
 لیلد هب ناریا اب هناتسود رشب مالقا تراجت تلوهس یارب اکیرمآ و اپورا ناوخارف
  ۱۹ دیووک ریگهمه یرامیب

  ناشروشک یاههرود نیرتکیرات زا یکی اب دنراد دای هب مدرم هک اجنآ ات زین نایناریا ،اهییاپورا و اهییاکیرمآ زا یرایسب نوچمه
 هب دیاب ،دننکیم مرن هجنپ و تسد ـدیدج سوریوانورک زا یشان یرامیب ـ۱۹دیووک اب ایند مدرم ةمه هک نانچمه .دناهجاوم
 رد .دنهدیم رارق ریثأت تحت ار ایند مامت مدرم ،دنبای عویش هک ایند یاج ره رد ریگهمه یاهیرامیب هک میشاب هتشاد رطاخ
 زا دیاب و تسا نامدوخ ناج تاحن یارب یرورض یرما اهناسنا ناج تاحن روظنم هب اهروشک هب یزرمارف یسرتسد ،هجیتن
 .مینک رظن فرص اهتلود نیب یسایس تافالتخا

 ناهج رد ریموگرم خرن نیرتالاب زا یکی ـتسا یعقاو ماقرا و رامآ زا رتمک ًالامتحا هک ـ ناریا رد هدششرازگ ریموگرم نازیم
 اهمیرحت ةطساو هب هک یا»یرثکادح راشف« اب ،دشاب هتشاد مدرم راتشک یارب یدمع هکنیا نودب ،اکیرمآ ةدحتم تالایا .تسا
 ،تسا یرامیب نیا عویش هام نیمود هب دورو ةناتسآ رد هک ناریا نامرد و تشادهب متسیس درکلمع هب ،هدرک دراو ناریا رب
 ،هدش هئارا یللملانیب نیناوق و هدحتم تالایا نیناوق قبط هک یاهناتسودرشب یاهتیفاعم مغریلع ،اهمیرحت نیا .دنزیم همطل
 لخاد رد ناوتب رگا یتحـ روشک لخاد رد اهالاک نیا دیلوت یارب مزال ةیلوا داوم و یکشزپ تازیهجت ،وراد تادراو دوشیم ثعاب
 نیا زا ار هوقلاب ناگدننکنیمأت اهمیرحت زا یطخت تازاجم زا سرت نوچ ،دوش رتتخس و رتنارگ ،رتدنک ـدرک ناشدیلوت روشک
 .دنکیم فرصنم راک

 ةدحتم تالایا نوچمه دنمتورث و گرزب یروشک یتح ـاهروشک ةمه دننام زین ناریا ،سوریو نیا اب دربن رد تیقفوم یارب
 یراجت یاهلاناک قیرط زا یتایح مزاول نیا ندرک دراو یارب هفرص هب نورقم و نئمطم ،ریذپفاطعنا عبانم زا دناوتب دیاب ـاکیرمآ
 لیمحت یروشک هب نونکات هک تسا یرابجا یداصتقا تامادقا نیرتهدرتسگ ناریا هیلع پمارت تلود یاهمیرحت .دشاب رادروخرب

 ۱۹دیووک عویش اب ههجاوم یارب ناریا نامرد و تشادهب متسیس ییاناوت شیازفا رد هبناجهمه راشف زکرمتم شهاک .تسا هدش
 هب کمک اب ،و دش دهاوخ ناریا یداع مدرم زا رفن رازه اهدص ناج تاحن ثعاب هوقلاب تروص هب ،تشاد دهاوخ ییازسب ریثأت
 ناهج مدرم ةیقب و اهییاکیرمآ و اهییاپورا ،هیاسمه یاهروشک مدرم ناج ،روشک نیا یاهزرم لخاد رد سوریو نیا عیرس راهم
 .داد دهاوخ تاحن ار

 ناریا اب کیتاملپید لماعت لامتحا ،یراج لاس لیاوا رد اکیرمآ ةدحتم تالایا و ناریا نیب یماظن نارحب دیدشت هب هجوت اب
 .دربب نیب زا یلکهب ار هدنامیقاب یاهتصرف تسا نکمم یناسرکمک ةصرع رد دوبمک و ،تسا هدش رتفیعض هتشذگ هب تبسن
 یارب دنمدوس مرها هنوگ ره ندرب نایم زا ای ناریا لابق رد پمارت تلود تسایس یلک تیعضو رییغت ثعاب یناسرکمک عون نیا

 نیا رد روصق عون ره ،نیا دوجو اب .دش دهاوخن ناریا یاهقطنم ای یکشوم ،یاهتسه یاهتسایس ةرابرد هدنیآ تارکاذم
 نیا .دنک دراو راگدنام و ریگمشچ یاهشدخ ناریا مدرم نیب رد اپورا و اکیرمآ ةدحتم تالایا تیثیح هب تسا نکمم یناسرکمک
 ناریا یتآ و ینونک ناربهر یارب ار اپورا و هدحتم تالایا اب لماعت هنوگ ره یسایس یاههنیزه تدشهب ،هک لاح نیع رد رما
 .دیازفایم ناریا یبرغریغ یاکرش یراذگریثأت نازیم رب ،دهدیم شیازفا

 ار اهکمک نیا ةئارا یلامتحا طیارش ای تایئزج اما ،هدرک هئارا ییاهکمک ناریا هب هک تسا یعدم اکیرمآ ةدحتم تالایا تلود
 هنانیبعقاو ،نتگنشاو و نارهت نیب لباقتم یدامتعایب و اهشنت نازیم ندوب الاب هب هجوت اب ،لاح نیا اب .تسا هدرکن ینلع
 زا ای دوش هتسباو اکیرمآ ةدحتم تالایا یاهکمک هب یلم ینارحب اب هلباقم یارب ناریا تموکح میشاب هتشاد عقوت هک تسین
 تسد اب رتهدرتسگ رایسب داعبا رد یتاناکما ندرک غیرد و تسد کی اب ییاهکمک ندرک میدقت عضوم .دهاوخب کمک نتگنشاو
 .تسین ینشور عضوم ،هدننکجلف یداصتقا یاهمیرحت زا یشان راشف ددم هب ،رگید

 ،هیسور ،نیچ ،نپاژ زا زین و ،اپورا ةیداحتا و )ایناتیرب و ناملآ ،هسنارف(ییاپورا گرزب روشک هس زا مهم و عقومهب ییاهکمک ناریا
 یمهم شقن نارحب نیا لیاوا رد اهکمک نیا دنچره .تسا هدرک تفایرد اهروشک ریاس و یبرع ةدحتم تاراما ،تیوک ،رطق
 دوخ زا یرایسب رد یریگهمه نیا هک صوصخهب ،دشاب یکتم دودحم یاهکمک نیا هب ًافرص دناوتیمن ناریا تموکح ،دناهتشاد
 .دوشیم رتدیدش اهروشک نآ



 تسایس ریثأت ،هدرک نوگرگد رظن همه زا ار اهناسنا تمالس و تایح و ناهج داصتقا ۱۹دیووک یریگهمه هک روطنامه تسرد
 هک لیلد نیا هب ًافرص .تسا هداد رییغت تدش هب هدوب هدش یحارط توافتم یفده و طیارش یارب هک ار اکیرمآ ةدحتم تالایا
 تسد ار نامدوخ یتینما تامازلا و روشک نآ ةناتسودرشب یاهزاین میناوتیمن ،هتشاد یدب درکلمع نارحب نیا تیریدم رد ناریا

 ةدحتم تالایا حالص هب یتینما و یتشادهب رظن زا مه و تسا تسرد یقالخا رظن زا مه دنمفده یاهمیرحت شهاک .میریگب مک
 !ناهج قطانم ریاس و اپورا ،اکیرمآ

 تیامح زا دیاب دشاب هتشاد هارمه هب ناریا یمومع تشادهب متسیس یارب ار ایازم رثکادح تسا رارق هک یایساسا تامادقا
 لخاد رد اهروشک نیا ود ره هک هژیوهب ،دشاب ناسآ اپورا و اکیرمآ ةدحتم تلایا یارب شیارجا و دشاب رادروخرب هدرتسگ یسایس
 دنک یریگیپ دیاب اکیرمآ تلود هک یتامادقا .دناهجاوم یمومع تشادهب هب طوبرم یاهنارحب شیازفا اب زین ناشدوخ یاهزرم
 :تسا ریز دراوم لماش

 یروف تامادقا

 و اههاگتسد ًامیقتسم ات دهد شرتسگ ار  هدحتم تالایا یاهمیرحت تحت ةناتسودرشب یاهتیفاعم ةنماد •
 ات دهد هزاجا اهتکرش هب دیاب هدرتسگ ةنماد نیا .دریگب رب رد ار ۱۹دیووک اب رثؤم ةزرابم یارب مزال تازیهجت
 یارب ییاکیرمآ یاهتکرش .دننک هدافتسا )GL-8( ۸ ةرامش یمومع زوجم زا دراوم نیا تارداص ماگنه
 مامت هک یایسفنت یاهکسام ،زاسنژیسکا هاگتسد دننام ،یکشزپ تازیهجت و اههاگتسد زا یرایسب تارداص
 یجراخ یاهییاراد لرتنک رتفد زا یصاخ زوجم هب زاین ،یترارح یرادربریوصت یاهنیبرود و دنناشوپیم ار تروص

 تیفاعم ششوپ تحت دراوم نیا ،ییاکیرمآ یاهتکرش زا رظن فرص یتح .دنراد )OFAC( اکیرمآ ةدحتم تالایا
 دناوتیمن ناریا یزکرم کناب ینعی ،تسا هدش صخشم GL-8لیذ رد هک دناهتفرگن رارق یاهناتسودرشب مالقا
 رد یشقن دهد رارق اکیرمآ ةدحتم تالایا یاهمیرحت ضرعم رد ار اهکناب ریاس و ییاپورا یاهکناب هکنیا نودب
 .تساپورا زا اهالاک نیا تارداص یارب مهم یعنام رما نیا .دشاب هتشاد تارداص لیهست

 زا یرتشیب دادعت و دوش عیرست زوجم رودص دنیارف ات دیازفیب OFAC عبانم ریاس و نانکراک دادعت رب •
 یاهنامزاس ناوت و دننک نیمأت ار ناریا نامرد و تشادهب شخب یارب مزال تاموزلم دنناوتب ناگدننکدیلوت
 .دبای شیازفا یناسرکمک تامدخ ةئارا و هجدوب نیمأت یارب )اهNGO( یتلودریغ

 هک یدارفا مامت یارب دراد ناکما هک ییاج ات نینچمه و ،ییاکیرمآریغ یاهکناب رگید و ییاپورا یاهکناب یارب •
 رد نونکامه هک - ناراذگهمیب و ناگدننکلاسرا ،ناگدننکدیلوت هلمج زا -دنجنگیم طباوض نیا ةریحنز رد
 تراجت رد رگا هک دهدب رطاخ نانیمطا نانآ هب هرابود ات دنک رداص همانتیاضر ،دننکیم تیلاعف تموادم لامک
 .تشاد دنهاوخن OFAC اب یاهشقانم دنشاب هتشاد یشقن ناریا هب هناتسودرشب مالقا

 تالایا تیامح تحت هک )SHTA( »هناتسودرشب مالقا تراجت یارب سیئوس راکوزاس« زا یرادربهرهب دروم رد •
 هراب نیا رد قیقد یهدشرازگ دروم رد شتامازلا تدش زا و دهد هئارا مظنم یاهیناسرزورهب تساکیرمآ ةدحتم
 ةرابرد دنهاوخیم هک تسا یسیئوس یاهتکرش ةمه یارب یمهم ةدنرادزاب لماع ،تامازلا نیا هک ارچ ،دهاکب
 .دنریگب میمصت SHTA زا هدافتسا

   و هدش لیهست )INSTEX( یراجت تالدابم زا تیامح رازبا قیرط زا هک ،ار هناتسودرشب مالقا تراجت زا شتیامح •
 .دنک مالعا تحارصهب ،تسا ناریا اب تراجت روظنم هب ییاپورا یاهتکرش یارب نیزگیاج راکوزاس یعون مکح رد
 
 

 یلیمکت تامادقا
 

 نونکا هجیتن رد و دنرخب تفن ناریا زا نانچمه ات هدش هداد زوجم نانآ هک ییاهروشک نآ هب تحارصهب •
 تخادرپ یارب هوجو نآ زا دنزاجم هک دنک مالعا تساهنآ رایتخا رد ناریا لوپ زا یریگمشچ ریداقم
 .دننک هدافتسا ناریا هب مالقا نیا تارداص و هناتسودرشب مالقا دیرخ هب طوبرم یاههنیزه



 ناریا هب رتشیب دناوتب نامزاس نیا ات دنك مهارف )WHO( یناهج تشادهب نامزاس یارب ار مزال ةجدوب •
 .دیامن هئارا ناریا هب یرتشیب یصصخت تدعاسم و دنک کمک

 ،داد قفاوم یأر هدرک تساوخرد ناریا هک یایرارطضا ةجدوب نیمأت هب )IMF( لوپ یللملانیب قودنص رگا •
 طوبرم یاهنارحب ات دنکیم کمک ناریا هب لوپ یللملانیب قودنص ماو .دنکن داجیا لالتخا اکیرمآ تموکح
 .دزادرپب ار یتادراو یکشزپ تازیهجت ةنیزه و دنک فرطرب ار شیاهتخادرپ زارت هب
 
 
 

 :دناهدرک اضما ار ناوخارف نیا هک ناریا ةژورپ و اپورا یربهر ةکبش یاضعا یماسا

 رد اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ ریفس و اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ ةجراخ روما ریزو ،تیاربلآ نیلدام .1
 دحتم للم نامزاس

 یمتا یژرنا یللملانیب سناژآ نیشیپ لکریدم و دئوس نیشیپ ةجراخ روما ریزو ،سکیلب سناه  .2
 ایناتیرب نیشیپ عافد ریزو ،)نوتیدیل درل( نوارب دنومزد .3
 یناهج تشادهب نامزاس نیشیپ لکریدم و ژورن نیشیپ ریزوتسخن ،دنالدنورب ملراه ورگ رتکد .4
 تالایا نیشیپ ریفس ،اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما ریزو نیشیپ یسایس نواعم ،زنرب سالکین .5

 اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما ترازو نیشیپ یوگنخس و ،نانوی و وتان رد اکیرمآ ةدحتم
 روما ریزو نیشیپ یسایس نواعم ،اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما ریزو نیشیپ ماقممئاق ،زنرب مایلیو .6

 ندرا و هیسور رد اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ ریفس و ،اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ
 هیکرت نیشیپ ةجراخ روما ریزو و هیکرت ریزوتسخن نیشیپ نواعم ،نیتچ تمکح .7
 کیژلب نیشیپ ةجراخ روما ریزو و وتان نیشیپ لکریبد ،زیلک یلیو .8
 اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ عافد ریزو و اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ روتانس ،نهوک مایلیو .9

 رد اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ ریفس و اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ روتانس ،تروفناد ناج روتانس .10
 دحتم للم نامزاس

 دنله نیشیپ ةجراخ روما ریزو و وتان نیشیپ لکریبد ،رفش پوه ید پای .11
 اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ عافد ریزو و اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ روتانس ،لگیه کاچ .12
 تالایا و ایناتیرب رد ناملآ نیشیپ ریفس و ناملآ ةجراخ روما ریزو نیشیپ ماقممئاق ،رگنیشیا گناگفلو .13

 اکیرمآ ةدحتم
 ریزو و کچ ریزوتسخن نیشیپ ماقممئاق ،دحتم للم نامزاس یمومع عمجم نیشیپ سیئر ،ناواک نای .14

 کچ نیشیپ ةجراخ روما
 روما ریزو و هناتسودرشب یاهکمک و هعسوت شخب رد اپورا نویسیمک نیشیپ ةدنیامن ،لشیم یئول .15

 کیژلب نیشیپ ةجراخ
 سیئر بیان ،یتینما روما و یجراخ تسایس رد اپورا ةیداحتا نیشیپ یلاع ةدنیامن ،ینیرگوم اکیردف .16

 ایلاتیا نیشیپ ةجراخ روما ریزو و اپورا نویسیمک نیشیپ
 اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ یرادهنازخ ریزو ،لینوا لپ .17
 تالایا نیشیپ ریفس و اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما ریزو نیشیپ یسایس نواعم ،گنیرکیپ سمات .18

 ندرا و هیرجین ،روداولاسلا ،لیئارسا ،دنه ،هیسور ،دحتم للم نامزاس رد اکیرمآ ةدحتم
 وتان نیشیپ لکریبد و کرامناد نیشیپ ریزوتسخن ،نسومسار وف سردنآ .19
 ایناتیرب نیشیپ عافد ریزو و وتان نیشیپ لکریبد ،)نلا تروپ درل( نوستربار جروج .20



 ترازو نیشیپ رواشم ،اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما ریزو نیشیپ یسایس نواعم ،نوناش ساموت .21
 طوبرم روما رد اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما ریزو نیشیپ رایتسد ،اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما
 لیزرب رد اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ ریفس و یبرغ ةرکمین هب

 روما ریزو نیشیپ رایتسد ،اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما ریزو نیشیپ یسایس نواعم ،نمرش یدنو .22
 ةدحتم تالایا ةجراخ روما ترازو نیشیپ رواشم و یراذگنوناق روما رد اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ
 اکیرمآ

 روهمجسیئر نیشیپ کیتاملپید رواشم و رتفد سیئر ،هسنارف نیشیپ ةجراخ روما ریزو ،نیردو ربوا .23
 یروهمجتسایر داهن نیشیپ یوگنخس و هسنارف

 ریزو نیشیپ نواعم ،یراذگتسایس روما رد اکیرمآ ةدحتم تالایا عافد ریزو نیشیپ نواعم ،رنزیو کنارف .24
 رد اکیرمآ ةدحتم تالایا نیشیپ ریفس و ،یللملانیب یتینما روما رد اکیرمآ ةدحتم تالایا ةجراخ روما

 ایبماز و رصم ،نیپیلیف ،دنه

 

 

 دارفا تارظن رگنایب الاب رد هدش نایب تارظن .تسا هدش هیهت )TIP( ناریا هژورپ و )ELN( اپورا یربهر هکبش یراکمه اب هینایب نیا
 ”هاش لبحاس“ هب ،هینایب نوماریپ یلامتحا لاوس هنوگره یارب .تسین اه نامزاس زا کی ره یاضعا هاگدید باتزاب ًاموزل و تسا هدننکاضما
 .دوش لاسرا sahils@europeanleadershipnetwork.org سردآ هب


