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 ناتسناغفا یهژیو                   

 

 اجک ھب ناتسناغفا
 ؟دوریم

 زا ناتسناغفا یهدید متس و شکتمحز نامدرم
 :دنتسھ تبیصم و جنر رد گرزب لماع ود
 یهدیشوج مھ رد یعامتجا راتخاس -١
 یاھلیبق مظن و یرادھیامرس
 و کیژتارتسا ھقطنم کی رد نتفرگ رارق -٢
 نآ رد یتسیلایرپما یاھورین لباقت
 میزادرپیم لماع ود نیا لیلحت ھب ریز رد ام
 

 مھ رد یعامتجا راتخاس -١
 مظن و یرادھیامرس یهدیشوج

 یاھلیبق
 
 ھنایم یایسآ یهرانک رد تسا روشک ناتسناغفا
 ھب بونج زا روشک نیا .قرش تمس ھب
 ناریا ھب برغ زا ،نیچ ھب قرش زا ،ناتسکاپ
 و ناتسلوغم و ناتسکیجات ھب لامش زا و
 اب تسا ینیمزرس .تسا دودحم ناتسکبزا

٨۶٠k۶۵تعسو  عبرم رتمولیک رازھ  ٢ 
)۶۵kنویلیم ٣٣ دودح و )راتکھ نویلیم ٢٢ 
 تیعمج نیا زا .٢٠١٩ لاس رد تیعمج رفن
 .دننکیم یگدنز اھرھش رد نویلیم ٨ دودح طقف
 اھاتسور رد تیعمج ٪٧١ رگید ترابع ھب
 )٢٠٢٠ نئوژ ٢٠ – یس یب یب( .دنربیم رسب
 یگرزب یاھھناخدور ندوب اراد اب روشک نیا

 و ایردومآ و دوریرھ ،دور لباک ،دنمریھ نوچ
 ،هزردوگ ،اویش ھچایرد دننام ھب ھچایرد تفھ
 رپ زا یکی ... و ایروتکیو ای لوکرز
 یلو .تسا ھقطنم یاھروشک نیب رد اھنیرتبآ
 تلاخد و یلخاد برخم یاھتسایس تلع ھب
 ھجاوم نآ تالضعم و یبآ مک اب یجراخ یاھ
 .تسا
 عیسو قطانم یاراد نیمزرس نیا لاح نیع رد
 درکلمع تروص رد ھک دشابیم عزر و تشک

 راتکھ نویلیم ۴٠k٧ ات دناوتیم یملع حیحص
 .دسرب یروهرھب ھب ار
 دیآیمرب لودج یاھهداد زا ھک روط نامھ

۶٢k۴و تشک لباق ناتسناغفا نیمزرس زا ٪٠ 
 بآ لاح نیع رد .تسا یراکتخرد و عرز

 
 رد هدش تئارق – ناتسناغفا یراذگھیامرس هرادا -1

٢٨/٨/٢٠٢١ 

 یزرواشک یاھیرادربهرھب یارب یفاک
 .دراد دوجو  یتعنص

 و یقرتم راتخاس کی تیمکاح تروص رد
 یعیسو یھقطنم دناوتیم روشک نیا ،هدنورشیپ
 ھب هزورما یلو .دیامن ھیذغت ار ھنایمرواخ زا

 قرش یاھتسیلایرپما ینالوط تیمکاح تلع
 روشک نیا یاھتورث لواپچ و برغ و
 ،دنتسھ تشک لباق نیمز ھک اھرازفلع دنمتورث

 لیکشت ار روشک نیا یاھنیمز دصرد ٣١
 .دنھدیم
 رد ھک ،رازفلع راتکھ نویلیم ٣١ دوجو

 یاھنیمز ھب دناوتیم حیحص درکلمع تروص
 زا ناشن ،دنوش لیدبت یبآ تشک توق رپ

 – یداصتقا هدنام بقع تیاغ ھب راتخاس
 زونھ نآ رد ھک یراتخاس .دراد روشک یسایس
 یزرواشک قطانم زا یرایسب رب ییھلیبق مظن

 لباق نیمز ،ییھلیبق مظن رد اریز .تسا مکاح
 .رازفلع ھک درادن تیمھا ردق نآ عرز و تشک
ھلگ یانبم رب  اساسا ھلیبق دیلوت اریز  و یراد            ً      
 اذل .تسا راوتسا روشک نیا رد ینارچ دنفسوگ
 شرتسگ رد یساسا یعنام ییھلیبق مظن نیا
 .تسا روشک نیا رد یتعنص یزرواشک
 یارب طقق ھک یتسیلایرپما یاھورین تیمکاح
 روضح اج نآ رد روشک نیا نداعم لواپچ
 یزرواشک یگدنام بقع ثعاب زین دنتشاد
 .تسا هدیدرگ
 ھک دنایامنیم ار دوخ تیفافش اب یتقو اعدم نیا
 ھجوت روشک نیا رد راتکھ رھ رد مدنک دیلوت ھب

 رد  یتنس قیرط ھب یبآ مدنگ دیلوت رادقم :دوش
 مرگولیک ٢١۶۵ دودح ناتسناغفا رد راتکھ رھ
 رھ رد یبآ مدنگ دیلوت نیگنایم یلو .دشابیم
 ھک یلاح رد .تسا نت ۴ یتنس قیرط ھب راتکھ
 رھ رد ناریا رد مدنگ دیلوت ،یئاھشخب رد
 نیگنایم یلو .تسا هدیسر زین نت ١٢ ھب راتکھ
 رد . تسا نت ٣٫٣ ناریا رد یبآ مدنگ دیلوت
 اب ناتسناغفا رد یزرواشک دیلوت ،ھجیتن
               ً                     تروص هدنام بقع  الماک شناد و اھرازبا
 – زبس داھج تکرش تیاس زا اھهداد( .دریگیم
 )٢٠٢١ تسوگآ ٢٧ رد هدش تئارق
 ناتسناغفا رد یئاذغ داوم رگید و مدنگ تشک
 یاھمیژر هدننک تابث یب یاھتسایس تلع ھب
 ،ناتسکاپ و ناریا میژر و روشک نیا رد فلتخم
 نیا زا یشخب .تسا لزلزتم و تابث یب رایسب
 شاخشخ تشک ھب »اھرازفلع« و اھ نیمز
 ھک ردخم داوم یایفام .دوشیم هداد صاصتخا
 ھب ات هدمآ راک یور یاھمیژر ھمھ نادرمتلود

 یھدنامرف تمس نآ رد ناتسناغفا زورما
 رد .تسا دروم نیا رد یساسا لماع ،دناھتشاد
 شاخشخ تشک ریز نیمز تحاسم ١٣٩٨ لاس
 ١٣٩٩ لاس رد و راتکھ رازھ ١۶٣ دودح
 ینعی تسا هدوب راتکھ رازھ ٢٢۴ دودح
 .یدصرد ٣٧ شیازفا
 ناگدننکرداص نیرتمھم زا یکی ناتسناغفا اذل
 رد یئاذغ داوم یهدننک دراو و ردخم داوم
 .تسا ناھج
 روشک نیا یاھزاین زا یشخب هزورما ھجیتن رد
 نیمأت یجراخ یاھروشک زا دیاب تالغ ھب

 .دوش
 تورث زا یشخب اھنت یزرواشک نیمز
 ششوک و راک ھجیتن رد ھک تسیاهوقلاب
 هوقلاب تورث رگید شخب .دوش لعفلاب دناوتیم
 لواپچ دروم ھک روشک نیا لعفلاب ییهزادنا ات و
 یب نداعم ،تسا یتسیلایرپما یاھنرسنک
  .تسا نآ یاتمھ

 :ناتسناغفا رد تعنص

 ٧٠ یاھلاس رد نویسازیلابولگ دنور زاغآ اب
 یاھ ھیامرس ندش ریزارس و ھتشذگ نرق
 رد ،هدنام بقع یاھروشک ھب یتسیلایرپما
 نارگراک و تفرگاپ یعیانص زین ناتسناغفا

 دوجو ھصرع ھب اپ )ایراتلورپ( نردم یتعنص
 یاھروشک یراذگھیامرس رتشیب یلو .تشاذگ
 یاھتورث و نداعم لواپچ تھج یتسیلایرپما

 اذل .تفرگ ماجنا ناتسناغفا رد هدامآ و رضاح
 دمآ دوجو ھب یئاھشخب رد طقف میظع عیانص
 لثم ،تسشنیم دوس ھب ھلصافالب ھک
  ...و زاگ ،نداعم رد یراذگھیامرس
 ١٩٩٠ یاھلاس زا ناتسناغفا رد تعنص دشر
 یاھروشک لک و ھیسور و نیچ یاھرد ھک
 یاھتسیلایرپما یاھھیامرس یور ھب یقرش
 زا« ھک یروط ھب تفرگ تدش ،دش زاب یبرغ
 تکرش ٢۵٢۶۵ یدالیم ٢٠١١ ات ٢٠٠٣ لاس
 ھب[ »هدش تبث یجراخ تکرش ٣٨۵۴ و یلخاد
 شرورپ ،یرادغرم یاھھنیمز رد هدمع روط
 ھناخراک داجیا ،یزاس کیمارس ،لسع روبنز
 ،یتسد عیانص و یدیشروخ یژرنا و یبآ قرب
 نازیم ھک« ]نردم یجاسن ،نداعم جارختسا

 رد فلتخم یاھشخب رد اھنآ یراذگھیامرس
 رالد درایلیم ۵k٢۵۵ زا رتشیب ھب ،ناتسناغفا
1».دسریم
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 :ناتسناغفا یعامتجا راتخاس

 زا شیب ھک یتحالف تسا یروشک ناتسناغفا
 رس ھب اھاتسور رد نآ تیعمج دصرد ٧١

 لوغشم یرادھلگ و یزرواشک رد و دنربیم
 .دنتسھ
 یکی یتنس یھنوگ ھب« روشک نیا رد یزواشک 
 بوسحم یداصتقا ی هوقلاب یاھصخاش زا
 دصرد ۶١ ھک یروط ھب 2»...و هدیدرک
 دودح« .دنتسھ لوغشم ھتشر نیا رد  اھراوناخ

 رد ناتسناغفا یاتسور رد ناناوج دصرد ۵٠
 و دناراک لوعشم یرادلام و تعارز روتکس
 عرازم رد دزم نودب نارگراک ھباثم ھب ارثکا

 3».دنیامنیم راک دوخ
 رد ناتسناعفا یزرواشک ھک تسانعم نادب نیا
 یزاوژروب هدرخ یزرواشک اتدمع ای و ساسا
 یکچوک تاعطق ھب اھنیمز ھک اریز .تسا
 و هدوب نآ کلام یراوناخ رھ ھک هدش میسقت
 یلو .دنکیم راک دوخ یارب نآ یور دزم نودب
 واگ لثم یتنس رازبا اب اتدمع ھک یزرواشک نیا
 یراجت یزرواشک کی ،دوشیم هدرب شیپ نھآ
 زا دودحم دادعت« اریز .یلادوئف ھن و تسا

 قیرط زا ات ،دنارداق ییاتسور یاھراوناخ
 رد ناشتاینبل ای و اھغاب تالوصحم شورف
 یسرتسد بولطم یتادیاع عبانم ھب ؛اھرازاب

 و نانز ھک تسا رکذ لباق .دنیامن لصاح
 یورین نیا زا یگرزب شخب ییاتسور ناناوج
».دنھدیم لیکشت ار دز م نودب یراک            ُ                    4 
 یزاوژروب هدرخ دیلوت رگید نایب ھب
 ناعراز  یلو .تسا شورف فدھ اب یزرواشک
 شورف یارب ،کچوک یاھنیمز
 رد  .دنتسھ ور ھب ور یعناوم اب ناشتالوصحم
 رارق یرادھلگ یزرواشک زا شخب نیا رانک
 لمع یزرواشک اب لماک داضت رد  ھک دراد
 قلعت ناتسناغفا رد یتنس یرادھلگ اریز دنکیم
 نیا رد و تسا مکاح نآ رب ھلیبق .دراد ییھلیبق
 یرادھلگ ھب رتشیب ھچ رھ  نانز ھک تسا ھنیمز
 نانز یراک تکراشم نازیم« .دنوشیم روبجم

 
             َ                     تلود یوس زا  اریخا ھک کرتشم شرازگ -2

 کناب پورگ و ناتسناغفا یمالسا یروھمج
 رد یراک یاھ تصرف " ناونع تحت یناھج
 تیاس زا "ناتسناغفا تعارز روتکس

https://www.worldbank.org/fa/country/
afghanistan/publication/unlocking-
potential-of-agriculture-for-
afghanistan-growth 

 

 ازدمآرد لغاشم رد ھک ینانز( اھاتسور رد
 ،تسا ھتفای شھاک دصرد ٢٩ ھب )دننکیم راک
 روتکس رد ھک نانز یدصیف رگید یوس زا اما
 دصرد ۶٠ ؛دناهدیدرگ مادختسا یرادلام
 5».تسا هدش شرازگ
  للع ھب ناتسناغفا یزرواشک لاح نیع رد
 دودحم اتدمع ،ییھلیبق متسیس لیبق زا یفلتخم
 تمیق الوا تیدودحم نیا .تسا مدنگ تشاک ھب
 .دروایم نیئاپ مدنگ تشاک قطانم رد ار مدنگ
 روشک لک مدنگ نیمأت رد تیدودحم ثعاب امود
 رازبا یگدنام بقع تلع ھب( ددرگیم
 اموس و )یدیلوت تابسانم و یزرواشک
 ار دوخ دنناوتیمن مدنگ تشک اب ھک ینازرواشک
 .دنروآیم ور شاخشخ تشک ھب دننک نیمأت

 تابوبح و تاج ھلغ یعرف روتکسرد عونت«
                    َ                     و تشک رب یلصا زکرمت  اتدمعو هدماین دوجوب
 ھلغ تشک رد عونت مدع .دراد رارق  مدنگ عرز
 نیقاھد یریذپ بیسآ ھب رجنم تابوبح و تاج
 تمیق شھاک ربانب ییاتسور یاھ راوناخ و
 ھکنآ اب .تسا هدیدرگ یلحم یاھ رازاب رد مدنگ
 نیقاھد ییاذغ تینؤصم نیمأت یاتسار رد
 مدنگ دیلوت و تشک ھب ات ،دنیامنیم شالت هراومھ
 اما ،دنروایب یور تابوبح و تاج ھلغ رگید و
 اھنآ تسا نکمم مدنگ دیلوت رد تعفنم شھاک
 زیخلصاح یاھ نیمز رد رانکوک تشک ھب ار
 6».دیامن بیغرت ناش
 ،یتنس یرادھلگ و یتنس یزرواشک رانک رد
 دنفسوگ و واگ شرورپ( یرادماد و یزرواشک
 ناتسناعفا رد زین یتعنص قیرط ھب )رویط و
                ً                    یعرف و هدمع ریغ  الماک یلو دراد روضح
 ھجدوب رد یرادماد لک زا دمآ رد .تسا
 رلاد درایلیم تفھ زا رتشیب« ناتسناغفا
 7»تسا

 رامثتسا نیرتدیدش تحت اھمتسیس نیا رد نانز
 :ییھلیبق و یراک ،یگناخ رامثتسا ؛دنراد رارق
 ؛ییاتسور نز جنپ رھ زا ھک تسا رکذ نایاش«
      ُ                                   رد دز م نودب نارگراک تفص ھب نانآ نت راھچ
 ھسیاقم رد یلو ،دنیامن یم راک هداوناخ عرزم
 ھب نانآ نت کی طقف ،درم  جنپ رھ رد  نآ اب

 یگداوناخ  عرزمرد دزم نودبرگراک تفص
  8».دنکیم راک
 یھیاپ ود رب ناتسناغفا داصتقا ھجیتن رد

 دیلوت .تسا راوتسا یزرواشک و تعنص
 ١٣٩٩  لاس رد ناتسناغفا یلم صلاخان

 اجنامھ -3
 اجنامھ -4
 اجنامھ-5
 اجنامھ -6
 تئارق – یرادلام و یرایبآ ،تعارز ترازو  - 7

 ٢٩/٨/٢٠٢١ رد
             َ                     تلود یوس زا  اریخا ھک کرتشم شرازگ -8

 کناب پورگ و ناتسناغفا یمالسا یروھمج

 هدوب یناغفا رالد ١۵٢٠.٣٩ زا رتمک یمک
 یتعنص صلاخان دیلوت درایلیم ١۵٨ ھک تسا
 رد تامدخ صلاخان دیلوت نآ درایلیم ٧۶۵ و
 مھس ھبساحم نیا رد .تسا هدش ھبساحم نآ
 دیلوت لک ھب تبسن یتعنص صلاخان دیلوت
 دصرد ١٠ دودح روشک یلخاد صلاخان
 ھب تبسن تامدخ صلاخان دیلوت مھس .دشابیم
 ۵٠ دودح روشک یلخاد صلاخان دیلوت لک
 صلاخان دیلوت مھس ھجیتن رد .دشابیم دصرد
 ۴٠ دودح یلم صلاخان دیلوت لک رد یزرواشک
 تسا یروشک ناتسناغفا :اذل . .دوشیم دصرد
                                   ً       .هدنام بقع یاھرازبا اب اتدمع یتحالف  اساسا
 روضح رگا .تسیراجت ناتسناغفا یزرواشک

 رظن رد زین ار روشک نیا یتنس ریغ عیانص
 روشک کی ناتسناغفا ھک دوشیم ھجیتن ،میریگب
 یرادھیامرس تسیروشک ھکلب تسین یلادوئف
 ھک بویعم و ھتسکشرو داصتقا اب ،ھتسباو و

 قیرط زا نآ ھنالاس ھجدوب دصرد ۵٠
 زا ھن و دوشیم نیمأت یللملانیب یاھکمک
 درایلیم ۴٧٣ عومجم زا« .یلخاد تادیلوت
 دودح ھک )رالد درایلیم شش زا شیب( یناغفا

 ار ناتسناغفا یلم صلاخان دیلوت دصرد ٣٠
 کمک طسوت نآ درایلیم ٢١٨ ،دھدیم لیکشت

 زا دصرد ۵٠ دودح ھک دوشیم مھارف یناھج
 .9»تسا ھجدوب لک
 لماع کی تسیابیم یداصتقا راتخاس نیا رب
 مظن نآ و دوزفا زین ار هدنرادزاب و یعاجترا
 ندش نشور یارب .تسا ناتسناغفا رد ییھلیبق
 هزورما یعامتجا راتخاس رد مظن نیا ریثأت
 دنچ رھ یھاگن تسا یرورض ناتسناغفا
 :میزادنایب ھتشذگ خیرات ھب رصتخم
 تاقبط روھظ زا شیپ راتخاس ،ییھلیبق راتخاس
 زا رگید نایب ھب .تسا هدوب یرشب ھعماج رد
 داضتم تاقبط نآ یفن اب و ھلیبق مظن نورد
 اذل .تشاذگ دوجو ھصرع ھب اپ یعامتجا

 ھعماج یتاقبط راتخاس لباقم رد ھلیبق راتخاس
 اقیمع و هدنام بقع ،هدیسوپ راتخاس کی ،
 هدرب تاقبط روھظ اب نانوی رد .تسا یعاجترا
 زا لیابق لاس ٢٠٠ ضرع رد ،رادهدرب و

 دوب نینچ زین مر رد .دندش وحم نانوی ھنحص
 نینچ زین یئاپورا یاھروشک یرایسب رد و
 یضعب رد یلو .تسویپ روھظ ھب یییدنمنوناق
 رد .دشن نینچ ناریا تالف ھلمجنم قرش قطانم
 اب ھک دوب نآ زا رت تخس ناج ھلیبق قطانم نیا

داضتم تاقبط اذل .دوش وحم تاقبط روھظ

 رد یراک یاھ تصرف " ناونع تحت یناھج
 ... "ناتسناغفا تعارز روتکس

 ٢۵ - ١٣٩٩ دنفسا ٧- یسراف یس یب یب -9
 ٢٠٢١ ھیروف

 یناغفا لوپ شزرا ]١۴٠٠[  لاسما ھجدوب دنس رد
 .تسا هدش رکذ یناغفا ٧٧ رالد کی لباقم

 

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 .تفرگ لکش ییھلیبق مظن نورد رد یعامتجا
 ییھلیبق مظن اب قرش رد یرادهدرب و ژاورس
 یاھھلسلس رس رثکا لاثم یارب .دش نیجع
 ای و دندوب لیابق نارس زا ای ناریا رد یھاشداپ
 یاسأر و دندیسر تیمکاح ھب ھلیبق دنچ طسوت
 فلتخم قطانم ردتقم نیمکاح ھب لیابق نیا
 هاشداپ وگوئاید لثم .دندش لیدبت روشک فلتخم
 دمحم اقآ ای و یوفص هاشداپ ،لیعامسا هاش ،دام
 ھناگود مظن نیا .راجاق ھلیبق سیئر راجاق ناخ
 اب .دوب اپرب ھطورشم بالقنا نامز ات ناریا رد
 شرتسگ ،ناریا رد یرادھیامرس تابسانم دشر
 نایرج رد شاندیسر تیمکاح ھب اتجیتن و نآ
 مظن هاش اضر دمحم یاھ مرفر زا دعب و
بق دارفا زورما .دش فیعضت  الماک ییھلیبق  لیا                        ً        
 زیچان اھنآ یداصتقا شقن و کدنا ناریا رد
  .تسا
 راوتسا زونھ ھناگود مظن نیا ناتسناغفا رد یلو
 لک ٪٢۵( اھکیجات روشک نیا رد .تسا

 اھنوتشپ ،)٪١٩( اھهرازھ ،)تیعمج
 ،اھبرع  ،)٪۶( اھکبزا  ،)٪٣٨(
پ ،اھیناتسرون ،اھچولب ،اھنمکرت ،اھقامیا

 ،اھیریماپ ،اھییوھارب ،اھشابلزق ،اھیاھش
 .دنراد روضح فلتخم لیابق تروص ھب تاداس
 لثم دنتسھ لیابقلاعمجم ،لیابق نیا زا یضعب
 ...و اھهرازھ ای و اھنوتشپ
 رثا رب ییھلیبق مظن نیا ھک تسا حضاو رپ

 و یزاوژروب دشر لیبق زا یفلتخم لماوع
 دورو ،روشک رد یرادھیامرس تابسانم
 هدیدرگ فیعضت ...و یجراخ یدیلوت ھیامرس
 ناتسناغفا مدرم حالطصا رد ھک اج نآ ات تسا
 زین یموق یاھتیلقا ای و ماوقا ،لیابق نیا ھب
 ییھلیبق راتخاس نیا لاح رھ ھب یلو .دنیوگیم
 .تسا دوجوم روشک نیا رد زونھ
 لالخا ادیدش دیلوت زا ھخاش ود رد ییھلیبق مظن
 .دزاسیم یشالتم ار نآ و دنکیم
 راتساوخ ھلیبق مظن .یزرواشک شخب رد -١
 .تسا زبسرس یاھهاگارچ و عیسو یاھرازفلع
 نیمز شاھمزال ھک راک و تشک اب اذل
 .دراد ریذپان یتشآ داضت تسا یزرواشک
 تحت نیمز شھاک ،رازفلع و رازغرم شرتسگ
 ینوخ نمشد ھلیبق مظن اذل .تسا تشک
 رد .تسا یتعنص هژیو ھب و یتنس یزرواشک
 رس زین یتعنص یرادماد اب ھلیبق مظن لاح نیع
 گرزب یرادھلگ طقف مظن نیا .دراد گنج
 شزاس نآ اب و دنک لمحت دناوتیم ار یتنس
 .دراد
 ھلیبق مظن تروص ود ھب .تعنص شخب رد -٢
 .دنکیم تمواقم یتعنص لماکت لباقم رد
 کی سیئر یتقو .ییھناخراک مظن -فلا
 زا ھناخراک نیا دنمراک و اھنوتشپ زا ھناخراک
 ینمشد رد ھناخراک دنمراک .تسا اھهرازھ
 ار وا دراد یعس ھناخراک سیئر اب ینوخ
 دیلوت مظن ندز مھرب ینعی نیا و دنک ھئطخت

 رب تابسانم نیا ھچ رگا .یاھناخراک یتعنص

 هدش فیعض لک رد ھلیبق تابسانم فیعضت رثا
 ،دیلوت دنور رد ناوتیم ار نآ ریثأت یلو تسا

 .تخانش زاب نآ یدنک ای و تعرس
ً                                     الثم ،یتعنص نیشام کی اب ھک رگراک ود -ب
 ھلیبق ود زا و دننکیم راک  ،یگدنفاب نیشام
 نیا .دنراد رارق یاھلیبق ینمشد رد ،دنتسھ
 ،تسا ھتشگ فیعضت ھک نیا دوجو اب ینمشد
 ھیلع ھناخراک یایراتلورپ یگچراپکی و تدحو
 میئوگن رگا ار ناتسناغفا رادھناخراک تافاحجا
یم فیعضت  اعطق یلو ،دشاپیم مھ زا ھک  .دیامن        ً               
 یداصتقا نارحب ،دیلوت تفا یارب ار طیارش و
 نآ زا یشان و هدلوم یاھورین یگدنکارپ ،
 .دروایم مھارف اھورین نیا دیدش بوکرس
 و ییھلیبق ھیحور و گنھرف یگدرتسگ -٣
 یاھورین نیب رد ھک یقافن ،نآ زا یشان
 لصاح یتسینومک و ورشیپ ،کیتارکمد
 یگدنکارپ و فیعضت ثعاب ،ددرگیم
 و ھناھاوخیدازآ ،کیتارکمد یاھشبنج
 یھیحور .دوشیم یتسینومک - یرگراک
 و مکاح میژر لعفلاب بوکرس و ییھلیبق
 هدیدرگ ثعاب ھنارالاس درم مالسا نید شرتسگ
 دناوتن یرسارس و هدرتسگ شبنج چیھ ھک تسا
 یضارتعا یاھھتسھ نآ سکع رب .دوش ریگاپ
 یگدنکارپ و هدش بعشنم بترم زین دوجوم
 و یبالقنا یاھورین نیب رد یرابتبیصم
 رد هژیو ھب رما نیا .دوش هدز نماد کیتارکمد
 و نشور دومن ناتسناغفا یتسینومک شبنج
 شبنج رترابتیبصم نیا زا .دراد یفافش
 و میژر ھیلع اھنت ھن ھک تسا نانز یقرتم
 تابسانم راشف تحت ھکلب رالاس درم ھعماج
 .ددرگیم ھلاچم زین ییھلیبق یگداوناخ
 مظن کی اب ناتسناغفا رد ام ھجیتن رد
 یھلیبق ی ھنوراو مظن کی و یرادھیامرس
 رد رثؤم لماوع زا یکی .میتسھ ور ھبور
 رد یسایس – یداصتقا - کیژولوئدیا یگتفشآ
 .تسا ھناگود یراتخاس لماع نیمھ روشک نیا
 ار روشک نیا ھک تسا یعامتجا راتخاس نیا رد
 :تسا هدرک لیدبت ایفام عون ھس تشھب ھب
 یایفام و نیمز یایفام ،ردخم داوم یایفام
  .یئاذغ داوم
 
 
 
 

 ھقطنم کی رد نتفرگ رارق -٢
 یاھورین لباقتت و کیژتارتسا

 نآ رد یتسیلایرپما

 :ناتسناغفا کیژتارتسا شقن

 ناتسناغفا نداعم -١

ً                            اھاگ  و عونتم نداعم اب تسیروشک ناتسناغفا
 ،گنس لاغز ،یعیبط زاگ ، تفن لثم :ریظن یب
 ،مورک ،علق ،یور ،الط ،موینمولآ ،سم ، نھآ
 ،قلط  ،تیراب ،روفلوس ،هویج ،برس ،لکین
 ،تیسکوب ،زوسن ھبنپ ، ،توقای ،اکیم ،مزینم
 ،دروجال گنس ،رمرم گنس ،زنگنم ،نتسگنت

  ...و ،کمن ،کھآ گنس ،چگ گنس
 ، یعیبط زاگ  اھنت هدش رکذ نداعم مامت نیب زا

 هرقن و الط ،سم ،مورک ،کمن و گنس لاغز
 نیا رگید نایب ھب .تسا هدش جارختسا ...و
 .تسیقاب هدروخن تسد اتدمع میظع تورث
 تابساحم یانبم رب قوف نداعم لک شزرا
 اکیرمآ یهدحتم تالایا یژولوئگ یھسسؤم

٨۴٠kدشابیم رالد نویلیرت ٣.١٣١. 
 ھبساحم شزرا یاراد ھک قوف نداعم رب هوالع
 زین تعیبط رد بایمک داوم نداعم ،دنتسھ هدش
 نآ یارب ناوتیمن ھک دراد دوجو ناتسناغفا رد
 ،مویتیل ،مویناروا :لثم .دش لئاق شزرا
 .مویمدک و میلاتنت میلیرب ،میدیبور میزس مویبوین
 زا یشخب رد اساسا تعیبط رد بایمک داوم نیا

 نیا .تسا دوجوم ناتسناغفا رد اتدمع و نیچ
 راک ھب نردم یژولونکت اب یعیانص رد ھک داوم
 قیقد رایسب یاھهاگتسد تخاس رد و دوریم
 تروص ھب ار ناتسناغفا ،دراد درب راک
 )لعفلاب ھن و هوقلاب( ناھج روشک نیرتدنمتورث
 نارگلاغشا١٩۶٠ یاھلاس زا .تسا هدروآ رد
 رد ار داوم نیا تراغ دندرک شالت تسیلایرپما

 یلو دنھد نامزاس دوخ عیانص دربشیپ تمدخ
 تالکشم و رایسب یاھیریگرد تلع ھب
 ھب دندشن قفوم ،دوب ناشیاپ یولج ھک یناوارف
 مظعا شخب ھجیتن رد .دنبای تسد داوم نیا لک
 مدرم یارب نانچمھ نارکیب تورث نیا
 .تسا یقاب کاخ اھراورخ ریز رد ناتسناغفا
 ،دشاب ھتشاد رایتخا رد ار داوم نیا ھک یسک
 بیقر رب فلتخم یاھھنیمز رد دناوتیم
 تازلف نیا ھجیتن رد .دریگ یشیپ دوخ یللملانیب
 یگدنز و تعنص تفرشیپ رد کیژتارتسا شقن
 یاھتردق فلتخم یاھبطق تباقر و یعامتجا

 ار یداوم نینچ ھک یروشک .دنکیم افیا یناھج
 اراد زین ار کیژتارتسا میظع سب شقن ،دراد
 یاھداضت و اھدروخرب یھرگ ھطقن و ددرگیم
 نامھ .دوشیم یللملانیب گرزب یاھتردق

 ار یشقن نینچ ناتسناغفا هزورما ھک روط
 .دراد

 و یتسینومک یاھشبنج دوجو -٢
 کیتارکومد

 رد ھک تسا ناھج زا یاھقطنم رد ناتسناغفا
 دنچ و یتسیلایرپما روشک راھچ شافارطا
 .دراد رارق لضعم رپ یرادھیامرس روشک
 ھیسور ،قرش رد نیچ یتسیلایرپما یاھروشک
 رد ھیکرت و یقرش بونج رد دنھ ،لامش رد

 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 نیا برغ رد ناریا و دراد رارق یبرغ لامش
 یتسیلایرپما یاھروشک رد .تسا عقاو روشک
 تسا دیدش رایسب رامثتسا ھجرد ھیسور و نیچ
 یتلود حلسم یاھورین اب یریگرد ھب اھاگ ھک
 رب هوالع ناریا و ھیکرت ،دنھ رد .دماجنایم
 زین نارگراک یتسیشاف بوکرس ،دیدش رامثتسا
 نیچ رد .دوشیم لامعا عیسو داعبا رد
 تازرابم ھیسور و یتسیلایرپما لایسوس
 اھتسینومک و ناھاوخیدازا و نارگراک ھنالاس
 و ھیکرت ،ناریا ،دنھ رد و تسا یدرایلیم
 .ینویلیم ،ھنایم رواخ یبرع یاھروشک
                         ً                 تیدوجوم هزرابم و مطالت رد  امئاد ھنایمرواخ
 رطخ ھب ار یتسیلایرپما و یرادھیامرس ماظن
 اھروشک نیا ھنایم رد ناتسناغفا .تسا ھتخادنا
 جترم یاھورین ھیلک ور نیا زا .دراد رارق
 لامعا اھشبنج نیا ھیلع ار یتسایس ھقطنم
 تسایس :تسا هدروخ تسکش اھراب ھک دننکیم
 و ارگ تسار رگبوکرس میژر کی یرارقرب
 میژر ندروآ راک یور .یبھذم الامتحا

 ود رد نابلاط ،ناریا رد یمالسا یروھمج
 یبھذم ادیدش میژر و ناتسناغفا رد تبون
 تیاغ ھب میژر کی تیوقت ،ھیکرت رد ناغودرا
 ،لیئارسا رد یبھذم و یتسیشاف ،یعاجترا
 .تسا هدروخ تسکش تسایس نیمھ لامعا

 تباقر زکرمت ھطقن ناتسناغفا -٣
 یتسیلایرپما یللملانیب

 و یتسیلایرپما یاھتردقربا تباقر یقالت
 یاھشبنج ندنار سپ رد اھنآ عفانم یقالت
 ،هدیچیپ ار ناتسناغفا ینورد عاضوا ،یمدرم
 مدرم یگدنز طیارش و هدیشخب قمع اھداضت
 .تسا هدرک لمحت لباق ریغ ار
 رد تیلاعف لاس ۴٠ لوط رد اکیرمآ مسیلایرپما

 ھب ،قرش فرط ھب ھنایم یایسآ و ھنایم رواخ
 ھب ور ییھناحضتفم یاھتسکش اب مئاد روط
 ھثداح کی ھک ناتسناغفا لاغشا .تسا ھتشگ ور
 یتسیلایرپما تلود یتسیرورت و ھنارگلاغشا
 فدھ اب ،دیشک لوط لاس ٢٠ و دوب اکیرمآ

 ،ناتسناغفا ینیمز ریز عبانم لواپچ و تراغ
 لثم یتسیرورت – یبھذم یاھهورگ قیوشت

 داجیا ھب ناسارخ تیالو هورگ ،شعاد ،نابلاط
 و نیچ ھیلع ،اھروغیا ،اھنچچ نیب رد بوشآ

 .تفرگ تروص ناریا ھیلع اھینس و ھیسور
 ھن .دروخ تسکش ھتشذگ دننامھ تسایس نیا
 اھنچچ و اھروغیا نیب رد یبھذم یتکرح اھنت
 روط نآ زین ناتسناغفا نداعم ھکلب دشن داجیا
 رد اما .دماین تسد ھب تشاد راظتنا اکیرمآ ھک
 ینیگنس یھنیزھ ناتسناغفا مدرم تدم نیا
 لاغشا نیا :تخادرپ ینالوط لاغشا نیا یارب

 یماظن ریغ رازھ ١٠٠ زا شیب گرم ثعاب«
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 رگید رفن نویلیم ١١ً                          ابیرقت یگدنھانپ و ناغفا
 یداصتقا کی اکیرمآ داصتقا  10».دش
 اپرب یئاناوت اذل .تسا بویعم و ھتسکشرو
 فلتخم طاقن رد هاگیاپ رازھ زا شیب نتشادھگن

 .دنوش هدیچرب اھنآ دیاب .درادن رگید ار ناھج
 رد اھنآ .دوب ناتسناغفا ،اھهاگیاپ نیا یھلمج زا

 اب دندرک شالت ندیچرب نیا کرادت نایرج
 رطق رد تسا هدنارورپ ار نابلاط ھک ناتسکاپ
 لیاسم رگلیلحت ،یتشچ یلع .دنسرب قفاوت ھب
 ھک تفگ ھلو ھچیود ھب« ناتسکاپ رد یتینما
 نابلاط نارس رب دوخ ریثات زا ناتسکاپ شترا
 نامزرمھ هورگ نیا ات هدرک هدافتسا ناتسکاپ
 تسشن رد تکرش یارب ار دوخ یناتسناغفا

 .11»دننک بیغرت حلص
 یارب هداج ندرک فاص رد اکیرمآ تلود
 رد ھک تشاد ار یتسایس نامھ نابلاط تیمکاح
 :تشاد ناریا یمالسا یروھمج ندروآ دروم
 ھیلع رازبا کی تروص ھب نابلاط زا هدافتسا

 ھک دوب راودیما اکیرمآ .دوخ یاھقطنم یابقر
 تفرشیپ یولج کیژولوئدیا ظاحل ھب نابلاط
 ھعیش ناریا رد لاح نیع رد .دریگب ار نیچ
 یدازآ یاھشبنج و دزادنایب هار یبھذم گنج
 ناریا کمک اب یتح ھقطنم رد ار شخب

 و اکیرمآ نتفر نوریب .دنک بوکرس
 ماجنا اکیرمآ یهدارا اب طقف نابلاط یریگتردق
 نآ یور رب یتسیلایرپما یاھروشک مامت .دشن
 ھب ناتسناغفا شکتمحز نامدرم و دنتشاد قفاوت
 ھناشنم دد یاھتسایس ینابرق ار نانز هژیو
 ھب نابلاط عیرس و یعقاو مجاھت .دندرک دوخ
 رادید .دیدرگ زاغآ رویرھش هام رد اھرھش
 رد نابلاط یهدنیامن اب نیچ ھجراخ روما ریزو
 تروص نآ زا شیپ هام کی ینعی هام دادرم
 ریزو تاقالم نیا زا دعب ھلصافالب .تفرگ
 زا دوخ یئاکیرمآ یاتمھ اب نیچ ھجراخ روما
 زونھ ھک ناتسناغفا دیدج نیمکاح ھب کمک
 تبحص ،دندوب هدرکن زاغآ ار اھرھش ھب مجاھت
 یاھتلود نینچمھ و ھیسور تلود .دنکیم
 دنتفگ ھنابیرفماوع و ھنالوجخ یئاپورا یهدمع
 ھب ار نابلاط دوش مھارف دعاسم طیارش رگا ھک
ً              الماک روط ھب CIA سیئر .دنسانشیم تیمسر
 لباک ھب ٢٠٢١ تسوگآ ٢٣ خیرات رد ھنامرحم
 تاقالم ردارب ینغلادبع الم اب و درک رفس
 تامھم نابلاط یارب اکیرمآ لاح نیع رد .دومن
 ،وردوخ ٧۵٠٠٠ ھلمج زا یماظن تاودا و

 کلب یاھرتپوکیلھو امیپاوھ دنورف ٢٠٠
 ھب اعومجم ،حالس ھضبق ۶٠٠٠٠٠ و کواھ
 12.تسا ھتشاذگ اج ھب رالد درایلیم ٨۵ شزرا
 اکیرمآ رگھئطوت ناتسد ھک دھدیم ناشن نیا
 .تسا هدشن هاتوک ناتسناغفا زا زونھ
 لد و دنامن بقع ھک نیا یارب زین ناملآ تلود
 وروی نویلیم ١٠٠ ،دروآ تسد ھب ار نابلاط

11- Deutsche Welle   رد هدش تئارق 
31.8.2021 

 نابلاط ھب »ھناتسودرشب« یاھکمک تھج
 .دنکیم میدقت
 تسکش زا یشان ھک اھیگزویرد نیا

 لود زا برغ یرادھیامرس لود یاھتسایس
 یاهدرپ اب ،دریگیم تأشن قرش یرادھیامرس
 ریزو تسخن :ددرگیم روطسم دیدھت و ایر زا
 رادمتسایس کی تسژ اب نوسناج ،سیلگنا

 جورخ ناکما دیاب نابلاط« :دیوگیم راکبلط
 مھارف دوش جراخ دھاوخیم ھک ار سک رھ
 للم نامزاس رشب قوقح یلاع رسیمک .».دنک
 تسکش کی ھن و حتاف کی تسژ اب ،دحتم
 ھک دنزیم دایرف نابلاط ھب باطخ ،هدروخ
 ».تسام زمرق طخ نارتخد و نانز ھلأسم«
 یتسیلایرپما یاھتلود ھک نیا زا شیپ یلو
 زا یریگولج و نابلاط ندمآ راک یور تھج
 یاپ و نشج ھب ھقطنم رد یبالقنا یاھشبنج
 کی و یئاکیرمآ کی نابلاط ،دنزادرپب یبوک
 ھلولگ کیلش اب لباک هاگدورف هار رد ار یناملآ
 یتسیلایرپما یاھتلود زونھ .دروآرد یاپ زا
 ھک دندوب هدماین رد مجاھت نیا کوش و تھب زا
 و یئاکیرمآ زابرس ١٣ ،دنمتردق راجفنا کی اب
 رد یئاپورا و یناغفا دنورھش ١۵٠ زا شیب
 دعب زور .دندیسر تکالھ ھب لباک هاگدورف
 ار راجفنا نیا تیلوئسم ،ناسارخ تیالو هورگ
 یاھھتشک مامت ھلصافالب ندیاب .تفرگ هدھع ھب

 »مغ« رد و درک شومارف ار یئاکیرمآ ریغ
 ھن و میشخبیم ھن :تفگ یئاکیرمآ یاھھتشک
 نازابرس تیانج رب و .مینکیم شومارف
 زا رفن اھهد ناج ھلولک کیلش اب ھک یئاکیرمآ
 ،،دندوب ھتفرگ ار هاگدورف فارطا عامتجا
 .دیشک رتاس یهدرپ
 یتسیرورت هورگ کی »ناسارخ تیالو« هورگ
 اھنآ اب ناھن رد و سنجمھ نابلاط اب ھک تسا
 .دشابیم ھطبار رد
 یاھروشک ھیلک یماظن یورین نونکا
 یلو .دناهدش جراخ ناتسناغفا زا یتسیلایرپما
 .ھیسور و نیچ .دنتسھ هار رد یدیدج نانامھیم
 اھیئاکیرمآ و اھیسیلگنا و اھناملآ ھتبلا
 ناتسناغفا عبانم تراغ رد ار یددجم یشالت
 مکاح روشک نیا رد نیچ یلو درک دنھاوخ زاغآ

 حطس رد ھک ینامز ات زین ھیسور .دش دھاوخ
 و اکیرمآ ھیلع اتسار کی رد نیچ اب یللملانیب
 یمھس ،تسا دحتم یبرغ یاھروشک یضعب

 یراذگھیامرس اب ھیسور و نیچ .تشاد دھاوخ
 یرادھیامرس ،نداعم و عیانص شخب رد دوخ
 زور کی .داد دنھاوخ دشر ناتسناغفا رد ار
 طسوت یروھمج تسایر خاک لاغشا زا دعب

 لاحشوخ ام :تفگ اھنآ یهدنیامن ،نابلاط
 یراذگھیامرس ناتسناغفا رد نیچ ھک میوشیم
 نارازھ روشک نیا رد یرادھیامرس دشر .دنک
 یتدش اب ھک درک دھاوخ تیبرت یتعنص رگراک

 زا تندنپیدنیا ھیرشن زا لقن ھب کینتوپسا -12
 سکنب میج لوق
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 مخ رمک ،رقف راب ریز و هدش رامثتسا ریظن یب
 و ناتسناغفا رد عیانص دشر .درک دنھاوخ
 اھنت ھک یرادھیامرس تابسانم شرتسگ
 دوس ربا دیلوت و ھیور یب رامثتسا شافدھ

 یرگراک تیعمج یبسن نتفر الاب ھب و دشابیم
 ییھلیبق تابسانم ماگ ھب ماگ ،دماجنایم روشک
 نامز نآ .درک دھاوخ فیعضت ار ناتسناغفا رد
 زا هدش اھر ناتسناغفا یایراتلورپ ھک تسا

 مامت ندرک لکشتم اب دناوتیم ،ییھلیبق یاھدنب
 ھب ار ناتسناغفا ،شروشک ناشکتمحز
 ،یسور ،ینیچ یاھتسیلایرپما ناتسروگ
  .دنک لدب یئاکیرمآ و یئاپورا

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 !یوش دحتم ناھج یایراتلورپ
 

 !دیوش دحتم ناھج یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ
 

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

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

 

 ناگدنناوخ اب ینخس
 تالوحت .میاھتخادرپ ناتسناغفا روشک کیژتارتسا شقن و یتاقبط – یعامتجا راتخاس یسررب ھب هرامش نیا رد ام
 و ناریا تالوحت رد یئاپرید و قیمع ریثأت کیژتارتسا و یسایس – یئایفارغج ھقطنم کی ناونع ھب ناتسناغفا
 یتاقبط هزرابم درب شیپ تھج اھدادیور و تالوحت نیا زا یکیتکلاید لیلحت اذل .دراد ھنایمرواخ یاھروشک رگید
 زا تراغ و لواپچ رد یتسیلایرپما یاھتردق یاھداضت یھرگ لحم ناتسناغفا .لجاع تسیترورض ایراتلورپ
 و ثداوح نیا یگنوگچ کرد .تسا رگید بناج زا ،مھ ھیلع ھسیسد و تباقر ندناسر ماجنارس ھب و بناج کی
 ھناداقن دروخرب لاح نیع رد .دنکیم یرای ناھج و ھنایم رواخ رد یرادھیامرس ھیلع هزرابم رد ار ام تالوحت
 زا ناگدنناوخ دقن ام اذل .دنکیم کیدزن تقیقح ھب یماگ ار یتسینومک شبنج و ،دیادزیم ار تاھابتشا ،اھلیلحت ھب
 .میرازگساپس دقتنم زا و مینکیم لابقتسا ار ھلاقم نیا


