
 گنجاسپ نارود رد ھیسور یجراخ تسایس رد یدیدج زاف یدانم ،دش رداص ربماتپس ١١ رد و وکسم رد ھک نیچ و ھیسور نیب کرتشم ھینایب
 ،دنکیم ھجوت بلح اجنیا رد ھک یرترب .تسا یناھج مظن اب یلک روطب و اپورا اب ھیسور طباور و ناملآ و ھیسور طباور ھب ھجوتاب هژیوب ،درس
 زا لکرد یللملا نیب و ایسآروا ،نایئاپورا یاھتسایس یارب رما نیا .دوش هارمھ نیچ اب ات تفرگ میمصت دیدج رفس نیا رد وکسم ھکتسنیا
 ،دش رھاظ ٢٠١٧ لاس ھم هام رد هدننک هریخ شیامرف کی رد ناملآ مسیراتیلیم ھیلوا یاھ ھناشن نیتسخن ...تسرادروخرب یدایز رایسب تیمھا

 الماک« دناوتیمن رگید اپورا ،تیزگرب و یروھمج سیئر ھب پمارت باختنا بقاعتم ھک تفگ ،دوب ناملآ یتاباختنا هزرابم رد لکرم ھکینامز
 میتسناوتیم ام ھک ینامز « :تفگ ناملآ بونج رد ،خینوم رد یتاباختنا نیپمک رد مدرم عمج نایم رد لکرم .دشاب سیلگنا و اکیرمآ ھب »یکتم
 رد نیتوپ ...»میریگب دوخ تسدب ار نامدوخ تشونرس دیاب اھییاپورا ام ... ماهدرک ھبرجت ارنآ نم .تسا ھتشذگ ،مینک یکتم نارگید ھب الماک
 یاھمتسیس تسکش فدھ اب ار کیژتارتسا دیدج یاھحالس زا یھورگ ھیسور شترا ھک تشاد راھظا ،٢٠١٨ سرام رد یلم ینارنخس کی
 ھک ،تفگ وا .داد حیضوت اھحالس زا یخرب هرابرد ،دش هداد ناشن گرزب هدرپ رد ھک ییاھوئدیو ھئارا اب نیتوپ .تسا هدرک ناحتما برغ یعافد
 ھک تخاس راکشآ نیتوپ ،٢٠١٩ لاس رد رگید ینارنخس کی رد .تسا هدرک »هدیافیب« ار وتان یکشوم یاھ عافد ھیسور دیدج یاھحالس
 رد ھک میراد یتیعقوم نونکا ام :تفگ یو .تسا هدرک رقتسم و هداد ھعسوت توصلا ءاروام یاھحالس ھک تسا ناھج رد روشک اھنت ھیسور
 یاھحالس دسر ھچ ،درادن توص قوفام یاھحالس یروشک چیھ« .»دسرب ام ھب دنکیم شالت )برغ( اھنآ ھکیتقو .تساریظنیب نردم خیرات
 مادکچیھ .دنوش دراو  »یتسیراتیلیم وئن« ھمانرب رد اورپ یب ھک دنرادن ار یدازآ نیا نپاژ ھن و ناملآ ھن .»یا هراق نیب دُرب اب توص قوفام

 رھ رد .دنرادرب ماگ یتسیراتیلیموئن ریسم رد ات دنوش هریچ یلخاد یاھتفلاخم زا یرایسب رب دیاب تسخن .درادن لقتسم یجراخ تسایس
 یاھشترا یارادروشک ودرھ .دربیم لاوئس ریز ار نآ تایلمع رھ و شترا ھک تسا بلاغ گنجاسپ مسیفیساپ اب  یلم تاثحابم زونھ ،روشکود
 ھن و دنتسھ یلیمکت یاھ تردق ودرھ ،عقاو رد ؛درادن ار گنج کی عورش تیفرظ اکیرمآ تقفاوم ای ینابیتشپ نودب مادکچیھ ؛دنتسھ ھنابلطواد

 دنک رکف یگدنز ھب دناوتیمن اعقاو نپاژ ھکیلاحرد ،دوش جراخ وتان زا دھاوخیمن ناملآ .ییاھنت ھب ناشدوخ هاگیاج رد یلصا یاھورین
 ای ییاناوت دقاف ھک دنتسھ یا هدش ھتخا یاھروشک یماظن رظن زا ودرھ ،ییاھن لیلحت رد .دشاب اکیرمآ اب دوخ یماظن داحتا ھیاس ریز ھکنیازجب
 نپاژ ای ناملآ رد یلعج مسیراتیلیموئن کی اب نیچ و ھیسور ،انئمطم .دنا هدش هدنزاب  مود یناھج  گنج رد ھک اریز ،دنشاب یم یسایس هدارا
 یدحتم یاھمتسیس شلاچ ،دنکیم کیدزن مھب ار نیچ و ھیسور ھک ھچنآ تسنیا باوج ؟تسیچ ھلئسم نیاربانب .دنریگیمن رارق ریثأت تحت
 یاھروشک زا یرامش رد و ناتسھل رد ،ودرھ رد یتسیلانویسان تالیامت .تسا هداد رارق اھنآ »راھم« تھج اھنآ یاھزرم رد اکیرما ھک تسا
 اب ھیسور هرابرد ات دروآ یم راشف ناملآ ھب اکیرمآ .تسا شیازفا لاحرد ھیسوردض موھفم اب ھک دراد دوجو یقرش و یزکرم یاپورا رد رگید
 یتنس کیتیلپوتسُا هدنامیقاب ھمادا زا یتح الماک نیلرب ھک تسنآ دنمزاین رما نیا ھتبلا ھک ،دسرب قفاوت کی ھب کیتلاب یاھروشک و ناتسھل
 یسایس ار للملا نیب رشب قوقح رما ھناخاتسگ اکیرمآ ...دروایب یور ھنامصخ ھنیزگ کی ھب ضوعرد و ،دوش لایخیب وکسم اب ھطبار رد دوخ

 .دنکیم یرادرب هرھب ھیسور و نیچ یلخاد روما رد ھلخادم تھج یا ھناھب ناونعب رشب قوقح لئاسم زا و دنکیم
  
 

 )٢ تمسق( ھیسور و نیچ داحتا
 

 رامکارداب .ک .م :ھتشون
 

 یدیون رودامآ :نادرگرب
 

 نتشگ ھب عورش هزورما اھیناملآ .تسا ھتخاب ناملآ ھب ھک مدرگیم ناتسھل یاھنیمزرس لابندب لقادح ھظحل نیا رد نم«
 رد و ،اھ تئیھ رد ،کوکشم یاھنتنآ ،رادار اب ،اھامن بطق و ،ساکیل یاھنیبرود یاراد ،دنربتعم ھک دنا هدرک ییاھیناتسھل
 رکفب رگید یخرب و ،دنراد دوخ یاھبلق رد ار نپوش اھنآ زا یضعب .دنتسھ یلحم سابل ابو ناتسا یذوم ییوجشناد یاھنمجنا
 جنپ یارب یزیر حرط لاحرد تخس اھنآ نونکا یلو ،دندومن حیبقت ،دندرک میسقت تمسق راھچ ھب ھک ار ناتسھل ،لوا .دنتسھ ماقتنا
 رب یلگ ھخاش ،بسانم ینامیشپ اب ات دننکیم زاورپ وشرو ھب یوسنارف یامیپاوھ قیرط زا ینثا نیمھ رد ؛دنتسھ نآ ندرک تمسق
 رد ،نم .دندرگیم ناتسھل لابندب کشوم اب اھنآ اھزور نیا زا یکی .تسا هدوب نیشنریقف ھیحان -وتگ ینامز ھک دنراذگب یا ھطقن
 ھن اما ،تسا ھتخاب ناتسھل :منکیم سامتلا نم ھک تسیزیچنآ نیا و .منکیم سامتلا دوخ دنلب یادص و لبط اب ناتسھل ھب ،ینثا نیمھ
 .»تسا ھتخابن  ھشیمھ یارب ناتسھل ،ھشیمھ یارب ھن اما ،تسا ھتخاب ار زیچ ھمھ ،ھشیمھ یارب
 
 سارگ رتنوگ ،یبلح مارد -
 
 یاراد .دھدیمن ماجنا ار دوخ تامادقا شوجدوخ ای یقافتا روطب ،دراد نردم خیرات رد یھوکشاب تنس ھک ،ھیسور یساملپید
 ھتفر ورف یعمج روعش رد ھنادیمون و ،تسا هدش ھیبعت اقیمع لاح و ھتشذگ تارطاخ و اھدوبدای .تسا یدنمتردق یخیرات یرایشوھ
 درگلاس ما یس ھناتسآ رد نیچ و ھیسور نیب ربماتپس ١١ ھینایب ھک  تسا نیا ،تفرگ رارق ھجوت دروم رصتخم ھک یتیعقاو .تسا
 .دش رشتنم ناملآ اب  طابترا رد ییاھن لصف و لح هدھاعم
 
 کیتارکمد یروھمج و نامزنآ ناملآ لاردف یروھمج نیب ،١٩٩٠ ربماتپس ١٢ رد و وکسم رد ھک  »۴+٢« هدھاعم حالطصاب نیا
 ھسنارف و ایناتیرب ،اکیرمآ ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا ،مود یناھج گنج رد قباس نادحتم اب - دیسر ءاضما ھب ناملآ
  .دوب هدش میسقت روشک کی لبق ھھد مین و راھچ تدم ھب ھک ،داد تیمسر ناملآ تدحو ھب  – کرتشم ناگدننک ءاضما ناونعب
 



 
 ،ھسنارف ،یتسیلایسوس یوروشریھامج داحتا ،سیلگنا ،اکیرمآ ھجراخ یارزو :ناملآ ھب ھجوت اب ییاھن لصف و لح هدھاعم یاضما مسارم
 .١٩٩٠ ،ربماتپس ١٢ ،وکسم ؛)تسار ھب پچ زا( ناملآ لاردف یروھمج و ،ناملآ کیتارکمد یروھمج

 
 تسایس رد یدیدج زاف یدانم ،دش رداص ربماتپس ١١ رد و وکسم رد ھک نیچ و ھیسور نیب کرتشم ھینایب ،دیدرت نودب
 اب یلک روطب و اپورا اب ھیسور طباور و ناملآ و ھیسور طباور ھب ھجوتاب هژیوب ،درس گنجاسپ نارود رد ھیسور یجراخ
 هارمھ نیچ اب ات تفرگ میمصت دیدج رفس نیا رد وکسم ھکتسنیا ،دنکیم ھجوت بلح اجنیا رد ھک یرترب .تسا یناھج مظن
 .تسرادروخرب یدایز رایسب تیمھا زا لکرد یللملا نیب و ایسآروا ،نایئاپورا یاھتسایس یارب رما نیا .دوش
 
 یوکسمرد فوروال یئگرس ،ھیسور ھجراخ روما ریزو ،ربماتپس ١٣ رد ،کرتشم ھینایب ندرک رداص زا سپ زور ود
 یاھمیرحت حبش هرابرد یو زا ھکییاج ،١ ھیسور یتلود ینویزیولت ھمانرب لاناک .نیتوپ .نیلمرک .دش رھاظ یندش نیسحت
 زاگ طوطخ  هژورپ  هژیوبو »ینلاوان دروم« ھیاس رد ار ھیسور رگید راب ھک ،دش لاوئس یربھر شقن رد ناملآ اب برغ
 ریز تاملک رد دوخ ییاپورا یاکرش اب ار ھیسور قیمع یتیاضران فوروال .دنکیم لابند )زاگ لاقتنا(٢ میرتسا درون
 :درک ھصالخ
 
 ،دندوبن دامتعا لباق ام یبرغ یاکرش ھک تسا رما نیا تخانش لماش اھلاس نیا لوط رد کیتیلوپوئژ خساپ ،لصا رد«
 یارب ریسم ھک تسدوجوم یکرادم و ،میتشاد یا هدرتسگ رایسب یاھ ھمانرب ام .اپورا ھیداحتا یاضعا ،ھنافسآتم ،ھلمجزا
 میظنت یلک لوطب ار یداصتقا یراکمھ تیوقت و ،ھتفرشیپ یژولونکت و یژرنا شخب رد اپورا ھیداحتا اب طباور ھعسوت
 رسارس رد ام یاھانبریز و ،تاکرادت ،کرتشم یایفارغج ھب ھجوتاب .میتسھ میھس کیتیلوپوئژ یاضف کی رد ام .تسا هدرک
 .میدنم هرھب یھجوت لباق زایتما زا ام ،اپورا هراق
 
 یراکمھ نامزاس ھلمجزا ،اضف نیا رد رگید یاھروشک نینچمھ ،اپورا ھیداحتا و ام یارب گرزب هابتشا کی انئمطم«
 دوشیم ثعاب ،تسا کیدزن نینچمھ ھک ،دوب دھاوخ ایسآ یقرش بونج للم نمجنا و ،ایسآوروا یداصتقا ھیداحتا ،یاھگناش
 ھیداحتا ،ھنافسآتم .مینکن هدافتسا هدنیازف یتباقر یایند کی رد دوخ کیمونوکا-وئژ و کیتیلوپوئژ یبسن تازایتما زا ات
 اھنآ ھکیزیچ رد اکیرمآ اب قیبطت تھج دوخ یا ھظحل قیالع رطاخب ار دوخ کیژتارتسا و کیمونوکا وئژ عفانم اپورا

 مینکیم کرد نونکا .میا هدش گرزب اھزیچ نیا ھب ندرک تداع اب )ھیسور( ام .دنکیم ادف ،دنناوخیم »ھیسور تازاجم«
  .میدنمزاین یتینما روت کی ھب اپورا ھیداحتا اب لماک تکراشم ندرک هدنز تھج دوخ هدنیآ طبترم یاھحرط ھمھ رد ام ھک
 دوخ برخم و یفنم هاگیاج ھب اپورا ھیداحتا رگا ھک میتسھ یریسم رد ندش راپسھر ھب زاین ام ھکتسنیا یانعم ھب نیا
 مینک راک ییاھنآ اب و  ،مینک مھارف ییاھنت ھب ار دوخ ھعسوت  میناوتیم و دنام میھاوخن یکتم نآ یمدمد ھقالع ھب ام ،دبسچب
  .»دنتسھ یراکمھ ھب رضاح لباقتم دنموربآ و ربارب هویش کی رد  ام اب ھک
 
 ناملآ تدحو لوحت خیرات زا یا ھصالخ رورم اب دناوتیم طقف ،نامز زا ھھرب نیا رد اھ سور راکفا رد یتحاران نازیم
 دمآ دوجوب ناملآ و ھیسور نیب طباور اب ھطبار رد مھم ھثداح نیا ھک ییاھوزرآ ،دریگ رارق زادنا مشچ رد١٩٩٠ لاس رد
 یناتساد نیا .دش مولعم نآ زا سپ ھھد ھس زا سپ ابقاعتم ھک ھچنآ و )مییوگب ار لقادح ،دراد روآ باذع خیرات کی ھک(
 .تسا برغ فرط زا یسایس یزاب ھقحو یشومارف زا جنرغب
 



 ھنازور تارطاخ رتفد ،هژیوب – تسا سرتسد رد هزورما ھک ھنامرحمریغ بلاطم ویشرآ زا لصاح یایازم فطل ھب
 طباور ناوتیم – ١٩٩٠ ھھد ھب طبترم ،فچابروگ لیئاخیم رایتسد ،فیاینریچ یلوتانآ ،یوروش رادمتسایس یرورض
  .درک یزاسزاب ار درس گنجاسپ نارود رد برغ اب ھیسور مخ و چیپرُپ
 
 
 وزرآ اب تارطاخ بیکرت
 
 یگدنز رد یناھج هدیدپ رتگرزب رتائت ھنحص تشپ رد فچابروگ یاکیورتسرپ رد ناملآ تدحو رذب ،ندروآ رطاخب تھج
 رسارس رد یا هدنھدناکت جاوما فچابروگ تاحالطا ھمانرب .دش رادیدپ قفا رد ١٩٨٠ ھھد رد و دش ھتشاک یللملا نیب
  ھقطنم نآ رد یسایس تالوحت زا یجوم ھبشکی ابیرقت و ،تشاد دوجو یتیاضران اب هزرابم البق ھک ،داتسرف یقرش یاپورا
 هدنامیقاب ذوفن لباقریغ ھناتخسرس رییغت یارب ھک درک بیرخت ار یقرش ناملآ مکحتسم  یاھراوید تیاھنرد ھک دش عورش
 و اکیورتسرپ عون زا یوروش یتلود یساسا یاھ ھناسر دورو عنام یقرش ناملآ تسینومک تلود ،یا ھھرب رد( .دوب
  ).دیدرگ یمومع راکفا ندرک هارمگ و ناشروشک رد تسونسالگ
  
 ھک دش رادیدپ دیما زا یرون راب نیلوا یارب ،هدش میسقت ناملآ زا یدبا رھاظب روشک کی دمجنم نیمز یور رد ،لاحنیا اب
 تاحالصا ھمانرب و دنامب یقاب تردق دنسم رد وکسم رد فچابروگ ھکینامزات ،دوبن  یھاو لایخ کی اترورض ناملآ تدحو
 تارطاخ رتفد رد (.درک ریش ار وا ،یسولپاچ ربارب رد فچابروگ یریذپبیسآ کرد اب برغ ،کش نودب .دبای ھمادا یو
  ).تسا یعیاقو نینچ زا یدایز رایسب لاکشا تبث زا ولمم  فیاینرچ
 
 تاساسحا کیرحت  ھب عورش -ھسنارف و ایناتیرب -یبرغناملآ تسود ییوتان نادحتم ھکینامز مینک شومارف میراد لیامت ام
 هدرک لمع عیرس یلیخ اھنآ مارتحا بسک تھج وا ھک دنداد رادشھ فچابروگ ھب اھنآ ،دندرک »ناملآ ھلئسم« هراب رد دیدج
 تقو ریزو تسخن ،رچات ترگرام .تسین هدامآ ناملآ تلم تدحو یارب زونھ اپورا یگداسب ھک دندرک هراشا اھنآ ..تسا
 ،ھسنارف تقو روھمج سیئر مھ تروصنیمھ ھب .درک زاورپ وکسم ھب فچابروگ اب یصوصخ یوگتفگ کی یارب ایناتیرب
 یوروش یاھتسایس رد ناشخرد هراتس ناونعب ار فچابروگ ھک دوب یبرغ ربھر نیلوا ،یتسارب ،رچات .دنارتیم اوسنارف
 ،دیسر ناملآ ھلئسم ھب ھکیتقو ،اضق زا ،اما .»دنک ھلماعم« یو اب دناوتیم برغ ھک درک فشک ١٩٨٠ ھھد لیاوا رد
  ھکیروطنامھ -یوروش داحتا ،ھکتسنیا ھلئسم .تفرگ هدیدان ار )یوسنارف -یسیلگنا(چنارف-ولگنآ تاظحالم فچابروگ
 ھب تشگرب( یتسیواتا یاھسرت ای ییوجماقتنا ھیحور ھنوگرھ البق -تسا ھیسور نویساردف ینونک نیشناج تلود عقاورد
 مدرم ھیلع ھک یکانتشحو یاھتیانج دروم رد و ناملآ هرابرد )٣()یتسیواتا هزیرغ و سرت -یدادجا ای یناتساب یزیچ
 گنج رد یوروش دنورھش نویلیم ٢۵ ھک تسا هدش هدز نیمخت(.تسا هدرک عفد دوخ رطاخ زا ار دوب هدش بکترم ھیسور
 .)دندش ھتشک اھ یزان ھلمح بقاعتم ،مود یناھج
 
 دندیسرتیم اھنآ .تسا اپورا عفنب لک رد ھن و اھنآ عفنب ھن یوق ناملآ کی ھک دنرواب نیارب زونھ ھسنارف و ایناتیرب ،سکعرب
 یاھتسایس رب و دنک یزاب هرابود اپورا رد رترب گس ناونعب ار دوخ شقن دناوتیم دحتم ناملآ کی ھک دھد ناشن نامز ھک
 ،تفرگ شیپرد یمدمد یعضوم اکیرمآ .تسا هداد خُر ٢٠ نرق رد رابود البق ھکیروطنامھ تسرد .دیآ قئاف اپورا هراق
 ناملآ کی ھک درک داجیا یتخس تیعضو و ،درک تیادھ کیتنالتآ ارف تیربھر زادنا مشچ زا بلغا ار دوخ یصخش عفانم
 شقن اکیرمآ باتک و باسح رد زونھ وتان هراب رد یامسیا درُل فورعم ھتفگ ،الوصا .دنامب یقاب وتان رد زونھ دیاب دحتم
 ار اھ ناملآ و ،ندرک لخاد ار اھ ییاکیرمآ ،نتشادھگن نوریب ار یوروش داحتا« یانعمب برغ داحتا متسیس ھک - دراد
 .»تسا ندز نیمز
 
 ھب ناملآ تدحو ھلئسم ھک دوب دنمقالع ادتبا هدننک تساوخرد ناونعب یبرغ ناملآ و ،دنشاب هدننک باختنا دنناوتیمن اھادگ
 ناملآ نیب نویساردفنک ھیرظن فچابروگ طقف رگا ،دوش لصف و لح »متسیس ود ،روشک کی« لومرف ،گنکگنھ کبس
 فچابروگ ،»یبطق دنچ« کیتاملپید هرجاشم زا ینالوط ناتساد ندرک هاتوک تھج ،ھصالخ .درکیم لوبق ار یقرش و یبرغ
 ھک دننک اتدوک لاس لوط رد یو ھیلع ات دنداد ھمادا ھتبلا ھکیناسک  -تفرگ هدیدان ار شدوخ یسایس رتفد نورد یاھوردنت
 مظعاردص ،لھوک تملھ اب ،تفرگ هدیدان ار یقرش ناملآ تاضارتعا و -دروآ ناغمرا ھب ار یوروش داحتا طوقس  ماجنارس
 زازتھا ھب ناملآ ود تدحو تھج ار زبس مچرپ ات درک ھلماعم )اکیرمآ ھجراخ روما ریزو ،رکیب زمیج و(یبرغ ناملآ
 .دروآرد
 
 ھیقب یو اھشرازگ یخرب ربانب ھک دش هدزناجیھ یا ھنوگب فچابروگ اب زاستشونرس تسشن نیا زا سپ لھوک تملھ
 تملھ .دباوخب تسناوتیمن ادخ زا ھبقرتمریغ ھیدھ تلعب وا - تخادرپ ینز ھسرپ ھب وکسم یاھنابایخ رد ار بش هدنامیقاب
 ،تروصنیدب .تفریذپ نآ تدحو تھج ار یبرغ ناملآ نادحتم طسوت هدش لیمحت تخس طیارش ھک دوب ییارگلمع لھوک



 ،دنیامن جراخ ارناشدوخ یاھشترا و دننک یشوپ مشچ ناملآ رب دوخ مود یناھج گنجاسپ قوقح زا نیقفتم ھکنیا یاجب
 یقرش ناملآ ورملق زا رتارف یضرا یاھاعدا ھمھ زا و دریذپیم ناتسھل اب دوخ زرم ناونعب ار )۴(سیان -ریُدا طخ ناملآ
 .)دنک رظنفرص رثٔوم روطب قباس یوروش داحتا و ناتسھل ات یقرش یاھناتسا رتشیب رب ار شیاھاعدا(دنکیم رظنفرص

 
 و ،تیکلام ،دیلوت زا ھشیمھ یارب ،دھد شھاک لنسرپ رازھ ٣٧٠ ھب ار دوخ حلسم یاھورین تردق دیاب ،دحتم ناملآ کی 
 یاھحالس شرتسگ عنم نامیپ لماک  درُبراک ھشیمھ یارب و ،دوش عنم ییایمیش و یکیژولویب ،یا ھتسھ یاھحالس لرتنک
 یاعدا ھنوگرھ و ،دھد ماجنا للم نامزاس دیدحالص اب طقف ار جراخ رد رقتسم یماظن یاھورین .دریذپب ار یا ھتسھ
 تسیرورض ،دنک دیئأت اددجم ار ناتسھل اب کرتشم ینونک زرم ھک ھناگادج نامیپ کی اب(دراذگب رانک هدنیآ رد ار ینیمزرس
 کیتلاب لحاوس رد ھیسور هرصاحم تحت دارگنیلاک لثم ناملآ یمیدق ورملقزا رثٔومروطب ،یللملا نیب نیناوق اب قباطم ھک
  .)دنک یشوپمشچ هریغ و
 
 نامزنآ زا اما .تسا هدش هدیشخب ھن و هدش شومارف ھن ناملآ مشخ هوقلاب تشگزاب اب طابترا رد یزیچ چیھ ،تسا حضاو
 هداتفا بقع شخب ناملآ ،ھکنیا لوا .تسا هدمآ دوجوب لسگ طوطخ یرایسب .تسا هدرک رییغت  ھھد ھس رد اھزیچ یلیخ
 ناونعب و ،درک یزاسزاب تسا ناملآ صتخم ھک دایز تقد و طابضنا اب ار شدوخ ،درک ماغدا تیقفوم اب ار یقرش ناملآ
 مود .)دوشیم رت ھتسجرب اپورا ھیداحتا زا سیلگنا جورخ و تیزگرب اب نونکا ھک( تشگرب اپورا ھکرحم هوق زکرم
 و ناملآ اب ھیوست یارب یمیدق ییاھ باسح هدرخ ھکنیا و هدرک ملع دق یا ھقطنم تردق کی ناونعب مھ ناتسھل ،ھکنیا

 لیکشت اب اپورا ھیداحتا رد ناملآ یربھر اب و ،تسا هدرک ناملآ زا یگنج تراسخ یاعدا یگزاتب ھک ناتسھل(.دراد ھیسور
 دوخ رتچ ریز ار کیتلاب یاھروشک و وشرو قباس نامیپ یاھروشک ھک تسا قاتشم ،دنکیم  تباقر )۵(دارگیسیو هورگ
 ھک یلاربیل یاھشزرا حالطصاب ھیلع ھک تسا تردق رد ارگتسار یتسیلانویسان تلود وشرو رد ،هوالعب .)دھد رارق
 .تسا دوخ کاخ رد ییاکیرمآ یماظن یاھهاگیاپ زا ییاھدحاو سیسأت لابندب ھناقاتشم و ،دگنجیم هدرک ذاختا ناملآ
 
 لسن لُک گرم و تمیزع اب ،تسا هدرک رییغت ھیسور اب طابترا رد مھ ناملآ تینھذ و رکفت زرط ،ینثا نیمھ رد 
 نیا رب ینتبم و ،دش حرطم تنارب یلیو طسوت ادتبا ھک ،دندوب )۶(»کیتیلوپتُسا« ھب دھعتم ھک یربھر رد نارادمتسایس
 ،لکرم الگنآ ھب ردورش دراھرگ ،ناملآ مظعا ردص زا رذگ .تسا ناملآ عفنب ھیسور اب یوق طباور اساسا ھک دوب هدیقع
 رییغت ار ناملآ یجراخ تسایس یدیلک یوگلا و ھیسور لابق رد ناملآ یاھتسایس ھیاپ ھک دوب کیتیلوپتُسا نارود نایاپ
    .داد
 

 
 حول لباقم رد یزان ناملآ تایانج ناربج رد تنارب یلیو ،ییاپورا نردم خیرات تاکرح نیرت نیدامن زا یکی رد :کیتیلوپتُسا لاس هاجنپ

     .دز وناز ١٩٧٠ ربماسد ٧ رد ،وشرو وتگ مایق نانامرھق دوبدای
 

 
 ییایراواب نارسفا دناب و روش بوچ ،وجبآ
 
 نیب یزورما یکیتیلوپوئژ تباقر و ھیسور یاھزرم فرطب و قرش یوسب وتان شرتسگ رس رب اھ شنت ھب ،اھنیا لُک
 یاھزرم دادتما رد یوروشاسپ یاھ یروھمج رس رب رگید یوس زا ھیسور و وسکی زا وتان و اپورا ھیداحتا ،اکیرمآ

 و اپورا ھیداحتا نیب شور رییغت  کی داجیا ددص رد ھیسور .تسا هدرک ھفاضا زاقفق و هایس یایرد و ھیسور یبرغ



 اما ،دربب شیپ ھب مارآ سونایقا ات سلطا سونایقا زا ار دحتم یاپورا موھفم  یعطقم رد و تسا ایسآروا یداصتقا ھیداحتا
 .درادن یا ھقالع لکرم
 
 ،دش رھاظ ٢٠١٧ لاس ھم هام رد هدننک هریخ شیامرف کی رد ناملآ مسیراتیلیم ھیلوا یاھ ھناشن نیتسخن ،ینثا نیمھرد
 رگید اپورا ،تیزگرب و یروھمج سیئر ھب پمارت باختنا بقاعتم ھک تفگ ،دوب ناملآ یتاباختنا هزرابم رد لکرم ھکینامز
 بونج رد ،خینوم رد یتاباختنا نیپمک رد مدرم عمج نایم رد لکرم .دشاب سیلگنا و اکیرمآ ھب »یکتم الماک« دناوتیمن
 اھییاپورا ام ... ماهدرک ھبرجت ارنآ نم .تسا ھتشذگ ،مینک یکتم نارگید ھب الماک میتسناوتیم ام ھک ینامز « :تفگ ناملآ
 .»میریگب دوخ تسدب ار نامدوخ تشونرس دیاب
 
 مرگرس ار مدرم عمج ھک دشاب ییایراواب نارسفا دناب و روش بوچ ،وجبآ فطل ھب« تسنکمم رظنراھظا نیا زا یشخب 
 لباق ھکیزیچ اما ،درک ھظحالم خینوم رد یباتفآ و فاص زور نآ رد یس یب یب کریز رسفم ،ھکیروطنامھ ،دندرکیم
 رسارس رد مایپ نیا .دوب اباحم یب لومعمریغ روطب و یتاساسحا یداعریغ روطب لکرم یاھفرح ھک دوب نیا دوب ھجوت
 اما -مینکیم ظفح ار سیلگنا تیزگرب و پمارت یاکیرمآ اب ھناتسود طباور دوجو ھمھ اب« :دش زادنا ننینط ھیسور و اپورا
 .»مینک ھیکت اھنآ ھب میناوتیمن ام
 
 نیا ،تیعقاو رد ،ھچرگا .دوشیم رود اکیرمآ زا لکرم تحت ناملآ ھک دش اھ ینز ھنامگ و رکفت یضعب ھب رجنم رما نیا
 یمتح لوحت و رییغت هرابرد ھجوچیھب حالطصاب و دوب پمارت تندیزرپ و لکرم نیب یقلخ جک ھطبار عوضوم کی رتشیب
 .تفر مھ نیبزا ،دش رھاظ ھک یتعرس نامھ ھب نامزنآ زا ،عقاو رد ،قمعت و رکفت .دوبن یناملآ تسیلُگ کی ناونعب شدوخ
 دوخ ھک ھنوگنامھ -دنتسھ »کیتنالتآ « ھب رادافو ھناعطاق روطب لکرم لسن یناملآ نارادمتسایس ھکتسنیا رما تیعقاو
 و ،درامشیم مدقم ار )پمارت نودب( یاکیرمآ و ناملآ هدرتسگ طباور رد »کرتشم یلاربیل یاھشزرا ھکیسک – تسوا
 وتان زا رتیوق ییاپورا نوتس کی تخاس ھب دھعتم اھنآ ،نیاربانب .دنیب یم کیتنالتآ -سنارت داحتا یلصا ھتسھ رد ارنآ
 .تسا هدش تشادرب ییاپورا لقتسم یورین هراب رد نورکام لیوناما ،ھسنارف تندیزرپ روصت زا رابود رما نیا .دنتسھ
 
 ،کیتارکمد لوصا رب ھک دننیب یم ناشدوخ یبرغ یاھشزرا متسیس اب داضت رد ار ھیسور اھییاپورا ھک درادن یبجعت
 یاھتسایس ھک دننکیم یقلت گرتس یشلاچ ار ھیسور اھنآ .تسا هدش انب هریغ و نایب یدازآ ،رشب قوقح ،نوناق تیمکاح
 هدرک حالصا راب راھچ لقادح اپورا ھناتسآ رد ار یللملا نیب هدش داجیا یاھزرم ھیسور ھکنیا و دراد ھناعطاق و یمجاھت
 .دنا هدش ھکوش نیتوپ ریمیدالو تندیزرپ تسایر تحت ھیسور زیخزاب زا اھنآ ،هداس نابز ھب .تسا
 
 تایلام تامدخ قباس سیئر -فوکیدرس یلوتانآ ،دوخ یروھمج تسایر مود هرود رخآ رد ٢٠٠٧ لاس رد نیتوپ ھکیتقو
 یتاحالصا و درک باختنا ھیسور شترا رد داسف اب هزرابم تھج شالت زا یشخب ناونعب عافد ریزو ناونعب ار - لاردف
 ٢٠٠٨ لاس رد ناتسجرگ و ھیسور نیب گنج ھک ھنوگنامھ ،اما .دندرک فیپ - فیپ ادتبا یبرغ نارگلیلحت ،داد ماجنا
 دوخ یماظن یاھییاناوت ھک دش رت ممصم نیلمرک ،تخاس راکشآ گرزب سایقم رد ار ھیسور یماظن یتایلمع یاھ یناوتان
 هزادنا زا - درک راکب زاغآ ھیسور حلسم یاھورین یاھ ھبنج ھمھ یارب عماج تاحالصا ھمانرب ،تھجنیدب .دربب الاب ار
 یاھ ھجدوب ،اھ حالس ندرک هزینردم تھج ھلاس ١٠ ھمانرب کی ،نآ یھدنامرف متسیس و هاپس ات ھتفرگ حلسم یاھورین لک
 و فراعتم یاھورین و کیژتارتسا یا ھتسھ یگنرادزاب یاھحالس ،ود رھ یارب حالس دیدج یاھمتسیس ھعسوت ،یماظن
 .نآ یماظن نیرتکد و ھیسور یلم تینما یژتارتسا
 
 هدیسر ثرا ھب ھیسور حلسم یاھورین یاھ تایلمع و ورین راتخاس رییغت رد یلبق یاھ ششوک ھنوگرھ زا تاحالصا نیا
 ،دندرکیمن رواب تسخن ھک یبرغ نارگلیلحت ،٢٠١۵-٢٠١۶ یاھلاس ات .تسا ھتفر رتارف یوروش ریھامج داحتا زا
 یشان ھک ،تسا شدوخ حلسم یاھورین زا هدمع یزاسون کی  ھحوبحب رد ھیسور ھک ندش ھجوتم و نتسشن ھب دندرک عورش
 و ٢٠٠۴ یاھلاس نیب ھک تسا ییاھدمآرد طسوت هدش تیامح و ھیسور فرژ تردق نادرگزاب تھج نیتوپ یزاورپدنلب زا

 رد رفیپ نویتسا ،زگنیکورب رد ھیسور روما صصختم .دوب الاب تفن تمیق ھکینامز ،دش زیراو نیلمرک ھنازخ ھب ٢٠١۴
 ھتسھ ،کیژتارتسا یا ھتسھ یاھورین  لماش ،ھیسور شترا یاھ شخب لک یزاسون یاھ ھمانرب« :تشون ٢٠١۶ ھیروف
 .تسا هدرک ءاقبا ار یساسا تمحازم داجیا تیلباق ... ھیسور .دنک تقد دیاب اکیرمآ .تسا یلومعم و کیژتارتساریغ یا
 ھلخادم زا دعب اعیرس رفیپ( .»تسا هداد ناشن یماظن یورین دربراک تھج ینیون یگدامآ نیلمرک ریخا یاھلاس رد ،هوالعب
 .)تشون ھیروس و نیارکوا رد ھیسور یماظن
 
 دیدج یاھحالس زا یھورگ ھیسور شترا ھک تشاد راھظا ،٢٠١٨ سرام رد یلم ینارنخس کی رد نیتوپ ،نانیمطا تھج
 گرزب هدرپ رد ھک ییاھوئدیو ھئارا اب نیتوپ .تسا هدرک ناحتما برغ یعافد یاھمتسیس تسکش فدھ اب ار کیژتارتسا
 ار وتان یکشوم یاھ عافد ھیسور دیدج یاھحالس ھک ،تفگ وا .داد حیضوت اھحالس زا یخرب هرابرد ،دش هداد ناشن



 تسا ناھج رد روشک اھنت ھیسور ھک تخاس راکشآ نیتوپ ،٢٠١٩ لاس رد رگید ینارنخس کی رد .تسا هدرک »هدیافیب«
 نردم خیرات رد ھک میراد یتیعقوم نونکا ام :تفگ یو .تسا هدرک رقتسم و هداد ھعسوت توصلا ءاروام یاھحالس ھک
 دسر ھچ ،درادن توص قوفام یاھحالس یروشک چیھ« .»دسرب ام ھب دنکیم شالت )برغ( اھنآ ھکیتقو .تساریظنیب
  .»یا هراق نیب درُب اب توص قوفام یاھحالس
 
 اوارت یاھ بسا و هدش ھتخا یاھروشک
 
 رد اریخا رئواب نراک – پمارک ترگنآ عافد ریزو .دریگ رارق دید رد دیاب ناملآ »یرگیماظن« ،میئوگب ھک تسیفاک
 وا .»مینک لابند ار هار نیا ھک میراد دصق و میتسھ یوق ام ھک دمھفب دیاب ھیسور« ھک تفگ کیتنالتآ یاروش اب یا ھبحاصم
 و دربب رتالاب ار یعافد ھجدوب و دنک مھارف ٢٠٣٠ لاس ات ار وتان یاھیدنمزاین دصرد ١٠ ھک هدش دھعتم ناملآ ،تفگ
 .دزاسب ناملآ عفانم تھج ار دوخ ییاناوت
 
 تسایس مادکچیھ .دنوش دراو  »یتسیراتیلیم وئن« ھمانرب رد اورپ یب ھک دنرادن ار یدازآ نیا نپاژ ھن و ناملآ ھن ،لاحرھب
 .دنرادرب ماگ یتسیراتیلیموئن ریسم رد ات دنوش هریچ یلخاد یاھتفلاخم زا یرایسب رب دیاب تسخن .درادن لقتسم یجراخ
 .دربیم لاوئس ریز ار نآ تایلمع رھ و شترا ھک تسا بلاغ گنجاسپ مسیفیساپ اب  یلم تاثحابم زونھ ،روشکود رھ رد
 ار گنج کی عورش تیفرظ اکیرمآ تقفاوم ای ینابیتشپ نودب مادکچیھ ؛دنتسھ ھنابلطواد یاھشترا یارادروشک ودرھ
 زا دھاوخیمن ناملآ .ییاھنت ھب ناشدوخ هاگیاج رد یلصا یاھورین ھن و دنتسھ یلیمکت یاھ تردق ودرھ ،عقاو رد ؛درادن
 .دشاب اکیرمآ اب دوخ یماظن داحتا ھیاس ریز ھکنیازجب دنک رکف یگدنز ھب دناوتیمن اعقاو نپاژ ھکیلاحرد ،دوش جراخ وتان
 ھک اریز ،دنشاب یم یسایس هدارا ای ییاناوت دقاف ھک دنتسھ یا هدش ھتخا یاھروشک یماظن رظن زا ودرھ ،ییاھن لیلحت رد
 .دنا هدش هدنزاب  مود یناھج  گنج رد
 
 ؟تسیچ ھلئسم نیاربانب .دنریگیمن رارق ریثأت تحت نپاژ ای ناملآ رد یلعج مسیراتیلیموئن کی اب نیچ و ھیسور ،انئمطم
 اھنآ یاھزرم رد اکیرما ھک تسا یدحتم یاھمتسیس شلاچ ،دنکیم کیدزن مھب ار نیچ و ھیسور ھک ھچنآ تسنیا باوج
 رد رگید یاھروشک زا یرامش رد و ناتسھل رد ،ودرھ رد یتسیلانویسان تالیامت .تسا هداد رارق اھنآ »راھم« تھج
 هرابرد ات دروآ یم راشف ناملآ ھب اکیرمآ .تسا شیازفا لاحرد ھیسوردض موھفم اب ھک دراد دوجو یقرش و یزکرم یاپورا
 ھمادا زا یتح الماک نیلرب ھک تسنآ دنمزاین رما نیا ھتبلا ھک ،دسرب قفاوت کی ھب کیتلاب یاھروشک و ناتسھل اب ھیسور
 .دروایب یور ھنامصخ ھنیزگ کی ھب ضوعرد و ،دوش لایخیب وکسم اب ھطبار رد دوخ یتنس کیتیلپوتُسا هدنامیقاب
 
 اکیرمآ .دنکیم تیریدم ار نیچ هرصاحم ایلارتسا و دنھ ،نپاژ اب ھناگراھچ داحتا رد اکیرمآ ،ایسآ رد ،تروصنیمھب
 ،تسا هدرک تفرشیپ دنھ اب رما نیا رد نتگنشاو .دنک لیدبت نیچدضرب ار کیفیساپ - ایسآ یاھروشک دناوتب ھکتسراودیما
 .تسا ددرُم  یبونج هرک و ،دنا هدرک یراددوخ نیچ و اکیرمآ نیب نتفرگ ھھبج زا ایسآ یقرش بونج یاھروشک اما
 
 ینوناق یاھنامزاس طسوت ھک – نیچ و ھیسور ،ودرھ ھیلع ھبناجکی یاھمیرحت ھب ندش لسوتم اب یا هدنیازف روطب اکیرمآ
  ار رگید یاھروشک دوخ یلم نیناوق زا هدافتسا اب و یزرمارف راشف شیازفا قیرط زا و ،دنوشیمن تیامح یللملا نیب
 روشنم و یللملا نیب نیناوق اب تریاغم رد بلغا نیا و ،دنشاب شیلخاد نیناوق و میرحت یاھمیژر فص رد ھک دنکیم روبجم
 ،دننکیم راک ھیسور یرالد درایلیم ١١ میرتسا درون ٢زاگ ھلول طخ هژورپ رد ھک ییاپورا یاھتکرش .تسا للم نامزاس
 .دنا هدش دیدھت اکیرمآ یاھمیرحت اب
 
 دنکیم هدافتسا اکنالیرس دننام یکچوک یاھروشک ھب ندز رشت تھج یحالس ناونعب تامیرحت زا اکیرمآ ،تروصنیمھب
 .دھد ھمتاخ ،دنتسھ نآ ماجنا ھب دھعتم ینیچ یاھتکرش ھک ،هداج و دنبرمک هژورپ ھب ات
 
 یاوارت بسا ناونعب ،ایسآرورا یبرغ یاھ هرانک رد ناتسھل ھک دنکیم یزاب ار یشقن نامھ زین ،دنھ سونایقا ھقطنم رد دنھ
  .دنکیم یزاب اکیرمآ یا ھقطنم یژتارتسا
 
 ایسراگ وگ ھید ھک ییاکیرمآ هاگیاپ کی سیسأت - تسا هدیسر دوخ یقطنم ماجرف ھب ویدلام رد ھتشذگ لاس رد میژر ریئغت
 .دنکیم مکحم دنھ سونایقا رد نیچ ییایرد یورین نتخاس بوعرم و ،یناب هدید تھج ار »مود هریجنز« و دنکیم لیمکت ار
 
 هدش هرکاذم یماظن یاھ هدھاعم اعیرس ات دھدیم رارق راشف تحت ار اکنالیرس بختنم هزات یربھر ،دنھ تیامح اب ،اکیرمآ
 هدامآ هریزج نیا رد یماظن لنسرپ رارقتسا تھج ار هار ھک اھورین تیعقوم ھمان قفاوت  ،اصوصخم ،دناسرب بیوصتب ار
 .دنربیم مان ربامیپاوھ وان ناونعب نآ زا اھ تسیژتارتسا ھک ، دنکیم



 
 ھلخادم تھج یا ھناھب ناونعب رشب قوقح لئاسم زا و دنکیم یسایس ار للملا نیب رشب قوقح رما ھناخاتسگ اکیرمآ ،هرابود
 اب طابترا رد ینیچ تاسسٔوم و نادنمراک ھیلع ییاھمیرحت اکیرمآ .دنکیم یرادرب هرھب ھیسور و نیچ یلخاد روما رد
 .تسا هدرک لیمحت گنکگنوھ و گنایجنیش رد اھنآ تکراشم
 
 یسکلآ تیمومسم رد اھیضعب ھتفگبانب ھک دوشیم تبحص ھیسور ھیلع برغ یلامتحا یاھمیرحت زا رضاح لاحرد
 ھجاوم فلتخم دراوم رد اکیرمآ یاھمیرحت زا ینمھب اب رضاح لاحرد ھیسور .تسا ھتشاد تسد لاعف نویسیزوپا ،یتلاوان
 .تسا هدش
 
 
 :هدنسیون هرابرد
 
 زمیات ،ماک تاد فیدیر ،دنھ دلارھ ناکید و ودنھ یاھ ھمانزور یارب ھک تسرابت یدنھ ھسشنزاب ریفس ،راموکارداب .ک .م
 .دسیونیم ھلاقم وکسم کیژتارتسا گنھرف داینب و ایسآ
 
-١٩٧۵ یاھلاس رد(وکسم رد دنھ ترافس رد :دنھ یجراخ تمدخ رد لاس ٣٠ یارب تامولپید لغش :یو یلبق یاھ تمس

-١٩٨٩( سیئر ،)١٩٩۵-١٩٩٢( کرتشم ریبد ،)١٩٧٩-١٩٧٧( مود ریبد ؛تسا هدرک تمدخ )١٩٩٨-١٩٨٧ ،١٩٧٧
 ،نب رد دنھ یاھ تیرومأم رد ییاھ تسُپ ؛ھجراخ روما ریزو ،ریمشک دحاو و ناتسناغفا -ناتسکاپ -ناریا شخب )١٩٩١

 .ناتسکبزا و ھیکرت ریفس ؛دابآ مالسا رد یراسیمک یلاع تسرپرس ؛لباک و تیوک رد دنھ یاھ ترافس رادراک ؛لوئس ،ایبملک
 
 هدنسیون ،یژرنا تینما ،ھنایم یایسآ و ناتسناغفا ،ناتسکاپ ،دنھ و ھیسور طباور ،دنھ یجراخ تسایس :یشھوژپ قئالع
 نینچمھ و ھنایمرواخ و ناریا ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا ،نیچ ،ھنایم یایسآ ،ھیسور دروم رد جراخ و دنھ رد تایرشن زا یرایسب
 .یا ھقطنم تینما و یژرنا لئاسم دروم رد
 
 
 :زا هدش هدنادرگرب
 

The Sino-Russian alliance comes of age—Part 2 

M.K. Bhadrakumar 
 
 
2-part-age-of-comes-alliance-russian-sino-https://mronline.org/2020/09/26/the 
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 The Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany 
 

https://usa.usembassy.de/etexts/2plusfour8994e.htm 
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یدیون رودامآ – راموکارداب .ک .م :)لوا تمسق ( ھیسور و نیچ داحتا  
 

https://mejalehhafteh.com/2020/11/24 
 

https://amadornavidi.wordpress.com/2020/11/24 
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atavistic 
 Relating to or characterized by reversion to something ancient or ancestral. 

‘atavistic fears and instincts’ 
 

https://www.lexico.com/definition/atavistic 
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the Oder-Neisse Line 
 
)۵(- 

Vysegrad Group 
 

)۶(-  
Ostpolitik”, first propounded by Willy Brandt 
 

Willy Brandt’s Forgotten Ostpolitik 

https://www.socialeurope.eu/willy-brandt-forgotten-ostpolitik 
 
 


