
 
 دھدیم تنرتنیا ناراگنھمانزور ھب یزاجم یاضف رب دوخ لرتنک تیبثت یارب ناریا

 
 مان ھب تموکح ھب کیدزن اما لقتسم یھورگ زا یناریا راگنھمانزور کی یدالیم ٢٠٢٠ لاس لیاوا رد
 لحم هاگبو ،یدرف تاصخشم نآ رد ھک درک تفایرد ار یمرف ،یزاجم یاھراک و بسک یروشک ھیداحتا
 یضتقم حالصیذ یاھنامزاس تساوخرد ھب فطع امارتحا" .دوب هدش تساوخرد یو یپ یآ سردآ و راک
 راک و بسک ھب طبترم تاعالطا تنرتنیا یعطق نامز رد یلامتحا لالتخا داجیا زا یریگولج تھج تسا

 ".دییامرف لاسرا ھیداحتا ھب لیذ لودج حرش ھب تقو عرسا رد ار دوخ
 

 نیا .تسا ناریا رد لاتیجید لرتنک رد یدیدج رصع رگزاغآ تنرتنیا یلامتحا عطق ھب ینلع فارتعا نیا
 رانک ار یراک ناھنپ رگید تموکح" :تفگ ،تشاذگ CPJ رایتخا رد ار مرف زا یاھخسن ھک راگنھمانزور
 لخاد ناراگنھمانزور ریاس دننام مھ درف نیا ،یتینما تالکشم زورب زا یریگولج یارب ".تسا ھتشاذگ
 .دنامب سانشان داد حیجرت ،تسا هدرک ھبحاصم اھنآ اب CPJ ھک ناریا

 
 ،دندز ضارتعا ھب تسد یتشیعم تالکشم ندش رتمیخو لیلد ھب مدرم ھک ینامز ،یراج لاس هام نابآ رد
 رارق مادقا نیا ریثات تحت ھک یدارفا دادعت و نامز تدم .درک تنرتنیا یرسارس عطق ھب مادقا ناریا تلود
 دروم یاوتحم یالاب مجح ،ناسانشراک یھتفگ ھب .دننادب ھقباسیب یرما ار نآ نارگلیلحت ات دش رجنم ،دنتفرگ
  .دوب ھقباسیب مھ تشاد رارق ناربراک سرتسد رد یلم تنرتنیا یھکبش رد ھک تموکح دییات

 
 یسک رب دنکیم لرتنک تدش ھب ار تموکح دییات دروم یاھھناسر رد هدش رشتنم یاوتحم ناریا میژر ھکنیا
 یتموکح رامآ یربخ لقتسم عبانم اریخا ،یس یب یب و ھسنارف یرازگربخ شرازگ ھب .تسین هدیشوپ
 ٢٠١٨ شرازگ رد ھک روطنامھ .دناهدیشک شلاچ ھب ار انورک سوریو زا یشان ریم و گرم ھب طوبرم

CPJ ییاھهاگبو و تسا هدرک دودحم ار تنرتنیا رد یناھج رابخا ھب یسرتسد ناریا تموکح ،دوب هدمآ 
 اما .دنتسھ یسرتسد لباق گنیرتلیف ندز رود یاھرازبا زا هدافتسا اب اھنت بویتوی و کوبسیف ،رتییوت ریظن
 ارھاظ .داد رارق فدھ ار یلاسرا و یتفایرد تاعالطا کیفارت زا یرتالاب مجح هام نابآ رد تنرتنیا عطق
 تنرتنیا طاقن ریاس رد ھک یلاح رد ھک دنتفگ CPJ ھب راگنھمانزور ود لقادح. دوب مھ یشنیزگ یعطق نیا
 سرت زا اھنآ ھچرگ -دنتشاد یسرتسد یناھج تنرتنیا ھب دوخ راک لحم ربخ قاتا رد اھنآ دوب هدش عطق
 .دنتشادن نآ زا هدافتسا ھب یلیامت زاجم ریغ یاھشرازگ لاسرا لیلد ھب یتینما دروخرب

 

 یهدنھد ناشن ،تیلاعف زوجم تفایرد ھب ناراگنربخ رابجا یارب تموکح نامزمھ یھمانرب و تنرتنیا عطق
 ھک - یجراخ یروانف یاھتکرش زا یخرب .تسا تنرتنیا لرتنک یارب ناریا میژر یاھتیفرظ شیازفا
 روشک زا جراخ رد ار دوخ لاتیجید یاوتحم دندادیم حیجرت ھک ینایناریا یارب دندوب یھاگھانپ نونکات
 عطق تامدخ نیا ھب ار نایناریا یسرتسد ،ناریا ھیلع اکیرمآ یاھمیرحت تیاعر یارب - دننک ینابزیم
 یاھتخاسریز زا هدافتسا ھب روبجم یرتشیب یاھهاگبو ھکیتروص رد دنھدیم رادشھ ناسانشراک .دناهدرک
 رد تنرتنیا عطق اب اھنت و دایز تمحز نودب هدنیآ رد دناوتیم مکاح حانج ،دنوش ناریا میژر لرتنک تحت
 یاھھکبش رب دنھاوخیم ھک دوش ینامکاح ریاس یوگلا دناوتیم راک نیا -دنک داجیا لالتخا تاضارتعا دنور
 .دنشاب ھتشاد طلست دوخ یلم

 



 تینما یھنیمز رد ھک هدحتم تالایا رد رقتسم یعافتناریغ نامزاس کی ،ودنک هاگبو سسوم ،یمطاف امین
 زا راگنھمانزور مادک دنیبب دناوتیم ناریا میژر :تفگ CPJ ھب ،دراد تیلاعف ریذپبیسآ راشقا یارب یربیاس
 لرتنک یانعم ھب نیا « :دوزفا یو ».دنکیم ھعلاطم ار یربخ یاھشرازگ مادک و دنکیم هدافتسا عبانم مادک
 ».تسا ھتفر ھناشن ار تاعوبطم یدازآ تقیقح رد و تسا تاعالطا دازآ نایرج لماک

 
 نامزاس رد یمالسا یروھمج مئاد یگدنیامن رتفد اب ھبحاصم ماجنا یارب CPJ ،شرازگ نیا ھیھت ماگنھ رد
 .درکن تفایرد یخساپ اما تفرگ سامت کرویوین رد للم

 
 یھتفگ ھب .دنکیم کمک ناریا مدرم ھب یتموکح گنیرتلیف ندز رود یارب ھک تسا ھھد کی زا شیب یمطاف
 ھب یسرتسد زا عنام و دندرکیم عطق ار اھرورس یکیزیف تروص ھب یتموکح »لذارا« ھتشذگ رد یمطاف
 و نازیم لرتنک یارب شالت یاتسار رد یو یھتفگ ھب .دندشیم نافلاخم طخرب یاوتحم و یربخ تالاقم
 و یکیزیف یاھراکھار زا یبیکرت زا نونکا مھ ناریا نالوئسم ،تنرتنیا ھب ناراگنربخ یسرتسد یهوحن
 .دننکیم هدافتسا روسناس رتهدیچیپ لاکشا

 
 یاوتحم قیداصم نییعت هورگراک ،دوشیم یلام نیمات اکیرمآ یهرگنک طسوت ھک ادرف ویدار شرازگ ھب
 ھب دوخ تاصخشم لاسرا اب ھک یناراگنربخ زا یدودعم دادعت ھب ھک درک مالعا ٢٠١٨ لاس رد ھنامرجم
 ھب یسرتسد ،دناهدش یاھفرح تیلاعف دییات و تیوھ زارحا یلخاد یاھیرازگربخ و تاعوبطم لک هرادا
 سیئر ،یناحور نسح ھک دنداد شرازگ یلخاد یاھیرازگربخ ،دعب لاس .دھدیم رتلیف نودب تنرتنیا

 لاس لیاوا رد .دھدیم ھیدھ ناگیار تنرتنیا لاس کی ناراگنربخ ھب تسا هدرک مالعا ، ناریا روھمج
 مان تبث ناگیار تنرتنیا تفایرد یارب رفن نارازھ دنتفگ CPJ ھب ناریا لخاد ناراگنربخ ،یدالیم ٢٠٢٠

 .دناهدرک
 

 یناریا رگشنک ،بیرغ نامیرن .تسا نیب هرذ ریز یزاجم یاضف رد ناشتیلاعف ھک دننادیم ناراگنربخ
 تنرتنیا تفایرد « :تفگ ،دنکیم مھارف لاتیجید تینما تامدخ یناریا ناراگنربخ یارب ھک ناتسلگنا نکاس
 نوچ ،دننک هدھاشم ار دینکیم دیدزاب رتشیب امش ھک ییاھتیاس یھنماد دنناوتیم ھک تسانعم نادب ناگیار
 ».دینکیم روبع دناھتشاذگ ناترایتخا رد ھک یدحاو لاناک زا امش

 
 ناتسود مامت و نم هام نابآ رد تنرتنیا عطق نامز رد « :تفگ CPJ ھب ناریا لخاد ناراگنربخ زا یکی

 یاھرھش ریاس نکاس ناراگنربخ دروم رد رما نیا ،راگنربخ نیا یھتفگ ھب ».میتشاد تنرتنیا مراگنربخ
 ».میوش متسیس دراو میدیسرت یم یلو « .درکیم قدص مھ نارھت زا ریغ ھب ناریا

 
 نامیاھشرازگ کنیل ندرک تییوت دننام یعامتجا یاھھکبش رد تیلاعف عون رھ « :دوزفا راگنربخ نیا
 ترازو دییات دروم ناراکمھ رانک رد ندرک راک یهرابرد راگنربخ نیا ».دوش زاس رسدرد تسا نکمم
 ار یبلاطم ھچ و میتسھ یک ام دننادیم « :تفگ ،تیلاعف زوجم رودص عجرم ،یمالسا گنھرف و داشرا
 ».مینکیم شرازگ

 
 نکمم مھ ناشناتسود « :دنتفایم رسدرد ھب دننکیم روبع زمرق طوطخ زا ھک یناراگنربخ ،بیرغ ھتفگ ھب
 ».دریگیم تنیرپ درف یاھتییوت زا سیلپ ،دوشیم تشادزاب راگنھمانزور کی یتقو .دنوش راتفرگ تسا

 



 CPJ ھب تسا هدز ملق بلطحالصا یھمانزور دنچ یارب ھتشذگ یھھد لالخ رد ھک نز راگنھمانزور کی
 انعم نادب نیا اما .دناھتشاد یاف-یاو ربخ قاتا رد ٩٨ نابآ رد تنرتنیا یرسارس عطق نامز رد ھک تفگ
 یاھناسر تیلاعف ماجنا لیلد ھب ھک راگنربخ نیا .دروآ یاج ھب ار دوخ یربخ تلاسر تسناوتیم وا ھک دوبن
 فالخ یبلطم رگا البق « :تفگ ،دوب هدش موکحم سبح لاس ود لمحت ھب و مھتم یلم تینما رد لالخا ھب
 اب .تسا ناشدیدج شور نیا« :دوزفا ھمادا رد وا ».دندرکیم ینادنز ای تشادزاب ار ام میتشونیم ناشلیم
 داقتنا اھنآ زا یعامتجا یاھھکبش رد ھن و میسیونیم یبلطم ناشلیم فالخ ھن ھک دنوشیم نئمطم شور نیا
 ».تسا هداد باوج مھ ناشراک...مینکیم

 
 تفایرد ھب مازلا تفگ CPJ ھب وا .تسا اکیرمآ نکاس یناریا لاتیجید قوقح سانشراک کی یدیشر ریما
 مادک تنرتنیا یرسارس عطق نامز رد « ھک دوب نیا نییعت یاتسار رد ناریا میژر طسوت تیلاعف زوجم
 ».دنشاب ھتشاد تنرتنیا دیابن مادک و دنشاب ھتشاد تنرتنیا دنناوتیم اھراک و بسک

 
 زا یاھخسن ،دوب یلم تنارتنیا کی داجیا لاح رد میژر ،٩٨ نابآ رد تنرتنیا یرسارس عطق زا لبق اھ تدم
 »تنرتنیا و یزاجم یاضف رد یدازآ« شرازگ رد .دوشیم ارجا یلخاد یاھرورس یورً الماک ھک تنرتنیا

 تفایرد اکیرمآ ھجراخ روما ترازو راک و رشب قوقح رتفد زا ار دوخ ھجدوب زا یشخب ھک یدزآ ھناخ
 یاھهاگبو رد یلخاد کیفارت ھفرعت ناریا تنرتنیا تامدخ یهدنناسر یاھتکرش ھک تسا هدمآ ،دنکیم
 نتسب حرط زاغآ زا یناریا نالوئسم یخرب ،١٣٩٧ لاس تشھبیدرا رد .دناهداد شھاک ار یلم تنرتنیا
 رد .دنداد ربخ ،دننکیم مھارف ار یناھج ھکبش رد هدش دودسم یاوتحم ھب یسرتسد ناکما ھک اھنکشرتلیف
 فلتخم یاھاضف »یزاس یمالسا« یھفیظو ھک یگنھرف بالقنا یلاع یاروش ،١٣٩٨ لاس هام تشھبیدرا
 هدش ییارجا تاعالطا یلم ھکبش یهژورپ دصرد ٨٠ ھک درک مالعا ،دراد هدھعرب ار یشزومآ و یگنھرف
 .دراد رارق یسررب تسد رد مھ ینوناق VPN دیلوت حرط نایم نیا رد .تسا

 
 رد تموکح دییات دروم یاوتحم ھب یسرتسد تنرتنیا یرسارس عطق نامز رد ھک تفگ CPJ ھب یدیشر
 ار روشک لخاد یصاصتخا یاھرورس لاصتا ات دنشالت رد رتشیب اھنآ «:تفگ وا .دوب رسیم یلم یھکبش
 ار یناھج تنرتنیا اب ناریا یطابترا یاھهزاورد مامت ھک یتکرش قباس لماع ریدم ».دنراد ھگن رارقرب
 شرازگ ھب ھک تسا ناریا تاعالطا یروانف و تاطابترا ریزو یمرھج یرذآ داوج دمحم ،دنکیم لرتنک
 ناراگنھمانزور زا ینف ییوجزاب رد ھتشذگ رد ،تسا رقتسم کرویوین رد ھک ناریا رد رشب قوقح زکرم
 .تسا ھتشاد شقن ینادنز

 
 ھک ناریا رد یھد گالبو یاھسیورس نیرت بوبحم زا یکی ،افگالب راذگناینب یزاریش اضریلع
 لاقتنا یارب هراومھ وا هاگبو ریظن ییاھسیورس ھک تفگ CPJ ھب ،دوشیم ینابزیم اداناک رد شیاھرورس
 دشاب ھتشاد تراظن اھنآ رب دناوتب رتتحار میژر ات دنوشیم هداد رارق راشف تحت ناریا ھب دوخ یاھرورس
  .دنک گنیرتلیف نیناوق لومشم ار اھنآ و

 
 زا دناهدروآ ناریا ھب ار دوخ ناربراک تاعالطا ای اھرورس ھک یاھسیورس « تفگ CPJ ھب یزاریش
 یرسارس عطق نامز رد یزاریش یھتفگ ھب ».دنا هدش دنمهرھب ناگیار دناب یانھپ ای ناگیار یاھرورس
 ناریا ھب ار دوخ یاھرورس ھک سیورس نیا یابقر اما دوب هدش جراخ سرتسد زا افگالب هام نابآ رد تنرتنیا
 افگالب زا ھناسر لھا و ناراگنربخ راذگریثات و یدج هدافتسا « .دندوب سرتسد رد نانچمھ دندوب هداد لاقتنا
 ».تسا ھتشاد شھاک ریخا یاھلاس لوط رد

 



 ٢٠١٨ لاس یاھمیرحت تیاعر یارب دنراد رارق هدحتم تالایا رد ھک ینابزیم یاھسیورس و اھرورس
 ھب .دنا هدرک نایناریا یسرتسد ندرک دودسم و یناریا ناربراک باسح نتسب ھب مادقا ، ناریا ھیلع اکیرمآ
 ینابزیم روشک زا جراخ رد ھک ییاھهاگبو یور راشف لیلد نیا ھب ،ناریا رد رشب قوقح زکرم یھتفگ
 هدکشناد اب ھتسباو » ھنافصنم تینما« هاگبو یارب یمطاف ھک یاھلاقم رد .تسا هدش فعاضم دنوشیم
 ندز رود یارب دوب نکمم ھک یناگدنھد ھعسوت ھک تسا هدمآ ،هدرک یسیونمھ کرویوین هاگشناد قوقح
 و اھنشیکیلپا ،اھهاگبو ینابزیم یارب ار هدحتم تالایا رد دوجوم یاھتخاسریز ناریا یتموکح گنیرتلیف
 راک نیا ھب رداق رگید پمارت تلود »یرثکادح راشف« نیپمک لیلد ھب ،دننک باختنا دوخ یاھیسکورپ
 نیا ھب زونھ روشک زا جراخ رد دوخ نایانشآ کمک ھب نایناریا زا یخرب تفگ CPJ ھب یزاریش .دنتسین

 .دننکیم ادیپ یسرتسد اھسیورس
 

 باسح ندش ھتسب ھب ،تسا هدرک ھبحاصم ناشیا اب CPJ ھک یناسانشراک و ناراگن ھمانزور زا یدادعت
 رد یروانف یاھتکرش دروم یب یریگ تخس یاھھنومن زا یکی ناونع ھب نایناریا زا یدادعت یربراک
 یاھباسح ندش ھتسب ،صوصخ ھب دروم نیا رد ھتبلا .دننکیم دانتسا اکیرمآ یاھمیرحت تیاعر یاتسار
 ھن و دوب یزاجم یاضف رد یتسیرورت نامزاس کی یهرابرد دیاقع نتشاذگ کارتشا ھب لیلد ھب یربراک
 .تسا هدشن رتلیف ناریا رد ھک تسا یجراخ یعامتجا یاھھکبش دودعم زا مارگاتسنیا .یروانف ھب یسرتسد
 یھیوناژ رد ،Coda Story یعافتناریغ یربخ هاگیاپ و ناراگنھمانزور یناھج نویساردف شرازگ ھب
 یناریا ناراگنھمانزور زا رفن ١۵ لقادح یربراک باسح ناریا میرحت نوناق ھب دانتسا اب مارگاتسنیا ،لاسما

 ھک یھورگ یهدنامرف ،ینامیلس مساق رکشلرس رورت ی هرابرد ناربراک نیا .درک لاعف ریغ تقوم روطب ار
 یاھباسح نیا زا یکی .دندوب هدرک رظن راھظا ،تسا هداد رارق یتسیرورت یاھنامزاس تسرھف رد اکیرمآ
 یھقباس ناریا رد دوخ یاھناسر تیلاعف یارب CPJ تاقیقحت ھب انب ھک دوب یقاب نیدلادامع ھب قلعتم یربراک
  .دراد نادنز

 
 یاھھکبش رد ار ام یادص )تامادقا( نیا« :تفگ CPJ ھب شایربراک باسح ندش هدنادرگزاب زا سپ یقاب
 ».دنکیم رت فیعض و رت فیعض یعامتجا

 
 یقاب یربراک باسح یزاس لاعف ریغ رد تفگ CPJ ھب ھیروف هام رد تسا مارگاتسنیا کلام ھک کوبسیف
 ریغ ام تکرش تسایس تفگ ،دوش شاف شمان تساوخیمن ھک کوبسیف یوگنخس کی .تسا هدرک هابتشا
 یاھھعومجم و دارفا ریاس ای ینامیلس ھب ھک تسین ییاھتسپ ندرک کاپ ای یربراک یاھباسح یزاس لاعف
 .دنراد هراشا یمیرحت

 

 ھلمج زا تخادرپ یلحم ناراگنربخ رب راشف شیازفا تبث ھب CPJ ،سلجم ٩٨ دنفسا تاباختنا یھناتسآ رد
 و »یلعج رابخا« رشن مرج ھب رگید رفن ھس تیموکحم و راگنربخ جنپ یھناخ ھب یتینما نارومام شروی
 ھتشاذگ کارتشا ھب ار یزاجم یاھراک و بسک یروشک ھیداحتا مرف ھک یراگنربخ .»تمھت و ارتفا« ماھتا
 نادنز لاس ود یھقباس ھک مھ یمناخ راگنربخ نآ .دادن خساپ CPJ یاھمایپ ھب رگید یناھگان روط ھب ،دوب
 « :تفگ وا .دشاب ھتشاد یدوعص ریس یزاجم یاضف لرتنک دعب ھب نیا زا دراد راظتنا ھک تفگ ،تشاد
 ».دننک عطق ناھج اب ار ام طابترا هرابود دراد لامتحا

 
 


