
 
 دشاب رشب قوقح رب زکرمتم دیاب ناریا لابق رد ندیاب تسایس :یللملانیب یاھداھن کرتشم ھمان

 
 قوقح تارکاذم دربشیپ راتساوخ ندیاب تلود ھب یا ھمان رد رگید داھن تشھ هارمھ ھب اکیرمآ ملق نمجنا
 دش ناریا اب روما ریاس تازاوم ھب یرشب

 
 ١۴٠٠ تشھبیدرا ٢٠ ھبنشود

 
 هورگ و PEN America اکیرمآ ملق نمجنا و ناریا رد رشب قوقح نیپمک زورما - یسید نتگنشاو
 ھتشون ،اکیرمآ روھمج سیئر ،ندیاب وج ھب یاھمان اکرتشم ،یرشب قوقح یاھداینب و یاھنامزاس زا یرگید
 رشب قوقح هدننکنارگن عضو ھب ھجوت ھک دھد نانیمطا ات دناھتساوخ یو تلود زا نآ رد و دندرک لاسرا و
 .تسا ناریا لابق رد اکیرمآ هدحتم تالایا یجراخ تسایس زکرم رد
 
 دوبھب و ناریا رد رشب قوقح شحاف ضقن ھمانراک یریگیپ تھج رد شالت دیاب « :تسا هدمآ ھمان نیا رد
 تروص رد هدحتم تالایا یلم تینما عفانم و دریگ تروص یتینما لئاسم هرابرد تارکاذم اب اتسار مھ ،نآ

 ».دش دھاوخن نیمأت ناریا مدرم یدنورھش قوقح ھب یگدیسر مدع
 
 دیکات و ھجوت ھک دنک مالعا اتحارص دیاب هدحتم تالایا« ھک دندش نیا راتساوخ ناگدننک اضما ھمان ھمادا رد
 لابق رد هدحتم تالایا یجراخ تسایس یلصا یاھھفلوم زا یکی ناریا رد رشب قوقح ھب موادم و رمتسم
 یناریا نادنورھش هدش غیرد قوقح ریاس و نایب یدازآ تیعضو دوبھب .دوب دھاوخ ناریا یمالسا یروھمج
 تارکاذم حطس رد رشب قوقح تیعضو ھب تبسن و دوخ مدرم ھب ییوگخساپ رد تموکح نتسناد فظوم و
 روحم دیاب ،دوشیم ایحا ناریا اب حطس نیرتالاب رد اھوگتفگ ھک ھنوگنامھ.تسا مھم و یساسا ،یللملا نیب
 تابلاطم نیا ھب یبایتسد  تھج دنمفدھ یراذگتسایس و صخشم تابلاطم اب رشب قوقح دنمتردق و یساسا
 ».دوش یزاسهدایپ و نیودت ،اھھتساوخ و
 
 ناشن حیرص و مکحم یاھماگ نتشادرب اب دنھاوخ یم سیرھ-ندیاب تلود زا ھمان نیا هدننکاضما یاھنامزاس
 کیتاملپید لماعت یاھھفلوم نیرتیلصا زا یكی رشب قوقح و نایب یدازآ زا تیامح رد اكیرمآ دھعت ھک دنھد
 .تسا ناریا تموکح اب

 
 تاماقم نایم رد رشب قوقح ھب رب زکرمتم ھجوت و دیکات«: تفگ ،اکیرمآ ملق نامزاس سییر ، لزان نازوس
 ینارود رد هژیو ھب ، دشاب ناریا لابق رد هدحتم تالایا یجراخ تسایس یاھروحم زا یکی دیاب الاب حطس
 ».دنکیم شالت روشک نیا لابقرد لماعت ھیور و لکش رییغت یارب سیرھ-ندیاب تلود ھک



 
 ،ماجرب ھب تشگزاب یارب یا ھتسھ تارکاذم رد ھک میتسھ تاشرازگ یخرب نارگن ام«:تفگ نینچمھ یو
 دنا ھتفرگ فدھ ار رشب قوقح هدمع ناضقان ھک اھمیرحت یخرب ندیچرب یارب ھک تسا نکمم اکیرمآ تلود
 دیابن نآ ،تسا یرورض یفدھ یا ھتسھ تینما یارب دادرق کی ھب یسرتسد ھکنآ دوجو اب .دھد ناشن یگدامآ
 ،دنک راھم ار ناریا یا ھتسھ دیدھت دنکیم شالت ایند ھک یلاح رد .دشاب یرشب قوقح لوصا ندرک ھنیزھ اب

 قوقح ناعفادم و ناشیدنارگد ،ناگدنسیون و دنکیم لامیاپ ار دوخ نادنورھش قوقح نانچمھ ناریا تموکح
 .دوشیم دنا هدرک کرت رتشیب تینما دیما ھب ار روشک ھک ینایناریا لماش یتح دنور نیا و دنکیم سبح ار رشب
 مدرم قوقح زا تظافح یارب دیاب اھنآ ،دنکیم لابند ار یدیدج یاھتسایس سیرھ-ندیاب تلود ھک ینامز رد
 ».دننک هدافتسا سوملم روطب دنراد رایتخا رد ھک ییاھراک هار و رازبا زا ناریا
 
 یدازآ تیعضو ھتشذگ لاس دنچ رد  لاحنیا اب ددرگیمزاب لبق اھھھد ھب ناریا رد رشب قوقح عییضت ھقباس
 یدازآ صخاش« ساسا رب .تسا ھتشاذگ رتشیب تماخو ھب ور ناریا رد یساسا قوقح ھب مارتحا و نایب
 نارکفنشور و ناگدنسیون گرزب نادنز نیمراھچ ناریا ، PEN America اکیرمآ ملق نمجنا رد »نتشون

 .تسا ناھج رد یمومع
 
 روط ھب ناضرتعم و دندوب ینادنز ای تشادزاب یناریا راگن ھمانزور هدزناپ یدالیم ٢٠٢٠ لاس ربماسد رد
 ربماون رد ھلمج زا .دنوشیم وربور نادنز ماکحا و یتینما و ییاضق تاماقم یرھق یاھدروخرب اب بترم

 رفن نارازھ و دندش ھتشک یمدرم هدرتسگ تارھاظت رد ناضرتعم زا رفن ٣٠۴ مک تسد )٩٨نابآ( ٢٠١٩
 .دندش ریگتسد مھ
 
 یسایس ینادنز اھدص ،ناریا رد یرامیب عویش یریگتدش دوجواب و انورک سوریو یریگھمھ نارود رد
 یارب طیارش ندرک مھارف زا نادنز تاماقم نایم نیا رد و دنربیم رسب نادنز یاھھلیم تشپ نانچمھ
 ناج اصخشم رما نیا ھک دننکیم یراددوخ یکشزپ تاناکما ھب ناینادنز یسرتسد و هژیو یاھتبقارم
 .دوشیم ناینادنز گرم ھب رجنم یدراوم رد و دزادنایم رطخ ھب ار ناسوبحم
 
 و نافلاخم ییابر مدآ یتح و تشحو و بعر داجیا و تموکح نافلاخم تیذا و رازآ اب ناریا تموکح
 ھک نانآ هداوناخ یاضعا رب ییاضق و یتینما یاھراشف داجیا اب و روشک زا جراخ رد لاعف ناراگنھمانزور
 .دناهدوزفا دوخ یاھدروخرب تدش رب ،دنتسھ نکاس ناریا رد

 
 و یگنھرف یاھهزوح ھمھ رد ناریا تموکح« دیوگیم ناریا رد رشب قوقح نیپمک ریدم ،یمئاق یداھ
 تالوحت دناوتیم ناریا لابق رد ندیاب تسایس .دوریم شیپ بوکرس تسایس رب ینتبم یسایس و یعامتجا
 ھعماج دنک نشور ناریا تلود یارب ھک دراد زاین عماج یتسایس ھب وا تلود .دھد رارق ریثأت تحت ار یلخاد
 ».ددنبیمن رشب قوقح ضقن رب ار دوخ مشچ یللملا نیب

 



 کی چیھ ،دھد رارق دوخ یاھتیولوا تسرھف نییاپ رد ار رشب قوقح ندیاب تلود رگا« یمئاق یداھ ھتفگ ھب
 ».تشاد دھاوخن یرمث ناریا لابق رد ندیاب تسایس فادھا زا

 
 رارصا« ھلمج زا تسا هدمآ یساسا ھمان ھیصوت نیدنچ یو تلود و اکیرمآ روھمج سیئر ھب ھمان نیا رد
 رد رشب قوقح ضقن هرابرد ضارتعا یمومع یادص ندناسر رب هدحتم تالایا ھیاپدنلب تاماقم یراشفاپ و
 ریاس و ناراگن ھمانزور ،سوبحم ناگدنسیون طرش و دیق نودب و یروف یدازآ تساوخرد ھلمج زا ؛ناریا

 کیتارکومد ریغ متسیس ھب دیکات و ھجوت نینچمھ و دناهدش تشادزاب ینوناقریغ زرط ھب ھک ناینادنز
 ھب ندیشخب دوبھب و ییاضق ماظن و  ینوناق تاحالصا یارب تساوخرد روطنیمھ و ناریا رد تاباختنا
 ».مدرم یھاوخداد و عمجت ناکما ندروآ مھارف و نایب یدازآ تیعضو
 
 بوکرس ھب اباھم یب ناریا تموکح ھک ینامز ات« :تفگ یدازآ ھناخ نامزاس سییر ،زتیوماربآ لکیام
 ھعماج یتینما یاھینارگن لح ھن و تسا نکمم ناریا رد یسارکومد و یدازآ ھن ،دھد ھمادا دوخ نادنورھش
 دوخ یاھوگتفگ ھحولرس رد ار رشب قوقح ضقن ھک مینکیم بیغرت ار ندیاب تلود ام .یللملا نیب
 ».اکیرمآ مدرم یارب مھ و تسا یرورض ناریا مدرم یارب مھ ھک ،دھد رارق ناریا تموکحاب
 
 ،یدازآ ھناخ نامزاس ،اکیرمآ ملق نمجنا ،ناریا رد رشب قوقح نیپمک :ھمان نیا هدننک اضما یاھنامزاس
 هژورپ نامزاس ،ناریا رشب قوقح دانسا زکرم ،»رشب قوقح لوا« نامزاس ،دنمورب نمحرلادبع داینب
 .دنشاب یم ناریا یارب داحتاو دنزروپ کمایس داینب ،ھنایمرواخ رد یسارکومد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


