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 کی داجیا یارب نونکا ھک میھاوخیم مدرم زا ام ارچ و تسا یرارطضا تیعضو کی نیپمک نیا ارچ ھک دیدینش  امش
 فدھ کی ھکلب ،تسین نیدامن عضوم کی نیا  .دننک مادقا ناریا یسایس ناینادنز یدازآ یارب زاین دروم یناھج شبنج
 .تسا صخشم
 یدازآ هزیاج هدنرب و زاسملیف ،رعاش ،نیتبآ شاتکب :تشون یاھینایب راشتنا اب )نپ( اکیرمآ ملق نامزاس ،ھتشذگ زور 
 ام یاھسرت نیرتدب  .تشذگرد نارھت رد یناتسرامیب رد ١٩-دیووک ھب التبا رثا رب یناریا ٢٠٢١ یبراب/ملق یگدنسیون
 اما ،تسا یعیبط لتاق کی دیووک ،میتسھ نیتبآ شاتکب یریگشیپ لباق الماک گرم رادازع ام ھک یلاح رد ،دش ققحم زورما
 یگشیمھ هداعلاقوف دادیور کی  نارھت نیوا نادنز رد  .دش تیامح و کمک ناریا تلود طسوت ھلحرم رھ رد نیتبآ گرم
 ،دش مورحم یکشزپ نامرد زا نیتبآ  .درک لیدبت مادعا مکح کی ھب ھتشذگ لاس رویرھش زا ار وا ھنالداعان سبح و دوب
 یدازآ یعقاو نامرھق کی وا .دش یم ھتسب شتخت ھب ریجنز و لغ و دنب ھب هاگ و دش ھتفرگ هدیدان وا یا ھنیمز یاھیرامیب
 ھن ،دناشن یم شتشپ رب ار یفدھ عاجش شقن نیا یتقو  .دوب ناریا رشب قوقح و یبدا ھعماج رد مدق تباث ربھر کی و نایب
 و عاجش رکفتم کی ناونع ھب نینچمھ و دادعتسا اب زاسملیف و رعاش کی ناونع ھب نیتبآ زا ام  .دش ناھنپ ھن و دروخ ناکت
 .درک میھاوخ دای فیرش عفادم کی
 تعرسب دیاب ام ،تسا رطخ رد ناریا یسایس ناینادنز یگدنز" بسانم ناونع اب (EA) ام نیپمک یرارطضا ناوخارفرد 
 حوضو ،دش پاچ New York Review of Books ھیرشن یناتسبات ھخسن رد یھگآ کی ناونع ھب نیا  "!مینک مادقا

 ماون ھلمج زا رفن 3100 زا شیب طسوت ناوخارف نیا  .دھد یم ھئارا یگدنز و گرم هزرابم نیا رد ار یرتشیب و یسایس
 اضما اتول دنومیر و زمایلیو یدوج ،رلتاب تیدوج ،نمفرود لیرآ ،گربسلا ند ،یدابع نیریش ،مانیتسا ایرولگ ،یکسماچ
 دنمتردق تابلاطم و اوتحم اب ، ار یتسرد یسایس و یقالخا طیارش یسایس ناینادنز یدازآ یارب ام ناوخارف  .تسا هدش
 زج ھب هراق رھ و روشک 40 زا - نآ ددعتم ناگدننکاضما یگتسجرب و تعسو و ،هاوخ تلادع مدرم هدرتسگ شوغآ ،دوخ
 ناھج حطس رد و هدحتم تالایا رد مدرم زا درف ھب رصحنم و یداقتنا روط ھب ناوخارف نیا .دنک یم نییعت ،بونج بطق
 ناریا ھب هدحتم تالایا تازواجت ای تادیدھت اب لاح نیع رد و دنتسیاب ناریا میژر ھنایشحو بوکرس ربارب رد ات دھاوخ یم
 ناینادنز یارب ھک تسا هداد لیکشت ار یاھقبط رھ زا مدرم زا یاھعماج و هدیدرونرد ار اھزرم ام ناوخارف .دننک تفلاخم
 دیناوتیم  .دوب ایبملک اتوگوب رد ھیوناژ 6 رد ناریا ترافس رد تارھاظت ،نآ دنمتردق ھنومن کی  .دنگنجیم ناریا یسایس
 دیھد هزاجا و دیزومایب رتشیب عوضوم نیا هرابردrisonersnow.orgfreeiranspoliticalp  یناھج شبنج ھحفص رد
 .میھد شرتسگ ار یللملانیب ھیحور نیا
 ام رازراک  .دننک یم لمع دوخ یلم عفانم ساسا رب ناریا و هدحتم تالایا یاھ تلود« :دیوگ یم ام یرارطضا ناوخارف 
 ار نامدوخ کرتشم عفانم،ناھج مدرم اب هارمھ ،ناریا و اکیرمآ مدرم ام  .دوش یم یشان تیرشب عفانم زا رگید یوس زا
 نینچمھ ام  .میوش دحتم ناریا یسایس ناینادنز زا عافد یارب دیاب ،رتھب ییایند ھب ندیسر زا یشخب ناونع ھب و میراد
 رد هدرتسگ رایسب دیاب ینعی  .دنراد یا هژیو تیلوئسم ،ناریا رد ھلخادم ھقباس ھب ھجوت اب هدحتم تالایا مدرم ھک میدقتعم
 جنر و درد ھک اکیرمآ تلود یگنج تاکرحت ھنوگرھ اب و میوش دحتم ناریا یمالسا یروھمج ھناملاظ بوکرس نیا ربارب

 ».مینک ھلباقم ،تشاد دھاوخ هارمھ ھب ناریا مدرم یارب ار یرتشیب لمحت لباقریغ
 تمواقم ھکلب کانتشحو بوکرس طقف ھن – دینش دیھاوخ رتشیب یگتسبمھ یاھ ھینایب و نانارنخس زا زورما ار اھنیا ھمھ 
 رد ھچنآ  .تسا مھم رایسب ،دنتسھ ام نامز ینامرھق هدنیامن یسایس ناینادنز نیا مییوگ یم ارچ ھکنیا کرد  .ناریا رد دیدش
 یمالسا یروھمج  .تسا کانتشحو ھکلب ،تسا ناریا یمالسا یروھمج ھلاس 43 کیتارکوئت بصعت اھنت ھن ،درذگیم ناریا
 .تسا ھتفرگ رارق ناریا مدرم ھنانامرھق و میظع یاھ مایق دروم 2021 لاس رد اھراب و 2019 ،2017 لاس رد ناریا

 اھنآ اریز دنتسیاب اھنآ رانک رد ھک میھاوخ یم ھمھ زا ام  .دنھد یم ناشن ار توافتم یا هدنیآ ھب دیما یسایس ناینادنز
 .دنتسھ ناھج یارب توافتم یھار لابند ھب اھنآ زا یرایسب و دنا هداتسیا ھک دنتسھ ناریا رد مدقم طخ نایوجگنج
 اروف ار ناریا یسایس ناینادنز ھیلک « :دنک یم هراشا یمالسا میژر ھبلاطم رد یرگید هار ھب ام یرارطضا ناوخارفرد 
 یاھ میرحت و دیرادرب ناریا ھیلع یگنج تادیدھت و تاکرح زا تسد « :مییوگ یم اکیرمآ تلود ھب نینچمھ و  »!دینک دازآ
 »!دینک وغل ار اکیرمآ
 ساسحا و تقفش ،قیمع تیناسنا رگنایب و درک لاسرا ام نیپمک یارب وا ھک ار نمفرود لیرآ دنمتردق نانخس مھاوخیم نم 
 :مراذگب کارتشا ھب ،تسا یسایس ناینادنز و ناریا مدرم اب وا یدنواشیوخ
 راکتبا نیا مناد یم ھک تسا لیلد نیا ھب ،ما هدش ناریا رد یسایس ناینادنز یدازآ یارب یارطضا نیپمک دراو نم رگا«
 و ناربھر یور رب یفاک راشف رگا و ،درک دھاوخ بلج روشک نآ رد دنب رد نادرم و نانز ھب ار مدرم ھجوت لمع



 رگا یتح و دنک صالخ طرفم یتلادع یب و کانتشحو طیارش رش زا ار نازیزع نآ دناوت یم ادرف دوش دراو نآ نارادمدرس
 و ندنام هدنز تردق ناینادنز ھب ھک مراد داقتعا -یصخش ھبرجت یانبم رب نم ،دنھدن شوگ ام ھب نارادمدرس و ناربھر نآ
 ھچنآ ھب ، اھ تسد رود رد و ایند طاقن یصقا رد نارگید ھک دنمھف یم اھنآ ،دنونش یم ار ام یادص اھنآ .دھد یم تماقتسا
 ».میراذگب نابیتشپ نودب و دیما ان ار اھنآ دیابن ام .دنھد یم تیمھا ،دتفا یم قافتا نانآ یارب


