
   

 

در نظر دارد تا موضوعات بولتن سیاستی تعاون 

مهم و جذاب حوزۀ تعاون کشور را جهت آشنایی 

سازان این حوزه،  گذاران و تصمیم بیشتر سیاست

برجسته نماید. در این شماره تصمیم داریم تا فضایی 

کلی از فرهنگ زنان نیوزلند در سده اخیر را شرح 

های تعاونی  دهیم و آشنایی مختصری با فعالیت

زنان در این کشور. نگاه ویژه ما در این شماره به 

باشد که توانسته بسیاری از  می“  شبکه زنان لبنی”

های تعاونی و غیرتعاونی در نیوزلند را با خود  شرکت

همراه کند. امید است مطالب ارائه شده برای 

 گذاران در تصمیماتشان مفید باشد. استفاده سیاست

 های کلیدی: پیام

نیوزلند نخستین کشور در اجازه حق رأی به زنان در 
 ها بوده است. انتخابات

های  های زنان در نیوزلند با جنش گیری تعاونی شکل
اجتماعی و سیاسی در این کشور همراه بوده، و زنان 
توانستند در فضای اجتماعی این کشور حضور فعاا  

 و موثری داشته باشند.

ماناد باه حضاور  شبکه کردن زنان فعا  و عالقاه
گامای “  شبکه زنان لبنی” اجتماعی در نیوزلند توسط 

ها و باه  ها، شرکت موثر و عمیق در کارکرد تعاونی
 تبع آن اقتصاد نیوزلند دارد.

هاا  استفاده از ظرفیت زنان در حمایت و ایجاد تعاونی
باخاشاد  در کشور نه تنها اقتصاد کشور را بهبود می

ها را  تواند انگیزه همسران شاغل در تعاونی بلکه می
 شان یبشتر کند. نیز برای فعالیت موثرتر در مشاغل

 در این کشور“ شبکه زنان لبنی”بررسی فعالیت زنان در نیوزلند با نگاه ویژه به 

اجتماعی اندیشکده تعاون-تهیه شده در دپارتمان فرهنگی  91شماره  - 9911پاییز  

های فرهاناگای و  و سیاست“  شبکه زنان لبنی” پیش از آنکه به 
اجتماعی مدیران آن بپردازیم، نیاز است تا آشنایی مختصاری باا 

اجتماعی کشور نیوزلند داشته باشیم. از ایان رو -فضای فرهنگی
 های زیر  به اختصار ارائه شده است. بخش

 زنان در نیوزلند

شوند؛ زنان بومی)مائوری( زنان در نیوزلند شامل اقوام مختلفی می
، زنان اقیانوس آرام، زنان آسیایی، زنان دارای معلولیات و زناان 

 مهاجر.

نیوزلند یکی از کشورهایی است که در زمینه برابری جناسایاتای 
های فراوانی کرده و به عنوان یک رهبر در این ماوضاو   تالش

 رود. شمار می به

 حق رای زنان در نیوزلند

، پس از ارسا  طوماری  نازدیاک باه 9911سپتامبر سا   91در 
امضا، نیوزلند به اولین کشور خودمختار تبدیل شد که در  10333

آن به زنان حق رای دادند. در اکثر کشاورهاای باا سایاساتام 
زنان تاا جاناگ  -از جمله انگلیس و ایاالت متحده -دموکراسی 

جهانی او  نیز این حق را پیدا نکردند. زنان نیوزلند برای اولایان 
رأی دادند. طومار حق  9911نوامبر  09بار در انتخابات عمومی در 

در کتابخانه ملی شهر ولینگتون)پایتخت نیوزلناد( باه  9911رای 
 نمایش گذاشته شده است. 

شاید بتوان سیرِ گرفتن حق رأی زنان در نیوزلند را 

های زنان در این کشور  شروعی برای ایجاد جنبش

هایی با محوریت  دانست. که تشکیل اصناف و تعاونی

 زنان از جمله این اقدامات بود.

 تاریخچه تعاونی زنان در نیوزلند 

 New(  NZCWG) انجمن صنفی تعاونی زناان نایاوزلاناد 

Zealand Co-operative Women’s Guild   شااخاه زناان
شاد. از  محسوب می 9113جنبش توسعه تجارت تعاونی در دهه 

شادناد کاه از  طریق واحدهای صنفی کوچک، زنان تشویق می
مند شوند و همچنایان  های تعاونی در صورت وجود بهره فروشگاه

دیدند. واحدهای صنفای  های جنبش را آموزش می اهداف و آرمان
دار و جوامع تجاری مردانه باود و باه  پیوند مهمی بین زنان خانه

 کرد. تقویت روحیه جمعی در بین زنان طبقه کارگر کمک می

تجارت تعاونی به عنوان یک سیستم کمک متقابل در پاسا  باه 
های بازرگانی که بصورت  مشکالت اقتصادی توسعه یافت. انجمن

عمده از تولید کنندگان اولیه خریداری، و اعضای خود را از طریاق 

های تعاونی با قیمتی که سود خرده فروشان را از بایان  فروشگاه
کردند. همه اعضاء در شرکت صاحب سارماایاه  برد تأمین می می

بودند و از هرگونه سود حاصله به شکل سود یا تسهیالت باهاره 
 بردند. می

مهاجران طبقه کارگر از انگلیس، در اواخر قرن نوزدهم، هنگامای 
های تعاونی را برای فروش مواد غذایی و ساایار  که آنها فروشگاه

کاالها ایجاد کردند، مفهوم تجارت تعاونی را به نیوزلند اناتاقاا  
های اولیه کوتااه  دادند. با این حا ، بسیاری از این سرمایه گذاری

مدت بودند و اصناف تعاونی زنان شکل نگرفت، همانطور کاه در 
 انگلیس نیز اتفاقی مشابه رخ داده بود.

هاای  گیر تعداد فاروشاگااه افزایش چشم 9113تا  9111از سا  
تعاونی، به طور عمده در جوامع طبقه کارگر وجود داشات. رکاود 

 -91اقتصادی و فضای سیاسی دلسوزانه تحت دولت او  کاار )
( کاتالیزورهای مهمی برای ایان گساتارش ماحاساوب 9111
 ، اتحاااااد تعاااااونی نیوزلناااد 9111شاااادند. در ساااا   می

 (NZCA )New Zealand Co-operative Alliance 

های مصرف کننده جدید و اتاحااد  منظور ترویج استقرار تعاونی به
 های موجود تشکیل شد. اتحادیه

اگرچه مردان بر رهبری جوامع بازرگانی مسلط بودند، اماا تاعاداد 
قابل توجهی از اعضا زن بودند. اصناف تعاونی زناان ماحاصاو  
افزایش آگاهی نسبت به اهمیت زنان به عنوان خریداران مسئاو  

 9109جهت موفقیت در جنبش بوده است. اولین صنف در ساا  
 9111، تأسیس شاد. از ساا   Runanga  ،Westlandدر 

)تشکیل انجمن صنفی زنان توسط الیازابات هااناتایاناگاتاون

Elizabeth Huntington ) دبیر ،NZCA باا پشاتایاباانای ،
( Nelson) و نلسون (  Runanga) های مستقر در رونانگا  انجمن

المللی صنفی تعاونی زنان ، کاه در ساا   ارتقا یافت. انجمن بین
داد. در  تشکیل شد، راهنمایی و پشتیبانی را نیز انجام مای 9109

)هایای در پاالامارساتاون شاماالای صنف 9111اواسط سا  

Palmerston Northوانگانوی ،) (Whanganui )دننیاورکاه ،(

Dannevirke ) الور هااات ،  (Hutt  ) و ولاایاانااگااتااون(

Wellington  )های موقت زنان در کاناار  وجود داشتند. کمیته
 (Carterton) ، کارترتون ( Levin) های تجاری در لوین  انجمن

فعالیت داشتند. اصناف اغلاب تاوساط   ( Woodville)و وودویل
زنان با مشارکت قبلی در جنبش تجارت تعاونی در اناگالایاس 

 Catherine) شدند. در میان آنها کاترین اساتاوارت تأسیس می

Stewart ) نماینده مجلس کارگر آینده، که در یافتن کامایاتاه ،
کاماک  9119تعاونی مرکزی زنان مستقر در ولینگتون در سا  

کرد. پیوندها با حزب کارگر متداو  بود و اصناف از نظر سیااسای 
 مترقی بودند، گرچه عضویت آنها برای همه زنان باز بود.

CoopTT@iran.ir 

www.CoopTT.com  
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واحدهای صنفی نقش آموزشی قوی داشتند. جلسات 
ماهانه سخنرانان را نه تنها درمورد موضوعات مربوط به 
همکاری و مسائل مربوط به مصرف کننده، بلکه درمورد 

ریزی  موضوعاتی از جمله طرح پرستاری منطقه، برنامه
شدند  داد. اعضا تشویق می خانواده و صلح جهانی قرار می

تر شوند. رهبران اصناف وستپورت  در زندگی عمومی فعا 
های آموزشی برای زنان وجود ندارد،  با دیدن اینکه عالقه

کردند که فکر کنند،  اعضای این گروه را تشویق می
عمیقا بخوانند، نظرات شخصی بسازند تا به عنوان 

 در جامعه خود معرفی شوند.“ سازنده و رهبر”

اصناف به عنوان یک پایگاه اجتماعی مورد ارزشیابی قرار 
گرفتند. زنانی که بار کاری سنگین داخلی دارند از جلسات 

 شدند. مند می دوستانه و سرگرم کننده بهره

 اهداف دولت نیوزلند در بخش زنان

دولت نیوزلند با افزایش مشارکت و رهبری زنان در 
کند تا وضعیت اقتصادی و رونق  جامعه، تالش می

 .اقتصادی خود را بهبود بخشد

، یک برنامه پنج ساله با نام برنامه عملی 0339در سا  
برای زنان نیوزیلند با هدف پیشبرد تعاد  زندگی کار، 
ثبات اقتصادی و رفاه برای زنان آغاز شد. در پاس  به این 

جلسه به همراه جلسات ذینفعان با  10طرح پیشنهادی، 
های جدید برای زنان  هدف بررسی و حمایت از اولویت

 برگزار شد. 

 استخدام 

نرخ مشارکت نیروی کار نیوزلند برای زنان در سن کار در 
( است. نرخ زنان 0399درصد )ژوئن  11حا  حاضر 

درصد   1191  درصد و زنان اقیانوس آرام 1191مائوری 

 .است

نیوزیلند در   (gender pay gap(شکاف حقوق جنسیتی
ترین سطح جهان را  مقایسه با کارگران تمام وقت، پایین

 191، 0391دارا است. شکاف حقوق جنسیتی در سا  
درصد است. )شکاف حقوق جنسیتی تفاوت در میزان 

های زن و مرد است که معموالً براساس  دستمزد گروه
 دستمزد دریافتی زنان و مردان است.(میانگین یا متوسط 

 ها مائوری

ها  زمینه یکی از مسائل مهمی که برآن شدیم تا این پیش
را بیان کنیم، توجه ویژه دولت نیوزلند به زنان مائوری 
است که به عنوان زنان بومی این کشور به حساب 

ها اولین قوم مهاجری بودند که در سده  آیند. مائوری می
دهم میالدی از جزایر استوایی اقیانوس آرام به جزایر 
نیوزلند کوچ کردند و تمدن مائوری را در این کشور بنا 
نهادند.این قوم فرهنگ و زبان مخصوص خود را دارد که 
تاکنون نیز به عنوان بخشی ویژه، دولت این کشور به آن 

گیری در  های چشم کند. البته امروزه تفاوت توجه می

فرهنگ زنان امروزی مائوری و دیگر زنان اقوام ساکن در 
بندی بسیاری از آمار در  شود. اما طبقه نیوزلند دیده نمی

سایت وزارت زنان نیوزلند، زنان مائوری را نسبت دیگر 
 اقدام تفکیک کرده است.

 در مجلس( wāhine Mori)زنان مائوری

نماینده زن با ریشه  91، 0392پس از انتخابات سا  
درصد از کل  9399اند ) فرهنگ مائوری شناسایی شده

نمایندگان مجلس(. این مقایسه با میانگین زنان در کل 
را  0392نمایندگان مجلس پس از انتخابات  ٪19که 

 .شود دهند، مطلوب مقایسه می تشکیل می

گیری در مشاغل  همچنین زنان مائوری مشارکت چشم
 اند. دولتی و تجارت داشته

مشاغل اصلی که زنان مائوری در آن فعالیت دارند شامل 
ای،  گیری، خدمات حرفه داری و ماهی کشاورزی، جنگل

های بهداشتی و  علمی و فنی، ساخت و ساز و مراقبت
 های اجتماعی است. کمک

سا  حداقل  11تا  03در مشاغل بین   زنان مائوری  21٪
 1از این افراد دارای فرزند زیر  ٪20یک فرزند دارند و 

 .سا  هستند

از زنان مائوری مشاغل خاص خود را )به طور کامل   1٪
سا   13-91یا جزئی( با مالکیت مشاغل باالتر از سنین 

 .دارند

نفر شاغل  199333زن مائوری  299933  از مجمو 
 باشد. % می19هستند که معاد  

تعداد بیشتری از زنان مشاغل خود را در مناطق روستایی 

 .و استان دارند

 Dairy Women’s    تاریخچه شبکه زنان لبنی

Network (DWN) 

 

بر  9119، به  سا   (DWN( تشکیل شبکه زنان لبنی
گردد که دو زن نیوزلندی  در طی یک کنفرانس  می
المللی مرتبط با کشاورزی که در واشنگتن دی سی  بین

تشکیل شد ایده ایجاد این شبکه را عملی کردند. و این 
هزار عضو  93333دارای بیش از  0399شبکه تا سا  

 بوده است.

مدیرعامل گروه (  Hilary Webber)هیالری وببر
لبنیات نیوزلند، تشخیص داد که صنعت لبنیات نیوزلند به 
حضور فعا  زنان نیاز دارد و تاالری برای گفتگوی آنها، 

که بتوانند در مشاغل کشاورزی شریک باشند، و نه فقط 
باشند، چنان که اغلب به این شکل “  همسر یک کشاورز”

 بوده.

با ایده شرو  یک (  Willy Geck)وببر و ویلی گک 
شبکه ایمیل از کنفرانس واشنگتن بازگشتند. نتیجه این 
ایده شبکه زنان لبنی بود، که زنان درگیر در لبنیات در 
سراسر کشور را به یکدیگر متصل کرد، تا آنها شرو  به 

 اشتراک گذاری دانش و ایجاد روابط کنند.

)نویسنده (  Christina Baldwin)کریستینا بالدوین
)بنیانگذار (  Robyn Clements) کتاب( و رابین کلمنتس

شبکه زنان لبنی( به عنوان سخنرانان مهمان به 
در  9119کنفرانسی که کمیته شبکه زنان لبنی سا  

همیلتون برگزار کرد پیوستند. که این کنفرانس کاندولیزا 
رایس)وزیر وقت امور خارجه ایاالت متحده( نیز حضور 

( DWN)داشت. هر ساله پس از آن، شبکه زنان لبنی

کرد،  های آموزشی را برگزار می کنفرانس و کارگاه
همچنین برای زنان فعا  در صنعت ساختمان شرایطی را 
فراهم کرد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تا بتوانند از 

 ای برای مشاغل خود ایجاد کنند. این طریق شبکه

 حمایت دولت نیوزلند از شبکه زنان لبنی

کمیته توانست از صندوق تحقیقات و  0339در سا  
( AGMARDT)توسعه کشاورزی و بازاریابی 

Agricultural and Marketing Research and 

Development Trust     ای بدست آورد، و این  بودجه
امکان را به وجود آورد تا این سازمان را به سطح ملی 
برساند. و این فرصتی ویژه برای رشد این شرکت را 
فراهم کرد. شاید بتوان یکی از دالیل اصلی حمایت 

را آموزش و مهارت الزم به زنان   DWNدولت از 
نیوزلندی دانست به این جهت که این شرکت در راستای 
شبکه کردن زنان و فعا  و آموزش و مهارت به آنها 

نیوزیلند یکی  کند، همچنین دلیل دیگر اینکه می  فعالیت
از باالترین میزان مشارکت نیروی کار را دارد، اما یکی از 
پایین ترین نرخ بهره وری نیروی کار در سازمان 

 Organisation forهمکاری و توسعه اقتصادی 

Economic Co-operation and Development 

(OECD) را داراست. و یکی از راههای باال بردن نرخ
 وری از نیروی کار آموزش و مهارت به آنهاست. بهره

 “روزهای لبنیات”ای  برگزاری سمینارهای منطقه

حمایت مادی دولت نیوزلند از شبکه زنان لبنی جهشی در 
های این شبکه ایجاد کرد که این تغییر باعث شد  فعالیت

تا  لیندا کالرک را به عنوان اولین مدیر کل به کار گرفته 
ای با نام  شود و وی شرو  به برگزاری سمینارهای منطقه

 کرد.“ روزهای لبنیات”
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که  پیوندی بین زنان در مناطقی که مایل به افزایش 
دانش کشاورزی خود هستند ایجاد کند. این نخستین 

بد    DWNای  های منطقه سنگ بنایی بود که به گروه
رهبر  99ای، و  گروه منطقه 11، 0399شد. تا سا  

)تا اینورکارگیل(  Kerikeri)ای، از کرایکری منطقه

Invercargill) .وجود داشت 

 هایی دارند؟ چه ویژگی DWNای  هبران منطقهر

 رسانی این شبکه آمده؛ در بخشی از سایت اطال 

ای ما زنانی هستند که به دالیل مختلف  رهبران منطقه
گیرند، که در توانمندسازی  این وظیفه را بر عهده می

مشاغل مربوط به مزرعه کمک کنند تا از طریق دانش و 
ارتباط رونق بگیرند و با این کار، از طریق یک شبکه 

  .حمایتی اعتماد به نفس، دانش و مهارت کسب کنند

تواند به عنوان رهبر  مند باشد می هر شخصی که عالقه
ای در این شرکت فعالیت کند، اما بایستی در  منطقه
شود  بار برگزار می 0های آموزشی آنها که سالی  دوره

 شرکت کند.

تحلیل بخش مدیریت شبکه زنان لبنی در 

 رسانی سایت اطالع

رویم با  می  DWNوقتی به بخش معرفی مدیران 
تصاویری از مدیران این شرکت که همگی زن هستند 

در نقاط “  شبکه زنان لبنی”شویم، از آنجایی که  روبرو می
دار را  مختلف نیوزلند سعی دارد تا زنان شاغل و خانه

ترغیب کند تا وارد فضای کسب و کار شوند و عالوه بر 
های شخصی و یا شغلی خود در زندگی بتوانند به  فعالیت

ای این شبکه فعالیت کنند، طراحی  عنوان رهبران منطقه
اند که وقتی نشانگر  این صفحه را به نحوی انجام داده

کنیم و روی  موس را به روی عکس موردنظر هدایت می
بینیم تصویر دیگری را نیز به  ای کوتاه کنیم، می آن وقفه

دهد، که این تصویر نشان دهنده فعالیت  مخاطب نشان می
 باشد.  اش می یا عالقه آن مدیر در زندگی شخصی

ای  در بخشی از سایت که به معرفی وظایف رهبران منطقه
 پردازد این عبارت آورده شده: می

های بسیاری)در زندگی خود(  فهمیم که شما نقش ما می”  
ای بخشی از وقت شما را  دارید. اما نقش رهبر منطقه

 ”شود،  شامل می

تصاویری که در این بخش آمده به نوعی به مخاطب القا 
کند که ما مدیران نیز غیر از شغل مدیریتی خود در  می

های  مندی های دیگر اجتماعی و عالقه شرکت، فعالیت
توانید  کنیم. پس شما نیز می شخصی خود را نیز دنبا  می

ای  های دیگر خود، به نقش رهبر منطقه عالوه بر فعالیت
DWN .نیز بپردازید 

بخشی در سایت تعبیه شده که در آن متقاضیان)برای 
ای این شرکت شوند( به ازای حق  اینکه رهبر منطقه

رو  دالر نیوزلند در رویدادهای پیش 03903اشتراک ساالنه 
توانند به عنوان  شوند. همچنین آنها می شرکت داده می

های مختلف تجاری و  سخنران، تجربیات خود را در زمینه
 آموزشی و ... به اعضا ارائه دهند.

 

 قبل از نگهداشتن نشانگر موس روی تصویر  -تصویر او 

 

 بعد از نگهداشتن نشانگر موس روی تصویر  -تصویر دوم

 های بزرگ تعاونی نیوزلند: همکاری با شرکت

 DAIRY WOMEN'S(   DWN)شبکه زنان لبنی 

NETWORK  های بزرگی در نیوزلند همکاری  با شرکت
که یکی از  Fonterraدارد، مخصوصا همکاری ویژه با 

های تعاونی صادر کننده و تأمین کننده  بزرگترین شرکت
 محصوالت لبنی در جهان است.

همچنین فونتررا در بخشی ویژه از سایت خود به معرفی 
پردازد و به نوعی همکاری با این  می“  شبکه زنان لبنی”

 آورد. های تعاونی خود به شمار می شبکه را از مزیت

DWN  های تعاونی  پتانسیل بسیار زیادی برای شرکت
نیوزلند به همراه دارد، زیرا این شبکه زنان فعا  نیوزلندی 
را چه از قوم مائوری و چه زنان دیگر اقوام موجود در این 

کند،  ها آشنا می های شرکت ها و خواسته کشور را با سیاست
شان )از طریق  و به نوعی همراه و تاثیرگذار برای اهداف

کند. و  های آموزشی و ...( تربیت می ها، کارگاه سخنرانی
های اقتصادی این  زنان را که بخش مهمی از مشارکت

های بزرگ  ها و شرکت شوند به تعاونی کشور را شامل می
 زند. نیوزلند گره می

های مختلف  در سایت این شرکت همکاری با شرکت
نیوزلند اشاره شده، و آنها را به تفکیک نو  رابطه تعریف 

بندی  کرده است. نکته جالب توجه در این بخش تقسیم

 Silverو  Gold  Partnerبرخی شرکت به سه نو 

Partner  وBronze Partner .است 

ها  برای تعاونی“  شبکه زنان لبنی”اهمیت تجربه 

 در ایران

های  در بخش آموزش و ترویج مهارت  DWNتجربه 
اشتغا  و کسب و کار برای زنان که بخش مهمی از 

تواند  شوند، می عرصه اقتصادی هر کشور را شامل می
ها باشد که با  الگویی برای زنان فعا  کشور در تعاونی

های الزم در مشاغل  ایجاد تعاونی آموزشی بتوانند مهارت
خاص بانوان و یا مشاغل عمومی کشور را به بازدهی باال 

 برسانند.

های تعاونی کشور  چراکه بحث آموزش معموال در شرکت
مغفو  مانده است و نیروهای عضو تعاونی یا به صورت 

های آموزشی به یادگیری  شخصی و یا در معدود کارگاه
 پردازند. های الزم در مشاغل خود می مهارت

واره؛ تجربه ایرانیان در زمینه شبکه زنان فعال 

 در عرصه تولید محصوالت لبنی

استاد  واره نام کتابی به قلم دکتر مرتضی فرهادی
دانشگاه عالمه  شناسی شناسی و جامعه حوزه مردم تمام

ای در  است. این کتاب به بررسی سنتی دیرینه طباطبایی
پردازد که در آنان زنان روستایی با  کشور ایران می

های خود را تولید و توزیع  مشارکت و تعاون شیر دام
 کردند. می

واره در حقیقت یک سازمان اجتماعی غیررسمی و نیز  
گروهی متشکل، با هدف و اقدام مشخص، روابط مستقیم 

ها و هنجارها و نظم  و چهره به چهره و برخوردار از ارزش
شناسان  باال دانست. در واقع مصداق تمام صفاتی که جامعه

اند، در واره دیده  در کل برای گروه و سازمان آورده
شود. مهم بودن کارکرد و دیرینگی چند هزارساله، دو  می

ویژگی بارز واره است که در اغلب قریب به اتفاق روستاها 
و عشایر ایران وجود داشته است که با یک تخمین تعداد 

باید حدوداً چهارصدهزار دانست.  9111آنها را در مقطع 
البته از این مقطع به بعد و به ویژه بعد از اصالحات ارضی 

 .ها بتدریج کم شد تعداد واره

واره از طرفی، یک سازمان اقتصادی است که از شرایط 
تاریخی کهن سرچشمه گرفته و به خاطر نیازهای 
اقتصادی، تداوم پیدا کرده است و از طرف دیگر، در 
پیوندی همه جانبه با عوامل غیراقتصادی و فرهانگی 

 .قراردارد

ها و مراسمات وابسته به این سنت کهن که خود  جشن
ای و در سطح کالن، به  عاملی برای انسجام محلی، منطقه

تواند با  شد، می نوعی باعث انسجام ملّی مردم کشور می
اجتماعی معاصر احیا و -های فرهنگی توجه به شاخصه

 حتی به عنوان الگویی جهانی مطرح شود.
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