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�د: D�0ت ھ�رھ� از �+�و، ھوا���Bھ�ی ) +�A! روزی �! @ذرد � ���رھ��! در)�ره �<د�د�( ��ات ا����! �Aرج از ��ور �دا
 �! دور)رد در �ره ����!. �و����L! �3ن در 0ر�م ھوا�! ���وان، =��ق ھ�ی ��درو ا�را�! در I�/A %�رس و آز���ش ھ�ی �و

 )ر ا���A)�ت و �ظر+��! ز��دی ) �Dش���NA� ر@ذاری�OP� ت � ھ� )رایQب �!ھ� در ا��/� �B0ده و ارو�  S=ر �وا���ود � در )�
�/�دواژه �+/��0ت )�و�وژ��! %رU !Vدام  -رو+� +�ون اU/! آن ا+ت. در ����+، ��OPر ا"��ل �ده �و+ط ا��Qت ��0ده 

 .�� ���Bن ��ور �ر�( ���و، ھ�د "/� ��B+��ن، ���ر �ورد �و� =رار @ر%� ا+ت -0+�ن 
Aوا��م و  ھ�ی ا����! ز��ن �� ���)/ ��د، �+)��ً �م �! Aواھد )� ��3ش ھ� و ��Nھ��! � ���و �! ی�� ھ���3ن در �ورد ا+�را�ژ

!�  +�Nرش @روه 3پ در �Bر���ن ارو�B ا���م �د، �! ��و�م. �ط��1( Aواھد آن را ���Yر دھد: "��Nظ! و وا=�1ت اطD"�ت  ای �
ھ�ی ���و )رای ����"د �ردن �ردم Aود در �ورد اھ��ت ا�ن ا��0د )رای ا���ت  �ر ) �Dش ��در+ت در ا��0د� ارو�L� "�Bھ! د=�ق

 .آ�<� دارد. ذره )�ن
 » .�وان ���ھده �رد � L3و� �ردم دا[��ً ) د�)�ل د�Qل �د�د )رای N0ظ ا��0د ھ+��د �! 1990از +�ل »

 "�وان �( ا��0د د%�"! در )را)ر ا��0د ���ھ�ر Aواه �P+�س ��د، )/ "�وان )���Lھ! از دو���ردان آزادی ���و در ا)�دا )( �
�Aص ��+ت � ���و ) ��0ت Aود ادا� Aواھد داد. )� � �وروی �P+�س �د. ا�ن )�ش از ھ��Nد +�ل �Bش )ود و ) ھ�_ و�

����! 0ر�ف ��ر�A !Aود را از د+ت داد. )���Dن آ����B ،و��! ا��0د ���ھ�ر �وروی و ا�D0ل ���Bن ور�Bن  %رو���B س ازB
ا��0د ���ھ�ر �وروی و ���Bن �ظم �<��! دو=ط)!، 3را ���و ) +�د@! ��0ل ��د؟ 3را )رA! از ��ورھ�ی ارو�Bی �ر�زی و 

�و�د؟ 3 �3زی UAو�ت ھ�ی �د�د را �و�� �! ��د؟ !�� �و�د در ��0! � )رA! د�Lر Bذ�ر%� !� �ر=! Bذ�ر%� 
 1�Uت �+/��0ت ��ز  )، � در ادا� ��0ت آن � ��<� دو�ت1989/91-�1949<�دی � ط! 3<�ر دھ ر�د �رده ا+ت (�ھ�، )/

 ز��دی دار�د، �!=D"  د. از +�ل�� I�+( ��( �1990وا�د ��روھ�ی "ظ��! را )رای ا+����ت و  �! �وان ���ھده �رد � L3و�
ول در �ورد �<د�دات �د�د )رای ا���ت داA/! �وا�S �ردم دا[��ً ) د�)�ل د�Qل �د�دی )رای N0ظ ا��0د ھ+��د. ا�ن در در� ا

 طور @+�رده �و+ط ر+�� ھ�ی �0/! ����ر �! �ود. )0ث در �ورد ���Lز�ن ھ�ی ���ن، ����د D+ S/Aح ( gر)! ا+ت �
 .�داوم و ���ر�ت ا����!: ھ�_ �دام

 
Vahik, [30 Jan 2022 um 17:38] 

 ، ا=��Uددان +��ره 3پ
!/� @ر�س )/�

 �د�د د%�"!� 0وزه ھ�ی ھ��
، ���و و ����0ن و ����0ن آن ) طور �Bو+� �N<وم ا���ت را @+�رش داده ا�د و د��ل و�ودی ا��0د را %را�ر از ��در +! +�ل @ذ

د%�ع �ظ��! ��ورھ�ی "Vو @+�رش داده ا�د. درک ا���ت )رای �ر��ی ���و در �0ل V�0ر ���ل �N0ظت در )را)ر ط�ف 
������! و  @را، ���Oر )���وه +Dح ا��//! ا+Dم د�دات �د�د، از ��/: �رور�+م )�نو+�1! از �< ،!�ھ�ی ����ر ��1! )�و�وژ�

�را�ط �وی ا+ت. )0ران "Dوه )ر ا�ن، �<د�دات ا���ت داA/! ��ز �ورد �و� =رار  ای و ا�واع �د�د در@�ری ھ+� !B ھ� در
!� !� ھ�ی ا"�راV!  �وا�د از ��)ش @�رد ��(� )�Lرد �� از �Aرج  �0/! �� ���0ت  -و�ژه رو+� و �3ن  ) -ای %را�/! +ر3

 .��OPر =رار @ر%� و ا)زار+�زی �ود
ھ�ی  از آAر�ن �<د�دات "/� ا���ت �ر��ی ���و ) "�وان "ھ�)ر�د" ��د �! �ود. ��, �ر��)! ���ل ا+��Nده از +ر)�زان و +Dح

 "�ل �! ھ�ی 3ر��! ���1رف و ھ���3ن �����(���NA� ورتU ( ���د و ) "�وان +ر)�ز =�)ل  �و+ط ����وزا�! ا+ت �
��Aص ��+��د. ا�ن ھ���3ن ���ل اطD"�ت ��در+ت و ���Bن ھ�ی �)/���Y! و ھ���3ن D�0ت +��)ری �! �ود. ) ھ��ن د��ل �

 "�وان 0وزه د%�( �V% ی +��)ری را در ���ر ھوا، ز��ن، در�� و�V% و��� "! Aود ا"Dم �رده ا+ت. اھ��ت روزا%زون ا+ت �
�0 "�/��ت  �V%2016ی +��)ری و D�0ت ا����0! در آ��� )� ���Uم ا��0د در ژو[ن U وان�" �)�! )ر ا"Dم %�Vی +��)ری )

� ��P�5د �ده ا+ت. )��)را�ن، ���و" ای از D�0ت +��)ری �! �وا�د Bرو�ده ا��0د را )ر ا+�س ��ده  )���Dن آ����B ز�gآ !���
��د. رو+� و �3ن در Uدر %<ر+ت ��ورھ��! ھ+��د � ��ر���+�ن ���و در �0ل V�0ر ���1د�د �<د�دی )رای ا���ت ا"�Vی 

����! ھ+��د )���Dف آ�D�]ا. 
�ده ھ�ی ���و�  ا�د�

�( ا��0د ���ر�ز )ر د%�ع از  �Dش ھ�ی �و%��ت آ��ز )رای )�زا�د��! �N<وم ا���ت Uر%�ً ��ھ�ت ����1! �دارد. در ����، ���و از
ا��//! �)د�ل �د  =/�رو ا"�Vی Aود در )را)ر �( ����وز �Aر�! (در آن ز��ن ا��0د ���ھ�ر �وروی) ) �( ا��0د �ظ��! )�ن

 در ھر ��ط از �<�ن ���ن �! � ����ل %زا��ده/Aدھد ای )رای �دا. 
 ای از �را�ز ) اUطDح ���1! ) ��ظور ا�رای "دا�ت در �ورد ا�ن %<ر+ت @+�رده و ���وع�(�را  (CoE) وظ��ف، ���و 

�ده ھ�ی  26راه ا�دازی �رده ا+ت � ا��ون ���ل ��و++ ا+ت و =رار ا+ت ) ر�د Aود ادا� دھد. ا�ن �را�ز ���1!، ا�د�
ل ا��0د را �Bش ))ر�د. "Dوه �ظ��! ھ+��د. آ�<� )��د )� �و+1 ��Nھ�م و د��ر�ن ھ�ی ا+�را�ژ�( �د�د، از ��/ �وارد د�Lر، �0و

را )رای ھ���ری و آ�وزش Bر+�ل �د�ر��! و  - ھوا�!، ز���!، در���!  -)ر ا�ن، آ�<� )��د �وا���! ��روھ�ی �+/�A� v/ف 
��د. آ�<� در �0ل V�0ر در A( ن )<)ود�UUA��19  ور از��ور "Vو ���و، "�د�� در ارو�B �+��ر ھ+��د. ا�Oر ا�ن  �29�



و�ود  CoE در ارو�Bی �ر�زی و �ر=!، ) و�ژه در ��ورھ�ی )����( �+��ر ھ+��د. در ا��Qت ��0ده ��<� �( ا��ق ھ�ی %�ر
�! �ظ��!، ا���ت -دارد. ا��ق ھ�ی %�ر ط�ف @+�رده ای از �وVو"�ت، از ��/ "�/��ت �gر�ظ��!��ظ��!، د%�ع +��)ری، Bز

 .Bو�ش �! دھ�د را +رد ھوای "�/��تا�رژی، د%�ع در )را)ر �رور�+م و 
�ده ھ�ی ���و ز�ر+��A! )رای ��OPر@ذاری )ر %رآ��دھ�ی ���Uم @�ری "�و�! و +��+! در ارو�B ا+ت� از ا�د��(� «.ا�ن 

و+���Nن - ، ��ر Aود را در �����ر، �وردرا�ن(JAPCC) ، او��ن �ر�ز "��! ���و، �ر�ز �0DUت ���رک =درت2005در +�ل 
�ده����و در آ���ن و�ود دارد، ا�� آ���ن ) ��Bزده �ر�ز د�Lر ��ز )� ��ر���ن و )ود� ��( �! ��د.  آ�gز �رد. ا��ون + ا�د�

�ده ا+ت 996702، 2020در +�ل   Aود �! )��د � در ��ر Aود �و+ط "ا���ع  JAPCC .�ورو )رای ���0ت ���! ھز��(
=�)ل �و�<! در �)د�ل ��روھ�ی ���و ) �( ��رو و �Nوذ در ا�)�ری �� �U/0ت +��+!" �0دود ��ده ا+ت. )��)را�ن، �! �وا�د +<م 

�د�( �� .ھوا و %�V دا
�ده ھ�ی �ظ��! �Aرج از +���Aر %ر���دھ! ���و ھ+��د. %���1ت ھ� و �<ت @�ری آ�<� ���زی ) ا���ع در داAل ا��0د �دارد، �ا�د�

ز ���رت، "/م و +��+ت را )+��ر آ+�ن �! ��د. � ��ر آ�<� و �<��ر از ھ�، %رUت ھ�ی ھ���ری )� )�ز�Lران �Aر�! ا
�ورھ�ی در@�ر از �ظر ���! و Bر+�/! ���ر��ً در �ورد ��0وای �ورای ارو��U� �Bم �! @�ر�د. از �( +و، �را�ز ���1! �

�//! و �<�دھ�ی ا� ھ�ی )�ن ���د، ا�� ) ا"�Vی �gر ���و، +�ز��ن ا���ن �)�دل در داAل ا[�Dف را در �ورد �+�[ل �ظ��! %راھم �!
 .دھ�د � در ا�ن ا�ر ���ر�ت ���د ارو��B! ����د آژا�س د%�"! ا��0د� ارو�B ��ز ا��زه �!

�ده ھ�ی ���و ز�ر+��A! )رای ��OPر@ذاری )ر %رآ��دھ�ی ���Uم @�ری "�و�! و +��+! در � از ا�د��(�"Dوه )ر ا�ن، ا�ن 
Dن آ����B )ا+ت. آ�<� او�و�ت ھ�ی ا+�را�ژ� �Bت ��0ده را ��ز اروQا�� S%��� ����! را ��و�ت و ��رار �! ���د و در ���� )���

 .�Bش �! )ر�د. آAر�ن ا�� � �م اھ��ت، آ�<� ھز�� ھ�ی �ظ��! را ا%زا�ش �! دھ�د
 ھ�ی ��, +��)ری در ��و� ��رھ� )�زی

 
Vahik, [30 Jan 2022 um 17:38] 

�دهد�Lر � آ���ن در آن �ر�ت دارد در  CoE دو S=ورھ�ی )����( وا� (CCDCOE) ا�د. �ر�ز ���1! د%�ع +��)ری ��1و�! �
�! از =د��!  CCDCOE .در ر��L، ��و�! (StratCom COE) در ����ن، ا+�و�! و �ر�ز ���1! ار�)�ط�ت ا+�را�ژ�(�

 ا+ت و )���ر�ن �1داد ��ورھ�ی �ر�ت ���ده را دارد: "Dوه )ر �(�ر "Vو ���و، ا�ر�ش، ��و �25ر�ن �را�ز ���1! در 
 .%��Dد، +و[د و +و[�س ��ز از ا�ن ا��ق %�ر ���0ت �! ���د

 اU/! ا�ن +�ز��ن ھ��ھ�L! �)�دل ��Bم ھ�ی +رو�س �NA! �ر)وط ) %�Vی ���زی ا+ت. @ل +ر+)د ا�ن ا��ق %�ر ���ب Nوظ�
در %�Vی +��)ری �<� �رد. @روھ! از  راھ���ی ����ن ا+ت � )رای او��ن )�ر د+�ورا��1ل ھ��! را )رای ���و )رای ��,

 .=��ون را @ردآوری �رد�د � دو�ت ھ� )��د در Uورت و=وع ��, +��)ری از آ�<� �Bروی ���د �095و=دا��ن )�ن ا��//! 
 �gر�ظ����ن را %راھم �! ��د»(  «.ار+�ل �)/��Yت ) "�وان ���وز ط)� )�دی �! �ود � ا���ن �0/

 ا+ت. )� �� ) ا�روز، ھ�وز �( ��در@�ری �+/��0 )�ن ا��//! � ��U0راً �� "�د��ً در %�Vی +��)ری رخ داده )��د، و�ود �دا
ا�ن و�ود، "�/��ت در %�Vی +��)ری )ر ا+�س د��ر�ن �د�د ا����! را �! �وان در@�ری �+/��0 �/�! �رد. ��! از =وا��ن )��ن 

g �/" �ر�ظ����ن ا���م �! �ود ��ز �! �وا�د ��روع )��د. ) "�وان ��Oل، �! ��د � )رA! "�/��ت در %�Vی +��)ری �
 �gر�ظ����ن را �! دھد، ) "�وان ���وز ط)� )�دی �! �ود. ا+��Nده از �ر%�دھ� و اطD"�ت (  ا��زه �0/� !��Y�/(� ار+�ل

 .در )را)ر �)/��Yت ��( �! ��د ) �ظر �! ر+د %�ر �! �رد � %�ط �)/��Yت )���ر -��در+ت )رای د%�ع ��ز ���ز ا+ت 
�! د�Lر از �0ورھ�ی %���1ت� CCDCOE  ھ��ن آ�وزش و آ�وزش Bر+�ل �ظ��! و �gر�ظ��! ���و و ا"�Vی آن ا+ت. )

)�زی ھ�ی ��L! در %�Vی ���زی را )ر@زار �! ��د.  –��ظور، �ر�ز �N�� !��1را�س ھ� و ) اUطDح رز���ش ھ�ی +��)ری 
"��! ر�) ���و، ا"�Vی دو�ت، Aد��ت B/�س، ار�ش، دا���Lھ��ن، �د�ران �ر�ت ھ� و در )رA! �وارد ا�ن رو�دادھ� Bر+�ل 

ھم �! آورد. "+Bرھ�ی =Nل �ده" ��! از )زر@�ر�ن ���ورھ�ی �ظ��! �<�ن در %�Vی ���زی ا+ت. ا�ن  روز��� ��Lران را @رد
���ل �0/  ����2021ن )ر@زار �! �ود. +��ر�وی ���ور �ر�ت ���ده در  ��1500  1000ھر +�� )�  2010رز���ش از +�ل 

 ھ�ی ار�)�ط! +��ر و ����ن آب آن )ود. ا�ن +��ر�و �(��ر��)! از D�0ت +��)ری و  -�ر��+و��� ) )Aش ���! )ر�/�� و ھ���3ن 
+��Nده از ���ط 1Vف در )رای +وء ا 19- از �Dش ھ�ی اد"��! رو+� و �3ن )رای ا+��Nده از )0ران �وو�د -اطD"�ت ��در+ت 

�ده ا+ت �ورھ�ی ���و ا�<�م @ر%��. 
CCDCOE !� شD� وم �ردم  ��د )� @زارش�" ھ�ی ��ظم در �ورد Aطرات ا����0! ا+��Nده از ا���ر�ت و D�0ت ھ�رھ�، )

Nن ھ�راه در در �ورد Aطرات ��ر �/ 2020، در ا��)ر �gJaak Tarienر�ظ��! )ر+د. ا��Lو� ا+ت � �د�ر �ر�ز ���1!، 
، 19-ز��ن ھ� @�ر اظ<�ر �ظر �رد. �0م ز��دی از ��رھ�ی ا���م �ده �و+ط را��� ھ�ی L��A! در طول )0ران �وو�د

��+و+�ن، دزدان و راھز��ن را ) Aود �ذب �رده ا+ت. ا=دا��ت ����)ل ��%! �+�/زم +ر��� @ذاری )���ر در ���)S و 
����"د �ده )ود � �ردم از ��زان %���1ت ھ�ی �Aرب در %�Vی ���زی ���Dً )!  رو��ردھ�ی �د�د د%�"! ا+ت. او ھ���3ن

 .اطDع ھ+��د
 ( ،�� ا�ن �وع روا)ط "�و�! روا�ت د����! Bر از Aطر را �Yذ� �! ��د، ���! � ا%راد �رور، اg/ب �ر�)ط )� رو+�، در ھ�

 �)د�ل ا���ر�ت ) 0وزه "�/��ت �ظ��! �<���!  CCDCOE و�ژه در ا���ر�ت، در ���ن ھ+��د. در "�ن �0ل، Aود ���و و(
، ��س ا+�و���)رگ، د)�ر�ل ���و ���Pد �رد � ا�ن ا��0د )��د اQ���0ت �<���! %��وری ��2017( �! ���د. در ���Bن +�ل 

 .د�����ل را ��ز )رر+! ��د
 ا+��Nده �ظ��! از ر+�� ھ�ی ا����"!

�ده ��و�!��د�د �ده ���و )رای ��, ھ�)ر�دی ا+ت.  2014ل � در +� StratCom ا�د�� �P+�س �د، ) �و) Aود �زء )ر���
 ��ر�ز ا�ن �ر�ز ���1! ار�)�ط�ت راھ)ردی و ھ��ھ�L! روا)ط د�B/����( و روا)ط "�و�! و "�/��ت روا�! و اطD"��! ا+ت. )

 .")�رت د�Lر: (Vد) �)/��Yت



��را �ورد �و� =رار �! @�رد � ا+��Nده از ر+�� ھ�ی ا����"! )رای ا+��Nده %�1ل از اطD"�ت ��در+ت ) ھ��ن ا"��دازه آ
 ".ا����ر روا�ت ھ�ی +�ده ) ��ظور �/ب =/ب و ذھن "�وم �ردم

���Bن اطD"��! «در ا���� ��ز 0وزه ھ�ی �+[و��ت در ���0ق و آ�وزش )���ر ��+�م �! �ود. . او��ن Bروژه ھ� ���ل �0/�ل 
 او�ر�/" �ده )ر ا+�س » ا�نرو+��و �<� @زار�! در)�ره �0وه ا+��Nده �ظ��! از ر+�� ھ�ی ا����"! )ود. ��ر ا�ن ا�د�

)ود � ») ا�م، �� Aود��ن ھ+��م د��ن را د�ده« ا�م و او �� ھ+��م �� )� د��ن �D=�ت �رده«@زارش ا����دی داA/! ���و )� "�وان 
�+ت ���ور�ت ا%���Y+��ن ��! از ����I ا�ن @زارش ا�ن )ود � روا)ط "�و�! +��! )��د )� ا����ر ) )رر+! ��ش ار�)�ط�ت در 

 .اطD"�ت ��در+ت اد�gم �ود
 

Vahik, [30 Jan 2022 um 17:38] 
)ر ��0%ل �د�!، دا���Lھ! و "�وم �ردم ��OPر �!  - (DSC) ار�)�ط�ت ا+�را�ژ�( د%�"! -%�ر )� �( ��/ دو )�ر در +�ل 

��را �ورد @ذارد. ���Qت ����ر �ده در آ��� )���! از ��OPر ا��ق %�ردھد. ا+��Nده %�1ل از اطD"�ت ��در+ت ) ھ��ن ا�دازه آ�
�و� =رار �! @�رد � ا+��Nده از ر+�� ھ�ی ا����"! )رای ا����ر روا�ت ھ�ی +�ده و ) را�0! =�)ل ��رار )رای ) د+ت 

ا+��Nده از Bرو%��ل ھ�ی �1/! و ) طور �/! �����(  DSC �ن، �و�+�د@�ن درآوردن "=/ب و ذھن" "�وم �ردم ا+ت. "Dوه )ر ا
ھ�ی ار�)�ط! �<���! �ر و ھ���3ن �( ��, @+�رده �ر از طر�ق �رو���, در ا���ن ھ�ی آ��Dن و ر+�� ھ�ی ا����"! را 

 �! ���د. )ر ا+�س�Uو� DSC  ی د�����ل )+��ر %�1ل�V% و�د، ژ�رال ھ�ی ���و ��ز )��د در� .�ر 
 +ر��� UAوU! و ھ���وود

�(���ر�ت ���و در رو�0 ا��0د �ظ��! ����ن ���! �! ، ا��ق�A CoEرج از � �( �و�د،  ھ�ی %�ری ��ز در ارو�B و�ود دار�د �
در )را��+Dوا، ا+/وا�! �P+�س �د. ا�ن ) و�ژه ���1 �د�! و )�ز�Lران  �2005 در +�ل  GLOBSEC ����د ا��ق %�ر

�و� =رار �! دھد، ا�� در "�ن �0ل ) "�وان �( +�ز��ن Q)! در )رو�+ل )  +��+! در ارو�Bی �ر�زی و �ر=! را �ورد
�و+ط ���+�ون  GLOBSEC ��ظور ��OPر@ذاری )ر +��+ت �Aر�! و ا����! ا��0د� ارو�B "�ل �! ��د. "Dوه )ر ���و، ��ر

�ده��ت ھ�ی ��1دد. �Lرا�! ���0ت �! �ود. در وا���Lن و �ر National Endowment for Democracy ارو�B، ا�د�
و�ژه ا��ق %�ر ا+/وا�! ��د�د ھ���ری )�ن ا��0د� ارو�B و ���و ا+ت. ��و�ت ��ب آوری، د+�ور ��ر �ر��)! و ا���ت +��)ری 

 .ا��0د �ظ��! در رو�دادھ�ی ��ظم )� �����د@�ن ھر دو �<�د �ورد )0ث =رار �! @�رد
ھ� �ر��ب  �ش رو�داد را )رای �)�دل %�رده )�ن ���و و �ر�ت GLOBSEC 2020/2021، 2030در ���0ت از ا)���ر ���و 

داد. از ��/، ا�ن ا)���ر ���و از ���1 �د�! و ) و�ژه �وا��ن و )Aش UAوA !� !Uواھد �� ) ��و�ت ا��0د ��( ���د. 
دف ا"Dم �ده از ا�ن �وVو"�ت ���ل آ��ده ��,، ��ش )Aش UAوU! در ���و و ) اUطDح �وآوری ھ�ی د%�"! ��Bدار )ود. ھ

 رو�دادھ�، ھ���ری �زد�( �ر )�ن ���و و )�ز�Lران ا=��Uدی ) ��ظور �)ران Vرر ا+�را�ژ�( در )را)ر رو+� و �3ن /+/+
 ای )�ن دو�ت و ا=��Uد و�ود �دارد و ) ھ��ن د��ل ا+ت � دو�! را �! �وان ) +ر"ت /U�% _ور ھ��)ود. ز�را در ا�ن دو �

 .�SN او�! )+�I �رد و ) را�0! )
 ��ظور )<)ود �Uو�ر، @+�رش در 1�Uت %رھ�,، ) و�ژه در ��ورھ�ی "Vو )��د @+�رش ��)د"(." 

�ر�ت ���د@�ن در �ورد آن )0ث �رد�د، 0ول �0ور ا�ن )ود � L3و� )Aش UAوU! �! �وا�د در  � !/Uت اQاز +وا !��
 �د�! ���1 ھ�ی +�ز��ن و+ود��دی )���وه �ر�ت ھ�ی �و3( و ��و+ط  �+/�v +�زی %�Vی اطD"��! )رای ا+��Nده ��( ��د.

  StatCom ا�ن، )ر "Dوه. دھد ��ھش ھ� ��را� )رای را Aود ��ررات ���و � ا+ت ا�ن ���ز �Bش �0ل، ا�ن )�. �د )ر�+�(
�د.   ��ر @ر%�( �Lو ���و در ر� !UوUA شA( ری )�ن�� ا�ن �ر��ب"�وان وا+ط ای )رای ا%زا�ش ھ�( StratCom  !�

�دA( رو�دان را )<)ود>� .�وا�د ���1ل )� 
�ر�ت ���د@�ن ھ���3ن ) ا�ن ���� ر+�د�د � ���ز ) +ر��� @ذاری )���ر )رای ���رل �N+�ر �واز� )�ن ا��//! =درت و�ود 

ھ�ی �gردا+���!  Oر�ر �و�د. �و��د ���ر�تھ�ی �ورد ا+��Nده )رای ا����ر روا�ت ���و )��د �ؤ دارد. )رای ا���م ا�ن ��ر، روش
���ل �ود. در آ��ده، ���و )��د در %�/م ھ� و +�  -ھ�ی و�د�و�! ھ� و )�زی ھ�، ���ب ����د %�/م -ھ� )��د )� �وارد ��A/!  )رای ر+���

�د. ) ��ظور )<)�( ���س ��ز ��ش دا�/N�� ش ���ری ����دAB 1ت ھ�ی ھ���وودی �0)وب در +رو�س ھ�ی�U ود �Uو�ر، دا��
 .%رھ�, ) و�ژه در ��ورھ�ی "Vو )��د @+�رش ��)د. %�ط از ا�ن طر�ق �! �وان اھ��ت ���و را �+�����ً ا"Dم �رد

 �رس از د����ن �Aر�!
���و ) د��ل gر�زه N0ظ Aود، +��ر�وی �<د�د �Aر�! را ��ظ�م �! ��د و �رس از د����ن در �رق را )ر�! ا��Lزد. �gر"�دی 

)رای آ�<� وا�د �را�ط �)ود. در  DIE LINKE ا"�راض ���د � �2021)ود � �ردم در طول �)�رزات ا���A)��! %درال 
 ا+ت. )Aش�ھ�ی  ھ�ی و+�1! از ���1 ��ز ��طق �ر�)ط )� ا%زا�ش �+��ر ھز�� �وا�< )� رو+� ����وز، ���و �<��ر از ھ��

ھ�ی  ھ� و Bل �<� ھ���3ن از �دارس %ر+وده، +�+�م )<دا�ت "�و�! �1Vف، ��دها@ر3 آ - Bذ�ر�د  �ظ��! و �+/���0! را �!
 و د������!�+�����ت دار�د. در "Uر ر��Vت ا=��Uدی، روا�ت ���و ��OPر )+��ر �/�و+! )ر ز�د@! روز�ره  �+�زی ��د 

د �� را از �Uو�ر )زرگ �)<م �! �ردم دارد. %ور�ت �Nروض ��و�ت ار�ش از طر�ق �+/�v ��دد دا[�! )رای ا���ت �Aر�!، د�
�Dت �<��! در Bس ز��� =رار �! @�ر�د� .��د. راه 0ل ھ�ی ���Lز�ن )رای در@�ری ھ� و �

 
Vahik, [30 Jan 2022 um 17:38] 

 ا�ن ��ظور، 0وزه ھ�ی ز�د@! )���ر و )���ری در �0ل �ظ��! �دن ھ+��د. د��ر�ن �د�د ���و ) �( ��ر�B_ از �+/�v ��دد و (
 3پ ا����"! و 0زبNود. ا�ن )��د وظ���د � )� ��طق D+ S/Aح و  DIE LINKE �وز�S ��دد )ود� "�و�! ���ر �! �(

1��% �<��! آب و ھوا و ��و�ت ا�+��م ا����"! )� ا�ن �0ول ���)/ ���د. ھ���ری )�ن �( ا��//!  ھ���ری )�ن ا��//! )رای ���)/
����! ��+��د، ))��د ���ل ��ورھ��! )��د � "Vو  )���Dن آ����B  ن. ا�ن����ی �داوم در �ظر @ر%�ن آ�<� ) "�وان ��Uو�ر د

�ود �� .+ؤال � آ�� ���و وا=�1ً ھ�وز ) "�وان �( +�ز��ن )�ن ا��//! �+��ل ھ�وز ) روز ا+ت، �)��د از ا�ن @���Nن ���ر @ذا



. �+��وی ���D�1952-1974( و �ورای آ�ر����! در آ���ن، Bل آ»آن ز�3 �و�+�ده و �ورخ �+��ل ا+ت. ا����رات او 
)���Dن، » آ�D�� )� ر�وL��B)2021ر�و��)ورگ�� .و�/�رزدورف، )ر��ن ا+ت- ). او ���ور ��ط� ای 0زب 3پ در 

 
Vahik, [30 Jan 2022 um 17:38] 

 �ر�� از @و@ل
 


