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 .دراد رارق یاھقباس یب شنت رد ینونک ناھج
 یسایس – یداصتقا یاھشبنج بناج کی زا

 تلع ھب ناشکتمحز رگید و رگراک ھقبط
 ،ھتفای شرتسگ ،یتسیلایرپما کانفوخ رامثتسا
 کیزولوئدیا ظاحل ھب زور رھ و هدش قیمعت

 بناج زا ،دنکیم لیم پچ تمس ھب یسایس –
 رد هدش تشابنا ھیامرس ندنام دکار رگید
  نرسنک ربا ۵٠٠ رد ینعی یناھج مرھ یالاب

 ار راک یورین ھیور یب رامثتسا ،یللملانیب
 یورین تباقر و هدرک دیدشت
 هدز نماد تدش اب ار یتسیلایرپما
 یاھتلود شیادیپ نآ دمایپ ھک تسا
 نوزفا زور شیارگ و یتسیشاف
 .دشابیم گنج و تسار ھب اھتلود رگید
 کیتارکمد تازرابم دربشیپ یارب ایراتلورپ

٢ ھحفص        > یرادھیامرس ماظن رد دوخ

 

 ،نارگراک ریخا یاھهام زیخاتسر رد
 ،نامروشک یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 یگتسبمھ و یلم متس ،یلم ھلأسم رگید راب
 نیا .داد ناشن ار دوخ لماک تیفافش اب یلم
 ءاکرش و تمکح روصنم یاھیروئت رب رما
تیلم دوجو  اساسا ھک  یفن ار ناریا یاھ         ً         
 رد ار یلم ھلأسم ھک یئاھیروئت ای و دننکیم
 اعدا ای و دننادیم هدش لح مسیلایرپما نارود
 نینل نارود لثم رگید یلم ھلأسم ھک دننکیم
 .دروآ دراو یروآ گرم ھبرض ،تسین

 تازرابم رد ناریا فلتخم یاھتیلم روضح
 ،رگیدکی اب اھنآ یشودمھ و مدرم یمومع

 ناھج یارب ار یلم ھلأسم ینینل یروئت رابتعا
 مسیلایرپما رصع« :تخاس لجسم هزورما
 رب یرگمتس ھب ار “گرزب“ یاھتردق ھیلک
 لماکت و تسا هدناشک اھتلم ھلسلس کی
 ھچ رھ یدنب میسقت ،ریزگان ،مسیلایرپما

 رس رب ھک فلتخم تانایرج نیب یرتفافش
 لایسوس نورد رد ھلمج زا ھلأسم نیا
 دوجو ھب دناهدش ادیپ یللملانیب یسارکمد
 یاھثجابم ھمانزارت – نینل( ».دروآ دھاوخ
 شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح نوماریپ

                   )ھجیتن –
١٠ ھحفص >                              

 

 یتسیکستورت فیرحت
 یخیرات یاھدادیور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ھمادا یلوسر یلع :هدنسیون
 ،ھک دشاب نیا تسناوتیم مدق نیلوا ـ کدار
 و مھدب ھینایب ،مورب بزح یزکرم تأیھ ھب
  .مربب مان ھئطوت رد ناگدننک تکرش مامت زا
 .وا .پ .گ ھب نم .مدرکن نم ار نیا یلو

  . دمآ نم غارس ھب .وا .پ .گ ھکلب ،متفرن
 ـ کدار یتسدرت اب باوج کی ـ یکسنیشیو
 : تفگ ھمادا رد وا .»زیگنا مغ باوج کی

 یرگید رظن  ،یلصا ھلئسم دروم رد نم«
 یھمانرب  یارب هزرابم ی ھلئسم رد  .متشاد
 نم دیدش دیدرت نیا زا یکستورت ،ھلاس جنپ
 نامزاس اب طابترا رد و ».دومن هدافتسا

 ،سھ و گربنزور اب سامت و ناملآ یسوساج

 ماجنا لمع لباقم رد ار ام یکستورت« :تفگ
 ١١ ھحفص  >              .»دادرارق یاهدش
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	یزاب رخآ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	    ١٢ ھحفص >            .دوس ھچ ار وت

 ناریا ناربجنر بزح لضعم و نیچ
 ٢١١ هرامش ربجنر ھیرشن رد “نآ تاعبت و نیچ روھمج سیئر رفس“ ھلاقم رب یدقن

 اھتردقربا داضت دیدشت
 یناھج گنج ،نیارکوا رد

 دزاسیم کیدزن ار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یاھروشک یسایس و یلام نارحب دشر
 تابسانم رییغت و یتسیلایرپما گرزب
 میسقت رد ار ینیون لصف ،ناھج رد تردق
 ھب اکیرمآ.تسا هدرک زاغآ ناھج ددجم
 ینونک ناھج رد یلصا بلط گنج ناونع
 اھنت :دراد ار ناھج داصتقا نیرتینارحب
 رد اکیرمآ  یرالد درایلیم ۶٠٠٠ ھجدوب

 یرسک رالد درایلیم ١٨٠٠ اب ٢٠٢٢ لاس
 یئارجا ریدم ،نمیاد یمیج .دوب ھجاوم
 ،ناگرم یپ یج یراذگ ھیامرس کناب
 و اکیرمآ داصتقا ھک لامتحا نیا دش رکذتم
 دوش دوکر راچد هدنیآ لاس طساوا ات ناھج
 رد یو ."تسا یدج رایسب ،رایسب"
 و یرجم ماربلتات انایلوج اب ھبحاصم
 ندنل سنارفنک رد یس یب نا یس راگنربخ
 ندش ھتخاون یاھ ھناشن زا یکی :تفگ
 خرن شیازفا و مروت ریثات ،رادشھ گنز
 هدوب راظتنا دح زا شیب ھک تسا هرھب
 ١۴٠١ رھم ١٩ :انریا یرازگ ربخ( .تسا
 )٨۴٩٠٩٢١٠ ربخ دک -

 دشر زونھ نیچ داصتقا ،اکیرمآ فالخرب
 رازھ تسیب اب نیچ .دراد یئافوکش و
 لاس رد یلخاد صلاخان دیلوت رالد درایلیم

 ھتشاد ار یدصرد ٣٫٨٠ دشر ٢٠٢٢
 اکیرمآ یللملانیب یاھنرسنک دادعت .تسا
 زا ،یللملانیب نرسنک ربا دصناپ نیب رد

 لاس رد ١٢١ ھب ٢٠٠٠ لاس رد ١٨۵
 یاھنرسنک دادعت و ھتفای شھاک ٢٠٢٢

 لاس رد نرسنک ٣ زا نیچ یللملانیب
 ٩ ھحفص	 >       ١٣۵ ھب ٢٠٠٠

 بالقنا و یرگراک باصتعا تابسانم
 ،میرگنب یمالسا یروھمج تیمکاح لاس ۴۴ رد ناریا یرگراک شبنج ھب تقد یمک اب رگا
 .میبایرد یبوخ ھب میناوتیم ار ینامزاس لماکت نآ زا یشان و یتاقبط یھاگآ ماگ ھب ماگ لماکت
 ٧ ھحفص   > :یلماکت ھسورپ نیا

 ناریا رد ١۴٠١ ریخاتسر و یلم ھلأسم

 ماظن دیق زا یئاھر هار اھنت ایراتلورپ یربھر تحت یا هدوت زیمآرھق هزرابم
تس یراد ھیامرس
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 بزح لضعم و نیچ
 ھمادا  ناریا ناربجنر

 تاعبت و نیچ روھمج سیئر رفس“ ھلاقم رب یدقن
     ٢١١ هرامش ربجنر ھیرشن رد “نآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھک یئاھشخب رد یتسیلایسوس بالقنا ماجنا و
 ھمھ و قیقد تخانش دیاب ،ددرگیم نکمم
 و یللملانیب نانمشد و ناتسود زا یاھبناج
 ھتشاد ،یسایس ورملق رھ رد دوخ یلخاد
 ام نانمشد« :دیوگیم نودھستوئام .دشاب
 تسیاھلأسم نیا ؟دنمادک ام ناتسود ؟دنتسیک
 لوا ھجرد تیمھا یاراد بالقنا یارب ھک
 - نیچ ھعماج تاقبط لیلحت( ».دشابیم
 )١٩٢۶ سرام

 رداص نیرتگرزب ناونع ھب نیچ تلود ایآ
 ،ناھج تردق ربا نیمود و ھیامرس هدننک
 نمشد ای تسا یللملانیب یایراتلورپ تسود
 ای تسا یتسیلایسوس نیچ ماظن ایآ .نآ
 ھھبج رد نیچ ایآ :رگید نایب ھب ؟یتسیلایرپما
 ھھبج رد ای تسا ناھج یایراتلورپ

 ؟ناھج نارادھیامرس

 نمشد و تسود تخانش ریذپان راکنا تیمھا
 یللملانیب حطس رد ایراتلورپ ھک تسا نیا رد
 یلم حطس رد بالقنا و یناھج بالقنا یارب
 دوخ نانمشد و دوش دحتم دوخ ناتسود اب دیاب
  .دریگب فدھ ار

 نمشد ای و نمشد ناونع ھب تسود نداد ناشن
 ایراتلورپ ھب راکشآ تنایخ تسود ناونع ھب
  .تسیبالقنا شبنج رھ یگدنکارپ و تسکش و

 ھک مینادب میھاوخیم هاتوک ھتشون نیا رد ام
 و نیچ روھمج سیئر رفس“ ءھلاقم هدنسیون
 رارق ھھبج مادک رد ار نیچ تلود “نآ تاعبت
 عضاوم یسررب ھب ھنیمز ھس رد اذل .دھدیم
 :میزادرپیم قوف ھلاقم

 هزرابم خیرات زا یعطقم -١
 نیچ رد یتاقبط

 حانج کیژولوئدیا هزرابم ،عطقم نیارد
 گنیپوئایس گند حانج اب نودھستوئام
 ١٩٣٣ زا عطقم نیا .دراد یصاخ یگتسجرب
 طخ اب گنیپ وئایس ند طخ ھک دوشیم زاغآ
 دریگیم رارق داضت رد  نودھست وئام یبالقنا
 ھتیمک بناج زا تسار طخ ناونع ھب و
 یارب گنیپوئایس گند .دوشیم درط یزکرم
 اتسور ھب یزاسون و کیژولوئدیا حالصا

 دوخ زا وا ھک نآ زا سپ .دوشیم هداتسرف
 یاھتیلوؤسم اددجم بزح ،دنکیم داقتنا

  .دنراذگیم شاهدھع ھب ار یدیدج

 تیکلام سدقت طخ ١٩۶٩ لاس رد وا
 نآ ھجیتن رد ھک .دنکیم حرط ار یصوصخ
 یاھناخراک ھب یزاسون یارب ١٩٧٣ لاس ات
 .دوشیم دیعبت یشگنایج ناتسا رد
 روط ھب اددجم وا ١٩٧۶ لاس لئاوا رد
 تیکلام سدقت یتسینویزیور طخ کیتامتسیس
 زاب و یصوصخ دیلوت دشر و یصوصخ
 یور ھب نیچ یاھرد ھنارادھیامرس ندرک
 ھلمج و دنکیم حرط ار یجراخ ھیامرس
 شوم دیاب ھبرگ« :دیوگیم ار شافورعم
 ینعی »دیفس ھچ دشاب هایس ھبرگ ھچ ،دریگب

 ھچ ،دوش دنمتورث دیاب نیچ ھعماج
 ھستوئام .یرادھیامرس ھچ دشاب یتسیلایسوس
 طخ کی ناونع ھب طخ نیا زا نود
 .دنکیم داقتنا یرادھیامرس یتسینویزیور
 تسینومک بزح یزکرم ھتیمک تھج نیدب

 مامت زا ار گنیپوئایس گند نیچ
 بالقنا .دیامنیم لزع شیاھتیلوؤسم
 ١٩۶۶ زا ھک زین نیچ یئایراتلورپ یگنھرف
 زاغآ تسینومک بزح رد تسار طوطخ ھیلع
 طخ ھیلع یساسا روط ھب ١٩٧۴ زا ،دوب هدش
 شیپ ھب گنیپوئایس گند ھناراکشزاس
 ..تفریم
 روط ھب اھلاس نیا رد تانایرج نیا مامت
 Peking (Beijing) ھمانزور رد طوسبم

Rundschau ھلمج زا فلتخم یاھنابز ھب 
 حطس رد و دشیم جرد ناملآ و یسیلگنا
 مامت .تفاییم راشتنا یللملانیب
 نیا ھب نامز نآ رد ھک یئاھتسینومک
 غاد یاھثحب زا ،دنتشاد یسرتسد ھمانزور
 .دنربخ اب وئام و گند نیب طخ ود هزرابم
 یلو ماگ ھب ماگ ،نودھست وئام گرم زا دعب وا

 ھب و درک یط ار تردق لحارم عیرس یلیخ
 نآ زا .دیسر نیچ تسینومک بزح یربھر
 و یصوصخ تیکلام دشر دھاش ام خیرات
 میظع یدیلوت و یلام یاھنرسنک ندمآرب
 طخ .میتسھ نیچ نورد زا یلملانیب
 زورما .تسیرادھیامرس طخ یتسینویزیور
 ھب گنیپوئایس گند یتسینویوزیور طخ رگید
 ھتفای لماکت گنیپ نیج یش یتسیلایرپما طخ
  .تسا
 زیزع رایسب ار نود ھست وئام نیچ مدرم
 ھب .دننادیم دوخ ربھر مھ زونھ و دنرادیم
 طخ اب ینیچ یاھتسیلایرپما تھج نیمھ
 زا ارابجا گینپ وئایس ند یتسینویزیور

 ھضیرع ندوبن یلاخ یارب مھ نود ھستوئام
 .دننکیم لیلجت
 یاھتسینوتروپا مامت ،اھتسینویزیور مامت

 نیچ رد ناشیاپ کی ھک ھنایم طخ
 نیچ رد ناشیاپ کی و “یتسیلایسوس“
 تسژ اظفل و تسا هدرک ریگ یرادھیامرس
 تسار طخ ھب المع یلو دنریگیم لاکیدار
 اب ،دنناسریم یرای نآ دشر ھب و دنراد لیامت

 زا عطقم نیا ھک دننکیم یعس یتخسرس
  .دوش هدرپس یشومارف ھب نیچ خیرات
 و یتسینویزیور طخ ود نیب هزرابم ریثأت
 و مسینویزیور تیمکاح و یتسیسکرام
 دنور کی رد یتسینویزیور حانج درکلمع
 کی زا ار نیچ ،ینالوط یعیبط و یقطنم
 روشک کی ھب یتسیلایسوس روشک
 روشک کی ھب سپس و یرادھیامرس
 .درک لیدبت یتسیلایرپما

 و نیچ روھمج سیئر رفس“ ربجنر ھلاقم رد
 یاھتسایس تیھام دھاوخیم ھک “نآ تاعبت
 “فشک“ ار نیچ تلود یسایس و یداصتقا
 زونھ ھلاس شش و لھچ تدم نیا رد ھک( .دنک
 هزرابم نیا دروم رد )تسا هدرکن فشک
 کی یشاپ ورف ساسا ھک یگدنز و گرم
 روشک کی ھب نآ لیدبت و یتسیلایسوس روشک
 نیرتکچوک ،تسا هدز مقر ار یتسیلایرپما
 و اھتسینویزیور ھمھ .تسین یاهراشا
 ،دنرپیم خیرات نیا یور زا اھتسینوتروپا

 و دنشاپیم هدید متس یاھهدوت مشچ ھب کاخ
 .دننکیم ناھنپ ار نآ

 یاھرایعم و ربجنر ھلاقم -٢
 یتسیسکرام

 لیلحت ھناھب ھب مسیسکرام ندرک لامیاپ
 یداصتقا

 تسایس لاحب ات« :تسا هدمآ نینچ ھلاقم رد
 کچوک یاھروشک روما رد ھلخادم مدع نیچ
 عوضوم مدع زین و گرزب یاھتردق طسوت
 کچوک یاھروشک نیب تافالتخا رد یریگ
 روھمج سیئر تسایس .دوب رگید مھ اب ناھج
 راشتنا اب و رفس نیا رد ھک دھدیم ناشن نیچ
 یاھروشک رگید اب وا یاھ ھینایب و ھیعالطا

 تسا هدش ھتشاذگ رانک ھب تسایس نیا ،یبرع
 ھتکن نیا رتشیب هدنیآ رد نیچ یاھراتفر ...
 المع تسایس مادک ھک درک دھاوخ نشور ار
 ».تفر دھاوخ ولج
     ً                                   تبثم  الماک ار نیچ ،ھلاقم لوط رد هدنسیون
 یولوچوک داریا کی طقف .دنکیم یبایزرا
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 رد تلاخد مھ نآ و دراد نآ ھب ولوچوک
 رد گنیپ نیج یش ھک تسا نارگید روما

 ھتفرگ شیپ رد ھنایمرواخ ھب شریخا رفس
 نیچ ھک تسا راظتنا رد هدنسیون نیا .تسا
 زا نیچ رگا .دنک فیلکت نییعت شدوخ اب

 ھلاقم هدنسیون ،دنک داقتنا دروم نیا رد دوخ
 نیچ تلود بناج رد و درادن یاھلأسم رگید
 نیرتکچوک ھلاقم نیا رد .تسا هداتسیا
 مکاح راتخاس و تلود زا یتاقبط یبایزرا
  .درادن دوجو نیچ رد

 :یساسا رایعم ود

 و راک داضت ینونک ناھج یساسا داضت -
 مسیلایرپما نارود رد نونکا ام .تسا ھیامرس
 مکاح راک رب ھیامرس ینعی میربیم رس ھب
 لاح .تسا مکاح رگراک رب رادھیامرس .تسا

 مادک رب مادک ،نیچ رد ھک تسا نیا لاؤس
 رب راک ای راک رب ھیامرس ؟تسا مکاح
 ھمانرب« :تسا هدمآ نینچ ھلاقم رد ؟ھیامرس
 لداعت ،یتلود زکرمتم ھلاس دنچ یاھیزیر
 ظفح ،نآ یلوپ شزرا تابث و ظفح و رازاب
 یتلود تردق ھطیح رد داصتقا ٪۵٠ زا شیب
 یب یزاس یصوصخ ھب ندادن هزاجا و
 »رکیپورد

 ٪۴٩ ات ۴١ زا ھک تسا هدرک لوبق هدنسیون
 نآ ٪۵٩ ات ۵١ زا و یصوصخ نیچ داصتقا
 تسا هدرک لوبق رگید نایب ھب ،تسا یتلود
 نابیتشپ یسایس دنمتردق یورین کی ھک
 داصتقا دصرد ۵٠ دودح یزاس یصوصخ
 هدرک لوبق هدنسیون اج نیا ات .دشابیم نیچ
 ینعی یسایس تردق دصرد ۵٠ دودح ھک تسا
 یصوصخ تیکلام سدقت نابیتشپ نیچ تلود
  .تسا هدوب یصوصخ یزودنا تورث و

 ۵٠دودح ھک دوشیم ءاقلا نینچ ھلاقم رد
 داصتقا هدر رد ،تسا یتلود ھک ھیقب دصرد
 نیا اب .دجنگیم مدرم هافر یارب و یمدرم
 نیچ تلود زا یمین ،یدروآ رد نم یروئت

 .تسیرادھیامرس نآ رگید مین و یتسیلایسوس
 یروئت کی ھکلب تسین مسیسکام اھنت ھن نیا

 اب ار یرادھیامرس ھک تسیاھناراکشزاس
 .دھدیم شوج دحاو تلود کی رد مسیلایسوس

 ھک دیوگیم ینشور ھب مھ ھلاقم رخآ رد
 یصخشم یبایزرا نیچ ھعماج زا دناوتیمن
 وئام تسایس نامھ ھمادا نیا ایآ« :دشاب ھتشاد
 روشک کی نیچ تفگیم ھک تسا نود ھست

 ناھج هدیدمتس یاھقلخ عفادم و یموس ناھج
 راکنا و نآ یاھجرد ١٨٠ رییغت ای و تسا
 و رگراک ھقبط اب اھروشک نیا ینمشد

 هدنسیون ».تسا ناش یدوخ ناشکتمحز
 زا ھک لاس ۴۶ زا دعب .تسا مگردرس
 ،درذگیم نیچ رد مسینویوزیور تیمکاح
 یتسیلایسوس نیچ زا دیاب دنادیمن زونھ
 یتسیلایرپما نیچ ھیلع ای و دنک ینابیتشپ
  .تسا هداتسیا طسو رد .دریگب عضوم
 هاجنپ هاجنپ ھک تسین مولعم چیھ لاح نیع رد
 .تسا هدش هدروآ اجک زا نیچ داصتقا ندرک
 دصرد ۵٠ ود نیب ھلاقم هدنسیون لاح رھب
 ینامز ھچ دنیبب ھک تسا نیا رظتنم و هداتسیا
دوریم نیئاپ  الماک وزارت رتنیگنس ھفک ً          اقیقد .           ً           
 هداتسیا ھفک ود طسو وزارت نیھاش نوچمھ
  .تسا
 یصوصخ و یتلود شخب ود نیچ داصتقا
 و ناتسلگنا ،ھسنارف ،ناملآ داصتقا لثم .دراد
 ام .تسین هاجنپ هاجنپ شخب ود نیا .اکیرمآ
 تمس و تسایس ھک داد میھاوخ ناشن ریز رد
 داصتقا یتلود و یصوصخ شخب ود یوس و
 لوغ یاھنرسنک ردرایلیم نابحاص ار نیچ
 تسینومک بزح رد مکاح یللملا نیب یاسآ

 قرو ، هدنریگ میمصت یاھناگرا رگید و نیچ
  .دننزیم

 ھیامرس رودص ،مسییسکرام یانبم رب -
 طقف و طقف ینعی .تسا مسیلایرپما صتخم
 ھب ھیامرس رودص ھب یتسیلایرپما یاھنرسنک
 روشک کی .دنزادرپیم رگید یاھروشک
 رداص ھیامرس ھجو جیھ ھب یتسیلایسوس
 رامثتسا ینعی ھیامرس رودص .دنکیمن
 رداص نآ ھب ھیامرس ھک یروشک یایراتلورپ

 ندرک لامیاپ شاھفیظو مسیلایسوس .تسا هدش
 ندرب نیب زا و یصوصخ تیکلام سدقت
  .تسا ناسنا زا ناسنا رامثتسا

 رگید یاھشخب ھب یتسیلایسوس هاگیاپ کی
 یرادھیامرس راتخاس رد ھک ایراتلورپ
 کمک ،دننکیم یگدنز رگید یاھروشک
 ھب و دنروآ تسد ھب ار تردق ات دنکیم
 یلصا ھفیظو .دنھد ھمتاخ راک یورین رامثتسا
 یسایس تدایس ھباثم ھب ایراتلورپ یروتاتکید
 رد ھیامرس رادتقا ندرک نوگنرس ،ایراتلورپ
 رگید یایراتلورپ ھب کمک و دوخ روشک
  .تسا ینوگنرس نیا تھج اھروشک

 تیکلام سدقت ھب ھیامرس رودص یلو
 ناسنا زا ناسنا رامثتسا ربا و یصوصخ
 تھج نیدب .دنارورپیم ار نآ و دنزیم نماد
 رودص ھب نونک ات یتسیلایسوس روشک چیھ
 اب ھک مھ یروشک نآ .تسا ھتخادرپن ھیامرس
 ،دنکیم رداص ھیامرس مسیلایسوس مان

 .تسا یتسیلایرپما ھکلب تسین یتسیلایسوس

 ھلدابم جراخ یایند اب یتسیلایسوس یاھروشک
 یارب .دننکیم )تادراو و تارداص( یراجت
 ھیامرس دورو ھب یتسیلایسوس داصتقا دشر
 هزاجا طورشم روط ھب روشک ھب یجراخ
 ھب یتسیلایسوس روشک یایراتلورپ .دنھدیم
 ھیامرس طسوت شدوخ ندش رامثتسا تمیق
 یتسیلایسوس داصتقا دنکیم شالت یجراخ
 ھیامرس ھجو چیھ ھب یلو دھد دشر ار دوخ

 .دنکیمن رداص

 ھب رکذلا قوف ھلاقم رد یتسیسکرام لصا نیا
 رد .تسا هدش هدرپس یشومارف ھب لماک روط
 دوشیم دومناو یروط .تسا هدش لامیاپ عقاو
 و نارگراک یارب ینیچ ھیامرس رودص ھک
 ناغمرا ھب هافر و تمعن اھروشک نیا مدرم
 تسایس مالعا اب نیچ« :دینک ھجوت .دروآیم
 )تسام زا ھیکت( درب - درب تسایس و نزاوت
 ادج یارب شالت و ناھج یاھروشک ھمھ اب
 ناھج و درس گنج یاھ تباقر زا دوخ ندرک
 رثکا اب ھک تسا ھتسناوت یتحارب یبطق دنچ
 ناھج یسایس توافتم یاھ ماظن اب اھروشک
 هار هداج و ددنبب یداصتقا نالک یاھدادرارق
 .تسا هدرک ینایاش کمک رما نیا ھب مشیربا
 ای و ھطلس تحت یاھروشک یاھ تلود
 رد نیچ ھلخادم مدع تسایس رطاخب ینوماریپ
 ھطبار ھب لیامت شیپ زا شیب اھنآ یلخاد روما
   ».دنراد نیچ داصتقا اب

 - درب ھلأسم ھب ھتشون نیا رگید شخب رد ام
 اب نیچ نالک یاھدادرارق تیھام و درب
 نیا رد .تخادرپ میھاوخ رگید یاھروشک
 ھک میھد ناشن میھاوخیم طقف شخب
 رودص یتاقبط تیھام ھنوگچ مسینوتروپا

 ھنوگچ .دھدیم هولج ھنوراو ار ھیامرس
 ار نآ زا یشان رامثتسا ربا و ھیامرس رودص
 دض تقیقح و دنکیم ھطاشم یمدرم و ابیز
 ینیچ ھیامرس رودص .دناشوپیم ار نآ یرشب
 شخب ھیامرس طقف ،ایند طاقن اصقا ھب

 مھ یتلود ھیامرس ھکلب تسین یصوصخ
  .تسھ

 ھیامرس زا شخب ود نیا تکرح ریس ھجیتن رد
 نییعت ینیچ میظع یاھنرسنک نابحاص ار
 .دننکیم

 رد یعامتجا یاھهدیدپ مامت ھک مینک لوبق رگا
 هدنسیون دیاب ،دنتسھ یتاقبط ینونک نارود
 ھب تلود( نیچ تلود ھک دھد حیضوت ھلاقم
 یاھقبط ھچ ھب قلعتم )نآ یتسیسکرام موھفم
 ھچ تمدخ رد ینیچ ھیامرس رودص و .تسا
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 تمدخ رد یمین( .دوشیم ماجنا یاھقبط
 )؟رادھیامرس تمدخ رد یمین و ؟ایراتلورپ

 ار یئاکیرمآ ھیامرس رودص ارچ
 ینیچ ھیامرس رودص و دنادیم ھنارگرامثتسا

 رودص ؟دنکیم یبایزرا درب - درب ار
 نیا رب رگا .تسا ھیامرس رودص ،ھیامرس
 میھدن مل نآ یور و میتسیاب یتسیسکرام لصا
 ھیامرس رودص ھک مینکن شومارف ارنآ ای و
 ،تسا یتسیلایرپما یاھتردق ھب رصحنم طقف
 ھک لبور کی ای و ناوی کی ،رالد کی رھ
 یروشک ھب ھیسور ای و نیچ ،اکیرمآ زا

 تراغ ھب و هدوب ھنارگرامثتسا ،دوش رداص
 .دزادرپیم ھفاضا شزرا ینعی راک یورین

 نیچ یلخاد تیعضو -٣
 ،تیعمج رفن ١.۴٢۵.٨٨٧.٣٣٧ اب نیچ

 لیکشت ار ناھج تیعمج دصرد ١٧٫٩
 لاس رد روشک نیا یرگراک یورین .دھدیم

 .تسا هدوب رفن نویلیم ٧٧۶ دودح ٢٠٢١
 شخب رد نیچ نکراک تیعمج موس کی
 ٢٩ یئاھنت ھب نیچ رگید نایب ھب دنلاعف یژرنا
 دوخ ھب ار ایند یژرنا شخب لاغتشا زا دصرد
 تراھم اب راک یورین .تسا هداد صاصتخا
 .تسا دصرد ۵ طقف یژرنا شخب رد نیئاپ
 رگید نایب ھب )انرب یرازگربخ زا رامآ(
 نارگراک موس کی ھک یژرنا شخب نارگراک
 ناوت و الاب تراھم اب دنھدیم لیکشت ار نیچ
 رد .دننکیم راک ھتفرشیپ یژولونکت و الاب
 تلاح نیمھ زین نیچ داصتقا رگید یاھشخب

 نارگراک روشک نیچ عقاو رد .تسا مکاح
  .دئوس ای و ناملآ لثم .تسا صصختم

 نیرتالاب ،نردم رازبا و الاب صصخت
 اب نارگراک ینعی .دراد ار راک یھدزاب
 قلخ ار دیلوت نیرتالاب دوخ راک یورین
 حطس نیرتالاب رد رگید نایب ھب .دننکیم
 رفن نویلیم ٣٧٣٫٢۵ یتقو .دنوشیم رامثتسا
 هدنسیون ھک یصوصخ راک یورین ٪۵٠(
 دروم یصوصخ یاھتکرش رد )دنکیم اعدا
 نیا رد یتورث نانچنآ ،دنشاب یشکهرھب

 بانتجا ار ناشیاپ ھک دباییم زکرمت اھتکرش
 ھب و دنناشکیم یللملانیب حطس ھب ریذپان
 ربا ھب و دنوشیم لیدبت یناھج یاھنرسنک

 رایسب داعبا رد یناھج راک یورین 
 نرسنک کی ایآ .دنزادرپیم هدرتسگ
 ،دزادرپیم ھیامرس رودص ھب ھک یصوصخ
 هدنسیون باوج رگا ؟ھن ای  تسا یتسیلایرپما

 لوصا ھب لماک روط ھب وا ،دشاب “ھن“
 باوج رگا .تسا هدرک تشپ یتسیسکرام
 رب ھک دنک لوبق دیاب هدنسیون ،دشاب “یرآ“
 نیچ داصتقا زا “یمین“ شدوخ یاعدا یانبم
 .تسا یتسیلایرپما

 گنیپوئایس گند تسایس هرخالاب ،لاح رھ ھب
 یصوصخ کچوک یاھتکرش زا .داد باوج
 دوجو ھب یصوصخ یمیظع نرسنک نارازھ
 :میروآیم ار نآ زا یئاھھنومن ام ھک دمآ

 نرسنک شورف :اباب یلع یصوصخ نرسنک
 رد اھدرجم زور رد اباب یلع یللملانیب

 درایلیم ٨۴( رالد درایلیم ١٢ دودح ٢٠١٩
 زا رتشیب دصرد ٢٢ ینعی تسا هدوب )ناوی
 یتلود اباب یلع نرسنک .لبق لاس شورف
 اقلطم و تسا یصوصخ اقلطم .تسین
 رھ و دنکیم رامثتسا ار شدوخ نانکراک
 .دیامنیم راتفر نارگراک اب دھاوخب ھک روط
 رازھ هد ٢٠٢٢ نئوژ ات هام ھس ضرعً      الثم
 دروم نیا رد .درک جارخا ار دوخ رگراک
 .دادن ناشن یساکعنا نیرتکچوک نیچ تلود

 هدنزاس )Xiaomi( یموئایش نرسنک
ً                            الماک نرسنک کی ،دنمشوھ یاھنفلت

 گنوسماس زا دعب ھک تسا یصوصخ
 رد دنمشوھ لیابم هدنزاس نرسنک نیرتگرزب

 شورف رازاب دصرد ١٧ و تسا ناھج
 نرسنک نیا .دراد رایتخا رد ار یللملانیب

 رد لماک تردق و لرتنک زین یصوصخ
   ً           رد  الثم .دراد ار دوخ نارگراک تشونرس
 زا رفن دصناپ و رازھ جنپ ٢٠٢٢ تسوگآ
 تیاس :ذخآم( .دومن جارخا ار دوخ نارگراک
 رد تئارق – ناملآ یرازگھیامرس و تراجت

 )٢٠٢٣ ھیوناژ ٢٢

 یاھتکرش و اھنرسنک نیا زا نارازھ ھتبلا
 نوخ ھک دنراد دوجو ینیچ یللملانیب
 .دنکمیم ار یللملانیب و ینیچ ناشکتمحز

 ھن ار دوخ تالوصحم تاعطق اھنرسنک نیا
 لیبق زا رگید یاھروشک رد ھکلب نیچ رد اھنت
 ،نائسآ یاھروشک ،یئاقیرفآ یاھروشک
 یب یاھھبعش و دنزاسیم ...و روپاگنس
 .هریغ و دنراد فلتخم یاھروشک رد یرامش
 یللملانیب یاھنرسنک رگید و اھنرسنک نیا

 .دنتسھ یتسیلایرپما یاھ نرسنک ،ینیچ

 یسایس ،یلام نابیتشپ یئورین ھچ :ود لاؤس
 و یصوصخ یاھنرسنک نیا یتینما و

 نیا .نیچ تلود ؟تسا یناھج رگرامثتسا
 ،یصوصخ تیکلام سدقت مچرپ اب تلود
 نیا یتینما و یسایس ،یلام نابیتشپ نیرتگرزب
  .دشابیم اھنرسنک

 رد« :تسا هدمآ نینچ رکذلا قوف ھلاقم رد
 شدشر ظفح و داجیا رطاخب نیچ لاح نیع
 ... تسا هدرک ظفح نانچمھ ار ھتکن دنچ
 یب یزاس یصوصخ ھب ندادن هزاجا
                      ً                 روشک رد .تسا روآ هدنخ  اعقاو ».رکیپورد
 دباییم لماکت اج نآ ات یزاس یصوصخ نیچ
 لکش یناھج یاھنرسنک نیرتگرزب ھک
 ناھج نارگراک رامثتسا ربا ھب و دریگیم
 تکرح نیا ھلاقم هدنسیون تقونآ .دزادرپیم
 یناشوپال ار هدرتسگ و عیسو یرامثتسا
 .دشاپیم هدنناوخ مشچ ھب کاخ و دنکیم

 نیچ روشک زا ھیامرس رارف شیپ اھتدم زا
 نیچ تلود .تسا ھتفای یاهدرتسگ رایسب داعبا
 ھچ( ینیچ یللملانیب یاھنرسنک تمدخ رد
 یعس ورین مامت اب )یصوصخ ھچ و یتلود
 لثم یئاھروشک ھب ھیامرس رارف زا دراد
       ً                                  لاس رد  الثم .دنک یریگولج اداناک و اکیرمآ

 لاس رد و رالد درایلیم ۶٧۵ دودح ٢٠١۵
 روشک زا رالد درایلیم ٧٢۵ دودح ٢٠١۶

 Delottle زا تاعالطا( .تسا هدش جراخ
_ chinas-Kapitalflucht.pdf( 

 ینیگنس تابرض داعبا نیا رد ھیامرس رارف
 ھلاقم هدنسیون .دروآیم دراو نیچ داصتقا ھب
 ھیلع نیچ تلود ھناریگشیپ یاھتیلاعف قوف
 یصوصخ ھب ندادن هزاجا“ ار ھیامرس رارف
 ھچ .دنکیم ک رد “رکیپورد یب یزاس
  !درک دوشیم

 و اھتکرش زا یشخب ھک دشیم ھتفگ رگا
 ،دنتسھ یتلود نیچ یللملانیب یاھنرسنک
 زا نیچ تلود ھک نیا یلو دوب یتسرد عضوم
 تیعقاو اب ،دنکیم تعنامم یزاس یصوصخ
 ٢٠١٩ لاس رد ھک ینامز الثم .درادن قباطت
 دصرد ١۴ ھب لاس ٢۴ ات ١۴ ناناوج یراکیب
 زا ھک درک مالعا بزح یزکرم ھتیمک ،دیسر
 دوخ ریسم رد یھاگشناد نالیصحتلا غراف
 تیامح ھلمج زا :درک دھاوخ تیامح یلاغتشا

 یصوصخ یاھتکرش یزادنا هار زا ناگیار
 هرھب خرن اب هژیو یاھماو ،یتلود ھجدوب اب
 ھمانزور( .یتایلام یاھتیفاعم و نییاپ

Tagesschau – ھبنشود - یداصتقا شخب 
 )٢٠٢٢ سرام ٧

 دادعت لک رضاح لاح رد لاح نیع رد
 لاس رد ھک دنرفن ١١٨۵ ینیچ یاھردرایلیم
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 اھنآ عمج ھب ردرایلیم ٣٠٧ً               ابیرقت ھتشذگ
 کی یزور ادودح ینعی .تسا ھتشگ هدوزفا
 رد نیچ داصتقا یاھهداد قبط رب .ردرایلیم
 ربارب جنپ ینیچ یاھردرایلیم ھتشذگ ھھد
 ینیچ یاھردرایلیم نیا زا یضعب .دناھتشگ
ً           الماک یاھھبتر رد ناھج یاھردرایلیم نیب رد
                   ً                     ناش ناش گنوژ تورث : الثم .دنراد رارق الاب
 یاھگناش پاچ نوروھ ھلجم رامآ ساسا رب
 کج تورث .تسا رالد درایلیم ۶٠ زا شیب
 “اباب یلع“ یللملانیب نرسنک راذگناینب ،ام

 نیمی ناژ تورث .تسا رالد درایلیم ۵٨٫٣
 رالد درایلیم ۵٣ دودح “کات کیت“ بحاص
 نیچ یاھردرایلیم یاھرامآ ذخأم( .دشابیم
 ھیوناژ ٢۴ رد تئارق – )DW( ناملآ ویدار

 تکرش سسؤم گناچ گناوگ وگ و )٢٠٢٣
 ماقم ھب تورث رالد درایلیم ١٠٠ اب ناسوف
 ٢٠١۵ رد و دیسر ناھج دنمتورث نیمھدفھ
 دیدپان نیچ رد دوجوم یتلود یایفام طسوت
 و یژولونکت ھناسر زا رامآ( .دیدرگ
 )ناریا یپاتراتسا

 یزاس یصوصخ ھب ندادن هزاجا“ تسا نیا
 ؟؟؟“رکیپ و رد یب

 نیا یسایس ظاحل ھب ھک دوشیم لاؤس لاح
 رب ؟دنراد رارق اجک رد ینیچ یاھردرایلیم
 ٨۴ ،ناملآ die Welt ھمانزور قیقحت یانبم
 ۶٩ و نیچ قلخ هرگنک وضع ینیچ ردرایلیم
 .دنتسھ نیچ یتروشم ناملراپ وضع ردرایلیم
 تیوضع نیچ یاھردرایلیم لک مراھچ کی
 بیج رد ار نیچ تسینومک بزح هدش تبث
 .دنراد
 تسایس ھک دیآیم رب نینچ قوف یاھرامآ زا
 نیچ داصتقا یاھشخب مامت یعقاو ناراذگ
 نابحاص ھک دنتسھ یئاھردرایلیم نیمھ
 .دنشابیم یناھج یاھنرسنک نیرتگرزب
 یئاھردرایلیم عفانم تمدخ رد نیچ داصتقا
 نیچ تسینومک بزح رد ھک دوشیم میظنت

 .دننکیم لامعا ار یلصا تردق و هدرک ھنال

 نیچ رد رگراک ھقبط تیعضو -۴
 ھک یئاھتسینوتروپا زا یرایسب و نیچ تلود
 دروم رد نیچ تاغیلبت و دنتسھ یحطس
 مظھ و دنھدیم تروق یتحار ھب ار شدوخ
 ھب ھک دنمدیم دوخ یتاغیلبت قوب رد دننکیم
 ھقبط تعیضو نیچ داصتقا یئافوکش تلع
 .تسا هدش نک ھشیر رقف و بوخ رگراک

 نیچ داصتقا :تسیچ تیعقاو ھک مینیبب لاح
 داصتقا نیرتدشر رپ ریخا لاس ود و تسیب رد
  .تسا ناھج

 .دنایامنیم یبوخ ھب ار تیعقاو نیا ١ لودج

 دیلوت دشر حیضوت ھب ام شخب نیا رد
  .میزادرپیم یلخاد صلاخان

 ھک یتورث رادقم ینعی یلخاد صلاخان دیلوت
 ضرع رد روشک یلخاد راک یورین طسوت
 لماوع .تسا هدش دیلوت یداصتقا لاس کی
 داوم روفو زا دنترابع یداصتقا دشر یلخاد
 داجیا و دیلوت رازبا ندرک هزینردم ،ماخ
 یورین رادقم نامھ زا رتشیب ھفاضا شزرا
 ھب لاس رھ رد رگید نایب ھب .لبق لاس راک
 دودح رامثتسا دصرد ۶٫۶١ طسوتم روط

 .تسا هدش دیدشت ینیچ رگراک نویلیم ٧٧۶
 دشر لماوع یتسیلایسوس روشک کی رد
 اھروتکاف نیا ھمھ زا تسا ترابع یداصتقا
 رد راک یورین .راک یورین رامثتسا یاھنم
 رد رتشیب تورث ،یتسیلایسوس روشک کی

 ناشکتمحز رگید و رگراک ھقبط تمدخ
 ار نآ اھردرایلیم ھک یاھعماج رد .دنیرفآیم
 یرتشیب تورث راک یورین ،دننکیم یربھر
 یتح ام رگا .دنیرفآیم نارگرامثتسا یارب

 ار ھلاقم هدنسیون یدروآرد نم دصرد ۵٠
 ینیچ رگراک نویلیم ٣٨٨ ،میھد رارق رایعم
 ۶٫۶١ ،یصوصخ تیکلام تحت لاس رھ رد
 .دنوشیم رامثتسا لبق لاس زا رتشیب دصرد
 رھ رد ھک یروشک رد :دوشیم لاؤس لاح
 لاس زا رتشیب دصرد ۶٫۶١ شنارگراک لاس
 میظع نرسنک نارازھ و دنوشیم رامثتسا لبق
 یلملا نیب نرسنک ربا اھهد و یلخاد
 ایآ ،تسا هدرک دشر شنورد زا یصوصخ
 داصتقا نیا ایآ ؟تسیتسیلایسوس شداصتقا
 ریس ھیامرس دازآ تباقر نارود رد زونھ
 یتسیلایرپما داصتقا کی ھک نیا ای ؟دنکیم
 شسرپ نیا ھب دیاب هدنسیون ؟کی مادک ؟تسا
 داصتقا کی نیا ھک میدقتعم ام .دھد خساپ
 نویلیم ٧٧۶ دودح ھک تسا یتسیلایرپما

 زور رامثتسا هربنچ رد ار ینیچ رگراک
 .دراشفیم دوخ نوزفا

 هریج یب نیغلبم و نیچ یتاغیلبت یاھهاگتسد
 ندش رتھب ،یللملانیب حطس رد شبجاوم و
 یاھدایرف اب ار ینیچ نارگراک تشیعم حطس
 تمالع ار نآ و دننکیم غیلبت شارخ شوگ
  .دننزیم اج نیچ داصتقا یتسیلایسوس راتخاس
 نارگراک یتشیعم عضو ھک تسا یتیعقاو نیا

 .تسا هدش رتھب یردق ھتشذگ ھب تبسن نیچ
 یارب یتمالع ھجو چیھ ھب نیا یلو
 نیا رگا .تسین نیچ ھعماج ندوب یتسیلایسوس
 ھعماج ھک مینک رارقا دیاب ،میھد رارق رایعم ار
 سیوس و گوبمازکول ،دئوس ،ناملآ

 .دنناھج یاھروشک نیرتیتسیلایسوس
 نارگراک و دوخ نارگراک رامثتسا زا یتقو
 رد میظع تیاھن یب تورث یللملانیب حطس رد
 ھب نآ زا یردق ،دوشیم تشابنا ھعماج یالاب
 نارگراکرس لوا ھجرد رد .دنکیم تشن نیئاپ
 نآ زا دنتسھ ھیامرس نابحاص ناگدنیامن ھک
 هافر یردق زین نارگراک ،ددرگیم دنمرھب
  .سب و نیمھ .دنروآیم تسد ھب یتشیعم
 .دراد هراشا ھلأسم نیا ھب مھ نینل

 چیھ ھب نارگراک یتشیعم طیارش ندش رتھب
 نارگراک .دناسریمن ار رامثتسا ندش مک ھجو
 طسوت دوخ ھیور یب رامثتسا ھیلع ینیچ
 و یصوصخ یرادھیامرس یاھتکرش
 .دنتسھ ضارتعا و هزرابم رد بترم ،یتلود
 رد یرگراک تاباصتعا دادعت ھک ٢ لودج
 شکورف ،رخآ لاس ھس رد ،دنایامنیم ار نیچ
 ھب ھن رما نیا .دھدیم ناشن ار تاباصتعا
 رطخ لیلد ھب ھکلب راک طیارش ندش رتھب لیلد
  .دشابیم انورک سوریو

 ھب تبسن نیچ یلخاد صلاخان دیلوت دشر دصرد
٢٠٢٢-٢٠٠٠  لبق لاس  

دشر دصرد رالد درایلیم  لاس   
٨٫۵١٠٢ ٠۴٢٠٠٠ ٫١٧ 
١٠٫۶١ ۶٢٠١٠ ٠٣٣٫٨٣ 
٨ ٧٫٩٠۵٣٩٫۵٢٠١٢ ٨ 
۵٫٩۵ ١۴٣۴٠٫۶ ٢٠١٩ 
١ ٢٫٣٠۴٨۶٢٫۵۶ ٢٠٢٠ 
١٧٧ ٧٫٢٠۴۴٫۶۴ ٢٠٢١ 
٢٠٢ ٣٫٨٠۵۶٫۴٢٠٢٢ ١ 
 لاس رھ یداصتقا دشر طسوتم ۶٫۶١

  لبق لاس ھب تبسن
                                                                    Statista   :ذخأم
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-٢٠١١ نیچ رد یرگراک تاباصتعا دادعت
٠٢١٢  

باصتعا دادعت لاس   
١٨۵ ٢٠١١ 
٢٠١٢ ٣٨٢ 
۶۵٢٠١٣ ٧ 
٢٠١ ١٣٨٠۴ 
٢٧٧۵ ٢٠١۵ 
٢۶۶٢٠١ ٣۶ 
١٣۵٢٠١٧ ٨ 
١٧٠۶ ٢٠١٨ 
٢٠١٩ ١٣٨٠ 
٢٠٢٠ ٨٠٠ 
١٠٩۵ ٢٠٢١ 
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 و یدیلوت یاھتکرش و اھنرسنک زا یشخب
 یللملانیب و یلخاد حطس رد ھک نیچ یلام
 زا یکی نیچ تلود .دنتسھ یتلود ،دنلاعف
 .دشابیم نیچ نارگراک گرزب نارگرامثتسا
 شیب و یصوصخ تکرش اھنویلیم ھک یتلود
 شروشک ناماد رد ردرایلیم رپوس رازھ زا
 و رگراک ھقبط تلود دناوتیمن دنارورپیم
 نیا .دشاب یصوصخ تیکلام سدقت یفان
 نیرتالاب رد یرادھیامرس تلود ،تلود
 تلود کی تلود نیا .تسا نآ لماکت ھلحرم
 تلود رد تورث زکرمت و تسا یتسیلایرپما
 رب اریز .دشابیم مسیشاف دجوم یتسیلایرپما
 زا یرایسب راکنا لباق ریغ کرادم یانبم
 ھب ھک نیچ یللملانیب و میظع یاھنرسنک

 یتلود .دنتسھ یتلود دنلوغشم  ھیامرس رودص
 کی طقف دزادرپیم ھیامرس رودص ھب دوخ ھک
 نیا کرد ھمزال .تسا یتسیلایرپما تلود
 یاھرایعم یور تابث اب یگداتسیا ھلأسم
 و اھنآ یور نداد مل ھن تسا یتسیسکرام
 ٪۵٠ ود طسو رد نداتسیا

 درکلمع هراب رد یرصتخم -۵
 نیچ یللملانیب

 زور نیچ یللملا نیب ویدار ،انریا شرازگ ھب
 ینیچ یاھتکرش دادعت درک شرازگ ھبنشجنپ
 دروکر ناھج رترب نرسنک ۵٠٠ تسرھف رد
 هدیسر دروم ١٣٣ ھب و هدناسر تبث ھب یدیدج
 ١٢١ لاسما شرازگ نیا ساسا رب ...تسا

 .دنراد رارق تسیل نیا رد ییاکیرمآ تکرش
 :ربخ دک - ١٣٩٩ دادرم – انریا(

٨٣٩٠۴۵٠۶( 

 رودص ظاحل ھب نیچ ھک تسانعم نادب نیا
 ھتفرگ یشیپ اکیرمآ مسیلایرپما زا ھیامرس
 لیدبت ناھج رگرامثتسا نیرتگرزب ھب و تسا

 تردق رظن زا ھک یلاح رد .تسا هدش
 .دراد رارق اکیرمآ زا دعب یماظن و یداصتقا
 ھب ار امش ھجوت ھلأسم ندش رتنشور یارب

 طقف ھک لودج نیا رد :مینکیم بلج ٣ لودج
 راھچ ،دھدیم ناشن ار ناھج رترب کناب ١٠

 کناب ھفیظو .دنتسھ ینیچ کناب لوا کناب
 لیھست ،دازآ تباقر ِ     یرادھیامرس یایند رد
 ناھج رد و .تسا ھیامرس تکرح
 ربا ذخا و ھیامرس رودص لیھست یتسیلایرپما

 .دشابیم نآ دوس
 نرسنک ١٣٣ هدنکم یاھنایرش عقاو رد
 نیرتگرزب راھچ طسوت ینیچ یتسیلایرپما
 و یلام تاسسؤم ھیلک رد ناھج یاھکناب

 ھیامرس اھنآ رد نیچ ھک یئاھروشک یدیلوت
 یتایح هریش و دوریم ورف ،تسا هدرک رداص

 .دکمیم ار اھروشک نیا
 یتحارب“ نیچ :تسا هدمآ قوف ھلاقم رد
 یاھماظن اب اھروشک رثکا اب ھک تسا ھتسناوت
 نالک یاھدادرارق ناھج یسایس توافتم
 هرگنک زا شیپ و لبق لاس ...ددنبب یداصتقا
 گنیپ نیج یش نیچ تسینومک بزح متسیب

 مھ اجنآ رد و تشاد اقیرفآ ھب یرفس
 یاھروشک اب یداصتقا تفگنھ یاھدادرارق
 نیچ نامزمھ ... دش ءاضما ییاقیرفآ
 نیدحتم اب ار یداصتقا رگید یاھدادرارق
 ءاضما ھب ھنایمرواخ رد برغ کیدزن
  “.دناسر
 نیچ یاھدادرارق ھمھ ھلاقم هدنسیون رظن زا
 ھنالداع یانبم رب نونک ات رگید یاھروشک اب
 .درب - درب :ھلب .تسا هدش ھتسب درب - درب
 یارب درب - درب تسین نشور ھلاقم رد یلو
                     ً                تلود یاھدادرارق مامت  الثم ؟یئورین ھچ
 راوتسا درب - درب یانبم رب ناریا اب ناملآ
 تلود مھ و دربیم دوس ناریا تلود مھ .تسا
ً                        الصا ھلاقم رد یلو .درب - درب :ناملآ
 ھک دادرارق نیا رگید فرط ھک دیوگیمن

 تسا روشک نآ رگراک ھقبط ،درادن روضح
 - درب :دادرارق رگید فرط اب شتابسانم ھک
  .تسا تخاب
 درب ناریا میژر اب یروشک رھ دادرارق ینعی
 - درب ناریا رگراک یارب یلو تسا درب -

 هدنزاب فرط یناریا رگراک .تسا تخاب
 یدرایلیم ۵٠٠             ً          یراذگ ھیامرس  الثم .تسا

                ً                   تلود و نیچ یارب  الماک ناریا رد نیچ
 ،نارگراک یلو تسا درب - درب ،ناریا

 هدنزاب یناریا هدید متس مدرم و ناشکتمحز
 یتاقبط تابسانم نیا .دنشابیم دادرارق یلصا
 .تسا هدش روگ و مگ .تسا بیاغ ھلاقم رد
 ینیچ یاھدادرارق درب - درب رگید بناج زا
 یاھروشک اب یتسیلایرپما روشک رھ ای و
نرسنک درب .تسین ناسکی  الماک رگید  یاھ                     ً          
                       ً                 فرط درب اب ھسیاقم لباق  الصا یتسیلایرپما
 .تسا ھنالداعان ھشیمھ .تسین دادرارق لباقم
 .تسا هدش بیغ ھلاقم رد مھ نیا

 نآ داصتقا ،یروشک رھ ھب ھیامرس رودص
 تمدخ رد دشر نیا .دھدیم دشر ار روشک
 رد .تسا ھیامرس هدننک رداص و مکاح ھقبط
 ھیامرس اب ھک روشک کی یداصتقا دشر ھجیتن

 و رقف ھب ھشیمھ ،تسا هدیدرگ نکمم یجراخ
 دیماجنا روشک نآ شکتمحز یاھهدوت تکالف
 .دماجنایم و

 ھب ماو تروص ھب نیچ ھیامرس رودص
 لاس رد طسوتم ای نییاپ دمآرد اب یاھروشک

 ٢٠٢٠ لاس رد و درایلیم ۴٠ دودح ٢٠١٠
 رامآ :عبنم( .دیسر رالد درایلیم ١٧٠ زرم ھب
 طقف نیچ بلط .)یناھج کناب یللملانیب یھدب
 ٢٠٢٠ لاس ات یئاقیرفآ یاھروشک یخرب زا

 غلبم ھب .تسا هدوب رالد درایلیم ١۴۵ دودح
 ھیامرس دیاب نیچ زا هدش رداص یاھھیامرس

 2020 لاس رد ناھج گرزب گناب ١٠

 لاس رد رالد درایلیم دمآرد روشک کناب

 4.322,00 نیچ  نیچ تراجت و تعنص کناب

 3.822,00 نیچ  نیچ یراتخاس کناب

 3.698,00 نیچ  نیچ یزرواشک کناب

 3.387,00 نیچ  نیچ کناب

 3.139,00 اکیرمآ  سیچ ناگروم یپ یج

 2.913,00 ناتسلگنا  یس لا یپ گنیدلوھ یس یب سا چا

 2.893,00 نپاژ لام هورگ یچ فا وی یشیبوستیم

 2.620,00 اکیرمآ  اکیرمآ کناب

 2.430,00 ھسنارف  سابیبراپ یپ نا یب

 1.984,00 ھسنارف  لوکیرگآ تیدرک

https://de.fxssi.com/top-20-der-groessten-banken-der-welt  

 16.7.2020 :رد هدش تئارق

٣ 
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 و ناریا ھب نیچ یرالد درایلیم ۵٠٠
 دعب یئاقیرفآ یاھروشک اب نالک یاھدادرارق
 اب دیدج یاھدادرارق و زورما ھب ات ٢٠٢٠ زا
 ار ناتسبرع لثم ھنایمرواخ یاھروشک
 .دوزفا

 لک دصرد  ۴٠ زا شیب نیچ بیترت نیا ھب
 دوخ ھب ار ییاقیرفآ یاھروشک یھدب
 دروم رد نیچ تسایس .تسا هداد صاصتخا
 :تسا نینچ جاتحم یاھروشک ھب ماو تخادرپ
 روشک ات دنکیم تخادرپ ماو یلاوت ھب ردقنآ
 ار اھماو تخادرپ زاب یئاناوت رگید روبزم
 نیچ تلود یعقاوم نینچ رد .دشاب ھتشادن
 نیا .تسا یروشک نینچ عزانمالب بابرا

 یاھروشک اب یرامثتسا کانفوخ تسایس
 پوت اب اقیرفآ رد ھک دنیبیمن یجایتحا ،رگید
 .دتسیاب یئاکیرمآ ھیامرس لباقم رد گنفت و
 زا ندمآ نوریب تردق یئاقیرفآ یاھروشک
 ً                                      : الثم .دنرادن ار نیچ یداصتقا تردق ھطیح
 کیژترتسا ردنب ینیچ ھیامرس اب اکنالیرس
 یلو .درک هزینردم ار )اتودنابماھ ردنب( دوخ
 نودب دش روبجم ،نیچ یداصتقا راشف رثا رب

 .دنک راذگاو نیچ ھب ار ردنب نیمھ یزیر نوخ
 یخرب ناھد زا بآ نیچ تاکرح یضعب
     ً          نیچ   الثم .دنکیم ریزارس یحطس یاھمدآ
 یضعب ھب دوخ یاھبلط زا یشخب ٢٠١٩ رد
 ھب ھب ھب .تسا هدیشخب ار یئاقیرفآ یاھروشک
 .ھب

 مالعا ٢٠١٩ لاس لیاوا رد نورکام لئوناما
 زا دوخ بلط زا یشخب دھاوخیم ھک درک
 .دشخبب اھنآ ھب ار یئاقیرفآ یاھروشک
 رایسب لابقتسا نآ زا یئاقیرفآ یاھروشک
 نیچ .دندش کیدزن ھسنارف ھب یماگ و دندرک
 زا یشخب دھاوخیم ھک درک مالعا ھلصافالب

 یئاقیرفآ یاھروشک ھب ار هرھب نودب بلط
 نودب یاھبلط زا طقف یگدوشخب نیا .دشخبب
 رالد درایلیم ١۴۵ ھعومجم زا .دوب هرھب

 نآ درایلیم ٣٫۴ ،یئاقیرفآ یاھروشک زا بلط
 ھب ھک یاھیلوا زرل بیترت نیا ھب .دش هدیشخب
 ،دوب هداتفا اھروشک نیا و نیچ تابسانم
 ٢٠ زین ھیسور ھلصافالب .دیدرگ ناربج
 یاھروشک زا دوخ بلط رالد درایلیم
 .دیشخب اھنآ ھب ار یئاقیرفآ

 نیچ روھمج سیئر ریخا رفس میناوتیم لاح
 سیئر ،گنیپ نیج یش :مینک یبایزرا ار
 ھنایمرواخ دراو یتسیلایرپما نیچ روھمج
 دقعنم ینالک یاھدادرارق ناتسبرع اب ،دش
 و برچ ھمقل ناتسبرع مھ ھتشذگ رد .دومن
 ینیچ یاھنرسنک .دوبیم نیچ یارب یمرن

 ھیامرس ناملس نب یئایؤر رھش یانب رد
 دادرارق ھتشذگ رد ،دناهدرک یتفگنھ یراذگ
 هدومن اضما ار تفن ھکشب نویلیم ۶ یزور
 نابز ناتسبرع سرادم یاھنابز زا یکی و
 ناتسبرع زین راب نیا .تسا هدش نییعت ینیچ
 .تسا ھتفر نیئاپ نیچ موقلح زا رتشیب یردق
 ۵٠٠ دادرارق ،نآ زا شیپ مھ ناریا اب
 ،رطق اب .تسا هدومن دقعنم ھیامرس یدرایلیم
 یاھدادرارق دنھ اب هژیو ھب و ھیکرت و ناتسکاپ
  .تسا هدرک اضما یلصفم

 یاھیامرس یاھیرتشم ھمھ دنکیم یعس نیچ
 یفلخان یاھھچب ادابم درادھگن اوھ رد ار دوخ
 یتردق نانچنآ ینیچ ھیامرس .دنیآرد بآ زا
 دنک دیدشت ار اھروشک داضت دناوتیم ھک دراد
 رفس نیا رد ھک یراک اھنت .دھد فیفخت ای و

 و یعقاو هرھچ نداد ناشن تفرگ تروص
 لکش رد نیچ تلود یتسیلایرپما ھیرک
 ھیلع رگید روشک دنچ و ناتسبرع کیرحت
 نیع رد .دوب اھروشک نیا ھیلع ناریا و ناریا

 میظع شبنج بوکرس زا نیچ دییأت لاح
 یروھمج میژر طسوت ناریا ناشکتمحز
 نامزاس تینما یاروش تسشن رد ،یمالسا
 میظع ربھر نیا یتاقبط قلعت تیعقاو للم
 یفخم رد رایسب یعس ھک ار شاتلود و نأشلا
 .دومن الم رب ،دناهدرب راک ھب شندرک

 رگراک ھقبط دیدش رامثتسا ھب اھیزاب نیا ھمھ
 اھنآ رد نیچ ھک دماجنایم یئاھروشک و نیچ
       ً                             نیا رد  اقیقد .تسا هدرک رداص ھیامرس
 یمکردرس راچد قوف ھلاقم هدنسیون ،دروم
 ای و ایراتلورپ تسود نیچ ھک دنادیمن .تسا
 نیچ تلود ھک دنادیمن زونھ وا .تسوا نمشد
 عضوم ود نیا نایم رد .تسیاھقبط ھچ هدنیامن
  .تسا مگردرس و هداتسیا

  

 ربتکا رد نیچ ناشکتمحز ھناحلسم بالقنا
 وئام .دش زاغآ ناگنیج ناتسھوک زا ١٩٢٧

 گند طخ ھیلع هزرابم رد نودھست
 کی یتح نیچ یزور رگا :تفگ گنیپوئایس
 دیاب بالقنا یارب ،دشورفب یروشک ھب گنفت
 نیچ و .تشگزاب ناگنیج ناتسھوک ھب هرابود
 رد ھحلسا هدنشورف روشک نیمجنپ هزورما

 نآ اب ھک یاھحلسا )۴ لودج( .تسا ناھج
 عفانم ظفح یارب اھروشک یایراتلورپ
 گنج یاھنادیم رد ار رگیدکی ،یزاژروب
 .دننکیم ماع لتق
 نیرتیمیدق ناونع ھب ناربجنر بزح زا ام
 نیا ھک میراد راظتنا ناریا یتسینومک نامزاس
 ار )centrism( ھنایم یتسینوتروپا طخ
 یزاسکاپ رد هدنزرا یماگ و دنک حیحصت

 .درادرب ناریا یتسینومک شبنج

	
 
 
 
 
 

 
  یرگراک باصتعا تابسانم

 ھمادا    بالقنا و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تھج هزرابم زا یتاقبط یھاگآ ظاحل ھب -١
 و عورش یتشیعم یاھتساوخ ندش هدروآرب
 میژر رب یسایس راشف تھج ھناھاگآ هزرابم ھب

 یاھتساوخ ققحت تھج مالسا یروھمج
 .تسا هدیسر کیتارکمد

 زا دعب ناریا نارگراک :ینامزاس ظاحل ھب -٢
 ندش هدنکارپ و نینوخ یاھبوکرس
 رد میژر حلسم یاھورین طسوت ناشیاھاروش
 هزرابم اددجم ،قارع و ناریا گنج نایرج
 دندرک عورش لقتسم یاھاکدنس داجیا یارب ار
 دناھتسناوت نارگراک نیا زا یخرب هزورما و
 ،نیگنس یاھھنیزھ تخارپ و هزرابم رثا رد
 یفنص لکشت نیرتیلاع ھک ار دوخ یاھاروش
 .دنیامن داجیا ،تسا نارگراک یسایس -

 نیرتلاعف و نیرتورشیپ ینونک طیارش رد
 ھب ،تفن تعنص نارگراک ،ناریا نارگراک
 یاروش .دنتسھ تفن ینامیپ نارگراک هژیو
 نیرخآ رد نارگراک نیا باصتعا یھدنامزاس

 ٢٠٢٠ رد ناھج رد گرم نارجات نیرتگرزب

 ناھج رد ھحلسا تارداص لک ھب ٪ روشک

 ٪٣٧٫٠ اکیرمآ

 ٪٢٠٫٠ ھیسور

 ٪٨٫٢ ھسنارف

 ٪۵٫۵ ناملآ

 ٪۵٫٢ نیچ

 ٪٣٫٣ ناتسلگنا

 ٪٣٫٢ ایناپسا

 ٪٣٫٠ لیئارسا

 ٢٠٢٣ ھیوناژ ۵ رد تئارق - Statista :ذخأم

۴ 

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 یاھھتسھ یھدنامزاس اب ،یشم

 دیدنویپب ام ھب یفخم
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 ار ھعماج یساسا تساوخ شش دوخ ھینایب
 میژر ھب تردق عضوم زا و هدرک حرط
 نیا ندش هدروآرب مدع تروص رد دیوگیم
 نارگراک .درک دھاوخ باصتعا اھتساوخ
 و دنتسویپ باصتعا نیا ھب زین تفن یمسر
 نآ زا یقرتم یاھورین و ناریا نارگراک ھیلک
 .دندرک ینابیتشپ
 ید ٢٧ رد تفن نانکراک زا یشخب و نارگراک

 ار یرگراک تاباصتعا نیرتهدرتسگ ١۴٠١
 و دنداد نامزاس یمالسا یروھمج ناریا رد
 .دندرک رازگرب

 میظع تردق زا یاھشوگ اھنت ھن باصتعا نیا
 یتسیشاف میژر ھب ار رگراک ھقبط نارکیب و
 یالاب ھجرد زا یناشن ھکلب ،داد ناشن ناریا

 ینابیتشپ و یگتسبمھ ،یگتفای نامزاس
 اذل .دوب زین یبالقنا مدرم و نارگراک
 تاباصتعا هژیو ھب یرگراک تاباصتعا
 طیارش لماکت رد یساسا شقن تفن نارگراک
 تاباصتعا نیا ھمادا .دراد روشک رد یبالقنا
 یمالسا یروھمج یتسیشاف میژر داصتقا رمک
 تیمکاح نورد رد ار نارحب ،دنکشیم ار
 روھلعش ار اھنآ یاھداضت و دنکیم دیدشت
 .دزاسیم

 ھب و یرگراک تاباصتعا موادت رگید نایب ھب
 زور ار میژر تفن نارگراک تاباصتعا هژیو
 رتریذپ ھبرض و هدنکارپ ،فیعضت نوزفا
 ینعی بالقنا زاغآ ھب ار ھعماج و دیامنیم
 تلود و ھیامرس تیمکاح ینوگنرس زاغآ
  .دزاسیم کیدزن نآ یتسیشاف

 رفن ١٠٢٣١١ تفن تکرش نارگراک دادعت
 یتامدخ یاھ تکرش نارگراک دادعت .تسا
 زاین دروم داوم و تاعطق دیلوت یاھتکرش(
 نارگراک نیا .دنرفن رازھ اھهد )یعیزوت ای و
 و مجسنم رایسب دیلوت ھسورپ رد ھک
 نردم دیلوت رازبا اب و دنتسھ هدش هدادنامزاس
 ھب ندش حلسم تروص رد ،دننکیم راک
 صاخ یاھاروش رد یباینامزاس و مسینومک
 تسکش تردق ھب ،دوخ یراک یاھھنیمز
 .دندرگیم لیدبت یریذپان

 یقیقد عضوم ینامز خرھاش دروم نیا رد
 دوبن لیلدب ھک تسا تھج نیا زا« :دراد
 )رگراک ھقبط بزح( یرگراک یسایس لکشت
 یفنص – یداصتقا یرسارس یاھلکشت و
 )اھنویسرادف و اھھیداحتا( دننام یرگراک
 رگا ای دنسریمن دوخ تابلاطم ھب نارگراک
 تدم زا سپ دنشاب هدرک بسک ار یاھبلاطم
 مایپ( ».دنھدیم تسد زا رابود یھاتوک
 هدنز“ :تشد رھوگ نادنز زا ینامز خرھاش

 )“قفاب زوریپ نارگراک داب

 ندش کیدزن ثعاب یرگراک تاباصتعا
 بالقنا ،باصتعا دوخ یلو ددرگیم بالقنا
 جلف ھب رداق یتح یرگراک تاباصتعا .تسین
 یاھیورین لماک نتخادنا راک زا و ندرک
 اب رگا یتح .دنتسین میژر رگبوکرس
 تاباصتعا .ددرگ هارمھ یاهدوت تاضارتعا
 بقع ار رگبوکرس یاھورین یعطقم دناوتیم
 داضت اھنآ نورد ،درادزاب مجاھت زا ،دنارب
    ً            جلف  الماک ار اھنآ دناوتیمن یلو دنک داجیا

 یاھورین ھک تسا بالقنا طقف .دزاس
 یتقو ات .دزادنایم راک زا ار رگبوکرس
 رگبوکرس یاھورین تسا مکاح یرادھیامرس
 تسینومک بزح مینیبب لاح .دنتسھ مکاح زین
 تاباصتعا شرتسگ« :دیوگیم ھچ ناریا
 اب نامزمھ یرسارس سایقم رد نارگراک
 جلف هار اھنت یاهدوت تاضارتعا شرتسگ
 میژر بوکرس نیشام نتخادنا راک زا و ندرک
 دربن نیا رد نآ ینوگنرس و ھیامرس یمالسا

 هاگدید کی زا نیا ».تسا زاس تشونرس
 .دریگیم تأشن یتسیمونوکا

 رد ھک درک روصت ار یاھظحل ناوتیم ایآ
 راک زا بوکرس یاھورین یرادھیامرس ماظن
 ھب بوکرس یاھورین .دنشاب هدش ھتخادنا

 دننکیم یگدنز یتقو ات هدنز یاھهدیدپ ناونع
 .دنوشیمن ھتخادنا راک زا و دنراد تیلاعف

 نیا یلو دنوشیم هدنکارپ ،دندرگیم فیعض
 طقف .تدم ینالوط ھن و تسا یعطقم طقف
 .دنابوریم و دزادنایم راک زا ار اھنآ بالقنا
 ھک تسا نیا عضوم نیا رتیساسا لاکشا
 یاهدوت زیمآرھق بالقنا یاج ھب ار باصتعا
 و تاباصتعا شرتسگ :دیوگیم و تسا هدناشن
 میژر ینوگنرس هار اھنت یاهدوت تاضارتعا

 ینوگنرس یارب بیترت نیا ھب .تسا ھیامرس
 و تسا جایتحا تسینومک بزح ھن یزاوژروب
 ناج ھب یاھهدوت و رگراک ھقبط یھدنامزاس ھن
 .یاهدوت زیمآ رھق هزرابم یارب هدمآ

 ؟تسیچ بالقنا 
 ھقبط کی زیمآرھق ینوگنرس ینعی بالقنا
 .یبالقنا ھقبط کی طسوت یعاجترا
 ینوگنرس ،ینعی بالقنا ،ناریا رد
 ھقبط طسوت نآ یتسیشاف تلود و یرادھیامرس
 .ایراتلورپ یروتاتکید یرارقرب و رگراک
 ریغ بالقنا زا یرگید فیرعت رھ
 نیع رد .تسا ھناراکشزاس و یتسیسکرام
 تسین بالقنا لماوع یئطب عمجت بالقنا لاح
)Evolution(. هاتوک ینافوط ینوگرگد ھکلب 

  .)Revolution( تسا تدم
 بالقنا ثعاب دوخ یدوخ ھب یباصتعا چیھ
 ھشیدنا لماکت یارب ار طیارش ھکلب .دوشیمن
 ھب یبالقنا نامدرم و رگراک ھقبط ینامزاس و
 .دزاسیم مھارف یھجو نیرتھب
 لامعا ھجیتن رد .زیمآ رھق تسا یلمع بالقنا
 شکتمحز یاھهدوت و ایراتلورپ یبالقنا رھق
 رھق نیا .تسا بالقنا یاھصخاش زا یکی
 کچوک هورگ نآ ای و نیا رھق لامعا ،یبالقنا
 یبالقنا یاھورین و ناناوج زا گرزب ای و
 ھقبط یبالقنا رھق زا تسا ترابع ھکلب تسین
 یاھورین و ناشکتمحز رگید و ایراتلورپ
  .یرادھیامرس ھیلع یقرتم
 یاھهدوت و دوخ یھدنامزاس اب ایراتلورپ اذل
 ادج یاھورین رھق ،رھق لامعا یارب یبالقنا
 ار دوخ نآ یفن اب و دنکیم یفن ار مدرم زا
  .دھدیم شیالاپ
 یرادھیامرس ھیلع یاهدوت رھق لامعا یارب

 و یتاقبط رھق لامعا .تسا مزال نامزاس
 ھقبط هدننک یربھر بزح طقف ار یاهدوت
 دناوتیم تسینومک بزح ینعی رگراک
 .ریغالو دنک یھدنامزاس
 و یرادھیامرس ینوگنرس یارب ایراتلورپ
 بوخ ار دوخ فدھ دیاب مسیلایسوس ییاپرب
 ھچ اب ار یزیچ ھچ ھک دنادب دیاب .دسانشب
 یرادھیامرس راتخاس نیشناج دیاب یتاصخشم
 .دزاس حلسم ھشیدنا نیا اب ار مدرم دیاب .دنک
 فدھ یلو دنراد یبالقنا روش ھک ار یمدرم
 بالقنا یارب دوشیمن ،دنرادن ینشور
 .درک جیسب یتسیلایسوس
 ایراتلورپ ھک تسا ینامز بالقنا ھجیتن رد
 و دوخ دشاب ھتسناوت شبزح یربھر تحت
 یاھنامزاس رد ار مدرم زا یمیظع شخب

 ینوگنرس ،هدرک لکشتم یسایس و یفنص
 و دشاب هدش مدرم هدارا یرادھیامرس میژر
 هداد نامزاس یاهدوت رھق لامعا یارب ار دوخ
 تدم هاتوک و عیرس ھک ھسورپ نیا و .دنشاب
  .دشاب هدش زاغآ تسا
 نآ زا شیپ ات .تسا بالقنا ھظحل ،ھظحل نیا
 .تسا بالقنا کرادت ھسورپ
 ھک دوشیم ثعاب ھسورپ ود نیا ندرک لخاد
 کرادت و دریگ رارق ھیاس رد بالقنا موھفم
 .دسرن ماجنارس ھب لماک روط ھب بالقنا
 رھ ھک دنتسھ یئاقفر ای و ناتسود هزورما

 اب ار یاهدرتسگ شزیخ رھ و یمومع شبنج
 رد نوچ و دنناوخیم بالقنا ،قوش و روش
 ،دوشیمن نوگنرس یزیچ “بالقنا“ نیا
 کی ،زور هد ،دنھدیم شک ار بالقنا ھسورپ
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 دناوتیم بالقنا زا کرد نیا .لاس کی ،هام
 میژر ینوگنرس ھک دبای ناصقن اج نآ ات

 عجترم یاھورین طسوت یمالسا یروھمج
 .دننک یقلت بالقنا مھ ار یللملانیب و یلخاد

 ھک یتسینومک یاھیروئت یور تسیابیم ام
 روتسا ھعماج یدام تیعقاو و میراد رایتخا رد
 .میھدن مل اھنآ یور و میتسیاب

 
 
 
 

 

 رد اھتردقربا داضت دیدشت
 ار یناھج گنج ،نیارکوا

 ھمادا   .دزاسیم کیدزن
 ـــــــــــــــــــــــ
 شیازفا ٢٠٢٢ لاس رد یللملانیب نرسنک
 مسیلایرپما ھک تسانعم نادب نیا .تسا ھتفای
 رد نیچ مسیلایرپما اب تباقر رد اکیرمآ
 .تسا هدنزاب یناھج راک یورین رامثتسا

 ھتسناوت ھک ،یتسیلایرپماون روشک ،ھیسور
 داصتقا رب یناماسورس روشک لخاد رد تسا

 رد ھیسور یلخاد صلاخان دیلوت .دھدب دوخ
 لبور درایلیم ١٣٣٣٢٨ دودح ٢٠٢٢ لاس
 .دوشیمن هدید ھجدوب یرسک نآ رد ھک دوب
 ھب دیاب دوخ یداصتقا دشر یارب ھیسور اذل
 زا تکرح نیا .دبای تسد دیدج یاھرازاب
 میکحت  لثم .تسا ھتشگ زاغآ شیپ اھتدم
 ٢٠٠ ھیامرس رودص ،ھیروس رد دوخ ذوفن
 هریرج ھبش ریخست ،ناریا رد یرالد درایلیم
 کی شترا اب نیارکا ھب یماظن ھلمح ،ھمیرک
 و سابنود مامظنا و یرفن نویلیم مینو
 نامیپ  .تسا نآ ھیلوا یاھماگ زا کسنود
 ھب شامجاھت و لاس یس لوط رد وتان ینکش
 ار ھیسور مسیلایرپما یمجاھت عضوم ،قرش
 هدرک ھناقحم روشک نیا مدرم تیرثکا یارب
 مراھچ ھس زا شیب« ھک یروط ھب .تسا
 نیارکا گنج زا و دنتسھ میژر رادفرط مدرم
 اجاوناتس انایتات مناخ( ».دننک یم تیامح
 یت نا اب ھبحاصم رد  یسایس مولع دنمشناد
 )٢٠٢٣ ھیوناژ ٢٣ – یا ید . اف

 یتسیلایرپما تردق ربا ھس یداصتقا تیعضو
 مسیلایرپما ھک دھدیم ناشن ناھج هزورما
 و دوعص لاح رد نیچ و لوفا ھب ور اکیرمآ

 لوفا ریس .تسا دوخ دشر شالت رد ھیسور
 ھب ار مسیلایرپما ون نیچ ،اکیرمآ یروتارپما

 هدرک بیغرت ھتشذگ زا یرت ھناخاتسگ مجاھت
 زور دنچ یارب ھک تسا هداد هزاجا دوخ ھب و
 کاخ زارف رب یسوساج گرزب نلاب کی
 فعض زا ناشن نیا و .دزاس رقتسم اکیرمآ
     ً                                 نیچ  ارھاظ .تساکیرمآ یروتارپما رابگرم
 و نیارکوا گنج و نارحب اب ھطبار رد
 ال زا یلو تسا هدرک ھشیپ یفرط یب ھیسور
  نیچ ناگدنیامن عضاوم یضعب یال ھب
 نایامن ھیسور زا روشک نیا لماک ینابیتشپ
 ریزو نواعم نینیشرو یئگرس« :تسا

 ریزو رایتسد وسوئاژ امو ھیسور ھجراخ
 یاروش رد نیچ ھجراخ روما
 تیوقت رب للم نامزاس تینما
 دیکات نیچ و ھیسور یراکمھ
   ».دندرک

 ،اپورا ھیداحتا یاھروشک
 نیا نیب دنھ و ھیکرت ،نپاژ
 .دنناسون رد اھتردقربا

 ،ماگ ھب ماگ یداصتقا مجاھت اب نیچ مسیلایرپما
 ظفح یارب یشک رکشل ھب یموزل نونک ات
 .دنیبیمن ،شاهدمآ تسد ھب یاھرازاب

 و ھیسور ھیزجت تسایس وتان و اکیرمآ
 رس رد ار نیچ ھبناج ھمھ هرصاحم
 .دننارورپیم

                           ً           ماگ ھب ماگ یمجاھت تسایس اب  المع ھیسور
 هدش ادج یاھروشک ددجم ندرک ھضبق تھج
 نوریب ھیسور زا اپ ،قباس یوروش داحتا زا
 ٢٠١۵-٢٠١۴ رد ماگ نیلوا .تسا هداھن
 مود ماگ .دومن لاغشا ار ھمیرک و دش ھتشادرب
 .تسا نیارکوا یقرش تمسق لاغشا

طیارش نیا رد  اقیقد  ربا یاھروشک یاھداضت ،            ً      
 ھک دروخ هرگ نیارکوا رد یتسیلایرپما تردق
 کدنا کدنا ار ناھج و دراد ھمادا زورما ات
 یناھج هدننک دوبان گنج کی یوس ھب
 .دناشکیم

 مھ رد یارب نیارکوا رب مکاح یاھتسیشاف
 برغ ناماد ھب تسد ھیسور مجاھت نتسکش
 ھیلع دوخ تسایس درب شیپ یارب برغ و هدش
 یماظن – یسایس تیوقت ھب نیچ و ھیسور
 ندز نماد اب اکیرمآ .تسا ھتخادرپ نیارکوا
 نیارکوا و ھیسور گنج رد شنت داجیا و
 ار اپورا یلام یاھقودنص رد تسا ممصم
 میمرت ار دوخ داصتقا نآ تراغ اب و دیاشگب
 .دنک

 ناتسرپ نھیم بزح ربھر ،وپیلیف نایرولف
 سیئر ،یکسنلز ریمیدالو :تفگ ھسنارف

 یارب شیاھتساوخرد اب نیارکوا یروھمج
 یاھکشوم و هدنگنج یامیپاوھ نیمات
 ھب ار ینونک یریگرد دراد یعس ،دربرود
 ھیسور و وتان نیب یاھتسھ گنج کی تمس
 زا شیپ یوسنارف رادمتسایس نیا .دنک تیادھ
 هار ناھاوخ هدحتم تالایا ھک دوب ھتفگ زین نیا
 و تسا اپورا رد یناھج گنج کی یزادنا
 نیگنس یاھحالس نیمات ھب روظنم نیا یارب
 ،ھطبار نیمھ رد .دھدیم ھمادا نیارکوا ھب

 یوگنخس ،اووراخاز ایرام ،لبق زور دنچ
 ھب هراشا اب زین ھیسور ھجراخ روما ترازو

 یناھج گنج ود رھ زا هدحتم تالایا ھکنیا
 تاماقم ھک دش روآدای ،تسا هدرب دوس
 ییاپورا یاھروشک ندناشک لاح رد نتگنشاو
 فدھ اب ھیسور اب گرزب یگنج تمس ھب
 یداصتقا دشر ظفح و رالد شزرا نیمضت
 )٢٠٢٣ ھیروف ۴ – مینست( .دنتسھ اکیرمآ

 نیا هار ،اکیرمآ یاھتسایس زا اپورا تعبت
 قیرط نیدب .تسا هدرک راومھ ار یلام لواپچ
 رب ار گنج جراخم تسا ھتسناوت اکیرمآ
 ھحلسا تاجناخراک ،دھد رارق اپورا شود
 درایلیم اھدص شورف یارب ار دوخ یزاس
 راک ھب تیفرظ مامت اب اپورا ھب ھحلسا رالد
 تسا نیا رب ثحب ناملآ روشک رد اھنت .دزادنا
 نیا یارب ھک یا ھجدوب وروی درایلیم ١٠٠ ھک
 درایلیم ٣٠٠ ھب تسا هدش بیوصت گنج
 فرص نآ مظعا شخب ھک دبای شیازفا وروی

 شنیب .دوشیم اکیرمآ زا ھحلسا دیرخ
 ار عیاقو نیا رد ناملآ ناربھر یئایلوخیلام
 کارتسا سنگآ یرام مناخ عضوم زا ناوتیم
 ھچرھ« :تفایرد سلجم هدنیامن نمرمیس
 رتعیرس گنج ،مینک تیامح نیارکا زا رتشیب
  ».دبای یم نایاپ

 ھیوناژ ٢٠ رد یتسیلایرپما شنیب نیا اب
 رد هدننک تکرش ناگدنیامن ھیلک ،٢٠٢٣

 ۵٠ زا لکشتم ناملآ رد نیاتشمار سنارفنک
 و رتشیب حالس لاسرا رس رب ادحتم روشک
 لک ریبد و هدرک قفاوت نیارکا ھب رت نردم
 ،دیدج یماظن یاھکمک ھک دش رکذتم وتان
 زاغآ ار یتالمح ات دزاسیم رداق ار نیارکا
 رد ،زتلوش فالوا ،ناملآ مظعاردص .دنک
 نیلوا رد ار کنات ١۴ ناملآ ھک تفگ یاھینایب

 یاھاروش تلود داب زوریپ
 ناتسدیھت و نارگراک یبالقنا
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 اما ،داد دھاوخ لیوحت نیارکوا ھب ماگ
 نیا زا نادرگ ود یور روشک نیا یراذگفدھ
 نیارکوا شترا رایتخا رد ات تسا اھکنات
 یئاکیرمآ نامز نیمھ رد ».دوش هداد رارق
 زماربآ ١ما یاھکنات ھک دندرک مالعا مھ اھ
 یلو .داد دنھاوخ لیوحت نیارکوا ھب ار
 یارب گنات ٣٠٠ ھب ھک دنیوگیم اھینیئارکوا

 .دنراد زاین دوخ یاھھھبج

 یارب میمصت« :تسا هدمآ ناملآ ھینایب رد
 زا سپ نیارکوا ھب دراپوئل یاھ کنات لاسرا

 ».دش ذاختا نادحتم اب هدرتسگ یاھ ینزیار
 یرگید ھلحرم دراو اپورا لک رگید نایب ھب
 یاھلحرم .تسا ھتشگ ھیسور اب گنج زا

 کی ھب رتکیدزن و رتهدنشک ،رتکانرطخ
 .یناھج گرزب گنج

 اب یئاھ ھلولگ دنناوتیم دراپوئل یاھکنات
 گنج رگید نایب ھب .دننک باترپ یمتا کھالک
 اب ھطبار نیا رد .دنزادنایب هار یاھقطنم یمتا
 :تفگ نیتوپ نیارکوا ھب اھکنات نیا لاسرا

 ام .تسا حیحص اما یندرکن رواب نیا«
 عقاو یدراپوئل یاھکنات دیدھت دروم هرابود
 هدیشک اھنآ بناج رد بیلص حرط ھک میاهدش
 ».تسا هدش

 راب نیموس یارب ناملآ مسیلایرپما عقاو رد
 یاھروشک رتشیب یتسیلایرپما یربھر
 راب .درگیم هدھع ھب ار ھیسور ھب یئاپورا
 یرازت ھیسور ھب لوا یناھج گنج رد لوا

 داحتا ھب رلتیھ یربھر ھب مود راب .درک ھلمح
 یارب نونکا و دومن مجاھت یوروش ریھامج
 ھلمح یتسیلایرپما دیدج ھیسور ھب موس راب
 .دنکیم

 یاھورین شیازفا اب ھیسور رگید بناج زا
 ٢٠٠٠٠٠ ھب نیارکوا گنج رد دوخ یماظن
 ،ناما یب یاھنارابمب و تالمح ھمادا و رفن

 .دنک نیمضت ار دوخ یزوریپ دنکیم یعس

 گنج ھب ندز نماد تھج ار اپورا نیتوپ
 :درک دیدھت یاھتسھ گنج اب ،یاھتسھ
 زا روشک نیلوا ناونع ھب )یاھتسھ( ھیسور«
 ».درک دھاوخن هدافتسا نآ
 مسیلایرپما ناھج هدنبای تدش یاھداضت
 .تسا هدرک راکشآ الماک ار نانآ یاھیدنبطق
 یاھتسیلایرپما لباقم رد برغ یاھتسیلایرپما
 دوخ تدمزارد یژتارتسا یقرش ھتساوخ ون
 زکرم رد نیارکا اھنت ھن .دناهدرک ذاختا ار
 یاھتباقر ینابرق زوسنامناخ گنج نیا
 ینیون نارود ھکلب تسا هدیدرگ یتسیلایرپما
 و رگراک ھقبط بوکرس و رامثتسا رد

 هدیدرگ زاغآ یللملا نیب حطس رد ناشکتمحز
  .تسا

 کیدزن یا هدننک نییعت یھار ود ھب تیرشب
 یاھشنت مسیلایرپما ناھج تامادقا .تسا هدش
 ھقبط تازرابم .دھدیم شیازفا ار دوجوم
 ھبرجت ار یا هزات رود ناشکتمحز و رگراک
 و یرشب ھعماج مسیلایرپما ای .دنک یم
 یدوبان ھب ار وا یگدنز یعیبط یاھداینب
 اب یناھج ناشکتمحز و ایراتلورپ ای ،دناشکیم
 و رامثتسا ھب یتسیلایسوس یناھج بالقنا

 دقن .تشاذگ دنھاوخ ینایاپ ھطقن گنج
 تسیز عیاجف ھیلع هزرابم و یراد ھیامرس
 یاھھقراب .تسا شرتسگ لاح رد یطیحم
 بسک و دوجوم ماظن ینیزگیاج رد شخب دیما
 دشر لاح رد ناھج رد یتسیلایسوس یھاگآ
 یریگولج هار اھنت نآ شرتسگ و ھمادا .تسا
 .تسا یتسیلایرپما تامجاھت زا

 

 ریخاتسر و یلم ھلأسم
 ھمادا  ناریا رد ١۴٠١

 ـــــــــــــــــــــــ
 مسیلایرپما رصع رد یرگمتس زا نینل

 ھن زونھ مسیلایرپما رصع .دنکیم تبحص
 یاھداضت ھکلب تسا هدیسرن نایاپ ھب اھنت

 ناھج و هدش دیدشت مسیلایرپما یناھج متسیس
 رگراک ھقبط هاگھجنکش و للم نادنز ھب ار
 .تسا هدومن لیدبت یناھج

 یسررب ار ناھج خیرات ریخا لاس ۵٠ رگا
 نینل نامز زا یلم متس ھک میباییم رد ،مینک
 .تسا هدش دیدشت نوزفا زور
 ھلیسو ھب یوالسوگوی ،یللملانیب حطس رد
 تروص ھب و دش یشالتم مھ زا وتان
 یاھروشک رد ھتخاس تسد یلم یاھهورگ
 میسقت ،رگیدکی اب داضتم و ھناگادج کچوک
 یوالسوگوی نورد یعقاو یاھتلم .دیدرگ
 .دنتسھ جنر رد یگدنکارپ نیا زا قباس
 یاھروشک رد یوالسوگوی یایراتلورپ
 تردق تبسن نامھ ھب و هدش بعشنم کچوک
 ھتشگ فیعضت شایھدنامزاس و یتازرابم
 نیارکوا ھب سور مسیلایرپما هزورما .تسا

 ار نآ زا یئاھشخب دراد یعس و هدرک ھلمح
 یگدنکارپ ینعی باعشنا نیا .دنک بعشنم
 .نیارکوا یایراتلورپ

 رد )١٩۵۶( مسینویزیور تیمکاح نامز زا

 ندیسر تردق ھب و دشر و یوروش داحتا
 مسیلایرپما ،سور مسینووش یزاوژروب

 یزاوژروب ماگ ھب ماگ تسناوت برغ
 و دراداو میلست ھب ار کچوک للم مسینووش
 دنب ھب ار ناھج طسوتم و کچوک للم ھیلک
 ھلیسو نیدب تسناوت مسیلایرپما .دشکب
 ھک رگراک ھقبط رب ار متس و رامثتسا نیرتالاب
 دراو تسا هدش لکشتم فلتخم یاھتیلم رد
 تعاضب یب تسینوتروپا یاهدع تقونآ .دروآ
 چیھ رگید ،دینیبب ھک دننزیم دایرف رتخبت اب

 قح اذل .تسین ناھج رد یقرتم یلم شبنج
 شنارود زین شیوخ تشونرس نییعت رد للم
 ،جالعال یاھتسینوتروپا نیا .تسا ھتشذگ
 ذوفنو اھتیلم نیا مدرم داحآ رب یلم متس
 طسوت اھنآ رد یتسینوش دساف یژولوئدیا
 یتسیلایرپما رامثتسا ربا و مسیلایرپما
 دنھاوخیمن ار اھروشک نیا یایراتلورپ
 .دننیبب
 یناھج متسیس رد یلم متس دیدشت زا یشان
 متس تحت ،اھتیلم زین ناریا رد ،یتسیلایرپما
 ھب ھتسباو و مکاح مسینیووش یزاوژروب
 رارق یللملانیب یتسیلایرپما یاھنرسنک
                          ً              زاب اب ھک تسا تھج نیمھ ھب  اقیقد .دنراد
 ،ضارتعا یارب ذفنم نیرتکچوک ندش
 ھب یلم متس ھیلع و دنردیم ار اھتیدودحم
 .دنزیخیم رب هزرابم
 ھیلک ھک دندرکیم لالدتسا زورید ات ھک یناسک
 و دناھتشگ مسیلایرپما رایتسد ناھج یاھتلم
 لیدبت ایراتلورپ هریخذ ھب دنتسین رداق رگید
 یاھتیلم یگدید متس دایرف لباقم رد ،دنوش
 یلخاد راھ عاجترا ھیلع اھنآ هزرابم و ناریا
 نیا دیاقع نینل ؟دنیوگیم ھچ ،مسیلایرپما و
 هدینش مھ نامز نامھ رد ار اھتسینوتروپا
 تشونرس نییعت رد للم قح دنتفگیم ھک دوب

 نارود« اریز درادن رابتعا رگید شیوخ
 مھ زا مسیلایرپما متس تحت یاھتلم تایح
 یشقن چیھ رگید اھنآ و هدیسر نایاپ ھب نونکا
 تیامح اب ؛دنرادن یتسیلایرپما دض هزرابم رد
 چیھ ،اھنآ یلم افرص یاھھتساوخ زا
 یتسود ».هریغ و دش دھاوخن دیاع یاھجیتن
 اب هارمھ و مھ اب ناریا یاھتیلم یگناگی و
 ھیلع هزرابم رد شکتمحز و هدید متس تاقبط
 یمالسا یروھمج مسیلایرپما ھب ھتسباو میژر
ھشیدنا نینچ ھب لطاب رھم  المع ،ناریا  یاھ                       ً           

 .دز یاهدنام بقع
 رد للم قح ھک زین اھنامزاس زا یضعب

 تلود داجیا و یئادج ات شیوخ تشونرس
 یسایس ھمانرب زا ار نآ ،دنراد لوبق ار لقتسم
 ناشن المع و دناهدرک فذح دوخ نامزاس
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 .تسا رھاظت کی طقف “یلوبق“ نیا ھک دناهداد
 ھمانساسا رد ینامزاس رھ یعقاو رواب اریز
 .دباییم ساکعنا نامزاس نآ
 هزرابم زا یلم یدازآ یارب هزرابم رگا یلو
 ھلصاف ناریا رد رگراک ھقبط لک یمومع
 ھقبط زا لقتسم شبنج کی ناونع ھب و دریگب
 هارجک ھب  دیاشگب ار دوخ هار دھاوخب رگراک
 شبنج نیا یتلاح نینچ رد .دوشیم هدیشک
 یزاوژروب تمدخ رد دناوتیم طقف یلم
 تردق لامعا رازبا ھب و تیلم نآ تسینووش
 ھقبط ھک نیا تلع ھب هزورما .دوش لیدبت نآ
                 ً                       و هدشن یھدنامزاس  الماک زونھ ناریا رگراک
 ھقبط نیا ،تسین اراد ار دوخ نیتسار بزح
 یلم تاکرح و اھشبنج تسا رداق یتخس ھب
  .دنک رھم دوخ یبالقنا یاھھشیدنا اب ار
 یاھشبنج و اھتارھاظت رد زور رھ ام
 لباقت و هزرابم دھاش روشک زا جراخ
 یدارفا .میتسھ مسیلانویسانرتنا اب مسیلانویسان
 ھک یئاھمچرپ اب فلتخم یاھتیلم زا
 یاھسابل و تسام یلم مچرپ دنیوگیم
 رھاظ اھنابایخ رد قوش و روش اب ،ناشیلم
 دایرف ار دوخ مدرم تازرابم ،دنوشیم
 ار فلتخم یاھتیلم یگتسبمھ ،دننزیم
 یایراتلورپ تازرابم زا یلو دننکیم زاربا

 زا ،دوخ تسینووش یزاوژروب ھیلع دوخ
 هزرابم رد دوخ تیلم یللملانیب یاھدرواتسد
 تلم مسینیووش یزاوژروب مسیلانویسان ھیلع
 ندرک ادج تسایس .دنیوگیمن یزیچ دوخ
 مسیلانویسان کی یتاقبط هزرابم زا یلم ھلأسم
 .تسا یعاجترا روک
 زا چولب و برع تیلم نارادمچرپ زا یخرب

 دنناوتب ھک نیا نودب ،دننکیم تبحص یئادج
 تازرابم عفن ھب یئادج نیا ارچ ھک دنھد ناشن
 لک رد یرادھیامرس ھیلع رگراک ھقبط یبالقنا
  .تسا ناھج و ھقطنم ،ناریا
 نیا یتیلم رھ ھنابلط یئادج تاکرح رگا

 یارب ار تبثم یناھج ریثأت و تایصوصخ
 شتاکرح ،دشاب ھتشادن یتسیلایسوس تابالقنا
 ھقبط تدحو نایز ھب و یعاجترا ،یئادج رد
 .تسا مکاح یرادھیامرس ھیلع ناریا رگراک
 تابسانم ناوت مامت اب ،میفظوم اھتسینومک ام
 ینورد ھطبار و مسیلانویسانرتنا و یلم ھلأسم
 و میھد حیضوت مدرم هدوت یارب ار اھنآ

 ھک میتسھ فظوم ام .مینک داجیا یئانشور
 شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح یاوتحم
 هدوت یارب ار لقتسم تلود داجیا و یئادج ات
 و میھد حیضوت ھعماج رکفنشور و شکتمحز
 یرتلورپ مسیلانویسانرتنا اب ار نآ یگنھامھ
 اب ار نآ یاھجرد داتشھ و دص لباقت  و

 .میزاس نشور مسیلانویسان
 کانرطخ سب یشیارگ ،یتسیلانویسان شیارگ
 ار فلتخم یاھتیلم رد رگراک ھقبط ھک تسا
 ار رگیدمھ ات دنکیم فص ھب مھ لباقم رد
 مسینیووش یزاوژروب عفانم ھب تمدخ رد
 .دننک دوبان ،دوخ یاھتلم
 یرتلورپ مسیلانویسانرتنا اب هدنز
 دوجوم للم ھیلک یایراتلورپ تدحو اب هدنز
 .ناریا رد
 مسیلایسوس دشاب هدنز
  ایراتلورپ یروتاتکید داب هدنز

 ِ                  یتسیکستورت فیرحت
 ھمادا   یخیرات یاھدادیور
 ـــــــــــــــــــــــ
 یلوسر یلع :هدنسیون

 رد دوخ تافارتعا هرابرد هاگداد رد کدار
 رد نم ھک یماگنھ« :تشاد راھظا یئوجزاب
 لباقم رد یلخاد روما یارب قلخ یایراسیمک
 نم ھب وا ،متفرگ رارق قیقحت نویسیمک ریدم
 اجنیا .دیتسین کچوک یھچب امش ھک تفگ
 تداھش امش ھیلع ھک دنتسھ رفن هدزناپ
 دینک ھیجوت ار دوخ دیناوتیمن امش .دنھدیم
 دینکن یعس لوقعم ناسنا کی ناونع ھب امش و
 یضاق مین و هام ود ....دینکب ار راک نیا ھک
 یلآوئس اج نیا رد .مداد جنر ار سرپزاب

  ھجنکش یئوجزاب ماگنھ ایآ ھک هدش حرط
 ،ماهدشن ھجنکش نم ھک میوگب دیاب نم ؟یاهدش
  ھک ماهداد باذع ار سرپزاب یضاق نم ھکلب
  .دیامن لصاح یب راک یدایز رادقم

 روبجم ار سرپزاب یضاق مامت مین و هام ود
 رد ور و شتالآوئس یھلیسو ھب ھک مدومن
 ار شیاھقرو نیمھتم یھیقب اب نم یئور
 فارتعا یسک ھچ ،ھک منادب نم ات ،دنکور
 فارتعا ار یزیچ ھچ و ھن یسک ھچ و هدرک
 غارس ھب سرپزاب یضاق یزور ....دناهدومن
 یعس ارچ ،دیرفن نیرخآ امش :تفگ و دمآ نم
 ارچ ؟دینک فلت تقو مھ زونھ دینکیم
 نم  ؟دیراد نتفگ یارب زیچ ھچ ھک دیئوگیمن

 عورش ار متافارتعا ادرف ،مشچ :مداد باوج
 موکحم نادنز لاس هد ھب کدار .»درک مھاوخ
 )1937 وکسم مود هاگداد( .دش

 بزح مودریبد فناویا ،اھهاگداد رگید مھتم
 .دوب اھیتسار تسد یاضعا زا و زاقفق رد

 تروص رد« :متشاد ھفیظو نم ھک تفگ یو
 ،اھیتسار تسد نامزاس کمک اب ،ھلمح کی

 ریھامج داحتا تسکش یارب ار طیارش
  یکمک ھنوگ چیھ زا و ....منک هدامآ یوروش
 ھب ناتسلگنا یسوساج نامزاس هدنیامن ھب
 وا .»منکن غیرد ،اھنآ یاھزاین عفر روظنم
 یاھمان قفاوت« :ھک تشادراھظا نینچ مھ
 تسد زکرم و )ناتسلگنا( روشک نیا نایم
 اھیتسار تسد ھب کمک دروم رد اھیتسار
 و یوروش ریھامج داحتا طوقس زا سپ
 هدش دقعنم ،یرادھیامرس تیمکاح یرارقرب
 رد ناتسلگنا بوچ عیانص عفانم و ....دوب
 .»دوب هدش نیمضت یلامش زاقفق تاجناخراک
 تفگ اھیسیلگنا ھب بوچ شورف هرابرد وا
 یتمیق اب اھبوچ نیرتھب« :1934 لاس زا
 و دندش ھتخورف رازاب یعقاو تمیق زا رتمک
 داحتا ھب لبور نویلیم نیدنچ بیترت نیدب

 رد .»دمآ دراو تراسخ یوروش ریھامج
 نیراخوب ،ھک تفگ اھرورت دروم
 ھجیتن ھناگادج یاھرورت« درکیمراھظا
 ار یعمج ھتسد یاھرورت دیاب ام و درادن

 یط رد ار راک نیا دیاب ام ....میھد نامزاس
 ھب ار یجیگ ھک یرما ،میھد ماجنا گنج
 ار روشک یماظن یاھورین ،دروآیم دوجو

 بجوم لماک روط ھب و دنکیم فیعض
 وا .»دوشیم یوروش ریھامج داحتا تسکش
 رد اھیراکبارخ ھب هراشا زا سپ
 داجیا و اھنامتخاس و بوچ تاجناخراک
 لاس رد نم« :ھک دوشیم یعدم ،ذغاک دوبمک

 نامزاس ھک مداد رادشھ نیراخوب ھب  1936
 طسوت ام یاضعا و دوشیم یشالتم ام
 دروم رد نم یتقو ....دش دنھاوخ اشفا اھهدوت
 ،مدرک قیقحت روشک رسارس رد عوضوم نیا
 ھب موکحم یاھنادیما ان روط ھب ھک مدرب یپ
 مامت 1937 لاس ....میدوب یگتسکشرو
 رد .دربیم رس ھب بارطضا رد نامزاس
 یاھتیلاعف ھک تفگ ناوتیم رما تیعقاو
 ندش اشفا لاح رد ساسا رد اھیتسار تسد
 ھک دندش ببس فناویا تافارتعا .»دوب
 نآ ھب فارتعا ھب روبجم زین نیراخوب
 هدرکراکنا ،اھیئوجزاب رد ھک دوش یتاماھتا
 .دوب
 و نارکفمھ و نیراخوب ھمکاحم هاگداد رد
 رد رتشیپ هاگداد ود نوچمھ وا ناتسدمھ
 نیرظان ،)1938ـ موس هاگداد( وکسم
 هاگداد تینوناق رب و دنتشاد تکرش یجراخ
 اھنآ ھب یتاراشاً     البق ھک ،تافارتعا تیعقاو و
 نیا ھب هاتوک یاهراشا .دناھتشاذگ ھحص ،دش
  میشاب ھتشاد هاگداد

 داب زوریپ
یرتلورپ مسیلانویسانرتنا
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 زا ھک تسا یعدم فناویا  ـ  یکسنیشیو«
 نایم یکولب دوجو دروم رد امش
 و یتسار تسد یاھهورگ  ،اھتسیکستورت
 هدرک عالطا بسک ،یتسیلانویسان یاھهورگ
            ؟دینکیم دییأت ار اھنیا .دوب
            .منکیم دییأت یرآ ـ نیراخوب
 تارکاذم و فناویا زا امش ایآ ـ یکسنیشیو
 ربخ یرادھیامرس یاھروشک اب نارگید
            ؟دیتشاد
       ...یرآ ـ نیراخوب
 یمرج ھچ ھب ھک دیئوگب ھصالخـ  یکسنیشیو
        .دینکیم فارتعا
 یبالقنا دض کولب رد تیوضع ھب ـ نیراخوب
      .اھیتسار تسد و اھتسیکستورت
 ھچ یبالقنا دض نامزاس نیا  ـ یکسنیشیو
         ؟درکیم لابند ار یفادھا
 دض نامزاس نیا یلصا فدھ .... ـ نیراخوب
 ھب یرادھیامرس طباور ندینادرگزاب یبالقنا
         .دوب یوروش ریھامج داحتا
 ریھامج داحتا ھکنیا ینعی ـ یکسنیشیو
        ؟دینک نوگنرس ار یوروش
 ریھامج داحتا ندرک نوگنرس ـ نیراخوب

 نامفدھ ھب ندیسر یارب یھار ، یوروش
      .دوب
 نیا زیمآ تنوشخ ینوگنرس  ـ یکسنیشیو
 ؟یک کمک اب ؟تموکح
 زا یرادربهرھب قیرط زا ـ نیراخوب
 رد یوروش ریھامج داحتا ھک یئاھیراوشد
 زا هدافتسا صوصخ ھب .تشاد دوخ ربارب

        .یلامتحا گنج
          ؟یک کمک اب ـ یکسنیشیو
 .یجراخ یاھتلود کمک اب ـ نیراخوب
              ؟یطورش ھچ اب ـ یکسنیشیو

                   یضرا تازایتما ،تازایتما
            ؟رگید ترابع ھب ـ یکسنیشیو
 هراپ ھکت ، میوگب قیقد مھاوخبرگا ـ نیراخوب
        .یوروش ریھامج داحتا ندرک
 ریھامج داحتا ندرک یشالتم ـ یکسنیشیو
          ؟ً     الثم ؟ یوروش
 رد یلحاس قطانم ،نیئارکوا ـ نیراخوب

           دیفس ھیسور ،رود رواخ
        ؟یناسک ھچ ھب ـ یکسنیشیو
  »ناتسلگناً      اشخب ،نپاژ ،ناملآ ھب ـ نیراخوب
 نیرخآ و نیراخوب تافارتعا زا یشخب لقن اب
 زا یخرب ھصالخ ھب هراشا ،وا ھیعافد
،تش م نیا ھک ،دوشیم هداد نایاپ ،تافارتعا  ُ    
  تسا راورخ یھنومن

 نم ھب کدار 1934 ناتسبات رد« :نیراخوب
 یکستورت بناج زا یئاھدومنھر ھک ،تفگ
 یتارکاذم ناملآ اب یکستورت ھک ،تسا هدیسر
 تازایتما یضعب اھنآ ھب ھک ،هداد ماجنا
 هدش هداد لوق نیئارکوا ھلمج زا یاھقطنم
 ھیلع عقوم نیا رد نم ھک میوگب دیاب ....تسا
 هدرک کسیر شنیدحتم مامت یوربآ اب ھکلب
 زا ،نارگید زا هژیو ھب ،ام زا رتشیب و تسا
 یزیچ ،درب دھاوخ وربآ ،تسار نارگ ھئطوت
 دقتعم نم .درک دھاوخ یمتح ار ام تسکش ھک
 نھیم تلع ھب یکستورت راتفر نیا ھک ،مدوب
 و یسایس رظن ھطقن زا اھهدوت یلعف یتسرپ
 ھب ھظحل نیا زا ...و تسین ھنالقاع یکیتکات
 حرطم یماظن یاتدوک ھلئسم نامز رھ ،دعب
 ھب نارگھئطوت یماظن هورگ شقن ،دشیم
ً             اقیقد .تفاییم یاهژیو تیمھا یقطنم ظاحل
 نآ رد ھک ،یبالقنا دض یاھورین زا شخب نیا
 لباق یاھورینً        اتجیتن و یدام یاھورین ماگنھ
 تسناوتیم ،تشاد رایتخا رد یسایس ھجوت

 رد .دروآ دوجو ھب ار یتراپانب رطخ یعون
 ار یکسفچاخوت نم ـ اھتسیتراپانب اب ھطبار
 نیا ناشھتساوخ نیلوا ـ متشاد مشچ شیپ رد
 ،ار ناشدوخ نیدحتم نوئلپان لثم ھک دوب
 اھنآ شخب ماھلا حالطصا ھب ھک ار یناسک
 ،میاھتبحص رد نم .دننک دوبان ،دناهدوب
 نوئلپان“ ،هژاو اب ھشیمھ ار یکسفچاخوت
 مینادیم  .ماهدرک ناونع ،”یلامتحا کچوک
 هدیمان گولوئدیا ھک یئاھنآ اب نوئلپان ھک
 دراد ھمادا >      »درک ھچ ،دندشیم

 
 

 ھمادا   رخآ یزاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دوس ھچ ار وت
	نتخورفرب کلف ھب رخف
	ھک یماگنھ
؟ دنک یم تنیرفن هدش تنعل  هار  رابغ رب        ِ    ِ                         	
	تخرد و غاب زا دوس ھچ ار وت
	اھ سای اب ھک
	یا ھتفگ نخس ساد اب
…	

	دزاس ھچ وت زا خزود نیرفن ات شاب
	شوپ هایس ناردام ھک
 و باتفآ نادنزرف نیرتابیز نارادغاد 	–
 	داب
	اھ هداجس زا زونھ –
 .دنا ھتفرگن رب رس
	ولماش دمحا رثا             

  
	

یاهدوت زیمآرھق بالقنا اب زوریپ  

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  
  

 !میروآ دوجو ھب ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
 ناتسدیھت و نارگراک یبالقنا یاھاروش داجیا یوس ھب شیپ

 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،نارگراک
 مسیلایسوس داب زوریپ

 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ
 !مینک درط دوخ فوفص زا ار نئاخ یاھ تسیکستورت

 مینارب دوخ فوفص زا ار ناراکلغد
 
 


