
 1 

 نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت
  لمتحم زادنا مشچ :موس شخب

 
 ٢٠٢٠ ربماسد ،ینامز یداھ

www.hadizamani.com 
 
 

 ھمدقم     .١
 
 نابزیم یاھروشک رب نآ ریثاتو نیچ 1یزرمنورب یجراخ میقتسم یراذگھیامرس درکلمعو یژتارتسا یبایزرا ھب ھتشون نیا نیشیپ شخب ود رد
 یراذگ ھیامرس تسایس ھک دنکیم لابند ار یروحم ود یژتارتسا کی نیچ یداصتقا ھعسوت ھمانرب ھک میداد ناشن لوا شخب رد  .میتخادرپ

 رد یراذگ ھیامرس قیرط زا ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد یژتارتسا نیا لوا روحم  .دراد رارق نآ زکرم رد نیچ یزرمنورب یجراخ
 هدوزفا شزرا دیلوتو تیریدم ،یروآنف ھقلح نیرتالاب رد ھک تسا ییاکیرمآ یاھتکرش اب ماغداو دیرخ هژیو ھب ،یتعنص ھتفرشیپ یاھروشک
 رمک« حرط ھک ،تسا نیچ تامدخو تادیلوت تارداص یارب دوجوم یاھرازاب شرتسگو دیدج یاھرازاب ھب یسرتسد مود روحم .دنراد رارق
 .تسا نآ رصانع زا یکی »هداج دنب
 
 یسرتسد ،دیدج یاھرازاب ھب یسرتسد ،دوس بسک دننام لوادتم یاھهزیگنا نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس ھک میداد ناشن مود شخب رد
 ھعسوت ھب تسا ھتسناوت عومجم رد و دنکیم لابند ار کیژتارتسا یاھییاراد و ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد و ،یناک و یژرنا عبانم ھب
 دشر اما .دنک کمک ،دنشابیم ھیامرس دوبمک و رقف لطاب ھخرچ راتفرگ ھک ھتفای ھعسوت مک یاھروشک رد هژیو ھب ،نابزیم یاھروشک یداصتقا

 مک و دشر لاح رد یاھروشک رد .تسا هدروآ دوجوب زین ار یددعتم یاھشلاچ و تالکشم نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس یتلود تلصخ و عیرس
 ھنالداع ،اھهژورپ  یداصتقا ھیجوت دروم رد رطاخ نانیمطا بسک مزلتسم  نیچ یجراخ یراذگھیامرس زا بولطم یرادربهرھب ھتفای ھعسوت
 و راک یورین زا یرادرب هرھب ھب اھنآ ندرک مزلم ،ینیچ ناراذگ ھیامرس زا تایلام و تیکلام قح تفایرد ،یتفایرد یاھماو و اھرادرارق ندوب
 مک یاھروشک رد فیعض یاھتلود یارب رومأ نیا نیمات  .تسا نابزیم یاھروشک تسیز طیحم زا تظافح و یژولونکت لاقتنا ،یموب تادیلوت
 نوناق تموکح اھنآ رد ھک ییاھروشک رد یراذگھیامرس زا نیچ .تسا راوشد رایسب دنشابیم مزال یاھتخاس ریز و تاناکما دقاف ھک ھتفایھعسوت

 ار نیچ یراذگھیامرس تینما دناوتب مکاح تلود ھکنآ ھب طورشم ،درادن یزیھرپ تسا فافش ریغ و دمآراکان راک و بسک طیحم و تسا فیعض
 .دنکیم رتراوشد ھتفای ھعسوت مک و دشر لاحرد یاھروشک یارب ار راک یگژیو نیا .دنک ظفح
 
 نیچ یجراخ یراذگھیامرس درکلمع و یژتارتسا بوچراچ رد نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ دادرارق زادنامشچ یبایزرا رضاح شخب فدھ
  .تسا

 
 ناریا رد یجراخ یراذگ ھیامرس    .٢

 
 دص رد ٣۶.۵ ناریا رد یجراخ میقتسم یراذگھیامرس نازیم ٢٠١٩ لاس رد  )(UNCTAD للم نامزاس ھعسوت و تراجت سنارفنک رامآ رب انب
 زا دوخ دح نیرتنییاپ رد ھک دوب رالد درایلیم ١.۵ اھنت ناریا رد یجراخ یراذگھیامرس ٢٠١٩ لاس رد ھک دنھدیم ناشن رامآ نیا  .تفای شھاک
 دوب رالد درایلیم ۵ اب ربارب ٢٠١٧ لاس رد و رالد درایلیم ٣.۶ اب ربارب ٢٠١٠لاس رد ناریا رد یجراخ یراذگھیامرس  .دشابیم ٢٠٠٢ لاس
 هرود نیمھ رد . )دینک ھظحالم ار ١ رادومن ( درک تفا ٢٠١٩ لاس رد رالد رایلیم ١.۵ سپس و ٢٠١٨ لاس رد رالد رایلیم ٢.٣ ھب ھک
  .دوب ناریا  ربارب ٢ نامع و قارع و ربارب ٣ یدوعس ناتسیرع ،ربارب ۵ ھیکرت ،ناریا ربارب ١٠ تراما رد یجراخ یراذگھیامرس
 
 دصرد مھد کی زا رتمک ناھج رد یجراخ یراذگھیامرس لک رد ناریا مھس )UNCTAD( للم نامزاس ھعسوت و تراجت سنارفنک رامآ رب انب
 ناشن ار دصرد ٣ ربارب یدشر شیپ لاس ھب تبسن ھک دوب رالد درایلیم ١۵۴٠ رب غلاب ناھج یجراخ یراذگھیامرس لک ٢٠١٨ لاس رد .تسا
 لاس رد ھک دوشیم ینیب شیپ .تسا هدش ناریا ھلمج زا ،ناھج لک رد یجراخ یراذگھیامرس دیدش تفا بجوم انورک ٢٠٢٠ لاس رد .دھدیم

 رایسب تدش ھب دنور نیا .دوش مک رگید دصرد ١٠ ات ۵ رادقم ھب یناھج یجراخ یراذگھیامرس شزرا و دبای ھمادا نانچمھ تفا نیا ٢٠٢١
 .تسا ینیب شیپ و هدھاشم لباق ناریا رد یرتشیب
 
 یارب مزال یراذگ ھیامرس .تفاین ققحت ھک تشاد جایتحا یراذگ ھیامرس رالد درایلیم ٣٠٠ ھب ٢٠١۵-٢٠١٠ ھلاس ۵ ھمانرب یارجا یارب ناریا
  .تسا روصت زا جراخ نآ ققحت ھک دوشیم دروآرب رالد درایلیم ١٣٠٠ دودح ٢٠٢۵ زادنا مشچ ھمانرب ققحت
 

 نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت    .٣
 
 رد ،نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت   .تسا رالد درایلیم ١۵ رب غلاب ھتشذگ لاس ١۵ یط ناریا رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس لک

 تفن عیانص رد یراذگ ھیامرس رالد رایلیم ٢٨٠ لماش نیا .درک دھاوخ ربارب ٢٧ ار ناریا رد نیچ یراذگ ھیامرس حطس ندش یلمع تروص
 یراذگھیامرس ھنماد ھمانقفاوت نیا ساسأ رب .دوشیم یتعنص یاھتخاس ریز و لقن و لمح شخب رد رالد رایلیم ١٢٠ و یمیشورتپ و زاگ و

 
 یراذگ ھیامرس زا روظنم ھتشون نیا رد .تسا »Outward Foreign Direct Investment« یزرمنورب یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس زا روظنم        1

 میقتسم یراذگ ھیامرس »Inward Foreign Direct Investment« بیترت نیا ھب .تسا »یزرمنورب یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس « نامھ یجراخ
   .دوب دھاوخ یزرمنورد یجراخ



 2 

 ،تاطابترا ،یرادکناب ،عیانص ،یمیشورتپ یاھ شخب ،زاگ و تفن یاھشخب رب هوالع و  دش دھاوخ هدرتسگ رایسب ناریا داصتقا رد نیچ
 شخب زا یرایسبو یزاسرھش ،دازآ تراجت قظانم تخاس ،اھهاگدورف و نھآ هار ،یزاس هار لماش ،لقن و لمح ،یرتویپماک و تنرنیا تامدخ
 رب رد زین ار یتینما و یماظن یاھھصرع ،یداصتقا دراوم رب هوالع نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت .دش دھاوخ زین رگید یاھ
   .دننک یراکمھ رگیدکی اب تاعالطا لدابت و یتینما ،یماظن یاھ ھنیمز رد ھک دنوشیم دھعتم روشک ود .دریگیم
 
 زا بترم روطب نیچ«  ھک تسا هدمآ ھمانقفاوت رد .دنکیم نایب »نیچ ھب ماخ تفن رادیاپ ھئارا« ار دوخ تسخن فدھ یژرنا شخب رد ھمانفاوت
 ھجوت ناریا تفن تعنص رد شایراذگ ھیامرس دوس دروم رد نیچ یاھینارگن ھب ناریا« ھک تسا راودیما و درک دھاوخ دراو ماخ تفن ناریا
   !»تشاد دھاوخ ھجوت زین تفن تارداص زا لصاح یاھدمآرد زا ناریا بولطم هدافتسا ھب نیچ« ھک دنکیم ھفاضا ھمانقفاوت !»دشاب ھتشاد
 
 ناریا برغ ھک یلم نھآ هار ھکبش کی تخاس ھلمج زا ،تشاد دھاوخ تکراشم یا هدرتسگ رایسب یاھ هژورپ رد نیچ ،لقن و لمح شخب رد
 دھاوخ لصتم ھیروس و قارع ھب ناریا قیرط زا ار ناتسکاپ ھک »یترایز« نھآ هار کی تخاس ،نینچمھ .درک دھاوخ لصتم نآ قرش ھب ار
 ات ،ھتفرگ 5G هارمھ نفلت ھکبش تخاس زا ،دناشوپیم ار یا هدرتسگ ھنماد ھمانقفاوت ، تاطابترا و تاعالطا یروآنف ھنیمز رد  .درک
 پل ،هارمھ نفلت تخاس ،اھرازفا مرن غاونا ،لیمیا یاھ مرفتالپ ،ینآ یناسر ماغیپ یاھ مرفتالپ ،وجتسج یاھروتوم تخاس  ،GPS یژولونکت
 ،یتعنص رھش تخاس لماش ھک دوب دھاوخ ناگزمرھ ناتسا رد کساج لحاس ھعسوت رد ناریا یلصا کیرش نیچ  .هریغ و ھنایار ،پات
 ھک دش دھاوخ راذگاو نیچ ھب ناتسچولب و ناتسیس رد نارکم لحاوس ھعسوت  .دوشیم موینمولآ و دالوف ،یمیشورتپ یاھ ھناخراک ،هاگشیالاپ

     .دوشیم  یتعنص یاھرھش و یتسیروت زکارم تخاس ،نارکم ردنب تخاس  لماش
 

 ھتشذگ ھھد ود یط ناریا رد نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس درکلمع رگا اما .تسا ھنازاورپ دنلب رایسب نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت
 و تعرس نآ اب نیچ و ناریا یراجت تالدابم حطس  .دسریمن رظن ھب هدننک راودیما نآ عقوم ھب و لماک ققحت زادنا مشچ ،میھد رارق ینبم ار
 نیچ ھک تسا یدح نامھ رد شیب امک ناریا اب نیچ تالدابم حطس .تسا ھتشادن تفرشیپ دننکیم ریوصت ھناسر رد فرط ود ھک ینازیم نآ ھب
 زا یرایسب یارجا .تسا شھاک لاح رد نیچ یزرمنورب یجراخ یاھ یراذگ ھیامرس رد ناریا مھس عقاو رد .دراد ھقطنم یاھروشک رگید اب
 هدنیآ یاھ یراذگ ھیامرس حطس دروم رد ناوتیمن ،ینبم نیا رب  .دنا ھیلوا لحارم رد اھنآ زا یلیخ  و تسا هدش ھجاوم لکشم اب اھ هژورپ

 .درک تبحص رطاخ نانیمطا اب ناریا رد نیچ
 

 تفرشیپ زادنا مشچ و دوب هدش ینیب شیپ و یزیر ھمانرب ھک تسا یدح نآ زا رت بقع رایسب ناریا زاگ و تفن عیانص رد نیچ یراذگ ھیامرس
 زا یھجوت لباق شخب .دنا هدوب وربور ینالوط و ددعتم یاھریخات و تالکشم اب اھ هژورپ رتشیب .تسا نشوران زین دیدج یاھ هژورپ ریاس
 رایسب ای اھ هژورپ مامت ابیرقت ،عومجم رد .دنا هدش ھتشاذگ ارجا ھب ناریا ھیلع ھک تسا یداصتقا یاھ میرحت زا یشان تالکشم و اھریخات نیا
 ناریا یتفن یاھدمآرد ندش ھکولب لیلد ھب اھنآ تفرشیپ ای و )ناروآدای و یلامش ناگدازآ تفن یاھ نادیم لوا زاف دننام( دنا ھتفرشیپ ھتسھآ
   .تسا نشوران اھنآ هدنیآ و )اھ هژورپ نیا مود زاف ،لاثم یارب( هدنام قلعم
 
 عیرس طخ ھجدوب رس رب نیچ »تارداص رابتعا ھمیب« تکرش اب ناریا دسریم رظن ھب  .تسا رتھب یمک اھ هژورپ عضو نھآ هار شخب رد
 هژورپ دنچ  .تسا هدش راذگاو ایبنالا متاخ هاگرارق و نیچ نھآ هار یسدنھم تکرش ھب نآ یارجا و هدیسر قفاوت ھب ناھفصا-مق-نارھت ریسلا

 ای و دنا ھیلوا لحارم رد ای لقن و لمح شخب یتخاس ریز یاھ هژورپ زا رگید  یرایسب اما  .دنا هدیسر قفاوت ھب زین یرھش یورتم و نھآ هار
 ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« یلصا یاھ هژورپ زا یکی .دنشابیم یا ھقطنم کیتلپوئژ زادنا مشچ کی یارب ذغاک یور ییاھ حرط افرص

 و ناتسکیزا ،ناتسزیقرق ،ناتسقازق یزکرم یایسآ یاھروشک قیرط زا ار نیچ یبرغ لامش ھک تسا یعیرس نھآ طخ »نیچ و ناریا
 لصو وکسم ھب ھک یبرغ بونج-یقرش لامش طخ اب تسا »هداج-دنبرمک« حرط زا یشخب ھک  هژورپ نیا .دنکیم لصتم ناریا ھب ناتسنمکرت
 ھب تبسن ،دنشابیم ھیسور یسایس و یداصتقا ذوفن هزوح رد دنراد رارق نآ ریسم رد ھک ییاھروشک ھک ییاجنآ زا و تسا تباقر رد دوشیم
 هراشا نآ ھب »نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« رد ھک ییاھ هژورپ زا رگید یکی .تشاد رطاخ نانیمطا ناوتیمن نآ ندش یلمع
 صخشم اذل ،تسا هدرک اضما ردنب نیا ھعسوت دروم رد ناتسودنھ اب ھمانمفاوت کی یگزات ھب ناریا اما .تسا راھباچ ردنب ھعسوت دوشیم
 .دوب دھاوخ ھنوگچ ردنب نیا ھعسوت تیعضو ھک تسین
 
 تسا ممصم ھک درک مالعا نیچ ٢٠١۶ لاس رد .دیسر رالد درایلیم ۵٢ ھب کیدزن نیچ و ناریا نیب ھبناجود تالدابم شزرا ٢٠١۴ لاس رد
 رامآرب انب  .تسین سرتسد لباق یفدھ نیا اما .دھد شیازفا رالد درایلیم ۶٠٠ ھب ار ناریا اب دوخ یراجت تالدابم حطس ھھد کی فرظ ات
 ٪٧  یتح لاس رھ ٢٠٢۵ لاس ات ناریا داصتقا رگا  .دوب رالد درایلیم ۴٠٠ اب ربارب ٢٠١٩ لاس رد ناریا یلم صلاخان دیلوت ،یناھج کناب
 ۶٠٠ ھب ٢٠٢۵ لاس رد ناریا یلم صلاخان دیلوت ،دوب دھاوخ یا ھنازاورپ دنلب یدشر خرن ناریا یداصتقا تالکشم ھب ھجوت اب ھک ،دنک دشر
 درایلیم ۶٠٠ ھب ار ناریا اب دوخ تالدابم حطس ٢٠٢۵ لاس نایاپ ات ھکنیا رب ینبم نیچ ھمانرب ،ساسا نیا رب  .دیسر دھاوخ رالد درایلیم
  .دوب دھاوخ سرتسد زا رود یفدھ ،دناسرب ناریا یلم صلاخان دیلوت لک اب ربارب یحطس ھب ینعی ،دناسرب رالد
 

 نآ یلک لوصأ ،نیچ یجراخ تسایس یاھتیولوا ھب تسیابیم »نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« زادنا مشچ رتقیقد یبایزرا یارب
 .تشاد ھجوت اھروشک و قطانم ریاس اب ھسیاقم رد نیچ یارب ناریا کیژتارتسا تیمھا و ھنایمرواخ ھقطنم رد
  
 نیچ یژتارتسا رد ناریا هاگیاج    .٣
 
 تسایس ھک دنکیم لابند ار یروحم ود یژتارتسا کی دوخ یداصتقا ھعسوت یارب نیچ ،دش هراشا ھتشون نیا تسخن شخب رد ھک روطنامھ
 ھیامرس قیرط زا ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد یژتارتسا نیا لوا روحم رد  .دراد رارق نآ زکرم رد نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس
 دیلوت و تیریدم ،یروآنف ھقلح نیرتالاب رد ھک یجراخ یاھتکرش اب ماغدا و دیرخ تسایس  .دراد رارق یتعنص ھتفرشیپ یاھروشک رد یراذگ
 تارداص یارب دوجوم یاھرازاب شرتسگ و دیدج یاھرازاب ھب یسرتسد مود روحم .تسا ھمانرب نیا لقث زکرم دنراد رارق هدوزفا شزرا
  .)دینک ھعجارم ھتشون نیا لوا شخب ھب رتشیب تاحیضوت یارب( تسا نیچ تامدخ و تادیلوت
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 و اکیرمآ هدحتم تالایا هاگیاج تشاد ھجوت نآ ھب تسیابیم ھک لوا ھتکن ،»نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« زادنا مشچ یبایزرا یارب
 ھلصاف اب ،اپورا ھیداحتا نآ زا دعب و اکیرمآ هدحتم تالایا دش هراشا نآ ھب الاب رد ھک روحم ود رھ رد .تسا نیچ یژتارتسا رد اپورا ھیداحتا

 داصتقا ھب تدش ھب نیچ ،ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد یارب  .دنراد هدھع رب نیچ یژتارتسا رد ار یلصا شقن ،نارگیزاب ریاس زا یدایز
  .دنرادروخرب نیچ یارب ییالاب رایسب تیمھا زا اپورا ھیداحتا و اکیرمآ زین تارداص رازاب دروم رد .تسا ھتسباو اپورا ھیداحتا و اکیرمآ
 و اکیرمآ ھب نیچ تامدخ و تادیلوت موس کی زا زواجتم ،لک رد .تسا اکیرمآ هدحتم تالایا ھب نیچ تارداص لک دصرد ١٧ ھب کیدزن
      .)دینک ھظحالم ار ٢ رادومن( دوشیم رداص اپورا ھیداحتا
 
 یایرد و نیچ بونج یایرد ،ناویات ھگنت .دنادیم دوخ کیژتارتسا هزوح نیچ ھک تسا یا ھقطنم ،تشاد ھجوت نآ ھب تسیابیم ھک مود ھتکن

 نیا رد نیچ عفانم یدج شلاچ ھنوگرھ ھکیتروصب ،دنارادروخرب لوا ھجرد تیمھا زا نیچ یجراخ تسایس یارب ھک دنتسھ یقطانم نیچ یقرش
 یجراخ تراجت یوگلا رد یتحار ھب ناوتیم ار نیچ یژتارتسا رد ھقطنم نیا تیمھا   .دروآیب هارمھب ار نیچ یماظن شنکاو دناوتیم ھقطنم
 نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس گرزب شخب .تسا ھقطنم نیا یاھروشک ھب نیچ تارداص لک دصرد ٣٢ زا شیب  .درک هدھاشم نیچ
 .)دینک ھعجارم ھلاقم نیا مود شخب ھب رتشیب تاحیضوت یارب( تسا ھقطنم نیا یاھروشک رد
 

 کیژتارتسا هزوح و اپورا ھیداحتا،اکیرمأ دننام ھن اما ،تسا رادروخرب ییالاب تیمھا زا نیچ یارب ھنایمرواخ .تسا ھنایمرواخ هاگیاج موس
 و تارداص یارب یرازاب مود ھجرد رد و تسا یژرنا نیمات عبنم کی تسخن ھجرد رد نیچ یارب ھنایمرواخ .دش هراشا نآ ھب الاب رد ھک نیچ
 ،اما .دنکیم دراو ھنایمرواخ زا ار دوخ ماخ تفن زا ٪۴۵ ھب کیدزن و تسا ھتسباو ادیدش یژرنا تادراو ھب نیچ .تسا یجراخ یراذگ ھیامرس
 یلصا عبنم ناونع ھب ھنایمرواخ تیمھا ،کاپ یاھ یژرنا یوسب نیچ عیرس تکرح و ینبرک ریغ یاھ یژرنا ھنیمز رد یروآنف تالوحت اب
 و قطانم زا ار دوخ یژرنا زاین ات دنکیم شالت یکیتامتسیس وحن ھب نیچ ،نیا رب نوزفا .تسا شھاک لاح رد تعرس ھب نیچ یژرنا نیمات
 و یسایس یتابث یب ریگرد دنناوتیم ھک یقطانم هژیو ھب ،دشابن ھتسباو هزادنا زا شیب روشک کی و ھققطنم کی ھب ات دنک نیمات یددعتم یاھروشک
 رازاب لک رد ھنایمرواخ مھس .تسین رادروخرب نیچ یارب یدیلک تیمھا زا ھنایمرواخ ،تارداص رازاب ظاحل ھب .دنوش کیتلپوئژ یاھ یمارآان

 دنمقالع ھنایمرواخ رد کیژتارتسا یاھهاگیاپ داجیا و دوخ یسایس و یداصتقا ذوفن شرتسگ ھب نیچ .تسا ٪۵ ھب کیدزن یمقر نیچ تارداص
 یجراخ تسایس یزکرم ھتسھ هاگچیھ ھنایمرواخ  .دماجنایب نآ نادحتم و اکیرمآ هدحتم تالایا اب یماظن ییورایور ھب ھک اجنآ ات ھن اما ،تسا

 رد تمس نتفرگ زا یراددوخ ،ھقطنم یاھروشک ھیلک اب یراجت یراکمھ ھیاپ رب هراومھ ھنایمرواخ رد نیچ یجراخ تسایس  .تسا هدوبن نیچ
 نآ ندیشک شلاچ ھب زا یراددوخ و ھقطنم رد اکیرمآ کیژتارتسا عفانم ینمض شریذپ و ھقطنم نارگیزاب نیب لداعت طفح ،یاھقطنم تاشقانم
 .دنک نوگرگد ار ھنایمرواخ رد دوخ تسایس نیا ینیب شیپ لباق هدنیآ رد نیچ ھک تسا روصت زا رود  .تسا هدوب راوتسا
 

 دص رد مین ھب کیدزن نیچ تارداص رازاب لک رد ناریا مھس .تسا نیچ یسایس و یداصتقا یژتارتسا و ھنایمرواخ رد ناریا هاگیاج مراھچ
 نیچ یژتارتسا رد ناریا تیمھا زین ھنایمرواخ ھقطنم رد .تسا ھجوت لباق ریغ اساسأ یمقر اپورا ھیداحتا و اکیرمآ مھس اب ھسیاقم رد ھک ،تسا
 .دشابیم یدوعس ناتسبرع مھس فصن ابیرقت ھک ،دنکیم دراو ناریا زا ار دوخ ماخ تفن زا ٪٧ نیچ .تسا تاراما و یدوعس ناتسبرع زا رتمک
 دنوشیم بوسحم ھقطنم رد اکیرمآ  کیژتارتسا دحتم و ناریا بیقر ھک »سراف جیلخ یراکمھ یاروش« یاھروشک تفن ھب نیچ یگتسباو
 رازاب رد ناریا مھس .دراد دوجو یھباشم عضو زین یجراخ یراذگ ھیامرس و تارداص رازاب رظنم زا  .تسا ناریا ربارب راھچ زا رتشیب

 .)دینک ھظحالم ار ٢ رادومن( تسا یدوعس ناتسبرع و تاراما زا رتمک نیچ یزرمنورب یجراخ یاھ یراذگ ھیامرس و نیچ تارداص
 

 درب -درب یضرف یویرانس    .۴
 
 رب و هدرک یزاس یداع ھقطنم یاھروشک ھیلک و اکیرمآ هدحتم تالایا اب ار شتابسانم ناریا نآ رد ھک دینک روصت ار یضرف یویرانس کی
 رد دینک روصت ،نیا رب نوزفا .تسا ھتخاس رارقرب اھنآ اب یا هدنزاس و هدرتسگ یداصتقا و یسایس تابسانم لباقتم یراکمھ و لماعت ھیاپ

 ربارب رد ار تلود داھن ،هدرک رقتسم ار نوناق تموکح هدرتسگ و قیمع یراتخاس تالوحت زا یا ھعومجم یارجا اب یلخاد ھصرع
 و یزاس ملاس ار راک و بسک طیحم ،هدرک دمآراک ار تلود یرادا نیشام ،هداد نایاپ داسف و یراوختنار هرطیس ھب ،هدومن وگخساپ نادنورھش
 نیب یداصتقا یراکمھ کیژتارتسا  نامیپ کی ییویرانس نینچ رد .تسا ھتخادنا هار ھب تسرد یرادم رب ار داصتقا ھخرچ و ھتخاس فافش
 مزال یاھ ییاناوت زا ناریا تلود ،ویرانس نیا رد .دنک افیا ناریا یداصتقا ھعسوت رد یھجوت لباق و تبثم شقن دناوتیم نیچ و ناریا
 و لرتنک ارنآ یفنم بناوج مزال ریبادت ذاختا اب و دنک تراظن یرثوم وحن ھب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس رب دناوتب ات دوب دھاوخ رادروخرب
 ار یرادرب هرھب نیرتشیب روشک ود رھ یداصتقا تاناکما زا دناوتیم ناریا ،نیچ و اکیرمآ نیب تباقر داجیا اب ،نیا رب نوزفا .دنک تیریدم
       .دیامن
 
 بسک دننام لوادتم یاھهزیگنا نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس ھک دھدیم ناشن دش هداد ھئارا ھتشون نیا مود شخب رد ھک ییاھ یسررب

 لابند ار کیژتارتسا یاھییاراد و ھتفرشیپ یروآنف ھب یسرتسد و ،یناک و یژرنا عبانم ھب یسرتسد ،دیدج یاھرازاب ھب یسرتسد ،دوس
 عبانم ھب یسرتسد ،رازاب بسک یاھروحم رب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس یژتارتسا ھتفای ھعسوت مک و دشر لاح رد یاھروشک رد .دنکیم
 قطانم نیا رد نیچ یجراخ یراذگھیامرس ھتشذگ ھھد رد .تسا راوتسا نیچ تارداص ھعسوت یارب یطابترا ھکبش کی تخاس و یعیبط
 لباق نازیم ھب زین ار تاعالطا و رتویپماک یژولونکت و تامدخ ،یتعنص تادیلوت یاھشخب ،نداعم و یژرنا رب هوالعو تسا هدش رت عونتم
   .دریگیم رب رد یھجوت
 
 نیچ زا جراخ رد میقتسم یراذگھیامرس ھب مادقا ھک ینیچ یاھتکرش رتشیب .تسا یتلود ادیدش نیچ یزرومنرب یجراخ یراذگھیامرس اما
 هدش رتشیب نیچ یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس رد یصوصخ شخب مھس ریخا یاھلاس رد  .دنتسھ یتلود گرزب رایسب تاسسوم ،دننکیم
 یزرمنورب یجراخ یراذگھیامرس .دننکیم هدافتسا نیچ تلود کیتسجل و یلام یاھینابیتشپ زا فلتخم لاکشا ھب زین اھتکرش نیا اما ،تسا

 ار نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس رب تراظن راک اھ یگژیو نیا .تسا نیچ تلود یسایس و یداصتقا ھعسوت یژتارتسا زا یمھم شخب نیچ
 مک و دشر لاحرد یاھروشک رد ،نینچمھ .دزاسیم راوشد ،دنرادروخرب یمک تاناکما زا ھک ،ھتفای ھعسوت مک و دشر لاح رد یاھروشک یارب
 .تسا هدش ھجاوم یھجوت لیاق یاھداقتنا اب شا یجراخ یراذگھیامرس یاھحرط یارجا یارب نیچ تلود یھد ماو تسایس ،ھتفای ھعسوت

 تلود ھب ھک ییاھ ماو و ناتسکاپ رد )Gwadar( راداوگ ردنب ،اکنالیرس رد  )Hambantota( اتوت نابمھ ردنب تخاس هژورپ  رد نیچ درکلمع
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 بسانم ،اھهژورپ شنیزگ یتسرد ،نیچ تلود یھد ماو تسایس رب هوالع اھھنومن نیا .دندراوم نیا ھتسجرب یاھ ھنومن تسا هدش هداد ویدلام
    .دنربیم لاوس ریز زین ار اھنآ یداصتقا یبایزرا هوحن و نابزیم یاھروشک یارب اھنآ ندوب
 

 یجراخ یراذگھیامرس ھک دننآ زا یکاح ،یناھج کناب یاھ یسررب ھلمج زا ،اھ یسررب رتشیب ،الاب یاھ شلاچ و تالکشم مغریلع
 راتفرگ ھک ھتفای ھعسوت مک یاھروشک رد هژیو ھب ،دنک کمک نابزیم یاھروشک یداصتقا ھعسوت ھب تسا ھتسناوت عومجم رد نیچ یزرمنورب

 یراذگھیامرس زا بولطم یرادرب هرھب ھتفای ھعسوت مک و دشر لاح رد یاھروشک رد ،ھتبلا  .دنشابیم ھیامرس  دوبمک و رقف لطاب ھخرچ
 قح تفایرد ،یتفایرد یاھماو و اھرادرارق ندوب ھنالداع ،اھهژورپ  یداصتقا ھیجوت دروم رد رطاخ نانیمطا بسک مزلتسم  نیچ یجراخ
 زا تظافح و یژولونکت لاقتنا ،یموب تادیلوت و راک یورین زا یرادرب هرھب ھب اھنآ ندرک مزلم ،ینیچ ناراذگ ھیامرس زا تایلام و تیکلام
 .)دینک ھعجارم ھلاقم نیا مود شخب ھب رتشیب تاحیضوت یارب(  تسا نابزیم یاھروشک تسیز طیحم
 
 سپ حطس ندوب الاب ،نآ یزرا رٍئاخذ یالاب رایسب حطس ،نیچ یاھ تخادرپ زارت رد رمتسم و گرزب دازام دوجو ،ھلداعم رگید یوس رد
 دیدج یاھرازاب ھب نیچ دیددش زاین و لخاد رد یراذگ ھیامرس یاھ تصرف شھاک و یلخاد رازاب ندش عابشا ،نیچ یلخاد داصتقا رد زادنا
 ،اذل .تسا هدرک لیدبت نیچ یداصتقا ھعسوت یژتارتسا یلصا رصانع یکی ھب ار یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس ،شتارداص شرتسگ یارب

 ھلاقم نیا لوا شخب ھب رتشیب تاحیضوت یارب( دنکیم لابقتسا شا یجراخ یراذگ ھیامرس ھعسوت یارب بسانم یاھ تصرف زا تدش ھب نیچ
       .)دینک ھعجارم
 
 رد نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس ھک دشاب یا ھنوگ ھب ناریا یسایس طیارش ھچنانچ .تسا یباذج رازاب نیچ یجراخ یراذگ ھیامرس یارب ناریا
 ھب ار سراف جیلخ رد نآ نادحتم و اکیرمآ هدحتم تالایا یاھرازاب اب ھطبار رد نیچ رتگرزب عفانم و دشاب رادروخرب مزال تینما زا ناریا

 ادیدش شیداصتقا ھعسوت ھمانرب دربشیپ یارب نیچ .درک دھاوخ لابقتسا ناریا رد شا یجراخ یراذگ ھیامرس شرتسگ زا نیچ ،دزادناین رطخ
 ھب یسرتسد هدنیآ ھھد ٢ یارب اما ،داد دھاوخ شھاک تعرس ھب و تدش ھب ار زاین نیا یروآنف تالوحت ھچرگ .تسا دنمزاین یژرنا عبانم ھب
 یاضاقت هدنیآ لاس ١۵ فرظ رد ھک دوشیم ینیب شیپ ،لاثم یارب  .دوب دھاوخ رادروخرب نیچ یارب ییالاب تیمھا زا نانچمھ یژرنا عبانم
 زا نیچ ،بوچراچ نیا رد .دبای شیازفا ٢٠٣۵ لاس رد زور رد ھکشب نویلیم ١٣ ھب نویلیم ۶ زا و دوش ربارب ود زا شیب تفن یارب نیچ
 کیدزن و )دینک ھظحالم ار ٣ رادومن( دراد ناھج رد ار مراھچ ماقم ناریا یتفن رئاخذ ظاحل ھب .دوب دھاوخ لابقتسا ناریا اب یراکمھ شرتسگ
  .دشابیم ناھج زاگ نادیم نیرتگرزب ناریا یبونج سراپ زاگ نادیم .دراد رایتخا رد ار ناھج زاگ رئاخذ دصرد ١٠ ھب
 
 اتبسن رازاب ،شیداصتقا یگداتفا بقع ناربج ھب دیدش زاین و الاب اتبسن یدمآرد حطس ،تیعمج نویلیم ٨۵ ھب کیدزن اب ناریا ،نیا رب نوزفا
 راک یورین ،لاح نیع رد ؛تسا هدرک لیصحت و ناوج یتیعمج یاراد ناریا ،نینچمھ .دوب دھاوخ نیچ تارداص یارب یعونتم و گرزب
 میرحت و رمتسم یھجوت یب ھھد راھچ لیلد ھب ؛تسا دوجوم شیب امک گرزب یاھ هژورپ یارب مزال یاھ تخاس ریز ؛تسا نازرا اتبسن ناریا
 .تسا ناوارف اتبسن ریگمشچ یاھدوس بسک یاھ تصرف و تسا الاب رایسب یراذگ ھیامرس یارب اضاقت و زاین ناریا رد ،دیدش یداصتقا یاھ
       .دنکیم لیدبت یجراخ یراذگ ھیامرس یارب باذج یدصقم ھب ار ناریا لماوع نیا ھمھ
 
 و شا یزرمنورب یجراخ یراذگ ھیامرس شرتسگ ھب نآ زاین  ،دیدج یاھ یروآنف ھصرع رد نیچ ریگمشچ یاھ تفرشیپ ،رگد یوس زا
 یجراخ یراذگ ھیامرس بلج یارب یبولطم یراجت کیرش ھب ناریا یارب ار نیچ ،رتمک دوس یاھ خرن شریذپ یارب نآ هوقلاب یبسن یگدامآ
    .دنکیم لیدبت
  

 ار نیچ اب یداصتقا یراکمھ یارب کیژتارتسا دادرارق دناوتیم ناریا ،روشک یلخاد و یجراخ تسایس رد بولطم طیارش دوجو تروص رد
 رھ یداصتقا تاناکما زا ار  یرادرب هرھب نیرتشیب ،نیچ و اکیرمآ نیب تباقر داجیا اب  ھک ینعم نیا ھب ،دنک لیدبت درب-درب یویرانس کی ھب
       .دزاس ققحم روشک ود
 
 تخاب - تحاب :لمتحم یویرانس    .۵
 
 »نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« ،تسا مکاح روشک لخاد یداصتقا و یسایس تیعضو و روشک یجراخ تسایس رب ھک یطیارش اب
 یبرغ یاھروشک یروآنف ھب یسرتسد زا نانچمھ ناریا ھک ینعم نیا ھب .دیماجنا دھاوخ تخاب-تخاب یویرانس کی ھب رتشیب لامتحا ھب
  .دشاب ناریا یداصتقا یاھزاین یوگخساپ ھک درک دھاوخن ریگرد ناریا رد نانچنآ ار دوخ زین نیچ و دنام دھاوخ مورحم
 
 رد نیچ یژتارتسا یداع طیارش رد ھک تشاد رطاخ نانیمطا ناوتیم ،دش هراشا اھنآ ھب الاب رد ھک نیچ کیژتارتسا یاھ تیولا ھب ھجوت اب
 شالت نانچمھ نیچ ،ھنایمرواخ اب ھطبار رد .دوب دھاوخ ھناطاتحم رایسب یژتارتسا کی »نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« یارجا

 زا و دنک ظفح ھنایارگلمع لداعت کی ھقطنم یلصا نارگیزاب نیب ،دریگن ار یصاخ روشک تمس یاھقطنم یاھتباقر رد ات  درک دھاوخ
 .دنک زیھرپ اکیرمآ اب ییورایور
 
 شقن نیا دناوتن دیاش نیچ هدنیآ رد .دزاس راوشد نیچ یارب ار تسایس نیا ھمادا دناوتیم ھنایمرواخ رد نیچ یسایس و یداصتقا ذوفن شرتسگ
 رارق نیچ و اکیرمآ نیب ھطبار یاھشنت ریثات تحت دناوتیم ھنایمرواخ ھقطنم رد نیچ یجراخ تسایس ،هوالعب .دھد ھمادا ھتشذگ یگداس ھب ار
 و ناریا رد دوخ یسایس و یداصتقا ذوفن شرتسگ یارب نیچ ھک تسا روصت زا رود عومجم رد ،اھ یگدیچیپ نیا ھمھ مغریلع ،اما .دریگ
   .دریذپب ار ھقطنم رد نآ نادحتم و اکیرمآ اب ییورایور کسیر ات دشاب هدامآ »نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« یاھهژورپ ققحت
 

 ھب ٢٠١٠ لاس زا .دوشن اکیرمآ هژیو ھب برغ دنت یاھشنکاو بجوم ات درکیم لمع یللملا نیب ھنحص رد یدایز طایتحا اب نیچ ٢٠١٠ لاس ات
 یداصتقا یاھیورشیپ ات تسا هدرک ممصم ار اکیرمآ رما نیا .دنکیم لمع یللملا نیب ھنحص رد یرتشیب رایسب سقن ھب دامتعا اب نیچ وس نیا
 شنت تمس ھب ار شنت نیا نیچ ھکنیا لامتحا اما  .دناهدش شنت رپ هرود کی دراو روشک ود بیترت نیا ھب .دزاس فقوتم ار نیچ یسایس و
   .تسا فیعض اتبسن دنکن تیریدم تابث و ییادز
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 لاس رد یناھج کناب رامآ رب انب  .دروایب بات ار شنادحتم و اکیرمآ اب یدج ییورایور کی ھنیزھ دناوتب ھک تسین یطیارش رد نیچ داصتقا

 ھتفای شھاک دصرد ۶٧ ھب فاکش نیا ٢٠١٩ لاس رد .دوب اکیرمآ هدحتم تالایا صلاخان دیلوت دصرد١١  اھنت نیچ یلم صلاخان دیلوت ١٩۶٠
 روشک ود نیب ھلصاف ھک دوشیم نشور ،مینک ھجوت روشک ود ھنارس صلاخان دیلوت ھب رگا اما .تسا نیچ داصتقا هدننک هریخ دشر رگنایب ھک دوب
 دیلوت ،مینک روظنم زین ار یگدنز یاھھنیزھ فالتخا رگا .دوب اکیرمآ مشش کی نیچ ھنارس دیلوت ٢٠١٩ لاس رد .تسا قیمع رایسب نانچمھ
 اب ار نیچ یداصتقا ھعسوت »طسوتم دمآرد ھلت« و تیعمج سر دوز یریپ .تسا اکیرمآ هدحتم تالایا موس کی زا رتمک نانچمھ نیچ ھنارس
 تسا دنمزاین ادیدش اھنآ یاھرازاب و اپورا ھیداحتا و اکیرما یروآنف ھب نیچ تالکشم نیا رب ھبلغ یارب .تسا هدرک وربور یدج یاھ شلاچ
   .)دینک ھعجارم ھلاقم مود شخب ھب رتشیب تاحیضوت یارب(
 
 .دنرادروخرب ناریا زا یرتالاب تیمھا زا نیچ یارب رطق و تاراما ،یدوعس ناتسبرع ،ھنایمرواخ ھقطنم رد ناریا یابقر ،نیا رب نوزفا

 ناریا زا رتشیب اھنآ ھب شتارداص مھو اھروشک نیا رد شا یجراخ یراذگ ھیامرس مھ نینچمھ .تسا ھتسباو ناریا زا رتشیب اھنآ تفن ھب نیچ
 نیچ .تشاد دھاوخن و درادن لیئارسا اب ناریا تاشقانم ھب دورو یارب یاهزیگنا و لیامت چیھ و دراد یبوخ تابسانم زین لیئارسا اب نیچ .تسا
 ھمانقفاوت ققحت ھک دوب دھاوخن رضاح نیچ و تسا ھقطنم نارگیزاب زا یکی ناریا اما ،تسھ ناریا اب شیداصتقا تابسانم قیمعت ھب لیام
 .دزادنایب رطخ ھب لیئارسا و ...،رطق ،تاراما ،یدوعس ناتسبرع رد ار شعفانم ناریا اب ھلاس ٢۵ یراکمھ
 
 رتشیب اکیرمآ اب ناریا تاشقانم را نیچ  .دنک هدافتسا اکیرمآ اب دوخ تاشقانم تیریدم یارب ناریا زا ات درک دھاوخ شالت و دناوتیم نیچ ھتبلا
 یاھتیلاعف یارب زایتما نتفرگ ،»نیچ قرش و بونج یایرد ،ناویات ھگنت « ھھبج رد دوخ تیعقوم ظفح تھج اکیرمآ ھب راشف لامعا یارب
 ییالاب تیمھا زا نیچ یارب »هداج-دنب رمک« حرط یارجا .دنکیم هدافتسا اکیرمآ اب دوخ یراجت گنج تیریدم و اپورا و اکیرمآ رد یراجت
 ھکیروطب ،تسا راوتسا ھناطاتحم و ھنایارگلمع یژتارتسا کی ھیاپ رب ھنایمرواخ رد حرط نیا دربشیپ یارب نیچ ھمانرب اما ،تسا رادروخرب
 ھقطنم رد ارنآ رت یاھیاپ عفانم ھکنانچنآ ،دنک تیریدم اکیرمآ اب ار دوخ شنت و دنک ظفح ھنایمرواخ فلتخم قطانم رد ار دوخ عفانم دناوتب

 .دزادناین رطخ ھب اپورا و اکیرمآ یاھرازاب و »نیچ قرش و بونج یایرد ،ناویات ھگنت«
 
 تیولا ھب نیچ یسایس و یداصتقا ذوفن شرتسگ اب ھلباقم وسکی زا .تشاد ھجوت زین اکیرمآ یجراخ تسایس تالوحت ھب تسیابیم ھلداعم نیا رد
 .تسا شھاک ھب ور اکیرمآ هدحتم تالایا یجراخ تسایس رد ھنایمرواخ تیولا ،رگید یوس زا .تسا هدش لیدبت اکیرمآ یجراخ تسایس یلصا
 .دنک زکرمتم نیچ »ھلئسم« یور رب ار دوخ یجراخ تسایس ات دھد هزاجا اکیرمآ ھب ھکنیا یارب ،تسخن .تسا لیلد ود ھب دوخ شھاک نیا
 .دشابیم اکیرمآ رد تفن دیدج رئاخذ فشک و یروآنف تالوحت زا یشان دوخ ھک تسا اکیرما یجراخ تسایس رد تفن تیمھا تفا لیلد ھب ،مود
 ناتسبرع ،لیئارسا تیعقوم ھک  دوب دھاوخن یا ھنوگ ھب ھنایمرواخ رد اکیرمآ یجراخ تسایس شخرچ ھک تشاد رطاخ نانیمطا ناوتیم اما

  ،نیا رب نوزفا .دنرادروخرب ییالاب هاگیاج زا اکیرمآ یجراخو یلخاد تسایس رد اھروشک نیا .دزادنایب رطخ ھب ار رطق و تاراما ،یدوعس
 اکیرمآ ھک دنکیم باجیا ھنایمرواخ رد نیچ یداصتقا و یسایس ذوفن شرتسگ زا یریگولج و اکیرمآ یجراخ تسایس رد نیچ اب ھلباقم تیولا

  .دنکن یلاخ نیچ یورشیپ یارب ار ھصرع و دربب شیپ رایسب طایتحا اب ار ھنایمرواخ رد دوخ تسایس
 
 نتفرگ و رگیدکی رب راشف لامعا یارب  ناش یا ھقطنم یاھ یزاب رد یا هرھم ھب نیچ و اکیرمآ روشک ود رھ یارب ناریا ،بیترت نیا ھب
 ریس رب دناوتب ناریا ھک تسین یدح رد دشاب ھتشاد »یزاب« نیا فرط ود یارب دناوتیم ناریا ھک یعفانم  .دوشیم لیدبت رگیدکی زا زایتما
 ھک یطیارش رد هژیو ھب ،دوش لامیاپ یتحار ھب دناوتیم ناریا یلم عفانم ،یطیارش نینچ رد  .دراذگب یدج ریثات دوخ عفن ھب تالوحت یلامتحا

           .دشاب هدرک ھتسباو نیچ ھب دح زا شیب ار ناریا ،اکیرمآ-ناریا هریت ھطبار
 
 طیارش رد ھک دوب دھاوخ ھنیزیھ رپ ناریا یارب و ریخات رپ ،بیشن و زارف رپ یدنور »نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« ققحت
 رب رس امئاد ھک ییاھ کسیر یزاس یثنخ یارب یفاضا یاھ ھنیزھ تخادرپ نودب و ماگنھ ھب ،لماک روطب اتیاھن دایز لامتحا ھب دوجوم
 ھب دیماجنا دھاوخ تخاب-تخاب یویرانس کی ھب یوق لامتحا ھب »نیچ و ناریا ھلاس ٢۵ یراکمھ ھمانقفاوت« .دش دھاوخن ارجا ،دروآ دنھاوخ
 دھاوخن ریگرد ناریا رد نانچنآ ار دوخ زین نیچ و دنام دھاوخ مورحم یبرغ یاھروشک یروآنف ھب یسرتسد زا نانچمھ ناریا ھک ینعم نیا
 یسفنت تصرف کی تموکح یارب ھمانقفاوت نیا دنب مین ققحت ،طیارش نیرتھب رد  .دشاب ناریا یداصتقا ھعسوت  یاھزاین یوگخساپ ھک درک
 و زارف رپ و ریخات رپ یارجا یارب ییالاب ھنیزھ ھک دش دھاوخ راچان ناریا .درک دھاوخ رت ینالوط ار دوجوم طیارش ھمادا ھک دوب دھاوخ
 دیدشت ار تموکح یرگیماظن و یتنار ،یدادبتسا یاھ تیفرظ دنور نیا ھک دراد دوجو لامتحا نیا و دزادرپب ھمانقفاوت نیا یاھ هژورپ  بیشن
  .دنک
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 ٢٠١٩-٢٠٠٨ ناریا رد یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس  :  ١رادومن

 
 

 ناریا رد نیچ یجراخ میقتسم یراذگ ھیامرس
 

 
 

  

)٪( یلم صلاخان دیلوت لک رد )یجورخ یاھنم یدورو( ناریا صلاخ یجراخ یراذگ ھیامرس مھس  
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٢ 

یدوعس ناتسبرع  

 ناتسبرع
٪١٣ یدوعس  



 8 

 
 ناریا ماخ تفن تارداص و رئاخذ :٣ رادومن

)زور رد ھکشب نویلیم( تفن هدش تباث رئاخذ ساسأ رب ناھج لوا روشک هد   

 
٢٠١٩-٢٠١١ زور رد ھکشب نویلیم ،ناریا تفن دیلوت  

 
 

  

 
 

کپوا   :عبنم  


