


مطالب این شماره

!است منعکس یونان در امروز اروپا آینده

دهیم تغییر را اروپا  کنیم شروع یونان از

کوستاس با گفتگو :است رسیده خود راه پایان به سیریزا استراتژی
لپاویتساس

!برود دست از آسان که نیآمده بدست آسان یونان خونین استقل2

وودز آلن با داک هات یونانی مجلهی گفتگوی :انقل8 یا اصل6

رادیکا2 تغییر نه تاریخی تغییر نه :یونان انتخابات

یونانی و یونان از حمایت یعنی اروپا ٧٠ دهه به بازگشت

ه کارگرطبق انتخا8 و سیریزا های حل راه یونان، مالی و اقتصادی بحران
نخست بخش

!کاپیتالیسم پوسیده دامان و یونان در بحران

آمدها پی و ها زمینه -یونان مالی بحران

شد اقتصادی بحران دچار یونان ترتیب این به

یونان در اجباری بخشی بیمه،

کردن جهانی بست بن یا یونانی تراژدی

یونان ترور

کند؟ می جا از را آلمان دولت یونان جرثقیل

"مصالحه" سیریسا با ترویکامورد   در یونان کمونیست حز8

است ور شعله همچنان مردمی جنبش یونان در

گیرد می قرار سیپراس کنار در جهش یک با اباما :یونان با بدهی دعوای

ها بانک در کرده کمین ها گرگ محاصره در یونان چپ دولت

یونان در دمکراسی سوسیا2 جدید قطب سیریزا،

”یونان در طبقاتی مبارزه و سیریزا“

مه ماه ١ مناسبت به یونان کمونیست حز8 فراخوان

مکند می را یونان مردم خون ”تروئیکا“ زالوی جهانیان به ”اکیس تئودور“ سرگشاده نامه



آلمان مردم به یونان جمهور رئیس سرگشاده نامه

یونان سندیکایی جنبش در سیریزا منفی نقش

کنار برای پو2 المللی بین صندوق و اروپا مسئولین از تقاضایشان و اقتصادانان فراخوان به نگاهی
*!یونان جدید دولت با آمدن

چه؟ یعنی یونان با همبستگی
میکند کمک ترویکا به سوداگری چرخه به زدن دامن برای سیریسا دولت چگونه

!گرفتند را یونان بغل زیر روسیه و چین

فلج یونان بغل زیر آلمان که ای شکسته عصای و کنند می سقوط هم با که دوقلوهائی دلر و یورو
گذارد می شده

ژرفش سرآغاز این و آورد، می بر سر لیبرالی نو ویرانگر های سیاست خاکستر از یونان
است اروپا قاره در دموکراسی

!رسید آلمان فرانکفورت به یونان

یا »اولّویت استراتژیک»١یونان: »در میانه صخره شیل و گرداب کاریبدیس «
حرکت به سمت قدرت دوگانه

یونان شده »اره« در گلوی کشورهای اتحادیه اروپا
»یونان« عروسی مردد میان دو حجله روسیه و اتحادیه اروپا

تصمیم لحظه ی :یونان
دهیم تغییر را اروپا  کنیم شروع یونان از



! تسا سکعنم  نانوی  رد  زورما  اپورا  هدنیآ 
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ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم 

ناملآ ناملراپ  رد  پچ  نویسکارف  ربهر  ینارنخس 

یعفان اضر  همجرت  شنیزگ و  تلو – هگنوی 

زا رفن  هس  دنداد ، قفاوم  یار  نانوی  هب  کمک  حالطصاب  دیدمت  یارب  تلود  هحیال  هب  پچ  بزح  نویسکارف  وضع  هدنیامن  ناملآ ۴١  سلجم  رد 
سلجم رد  پچ  بزح  نویسکارف  ربهر  یزیگ ،» روگرگ   » نانخس دیناوخ  یم  هچنآ  .دنداد  عنتمم  یار  رفن  هد  دندوب و  فلاخم  نویسکارف  نیا  یاضعا 

.تسا ناملآ 

لایسوس بزح  یوسارف  پچ ، بزح  کی  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  راب  نیتسخن  یارب  .دوب  تیمها  اب  اعقاو  نانوی  رد  هیوناژ  تاباختنا ٢۵ 
.دنک یم  درط  ار  یتضایر  هدروخ  تسکش  تسایس  پچ  تلود  نیا  کنیا  .دراد  تسدرد  ار  نآ  یربهر  هک  درک  اپرب  نانوی  رد  یتلود  تارکومد ،

.دنک یم  ضوع  مه  ار  ام  دنک و  یم  ضوع  ار  اپورا  .دنک  یم  ضوع  ار  نانوی  دیدج ، تلود  تسایس 

داصتقا تسایس  لاس  تفه  بیرق  اب  نانوی  نادرم  نانز و  تفلاخم  حیرص  نایب  دیمان ، یخیرات  یزوریپ  کی  ار  نآ  دیاب  هک  یتاباختنا  یزوریپ  نیا 
نآ زا  زین  ناملآ  تلود  درک و  لیمحت  نانوی  هب  اکیئورت ،»  » ینعی اپورا ، یزکرم  کناب  لوپ و  یللملا  نیب  قودنص  اپورا ، هیداحتا  هک  دوب  یتضایر 

.درک یرازبا  هدافتسا 

تسایس هجیتن  .دیدرک  کمک  ازیریس  یزوریپ  نیا  هب  هتساوخان ، یعونب ، لکرم ، مظعاردص  مناخ  امش  مه  و  یئاراد ) ریزو  هلبیوش (  یاقآ  امش  مه 
یمومع ٢٨ یراکیب  یدصرد ، یداصتقا ٢۵  دوکر  اهدمآ ، رد  یدص  رد  شهاک ٣٠  دینک : تبث  دوخ  رطاخ  رد  دیاب  طقف  امش  دوب ؟ هچ  نانوی  رد  امش 

شیازفا دنتسه - همیب  دقاف  هک  نانوی  مدرم  زا  یمین  بیرق  یتشادهب –  ماظن  نتسکش  مهرد  لاس ، ریز ٢۵  ناناوج  یدصرد  یراکیب ۶٠  یدصرد ،
رد امش  هک  یتسایس  نیا  .دبای  شهاک  یهدب  نیا  دوب  رارق  هک  یلاح  رد  دصرد –  هب ١٧۵  یلم  صلاخان  دیلوت  زا  دص  رد  زا ١٢٠  یتلود  یاه  یهدب 

هب هاگچیه  یتسایس  نینچ  .تسا  هدروخ  تسکش  تسایس  نیا  میوگ : یم  امش  هب  نم  .دوب  ینپاژ » یشک  دوخ   » تسایس دیتشاذگ ، ارجا  هب  اجنآ 
.دیماجنا دهاوخن  اه  یهدب  تخادرپزاب 

زاب امش  هک  تسا  نیا  دیآ  یمن  نابز  رب  سلجم ، نیا  رد  اجنیا ، رد  نینچمه  اه و  هناسر  رد  هک  یزیچ  دنک ؟ یم  نیگمشخ  ارم  زیچ  هچ  دیناد  یم 
زاب یناملآ ، هدنهد  تایلام  نادرم  نانز و  ینعی  ناملآ ، .دیا  هدرک  ءاضما  ار  نآ  هدرک و  نیمضت  ار  اپورا )  ) یبونج یاهروشک  یاه  یهدب  تخادرپ 

تسکشرو اعقاو  نانوی  رگا  .ار  وروی  درایلیم  تخادرپ ۶٠  تنامض  ینعی  نانوی  دروم  رد  .دنا  هدرک  نیمضت  ار  یهدب  مامت  زا  دصرد  تخادرپ ٢٧ 
یداصتقا فیعضت  ینعی  امش ، تسایس  لک  نم  دیزادرپب ؟ ار  نآ  دیهاوخ  یم  لوپ  مادک  اب  .میزادرپب  ار  وروی  درایلیم  دیاب ۶٠  هک  میتسه  ام  نیا  دوش ،

دش و دهاوخ  زین  دوخ  یهدب  تخادرپ  هب  رداق  نانوی  تقونآ  مینک ، تیوقت  ار  نانوی  داصتقا  دیاب  ام  .تسین  یقطنم  تسایس  نیا  .منک  یمن  کرد  ار  امش 
.تشاد دنهاوخن  شود  رب  یراب  رگید  یناملآ  هدنهد  تایلام  نادرم  نانز و 

رس  ) تسا هتخاس  اهراک  هچ  پچ  کچوک  تلود  کی  زا  هک  دینک  هجوت  بوخ  .تخیر  مه  هب  ار  اپورا  هیداحتا  لک  ازیریس  تلود  هک  درک  لوبق  دیاب  یلو 
ام دروم  رد  هچرگ  منیبب –  امش  نابل  رب  ار  تیاضر  دنخبل  هدنیآ  رد  هک  ملاحشوخ  الاح  زا  نم  فلاخم -) قفاوم و  ناگدنیامن  ضارتعا  دییات و  یادصو 

.دیشک دهاوخ  لوط  یمک 

ازیریس تلود  .تسا  هدش  ضوع  اعقاو  نامز  حور  .دراد  عطاق  تیمها  هک  هچنآ  تسا  نیا  .تسا  هدرک  رییغت  نامز  حور  هک  تسا  نیا  رتمهم  همه  زا 
نیا یارب  هک  دهد  یم  ناشن  ازیریس  .دنکشب  ار  نآ  دهاوخ  یم  درب و  یم  لاوئس  ریز  تحارص  اب  ار  مسیلاربیلوئن  هک  تساپورا  تلود  نیتسخن 

.دراد یلیدب  تسا ، لیدب  یب  ایوگ  هک  رازاب ، لاکیدار  طلست  تسایس  لاربیلوئن ،  تسایس 

نانوی جرخ  یناملآ  ناگدنهد  تایلام  هک  تسا  نیا  نآ  تسنآ و  غلبم  م )  . یناملا یلاجنج  یارگ  تسار  همانزور  « ) گنوتیاسدلیب هک »  تسه  یا  هیرظن 
اه و کناب  هب  شدصرد  نانوی ٩٠  یارب  وروی  نویلیم  زا ٢۴٠  .ما  هدینش  ای  هدناوخ  یگدنز  رد  نم  هک  تسا  یتفم  فرح  نیرتگرزب  نیا  .دنهد  یم  ار 

لوپ نیا  زا  دص  رد  .دنتسه ٩٠  اه  کناب  نیمه  وزج  مه  هسنارف  یاه  کناب  کناب .» هچیود   » ناملآ کناب  هب  هلمج  زا  .تسا  هدش  تخادرپ  اهراکبلط 
سپ ار  اه  ماو  نیا  تسناوت  یم  یک  نانوی  یداصتقا  تسایس  نیا  اب  .دنا  هدیدن  مه  ار  لوپ  نیا  گنر  ابیرقت  اهنآ  هدیسرن ، ینانوی  نادرم  نانز و  هب 

.دنک یمن  رکف  نیا  هب  یسک  الصا  هک  دسر  یم  رظنب  دهدب ؟

تسایس اب  تقفاوم  ینعم  هب  نیا  اما  .دهد  یم  یار  نانوی  هب  کمک  همانرب  ههامراهچ  موادت  هب  ام  نویسکارف  یاضعا  تیرثکا  هک  میوگ  یم  نایاپ  رد 
یارب یتصرف  هب  نانوی  هک  تسنآ  ینعم  هب  نیا  اما  .تسین  مه  ناملآ  تلود  تسایس  اب  تقفاوم  ناشن  نیا  .تسین  یداصتقا  تضایر  هدروخ  تسکش 

، یعامتجا تامدخ  هب  دهعتم  یاپورا  کی  یارب  یسناش  هکلب  تسین ، نانوی  دوس  هب  طقف  نیا  .دشاب  هتشاد  ار  هزات  هار  زاغآ  سناش  دیاب  دراد ، زاین  سفنت 
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.تسه زین  مارآ  یاپورا  کی  تارکومد و  یاپورا  کی 



میهد رییغت  ار  اپورا  مینک ـ  عورش  نانوی  زا 

/hafteh.de

تلادع تشاگنرات 
 
 

www. kommunisten.de
زا دوخ  ینانوی  یاقفر  هارمه  میئوگ و  یم کیربت  اسیریس  هب  ام  .دش  تاباختنا  هدنرب  اسیریس  بزح  رد  پچ   یاه  لاکیدار فالتئا  .درک  باختنا  نانوی 

باختنا یبزح  اپورا  هیداحتا  وضع  روشک  کی  رد  راب  نیلوا  یارب  .دندرک  لابند  ار  نانوی  تاباختنا  تقد  اب  ناهج  یاه  پچ .میلاحشوخ  یزوریپ  نیا 
.داد دهاوخ  رییغت  ار  اپورا  یسایس  هنحص  رما  نیا  .تسا  لاربیلوئن  یراد  هیامرس لیدب  تسایس  یارجا  راتساوخ  هک  دش 

لئاسم اب  هطبار  رد  هچ  هیداحتا  نیا  فلتخم  یاهداهن  رد  نآ  وضع  یاهروشک  اپورا و  هیداحتا  زادنارب   نامناخ  تسایس  لباقم  رد  اسیریس 
اریز دوب  یرگید  نیگنس  هبرض  ناملآ  تلود  یارب  نانوی  رد  تاباختنا  جیاتن  درک .  دهاوخ  تمواقم  TTIP ای نیرجاهم و  لئاسم  یتضایرداصتقا ، 

.هدرک مالعا  نانوی  هب  لوپ  لیس  ندوشگ  یارب  ار  دوخ  تقفاوم  یگارد  ویرام  اپورا ، هیداحتا  یزکرم  کناب  سیئر  روشک  نیا  تمواقم  دوجواب 
یاه شبنج پچ ، یاهورین  هتشذگ  هبنش  کی زور  .دش  دهاوخ  نییعت  ون  زا  اه  شقن .تسا  هدش  زاغآ  یدیدج  شخب  اپورا  نانوی و  یاه  پچ یارب  نونکا 

.داد دنهاوخ  همادا  دوخ  هزرابم  هب  ینیون  طیارش  تحت  یعامتجا  یاه  شبنج  اسیریس و  نونکا  .دندش  زوریپ  اپورا  مامت  یاهاکیدنس  یعامتجا و 
.دنک هیجوت   ANEL اب فالتئا  دروم  رد  ار  دوخ  یسایس  میمصت  نیلوا  دیاب  اسیریس  .تسوربورشلاچ  نیلوا  اب  زورما  اسیریس 

قلطم تیرثکا  تسناوتن  نکل  دروآ ، تسد  هب  تاباختنا  رد  یریگ  مشچ یزوریپ  اسیریس  هک  مه  دنچره  دوب ؟ دوجوم  اسیریس  لباقم  رد  یئاه  هنیزگ هچ 
کیرش .تسین  زاجم  نانوی  رد  تیلقا  تلود  لیکشت  .دوش  نییعت  تاباختنا  زا  سپ  زور  هس  یط  دیاب  نانوی  تلود  .دهد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ارآ 
.دومن مالعا  ار  دوخ  تخس  تفلاخم  دز و  زابرس  اسیریس  اب  یراکمه  زا   KKE نانوی تسینومک  بزح  پچ ، تلود  کی  باختنا  یارب  بولطم 

لاربیلوئن بزح  اب  دندوبن و  حرطم  هک  دنراد  ندرگ  هب  ار  نآ  زا  یشان  یناسنا  هعجاف  یتضایر و  داصتقا  تسایس  تیلوئسم  هک  یبازحا  اب  فالتئا 
.تشادن دوجو  یتضایر   داصتقا  تسایس  هب  ندیشخب  نایاپ  اکیورت و  اب  هطبار  عطق  ناکما   POTAMI

تامدخ ششوپ  زا  نانوی  رد  تیعمج  موس  کی  .دراد  رارق  قلطم  تیولوا  رد  یتضایر  داصتقا  همانرب  هب  ندیشخب  نایاپ  اسیریس  نانوی و  مدرم  یارب 
زا ۶٠ شیب  .هدرک  ادیپ  ءاقترا  دشر  لاح  رد  یاهروشک  حطس  هب  نادازون   گرم  خرن  .هدیشاپورف  یتلود  ینامرد  تامدخ  .تسا  مورحم  ینامرد 

یگنسرگ راچد  اهنآ  زا  یرایسب  هک  هدمآ  نیئاپ  یردق  هب  ناگتسشنزاب  قوقح  حطس  .هتفر  الاب  تدش  هب  یشکدوخ  دص  رد  .دنراکیب  ناناوج  دصرد 
.دوب اسیریس  یتاباختنا  هدعو  طیارش ،  نیا  رییغت  .دننک  نیمات  ار  دوخ  یئاذغ  داوم  قرب و  بآ و  جراخم  دنتسین  رداق  رفن  اه  نویلیم .دنا  هدش نمزم 

فالتئا ناملآ  هژیو  هب  اپورا و  هیداحتا  یارب  .دوب  هدنام  یقاب  یفالتئا  کیرش  ناونع  هب   ANEL لقتسم » ناینانوی   » بزح اهنت  هنافساتم  نونکا  رد  و 
لابند هب  درک و  باعشنا  ایتارکمد » آ  هن  » راک هظفاحم بزح  زا  لقتسم » ناینانوی  بزح   » .دوب رگید  عوبطمان  رایسب  زیرپروس  کی   ANEL اب

راعش هدش و  یفرعم  اپورا  هیداحتا  دض  اکیورتدض و  بزح  کی  ناونع  هب  بزح  نیا  .دش  سیسات  هیروف ٢٠١٢  رد  نارحب  هیلع  مدرم  تاضارتعا 
یارب تمارغ   تخادرپ  راتساوخ  دنک و  یم هدافتسا  یناملآدض  یاهراعش  زا  هژیو  هب  بزح  نیا  .هتشون  دوخ  مچرپ  یور  ار  روشک  یاه  یهدب فذح 

یراتشک ناملآ  سا   سا  نفاو  فرط  زا  لاس ١٩۴۴  رد  هک  یلحم  وموتسید ،»  » رد بزح  نیا  سیسات  هینایب  لیلد  نیمه  هب  تسا  یناهج  مود  گنج 
هب ار  دوخ  تسار ، یتسیلوپوپ  نحل  اب  دنک  یم ششوک  بزح  نیا  ضرتعم  یارگ  یلم بزح  کی  هویش  هب  .دش  مالعا  دوب ، هتفرگ  تروص  یا  هنایشحو

http://www.hafteh.de/?p=86368
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/fhgoezg.jpg


عضاوم   ANEL دنزباج. دنا » هداد رارق  دیدهت  دروم  ار  روشک   » هک یجراخ ،  یاه  تردق دساف و  ناگربخ  لباقم  رد  یعقاو   لیدب  کی  ناونع 
رد ناگراوآ  نیرجاهم و  لئاسم  دروم  رد    ANEL تسا. کیدزن  رایسب  ینانوی  سکودوترا ـ   یاسیلک  هب  دنک و  یم لابند  ار  تسار  هناراک  هظفاحم

.دنکفاین رطخ  هب  ار  اسیریس  اب  فالتئا  ات  هدرک  هشیپ  توکس  رخاوا  نیا 
نارحب اب  هزرابم  یزکرم  هتسه اب  اسیریس  یروف  همانرب  هیاپرب  دنک و  یم هدنسب  یداصتقا   تسایس  دروم  رد  دوخ  یاهدادرارق  هب  اهنت  یتلود  فالتئا 

هلئسم دروم  رد  هژیو  هب  دوب ، دهاوخ  لمحت  لباق   ANEL یارب اسیریس  تامیمصت  دح  هچ  ات  .تسا  اه  یهدب زا  تیفاعم  اب  هطبار  رد  لماعت  یناسنا و 
یکیلیساو ناگدنهانپ ، نیرجاهم و  تسایس  لوئسم  دیکات  دسر ، یم رظن  هب  تبثم  هک  هچ  نآ .دش  دهاوخ  نشور  نانآ  یاه  هاگودرا و  ناگدنهانپ  

یاه هاگودرا هلمج  زا  کیتارکمدریغ  تامادقا  ناگدنهانپ و  نیرجاهم و  ندرک  ماندب  لباقم  رد  هناعطاق   » ناکامک اسیریس  هک  تفگ  وا  .تسا  وناویرتاک 
ددجم یسررب  یارب  اسیریس  تساوخ  تسا .» نیرجاهم  هیلک  نانوی و  مدرم  یزوریپ  ، » یتاباختنا یزوریپ  داتسیا  .» دهاوخ  رادراخ  میس یرابجا و 

تسایس کی  یارجا  راتساوخ  اپورا  هیداحتا  رد  هک  یناسک  همه  ینابیتشپ  دروم  دیاب  یگدنهانپ  شریذپدنور  دروم  رد  نیلبود  هیرما  حالطصا  هب 
زا یمیظع  ًاتبسن  دادعت  هیداحتا  یاهروشک  رگید  هب  تبسن  هک  دوش  یم ثعاب  فرط  کی  زا  دادرارق  نیا  .دشاب  دنناگراوآ ، لابق  رد  هناتسودناسنا 

هیداحتا وضع  یاهروشک  نیب  رد  ناگراوآ  رگید  فرط  زا  دوش و  ایناپسا   ایلاتیا ، نانوی ، لثم  هیداحتا  بونج  یاهروشک  بیصن  ناگراوآ  نیرجاهم و 
.دنوش یرادهگن  تقوم  یاه  هاگتشادزاب رد  هدش و  هداتسرف  فرط  نآ  فرط و  نیا هب 
: درک نشور  ار  دوخ  عضوم  ادتبا  نامه  زا  سارپیس  سیسکلا  دیدج  تلود  سیئر 

دوبن یبهذم  شدنگوس  تلود  سیئر  راب  نیلوا  یارب  •    
ار ینانوی  تسینومک  تسیود  هم ١٩۴۴  رد ١  یزان  یاه  ناملآ .دوب  نتآ  قرش  رد  ینایراسک »  » دوبدای یانب  رد  لگ  جات  ندراذگ  شمادقا  نیلوا  •    

هداد لیوحت  یناملآ  نارگلاغشا  هب  لاس ١٩۴١  رد  دندوب و  هداتفا  نادنز  هب  نانوی  تقو  روتاتکید  فرط  زا  لاس ١٩٣۶  رد  اهنآ  .دندرک   نارابریت 
زور زا  دوب «  هدرک  مالعا  شیپ  اهتدم  زا  هک  درک  تیاده  یبلطم  یوس  هب  ار  یناهج  راظنا  هجوت  ساپریس  دوبدای  یانب  یشیامن  رادید  نیا  اب  .دندش 

کناب راداهب  قاروا  بصغ  هلئسم  حرط  نانوی و  رد  اه  یزان تایانج  تمارغ  تخادرپ  دوب  :» دهاوخ  نیا  ام  روشک  یمسر  عضوم  ام ، تموکح  لوا 
.اه یزان طسوت  نانوی 

.دوب دهاوخ  تسا ، نابیرگ  هب  تسد  نارحب  میظع  یاهدمایپ  اب  مهنآ  هک  سربق  هب  هکلب  نیلرب ، ای  لسکورب  هب  هن  سارپیس  یمسر  رفس  نیلوا  •    
یگدوشخب صخشم ، لضعم  .دوب  دهاوخ  هیداحتا  نیا  وضع  یاه  تلود اپورا و  هیداحتا  اب  یئورردور  دیدج  تلود  هفیظو  نیرت  لکشم نیلوا و 

یئاپورا ناگدنهد  تایلام   » برغ رد  یا  هناسر تاغیلبت  لوق  هب  هک  اه  یهدب هداس  یگدوشخب  اهنت  هلئسم  اج  نیا رد  دوب و  دهاوخ  نانوی  یاه  یهدب
.تسین دنزادرپب » ار  اه  ینانوی یاه  یهدب دنروبجم 

زا اهنت  تخادرپ  لباقریغ  یاه  یهدب کمک  هب  اریز  تسا ، اه » یهدب یئاپورا  سنارفنک  راتساوخ «  تلود » یارب  یکینولاست  همانرب   » رد اسیریس 
وربور یهباشم  تشونرس  اب  زین  یناملآ  فلتخم  رهش  تلایا و  نیدنچ  روط  نیمه دنلریا و  ای  اپورا و  بونج  رگید  یاهروشک  .دوش  یمن یذاخا  نانوی 

.دنتسه
یارب رتالاب  یاه  تایلام هب  زاین  اپورا  هکلب  تسین ، مه  اه  یهدب وغل  تخادرپ و  تلهم  قیوعت  ای  لزان   هرهب  رسرب  هلئسم  اهنت  سنارفنک  نیا  رد 
یاهروشک دیاب  اه  یهدب شیازفا  زا  مئاد  یریگولج  یارب  .دراد  اه  تایلام رارف  زا  یریگولج  یتایلام و  یاه  هحاو لیطعت  اهنرسنک و  و  نادنمتورث  
لوحت یعامتجا و  نیمات  متسیس  لاغتشا ، رسرب  هلئسم  .دنسرب  رظن  قافتا  هب  یداصتقا  یلام و  یمازتلا  کرتشم و  تسایس  دروم  رد  یئاپورا 

.تساپورا هیداحتا  یطیحم  تسیز
دیدهت و راکوزاس  .تفرگ  دهاوخ  تروص  یناور  یتاغیلبت و  حطس  رد  اه  یریگرد هدمع  شخب  .دوب  دهاوخ  ینیگنس  راک  شیپ  رد  یاه  لماعت

.هدش زاغآ  نونکا  مه یهاوخ  جاب
نیون زاغآ  یارب  دنهد و  نایاپ  یناسنادض  نارحب  نیا  هب  دنا  هدرکادیپ ار  سناش  نیا  نانوی  رد  مدرم  .دش  دهاوخ  زاغآ  نونکا  هزات  یلصا  یریگرد  یلو 

تالوحت زین  دوخ  یاهروشک  رد  هدرک و  هدافتسا  کرحت  نیا  زا  تفای  دنهاوخ  ار  ناکما  نیا  یئاپورا  رگید  یاهروشک  .دننک  هرکاذم  یداصتقا 
هک تقو  نآ  ات  دمآ ،  دهاوخ  شیپ  هچ  نانوی  رد  هک  ندش  رظتنم  نداهن و  تسد  یور  تسد  نونکا  .دنرب  شیپ  هب  ار  یعامتجا  یسایس و  یداصتقا ، 

نویسیمک هیداحتا ، وضع  یاهروشک  تارکمد  لایسوس راک و  هظفاحم یاه  تلود نانوی ، رد  نویسیزوپا  یاهورین   ) نانمشد تمواقم  لباقم  رد  سارپیس 
زا هک  ام  : » تفگ ناوتب  دروخ ، تسکش  یا ) هدوت یاه  هناسر یلام ، یللملا  نیب یاهرازاب  زرا ، یللملا  نیب قودنص  اپورا ، هیداحتا  یزکرم  کناب  اپورا ،

.تسین تسرد  میتسناد ،»! یم لوا 
، دشاب قفوم  دناوت  یم اسیریس  ایآ  هک  نیا .تسا  دیما  تقو  هکلب  تسین ، دنخشینو  هنعط  تقو  نونکا  : » تشون یتسرد  هب  دنک » یم باختنا  نانوی   » هکبش

ار دیدج  تسایس  یارجا  تارج  دنناوتب  هک  میروآ  دوجو  هب  یتاناکما  نانوی   مدرم  تلود و  یارب  مینک و  دیدشت  ار  راشف  دیاب  ام  .تسام  همه  هب  هتسب 
«. مینک هدافتسا  نآ  زا  .تساپورا  رد  یعقاو  لوحت  کی  یارب  سناش  نیرتهب  یخیرات  هظحل  نیا  اهتدم  زا  سپ  .دننک  ادیپ 

تدحو دنور  کی  هناریگیپ و  یسایس  راک  اه  لاس هجیتن  اسیریس  یزوریپ  .میزومایب  اه  هبرجت  زا  هک  تسه  زین  ینعم  نیا  هب  ندرک  هدافتسا  سناش  زا 
.تسه زین  یئاپورا  یاهروشک  رگید  رد  اه  پچ همه  هفیظو  تهج  نیا  رد  هزرابم  .تسا  ینانوی  پچ  ددعتم  یاه  هورگ نیب 

میزاس لوحتم  ار  اپورا  مینک ـ  عورش  نانوی  زا 



ساتسوک اب  وگتفگ  تسا : هدیسر  دوخ  هار  نایاپ  هب  ازیریس  یژتارتسا 
ساستیواپال
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یماما دادرهم  همجرت 

گنهرف یسانش و  ناسنا  رد  هدش  رشتنم 

ساتسوک اب  « The PressProject International  » و لگیپشا » سگات   » یناملآ همانزور  طسوت  کرتشم  روط  هب  ور  شیپ هبحاصم  *
بزح ناملراپ  ناگدنیامن  زا  ندنل و  هاگشناد  ییاقیرفآ  یقرش و  تاعلاطم  ی  هسردم داصتقا  داتسا  ساستیواپال  .تسا  هتفرگ  تروص  ساستیواپال 

.تسا هدوب  سارپیس  تلود  یداصتقا  یاه  تسایس یدج  نادقتنم  زا  ادتبا  زا  یو  .تسا  نانوی  رد  ازیریس 

***

؟ تسا یراک  هچ  ماجنا  لاح  رد  تلود  تسیچ ؟ نونک  ات  تارکاذم  تیعضو  هب  عجار  ناترظن 

 

رد هدننک  عیرست یلماع  ناونع  هب  یلک ، روط  هب  ای  اپورا  نانوی ، رد  اهورین  یسایس  ییارآ  فص رد  رییغت  هک  تسه  هدوب و  نیا  ازیریس  یژتارتسا 
مدرم هکنآ  زا  شیپ  ات  یژتارتسا  نیا  هک  تسا  نیا  هلئسم  .تسا  هدیسر  دوخ  هار  نایاپ  هب  نونکا  یژتارتسا  نیا  .درک  دهاوخ  شقن  یافیا  وروی  هزوح 

؟ دیماجنا دهاوخ  ازارد  هب  تدم  هچ  دنوش ، شا  یدمآراکان هجوتم 

یلصا هلئسم  تسین ، یسایس  ییارآ  - فص رس  رب  هلئسم  هک  مدرک  یم لالدتسا  هشیمه  .مدوب  کوکشم  یژتارتسا  نیا  هب  تبسن  تدش  هب  هراومه  نم 
، تسا یفاک  عاضوا  نیا  ینوگرگد  یارب  تسایس  رد  کچوک  یرییغت  دنراد  رواب  هک  یناسک  .تسا و  یلوپ  یگچراپکی  قطنم  یداهن و  یاهراکوزاس 

.تسا هدش  تابثا  نونکا  عوضوم  نیا  دنهابتشا و  رد 

زا هک  دنتسین  ییاه  لالدتسا ضرعم  رد  نآ  هب  هتسباو  کیژولوئدیا  هاگتسدو  مد وروی و  هزوح  یداهن  بوچراهچ  هک  تسا  نیا  میتسه  شدهاش  هچنآ 
.تسا عوضوم  نیمه  ی  هدنهد ساکعنا اپورا  هورگ  رد  هیروف  قفاوت ٢٠  نیاربانب  .دنوش  یم یشان  یتاباختنا  یاه  ییارآزاب بناج 

؟ تسا هدیسر  دوخ  هار  نایاپ  هب  یژتارتسا  نیا  هک  دنا  هدش هجوتم  امش  بزح  یاضعا  ایآ 

 

پچ یتنس  بزح  یعون  هب  هیبش  یزیچ  .تسا  هعماج  رگ  ساکعنا ازیریس  .تسا  هدرک  دشر  یدایز  رایسب  تعرس  اب  هک  تسا  یگرزب  نامزاس  ازیریس 
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.دراد دوجو  نآ  رد  یسایس  روعش  ارآ و  زا  یعونت  رطاخ  نیمه  هب  تسین و 

ای مینک ؟ یم یراشفاپ  میدرک ، مالعا  نانوی  مدرم  هب  هک  یا  همانرب هب  تبسن  ایآ  دراد : ور  شیپ  یتخس  رایسب  باختنا  هک  دناد  یم بزح  یربهر  مرظن  هب 
.دنا ضقانتم دروم  ود  نیا  میهد ؟ یم دیلیام ، هچ  ره  ای  اکیورت  لسکورب ، هورگ  اهداهن ، حالطصا  هب ی  هتساوخ هب  نت 

؟ درادن دوجو  یا  هنایم هار  ایآ  نیاربانب 

 

دح ات  هک  مراد  کش  دش ؟ هدز  تفگش بزح  یربهر  دینک  یم رکف  ایآ  .دریذپ  یمن ار  یزیچ  نینچ  وروی  هزوح  ینعی  .تسین  دوجوم  یا  هنایم هار  چیه  هن 
باسح یسایس ، یاه  ییارآ فص دیناوت  یم امش  دراد  رواب  بزح  یربهر  هک  تسا  نیا  دوجوم  عضو  زا  نم  شناوخ  اریز  .دشاب  هدش  هدز  فگش ینّیعم 

.دیزادرپب نآ  یاه  تسایس اپورا و  رییغت  هب  انبم  نیمه  رب  دیهد و  رییغت  ار  یتاباختنا  باتک  و 
؟ دنکب دیاب  هچ  نانوی  تلود  امش  رظن  هب  بوخ ،

 

تسا یهار  اهنت  ًاصخشم  نیا  .تسا  هدروخ  تسکش یلوپ  یگچراپکی  نیا  کرت  نامه  هک  دهد  رارق  رظن  ّدم  ار  نیتسار  لیدب  ریسم  هک  دراد  زاین  نانوی 
هک روط  نامه دیریگب  شیپ  رد  ار  یا  همانرب نینچ  امش  تسا  رارق  رگا  .تساپورا  هیداحتا  زا  جورخ  ًاساسا  مروظنم  تشاد - دوجو  زاغآ  نامه  زا  هک 

هراب نیا رد  یدج  روط  هب  دیاب  تسا - هناور  هنایم ییارگزنیک  ًافرص  ازیریس  ی  همانرب تسین - مه  لاکیدار  هک  یا  - همانرب تسا ، هدرک  مالعا  ازیریس 
.دیوش صالخ  وروی  هزوح  یاه  هدودحم ّرش  زا  تسا  رارق  هنوگچ  هک  دیشیدنیب 

؟ دراد دروم  نیا  رد  یراکروتسد  ازیریس  امش  رظن  هب 

 

ازیریس راکروتسد  میقتسم ، هن  میقتسمریغ و  تروص  هب  .دراد  راکروتسد  دوخ  ی  همانرب ققحت  یارب  ازیریس  .هن  مهدب ، خساپ  میقتسم  مهاوخب  رگا 
.تسا هدشن  هدیسرپ  نانوی  مدرم  زا  یناگمه  روط  هب  هاگ  چیه لاوس  نیا  اما  .تسا  وروی  هزوح  رد  روشک  ظفح 

؟ تسا یسرپ  همه کی  لح  هار ایآ 

 

تسا رارق  ماجنارس  .تسا  لیدب  یژتارتسا  زا  تبحص  عقاو  رد  هکلب  تسین  یسرپ  همه کی  ی  هدیا دروم  رد  تبحص  درک  دیاب  هک  یراک  نیلوا 
یاهرازراک نیرتزیگنا  تفگش بوکنم  لاس  جنپ  تدم  هب  نانوی  اریز  تسین  ناسآ  نیا  اما  .دوش  ماجنا  یسرپ  همه دروم  رد  یمومع  ییوگتفگ 

یعوضوم نینچ  دروم  رد  نونکا  هک  تسین  نکممان  .تسا  هدش  مومسم  یدب  زرط  هب  وج  نیاربانب  .تسا  هدوب  تسردان  تاعالطا  اب  نکارپ  ساره
.تسا رتراوشد  زورما  هتشذگ  لاس  دنچ  تبسن  هب  اما  دوش  وگتفگ  ثحب و 

.هنارگزیتس یجورخ  هن  .ممان  یم دنم  ماظن یقفاوت و  جورخ  نم  هک  تسا  یزیچ  نآ  یژتارتسا  نیرتهب  نونکا  مه نم ، تواضق  هب 

؟ دیهد حیضوت  رتشیب  دیناوت  یم

 

تامادقا یریگرد و  عازن ، تسسگ ، نودب  ًاساسا  اپورا  هیداحتا  زا  جورخ  رس  رب  هرکاذم  دنک : باختنا  دوخ  یارب  یفده  دیاب  نانوی  مرظن  هب 
.دور یم دوخ  یاه  یهدب قیمع  یدنبراتخاسزاب  یپ  رد  دوش و  یم جراخ  هیداحتا  زا  نانوی  ینعی  فرح  نیا  یانعم  .هفرط  کی

زا جورخ  دوخ  یکی  درادن : اه  نآ هب  یلیم  وروی  هزوح  هک  تسا  رصنع  ود  یواح  جورخ  نیا  دنریذپب ؟ ار  یزیچ  نینچ  دیاب  ییاپورا  یاکرش  ارچ 
.اه یهدب یدنبراتخاسزاب  یرگید  هیداحتا و 

 

یروشک رگا  نم  معز  هب  .دشاب و  جورخ  فلاخم  هک  مراد  کش  .دشابن  هیداحتا  زا  نانوی  جورخ  ناهاوخ  وروی  هزوح  هک  متسین  نئمطم  ًالماک  نم 
.دوب هدش  هرکاذم یجورخ  رادفرط  لباش ، صخش  ناملآ ، میدرگزاب ، لاس ٢٠١١  هب  رگا  .دسر  یم نآ  هب  دشاب ، هدش  هرکاذم یجورخ  ناهاوخ 

هلدابم و خرن  زا  تظافح  دنراک : رد  مه  رت  مهم رایسب  رصنع  ود  اما  .دشاب  اه  یهدب یدنبراتخاسزاب  دیاب  وروی  هزوح  یارب  راک  نیا  ی  هنیزه
.اه کناب

 

.تسا کچوک  یروشک  نانوی  اریز  دنا  هنیزه یب اپورا  یزکرم  کناب  یارب  ًاساسا  اه  نیا
؟ دوب دهاوخ  هچ  راک  نیا  زا  اپورا  تعفنم 



 

.یتدم یارب  شمارآ  حلص و 
؟ یتدم یارب  طقف  ارچ 

 

یگچراپکی نیا  .تسا و  ههد  دنچ  تدم  رد  اپورا  تسکش  نیرت  گرزب نیا  .تسا  گرزب  یخیرات  تسکش  کی  نم  رواب  هب  یلوپ  یگچراپکی  اریز 
نیا هک  دنراد  رواب  وروی  هزوح  نایماح  هتبلا  .دور  یدوبان  هب  ور  ات  هدیشک  لوط  یدایز  نامز  نانوی  یارب  حوضو  هب  اما  .تفای  دهاوخن  همادا 
روطره اه  نآ دیراذگب  .دروآ  دنهاوخن  ماود  نادنچ  یلوپ  یاه  یگچراپکی .تسا  یخیرات  مهوت  کی  نیا  .تشاد  دهاوخ  همادا  دباات  یلوپ  یگچراپکی 

.تسین یلکشم  .دننک  رکف  دنلیام 
؟ دروآ یم ماود  یلوپ  یگچراپکی  زا  اهروشک  جورخ  تروص  رد  یسایس  یتخاس  ناونع  هب  اپورا  هیداحتا  ایآ 

 

یاهروشک رد  تابسانم  تیعضو  .درک  هبنپ  دش ، داجیا  اپورا  رد  هیداحتا  طسوت  هک  ار  یتین  نسح مامت  ی  هتشر یلوپ  یگچراپکی  لاس  فرظ ١۵ 
نیا لیلد  .تسا و  دنیاشوخان  ًاقلطم  کانلوه و  نانوی  ناملآ و  نایم  روما  عضو  .تسا  هتشذگ  یاه  ههد تیعضو  زا  رتدب  ًالامتحا  زورما  ییاپورا 

.تسا وروی  تیعضو 

نونکا .تسا  نآ  تسکش  هاوگ  نیرتزراب  ًاددجم  نیا  .دنک و  یم ینکفا  هقرفت هکلب  دنک  یمن داجیا  یگتسبمه  هچراپکی  لوپ  نیا  هکنیا  رب  تسا  یهاوگ  نیا 
هتشذگ لاس  جنپ  فرظ  اپورا  هیداحتا  هک  یراک  .دنک  یم رتدب  ار  عاضوا  هتشذگ  لاس  جنپ  رد  تسایس  نیا  تسکش  یسانشزاب  هب  لیامت  مدع  تجاجل و 
ار دنویپ  نآ  هیداحتا  عقاو  رد  .نآ  قیمع  یدنبراتخاسزاب  هن  تسا  هدوب  کرتشم  لوپ  دحاو  اب  دوخ  رتشیب  هچ  ره  دنویپ  ندرک  رت  گنت هداد  ماجنا 

دور یم لاوس  ریز  اپورا  هیداحتا  هاگنآ  دش ، دهاوخ  نینچ  مرظن  هب  هک  دور ، نیب  زا  کرتشم  لوپ  دحاو  زورما  رگا  هلب ، نیاربانب  .تسا  هدرک  رت  مکحم
.دزادرپب کرتشم  لوپ  دحاو  یخیرات  هابتشا  یارب  دیاب  هک  تسا  یا  هنیزه نیا  و 

؟ تساپورا هیداحتا  زا  جورخ  یانعم  هب  وروی  هزوح  زا  جورخ  نانوی  یارب  ایآ  بیترت  نیدب 

 

لاس دنچ  تدم  هب  موادم  یماهبا  ییاپورا ، یاهروشک  بلغا  رد  و  نانوی ، رد  .تسا  وروی  هزوح  اپورا و  هیداحتا  نایم  یراذگزیامت  زیچ  نیرت  مهم
چوپ و هتبلا  ماهبا  نیا  .تساپورا  هیداحتا  رد  تیوضع  یانعم  هب  وروی  هزوح  رد  تیوضع  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ماهبا  نیا  تسا : هتشاد  نایرج 

زا نانوی  رگا  .دنتسین  اپورا  یلوپ  یگچراپکی  وروی ، هزوح  یاضعا  اما  دنتسه  اپورا  هیداحتا  وضع  هک  دنراد  دوجو  ییاهروشک  اریز  تسانعم  یب
، دنتسه اپورا  هیداحتا  زا  جورخ  ناهاوخ  نانوی  مدرم  رگا  .دییایب  نوریب  زین  اپورا  هیداحتا  زا  لاح  نیع  رد  هک  درادن  یمازلا  دوش ، جراخ  وروی  هزوح 

رارق هدافتسا  دروم  یکیژولوئدیا  ظاحل  هب  هدوب و  شخب  نایز یقیفلت  قیفلت  نیا  .تسا  ییازجم  ی  هلئسم نیا  اما  .دنوش  جراخ  هیداحتا  زا  دیهد  هزاجا 
.تسا هتفرگ 

تسا روشک  نیرتراک  هبت ناملآ 

 

… دنتشاد دوجو  یلوپ  یگچراپکی  زا  شیپ  یتح  یا  هدنهددنویپ یاهراکوزاس 

 

تیقفوم یاه  سوناف هتشذگ  یاه  میژر نیا  تسا  هتشاد  هارمه  هب  کرتشم  یلوپ  دحاو  هک  یا  هعجاف اب  هسیاقم  رد  اما  دندوبن  قفوم  هتشذگ  یاه  میژر
یلوپ و یریذپان  فاطعنا ماظن  لیمحت  .دزاس  ریذپ  ناکما ار  یلوپ  یریذپ  فاطعنا هک  تسا  یلوپ  یماظن  دنمزاین  اپورا  تسا : نیا  رخآ  فرح  .دنا  هدوب

هک هتبلا  وروی  تسکش  یارب  لیلد  نیرت  یساسا اما  .تسانعم  یب ًالماک  یصوصخ  شخب  راک و  یاهرازاب  لالخ  زا  یریذپ  - فاطعنا داجیا  لاح  نیع  رد 
.تسا ناملآ  تسایس 

؟ ناملآ ارچ 

 

انب ناملآ  زا  شیب  هسنارف  .دنرادن  یتلصخ  نینچ  مادک  چیه هسنارف  ًانئمطم  هن  ایلاتیا و  هن  ایناپسا ، هن  نانوی ، هن  .تساپورا  رد  روشک  نیرتراک  هبت ناملآ 
لاثم یارب  ناملآ - مهد : حرش  ناتیارب  ار  نیا  یگداس  هب  مناوت  یم تسا و  هدرک  یطخت  نیناوق  زا  ناملآ  .دنک  یم شقن  یافیا  اهروتسد  تاررقم و  هب 

رت نییاپ دنم  ماظن یوحن  هب  نینچمه  ناملآ  اما  .تسا  یتسرد  فرح  نیا  .دنا  هتسیز دوخ  عبانم  زا  رتارف  هک  دننک  یم مهتم  ار  نانوی  بلغا  لباش - صخش 
تلع نیمه  هب  .لئاسم  تسد  نیا  همه  یرو و  هرهب یژولونکت ، رطاخ  هب  هن  دیآ ، یم دوجو  هب  تارداص  هک  تسا  هنوگ  نیا تسا و  هتسیز  دوخ  عبانم  زا 

.تسا هدوب  قفوم  رایسب  ناملآ  هک  تسا 

نآ زا  رت  نییاپ هک  یلاح  رد  تسا  یدب  قافتا  شیوخ  عبانم  زا  رتارف  یگدنز  تفگ  ناوت  یمن دیرب ، یم رس  هب  یلوپ  یگچراپکی  رد  امش  هک  ینامز  اما 



دیاب ناملآ  مدرم  تسا و  هدرکن  تیاعر  ار  نیناوق  ناملآ  ور ، نیا  زا  .دینک  یگدنز  دوخ  عبانم  هب  هتسب  هک  دشاب  نیا  دیاب  یعقاو  ی  هدعاق .تسا  بوخ 
شیازفا هک  تسا  لاس  نیدنچ  اهدزمتسد  هک  مناد  یم یبوخ  هب  .دننک  یم یگدنز  هنوگچ  ناملآ  مدرم  هک  معلطم  ًالماک  نم  .دنزادرپب  ار  نآ  ی  هنیزه

.هریغ یرو و  هرهب زا  رت  نییاپ یاهدزمتسد  زیمآ ، هرطاخم یراکیب  .دنرب  یم رس  هب  یا  هرطاخمرپ طیارش  تحت  راک  یورین  موس  کی دنا و  هتفاین

… تسا هدوبن  دیفم  مه  ناملآ  مدرم  یارب  یتح  وروی  هک  تسا  نیا  دییوگ  یم امش  هچنآ  بیترت  نیدب 

 

، دسر یم نارگید  یارب  ندرک  هنیزه  روشک و  زا  جراخ  هب  لوپ  نداتسرف  هب  ثحب  یتقو  ناملآ  مدرم  ارچ  هک  دهد  یم حیضوت  نینچمه  دروم  نیا 
هاگنآ دیدنب  یم دیما  ناتنایامنهر  هب  دیرب و  یم رس  هب  هقیضم  رد  امش  دش : مهاوخ  نیگمشخ  تیعقوم  نآ  رد  مه  نم  هتبلا  .دنوش  یم ینابصع  روجنر و 

.دیزادرپب ار  شا  هنیزه دیاب  هک  دییامش  نیا  دیوگ  یم امش  هب  دسر و  یم هار  زا  یصخش 

ی هفیظو نیا  اما  دنا  هداد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  یبوخ  هب  اه  نآ .تسا  رگید  یناتساد  ناملآ  یاه  کناب یتارداص و  تراجت  یارجام  رگید ، یوس  زا 
.دننک مرن  هجنپو  تسد اه  یتخس اب  هک  تسا  ناملآ  مدرم 

ام هب  دش .» دهاوخ  رتدب  عاضوا   » دنیوگ یم امش  هب  هراومه  دیشاب  یناملآ  کی  رگا  دنوش ؟ یم هدناسرت  یصاخ  فده  اب  ناملآ  مدرم  امش  رظن  هب 
… دنراک رد  مه  یزاس  یناهج دنه و  نیچ و  اما  دننک ، یمن تیلاعف  ناش  ییاناوت قباطم  اپورا  ناملآ و  دنیوگ  یم

 

ندناسرت روظنم  هب  ناملآ  مکاح  ی  هقبط تمس  زا  یا  هناریگیپ تسایس  کش  یب .تسا  چیه  همه و  شیانعم  هک  تسا  یناگژاو  نآ  زا  یکی  یزاس  یناهج
هب هک  هدیا  لصا  .دراد  هگن  یراکیب  زا  صخشم  روط  هب ادرف و  زا  ناسرت  ار  اه  نآ ات  تسا  هتشاد  دوجو  یناملآ  نارگراک  اه و  یناملآ مومع 
لاغتشا میمرت  تهج  رد  ار  نییاپ  یاهدزمتسد  ام  هک  تسا  رارق  نیا  زا  تشاد  ییالاب  خرن  یراکیب  هک  ینامز  ینعی  ددرگ ، یم زاب   ١٩٩٩-١٩٩٨

اب تباقر  روظنم  هب  ار  نییاپ  یاهدزمتسد   » هک تسا  نیا  رس  رب  ثحب  هک  دسر  یم رظن  هب  نونکا  .میریذپ  یم یلوپ  یگچراپکی  یاه  هدودحم نورد 
تسایس دنمزاین  ناملآ  .دنتسین  دیفم  ناملآ  یارب  نییاپ  یاهدزمتسد  هک  تسا  نیا  تقیقح  .درادن  دوجو  هطبار  نیا  رد  ینایاپ  چیه  میریذپ .» یم اه  ینیچ

تورث اهنت  دوش و  یم نیمأت  روشک  جراخ  زا  یداصتقا  دشر  هکنیا  رب  ینبم  یرواب  تسا ، مسیلیتناکرمون  نامه  نیا  .تسا  یلخاد  یاضاقت  شیازفا 
.تسا تارداص  نامه 

نانوی یارب  یا  هلحرم هس یا  همانرب

 

دوخ یاپ  یور  دیاب  هنوگچ  نانوی  تسا ؟ یداصتقا  دشر  هب  تشگزاب  دیلک  یلخاد  یاضاقت  ایآ  دییوگ ؟ یم مه  نانوی  دروم  رد  ار  هتکن  نیمه  امش  ایآ 
؟ دتسیاب

 

.تسا بیترت  مظن و  اب  یقفاوت و  هدش ، هرکاذم یجورخ  متفگ ، هک  روط  نامه هلحرم ، نیتسخن  .دراد  دوجو  هلحرم  هس 

عبانم .تسا  هدش  هدنار  سپاو نانوی  رد  ًادیدش  هتبلا  هک  تسا  یلخاد  یاضاقت  یبایزاب  رب  ینتبم  یدایز  دح  ات  رما  نیا  هک  تسا  یبایزاب  مود  ی  هلحرم
ار نانوی  داصتقا  ًاعقاو  هک  تسا  یزیچ  نامه  نیا  دش و  دنهاوخ  لاعف  ًاددجم  طسوتم  کچوک و  یاه  هاگنب .دنا  هداتفا هدافتسا  یب هک  دنراد  دوجو  یمیظع 

.تسا ینعم  یب تارداص  هب  دیدش  ی  هقالع شتسرپ و  نیا  تارداص - هن  دزادنا ، یم راک  هب  ون  زا 

یتعنص یتسایس  تشاد  دهاوخ  زاین  نآ  هب  ریسم  نآ  زا  سپ  نانوی  هچنآ  .دماجنایب  رادیاپ  یداصتقا  دشر  هب  عقاو  هب  هک  تسین  یریسم  نیا  اراکشآ  اما 
دهاوخ لوط  لاس  دنچ  هلحرم  نیا  .تسا  توافتم  ییانبم  رب  یناهج  داصتقا  رد  شیوخ  ماغدا  روظنم  هب  دوخ  یدیلوت  ی  هینب یدنبراتخاسزاب  یارب 

.دیشک

یاضاقت هب  هک  تسین  ناسآ  نادنچ  نیاربانب  .دنام  دهاوخ  یقاب  کرتشم  رازاب  زا  یشخب  نانچمه  اپورا  هیداحتا  زا  یوضع  ناونع  هب  نانوی  اما 
، دنشورفب رت  نازرا ار  دوخ  تالوصحم  دنناوت  یم زونه  هک  یگرزب  یاه  یناپمک هیلع  دیاب  اریز  ددرگزاب ، طسوتم  کچوک و  یاه  هاگنب هب  یلخاد و 

.دهد ناشن  شنکاو 

 

کمک یاه  تسایس رطاخ  هب  هتشذگ  لاس  جنپ  رد  اهدزمتسد  هنافسأتم  .دنک  جراخ  یتباقر  تیعضو  زا  ار  تادراو  یناسآ  هب  دناوت  یم نانوی  نم  رواب  هب 
( دنک یم عافد  هلدابم  خرن  زا  اپورا  یزکرم  کناب  متفگ  هک  روط  - نامه اریز  رتشیب  هن  اما   ) یدصرد ات ٢٠  ییادز ١۵  شزرا .دنا  هدش دوبان  یلام 

.تفای دنهاوخ  شیازفا  جیردت  هب  اهدزمتسد  ًاددجم  هاگنآ  .دروآ  دهاوخ  راب  هب  یا  هداعلا قوف یتباقر  تیزم 
؟ دنک باختنا  ار  ریسم  نآ  نانوی  هک  دراد  دوجو  ییاه  تصرف هچ  و  دتفاین ؟ یقافتا  نینچ  ات  دراد  دوجو  ییاه  تصرف هچ 

 



لح هار نیرت  لمتحم هک  متفگ  عقوم  نآ  رد  .جورخ  و  بوخ » وروی  ، » یداصتقا تضایر  .دنراد  دوجو  نکمم  لح  هار هس  متفگ  نم  لاس ٢٠١٠  رد 
- وروی یاه  هدودحم نورد  یزنیک  تسایس  ذاختا  ینعی  « ) بوخ وروی   » یژتارتسا اب  هطبار  رد  .تسا  هعجاف  کی  نیا  دوب و  دهاوخ  یداصتقا  تضایر 

ی هلئسم .تسا  یقطنم  یژتارتسا  اهنت  جورخ  یژتارتسا  .تسا  رفص  هب  کیدزن  یقافتا  نینچ  یاه  تصرف هک  مدرک  ناونع  ازیریس ) تسایس  نامه 
.داتفا دهاوخ  قافتا  یا  هطقن رد  اپورا  هیداحتا  زا  جورخ  اما  مناد  یمن بیترت ؟ مظن و  اب  ای  دشاب  هنارگزیتس  جورخ  نیا  هک  تسا  نیا  یقیقح 

« ییارگاپورا  » برخم یژولوئدیا 

 

سرت باعرا و  داجیا  هب  رجنم  تارکاذم  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  یتح  نونکا  هک  یماگنه  دشاب  بیترت  مظن و  اب  دناوت  یم هنوگچ  هیداحتا  زا  جورخ 
؟ دوش یمن اه  کناب زا  مدرم  لوپ  ندیشک  نوریب  زا 

 

رگید نونکا  هجنکش  لاس  جنپ  زا  سپ  .دنبوک  یم نواه  رد  بآ  هک  دنوش  هجوتم  نانوی  اپورا و  هیداحتا  هک  تسا  نیا  دهد  یور  دیاب  هک  یقافتا  نیتسخن 
فده کی  زا  هک  ینامز  نیاربانب  .ًافطل  میشاب  هتشاد  تیارد  قطنم و  یکدنا  .تسا  هدیسر  دوخ  هار  نایاپ  هب  یژتارتسا  نیا  .تسا  نایاپ  نامز 

ناش لمع دننک  یم عانتما  فده  نیا  شریذپ  زا  هک  یناسک  دنیایب و  رانک  عوضوم  نیا  اب  دیاب  مدرم  .تسا  نیمه  مروظنم  منک  یم تبحص  کیژتارتسا 
.دنک یم بیرخت  ار  ثحب  یژولوئدیا  نیا  اریز  دراد  کیژولوئدیا  لیالد 

؟ تسیچ یژولوئدیا  نیا 

 

نآ هب  همه  ام  تسا و  دیفم  ام  ی  همه یارب  هک  ییالعتسا  تیدوجوم  نیا  هباثم  هب  اپورا  ی  هدیا تسا : ییارگاپورا  تسین ، مسیلاربیلون  یژولوئدیا  نیا 
.تسا هدرک  ادیپ  ذوفن  مه  رت  فیعض یاهروشک  هب  هدرک و  روهظ  ییاپورا  طلسم  یاهروشک  رد  هک  تسا  میظع  مهوت  نیا  .میراد  قلعت 

تسا و یتسیلایسوس  یا  هدیا ییاپورا  یگتسبمه  ی  هدیا اپورا و  دحتم  تالایا  ی  هدیا .ما  هملک یمیدق  یانعم  هب  میدق و  کبس  هب  تسیلایسوس ، کی  نم 
رد ار  دحتم  ییاپورا  ی  هدیا راصحنا  سک  چیه .تسا  هدرک  هدافتسا  نآ  زا  رلتیه  هدوب و  مه  اه  یزان ی  هدیا هدیا ، نیا  ًاصخشم  .ممیهس  نآ  رد  مه  نم 

.درادن رایتخا 

اه و نابز رثکت ، ینعی  اپورا  .دشاب  هتشاد  هک  دیابن  درادن و  دوجو  ییاپورا  مدرم  ای  سومد  چیه  مرادن ، ییاپورا  دحاو  مدرم  کی  هب  یداقتعا  نم 
؟ دش بولطم  هاوخلد و  یرما  ام  ی  همه یارب  میشاب ، دحاو  یتیلک  ای  ییاپورا  ًافرص  هکنیا  ینامز  هچ  زا  .تافتم  رایسب  یاه  گنهرف

دیدش شنت  یطارفا و  تسار  مسیشاف ، روهظ  تسام  یور  شیپ  هچنآ  منیب ، یمن یی  یسایس ییارگمه  چیه  نم  .دنراد  دوجو  ییاه  یژولوئدیا تامهوت و 
تسیشاف کی  روشک  نیا  ی  هدنیآ روهمج  سیئر رگا  هک  تسا  یقیرط  هب  عیاقو  نایرج  تسا و  یلم  ی  ههبج هب  قلعتم  هسنارف  رد  ارآ  دصرد  .تسا ٣٠ 

.دش مهاوخن  هدز  تفگش دشاب ،

هچ دراد ؟ دوجو  نآ  زا  عافد  رد  اپورا  رساترس  رد  دیداد - نآ  هب  هک  یمان  یتجامس -»  » نینچ ارچ  تسا ، یدب  ی  هدیا وروی  دییوگ  یم هک  روط  نآ رگا 
؟ دنراد دوجو  هدیا  نیا  سپ  رد  یعفانم 

 

یانعم هب  بلغا  تیوه  نیا  .تسا  نآ  هب  مضنم  هک  دراد  یتیوه  تسا و  یعامتجا  تابسانم  رهظم  لوپ  .تسه  مه  یداصتقاریغ  تابسانم  یلجت  لوپ 
ینوماریپ یاهروشک  رد  ًاصخشم  وروی  .ناملآ  کرام  هتشذگ  رد  اه  یناملآ یارب  دنوپ و  اه  ییایناتیرب یارب  رالد ، اه  ییاکیرمآ یارب  تسا : یلم  تیوه 

تیوه و زا  یرصنع  دراد  دوجو  هچنآ  ور ، نیا  زا  .دینیب  یم مه  کیتلاب  ی  هزوح یاهروشک  رد  ار  یزیچ  نینچ  امش  .تسا  ندوب  ییاپورا  لداعم 
.تسا یللملا  نیب تسایس  زا  یرصنع 

؟ دنراد یگتسبلد  دح  نیا  ات  کرتشم  یلوپ  دحاو  ی  هدیا هب  اپورا  هیداحتا  .ینوماریپ م ] ربارب  رد   ] یزکرم یاهروشک  ارچ  اما 

 

دحاو کرت  تارطاخم  داد و  خر  شیپ  لاس  کلهم ١۵  هابتشا  .دنوش  صالخ  شّرش  زا  دنناوت  یم هنوگچ  هک  دنناد  یمن یزکرم  یاهروشک  مرظن  هب 
نیا زا  تدش  هب  یراد  کناب تارداص و  شخب  عفانم  لثم  صاخ  عفانم  یخرب  لاح ، نیع  رد  .تسا  دایز  رایسب  هک  دوش  یم یقلت  نینچ  کرتشم  یلوپ 

.تسا هدرک  شقن  یافیا  ناشیاه  یژتارتسا یاتسار  رد  اریز  دننک  یم عافد  کرتشم  یلوپ  دحاو 

: عبنم

…http://www.versobooks.com/blogs/1967-costas-lapavitsas-the-syriza-strate
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! دورب تسد  زا  ناسآ  هک  هدمآین  تسدب  ناسآ  نانوی  نینوخ  لالقتسا 
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تیاس هرزنوا 

یعفان اضر  همجرتو  شنیزگ 

ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم 

یکیدزن رد   ) ارتسیم رهش  لاس ١۴۶٠  رد  ینامثع ، نایهاپس  تسدب  ینونک ) لوبناتسا   ) هینطنطسق حتف  زا  سپ  لاس  تفه 
نانوی مانب  یروشک  یتلود و  رگید  دعب  لاس  ات ٣۵٠  سپ  نآ  زا  .دمآ  رد  اه  ینامثع  فرصت  هب  زین  نانوی ) رد  تراپسا  رهش 

.تشادن دوجو 

( دزمتسد یب  راک   ) یراگیب ضراوع و  تایلام ، راب  هک  دندوب  نانوی  مدرم  تیرثکا  ینعی  نایئاتسور ، هژیوب  لاس ، نیا ٣۵٠  رد 
کرت نارگلاغشا  هیلع  شروش  نالماع  .دش  یم  اپ  رب  اه  ینامثع  هیلع  ررکم  یاه  شروش  لیلد  نیمهب  .دندیشک  شود  رب  ار 
رگید لماعود  ود  اب  هارمه  ررکم  یاهدربن  نیا  .دندز  یم  تخس  یاه  تمواقم  هب  تسد  هک  دندوب  (Klephten  ) اه کیرچ 

.دننک ظفح  ار  دوخ  یلم  تیوه  نانوی  رب  هناگیب  طلست  لاس  مغرب ٣۵٠  دنناوتب  نانوی  مدرم  ات  دندش  ببس  بهذم  نابز و  ینعی 

هک دوب  هیسور  هیکرت - گنج  نتفای  نایاپ  نآ  لئالد  زا  یکی  .درک  دشر  تعرسب  ینانوی  یزاوژروب  مهدجیه  نرق  مود  همین  رد 
هرهب تارییغت  نیا  زا  ینانوی  ناناگرزاب  اهناریتشک و  .دوش  هنارتیدم  هایس و  یایرد  رد  هیسور  یناگرزاب  دنمورین  دشر  ببس 
لاح نیع  رد  رهش  زا  شخب  نیا  رانف .» مانب »  دندوب ، هینطنطسق  رهش  زا  یشخب  نکاس  ینانوی  یاهاوژروب  .دندرب  ناوارف 

تسد یدایز  یلام  تردق  هب  ینانوی  یزاوژروب  ات  دش  ببس  رما  نیا  .دوب  زین  سکدترا  نایحیسم  یبهذم  ربهر  تماقا  لحم 
.دنداد یم  لیکشت  ار  نانوی  شخب  یدازآ  شبنج  تسار  حانج  اه  یرانف » .دبای » 

یاه نمجنا  نانوی  کاخ  زا  نوریب  نورد و  رد  اه  ینانوی  .درک  اپرب  یگتفیش  روش و  زا  یجوم  زین  نانوی  رد  هسنارف  بالقنا 
رهش زا  اه  ینانوی  شروش  سرام ١٨٢١  زور ٢۵  .دنار  یم  شیپ  هب  روش  اب  ار  یلم  یدازآ  هشیدنا  هک  دندرک  داجیا  یفخم 

نوریب اه  اتسور  زا  ار  کرت  گرزب  ناکالم  نایئاتسور  اه و  کیرچ   ( ( Klephten تشگ. زاغآ  سنوپولپ ) « ) هروم آ »
لاس ١٨٢١ نایاپ  ات  .تفرگارف  زین  ار  رئازج  نانوی و  زکرم  تعرسب  دوب  هدش  زاغآ  هروم آ » زا »  هک  یشروش  .دندرک 

« سور ادیپا   » یکیدزن رد  ادایپ »  رد »  یلم  تقوم  عمجم  هیوناژ ١٨٢٢  لوا  زور  .دوب  هدش  دازآ  نانوی  زا  یگرزب  شخب 
« یرانف  » تسد رد  نآ  یربهر  هک  درک  باختنا  ار  یتلود  دیناسر و  بیوصتب  ار  یساسا  نوناق  درک ،  مالعا  ار  نانوی  لالقتسا 

.دوب اه 

رد .تفرگ  ارف  ار  یروتارپما  رسارس  اه  ینانوی  ماع  لتق  .تساخرب  شبنج  اب  هلباقم  هب  ینامثع  تموکح  هک  دیئاپن  یرید 
سکودترا یاسیلک  مظعا  فقسا  مجنپ » روگ  هرگ   » کاپ ١٨٢٢ دیع  رد  دندیسر و  لتقب  ینانوی  ناگرزاب  رازه  هینطنطسق ٣٠٠ 

ینانوی .تفرگ  رارق  ینامثع  یاهورین  تخس  هلمح  دروم  سویچ »  » هریزج لیروآ ١٨٢٢ رد  .دش  هتخیوآ  راد  هب  ماع  ءالم  رد 
هریزج هب  زابرس  رازه  اب ۴۵  ینامثع  تموکح  .دندوب  هدروآ  درگ  هریزج  نیا  رد  رفن  رازه  دنچ  تکرش  اب  یتمواقم  یورین  اه 

یالاب نانز  مامت  لاس ، یالاب ١٢  نادرم  مامت  دندیسر ، لتقب  رفن  رازه   ٢۵ هریزج –  نانکاس  رفن  رازه  زا ١٠٠  .درک  هلمح 
رازه هب ١۵  کیدزن  دندش و  هتفرگ  یگدرب  هب  نادرم  زا  رفن  رازه  .دنتشاد ۴۵  لاسود  زا  رتمک  هک  یئاه  هچب  مامت  لاس و   ۴٠

.دندش رارف  هب  قفوم  رفن 

تاناکمآ مغرب  اه  ینانوی  دز .  نانوی  داینب  ون  یلم و  تلود  هیلع  یگرزب  تایلمع  هب  تسد  هیکرت  شترا  لاس ١٨٢٢  زا 
اهماع لتق  زا  یشان  مشخ  یئوس و  زا  اهنآ  زیگنارب  نیسحت  تمواقم  هچرگ  .دندز  تمواقم  هب  تسد  هناتخسرس  دوخ  دودحم 
فرطود زا  کی  چیه  هلاس  دنچ  دربن  نیا  رد  اما  .دش  نانوی  یلم  شبنج  زا  یللملا  نیب  تیامح  نتخیگنارب  ببس  رگید  یوس  زا 

.دش یمن  یئاهن  یزوریپ  بسک  هب  قفوم 

هب اه  ینانوی  عضو  هلمح  نیا  اب  درک .  هلمح  هروم آ »   » هب هیکرت  نامیپمه  ناونع  هب  رصم  یماظن  یورین  لاس ١٨٢۵  رد 
نادیم هب  هداتفا و  رطخ  هب  اهنآ  قئالع  دننک  مالعا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هسنارف  هیسور و  ناتسلگنا ، هلمح  نیا  .دیئارگ  تماخو 

- هیسور یئایرد  یورین  لاس ١٨٢٧  رد  .دندرک  رد  هب  هروم آ »  « » زا ار  اهیرصم  هسنارف  یاهورین  لاس ١٨٢٨  رد  .دندمآ 

http://www.hafteh.de/?p=87441
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/greece.jpg
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هیسور یماظن  ورین ی  لاس ١٨٢٩  رد  .دندرک  دوبان  ار  رصم  هیکرت –  یئایرد  یورین  ونیراون » ردنب » رد  هسنارف  سیلگنا -
.دروآ دراو  هیکرت  یماظن  یورین  هب  یتخس  تسکش 

لالقتسا نآ  رد  دندرک و  ءاضما  ار  ندنل  لکوتورپ  نامیپمه  روشک  هس  هسروف ١٨٣٠  موس  زور  .دوب  هدش  راومه  هار  کنیا 
نانوی زا  یکچوک  شخب  هب  دودحم  نانوی  لالقتسا  ینامثع  یروتارپما  تیعقوم  تیاعر  یارب  .دنتخانش  تیمسرب  ار  نانوی 

.دش رئازج  زا  یشخب  و  هروم آ » یزکرم » ،

http://unsere-zeit.de

Die grischiche Revolution

Das Londoner Protokoll vom 2.Februar 1830

١٣٫٠٢٫٢٠١۵
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زدوو نلآ  اب  کاد  تاه  ینانوی  ی  هلجم یوگتفگ  بالقنا : ای  حالصا 
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زدوو نلآ  اب  کاد  تاه  ینانوی  ی  هلجم یوگتفگ  بالقنا : ای  حالصا 

یماما دادرهم  نادرگرب   
گنهرف یسانش و  ناسنا  رد  هدش  رشتنم 

هلئسم نیا  .تسا  هتفای  ار  دوخ  خساپ  اّمعم  نیا  شیپ  اه  تدم زدوو ، نلآ  معز  هب  بالقنا »؟ ای  حالصا   » :(HOT DOC  ) کاد تاه  ی  هلجم ی  همدقم
اب طبترم  دح  هچ  ات  دروآ ، نایم  هب  ار  نآ  هرابود  هک  دهد  یم هزاجا  دوخ  هب  نونکا  پچ  درک و  شحرطم  شیپ  لاس  دص  کی گروبمازکول  ازور  هک 

؟ تسا زورما 
رگراک و بزح  زا  یوضع  یو  .دوب  ایناتیرب  رد  ی ١٩٧٠ و ٨٠  ههد لوط  رد  مسیسکرام  یلصا  نازادرپ  هیرظن زا  یکی  تنرگ ، دت  هارمه  هب  زدوو 

رگراک بزح  هک  یماگنه  ینعی  دوب ، ات ١٩٨٣  دوب ) هتسسگن  پچ  زا  لماک  روط  هب  زونه  رگراک  بزح  هک  ینامز  رد  « ) زرابم شیارگ   » ی هخاش
یسایس لئاسم  رگ  لیلحت یتسیسکرام و  لانویسانرتنا  شیارگ  لکریبد  نونکا  زدوو  .تفرگ  بزح  زا  یطارفا » لاکیدار  شیارگ   » جارخا هب  میمصت 
درک یم مالعا  اراکشآ  هک  دوب  زواچ  وگوه  کیدزن  تسود  تسا و  یراویلوب » بالقنا   » عفادم وا  .تسا  مسیسکرام » زا  عافد  رد   » تیاس بو رد 

.تسا هدناوخ  ار  زدوو  یاه  باتک
باتک رشنزاب  اه و  نآ ی  همان هتفهود راشتنا  تیعضو  ندرک  صخشم  روظنم  هب  ( SYRIZA  ) ازیریس یتسینومک  شیارگ  نامهم  ناونع  هب  زدوو  نلآ 
اپورا و نارحب  نآ ، یاهانگنت  پچ و  دروم  رد  داد و  بیترت  ار  یتاقالم  زدوو  اب  کاد  تاه  ی  هلجم .تفای  روضح  نتآ  رد  دوخ  یشروش » درِخ  »

.تسشن وگو  - تفگ هب  یطارفا  تسار  بناج  زا  دیدهت 
**

لاح رد  زورما  یاپورا  رد  هنوگچ  حبش  نیا  .تسا  راذگ  تشگ و  رد  یزاوژروب  زارف  رب  نانچمه  مسیسکرام  حبش  هک  دیا  هتشون یگزات  هب  امش 
ار دوخ  هک  هدشن  قفوم  زونه  دییوگ  یم نخس  نآ  زا  امش  هک  یحبش  نیا  تسا و  هقباس  یب ینارحب  ی  هبرجت لاح  رد  اپورا  هیداحتا  تسا ؟ یریگ  لکش

؟ دراد قلعت  هیرظن  هب  اهنت  حبش  نیا  ایآ  .دهد  لکش  رییغت  یسایس  یحرط  بلاق  رد 
هک دنرادن  یا  هدیا ًاقلطم  ناراد  - هیامرس ی ١٩٣٠ و  ههد زا  سپ  نارحب  نیرت  گرزب .تسا  یدج  ینارحب  شوخ  تسد هزورما  یراد  هیامرس زدوو :

بیهم رایسب  نارحب  شتفگنه ، یاه  یهدب اب  هدحتم  تالایا  ات  هتفرگ  نانوی  زا  دیرگنب ، هک  اجک  ره  هب  .دنیآرب  نارحب  نیا  سپ  زا  تسا  رارق  هنوگچ 
.تسا

زا .دوب  هدروآ  لمع  هب  توعد  ناهج  نانادداصتقا  نیرتروهشم  زا  تسیمونوکا  ی  هلجم نآ ، رد  هک  دش  رازگرب  یشیامه  ندنل  رد  لاس ٢٠٠٩ ، رد 
«. میدرک یمن ینیب  شیپ ار  یزیچ  نینچ  ام  تسا ؟ ییوشب  لب هچ  رگید  نیا   » هک دندوب  تفگش  لاح  رد  نانامهیم  شیاهتنا  هب  ات  شیامه  نآ  یادتبا 

لپ .دوبن  اطخ  رب  سکرام  اما  بوخ ، رایسب  .دوب  اطخ  رب  یراد  هیامرس نارحب  هب  هراشا  ماگنه  هب  سکرام  هک  دنتشاد  رارصا  ییامهدرگ  نانامهیم 
رد یباجیا  ظاحل  هب  و  هدیاف ، یب ریگ  مشچ یوحن  هب  تلاح  نیرتهب  رد   » نالک داصتقا  ی  هیرظن هتشذگ ، لاس  رد ٣٠  هک  تفگ  شیامه  نیا  رد  نمگورک 

فارتعا نانادداصتقا  نیا  زا  یخرب  .دنک  هچ  دناد  - یمن یزاوژروب  هک  تسا  نیا  رس  رب  هلئسم  نیاربانب  تسا .» هدوب  ناسر  بیسآ تلاح  نیرتدب 
.دوب قح  رب  سکرام  هک  دنا  هدرک

، لیزرب هیکرت ، رد  شزیخ  دهاش  ام  .تسیرگن  هتشذگ  هام  عیاقو ١٢  هب  دیاب  دریگ ، یم لکش  سکرام  حبش  هنوگچ  هک  امش  لاوس  هب  خساپ  دروم  رد 

http://www.hafteh.de/?p=64458
http://anthropology.ir/node/22372


دوجو یناهج  یشبنج  بیترت ، نیدب  دیا ؟ هتشاد باصتعا  دنچ  هتشذگ  یاه  لاس لالخ  رد  نانوی ، رد  امش  دوخ  .میدوب  رگید  یاهاج  یرایسب  رصم و 
.دنراد یگدوشگ  مسیسکرام  یاه  هشیدنا هب  تبسن  هتشذگ  زا  رتشیب  رایسب  زورما  مدرم  دراد و 

وحن هب  یناملراپ  پچ  بازحا  نیا  زا  کی  چیه .دینک  هاگن  اپورا  رد  پچ  تیعضو  هب  .تسا  یربهر  نادقف  یلصا  لکشم  .تسا  یرگید  یاج  لکشم 
نایب ار  یا  هیحور نینچ  هتسناوتن  نانوی  رد  زین  ازیریس  میوگب  هکنیا  زا  ما  هدنمرش دنتسین و  هعماج  رد  دوجوم  یقیقح  یاوه  لاح و  رگنایب  یضتقم 
نیداینب یرییغت  راتساوخ  ناشدصرد  دنبالقنا و ۶٣  ناهاوخ  مدرم  دصرد  داد ٢٣  یم ناشن  هک  دمآ  لمع  هب  نانوی  رد  یی  یجنسرظن شیپ  هام  دنچ  .دنک 

.تساه نآ مشخ  یارب  یزاسرتسب  مدرم و  نیا  یهدنامزاس  فده  نیاربانب ، .تسا  بالقنا  نامه  ًابیرقت  هک 
زگره تسایس  اپورا ، هیداحتا  یاهزرم  نورد  اما  .دشاب  هتشاد  ار  پچ  نیرتدنمورین  دیاش  زورما  نانوی  تسناد ، پچ  ار  ازیریس  ناوتب  رگ  ا

ازیریس تلود  ایآ  امش  رظن  هب  تسارگ ؟ پچ بزح  کی  ازیریس  دینک  یم رکف  ایآ  تسخن ، ی  هلهو رد  .دشاب  هتشاد  دوجو  لومعم  روط  هب  دناوت  یمن
؟ دلسگب لسکورب  زا  هکنآ  نودب  دوش  نانوی  رد  تسایس  شخرچ  بجوم  دناوت  یم

نانوی یاه  هدوت یاوه  لاح و  رد  پچ  حانج  هب  یشخرچ  ی  هدنهد ساکعنا رما  نیا  هک  درادن  دوجو  یکش  تسا و  یریگ  مشچ تفرشیپ  ازیریس  ندمآرب 
تسا مهبم  اه  نآ مایپ  .دنرادن  یصخشم  یتسیسکرام  عضوم  اه  نآ هک  تسا  نیا  پچ ، بازحا  زا  رگید  یرایسب  دننامه  ازیریس ، یربهر  ِلکشم  .تسا 

داجیا نم  رد  ار  سح  نیا  اه  نآ .دنهد  یم زورب  مسیلاکیدار  رتمک  رتمک و  دوخ  یاه  هتفگ رد  دنوش ، یم کیدزن  تردق  هب  هک  روط  نامه هنافسأتم ، و 
رظنم زا  یتح  تسین ، یا  هدیدنسپ رما  هجو  چیه هب نیا  .دنشاب  نارگن  دیابن  هک  دنزاس  دعاقتم  ار  ناراد  کناب ات  تسا  نیا  رب  ناش  یعس هک  دننک  یم

.دنا لاکیدار تارییغت  ناهاوخ  دنراد و  ار  دوخ  یاه  تیدودحم نانوی  مدرم  لاثم  یارب  اریز  یلمع ،
یزکرم کناب  لوپ ، یللملا  نیب قودنص  ثلثم  یراد و  هیامرس زا  تسسگ  لح  هار .تفگ  دهاوخ  ار  تقیقح  هک  تسا  یپچ  یربهر  نیتسار  ی  هنیزگ اهنت 

ام هکنیا  متفگ ، یم ار  تقیقح  اهت  مدش و  یم رضاح  نویزیولت  رد  مدوب ، م ]  . ازیریس بزح  ربهر   ] سارپیست یاج  رگا  نم  .تساپورا  نویسیمک  اپورا و 
تمارغ نودب  ام  هک  مدرک  یم هفاضا  لاح  نیع  رد  .تسین  یفاک  مه  نیا  لاح ، نیا  اب  .میتسه  ( moratorium  ) اه یهدب درکرید  ی  هزاجا وغل  دنمزاین 
دوخ اب  ار  مدرم  تیرثکا  تیامح  درک ، یم ار  راک  نیا  سارپیست  رگا  منک  یم رکف  .میراد  گرزب  یاه  هاگنب اه و  کناب یضارا ، یزاس  یلم هب  زاین 

.تشاد یم
رد اهنت  یرباربان  مدرم و  مشخ  نیا  دوجو ، نیا  اب  .تسا  یفنم »  » خساپ دوش ؟ یم قفوم  ییاهنت  هب  نانوی  ایآ  میدرگزاب ، امش  لاوس  هب  هکنیا  یارب 
.دنراد دوجو  یدنمورین  یاه  شبنج اجک  ره  رد  .دینک  هاگن  لاغترپ  ای  ایناپسا  هب  لاثم  یارب  .تسا  نایرج  رد  اپورا  لک  رد  هکلب  درادن ، دوجو  نانوی 

.دروآ یم تسد  هب  ار  ناش  ینابیتشپ هک  تسا  نیا  مرواب  دناوخ ، یم ارف  دوخ  زا  تیامح  هب  ار  ناملآ  یتح  ایلاتیا و  ایناپسا ، نارگراک  ازیریس  تلود  رگا 
اپورا هیداحتا  یخیرات ، ی  هبرجت یانبم  رب  .دنا  هدش اپورا  هیداحتا  اه و  کناب ِینابرق  هافر  تلود  کیتارکومد و  یاه  یدازآ اپورا ، هیداحتا  رد  زورم  ا

؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم یا  هدنیآ عون  هچ 
راداوه متسیلانویسانرتنا ، کی  نم  .تسا  هدوب  ییاپورا »  » ریغ ناراد  هیامرس ناراد و  کناب عفانم  یاتسار  رد  یا  هیداحتا هراومه  اپورا  هیداحتا 

هیداحتا .هن  مییآ ؟ قئاف  اپورا  رد  یلم  یزاسادج  رب  میا  هتسناوت ام  ایآ  .دوش  لصاح  یراد  هیامرس رب  ینتبم  دناوت  یمن داحتا  نیا  اما  هچراپکی  ییاپورا 
کی یانبم  رب  تسناوت  یم هدیا  نیا  .میتشاد  یم یتسیلایسوس  ییاپورا  رگا  دمآ  یم رد  بآ  زا  یبوخ  ی  هدیا هیداحتا  ی  هدیا .درک  رتدب  ار  عاضوا  اپورا 

.تسا ناملآ ، صاخ ، روشک  کی  ناراد و  کناب طلست  تحت  هک  یا  هیداحتا هن  دریگ ، لکش  یربارب  رب  راوتسا  کیتارکومد و  ی  هنابلطواد ی  هیداحتا
هدروآ تسد  هب  یداصتقا  یاهرازبا  ی  هطساو هب  ار  شیاه  هتساوخ ناملآ  زورما  .دناشک  لوا  یناهج  گنج  هب  ار  ام  هک  دوب  یزیچ  ناملآ  مسیلایرپما 

دنتشاد یداصتقا  تالکشم  هک  ینامز  بونج  یاهروشک  هتشذگ ، رد  .تسا  هدرک  قیمعت  ار  یلم  تاضقانت  اپورا ، هیداحتا  راک  هب  زاغآ  .تسا 
«، یلخاد ییادز  شزرا  » دیآ یم رب  ناش  تسد زا  هک  یراک  اهنت  دنرازبا و  نیا  دقاف  اه  نآ زورما  .دنهد  شهاک  ار  دوخ  جیار  لوپ  شزرا  دنتسناوت  یم

ناهج اپورا و  رساترس  رد  هکلب  دشاب ، هتسویپ  عوقو  هب  نانوی  رد  اهنت  هک  تسین  یقافتا  نیا  .تسا  یگدنز  یاهرایعم  ای  اهدرادناتسا  هب  هلمح  ینعی 
هتشذگ لاس  هاجنپ  رد  رگراک  ی  هقبط هک  تسا  ییاهدرواتسد  مامت  هب  هلمح  لاح  رد  هظحل  نیا  رد  یزاوژروب  .تسا  نداد  یور  لاح  رد  یقافتا  نینچ 

زا لیزرب و  ات  اپورا  زا  دتفا ، یم ناهج  رساترس  رد  هک  یتاقافتا  هب  دیرگنب  .تسا  رجح  رصع  هب  ام  ندنادرگزاب  ناهاوخ  یزاوژروب  .هدرک  بسک 
یناهج یراد  - هیامرس نارحب  هکلب  تسین  اپورا  صتخم  ینارحب  نارحب  نیا  ور ، نیا  زا  .دراد  روضح  اج  همه یرادیاپان  یتابث و  - یب دنلیات - ات  اقیرفآ 

.تسا
نارحب یارب  نما  یا  هچیرد دقاف  یراد  هیامرس هک  تسا  نکمم  ایآ  .دنک  یم ادیپ  شیاه  نارحب رب  هبلغ  یارب  یهار  هراومه  یراد  هیامرس لاح ، نیا  اب 

؟ دشاب شزورما 
نیرت قیمع زا  یتح  هراومه  یراد  هیامرس ماظن  درادن ؛ دوجو  یراد  هیامرس ییاهن  نارحب  ناونع  هب  یزیچ  نینچ  هک  تفگ  یم نینل  .تسا  یبلاج  لاوس 
یزیچ دیناد ، یم هک  روط  نامه اما  تسا ، یلک  یا  هرازگ نیا  .دوش  نوگنرس  رگراک  ی  هقبط تسد  هب  هکنآ  رگم  درب  دهاوخ  رد  هب  ملاس  ناج  اه  نارحب

.دیوگ یمن میور ، یم شیپ  شلالخ  زا  زورما  هک  یصاخ  تیعضو  دروم  رد  نم  هب 
تسانعم نیدب  نیا  .دوب  رالد  نویلیرت  رابتعا ۵٠  نیا  رد ٢٠٠٧ ، .دوب  رالد  نویلیرت  کی  هدحتم  تالایا  رد  ( total credit  ) یلک رابتعا  رد ١٩۶۴ ،

تسفینام رد  ار  عوضوم  نیا  سکرام  .تسا  هداد  شیازفا  یعّنصت  لکش  هب  ار  اضاقت  هدرک و  تکرح  شیاه  تیدودحم زا  رتارف  یراد  هیامرس هک 
، ور نیا  زا  .دزرو  بانتجا  شیور ] شیپ   ] نارحب زا  هدنیآ  رد  رت  میظع ینارحب  یزاس  هدامآ ی  هطساو هب  دناوت  - یم یراد  هیامرس .درک  نییبت  تسینومک 

.دنزادرپ یم ریقف  تسدورف و  نامدرم  ار  نآ  ی  هنیزه میرب و  یم رس  هب  یرت  قیمع نارحب  رد  زورما  ام  شیپ ، لاس  تسیب  نارحب  زا  بانتجا  اب 
هک دوب  یرازبا  نیرخآ  نیا  .رابتعا  شیازفا  رازبا  زا  مییوگب  هک  دیهد  هزاجا  لاثم  یارب  دربب ؟ هرهب  دناوت  یم ییاهرازبا  هچ  زا  یراد  هیامرس

.دنتسه و رفص  هب  کیدزن  شیپاشیپ  هرهب  یاه  خرن روطچ ؟ نییاپ  ی  هرهب خرن  دروم  رد  .تسین  ریذپ  ناکما رگید  اما  .تشاد  رایتخا  رد  یراد  هیامرس
زاین دروم  هچنآ  رد  ندرک  هنیزه  یارب  ار  یفاک  لوپ  تلود  مادک  هزورما  روطچ ؟ تلود  یالاب  یاه  هنیزه لالخ  زا  مسینیزنیک  هب  تشگزاب  دروم  رد 

؟ دراد رایتخا  رد  تسا 
هک دینک  یم رکف  ایآ  .دیدومن  هسیاقم  اب ٢٠١۴  ار  تسخن  یناهج  گنج  هب  یهتنم  طیارش  دیدرک و  هراشا  هب ١٩١۴  نات  تالاقم نیرخآ  زا  یکی  رد 

؟ دنزاس نومنهر  دنیاشوخان  عاضوا  نامه  تمس  هب  ار  اپورا  دنناوت  یم زورما  طیارش 
، یناهج گنج  ود  ره  رد  یناسک ؟ هچ  نیب  گنج  .دنتوافتم  یلک  هب  یمامضنا  طیارش  زورما  .تسا  یفنم  خساپ  تسا ؟ گنج  لثم  یعاضوا  ناتروظنم 

رد دوخ  داصتقا  ی  هطساو هب  ار  اپورا  لرتنک  شیپاشیپ  ناملآ  .دنرادن  راک  نیا  هب  یزاین  زورما  اه  ناملآ .دیگنج  یم اهرازاب  بحاصت  روظنم  هب  ناملآ 



نیا بیترت ، ره  هب  .تسا  توافتم  اوق  نزاوت  یگتسبمه و  .منک  یمن رکف  نینچ  نم  هسنارف ؟ ای  دنک ؟ یم گنج  نالعا  ناملآ  هیلع  نانوی  ایآ  .دراد  تسد 
یعس هک  میتسه  ییاهروشک  دهاش  ام  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .ددنویپ  یم عوقو  هب  دراد  رگید  یحطس  رد  گنج  .دراد  تیمها  هک  تسا  یلک  ِییورایور 

، درادن دوجو  یمامضنا  لیالد  هب  انب  اپورا  نیچ و  هیسور ، هدحتم ، تالایا  گرزب  یاه  تردق نایم  گنج  ناکما  .دننک  داجیا  کرتشم  ییاهرازاب  دنراد 
.تسا کانتشحو  هک  هیروس  ناتسناغفا و  قارع ، گنج  هلمج  زا  دنا ، هتشاد دوجو  اه  - نامز ی  همه رد  یکچوک  یاه  گنج اما 

ار امش  نیا  ایآ  .دریگ  یم تردق  دراد  نوزفازور  روط  هب  اپورا  رد  یطارفا  تسار  .دنهد  یم لیکشت  ار  گرزب  بزح  نیموس  اه  یزانوئن نانوی  رد 
؟ پچ بناج  هب  هن  دوب و  یطارفا  تسار  تمس  هب  شخرچ  قیرط  زا  نارحب  هب  اه  ییاپورا شنکاو  ارچ  دناسرت و  یمن

بزح ایناتیرب ، رد  هنومن  یارب  .تسا  دوجوم  بازحا  هب  تبسن  مدرم  لاصیتسا  دیدش و  یتیاضران  رگناشن  یطارفا  تسار  تمس  هب  شخرچ  نیا 
بزح نیب  توافت   » هک هدرک  یتفگش  نیا  راچد  ار  اه  ییایناتیرب شا ، ینونک یتسار  تسد یربهر  اب  اما  دوش  زوریپ  یتآ  تاباختنا  رد  دیاب  رگراک 

لایسوس بازحا  دهاش  امش  .تسا  لاونم  نیمه  هب  عاضوا  زین  ییاپورا  یاهروشک  یقبام  رد  تسیچ »؟ رد  ناراک [ هظفاحم  [ اه یروت اب  رگراک 
تیریدم رتهب  ار  عاضوا  دنناوت  یم هک  تسا  نیا  دنیوگ  یم هک  یزیچ  اهنت  دنتسه و  یداصتقا  تضایر  اه و  هنیزه شهاک  قفاوم  هک  دیتسه  یتارکومد 
دوجو تسار  تمس  هب  یشخرچ  مییوگب  هک  تسین  تسرد  نانوی  رد  .دیشاپورف  نانوی  رد  ( PASOK  ) کوزاپ بزح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دننک 

Golden  ) نواد ندلگ  تسیشاف ] بزح   ] روهظ لاح ، نیا  اب  .تسا  پچ  هب  شخرچ  عقاو  هب  نآ  یانعم  هک  تسا  دنسم  رب  نانچمه  ازیریس  اریز  دراد ،
.تسا رادشه  کی  ( Dawn

نآ رد  .مینک  هسیاقم  زورما  یاپورا  اب  ار  اپورا  نآ  میناوت  یمن ام  .ریخ  ای  دراد  دوجو  اپورا  هب  مسیشاف  تشگزاب  ناکما  زونه  ایآ  هک  دنواکجنک  مدرم 
دنیآ و یم اه  نابایخ هب  هک  دنا  ییاه نامه دارفا  نیا  زورما ، .دوب  دیفس  - هقی نارگراک  نایوجشناد و  ناملعم ، طسوتم ، ی  هقبط هب  مسیشاف  یاکتا  نامز ،

نیع نیا  .دنک  یم لرتنک  یرگراک  بازحا  ناربهر  کمک  اب  هکلب  یطارفا  تسار  لالخ  زا  هن  ار  عاضوا  مکاح ، ی  هقبط زورما  .دننک  یم ضارتعا 
.دنراد یم هگن  هدنز  ار  یراد  هیامرس اه ، هیداحتا یرگراک و  ناربهر  هک  تسا  تقیقح 

نیا زونه »  » منک یم رارکت  تسین - نواد  ندلگ  ندیسر  تردق  هب  ناهاوخ  زونه  مکاح  ی  هقبط هظحل ، نیمه  رد  نانوی و  زورما  زور  لاح و  رد  یتح 
ریسم نآ  نونکا  تشاد  یعس  مکاح  ی  هقبط رگا  .تسا  هداد  ماجنا  نواد  ندلگ  هیلع  یتامادقا  ًاریخا  مکاح  ی  هقبط هک  تسا  تلع  نیمه  هب  .دهاوخ  یمن ار 

هب .دوب  دهاوخ  یلخاد  گنج  نیا  زوریپ  هک  تسین  نئمطم  نانوی  رد  مکاح  ی  هقبط .دش  یم یلخاد  گنج  کیرحت  هب  رجنم  مک  تسد دریگ ، شیپ  رد  ار 
ار یتآ  تاباختنا  ازیریس  هک  مراد  رواب  .تسا  نیمه  لکشم  دوجو ، نیا  اب  .ددنبب  هدالق  یشحو  یاه  گس نیا  هب  ات  دراد  زاین  هک  تسا  ببس  نیمه 

لکش زین  میظع  یقایتشا  یشوخلد و  چیه ، تسین ، هک  یلکشم  دنک ، ذاختا  ار  یتسیلایسوس  یتسایس  ازیریس  هک  دشاب  رارق  رگا  .دوش  یم زوریپ 
کناب لوپ ، یللملا  نیب قودنص  ثلثم  ناراد و  کناب اب  هحلاصم  تسایس  ازیریس  رگا  اما  .دش  دهاوخ  دوبان  تسار  حانج  تروص  نآ  رد  .دریگ  یم

تلود هک  تسا  لمتحم  رایسب  هاگنآ ، تفرگ و  دهاوخ  لکش  یبیهم  راجزنا  مشخ و  یاوه  لاح و  دریگ ، شیپ  رد  ار  اپورا  نویسیمک  اپورا و  یزکرم 
ار هصرع  هک  تسا  تاحالصا  یخیرات ]  ] شقن نیا  هک  دیناد  - یم اما  دتفین ، یقافتا  نینچ  مراودیما  .دشاب  نواد  ندلگ  بزح  اب  یفالتئا  نانوی  رد  یدعب 

.دنک یم مهارف  عاجترا  یارب 
لیروآ ٢٠١۴  ٢

: عبنم
http://www.marxist.com/hot-doc-interviews-alan-woods.htm

            
: مجرتم هدنسیون و  نیمه  زا 

http://www.marxist.com/hot-doc-interviews-alan-woods.htm
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ایلارتسا تسینومک  بزح  هیرشن  نیدراگ ، عبنم :

 

هیوناژ ٢٠١۵  ٢٨

 

سینوتناروام ویتسا  هدنسیون :

تلادع تشاگنرات 

کچوک بازحا  تیامح  اب  دیدرت  نودب  هک  یبزح  درب - بزح  نیلوا  هاگیاج  هب  ار  ازیریس »  » هک نانوی ، رد  هیوناژ  هبنش ٢۵  کی زور  تاباختنا  جیاتن 
.دوب راظتنا  لباق  شیبامک  جیاتن  سکعلاب ، .تشادن  بجعت  یاج  مدرم  تیرثکا  یارب  داد - دهاوخ  لیکشت  تلود  کی  تارکومد  لایسوس 

بزح دراد ، مک  هدنیامن  ود  تلود  لیکشت  یارب  هک  ده  یم ناملراپ  هدنیامن  ءارآ و ١۴٩  لک  دصرد   ٣۶�١ ازیریس  »  » هب ءارآ  ییاهن  شرامش 
، هدنیامن دصرد و ١٧   ۶ یزانوئن ) « ) یئالط عولط  ، » هدنیامن دصرد و ١۶   ۶ هناخدور ) « ) یماتوپ ، » هدنیامن دصرد و ١۵  نانوی ۵�۶  تسینومک 

زا ادج  هک  تسا  هجوت  هب  مزال  .دندروآ  تسدب  هدنیامن  دصرد و ١٣   ۴�٧ کوساپ »  » هدنیامن و دصرد و ١٣   ۴�٧ لقتسم ) یاه  ینانوی « ) لنآ »
.دوب نانوی  تسینومک  بزح  داد ، شیازفا  هتشذگ  تاباختنا  اب  هسیاقم  رد  ار  دوخ  ءارآ  هک  یبزح  اهنت  ازیریس ،» »

نانوی رد  تلود  رییغت  اما  .داد  دهاوخ  لیکشت  تلود  ارگ  تسار بازحا  ًالامتحا  تارکومد و  لایسوس  کچوک  بازحا  تیامح  اب  ازیریس »  » ًانئمطم  
.دروآ دهاوخن  هارمه  هب  روشک  یارب  لاکیدار  ای  یخیرات  رییغت  کی  دننک ، یم غیلبت  یللملا  نیب یلحم و  یاه  هناسر زا  یخرب  هک  روطنآ 

یاج تاباختنا  زا  لبق  رازراک  رد  یراد  هیامرس ماظن  دنمتردق  ذوفناب و  یاه  شخب رگید  اه و  هناسر طسوت  نآ  یاقترا  و  ازیریس »  » ندرک حرطم 
یظافل مغریلع  تلود ، رد  دیدج  بزح  هک  داتسرف  یم ار  مایپ  نیا  دنیب و  یم ار  تلود  رییغت  کرادت  نانوی  همکاح  هقبط  هک  تشاذگ  یمن دیدرت 

همادا ار  مدرم  یارب  تضایر  هار  ییاپورا ، �یداحتا  یاه  همان قفاوت هار  نایامرفراک ، یارب  میظع  عفانم  اب  یراد  هیامرس دشر  هار  لاکیدار ،» »
.داد دهاوخ 

لایسوس « ) کوساپ  » تیامح اب  ون ،» یسارکومد   » راک هظفاحم تلود  طسوت  هدش  ءارجا  یتضایر  یاه  همانرب ییاسرفناج  زا  هک  نانوی ، مدرم 
کی اب  رت  نردم و  رت » یقرتم  » ییاوژروب بزح  کی  ندرک  نیزگیاج  اب  هک  دنتشاد  دیما  دندوب ، رییغت  ناهاوخ  دندوب ، دیماان  نیگمشخ و  اه ) تارکومد

ییاپورا �یداحتا  تاروتسد  قبط  نیشیپ  یاه  تلود هک  یرقف  ییاونیب و  زا  داد و  دنهاوخ  فیفخت  ار  دوخ  تالکشم  تلود ، رد  رگید  ییاوژروب  بزح 
.دش دنهاوخ  اهر  دندرک ، لیمحت  اه  نآ هب  لوپ  یللملا  نیب قودنص  و 

کرت ار  ییاپورا  �یداحتا  نانوی  دوش ، زوریپ  تاباختنا  رد  ازیریس »  » رگا هک  دنداد  یم ءاقترا  ار  هدیا  نیا  نانوی  تلود  هب  کیدزن  یاه  هناسر یخرب 
ناگدنهد یأر  ناهذا  یروئت  نیا  .درک  دهاوخ  طوقس  یداصتقا  هعجاف  یتابث و  یب هب  روشک  و  نانوی )» جورخ   » حالطصا هب  یروئت   ) درک دهاوخ 

.درادن یکرتشم  زیچ  تیعقاو  اب  اما  دنک  یم لوغشم  دوخب  ار  رتراک  هظفاحم
، سارپیست سیسکلآ  .دنک  لابند  ار  یراد  هیامرسریغ دشر  هار  دیامن و  عطق  ار  ییاپورا  �داحتا  اب  هطبار  هک  تسین  بازحا  عون  نآ  زا  ازیریس » »
قلعت وتان ، ییاپورا و  �یداحتا  هب  یبرغ ، بوچراهچ  هب  نانوی  : » تفگ ینویزیولت  هبحاصم  کی  رد  هم ٢٠١۴  رد  هدنیآ ، ریزو  تسخن بزح و  ربهر 

«. تفر میهاوخن  اپورا  اب  راب  هعجاف یریگرد  کی  هب  ام   » تفگ جیاتن  مالعا  زا  سپ  یمک  دوخ  ینارنخس  رد  نینچمه  وا  .دراد »
رگید ازیریس »  » .درک یقلت  پچ » یارب  یزوریپ  کی   » هباثمب دیابن  دننالوبقب  ام  هب  دنهاوخ  یم اه  یخرب هک  روطنآ  ار  ازیریس »  » یتاباختنا یزوریپ 

لایسوس ًاتیهام  یاه  یدنب هورگ اب  ًابقاعتم  داد و  لیکشت  ار  یقرت » پچ و  فالتئا   » درک و باعشنا  نانوی  تسینومک  بزح  زا  هک  تسین  یبزح  نآ 
ءاضعا و زا  یمین  زا  شیب  ًاریخا  .تسا  پچ  مسا  رد  طقف  ازیریس »  » .دش لدبم  لاکیدار )» پچ  فالتئا  « )» ازیریس  » هب درک و  تدحو  تارکومد 

رد هک  راک  هظفاحم ناگدنهد  یأر دصرد  اتح ١٢  یتاباختنا ، یاه  لیلحت ساسارب  .دنداد  یار  نآ  هب  دنتسویپ و  ازیریس »  » هب کوساپ »  » یاهرداک
.دنداد یأر  ازیریس »  » هب تاباختنا  نیا  رد  دنداد ، یم یأر  ون » یسارکومد   » یارگ تسار بزح  هب  هتشذگ 

.دوب دهاوخ  قباس  دننام  ًاساسا  تیعضو  نانوی ، خیرات  رد  دیدج  لصف  کی  لاکیدار و  رییغت  کی  نوماریپ  اه  یظافل تلود و  رییغت  مغریلع  نیاربانب ،
همادا یراد  هیامرس دنمتردق  ماظن  عفانم  هزوح  رد  لمع  هب  دنام و  دنهاوخ  یقاب  وتان  ییاپورا و  �یداحتا  هدودحم  رد  یسایس  یداصتقا و  یاهراتخاس 

.داد دنهاوخ 
_________________

: هب دینک  هاگن  تاغیلبت  تسد  نیا  زا  یخرب  یارب  تلادع :
« رهم تشاگنرات ١٠  «، » نانوی یارگ  پچ بزح  ازیریس ، همانرب  زا  یشخب  »

http://10mehr.org/?p=3454
« زور رابخا  ”«، » خیرات نایاپ   “ هب ندیشخب  نایاپ  یارب  نیون  زاغآرس  پچ ، هب  شدرگ  »

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=64910

http://www.hafteh.de/?p=86366
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/tsipras.jpg
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ناوج یایند  عبنم :
تلادع تشاگنرات   

هلمح دروم  تسیشرانآ »  » درف کی  طسوت  سیکافوراو  سینای  نانوی ، داصتقا  ریزو  ینانوی  ناروتسر  کی  رد  یتقو  هتشذگ  هتفه 
نادداصتقا نیا  .دـش  یم ساسحا  یفخم  یدونـشخ  یربخ  یاـه  تنمک بلغا  رد  .دـش  شخپ  یاـیند  ماـمت  رد  نآ  ربخ  تفرگ ، رارق 

اکیئورت ماکحا  لباقم  رد  نانوی  ددـجم  میلـست  زا  هدرک و  تمواـقم  لـسکورب  نیلرب و  یاـه  یذاـخا لـباقم  رد  تیقفوم  اـب  زراـبم 
دندرب و هلمح  وا  هب  لفاغان  روط  هب  زین   سیکافوراو  یبزح » ناتسود  ، » ناروتـسر هعقاو  اب  نامز  مه اما  .دوب  هدرک  یریگولج 

.دش دی  علخ  ًالمع  تساه ، تارکوروی ترفن  نیرتدیدش  دروم  هک  یدرف  نآ ، لابند  هب 

؟ داتفا یقافتا  هچ 
سیـسکلآ نانوی ، ریزو  تسخن اگیر ، رد  یراج  لاس  لیروآ  زور ٢۴  رد  وروی  وضع  یاهروشک  ییاراد  یارزو  ددـجم  ماجرفان  تاقالم  کی  زا  سپ 

هکلب دوب ، هدشن  حرطم  نیلرب  هژیو  هب  ییاپورا و  هیداحتا  فرط  زا  اهنت  هشقن  نیا  .دنک  اثنخ  ار  سیکافوراو  ات  تفرگ  رارق  راشف  تحت  ًادیدش  سارپیس 
اه هورگ نیا  ناگدنیامن  .دوب  هدناسر  هجیتن  نیا  هب  اسیریس  رد  زین  ار  لداعتم »  » یاه هورگ زا  یخرب  نوید ، تخادرپ  زا  روشک  زجع  نتفرگ  رظن  رد  اب 

.تسا هدش  میلست  سارپیس  ًارهاظ.دنتسه  وروی  نداد  تسد  زا  نارگن  نانوی  تیعمج  موس  ود  دننام  دهد ) یم ناشن  ریخا  یاه  یجنسرظن هک  یروط  هب  )
، هدننک هرکاذم  میت  دیدج  لوؤسم  .دشاب  هتشادن  تکرش  میت  رد  رگید  سیکافوراو  هک  هدش  رارق  نانوی  هدننک  هرکاذم  میت  نیون » یدنب  مرف  » بوچراچ رد 
مه میت  مود  فیدر  یاـضعا  ناـمز  مه روط  هب  .تسا  سارپیـس  ناـمرحم  زا  هک  هدـش  یفرعم  سوتولاـکاست » دـیلکیوا  ، » هجراـخ روـما  ریزو  نواـعم 

.دندش ضیوعت 

رظن  “ یلو : » دوب هدمآ  لیروآ  زور ١٩  رد  یا  هلاقم یط  درادن ، پچ  یاه  هشیدنا اب  یتبارق  عون  چـیه هک  «Forbes   » ییاکیرمآ یداـصتقا  هلجم  رد 
موزل زج  یهار  چـیه  تشون  لاتـساروو » میت  ، » سبروف هلاقم  هدنـسیون  .تسا » سیکافوراو  عضاوم  اب  قباـطم  رت  شیب ناـنادداصتقا ” نیب  رد  بلاـغ 

نآ رد  تسین ، نکمم  اه  نآ تخادرپزاب  رگید  هک  تسا  نیگنـس  ردـقنآ  اه  یهدـب راب  یتقو  : » دروآ همادا  رد  درادـن و  دوجو  روشک  یگتـسکشرو  مالعا 
.تسا اه  یهدـب ندرب  نیب  زا  یگتـسکشرو ) مالعا  اب   ) یقطنم لح  هار اهنت  ددرگ ، لیمحت  یدـلومریغ  درد  جـنر و  مدرم ) هب   ) هک نآ  یاـج  هب  تروص 

راک نیا  زا  میاد  وروی  نکدروخ  باصعا  یدادما  یاه  ششوک  » اب یلو  .دش » یم مالعا  یگتسکشرو  نیا  شیپ  لاس  راهچ  ای  هس و  هک  دوب  نآ  رت  یقطنم
« .دمآ لمع  هب  تعنامم 

هدراذـگ رانک  هب  یرثؤم  قیرط  هب  ار  دوخ  ییاراد  ریزو  سارپیـس  هک  دـسر  یم رظن  هب  روط  نیا ًارهاـظ  ، » زرتیور یربخ  سناژآ  تاـشرازگ  رب  اـنب 
ناگدـنیامن نـیب  رد   » هدـید و مـیلعت  دروفـسکا  رد  هـک  تـسا  سوتوکـالاست »  » روـسفرپ ماـن  هـب  یگنر » یب  » نادداـصتقا وا   یلمع  نیــشناج  .تـسا »

دوخ ناراکمه  همه  ًابیرقت  فرط  زا  اگیر  رد  هک  سیکافوراو  سکعرب  دشاب ، یم بوبحم » رایسب  اکیئورت )  ) ییاپورا یاهداهن  راک و  بلط یاهروشک 
ییادزرقف یدربراک  تسایـس  فدـه  موهفم و  دروم  رد  تسا  مزال  زیچ  ره  زا  لبق  هک  دوب  سیکافوراو  دـیکأت  راشف  نیا  تلع  .تفرگ  رارق  راـشف  ریز 

ییاپورا هیداحتا  مرفر  همانرب  حالطصا  هب  تاکن  کت  کت دروم  رد  اهنت  دنتساوخ  یم دندوب و  فلاخم  رظن  نیا  اب  ییاپورا  ناریزو  اما  .دوش  وگو  تفگ
.دننک تبحص  دوب ، هدرک  در  ار  اه  نآ نانوی  تخاس و  یم زرحم  هدنیآ  یاه  لسن یارب  ار  نانوی  رد  تکالف  رقف و  هک 

ات دـهد  رجز  رت  شیب مه  زاب  یتضایر » تامادـقا   » اـب ار  دوخ  روشک  مدرم  تساوخ  یمن وا  .دـنام  یقاـب  راوتـسا  ممـصم و  مه  اـگیر  رد  سیکاـفوراو 
روتامآ ًاحیولت «  ار  سیکافوراو  تسشن ، نیا  زا  سپ  ییاپورا  هیداحتا  ناریزو  .دنا  هدش  هریچ  نارحب  رب  هک  دننک  اعدا  زاب  بیرف  مدرم یاه  تارکوروی

.دندیمان تیلوؤسم » یب زابرامق   » ای و  شک » تقو

ییاپورا روانهپ  شیار  کی  داجیا  گرزب  مهوت  راتفرگ  هک  تسا ، گرزب  یاـه  نرـسنک نارگیبـال  یبزح و  نازابرـس  تموکح  ناگلفـس ، تموکح  نیا 
.دوب ناریزو  عمج  رد  نف  لها  سانشراک  اهنت  دراد ، ترهش  ناهج  حطس  رد  هک  یزرا  لیاسم  سانشراک  ناونع  هب  سیکافوراو  هک  تسا  بلاج  .دنتسه 

اشوک و لاربیلوئن  کی   ) مولبلزیج نورژ  یاقآ  ای  دیوگ و  یم ضیقن  دض و  مادم  هک  دیشخرد  یرادا ) لیاسم  نادقوقح  کی   ) هلبیوش یاقآ  اب   ناملآ  ًالثم 
.دنک یزاب  ار  هیداحتا  هورگ  سییر  دراد  هزاجا  هک  یزرواشک ) سدنهم 

؛ دوب هدش  در  هناعطاق  سیکافوراو  فرط  زا  نونکات  هک  تسا ، یتضایر » یاه  همانرب  » رییغت لاح  رد  هلجع  اب  سارپیس  تلود  ریخا ، تاشرازگ  رب  انب 
راو شهج ءاقترا  کی  اب  یلام  یاهرازاب  فرط  زا  یراج  هتفه  رد  دنور  نیا  .دنک  لیدبت  ییاپورا  هیداحتا  دنـسپ  دروم  نیناوق  هب  ار  اه  نآ دراد  دصق  و 

لفاحم نیب  رد  اه  هام هک  نکمم  ویرانـس  نیرتهب  هک  دـشاب  نیا  هناشن  دـناوت  یم سیکافوراو  نتـشاذگ  رانک  ًالامتحا  .دـش  هداد  خـساپ  نانوی  راداهب  قاروا 
مالعا بزح  پچ  یریگ  تهج زا  ار  دوخ  فارـصنا  اسیریـس  لدتعم »  » تیرثکا روشک ، یگتـسکشرو  راشف  ریز  دـهد و  خر  تسا ، ثحب  دروم  یلام 

.دروآ یور  روشک  راک  هظفاحم یاهورین  اب  دیدج  فالتئا  هب  دراد و 

http://www.hafteh.de/?p=92893




ینانوی نانوی و  زا  تیامح  ینعی  اپورا  ههد ٧٠  هب  تشگزاب 
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تشنک نگاو  اراس  هتشون  تلو - هگنوی 

ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم  یعفان  اضر  همجرت  شنیزگ و 

روشک کی  رد  دنریگ ؟ یم  رارق  شیامزآ  دروم  اهزیچ  هچ  نایاورنامرف :  هاگشیامزآ  هب  هدش  لیدبت  نانوی  هک  تساه  لاس 
تارکومد

؟ داد شهاک  ار  یگتسشنزاب  قوقح  اه و  دزمتسد  ناوت  یم  اجک  ات  – 

؟ درب نیب  زا  ار  لغاشم  ناوت  یم  دح  هچ  ات  – 

؟ درب نیب  زا  ار  یعامتجا  راتخاس  یانبریز  یئوج  هفرص  قیرط  زا  ناوت  یم  اجک  ات  – 

هنیزه تخادرپ  یارب  اهنآ  زا  مجنپ  کی  دنراکیب ، نانوی  مدرم  مراهچ  کی  زا  شیب  تسا : راب  تبیصم  اه  شیامزآ  نیا  همانزارت 
کاخ هب  روشک  یتشادهب  ماظن  هعومجم  .دنرادن  همیب  روشک  یلاها  زا  موس  کی  .دنرادن  یفاک  لوپ  یئاذغ  داوم  قرب و  نکسم ،

.دندرک لیطعت  ار  اه  ناتسرامیب  راکیب و  هورگ  هورگ  ار  ناراتسرپ  نارایکشزپ و  ناکشزپ و  نوچ  ارچ ؟ تسا ، هداتفا 

نیلرب و اما  .دشخب  نایاپ  عضو  نیا  هب  دهاوخ  یم  هک  هدمآ  راک  رس  رب  نانوی  رد  یتلود  شیپ –  هام  راهچ  هیوناژ –  هام  زا 
.دنوشب تبحص  دراو  نانوی  تلود  اب  دوخ  رماوا  لیدعت  هراب  رد  دنتسین  رضاح  یتح  هک  یروطب  دنفلاخم  نآ  اب  تدشب  لسکورب 

نیا لصاح  .دنک  طوقس  ازیریس  تلود  نانوی  یگتسکشرو  اب  دنراودیما  نوچ  ارچ ؟ دوش ، تسکشرو  نانوی  دنهد  یم  حیجرت 
دهاوخ نیب  زا  هشیمه  یارب  هدش  هتفرگ  اپورا  مدرم  زا  تایلام  ناونعب  هک  یلوپ  اهدرایلیم  اهنت  هن  دوب ؟ دهاوخ  هچ  تسکش 
تسکش .دش  دهاوخ  غاد  نایارگ  تسار  رازاب  دش و  دهاوخ  دراو  یسارکومد  هب  یدیدش  همطل  ازیریس  تسکش  اب  هکلب  تفر 
ازیریس .دننک  دودحم  ار  مدرم  یساسا  قوقح  رگید  باصتعا و  قح  ناملآ  رد  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  یزوریپ  ینعی  ازیریس 

، دنریگ یم  هک  تسا  یدزمتسد  هب  هتسباو  ناشیگدنز  هک  اپورا  مدرم  اهنویلیم  عفانم  ندناشن  یسرک  هب  یارب  تسا  هدش  قفوم 
! دوش هتسب  الماک  رد  هرابود  هک  میهد  هزاجا  میرادن  قح  ام  .دنک  زاب  یکدنا  ار  تسایس  هتسب  رد  یال 

تکاپ نیا »  زا  دیابن  ارچ  .دش  نانوی  یارب  تاجن »  یاه  تکاپ  همادا »  راتساوخ  دیاب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  یگتسبمه  اما 
نیا تیرشب  هیلع  تیانج  دندوب ، تیرشب  هیلع  تیانج  اه  نیا  دندوبن ، کمک  اه  نیا  هک  نیا  یارب  درک ؟ تیامح  تاجن »  یاه 
هک نآ  یارب  طقف  ارچ ؟ .دننک  لیمحت  هتسکشرو  کچوک  روشک  کی  هب  ار  خیرات  شخب » تاجن  رابتعا   » نیرتگرزب هک  تسا 

هب دیاب  هاوخان  هاوخ  هک  یئاهرابتعا  درادن ، هزات  رابتعا  هب  زاین  نانوی  .دننکن  ررض  دنمتورث  یاه  شراگیلا  اه و  کناب 
شهاک اه  یهدب  لک  دیاب  .تساه  یهدب  تخادرپ  زا  ندشاهر  .دراد  زاین  نآ  هب  نانوی  هچنآ  .دسرب  اه  یهدب  تخادرپزاب  فرصم 
مدرم کیرحت  یعامتجا و  تامدخ  رتشیب  رتشیب و  نتساک  یارب  یمئاد  یمرها  هب  لیدبت  اه  یهدب  تروص  نیا  ریغ  رد  دبای . 

.دش دهاوخ  رگیدکی  اب  نداتفارد  یارب  فلتخم  یاهروشک 

تلود هیلع  اه  غورد  ندرک  اشفا  و  عامط – » یاه  ینانوی   – » اه ینانوی  هیلع  تاکیرحت  اب  هلباقم  ینعی  نانوی  اب  یگتسبمه 
یاه هیداحتا  قوقح  یتقو  تسشن  اشامت  هب  تشاذگ و  تسد  یور  تسد  دیابن  هک  نیا  ینعی  نانوی  اب  یگتسبمه  .ازیریس 

یم لام  دگل  ار  رشب  یساسا  قوقح  دنرب و  یم  نایمزا  ار  اهدزمتسد  تیبثت  یارب  داد  رارق  یتقو  دننک ، یم  دودحم  ار  یرگراک 
طیارش دوبهب  یگتسشنزاب و  قوقح  اهدزمتسد ، ندرب  الاب  یارب  دیاب  مه  ناملآ  رد  هک  تسه  مه  انعم  نیا  هب  یگتسبه  .دننک 

رد یگتسشنزاب  قوقح  دیدش  شهاک  میناوتن  رگا  دوشن ، وغل  ناملآ  رد  یگلاس  رد ۶٧  یگتسشنزاب  نوناق  رگا  .درک  هزرابم  راک 
یارب یکدنا  تخب  نانوی  رد  مه  ینانوی  مینادرگزاب ، هتشذگ  حطس  هب  ار  یعامتجا  یاه  کمک  میناوتن  رگا  مینک ، وغل  ار  ناملآ 

.تشاد دهاوخ  یعامتجا  تامدخ  شهاک  اب  هلباقم 

http://www.hafteh.de/?p=92426
https://aayande.wordpress.com/2015/04/29/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-70-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7/


.تس اه » پچ  بزح »  ناربهر  زا  ناملآ ،  ناملراپ  رابت  یناریا  هدنیامن  ، تشنک نگاو  اراس 

http://www.jungewelt.de/2015/04-30/027.php
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رگراک �قبط  باختنا  ازیریس و  یاه  لح  هار  نانوی ، یلام  یداصتقا و  نارحب 

( تسخن شخب  )

/hafteh.de

، نانوی یلام  یداصتقا و  نارحب 

رگراک �قبط  باختنا  ازیریس و  یاه  لح  هار 

تشهبیدرا ١٣٩۴ نیدرورف  – گنهابش ، بارهس 

( تسخن شخب  )

ناریا دحتم  یبالقنا  نارگراک  ناگرا  شزیخ 

زادنا و مشچ  نتخاس  نشور  هجیتن  رد  و  روشک ، نآ  رد  اهدادیور  ِندرک  دصر  ندیمهف و  روظنم  هب  یبوچراچ  نتشاد  نانوی و  تالوحت  یسررب  یارب 
یزوریپ نتخاس  مهارف  نانوی و  رد  یسایس  یعامتجا و  یداصتقا - یداینب  رییغت  تهج  رد  یبالقنا  یاهورین  رگراک و  �قبط  �زرابم  تفرشیپ  طیارش 

: تشاد ریز  دراوم  زا  ینشور  کرد  مک  تسد  دیاب  هقبط ، نیا 

نانوی یعامتجا  یداصتقا –  تیعضو  – 

ازیریس ندمآ  راک  یور  لیالد  طیارش و  – 

ازیریس یسایس  کیژولوئدیا و  عضاوم  – 

ازیریس یداهنشیپ  یاه ) لح  هار  ای   ) لح هار  – 

یاهورین رگراک و  �قبط  �زرابم  دناوتب  هک  یا  هنیزگ  ینعی  رگید : یاه  هنیزگ  لباقم  رد  رگراک  �قبط  یبالقنا  �نیزگ  �ئارا  یعقاو  ناکما  – 
. نارحب دمآراک  یبالقنا و  لح  هار  رگید  نایب  هب  درب ، شیپ  هب  ار  نانوی  رد  یسایس  یعامتجا و  یداصتقا - یداینب  رییغت  یارب  یبالقنا 

هدنیآ �رامش  رد  هک  یدعب  شخب  رد  .مینک  یسررب  هتشون  نیا  فادها  دح  رد  ار  نانوی  یعامتجا  یداصتقا –  تیعضو  میشوک  یم  تسخن  شخب  رد 
.تخادرپ میهاوخ  یدعب  یاه  ثحب  هب  دمآ  دهاوخ 

نانوی یعامتجا  یداصتقا –  تیعضو 

یداصتقا دوکر 

یدایز دراوم  رد  هکلب  هدرکن ، ادیپ  شهاک  هتشذگ  لاس  رد ٧  اهنت  هن  هک  تسا  یگرزب  یلام  یداصتقا و  نارحب  راچد  نونک  ات  لاس ٢٠٠٨  زا  نانوی 
.تسا هتفای  یرتشیب  تدش  یتعنص ) تادیلوت  هژیو  هب  تادیلوت  شهاک  نارگراک ، هژیو  هب  مدرم  �دوت  دیرخ  تردق  شهاک  یراکیب ، شیازفا  دننام  )

http://www.hafteh.de/?p=92488
http://www.aazarakhsh.org
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/54gf7.jpg


ناشن نونک  ات  لاس ٢٠٠۵  زا  ار  نانوی  یداصتقا  دشر  ریز  لودج  .تسا  هدرک  ادیپ  شهاک  نازیم ٢۵ % هب  ابیرقت  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هلصاف  نیا  رد 
: دهد یم 

)٢٠٠۵٢٠٠۶٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١۴لاس نیمخت )٢٠١۵( نیمخت )٢٠١۶

دشر
یداصتقا

( دصرد )

٢٫٣۵٫۵٣٫۵-۵٣٫١-٫٢-۴٣٫٩٠٫-٧-٧٫١-٫٩۴١٫۴٢٫٩

( نانوی تلود  طسوت  هدش  هئارا  ماقرا  للم و  نامزاس  یاه  هداد  عبنم : )

یراذگ هیامرس  دیدش  شهاک 

لیکشت تبسن  ریز  لودج  .دنک  یم  سکعنم  روشک  نیا  رد  یراذگ  هیامرس  طوقس  رد  یراکشآ  رایسب  روط  هب  ار  دوخ  نانوی  یداصتقا  نارحب  قمع 
: دهد یم  ناشن  ات ٢٠١٣  یاه ٢٠٠۵  لاس  یط  ار  نانوی  رد  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  صلاخان  رادیاپ  �یامرس 

٢٠٠۵٢٠٠۶٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣لاس

صلاخان دیلوت  هب  صلاخان  رادیاپ  �یامرس  لیکشت  تبسن 
( دصرد  ) یلخاد

٢١٢٣٢۶٢۴٢١١٧١۵١٢١١

( یناهج کناب  عبنم : )

لاس ٢٠٠۵ رد  زا ٢١ % تسا ،) یراذگ  هیامرس  یارب  یرایعم  هک   ) یلخاد صلاخان  دیلوت  هب  صلاخان  رادیاپ  �یامرس  لیکشت  تبسن  هک  دوش  یم  هدید 
شهاک ینامز ٢۵ % �لصاف  نیا  رد  زین  یلخاد  صاخان  دیلوت  هک  مینک  هجوت  رگا  .تسا  هدش  فصن  ًابیرقت  ینعی  هدرک  تفا  لاس ٢٠١٣  رد  هب ١١ %

لاس ٢٠٠۵ رد  تبسن  نیا  دودح ٣۶ % اهنت  لاس ٢٠١٣  رد  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  صلاخان  رادیاپ  �یامرس  لیکشت  تبسن  هک  دید  میهاوخ  هتفای ،
.تسا هدوب 

دیلوت هب  یجراخ  صلاخ  میقتسم  یراذگ  هیامرس  تبسن  .درک  هدهاشم  ناوت  یم  مه  نانوی  رد  یجراخ  یراذگ  هیامرس  دروم  رد  ار  تیعضو  نیمه 
: تسا هدمآ  ریز  لودج  رد  ات ٢٠١٣  یاه ٢٠٠۵  لاس  رد  نانوی  یلخاد  صلاخان 

٢٠٠۵٢٠٠۶٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣لاس

دیلوت هب  یجراخ  صلاخ  میقتسم  یراذگ  هیامرس  تبسن 
( دصرد  ) یلخاد صلاخان 

٠٫٣٢٠٫۶١٫۶٠٫٨٠٫٢٠٫۴٠٫٧١٫٢

( یناهج کناب  عبنم : )

ربارب ١٫٠۶ ات ٢٠٠٩  لاس ٢٠٠۵  زا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  یجراخ  صلاخ  میقتسم  یرادگ  هیامرس  تبسن  نیگنایم  الثم  هک  مینیب  یم  مه  اجنیا  رد 
هک هدوب  دصرد  ربارب ٠٫۶٢۵  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  یجراخ  صلاخ  میقتسم  یراذگ  هیامرس  تبسن  نیگنایم  ات ٢٠١٣  لاس ٢٠١٠  زا  و  دصرد ،

اب ناوت  یم  هتفای ، شهاک  دصرد  دودح ٢۵  ات ٢٠١٣  زا ٢٠٠۵  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب   ) دهد یم  ناشن  ار  یدیدش  شهاک 
تفا لاس ٢٠٠۵  رد  تبسن  نیمه  دودح ۴۴ % هب  لاس ٢٠١٣  رد  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  یجراخ  یراذگ  هیامرس  تبسن  هک  تفایرد  هداس  هبساحم 

(. تسا هدرک 

هک تسا  یراد ) هیامرس  یاهروشک  لک  رد  مه  نانوی و  رد  مه   ) دوس خرن  یلوزن  شیارگ  زا  یشان  یلخاد ) هچ  یجراخ و  هچ   ) یراذگ هیامرس  شهاک 
.تسا هتشاد  شقن  هراب  نیا  رد  زین  نانوی  رد  کسیر  شیازفا  کش  یب  .دهد  یم  لیکشت  ار  یراد  هیامرس  یناهج  یلام  یداصتقا و  نارحب  �نیمز  سپ 

تلود یجراخ  ماو 

ار ات ٢٠١۴  لاس ٢٠٠۵  زا  نانوی  یتلود  یاه  ماو  ریز  لودج  .تسا  روشک  نآ  یجراخ  یاه  ماو  یالاب  رایسب  حطس  نانوی  داصتقا  رگید  یگژیو  کی 
: دهد یم  ناشن 

٢٠٠۵٢٠٠۶٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١۴لاس

( وروی درایلیم   ) ١٩۵٢٢۴٢٣٩٢۶٣٣٠٠٣٢۵٣۵۵٣٠۴٣١٩٣١٧ماو

( لوپ یللملا  نیب  قودنص  عبنم : )



هتفای شیازفا  زا ۶٢٫۵ % شیب  ینعی  هدیسر  وروی  درایلیم  هب ٣١٧  وروی  درایلیم  زا ١٩۵  نانوی  تلود  یجراخ  ماو  لاس  هد  یط  هک  دوش  یم  هدید 
تبسن نیرتالاب  زا  یکی  دوش و  یم  غلاب  روشک  نیا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  ربارب )  ١٫٧۵  ) دصرد دودح ١٧۵  هب  نانوی  تلود  یجراخ  ماو  نونکا  .تسا 

.دنز یم  مقر  ار  ناهج  رد  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  ماو  یاه 

هدوب وروی  درایلیم  دودح ٣٢٠  �یروف ٢٠١۵  رد  نانوی  تلود  یجراخ  ماو  لک  غلبم  «، CEPS اپورا تسایس  تاعلاطم  زکرم   » یاه هداد  قبط 
داهن  ، EFSF یاه ماو  هبناجود و  یاه  ماو  لماش  % ) نازیم ۶٢ هب  یئاپورا  یاه  تلود  دنرارق : نیا  زا  نانوی  یتلود  ماو  یلصا  ناراکبلط  .تسا 

یلام تاسسؤم  و  نازیم ١٠ % هب  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  نازیم ١١ ،% هب  اپورا  یزکرم  کناب  اپورا ،)» یلام  یرادیاپ  یارب  تالیهست   » لوئسم
(. وروی درایلیم  دودح ۵٠  % ) نازیم ١٧ هب  یصوصخ 

یاه لاس  رد  لوپ ) یللملا  نیب  قودنص  اپورا و  یزکرم  کناب  اپورا ، نویسیمک   ) اکیئورت ینیب  شیپ  ساسا  رب  اه  ماو  نیا  �نالاس  �رهب  لک  غلبم 
.تسا هدش  یبایزرا  روشک  نیا  صلاخان  دیلوت  لداعم ۵ % ات ٢٠١٩  لاس ٢٠١۵  زا  نانوی و  یلخاد  صلاخان  دیلوت  لداعم ۴ % ٢٠١٣ و ٢٠١۴ 

 ( هیروف ٢٠١۵  CEPS 5 راو ،» فیزیس  یا  هفیظو  نانوی : ماو  سیورس  �نیزه  ، » ینیناوویج وردناسلآ  یدیسلآ و  ازینیس  عبنم : )

نیب قودنص  .دوب  دهاوخ  رتشیب  مه  نیا  زا  هدنیآ  یاه  لاس  رد  تسا و  هدوب  وروی  درایلیم  زا ١٠  شیب  لاس ٢٠١۴  رد  نانوی  یتخادرپ  هرهب  غلبم  لک 
یللملا نیب  قودنص  یتفایرد  �رهب  لک  غلبم  ماو  نیا  دیسرس  ات  تسا و  هدرب  دوس  هداد  نانوی  هب  هک  یماو  تباب  زا  وروی  درایلیم  غلبم ٢٫۵  لوپ  یللملا 

رایسب یصوصخ  تاسسؤم  �رهب  خرن  .تسا  نانوی ٣٫۶ % هب  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  ماو  �رهب  خرن  .دیسر  دهاوخ  وروی  درایلیم  هب ۴٫٨  لوپ 
هرهب خرن  اب  اپورا  یزکرم  کناب  یئاپورا و  یاهروشک  یاه  ماو  دسر ؛ یم  دودح ١٠ % ات  هاگ  و  تسا ، لوپ  یللملا  نیب  قودنص  �رهب  خرن  زا  رتشیب 
، یناهج یئاپورا و  داهن  هب  هتسباو  هچ  دنشاب و  یصوصخ  هچ  تاسسؤم ، نیا  مامت  .تسا  هدش  هداد  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  �رهب  خرن  زا  رتمک  یا 
تدش هب  ار  نانوی  ناشکتمحز  نارگراک و  درک ، میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  رت  نیئاپ  هک  نانوی  مدرم  هب  یداصتقا  یسایس و  یاه  لیمحت  رب  هوالع 

.دنا هدرک  راتفرگ  دوخ  یلام  �ربنچ  رد  ار  نانآ  رامثتسا و 

یراکیب

لاس زا  ار  نانوی  رد  یراکیب  خرن  ریز  لودج  .تسا  دودح ۶٠ % ناناوج  یراکیب  خرن  و  دودح ٢٧ % رد  نانوی  رد  یراکیب  یمومع  خرن  نونکا 
: دهد یم  ناشن  نونک  ات   ٢٠٠۵

)٢٠٠۵٢٠٠۶٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١۴لاس نیمخت )٢٠١۵( نیمخت )٢٠١۶

خرن
( دصرد ) یراکیب

٩٫٩١٠٫٣٨٫۴٧٫٨٩٫۶١٢٫٨١٧٫٩٢۴٫۵٢٧٫۵٢۶٫٨( نیمخت )٢۵٫٩( نیمخت )٢۴٫٣

( نانوی تلود  طسوت  هدش  هئارا  ماقرا  للم و  نامزاس  یاه  هداد  عبنم : )

دصیس نویلیم و  کی  دودح  راک ) یایوج  ناراکیب  لغاش +  تیعمج   ) نانوی یداصتقا  لاعف  تیعمج  رفن  نویلیم  دودح ۴٫٨٢١  زا  لاس ٢٠١۴  رد 
%(. ٢۶٫٨  ) دنداد یم  لیکشت  ناراکیب  تیعمج  ار  رفن  رازه 

شهاک .دیسر  رفن  نویلیم  هب ٣٫۵٢٩  نویلیم  زا ۴٫۵۴٨  تفای و  شهاک  نانوی ٢٢٫۴ % رد  لغاش  تیعمج  لک  ات ٢٠١۴  یاه ٢٠١٢  لاس  �لصاف  رد 
تامدخ شخب  رد  و  نامتخاس ۵٠٫٣ % تعنص و  شخب  رد  دصرد ؛ بالضاف ۶٫۵  بآ و  زاگ و  قرب و  ندعم و  یزرواشک و  شخب  رد  لغاش  تیعمج 

هب رفن  رازه  زا ٩۴٠  شخب  نیا  رد  لغاش  تیعمج   ) تفرگ تروص  نامتخاس  و  تخاس )  ) تعنص شخب  رد  یراکیب  نیرتشیب  ناس  نیدب  .دوب  % ١۶٫٨
(. تفای شهاک  رفن  رازه   ۴۶٧

تاراشتنا زا  داد » ماجنا  دوبهب  تهج  رد  یشخرچ  ناوت  یم  هنوگچ  نانوی :  : » رزال شیردیرف  زوالک - کچنب و  دیواد  ردارش ، زوالک  عبنم : )
�یوناژ ٢٠١۵)  ، IFW یناهج ،» داصتقا  یارب  لیک  �سسؤم  »

دزم

لقادح دزم  ریز  لودج  .تسا  هتشاد  قلطم  شهاک  نونک  ات  لاس ٢٠٠٧  زا  زین  نانوی  رد  اهدزم ) لک  نآ  عبت  هب  و   ) نارگراک لقادح  دزم  نایم  نیا  رد 
: دهد یم  ناشن  ات ٢٠١۵  یاه ٢٠٠۶  لاس  �لصاف  رد  ار  نانوی  رد  نارگراک 

٢٠٠۶٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١۴٢٠١۵لاس

وروی  ) لقادح دزم 
( هام رد 

۶۶٧٫۶٨٧٠٩٫٧١٧٣٠٫٣٠٧٩۴٫٠٢٨١٧٫١٣٨۶٢٫٨٢٨٧۶٫۶٢۶٨٣٫٧۶۶٨٣٫٧۶۶٨۶٫٧۶

( تاتسوروی عبنم : )

یشهاک ینعی   ) تفای شهاک  هام  رد  وروی  هب ۶٨٣٫٧۶  لاس ٢٠١٣  رد  دوب  هام  رد  وروی   ٨٧۶٫۶٢ لاس ٢٠١٢ ، رد  هک  لقادح  دزم  دوش  یم  هدهاشم 



شهاک نازیم  نیمه  هب  مک  تسد  لغاش  نارگراک  دیرخ  تردق  ناس  نیدب  .تسا  هدنام  دمجنم  یاه ٢٠١۴ و ٢٠١۵  لاس  لوط  رد  و  لداعم ٢٢ ) % 
لداعم یراکیب  یرمتسم  نانوی  رد  تسا : رت  راوشد  بتارم  هب  عضو  ناراکیب  یرفن  رازه  دص  دنچ  نویلیم و  کی  تیعمج  دروم  رد  .تسا  هدرک  ادیپ 

یط ١۴ یتسیاب  دوش  دنم  هرهب  یراکیب  یرمتسم  زا  دناوتب  هکنیا  یارب  هدش  راکیب  درف  .تسا  نادنمراک  یارب  نارگراک و ۵٠ % یارب  قوقح  % ۴٠
هداد یراکیب  �میب  زور  ندش ٢٠٠  راکیب  زا  شیپ  لاس  یط ٢  ای  دشاب و  هدرک  تخادرپ  یراکیب  �میب  زور  لقادح ١٢۵  ندش  راکیب  زا  شیپ  هام 

.دشاب

نارود ندوب  ینالوط  رطاخ  هب  ای  دنراد  یزیچان  یرمتسم  هک  راکیب  نارگراک  هتفای ، شهاک  تدش  هب  ناشدزم  هک  نارگراک  ینویلیم  دنچ  تیعمج 
هناخ زا  هراجا  تخادرپ  زا  یناوتان  رطاخ  هب  هک  یئاه  نامناخ  یب  دننک ، یمن  تفایرد  یا  یرمتسم  چیه  راک  رازاب  رد  ندوب  دراو  هزات  ای  یراکیب و 
یراوشد نیا  مامت  لمحت  رب  هوالع  .دنوش  یم  وربور  هتسب  یاه  هاگنامرد  اه و  ناتسرامیب  اب  دنرادن  نامرد  �میب  هک  ینارامیب  دنا ، هدش  هتخادنا  نوریب 

یاه لوغ  هلمج  زا  ناراد ، هیامرس  نیرتگرزب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنوش و  یم  وربور  هدوزفا ) شزرا  رب  تایلام   ) میقتسم ریغ  تایلام  شیازفا  اب  اه 
نیرتگرزب هک  سکدوترا  یاسیلک  ای  دنرادروخرب و  ددعتم  یتایلام  یاه  تیفاعم  زا  دنتسه ، ناهج  ناراد  هیامرس  نیرتگرزب  ءزج  هک  نانوی  ینار  یتشک 

.دزادرپ یمن  یتایلام  تسا  میهس  یلام  یداصتقا و  تاسسؤم  رد  تسا و  تلود  زا  سپ  نانوی  رادنیمز 

تلود یجراخ  یاه  ماو  نانوی و  ناراد  هیامرس 

هدوب هریغ  نانادداصتقا و  اه و  هناسر  یتلود ، تاماقم  نابز  درِو  هراومه  ناهج  رسارس  رد  نانوی و  رد  هتشذگ  لاس  دنچ  یط  هک  یلیاسم  زا  یکی 
هک یریوصت  .تسا  هدوب  نانوی  مدرم  رب  هناشک  تضایر  یاه  تسایس  لیمحت  قیرط  زا  نآ  تخادرپزاب  یارب  یزیر  همانرب  نانوی و  ماو  نازیم 

هتشاد ضرق  ساسا  رب  دوخ و  دیلوت  زا  رتالاب  یفرصم  نانوی  مدرم  ایوگ  هک  تسا  هنوگ  نیدب  دنهد  یم  هئارا  نانوی  تیعضو  زا  یئاپورا  مکاح  تاماقم 
بطاخم دنهدب ! سپ  ار  اه  ماو  دنروآ و  یور  رتشیب  شالت  راک و  هب  دننک ، مک  هدوب  نارگید  باسح  هب  هک  ار  دوخ  یدایز » فرصم   » دیاب کنیا  دنا و 

رد اهدزم  حطس  هب  دبای و  شهاک  دیاب  نارگراک  دزم  اهنآ  رظن  هب  دنتسه ! ناراکیب  نارامیب و  ناگتسشنزاب ، نارگراک ، اهنآ  بطاخم  اهنت  دیاش  یلصا و 
تایلام ددرگ ، فذح  یعامتجا  نیمأت  یاه  هنیزه  دنک ، ادیپ  لیلقت  ناگتسشنزاب  قوقح  هام ،) رد  وروی  ات ۴٠٠  دودح ٣٠٠   ) دسرب ینامور  ناتسراغلب و 

نایرج ات  هریغ ، هریغ و  دنوش و  جارخا  یدایز »  » نادنمراک نارگراک و  دبای ، شیازفا  یساسا ) تامدخ  اهالاک و  فرصم  رب  تایلام   ) میقتسم ریغ 
.دنز یم  فرح  دنتشاد  یشقن  هچ  نایرج  نیا  رد  اهنآ  هکنیا  ناراد و  هیامرس  زا  یسک  رتمک  .دبای  همادا  یلام  تاسسؤم  هب  اهنآ  �رهب  اه و  ماو  طسق 

ازیریس و وضع  ساپاپ ، سوکین  میسرپب !» مه  نانوی  ناراد  هیامرس  زا  یلاوحا   » میشوک یم  اجنیا  رد  ام  درادن ! دوجو  یراد  هیامرس  نانوی  رد  یئوگ 
هک درک  ناشنرطاخ  دنالنف ) یبرغ  بونج  رد  یرهش   ) هرپمات رد  ربماتپس ٢٠١١  خیرات ١١  رد  یراتفگ  رد  سارپیس ، یسکلآ  �نیباک  یارزو  زا 

نیا اب  .دسر  یم  لاس  رد  وروی  درایلیم  هب ١۵  نآ  �نالاس  دمآرد  تسا و  ناهج  یناگرزاب  ناگوان  نیرتگرزب  یتشک  اب ۴٠٠٠  نانوی  یناگرزاب  ناگوان 
! دمان یم  زاغ » ردنچ   » ار غلبم  نیا  ساپاپ  سوکین  هک  تسا  هدوب  وروی  نویلیم  ماگنه ١٢  نآ  رد  شخب  نیا  یتخارپ  تایلام  لک  همه 

یللملا نیب  یاه  لیلحت  یخرب  ساسا  رب  دسیون  یم  نانوی  ناراد  یتشک  �راب  رد  یا  هلاقم  رد  نئوژ ٢٠١۴  خیرات ١٩  رد  لانویسانرتنا ، نیالنآ  لگیپشا 
یم دروآرب  هلجم  نامه  قبط  .تسا  هدشن  هتفرگ  یتایلام  نانوی  ینار  یتشک  دمآرد  وروی  درایلیم  مک ١۴٠  تسد  زا  (، ٢٠١۴  ) نونک ات  لاس ٢٠٠٢  زا 
هتفگ اج  نامه  رد  .تسا  نانوی  ینار  یتشک  یاه  تکرش  هب  قلعتم  نآ  رتشیب  هک  هدش  هدرپس  اه  ینانوی  لوپ  وروی  درایلیم  سیوس ۶٠  رد  اهنت  هک  دوش 

زا ۵۵ شیب  نانوی  رد  اهنآ  نارگراک  زا  یتفایرد  تایلام  دندرک ، زیراو  تلود  قودنص  هب  تایلام  وروی  نویلیم  یتشک ١۵  نابحاص  هک  یلاح  رد  هدش 
.تسا هدوب  وروی  نویلیم 

�نیمز رد  هلمج  زا  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  یئاپورا  یاهروشک  رگید  نانوی و  نیب  یا  هسیاقم  دش  هراشا  نآ  هب  رتالاب  هک  یراتفگ  رد  ساپاپ  سوکین 
( دنلریا رد  و   ) نانوی رد  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  هیامرس  رب  تایلام  تبسن  دنک : یم  ناشنرطاخ  ار  ریز  تاکن  دروآ و  یم  لمع  هب  هیامرس  رب  تایلام 

رگید دح  رد  هیامرس ) دمآرد   ) هیامرس رب  تایلام  نانوی  رد  رگا  دیازفا  یم  ساپاپ  .دنهد  یم  لیکشت  ار  اپورا  �یداحتا  رد  اه  تبسن  نیرت  نیئاپ 
یم شهاک  نازیم  نیمه  هب  یتلود  ماو  دش و  یم  رتشیب  وروی  درایلیم  نازیم ١٠٠  هب  ریخا  یاه  لاس  یط  تلود  دمآرد  دوب  یم  یئاپورا  یاهروشک 

.تفای

اب تسین و  یتلود  نانکراک  قوقح  ای  یتلود و  یاه  هنیزه  ندوب  الاب  اه ، لاربیلوئن  یاهاعدا  فالخرب  نانوی ، یتلود  ماو  ندوب  الاب  تلع  دیوگ  یم  وا 
تلود یاه  هنیزه  لک  هب  یتلود  نانکراک  قوقح  �نیزه  تبسن  اه  لاس  لوط  رد  کیتامتسیس و  روط  هب  هک  دهد  یم  ناشن  فلتخم  یاهرادومن  اهرامآ و 

تبسن نینچمه  .تسا  هدوبربارب  نآ  اب  ای  رتمک و  اپورا  �یداحتا  لک  رد  هباشم  یاه  تبسن  نیگنایم  زا  نانوی  رد  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  تبسن  زین  و 
.تسا هدوب  رتمک  اپورا  �یداحتا  رد  تبسن  نیا  طسوتم  زا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  تلود  یاه  هنیزه  لک 

.تسا هدش  یگتسکشرو  زا  یصوصخ  یاه  کناب  تاجن  فرص  اساسا  اه  ماو  نیا  هک  دنک  یم  ناشنرطاخ  یتلود  ماو  فرصم  دروم  رد 

هداد ساسا  رب  هک  ار  یکچوک  لودج  اجنیا  رد  هک  دیوگ  یم  خساپ  ماقرا  رامآ و  اب  اه  ینانوی  یلبنت »  » دروم رد  اه  یرواد  شیپ  هتشر  کی  هب  ساپاپ 
: میروآ یم  میا  هدرک  میظنت  وا  یاه 

یگتفه راک  هنایلاستاعاس  راک  هنایلاستاعاس  )تالیطعت  صخاش  ) راک یروآراب 

۴١١٣٩٠٣٠١٠۴ناملآ

اپورا ۴١٫٧١٠٠طسوتم 

۴۴٫٣٢١١٩٢٣١٠٢نانوی



( عبنم : http://www.skp.fi/originals/materiaalit/NikosPappas_Tiedonantajafestivaali_170920111.pdf )

ازیریس ندمآراک  یور  لیالد  طیارش و 

اپورا یزکرم  کناب  اپورا ، نویسیمک   ) اکیئورت دیدش  یسایس  یداصتقا و  یاهراشف  دش ؛ فیصوت  الاب  رد  هک  یا  یعامتجا  یداصتقا و  عاضوا  نتم  رد 
کوساپ بزح  لماک  یئور  رد  ور  ریخا ؛ یاه  لاس  یط  روشک  نیا  فلتخم  یاه  تموکح  قیرط  زا  نانوی  مدرم  رب  لوپ ) یللملا  نیب  قودنص  و 

( اپورا تسیلایرپما  یزاوژروب   ) اکیئورت عفن  هب  شکتمحز  یاه  هدوت  رگراک و  �قبط  اب  ون » یسارکومد   » راک هظفاحم  بزح  و  تارکومد ) لایسوس  )
.دوبن نکمم  لبق  تروص  هب  تموکح  �مادا  نانوی ، ناناوج  هژیو  هب  شکتمحز ، یاه  هدوت  نارگراک و  رمتسم  تمواقم  نانوی و  گرزب  یزاوژروب  و 

دنتساوخ و یم  یون » زیچ   » ناناوج هژیو  هب  اه ، هدوت  .دندز  یم  اج  رد  دوخ  روآ  لالم  هنابلط و  میلست  یاه  نامتفگ  رد  نانوی  کیسالک » بازحا  »
.دنتفای ازیریس  رد  ار  ون » زیچ   » نیا

میهاوخ یسررب  هتشون  نیا  یدعب  شخب  رد  ار  وا  یداهنشیپ  یاه  لح  هار  یتاقبط و  یسایس ، کیژولوئدیا و  عضاوم  ازیریس ، ندمآ  راک  یور  لیالد 
یارب یبالقنا  یاهورین  رگراک و  �قبط  �زرابم  دناوتب  هک  یا  هنیزگ  ینعی  رگراک ، �قبط  یبالقنا  �نیزگ  �ئارا  یعقاو  ناکما  هتشون ، نایاپ  رد  .درک 

.داد میهاوخ  رارق  شواک  دروم  درب ، شیپ  هب  ار  نانوی  رد  یسایس  یعامتجا و  یداصتقا - یداینب  رییغت 

http://www.skp.fi/originals/materiaalit/NikosPappas_Tiedonantajafestivaali_170920111.pdf


! مسیلاتیپاک هدیسوپ  ناماد  نانوی و  رد  نارحب 

/hafteh.de

قفش مارهش 

. صاخ هدع  کی  لام  اهزیچ  هیقب  تسا و  همه  لام  اه  یهدب  نیا  تسا . یمومع  یاه  یهدب  تسا ، همه  لام  یراد  هیامرس  یلم  داصتقا  رد  هچنآ 
( سکرام لراک  )

یگتسشنزاب قوقح  اهدزمتسد ، شهاک  .دنوش  لبقتم  دیاب  نانوی  نادنورهش  هک  تسا  یلام  گرزب  یاه  یراکادف  هب  طونم  اپورا  هیداحتا  اب  قفاوت  یارجا 
( نانوی ریزو  تسخن  وئردناپاپ  ژرژ  .تسا  ( اه  یراکادف  نیا  هلمج  زا  اه  تایلام  شیازفا  و 

تکرش روشک  لک  یتامدخ  یتعنص و  یاه  شخب  یمومع  باصتعا  نیا  رد  .دنداد  نامزاس  ار  هتعاس  یباصتعا ۴٨  هم  زور ۴  رد  نانوی  نارگراک 
یرسارس باصتعا  نآ  زا  سپ  هتشذگ و  یدالیم  لاس  ربماسد  هام  تاباصتعا  ینعی  تسا ، هدوب  ریخا  هام  رد ۶  گرزب  باصتعا  نیموس  نیا  .دندرک 
یاه تارهاظت  یتامدخ ، یتعنص و  فلتخم  یاه  شخب  رد  دودحم  تاباصتعا  یرهش ، شروش  رامش  یب  دینک  هفاضا  اه  نیا  هب  و  سرام ؛ هام 

.تسا هتسویپ  عوقو  هب  نانوی  رهش  زا ۶٠  شیب  رد  هتشذگ  لاس  ود  رد  هک  ناناوج و … نایوجشناد و  مایق  یضارتعا ،

، اپورا هیداحتا  وروی و  هزوح  یاهداصتقا  نیرت  فیعض  زا  یکی  ناونع  هب  نانوی  تلود  یگتسکشرو  نآ  بقاعتم  یناهج و  یراد  هیامرس  نارحب 
زا ٢۵٠ شیب   ) دوخ روآ  ماسرس  یاه  یهدب  تخادرپزاب  هجدوب و  یرسک  شهاک  یارب  نانوی  یراد  هیامرس  .تسا  تاضارتعا  نیا  یلصا  لماع 

هیداحتا .دراذگب  هعماج  نییاپ  تاقبط  شود  رب  ار  سالفا  نیا  راب  خیرات ، مامت  ِیزاوژروب  یاه  تلود  فولام  تداع  هب  ات  دراد  دصق  وروی ) درایلیم 
رتفد لاناک  زا  هک  طورش  نیا  .دنا  هدرک  هئارا  ار  نانوی  تلود  هب  ماو  یاطعا  یارب  دوخ  طورش  اه و  لح  هار  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  اپورا و 

”، یداصتقا تضایر  حرط   “ مان تحت  هدش و  یمومع  یاه  هناسر  اپورا و  هیداحتا  کیتاملپید  یراجم  دراو  نینهآ ٢ ) یوناب   ) لکرم مظعا  ترادص 
حطس هس  رد  ار  هدش  هزیرتلورپ  یزاوژروب  هدرخ  رگراک و  هقبط  هتفرگ ، رارق  بیوصت  دروم  کوساپ ”  “ رادربنامرف تلود  نانوی و  ناملراپ  طسوت 

اهدزمتسد و رب  تایلام  نازیم  نتفر  الاب  یگتسشنزاب ، نس  نتفر  الاب  ناگتسشنزاب ، ناریگبدزم و  قوقح  شهاک  لوا ، دهد :  یم  رارق  مجاهت  دروم 
همتت راب  نیا  اه  یزاس  یصوصخ  مود ، حطس  رد  .هدنیآ  لاس  هس  رد  اه  دزمتسد  نتشاد  هاگن  تباث  اه و  شاداپ  لماک  وغل  اهالاک و  یخرب  نینچمه 

هک یعامتجا  یاهداهن  تسا  رارق  هک  نیا  موس  .دومن و  دهاوخ  جارح  ار  نانوی  لک  یلیر  هکبش  بآ و  نامزاس  دهد و  یم  رارق  فده  ار  یلم  کلمیام 
ییوج هفرص  یاتسار  رد  دنراد ، هدهع  رب  ار  ناگتسشنزاب  نادنملاس و  ناکدوک ، دننام  ریذپ  بیسآ  یعامتجا  یاه  هورگ  یارب  یتظافح  ینیمات و  شقن 

نانوی تلود  هب  ماو  تخادرپ  نامضلا  هجو  دیاب  ناریا ) یناهج و  رگراک  هقبط  یارب   ) انشآ یاه  همانرب  نیا  .دندرگ  لحنم  ای  ماغدا و  مه  رد  تلود ،
یراد هیامرس  ایناث  دننک و  یریگولج  ایلاتیا  ایناپسا و  لاغترپ و  ریظن  ییاه  تلود  هب  یگتسکشرو  نارحب  تیارس  وروی و  رتشیب  طوقس  زا  الوا  ات  دوش 

تسس نونکا  هقلح  نیا  هرابود  دهد و  تاجن  طوقس  رطخ  زا  ار  نانوی  رد  یراد  هیامرس  تابسانم  یزاوژروب و  تیمکاح  تلود و  دناوتب  یراصحنا 
.دیامن اقبا  دوخ  هاگیاج  رد  ار  هدش 

هطرو هب  نینچ  نیا  ار  نانوی  داصتقا  زیچ  هچ  دیسرپ  دیاب  هدش ، هدرتسگ  یناهج  داصتقا  هکبش  مامت  رد  هک  یراد  هیامرس  یمومع  نارحب  زا  یادج 
تیعمج و نویلیم  اب ١١  نانوی  روشک  دنشک ؟ شود  هب  هناراکادف  ار  یهدب  راب  مادک  ات  دنهاوخ  یم  اهرتلورپ  زا  اهاوژروب  تسا ؟ هدیشک  طوقس 
نیرت گرزب  نیلوا و  رت ، قیقد  یتروص  هب  ای  .تسا  ناهج  رد  هحلسا  هدننک  دراو  نیمجنپ  الاک ، تیزنارت  مسیروت و  رب  یکتم  فیعض ، یداصتقا 

، هیسور اکیرمآ و  زا  سپ  هحلسا  گرزب  هدننک  رداص  نیموس  ناونع  هب  ناملآ  تلود  و  وتان ، وضع  یاهروشک  اپورا و  هراق  رد  هحلسا  هدننک  دراو 
یاهروشک یتسار  تسد  یاه  همانزور  هک  دوش  یم  رت  بلاج  ینامز  هیضق  .دشاب  یم  هنادنمتفارش  تراجت  نیا  رد  نانوی  یراجت  کیرش  نیلوا 

اهروشک ریاس  مدرم  جنرتسد  زا  تمحز  نودب  دنهاوخ  یم  هک  دننک ، یم  مهتم  یلمع  یب  یلبنت و  هب  ار  نانوی  مدرم  ناملآ ، اصوصخ  اپورا و  دنمتورث 
نیا زا  هصالخ  روط  هب  هلئسم  .درب  یم  عفن  یدرایلیم  یاهدوس  قوف  زا  یسک  هچ  دنک و  یم  راک  یسک  هچ  هک  تسا  نشور  الماک  اما  .دننک  هدافتسا 

هفاضا اه  نیا  هب  میناتس و  یم  زاب  امش  زا  ار  یموجن  یاهدوس  ماو و  لصا  ام  سپس  دیرخ ، یم  هحلسا  ام  زا  امش  میهد ، یم  ماو  امش  هب  ام  تسا : رارق 
مه نوریب  هب  نآ  یاه  ییاوسر  رابخا  هاگ  یب  هاگ و  هک  نانوی  دساف  تیاغ  هب  یسارکوروب  نآ و  لرتنک  زا  جراخ  یاه  ییاراد  دنمتردق و  یاسیلک  دینک 

باطخ دزد ”  “ ار ناشروشک  نارادم  تسایس  تلود و  دوخ ، یاه  تارهاظت  رد  نانوی  ضرتعم  مدرم  نارگراک و  لیلد ، نیمه  هب  .دنک  یم  ادیپ  زرد 
.دنتسه دشرا  ناریدم  ناگدنیامن و  ارزو ، لاوما  اه و  کناب  یلام  رتافد  اسیلک ، یاه  ییاراد  یسرزاب  ناهاوخ  دننک و  یم 

؟ تخومآ دیاب  یم  هچ  نانوی  تاباصتعا  زا 

نانوی رگراک  هقبط  .تسا  یناهج  رگراک  هقبط  یارب  هکلب  روشک  نآ  رگراک  هقبط  یارب  طقف  هن  مهم  یا  هبرجت  نومزآ و  نانوی ، رد  ریخا  باصتعا 
تلود اب  هلباقم  نینچمه  یلخاد و  گنج  نآ  زا  سپ  یرلتیه و  مسیشاف  ربارب  رد  تمواقم  تنس  - ١ هک : تسا  هداد  نامزاس  ار  باصتعا  نیا  یلاح  رد 

کولب نیا  رد  روشک  نیا  یا  هیشاح  یداصتقا  شقن  اپورا و  یسایس  طیارش  تلع  هب  دراد ٢ - دوخ  رصاعم  خیرات  رد  ار  اه  گنهرس  ییاتدوک 
دنا هدرک  افیا  یبرغ  یاپورا  رد  یرگراک  یاه  هیداحتا  ندرک  هتخا  رد  هک  ار  یشقن  دنا  هتسناوتن  مسیمرفر  یسارکومد و  لایسوس  هاگ  چیه  یتسیلایرپما 

نداد بیترت  تاباصتعا ، بوکرس  تهج  رد  دوخ  یلصا  هفیظو  نانچمه  اه  هیداحتا  نیا  نیشیپ  زت  دوجو  اب  دنیامن ٣ - هدایپ  نانوی  رد  لماک  روط  هب 
یارب .دنراد  هدهع  هب  ار  نانوی  یرگراک  شبنج  رد  یزاوژروب  مجنپ  نوتس  شقن  دنا و  هدومن  ظفح  ار  تلود  ناراد و  هیامرس  اب  تاحلاصم  هرکاذم و 
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نآ یلصا  نامتخاس  رتافد و  اهراب  هتشذگ  لاس  ود  رد  تسا و  تسیمرفر  تارکومد و  لایسوس  هک  اه  هیداحتا  یمومع  نویساردفنک  ای   GSEE هنومن
یعس تسا و  نانوی  تسینومک  بزح  هب  هتسباو  هک  هدنمزر  نارگراک  ههبج  ای   PAME نآ تسینیلاتسا  یلات  هدش و  ریخست  یبالقنا  نارگراک  طسوت 

اب شا  هتسباو  یاه  هیداحتا  هسنارف و  تسینومک  بزح  هچنآ  هباشم  تسرد   ) دریگ تسد  رد  ار  رگراک  هقبط  تاضارتعا  تاکرحت و  ضبن  ات  دنک  یم 
یسایس و هیاپ  یهاگودرا  اقباس  پچ  یسارکومد و  لایسوس  نآ ، یلصا  دنرت  ود  صخشم  روطب  یرگراک و  ریغ  پچ  بازحا  - ۴ دندرک ) مایق ١٩۶٨ 

زا هیامرس  ماظن  تیمکاح  همادا  ماود و  نیمضت  یارب  یسایس ، - یداصتقا یاه  نارحب  زا  عطقم  ره  رد  هدوب و  هتفگ  شیپ  یاه  هیداحتا  یتموکح 
یسایس هزرابم  اب  یداصتقا  هزرابم  نیب  لصاف  طخ  لاح ، نیع  رد  .دنیامن ۵ - یم  یشک  بابسا  نویسوزوپ  هب  یناملراپ ) هتبلا   ) نویسوزوپا هاگیاج 

، هدرب الاب  ار  نارگراک  هیحور  لوا  هجرد  رد  یمومع  باصتعا  هدیا  هدش و  وحم  الماک  هعماج  تابث  مدع  متسیس و  داح  نارحب  لیلد  هب  رگراک  هقبط 
یتامدخ و یاه  شخب  اه و  هاگراک  یتعنص ، یاه  هناخراک  لیذ  هک   ) هقبط هدش  هکت  هکت  فلتخم و  یاه  شخب  یهدنامزاس  جیسب و  ناوت  مود  هجرد  رد 
، پچ ییوجشناد  شبنج  تسا ۶ - هدرب  لیلحت  ار  نآ  بوکرس  رازبا  تلود و  تردق  موس  هجرد  رد  هدرک و  رت  نوزفا  ار  دنجنگ ) یم  یزرواشک و …

کرات رب  ههد ٧٠  رد  ار  اه  گنهرس  تموکح  ربارب  رد  نتآ  کینکت  یلپ  هنانامرهق  تمواقم  هک   - ناشخرد یتازرابم  هقباس  اب  یا  هدنمزر  لاکیدار و 
تازرابم زین  ریخا  لاس  دنچ  رد  .تسا  هتشاد  روضح  رگراک  هقبط  رانک  رد  یراد  هیامرس  دض  تازرابم  لوا  فص  رد  هشیمه  دراد –  شیوخ 

یسایس نامزاس  بزح و  چیه  یلک  هاگن  کی  رد  .تسا ٧ - هدومن  لمع  نانوی  ناشکتمحز  نارگراک و  دربن  یراجفنا  ینشاچ  هباثم  هب  نایوجشناد 
رگراک هقبط  یاه  دورف  زارف و  یمامت  .دوش  یمن  هدید  دشاب ،  هتشاد  ار  هقبط  عفن  هب  اوق  نزاوت  ندز  مهرب  ییاناوت  هک  رگراک  هقبط  دوخ  هب  قلعتم 

هقبط شبنج  کیتارپ  اب  یبالقنا  یروئت  تدحو  ناکما  بیترت  نیا  هب  .تسا  حیضوت  یسررب و  لباق  یتسیسکرام  لاکیدار و  بزح  ره  زا  غراف  نانوی 
ینامشچ اب  دیاب  اه  تسیلایسوس  ام  لاح  نیا  اب  .درادن  دوجو  کیدزن  یا  هدنیآ  رد  رگراک  هقبط  یسایس  بالقنا  قفا  ًاتجیتن  تسا و  یفتنم  المع  رگراک 

… میرگنب نانوی  هب  هداشگ 

 : اریز

هقبط ییاهر  زادنا  مشچ  یرودزم و  یگدرب  ماظن  ندیشک  ریز  هب  یارب  رگراک  هقبط  یبالقنا  لیسناتپ  شیامن  زیچ  ره  زا  شیب  نانوی  مایق  درواتسد 
تقیقح مان  هب  هک  یکیژولوئدیا  تایدنرچ  یمامت  شیاه و  هروطسا  مسیلاربیلوئن و  لوفا  هرود  رد  یراد ، هیامرس  نارحب  رصع  رد  .تسا  رگراک 

دربن .هدنیآ  راوشد  یاه  نومزآ  یارب  تسا  یا  هچیرد  نآ  لامک  هب  ور  هبرجت  نانوی و  دوش ، یم  هداد  اه  هدوت  دروخ  هب  تعاس  ره  زور و  ره  یملع 
حطس رد  لئاسم  نیا  .دنا  هجاوم  نآ  اب  نونکا  نانوی  یاه  تسیلایسوس  نارگراک و  هک  تشذگ  دهاوخ  یلئاسم  لالخ  زا  یناهج  رگراک  هقبط  یتآ 

، رقتسم متسیس  رد  دیدج  تارییغت  ییاسانش  رب  هوالع  ات  دراد  زاین  یورشیپ  یارب  هقبط ، یتسیلایسوس  شبنج  .دنام  دنهاوخن  یقاب  یرظن  کیتاملبورپ 
نامزاس نیا  دیدج  توافتم و  یاه  تیفیک  لاکشا و  دریگرب و  ار  شیوخ  یبالقنا  ینامزاس  لکش  زین  تالوحت و  رییغت و  نیا  اب  بسانتم  یاه  کیتکات 

یسایس یداصتقا و  ماکحتسا  یزاوژروب ، سفن  هب  دامتعا  ِراب  تقر  ِشیامن  مغر  یلع  هک  دهد  یم  ناشن  نانوی  رگراک  هقبط  .دروآ  دوجو  هب  ار  اه 
اب دنویپ  رد  ینیع  تروص  هب  هک  یبزح  اروش و  اکیدنس ، ترورض  دربن ، نیا  رد  یزوریپ  هزرابم و  موادت  یارب  .دشاپ و  یم  ورف  ناسآ  ردقچ  متسیس 

.تسا یتایح  نازیم  هچ  دشاب  رگراک  هقبط  مسیلایسوس 

دهاوخ ار  نارهت و … نوبسیل و  دیردام و  نابیرگ  ادرف  هچنآ  درذگ ، یم  یکینولاست  نتآ و  رد  زورما  هچ  نآ  .تسین  هنایهاد  یاه  ینیب  شیپ  هب  یزاین 
عفانم یتسیسکرام ، ینایب  هب  ای  فلتخم  یسایس  یاهورین  هک  تسا  ییاه  یژتارتسا  اه و  کیتکات  یمامت  کحم  یارب  راوشد  تیاهنیب  ینومزآ  تفرگ ،

یزوریپ ورگ  رد  بالقنا  یزوریپ  اه ، تسیلایسوس  نارگراک و  یارب  .دنهد  یم  رارق  هدش  داح  یتاقبط  گنج  راک  روتسد  رد  فلتخم  یتاقبط 
شوارت نوریب  هب  هعلاطم  یاه  نلاس  زا  اه و  شورف  باتک  هتسار  زا  هک  تسا  یرما  نیا  .تسا  یعامتجا  نارحب  نیا  نتم  رد  یتسیلایسوس  یژتارتسا 

.دراد نآ  یاه  نیسیتارپ  رگراک و  هقبط  یسایس  - یداصتقا هزورره  تازرابم  رد  هشیر  هکلب  دنک  یمن 

یار نابانجیلاع  .دننک  یگداتسیا  هتسکشرو  سلفم و  یراد  هیامرس  ضرعت  جوم  ربارب  رد  ات  دنا  هتفرگ  میمصت  قح  هب  نانوی  ناشکتمحز  نارگراک و 
هب تسرد  هن ! دننز  یم  دایرف  نارگراک  دنراذگ و  ناشیا  شود  رب  ار  یراد  هیامرس  متسیس  یتاذ  تاضقانت  راب  راشف  هشیمه  نوچ  هک  دنا  هداد  نیا  رب 

یبالقنا لوحت  هسورپ  یایاوز  نیرت  یفخم  هب  رون  شبات  ناشدرواتسد  نیرتکچوک  اریز  میرکشتم ، نانوی  هدنمزر  رگراک  هقبط  زا  ام  لیلد  نیمه 
زا ار  هتمورپ  تراسا  ریجنز  ات  دنراد  نآ  دصق  اریز  میرکشتم  ینانوی  یاقفر  زا  ام  .دننازومآ  یم  دنزومآ و  یم  ار  تمواقم  اریز  تسا ، هدوب  هعماج 

! شیپ هب  اقفر ! دورد  .دنردب  مه 
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فیس دمحا 

رانک اردوخ  نیشیپ  یلوپ  یاهدحاو  اپورا  یلوپ  هیداحتا  وضع  یاهروشک   ٢٠٠٢ رد .دش  هداز  رد ١٩٩٩  یئاپوراروشک - دحاو ١۶  لوپ  وروی -
دحاو لوپ  فلتخم و  یلام  یاه  تسایس  هک  نیا  دوب  راکشآ  ادتبا  نامه  زا  هچ  نآ  .دنتفرگراکب  هرمزور  تالدابمرد  ار  هزات  یلوپ  دحاو  ورویو - هتشاذگ 

یلام و یاه  تسایس  اهتایلام و  یزاس  ناسمه  نمداقتعا ، هب  دوب  یرورض  هچ  نآ  .دروآ  دهاوخرد  نارحبزارس  دوز  ایرید  دنتسین و  یندش  عمج  مه  اب 
نیا هب  دنیامن  ظفح  اردوخ  یلم » تیمکاح  دنداد «  یم  حیجرت  هک  وضع  یاهروشک  یلو  دوب  اپورا » هدحتم  تالایا   » داجیا یاتساررد  تکرح  یتح 

یاهدروآ تسد  هرود  نیارد  .دز  نماد  تلفغ  نیا  هب  مه  ات ٢٠٠٧  هلصافرد ٢٠٠٠  یداصتقا  بسانم  رایسب  تیعضو  .دندادن  نت  اه  یزاس  ناسمه 
هب ینوزفازور  روطب  مهوروی  هتشذگ ، نآ  زا  دش و  ایند  داصتقا  نیرتگرزب  هقطنم  نیا  اکیرما ، زا  سپ  .دوب  ریگمشچ  عقاو  هب  وروی  هقطنم  یداصتقا 
تفررتارف و مهوروی  درایلیم  ٧٩٠ زا نایرجرد  یلوپدحاو  نیا  نازیم  یتح  .تساخرب  تباقر  هب  رالد  اب  یللملا  نیب  یا  هریخذ  لوپ  دحاو  کی  ناونع 

نیا .دشراکشآ  وروی  ینورد  یاه  یناوخمهان   ٢٠٠٧ رخاوارد یللملا  نیب  نارحب  عورش  اب  یلو  دریگب ،  یشیپ  مهرالد  زا  هک  تفر  یم  راظتنا 
.دیامن نارحب  راتفرگ  اروروی  هقطنمرساترس  ات  دور  یمزورما  دز و  نوریبرس  نانویداصتقازا  مه  اه  یناوخمهان 

یاضاقت ندیسراو  مرگرس  اپورا  هیداحتا  نالوئسم  هک  ینامز  ینعی  هتشذگ - نرق  ههد ٩٠  ینایاپ  یاهلاسرد  نانوی  یداصتقا  تالکشم  زا  یشخب 
طرش شیپ  هک  دش  نشور  یلو  دش  تیوضع  بلطواد  هک  دوب  یروشک  اهنت  نانوی  .دش  راکشآ  دندوب  یلوپ  هیداحتارد  تیوضع  یضاقتم  یاهروشک 

: تفرگ یمربرد  ار  یددعتم  یاه  هزوح  اه  طرش  شیپ  نیا  .درادن  ار  تخیرتسام  هماندهع  یاه 
.دشابرتشیب یلخاد  صلاخان  دیلوت  زا ٣ % دیابن  تلود  هجدوب  یرسک  – 

.دشاب رت  نوزفا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  زا ۶٠ % دیابن  تلود  هدش  تشابنا  یهدب  – 
.دشاب رتشیب  % ١٫۵ زا شیب  دنراد  ار  مروت  نازیم  نیرتمک  هک  یروشک  هس  مروت  نیگنایم  زا  دیابن  مروت  – 

.دشاب رتشیب  زا ٢ % شیب  دنراد  ار  مروت  نازیم  نیرتمک  هک  یروشک  هس  هرهب  خرن  نیگنایم  زا  دیابن  مه  هرهب  خرن  – 
.دشاب هتشاد  تیوضع  لیدعت  هب  زاین  نودب  یئاپورازرا  خرن  مسیناکم  رد  لاس  ود  لقادح  دیاب  یضاقتمروشک  – 

ات دنشاب  هباشم  تیعضورد  یداصتقا  طیارش  رظنزا  اپورا  دحاو  لوپرد  تیوضع  یضاقتم  یاهروشک  هک  دوب  نیا  اه  طرش  شیپ  نیا  نتشاذگ  زا  فده 
دحاو لوپرد  تیوضع  یارب  نانوی  هک  دنتفرگ  هجیتن  اپورا  هیداحتا  نالوئسم   ١٩٩٨ رد .درک  لرتنک  ار  مروت  نازیم  ناوتبو  هدش  ظفح  اه  تمیق  تابث 

.دمآ دوجو  هب  نانوی  نودب  دحاو  لوپ  لیلد  نیمه  هب  درادن و  یگدامآ 
نامز نیارد  یتح  هک  نیا  میناد  یم  نونکا  هچ  نآ  .دش  هتفریذپ  نانوی  تیوضعراب  نیا  درک و  تیوضع  یاضاقت  رگیدراب  کی  نانوی  دعب ، لاسود 

هک یلاحرد  .دش  هتفریذپ  تیوضع  هب  دنک ، یم  تکرح  یتسرد » یاتسار  رد « هک  لالدتسا  نیااب  اهنت  نانوی  تشادن و  دوجو  اه  طرش  شیپ  نیازین 
%- ۶٠ طرش - شیپ  نازیمزا  هک  دوب  نآ  یلخاد  صلاخان  دیلوت  تلود ١٠۴٫۴ % یهدب  نازیم  نانوی  تیوضع  شریذپ  نامزرد  یتح  میناد  یم  نونکا 

دوبرتشیب یهجوت  لباق  رادقم  هب 
نیئاپ هرهب  خرن  لاح  نیعرد  دوبن و  الاب  مروت  نارگنرگید  هک  اپورارد  هضرقرازاب.دوب  نانوی  عفن  هب  هتبلا  دحاو  لوپرد  نانوی  تیوضع  شریذپ 

لبقات .دهد  نامزاسدیدجت  یرت  بسانم  بتارم  هب  طیارش  اب  ار  دوخ  یاه  یهدب  ات  داد  ناکما  نانوی  تلود  هب  تشاددوخرباربرد  زین  ار  وروی  یاهرازاب 
یزیرگ تیلوئسم  و  اهماو ، نیا  نیئاپ  هرهب  خرن  دریگب و  ماو  یرت  لهسرایسب  طیارش  اب  اهرازابزا  تسناوت  نانوی  ریخا ، یللملا  نیب  یلام  نارحب  زا 

یتحو تشاد  دشر  یلاس ۴ % نانوی  داصتقا  ات ٢٠٠٧  لوطرد.دبای ٢٠٠٠  شیازفا  اهرازابزا  ضرق  اب  یتلود  یاه  هنیزه  هک  دش  ثعاب  نانوی  تلود 
، داصتقا یالاب  تبسن  هب  دشر  .تفای  شهاک  یتح  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  یهدب  تبسن  دوب ، رتشیب  یهدب  دشر  نازیم  زا  داصتقا  دشر  نازیم  نوچ 
تدم نیا  لوطرد  وداد  همادا  اه  هنیزه  نیمات  نتفرگ و  ضرق  هب  نانوی  تلود  .دوش  تلفغ  یمومع  شخب  یلام  یدج  لکشم  یسراوزا  ات  دش  بجوم 
هتفای شهاک  تایلام  تخادرپ  زا  نادنورهشرارف  رطاخ  هب  تلود  یتایلام  یاهدمآرد  هک  دوب  یلاحرد  نیا  دشرباربود و  یتلود  شخب  دزم  یاه  هنیزه 

 . دوب
یرسکورویدرایلیم هلاسره ١٠  ام  تلود  سیستیلک « ساتسک  هتفگ  هب  .دوشرترادیاپان  ینوزفازورروطب  نانویداصتقا  ات  دش  ثعاب  نازرا  یناتس  ماو 

یلاس ۵ ام  دبای و  یم  شیازفا  ورویدرایلیم  ام ٢٧  یصوصخ  شخب  یهدب  .دوش  یم  رتشیب  ورویدرایلیم  ام ١٢  یهدب  هلاسره  .دنک  یم  داجیا  رتشیب 
هزات ۶ .دوشرتشیب  ورویدرایلیم  یلاس ١۶ ام  یلخاد  صلاخان  دیلوت  ات  مینک  یم  نیا  یاربار  اهراک  نیا  همه  میراد و  اهتخادرپزارت  یرسک  ورویدرایلیم 

« مینک یم  تفایرد  اپورا  هیداحتا  زا  هک  تسا  یمیقتسم  کمک  مه  غلبم  نیا  زاورویدرایلیم 
.دنامب نامارد  شیاهدمآ  یپ  بئاصمزا و  دناوتن  نانوی  یللملا  نیب  نارحب  ندیسرارف  اب  ات  دش  بجوم  هتخیسگراسفا  یناتس  ماو  یلام و  یطابضنا  یب 

هک دوب  نیا  لاس ٢٠٠٩  یارب  هجدوب  یرسک  دروآرب  .دوب  یرگشدرگ  زا  نانوی  یاهدمآرد  شهاک  یللملا  نیب  نارحب  یاهدمآ  یپ  زا  یکی  هک  افاضم 
تسار نانوی  تلود  یاه  یهدب  هرابرد  یلبق  یاه  تلود  هک  دش  نشور  یتقو  صوصخ  هب  یلو  دوب  دهاوخ  یلخاد  صلاخان  دیلوت  اهنت ۵ % شنازیم 

هجدوب یرسک  هک  نیا  میراد  هک  یدروآرب  نیرت  هزات  .تفررتارف  مه  نآ  زا  تیعقاو  دندوب  هدرک  ناهنپ » ار «  هنیزه  یرسکوروی و  اهدرایلیم  هتفگن و 
یهدب مجح  دشاب .  دیاب  هک  تسا  ینازیم  نآ  ربارب  اپورا و ۴  هیداحتارد  هجدوب  یرسک  نیرتالاب  ینعی  تسا - یلخاد  صلاخان  دیلوت  نانوی ١٢٫٧ %

نازیم تسا و  رتشیب  یلخاد  صلاخان  دیلوت  لک  زا  هک  تسا  ورویدرایلیم  نانوی ٣٠٠  یهدبدروآرب  نیرت  هزات  .دوش  یم  جراخ  لرتنک  زا  دراد  تلود 
.دنا هدرکدروآرب  یلخاد  صلاخان  دیلوت  اب ١٢٠ % ربارب  لاسما  نایاپ  یارب  ار  شا 

.تسا هداتفا  قافتا  هزات  لوحتود 
هب رتشیب  یهد  ماوزا  هک  دش  بجوم  تلود  یهدب  یالاب  نازیم  هک  نیا  مود  .دنا و  هدش  دامتعا  یب  نانوی  تلود  یاهرامآ  هب  یلام  یاهرازاب  هک  نیا  لوا 

نازیم نیرتمک  هب  ار  نانوی  یلام  رابتعا  رابتعا ، یبایزرا  تاسسوم  هک  دش  بجوم  یتلود  یاهرامآ  هب  دامتعا  مدع  دمآ  یپ  .دننک  بانتجا  نانوی 
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ار اه  یهدب  نیا  طاسقا  دناوت  یمنروشک  نونکا  تفای و  شیازفا  نانوی  یاه  یهدب  هرهب  خرن  هک  نآ  هجیتن  .دنداد  لزنت  یب - هس  هب  ینعی  وروی - هقطنمرد 
نارظان زا  یضعب  .تسا  هعومجم - نیا  یاضعازا  یکی  ناونع  هب  نانوی - یگتسکشرو  دراد  دوجو  وروی  هقطنم  رد  هک  یا  همهاوو  .دیامن  یزاسراک 

یگتسکشرو یاهدمآ  یپ  دایز  لامتحا  هب  هک  توافت  نیا  اب  دنناد  یم  ربارب  اکیرمارد  زردارب  نم  یل  یگتسکشرو  اب  ار  نانوی  یگتسکشرو  لامتحا 
.دوب دهاوخ  رتدیدش  رتشیب و  تشاد ، ایند  یلام  یاهرازاب  یارب  زردارب  نم  یل  یگتسکشرو  هک  یریثاتزاوروی  هقطنم  یارب  نانوی 

.تشاد دهاوخ  یدج  یلیخ  دمآ  یپود  لقادح  دوش ، تسکشرو  نانویرگا 
.تشاذگ دهاوخ  یفنم  تاریثات  وروی  یوررب  شا  یلامراوگان  یاهدمآ  یپ  نانوی و  یگتسکشرو  – 

تیارس مه  ایلاتیا  یتح  دنلریا و  لاغترپ ، ایناپسا ، ینعی  وروی ، هقطنم  فیعض  یاهداصتقارگید  هب  نانوی  یرامیب  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  – 
.دنک

یلخاد صلاخان  دیلوت  هب ٨٫٧ % اردوخ  هجدوب  یرسک  نازیم  لاسما  نایاپ  ات  هک  تسا  هداد  هدعو  نانوی  تلود  یماجنارس ، نینچ  زا  بانتجا  یارب 
تلود یاه  هنیزه  دشرارق  فادها  نیا  هب  ندیسر  یارب   . دناسرب یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب ٣ % ار  شنازیم  نایاپ ٢٠١٢  ات  هداد و  شهاک 

تایلام .دنامب  تباث  دزم  نازیم  العف  هک  دشرارق  هتفای و  شهاک  دننک ١٠ % یم  راک  یتلود  شخب  یارب  هک  یناسکدزم  .دبای  شهاکورویدرایلیم  ۴٫٨
یاه هنیزه  زا  نتساک  یارب  دبای و  شیازفا  یگتسشنزاب  نس  تسارارق  هوالعب  .تسا  هداد  شیازفا  ار  نیزنب  یاهب  تلود  هتفای و  شیازفا  اه 

 . دوش فقوتم  یتلود  شخبرد  مادختسا  یگتسشنزاب ،
هتفگان دیامن و  دمآرد  بسکورویدرایلیم  دیاب ۵۴ نانوی  یگتسکشرو ، زا  بانتجا  یارب  لاسما ، نایاپ  ات  هک  نیا  دریگرارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یا  هتکن 
وربور ویرانس  اب ۴  همه  نیا  اب  .تسا  وروی  هقطنم  یلام  کمک  دوش  یم  یرورض  هک  هچ  نآ  .تسین  نکمم  نانوی  یارب  یراک  نینچ  هک  تسا  نشور 

.میتسه
اه هنیزه  شهاک  یاه  همانرب  هدرک و  یناتس  ماو  نازیم  نیا  هضرق  قاروا  شورف  اب  دناوت  یم  نانوی  هک  نیا  تسا  هنانیب  شوخ  یکدنا  هک  لوا  ویرانس 

.تفای دهاوخ  لزنت  هب ٣ % ینونک  صلاخان  دیلوت  هب ١٣ % کیدزن  زا  تلود  هجدوب  یرسک  هدنیآ  لاس  هس  لوطرد  دوش و  یم  ارجا  تیقفوم  اب  مه 
.درادن یدایز  تیقفوم  لامتحا  ویرانس  نیا 

راکب هزات  لوپ  دحاو  یتقو  .دریگب  راکب  اددجم  ار  دوخ - نیشیپ  لوپدحاو  - امخرد الامتحا  دوش و  جارخا  وروی  هقطنم  زا  نانوی  هک  نیا  مود  یویرانس 
یاهرازابرد ار  نانوی  یتباقر  ناوت  هزات  یلم  لوپ  شزرا  شهاک  هتفای و  شهاک  امخرد  شزرا  هک  دوش  یم  بجوم  یلام  دب  تیعضو  دش ، هتفرگ 

یاهداصتقا اب  دنویپردار  یلام  یاهرازاب  هک  تسا  نیا  شا  یلصا  هرطاخم  یلو  دراد  یرتشیب  تیقفوم  لامتحا  ویرانس  نیا  هچرگا  .دهد  شیازفا  اپورا 
، تروص نآ  رد  .ددرگ  وروی  هقطنم  زا  اهروشک  نیا  جارخا  بجوم  یتح  دیامن و  ینارگن  لزلزت و  شوختسد  ایلاتیا - دنلریا ، ایناپسا ، رگید - فیعض 

.دنتسین قفاوم  وروی  هقطنم  زا  نانوی  جارخا  اب  یئاپورا  نازادرپ  تسایس  رطاخ ، نیمه  هب  .دبای  یم  شیازفا  اپورا  دحاو  یلوپ  ماظن  یشاپورف  لامتحا 
نارحب کی  شیادیپ  لامتحا  دوشب ، نینچ  نیارگا  دش ، هتفگ  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  .دیامن  مالعا  تسکشرواردوخ  نانوی  هک  تسا  نیا  مه  موس  یویرانس 
تسین تسدرد  یهدب  یعقاو  نازیم  زا  یقیقد  تاعالطا  مه  اجنیارد  زردارب  نم  یل  یگتسکشرو  دننامه  نوچ.دوش  یم  دایز  مهرگید  یللملا  نیب  یلام 

ایلاتیا و دنلریا ، ایناپسا ، یگتسکشرو  لامتحا  نینچ  مه  نانوی  یگتسکشرو  .دنتسه  نانوی  نارحبریگرد  یللملا  نیب  یلام  یاهداهن  مادک  تسین  نشور  و 
.دهد یم  شیازفا  ار  لاغترپ 

اکیرمارد هک  یراک  نامه  اقیقد  ینعی  تساوروی - هقطنم  یاضعارگید  یوس  زا  نانوی  هب  یلام  کمک  دنام ، یم  یقاب  هک  یئویرانس  اهنت  بیترت ، نیا  هب 
.تفرگ ماجنا  اه  تلود  هلیسوب  هتسکشرو  یاهکناب  تاجن  یارب  سیلگنارد  ای  و 

هب هک  ردق  نآ  نآ  یارجا  یلو  دنا  هرکاذم  لاحرد  یرخآ  یویرانس  نیا  صوصخرد  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  وروی و  هقطنم  وضع  یاهروشک  هچرگا 
.تسین هداس  دیآ  یم  رظن 

یطابضنا یب  ینعی  مه  راتفر  زا  مروظنم  .دوشب  وروی  هقطنم  یاضعارگید  یوس  زا  هباشم  راتفررارکت  قوشم  دناوت  یم  نانوی  هب  یلام  کمک  الوا ،
تسین نشور  تروص  نآرد  دمآ  دنهاوخ  کمک  هب  یلوپ  هیداحتا  یاضعا  رگید  هک  دوش  نئمطم  یوضعرگا  افاضم  هتخیسگراسفا ، یناتس  ماوو  یلام 

تسا نیا  تیعقاو  دشاب  اهداصتقا  نیا  ماغدا  هجرد  هچره  هتشذگ ، نآ  زا  .دوب  هناریذپ  تیلوئسم  یاه  یریگ  میمصت  قوشم  ناوت  یم  یراکوزاس  هچ  اب 
یارب هک  تشادراظتنا  یناملآ  ناگدنهد  تایلام  زا  هنومن  یارب  ناوت  یمن  تسا و  رگید  کی  زا  لقتسمو  ازجم  روشک  هعومجم ٢٧  اپورا  هیداحتا  هک 

یئاه تدعاسم  نینچ  هک  میناد  یم  هیداحتا  تاررقم  دعاوق و  ساسارب  نمضرد ، .دنزادرپب  یرتشیب  تایلام  نانویرد  یلام  یطابضنا  یب  لح  هب  کمک 
.دوش ذاختا  نآ  یارجا  یارب  یصاخ  تابیترت  دیاب  درادن و  ینوناق  هیجوت 

، تفرگ تروص  اهکناب  تاجن  یارب  سیلگنا  اکیرمارد و  هک  هچ  نآ  هب  هیبش  یاه  تسایس  نتفرگ  شیپرد  اب  دیاب  هک  تسا  نیارب  مرظن  نم  همه  نیا  اب 
: مراد لیلد  دنچ  داهنشیپ  نیا  یارب  .دوش  یلام  کمک  نانوی  هب 

- لاغترپ ایلاتیا ، دنلریا ، ایناپسا ، وروی - هقطنم  رامیب  یاهداصتقارگید  هب  نانوی » یرامیب  تیارس «  رطخ  مدوب  هتفگ  مه  رتشیپ  هک  روط  نامه  – 
یا هدنیآ  یلوپ  دحاو  کی  ناونع  هبوروی  تسا  دیعب  دنریگبرارق ، نانوی  ینونک  تیعضو  هب  هیبش  یتیعضورد  مه  اهروشک  نیا  رگا  تسا و  یدج  رایسب 

.دشاب هتشاد 
یرادکناب ماظن  نارحب  کی  تروص  هب  نامگ  یب  دوش ، لیمکت  نارگید  یگتسکشرو  اب  یگتسکشرو  نیا  رگا  صوصخ  هب  نانوی و  یگتسکشرو  – 

تروصرد دنناوتب  هک  دنشاب  یتیعضورد  سیلگنا - اکیرما و  صوصخ  هب  یبرغ - یاه  تلود  بلغا  هک  متسین  نئمطم  نادنچ  نم  .دیآ  یم  رد  هزات 
.دنرادن یبولطم  نادنچ  یلام  تیعضو  اهتلود  نیا  زا  یرامش  اج ، نیمه  هب  ات  .دنباتشب  اهکناب  ددم  هب  رگید ، یکناب  نارحب  کی  زورب 

وروی شزرا  شهاک  نینچ  مه  وروی و  هقطنمرد  مروت  نازیم  شیازفا  تروص  هباردوخ  نانوی  نارحب  یاهدمآ  یپ  هک  میرادربخاج  نیمه  هب  ات  – 
صوصخ هب  رالدرباربردوروی - شزرا  شهاک  یلو  تسا  نئیاپرایسبزونهوروی  هقطنمرد  مروت  نازیم  هچرگا  .تسا  هداد  ناشنرالدرباربرد 

.تسا یرت  مهم  بولطماندمآ  یپ  تسا ، هدمآرد  هریخذ  یللملا  نیب  لوپدحاو  کی  تروص  هب  وروی  هک  یتیعضورد 
یاضعا رگید  اریخا  هک  میناد  یم  هتبلا  دوش ؟ نیمات  دیاب  عبنم  مادک  زا  عبانم  نیا  هک  تسا  نیا  لاوئس  نیلوا  دشاب ، نانوی  هب  یلام  کمک  هبرارقرگا  و 

نم ما  هتفگ  مه  رتشیپ  هک  یلیالد  هبدریگبرارق  هدافتسا  دروم  دشاب  زاین  درومرگا  هک  دنا  هدرک  اطعا  نانوی  هبرابتعا  ورویدرایلیم   ٣٠ وروی ، هقطنم 
نطبرد ینارحب  عقاو ، هب  یلودراد  ینانوی  اصخشم  دعب  کی  تلود - دایز  یناتس  ماو  یلام و  یطابضنا  یب  اب  هچرگا  نانوی - نارحب  هک  تسا  نیا  مرظن 

تاجن یارب  دیابوروی  هقطنم  یاضعارگید  رگید ، نخس  هب  .دوش  لح  هعومجم  نیا  نوردرد  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  وروی - اپورادحاو - لوپ 



یراتخاس لکشم  کی  هدنهد  ناشن  عقاو  هب  نارحب  نیا  هک  منامگ  نیارب  نم  دشاب  نانوی  تلود  یاطخ  هک  هچره  .دنیامن  مادقا  یدجروطب  نانوی  داصتقا 
یتح اه و  تایلام  یزاس  ناسمه  نودب  میوگ  یم  هتفررتارف و  یتح  وزکرمتم  ریغ  یلام  یاه  تسایس  اب  دحاو  لوپ  ینعی  .تسا  دحاو  لوپ  داجیارد 

.تشاد دهاوخ  دایز  اه  نارحب  نیازا  هک  تسا  یئوگلا  اپورا » هدحتم  تالایا  داجیا «  نودب 
هم ٢٠١٠ ۴

هارمه هب  ار  نتم  ات  دراذگب  یتنماک  ایدنزب  یلیمیا  دراد  زاین  مه  اهنآ  هب  یسکرگا  .دنک  یم  فذح  ار  اه  تشوناپ  بحاص  یب  رگالب  نیا  ریرحتلادعب :
س  . ا.متسرفب شیارب  اه  تشوناپ 

http://niaak.blogspot.com

کاین

http://niaak.blogspot.com


دش یداصتقا  نارحب  راچد  نانوی  بیترت  نیا  هب 
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هک نیا  رطاخب  .تسا  هارمهریواصت  ابو  هدمآ  نیالنا  لگیپشا  رد  نانوی  ریخا  تاباختنا  زا  لبق  هیوناژ  محنپو  تسیب  هبنشکی  زور  رد  هلاقم  نیا  حیضوت :
.مروذعم ریواصت  لاقتنا  زا  نمض  رد  .تسا  تیمها  زئاح  هدش ، نایب  رصتخم  تروص  هب  نارحب  هچخیرات  هلاقم  نیا  رد 

روپ هجاوخ  تخدرفظ  نادرگرب :

وروی ایآ  دنکن ، لمع  تسا  هدش  دهعتم  شیاه  یهدب  لابق  رد  هک  دوخ  فیلاکت  هب  نانوی  رگا  هاگترپ :  بل  ردرگید  یراب  نانوی 
؟ دهد یم  تسد  زا  ار 

.دسانشب ارنآ  یاه  هشیر  دیاب  دمهفب ، دهاوخب  ار  یراج  نارحب  هک  یسک  دش ؟ عورش  اجک  زا  نارحب  یتسار 

تفگ ار  نیا  لکرم ” الجنآ  ” “ .دوش یمن  هتشاذگ  اهنت  نانوی  .تساپورا  زا  یشخب  نانوی  دش ” : عورش  هجوت  لباق  هلمج ِی  ود  اب  نایرج  نیا  کروبماه :
زا .دنداد  ضرق  اهدرایلیم  روشک  نیا  هب  یئاپورا  یاهروشک  نآ  زا  دعب  یهاتوک  تدم  .دوب  هدیزغل  یقیمع  نارحب  رد  راب  نیلوا  یارب  نانوی  هک  یتقو 

تضایر همانرب  رد  دوخ  فیل  اکت  رامش و  یب  تادیدهت  زا  اهتنا  یب  اراکشآ  یا  هتشر  اب  اپورا ، یقرش  بونج  کچوک  روشک  نیا  دعب  هب  خیرات  نیا 
تسا نکمم  هبنشکی  زور  رد  دیدج  تاباختنا  اب  .دراد  رارق  هاگترپ  هبل ِی  رب  روشک  نیا  رگید  راب  .تسا  ریگ  رد  داصتقاو  تسایس  یاین  اب د  یداصتقا 
یاه مایپ  مه  م ) دحتم - یاپورا  یاهروشک   ) اهنآ .دهد  همتاخ  تاحالصا  یدادرارق  همانرب  هب  دراد  دصق  هک  دسرب  تردق  هب  ازیر ” وس  پچ ”  بزح 

.تسا لمحت  لباق  وروی  هدودحم  زا  ناملآ  تلود  یارب  نانوی  ندش  جراخ  یلو  .دنتسرف  یم  زیمآ  دیدهت 

.دسانشب ار  نارحب  هچخیرات  دیاب  دنادب ، ار  نآ  نایرج  دهاوخ  یم  هک  یسک  .تسا  هدش  عورش  شیپ  لاس  جنپ  زا  هک  تسا  ینارحب  جوا  هطقن  نیا 
: دهد یم  ناشن  ار  نآ  مهم  لحارم  نیالنآ  لگیپشا 

لاس ٢٠٠٠ رد  .دوبن  وضع  نآ  رد  زونه  روشک  نیا  وروی ، هزوح  لیکشت  زاغآ  رد ١٩٩٩  .دش  وروی  هزوح  دراو  نانوی  هیوناژ ٢٠٠١  لوا  رد  – 
.دشاب هتشاد  ار  رِتشیرسام ”  “ دادرارق رد  هدش  رکذ  یهارمه  یاه  رایعم  هدش ، هک  مه  ذغاک  یور  رب  لقا  دح  تسناوت ، نانوی 

هجدوب یرسک  تقیقح  رد  .تسا  هدرک  لعج  ار  یداصتقا  کرادم  وروی  هزوح ِی  هب  دورو  یارب  نانوی  تلود  هک : دوش  یم  شاف  ربماون ٢٠٠۴  رد  – 
نامیپ  “ هک هچنآ  زا  رتشیب  یدیدج  یهدب  لاس  ره  بیترت  نیا  هب  .دوب  هدش  مالعا  لسکورب  هب  البق  هک  دوب  هچنآ  زا  رتشیب  یلیخ  شیپ  یاه  لاس 

تنِمتسِونیا ( “ اکیرمآ یراذک  هیامرس  کناب   ) .دش هفاضا  نآ  هب  یداصتقا ، درکلمع  دص  رد  هس  دودح  ینعی  دوب ، هداد  هزاجا  تکاپ ) تتیلیباتشا  ”) تابث
.دوب نانوی  تلود  رواشم  اهلاس  سکی ” اس  نم  دلگ   “ مانب سا ” وی  کناب 

لداعم هدش  ینیب  شیپ  هجدوب ِی  یرسک  هک  دشراکشآ  تشگ و  رادومن  نانوی  نارحب  ناونع  هب  یزیچ  راب ، نیلوا  یارب  ربتکا ٢٠٠٩  رخآ  رد  – 
تضایر همانرب  وئردن ” اپ  اپ  یگرویگ  دیدج  تموکح  .دش  یم  روصت  البق  هچنآ  ربارب  ود  ینعی  تسا ؛ یلم  صل  اخ  ان  دیلوت  دصرد  مینو  هدزاود 

.درک مالعا  ار  یداصتقا 

” زروپ درادناتسا و  مانب ” روتنِجَا ” گنیتیَر  -م ” ) یلام رابتعاو  تردق  رظن  زا  اهروشک  یدنب  هدر  تراظن و  نامزاس   ) ربماسد ٢٠٠٩ طساوا  رد  – 
رطخ گنز  .داد  یم  ماجنا  چیف ”  “ سناژآ البق  هک  یراک  دنک ؛ یم  یدنب  هدر  لبق  زا  رت  نیئاپ  یا  هبترم  رد  نتفرگ  ماو  یارب  ار  نانوی  رابتعا 

ثحب کی  یاضاقت  نم  دنک ” : یم  مارآ  ار  اضف  هک  دنکیم  یعس  م ) ناملآ -  ) ریزو تسخن  لکرم ”  الجنآ  .دوش ”  یم  رت  دنلب  یتلود  یگتسکشرو 
” .دهدن هولج  تسه  هچنآ  زا  رتگزرب  ار  هلئسم  هک  مراد  هناسانشراک 

یاهروشک ار  ماو  یاطعا  .دبای  یم  یسرتسد  یلام  رازاب  رد  لوپ  هب  ناوارف  لاکشا  اب  نانوی  .دوش  یم  رت  جنرغب  نایرج  لاس ٢٠١٠  لئاوا  رد  – 
تضایر یارب ”  یزیر  همانرب  طرش  هب  ماو  درایلیم  بیترت ١١٠  سرام  لوا  رد  اهنآ  .دننک  یم  دهعت  لوپ  یلمملا  نیب  قودنص  وروی و  هزوح 

قیرط زا  م ) ناملآ - تلود ( .دریگ  یم  هدهعب  وروی  درایلیم  ناملآ ۴٫ ٢٢  دنک ؛ یم  لبقت  درایلیم  لوپ ٣٠  یلمملا  نیب  قودنص  .دنهد  یم  یداصتقا ”
لاس هس  یارب  ماو  نیا  یجیردت  ِیاطعا  .دنتسه  نارحب  نایرج  عیرست  رظان  اراکشآ  ناگدنهد  ماو  .دهد  یم  ینوناق  هبنج  لمع  نیا  هب  هلجع  اب  ناملراپ 

.دنوش یم  هجاوم  هباشم  ینارحب  اب  لاغترپ  دنلریا و  دننام  یرگید  یاهروشک  رت  رید  یمک  .دوش  یم  ینیب  شیپ 

لاس ات  دناوت  یمن  هدش ، نییعت  لبق  زا  همانرب ِی  اب  گنه  امه  نانوی  هک  تسادیپ  یبوخب  نوچ  .دریگ  یم  جوا  هراب  ود  یهدب  نارحب  دعب  لاس  کی  – 
وروی و هزوح  یاهروشک  زا  یرتشیب  لوپ  هب  نیارب  انب  دشاب ، هتشاد  یتلود  جراخم  تخادرپ  یراذگ و  هیامرس  یارب  یلوپ  هیامرس ، رازاب  رد   ٢٠١٢

تارهاظت دعب  زور  دنچ  .دنک  یم  مالعا  یرگید  یداصتقا  تضایر  همانرب  نانوی  تلود  یام ٢٠١١  مهد  رد  .دراد  زاین  لوپ  یلمملا  نیب  قودنص  زین 
سیلپ .دنک  عافد  نیگمشخ  مدرم  لباقم  رد  ناملراپ  زا  هک  دوش  یم  روبجم  سیلپ  .دوش  یم  جلف  روشک  زا  یشخب  .دریگ  یم  تروص  یزیمآ  تنوشخ 

.دوشیم هلمح  ریزو  تسخن  وئردناپاپ  نیزومیل  هب  و  گنس ؛ نیگمشخ  مدرم  دنکیم و  باترپ  روآ  کشا  زاگ 

http://www.hafteh.de/?p=86394


کی هداعلا ، قوف  تسشن  کیرد  هیئوژ ٢٠١١  خیرات ٢١  رد  وروی  هزوح  یاهروشک  زا  هبتر  یلاع  تئیه  کی  شالت : نیلوا  کمک ، همانرب  نیمود  – 
- فا سا  فا  یا  ” ) یئاپوررا تاجن  رتچ  حالطصا ”  هب  همانرب  ارنآ  هدمع  شخب  .دنک  یم  بیوصت  وروی  درایلیم  هن  دص و  مجح  هب  دیدج  یکمک  همانرب 

هزوح ِیاهروشک  مامت  رد  یلام  تابث  ِیارب  وروی ، هزوح  ِیاهروشکو  دحتم  ِیاپورا  هک  دوش  یم  هتفگ  یتامادقا  هعومجم  هب  اپورا  تاجن  رتچ  () م
نیب قودنص  زینو  -م ) .دنا هعومجم  نیا  ئازجا  اپورا  یزکرم  کناب  تسایسو  لوپ  یلممل  نیب ا  قودنص  یاهماو  نینچمه  .دنهد  یم  ماجنا  وروی 

.دنراد تکرش  نآ  رد  هنابلطواد  یصوصخ ، شخب  ناراکناتسب  راب  نیلوا  یارب  .دننکیم  نیم  إت  لوپ  یلمملا 

زا یشرازگ  اپورا - نویسیمک  لوپ و  یلمملا  نیب  قودنص  اپورا ، یزکرم  کناب  زا  لکشتم  تراظن  هتیمک  اکیئورت – ”  ربتکا ٢٠١١ ”  رخآ  رد  – 
رت بارخ  هتشذگ  یاه  هام  رد  نانوی  یلام  تیعضو  دننک : یم  میسرت  شرازگ  نیا  رد  کیرات  یریوصت  نیصصختم  .دهد  یم  نانوی  یلام  تیعضو 

زا دیاب  یصوصخ  شخب  ناراکناتسب  روظنم  نیا  یارب  دوش : یم  میظنت  تاجن  دیدج  همانرب  ربتکا  مشش  تسیب و  رد  اپورا  نارس  تسشن  رد  .تسا  هدش 
یس اب  .دنک  تفایرد  رگید  درایلیم  دص  دیاب  نانوی  .دنکیم  ادیپ  طبر  اپورا  یاهکناب  هب  رتشیب  نیا  هک  دننک  یشوپ  مشچ  نانوی  زا  ناشیاضاقت  دص  رد   ۵٠

طیارش و اب  هک  راکهدبو  راکبلط  نیب  دادرارق   ) .دوش نیمضت  تینِش ،)” نِدلوش  یناملآ ”  هب  ) دادرارق قبط  یهدب ، تخادرپ  زاب  دیاب  یفاضا  درایلیم 
دادرارق نیا  نانوی ، لثم  یلام  نارحب  اب  یاهروشک  دروم  رد  .دوشیم  تخادرپ  نآ  زا  یتمسق  ای  الک  یهدب  جیردتبو ، دوش  یم  هتسب  یصاخ  هرهب 

م) تسا - هدرک  یعامتجا  یتشادهب و  یلام ، رقف  راچد  ار  مدرم  یاه  هدوت  هک  تسا ، یداصتقا  تضایر  طرش  اب  هارمه 

یأر هب  ار  اپورا  نارس  هدش  هتفرگ  تامیمصت  هک  درک  مالعا  وئردناپاپ ”  “ نانوی روهمج  سیئر  ربتکا  رد ٣١  یزیئاپ : هتفشآو  مارآ  ان  یاهزور  – 
لابق رد  ار  نانوی  تادهعت  طیارش و  یزوک ” رس   “ هسنارف روهمج  سیئر  و  لکرم ” الجنآ  ناک ”، رد  نارس ، یج ٢٠ ”   “ رد .دراذگ  یم  یمومع 

یزکرم کناب  یلبق  سیئر  بیان  سُمِداپاپ ”  ساک  ول  .دهد ” یم  افعتساو  درذگ  یم  مودنارفر  زا  وا  هجیتن  رد  دننک ؛ یم  یروآ  دای  یو  هب  یهدب  تفایرد 
.دریگ یم  رارق  یتقوم  تموکح  کی  سأر  رد  ربماون ٢٠١١  رد ١١  اپورا 

نیب ناراکناتسب  .دیآیم  شیپ  دیدش  یاه  یمارآ  ان  نتآ  رد  .دناسر  یم  بیوصت  هب  ار  دیدج  یداصتقا  تضایر  همانرب  نانوی  ناملراپ  هیروف ٢٠١٢  رد  – 
هب ار  تاجن ”  یارب  کمک  هعومجم  نیمود ” اپورا  یئاراد  ناریزو  نآ  لابق  رد  دننز و  یم  دیئأت  رهم  یداصتقا  تضایر  یارب  مروفر  رب  یلمملا 
، یصوصخ شخب  ناراکناتسب  یارب  -م ) .دوش هعجارم  الاب  حیضوت  هب  ” ) تینِش نِدلوش   “ دادرارق رب  هوالع  هعومجم  نیا  .دنن  اسر  یم  بیوصت 
.ددرگ یم  فصن  لاس ٢٠١٠  اهکمک ی  هعومجم  نیلوا  ضورق  هرهب  .دریگ  یم  رب  رد  مه  ار  هدش  مالعا  ربتکا  رد  یئوروی  درایلیم  یاهکمک ١٣٠ 

.تسا یلمع  سرام ٢٠١٢  مهن  خیرات  رد  تینِش ” ندلوش   “ دادرارق نیا 

یداصتقا تضایر  هدش ِی  هتکید  همانرب  رطاخب  ار  کُساپ ”  و ”  ید ) نا  ) نیون یسارکومد  یتنس ” بازحا  اهینانوی  یام ٢٠١٢  مشش  تاباختنا  رد  – 
هدنیآ رد  دنناهاوخ  ار  یداصتقا  تضایر  همانرب  عطق  هک  ازیروس ”  :” لثم ِیب  ازحا  ضوع  رد  .دنهد  یم  یمک  ِیأر  اهنآ  هب  هدرک و  هیبنت  شنزرس و 

” ساراماس سوینوتنآ  ید ” ” نا  سیئر ”  دریگ ، یم  تروص  یدیدج  تاباختنا  هک  نئوژ   ١٧ رد .دروخ  یم  تسکش  فالتئا  .دنریگ  یم  یرتدایز  ِیأر 
فرط زا  تموکح  نیا  .دوش  یم  تلود  سیئر 

، تساراد ار  مود  هبترم  تاباختنا  رد  هک  اه ” پچ  داحتا  ینعی ” ازیروس ”   “ اما .دریگ  یمرارق  تیامح  دروم  رامید ”  “ تارکمد یاهپچ  و  کُساپ ”  ” 
.درادن تکرش 

یم یقلت  هن  القاع  ار  وروی  هزوحزا  نانوی  ندش  جراخ  رلسور ”  پیلیف  ناملآ ”  داصتقا  ریزو  .دوش  یم  رتدب  ناتسبات ٢٠١٢  رد  یلام  تیعضو  – 
: دیوگ یم  هیئوژ  مششو  تسیب  خیرات  رد  یگاراد ” ویرام   “ .دنک

الاح زا  .دنک  یم  یربهر  وروی  نارحب  رییغت  یارب  ار  اهشالت  و  .دهد ” تاجن  ار  وروی  ات  دنک  یم  دشاب ، مزال  هک  یراک  ره  اپورا  یزکرم  کناب  ” 
.دور یم  نیب  زا  ایناپساو  ایلاتیا  دننام  یئاپورا  یاهروشک  رگید  هب  نانوی  یلام  نارحب  لاقتنا  زا  سرت  دعبب 

نیا رب  هطلس  یارب  ار  نانوی  تبثم  یاهمدق  وا  .دنک  یم  رفس  نانوی  هب  یلام  نارحب  زا  دعب  راب  نیلوا  یارب  لکرم ” الجنآ   “ ربتکا ٢٠١٢ متشه  رد  – 
ار یداصتقا  تضایر  اب  هارمه  یلام  دوبهب  همانرب  دناوتب  نانوی  هک  درادن  رواب  لوپ  یلمملا  نیب  قودنص  یو ، سکعرب  .دنکیم  قیوشت  نارحب ،

رکف نم  هک ” : دیوگ  یم  یسیلگنا   – یناملآ یا  هلمج  رد  وا  .دنکیم  هلباقم  وروی  هزوح  زا  نانوی  ِجورخ  ِلاجنج  اب  هلبیوش ” گناگفلو  .دنک ”  یریگیپ 
” .دوب دهاوخن  نانوی  رد  یتلود  یگتسکشرو  هک  منکیم 

همانرب نیمود  یگنهامه  یارب  لوپ  یلمملا  نیب  قودنص  دحتم و  یاپورا  ربماون ٢٠١٢  متفه  تسیب و  رد  دوش : یم  یرگید  یاهتی  امح  نانوی  زا  – 
فاکش نآ ، ِهجیتنرد ی  .دروآ  یم  تسدب  هدش ، نییعت  لبق  زا  ِزادنا  سپ  دربراک  یارب  یرت  ینالوط  نامز  نانوی  دنسر : یم  قفاوت  هب  تاجن ” رتچ  “
نیا دراد ، یرتمک  هرهبو  هدیسر  بیوصت  هب  هک  یرگید  ماو  اب  رگید ، تامادقا  اب  هارمه  هک  دیآ  یم  دوجوب  وروی  درایلیم  هدراهچ  لداعم  یئیرسک 

.دوش فقوتم  یرسک 

یام ٢٠١٠ هام  رد  یکمک  همانرب  نیلوا  رد  دنک : یم  رارقا  وروی ” تاجن ِ  رتچ   “ همانرب رد  تاهابتشا ، هب  لوپ  یلمملا  نیب  قودنص  نئوژرد ٢٠١٣  – 
هدمآ شیپ  دوب ، هدش  ینیب  شیپ  هک  روط  نآ  یداصتقا  تیعضو  رد  یتفرشیپ  هنو  هدش  مک  یزیچ  اه  یهدب  زا  هن  .دنا  هدوب  هنانیب  شوخ  اه  ینیب  شیپ 

هدش رتمک  دصرد   ٢٢ یلخاد ، دیلوت  لاس ٢٠٠٨  زا  .دوش  یم  رت  فیعضو  فیعض  نانچمه  شیپ  لاس  جنپ  دننامه  رد ٢٠١٣  نانوی  داصتقا  .تسا 
.تس اهیهدب  تخادرپ  یارب  تینِش ) نِدلوش  ) کمک دادرارق  داقعنا  نامززا  رتشیب  یتلود  یاه  یهدب  .تسا 

تسا و یداصتقا  تفرشیپ  یمک  رظتنم  یتح  نانوی  تموکح  .دسر  یم  رخآ  هب  ینالوط  یاه  لاس  طوقس  هرخ  الاب  هک  دسر  یم  رظنب  رد ٢٠١۴  – 
هب دنقاتشم و  ناراد  هیامرس  .دراد  هیامرس  رازاب  رد  تدم  ینالوط  ماو  نتفرگ  رابتعا  اهلاس ، زا  دعب  روشک  نیا  لیروآ  لئاوا  رد  .دور  یم  ولج  هب  ایوگ 

.دنهد یم  دصرد  هرهب ٧۵٫ ۴  اب  درایلیم  هس  نانوی 



دیدج ماو  هب  یجایتحا  رگید  هکنیا  دیکأت  زا  ارامس س ” سوینوتنآ   “ ریزو تسخنو  تسا  نانوی  هب  دحتم  یاپورا  یاهکمک  نایاپ  لاس ٢٠١۴  نایاپ  – 
زا شرازگ  لگیپشا  ربماون  رخآ  رد  یلو  .تسا ” هدیسر  رخآ  هب  تاجن  همانرب  هرود  هک ” : دیوگ  یم  هَبهَب  هَچهَچ و  اب  وا  .دوش  یمن  هتسخ  تسین ،

.دوش هتفرگ  رظن  رد  روظنم  نیا  یارب  دیاب  ما ) سا  یا  ) تاجن همانرب  قودنص  زا  وروی  درایلیم  هد  .دهد  یم  دیدج  یکمک  همانرب 

تاباختنا .دوش  یریگ  یأر  هرابود  دیاب  یساسا  نوناق  قبط  .دسر  یمن  هجیتن  هب  راب  نیموس  یارب  ربماسد ٢٠١۴  رد ٢٩  روهمج  تسایر  باختنا  – 
یاه همانرب  فلاخم  سارپیس   “ .دراد یدایز  سن  اش  سارپیس ” یسکلآ   “ نآ سیئرو  ازیروس ” پچ  داحتا   “ .دریگ ماجنا  دیاب  هیوناژ ٢٠١۵   ٢۵ رد

تضایر یاه  همانرب   ) یکمک همانرب  یاه  هتساوخ  راب  ریز  یزوریپ  تروص  رد  هک  درادرظن  رد  وا  .تسا  لوپ  یلمملا  نیب  قودنص  اپورا و  مروفر 
اب دشاب  مزال  رگا  هک  تسا  هدامآ  ناملآ  تلود  هک  دهد  یم  شرازگ  لگیپشا  هیوناژ  لئاوا  یلو  .تسین  ناراکناتسب  لوبق  دروم  نیا  .دورن  ..یداصتقا )

.دنوش یم  هدز  تریح  ربخ  نیا  زا  یلام  یاه  رازاب  .دنک  تقفاوم  وروی  هزوح  زا  نانوی  جورخ 

یارجا یارب  تساوخ  رد  نانوی  فرط  زا  دوش ، یم  رتکیدزن  تاباختنا  هچره  – 

دوخ بلط  زا  یشخب  زا  ناراکبلط  تسا ، یگتسکشرو  هب  کیدزن  هک  راکهدب  روشک  یداصتقا  تیعضو  هب  هجوتابو  نآ  قبطرب  هک  تینِش ( ” نِدلوش  “
” ازیروس داحتا   “ هتسجرب ئاضعا  زا  یکی  یسایس و  داصتقا  هنیمز ِی  رد  ینتآ  روسفرپ  سولیم ” ناج  .دوش ”  یم  رت  دنلب  -م ،) دننک یم  یشوپ  مشچ 

” تینِش نِدلوش  یظفلا ”  تحت  تروصب  هک  ” ) سالرِا ِدلوش ن  یکمک ” همانرب  اب  تسناوت  لاس ١٩۵٣  رد  مه  ناملآ  دروآ ”: یم  لیلد  راک  نیا  یارب 
کمک روشک  نیا  هب  تروص  نیا  هب  دیاب  ای  هک  دنک  یم  ادیپ  هنماد  هیرظن  نیا  اپورا  نویسیمک  رد  نینچمه  .دتسی ” اب  دوخ  یاپ  یور  هب  -م ) دوش یم  هتفگ 

(. تسا هارمه  یداصتقا  تضایر  اب  هک  ” ) تاجن هعومجم   “ همانرب ِی نیموس  اب  طقف  ایو  درک 

رد .دوبن  زونه  روشک  نیا  هن ، دونو و  دصهن  رازهردوروی و  یریگ  راکب  زاغآ  رد  .دش  وروی  هدودحم  دراو  نانوی  کیو ، رازه  ود  هیوناژ  لوا  رد 
.تساراد ار  رِتشیرسام ”  “ دادرارق رد  هدش  نییعت  دراوم  اب  بسانم  یاهرایعم  ذغاک ، یور  رب  لقادح  هک  دهد  ناشن  تسناوت  نانوی  رازه  ود  لاس 



نانوی رد  یرابجا  یشخب  همیب ،
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نانوی رد  یعامتجا  نیمأت  همیب  تیعضو  دروم  رد  یشرازگ 

.دوش دنم  هرهب  ناکما  نیا  زا  یتسیاب  یدنورهش  ره  هک  دوش  یم  بوسحم  نانوی  روشک  رد  تامازلا  زا  یکی  یعامتجا ، نیمات  همیب 

هب روشک  نیا  یلو  دهد  یم رارق  ششوپ  تحت  ار  اپورا  هیداحتا  ینانوی و  نادنورهـش  هک  تسا  یمازلا  نانوی  روشک  رد  یعامتجا  نیمأت  همیب  /٢۴ نیمات
یبیل رـصم ، هئوگوروا ، الئوزنو ، نیتناژرآ ، لیزرب ، دنلزوین ، اداناک ، اکیرما ، سیئوس ، دننام : ییاهروشک  اب  ار  یا  همیب هبناجود  یاهدادرارق  یگزات 

.تسا هدناسر  اضما  هب  دنله  و 

یلو دننک  یم هئارا  یتوافتم  تامدخ  ناگدش  همیب  هب  یفلتخم  یا  همیب یاه  تکرش نانوی  رد  اسیا ، زا  لقن  هب  ( tamin24.ir « ) نیمأت ٢۴  » شرازگ هب 
OGA نادـنمراک ، یا  همیب تامدـخ   IKA تکرـش .دنتـسه  راذگ  همیب  یاه  تکرـش نیرت  مهم  OAEE و ، IKA، OGA تکرـش هس  ناـیم  نـیا  رد 
ار یتلود  تامدخ  کناب و  نادنمراک  الکو ، زین  اه  تکرـش ریاس  .دننک  یم تمدخ  هئارا  دازآ  لغاشم  نارگراک  هب   OAEE ییاتسور و شخب  تامدخ 

.دنک یم تراظن  نانوی  رد  یا  همیب یاه  تکرش تیلاعف  رب  یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زین  تشادهب و  هافر و  ترازو  .دنهد  یم رارق  ششوپ  تحت 

بلاق رد  ار  هدش  نییعت  همیب  قح  هناهام  هدرک و  مان  تبث  هطوبرم  یاه  تکرش رد  هک  دریگ  یم قلعت  یدارفا  هب  نانوی  رد  یعامتجا  نیمأت  همیب  یایازم 
.دننک یم تخادرپ  یراجت  نابحاص  ای  دازآ  لغاشم  نارگراک  نایامرفراک ، ای  نادنمراک  یوس  زا  یتخادرپ  قح 

تـسرهف رد  دـنریگ  یم رارق  همیب  شـشوپ  تحت  نانوی  یعامتجا  نیمأت  همیب  نامزاس  یوس  زا  هک  یـصاخشا  زا  کی  ره  ناـنوی ، رد  همیب  نوناـق  قبط 
زین هداوناخ و  یاضعا  ریگب ، یرمتسم  امرفراک ، دنمراک ، زا  معا   ) ینانوی نادنورهش  زا  کی  ره  .دنریگ  یم رارق  اپورا  تمالس  همیب  تراک  تفایرد 

.دننک تفایرد  ار  نآ  همیب  هچرتفد  بلاق  رد  ات  دنراد  زاین  تراک  ییاسانش  هرامش  هب  ناکدوک )

لماش دازآ  لغاشم  نارگراک  تراجت ، تعنـص ، شخب  رد  لاعف  نادـنمراک  یلک  روط  هب  اسیا ، زا  لـقن  هب  ( tamin24.ir « ) نیمأـت ٢۴  » شرازگ هب 
شخب نارگراـک  دـننام  لـغاشم  یخرب  .دـنریگ  یم رارق  یا  هـمیب تامدـخ  شــشوپ  تـحت  زین  طـبترم  لـغاشم  نارادـباسح و  تاـعوبطم ، نادــنمرنه ،

یاه شخب نادنمراک  یمسر ، دانسا  رت  افد نانکراک  ناسدنهم ، یراجت ، هیلقن  لیاسو  یاهروتارپا  ناکشزپنادند ، ناکـشزپ و  ینار ، یتشک  یزرواشک و 
.دنریگ رارق  همیب  ششوپ  تحت  رایتخا  هب  دوجوم  طیارش  ساسا  رب  هنابلطواد و  دنناوت  یم نارگتعنص  راجت و  یتلود ،

، همیب قح  زور  رازه  لقادح ١٠  تخادرپ  اب  لاس  نانز ۵٧  نادرم ۶٢ و  همیب ، قح  زور  لقادح ۴۵٠٠  تخادرپ  اب  لاس  نانز ۶٠  لاس و  نادرم ۶۵ 
.دنیامن هدافتسا  یعامتجا  نیمأت  همیب  یرمتسم  زا  دنناوت  یم همیب  قح  زور  لقادح ١٠۵٠٠  تخادرپ  اب  لاس  نانز ۵٨  نادرم و 

رد هک  یدارفا  زین  تخادرپ و  همیب  یاه  تکرش هب  ار  دوخ  همیب  قح  زور  مک ١١٠٠٠  تسد  هک  دریگ  یم قلعت  یششوپ  تحت  دارفا  هب  لماک  یرمتسم 
.دنا هدومن تخادرپ  ار  زور  همیب ۴٠۵٠  قح  هدش و  یگداتفاراک  زا  راچد  یگتسشنزاب  نس 

دارفا هب  الومعم  هژیو  یاه  هنیزه کمک  .دیآ  یم  رد  قیلعت  لاح  هب  یرمتسم  دشاب ، راک  هب  لوغشم  هتشاد و  لاس  زا ۵۵  رتمک  یا  هتسشنزاب درف  هچنانچ 
زا شیپ  ار  هلاس  همیب ۴  قـح  زا  زور  یتسیاب ٣۵٠  هدش  همیب  درف  .دنـشاب  هدـش  یمئاد  دـیدش و  یگداتفاراک  زا  راچد  هک  دوش  یم اطعا  یـششوپ  تحت 

.دشاب هدرک  تخادرپ  یگداتفاراک  زا  عورش 

http://www.hafteh.de/?p=90459
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http://tamin24.ir/
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ندرک یناهج  تسب  نب  ای  ینانوی  یدژارت 
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فیسدمحا

داصتقا اهنت  هن  .تسا  هدولآ  هغلابم  یکدنا  اب  تیاور  نیا  نیاوت  کرام  لوق  هب  یلو  دنیوگ  یم  نخس  یناهج  داصتقا  یایحا  زا  اجنآ  واجنیا  هچرگا 
داصتقا هکلب  اهتخادرپزارت - هجدوب و  یدج  یرسک  یراکیب ، دنتسه - یلام  یاهرازاب  طوقس  زا  یشان  یاهدمآ  یپ  راتفرگ  نانچ  مه  سیگنا  اکیرما و 

هنازوررابخا هچرگا  .تسا  ینارحب  رایسب  هژیو  هب  اپورا  هیداحتارد  یداصتقا  طیارش  .دنرادن  یشوخزورو  لاح  مه  اپورا  هیداحتا  داصتقا  نپاژ و 
یراوگان طیارشرد  مه  ایلاتیا  یتح  لاغترپ و  ایناپسا و  نانویرب ، هوالع  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دنک  یمزکرمت  نانوی  یداصتقا  بئاصم  یوررب 

: میتسه وربور  یهباشم  لکشم  ابروشک  نیارد ۵  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .درک  هفاضا  ار  دنلریا  دیاب  روشک  نیا ۴  هب  .دنرادرارق 
: تسا رگید  کی  هباشم  ابیرقت  داتفا  قافتا  اهروشک  نیارد  هچ  نآ   ١٩٩٩ رد دحاو  لوپ  روهظ  زا  سپ 

ماو یرت  هداس  لهس و  طیارش  اب  دنناوتب  ات  داد  ناکما  اهروشک  نیا  هب  دحاو  لوپ  رد  تیوضع  نوچ  .تسا  هتفای  شیازفا  اه  تلود  یهدب  یئوسزا  •    
زا سپ  هک  دوب  نیا  یراودیما  یلو  دندوب  یدعاسمان  طیارشردروشک  دنچ  نیا  رگید ، وضع  یاهروشک  زا  یضعب  اب  هسیاقمرد  هچرگا  .دنیامن  یناتس 

.دنیامن شیوخ  یتباقر  ناوت  دوبهب  داصتقا و  دوبهب  فرص  ار  یناتس  ماو  هنیزه  شهاک  زا  یشان  یاه  یئوج  هفرص  دنناوتب  دحاو ، لوپرد  تیوضع 
.دشن هنوگ  نیا  هنافساتم 

حطس شیازفا  اب  فرصم  شیازفا  ات  دش  بجوم  تشاد  دوجو  اهروشک  نیا  همهرد  هک  یرابتعا  بابح  تشاد ، دوجو  هک  یراظتنا  سکعرب  •    
.دبای شهاک  یللملا  نیب  یاهرازابرد  یاهروشک  نیا  یتباقر  ناوت  هجیتنرد  دوش و  ماوت  دوبن  هارمه  راک  یهدزاب  شیازفا  اب  هک  اهدزم 

کناب هب  اهتلود  نیا  یهدب  ندشرتشیب  بجوم  تلود  هجدوبریگمشچ  یرسک  اهتخادرپ و  زارت  نوزفازور  یرسک  اهروشک ، نیا  همهرد  هک  نیا  هجیتن 
یرسک ات  دش  بجوم  هک  میدوب  مه  وروی  شزرا  نتفرالاب  دهاش  یللملا  نیب  یاهرازابرد  زا ٢٠٠٨  رگید ، فرطزا  .دش  یللملا  نیب  یاه 

یراذگ هیامرس  الاب  تراهم  اب  یاه  شخبرد  دیاب  هک  نیا  دشن  نینچ  نیا  یلو  داتفا  یم  قافتا  دیاب  هک  هچنآ  .دوشرت  یدج  اهروشک  نیا  یاهتخادرپزازت 
.دوب ناملآ  درک ، مادقا  اه  یراذگ  هیامرس  عون  نیا  هب  اپورا  هیداحتارد  هک  یئاضعا  زا  یکی  .دشن  نینچ  نیا  اهروشک  نیارد  هک  دندرک  یم 

زا نمرظن  هب   وروی  هقطنمرد  نارحب  یلو  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  دراد  دوجو  مه  ینانوی  لماع  کی  نانویرد  نارحب  نیا  دیدشترد  هچرگا 
.تسا رتشیب  رایسب  ینانوی  یدژارت  کی 

فرطزا .دنیامنراذگاو  اپورا  یزکرم  کناب  هب  اردوخ  یلوپ  یاه  تسایس  تیریدم  هک  دنتفریذپ  وضع ، یاهروشک  دمآ ، دوجو  هب  دحاو  لوپ  هک  یتقو 
دنناوت یمن  دحاو  لوپ  یاضعا  زا  کی  چیه  ینعی  .دش  جراخ  یلم  تلود  تاماقم  لرتنک  زا  مه  یلم  لوپ  شزرارییغت  ای   هرهب و  خرن  رییغت  رگید ،

هک نیا  دنام  یم  یقاب  هک  هچ  نآ  .دنیامن   مادقا  لوپ  دحاو  شزرا  شیازفا  ای  شهاک و  یارب  ای  ودنهدبرییغت  ار  هرهب  خرن  اضعا  رگید  قفاوت  نودب 
اب دیاب  هکلب  دنیامن  مادقا  وضع  یاهروشک  داصتقا  ندش  کیدزن  مه  هب  هاررد  طقف  هن  یراتخاس ، تاحالصا  نتفرگ  شیپرد  اب  دیاب  یلم  یاه  تلود 

نینچ نیا  هک  دوب  یئاضعا  زا  یکی  ناملآ  میتفگ ، هراشا  هب  رتشیپ  هک  روط  نامه  .دننک  رتشیب  ار  ناش  یتباقر  ناوت  هاگنب  درکلمع  هویشرد  تاحالصا 
شیازفااب هک  نیا  مه  دش و  رتشیب  یلام  نزاوت  مدع  مه  .میدوبن  نینچ  نیا  یتالوحت  دهاش  دنلریا  یتح  نانویو و  لاغترپ ، ایلاتیا ، ایناپسارد ، یلو  درک 

ناش یتباقر  ناوت  تفای و  شیازفا  اهروشک  نیارد  هدش  دیلوت  دحاو  ره  یازا  هب  راک  هنیزه  راک - یهدزاب  شیازفا  زا  رت  نوزف  یسب  راک - هنیزه 
.دشرتمک اپورا  دحاورازابرد  صوصخ  هب  یللملا و  نیب  یاهرازابرد 

.دش تلعرب  دیزم  مه  رگید  لماع  ود 
اب یتح  .میا  هدوبن  اپورا  هیداحتا  یاضعا  نیب  ماغدا  دهاش  (، fiscal  ) یلام شخبرد  یلو  تفای  همادا  یلوپ  یاه  هزوحرد  هچرگا  اپورا  هیداحتا  ماغدا 

.تسا یلم  الماک  هلوقم  کی  نانچ  مه  اهروشک  نیارد  یتلود  هجدوب  تسا  هدمآ  شیپ  هک  یتالوحت  همه  دوجو 
زا اپورا  هیداحتارد  راک  یورین  هک  تسا  هدش  ثعاب  نابز  یگنهرف و  یاه  توافت  یلو  درادن  دوجو  ینوناق  تیدودحم  هنوگ  چیه  هچرگا  مه  مود  لماع 

یراکیب هک  یئاهروشک  هجیتنرد ، درادن ، دوجو  مه  اه  تلود  یاهزاین  یلام  نیمات  یارب  کرتشم  تیلوئسم  نوچ  .دشابن و  رادروخرب  یفاک  کرحت 
اهنآ زا  یهجوت  لباق  شخب  لقادح  ناراکیب - تشاددوجو ، هک  یروصت  فالخرب  یئوس  زا  .دننک  یم  ادیپ  مه  یلام  لکشم  نآ  هجیتنرد  دنشاب ، هتشاد  الاب 
- دوش یم  یراکیب  شیازفا  ثعاب  هک  یلماع  یداصتقا - دوکر  هجیتنرد  هک  یتلود  رگید ، فرط  زا  و  دنور - یمن  راک  لابند  هب  یرگید  نیمزرس  هب 

یاهروشک نیا  یزکرم  کناب  رگید ، یاهروشک  رایسب  فالخرب  هک  تسا  یطیارشرد  نیا  دنکب و  لمحت  ار  یرتشیب  هنیزه  دیاب  دراد  یرتمک  دمآرد 
زا یریگولج  یارب  دحاو  لوپ  یاضعا  رگید  هتشذگ ، لاسرد  نانوی ، صوصخرد  .دیامن  مادقا  لوپ  ریثکت  پاچ و  هب  دناوت  یمن  دحاو  لوپ  وضع 

یاه کمک  هب  مه  زاب  نانوی  هک  تسا  نیارسرب  تبحص  نانچ  مه  مه  اهزور  نیا  دندرک و  تقفاوم  نانوی  هب  یلام  کمک  نداد  هب  وروی ، لماک  طوقس 
ایناپسارگا و هک  نیا  تسا  زیمآ  هرطاخم  هک  هچنآ  .تسا  هدش  وربور  اپورا  هیداحتا  رت  دنمتورث  یاضعا  زا  یرامش  تفلاخم  اب  هک  تسا  دنمزاین  رتشیب 

.دنیامنب یلام  کمک  اهروشک  نیا  هب  تسا  مزال  هک  ینازیم  نآ  هب  دنناوت  یم  اپورا  هیداحتا  یاضعا  رگید  ایآ  دنریگب ، رارق  یهباشم  تیعقوم  رد  ایلاتیا 
.تسا یفنم  لاوئس  نیا  باوج 

یگنیدقن لکشم  هک  نیا  هن  اه  داصتقا  نیا  هک  نیا  دراد  یدایز  تیمها  هک  یا  هتکن  دحاو ، لوپ  هقطنم  راتفرگ  یاهروشکرگید  نانوی و  صوصخرد 
نایمرد ار  تالکشم  یلو  دشاب  ناسرددم  تدم  هاتوکرد  تسا  نکمم  یلام  یاه  کمک  هچرگا  ور ، نیمهزا  .دنا  هتسکشرو  عقاو  هب  هکلب  دنشاب  هتشاد 

.دنک یمن  هراچ  تدم  زاردرد  تدم و 
دوشب نینچ  نیا  رگا  .دیامن  ایحا  ار  دوخ  نیشیپ - لوپ  دحاو  امخرد - هدرک و  کرت  ار  دحاو  لوپ  ماظن  نانوی  هک  تسا  نیا  دنام  یم  هک  یئاههار  زا  یکی 
نیب یاهرازابرد  یرتمک  تمیق  هب  نانوی  تارداصات  دیامن  یزادرپ  تسایس  امخرد  شزرا  زا  نتساک  یارب  دناوت  یم  تروص  نآرد  هک  تسا  نشور 

، دحاو لوپ  کرتاب  نانوی  ینعی  دوش ، نینچ  نیا  رگا.دوش  مهارف  نانویرد  یراکیب  شهاک  یداصتقا و  دشر  یارب  هنیمز  هجیتنرد  دوش و  هضرع  یللملا 
٢٠٠١ رد هک  روط  نامه  دش و  دهاوخ  لوکنوروی  هب  نانوی  یاه  یهدب  تروص  نآرد  هک  تسین  یدیدرت  دیامن ، ایحا  ار  دوخ  نیشیپ  یلم  لوپ 

http://www.hafteh.de/?p=20490
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/greece_arm.jpg


تسین دیعب  دراد ، دوجو  هک  یتیعضو  هب  هجوتاب  هچرگا  .دیامن  یگتسکشرو  مالعا  یمسر  ینلع و  روطب  دیاب  نانوی  تلود  دمآ ، شیپ  مه  نیتناژرآرد 
تدش هب  دحاو  لوپ  یارب  اپورا و  هیداحتا  یاربراک  نیا  یلو  دشاب  لح  هار  نیرتهب  دحاو ، لوپریگ  اپ  تسد و  تاررقم  زا  جورخ  نانوی ، یارب  هک 
نارگادوس دمآدهاوخ ، شیپ  اهکناب  یارب  هک  یلام  تالکشم  زا  هتشذگ  دوشب ، نینچ  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  لح  هار  نیا  یلصا  کسیر  .تسا  کانرطخ 
نیارگا هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  ایلاتیا  یتح  ایناپسا و  یارب  تیعضو  نیمه  هب  هیبش  دنور و  یم  راتفرگ  یاهروشک  رگید  غارس  هب  زرا  یلوپ و  رازاب 

یدایز یاهکناب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دش  میهاوخ  یللملا  نیب  یدج  یلیخ  یداصتقا  یلام و  نارحب  زا  یرگید  زاف  دراو  هک  تسا  نشور  دوشب  نینچ 
هچ اهکناب  نیا  رسرب  هک  تسا  نشور  دوش  مالعا  اهروشک  نیا  یمسر  یگتسکشرورگا  دنتسه و  اهروشک  نیا  هب  یهد  ماوریگرد  اهروشک  رگیدرد 

یارب دنهاوخب  ای  دنناوتب و  اه  تلود  نیا  هک  تسا  دیعب  یراد ، هیامرس  یاهروشک  بلغارد  تلود  یهدب  شیازفا  هب  هجوت  اب  یفرطزا  .دمآ  دهاوخ 
نیا زا  یرایسب  یناتس  ماو  رگید ، نخس  هب  .دننک  یعامتجا  ناگدنهد  تایلام  نایز  هب  ار  یکناب  ماظن  نایز  رگید  راب  کی  دوخ ، یراد  کناب  ماظن  تاجن 

وربور رگید  یکناب  ماظن  یدج  نارحب  کی  ابرگا  هجیتنرد  دنشابن و  رتشیب  یناتس  ماو  هب  رداق  رگید  تسین  دیعب  هک  تسا  هدیسر  یئاج  هب  اه  تلود 
یدایز لامتحا  دوشب ، هنوگ  نیارگا  اپورا ، هیداحتا  اب  دنویپرد  .میشاب   هتسکشرو  یاه  کناب  لالحمضا  یدوبان و  دهاش  دیاب  دایز  لامتحا  هب  دنوش ،
یهدب اضعا  رگید  هب  هک  دشابرارقرگا  دینامن  یم  یگتسکشرو  مالعا  هک  یئاضعا  نوچ  .دریگب  رارق  یشاپورف  ضرعمرد  اپورا  هیداحتا  هک  دراد 

.دوب دنهاوخ  اپورا  هیداحتا  کرت  هب  راچان  اتعیبط  دنشاب ، هتشاد  تخادرپ  لباق  ریغ  یاه 
یعامتجا اب «  راتفرگ - روشک  نیا ۵  هلمج  زا  اه - تلود  دندرک  ادیپ  یلام  یراتفرگ  یئاپورا  یاهکناب  دش و  عورش  یلام ٢٠٠٨  نارحب  یتقو 

نیا لاس  ود  یکی  یارب  .دندرک  لقتنم  تشادن  یناشخرد  یلام  تیعضو  هزات  هک  تلود  شخب  هب  ار  اههدب  نیا  عقاو  هب  اهکناب   یاه  یهدب  ندرک »
نانوی  ٢٠١٠ رد .دنیامن  هرادا  ار  یهدب  هجوت  لباق  مجح  نیا  دندوب  هتسناوت  یللملا  نیب  یلام  یاهرازاب  زا  لوبق  لباق  یاه  خرن  هب  یناتس  ماو  اب  اهتلود 
نیب قودنص  زا  هدننک  دودحم  رایسب  طیارش  شریذپ  اب  هک  دشراچان  دیکشخ و  یلام  یاهرازاب  زا  شا  یلام  عبانم  هک  دوب  اپورا  هیداحتا  وضع  نیلوا 

.دریگب یلام  کمک  اپورا  هیداحتا  یاضعا  رگید  لوپ و  یللملا 
.درادن دوجو  رتشیب  هار  ود  اج ، نیارد  دوب و  اهنآ  یگتسکشرو  هکلب  یگنیدقن  دوبمک  هن  اهروشک  نیا  لکشم  دش  هتفگ  رتشیپ  هک  روط  نامه 

لباق عبانم  لاقتنا  تسه ، هک  یطیارش  نیارد  شا  همزال  هکدنریذپب  مه  ار  یلام  ماغدا  یلوپ ، ماغدارب  هوالع  دیاب  دحاو ، لوپ  وضع  یاهروشک  •    
- دنلریا ایلاتیا و  ایناپسا و  الامتحا  و  لاغترپ ، نانوی ، هتسکشروو - راکهدب  یاهروشک  هب  دنله - ناملآ و  هنومن  یارب  ینغ - یاهروشک  زا  یهجوت 

یاهروشک همهرد  ابیرقت  اه - یئاپورا  تیرثکا  رگید ، نخس  هب  .تسین  یئاپورا  ناگدنهد  یار  تیامحو  لوبق  دروم  تسایس  نیا  هک  دوب  دهاوخ 
.دنتسین قفاوم  نآ  اب  دنرادن و  یگدامآ  اپورا » هدحتم  تالایا  داجیا «  یارب  وضع  -

یلوپ ماظن  زا  هتسکشرو  یاهروشک  جارخا  دنام  یم  یقاب  هک  یهار  اهنت  اپورا ،» هدحتم  تالایا  هب «  ندیسر  یارب  یتسایس  ندوبن  ارجا  لباق  اب  •    
راک نیا  .دنیامن  مادقا  تالکشم  نیا  فیفخت  یارب  هدرک و  یزادرپ  تسایس  لقتسم  روطب  دوخ ، نیشیپ  یلوپ  یاهدحاو  یایحا  اب  دنناوتب  هک  تسا  دحاو 

.دشاب اپورا  هیداحتا  نایاپ  زاغآ  تیاور ، کی  هب  یتح  اپورارد و  یلوپ  ماغدا  نایاپ  زاغآ  تسین  دیعب  یلو  تسا  یلمع  هچرگا 
اب اج  نیمه  هب  ات  .دنک  یم  زیگنارب  ثحب  ار  نارحب  نیا  ندیسراو  هک  تسا  نیمه  نآ و  هن  تسا و  نیا  هن  درذگ ، یم  اپورا  هیداحتارد  هچ  نآ  هنافساتم 
هک نیا  یارب  مینک و  یم  دای  یوسنارف » شرگن  و «  یناملآ » شرگن  ناونع «  هب  اهنآ  زا  راک ، یگداس  یارب  هک  میا  هدوب  وربور  اپورارد  شرگن  ود 
ود نیارب  ندنکفا  وترپرب  هوالع  .داد  میهاوخ  تسد  هب  نآ  یریگ  لکش  یگنوگچ  زا  یا  هنیمز  دنریگب  رارق  دوخ  یخیرات  بوچراچرد  شرگنود  نیا 

یکدنا دیهدب   هزاجا  روظنم  نیا  یارب  .دمآ  دهاوخ  تسد  هب  تسا  هتفرگربرد  ار  دحاو  لوپ  هک  ینارحب  یعقاو  للع  کرد  یارب  مه  یا  هنیمز  شرگن ،
.مینک یسارو  راصتخا  هب  ار   اپورارد  یداصتقا  ماغدا  هچخیرات  هتشگرب و  بقع  هب 

.دوش لرتنک  ناملآ  یاه  یزاورپدنلب  دیاب  هک  دنتفای  تسد  کیژتارتسا  قفاوت  کی  هب  اکیرما  هسنارف و  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  یناهج  مود  گنج  زونه 
نامز نیارد  .دندرک  قفاوت  نآ  رسرب  هسنارفو  ناملآ  نیب  دعب  لاس  کی  دش و  داهنشیپ   ١٩۵٠ رد هک  دوب  دالوف  لاغذ و  هعماج  داجیا  مه  مدق  نیلوا 

هب تشاد و  رظن  کارتشا  ناملآ  لرتنک  ترورضرد  هسنارف  اب  نمضرد  یلو  دوب  دنمقالع  اپورا  هدش  مدهنم  یاه  داصتقا  یزاسزاب  هب  هچرگا  اکیرما ،
هدافتسارد یئاپورا  یاهروشک  یراکمه  شیاه  ضرف  شیپ  زا  یکی  دش  هیارا  نئوژ ١٩۴٧  رد  هک  لاشرام  حرط  یاه  کمک  هک  دوب  مه  رطاخ  نیمه 

یداصتقا و عضو  یدب  .دوب  اپورارد  یرگراک  دشر  هبور  شبنج  اب  هلباقم  مه  نآ  تشاد و  دوجو  یراکمه  یارب  مه  یرگید  لیلد  هتبلا  .دوب  نآ  زا 
ماجنارس مر  هماندهع  رایسب  تارکاذم  زا  سپ  .دوب  هدرک  نادنچ  ود  ار  یداصتقا  عضو  دوبهب  یارب  ششوک  ترورض  یرگراک  یاه  هیداحتا  تیلاعف 

نیارد هسنارف  دمآ ، شیپ  مه  یرگید  تالوحت  لگود ، نامزرد  .دنداد  لیکشت  ار  اپورا » یداصتقا  هعماج  یئاپورا «  روشک  دش و ۶  اضما  رد ١٩۵٧ 
مه لیلد  نیمه  هب  دیاش  .تشادن  قفاوت  اپورا  حطسرد  یلمارف  یاهداهن  داجیا  اب  لاح  نیعرد  یلو  دوب  اکیرما  زا  اپورا  لالقتسا  راتساوخ  هچرگا  اهلاس 

دش وتو  هسنارف  یوس  زا  رابود  سیلگنا  تیوضع  یاضاقت  هک  دوب 
.دندوب راذگ  ریثات  مه  رگید  مهم  دادیور  ود  هیلوا ١٩٧٠  یاهلاسرد 

.داد نایاپ  تباث  زرا  خرن  ماظن  هب  هک  دوب  زدوو  نوترب  تاقفاوت  طوقس  یکی 
، درک طوقس  یزرا  تباث  ماظن  یتقو  .دوب  اپورا  هب  دوکر - اب  ماوت  مروت  اصخشم  یداصتقا - نارحب  تشگزاب  تفن ، یاهب  شیازفا  زا  سپ  مه  مود  و 
ماظن هتساوخان ، یاه  تباقر  نیا  زا  یریگولج  یارب  .دنتخادرپ  تباقر  هب  رگید  کی  اب  دوخ  یلم  یلوپ  شزرا  زا  نتساک  اب  هلمجزا  یئاپورا  یاهروشک 

% ) ات ٢٫٢۵ یتارییغترد  یلوپ  یاه  دحاو  دندوب  هتفریذپ  هک  دوب  نیا  مه  رام  ماظن  زا  مروظنم  .درواین  یدایز  ماود  هک  دندرک  تسرد  ار  رام » » 
.دنشاب تارییغت  نیا  لرتنک  هلخادم و  هب  فظوم  یزکرم  یاه  کناب  دش ، رتشیب  نازیم  نیا  زا  تارییغت  رگا  یلو  دنشاب  دازآ  یفنم ) ای  تبثم 

هدش و ماظن  نیا  دراو  زرا  یزکرم  خرن  کی  اب  ددنتسناوت  یم  وضع  یاهروشک  هک  دندرک  نیودت  ار  زرا  خرن  مزیناکم  اپورا و  یلوپ  ماظن   ١٩٧٩ رد
ماظن نیا  .دنشاب  هلخادم  هب  فظوم  یزکرم  یاه  کناب  دوش ، رتشیب  هدش  قفاوت  یاه  نازیم  نآ  زا  تارییغت  رگا  دعبو  دشاب  دازآ  یتارییغت  دصرد  کی 

شیازفا ار  دوخ  هرهب  خرن  مروت  اب  هلباقم  یارب  ناملآ  هک  دوب  نیا  مه  نایرج  .دیسر  دوخ  نایاپ  هب  ابیرقت  ماظن  نیا  رد  دنوپ  نارحب  اب   ١٩٩٢ رد مه 
اهروشک نیارد  یراکیب  دوکر و  شرتسگ  شا  هجیتن  هک  دنربب  الاب  ار  هرهب  خرن  هک  دندوب  هدشراچان  مه  اپورا  هیداحتا  وضع  یاهروشکرگید  وداد 

هب مهراک  نیا  دنتفرگ و  رارق  یلامرازاب  نارگادوس  شروی  دروم  ایناپسا ، سیلگنا و  لثم  رت ، فیعض  تبسن  هب  یاهداصتقا  یلوپ  یاهدحاو  .دوب 
.دشرجنم زرا  خرن  مزیناکم  زا  ناش  جورخ 

هب اکیرما  دوب و  یراد  هیامرس  ناهج  طلسم  یلوپ  دحاو  نانچ  مه  رالد  یلو  تشادن  دوجورگید  زدوو  نوترب  تاقفاوت  هچرگا  اهلاس  نیا  همهرد 
یاهتخادرپزارت یرسک  دنک و  ظفح  ار  دوخ  طلسم  تیعقوم  تسناوت  یم  نآ  یللملا  نیب  شزرا  زا  نتساک  اب  هتشذگ  نرق  ههد ٧٠  رد  صوصخ 



بیوصت ار  دحاو  رازاب  نوناق  یاهلاسرد ٨٠  ادتبا  اکیرما ، اب  تباقر  رد  اه  یئاپورا  .دیامن  یلام  نیمات  زیچان  هنیزه  اب  اردوخ  نوزفازور 
شهاک .دنتفرگ  رظن  رد  ار  یئاه  طرش  شیپ  دندرک و  یزاس  هنیمز  دحاو  لوپ  داجیا  یارب  تخیرتسام ، هماندهع  زا  دعب  رد ١٩٩١  دعب  یتدمودندرک 
ناملآ دوب  قفوم  تیعضو  نیااب  هلباقمرد  هک  یروشک  اهنت  دیایب و  شیپ  دوکر  تلاح  کی  یئاپورا  یاهروشکرد  هک  دش  بجوم  رالد  شزراراد  همادا 
یتراجت دازام  اب  یداصتقا  تروص  هب  هدرک و  ظفح  یللملا  نیب  تراجترد  ار  دوخ  تیعقوم  تسناوت  رگید ، یاه  مرفر  اب  یراذگ و  هیامرس  اب  هک  دوب 

یکارتشا یاهداصتقا  طوقس  اهلاس ، نیمهرد  .دش  داجیا  مه  اپورا  یزکرم  کناب  تفرگ و  لکش  مه  وروی ، دحاو ، لوپ  ماجنارس  .دیایبرد  یهجوت  لباق 
.دبای شرتسگ  وضع  هب ٢٧  دوب  هتفای  شیازفا  وضع  هب ١۵  هک  اپورا  هیداحتا  یاضعا  دادعت  هک  دش  ثعاب  هلمجزا  هک  میراد  مه  ار  یقرش  یاپورا 

یثحابمرد .تفرگرارق  هجوت  دروم  اددجم  اپورا - هیداحتارب  ناملآ  طلست  یمیدق - همهاو  نامه  داتفا و  قافتا  مه  ناملآ  شخب  ود  تدحو  اهلاس  نیمهرد 
رتشیب ماغدا  اب  هسنارف  ضوع ، هب  یلو  دوب  یسایس  یاه  هصرعرد  یتح  اپورا  ماغدا  شرتسگ  ناهاوخ  یناملآ » هاگدید «  دوب ، نایرجرد  اپورارد  هک 

تیوضع یاه  طرش  شیپ  یوررب  رتشیب  دیکات  اب  دوش ، قفوم  یسایس  ماغدا  هب  اضعا  رگید  ندرک  یضاررد  دوب  هتسناوتن  هک  ناملآ  .تشادن  قفاوت 
.دش قفوم  مه  یدایز  رادقم  هب  دنک و  تیبثت  یئاپورا  یاهروشکرب  ار  دوخ  یداصتقا  هطلس  ات  دیشوک  یلوپ ، دحاورد 

شا شزرا  دشاب و  یوق  کرام - ناملآ - نیشیپ  لوپ  دننامه  هزات  لوپ  الوا  هک  تسویپ  دحاو  لوپ  هب  طرش  نیا  هب  ناملآ  دحاو ، لوپرسرب  تارکاذمرد 
تسایس نتفرگ  شیپرد  ناهاوخ  یلو  هسنارف  .دشاب  لقتسم  اه  تلود  زا  مه  اپورا  یزکرم  کناب  نمضرد ، دوش و  ظفح  یللملا  نیب  یاهرازابرد 

ناونع هب  یتباقر  تسایس  شقنرب  ناملآ  ضوع  هب  .تفرگن  رارق  ناملآ  تقفاوم  دروم  هک  دش  اپورا  هیداحتا  حطسرد  یتعنص  یداصتقا و  کرتشم 
کناب لالقتسا  شریذپ  اب  .تشاد  دوجو  مه  یئاپورا  ناراد  هیامرس  نایمرد  کرتشم  هتکن  کی  هتبلا  .دیزرو  دیکات  دحاورازاب  میظنت  یارب  یرازبا 

یدایز نازیم  هب  یداصتقا  یزادرپ  تسایس  اپورا - ناملراپ  هب  رتشیب  تردق  نداد  یاج  هب  اپورا - نویسیمک  هب  رتشیب  تردق  نداد  اب  اپورا و  یزکرم 
(. دنتسین یباختنا  اهداهن  نیا  دش (  جراخ  یئاپورا  ناگدنهد  یار  لرتنک  هطیح  زا 

هب اپورا  لامش  یاهروشک  هک  دوب  دقتعم  ناملآ  .دش  نیرفآ  هلئسم  مه  دنیآرد  دحاو  لوپ   تیوضع  هب  دنناوت  یم  یئاهروشک  هچ  هک  نیا  رسرب  تارکاذم 
نیا ابرگا  هک  دوب  رواب  نیارب  اما  هسنارفو  دنامب - یقاب  الاب  حطسرد  دحاو  لوپ  شزرا  هک  نیا  یارب  دندنویپب - دحاو  لوپ  هب  دنناوت  یم  شیرطا  هفاضا 

یکدنا تیوضع  یاه  طرش  شیپ  هرابرد  هک  دندرک  قفاوت  ماجنارس  .تشاد  دهاوخ  نداد  رونام  یارب  یرتمک  ناکما  دیامن ، تقفاوم  اه  تیدودحم 
هک دوب  نیا  تیعقاو  .ددنویپب  دحاو  لوپ  هب  تسناوت  مه  نانوی  ریخات  لاس  کی  اب  لاغترپ و  ایلاتیا و  ایناپسا ، هک  دوب  هنوگ  نیا  ودنهدب  جرخ  هب  فاطعنا 

یرتراجنهان بتارم  هب  تیعضورد  مروت  یهدب و  نازیم  یتباقر ، ناوت  صوصخرد  نارگید  اب  اهروشک ، نیا  دحاو  لوپ  هب  نتسویپ  نامزرد  یتح 
.منک یمن  رارکت  رگید  ما و  هداد  تسد  هب  ار  دحاو  لوپ  هب  نتسویپرد  اهروشک  نیا  یلصا  هزیگنا  شیپ  تاحفصرد  یلو  دندوب 

فقوتم یلوپ  ماغدا  دحرد  دحاو - لوپ  یاضعا  لقادح  اه - یئاپروا  یلو  دوب  مه  یلام  ماغدا  هک  یلوپ  ماغدا  طقف  هن  تفرگ ، یم  ماجنا  دیاب  هک  هچ  نآ 
اب هلباقمرد  اه  یگزات  دنک (  یرادیرخ  ار  وضع  یاهروشک  هضرق  قاروا  هک  دهد  یمن  هزاجا  اپورا  یزکرم  کناب  هب  تخیرتسام  دادرارق  یتح  .دندش 

یاه تموکح  اب  اه  یهدب  تیلوئسم  یلو  دنتشاد ، کرتشم  لوپ  اهروشک  نیا  هچرگا  رگید ، نخس  هب  دنا .) هتشاذگ  اپریز  ار  نوناق  نیا  نانوی  نارحب 
.دنام یقاب  یلم  داصتقا  حطسرد  یلم و 

تسا نیا  یناهج  دعب  زا  مروظنم  .تشاد  مه  یناهج  دعب  کی  یئاپورا  دعب  کی  زا  هتشذگ  دمآ  شیپ  اپورا  هیداحتارد  هک  یتالوحت  هک  تسا  نیا  هلئسم 
یاههاگنب اب  تباقر  ناوت  هک  یئاههاگنب  شیادیپ  یارب  ار  طیارش  تشاد و  یم  رب  مدق  هار  نیارد  دیاب  مه  اپورا  یئاکیرما ، هیامرس  نتفرگ  تردق  اب  هک 

هلمج زا  دحاو  لوپ  داجیا  یارب  تخیرتسام  دادرارق  نآ  زا  سپ  دحاو و  رازاب  نوناق  بیوصت  .درک  یم  هدامآ  دشاب  هتشاد  ار  یئاکیرما  رکیپ  لوغ 
لوغ یاههاگنب  شیادیپ  زاس  هنیمز  هک  تسین  یا  هزادنا  نآ  هب  یئاهنت  هب  وضع  یاهروشک  یلخاد  یاهرازاب  .دوب  مه  زاین  نیا  هب  یئوگخساپ  یارب 
ار هیامرس  الاک و  کرحت  هاررسرب  دوجوم  عناوم  نمضرد  دندرک و  یم  تکرح  اهرازاب  ماغدا  یارب  دیاب  یئوس  زا  لیلد  نیمه  هب  دوش و  رکیپ 

، دش دهاوخ  زاس  هلئسم  دوز  ایرید  دوب  نشور  ادتبا  نامه  زا  هک  یلام  ماغدا  نادقف  زا  هتشذگ  دش  داجیا  دحاو - لوپ  وروی - یتقو  .دندرک  یم  فرطرب 
ات دندوب  نیا  ناهاوخ  هک  دندوب  هدرک  ادیپ  یتباقر  ناوت  یدح  نآ  هب  یروآ ، نف  رد  یراذگ  هیامرس  اب  دنلهو  ناملآ  هلمج  زا  وضع ، یاهروشک  زا  یضعب 

ناهاوخ هدوب و  فلاخم  وروی  شزرا  نتفرالاب  اب  هسنارف ، یتح  ایناپسا و  وایلاتیا  سکعرب  .دوش  رتشیب  یتح  دنامب و  الاب  حطس  رد  وروی  شزرا 
هب ناملآ  هچرگا  .تفای  همادا  اه  یئاپورا  نایمرد  یریگرد  شنت و  نیا  .دبای  شهاک  یلوپ  یاهدحاو  رگید  رباربرد  شا  شزرا  هک  دندوب  یئوروی 

هک تسا  نوزفازور  یرسک  نیمه  دنتشاد و  نوزفازور  یاه  یرسک  اضعارگید ، یلو  دمآرد  یتراجت  زارت  دازام  نازیم  یرتشیب  اب  یروشک  تروص 
هن شیوخ ، یتباقر  ناوترب  ندوزفا  اب  تفرگ ، شیپرد  هک  یئاه  تسایس  اب  ناملآ  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  .دمآرد  یجراخ  یهدب  شیازفا  تروص  هب 

هب زارت  یرسک  یتراجت و  دازام  نیا  رگید ، نخس  هب  .دومن  داجیا  ینوزفازور  یتراجت  دازام  مه  اپورا  هیداحتا  یاضعا  رگید  اب  هکلب  ایند  هیقب  اب  طقف 
ار  یناملآ  یاهالاک  ناملآ ، زا  یناتس  ماو  اب  اپورا  هیداحتا  یاضعا  رگید  ، رگید ترابع  هب  .دمآرد  اهروشک  نیا  هب  ناملآ  زا  هیامرسرودص  تروص 

دوکر هب  یتقو  تیعضو  نیارد  تسا .) هدش  داجیا  مه  اکیرما  نیچ و  نیب  هک  یا  هطبار  نامه  هب  هیبش  دننک (  یم  یلام  نیمات  شیارب  دنرخ و  یم 
رت ریگمشچ  رایسب  اپورا  هیداحتا  رت  فیعض  یاهروشک  نیارد  شدمآ  یپ  دبای ، یم  همادا  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩  رد دوکر  دعب  و  میسر ، یم  گرزب ٢٠٠٧ 

دوکر هجیتنرد  یراکیب  نازیم  نوچ  تسا ( هدرک  رتشیب  ار  ناش  یاه  هنیزه  هداد و  شهاک  ار  اه  تلود  نیا  دمآرد  یئوس  زا  اهلاس ، نیا  دوکر  .تسا 
یاه کناب  یاه  نایز  ندرک  یعامتجا  .دوب  هتخاس  هجاوم  طوقس  رطخ  اب  ار  یرادکناب  ماظن  مه  یللملا  نیب  یلام  نارحب  و  تسا .) هتفای  شیازفا 

هب دیناسر و  ینارحب  هلحرم  هب  ار  ناش  یلام  تیعضو  دنتشادن ، یشخب  تیاضر  یلام  تیعضو  مه  نآ  زا  لبق  هک  یئاه  تلود  یوس  زا  یصوصخ 
.میدوب یلام  یاه  نارحب  نیا  نتفرگ  تدش  دهاش  نانوی  ودنلریارد  هک  دوب  مه  لیلد  نیمه 

یزاس هنیمز  چیه  یلام  ماغدا  یارب  هک  تسا  تخیرتسام  قفاوت  هدش  هنیداهن  یاه  دوبمک  دحاو  لوپ  نیزورما  تالکشم  یلصا  هشیر  رگید ، نخس  هب 
هب طوبرم  لیاسم  رطاخ  هب  هلمج  زا  هک  منک  یم  دیکات  هتکن  نیارب  مراد  ینعی  .دشن  هتخانش  تیمسر  هب  مه  ماغدا  نیا  ترورض  یتحو  تفرگن  تروص 

تسا هراک  همین  تالوحت  نیا  نونکا  دش و  اهر  هار  همین  رد  دیسرن و  مامتا  هب  هنافساتم  هک  دش  زاغآ  اپورا  هیداحتارد  یتالوحت  داصتقا ، ندرک  یناهج 
.تسا هقطنم  نیارد  ینونک  یلوپ  نارحب  یلصا  لماوع  هلمجزا  هک 

یراتفرگ دیدشت  بجوم  دناوت  یم  اهنت  دراد  دوجو  اهروشک  نیارد  هک  یطیارشرد  یداهنشیپ  یاه  تسایس  هک  دشاب  هتکن  نیا  دیاش  رت ، مهم  نآ  زا  و 
زا نتساک  اب  هتفرگ و  شیپرد  یداصتقا  تضایر  تسایس  دیاب  ضورقم  یاه  تلود  هک  دنرواب  نیارب  ناملآ  لوپ و  یللملا  نیب  قودنص  .دوشب  یلام 
اه یهدب  فیفخت  یارب  یتلود  یاه  هنیزه  زا  نتساک  یلک  روطب  یگتسشنزاب و  نامز  نتخادنا  بقع  اب  و  یگتسشنزاب ، نازیم  زا  نتساک  اهدزم ،
هک تسا  رطاخ  نیمه  هب  دوش و  یلام  نیمات  یئاپورا  نارگراک  هسیک  زا  دیاب  یراد  هیامرس  ماظن  تفر  نورب  هنیزه  رگید ، ترابع  هب  .دنشوکب 



.میتسه ینابایخ  یاه  یریگرد  تارهاظت و  باصتعا و  دهاشاهروشک  نیا  بلغارد 
یاه هنیزه  زا  نتساک  اهتایلام و  شیازفا  نم ، نامگ  هب  میا ، هتفگ  نونک  ات  هچنآ  زا  هتشذگ  .تسا  یرگید  یاج  رد  یلو  لکشم  نم  نامگ  هب  همه  نیا  اب 

زا نتساک  اب  دنناوت  یمن  هجیتن  رد  دنراد  تیوضع  مه  دحاو  لوپ  ماظنرد  نوچ  دبای و  شهاک  اه  داصتقا  نیارد  لک  یاضاقت  هک  دوش  یم  ثعاب  یتلود 
شهاک هجیتن  رد  تلود - یتایلام  یاهدمآرد  شهاک  یراکیب و  شیازفا  هجیتن ، رد  .دنیامن  ناربج  ار  دوبمک  نیا  دوخ  تارداصرب  ندوزفا  لوپ و  شزرا 

یهجوت لباق  ریثات  مه  یللملا  نیب  یاهرازابرد  زیچان  یتباقر  ناوت  نمض ، رد  دوش و  یم  هجدوب  یرسک  ندشرتشیب  ثعاب  یداصتقا - یاه  تیلاعف 
نیا هک  تسا  یطیارشرد  نیاو  دوش  یم  رتشیب  یتح  ودنام  یم  یقاب  یناتس  ماو  هب  اه  تلود  نیا  زاین  هجیتن  رد  .درادن  اهتخادرپزارت  یرسک  یوررب 
دباتشب دنلریا  نانوی و  لاغترپ ، ددم  هب  دناوتب  تسا  نکمم  اپورا  هیداحتا  هچرگا  .دنراد  اه  یناتساو  عون  نیا  یارب  یرتمک  هزور  ره  تاناکما  اهروشک 

راتفرگ یاهروشک  همه  هب  کمک  یارب  یفاک  عبانم  اپورا  هیداحتا  هک  دریگب  لکش  رازابرد  رواب  نیارگا  .تسا  یرگید  هلوقم  ایلاتیا  وایناپسا  یلو 
هک هچنآ  هب  هیبش  یطیارش  هب  یللملا  نیب  یلام  ماظنرد  شیاهدمآ  یپ  ودریگ  یمارف  ار  اهرازاب  ساره  فوخ و  هک  تسین  یدیدرت  درادن ، دوخ  وضع 

.دمآ دهاوخرد  تشاد  دوجو  زردارب  نمیل  یگتسکشرو  زا  دعب 
رتارف یلوپ  ماغدازا  دیاب  یلوپ  دحاو  ماظن  ظفح  یارب  هک  دنریذپب  اپورا  هیداحتا  وضع  یاهروشک  هک  نیا  دوشب  دیاب  هک  یراک  یرظن ، هضرعرد  هتبلا 
یلاردف هعماج  وضع  قطانم  یلام  تیلوئسم  اکیرما  یلاردف  تلود  دننامه  هک  دنیامن  داجیا  اپورا  هیداحتارد  یلاردف  تموکح  کی  هیبش  یزیچ  هتفر و 

درادن دوجو  یراک  نینچ  ماجنا  یارب  یسایس  هدارا  مناد  یم  هک  یئاج  ات  .دریگ  یم  هدهع  هب  ار 
لایناد هک  روطنامه  یلو  .دریگب  شیپ  رد  تلود  یارب  ینیرفآ  دمآرد  یارب  ار  هدرتسگ  یزاس  یصوصخ  تلود  هک  دنا  هدرک  قفاوت  نانوی  یارب 

تلود هک  دشرارق  .درک  دهاوخ  رت  بسانمان  بتارم  هب  تسه  هک  هچ  نآ  زاار  عضو  دایز  لامتحا  هب  تسین و  شیب  یبارس  راک  نیا  دیوگ  یم  سورگ 
دناوت یم  تلود  تلاح  نیرتهبرد  .تسا  نکمم  ریغ  یراک  نینچ  سورگ  یاعدا  هب  هک  دنکب  دمآرد  بسک  وروی  درایلیم  هار ۵٠  نیازا  ات ٢٠١۵  نانوی 
نیعرد یلو  دنک  یم  دمآرد  بسک  قیرط  نیا  زا  نانوی  تلود  هچرگا  هک  تسا  نیا  ندرک  یصوصخ  لکشم  یلو  .دیامن  دمآرد  بسک  وروی  درایلیم   ٣٠

یمن نانوی  تلود  هک  تسانعم  نیا  هب  یصوصخ  شخب  هب  اهدحاو  نیا  یراذگاورگید  یوس  زا  .داد  دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  هدنیآ  یاهدمآرد  عبنم  لاح 
یم شیازفا  یهدب  تخادرپ  مدع  کسیر  دبای ، یم  شهاک  هقیثو  نازیم  نوچ  دیامن و  هدافتسا  دوخ  یاه  یهدب  هقیثو  ناونع  هب  اه  یئاراد  نیا  زا  دناوت 

.دوشب رتشیب  شهاک ، یاج  هب  نانوی  تلود  یوررب  یهدب  راشف  هک  تسین  دیعب  دننک و  بلط  یرتالاب  هرهب  خرن  ناراکبلط  ات  دوش  یم  ثعاب  ودبای 
نیارد یلو  .مناد  یمن  دمآ  دهاوخ  شیپ  هچ  .دنراد  شیپرد  یزیمآ  هرطاخم  یاههام  اه و  هتفهدحاو  لوپ  یاضعا  رت ، صخشم  روط  هب  اپورا و  هیداحتا 

.مرادن دیدرت  تفای ، دهاوخ  همادا  نارحب  نیا  هک 
ندنل

نئوژ ٢٠١١  ٢٨
i.seyf@hotmail.co.uk
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سارتپ زمیج  روسفورپ  هتشون :

یدیون رودامآ  نادرگرب :

: همدقم

. دنراد طلست  اپورا  هیداحتا  یسایس  یاهریگ  میمصت  زکارم  اه و  کناب  رب  هک  تسا  ریگرد  یناگبخن  اب  یگدنز  گرم و  هزرابم  کی  رد  نانوی  تلود 
. تسا اپورا  هیداحتا  ندنام  هدنز  نانوی و  مدرم  کچوک  راک  بسک و  دنمراک و   � رگراک نویلیم  تشیعم ١١  تسا  رطخ  رد  هچ  نآ 

دوکر اه  ههد  هب  نانوی   � دهد همادا  یتضایر  یاه  همانرب  هب  دوش و  میلست  اپورا  هیداحتا  نارادکناب  یاه  هتساوخ  هب  ازیریس  مکاح  تلود  رگا 
هب  � دوش اپورا  هیداحتا  کرت  هب  روبجم  � و  دریگب تمواقم  هب  میمصت  نانوی  رگا  دوش . یم  موکحم  رامعتسا  زا  یرادربنامرف  رقف و   � یداصتقا

. دش دهاوخ  اپورا  هیداحتا  طوقس  ثعاب  دناشک و  یم  یگتسکشرو  هب  ار  یناهج  یلام  رازاب  هک  دراد  زاین  یئوروی  درایلیم  یهدب ٢٧٠  راکنا 

هیروف لئاوا  زا  هک   � دنک اهر  ینانوی  ناگدنهد  یأر  هب  تبسن  ار  دوخ  تادهعت  هک  دنک  یم  باسح  ازیریس  یاربهر  یور  اپورا  هیداحتا  یربهر 
داصتقا رد  یتلود  یراذگ  هیامرس  یوس  هب  نتفر  یهدب و  تخادرپ  یداصتقا و  تضایر  نایاپ  نابیتشپ  دصرد ) زا ٧٠  شیب  ) قافتا هب  بیرق   � ٢٠١۵

هلئسم تسا . یناهج  یخیرات  تیمها  یاراد  بقاوع  تسا : لکشم  باختنا  (. ٣ زمیات ٧–٨/٢/٢٠١۵ � ص . لاشننیاف  دنتسه ( یعامتجا  هعسوت  و 
زمیات لاشننیاف  ) تفرگ دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  یناهج  یلام  متسیس  لک  دور . یم  یا  هقطنم  یتح  ای  یلحم   � ینامز هدودحم  تارثا  زا  رتارف  رایسب 

(. ٢ ١٠/٢/٢٠١۵ � ص .

یروتارپما رسارس  رد  یراذگ  هیامرس  هب  دامتعا  درک ؛ دنهاوخن  لمع  دوخ  دهع  هب  اپورا  زا  رتارف   � یجوم تروصب  ناراکهدب  ناراکبلط و  مامت 
لاشننیاف دنا ( طبترم  نانوی  یاه  کناب  اب  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روطب  یبرغ  یاه  کناب  مامت  زیچ  ره  زا  لبق  لوا و  دش . دهاوخ  لزلزتم  برغ  یلام 

رارق ریثأت  تحت  اقیمع  دنک  ظفح  دناوت  یم  اه  نآ  تلود  هک  هچ  نآ  زا  رتارف  زین  اه  نآ   � دنک طوقس  نانوی  هک  یتقو  (. ٣ زمیات ۶/٢/٢٠١۵ � ص .
تارثا درادن  … یلام  متسیس  مامت  نتفرگ  تسد  رد  زحب  یا  هراچ  نانوی  تلود  دش . دهاوخ  تلود  هزادنا  زا  شیب  تلاخد  زور  روتسد  تفرگ . دنهاوخ 

ناتسلگنا و رسارس  رد  سپس  لامش و  رد  رترب » قطانم  هب « تشاذگ و  دهاوخ  ریثأت  یبونج  یاپورا  رد  یزیچ  ره  زا  لبق  ادتبا و  یئونیمود 
(. زمیات ٩/٢/٢٠١۵ � ص ٢ لاشننیاف  دبای ( یم  شرتسگ  یلامش  یاکیرمآ 

یداصتقا یسایس و  تالوحت  هصالخ  روطب  تسا  مزال   � تسوربور نآ  اب  اپورا  هیداحتا  نانوی و  هک  ینیزگیاج  نارحب و  نیا  یاه  هشیر  کرد  یارب 
یلعف و یشاپورف  دنور  سپس  ٢٠٠٠ و  یاه ١٩٨٠ –  لاس  نیب  رد  ار  اپورا  هیداحتا  نانوی و  نیب  طباور  دنور  ام  دوش . یسررب  هتشذگ  ههد  هس 

طلست هنیمز  رد  دشر  هب  ور  میلست   � ازیریس باختنا  روهظ و  هب  یئاهن  شخب  رد  درک . میهاوخ  یسررب  نانوی  داصتقا  رد  ار  اپورا  هیداحتا  هلخادم 
. تخادرپ میهاوخ  هتشذگ  تیعر » بابرا و  دنور « اب  لاکیدار  هطبار  عطق  هب  زاین  ندرک  هتسجرب  � و  تسایس رد  یریگ  تخس   � اپورا هیداحتا 

اپورا یروتارپما  تخاس  ناتساب : خیرات 

اب دش . هتفریذپ  روهظ  لاح  رد  یناملآ  یوسنارف – یروتارپما  هب  تیعر  تلود  کی  ناونع  هب  اپورا  یداصتقا  یاروش  هب  لاس ١٩٨٠  رد  نانوی 
یتارییغت هک  درک  دشر  دیما  نیا   � ناملراپ رد  قلطم  تیرثکا  اب   �( ینانوی ناپ  ) کینیله ناپ  تسیلایسوس  بزح  ربهر   � وردناپاپ سایردنآ  باختنا 

هعماج وتان و  زا  یئادج  وردناپاپ   � یتاباختنا تازرابم  لوط  رد   � هژیوب [ ١ . ] تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یجراخ  یلخاد و  تسایس  رد  یساسا 
زا سپ  وردناپاپ  داد . هدعو  ار  دیلوت  رازبا  رب  یعامتجا » تیکلام  رب « ینبم  یداصتقا  اکیرمآ و  یماظن  هاگیاپ  همان  قفاوت  یاغلا   � اپورا یداصتقا 

دنهاوخ یقاب  وتان  اپورا و  یداصتقا  هعماج  رد  وا  میژر  هک  تخاس  نئمطم  ار  نتگنشاو  اپورا و  یداصتقا  هعماج  هلصافالب   � دش باختنا  هک  نیا 
طسوتم و جیاتن  تلود  طسوت  یاه ١٩٨٠  لاس  لئاوا  رد  هدش  یزادنا  هار  ماجنا و  تاعلاطم  درک . دیدمت  ار  اکیرمآ  یماظن  هاگیاپ  همان  قفاوت  � و  دنام
� تراجت لرتنک  نداد  تسد  زا  نتفرگ  هدیدان  اب  وردناپاپ  هک  هژیوب  تسا . هدرک  تبث  اپورا  یداصتقا  هعماج  رد  ار  نانوی  ندنام  یقاب  یبناج  تدم  دنلب 

دوخ یسایس و  لالقتسا  ندرک  ینابرق  هب  میمصت   � اپورا یداصتقا  هعماج  زا  گرزب  سایقم  رد  رابتعا  ماو و   � هوجو لاقتنا  عفن  هب  رازاب  هجدوب و 
نارادکناب اب  طباور  هک  یلاح  رد   � درک تبحص  یعامتجا  تلادع  لالقتسا و  زا  اه  هدوت  یارب  ینوکلاب  زا  وردناپاپ  تفرگ . یداصتقا  یراتخم 

هاگولگ نیرتالاب  نتآ  رد  ینانوی  یاه  شراگیلا  لسکورب و  رد  یئاپورا  ناگبخن  درک . طفح  ار  ینانوی  لقن  لمح و  یکناب و  یاه  شراگیلا  یئاپورا و 
. دنتفگ تسد  رد  ار  نانوی  یسایس  یداصتقا و  متسیس  یهدنامرف 

ارگتسار نارومأم  نیزگیاج  ار  کوساپ  بزح  هب  نارادافو  اهنت  درک – رارقرب  ار  یلبق  یارگتسار  میژر  تیامح  دروم  یسایس  یاه  هویش  وردناپاپ 
. دومن

نانوی تلود  یگدرپسرس  لرتنک و  دنتسناوت  تیعقاو  نیا  رب  زکرمت  وردناپاپ و  یگتخاس  لاکیدار  یاهراعش  ندرمش  راوخ  اب  اپورا  یداصتقا  هعماج 

http://www.hafteh.de/?p=89204
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نیشام کی  تخاس  رد  نانوی  یداصتقا  یاه  هژورپ  هعسوت  تباقر  ءاقترا  یارب  ار  هجدوب  یماح  میژر  دنرخب . دساف  میژر  کی  یلام  نیمأت  اب  ار 
. درک فرحنم  فرصم  شیازفا  رب  ینبم  یتیامح 

دننک و هتکید  نانوی  هب  ار  دوخ  تسایس  ات  دش  دنهاوخ  رداق  داصتقا  رب  یلام  هاگولگ  نتشاد  تسد  رد  اب  هک  دنتسناد  یم  اپورا  یداصتقا  هعماج  ناگبخن 
. دنراد هگن  روهظ  لاح  رد  یاپورا  یروتارپما  هدودحم  نورد  رد  ار  وا 

یاه لاس  نیب  وردناپاپ  دوب . هدرب  هانپ  وتان  اپورا و  هیداحتا  هب  اقیمع  نانوی   � وردناپاپ یموس » ناهج  هنابیرف « ماوع  یاه  یظافل  مغر  یلع 
قوقح  � دزمتسد شیازفا   � یهافر تاحالصا  تهج  یعامتجا  یاه  هنیزه  شیازفا  عفن  هب  ار  دوخ  یتسیلایسوس  یاهراعش   � ٨۵–١٩٨١

� دزد ناراد  هیامرس  طسوت  هتسکشرو  یداصتقا  یاه  تکرش  هرابود  یلام  نیمأت  هک  یلاح  رد  دوب . هتخادنا  رود  یتشادهب  ششوپ  � و  یگتسشنزاب
تلود کی  هب  تهابش  مه  زونه  نانوی  یداصتقا  راتخاس   � تفر الاب  یگدنز  درادناتسا  حطس  هک  یلاح  رد  هجیتن  رد  تفر . نیمز  ریز  هب  دش و  بآ 

روما  � یکلم تالماعم  یانبم  رب  یتنار  داصتقا  یئاپورا و  نارگشدرگ   � اپورا یداصتقا  هعماج  یلام  روما  هب  هتسباو  تدشب  هک  دوب  هدناشن  تسد 
. دوب مسیروتو  یلام 

و هنارتیدم ؛ قرش  هنایمرواخ و  رد  اکیرمآ  شترا  تالخادم  یارب  یماظن  یئوکس  وتان ؛ هاگیاپ  هدناشن  تسد  کی  ناونع  هب  ار  نانوی  شقن  وردناپاپ 
. درک مکحم  یلامش  یاپورا  هدش  دیلوت  یاهالاک  ناملآ و  یارب  یرازاب 

اپورا یداصتقا  هعماج  یلام  هوجو  زا  هدافتسا  اب  وردناپاپ  دوب ؛ داسک  دیلوت  هک  یلاح  رد  تفای  شیازفا  نانوی  فرصم  هیئوژ ١٩٨٩  ات  ربتکا ١٩٨١  زا 
بسانمان صیصخت  اپورا  یداصتقا  هعماج  ناربهر  تشاذگ … شیازفا  هب  ور  اپورا  هب  نانوی  یهدب  لاح  نیمه  رد  دش . لاس ١٩٨۵  تاباختنا  هدنرب 

ار کوساپ  وردناپاپ و  لسکورب  دنلب . رایسب  یادص  اب  هن  یلو  دندرک  یم  تمالم  وردناپاپ  رادربهالک  ناراد  هیامرس  گرزب  شترا  هب  ار  یلام  عبانم 
اپورا و یداصتقا  هعماج  تمومیق  تحت  ار  نانوی  دننک و  لرتنک  ار  ینانوی  لاکیدار  ناگدنهد  یأر  دنتسناوت  یم  هک  تخانش  یم  ییاهورین  نیرترث�وم 

. دنراد هگن  وتان  یافواب  هدناشن  تسد  کی  ناونع  هب 

کیژتارتسا تیعبت  کوساپ و  تدم  هاتوک  تاحالصا  ازیریس : یارب  یئاه  سرد 

هلیسوب وتان  اپورا و  یاصتقا  هعماج  اب  ار  نیون ) یسارکمد  دوخ ( یارگتسار  فلاخم  ریسم  نامه   � نآ زا  جراخ  رد  ای  تلود  رد  هچ  کوساپ 
نانوی درک . لابند  داد و  همادا  م ) دندنب – یم  دوخ  زا  عافد  وا و  لرتنک  تهج  یناور  نارامیب  اه و  یناج  هب  هک  یصوصخم  هقیلج   ) strait-jacket

یارب یلام  نیمأت  یارب  رابتعا  ماو و  نانوی   � هجیتن رد  داد . همادا  ظفح و  ار  وتان  یئاپورارگید  وضع  ره  زا  یماظن  جراخم  هنارس  نیرتالاب 
یسایس هاگتسد  ندرک  گرزب  لاح  رد  هک  یلاح  رد   � درک تفایرد  ار  تدم  زارد  رد  داسف  � و  گرزب سایقم  رد  تدم و  هاتوک  یعامتجا  تاحالصا 

. دوب یتلود  بزح 

�« تلود یاه  هنیزه  باتک  ندرک  هدامآ  اب  اب « کوساپ  میژر  لاس ٢٠٠٢ �  رد  تردقب  سیتیمیس  ساتسوک  لاربیلوئن  اراکشآ  ریزو  تسخن  دوعص  اب 
. دش اپورا  یلوپ  هیداحتا  وضع  درک و  لعج  یراکتسد و  تیرتسا  لاو  رادکناب  ناراذگ  هیامرس  کمک  اب   � هجدوب یرسک  رد  ار  تلود  یاه  هداد 

ترازو هطلس  تحت   � لسکورب رد  یئاپورا  بختنم  ریغ  تاماقم  هب  ار  نانوی  یلام  تیعبت   � یلوپ دحاو  ناونعب  وروی  ذاختا  اب  سیتیمیس  ساتسوک 
. درک رت  قیمع  اه  کناب  ناملآ و  یئاراد 

وروی اه  نویلیم  زا  هک   � دندرک زاب  اج  الاب  تاماقم  رد  کوساپ  رادربهالک  دزد و  راد  هیامرس  ناگبخن  زا  یدیدج  لسن  یارب  نانوی  رد  اه  شراگیلا 
. دندوب ریگرد  یتایلام  دایز  رایسب  تخادرپ  زا  رارف  رد  � و  هدرک یکناب  بلقت   � هدرب هرهب  یماظن  هنیزه  جرخ 

قیرط زا  ار  یا  هدننک  نیئعت  یاه  مرها  اه  نآ  اریز   � دنشاب هفرم » یئاپورا  دوخ « تامهوت  رد  ات  داد  هزاجا  نانوی  طسوتم  هقبط  هب  لسکورب  ناگبخن 
. دندرک ظفح  یهدب  تشابنا  ماو و 

. دیسر وردناپاپ  قباس  ریزو  تسخن  رتفد  هب  یتح  وروی  نویلیم  دصیس  لماش  دایز  سایقم  رد  یکناب  بلقت 

. دش ناسمه  نتآ  لسکورب و  نیب  طباور  اب  نانوی  نورد  رد  عوجر  بابرا  طباور 

تسایس رادم ) ) رتماراپ  � یمسر ناگدنهد  ماو  یصوصخ و  یاه  کناب   � اپورا هیداحتا  ناراکبلط  لاس ٢٠٠٨  رد  یلام  رازاب  طوقس  زا  لبق  یتح 
هلخادم هب  رجنم  راکشآ  روطب  و  تخاس –  راکشآ  ار  نانوی  روشک  یاه  هیاپ  یگدننکش  یناهج  یلام  رازاب  طوقس  دندرک . یم  میظنت  ار  نانوی  یاه 
تضایر یاه « تسایس  یمود  نیا  دش . ماندب  ی  اکیورت » » اپورا –  نویسیمک  لوپ و  یللملا  نیب  قودنص   � اپورا یزکرم  کناب  میقتسم  نشخ و 

لهچ زا  شیب  دش ؛ یساسا  دوکر  کیرحت  ثعاب   � تخاس ناریو  ار  نانوی  داصتقا  هک  درک  هتکید  نانوی  تاجن  » هتسب  هب « طورشم  ار   « یداصتقا
. دیدرگ نانوی  رد  یراکیب  دصرد  هب ٢٨  رجنم  داد و  شهاک  دصرد  ار ٢۵  اهدمآرد   � دناشک رقف  هب  ار  تیعمج  زا  دصرد 

تراسا هب  توعد  نانوی :

یاه لاس  نیب  یرگراک  یاه  هیداحتا  اهنت  تشادن . یئوگ  خساپ  یسایس  بزح  چیه   � اپورا هیداحتا  یداصتقا  یسایس و  ریسا  کی  ناونع  هب  نانوی 
توعد نانوی  بحاصت  یارب  ار  اپورا  هیداحتا   � نیون یسارکمد  کوساپ و   � یلصا بزح  ود  دنتخا . هارب  یمومع  باصتعا  یس  ات ٢٠١۴   ٢٠٠٩
یهت یئانعم  ره  زا  ار  یتسیلایسوس » یاهراعش « اپورا  هیداحتا  هدناشن  تسد  راکمه  اه و  شراگیلا  سیدناپآ ) هدئاز ( هب  کوساپ  طاطحنا  دندرک .

اب ار  نانوی  هدناشن  تسد  تلود  اکیورت  تشاذگ . اپورا  هیداحتا  تسد  رد  رتشیب  ار  نانوی  داصتقا  هاگولگ  نیون  یسارکمد  یارگتسار  بزح  تخاس .



« یلام تنامض  دوب « نانوی  یصوصخ  یاه  کناب  زا  تیامح  یسیلگنا و   � یوسنارف  � یناملآ یاه  شراگیلا  هب  تخادرپزاب  یارب  هک  یلام  ماو 
. دش هدناشک  هایس » زور  هب « شیازفا  هب  ور  یجراخ و  یاه  یهدب  یرابجا  تخادرپ  یارب  یداصتقا  تضایر  یاه  تسایس  اب  نانوی  مدرم  درک .

؟ یروتارپما ای  هیداحتا  اپورا :

تیهام دش . زادنا  نینط  دنلریا  اپورا و  بونج  دوخ  – هقلح  نیرت  فیعض  رد  یهجو  نیرتدب  هب  اپورا  یاه ٢٠٠٨/٢٠٠٩  لاس  یداصتقا  طوقس 
دنناوت یم  میقتسم  اراکشآ و  هسنارف –  ناملآ و  دنمتردق – یاهروشک  هک  داد  ناشن   � یبتارم هسلس  یروتارپما  کی  ناونع  هب  اپورا  هیداحتا  یعقاو 

لیمحت یارب  یا  هناهب  عقاو  رد  نانوی  تاجن » رد « اپورا  هیداحتا  یئامندوخ  دننک . لرتنک  ار  یلام  یلوپ و  یاه  تسایس   � تراجت  � یراذگ هیامرس 
هتکید اه ؛ یهدب  یمئاد  تخادرپ  یداصتقا ؛ کیژتارتسا  یاه  شخب  مامت  یزاس  یصوصخ  یئادز و  یلم  لماش  نیا  دوب . یراتخاس  قیمع  تاریئغت 

هدش هرمعتسم  کی  هب  لیدبت  اقلطم  الماک و  نانوی  دیشک : تسد  دوخ  لالقتسا  زا  نانوی  تسا . یراذگ  هیامرس  یاه  تسایس  اه و  دمآرد  یارب  یجراخ 
. دوب

« یئاپورا مهوت  نایاپ  : » نانوی یگشیمه  نارحب 

 – تسا هدیسر  بیوصت  هب  یداصتقا )» تضایر  )» یشهاک تامادقا  هک  دندش  دقتعم  لاس  جنپ  لقادح  یارب   � ناگدنهد یأر  رثکا  نانوی و�  ناگبخن 
لداعت  � یهدب شهاک  هب  رجنم  یدوزب  هک   � دندوب تدم  هاتوک  قاش  یکشزپ  یوراد  هریغ  اه و  یزاس  یصوصخ   � هجدوب شهاک   � اه جارخا 
لسکورب رد  ناربهر  یداصتقا و  ناسانشراک  طسوت  هک  تسا  یزیچ  نیا  لقادح  دوش . یم  دوبهب  دشر و   � دیدج یاه  یراذگ  هیامرس   � اه هجدوب 

. دوب هدش  هتفگ 

تضایر  » . تشگ رت  قیمع  دوکر  � و  دش ربارب  نیدنچ  یراکیب   � تفای همادا  نیئاپ  هب  ور  یداصتقا  چیپرام  دورف   � تفای شیازفا  یهدب  عقاو  رد 
هدش یحارط  نانوی  یتلود  شخب  تراغ  یجراخ و  نارادکناب  نتخاس  دنمتورث  یارب  لسکورب  طسوت  هک  دوب  یتاقبط  یانبمرب  یتسایس  یداصتقا »

. دوب

. دندوب دنمقالع  ناتسدمه   � کوساپ نیون و  یسارکمد   � یلصا بزح  ود  دش . نانوی  لالقتسا  نداد  تسد  زا  ثعاب  اپورا  هیداحتا  لواپچ  تراغ و 
گرزب سایقم  رد  جراخ  هب  ترجاهمو  راوناخ  دودح ٣٠٠٠٠٠  قرب  عطق   �( لاس ات ٣٠  نیب ١۶  ) راکیب ناناوج  یدصرد  خرن ۵۵  کی  مغر  یلع 

دوبهب رد  یداصتقا » تضایر  لومرف « تسکش  لوبق  زا  تفر ) یم  راظتنا  هک  هنوگ  نامه  اپورا ( هیداحتا   �( ینانوی رفن  زا ١٧۵٠٠٠  شیب  )
زایتما و  � تردق زا  اپورا  هیداحتا  هک  دوب  نآ  هدروخ » تسکش  تسایس  هب « ندیبسچ  رد  اپورا  هیداحتا  یرکف  هتوک  لیلد  درک . عانتما  نانوی  داصتقا 

. دوب هدرب  هرهب  یتسیلایرپما  یرترب  تراغ و  دوس 

� نآ زا  رتارف  یبونج و  یاپورا  هیقب  تسکش  نتفای  تیمسر  هب  رجنم  دایز  لامتحا  هب  نانوی  رد  تسکش  لوبق  لسکورب  ناگبخن  یارب   � نیارب هوالع 
مکاح راک و  بسک و  ناگبخن  (. ۵٣ تسیمونوکا ١٧/١/٢٠١۵ � ص . دش ( دهاوخ  اپورا  هیداحتا  یاضعا  رگید  ایلاتیا و   � هسنارف رد  هلمج  زا 

لوبق تسا . هتفرگ  قنور  اه  قوقح  اهدزمتسد و  یعامتجا و  یاه  هجدوب  شهاک  لیمحت  اب   � دوکر نارحب و  قیرط  زا  اکیرمآ  اپورا و  رد  یلام 
� اه نآ  یداصتقا  یاه  تسایس  ندرب  لاوئسریز  هب  رجنم  � و و  دش دهاوخ  زادنا  نینط  اپورا  یلامش و  یاکیرمآ  رسارس  رد   � نانوی رد  تسکش 

تعاطا همادا  رب  ینبم  اپورا  هیداحتا  رارصا  زا  اپورا  هیداحتا  یاه  میژر  مامت  هک  نآ  لیلد  دوش . یم  مکاح  یاه  تردق  تیعورشم  یژولوئدیا و 
نیمه  � هک تسا  نآ   � دننک یم  تیامح  نانوی  رد  یعاجترا  یراتخاس » تاحالصا  لیمحت « و  یداصتقا » تضایر  تسایس « فرحنم  اراکشآ 

(. ٢ زمیات ١٣/٢/٢٠١۵ � ص . لاشننیاف  ) دنا هدرک  ینابرق  یداصتقا  یاه  نارحب  لوط  رد  ار  ناشدوخ  راک  یورین  یگدنز  یاهدرادناتسا  نامکاح 

مکاح و هقبط  دوس  همادا  تهج  مدرم  یگتشذگدوخ  زا  جاتحم  مه  زونه   �(٢٠١۵) زورما هب  ات  هدودحم ٢٠٠٨/٢٠٠٩  رد  یداصتقا  یاه  نارحب 
نیب قودنص  اپورا و  نویسیمک   � اپورا یزکرم  کناب  یلصا –  یلام  هسس�وم  ره  تسا . یصوصخ  یاه  کناب  هب  یتلود  یاه  هنارای  یلام  نیمأت 

ای دنک  لمع  اپورا  هیداحتا  هدش  هتکید  تاروتسد  هب  دیاب  نانوی  تسین . زاجم  یفارحنا  ای  تفلاخم  چیه  درک : صخشم  ار  دوخ  زمرق  طخ  لوپ –  یللملا 
یاهروشک مامت  هب  لسکورب  هک  تسا  یسرد  یمئاد » یهدب  هقاش  لامعا  ای  یداصتقا  قانتخا  . » دش دهاوخ  وربور  مهم  یلام  هنایوج  یفالت  لامعا  اب 

فلاخم و یاه  شبنج  مامت  هجوتم  هک  تسا  یمایپ  امیقتسم  نیا  دنک –  یم  تبحص  نانوی  اب  ارهاظ  هک  یلاح  رد  دهد . یم  ناشن  اپورا  هیداحتا  وضع 
. دنا هدرب  لاوئس  ریر  ار  ینیلرب  نابابراو  لسکورب  یاه  شراگیلا  هدش  هتکید  تاروتسد  هک  تسا  یرگراک  یاه  هیداحتا 

طسوت اهراب  هک   � مایپ نیا  دنا . هدرک  تمدخ  لسکورب  یاه  شراگیلا  یوگدنلب  ناونع  هب  هتسجرب  یداصتقا  نارظنبحاص  گرزب و  یاه  هناسر  مامت 
شهاک هب  ور  دزمتسد  اب  نانکراک  نارگراک و   � ینابرق یاه  تلم  هب  راطخا   � تسا هدش  رارکت  اه  تارکمد  لایسوس  ناراک و  هظفاحم   � اه لاربیل 

� دنک لوبق  ار  تاخالصا )» )» یگدنز طیارش  شهاک   � یور سپ  تامادقا  رگم  دنرادن  یباختنا  قح  چیه  نانآ  هک   � تسا کچوک  راک  بسک و  و 
! تسا هداتفین  قافتا  زونه  لاس  جنپ  زا  سپ   � هتبل � ا هک دنراودیما –  یداصتقا » دوبهب  هب « هچ  نانچ 

هدش لیدبت  اپورا  یداصتقا  ناگبخن  یلصا  فده  هب  نانوی   � دنا هتفای  تسد  یسایس  تردق  هب  تیمها  یب  تاباصتعا  زا  نانوی  مدرم  هک  تهج  نیدب 
هعسوت عفن  هب  ناراکبلط  اب  دوخ  طباور  فیرعتزاب  یداصتقا و  تضایر  نتخادنا  رود   � تیمکاح یبایزاب  مرفتالپ  یانبم  رب  ازیریس  باختنا  تسا .

. تسا هدرک  نیئعت  یا  هراق  هدرتسگ  یلامتحا  یئورایور  یارب  ار  هنحص   � یلم

( هتسکش یاه ( لوق   � لاکیدار یا و  هدوت  تازرابم   � کوکشم ثاریم  ازیریس : روهظ 

زا رفن  اه  نویلیم  طالتخا  لیلد  هب  یدایز  هزادنا  ات  یئا  هدوت  هدنهد  یأر  / یتاباختنا بزح  کی  هب  یتسیسکرام  کچوک  یاه  هقرف  داحتا  زا  ازیریس  دشر 
ات دنداد  یأر  ازیریس  هب   � دندوب کوساپ  راداوه  البق  هک  یرایسب  تسا . کچوک  راک  بسک و  ناگتسشنزاب و   � نیئاپ طسوتم  هقبط  یتلود  نانکراک 



در دنبای . زاب  دندوب  هدروآ  تسدب  اپورا  هیداحتا  رد  هک  ار  یاه ٢٠٠٠–٢٠٠٧ ) لاس  « ) هافر لئاوا « هرود  یلغش  تینما  رتهب و  یگدنز  طیارش 
نآ مسیلاکیدار  دوشب . اهروشک  زا  یخرب  رد  بالقنا  ثعاب  دوب  نکمم  هک  دمآ  دایز  جنر  درد و  لاس  جنپ  زا  سپ  نیون  یسارکمد  کوساپ و  لاکیدار 
� اپورا هیداحتا  ریسم  ریئعت  یارب  ارگتسار  یاه  میژر  رب  راشف  لامعا  تهج  شالت  هک  دش  عورش  یتاباصتعا  اه و  ییامیپهار   � تارهاظت اب  اه 

. دندوب اپورا  هیداحتا  رد  تیوضع  ظفح  ناهاوخ  هک  یلاح  رد   � دوب یداصتقا  تضایر  هب  نداد  نایاپ  تهج 

یاهرفس نارود   – تسا لاکیدار » دشاب « یم  هتشذگ  یارب  دوخ  یژلاتسون  لابند  دنک و  یم  تفلاخم  زورما  هک  یزیچ  نآ  رد  ازیریس  زا  شخب  نیا 
و ندرک » نردم  ساسحا  � و« یئاذغ داوم  یتادراو و  یاه  لیبوموتا  دیرخ  یارب  ناسآ  رابتعا   � سیراپ ندنل و  هب  وروی  هجدوب  اب  یتالیطعت 

! ندرک تبحص  یسیلگنا  و  ندوب » یئاپورا  »

لاکیدار و راکیب  ناناوج  یأر  نینچ  مه  ازیریس  لباقم  رد  تسا . وا  ناگدنهد  یأر  زا  مهبم  یشخب  نیا   � دوش یم  سکعنم  هتشذگ  رد  ازیریس  تسایس 
بزح کی  ناونع  هب  ازیریس  دندش . یمن  صخشم  اپورا » اب « دندوبن و  هدننک  فرصم  هعماج  زا  یشخب  زگره  هک  درک  نیمضت  ار  ینارگراک 

. تسا ینوگمهان  زا  یئالاب  هجرد  باتزاب  شناراداوه  یربهر و  درک و  دوعص  لاس  حنپ  زا  رتمک  تدم  رد  یا  هدوت  یتاباختنا 

لیکشت ار  بزح  ات  دندمآ  مهدرگ  لصا  رد  هک  هدش  لیکشت  یتسیسکرام  یاه  هورگ  زا  رتشیب   � یکیژولوئدیا رظن  زا   � ازیریس شخب  نیرت  لاکیدار 
نارحب یاه  لاس  لئاوا  رد  سیلپ  طسوت  یزرابم  ناوج  رورت  هب  رجنم  هک   � دوب سیلپ  دض  یاه  شروش  زا  سپ  راکیب  ناناوج  شخب  نتسویپ  دنهد .

ساسا رب  هک  یا  هتسشنزاب  نانکراک  � و  دندوب هدش  راکیب  جارخا و  هک   � تسا یمومع  رگراک  نارازه  زا  لکشتم  یدایز  دح  ات  موس  جوم  دش  .
لاح رد  یتشک  زا  هک  دندوب  کوساپ  قباس  یاضعا  مراهچ  جوم  دندرب . یم  جنر  دوخ  یگتسشنزاب  قوقح  شهاک  زا  لاس ٢٠١٢  رد  اکیورت  روتسد 

. دندرک رارف  بزح  هتسکشرو  قرغ و 

تیعقوم رد  ازیریس  دشرا  ناربهر  تسا . هدش  زکرمتم  یموب  طسوتم  هقبط  یلحم و  یاه  شبنج  ناربهر  نایم  رد  ییا و  هدوت  هاگیاپ  رد  ازیریس  پچ 
رد اه  نآ  زا  یئات  دنچ  دنتسین . بزح  وضع  یتح  ای  دنا  هدش  وضع  اریخا  یرایسب  دنتسه . یروشک  زا  جراخ  یخرب  � و  کیمداکآ / یهاگشناد  � تردق

یاضما اب  ریقف  نانوی  شورف  نیرت  قاتشم  اه  نآ  دنراد . یتناتیلیم  هدنورپ  هبتر و  اب  یمک  طابترا  یرایسب  و  دنا –  هدوب  ریگرد  ییا  هدوت  تازرابم 
. دنتسه دادرارق » »

یراتخاس تاریئغت  زا  دوخ  همانرب  یلصا  حرط  هب  عورش   � درک تکرح  لاس ٢٠١۵  رد  یتاباختنا  یزوریپ  یوس  هب  ازیریس  هک  نانچ  نامه 
رب ناملآ  یرترب  بوچراچ  رد  هرکاذم » قفاوت  دروم « رد  سارپیست  درک . ینانوی  راک  بسک و  عفانم  قابطنا  فده  اب  یتامادقا  ذاختا  و  مسیلایسوس ) )

« تاحالصا زا « دصرد  تخادرپ و٧٠  هب  دهعت   � یهدب هرابرد  ددجم  هرکاذم  داهنشیپ  شا  یئراد  ریزو  سارپیست و  درک . تبحص  اپورا  هیداحتا 
! دندش میلست  الماک  اه  نآ  دش  ءاضما  همان  قفاوت  هک  یتقو  درک !

. دمآ لئان  دوخ  ناراکبلط  اب  قفاوت  هب  درک و  ظفح  ار  یداصتقا  تضایر  رب  تفلاخم » رد « هناگود  تیعقوم  کی  ازیریس  یهاتوک  نامز  تدم  یارب 
هدش سکعنم  نیئاپ  هبور  طسوتم  هقبط  هب  لیامتم  کوساپ  قباس  یاضعا  � و  دیدج یهاگشناد  یارزو  عضاوم  رد  هنایارگ » عقاو  یاه « تسایس 

رضاح ناراکبلط  تخادرپ  تهج  هرکاذم  اب  هک  دوب  یریقف  هدوت  ناناوج و   � ناراکیب راشف  زا  یساکعنا  ازیریس  لاکیدار  یاهراعش  تاکرح و  تسا .
. دش نانآ  نداد  تسد  زا  هب 

دوش یم  تسکش  میلست و  هب  رجنم  هزرابم  زا  لبق  تازایتما  ازیریس : اپورا –  هیداحتا 

یئاه کناب  اه و  شراگیلا   � دزد ناراد  هیامرس  هب  هناهاگآ  اپورا  یاه  کناب  راکبلط و  یاهداهن  تسین . نانوی  مدرم  یهدب  اعقاو  نانوی » یهدب  »
هیامرس سیراپ  ندنل و  رد  تمیق  نارگ  یکلم  تالماعم  رد   � دنتخیر سیئوس  رد  روشک  زا  جراخ  یاه  باسح  رد  ار  اهوروی  رثکا  هک  دنداد  ماو  لوپ 
رد  � یهدب نیا   � رگید ترابع  هب  دندوب . دوخ  یهدب  تخادرپزاب  تهج  دمآرد  دیلوت  تهج  یتیفرظ  ره  زا  یراع  لاعف  روطب  � و  دندرک یراذگ 

. تسا هدش  لیمحت  نانوی  مدرم  رب  غورد  هب  تسا و  ینوناقریغ   � گرزب شخب 

. دنزادرپب ار  اه  ماو  دیاب  هک  ار  یئاه  تکرش  یصوصخب و  تاقبط  ای  دربن و  لاوئس  ریز  ار  اه  یهدب  تیعورشم   �« تارکاذم یادتبا « زا  ازیریس 

ار تسایس  نیا  هک  ار  اپورا  هیداحتا  یاهداهن  اپورا و  یاه  نامزاس   � دیشک شلاچ  هب  ار  یداصتقا » تضایر  تسایس « ازیریس  هک  یلاح  رد   � ایناث
. دربن لاوئس  ریز  دندرک  لیمحت 

نآ زا  یشخب  ای  ار و  اه  یهدب  ات  درک  لوبق  ازیریس  تلود   �« یئارگ عقاو  مان  « تحت  درک . لوبق  ار  اپورا  هیداحتا  رد  تیوضع  ازیریس  ادتبا  زا 
. دزادرپب هرکاذم  ساسا  ناونع  هب   � ار

یربهر دریگ . یم  سارییست  یسکیلآ  ار  گرزب  تامیمصت  مامت  هک  تسا  هداد  هعسوت  زکرمتم  رایسب  یربهر  کی  ازیریس   � یراتخاس ظاحل  زا 
رد هک  دنک  یم  لیهست  ار  لسکورب  یاه  شراگیلا  اب  شزاس » تسایس « نیا  دنک . یم  دودحم  ار  اه  هبرجت  اب  اه و  لاکیدار  هبتر  ذوفن  وا  یصخش 

. دوش یم  ناراکبلط  اپورا و  هیداحتا  رد  زکرمتم  ناراذگتسایس  هب  نانوی  یگشیمه  یگتسباو  هب  رجنم  تسا و  یتاباختنا  یاه  هدعو  اب  تفلاخم 

ثحب ورج  هب  رجنم  یکوکشم  هحلاصم  چیه  هک  دوش  نئمطم  ات   � تسا هدرک  رتشیب  تاباختنا  زا  سپ  ار  طابضن  اشخب ا سارییست   � نیارب هوالع 
. ددرگن یناملراپ  شروش  ای  یمومع 

نانوی کیتارکمد  هجیتن  هیلع  یروتارپما 



شیپ رد  ار  یروتارپما  نامکاح  هب  صتخم  یدادبتسا  دنور  اپورا  هیداحتا  ناگبخن   � دومن تفایرد  ار  کیتارکمد  مکح  ازیریس  هک  یا  هظحل  زا 
: راتساوخ اپورا  هیداحتا  تفرگ .

؛ طرش دیق و  یب  میلست  ( – ١)

)؛ نیون یسارکمد  کوساپ و  هتشذگ ( هدناشن  تسد  یاه  میژر  یفالئتا  بازحا  یاه  هویش  اه و  تسایس   � اهراتخاس همادا  ( – ٢)

جراخم شرورپ و  شزومآ و   � یتشادهب همیب   � یگتسشنزاب قوقح  شیازفا   � دزمتسد لقادح  شیازفا  یعامتجا ( تاحالصا  همه  ازیریس  هک  (- ٣)
؛ دراذگب رانک  ار  یراکیب ) یاه  هنیزه  و 

� و اپورا یزکرم  کناب   � اپورا هیداحتا  نویسیمک  «) اکیورت طسوت « هدش  هلومرف  تراظن  یداصتقا و  هناریگتخس  تاروتسد  زا  ازیریس  هک  ( – ۴)
؛ دنک تعاطا  لوپ ) یللملا  نیب  قودنص 

. دنک ظفح  ات ٢٠١٧  یاه ٢٠١۵  لاس  نیب  رد  ار  یداصتقا  دیلوت  زا  دصرد  یلعف ۴/۵  هجدوب  دازام  فده  ازیریس  هک  (- ۵)

� هدنیآ لاح و  یرابتعا  تالیهست  مامت  یناهگان  عطق  اب  هک  تسا  هدرک  دیدهت   � دیدج تلود  ندرک  هفخ  یژتارتسا  ندروآ  رد  ارجا  هب  یارب  لسکورب 
یاه ماو  هک  دوش –  یم  نانوی  کناب  هضرق  قاروا  زا  ینابیتشپ  ندرک  در  یرارطضا و  هجدوب  هب  یسرتسد  نایاپ   � اه یهدب  مامت  تخادرپ  ناهاوخ 

. دهد یم  هئارا  یلحم  راک  بسک و  هب  یلام 

. دهد یم  هئارا  یسایس  یشکدوخ  وا و  یتاباختنا  ناراداوه  یدونشخان   � شتاروتسد لوبق  رد  ازیریس  یارب  موش  تشونرس  باختنا » » اب لسکورب 
یئا هدوت  هاگیاپ  جیسب  دنور  لسکورب و  هتکید  در  اب  ازیریس  دش . دهاوخ  وربور  ینابصع  یا  هدوت  تارهاظت  اب  دوخ  راک  روتسد  هب  تنایخ  اب  ازیریس 

. دنک تکرح  لاکیدار  یرارطضا » داصتقا  کی « یوسب   � هیامرس رب  لرتنک  لامعا  اب  � و  دنک ادیپ  یلام  دیدج  عبانم  دناوت  یم  دوخ 

هب ندیسر  یارب  شالت  یاجب  لسکورب  تسا  . لدگنس » یگنس  – راوید  هدز و « یشوگ  رک  هب  ار  دوخ  ازیریس  هیلوا  تازایتما  ربارب  رد  لسکورب 
. دنیب یم  ازیرس  لماک  میلست  یوسب  یئاه » ماگ  ناونع « هب  ار  تازایتما  ضوع  رد   �« شزاس کی «

تخادرپ همادا  هب  ازیریس  درک . اهر  یهدب  تخادرپ  ینامز  بوچراچ  شرتسگ  عفن  هب  ار  گرزب  سایقم  رد  یهدب  وغل  هدیا  ازیریس  رضاح  لاح  رد 
طسوت هک   � درک لوبق  یتروص  رد  ار  اپورا  تراظن  ازیریس  دشاب . طبترم  یداصتقا  دشر  خرن  هب  هک  تسا  هدرک  قفاوت  یتروص  رد  یهدب 

یمن ریئغت  ار  دودحم » تیمکاح  تیهام « یئانعم  تاریئغت   � لاح نیا  اب  . دراد ناینانوی  رثکا  یارب  یمس  یئانعم  هک  دریگن  ماجنا  روفنم  ی  اکیورت » »
. دهد

رث�وم تدم  هاتوک  یاه  همانرب  رد  یلام  نیمأت  زا  زیرگ  نامز و  ظفح  روظنم  هب  تدم  نایم  ینالوط و  راتخاس  یگتسباو  هب  ازیریس  رضاح  لاح  رد 
یخرب ناملآ و  یلام  روما  ریزو  تراظن  تحت  یلام  یریذپ  فاطعنا  لقادح  دهاوخ  یم  ازیریس  هک  یزیچ  نآ  مامت  تسا  . هدرک  قفاوت  دوخ  بوبحم 

! تسا اه » لاکیدار  »

هار تاطابترا  یژرنا و  یاه  شخب   �( یهاگدورف تاسیسأت  یئایرد و  ردانب  یزاس ( یصوصخ  لاح  رد  یدیلک  یاه  تخاسریز  تقوم  روطب  ازیریس 
یارب اما  تسا . هدرکن  رظن  دیدجت  هتشذگ  یزاس  یصوصخ  رد  ای   � هدادن همتاخ  یزاس  یصوصخ  هب  اما  تسا . هدروآرد  قیلعت  تلاحب  ار  نفلت  / رود

. تسا یراتخاس » تاحالصا  راک « روتسد  زا  یرورض  یشخب  نانوی  روآ  دوس  کیژتارتسا  یاه  شخب  شورف » لسکورب «

طسوت  � دش سیسأت  هتشذگ  هدناشن  تسد  یاه  میژر  طسوت  هک  اپورا  هیداحتا  بوچراچ  نورد  رد  تیلاعف  یارب  شالت  ازیریس و  لدتعم  تاداهنشیپ 
. دش در  اپورا  هیداحتا  رد  دوخ  هدناشن  تسد  ناملآ و ٢٧ 

عیانص یاه  شخب  لاقتنا  نانوی و  یلم  داصتقا  ندرب  نیب  زا  هلمج  زا   � یلاربیلوئن هداعلا  قوف  یاه  تسایس   � اپورا هیداحتا  یطارفا  یبصعت  دیکأت 
لاو لانروژ   � زمیات لاشننیاف  تسا . هتشاد  کاوژپ  پاچ و  گرزب  یاه  هناسر  مامت  تاحفص  رد   � یتسیلایرپما ناراذگ  هیامرس  ناتسد  رد  دوسرپ 

یراگزاسان اب  ههجاوم  رد  ازیزریس  دنشاب . یم  اپورا  هیداحتا  یئارگ  طارفا  تاغیلبت  حالس  دنومول  � و  تسپ نتگنشاو   � زمیات کرویوین   � تیرتسا
یددعتم تاسلج  ازیریس  درک . یدیلک  یاه  میژر  عانقا  رد  یعس   � یئارگ لاکیدار  نوسیزیلاکیدار / ای  میلست  یخیرات » باختنا  اب « هلباقم  لسکورب و 

� لسکورب  � ندنل  � سیراپ هب  رفس  اب  سیکالودراو  سینای  یئاراد  ریزو  سارپیست و  یسکیلآ  ریزو  تسخن  درک . رازگرب  اپورا  هیداحتا  یارزو  اب 
: دندرک رارصا  اهراب  لسکورب  ناگبخن  تشادن . یا  هدیاف  اه  رفس  نیا  دندوب . زیمآ  قفاوت  یشزاس » لابندب « مر  نیلرب و 

. دوش تخادرپ  عقوم  هب  لماک و  روطب  دیاب  اه  یهدب 

هیامرس نالالد و   � ناراذگ هیامرس   � ناراکبلط هب  تخادرپ  رد  ات  دنک  یروآ  عمج  یدصرد  دازام ۴/۵  کی  ات  دزاس  دودحم  ار  اه  هنیزه  دیاب  نانوی 
. دوش لصاح  نانیمطا  رادربهالک  دزد و  یاهراد 

نیبزا ندرک و  تسپ  تسا : یسایس  میمصت  شزاس یک  لقادح  کی  یتح  لوبق  هب  لیامت  ای  اپورا  هیداحتا  یداصتقا  یریذپ  فاطعنا  هنوگره  مدع 
� ایلاتیا  � ایناپسا رد  روشک  زا  جراخ  نادلقم  دوخ و  یلخاد  ناراداوه  مشچ  رد  یداصتقا  تضایر  دض  تلود  کی  ناونع  هب  ازیریس  رابتعا  ندرب 

(. ۵٣ تسیمونوکا ١٧/١/٢٠١۵ � ص . دنلریا ( لاقترپ و 



یریگ هجیتن 

هب هنایشحو  خساپ  تسا . اپورا  هیداحتا  فرط  زا  نانوی  تدم  ینالوط  لواپچ  تراغ و  / رورت دنیارف  ههد  کی  زا  یا  هتسب  یشخب و  ازیریس  ندرک  هفخ 
تارکمد لایسوس  رادربهالک و  دزد و  راک  هظفاحم  ناراد  هیامرس  زا  یرادربنامرف  هب  موکحم   � رقف هب  باترپ   � نانوی مدرم  لک  هنانامرهق  شالت 

. تسا

. دننک یمن  اهر  یشهاک  تاحالصا » یگتسکشرو « اب  ای  یقطنم  لالدتسا  قیرط  زا  ار  دوخ  تارمعتسم  اه  یروتارپما 

تفایزاب یارب  یریبعت  نسح  تاجن » هتسب  . » دوش یم  تیاده  نتخاس » دوبان  ای  ندرک  تموکح  تسایس « طسوت  نانوی  هب  تبسن  لسکورب  شرگن 
ینانوی نانکراک  نارگراک و  هب  یرترب  لیمحت  رتشیب و  یهدب  یلاح  رد   � تسا اپورا  لرتنک  تحت  یاه  کناب  هب  نانوی  تشگزاب  قیرط  زا  یلام  نیمأت 

. یرگید زیچ  ره  ای  دنوش و  هدناوخ  اکیورت » هچ «  � تسا یتسیلایرپما  یاهداهن  لرتنک  یارب  یرازبا  لسکورب  تاجن » هتسب  . » دراد همادا 

سیکالودراو یئاراد  ریزو  نیاربانب   � دننک داهنشیپ  ار  یئزج  تازایتما  یخرب  تسا  نکمم  اه  نآ  دنهاوخ ؛ یمن  فلاخم  یاضعا  ناملآ  لسکورب و 
. تسا نتفر  ریخ  هنیس  یارب  یلاخوت  یگتخاس و  ریبعت  نسح  کی  دنک –  یبسن » یزوریپ  کی « یاعد  تسا  نکمم 

« یتقوم ینیشن  بقع  کی « ناونع  هب  ای  هتشذگ  زا  توافتم » و « دیدج » یلکش « ناونع  هب  سیکالودراو  سارپیست و  طسوت  تاجن » هتسب  قفاوت «
اما دهد –  هزاجا » دصرد « هب ۵/٣  دصرد  زا ۴/۵  هیلوا  هجدوب  دازام  شهاک  تهج  نانوی  هب  هدنیآ » لاس  تسا « نکمم  ناملآ  دش . دهاوخ  فیصوت 

. تفای دهاوخ  شهاک  هریغ  دزمتسد و  لقادح   � یگتسشنزاب قوقح  شیازفا  نتخادنا » قیوعت  هب  یداصتقا و « کرحم  یارب  هجدوب  مه  زونه 

. دنک یم  ظفح  ار  مهس » لقادح « تلود  دش .» دنهاوخ  هرکاذم  اددجم  اه « نآ   � دش دنهاوخن  خسف  نایاپ  یشهاک  تاحالصا  رگید  یزاس و  یصوصخ 

هرفط هتشذگ  ههد  رد  هک  ار  یتایلام  اهدرایلیم  تخادرپ  هن  اما  دنهدب  یفاضا  تایلام  یرادقم  ات  دوش  یم  هتساوخ  رادربهالک  دزد و  ناراد  هیامرس  زا 
. دنا هتفر 

. دنریگ یمن  رارق  ینوناق  درگیپ  تحت  مه  یدزد  تراغ و  رطاخب  نیون  یسارکمد  کوساپ و  رادربهالک  دزد و  راد  هیامرس  نالماع  و 

ناونع هب  ازیریس  هیبشت  رد  هریغ )  � زمیات کرویوین   � زمیات لاشننیاف   � تسیمونوکا هناوید ( نایارگتسار  غیلبت  هک  دهد  یم  ناشن  ازیریس  شزاس 
مشخ هب  دناوت  یم  نانوی  ناگدنهد  یأر  یارب  هدنیآ » هب  دیما  رضاح « لاح  رد  درادن . یساسا  هیاپ و  چیه  عقاو  رد  پچ  ارتلا  ای  تخسرس » پچ  »

یئاج نآ  زا  دنک . سوکعم  ار  یئاراد  ریزو  سیکالودراو  ازیریس و  میلست  عورشمان  شزاس  دنور  دناوت  یم  نیئاپ  زا  یا  هدوت  راشف  اهنت  دوش . لیدبت 
یساسا عفانم  هک  یشزاس » ءاضما « یارب  ار  وا  دناوت  یم  یناسآ  هب  سارپیست   � تسا بزح  رد  یا  هدوت  هاگیاپ  هنوگره  دقاف  سیکالودراو  هک ا 

. دیامن جارخا  دنک  یم  ادف  ار  مدرم 

مغر یلع  ) � ازیریس سارپیست و   � ددنب یم  ار  تالماعم  نیرت  بولطم  هار  یتح  اپورا  هیداحتا  یراگزاسان  بصعت و   � عقاو رد   � لاح نیا  اب 
هب یداصتقا  لاکیدار و  اعقاو  دیدج  تسایس  کی  لابند   � شلاچ اب  دنوش و  هیداحتا  یروتارپما  زا  جورخ  هب  روبجم  تسا  نکمم  دوخ ) یاه  هتساوخ 

. دنورب لقتسم  دازآ و  یروشک  ناونع 

تسد یاهروشک  رگید  نوچ   � دوش یم  اپورا  هیداحتا  هیزجت  هب  رجنم  دایز  لامتحا  هب  لسکورب  ناملآ و  یروتارپما  زا  نانوی  زیمآ  تیقفوم  جورخ 
هرهب یجراخ و  یاه  یهدب  هکلب  یداصتقا  تضایر  طقف  هن  تسا  نکمم  اه  نآ  درک . دنهاوخ  لابند  ار  نانوی  هنومن  دننک و  یم  شروش  هدناشن 

… دوش لزلزتم  دناوت  یم  یناهج  یلام  متسیس  حالطصاب  یلام –  یروتارپما  لک  دنزادرپن . ار  دوخ  یگشیمه 

. ددرگ لیدبت  یسارکمد » دهم  هب « دناوت  یم  رگید  راب  کی  نانوی 

: ریرحت زا  دعب 

اب  � سارپیست دننام   � وا مدوب . وردناپاپ  ریزو  تسخن  رواشم  لاس (١٩٨١–١٩٨۴ ) هس  یارب  لاعف و  ناگدننک  تکرش  زا  نم   � شیپ لاس  یس 
شزاس مان « هب  دزد  ناراد  هیامرس  اه و  شراگیلا  نتفرگ  شوغآرد  � و  وتان لسکورب و  هب  میلست  اب  درک و  عورش  لاکیدار  تاریئغت  دیعو  هدعو و 

ار یرگید  ریسم  ازیریس  سارپیست و  سیسکیلآ  ریزو  تسخن   � یا هدوت  شروش  اب  ههجاوم  رد  هک   � میشاب راودیما  راذگب  دیسر . نایاپ  هب  یلمع »
. دنک رارکت  هدوهیب  ای  یدژارت  کبس  هب  ار  دوخ  درادن  زاین  خیرات  دننک  . لابند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینیبزاب ینانوی : مسیلایسوس  هلاقم « رد  مراکمه  زا  هدهاشم و  هبحاصم و   � یصخش هبرجت  یانبم  رب  وردناپاپ  سایردنآ  میژر  یربراک  باسح  [ ١]
: دروفسکآ ) یبونج یاپورا  / اپورا بونج  یسایس  یعامتجا و  راتخاس  هنارتیدم : یاه  سکوداراپ   � سارتپ زمیج  تروک و  زمیج  رد  تلود » رالاسردپ 

(٢٢۴–١۶٠. صص گرب ١٩٩٣/ تاراشتنا 

رد وا  دوب . ( ١٩٨۴–١٩٨١) وردناپاپ سایردنآ  ریزو  تسخن  رواشم  و  ( ١٩٨۴–١٩٨١) نتآ رد  هنارتیدم  تاعلاطم  زکرم  ریدم  سارتپ  زمیج 
. داد افعتسا  وردناپاپ  تابث » همانرب  هیلع « باصتعا  یهدنامزاس  تهج  کوساپ  زا  اه  هیداحتا  ناربهر  جارخا  هب  ضارتعا 



رد مسیلایرپما  جارختسا  هلمج  زا  وا  باتک  نیرخآ  تسا . یبونج  یاپورا  یسایس  یعامتحا  راتخاس  : هنارتیدم یاه  سکوداراپ  هدنسیون  راکمه  سارتپ 
. تسا هنایمرواخ  لیئارسا و   � اکیرمآ یروتارپما : یاه  تسایس  و  ) ؛ رییمتلو یرنه  اب  اکیرمآ (

: زا هدش  هدنادرگرب 

http://www.voltairenet.org/article186806.html

The Assassination of Greece, by James Petras

www.voltairenet.org/article186806.htm

https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.voltairenet.org%2Farticle186806.html&ei=kvf8VK_yAoik8AW-zYCQAw&usg=AFQjCNFaAHFDQMAp-r1R6gs1pkxnVqXiQw&bvm=bv.87611401,d.dGc&cad=rja


تخادنا الاب  ار  هناش  لوا  نانوی : اب  هرجاشم  رد  قفاوت 
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رزیاک نافتشا  نیالنا : لگیپشا 

روپ هجاوخ  تخد  رفظ  نادرگرب 

یم ساسحا  هدنرب  ار  دوخ  ناملآ  یربهر  هب  وروی  هورگ  .دندیسر  قفاوت  کی  هب  ماجنارس  ات  دنتفرگ  یتشک  مه  اب  اهتدم  وروی  هزوح  یاهروشک  اب  نانوی 
.دنک هزرابمو  هرجاشم  هرابود  هک  تسا  نکممو  تسا  هدیسر  شیاه  هتساوخ  زا  یکدنا  نازیم  هب  نانوی  .دنک 

یئاراد یارزو  هیروف - مهدزون  هعمج - بورغ  .میمصت  نیلوا  لقادح  .دش  یریگ  میمصت  نانوی  درومرد  هرجاشم  هتفه  هس  زا  دعب  کروبماه -:
.دندرک مالعا  ار  قفاوت  کی  هب  ندیسر  لسکورب ، رد  ناشتاقالم  رد  وروی  یاهروشک 

.تسا هنالداع  ان  تردق  گنج  کی  هجیتن ِی  دمآ  لمع  هب  هک  یشزاس 

لیبموتا ات  ود  دوش : یم  هداد  حیضوت  قیرط  نیا  هب  یداصتقا  یاهیزاب  یاه  یروئت  رد  یزاب ”  هجوج   “ حالطصا اب  بلغا  شیپ  یاه  هتفه  رد  تیعضو 
فرط ود  دنورن ، رانک  مادکچیه  رگا  یلو  تسا ؛ هتخاب  ار  یزاب  دور  یم  رانک  هب  هکنآ  نتفرگ  زمرت  لاح  ردو  دنتکرح  رد  مه  فرطب  تعرس  اب 

.دنا هدنزاب 

”. سیکافاورو سیناییج   “ وا یئاراد  ریزوو  سارپیس ” سیسکلا   “ نانوی روهمج  سیئر  ًاملسم  دیآ ؟ یم  هاتوک  یسک  هچ  نانوی  دروم  رد  یزاب  رد  الاح 
.دندش جراخ  تیقفوم  یکدنا  ابو  دندرک  تکرش  تارکاذم  رد  یگرزب  یاهاضاقت  اب  اهنآ 

؟ دنتفای تسد  یتیقفوم  هچ  هب  اهینانوی 

یمروفر همانرب  یارجا  طرش  هب  لیروآ و  رخآ  ات  دنچره  .دندروآ  تسدب  ار  وروی  درایلیم  هدجیه  دودح  یراج ،  یکمک  همانرب  زا  لوپ  هیقب  اهنآ  – 
.دوب هجیتن  نیا  هب  یبایتسد  ناکما  گنفو  گند  همه  نیا  نودب  مه  البق  .دوش  هرکاذم  دیدج  یمروفر  همانرب  هراب  رد  دیاب  مه  نآ  زا  دعب  .بسانم 

ناونع هب  الاح  تسا ، ترفن  دروم  نانوی  رد  همه  نیا  هک  لوپ  یللملا  نیب  قودنصو  اپورا  نویسیمک  اپورا ، یزکرم  کناب  زا  لکشتم  اکیئورت  – 
.دنک یم  یزاب  ار  تارکاذم  فرطو  یچلرتنک  شقن  تاسسؤم ” “

زا تبحص  هکلب  دنوش  یمن  هدرب  راکب  رگید  ِتسا   “ یداصتقا تضایر  همانرب   “ اب فدارتم  نانوی  رد  هک  همان ” مهافت   “ و همانرب ” ” دننام یمیهافم  – 
هب یداصتقا  تضایر  هدش ِی  دهعت  لبق  زا  همانرب  زا  یدروم  چیه  ناگدنهد ، ماو  زوجم  نودب  .دراد  ار  میهافم  نامه  تاصخشم  هک  تسا  قفاوت ” “

فادها هب  ناوتب  اهنآ  یارجا  اب  هک  یداصتقا  تضایر  همانرب  یاهمروفر  زا  یتسیل  هبنشود  زور  ات  هک  تسا  فظوم  نانوی  تلود.دتفا  یمن  قیوعت 
رخآ ات  دناوت  یم  نانوی  دنهد ، هزاجا  لوپ  یللملا  نیب  قودنصو  اپورا  یزکرم  کناب  اپورا ، نویسیمک  رگا  .دهد  هئارا  اکیئورت  هب  ار  دیسر  رظن  دروم 

.دنک راک  اهمروفر  یور  رب  لیروآ 

نودب ”- هیلوا دازام   “ حالطصا هب  نازیم  یلبق  مروفر  همانرب  رد.دوش  یم  زاب  یمک  هجدوب ، یزیر  همانرب  یارب  یراج  لاس  رد  نانوی  تلود  تسد  – 
رثا رد  هک  ارچ  .دشاب  رتمک  یمک  دناوت  یم  یداصتقا  تیعضو  هب  هجوت  اب  مقر  نیا  .دسرب  دص  رد  هس  دودح  هب  دیاب  هرهب - تخادرپ  نتفرگ  رظن  رد 

.تسا هدمآ  شیپ  دوب ، نایرج  رد  هک  یداصتفا  یدوبهب  کدنا  رد  یدوکر  دوب ، نایرج  رد  هتشذگ  یاه  هتفه  رد  هک  یراب  فسا  تارکاذم 

هب ار  دص  رد  مینور  اهچ  نازیم  هب  یا ” هیلوا  دازام   “ لاس رد  دیاب  نآ  رب  هوالع  .دشاب  زاب  دناوت  یمن  یتاباختنا  یاهلوق  یارجا  یارب  تلود  تسد 
.دناسرب توبث 

سیسکلا  “ .دنرادن تکرش  دننامه  لیبموتا  ود  یزاب ” هجوج   “ رد رخآ  .دننک  یم  ریسفت  تیقفوم  ناونع  هب  ار  اهدرواتسد  نیا  نارظان  زا  یا  هدع 
یارب یرتمیتناس  دنچ  یراب  نیشام  نیا  الاح  .دنک  یم  تیاده  ار  نآ   “ لکرم  “ هک دوش  یم  وربور  یراب  نیشام  اب  کچوک  لیبموتا  کی  رد  سارپیس ”

.دندیسر یمن  مه  کدنا  یاج  نیمه  هی  تخس  تارجاشم  نودب  نانوپ  نارادمتسایس  دیاش  دناد  یم  هچ  یسک  .تسا  هتشاذگ  زاب  کچوک  لیبموتا  روبع 

مشچ لباق  یگتسکشرو  طیارش  رد  اه  یهدب  همه  ای  یشخب  نآ  ساسارب  هک  ” ) اهضرق میسقت   “ دننام هیلوا  فادها  زا  قفاوت  نیا  اب  سارپیس ” سیسکلا  “
هب شزاس  نیا  حیضوت  رد  نانوی  تلود  هک ”: دیوگ  یم  هلبیوش ” گناگفلو   “ .تسا هدش  رود  یلیخ  یداصتقا ، تضایر  همانرب  نایاپو  -م ) .تسا یشوپ 

” .دش دهاوخ  وربور  یدایز  لکشم  اب  شناگدننک  باختنا 

یسررب ار  اهنآ  همه  اکیئورت  یاهنامزاس  اب  هارمه  نانوی  تموکح  هک  نیا  زا  دعب  دش  دهاوخ  رتنشور  تایئزج  همه  هدنیآ  یاه  هتفهو  اهزور  رد  یلو 
.دنهد حیضوت  دننک و 

.دنز نماد  نارحب  کی  هب  تعرس  هب  تارکاذم  نیا  هک  تسا  یدایز  ناکما 

http://www.hafteh.de/?p=88076




؟ دنک یم  اج  زا  ار  ناملآ  تلود  نانوی  لیقثرج 
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؟ دنک یم  اج  زا  ار  ناملآ  تلود 

یعفان اضر  همجرت  شنیزگ و  تلو –  هگنوی 

ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم 

زا یشخب  نانوی  دیدج  تلود  یگداتسیا  ربارب  رد  .تسا  هدماین  رد  کوش  زا  نانوی  تاباختنا  زا  سپ  هتفه  کی  یتح  لسکورب 
زور ود  رد  اپورا  هیداحتا  رسیمک  رگنیتوا  رتنوگ  .لصاتسم  رگید  یشخب  دنا و  هدز  تشحو  اپورا  هیداحتا  لاربیلوئن  نارس 

؟ ارچ دناوخ –  مرش » یب  حیقو و   » ار وا  نانوی  دیدج  ریزو  تسخن  سارپیست  سیسکلآ  زا  نیگمشخ  ناهدرب و  فک  هتشذگ 
.تسا هتفرگ  یدج  مه  تاباختنا  زا  دعب  هداد  تاباختنا  زا  لبق  هک  ار  یئاه  لوق  نانوی ، هتشذگ  نارادمتسایس  فالخرب  وا ، نوچ 
«. تسا هدوب  هقباس  یب  خیرات  رد  نونک  ات  اپورا  هیداحتا  تاسسوم  هب  یتمرح  یب  : » تفگ دوخ  نانخس  لابند  رد  رگنیتوا 

هب وا  .دنکن  هلمح  ناملآ  تلود  هب  نیا  زا  شیب  هک  داد  رادشه  نانوی  ریزو  تسخن  هب  اپورا ، ناملراپ  سیئر  ستلوش ، نیترام 
«. دهد نایاپ  لکرم  مظعاردص  هب  دوخ  تالمح  هب  هک  تسنآ  رد  سارپیست  حالص  تفگ : گاتنز » مآ  تلو   » یناملآ همانزور 

هورگ سیئر  مولبلسید  نورژ  هب  هعمج  زور  هزات ، یئاراد  ریزو  سیکافوراو ، سینانیج  هک  تسنیا  نتآ  رب  مشخ  رگید  لیلد 
اکیئورت هورگ  اب  نتآ  یراکمه  یدعب  یاهماگ  دنادب  تساوخ  یم  مولبلسید  .دادن  بولطم  خساپ  دوب  هدمآ  نتآ  هب  هک  اپورا 

هیاپ رب  هک  نویسمک  نیا  اب  رگید  ام  : » دوب حیرص  دئارج  هتشون  هب  انب  دینش  سیکافوراو  زا  هک  یخساپ  دوب و  دهاوخ  هنوگچ 
«. درک میهاوخن  یراکمه  هدش  انب  طحنم  یلوصا 

هتسب  » هک دوب  هدش  روآ  دای  تارکب  هتشذگ  یاهلاس  رد  تسا  رادروخرب  یللملا  نیب  ترهش  زا  هک  داصتقا  داتسا  سیکافراو ،
یولج ات  ددرگ  یم  زاب  اپورا  هیداحتا  یاهروشک  رگید  رد  یلام  یاه  نرسنک  هب  لماک  روطب  ابیرقت  اپورا »  هیداحتا  تاجن  یاه 

ینانوی یرازگربخ  تاقیقحت  ساسا  رب  .دنزادرپب  نانوی  مدرم  دیاب  ارنآ  یاه  هنیزه  یلو  .دوش  هتفرگ  اه  کناب  یگتسکشرو 
دص رد  هد  طقف  تاجن » لوپ   » وروی درایلیم  زا ٢۴٠  دانسا  نیا  قبط  .تسا  تسد  رد  کنیا  زین  داقتنا  نیا  دانسا  سیلوپوکرام 

رظنم زا  یلو  .تسا  هدش  یم  هلاوح  راکناتسب  یجراخ  یاهکناب  هب  هب  اروف  نآ  هیقب  هدنام و  یم  نانوی  تلود  تسد  رد  نآ 
.تسا هایس  هشقن  کی  لک  زا  یشخب  طقف  نیا  سیکافوراو 

حیرشت وا  یارب  یئوگتفگ  یط  اپورا  یزکرم  کناب  هتسجرب  تاماقم  زا  یکی  هک  تفگ  لاس ٢٠١٠  رد  یا  هبحاصم  رد  وا 
یداصتقا یمئاد » دوکر   » کی هب  یتسیابیم  نانوی  هشقن  نیا  قبط  .دنراد  یا  هشقن  هچ  یللملا  نیب  ناراکناتسب  هک  تسا  هدرک 

ناوتب ات  دهد  شهاک  ار  یعامتجا  تامدخ  دهاکب و  اه  قوقح  اهدزمتسد و  زا  رتدیدش  رتشیب و  هچره  ات  دوش  هدنار 
لیلد نیمه  هب  .دروآرد  ارجا  هب  ار  هشقن  نیا  اکیئورت  .درک  هدایپ  روشک  نیا  رد  لماک  روطب  ار  لاربیلوئن  تاحالصا » »

دصق اپورا  نویسیمک  لوپ و  یللملا  نیب  قودنص  اپورا ، یزکرم  کناب  ناگدنیامن  هک  ار  یلعف  تاجن » همانرب   » سیکافوراو
.دشابن تسد  رد  اه  تخادرپ  یارب  یلوپ  رگا  یتح  دنک  عطق  اروف  دهاوخ  یم  دنراد ، ار  نآ  همادا 

رگا هک  تسا  هتفگ  ستلوش  .تسا  ریثات  یب  نانوی  ینونک  تلود  رب  زین  اپورا  ناملراپ  سیئر  ستلوش  تادیدهت  دسر  یم  رظنب 
لاسرا یلوپ » رگید   » دیاینرد ارجا  هب  دنا  هدرک  ءاضما  ار  نآ  یلبق  یاه  تلود  هک  نانوی  اکیئورت و  نایم  هدقعنم  یاهداد  رارق 
 – دشاب دیفم  فرط  ود  یارب  هک  دسرب  یقفاوت  هب   » دراد دصق  وا  تفگ  سارپیست  هتشذگ  هتفه  رخآ  رد  هتبلا  دش .» دهاوخن 
ار اه  ادص  رس و  دهاوخ  یم  وا  هک  تسنآ  ناشن  نیا  هک  دندرک  ریسفت  روطنیا  ار  هلمج  نیا  .اپورا  لک  یارب  نانوی و  یارب 

هچنآ و  تساه –  ماو  ششخب  تسا  دیفم  نانوی  یارب  هچنآ  هک : تسا  نیا  نآ  ینعم  میناوخب  تسرد  ار  هلمج  رگا  اما  دناباوخب . 
.تسا هتفرگ  شیپ  رد  ناملآ  هک  یتسایس  ینعی  تساپورا ، یزاس  ریقف  تسایس  نتفای  نایاپ  تسا  دیفم  اپورا  لک  یارب 
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اکیورت اب  اسیریس  هحلاصم »  » دروم رد  نانوی  تسینومک  بزح 

/hafteh.de

ام رصع 

تلادع تشاگنرات 

هیروف ٢٠١۵  ٢۴

نیا .تسا  تشوگ  نامه  یهام  نونکا  دنتفگ ، یم کاسما  هزور و  نایاپ  یب نامز  اب  هطبار  رد  هک  میروآ  یم دایب  ار  اطسو  نورق  نارود  نانهاک  ام 
.دراد تقباطم  ًالماک  لنآ  / اسیریس تموکح  ریز  نانوی  ریخا  یاهزور  تالوحت  اب  ریوصت 

اپورا و یزکرم  کناب  اپورا ، هیداحتا   ) یجراخ ناراکبلط  اب  هتشذگ  تلود  هک  ار  یئاهرارق  لوق و  هک  داد  لوق  نویسیزوپا  بزح  ناونع  هب  اسیریس 
یتلود بزح  ناونع  عب  اسیریس  نونکا  .درک  دهاوخ  خسف  تفرگ  یمرب رد  ار  یقلخدض  یرگراکدض و  تامادقا  هک  دوب  هدراذگ  یللملا ) نیب قودنص 
لیام دیوگ  یم عقاورد  اسیریس  .دنک  یم در  دناد ، یم یمس »  » هک ار  اه  مرفر دصرد  یلو ٣٠  تسا  قفاوم  اه  مرفر دصرد  اب ٧٠  هک  دنک  یم مالعا 

همانرب و هکلب  دمان  یمن رادم  ورارق  ار  اهنآ  راب  نیا  هک  دسرب  ناراکبلط  اب  ینیون  یاهرادم  ورارق  هب  دراد  رظن  رد  هکلب  دنک ،  لمع  هبناج  کی تسین 
.دنک یم یراذگ  مان  راذگ  تادهاعم  ای 

هب نونکا  .دناسر  دهاوخ  نایاپ  هب  ار  هالئاغ  نیا  هک  تفگ  درک و  گنج  مالعا  یجراخ  ناراکبلط  اکیورت و  هب  نویسیزوپا  بزح  ناونع  هب  اسیریس 
کناب اپورا ، هیداحتا  تساهداهن ؟ مادک  روظنم  .دشاب  وگخساپ  دنیشنب و  لماعت  هب  اهداهن »  » اب دراد  دصق  هک  دیوگ  یم اسیریس  یتلود  بزح  ناونع 
.دننک یم تکرش  لسکورب  تارکاذم  رد  داهن »  » ناونع هب  دنراد و  قلعت  اکیورت  هب  هک  یدارفا  نامه  ینعی  .یللملا  نیب قودنص  اپورا و  یزکرم 

نآ رد  هداد و  رارق  ینابیتشپ  دروم  ار  هیسور  هیلع  اپورا  هیداحتا  تامیرحت  هک  کوساپ  / ایتارکمدائن تلود  نویسیزوپا ، بزح  ناونع  هب  اسیریس 
یتلود بزح  ناونع  هب  اسیریس  نونکا  .درک  موکحم  ار  اپورا  هیداحتا  لابق  رد  تلود  عوشخ  عوضخ و  تفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  دوب  هدرک  تکرش 

.دمان یم مهم » تیقفوم   » ار تلود  دروخرب  دهد و  یم رارق  ینابیتشپ  دروم  ار  نآ  شرتسگ  اپورا و  هیداحتا  تامیرحت  نامه 

سینای یئاراد  ریزو  هتفگ  هب  یتلود  بزح  ناونع  هب  نونکا  درک و  یم یریگ  عضوم اه  ندرک یصوصخ دروم  رد  نویسیزوپا  بزح  ناونع  هب  اسیریس 
ناراذگ هیامرس یصوصخ و  شخب  اب  تکارش  یلماکت  دنور  کی  قطنم  هب  جاره  قطنم  زا  میرادرظنرد  ام  : » تسا هیضرف  نیا  راداوه  سیکافوراف 
یا هویش دش  دهاوخ  ششوک  دمآ و  دنهاوخ  رد  ارجا  هب  یصوصخ  شخب  تیوقت  یارب  اه  یزاس یصوصخ مه  قیرط  نیا  زا  میئورارف !» یجراخ 

.درک هئارا  دنمدوس  ناونع  هب  ار  هریغ  و  یتراجت   یاه  هورگ هب  تارتنک  نداد  ای  و  یصوصخ   یتلود  یاه  تکارش لثم  یزاس  یصوصخ  زا  یرگید 

هب لوا  یاهزور  نامه  رد  یتلود   بزح  ناونع  هب  نونکا  .دیمان  مسیلاربیلوئن » هایس  باتک   » ار  OECD نویسیزوپا   بزح  ناونع  هب  اسیریس 
تسا ینامزاس  لنآ  / اسیریس تلود  رظن  هب   OECD درک. تاقالم  ار  ایرگ » لخنآ  ، » OECD سیئر سارپیس  ریزو  تسخن  یاقآ  ندیسر  تموکح 

لوق و یمس »  » شخب دیاب  هک  یتامادقا  .دوش  مهارف  نانوی  یراد ) هیامرس  ) لماکت نیمات  یارب  مزال  تامادقا  زا  یعماج  تسیل  ات  درک  دهاوخ  کمک  هک 
.دنک نیزگیاج  ار  یئاذک  ـ  دصرد  نآ ٣٠  اهرارق ـ 

ترواشم یارب  یئاه  تکرش هب  وروی  نویلیم  نیدنچ   » هک داد  رارق  هلمح  دروم  ار  تقو  تلود  میصمصت  نیا  نویسیزوپا  بزح  ناونع  هب  اسیریس 
یتلود یاه  یهدب لئاسم  دروم  رد  رواشم  ناونع  هب  ار   LAZARD درازال »  » تکرش زورما  لنآ  / اسیریس تلود  .تسا  هتخادرپ  یلام »  یقوقح و 

 ، دوب هدرک  هدامآ  وئردناپاپ  یلبق  تلود  یارب  تکرش  نیا  هک  یا  هناسانشراک  شرازگ  ریثات   تحت  یلیخ  ًارهاظ  .تسا  هدومن  مادختسا  یلام  تیریدم  و 
نماد هب  تسد  نآرب   هوالع  دوب ) وئردناپاپ  سویگروئگ  رواشم  هک   ) سیکافوراف سینای  دیدج  یئاراد  ریزو  تسین .! یقافتا  هعقاو  نیا  .هتفرگرارق و 
یئاکیرمآ نادداصتقا  کی  یلوا  .تسا  هدش  زین  دوب  کوساپ  بزح  قباس  ناگدنیامن  زا  یکی  هک  یتیراناپ  انلا  تیاربلاک و  .یج  وئردناپاپ ، رگید  رواشم 

نارحب تیریدم  رتلاکیدار  حانج  راداوه  یراد و  هیامرس تخسرس  نیعفادم  زا  یکی  یو ، هل یوتیتسنا  ناربراک  زا  سازکت ،  هاگشناد  روسقرپ  تسا ،
.نآ یاه  مسیناکم متسیس و  ناگدنب  زا  ودره  نخس  رگیدب  .یناهج  کناب  قباس  نادنمراک  زا  یمود  و 

لقادح حطس  ءاقترا  ًالثم  میهد ، همادا  روط  نیمه ار  نآ  یتاباختنا  یاه  هدعو  زا  نآ  پچ »  » تلود اسیریس و  یاه  ینیشن بقع  تسیل  میناوت   یم ام 
مینک  حرطم  ار  کوساپ  تارکمد  لایسوس  بزح  نارواشم  نادنمراک و  هنومن  روط  نیمه ای  دیدرگ و  لوکوم  صخشمان  هدنیآ  هب  ًالعف  هک  اهدزمتسد ،

اپورا هیداحتا  اب  نانوی  تقو  تلود  هک  ینونک  تالماعت  مینک  نشور  هک  تسا  نیا  زیچ  نیرت  مهم یلو  .دنردادرارق  پچ »  » تلود تمدخ  رد  نونکا  هک 
.تسا یعون  هچ  زا  دهد  یم تروص  رگید  ناراکبلط  و 

بازحا اسیریس و  طسوت  اپورا  نانوی و  رد  یتضایر » تسایس  هب  ندیشخب  نایاپ   » حالطصا هباب  نآ  تسا و  صخشم  یاوتحم  کی  یاراد  تالماعت 
رد اسیریس  تموکح  ریز  ناشکتمحز  هک  درک  صخشم  سیکافوراف   نآرب  هوالع  .درادن  تقباطم  دنا  هدمآ مه  درگ  یئاپورا  پچ  رد  هک  پچ  رگید 

.دوب دنهاوخ  وربور  هناکسمم  »  » یگدنز کی  اب  ناکامک  هدنیآ  یاه  لاس

، هسنارف نوچ  یئاهروشک  اب  نانوی  تلود  یکیدزن  رگنایامن  رما  نیا  .دراد  رارق  قلخ  نمشد  ورملق  رد  هک  دریگ  یم تروص  ینیمز  رد  تالماعت  نیا 
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رطاخ هب  هک  تسا  نکمم  اهروشک  نیا  .ددرگ  یم ببس  ار  یریگ  عضوم نیا  هک  تسنآ ،  یفنم  یاهدمایپ  مامت  اب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  اتح  و  ایلاتیا  
.داد دنهاوخ  همادا  قلخ  هب  تبسن  ار  نشخ  یسایس  طخ  نامه  اهنآ  یلو  دننک  دراو  راشف  ناملآ  هب  دوخ  عفانم 

اهنآ اب  هک  دهد  یم ناشن  اسیریس  لاح  نیع  رد  رگید ،  ناراکبلط  اپورا و  هیداحتا  اب  تالماعت  دروم  رد  شارخ   شوگ تاغیلبت  نتفرگرظنرد  نودب 
.دنام دهاوخ  رادافو  نیشیپ  یقلخدض  یاهرارق  لوق و  هب  وتان  اپورا و  هیداحتا  لباقمرد  دراد و  یناوارف  کرتشم  تاکن 

یا هزرابم رد  ار  دوخ  رگیدکی  زا  ادج  دنوش و  میسقت  تسیامابوا »  » و اه » تسیلکرم  » نیب هداتفا  ماد  هب  دیابن  اه  قلخ رگید  نانوی و  قلخ  ور  نیا  زا 
دوخ قوقح  قاقحا  راتساوخ  دوخ و  یاهدمآرد  طوقس  عفر  راتساوخ  دنهد و  نامزاس  ار  دوخ  هزرابم  دیاب  اهنآ  .دنراد  هاگ  مرگرس  یلعج  مچرپ  ریز 
هک دننک  هزرابم  یلح  هار  یارب  دیاب  اهنآ  .دنوش  راتساوخ  اهنآ  ینونک  یاهزاین  اب  بسانتم  ار  قلخ  نارگراک و  تالضعم  لح  هار  دیاب  اهنآ  .دندرگ 
سروک اهنت  یارب  ار  هار  ماگ  نیا  .قلخ   تسدرد  تردق  ماجل  .وتان  اپورا و  یتسیلایرپما  هیداحتا  زا  جورخ  تاراصحنا ، ندرک  یلم تسا : شخبدیما 

.یتسیلایسوس نیون و  هعماج  کی  رارقتسا  درک : دهاوخ  زاب  دیماجنا ،  دهاوخ  قلخ  یعقاو  یدازا  هب  هک  بسانم ، یعقاو و 



تسا رو  هلعش  نانچمه  یمدرم  شبنج  نانوی  رد 
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Yiorgos Karahalis/Reuters©

یکانورتک ایکول  هدنسیون :

راکیپو هشیدنا  تیاس 

.مینک یم  رشتنم  هدش  هئارا  ربماتپس ٢٠١٠  سکرام –  یللملا  نیب  هرگنک  نیمشش  هب  هک  ار  ریز  ءهلاقم  ءهمجرت  تبسانم  نیدب 

شروش کی  نامز  اضف –  مشخ  : یبایدر  رد 

 

ربماسد ٢٠٠٨ نتآ  – 

کاپ دازلگ  ءهمجرت  سدایرفس  میفارس  و   یکانورتک   ایکول  ناگدنسیون : 

 

عوقوب نتآ  رهش  زکرم  رد  شروش  دض  سیلپ  هلیسوب  یناتسبد  هلاس  هدزناپ  زومآ  شناد  کی  لتق  لابندب  نانوی و  رد  هک  ییاهدادیور  هب  هجوت  اب 
رد یلصا  هفیظو  نیاربانب ، .تساهنآ  هراب  رد  یزادرپ  هیرظن  یبایزرا و  هلاقم ، نیا  فده  دنزیگنارب ، عازن  تسایس  کی  زا  ییایوگ  رگنایب  و  دنتسویپ ،

.تسا یزاس  موهفم  اجنیا 

 

.دنوشیم هدیشک  ریوصتب  اه ، شقن  رد  یراذگ  توافت  نودب  نشخ ، همانشیامن  کی  زا  یراو  هنومن  یاه  هنحص  ناونعب  الومعم  ییاهدادیور ، نینچ 

؟ تسا قیقد  یرظن  ظاحل  زا  یتح  ای  عماج ، یریسفت ، نینچ  ایآ  اما ،

ینابز ماد  رد  نانچمه  دنروآیم ، رب  رس  یناهج  نارحب  نارود  رد  هک  یضارتعا ، فلتخم  لاکشا  کرد  یارب  شالت  یاجب  هک  دراد  تیعورشم  ایآ 
؟ دنام یقاب  راتفرگ  یفیصوت 

لمع نآ  رب  ام  هک  دوب ، یا  هژیو  نومزآ )  یسررب و  دروم  رتمک  نونک  ات  و  یضارتعا (  لکش  هکلب  دوبن ، شروش  کی  طقف  نانوی »  ربماسد  » 
.میهن یم  مان  یعمج  نایغط 

عورش یلصا  هیلوا و  ناکم  زا  یرتعیسو  رایسب  ییایفارغج  - یعامتجا هزوح  هب  یشروش  تیلاعف  شرتسگ  نآ ، ینارحب  زیامتم  لماع  ام ، رظنب 
.تسا هدوب  اهدادیور 

 

یناجیه و ییاضف ، داعبا  ینعی  دنا ، هدوب  نومزآ  یسررب و  دروم  نونک  ات  هک  زیگنارب ، عازن  تسایس  دعب  هس  رب  ام  شرتسگ ، دنور  نیا  هعلاطم  یارب 
.میوشیم زکرمتم  ینامز 

 

اهمایق هدنهد   لیلقت  یاه  » شروش  فیرعت  «

 

هنادرمتم یمومع و  نامز ، رد  مکارتم  یعمج ، زورب  ناونعب  نیشیپ )  دوجوم  فیراعت  یزاسزاب  نودب  هن  اما  اه ( »  شروش  یتامدقم «  فیرعت  اب 
دصق رابجا )  راشف و  هاگتسد  تسدورف (  رادربنامرف و  یمسر  لماوع  و  یعامتجا ، زیامتم  یاه  فیط  نیب  رد  هتفهن  تنوشخ  زا  یخیرات  هطبار  کی 

.مینک زاب  ار  زیگنارب  عازن  ییارآ  هنحص  نیا  یواح  یدنب  هتسب  زیچ ، ره  زا  شیپ  ات  میراد  نآ 

دشر و یریگ و  لکش  ییایوپ  هج  رگآ  .تساهنآ  ناروف  هدنهد  ناکت  و  یجنشت ، هرظتنمریغ ، تیهام  اه ، شروش  همه  کرتشم  یاهتلصخ  زا  یکی 
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، » ییرمان هدمع  روطب  اهنآ  ریس  طخ  هک  دنهباشم ، ییاهدادیور  جوا  هطقن  هب  اه  شروش  اما ، تسا ، تدم  ینالوط  یخیرات )  روطب  اهنآ (  شرورپ 
.دنشابیم دعب »  زور  نودب «  بلغا  و  هظفاح »  نودب 

هداعلا قوف  روآراشف  تنوشخ  اب  یقالت  زا  سپ  رتقیقد ، نایب  هب  سیلپ ، اب  لباقتم  شنکاو  رد  هک ، تسنآ  یشروش  تایلمع  هدننک  صخشم  تلصخ  نیمود 
یاهدادیور نینچ  .دنهدیم  خر  تسا ، راگزاسان  دوجوم  زیمآ »  دیدهت  ییارآ  هنحص  اب «  و  هدشان ، تبث  یعامتجا  هرطاخ  رد  هک  یداعریغ ، و 

.تسا یرگ  هزیتس  شرتسگ  دیدشت و  رد  یدیلک  یدنور  دوخ  هک  دننکیم ، لمع  یتفرعم »  یتخانش و  ییاهر  یارب «  یروزیلاتاک   ناونعب  یروآراشف 

 : یمشخ نینچ  هداز ، نیما  مادآ و  کم  رظن  قبط  رب  .تسا  دیما  نودب  مشخ  اه ، شروش  هدننک  فیرعت  تلصخ  نیموس 

….«. دیامن داجیا  ار  یا  هتفای  نامزاس  یعمج  لمع  هک  تسین  لمتحم  » 

ندوب یدوخبدوخ  نیمه  بجومب  و  دنتسه ، یدوخبدوخ  اراکشآ  اهشروش  صوصخم  یگنهامه  لاکشا  هک  تسین  روآ  تفگش  اه ، هداد  نیا  وترپ  رد 
زا ار ، دوخ  یتیوه  یاهزرم  هک  دهدیم ، خر  یقافتا  یدروم و  تاعمجت  هنوگ  نآ  یتلود و  رقتسم  یاهورین  نیب  لباقت  هجیتن  رد  یعمج ، لمع  هک  تسا 

.دنیامن لمع  یدوخبدوخ  تایلمع  هدننازیگنارب  ناونعب  دنناوتب  ات  دننکیمن )  لماک  وحم  هچ  رگ  دننکیم (  تسس  کبس و  ینامز ، رظن 

 

مکاح یگنهرف  یاهمرن  زا  تسسگ  هک  دنوشیم  نایب  یکیلبمس  یلمع  لاکشا  قیرط  زا  اهنآ ، لاعف  هرود  نامز و  هک ، تسنآ  اهشروش  تلصخ  نیمراهچ 
.دنراذگیم شیامنب  ار  مکاح  قالخا  یعامتجا  ناگدنیامن  زا  ییادج  و  هریغ )  یبلط و  تعفنم  ییوجدوس و  ییارگ ، فرصم  طلسم (  و 

 : نوچ یدراوم  قیفلت  هاگنآ ، دشاب ، هتشاد  دوخ  رد  ار  قوف  یاهتلصخ  همه  زا  یبیکرت  نانوی  ربماسد  رگا  یتح  اما ،

، یللملا نیب  مهو  یلم  سایقم  رد  مه  یشروش ، کیتارپ  یعامتجا  ییایفارغج و  شرتسگ  مکی : 

، دندوب شروش  دعتسم  هک  ییاهدحاو  یزاس  لاعف  اب  هارمه  دندوب ، لاعفریغ  نآ  زا  شیپ  هک  یعامتجا  یاهفیط  نآ  ندش  ریگرد  مود : 

 ( ، پچ تانایرج  تسایس  هلمج  زا  یسایس (  ناگبخن  اهداهن و  اب  یدنب  بطق  موس : 

.دراذگیم ام  شود  رب  ار  یعمج   مایق  لمع  ینعی  یضارتعا ، یعمج  لمع  زا  ینیون  لکش  یارب  یزاس  موهفم  هفیظو 

هک ار (  هتفگشیپ  یتازرابم  تسایس  هناگ  هس  داعبا  هکنیا  رگم  داد ، رارق  یفاک  لیلحت  هیزجت و  دروم  ناوتیمنار  نیون  لکش  نیا  هک  مینکیم  لالدتسا  ام 
.ینامز یناجیه و  ییاضف ، داعبا  .مینک  هبساحم  دراو  یدج  روطب  دنا )  هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  یدایز  دودح  ات 

.میشاب هتشاد  رظن  رد  زین  ار  اهنآ  یاهتیدودحم  هک  تسا  مزال  هتبلا  داعبا ، نیا  تیمها  ندرک  هتسجرب  رد 

ینییبت یاهروتکاف  زا  یعیسو  شیارآ  هک  میراد  زاین  زین  نیاب  هزرابم ، شرتسگ  راشتنا و  دنور  زا  یلماک  کرد  هب  ندیسر  روظنمب  هک  تسنیا  تیعقاو 
داسف یسایس ، یداصتقا و  متسیس  هنوگرامیب  نارحب  دننام  ییاهروتکاف  میهد ، رارق  هجوت  دروم  ار  دنتسه )  یراتخاس »  اهنآ «  رتشیب  هک  یفاضا ( 

.هریغ رادیاپان و  راک  لغش و  هتفای ، تیمومع 

یعمج راجفنا  ییاضف  یاهطرش  شیپ 

ینامرفان درمت و  جیسب  زیهجت و  یارب  ار  یمهم  عبنم  یسایس ، تاشیارگ  هدنهد  لکش  و  زورب ، فرظ  رضاح ،  اج  همه  رد  نامزمه   یدعب  اضف ،
 : اضف دعب  .دهدیم  لیکشت 

ار مزال  یعمج  شورخ  شوج و  هدومن و  زاجم  ار  اهورین »  کیژتارتسا  زکرمت  هدرک « ، لیهست  نکمم و  ار  یسایس  طیحم  هب  نداد  لکش  مکی : 
، دزیگنا یمرب  هدنمزر   لمع  هب  مادقا  یارب 

، دنکیم تمدخ  اههورگ  دارفا و  نیب  رد  یریگ  طابترا  لاقتنا و  هب  مود : 

.دیامنیم داجیا  یضارتعا  یاهگنهرف  روهظ  یارب  ار  طیارش  موس : 

یا هیحان  ایچراسکا  یخیرات ، رظن  زا  .دنراد  دربراک  شروش ، سار  رد  نتآ و  زکرم  رد  یا  هیحان  ایچراسکا ، دروم  رد  اه  هبنج  نیا  همه  ابیرقت 
هاوخیدازآ و تسیشرانآ ، یدایز  دادعت  یارب  یا  هناخ  دراد ، رارق  یرادا  زکارم  هاگشناد و  یخیرات  نامتخاس  راهچ  ترواجم  رد  تسا و  هدش  یسایس 

.دشابیم یگدنز  فلتخم  یاهکبس  یمسرریغ و  یرنه  یاه  تیقالخ  یارب  یقوتاپ  و  بلط ، لوحت  پچ  یاههورگ 

 

نآ هب  ییاهانعم  اهشزرا و  دنناوتب  نالاعف  یاه  هکبش  هک ، تسنآ  دنک  لمع  یتازرابم  عبنم  کی  ناونعب  دناوتب  اضف  هکنآ  طرش  شیپ  دوجو ، نیا  اب 
.دننادرگ هتسیاش  بسانم و  ار  نآ  یدادرارق ، یمسر و  یاه  هشیلک  اب  لباقت  قیرط  زا  هک  دنشخبب ،



 

لاغشا تحت  یا «  هیحان  هکنیا  هلحم و  نیا  تیوه  اما  تسا ، یتازرابم  تارطاخ  هقباس و  یاراد  هک  دراد  رارق  ییاج  رد  ایچراسکا  هلحم  هچ  رگ 
شیپ زا  هک  تسا  یبوکرس  زا  ینالوط  یخیرات  جوا  هطقن  طقف  زومآ  شناد  لتق  تهج ، نیا  زا  .دومن  لیدبت  دربن  مهم  نادیم  کی   هب  ارنآ  تسا ، سیلپ » 

.تسا هدوب  لاعف 

پچ یسایس  یاههورگ  زا  یگرزب  دادعت  یتسیزمه  .دوشیمن  رهاظ  سیلپ ، یمحریب  هب  یفنم  یشنکاو  ناونع  هب  طقف  ایچراسکا ، یتازرابم  گنهرف  اما ،
لاکیدار و یسایس  یاه  هژورپ  شیادیپ  هزیگنا  هک  دنکیم ، داجیا  ار  یا  یسایس  یعامتجا –  شوج  بنجرپ و  یاضف  نانچنآ  نالاعف ، یاه  هکبش  ارگ و 

یزادناریت بش  رد  هک  دوب  یعمج  تیوه  نیمه  یاضف  .درادیم  هاگن  هدنز  نانچمه  ار  زور  هب - زور - یگدنز  یارب  نیزگیاج   یهدنامزاس  یاههار 
.درک رشتنم  یعیسو  رایسب  سایقم  رد  ار  دوخ  مایپ  و  داد ، لکش  مشخ  زا  یدنمورین  یقالخا  یسایس و  ههبج  هب  دش ، رجفنم 

 

نتآ یرهش  شیارآ  یسررب  هب  ار  ام  هک  یزیچ  دشاب ، اریذپ  ارنآ  ییاهن  بطاخم  هک  دوش ، ینارحب  دناوتیم  ینازیم  هب  طقف  مایپ ، نیا  ماود  ورین و 
.دناسریم

 

رهش زا  ییاهشخب  .دشابیم  طسوتم  هقبط  یناقوف  شخب  هب  قلعتم  ینوکسم  یحاون  زا  یراع  نتآ  زکرم  رهش ، ینورد  لدم  اب  یهباشت  هنوگچیه  نودب 
.دنربیمرسب لماک  یرقف  یتسدیهت و  رد  دوخ ، راوجمه  یرادا  یراجت و  زکارم  اب  راکشآ  یداضت  رد  هک  تسا ، یدیدج  رجاهم  یاهتیعمج  ناکسا  رد 

.دومن بسک  یحاون  نیا  هب  دوخ  شرتسگ  یارب  ار  یلآ  هدیا  طیارش  ایچراسکا ، زا  هتفای  راشتنا  یسایس  مایپ  نیاربانب ،

 

، دشیم یدیدش  تاجنشت  زورب  هب  رجنم  سیلپ  یمحریب  یرگیشحو و  زین  هتشذگ  رد  دوبن ، نتآ  زکرم  صتخم  دادیور  اهنت  ربماسد  یعمج  راجفنا  هتبلا ،
.دیماجنا یمن  یعمج  نایغط  هب  اما 

ییایوپ و  یداعریغ ، زیمآدیدهت  یاهدادیور  زا  هتساخرب  یناجیه  راثآ  نامزمه  یسررب  ینارحب ، دنور  نیا  کرد  یارب  هدننک  نییعت  لماوع  زا  یکی 
.دشابیم زین  یضارتعا  تایلمع  زا  لصاح  یتفرعم 

 

اهناجیه یرگ  هزیتس 

 

.دنتفای راشتنا  تعرس  هب  ایچراسکا  نورد  نیزگیاج  یاه  هکبش  هلیسوب  مه  و  اه ، هناسر  قیرط  زا  مه  یزادناریت ، هب  طوبرم  رابخا 

یکتم یسایس  یاههورگ  یتالیکشت  یاهییاناوت  تاناکما و  رب  هکنآ  زا  شیب  دیدرگ ، دیدهت  تدش  زا  یشان  یضارتعا  لمع  هب  رجنم  هک  یعطق  دنور  نآ 
.دوب راوتسا  یا  هژیو  تسایس  یناسنا  ییایفارغج –  یتیوه »  کیلبمس و  عبانم  رب «  دشاب ،

 

 : تسا دنور  نیا  رگناشن  یدوخبدوخ ، تاکرح  ناگدننکاپرب   تیوه  

پچ و  نارجاهم ، مود  لسن  نایوجشناد ، نازومآ و  شناد  یگنهامه  یاه  هتیمک  تسیشرانآ ، یاههورگ  بلط ، لوحت  پچ  یاه  هکبش  ناهاوخیدازآ ،
.یناملراپریغ

 

یراددوخ یلصا  یضارتعا  تاکرح  رد  تکرش  زا  اهنت  هن  ناوارف )  یتالیکشت  تاناکما  اب  یسایس  یهاگتسد  تسینومک (  بزح  رگید ، ییوس  زا 
 : هک دندرکیم  ثحب  هنوگنیا  دندشیم ، هدیشک  زین  یرگید  ییاضف  یعامتجا –  یاه  هصرع  هب  تاکرح  نیا  هکنآ  زا  سپ  یتح  هکلب  درکیم ،

 

 « .دنتفرگ رارق  کوکشم  یاهتردق  تسد  تلآ  هک  دوب )  ینکش (  نوناق  هدننک و  کیرحت  لماوع  راک  اه  شروش  نیا  » 

 



رد .ددرگ  دیکات  درکیم  طبترم  مهب  ار  نیضرتعم  هک  یگتسبمه  یاهدنویپ  دوجو  رب  دراد  تیمها  دوجوم ، یریسفت  حرط  زا  رتارف  دوجو ، نیا  اب 
.دنماجنایب یلمع  جلف  یناوتان و  هب  دوب  نکمم  یشروش ، لمع  هب  ندش  رجنم  یاج  هب  یزادناریت ، هب  طوبرم  رابخا  اهدنویپ ، نیا  دوبن  تروص 

فالتها هژیوب  یناملراپ (  پچ  یاهورین  ایجراسکا و  رد  رقتسم  نیضرتعم  نیب  هک  داد  یتاطابترا  نآب  یتسیاب  زین  یهباشم  تیمها  لاح ، نامه  رد 
هب تاعالطا و  یایوپ  لاقتنا  ءهمست  تروص  هب  اما  ثداوح ، زورب  نمض  یفداصت و  روطب  دنچ  ره  هک  یتاطابترا  .دوب  رارق  رب  لاکیدار  )  پچ 

هب یناملراپ ، پچ  یورین  کی  هلیسوب  مشخ  یمومع  زورب  هیلوا  دییات  هنوگنیا  .دندومنیم  لمع  هدنمزر  تایلمع  هب  مادقا  یارب  یقالخا  یمکح  ناونع 
.دومنیم تمدخ  اهنآ  یلحمارف  زورب  هب  نداد  تیعورشم  رد  عطق  روطب  اما  تاکرح ، شرتسگ  رد  هن  دنچ  ره  هک  درکیم ، لمع  یروزیلاتاک  ناونع 

 

مهم دنور  نییبت  هب  زین  نایوجشناد ) شبنج  یزاس و  یناهج  هیلع  شبنج  رد  دیدرگیم (  داجیا  تازرابم  نیشیپ  یاه  هرود  رد  هک  یگتسبمه  یاهدنویپ 
، هعاسلا قلخ  یاه  تییه  نینچمه  و  داصتقا ، هدکشناد  کینکت و  یلپ  قوقح ، ءهدش  لاغشا  هدکشناد  یگنهامه  یاه  هتیمک  .دندناسریم  یرای  یگنهامه 

.دندومنیم داجیا  ار  یا  هزات  یتازرابم  یاهدادیور  قلخ  زا  ییایوپ  نایرج  هک  دندشیم ، لیدبت  یدیدج  یزاوم  یاهنوناک  هب  یگمه 

 

ود هکنیا  رگم  دننکیمن ، هدنسب  شروش  هب  لیامت  ییایفارغج  یعامتجا –  تعسو  نییبت  یارب  یزاوم ، یضارتعا  یاهنوناک  یگتسبمه و  یاهدنویپ  اما ،
 : دنتسه یناجیه  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  هک  یلماع  ود  مییامن ، هبساحم  دراو  زین  ار  رگید  لماع 

 

و دیدرگ ، داجیا  یزادناریت  عوقو  تلع  هب  هک  یکوش  یقالخا و  ناکت  فاا )  ) 

.دندرک یزاب  اه  تیوه  تیوقت  رد  یضارتعا  تایلمع  هک  یطابترا  یناجیه و  شقن  ب )  ) 

 

نانیرفآ شقن  و  دیدرگ ، دادملق  نوناق  زا  یطخت  یمجاهت و  هداعلا  قوف  یلمع  ناونع  هب  هلصافالب  یزادناریت ، لمع  یداعریغ  هرظتنمریغ و  تلصخ 
.دندوب داقتنا  دروم  هثداح  نیا 

 

اب هک  یزومآ  شناد  دش ، هتشک  تفرگ و  رارق  یزادناریت  دروم  شروش  دض  سیلپ  کی  هلیسوب  ینانوی  زومآ  شناد  کی  هک  دش  زاغآ  اجنیا  زا  دادیور 
ناونعب ود  ره  هک  تسا  صیخشت  لباق  یگداسب  و  هدوب ، نیدلاو )  نازومآ و  شناد  یتیعمج (  یعامتجا –  هلوقم  کی  زا  ییاضعا  ود ، ره  سیلپ ،
دارفا نارجاهم و «  هژیوب  دنربیم (  جنر  یرارطضا ، تیعضو  هناهب  هب  هتفای ، تیمومع  یاهیتلادعیب  زا  هراومه  روشک ، تیعمج  زا  ییاهشخب 

 « (. رگشروش یلومعم 

 

هداد طبر  مسیلاربیلوین )  دننام   ) درجم یعازتنا و  یاه  هلوقم  یخرب  هب  هدش ، رادیدپ  یتلادعیب  راتخاس  هک ، دوب  نیا  تشاد  تیمها  هزادنا  نامهب  هک  هچنآ 
کرحت رد  یمرها  ناونع  هب  هک  دیدرگیم  طبترم  ساینوکروک )  مانب  شروش ، دض  سیلپ  هب  یا (  هژیو  یکیزیف  یقالخا و  بکترم  هب  هکلب  دشیمن ،

.دومنیم تمدخ   یعمج ، راجفنا  هیلوا  لحارم  رد  مکتسد  مشخ ، هب  ندیشخب 

 

هب تبسن  تشحوزادنا  مشچ  زا  ییاضفرد  یزادناریت  نآ  رد  هک  ینتم  .درک  ادیپ  هنیمز  شروش  هب  ندز  تسد  یقالخا  مکح  هک  تسا  ینتم  نینچ  رد 
زا ینایاپ  یب  نایرج  رد  ریگرد  تسایس (  هصرع  یلصا  تاماقم  ندش  عورشمان  نارحب ، یرادا  یخیرات و  ینامزمه  و  تفریذپ ، تروص  هدنیآ 

یعمج نایغط  راتفر  هب  ینعی  یسایس ، راتفر  زا  یرگید  عون  هب  یمومع  هدرتسگ و  یتیاضران  هک  دندش  ثعاب  همه  اهنآ ، یبلط  تردق  و  اه )  ییاوسر 
.ددرگ رجنم 

 

یور یرگید  توافتم  لاکشا  هب  شروش  لمع  هدننک  تیوقت  تاناجیه  هچنانچ  .تفرگن  تروص  راکدوخ  روطب  شروش  هب  رواب  شرتسگ  هتبلا ،
ندرک کیتامارد  یارب  یا  هلیسو  ناونعب  یشروش  تایلمع  هب  رگا  .دنتفریم  شیپ  یتوافتم  ءهنوگ  هب  ضارتعا  ییایوپ  ریس و  طخ  هاگنآ  دندادیم ،

 : شروش نیا  هک  تسنیا  رب  ام  یاعدا  هاگنآ  میرگنب ، هدرتسگ  یتلادعیب 

، سیلپ یکناب ، متسیس  ینعی  دنتسه (  یعامتجا »  داد  رارق  یاه «  همانرب  ءهدننک  هتکید  هک  ار ، یتلود  یمسر  لماوع  تاماقم و  اب  مداصت  مکی : 
، دومن دیدشت  ار  اهنآ  هدنار و  هنحص  یولج  هب  هدش )  هزیتارکوروب  یاه  هیداحتا  یسایس و  ناگدبز 



، دومن بلج  دوخب  دنا ، هدرک  تداع  یمسر  یدادرارق و  تاضارتعا  نیتور  یهد  شرازگ  هب  هک  ار ، یعمج  یاه  هناسر  هجوت  مود : 

و داهن ، یور  شیپ  نآ ، نابیتشپ  یاهورین  نایم  رد  هژیوب  یعمج ، شروش  یربهر  تیاده و  یارب  ار  یدیدج  یاههار  موس : 

.دومن دیدشت  ار  اهنآ »  لباقم  رد  ام  یتیوه «  فاکش  مراهچ : 

 

رسارس رد  سرادم  نازومآ  شناد  یزادناریت ، دادیور  زا  سپ  زور  ود  هاتوک  هلصافب  ارچ  هنوگچ و  هک  مینک  کرد  ات  دنهدیم  هزاجا  امب  داعبا  نیا 
یمیظع هصرع  هب  نانوی  یمامت  هک  دنهد  رادشه  اه  هناسر  دننک و  سیلپ  زکارم  هب  گنس  باترپ  هب  عورش  یشروش ، هبرجت  هنوگچیه  نودب  نانوی ،

.تسا هدش  لیدبت  ایچراسکا  یشروش  ناشوپ »  دوخ  هالک  زا « 

 

.دنشابیم زین  دوخ  یسانش )  نامز  یسانش (  تیعقوم  زا  یعبات  یشروش ، یاه  هدیدپ  ییایوپ  گنهآ و  تلصخ ، اما ،

 

ینامز دعب 

 

.تفرگیم ماجنا  یتوافتم  روطب  زین  اهنآ  شرتسگ  هاگنآ  دادیم ، یور  توافتم  یا  هنوگب  روما  ینامز  بیترت  یگتسویپ و  هچنانچ 

.دبای یم  ار  دوخ  هژیو  بسانت  انعم و  طبر ، ینارحب »  دادیور  هلوقم «  هک  تسه  مه  هنیمز  نیمه  رد 

هب .دنوشیم  ریسفت  یعامتجا  یسایس و  طباور  رب  مکاح  ملسم  هدش و  هداد  یاهضرف  زا  یطخت  ای  رییغت ، ییادج ، ناونع  هب  هدننک ، نوگرگد  یاهدادیور 
رد یشروش  لمع  یارب  هوقلاب  یورین  نداد «   میمعت  اب  ات  دننکیم  کمک  دنشروش )  دعتسم  هک  اهنآ  ای  نارگشروش (  هب  اهدادیور  هنوگ  نیا  انعم ، نیا 

.دنهد هلاوح   یرگید  مولعمان  مهبم و  یطیحم  طیارش  هب  ار   اهتصرف  تسا »  هتفهن  هژیو  یطیحم 

 

.مینکیم دروخرب  زین  رگید  یلیمکت  هیواز  ود  زا  نانوی  نایغط  هب  ام 

و تسا ، یزادناریت  زا  سپ  نارحب و  هیلوا  یاهزور  تاعاس و  لوط  رد  شروش  شرتسگ  ریس  طخ  یگتسباو  یزاسزاب  یارب  شالت  هیواز :  نیلوا 

.دندش شروش  ییاهن  راجفنا  هب  رجنم  هک  یلماوع  ندرک  ناشن  رطاخ  هیواز :  نیمود 

.دشابیم رت )  نالک  ورکام (  رتشیب  یسایقم  رد  مود ، هیواز 

.دنک لمع  نانوی  زیگنارب  عازن  تسایس  نایرج  رد  هدننک  نوگرگد  یدادیور  ناونعب  دناوتیم  ربماسد  ایآ  هک  مینادب  میهاوخیم 

 

ینارحب یاهدادیور 

 

ناشنرطاخ ار  شنکاو  هداعلا  قوف  تعرس  زیچ ، ره  زا  شیپ  ام  یزادنا ، ریت  زا  سپ  زور  ود  یکی  یارب  دوخ و  یریسفت  هیواز  نیلوا  هب  عجار 
هارمه یمومع  یاهنامتخاس  لاغشا  سیلپ و  اب  دروخ  دز و  اب  هک  دنتسویپ  عوقوب  یتارهاظت  هک  دوب  هتشذگن  دادیور  زا  یتعاس  دنچ  زونه  .مینکیم 

.دادیمن یور  دنتفر ، شیپ  هک  یتروص  نآ  هب  روما  نایرج  دوبن ، یدوخبدوخ  ردقنآ  یزادناریت  هب  خساپ  هچنانچ  .دندوب 

 : زا دنترابع  میا ، هدرب  یپ  اهنآب  ام  هک  شروش ، یورشیپ  هب   کمک  رد  ینارحب  تاظحل  رگید 

هب نارگشروش  میلست  اب  .دیماجنا  مرگ  حالس  زا  هدافتسا  هب  ماجنارس  دیدهت و  هب  سپس  دوب ، هناطاتحم  ادتبا  سیلپ  راتفر  .سیلپ  داضتم  راتفر  مکی : 
، دیدرگ دادملق  یا  هژیو  یسایس  تصرف  ناونعب  هلحرم  نیا  کیژتارتسا ، یمگردرس 

مشخ هب  یناسنا  یورین  نیا  یتازرابم  تیفرظ  رگنایب  هک  مهم  کیلبمس و  شزرا  اب  تس  یدادیور  تاضارتعا ، رد  نارجاهم  مود  لسن  تکرش  مود : 
، تسا هدمآ 



تلصخ .تسا  تازرابم  هنحص  هب  نازومآ  شناد  هجوت  لباق  دورو  و  نانوی ، یاهرهش  زا  یدایز  دادعت  رد  یعمج  تاضارتعا  نامزمه  راجفنا  موس : 
ار یقالخا  مکح  کی  زا  ییوب  گنر و  دادیور  نیا  هب  هک   تسا  یمشخ  ساسحا  مسجت  تاضارتعا ، رد  نازومآ  شناد  تکرش  یقالخا  راب  یا و  هدوت 

، تسا هدیشخب 

.تسا یمومع  مشخ  راجفنا  اب  نامزمه  ربماسد و  متشه  هبنشود  زور  رهظ  زا  دعب  رد  عیسو  ییامیپهار  تاضارتعا ، جوا  هطقن  مراهچ : 

 

 : دننزیم مقر  ار  ضارتعا  ییایوپ  هک  تسا  رگید  زیمآ  داقتنا  دادیور  هس  اب  هارمه  تاقافتا  نیا  اما ،

.دزاسیم راکشآ  دنک ، لیدبت  دیما  هب  ار  مشخ  دناوتب  هک  یا  هنوگب  اهدادیور ، رد  رثوم  هلخادم  یارب  ار  پچ  یناوتان   – ١

.دشابیم هنحص  هب  یطارفا ) تسار  یاههورگ  زا  بکرم  شبنج ( » دض   » نایرج نیلوا  دورو  نآ  لابندب  هک  تسا ، سیلپ  راتفر  ندش  نشخ   – ٢

هقالع و  دنکیم ، وغل  ار  هجدوب  بیوصت  تبسانم  هب  ناملراپ و  یوس  هب  دوخ  یتنس »  » ییامیپهار هک  تسا  راک  نویساردفنک  یربهر  یژتارتسا   – ٣
رثا ضرتعم  دارفا  رب  نویساردفنک  راتفر  نیا  هک  تسا  نکمم  .دیامنیم  مالعا  ار  راک  یورین  ینوناق  زیمآ و  حلص  هشیمه  راتفر  هب  دوخ  یگتسبلد  و 

.دنکفا یم  ار  دوخ  نیگنس  هیاس  اراکشآ  نارگراک  یاهفیط  همه  ینابیتشپ  تیامح و  رب  اما  دشاب ، هتشادن  ینادنچ 

 

نتفر و لیلحت  رطاخب  نوکس  هب  شیارگ  نیا  هک  تسنیا  ام  یاعدا  .تفر  دهاوخ  شیپ  نوکس  فقوت و  یوس  هب  ینوزفازور  روطب  یضارتعا  نایرج 
ندش سوکعم  هب  رجنم  زین  رما  نیمه  .تسا  هدرکیم  لمع  یریگرد  دیدشت  یارب  یفاک  یا  هزیگنا  کرحم و  ناونعب  هک  تسا  یمشخ  ندرک  شکورف 

شروش نیا  ثاریم  هب  ینعی  دوخ ، دروخرب  مود  هیواز  هب  ار  ام  عوضوم ، نیا  .تسا  نآ  ینورد  یشالت  دنور  زاغآ  و  ضارتعا ، شرتسگ  دنور 
.دناسریم

 

؟  هدننک نوگرگد  ینارحب و  یدادیور  ربماسد  :

 

؟ دنک لمع  نانوی  رد  زیگنارب  عازن  تسایس  یارب  هدننک  نوگرگد  یروزیلاتاک  ناونع  هب  ربماسد  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  ایآ 

یدیدج یتازرابم  شوج  بنج و  شیادیپ  رب  ام  دیکات  هنیمز ، نیا  رد  .میشاب  تفگش   رد  یناکما  نینچ  یاهطرش  شیپ  دروم  رد  ات  میهدیم  قح  دوخب  ام 
یلصف نارگراک  نایم  رد  هژیوب  هک  تسا  یا  هزات  هدنمزر  ییارگ  هیداحتا  روهظ  مهنآ  و  دیدرگ ، رهاظ  شروش  عوقو ) نیح  رد  و   ) لابندب هک  تسا 

.تسا هتفرگ  لکش 

 » یعمج ءهظفاح  رد  ربماسد  هرطاخ  هنوگچ  هک  تسنآ  زا  یعبات  دوخ  هن ، ای  تسه  یا  هزات  یاهدادیور  هدنهد  تراشب  ینایرج  نینچ  ایآ  هکنیا 
.درک دهاوخ  یزاب  یروحم  یشقن  اراکشآ  قیقد ، هدیجنس و  یسایس  ریسفت  کی  اجنیا  رد  و  دوشیم ، یزاسزاب » 

 

ناگدنیامن یعمج و  یاه  هناسر  ملاس ، » تسایس   » وریپ نارکفنشور  تلود ، یلصا  یاهناگرا  نیب  مهم  یدربن  مه  زونه  .تسا  یقاب  نانچمه  تیاکح 
.دوب دهاوخ  نایرج  رد  رگید  یوس  زا  یسایس  یاههورگ  یتازرابم و  یاه  هکبش  و  وسکی ، زا  یمسر  یاهداهن  یسایس 

 

یاه هرود  رد  هژیو  هب  هدنمزر ، یاه  هکبش  یسایس  مایپ  هک  درک  دیدرت  دیابن  هاگنآ  دشاب ، یتلود  یاهورین  دوس  هب  اراکشآ  اهورین  نزاوت  هچنانچ 
.تشاد دهاوخن  اهنآ  یعقاو  هزادنا  اب  یبسانت  هنوگچیه  هک  دنک ، یزاب  ار  یشقن  نانچ  تسا  نکمم  ینارحب ،

 

ناطیش رد  تسا  نکمم  هدش ) ریقحت  فیعضت و  دنچ  ره   ) یمسر یسایس  متسیس  یژتارتسا  هک  تسناد  یفتنم  دیابن  زین  ار  ناکما  نیا  دوجو ، نیا  اب 
.دماجنایب یعمج  مایق  تیعورشم  عبنم  نیرتگرزب  هب  دوخ  ربماسد ، زا  یزاس 

 

.دنامیم یقاب  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  نانچمه  اهشروش  نامز 



 

نایاپ

 

(Along the pathways of rage: the space-time of a revolt (Athens, December, 2008

Vidéo : http://www.canalc2.tv/video.asp?idvideo=9982

 

http://actuelmarx.u-paris10.fr/cm6/com/MI6_Plenum_Kotronaki_Seferiades.doc
http://www.canalc2.tv/video.asp?idvideo=9982
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دریگ یم  رارق  سارپیس  رانک  رد  شهج  کی  اب  امابا  نانوی : اب  یهدب  یاوعد 

نیالنا لگیپشا  زا  هاتوک  یربخ 

روپ هجاوخ  تخد  رفظ  نادرگرب :

. دش نانوی  اب  مهافت  راتساوخ  دحتم  یاپورا  زا  داقتنا  اب  امابا  کاراب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  سارپیس : سسکلا  زا  امابا ” روآ “ بجعت  تیامح 

یس یئاکیرمآ “ نویزیولت  اب  هبحاصم  رد  داد . تلاخد  دحتم  یاپوراو  نانوی  یاوعد  رد  ار  دوخ  عطاق  ینحل  اب  امابا  کراب  کروبماه – – کرویوین
.” داد رارق  راشف  تحت  مئاد  دوش  یمن  ار  دنتسه  یداصتقا  دیدش  نارحب  راچد  هک  یئ  اهروشک  هک : تفگ  هبنشکی  زور  نا ” نا 

روشک کی  هب  دوش  یم  تروص  نیا  رد  تسا . زاین  تفرشیپ  یژتارتسا  کی  هب  زیچ  ره  زا  شیب   ، تسا یگتسکشرو  هب  ور  هک  یداصتقا  رد 
. درک کمک  راکهدب 

یم نیئاپ  ادیدش  ار  مدرم  یگدنز  حطس  هک  یمروفر  دناوخ . بولطمان  تخس و  مدرم  یارب  ار  نآو  تسنادن  مزال  نانچنآ  ار  یراتخاس  مروفر  امابا 
هبناج همه  شزاس  کی  هب  دروم  نیا  رد  هک  تفگ  یلو  دنامب . وروی  هزوح  رد  نانوی  هک  تسا  راودیما  وا  درک . لابند  دوش  یم  یتخس  هب  ار  دروآ 

. تسا زاین 

همانرب دش  روبجم  لباقم  رد  دبای . تاجن  یتلود  یگتسکشرو  زا  ات  درک  تفایرد  وروی  درایلیم  هدورازه ٢۴٠  ود  لاس  رد  نانوی  راکهدب  روشک 
ار همانرب  تفرشیپ   ، لوپ یلمملا  نیب  قودنصو  اپورا  نویسیمک  اپورا  یزرم  کناب  زا  لکشتم  اکیئورت  هک  دش  نیارب  رارق  دنک و  ارجا  ار  مروفر 

اب یراکمه  مدع  دهدن و  ماجنا  ار  مروفر  دراوم  زا  یرایسب  دهاوخ  یم  سارپیس  ” سیسکلا  یربهر “ هب  دیدج  یباختنا  تلود  دیامن . لرتنک 
و سارپیس ” دریذپ . یمن  تینش ” نِدلوش  ار “ یهدب  مامت  ای  یشخب  ندرک  رظن  فرص  همانرب  ناملآ  تلود  همه  زا  رتشیب  درک . مالعا  ار  اکیئورت 

رد سارپیس  دننک . یفرعم  ار  دوخ  دیدج  همانرب  دنهاوخ  یم   ، دنا هدرک  زاغآ  اپورا  رود  هب  هک  یرفس  رد  سیکافورو ” سیناییج  داصتقا ” ریزو 
یدوزب دهاوخ  یم  دوخ ش  هتفگ  هب  انب  درک و  رفس  ندنل  هب  وا  ریزوو  دومن  تاقالم  ار  سربق  روهمج  سیئر  سِدایزاتساانآ ” سوکین  هبنشود “

یم مالعا  ار  دوخ  همانرب  تایئزج  هیروف  رخآ  ات  هک  درک  مالعا  هسنارف  رد  هبنشکی  زور  وا  دنک . حیرشت  ار  نانوی  دیدج  تیعضو  ات  دیایب  ناملآ  هب 
رب “ رکناژ هدوَلک  ناژ  اپورا “ نویسیمک  سیئر  دوش . ادیپ  نانوی  یهدب  نارحب  دروم  رد  یلمملا  نیب  یلح  هار  یام  رخآ  ات  هک  تسا  راودیما  دنک و 

. دنک یم  یزیر  همانرب  ار  نانوی  اکیئورت  لالحنا  تَلِب ” زلِدنَه  شرازگ  ” قبط 

هناممصم یراتفگ  اب  امابا  کراب  کروبماه – – کرویوین  .1

ار دوخ 

http://www.hafteh.de/?p=86626


راوشد یهار  زاغآ  رد  نانوی  پچ  تلود 

/hafteh.de

 

دنورگرتنیه یتنرنتیا  هیرشن 

یعفاضر همجرت  شنیزگ و 

ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم 

هس هکشرد   » یارب ایوگ  تسا  یمایپ  یزوریپ  نیا  .دش  هدنرب  تاباختنا  رد  لاکیدار » یاه  پچ  داحتا  نانوی »  رد 
طخ تسا : نیا  مایپ  لوپ .) یللملا  نیب  قودنص  اپورا و  یزکرم  کناب  اپورا ، نویسیمک   ) اپورا هیداحتا  هبسا »
داحتا  » ءارآ دادعت  راک  نایاپ  رد  ریگ رارق  رظن  دیدجت  دروم  دیاب  تخاس  ناریو  ار  نانوی  هک  یئوج ، هفرص  یشم 

 « ایتارکومد آِن   » راک هظفاحم  بزح  زا  شیب  دص ) رد   ٣۶،٣۴  ) دصرد هد  ابیرقت  ازیریس ، لاکیدار ،«  یاه  پچ 
بزح دصرد )  ۶،٢٨ هب (  بزح  نیموس  ناونعب  یگوآ » یسیرک  ، » اهیزانوئن بزح  .دوب  دص ) رد   ٢٧،٨١)

و دصرد )  ۴،۶٨ هب کوساپ ( »  » تارکومد لایسوس  بزح  دصرد )  ۶،٠۵  ) هب یماتوپ » وت   » اپورا ناراداوه 
تاباختنا زا  سپ  هچنآ  زا  رظنفرص  .دنتفای تسد  ءارآ  زا  دصرد )  ۵،۴٧  ) هب هئ » اکاک  نانوی »  تسینومک  بزح 

نیلرب لسکورب و  روتسد  فلاخم  ینانوی  نادرم  نانز و  تیرثکا  هک : تسنیا  نآ  تسا و  ملسم  هتکن  کی  دهد  یور 
هس هکشرد   » رظن ریز  هتشذگ  لاسهد  یط  هک  یتضایر  داصتقا  تسایس  .دنتسه  یئوج  هفرص  موادت  رب  ینبم 
نیا دش  هتشاذگ  ارجا  هب  نانوی  رد  لوپ ) یللملا  نیب  قودنص  اپورا و  یزکرم  کناب  اپورا ، نویسیمک  « ) هخرچ

ینوزف تدشب  یراکیب  تخیر ، ورف  اهدزمتسد  فقس  دنار : یعامتجا  یداصتقا و  طوقس  هناتسآ  هب  ار  روشک 
نماد ینمیا  یعامتجا و  تامدخ  زا  نتساکورف  یزاس و  یصوصخ  دش ، لیمحت  داصتقا  رب  تدم  زارد  دوکر  تفای ،

.درک یم  یروآ  نابز  نآ  شیاتس  رد  درک و  زیوجت  اپورا  هک  دوب  ی  تاحالصا »  » نآ لصاح  همه  اه  نیا  درتسگ و 

یا همانرب  نآ ، ندنادرگزاب  دنور و  نیا  نتخاس  فقوتم  یارب  تاباختنا  زا  شیپ  ازیریس ، وا ، بزح  سارپیست و  سیسکلآ 
.دندرک هضرع  حرط و  راذگ  نارود  یارب 

هب ددرگ ، نانوی  یداصتقا  دشر  اب  بسانتم  نآ  هیقب  تخادرپ  دوش و  هدوشخب  نانوی  یاه  یهدب  زا  یشخب  دیاب  همانرب  نیا  قبط 
ار نآ  دوخ  داصتقا  دازام  دمآرد و  لحم  زا  هکلب  دشابن  هرابود  ماو  نتفرگ  هب  روبجم  نآ  تخادرپزاب  یارب  نانوی  هک  ینعم  نیا 

دادرارق قبط  هبسا » هس  هکشرد  هک »  تسا  یتاررقم  روظنم  تشاددای – ،» یاه  یتلادع  یب  مامت   » نیا رب  نوزفا  .دزادرپب 
هب کمک  یارب  دهد  یم  لوق  یتاباختنا  همانرب  نیا  رب  هوالع  دوش .» فذح  ماگ  هب  ماگ  دیاب  تسا - هدرمش  بجاو  ار  اهنآ  یارجا 

اب هلباقم  هب  لاح  نیعرد  دنک و  کمک  راشقا  نیا  هب  دیازفیب و  اهدزمتسد  رب  دنک ، یراذگ  هیامرس  هعماج  راشقا  نیرتریقف 
هب روبجم  مدرم  هیقب  هک  نامز  نامه  رد  نارحب ، مغرب  هک  ینادنمتورث  نالک  نآ  ینعی  دروآ ، یور  نانوی  یاه  شراگیلا  تردق 

.دندنام یقاب  دنمتورث  نالک  نانچمه  اهنآ  دندوب ، یگنسرگ  لمحت 

سارپیست لکشم 

یرازراک مغرب  تسناوت  ازیریس  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نانوی  هعماج  مظعا  شخب  یاه  تساوخ  رگنایب  دیدرت ، یب  همانرب ، نیا 
تشحو داجیا  یارب  هک  یزیگنا  ساره  یاه  ویرانس  مغرب  دش و  اپ  رب  وا  هیلع  یللملا  نیب  هصرع  رد  نینچمه  نانوی و  رد  هک 

اما .ددرگ  زوریپ  وا  دش ، دهاوخ  هایس  مدرم  راگزور  دوش ، هدنرب  پچ  بزح  رگا  هک  اعدا  نیا  اب  دندرک ، میسرت  مدرم  نایم  رد 
هطقن دندش ، یم  رکذتم  تاباختنا  زا  شیپ  نادقتنم ، هک  هنوگنآ  اریز  .تسا  شیپ  رد  زونه  وا  میت  ساریپست و  یعقاو  نومزآ 

هکلب دتفارد ، نیلرب  لسکورب و  میقم  یاکرش »  » اب دوخ  همانرب  یارجا  یارب  دهاوخ  یمن  هک  تسنآ  سارپیست  همانرب  فعض 
کرحت ناکما  تسا و  هتسب  شلاب  تسد و  هک  تساجنیا  رد  .دسرب  دوخ  فادها  هب  اهنآ  اب  وگتفگ »  » قیرط زا  دهاوخ  یم 

دیدج تلود  اب  شزاس  هب  ینادنچ  هقالع  اهنآ  هک  دننآ  زا  یکاح  نیلرب  لسکورب و  یاه  یریگ  عضوم  نیتسخن  .درادن  ینادنچ 
.دنرادن نانوی 

http://www.hafteh.de/?p=86312


.تساه دادرارق » یارجا  هب  مازتلا  « راک رایعم  هک  دنراد  یرظن  قافتآ  روج  همه  گنر و  همه  زا  اپورا ، هیداحتا  نارادمتسایس 
ساموت  » .تسا هبسا » هس  هکشرد   » اپورا و هیداحتا  اب  هتفرگ  تروص  یاه  قفاوت  یارجا  هب  مزلم  زین  نانوی  دیدج  تلود  « 
ضوع نودب  کمک  زین  هدنیآ  رد  تفگ  دوشگ و  دیدهت  هب  نابز  ناملآ  تارکومد  لایسوس  بزح  نویسکارف  سیئر  نامرپوا »
ازیریس یاه  تساوخ  یارجا  هک  دوب  هدرک  مالعا  لبق  زا  اپورا  ناملراپ  سیئر  سیتلوش » نیترام   » .تفرگ دهاوخن  تروص 

هدرک مالعا  زین  اپورا  یزکرم  کناب  .دروآ  دهاوخن  یار  اپورا ، ناملراپ  رد  نانوی ، یاه  یهدب  زا  یشخب  ندوشخب  رب  ینبم 
کناب رد  کنیا  هدش و  یرادیرخ  نانوی  زا  هک  یا  هضرق  قاروا  یارب  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  نیا  دراد  ملسم  تیعطق  هچنآ 

بازحا نالاعاف  اپورا ، هیداحتا  نویسیمک  لوپ ، یللملا  نیب  قودنص  میوش » لئاق  یتالیهست  دنوش ، یم  یرادهگن  یزکرم 
زورید نوچمه  زورما  دیاب  نانوی  هک : دراد  رظن  قافتا  اپورا ، هیداحتا  نالاعف  تساک  ینعی  تارکومد - لایسوس  راک و  هظفاحم 

.دهد رد  نت  یذاخا  و  یکمک » یاهرابتعا   » یزاب هب  دنک و  تکرح  تاحالصا »  » ریسم رد 

میلست ای  یشکرس 

رد هزرل  هب  ار  اپورا  هیداحتا  یامعز  یئوج  هفرص  ریسم  هب  ندیشخب  نایاپ  مالعا  اب  افرص  تساوخ  یم  هک  سارپیست  نومزآ 
هجاوم تسکش  اب  دشاب ، هدرک  راک  هب  زاغآ  الصا  وا  هک  نآ  زا  شیپ  دندرگزاب ، هرکاذم  زیمرس  هب  دزاس  ناشروبجم  دروآ و 

ندوزفا زا  تبحص  العف  درک ، دنهاوخ  وا  هب  یئاه  داهنشیپ  دنک  وربآ  ظفح  نانوی  رد  دناوتب  وا  هک  نآ  یارب  دیدرت  یب  .دش 
شخرچ کی  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  هچنآ  امآ  .تسا  حرطم  اه  ماو  حبر  رد  فیفخت  یکدنا  نداد  تخادرپ و  زاب  تدمرب 
یلصا یاهروشک  هناتخسرس  تمواقم  اب  اه -…  یهدب  ندوشخب  ای  هدش ، فذح  هچنآ  نداد  تشگرب  ریسم –  رد  یساسا 

.دش دهاوخ  وربور  وروی  هقطنم 

دنک و شومارف  هداد  تاباختنا  زا  لبق  هک  ار  یئاه  لوق  دیاب  ای   » هتفرگ رارق  دنیاشوخان  باختنا  کی  ربارب  رد  ازیریس  عقاو  رد 
نیا نتفرگ  شیپ  رد  یارب  .دنکن  در  اقلطم  ار  وروی  هقطنم  زا  جورخ  اپورا و  هیداحتا  رد  تیوضع  کرت  دور و  رتارف  یماگ  ای 

رد بزح  نیا  لک  ریبد  ساپموزتوک » سیرتیمید   » .نانوی تسینومک  بزح  .تسا  هدامآ  زین  یرگید  بزح  نونکا  مه  هار 
راک هظفاحم  بزح  ود  هنیس  هب  در  تسد  مدرم  هک  نیا  زا  الوا  تفگ  نآ  زا  یبایزرا  تاباختنا و  زا  سپ  یریگ  عضوم  نیتسخن 
یارب زین  ازیریس  بزح  اب  یراکمه  لاح  نیع  رد  تسا و  لاحشوخ  دنا  هدز  کوساپ  تارکومد  لایسوس  بزح  ایتارکومد و  آِن 

« .دنک یم  تکرح  اپورا  هیداحتا  هفرط  کی  نابایخ  رد   » بزح نیا  نوچ  تسا  نکمم  ریغ  تسینومک  بزح 

عضوم دهاوخ  یمن  هک  رگید  یوس  زا  ازیریس  بزح  عطاق  عضوم  وسکی و  زا  نانوی  تسینومک  بزح  عطاق  عضوم  لیلدب 
ازیریس تسین و  نکمم  نانوی  رد  پچ  یورین  نیرت  ردتقم  اب  ازیریس  نیب  یراکمه  العف  دنک ، رت  لاکیدار  ار  دوخ  یئاپورا 

.دراد رارق  یسایس  فیط  یوسنآ  رد  هک  تسا  هدیزگ  ار  یبزح  اب  یراکمه  روشک  رب  تموکح  یارب 

ارگتسار یاه  تسیلوپوپ  اب  فالتئا 

هب هبنشود  حبص  نامه  دبای و  تسد  قلطم  تیرثکا  هب  تسناوتن  سلجم  زا  یسرک  طقف ١۴٩  نتشاد  رایتخارد  اب  ازیریس 
بزح ود  .دوبن  دایز  باختنا  ناکما  نوچ  .درک  ادیپ  ار  نآ  اروف  .تخادرپ و  دشاب  بسانم  فالتئا  ارب ی  هک  یبزح  یوجتسج 

بزح دنشاب ، یداصتقا  یئوج  هفرص  همانرب  اب  تفلاخم  هب  رضاح  هک  دنتسین  یبازحا  تارکومد  لایسوس  بزح  راک و  هظفاحم 
.دندوبن حرطم  الصا  وگیوآ  یسرک  اه و  یزان  وئن  بزح  تساوخ ، یمن  تسینومک 

اب هک  لاس ٢٠١٢  رد  سونماک »  سوناپ  ار »  بزح  نیا  .دوب  لقتسم »  یاه  ینانوی   » بزح دنامیم  یقاب  هچنآ  نیا  رب  انب 
بزح نیا  نیا ، رب  انب  .درک  سیسات  درک ، ادیپ  فالتخا  یداصتقا ، تضایر  همانرب  اب  تفلاخم  رس  رب  اکیتارکومدآن ،  دوخ  بزح 

نتفای نایاپ  راتساوخ  مه  بزح  نیا  نوچ  تسا :  گنهامه  ازیریس  بزح  همانرب  اب  دروم  کی  رد  ارگتسار  تسیلوپوپ 
ازیریس بزح  عضاوم  اب  تدم  زارد  رد  هک  دنتسین  یعضاوم  زین  بزح  نیا  رگید  عضاوم  هتبلا  .تسا  لسکورب  یاهروتسد 

.نارجاهم سکدترا و  یاسیلک  اب  طابترا  رد  نایارگ ،  سنجمه  دروم  رد  الثم : .دنشاب  گنهامه 

نیا یارب  ار  تالکشم  نیرتمک  درک  باختنا  تیرثکا ، هب  نتفای  تسد  یارب  ازیریس  هک  یبزح  داد  دهاوخ  ناشن  نامز  تشذگ 
تسیا هتکن  نیا  داد ، دهاوخ  یتازایتما  تسارگتسار  یدایز  دودح  ات  هک  یبزح  هب  ازیریس  هک  نیا  ای  درک  دهاوخ  مهارف  بزح 

پچ یزوریپ  رگید  یوس  زا  .تسا و  هدمآ  دیدپ  نانوی  یلخاد  تسایس  رد  یکرحت  لاح  ره  رد  .دش  دهاوخ  نشور  هدنیآ  رد  هک 
، دنتسه وربور  نانوی  لئاسم  هباشم  یلئاسم  اب  زین  اهنآ  هک  یئاپورا  یا  هیشاح  یاهروشک  رگید  تاباختنا  رب  دناوت  یم  اه 

.دشاب هتشاد  یتاریثات 

http://www.hintergrund.de/201501263396/politik/politik-eu/austeritaetskurs-abgewaehlt.html

http://www.hintergrund.de/201501263396/politik/politik-eu/austeritaetskurs-abgewaehlt.html
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ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم 

: دش در  مهافت  تشاددای 

یزکرم کناب  لوپ و  یللملا  نیب  قودنص  اپورا ، هیداحتا  یاهروتسد  لوبق  هب  رضاح  نانوی  رد  سارپیست »  » یارگ پچ  تلود 
تساپورا یزکرم  کناب  تین  نسح  دنمزاین  نتآ  همه  نیا  اب  .تسین  اپورا 

فیصوت نیا  اب  خلت » نایاپ  « 

ربخ هتشذگ  زور  رد  اپورا  هیداحتا  وضع  یاهروشک  یئاراد  یارزو  رادید  نایاپ  زا  زمیات » کرویوین  لانشانرتنیا  همانزور » 
« سیکافوراو سینایج   » اریز دشن ، هتشون  مه  یکرتشم  هینایب  .تفای  نایاپ  هجیتن  نودب  هیروف  زور ١٣  رد  سالجا  نیا  .داد 

.تفرگ سپ  ار  دوخ  یاضما  هظحل  نیرخآ  رد  نانوی  یئاراد  ریزو 

یلبق یاه  تلود  هک  اکیئورت  مهافت  تشاددای  لوبق  هب  رضاح  سارپریست  یسکلآ  تلود  .تسا  نشور  اه  ههبج  بیترت  نیا  هب 
یارزو طرش  هک  یلاح  رد  .دنک  یم  ادیپ  همتاخ  یراج  هام  نایاپ  رد  ینونک  همانرب  رابتعا  .دشن  دندوب  هدرک  ءاضما  نانوی 

شریذپ نانوی  هب  لوپ  تخادرپ  همادا  یارب  اپورا  یزکرم  کناب  و  اپورا ، نویسمک  یئاپورا ، رگید  روشک  یئاراد ١٨ 
.دروآ یم  دراو  ناملآ  همان  مهافت  شریذپ  یارب  ار  راشف  نیرتشیب  .تسا  همانمهافت 

هک دوش  یم  یروآدای  اررکم  .دنراد  تسد  رد  ار  یرتهب  یاه  تراک  شکمشک  نیا  رد  هک  دنراد  رظن  قافتا  لسکورب  نیلرب و 
اهروشک نیا  نوچ  دنتسه ، رت  ریگ  تخس  مه  ناملآ  زا  دنلریا  لاقترپ و  یئاراد  یارزو  دیآ ، یمن  هاتوک  هک  تسین  ناملآ  طقف  نیا 

.دندوب اکیئورت  طئارش  شریذپ  هب  روبجم  زین 

داعبا نانوی  زا  هیامرس  رارف  هک  دوش  یم  هراشا  .دهد  یم  رارق  انگنت  رد  ار  نانوی  یلام  راشف  دحتم ، ههبج  نیا  رب  نوزفا 
 « .تسا هدش  هدیشک  نوریب  نانوی  یاه  کناب  زا  وروی  درایلیم  نونک ٢٠  ات  ربماون ٢٠١۴  زا  .تسا  هتفای  یرتگرزب 

دبنجن و رتدوز  نانوی  تسار » پچ - تلود »  رگا  : » تشون هتشذگ  یاهزور  یاهرادید  زا  لبق  هنیامگلآ  رتروفکنارف  همانزور 
کناب دنام .» دهاوخن  یقاب  نانوی  یاهکناب  یاه  نایرش  رد  ینوخ  رگید  دسرن ، مهافت  هب  اهروشک  رگید  یئاراد  ریزو  اب ١٨ 

قاروا رگید  تفرگ  میمصت  دیآ  راک  رس  رب  دیدج  تلود  هک  نآ  زا  لبق  زور  دنچ  نتآ  رب  راشف  شیازفا  یارب  اپورا  یزکرم 
اپرس الا »  » هب موسوم  یرارطضا  یاه  کمک  اب  نتآ  سانکسا  رشان  کناب  نامز  نآ  زا  .دریذپن  هعیدو  ناونعب  ار  نانوی  هضرق 

دروم نیا  رد  هدنریگ  میمصت  دنوش و  یم  تخادرپ  یصاخ  هدودحم  رد  طقف  زین  یرارطضا  یاه  کمک  نیا  اما  .تسا  هداتسیا 
طوقس یولج  دشاب  رارق  رگا  تسا و  دودحم  وروی  درایلیم  هب ۶۵  رضاح  لاح  رد  کمک  نیا  .تساپورا  یزکرم  کناب  زین 

هلیسوب مه  البق  .درادن  هلجع  دروم  نیا  رد  میمصت  ذاختا  یارب  تروفکنارف  اما  .دبای  شیازفا  دیاب  دوش  هتفرگ  نانوی  اه  کناب 
هک دش  هداد  کمک  نیا  زا  هدافتسا  هزاجا  سربق  یاهکناب  هب  یماگنه  طقف  .دندوب  هدرک  مار  زین  ار  یرگیدروشک  الا »  » نیمه

.درک مالعا  مهافت  تشاددای  شریذپ  یاربار  دوخ  یگدامآ  ایزوکین 

یم نانوی  .تساپورا  یزکرم  کناب  تین  نسح  دنمزاین  نتآ  زین  هدنیآ  یاههام  یارب  نانوی  یتلود  هجدوب  نیمات  دروم  رد 
هب ١۵ دودحم  راشتنا  فقس  مه  دروم  نیا  رد  اما  .دنارذگب  ار  راک  العف  زلیب » ت -  » هب موسوم  هضرق  قاروا  راشتنا  اب  دهاوخ 

هدرک دیدهت  نونکا  مه  ناملآ  یزکرم  کناب  .دربب  رتالاب  ار  فقس  نیا  دناوت  یم  هک  تساپورا  یزکرم  کناب  طقف  تسا و  درایلیم 
هنیزه راک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  شدصق  اریز  داد  دهاوخن  هضرق  قاروا  راشتنا  هزاجا  نانوی  سانکسا  رشان  کناب  هب  تسا 

.تسا عونمم  راک  نیا  هک  یلاح  رد  دنک ، نیمات  ار  تلود 

هک یقطن  رد  سارپیست  سیسکلا  .دراد  شکمشک  نیا  نایاپ  هب  یگتسب  زیچ  همه  هک  اسب  هچ  اهزیچ و  یلیخ  نانوی  تلود  یارب 
یاه نوتس  زا  یکی  ار  نیا  دراذگب و  رانک  ار  ینعم  یب  همانمهافت »  » نیا دراد  دصق  تفگ  درک  یتاباختنا  تازرابم  زاغآ  رد 

.دهن یم  رانک  وا  هک  تسا  ینوتس  هس  زا  نوتس  نیمود  دوش  مخ  مه  نوتس  نیا  رگا  لاح  .دناوخ  ازیریس  بزح  ریذپان  بانتجا 
رد اپورا  تمواقم  .تسین  نایم  رد  یتبحص  الصا  رگید  اه  ماو  یساسا  ششخب  زا  دوب  ترابع  هک  نوتس  نیتسخن  زا  نوچ 

http://www.hafteh.de/?p=87732
http://www.jungewelt.de/2015/02-18/019.php
https://aayande.wordpress.com/2015/02/17/%D8%AF%D9%88%D9%84-%DA%86%D9%BE-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87/


یارب یروف  یاه  کمک  دنام »  یم  یقاب  بزح  همانرب  زا  هک  ینوتس  نیرخآ  نیا ، ربانب  .تسا  تخس  رایسب  عوضوم  نیا  ربارب 
راوناخ رازه  هب ٣٠٠  مک  تسد  یئاذغ ، داوم  تفایرد  یارب  نپوک  نداد  ناگیار و  قرب  دننام  تسا ، یناسنا » یاه  نارحب  عفر 

نیا همه  .دنتسه  ققحت  لباق  یراوشد  اب  مه  تامادقا  نیمه  اما  تسا ، چیه  زا  رتهب  هتبلا  اهنیا  .اهدزمتسد  لقادح  ندرب  الاب  و 
، تفگ نانوی »  ندروآ  رد  وناز  هب  نارود  هب  ندیشخب  نایاپ   » رب ینبم  دوخ  نانخس  اب  سارپیست  هک  یتاراظتنا  اب  سایق  رد  اه 

.تسا چیه 

یقاب یزیچ  دش  دهاوخ  اپورا  رد  نیداینب  لوحت  ساسا  هیاپ و  ازیریس  یزوریپ  هک  گرزب  یاه  هدعو  نآ  زا  بیترت  نیا  هب 
یم زاغآ  نانوی  زا  ار  رییغت  دنتفگ  یم  رایسب  دیما  اب  شیپ  یدنچ  نیمه  ات  ناملا  پچ  بزح  اپورا و  پچ  بزح  .دنام  دهاوخن 

نیلرب و لسکورب ، ندنل ، سیراپ ، مر ، هب  نانوی  یئاراد  ریزو  سیکافراو  ریزو و  تسخن  سپاریست  یاهرفس  نامه  اما  .مینک 
لایسوس یتح  هک  دوب  نیا  دوب  هدننک  دیمون  همه  زا  شیب  هچنآ  .تشاد  کمک  راظتنا  ناوت  یمن  اهنآ  زا  هک  دنداد  ناشن  نیو 
سیئر دنالوا  اب  ناملآ  تارکومد  لایسوس  بزح  ربهر  لیرباگ  رامگیس  یریگ  عضوم  .دندرک  یئانتعا  یب  مه  اه  تارکومد 

 « تسا نکمم  رگید  یئاپورا   » راعش ور  نیا  زا  .تشادن  لاربیل  راک و  هظفاحم  نارادمتسایس  عضاوم  اب  یقرف  هسنارف  روهمج 
 . دنام یم  یقاب  هرابود  یمهوت  ناونعب 

 

 



نآ زا  نتفر  ای  هیداحتا و  اب  ندنام  هدیسر  یهار  ود  نیا  هب  نانوی  تلود 
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یعفان اضر  همجرت  شنیزگ و  تلو –  هگنوی 

ام هدنیآرد  هدش  رشتنم   

.دنتسه یجراخ  یاهیزاب  زا  رت  راوشد  ارثکا  یلخاد  یاه  یزاب  نانوی  لخاد  رد  و  دنک ، یم  ریقحت  اپورا  هیداحتا  ار  نانوی  تلود  یجراخ  هنحصرد 
رد رگید  یماگ  ار  تارکاذم  ات  دنک  یم  شالت  اذهعم  دشن  یزوریپ  بسک  هب  قفوم  یدروم  چیه  رد  نانوی  اپورا ، هورگ  سالجا  نیرخآ  رد  هچرگ 

یاه داهنشیپ  اپورا  هورگ  ئدوش  یم  هتفگ  نتآ  رد  دنا  هتشاذگ  رایتخا  رد  عبانم  رگید  هک  یتاعالطا  فالخرب  .دزاس  دومناو  یزوریپ  هب  ندیسر 
.تسا هدش  زاغآ  تاحالصا  ققحت  هراب  رد  ثحب  هبنشراهچ  زور  زا  تفریذپ .» یسایس  ظاحل  زا   » هبنشود زور  تارکاذم  رد  ار  نانوی  یحالصا 

تاسسوم نارومام  رگیدراب  ینف  تایئزج  هراب  رد  وگتفگ  یارب  تسا  رضاح  نانوی  دنریگ ، تروص  لسکورب  رد  دیاب  دروم  نیا  رد  یسایس  تارکاذم 
روطنیا ار  اهدادیور  یرگید  عجرم  چیه  تسا و  سپاریست  تلود  هب  رصحنم  هتفه  زاغآ  یاهدادیور  زا  ریسفت  نیا  هتبلا  .دریذپب  نتآ  رد  ار  راکناتسب 

دش میهفت  تحارص  اب  نانوی  هب  دنسیون  یم  یجراخ  تاعوبطم  .تسا  هدش  هضرع  نآ  اب  ریاغم  یلکب  یریوصت  یجراخ  تاعوبطم  رد  .دنک  یمن  ریسفت 
رارق هک  مه  یدرایلیم  زا ٧،٢  مه  تنس  کی  دوشن  ارجا  اقیقد  هتکن و  هب  هتکن  دنتسه  نآ  راتساوخ  اپورا  هورگ  هک  هنوگنآ  تاحالصا  هک  ینامز  ات 
یاهماگ تایئزج  راکناتسب  تاسسوم  هک  دش  دهاوخ  تخادرپ  یتقو  مه  غلبم  نیا  .دش  دهاوخن  تخادرپ  دوش ، نانوی  هلاوح  طسق  نیرخآ  ناونعب  تسا 

.تشگ دهاوخ  زاب  نتآ  هب  اکیئورت » رگید »  ترابعب  .دننک  دییات  ار  نآ  تحص  دنهد و  رارق  یسررب  دروم  ار  یحالصا 

اب هارمه  هتبلا  تسا ، نیمه  اننیع  زین  تشاد  تسد  رد  نانوی  رد  ار  روما  مامز  سپاریست  تلود  ندمآ  راک  یور  تاباختنا و  زا  لبق  ات  هک  یبزح  رظن 
یاضعا یلبق ، ینف  تیئه  نامه  : » تفگ رخسمت  هنعط و  اب  هبنش  هس  زور  ون ) یسارکومد  « ) ایسارکومد آئن   » بزح یوگنخس  .نابز  مخز  یرادقم 

« دمآ دنهاوخ  یلبق  یاهدادرارق  نامه  یارجا  یارب  اه و  هناخترازو  نامه  اب  ثحب  یارب  اکیئورت ، نامه 

 – مانب اپورا  هیداحتا  یقلخ  دض  همانشیامن  رد  بزح  نیا  هدیقع  هب  .دنیبب  ینونک  تلود  یلبق و  تلود  نایم  یتوافت  دناوت  یمن  زین  نانوی  تسینومک  بزح 
شرتسگ اب  دریگ ، یم  رارق  یذاخا  دیدهت و  دروم  قلخ  نآ  رد  هک  تسا  لنآ »  » ازیریس و تلود  شیامن  یلصا  هشیپرنه  هزات –  تامادقا  هزات ، ریبادت 
تخس و یتواضق  یقلخ .» دض  تسایس  همادا  نتفریذپ و  رگید  ترابعب  اکیئورت ، تاسسوم  و  اه ، یبای  شزرا  و  همانمهافت ) « ) مودنارومم « 

.نکشلد

داصتقا ندبزا  تشوگ  هنافساتم  میهد و  یم  تسد  زا  ار  تلم  یاهبنارگ  تقو  ام   » هک داد  رادشه  کوساپ »  » تارکومد لایسوس  بزح  هبنشود  زور 
مدرم هب  هن  تسا و  هدش  کمک  نانوی  طسوتم  کچوک و  یداصتقا  تاسسوم  هب  هن  نونک  ات   :« تفگ روکذم  بزح  هدنیامن  میرب .» یم  نانوی  یعقاو 

تاباختنا زا  شیپ  هطقن  نامه  هب   » تساوخ تلود  زا  دناوخ و  هدروخ  تسکش  هداد  ماجنا  نونک  ات  ازیریس  هک  ار  یتارکاذم  بزح  نیا  ربهر  هداس .»
.دوب هدید  کرادت  ار  نآ  هنیمز  کوساپ  هک  یثحب  دوش » یساسا  ثحب  کی  دراو  ددرگزاب و 

زین تسا  کیدزن  بزح  هب  هک   The Press Project یتنرتنیا هاگیاپ  .دریگ  یمن  رارق  داقتنا  دروم  یسایس  نافلاخم  یوس  زا  اهنت  ازیریس  زورما 
هک درک  مالعا  تاباختنا  زا  لبق  ازیریس  تشون  تارکاذم  هجیتن  لیلحت  رد  هاگیاپ  نیا  .دیوگ  یمن  مدرم  هب  ار  تیعقاو  هک  نیا  هب  درک  مهتم  ار  تلود 

سیسکلآ زا  و  دنا ؟ هتفاین  ققحت  اه  ینیب  شیپ  ارچ  هدرک و  رییغت  زیچ  هچ  .ددرگ  بزح  همانرب  یارجا  عنام  هک  دیسر  دهاوخن  یئاجب  راک  عطق  روطب 
.دنراذگب اهدادیور  نایرج  رد  ار  مدرم  هناقداص  هک  دهاوخ  یم  وا  یارزو  سارپیست و 

ناراکناتسب هک  داد  ناشن  زین  اپورا  هزات  هورگ  سالجا  دسیون  یم  دور و  یم  رت  ارف  مه  ماگ  کی  یتح  پچ  حانج  زا  ازیریس  نافلاخم  یتنرتنیا  هاگیاپ 
هدش ینیب  شیپ  تامادقا  تکاپ  دنزاس  روبجم  دنراداو و  میلست  هب  ار  تلود  ات  دننک  یم  مه  رتشیب  یتح  ار  راشف  سکعرب  هکلب  دننیشن  یمن  بقع  اهنت  هن 

.تساپورا هیداحتا  اب  هطبار » عطق  ینامرفان و   » نانوی یارب  لح  هار  هناگی  یطئارش  نینچ  رد  .دراذگب  ارجا  هب  اقیقد  ار 

هک یسرپ  رظن  رد  .دوب  هدش  هتساک  یا  هظحالم  لباق  نازیم  هب  نانوی  پچ  تلود  زا  تیامح  نازیم  زا  زین  هبنشود  زور  تارکاذم  جیاتن  مالعا  زا  لبق 
اما دننک ،  یم  تیامح  تلود  تسایس  زا  مدرم  زا  دص  رد  زونه ۶۴  تفرگ  تروص  پچ –  لاربیل  هیرشن  ناریبد – » همانزور   » هیرشن شرافس  هب 

.دندرک یم  تیامح  تلود  زا  ناگدنوش  شسرپ  زا  دص  رد  دش ٨١  مالعا  هیروف  هک ٢۵  شیپ  هتفه  ود  یهاوخ  رظن  رد 

http://www.hafteh.de/?p=89511
http://www.jungewelt.de/2015/03-12/021.php
https://aayande.wordpress.com/2015/03/14/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7/


نانوی رد  یسارکمد  لایسوس  دیدج  بطق  ازیریس ،
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یگتسبمه هکبش  عبنم :

تلادع تشاگنرات 

هیروف ٢٠١۵  ١٠

هتیمک للملا  نیب  شخب  لوؤسم  نانوی و  تسینومک  بزح  یزکرم  هتیمک  وضع  سانگاو ، سویسیلا  هبحاصم 

« تراجت لانروژ   » یلاغترپ هیرشن  اب  نانوی  تسینومک  بزح  یزکرم 

؟ دینک یم یبایزرا  هنوگچ  ار  هبنشکی  تاباختنا  جیاتن  شسرپ :

نایرج رد  هک  یبازحا  کوساپ - ون و  یـسارکمد  هیلع  مدرم  مشخ  یتیاـضران و  لقتـسم ، یاـه  یناـنوی ازریـس و  نیب  فـالتئا  اـب  تلود ، رییغت  خـساپ :
ار مدرم  دوس  هب  یـسایس  طخ  کی  تسا  نکمم  ازریـس  هکنیا  هب  یهاو  دـیما  نینچ  مه و  دـندرک - یراـکیب  رقف و  راـچد  ار  مدرم  یراد  هیامرـس نارحب 

.دنک یم سکعنم  دنک ، لابند 

هب تادـهعت  طخ  شزاس ، ینیـشن و  بقع طخ  داد : دـهاوخ  همادا  ار  هتفر  هار  لنآ  ازیریـس و  نیب  فالتئا  هک  تسا  نیا  نانوی  تسینومک  بزح  یباـیزرا 
.ام روشک  مدرم و  یارب  نآ  یفنم  یاهدمآ  یپ همه  اب  وتان ، ییاپورا و  �یداحتا  نالک ، هیامرس 

؟ دنک یم یضار  ار  امش  لوا  زور  دنچ  رد  هدش  هتفرگ  تامیمصت  ایآ  دیراد ؟ راظتنا  هچ  ازیریس  یربهر  تحت  تلود  زا  امش  شسرپ :

یمدرمدـض تادـهعت  هب  ازیریـس  ییزج ، یاه  توافت مغر  یلع ناگدـنهد و  ضرق - ءاکرـش اب  تارکاذـم  هرابرد  ادصورـس  رپ  تاغیلبت  مغر  یلع خـساپ :
دوجو ناگدـنهد  ضرق اب  قفاوت  رد  یدـیدج  همانرب  هدـنیآ  رد  هک  تسا  هتفریذـپ  نونکا  مه ازیریـس  .داد  دـهاوخ  همادا  ییاپورا  �ـیداحتا  لابق  رد  روشک 

.تشاد دهاوخرب  رد  ار  ناگیار  یمومع  یعامتجا  تامدخ  شهاک  دننام  یمدرمدض  طیارش  دوشن ، هدیمان  همان  مهافت نیا  رگا  اتح  .تشاد  دهاوخ 

، ازیریس همانرب  .دنک  یم لمع  ییاپورا  �یداحتا  یژتارتسا  نالک ، ناراد  هیامرـس عبانم  هب  تمدخ  بوچراهچ  رد  ازیریـس  همانرب  کیژتارتسا  طوطخ 
یعافد و تاعوضوم  اب  طابترا  رد  .درک  دهاوخ  میسقت  یرت  شیب مدرم  نایم  ار  یراکیب  رقف و  یمدرم ، یرگراک و  یاه  هداوناخ تیرثکا  اب  طابترا  رد 

مغر یلع نیئارکوا ، عوضوم  نوماریپ  تلود  عضوم  .تسا  دـهعتم  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  اب  کیژتارتسا  داحتا  وتان و  هب  ازیریـس  یجراـخ ، تساـیس 
هیلع ییاه  میرحت نامه  هب  تفرگ و  رارق  ییاپورا  �یداحتا  رانک  رد  نانوی  تلود  مراهچ  زور  رد  .درک  رمع  زور  هس  طقف  اه ، ندرک تروپ  تراه و 

هب و  درک ،) یم داقتنا  اه  نآ زا  ًادـیدش  نوسیزوپا  بزح  هباثم  هب  هچرگ   ) دـندوب هداد  یأر  اـه  نآ هب  کوساـپ  ون - یـسارکمد  تلود  هک  داد  یأر  هیـسور 
… درک مالعا  ار  لیئارسا  اب  یراکمه  همادا  هک  تسا  عافد  ریزو  تاراهظا  رگید  یایوگ  دروم  کی  .دش  دهاوخ  زاب  نارگید  یارب  رد  یدوز 

؟ دشن نینچ  ارچ  دوبن ؟ رت  یقطنم  نانوی  تسینومک  بزح  اب  فالتئا  ایآ  .درک  فالتئا  لقتسم » یاه  ییانوی   » بزح اب  ازیریس  شسرپ :

هک درک  مالعا  ام  بزح  تاباختنا  زا  شیپ  .دنور  یم ار  یتوافتم  ییاه  هار نانوی  تسینومک  بزح  ازیرس و  اریز  .دوبن  یقطنم  هجو  چیه هب  ریخ ، خساپ :
، دنتسه وتان  ییاپورا و  �یداحتا  رد  روشک  تیوضع  ناهاوخ  هک  ازیریـس ، هیبش  بازحا  زا  یکی  اب  دشاب ، ناملراپ  رد  تیرثکا  دقاف  هک  مادام  ازیریس ،
، دنا هتـشادن  نآ  ندمآ  دوجو  هب  رد  یـشقن  چیه  ًادبا  هک  دنزادزپب  ار  یلمحت  لباقریغ  ضرق  دیاب  مدرم  دـنا  هتفریذـپ  هک  یبازحا  اب  درک ؛ دـهاوخ  فالتئا 

.دنیامن یم دیکأت  یراد  هیامرس  دشر  هار  هب  همادا  رب  هک  یبازحا 

ندرک یعامتجا  وتان ، ییاپورا و  �ـیداحتا  زا  نانوی  جورخ  یهدـب ، هبناـج  کـی وغل  یارب  نیداـینب  تاـعوضوم  نیا  نوماریپ  ناـنوی  تسینومک  بزح 
.دراد یتوافتم  عضوم  مدرم ، رگراک و  هقبط  تردق  اب  دیلوت ، یساسا  رازبا 

؟ دینک تیامح  تلود  یداهنشیپ  تامادقا  زا  دیا  هدامآ  ایآ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  ناملراپ  رد  نانوی  تسینومک  بزح  عضوم  شسرپ :

تردق تاراصحنا و  هیلع  ناملراپ ، نوریب  نورد و  رد  یمدرم ، - یرگراک رگراکیپ  نویـسیزوپا  تیوقت  نانوی  تسینومک  بزح  یلـصا  هفیظو  خساپ :
یاهداحتا هعـسوت  یارب  راک و  یورین  هرابود  ندرک  لکـشتم  تهج  رد  مدرم  طسوت  هک  ار  ورین  نیا  ام  .تسا  یتسیلاـیرپما  یاـهداحتا  هیلع  و  اـه ، نآ

تامادقا یارب  یمدرم ، راشقا  یارب  نکمم  یزوریپ  ره  بسک  یارب  دیاب  ام  مینک ، دراو  راشف  دیاب  ام  .تفرگ  میهاوخ  راک  هب  دش ، هداد  ام  هب  یعامتجا 
یسررب نامرایعم  هباثم  هب  مدرم  - نارگراک عفانم  اب  ار ، نوناق  ره  سیون  شیپ تقد  اب  ام  هلمج ، زا  .مینک  هزرابم  مدرم  تالکـشم  فیفخت  یارب  یروف 

.میا هدرک  هشیمه  هک  یراک  درک ، میهاوخ  تیامح  دشاب  نارگراک  هب  یعقاو  کمک  هک  ینوناق  ره  زا  و  درک ، میهاوخ 

؟ دنک یم زیامتم  ازیریس  زا  ار  نانوی  تسینومک  بزح  زیچ  هچ 

« پچ یامیـس   » کی اب  یزاوژروب ، تردق  ندرک  تیریدـم  هب  تسا و  نانوی  رد  یـسارکمد  لایـسوس  دـیدج  بطق  ازیریـس  .دـنا  میظع اهتوافت  خـساپ :
هعماج کی  نامتخاس  یراد و  هیامرـس تیربرب  ندرک  نوگنرـس  ددـص  رد  هک  تسا  رگراک  هقبط  بزح  کی  نانوی  تسینومک  بزح  .تسا  دـنم  هقـالع

.تسا یتسینومک  - یتسیلایسوس

؟ دوش جراخ  وروی  هقطنم  زا  دیاب  نانوی  ایآ  شسرپ :
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رازبا ندرک  یعامتجا  وتان ، ییاپورا و  �یداحتا  زا  لماک  جورخ  دننام  میداد ، حیضوت  ام  هک  یرگید  لماوع  نودب  .تسین  یفاک  نیا  ام  رظن  هب  خساپ :
.دوش رجنم  یمدرم  راشقا  یارب  اهدادیور  ندش  رتدب  هب  دناوت  یم دوخ  یدوخ  هب  یلم  زرا  هب  تشگزاب  هعماج ، داصتقا و  توافتم  یهدنامزاس  دیلوت ،

یوگنخـس زونه  نانوی  تسینومک  بزح  دـینک  یم ساسحا  اـیآ  .دنیاتـس  یم ار  ارزیـس  یزوریپ  پچ  هب  لـیامتم  بازحا  اـپورا ، رـسارس  رد  شـسرپ :

؟ تسا نانوی  رد  پچ  یاه  هدیا یقیقح 

.دش متخ  اجک  هب  نآ  میناد  یم ام  زورما  .دنتفرگ  نشج  هسنارف  رد  ار   دنالوا  باختنا  دیدج » میـسن   » حالطـصا هب  بازحا  نیمه  شیپ ، لاس  دنچ  خساپ :
[ .دندرک غیلبت  یفرعم و  ناتسلگنا  رگراک  هقبط  یزوریپ  ار  رلب  ینوت  یزوربپ  اتح  راک »  » و مدرم » همان   » تایرشن تلادع : ]

ازیریس .دنک  یم یگدنیامن  ار  ام  روشک  رد  یمدرم  - یرگراک شبنج  لیصا  یرگراکیپ  یاه  تنس رگید ، یاه  یگژیو رب  هوالع  نانوی ، تسینومک  بزح 
.تسا هدرک  عطق  اهتنس  نیا  اب  ار  اهدنویپ  همه 

؟ تفای دهاوخ  همادا  ینابایخ  تارهاظت  ایآ  .تسا  روهشم  دوخ  ینابایخ  تارهاظت  رطاخ  هب  نانوی  تسینومک  بزح  شسرپ :

هلمح طخ  رت  شیب هچ  ره  ندرک  رت  عیسو یارب  درک و  میهاوخ  هدافتسا  تصرف  ره  زا  داد ، میهاوخ  همادا  رتهب  اتح  یزیر  همانرب کرادت و  اب  ام  خساپ :
.درک میهاوخ  تیلاعف  تسا ، هزرابم  هجیتن  نییعت  رد  یعطق  لماع  هک  یمدرم  - یرگراک شبنج  هرابود  ندرک  لکشتم  یارب  نینچ  مه مدرم و 
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دور ییوجشناد  هیرشن  زا  هتفرگرب 

تردق بسک  هن  دادیور  نیا  میدوب ، هیامرس  ناهج  رد  بیجع  یدادیور  دهاش  رگید  یراب  نانوی ، یناملراپ  تاباختنا  رد  ازیریس  بزح  یزوریپ  زا  سپ 
بازحا ات  ون  پچ  تاشیارگ  زا  هاگان  هب  تفرگ ؛ تروص  بزح  نیا  زا  تیامح  رد  هک  دوب  ییاه  یدنب  فص  هک  پچ  یاعدم  اب  یبزح  طسوت  یناملراپ 

زا شیپ  رما  نیا  دندرک . ینامداش  زاربا  تیامح و  نآ  یزوریپ  زا  ادصکی  امابوا  ات  دنالوا  زا  تسیلایسوس و  بازحا  ات  تسار  تانایرج  زا  تسیـشاف ،
تایئزج زا  هک  یدودحم  تاعالطا  هب  هجوت  اب  ًاتعیبط  دراد و  ام  رصاعم  ناهج  نآ  عبط  هب  نانوی و  رد  تالوحت  لئاسم و  یگدیچیپ  زا  ناشن  زیچ  ره 

نآ اب  هجاوم  رد  یرتلورپ  بازحا  اه و  نامزاس  درکلمع  همانرب و  همه  زا  رتمهم  اجنآ و  رد  یتاقبط  هزرابم  یعقاو  حطـس  نانوی و  رد  یراج  عیاـقو 
لیلد هب  اـتقیقح  دوجوم و  طیارـش  هب  هجوت  اـب  تهج  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  راوشد  هدـیچیپ و  هزادـنا  نامه  هب  زین  نآ  عیاقو  لـیلحت  تسا ، سرتسد  رد 

هتشون رد  لاح  نیا  اب  میرادـن . ار  نآ  رد  ریگرد  یاهورین  نانوی و  تالوحت  یارب  یچیپ  هخـسن  دـصق  اجنیا  رد  هجو  چـیه  هب  ناـمندوب  دوگ  زا  نوریب 
حیحـص کـیتکات  کـی  یلک  طوطخ  ازیریـس ، زا  تیاـمح  رد  ییاـه  یدـنب  فص  نینچ  لـیالد  ندرک  نشور  لـالخ  زا  اـت  درک  میهاوـخ  شـالت  رـضاح 

هک هک  میشاب  هتخادرپ  لخاد ) رد  صوصخ  هب  یتانایرج ( نآ  یاشفا  هب  قیرط  نیا  زا  هدرک و  ییاسانش  ار  تسد  نیا  زا  یتالوحت  لابق  رد  یتسیلایسوس 
رد هتـساوخان  ای  هناهاگآ  یتسیلایـسوس ، یبای  نامزاس  یتاقبط و  هاگن  قیلعت  یاـهب  هب  و  یمدرم ” شبنج  هناـهب “ هب  و  پچ ” مان “ هب  یهاگدـنچ  زا  ره 

. دنهد یم  ناکت  مد  نآ  یارب  دنریگ و  یم  رارق  یزاوژروب  یاه  تسایس  نیرت  ییاجترا  تمدخ 

رد اپورا  یخیرات  تالوحت  دنیارف  زا  یا  هظحل  ناونع  هب  ار  نآ  ادتبا  ازیریس  یزوریپ  نانوی و  ریخا  عیاقو  اب  بسانم  یدروخرب  تهج  تسا  یرورض 
داجیا و دنیارف  مهف  هطساو  هب  یراج  عیاقو  زا  یرت  هبناج  همه  تخانـش  درک  میهاوخ  شالت  ورنیا  زا  مینک  کرد  هیامرـس  ماظن  یناهج  تیعـضو  رتسب 

هطلس مسیلاربیلوئن و  رصع  زاغآ  ناونع  اب  ار  نآ  هک  یا  هرود  هب  هیداحتا  رد  نانوی  تیوضع  نآ ، رد  ناملآ  هدننک  نییعت  شقن  اپورا ، هیداحتا  شرتسگ 
لاس ٢٠٠٨ و یناهج  نارحب  اپورا ، هیداحتا  بونج  یاهروشک  رب  اه  تسایـس  اه و  راکوزاس  نیا  ریثات  میـسانش ، یم  ناهج  داصتقا  رب  یلام  هیامرس 

. میهد تسد  هب  نانوی ، هلمجنم  بونج  یاهروشک  رد  نارحب  دیدشت 

******

یطیارش دوب . دوخ  یداصتقا  یعامتجا و  یاه  تخاسریز  بیرخت  هدرتسگ و  یاه  یناریو  دـهاش  هراب  رگید  اپورا  مود ، یناهج  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ 
یتسیلایـسوس و یاـهورین  تیوقت  دـشر و  هنیمز  اـت  تفر  یم  برغ  قرـش و  کولب  ود  دـشر  هب  ور  لـباقت  درـس و  گـنج  زاـغآ  اـب  صوـصخ  هب  هک 
هب ور  رطخ  یتسیلایرپما و  یناهج  گنج  ود  زا  مدرم  ندـمآ  هوتـس  هب  گنج ، زا  سپ  یاه  یناریو  یزاـسزاب  ترورض  دنک . مهارف  زین  ار  یرگراـک 

نارود نیا  رد  دنریگ . شیپ  رد  دوخ  نایم  ار  ییارگمه  دنور  هدحتم ، تالایا  تیامح  اب  ات  تشاداو  ار  اپورا  ناربهر  یطیارش ، نینچ  رد  مسینومک  دشر 
هیداحتا ناونع  هب  ار  نآ  هزورما  هک  دنوش  یکولب  لیکشت  ندمآرب و  زاس  ببـس  ات  دنداد  رگیدکی  تسد  رد  تسد  یداصتقا  یـسایس و  یلماوع  عومجم 

رثکا هک  اجنآ  ات  دوب  دوهـشم  ًالماک  نارود  نآ  رد  ادـتبا و  رد  یدـنور  نینچ  نتفرگ  شیپ  رد  تهج  یـسایس  لماع  قوفت  لاح  نیا  اب  میسانش . یم  اپورا 
یداصتقا داحتا  یکیدزن و  دنتشاد ، ار  ییوگلا  نینچ  نییبت  یربهر و  تهج  رد  شالت  هرود  نآ  رد  هک  ینازادرپ  هیرظن  مامت  قافتا  هب  بیرق  ناربهر و 

هعزانم هنیزه  شیازفا  نانآ و  یـسایس  داحتا  تهج  رد  یرازبا  هلیـسو و  افرـص  ار  ییاپورا  یاهروشک  یتعنـص  یدیلوت و  یاه  تخاسریز  تیوقت  و 
تهج رد  شالت  زابرید  زا  هک  هسنارف  لاثم  ناونع  هب  دنتسناد . یم  یداصتقا ) یگتسباو  شیازفا  قیرط ( نیا  زا  ییاپورا  یاهروشک  نایم  یماظن  یاه 

هب ، “ یاسرو نوچ “ ییاـه  تسایـس  فـالخرب  یتآ  یاـهدروخرب  زا  یریگولج  یارب  یلیلحت و  نینچ  اـب  تشاد  ناـملآ ، دوـخ ، هنیرید  نمـشد  فیعـضت 
رد هچ  لاشرام و  حرط  رد  یناهج  حطـس  رد  هچ  هک  ییاـه  تساـیس  دروآ . یور  روشک  نآ  تیعقوم  تیوقت  یزاـسزاب و  هب  کـمک  داـحتا و  تساـیس 
دوب تیمها  زئاح  ور  نیا  زا  هتکن  نیا  رکذ  دهد . یم  ناشن  ور  شیپ  دنور  رد  ار  یسایس  لماوع  تیمها  حوضو  هب  ناموش  حرط  رد  یا  هقطنم  حطس 

رورم هب  هنوگچ  دوب  رت  فیعـض  یاهروشک  تیوقت  بذج و  هب  فوطعم  رتشیب  هک  اپورا  ییارگمه  دنیارف  زاغآ  رد  یـسایس  لماوع  یرترب  مینادب  هک 
زاغآ رد ١٩۵٧  اپورا ) کرتشم  رازاب  مر ( نامیپ  رد ١٩۴٩ و  وتان ) یلامـش ( کیتنالتآ  نامیپ  یاضما  اب  هک  یا  هرود  زا  سپ  صوصخ  هب  نامز و 
یلماع هب  ار  دوخ  یاج  دـسر ، یم  دوخ  تیاهن  هب  رد ١٩٩٣  ییاپورا  کرتشم  لوپ  دـحاو  دروم  رد  یریگ  میمـصت  تخیرتسام و  نامیپ  یاضما  اب  و 

هب فوطعم  هک  رت  فیعـض  یاـهروشک  تیوقت  هب  فوطعم  هن  هک  یتساـیس  دـهد ( یم  هقطنم  نیا  رترب  یاه  تردـق  عفانم  نیمات  تمدـخ  رد  یداصتقا 
هک ییاه  تلود  یداصتقا  تیعضو  رب  مه  دیدج و  یاهروشک  تیوضع  طیارش  رد  مه  ییازس  هب  ریثات  هک  یرما  تسا .) نانآ  یتسدورف  تیعضو  تبثت 
رد دناوت  یم  ناملآ  هک  تسا  یرترب  تیعقوم  درک  هجوت  نادب  دیاب  هک  یرگید  مهم  هتکن  دراد . دندنویپ  یم  اپورا  هیداحتا  هب  شرتسگ  یدعب  لحارم  رد 
ود هب  روشک  نیا  میـسقت  ناملآ ، طسوت  یتیعقوم  نینچ  بسک  لیالد  نیرتمهم  زا  یکی  دریگ . راک  هب  دوخ  تمدخ  رد  ار  نآ  هدروآ و  تسد  هب  دـنور  نیا 

یقرش ناملآ  هب  تبسن  یبرغ  ناملآ  یتعنص  رترب  تیعقوم  هب  هجوت  اب  تسا . یاه ١٩۴٨-١٩۴٩  لاس  رد  کیتارکومد  یروهمج  لاردف و  یروهمج 
یداصتقا و ظاحل  هب  برغ  قرـش و  کولب  ود  لباقت  هک  درـس  گنج  رتسب  رد  رتمهم  همه  زا  دوب و  تالغ  یزرواشک و  تادـیلوت  رب  ینتبم  رتشیب  هک 

هیکت اب  هتفای و  ییاهر  گنج  زا  یشان  یاه  یناماس  هبان  زا  یدوز  هب  دوش  یم  قفوم  یبرغ  ناملآ  دیسر ، یم  دوخ  جوا  هب  هطقن  نیا  رد  کیژولوئدیا 
ناملآ هب  اکیرما  یرالد  نویلیم  کمک ٧٠٠  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  هدحتم ( تالایا  هدرتسگ  یاه  تیامح  اب  دنویپ  رد  دوخ  یداصتقا  یاه  تیفرظ  رب 

افیا اپورا  هیداحتا  هقطنم و  تالوحت  اه و  تسایـس  رد  یا  هدـننک  نییعت  شقن  دریگ و  شیپ  رد  ار  یداصتقا  هعـسوت  دـشر و  ریـسم  درک ) هراشا  یبرغ 
زا ١٩٧٣ ار  یخیرات  هلحرم  شش  هک  تسا  اپورا  هیداحتا  شرتسگ  تسایس  نآ ، رد  ناملآ  هدننک  نییعت  شقن  اه و  تسایس  نیا  نیرتمهم  زا  یکی  دیامن .
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. دوب حرط  نیا  یماح ) نیرتاهنت  دیاش  یماح (و  نیرتگرزب  هسنارف  نوچ  ییاهروشک  ربارب  رد  ناملآ  تسا . هتشاذگ  رس  تشپ  یدالیم  لاس ٢٠٠٧  ات 
دوخ یاه  هیامرـس  رودـص  تالوصحم و  شورف  یارب  گرزب  یرازاب  نازرا و  راک  یورین  هب  یتاـیح  یزاـین  ناـملآ  یداـصتقا  دـشر  هب  ور  تردـق 

لیهست اب  ناملآ ، نوچ  یرترب  یاه  تردق  یارب  نآ  یایازم  مامت  اب  اپورا  دحاو  رازاب  شرتسگ  رب  هوالع  هیداحتا ، هب  دیدج  یاهروشک  نتسویپ  تشاد .
. دـش یم  نانآ  یداصتقا  دـشر  نیمـضت  ببـس  شیپ  زا  شیب  اهروشک ، نیا  هیامرـس  هب  نازرا  رجاهم و  راک  یورین  بذـج  راـک و  یورین  دازآ  تکرح 

اهنت هن  دـندوب  نییاپ  یژولونکت  حطـس  اب  تالوصحم  دـیلوت  یزرواشک و  رب  ینتبم  امومع  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  اـهروشک  نیا  داـصتقا  نیا  رب  هوـالع 
هب هسنارف  اب  تباقر  رد  یدوز  هب  ناملآ  دندرک و  افیا  زین  ار  نآ  لمکم  شقن  هک  اسب  هچ  دنتـشادن  ار  ناملآ  نوچ  ییاه  تردق  داصتقا  اب  تباقر  ییاناوت 
زین تسایس  نیا  دربشیپ  درک ، افیا  یا  هدننک  نییعت  شقن  شرتسگ  تسایـس  دربشیپ  رد  ناملآ  اهنت  هن  ورنیا  زا  . دش لیدبت  نانآ  یراجت  کیرش  نیرتگرزب 

ناونع هب  ار  نانآ  هزورما  هک  ییاهروشک  هدمع  هک  مینادـب  تسا  بلاج  دومن . افیا  ناملآ  یداصتقا  رتشیب  هعـسوت  دشر و  رد  یا  هدـننک  نییعت  شقن  دوخ 
رد ١٩٨١، نانوی  رد ١٩٧٣ ، دنلریا  دندمآرد . اپورا  هیداحتا  تیوضع  هب  شرتسگ  نیا  دنور  رد  هرود و  نیا  رد  میسانش  یم  اپورا  بونج  یاهروشک 

رد ٢٠٠٧٫ ناتسراغلب  ینامور و  رد ٢٠٠۴ و  سربق  ناتسراجم و  رد ١٩٨۶ ، لاغترپ  ایناپسا و 

ناونع هب  شکیژولوئدـیا  تحاس  رد  ار  نآ  هک  ینارود  اب  دوب  نامزمه  نآ  تیوضع  میدرک  هراشا  رتشیپ  هک  روطنامه  نانوی  صخـشم  دروم  رد  اما  و 
نوزفازور هطلس  ار  تشابنا  هخرچ  لیهست  هار  اهنت  دروآربرس و  ههد ١٩٧٠  رد  هیامرس  نارحب  سپ  زا  هک  ینارود  میسانش . یم  مسیلاربیلوئن  رصع 

ینارود و نینچ  زاـغآ  رد  ایناپـسا  ناـنوی و  نوچ  ییاـهروشک  تیوضع  تهج  نیمه  هب  تفای . یناهج  داصتقا  رب  نآ  یاـهراکوزاس  یلاـم و  هیاـمرس 
کش یب  یلعف  نارحب  دوب . دهاوخن  یفداصت  یرما  رـضاح  نارود  رد  اهروشک  نیا  رد  یلام  نارحب  دیدشت  هدرتسگ و  یهدب  یاه  نارحب  اب  نآ  هطبار 
نیا زا  ییاه  تلود  نتفرگ  رارق  ناهج و  داصتقا  رب  یلام  یاهراکوزاس  طلـست  نآ ، تشابنا  یوگلا  ریغت  هیامرـس ، یناهج  نارحب  اب  یگنتاگنت  طاـبترا 

یحطس رد  یدالیم  لاس ٢٠٠٨  رد  بیهم  یلکش  هب  ار  دوخ  رگناریو  جیاتن  هک  ییاه  تسایس  دراد . ییاهراکوزاس  اه و  تسایس  نینچ  نتم  رد  تسد 
. تشاذگ شیامن  هب  یناهج 

رالات هب  ار  نانآ  دـنتفگ و  دـمآ  شوخ  نانآ  هب  راب  نیتسخن  هک  دـندوب  یجراـخ  یاـه  ماو  اـه و  هیامرـس  نیا  اـپورا  هیداـحتا  رد  ناـنوی  تیوضع  زا  سپ 
دراو ناهج  اپورا و  یلام  یاهداهن  ریاس  اب  طاـبترا  رد  هتفریذـپ و  ار  توعد  نیا  یدوز  هب  زین  ناـنوی  دندرک . توعد  یلام  یاه  تسایـس  صوصخم 
کش یب  هک  یتسایس  ناش . تخادرپزاب  یارب  افرص  کنیا  اهنآ  رتشیب  مهزاب  تفایرد  الاب و  یاه  هرهب  اب  ماو  تفایرد  دوش . یم  یلام  یاه  یرگاداوس 

نآ زا  یا  هرهب  چیه  هک  دش  بارخ  ینارگراک  رـس  رب  تیاهن  رد  نآ  رگناریو  جیاتن  راوآ  اما  تشاد  رب  رد  نآ  یلـصا  نارگیزاب  یارب  ار  ینالک  عفانم 
راچد روشک  نآ  هدیـسرن ، لاس  هد  هب  هیداحتا  رد  ناـنوی  تیوضع  یتح  هک  تفر  شیپ  اـجنآ  اـت  تسایـس  نیا  دنتـشادن . ینامناخیب  رقف و  یراـکیب و  زج 

یاهدوس بسک  یدنور و  نینچ  همادا  ات  دننک  یم  یناشوپال  وروی  هزوح  هب  نانوی  نتسویپ  تهج  زین  ار  یلـضعم  نینچ  یتح  دوش و  یم  یهدب  لضعم 
یم ییامندوخ  یریگمشچ  حطس  رد  نارحب ٢٠٠٨  هجیتن  رد  ههد ١٩٩٠  یهدب  نارحب  دوجو  نیا  اب  دوش . نیمضت  نیفرط  یارب  قیرط  نیا  زا  نالک 

اب دندرک  شالت  دوخ  یکناب  ماظن  یگتسکشرو  زا  سپ  نانوی ، هلمجنم  اپورا ، بونج  یاهروشک  زا  یرایسب  درب . یم  ورف  هراچ  رکف  هب  ار  همه  دنک و 
زا شیب  ییاه  تلود  نینچ  رد  یگنیدقن  دوبمک  اب  هک  یتسایـس  دـننک ، هلباقم  نآ  ییاهن  یـشاپورف  اب  اه  کناب  هب  رابتعا  قیرزت  تسایـس  نتفرگ  شیپ  رد 
نیا رد  رگید  یفرط  زا  دوب . ناملآ  نوچ  یدـنمتردق  یاهروشک  لوپ و  یللملا  نیب  قودنـص  اـپورا ، یلاـم  یاـهداهن  زا  ماو  تساوخرد  مزلتـسم  شیپ 

تـسدب بونج  یاهروشک  یتسدورف  تیعـضو  تیبثت  هجیتن ی  رد  هک  نیـشیپ  یاه  یدنم  هرهب  رانک  رد  دوب  هتـسناوت  ناملآ  نارحب ، لوط  رد  نارود و 
یتعنـص و تادـیلوت  حطـس  رد  صوصخ  هب  ار  دوخ  تباـقر  تردـق  قیرط  نیا  زا  دـنک و  بوکرـس  رتشیب  مهزاـب  ار  یلخاد  یاهدزمتـسد  دوب ، هدروآ 

یاه لاس  نیب  ناملآ  رد  اهدزمتـسد  راک ، یناـهج  ناـمزاس  یوس  زا  هرـشتنم  یاـهرامآ  ساـسا  رب  هک  یوحن  هب  دهد . شیازفا  شتالوصحم  تارداـص 
راک یورین  بوکرس  قیرط  زا  دوش  یم  قفوم  ناملآ  هک  یطیارش  نینچ  رد  تفای . شهاک  مروت  خرن  هب  تبسن  دصرد  هب ٨  کیدزن  ات ٢٠٠٩   ٢٠٠٢
یب دراد ، هاگن  یبولطم  حطـس  رد  اه  تردـق  ریاس  ررـض  هب  ار  دوخ  یراجت  زارت  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  یتباـقر  ناوت  ناـنآ  شیپ  زا  شیب  رامثتـسا  و 
هب ای  دوب و  دـهاوخ  ناملآ  یداصتقا ، دوکر  نارحب و  لاگنچ  زا  رت  فیعـض  یاـهروشک  تاـجن  هار  اـهنت  مهزاـب  ییاوژروب  یاـه  قفا  رظنم  زا  کـش 
هب نانوی  تاجن  یاتسار  رد  ییاه  شالت  یکمک  یاه  هتسب  بلاق  رد  هنادنمتواخـس  ناملآ  لاس ٢٠١١  زا  ورنیا  زا  ناملآ ! یاه  ماو  رت  حیحـص  یترابع 

هرهب زا  یادـج  شخب  تاجن  یاه  تسایـس  نیا  تیهام  ندـش  نشور  یارب  هک  تسا  یفاک  تسا ، دوهـشم  ـالماک  زورما  هب  اـت  نآ  جـیاتن  هک  دروآ  لـمع 
یمامت وغل  یراتخاس ، لیدـعت  یاه  تسایـس  یارجا  دـننام  یطورـش  میریگب ، رظن  رد  زین  ار  ییاه  کمک  نینچ  یاطعا  طورـش  زا  یخرب  ناـشتفگنه 

، یا هیداـحتا  یاـه  تسایـس  اهدزمتـسد و  بوکرـس  یهاـفر ، یــشزومآ و  یتشادـهب ، تامدـخ  زا  نارگراـک  یزاـس  مورحم  یعاـمتجا ، یاـه  تیاـمح 
دصق رگا  هک  تسین  حیـضوت  هب  زاین  هدـنهد و !… ماو  تلود  زا  یماظن  تاحیلـست  اصخـشم  الاک و  دـیرخ  هب  یتفایرد  ماو  زا  یمهم  شخب  صاصتخا 

تـسایس ناوات  دیاب  هک  تسا  یراک  یورین  نآ  یا ، هدنهد  تاجن  رگا  تسا و  ناراذگ  هیامرـس  نراد و  هیامرـس  هب  فوطعم  دشاب ، نایم  رد  زین  یتاجن 
. دشک شود  رب  ار  یمظن  نینچ  یاه 

******

قطانم رد  هیامرـس  ماظن  نوزومان  هعـسوت  دـشر و  ریذـپان  بانتجا  هجیتن  هیامرـس و  یمومع  نارحب  زج  یزیچ  نانوی  ینونک  نارحب  هک  تسا  نشور 
هب یرما  نینچ  زا  اه  تسیلایسوس  یهاگآ  اما  دوب . دـهاوخ  ققحت  لباق  یبوچراچ  نینچ  زا  جراخ  زین  نآ  یعطق  لح  کش  یب  تسین . ناهج  نوگانوگ 

یکیتکلاید یتسیلایرتام  شور  یشور ، نینچ  فالخرب  دوب . دهاوخن  عیاقو  هب  نانآ  یتسیلآ  هدـیا  دروخرب  ییایپوتا و  عضاوم  هب  نانآ  ندـیتلغرد  یانعم 
یخیرات شبنج  زا “ هچرگ  شور  نیا  دنک ، یم  وجتـسج  نآ  یعقاو  یاهداضت  دوجوم و  ینیع  تیعـضو  لد  زا  ار  ینیون  بوچراچ  نینچ  ققحت  ریـسم 

یمن تیبثت  هطساو  نیدب  سیدقت و  ار  نآ  هدنامن و  یقاب  زین  حطس  نآ  رد  اما  دنک  یم  زاغآ  تسا ” عوقو  فرش  رد  ام  نامشچ  ربارب  رد  تسرد  هک  یا 
هزرابم دوجوم  لاحلا  یف  حطس  زا  یورارف  زج  یزیچ  اقطنم  هک  ییاهن  هزرابم  ریسم  رد  تکرح  یارب  دناد  یم  یزاغآ  هطقن  ار  نآ  افرـص  هکلب  دنک 

ینیع و تاناکما  دوجوم و  عضو  هب  یهجوت  یب  هک  یتسیلآ ( هدیا  یاه  شور  لباقم  رد  هک  لاح  نامه  رد  شور  نیا  ورنیا  زا  دشاب . دناوت  یمن  یتاقبط 
ریغ یخیرات و  ریغ  یهاگن  اب  کیتلپ  لائر  مان  هب  هک  دریگ  یم  رارق  زین  یشور  نآ  ربارب  رد  دراد  رارق  دننک ) یم  هظعوم  ار  نآ  زا  یورارف  یعقاو 

. دروآ یم  دورف  میلست  رس  یتاقبط  تازرابم  ینونک  حطس  دوجوم و  عضو  ربارب  رد  یبالقنا ،



هچ رد  نانوی  مینادب  هک  تسنآ  یگدیچیپ  نیا  زا  نتساک  یاه  هار  زا  یکی  میدروآ ، نایم  هب  نخـس  ناهج  نانوی و  طیارـش  یگدیچیپ  زا  هتـشون  یادتبا  رد 
ور شیپ  طیارـش  اب  بسانم  یکیتکات  ذاختا  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دوب  دهاوخ  هچ  اهنآ  زا  مادـک  ره  لمتحم  جـیاتن  درب و  یم  رـس  هب  نارحب  زا  یتیعـضو 

نینچ همادا  ایآ  تسا ؟ یتضایر  یاه  تسایـس  همادا  هب  رداـق  ناـنوی  اـیآ  یراـتخاس ؟ تس  ینارحب  تسا  ریگرد  نآ  اـب  ناـنوی  هک  ینارحب  اـیآ  میزادرپب .
فقوت ای  همادا  رد  یتاقبط  نزاوت  تردق و  تابسانم  ریثات  دوب ؟ دهاوخ  هیامرس  رظنم  زا  صوصخ  هب  ینونک  نارحب  عفر  هب  رداق  اساسا  ییاه  تسایس 

تابـسانم زا  غراـف  یتـح  رگید  یتـسیلاربیلوئن  تشاـبنا  میژر  کـش  یب  مینادـب  یراـتخاس  ینارحب  ار  یلعف  نارحب  رگا  تسیچ ؟ ییاـه  تسایـس  نینیچ 
هزورما هک  هیامرس  ماظن  بوچراچ  رد  اما  دیدج  یوگلا  نیا  داد . دهاوخ  تهج  رییغت  رگید  یریسم  هب  دوب و  دهاوخن  زاسراک  هیامرـس  یارب  یتاقبط 
هطـساو هب  ار  دیدج  یاه  یراذگ  هیامرـس  ددـجم  ناکما  هک  رگناریو  یگنج  عوقو  نودـب  کش  یب  تسا  هدیـسر  دوخ  یاهراتخاس  اهزرم و  تیاهن  هب 
شرتسگ زکرمت و  هیامرس ، بذج  ببس  یناهج  یحطس  رد  هک  دیلوت  یاهرازبا  رد  نیون  یبالقنا  نودب  ای  دنک و  مهارف  دوجوم  یاه  تخاسریز  بیرخت 
هیامرـس دوخ  تسخن  هلهو  رد  هیامرـس  ربارب  رد  یلـصا  عنام  نارحب ، نیا  ندوب  یراـتخاس  تروص  رد  ورنیا  زا  دوب . دهاوخن  ریذـپ  ناکما  دوش  نآ 

رگا اما  دوش . یم  تایح  همادا  هب  رداق  نوگانوگ  یاه  هویش  هب  دوخ  زا  یشخب  یدوبان  قیرط  زا  اهنت  ناکما ، تروص  رد  ریزگان و  هب  هک  دوب  دهاوخ 
رد هدوب و  زاسراک  هیامرـس  یارب  یتسیلاربیلوئن  تشاـبنا  میژر  زونه  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  مینکن  یباـیزرا  یراـتخاس  ینارحب  ار  نارحب  نیا  زونه 

هیامرس ربارب  رد  راک  یتاقبط  هزرابم  نوزفازور  نتفرگ  تردق  نآ  یورشیپ  عنام  اهنت  ییاه ، تسایس  نینچ  زا  یشان  یعامتجا  یاهداضت  دشر  طیارش 
ناکما اجنیا  رد  تفای . دهاوخ  ماود  ناکما  هک  تسا  یتاقبط  تازرابم  راک و  یورین  بوکرس  قیرط  زا  اهنت  ریزگان  هب  زین  تسایس  نیا  هک  دوب  دهاوخ 

ود نیا  زا  مادـک  ره  ینیب  شیپ  لباق  یاهدـمایپ  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  ملـسم  رما  اـما  درادـن  دوجو  ینارحب  نینچ  هاـگیاج  قیقد  صیخـشت  ییاـناوت  و 
دهاوخ راذـگ  راک ، ای  هیامرـس  عفن  هب  دـیدج  یطیارـش  هب  دوز  ای  رید  هک  مطالتم  تیاغ  هب  تسا  یطیارـش  نانوی ، یلعف  طیارـش  هک  تسا  نآ  تیعـضو 
یتاقبط کرادـت  زج  یریـسم  راک  یارب  مسیـشاف و  ای  گنج  زج  یهار  هیامرـس  یارب  تدـم  نایم  رد  شیپ ، بلاطم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نشور  درک .

نیا نایم  یشاپورف  لاح  رد  نازرل و  تس  یلپ  هنایم و  تس  یهار  شدرکلمع  همانرب و  ازیریس ، هار  اما  و  تسین . روصت  لباق  یرتلورپ  بالقنا  یارب 
مـصاختم یاهورین  هک  یـسفنت  هظحل ی  ناـسب  راذـگ ، لاـح  رد  یطیارـش  ناـنوی ، دوجوم  یعقاو  طیارـش  باـتزاب  زج  تسین  یزیچ  نیا  و  ریـسم ، ود 

! دنک یم  هدامآ  رت  دنمورین  یدربن  یارب  ار  یعامتجا 

رد هک  هنابلط  گنج  تسا  یخـساپ  نارحب  ندوب  یراتخاس  تروص  رد  تسخن  خـساپ  تسا ؛ روصت  لـباق  ناـنوی  ینونک  نارحب  هب  خـساپ  هس  ورنیا  زا 
هیامرـس و یارب  یدـیدج  رفم  لابند  هب  اپورا ، هیداحتا  زا  نآ  لالقتـسا  نانوی و  تمظع  تردـق و  یایحا  مان  اب  مسیـشاف و  یطارفا و  مسیلانوسان  تماق 
اپورا و هیداحتا  تمدخ  رد  رابنیا  اما  مسیشاف  تماق  رد  تسا  یخساپ  مهزاب  زین  ینارحب  نینچ  ندوب  یراتخاس  ریغ  تروص  رد  ددرگ و  یم  نآ  یایحا 

دوجوم یاه  تسایس  همادا  تهج  ار  بسانم  طیارش  هیامرس ، مظن  یایحا  یتاقبط و  تازرابم  بوکرس  اب  درک  دهاوخ  شالت  هک  نآ ، رترب  یاه  تردق 
ار نآ  درادن ، نآ  یاه  هشیر  نارحب و  هاگیاج  زا  یلیلحت  چـیه  هک  تسا  یخـساپ  دـهد ، یم  نارحب  هب  ازیریـس  هک  یخـساپ  مود ، خـساپ  اما  و  دنک . ایحا 
هرکاذم و هار “ زا  تالکـشم  مامت  هک  دنک  یم  نامگ  دور و  یم  اه  لولعم  گنج  هب  افرـص  درادـنپ ، یم  تلود  نآ  ای  صخـش  نیا  تاهابتـشا  زا  یـشان 

درک دهاوخ  دروخرب  دوخ  تاضقانت  عناوم  اب  دوز  ای  رید  درادرب  ماگ  هک  تهج  ره  هب  ینونک  نارحب  هب  حطس  نیا  رد  یخساپ  تسا . عفر  لباق  وگتفگ ”
هناتخـسرس پچ  ماـن  هب  خـساپ  نیا  یفرعم  ربارب  رد  رگا  هـکنآ  مـهم  دومن . دـهاوخ  راکـشآ  راـک  یارب  هچ  هیامرـس و  یارب  هچ  ار  دوـخ  یتسرداـن  و 

. دوب دهاوخ  هیامرس  یارب  یدنمشزرا  یزوریپ  کش  یب  تسکش  لکش  نیا  دش و  دهاوخ  هتشون  مسیلایسوس  یاپ  هب  نآ  یمتح  تسکش  درکن ، یگداتسیا 
هب یرتلورپ  تس  یخساپ  رخآ ، خساپ  و  دروآ ! یم  دجو  هب  پچ  سارپیس  یزوریپ  زا  ار  تسیـشاف  نپول  هک  تس  یلیلد  نامه  اعطق  رما  نیا  زا  یهاگآ 

یراتخاس ریغ  ای  یراتخاس و  ار  یلعف  نارحب  هکنآ  زا  غراف  هتـسیرگن و  یراج  لیاسم  هب  ییاوژروب  یاـه  قفا  زا  رتارف  هک  یخـساپ  ینونک ، نارحب 
هکنیا نایب  دهد . یم  نادب  یبالقنا  یخساپ  ینیع ، طیارش  اب  نآ  قیفلت  ینهذ و  طیارش  دیهمت  اب  دنک و  یم  کرد  هیامرس  نارحب  ار  ینونک  نارحب  دنادب ،
طیارـش زا  صخـشم  لیلحت  زا  یخـساپ  نینچ  یرادروخرب  مدع  یانعم  هب  دـیابن  دراد  رارق  یا  هلحرم  هچ  رد  نارحب  هک  تسنآ  زا  غراف  ریخا ، خـساپ 

انعم نیا  تسیاب  یم  یتسرد  هب  ترابع  نآ  اما  درک ، میهاوخ  نشور  همادا  رد  ار  نآ  یاهدمایپ  نارحب و  لحارم  صیخشت  ریثات  دوش ، ریبعت  صخـشم 
دوبن رد  هک  هنوگنامه  دوش . کرد  هیامرس  ییاهن  نارحب  دیاب  دناوت و  یم  ینارحب  ره  هاگآ ، لکشتم و  هتفای ، نامزاس  یایراتلورپ  یارب  هک  دناسرب  ار 

. دشاب ییاهن  نارحب  دناوت  یم  ینارحب  ره  نآ  دوجو  اب  دوب ، دهاوخن  ییاهن  نارحب  ینارحب ، چیه  یا  هقبط  نینچ 

هلمج زا  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ازیریـس  هک  ییاه  تسایـس  دـننک  یم  ناونع  یخرب  هک  میزادرپب  رما  نیا  هب  هیـشاح  رد  تسا  مزـال  ثحب  همادا  زا  شیپ 
هک تسا  یتسایس  نامه  یناهج ، یاه  تردق  هب  نداد  نیمضت  و  یقطنم ! یاه  یهدب  ندنادرگزاب  رب  قفاوت  اپورا ، هیداحتا  اب  لماعت  هرکاذم و  رب  دیکات 

اعدا نیا  هب  خساپ  رد  دنک . یم  لابند  نآ  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  سرتسد و  رد  دوجوم و  تایعقاو  زا  تکرح  لالخ  زا  ار  ییاهن ” فده  هب “ یبایتسد 
لماش ار  هعماج  ینایم  راشقا  ناراکیب و  ناناوج ، امومع  هک  ناشرظن  دروم  یعامتجا  هاگیاپ  راک و  کبـس  ربانب  ازیریـس  سنج  زا  یبازحا  تفگ  دـیاب 

زا دـنا  هتفای  تسد  یزوریپ  هب  نآ  رد  هک  یتاباختنا  هک  دـنفرتعم  رما  نیا  رب  دوخ  ازیریـس  نورد  رت  لاکیدار  تاشیارگ  یاضعا  زا  یخرب  دنوش ( یم 
هچ دنرادن  رظندم  ار  دنمهف  یم  نآ  زا  نارگراک  هک  یا  ییاهن  فدـه  اساسا  تسا ) هدوبن  شیب  یتسکـش  نآ  ینابیتشپ  بسک  رگراک و  هقبط  بذج  رظنم 

لابند ار  یفده  نینچ  دهاوخب  هک  یـسایس  بزح  ره  رما ، نیا  زا  هتـشذگ  دننک ، راومه  دوخ  یراج  یاه  تسایـس  قیرط  زا  زین  ار  نآ  ریـسم  دنهاوخب 
یلکـش هب  ار  رترب  یاه  تردـق  لابق  رد  دوخ  دروخرب  عون  میظنت  ات  هتفرگ  لماعت  هرکاذـم و  زا  ینینچنیا  تازرابم  هک  تسا  شـالت  رد  هراومه  دـنک ،
رگید راـنک  رد  اـه  تسایـس  نیا  نداد  رارق  هکلب  تـسا  هـتفرگن  شیپ  رد  ار  یتسایـس  نـینچ  اـهنت  هـن  ازیریـس  دـنز ، دـنویپ  ییاـهن  فدـه  اـب  صخـشم 
فده تمدخ “ رد  هن  ار  اه  تسایس  نآ  نکمم ، تلاح  نیرت  هنانیبدب  رد  هک  ییاج  ات  دهد ، یم  اه  نادب  زین  یتوافتم  الماک  یانعم  بزح  نیا  یاهدرکلمع 
هلئـسم اب  بزح  نیا  دروخرب  دـنرارق ؛ نیدـب  اـهدرکلمع  نیا  زا  یخرب  دهد . یم  رارق  یتسیـشاف  فادـها  یاتـسار  رد  هناهاگآ  یلکـش  هب  هک  ییاهن ”

شیپ زا  لقتسم  نانوی  یتسار  تسد  بزح  اب  دوخ  فالتئا  اب  ازیریـس  دوش ، یم  لماش  زین  ار  نآ  راک  یورین  زا  یمیظع  شخب  هک  نانوی  رد  نارجاهم 
هب دروم  نیا  رد  زین  ار  لمع  راکتبا  اسب  هچ  درادن  نآ  لابق  رد  یا  همانرب  اهنت  هن  هک  داد  ناشن  درک و  حالـس  علخ  یتایح  هلئـسم  نیا  لابق  رد  ار  دوخ 
هب تبسن  نآ  ربهر  بزح و  نیا  دروخرب  رگید  دروم  تفرگ . دهاوخ  شیپ  رد  نارجاهم  ربارب  رد  یفنم  یتسایـس  کش  یب  هک  درک  راذگاو  لنآ  بزح 
زا سپ  نانوی و  نارحب  لوط  رد  دنا . هداد  یار  نانوی  ییالط  رجف  یتسیشاف  بزح  هب  نانآ  دصرد  هاجنپ  هب  کیدزن  هک  تسا  نانوی  شروش  دض  سیلپ 

. تخادرپ یرگراک  تاباصتعا  تاعمجت و  بوکرس  هب  هنامحر  یب  یوحن  هب  نانوی  شروش  دض  سیلپ  یرگراک ، تاباصتعا  تاضارتعا و  یریگ  جوا 
ازیریـس تلود  رد  اهنت  هن  هک  تسا  هدوب  شروش  دـض  سیلپ  لـالحنا  نارگراـک  یاـه  هتـساوخ  نیرتمهم  زا  یکی  ینـشخ  یاـهدروخرب  نینچ  تهج  هب 



تیاهن و رد  و  داد . نانوی  ضرتعم  نارگراک  نادالج  نیا  هب  زین  ار  یفاک  یاه  نیمـضت  نانآ ، هب  یا  هماـن  رد  سارپیـس  هکلب  درکن  تفاـیرد  یخـساپ 
هدوب هنابلط  گنج  یتسیلانویسان و  یوق  تاشیارگ  یاراد  هک  یبزح  لقتسم ، نانوی  بزح  ربهر  هب  دیدج  تلود  عافد  ترازو  یراذگاو  همه  زا  رتمهم 

ترازو ندیشخب  یلصا  لاوس  یبزح  نینچ  اب  ازیریس  فالتئا  زا  هتشذگ  تسا . هدز  هیکرت  نانوی و  یاهزرم  رد  یتاکرحت  هب  تسد  زین  زورما  هب  ات  و 
دوزفا دراوم  نیا  هب  ناوـت  یم  کـش  یب  دوش ! یم  هدوزفا  نآ  کـیژتارتسا  تیمها  رب  مد  ره  یلعف  ساـسح  طیارـش  رد  صوـصخ  هب  هک  تسیا  هناـخ 
ناونع چیه  هب  بزح  نیا  دـهاوش ، ربانب  هک  یرگراک  تاباصتعا  نارحب و  یریگ  جوا  نارود  رد  یزوریپ  زا  شیپ  ازیریـس  شقن  درومرد  اصوصخم 

هک اجنآ  زا  اما  اهنآ . هب  تبسن  یریفکت  یاهدروخرب  ات  هتفرگ  ینکش  باصتعا  تهج  رد  یتامادقا  زا  هتشاذگن ، یاج  هب  نآ  رد  دوخ  زا  یتبثم  همانراک 
. درک میهاوخ  هدنسب  دراوم  نیمه  هب  تسین  ازیریس  هیلع  یرگاشفا  هتشون  نیا  فده 

نیا هب  زین  ناشمادکره  ندمآرب  هک  دنام  یم  یقاب  خساپ  ود  اهنت  ازیریـس ، تسکـش  ندش  نایع  ندیـسر و  اب  هک  تسا  صخـشم  لاح  تامدقم  نیا  ربانب 
اما ددنویپ . یم  عوقو  هب  یتاقبط  یگدامآ  کرادت و  زا  یحطس  هچ  اب  ناونع و  هچ  اب  یطیارش ، هچ  تحت  ازیریـس ، تسکـش  هک  تشاد  دهاوخ  یگتـسب 

یطیارـش نینچ  رد  یرگراک  یتاقبط –  کرادت  کش  یب  نآ ؟ زا  تیامح  مدـع  ازیریـس ؟ زا  تیامح  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  هاگآ  نارگراک  هفیظو  نآ  زا  شیپ 
یریگراک هب  قیفلت و  رد  حیحص  تس  یکیتکات  ذاختا  انامه  یکرادت ،  نینچ  نیح  رد  رت  یساسا  هلئـسم  اما  اهورین ، نیا  یارب  یـساسا  تسا  یا  هفیظو 

تـسخن هلهو  رد  هک  یکیتکات  نآ ، یلعف  یاه  شزاس  اه و  تسایـس  یاشفا  دـقن و  ازیریـس و  نورد  لاکیدار  تاشیارگ  زا  ینابیتشپ  تیامح و  نامزمه 
تازرابم ندنار  هیشاح  هب  تیعضو و  تیبثت  تهج  رد  بزح  نیا  دایز  لامتحا  هب  هک  ییاه  همانرب  اب  هلباقم  یارب  ازیریس  رد  قاقـشنا  داجیا  زج  یفده 

، یتاقبط کرادت  زا  یشخب  تسا  حضاو  هکارچ  درادن  ازیریس  فیعضت  قاقـشنا و  زج  یفده  کیتکات  نیا  هک  میتفگ  درادن . درک  دهاوخ  لابند  یعامتجا 
اما تفرگ ، دهاوخ  رارق  رگید  خساپ  ود  ره  اب  داضت  رد  اساسا  تسا و  ققحت  لباق  ازیریـس  یرگراکدض  یاه  تسایـس  یاشفا  دـقن و  قیرط  زا  اموزل 

ات دنیبب  دوخ  ربارب  رد  زین  ار  تسخن  خساپ  کرادت  نیا  ینونک ، طیارش  کرد  اب  زیچ  ره  زا  شیپ  هک  تسنآ  یطیارش  نینچ  رد  یتاقبط  حیحص  کیتکات 
یوگلا داجیا  هناگود و  تردق  تمس  هب  تکرح  ریسم  نینچمه  رما  نیا  دریگ . رارق  هتسیاب  یوحن  هب  مه  ازیریـس  خساپ  ربارب  رد  دناوتب  قیرط  نیا  زا 

هتفای و نامزاس  یتاقبط  یورین  دوبن  تروص  رد  هکاجنآ  زا  درک . دهاوخ  راومه  زین  ار  دوجوم  یاه  یوگلا  ربارب  رد  یرتلورپ  یعامتجا  یـسایس و 
یورض یریسم  نینچ  رد  تکرح  تشاد ، دهاوخ  لابند  هب  ار  هنابلط ) گنج  یاه  تسایس  مسیشاف و  تسخن ( خساپ  یزوریپ  مود  خساپ  تسکـش  هاگآ ،
لامعا ناکما  نآ  هطساو  هب  خرس  یاهورین  هک  ییاهراکوزاس  دیهمت  اب  دوش  نامزمه  تسیاب  یم  قیرط  نیا  زا  ازیریس  فیعضت  ورنیا  زا  دوب . دهاوخ 

یفده و نینچ  نودب  ازیریـس  فیعـضت  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک . ناربج  ار  ازیریـس  تسکـش  زا  یـشان  تردق  الخ  دنبایب و  ار  دوخ  یتاقبط  تردـق 
نیا زا  دوب . دهاوخ  نآ  اب  وسمه  راتیلیم  تانایرج  مسیشاف و  دوس  هب  اهنت  اهنت و  تردق  بسک  یارب  یطارفا  تسار  تانایرج  ندرک  زیخرود  هب  هجوتاب 

. دشن هارمه  هیامرس  یئاجترا  یاه  تسایس  اب  هتساوخان  هک  دوب  بقارم  دیاب  تهج 

یتموکح هک  تسا  ینامز  زا  رتایهم  رایسب  یطیارش  نینچ  تحت  یتاقبط  یبای  نامزاس  ریسم  رد  تکرح  یرگراک و  هزرابم  فاشکنا  ناکما  کش  یب 
ای ازیریس و  اب  هلباقم  فورصم  ار  دوخ  مغ  مه و  مامت  یا  هدع  هکنآ  یاج  هب  تهج  نیمه  هب  دشاب ، راکرس  رب  یتسیشاف  ای  یلاربیلوئن و  یاهراعـش  اب 

هزرابم دشر  لیهست و و  هب  هدومن و  هزرابم  نیا  فورصم  ار  دوخ  یورین  هدرک و  هدافتسا  یتصرف  نینچ  زا  تسیاب  یم  دننک  نآ  زا  تیامح  لباقم  رد 
فیعضت نایرج و  بزح و  نآ  زا  یریگ  هلصاف  ، “ یمدرم شبنج  ازیریس و “ عضاوم  رد  دوخ  لالحنا  نمض  هک  یتانایرج  نآ  دنناسر . یرای  یتاقبط 

هب مشچ  ازیریـس و  زا  نینچنیا  تیامح  هک  دـنرادن  نآ  زا  ربخ  دوخ  دـنناد ، یم  مسیـشاف  هار  هدـننک  راومه  یتسیراتکـس و  هنابلط ، هزنم  یتسایـس  ار  نآ 
زاسراومه کانرطخ و  هزادنا  نامه  هب  یرتلورپ  کرادت  یتاقبط و  هزرابم  هب  هجوت  نودب  یطیارش  نینچ  رد  نتخود  یناملراپ  یاه  تسایـس  تلود و 

. دوب دهاوخ  مسیشاف  هار 

ندمآراک یور  نانوی و  عیاقو  میزادرپب . زین  یا  هقطنم  یناهج و  تاعزانم  رب  رد و  نآ  ریثات  نانوی و  یراج  عیاقو  هاگیاج  هب  تسا  بسانم  نایاپ  رد 
نایم هچ  اکیرما و  ییاپورا و  یاهروشک  ریاس  ناملآ و  نایم  هچ  یناهج ، یاه  تباـقر  دـیدشت  اـپورا و  رد  میظع  یفاکـش  هب  رجنم  کـش  یب  ازیریس 

شیازفا نارحب و  دـیدشت  زا  تس  یناشن  رظنم  کی  زا  ازیریـس  یزوریپ  میدرک  هراشا  هک  روطناـمه  دـش . دهاوخ  قرـش  برغ و  مصاختم  یاه  کولب 
نانوی و رد  یعامتجا  ضارتعا  تفلاخم و  دشاب . هتشاد  رب  رد  ناهج  اپورا و  هدنیآ  یارب  یمهم  رایـسب  بقاوع  دناوت  یم  هک  نانوی ، رد  یتاقبط  داضت 

اپورا هیداحتا  هزاریش  لک  دوش  ببس  ات  دوریم  یلام  یاهداهن  هدش  هتکید  یاه  همانرب  یتضایر و  یاه  تسایس  هب  بونج  یاهروشک  یقاب  نآ  لابند  هب 
اب صوصخ  هب  درب  یم  رـس  هب  یـشاپورف  زرم  رد  هتفرگ و  رارق  ینینچنیا  ینارحب  رد  وروی  هزوـح  هیداـحتا و  هک  یطیارـش  نینچ  رد  دشاپب . مه  زا 

هیداحتا رت  فیعض  یاضعا  هب  کمک  یسایس و  داحتا  هب  ددجم  هجوت  نآ ، تیلک  تیعقوم و  ظفح  رد  ناملآ  نوچ  ییاهروشک  عفانم  یگتـسباو  هب  هجوت 
سار رد  اپورا و  دنمتردق  یاه  تلود  یداصتقا  تردق  شهاک  یاهب  هب  یدایز  نازیم  هب  رما  نیا  اما  دوب  دهاوخن  نهذ  زا  رود  یتسایس  اتـسار  نیا  رد 

هب مسیـشاف  کمک  هب  هیداحتا  یـشاپورف  زا  یریگولج  نانوی و  رد  نیارکا  هباشم  ینومزآ  زا  شیپ  ناملآ  تهج  نیدـب  اـقیقد  هک  دوب  دـهاوخ  ناـملآ  ناـنآ 
تردـق نیمراهچ  یداصتقا  دـشر  شهاک  زا  تیاکح  اه  راـمآ  هک  یطیارـش  رد  صوصخ  هب  داد  دـهاوخن  نت  دوخ  یداـصتقا  تردـق  شهاـک  هب  یتحار 

نوناک نانوی  یناهج ، تاعزانم  دیدشت  رتسب  رد  رگید و  فرط  زا  دنراد . ور  شیپ  یاه  لاس  رد  اپورا  یداصتقا  تردق  نیرتگرزب  ناهج و  یداصتقا 
دروم نیا  رد  تشاد . دهاوخ  هدننک  نییعت  یشقن  اکیرما  هیـسور و  نایم  یا  هقطنمارف  یاه  تباقر  هصرع  رد  صوصخب  هک  دوب  دهاوخ  یرگید  دیدج 

هدافتـسا اپورا  ینونک  نارحب  زا  کش  یب  زین  تسا  نیارکا  لابق  رد  هیـسور  هب  تبـسن  یرتدیدش  دروخرب  راتـساوخ  اپورا  فالخرب  هک  هدـحتم  تالایا 
نیرتمهم فیعـضت  نارحب و  نیا  لالخ  رد  اپورا  بونج  یاه  تلود  تیامح  بسک  نمـض  قیرط  نیا  زا  ات  دـهاوخ  رارق  راشف  تحت  ار  ناملآ  هدرک و 

هیلع رت  هناعطاق  دروخرب  ریسم  ، ( تـسا نآ  زا  یرادرب  هرهب  لاح  رد  ناملآ  اب  لـباقت  رد  شیب  مک و  زین  هسنارف  هک  یتساـیس  اـپورا ( رد  دوخ  بیقر 
رب ینبم  لکرم  زا  نآ  ررکم  یاه  تساوخرد  ناملآ و  لباقم  رد  ازیریس  زا  امابوا  ینمض  تیامح  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  دنک . راومه  زین  ار  هیسور 

. درک هراشا  اپورا  رد  اه  یهدب  نارحب  رتدوز  هچره  لصف  لح و 

*****

الوا تـسا . یـساسا  هناشن  مایپ و  ود  لماح  مک  تسد  یطیارـش  نینچ  رد  ازیریـس  یزوریپ  یخیرات ، براجت  هب  هجوتاب  هکنآ  نخـس  نایاپ  هصـالخ و 
لزان حطس  اه ، تسیلایسوس  یهدنامزاس  فعض  زا  تسا  یناشن  رگید  ییوس  زا  یتاقبط و  یاهداضت  یبای  تدش  نارحب و  یریگ  جوا  زا  تسا  یناشن 



تصرف زج  یزیچ  نارگراک  یارب  دحاو  نآ  رد  ازیریس  یزوریپ  نانوی و  یلعف  طیارش  تهج  نیدب  یتاقبط . نیتسار  یهاگآ  یرتلورپ و  یبای  نامزاس 
یدروخرب هطـساو  هب  اهنت  زین  قیرط  نیا  زا  نآ  دـیدهت  عفر  ایراتلورپ و  عفن  هب  نآ  یاـه  تصرف  بساـنم  ندروآ  گـنچارف  تـسین . نامزمه  دیدهت  و 

زا یگدز  قوذ  یاج  هب  هک  تساجنیا  نآ . راکنا  ای  یراج و  تیعضو  زا  ییوگزیجم  هن  تسا  ققحت  لباق  نآ  یراج  یاه  ترورض  لئاسم و  هب  یبالقنا 
طخ تیوقت  تمس  هب  نآ ، ندوب  لجعتسم  زا  یهاگآ  اب  دوجوم و  طیارش  زا  یریگ  هرهب  اب  اهنت  اهنت و  دیاب  نادب  تبسن  ترفن  مالعا  ای  ازیریس و  یزوریپ 

. دنار شیپ ” هب  یرتلورپ “ یهدنامزاس  یتاقبط و  کرادت  یبالقنا ، یرگراک – 



هم هام  تبسانم ١  هب  نانوی  تسینومک  بزح  ناوخارف 

/hafteh.de

تلادع تشاگنرات 

 

بولگدر عبنم :

ریز هک  تسا ، یناشکتمحز  نادـنمراک و  همه  ناناوج و  شکتمحز ، نانز  ناگتـسشنزاب ، ناراکیب ، نارگراک ، اب  ناـنوی  تسینومک  بزح  نخـس  یور 
.دنرب یم جنر  تسا ، اه  نآ تمدخ  رد  زین  لنآ  اسیریس و  یفالتئا  تلود  هک  تاراصحنا  تیمکاح  ییاپورا و  هیداحتا  یمدرمدض  تسایس  راشف 

هب دـناوت  یم هک  هعماج ، گنهاشیپ  هقبط  دـننک ، یم دـیلوت  ار  یعامتجا  یاه  تورث هک  تسا  یتاقبط  همه  لماک ، دامتعا  اب  تسینومک  بزح  نخـس  یور 
، دـناشوپب لمع   هعماج  مسینومک  مسیلایـسوس و  ینعی  نیون ، هعماـج  ناـمتخاس  یراد و  هیامرـس یـشحو  رگرامثتـسا  متـسیس  ینوگنرـس  یارب  هزراـبم 

.دزاس دحتم  ار  هعماج  راشقا  هیلک  هزرابم  نیا  رد  دناوت  یم هک  یا  هقبط

نارود یبالقنا  یورین  و  نیون » یگدنز  رامعم  هنهک و  متـسیس  هدـننک  نوگنرـس   » رگراک هقبط  هک  درک  تباث  ربتکا ١٩١٧  یتسیلایـسوس  ریبک  بالقنا 
.تسا رت  ماگنه هب رت و  مزال رگید  ینامز  ره  زا  مسینومک  مسیلایسوس و  هک  داد  ناشن  تسام و 

یارب هم ١٩۴۴ ، هام  رد  هیرـصیق  رد  هدـش  مادـعا  تسینومک  یارب ٢٠٠  هم ١٨٨۶ ، هام  لوا  زور  رد  وگاکیـش  رد  هدـش  هتـشک  نارگراـک  یارب  اـم 
رارق هجنکـش  دروم  دندش و  ینادنز  دندرک ، هزرابم  هک  ریذـپان ، میلـست یتاقبط  زرابم  اه  نویلیم یارب  لاس ١٩٣۶ ، رد  یکینولاست  یوکابنت  نارگراـک 

نایامرفراک و تایانج  ینابرق  هک  رگراک  هقبط  ناگدش  هتـشک  مامت  یارب  ام  .میلیاق   مارتحا  دـندرک ، دوخ  هقبط  قوقح  یادـف  ار  دوخ  یگدـنز  دـنتفرگ و 
.میلیاق مارتحا  دندش ، راک  لحم  رد  یگماکدوخ 

یرگراـک تلود  نیلوا  میظع  یعاـسم  لاـبند  هب  هک  میور ، یم مسیـشاف  رب  اـه  قـلخ میظع  یزوریپ  درگلاـس  نـیم  زاوـشیپ ٧٠- هب  هدـنیآ  زور  دـنچ  رد 
.دش نکمم  یرگراک  شبنج  یتسینومک و  بازحا  یوروش و  ریهامج  داحتا  یتسیلایسوس ،

، مسیشاف نارحب ، اب  هارمه  یراد  هیامرـس اریز  دشخب ، یم ماهلا  یراد  هیامرـس هیلع  هزرابم  هب  تسا و  یرگید  نامز  ره  زا  رت  ماگنه هب زورما  نآ  مایپ 
.دروآ یم ناغمرا  هب  ار  مسینومکدض  گنج و 

اه نآ .مینک  یم زاربا  دنتـسه ، یعاجترا  یاه  میژر یتسیلایرپما و  تازواجت  اه و  گنج ینابرق  هک  ییوجهانپ  یرارف و  نارازه  اـب  دوخ  یگتـسبمه  اـم 
اـه و تـلود یگقـالع  یب ییاـپورا ، هیداـحتا  یقییـضت  تامادـقا  ناـشورف و  هدرب اـب  یلو  دـنزیرگب  گرم  تکـالف و  رقف و  گـنچ  زا  دـننک  یم شــشوک 

.تسا رگراک  هقبط  رد  قاقشنا  داجیا  ناشفده  هک  دنوش ، یم ور  هبور متسیس  یعاجترا  زکارم  رگید  ییالط و  عولط  یتسرپداژن 

، یتاقبط هزرابم  یهدـنامزاس  لابق  رد  یرگراک  ره  تیلوؤسم  یروآداـی  زور  ًاتدـمع  یلو  تسا  رگراـک  هقبط  یارب  یدوبداـی  زور  هم  هاـم  لوا  زور 
یاهزاین ات  تسا  یراد  هیامرـس تیربرب  اب  هزراـبم  یارب  اـه  طرـش شیپ نیرت  مهم اـه  نیا .تسا  قلخ  داـحتا  تیوقت  یقلخ و  یرگراـک و  شبنج  یاـیحا 
یروآدوـس ییاـپورا و  هیداـحتا  کوزاـپ و  / اـیتارکمدائن قباـس  تـلود  هار  لـنآ  / اسیریــس تـلود  .ددرگ  نیمأـت  مدرم  راـشقا  رگراـک و  هـقبط  یرورض 

.دهد یم همادا  ار  یراد  هیامرس
، دوب هدش  روظنم  یلبق  یاه  تلود همان  لوق رد  هک  ار  ینیناوق  زا  یرایـسب  هتـشذگ و  یاه  تلود یرگراکدـض  بوچراچ  لنآ  / اسیریـس تلود  ور  نیا  زا 

.دنک تیوقت  نیون  یاه  همان لوق نیون و  یاهدادرارق  زا  یشان  نیون  یقلخدض  فیاظو  اب  ار  نیناوق  نیا  دنک  یم ششوک  نونکا  تسا و  هدرک  ظفح 

اجرباپ اه  هیامرـس یارب  هناحیقو  یتایلام  شهاک  هک  یلاح  رد   ) دوش یم هدـیمان  یتسرپ » نهیم  » نونکا هک  قلخ  یتاـیلام  ندیـشود  یزاـس و  یـصوصخ
یاه همیب راک ، تارادا  یلام  هتخودـنا  جارات  دراد ، لابند  هب  ار  ناگتـسشنزاب  قوقح  شهاک  هک  یگتـسشنزاب ، یاـه  قودنـص ندرک  تسد  کـی هدـنام ،)
تهج رد  تلود  هک  دـهد  یم ناشن  دوش ، تخادرپ  اهداهن  هب  تقو » رـس   » اه یهدـب طسق  هک  نیا یارب  نوناق ، مکح  هب  یتلود  یاهداهن  رگید  ینامرد و 

.دننک یمن تفایرد  ار  یراکیب  زیچان  دزمتسد  اتح  اه  نآ بلغا  دنراکیب ؛ رفن  نویلیم  زا ١٫۵  شیب  نآ  اب  نامز  مه .دنک و  یم لمع  هقبط  مادک  عفانم 

یرییغت چیه  یدادرارق  یاه  هفرعت دزمتسد و  لقادح  یارب  یتلود  یاه  مرفر حالطصا  هب  .دراد  همادا  هفقوالب  مدرم  راشقا  نارگراک و  دمآرد  هب  هلمح 
.دماجنا یم راک  رازاب  فلتخم  یاه  شخب رد  دزمتسد  شهاک  هب  رت  شیب هکلب  دروآ ، یمن دوجو  هب  نارگراک  دمآرد  ءاقترا  یارب 

رایتخا رد  ار  ناـکما  نیا  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دوب ، هدـش  هداد  هدـعو  تاّرک  هب  هک  هاـم » رد  وروی  دزمتـسد ٧۵١  لقادح  ددجم  یایحا  »
زا ۶٠٠ رت  لزان رایسب  یدزمتسد  اب  رفن  نارازه  هک  یلاح رد  .دنهد و  شهاک  هدرک و  میظنت  ار  اهدزمتسد  طسوتمدح  ات  هداد  رارق  گرزب  نایامرفراک 

یارب هیامرـس  یدربراک  تسایـس  تیوقت  تهج  رد  دنور  نیا  .دنک  یم ادـیپ  دـشر  تعرـس  هب  تقوم  یراک  طباور  دنلوغـشم ، ءوجدـس  هب  هام  رد  وروی 
.تسا راک  یورین  شزرا  شهاک 

، تفرب هدید  زا  هک  نآ   » فورعم لوق  هب  ار  تاراسخ  نیا  تلود  .تسا  ینعم  یب تلود  یارب  قوقح ، قح و  لک  روط  هب  اهدزمتسد و  تراسخ  ناربج 
اه نآ هب  دـندرک  بسک  یتحار  هب  ناراد  هیامرـس یلو  دـندیدن  مشچ  هب  اه  لاس نیا  رد  ناـشکتمحز  هک  یتورث  .دـناد  یم ناربج  لـباقریغ  دورب ،» لد  زا 

http://www.hafteh.de/?p=92896


یارب رت  شیب یاه  هجدوب صیـصخت  یعامتجا و  همیب  قح  زا  تیفاعم  رت ، شیب تازایتما  عقوت  مه  زاب  ناـیامرفراک  .ددرگ  یم هدوشخب  ناراد ] هیامرـس ]
.دنراد رت  شیب یربدوس 

وغل نارگراک و  هناش  زا  راب  نتشادرب  لنآ  / اسیریس تلود  تارکاذم  فده  .تسا  یتاغیلبت  دنفرت  کی  اهنت  تلود  نیرفآرورغ »  » و تخس »  » تارکاذم
.تسا تاراصحنا  عفانم  نیمأت  تهج  رد  هکلب  تسین ، رگراک  هقبط  یارب  نآ  یاهدمآ  یپ اه و  تیدودحم

تیریدم ار  یراد  هیامرس تیربرب  هار  نیا  زا  دنک و  تیوقت  ار  دوس  یریذپ و  تباقر یراذگ ، هیامرس یرگید ، یطاقتلا  تسایس  اب  دنک  یم ششوک  تلود 
.دنک یم

ماقم رد  ناکامک  هکلب  تسین ، دوخ  رییغت  هب  رداق  اسیریـس  یاعدا  فالخرب  هک  دراد ، همادا  ییاپورا  هیداـحتا  نورد  رد  اـه  یریگرد زین  هیاـپ  نیمه  رب 
رد ییاپورا و  هیداحتا  بوچراچ  رد  هک  دـهد  یم ناشن  تالوحت  نیرخآ  .دـنام  یم یقاب  یقلخدـض  یرگراکدـض و  یراد ، هیامرـس یاـهروشک  هیداـحتا 

.تشاد دهاوخن  دوجو  دشاب  قلخ  عفن  هب  هک  یرگید  لح  هار تیدبا  ات  اه ، نآ تخادرپزاب  اه و  یهدب لوبق  زج  یراد ، هیامرس داصتقا  تموکح  بوچراچ 

عون ره  .دـننک  باختنا  ار  یکی  نوعاط » ای  ابو   » نیب دـش  دـهاوخ  هتـساوخ  مدرم  زا  دـش و  دـهاوخ  رت  شیب نداد  رارق  راشف  ریز  یذاخا و  سکعرب !
زا شخب  نآ  تمدخ  رد  تسا و  یروص  تسا ، اه  نآ فلتخم  عفانم  نیبم  اهنت  هک  تاراصحنا ، تیمکاح  نیب  رد  ییاپورا و  هیداحتا  رد  یریگرد  ناکما 

دیابن قلخ  رگراک و  هقبط  لیلد  نیمه  هب  .درب  دـهاوخ  تعفنم  نآ ، زرا  شزرا  شهاـک  وروی و  هقطنم  زا  ناـنوی  یلاـمتحا  جورخ  زا  هک  تسا  هیاـمرس 
دهاوخ تسکـشرو  روشک  یرگید  یویرانـس  ره  ای  زرا و  یجراخ  ای  یلخاد و  شهاک  اب  نمخارد ، ای  وروی  اب  هک  دـننک  هصمخم  نیا  راـتفرگ  ار  دوخ 

.دش
وغل اـه ، تراـسخ یاـیحا  یدادــما ، تامادــقا  یارب  هـک  تـسا  یقلخ  یاـهداحتا  تیوـقت  شبنج و  تخاـسزاب  یارب  هتفاـی  ناـمزاس هزراـبم  جورخ ، هار 

.دنک یم هزرابم  قلخ  جیاوح  یاضرا  هیلع  ددعتم  نیناوق  یرگراکدض و  یقلخدض و  یاه  بوچراچ

: تسا مزال  یعطق   لماک و  ییادج  قلخ  یاه  هدوت عفن  هب  یعطق  لح  هار یارب 
رد قلخ  فلتخم  راشقا  اب  هارمه  رگراک  هقبط  هک  تسانعم  نیدب  نیا  .اه  یهدب هبناج  کی وغل  ییاپورا و  هیداحتا  زا  ییادج  هیامرس ، تیمکاح  زا  ییادج 
روط هب  یعامتجا  تامدخ  دیلوت و  دهد ، رارق  رگراک  هقبط  لرتنک  ریز  دروآرد و  مومع  تیکلام  هب  ار  دـیلوت  لیاسو  دـسر ، تردـق  هب  دـیاب  هد  رهش و 
یاه نامیپ اه و  هیداحتا هیلک  زا  مزال  ییادج  قلخ ، عفانم  نیمأت  تهج  رد  ناوت  یم طیارـش  نیا  تحت  .دوش  یزیر  همانرب قلخ  هب  تمدـخ  یارب  یزکرم 

.درک یلمع  ار  یتسیلایرپما 

لیروآ ٢٠١۵  ٢۶



مدرم نوخ  اکیئورت ”  “ یولاز نایناهج  هب  سیکا ” رودوئت   “ هداشگرس همان 
دنکم یم  ار  نانوی 
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دنکم یم  ار  نانوی  مدرم  نوخ   ” اکیئورت  “ یولاز نایناهج  هب  سیکا ” رودوئت   “ هداشگرس همان   

یعفان اضر  همجرت  شنیزگ و 

 

هک دیوگ  یم  نخس  یا  هئطوت  زا  ناهج  یمومع  راکفا  هب  باطخ  هداشگرس    یا  همان  رد  ینانوی  هلاس  رادمتسایس ٨٧  هدنسیون و  زاسگنهآ ،  
قلخ ندرک  موکحم  قیرط   زا  نانوی  قلخ  یگشیمهو  یئاهن  مادهنا  شدصق   هک  یا  هئطوت  دنا .  هدیچ  نانوی  قلخ  هیلع  یجراخ  ینانوی و  نیلماع 

مشاب ما  ینتشاد  تسود  نهیم  تاجن  دهاش  رگید  هک  تسین  لمتحم  نادنچ  ما و  هلاس  زورما ٨٧  نم  تشون : وا  .تسا   رقف  یگنسرگ و  یراکیب ، هب 
همادا تلادع  یدازآ و  یاهنامرآ  ربارب  رد  دوخ  فئاظو  ماجنا   هب  مد   نیرخآ  ات  اریز  تسب ، مهاوخ  ورف  ناهج  زا  مشچ  مارآ  ینادجو  اب  یلو  . 

.داد مهاوخ 

زا فده  .دش  زاغآ  لاس ١٩٧۵  رد  هئطوت  نیا  .دوش  یم  کیدزن  دوخ  نایاپ  هب  هک  تسا  راک  رد  نم   نهیم  ندرک  ناریو  یارب  یناهج  یا  هئطوت    
هب رقف  یگنسرگ و  یراکیب ، اب  دنهاوخ  یم  کنیا  دندروآ و  یور  ام  یلم  تیوه  نیون و  خیرات  فیرحت   هب  دعب     دوب ، نانوی  نیون  گنهرف  ندرب  نیب 

هرطاخ دنام  یهاوخ  یقاب  ام  زا  هچنآ  هدنیآ .  لاسهد  نیمه  رد  .تسا  یدج  دیدهت  نیا  دزیخن  اپب  اجکی  نانوی  قلخ  رگا  .دنهد  نایاپ  ام   ینامسج  یگدنز 
 . یدازآ یارب  ام  دربن  ام و  ندمت  زا  یا  هرطاخ  دوب ، دهاوخ  یا 

دیرخ یارب  هک  دوب  یبسانتمان  هوبنا و  هنیزه  دمآ  یم  دراو  ام  داصتقا  رکیپ  رب  هک  یگرزب  یاه  مخز  .تشادن  یدج  یا  هلئسم  داصتقا  لاس ٢٠٠٩  ات  
مه اه  یجراخ  ام  داصتقا  رکیپ  رب  مخز   ود  ره  نیا  ندمآ  دراو  لوئسم  یلو  .دش  یم  لیمحت  ام  داصتقا  تسایس و  هب  هوشر  تخادرپ  گنج و  رازبا 

دندرک و یم  دوخ  بیصن  ار  ام  یلم  تورث  زا  وروی   اهدرایلیم   نانوی  هب  گنج  رازبا  شورف  اب    هک  اه  سیلگنا  اه ، یوسنارف  اهناملآ ، الثم  .دندوب 
ار هناگیب  یاه  تلم  تفرگ و  ام  زا  ار  تفرشیپ  هزاجا  دروآ ، رد  وناز  هب  ار  ام  تفر  یم  ام  داصتقا  نت  زا  هفقو  یب  هک  ینوخ  نیا  .دندرب  یم  دوس 

ینانوی هب  هوشر  تخادرپ  یارب  هژیو  شخب  کی  ناملآ  سنمیز  نرسنک  میوگب :  لاثم  ناونعب  .دوب  هنوگ  نیمه  زین  یراوخ  هوشر  هلئسم  .درک  دنمتورث 
یتسدمه ینابرق  نانوی  قلخ  نایم  نیا  رد  دنک .  هضرع  نانوی  رازاب  رد  ار  دوخ  تادیلوت  دناوتب  اهنآ  قیرط  زا  هک  دوب  هدرک  تسرد  یذوفن  اب  یاه 

.دندرک یم  رپ  ار  دوخ  هسیک  مدرم  نیا  لوپ  اب  هک  دوب  یئاه  ینانوی  اه و  یناملآ  هنانزهار  

یربهر ندبعلب   هب  قفوم  زادرپ  هوشر  ریگ و  هوشر  دساف  رصانع  نآ  رگا  دیاین  دوجوب  تسناوت  یم  گرزب  مخز  ود  نیا  هک  تسا   نشور  الماک 
قودنص رد  هدش  دیدپان  یاه  تورث  ریسم  ندرک  ناهنپ  یارب  دندوبن  روبجم  اهنیا  و  دندش ، یمن  اکیرمآ  راداوه  تردق و  بحاص  ینانوی  بزحود 

درایلیم هب ٣٠٠  یتلود  یهدب  هک  دننیبب  نیگنس  نانچ  یئاه  ماو  نتفرگ  رد  ار  تاجن  هار  دوب ،) نانوی  مدرم  راک  لصاح  هک  یلوپ  هناگیب ( یاهروشک 
.تسا نانوی  یلم  صلاخان  دمآ  رد  زا  دص  رد  هک ١٣٠  دسرب  رالد 

یئ اه  ماو  یارب  هک  یا   هرهب  قیرط  زا  دعب  دوخ  تادیلوت  هحلسا و  شورف  اب  تسخن  .دندرب  یم  دوس  رابود  یجراخ ،  تاسسوم  یاسؤر  بلقت ، نیا  اب 
هنومن کی  طقف  امش  ندرک  عناق  یارب  .دندوب   مدرم  یلصا  ینابرق  دروم  ود  ره  رد  میناد  یم  هک  روطنامه  اریز  .مدرم  هب  هن  دنداد ، یم  تلود  هب  هک 

نیا یارب  هک  یا  هرهب  .تفرگ  رابتعا  رالد  درایلیم  کی  یئاپورا  گرزب  روشک  کی  زا  لاس ١٩٨۶  رد  وئ  هردناپاپ  سآ  هردنآ  منک .  یم  رکذ  ار 
…. دیدرگ تخادرپ  لاس ٢٠١٠  رد  ماجنارس  هک  دوب ،  رالد  درایلیم  دش ۵۴  تخادرپ  رابتعا 

نآ هب  دص  رد  طقف ۶  زورما  یاه  یهاوخرظن  قبط  .دروآ  تسدب  ار  ءارآ  زا  دص  رد  کوساپ ۴۴  تارکومد  لایسوس  بزح  لاس ٢٠٠٩ تاباختنا  رد 
.داد دنهاوخ  یار 

نارحب اب  یلومعم  هرهب  دصرد  اب ۵  یجراخ   یاه  کناب  زا  ماو  نتفرگ  اب  تسناوت  یم  نانوی ) تارکومد  لایسوس  بزح  ربهر  وئردناپاپ ( یاقآ 
مه رتالاب  ار  دوخ  یگدنز  حطس  میتسناوت  یم  ام  سکعرب   یتح  تشادن ، یا  هلئسم  چیه  نانوی  درک  یم  ار  راک  نیا  وا  رگا  .دنک  هلباقم  یداصتقا 

 . میتشاد یداصتقا  قنور  نامز  نآ  رد  ام  نوچ  میربب ،

دوب هتشاذگ  رارق  هدرک و  تاقالم  ناک  ساورتسا  اب  هنامرحم  وا  .دوب  هدرک  زاغآ  نانوی  هیلع  ناتسبات ٢٠٠٩  زا  ار  دوخ  هئطوت  وئردناپاپ  یاقآ  یلو 
.تسا هدرک  رشتنم  دوخ  یللملا  نیب  قودنص  قباس  سیئر  ار  تاعالطا  نیا  .دروآ  رد  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  یالیتساریز  ار  نانوی 

سرت زا  یجراخ  یاه  کناب  ات  دش  یم  هداد  ناشن  دوب  هچنآ  زا  ریغ  ام  روشک  یداصتقا  عضو  یتسیابیم  میسرب  اجنآ  هب  میناوتب  ام  هک  نآ  یارب  یلو 
هب اعونصم  ماقرا  لعج  اب  دص  رد   ٢،٩ زا   تلود  هجدوب  رسک  .میشابن  نآ  تخادرپ  هب  رداق  ام  هک  یئاج  ات  دنربب  الاب  ام  یارب  ار  رابتعا  هرهب 

نیا هب  یگدیسر  یارب  ار  داصتقا  ریزو  سینوپِپ  و  وئردناپاپ   یاقآ  شیپ  زور  ناتسداد ٢٠  هناراکهبت  مادقا  نیا  لیلد  هب  .دش  هداد  شیازفا  دصرد  ١۵
.داد یئاضق  تاماقم  لیوحت   رما 
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هک دننک  تباث  دندرک  یم  شالت  تدم  نیا  رد  اهنآ  دیماجنا و  لوطب  هام  یئاپورا ۵  یاهروشک  داصتقا  یارزو  وئوردناپاپ و  یاقآ  کیتامتسیس  رازراک 
خساپ روشک  یاهزاین  هب  دنناوت  یمن  دنتسه و  ناوتان  لبنت و  اه  ینانوی  تسا ، دساف  نانوی  تسا ، ندش  قرغ  هناتسآ  رد  کیناتیات  یتشک  دننام  نانوی 

تحت ام  یتقو  و  میشابن   رابتعا  تفایرد  هب  رداق  رگید  ام  هک  یئاج  ات  تفر  یم  رتالاب  اه  هرهب  نازیم  دنداد  یم  اهنیا  هک  یحیضوت  ره  اب  .دنهد 
رد هک  یلاح  رد  .دنهدب  ضرق  ام   هب  دنا  هدش  رضاح  ام  تاجن  یارب  اهنآ  هک  دیآ  رظنب  نینچ  میتفرگ  رارق  اپورا  کناب  یللملا و  نیب  قودنص  یالیتسا 

.تسام گرم  زاغآ  نیا  عقاو 

یتقو نانوی  نوناق  قبط  .درک  ءاضما  دوب  ناراکبلط  هب  ام  قلطم  میلست  ینعمب  هک  ار  ینوناق  تلهم  ماندب  دادرارق  ریزو  کی  طقف  هم ٢٠١٠ هام  رد 
 ” اکیئورت زین ”  ینوناق و  تلهم  نیا  .دننک  ءاضما  کی  کی  ار  دادرارق  ریز  ناملراپ  ناگدنیامن  زا  مجنپ  هس  دیاب  تسا  حرطم  یمهم  دادرارق  نینچ 

نیناوق قبط  دننک ، یم  تموکح  امرب  المع  زورما  هک  اپورا ، یزکرم  کناب  اپورا و  هیداحتا  لوپ ، یللملا  نیب  قودنص  هناگ  هس  ناگدنیامن   ینعی 
.دنتسه ینوناق  ربغ  اپورا  نیناوق  نانوی و 

میا هداهن  رس  تشپ  ار  اه  هلپ  زا  یمینزا  شیب  نونک  ات  نامز  نآ  زا  ام  دشاب ،  تسیب  میئامیپب  دیاب  گرم  هبترم  هب  ندیسر  یارب  ام  هک  یناکلپ  دادعت  رگا 
هکبش ، اههاگدورف اه ، ردنب  ینعی  .میراذگ  یم  اه  یجراخ  رایتخا  رد  ار   دوخ  یلم  تورث  و  یلم   لالقتسا  ینوناق  تلهم  نیا  اب  ام  هک  دینک  مسجت  . 

، نیفلد سیلوپورکآ ، دننام  دوخ  یناتساب  راثآ  یتح   و  هریغ   هریغ و  یئایرد و  ریز  ینیمز و  ریز  یاهتورث  یناسربآ ، قرب ، هکبش  اههار ، اه و  هداج 
.میا هدزن  مینزب  دیاب  هک  ار  یفرح  ام  نوچ  هریغ  ایپملا و 

هتفر مهیور  .دندرک  فقوتم  ار  دوخراک  هناخراک  اهدص  و  هاگراک   نارازه  ، دش لیطعت  هزاغم  رازه  .دیسر ٨٠  دصرد  هب ١٨  یراکیب  دیباوخ ، دیلوت 
دوش یم  کیدزن  رتشیب   یطسو  نورق  تملظ   هب  زوربزور  هک  ار  یروشک  ناوج  دنمشناد  رازه  اههد  .دنا  هدیشک  راک  زا  تسد  هسسوم  رازه   ۴٣٢

نابایخ رانک  رد  دنیوجب و  اه  هلابز  نایم  رد  ار  دوخ  کاروخ  دیاب  زورما  دنا  هتشاد  یهفرم  یگدنز  هتشذگ  رد  هک  دنورهش  نارازه  .دننک  یم  کرت 
.دنباوخب

.میتسه هدنز  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  و   یئاپورا   یاه  کناب  دوخ ، ناراکبلط  هنادنتواخس  یاه  کمک  تکرب  هب  ام   هک  دوش  یم  روصت  روطنیا  هاگ   
ام یلو  دوب  هدمآ  نآ  زا  هک  درگ د  یم  زاب  یئاجنامه  هب  رخآ  رانید  ات  دوش  یم  هتشاذگ  نانوی  باسح  هب  هک  یدرایلیم  دنچ  لوپ  هتسب  ره  عقاو  رد  یلو 
هس هورگ  دنهد ، همادا  راکب  سرادم  اهناتسرامیب و  دنامب ، اپرب  تلود  هک  دنک  یم  مکح  ترورض  نوچ  و  .میزادرپب    ارنآ  لمحت  لباق  ریغ  هرهب  دیاب  

نارود کی  اب  ام  .دنروخب   یگنسرگ  دوخ  و  دنزادرپب ، نیگنس  دح  زا  شیب  یاهتایلام  هک  دهاوخ  یم  نآ  زا  رت  نیئاپ  طسوتم و  تاقبط  زا  هناگ 
یگنسرگ یالویه  .هام  طقف ۶  یط  تافلت  رازه  اب ٣٠٠  میا  هدوب  وربور  لاس ١٩۴١  رد  ناملآ  طسوت  نانوی  لاغشا  نارود  زاغآ  رد  یمومع  یگنسرگ 

 . ددرگ یم  زاب  تساهارتفا ،  هاگجامآ   هک  ام ، نیگهودنا  نیمزرس  هب  زاب  زورما  نامز  نآ 

دیدهت میناوت  یم  هنوگچ  دش ، مامتام  نهیم  یناریو  و  ینانوی   نویلیم  کی  ناج  تمیق  هب  اهناملآ    طسوت  ام  کاخ  لاغشا  هک     میروآ  رظن  رد  هاگره 
.تاوارک اب  راب  نیا  یلو  دنک ، لیمحت  امرب  دیدج  اه ) یزان  نارمکح  بقل    ) Gauleiter کی دهاوخ  یم  هک  مینک  لمحتار  لکرم  مناخ 

هب نهیم ) هب  قشع  دوخ و  یدازآ  رب  هاگآ  تسا ( یهاگآ  شوک و  تخس  ناسنا  هچ  ینانوی  تسا و  یدنمتورث  نیمزرس  هچ  نانوی  مهد  ناشن  هک  نآ  یارب 
.منک یم  هراشا  ربتکا ١٩۴۴  ات  یاهلاس ١٩۴١ 

، دندرک ناریو  هشقن  اب  ادمعت و  ار  ام  نهیم  دندروآ و  رد  یاپ  زا  ار   ینانوی  دنورهش  نویلیم  کی  یگنسرگ  یرلتیه و  یاه  سا  سا  هک  یماگنه 
کی دندروآ و  دیدپ  ار  یگتسبمه  یلم  شبنج  یگنسرگ  زا  دوخ  تاجن  یارب  اه  ینانوی  دندوبر ، ار  ام  یاهکناب  رد  دوجوم  یالط  یزرواشک و  تادیلوت 

.دنتفرگ ار  یناملآ  رگشل  تسیب  یولج  هک  دندرک ، اپرب  یرفن  رازه  دص  یکیرچ  شترا 

ار ینانوی  نیون  رنه  لاغشا  یلیمحت  طئارش  مغرب  هکلب  دنتشاد ، هگن  هدنز  ار  دوخ  اهنت  هن  دوخ ،  یشوک  تخس  وترپ  رد  اه  ینانوی  نآ  ، اب  نامزمه 
.درک باختنا  ار  تایح  همادا  یدازآ و  یارب  یگتشذگدوخ  زا  هار   نانوی  .یقیسوم  تایبدا و  هصرع  رد  هژیوب  دندروآ  دیدپ 

یزوریپ هک  مینئمطم  مینک و  یم  ار  راک  نامه  مه  زورما  .میدنام  هدنز  ام  دوب و  یگداتسیا  یگتسبمه و  ام  خساپ  دنتخات و  امرب  لیلد  یب  مه  نامزنآ  رد 
هک متسه  یگرزب  شقن  رگشیاتس  هک   نم  دوب ، مهاوخ  زین  هدنیآ  ردو  متسه  ناملآ  مدرم  تسود  مه  زونه  هک  نم  .دوب  دهاوخ  نانوی  قلخ  نآ  زا  یئاهن 

 ) هلبیوش یاقآ  و  ناملآ )  مظعاردص  لکرم (  مناخ  یارب  ار  مایپ  نیا  ..دندرک   افیا  یقیسوم ، رنه  هژیوب  رنه ، هفسلف و  شناد ، هصرع  رد  اهنآ 
.متسرف یم  ناملآ ) یئارادریزو 

هسنارف روهمج  سیئر  یزوکراسو ( لکرم  یاپورا  ام   دهاوخن  ار  ام  اپورا  راب  کی  رگا  .درک  دیهاوخ  نامجارخا  اپورا  زا  هک  دینک  یم  دیدهت  ار  ام    
.دنکفا میهاوخ  رود  هب  رتشیب  راب  هد  ( 

ناشن هک  یدرم  نانوی ، یلم  نامرهق  سوزلگ  سیلونام  اب  هارمه  منک ، تکرش  تارهاظت  رد  متفرگ   میمصت  تسا  هیروف  زور ١٢  هک  زورما  نم 
.درک مالعا  ار  رلتیه  اب  اپورا  دربن  زاغآ  هکلب  ناینانوی  راکیپ  زاغآ  اهنت  هن   نیدامن  راک  نیا  اب  و  دیشک ، ورف  سیلوپورکآ  زا  ار  یرلتیه  هتسکش  بیلص 
هب تبسن  ار  دوخ  مشخ  هک  یمدرم  دش ، دهاوخ  تیعمج  زا  ولمم  ام  اهرهش ی  یاهنادیم  اهنابایخ و  نانوی    نادنورهش  زا  نت  رازه   اهدصروضح  اب 

.داد دنهاوخ  ناشن  هناگ )  هس  تئیه  اکیئورت (  تلود و 

ار ام  هک  اهنآ  دندوب  یناسک  هچ  میا .“  هدیسر  رفص  هطقن  هب  ابیرقت  ام  تفگ ”  نانوی   مدرم  هب  باطخ  دوخ  قطن  رد  نانوی  رادکناب  ریزو  تسخن  زورید 
هک ار  دیدج  تلهم  دیاب  هک  دننک  یم  دیدهت  یلبق   یاه  هویش  نامه  اب  مه   زورما  ار  سلجم  ناگدنیامن  هک  اه  نامه  دندناسر ؟ رفص  هطقن  هب  لاسود  یط 
لوپ و یللملا  نیب  قودنص  نوچ  ارچ  ؟ .دندناسر  رفص  هطقن  هب  ار  ام  اهنآ  تسا ، نادنز  رد  ناشیاج  هک  اهنآ  دنریذپب ، تسا   رت  دب  نیتسخن  تلهم  زا 



اجنیا … دناشک دهاوخ  یگتسکشروب  ار  ام  میشاب  هتشادن  یئاونش  فرح  رگا  هک  دننک  یم  دیدهت  ار  ام  دنا و  هدرک  رداص  ار  روتسد  نیا  اپورا  هورگ 
اهنآ دنتسه ، زیگنا  مغ  عضو  نیا  لوئسم  اهنت  و  ینانوی ) یجراخ و  دنراد (  ترفن  ام  زا  هک  یلفاحم  نآ  مامت  .دنا  هتشاذگ  شیامنب  ار  یچوپ  همانشیامن    

رفص ریز  هب  ار  ام  دنهد و  همادا  دوخ  رگناریو  لامعا  هب  دنناوتب  ات  دنراذگ  یم  راشف  ریز  دننک و  یم  دیدهت  اهنآ  دنا ، هدناشک  اجنیا  هب  ار  روشک  نیا 
.میوش تسین  یلکب  هک  یئاج  ات  دنناشکب 

ردب ناج  اهنت  هن  دنناشکب  ، گرم  رخآ  لبقام  هلپ  هب  یتقو  ار  اه  ینانوی  .دنا  هدرب  ردب  ناج  رت  تخس  بتارمب  یایالب  زا  نورق ، یط  رد  اه ، ینانوی 
.دنزاس یم  ون  زا  ار  دوخ  هکلب  دنرب  یم 

اکیئورت یللملا و  نیب  قودنص  هک  منک  تباث  مشوک  یم  .مرب  یم  راکب  نانوی  قلخ  یایوپ  داحتا  هار   رد  ار  دوخ  یورین  مامت  نم  هظحل  نیا  رد 
یداصتقا یراکمه  یارب  و  میهد   رییغت  یلکب  ار   یلم  تکرح  ریسم  دیاب  ام  هک    نیا  نآ  .تسه و  مه  رگید  لح  هار  .دنتسین  هفرط  کی  یاهنابایخ 

هیسور یوسب  یور  دیابراک  نیا  یارب  میدرگ ، رو  هرهب  دوخ  یلم  تورث  زا  ات  دننک  کمک  امب  هنالداع ،   طئارش  اب  هک  مینک  داجیا  یئاه  مویسرسنک    
.میروایب

ار یتاراسخ  ناملآ  ات  میریگ   راکب  ار    تاناکما  مامت  دیاب    نینچمه  .میهد  نایاپ  هسنارف  ناملآ و  زا  یگنج  لئاسو  دیرخ  هب  دیاب  اپورا  �راب  رد  اما 
.دزادرپب امب    ددرگ   ، غلاب    وروی  درایلیم   هب ۵٠٠  دناوت   یم  نآ  حبر  اب  هدرک و  لیمحت  امرب  گنج  رثا   رد  هک 

ات ددنویپب  یگتسبمه  تمواقم و  عیسو   ههبج  هب  مه  اب  دحتم  هک  تسا  نانوی  مدرم  تردق  دنک ، یلمع  ار  یبالقنا  تارییغت  نیا  دناوتب  هک   یتردق  هناگی   
 ) اهنآ ینوناق  ریغ  تامادقا  مامت  دیاب  نآ   اب  نامزمه.دننک  رام  رات و  نانوی  زا  ار  یئاپورا ) یاهکناب  لوپ و  یللملا  نیب  قودنص  اکیئورت  = ( 

دیاب دنا ، هدش  هتخانش  نئاخ  نانوی  قلخ  نهذ  رد  هک  اهنآ  ینانوی  ناتسدمه  .ددرگ    طقاس  رابتعا  زا  یلم ) لاوما  دیرخ  اه ، هرهب  اه ، یهدب  تارابتعا ،
.دندرگ تازاجم 

تسد رد  حالس  نم  .دوب  دهاوخ  نم  اب  قح  ماجنارس  هک  مراد  نانیمطا  ما و  هدرک  ههبج ) کی  رد  قلخ  تدحو  فده ( نیا  فقو  مامتب ،  ار  ، دوخ  نم 
.متفای ١٩۶٧ تاجن  راو  هزجعم  دندرک و  گرم  هب  موکحم  ارم  اهناملآ  .ما  هتخانش  ار  وپاتشگ  فوخم  یاه  همخد  .ما    هدیگنج  یرلتیه  نارگلاغشا  اب   

سیلپ هناخباصق ”  مدش و ”   ریگتسد  .ما  هدرک  هزرابم  ینوناقریغ  طئارش  رد  .مداد  نامزاس  ار  ناگنهرس  تموکح  ربارب  رد  تمواقم  هورگ  نیتسخن 
.مدرب ردب  ناج  زاب  ماجنارس  .مدنارذگ  رس  زا  ار  ناگنهرس ) تموکح  اتنوخ ( 

مهاوخ ورف  ناهج  زا  مشچ  مارآ  ینادجو  اب  یلو  مشاب .  ما  ینتشاد  تسود  نهیم  تاجن  دهاش  رگید  هک  تسین  لمتحم  نادنچ  ما و  هلاس  زورما ٨٧ 
.داد مهاوخ  همادا  تلادع  یدازآ و  یاهنامرآ  ربارب  رد  دوخ  فئاظو  ماجنا   هب  مد   نیرخآ  ات  اریز  تسب ،

http://www.griechenland-blog.gr/?s=mikis+theodorakis
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ناملآ مدرم  هب  نانوی  روهمج  سیئر  هداشگرس  همان 

/hafteh.de

هب ندادن  یار  هب  ار  نانوی  مدرم  راکشآ  ناهنپ و  روط  هب  نانوی  تاباختنا  نایرج  رد  لکرم  الجنآ  مناخ  یربهر  هب  ناملآ  تلود 
هچنآ  » ناونع اب  ناملآ  مدرم  هب  باطخ  هداشگرس  یا  همان رد  ازیریس  ربهر  سارپیس  سیسکلآ  درک ، توعد  ازیریس  نایارگ  پچ 

نارگراک مدرم و  تسا ، هتشون  هدرک و  حیرشت  ار  اپورا  هیداحتا 
�

اب  دوخ  تلود  تافالتخا  دنا » هتفگن نانوی  �هرابرد  امش  هب  زگره 
.دنشاب هتشاد  یسرت  دیابن  ازیریس  یزوریپ  زا  یناملآ 

تسا : هدمآ  ریز  رد  همان  نیا  همجرت 
�

( tamin24.ir « ) نیمأت ٢۴  » شرازگ هب  نیمأت ٢۴ /

شیپ نینچ  میلست  منک  یم شهاوخ  امش  زا  نم  .دیتسه  تینهذ  شیپ  کی  یاراد  دیناوخب  ار  هلاقم  نیا  هکنآ  زا  شیپ  یناملآ ، زیزع  ناگدنناوخ  امش  رثکا 
ندز نماد  اه و  هشیلک تیوقت  لاح  رد  یداصتقا  نارحب  کی  هک  ییاه  هرود رد  صوصخ  هب  تسین  یبوخ  یامنهار  زگره  بصعت  .دیوشن  ییاه  تینهذ

.دشاب هنازرو  تنوشخ  یتح  هنایارگ و  یلم  تابصعت  هب 

لکشم نیا  هک  دندش  یعدم  اپورا  هیداحتا  یاه  ماقم هنافساتم ، .دنامزاب  تامدخ  هئارا  زا  هزادنا  زا  شیب  یاه  یهدب لیلد  هب  نانوی  تلود  لاس ٢٠١٠ ، رد 
.دوش عفر  یتضایر  حرط  شریذپ  لباقم  رد  نانوی  هب  خیرات  لوط  رد  ماو  نیرت  گرزب هئارا  هلمج  زا  ییاهرازبا  اب  دناوت  یم

اه ماو نیا  ماجنارس  کرد  زا  هک  یناسک  درک  هئارا  روهشم  نارادکناب  هب  ار  اه  ماو  » نآ قبط  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  ییاه  کیتکات اپورا  رگید ، ترابعب 
هب یتیعضو  نینچ  همادا  هک  یتروص  رد  دنهد ، همادا  یجراخ  ماو  نتفرگ  هب  اما  دوشن  لح  یساسا  لکشم  هک  دنداد  یم حیجرت  دندرک و  یم یراددوخ 

.دش یم رجنم  هدنیآ  رد  نانوی  یگتسکشرو 

روشک ات  دش  ثعاب  اه » اعدا اه و  هناهب حرط  ماو و  هئارا  دیدمت   » کیتکات هک  دید  ناوت  یم نونکا  دسیون : یم  نانوی  روهمج  سیئر  همان  نیا  همادا  رد 
تمس هب  تکرح  نارحب و  تیوقت  ببس  دوخ  اپورا  تسا ، رادروخرب  تابث  زا  هک  ناملآ  فالخرب  .دنک  تکرح  کیژارت  یتیعضو  تمس  هب  نم 

.دش دوخ  تسد  هب  ییاپورا  یاهداینب  بیرخت 

هن تفلاخم  نیا  .میدرک  مالعا  لاس ٢٠١٠  هم  رد  نانوی  طسوت  ماو  تفایرد  رس  رب  هدش  اضما  همان  تقفاوم  اب  ار  دوخ  دیدش  تفلاخم  مبزح  نم و 
میتشاد زاین  هچنآ  زا  شیب  ام  هب  امش  هک  رطاخ  نیدب  هکلب  دیدوب  هدادن  ام  هب  یفاک  لوپ  هک  دوب  عوضوم  نیا  رطاخب  هن  یناملآ و  نادنورهش  امش  رطاخب 

.درک تفایرد  لوپ  تشاد  ار  شقح  هچنآ  زا  شیب  رایسب  زین  ام  تلود  دیدرک و  هئارا  لوپ 

هکلب درکن  کمک  نانوی  تلود  یاه  یهدب تخادرپ  ناوت  مدع  زا  یریگولج  هب  اهنت  هن  درکن و  کمک  نانوی  مدرم  هب  اهنت  هن  لوپ  نیا  هجیتن ، رد 
.داد شیازفا  ار  یناملآ  ناگدنهد  تایلام  نانوی و  یارب  اه  هنیزه

.درک دییات  ار  نامرظن  تحص  نامز  رذگ  میدرک و  یم ینیب  شیپ  ار  ینونک  تیعضو  ام  لاس ٢٠١١ ، زا  هرود و  نآ  زا  شیپ  عقاو ، رد 

رد هدروخ  تسکش  یکیتکات  اهنت  هن  دش  اه  دمآرد شهاک  ثعاب  هک  هک  یتلود  یاه  هنیزه هناریگ  تخس  شهاک  هزات و  نالک  هدش  هئارا  یاه  ماو بیکرت 
زا شیپ  ات  هک  ینادنورهش  هک  یا  هنوگ هب  دش  لیدبت  نادنورهش  نیرت  فیعض تازاجم  یارب  یمرها  هب  بلغا  هکلب  دوب  اه  یهدب شیازفا  زا  یریگولج 

.دنامن یقاب  ناشتفارش  زا  یزیچ  دندش و  لیدبت  یزورما  نایدکتم  ارقف و  هب  دنتشاد  یا  هنادنموربآ یگدنز  نیا 

http://www.hafteh.de/?p=87307
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نالک یاه  هناخراک رد  یلصا  تردق  هک  دیماجنا  ینابلطراصحنا  تیوقت  هب  هک  یرما  دش ، هناخراک  نارازه  یگتسکشرو  ببس  اه  دمآرد نتفر  نیب  زا 
.دنتشاد تسد  رد  ار  هدنام  یاجرب 

شهاک تامدخ  یفرصم و  مالقا  یارب  اضاقت  هک  درک  ادیپ  قوس  یتمس  هب  تیعضو  دنتفای و  شهاک  اه  دزمتسد زا  رت  هتسهآ رایسب  اه  تمیق هجیتن ، رد 
.دنتفای یم شیازفا  ریذپان  فقوت  یلکش  هب  اه  یهدب نازیم  هک  یلاح  رد  دندرک  یط  ار  دوخ  یلوزن  دنور  زین  یروص  یاهدمآرد  تفای و 

نینچ هجیتن  رد  .دوب  هدش  دلوتم  ناطیش » مخت   » مینادب دیاب  ام  نآ ، زا  شیپ  دوب و  یریگشیپ  لباقریغ  یرما  هدنیآ  هب  دیما  نادقف  یتیعضو ، نینچ  رد 
.دنداد شرتسگ  ار  دوخ  ترفن  مایپ  ام  راوج  رد  اه  یزانوئن یاه  تشگ هک  دوب  یتیعضو 

زورما هب  ات  درکیور  نیا  دنا  هدوب تسردان  هیداحتا  نآ  یاهروشک  ماو  هئارا  قطنم  اپورا و  هیداحتا  یاه  تسایس دنهد  یم ناشن  دهاوش  هکنآ  مغریلع 
.تسا هدش  لابند 

یاه هناش نآ  هجیتن  رد  هک  درک  هئارا  نانوی  هب  ار  نالک  یاه  ماو زا  یرگید  نازیم  دش  عضو  راهب ٢٠١٢  رد  هک  نانوی  یلام  تاجن  هتسب  نیمود 
هدش هداد  صیصخت  هجدوب  لماک  عطق  ثعاب  اه ، نآ هئارا  یارب  هدش  عضو  طیارش  اه و  ماو نیا  .دش  هتشذگ  زا  رت  فیعض ینانوی  ناگدنهد  تایلام 

.دش هنامحریب  یرالاسدزد  کی  تیوقت  یعامتجا و  تینما  شخب  یارب 

دشر زا  ییاه  هناشن زورب  یتح  یداصتقا و  یبسن  تابث  ندرک  هبرجت  لاح  رد  نانوی  ناسانش ، راک هتفگ  هب  دانتسا  اب  میناوخ : یم  همان  نیا  همادا  رد 
دوخ شالت  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  دیاب  ام  اما  تسا  بارس  کی  نانوی  داصتقا  یایحا  هچرگ  میوگب  دیاب  هنافساتم  .تسا  هدوب  رخاوا  نیا  رد  یداصتقا 

.میهد ماجنا  ار 

مالعا هک  هنوگ  نآ   ) تسین یداصتقا  دوکر  نایاپ  زا  یا  هناشن اهنت  هن  دصرد  نازیم ٠/٧  هب  نانوی  یعقاو  یلم  صلاخان  دیلوت  نازیم  رد  ریخا  دنک  دشر 
: دینک رکف  هراب  نیا  رد  .تسا  دوکر  موادت  رب  یدهاش  نآ  زا  رت  ارف هکلب  تسا ) هدش 

نازیم رد  دشر  دصرد  هک ٠/٧  دهد  یم ناشن  عوضوم  نیا  .تسا  هدش  هتساک  دصرد  نازیم ١/٨٠ –  هب  مروت  خرن  زا  یمسر ، عبانم  زا  یشرازگ  رد 
رت عیرس شهاک  هداد  یور  هچنآ  مامت  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدوب  یمسا  یلم  صلاخان  دیلوت  دشر  یفنم  خرن  لباقم  رد  یعقاو  یلم  صلاخ  دیلوت 

.تسا هدوب  یمسا  یلم  دمآرد  لباقم  رد  اه  تمیق

نانوی نارحب  هک  عوضوم  نیا  مالعا  و  نانوی » هرابرد  رامآ   » زا یدیدج  هخسن  هئارا  یارب  ینونک  زیگناربرثات  یاه  شالت میوگب  امش  هب  دیهد  هزاجا 
.دنتسه اپورا  هرابرد  نانوی و  هرابرد  اه  تیعقاو نتسناد  راوازس  هک  تسا  ییاپورا  نادنورهش  مامت  هب  ینیهوت  تسا  هدیسر  نایاپ  هب 

یرما هب  ینونک  طیارش  رد  نانوی  یاه  یهدب میوگب : نخس  حضاو  دیهد  هزاجا  دسیون : یم  ناملآ  مدرم  هب  باطخ  همادا  رد  نانوی  روهمج  سیئر 
.دوب میهاوخن  تامدخ  هئارا  هب  رداق  زگره  ام  تسا و  هدش  لیدبت  لمحت  لباقریغ 

، یتایضایر هداس  باسح  نتفرگ  هدیدان  نینچ  مه  ناش و  هدیسر طخ  رخآ  هب  یاه  تسایس رب  ییاپورا  یاه  تلود رارصا  دوجو  اب  یتیعضو  نینچ  رد 
.تفای دهاوخ  شیازفا  یناملآ  ناگدنهد  تایلام  یاه  هنیزه

دش دنهاوخ  دحتم  ناملآ  هیلع  هک  دوب  دنهاوخ  اه  ینانوی نیا  دننک  یریگ  عضوم  اه  ینانوی هیلع  اه  یناملآ هکنآ  زا  شیپ  نکمم  یویرانس  نیرت  دب رد  یتح 



.دش دنهاوخ  هجاوم  یگرزب  تبیصم  اب  ییاپورا  بولطم  یاه  هدیا یبجعت  لباقریغ  روط  هب  و 

نامیاکرش اب  ییورایور  دصق  ناونع  چیه  هب  ام  .دنسرت  یمن ازیریس  یزوریپ  زا  ناونع  چیه  هب  یناملآ  شوک  تخس  نارگراک  صاخ  روط  هب  ناملآ و 
.میرادن ار 

نزاوتم نانوی ، ندیسر  تابث  هب  نآ  زا  رت  ارف ام  فده  هکلب  تسا ، رتشیب  یرسک  قح  اب  لداعم  هک  رت  نالک یاه  ماو تینما  زا  تظافح  رطاخب  هن  نیا 
روط هب  هک  تسا  نانوی  هب  ناملآ  یوس  زا  یماو  هئارا  رس  رب  قفاوت  هیاپرب  یناملآ  ناگدنهد  تایلام  رب  رتشیب  راشف  هب  نداد  نایاپ  هتبلا  هجدوب و  ندش 

.تسا نکممان  نآ  یارجا  هداس 

عفانم یاتسار  رد  هکلب  تسین  یناملآ  نادنورهش  ررض  هب  اهنت  هن  درکیور  نیا  میدقتعم  میتسه و  ماو » هئارا  دیدمت   » قطنم هب  نداد  نایاپ  هب  دهعتم  ام 
.تسا اه  ییاپورا یمامت  کرتشم  لباقتم و 

رد دنک و  ارجا  نانوی  هب  تبسن  ار  شتادهعت  ناتتلود  هک  یتروص  رد  هک  دراد  دوجو  امش  نایم  رد  هاگدید  نیا  هک  منک  یم کرد  نم  زیزع ، ناگدنناوخ 
نیا نم  .تشگ  میهاوخزاب  هتشذگ  تسردان  هار  هب  الامتحا  ام  دوش ، داجیا  نامیارب  سفنت  یاضف  یمک  دیهد  هزاجا  اه  ینانوی ام  هب  امش  هک  یتروص 

.منک یم کرد  ار  امش  هغدغد  بارطضا و 

نیا هک  یتقو  دنک  دیکات  تاحالصا »  » ترورض رب  ینونک  طیارش  رد  ات  دشاب  هتشاد  شقن  یرالاسدزد  داجیا  رد  هک  دوبن  ازیریس  نیا  لاح ، نیا  اب 
.دنتسین راذگریثات  ینونک  یرامیب  عفر  رب  تاحالصا 

یاکرش اب  یراکمه  رد  یعیبط  روط  هب  ناگدنیامن و  تبثم  ارآ  بسک  یپ  رد  ریسم ، نیا  رد  .میتسه  یساسا  تاحالصا  یفرعم  قاتشم  هدامآ و  ام 
.میتسه نامییاپورا 

یگدنز تفارش  تزع و  اب  دنشاب و  هتشاد  یگدننیرفآ  تردق  دنشکب ، سفن  دنناوتب  ام  مدرم  نآ  نورد  رد  هک  تسا  ییاپورا  هزات  همانرب  یارجا  ام  هفیظو 
ار نآ  زا  سپ  تارطاخم  هداد و  تسد  زا  ار  نآ  دناوت  یم اپورا  هک  یتصرف  .تسا  ندش  هداز  لاح رد  نانوی  رد  اپورا  یارب  گرزب  تصرف  کی  .دننک 

.دوش لمحتم 



نانوی ییاکیدنس  شبنج  رد  ازیریس  یفنم  شقن 

/hafteh.de

Foto AFP Spiegel Online

یتسیلانرتنا هقباس  هب  هجوت  اب  زور  ره  و  یگدنیامن ، ار  نانوی  یتاقبط  ییاکیدنس  شینج  هک  نارگراک » همه  رگراکیپ  ههبج  »

نانوی رد  یسایس  تالوحت  زا  ار  ییاکیدنس  یاهورین  دراد  هفیظو  دیامن ، یم هلباقم  هیامرس  نایامرفراک و  یاهورین  اب  دوخ  ینغ 
دناسر یم تابثا  هب  ار  ییاکیدنس  ای  یسایس  نامزاس  ره  شقن  هک  یزیچ  .دزاس  علطم  نانوی  ییاکیدنس  شبنج  رد  ازیریس  شقن  و 

تیامح بسک  تهج  رد  یسایس ، بزح  کی  هباثم  هب  ازیریس  هچرگ  .تسا  نآ  رادرک  راتفگ و  نیب  ضقانت  مدع  نآ و  عضاوم 
.دراد یعاجترا  ًاقیمع  عضاوم  اما  دوش ، یم یفرعم  یتلود » هانگ   » چیه نودب  هیامرس 

 

زورما مسینینل  - مسیسکرام عبنم :

تلادع تشاگنرات 

ازیریس بزح  زا  تیامح  رد  اه  نامزاس رگید  اه و  هناسر طسوت  هک  میتسه  یرازراک  دهاش  ام  هیوناژ ٢٠١۵  رد ٢۵  نانوی  هدنیآ  تاباختنا  هب  هجوت  اب 
.تسا هداتفا  هار  هب  نانوی  رد 

، رازراک نیا  همادا  رد  .دراد  رارق  لیخت  زرم  رد  هک  هدیرفآ ، نانوی  نارگراک  پچ و  هدینامن  هباثم  هب  ازیریس  یارب  یلعج  هچخیرات  کی  رازراک  نیا 
.دننک ءاضما  ازیریس  زا  تیامح  رد  ار  ییاه  همان عطق تساوخ  دوخ  یاضعا  زا  ًاریخا  یا - .نا  .وی  .ت  ییاپورا - ییاکیدنس  هکبش 

یاهورین اب  دوخ  ینغ  یتسیلانرتنا  هقباس  هب  هجوت  اب  زور  ره  و  یگدنیامن ، ار  نانوی  یتاقبط  ییاکیدنس  شینج  هک  نارگراک » همه  رگراکیپ  ههبج  »
نانوی ییاکیدنس  شبنج  رد  ازیریس  شقن  نانوی و  رد  یسایس  تالوحت  زا  ار  ییاکیدنس  یاهورین  دراد  هفیظو  دیامن ، یم هلباقم  هیامرس  نایامرفراک و 

.دزاس علطم 
هب ازیریس  هچرگ  .تسا  نآ  رادرک  راتفگ و  نیب  ضقانت  مدع  نآ و  عضاوم  دناسر  یم تابثا  هب  ار  ییاکیدنس  ای  یسایس  نامزاس  ره  شقن  هک  یزیچ 

.دراد یعاجترا  ًاقیمع  عضاوم  اما  دوش ، یم یفرعم  یتلود » هانگ   » چیه نودب  هیامرس  تیامح  بسک  تهج  رد  یسایس ، بزح  کی  هباثم 
میلست نایامرفراک و  اب  دنویپ  زا  یفیثک  خیرات  لمع  رد  ازیریس ، لرتنک  تحت  یاهاکیدنس  رد  ییاکیدنس و  شبنج  رد  نآ  زیچان  یاهورین  لاح ، نیع  رد 

.میراذگ یم نایم  رد  امش  اب  ار  یصخشم  یاه  هنومن اجنیا  رد  .دنراد  نارگراک  یرگراک  قوقح  دزمتسد و  ندرک 

ییاکیدنس شبنج  رد  نآ  شقن  ازیریس و  عضاوم 

http://www.hafteh.de/?p=87186
http://www.hafteh.de/wp-content/uploads/gfdrtr.jpeg


ییاپورا ییاکیدنس  شبنج  رد 
ییاپورا شخب  ییاکیدنس و  شبنج  رد  هیامرس  ییاپورا و  �یداحتا  مسیناکم  هک  ار ، ییاپورا » یاه  هیداحتا نویساردفنک   » اهاکیدنس رد  ازیریس 
یرگراک یاه  هیداحتا نویساردفنک   » رد هدننک  تکرش  ازیریس ، یاهورین  .دهد  یم ءاقترا  تسا ، یرگراک » یاه  هیداحتا یللملا  نیب نویساردفنک  »

، هیروس رد  یتسیلایرپما  تالخادم  زا  نآ  تیامح  زا  یرگراکدض ، تاحالصا  زا  ییاپورا » یرگراک  یاه  هیداحتا نویساردفنک   » تیامح زا  ییاپورا »
.دندرکن یداقتنا  چیه  نیطسلف ، مدرم  هرابم  هیلع  نآ  عضاوم  زا  یبیل ، نیئارکوا ،

قوقح هیلع  هلمح  یربهر  ریخا  یاه  لاس رد  هک  ییاپورا  یاه  نامزاس اه و  تسیلاکیدنس تیامح  زا  ازیریس  هک  تسین  یفداصت  چیه  ورنیا ، زا 
.تسا رادروخرب  ایناپسا - رد  یرگراک  یاه  نویسیمک دننام  دنا - هتشاد  ار  دوخ  یاهروشک  رد  نارگراک 

نانوی ییاکیدنس  شبنج  رد 
.دنتسه نایامرفراک  یاه  تساوخ هب  نارگراک  نداهن  ندرگ  یتاقبط  ، شزاس  گنهرف  نانامرهق  نانوی  رد  ازیریس  لرتنک  تحت  یاهاکیدنس 
نایامرفراک طسوت  هک  تسا  ییاکیدنس  نیرت  فورعم نتآ ) گرزب  یاه  هاگشورف نارگراک  یاکیدنس   ) ازیریس لرتنک  تحت  یاکیدنس  نیرت  گرزب

اتح اکیدنس  نیا  .دنک  یم مار  بوعرم و  ار  نارگراک  ًامیقتسم  دنک و  یم لمع  گرزب  یاه  هاگشورف ناریدم  لرتنک  تحت  اکیدنس  نیا  .دوش  یم لرتنک 
.دزن راک  کی  هب  تسد  درکن ، رشتنم  هینایب  کی  درکن ، یهدنامزاس  ار  جیسب  کی 

یاضما زا  ییاه  هنومن .دندش  دوخ  یاهدزمتسد  شهاک  لمحتم  نارگراک  دندرک ، ءاضما  یعمج  هتسد همان  تقفاوم ازیریس  یاهورین  هک  ییاه  شخب رد 
: دزمتسد شهاک 

شهاک دصرد   ۶٫٧ هدنشورف : نارگراک  – 
هنازور راک  تاعاس  شیازفا  اب  هارمه  شهاک  دصرد   ١٠ نانوی : ناراکتفن  – 

شهاک دصرد   ١٢ گرزب : یاه  هاگشورف نارگراک  – 
شهاک دصرد   ٣۵ یقرب : راطق  نارگراک  – 

شهاک دصرد   ١۵ ناحالم : – 
ردانب نارگراک  باصتعا  هیلع  ازیریس  ربهر  تاراهظا  هنومن ، .دش  زاربا  هتشذگ  هرود  رد  ددعتم  تاعفد  هب  نارگراک  تازرابم  اب  ازیریس  تفلاخم 

.دیمان عینش »  » ار نآ  یو  هک  دوب 
، اه ناتسرامیب اه ، کناب رد  نیا  زا  یرایسب  یاه  هنومن دننک ، یم لمع  نکش  باصتعا مسیناکم  هباثم  هب  بلغا  ازیریس  یاه  تسیلاکیدنس لاح ، نیع  رد 

.دراد دوجو  هریغ  گرزب و  یاه  هاگشورف سرادم ،
لایسوس یاه  تسیلاکیدنس اب  اهاکیدنس  زا  یدادعت  رد  نآ  ینلع  یاهداحتا  قیرط  زا  نینچ  مه نایامرفراک  زا  یراداوه  رد  ازیریس  یاهورین  شقن 

موکجم ار  اه  نآ تلود  نتفرگ  یارب  نونکا  ازیریس  تاباختنا ، هب  هجوت  اب  هتبلا   ) دوش یم ءافیا  ون » یسارکمد   » راک هظفاحمون  و  کوساپ »  » تارکمد
تسرهف اریز  .مینک  یم هراشا  دراد  دوجو  ون  یسارکمد  کوساپ و  ازیریس ، یاهورین  ینلع  داحتا  اه  نآ رد  هک  ریز  یاکیدنس  هب  طقف  ام  .دنک ) یم

: تسا ینالوط  رایسب 
ییوراد عبانص  رد  نارگراک  نویساردف  – 

هباشون دیلوت  ییاذغ و  عبانص  رد  نارگراک  نویساردف  – 
« اید  » یناسربآ تکرش  نارگراک  نویساردف  – 

« یا .سا  .آ  .وا   » همیب یاه  تکرش نارگراک  نویساردف  – 
ابنوکال یا  هقطنم  یاکیدنس  – 
یگولوسم یا  هقطنم  یاکیدنس  – 

یراکمه تسیشاف  - تسیزان ییالط » عولط   » اب اتح  یتاقبط  یریگ  تمس یاراد  ییاکیدنس  شبنج  ندرک  دودسم  یارب  شالت  رد  ازیریس  یاهورین 
( رگید دراوم  ایداویل و  یرادرهش  نانکراک  یاکیدنس  امارپ ، یرادرهش  نانکراک  یاکیدنس  دروم  دننام   ) .دننک یم

« نارگراک همه  رگراکیپ  ههبج   » هب تبسن  ازیریس  عضوم  نوماریپ  یتاکن 
اه نآ .تسا  نارگراک » همه  رگراکیپ  ههبج   » زا ترفن  یتاقبط و  شبنج  زا  ترفن  دیدش ، یزیتس  تسینومک ییاکیدنس ، شبنج  رد  ازیریس  یاه  یگژیو

اریز دندیمان ، هریغ  و  شبنج » تدحو  برخم  «، » یتسیراتکس «، » نکفا هقرفت  » ار نآ  دندرک ، هلمح  نارگراک » همه  رگراکیپ  ههبج   » ناینب هب 
.درک ءاشفا  ار  نآ  دوب و  فلاخم  نایامرفراک  اب  کیتارکوروب  مسیلاکیدنس  طباور  اب  نارگراک » همه  رگراکیپ  ههبج  »

رد نارگراک » همه  رگراکیپ  ههبج   » ریخا یلم  ییامیپهار  .دوب  مادقا  یارب  نارگراک » همه  رگراکیپ  ههبج   » راکتبا هب  اه  نآ هلمح  رگید  هنومن  کی 
طسوت ًادیدش  دوب ، هدش  یهدنامزاس  یعامتجا  نامزاس  اکیدنس و  طسوت ١٠٠٠  درک و  جیسب  ار  رگراک  رازه  زا ١٠٠  شیب  هک  ربماون ،  ١

.تفرگ رارق  هلمح  دروم  ازیریس  یاه  تسیلاکیدنس
نیمأت یاضاقت  دندش و  باصتعا  هب  نداد  نایاپ  ناهاوخ  هک  دوب ، ناراکزلف  ههام  یخیرات ٩  باصتعا  هب  نآ  دروخرب  نینچ  مه ازیریس  یاه  یگژیو زا 

! درک مالعا  عیانص  نابحاص  همه  دوس  هب  ار  نآ  ًادعب  ازیریس  هک  ییاضاقت  دندرک ! حرطم  ار  عیانص  نابحاص  همه  یارب  نازرا  قرب 
زا میفظؤم  ام  دنک ،» یم یگدنیامن  ار  اپورا  یارب  رییغت  زبس  �خاش  نینچ  مه  » ازیریس تلود  هک  دوب  نیا  هب  ناشرواب  مالعا  اه  نآ گنهآ  نوچ 

: دننام یعضاوم  دننک ، تیامح  ازیریس  عضاوم  زا  دوخ  عوبتم  یاهروشک  رد  دیاب  ییاکیدنس  شبنج  دینک  یم رکف  ایآ  میسرپب  رگراکیپ  یاهاکیدنس 
.ییاپورا �یداحتا  وتان و  رد  نانوی  تیوضع  زا  ازیریس  تیامح  – 

.دنکن وغل  ار  نآ  طسوت  هدش  لیمحت  یرگراکدض  نیناوق  ییاپورا و  �یداحتا  همان  مهافت  تسا  هدش  دهعتم  ازیریس  – 
نیناوق هب  هک  ار  کوساپ  تارکمد  لایسوس  بزح  یناملراپ  یاضعا  نینچ  مه قباس و  مهم  ریزو  شش  دوخ  یاهدزمان  تسیل  رد  ازیریس  – 

.تسا هدناجنگ  دندرک ، غیلبت  ار  اه  نآ هداد و  یأر  یرگراکدص 
هسنارف رد  دنالوا  ایلاتیا ، رد  یزنر  ایناپسا ، رد  یوخار  یرگراکدض  یاه  تلود هرابرد  ار  یتبثم  تارظن  ازیریس  بونج ، داحتا  حالطصا  هب  رتسب  رب 

« .درادن ازیریس  تلود  زا  ندیسرت  یارب  یلیلد  لکرم  تلود  : » تفگ ازیریس  ربهر  هک  دوب  هیوناژ  مهدزاود  هبنشود  نیمه  اما  .درک  مالعا 
، ییاپورا �یداحتا  زا  ییاکیدنس  شبنج  ایآ  دنتسه ؟ نارگراک  راداوه  اه  نآ یاه  تلود هک  دندقتعم  هسنارف  ایلاتیا ، ایناپسا ، رد  ییاکیدنس  یاه  شبنج ایآ 



؟ دنک یم تیامح  لوپ  یللملا  نیب قودنص  وتان ،
: رد تالوحت  دروم  رد 

ناهنپ داد ، قوس  یلخاد  گنج  هب  ار  روشک  هک  نیئارکوا ، بختنم  تلود  ینوگنرس  یاتدوک  رد  ار  ییاپورا  �یداحتا  فیثک  شقن  ازیریس  نیئارکوا : – 
.درک

نویسیزوپا یاهورین  زا  یلام  یسایس و  تیامح  ناهاوخ  درک و  تیامح  هقطنم  یتابث  یب یارب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یاه  هشقن زا  ازیریس  هیروس : – 
.دیسر شعاد »  » تسد هب  ًاتیاهن  هک  یتیامح  .دش 

؟ دشاب قطانم  ندرک  تابث  یب اه و  گنج هب  ندز  نماد  یتسیلایرپما ، تالخادم  یماح  دناوت  یم یللملا  نیب ییاکیدنس  شبنج  ایآ 
« نارگراک همه  رگراکیپ  ههبج   » عضوم

همه رگراکیپ  ههبج   » .دوش یم ادج  ییامرفراک  کیتارکوروب و  مسیلاکیدنس  یتاقبط ، شزاس  قطنم  زا  یقیمع  �رد  اب  یتاقبط  ییاکیدنس  شبنج 
هب ار  ییاپورا  �یداحتا  وتان و  دننام  یتسیلایرپما  یاه  نامزاس رد  تکراشم  هیامرس ، تباقر  هک  یتلود  : » دیوگ یم هک  ار  یعضوم  نیا  نارگراک »

رد نارگراک  .دنک  یم در  رگراک  هقبط  هب  تنایخ  هباثم  هب  دیامن ،» نیمأت  ار  رگراک  هقبط  نردم  یاهزاین  دناوت  یم دریذپ ، یم دوخ  عضاوم  هثاثم 
، راک هظفاحم ای  تارکمد  لایسوس  یاه  تلود طسوت  اه  یدازآ یرگراک و  قوقح  هب  هلمح  زا  نآ ، یاهدمآ  یپ یراد و  هیامرس نارحب  زا  ناهج  رسارس 

.دنجنر رد 
تاباختنا ٢۵ رد  دنراد ، رارق  نانوی  یتاقبط  یریگ  تمس یاراد  ییاکیدنس  شبنج  رانک  رد  نارگراک ،» همه  رگراکیپ  ههبج   » رانک رد  هک  ییاهاکیدنس 

.دیامن لیمحت  ار  دوخ  یرگراکدض  همانرب  دناوتن  هک  دشاب  فیعض  نانچ  دیاب  دوش  باختنا  هک  یتلود  ره  هک  دننک  یم هتسجرب  ار  عوضوم  نیا  هیوناژ 
یرگراک و نویسیزوپا  کی  دیاب  ام  .دوب  دهاوخ  رت  فیعض تسا ، هار  اهنت  یراد  هیامرس ییاپورا و  �یداحتا  هک  لالدتسا  نیا  تاباختنا  زا  سپ  زور 

رد اه ، هناخراک رد  اه ، نابایخ رد  تاباختنا  زا  سپ  زور  هک  تسا  نارگراک » همه  رگراکیپ  ههبج   » هفیظو نیا  .میشاب  هتشاد  رتدنمورین  یمدرم 
.دنک دربن  اه ، نآ نیزورما  یاهزاین  هب  ندیشخب  ققحت  یارب  دنک و  عافد  نارگراک  قوقح  زا  دشاب و  راک  یاه  لحم
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نیب قودنص  اپورا و  نیلوئسم  زا  ناشیاضاقت  ناناداصتقا و  ناوخارف  هب  یهاگن 
!* نانوی دیدج  تلود  اب  ندمآ  رانک  یارب  لوپ  یللملا 
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همانرب اب  هلاس  سارپیس ۴٠  یربهر  هب  ازیرس ،  مان  هب  نانوی  یارگپچ  بزح  ندش  هدنرب  نانوی ،  رد  یئاوژروب  یمومع  تاباختنا  زا  هتفه   ٣
ندرب الاب  هنومن  ناونعب  یگدنز  یاهدرادناتسا  ندرب  الاب  یداصتقا و  تضایر  یاه  همانرب  اب  هزرابم  یتاباختنا   یاهدیعو  هدعو و   

هک یراکیب  اب  هزرابم  ریقف و  یاه  هداوناخ  یارب  یناجم  شزومآ  یناجم و  تشادهب  یناجم و  قرب  وروی ، هب ٧٢۴  زا ۴٧٠  نارگراکدزمتسد 
تسار بزح  یلم  تدحو  تارکومد و  لایسوس  پچ  یاه  تلود  هب  هدش  تخادرپ  یاه  ماو  تخادرپ  مدع  تسا و  هتفر  الاب  یدیدش  روطب  اعقاو 

.درذگ یم  تارکومد  پچ  تارکومد و  لایسوس  تارکومدوئن و 

 

ایو هتسناوتن  زیمآراختفا ”  “ ینارنخس دنچ  زج  هب  سارپیس  یاقآ  دیدج  ریزو  تسخن  یلو  تسین ، یا  ینالوط  تدم  مناد  یم  هچ  رگا  تدم ، نیا  رد 
.دهد ماجنا  یدج  یراک  تسا  هتساوخن 

اپورا رود  هب  یترفاسم   روت  کی  تسا  ینونک  تلود  یاضعا  نیرت  تسیلوپوپ   نم  رطن  هب  اه و  لاکیدار  زا  هک  روشک  داصتقا  یئاراد و  ریز  وا و 
یلصا و هدنریگ ی  میمصت  یداصتقا و  لوغ  ناملآ  رد  چیه و  لمع  رد  یلو  یئورشوخ ، اب  ایلاتیا  هسنارف و  دننام  یئاهروشک  رد  هک  دنا  هتشاد 

.دنا هتشگ  رب  ناش  تلود  رقم  نتآ  هب  یلاخ  یتسد  اب  هجیتن و  نودب  دنا و  هدش  وربور  دیدهت  بضغ و  اب  اپورا  هیداحتا ی  زکرم  لسکورب 

زمیات سنانیف  ندنل  یداصتقا  همانزور  هیروف ٢٠١۵ ،* زور ١٣  مسیسکرام ، زا  عافد  تیاس  تسیسکرام –  یللملا  نیب  شیارگ  زا  یا  هتشون  قبط  رب 
، تسا ناکیورت  هبناج   هس  نامزاس  بناج  زا  هدش  هتکید  طیارش  هب  نانوی  نتشاذگ  ندرگ  ابیرقت  هک  همان  قفاوت  کی  هدنیآ  هبنش  ود  زور  هک  تسا  هتشون 

هدش بیذکت  نانوی  یئاراد  ریزو  بناج  زا  ربخ  نیا  .ددرگ   یم  ءاضما  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  یئاپورا و  نایاتمه  اب  نانوی   یئاراد  ریزو  بناج  زا 
ربخ هک  دیمهف  زین  ینعم  نیدب  ناوت  یم  ار  نیا  دشاب ، لوبق  دروم  هک  میسرب  نامیاکرش  اب  قفاوت  کی  هب  دیاب  هک  تسا  هتفگ  نمض  رد  وا  اما  تسا و 
رد سارپیس  ینارنخس  اب  رگید  یوس  زا  .دشاب  هتشاد  تقیقح  دناوت  یم  فسأت  لامک  اب  دراد ، دیکأت  شا  عبانم  تحص  رب  هک  همانزور  رد  هدش  جرد 

همانرب هک  تشاد  دهاوخن  ار  ونش  فرحو  باوخ  هتخت  یور  رامیب  کی  لُر  رگید  نانوی   “ هکنیا رب  ینبم  شا  یبزح  نویسکارف  روضح  رد  سلجم و 
…” ، دوش و یمن  میلست  هک  دراد  ادص  کی  رگید  نانوی  تفای ، دهاوخ  زاب  ار  دوخ  تیصخش  تمرح و  راختفا و  نانوی  دریذپب ، ار  هدش  هتکید  یاه 
دنتشاد تارهاظت  دندرک ، یم  تیامح  تلود  کی  زا  نیلوا  یارب  ناملراپ  زا  نوریب  رد  رفن  رازه  اههد  وا ، ینارنخس  نیح  رد  هتبلا  ، هک  .ینعمب  لقن 

مه هبل ، ود  مرها   کی  هب  ار  ، تلود  زا  عافد  رد  رگید ، یاه  رهش  رد  نانوی  ناناوج  نارگراک و  تارهاظت  تارهاظت و  نیا  ناوت ،  یم  رتشیب  هک 
زا تلود  نارادتسود  رب  تروص  ره  رد  یلو  تشاد ، هراشا  یتارابع   نینچ  نتفگ  یارب  یو  هب  نداد  ورین  قیوشت و  مه  سارپیس و  رب  یعقاو  راشف 

.تسا هدوزفا  هب ٧۵ %  % ٧٢

 

نامه ناهدنامرف  تسا ، هدرکن  یرییغت  شترا   سیلپ و  یورین  ینعی  تلود ،  بوکرس  یلصا  هاگتسد   هک  تسا  نآ  تسا ، صخشم  هک  یزیچ  اما ،
رگرامثتسا و تاقبط  یتاقبط  تلود  ره  یلخاد   یلصا  بوکرس  یتینما و  یورین  سیلپ و  ناتسرپرس  تارادا و  رد  هژیوب  هک  دنتسه  ناهدنامرف 
تیاغب یبزح   هک  یئالط  ” رحص   “ تسیشاف بزح  نارادفرط  زا  رتشیب  یتح  فصن و  ات  دوجوم ، مظن  رمع  لوط  مامت  رد  یزاوژروب  اصوصخم 

تسیلانویسان بزح  کی  ناربهر  زا  زین  هتخآ  ریشمش  ینعی  یطارفا  پچ  حالطصاب  دیدج  تلود  گنج  ریزو  دنشاب و  یم  تسا ، یئانج  تسیشاف و 
الصا هک  دنچ  ره  یلومعم ، یاه  تسیلانویسان  هب  ات  تسا  کیدزن  اه  تسیشاف  اه و  تسیزان  هب  رتشیب  هک  تسا  لقتسم  نانوی  بزح  مان  هب  یطارفا 

.دشاب یم  هدوب و  مسینومک   دض  رگراک و  دض  هراومه  یعاجترا و  یلک  روطب  ، نامز نیا  رد  هژیوب   مسیلانویسان و 

 

نانوی و راد  هیامرس  هقبط ی  لایخ  میریگب ، انبم  کی  ناونعب  ار  سیراپ  نومک  زا  دعب  زا  هصاخ  یناهج و  رگراک  هقبط ی  هبرجت  نیرتگرزب  رگا  سپ ،
هقباس مک  زین  نانوی  دوخ  رد  نیا  .دننک  یم  هدافتسا  نآ  زا  دسرب  هک  شا  تقو  دنراد ، ار  قامچ  هک  دنناد  یم  تسا و  تحار  یوناث  عالطا  ات  یناهج 

.تسین

 

وا .تسا  هدرک  یدنب  عمج  هسنارف  رد  یلخاد  کنج  مان  هب  دوخ  شزرا  رپ  رثا  رد  ار   سیراپ  نوّمک  رد  رگراک  هقبط ی  هبرجت ی  نیا  سکرام  لراک 

http://www.hafteh.de/?p=87520


دوخ لاح  هب  ارنآ  نآ و  ندومنن  مدهنم  میدق و  تلود  هاگتسد  اب  دروخرب  رد  شا  تیعطاق  مدع  رد  ار  نومک  تلود  هابتشا  نیرتگرزب  هنایعاد  رثا  نیا  رد 
یاه نادنز  هب  ای  هتشک و  درانومک  رازه  دودح ١٠٠  رد  هدرک و  لیدبت  زوریپ  هب  ار  هدروخ  تسکش  بالقنا  دض  هک  دش  ثعاب  هک  دناد  یم  ندرک  اهر 

نومک دننام  الثم  هک  اهربخ  نیا  زا  الصا  نانوی  رد  یلو  .دیامن  هسنارف  یرامعتسا  رئازج  هب  دیعبت  یرابجا و  راک  هجنکش ،  اب  هارمه   ، تدملا لیوط 
مدهنم نوچ  یا  هتسیاش  لامعا  دننک و  هرداصم  ار  اسیلک  ناراد و  هیامرس  لاوما  دنهد ، بیترت  یرگراک  حلسم  ایشیلم ی  یماظن  یورین  سیراپ ،

ریذپ و تیلوئسم  تلود  هنابش ، راک  خسف  دوب ، هدش  هتشاذگ  هورگ  هب  هک  مدرم  لاوما  دنادرگ  ربو  لیتساب  نادنز  ندرک  بارخ  مودناو ، همسجم  ندرک 
ضوع یتاقبط  یافص  حلص و  یئاوژروب و  تاباختنا   نوناق و  تیمکاح  هب  دنمرواب  یاهنویسکارف  یاج  هدمع  روطب  اهنت ، تسا و  هدادن  یور  هریغ 

هقبط ی دراد ، قرف  لبق  لاس  دنچ  اب  تسه و  هک  یزیچ  طقف  .دنا  هتسشن  تسار  پچ و  یاه  لاکیدار  اه  ویتاورسنک  اه و  لاربیل  یاجرب  تسا و  هدش 
یصوصخ تیکلام  هیامرس و  یارب  کانرطخ  دایز  دناوت ، یم  مه  نیا  هک  دنتسه  یا  هزادنا  ات  نادیم  طسو  رد  نانوی  رد  شکتمحز  مدرم  رگراک و 

رب ناهاوخ  هک  یربهر  ینعی  یبالقنا  ربهر  نودب  نوچ  درک ، تکاس  ار  اهنآ  ناوت  یم  تسایس  نابز  اب  تسا ، هداتفا  قافتا  اهراب  هکنانچمهو  دشابن 
هدنهد زکرمت  هدننک و  هدامآ  نامزاس  یبالقنا ، نامزاس  نودب   یاه  هدوت  .دنشاب  یم  تسا ، راد  هیامرس  همکاح  هقبط ی  میدق و  تلود  طاسب  ندیچ 

خیرات رد  نونک  ات  ینادنچ  راک  الپ   ترپ و  یماظن و  شزومآ  نودب  حالس و  نودب  یتاقبط و  گنج  یلخاد –  گنج  یارب  رگراک  هقبط ی  یورین 
.دنا هدادن  ماجنا  یتاقبط  عماوج 

 

هب هک  دنراد  اضاقت  تسیلایرپما ، ناراد  هیامرس  ینعی  ناگ  هدنهد  ماو  ینعی  نانوی ، یاکرش  زا  یناوخارف  نتشون  اب  مان  هب  ناناد  داصتقا  زا  یا  هدع  الاح 
.دنیامن کمک  دیدج  تلود  هب  دنباتشب و  نانوی  هدز  رقف  شکتمحز و  مدرم  یرای 

 : هک دنسیون  یم  تسا  مهم  ناراد  هیامرس  هیامرس و  یارب  یزیچ  هچ  دنتسه ، هاگآ  دنا و  هدناوخ  دنتسه و  ناد  داصتقا  اه  مناخ  نایاقآ و  نیا  نوچ  هتبلا ،
دوبهب یروارف و  دیدجت  تهج  مزال  تامادقا  یراذگ و  هیامرس  رتشیب ، لاغتشا  رتالاب ، دزمتسد  لقادح  دراد ، زاین  یروف  هناتسودناسنا  کمک  هب  نانوی  “

شزرا تایلام  رب  رتمک  هک  دراد ، زاین  رت  هتفرشیپ  رتاراک و  یتایلام  ماظن  کی  هب  روشک  نیا  .تشادهب  شرورپ و  شزومآ و  دننام  یساسا  تامدخ 
یلام تسایس  رظن  زا  .دوش  نک  هشیر  تازاجم  هزرابم و  اب  دیاب  داسف  دنک . لمع  تورث  دمآرد و  رب  تایلام  ساسا  رب  رترثوم  دشاب و  یکتم  هدوزفا 

کناب یلام  رمتسم  تیامح  .دهد  ناشن  ار  اهنآ  یتسرد  ودناسرب  رمث  هب  ار  تامادقا  نیا  دناوتب  ات  دشاب ، هتشاد  تکرح  ناکما  دیاب  دیدج  تموکح 
، مینک یم  اضاقت  الجاع  رگید  یاه  داهن  نانوی و  یئاپورا  یاکرش  زا  ام  .دنامب  رادیاپ  یلام  شخب  هلصاف  نیا  رد  ات  تسا ، یرورض  اپورا  یزکرم 

.تسه نم  زا  دیکات  .دنزاس ” نکمم  ار  تیامح  تکرح و  ناکما  نیا 

دشاب یم  رگراک  دزمتسد  نودبراک  ای   رگراک و  هقبط ی  هدش ی  هدیدزد  راکورین  نآ  عبنم  هک  تسا  فورعم  شزرا  هفاضا  نامه  ای  هدوزفا ” شزرا  “
دوجوم ناهج  رد  یزیچ  دوس  زا  رت  یساسا  رتمهم و  ناراد  هیامرس  یارب  هک  تسا   ناراد  هیامرس  هیامرس ی  دوس  یلصا  أشنم  عبنم و  دوخ  و 

یم ناریو  ار  شکتمحز  رگراک و  یاه  ناسنا  هناشاک ی  هناخ و  دنشک ، یم  ناسنا  اهنویلیم  دنزادنا ، یم  هار  گنج  نآ  شیازفاو   ظفح  یارب   تسین ،
زا ریغ  یزیچ  ایآ  میرگنب ، نامفارطا  ناهج  هب  .دنتسین  نادرگیور  یچیه  زا  هصالخ  .دنوش  یم  هدش و  بکترم  ار  یتیانج  ره  اتقیقح  اعقاو و  دننک و 
رد امش  ناکم  اج و  رادب ، ظوفحم  ار  دوس  یلو  هدب ، ار  اهازسان  شحف و  نیرتدب  ناراد  هیامرس  هب  یتح  نز و  هب  فرح  نارازه  امش  مینیب  ؟ یم  نیا 

دزمتسد رتشیب  یراد  هیامرس  ماظن  رد  دمآرد ”  “ و یرآ ، .تسین  یکاب  دیسر و  دهاوخ  ولماش ، ردقم – ” هلاون   “ تسا و هدش  ظفح  ناراد  هیامرس  دزن 
دوس ینعی  ” تورث  “ یلصا عبنم  دنهاوخ  یم  هک  هدیزرو  یمارگ و  ناناد  داصتقا  نیا  هک  مناد  یمن  .دنک و  یم  یعادت  ار  نادنمراک  قوقح  نارگراک و 

.دنراد رظن  رد  ار  دنمراک  ات  دنچ  هناخ  الثم  دیاش  .دننک  یم  هیجوت  روطچ  ار  تورث  رب  تایلام  شیازفا  دنرادب ، ظوفحم  ار 

هیامرس هیامرس ِی  دوس  رب  هک  دنراد  رظن  رد  رگید  فرط  زا  دنتسه و  ناراد  هیامرس  فطل  ناهاوخ  فرط  کی  زا  شیدناریخ  نانز  نادرم و  نیا 
یم تابثا  ناش  یشنم  رکون  هدش و  نایامن  ناش  سورخ  مُد  نم ، رواب  هب  هک  تساجنیا   .دننکن  داجیا  شیارب  یدوبمک  یرطخ و  دنیازفا و  یب  ناراد 

همدقم ناونعب  هک  سلگنا ، هتشون ی  زا  یتمسق  هب  ار  امش  هجوت  هتشون ، نیا  همتاخ  رد  اما  دیناوخب ، ار  همان  نیا  بلطم ، ریز  رد  دیناوت  یم  امش  .ددرگ 
یم منک .  یم  بلج  تسا ، هدش  هتشون  سرام ١٨٩١    ١٨ سیراپ - نومک  درگلاس  نیمتسیب  رد  سکرام  لراک  هتشون ی  هسنارف  رد  یلخاد  گنج  رب 

.تسا یرورض  مزال و  بسانم و  نامز   نیا  یارب  نم ، رطن  هب  اما  تسا ، ینالوط  یمک  بلطم  مناد  ،

 

هرادا هتشذگ  ِیتلود  نیشام  نامه  کمک  هب  ار  هعماج  دناوت  یمن  تردق ، هب  نتفای  تسد  زا  سپ  رگراک ، �قبط  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  هرسکی  نومک  ” 
، وس کی  زا  تسیاب ، یم  دهدن ، تسد  زا  هراب  ود  دوب  هدروآ  گنچ  هب  یگزات  هب  هک  ار  شدوخ  ِیتاقبط  �طلس  هک  نآ  یارب  رگراک ، �قبط  نیا  دنک ؛
هدش ضیوفت  تردق  هک  دنک  ذاختا  یریبادت  رگید  یوس  زا  یلو  درادرب ، نایم  زا  دوب  هدش  هتفرگ  راک  هب  وا  دوخ  هیلع  هک  ار  هتشذگ  بوکرس  نیشام  نآ 

هک یتلود  صاخ  تلصخ  .دشاب  ینتفرگ  سپ  ءانثتسا ، نودب  هراومه و  درک ، یم  رومأم   هعماج  هرادا  یارب  وا  دوخ  هک  ینادنمراک  ناگتشامگ و  هب 
کرتشم عفانم  نیمأت  یارب  ار  یا  هژیو  یاه  ناگرا  هداس ، راک  میسقت  هار  زا  ادتبا  هعماج ، دوب ؟ هچ  درک  یم  یئاورنامرف  هعماج  رب  نومک  زا  شیپ 

هب تشاد ، رارق  اهنآ  سأر  رد  تلود  هک  یمومع ،] حلاصم  عفانم و  زا  تبقارم   ] یاه مادنا  نیا  یلو ، .دوب  هدروآ  دیدپ  هنیمز  نیا  رد  تبقارم   دوخ و 
لیدبت هعماج  ناراگدنوادخ  هب  هدیدرگ و  جراخ  هعماج  رازگتمدخ  تلاح   زا  هداد ، تیهام  رییغت  ناشدوخ ، عفانم  نیمأت  هب  نتخادرپ  اب  نامز ، رورم 

دوش یم  مه  کیتارکومد  یروهمج  بلاق  رد  یتح  لب  یثوروم ، ِیهاشداپ  بلاق  رد  طقف  هن  لاثم ، ناونع  هب  ار ، لوحت  رییغت و  نیا  .دندوب  هدش 
ادج صاخ و  یا  هتسد  وراد  اج  نآ  هزادنا  هب  اج   همه  نارادمتسایس ”  “ هک دوش  یم  هدید  یلامش   یاکیرمآ  رد  تسرد  شزراب  هنومن  .درک و  هظحالم 

هاگتسد رد  ار  رگیدمه  یاج  تبون  هب  هک  گرزب ، بزح  ود  زا  کی  ره  یلامش ، یاکیرمآ  رد   . دنهد یمن  لیکشت  ار  دنمتردق  لاح  نیع  رد  مدرم و  زا 
 ، یراذگنوناق یگدنیامن و  یاه  یسرک  رس  رب  و  تسا ، راک  بسک و  یعون  ناش  یارب  تسایس  هک  دنوش  یم  هرادا  یناسک  طسوت  دنریگ ، یم  تردق 
یارب تاغیلبت  شوج و  بنج و  زا  ناش  شاعم  رمم  و  دنهد ، یم  رد  نت  یرگ  هلماعم  هنوگ  همه  هب  لاردف ، تلود  رد  هچ  یلحم ، یاه  تلود  رد  رد  هچ 



هک میناد  یم  همه  .دنزادرپ و  یم  نانآ  هب  تلود  تاماقم  یاطعا  اب  ار  تیلاعف  نیا  شاداپ  تاباختنا  رد  یزوریپ  زا  سپ  هک  درذگ  یم  ناش  بزح 
هچ ات  دننک  یم  هک  یئاه  شالت  دوجو  اب  دنرادرب و  دوخ  ندرگ  زا  ار  ریذپان  لمحت  غوی  نیا  دنا  هدیشوک  ردق  هچ  نونک  ات  شیپ  لاس  یس  زا  نایئاکیرمآ 

تردق هنوکچ  هک  مینیبب  رگید  یاج  ره  زا  رتهب  میناوت  یم  هک  تساکیرمآ  نیمه  رد  تسرد  .دنور و  یم  ورف  شیپ  زا  شیب  داسف  بادرم  نیا  رد  دح 
لالقتسا دشاب ، تسیاب  یمن  شا  هرادا  یارب  نآ  ِتسد  رد  رد  یرازبا  زح  یزیچ  زاغآ  رد  هک  یا  هعماج  هعماج ، هب  تبسن  هک  دوش  یم  قفوم  تلود 
نایموب زا  تبقارم  رومأم  هک  نازابرس  زا  یتشم  رگم  یمئاد (  شترا  هن  تیفارشا ، هن  تسه ، یتنطلس  نادناخ  هن  اکیرمآ ، نیا  رد  .دنک  یم  ادیپ 

�تسد وراد  ود  اج  نآ  رد  مینیب  یم  همه ، نیا  اب  .یگتسشنزاب و  قوقح  تباث و  ِتاماقم  اب  یرادا  هاگتسد  هن  دنتسه ،) اهنآ  اب  هلباقم  تسوپخرس و 
یارب لیاسو و  نیرتدساف  زا  هدافتسا  اب  ار  تلود  دنریگ و  یم  تردق  هاگتسد  رد  ار  رگیده  یاج  تبون  هب  هک  دنتسه  وجدوس  رگ  هلماعم  ِزاب  تسایس 

هب ایوگ  هک  زاب  تسایس  گرزب  لتراک  ود  نیا  ربارب  رد  زین ، تلم  و  دنهد ؛ یم  رارق  دوخ  ِتمدخ  رد  دوخ  صاخ  دصاقم  نیرتروآ  مرش  هب  ندیسر 
.تسا هداد  اضق  هب  نت  درادن و  یا  هراچ  چیه  دننک ، یم  شا  تراغ  دنا و  طلسم  یو  رب  عقاو  رد  یلو ، دنراد  رارق  یو  تمدخ  رد  حالطصا 

هک میناوخ  یم  همادا  رد 

هب هعماج  ّیرازگتمدخ  زا  یتلود  یاه  مادنا  تلود و  ندش  لیدبت  ینعی  نیشیپ ، یاه  ماظن  �مه  رد  ریذپان  بانتجا  یالب  نیمه  هب  هک  نآ  یارب  نومک 
، یرادا یاه  هاگتسد  رد  تاماقم  �مه  شنیزگ  هک  نیا  تسخن  درُب و  راک  هب  ار  دمآراک  �لیسو  هاگتسد  ود  دوشن  راچد  هعماج ، رب  طلسم  ناگیادخ 

مود .دنشاب  ینتفرگ  سپ  هظحل  ره  رد  تاماقم  نآ  هک  داهن  نیا  رب  ار  انب  هجیتن ، رد  درک و ، یمومع  ءارآ  یانبم  رب  باختنا  عبات  ار  یشزومآ  یئاضق و 
یدزمتسد نیرتالاب  .دنتشاد  یم  تفایرد  نارگراک  رگید  هک  داد  رارق  یدزمتسد  نامه  لداعم  اه ، نآ  ِنیرتالاب  ات  نیئاپ  زا  ار ، تامدخ  دزمتسد  هک  نیا 

هک نآ  نمض  دش  یم  هتفرگ  یرادا  بصانم  تاماقم و  هب  یبایتسد   یارب  هقباسم  یولج  ناس ، نیدب  .دوب  کنارف  درک ۶٠٠٠  تخادرپ  نومک  هک 
[ یاه هیاپ   ] ِنتسکش مه  رد  زرط  نیا  ..دننک  تیاعر  ار  یدودح  دندوب  فظؤم  دوبن و  زاب  ناشلاب  تسد و  مدرم  ِیگدنیامن  روما  یارب  ناگدنوش  باختنا 

رد هک  تسا  یعوضوم  نآ  یاج  هب   کتیارکومد ، یتسار  هب  یتردق  دیدج ، یتردق  ندناشن  دوب و  موسرم  نامز  نآ   ات  هک  یوحن  هب  یتلود  ِتردق 
، ناملآ رد  هژیو  هب  اریز  دوب ، مزال  اج  نیا  رد  عوضوم  نیا  هب  یا  هراشا  یلو  .تسا  هدش  هداد  حرش  لیصفت  هب   هسنارف ، رد  یلخاد  گنج  موس  شخب 

رد .تسا  هدیناود  هشیر  نارگراک  زا  یرایسب  نادجو  رد  یتح  یزاوژروب و  ِیمومع  نادجو  رد  هدش و  جراخ  هفسلف  دح  زا  تلود  هب  یفارخ  داقتعا 
 ِ تلادع تقیقح و  هک  تسا  یورملق  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  یفسلف  نایب  هک  تسا  نیمز  یور  رد  ادخ  ِتوکلم  ای  ترکف ” ِققحت  تلود ”  نافوسلیف ، ِیقلت 

همشچ رس  اج  نیمه  زا  دوش  یم  طوبرم  تلود  هب  هچنآ  ره  تلود و  �نوگ  یفارخ  یراذگجرا ِ  .دنبای و  ققحت  دیاب  ای  دنبای  یم  ققحت  نآ  رد  هنادواج 
وخ روصت  نیا  اب  یگراوخریش ، نارود  نامه  زا  ام ، �مه  هک  دوش  یم  رت  ناسآ  ور  نآ  زا  هژیو  هب  ناگمه  رد  ساسحا  نیا  یریگ  هشیر  و  دریگ ، یم 

عجارم تلود و  ِتسد  هب  زج  ینعی  هتفرگ ، تروص  نونک  ات  هک  یا  هویش  هب  یلک ، روط  هب  هعماج  کرتشم  عفانم  �مهو  روما  �مه  هک  میریگ  یم 
دنا هتسناوت  هک  لاح  دنرب  یم  نامگ  مدرم  هک  نادنچ  .دنوش  هرادا  میظنت و  دنناوت  یمن  یرگید  تروص  هب  دنروخ ، یم  ار  تلود  نان  هک  یرادتقا 

هک یلاح  رد  .دنا  هتشاد  رب  اسآ  هزجعم  یتسار  هب  یماگ  دننک ، دای  مسق  کیتارکومد  یروهمج  رس  هب  دنراذگب و  رانک  ار  یثوروم  ِیهاشداپ  هب  داقتعا 
کیتارکومد و یروهمج  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسین و  رگید  یا  هقبط  تسد  هب  هقبط  کی  بوکرس  نیشام  زج  یزیچ  رما ، تیعقاو  رد  تلود ،
هب یارب  راکیپ  رد  زوریپ  ایراتلورپ  هک  تسا  یرش  تلاح ، نیرتهب  رد  تلود ، هک ، نیا  هصالخ  دراد ؛ قادصم  ناس  کی  هب  ود ، ره  یهاشداپ ، ماظن 

هاتوک رد  نآ   راضم  زا  سیراپ ، نوّمک  دننام  تسرد  ایراتلورپ ، هک  یرش  درب ، یم  ثرا  هب  هتشذگ ] زا   ] ار نآ  دوخ ، یتاقبط  �طلس  ندروآ  تسد 
دنبایب یئاناوت  نادنچ  دنا ، هدمآ  راب  هب  یا  هنادازآ  هزات و  ِیعامتجا  طیارش  رد  هک  مدرم ، زا  یا  هزات  لسن  هک  هاگ  نآ  رگم  دش  دهاوخن  اهر  نامز  نیرت 

باتک تیاس  ماهرپ - رقاب  همجرت ی   یلا ۴۴  –  .دنراد ص ۴٣ رب  دوخ  یاپ  شیپ  زا  دنبورب و  دراد  مان  تلود  هک  ار  �لابز  نیا  ِیمامت  دنناوتب  هک 
یسراف

.

سیراپ نومک  درگلاس  نیمتسیب  ندنل ،

سلگنا نیردرف  سرام ١٨٩١ -  ١٨

 

هتفه هلجم  تیاس  نانادداصتقا - ناوخارف  کنیل 

http://www.hafteh.de/?p=87460

 

!Greece: No surrender to the Troika

http://www.marxist.com/greece-no-surrender-to-the-troika.htm
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( لکلوف رگروب  هزتل  یگروبمازکول  همانزور  ریبدرس   ) ترکور یلع 

 

ناوج یایند 

تلادع تشاگنرات 

هیروف ٢٠١۵  ١۶

 

نانوی تاباختنا  زا  سپ  هک  دوبن  بجعت  یاج  مه  دایز  اذل  دیآ ، یم رامش  هب  هبحتسم  ضیارف  وزج  پچ  لفاحم  زا  یخرب  نیب  رد  زورما  مسینومک  یتنآ
.تسین دیدج  تلود  رد  تکرش  هب  رضاح  دوب  هدرک  مالعا  هک  اریز  دش ، مهتم  یطارفا » مسینیلاتسا   » هب  KKE نانوی تسینومک  بزح  هیوناژ ، رد ٢۵ 

درایلیم تسین ٢۴٠  نیا  رکف  رد  هک  دوب  هدرک  مالعا  صخشم  روط  هب  دوخ  یتاباختنا  همانرب  رد  اسیریس  فالخرب  نانوی  تسینومک  بزح 
یاهورین فرط  زا  هکلب  نانوی ، قلخ  فرط  زا  هن  هک  اه  یهدب زا  یمیظع  هوک  .دسانشب  تیمسر  هب  ار  اپورا » هیداحتا  یدادما  یاه  کمک »

بیج هب  یدادما » یاه  کمک  » نیا زا  دصرد  .ددرگ ٩٠  تخادرپ  مدرم  طسوت  دیاب  نونکا  دوب و  هدش  هتشابنا  تارکمد  لایسوس  راک و  هظفاحم
.دش ریزارس  ینانوی  یوسنارف و  یناملآ ، یاه  کناب

یاه تکرش تاجناخراک ، ندرک  یلم  وتان و  اپورا و  هیداحتا  زا  جورخ  نانآ  ممصم  مزع  هک  دندرک  صخشم  نانوی  یاه  تسینومک نیارب  هوالع 
.دنسانش یم یراد  هیامرس نارحب  رد  نانوی  رتشیب  طوقس  زا  یریگولج  یارب  هار  اهنت  ار  هار  نیا  هک  اریز  تسا ، اه  کناب گرزب و 

هیداحتا نارس  شیامه  زا  سپ  سارپیس  یاقآ  .تسا  بزح  نیا  تقادص  رب  لیلد  هدنام  رادافو  دوخ  یاه  هدعو هب  زین  تاباختنا  زا  سپ   KKE هک نیا
نانوی یاهتسینومک  بیترت  نیا  هب  درمش .» دهاوخ  مرتحم  ار  یئاپورا  دعاوق  ام  هژورپ  .درادن  یئادج  دصق  یسک  تفگ « : هتشذگ  هتفه  رد  اپورا 

.دنرامش قحرب  تسرد و  ار  دوخ  عضاوم  دنناوت  یم

تاباختنا رد  هک  ینانوی  دنورهش  دص  رد  زا ۶۴  موس  ود  ًابیرقت  هک  دوش ، لاحشوخ  دیاب  یقرتم  درف  ره  دیآ و  یمن دوجو  هب  یرییغت  لاحره  هب  یلو و 
رانک رد  دندرک و  یم تموکح  نانوی  رب  اه  کناب یلام و  گرزب  یاه  هیامرس تمدخ  رد  هک  دنتخیر  یبازحا  تسد  یور  یکاپ  بآ  دندرک ، تکرش 

.دندوب دش ، لیمحت  نانوی  مدرم  هب  هک  یروآ  هعجاف تسایس  لوئسم  اپورا  هیداحتا 

یتضایر و داصتقا  تسایس  یلو  دروآ  یمن  دوجو  هب  یبالقنا  تالوحت  هک  دنچره  دیدج  تلود  هک  نیا زا  دیاب  هک  تسا  یعیبط  زین  تروص  نیمه  هب  و 
دنک و یم لح  ار  مدرم  زا  یمیظع  شخب  یعامتجا  تالکشم  درب و  یم الاب  ار  اهدزمتسد  لقادح  دنک ، یم فقوتم  ار  هدش  لامعا  یاه  یزاس یصوصخ 

.دوب لاحشوخ  دشخب ، یم  فیفخت  ای 

http://www.hafteh.de/?p=87777
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ار دشاب  ناشکتمحز  عفن  هب  ًاعقاو  هک  ینوناقره  هتشذگ  لثم  هک  دندرک  مالعا  هتفه  نیمه  رد  اهنآ  .دننک  یمن یراک  نیازج  زین  ینانوی  یاه  تسینومک
تارهاظت و قیرط  زا  اپورا  هیداحتا  تاروتسد  هیلع  دوخ  هزرابم  هب   PAME یرگراک یاکیدنس  اب  ماگمه  اهنآ  اما  .داد  دنهاوخ  رارق  ینابیتشپ  دروم 

.داد دنهاوخ  همادا  تاباصتعا 

ندرب لاوئس  ریز  شیلصا  هفیظو  تسا  نانوی  قلخ  اب  یگتسبمه  یعدم  هک  سکره  .تسین  نانوی  یقرتم  یاهورین  یارب  کحم  اهنت  تازرابم ، نیا 
جیسب قیرط  زا  تلود  هجدوب  شهاک  یتضایر و  داصتقا  تسایس  هیلع  هزرابم  روط  نیمه اه و  کناب گرزب و  یاهنرسنک  دوس  رثکادح  بسک  تسایس 

.میرود نآ  زا  یلیخ  زونه  گروبمازکول  رد  ام  هک  دشاب ، یم  دوخ  روشک  رد  تلود  ندرک  طقاس  تهج  رد  اه  هدوت



کمک اکیورت  هب  یرگادوس  هخرچ  هب  ندز  نماد  یارب  اسیریس  تلود  هنوگچ 

دنک یم
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چرسیر لابولگ  عبنم :

فلو تسنرا  هدنسیون :

تلادع تشاگنرات 

هم ٢٠١۵  ٢١

، نتآ رد  هن  روشک  نیا  تشونرـس  زونه  یزوریپ ، دوجو  اب  .دناشن  تردـق  ریرـس  رب  ار  اسیریـس  فالتئا  نانوی  رد  تاباختنا  هیوناژ ٢٠١۵  زور ٢۵ 
اکیورت طسوت  نانوی  یرابجا  تیریدـم  لاس ٢٠١٠  زا  تسین : هلأسم  مامت  نیا ، هزاـت  دروخ و  یم مقر  لـسکورب  نیلرب و  نتگنـشاو ، رد  ناـکامک  هکلب 

.تسا هتفای  دیدشت  اتح  ییاپورا ) هیداحتا  نویسیمک  یناهج و  کناب  لوپ ، یللملا  نیب قودنص  زا  بکرم  )

نآ هب  هیروف  رد  زین  ییاپورا  هیداحتا  یزکرم  کناب  درک ، عطق  نانوی  هب  ار  دوخ  یاه  تخادرپ ربماسد ٢٠١۴  رد  یللملا   نیب قودنص  هک  نیا  زا  سپ 
هک درک  دـیدهت  ررکم  روط  هب  ییاپورا  هیداحتا  نویـسیمک  نآرب ، هوالع  .دومن  مالعا  رابتعا  یب ار  نانوی  یتلود  راداهب  قاروا  خـیرات  نآ  زا  تسویپ و 

.دنک جارخا  وروی  یزرا  هقطنم  زا  ار  نانوی 

ود نآ  نیب  دزاس و  بوعرم  ار  شکتمحز  مدرم  دهد ، رارق  راشف  ریز  ار  دیدج  تلود  هک  دوب  تهج  نیا  رد  ادتبا  زا  ییاپورا  هیداحتا  تامادقا  نیا  همه 
اسیریس تلود  تسایس  نویدم  هکلب  هدوبن ، اکیورت  یتخـسرس  رطاخ  هب  اهنت  هدش  ور  هبور تیقفوم  اب  ًاتدمع  نونکات  تامادقا  نیا  هک  نیا  .دنک  ورف  هوگ 

.تسا زین 

تهج رد  هن  ادتبا  نامه  زا  سیکافوراو ، وا  ییاراد  ریزو  سارپیس و  ریزو  تسخن یداصتقا ، تضایر  تسایس  هب  ندیـشخب  نایاپ  هدعو  هب  هجوت  نودب 
هیوناژ زا ٢۵  اه  نآ تاباختنا ، زا  لبق  رادبآ  تادیدهت  دوجو  اب  .دـنا  هدوب  ییاپورا  هیداحتا  یرابجا  نارـشابم  اب  نانوی  یراکمه  راتـساوخ  هکلب  لباقت ،
لباقم رد  دنتـسین ،) اه  هدـعو نیا  یارجا  هب  رداق  هک   ) دـنهد یم هدـعو  نانوی  مدرم  هب  ناکامک  هک  یلاح رد  دـندراذگ : ارجا  هب  ار  ولهپود  یژتارتسا  کی 

( .دننک یلمع  ار  نانآ  یاه  هتساوخ دنناوتب  هک  نآ نودب   ) دنراذگ یم شیامن  هب  میلست  عوضخ و  اکیورت 

نیا لابند  هب  ناکامک  یا  هحلاصم ره  لوبق  یتخـسرس و  اب  هکلب  درکن ، ینیـشن  بقع دوخ  عضاوم  زا  رتم  یلیم کی  اـتح  اـهنت  هن  اـکیورت  هک  نیا هجیتن 
نانآ رظنم  زا  .دـنراذگب  نانوی  شکتمحز  ریقف و  مدرم  شود  یور  دـنا ، هدروآ  راب  هب  نارادمتـسایس  اه و  کناب هک  ار  یتاراسخ  نیگنـس  راب  هک  تسا 
رطخ ًامازلا  دودحم ، یاه  شخب رد  اتح  مرفر  هک  هدیسر  یا  هلحرم هب  هظحل  نیا  رد  یناهج  یلام  متسیس  بیرخت  دنور  اریز  تسا ، یقطنم  اتح  هار  نیا 

.تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  راتخاس  یمامت  یشالت 

رد هک  درک  رپ  روط  نیا ار  هدمآ  دـیدپ  اهروشک  هجدوب  رد  اه  کناب تاجن  یارب  کمک  لابند  هب  هک  یقیمع  یاه  هرفح دوش ، یم شـشوک  لاس ٢٠٠٨  زا 
رد دـصرد »  رفـص  هرهب   » اب ًابیرقت  ار  نآ  هدومن و  برـض  هکـس  رگید  فرط  زا  درک و  هسیکرـس  ار  شکتمحز  مدرم  یتضایر  تسایـس  بوچراچ 

یارب رابتعا  لکـش  هب  لوپ  نیا  هک  نیا یاج  هب  یلو  .دروآرد  تکرح  هب  ار  دکار  داصتقا  هک  فده  نیا  اب  ًارهاظ  مه  نآ داد ، رارق  یلام  عیانـص  رایتخا 
.دوش یم هتفرگ  راک  هب  زرا  یاهرازاب  راداهب و  قاروا  ماهس ، یاهرازاب  رد  یرگادوس  یارب  یلام  تاسسؤم  فرط  زا  دوش ، فرصم  یراذگ  هیامرس

.تسا تالغتسم  شخب  ماهس و  رازاب  راداهب ، قاروا  رازاب  رد  میظع  یاه  بابح نآ  هجیتن 

http://www.hafteh.de/?p=94861
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اه نآ هک  نیا .دوش  هتـشاد  هگن  اپ  رـس  تمیق  ره  هب  یرگادوس  عیرـس  هخرچ  هک  تسا  نیا  بابح  نیا  ندیکرت  زا  یریگولج  یارب  هار  اهنت  اه  نآ رظن  هب 
هب یأر  همه  نیا  هیوناژ  رد  دنتسناوت  اه  نآ دنتسه : اسیریس  تلود  یولهپود  یدربراک  تسایس  نویدم  دنوش ، قفوم  هظحل  نیا  ات  نانوی  رد  دنا  هتـسناوت 

یاهروشک هک  داد  یم ناشن  هراق  یقاب  رد  یگتـسبمه  تارهاظت  همه  نآ .دنداد  هدـعو  مدرم  هب  ار  یتضایر  تسایـس  لاکیدار  نایاپ  اریز  دـنروآ ، تسد 
.دنا هتسب  دیما  اسیریس  هب  ردقچ  زین  رگید 

تسار تسیلوپوپ  تسرپداژن ، بزح  اب  اسیریس  هک  نیا  .هدش  هدیـشک  نییاپ  راب  نیلوا  یارب  مدرم  دایز  عقوت  هلیتف  تاباختنا  زا  سپ  زور  دنچ  اهنت  یلو 
، بزح ناربهر  ررکم  تاراهظا  لابند  هب  نآ  زا  سپ  .تخیگنارب و  ار  مومع  مهافت  مدـع  بجعت و  هدرتسگ  روط  هب  درک ، فالتئا  لقتـسم » ناینانوی  »

روط نیمه تخادرپ و  دهاوخ  رخآ  نارق  ات  هدش  داجیا  یرگادوس  لابند  هب  هک  ار  روشک  یاه  یهدـب هیلک  تساکیورت و  اب  یراکمه  راتـساوخ  نانوی  هک 
.دیماجنا بزح  تیبوبحم  رت  شیب شهاک  هب  یتاباختنا ، یاه  هدعو ندنکفا  بقع  هب 

ات دـنک  یم سرادـم  اه و  ناتـسرامیب اتح  یتلود و  یاه  تکرـش ینامرد و  یاه  همیب یگتـسشنزاب ، همیب  قودنـص  رد  تسد  نونکا  اسیریـس  تلود  هک  نیا
، دنک یم لمحت  ار  یماظن  نیگنس  جراخم  ای  دیازفا و  یم اه  تایلام مجح  هب  ای  و  دزادرپب ، نانوی  یرارطضا  تیعـضو  نیببـسم  هب  ار  روشک  یاه  یهدب
زا یرایسب  اهنت  هن  دنک ، یم مالعا  لمتحم  ار  یعامتجا  جراخم  شهاک  دوخ  یتاباختنا  یاه  هدعو فالخرب  اتح  دیامن و  یم دودحم  ار  یدقن  یاه  تخادرپ

رخاوا هک  میرواـیب  داـی  هب  .تسا  هدرب  نیب  زا  زین  ار  روشک  زا  جراـخ  رد  شبنج  ناراداوه  یاـیؤر  هکلب  هدرک ، هکوش  ناـنوی  رد  ار  شبنج  ناراداوه 
همه .درک  یم مالعا  اپورا  رد  ار  ینیون » نارود   » زاغآ نآ  یربهر  تفگ و  یم نخس  اسیریـس  زا  ایناپـسا  رد  سومدوپ »  » شبنج ینابز  هچ  اب  هیوناژ 

.تسا هدش  هنهک  هتشذگ و  رگید  اه  فرح نیا 

ناکیپ کون  هب  ار  دوخ  نیغورد ، یاه  هدـعو اب  فالتئا  نیا  ادـتبا  رد  درک : میـسقت  یلاوتم  زاف  هس  رد  ناوت  یم ار  هتـشذگ  یاه  هام رد  اسیریـس  تسایس 
گنگ و ار  مدرم  دوخ  یـسایس  ضقانتم  تاراهظا  نینچ  مه زیرم و  راد و  جـک سروک  لابند  هب  سپـس  درک و  لیدـبت  یتضاـیر  تسایـس  هیلع  تمواـقم 

قوقح شهاک  تسا ، راک  رازاب  مرفر  رکف  رد  هتخادرپ و  اـکیورت  اـب  یراـکمه  هب  اـیح  مرـش و  نودـب  اسیریـس  موس ، زاـف  رد  نونکا  .درک  داـمتعا  یب
رظن زا  یسایس  یگتـسکشرو  نیا  .تسا  هدومن  زاغآ  ار  یتلود  یاه  تکرـش یزاس  یـصوصخ دنک و  یم حرطم  ار  اهدزمتـسد  لقادح  ناگتـسشنزاب و 

.میدروخ تسکش  بیقر  یتخسرس  لباقم  رد  یلو  مینک  تمواقم  میتساوخ  ام  هک  دوش  یم دومناو  گنر  مک لالدتسا  نیا  اب  کیژولوئدیا 

شبنج هب  یتخس  همطل  تسا ، هدیدرگ  لدبم  اکیورت  تسد  مه تسد و  رازبا  هب  اکیورت  یرهاظ  فلاخم  زا  هتشذگ  مین  هام و  هس  لوط  رد  اسیریس  هک  نیا
میـسن اسیریـس  رانک  رد  سومدوپ »  » کمک هب  هک  نیا هب  ایناپـسا   مدرم  دیما  .درک  دراو  ییاپورا  یاهروشک  ریاس  رد  یتضایر  تسایـس  هیلع  تمواقم 

یزوریپ شیپ  یدنچ  ات  هک  ییاه  ینیب شیپ فالخرب  سومدوپ  هک  دسر  یم رظن  هب  دیعب  .تسا  هتفر  نیب  زا  ًابیرقت  تفرگ ، دهاوخ  ندیزو  اپورا  رد  ینیون 
.ددرگ زوریپ  هدنیآ  تاباختنا  رد  تسناد ، یم زرحم  زییاپ  تاباختنا  رد  ار  نآ 

اپورا رد  یسایس  یرگنشور  دنور  رد  یا  هدننک نییعت  مهـس  دوخ  یعقاو  تلـصخ  زا  نتـشادرب  هدرپ  اب  اسیریـس  هک  تفگ  ناوت  یم اه ، نیا همه  دوجو  اب 
اپورا رد  تسا و  ینعم  یب ًالماک  اکیورت  یاه  تارکونکت یناسنا  نادجو  هب  لسوت  ناوخارف و  هک  دوب  هدشن  صخشم  حوضو  نیا  هب  هاگ  چیه درک : ءافیا 

، ییاپورا هیداحتا  نامیپ  هیلع  ممصم  هزرابم  هلباقم و  رد  طقف  طقف و  هکلب  دمآ ، دهاوخن  تسد  هب  اکیورت  یراکمه  اب  دشاب ، ناسنا  نأش  رد  هک  یا  هدنیآ
.دوب دهاوخ  یلمع  لوپ  یللملا  نیب قودنص  اپورا و  یزکرم  کناب 



! دنتفرگ ار  نانوی  لغب  ریز  هیسور  نیچ و 
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یعفان اضر  همجرت  شنیزگ و  نیالنآ –  لگیپشا 

ام هدنیآ 

 

زا هیسور  زاگ  لاقتنا  یارب  یدرایلیم  نیدنچ  مهم  رارق  کی  داقعنا  هب  قفوم  دوب ، هدرک  رفس  هیسور  هب  هک  نانوی  ریزو  تسخن 
.دهد رارق  نانوی  رایتخارد  رالد  درایلیم  تسا ۵  رارق  داد ، رارق  نیا  تخادرپ  شیپ  ناونعب  هیسور  .دش  اپورا  هب  نانوی 

روطنیا رگا  تفگ : درب  یم  رسب  نتگنشاو  رد  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  یراهب  سالجا  رد  تکرش  یارب  هک  ناملآ ، یئاراد  ریزو 
« .تسبوخ دنک  کمک  نانوی  هب  هک  زیچ  ره  ملاحشوخ .  نانوی  یارب  نم  دشاب ،

هیسور زاگ  لاقتنا  هلول  ندیشک  یارب  تسا  یتخادرپ  شیپ  غلبم  نیا  نتآ  رد  ازیریس  تلود  هتسجرب  تاماقم  زا  یکی  هتفگب  انب 
تیزنارت قح  تخادرپ  شیپ  دهد  یم  ارق  نانوی  رایتخا  رد  هیسور  هک  یلوپ  .اپورا  هب  اجنآ  زا  نانوی و  هب  هیکرت  قیرط  زا 

.تسا

داصتقا رد  ار  قرو  دناوت  یم  داد  رارق  نیا  تفگ : نیالنآ  لگیپشا  هب  دراد  عالطا  داد  رارق  نیا  تایئزج  زا  هک  ینانوی  ماقم  کی 
.دنادرگرب نانوی 

کمک دوش  یم  تخادرپ  نانوی  هب  هک  هچنآ  تفگ ، دروم  نیا  رد  هبنش  زور  زین  هیسور  ویتاردف  روهمج  سیئر  نیتوپ  یوگنخس 
رد دوش  یم  تخادرپ  هچنآ  هکلب  دشن ، حرطم  نانوی  ریزو  تسخن  یوس  زا  هراب  نیارد  مه  یئاضاقت  اریز  تسین ، یلام 

.تساپورا هب  هیسور  زا  تفن  لاقتنا  دادرارق  کی  بوچراچ 

درایلیم هد  نیچ  تسا  نکمم  یفراک » همانزور »  هتشون  هب  انب  .دراذگب  نانوی  رایتخا  رد  یرتشیب  لوپ  زین  نیچ  دوریم  لامتحا 
رارق نانوی  رایتخا  رد  نانوی » نرت  نهآ و  طخ   » رد تکرش  و  سوئریپ » ردنب »  زا  هدافتسا  تباب  تخادرپ  شیپ  ناونعب  وروی 

.دهد

http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-und-russland-reaktionen-auf-pipeline-deal-a-
1029360.html
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ناملآ هک  یا  هتسکش  یاصع  دننک و  یم  طوقس  مه  اب  هک  یئاهولقود  رالد  وروی و 
دراذگ یم  هدش  جلف  نانوی  لغب  ریز 
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دننک یم  طوقس  مه  اب  هک  یئاهولقود  رالد  وروی و 

ناملآ پچ  همانزور  تلو  هگنوی 

پور رنیار 

یعفان اضر  نادرگرب :

تلع اه  کناب  یلوپ  یب  راب   نیا  یلو  .تسا  زرا   هیامرس و  یللملا  نیب  یاهرازاب  رد  هدنیازف  هرابود و  یتابث  یب  هناشن  اه  تمیق  ریخا  دیدش  تاناسون 
تلود یگتسکشرو  رخأت  مدقت و  رس  رب  تبحص  یناهج  رازاب  رد  زورما  .تسا  هتفرگ  ار  اه  تلود  نابیرگ  یلام  نارحب   کنیا  تسین ، یلصا  

هب ار    اکیرمآ  یتلود  هضرق  قاروا  یدوجومربماسد  هام  رد  نیچ  هک  ربخ  نیا  راشتنا  هتفه  نیارد  .دور  یم  تماخو  هب  ور  عاضوا  عقاو  رد  .تساه 
ناراذگ هیامرس  تسا  نکمم  هک   هدمآ  دوجوب  نتگنشاو  رد  ینارگن  نیا  کنیا   . دوب هیبش  بمب  کی  راجفنا  هب  تسا  هداد  لیلقت  رالد  درایلیم   ٣۴،٢

.دننک روصت  هضرق  قاروا  دیرخ  زا  ندیشک  تسد  رب  لاد  یناشن  ار  میمصت  نیا  یجراخ 

هک دیماجنا  دهاوخ  اجنآ  هب  امازلا   مادقا  نیا  .دننک  لیدبت  ار  دوخ  یزرا  رئاخذ  ات  دنشوک  یم  اه  تلود  زا  یرایسب  هک  دوش  یم  هدهاشم  لاح  نیع  رد 
سانکسا رشان  کناب  سیئر  گینوه ، ساموت  هبنش ، هس  زور  هطبار ، نیمه  رد  .دنک  پاچ  یرتشیب  رالد  دوخ  هجدوب  رسک  ناربج  یارب  اکیرمآ 

صلاخان دیلوت  زا  دصرد  هد  رب  غلاب  یدوبمک  هب  یلاوتم  لاس  نیمود  رد  امابوا  تلود  هجدوب  رسک  تسایس  داد : رادشه  یتیس  سازناک  هبعش  اکیرمآ ،
.تسا لوپ  هرهب  نتشاد  هگن  نیئاپ  مروت و  زا  یریگشیپ  عنام   رما  نیا  هدیماجنا و  یلم 

دهاش ینارگن  اب  روما  نارظ  ان  هبنشجنپ ، زور  ور ، نیا  زا  .ددرگ  رجنم  اکیرمآ  رد  رازاب  قنور  میقتسم  دوکر  هب  هرهب  شیازفا  هک  دور  یم  نآ  میب 
نیب قودنص  .دوزفا  هرهب  نازیم  رب  اما  کدنا ، دنچ  ره  ، ٢٠٠٨ ربماسد زا  سپ  راب ، نیتسخن  یارب  اکیرمآ ، سانکسا  رشان  کناب  هک   دندوب  نآ 
مروت یتلود   یهدب  رتهب  لرتنک  یارب  درک  هیصوت  یتعنص  یاهروشک  هب  هتشذگ  هتفه  رد  اضاقت ، راهم  یارب  مروت ، رطخ  ندید  اب  زین  لوپ  یللملا 

” وروس جروج   “ نوچ یگرزب  نازاب  سروب  هک  تسین  زیگنا  تفگش  ربخ  نیا  ور ، نیا  زا  .دننک  روظنم  لاس  رد  دص   رد   ۴ لداعم   ار   هنالاس 
درک و یم  ریقحت  ار  الط  رد  یراذگ  هیامرس  شیپ  یدنچ  وا  دوخ  هک  یلاح  رد  دنا ، هداد  صاصتخا  الط  دیرخ  هب  ار  دوخ  تورث  زا  یا  هدمع  شخب 

.دیمان یم  تیربرب ”  نارود  زا  یا   هدنامزاب   ” ار نآ 

یربخ نوگانوگ  یاه  هناسر  شیپ  زور  دنچ  .دنشاب  هدش  نارگن  دیاب  الاح  زین  دندوب  هدروآ  وروی  هب  یور  رالد  تمیق  تاناسون  هب  هجوت  اب  هک  اهنآ 
شرازگ نیا  قبط  .تسا  هسنارف  کناب  نیرتگرزب  لارنژ ،”  هتیسوس   ” کناب یدربهار  شخب  سیئر  دراودِا ، تربلآ  شرازگ  هراب  رد  دندرک  رشتنم 

دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  دراودا  تربلآ  دزادنا .“ یم  ریخات  هب  طقف  ار  وروی  ریذپان  بانتجا  یشاپورف    ” نانوی تاجن  یارب  اپورا  هیداحتا  تامادقا 
اب  ” یلام ربهار  نیا  داقتعاب  .مینک  نامرد  مخز   بسچ  ندنابسچ  اب   ار  تخس  یرامیب  کی  میهاوخب  هک  دنامیم  نآ  هب  نانوی   هب  اپورا  هیداحتا  کمک 

ءاضعا هب  کرتشم  لوپ  داجیا  اب  هک  وروی  هزوح  رد  ناسکی  هرهب  نییعت  تسایس  وا  رظنب  دش .” وروی  هزوح  یشاپورف   عنام  ناوت  یمن  ریبادت  نیا 
ناوت رگید  ایناپسا  نانوی و  ایلاتیا ، دنلریا ، لاقترپ ، روشک  هژیوب ۵  یددعتم ، یاه  روشک  زورما  هک  دیشک  اجنا  هب  ار  راک  دش ، لیمحت  هیداحتا 

.دنرادن تباقر 

دنهاوخ یم  نینچمه  و  دنناوت   یم  الصا  دنراد  یرت  مکحم  عضو  زونه  ) یلام ( تسایس  ظاحل  زا  هک  یئاپورا  یاهروشک  نآ   ایآ  هک  تسا  نیا  شسرپ 
راچد دوخ  تسا ، هدش  ظفح  تمحز  اب  نآ  تابث  زورما  ات  هک  وروی  دش   دهاوخ  ببس  یراک  نینچ  اریز  دننک ؟ کمک  نانوی  هب  وروی  اهدرایلیم  هک 

اب هدنیآ  رد  مه  زورما و  مه  یتلود ، یهدب  هب  اه  کناب  میظع  یاه  یهدب  هدیجنسان  لیدبت  لیلدب  مه   ناملآ  تلود  دوخ  نیا ، رب  نوزفا  .ددرگ  لزلزت 
اتبسن نانوی  دنناوتب  اپورارت  دنمتورث  اتبسن  یاهروشک  رگا  یتح  .داهن  دهاوخ  یاجرب  هزات   یاه  دروکر  هنیمز  نیا  رد  و  تسوربور   هجدوب  یرسک 

تخادرپ نارحب  هک  تقو  نآ   رد  رثکادح  .دمآ  دهاوخن  دوجوب  یرییغت  یئاپورا  رگید  روشک  جنپ  میخو   تدشب  عضو  رد  دنهدب ، تاجن  ار  کچوک 
دیردام یاه  یهدب  اریز  .تفر  دهاوخ  رتارف  بتارمب  تسا  هدش  ینیب  شیپ  زورما  ات  هک  یروغث  دودح و  نآ  زا  نارحب  هنماد  دریگب ، ار  ایناپسا  نابیرگ 

تفایرد تقو  رس  ار  هدش  نییعت  یاه  طسق  رگا  اه  کناب  دننام  یتنس  یراذگ  هیامرس  تاسسوم  یدایز  دادعت  تسا و  نانوی  زا  رتشیب  ربارب  نیدنچ 
.درک دنهاوخ  طوقس  اروف  دننکن  

اریز .دندش  نارگن  درک ، مالعا  یبود ، –  رد  کالما   یتلود  نرسنک  دلرو – ” یبود   ” هک یربخ  زا  هیامرس  رازاب  نارگیزاب  هتشذگ  یاهزور  رد 
لک یلو  .تسا  لمحت  لباق  نایز  نیا  هتبلا  .دنزادرپب  ار  نرسنک  یهدب  رالد  درایلیم   زا ٢٢  دص  رد   ۶٠ طقف   دنراد  دصق  یللملا  نیب  یاه  کناب 

.تسا یفاک  الماک  اه  کناب  نارحب  نیمود  زاغآ   یارب  غلبم  نیا  .دنز و  یم  رالد  درایلیم  هب ٣۵٠  رس  یبود  یهدب 

یگتسکشرو رطخ  اب  هک  یئاهروشک  زا  یتسرهف  رطخ ، زا  دوخ  نایرتشم  نتشاد  هگن  رود  یارب  یسیئوس ، گرزب  کناب  سیئوس ، ”  تیدرک  ” 

http://www.hafteh.de/?p=8904


، ناتسراجم نانوی ، یاهروشک  بیترت  هب  نآ  زا  سپ  و  تسخن   ماقم  رد  دنلسیا  تسرهف  نیا  رد  .تسا  هداد  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  دنتسه  هجاوم 
وروی  هب   دامتعا  زا  ناشن  اه  ربخ  نیا  یناوتیل . و  ینامور ، نیئارکوا ،  ، دنلریا ینوتل ، زا  دنترابع  دعب  یاه  روشک  .دنراد  رارق  ایناپسا  و  لاقترپ ،

.دنرادن

junge Welt

٢٠٫٠٢٫٢٠١٠

Die  nächste Stufe

Rainer Rupp

وروی دنوپ  نی و  وروی ، رالد ، رس  رب  عوقولا  بیرق  راوآ  زا  لگیپشا  شرازگ 

دراذگ یم  هدش  جلف  نانوی  لغب  ریز  ناملآ  هک  یا  هتسکش  یاصع 

هرامش ٨ لگیپشا 

٢٢٫٠٢٫٢٠١٠

یعفان اضر  نادرگرب :

هدرک رشتنم  همجرت و  تلو ” هگنوی   “ یناملآ پچ  همانزور  زا  یا  هلاقم  زورید  هرامش  رد  اریز  دوبن ، نآ  تیمها  مغریلع  شرازگ ، نیا  همجرت  مدصق 
نیا .لگیپشا  لصفم  شرازگ  همجرت  یارب  دش  یقوشم  تنماک ”  “ اه یزورما  لوقب  ای  مایپ و  دنچ  .دوب  هدرک  حرطم  ار  لئاسم  نیمه  ابیرقت  هک  مدوب 

دننک یم  رشتنم  دنسیون و  یم  پچ  تایرشن  هک  یئاه  فرح  هب  هک  دننک  نیقلت  نینچ  ام  هدنیآ  ناگدنناوخ  ای  نم و  هب  دنتساوخ  یم  اه ، تنماک  اه و  مایپ 
.دننیبب رای  خر  سکع  هلایپ  نیا  رد  دنهاوخ  یمن  دنا و  یراد  هیامرس  ماظن  فلاخم  اتاذ  اهنآ  اریز  درک  هجوت  دایز  دیابن 

، دنیوگ یم  رت  حیرص  رتدوز و  نوچ  اما  دننک ، یم  لابند  ار  لئاسم  رت  تقد  اب  یلیخ  پچ  تایرشن  اقافتا  تسین و  هنوگنیا  هک  مداد ، خساپ  ینت  دنچ  هب 
.یئامن هایس  هب  دنوش  یم  مهتم 

لد زا  تسا و  نیمک  رد  هک  یا  هدنیآ  کانفوخ  هرهچ  ام ، هدنیآ  بلاطم  ناگدنناوخ  نیا  اب  تجح ” ندش  مامت   “ یا هنماخ  یاقآ  لوقب  ای  مالک و  متخ  یارب 
یم ام  هدنیآ  ناگدنناوخ  همه  زا  راب  نیا  متفرگ و  هرهچ  نیا  یولج  هنیآ ”  “ دوش یم  نآ  یسراف  همجرت  هک  ار  لگیپشا  دیآیب ، نوریب  گنج  مسرت  یم  نآ 

؟ هدنام یرگید  نخس  .درادن  دوب  هدرک  تلو  هگنوی  هک  یفیصوت  نآ  زا  مک  تسد  یکانفوخ ، یتشز و  رد  اعطق  .دننیبب  هنیآ  نیارد  ار  وید  مهاوخ 

یتقو  زا  و  درک –   فارتعا  دوخ   یعقاو  یهدب  هب  نانوی  تلود  هک  یتقو  زا  .تساپورا   هیامرس ، یناهج  رازاب  رد  هقطنم  نیرت  غاد  رضاح  لاح  رد 
نآ شزرا  زا  هدروخ و  هبرض  وروی   دنرادن ، یرتهب  عضو  زین  ایناپسا  ) نانوی و  ایلاتیا ، دنلریا ، لاقترپ ، یئاپورا (  یاهروشک  رگید  هک  دش  نشور 

.دوش یم  هتساک 

یاه روشک  ایآ  هک  دناد  یمن  یسک  زاب  .دناد و  یمن  سک  چیه  دش ؟ دهاوخ  دوخ  لئاسم  لح  هب  قفوم  نانوی  ایآ  تسا  : هدوبن  دح  نیا  ات  زگره  ینما  ان 
هب ار  روشک  جنپ  ره  ای  دنام  دناوخ  دودحم  نانوی  هب  نارحب  ایآ  هک  دناد  یمن  یسک  هنوگچ ؟ دننک ، کمک  دنهاوخب  رگا  درک و  دنهاوخ  کمک  نآ  هب  رگید 

.دیشاپ دهاوخورف  اپورا  یلام  هیداحتا  مه   ماجنا  رس  دیشک و  دهاوخ  شتآ 

.نانوی تاجن  رس  رب  ای  دننک –  یدنب  طرش  مه  اب  وروی  یشاپورف  رس  رب  دنناوت  یم  اهنآ  .تسا  نیرز  یئامنرود  زرا  نازاب  سروب  یارب  عضو  نیا 
.تفر دهاوخ  الاب  ششزرا  مود  تلاح  رد  دروخ و  دهاوخ  نیمز  نانوی  یتلود  هضرق  قاروا  لوا  تلاح  رد 

رس رب  رگا  .ار  رطخ  مه  دننک و  یم  تیوقت  ار  شیارگ  مه  نازاب  سروب  زیگنا : تشحو  یبقاوع  اب  هتبلا  دز  –  بیج  هب  یناوارف  لوپ  ناوت  یم  اجنیا 
دیسر و دهاوخ  یگتسکشرو  هب  اعقاو  راک  ماجنارس ،  دش و  دهاوخ  رتنارگو  رت  راوشد  هزات  لوپ  هب  نانوی  نتفای  تسد  دندنبب  طرش  نانوی  یگتسکشرو 

.دیشاپ دهاوخورف  دوخ  لُک  رد  وروی  ای    داد و  دهاوخ  خر  دور ، یم  نآ  میب  هک  یرسارس ، یزوس  شتآ  ای 

هب هک   دوب ، اکیرمآ  کالما  نابحاص  یاه  یهدب  رس  رب  یزاب  هتشذگ  رد  .تسا  هدش  رطخ  رثکادح  اب  یزاب  کی  دراو  رگید  راب  هیامرس  رازاب 
یهدب رس  رب  رامق  هیامرس  رازاب  الاح  دیماجنا و  متسیب  نرق  تسیب  ههد  یاه  لاس  یداصتقا  گرزب  نارحب  زا  سپ  ناهج ، یداصتقا  نارحب  نیرتگرزب 

.تسا هدرک  عورش  ار  اه  تلود  یاه 

دروم هک  دنتسه  اه  تلود  دوخ  الاح  .دندش  اه  رازاب  هتکس  عنام  هک  دندوب  اه  تلود  زردارب ”  نامهل  یراذگ  هیامرس  کناب  یگتسکشرو ”  زا  سپ 
ار هیامرس  رازاب  ات  دندرک  قیرزت  رازاب  هب  اه  تلود  سانکسا  رشان  یاه  کناب  هک  یا  هرهب  مک  لوپ  نامه  اب  لوپ )؟  مادک  اب  .دنا (   هتفرگ  رارق  هلمح 

.دنراد هگن  اپرس 

دهاوخ رت  نیگنس  رایسب  یتبقاع  تسا ، یتلود  اه  هضرق  زا   هدمآ  تسدب  لوپ  اب  رامق  لصاح  هک  زردارب ،  نامهل  عون  زا  هزات ، یگتسکشرو  کی 



؟ دهد تاجن  ارنآ  رابنیا  هک  تسیک  .دنکفا  دهاوخ  هرد  قامعا  هب  یلکب  ار  یناهج  داصتقا  تشاد و 

راب ریز  مه  لوپ  هس  نیا  یاه  تلود  هک  دنناد  یم  هچرگ  دنور ، یمن  نپاژ  نی  سیلگنا و  دنوپ  رالد ، غارس  هب  نازاب  سروب  هک  تسین  یفداصت  هتبلا 
رت ناسآ  ار  نآ  دنناوت  یم  تسا و  رت  فیعض  یسایس  یخیرات و  لئالدب  هک  دنناد  یم  اریز  دنهدیم  حیجرت  ار  وروی  اهنآ  اما  دنا ، هدمآ  رد  هلان  هب  یهدب 

.دنشودب

هدیدان ار  لئاسم  زاب  مه   دعب  دنزادناین و  رطخ  هب  ار  یلام  هیداحتا  ات  دنتفرگ ، هدیدان  ار  لئاسم  وروی ، هزوح  یئاپورا  یاهروشک  رگید  زاغآ ، رد 
الاک تمیق  هک  رگید  یاهزرا  یاهب  شیازفا  رش  زا  ار  دوخ  تسناوت  ناملآ  یتارداص  داصتقا  هژیوب  .دوب   روآ  دوس  ناشدوخ  یارب  وروی  نوچ   دنتفرگ 

 … .دیازفیب دوخ  شرتسگ  رب  هتسویپ  و  دنکاهر   دندرب   یم  الاب  ار  اه 

نارحب نیتسخن  زا  وروی  الامتحا   : “ تفگ داد و  رادشه  وروی ، داجیا  زا  لبق  لاس ١٩٩٩ ، رد  داصتقا ، رد  لبون  هزئاج  هدنرب  نامدیرف ،  نوتلیم 
”. دیشاپ دهاوخ  مه  زا  لاسهد  زا  دعب  الامتحا  وروی  هزوح  درب ، دهاوخن  ردب  ملاس  ناج  یداصتقا 

اریز  .دنا  هتفر  اطخ  هار  هب  الامتحا   هک  دنوش  یم  هجوتم  زورما  دندرکن و  انتعا  نانادداصتقا  زا  یرایسب  یاهرادشه  هب  نارادمتسایس  نامزنآ  رد 
.تسا هدشن  ینیب  شیپ  تساپورا   یزرا  هیداحتا  رد  تیوضع  یقوقح  هیاپ  هک  یئاپورا ، یاه  داد  رارق  رد  تسوربور  نآ  اب  وروی  زورما  هک  ینارحب 

.تسا هدشن  هتفرگ  رظن  رد  یا  هدیدپ  نینچ  اب  هزرابم  یارب  مه  یا  هلیسو  ور  نیا  زا  و 

نآ زا  دنداد و  دب  هرمن  نانوی  هب  نروتنگآ –  گنیتیر  یبایزرا –  یاه  سناژآ  .دش  زاغآ  ربماسد  هام  لئاوا  رد  نانوی  هیلع  نازاب  سروب  یشک  رگشل 
هزات تاعالطا  نیا  .دش  رشتنم  یتلود  یهدب  ماقرا   یتسردان  نانوی و  یبلقت  رامآ  هراب  رد  یتالاقم  نابز ، یسیلگنا  تاعوبطم  رد  هژیوب  بترم ، سپ 
همیب یعون   CDS Swap سا ید  یس  نیا  .تفر  الاب  تعرسب  پاوس ”   تلافید  تیدرک  سا  ” ید  یس  یاهب  .دندیشخب  ار  دوخ  ریثات  یلو  دندوبن 

نآ ات  دندروآ  دوجوب  نآ  یارب  ار  همیب  نیا  .تخادرپ  دهاوخ  ار  تراسخ  همیب  نیا  دزادرپب ، ار  دوخ  یهدب  دناوتن  نانوی  –  الثم  راکهدب - رگا  هک  تسا ،
هک ینازاب  سروب  تسد  رد  حالس  نیرت  کانرطخ  هب  دش  لیدبت  همیب  نیا  لمع  رد  یلو  .دتفین  رطخ  هب  شا  هیامرس  دهد  یم  ضرق  لوپ  هک  سک 

کی .تفرگ  ار  هجیتن  رثکادح  زیچان  ابیرقت   یا  هنیزه  فرص  اب   ناوت   یم  قیرط  نیا  زا  اریز  .دنوش  نادیم  دراو  یتلود  ای  هسسوم  هیلع  دنهاوخب 
.دز مهب  ار  رازاب  ناوتیم  رالد  نویلیم  اب ۵٠  دیوگ  یم  راذگ  هیامرس  رادکناب 

راک نیمه  اب  تخادنا و  نوریب  اپورا   یلام  هیداحتا  زا  ار  سیلگنا  دنوپ  لاس ١٩٩٢   رد  هک  تسا  زرا  نازاب  سروب  همه  یاوشیپ  وروس ” جروج  “
شورف  دیرخ و  دیوگ   یم  سروب  لالد  کی  .ندرک   دوبان  یارب  تسا  یا  هلیسو  سا  ید  یس  نیا  هک  دهد  یم  رادشه  وا  یتح  .دش  ردرایلیم  دوخ 
یم هدمآ  نادیم  هب  هزات  نازاب  سروب  .دیآ  یم  باسحب  یتنس  نازاب  سروب  زا  دنکب  ار  راک  نیا  یسک   زورما  رگا  تسا و  نارگ  یعقاو  راداهب  قاروا 

قاروا شورف  دیرخ و  دننک ، اهروشک  هضرق  قاروا  یاه  کسیر  راتفرگ  ار  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  دنوش ، جراخ  مه  دوز  دنوش و  دراو  عیرس  دنهاوخ 
.تسا یتمحز  رپ  راک  هضرق 

لاس رد  یلام  نارحب  لوا  رود  رد  .دوش  رارکت  خیرات  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  مه  لیلد  نیمهب  تسا و  رت  ناسآ  بتارمب   CDS سا ید  یس  اب  راک 
، نازاب سروب  .دش  تسکشرو  سا  ید  یس  تمیق   شیازفا  لیلدب  هلمج  زا   Bear Stearns زنریتسا رب  یئاکیرمآ   کناب  یاه ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ 

یناوتان رس  رب   Hedgfonds ناریدم الاح  .دندرک  لیمحت  اه  تلود  نیا  هب  همیب   یاهب  باسح  یب  ندرب  الاب  اب  ار  ناملآ  سیلگنا و  یاه  کناب  تاجن 
ردقنآ همیب  یاهب  یتدم  .دش  رباربود  هتفه  دنچ  یط  نانوی  هضرق  قاروا  یارب  همیب  یاهب  .دننک  یم  یدنب  طرش  دوخ  یهدب  تخادرپ  یارب  اه  تلود 

رد دزادرپب .  همیب  هنیزه  وروی  رازه  یتساب ٣٩٠  یم  درخب  لاسهد   یارب  ار  نانوی  یتلود  هضرق  نویلیم  هد  تساوخ  یم  یسک  رگا  هک  تفر  الاب 
درب الاب  رازابرد  ار  سرت  نازیم  رما  نیمه  .دوب  وروی  رازه  ناملآ ۴٠  هضرق  قاروا  رادقم  نیمه  دیرخ  یارب  همیب  هنیزه   ، نامز نیمه  رد  هک   یلاح 

دیاب رضاح  لاح  رد  ناملآ  یئاراد  ریزو  هک  هچنآ  رباربود  ینعی  .دزادرپب  هرهب  دص  رد  هلاس ١،۶  جنپ  هضرق  کی  یارب  دوب  روبجم  نانوی  و 
… دزادرپب

تشحو هب  ار  روشک  یربهر  یئالاب  تاماقم  ( BaFin) یراصتخا تمالع  اب  ناملآ ” یلام  تامدخ  رب  تراظن  نامزاس   سیئر ” ویناس ” نخوی  همان ” 
هک نومضم  نیا  اب  .درک  رطخ  مالعا  تدشب  تشون  ناملآ   یئاراد  ریزو  هلبیوش ، نواعم  نسومسآ  گروی  هب   وا  هک  یا  همان  رد  .تخادنا 

بقاوع دنیآ  رد  ونازب  لاقترپ  ای  ایناپسا  ایلاتیا ،  نوچ  یئاهروشک  رگا  یلو  دوب  دهاوخ  لمحت  لباق  ناملآ  یاه  کناب  یارب  الامتحا  نانوی  یگتسکشرو 
.دش دهاوخ  رت  دیدش  یلام  نارحب  .دوب و  دهاوخ  زیمآ  هعجاف  ناملآ  یاه  کناب  یارب  نآ 

دنهدب تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  زا  دص  رد  یتح ٧٠  ای  اهروشک ۵٠،٣٠   نیا  راداهب  قاروا  رگا  هک  هدرک  هبساحم  دوخ  همان  رد  نیباف ”  سیئر ” 
لوا هجرد  رد  تراسخ  نیا  .تسا  زیگنا  تشحو  هجیتن  .دوب  دهاوخ  ردقچ   دش  دهاوخ  دراو  ناملآ   یلام  تاسسوم  زا  کی  ره  هب  هک   یتراسخ  نازیم 

لیر وپیه  هب  لوا   هجرد  رد  دمآ و  دراو  تراسخ  اهناب  زردارب ”  نامهل  یگتسکشرو ” زا  سپ  لوا  نارحب  رد  هک  دوش  یم  یئاه  کناب   هجوتم 
شیب هداتسیا ،  اپ  رس  یتلود  کمک  وروی  درایلیم  دص  اب  نایاپ ٢٠٠٨  زا  هک  هتسکشرو  کناب  نیا  دش .  یتلود  رابجالاب  هک  خینوم ) رد  زکرم  تیتسا ( 
یاه کناب  .تسا  هدرک  یراذگ  هیامرس  نانوی  رد  درایلیم   ۴،۶ کناب   سرموک  نیا  رب  نوزفا   .. .وروی درایلیم   ٩،١ تسا :  راکبلط  نانوی  زا  همه  زا 

بلط نانوی  زا  درایلیم   ١،۵LB نریاب –  درایلیم و    LBBW ٢،٧ نوچ    یا  هدید  همدص 

.اجنآ یاه  همیب  رد  یراذگ  هیامرس  درایلیم  هد  رب  نوزفا  دنا ، هدرک  یراذگ  هیامرس  نانوی  رد  درایلیم  ناملآ ٣٢  یلام  تاسسوم  هتفر  مهی  ور  .دنراک 

ناملآ یاه  کناب  .دوش  یم  جراخ  لرتنک  زا  یلکب  عاضوا  دننک  ادیپ  نانوی  نوچ  یعضو  مه   ایناپسا  ای  دنلریا  ایلاتیا ، لاقترپ ، نوچ  یئاه  روشک  رگا 
زا جراخ  رد  ناملآ  یاه  یراذگ  هیامرس  عومجم  زا  دص  رد  تسیب  غلبم  نیا  .دنا  هدیرخ  ار  اه  روشک  نیا  راداهب  قاروا  زا  درایلیم  اعومجم ۴،۵٢٢ 



… دنتسه ایلاتیا  رد  مود  راکبلط  دنلریا و  ایناپسا و  رد  یلصا  راکبلط  ناملآ  یاه  کناب  .تسا  روشک 

.تفرگ دهاوخ  رارق  هاگترپ  بل  رب  وروی  هزوح   دنیآ  رد  یاپ  زا  نامزمه  روشک  دنچ  رگا  نیفاب ” ناسانشراک ”  رظنب 

تیعقوم رد  دوخ  هک  اهنآ  یتح  یئاپورا ، یاه  روشک  رگید  قافتاب  دنتفرگ  میمصت  لئالد  نیمه  هب  هلمج  زا  شنواعم  ناملآ و  داصتقا  ریزو  هلبیوش 
.دوب دهاوح  وروی  درایلیم  جنپ  ات  راهچ  نیب  ناملآ  مهس  هک  .دننک  کمک  نانوی  هب  درایلیم   ات ٢۵   ٢٠  ، دنراد رارق  یدعاسمان 

دنلریا ١٠٨٫ لاقترپ ١٢۶ ، ، ٢٧١ نانوی ، ۵۶٩ ایناپسا ایلاتیا ١٧۵٧ ، درایلیم  : هب  رطخ  دروم  روشک  جنپ  یتلود  یاه  یهدب 

(. دش یشوپ  مشچ  یشاوح  ینف و  بلطم  همجرت  زا  شرازگ  نیا  همجرت  رد  )

/http://aayande.wordpress.com

هکس یور  نآ  هب  یهاگن  ام  –  هدنیآ 

http://aayande.wordpress.com/
http://aayande.wordpress.com/


رس نیا  و  دروآ ، یم  رب  رس  یلاربیل  ون  رگناریو  یاه  تسایس  رتسکاخ  زا  نانوی 
تسا اپورا  هراق  رد  یسارکومد  شفرژ  زاغآ 

/hafteh.de

ایلاتیا و سربق و  لاغترپ و  ایناپسا ، مدرم  کیتارکومد  یاه  شبنج  یزوریپ  اب  تسخن  ماگ  رد  نانوی  پچ  دنمزوریپ  شبنج  رگا  “

دنچ ره  .داد  دهاوخ  رییغت  یسارکومد  حلص و  دوس  هب  تدش  هب  ار  اپورا  یسایس  یعامتجا و  یاضف  هدنیآ  دزیمآ ، رد  هسنارف 
ورف دوخ  ناقفخ  رد  ندش  یوزنم  اب  ددرگ و  رادروخرب  اپورا  ناشکتمحز  ینابیتشپ  زا  تسناوتن  دوخ  راگزور  رد  ربتکا  بالقنا 

 “ .تسا رت  مهارف  ام  نامز  کیتارکومد  یاه  شبنج  لباقتم  ینابیتشپ  یارب  هنیمز  لامتحا ، هب  تفر ،

، دروآ یم  رب  رس  یلاربیل  ون  رگناریو  یاه  تسایس  رتسکاخ  زا  نانوی 

تسا اپورا  هراق  رد  یسارکومد  شفرژ  زاغآ  رس  نیا  و 

دنمورب ت .  م .  شهوژپ : 

شرگن رد  هدش  رشتنم   

لماک یگتسکشرو  کانلوه  هطرو  زا  ار  نانوی  ات  دنداد  تبثم  یأر  لاکیدار  پچ  فالتئا  یتضایر  دض  همانرب  هب  هیوناژ ٢٠١۵  رد ٢۵  نانوی  مدرم 
تلود لاربیل ، ون  نایاورنامرف  طسوت  روشک  نیا  یلم  تورث  نیرت  نیزو  رایع  مامت  جارح  زا  سپ  کنیا  .دنهد  تاجن  دنز ،  یم  اپ  تسد و  نآ  رد  هک 
یتیلم دنچ  اهردرایلیم و  ینمیرها  لاگنچ  زا  نانوی  یعقاو  ییاهر  یخیرات  میظع  هفیظو  تسا ، هتفای  تیرومأم  پچ  فالتئا  دامن  ناونع  هب  از  یریس 

.دناسرب ماجنا  هب  ار  اه 

یرنه یفسلف و  یگنهرف و  میظع  هناوتشپ  نیا  هب  رورغ  اب  نانیا  هراومه  دور و  یم  رامش  هب  نایئ  اپورا  یارب  یسارکومد  ندمت و  راختفا  هک  نانوی 
نیا تمرح  رب  دنا  هداد  ناکما  اه  نآ  هب  رگادوس  ساپس و  ان  هشیر و  یب  نارگ  تموکح  ربارب  رد  توکس  اب  اما  دنا ، هدیلاب  دوخ  ندیشک  خر  هب  یارب 

.دنناشنب هایس  کاخ  هب  ناش  تسین  تسه و  جارات  یزرو و  دوس  رطاخ  هب  ار  مدرم  نیا  دنزاتب و  شدنمشوه  مدرم  موب و  زرم و 

ناکچ نوخ  میژر  ربارب  رد  زیمآ  راختفا  یگداتسیا  سپس  یرلتیه و  مسیشاف  ینمیرها  شروی  ربارب  رد  هنانامرهق  تمواقم  ناشخرد  هنیشیپ  اب  نانوی 
یلاربیل ون  یاه  تلود  رگناریو  یاه  تسایس  هیلع  ریذپ  ان  یتشآ  راکیپ  اب  نونکا  یتنطلس ، میژر   نتخیر  خیرات  ناد  هلابز  هب  رگ و  اتدوک  ناگنهرس 

راک شک و  تمحز  مدرم  شخب  دیون  یوزرآ  هک  دزادنا  رد  ون  یحرط  دشیدنیب و  دوخ  مدرم  دوخ و  تشونرس  هب  تسا ، هتفای  تصرف  روشک  رب  مکاح 
.تسا لاس  هنیرید  زارفارس و  نیمزرس  نیا  یراگتسر  ییاهر و  یارب  یسارکومد  یدازآ و  ناگنازرف  هدبز  روشک و  نیا  تسود 

یلاربیل ون  تسایس  نتفرگ  شیپ  رد  کیتنالتا و  راکزواجت  نامیپ  رد  تیوضع  اپورا و  کیتارکومد  ان  هیداحتا  هب  دورو  یپ  رد  نانوی  نیا ، دوجو  اب 
یلم دض  یاه  همانرب  هب  نداهن  ندرگ  اب  نانوی  راک  هظفاحم  لاربیلون و  ناربهر  .دش  یلم  شحاف  یاه  تبیصم  اه و  یتخبدب  راتفرگ  هتفر  هتفر 

اه نآ  یتیلم  دنچ  یاهراصحنا  نابابرا  یلخاد و  تفلک  مد  نادنمتورث  اهردرایلیم و  تمدخ  رد  هرسکی  دندش و  رود  مدرم  زا  رتشیب  هچ  ره  یلاربیلون 
راشف ریز  ناشکتمحز  یفنص  یاه  هیداحتا  یرگراک و  یاهاکیدنس  .دش  لامدگل  تدش  هب  نانوی  دنب  مین  یسارکومد  تیعضو ، نیا  رد  .دنتفرگ  رارق 
نارگراک زیچان  دزم  زا  ناشکتمحز  یساسا  قوقح  راک و  نوناق  ضقن  اب  دوس  رثکا  دح  بسک  یارب  نایامرفراک  .دنتفرگ  رارق  رگ  بوکرس  یاهورین 

نوزفا زور  رقف  ماک  رد  ار  نانوی  یایوپ  هعماج  ناراک  یب  لیخ  میظع  شیازفا  اه و  هناخراک  لیطعت  .دنتخادرپ  نانآ  جارخا  هب  اورپ  یب  دنتساک و 
.تفرگ رارق  لماک  یگتسکشرو  هناتسآ  رد  روشک  .درب  ورف  ریگارف 

تسخن دوب ، هداد  هدعو  مدرم  هب  هک  اه  یزاس  یصوصخ  اه و  تضایر  تسایس  هیلع  هزرابم  یارب  نانوی  داینبون  کیتارکومد  تلود  ور ، نیا  زا 
یب اه  نآ  اریز  .دنار  نوریب  نانوی  کاخ  زا  ار  اپورا ) نویسیمک  اپورا و  یزکرم  کناب  یللملا ، نیب  لوپ  قودنص    ) اکیورت رگ  هلخادم  ناگدنیامن 

.دنک ارجا  ارچ  نوچ و  یب  روشک  داصتقا  تیریدم و  رد  ار  اه  نآ  میمصت  یأر و  دوب  فظوم  تلود  دندرک و  یم  تلاخد  نانوی  یلخاد  روما  رد  اورپ 
ار روشک  یلم  یاه  ثاریم  اه و  هسسؤم  یزاس  یصوصخ  عیسو  همانرب  یارجا  ریخا  تاباختنا  زا  شیپ  لاس  جنپ  هک  اکیورت  یلیمحت  فورعم  کوش 

یمومع یاه  هسسؤم  هک  درک  ررقم  هژیو  هب  تفای ، صاصتخا  اه  یزاس  یصوصخ  هب  هک  ییاه  ییاراد  تسرهف  رب  انب  داد ، رارق  زور  روتسد  رد 
، اه نابوتا  اه ، لپ  روشک ، یاه  هاگدورف  یمامت  کینولاس ، نتآ و  بآ  تامدخ  یلم ، تفن  تاسیسأت  زاگ ، قرب و  عیزوت  لقن و  لمح و  دیلوت ،

.دوش یصوصخ  هریغ  یشزرو و  یاه  یدنب  طرش  ییامزآ و  تخب  یاه  ناگرا  یتسپ ، تامدخ  یلم ، نهآ  هار  تاسیسأت 

رد ٢٠١٠ دمآ ؟ رابب  نآ  زا  ییاه  هجیتن  هچ  .دش  هداد  نامزاس  یلم  ثاریم  ندرک  هضرع  یارب  یعقاو  هراکم  رازاب  کی  همانرب  نیا  قبط  نیارب ، انب 
نتساک یارب  اه  یبای  شزرا  نیا  نامز ، نآ  زا  .دندرک  داهنشیپ  ار  یزاس  یصوصخ  یاهدمآرد  اب  طابترا  رد  وروی  درایلیم  مقر ۵٠  اکیورت  ناگدنیامن 

http://www.hafteh.de/?p=88176
http://www.negaresh.de/didgah/Keyvan_Yunan.htm


درایلیم لمع ٢٫۶  رد  اما  .دنک  مادقا  وروی  درایلیم  ندرک ۴  تشادرب  دیما  هب  دش  قفوم  نانوی  تلود  رد ٢٠١٣ ، هک  نانچ  .دشن  عطق  زگره  نآ  نازیم 
هب نایاپ ٢٠١۴  رد  .دنک  تفایرد  ات ٢٠٢٠  وروی  درایلیم  ات ٢٠١۶ و ٢۵  وروی  درایلیم  دوب ١١  راودیما  تلود  .دش  زیراو  شا  باسح  هب  وروی 

وروی درایلیم  دودح ٩٫۶  قفا ٢٠١۶  رد  اهدمآرد  تفایرد  هب  دیما  .دش  شبیصن  وروی  درایلیم  طقف ٣٫١  هک  دوب ، هتسب  لد  وروی  درایلیم  تفایرد ٧٫٧ 
.دهد یم  لیکشت  ار  ییادتبا  یاهراظتنا  تمحز ٢٠ % هب  هک  دش  ینیب  شیپ 

تسد هب  هاوخلد  یاه  هجیتن  تفرگ و  تروص  یدنک  هب  تسایس  نیا  اه ، یزاس  یصوصخ  نتخادنا  ولج  یارب  اکیورت  هتسویپ  یاهراشف  مغر  هب 
اسفد زاگ  لاقتنا  تاسیسأت  نتآ ، یمیدق  هاگ  دورف  هاگیاج  یا ، هقطنم  یاه  هاگ  دورف  یلم ، ییامزآ  تخب  هنیمز  رد  ییایوگ  یاه  تیلاعف  دنچ  ره  .دماین 

یاه یراذگاو  ور ، ره  هب  .دش  وربور  ادص  رس و  رپ  یاه  یماکان  اب  اپد  هسسؤم  شورف  کینولاس ، نتآ و  بآ  تامدخ  شورف  دننام  هیقب  تفرگ  ماجنا 
 . دراد رارق  زور  روتسد  رد  یدنک ، هب  دنچ  ره  هدنامیقاب 

، یدایز یاه  تمواقم  اب  یزاس  یصوصخ  همانرب  هک  نیا  تسخن  .دنهد  یم  حیضوت  ار  نانوی  ناربهر  اکیورت و  یبسن  یماکان  یدنمرامش  یاه  لیلد 
هب .دنهد  یمن  ناشن  دوخ  زا  یقایتشا  نادنچ  هوقلاب  ناراذگ  هیامرس  یهگناو  .تسا  هدش  وربور  نادنورهش  اهاکیدنس و  ییاضق ، هوق  بناج  زا  هژیو  هب 

هک ینارحب  ندش  ریگارف  زا  سرت  یدیلوت و  یاهدحاو  دیدش  یاه  ییاراکان  یسایس و  عضو  زا  ندوب  نئمطمان  تلع  هب  اه  لاس  نیتسخن  رد  هژیو 
، دوش یم  هدید  اه  یزاس  یصوصخ  طیارش  رد  هک  روط  نامه  ماجنارس  .دننیب  یم  وربور  یرابجا  تیعضو  اب  ار  دوخ  تسا ، روشک  ریگنماد 

.دنراد راک  رس و  اکیورت  یلیمحت  طیارش  نداد  ماجنا  ناوت  زا  دیمون  یاه  تردق  اب  دیدج ، نارادیرخ 

.دنا یامغی  ناوخ  زا  یمهس  راتساوخ  هسنارف  یاه  هسسؤم 

زا رت  مک  سوسحم  روط  هب  وروی ، نویلیم   ۶۵٢ دش ، یصوصخ  نانوی  تلود  طسوت  هک  ( opap  ) یلم ییامزآ  تخب  یاه  مهس  نارادیرخ  ور ، نیا  زا 
وروی هب ٩٫١٣  زا ۶٫١٣  اه  مهس  شزرا  دیرخ ، زور  رد  همه  نیا  اب  .دنا  هتخادرپ  هعماج  رد  یزاب  سروب  هار  زا  یزودنا  تورث  ربانب  یرظن  یاهب 

! تسا نآ  شزرا  ربارب  ود  ینعی  وروی ، نآ ١٣  شزرا  زورما  .درک  ادیپ  شهج 

یاه هسسؤم  فرصت  دزمان  ار  دوخ  هک  دنتسه  یدایز  یوسنارف  یاه  تکرش  .دننامب  یقاب  تصرف  نیا  زا  غراف  دنتساوخ  یمن  هسنارف  یاه  هسسؤم 
مدرم یاه  جنر  درد و  اب  اه  یوسنارف  یدردمه »  » مان هب  هسنارف  روهمج  سیئر  دنالوا  اوسنارف  دروم ، نیا  رد  دننک و  یم  یفرعم  نانوی  یمومع 

رد نیا  .تسا و  هدرک  تبث  نهآ  هار  مزاول  هسسؤم  وکسور  دیرخ  دزمان  ناونع  هب  ار  دوخ  مان  موتسلآ ، ور ،  نیا  زا  .دنک . .  یم  یزادرپ  نخس  نانوی 
میمصت  ) تسا هدرک  ظفح  نهآ  هار  یربارت  تکرش   ، OSE نرت هوقلاب  دیدج  رادیرخ  هس  نیب  ار  دوخ  مان  هسنارف  نهآ  هار  یلم  تکرش  هک  تسا  یلاح 

(. تسا هدش  لوکوم  هب ٢٠١۵  هراب  نیا  رد  یریگ 

یناجیابرذآ یسور ،  ینیچ ، یاه  هیامرس  موجه 

یم بلج  قرش  زا  هژیو  هب  فلتخم و  یاه  قفا  زا  ناراذگ  هیامرس  نیا  .دنک  یم  هولج  نازرا  یاه  ییاراد  هب  موجه  دننام  هاگ  یزاس  یصوصخ  همانرب 
یم یدنب  طرش  نآ  یور  اه  تارکونکت  هک  دریگ  یم  رارق  یزاس  یصوصخ  تسرهف  رد  یداصتقا  گرزب  یاه  هژورپ  مسیروت ، رب  هوالع  .دنوش 

یاه تورث  تسرهف  رد  یربارت  شخب  تیمها  .دهد  یم  رارق  ایسآ  زا  اپورا  هب  دورو  هزاورد  ای  نوناک »  » رد ار  نانوی  تیعضو ، نیا  .دننک 
زاگ .تسا  نانوی  رد  یسور  یاه  هسسؤم  ندش  لاعف  هنیمز  نیلمرک ، ذوفن  یژتارتسا  سکدترا و  کرتشم  گنهرف  .تسا  اج  نآ  زا  یزاس  یصوصخ 

ردنب نانوی و  یاه  نهآ  هار  هب  یسور   RZD یمومع نهآ  هار  هسسؤم  .تسا  هدوب  اپد  زاگ  هسسؤم  ینیب  شیپ  لباق  رادیرخ  زاب  رید  زا  مورپ 
.دسرن ماجرف  هب  برغ  یاه  میرحت  نیارکوا و  نارحب  اب  دناوت  یم  اه  سوه  نیا  هک  تسا  یهیدب  .تسا  دنمقالع  کینولاس 

لیدبت راتکه ، یگرزب ۶٢٠  هب  یتحاسم  رد  اپورا ، مهم  رایسب  هژورپ  هب  هک  دنریگرد  نوکینله  لوقنم  ریغ  هعسوت  هژورپ  رد  ینیچ  ناراذگ  هیامرس 
هقالع ینونک  یللملا  نیب  هاگدورف  هب  نارگید  .دزیگناین  رب  اضف  نیا  ظفح  یارب  ار  نادنورهش  تمواقم  رما  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دوش و  یم 

تیمها اب  رایسب  نانوی  یارب  هک  هریپ  ردنب  زا  یشخب  ندرک  هرادا  یزاسون و  یارب  همان  هراجا  کی  رد ٢٠٠٩  وکسوک  هسسؤم  .دنهد  یم  ناشن 
رایسب هتکن  .دنتسه  ینیپیلیف  یدنله و  ییاکیرمآ ، نآ  یاه  بیقر  .تسا  نآ  طرش  دیق و  یب  دیرخ  دزمان  زورما  هسسؤم  نیا  .درک  اضما  تسا ،

، زاگ یشک  لاناک  گرزب  یاه  هژورپ  رب  انب  هک  تسا  ناجیابرذآ  تلود  زاگ  تفن و  هسسؤم  بناج  زا  اسفد  زاگ  لاقتنا  هسسؤم  دیرخ  هلئسم  هرظتنمان ،
.دریگ یم  ماجنا  نانوی  هار  زا  اپورا  هب  رزخ  یایرد  زاگ  نداد  لاقتنا  یارب 

نارحب زا  نانوی » تاجن  همانرب   » هناسفا

یسایس ناگبخن  هک  نآ  اب  : » تسا هدش  روآدای  نانوی  کاتآ  راذگناینب  وضع  سازنالوپ و  سالوکین  یوتیتسنا  وضع  سیک  اگنارف  اکیرام  ناد  داصتقا 
هدمع عقاو  رد  هک  یلام  ذفنتم  یاه  ماقم  نیب  یناهنپ  یاه  تقفاوم  یور  ار  ناش  یاه  مشچ  دنا ، نانوی  مدرم  یاه  کشا  نوخ و  دهاش  اپورا  نانوی و 

«. دندنب یم  دنا ، نانوی  اب  تقفاوم  دروم  تاجن  لوپ  ناگدنرب  دوس  نیرت 

رایسب خرن  یسایس  ناگبخن  .تسا  دنمتورث  رایسب  دارفا  یاه  ییاراد  نداد  تاجن  نانوی ، یاه  تلود  نارحب  تیریدم  تسایس  یلصا  فده  زا ٢٠٠٨ 
هناگ و هس  نارس   ) اکیورت نالوئسم  .دنریذپ  یم  ریذپ ، ان  نامرد  نارحب  زا  یلام  شخب  نداد  تاجن  رطاخ  هب  ار  یتخبدب  رقف و  یراکیب ، یالاب 

.دنهد یم  شرازگ  یتلود  یاه  هجدوب  تیریدم  هراب  رد  یراوشد  هب  یلام ) تابث  ییاپورا  قودنص 

حیضوت ناگدنهد  یار  هب  هتفاتش و  نادنمتورث  ییاپورا و  یاه  کناب  یرای  هب  یتلود  هجدوب  اهردرایلیم و  اهدرایلیم و  کمک  هب  ییاپورا  یاه  تلود 
رد دنوش و  میسقت  هتسکشرو » گرزب   » یاه کناب  هک  تسا  نیا  راک  هراچ  نایم  نیا  رد  .تسا  هدش  زیراو  نانوی  مدرم  باسح  هب  اه  لوپ  هک  دنهد  یم 

یلام شخب  .دنزادرپب  ار  نارحب  یاه  هنیزه  دوخ  مهس  هب  دیاب  نادنمتورث  ناراکناتسب و  .دنریگ  رارق  یصوصخ  عفانم  زا  شیب  یمومع  عفانم  تمدخ 



یلام یشراگیلوا  ندش  ینغ  زا  شیب  نانوی  یلیمحت ، تضایر  لاس  هس  یاه  نایز  دوجوم و  یناریو  زا  سپ  .دشاب  هدعاق  مظن و  عبات  یدج  روط  هب  دیاب 
هدیشاپورف داصتقا  ندرک  حالصا  روظنم  هب  یراذگ  هیامرس  یارب  ییاه  مادقا  هب  نینچ  مه  مدرم و  هدوت  عومجم  هب  یعقاو  کمک  یارب  ییاه  مادقا  هب 

.دراد زاین  نانوی 

همه نیا  اب  تسا ، هدش  ریزارس  نانوی  یاه  کناب  یوس  هب  تاجن » همانرب   » زا وروی  اهدرایلیم  هک  تسا  نیا  تسا ، رتراجنه  ان  رتدب و  زونه  هچ  نآ 
یدرایلیم دنچ  هفیاط  زا  ناوت  یم  دنتفای ، تاجن  ًالماک  هک  یناسک  نایم  زا  رگید ، یوس  زا  .دراد  یرادیاپ  ان  عضو  اپورا  همه  دننام  نانوی  یلام  شخب 

.تسا هتفای  تاجن  تلود  طسوت  هک  تسا  سایس  اگرا  ییاپورا  کناب  میظع  شخب  کلام  هک  درب  مان  نانوی  یاه  هداوناخ  نیرتدنمتورث  زا  یکی  سیستال 

تفای صاصتخا  روشک  هجدوب  هب  کمک  یارب  تاجن » هتسب   » ناونع هب  هک  وروی  درایلیم  زا ۴٣٫۶  لاربیل  ون  هتسکشرو  تلود  هک  تسا  نینچ  نیا 
نیمود زا   ) اه دعوم  دیسر  رس  رد  یراد  هنازخ  یاه  هلاوح  یاه  هرهب  تخادرپ  یارب  ناراکناتسب  باسح  هب  ار  نآ  یوروی  درایلیم  زا ٣۴٫۶  شیب 

 . درک زیراو  ههام ٢٠١٣ ) هس  هرود  نیمراهچ  ات  ههام  هس  هرود 

یمومع تامدخ  ظفح  یارب  مدرم  جیسب 

نیا رد  نانوی  یاهردرایلیم  اما  .دنشاب  قرش  ناراذگ  هیامرس  ییاپورا و  یاه  یتیلم  دنچ  اه ، یزاس  یصوصخ  یلصا  ناگدنرب  دوس  تیاهن  رد  دیاش 
، دروم نیا  رد  .دننک  یم  تراغ  ار  نانوی  هک  مینیب  یم  ییاه  مویسرسنک  بیکرت  رد  ار  اه  نآ  ام  دنراد ، ار  دوخ  صاخ  یاج  اه  یزاس  یصوصخ 

هاگدورف ای   ( سیست سوریپسا ال  هب  قلعتم  ادمال  هعسوت  هورگ   ) نوکینله هاگیاپ  سیدین ، ) ایسیلم  سیرتمید  یلم ( ییامزآ  تخب  دننام  ییاه  هصرع 
.دنور یم  رامش  هب  ییایوگ  یاه  هنومن    ( سوزول هپوک  سیرتمید  یا ( هقطنم  یاه 

قرب تکرش  .دنهد  رارق  دوخ  راک  هحول  رس  دیاب  ار  یلحم  یاه  ییاراد  اب  نتفای  دنویپ  هک  دنا  هدرک  کرد  بوخ  یوسنارف  یاه  هسسؤم  ور ، نیا  زا 
یزاس یصوصخ  هیلع  یمیظع  باصتعا  هیئوژ ٢٠١۴  رد  تکرش  نیا  نانکراک  .دراد  رارق  نانوی  قرب  تکرش  نارادیرخ  تسخن  فص  رد  هسنارف 

.دریگ ماجنا  رد ٢٠١۵  هدیازم  دش  رارق  .دنتشاد  اپ  رب  هسسؤم  نیا 

یبوخ یلام  مظن  زا  تامدخ  نیا  هک  یتروص  رد  .تشاد  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  کینولاس  نتآ و  بآ  یمومع  تامدخ  ندیرخ  دروم  رد  هسنارف 
کینولاس ، رد  .دنا  هدش  مکارتم  اه  دحاو  عون  نیا  یزاس  یصوصخ  یارب  اه  عنام  ور ، نیا  زا  .دنرادن  زاین  اه  یراذگ  هیامرس  هب  دنرادروخرب و 
ناوید دعب  هتفه  دنچ  .دنداد  یأر  بآ  یزاس  یصوصخ  هیلع  .دندرک ٩٨ % رازگرب  یمدرم  یسرپ  همه  کی  هم ٢٠١۴  رد  یمومع  تامدخ  ناراداوه 

ان نادنورهش  تشادهب  ظفح  یارب  ار  نآ  تشاد و  مالعا  یساسا  نوناق  اب  فلاخم  ار  کینولاس  نتآ و  بآ  تامدخ  یزاس  یصوصخ  نانوی  یلاع 
.درک فذح  اه  یزاس  یصوصخ  تسرهف  زا  ار  هسسؤم  ود  نیا  دوخ  ربماسد ٢٠١۴  شرازگ  رد  دپ  یات  .تسناد  نکمم 

یتح اه ،  یزاس  یصوصخ  همانرب  ندرک  قلعم  هراومه  ازیریس  .دهد  رییغت  ار  اهدادیور  ریسم  تسا  ممصم  تردق  نتفرگ  تسد  رد  اب  لاکیدار  پچ 
.دراد رارق  داینب  ون  تلود  یاه  مادقا  هحولرس  رد  تضایر ، یلاربیلون  همانرب  اب  تفلاخم  .تسا  هداد  هدعو  ار  بقع  هب  تشگزاب 

ار نآ  ناگدنرب  دوس  یزاس و  یصوصخ  تضایر ، هداس  یفن  زا  نتفر  رتارف  نانوی  یارب  ریذپ  ان  تشگرب  ویتانرتلآ  هار  ندرک  میسرت  همه ، نیا  اب 
تضایر اب  ورایور  ینانوی  دنورهش  اه  نویلیم  هک  یعامتجا  یزاسون  یگتسبمه و  هیحور  جیسب و  مرها  زا  ندرک  یرادرب  هرهب  دیاب  .دنک  یم  باجیا 

عادبا انامه  هدمع  هلئسم  تسین  یفاک  هدمآ  تسد  هب  نونک  ات  هک  هچ  نآ  زا  ندرک  عافد  .دریگ  رارق  هنازور  راک  ریگیپ  قشمرس  دنا ، هداد  ناشن  دوخ  زا 
اراک رایسب  فافش ، رایسب  یمومع  تامدخ  ندرک  عادبا  یعامتجا و  یهدنامزاس  دیدج  یاه  لکش  نادنورهش و  اهاکیدنس و  نیب  دیدج  یاهداحتا  ندرک 

.تسا یزاس  یصوصخ  یاه  گولوئدیا  هب  یقطنم  تسرد و  خساپ  ییاه  مادقا  نینچ  .تسا  کیتارکومد  رایسب  و 

مدرم زیخاتسر  ربارب  رد  لاربیل  ون  یارگ  سپاو  هدنراد و  زاب  یاهورین  همه  .دراد  رارق  یراوشد  تخس و  رایسب  نومزآ  ربارب  رد  نانوی  نونکا 
ناهج رسارس  مدرم  ناییاپورا و  ناینانوی ، یوزرآ  هک  کیتارکومد  ًاعقاو  یاه  یدازآ  یوس  هب  تفرشیپ  زا  ار  روشک  نیا  ات  دنا  هدرک  ملع  دق  نانوی 

.دنراد زاب  تسا ،

هدنیآ دزیمآ ، رد  هسنارف  ایلاتیا و  سربق و  لاغترپ و  ایناپسا ، مدرم  کیتارکومد  یاه  شبنج  یزوریپ  اب  تسخن  ماگ  رد  نانوی  پچ  دنمزوریپ  شبنج  رگا 
زا تسناوتن  دوخ  راگزور  رد  ربتکا  بالقنا  دنچ  ره  .داد  دهاوخ  رییغت  یسارکومد  حلص و  دوس  هب  تدش  هب  ار  اپورا  یسایس  یعامتجا و  یاضف 

یاه شبنج  لباقتم  ینابیتشپ  یارب  هنیمز  لامتحا ، هب  تفر ، ورف  دوخ  ناقفخ  رد  ندش  یوزنم  اب  ددرگ و  رادروخرب  اپورا  ناشکتمحز  ینابیتشپ 
.تسا رت  مهارف  ام  نامز  کیتارکومد 

هام ١٣٩٣ نمهب 



! دیسر ناملآ  تروفکنارف  هب  نانوی 
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یعفان اضر  همجرت  شنیزگ و  تلو –  هگنوی 

ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم 

نارازه هتفرگ : شتآ  یاه  داکیراب  عیسو ، تاضارتعا  .تخادنا  راک  زا  ار  ناملآ  تروفکنارف  رهش  یضارتعا ) شبنج  ) یاپوکالب
.دندرک لیدبت  هایس  زور  هب  ار ،  اپورا  یزکرم  کناب  دیدج  نامتخاس  حاتتفا  زور  اپورا  ناملآ و  زا  ضرتعم  هدننک  رهاظت 

رد هدشن  حاتتفا  زونه  هبنشراهچ ) زورما (  اپورا  یزکرم  کناب  دیدج  نامتخاس  .اه  کناب  لپورتم  رد  تسا ، یداعریغ  عضو 
اه گنس  دزیخیم ، رب  شتآ  یاه  هلعش  سیلپ  یاه  لیبموتا  اهداکیرابزا و  .دش  دیدپان  تفرگارف  ار  نامسآ  هک  یظیلغ  دود 

تارهاظت فالخرب  هک  تسا  نیا  دراد  یگزاتراب  نیا  هچنآ  اما  .دنا  هدش  حورجم  یناسک  .دنوش  یم  درخ  اه  هشیش  دننارپ و 
زا هک  دنتسین ، ناراگنربخ  تارهاظت و  رد  ناگدننک  تکرش  فوفص  رد  طقف  ناحورجم  یاهلاس ٢٠١٢ و ٢٠١٣  یضارتعا 

نوصم زین  دنا  هدمآ  نادیم  هب  نترب  مزر  سابل  هک  اه  سیلپ  راب  نیا  هکلب  دنا ، هدید  همدص  سیلپ  نوتاب  تابرض  لفلف و  زاگ 
.دوب هدشن  هدهاشم  اپورا  یلام  عیانص  تختیاپ  ناملآ )  – ) تروفکنارف رهش  رد  یا  هدیدپ  نینچ  نونک  ات  .دنا  هدنامن 

ار اه  نابایخ  هدننکرهاظت  نرازه  حبص  تفه  زا  شیپ  .دیکرت  نالاعف  هدروخورف  نیرید و  ضغب  هبنشراهچ  زور  دوز  حبص  زا 
.دش باترپ  یرانک  هب  ینآ  رد  سیلپ  نادنب  هار  نیتسخن  دندوب .  تکرح  رد  هناممصم  اپورا ،  یزکرم  کناب  یوسب  هدرکرپ و 

هدرک ریخست  ار  یلام  عیانص  تختیاپ  تروفکنارف ، کنیا  اپورا  بونج  رد  هتشابنا  مشخ  یفنص :  هیداحتا  نالاعف  زا  یکی  هتفگب 
، اه یئایناپسا  اه ، ینانوی  اهناملآ ، .تشادن  شتآ  یاه  هلعش  رد  قرغ  لیبموتا  هب  یئانتعا  سکچیه  هک  دوب  نانچ  عضو  .تسا 

مامت ینعی  یلومعم ، الماک  نیلغاش  یفنص و  یاه  هیداحتا  یاضعا  نایوجشناد ، نازومآ ، شناد  اه ، یوانیدناکسا  اهیدنله ،
نیتسخن زادعب  ینامز  کدنا  .دندش  یم  در  نازوس  لیبوموتا  رانک  زا  ناباتش  دندوب ، هدمآ  تارهاظت  رد  تکرش  یارب  هک  یناسک 

شتآ رگید  یاه  لیبوموتا  .دنسرب  تسا  دیرخ  زکرم  هک  رهش  گرزبو  قرب  قرز و  رپ  نابایخ  هب  ات  دنرذگ  یم  سیلپ  هاگساپ 
.دنز یم  جوم  روآ  کشا  زاگ  اوه  رد  دنا ، هدمآ  رد  تکرح  هب  سیلپ  شاپبآ  یاه  نیشام  دنریگ ،  یم 

هدرک نایب  ار  مدرم  نازوس  مشخ  لیلد  نانارنخس  زا  یکی  دوبن ، نتخدنا  نزوس  یاج  هک  فانصا  گرزب  نلاس  رد  هتشذگ  بش 
:« دناوخ یم  دنتشاد  تکرش  سیراپ  نومک  رد  لاس ١٨٧١  رد  هک  ار  یناسک  نانخس  زا  ینتم  وا  دندز و  یم  تسد  مدرم  .دوب 
ار لوپ  نیا  ام  اما  دنکیم ، یم  هلچ  قاچ و  نآ  اب  ار  دوخ  هیامرس  هک  تسا  یلوپ  نآ  نیا  میهدب ،  ههام  هس  هراجا  دیاب  الاح  ام 
هدش روبجم  اهناتسرامیب  هدمع  شخب  نانوی  رد  دیوگ :  یم  اه » پچ  بزح »  هدنیامن  .میرادن » یلوپ  نینچ  نوچ  داد ، میهاوخن 

ناتسرامیب رد  ندش  یرتسب  لوپ  هن  دنراد ،  ار  تمیقنارگ  یاهوراد  تخادرپ  یارب  لوپ  هن  مدرم  نوچ  دننک ، لیطعت  ار  راک  دنا 
.ار اه 

هب ناگدننک  رهاظت  زا  یکی  .درک  بجعت  زاربا  ناگدننک  رهاظت  لمع  تدش  زا  ناراگنربخ  ربارب  رد  سیلپ  یوگنخس  کی 
شنکاو البق  .تفر  دنهاوخ  ورف  رکفب  یلام  عیانص  نارس  راب  نیلوا  یارب  زورما ، یریگ  رد  زا  سپ  تفگ  تلو  هگنوی  راگنربخ 
زاغآ زا  لبق  یاهزور  رد  .سیلپ  دیدش  شنکاو  زا : دوب  ترابع  هک  دوب  نشخ  هداس و  یراد  هیامرس  نافلاخم  تاضارتعا  هب 

زا دوش ، عورش  یلخاد  گنج  تسا  نکمم  هظحل  ره  یئوگ  هکنانچ  دندز ، یزاس  هنحص  هب  تسد  لوئسم  تاماقم  تاضارتعا 
روشک کی  رد  هک  دندرک  یم  ساسحا  تروفکنارف  یلاها  زا  یرایسب  .دوب  هدمآ  رد  شترا  لاغشا  هب  المع  رهش  شیپ  هتفه  رخآ 
دوبن یربخ  نوچ  ، لیلد نودب  هتبلا  دش ، یمن  عطق  ناخورجم  لمح  یاه  لیبوموتا  قوب  یادص  اه  بش  .دننک  یم  یگدنز  یسیلپ 

ارف ز رب  سیلپ  یاه  نادرگلاب  .اهنآ  ندناسرت  رهش و  نانکاس  رد  بارطضا  داجیا  یارب  یروطنیمه - طقف  دوب ، هداتفین  یقافتا  ، 
دهاوخ لقتنم  تروفکنارف  هب  ناملآ  رسارس  زا  شاپبآ  یاه  لیبوموتا  زا  دص  رد  هک ٩٠  دوب  هدش  مالعا  دندز ، یم  خرچ  رهش 
هدش ررضتم  یلک  هداتفا و  یبساک  زا  تخس  تارهاظت  لیلدب  تساپورا و  یزکرم  کناب  کیدزن  شا  هزاغم  هک  یئاونان  .دش 

هک یلاح  رد  دوب  هدرک  فیقوت  مه  ار  وا  سیلپ  لاس ٢٠١٣  رد  هک  دنک  یم  فیرعت  دراد و  مهافت  ناگدننک  رهاظت  یارب  تسا 
ریقف لوئسم  ار  نآ  دنراد و  ضارتعا  یزکرم  کناب  تسایس  هب  زورما  هک  یمدرم  نیمه  تشادن .  راک  نیا  یارب  یلیلد  الصا 

زور نیا  هک  یناسک  یاه  رطخ  مالعا  اه و  رادشه  هب  شیپ  لاس  دنچ  دنناد ، یم  اهرادلوپ  ندرک  دنمتورث  رتشیب  مدرم و  ندرک 
.دندوب انتعا  یب  دندرک  یم  ینیب  شیپ  ار 
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کیژتارتسا تّیولوا   » ای « ١ سیدبیراک بادرگ  الیش و  هرخص  هنایم  رد  : » نانوی

« هناگود تردق  تمس  هب  تکرح 

/hafteh.de

« هناگود تردق  تمس  هب  تکرح  کیژتارتسا  تّیولوا  ای « « ١ سیدبیراک بادرگ  الیش و  هرخص  هنایم  رد  : » نانوی

یهوکش رباص 

لیلحت عون  دنـسر ، یم تشگزاب  نودـب  طاقن  هب  هاـگ  هتـشاد و  یتاـقبط  ناـیم  نورد و  یاـه  لادـج رد  هیاـپ  هک  یـسایس  تازراـبم  ِدنـشک  شکاـشک و  رد 
یاهراعـش عقاو  رد  اـنثا ، نیا  رد  دنک . یم لاغـشا  ار  ینیرب  هاگیاج  ناشکیژتارتسا ، یـسایس  یاهراعـش  یهدـنامزاس و  یگنوگچ  لیخد ، یاـه  ناـیرج

دوخ اب  ار  نایرج  نآ  یگدنبوک  تردق و  ِیمامت  مالک و  ناج  هملک  دنچ  رد  دنتـسه ، شَا  ؟» درک دیاب  هچ  شلیلحت و « زا  هدمآرب  هک  نایرج ، کی  ِیسایس 
ایراتلورپ نابنارپ  هشوت  زا  دندوب  یتشم  ناش ، یگداس مامت  اب  اهاروش » هب  تردق  مامت  و « نیمز » حلص ، نان ، یاهراعش « هک  ییوگ  وت  دننک . یم لمح 

هجو ناوت  یم دیبوک . یم مه  رد  ار  یزاوژروب  تلکسا  سقطسا و  دمآ و  یم دورف  یزاوژروب  ناهد  نادند و  رب  هکلب  مهوت ، نادنس  رب  هن  هک  شبزح  و 
جرب و دنوش و  یم بجوم  ار  میظع  سب  یا  هنار هک  تسناد  یحرط  ندـنکفارد  شبنج ، هدـیکچ  هباثم  هب  ار  کیژتارتسا  ِحیحـص  یاهراعـش  هصخـشم 

شیط مزب و  ماوق و  هزاریـش و  و  روسیم ، ار  نارگراک  مزر  هک  دیاشگ  یم ار  یا  هصرع دریگ و  یم دوخ  رابـشتآ  ریز  ار  نمـشد  تاماکحتـسا  وراب و 
. دچیپ یم مه رد  ار  یوخ  کانیتسار ناشایع 

هب یعون  هب  ار  یناهج  مظن  اـپورا ، بونج  رد  یرـسُم ، تروص  هب  دور  یم هک  تسناد  یجورع  لاـح  رد  یوگلا  هلزنم  هب  ناوت  یم ار  ناـنوی  یوگلا 

یتسار هب  هک  دنلابولگ  یراد  هیامرس رـصع  یاهداضت  زا  هدمآرب  ، ٢ هنایمرواخ نیارکا و  نیتال ، یاکیرمآ  یاهوگلا  راـنک  رد  وگلا ، نیا  دشکب . شلاچ 
ار دوخ  ِصخشم  لیلحت  اهوگلا ، نیا  زا  کی  ره  صخشم ، حطـس  رد  هیامرـس . ی  هزوجع زجع  زج  تسین  یزیچ  ناشتلالد  نیرتگرزب  لوا ، هلهو  رد 
زا هیامرـس  یاـهداضت  یعادـت  راـنک  رد  اـهوگلا  نیا  زا  مادـک  ره  هک  تـس  ینتفگ نـکیل  ار . ناشنیتسار  ؟ » درک دـیاب  هچ  دـعب « ماـگ  رد  دـنبلط و  یم

تاقبط تسیز  یعامتجا و  تورث  تراغ  مادهنا و  اب  هک  کیتیلپوئژ  یلم و  یاهزارت  رد  ناشباهدـمایپ  حوطـس و  نیرت  یرادـیدپ ات  اه  هیال نیرت  نیریز
. دنشاب یم زین  هناورشیپ  مادقا  تکرح و  یاه  تیفرظ ِرگنایامن  تسا ، هارمه  تسدورف 

ِیراگتـسر یاـتجلج  اـسوناگ و  ِخـال  گنـس رپ ِز  هار  رد  ار  شتکرح  هـک  تـس  یدـنچ یوـیلوب و  )… اـبوک و  ــالئوزنو و  نیتـال ( یاـکیرمآ  یوگلا 
مداـصت رد  هک  تسا  هدوـب و  نیا  نیارکا  یوـگلا  گرزب  سرد  لماوع . زا  یریثـک  هب  تسا  طورـشم  شتکرح  همادا  تسا و  هدرک  زاـغآ  یتسیلایـسوس 

رد بآ  وـگلا ، نیا  زین  درک و  کـیتارپ  ار  یتـسینومک  ـ یرتـلورپ یایـشیلیم  ِحوـل  ـ نـالک ناوـت  یم اـه ، نآ ی  هعفد همجه و  رد  گرزب و  لود  راـب  هعجاـف
، شبرغ ی  همجه شـشعاد ، شتفن ، بت  شتآ  رد  هناـیمرواخ  تخیر . یدرـس ، گنج  ِقیتع  دـهع  تانزاوت  تاجن  یاه  هار رب  هتفخ  ناـگچروم  هگباوخ 
، شدرک هلئـسم  شنیطـسلف ، هلئـسم  نوچ  یخیرات  لیاسم  شا ، یا هقطنم ارف  یا و  هقطنم یاه  تردق راب  هعجاف یاه  لادج شلاربیلوئن ، یاه  یراد هیامرس

هاگن همه ، زا  شیب  هدـنار و  هاگترپ  هبل  هب  ار  هنایمرواخ  شتآ ، نیا  دزوس . یم شتنکـسم و  … تنکم و  تیبطق  شنازرا ، راک  یورین  میظع و  رازاب 
. دزاس یم نشور  ار  یّقرتم  لیدب  ترورض  رتشیب ، زور  هب  زور  شتآ  نیا  بیهن  بیهل و  تسا ؛ هتخاس  شیوخ  رگ  هراظن ار  خیرات  هتشرف 

، زبس لاربیل ، تسینیمف ، تارکومد ، ابیز ، دازآ ، یاـپورا  تسناد ،  ٣ ییاپورا یایور  یژولوئدیا ِ رد  فاکـش  ناوت  یم ار  نانوی  یوگلا  تلالد  نیتسخن 
یاهداگیراب تاضارتعا و  تاباصتعا و  شوجو و  بنج تسا ؛ هدیسر  ازیریس  هنیزگ  هب  ًالعف  یـسایس ، یتاقبط و  شکاشک  لاس  زا ۵  سپ  نانوی  … . 

ی هیداحتا وروی ، ی  هزوح وتان ، زا  شجورخ  یاهراعـش  مامت  زا  هک  یتلود  دـنا ؛ هتفرگ مارآ  سیکاـفوراو ، سارپیـس و  تلود  هنیزگ  رد  ًـالعف  یناـبایخ ،
دیوگ یم شداصتقا  ریزو  هک  یتلود  شزاس . قیرط  زا  مهنآ  تسا ، هتشادهگن  ار  مدرم  تشیعم  زا  عافد  راعش  اهنت  هدیسر و  شزاس  ی  هنیزگ هب  اپورا ،

هک یراک  نیرتگرزب  شیازیریس  یاه  تسایس هک  دناد  یمن وا  دورن ، ورف  عاجترا  ماد  هب  اپورا  هک  نآ یارب  تسا  نامز  ندیرخ  ازیریـس  راک  نیرتگرزب 
. تسا عاجترا  نامه  یارب  رابتعا  نامز و  ندیرخ  نامه  دنک  یم

بادرگ رتشیب ۴ و  مسیلاربیلوئن  نردـم و  یگدرب  یداصتقا و  تضاـیر  یالیـش  ی  هرخـص هناـیم  رب  هک  دـننادب  دـیاب  بهتلم  ناـنوی  ناتـسدورف  و  … 
نانوی یرگراک  تاقبط  دنا .) هیامرس قطنم  دربشیپ  تمدخ  رد  رتسب و  رد  اه ، نآ یود  ره  یهجو  زا  هتبلا  هک  دنا ( هداتسیا رد ، ِتشپ  ِمسیشاف  ِسدبیراک 

جنر و اب  ار  ناراد  هیامرـس ِتلود  یهدب  ای  دننک و  یم نیزگیاج  نانوی  رد  ِیللملا  نیب ینانوی و  ی  هیامرـس هرداصم  اب  ار  یهدب  نارحب  ای  هک  دننادب  دیاب 
. دنهد یم سپ  ناش  هزور ره  تضایر  راک و 

راک نآ  دننکب ، ار  گرزب  راک  نآ  هک  تسا  نآ  تبون  رگید  نکیل  دنا ؛ هدرک یگرزب  یاهراک  اج  نیمه ات  نانوی ، یاه  تسینومک نارگراک و  ناتسدورف و 
ی هلزنم هب  هن  هک  تسا  یا  یسایس راعش  نآ  یساسا و  یژتارتسا  نآ  هناگود  تردق  تمس  هب  تکرح   . هناگود تردق  تمس  هب  تکرح  ار : راو  تشپراخ

نیا هک  تسا  مهم  مهف ، نـیا  تـسا . هتفرگ  رارق  نانوی  ناوخ  شیپ رد  یـسایس ، ِیعقاو  نیداینب و  لح  ِهار  اهنت  ناونع  هب  ًاقیقد  هک  لـب یتسینومک ، لآ  هدـیا
رد دوجوم و  یّدح  ات  زین  نونکا  مه نآ  یِّدام  ی  هیاپ هک  نانوی  رد  تّالحم و  … اه ، هاگردنب تاجناخراک ، ییارجا  ـ یسایس یاهاروش  لیکشت  اب  تکرح ،

یاهدـناب ندـیبوک  مه  رد  ییاـناوت  مه  دیـشخب و  دـهاوخ  ناـنآ  هب  ار  ازیریـس  اـب  نّیعتم  لـباقت  زا و  یورارف  تیفرظ  مه  تسا ، هدـش  هتخپ  لاـس  نیا ۵ 
ّالا تسین  هتسب  چیه  اه  نوتس نیا  رب  هک  دیشک  دنهاوخ  شتآ  هب  ار  سیلوپورکآ  یاه  نوتس هک  لب فیک ، نادیم  هن  راب  نیا یناملآ ، نابز  هب  هک  یا  یتسیشاف

دهاوخ یگتـسب  نآ ، فاشکنا  هب  یرای  ریـسم و  نیا  رد  ندرک  تکرح  هب  ناـنوی ، رد  یـساسا  ِماـگ  ره  نانوی . یاه  تسینومک ناورـشیپ و  نارگراک و 
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. تشاد

. گرزب رطخ  ود  نایم  رد  نتفزگ  رارق  زا  هیانک   – ١

. دییور دهاوخ  بیلص  رب  لگ  رازه  نکیل  دوجوم ، رضاح  لاح  رد  یاهوگلا  ناونع  هب   – ٢

ییاکیرمآ ی  هدش حضتفم یایور  نیشن  مه  – ٣

(OECD عبنم : دنراد ( اپورا  هیداحتا  رد  ار  یگتفه  راک  تعاس  نازیم  نیرتشیب  تعاس ، یگتفه ۴٢  راک  اب  نانوی  مدرم  رامآ ، نیرخآ  قبط    – ۴
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اپورا هیداحتا  یاهروشک  یولگ  رد  هرا »  » هدش نانوی 

/hafteh.de

یعفان اضر  همجرت  تلو - هگنوی  تشنکنگاو - اراس  ملقب : 

ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم 

نایاپ نانوی  هب  هنامرش  یب  یموتامیتلوا  نداد  اب  نارحب  یسررب  یارب  اپورا  هیداحتا  یئاراد  یارزو  سالجا  هبنش  هس  زور 
دراذگب اپ  ریز  هداد  مدرم  هب  باختنا  زا  لبق  هک  یئاه  لوق  مامت  هعمج  زور  ات  دیاب  نتآ  رد  دیدج  تلود  هک : دوب  نیا  نآ  تفای و 

کناب هک  تسوربور  رطخ  نیا  اب  روشک  نآ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ، زاب  نتآ  هب  هک  دنک  توعد  روفنم  یاکیئورت  زا  و 
.دنک نوریب  وروی  هزوح  زا  ار  نانوی  اپورا  یزکرم 

تسا نآ  دنک  یم  یربهر  ار  اهنآ  ناملآ  یئاراد  ریزو  هلبیوش »  » هک اپورا  یاه  رتسگناگ  راشف  رازبا  نیرتمهم  دسر  یم  رظنب 
هبل ود  ریشمش  کی  یکمک » یاه  رابتعا   » نیا اما  .دهدن  رارق  نانوی  یاه  کناب  رایتخا  رد  لوپ  رگید  اپورا  یزکرم  کناب  هک 

تلود هک  تسا  نیا  شخساپ  دوشن ، هداد  نانوی  دیدج  تلود  هب  یکمک » یاهرابتعا   » رگا .دراد  رب  رد  رطخ  ود  ینعی  تسا ،
دناوتب هک  تسا  دنمزاین  هزات  یاهرابتعا  هب  لیلد  نیا  هب  طقف  نانوی  .تخادرپ  دهاوخن  ار  دوجوم  یاه  یهدب  طسق  مه  نانوی 
روشک هجدوب  زا  مه  یکدنا  دراد  رایتخا  رد  نانوی  هک  یلوپ  دشابن ، اه  تخادرپ  نیا  رگا  .دزادرپب  ار  نآ  حبر  یهدب و  طاسقا 

هنیزه ینعی  یروف ، یاه  همانرب  یارجا  یارب  یرورض  یاه  هنیزه  دهد  یم  ناکما  نانوی  هب  کدنا  دازام  نیا  .تسا  رتشیب 
.دنک نیمات  ار  یعامتجا  یتوف  یاهزاین  زا  نتساک 

یم رظنب  دیعب  اما  .تسین  دنب  اج  چیه  هب  ناشتسد  هلبیوش  لکرم و  دوشن ، یرازبا  هدافتسا  اپورا  یزکرم  کناب  زا  رگا  ینعی 
.درواین رد  ارجا  هب  ار  اپورا  هیداحتا  نیناوق  یزکرم  کناب  هک  دسر 

یزات هکی  اهلاس  اکیئورت  نانوی  رد  .دراد  قرف  هتشذگ  رد  سربق  عضو  اب  زورما  نانوی  رد  یسایس  عاضوا  نیا ، رب  نوزفا 
.درک داجیا  میظع  یداعبا  رد  یداصتقا  یعامتجا و  هعجاف  کی  درک و 

طخ یدص  رد  تیرثکا ٨٠  کی  .دشخب  نایاپ  هعجاف  نیا  هب  داد  لوق  اهنآ  هب  هک  دندرک  باختنا  نیا  یارب  مدرم  ار  ازیریس  تلود 
.دنک یم  ینابیتشپ  نآ  زا  دییات و  ار  تلود  نیا  یشم 

یئاکیرمآ ناد  داصتقا  نامگورک » لواپ   » .دناوخ ینعم » یب   » یتسردب ار  اکیئورت  یایفام  داهنشیپ »  » نتآ تلود  هبنشود  زور 
: درک ریسفت  نینچ  ار  داد  خر  هک  هچنآ  دوخ  گالبو  رد  لبون  هزئاج  هدنرب  و 

ناشن همه  هب  ات  نارگید  یارب  دنزاس  یتربع  سرد  ار  نانوی  هک  تسا  نیا  ناشدصق  ای  دنتسه و  لُخ  ای  وروی  هورگ  نیا  »
دایز لامتحا  نیا  .درادن » یسناش  چیه  اپورا  رد  لیدب  تسایس  .تسا  نکمم  ریغ  رگید  یتسایس  یارجا  اپورا  رد  هک  دنهدب 

هیلع دنتفیب  رکفب  مه  اهنآ  ادابم  هک  دنریگب ، اپورا  هدز  نارحب  یاه  روشک  رگید  زا  ار  تئرج  لد و  دنهاوخ  یم  اهنآ  هک  تسا 
دنا هدروآ  دوجوب  اهنآ  یاه  روشک  رد  هک  یداصتقا  هناریو  هیلع  یگتسشنزاب و  قوقح  شهاک  هیلع  اهدزمتسد ، دیدش  شهاک 

جارخا اب  هک  نآ  مغرب  تسا ، نانوی » جارخا   » ررض زا  رتگرزب  اهنآ  مایق  ررض  اپورا  همکاح  تئیه  زا  یشخب  رظنب  .دنزیخاپب 
.تفر دهاوخ  نیب  زا  هشیمه  یارب  اپورا  هدنهد  تایلام  مدرم  لوپ  اهدرایلیم  نانوی 

.دش اکیئورت  یایفام  کیژتارتسا  هبساحم  نیا  یارجا  عنام  تاناکما  مامت  زا  هدافتسا  اب  دیاب 

.تسا ناملآ ) سلجم  گات (  سدنوب  رد  پچ  بزح  نویسکارف  لوا  نواعم  یناریا ) همین  ، ) تشنکنگاو اراس  حیضوت :

http://www.jungewelt.de/2015/02-18/024.php
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اپورا هیداحتا  هیسور و  هلجح  ود  نایم  ددرم  یسورع  نانوی » »

/hafteh.de

تلو هگنوی 

یعفان اضر  همجرت  – 

ام هدنیآ  رد  هدش  رشتنم 

کیتیلپوئژ تیمها  لیلدب  هلمج  زا  .تفرگ  دهاوخن  تروص  اپورا  یلام  هیداحتا  زا  نانوی  جارخا  دروخ ، یم  مشچ  هب  هک  تاراشا  نئارق و  مامت  مغرب  »
« تشاد دنهاوخ  هاگن  وروی  هقطنم  رد  ار  نانوی  هزیگنا  نیمهاب  .هیسور  هیلع  وتان  هزات  درس  گنج  رد  نانوی 

هک دراد  خسار  داقتعا  وا  .تسا  هتفگ  یداصتقا  رابخا  هدنتسرف   CNBC اب هبحاصم  رد  هک  تسا  هیامرس  رگادوس  رباف ، کرام  رظن  دیدناوخ  هچنآ 
نتخاساهر یارب  عطاق  یماگ  لمع  نیا  اب  دنک و  یگتسکشرو  مالعا  هنابلطواد  یسایس  یداصتقا و  لئالدب  هک  دش  دهاوخن  هداد  هزاجا  نانوی  هب  زگره 

.دزاس روبجم  نآ  نتفریذپ  هب  ار  نارگید  درادرب و  دنک  یم  ینیگنس  ششود  رب  تسا  یهاگرید  هک  یئاه  یهدب  راب  زا  دوخ 

، دشابن یهدب  تخادرپ  هب  رداق  رگید  نانوی  رگا  .دنا  هداد  ماو  نانوی  هب  یئاپورا  یاه  کناب  رگید  اپورا و  یزکرم  کناب  هک  تسا  یلوپ  رسرب  تبحص 
لح ات  داد ، دنهاوخ  ماو  نانوی  هب  مهزاب  رخآ  تسد  ور  نیا  زا  .دندرگ  یتفگنه  نایز  لمحتم  دنشوپب و  مشچ  دنا  هداد  ماو  هک  یئاه  لوپ  زا  دیاب  اهنآ 

 ». دنزادنایب قیوعت  هب  تسا ، نکمم  هک  یئاج  ات  ار  هلئسم 

نانوی .دراد  نانوی  هک  تسا  یکیژتارتسا  تیمها  رت  مهم  نیا  زا  اما   » .درک نایب  یم  هام  زور ١١  هک  تسا  یلام  رگادوس  داتسا  نامه  نانخس  اه  نیا 
.دبای هار  هنارتیدم  هب  دناوت  یم  هایس  یایرد  زا  هیسور  ناگوان  هک  تسا  هار  نیا  زا  طقف  اریز  هنارتیدم .» یایرد  هایس و  یایرد  نایم  تسیا  هزاود 

رد هک  یلماوع  لیلدب  راک  نیا  اما  .دوش  هتشاد  هاگن  اپورا  هیداحتا  رد  نکمم ، تمیق  ره  هب  نانوی ، هک  دوش  یم  ببس  کیتیلپوئژ  لماع  نیا  رباف  رظنب 
.دوش یم  رتراوشد  دنا  هتفای  هار  نادیم  هب  رخاوا  نیا 

هجیتن رد  تسا ، هدیطلغورف  یداصتقا  دوکر  هب  هرابود  تدم ، هاتوک  یداصتقا  قنور  کی  هب  نتفای  تسد  زا  سپ  نانوی  دوجوم ، رامآ  ماقرا و  قبط 
.تسا هتفای  شهاک  تبسن  نامه  هب  زین  تایلام  تفایرد 

.دبای تسد  یلام  هزات  عبانم  هب  نانوی  هک  دنتسه  نآ  زا  عنام  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  اپورا و  هیداحتا  تاسسوم  لاح ، نیع  رد 

تخادرپ رد  یناوتان  دسر  یم  رظنب  .درک  رشتنم  ندنل  رد  لیروآ ، رد ١٨  زمیات ، لاشنانیاف  هک  تسیا  هلاقم  ناونع  نیا  میا » هدیسر  هار  نایاپ  هب  ام  « 
یقاب هار  اهنت  دوب ، لوپ  یللملا  نیب  قودنص  هب  رالد  نویلیم  تخادرپ ٧۵٠  هب  روبجم  نتآ  هتشذگ  هتفه  .دوش  یم  رت  یعطق  زور  هب  زور  اه  یهدب 

دیاب یروشکره  هک  تسا  یلوپ  نآ  نیا  .دزادرپب  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  هب  دوخ  هدرپس  هیامرس  لحم  زا  ار  یهدب  نیا  هک  دوب  نیا  نانوی  یارب  هدنام 
هدرک تشادرب  هک  ار  یلوپ  هام ، کی  یط  دیاب  نانوی  لاح  .دراذگب  هعیدو  لوپ  یللملا  نیب  قودنص  رد  تیوضع  یارب  دوخ ، داصتقا  یگرزب  تبسن  هب 

.تسا ریذپان  بانتنجا  یگتسکشرو  تروص  نیا  ریغ  رد  دزادرپب ، قودنص  هب  هرابود 

.دریگب ار  اپورا  هیداحتا  یاج  هک  دش  دهاوخ  لاحشوخ  هیسور  دراذگب ، رانک  اعقاو  ار  نانوی  اپورا  هیداحتا  رگا  : » تسا عمج  رطاخ  رباف  کرام  یلو 
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تاناکما فیصوت  رد  رباف ، کرام  داتسا  هچرگ  .دزاس » لقتنم  اپورا  هب  امیقتسم  ار  دوخ  یماظن  یورین  دزاس ، یم  رداق  ار  هیسور  هوقلاب ،  ماگ ،  نیا 
عنام دیاب  رگید  یلئالدب  وتان  اپورا و  هیداحتا  یلو  دنک ، هغلابم  تدشب  دیآ ، دوجوب  اپورا  هیلع  نتآ  وکسم و  ندش  کیدزن  یپ  رد  دناوت  یم  هک  یماظن 
هب هیسور  زاگ  لاسرا  اب  دنتسه و  سکدترا  یاسیلک  وریپ  ود  ره  هک  یروشک  ود  نیا  نایم  کیدزن  یراکمه  اب  اریز  .دندرگوس  نیا  هب  روما  ریس 
شیادیپ نآ  لصاح  هک  دمآ  دهاوخ  دوجوب  یبرص - ینانوی - یسور - یداصتقا  روحم  کی  اپورا  هیداحتا  وضع  یاهروشک  رگید  هب  نآ  لاقتنا  نانوی و 

، ناکلاب رب  وتان  اپورا و  هیداحتا  طلست  یاه  هشقن  اب  ریاغم  الماک  تسا  یا  هدیدپ  نیا  دوب و  دهاوخ  هقطنم  رد  هیسور  دوسب  تبثم  یسایس  یاضف  کی 
.دش دهاوخ  دیدشت  یلم  یبایدوخ »  » یارب ناتسراجم  یاه  شالت  هک  ور  نآ  زا  هژیوب 

هب دوخ  یداصتقا  یسایس و  داهنشیپ  لیلدب  هدرک و  بصغ  ار  همیرک  هیسور  ایوگ  هک  ار  یوعد  نیا  رگادوس ، رباف  هک  تسنیا  تسا  هجوت  هتسیاش  هچنآ 
هک نیا  لیلد  ایآ  دسرپ » یم   CNBC دنک. یم  در  تیعطاق  اب  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  هنابام  تسیلایرپما  یراتفر  نانوی ) هب  زاگ  هلول  ندیشک   ) نانوی

نیا نیتوپ  هک  دوش  نآ  زا  عنام  دهاوخ  یم  هک  تسنیا  تسین  نادرگ  یور  هیداحتا  رد  نانوی  نتشادهگن  یارب  یا  هنیزه  چیه  تخادرپ  زا  اپورا  هیداحتا 
مسیلایرپما ربارب  رد  تسا  هدوب  یشنکاو  هیسور  ریخا  تامادقا  دنک  یم  دیکات  رباف  دنک ؟» بسک  یوروش  نوچ  یا  هزاوآ  ات  دروآ ، گنچ  هب  ار  روشک 

نیا هجیتن  دز » .» اهنآ  ندنار  سپ  هیسور و  نیچ و  راهم  رب  ینبم  ستیووفلو ، نیرتکد  یارجا  هب  تسد  هک  دوب  اکیرمآ  نیا   » مینکن شومارف  .اکیرمآ 
ود هدنیازف ،  یتردق  اب  دنتسه ، هیسور  نیچ و  نآ ، ناگدنزاس  هک  ناهج    رد  ینیون  مظن  شیادیپ  تسا ، هدهاشم  لباق  اج  همه  هک  تسا  نیا  دنور 

.دوش یم  رتگنت  هتسویپ  رگیدکی  اب  ناشیراکمه  هک  یروشک 

.تسا تیمها  یب  ابیرقت  یناهج ، داصتقا  نیون  یورین  ایسآ ، رد  ناتسلگنا ،  تاباختنا  هجیتن  دننام  تسا ، تیمها  زئاح  زونه  برغ  رد  زورما  هچنآ 
باختنا .ناملآ  مسیشاف  رب  یزوریپ  زورلاس  نیمداتفه  تبسانمب  دوب ، وکسم  رد  گنیپ  گنیج  روضح  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  رود  رواخ  هجوت  لک  هچنآ 
یروشک هکلب  تسین ، یروتارپما  رگید  ناتسلگنا  .دوب  رباف  نانخس  اه  نیا  تشادن ، » یتیمها  چیه   » ناهج مدرم  تیرثکا  یارب  نورماک  دیوید  هرابود 

.دنیب یم  بیشارس  رد  زین  ار  اکیرمآ  رباف  تیمها .» یب  یلکب  یداصتقا  ظاحل  زا  و  طاطحنا ، رد  هداتفاورف  تسا 

 

هدیدنسپ یراتفرردپ 

 

نایب ینارگن  نیا  یارب  امسر  هک  یلیلد  دنک » در  ار  هیسور  داهنشیپ  هک  هدش  هتشاذگ  راشف  ریز  نانوی  تشون : هم  هام  زور ٨  زمیات  کرویوین  همانزور 
صیخشت هب  رداق  یئاهنت  هب  دوخ  اه  ینانوی  هک  دنک  یم  رکف  اکیرمآ  مولعم  رارق  زا  .تسا  نانوی  داصتقا  هدنیآ  هب  تبسن  اکیرمآ  ینارگن  دوش  یم 

هینایب هتسه  نیا  مک  تسد  .دنک  کمک »  » اهنآ هب  هناهاوخریخ  یراتفرردپ  اب  دهاوخ  یم  اکیرمآ  لیلد  نیا  هب  دنتسین و  دوخ  نهیم  یارب  دب  بوخ و 
هداتسرف نیاتشا ،  خوه  سومآ  روضح  روکذم  هینایب  راشتنا  تبسانم  .دش  رشتنم  نتآ  رد  نانوی ، هب  اکیرمآ  مایپ  ناونعب  هم ، هام  متشه  زور  هک  تسیا 
ناریزو زا  نت  هس  اب  وگتفگ  رد  نیاتشا  خوه  .دوب  نتآ  رد  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  رد  یژرنا  هب  طوبرم  یللملا  نیب  لئاسم  هدننک  گنهآمه  هژیو و 

هیسور اب  یراکمه  زا  ار  اه  ینانوی  اه ،  هدعو  ماسقا  عاونا و  نداد  اب  ات  دیشوک  نانوی  رد  ورین  دیلوت  تاسسوم  ناگدنیامن  نینچمه  سارپیست و  تلود 
.دراد زاب  اپورا  هب  نانوی  قیرط  زا  هیسور  زاگ  لاقتنا  هلول و  طخ  ندیشک  هنیمز  رد 

نوگانوگ زا  اکیرمآ  تلود  تیامح  رب  دشاب  یدیکات  ات  تسا  هدمآ  نتآ  هب  نیا  یارب  نیاتشا ، خوه  هژیو ، هداتسرف  تسا » : هدش  هتفگ  اکیرمآ  هینایب  رد 
 ، Trans-Adriatic-Pipeline دننام یژرنا  یاه  هژورپ  تخاسریز  نیرت  مهم  زا  تیامح  هلمج  زا  نانوی .  رد  یژرنا  هلئسم  یرگن 

نانوی و یارب  یژرنا  تینما  اه  هژورپ  نیا  : » همادا رد  و  عیام .» زاگ  تسبراک  شرتسگ  Griechenland-Bulgarien-Interconnector و 
ار هنیزه  درک و  دنهاوخ  دیدشت  ار  تباقر  داد ، دنهاوخ  لیلقت  زاگ  نیمات  یارب  عبنم  کی  اهنت  زا  ار  نانوی  یگتسباو  داد ، دنهاوخ  شیازفا  ار  اپورا 
دنهاوخ هیامرس  نانوی  رد  وروی  درایلیم  یجراخ ۵،١  ناراذگ  هیامرس  یلوتانآ  سنارت  هلول  طخ  هعسوت  یارب  .داد  دنهاوخ  شهاک  هدننک  فرصم  یارب 

دهاوخ دمآ  رد  وروی  نویلیم  نیدنچ  یلاس  لاس ،  زا ٢۵  شیب  هک  دمآ  دهاوخ  دوجوب  نانوی  رد  لغش  رازه  هلول ١٠  ندیشک  نارود  رد  تشاذگ و 
« .تشاد

عبانم نیمات  عونت  هب  یکمک  هژورپ  نیا  هک  تسنآ  زا  یشان  نانوی  رد  هیکرت  هیسور –  هلول  طخ  هعسوت  هراب  رد  نتآ  تالمات  زا  اکیرمآ  ینارگن  « 
تباقر لصا  ظفح  رب  تراظن  یارب  اپورا  هیداحتا  تاماقم  هجوت  دروم  دناوت  یم  رما  نیا  تسا »: نینچ  اکیرمآ  هتسبرس  دیدهت  .درک   دهاوخن  یژرنا 
:« دنک یم  زارد  ار  دوخ  تیامح » تسد  نتگنشاو »  یلو  .دنکن » هضرع  زین  یژرنا  هب  نانوی  زاین  عفر  یارب  یتدم  زارد  لح  هار  دریگ و  رارق 

اپورا یژرنا  نیمات  هلئسم   لح  یارب  دناوت  یم  نانوی  هک  یربهر  شقن  گرزب و  هوقلاب و  یئاناوت  هراب  رد  نانوی  لوئسم  تاماقم  اب  نیاتشا  خوه  یاقآ 
« .درکدهاوخ وگتفگ  دنک ، افیا  نآ ، تینما  و 

 

 



میمصت ی  هظحل نانوی :

/hafteh.de

زدوو نلآ 

یماما دادرهم  نادرگرب 

گنهرف یسانش و  ناسنا  رد  رشتنم 

عورش رگناشن  زیچره  زا  شیب  پچ  لاکیدار »  » حالطصا هب نامتفگ  نتفای  الاب  تسد  ازیریس و  یتلود  یریگ  تردق اب  نانوی  عیاقو   : مجرتم ی  همدقم
ریاس ازیریس و  روهظ  لیلحت  .دننک  افیا  ار  هیامرس » پچ  یاپ   » شقن تسا  رارق  رت  یمدرم یاه  تلود مه  زاب  نآ  رد  هک  تسا  یرگید  یخیرات  عطقم 

جوم رب  اه  تلود نیا  هک  یعامتجا  یاه  شبنج یواکاو  هب  هجوت  فطع  نودب  ایناپسا  رد  سومدوپ  دننام  اپورا  رد  دوجوم  ًاعقاو  لاکیدار  یاه  پچ
تسیب و نرق  تسخن  لاس  هدزناپ  متسیب و  نرق  ینایاپ  ی  ههد یداصتقا  تالوحت  زا  یشان  یتضایرّدض  یاه  شبنج ینعی  دنا ، هدش راوس  ناش  یتیاضران
ای بزح  کی  یسایس  تیوه  فیرعت  رگید ، فرط  زا  .بازحا  لیبق  نیا  یتاباختنا  لابقا  تیقفوم و  زا  هتسویپ  لیلجت  رگم  درب  یمن ییاج  هب  هار  مکی ،

یاه شرگن نامز  مه نداد  رارق  رظن  ّدم  نودب  دشاب ، یقرتم  شقن  نآ  مهردقچره  دنک ، افیا  یجراخ  تسایس  رد  دناوت  یم هک  یشقن  رب  دیکأت  اب  نایرج 
بلاج تهج ، نیمه  رد  .دهد  هئارا  نآ  یتیریدم  ناوت  ای  تیهام  زا  هنانیب  عقاو یریوصت  دناوت  یمن دیلوت  هصرع  رد  یلخاد  یلصا  تابسانم  هب  نایرج  نآ 

نارگ لیلحت بناج  زا  هچ  دیلوت ، یعامتجا  لرتنک  متسیس  هرابرد  ازیریس  بزح  رظن  دروم  یاه  تسایس ای  عضاوم  زا  ینادنچ  فرح  نونک  ات  هک  تسا 
ریزو هلمج  زا  ازیریس ، فالتئا  رد  دوجوم  تاشیارگ  بلاغ  یداصتقا  شرگن  هک  مّلسم  تیعقاو  نیا  مغر  هب   ) میا هدینشن یلخاد  ای  یجراخ  یارگ  پچ

، سیکافوراو هتفگ  هب  هک  تسا  هتخیگنادوخ » مظن   » یعون زا  تیامح  اه  هناخراک اه و  تکرش رد  تیریدم  هوحن  هب  سیکافوراو ، سینای  نانوی ، داصتقا 
لکش ناونع  اب  دناوت  یم ، Counter Strike فورعم یزاب  هدنزاس  (، Valve  ) یا هنایار یاه  یزاب دیلوت  یناپمک  یصوصخ  رواشم 

اب سیکافوراو  هلاقم  هب  دروم  نیا  رد  .دنک  افیا  ار  لیدب  شقن  یئرمان » تسد   » قیرط زا  یراد  هیامرس یاهراتخاس  نورد  تیریدم  هناراد  هیامرساسپ
یصخش تیاس  رد  دراد »؟ یناوخ  مه زورما  یتکرش  ناهج  اب  ولَو  یتیریدم  راتخاس  هنوگچ  میراد و  زاین  اه  یناپمک هب  ارچ  ای  ولَو ؟ یناپمک  ارچ   » مان

(. دینک هعجارم  وا 
رییغت تاسسوم » ای  اهداهن   » هب دیدج  همان  قفاوت رد  شمان  هک  اکیورت  نامه  ای  یداصتقا ، تضایر  ی  هدننک عضو یاهداهن  اب  ازیریس  شزاس  تیعقاو 

زا نوریب  مه  نورد و  مه  پچ ، نوگانوگ  یاه  شیارگ بناج  زا  یدیدش  تاداقتنا  هجوتم  ار  سارپیس  یاپون  تلود  هک  تسا  یعوضوم  تسا ، هتفای 
یریگ هلصاف اب  هتبلا  ازیریس ، مسیلاکیدار  هب  دنمرواب  نانچمه  هنانیب و  شوخ یشرگن  اب  ور  شیپ لّصفم  هلاقم  رد  زدوو  نلآ  .تسا  هدرک  ازیریس 

راکشآ یتقیقح  تیمها  زا  پچ ، لاکیدار  بزح  بلاق  رد  راب  نیا یتضایر  یاه  تسایس موادت  هتفرگ و  تروص یاه  ینیشن بقع دروم  رد  نآ  زا  یداقتنا 
ناراد و کناب عفانم  ِنامز  مه تشادساپ  مارتحا و  اب  نانوی  مدرم  عفن  هب  ِلاکیدار  یتسیلایسوس  یاه  تسایس یارجا  یریگیپ و  هکنیا  دنک : یم تبحص 

رد ار  ازیریس  دیاب  دوز  ای  رید  تسا و  یندشان  لح ریذپان و  تشگرب یداضت  داضت  نیا  تسا و  راگزاسان  ًاقلطم  لسکورب  - نیلرب ناراد  هیامرس
رما نیا  زا  هبرجت  رب  انب  یبوخ و  هب  زین  ناراکیب  طسوتم و  رگراک ، تاقبط  زا  معا  نانوی  مدرم  ی  هدوت درک و  تواضق  یشک  طخ نیا  یوس  کی

.دنهاگآ
*****

( هتوگ « ) نادنس ای  دیشاب  شکچ  ای  جنر ، ای  یزوریپ  ای  دینک ، تعاطا  دیوش و  بولغم  ای  دینک  تموکح  دیشاب و  حتاف  دیاب  ای  »

یاسرو یاه  نینط
گنج رد  ناملآ  تسکش  زا  سپ  یاسرو  تارکاذم  رد  هک  سانشرس  یسیلگنا  نادداصتقا  متسه ، زنیک  درانیم  ناج  تارطاخ  ندناوخ  لاح  رد  ًاریخا 

.دنراد دوجو  نانوی  یهدب  نارحب  رس  رب  تارکاذم  ینونک  تیعضو  یاسرو و  هرکاذم  نیب  یریگ  مشچ رایسب  یاه  تهباشم .تشاد  تکرش  لوا  یناهج 

http://www.hafteh.de/?p=89175
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.دراد یم اور  هطلس  دوخ  روشک  نیا  نونکا  دوب و  ینابرق  ناملآ  یاسرو  تارکاذم  نامز  رد  هک  تسا  نیا  توافت  اهنت 
زوریپ یاهروشک  بناج  زا  هدش  لیمحت یداصتقا  میرحت  هطساو  هب  تراجت  دشر  دنداتفا و  راک  زا  شعیانص  .دش  ناسکی  کاخ  اب  ناملآ  رد ١٩١٩ ،

یروشک رب  رتشیب  تقشم  جنر و  لامعِا  رب  هسنارف ، هژیو  هب نیقفتم ، لاح  نیا  اب  .دندرب  یم جنر  یگنسرگ  زا  یناملآ  ناکدوک  نانز و  .دش  فقوتم 
.دندرب جارات  هب  گنج  نارود  زا  یشان  یاه  بیرخت یازا  رد  یریگ  تمارغ روظنم  هب  ار  ناملآ  هنامحر  یب دندیزرو و  دیکأت  هدز  متام

تخادرپ هک  درک  یم هراشا  یو  .درک  ضارتعا  نیقفتم  یگناوید  نیا  ربارب  رد  تشاد ، دوخ  یاه  یا هقبط مه بلاغ  زا  یرتشیب  یشیدنارود  هک  زنیک ،
بیغرت مسیوشلب  ریسم  فرط  هب  ار  روشک  نیا  زوریپ  یاه  تلود ناملآ  ندرب  برض  ریز  اب  هکنیا  تسا و  نکممریغ  اراکشآ  ناملآ  بناج  زا  اه  یهدب

« .بوخ رایسب  بالقنا  یاهامنرود  تسا و  رات  هریت و  اپورا  یتعنص  هدنیآ   » دوش هدراذگ  ناملآ  شود  رب  یراب  هک  ینامز  ات  داد  رادشه  زنیک  .دننک  یم
، هسنارف نیب  تارکاذم  تیاهن ، رد  .درکن  زنیک  یاهرادشه  هب  ینادنچ  هجوت  سک  چیه نامز  نامه  رد  اما  دش  تابثا  اهدعب  دراوم  نیا  ی  همه تحص 
تسد هب  ( Ruhr  ) رور هقطنم  لاغشِا  هب  یهتنم  همه  دش و  رظن  فرص یریگ  تمارغ زا  رت و  هبترمدنلب ناملآ  یهدب  هوک  دش ، فقوتم  ایناتیرب  ناملآ و 

.تشگ لاس ١٩٢٣  هب  ناملآ  رد  یبالقنا  یتیعضو  هسنارف و 
یدح هب  نانوی  داصتقا  ناملآ  لرتنک  تحت  وروی  هقطنم  بناج  زا  هدش  لیمحت یداصتقا  تضایر  لاس  شش  زا  سپ  .دنک  یم رارکت  ار  دوخ  خیرات  کنیا 

دصرد مک ٢۵  تسد تسا و  هدش  هتخادنا  یقیمع  دوکر  هطرو  هب  نانوی  .تسا  هدروخ  گنج  کی  رد  راب  هعجاف یتسکش  ییوگ  هک  هتفر  یناریو  هب  ور 
مود یناهج  گنج  زا  سپ  هک  هدش  یکانتشحو  تقشم  رقف و  هدرتسگ و  یراکیب  راچد  ضوع  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یلخاد  صلاخان  دیلوت 

.تسا هدوب  هقباس  یب
هک یلاح  رد  تسا  هتشاد  شهاک  اه  تایلام ِیتشگزاب  هک  دنهد  یم ناشن  ماقرا  نیرخآ  .تسا  یدنیاشوخان  یخوش  یداصتقا  یبایزاب  عورش  زا  تبحص 
دیلوت دصرد  یداصتقا ١٢۵  تضایر  لامعِا  زا  لبق  شیپ ، لاس  شش  هک  قوعم ، یاه  یهدب .دنا  هتفای شیازفا  یلمحت  لباقریغ  حطس  ات  نانوی  یاه  یهدب

اه یهدب نیا  تخادرپزاب  ناکما  هک  تسا  راکشآ  میشاب  مه  روک  رگا  یتح  .تسا  هدیسر  نآ  دصرد  هب ١٧۵  نونکا  داد ، - یم لیکشت  ار  یلخاد  صلاخان 
یداصتقا تضایر  تسایس  .دنروآ  یم دراو  راشف  یمومع  جراخم  رتشیب  شهاک  روظنم  هب  نانچمه  لسکورب  نیلرب و  دوجو ، نیا  اب  .درادن  دوجو 

.تسا هدناشک  هاگترپ  هبل  هب  ار  نانوی 
تسد یقفاوت  هب  ات  دنتفر  مُر  نیلرب و  لسکورب ، ندنل ، سیراپ ، هب  سیکافوراو ، سینای  داصتقا ، ریزو  سارپیس و  سیسکلا  نانوی ، دیدج  ریزو  تسخن
یداصتقا کمک  هتسب  طیارش  رس  رب  هرابود  تارکاذم  نمشد  نیرت  تخسرس لباش ، گناگفلو  ناملآ ، داصتقا  ریزو  .دوبن  راک  رد  یقفاوت  چیه  اما  .دنبای 

ییابیز هب  تاقوا  بلغا  تیعقاو  تسا و  تیعقاو  اب  نتشاد  راکورس  یانعم  هب  تلود  رد  روضح  : » تفگ یدرف  - هبرصحنم سوبع  هرهچ  اب  نانوی ، هب 
ارچو نوچ یب ینحل  اب  نانوی  ناربهر  هب  .دندش  ور  هبور یا  هناحیقو شابرادیب  اب  دندوب ، لایخ  باوخ و  رد  ازیریس  ناربهر  رگا  .تسین » ایور  کی 

! دیزادرپب عقوم  هب  لماک و  ار  اه  نآ دینک ! تخادرپ  ار  ناتیاه  یهدب دنیوگ : یم
نیرخآ ات  هدش  ردقم  هک  دننک  یم راتفر  ریذپان  یریس دوسح و  یناراوخابر  ناس  هب یناملآ  یاهاوژروب  رد ١٩١٩ ، هسنارف  مکاح  هقبط  دننامه  تسرد 
تضایر اه  نآ هنیزه  هک  دننک  یم هدافتسا  یلام  کمک  یاه  هتسب حالطصا  - هب ِداهنشیپ  اهدیدهت و  ی  هزیمآ زا  اه  نآ .دنکمب  ار  دوخ  ناینابرق  نوخ  هرطق 
رد زنیک  .دش  لیمحت  نیقفتم  بناج  زا  ناملآ  هب  لوا  یناهج  گنج  زا  سپ  هک  تسا  یا  هناعبس یاه  یریگ - تمارغ لداعم  ًاقیقد  نیا  .تساسرف  ناج

رد ًالماک  ار  فرح  نیا  ناوت  - یم دوبن …» لئاق  یرگ  یتاساسحا یارب  ییاج  ( » دیما ِییاوتحم  یب حور و  یسح  یب  ) وسناملک ی  هفسلف هک  تفگ   ١٩١٩
.درب راک  هب  زین  سوبع  لباش  گناگفلو  دروم 

ینانوی یسارکومد  مادهنا 
ماظن ییاوژروب و  یسارکومد  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  تسا ، هدش  دیدهت  نانوی  رد  یسارکومد  هک  دننک  یم تیاکش  اوژروب  نارگ  لیلحت هک  ینامز 

لخاد ناراد  هیامرس ناراد و  کناب تمس  زا  یسارکومد  یارب  یعقاو  رطخ  دوجو ، نیا  اب  .تسا  تسرد  ًالماک  نیا  .دنا و  هداتفا رطخ  هب  یراد  هیامرس
.تسا نانوی  یاهزرم  زا  جراخ  و 

ییاه تلود زا  اهنت  اپورا  هیداحتا  .دنک  یم لیمحت  اه  نآ ناگدنهد  یأر لایما  نتفرگ  رظن  رد  نودب  اهروشک  رب  ار  دوخ  یاه  تسایس اپورا  هیداحتا 
یتلود نانوی ، دننامه  هک  ینامز  اما  .دننک  تراغ  ناراد  کناب هب  یهدب  تخادرپ  رطاخ  هب  ار  مدرم  دنشاب و  رماوا  ماجنا  ی  هدامآ هک  دنک  یم یرادفرط 

.دنک هدافتسا  نآ  ندروآرد  وناز  هب  یارب  اه  باعرا نیرتراکشآ  زا  ات  دوش  یم هدامآ  اپورا  هیداحتا  دیوگ ، یم هن »  » هک دیآ  یم راک  یور 
هب داقتعا  زا  زگره  گنج  رساترس  رد  هک  دوش  یم دوبان  یناسک  نامه  طسوت  نونکا  یناملآ  یسارکومد  : » هک دنتشاد  تیاکش  اه  ناملآ رد ١٩١٩ ،

عوضوم کی  هب  لیدبت  اما  تلود  هن  تسا و  تلم  کی  هن  رگید  ناملآ  دندش … یمن هتسخ  دنروایب  ناغمرا  هب  یسارکومد  ام  یارب  دنتشاد  دصق  هکنیا 
رد نونکا  تشاد  تحص  ناملآ  دروم  رد  عقوم  نآ  هک  یزیچ  .دنا » هداد رارق  هدننک  تفایرد کی  ناتسد  رد  ار  نآ  شناراک  بلط هک  هدش  فرص  یراجت 

.دراد تحص  زین  نانوی  دروم 
یور زا  لسکورب  نیلرب و  هک  تسا  نیا  توافت  اهنت  .تسا  هدرکن  رییغت  تیعضو  نیا  درک و  راتفر  راکتمدخ  تلود  کی  لثم  نانوی  اب  اکیورت 

اما .دهد  هئارا  اهداهنشیپ  زا  یتسرهف  شدوخ  دننک ، هتکید  روشک  نیا  هب  ار  یتاداهنشیپ  ًامیقتسم  هکنآ  یاج  هب  هک  دنداد  هزاجا  نتآ  تلود  هب  یراوگرزب 
تیعقاو یارب  تسا  یششوپ  ًافرص  دراد  دوجو  هک  یتوافت  دنتفا ، یم لوبق  لباق  اهداهنشیپ  مادک  تفرگ  دهاوخ  میمصت  اپورا  هیداحتا  هک  ییاجنآ  زا 

.هطلس نایرع 
شزرا اب  یتیامح  هتسب  زا  دوخ  ییوروی  درایلیم  مهس ٣٫۶   IMF هک تسا  لمتحمان  داد  حیضوت  لوپ ، یللملا  نیب قودنص  سیئر  دراگال ، نیتسیرک 

یداهنشیپ تسرهف  رد  هدش  حیرصت  هناراذگ  تسایس یاهرایعم   » زا هک  دهد  ماجنا  ار  یتاحالصا  نتآ  هکنآ  رگم  دنک  ادا  ار  ییوروی  درایلیم   ٧٫٢
جراخم رتشیب  شهاک  ناهاوخ  اهداهن  نیا  .تشاد  یهباشم  تارظن  زین  ( ECB  ) اپورا یزکرم  کناب  لک  سیئر یگارد ، ویرام  .دنرذگارف  تلود »

.دنهاکب یلم  صلاخان  دیلوت  دصرد  هب ١١٠  لاس ٢٠٢٠  ات  ار  نانوی  یاه  یهدب ات  دنتسه  یمومع 
ار نانوی  کیتارکومد  تساوخ  اپورا  ایآ  هک  دیسرپ  ییاپورا  هورگ  سیئر  ناملآ و  ییاراد  ریزو  مولب ، لسید نورژ  زا  نوسیم ، لپ  هکبش ۴ ، راگنربخ 
ار ناش  لوپ هنوگچ  هک  دنیوگب  اهروشک  ریاس  رد  ناگدنهد  یأر هب  دنناوت  یمن روشک  کی  رد  ناگدنهد  یأر داد  خساپ  مولب  لسید تسا .»؟ هدرکن  دوبان  »

ربارب رد  یتقو  دراد  یشزرا  هچ  ینانوی  نویلیم  هدزای  یارآ  ای  لغش  یگدنز ، تسا : نیا  مولب  لسید یاقآ  یاه  فرح یقیقح  یانعم  .دننک  جرخ 
؟ دنریگ یم رارق  ام  یاه  کناب یاه  - همانزارت

دش هتسکش  مهرد  ازیریس  تامهوت 



ناگدننک هرکاذم .درک  یریگولج  داضت  زا  هنادنمشوه  یاه  کیتکات هنارهام و  تاکرح  اب  ناوت  یم هک  دنرواب  نیا  رب  ازیریس  ناربهر  دسر  یم رظن  هب 
صیخشت اما  دنتسه  یساملپید  هزرابم و  زا  یمهم  شخب  عقاو  رد  هنارهام  تاکرح  ای  اهرونام  .دنتشاد  ار  روصت  نیمه  رد ١٩١٩  زین  یناملآ 

ی هصرع تیعقاو  رد  شیاهرونام  هک  دش  هجوتم  تعرس  هب  ًاتبسن  سیکافوراو  .تسا  مهم  هزادنا  نامه  هب  زین  یا  هنارهام تکرح  ره  یاه  تیدودحم
.دنرادن ار  ندز  فرح  ولهپود  ای  ندرک  یزاب  هلصوح  لاح و  هک  دنتخاس  هجوتم  ار  وا  اه  یناملآ هک  دیشکن  یلوط  .دنراد  یدودحم  رایسب 

نیگمهس تیعضو  رگا  هک  دوب  نیا  اه  نآ روصت  .دندش  لسکورب  مزاع  قفاوت  کی  هب  یبای  تسد یارب  رایسب  یاهدیما  زا  راشرس  نانوی  ناگدنیامن 
ات دندش  هدامآ  نانوی  ناگدنیامن  .دندروآ  یم تسد  هب  ار  نیلرب  رد  نارادم  تسایس نیرت  محر یب لد  یتح  دندرک ، یم حیرشت  ار  نانوی  مدرم  داصتقا و 

لسکورب نارادمدرس  درک  یعس  سیکافوراو  .دهد  یم اه  نآ هب  یکدنا  یاضف  مه  رگید  فرط  هک  روصت  نیا  اب  دنهدب  ییاهزایتما  دننک و  هولج  لوقعم 
دیسر یم رظن  هب  یتح  ادتبا  رد  .دراذگب  اه  نآ زا  یخرب  یور  یصخشم  تاریثأت  هتسناوت  وا  ًاتدعاق  .دناسرتب  اپورا  هیداحتا  یشاپورف  رطخ  اب  ار 

«. ریخن  » دنتفگ اه  یناملآ سپس  اما  تسا  هتفرگ  ماجنا  لسکورب  اب  یقفاوت 
ار دوخ  یاه  نیتوپ یناملآ  نمفاه  لارنژ  هراب  کی دهد ، شک  ار  اهوگتفگ  تشاد  یعس  یکستورت  هک  ینامز  کسفوتیل ، - تسرب تارکاذم  لوط  رد 
مدع .دوب  یعقاو  تیعضو  رگنایب  لمع  نیا  هک  دش  یم هجوتم  تشاد  روضح  عمج  نآ  رد  هک  سکره  درک  یم هراشا  یکستورت  .تشاذگ  زیم  یور 

فده .تسا  نمفاه  لارنژ  یماظن  یاه  نیتوپ لداعم  دوب  هدش  هیبعت  لسکورب  اه و  ینانوی نایم  تمحز  هب  هک  ناملآ  بناج  زا  یقفاوت  هتسب  شریذپ 
.ازیریس ندرک  ریقحت  یرگید  تسیک و  سیئر  هک  دنهد  ناشن  همه  هب  هکنیا  یکی  تسا : هناگود  یفده 

هعجاف زا  تیاکح  لک  کی  هباثم  هب  وروی  هقطنم  یارب  دناوت  یم اپورا  هیداحتا  زا  نانوی  جورخ  .دنک  یم یکانرطخ  یزاب  دراد  ناملآ  هک  تسا  تسرد 
دوخ هک  دنکارپب  ار  کوش  زا  یجوم  یللملا  نیب یلام  یاهرازاب  لالخ  زا  دوش و  اپورا  هیداحتا  دوخ  یشاپورف  هب  رجنم  دناوت  یم یتح  .دشاب  هتشاد 

.تساه ینانوی اب  ناش  تالماعم رد  لسکورب  نیلرب و  نایم  فاکش  رگنایب  نیا  .دوش  یم یناهج  داصتقا  رد  رت  قیمع یدیدج و  یدوکر  هب  یهتنم 
.تساپورا هیداحتا  زا  نانوی  جورخ  قفاوم  دنله ، دنالنف و  شا ، ییاپورا لامش  هتسباو  یاهروشک  ناملآ و  رد  مکاح  هقبط  زا  یشخب  دسر  یم رظن  هب 

: دنک یم ناشنرطاخ  زمیات  لایشننیاف  رد  ریخا  هلاقمرس 
دوش یم تیوقت  یزادنا  مشچ ی  هطساو هب  اهنت  دشاب  رتهب  دناوت  یم نانوی  نودب  وروی  هقطنم  هک  ییاپورا  لامش  یاهروشک  یخرب  رد  هشیدنا  طخ  نیا  »

(. ٢٠١۵/٠٢/٢٣ « ) .دوش تیریدم  دناوت  - یم رت  قیمع راب  هعجاف یاهدمایپ  نودب  یمادقا  نینچ  دهد  ناشن  هک 
رساترس رد  اه  کناب رب  نانوی  رد  اه  - کناب یشاپورف  .دشاب  هتشاد  ار  تاریثأت  نیرت  یدج دناوت  یم نانوی  بناج  زا  اه  یهدب تخادرپ  مدع  تیعقاو ، رد 

ار اه  تلود دناوت  یم قافتا  نیا  .دنراد  نانوی  یاه  کناب اب  ییاهدنویپ  میقتسمریغ  میقتسم و  اه  کناب مامت  اریز  تشاذگ  دهاوخ  ریثأت  نآ  زا  رتارف  اپورا و 
.دنک دوخ  یاه  کناب ظفح  تهج  میظع  جراخم  فرص  هب  راداو 

دشاب یتفگنه  مروت  رد ١٩٢٣ و  ناملآ  داصتقا  یشاپورف  هب  هیبش  شیاه و  یهدب مامت  راکنا  یانعم  هب  دناوت  یم نانوی  بناج  زا  اه  یهدب تخادرپ  مدع 
اه یهدب ششخب  .دوش  یم جراخ  روشک  زا  هک  هیامرس  لیس  لوپ و  زا  میظع  ییادز  شزرا ینعی  امخارد  یلوپ  دحاو  هب  تشگزاب  .تشاد  هارمه  هب  هک 

.دنکارپ یم تسا ، هداتفا  ریگ  نارحب  یبیشارس و  رد  شیپاشیپ  هک  ناهج  یقبام  اپورا و  رساترس  رد  ار  کوش  زا  یجوم 
لامش رد  طلسم » قطانم   » هب دراذگ و  یم ریثأت  اپورا  بونج  رب  زیچ  ره  زا  شیپ  شیب و  ییونیمود  ریثأت   » درک ینیب  شیپ هیروف  زمیات ٩  لایشننیاف 

.تسا هدرک  زاربا  نانوی  اب  قفاوت  هب  یبای  تسد هب  یدایز  هقالع  امابوا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .یلامش » یاکیرمآ  ناتسلگنا و  هب  هاگنآ  دسر و  یم
ار زیچان  تیئزج  نیا  دایرف  نیا  دزادرپب .» ار  شا  هنیزه ناملآ  راذگب  : » دوب نیا  سیراپ  یاه  نابایخ رد  یاسرو  تارکاذم  نامز  رد  کرتشم  دایرف 

نیا اما  .تسا  زجاع  یراک  نینچ  زا  زورما  مه  نانوی  روط  نیمه .دهدب و  سپ  ار  شیاه  یهدب دناوت  یمن شناریو  داصتقا  اب  ناملآ  هک  دریگ  یم هدیدان 
نیلرب رد  مرتحم  یاه  مناخ نایاقآ و  .دنراد  هحلاصم  هب  لیامت  بیترت  ره  هب  نیلرب  زورما  نامکاح  ای  رد ١٩١٩  هسنارف  نامکاح  هک  تسین  انعم  نیدب 

تسد رد  ًاموزل  داصتقا  تسایس و  ماگل  اما  .دیامن  یم یقطنمریغ  نانآ  راتفر  رظنم ، نیا  زا  .تسین  ریذپ  ققحت نانوی  زا  ناش  هتساوخ هک  دننادب  دیاب 
.دننک یم افیا  ییوطسرا  یقطنم  سایق  زا  یرت  شیب بتارم  هب  شقن  سرت  عمط و  اجنیا  رد  .تسین  قطنم 

هب وا  .دشاب  کیدزن  شبلق  هب  اپورا  هیداحتا  زا  تظافح  ای  نانوی  رد  یسارکومد  یتسود ، ناسنا قطنم ، زا  شیب  هک  تسا  ینامرآ  رکف  رد  لکرم  مناخ 
ره هیلع  اوه  لاح و  .دنا  هدید کرادت  لبنت » ناینانوی   » زا ییوگدب  یارب  ییادصورسرپ  رازراک  یناملآ  تاعوبطم  .تسا  ناملآ  رد  یتآ  تاباختنا  رکف 

شرتسگ لاح  رد  ( AfD  ) ناملآ یارب  ییاپوراّدض  لیدب  بزح  .داتفا  قافتا  هسنارف  رد  رد ١٩١٩  هک  روط  نامه تسرد  تسا ، هدش  دیدشت  یقفاوت  عون 
.دنتسه یفاضا  یلام  کمک  هتسب  عون  ره  فلاخم  هناتخسرس  لکرم  مناخ  بزح  رد  یرایسب  .تسا و 

تسا هدشن  لح  زیچ  چیه
رد مرظن  دیسرپ  نم  زا  راگن  - همانزور .درک  هبحاصم  نم  اب  (، Avgi  ) یگوآ ازیریس ، یمسر  همانزور  مدوب ، نتآ  رد  هک  یماگنه  هتشذگ ، ربماسد 

تحص هک  دیشکن  یلوط  .درادن » دوجو  یکولب  نینچ  تسا ؟ کولب  مادک  ًاقیقد  ناتروظنم  : » متفگ نم  تسیچ ؟ اپورا  رد  یتضایر  ّدض  کولب  دروم 
.دش راکشآ  دندشن ) رشتنم  هتبلا  هک   ) نم تاحیضوت 

یاوه لاح و  دنناوتب  هک  دیما  نیا  اب  دندش  اپورا  یاه  تختیاپ هب  رفس  مزاع  تاباختنا  رد  یزوریپ  زا  سپ  تعرس  هب  سیکافوراو  سارپیس و 
زا تیامح  هب  ایلاتیا  لاغترپ و  ایناپسا ، هک  اه  رواب آن اما  .دننز  یمن مه  تاوارک  هکنیا  ًاصوصخم  دننک ، داجیا  ار  یدنسپ  ناوج ریذپان و  یگتسخرییغت

.دمآرد بآ  زا  هابتشا  یا  هدننک تحاران لکش  هب  تساوخ  دنهاوخرب  ناش  یتضایر ّدض  عضوم 
سارپیس .تسا  یلک  شزاس  کی  ًابیرقت  نیا  نم  رظن  هب   » تفگ ندنل ، رد  یشهوژپ  هورگ  کی  اپورا ، نپُا  رد  یداصتقا  شهوژپ  سیئر  لراپار ، لوئار 
اما .دندنویپ  یم وا  هب  ییاپورا  یاهروشک  زا  یرایسب  دوش  رییغت  راد  مچرپ رگا  درک  یم رکف  درک و  رامق  اپورا  رد  تضایر  زا  یشان  یراگیب  رب 

« .دندرکن نینچ  کی  چیه
توعد نیلرب  هب  ار  ییاپورا  ناربهر  لباش  لکرم و  دندرب ، یم شیپ  اپورا  یاه  تختیاپ رد  ار  دوخ  یاهراک  سیکافوراو  سارپیس و  هک  ینامز  یتح 

یرارطضا تسشن  یارب  لسکورب  هب  رفس  هنایم  رد  .دننک  دیکأت  تراجت  یماح  تاحالصا »  » یلام و طابضنا  هب  زاین  رب  رگید  راب  کی ات  دندرک 
.دوش یم یقلت  نانوی  یعیبط  دحتم  هک  اپورا  بونج  یاهروشک  زا  یکی  تفر ، نیلرب  رد  لاغترپ  ییاراد  ریزو  ینارنخس  هب  لباش  داصتقا ، یارزو 

.دش یداصتقا  تضایر  اه  لاس شوخ  تسد یلام  تاجن  بانط  یارب  تساوخرد  زا  سپ  نانوی  دننام  زین  لاغترپ 
ار یلام  کمک  هتسب  زا  یشان  کاندرد  یاه  لیمحت لاغترپ  هنوگچ  هک  تفگ  نیا  زا  هناربکتم  نیلرب  رد  کرکوبلآ ، سیئول  ایرام  لاغترپ ، ییاراد  ریزو 

هقبط یارب  یصاصتخا  روط  هب  ار  جنر  تسا ، هدیشکن  ینادنچ  تقشم  کرکوبلآ  دوخ  ًاتعیبط  هتبلا  .تسا  هدرک  لمحت  رابتعا » یبایزاب   » روظنم هب 



نابابرا شوگ  هب  کرکوبلآ  ی  هیامورف ینار  نخس یئزج ، تلفغ  نیا  مغر  هب  .دندوب  هدرک  ورزر  هتسشن  لگ  هب  درُخ  ناراک  بساک ناراک و  یب رگراک ،
. دمآ نیشنلد  یناملآ 

دنا هزرابم ناهاوخ  مدرم  یاه  هدوت
، درم ره  یازا  هب  وروی  لداعم ٣٠٠٠٠  مقر  نیا  هک  دوب  هدرک  هبساحم  یدرف  ًاریخا  .دنوش  یم وروی  درایلیم  رب ٣١۵  غلاب  ًادودح  نانوی  یاه  یهدب
نیا هک  تسا  نهربم  حضاو و  .دوش  تخادرپ  دوس  وروی  درایلیم  دیاب ٢۵  طقف  هلاس  ره  هک  تسا  نآ  مقر  نیا  رگید  یانعم  .تسا  ینانوی  کدوک  نز و 

چیه .دنوش  یم دوبان  هدرتسگ  یهدب  یراکیب و  راب  ریز  هتفر  هتفر زین  ایناپسا  لاغترپ و  ایلاتیا ، هکلب  نانوی  اهنت  هن  .تسین  یندش  تخادرپ زگره  مقر 
مدرم بناج  زا  رگید  هتبلا  هک  یگدنز  یاهرایعم  رد  دیدش  شهاک  یداصتقا و  تضایر  اه  ههد رگم  درادن  دوجو  هناراد  هیامرس یانبم  رب  یزیرگ  هار 

.تسین یندروآ  بات
اهنت چیه ، درادن  هک  نانوی  ی  هلاس جنپ مارد  نایاپ  زا  ناشن  قفاوت  نیا  .تسا  هدرکن  لح  ار  یلکشم  چیه  هداد  ماجنا  اپورا  هیداحتا  اب  نانوی  هک  یقفاوت 

شزرا هک  دوش  یم هتفگ  .دوب  دنهاوخ  هدننک  نارگن تارکاذم  تیاهن  یب اب  ینارحب  ییاه  هام هدنیآ  یاه  هام .تسا  رتزیمآ  جنشت دیدج و  یا  هلحرم زاغآ 
هب یرتشیب  زاین  نانوی  رتدوز ) یتح  ای   ) نامز نآ  ات  هک  دوش  یم مامت  نئوژ  هام  رد  نآ  تلهم  اما  .تسا  وروی  درایلیم  یفاضا ٢۴٠  یلام  کمک  هتسب 
.دنک تخادرپزاب  ار  شیاه  یهدب دناوت  یمن نانوی  هک  تسا  نیا  ییاهن  فرح  .دزادنیب  قیوعت  هب  ار  اه  یهدب تخادرپزاب  ات  تشاد  دهاوخ  دقن  لوپ  قیرزت 

اب ار  هیوناژ  تاباختنا ٢۵  هک  دش  ییازیریس  هب  فوطعم  اهدیما  همه  .دنتسه  رفنت  دروم  دنا و  هدش رابتعا  یب یمیدق  ناربهر  بازحا و  نانوی  رد 
دهاوخ ار  یراک  نامه  ای  دنک ؟ لمع  شیاه  هدعو هب  ًاعقاو  دناوت  - یم ازیریس  ایآ  تشاد : تیکاکش  زا  یگنر  هت دیما  نیا  اما  .تشاذگ  رس  تشپ تیقفوم 

تضایر اکیورت و  (، Memorandum  ) همان هلواقم هیلع  تلود  تاباختنا ، زا  سپ  بیترت ، نیدب  دنداد ؟ ماجنا  ًالبق  نارگید  کوساپ و  هک  درک 
.درک هدهاشم  نانوی  مدرم  بلاغ  تیرثکا  زا  یا  هناقاتشم تیامح  تفرگ و  عضوم  یداصتقا 

رد هک  یدصرد  زا ٣۶  اه  یجنسرظن رد  ازیریس  زا  تیامح  .دندمآ  نابایخ  هب  تلود  زا  تیامح  رد  رفن  نارازه  اه  لاس زا  سپ  راب  نیتسخن  یارب 
سح دصرد  .درک ٨٣  لوفا  دصرد  هب ١٨  دصرد  زا ٢٧  دیدج  یسارکومد  بزح  زا  تیامح  هک  یلاح  رد  دیسر  دصرد  هب ۴۵  درک  بسک  تاباختنا 

تیاضر تارکاذم  رد  تلود  عضاوم  زا  دصرد  زا ٧۵  شیب  .دندرک  ینابیتشپ  تلود  ِیشم  طخ هینایب  زا  دصرد  دنتشاد و ٨٠  تلود  هب  تبسن  یبوخ 
ناگدنهد یأر ار  تیعضو  نیمه  اما  دوب  دصرد ، زا ٩٠  شیب  ، ANEL ازیریس و ناگدنهد  یأر نایم  رد  تیاضر  خرن  نیرتالاب  ًاصخشم  .دنتشاد 

یتح ۴١ .دندوب  قفاوم  دصرد  کوساپ ۶٩  ناگدنهد  یأر دصرد و  نانوی ٧٣  تسینومک  بزح  ناگدنهد  یأر نیب  رد  .دنتشاد  زین  ییالط  عولط  بزح 
.دنتشاد تقفاوم  مه  دیدج  یسارکومد  راک  هظفاحم بزح  ناگدنهد  یأر دصرد 

نماد لاح  رد  اپورا  هیداحتا  تسا و  هدش  هداد  نانوی  ناراکهدب  هب  یتازایتما  .تسا  هدرک  شکورف  ًانئمطم  عاضوا  نونک  ات  نامز  نآ  زا  دوجو ، نیا  اب 
هک دنتفگ  دصرد  اه ۶٨  یجنسرظن نیرخآ  رد  .تسا  دایز  نانچمه  تلود  زا  تیامح  لاح  نیا  اب  .تسا  هتفاین  رییغت  زیچ  چیه هک  تسا  ههبش  نیا  هب  ندز 

.دنا یضاران دصرد  هک ٢٣  یلاح  رد  دنراد  تیاضر 
رد تلود  عضاوم  زا  ینابیتشپ  دصرد  ات ٧۵  نیب ٧٢  تلود و  ِیشم  طخ هینایب  زا  تیامح  دصرد  نیب ٨٠ و ٩٠  هک  شیپ  هتفه  ود  یاه  یجنسرظن رد 

سیکافوراو دش  صخشم  هک  ینامز  اما  .دتسیاب  محتسم  هک  دنهاوخ  یم تلود  زا  مدرم  یاه  هدوت .دراد  دوجو  یشهاک  داد ، یم ناشن  ار  تارکاذم 
.تسا ازیریس  هب  یرادشه  نیا  .دش  رت  یداقتنا اوه  لاح و  دهدب ، دهاوخ  یم یرتشیب  رتشیب و  یاهزایتما 

؟ تسکش ای  یزوریپ 
تابث هک  یلاح  رد  دشکب  شلاچ  هب  ار  یداصتقا  تضایر  مزج  تیقفوم  اب  دنک و  ادج  همان  هلواقم زا  ار  ماو  قفاوت  هتسناوت  تلود  هک  دش  یعدم  سارپیس 

همانرب یلصا  هوجو  زا  هدمع  ینیشن  بقع رگنایامن  هداد  سیکافوراو  هک  یتازایتما  هک  تسا  صخشم  همه  یارب  اما  .دنک  یم ظفح  ار  یلام  ماظن 
.تسازیریس ( Thessaloniki  ) یکینولاست

هابتشا کی  نیا  درک  یم رکف  نینچ  سارپیس  رگا  .دوش  یم لثم  هب  هلباقم  اپورا  هیداحتا  بناج  زا  زایتما  نیا  هک  درک  یم رکف  سارپیس  تسین  یکش 
مدق هد  لباش  لکرم و  ددرگ ، یمزاب بقع  هب  نانوی  تلود  هک  یمدق  ره  یازا  رد  .دروآ  یم هارمه  هب  یرگ  شاخرپ فعض ، .تسا  یدج  یتابساحم 

.دننک یم تساوخرد  رتشیب 
نآ رگا  یتح  تفگ  نانوی  مدرم  هب  ار  تقیقح  دیاب  میا .)» هدش زوریپ  نآ  رد  هک  یدربن   )» تسا یزوریپ  کی  هباثم  هب  تسکش  نداد  ناشن  هابتشا  نیرتدب 

هیامرس عفانم  هب  نامز  مه هکنآ  نیع  رد  درک  هدایپ  نانوی  مدرم  عفن  هب  ییاه  تسایس ناوتب  تسین  نکمم  هک  تسا  نیا  تقیقح  .دشاب و  دنیاشوخان  تقیقح 
.درک تقفاوم  اه  نآ اب  تشاذگ و  مارتحا  زین  ییاپورا ) ناراد  کناب عقاو ، رد  « ) شا ییاپورا یاکرش   » و

یسارکومد کوساپ و  یاه  تلود طسوت  هک  یتضایر  یاه  تسایس ندنادرگزاب  لماش  دیسر  یتاباختنا  یزوریپ  هب  نآ  یانبم  رب  ازیریس  هک  یا  همانرب
هیداحتا نونکا  .دش  یم یراکیب  شزومآ و  تمالس ، شخب  رد  جراخم  اه و  یرمتسم شیازفا  دزمتسد ، لقادح  حطس  دادرتسا  دوب ، هدش  هتفرگ  یپ  دیدج 

داضت ًافرص  تخس ، طورش  لیمحت  نیع  رد  هام  راهچ  تدم  هب  یلام  کمک  هتسب  دیدمت  رس  رب  قفاوت  .تسا  هدرک  وتو  ار  دراوم  نیا  مامت  اپورا 
لامعا هب  اهداهن »  » اریز تسا  یلاخوت  یتسژ  اکیورت  یتراظن  شقن  زا  یرهاظ  ییاهر  .دزادنا  یم قیوعت  هب  ار  نیلرب  - لسکورب نانوی و  نایم  ریزگان 

.تسا زیچ  نامه  شیبو  مک هک  داد  دنهاوخ  همادا  لرتنک 
نیا هب  ناملراپ  ناگدنیامن  یخرب  بناج  زا  سیکافوراو  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  مه  یربهر  حطس  رد  یتح  ازیریس  نورد  ار  تفلاخم  زا  یجوم  قفاوت 

هک یناسک  نایم  رد  .تسا  هداد  دیدج  یا  همان هلواقم یاضما  هب  نت  یتسار  هب  نانوی  هک  دراد  مّلسم  تیعقاو  نیا  ندرک  یلام  تسام رد  یعس  هک  دش  مهتم 
یوگنخس ولوپوتناتسنک ، ئئوز  هلمج  زا  یمسر  تاماقم  نیرتالاب  زا  نت  دنچ  دنک  یور  هدایز شناراکهدب  هب  یهدزایتما  رد  تلود  دنکن  دنراد  نآ  میب 

قفاوت زا  ازیریس  یناملراپ  هورگ  تسشن  رد  رضاح »  » یأر اب  تسناوتن  ولوپوتناتسنک  تاشرازگ  قبط  .دنراد  روضح  ناملراپ ، ی  هدش باختنا  هزات 
مرف تلپ  » زا ناملراپ  ناگدنیامن  مامت  هک  روط  نامه داد  قفاوم  یأر  زین  نانوی  داصتقا  دلوم  یزاسزاب  ریزو  سینازافال ، سیتویگاناپ  .دنک  ینابیتشپ 

.دنداد ییأر  نینچ  دش ، یم مه  ریزو  هدنیامن  دنچ  لماش  هک  پچ »
یاه تسایس حارط  ازیریس و  دشرا  وضع  سویلیم ، سینای  طسوت  قفاوت  نیا  لصفم  دقن  راشتنا  اب  قفاوت  رس  رب  یدج  یاهرظن  فالتخا دوجو 

اب قفاوت  نیا  زا  تسا  هتشون  ازیریس  نارواشم  ریاس  اب  هارمه  هک  ریخا  قفاوت  لیلحت  رد  دنلب  یا  هلاقم رد  سویلیم  .تفای  حوضو  ازیریس ، یداصتقا 
تلود هک  دنک  یم هراشا  دراد ، داقتنا  راکشآ  فادها  دادعا و  نادقف  هب  تبسن  هک  سویلیم  هلاقم  .تسا  هدرک  دای  هدنزغل » ینیمز  رد  ماگ  نیتسخن   » ناونع

.تسا هداد  رارق  هدنزغل  ینیمز  رد  ار  تلود  همان  قفاوت مهبم  نابز  هک  یلاح  رد  تسا  هداد  ماجنا  یمهم  یاه  - ینیشن بقع



ی هناشن تسا  یزوریپ »  » یاج هب  یرابجا  تارییغت  راکشآ و  ینیشن  بقع ندز  اج  تلود  باختنا  هک  مّلسم  تیعقاو  نیا   » دنیوگ یم هلاقم  ناگدنسیون 
هرکاذم یارب  تلود  هک  یی  یداصتقا زادنا  مشچ «. » هلئسم هنک  تاذ و  ات  تساهدومن  هتسبلد  رتشیب  تلود  هک  دهد  یم ناشن  اریز  دراد  هدنیآ  یارب  یدب 

«. تسا دامتعا  لباق  ریغ  یزادنا  مشچ تسا ، نآ  رب  یکتم  ییاهن  قفاوت  ینیبزاب  و 
هک دننک  یم هیصوت  ار  تورث » یارب  یا  همان هلواقم  » ًاصخشم دیدج و  یمجاهت  داهنشیپ  تراسخ ، ناربج  روظنم  هب  شناراکمه  سویلیم و 

تهج دیدج  یا  هنیمز داجیا   » روظنم هب  هریغ  وکابنت و  تخوس و  هایس  رازاب  الاب ، یاهدمآرد  ناگدنراد  یتایلام  رارف  رب  یدیدش  یاه  یریگ تخس
.دنک یم عضو  رگراک » تاقبط  اب  داحتا 

زا عافد  یارب  دیاب  هکنیا  .تسا  هدوبن  زورما  زا  رت  مربم هاگ  چیه اه ، هنیزه تخادرپ  هب  یشراگیلا  ندرک  روبجم  ِفده   » دنیوگ یم هلاقم  ناگدنسیون 
تسد یتایلام  رارف  هیلع  یتامادقا  هب  لوپ  رتشیب  شیازفا  یارب  هک  تسین  یفاک  اما  .تسا  نهربم  حضاو و  دوخ  درک  هلمح  اینغا  هب  رگراک  هقبط  عفانم 
جورخ نایرج  لاح  نیمه  رد  .دنراد  ناتس  تایلام بیرف  یارب  هار  نارازه  دنا و  هداد اقترا  ابیز  یاهرنه  حطس  ات  ار  راک  نیا  دنمتورث  ناینانوی  .مینزب 

.دوش - یم هتسکشرو  نئوژ  هام  نایاپ  زا  شیپ  یتح  نانوی  دوشن ، فقوتم  ینورد  یزیر  نوخ نیا  رگا  .دراد  همادا  نانوی  زا  لوپ 
تلود طسوت  هک  دوب  یتاحالصا » تسرهف   » ییاپورا و هورگ  قفاوت  فلاخم  هک  درک  میدقت  ار  یا  هیحالصا پچ  مرف  تلپ ازیریس ، یزکرم  هتیمک  رد 

دصرد  ٩٢ قفاوم ، دصرد  ناگدنهد ۶٨  یأر  ) دیفس ای  عنتمم  یأر  دصرد  فلاخم و ۴  دصرد  اب ۵۵  دروآ ، یأر  دصرد  هیحالصا ۴١  نیا  .دش  هئارا 
(. دندوب عنتمم  دصرد  فلاخم و ۶ 

هب ار  دوخ  یژتارتسا  دناوتب  ات  تسا  رادروخرب  یدنمتردق  رایسب  عضوم  زا  دراد  نایرج  پچ  ازیریس و  رد  نونکا  مه هک  هدنیآ  یژتارتسا  رس  رب  ثحب 
؟ دشاب یزیچ  هچ  دیاب  لیدب  نیا  اما  .دنک  حرطم  لیدب  یدرکیور  عفن 

؟ درک دیاب  هچ 
نانوی و ندیپاچ  هب  یلام  کمک  هتسب  حالطصا  هب ششوپ  تحت  اه  نآ .دنراد  یسایس  یراکروتسد  زین  یداصتقا و  راکروتسد  اپورا  هیداحتا  یاسور 
هقبط رب  هکنآ  نیع  رد  دنهد ، یم همادا  هسنارف  ناملآ و  یاه  کناب هب  یهدب  تخادرپزاب  یزاس و  یصوصخ قیرط  زا  لوپ  یمیظع  ریداقم  ندیشک  الاب 

هیداحتا یسایس  راکروتسد  .درک  دنهاوخ  لیمحت  هدنیازف  مدره یاه  یهدب یگدنز و  یاهرایعم  رد  یدیدش  یاه  شهاک نانوی  طسوتم  هقبط  رگراک و 
دنلریا لاغترپ و  ایلاتیا ، ایناپسا ، رد  یتضایر  ّدض  یاه  شبنج مامت  یارب  زومآ  تربع یسرد  هباثم  هب  نآ  رابتعا  یدوبان  ازیریس و  ندرک  ریقحت  اپورا 

.تسا
یمادام هک  دوش  یم هتفگ  نانوی  هب  حیرص  ینابز  اب  .دنوش  یم ینابرق  دوس  رضحم  رد  مدرم  ی  همه وش .» دوبان  ای  دشاب  مکاح  : » تسا نیا  اه  نآ راعش 

هب ازیریس  رگا  .داد  دنهاوخن  وا  هب  ار  دراد  زاین  ندنام  هدنز  یارب  هک  یلوپ  دنا ، هدش میلست  ًالماک  هک  دنهدن  دهعت  شا  یسایس بازحا  مامت  هک 
نانوی لماک  یناریو  هب  یهتنم  دوخ  نیا  هک  دهد  همادا  ار  یتضایر  یاه  همانرب هک  تسا  روبجم  دهن ، ندرگ  اپورا  هیداحتا  ناراد  کناب یاه  هتساوخ

.دوش یم
هدنکفارس یارب  یریگ  جاب یاه  - شور نیرت  هنایشحو زا  دنتسه و  دیدج  تلود  ندرک  دودحم  لاح  رد  نونکا  ییاپورا  ناراد  هیامرس ناراد و  کناب

ار یشکدوخ  ی » هنیزگ  » دعب دنا و  هتفرگ هناشن  ناسنا  کی  رس  تمس  هب  ار  یریت  تفه هک  تسا  ینانزهار  یاهراک  اه  نیا .دنرب  یم هرهب  نآ  ندرک 
مدرم .ددرگ  یم یدیماان  هب  لیدبت  دیما  .دور  یم اوه  هب  دوش و  یم دود  شا  یتاباختنا تیامح  دریذپب  ار  جاب  نیا  ازیریس  رگا  .دنراذگ  یم وا  یور  شیپ
نیگمشخ یاه  هدوت تارهاظت  اب  تلود  زا  تیامح  رد  یا  هدوت تارهاظت  ضوع  رد  تقو  نآ  .درک  یم کوساپ  هک  تسا  یراک  نامه  نیا  تفگ : دنهاوخ 

.دوب میهاوخ  هجاوم  نآ  هیلع 
یمکحتسم یتیامح  هاگیاپ  دناوت  یم ازیریس  دوخ  یا  هدوت هاگیاپ  جیسب  تمس  هب  تکرح  لسکورب و  رماوا  ّدر  هطساو  هب  .تسین  زادنا  مشچ اهنت  نیا  اما 
مدرم تمس  هب  دیاب  ازیریس  ناربهر  لباش ، لکرم و  رماوا  شریذپ  ضوع  رد  .دروآ  دوجو  هب  لاکیدار  یتسیلایسوس  یاه  تسایس یارجا  یارب 

، رهش ره  رد  نانوی ، رساترس  رد  هلئسم  نیا  رس  رب  یا  هدوت یاه  تسشن دیاب  .دنریگب  میمصت  یسرپ  - همه کی  رد  دنهاوخب  اه  نآ زا  دننک و  تکرح 
شنانمشد اب  ههجاوم  تهج  یوق  یتارایتخا  تلود  هب  هک  دوب  دهاوخ  میظع  هن »  » کی هجیتن  هک  تسین  یکش  .دنوش  اپرب  ییاتسور  هریزج و  هناخراک ،

.دهد یم
: دنک یم ناونع  درک ، میلست  قفاوت  اب  تفلاخم  رد  هک  یا  هیحالصا رد  یزکرم ، هتیمک  رد  پچ ، مرف  تلپ

هینایب یاوتحم  تادهعت و  دنم  - تیولوا هتسویپ و  یارجا  رد  ار  لمعراکتبا  دیاب  ییاپورا ، هورگ  اب  اه  قفاوت مغر  هب  ازیریس  کیدزن ، یا  هدنیآ رد  »
شرتسگ اه و  نآ تایح  دیدجت  هب  ات  میشاب  یکتم  یمدرم  یرگراک و  تازرابم  رب  دیاب  ام  ریسم  نیا  ّیط  یارب  .دریگ  هدهع  رب  دوخ  یتلود  یشم  طخ

ناهاوخ هک  میزادرپب  لیدب  یا  همانرب زادنا  مشچ جیورت  هب  مینک و  تمواقم  یریگ  جاب زا  یلکش  ره  هیلع  میناوتب  میناسر و  یرای  یمدرم  تیامح  موادم 
« .تسا نام  لاکیدار فادها  لماک  ققحت 

هب درک و  تبحص  تحارص  اب  تسا  یرورض  دنک : یمن ینادنچ  یورشیپ  فرح  نیا  اما  .تسا  بوخ  دور  یم شیپ  هک  ییاج  ات  پچ  مرف  تلپ فرح 
نارادم تسایس هب  ناملآ  هسنارف و  رد  ناراد  کناب یداصتقا  قنور  یاه  لاس لوط  رد  .تسین  نانوی  مدرم  یهدب  تفگنه  یهدب  نیا  هک  تفگ  نایناهج 

، سییوس رد  یکناب  یاه  باسح رد  یناسآ  هب  نونکا  هک  دندرب  تقرس  هب  ار  ییوروی  اه  نویلیم هک  نتآ ، ناراد  - کناب یناریتشک و  ناذفنتم  هتسکشرو ،
هب یدوس  بیترت  چیه  هب  هاگ  چیه هک  دنتفرگ  لکش  قیرط  نیا  هب  یمیظع  یاه  تورث .دندرک  اطعا  ماو  ناونع  هب  ییاه  لوپ دنراد ، رارق  سیراپ  ندنل و 
نیا یارب  یتیلوئسم  چیه  دیابن  تلود  .دش  هتخادنا  نانوی  مدرم  یاه  هناش رب  یهدب  نیا  راب  لک  تفرگ ، الاب  نارحب  هک  یعقوم  نامه  اما  .دندناسرن  نانوی 

ماجنا هب  ار  نآ  هک  تسا  یرورض  هدرک و  تفایرد  کیتارکومد  یراکروتسد  ازیریس  .دنک  تخادرپزاب  ار  نآ  دیابن  نینچمه  دریگ و  هدهع  رب  یهدب 
.دناسر

رد دنا  هداد تسد  زا  ار  دوخ  لغش  هک  ار  یناسک  مامت  دهد و  شیازفا  ار  دزمتسد  لقادح  حطس  ًافرص  هکنیا  هن  دنک  هدایپ  ار  دوخ  همانرب  دیاب  ازیریس 
مامت دریگ ، راک  هب  هرابود  ار  یعمج  ینز  هناچ دهد ، شیازفا  ار  اه  یرمتسم اهدزمتسد و  دیاب  هکلب  دنک ، مادختسا  ًاددجم  یتلود  شخب 

.دنک هیهت  ددجم  یزاس  یلم یارب  ار  یداصتقا  تاسسوم  زا  یتسرهف  دنک و  فقوتم  ار  اه  یزاس یصوصخ
.تسا ریذپانزیرگ  دوز  ای  رید  ههجاوم  اما  .تسا  تسرد  هلب ، تساپورا .» هیداحتا  اب  میقتسم  ههجاوم  یانعم  هب  نیا   » تفگ دنهاوخ  یا  هدع اما 

ینیشن بقع هکنآ  ات  تخاس  رسیم  یرت  عوبطم طیارش  تحت  ار  نآ  تسا  رتهب  درک  یریگولج  دربن  کی  زا  ناوتن  رگا  درک و  یراددوخ  نآ  زا  ناوت  یمن
تسکش دربن  رد  هلولگ  نیتسخن  کیلش  زا  شیپ  هک  یروط  هب  مینک  هیحور  فیعضت  دوخ  یاهورین  زا  میهد و  تسد  زا  ار  دوخ  لمع  هصرع  مینک ،



.میشاب هدروخ 
.تسا نارحب » زا  جورخ  داصتقا و  یزاسزاب  یداصتقا ، یعامتجا و  هیزجت  اب  هلباقم   » روظنم هب  یلم  یزاسزاب  همانرب  راد  هیعاد یکینولاست  همانرب 

تایح یلصا  یاه  مرها هک  یمادام  تسا  نکممریغ  .درادن  دوش ، - یم رسیم  یزاسزاب  نیا  هنوگچ  هک  دروم  نیا  رد  ینادنچ  فرح  همانرب  نیا  اما 
دینک یزیر  همانرب یزیچ  یارب  دیناوت  یمن .درک  یزیر  همانرب داصتقا  یارب  ناوتب  تسا  نانوی  یناریتشک  ناذفنتم  ناراد و  کناب ناتسد  رد  یداصتقا 

.دیتسین نآ  بحاص  هک  یزیچ  رب  دیشاب  هتشاد  یلرتنک  دیناوت  یمن دیرادن و  نآ  رب  یلرتنک  هک 
دنمزاین کیتامارد  یاه  تیعضو .دینک  نامرد  نیریپسآ  اب  ار  دوخ  ناطرس  دیناوت  یمن تفگ : یم یعقوم  ورلاباک ، وگرال  ییایناپسا ، تسیلایسوس 

تسد هب  یتایلام  ناگدننکرارف  نارادرب و  هالک هیلع  مادقا  قیرط  زا  وروی  اهدرایلیم  دنراد  دصق  هک  دنیوگ  یم ازیریس  ناربهر  .دنا  یکیتامارد یتامادقا 
ینانوی ناراد  هیامرس ناراد و  کناب عنام  هک  تسا  نآ  راک  نیرت  مربم دشابن ؟ مرجم  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  یراد  هیامرس ای  راد  کناب مادک  اما  .دنروآ 
رب دیدش  یاه  تراظن عضو  اه و  کناب یزاس  یلم قیرط  زا  هیامرس  تفر  نورب نایرج  یزاس  فقوتم هار  اهنت  .دش  روشک  زا  لوپ  جورخ  یارب 

.تسا یجراخ  تراجت  یتلود  راصحنا  هیامرس و  کرحت 
نارگراک هب  لسوت  زین  دننک و  یم ینارمکح  اپورا  هیداحتا  رب  هک  تسا  یناراک  هبت هورگ  یراد و  هیامرس زا  یا  هشیر تسسگ  لیدب  اهنت  مالک ، کی  رد 

ام هلحرم  نیا  رد  اما  .تسا  هدرک  عافد  هدیا  نیا  زا  هتسویپ  ازیریس  یتسینومک  هخاش  .هعماج  رییغت  روظنم  هب  ندش  جیسب  یارب  اپورا  یقبام  نانوی و 
.دنونش یمن ار  ام  یادص  دنراد ، اهزور  نیا  رد  یضقانتم  یاوه  لاح و  هک  اه ، هدوت .میکچوک  یتیلقا  نانچمه 

اما تسا  هتفرگ  لکش  هداد  یور  تاقافتا  دروم  رد  یشیوشت  یدیماان و  .دندش  ادیوه  ازیریس  یزوریپ  اب  یگرزب  یاهدیما  هک  میربب  رطاخ  زا  دیابن  ام 
رد تواضق  یارب  : » دنیوگ یم رگید  یرایسب  دنتسه ، تلود  یدج  نادقان  نارگراک  نیرتورشیپ  زا  یشخب  هک  یلاح  رد  .تسا  هدشن  دیدپان  زونه  دیما 

نامز یتدم  وا  هب  دیاب  .دراد  هدهع  رب  یتخس  هفیظو  دنا ، هدز نیشیپ  یاه  تلود هک  یدنگ  رطاخ  هب  سارپیس  .تسا  دوز  رایسب  زونه  سارپیس  دروم 
« .دیآ یم شیپ  هچ  مینیبب  میهد و 

میلست و اب  ممصم  ی  هزرابم نیع  رد  .میریگن  هلصاف  دنزومآ ، یم ییاه  سرد هتفر  هتفر هبرجت  یانبم  رب  ًافرص  هک  اه ، هدوت زا  هک  مینک  تقد  دیاب  ام 
یاه تسیسکرام هفیظو  .مییامن  یراددوخ  دنک ، یم درسلد  ار  ازیریس  فیرش  نایماح  زا  یرایسب  هک  پچ  تیاغ  هب ِیبات  یب هناشن  ره  زا  دیاب  شزاس 

میرادرب و ماگ  اه  هدوت ی  هناش هب  هناش  دیاب  ام  هلحرم  ره  رد  .تسا  نکمم  لح  هار اهنت  نیا  هک  دنهد  حیضوت  هناروبص  هک  تسا  نیا  نینل  نایب  هب  نانوی 
.مییوگ - یم تسار  ام  هک  دش  دنهاوخ  هجوتم  نارگراک  هبرجت ، یانبم  رب  .میشخبب  هعسوت  ار  اهداهنشیپ  اهراعش و  عقوم  هب 

؟ دش دهاوخ  یوزنم  نانوی  ایآ 
ام داهنشیپ  هک  هدرک  تباث  شیپاشیپ  هبرجت  اما  .تسین  نکمم  ام  داهنشیپ  هک  تفگ  دنهاوخ  دننز  یم اج  ارگ » عقاو  » ار دوخ  هک  یناکاکش  نالدزب و 
هک دنتفگ  یم مدرم  دصرد  هیروف ٨٠  هام  لیاوا  رد  .دش  هجاوم  یمیظع  تبقر  لیم و  اب  اکیورت  ربارب  رد  ریذپان  یتشآ عضوم  .تسا  یندش  ًالماک 

کاب یب روسج و  یربهر  کی  نونکا  زاین  .دننک  هزرابم  دنریگ و  رارق  تلود  رانک  رد  ات  دندش  هدامآ  اه  هدوت هک  دهد  یم ناشن  نیا  .دنتسه  تلود  یماح 
.تسا

رگا دنام  دهاوخن  اهنت  نانوی  اما  .تسا  یتسرد  فرح  مه  نیا  دنک .» ملع  دق  اپورا  هیداحتا  هیلع  ییاهنت  هب  دناوت  یمن نانوی  اما   » تفگ دنهاوخ  نارگید 
هک ینامز  رد  اه  تلود ریاس  دش  یم روصت  هک  دوب  نیا  هابتشا  .تسا  هتفرگ  عضوم  ناراد  هیامرس ناراد و  کناب هیلع  نآ  تلود  هک  دننیبب  نیریاس 

اه نآ .دنتسه  گرزب  نارگراصحنا  اه و  کناب ی  هدروخ مسق ناراک  تمدخ یگمه  اپورا  رد  دوجوم  یاه  تلود .دننک  یم تیامح  نآ  زا  دراد  زاین  نانوی 
.درک زاب  باسح  اه  تلود نیا  یور  ناوت  یمن بیترت  چیه  هب  .دنتسه  ناملآ ، یراد ، هیامرس روشک  نیرتدنم  تردق تدایس  وریپ  راو  هدرب

یاه تلود اما  دنا ، هدید یناوارف  تنحم  جنر و  دش  یم هتکید  لسکورب  طسوت  هک  رگ  ناریو یتضایر  یاه  تسایس زا  ایناپسا  لاغترپ و  دنچره 
نیا .دندروآرب  دایرف  یلامش  یاپورا  یاهروشک  ریاس  دنالنف و  ناملآ ، لثم  ینابصعتم  زا  تیامح  رد  رگید  سکره  زا  رتدنلب  اهروشک  نآ  یتسار  تسد

هب یهدزایتما  هنوگره  هک  دنساره  یم نیا  زا  دنا و  یمدرمریغ ًاقیمع  دنا ، هدز همطل  یگدنز  یاهرایعم  هب  اه  کناب هب  تخادرپزاب  اب  هک  اه ، تلود
.دوش یم سومدوپ  دننام  ناشدوخ  روشک  یسایس  یاه  هورگ رد  هباشم  یقوش  روش و  نتخیگنارب  بجوم  اهنت  ازیریس 

نانوی رد  ازیریس  باختنا  رد  ار  دوخ  هک  یناسکی  یشوروش  هنانیگمشخ و  یاوه  لاح و  هکنیا  رب  تسا  یهاوگ  ایناپسا  رد  سومدوپ  عیرس  روهظ 
هکنآ زا  شیپ  ار  ازیریس  ات  هدرک  داجیا  یکولب  لکرم  اب  هارمه  یوخار  لیلد ، نیمه  هب  ًاقیقد  .دبای  یم شرتسگ  دراد  اپورا  یقبام  رد  لاح  داد ، ناشن 

یجراخ تسایس  کی  .دزاس  فقوتم  دشاب ، دناوت  یم یلکش  هچ  لمع  رد  یعقاو  یتیضایر  ّدض  همانرب  کی  هک  دشاب  هتشاد  نیا  تابثا  یارب  یتخب  دناوتب 
نانوی تسا و  فاشکنا  لاح  رد  ییاپورا  یاهروشک  زا  یرایسب  رد  هک  دزاس  ینتبم  ناوخ  فلاخم یشبنج  یانبم  رب  ار  دوخ  دیاب  نیتسار  یتسیلایسوس 

.درگن یم روسج  یربهر  نانوچ  ار 
فیعضت و ار  شبنج  نآ  شزاس  میلست و  اما  .تشاد  دهاوخ  نآ  یوسارف  اپورا و  رسارس  رب  یمیظع  ریثأت  میریگ ، ضرف  ار  یربهر  نینچ  رگا 

نارگید دننامه  تسرد  لمع  هطرو  رد  اما  داد  یدایز  ییاه  هدعو ازیریس  دیدید ! : « تفگ دنهاوخ  اه  تسار هاگنآ  .دنک  یم تیوقت  اج  همه رد  ار  اه  تسار
!«. دوب دهاوخ  یزیچ  نینچ  ًاقیقد  مه  سومدوپ  .دش و  رهاظ 

دهعت یگتسبمه و  لوصا  رب  ینتبم  دوب  رارق  میروآ ، رطاخ  هب  دیراذگب  هک ، یا  هیداحتا دنک ، یم اشفا  ار  اپورا  هیداحتا  نیغورد  تیهام  نانوی  نارحب 
یالاو نامرآ  نیا  تشپ  سپ .دنا  هدش وحم  اوه  رد  نوباص  یاه  بابح لثم  ابیز  ناگژاو  نیا  مامت  نونکا  .دشاب  رت » کیدزن هچ  ره  یگچراپکی   » هب
مسیلایرپما رظن  ریز  ناراد و  هیامرس ناراد و  کناب طلست  تحت  ًالماک  هک  ییاپورا  هکلب  مدرم  یاپورا  هن  تسا : هتفهن  هیرک  یتیعقاو  اپورا  یگچراپکی 

.دنکب تسناوتن  اهامیپاوه  اه و  حالس اه ، کنات اب  رلتیه  هک  تسا  هدرک  ار  یراک  یداصتقا  تدایس  لالخ  زا  هک  یناملآ  تسا ، ناملآ 
ینتبم ییاپورا  مدرم ، یاپورا  اب  ناراد  هیامرس ناراد و  کناب یاپورا  ینیزگیاج  هیامرس و  یروتاتکید  ینوگنرس  یارب  هزرابم  دراد  ترورض  هچنآ 
لرتنک کیتارکومد و  تیریدم  تحت  دیلوت  کرتشم  فرظ  رد  ار  دوخ  میظع  عبانم  هک  تسا  نیتسار  یسارکومد  یگنهامه و  یربارب ، یگتسبمه ، رب 

.اپورا یتسیلایسوس  دحتم  تالایا  دنک : یم عمج  نارگراک  دوخ 
سرام ٢٠١۵  ۵ ندنل ،
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	اما همبستگی به این معنا نیست که باید خواستار ادامه » پاکت های نجات » برای یونان شد. چرا نباید از این » پاکت های نجات » حمایت کرد؟ برای این که این ها کمک نبودند، این ها جنایت علیه بشریت بودند، جنایت علیه بشریت این است که بزرگترین «اعتبار نجات بخش» تاریخ را به یک کشور کوچک ورشکسته تحمیل کنند. چرا؟ فقط برای آن که بانک ها و الیگارش های ثروتمند ضرر نکنند. یونان نیاز به اعتبار تازه ندارد، اعتبارهائی که خواه ناخواه باید به مصرف بازپرداخت بدهی ها برسد. آنچه یونان به آن نیاز دارد. رهاشدن از پرداخت بدهی هاست. باید کل بدهی ها کاهش یابد . در غیر این صورت بدهی ها تبدیل به اهرمی دائمی برای کاستن بیشتر و بیشتر خدمات اجتماعی و تحریک مردم کشورهای مختلف برای درافتادن با یکدیگر خواهد شد.
	همبستگی با یونان یعنی مقابله با تحریکات علیه یونانی ها – «یونانی های طماع» – و افشا کردن دروغ ها علیه دولت سیریزا. همبستگی با یونان یعنی این که نباید دست روی دست گذاشت و به تماشا نشست وقتی حقوق اتحادیه های کارگری را محدود می کنند، وقتی قرار داد برای تثبیت دستمزدها را ازمیان می برند و حقوق اساسی بشر را لگد مال می کنند. هبستگی به این معنا هم هست که در آلمان هم باید برای بالا بردن دستمزدها، حقوق بازنشستگی و بهبود شرایط کار مبارزه کرد. اگر قانون بازنشستگی در ۶۷ سالگی در آلمان لغو نشود، اگر نتوانیم کاهش شدید حقوق بازنشستگی در آلمان را لغو کنیم، اگر نتوانیم کمک های اجتماعی را به سطح گذشته بازگردانیم، یونانی هم در یونان بخت اندکی برای مقابله با کاهش خدمات اجتماعی خواهد داشت.
	سارا واگن کنشت،نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان ، از رهبران حزب » چپ ها» ست.
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	بحران اقتصادی و مالی یونان، راه حل های سیریزا و انتخاب طبقۀ کارگر (بخش نخست)
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	بحران در یونان و دامان پوسیده کاپیتالیسم!

	hafteh.de-بحران مالی یونان- زمینه ها و پی آمدها.pdf
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	hafteh.de-به این ترتیب یونان دچار بحران اقتصادی شد.pdf
	به این ترتیب یونان دچار بحران اقتصادی شد
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	بیمه، بخشی اجباری در یونان
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	جرثقیل یونان دولت آلمان را از جا می کند؟
	دولت آلمان را از جا می کند؟
	بروکسل حتی یک هفته پس از انتخابات یونان از شوک در نیامده است. در برابر ایستادگی دولت جدید یونان بخشی از سران نئولیبرال اتحادیه اروپا وحشت زده اند و بخشی دیگر مستاصل. گونتر اوتینگر کمیسر اتحادیه اروپا در دو روز گذشته کف بردهان و خشمگین از آلکسیس تسیپراس نخست وزیر جدید یونان او را «وقیح و بی شرم» خواند – چرا؟ چون او، برخلاف سیاستمداران گذشته یونان، قول هائی را که قبل از انتخابات داده بعد از انتخابات هم جدی گرفته است. اوتینگر در دنبال سخنان خود گفت: «بی حرمتی به موسسات اتحادیه اروپا تا کنون در تاریخ بی سابقه بوده است».
	مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا، به نخست وزیر یونان هشدار داد که بیش از این به دولت آلمان حمله نکند. او به روزنامه آلمانی «ولت آم زنتاگ» گفت: صلاح تسیپراس در آنست که به حملات خود به صدراعظم مرکل پایان دهد».
	دلیل دیگر خشم بر آتن اینست که جینانیس واروفاکیس، وزیر دارائی تازه، روز جمعه به ژرون دیسلبلوم رئیس گروه اروپا که به آتن آمده بود پاسخ مطلوب نداد. دیسلبلوم می خواست بداند گامهای بعدی همکاری آتن با گروه تروئیکا چگونه خواهد بود و پاسخی که از واروفاکیس شنید بنا به نوشته جرائد صریح بود: «ما دیگر با این کمسیون که بر پایه اصولی منحط بنا شده همکاری نخواهیم کرد».
	وارفاکیس، استاد اقتصاد که از شهرت بین المللی برخوردار است در سالهای گذشته بکرات یاد آور شده بود که «بسته های نجات اتحادیه اروپا » تقریبا بطور کامل به کنسرن های مالی در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا باز می گردد تا جلوی ورشکستگی بانک ها گرفته شود. ولی هزینه های آنرا باید مردم یونان بپردازند. بر اساس تحقیقات خبرگزاری یونانی مارکوپولیس اسناد این انتقاد نیز اینک در دست است. طبق این اسناد از ۲۴۰ میلیارد یورو «پول نجات» فقط ده در صد آن در دست دولت یونان می مانده و بقیه آن فورا به به بانکهای خارجی بستانکار حواله می شده است. ولی از منظر واروفاکیس این فقط بخشی از کل یک نقشه سیاه است.
	او در مصاحبه ای در سال ۲۰۱۰ گفت که یکی از مقامات برجسته بانک مرکزی اروپا طی گفتگوئی برای او تشریح کرده است که بستانکاران بین المللی چه نقشه ای دارند. طبق این نقشه یونان میبایستی به یک «رکود دائمی» اقتصادی رانده شود تا هرچه بیشتر و شدیدتر از دستمزدها و حقوق ها بکاهد و خدمات اجتماعی را کاهش دهد تا بتوان «اصلاحات» نئولیبرال را بطور کامل در این کشور پیاده کرد. تروئیکا این نقشه را به اجرا درآورد. به همین دلیل واروفاکیس «برنامه نجات» فعلی را که نمایندگان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا قصد ادامه آن را دارند، می خواهد فورا قطع کند حتی اگر پولی برای پرداخت ها در دست نباشد.
	بنظر می رسد تهدیدات شولتس رئیس پارلمان اروپا نیز بر دولت کنونی یونان بی تاثیر است. شولتس گفته است که اگر قرار دادهای منعقده میان تروئیکا و یونان که دولت های قبلی آن را امضاء کرده اند به اجرا درنیاید «دیگر پولی» ارسال نخواهد شد». البته در آخر هفته گذشته تسیپراس گفت او قصد دارد «به توافقی برسد که برای دو طرف مفید باشد – برای یونان و برای کل اروپا. این جمله را اینطور تفسیر کردند که این نشان آنست که او می خواهد سر و صدا ها را بخواباند . اما اگر جمله را درست بخوانیم معنی آن این است که: آنچه برای یونان مفید است بخشش وام هاست – و آنچه برای کل اروپا مفید است پایان یافتن سیاست فقیر سازی اروپاست، یعنی سیاستی که آلمان در پیش گرفته است.
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	دولت چپ یونان در آغاز راهی دشوار
	در یونان » اتحاد چپ های رادیکال» در انتخابات برنده شد. این پیروزی پیامی است گویا برای «درشکه سه اسبه» اتحادیه اروپا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول). پیام این است: خط مشی صرفه جوئی، که یونان را ویران ساخت باید مورد تجدید نظر قرار گیردر پایان کار تعداد آراء «اتحاد چپ های رادیکال «، سیریزا، تقریبا ده درصد (۳۶،۳۴ در صد) بیش از حزب محافظه کار «نِآ دموکراتیا » (۲۷،۸۱ در صد) بود. حزب نئونازیها، «کریسی آوگی» بعنوان سومین حزب به ( ۶،۲۸ درصد) حزب هواداران اروپا «تو پوتامی» به (۶،۰۵ درصد) حزب سوسیال دموکرات «پاسوک» ( به۴،۶۸ درصد) و حزب کمونیست یونان » کاکا ئه» به (۵،۴۷ درصد) از آراء دست یافتند.صرفنظر از آنچه پس از انتخابات روی دهد یک نکته مسلم است و آن اینست که: اکثریت زنان و مردان یونانی مخالف دستور بروکسل و برلین مبنی بر تداوم صرفه جوئی هستند. سیاست اقتصاد ریاضتی که طی دهسال گذشته زیر نظر «درشکه سه چرخه» (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) در یونان به اجرا گذاشته شد این کشور را به آستانه سقوط اقتصادی و اجتماعی راند: سقف دستمزدها فرو ریخت، بیکاری بشدت فزونی یافت، رکود دراز مدت بر اقتصاد تحمیل شد، خصوصی سازی و فروکاستن از خدمات اجتماعی و ایمنی دامن گسترد و این ها همه حاصل آن «اصلاحات» ی بود که اروپا تجویز کرد و در ستایش آن زبان آوری می کرد.
	آلکسیس تسیپراس و حزب او، سیریزا، پیش از انتخابات برای متوقف ساختن این روند و بازگرداندن آن، برنامه ای برای دوران گذار طرح و عرضه کردند.
	طبق این برنامه باید بخشی از بدهی های یونان بخشوده شود و پرداخت بقیه آن متناسب با رشد اقتصادی یونان گردد، به این معنی که یونان برای بازپرداخت آن مجبور به گرفتن وام دوباره نباشد بلکه از محل درآمد و مازاد اقتصاد خود آن را بپردازد. افزون بر این «تمام بی عدالتی های یادداشت»، – منظور مقرراتی است که » درشکه سه اسبه» طبق قرارداد اجرای آنها را واجب شمرده است- باید گام به گام حذف شود». علاوه بر این برنامه انتخاباتی قول می دهد برای کمک به فقیرترین اقشار جامعه سرمایه گذاری کند، بر دستمزدها بیفزاید و به این اقشار کمک کند و درعین حال به مقابله با قدرت الیگارش های یونان روی آورد، یعنی آن کلان ثروتمندانی که برغم بحران، در همان زمان که بقیه مردم مجبور به تحمل گرسنگی بودند، آنها همچنان کلان ثروتمند باقی ماندند.
	مشکل تسیپراس
	این برنامه، بی تردید، بیانگر خواست های بخش اعظم جامعه یونان است و به همین دلیل سیریزا توانست برغم کارزاری که در یونان و همچنین در عرصه بین المللی علیه او بر پا شد و برغم سناریو های هراس انگیزی که برای ایجاد وحشت در میان مردم ترسیم کردند، با این ادعا که اگر حزب چپ برنده شود، روزگار مردم سیاه خواهد شد، او پیروز گردد. اما آزمون واقعی تسپیراس و تیم او هنوز در پیش است. زیرا آنگونه که منتقدان، پیش از انتخابات متذکر می شدند، نقطه ضعف برنامه تسیپراس آنست که نمی خواهد برای اجرای برنامه خود با «شرکای» مقیم بروکسل و برلین درافتد، بلکه می خواهد از طریق «گفتگو» با آنها به اهداف خود برسد. در اینجاست که دست و بالش بسته است و امکان تحرک چندانی ندارد. نخستین موضع گیری های بروکسل و برلین حاکی از آنند که آنها علاقه چندانی به سازش با دولت جدید یونان ندارند.
	سیاستمداران اتحادیه اروپا، از همه رنگ و همه جور آتفاق نظری دارند که معیار کار»التزام به اجرای قرارداد» هاست. » دولت جدید یونان نیز ملزم به اجرای توافق های صورت گرفته با اتحادیه اروپا و «درشکه سه اسبه» است. «توماس اوپرمان» رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان زبان به تهدید گشود و گفت در آینده نیز کمک بدون عوض صورت نخواهد گرفت. «مارتین شولتیس» رئیس پارلمان اروپا از قبل اعلام کرده بود که اجرای خواست های سیریزا مبنی بر بخشودن بخشی از بدهی های یونان، در پارلمان اروپا، رای نخواهد آورد. بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده آنچه قطعیت مسلم دارد این است که ما نمی توانیم برای اوراق قرضه ای که از یونان خریداری شده و اینک در بانک مرکزی نگهداری می شوند، تسهیلاتی قائل شویم» صندوق بین المللی پول، کمیسیون اتحادیه اروپا، فاعالان احزاب محافظه کار و سوسیال دموکرات- یعنی کاست فعالان اتحادیه اروپا، اتفاق نظر دارد که: یونان باید امروز همچون دیروز در مسیر «اصلاحات» حرکت کند و به بازی «اعتبارهای کمکی» و اخاذی تن در دهد.
	سرکشی یا تسلیم
	آزمون تسیپراس که می خواست صرفا با اعلام پایان بخشیدن به مسیر صرفه جوئی زعمای اتحادیه اروپا را به لرزه در آورد و مجبورشان سازد به سرمیز مذاکره بازگردند، پیش از آن که او اصلا آغاز به کار کرده باشد، با شکست مواجه شد. بی تردید برای آن که او بتواند در یونان حفظ آبرو کند پیشنهاد هائی به او خواهند کرد، فعلا صحبت از افزودن برمدت باز پرداخت و دادن اندکی تخفیف در ربح وام ها مطرح است. آما آنچه روشن است این است که یک چرخش اساسی در مسیر – برگشت دادن آنچه حذف شده، یا بخشودن بدهی ها …- با مقاومت سرسختانه کشورهای اصلی منطقه یورو روبرو خواهد شد.
	در واقع سیریزا در برابر یک انتخاب ناخوشایند قرار گرفته «یا باید قول هائی را که قبل از انتخابات داده فراموش کند و یا گامی فراتر رود و ترک عضویت در اتحادیه اروپا و خروج از منطقه یورو را مطلقا رد نکند. برای در پیش گرفتن این راه هم اکنون حزب دیگری نیز آماده است. حزب کمونیست یونان. «دیمیتریس کوتزومپاس» دبیر کل این حزب در نخستین موضع گیری پس از انتخابات و ارزیابی از آن گفت اولا از این که مردم دست رد به سینه دو حزب محافظه کار نِآ دموکراتیا و حزب سوسیال دموکرات پاسوک زده اند خوشحال است و در عین حال همکاری با حزب سیریزا نیز برای حزب کمونیست غیر ممکن است چون این حزب «در خیابان یک طرفه اتحادیه اروپا حرکت می کند.»
	بدلیل موضع قاطع حزب کمونیست یونان از یکسو و موضع قاطع حزب سیریزا از سوی دیگر که نمی خواهد موضع اروپائی خود را رادیکال تر کند، فعلا همکاری بین سیریزا با مقتدر ترین نیروی چپ در یونان ممکن نیست و سیریزا برای حکومت بر کشور همکاری با حزبی را گزیده است که در آنسوی طیف سیاسی قرار دارد.
	ائتلاف با پوپولیست های راستگرا
	سیریزا با دراختیار داشتن فقط ۱۴۹ کرسی از مجلس نتوانست به اکثریت مطلق دست یابد و همان صبح دوشنبه به جستجوی حزبی که برا ی ائتلاف مناسب باشد پرداخت. و فورا آن را پیدا کرد. چون امکان انتخاب زیاد نبود. دو حزب محافظه کار و حزب سوسیال دموکرات احزابی نیستند که حاضر به مخالفت با برنامه صرفه جوئی اقتصادی باشند، حزب کمونیست نمی خواست، حزب نئو نازی ها و کرسی آویگو اصلا مطرح نبودند.
	بنا بر این آنچه باقی میماند حزب «یونانی های مستقل » بود. این حزب را » پانوس کامنوس » در سال ۲۰۱۲ که با حزب خود نآدموکراتیکا ، بر سر مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی، اختلاف پیدا کرد، تاسیس کرد. بنا بر این، این حزب پوپولیست راستگرا در یک مورد با برنامه حزب سیریزا هماهنگ است : چون این حزب هم خواستار پایان یافتن دستورهای بروکسل است. البته مواضع دیگر این حزب نیز مواضعی نیستند که در دراز مدت با مواضع حزب سیریزا هماهنگ باشند. مثلا: در مورد همجنس گرایان ، در ارتباط با کلیسای ارتدکس و مهاجران.
	گذشت زمان نشان خواهد داد حزبی که سیریزا برای دست یافتن به اکثریت، انتخاب کرد کمترین مشکلات را برای این حزب فراهم خواهد کرد یا این که سیریزا به حزبی که تا حدود زیادی راستگراست امتیازاتی خواهد داد، این نکته ایست که در آینده روشن خواهد شد. در هر حال تحرکی در سیاست داخلی یونان پدید آمده است. و از سوی دیگر پیروزی چپ ها می تواند بر انتخابات دیگر کشورهای حاشیه ای اروپائی که آنها نیز با مسائلی مشابه مسائل یونان روبرو هستند، تاثیراتی داشته باشد.



	hafteh.de-دولت چپ یونان در محاصره گرگ ها کمین کرده در بانک ها.pdf
	دولت چپ یونان در محاصره گرگ ها کمین کرده در بانک ها
	یادداشت تفاهم رد شد:
	دولت چپ گرای «تسیپراس» در یونان حاضر به قبول دستورهای اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا نیست. با این همه آتن نیازمند حسن نیت بانک مرکزی اروپاست
	» پایان تلخ» با این توصیف
	روزنامه » اینترناشنال نیویورک تایمز» از پایان دیدار وزرای دارائی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز گذشته خبر داد. این اجلاس در روز ۱۳ فوریه بدون نتیجه پایان یافت. بیانیه مشترکی هم نوشته نشد، زیرا «جیانیس واروفاکیس» وزیر دارائی یونان در آخرین لحظه امضای خود را پس گرفت.
	به این ترتیب جبهه ها روشن است. دولت آلکسی تسیرپراس حاضر به قبول یادداشت تفاهم تروئیکا که دولت های قبلی یونان امضاء کرده بودند نشد. اعتبار برنامه کنونی در پایان ماه جاری خاتمه پیدا می کند. در حالی که شرط وزرای دارائی ۱۸ کشور دیگر اروپائی، کمسیون اروپا، و بانک مرکزی اروپا برای ادامه پرداخت پول به یونان پذیرش تفاهمنامه است. بیشترین فشار را برای پذیرش تفاهم نامه آلمان وارد می آورد.
	برلین و بروکسل اتفاق نظر دارند که در این کشمکش کارت های بهتری را در دست دارند. مکررا یادآوری می شود که این فقط آلمان نیست که کوتاه نمی آید، وزرای دارائی پرتقال و ایرلند از آلمان هم سخت گیر تر هستند، چون این کشورها نیز مجبور به پذیرش شرائط تروئیکا بودند.
	افزون بر این جبهه متحد، فشار مالی یونان را در تنگنا قرار می دهد. اشاره می شود که فرار سرمایه از یونان ابعاد بزرگتری یافته است. از نوامبر ۲۰۱۴ تا کنون ۲۰ میلیارد یورو از بانک های یونان بیرون کشیده شده است. » روزنامه فرانکفورتر آلگماینه قبل از دیدارهای روزهای گذشته نوشت: «اگر دولت » چپ- راست» یونان زودتر نجنبد و با ۱۸ وزیر دارائی دیگر کشورها به تفاهم نرسد، دیگر خونی در شریان های بانکهای یونان باقی نخواهد ماند». بانک مرکزی اروپا برای افزایش فشار بر آتن چند روز قبل از آن که دولت جدید بر سر کار آید تصمیم گرفت دیگر اوراق قرضه یونان را بعنوان ودیعه نپذیرد. از آن زمان بانک ناشر اسکناس آتن با کمک های اضطراری موسوم به «الا» سرپا ایستاده است. اما این کمک های اضطراری نیز فقط در محدوده خاصی پرداخت می شوند و تصمیم گیرنده در این مورد نیز بانک مرکزی اروپاست. این کمک در حال حاضر به ۶۵ میلیارد یورو محدود است و اگر قرار باشد جلوی سقوط بانک ها یونان گرفته شود باید افزایش یابد. اما فرانکفورت برای اتخاذ تصمیم در این مورد عجله ندارد. قبلا هم بوسیله همین «الا» کشوردیگری را نیز رام کرده بودند. فقط هنگامی به بانکهای قبرس اجازه استفاده از این کمک داده شد که نیکوزیا آمادگی خود رابرای پذیرش یادداشت تفاهم اعلام کرد.
	در مورد تامین بودجه دولتی یونان برای ماههای آینده نیز آتن نیازمند حسن نیت بانک مرکزی اروپاست. یونان می خواهد با انتشار اوراق قرضه موسوم به «ت- بیلز» فعلا کار را بگذراند. اما در این مورد هم سقف انتشار محدود به ۱۵ میلیارد است و فقط بانک مرکزی اروپاست که می تواند این سقف را بالاتر ببرد. بانک مرکزی آلمان هم اکنون تهدید کرده است به بانک ناشر اسکناس یونان اجازه انتشار اوراق قرضه نخواهد داد زیرا قصدش این است که با این کار هزینه دولت را تامین کند، در حالی که این کار ممنوع است.
	برای دولت یونان خیلی چیزها و چه بسا که همه چیز بستگی به پایان این کشمکش دارد. الکسیس تسیپراس در نطقی که در آغاز مبارزات انتخاباتی کرد گفت قصد دارد این «تفاهمنامه» بی معنی را کنار بگذارد و این را یکی از ستون های اجتناب ناپذیر حزب سیریزا خواند. حال اگر این ستون هم خم شود دومین ستون از سه ستونی است که او کنار می نهد. چون از نخستین ستون که عبارت بود از بخشش اساسی وام ها دیگر اصلا صحبتی در میان نیست. مقاومت اروپا در برابر این موضوع بسیار سخت است. بنابر این، آخرین ستونی که از برنامه حزب باقی می ماند » کمک های فوری برای رفع بحران های انسانی» است، مانند برق رایگان و دادن کوپن برای دریافت مواد غذائی، دست کم به ۳۰۰ هزار خانوار و بالا بردن حداقل دستمزدها. اینها البته بهتر از هیچ است، اما همین اقدامات هم با دشواری قابل تحقق هستند. همه این ها در قیاس با انتظاراتی که تسیپراس با سخنان خود مبنی بر «پایان بخشیدن به دوران به زانو در آوردن یونان » گفت، هیچ است.
	به این ترتیب از آن وعده های بزرگ که پیروزی سیریزا پایه و اساس تحول بنیادین در اروپا خواهد شد چیزی باقی نخواهد ماند. حزب چپ اروپا و حزب چپ المان تا همین چندی پیش با امید بسیار می گفتند تغییر را از یونان آغاز می کنیم. اما همان سفرهای تسیراپس نخست وزیر و وارفاکیس وزیر دارائی یونان به رم، پاریس، لندن، بروکسل، برلین و وین نشان دادند که از آنها نمی توان انتظار کمک داشت. آنچه بیش از همه نومید کننده بود این بود که حتی سوسیال دموکرات ها هم بی اعتنائی کردند. موضع گیری سیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان با اولاند رئیس جمهور فرانسه فرقی با مواضع سیاستمداران محافظه کار و لیبرال نداشت. از این رو شعار «اروپائی دیگر ممکن است » بعنوان توهمی دوباره باقی می ماند .
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	دولت یونان به این دو راهی رسیده ماندن با اتحادیه و یا رفتن از آن
	یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی
	منتشر شده درآینده ما
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	سیریزا، قطب جدید سوسیال دمکراسی در یونان

	hafteh.de-سیریزا و مبارزه طبقاتی در یونان.pdf
	“سیریزا و مبارزه طبقاتی در یونان”

	hafteh.de-فراخوان حزب کمونیست یونان به مناسبت ۱ ماه مه.pdf
	فراخوان حزب کمونیست یونان به مناسبت ۱ ماه مه

	hafteh.de-نامه سرگشاده تئودور اکیس به جهانیان زالوی تروئیکا خون مردم یونان را می مکند.pdf
	نامه سرگشاده “تئودور اکیس” به جهانیان زالوی “تروئیکا” خون مردم یونان را می مکند

	hafteh.de-نامه سرگشاده رئیس جمهور یونان به مردم آلمان.pdf
	نامه سرگشاده رئیس جمهور یونان به مردم آلمان

	hafteh.de-نقش منفی سیریزا در جنبش سندیکایی یونان.pdf
	نقش منفی سیریزا در جنبش سندیکایی یونان

	hafteh.de-نگاهی به فراخوان اقتصادانان و تقاضایشان از مسئولین اروپا و صندوق بین المللی پول برای کنار آمدن با دول.pdf
	نگاهی به فراخوان اقتصادانان و تقاضایشان از مسئولین اروپا و صندوق بین المللی پول برای کنار آمدن با دولت جدید یونان!*
	Greece: No surrender to the Troika!

	hafteh.de-همبستگی با یونان یعنی چه.pdf
	همبستگی با یونان یعنی چه؟

	hafteh.de-چگونه دولت سیریسا برای دامن زدن به چرخه سوداگری به ترویکا کمک میکند.pdf
	چگونه دولت سیریسا برای دامن زدن به چرخه سوداگری به ترویکا کمک میکند

	hafteh.de-چین و روسیه  زیر بغل یونان را گرفتند.pdf
	چین و روسیه زیر بغل یونان را گرفتند!
	آینده ما
	نخست وزیر یونان که به روسیه سفر کرده بود، موفق به انعقاد یک قرار مهم چندین میلیاردی برای انتقال گاز روسیه از یونان به اروپا شد. روسیه بعنوان پیش پرداخت این قرار داد، قرار است ۵ میلیارد دلار دراختیار یونان قرار دهد.
	وزیر دارائی آلمان، که برای شرکت در اجلاس بهاری صندوق بین المللی پول در واشنگتن بسر می برد گفت: اگر اینطور باشد، من برای یونان خوشحالم . هر چیز که به یونان کمک کند خوبست.»
	بنا بگفته یکی از مقامات برجسته دولت سیریزا در آتن این مبلغ پیش پرداختی است برای کشیدن لوله انتقال گاز روسیه از طریق ترکیه به یونان و از آنجا به اروپا. پولی که روسیه در اختیار یونان قرا می دهد پیش پرداخت حق ترانزیت است.
	یک مقام یونانی که از جزئیات این قرار داد اطلاع دارد به اشپیگل آنلاین گفت: این قرار داد می تواند ورق را در اقتصاد یونان برگرداند.
	سخنگوی پوتین رئیس جمهور فدراتیو روسیه نیز روز شنبه در این مورد گفت، آنچه که به یونان پرداخت می شود کمک مالی نیست، زیرا تقاضائی هم دراین باره از سوی نخست وزیر یونان مطرح نشد، بلکه آنچه پرداخت می شود در چارچوب یک قرارداد انتقال نفت از روسیه به اروپاست.
	احتمال میرود چین نیز پول بیشتری در اختیار یونان بگذارد. بنا به نوشته روزنامه » کارفی» ممکن است چین ده میلیارد یورو بعنوان پیش پرداخت بابت استفاده از بندر » پیرئوس» و شرکت در «خط آهن و ترن یونان» در اختیار یونان قرار دهد.
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	یورو و دلار دوقلوهائی که با هم سقوط می کنند و عصای شکسته ای که آلمان زیر بغل یونان فلج شده می گذارد
	یورو و دلار دوقلوهائی که با هم سقوط می کنند
	گزارش اشپیگل از آوار قریب الوقوع بر سر دلار، یورو، ین و پوند یورو
	عصای شکسته ای که آلمان زیر بغل یونان فلج شده می گذارد
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	یونان از خاکستر سیاست های ویرانگر نو لیبرالی سر بر می آورد، و این سر آغاز ژرفش دموکراسی در قاره اروپا است

	hafteh.de-یونان به فرانکفورت آلمان رسید.pdf
	یونان به فرانکفورت آلمان رسید!
	بلاکوپای(جنبش اعتراضی) شهر فرانکفورت آلمان را از کار انداخت. اعتراضات وسیع، باریکاد های آتش گرفته: هزاران تظاهر کننده معترض از آلمان و اروپا روز افتتاح ساختمان جدید بانک مرکزی اروپا را ، به روز سیاه تبدیل کردند.
	وضع غیرعادی است، در متروپل بانک ها. ساختمان جدید بانک مرکزی اروپا امروز ( چهارشنبه) هنوز افتتاح نشده در دود غلیظی که آسمان را فراگرفت ناپدید شد. ازباریکادها و اتومبیل های پلیس شعله های آتش بر میخیزد، سنگ ها پرانند و شیشه ها خرد می شوند. کسانی مجروح شده اند. اما آنچه این بارتازگی دارد این است که برخلاف تظاهرات اعتراضی سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مجروحان فقط در صفوف شرکت کنندگان در تظاهرات و خبرنگاران نیستند، که از گاز فلفل و ضربات باتون پلیس صدمه دیده اند، بلکه این بار پلیس ها که لباس رزم برتن به میدان آمده اند نیز مصون نمانده اند. تا کنون چنین پدیده ای در شهر فرانکفورت – (آلمان) پایتخت صنایع مالی اروپا مشاهده نشده بود.
	از صبح زود روز چهارشنبه بغض دیرین و فروخورده فعالان ترکید. پیش از هفت صبح هزارن تظاهرکننده خیابان ها را پرکرده و بسوی بانک مرکزی اروپا ، مصممانه در حرکت بودند . نخستین راه بندان پلیس در آنی به کناری پرتاب شد. بگفته یکی از فعالان اتحادیه صنفی : خشم انباشته در جنوب اروپا اینک فرانکفورت، پایتخت صنایع مالی را تسخیر کرده است. وضع چنان بود که هیچکس اعتنائی به اتومبیل غرق در شعله های آتش نداشت. آلمانها، یونانی ها، اسپانیائی ها، هلندیها، اسکاندیناوی ها، دانش آموزان، دانشجویان، اعضای اتحادیه های صنفی و شاغلین کاملا معمولی، یعنی تمام کسانی که برای شرکت در تظاهرات آمده بودند، شتابان از کنار اتوموبیل سوزان رد می شدند. اندک زمانی بعداز نخستین پاسگاه پلیس می گذرند تا به خیابان پر زرق و برق وبزرگ شهر که مرکز خرید است برسند. اتوموبیل های دیگر آتش می گیرند ، ماشین های آبپاش پلیس به حرکت در آمده اند، در هوا گاز اشک آور موج می زند.
	شب گذشته در سالن بزرگ اصناف که جای سوزن اندختن نبود، یکی از سخنرانان دلیل خشم سوزان مردم را بیان کرده بود. مردم دست می زدند و او متنی از سخنان کسانی را که در سال ۱۸۷۱ در کمون پاریس شرکت داشتند می خواند:» ما حالا باید اجاره سه ماهه بدهیم ، این آن پولی است که سرمایه خود را با آن چاق و چله می میکند، اما ما این پول را نخواهیم داد، چون چنین پولی نداریم.» نماینده حزب » چپ ها» می گوید : در یونان بخش عمده بیمارستانها مجبور شده اند کار را تعطیل کنند، چون مردم نه پول برای پرداخت داروهای گرانقیمت را دارند ، نه پول بستری شدن در بیمارستان ها را.
	یک سخنگوی پلیس در برابر خبرنگاران از شدت عمل تظاهر کنندگان ابراز تعجب کرد. یکی از تظاهر کنندگان به خبرنگار یونگه ولت گفت پس از در گیری امروز، برای اولین بار سران صنایع مالی بفکر فرو خواهند رفت. قبلا واکنش به اعتراضات مخالفان سرمایه داری ساده و خشن بود که عبارت بود از: واکنش شدید پلیس. در روزهای قبل از آغاز اعتراضات مقامات مسئول دست به صحنه سازی زدند، چنانکه گوئی هر لحظه ممکن است جنگ داخلی شروع شود، از آخر هفته پیش شهر عملا به اشغال ارتش در آمده بود. بسیاری از اهالی فرانکفورت احساس می کردند که در یک کشور پلیسی زندگی می کنند. شب ها صدای بوق اتوموبیل های حمل مجروخان قطع نمی شد، البته بدون دلیل،چون خبری نبود ، اتفاقی نیفتاده بود، فقط همینطوری- برای ایجاد اضطراب در ساکنان شهر و ترساندن آنها. بالگردان های پلیس بر فرا ز شهر چرخ می زدند، اعلام شده بود که ۹۰ در صد از اتوموبیل های آبپاش از سراسر آلمان به فرانکفورت منتقل خواهد شد. نانوائی که مغازه اش نزدیک بانک مرکزی اروپاست و بدلیل تظاهرات سخت از کاسبی افتاده و کلی متضرر شده است برای تظاهر کنندگان تفاهم دارد و تعریف می کند که در سال ۲۰۱۳ پلیس او را هم توقیف کرده بود در حالی که اصلا دلیلی برای این کار نداشت . همین مردمی که امروز به سیاست بانک مرکزی اعتراض دارند و آن را مسئول فقیر کردن مردم و بیشتر ثروتمند کردن پولدارها می دانند، چند سال پیش به هشدار ها و اعلام خطر های کسانی که این روز را پیش بینی می کردند بی اعتنا بودند.
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	بقلم : سارا واگنکنشت- یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی
	روز سه شنبه اجلاس وزرای دارائی اتحادیه اروپا برای بررسی بحران با دادن اولتیماتومی بی شرمانه به یونان پایان یافت و آن این بود که: دولت جدید در آتن باید تا روز جمعه تمام قول هائی که قبل از انتخاب به مردم داده زیر پا بگذارد و از تروئیکای منفور دعوت کند که به آتن باز گردد، در غیر اینصورت آن کشور با این خطر روبروست که بانک مرکزی اروپا یونان را از حوزه یورو بیرون کند.
	بنظر می رسد مهمترین ابزار فشار گانگستر های اروپا که «شویبله» وزیر دارائی آلمان آنها را رهبری می کند آن است که بانک مرکزی اروپا دیگر پول در اختیار بانک های یونان قرار ندهد. اما این «اعتبار های کمکی» یک شمشیر دو لبه است، یعنی دو خطر در بر دارد. اگر «اعتبارهای کمکی» به دولت جدید یونان داده نشود، پاسخش این است که دولت یونان هم قسط بدهی های موجود را نخواهد پرداخت. یونان فقط به این دلیل به اعتبارهای تازه نیازمند است که بتواند اقساط بدهی و ربح آن را بپردازد. اگر این پرداخت ها نباشد، پولی که یونان در اختیار دارد اندکی هم از بودجه کشور بیشتر است. این مازاد اندک به یونان امکان می دهد هزینه های ضروری برای اجرای برنامه های فوری، یعنی هزینه کاستن از نیازهای فوتی اجتماعی را تامین کند.
	یعنی اگر از بانک مرکزی اروپا استفاده ابزاری نشود، مرکل و شویبله دستشان به هیچ جا بند نیست. اما بعید بنظر می رسد که بانک مرکزی قوانین اتحادیه اروپا را به اجرا در نیاورد.
	افزون بر این، اوضاع سیاسی در یونان امروز با وضع قبرس در گذشته فرق دارد. در یونان تروئیکا سالها یکه تازی کرد و یک فاجعه اجتماعی و اقتصادی در ابعادی عظیم ایجاد کرد.
	دولت سیریزا را مردم برای این انتخاب کردند که به آنها قول داد به این فاجعه پایان بخشد. یک اکثریت ۸۰ در صدی خط مشی این دولت را تایید و از آن پشتیبانی می کند.
	روز دوشنبه دولت آتن «پیشنهاد» مافیای تروئیکا را بدرستی «بی معنی» خواند. «پاول کروگمان» اقتصاد دان آمریکائی و برنده جائزه نوبل در وبلاگ خود آنچه که رخ داد را چنین تفسیر کرد:
	«این گروه یورو یا خُل هستند و یا قصدشان این است که یونان را درس عبرتی سازند برای دیگران تا به همه نشان بدهند که در اروپا اجرای سیاستی دیگر غیر ممکن است. سیاست بدیل در اروپا هیچ شانسی ندارد.» این احتمال زیاد است که آنها می خواهند دل و جرئت را از دیگر کشور های بحران زده اروپا بگیرند، که مبادا آنها هم بفکر بیفتند علیه کاهش شدید دستمزدها، علیه کاهش حقوق بازنشستگی و علیه ویرانه اقتصادی که در کشور های آنها بوجود آورده اند بپاخیزند. بنظر بخشی از هیئت حاکمه اروپا ضرر قیام آنها بزرگتر از ضرر «اخراج یونان» است، برغم آن که با اخراج یونان میلیاردها پول مردم مالیات دهنده اروپا برای همیشه از بین خواهد رفت.
	باید با استفاده از تمام امکانات مانع اجرای این محاسبه استراتژیک مافیای تروئیکا شد.
	توضیح: سارا واگنکنشت، (نیمه ایرانی) معاون اول فراکسیون حزب چپ در بوندس تاگ ( مجلس آلمان) است.
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