
  �� ���ن ا����دی؟  زدا�� و َ�
رض ��
ت   در  آ���ن

�ر�� ا�و�و���ت� �� �$ران ا�رژی �رای ھ��� �� ھ!��  �ش �� آوردن ��و����د  ا����د آ���ن ا�)�د �رده و �� ���&� از %��ری 
�ر�ت ���رده �
رض ور�+��*� ھ�ی ����ری در ���)� (ر%�� �ود  �*��+�در  ا�د و در �)�وع آ���ن ا�د �� ھ��ن ا/ن ا.-م ور

�ر��ت و ر���� ھ� $�/ ھ� و ارز���� �
رض �� ���ن ا����دی �زرگ ا�ت. از ا�ن �$�2ل�  ��ھ�ی 5ود آ���ن ھم  ر ھ���د. ا�ن 
�� �$ث �$ران آ���ن ������ده ��  .ای از ا�
�د )دی �$ران ا�ت ا�و�و���ت ھم 

  در ���� ز�ر و �ر)�� آن ھم در ز�ر ����   ا�ل �&��� ا�و�و���ت

-of-threat-looming-a-faces-https://www.economist.com/business/2022/09/11/germany

deindustrialisation 

���&� � :�ر)�

 زدا�� آ���ن در �
رض ��د�ِد ��
ت

� . ھ�ی �ر�ت �*�ھ� �� د�واری� �� ا�د ر9ٔ� (�ز ارزان رو��� و �&��9ی ھ�*!ت �8ن 5و (ر%��ھ�ی آ����� 

١۴٠١��ر�ور  ٢٠( �٢٠٢٢ ����ر  ١١از ��ر�ٔ� ا����دی ا�*���2 ا�و�و���ت، ) 

  �ر)�ٔ� $��ب ��رزاد

 

� در ��ل» آ���ن ��+ل ���ت«داری آ�ر�+�، در ���ب  �ور(���و، وز�ر 5زا�� ھ�ری��ر �د،  �����دی �طرح �رد  ١٩۴۵ ���
���H�( آ���ِن  س از ���ورزی ��د�ل �ود.  �����د ا%راط� او ا(ر8� �ر ��
ت � �ر ا��+�ھ�ی  طرح زدا�� و �� ا����دی 

 .ھر(ز ا)را ��د ��!&�ن �رای ا��Kل آ���ن  س از �+�ت ھ��2ر ��5�ری اJر دا�ت، ا��

 

� آن ��ل  و��ن ���د �5�� از آ�8� را ��ل �
د از آن روزھ�، $�/ و/د���ر �٨٠&ر���ً � -آ����� ��  در و -ھ� در ذھن �ور(���و 
�» ��زی �-ح«)��ور رو��� ��  �ود، .��2 ��د. ر�Pس� �
���ودٔه ��
ت �وا��ی آ���ن �ر آن ��+� ا�ت، دارد  (�ز ط��

��د. ھم �و��ن ��در���ده �زرگ ��/ در د��� را د�8ر ��+ل �� ��8ر��ن ا����د �زرگ )��ن و �ا �د�ر وQ9 ر ز��ن، آ�8
� �8ن، �زرگ ���� ��ل ��د ا�ن ا�ت ��  �ر�ن �ر�� �)�ری آ���ن ��ز ������2رد �ورو ��/ی آ����� از )�2� 5ودرو، ١٠٠(ذ

�ور 5ر�ده �ود، 5ودش در رو�د ���دی ا����دی �د�دی �رار �)��زات  ز�+�، و �واد�دارد. ا�*وی  ������� از آن 
� �� $دودی �ر ��ب��ده  ارزان ���ودٔه ا�رژی و��ر �را�ری آ���ن  �� و �&��9ی %راوان از د�*ری ���5������ت از �� 5ود

 .رو�ت �� آز�ون د�واری رو�� ا�ت، ا�روزه

 

2� �� ھ�ی �����  ���دھ�ی ا�ن وQ9 �رای �ر�ت��
� ���م آ��� در �ورس ��آ�!�*� ��زار  �وا�د و�5م ���د: در �ود] �� آ����� [
�ورھ�ی د�*ر آ��ب د�ده ر و ُ ر�درت آ����� ����ر ازدا ھ�ی ���&� ا���ل، �ر�ت�ا�د و ���م آ��� �ر$�ب د/ر ��  ھ��������ن در 

�ورس اوراق ���دار  ١٠٠��5ص  در�د ��ھش ��%�� ا�ت. ا�ن ��ھش �&ر���ً دو�را�ر ��زان �&وط ���ی ���م در٢٧ ا�روز
���ل ����ز���% )FTSE 1005ص (�� آ�ر�+��ت. ز�*!ر�د (S&P 500) ر در ��زار �ورس ��و�ورک���م �ر� ۵٠٠  �ر������ �� 

� ھ�دار داد: (BDI) وورم، ر�Pس %درا��ون ����Q آ���ن روس��
ت �� در �
رض ��د�د ا�ت. ا��س«، ��ه (ذ�� « ��او (!ت 
��ده] �� �ظر ��» �ّ��«و��رھ�  ��ب ا�ن و9
�ت �رای ����ری از�ھ�ی �\��ن  )�رهز� ر�د. و ا�ن �ّم ��+ن ا�ت از طر�ق [ُ

�� ��� )��ن ��
�� ��ز ٔ�&� �� ����( � .�و��د���د(�ن آ����� ا�ت، (��رش ���د �ّدت ��+� �

 

� %درا��ون ����Q آ���ن، از ھ��ن ا[ن �ر�ن ��+ل ����Q آ���ن �زرگٔ�!) ��رای ��ل آ��ده، ���ت  ھز��ٔ� %زا��دٔه ا�رژی ا�ت. �
�، ��زان (�ز ��ر%� ����Q آ���ن  ر �ده ا�ت. در�رق  ��زده �را�ر و ���ت (�ز ده �را��P��٢١ه ژو ����در�د ���ر از ��ه �

��را�� ��رف ا�رژی ا�ن �ر�ت در ��ل ��� �ود. .2ت ا�ن ���ت ��ا�ن ��ھش ��رف �� .2ت ��ھش  .ھ� ���ر �وده ا�ت (ذ
8��*�ر« « ٔ���زان  ���� 5ود در��رهٔ  ���، از ��ه ژوPن  �شدر $وزٔه ا����د )� (Kiel) �ل �� �و��د �وده ا�ت. ا�د��+دٔه �ؤ��

�  ���Kر داد. ا�ن ا�د��+ده ا��ون ا$���ل �� در�د١٫۴در�د ��ھش و �� ٠٫٧را  ٢٠٢٢ر�د �و��د ����5ص دا�25 در ��ل �دھد 
��ر از �وّرم ا���ل (٨٫٧�ود و �وّرم ھم �� » ��&�ض» ٢٠٢٣ا����د در ��ل �� �� .5واھد �ود (٢٠٢٢در�د �ر�د 

 

�، FTI-Andersch �ر ا��س �ظر��)� �ر�ت ���ور�Pت در ��ه ژو��&ر���ً b ا�د �ر ����ر از ھ�� آ��ب د�ده ھ�ی �و�8 �ر
���ر از  �ر�ت (در�د��8٢۵رم ( �� ��ا�د، �� ��د  �� � ذ�ر%�� ا�د ھ� را �Kو �رده ��ر��د و ��ر(ر دار�د، �!�رش ١٠٠٠ھ��� 

�تدر�د �ر١١دار�د 8��ن ���د. ا�� %&ط  ��� ��ش از  ��١٠٠٠ش از  ھ��� ��وری ���ر�ن دار�د، 8��ن و9
� دار�د. در 
١٠�ود، در $دود  ��ن در آن �و��د �� �وع ٣٠٠٠��-+���ون د�ده  ا�د ھزار �و��د���دٔه ��ن د�8ر � �� H�( در آ���ِن  س از ��

�9ن  ھ�ی ��5ر(�ری و (رم �ردن ��ور ُ 5ت ���ز �� �رق و (�ز دار�د، ا�دا�5ن ����ن ��ده �ود. ا�ن �و��د���د(�ن �رای ��ر
� .رو��د رو�� ھ�ی آرد، �ره، �+ر، و ھ�8��ن �زد ���وا��ن ا��+� �� ا%زا�ش ھز��

 

� �+� از د����ران %رو�*�ه در ���وا�� ز�)�رهٔ�!) �� و�د��ن ١٢٧ �� �ٔ��� )Wiedemannت � (��ّدت د�8ر  �در �ر��ن، ا�ن �ر
���ود ��
�ھ� در ��ر�5�ٔ� �ر�زی، در ھز��ٔ�  ���م ��ن ھ� و ُ 5ت ��ر���ن ا�ت و �-ش دارد �J-ً �� ��5وش �*� دا��ن ��ورھ�ی 

 .)و�� ��د اش �ر%� ا�رژی ��ر%�

 

� �&ر�� �ر�ت ۶٠٠از  (BDI) ھ�ی ا�5ر %درا��ون ����Q آ���ن �+� د�*ر از �ظر��)� در��ر�ت از ھر ��و�ط، د�ده �د  �� ً�
��ر�ت از ھر ده �ر�ت ھ�ی ز��د، .2ت ھز��� ده �ر�ت، � ��  �و��د 5ود را ��و�ف �رده �� ��ھش داده ا�ت. ��ش از ُ��(!��د 



��8�� �زرگ �� ��+�2 ا%زا�ش �ر��م ���ر آ��� را ��د�د �� آور ���ت ا�رژی و �واد او�� �� ادا�ٔ��ر�ت،  ا�ت  d�  د. از ھر��
�وری د�*ر ا�ت. دو � %+ر�� �ر�ت �� ��ر�ت  �)م- ا��&�ل �5�� از �و��د �� ���م �و��د 5ود � �� �ر����(ذاری در  ھ� (!��د 


و�ق ��وه� � .���داز�د ھ�ی �و��د ��ز�ر را ���د �

 

 -وه �ر ا��+� ���د ��.  ا�د، ������� �� %و/د ��ز �� ��+ل ������ �وا)� ھ�ی �و��د �واد َ�ر ����د �ر�ت �ر ا�رژی ھ�ی �زرگ �ر�ت
� ھز��ٔ� ا�رژی آ��� ���ر ا�ت��ورھ�ی د�*ر ر���ت ���د ��  (BASF) .آ.اس.اف  �+ر ب �ر�ت ������� eول .ر����ن 5ود در �

��+ن ا�ت �)�ور �ود ��ز  ��د، �و��دش را ��ھش داده و ��دٔه او��� و ھم �� .�وان ا�رژی ا��!�ده �� از (�ز ط��
� ھم �� .�وان
�روپ ���ن  �+ر و��د را ���ر ��د. �ر�ت %و/د��زی eولھم � )Thyssenkruppاز ارزش ��زار  ( ����ون �� �� �از ��ه ژا�و�

 .د�ت داده ا�ت 5ود را

 

�ر�ت �� ا�رژی در آ�)� ارزان ھ��� در ھ�ی �زرگ 8�د����2 ا2eب ��ر�5���ورھ�ی د�*ری دار�د ��ر ا�ت. ا�� ����ری از  
� �)��Q .ظ��� �� ا�دازٔه �� ��ر در �ودو�*���%ن دارد، ������د ب.آ.ا آ���،�ھ�ٔ� ا�ن ��+-ت ھ�8��ن �� �و��د ز��د  س.اف 

�� ��ور ادا����ھد آ�eز رو�د ��ھش ا(ر ھز��ٔ� �واد او��� �� $ّدی �
د�ل �ود، 8��ن دھد. $�� 5ود در دا5ل  �����ت �ر�5 از  
� و.ده د ا�م، و دو�ت ھ��ن آ��� �وده�$����� در $وزٔه ا�رژی �� �)�ت ����Q ����د، ��ز ھم %��ر ھز��ٔ�  ھ�ی اده ا�ت �� ����طور 
�ر�ت ��ن �5واھد ر%ت. �� �و��د از ��ذا�رات د�وار �� ��د�+�ھ�ی �در���د آ���ن  ای از ھ� ا��ون دار�د �رای دور ��زه و�ژه ا��+


ت �در���د  �ر�ن ��د�+�ی ��ر(ری آ���ن، �� ��ر%ر����ن در گ، �زرIG Metall �ذا�رهٔ  .�و�د �ر �ر �زد ��/�� آ��ده ����
� ��د�+�ی ��ر(ران ا%زا�ش  5ودرو��زی  �ش ھ�ی 5ودرو��زی، در �رف آ�eز ا�ت. ا�د��+دٔه �ر�ز  ژوھش��رده ا�ت  ����

 . ذ�رد را ��� در�د�٨زد ���ر از 

 

� ، ��ز�دٔه �زرگ د����ل(Hakle) د�وار�ر �ده ا�ت. �ر�ت ھ��ل���د(�ن ��ز  ��رف ��%�ٔ� �و��د �� ھ�ی ا%زا�ش ا��&�ل ھز��
�$�و/�ش �� دوش ���ر��ن ���دازد، در5وا�ت ا.-م  �وا�ت،  س از آ�+� ��وا��ت ا%زا�ش ز��د ھز��ٔ� �و��د را �� ا%زا�ش ���ت

�رده ا�ت �*��+�  .ور

 

� 5ودرو��زان �ودھ�ی ھ�*!�� دا���د، $�/ �!�رش  س�$�ل �م �دن ا�ت، 8ون �وّرم )�ب  �ی آ��� درھ از 8�د ���� 
� ا�د��+دٔه �ر�ز  ژوھش .5ر�داران ���&ؤه 5ودرو را ���5 �رده ا�تٔ�!) ���ز  ھ�ی 5ودرو��زی، او�9ع در دو �� ��ل آ��ده �

����ن از  آ���� ���Kر دھ�د. در .وض، �� �� �وا��د %را��دھ�ی �و��د را ھ�ی 5ودرو��زی ��� طور 5واھد �ود. �ر�ت ھ��ن
�
� �� ھ�ی اداری و �$&�ق و ھز��� �
���د ھز��� �و�  ٔ��ر�ت ھ����ن را ��ھش دھ�د. در ���)�، ����د �&� �دار و  ھ�ی �زرگ ���&

�  5ودرو��زی �رای ورود �� $وزٔه 5ودروھ�ی �ر�� و 5ودران ��ز �� ا$���ل ز��د ھ�ی د�رھ�*�م ��
ت )�ا%��دٔه آ���ن، �-ش�
�ورھ�ی�
و�ق 5واھد ا� ��م %��د. �ر�5 از آ��� ا$���/ً �و��د را � � .�ر ���&ل 5واھ�د �رد ھز��

 

� �ر اJر ��/ ���دن ا$����� ���ت ���� �� 5�و�� �ر�ِ�رگ آ���ن،  �ش ھو�*ر ا���د��H، ا����ددان ار�د �����ا�رژی  ��د 
� %را��دھ�ی در�د از �ر�ت��٣  �٢رای �د��، ��ور �&ل �+�ن  ��ن ا�رژی�و��د ھ�ی ��
�� آ���ن �َ�ر ا�ت، �� �5رج از 

 .5واھ�د داد ھ�ی ��
�� ��ز در ز����ن ا���ل و ��ل آ��ده �و��د 5ود را ��ھش از ��*�ه 5واھ�د �رد. در�د ����ری

 

� ��د دارد دو ��ر�5�ٔ� 5ود را  ھ�ی ، �+� د�*ر از eول(ArcelorMittal) آر�2ور����ل�در %و/د��زی، ا.-م �رده ا�ت 
�ر�ن �و��د���دٔه  ، �زرگStickstoffwerke Piesteritz ���دد و ��ر���ن آ��� را �ر5ص [��+�ر] ��د. �ر�ت آ����� ���ل آ���ن

�������� دو ���دٔه �اJر 8��ن و9
�  .آ����ت �
ط�ل �رد-ھ�ی �و��د آ�و���ک 5ود را در زا��ون ا�د، ��ر�5�� ��م آ�و���ک و اوره 
� �+� از �$�و/ت ب.آ.اس.اف �رای ���ز �ردن  AdBlue �وان در ���ود �ر ��
ت را �� در ز�)�رٔه �\��ن (��رٔه �زرگ�د�د 

����ون ھ�ی �و�ور ����ون �آ���ن �� ��زارھ�ی �5رج از  ھ� .��ل ���� در �&ل و ا��&�ل �$�و/ت و ��/ھ�ی د�زل ا�ت. و ا���
��ور�د. ا��!�ن ���ل ��  ���� ��  �ش  و�س از ا�د��+دٔه �ؤ��ٔ�طو�� ». ���ن ا����دی �� ��ت آ���ن در $ر�ت ا�ت«��د 

��ر��ن )���ِ� �ر�ت �5واھد� ����د ����د ھ�ی آ����� ھم  ���دھ�ی ا�ن وQ9 را ا$��س . 
 


