
 
 
 

 
 رھش رد ایلم لتھ زا جراخ رد اکیرمآ و یلامش هرک تسشن یرازگرب زا لبق ھک یناراگنربخ یرادربملیف و یساکع زا تعنامم یارب شالت لاح رد یتینما نارومام ،٢٠١٩ ھیروف ٢۵ زور
 )گناو نآ /زرتیور سکع( .دنا هدرک عمجت مانتیو یوناھ

 

  روسناس رظن زا ایند لوا روشک ١٠ تسرھف
 لقتسم یاھ ھناسر ندرک تکاس یارب یتینما تراظن و لاتیجید دنمشوھ گنیرتلیف زا یتنس یاھ شور رب هوالع رگبوکرس یاھ تموکح
ناراگنربخ .دننک یم هدافتسا زا  تی  امح ھتی  مک زا   هژی  شرازگ و کی  . 

 تاقیقحت ھجیتن رضاح تسیل .دراد ناھج رد ار لوا ماقم روسناس رظن زا هرتیرا CPJ ناراگنھمانزور زا تظافح ھتیمک شرازگ ھب
CPJ داجیا و ناراگنربخ نداد رارق رظن تحت ،ھنارگبوکرس نیناوق و سبح ریظن ییاھ کیتکات زا فلتخم یاھروشک هدافتسا ی هرابرد 

 .تسا یعامتجا یاھ ھناسر و تنرتنیا زا هدافتسا رد تیدودحم

 ای و عونمم اب روشک ١٠ نیا .دراد هدیقع نایب و تاعالطا راشتنا و تفایرد قح یناسنا رھ ،رشب قوقح یناھج ی ھیمالعا ١٩ هدام قبط
 تراظن ،سبح زا هدافتسا اب ناراگنربخ باعرا اب و ھتفرگ رخسمت ھب ار یللملا نیب یاھدرادناتسا لقتسم یاھ ھناسر ندرک دودحم
 .تسا جیار اھروشک نیا رد یروسناسدوخ .دننک یم توکس ھب راداو ار نانآ تیذا و رازآ یاھ شور ریاس و یکیزیف و لاتیجید

 یراگن ھمانزور و دنور یم رامشب تموکح یوگنخس اھ ھناسر -ناتسنمکرت و ،یلامش هرک ،هرتیرا - تسرھف نیا لوا روشک ھس رد
 یم رارق رظن تحت کیدزن زا دنبای یم ار روشک ھب دورو هزاجا ھک یا یجراخ ناراگنربخ دودعم .دوش یم ماجنا دیعبت رد لقتسم
  .دنریگ

 دنمفدھ ندرک کھ و ھتفرشیپ یتینما تراظن نینچمھ و لیلد نودب تشادزاب ،تیذا و رازآ زا تسرھف نیا رد رگید یاھروشک یخرب
 .دننک یم هدافتسا لقتسم یاھ ھناسر نتشاداو توکس ھب یارب

 تراظن اب هارمھ ناشیاھ هداوناخ و ناشیا تیذا و رازآ و ناراگنربخ ندرک ینادنز زا هدافتسا رد ناریا و مانتیو ،نیچ ،یدوعس ناتسبرع
 .دنرادروخرب ییالاب تراھم زا یعامتجا یاھ ھناسر و تنرتنیا ندرک رتلیف و لاتیجید یتینما



 ،ھیروس ریظن ییاھروشک رد ناراگنربخ .دننک یم لرتنک تدش ھب ار اھ ھناسر اھنآ تموکح ھک ھتخادرپ ییاھروشک ھب طقف لودج نیا
 ،یلخاد تاشقانم ریظن یلماوع ھکلب .تسین یتموکح روسناس اموزل نآ لیلد اما دنتسھ ھجاوم یناوارف یاھ یراوشد اب مھ یلاموس و نمی
  .تسا کانرطخ ناراگنربخ یارب ھک هدروآ مھارف ار یطیارش ،یتموکح ریغ نارگیزاب شقن و یفاکان یاھ تخاسریز

 

 
 ابابآ سیدآ رھش رد ٢٠١٨ ھیئوژ ١۶ خیرات رد هرتیرا ترافس ییاشگزاب تبسانم ھب ھک یمسارم رد دمحا یبآ ،روشک نیا ریزو تسخن هارمھ ھب یکروفآ سایاسیا ،هرتیرا روھمج سییر یامن
 )یرگن اسکیت /زرتیور سکع( .دشن رجنم هرتیرا رد اھ ھناسر طیارش نتفای دوبھب ھب روشک ود نیا طباور ندش رت مرگ .دش رازگرب یپویتا

 

  هرتیرا -١
 .تسا ھتشاد هدھع رب نونک ات ١٩٩١ لاس زا ار هرتیرا روشک یروھمج تسایر یکروفآ سایاسیا :یربھر

 ینادنز راگنربخ ١۶ مک تسد نتشاد اب هرتیرا .درک فیقوت ار لقتسم یاھ ھناسر مامت ٢٠٠١ لاس رد تلود :روشک رد روسناس تیعضو
 ناراگنربخ نیا رثکا .دراد هایس یاقیرفآ یاھروشک نایم رد ار لوا ماقم ناراگن ھمانزور ندرک ینادنز رد ،٢٠١٨ ربماسد ١ خیرات ات
 ١٩ ی هدام نایب یدازآ هورگ شرازگ ھب .دنا هدشن ھمکاحم مادک چیھ نونکات و هدش تشادزاب ٢٠٠١ لاس بوکرس زا سپ ینادنز

Article 19)(، دنک یم "یلم فادھا" اقترا ھب مزلم ار اھ ھناسر ھک تسا یدنب لماش هرتیرا ١٩٩۶ لاس تاعوبطم نوناق.  

 زمرق طوطخ زا تازاجم سرت زا یتلود یاھ ھناسر ناراگنربخ و تسا تلود یراصحنا کلمت رد انوناق هرتیرا نویزیولت و ویدار
 رد ییویدار یاھ ھکبش یا هراوھام ای یتنرتنیا شخپ دننام تاعالطا یعرف عبانم دیوگ یم ھلو ھچیود یمداکآ .دننک یمن روبع یتموکح
 .دنوش یم ھجاوم تیدودحم اب تیزاراپ و روشک تنرتنیا دب تیفیک ھطساوب دیعبت

 تیعمج ٪١  زا شیب یمک طقف و هدوب نییاپ رایسب هرتیرا رد تنرتنیا ذوفن خرن دیوگ یم دحتم للم نامزاس تارباخم یللملا نیب ھیداحتا
 یم دصر یتحار ھب ناشتیلاعف ییاھ ناکم نینچ رد ھک دنتسھ اھ تن یفاک ھب عوجر ھب روبجم تنرتنیا ھب یسرتسد یارب ناربراک .تسا

 تلود ،اقیرفآ بونج و قرش یارب یللملا نیب یتاعالطا تاطابترا یاھ تسایس رد یراکمھ هورگ ٢٠١٩ سرام شرازگ ھب انب .دوش
  ».درادن تنرتنیا رد ینلع لالتخا داجیا یارب مکح رودص ھب یزاین«رگید ھک ،تسا "ارگرادتقا ای محر یب" نانچ هرتیرا دبتسم

 روشک نیا رد یعامتجا یاھ ھناسر ،هرتیرا لالقتسا زور نشج زا شیپ ھک داد شرازگ یس یب یب ،٢٠١٩ ھم ١۵ خیرات رد ،لاح نیا اب
 یارب یجراخ ناراگن ھمانزور زا یخرب ،٢٠١٨ لاس طساوا رد یپویتا زرم ییاشگزاب اب ،تسیمونوکا ھمانزور ھتفگ قبط .دندش دودسم
 .دوب هدش لرتنک تدش ھب اھنآ یسرتسد نازیم اما ،دندرک تفایرد صوصخم زوجم هرتیرا زا رادید

 زا تظافح ی ھتیمک یتموکح دیدش لرتنک و مکاح تشحو و بعر یاضف دوجو لیلد ھب ھک ییاھ شرازگ رب انب :کیرات ھطقن
 اھ تساوخرد مامت هرتیرا میژر .دنا هداد تسد زا ار دوخ ناج یتشادزاب راگنربخ تفھ نونک ات ،تسین اھنآ دییات ھب رداق ناراگنھمانزور



 ھمانزور ١٠٠ زا شیب ،٢٠١٩ نئوژ رد .تسا هدرک در ار ینادنز ناراگن ھمانزور تشونرس ی هرابرد قیقد تاعالطا ھئارا یارب
 دندش ینارگشنک و ناراگن ھمانزور اب رادید راتساوخ و دنتشون یکروفآ ھب هداشگرس یا ھمان ،ییاقیرفآ رشب قوقح لاعف و ققحم ،راگن
 .دش در ھناعطاق ،دناوخ "بسانمان" ار نآ هرتیرا تاعالطا ترازو ھک تساوخرد نیا .دنرب یم رسب نادنز رد تساھلاس ھک

 

 
 نیرت رگبوکرس زا یکی یلامش هرک .دش رشتنم یلامش هرک یمسر یرازگربخ طسوت ٢٠١٩ ھیوناژ ١٠ خیرات رد ھک نیچ گنیجیب رھش ھب یرفس رد نوا گنوج میک یلامش هرک ربھر یامن
 )زرتیور زا رشنزاب هرک یمسر یرازگربخ( .تسا ناراگنربخ یارب ناھج یاھروشک

 

  یلامش هرک -٢
 .دیسر تردق ھب ٢٠١١ لاس رد لیا گنوج میک ،شردپ گرم زا سپ ھک نوا گنوج میک :یربھر

 مامت ابیرقت ،تسا روشک نیا تاعوبطم یدازآ هدننک تنامض یلامش هرک یساسا نوناق ٧۶ هدام ھکنیا اب :روشک رد روسناس تیعضو
 یور رب مھ نآ ھک دوش یم ھیھت یلامش هرک یمسر یرازگربخ طسوت ینویزیولت و ییویدار یاھ ھمانرب و ،تالجم ،اھ ھمانزور یاوتحم
 شرازگ ھب اما .دھد یم ششوپ مک رایسب ار یجراخ یاھربخ یلامش هرک یمسر یرازگربخ .دراد زکرمت یربھر یاھ تیلاعف و نانخس
 روط ھب ار ٢٠١٩ نئوژ رد یلامش هرک ھب ،پمارت دلانود ،اکیرمآ هدحتم تالایا روھمج سیئر هاتوک رفس یرازگربخ نیا ،یس یب یب
 هرک رد ھسنارف یرازگربخ و سرپدتیشوسآ یرازگربخ .درک دای "زیگنا تفگش یدادیور" کی ناونع ھب نآ زا و داد ششوپ هدرتسگ
 تنرتنیا ھب یسرتسد .دنا هدش جارخا روشک زا ای و تشادزاب ،عنم روشک ھب دورو زا یجراخ ناراگنربخ اما ،دنراد یکچوک رتافد یلامش
 گنویمگناوک مان ھب یا هدش لرتنک تنارتنیا ھب یتلود یاھداھن و سرادم زا یضعب اما ،تسا رسیم ھبتر یلاع نارادمتسایس یارب اھنت
  .دنراد دودحم یسرتسد

 عبانم ،قاچاق یجراخ یاھ DVD و ھناگیب یاھویدار و نویزیولت یاھ لانگیس ،یلامش هرک مدرم تیرثکا یارب ،ایدمرتنیا شرازگ ھب انب 
 یلامش هرک تاماقم ،هدیسر تردق ھب نوا گنوج میک ھک ینامز زا ،تاملپید ھلجم ھتشون ھب .دنتسھ لقتسم تاعالطا تفایرد یلصا
 تاعالطا نتشاذگ کارتشا ھب زا یریگولج یارب ار بای ویدار ھتفرشیپ لیاسو و ییویدار یاھ سناکرف یاھ هدننک دودسم زا هدافتسا
 یلصا روتارپا ٢٠١٩ سرام رد ،داد شرازگ هرک رامآ زکرم زا لقن ھب یبونج هرک هرویکناھ ھمانزور .دنا هداد شیازفا مدرم طسوت

 زا جراخ تایوتحم ھب یسرتسد ھب رداق نیکرتشم ،ھتبلا ،دراد کرتشم رفن نویلیم راھچ لقادح کنیلویروک ،یلامش هرک هارمھ نفلت ھکبش
 .دنتسین یلامش هرک

 تیوھ ھب نیھوت« مرج ھب ار ناش نارشان و یبونج هرک لھا راگن ھمانزور ود یلامش هرک رد یھاگداد ٢٠١٧ ربماتپس رد :کیرات ھطقن
 زا سپ وبلیا نوسوچ راگنربخ وھ-یج گنای و وبلیا يا - گنود راگنربخ میر ویھ ناس .درک موکحم مادعا ھب یبایغ روط ھب »روشک
 یلامش هرک مدرم هرمزور یگدنز حیرشت ھب و دش رشتنم ٢٠١۵ لاس رد ھک - »يلامش هرك ياھ ھنامرحم« باتک ناگدنسیون اب ھبحاصم
  .دندوب ھتخادرپ باتک نیا یا ھناسر یسررب ھب - دزادرپ یم



 

 
 .تسا هدش دیدھت و ھتفرگ رارق متش و برض دروم ،هدش تشادزاب اھراب یراگنربخ لغش لیلد ھب اوولیچآ .دابآ قشع رھش رد شلزنم رد ٢٠١٧ ربماون رد اوولیچآ ناطلس دازآ راگنربخ یامن 
 )اناتسنمکرت اکینروخ زا رشنزاب CPJ سکع(

 

  ناتسنمکرت -٣
  .دراد تسد رد ار تردق ٢٠٠۶ لاس زا ھک فودمحم یدرب یلق نابرق روھمج سیئر :یربھر

 تردق زا و دراد اھ ھناسر ھلمج زا ناتسنمکرت رد یگدنز یاھ هزوح مامت رب یلماک ھطلس فودمحم یدرب :روشک رد روسناس تیعضو
 اکیرمآ هرگنک ار شا ھجدوب ھک( یدازآ ویدار / دازآ یاپورا ویدار ھتفگ ھب .دنک یم هدافتسا دوخ یتسرپ تیصخش شیک جیورت یارب دوخ
 ار نیریاس و هدرک بوکرس ار لقتسم یاھادص ،ناراگن ھمانزور ندرک ینادنز و تشادزاب اب فودمحم یدرب میژر ،)دنک یم نیمات یم
 نپوا شرازگ ھب .دنوش یم لرتنک تلود طسوت تدش ھب ای و دنتسھ یتلود ناتسنمکرت یاھ ھناسر مامت .دزاس یم یراوتم روشک زا
 دیعبت رد )ناتسنمکرت تشذگرس( اناتسنمکرت اکینروخ دننام دنراد زکرمت ناتسنمکرت یور ھک یلقتسم یاھ ھناسر کدنا ،یسارکومد
 ناراگنربخ .دنھد رارق ییوجزاب دروم ار دننک یم دیدزاب اھ ھناسر نیا تیاسبو زا ھک یناربراک دنناوت یم تاماقم و دننک یم تیلاعف
 رارق متش و برض دروم ،هدش ینادنز اھنآ .دننک یم تیلاعف راعتسم مان زا هدافتسا اب ناتسنمکرت رد یدازآ ویدار / دازآ یاپورا ویدار
 ھب روشک نیا تیعمج زا دصرد ٢١ دودح اھنت ،دحتم للم نامزاس تارباخم یللملا نیب ھیداحتا زا لقن ھب .دنا هدش جورخلا عونمم و ھتفرگ
 رشتنم ٢٠١٧ لاس رد یللملا نیب لدابت و قیقحت تئیھ طسوت ھک یا ھناسر یرادیاپ یاھ صخاش شرازگ رد .دنراد یسرتسد تنرتنیا

 .تسا هدرک عونمم ار هدننک سانشان یاھرازبا ریاس و اھ نا یپ یو زا هدافتسا و )نیالنآ( طخرب لقتسم تایرشن میژر ھک تسا هدمآ ،دش
 یاھرنھ و ینلاس یاھ یزاب یرازگرب زا شیپ ،نیدراگ شرازگ ھب .دننک یم ادیپ دورو هزاجا ناتسنمکرت ھب تردن ھب یجراخ یاھ ھناسر
 / دازآ یاپورا ویدار .دندرک وغل ار یسیلگنا ناراگن ھمانزور زا یدادعت تیلاعف زوجم ناتسنمکرت تاماقم ٢٠١٧ لاس رد ایسآ یمزر
 ."دنتسھ یبرغ یتراظن یاھ یروانف ھب یبایتسد یارب شالت رد تدش ھب" تاماقم ھک داد شرازگ ٢٠١٩ ھیروف هام رد یدازآ ویدار

 ھقباس و هدرک رشتنم اناتسنمکرت اکینروخ رد یتالاقم ھک یا ھلاس ۶٩ دازآ راگن ھمانزور اوولیچآ ناطلس ،٢٠١٩ لاس رد :کیرات ھطقن
 هرابرد ھک ،اوولیچآ .دش عنم یللملا نیب زاورپ ھب ندش راوس زا ،دراد یدازآ ویدار / دازآ یاپورا ویدار ناتسنمکرت دحاو اب یراکمھ ی
 و برض دروم دوخ یراگن ھمانزور یاھ تیلاعف لیلد ھب و تشادزاب سیلپ طسوت البق ،دسیون یم ناتسنمکرت مدرم هرمزور یگدنز ی
 .دوب ھتفرگ رارق دیدھت و متش



 

 

 نیرتزراب زا یچقشاق لتق .دش رازگرب لوبناتسا رھش حتاف دجسم رد ٢٠١٨ ربماون ١۶ خیرات رد ھک ینیدامن متخ مسارم ناگدننک تکرش تسد رد ناتسبرع لھا راگنربخ یچقشاق لامج سکع
 )ریمدلآ نیسح /زرتیور سکع( .تسا لقتسم یاھ ھناسر اب دوعس لآ میژر ھنایشحو دروخرب یاھ ھنومن

 

 یدوعس ناتسبرع -۴
 رس رب ٢٠١٧ لاس رد ناملس نب دمحم دھعیلو .دیسر تموکح ھب یدالیم ٢٠١۵ لاس رد دوعس لآ زیزعلادبع نب ناملس هاشداپ :یربھر
 .دمآ راک

 نیناوق .تسا هدش رتدب تدش ھب ناتسبرع تاعوبطم یرگبوکرس یاضف ،ناملس نب دمحم تموکح تحت :روشک رد روسناس تیعضو
 گالبو و ناراگن ھمانزور تشادزاب یارب ار یتموکح تاماقم تسد ،هژیو یاھ هاگداد و یزاجم یاضف میارج و مسیرورت اب هزرابم
 یاھ ھلیم تشپ راگن ھمانزور هدزناش ،٢٠١٨ربماسد لوا رد .دنا ھتشاذگ زاب ،دنوش یم فرحنم تلود یماح ییاور طخ زا ھک یناسیون
 یکشزپ یاھ یبایزرا قبط .دندرک تشادزاب ار رگید راگن ھمانزور ٩ مک تسد یدوعس تاماقم ،٢٠١٩ لاس لوا ھمین رد .دندوب نادنز
 ناملس نب روتسد ھب ھک یناراگن ھمانزور زا نت راھچ مک تسد ،دش اشفا نیدراگ ھمانزور رد و دوب هدش ھیھت ناملس ناطلس یارب ھک
 ھک درک ررقم ناتسبرع ٢٠١١ لاس رد .دنا هدش ھجنکش و ھتفرگ رارق تیذا و رازآ دروم یدوعس یاھ نادنز رد دندوب هدش تشادزاب
 زوجم تاعالطا و گنھرف ترازو زا دیاب دسیونب )نیالنآ( طخرب یاھریسفت و رابخا دھاوخب ھک یدرف رھ و اھ گالبو ،اھ تیاس بو
 رازبا زا هدافتسا ھک دنا هداد طسب نانچ ار لاتیجید یاوتحم رب تراظن ھطیح یدوعس تاماقم ،تسپ نتگنشاو شرازگ ھب .دنک تفایرد
 زا تاماقم ،عبانم ریاس و زمیات کرویوین یاھ شرازگ ساسارب .تسا هدش لیدبت یمئاد یرما ھب ناتسبرع رد یزاجم یاضف رب تراظن
 و ،نمی گنج دننام ،ساسح تاعوضوم دروم رد ثحب و ششوپ زا یریگولج یارب تابر و لورت یاھ شترا و یتراظن یاھ یروانف
  یدازآ ھناخ ھسسوم یزاجم یاضف رد یدازآ شرازگ ساسا رب .دننک یم هدافتسا ،فلاخم ناراگن ھمانزور دروم رد سسجت یارب زین

Freedom House)(، ھئارا ھب یسرتسد نینچمھ و ھتشاد زاجم ریغ یاوتحم نالوئسم رظن زا ھک ییاھ تیاس بو یدوعس تاماقم 
 یجراخ ناراگنربخ ،ویویر مزیلانروج ایبملک ھلجم ھتفگ ھب .دنا هدرک دودسم ار گنیرتلیف ندز رود یارب نا یپ یو سیورس ناگدنھد
 زا سپ یتح و دنجازم یمدمد یللملا نیب ناراگنربخ ھب دیداور یاطعا رد یدوعس تاماقم اما ،دننک تیلاعف ناتسبرع رد دنناوت یم
 .دنتسھ ھجاوم ددرت یاھ تیدودحم اب بلغا یجراخ ناراگنربخ ،دورو

 نتگنشاو راگنربخ ،یچقشاق لامج ،ناملس نب ھب ھتسباو دارفا ھلمج زا یدوعس ناتسبرع لماوع ،٢٠١٨ لاس ربتکا رد :کیرات ھطقن
 لتق ھب اجنامھ و هدناشک ھیکرت لوبناتسا رھش رد ناتسبرع یرگلوسنک ھب یرادا راک ماجنا ھناھب ھب ار یدوعس تلود دقتنم و تسپ
 ار یدوعس ناتسبرع تلود و دیمان "هدش یزیرھمانرب شیپ زا مادعا" ار لتق نیا ٢٠١٩ لاس نئوژ هام رد للم نامزاس .دندناسر
 .دش ارجام نیا رد ناملس نب شقن دروم رد قیقحت راتساوخ و دناوخ "لوئسم"

 
 



 

 

 هاگتسد زا نیچ .گنیجیب رھش نات نوی وی کراپ رد یتراظن دنمشوھ نیبرود کی یکیدزن رد یسالیگ تخرد یاھ ھفوکش ریز نتفرگ سکع لاح رد ناگدننکدیدزاب ،٢٠١٩ سرام ١٩ زور
 )دازآ راگنربخ /زرتیور سکع( .دنک یم هدافتسا یداع نادنورھش و ناراگن ھمانزور لرتنک یارب دوخ ی هدیچیپ روسناس

 

 نیچ -۵
 .دراد هدھع رب ار نیچ یروھمج تسایر ٢٠١٣ لاس زا گنیپ نیج یش :یربھر

 اب و ھتشذگ ھھد ود رد نیچ .دراد رایتخا رد ار ناھج روسناس هاگتسد نیرت ھتفرشیپ و نیرت هدرتسگ نیچ :روشک رد روسناس تیعضو
 .دراد رارق ناراگنربخ هدننک ینادنز یاھروشک تسرھف ردص رد ٢٠١٨ ربماسد لوا خیرات ات ینادنز راگن ھمانزور ۴٧ مک تسد نتشاد
 زا یوریپ رد ھک یناسک و دنراد رارق تاماقم تراظن تحت یتلود یاھ ھناسر مھ و یصوصخ یاھ ھناسر مھ ،یربخ یاھ شرازگ قبط
 یربخ تامدخ ھئارا ٢٠١٧ لاس زا .دنوش یم ور ھب ور رتدیدش یاھ تازاجم ای قیلعت اب ،دنزرو للعت نیچ تسینومک بزح نیمارف
 گرزب راوید .تسا هدش عونمم یعامتجا یاھ ھناسر ناربراک و اھ تیاس بو یارب نیچ یزاجم یاضف هرادا زا زوجم تفایرد نودب
 .دوش یم یعامتجا یاھ ھناسر و ،یربخ یاھ تیاس بو ،یجراخ یوجتسج یاھروتوم ھب تنرتنیا ناربراک یسرتسد عنام نیشتآ
 ناربراک ھک زاجمریغ یاھ نا یپ یو تیعونمم رب ینبم یدیدج تاررقم ٢٠١٨ سرام هام رد نیچ تاعالطا یروانف و تعنص ترازو
 نایچروسناس و یتراظن یاھ ھمانرب کمک ھب ینیچ تاماقم .درک عضو ،دننک یم هدافتسا یتموکح گنیرتلیف ندز رود یارب نآ زا ینیچ
 کوبسیف ،رتییوت دننام یجراخ یعامتجا یاھ ھناسر .دنھد یم رارق رظن تحت ار یلخاد یعامتجا یاھ ھکبش ،صصختم و هدید شزومآ
 اج نآ ھب یلخاد نایچروسناس تامادقا ،تسپ نتگنشاو شرازگ ھب .دنتسھ یسرتسد لباق نا یپ یو قیرط زا یلو هدوب عونمم بویتوی و
 تحت ،نیچ رد لاعف یجراخ ناراگن ھمانزور .دننک یم دوخ یاھ تییوت فذح ھب روبجم ار اھنآ و ھتفر ناربراک لزنم برد ھب ھک هدیسر
 ناراگن ھمانزور نمجنا .دنوش ھجاوم دیداور رودص رد عانتما ای ریخات اب تسا نکمم و ھتشاد رارق یکیزیف و یلاتیجید دیدش تراظن
 راتخمدوخ ھقطنم نیا تاعوبطم یدازآ تیعضو »ماظن ود و روشک کی تسایس تحت« ھک درک مالعا ٢٠١٨ لاس توا رد گنک گنھ
 .دنا هدروآ یور یروسناسدوخ ھب رتشیب اھ ھناسر ،تاعالطا یدازآ ظفح نیناوق نادقف رد ھک ارچ ؛تسا هدش رتدب

 ھب یاھ هاگودرا رد ار رابت کرت و روغیوا ناملسم نویلیم ھس دودح تاماقم ،نیچ برغ لامش رد گنایج نیش ھقطنم رد :کیرات ھطقن
 ھب ھقطنم نیا ناراگن ھمانزور .تسا هدرتسگ رایسب ھقطنم نیا رد روسناس و یتینما تراظن و دنا هدرک تشادزاب یزومآزاب حالطصا
 ناراگنربخ هاگشاب .دنتسھ ھجاوم "بزح ھب تنایخ" ماھتا ھب تشادزاب رطخ اب هرمزور لئاسم زا یربخ یاھ شرازگ ی ھیھت لیلد
 تحت و هدش بیقعت ،دننکیم رفس گنایج نیش ھقطنم ھب ھک هاگشاب نیا یاضعا زا یرایسب درک مالعا ٢٠١٩ ھیوناژ رد نیچ یجراخ
  .دنریگیم رارق تراظن

  



 
 رد یو یرادھگن زا یرابخا لاس نامھ سرام رد و دش دیدپان دنلیات رد ٢٠١٩ ھیوناژ رد تین .گناناد رھش رد تین ییود گنورت یمانتیو سیون گالبو ھمکاحم ٢٠١۴ سرام ۴ زور
 )ھسنارف یرازگربخ زا رشن زاب مانتیو یرازگربخ سکع( .دش رشتنم یوناھ رھش T-16 هاگتشادزاب

 

  مانتیو -۶
 .تسا ماقم نیا رد ٢٠١٨ لاس زا گنورت وف نیوگن ،مانتیو تسینومک بزح لکریبد و روھمج سییر :یربھر

 یھوبنا .تسا روشک نیا نویزیولت و ویدار و تاعوبطم یمامت ی هدننادرگ و کلام مانتیو یتسینومک تلود :روشک رد روسناس تیعضو
 نوناق .تسا نآ درکلمع و اھ تسایس و ،مانتیو یبزح کت تلود ھب تبسن یا ھناسر داقتنا عون رھ زا عنام یتموکح نیمارف و نیناوق زا
 روسناس .دنشاب یتلود یاھ نامزاس و یبزح یاھ ناگرا ،بزح یادص دیاب تاعوبطم ھک دیوگ یم اتحارص مانتیو ٢٠١۶ لاس تاعوبطم
 یبلاطم ھچ دنک یم ھتکید نویزیولت و ویدار ناگدننک ھیھت و اھ ھمانزور ربخ ناریبد ھب ھک دوش یم ماجنا ییاھ ھمانشخب لاسرا قیرط زا
 و دوش یم هرادا کیلوتاک یاسیلک طسوت ھک Redemptorist News یربخ هاگیاپ زج ھب .دنوش فذح یبلاطم ھچ و یزاس ھتسجرب
 یاھ هاگیاپ مانتیو ،دنرادن روضح و دمآ و تفر یدازآ و دنرظن تحت کیدزن زا اھنآ ناراگنربخ ھک یجراخ یاھ یرازگربخ رتافد
 مادختسا ار یتلود رومام کی دیاب دننک یم تفایرد یتاعوبطم دیداور ھک یجراخ ناراگنربخ .درادن یتلود ریغ و لقتسم یتنرتنیا یربخ
 ھیوناژ لوا خیرات رد ھک مانتیو یزاجم یاضف تینما دیدج نوناق ،زرتیور شرازگ ھب .دشاب ھتشاد روضح ناشرانک رد هراومھ ات هدرک

 تکرش ھک تسا دنب دنچ لماش نوناق نیا .دننک روسناس ار )نیالنآ( طخرب یاوتحم ات دھد یم هزاجا نالوئسم ھب ،دمآرد ارجا ھب ٢٠١٩
 .دننک فذح ار نالوئسم رظن زا زاجم ریغ یاوتحم و هداد رارق تلود رایتخا رد ار ناربراک تاعالطا ات دنک یم فظوم ار یروانف یاھ
 ار یعامتجا یاھ ھناسر و اھ گالبو روسناس رایتخا نالوئسم ھب و دش رداص ٢٠١٣ لاس رد ھک تسا ٧٢ هرامش نامرف نوناق نیا یانبم
 لیطعت ای ھمیرج دنھد رشن ھعونمم یاوتحم ھک )یپسایآ( یتنرتنیا تامدخ یاھ هدنناسر ،یکینورتکلا یاھزرم داینب ھتفگ ھب .دھد یم
 شرازگ ھب .یسایس نافلاخم یاھ تیلاعف و رشب قوقح اب طبترم بلاطم زا دنترابع دنوش یم روسناس مانتیو رد ھک یتاعوضوم .دنوش یم
 ۴٧ یورین ھب وضع رفن رازھ ١٠ اب ھک مانتیو یربیاس شترا یتینما تراظن و اوتحم گنیرتلیف قیرط زا روسناس ،زمیات لاشننیاف
)Force 47( یاھ سیون گالبو و ناراگنربخ .دریذپ یم تروص ،تسا »یطاقتلا یاھ هاگدید« اب دروخرب شراک و تسا فورعم 
 رارق روشک ھیلع مادقا ماھتا ھب تشادزاب ای و تیذا و رازآ ضرعم رد هراومھ دننک یم ھیھت شرازگ ساسح تاعوضوم زا ھک لقتسم
 .دندوب ینادنز سیون گالبو و راگنربخ ١١ لقادح ٢٠١٨ ربماسد ١١ خیرات رد .دنراد

 رد ،تسا فورعم تسینومک بزح ھیلع شیاھ یرگاشفا لیلد ھب ھک ایسآ دازآ ویدار سیون گالبو ،تین ییود گنورت :کیرات ھطقن
 تین .داتفا اھ نابز رس رب مانتیو تموکح نارومام طسوت یو ندش هدوبر رب ینبم یا هدرتسگ تاعیاش .دش دیدپان دنلیات رد ٢٠١٩ ھیوناژ
 .درب یم رس ھب تشادزاب رد ماھتا میھفت نودب هدیسر رابخا ربانب و دروآردرس یوناھ رھش T-16 نادنز زا لاس نامھ سرام هام رد

 



 
 ناریا تموکح ریخا یاھ لاس رد .دنک یم هدافتسا ،تسا یا ھناخ هللا تیآ ،ناریا ربھر ریوصت نآ ی ھنیمز سپ ھک دوخ هارمھ نفلت یشوگ زا نارھت رد یدرم ،٢٠١٧ ربتکا ٢٣ زور رد
 )یملاس دیحو /سرپدتیشوسآ سکع( .تسا هدرک دیدشت ار ناسر مایپ یاھ نشیکیلپا و یعامتجا یاھ ھکبش نتخاس عونمم دننام یلاتیجید روسناس و یتنرتنیا گنیرتلیف

 

 ناریا -٧
 زا زین یناحور نسح .دراد تسد ار روشک یربھر )یدالیم 1989( 1368 لاس زا یاھنماخ یلع دیس هللاتیآ :)یربھر( تیمکاح عون

  .دراد هدھعرب ار روشک یروھمج تسایر یدالیم 2013 ای 1392 لاس

 یروھمج تموکح .دنکیم دودسم ار یربخ یاھتیاسبو و تشادزاب ار ناراگنربخ ناریا تموکح :ناریا رد روسناس تیعضو
 هدرک مکاح ھعماج رب ار سرت یاضف نانآ ماوقا و هداوناخ و ناراگنربخ ندادرارق رظنریز و تیذا ورازآ اب ،نینچمھ ناریا یمالسا
  .تسا

 یاھناسر تیلاعف ھب ناریا رد ھک یناراگنربخ یمامت .دنشاب دنبیاپ تموکح دیدش لرتنک ھب دیاب یلخاد یاھھناسر ،یطیارش نینچ رد
 روطھب یاھناسر تیلاعف یاھزوجم نیا ،دراوم زا یرایسب رد نینچمھ .دننک تفایرد یربخ تیلاعف زوجم تموکح زا دیاب دنتسھ لوغشم
  .دنوشیم وغلً اللماک ای و قلعم مظنم

 رد نینچمھ .دراد رارق تموکح رظن تحت تدش ھب اھنآ درکلمع اما ،دننکیم تیلاعف ناریا رضاح لاح رد یجراخ یربخ ناگرا نیدنچ
 یارب ناشزوجم ،دننکیم تیلاعف نابز-یسیلگنا ھلمج زا یللملانیب یاھھناسر یارب ھک ناریا میقم یجراخ ناراگنربخ ،دراوم زا یرایسب
  .دوشیم لطاب یمئاد روطھب ناراگنربخ نیا زوجم دراوم یخرب رد .دوشیم وغل یصخشمان ینامز یاھهزاب

 ششوپ رشبقوقح ای و تارھاظت ،یتلود داسف لیبق زا ار یتموکح ساسح تاعوضوم ھک ار یناراگنربخ ،ناریا یالسا یروھمج تاماقم
  .دننکیم ھیبنت تدم ینالوط یاھنادنز و تشادزاب نوچمھ نیگنس یاھتازاجم اب ،دنھدیم

 جاوما نداتسرف ،یجراخ و یلخاد ناراگنربخ زا یسوساج اب ار )نیالنآ( تنرتنیا یاضف رد نایب یدازآ ،نینچمھ ناریا تموکح
  .دراد لرتنک تحت یعامتجا یاھھکبش و تیاسبو اھنویلیم ندرک رتلیف و یاهراوھام یاھھکبش ھب تیزاراپ

 ،دادیور ناریا فلتخم طاقن رد یتلوددض و یمدرم هدرتسگ تارھاظت 1397 لاس لیاوا و 1396 لاس نایاپ رد ھک ینامز نینچمھ
  .درک دودسم روشک رسارس رد ار هارمھ نفلت طوطخ و تنرتنیا ھکبش ھب یسرتسد تموکح

 یبیرخت یاھنیپمک زا هدافتسا اب و هدرک عونمم ار گنرتلیف ندزرود یاھرازبا و اھشور ھب یسرتسد ،نینچمھ ناریا تموکح تاماقم
  .دنھدیم رارق فدھ ار یلخاد و یجراخ ناراگنربخ یزاجم یاضف رد



 تموکح یزاجم یاضف یلم یاروش یوس زا پآستاو و مارگلت نوچمھ ییاھناسرمایپ و بویتوی ،کوبسیف ،رتیوت یعامتجا یاھھکبش
  .دنتسھ یسرتسد لباق )نایپیو( نکشرتلیف زا هدافتسا اب اھنآ یگمھ اما .دناهدش رتلیف

 یراج لاس ھیوناژ .درک هراشا یناطلطس راشای دروم ھب ناوتیم نایب یدازآ ھنیمز رد یتلادعیب یاھھنومن زا یکی :کیرات ھطقن
 راشتنا لیلد ھب رتشیپ یناطلس .درک موکحم سبح لاس جنپ ھب ار یناطلس راشای ناریا ھیئاضق هوق )1397 لاس هام نمھب ( یدالیم
 یناطلس تالاقم .دوب هدش مھتم یلم تینما ھیلع مادقا ھب دوب هدرک یرادربهدرپ نارھت یرادرھش رد یداسقا داسف زا ھک یتالاقم ھعومجم
 ار یرادرھش و یرامعم ھب طوبرم رابخا یصاصتخا روط ھب ھک یربخ تیاسبو نیا .دیسر پاچ ھب زوینیرامعم لقتسم تیاسبو رد
  .دش جراخ سرتسد زا تموکح یوس زا یناطلس تشادزاب زا سپ دادیم ششوپ

  

 
 تلود و روھمج سیئر ی هرابرد یداقتنا نیماضم یواح شگالبو و اھروتاکیراک ھک ھلابا .٢٠١٨ ھیروف ٢٧ خیرات رد وبالام رھش هاگداد رد ھلابا ونوسا نومار یا ھنیگ تسیروتاکیراک یامن
 )گنایبوا لئوماس /سرپدتیشوسآ سکع( .دش دازآ ،یبلقت سانکسا پاچ و ییوشلوپ یگتخاس میارج رطاخ ھب سبح هام ۶ زا سپ ٢٠١٨ سرام رد ،تسا

 

  ییاوتسا ھنیگ -٨
 هراق رد تلود سیئر نیرت یمیدق یو .تسا ماقم نیا رد ١٩٧٩ لاس زا ھک وگوسابم اموگن گنایبوا رودوئت روھمج سیئر :یربھر
 .تساقیرفآ

 ھکبش زا ریغ ھب .دراد ناراگن ھمانزور شرازگ یاوتحم و هوحن رب یدیدش لرتنک ییاوتسا ھنیگ تلود :روشک رد روسناس تیعضو
RTV-Asonga و ییویدار یاھ ھکبش مامت ،تسا یو سییر بیان و روھمج سیئر دنزرف گنایبوا اموگن رودوئت ھب قلعتم ھک 

 ی ھجو ھک یتاعوضوم زا دنرادن هزاجا یللملا نیب و یلحم ینویزیولت و ییویدار یاھ ھکبش .دنتسھ یتلود ییاوتسا ھنیگ ینویزیولت
 ییاوتسا ھنیگ ھچرگ ،دش رشتنم Civicus طسوت ٢٠١٩ لاس رد ھک یشرازگ ھب انب .دننک ھیھت شرازگ دزاس یم راد ھشدخ ار روشک
 نینچمھ و یو هداوناخ و روھمج سییر هرابرد یداقتنا یاھ شرازگ ھیھت نوچ اما ،تسا یصوصخ تیکلام اب ییاھ ھمانزور یاراد
 ھعماج نالاعف یاھ ھتفای .تسا جیار ناراگنربخ نایم رد یروسناسدوخ هدیدپ ،دراد هارمھ ھب ار ییاضق درگیپ رطخ یتموکح ناکرا
 نافلاخم ھب قلعتم یاھ تیاس بو ھک تسا نآ زا یکاح دش لاسرا للم نامزاس یناھج یا هرود ینیبزاب ھب ٢٠١٨ ربتکا رد ھک یندم
 یزاجم یاضف رد یدازآ شرازگ و Civicus ھتفگ ھب .دنوش یم دودسم روشک نیا رد هراومھ یجراخ یاھ یرازگربخ و یسایس
 تدش ھب ار ناراگنربخ تیلاعف ،١٩٩٧ یرصب یعمس روما و تایرشن ،تاعوبطم نوناق ،)(Freedom House یدازآ ھناخ ھسسوم
 نالاعف ھتفگ ھب .دراگنا یم یرفیک میارج قیداصم زا ار ارتفا و تمھت و هدرک رداص ار رشن زا لبق اوتحم روسناس هزاجا ،هدرک دودحم
 سلجم ٢٠١٧ ربماون تاباختنا یرازگرب زور رد روشک نیا تنرتنیا ،رگید یربخ یاھ شرازگ زین و EG Justice هورگ یندم ھعماج
  .دوب دودسم تاباختنا زا لبق ھتفھ ھس زا مھ کوبسیف ھکبش و دش عطق اھ یرادرھش و



 ضیوعت یارب ٢٠١٧ ربماتپس رد ،درب یم رس ھب دیعبت رد ھک ھلابا ونوسا نومار یا ھنیگ تسیروتاکیراک ھک ینامز :کیرات ھطقن
  شا گالبو و اھروتاکیراک ی هرابرد یو .دش تشادزاب ییاوتسا ھنیگ تاماقم طسوت ،تشگزاب روشک ھب شا ھمانرذگ

 یگتخاس میارج یارب سبح هام ۶ لمحت ھب و تفرگ رارق ییوجزاب دروم ،دوب ھنیگ روھمج سیئر ھب تبسن یداقتنا نیماضم یواح ھک
 یو ی ھمانرذگ ضیوعت زا هام نیدنچ ات یا ھنیگ تاماقم ،٢٠١٨ سرام رد یدازآ زا سپ .دش روبجم یبلقت سانکسا پاچ و ییوشلوپ

 .دندش روداولاسلا رد شدنزرف و رسمھ ھب یو نتسویپ زا عنام و هدرک یراددوخ

  

 

 یگزات ھب سورالب تلود .دوش یم هدید سورالب کسنیم رھش رد هاگشورف کی لخاد نویزیولت یاھ ھحفص یور وکنشاکول ردناسکلا سورالب روھمج سیئر ریوصت ٢٠١٧ ھیروف موس زور
 .تسا هدرک دیدشت ار یعامتجا یاھ ھکبش و یربخ یاھ تیاس رب تراظن

 )زتیرگ یگرس /سرپدتیشوسآ سکع( 

  

  سورالب-٩
 دای »اپورا روتاتکید نیرخآ« ناونع ھب یو زا .تسا هدوب سورالب روھمجسیئر نونکات ١٩٩۴ لاس زا وکنشاکول ردناسکلا :یربھر
 .دوشیم

 نیا لقتسم ناسیون گالبو و ناراگنربخ کدنا و دنراد اھ ھناسر رب یلماک ابیرقت ی هرطیس سورالب تاماقم :روشک رد روسناس تیعضو
 رارق فدھ ار ذوفن بحاص دارفا و اھ ھناسر ھتفای نامزاس روطب تلود .دنتسھ ھجاوم یتموکح تیذا و رازآ و تشادزاب رطخ اب روشک
 مرج ھب یرفیک صحفت و قیقحت زاغآ و فلتخم یربخ یاھ قاتا ھب شروی ،ناراگنربخ تشادزاب ریظن ینلع یاھ هویش زا و هداد
 راگنربخ طسوت ھک Charter 97 ریظن لقتسم یربخ یاھ تیاس سورالب تلود ،ریخا یاھ لاس رد .دنک یم هدافتسا ،یرگشرازگ
 مدرم ،دھد یم شیازفا ار یربخ یاھ تیاس رب راشف سورالب تلود ھچ رھ .تسا هدرک دودسم ار هدش یراذگناینب انیدار ایلاتان یدیعبت
 تلود ،لاتیجید یاھ ھناسر رب تموکح لرتنک شیازفا یارب شالت یاتسار رد .دنروآ یم یور یعامتجا یاھ ھکبش ھب رتشیب روشک نیا
 تراظن و لرتنک یعمج یاھ ھناسر نوناق ھب یداوم قاحلا اب و بیوصت ٢٠١٨ لاس رد ار )ینکارپ غورد( »زوین کیف« نوناق سورالب

 یدازآ ھناخ ی ھسسوم یزاجم یاضف رد یدازآ شرازگ قبط .داد شیازفا یربخ یاھ تیاس و یعامتجا یاھ ھناسر رب ار دوخ
)Freedom House(، یتنرتنیا تامدخ یاھ هدنناسر رب تراظن )تراظن و تبقارم ،تاعالطا تینما یاھدرادناتسا عضو ،)یپسایآ 
 .دراد رارق سورالب تلود تارایتخا ھطیح رد الابحطس یاھ ھنماد تیریدم و نادنورھش یلاتیجید

 تیاس کی ھب زاجم ریغ یسرتسد ماھتا ھب ،Tut.by لقتسم یربخ هاگیاپ ریبدرس ،اواتالوز انیرام ،٢٠١٩ لاس سرام رد :کیرات ھطقن
 ٣۶٠٠( سورالب لبور ٧۶۵٠ ی ھمیرج تخادرپ ھب و دش ھتخانش مرجم یرگید صخش دورو تبث تاعالطا زا هدافتسا اب یتلود یربخ
 .دش موکحم )اکیرمآ رالد



 

 
 نیرت ھتسب ابوک روشک اکیرمآ هراق رد .تسا ھتسشن اناواھ رھش نویزیولت و ویدار نامزاس رقم رد ،ورتساک لدیف ،ابوک دیقف ربھر سکع ربارب رد ٢٠١٧ سرام ١۴ زور رد ھک یدرم یامن
 )نلیوب دنومزد /سرپدتیشوسآ سکع( .دراد ار یا ھناسر یاضف

 

  ابوک -١٠ 
 .دیسر یروھمج تسایر ھب ٢٠١٨ لاس رد ورتساک لوئار زا سپ لناک-زاید لگیم :یربھر

 ،یاف-یاو ھب یسرتسد و هارمھ تنرتنیا شرتسگ دننام ریخا یاھ لاس رد تبثم تارییغت یخرب دوجو اب :روشک رد روسناس تیعضو
 روطب نویزیولت ویدار و تاعوبطم .دور یم رامشب ھناسر باحصا یارب اکیرمآ ی هراق یاھروشک نیرترگ بوکرس زا نانچمھ ابوک

 ھنافساتم .دنشاب »یتسیلایسوس ی ھعماج فادھا اب وسمھ « دیاب نوناق قبط و هدش لرتنک یتسینومک یبزح کت ماظن طسوت دص رد دص
 .دوبن یا ھناسر یاھ تیدودحم نتساک اب طبترم دراوم لماش ،دش ماجنا یساسا نوناق تاحالصا ی هرابرد ھک ٢٠١٩ ھیروف مودنارفر
 دنتسھ نارگ تامدخ نیا اما درک ارجا ار هارمھ تنرتنیا حرط ٢٠١٨ لاس رد و یگناخ تنرتنیا ھب یسرتسد حرط ٢٠١٧ لاس رد ابوک
 ھناخدصر شرازگ ھب .تسا ٢٠١٧ لاس رد یتلود ی ھناھام دمآرد طسوتم اب ربارب ھک تسا رالد ٣٠ ابیرقت اتید گیگ ۴ ھنیزھ ھکیروطب
 ار تنرتنیا ھکبش رد لالتخا ھب طوبرم تاعالطا ھک Open Observatory of Network Interference  ھکبش رد لالتخا زاب
 تامدخ ی هدنھد ھئارا اما ،تسا هدرک زاب زیمآ داقتنا یرگشرازگ یارب ار ابوک یاضف ،تنرتنیا ھب یسرتسد ھکنیا اب ،دنک یم یروآدرگ
 یربخ یاھ تیاس و اھ گالبو ھب یسرتسد یولج دیاب و تساراد لکشم بلاطم ندرک رتلیف ھب فظوم ETECSA ای یتلود تنرتنیا
 یم تروص روشک زا جراخ رد اھنآ بو ینابزیم ھک ییاھ تیاس زا لقتسم یاھ سیون گالبو و ناراگنربخ زا یخرب .دریگب ار دقتنم
 طبض و لزنم ھب شروی ،تقوم تشادزاب ،)نیالنآ( طخرب و یکیزیف یتینما تراظن ،باعرا زا هدافتسا اب تموکح .دننک یم هدافتسا دریگ
 :تسا تموکح یارب ساسح لئاسم زا یکی یعیبط یایالب ھب طوبرم رابخا ششوپ .دھد یم رارق فدھ ار دقتنم ناراگن ھمانزور ،لاوما
 ی ھسسوم تاعوبطم یدازآ شرازگ قبط .دندرک تشادزاب ٢٠١٧ ربماتپس و ٢٠١۶ لاس یاھ نافوط زا سپ ار راگنربخ دنچ نالوئسم
 .دننک یم رداص دیداور یجراخ ناراگنربخ یارب یشنیزگ روطب ییابوک نالوئسم )Freedom House( یدازآ ھناخ

 ھیھت نیح رد ار CubaNet یربخ تیاس ناگدنسیون زا ،سنوینیک سوسھ وتربور سیلپ نارومام ،٢٠١٩ لاس لیروآ رد :کیرات ھطقن
 متش و برض دروم ار وا وماناتناوگ سیلپ هاگساپ ھب لاقتنا هار رد و هدرک تشادزاب وماناتناوگ یرادرھش تامکاحم ناوید نوریب ربخ
 عونمم یو .دریگ یم رارق ییابوک تاماقم تیذا و رازآ فدھ سنوینیک ھک تسین یلوا راب نیا CubaNet شرازگ ھب .دنداد رارق
  .تسا هدش تشادزاب راب نیدنچ نونکات و تسا جورخلا

 

 

  



 یسانش شور

 نینچمھ و CPJ تاقیقحت یانبم رب یتموکح میقتسمریغ و میقتسم روسناس یسررب ھب روسناس رظن زا ایند لوا روشک ١٠ تسرھف
 :دنا هدش هدز کحم ریز دراوم ھلمج زا ییاھ صخاش ساسا رب اھروشک نیا .دزادرپ یم ھسسوم نیا نانکراک صصخت

 لقتسم ای یصوصخ تیکلام یاراد یاھ ھناسر ندرک دودحم ای و نادقف  •
 تسردان رابخا راشتنا یارب ییازج یاھ تیدودحم ،ارتفا و نیھوت ھب طوبرم یرفیک نیناوق •
 اھ تیاس بو گنیرتلیف •
 ھناگیب ینویزیولت و ییویدار یاھ ھمانرب تفایرد رد لالتخا •
 یجراخ ناراگنربخ دورو زا تعنامم •
  ناراگنربخ یتینما تراظن •
 ناراگنربخ دمآ و تفر رد تیدودحم داجیا •
 یا ھناسر یاھ تیلاعف ماجنا یارب زوجم نتشاد ندرک یمازلا •
  نآ راشتنا و اوتحم یکینورتکلا طبض یارب تیدودحم داجیا •
  یتنرتنیا نارگشابوا ای اھ لورت زا هدافتسا و صاخشا دنمفدھ ندرک کھ •

 
 

 


