
  ،ندیاب روھمج سیئر یاقآ
 
 تیولوا رد ار »رشب قوقح« ھب ھجوت ھك میھاوخیم امش زا ھینایب نیا ناگدننکاضما یاھنامزاس ام
 تالایا تلود شالت ھماگنھ رد .دیھد رارق ناریا تموکح لابق رد دوخ تلود یجراخ تسایس درکیور
 هژیو ھجوت رب ینبم دوخ تلود دھعت ھب امش ھک میراد دیما ،ماجرب ھمانقفاوت ھب تشگزاب یارب اکیرمآ هدحتم
 تھج رد شالت دیاب .دینک لمع یجراخ تسایس زکرم رد عوضوم نیا ندادرارق و یرشب قوقح ثحابم ھب
 یتینما لئاسم هرابرد تارکاذم اب اتسار مھ نآ دوبھب و ناریا رد رشب قوقح شحاف ضقن ھمانراک یریگیپ

 ناریا مدرم یدنورھش قوقح ھب یگدیسر مدع تروص رد هدحتم تالایا یلم تینما عفانم و دریگ تروص
 .دش دھاوخن نیمأت

 
 تموکح« ٢٠٢٠ لاس رد اکیرمآ هدحتم تالایا ھجراخ روما ترازو رشب قوقح ھنالاس شرازگ ساسارب
 لامعا زا و هدرك دودحم تدش ھب ار نایب یدازآ تاعوبطم هزوح رد ررکم یاھیریگتخس اب ناریا
 دارفا نیا نداد رارق ینوناق درگیپ تحت ای و تموکح نادقتنم و رشب قوقح نالاعف ندناسرت یارب تردق
 ».تسا ھتفرگ هرھب
 تاماقم ریسفت و دانتسا زا یشان ناراگنھمانزور و یندم نالاعف ھیلع هدش حرطم تاماھتا زا یرایسب
 ھب تاماقم ریبعت ھب ھک ار ینخس رھ ھک تسا ناریا یمالسا یروھمج رد مھبم نیناوق یخرب زا ییاضق

 .دھدیم صیخشت مرج ،دشاب »یلم تینما« دیدھت ثعاب ای و »مالسا نیداینب لوصا« اب فلاخم و ررض
 داھن نیا طسوت اھادیدناک تیحالص در ای و دییات و تاباختنا مامت رب نابھگن یاروش دیدش تراظن و تردق
 دوخ قح زا یناریا نادنورھش عافد یارب یھار دناوتن تاباختنا یرازگرب ھک تسا هدش ثعاب یباصتنا
  .دشاب

 
 رد رفن ٣٠۴ لقادح ھک دز نیمخت للملا نیب وفع نامزاس ، ٩٨ نابآ یمدرم هدرتسگ تاضارتعا نایرج رد
 ھک دوب نآ زا یکاح اھشرازگ یخرب( .دندش ریگتسد رگید رفن نارازھ و ھتشک تاضارتعا نیا نایرج
  ).تسا هدوب اھددع نیا زا رتشیب رایسب ناشریگتسد و ناگدشھتشک دادعت
 رد راگن ھمانزور ١۵ مکتسد ٢٠٢٠ لاس ربماسد زا ،ناراگن ھمانزور زا تیامح نامزاس مالعا ھب انب
 ار زین روشک زا جراخ رد لغاش ناراگنھمانزور ناریا یتینما تاماقم .دنتسھ سوبحم ناریا یاھنادنز
 .دناهداد رارق تیذا و رازآ دروم ناریا رد ار اھنآ یاھهداوناخ و ھتفرگ فدھ
 
 و دنمرنھ ١٩ ندش ینادنز ،٢٠٢٠ لاس رد ھك هدش لجسم )PEN America( اکیرمآ ملق نمجنا یارب
 و  ناگدنزاون زا ؛تسا هدرک لدب ناھج نارکفنشور و ناگدنسیون نادنز نیمراھچ ھب ار ناریا هدنسیون



 رگید یوس زا .دندش وربور سبح مکح اب گنیلدم هزوح نالاعف یتحو ناساکع  ات ھتفرگ نازاسملیف
 یم رارق یتینما تاماقم یوس زا دیدش تیذا و رازآ دروم زین یتیسنج یاھتیلقا و نانز قوقح نالاعف
 .دنریگ
 
 یاھنامحریب زرط ھب دنتخادنا هار ھب ناریا رد یرابجا باجح نیناوق ھیلع نانز قوقح نالاعف ھک یشبنج
 کی زا شیب اضعب و سبح ینالوط یاھتازاجم اب یضارتعا شبنج نیا یاضعا زا یخرب و دش بوکرس
 .دندش وربور ھھد
 
 نافلاخم هداوناخ یاضعا تشادزاب یتح و باعرا قیرط زا رازآ ھیور ھب نانچمھ ناریا تموکح تاماقم
 یروھمج تاماقم ، ریخا یاھلاس رد و دھدیم ھمادا ناریا زا جراخ لغاش ناراگن ھمانزور و یسایس
 دراد دوجو یمکحم و نشور یاھھناشن ؛دناهداد ربخ نافلاخم نیا زا یدادعت یریگتسد زا ناریا یمالسا
 ھلمج زا .دناهدش هدوبر یمالسا یروھمج یتینما یاھورین تسد ھب روشک یاھزرم زا جراخ دارفا نیا ھک
 و تموکح فلاخم یسایس لاعف  مز هللاحور ،روشک زا جراخ نکاس ناراگنھمانزور و نافلاخم نیا

 .دش مادعا ماجنارس و تشادزاب دعب و هدوبر قارع ھب رفس ردً الامتحا ھک تسا راگنھمانزور
 
 و ییاکیرمآ-یناریا هدش تشادزاب نادنورھش  ھیلع روآ مرش راتفر میقتسم لوئسم نینچمھ ناریا تموکح 
  .تسیللملانیب تارکاذم رد یسایس ینزھناچ یارب ییاھهرھم ناونع ھب اھنآ هدافتسا
 
 اب ار ناھج ردروشک نآ تیعمج تبسن ھب مادعا مکح یارجا دادعت نیرتالاب یدالیم ھتشذگ لاس رد ناریا

 رد و یللملا نیب یاھدرادناتسا زا جراخ ناریا یاھهاگداد رد تامکاحم دنور .تسا ھتشاد دروم ٢۶٧
 صوصخھب ناموکحم یھاوخداد و رظندیدجت یارب تساوخرد و دوشیم ھتفرگ یپ نکمم نامز نیرتهاتوک
 .دوشیم در یسایس یاھهدنورپ رد
 
 یپ رد ھك درك مالعا ناریا یمالسا یروھمج ھییاضق هوق سیئر )١٣٩٩ نیدرورف( ٢٠٢٠ سرام هام رد
 زا تقوم روط ھب ناسوبحم زا رفن رازھ٧٠ دودح روشک یاھنادنز رد انورک سوریو عویش نتفرگ تدش
  .دشن تیمکاح فلاخم و یسایس ناینادنز زا یرایسب لاح لماش ھك یمادقا - دش دنھاوخ دازآ نادنز
 
 ،ھنالداعان و عیرس یاھهاگداد یرازگرب ، لیکو اب تاقالم زا تیمورحم ،دودحمان ھنارسدوخ یاھتشادزاب

 یمالسا یروھمج ییاضق ماظن رد اھنادنز کانفسا طیارش و ناگدشتشادزاب فارتعا ھب رابجا و ھجنکش
  .تسا هدش لدب یداع یرما ھب ،ناریا



 لیکو و هدنسیون ،هدوتس نیرسن .دنرب یم رس ھب نادنز یاھھلیم تشپ رشب قوقح ناعفادم زا یدایز رامش
 سبح نارود رضاح لاح رد ،دش ریگتسد یرشب قوقح زیمآتملاسم یاھتیلاعف لیلد ھب ھک رشب قوقح

 رشب قوقح لاعف و هدنسیون ،ییاریا یمیھاربا خرلگ .دنراذگیم رس تشپ نادنز رد دوخ سبح  ھلاس ١٢
 دروم  نارومام یوس زا تشادزاب نیح رد وا .دش موکحم سبح ھب تبون ود رد شیاھھتشون لیلد ھب مھ

 مورحم شاهداوناخ اب رادید زا سبح نارود لوط رد نینچمھ و  تفرگ رارق یمسج رازآ و متش و برض
 .تسا هدوب

 
 ار اھیتیعباتود تشادزاب روآگنن لمع ھب نداد نایاپ یارب ار اکیرمآ تلود یاھشالت ام ھک یلاح رد
 تیعضو هرابرد دوجوم یاھینارگن اکیرمآ کیتاملپید یاھشالت ھک میراودیما ،مینک یم نیسحت و تیامح
 .دھد رارق دوخ یراک تیولوا رد ار نآ و  دشاب ھتشاد رظندم زین ار ناریا مدرم رشب قوقح
 
 ،تسا هداد رارق یاهدنھدرازآ و تخس تیعضو رد ار ناریا ھعماج نانچمھ انورک یریگھمھ ھک یلاح رد 

 و مزاول هژیو ھب ھناتسودرشب و یتایح تامدخ و اھالاک ھب ناریا مدرم یسرتسد ھک تسا یرورض
 .دشاب مھارف تیدودحم نودب وراد و یکشزپ تازیھجت

 
 زا یکی ناریا رد رشب قوقح ھب موادم و رمتسم دیکات و ھجوت ھک دنک مالعا اتحارص دیاب هدحتم تالایا
 دوبھب .دوب دھاوخ ناریا یمالسا یروھمج لابق رد هدحتم تالایا یجراخ تسایس یلصا یاھھفلوم
 ییوگخساپ رد تموکح نتسناد فظوم و یناریا نادنورھش هدش غیرد قوقح ریاس و نایب یدازآ تیعضو
 .تسا مھم و یساسا یللملا نیب تارکاذم حطس رد رشب قوقح تیعضو ھب تبسن و دوخ مدرم ھب

 
 اب رشب قوقح دنمتردق و یساسا روحم دیاب ،دوشیم ایحا ناریا اب حطس نیرتالاب رد اھوگتفگ ھک ھنوگنامھ
 و نیودت ،اھھتساوخ و تابلاطم نیا ھب یبایتسد  تھج دنمفدھ یراذگتسایس و صخشم تابلاطم
 حرش ھب ییاھلصفرس لماش دیاب ناریا رد رشب قوقح تیعضو رب راوتسا روحم نیا ؛دوش یزاسهدایپ
 :دشاب ریز
 

 ماجرب دروم رد وگتفگ و ثحب رانک رد یرشب قوقح صخشم یاھرایعم و فادھا شنیچ و ذاختا •
 .دوشیم یریگیپ ناریا اب هرکاذم رد ھک ییاهدننکنارگن دراوم ریاس و

 
 هرابرد ضارتعا یمومع یادص ندناسر رب هدحتم تالایا ھیاپدنلب تاماقم یراشفاپ و رارصا •

 ناگدنسیون طرش و دیق نودب و یروف یدازآ تساوخرد ھلمج زا ؛ناریا رد رشب قوقح ضقن



 نینچمھ و دناهدش تشادزاب ینوناقریغ زرط ھب ھک ناینادنز ریاس و ناراگن ھمانزور ،سوبحم
 یارب تساوخرد روطنیمھ و ناریا رد تاباختنا کیتارکومد ریغ متسیس ھب دیکات و ھجوت
 ناکما ندروآ مھارف و نایب یدازآ تیعضو ھب ندیشخب دوبھب و ییاضق ماظن و  ینوناق تاحالصا
 .مدرم یھاوخداد و عمجت

 
 رشب قوقح یاروش رد ناریا هرابرد ھبناج دنچ راک روتسد مادقا رد عیرست یارب ھنادجم شالت •

 ٢٠١٩ ربماون تاضارتعا هرابرد لقتسم تاقیقحت ماجنا زا تیامح ھلمج زا ؛دحتم للم نامزاس
 .مدرم رب تاضارتعا زا سپ یتینما یاھورین یاھتنوشخ لامعا و )٩٨نابآ(

 
 یایراسیمک رتفد و للم نامزاس یاھبوچراھچ قبط یراکمھ تھج ناریا زا تنامض نتفرگ •

 نامزاس هژیو رگشرازگ ،نامحر دیواج ھب دورو هزاجا ھلمج زا ،نامزاس نیا رشب قوقح یلاع
 .روشک رد للم نامزاس رشب قوقح رتفد ییاپرب یارب شالت و ناریا ھب للم

 
 تامدخ و اھالاک ھب ناریا مدرم یسرتسد هدحتم تالایا یاھمیرحت ھک دوش لصاح نانیمطا دیاب •

 .دوشیمن لماش ار میرحت زا فاعم و ھناتسودرشب
  

 ندش ققحم نامز ات اھمیرحت نیا ھکنیا رب دیکات و ناریا رد رشب قوقح یدج ناضقان میرحت ھمادا •
 رد ،ھمان نیا هدننک اضما یاھنامزاس .دنام دھاوخ رارقرب ناریا رد یرشب قوقح لوبق لباق طیارش
 ھک میداقتعا نیا رب ام ھمھ اما ،دنراد یفلتخم تارظنرگید یاھ ھنیمز رد اھمیرحت دروم
 و یتایح تامدخ و اھالاک ھب ناریا مدرم یسرتسد رد دیابن اکیرمآ هدحتم تالایا یاھمیرحت
 .دنوش نآ عنام ای دننک دراو یا ھشدخ ھناتسودرشب

 
 ضقن لباقم یگداتسیا" رد امش تلود دھعت رب ینبم ،اکیرمآ ھجراخ روما ریزو نکنیلب ینوتنآ نانخس
 ام کیرش ای بیقر نآ نالماع ایآ ھکنیا نتفرگ رظن رد نودب ،دتفا قافتا ھک ایند یاجک رھ رد رشب قوقح
 یناب ناریا یمالسا یروھمج لابق رد دوخ تسایس نیودت اب ھک میراودیما ام .تسیمرگلد ثعاب "دنشاب

  .دیوش دھعت نیا ظفح
 
  مارتحا اب

 
 اکیرمآ ملق نمجنا



 ناریا رد رشب قوقح نیپمک
 یدازآ ھناخ نامزاس
 دنمورب نمحرلادبع داینب

  »رشب قوقح لوا« نامزاس
 ناریا رشب قوقح دانسا زکرم
 ھنایمرواخ رد یسارکومد هژورپ نامزاس
 دنزروپ کمایس داینب
 ناریا یارب داحتا

 
 
 


