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 ەد)کچ
 

 نیا زا یمک دادعت نآ یارب .تسا سرتسد زا رود ییایور ھسردم ھب نتفر ،ناریا رد تیلولعم یاراد ناکدوک زا یرایسب یارب

  .تسا هارمھ یناوارف یاھیتخس اب بلغا لیصحت ھبرجت ،دنورب ھسردم ھب دنوشیم قفوم ھک مھ ناکدوک

 رازھ١۵٠ طقف ،ناریا رد لیصحت نس رد تیلولعم یاراد کدوک نویلیم مین و کی دودح نایم زا ،٩٨-١٣٩٧ یلیصحت لاس رد

 سرد ییانثتسا سرادم رد یقاب و دناهدرک مانتبث یداع سرادم رد دصرد۴٣ دادعت نیا زا و دناهدش مانتبث سرادم رد کدوک

 زا ناکدوک ندنام زاب لیلد نیرتعیاش ،تیلولعم ھک دھدیم ناشن ١٣٩۶ لاس رد ناریا تلود قیقحت کی یاھھتفای .دناهدناوخ

  .تسا ناریا رد لیصحت

 

 ناکدوک یضعب ،ناریا نیناوق بجوم ھب .دننامیم زاب ھسردم زا فلتخم لیالد ھب تیلولعم یاراد ناکدوک یرایسب ناریا رد

 یکیزیف یریذپانیسرتسد لثم یرگید لئاسم .دننامیم زاب لیصحت زا تمالس یرابجا شجنس جیاتن یانبم رب تیلولعم یاراد

 شزومآ یاھهویش صوصخ رد سرادم ناریدم و ناملعم یفاک ندیدن شزومآ و سرادم نانکراک زیمآضیعبت شرگن ،سرادم

  .دنوشیم لیصحت زا تیلولعم یاراد ناکدوک تیمورحم ثعاب ،ریگارف

 ھلمج زا ؛تسا ھتفرگ راک ھب شزومآ ھب تیلولعم یاراد ناکدوک یسرتسد دوبھب یارب ار یریبادت ناریا تلود ریخا یاھلاس رد

 یکیزیف یریذپیسرتسد یارب زین یطباوض و ھتفای یھجوت لباق شیازفا تیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ یھجدوب ھک نیا

 سرد یداع سرادم رد ھک یتیلولعم یاراد ناکدوک یارب مھ ییاھتیامح تلود .تسا هدش عضو هدشیزاسزاب ای زاسون سرادم

  .یتوص لیاف ای لیرب لثم سرتسد لباق لاکشا رد یسرد یاوتحم یھئارا و دیلوت ھلمج زا هدرک مھارف دنناوخیم

 

 رد ررقم هویش ھب ناکدوک ریاس اب ربارب یانبم رب شزومآ ھب تیلولعم یاراد ناکدوک یسرتسد نیمضت یارب ،ریبادت نیا اما

 لک ھک نآ رگم ،تسین یفاک تساھتسویپ نآ ھب ١٣٨٨ لاس زا ناریا ھک للم نامزاس تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک

 ینعی ریگارف شزومآ .دھد رارق دوخ یلصا فدھ ار ناکدوک ھمھ یارب ریگارف شزومآ نیمضت ققحت روشک شزومآ ماظن

 و دنناوخب سرد دوخ تنوکس ھلحم یناگمھ سرادم سرد یاھسالک رد مھ رانک رد تیلولعم نودب و تیلولعم یاراد ناکدوک

 دناوتیم ریگارف درکیور ھک تسا نآ زا یکاح اھشھوژپ .دنشاب رادروخرب یفاک یاھتیامح و تاناکما زا ،موزل تروص رد

  .دنک ھلباقم تیلولعم یاراد دارفا یهرابرد رضم یبلاق تارکفت اب و دنک تیوقت ار نازومآشناد ھمھ یریگدای

 

 تاماقم و هزوح نیا نارگشنک ،لولعم نادنزرف یاراد نیدلاو ،تیلولعم یاراد ناکدوک اب ھبحاصم ٣٧ ھیاپ رب ور شیپ شرازگ

 ١٣٩٧ ریت ات ١٣٩۵ دادرخ زا ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید نایم یراکمھ بوچراچ رد و ناریا یتلود

  .تسا هدرک لیمکت ١٣٩٧ دنفسا ات دادرم هزاب رد ار نآ ناریا رد رشب قوقح نیپمک و تسا هدش نیودت
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 اب ماوت یاھراتفر ،تیلولعم یاراد دارفا یسرتسد نادقف و ضیعبت دراوم ،یشرازگ رد ١٣٩٧ لاس رد رتشیپ نامزاس ود نیا

  .دناهدرک دنتسم ار تمالس تامدخ و لقن و لمح ھب یسرتسد عناوم و تلود نانکراک یخرب یوس زا هژیو ھب گنا و ریقحت

 

 .دنوش روشک دراو لقتسم تاقیقحت ماجنا یارب دھدیمن هزاجا ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید ھب ناریا تلود

  .تسا ھتفرگ تروص نما ناسرمایپ یاھھمانرب قیرط زا اھھبحاصم مامت نیاربانب

 

 ،للملانیب قوقح ماظن رد .دوش فذح یشزومآ ماظن زا وحن رھ ھب ای دیایب باسح ھب »شزومآ لباق ریغ« دیابن یکدوک چیھ

 و هدرک نیمضت تیلولعم یاراد ناکدوک یارب ار ریگارف و تیفیک اب شزومآ رب قح تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک

 ھطسوتم هرود نایاپ ات ار ناگیار شزومآ زین ناریا یساسا نوناق .تسا ھتسویپ نویسناونک نیا ھب١٣٨٨ لاس رد زین ناریا

  .دنکیم نیمضت ھمھ یارب

 

 .تسا هدش ییاسانش تیفیک اب و ریگارف شزومآ ھب تیلولعم یاراد ناکدوک یسرتسد هار رس رب یرایسب عناوم ،شرازگ نیا رد

 و ،مسیتوا و ینھذ تیلولعم یاراد ناکدوک و تیلولعم یاراد نارتخد یارب یشزومآ ماظن زا فذح لامتحا ،یلک روط ھب

  .تسا رتشیب دننکیم یگدنز ییاتسور ای هداتفارود قطانم رد ھک یناکدوک

 

 نیا لیصحت قح دروم رد تیلولعم یاراد ناکدوک نیدلاو یھاگآ نادقف و تسردان تاروصت ھب ناوتیم عناوم نیا ھلمج زا

 دھدیم تبسن نیدلاو یھاتوک ای ناھانگ ھب ار کدوک تیلولعم ھک یمومع روصت زا ھک دنتفگ ام ھب نیدلاو .درک هراشا ناکدوک

 رخسمت و یردلق دروم ھسردم رد اھنآ نادنزرف ھیقب مھ و تیلولعم یاراد نادنزرف مھ ھک دنتسھ نارگن ھک نیا و دنراد ھمھاو

  .دنریگ رارق ناکدوک ھیقب

 

 شجنس یرابجا حرط ،دوشیم تیفیکاب و ریگارف شزومآ ھب تیلولعم یاراد ناکدوک یسرتسد عنام ھک رگید مھم لماع کی

 .دننک تکرش نآ رد ھسردم رد مان تبث زا لبق دیاب ناریا رد ناکدوک مامت ھک تسا نازومآون یلیصحت یگدامآ و ینامسج تمالس

 ریذپشزومآ تروص رد و ریخ ای دنتسھ ریذپشزومآ اھنآ ایآ ھک دوشیم صخشم ناکدوک زا شوھ تست یانبم رب ،حرط نیا رد

 دنشاب ھتشاد ٧٠ زا رتنییاپ یشوھ هرھب ھک یناکدوک .ییانثتسا ھسردم رد ای دننک لیصحت یناگمھ ھسردم رد دیاب ایآ ،ندوب

 ینھذ تیلولعم یاراد نازومآشناد دنشاب ھتشاد ٧٠ ات ۵٠ یشوھ هرھب ھک یناکدوک و دنیآیم باسح ھب ینھذ تیلولعم یاراد

 ۵٠ زا رتمک یشوھ هرھب یاراد ناکدوک .دنوش مانتبث ییانثتسا سرادم رد دیاب و دنیآیم باسح ھب »ریذپشزومآ«

  .دنوش مانتبث یاھسردم چیھ رد دنناوتیمن و دنیآیم باسح ھب »ریذپانشزومآ«

 

 یلیصحت یگدامآ و ینامسج تمالس شجنس زا ار دوخ ھبرجت دراد مھ یطابترا لکشم ھک ییانیبان ھلاستفھ کدوک کی ردام

 :درک فیصوت نینچ شرتخد
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hدنز یاهزور نfgتد& زا دننک مانتeث bcانثaسا یهسردم رد ̀:ح ار م:9خد دنناوت]ن دنتفگ نم ه& هک یزور
i

 نم …دوب نم 

lاسو یهمه نم .دورب هسردم ه& اههچ& یه)ق& لثم م:9خد مهاوخpارب ار هسردم لqخ شfgهسلج رد اما مدوب ەد 

 مامت .تس�ن ریذ{شزومآ وا هک تفگ دوب |bاgزرا لوئسم هک bcاقآ و دادن باوج xاوس چیه ه& م:9خد شجنس

  .مدرکl هfgگ متشاد مدنادرگl رب هناخ ه& ار م:9خد هک ەار لوط

 

 ،١٣٩٨ لاس رد ،تسا تیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ لوئسم ھک روشک ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس شرازگ ھب

 رد صوصخ ھب ،سرادم یقاب و دنریذپیم ار ناکدوک تیلولعم ساسا رب یخرب ؛دراد دوجو روشک رد ییانثتسا ھسردم ١۵٧٠

 رب ناکدوک یزاسادج یانبم رب ییانثتسا سرادم .دنریذپیم ار فلتخم یاھتیلولعم یاراد ناکدوک نامزمھ ،ییاتسور قطانم

  .دننکیمن نیمضت تیفیک اب و ریگارف شزومآ رب ار ناکدوک قح ،ھجیتن رد و دناهدش داجیا تیلولعم ساسا

 

 مھ یلیصحت یگدامآ و ینامسج تمالس شجنس رد ھک یتیلولعم یاراد ناکدوک شریذپ زا یناگمھ سرادم دراوم یخرب رد

 ھسردم ناریدم اب ،دننک ھعجارم یدایز سرادم ھب و دننارذگب رس زا ار یدایز عناوم دیاب نیدلاو .دننکیم یراددوخ دناهدش لوبق

 .دننک مانتبث ار ناشنادنزرف دنناوتب ات دننک عناق ار اھنآ و ثحب

  

 عناوم نیا .دنوشیم ھجاوم تیفیک اب شزومآ ھب یسرتسد یارب یرایسب عناوم اب دنوشیم مانتبث ھک مھ یتیلولعم یاراد ناکدوک

 یرگید تاناکما و اھینابیتشپ ای یصخش کمک دوبن ای و یسرتسد لباق ریغ یاھییوشتسد و سالک ،نامتخاس لثم یدراوم

 یدیلک رصنع فراعتم تاناکما .دنکیم نیمضت ار ناکدوک رثوم شزومآ و دیآیم باسح ھب فراعتم تاناکما وزج ھک تسا

 یاھبلاق رد یشزومآ بلاطم ؛کعمس نیمات :تسا دراوم نیا لماش ھلمج زا فراعتم تاناکما .تسا ریگارف شزومآ رب قح

 یراتخاس تاحالصا ؛ییاونش تیلولعم یاراد ناکدوک یارب هراشا نابز ھب سیردت ؛هدشیزاسهداس و یریوصت ،یتوص ،لیرب

 هدیدشزومآ یناسنا یورین نتفرگ راک ھب و ؛دننکیم هدافتسا رچلیو زا ھک یناکدوک یارب رادبیش حطس ھیبعت لثم سرادم

 یراتفر تالکشم رب ھبلغ ،یصخش یاھراک ماجنا یارب یرتشیب کمک ھب سرد سالک رد ھک یناکدوک ھب کمک یارب یفاضا

   .تسا ضیعبت لامعا قادصم فراعتم تاناکما ندرکن ھئارا .دنراد زاین رگید دراوم ای

 

 و صقان ،دنسریم رید الومعم لیرب و یتوص یسرد یاھباتک ،دندرک ھبحاصم ام اب ھک اھنآ ناملعم و انیبان ناکدوک ھتفگ ھب

 .دنراد ینییاپ تیفیک یلک روط ھب و ،دنتسھ یمیدق

 

 ھسردم ھب ناشناکدوک هارمھ دنراچان نیدلاو ھک تسانعم نیا ھب هاگ سرادم رد فراعتم تاناکما دوبن و ندوبن ریذپیسرتسد

 یاراد ناکدوک یخرب تسا نکمم عناوم نیا ،نینچمھ .دننک کمک اھنآ ھب رگید یاھراک ای ھسردم رد ییاجباج یارب ات دنیایب
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 ھسردم رد لیصحت ھب روبجم یتح ای ،دننک مانتبث ھناخ زا رود یاھھسردم رد ،دننک لیصحت کرت دنک راداو ار تیلولعم

  .دنوش ییانثتسا یزورھنابش

 

 زور رھ دوب روبجم لاس ھس تدم یارب روطچ ھک داد حیضوت ام یارب دوشیم یفرعم ھمجن مان اب شرازگ رد ھک ردام کی

 ھسردم نانکراک« :دنک کمک ھسردم یسرتسد لباق ریغ ییوشتسد زا هدافتسا یارب وا ھب ات دورب منبش شاھلاس٩ رتخد ھسردم ھب

 ھمجن ھب ھسردم نانکراک نوچ ».دنک هدافتسا کشوپ زا تسین رضاح الصا منبش اما ،مناشوپب کشوپ وا ھب دندرکیم داھنشیپ

 وا ھب تشاد زاین منبش تقورھ ات دنامیم رظتنم نیشام لخاد و ھسردم نوریب راچان ،دنامب رظتنم ھسردم لخاد دندادیمن هزاجا

 کی دیاب منبش و مورب ھسردم ھب متسناوتیمن یھاگ« :درکیم تبقارم مھ وا زا دیاب ردام ،دش رامیب منبش ردپ یتقو .دنک کمک

 ».درکیم رس نتفر ییوشتسد نودب ار لماک زور

 

 یسرتسد مدع ھب دوخ ھبون ھب ھک تسا هدنام یقاب یدودحم حطس رد ریگارف شزومآ یاھهویش صوصخ رد ناملعم شزومآ

 یسرد یاھلصفرس رد ریگارف شزومآ یاھهویش و لوصا ندناجنگ یاج ھب .دوشیم یھتنم شزومآ ھب تیلولعم یاراد ناکدوک

 روشک یاھهاگشناد یخرب رد ازجم یھاگشناد ھتشر کی ناونع ھب ییانثتسا شزومآ ،ناملعم ھمھ یارب ملعم تیبرت یاھهاگشناد

 شناد زا یرادروخرب نودب یناگمھ سرادم ملعم ای دنتسھ ییانثتسا شزومآ ملعم ای ناریا رد ناملعم ،نیاربانب .دوشیم ھئارا

  .ریگارف شزومآ یارب مزال یاھتراھم و

 

 دارفا قوقح نویسناونک اب ھطبار رد اھتلود تادھعت یافیا یگنوگچ رب ھک للم نامزاس تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک

 یاھھتفایزا یرایسب رب١٣٩۶ لاس رد نویسناونک یارجا رد ناریا تلود درکلمع یسررب رد ،دراد تراظن تیلولعم یاراد

 فاکش زین و یناگمھ سرادم رد تیلولعم یاراد ناکدوک مک دادعت ،ییانثتسا شزومآ جاور زا ھتیمک .تشاذگ ھحص شرازگ نیا

 تامادقا ذاختا مدع زا ار دوخ ینارگن نینچمھ ھتیمک .درک داقتنا یناگمھ سرادم رد تیلولعم یاراد نارسپ و نارتخد نایم

 یفاک تیامح و فراعتم تاناکما دوبن و ریگارف شزومآ هرابرد نیدلاو و شزومآ ناراکردناتسد ،ناملعم شزومآ تھج مزال

  .درک مالعا یناگمھ سرادم رد نازومآشناد زا

 

 نیزگیاج ار یرشب قوقح درکیور و ،دزاس لوحتم تیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ ھب تبسن ار دوخ درکیور دیاب ناریا تلود

 .تسا راوتسا ییانثتسا شزومآ و لیصحت زا اھهورگ یخرب تیمورحم ،ناکدوک یکشزپ یبایزرا ھیاپ رب ھک دنک یلعف درکیور

 فرص ،ناکدوک ھمھ ھک دنک یھدنامزاس یوحن ھب ار اھتیلاعف رب تراظن و یزیرھمانرب ،یشزومآ یرازگتسایس دیاب تلود

 یبایزرا دیاب تلود ،دھعت نیا یافیا یارب .دنوش رادروخرب ربارب یانبم رب ریگارف و تیفیک اب شزومآ زا ،تیلولعم زا رظن

 لماش یشزومآ ماظن .دنک نیمضت سرادم رد ار یریذپیسرتسد و فراعتم تاناکما و دنک وغل ار ناکدوک زیمآضیعبت یکشزپ

 نیمات ار نازومآشناد زا یعونتم فیط یاھزاین ھک دنوش حالصا یوحن ھب دیاب یشزومآ یاھهویش و سرادم طیحم ،ناملعم



 

 ١٣٩٨ رھم

 زا یکی زا و هدش فذح شزومآ ماظن زا ناریا رد کدوک نارازھ ھک تسا انعم نیا ھب تاحالصا نیا ماجنا رد یھاتوک .دننک

  .دش دنھاوخ مورحم ھعماج رد روضح و تکراشم یلصا یاھهار
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 اهه)صوت
 

 ناریا تلود ه& bcاهه)صوت

 ھلمج زا ،دنک نیمضت تیفیک اب و ریگارف شزومآ ھب نیریاس اب ربارب یانبم رب ار تیلولعم یاراد ناکدوک یسرتسد ●

  .تلود یللملانیب تادھعت یاتسار رد و فراعتم تاناکما نیمات قیرط زا

 لیدبت یعقاو یانعم رد ریگارف یماظن ھب ھک دزاس لوحتم یاھنوگ ھب روشک حطس رد ار یشزومآ ماظن دوش دھعتم ●

  .دوش

 هرامش یریسفت رظن و تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک اب ھک دنک حالصا یروط ار ریگارف شزومآ نیناوق ●

 دراوم لماش دیاب ریگارف شزومآ نوناق .دشاب گنھامھ ریگارف شزومآ هرابرد تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک راھچ

  :دشاب ریز

 یبایزرا ساسا رب ناوتیمن و تسا تیلولعم زا غراف و یناگمھ یقح ریگارف شزومآ ھک دنک صخشم ○

  .درک یراددوخ نآ ھئارا زا یتلود یاھداھن یاھیبایزرا ریاس ای یکشزپ

 مورحم شزومآ زا و دنیآیم باسح ھب »شزومآ لباق ریغ« ناکدوک یخرب نآ ساسا رب ھک ار یتاررقم ○

 .دنک خسن دنوشیم

 یاھیگژیو اب بسانتم یتیامح ریبادت ھب یسرتسد ھلمج زا فراعتم تاناکما دنک فظوم ار یناگمھ سرادم ○

 .دنھد ھئارا تیلولعم یاراد ناکدوک ھب ربارب یانبم رب ار تیفیک اب شزومآ و یدرف

 دنک بیوصت یلم دربھار کی ،تیفیکاب ریگارف شزومآ نیمضت ھب گنھامھ یدرکیور ذاختا زا نانیمطا لوصح یارب ●

 ،یناتسا ،یلم حوطس رد تشادھب ترازو و ،یتسیزھب نامزاس ،شرورپ و شزومآ ترازو یاھتیلوئسم نآ رد ھک

 .دوش صخشم یلحم و

 ناکدوک دادعت زین و روشک تیلولعم یاراد ناکدوک دادعت لک رامآ ،یللملانیب نیزاوم و قفوم یاھھبرجت ساسا رب ●

 .دننک یروآدرگ ار لیصحت زا هدنامزاب و لیصحت لاح رد ناکدوک دادعت کیکفت ھب لیصحت نس رد تیلولعم یاراد

 یاھتسایس .دنشاب هدش کیکفت یسانشتیعمج یاھھصخشم ریاس و ،لحم ،تیلولعم عون ساسا رب دیاب اھهداد نیا

 .دنوش نیودت اھهداد نیا ساسا رب دیاب اھھمانرب و اھحرط ،یشزومآ

 :هژیو ھب .دزاس لوحتم ار نازومآون یلیصحت یگدامآ و تمالس شجنس حرط ھک دوش مزتلم ●

 طرش کدوک یلیصحت یگدامآ و تمالس شجنس حرط رد تیقفوم ،نآ ساسا رب ھک ینوناق نیزاوم بیوصت ○

 .تسین یناگمھ سرادم رد روضح مزال

 یدرف تیامح و فراعتم تاناکما نییعت یارب اھنت ،شجنس حرط ھک دنک نیمضت لمع رد و نوناق بجوم ھب ○

 .دریگیم تروص تیفیکاب و ریگارف شزومآ زا وا یرادروخرب یارب کدوک رھ زاین دروم



 

 ١٣٩٨ رھم

 شزومآ و تیلولعم قوقح دروم رد یرابجا یشزومآ یاھهرود ،تمالس شجنس ناراکردناتسد ھمھ یارب ○

 .دھد لیکشت ریگارف

 نتفرگ رظن رد اب و ،تسا تیلولعم یاراد دارفا بسانم و یناسنا ،شجنس ماجنا طیارش ھک دنک نیمضت ○

 .دوشیم ماجنا کدوک عفانم نیرتیلاع

 

 bcانثaسا شزومآ نامزاس و شرورپ و شزومآ ترازو ه& bcاهه)صوت

 شزومآ ه& ربارب ;:9سد PJQمضت

 .ناکدوک ھمھ یارب شزومآ یرابجا تیھام تیوقت و حوطس ھمھ رد تیفیک اب و ریگارف شزومآ یارجا ●

 نیلوئسم ریاس و ھسردم ھب و هدرک فیعضت ار شزومآ یرابجا تیھام ھک یمسرریغ ای یمسر ھیور رھ ھب نداد نایاپ ●

 رد ریگارف شزومآ ھب ناکدوک یسرتسد زا نازومآون یلیصحت یگدامآ و تمالس شجنس جیاتن ھب اکتا اب دھدیم هزاجا

 .دننک تعنامم یناگمھ سرادم

 رد ناکدوک نیا یزاسادج زا یراددوخ و یناگمھ یاھسالک رد تیلولعم یاراد ناکدوک یرثکادح روضح نیمضت ●

 .یناگمھ سرادم رد ازجم یاھسالک رد ای ،ھناخ رد شزومآ ،ییانثتسا سرادم

 ھب و دنتسھ دوخ بسانم یشزومآ هویش یعقاو باختنا ھب رداق اھنآ نیدلاو و تیلولعم یاراد ناکدوک ھک دننک نیمضت ●

 رد یناگمھ سرادم روصق رطاخ ھب دیابن نیدلاو و ناکدوک .دنراد یسرتسد صوصخ نیا رد یفاک و عماج تاعالطا

  .دنوش ییانثتسا سرادم باختنا ھب روبجم ،زاین دروم تاناکما نیمات

 ییاونش بیسآ ود رھ یاراد ای ،انیبان ،اونشان نازومآشناد هژیو ھب ،تیلولعم یاراد نازومآشناد شزومآ ھکنیا نیمضت ●

 یملع یرثکادح دشر ناکما ھک دنوشیم ھیارا ییاھطیحم رد و یطابترا رازبا و هویش و نابز نیرتبسانم ھب ییانیب و

 .دنکیم مھارف تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک اب قباطم ار اھنآ یعامتجا و

 نایرج رد تیلولعم یاراد دارفا یاھنامزاس و تیلولعم یاراد دارفا ریاس و ناکدوک اب یعقاو و موادم هرواشم ●

 .ریگارف شزومآ یاھھمانرب و اھتسایس یارجا و یحارط

 

  روحمدرف درکgور و فراعتم تانا�ما

 یاراد ناکدوک ھلمج زا ،ناکدوک ھمھ یارب شزومآ ھب روحم-درف درکیور نتخاس ققحم یارب مزال ریبادت مامت ذاختا ●

 .تیلولعم

 لماش دناوتیم اھزاین نیا .یدرف یریگدای یاھزاین ساسا رب تیلولعم یاراد ناکدوک یارب فراعتم تاناکما نیمات ●

 یاھھتشون و ،یریوصت ،یتوص ،لاتیجید عبانم ؛لیرب عبانم ریاس و یسرد یاھباتک نیمات :دشاب ریز دراوم

 و ؛ییاونش تیلولعم یاراد ناکدوک یارب هراشا نابز ھب ییامنھار ؛یشزومآ کمک یاھیروانف و ،هدشیزاسهداس
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 ریاس و ،یریگدای ،یصخش یاھراک ماجنا ،یراتفر یاھشلاچ رب ھبلغ یارب ھک ینازومآشناد یارب رایتسد نیمات

 .دنراد یصخش کمک ھب زاین لئاسم

 ندوب ریذپیسرتسد ،رادبیش حوطس دوجو ھلمج زا ،سرادم ھمھ یکیزیف ندوب ریذپیسرتسد زا نانیمطا لوصح ●

 ترابع ریگارف یحارط .ریگارف یحارط نیزاوم اب قباطم ،یتشادھب یاھسیورس و ،اھسالک ،اھنامتخاس یدورو

 یرثکادح هدافتسا و ،مھف ،یسرتسد لباق ،یتاحالصا ماجنا اب اھاضف نیا ھک یوحن ھب طیحم ثادحا و یحارط زا تسا

  .دنشاب

 ھک دوش هداد جیورت یشزومآ و سیردت گنھرف ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک راھچ هرامش یریسفت رظن قبط ●

 یاھوگلا و اھییاناوت اب ھک دریگ شیپ رد یدرکیور و ھتفرگ ھلصاف نازومآشناد ھمھ یارب ناسکی یدرکیور زا

 رھ یریگدای درف ھب رصحنم هویش ،هدرک نیمات ار نازومآشناد ھمھ نوگانوگ یاھزاین ،هدش قبطنم توافتم یریگدای

      .دنک تیوقت و ییاسانش ار درف رھ صاخ یاھدادعتسا و ییاناوت و ،ھتخانش تیمسر ھب ار زومآشناد

 سرادم رد تیلولعم یاراد نازومآشناد نارایتسد هژیو ھب ،هدید شزومآ یاھفرح دارفا ریاس و نیملعم دنک نیمضت ●

 فراعتم تاناکما رصانع زا یکی ناونع ھب نارایتسد شزومآ و مادختسا دنیارف .دنراد دوجو یفاک دادعت ھب یناگمھ

  .تسا ریگارف شزومآ نیمضت ھمزال نارایتسد نیا زا یفاک دادعت دوجو ھک ارچ ،دشاب رادروخرب یفاک فاطعنا زا دیاب

 

  نارا<ردناتسد ریاس و ناملعم شزومآ

 شزومآ هرابرد یسورد ،یتآ و یلعف ناملعم ھمھ یزومآزاب و تمدخ نیح شزومآ و ملعم تیبرت یلصا یاھهرود رد ●

 ،یطابترا یاھلکش و اھهویش ھنیمز رد ار اھنآ ھک دوش هدناجنگ تیلولعم ھب یرشب قوقح درکیور ساسا رب ریگارف

 تانیرمت لماش دیاب اھشزومآ نیا .دھد شزومآ تیلولعم یاراد دارفا زا زا ینابیتشپ یارب یشزومآ بلاطم و نونف و

   .دوش ھئارا تیلولعم یاراد دارفا طسوت ای تکراشم اب ھک دنشاب یلمع

 شزومآ یاھهرادا نانکراک و ،یشزومآ تاماقم ریاس ،سرادم یرادا نانکراک و نانواعم ،ناریدم ھب دیاب اھشزومآ نیا ●

 .دنوش ھیارا زین یلحم و ،یناتسا ،یروشک شرورپ و

 زا دنناوتب نییاپ نس زا ناکدوک ات دننیبب شزومآ ناکدوک دشر ریخات صیخشت دروم رد دیاب زین یناتسبدشیپ نانکراک ●

 .دنوش رادروخرب یفاک تیامح

 

  ��خ&�ا�آ

 و یروادشیپ اب ھلباقم یارب ،صاخ روط ھب .دوش تیامح ھعماج لک و سرادم رد ریگارف شزومآ گنھرف ھعسوت زا ●

 فدھ اب و دوش رازگرب تیلولعم زا یھاگآ هرابرد ییاھسالک ،دوش ارجا شخبیھاگآ یاھرازراک یعامتجا گنا

 تیلولعم دقاف ناکدوک و تیلولعم یاراد ناکدوک  کرتشم روضح اب ییاھتیلاعف تیلولعم یاراد دارفا ھب مارتحا جیورت

 .دنوش رازگرب



 

 ١٣٩٨ رھم

 ترازو و امیس و ادص یراکمھ اب ار شزومآ ھب ناکدوک قح هرابرد نیدلاو و تیلولعم یاراد ناکدوک ھب شزومآ ●

 .دھد شرتسگ و هداد ھمادا یمالسا داشرا و گنھرف

 

 اهەداد یروآعمج

 رد .دنک رشتنم و یروآعمج ار ناریا یشزومآ ماظن فلتخم یاھشخب رد تیلولعم یاراد نالاسگرزب و ناکدوک رامآ ●

 ھناخ رد ھک یناکدوک زین و ،یاھفرح و ینف یاھهاگشزومآ ،سرادم عاونا ھمھ رد ھنالاس روضح نازیم ،رامآ نیا

 .دوش دیق تیلولعم عون و ،تیسنج ،نس کیکفت ھب ،دننیبیم شزومآ

 

 ناریا رد )فس�نوی( نا<دوک یارب دحتم للم قودنص :9فد ه&

 رب قح ھلمج زا تیلولعم یاراد ناکدوک قوقح ھک دھاوخب ناریا تلود زا ادکوم یمومع و یصوصخ تاسلج رد ●

 و یلام تاناکما نیمات اب فادھا نیا ققحت تھج رد تلود یاھشالت زا و ،دنک نیمضت ار ریگارف و تیفیک اب شزومآ

 .دنک تیامح ینف

 شزومآ ماظن حوطس مامت رد تیلولعم یاراد ناکدوک یارب ریگارف و تیفیک اب شزومآ نیمضت رد قفوم یاھھبرجت ●

 .دراذگ کارتشا ھب ناریا تلود اب ار

 و دنک تروشم مادم تیلولعم قوقح هزوح رد لاعف یتلودریغ یاھنامزاس و تیلولعم یاراد دارفا یاھنامزاس اب ●

 تکراشم ناریا رد فسینوی تیلولعم یاراد ناکدوک قوقح یجیورت یاھھمانرب رد اھنامزاس نیا دنک لصاح نانیمطا

 .دنوشیم هداد

 قیقحت شور
 ات ١٣٩۵ دادرخ زا ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید کرتشم هژورپ لوط رد ور شیپ شرازگ ھیلوا تاقیقحت

 لیمکت ار تاقیقحت ناریا رشب قوقح زکرم تیلولعم قوقح شخب زین ١٣٩٧ دنفسا ات دادرم هزاب رد .تفرگ تروص ١٣٩٧ ریت

  .درک

 

 ،لولعم نادنزرف یاراد نیدلاو ،تیلولعم یاراد ناکدوک اب ھبحاصم ٣٧ نابزیسراف رگشھوژپ کی ،شرازگ نیا نیودت یارب

 ناسرمایپ یاھرازفامرن قیرط زا و یسراف نابز ھب اھھبحاصم نیا ھمھ .تسا هداد ماجنا ناریا یتلود تاماقم و هزوح نیا نالاعف

 لاس١٢ یالاب تیلولعم یاراد کدوک راھچ و تیلولعم یاراد ناکدوک ناردام و ناردپ زا رفن ١۴ اب ام .تسا هدش ماجنا نمیا

 تیلوئسم ھک ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس ماقم ھس و تیلولعم قوقح لاعف تفھ ،ملعم ھن اب ،هوالع ھب .میدرک ھبحاصم

   .میدرک ھبحاصم زین دراد هدھع رب ار تیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ
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 و هدش هدافتسا راعتسم یماسا زا دروم کی زج ھب ناگدنوشھبحاصم تینما و یصوصخ میرح ظفح یارب شرازگ نیا رد

  .دتفین رطخ ھب ناشیا تینما ات هدشن رکذ زین ناگدنوشھبحاصم یخرب یگدنز لحم .تسا هدش فذح زین دارفا تاصخشم

 

 تاقیقحت ماجنا یارب تسا هدادن هزاجا ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید ھب ناریا تلود ،ھتشذگ لاس یس رد

 ناشخرد نادنچ ھتشذگ ھھد رد صوصخ ھب مھ لقتسم داقتنا اب دروخرب و نایب یدازآ رد ناریا ھقباس .دنوش روشک دراو لقتسم

 رارق بیقعت تحت زیمآحلص تفلاخم یارب راگنھمانزور و ،لیکو ،رشب قوقح عفادم و یعامتجا لاعف اھدص .تسا هدوبن

 زیھرپ لیمیا ای نفلت اب یرشب قوقح لئاسم هرابرد لصفم تبحص زا ،تلود تراظن رطاخ ھب یناریا نادنورھش بلغا .دناھتفرگ

 بلغا ناریا تلود .تسا مکاح مھ مارگلت ناسرمایپ و رتییوت ،کوبسیف لثم یعامتجا یاھھکبش زا هدافتسا رب سرت نیمھ .دنراد

 نیناوق بجوم ھب و دنکیم یجراخ یاھداھن و اھتلود اب یراکمھ ھب مھتم ار رشب قوقح نالاعف ھلمج زا ،روشک لخاد نادقتنم

    1.دھدیم رارق بیقعت تحت یلخاد تینما

 

 ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید ،هدوب دوجوم یعوضوم هرابرد یتلود تاماقم تاراھظا و رامآ ھک اج رھ رد

  .دناهدرک هدافتسا دوخ لیلحت رد اھنآ زا

 

 رد و اھرھش رد ناگدنوشھبحاصم رتشیب اما دوب یداصتقا و یعامتجا فلتخم طیارش اب یدارفا اب ھبحاصم لابند ھب رگشھوژپ

 یطابترا عناوم لیلد ھب .دناهدوبن وربور یداصتقا یدج تالکشم اب هداوناخ تیامح رطاخ ھب بلغا و دننکیم یگدنز یبسن هافر

 اونشان دارفا اب .تسا هدش ھبحاصم اھتیلولعم ریاس زا رتمک یدشر و ینھذ یاھتیلولعم یاراد دارفا و اونشان دارفا اب یتینما و

  .دش ھبحاصم نما یاھناسرمایپ زا هدافتسا اب و یراتشون قیرط زا

 

 ساسحا اھلاوس زا ھک نامز رھ و دننک داھنشیپ ھبحاصم یارب یبسانم نامز درکیم تساوخرد ناگدنوشھبحاصم زا رگشھوژپ

  .دننک عطق ار ھبحاصم ،دندرک تینما مدع ساسحا ای  ندوب بذعم

 

 هداد لماک حیضوت ناشمسا ندشن شاف و ناشیا یاھتبحص زا هدافتسا هوحن ،ھبحاصم فدھ هرابرد ناگدنوشھبحاصم ھمھ ھب

  .دناهدرکن تفایرد رگشھوژپ اب تبحص یارب یزایتما ای ھمحزلاقح ناگدنوشھبحاصم زا کی چیھ .دش

 

 
1“Iran: Harsh Sentence for Rights Lawyer Threatens Activism,” Human Rights Watch and Center for  

Human Rights in Iran news release, May 20, 2019, https://www.hrw.org/news/2019/03/20/iran-harsh-
sentence-rights-lawyer-threatens-activism.  



 

 ١٣٩٨ رھم

 تساوخرد نآ رد و داتسرف روشک ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس ھب یاھمان رشب قوقح نابهدید ،١٣٩۵ هامنمھب رد

 نیا .درکن تفایرد یخساپ اما درک تیلولعم یاراد ناکدوک یارب ریگارف شزومآ یهرابرد ییاھشسرپ ھب خساپ و تاعالطا

  .تسا هدش تسویپ ور شیپ شرازگ ھب ھمان
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 ناریا رد شزومآ :هنیمزش�پ .لوا لصف

 ناریا رد سرادم
 سرد ادج سرادم رد نارسپ و نارتخد .تسا مود ھطسوتم و ،لوا ھطسوتم ،ناتسبد ،یناتسبدشیپ لماش ناریا یشزومآ ماظن

 شزومآ تیلوئسم شرورپ و شزومآ ترازو .دنتسھ یعافتناریغ تروص ھب مھ و یتلود تروص ھب مھ سرادم و دنناوخیم

  2.دراد هدھع رب ار ملعم تیبرت یاھھمانرب ھلمج زا ھطسوتم و ییادتبا

 

 یداع سرادم و ییانثتسا سرادم رد تیلولعم یاراد نازومآشناد شزومآ رب روشک ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس

 هدھع رب ار سرادم رد نازومآون مانتبث یارب یرابجا نومزآ کی یارجا تیلوئسم ییانثتسا شزومآ نامزاس 3.دراد تراظن

 نینچمھ نامزاس نیا .دوشیم ھتخانش »نازومآون یلیصحت یگدامآ و ینامسج تمالس شجنس حرط« ناونع تحت ھک دراد

 و شزومآ ،بذج ار ناملعم و ،دنکیم رشتنم و نیودت تیلولعم یاراد ناکدوک یارب فلتخم یاھبلاق رد ار یشزومآ بلاطم

  4.دنکیم یزومآزاب

 

 ٢۴ و یزورھنابش ھسردم ٢٨ لماش ھک دناهدوب لاعف ناریا رسارس رد ییانثتسا ھسردم ١۵٧٠ ،٩٨-١٣٩٧ یلیصحت لاس رد

 سرادم لاثم یارب ،دنباییم نامزاس تیلولعم عون ساسا رب ییانثتسا سرادم ،تیعمجرپ قطانم رد 5.دنتسھ یصوصخ ھسردم

 تسا نکمم ییانثتسا سرادم ،رتکچوک یاھرھش رد .ینھذ تیلولعم یاراد ناکدوک صاخ سرادم ای انیبان ناکدوک هژیو

 و دننکیم ادج ناکدوک ھیقب زا تیلولعم ساسا رب ار ناکدوک ییانثتسا سرادم .دننک مانتبث ار فلتخم یاھتیلولعم اب ناکدوک

  .دننکیمن نیمات ریگارف و تیفیک اب شزومآ رب ار نانآ قح

 

 یتیلولعم یاراد نازومآشناد ھب نابیتشپ سرادم ناونع تحت ھسردم ٨٠٠ ،روشک رسارس رد لاعف ییانثتسا سرادم نایم زا

 روضح یارب ار مزال یاھتیامح و دننکیم ھئارا یشخبناوت و یشزومآ تامدخ دنوشیم مانتبث یناگمھ سرادم رد ھک

 یناگمھ ھسردم دنچ اب نابیتشپ سرادم نیا زا مادک رھ .دننکیم مھارف یلحم یناگمھ سرادم رد تیلولعم یاراد نازومآشناد

 طبار ملعم ھک ار ییانثتسا شزومآ ملعم کی دنفظوم سرادم نیا ،تاررقم قبط رب ھلمج زا .دننکیم یراکمھ دوخ ھقطنم رد

 
2ran, Nuffic (Dutch Organization for Internationalization of Education) version 3, Education System I 

August 2015, https://www.nuffic.nl/en/publications/education-system-iran/ (accessed September 1, 2017).  
 نیا .دش سیسات یمالسا یاروش سلجم رد ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس لیکشت نوناق بیوصت اب و ١٣۶٩ لاس رد نامزاس نیا 3
 ،ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس لیکشت نوناق .دراد لقتسم یرادا ماظن و یناسنا عبانم ،ھجدوب نامزاس

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91853، ۵ ١٣۶٩ نمھب. 
  ،١٣٧٠ رویرھش ٢۴ ،یمالسا یاروش سلجم بوصم ،ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس ھمانساسا 4

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91925. 
 ،١٣٩٧ نابآ ٢١ ،رھم یرازگربخ زا لقن ھب ،روشک ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس سیئر ،یمدق دیجم 5

https://www.mehrnews.com/news/4455643/. 



 

 ١٣٩٨ رھم

 لح رد ات دننک مازعا تیلولعم یاراد زومآشناد لیصحت لحم یناگمھ ھسردم ھب ھتفھ رد تعاس دنچ یارب دوشیم هدیمان

 یتوص ای لیرب لثم فلتخم یاھبلاق رد ار یشزومآ بلاطم دنراد ھفیظو ،سرادم نیا نینچمھ .دنک کمک وا ھب یسرد تالکشم

  6.دنھد رارق دوخ ینابیتشپ تحت نازومآشناد رایتخا رد

 

 سرادم ناونع ھب دننکیم مانتبث ار ناکدوک نیا ھک یسرادم .دننکیمن مانتبث ار تیلولعم یاراد ناکدوک یداع سرادم ھمھ

 روشک رد اریذپ سرادم دادعت زا ینیمخت تروص ھب یتح یرامآ چیھ میدشن قفوم شھوژپ نیا رد .دنوشیم ھتخانش »اریذپ«

 دنناوخیم سرد ھناگادج یاھسالک رد تیلولعم یاراد ناکدوک ،ییاتسور ای هداتفارود قطانم یداع سرادم یخرب رد .مینک ادیپ

 .دوشیم ھتخانش »ھمیمض سالک« مان ھب ھک

 

 �;زومآ ماظن رد ت)لولعم یاراد نا<دوک

 ینیمخت روط ھب 7.دناهدرک مانتبث ناریا ھطسوتم و ییادتبا سرادم رد کدوک نویلیم١۴ زا شیب ٩٨-١٣٩٧ یلیصحت لاس رد

 طقف ،دادعت نیا زا ھک دناهدوب ھسردم نس رد روشک رد تیلولعم یاراد کدوک نویلیم مین و کی دودح ،یلیصحت لاس نیمھ رد

 سرادم رد تیلولعم یاراد کدوک رازھ۶۵ دودح رد 8.دناهدرک مانتبث ییانثتسا و یناگمھ زا معا سرادم رد کدوک رازھ ١۵٠

  9.دناهدرک مانتبث ییانثتسا سرادم رد تیلولعم یاراد کدوک رازھ٨۵ دودح و یداع

 

 دوجو دناهدنام زاب ھسردم زا ھک لولعمریغ و تیلولعم یاراد ناکدوک دادعت هرابرد ینانیمطا لباق یمسر رامآ چیھ ،ناریا رد

 هدیسر ھجیتن نیا ھب و هدرک یسررب ار یتلود فلتخم یاھداھن یاھشرازگ ١٣٩٨ لاس رد سلجم یاھشھوژپ زکرم .درادن

 ناکدوک دروم رد یعماج رامآ چیھ .دشاب کدوک نویلیم ھس ات رازھ١٣٠ نیب دناوتیم لیصحت زا هدنامزاب ناکدوک دادعت ھک

 10.درادن دوجو لیصحت زا هدنامزاب تیلولعم یاراد

 

 لاس رد شرورپ و شزومآ ترازو و تاطابترا ترازو ،یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو کرتشم شھوژپ ساسا رب

 نیا هداوناخ رازھ٨٠ اب شھوژپ نیا رد .دندش ییاسانش لیصحت زا هدنامزاب لاس ١١ ات جنپ نینس کدوک رازھ١٣٠ ،١٣٩۶

 
 ،١٣٩۶ نابآ ٣ ،مینست یرازگربخ ،ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس یشخبناوت و یشزومآ یزیرھمانرب نواعم ،نایروفغ نسحم 6

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/03/1555770/.  
 رویرھش ١٩ ،ربخ یھکبش ،»دیدج یلیصحت لاس رد زومآشناد نویلیم ١۴ زا شیب« :ییاحطب دمحم دیس ،تقو شرورپ و شزومآ ریزو 7

١٣٩٧ http://www.irinn.ir/fa/news/625069/. 
 نیا لقادح لامعا تروص رد .دننکیم یگدنز تیلولعم یعون اب ایند تیعمج دصرد ١ ات ١٠ دودح یناھج تشادھب نامزاس نیمخت ھب 8
  .میسریم روشک رد تیلولعم یاراد کدوک نویلیم مین و کی رامآ ھب ،کدوک نویلیم ١۵ ،ناریا ناکدوک تیعمج رب دصرد
 ،١٣٩۶ رویرھش ،)انریا( یمالسا یروھمج یرازگربخ ،ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس سیئر ،یمدق دیجم 9

http://www.irna.ir/zanjan/fa/News/83030560.   
  ،١٣٩٧ دنفسا ٢٧ ،»ناریا شرورپ و شزومآ ماظن رد یداوسیب و یلیصحت زا یگدنامزاب یسررب« ،سلجم یاھشھوژپ زکرم 10

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1123823. 
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 ندنامزاب یلصا لماع ،یکیزیف یسرتسد دوبن زیچ رھ زا شیب و ،تیلولعم ھک دناهدرک راھظا نیدلاو و هدش ھبحاصم ناکدوک

  11.تسا ناشدنزرف لیصحت زا

 

 هژیو ھب ،دننکیم یگدنز اھاتسور و هداتفارود قطانم رد ھک یتیلولعم یاراد ناکدوک ،تیلولعم قوقح نالاعف یاھھتفای ساسا رب

 12.دننامب زاب لیصحت زا دراد لامتحا رتشیب ریقف راشقا نادنزرف و نارتخد

 

 و تاعالطا نویسناونک یارجا و رثوم یراذگتسایس یارب دنفظوم اھتلود ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک بجوم ھب

 13.دننک ھیھت یگدنھانپ و ییوجھانپ ،یترجاھم تیعضو ،تیموق ،تیسنج ،سنج ،نس ساسا رب یکیکفت یاھهداد و یکیکفت رامآ

 

 یروآعمج هداد اھنآ تیلولعم عون و تیلولعم یاراد دارفا هرابرد یلم یرامشرس قیرط زا دیاب زین ناریا نیناوق بجوم ھب

 14.دوش

 

 

  

 
 یھافر روما نواعم ،یدیجم دمحا .تسا زین ھمانسانش نودب ناکدوک لامش و دراد ھمادا نانچمھ هژورپ نیا ؛تسین هدشلیمکت اھھتفای 11
 ،١٣٩٧ ید ٢ ،ناریا ھمانزور زا لقن ھب ،یعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو
  .http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3846663 

 یرھش ،تیلولعم قوقح لاعف ،ناسحا ؛١٣٩٧ دادرم ١۶ ،ناریا قرش رد یرھش ،تیلولعم قوقح لاعف ،انوم اب رگشھوژپ یھبحاصم 12
  .١٣٩٧ دادرم ١٨ ،ناریا برغ رد یرھش ،تیلولعم قوقح لاعف ،نامیپ ؛١٣٩٧ دادرم ١٧ ،ناریا برغ رد

Zuraidah Don, Ali Salami & Amir Ghajarieh, “Voices of Girls with Disabilities in Rural Iran,” Disability & 
Society, 30:6, 805-819, (2015) DOI:  10.1080/09687599.2015.1052042 

http://dx.doi.org/10.1080/09687599.2015.1052042 (accessed September 8, 2017). 
  تشھبیدرا ١۴ ندش ارجالامزال ،)٢٠٠۶ ربماسد ١٣( ١٣٨۵ رذآ ٢٢ خیرات رد هدش ییاھن تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 13

  .درک بیوصت ١٣٨٨ لاس رد ار نویسناونک نیا ناریا .)٢٠٠٨ یم ٣( ١٣٨٧
 ،یمسر ھمانزور رد هدش رشتنم ،١٣٩۶ دنفسا ١٢رد یمالسا یاروش سلجم طسوت هدش بیوصت ،نالولعم قوقح زا تیامح نوناق 14

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=16936.  
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 یمومع شزومآ زا تیلولعم یاراد ناکدوک فذح .مود لصف
 

 تیفیک اب شزومآ ھب تیلولعم یاراد ناکدوک یسرتسد هار رد ار یددعتم عناوم ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید

 ینومزآ ،شجنس نیا .تسا یلیصحت یگدامآ و ینامسج تمالس شجنس نومزآ عناوم نیا زا یکی .دناهدرک ییاسانش ریگارف و

 »ریذپشزومآ« کدوک ھک دنکیم صخشم و تسا ناتسبد لوا ھیاپ رد ناکدوک مانتبث طرششیپ ھک تسا یرابجا و یکشزپ

 دوش هداد صیخشت ای دنک لیصحت یناگمھ سرادم رد دناوتب تسا نکمم دوش هداد صیخشت »ریذپشزومآ« یکدوک رگا .تسا

  .دنک لیصحت ییانثتسا سرادم رد دیاب ھک

 

 ار یلیصحت یگدامآ و ینامسج تمالس شجنس ھک تیلولعم یاراد ناکدوک یضعب شریذپ زا یناگمھ سرادم یخرب نانکراک

 ندوبن هاگآ یشزومآ ماظن زا ناکدوک زا یرایسب فذح لماوع زا رگید یکی ،یعامتجا گنا رب هوالع .دننکیم عانتما دناهدنارذگ

 ینھذ تیلولعم یاراد ناکدوک ،فلتخم یاھتیلولعم یاراد نارتخد لیصحت زا ندنام زاب لامتحا .تسا شزومآ قح زا نیدلاو

 قوقح لاعف ،یدادم دمحا  15.تسا نارگید زا شیب دننکیم یگدنز ییاتسور و هداتفارود قطانم رد ھک یناکدوک و ،مسیتوا و

 :دنکیم فیصوت نینچ ار ناریا یشزومآ ماظن یاھیگژیو ،قباس ملعم و ناملعم

 

 ت)لولعم هتبلا و بهذم ،تورث ،ت�س�ج ساسا رب ار نا<دوک اهنآ .تسا ندرک ک)کفت اهنآ Rصا تسا)س ،الوا

 تحت و bcانثaسا سرادم رد ار ت)لولعم یاراد نا<دوک هک تسا ەدش ¢ارط یروط �;زومآ ماظن .دننکl ک)کفت

 ت)ل&اق یراتخاس تروص ه& �;زومآ ماظن نیا هک مراد روا& ل)لد PJQمه ه& .دراذگl ەدpدشزومآ ناملعم رظن

 16.درادن ار I9Jارف ماظن کp ه& ندش لpد£ت

 

 یکشزپ یبایزرا رب انب یشزومآ یاھتصرف نییعت
 تروص ھب ھک دننک تکرش نازومآون یلیصحت یگدامآ و تمالس شجنس حرط رد دیاب یگلاس شش رد ناکدوک ھمھ ناریا رد

 طرششیپ شجنس نیا .دوشیم ماجنا ییانثتسا شزومآ نامزاس و ،شرورپ و شزومآ ترازو ،تشادھب ترازو طسوت کرتشم

 یسررب ار کدوک یمسج تمالس راتسرپ کی و کشزپ کی ادتبا ،یتامدقم یبایزرا هاگیاپ رد .تسا ناتسبد لوا ھیاپ رد مانتبث

 رد سانشراک جنپ .دننکیم یبایزرا ار کدوک یلک تمالس و ،یتخانش یاھییاناوت ،ییاونش ،ییانیب ناسانشراک سپس .دننکیم

 رگا .سانشناور و ،)تسیژولویدوا( جنسییاونش ،)تسیرتموتپا( جنسییانیب ،راتسرپ ،کشزپ :دنتسھ ریگرد یبایزرا نیا

 
 ،نارھت ،ینھذ تیلولعم یاراد دارفا قوقح لاعف ،میسن ؛١٣٩٨ دادرخ ٣ ،نارھت ،تیلولعم قوقح لاعف ،ایوپ اب رگشھوژپ یھبحاصم 15
 دادرم ١۵ ،تیلولعم قوقح لاعف ،ناسحا و ؛١٣٩٧ دادرم ١۶ ،ناریا برغ رد یرھش ،تیلولعم قوقح لاعف ،انوم ؛١٣٩٧ .دادرم ١٩

١٣٩٧.  
  .١٣٩٧ دادرم ١٧ ،یسید نتگنشاو نکاس ،ناملعم قوقح لاعف و قباس ملعم ،یدادم دمحا اب رگشھوژپ یھبحاصم 16
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 هاگیاپ ھب ھتفرشیپ ای یوناث یبایزرا یارب ار وا ،دشاب ھتشاد یتمالس لکشم ای تیلولعم کدوک تسا نکمم ھک دشاب نیا ناشرظن

 17.دنھدیم عاجرا مود

 

 تیلولعم یاراد ،دنشاب ھتشاد ٧٠ ریز یشوھ هرھب ھک یناکدوک .تسا )یشوھ بیرض( یشوھ هرھب تست لماش مود یبایزرا

 رد دیاب اما دنوشیم ھتخانش »ریذپشزومآ« ،دنراد ٧٠ ات ۵٠ نیب یشوھ هرھب ھک یناسک ،ناکدوک نیا زا .دنوشیم یقلت ینھذ

 رد دنناوتیمن و دنیآیم باسح ھب »شزومآ لباق ریغ« دنراد ۵٠ ریز یشوھ هرھب ھک یناکدوک 18.دننک مان تبث ییانثتسا سرادم

 و )۵٠ ات ٢۵ یشوھ هرھب( »ریذپتیبرت« ھتسد ود ھب دوخ »شزومآ لباق ریغ« ناکدوک .دنوش مانتبث یاھسردم چیھ

 ھب رداق ھک مسیتوا یاراد ناکدوک ،یشوھ یهرھب زا رظنفرص .دنوشیم یدنبھقبط )٢۵ ریز یشوھ هرھب( »ریذپتیامح«

 تحت دنراد ٢۵ ریز یشوھ هرھب ھک یناکدوک 19.دنتسین یاھسردم چیھ رد روضح ھب زاجم زین دنشابن »عوفدم و راردا لرتنک«

 20.دنوشیم ھتفریذپ روشک یتسیزھب نامزاس یزورھنابش زکارم رد و هدش یدنبھقبط »ریذپتیامح« ناونع

 

 زا ،دناهدرک داقتنا یشوھ هرھب یاھنومزآ هدیاف و تیعورشم زا نارظنبحاص یخرب و شزومآ ناسانشراک ،ریخا یاھھھد رد

 شقن تیلولعم و ،یعامتجا-یداصتقا تیعضو ،داژن ساسا رب ضیعبت رد و دنتسھ صقان ساسا زا اھنومزآ نیا ھک نیا ھلمج

 یرترب یاعدا یارب متسیب نرق لیاوا رد ھلمج زا ،هدش هدافتسا یفلتخم دصاقم یارب یشوھ هرھب یاھنومزآ زا 21.دناھتشاد

  22.تسا هدش هدافتسا یدشر تیلولعم یاراد دارفا یزاسمیقع ھیجوت و ناتسوپدیفس ینھذ

 
 ترازو ٢٩٠۵۶ هرامش ،١٣٩۴ ،ناتسبد ھب دورو ودب نازومآون یلیصحت یگدامآ و ینامسج تمالس شجنس حرط ییارجا لمعلاروتسد 17

 ،١٣٩۴ تشھبیدرا ٢٣ ،ناریا شرورپ و شزومآ
https://phc.mui.ac.ir/sites/phc.mui.ac.ir/files/docs/dastooramal%20sanjesh%20%2094-

%2095%5B1%5D_0.pdf. 
 ،١٣٩١ »ییانثتسا شرورپ و شزومآ درادناتسا میھافم و فیراعت« ،روشک ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس 18

http://csdeo.ir/uploads/ییانثتسا_شرورپ_و_شزومآ_نامزاس_اھ_هژاو_و_فیراعت.pdf ملعم ،رفعج اب رگشھوژپ ھبحاصم و 
 .١٣٩۶ نیدرورف ١١ ،ینھذ تیلولعم یاراد نارسپ ییانثتسا ھسردم

 .http://a.csdeo.ir/uploads/7.pdf ،١۴ هدام ،ییانثتسا نازومآشناد و نازومآون مانتبث ھمانهویش 19
  .http://www.irna.ir/fa/News/82727102 ،١٣٩۶ نابآ ٢١ ،ھنابش و ھنازور یشخبناوت روما نواعم ،داژنیوحن نیسح 20
21(3), 262; 35, 1980, American PsychologistKorchin, S. J., “Clinical psychology and minority problems,”  

Padilla, A. M., & Medina, A. (1996), “Cross-cultural sensitivity in assessment: Using tests in culturally 
appropriate ways,” in Suzuki, L. A., Meller, P. J., & Ponterotto, J. G., Eds., Handbook of multicultural 

assessment: Clinical, psychological, and educational applications, 1996, San Francisco, CA; and Jossey-
Bass, Gallannaugh, Francesm and Dyson, Alan. “Disproportionality in Special Needs Education in 

England” The Journal of Special Education, 2008, Vol. 42, No. 1, pp. 36-46. 
22Atkins Litigaion,” DePaul -Reddy, Ajitha, “The Eugenic Origins of IQ Testing: Implications for Post 

Law Review 57 (2008), pp. 667–1093. 
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 دناهداد رارق ییانثتسا و هدش کیکفت یاھطیحم رد ار اھنآ شوھ یاھنومزآ جیاتن دانتسا ھب ،تیلولعم یاراد ناکدوک اب طابترا رد

 یشوھ درکراک و مسیتوا دھدیم ناشن یھاگشناد یاھشھوژپ ،نیا رب هوالع 23.دناهدرک رود یناگمھ شزومآ یاھطیحم زا و

 24.تسا مسیتوا یاراد دارفا شوھ نداد ناشن یارب یبسانمان رایعم یشوھ هرھب یاھنومزآ جیاتن و دنتسھ مھ زا لقتسم

 

 شزومآ لوئسم افرص و دراد رارق شرورپ و شزومآ ترازو لیذ ناریا ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس ،ناریا رد

 لباق ریغ« ھک دراد هدھع رب ار یناكدوك تیلوئسم روشك یتسیزھب نامزاس .دنیآیم باسح ھب »ریذپشزومآ« ھك تسا یناكدوك

 لاس رد ھک ینویزیولت ھبحاصم کی نایرج رد یتسیزھب نامزاس نالوئسم زا یکی ھتفگ ھب انب .دنیآیم باسح ھب »شزومآ

 ،شزومآ ،یشخبناوت تامدخ زا دنناوتیم ۵٠ ریز یشوھ بیرض اب مسیتوا ای ینھذ تیلولعم یاراد ناكدوك ،دش ماجنا ١٣٩٧

 شرورپ و شزومآ سرادم ھب دورو یارب« ات دنوش رادروخرب یتسیزھب نامزاس ھنازور زکارم رد ینامردراک و ،ینامردراتفگ

 رد ار ٧٠ ریز یشوھ بیرض اب لاس١۴ ریز دارفا ام عقاو رد« :دوزفا هراب نیا رد درفیرافص زورفا ».دنوش هدامآ ییانثتسا

 دنمناوت و بوخ الومعم ھک میراد ییانثتسا شرورپ و شزومآ ھب یتسیزھب زکارم زا ییاھیجورخ .میھدیم ششوپ دوخ زکارم

 یاھتراھم یریگدای یارب دنناوتیم دنوشیم یدنبھقبط »ریذپتیبرت« ھب ھک یناکدوک زا ھتسد نآ ،یگلاس١۴ زا سپ 25».دنتسھ

 .دننک تکرش یاھفرح شزومآ زکارم رد ینابغاب و یتسد عیانص ،یراجن لثم یاهداس

 

 یناکدوک .دنوشیم یدنبھقبط یلصا هورگ ود رد ،دنرتالاب »ریذپشزومآ« حالطصا ھب حطس زا یکشزپ شجنس رد ھک یدارفا

 ناکدوک ینعی لومعم روط ھب فیفخ یاھزاین ؛دنتسھ یناگمھ سرادم رد روضح ھب زاجم ،فیفخ حالطصا ھب یاھزاین یاراد

 سرادم رد دیاب دسریم رظن ھب دیدش اھنآ یاھزاین ھک یناکدوک .یریگدای یاھتیلولعم ای یمسج ای یسح یاھتیلولعم یاراد

 یاراد ناکدوک و ینھذ یاھتیلولعم یاراد ناکدوک لماش هورگ نیا .دننک لیصحت تیلولعم یاراد ناکدوک صوصخم ییانثتسا

 26.دوشیم »دیدش ات طسوتم یراتفر-یفطاع تالکشم«

 

 
23Eds., “The use of IQ tests in special education decision making Morison, P., White, S. H., Fever, M. J.,  

and planning,” 1996, Washington, DC: National Academy Press. 
24Estes, A., Rivera, V., Bryan, M., Cali, P., & Dawson, G., “Discrepancies between academic   

achievement and intellectual ability in higher-functioning school-aged children with autism spectrum 
disorder,” Journal of Autism and Developmental Disorders, 2011, 41(8), 1044-1052, 

https://doi.org/10.1007/s10803-010-1127-3; Hoekstra, R. A., Happé, F., Baron‐Cohen, S., & Ronald, A., 
“Limited genetic covariance between autistic traits and intelligence: findings from a longitudinal twin 

study,” American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 2010, 153(5), pp. 994-
1007; Grondhuis, Sabrina N. et al., “Differences in Verbal and Nonverbal IQ Test Scores in Children with 

Autism Spectrum Disorder,” Research in Autism Spectrum Disorders 49 (2018): pp. 47–55; and Bardikoff, 
N., and McGonigle-Chalmers, M., “Testing Nonverbal IQ in Children with Autism Spectrum Disorders.” 

Research in Autism Spectrum Disorders 8.9 (2014): pp. 1200–1207. 
 ١٣٩٧ نیدرورف ٢۵ ،رھم یرازگربخ ،ناریا یمالسا یروھمج یامیس و ادص شزومآ لاناک ینویزیولت یھمانرب زا لوق لقن 25

 .https://www.mehrnews.com/news/4270425/ 
 .http://a.csdeo.ir/uploads/7.pdf ،١۴ هدام ،ییانثتسا نازومآشناد و نازومآون مانتبث یھمانهویش  26
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 .دناهدرک فیصوت شزومآ زا ناشنادنزرف تیمورحم زا ار دوخ مشخ و یدیماان ،دناهدش مورحم شزومآ زا ھک یناکدوک نیدلاو

 :داد حیضوت ،دراد یطابترا لکشم و تسا انیبان ھک یاھلاستفھ رتخد نیژور ردام ،ھبادوس ،لاثم یارب

 

hدنز یاهزور نfgتد& زا ¤p ،دننک مان تeث دنناوت]ن bcانثaسا هسردم رد ̀:ح ار م:9خد دنتفگ نم ه& هک یزور
i

 نم ….دوب نم 

lد یاههچ& لثم وا مهاوخpاسو نم .دورب هسردم ه& رگpخ ار شاهسردم لfgراولش و وتنام ̀:ح و مدوب ەد 

 |bاgزرا لوئسم هک bcاقآ و دادن خسا{ xاوس چیه ه& |bاgزرا یهسلج رد وا اما .مدوب ەدرک ەدامآ مه ار شاهسردم

 27.مدرکl هfgگ متشاد مدنادرگl رب هناخ ه& ار م:9خد هک ەار لوط مامت .تس�ن ریذ{شزومآ وا هک تفگ دوب

 

 شجنس حرط ھجیتن رد ھک یتیلولعم یاراد ناکدوک دادعت هرابرد دنتسناوتن ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید

 دارفا قوقح نالاعف یخرب .دننک ادیپ یتاعالطا ،دناهدش  مورحم لیصحت زا و هدش هداد صیخشت »شزومآ لباق ریغ« یرابجا

 ناکدوک لیبق نیا دادعت ھک دندرک دییات ،دننکیم راک مسیتوا یاراد ناکدوک و ینھذ تیلولعم یاراد ناکدوک اب ھک تیلولعم یاراد

 .تسا دایز رایسب

 

 :تفگ ،تسا هدوب لاعف ینھذ تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھنیمز رد لاس ١٠ زا شیب ھک ،نارھت رد نالاعف زا یکی

 

 هسردم رد مانتeث زا ناشQ̀هذ ت)لولعم یاراد نادنزرف هک موشl ور©ور Q̀یدلاو ا& ،سرادم مانتeث لصف رد لاس ره

 شزومآ دناوتl ناشکدوک دنgگl اهنآ ه& .تسا ەدش PJQیعت ۵۰ رgز اهنآ �;وه ەرهب نوچ ،دنوشl مورحم

hدنز یاهتراهم
i

 bc.28انثaسا هسردم رد ̀:ح ،تس�ن هسردم رد تک�° ه& رداق اما ،دنی¯ب 

 

 رد ھک یتیلولعم یاراد کدوک اھهد اب وا .تسا ناریا قرش رد یرھش رد تیلولعم یاراد دارفا یارب ینامزاس ریدم انوم

 :دنکیم فیصوت نینچ ار دوخ یاھھتفای وا .تسا هدرک ھبحاصم دندش مورحم لیصحت زا ١٣٩٨ و ١٣٩٧ یاھلاس

 

 اهنآ ا& ̀:قو اما .دندوب ەدش |bاgزرا »شزومآ ل&اق 9Jغ« هک دندش مورحم ل)صحت زا ل)لد نیا ه& مدpد هک bQا<دوک Q±ع&

 انشآ هلاس۹ ی:9خد ا& ،لاثم یارب .دناەد)سر یاهج)aن PJQنچ ه& نا&اgزرا هنوگچ ممهف& متس³اوتن ،مدرک ت£حص

 »شزومآ ل&اق 9Jغ« Q̀هذ ت)لولعم ل)لد ه& هک مد)مهف ̀:قو .دادl باوج بوخ نم یاهلاوس ه& هک مدش

µد نم هک اجنآ ات اما .مدروخ اج ،ەدش ەداد ص)خشpوخ ه& وا ،مدb| رارقرب طا£ترا lو درک lش³د& طقف و د)مهف 

 29.تشاد شزرل
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 ١٣٩٨ رھم

 

 ییانثتسا ای یناگمھ سرادم رد تیلولعم یاراد ناکدوک یبایاج یگنوگچ هرابرد یناتسا ییانثتسا شزومآ رتفد ھیاپدنلب ماقم کی

 :داد حیضوت نینچ

 

 ان¼بان نازومآش³اد تاقوا :9ش�ب اما ،دننکl تک�° یداع سرادم رد لوا سال< زا بلغا اونشم< و اونشان نا<دوک

 رد ار لfgب شزومآ ت)فرظ نوچ ،دن9Jگ& داp لfgب ات م)aسرفbc lانثaسا سرادم ه& bcادتبا عطقم یارب ار

 یاەداوناخ رIا ،لاثم یارب .دنراذگ& 9Jثات دنور نیا رد ¿ون ه& دنناوتl اهەداوناخ .مgرادن یداع سرادم

 یارب اما .م)هدl ار ەزاجا نیا ام ،دنك مانتeث یداع هسردم رد ار دوخ یان¼بان دنزرف دراد راÀا اعقاو

 30.دننک مانتeث یداع هسردم رد م)هدl ەزاجا تردن ه& را)سQ̀، ... Âهذ ت)لولعم یاراد نا<دوک

 

 تشادھب نامزاس یاھدروآرب ساسا رب .دنوشیم مورحم لیصحت زا تاقوا رتشیب ھك دنتسھ یناسك ھلمج زا مسیتوا فیط ناكدوك

 ،١٣٩٧ لاس رد ،لاح نیا اب 31.دشاب ھتشاد دوجو مسیتوا یاراد لاس١۵ ریز کدوک ١١٨٠٠٠ لقادح ناریا رد دیاب ،یناھج

 :دنتفر ھسردم ھب رفن ٢۴۴٢ طقف دادعت نیا زا ،تلود یمسر رامآ قبط 32.دناهدش تبث ناریا رد مسیتوا فیط کدوک ٧٠٠٠ اھنت

 33.یداع سرادم رد رفن ١٧٨ و ییانثتسا سرادم رد رفن ٢٢۶۴

 

  bQاÄمه سرادم رد ت)لولعم یاراد نا<دوک مانتeث زا یراددوخ

 ،شجنس حرط رد ھک دنتسھ یتیلولعم یاراد ناکدوک شریذپ ھب مزلم یداع سرادم ،شرورپ و شزومآ تاررقم بجوم ھب

 یضعب دناھتفایرد ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید اما .دننکیم تفایرد ار یناگمھ سرادم رد مانتبث زوجم

 34.دننکیمن مانتبث ار تیلولعم یاراد ناكدوك ،یناگمھ سرادم

 زا رفن نیدنچ .دنتفگ یناگمھ سرادم رد ناشتیلولعم یاراد نادنزرف مانتبث یارب شالت زا نیدلاو یخرب ،اھھبحاصم رد

 رد .دننزب ھناچ دنتشادن ناشدنزرف شریذپ ھب یلیامت ھک یناریدم اب و دننک ھعجارم فلتخم یاھھسردم ھب دندش روبجم نیدلاو

 رد .دنروایب ھمانھیصوت ناشدنزرف یارب ھقطنم شرورپ و شزومآ هرادا زا دندرک مزلم ار اھهداوناخ سرادم ،دراوم یخرب
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١٣٩٧. 
 .لاس ١۵ ریز ناکدوک دادعت یهرابرد ناریا تلود یاھهداد و مسیتوا زا یناھج تشادھب نامزاس ینیمخت یاھخرن ساسا رب 31

 World Health Organization, Factsheet on Autism Spectrum Disorders, April 4, 2017, 
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 ھنوگرھ تیلوئسم و دننک اضما ھمانتئارب ،مانتبث طرش ناونع ھب ھك دندرك راداو ار نیدلاو ھسردم نالوئسم ،رگید دراوم

 .دنریگ هدھع رب ار رگید ناکدوک ای دوخ دنزرف ھب بیسآ ای تحارج

 ھلاس رھ تالکشم هرابرد ،باتھم ،شردام .دنکیم یگدنز ناریا برغ رد یرھش رد و تسا انیبمک و ھلاس١٠ یرسپ ینام

 :تفگ ام ھب ھسردم رد وا مانتبث

 

 .مgراد bQادرگ° bQ >Rام مانتeث یارب یداع سرادم و ،bcانثaسا هسردم ،bcانثaسا شزومآ ەرادا PJQب ،R)صحت لاس ره لوا

 و م)نک اد)پ وا یارب بسانم یاهسردم م)ناوت]ن اما ،دورب یداع هسردم ه& دpا& bQام دgگl ام ه& bcانثaسا هسردم

 35.دنکl عانتما شمانتeث زا ریدم ،م)نک اد)پ مه رIا

 

 ،شردام ھتفگ ھب اما .دورب ییانثتسا سرادم ھب هدش روبجم ھک تسا لاس ھس ،مانتبث زا یداع سرادم یراددوخ لیلد ھب ینام

 شلد ینام و دوشیم لیکشت فلتخم ینس یاھهورگ زا زومآشناد دنچ اب اھسالک نوچ درادن تسود ار ییانثتسا ھسردم وا

 .تسین زیگناربشلاچ شیارب اھھسردم نیا رد سرد حطس ،هوالع ھب .دورب ھسردم ھب ھیاسمھ یاھھچب و اھیزابمھ اب دھاوخیم

 زا هدش ثعاب اھنیا ھمھ .دریذپیمن ار وا یداع ھسردم چیھ و تسین لاحشوخ ییانثتسا ھسردم رد« :درک ھفاضا ینام ردام

 ار نم لد اعقاو تیعضو نیا .دورب ھسردم ھب دھاوخیمن رگید دیوگیم نم ھب و دنکیم ھیرگ مادم وا .دوش رفنتم ھسردم

 36».دنکشیم

 

 رادخرچ یلدنص زا راھب .دنک مانتبث یناگمھ ھسردم کی رد ار ،راھب ،شاھلاستفھ رتخد دش قفوم هدیرف ،١٣٩۶ دادرخ رد

 :داد حیضوت هدیرف .دندوب هدرک یراددوخ راھب مانتبث زا رگید ھسردم ھس .دراد لکشم شناتسد زا هدافتسا رد و دنکیم هدافتسا

 

 اp دراد یداgز یاههل{ نوچ تس�ن بسانم راهب یارب اهنآ هسردم دنتفگl اp .دوب ÇQنم باوج ،م)تفر هک یاهسردم ره ه&

 ندوب دندرکl ساسحا طقف اهنآ مرظن ه& .دننزب ب�سآ وا ه& و دنهد& له ار وا تسا نکمم رگpد یاههچ& هکنیا

 تقفاوم هسردم کp و متفرگ هقطنم شرورپ و شزومآ ەرادا زا یاهمان ەرخالا& .تسا تمحز ثعا& هسردم رد راهب

 ره یارب زور لوط رد و م|9ب الا& هق£ط سال< ه& ار وا مدوخ لاس لوط رد مداد دهعت اما .دنک مانتeث ار وا هک درک

 37.مشا& س:9سد رد دشا& هتشاد مزال وا هک ¤م<

 

 ٩٨-١٣٩٧ یلیصحت لاس یارب و دندروآ نوریب ھسردم نآ زا ندوبن ریذپیسرتسد لیلد ھب ار راھب شرھوش و هدیرف دعب یتدم

 ھنیزھ دیاب و تسا رود اھنآ ھناخ زا ھسردم ،لاح نیا اب .دندرک مانتبث تشاد رچلیو یارب رادبیش حطس ھک یرگید ھسردم رد
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 .نامھ 36
 .١٣٩۶ دادرخ ٣ ،زربلا ناتسا ،هدیرف اب رگشھوژپ یھبحاصم 37



 

 ١٣٩٨ رھم

 رب ینبم دنک اضما یاھمانتئارب تساوخ هدیرف زا مھ دیدج ھسردم ریدم .تسا تخس هداوناخ یارب ھک دننک تخادرپ دمآ و تفر

 .درادن یتیلوئسم چیھ راھب ھب یلامتحا بیسآ ھنوگرھ صوصخ رد ھسردم ھک نیا

 ھسردم ات دننك اضما ھمانتئارب دناھتساوخ مھ اھنآ زا یداع سرادم دنتفگ اھھبحاصم رد تیلولعم یاراد نادنزرف نیدلاو ریاس

 کیدزن یناگمھ ھسردم رد ار فتاھ شاھلاس١۴ رسپ ات درك اضما یاھمانتئارب ھیزوف ،لاثم یارب 38.دنامب نوصم تیلوئسم زا

 رییغت و ندش مرن ثعاب ھک یتیعضو ،دراد ناوختسا یمرن و تسا انیبمک فتاھ .دنك مان تبث ناریا لامش رد یرھش رد ھناخ

 :داد حیضوت ھیزوف .دوشیم اھناوختسا لکش

 

 کp ریدم را< رخآ ،داgز راÀا زا سË .دنتفریذÊن ار فتاه اهنآ زا کp چیه اما متفر نامل9QQم کpدزن یداع هسردم هس ه& نم

 :Íوقح ت)لوئسم چیه هسردم هک منک اضما ار یدنس نم هکنیا ط�° ه& ،دنک مانتeث ار وا هک درک تقفاوم هسردم

 اضما زج یاەراچ و مدوب لصاتسم زور نآ .درادن ،دوش دراو هسردم رد فتاه ه& تسا نکمم هک ̀|یسآ ره یارب

 رIا و دنک تظفاحم هسردم رد اههچ& همه زا هك تسا هسردم هف)ظو نیا .تس�ن فاصنا اعقاو نیا اما .متشادن

 39».دنشا& لوئسم دpا& ،دننک روصق

 

 دراد عالطا یرایسب دراوم زا تفگ ام ھب یاھبحاصم رد اھناتسا زا یکی ییانثتسا شرورپ و شزومآ هرادا رد ھیاپدنلب ماقم کی

 یضعب« ناشدرکلمع ھیجوت رد ناریدم نیا ھک تفگ ھمادا رد یو .دنریذپیمن ار تیلولعم یاراد ناکدوک ،سرادم ناریدم ھک

 40».دنیوگیم اھنآ یاھهداوناخ ھب تیلولعم یاراد ناکدوک هرابرد یبسانمان رایسب یاھزیچ ،تاقوا

 

 ناریدم یرایسب دراوم رد درک دییات زین وا .تسا ناریا لامش رد یرھش رد ییانثتسا شرورپ و شزومآ هرادا سانشراک خرھام

 ،تمالس شجنس حرط جیاتن بجوم ھب ھک یناکدوک یتح ،دننکیم یراددوخ تیلولعم یاراد ناکدوک شریذپ زا یناگمھ سرادم

 ادیپ یلحهار ھک تسا ییانثتسا شزومآ نالوئسم ام هدھع رب نیا« :تفگ وا .دنتسھ یناگمھ سرادم رد لیصحت طیارش دجاو

 یاراد کدوک مینک عناق ار ھسردم نالوئسم میوشیم قفوم یھاگ .مینک لح هرکاذم قیرط زا ار ھلاسم مینکیم یعس ھشیمھ .مینک

 رطاخ ھب تفگ خرھام ».تسا کدوک مانتبث ھب لیام ھک مینکیم ادیپ یرگید یداع ھسردم ،رگید دراوم رد .دنریذپب ار تیلولعم

 41.دنوشیم مورحم لیصحت زا تیلولعم یاراد ناکدوک یخرب ،کیدزن ییانثتسا سرادم دوبن و اھمانتبث زا یراددوخ
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 یراددوخ تیلولعم لیلد ھب ناکدوک مانتبث زا ھک یسرادم ناریدم ھیلع یطابضنا مادقا ای تازاجم یارب یتاررقم چیھ ام

 تیلولعم یاراد ناکدوک مانتبث زا ھک یناریدم یارب ینوناق تازاجم چیھ دوجو زا نم« :درک دییات خرھام .میدرکن ادیپ ،دننکیم

 42».دشاب هدش تازاجم رطاخ نیا ھب یریدم ماهدینشن نونک ات و مرادن عالطا دننک عانتما

 ناکدوک مانتبث ھب یداع سرادم مازلا صوصخ رد یعامتجا هافر و راک ،نواعت تقو ریزو یعیبر یلع زا ١٣٩۶ لاس رد

 .دنرادن ار یداع سرادم رد لیصحت ھمادا ناکما ھک دنتسھ ینھذ نالولعم اھنت« :دش لقن یرازگربخ کی رد تیلولعم یاراد

 :درک ھفاضا یعیبر 43».دنتسھ یمسج تیلولعم یاراد نازومآشناد مانتبث ھب فظوم سرادم ناریدم ،تروص نیا ریغ رد

 رکذت دروم ادتبا رد ھسردم لماوع ،دوش شرازگ یداع سرادم رد یمسج تیلولعم یاراد نازومآ شناد ندرکن مانتبث رگا«

 ھیلع یھیبنت تامادقا عون هرابرد یرتشیب عالطا وا ».دش دھاوخ دروخرب اھنآ اب ،رارکت تروص رد نآ زا سپ و دنوشیم عقاو

 .درکن ھئارا دنشاب هدش یھیبنت نینچ لومشم ھک یناریدم دادعت ای ناریدم

 

 نیدلاو نا)م رد ت)لولعم ه& یاهش�ل< ەاÄن و گنا دوجو

 یعامتجا گنا لیلد ھب تیلولعم یاراد ناكدوك زا یرایسب ھك دندرك دییات اھھبحاصم رد ناریا رسارس زا تیلولعم قوقح نالاعف

 تیذا دروم ناشنادنزرف دنسرتیم نیدلاو .دنوریمن ھسردم ھب تیلولعم یاراد دنزرف نتشاد هرابرد یاھشیلك یاھرواب و ریگارف

 یعامتجا تواضق نیا زا نیدلاو یخرب .ناشناکدوک ریاس ھچ و تیلولعم یاراد دنزرف ھچ ،دنریگ رارق رخسمت ای و رازآ و

 اھنآ دننک رکف نارگید ھک دننارگن اھهداوناخ یخرب .دھدیم تبسن نیدلاو یھاتوک ای ناھانگ ھب ار کدوک تیلولعم ھک دنسرتیم

 لیکشت و جاودزا ھب لیام ھک یرسمھ نتفای یارب اھنآ رگید نادنزرف هدنیآ رب دناوتیم نیا .دنراد هداوناخ رد یکیتنژ صقن

 .دراذگب ریثات ،دشاب اھنآ اب هداوناخ

 

 .دراذگیم ریثات هداتفارود ای ییاتسور قطانم رد تیلولعم یاراد نارتخد رب هژیو ھب نیدلاو مرش ساسحا و یعامتجا گنا

 .دنکیم یگدنز ناریا برغ رد کچوک یرھش رد ھک تسا یطابترا تالکشم اب و انیبان ھلاستفھرتخد ،نیژور ردام ،ھبادوس

 :دراد ھگن ھناخ رد ار نیژور دھاوخیم و دنکیمن تیامح ھسردم رد نیژور مانتبث یارب وا یاھشالت زا شرھوش تفگ وا

 ار وا رگpد یاههچ& نوچ ،دنناد& وا لولعم رهاوخ ەرا©رد مدرم هک تس�ن بوخ ام ËÏ یارب نیا دgگl نم ه& مادم وا

 ا& دهاوخ]ن �ک ت)لولعم رطاخ ه& دgگl وا .دنراذگ9JQ lمآPJQهوت یاهبقل و اهمسا شqارب و دننکl ەرخسم

 PÒQمطم و م)هد& ار شÑاروخ و دروخ دpا& طقف .م)نک شالت وا ل)صحت یارب دpا& ارچ نیاربانب ،دنک جاودزا نام:9خد

 ار ت)عقاو دpا& نم و تسا ەدpاف|b نgژور یارب نم یاهشالت دنکl رکف وا .دنک]ن ەدافتساءوس وا زا �ک مgش

 44.مهدن رده وا یارب ار لوپ و تقو دوخ)ب و مریذÊب
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 ١٣٩٨ رھم

 دسانشیم دوخ ناتسا رد ار یرایسب تیلولعم یاراد ناکدوک دیوگیم ،ناریا برغ رد یرھش رد تیلولعم قوقح لاعف ،ناسحا

 :دنوریمن ھسردم ھب یعامتجا گنا لیلد ھب نونکا مھ ھک

 

 دوخ ت)لولعم یاراد نادنزرف ،̀:لود بوخ لغش یاراد نیدلاو اp ەدرکل)صحت نیدلاو هک ماەدش ور©ور یرا)سÂ دراوم ا& نم

 مانتeث زا کدوک ت)لولعم رطاخ ه& طقف سرادم هک دراد دوجو یدراوم ،PJQنچمه .دناەدرکن مانتeث هسردم رد ار

 هک مسانشl ار یاەداوناخ ̀:ح .دناهتشادرب تسد دوخ دنزرف مانتeث یارب شالت زا نیدلاو و دناەدرک یراددوخ وا

 45.دناەدرک bQادنز هناخ رد دراد Q̀هذ ت)لولعم هک ار ناش:9خد تساهلاس

 

 یرایسب ھک درک دییات وا .تسا هدرک راک نارھت کیدزن فلتخم یاھرھش رد ییانثتسا سرادم ملعم ناونع ھب لاس هدزا شیب نیما

 :دنرادن یسرتسد شزومآ ھب یعامتجا گنا لیلد ھب مسیتوا یاراد ناکدوک زا

 

 زا نیدلاو زا یرا)سÂ .هتشاذگن مدق یاهسردم چیه ه& زگره ،مس�توا یاراد کدوک هس ره زا کدوک کp ا£fgقت مراد روا& نم

 رد ناشمس�توا یاراد نادنزرف دنهدl حیجرت نیاربانب ،دنسرتl نارگpد 9JQمآمحرت یاهش�Ñاو و ¿امتجا گنا

 هک تسا نیا دوش هتفگ نیدلاو Q¢رب ه& شجنس رد تسا نکمم هک 9JQچ نfgتد& .دنوش³ ەدpد lومع یاضف

 46».درادن ار هسردم ه& P:Qفر bcاناوت ناشدنزرف

 

 بجوم ییانثتسا سرادم رد مانتبث ھب ناکدوک ندرک راداو دیوگیم ،دش هراشا وا ھب رتشیپ ھک تیلولعم هزوح لاعف ،انوم

 دننکیم یراک نینچ اھیضعب« :دیوگیم وا .دنراد ھگن رود ھسردم زا ار ناشتیلولعم یاراد دنزرف الک نیدلاو یخرب دوشیم

 نتفر اب دننکیم رکف ]هابتشا[ ھب ،رگید یضعب .درادن ار یداع سرادم ھب نتفر ناوت ناشدنزرف دنک رکف یسک دنھاوخیمن نوچ

 47».دریگیم دای یبسانمان یاھراتفر رگید ناکدوک زا ناشکدوک ،ییانثتسا ھسردم ھب

 

 ÍQا< �ا�آ دوبن

 ھب یناسرعالطا رد تلود یھاتوک رطاخ ھب تیلولعم یاراد ناکدوک یضعب ،دندرک ھبحاصم ام اب ھک ینیدلاو و نالاعف ھتفگ ھب

 یاھییاناوت و تیلباق و شزومآ تیمھا یهرابرد مدرم مومع و تیلولعم یاراد دارفا روما لوئسم یتلود نادنمراک ،نیدلاو

 تیلولعم یاراد ناکدوک صوصخ رد عوضوم نیا .دننکیمن ادیپ ار ھسردم رد لیصحت ناکما تیلولعم یاراد دارفا یریگدای

  .تسا جیار رتشیب یدشر یاھتیلولعم ریاس و مسیتوا ،ینھذ
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 یتح دیوگیم اضر و دراد مسیتوا دنھس .دننکیم یگدنز ناریا برغ رد یکچوک رھش رد ،دنھس ،شاھلاس١٣ رسپ و اضر

 مک رایسب ام رھش رد مسیتوا هرابرد یمومع یھاگآ« :دیوگیم وا .دنرادن مسیتوا هرابرد یدایز تاعالطا مھ یتسیزھب ناراکددم

 شزومآ هرابرد نیدلاو اب اھنآ .دنرادن یدایز تاعالطا مھ ییانثتسا شزومآ یاھهرادا و یتسیزھب نامزاس نادنمراک یتح .تسا

 ھب الصا . …دنھدیمن عاجرا دراد دوجو اھھچب نیا یارب ھک یتامدخ و سرادم ھب ار نیدلاو و دننکیمن تبحص ناشنادنزرف

 یتلود یاھداھن رد مسیتوا یاراد کدوک ٢۵ مان ناشرھش رد دیوگیم اضر 48».دنھدیمن مھ ندرک ییامنھار تمحز ناشدوخ

 ھگن ھناخ رد ار مسیتوا فیط ناکدوک رتشیب اھهداوناخ« دیوگیم وا .دنوریم ھسردم ھب کدوک ۵ طقف اما ،تسا هدش تبث

  49».دنوشیمن هدید مھ یمومع یاھناکم رد یتح اھھچب نیا و دنرادیم

 

 تیلولعم یاراد نادنزرف ،سرت و یھاگآان رطاخ ھب نیدلاو اھتقو رتشیب ھک دنکیم دییات مھ ناریا قرش رد تیلولعم لاعف ،انوم

 تیرثکا میوگب مناوتیم و میدرک قیقحت یلیخ عوضوم نیا یور مناراکمھ و نم« :دیوگیم وا .دنتسرفیمن ھسردم ھب ار دوخ

 ھلاس١٨ ات تفھ ناکدوک اب نم .دنوریمن ھسردم ،اھنآ دصرد ٩٠ تفگ دوشب دیاش یتح ،تیلولعم یاراد ناکدوک زا یدایز

 50».دنریگب دای یزیچ دنناوتیم اھنآ دنتسنادیمن ناشیاھهداوناخ نوچ دناھتفرن ھسردم هاگ چیھ ھک مدرک تبحص یدایز

 

 یمالسا یروھمج یامیس و ادص ،ییاتسور و هداتفارود قطانم رد صوصخ ھب اھهداوناخ رتشیب سرتسد رد عبانم زا یکی

 گنا اب هزرابم و تیلولعم هرابرد یمومع یھاگآ ندرب الاب رد یمھم شقن ،دنوش تیریدم تسرد نویزیولت و ویدار رگا .تسا

  .تشاد دنھاوخ اھنآ شزومآ و تیلولعم یاراد ناکدوک هرابرد تسردان یاھتشادرب و یعامتجا

 و محرت بلج رب رتشیب و تسا مک رایسب تیلولعم یاراد ناکدوک دروم رد هدش شخپ یاھھمانرب دناھتفگ اھھبحاصم رد نیدلاو

 :تفگ اضر ،لاثم یارب .دوشیم ھتخادرپ تیلولعم ھب یقالخا ای یبھذم هاگن ھیواز زا و تسا زکرمتم مدرم یدردمھ

 

 و مس�توا دنزرف یاراد ەداوناخ ا& یاه£حاصم الثم دوش شخ{ نوgØgلت زا ط£ترم یاههمانرب هک دpآl ش�پ لاس رد را& دنچ

 ه& نم .نامرد و ماÄنهدوز ص)خشµ دpاوف و مس�توا یاههناش³ یەرا©رد سانش³اور ا& ه£حاصم اp ،اهنآ تال�شم

 یاههچ& زÑارم اp اههچ& �;زومآ یاههنØgگ صوصخ رد ار نیدلاو هک ماەدpدن ÙQ)ل£ت اp همانرب لاح ه& ات هصخش

 51.دشا& ەدpد یاهمانرب PJQنچ هک ماەد)�ش³ مه �ک زا ،دنک ەا�آ مس�توا ف)ط
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 ١٣٩٨ رھم

 سرادم رد فراعتم تانا�ما دوبن و یریذ{ان;:9سد .موس لصف
 ۹۰ ،زومآش³اد ۳۵ ات ۳۰ ،متسه نم طقف اما .منک کم< مسال< رد ت)لولعم یاراد نازومآش³اد ه& مهاوخl اعقاو نم

 9JQم ̀:ح ام .دنaس�ن زهجم R)خ اهزا)ن ه& خسا{ یارب ناریا سرادم .ەد�Ïف یاهلصف° و سال< تقو هق)قد

 زا یداgز را< ،ملعم Ýنم یارب شزومآ دوبن و 9JQچان تانا�ما نیا ا& .مgرادن تسدپچ نازومآش³اد یارب بسانم

 لاس رخآ مه لاح PJQع رد و مهد صاصتخا نازومآش³اد همه ه& هنافصنم ار منامز دpا& نم .دpآ]نرب متسد

 ».مهد ناش³ هسردم ریدم ه& مسال< زا xوبق ل&اق درواتسد

 ۱۳۹۶ تشهبیدرا ۳۰ ،نارهت ،هناbQ ËÏاÄمه ناتس9Jبد ک9J pبد ،مساق-

 

 سرادم رد ھک یتیلولعم یاراد ناکدوک ھک دناھتفایرد دوخ تاقیقحت نایرج رد ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید

 زا یدراوم عناوم نیا .دنتسھ وربور تیفیک اب شزومآ زا یدنمهرھب رد یرایسب عناوم اب دننکیم لیصحت ییانثتسا ای و یناگمھ

 تیحالص اب و هدیدشزومآ نانکراک دوبن ؛یسرتسد لباق ریغ یاھییوشتسد و اھسالک ،اھنامتخاس :دنوشیم لماش ار لیبق نیا

  .فراعتم تاناکما ریاس و کمک دوبن ای ؛تیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ یارب

 

 ھسردم ھب ناشنادنزرف هارمھ راچان ھب نیدلاو ھک دوش ثعاب تسا نکمم ھسردم رد فراعتم تاناکما دوبن و یریذپانیسرتسد

 لیصحت کرت تیلولعم یاراد ناکدوک یضعب دوشیم ثعاب عناوم نیا .دنھدب یرگید یاھکمک ای دننک اجباج ار اھنآ ات دنورب

 قوقح نویسناونک رد .دنورب یزورھنابش ییانثتسا سرادم ھب دنوش روبجم یتح ای دننک مانتبث ھناخ زا رود سرادم رد ،دننک

 ھب تیلولعم یاراد دارفا یسرتسد نیمضت یارب ای دننک نیمات فراعتم تاناکما هدش ھتساوخ اھتلود زا تیلولعم یاراد دارفا

 ]دنک لامعا ار[ یرورض و یضتقم تارییغت و تاحالصا« یشزومآ حوطس مامت رد و نارگید اب ربارب یانبم رب شزومآ

 ھب فراعتم تاناکما نیمات مدع ».دنکن لیمحت اھتلود ھب ار یبسانتمان و درومیب راشف ،تارییغت نیا ماجنا ھک نیا رب طورشم

  .تسا ضیعبت لامعا یانعم

 

 ریذپیسرتسد تیلولعم یاراد نازومآشناد یارب سرادم دنک نیمضت تسا فظوم زین ناریا تلود ،نویسناونک نیا بجوم ھب

 ریذپیسرتسد تیلولعم یاراد ناکدوک ھمھ یارب دیاب دوشیم ھئارا اجنآ رد ھک یشزومآ مھ و سرادم نامتخاس مھ 52.دنتسھ

 53.دشاب ریذپیسرتسد ییاونش تیلولعم یاراد ای انیبان نازومآ شناد یارب یشزومآ یاھشور و اوتحم الثم ینعی نیا .دنشاب

 
 .٩ هدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 52
53Rights of Persons with Disabilities, “General Comment No. 4 (2016) Article 24:  UN Committee on the 

Right to inclusive education,” CRPD/C/GC/4 (2016), 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx? 

symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en (accessed January 16, 2017), paras. 13-26. 
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 یریبادت و دنک نیودت دیدج تامدخ و تالوصحم ،زکارم یحارط یارب ار یریذپیسرتسد یاھدرادناتسا تسا فظوم زین ناریا

 54.دریگ رظن رد یلعف زکارم یجیردت ندرک ریذپیسرتسد یارب

 

 سرد یاهسال< رد ÍQا< bQا£یaشË دوبن

 ھب ١٣٩٧ لاس رد شرورپ و شزومآ ترازو تاعالطا ساسا رب .درادن یفاک دادعت ھب ملعم ناریا یشزومآ ماظن ،عومجم رد

 ،دنوشیم ھتسشنزاب هدنیآ لاس دنچ رد ھک یناملعم دادعت ھب ھجوت اب اما .تشاد دوجو ناریا رد ملعم کی زومآشناد ٣۵ رھ یازا

 زومآشناد ١۵٠٠٠٠ اب ییانثتسا شزومآ ملعم ٢٣٠٠٠ طقف ،١٣٩٧ لاس رد 55.تسا شیازفا ھب ور ملعم ھب زومآشناد تبسن

 راک یارب ھک دنتسھ ینارگشزومآ اھنت ناملعم نیا ؛دندرکیم راک ییانثتسا و یناگمھ سرادم رد هدش مانتبث و تیلولعم یاراد

   56.دناهدید شزومآ تیلولعم یاراد ناکدوک اب

 

 رد ھتفھ رد تعاس دنچ یارب ،دناهدید هرود ییانثتسا شزومآ ملعم ناونع ھب ھک ،طبار ناملعم ھک تسا ھنوگنیا ناریا رد دنیارف

 ناملعم دادعت ھک هدرک مالعا تلود اما .دننک یسرد کمک تیلولعم یاراد نازومآشناد ھب ات دنباییم روضح یناگمھ سرادم

 و شزومآ نامزاس« ١٣٩۵ لاس رد ییانثتسا شزومآ نامزاس یھیاپدنلب تاماقم زا یکی ھتفگ ھب .تسین یفاک دوجوم طبار

 یشزومآ کمک یارب طبار ملعم ٣۶۴ طقف .تسا وربور طبار ناملعم یفاک دادعت نیمات رد میظع یفاکش اب ییانثتسا شرورپ

 یازا ھب ینعی رامآ نیا 57.تشاد دوجو لاس نآ رد یناگمھ سرادم رد هدش مانتبث »تیلولعم یاراد زومآشناد ۴٨٨٣٧٠٠٠ ھب

 یداع سرادم رد زومآشناد رھ شرورپ و شزومآ ترازو یاھرایعم ساسا رب .دراد دوجو زومآشناد ١٣۴ ،طبار ملعم رھ

 طقف یراک ھتفھ رھ رد طبار ملعم کی ،نیاربانب .دنک تفایرد طبار ملعم زا کمک و تیامح تعاس راھچ طسوتم روط ھب دیاب

 یاراد زومآشناد ۴٠٠٠ طقف ینعی نیا .دنک رپ ار دوخ یگتفھ تقو مامت راک تعاس ۴۴ ات دنک راک زومآشناد ١١ اب دناوتیم

 ھک تسا ھتفھ رد تعاس راھچ طقف مھ کمک نیا و دننک تفایرد کمک طبار ملعم زا دنناوتیم یناگمھ سرادم رد تیلولعم

  .دنکن تیافک اھنآ یلیصحت تفرشیپ یارب تسا نکمم
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 ١٣٩٨ رھم

 ار دوخ ھبرجت وا .تسا هدرک راک ناریا بونج رد یگرزب رھش رد انیبان نازومآشناد طبار ملعم ناونع ھب لاس نیدنچ دمحا

 .متسھ رھش فلتخم تمسق ھس رد فلتخم ھسردم ھس رد انیبمک و انیبان زومآشناد ١٠ طبار ملعم نم« :دنکیم فیصوت نینچ

 58».مھدب صاصتخا تعاس راھچ زومآشناد رھ ھب ھتفھ رھ ھک منک میسقت یروط ار متقو دیاب نم

 ار طبار ملعم زا دوخ ھبرجت وا .دناوخیم سرد یداع ھسردم رد و تسا انیبان و ھلاس١٧ وا .تسا ناتسریبد زومآشناد رحس

 :درک فیصوت نینچ

 

 تpارب ار اهباتک نم تفگl و منک ط£ض ار شqادص داد]ن ەزاجا لوا ملعم .دش ضوع را& هس نم ط&ار ملعم لاسرا{

lنم یادص ند)�ش ا& وت و مناوخ p9گ& داJ. &و تفر وا دع pد ط&ار ملعم کpمود ملعم .دنداتسرف نم یارب رگ 

 نم یارب ار موس ملعم ،لاس رخآ هتفه دنچ یارب و دش هتسش³زا& مه وا اما .دوب زوسلد و داوسا& و xاع R)خ

 ملد نم اما .م)ن¼ش�ب مه ا& تسا :9هب و مورب اهسال< ه& تس�ن مزال تفگ نم ه& موس ملعم .دنداتسرف

 59.مهد& تسد زا ار مpاهسال< تساوخ]ن

 

 Ëشaا£یbQ انIØgسرادم رد نا<دوک زا نیدلاو ر 

 رچلیو زا ھک اھنآ هژیو ھب ،یتکرح یاھتیلولعم یاراد ناکدوک یارب ،ییانثتسا سرادم ھلمج زا ،روشک سرادم زا یرایسب

 رچلیو ربالاب ای روسناسآ ،رادبیش حطس اھھسردم یرایسب نامتخاس لخاد و یدورو .دنتسھ ریذپانیسرتسد ،دننکیم هدافتسا

 ھک یگنرف تلاوت احالطصا ای نتسشن لحم یاراد یاھتلاوت دوبن لیلد ھب ھلمج زا ،دنتسین ریذپیسرتسد اھییوشتسد .درادن

 رد ار زور ھمھ ای دنراچان نیدلاو ،ھسردم رد یکمک یورین دوبن رطاخ ھب .دنکیم مھارف ار تلاوت زا هدافتسا و نتسشن ناکما

 ار وا الثم ؛دننک اجباج ھسردم رد ار دوخ تیلولعم یاراد کدوک ات دننزب رس ھسردم ھب رابنیدنچ یزور ای دننارذگب ھسردم

  .دنک هدافتسا ییوشتسد زا دننک کمک وا ھب ای دنربب نییاپ و الاب اھھلپ زا

 

 ریذپانیسرتسد یاھییوشتسد زا دنک کمک وا ھب ات ھتفر ،منبش ،شاھلاسھن رتخد ھسردم ھب زور رھ ھمجن ،ھتشذگ لاس ھس رد

 .دربب ییوشتسد ھب ار وا ھک دنزب گنز شردام ھب دننکیمن کمک وا ھب ھسردم نانکراک یھاگ ھک تفگ منبش .دنک هدافتسا ھسردم

 وا ھب دنتفگیم ھسردم نانکراک .مراد ھگن تلاوت یالاب ار وا دیاب نم نیمھ رطاخ ھب و دوشیمن مخ منبش یاھاپ« :تفگ ھمجن

 لخاد دایز نم دندادیمن هزاجا ھسردم نانکراک« :درک ھفاضا وا ».دشوپب کشوپ تسین رضاح الصا منبش اما مناشوپب کشوپ

 مھ وا زا دیاب نم و دش ضیرم منبش ردپ شیپ لاس .منامب رظتنم منیشام لخاد و ھسردم نوریب مدوب راچان نم .منامب ھسردم

 رس نتفر ییوشتسد نودب ار لماک زور کی دیاب منبش و مورب ھسردم ھب متسناوتیمن یھاگ لیلد نیمھ ھب .مدرکیم تبقارم

 60».درکیم
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 32                                                          «اههچ& ه)ق& لثم«
 

 

 شزومآ ھناخ رد ٩٨-١٣٩٧ یلیصحت لاس رد ار وا تفرگ میمصت و دش فرصنم ھسردم ھب منبش ندرب زا ھمجن تیاھن رد

 الصا رگید الاح و میشورفب ار نامنیشام میدوب روبجم .مھد ھمادا هویش نیا ھب مناوتیمن ھک مدیمھف« :دیوگیم ھمجن .دھد

 کمک اب لاسما مھاوخیم .مراد مھ رگید یاھتیلوئسم و اھھچب ،منبش زج ھب نم .مورب ھسردم ھب زور رد راب ھس-ود مناوتیمن

 61».مریگب یصوصخ ملعم شیارب مھ یضایر یارب دیاش .مھد شزومآ وا ھب منبش رتگرزب ردارب

 

 رچلیو زا ھک دراد رطاخ ھب ار یرسپ دیوگیم وا .دنکیم سیردت نارھت رھش ھنارسپ ھطسوتم سرادم رد تسا لاس ٢٠ مساق

  نیا ھک« ھک تفگ مساق .دندرکیم کمک ھسردم رد وا ندرب نییاپ و الاب ھب ھسردم یاھرادیارس و شردام و درکیم هدافتسا

 دیشونیمن و دروخیمن زیچ چیھ وا .حیرفت گنز و شزرو گنز رس یتح ،دنک رس سالک کی رد ار زور ھمھ دوب راچان رسپ

 دیایب ھسردم ھب تساوخیم وا زا و دزیم گنز شردام ھب ،دورب ییوشتسد ھب دشیم مزال رگا .دورب ییوشتسد دوشن راچان ھک

 62».دشیم هدنمرش و بذعم ردقچ ھک مدیدیم راب رھ نم .دنک شکمک و

 تیلولعم یاراد زومآشناد ات دننک لقتنم فکمھ ھقبط ھب الاب ھقبط زا ار سالک دنوشیمن رضاح ھسردم ناریدم ،دراوم یخرب رد

 .دربب نییاپ و الاب اھھلپ زا ار راھب دوخ ھلاستفھرتخد دوب روبجم وا تفگ ام ھب هدیرف ،لاثم یارب .دنک تکرش سالک رد دناوتب

 :تفگ هدیرف

 

 اهسال< نیا تفگl هسردم ریدم اما دوب دوجوم سال< دنچ فکمه هق£ط رد .تشاد هل{ ات ۱۰ و دوب مود هق£ط راهب سال<

 .مدربPJQ lیا{ و الا& اههل{ زا ار شرچلgو دع& و راهب لوا دpا& نم زور ره نیاربانب .دراد صاصتخا اهlوس سال< ه&

 یزا& طا)ح رد اههچ& :Íا& هک حــــfgفت یاهگنز تساوخ]ن ملد نوچ دشl رارکت زور رد را& دنچ را< نیا

l63.دنام& اهنت سال< رد راهب ،دندرک 

 

 یقاب یرگید هراچ یتقو .درک ادیپ رمک یدج لکشم هدیرف ،ھسردم یاھھلپ زا وا نیگنس رچلیو و راھب ندرب نییاپ و الاب لیلد ھب

 نیمھ رطاخ ھب .موش یپارتویزیف دیاب و منک دنلب نیگنس راب دیابن رگید نم تفگ مرتکد« :دروآ رد ھسردم زا ار راھب وا ،دنامن

 نیا اما .دراد پمر ھک مدرک ادیپ ھسردم کی ،]٩٨-١٣٩٧ یلیصحت لاس[ لاسما .دنک مامت ار یلیصحت لاس تسناوتن راھب

 64».میھدب دمآ و تفر سیورس یارب ینیگنس ھنیزھ دیاب و تسا رود ام ھناخ زا ھسردم
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 ١٣٩٨ رھم

 سییر ،یراشفا یلعدمحم .تسا ریگارف یلکشم اھھسردم یکیزیف یریذپانیسرتسد یتلودریغ نالاعف و یتلود تاماقم ھتفگ ھب

 یاھبحاصم رد ،تسا ناتسا نیا مھم تیلولعم یاراد دارفا یاھنامزاس زا یکی ھک نادمھ ناتسا نالولعم ھعماج هریدم تایھ

   65.دشاب ریذپیسرتسد یکیزیف ظاحل زا ھک دسانشیمن ھسردم کی یتح نادمھ ناتسا رد ھک تفگ

 

 یزورهنا£ش bcانثaسا سرادم رد نا<دوک

 ھب تسا نکمم ییاتسور قطانم رد تیلولعم یاراد ناکدوک رتشیب ھک دراد دوجو یزورھنابش ییانثتسا ھسردم ٢٨ ناریا رد

 دنوش روبجم یلحم یناگمھ سرادم رد فراعتم تاناکما و یسرتسد نادقف ای ناشدوخ یگدنز ھلحم ندوبن ریذپیسرتسد لیلد

 ھب روبجم ار ناکدوک زا یضعب ،یداع سرادم ھب یسرتسد یارب یفاضا یاھھنیزھ ،دراوم یضعب رد 66.دننک مان تبث اھنآ رد

  .تسا هدرک یزورھنابش سرادم رد روضح

 

 ھب ھطسوتم و ییادتبا حوطس رد ار ناگیار و یناگمھ شزومآ دیاب ناریا تلود ،فراعتم تاناکما و یسرتسد نیمات رب هوالع

 ناکدوک ینعی دھعت نیا 67.دنمزاین دارفا ھب یلام کمک ھئارا اب دشاب مزال رگا یتح ،دنک مھارف ناکدوک ھمھ یارب ربارب تروص

 .دنزادرپب یفاضا یاھھنیزھ دیابن ھسردم رد فراعتم تاناکما زا یرادروخرب ای ھسردم ھب ندیسر یارب اھهداوناخ و

 

 ھب ام« :تفگ رحس .دنتفریم یزورھنابش ییانثتسا ھسردم ھب لاس کی تدم ھب ،انیبان ود رھ ،شرھاوخ و رحس ،لاثم یارب

 مردپ و تشادن دمآ و تفر سیورس ام ھلحم ھب ھسردم .دوب رود ام ھناخ زا نآ ییانثتسا ھسردم ھک میدرک ناکم لقن یدیدج رھش

 68».مینامب هاگباوخ رد میدش روبجم ،نیاربانب .دھدب یسکات ھنیزھ دناوتیمن و دناسرب ھسردم ھب ار ام دناوتیمن تفگ مھ

 

 :دنکیم دای یتحاران اب یزورھنابش ھسردم ھبرجت زا رحس

 ی9JQچ چیه ممسا زج و مدرکl هfgگ مادم لوا هتفه .مدرک رارقرب طا£ترا نارگpد ا& ات د)شک لوط ەام ود .دوب تخس اعقاو

 لاح رد ار وا اههچ& ،مدوبن نم هک bcاهتقو .دوب مه رتتخس ̀:ح وا یارب و تسا :9کچوک مرهاوخ .متفگ]ن

 .دندpدl هfgگ

 

 :دنتشاد لکشم مھ هداوناخ اب طابترا یارب شرھاوخ و رحس
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 .مpدfgخl نفلت ترا< دpا& نآ زا ەدافتسا یارب اما ،تشاد دوجو lومع نفلت کp .دوبن زاجم ەاÄ&اوخ رد ەارمه نفلت P:Qشاد

 ردام و رد{ هکنیا رگم م)نک کرت ار ەاÄ&اوخ م)aشادن مه ەزاجا .درخ& ترا< نامpارب دوبن �ک و م)aشادن ترا< ام

lن رد .ناملا£ند دندمآa(اههتفه ،هج lس³اوت]ن و تشذگa(69.م)نزب گنز هناخ ه& م 

 

 ¤9JQgف ;:9سد دوبهب یارب شالت

 نامزاس .تسا هدادن خساپ تیلولعم یاراد دارفا یعقاو یاھزاین ھب سرادم رد یکیزیف یسرتسد دوبھب یارب تلود یاھشالت

 ای تخاس یارجا و تراظن لوئسم نامزاس نیا یناتسا تارادا و تسا شرورپ و شزومآ ترازو ھب ھتسباو سرادم یزاسون

 ھتشاد ار یریذپیسرتسد طیارش دیاب هدش یزاسزاب ای یزاسون ھسردم رھ ،یتلود تاررقم بجوم ھب .دنتسھ سرادم یزاسزاب

 هدافتسا رچلیو زا ھک یناکدوک یارب ھک یلکش ھب هایس ھتخت بصن لحم رییغت ،رطخرپ طاقن عفر لثم یدراوم ینعی ؛دنشاب

 بجوم ھب .هریغ و رادبیش حطس بصن اب اھییوشتسد و اھیدورو ،اھورھار ندرک ریذپیسرتسد و دشاب هدھاشم لباق دننکیم

 مکتسد شرورپ و شزومآ ھقطنم رھ رد دنک لصاح نانیمطا دیاب سرادم یزاسون نامزاس ،عنام نودب سرادم ھعسوت حرط

 اب قباطم هدش ھتخاس دیدج سرادم دادعت دروم رد یتلود رامآ چیھ ام 70.دنشاب ریذپیسرتسد یکیزیف ظاحل زا ھسردم ھس

  .میدرکن ادیپ اھدرادناتسا نیا تیاعر مدع یارجا نیمضت ای یریذپیسرتسد یاھدرادناتسا

 

 رھش رد ییانثتسا ھسردم کی اھنت وا ھتفگ ھب .دراد یتکرح تیلولعم و دنکیم یگدنز ناریا برغ رد کچوک یرھش رد ناسحا

 .تسین ریذپیسرتسد یکیزیف ظاحل زا مھ ھسردم نیمھ اما دنراد فلتخم یاھتیلولعم ھسردم نیا نازومآشناد و دراد دوجو

 71».دوبن هدافتسا لباق تشاد یدنت بیش نوچ اما ،دندرک تسرد ھسردم یدورو رد رادبیش حطس کی راب کی« طقف

 

 یاھسردم گرزب یاھرھش رد نالوئسم یتقو« :تفگ ،تسھ مھ انیبان ھک یناگمھ سرادم رد طبار ملعم ،دمحا ،رگید یدروم رد

 رد .دشاب ھتشاد ار یکیزیف یسرتسد نیرتھب ھک دشاب یاھسردم دننکیم یعس الوصا ،دننکیم مالعا اریذپ ھسردم ناونع ھب ار

 .دناهدرک بصن رادبیش حطس ،یدورو یریذپیسرتسد یارب نالوئسم ،منکیم راک اھنآ رد نم ھک یاھسردم ھس زا ھسردم ود

 یتخس ھب ییاھنت ھب دنیوگیم نم ھب دننکیم هدافتسا رچلیو زا ھک ینازومآشناد و دنراد یدنت رایسب بیش حوطس نیا ،ھنافساتم

 72».دننک هدافتسا حوطس نیا زا دنناوتیم
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 ١٣٩٨ رھم

 ان¼بان و ان¼بم< نا<دوک ل)صحت یور ش�پ عناوم

 تیفیک اب شزومآ زا یرادروخرب رد یرایسب عناوم اب اما دننکیم مانتبث یناگمھ سرادم رد انیبان نازومآشناد زا یرایسب

 قح دوبن ،نیزگیاج لاکشا ھب نآ دوبمک ای یشزومآ بلاطم دوبن :تسا تسد نیا زا یدراوم لماش عناوم نیا .دنوشیم ھجاوم

  .ھسردم ناملعم و نانکراک زیچان ینابیتشپ و ،یسرد بلاطم ھئارا عون باختنا یارب نازومآشناد باختنا

 

 رب رتشیب لیرب ندناوخ شزومآ یاج ھب دننکیم راک انیبمک ناکدوک اب ھک یناملعم ناریا رد دھدیم ناشن ام قیقحت یاھھتفای

 دنورب نیب زا ناکدوک نیا دودحم ییانیب رگا ،شور نیا اب .دننکیم هدافتسا تشرد فورح زا و دننکیم ھیکت اھنآ دودحم ییانیب

 دیوگیم ،ییانثتسا شزومآ ھقباساب ملعم ،نیما .دننک هدافتسا رتگرزب فورح زا ھن و دنھد ھمادا یریگدای ھب تسناوت دنھاوخن رگید

 یارب شالت رد ناملعم تسا نکمم هوالع ھب .دنزب بیسآ اھنآ ییانیب ھب هاگ یتح و دروایب راشف ناکدوک ھب دناوتیم راک نیا«

 رتتخس زاین تروص رد ناتشگنا اب لیرب ندناوخ یارب ار راک ،نیا و دننک یھاتوک رتنسمک ناکدوک یسمل یاھییاناوت تیوقت

 73».درک دھاوخ

 

 ھبحاصم ھک ینازومآشناد و ناملعم .دنوشیم وربور یشزومآ تیفیک اب عبانم ھب یسرتسد یارب یددعتم عناوم اب انیبان ناکدوک

 رد و دنتسھ یمیدق و صقان ،دنسریم رید عقاوم رتشیب لیرب و یتوص یاھباتک :دندرک هراشا تسد نیا زا یعناوم ھب دندش

 رتشیب رد درادناتسا یاھباتک یاوتحم دنیوگیم ،ھطسوتم زومآشناد و انیبان ود رھ ،ایدان و رحس .دنراد ینییاپ تیفیک عومجم

 نانچ نآ اھباتک تارییغت یھاگ .دننک افتکا اھباتک نیا لیرب ای یتوص یمیدق یاھھخسن ھب دیاب اھنآ اما دوشیم زورھب دراوم

 یلیصحت لاس ھک درک فیرعت ار یدروم رحس .تسا هدننکجیگ یتح ای دروخیمن اھنآ درد ھب یتوص یاھباتک ھک تسا یساسا

 لاس ھنایم رد ار ھیقب و متفرگ ھسردم عورش زا دعب هام ھس ار لیرب یاھباتک زا ات دنچ« .دیسر رید یتوص یاھباتک ھتشذگ

  74».متفرگن یلیصحت لاس رخآ ات الصا ار اھباتک یضعب مود دلج .یلیصحت

 ھک دنرادن ار ناکما نیا نازومآشناد .دوشیم ھئارا یتوص باتک تروص ھب ای لیرب بلاق رد ای انیبان نازومآشناد یاھباتک

 نم« دیوگیم وا .دناوخب ار اھباتک زا یخرب لیرب ھخسن دناوتیمن دیوگیم رحس .دننک باختنا ار دوخ یحیجرت لکش و بلاق

 یسیلگنا ھب ار ]ندناوخ نامز و اضف رد ییوجھفرص یارب تاملک یسیونهاتوک لکش[ لیرب یسیونهاتوک فورح مناوتیمن

 یاج ھب ار لیرب یسیلگنا یاھباتک مدرک تساوخرد نم .مراد لکشم مھ زاب مریگیم ار اھباتک نیا یتقو نیاربانب .مناوخب

 75».تسین نکمم راک نیا ھک تفگ ھقطنم ییانثتسا شزومآ یهرادا اما مریگب یسیونهاتوک نودب و لیرب یداع طخ ھب یسیونهاتوک

 

 نامزاس ،دوشیم مامت نارگ لیرب یاھباتک دیلوت ھک اجنآ زا ھک داد حیضوت هراب نیا رد ،انیبان نازومآشناد ھبرجتاب ملعم ،دمحا

 ،دوش هدافتسا سالک رد باتک تسا رارق ھک دنکیم دیلوت ییاھسرد یارب طقف ار لیرب یاھباتک ییانثتسا شرورپ و شزومآ

 
 .١٣٩۶ دادرخ ١٨ ،نارھت یھموح ،ھنارسپ ییانثتسا سرادم ملعم ،نیما اب رگشھوژپ یھبحاصم 73
 .١٣٩۶ تشھبیدرا ٢۴ ،ناریا لامش رد یرھش ،رحس اب رگشھوژپ یھبحاصم 74
 .نامھ 75



 36                                                          «اههچ& ه)ق& لثم«
 

 اھسرد ریاس و یفارغج ،مولع ،خیرات لثم ییاھسرد یارب .یسیلگنا ای یبرع نابز ،تایبدا ،یضایر لثم ییاھسرد رد الثم

  76.دننک شوگ ھناخ رد ات دھدیم نازومآشناد ھب یتوص یاھباتک ھسردم

 

 اونشان و اونشم< نازومآش³اد ل)صحت یور ش�پ عناوم

 یلیصحت تفرشیپ یارب یفاک ینابیتشپ اما دنناوخیم سرد یناگمھ سرادم رد ناریا رد اونشمک و اونشان ناکدوک یرایسب

 لیھست ار هراشا نابز شزومآ دنتسھ مزلم وضع یاھتلود ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک بجوم ھب .دننکیمن تفایرد

 یطابترا رازبا و شور و نابز نیرتبسانم ھب دیاب اونشان ناکدوک شزومآ .دننک تیامح نایاونشان ھعماج ینابز تیوھ زا و دننک

  77.تسا درف یلیصحت و یعامتجا دشر دعتسم ھک دریگ تروص ییاھطیحم رد و دوش ماجنا درف رھ یارب

 

 نابز ھب طقف یسرد یاھلصفرس ،هوالع ھب .تسین ھسردم رد اونشان ناکدوک یسرد یاھلصفرس وزج یناریا هراشا نابز

 یسراف نابز و یناریا هراشا نابز ود رھ ھب دیاب اونشمک و اونشان ناکدوک 78.یناریا هراشا نابز ھن و دنوشیم سیردت یسراف

  .نتشون و ندناوخ ییاناوت یارب یسراف نابز و نارگید اب طابترا یرارقرب یارب یناریا هراشا نابز ؛دننیبب شزومآ

 

 ھب .دنکیمن تیامح هراشا نابز زا هدافتسا و یریگدای زا ناریا یشزومآ ماظن ھک میاهدیسر ھجیتن نیا ھب نامیاھشھوژپ رد ام

 رب اونشمک ناکدوک ھب شزومآ یلصا شور ،اھناتسا زا یکی رد ییانثتسا شرورپ و شزومآ ھیاپدنلب لوئسم ،سوریس ھتفگ

 شور نیا .دوشیم هدناوخ یراتفگ ییاونش نامرد ھک مینکیم هدافتسا یشور زا ام« :تساھنآ ییاونش دودحم ناوت تیوقت یانبم

 دوخ ناھد یتح تسا نکمم ملعم ای راکددم ،شور نیا رد .دنک هدافتسا دوخ ییاونش دودحم ناوت زا کدوک مینکیم شالت ینعی

 نواعم ،نایروفغ نسحم 79».دوش دوخ ییاونش زا هدافتسا ھب راچان و دنک یناوخبل دناوتن کدوک ات دناشوپب تبحص عقوم ار

 ناملعم ھب ھک درک ناعذا ١٣٩۶ لاس رد یاھبحاصم رد ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس یشخبناوت و یشزومآ یزیرھمانرب

  80.دننکن هدافتسا اونشان ناکدوک یالما نیرمت یارب هراشا نابز زا هدش ھیصوت
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 ١٣٩٨ رھم

 یعناوم زا یخرب یبتک یاھبحاصم رد وا .دوریم یناگمھ ھسردم ھب ناریا قرش رد یرھش رد تسا اونشمک و ھلاس١۴ ،دادھب

 .دریگیمن یکمک یناوخبل یاھتراھم دوبھب یارب و دوشیمن ینامردراتفگ دادھب .داد حرش تسا وربور اھنآ اب ھسردم رد ھک ار

 :تفگ وا .تسا یکتم هدروآ تسد ھب شدوخ ھک یناوخبل تراھم و شدوخ دودحم ییاونش ھب وا

 

 یاهمل< ̀:ح مpاهملعم زا مادک  چیه .درادن تقو نم یارب و تسا غلش R)خ ش° نامملعم و دراد زومآش³اد ۳۶ ام سال<

 ،منک bQاوخبل منکÙ lس و من¼شl³ لوا فpدر نم .دنک همجرت هک تس�ن مه �ک و دنناد]ن ەراشا نا©ز ه& ار

 .موش]ن هجوتم ی9JQچ رگpد نم دع& و دننکl سال< ه& ار ناشaشË ،هتخت یور P:Qشون عقوم اهملعم �اå اما

 یاههچ& ̀:قو و منک ت£حص مpاه;ال�مه و اهملعم ا& تحار مناوت]ن ̀:قو اما ،مراد تسود R)خ ار ماهسردم

 هچ نم دنمهفl اهمدآ اجنآ لقادح .مورب bcانثaسا هسردم ه& دهاوخl ملد ،دننکl ەرخسم ار نم رگpد

lگg81».م 

 

 و ھعماج زا ناکدوک ،ییانثتسا سرادم ھمھ لثم اما .دوشیم ھئارا اونشان ناکدوک یارب هراشا نابز ،ییانثتسا سرادم رد

 اب طابترا دننام یناگمھ ھسردم رد دوخ زاین دروم تاناکما ندشن نیمات لیلد ھب دیابن یکدوک چیھ .دنوشیم ادج دوخ نالاسمھ

 دنکیم لیصحت اونشان کدوک یدودحم دادعت ھک یناگمھ سرادم رد .دوش ییانثتسا سرادم رد لیصحت ھب راچان ،هراشا نابز

 سرادم ،اونشان ناکدوک رگید اب طابترا لیھست و ییاونشان گنھرف تیوقت یارب ،دنکیم لیصحت اونشان کدوک کی طقف ای

  .دننک مھارف ار ناکما نیا ،نایاونشان یتلود ریغ یاھنامزاس و سرادم ریاس ،اھیرادرھش یراکمھ اب دنناوتیم یناگمھ

 یناگمھ ھسردم ھب دھاوخیم شلد یلو ،دوریم اونشان نارسپ صوصخم ییانثتسا ھسردم ھب وا .تسا اونشمک و ھلاس١۵ ،نایک

 ھسردم نامھ ھب مراد تسود اما .دننکیم تبحص هراشا نابز ھب میاھیسالکمھ و اھملعم ھمھ ،نم ھسردم رد« :تفگ وا .دورب

 82».موش تسود مھ اونش یاھھچب اب مھاوخیم .مورب مردارب

 

 اونشمک ای اونشان نازومآشناد ھب سیردت ای ییاسانش ھنیمز رد ھک دندرک دییات دندرک ھبحاصم ام اب ھک یناگمھ سرادم یاھملعم

 هزات ،یلیصحت لاس طسو راب کی ھک تفگ ،نارھت رد ھنارسپ ناتسریبد کی ملعم ،مساق ،ھنومن یارب .دناهدیدن یشزومآ چیھ

 :تسا اونشمک  شنازومآشناد زا یکی هدش ھجوتم

 

 و مدز گنز ش�یدلاو ه& ،نیاربانب .تسا ف)عض را)سæQ Âاgر رد و دهد]ن ناش³ تسرد ش�Ñاو مpاهلاوس ه& مدش هجوتم

 د)سرتl نوچ درک]ن ەدافتسا نآ زا هسردم رد اما ،تشاد کعمس وا .دراد bcاونش ل�شم مدش هجوتم ەزات
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 مامت .دنک bQاوخبل دناوتب ات دن¼ش�ب لوا فpدر هش�مه مدرک Ùس نامز نآ زا .دننک شاەرخسم رگpد یاههچ&

 83.منک& مناوتl یرگpد کم< هچ متس³ادl شا< .دوب بقع ;ال< را< رد مه زونه اما ،مدرک ار مشالت

 

 ناملعم یارب ÍQا< شزومآ دوبن

 شزومآ یاج ھب .دھدیمن شزومآ ریگارف شزومآ لوصا صوصخ رد ناملعم ھب ،مظنم تروص ھب و یفاک هزادنا ھب زونھ ناریا

 ھناگادج یاهرود ناونع ھب ییانثتسا شزومآ ،هاگشناد رد ناملعم یسرد یاھھمانرب مامت رد ریگارف شزومآ یاھهویش و لوصا

 ملعم ناونع ھب ای دننیبیم شزومآ ییانثتسا شزومآ ملعم ناونع ھب ای دیدج ناملعم ،ھجیتن رد .دوشیم ھئارا اھهاگشناد یخرب رد

 ناگتخومآشناد ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس .ریگارف شزومآ یارب مزال شناد و اھتراھم نودب یناگمھ سرادم

 زاین دروم ناملعم دادعت ھک اجنآ زا .دنکیم مادختسا ییانثتسا سرادم رد ملعم ناونع ھب ار ییانثتسا شزومآ صاخ یاھهرود

 سیردت یارب مھ ار دناهدیدن ییانثتسا شزومآ هرود ھک یدارفا ییانثتسا شزومآ نامزاس ،تسا ناگتخومآشناد نیا زا رتشیب

  .دنکیم مادختسا

 

 :تفگ ١٣٩۵ لاس رد یاھبحاصم رد ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس یشخبناوت و شزومآ نواعم ،نایروفغ نسحم

 ردقنیا یرا£تعا طpا�° رظن زا هن و مgراد ار شaصرف هن .م)هد شزومآ ار شرورپ و شزومآ PJQملعم همه درادن نا�ما ام یارب

 ەاÄش³اد زا ار را< سË .م)نک لقتنم ار اهشزومآ نیا م)ناوتب ەاتوک bQامز ەدودحم کp رد هک تسه زا& ام تسد

 تامدخ زا ەدافتسا تروص ه& مه نآ مpدرک فfgعت ار ç£ترم یاهەاåرا< و اهەرود .مpدرک عو�° نا)گنهرف

 لصف هک لصف راهچ رد شرورپ و شزومآ یزاسI9Jارف صوصخ رد مpدرک ەدامآ ار یاەد�Ïف یاهحل ،xاتیجpد

 عــــgزوت نا)©fم نا)م روشک ل< رد ار اهحل نیا م)هد ل)کشµ ەاåرا< هکنیا یاج ه& ام Q̀عp .دش عــــgزوت و ەدامآ نآ لوا

 زاغآ حطس نیا رد ار نامpاهشزومآ م)ناوتب ام تق)قح رد و دننک حfطم ار ناشµالاوس ،دن�ی¯ب ناملعم هک مpدرک

 84».م)نک

 

 ھن و دندوب هدرک تفایرد ار هدرشف یاھحول نیا ھن ،دندرک ھبحاصم ام اب روشک فلتخم قطانم زا ھک یملعم ١٠ زا مادک چیھ

 ناملعم ھب هدرشف یاھحول رگا یتح تفگ ام ھب ییانثتسا شرورپ و شزومآ نالوئسم زا یکی .دندوب هدینش نآ هرابرد یزیچ

 85.درادن دوجو دنزومایب و دننک هاگن ار اھشزومآ اعقاو ناملعم ھک نیا زا نانیمطا یارب یراکوزاس ،دنسرب
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١٣٩٧. 



 

 ١٣٩٨ رھم

  bQاÄمه سرادم ناملعم شزومآ

 هرابرد یرادانعم شزومآ ،دننكیم راك یناگمھ سرادم رد ھک یناملعم زا یرایسب ھك تسا نیا زا یکاح ام قیقحت یاھھتفای

 ملعم ود ،مساق و یسمش .دناهدرکن تفایرد فلتخم یاھتیلولعم یاراد ناكدوك شزومآ هوحن ای ریگارف شزومآ یاھشور

 و شزومآ ترازو یوس زا ھک یرابجا یاھفرح یزومآزاب یاھهرود دندرک دیکات ،دندرک ھبحاصم ام اب ھک یناگمھ سرادم

 86.دنرادن تیلولعم هرابرد ریگارف سیردت یاھشور هرابرد یتاعالطا چیھ ،دوشیم ھئارا شرورپ

 

 کیتسیتوا و انیبان یرسپ دیاب ھک دش ھجوتم و درکیم راک یناگمھ ھسردم کی رد انیبان نازومآشناد طبار ملعم ناونع ھب دمحا

 :درک فیصوت نینچ ار تیعضو وا .دھد شزومآ ار

 

 مسالé یاههچ& زا ¤p تفگ �;زومآ ریدم دع& .مدرک تفاgرد ار مسال< نازومآش³اد تسرهف و دوب R)صحت لاس لوا زور

 کدوک شزومآ زا یروصت چیه اما مدوب ەدناوخ و ەد)�ش مس�توا ەرا©رد ]< .مدروخ اج الما< .دراد مس�توا

 تgلوا ناملعم ریاس تeس³  ه& نم و م9Jگ& تخس دpا£ن تفگ اما ،متس�ن ەدامآ متفگ ریدم ه& .متشادن ک)aس�توا

 .تسا توافتم نازومآش³اد ریاس ه& لfgب شزومآ ا& مس�توا یاراد کدوک ه& لfgب شزومآ اما .مدل& لfgب نوچ مراد

 یارب هک یرا< ره .مدpدl ک)aس�توا hدوک هک دوب م)گدنز رد را& PJQلوا ،متفر وا ه& نداد سرد یارب هک یزور

 87.دوب اطخ و نومزآ و مدوخ تاعلاطم ساسا رب طقف مداد ماجنا وا ه& سêردت

 

 ھسردم کی رد مشش سالک یارب اما ھتفر نایانیبان ییانثتسا ھسردم کی ھب ار دوخ تالیصحت لوا لاس جنپ و تسا انیبان رحس

 ھب مادم ملعم ،یداع ھسردم لوا مرت رد« :تشادن ار وا شزومآ یارب مزال یگدامآ ملعم تفگ وا .تسا هدرک مانتبث یناگمھ

 88».درک تفا یلیخ میاھهرمن لیلد نیمھ ھب و مریگب دای یزیچ متسناوتیمن .دنک ھچ نم اب دنادیمن تفگیم نم

 

 اھنآ مانتبث زا دنرادن ار تیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ ییاناوت ناملعم ھک دانتسا نیا ھب سرادم ناریدم ،دراوم یضعب رد

 یناتسریبد زومآشناد کی شریذپ زا ھسردم نانکراک راب کی ھک تفگ ام ھب یناگمھ ناتسریبد کی ملعم ،مساق .دننکیم یراددوخ

 :تفگ وا .دندرک یراددوخ درکیم راک نآ رد ھک یاھسردم رد انیبان

 

 حیضوت ان¼بان کدوک کp ه& ار æQاgر روطچ مناد]ن ،æQاgر ملعم ناونع ه& نم .م)هد شزومآ وا ه& هنوگچ م)aس³اد]ن ام

 مه منکl رکف نیاربانب .دنی¯ب ار هتخت دناوت]ن ان¼بان زومآش³اد اما منکl ەدافتسا داgز سال< رد هتخت زا نم .مهد
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 .١٣٩۶ دادرخ
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 89».دنهدن رارق pçا�° PJQنچ رد ار وا هک دوب :9هب هسردم نانکرا< مه و زومآش³اد نآ یارب

 

  bcانثaسا سرادم رد ناملعم شزومآ

 ناملعم ،دنشاب صصختم تیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ رد دیاب ناملعم ھک ییانثتسا سرادم رد یتح دھدیم ناشن ام یاھھتفای

 شزومآ یارب یشزومآ چیھ اھنآ زا یضعب و دننیبیمن یفاک و مظنم یاھشزومآ تیلولعم ریگارف شزومآ یاھشور هرابرد

 ییانثتسا شرورپ و شزومآ نامزاس یاھشزومآ ام اب ھبحاصم رد ییانثتسا سرادم ناملعم .دناهدیدن تیلولعم یاراد ناکدوک

 90.دناهدرك فیصوت زیچان و طبترم ریغ ،یفاكان ار

 

 هرابرد یمومع یاھشزومآ یرس کی ]شرورپ و شزومآ ترازو[ ،مدرک عورش ار مراک یتقو« :تفگ ،طبار ملعم ،دمحا

 ییانثتسا شزومآ ناملعم ندرک زورھب یارب یشزومآ یاھهاگراک اھنآ .تشادن یدایز تاییزج ھک داد نم ھب سیردت یاھتراھم

 تیامح شراک رد دنکیم ساسحا دمحا ».ماهدشن توعد اھهاگراک نیا مادکچیھ ھب زگرھ اما ،دننکیم رازگرب اھنآ یزومآزاب و

 ھلغشم امش هزادنا ھب ھسردم رگید یاھملعم ھمھ .دیتسھ اھنت رگید ،دوشیم راذگاو امش ھب یسالک یتقو« .تسا ھتشادن یفاک

 91».دیشاب ھتشاد یسک زا تیامح راظتنا دیابن و ،دنراد

 طقف یاھفرح یزومآزاب یاھهرود دیوگیم ،فلتخم یاھتیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ ھبرجت اب ییانثتسا ھسردم ملعم ،نیما

 یناملعم یارب یاهرود چیھ زا و تسا ینھذ تیلولعم یاراد نازومآشناد و اونشان نازومآشناد ھب سیردت یاھشور هرابرد

  92.درادن عالطا دنھدیم شزومآ تیلولعم رگید عاونا یاراد ناکدوک ھب ھک

 

 ھب دناهدیدن تیلولعم یاراد ناکدوک شزومآ هرابرد یشزومآ چیھ ھک ار یناملعم ییانثتسا شزومآ تارادا ،دراوم یضعب رد

 :تفگ ،دنکیم راک ینھذ تیلولعم یاراد نارتخد یارب یاھسردم رد ھک ،هرھز .دنتسرفیم ییانثتسا سرادم

 

 مناخ را& کp ،لاثم یارب .دراد ط©ر|b الما< ±صخت هک دنaسرفl ام هسردم ه& سêردت یارب ار �ک اهنآ دتفاl قافتا R)خ

 یاراد یاههچ& ه& دوب رارق و دوب ەدش ل)صحتلاغراف ;راف تا)بدا کردم ا& ەاÄش³اد زا ەزات هک دنداتسرف ار bQاوج

 93.دنشا& ەداد �;زومآ وا ه& هکنیا نود& ،دهد& سرد Q̀هذ ت)لولعم
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 ١٣٩٨ رھم

 شزومآ یارب نارمع یسدنھم ای ،تایھلا ،تایضایر ،ھفسلف ناگتخومآشناد ھک هدوب دھاش مھ ،ییانثتسا ھسردم ملعم ،میرک

 :تفگ وا .دنشاب هدید یبسانم شزومآ ھکنآ نودب ،دنوش باختنا ییانثتسا و یناگمھ سرادم رد تیلولعم یاراد یناتسبد ناکدوک

 ام ھسردم رد اعقاو دناوتیمن سک چیھ ،دناهدید شزومآ تیلولعم یاراد یاھھچب شزومآ رد صاخ روط ھب ھک یناسک زج ھب«

 دروم سیردت یاھشور دروم رد ھتشر نیا رد نوچ تسین یبسانم ملعم مھ شزومآ تیریدم لیصحتلاغراف یتح .دشاب دیفم

 94».دنریگیمن دای یزیچ ]ییانثتسا سرادم[ اجنیا زاین
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 شزومآ ه& ;:9سد هنیمز رد RلملاPJQب و Rم :Íوقح تادهعت .مراهچ لصف
 

 Rم یاهتسا)س و PJQناوق

 ١٣٩۵ لاس یدنورھش قوقح روشنم 95.دنکیم نیمضت ھمھ یارب ار ھطسوتم حطس ات ناگیار تالیصحت ناریا یساسا نوناق

 و دنشاب رادروخرب تراھم بسک و لیصحت ناکما و تصرف زا ییاناوت بسانت ھب« دیاب تیلولعم یاراد دارفا دنکیم حیرصت

 هرابرد یتلود تابوصم و اھھمانهویش 96».دوش یلغش یاھتراھم و شناد لیصحت قح زا تیمورحم بجوم دیابن تیلولعم

 یناسک .دناھتسناد یرورض تیلولعم یاراد نازومآشناد یارب ار ھسردم طیحم و یشزومآ یاوتحم یریذپیسرتسد زین شزومآ

 ھتشاد یسرتسد مزال یشخبناوت تامدخ ھب و دنوش دنمهرھب طبار ملعم تیامح زا دیاب دننکیم مانتبث یناگمھ سرادم رد ھک

 97.دنشاب

 

 رد تلود تئیھ ھمانبیوصت .درادن دوجو ریگارف شزومآ ھب ناکدوک یسرتسد قح یارب ینوناق نیمضت چیھ ،نیا دوجو اب

 و دیدش یاھتیلولعم« یاراد نازومآ شناد دنکیم حیرصت ١٣٩۴ لاس روشک یزاسبسانم یگنھامھ داتس لیکشت صوصخ

 و شزومآ نامزاس ناسانشراک صیخشت ساسا رب« ھک ینازومآشناد و »ھناگدنچ یاھتیلولعم و ینھذ ناوتمک ،یریگدای داح

 کیکفت »یتلود ییانثتسا یشزومآ زکارم رد دنتسین یداع شزومآ یاھطیحم رد لیصحت ھب رداق ... روشک ییانثتسا شرورپ

 98.دنریگ رارق هدش

 

 RلملاPJQب نgزاوم

 ت)ف)ک ا& و I9Jارف شزومآ

 شزومآ ینعی ریگارف شزومآ 99.دمانیم »ناگدنریگدای ھمھ نیداینب قح« ار ریگارف شزومآ تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک

 موزل تروص رد یلیمکت تامدخ و اھکمک ھئارا اب هارمھ ،اھنآ تنوکس ھلحم رد ،یناگمھ سرادم رد تیلولعم یاراد ناکدوک

 رد ار شزومآ دھاوخیم اھتلود زا تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک .دوش افوکش ناکما دح ات ناکدوک تیفرظ و ییاناوت ات

 100.دننك ریگارف حوطس ھمھ

 
 .ناریا یمالسا یروھمج یساسا نوناق ٣٠ لصا 95
 ،١١١ یهدام ،١٣٩۵ رذآ ٢٩ ،روھمج سییر ،یناحور نسح یاضما اب ،تلم قوقح و یساسا نوناق شیامھ ،یدنورھش قوقح روشنم 96

http://kazan.mfa.ir/uploads/یدنورھش_قوقح_روشنم_لماک_نتم.pdf. 
 .٢ یهدام ١ دنب )؟(یقیفلت شزومآ ییارجا ھمان نییآ .مدرکن ادیپ ور هررقم نیا مسا 97
 رویرھش ١۵ ،ناریزو تایھ  بوصم ،٧٧٣٠٣ یهرامش ،روشک یزاسبسانم یگنھامھ داتس لیکشت صوصخ رد ھمانبیوصت 98

  .http://rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=5834 ،١۵ و ۶ داوم ،١٣٩۴
 ،٩ دنب ،۴ یهرامش یریسفت رظن ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک 99

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx. 
 .)١( ٢۴ و ٢۴ داوم ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 100



 

 ١٣٩٨ رھم

 رد ضیعبت مدع و یلومشناھج نیمضت هویش نیرتبسانم ریگارف شزومآ ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک فیرعت ساسا رب

 تیقفوم و ،تکراشم ،یریذپیسرتسد ،رثوم و لماک تکراشم رب دیاب ریگارف یشزومآ ماظن .تسا اھتلود طسوت شزومآ قح

 ماظن 101.دوش زکرمتم ،دنتسھ ندش هدنار ھیشاح ھب ای تیمورحم رطخ ضرعم رد ھک ینازومآشناد هژیو ھب ،نازومآشناد ھمھ

 درف رھ اب بسانتم یشزومآ درکیور دیاب ،دشاب متسیس اب بسانتم زومآشناد دشاب ھتشاد راظتنا ھکنیا یاج ھب شرورپ و شزومآ

 102.دھد ھئارا

 

 ،شزومآ یلصا ھندب زا ادج یشزومآ تاسسوم رد تیلولعم یاراد ناکدوک ،یکیکفت ماظن رد .تسا توافتم کیکفت اب یریگارف

 رد ؛تسا توافتم مھ قیفلت اب یریگارف .دنوشیم هداد رارق ،یداع سرادم رد ھناگادج یاھسالک رد ای ییانثتسا سرادم لثم

 رارق یداع سرادم رد دننک لمع ھسردم تساوخ قباطم و دنیایب رانک یداع سرادم اب دنناوتب ھک ییاج ات ناکدوک یقیفلت ماظن

 .دنریگیم

  

 یریذ{;:9سد

 زا ،تسا یشزومآ ماظن لک یریذپیسرتسد مزلتسم شزومآ رب قح ققحت ھک ھتشاد راھظا تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک

 تامدخ و نابز و یبایزرا ،سیردت یاھشور ،یشزومآ بلاطم ،یسرد یاھلصفرس ،تاطابترا و تاعالطا ،اھنامتخاس :ھلمج

 زا ھتیمک نیا .یحیرفت یاھاضف و ھسردم یروخاذغ ،اھتلاوت و یتشادھب یاھسیورس ،اھیروخبآ ،دمآ و تفر ،ینابیتشپ

 تخاس« و دننک نییعت دوجوم یشزومآ یاھطیحم ھمھ ندرک ریذپیسرتسد یارب صخشم ینامز هزاب کی دھاوخیم اھتلود

 «103.دننک تازاجم و عونمم ار سرتسد لباقریغ یشزومآ یاھانبریز

 

 فراعتم تانا�ما

 دننک نیمضت ار »فراعتم تاناکما« دھاوخیم اھروشك زا تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک ،ریگارف شزومآ قح ققحت یارب

 یصاخ دروم رد ھک ییاج رد ار یبسانتمان و درومیب راشف ھک تسا یرورض و یضتقم تارییغت و تاحالصا« ینعم ھب ھك

 طیارش رد تیلولعم یاراد دارفا طسوت نیداینب یاھیدازآ و رشب قوقح ھیلک لامعا ای یدنمهرھب ات دیامنن لیمحت ،دشابیم زاین

 یاراد درف ھک دوشیم ارجالامزال ینامز« فراعتم تاناکما نیمات یارب تلود دھعت 104».دیامن نیمضت ار نیریاس اب ربارب

 ادیپ زاین یتاناکما ھب ھسردم ای راک لحم لثم یناکم رد نارگید اب ربارب یانبم رب دوخ قوقح زا یدنمهرھب یارب یتیلولعم

 «.105دنک

 
 .٩ و ٨ یاھدنب ،۴ یهرامش یریسفت رظن و )١(٢۴ یهدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 101
 .)پ( ١٢ و ٩ یاھدنب ،۴ یهرامش یریسفت رظن ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح یھتیمک 102
 .٢١ دنب ،۴ یهرامش یریسفت رظن ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح یھتیمک 103
 .۴ دنب ،٢ یهدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 104
 .٣٣ دنب ،۴ یهرامش یریسفت رظن و ٢۶ دنب ،٢ یهرامش یریسفت رظن ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح یھتیمک 105
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 لیاسو :دشاب دراوم نیا لماش تسا نکمم تاناکما نیا .دنک مھارف فراعتم تاناکما یدرف یریگدای زا تیامح یارب دیاب تلود

 نابز ھب شزومآ ؛هدشیزاسهداس یراتشون و ،ییویدیو ،یتوص یریگدای عبانم ،لیرب یسرد یاھباتک ،کعمس دننام یکمک

 رچلیو زا ھک یناکدوک یارب رادبیش حطس لثم ،سرادم یراتخاس تاحالصا ؛ییاونش تیلولعم یاراد ناکدوک یارب هراشا

 ھب کمک یارب یدرف تروص ھب ای کرتشم روط ھب ،زومآشناد زاین ھب ھتسب ،هدیدشزومآ یکمک رایتسد و ؛دننکیم هدافتسا

 106.رگید یاھتیامح ای ،یراتفر تالکشم ،یصخش یاھراک ماجنا ،ندرک تشاددای رد ناکدوک

 

 ،طیحم یادص حطس شھاک ،زومآشناد ھب رتشیب تقو صاصتخا ،سالک لحم رییغت دننام یدام ریغ فراعتم تاناکما نیمات

 دنراد دھعت وضع یاھتلود 107.دوش ھتفرگ رظن رد دیاب زین اھلصفرس زا ییاھشخب ینیزگیاج ای نیزگیاج یبایزرا یاھشور

 لیاسو و اھهویش و اھنابز نیرتبسانم ھب« ،انیبان و اونشان دارفا هژیو ھب ،تیلولعم یاراد دارفا شزومآ دننك لصاح نانیمطا

 یاراد دارفا قوقح ھتیمک 109.دننک لیھست ار یكمك لیاسو زا هدافتسا و نیمات نینچمھ و دوشیم ھئارا108»درف یارب یطابترا

 .دنشاب ھتشاد زاین یتوافتم فراعتم تاناکما ھب تسا نکمم ناسکی تیلولعم اب فلتخم نازومآشناد ھک هدرک هراشا تیلولعم

 

 یاھشور هرابرد شرورپ و شزومآ نالوئسم و سرادم ناریدم ،ناملعم شزومآ ،فراعتم تاناکما نیمضت زا یمھم شخب

 و یتیوقت و نیزگیاج یاھهویش زا هدافتسا و تیلولعم زا یھاگآ« لماش دیاب شزومآ .تسا تیلولعم یاراد دارفا زا تیامح

 110.دشاب »تیلولعم یاراد دارفا زا تیامح تھج زاین دروم تاناکما و یشزومآ نونف ،یطابترا یاھبلاق و اھشور

 

 فدھ نتشاد رظن رد اب و تاناکما ندوب رثوم و طبترم لیلحت قیرط زا دیاب ھن ای تسا فراعتم یتاناکما ھچ ھک نیا صیخشت

 دیاب ،صاخ فراعتم تاناکما یبایزرا رد ھک دنکیم هراشا تیلولعم یاراد دارفا قوقح ھتیمک .دوش ماجنا ضیعبت اب ھلباقم عفر

 ندرک ھناھب اما ؛دنکیم دراو یدح زا شیب راشف تاناکما نآ نیمات ایآ دوش زارحا ات دوش ھتفرگ رظن رد یلام راب و عبانم دوجو

  111.دنکیم ضقن ار شزومآ رب قح ،ریگارف شزومآ تھج رد تفرشیپ مدع ھیجوت یارب یلام نارحب و عبانم دوبمک

 

 
 .۴ دنب ٢ هدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 106
 .٣٢ و ٢٩ یاھدنب ،۴ یهرامش یلک ریسفت ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح یھتیمک 107
 .)پ(٣ دنب ،٢۴ یهدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 108
 .٣ دنب ،٢۶ یهدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 109
 .۴ دنب ،٢۴ یهدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 110
 .٢٩ و ٢٧ یاھدنب ،۴ هرامش یلک ریسفت ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح یھتیمک 111



 

 ١٣٩٨ رھم

 ت)ف)ک

 یاھلصفرس ھلمج زا ،شزومآ یاوتحم و لكش دننك لصاح نانیمطا دیاب اھتلود ،یریذپیسرتسد نیمضت ھب دھعت زا رتارف

 چیھ« ھک تسا نیا فدھ .دنرادروخرب یشزومآ یاھرایعم لقادح زا و دنراد »یبولطم تیفیک« ،سیردت یاھشور و یسرد

 112».دوشیمن لیصحتلاغراف ھسردم زا ،دشاب هدروآ تسد ھب ار یگدنز یاھشلاچ اب ندش وربور ییاناوت ھکنآ نودب یکدوک

 و سیردت عبانم و اھدنیآرف ،یریگدای طیحم تیفیک رب زکرمت دنمزاین« تیفیک اب شزومآ ،دحتم للم کدوک قوقح ھتیمک رظن زا

 114.دشاب ھتشاد ییالاب تاراظتنا نازومآشناد ھمھ زا ،ضیعبت نودب دیاب ماظن نیا 113».تسا یریگدای جیاتن و ،یریگدای

 

 ض)ع£ت مدع

 یانبم رب ضیعبت تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک رد .تسا هدرک عونمم ار تیلولعم ساسا رب ضیعبت للملانیب قوقح

 یفن ای و یناوتان نآ ریثات ای فدھ ھک تسا تیلولعم یانبم رب تیدودحم ای ءانثتسا ،زیامت ھنوگرھ« :هدش فیرعت نینچ تیلولعم

 ھنیمز رد 115».دشابیم …نارگید اب ربارب یانبم رب نیداینب یاھیدازآ و رشب قوقح ھیلک لامعا ای یدنمهرھب ،ییاسانش

 تیلولعم یانبم رب یناگمھ شزومآ ماظن زا تیلولعم یاراد دارفا« هدرک ررقم تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک ،شزومآ

 تیلولعم یانبم رب ھطسوتم ای ییادتبا ناگیار و یرابجا شزومآ زا زین تیلولعم یاراد ناکدوک ھک نیا و ،دندرگیمن ینثتسم

 ھلمج زا ،شزومآ حوطس ھمھ و ،یصوصخ مھ و تسا یمومع صاخشا لماش مھ ضیعبت مدع دھعت 116».دندرگیمن ینثتسم

 117.دریگیمرب رد مھ ار یاھفرح و یلاع شزومآ

 

  

 
 UN Doc. E/C.12/1999/10 ،شزومآ قح ،١٣ یهرامش یلک ریسفت ،دحتم للم یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح یھتیمک 112

(1999), para. 6 
 .UN Doc. CRC/GC/2001/1 (2001), para. 9 ،شزومآ فادھا ،١ یهرامش یلک ریسفت ،دحتم للم کدوک قوقح یھتیمک

 .٢٢ و ۵ یاھدنب ،١ یهرامش یلک ریسفت ،کدوک قوقح یھتیمک 113
 .)پ(١٢ دنب ،۴ یهرامش یریسفت رظن ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح یھتیمک  114
 .٢ یهدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 115
 .)آ(٢ دنب ،٢۴ یهدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 116
 .۵ و ١ یاھدنب ،٢۴ و )ث(١ دنب ،۴ یهدام ،تیلولعم یاراد دارفا قوقح نویسناونک 117
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 رکشت و ریدقت
 رگشھوژپ .تسین دوخ مان یاشفا ھب لیام یتینما لیالد ھب و هدرک فیلات و ھیھت نابزیسراف یرگشھوژپ ار ور شیپ شرازگ

 نامز رد و هدرک راک ناریا رد رشب قوقح نیپمک و رشب قوقح نابهدید تیلولعم قوقح رتفد اب کرتشم روط ھب قیقحت لوط رد

  .تسا هدوب لوغشم ناریا رد رشب قوقح نیپمک رد تقومامت تروص ھب شرازگ نتشون

 جیِپ لکیام .تسا هدرک شیاریو ار شرازگ نیا تیلولعم قوقح رتفد سیئر نواعم ،)Jane Buchanan( ننکوب نیِج

)Michael Page(، ِزنیترام نیلِا و ناریا رگشھوژپ ،رفیرھپس ارات ،یلامش یاقیرفآ و ھنایمرواخ رتفد سیئر نواعم )Elin 

Martinez(، زاھ لیناد .دناهدرک رورم ار شرازگ نیا زین کدوک قوقح رتفد دشرا رگشھوژپ(Danielle Haas (، راتساریو 

  .دناهدوب شرازگ نیا یقوقح رظان ،یقوقح دشرا رواشم ،)Clive Baldwin( نیودلاب ویالک و شرازگ نیا دشرا

 

 ،)Karen Kramer( رِمیِرک نِرَک و ،ریدم نواعم ،نایرامعم دیما ،ییارجا ریدم ،یمئاق یداھ ،ناریا رد رشب قوقح نیپمک رد

 ریواصت باختنا لوئسم ناریا رد رشب قوقح نیپمک رد تیلولعم قوقح رتفد رایتسد .دناهدرک رورم ار شرازگ تاراشتنا ریدم

 .تسا هدوب یناوخزاب روطنیمھ و

  

 و یراتساریو رظان ،رشب قوقح نابهدید یلامش یاقیرفآ و ھنایمرواخ رتفد یگنھامھ لوئسم )Diana Naoum( موعن اناید

 هدش هدامآ پاچ یارب ،تاراشتنا ریدم )Fitzroy Hopkins( زنیکپاھ یورزتیف طسوت شرازگ نیا .دناهدوب شرازگ نیا دیلوت

  .تسا

 

 نایم رد ام اب ار دوخ یصخش یاھھبرجت ھک یناسک مھ ،میراد ار یرازگساپس تیاھن دناهدرک ھبحاصم ام اب ھک یدارفا زا

 یارب یرایسب یژرنا و تقو ناگدنوشھبحاصم زا یرایسب .تیلولعم قوقح نالاعف و تامدخ ناگدنھدھئارا مھ و دنتشاذگ

 زا مان ھب یتینما لیالد ھب ھک دوب نیا زا یھاگآ دوجو اب ناگدنوشھبحاصم دھعت نیا .دندرک فرص ھبحاصم و طابترا یرارقرب

 .میراد هژیو ساپس رود هار زا ھبحاصم شلاچ لوبق رطاخ ھب دارفا نیا زا .دش دھاوخن رکشت و ریدقت ناشیا

 


