهدعنررایfeodumش مررهر ییاررهالتینرر 

سراوتای.تیرفترهرسرتئتیولیاد رکنار

تابهردررو دتارکخ5نظامفئوار یتهر قرن

دتقابخر نجیب رایان شهباه قولوقرری

یذرینردیکر وراام)یمیرت(دتعهردبرهد 

تعهدرتوویشر جم هیفت برهجنرگیرا

وایگریساالییاریبا شرهد همانردوینظا

دتعهدحمایتر واامر قبیختادی وویرک

وفرراارییطبقررات.باشررددرر یرراپوشرراکوی

دوجبریتقرا آنهرار طریر رشرر بهریبا 

شرهرشرایهطرویمرانیرااوهد رهدر تیول

.شروادر رصطالحفئوارلر آندارت ،شد

تیررولبصاارر همچررونردتیررا رسررتاااهر 

آوییا ررت،اریریرر ،دجررو جمررعریق عرره،



یه
ما
ش

او
و
جاه
پن


 
ده
هج
ل
سا


یز
پای


13
88



  

 

137

،ضر سرکهویراتعیری ووصرولهادا یات

ویاه رهدر دصونیتجهتوضرعهاجریمه

قانونوتاسی ارایاهایقبالرورذدب ير 

سربا برریسپاهریبا بوابهمنورندا یاتیا

.شردد شهبهوااموفاارییاورسالبصایده

ورسالبوانرفتصاییبواشهبهجرزدقادرات

ما  یتبهوالی ورشرر بهشررانایگرری

.(Reynolds,1994)شدم وریذرین

تعریرررفدارررص وقابرررخقبرررو  ر 

ترری ،ردرابرجررته،نردریافئوار یر وجروا

ترری تعریار شرهوشرایبرایتری شالسیک

وصو دویوانهدویارتااقرغ بدویوانب

نروعتقیردرتیرک،باشرددر  قرونوسطای

.ریبا یمیت ر نقطرهنظرررجتمرام رسرت

ا یخمدمرستنباطدعن ایست،یکرانوهب

ر دویوانریشایشرایر ورژهفئوار یر مده

 رصررطالحر ورژیررانریرروورسررتایحررذ 

وایجر شرایبرا.رندسیکوآدو ش شدهشال

بررریقیراس داهومفئروارلدعمروال ایریوپ

افئوار یترهمنورندثرالنیمرهفئروارلویرهب

 وغیررهنیرزدرویارسرتاااهیپیاوژرپن یارت

یغیررغربر نیرزهاییراوایشاوید قرری

رغ بایکوفه غا بودي و بروانر آن

یوراندعتقدنرردبرری دو.شرروارسرتنباطدرر 

هررایوغررر ونظررام یفئوار یررر ریوپررا

هایدراهویوجروا دیندرییآسیای ،تااوت

یهرارستاااهوشرایبرارنجامسر.ارشتهرست

یرر  رصررطالحآنریرردتعررداودتنرروعر 

 ریرتعریفوداهومورحددترومودنجربره

نظررررنشرردهرسررتشررهدویوررانوصرراحب

 رصطالحبهمنورنریعمالسیاس نیزر رست

شیوهورستررت یوا ددیریتنظامجوردع

چرررشرهرغ ربوبررتهبره.رجتنا نماینرد

هایترروششردهرهدر وسیاسترستررت ی،

ر ذه ریبابانیاساالیرنیراه سراوتایهای

سیاسر -ایگریر جم هساوتایرقتصراای

.یرفتد نیزبهووا

نویررررندیان ،دررریالای18ایقررررن

 سیررت وسریاهنمراید دنظرویبردنراهب

دنررروخیژیرر باسررتان درردیریت رقتصرراای

دتاکررررن.فررنرررهبررهفئوار یررر تاوتنررد

یوشناکریشهر آندقطع دران برهاویرن

تدییجهمهچیرزاویرنهب،شراندد سیاهیاا

ر جم هفئوار یر یرباتوجهبهدنرافعسیاه

برجررتهوبرزیگنارانسیاس ورویشبرا

.رلبرانردؤارانوصوصیاتدنا آن یرسر

شایلدایش توصیاات 19برمک ایقرن

ر فئوار یر جهرتپایرانارانبرهشرایشرا

درایش فئوار یرر یر.سیاس آنریر هشرا

بهمنورنوضعیترقتصاایشهنایزیرقبرخر 

.توصریفشررا،دآیرهرنظامشاپیتا یرت د 

جااطبقراترییش فئوار یر قدیتبرریدا
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رجتمررام )رییرتوشررسرر (جهررتشنترررلو

هایحاص صیز،شهدنجرریر  دی براریبهره

یبرراریبهرهبهظهویجوردعطبقات دبن بر

هراشرایوری  دری ر یمایای رستشهیوی

ت قرر ،یرانررددرر آنهررادنجررربررهرحیررای

ت وویدعتقدبواشایوانجاتاس.یاتد 

 بهشرماجروردع براریبابرانفئروارلیربتدر

شهشایوانجاتبصرایایحا  ،اهدد تتویخ

هررایاریسررردایهترررجرروردع برراوپیارررفته

 ریربنرابر.یرذریادر صنعت پیشپایشما

دایش فئوار یرر یراریریدردلرقتصراای

.(Poly, 1991)ارنرتد دتض

وریتبررراط،ایروریرررخاویهفئوار یرررر 

برری یوحانیررتش یرررا،همبرررتگ دثبترر 

رشرر به تا استرسر هاوطبقاترسقف

بعودررجرعم ر ودعرفرتر جم رهبهدنرا

 طبقراترشررر دعمروال ریربنابر.دکتببوا

بریزیدیان بافاری ت،نجیرب،برادعرفرتو

ر زردا شریف،بواندوربنرا وفر نردرنوویر 

جیب رایانبواشرهبهنایاهپو دریشدهآنن

رجتمام فئوار یرر یر-تاکیالترقتصاای

سیاسر ایرایرر -بهتاکیالترقتصاای

هرراایروریررخاویهفئوار یررر تیررول.ارانررد

و  بایذشرت درانقردیت،دویو  نبواند

رستثمایبهبهانهرستعمایورستبدرابرجادعه

سایهرفکندوایروروراویهفئوار یر تیرول

نکههموریهالیر ریغافخر ،یسیدد ری به

ی یاقرتهرا ریدوهمی ناوا صر م الی ن

هایدویو  بواشهفئوار یر یربهآورنرخ

و یساندوروروررممرراویهفئوار یرر یر

پیمررانایروریررخاویهفئوار یررر .یقرر  ا

رقتصراایورجتمرام فئوار   پیمان صررفا 

رسالبهوظرایاشممرخصویت شهوای.بوا

،یرررتد شرا،پیمانبی رووریبابشم ن

سررالیرر تیررو شرایآنصررویتریبررا و

ارشرتشرهورسرالد رمالمشراود یدو ع

همررهآن دینرر یرشررهر روبررهتیررولبایررد

 نیررزر وصوصرریاتریرروبا یرارنررد،یرفترره

شرهبرجرتهوده روریخنظامفئوار یر بوا

هی حاشریهسیاسر بررآنبرهجرزرنجرام

ریبابررانهمررهرصررخو.وظیاررهر ریررذرینبرروا

نردهنگرربوانردتراآیاریوبارندیارهوبرن

سریطرهشرومنکهایرورورممرفئوار یر ری

هایویر پو ردریبر رندیارهغیرر یاقت ب 

شایرتهبعدر ریبابانشریفوبادعرفرتبرر

ام فئوار یرر سرایهرجتمر-نظامرقتصاای

ر آنبررجرایدانردشرهمر رفکندونرهنظ

فئوار یررر بررهیرردکبکارردونررهیدرر و

جایگاه برریراریهجادعهواینهایتتبدیخ

دتضیوبرهسیاس -رقتصاایبهیکنظام

چرررشرهپارتیبان . ورلورضمتاللیراید

ناحیرهجادعرهوسیاسر ر -رقتصااینظام
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 شرایشراغیررمااالنرهوغیرردرامبه ترا

یونهتارکیالتشوتراه ریدنصاانهوجناح 

-ممررربررهرسررتتکامبنرراینظررامرقتصرراای

 رذرفاقردبررترال مجهرت،رجتمام نبروا

شرهایایحرا  .یشد،بقا وراریهجادعهبوا

،رجتمام نگاهبهفئوار یر -نظامرقتصاای

هونگرراهشاپیتا یرررت یرراسررردایهدتویرنرر

ساالییرستشهدنبعرثر رهمیرتوسردایه

ایریوپرایقبرخ.ری ششایوشایشرانرست

ر قرررنهجررده بررررییونرر بصارریدنبرره

یخفرهنگ رقتصاابهمنورنپایهورساسدرا

سرالشره60ترا16برریسرنی ورجتمام 

و  و گرایوپرسه نر ، شایارشتهیتورنا

قورنی وارکو،شراندد واییو ی پیاه

وونین ر قبیختا یانهو ندرنجهرتدهرای

رجتمررام اینظررر- دعاررخرقتصرراایریرر

هایسرراددریرنیرفتندوبهانبالنگررن د 

ایر نیرزبرهسرررمودرداآنهرا،هاحکودت

یسیدورصولجدیدییربردبنایتک یفد 

درذهب.شرراد این برریشایشرانترویج

یرر درریتیت(شرایری)شاوهپروترتانیر 

بررهمنررورنوظیاررهاینرر وراریتک یررفای

تابهحدیشهشراد پیاگاهودروندتعریف

وبرر.شرمراندد یناه شبیرهیررتال وقت

یرصرر  هرراشررهیکرر ر پایررهبرروادعتقررد

یدردینوفرهنرگدردینیفترایاریسردایه

بواشهر همری طرر ت قر وریورایرریانه

 نظرامریرای.یرفرتد یفاین ییاهتک 

 ،شمرالیشای،س وکویرهیسیدنبهشکوفا

شرای.سویودرونروم  رذترسرتهنیخبو

یعن ماطخوباطخنبروانوورواشنروم 

 ریرای.نظ وجایگاهرجتمام ارشت رست

شروا، نر در نظامشرایر ورانوراهشرروع

 دعراشدیروددتبهوانوراهودرابرریتر

.برنرددر  شای رذتریشنندور د آنهاشای

شنردومر  سیرت هی شر ضررینریای

برنردیرکنروعریبرا یمیتر در همه ذت

قرریارایشهایدقابخروتیایرتهرش شره

ر ویدطا برره،بررهروتاررویضشرردهرسررت

هی شر وروایربرترر.نمایدد درئو یت

هرنجاموظیاهبرارندوهرش ایجایگام ن

هایوویشقررییرفتره یحربوسعوتورنا

و  ایتاکیالترقتصراای،وری شمندرست

سیاس فئوار یر شهایرورورممرراویرن-

فئوار یتهچندصباحشوتاه ایریوپراردکران

ظهویوبرو پیدرشراور آنجانیزبهمنرورن

شرای،یکسوغاتنادیمونیورنهآسیایرایرد

برریریبرا وسراالی دینره،ایگردتوینبوا

،بررییرحتط ب ،رنگخبواندهیاشدهبروا

،ارنررتندد چونشاییردصت یمایایاون

رسررتثمایورسررتعماییریدعنرر ویورجپیرردر

ری سیرت شایبرریهمه ذتنبوا،ای.شرا
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ق ی  سواوایدقابخمدهشثیریضرریمده

.شراندد 

ریرررنر نقطرهنکهایریاننیزر شاتو ی

پ یتیک  دینرهبررریظهرویوبررو نظرژ رو

رجتمررام درررامد-فئوار یررر رقتصرراای

ونرره درری یرشمبررواآ م ررتآن،نبررواه

ررنجزایشمالوجنرو ری.ارندد ررنریای

اچرایشر هایاییاواییاچههاشرقوشررنه

وجروادرا را مردمریربنرابر.رستبواهب آ

 همردیگررواویرفتااهبروانهاتو یدآباای

ریجادعررهر سررویایگررردوجرربپیرردریش

ور نقطرهنظررایررادر پررشنردهواکو

یونهبایرهابرهصررفهو ریرقتصاایددیریت

صررالحفئرروارلدرررتقخوغیرررسیاسرر 

شاپیتا یررر رسررتویدعتقررد.باشرردنمرر 

و ررر ،ریرررررنوجرررواندرشرررتهصرررنعت ای

رستبواهوجوادشاپیتا یر با ییان هموریه

شهنقا ایتو یدندرشتهویاه یرریارات

سیاس ورستبدرایونه-فئوار یر رقتصاای

دعتقردرسرتهمچنانشاتو یان.شراپیدرد 

بررهم ررتایدا کیررتاو ررتبرروانبصررش

ر یکطر وهایحاص صیزر  دی م مظی

حقرروق ر مرردمتم ررکرشررصا حقیقرر و

 ررنریر هریزاییطر ایگرفئوار یر ریوپا

هی یکر ودتعاقبآنوجوانیاددهرستهب

ایبرربررراو ررتهرری رجتمررام طبقررات

درئو یت ندرشتندودویاحمایتاو تنیرز

ریوپااو رتدتکر برهایحا  شهای،نبواند

ریررنطبقاتدتکر طبقاتبواوبرمک ای

ریرررنقرانونبرهمنرورنای.بوانردبهاو رت

وشالم یدرجعدررجعاتحقوق وحدوانها

 ایکترراتوییریرربنررابر.وجررواندرشررتآوررر

 شررهاینرروعورروایررکیونررهنظررامیریوپررا

وجرواررنریای،سیاس جوردعطبقات رست

ندرشتهوبهجایآنرفرررطوتارری فکرری

رستبدراوجواارشتشرهنرهقا رخبرهیعن 

اونررهقررانونوتنهرراتصررمیماتطبقرراتبررو

ورر دارر یرتعیرری رناو تمررراری تظرره

ررنر نیرزر ریشراشهاینهایتتو یردرتد 

.یفرتمر فررتررندرتبدرندیزرنفکرونظر

(Katozian, 1981, p. 9).

-یذیر سیررت رقتصرااییاناییریوپا

یشارراوی یبررراریبهرررهرجتمررام بررهنظررام

ایوآنهر تترتنظرروارییرناررسردایه

 دران ایحمایتاو تدرشزیتنهرارنردک

یویررهجدیرردوایریررونشرردهآنیعنرر 

سیاس توقفنمواندو-تاکیالترقتصاای

استآددهبهمنورنحربهه تجربهت خبریر 

سیاس ایدورجههباپیارفتدما کیقیرب

 ی وریوپراییآسریاهراایگرر جم هشاوی

هرایهشراندوبرریددت درانایگررستااا

رقتصررااآنهررایراییرررار نظررام،طرروالن 
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سیاس دعطخواویر -فئوار یر رقتصاای

نکرهریتتقی وتوسعهنگهارشتندوحدرقخ

جرااریبا ریدصر ووب برریتو یدرتوروا

 ریرایبرور ر دما رکیقیرببره.نمواند

یشرروارقتصرراایتتمیررخشرردهنیررزبرررنده

کرانررردوپیارررنهااهایسیاسررر نظیررررن

وقرایعت رخ،ر  یکر شرهیررصالحاتریضر 

بروانیرزنادیمونودتررکرمتررضراتد ر 

حیراتبهمنورندثالایطر .منورننمواند

فارایوبراسراایشسیاس حکودتپه روی

6 رنقال سایدررنایقا بریبهاو تآدریکا

هتتمیخشدشهبعدهمی دنارویبر ریدااه

 ریربنردترری دهر .دااهرفزریشیافرت12

دناویرصالحاتریضر ای اافرهرصرالحات

 ریررنکررهریمجیررب.رقتصررااینررامارشررت

رصررالحاترقتصرراایدعمرروال ایشاررویهای

 روتمنرردواریریذوررایرمظرری ناررتویررا 

ی طرحوشیوهرجرریآنر.یرفتد صویت

دوجرربدهرراجرتدا کررانبرراذوررایروتررورن

رقتصاایقویوویوابهمرصهتجایتشهری

ودررشرزتو یردهایهاسا ییوستاو ر یکرو

ضرعفایا یخهبیانییوستاشااوی یتوس 

یویریرضرر وبرنادررهبرررریشررایسررردایه

یونره ریر.ر وصولر سویایگریرایدسهخ

هایب یویهوغیرهدفمندر جم هدهاجرت

بفروپاشرر بررواشررهدوجررمرر االیررخده

تدییج نظرامودررشرزتو یردشاراوی یای

هب.دشجاادااغخشاذ شهریرییوستاهاو

قرانون هرایناشر ر یونددهاجرتشهطویی

سررالایصرردای3/15رصررالحاتریضرر ر 

1345سالایصدای8/18بهدیزرن،1335

رفرزریشیافرت1351سالای ایصد43وبه

یرمر یراریضر رصالحات .(1384)سقوط،

شدد والصه دی تقری وتو یعصرفا ای

دنجربرهتيییرررتاییررترهوسریع ر شه

،رمتبرایرت،دا یراتهرانهرااهددیریتتو یرع

.یشارراوی ییرایرردهررابنرردیوتعرراون 

وییبهررهرصالحات یرم دنجربههمچنی 

ریرر.دشریجمع هاپایی وصوصاٌایشکخ

دنرابعبرهش  رنتقالری رصالحاتایجهت

رنممدهتتتنظرحکودرتدرشرزیشااوی 

سرببرفرزریشتورنرتد ،یرفتد صویت

جاانظامقانونمندوقابخریر طری وییبهره

یشاراوی یاریسرردایهیبرراریبهرهشنترل

رناررای یرنظرونظرایتحکودرتدرشرزی

 ریر برایجهتیویایو1349ایسال.شوا

وبرراهررد رممررالجررواآدرردهوهدعاررخبرر

رنجراماییرسرتایددیریت ورحدوتصصص 

ر برررارییبهرررهشایهررای یربنررای ،حرردرشثر

هرادنابعآ وواک،رستاااهصتیحر نهااه

آالتشاراوی یورفرزریشووسایخوداشی 

تو یدوایآددسرررنهشاراوی رنیوسرتای و
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 یردقانونتعاون نموانتوبهبوا ندی آنان

ریرضر براحار یهسا یورحیراویکپایچ

یهادا کیتفرای ریعایحو هممخشرشت

،ربرالمورجرررتعاون تو یدیوستای تصویب

م ر یغر دوفقیرتایهراریر تعراون .شد

مرصهتو یدای دینهوریددتصولومرضه

بهدوقعودداتدویانیا یوسرتاییان،هنرو 

رنردجرایگزی نتورنررتهه شههنرو رسرت

دثالبای آنفروشدتصول.ویرنیراندپی ه

شایرنایچنردسرالرویررایبرا ریوشپنبه

تررر وریردتارمین آ راباقیمت دناسرب

سی ویرهرندر یرت.هایتعاون رستشرشت

،هررایتعرراون شارراوی یو یرمرر شرررشت

سررادانارانبررهدرردیریتجهررتیرهکررایی

یشااوی یو یرمر یشوچکتو یدهاورحد

وجرواهشهدعاخده ایگرربرایحا  ،بوا

آدرردهایتقررری  درری شرراهشمم کرررا

تو یدرتشااوی یبه ترا پیاررفتم روم

شااوی یودکرانیزهوصرنعت شردنآنای

یایحررالهررا ویقابررتبرراشاررویییویررایو

1347توسعهوتوسعهیافتهبواشهایسرال

ییکپایچگ هایاستبارهدر فن )رجرریس

ریرض وشارت،رنجراممم یرات یرربنرای ،

رسررتاااهصررتیحر داشرری آالتوربررزریو

یم مر وهراراورتشااوی ی،شرایبرایوش

رقتصراایفنوننوی وپیارفتهشاراوی ی(،

)یشرردتو یرردرتدتنرروع یرمرر واردرر و

،رفررزریشبررا اه موردررخهررایآنهررافررررویاه

رمتبایرتوپیوندشاراوی یتو ید،رستاااهر 

باصنعتایجهتتوسرعهصرنایعتبردی  و

رجتمررام ،تکمی رر وربرررتهبررهشارراوی ی(

)ددیریتوسرا دانده م مر وتصصصر و

سطحارنشم م وفن ( )ریتقافرهنگ (...

دررترعو،آ )حا دنابعواک،ورشو وژیک

چندی شرشتشاتوصرنعتای(هاجنگخ

ی وبرهسررمتیوبرهیررترشسرتررنری

.نهاا

اصـــالحات ارضـــی و رو   -5

 تزریق یارانه
رصالحاتریضر طویشهرشایهشد،همان

توس دتمدیضاپه ویبرهمنرورنررنریای

قرمت ر رصالحاترنقرال سرایدایسرال

وفرایمر بررساسیفررنردومممرود 1341

اوفن بهریونهدبنا،رساسودطا عهم م 

ریایاویه.تصویبتواهدرامرنجرامیرفرت

ریررنتتتتر یردررایخسیاسر شهرقتصاا

ایصد52-63ارو  ووایج قررییرفتهو

ریرررندیراناهقانرانهایشااوی یر  دی 

شوا،رصرالحاتریضر برهمنرورنتقری د 

یکرستررت یجهرتیهرای یژیر وقردیت

هرایقردیتهایفرصتط بانهد  ر آسیب

هایرقتصراایرییافئوارلریودنطقهناحیه
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ریرررنرتصراذنیرزایرقصر نقراطسیاس -

یرااوبدی ترتیربرقتصرااد ر فردرید 

ای.(1384شروا)سرقوط،سیاستد  در 

 رقتصااشهدریرحرشرتیریر شکوفااویه

رقتصااجهان ر بصشاهقران برهسرمتو

یرنارررایارییهسرداسا یوسویوصوص 

یفرت،نایراهدرریرحرشرتتوسرعهپیشد 

ریرررنسریرقهقرریر پیردرشااوی یرقتصاا

رصرالحات.یسردشندور شخبهجز در د 

-ریض رتااقنرادیمون ایتراییخرقتصراای

ریررنبواهشهتقریبا بهپنجاههقبخسیاس 

یراا،و  آسریبایگرریشرهرقتصراابرد 

شنررد،ررنفع رر یرتهدیررددرر ریررشارراوی ی

هراوتارعیفچگونگ هدفمندشرانیایرنره

وصو ایبصرشیبهاریسردایهنظامتو ید

.رقتصااشااوی یرست

ایشورهدوقرری حاش ر آنرستشره

دتوییایرنهدعموال بیاتربهی شاویهایارنا

برهسرردایهرجتمام یرا-سیرت رقتصاای

ای،شرروادرر تزییرر دو رردیررذریرنسررردایه

،شردهنگهارشتهیمقبهاشاویایشهحا  

رقتصاار شنتررلاو رتونظایتبرتیددیر

ی موجواتمرایزدارص ودعردبه تا م

بهبیرانشواود وایجبی تو یدیرواو ت

ایگررقتصاااو ت اییرار نظایتاو تر 

 دینرهیشردووبردی ترتیربداندد یرشد

)تجرایت(دو ردرنغیرراریدایهسرریرترش

درامدونقشاو تایشنترلرقتصااش یرا

 شرهایجروردع.یرراادر حت بر یونر 

سیرررت تو یرردتوسرر بصررشاو ترر راریه

رقتصرااد ر نرایزیرتوسر بصرششوا،د 

تجایتشنتررلحو هبا ییان ووصوص ای

ودوجبتزییر پرولبرهداراغخغیررشده

منورنداراغخهدورقعبریهتو یدیشهایپای

ورسربا دتب روی)تجایتغیررصو  (شاذ 

اینتیجرهآویاویشوارقتصااییرفرره در 

ریجرررااطبقررراترجتمرررام واتدوجبررر

وروایهاینظرررولبر.یرااد یریرشررف 

ورروادمکرر رسررتایذهرر او تمرررارن

شرهتو یرعدتبراایشروایونره ریرقتصاای

اآیربرهبیرانمرام.ااالنرهرسرتنرامهایایرنه

رنبههمراننرربتیرااریسردایهیورستشه

ی ایایآددپسطحباد طبقاتدرابیاترر 

 فرضیهشهری،باشندر سه یایرنهبروویاری

یدررتمک غیرررهررارنووررانوریاریسررردایه

دنردیررنبایدر یایرنهبهررهتو یدیرودصر 

 هتجررایتوایحرروسررردایهوپررولشرروندو

هر ایدقیراسمردر تدصر یرشردنمانرد،

مر م -رجتمام وه ایدقیاسرقتصراای

یااهو  ب،قابخقبول،ایستودنطق رست

ارشتهباشری شرهآغرا درریرتوسرعههری 

یاتجایتنبرواهرسرتودصر ور شاویی
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دترویی توسعهایشاویهایارنانقطهشروع

قیتوشایآفرین برواهتو یددنبعثر والر 

یپیاررفتهوتوسرعههراریرایشاروی.رست

شننردیانسمتدصرر هتو یعیایرنهب،یافته

 م رتبرواهشرهریربه،هدفمندنادهرست

تو یردوتو یردیرشرههرا یایرنرهیهد غرا

دتام تقویتتو یردورقتصرااد ر ویفراه

برهوسادانارانبهنظرامدصرر رجتمام 

هرایامدیایدقایرهبراحمایرتصویتتص

دقطع ویرشدپراروتیایرنهنقدیبهرقارای

یجهانهاریرایشاوی.رستدصرف جادعه

رررتایرراهمررانصرراحبانریسررومرقویررای

ودتمو ی بیاترر ضعاایهاییرشدسردایه

ریشنندها یخقانع،رتار یایرنهبروویاریندری

ایبررترشرادال هرابرریهدفمندشرانیایرنه

ریر بنرابر.باشردمر نیرقتصااجادعرهرتاری

خشردنبرهتوسرعهورقتصراا زودا جهتنای

برهسیررت هرابایرتبیارتریایرنرهد پویا

یرذریرنویرارقتصاایپویراو ریرایسرردایه

تزیی شرواشرهبرهنوبرهرجتماعتو یدیررن

بهبهبواوضعیتدعیات ویفراهووادنجر

رتایجادعهایشنرایریدراموضعااید ممو

یرجتمام وفرهنگ جادعرههاتردی آسیب

.وورهدیراید

 ـ فرجام 6

یشاراوی یرو یرهبرراریبهررههاینظام

وراهدا ک ،اهقان سه بری،رجایهاریی)

(فاقدهریونهتاکیالتتو یردیایودا ک 

دریرتوسعهورویشوریادرح رهتارکیالت

یهراتعراون ،سهاد  یرم ون )تو یدیتعا

(وایهررادارراع،یتو یرردهرراتعرراون ،سررنت 

شاتو،یریض اریسردایهنهایتوصوص )

.یراا(بابرنادهوهد داص د هاصنعت

اریساوتایشااوی یجوردعرو یهتيییرجهت

بهصنعت شدن انویهآن،دتردوایتیوبره

شاهشسطح یرشاتدتصوالتشاراوی ی

ورفررزریشبرر یویررهجمعیررتوبرراالیفررت 

هار داهرومردنیرتغرذری ایرنتظایرتد ت

شنایسایرموردخنیرا برهتارکیالت شرران

نظررامتو یرردشارراوی ییررجتنررا نرراپررذیر

ری بهدنظرویفرا  آدردنبرهبنابر.نمایدد 

دعاخمدمردنیتغرذری نرایزیرر ویوابره

نظامتو یرددرح هوصوص سا یتاکیالت

یاریسرردایهیبرراریبهررهشااوی ییانظام

ر جم رره.ریایگررریدتصرروینیرررتچررایه

یاریسردایهبرارییبهرهنظامبای یهاوی ی 

دنرابعدتردوا،ردکانرسرتاااهر تورنبهد 

،با رییراب فنر ،تکنو وژینوی وترهیالت

جهررتتمایررخنهااهررایاو ترر ووصوصرر 

،تمایخبراریبهرهباتشااوی یرطالمادباا ه
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 یاسرصگووسیع،پداایشتجااتيییروریبه

توسرعهیجادعهایب ندددت،ضمانتنیا ها

واییرنرامبرراهوشاراوی یپایدرییوستای 

نظرامپاسرصگویتتروالت ریررینکهنهایت

تجایتآ راوجهران تو یردحو هجهان ای

بارقتصااجهران تعادخری بنابر.باشدنیزد 

یرذریییوی)شناوتدزیتنرب وسردایه

آنویرهرندر یتکنو وژینروی شاراوی ی(،

حجر شوچرکشرران)رصالحنظامرجرریر 

وییتصصص وشاف (، وبهرهیباشایراو ت

بروویارییر ردنیت)توسعهبصشوصوص 

ییرریر م ر وغذری دتک برتو یدوبهره

رصررالحدرردیریت،(رآینرردتو یرردارنررای ایف

ایبرواننررخبهررهبرانک ی ی)پارقتصاای

هررایورتصرراذسیاسررتبصررششارراوی ی(

هرایشراو ور وی ی رقتصاایهماهنگ

نظرررامر ریرررذرییویتوسرررعهرقتصررراای

.یرناررایرستاریسردایه

سیرررت اینظررامیرجررزرریرررچرره

 دنابعتو ید)آ وواک، دییربرارییبهره

یان،ی)یوسررتاسیرررت ،فعرراالنوتکنو رروژی(

دترری (واهقانرران،درردیررن،دا کرراندنررابع

)دتی طبیع ،رجتمام ،رقتصاای،سیرت 

،ردار یکاهدتاکیخد  فرهنگ ،سیاس (

دتررروسفرردرروششرردهمنصرررش یرردیونا

 سیرت نبایردغافرخدانردوآنریدرتب با

سرا یو هرایغ ر ،تصرمیه برنادهییزی

ییررررنرتصرراذناایسررتآنر ناحیررهتصررمی 

ارو  ویار قایتصمیماتوریونهوریتجام 

جهرت.باشردوایج در یهار ناحیهشاوی

توسررعهبصررششارراوی یهماننرردسررایر

هایرقتصاایسهمنصرده وش یردیحو ه

هایارو  دردییریبایرتایتصمی یرد 

برریایدهر ونظرارشت؛بهسهمنصریشه

ایمی حالر بدیهیاترصولشاییرقتصراا

یواوشرمایدر جهانپیاررفتهردررو یبره

ریررررنیسرردایشاررویچنرری بررهنظررردرر 

دترساانههنو ناشرناوتهویرادهجرویبراق 

دانرردهرسررتوآنچیررزیوررایجر مناصررر

سررا یبررااورمیعنرر م رر ورصررولتصررمی 

ییررزیدررهشررای،بصررشوصوصرر وبرنام مرر 

.باشدنم 

ریرررر تيییررررروتترررروالتدنارررر و

هرایهایغیررصو  ورفررط نیروجایگزین 

رنران ایسیررت نظرایترقتصراااو تر و

هررایرقتصرراایآ دررونووطررایمم کرررا

هرایرهایغیردتصص دترساانهفرصتنیرو

یک پ ر ایگریر استاراودنجرربره

نهر برهمنرورنری شدشهایپایراناو رت

دثالتنهاایبصشغالتبهآدایاور اهسال

پیشیعن وریارتبیشر ششدی یونتر 

غالتپررفتارشتهباشی وایبصرشپنبره
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ا یرخمردمفرصتشي  یربره375000نیز

ددیریتصتیحناشر ر شراهشسرطح یرر

هررایشاررتوداررکالتفنرر تکنو رروژی

 وشایوانجرراتپنبررهپرراکشنرر ،ییرررندی

بافنرردی وتبعرراتبررا ریفررروشومرردم

ریآنر اسررتبرردهی هرراییایرنررهحمایررت

هرفزریششایحا  .(7 .1387)حرین ،

بیشر پنجبرربرریقیمرتنارتوپارتورنه

استآددهر صندوقذویرهری یدتک وبه

قویرنتظایرتسرمتتوسعهیروی  فررترر 

.نموایاد برآو،هایپیشبین شدهبرناده

 رصالحاتریضر شرهبرهرنردر هریبنابر

ممرچندی نرخر یمایایاونوویر آنهرا

دوجرربمقرربدانرردی بصررششارراوی یر 

آینررده رر ررقتصررااشارراوی ییرررتراهدترر

توسر ،دکانیزهوداشین آنیرایدفرریوی

 ویتعرردرادعررردوایر شاررویهایریوپرررا

تجربرهوتصروی شهطع ت رخآنیریردریکا

بهمنورنیرکرسرتررت یحربر ،شراهبواند

دهایرقتصاایوبهیون شارویهاییقیربای

آسریاود یساایشپذیرجهانسروهاشاوی

رصرالحاتریضر ای.رفریقار قا وپیااهشرد

حیثتقری  دری و بوارریحقیقتدقو ه

 سررردایهریرررررترای رنرردروت یر شررایو

برزیگقابرخبرنادرهییرزیشرهمظی  ابتو

باشدمبررتآدرو فرررریردیدوریرستتجربه

یویچگونگ ،شیوهویوشایسرتتقرری 

ییریگرانهاینقدیوسهامهاهدفمندیایرنه

شهودرینکرراهو رخوضرایعهرقتصراایو

رجتمام ایگرییرحدرقخر حیرثتو یرعو

ناشایآددشرانسردایهاییراشپولیاربزری

توسعهبرشاویتتمیخننمایدشرهردررو های

شر تدوی ورجرریدراایونهآنهراحردرقخ

بهمنورنماد  ر ریرذرییویتوسرعهبصرش

هنرو تبعراتوضرریو.باشری د شااوی ی

هررایحاصررخر رصررالحاتریضرر ای یرران

دورجههباشااوی یدکانیزهوداشرین انیرا

مردمهرایقاصررونگرررنر براوشاو رت

هرراوسررا ی درری رجرررریرصررو  یکپایچرره

هرایی ابتتکهتکرهشرده دری هاسردایه

شررهوسوسرره،.شنررددرر شاراوی یسررنگین 

آ دونووطایایگرییعن تقرری وتکره

تکهشرانسردایهایگریبامنراوی یایرنرهو

درامرزموشهایحا  .سهامایجریانرست

ی ورهتمامجدیجهتیکپایچهسرا ی در

انبرالهودرینراشراهبر، ریشاییرپیدرنکراه

رجررییکسیاستغیرفنر براشریوهغیرر

.رصو  ایگریعن تقری سردایهنروی 
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