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 رگراک ھقبط یناھج زور ،ھم هام لوا داب یمارگ
 ھب تبسن رگراک ھقبط یھدنامزاس و ماجسنا ،یھاگآ ھک دسریم ارف یطیارش رد لاسما ھم هام لوا

 .دراد رارق رتتعسورپ و رتقیمع ،رتیلاعتم یحطس رد لبق لاس
 یهدنیآ و گنراگنر نانمشد زا ،شدوخ زا رگراک ھقبط یھاگا یگدرتسگ و ماجسنا ،یلاعت نیا
 نیا .دننکیم نییعت ار عاضوا دنور و دنراذگیم رثا مھ رب ،یناھج ھعماج حطس رد ھک تسا یلماوع زا یشان شاکانبات

 :دنامدک لماوع
 لضعم ود نیا زا یشان .دودحمان هدش یتسیلایرپما یرادھیامرس عمط و صرح و تسا دودحم ناھج یاھرازاب -١
 لوا ھجرد رد نآ ندناسر ماجنا رس ھب یارب ھک دباییم تدش یللملانیب میظع یاھنرسنک ینورد تباقر ،داضتم
 اب و دننکیم راوآ ناشرس رب ار ناشاھھناخ .دننک یم ینابرق یتباین یاھگنج و نیدایم رد ار رگراک ھقبط زا یئاھشخب
 یایالب راچد ار ھنایم راشقا و شکتمحز مدرم زا یرگید یاھشخب و ھقبط نیا ،کیژولویب یاھحالس ماسقا و عاونا

 ناملآ ھب مجاھت رد ،یوسنارف و یئاکیرمآ و یسیلگنا نکفا بمب یاھامیپاوھ ،مود یناھج گنج رد .دنیامنیم زوس نامناخ
 ....دوش بیرخت ناملا عیانص راک یورین ندش فلت اب ات دندرکیم ناراب بمب یتعنص یاھرھش رد ار نیشن رگراک قطانم
 ھب .تسا هدرک هارمھ نارگراک رامثتسا تدشت اب ھشیمھ ار شرازاب شرتسگ شاتایح خیرات لوط رد یرادھیامرس -٢
 و رتھبناج ھمھ رگراک ھقبط رب شراشف ،درذگیم یرادھیامرس رمع زا ھک یتعاس و زور رھ ،لاس رھ تھج نیمھ
 .ددرگیم رتلمحت لباق ریغ شرامثتسا

 لثم یتسیلایرپما گرزب یاھورین نزاوت بناج کی زا ھک تسا هداتفا قافتا ناھج رد یعیاقو ریخا لاس کی رد -٣
 ،ھنابلط هاج تیھام و تشاذگ رگراک ھقبط دید ضرعم رد امنیس هدرپ لثم ار نپاژ و اپورا ھیداحتا و ھیسور ،نیچ ،اکیرمآ
 .دنایامن یبوخ ھب ار اھنآ نوبج و دساف ،ھناراکلغد
  ،عیاقو نیا نیرتمھم
 ،دنایامن ناھج مدرم ھب ار یتسیلایرپما تردقربا نیا لوفا دنور و ینوبز ،یتوترف ھک دوب ناتسناغفا زا اکیرمآ رارف -فلا
 دوجو ھب ناھج و ھنایمرواخ رد نیچ تسیلایرپما یارب دعاسم عاضوا ،درک دیدشت نآ اب ار یئاپورا یاھتسیلایرپما داضت
 .دیدرگ ھنایمرواخ رد اھورین تابسانم رد یفرژ تارییغت و دروآ

 -لوا .تفرگ تروص یتسیلایرپما ھناراکعمط تسایس ود ھیاپ رب مجاھت نیا .تسا نیارکوا ھب ھیسور مسیلایرپما مجاھت -ب
 هداد یناماس و رس دوخ داصتقا ھب ھیسور ھک زورما ھب ات و دیدرگ یشالتم یوروش ریھامج داحتا ھک ١٩٩٠ یاھلاس زا
 شرتسگ و اھنآ رب ددجم یگدرکرس بسک و یوروش داحتا قباس ياھروشک رد دوخ ذوفن شرتسگ فدھ اب ھشیمھ ،تسا
 ذوفن ،ھیسور هرصاحم فدھ اب اکیرمآ مسیلایرپما -مود .تسا هدرک نییعت ار دوخ یللملانیب تسایس ،یللملانیب یاھرازاب
 ار یوروش داحتا نورد اقباس یاھروشک ،وتان طسوت ،نیچ گنت اگنت هرصاحم و یتسیلایرپما روشک نیا ھیزجت و نآ رد
 .دیامنیم لامعا ار یاھناریگیپ ششوک و شالت وتان شرتسگ رب و هدروآ رد دوخ دایقنا ھب
 ھب لاح نیع رد .درک قیوشت دوخ ندش رتیماظن ھب ار یئاپورا یاھروشک زا یرایسب ،نیارکوا و ھیسور یریگرد
 ینارگ و یعونصم یطحق داجیا اب ات داد ار ناکما نیا هریغ و یئوراد و یئاذغ داوم ،ھحلسا یللملانیب میظع یاھتکرش
 ناشکتمحز و نارگراک تشیعم دبس و ھتفای شیازفا مروت .دننارتسگب ھقباس یب داعبا رد ار رگراک ھقبط رامثتسا ،یگتخاس
  .دریگ یم ار ھعماج یانھپ ،نایاپ یب یاھیریگرد و لتق ،دایتعا ،اشحف ،دباییم شرتسگ رقف ،دوشیم رتکچوک و کچوک
 .درک هدھاشم یبوخ ھب ریز یاھتیعقاو رد ناوتیم ار مروت دیدشت

 :رد هدننک فرصم تمیق صخاش
 .ھتشذگ هام زا شیب ٪٢٫۵ و ٢٠٢١ سرام زا شیب  ٪٧٫٣ :٢٠٢٢ سرام ٣٠ رد ؛ناملآ -
 ٪٧ :٢٠٢٢ سرام رد و  ٪٠٫٧  :٢٠٢١ سرام رد ؛ناتسلگنا -
 ٪۵٫١١ :٢٠٢٢ سرام رد و ٪٠٫۵ :٢٠٢١ ھیوناژ رد ؛ھسنارف -
 ٪٧ :٢٠٢٢ لیروآ رد و ٪۴٫٢٣ :٢٠٢١ لیروآ رد ؛دنھ -
 .یرشب عماج لک رد یعونصم و ھتخیسگ راسفا مروت زا دنتسھ یئاھھنومن اھنیا
 یاھنرسنک ھیامرس رب رالد اھدرایلیم ،ددرگیم اور شکتمحز مدرم رب ھک نوزفازور یاھمتس و بئاصم ھمھ نیا لبق زا
 هدیدرگ ھفاضا  هریغ و زاس وراد یللملانیب میظع یاھنرسنک و یئاذغ داوم یللملانیب رکتحم یاھنرسنک ،زاس ھحلسا
 .تسا
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 یسور و ینیارکوا نارازھ ندش ھتشک ،قوف بئاصم رب هوالع نآ لاح ھب ات یھجیتن .تفای دھاوخ ھمادا نیارکوا رد گنج
 ریذپان تشگرب یاھھبورخم ھب نیارکوا یاھرھش .تسا یناھج حطس رد و ناشروشک رد ینیارکوا اھنویلیم یگراوآ و
 .دناهدش دوبان روشک یاھتخاسریز ھیلک و هدیدرگ لیدبت
 ،اذل .تسا ھتحورف ھحلسا رالد درایلیم اھدص نونک ات و هدیدرگ اکیرمآ مسیلایرپما بیصن یریگرد نیا عفانم نیرتشیب
 زا ار شاناج یریگرد نیا رد ینیارکوا نیرخآ ھک درک دھاوخ تقفاوم نیارکوا رد گنج نایاپ اب یتقو ندیاب تندیزرپ
 دشاب هدیدرگ اکیرمآ زا ھحلسا دیرخ فرص یئاپورا یاھروشک هژیو ھب اھروشک یلام ھینب نیرخآ و دشاب هداد تسد
 یاھتردقربا ھک دندید دوخ مشچ اب اھروشک مامت نردم و یتعنص نارگراک هژیو ھب ناھج رایشوھ و شکتمحز مدرم
 ھب یبرغ نانابیتشپ ھک دندید .دنرواین وربا ھب مخو دننک دوبان ار ناسنا اھدرایلیم دنرضاح دوخ عفانم یارب یتسیلایرپما

 .دنراک تنایخ و نوبج ،وسرت ردقچ اکیرمآ یربھر
 یهدروخ مسق نانمشد ،اھتسینومک ناج یاپ ات تیلاعف  ھبرجت رثا رد و دندوب دھاش ار اھنیا ھمھ اھروشک یایراتلورپ

 .دندش انشآ رتشیب زین دوخ تابث اب ناتسود اب و دنتخانش رتشیب ار دوخ
 یزاوژروب .دوب دھاوخ رتممصم و رتهاگآ ،رتهدرتسگ ،رتهدرشف یللملانیب حطس رد رگراک ھقبط فوفص لاسما رد اذل

 ھب و دنیامن ھجنکش ،دننک ینادنز ،دنشکب دنب ھب ھنایفخم ار نارگراک دوب دنھاوخن رداق رگید فلتخم یاھروشک رب مکاح
 یب ینابیتشپ و اھروشک رگید رد شیاھیاھقبط مھ یاھتیلاعف و تشونرس زا ،روشک رھ یایراتلورپ یھاگآ .دنناسرب لتق
 هدرتسگ تایانج یارب شاناتسد رب و دنکیم اشفا ار اھروشک نیا رب مکاح یزاوژروب تایانج ،دننکیم مھ راثن ھک یغیرد
  .دنزیم راھم دودحم یاهزادنا ات

 اھنآ زا یمین ھک تسا رفن نویلیم دصشش و درایلیم ٣« OECD ٢٠٠٩ لاس رامآ قبط رب ناھج راک ھب رداق تیعمج
 .دھدیم لیکشت ناشکتمحز ریغ ار رفن نویلیم ٢٠٠ دودح دادعت نیا زا ».دنلاعف رفن نویلیم دص تشھ .درایلیم کی ینعی
 لیکشت ار ناھج تیعمج زا رفن درایلیم ۵ زا شیب ناشاھهداوناخ اب ھک دنتسھ رگراک رفن نویلیم دصشش و درایلیم کی اذل
 رد زونھ ریذپان ھفقو هزرابم و ندوب تیرثکا دوجو اب ھتشذگ دوخ زا و هزرابم ،لاعف ،کرحتم ،میظع یورین نیا .دھدیم
 .تسیرادھیامرس ماظن دنب
 ماظن ندیبور رد ،ناشورخ یاھدور نیا و دوش دازآ لامک و مامت ایراتلورپ یهدنمزر یورین دراذگیمن زونھ ھک ھچنآ

 .تسا یتسینومک لانویسانرتنا کی دوبن ،دنوش لیدبت نک ناینب یلیس ھب یللملانیب حطس زا یراد ھیامرس
 
 ناریا رد ھم هام لوا

 رگید نیب رد ھتسجرب یگژیو ھس .تسا یللملانیب حطس رد رگراک ھقبط هاگآ یاھشخب زا یکی ناریا رگراک ھقبط
 :دنزیم ار مشچ ،روشک نیا یاھیگژیو
 و تازرابم ندناشن ورف یارب مادعا و ھجنکش ،نادنز زا ریغ یرگید رازبا چیھ ،ناریا رب مکاح یرادھیامرس میژر -١
 دصرد ات ار دوخ یدمآراک ،ھتخیر مدرم سرت ھک نیا تلع ھب زین مھ نآ .درادن روشک یقرتم و یبالقنا یاھورین شبنج
 .تسا ھتشگ رتنازرل شیپ اھتدم زا ناریا میژر تردق یاھھیاپ .تسا هداد تسد زا یئالاب

 رپ زا یکی و ناھج رگراک ھقبط یاھشخب نیرتدرگیپ تحت و نیرتریقف ،نیرتهدید متس زا یکی ناریا رگراک ھقبط -٢
 شبنج زا دعب زا یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز رگید ،رگراک ھقبط یاھشبنج .تساھنآ نیرتمواقم و نیرتشبنج
 و یتشیعم تساوخ ود اب شزاغآ یھفطن نامھ رد یییرگراک شبنج رھ هژیو ھب .دناهدوبن یتشیعم طقف هاگچیھ ،زبس
 شبنج عیسو ینابیتشپ زا تعرس اب و دوریم جوا ھب میژر ینوگنرس تساوخ اب تعرس اب و دراذگیم نابایخ ھب اپ یسایس
  .دوریم اھنآ ینابیتشپ ھب دوخ و ددرگیم رادروخرب یقرتم یاھورین و نازومآشناد ،نانز ،ناملعم
 میقتسم ،ررکم ھبرجت رد میژر اب ریگرد یقرتم راشقا و ھقبط ھک تسا نیا اھشبنج نیا یلاع و تبثم رایسب تیصوصخ
 هاگآ رتشیب رگبوکرس حلسم یاھورین ینامزاس لکش و میژر یاھتسایس و یژولوئدیا تیھام ھب دوخ یھنازور و
 رتشیب زور رھ ،ناریا رگراک ھقبط شبنج رد یللملانیب یرگراک شبنج تاریثأت و اھتسینومک غیرد یب راک اب و دنوشیم
 .ددرگیم نایامن نآ رد رتشیب یرادھیامرس دض راعش ینیون ضارتعا و تارھاظت رھ رد و دنوشیم لیامتم پچ ھب
هژیو طیارش تلع ھب  اقیقد  حلسم یاھورین اب یریگرد و دوشیم یرسارس اعیرس یشبنج رھ ھک تسا داضت بطق ود نیا ی                 ً      
 .ددرگیم ریذپان بانتحا میژر
 تیقفوم اب ھن مھ نآ و دناباوخب ار مدرم تازرابم ،راتشک و باعرا ،بوکرس اب زجب دناوتیمن ناریا یرادھیامرس میژر
 زین مادعا و ھجنکش و نادنز زا و دنرادن ار رتشیب یھانپ یب و تنکسم و رقف ،رامثتسا لمحت تقاط رگید مھ مدرم .لماک
 میژر یاھھیاپ نآ رثا رد ھک .دوشیم هدیشک نوخ ھب روشک نیا رد ریخا یاھلاس رد یعیسو شبنج رھ اذل .دنسرتیمن
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 و رتراوتسا یبالقنا مدرم و نارگراک رد دیدج یاھرگنس ندروآ تسد ھب و تفرشیپ یارب یھاگآ و هدارا و دزرلیم رتشیب
  .ددرگیم نایامن رتنشور هدنیآ قفا

 یرتگرتس هدارا و ماجسنا ،یگدرتسگ اب ،یلخاد و یللملانیب دیدج طیارش نیا رد ار لاسما ھم هام لوا ناریا رگراک ھقبط
 تفن نارگراک تاضارتعا یھدنامزاس یاروش ھینایب« رد ام ار هدارا و تساوخ نیا زا یاھنومن .درک دھاوخ رازگرب
 :میبایرد میناوتیم »رگراک یناھجزور ،ھم هام لوا ندیسرارف تبسانمب

 اھ شخب ریاس و مدرم تابلاطم زا یادج نارگراک ام تابلاطم ،میراد یکرتشم یاھدرد مدرم ھمھ ام و نارگراک ام«
  .دروخب هرگ مھب دحتم و مجسنم اھشخب ھمھ رد ام تازرابم ،طیارش نیا زا ییاھر یارب دراد ترورض نیاربانب تسین
 شخب اب و ناگتسشنزاب اب ،ناملعم اب نارگراک ام هزور رھ تاضارتعا رد ار ییارگمھ نیا و تسا مھارف نآ یاھ ھنیمز
 ھب مدرم ام و نارگراک ام ھمھ دنویپ ھقلح یناسنا تمارک نتشاد و تشیعم و یگدنز زا عافد .مینیب یم ھعماج فلتخم یاھ
 اھدنویپ نیا میناوتب ھک هزادنا رھ .میشاب مھ رانک دیاب و میناوت یم سپ میتسھ نخس مھ و دردمھ یگمھ ام ...تسا رگیدکی
 ».دوب دھاوخ رت ھتسجرب ور شیپ یاھزادنا مشچ ،مییامن لمع رت ھتفای نامزاس و مینک مکحتسم ار
 
 یرادھیامرس ھیلع رگراک ھقبط زاس نارود مزر داب زوریپ
 مسیلایسوس داب زوریپ
 ایراتلورپ یروتاتکید داب رارقرب
 

 یتسینومک مظن
 ٢٠٢٢ لیروآ ٢٧

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 !یوش دحتم ناھج یایراتلورپ

 
 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ

 
 !میھد نامزاس رگراک ھقبط اب یتسینومک شبنج دنویپ رد ار ناریا نیتسار تسینومک بزح

 
مینک اشفا ار مسیکستورت و مسینویزیور ،ناریا نیتسار تسینومک بزح داجیا تھج رد  

 
میئادزب دوخ فوفص زا ار یزاوژروب هدرخ یراکلغد  

 

 


