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 ناریا رد یسنج ياهتیلقا هیلع یمسر ینکارپترفن
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 :یعامتجا ياههکبش رد گنرشش

 

 .تسا گنرشش هب قلعتم رثا نیا يونعم قوقح هیلک    •

 .تسا دازآ عبنم رکذ اب شرازگ نیا ياوتحم زا هدافتسا و لوق لقن    •

 .تسا عونمم رشان یبتک هزاجا نودب رثا نیا زا یعافتنا هدافتسا هنوگره    •

 .تسا یسرتسد لباقng.org/englishwww.6ra تایسبو رد شرازگ نیا یسیلگنا هخسن    •
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  هنیشیپ

 تاضارتعا نیا .تفرگرد ناریا رساترس رد 1401 هام رهم رد یتاضارتعا ،ناریا یقالخا تینما سیلپ تشادزاب رد ینیما انیژ اسهم گرم لابند هب
 ناج كدوک 71 هلمج زا رفن 500 مکتسد ینابایخ تاضارتعا نایرج رد .دش هجاوم ناریا تموکح یتینما ياهورین زیمآتنوشخ بوکرس اب
 بیرق نینچمه .دنداد تسد زا ار ناشییانیب ،ناشمشچ هب دنمفده کیلش رثا رد هک يرایسب هدع هلمج زا دندش حورجم رفن نارازه و دنتخاب

 .تسین تسد رد یتاعالطا هدش دازآ ناینادنز دادعت صوصخ رد .دندش ریگتسد تاضارتعا نایرج رد زین رفن 20000

 هب روبجم ار نانآ یسنج رازآ و زواجت هلمج زا 1هجنکش عاونا تحت ناکدوک یتح و ناگدشریگتسد نداد رارق اب یمالسا يروهمج تاماقم
 ای و لیئارسا و سیلگنا ،اکیرمآ دننام هناگیب لود کیرحت اب هک دناهدرک نایب ًابلاغ دارفا ،يرابجا تافارتعا نیا رد .دندرک نیغورد تافارتعا
 .دناهتشاد ار یمومع مظن ندز مه رب دصق یجراخ ياههناسر

 يرایسب .تسا هدوب هدشهدنارهیشاحهب و تیلقا ياههورگ هب قلعتم ،یضارتعا ياهادص نیرتاسر زا یکی ،تاضارتعا هدرتسگ بوکرس دوجو اب
 اب هراومه ناشعطاقتم تیوه هطساو هب هک دنتخادرپ ییاهشلاچ ندیشک شیپ هب ،ینابایخ تاضارتعا رد لاعف تکراشم رب هوالع دارفا نیا زا
 ،سنرت دارفا ،نایارگسنجود ،نایارگسنجمه(+یتیبیجلا هعماج تاضارتعا رد رضاح تیلقا ياههورگ نیرتگرزب ۀلمج زا .دناهدوب ریگرد اهنآ
 دهاش ام .تسا هدش راکشآ ناریا مدرم مومع دزن نانآ تالکشم و لئاسم هورگ نیا ياضعا روضح هطساو هب .تسا هدوب )... و رییوک دارفا
 نیا يراذگتمالع و یهاگشناد ياهسیدرپ رد ییاهیتیفارگ مسر هب ناوتیم نآ ياههنومن زا هک میاهدوب تیلقا نیا زا هدرتسگ ياهتیامح
 .درک هراشا یتیبیجلا هعماج يارب نما ییاضف ناونع هب اهناکم

 رگیدکی اب ناریا لخاد ياهادص تیوقت هب کمک يارب ،ترجاهم و دیعبت رد یناریا یتیسنج و یسنج ياه تیلقا هعماج ،ناریا زا جراخ رد
 ،دیعبت رد ِنالاعف و یللملانیب ياههرهچ اب تاقالم ات هتفرگ هعماج نیا تابلاطم دروم رد یمومع ياهینارنخس زا ،نانآ تامادقا .دندش دحتم
 .تشاد+یتیبیجلا هعماج يریذپ هدهاشم و روضح مالعا رد یگرزب شقن

 
 1401 نابآ ،تسا هتفرگ تسد رد ماعالم رد و ناریا رد ار+یتیبیجلا مچرپ هک یضرتعم

 

 

 
1  -shocks-electric-flogging-to-subjected-detainees-child-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/iran

and-sexual-violence-in-brutal-protest-crackdown/ 
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 1401 نابآ ،كارا

 

 ات دننک مالعا ار دوخ یسنج تیوه يرایسب دارفا هک تسا هدش بجوم دوخ ندومن راکشآ رد یتیسنج و یسنج ياه تیلقا هعماج تماهش
 ياهمچرپ لمح 2.دنوش نانآ یتیسنج تیوه ای یسنج شیارگ رکنم دنناوتب اهنآ ندش هتشک ای يریگتسد زا دعب ناشیاههداوناخ ادابم
 تاساسحا زا تیامح رد ییاهیتیفارگ مسر و راعش نتشون و ماعالم رد رگیدکی ندیسوب ،سالپویکیتیبیجلا دارفا طسوت ینامکنیگنر
 يروهمج تاماقم دید زا هنارگنایامن ياهراتفر و تماهش نیا .تسا هدش هدید تاضارتعا نایرج رد هک تسا يدراوم هلمج زا هناهاوخسنجمه
 يزاسراکشآ شیازفا هب هک تسا هدوب یخساپ یمسر ینکارپترفن ،دهدیم حرش همادا رد شرازگ نیا هچنانچ .تسا هدنامن ناهنپ ناریا یمالسا
  .تسا هدش هداد+یتیبیجلا هعماج

 تازاجم و يراگنامرج هنایارگسنجمه طباور هک يروشک رد .تسا كانرطخ ناریا یمالسا يروهمج میژر بوچراچ رد یتامادقا نینچ ماجنا
 ،نوناق زا يادج .دشاب هتشاد لابند هب ار مادعا ات هتفرگ قالش زا یتخس ياهتازاجم دناوتیم+یتیبیجلا کی ناونعهب ندش هدید ،دنوشیم
 جیار تایبرجت زا یسومان ياهلتق و يرابجا جاودزا ،یعامتجا ياوزنا ،تیذا و رازآ .تسین اه توافت نیا ياریذپ نادنچ زین ناریا هعماج
 .تسا ناریا رد یتیسنج و یسنج ياهتیلقا

 

 نیا .تفای شیازفا ریئوک نز کی ناونع هب وا یــسنج تیوه راکنا رد وا هداوناخ ياــضعا زا یکی شالت لابند هب و یمرکاــش اکین گرم زا سپ رازراک نیا 2
 ادها "شیاهایور و اکین" هب ار اهنیبزل يریذپهدهاـشم هزیاج ،سالپویکیتیبیجلا قوقح هتـسجرب لاعف ،نیما يداـش هک تفرگ تروـص نآ زا سپ اهشالت
 یـسک ره و وا يوـس هب يزاجم ياـضف رد مانـشد لیـس ،تـسا هدـش اکین مان »ندـش هدولآ« هب رجنم نیما مادقا هک اعدا نیا اب هزیاج نیا يادها زا سپ .درک
-https://www.washingtonblade.com/2022/11/30/even-in-death-we-fight-to-be .دـــش يراـج دوب اـکین ندوب ریئوک یعدـم هـک

visible/ 
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 هژیوهب هورگ نیا هیلع ینکارپترفن ،تسا هتفرگ تروص+یتیبیجلا دارفا يزاسراکشآ يارب ییاهشالت ریخا تاضارتعا نایرج رد هچرگا
 جاور نانچمه دریگیم تروص ،تسا توافتم یتیسنج ياهتیوه و یسنج تاشیارگ حیبقت و يزاسماندب فده اب هک یتلود تاماقم طسوت
 .دننکیم یفرعم »ملاسان و رامیب« و »ناسنانودام و تفصناویح« ،»دساف و قالخایب يدارفا« ار+یتیبیجلا دارفا یتلود ياههناسر .دراد
 .دنوشیم مهتم زین ندوب بالقنا دض ای یبرغ ياهتسیلایرپما اب يراکمه هب بلغا ،دنوشیم هدرمش رتتسپ یتادوجوم هکنیا رب هوالع دارفا نیا

 گنرشش هکبش 1396 لاس شرازگرب تسیاهمیمض رضاح شرازگ .تسا هدش هدهاشم تارک هب 1401 دنفسا ات هام رهم زا اهشنکاو لیبق نیا
 ینکارپترفن حرش هب شرازگ نیا 3.»ناریا رد یسنج ياهتیلقا هیلع یمسر ینکارپترفن :تسام راختفا نایارگسنجمه قوقح ضقن« ناونع اب
 تادنتسم زا .دناهتشاد رارق نآ مدقم طخ رد ،دراوم يرایسب رد دارفا نیا هک یتاضارتعا ،دزادرپیم تاضارتعا نایرج رد+یتیبیجلا دارفا هیلع
 ای و شیازفا یمسر تاماقم يوس زا هعماج نیا هیلع ینکارپترفن نازیم ،شرازگ نیا یسرربدروم ینامز هزاب رد هک دیآیمرب نینچ دوجوم
 .تسا هتفای تدش

 یگناخ تنوشخ دیدشت اب هدشدرط هورگ نیا .دراد میقتسم ریثأت ناریا رد+یتیبیجلا دارفا یمسج و یناور تمالس رب ینکارپترفن شیازفا
  .دنتسه ورهبور ناشیعامتجا ياههورگ و هداوناخ ياضعا يزروبصعت ،هدافتساوس ،تیذا و رازآ ،یعامتجا و

 ینوناق هدودحم

 ،یلم ینکارپترفن زا ینابیتشپ هنوگره« هک دزاسیم فظوم ار اهتلود )ICCPR( یسایس و یندم قوقح یللملانیب قاثیم 20 هدام 2 دنب
 لابق رد اهتلود هفیظو هب نتم نیا رد هچرگا .دننک عونمم نوناق بجوم هب »تسا تنوشخ ای ینمشد ،ضیعبت كرحم هک ار ینید ای يداژن
 تیوه ای یسنج شیارگ لماش ار تسرهف نیا رشب قوقح یللملانیب ناسانشراک ،تسا هدش هراشا نید و داژن ،تیلم ینعی هصخشم هس اهنت
  4.دننادیم زین یتیسنج

 و یندم قوقح یللملانیب قاثیم يارجا رب هک للم نامزاس رشب قوقح هتیمک ،ایلارتسا تلود هیلع ننوت هدنورپ رد يدالیم 1994 لاس رد
 5.دنتسه یسنج شیارگ لیلد هب ضیعبت ربارب رد دارفا زا تظافح هب فظوم قاثیم نیا فرط ياهروشک هک تخاس ررقم دراد تراظن یسایس
 ،دارفا هیلک يارب يواسم قوقح نیمات هب« فظوم ار قاثیم فرط ياهتلود هک 6للم نامزاس رشب قوقح هتیمک طسوت ًاددجم میمصت نیا
 يانبم رب ضیعبت هک دیماجنا ینوناق بیوصت هب و دش دیئات دنکیم 7»نانآ یسنج شیارگ زا رظنفرص ،تسا هدمآ قاثیم نتم رد هچنآ قباطم
    .دنکیم عونمم ار یتیسنج تیوه و یسنج شیارگ

 شیارگ لیلد هب ضیعبت تیعونمم رب ،ضیعبت صوصخ رد دوخ یمومع ریسفت رد للم نامزاس یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا قوقح هتیمک
 رد ار یتیسنج تیوه و یسنج شیارگ ساسا رب ضیعبت مدع لصا نینچمه هتیمک نیا 8.تسا هتشاذگ هحص یتیسنج تیوه و یسنج
 9.تسا هدرک قیدصت تمالس لوصح لباق درادناتسا نیرتالاب و یعامتجا تینما ،لیصحت ،راک قح دروم رد دوخ یمومع ریسافت

 يارب ییاههیصوت دوخ ییاهن تاظحالم و یمومع ریسافت رد زین دحتم للم هجنکش دض هتیمک و دحتم للم نامزاس كدوک قوقح هتیمک
 10.دناهدرک هئارا یتیسنج تیوه و یسنج شیارگ يانبم رب ضیعبت اب هلباقم

 نیودت 2006 لاس رد هک یتیسنج تیوه و یسنج ياهشیارگ اب طابترا رد رشب قوقح یللملانیب نیناوق دربراک دروم رد اتراکایگوی لوصا
 ،تنوشخ لاکشا یمامت نتخاس نکهشیر يارب رثوم و بسانم تامادقا ذاختا هب اهتلود دهعت رب ،دش یناسرزورهب و ینیبزاب 2017 لاس رد و
 ،ضیعبت لامعا كرحم هک ینکارپترفن زا تیامح هنوگره هلمج زا ،یصوصخ هچ و یتلود ياهتیصخش طسوت هچ اهبیسآ ریاس و ضیعبت
  .دنکیم دیکات 11)30 لصا( دشاب یسنج ياهیگژیو ای یتیسنج نایب ،یتیسنج تیوه ،یسنج شیارگ ساسا رب تنوشخ ای ینمشد

 
3  Iran.pdf-in-People-LGBT-against-Speech-Hate-content/uploads/2017/12/Official-glish/wphttps://6rang.org/en  
http://www.ilga-	 ،2013 رــبــتــکا ،يآیــتیــبیــجلا دارــفا هــیــلــع یــنــکارــپترــفــن هــب خــــساــپ ،19 هداــم هــب دــیــنــک هاــگــن 4

europe.org/sites/default/files/responding_to_hate_speech_against_lgbti_people.pdf	)هم 9 هلاقم هب  یسرتـسد خیرات 
2017( 

 .)CCPR/C/50/D/488/1992( 1992/488 هرامش هیغالبا ،ایلارتسا هیلع ننوت  5
 هـیلع سکیا ؛10.4 دـنب ،)CCPR/C/78/D/941/2000( 2000/941 هراـمـــش هـیغالبا ،اـیلارتـــسا تـلود هـیلع گـنوی هدـنورپ هـب دـینک هاـگن لاـثم يارب 6
 ،)CCPR/C/MEX/CO/5( کیزکم صوـصخ رد ییاهن تاظحالم و ؛9 دنب ،)CCPR/C/89/D/1361/2005( 2005/1361 هرامـش هیغالبا ،ایبملک
  .22 دنب ،)CCPR/C/UZB/CO/3( ناتسکبزا و ،21 دنب
 هتیمک نیا ییاهن تاظحالم هب دینک هاگن نینچمه .16 دنب ،)CCPR/C/CHL/CO/5( یلیـش صوـصخ رد هتیمک نیا ییاهن تاظحالم هب دینک هاگن  7
  .8 دنب )CCPR/C/AUT/CO/4( ایلارتسا و 7 دنب ،)CCPR/C/SMR/CO/2( ونیرامناس صوصخ رد
 دنب ،2 هدام( یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا قوقح رد ضیعبت مدع ،20 هرامش یمومع ریسفت ،للم نامزاس یگنهرف و یعامتجا ،يداصتقا قوقح هتیمک 8
2( )E/C.12/GC/20(، 32 دنب.  
 قح( )E/C.12/2002/11( 15 هرامــش یمومع ریــسفت ؛)b( )i( 12 دنب ،)راک قح( )E/C.12/GC/18( 18 هرامــش یمومع ریــسفت هب دینک هاگن 9
 14 هرامـش یمومع ریـسفت و ؛29 دنب ،)یعامتجا تینما زا يرادروخرب قح( )E/C.12/GC/19( 19 هرامـش یمومع ریـسفت ؛13 دنب ،)بآ زا يرادروخرب
)E/C.12/2000/4( )18 دنب ،)تمالس لوصح لباق درادناتسا نیرتالاب زا يرادروخرب قح.   

 دــض هتیمک و ؛)g(72 و 60 ياهدنب ،)CRC/C/GC/13( 13 هرامــش یمومع ریــسفت ،للم نامزاــس كدوک قوقح هتیمک هب دینک هاگن لاثم يارب 10
 .21 دنب ،)CAT/C/GC/2( 2 هرامش یمومع ریسفت ،دحتم للم هجنکش
112.pdf-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB -See http://www.yogyakartaprinciples.org/wp/wp  
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 ات هتفرگ قالش زا ییاهتازاجم اب نابکترم و دنوشیم بوسحم مرج هنایارگسنجمه یسنج لامعا ناریا رد یمالسا تازاجم نوناق قباطم
 تیلوئسم نس اریز ،دوشیم ارجا زین لاس 18 ریز دارفا ینعی ناکدوک دروم رد اهتازاجم نیا .)240 ات 233 داوم( دنتسه ورهبور مادعا
 .)147 هدام( تسا يرمق لاس 15 نارسپ يارب و يرمق لاس 9 نارتخد يارب ناریا رد يرفیک

 :اههناسر و یماظن هبش ياههورگ ،یتلود تاماقم طسوت +ویکیتیبیجلا دارفا زا زیگناترفن ریوصت هئارا

 ياهمچرپ )یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس هب قلعتم نایماظنهبش( نایجیسب زا یهورگ )2022 ربماون( 1401 هام نابآ تاضارتعا ۀحوبحب رد 
 زا ناضرتعم لابقتسا هب میقتسم ضارتعا رد مادقا نیا 12.دندیشک شتآ هب نارهت رد ناتسلگنا ترافس نامتخاس لباقم رد ار ینامکنیگنر
 ینابیتشپ اب هک زیگناترفن و كانلوه لمع نیا .دوب تارهاظت نایرج رد دارفا نیا ندش هدید و یتیسنج و یسنج ياهتیلقا هعماج روضح
      1314.دوب تشحو و بعر داجیا يارب یششوک و یعاجترا يدایرف ،تفرگ ماجنا تاضارتعا رد رییوک هعماج شقن زا راجزنا لیلد هب و تلود

 حطس رد يرتهدرتسگ تاضارتعا لماش هکلب ،دوبن دودحم یعامتجا ياههناسر و ماعالم رد نتفای روضح هب اهنت+یتیبیجلا هعماج تامادقا
 نیرتگرزب رد رفن 100000 زا شیب عمج رد گنرشش هدنیامن ،2022 ربتکا رد .دشیم+یتیبیجلا دارفا اب جیار راتفر هیلع یللملانیب
 دهاوخن ققحم یتیسنج و یسنج ياه تیلقا قوقح ققحت نودب ناریا رد یسارکومد هک تشاد راهظا نیلرب رد ناریا میژر نافلاخم تارهاظت
 یسررب ترورض صوصخ رد ياهینایب للم نامزاس رشب قوقح ياروش يرارطضا هسلج رد گنرشش هکبش ریدم ،2022 ربماون رد 15.دش
 زا جراخ و یللملانیب و یمومع حطس رد هعماج نیا يادص ندیسر شوگ هب 16.داد هئارا یتیبیجلا هعماج رب هدرتسگ ضیعبت و بوکرس
 .تسا هدش اهنآ هیلع هنانکارپترفن تاغیلبت دیدشت بجوم ناریا یمالسا يروهمج تردق هرطیس

 هک دوب ریخا تاضارتعا نایرج رد اهنت اما ،دراد یمالسا يروهمج تمدق هب ياهقباس+یتیبیجلا هعماج هیلع یمسر ینکارپترفن هچرگا
 یب ار نآ یجراخ تلود کی هب هورگ نیا باستنا اب ًاعیرس دندرک شالت و دندرب یپ یبالقنا ياوق جیسب رد هورگ نیا شقن هب ناریا نادرمتلود
 .دنزاس رابتعا

 

 
 1401 نابآ ،نارهت رد ناتسلگنا ترافس لباقم رد ینامکنیگنر ياهمچرپ ندز شتآ لاح رد جیسب ياهورین .2 هرامش سکع

 هب ًانلع بلغا ماظن هبتریلاع تاماقم .دنکیم یفرعم یمالسادض و یقالخاریغ ار هنایارگسنجمه لامعا یمالسا يروهمج میژر هک تساهتدم
 .تسا هدوب هعماج نیا هیلع تاماقم ینکارپترفن ياهرازبا زا یکی نید و مالسا هب لسوت .دنزادرپیم+یتیبیجلا دارفا يزاسماندب و ریقحت
 :تفگ نینچ یمومع ینارنخس کی رد ،یمالسا يروهمج ربهر ،ياهنماخ یلع ،1401 هام يد رد

 17».تسا یعطق تامرحم نایدا مامت رد تسین مالسا هب طوبرم طقف يزابسنجمه لثم یتاعوضوم تیعونمم«

 
12  https://www.instagram.com/p/CkOZ99BsvYM/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D   
13  https://www.instagram.com/p/CkstEZ3MGER/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 
14https://6rang.org/73692/  
15https://6rang.org/73353/  
16https://6rang.org/73518/  
17https://www.ghatreh.com/news/nn66296913 /مالسا-طوبرم-طقف-يزاب-سنجمه-لثم-یتاعوضوم-تیعونمم-بالقنا-ربهر 
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 نمهب رد .دننکیم یفرعم دراد رارق برغ راک روتسد رد هک ياهمانرب و یقالخا هصیقن کی ناونع هب نانچمه ار ییارگسنجمه ناریا تاماقم
 :تشاد راهظا و درک تبحص »ییارگسنجمه جیورت« هرابرد ینارنخس کی رد ناریا روهمج سیئر ،یسیئر میهاربا ،1401 هام

 18».دینکیم جیورت ار ییارگسنجمه ینعی لاذتبا عون نیرتتسپ امش .مهتم ]برغ[ امش و میتسه یعدم هاگیاج رد ام هداوناخ هلئسم رد«

 .تسا هدرک دای 19»هدش هتفریذپ نردم يایند طسوت هک یقالخا نیرتتشز ...« ناونع هب ییارگسنجمه زا یسیئر

 ،برغ رد ییارگسنجمه یتقو« :تشاد راهظا هباشم ینانخس رد زین ناتسرل ناتسا نارادساپ هاپس تیبرت و میلعت نواعم ،يودهم یفطصم
 20».دراد برغ يراتفر يوگلا طوقس زا ناشن دوشیم ینوناق

 ،نارسپ و نارتخد طباور يدازآ ،ششوپ ندش يرایتخا و ندش مک« :تفگ ،هیملع هزوح سردم ،یلاع دوعسم مالسالاتجح ،1401 هام يد رد
 اب ینارنخس نیمه رد وا 21».دنراد رس رد نیدناعم هک تسا يرادهلابند فادها زا اههداوناخ یشاپورف تیاهن رد و ییارگسنجمه نداتفا اج
 »!دنهاوخیم يزیچ هچ ًاقیقد هک دنداد ناشن نارگشاشتغا زور 100 نیا رد« :دیوگیم دوجوم تاضارتعا اب »اهیقالخایب« نیا ندرک یکی

 زا اراکشآ ناریا تاماقم .تسا هدوب جیار رایسب هنایارگسنجمه طباور اب تاضارتعا عوضوم نتخیمآ ،نالوئسم هنانکارپترفن نانخس رد
 .دنناسرتب یمالسا يروهمج طوقس تروص رد ییارگسنجمه شرتسگ زا ار مدرم ات دننکیم هدافتسا دوجوم یعامتجا یسارهارگسنجمه

 ییاهنآ ... تسین وم رات دنچ ندوب نوریب رس رب فالتخا« :تفگ نینچ تحارص اب 1401 هام رذآ رد دابآمرخ هعمج ماما یخرهاش اضردمحا
 ».دنهد قوس تاناویح اب جاودزا و ییارگسنجمه تمس هب ار ناملسم ياهتلم هک دنتسه نآ لابند هب دناهداتسیا ارجام هنحص تشپ هک

 .دناهتسناد یناویح يراتفر و یقالخا یفارحنا ار نآ و هدرک دای ییارگسنجمه زا زیمآریقحت یتایبدا اب بلغا یمالسا يروهمج تاماقم
 .تسا هدرک هدافتسا سرت ياقلا يارب یسارهارگسنجمه زا و هتفر هناشن ار تاضارتعا رگید راب زین اجنیا رد اهینکارپترفن

 هباشم بلغا اههناسر نیا تایبدا .دناهتشاد تکراشم+یتیبیجلا هعماج هیلع ینکارپترفن رد تلود هب هتسباو ناراگنهمانزور و اههناسر
 .دوشیم هدافتسا زیمآریقحت ظافلا زا+یتیبیجلا دارفا هب طوبرم بلاطم رد و تسا یتلود تاماقم ياههتفگ

 ندرک هکتهکت و ناریا هیزجت ،هنتف نیا رد یلصا فادها زا یکی« :تشاد راهظا ارگلوصا راگن همانزور يرادمتعیرش نیسح ،1401 هام نابآ رد
 هتفای تیمسر ناریا رد يزابسنجمه ،یمالسا يروهمج زا سپ يادرف رد هک تسا نیا نایرج نیا ياهوزرآ و لامآ زا یکی ...تسا نامروشک
 22».دبای شرتسگ و

 .دخرچیم هداوناخ یتنس لکش یشاپورف ای یگتخیسگمهزا لوح هنایارگسنجمه طباور دروم رد یتلود ياههناسر و تاماقم ینکفاساره هدمع
 دارفا بیترت نیا هب .دنوشیم هدرمش یقالخا لیاضف نیرتالاو زا هناهاوخسنجرگد یگداوناخ طباور یمالسا يروهمج بوچراچ رد
 .دنوشیم هداد ناشن یعیبط هداوناخ کی ریسم رد لخم يرصانع ناونع هب+یتیبیجلا

 مینیبیم میدرگرب برغ رد یسنج بالقنا نامز هب رگا« :دسیونیم تسا هدش رشتنم سراف يرازگربخ رد هک ياهلاقم رد یناتسهوک نسح
 ».دندادن ناشن جاودزا هب ینادنچ هقالع رگید ناوج نادرم ،دش رتدازآ نادرم و نانز نیب یسنج طباور ردقچره هک

 یتیبیجلا دارفا هتسجرب روضح میقتسم هجیتن 1401 دنفسا ات 1401 رهم ینامز هزاب رد اهینکارپترفن شیازفا ،گنر شش هکبش رواب هب
 هرابرد تبحص اب هک یماگنه هژیو هب راتفر نیا اما تسین ياهزات هدیدپ یمسر تاماقم يوس زا ینکارپترفن دنچره .تسا هدوب تاضارتعا رد
 فده ار هدشهدنارهیشاحهب و يوزنم ياهعماج هک تهج نآ زا هژیو هب یمسر ینکارپترفن عون نیا .تسا هتفای شیازفا هدش هارمه تاضارتعا
 هدافتساءوس و یگداوناخ و یعامتجا و یتلود ياهتنوشخ شیازفا دناوتیم تامادقا نیا دش هراشا هک روطنامه .تسا كانرطخ دهدیم رارق
 .دشاب هتشاد یپ رد رییوک هعماج يارب ار ناتسود و هداوناخ طسوت ندش درط و

  تاداهنشیپ و يریگهجیتن

 تلود طسوت دنراد قح ناشیتیسنج نایب ای یتیسنج تیوه ،یسنج شیارگ زا رظنفرص دارفا همه ،رشب قوقح یللملانیب نیناوق ساسا رب
 تظافح و تیامح دروم یهورگ ای درف ره يوس زا هچ و یتلود تاماقم يوس زا هچ هدش دراو ياهبیسآ ریاس و ضیعبت ،تنوشخ ربارب رد
  .دنریگب رارق

 یناسنا و یساسا قح نیا زا ،دنراد دوخ هب بستنم یتیسنج تیوه اب وسمهان یتیسنج تیوه هک یناسک ای و ارگسنجرگدریغ دارفا ناریا رد
 یگنانز ياهشیلک فیراعت و یمالسا ششوپ ۀناریگتخس نیناوق ،يرابجا باجح ةدننکضقن هک ناشیتیسنج نایب لیلد هب بلغا اهنآ .دنامورحم
 تروص رد اهنآ .دنریگیم رارق اهيراتفردب ریاس و هجنکش ،هنارسدوخ تشادزاب و يریگتسد ،ضیعبت ،رازآ دروم دوشیم یقلت یگنادرم و
 .دنوشیم وربور مادعا ات هتفرگ قالش زا ییاهتازاجم اب ،هنادنمتیاضر هنایارگسنجمه یسنج طباور نتشاد هب ندش موکحم

 .دنهدیم همادا ناریا رد+یتیبیجلا هعماج هیلع زیمآریقحت و هنانکارپترفن تایبدا زا هدافتسا هب نانچمه هتسباو ياههناسر و یتلود تاماقم
 زا تاماقم .تسا هدرک ادیپ دومن فلتخم لاکشا هب و هدش دیدشت 1401 تاضارتعا رد شنیلاعف و هعماج نیا تکراشم لابند هب دروخرب نیا

 
18https://www.khabaronline.ir/news/1730115 /ییارگ-سنجمه-جیورت-تباب-برغ-زا-یسیئر-داقتنا 
19https://www.youtube.com/watch?v=BrCVrCyFVvo  
20  https://lorestan.iqna.ir/fa/news/4120129/تسارگتکراشم-تیصخش-کی-یمالسا-بالقنا-نامتفگ-رد-نز 
21  https://www.khabaronline.ir/news/دازآ-و-ناگیار-شوغآ-يدازآ-زا-نارگشاشتغا-روظنم-هیملع-هزوح-داتسا 
22  news.comhttps://eslahat/دباییم-شرتسگ-و-هتفای-تیمسر-ناریا-رد-يزابسنجمه-و-تسا-منهج-یمالسا-يروهمج-زا-سپ-يادرف 
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 اهنآ .دناهدرک هدافتسا تاضارتعا نایرج رد نانآ ياهشالت ندومن یثنخ هجیتن رد و هورگ نیا تابلاطم ندرک رابتعایب يارب یتایبدا نینچ
 .دناهتفرگ هرهب تاضارتعا يزاسرابتعایب يارب+یتیبیجلا هعماج هیلع دوجوم یعامتجا شریذپ مدع و یهاگآان زا نینچمه

 هب و دوش بوکرس تحت هعماج نیا رتشیب هچ ره یگناگیب بجوم یتاغیلبت و تایبدا نینچ زا هدافتسا هک تسا نارگن ًاقیمع گنرشش هکبش
 ياهتیوه و یسنج ياهشیارگ ریاس و سنرت ،ارگسنجود ،ارگسنجمه ناناوج تمالس و دماجنایب نانآ اب اوران ینمشد و ترفن شیازفا
 شقن تاضارتعا مایپ و تلاسر هب تبسن مدرم ندش تبغریب رد نینچمه تایبدا نیا زا هدافتسا .دهد رارق ریثاتتحت ار ناریا لخاد یتیسنج
 تازاجم زا نانچمه نارگبوکرس دوشیم بجوم هدش اقلا نانآ هب قیرط نیا زا هک »دساف« ياهعماج هب ناریا ندش لیدبت سرت .تسا هتشاد
 رد ناریا هب ییارگسنجمه لیمحت زا ار مدرم ،ناریا رد دوجوم شیپ زا یعامتجا یسارهارگسنجمه زا هدافتسا اب تاماقم .دننامب نوصم
 هک دنزاسیم طبترم مه هب ار »یقالخا داسف« و تاضارتعا هنانکارپترفن یتایبدا اب اراکشآ نانآ .دنناسرتیم یمالسا يروهمج طوقس تروص
 .تسا كانرطخ+یتیبیجلا هعماج يارب مه و ناضرتعم يارب مه رما نیا

 داهنشیپ نینچمه گنرشش .تسا هنایارگسنجمه لامعا يارب یناسناریغ و هناملاظ ياهتازاجم و مادعا وغل گنرشش هکبش هیصوت نیرتمهم
 دروم+یتیبیجلا هعماج ،ددرگ وغل تیسنج يانبمرب ششوپ و يرابجا باجح نیناوق ،دوش ییادزمرج هنایارگسنجمه طباور زا هک دنکیم
 نیناوق قبط( هک مینکیم هیصوت نینچمه ام .دنوش هتخانش نانآ اب ربارب هکلب نادنورهش ریاس »زا رتمک« هن دارفا نیا و دریگ رارق تیامح
 نینچ هب هک ار یناسک تسا مزال .دوش عونمم یتلود ياههناسر و تاماقم يوس زا هژیوهب +یتیبیجلا هعماج هیلع ینکارپترفن )یللملانیب
  .تفرگ رظن رد نانآ يارب يرتدیدش بقاوع تلود هب نانآ یگتسباو تروص رد و درک وگخساپ دننزیم تسد یتامادقا
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