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  ھصالخ
 
 ناھج رسارس رد ،تسا یمومع یاھداھن رایتخا رد ھک یتاعالطا ھب یسرتسد قح
 هدش ھتخانش تیمسر ھب اھروشک نوناق رد مھ و للم نامزاس دانسا رد مھ
 و ١٣٨٧ لاس رد »تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق« بیوصت .تسا
 رد قح نیا ھب ندیسر رد تبثم مدق نیلوا ،نآ یارجا ھب طوبرم تاررقم
 یارب نوناق نیا زا دنناوتب دیاب ناریا نادنورھش مامت .تسا ناریا
 ھئارا یمومع تامدخ ھک ییاھداھن ریاس و یمومع یاھداھن زا تاعالطا تفایرد
 و ،دوشیم جرخ روطچ تلود یمومع ھجدوب دنمھفب ات دننک هدافتسا ،دنھدیم
 یارب ھک یتاعالطا ریاس و دراذگیم ریثات ناشعماوج رب ھک یتامیمصت زا
 .دنوش ربخ اب تسا مھم ناشیگدنز
 
 نآ و دھاکیم نآ یراذگریثات زا ھک دراد ینیرفآلکشم دافم نوناق نیا اما
 رتفیعض ھیاسمھ یاھروشک زا یرایسب نیناوق و یللملانیب نیزاوم زا ار
 یارب ھک دنتسھ هدشن فیرعت و نشوران نآ دافم زا یرایسب .دنکیم
 دروم رد اھنت نوناق نیا .تسا یلیمکت یاھھماننییآ ھب زاین ناشیزاسفافش
 تساوخرد راکوزاس و تسا هدرتسگ نآ یاھانثتسا .تسارجا لباق نادنورھش
 یمومع داھن دوخ نورد ھک یتراظن داھن .تسین نشور نآ رد رظندیدجت
 دافم یخرب .تسا فورعم تاعالطا ھب یسرتسد هدننکدودحم ھب هدش ینیبشیپ
 .دننکیم دیدھت ار نایب یدازآ و دنرادن شایلصا فدھ ھب یطبر نوناق نیا
 
 نآ یدیلک داوم زا یضعب و ھتفر شیپ یدنک ھب مھ نوناق ندش ییارجا ھلحرم
 دیاب تلود .دوشیم ارجا دراد نآ بیوصت زا دعب لاس تشھ و یگزات ھب اھنت
 رد ینیبزاب و یسررب دنور و دنک ارجا لماک روطھب ار نوناق نونکا مھ
 نیمات الماک ناریا رد تاعالطا ھب یسرتسد قح ات دنک زاغآ ار نآ دافم یضعب
 .دوش
 
 
 اھھیصوت
 
 تدمزارد رد دیاب ھک دراد دوجو نآ یاھھماننییآ و نوناق نیا رد یددعتم دافم
 تلود زا ،ماگ نیلوا ناونع ھب ام ،رضاح لاح رد .دنریگب رارق رظن دیدجت دروم
 رد ھیلوا تامادقا زا یضعب .دنک مادقا نوناق یارجا دوبھب یارب ھک میھاوخیم
 :دنرارق نیا زا ھنیمز نیا
 

  .»تاعالطا نویسیمک« و اھداھن ھنایلاس یاھشرازگ نتخاس یمومع .1
 زا رظن دیدجت تساوخرد راکوزاس دنور دروم رد دیدج یاھماننییآ داجیا .2

 یریگمیمصت دعوم نییعت ،ھناخترازو یاھدرکراک ریاس زا نآ لالقتسا ھلمج
 .تامیمصت نیا ندرک ارجالامزال یارب یدنور و »نویسیمک« یارب

 قبط ھک ییاھهداد و تاعالطا زا ددجم هدافتسا دروم رد یاھماننییآ ذاختا .3
 .دناهدمآ تسد ھب نوناق دافم
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 ١٩ لکیترآ تیفافش ھمانرب هرابرد
 
 ھب یسرتسد ھنیمز رد ھتفرشیپ نیزاوم ھعسوت ناھاوخ ١٩ لکیترآ تیفافش ھمانرب
 نیناوق ساسا رب نیزاوم نیا یارجا و یاھقطنم و یللملانیب حوطس رد تاعالطا
 ھیھت یددعتم عجرم تایرشن و عبانم ھمانرب نیا .تسا ھطوبرم یاھروشک یلخاد
 یتاعوضوم رد تبثم تامادقا و یقیبطت و یللملانیب نیناوق زا یلک حرط کی ھک هدرک
 .دھدیم ھیارا یصوصخ میرح و یلم تینما لیبق زا
 
 ھلاـس رھ تیفافـش ھمانرب	،١٩ لکیترآ یقوقح صـصخت نینچمھ و تایرـشن نیا ساـسا رب
 نیناوق نینچمھ و یداھنـشیپ نیناوق دروم رد رظن راھظا ،ینوناق لیلحت یدادعت
 نیا .دنکیم رـشتنم دنھدیم رارق ریثات تحت ار تاعالطا ھب یـسرتـسد قح ھک دوجوم
  .دوشیم یھتنم دوجوم ای یداھنشیپ نیناوق یدوبھب ھب موادم روطب اھلیلحت
 
  .دینک کیلک کنیل نیا یور ،ام یاھلیلحت یمامت ھب یسرتسد یارب

http://www.article19.org/resources.php?tagid=464&lang=en 
 
 اب ریز یاھلیمیا قیرط زا افطل ،دیتسھ لیلحت نیا هرابرد وگوتفگ ھب لیام رگا
 میت زا تگیر ھناـسفا ای و ،١٩ لکیترآ رد تیفافـش ھمانرب ریدم ،راـسینب دیوید
 .دینک لصاح سامت ،اقیرفآ لامش و ھنایمرواخ
 
 :راسینب دیوید
  banisar@article19.org 
  			 			:تگیر ھناسفا
 afsaneh@article19.org 
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  ھمدقم .1
 

 لاس »ِتاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق« ھب دراد یھاگن لیلحت نیا
 نینچمھ .نیناوق ریاس اب شاھطبار و نآ ییارجا یاھھماننییآ ،)»نوناق«( ١٣٨٧

 ھقطنم یاھروشک ریاس رد ھباشم نیناوق اب ھسیاقم رد ار ینونک نوناق درکراک
  .دنکیم یسررب یللملانیب نیزاوم و
 
 نآ ییارجا یاھھماننییآ و »نوناق« زا یمسرریغ یاھھمجرت ساسا رب لیلحت نیا
 ینونک یارجا دروم رد ام شھوژپ نینچمھ و دناهدمآ شرازگ نیا ھمیمض رد ھک
 .تسا هدش ماجنا ناریا رد نوناق نیا

 
 تاعالطا ھب یسرتسد قح یایازم .2

 
 تاعالطا ھب یسرتسد قح اھتکرش و اھهورگ ،دارفا ھب »تاعالطا ھب یسرتسد قح«
 ات دنکیم فظوم زین ار اھداھن نیا ،لاح نیع رد و دھدیم ار یمومع یاھداھن
 .دننک لیھست ار یسرتسد نیا ،تاعالطا راشتنا و اھاضاقت ھب خساپ قیرط زا
 مدرم یارب مھ تاعالطا ھب دازآ یسرتسد قح ِدمآراک متسیس ھک دندقتعم یرایسب
 :دنرارق نیا زا ایازم نیا زا یضعب .تسا دیفم یتلود تارادا یارب مھ و

 
 داسف اب ھلباقم
 لیالد ھک ارچ تسا داسف اب ھلباقم یدیلک رازبا زا تاعالطا ھب یسرتسد قح
 .دنوش ھیجوت و تبث دیاب یلام تالاقتنا و لقن ریاس و اھدادرارق یاطعا
 رد یاھقطنم داسف دض یاھنویسناونک و للم نامزاس داسف دض نویسناونک
 اھتلود یھمھ اقیرفآ و اکیرمآ هراق ،اپورا ،یلامش یاقیرفآ و ھنایمرواخ
 مومع رایتخا رد ار تاعالطا ھک دننک بیوصت ینیناوق دنکیم فظوم ار
 .دراذگیم
 
 کیتارکومد کرد و تکراشم
 ھتشاد تسد رد تاعالطا ناشتلود یاھتسایس و اھتیلاعف ھب عجار یتقو مدرم
 زا مومع عالطا .دنراد کیتارکومد دنور رد یرتھب تکراشم ناکما ،دنشاب
 و مھافتءوس شھاک و ینابیتشپ دوبھب ثعاب دناوتیم تامیمصت ذاختا لیالد
 ماجنا رتھب ار تراظن راک دنناوتیم مھ سلجم ناگدنیامن .دوش یتیاضران
 .دنھد
 
 یریگمیمصت یاھدنیارف
 رارق مومع ضرعم رد اھنآ تامیمصت تیاھن رد ھک دننادب یمسر یاھماقم یتقو
 ھیجوت لباق و ینیع لیالد ساسا رب ار ناشتامیمصت یوق لامتحا ھب ،دنریگیم
 دامتعا ،تسا یقطنم و ینیبشیپ لباق تامیمصت دوش مولعم رگا .دنریگیم
 .دوریم الاب تلود ھب مدرم
 
  تاعالطا ینورد کیرشت
 تلود یاھداھن نورد تاعالطا نایرج دناوتیم نینچمھ تاعالطا ھب یسرتسد قح
 تیلباق تاعالطا یرورضریغ و دحزاشیب ندوب ھنامرحم .دشخبب دوبھب ار
 رد و دنکیم دودحم تاعالطا کیرشت یارب ار یتلود یاھداھن و اھھناخترازو
 شرازگ ییاضق یاھداھن زا یرایسب .دھدیم شھاک ار اھنآ یدمآراک ھجیتن
 دوبھب ثعاب تاعالطا ھب یسرتسد قح ھب طوبرم ِنیناوق بیوصت ھک دناهداد
  .تسا هدش یراذگتسایس و یگنھامھ
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 تلود یناگیاب تیریدم
 تاعالطا ھب یسرتسد قح ھب طوبرم نیناوق ذاختا ھک هدش مولعم لمع رد
 زا یکی .دوشیم یمومع یاھداھن یوس زا یناگیاب ظفح دنور دوبھب ثعاب
 دیاب میتفگ الاب رد ھکنانچ ھک تسا دانسا ظفح ماظن رییغت رما نیا لیالد
 دوش مولعم ات دشاب گنھامھ تاعالطا ھب یسرتسد ھب طوبرم دیدج تاررقم اب
 اب اھتلود یضعب .دنوشیم ھتفرگ یقطنم یاھدنور ساسا رب تامیمصت
 .دناھتشون ون زا ار دوخ دانسا و اھلمعلاروتسد تصرف نیا زا هدافتسا
 یرادھگن و ظفح ،هدش ذخا تامیمصت ھب عجار یرتشیب تاعالطا رگید یضعب
 سنوت نوناق لثم ،تاعالطا ھب یسرتسد قح ھب طبترم نیناوق یضعب .دننکیم
  .دزادرپیم یناگیاب ظفح دوبھب ھب ھک تسا یداوم لماش

 
  تاعالطا ھب یسرتسد قح دروم رد یللملانیب نوناق .3

 
 اب طابترا رد رشب قوقح ناونع ھب یللملانیب نوناق رد تاعالطا ھب یسرتسد قح
 راکوزاس ناونع ھب قح نیا نمض رد .تسا هدش ھتخانش تیمسر ھب نایب یدازآ
 نیمضت و داسف اب ھلباقم ھلمج زا فادھا و قوقح ریاس ھب یبایتسد یارب یمھم
  .تسا هدش ھتخانش تیمسر ھب زین یداصتقا و یعامتجا قوقح
 
 یللملانیب قاثیم« ١٩ هدام و »رشب قوقح یناھج ھیمالعا« ١٩ هدام رد قح نیا
 و وجوتسج قح و نایب یدازآ ناکرا زا یکی ناونع ھب »یسایس و یندم قوقح
 رد للم نامزاس رشب قوقح ھتیمک .تسا هدش ھتخانش تیمسر ھب تاعالطا تفایرد
 دازآ یسرتسد قح هدودحم و ھطیح ٢٠١١ لاس رد ٣۴ هرامش یمومع »رظن راھظا«
 ِتاعالطا ھب یسرتسد قح قاثیم ١٩ هدام ھک درک مالعا و نییعت ار تاعالطا ھب
 ھنالاعف ھک درادیم مزلم ار اھتلود هدام نیا .دنکیم نیمضت ار یمومع یاھداھن
 نیا دیوگیم و دننک رشتنم ،دوشیم یمومع تعفنم ھب طوبرم ھک ار یتاعالطا
 نمض رد »رظن راھظا« نیا .دشاب »یلمع و رثوم ،عیرس ،ناسآ« دیاب یسرتسد
 ھب یسرتسد نوناق بیوصت ھلمج زا »مزال تامادقا« دیاب اھروشک دنکیم مالعا
 ،اھتساوخرد و تایاکش ھب عقوم ھب خساپ ،یسرتسد ھنیزھ تیدودحم ،تاعالطا
 ار ،رظن دیدجت راکوزاس داجیا و  تاعالطا ھئارا مدع یارب تاماقم حیضوت
      1.دنھد ماجنا
 
 رتشیب حیرشت رد 2»ناتسزیقرق ھیلع فونوکاتکوت« هدنورپ رد رشب قوقح ھتیمک
 طوبرم یاھانثتسا ھک دنکیم دیکات ،قاثیم ١٩ هدام رد تاعالطا ھب یسرتسد قح
 ھک نیا و ھتشاد زاجم ١٩)٣( هدام ھک دنتسھ یدراوم ھب دودحم ،قح نیا ھب
 ھئارا یحیضوت تساوخرد ای میقتسم ندوب عفنیذ ھب زاین نودب دیاب تاعالطا نیا
 .دنوش
 
 ھینایب رد .دوشیم ھتخانش زین تسیزطیحم زا تظافح رازبا نیرتمھم زا قح نیا

 :ھک دندرک قفاوت ١٠ هدام بیوصت اب ناھج ناربھر ،ویر ١٩٩٢
 

 حوطس رد نادنورھش مامت تکراشم یطیحمتسیز لئاسم اب دروخرب هار نیرتھب«
 ھب طوبرم تاعالطا ھب مزال یسرتسد دیاب یدرف رھ ،یلم حطس رد .تسا ھطوبرم
 ھلمج زا ،دشاب ھتشاد ،تسا یمومع یاھماقم رایتخا رد ھک ار تسیزطیحم
 تصرف و ناشعماوج رد کانرطخ و رضم یاھتیلاعف و داوم ھب عجار تاعالطا

                                                
 زاربا یاھیدازآ :١٩ هدام دروم رد ٣۴ هرامش یمومع رظن راھظا ،للم نامزاس رشب قوقح ھتیمک 1
 http://www.refworld.org/pdfid/4ed34b562.pdf ،)٢٠١١( نایب و رظن
 ٢٠١١ لیروآ ٢١ ،١۴٧٠/٢٠٠۶ هرامش رظن راھظا ،ناتسزیقرق ھیلع فونوکاتکت 2
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 تاعالطا نداد رارق رایتخا رد اب اھتلود .یریگمیمصت یاھدنور رد تکراشم
 .دننک قیوشت و لیھست ار یمومع تکراشم و یھاگآ دنناوتیم هدرتسگ روط ھب
 زین ،تاراسخ ناربج ھلمج زا ،یرادا و ییاضق یاھدنور ھب رثوم یسرتسد
 ».دوش ھئارا دیاب
 

 
 ھب طوبرم یللملانیب یاھقفاوت و اھهدھاعم رد تاعالطا ھب یسرتسد قح
 .دوشیم هدھاشم زین 4یمیلقا تارییغت و 3یگدولآ

 
 قوقح ریاس اب ھطبار رد یللملانیب نوناق رد نینچمھ تاعالطا ھب یسرتسد قح
 نیا ھلمج زا .تسا هدش ھتخانش تیمسر ھب مھ یداصتقا و یعامتجا ،یناسنا
 ھب یسرتسد قح .درک هراشا 7شزومآ قح و 6تشادھب قح ،5بآ قح ھب ناوتیم قوقح
 ار نآ ١٩٩١ لاس رد ناریا ھک کدوک قوقح نویسناونک رد اصخشم نینچمھ تاعالطا
 قوقح نویسناونک رد نینچمھ و ،تسا هدرک بیوصت ١٩٩۴ لاس رد و هدرک اضما
 نیا رد .تسا هدمآ ،هدرک بیوصت ٢٠٠٩ لاس رد ناریا ھک تیلولعم یاراد دارفا
 دارفا ھب ھک دوشیم یقلت زاستیعقوم یقح تاعالطا ھب یسرتسد قح ،اھنویسناونک
 تکراشم و دنشاب رتقفوم دوخ رگید قوقح ھب یبایتسد رد ات دھدیم ناکما
 ھتشاد تلود یاھتیلاعف و یراذگتسایس ھب عجار یمومع تاثحابم رد یرترثوم
 ار یصخشم فدھ للم نامزاس وضع یاھروشک ،»رادیاپ ھعسوت فادھا« رد .دنشاب
 زا تظافح و تاعالطا ھب یمومع یسرتسد« دنتساوخ اھتلود زا و دنتفریذپ
 نیمضت یللملانیب یاھقفاوت و یلم نیناوق اب ماگمھ ار نیداینب یاھیدازآ
 8».دننک

 
 قیوشت ار تاعالطا ھب یسرتسد ھک دنتسھ زین یرگید مھم یللملانیب یاھهدھاعم
 اھتلود زا للم نامزاس داسف اب ھلباقم نویسناونک ١٠ هدام .دننکیم
 »یتلود تارادا رد تیفافش دوبھب یارب مزال تامادقا ھب تسد« دھاوخیم
  :ھلمج زا ،دننزب

 
 عقاوم رد ات دھدیم ناکما مدرم مومع ھب ھک یتاررقم ای اھدنور بیوصت«
 یریگمیمصت یاھدنور و درکراک ،یھدنامزاس دروم رد یتاعالطا ،بسانم
 میرح زا تظافح ھب یفاک ھجوت اب ھتبلا ،دنروآ تسد ھب یتلود تارادا
 مومع ھب ھک یقوقح لامعا و تامیمصت دروم رد یصخش یاھهداد و یصوصخ
 »]…[ دوشیم طوبرم مدرم

 
 رثوم یسرتسد زا ھک« دنکیم فظوم ار اھتلود داسف اب ھلباقم هدھاعم ١٣ هدام
 ،مارتحا« تھج رد یتامادقا ھب تسد و »دننک لصاح نانیمطا تاعالطا ھب مدرم
 ھب طوبرم تاعالطا عیزوت و پاچ ،تفایرد ،یسرتسد یدازآ زا تظافح و قیوشت
 رد ار یتلود رارسا ھک دوشیم یدارفا زا تظافح ناھاوخ نمض رد .دننزب »داسف

                                                
 ،هویج دروم رد اتامانیم نویسناونک ؛کیناگرا مئاد یاھزاسهدولآ دروم رد ملھکتسا نویسناونک 3

٢٠١۴ 
  ١٩٩٢ ،یمیلقا تارییغت دروم رد للم نامزاس بوچراچ نویسناونک 4
 )٢٠٠٢( بآ ِقح :١۵ هرامش یمومع رظن راھظا ،یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح ھتیمک 5
 ھب یسرتسد قح« :)٢٠٠٠( ١۴ هرامش یمومع رظن راھظا ،یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح ھتیمک 6
 ؛)یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح دروم رد یللملانیب قاثیم ١٢ هدام( تشادھب حطس نیرتالاب
 یناور و یمسج تشادھب حطس نیرتالاب ھب یبایتسد یارب ناگمھ قوقح دروم رد هژیو رگشرازگ شرازگ
 یمومع داھنشیپ ،نانز ھیلع ضیعبت فذح ھتیمک ؛A/HRC/23/41/Add.3  ،نپاژ رد یگدنیامن ،نکمم
 )١٩٩٩( )تشادھب و نانز( نویسناونک ١٢ هدام ؛٢۴ هرامش
 ١٣ هدام( »شزومآ قح« :١٣ هرامش یمومع رظن راھظا ،یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح ھتیمک 7
  .١٩٩٩ )قاثیم
 ییاھروشک رامش« :دریگیم هزادنا ار فدھ ھک ١۶.١٠.٢ صخاش ھب دینک هاگن نمض رد .١۶.١٠ فدھ 8
 .دناهدرک ذاختا ار تاعالطا ھب مومع یسرتسد یارب یتسایس یاھتنامض ای/و ینوناق یاھتنامض ھک
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 ار نویسناونک نیا ناریا .دننکیم رشتنم داسف اب ھلباقم و یمومع عفانم تھج
 لاح رد روشک نیا .تسا هدرک بیوصت ٢٠٠٩ لاس رد و هدرک اضما ٢٠٠٣ لاس رد
  .تساھشخب نیا یارجا ینیبزاب لوغشم رضاح
 

 یاھقطنم و یناھج یلامجا یسررب .4
 

 رد ١٧۶۶ لاس رد یروشک حطس رد تاعالطا ھب یسرتسد قح ھب طوبرم نوناق نیلوا
 یارب یھار ناونع ھب ینینچنیا نیناوق بیوصت ١٩۶٠ ھھد رد .دش بیوصت دئوس
 یرادا یاھتلود ھب دنتشاد ھک( اھتلود یریذپتیلوئسم و یمومع تراظن دوبھب
 نتخانش تیمسر ھب ریگمشچ دشر دھاش ھتشذگ لاس ٢٠ رد .دش رتجیار )دندشیم لدب
  ناھج رسارس رد روشک ١٢٠ دودح نونکا و میاهدوب تاعالطا ھب یسرتسد قح

 
 
 ینوناق تاررقم هدننکنییعت ھک– 9تاعالطا ھب یسرتسد قح ھب طوبرم نیناوق
 رد .دناهدرک بیوصت ار - تسا یتلود یاھداھن رایتخا رد ِتاعالطا ھب یسرتسد
 یسایس ھعسوت زا یعونتم لحارم رد ھک هدش ییاھروشک لماش نیا ھتشذگ لاس دنچ
 ناتسلوغم ،ھیرجین ،یزنودنا ،یپویتا ،نیچ ،لیزرب ھلمج زا دنتسھ یداصتقا و
 لاح رد زین رامنایم و انغ ،جوبماک ھلمج زا رگید روشک ۵٠ دودح .مانتیو و
 ،نیارب هوالع .دنتسھ دروم نیا رد اھداھنشیپ ینیبزاب فلتخم لحارم رد رضاح
 رتشیب زور رھ زین کینورتکلا تلود و زاب یاھهداد نوچمھ یاھننقمریغ تامادقا
 .دنھد رارق مومع رایتخا رد ار تاعالطا ات دنشوکیم لاعف روط ھب
 
 رد ار تاعالطا ھب یسرتسد ھب طوبرم نیناوق اھروشک یرایسب یاھقطنم حطس رد
 ،ناتسکاپ ،ھیکرت ،دنھ ،ناتسنمرا ھلمج زا ،دناهدرک بیوصت ھتشذگ لاس ود
 و )٢٠١۶( سنوت ،)٢٠١۴( ناتسناغفا ھمھ زا رتهزات و ندرا ،نمی ،ناجیابرذآ
 یسررب لاح رد زین رصم و شکارم لثم اھروشک ریاس زا یرامش .)٢٠١٧( نانبل
 دروم رد سنوت ٢٠١۶ لاس »کیناگرا نوناق« .دنتسھ ھنیمز نیا رد ییاھداھنشیپ
 تسا ھقطنم رد دوجوم نیناوق نیرتیوق و نیرتلصفم زا یکی تاعالطا ھب یسرتسد
 نیناوق ریاس ھب 10.مینکیم هدافتسا ناریا نوناق اب ھسیاقم یارب نآ زا ام و
  .مینکیم هراشا ررقم دعوم رد زین

 
 ناریا رد ینوناق بوچراچ .5

 
  ١٣۵٧ یساسا نوناق .١

 
 11.دراد تاعالطا ھب یسرتسد قح اب ھطبار رد یدودحم دافم ١٣۵٧ یساسا نوناق
 
 یدازآ لصا .تسا ھتخانش تیمسر ھب دودحم روط ھب ار نایب یدازآ قح ٢۴ لصا
 نینچمھ نوناق نیا .دراد ییاھتیدودحم زین یللملانیب نوناق رد نایب
 حرطم ار تاعالطا ھب یسرتسد قح اصخشم و دراد تاراشتنا رب یدودحم زکرمت
 .دنکیمن
 

                                                
 ھعسوت فادھاو تاعالطا ھب یسرتسد ،»١٩ هدام« ھب دینک هاگن اھروشک زا عماج یتسرھف یارب ٩
  ٢٠١٧ ھیئوژ ،رادیاپ
 لانروژ ،»تاعالطا ھب یسرتسد قح« دروم رد ٢٠١۶ سرام ٢۴ خروم ٢٢-٢٠١۶ هرامش کیناگرا نوناق 10
 )کیناگرا نوناق( ٩۴٩ ص ،٢٠١۶ سرام ٢٩ ،٢۶ هرامش ،سنوت یروھمج یمسر
 :رد یسیلگنا نتم ؛١٩٨٩ تارییغت اب ١٩٧٩ لاس رد ناریا یمالسا یروھمج یساسا نوناق 11

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en 
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 یارب دوخ عبانم زا ھک دنکیم فظوم ار تلود ،»تلود فادھا« دروم رد ٣ لصا
 یمومع یاھیھاگآ حطس ندرب الاب« و داسف شھاک ھلمج زا فدھ دنچ ھب ندیسر
 لیاسو و یھورگ یاھھناسر و تاعوبطم زا حیحص هدافتسا اب اھھنیمز ھمھ رد
 .دنک هدافتسا ،»رگید
 
 یسررب ار ھنایلاس ھجدوب لاس رھ ات دنکیم فظوم ار تابساحم ناوید ۵۵ لصا
 .دھد رارق مومع سرتسد رد ار شیاھشرازگ و هدرک

 
 

  یدنورھش قوقح روشنم  .٢
 
 یدنورھش قوقح روشنم ٢٠١۶ لاس رد ،ناریا یروھمج سیئر ،یناحور نسح
 لصا ١٢٠ زا لکشتم و روآمازتلاریغ یدنس روشنم .درک یفرعم ار )روشنم(
 یداصتقا و یعامتجا ،یسایس ،یندم یللملانیب دوجوم قوقح زا یرایسب ھک تسا
 رد ار لاغتشا و هزیکاپ تسیزطیحم ،یصوصخ میرح ،نایب یدازآ قح ھلمج زا
 .دریگیمرب

 
 

 ثبع ار روشنم ،لبون هزیاج هدنرب ،یدابع نیریش ھلمج زا نآ نیدقتنم
 یدیدج قوقح روشنم نیا رد ،میھدیم حیضوت ھمادا رد ھکنانچ اما 12.دندناوخ
 لاس رد .تسین یساسا نوناق رد ھک هدمآ تاعالطا ھب یسرتسد اب ھطبار رد

 روشنم لوصا ات درک سلجم ھب یحیاول نداد داھنشیپ ھب عورش تلود ،٢٠١٧
 13.دنوش ینوناق

 
 14:دراد دوجو تاعالطا یدازآ ھب طوبرم شخب ھس ،روشنم نیا متفھ لصف رد
 

 تاسسؤم رد دوجوم یمومع تاعالطا ھب ھک تسا نادنورھش قح -٣٠ هدام
 ھتشاد یسرتسد یمومع تامدخ هدنھدھئارا ِیصوصخ تاسسؤم و یمومع
 تاعالطا رمتسم راشتنا ھب فظوم اھداھن و اھهاگتسد ھمھ .دنشاب
 .دنتسھ ھعماج زایندروم و هدش يدنبھقبطریغ
 صاخشا یوس زا ھک دوخ یصخش تاعالطا ھب ھک تسا نادنورھش قح -٣١ هدام
 ،دوشیم يرادھگن و يروآعمج یمومع تامدخ هدنھدھئارا تاسسؤم و
 نیا حالصا راتساوخ ،هابتشا هدھاشم تروص رد و دنشاب ھتشاد یسرتسد
 رایتخا رد ناوتیمن ار دارفا ھب طوبرم یصوصخ تاعالطا .دنوش تاعالطا
 .دارفا دوخ تیاضر اب ای نوناق بجوم ھب رگم ،داد رارق نارگید
 یسرتسد دوخ نس اب بسانم تاعالطا ھب دنراد قح ناکدوک -٣٢ هدام
 رھ ای زیمآتنوشخ ،یقالخاریغ ياوتحم ضرعم رد دیابن و دنشاب ھتشاد
 ای یمسج بیسآ زورب ای سرت ھبلغ بجوم ھک دنریگ رارق ییاوتحم عون
  .دوش یناور

 
 اب طابترا رد رگید داوم رد ار تاعالطا ھب یسرتسد قح نینچمھ روشنم
 یدنورھش و یمومع تکراشم ،یگدولآ ،ھمیب ،تباقر ،یصوصخ میرح ،اھھناسر

                                                
 رشب قوقح زکرم ،دنکیم ترپ یسرداد زا ار اھھجوت ھک تسا هدوھیب یرما یدنورھش روشنم :یدابع 12
 ٢٠١٣ ربماسد ١٩ ،ناریا رد
 ،٢٠١٧ ھیوناژ ٢٧ ،»زمیات نارھت« .دربیم شیپ ار دوخ یرشب قوقح یدیلک روشنم یناحور 13
-rights-nemilesto-with-ahead-pushing-http://www.tehrantimes.com/news/410486/Rouhani

bill 
 — http://epub.citizensrights.ir/CitizensRightsEN.pdf رد سیونشیپ نتم یسیلگنا ھمجرت 14
 r/files/CitizensRights.pdfhttp://rouhani.i رد یسراف ھخسن
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 زا رتفیعض دوخ لوصا رد روشنم بوصم و ییاھن ھخسن .دسانشیم تیمسر ھب
 رد ار لوصا نیا نتم .دوب هدش رشتنم ١٣٩۴ لاس رد ھک تسا یلصا سیونشیپ
 .دینک هدھاشم فلا تسویپ

 
  نوناق لیلحت .6

 
 15ھنیمزشیپ .١

 
 شیپ لاس ٢۵ زا شیب تاعالطا ھب یسرتسد قح دروم رد ناریا نوناق نیلوا
 سیونشیپ کیتامروفنا یلاع یاروش ،ماگنھ نآ رد .تفرگ رارق یسررب دروم
 دیھش هاگشناد قوقح هدکشناد نیا ،دعب ھھد کی زا شیب .درک هدامآ یاھیلوا
 یمتاخ مود تلود نامز رد ار نآ و دید کرادت یرگید سیونشیپ ھک دوب یتشھب
 یسرتسد قح یللملانیب و نیداینب لوصا اب ماگمھ سیونشیپ نیا .درک ھئارا
 .دوب تاعالطا ھب
 
 نامز رد ١٣٨٧ لاس رد اتیاھن و داد نوناق نیا رد نیداینب یتارییغت تلود
 یحالصا ھخسن .درک سلجم میدقت ھحیال تروص ھب ار نآ داژنیدمحا لوا تلود
 سلجم بیوصت ھب ٨٧ لاس رد »تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق«
 دودحم نوناق نیا فادھا زا یکی ھک دوب هدش شرازگ یمسرریغ روط ھب .دیسر
 نیا نابھگن یاروش .دوب ،ناریا تقو یروھمج سیئر ،داژنیدمحا تردق ندرک
 ار ییاھنآمزاس ھک لیلد نیا ھب ھلمج زا .درک در لیلد دنچ ھب ار نوناق
 زا ھبوصم نیا ابقاعتم .تفرگیم رب رد ،زین دندوب یربھر تراظن تحت ھک
 تروص رد ،١٠ هدام لیذ هرصبت کی قاحلا اب ماظن تحلصم صیخشت عمجم یوس
 .تسا هدش ینثتسم  اھداھن نیا ھب طوبرم تاعالطا راشتنا یربھر تفلاخم
 غالبا ارجا تھج ٨٨ ناتسمز رد و دش بیوصت ١٣٨٨ دادرم ٣١ رد نوناق نیا
  .دش
 
 ییاھھماننییآ نییعت ھب فظوم یمالسا داشرا و گنھرف ترازو ،نوناق نیا قبط
 بیوصت ھب تسیابیم سپس ھک دش شبیوصت زا سپ هام شش فرظ نآ یارجا دروم رد
 ھناخترازو نیا قفاوت دروم ١٣٩٢ لاس رد ھماننییآ نیا .دسرب تلود تایھ
 رب یدیدج ھماننییآ .16دش دییات تلود تایھ یوس زا ١٣٩٣ رد و تفرگ رارق
 هدام رب یدیدج ھماننییآ و 17تاعالطا تفایرد یاھاضاقت ھب طوبرم ،٨ هدام
 بیوصت ١٣٩۴ لاس رد )نویسیمک( تاعالطا نویسیمک ییاپرب ھب طوبرم ،18١٨
 .دندش

 
 یمومع لوصا .٢

 
  تاعالطا فیرعت .فلا
 

                                                
 میظنت درک ھئارا ٢٠١٧ ھیروف رد »ناریا یارب تلادع« نامزاس ھک یدانسا ھفاضا اب شخب نیا 15
  .تسا هدش
 ١٣٩٣/٩/١ ،ه۴٩٠١۶ت/٩٩۵١٧ هرامش ،تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق ییارجا ھماننییآ 16
 .تسا هدمآ ج تسویپ ناونع ھب ھک )١٣٩٣ ھماننییآ(
 — ه۵١٩٧٩ت/٨۴٣۴٨ هرامش ،تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق ٨ هدام ییارجا ھماننییآ 17
 .تسا هدمآ د تسویپ ناونع ھب ھک ١٣٩۴/۶/٣٠
 ناونع ھب ھک تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق ١٨ هدام ١ هرصبت ییارجا ھماننییآ 18
 .تسا هدمآ تسویپ
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 ھئارا ار نوناق نیا لومش تحت تاعالطا زا یعیسو فیرعت نآ دافم و »نوناق«
 ششوپ تحت یاھداھن رایتخا رد ھک هدش تبث تاعالطا مامت فیرعت نیا .دھدیم
 .دریگیم رب رد ،درذگیم اھنآ زا ھک ینامز تدم ای لکش زا رظن فرص ،ار تسا
 
 دشاب جردنم دانسا رد ھک هداد عون رھ« ار تاعالطا نیا نوناق )فلا(١ هدام
 هدش طبض یرگید ھلیسو رھ اب ای و هدیدرگ هریخذ یرازفامرن تروص ھب ای
 :دنکیم فیرعت ھنوگنیا ار تاعالطا نیا ١٣٩٣ لاس ھماننییآ .دنادیم »دشاب
 و دادعا ،ھشقن ،ھناشن ،ھتشون ،ملیف ،ریوصت ،توص ھلمج زا هداد عون رھ«
 هریخذ یرازفامرن تروص ھب ای دشاب جردنم دانسا رد ھک اھنآ زا یبیکرت ای
 19».دشاب هدش طبض یرگید ھلیسو رھ اب ای و هدیدرگ
 
 ریظن یصخشریغ تاعالطا« ناونع ھب ار »یمومع تاعالطا« نوناق نیا هوالع ھب
 یرادا تابتاکم و دانسا ،یمسر و یلم ماقرا و رامآ ،اھھماننییآ و طباوض
  20.دنکیم فیرعت »دشابن نوناق نیا مراھچ لصف تاینثتسم قیداصم زا ھک
 
 حالطصا نیا زا روظنم .تسا هدادن ھئارا یرتشیب فیرعت ١٣٩٣ لاس ھماننییآ
 ٣ هدام و نوناق ١٠ هدام رد ھکنانچ تاعالطا ھنالاعف راشتنا اتدمع
  .تسا ،هدش رکذ ١٣٩٣ ھماننییآ

 
  نوناق ششوپ تحت یاھداھن .ب
 
 دربراک یصوصخ یاھداھن دروم رد مھ و یمومع یاھداھن دروم رد مھ نوناق
 هدام قبط .تامدخ ناگدننکھئارا و یتلودریغ یاھنآمزاس ھلمج زا ،دراد
 یصوصخ و یمومع ،یصوصخ تاسسوم« لومشم نوناق ١٣٩٣ ھماننییآ )ذ(١
  .تسا »یمومع تامدخ هدنھدھئارا
 یاهراشا اب امومع نآ یاھھماننییآ و نوناق ،ششوپ تحت یاھداھن دروم رد
 نوناق دافم زا یرامش اما .دنیوگیم نخس »نوناق لومشم تاسسوم« زا یعمج
 نیا رد اصخشم اھداھن نیا .دنراد هراشا یمومع یاھداھن فیاظو ھب اھنت
 .دناھتفرگ رارق هراشا دروم لیلحت

 
 یمومع یاھداھن
 

 و اھنآمزاس« :دنکیم فیرعت نینچ ار یمومع تاسسوم ،نوناق )د( ١ هدام
 ازجا و ناکرا مامت لماش ھملک ماع یانعم ھب تموکح ھب ھتسباو یاھداھن
 ».تسا هدمآ ناریا یمالسا یروھمج نیناوق ھعومجم رد ھک نآ

 
 یمومع تاسسوم زا یرتلصفم فیرعت )ح( لوا هدام رد ١٣٩٣ لاس ھماننییآ
 :تسا هدرک ھئارا

 
 لماش نآ ماع یانعم ھب تموکح ھب ھتسباو یاھداھن و اھنآمزاس«
 ،یروشک تامدخ تیریدم نوناق )۵( هدام عوضوم ییارجا یاھهاگتسد
 ،تاسسوم و ھننقم و ھیئاضق یاوق ،حلسم یاھورین ،یبالقنا یاھداھن
 یتاسسوم و اھداینب و اھنآ ھب ھتسباو یاھداھن ،اھنآمزاس ،اھتکرش
 لیذ هرصبت تیاعر اب دنوشیم هرادا یربھر مظعم ماقم رظن ریز ھک
 ای مامت ھک یداھن ای تکرش ،ھسسوم رھ نینچمھ و نوناق )١٠( هدام
 ھعومجم رد ھک تموکح ای تلود ھب قلعتم نآ ماھس دصرد هاجنپ زا شیب
  ».تسا هدمآ ناریا یمالسا یروھمج نیناوق

 
                                                

 ١ هدام ،١٣٩٣ ھماننییآ 19
 )ج( ١ هدام 20
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 هاپس نوچمھ( دنتسھ یربھر میقتسم رظن ریز ھک ییاھداھن ،١٠ هدام قبط
 تفلاخم مدع تروص رد )یزاجم یاضف یلاع یاروش و تاعالطا ترازو ،نارادساپ
 و راتخاس ھب عجار تاعالطا راشتنا صوصخ رد نوناق تاررقم لومشم ،یربھر
 ھلمج زا اھداھن نآ فیاظو ریاس رب یریثات هدام نیا .دنتسھ ناشیاھتیلاعف
 .درادن ندوب نویسیمک تواضق ھطیح تحت و اھاضاقت ھب خساپ ھفیظو
  

 
 یصوصخ تاسسوم

 
 ءانثتسا ھب یعافتناریغ و یعافتنا ھسسوم رھ لماش« ار یصوصخ تاسسوم نوناق
 22 21.دنادیم »یمومع تاسسوم

 
 :دریگیم رظن رد یصوصخ تاسسوم یارب فیرعت ود ٩٣ لاس ھماننییآ

 
 صاخ نوناق بجوم ھب ای نوناق زیوجت اب ھک یقوقح صاخشا« یصوصخ تاسسوم •

 ؛دنشابیم یعافتناریغ ای یعافتنا تیلاعف یاراد و دنوشیم ای هدش سیسات
 23».داھن مدرم یاھنآمزاس و بازحا ،یراجتریغ تاسسوم ،اھتکرش لیبق زا

 نآ« :دناهدش فیرعت ھنوگنیا یمومع تامدخ هدنھدھئارا یصوصخ تاسسوم  •
 مدرم ھب یمومع تامدخ ھئارا ھب مادقا ھک یتلودریغ تاسسوم زا ھتسد
 قاروا سروب و اھکناب ،یاھفرح و یفنص یاھنآمزاس لیبق زا دننکیم
  24».راداھب

 
 دناوتیم یطیارش ھچ تحت درف ھک هدشن نشور اھھماننییآ و »نوناق« رد
 ھب روط نیا داوم ریاس زا .دوش یصوصخ یاھسسوم زا تاعالطا تفایرد ناھاوخ
 نوچمھ شدوخ ھب عجار تاعالطا تفایرد ناھاوخ دناوتیم درف رھ ھک دسریم رظن
 یداھن یاھتیلاعف ھب طوبرم تاعالطا ای و دوش لاغتشا ای یکشزپ ھقباس
 تامدخ یارجا ای هداج نتخاس لثم دنکیم ھئارا یمومع تامدخ ھک یصوصخ
 نیا ندش نشور رد دناوتیم »نویسیمک« فرط زا رتشیب ییامنھار .یتلود
 .دنک کمک ھنیمز

 
 دنک تاعالطا یاضاقت دناوتیم یسک ھچ .ج

 
 
 
 

 .تسا یناریا هدش تبث داھن و دنورھش رھ سرتسد رد تاعالطا ھب یسرتسد قح
 ار یمومع تاعالطا ھب یسرتسد قح یناریا صخش رھ« »نوناق« ٢ هدام قبط
 ٨ هدام ییارجا ھماننییآ رد .»دشاب هدرک عنم نوناق ھکنآ رگم ،دراد
 دناوتیم »یقوقح ای یقیقح صخش رھ« ھک هدش ھتفگ و هدش رتنشور ھیضق
  25.دنک تاعالطا یاضاقت

 

                                                
 نوناق ١ هدام 21
 ھب دینک هاگن 22

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/737534?fk_legal_draft_oid=720433&a=down
load&sub=p 

 ١ هدام ،١٣٩٣ ھماننییآ 23
 ١ هدام ،١٣٩٣ ھماننییآ 24
 ١ هدام ،٨ هدام ھماننییآ 25
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 قبطنم ناریا رد دوجوم یاھتکرش و ناریا نادنورھش ھب قح نیا ندرک دودحم
 رظنراھظا« رد للم نامزاس رشب قوقح ھتیمک .تسین یللملانیب نوناق اب
 لماش ھک( قاثیم رد هدش نیمضت رشب قوقح ھک درک مالعا ٣١ هرامش »یمومع
 و دنتسین وضع یاھتلود نادنورھش ھب دودحم« )دوشیم تاعالطا ھب یسرتسد قح
 ھلمج زا( نانآ تیعبات ای تیلم زا لقتسم ،دارفا مامت سرتسد رد دیاب
 ،ناگدنھانپ ،نایوجھانپ ھلمج زا ،دریگب رارق )تیعباتیب نادنورھش
 ھطیح تحت ای و هدوب وضع تلود ِنیمزرس رد ھک دارفا ریاس و رجاھم نارگراک
 مامت سرتسد رد قح نیا 28نانبل و 27سنوت رد 26.»دناھتفرگ رارق نآ ییاضق
 نادنورھش ،30نمی و 29ھیکرت رد ھکیلاح رد دراد رارق یقوقح ای یقیقح دارفا
 نیا مھ ناشدوخ روشک ھک دنراد یسرتسد قح یتروص رد روشک نکاس یجراخ
 .دھدب ار هزاجا

 
 نیناوق ریاس اب ھطبار .د

 
 ،یندم ،ییازج دوجوم نیناوق زا یعیسو هرتسگ اھروشک ریاس لثم مھ ناریا
 تاعالطا راشتنا دنور رب دنناوتیم اھنآ زا یضعب ھک دراد هریغ و یرادا
 دنناوتیم نیناوق نیا زا یرایسب .دنراذگب ریثات یمومع یاھداھن یوس زا
 یفاک هزادنا ھب و دنربب لاوس ریز ادج ار تاعالطا ھب یسرتسد قح
 .دنشابن رشب قوقح یللملانیب نیزاوم هدننکسکعنم

 
 رگا .تسا تکاس نیناوق ریاس ھب تبسن بتارم ھلسلس دروم رد »نوناق«
 یدازآ ھب طوبرم داوم ایآ ھک تسین نشور دوش حرطم تاعالطا ذخا یاضاقت
 زا اما .ریخ ای تسھ ینونک نوناق رد دوجوم یاھتیدودحم رب مدقم تاعالطا
 نیناوق ریاس ھب اصخشم نوناق مراھچ لصف رد هدش حرطم یاھانثتسا ھک اجنآ
 اھانثتسا نیا ھعلاطم یارب( دننکیم هراشا هدش یدنبھقبط تاعالطا ھب طوبرم
 دروم رد ییانثتسا چیھ و )دینک ھعجارم لیلحت نیا ھمادا رد راھچ شخب ھب
 ریاس رد تاعالطا یدازآ قح ھک درک ضرف ناوتیم ،هدشن حرطم نیناوق ریاس
  .تسا مدقم دراوم
 قح نوناق و 31ھیکرت تاعالطا قح نوناق رد ار ھنیمز نیا رد رتھب ھنومن
 رتدیدج ھک تاعالطا ھب یسرتسد ھب طوبرم داوم ھک مینیبیم 32دنھ تاعالطا
 قیرط زا تاعالطا و دناهدش ھتسناد رتیمیدق نیناوق رب مدقم اصخشم ،دنتسھ
 .دنتسھ تظافح دروم اھانثتسا یارجا

 
 
 
 
 
 

 اھتساوخرد دنور .٣
 
 درک تاعالطا تساوخرد ناوتیم ھنوگچ .فلا
 

                                                
 ینوناق یمومع ھفیظو تیھام ،)٨٠( ٣١ هرامش یمومع رظن راھظا ،للم نامزاس رشب قوقح ھتیمک 26
 .قاثیم وضع یاھتلود رب هدش لیمحت
 .٩ هدام ،کیناگرا نوناق 27
 .١ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد نوناق 28
 .۴ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد نوناق 29
 .۴ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد قح هرابرد ٢٠١٢ لاس یارب )١٣ (نوناق 30
 .۵ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد نوناق 31
 .٢٢ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد نوناق 32
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  امنھار
 ییامنھار« ھک دنفظوم اھداھن کینورتکلا یاھهاگرد ٨ هدام ھماننییآ قبط
 نیا 33.دنھد »رارق نانآ رایتخا رد ار تاعالطا نایضاقتم یسرتسد یارب مزال
 یگنوگچ ،دنراد اھداھن ھک یتاعالطا تایئزج رب لماش دیاب ییامنھار
 هدننکتساوخرد ھب ھک دشاب یتاعالطا ریاس و رظن دیدجت راکوزاس ،تساوخرد
 .دنک حرطم ار ییاضاقت نینچ ات دھدیم ناکما
 
  مرف
 ھماننییآ قبط اما .درادیمن ررقم ار صخشم یمرف زا هدافتسا نوناق دوخ نتم
 مرف یپاچ ھخسن نینچمھ و یکینورتکلا مرف ھئارا ھب فظوم اھداھن ٩٣ لاس
 زا دیاب نایضاقتم ھک دنکیم مالعا ھماننییآ ٨ هدام .34دنتسھ اھهاگرد رد
 نوناق ،سنوت رد .35دننک هدافتسا هدرک دییات »نویسیمک« ھک یاهژیو مرف
 36.دنادیم زاجم »یلومعم یذغاک ھحفص رد« ای مرف تروص ھب ار تساوخرد ھئارا

 
 دنک ھئارا دیاب یضاقتم ھک یتاعالطا
 ھب عجار یلصفم یصخش تاعالطا ھک درادیم فظوم ار یضاقتم ٨ هدام ھماننییآ
 لیذ دراوم تاعالطا نیا ٢ هدام قبط .دنک ھئارا اضاقت مرف هارمھ ھب شدوخ
 :دریگیم رب رد ار
 یارب یلم ھسانش ،یقیقح صاخشا یارب یلم هرامش ،یگداوناخ مان و مان«
 بسح و یتسپ دک ،یقوقح ای یقیقح صخش ینوناق هدنیامن مان ،یقوقح صاخشا
 یناشن ،تباث نفلت ،هارمھ نفلت هرامش( یطابترا رازبا زا یکی دروم
 ».نایناریا یلم ھشوپراک ای یلخاد )لیمیا( ھمانایار
 
 دناوتیم یتاعالطا نینچ تساوخرد ھک ارچ تسا نیرفآلکشم ھلاسم نیا
 فرصنم دنتسھ ییاھاضاقت نینچ ندرک حرط بقاوع نارگن ھک ار ینایضاقتم
  .تسا هدشن ررقم نوناق دوخ رد یتاعالطا نینچ ھئارا ترورض .دنک

 
 اضاقت ھئارا یاھهار
 یکینورتکلا و یصخش یاضاقت ھئارا یارب دوجوم تاررقم ھماننییآ ٨ هدام
 ریذپناکما ریز قرط زا اضاقت ھئارا لوا هدام قباطم .تسا هدرک صخشم ار
 :تسا

 کینورتکلا هاگرد قیرط زا مرف یکینورتکلا ھئارا •
 کینورتکلا تلود ناوخشیپ •
 تسپ •
 هدنوش تساوخرد ھسسوم یناسرعالطا دحاو ھب یروضح ھعجارم •

  
 ناکما کی دوخ هاگرد قیرط زا« اھداھن ھک درادیم ررقم ٩٣ ھماننییآ
 ناربراک ات دننک رارقرب یرادا یاھھیور ماجنا یارب ینوناق و نما یطابترا
 ھنایار ،نفلت ریظن یطابترا و یسرتسد یاھرازبا زا هدافتسا اب دنناوتب
 37».دننک رارقرب طابترا طوبرم ھسسوم اب دوخ هارمھ نفلت ای

 
 

 دیسر
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 یاضاقت تفایرد زا سپ ھک دنکیم فظوم ار اھداھن مامت ٨ هدام ھماننییآ
 یضاقتم ھب ار خیرات و تبث هرامش لماش یکینورتکلا ای یبتک دیسر« تاعالطا
 ھب یبایدر هرامش اھداھن ھک درادیم ررقم ٩٣ ھماننییآ 38.»دنھد لیوحت
 یسررب ار دوخ یاضاقت تیعضو دنناوتب نآ قیرط زا ھک دنھدب نایضاقتم
 39.دننک
 
 نایضاقتم ھب کمک
 کمک یارب یاهژیو هار چیھ نآ یاھھماننییآ و »نوناق« ھک درک هراشا دیاب
 تیلومعم نوچمھ یلیالد ھب( دنتسین اضاقت ھئارا ھب رداق دوخ ھک یدارفا ھب
 ماجنا ار راک نیا دنناوتب مھ اھنآ ات تسا هدرکن ینیبشیپ )یداوسیب و
 نآ زا هدافتسا ھب رداق ھک دننک تفایرد یاهویش ھب ار تاعالطا ای دنھد
 .تسا هدشن ھتفرگ رظن رد یلم یاھتیلقا یارب ھمجرت ناکما نینچمھ .دنشاب
 یاھهورگ یاھنآبز و تسا یسراف ناریا یمسر نابز اھنت یساسا نوناق قبط
 ھلمج زا یمسر دانسا رد دیابن ھک دنوشیم بوسحم یلحم یاھنآبز یموق
 .دنریگب رارق هدافتسا دروم اھخساپ و تاعالطا یاھاضاقت
 
 اھروشک ھک هدرک اضما ار »تیلولعم  یاراد دارفا قوقح نویسناونک« ناریا
 نویسناونک نیا ٢١ هدام .درادیم لولعم دارفا ھب کمک ھئارا ھب فظوم ار
 نانیمطا بسک ات دنھد ماجنا ار مزال تامادقا مامت دیاب« اھتلود ھک دیوگیم
 دنتسھ دوخ هدیقع و نایب یدازآ قح ھب یسرتسد ھب رداق لولعم دارفا دوش
 اب ربارب روط ھب راکفا و تاعالطا ھئارا و تفایرد ،وجوتسج قح ھلمج زا
 .»ناشدوخ باختنا قبط تاطابترا عاونا یمامت قیرط زا و نارگید
 
 لوئسم ھک درادیم ررقم دنھ تاعالطا قح نوناق ھک مینیبیم ھسیاقم رد
 یبتک ھئارا ھب رداق ھک یدرف رھ ھب یمومع یاھداھن تاعالطا ھب یسرتسد
 40دنادرگرب یبتک یاضاقت ھب دوخ یھافش یاضاقت ات دنک کمک تسین دوخ یاضاقت
 رد .41دنک ھئارا دنراد »یسح تیلولعم« ھک یناسک ھب یسرتسد زا یعون و
 42:هدش داھن تاعالطا ھب یسرتسد لوئسم شود رب ھفیظو زین سنوت

 
 و ندناوخ ھب رداق ای دشاب لولعم تاعالطا یضاقتم ھک یتروص رد«
 لوئسم ،دشاب ھتشاد ییانیب ای ییاونش تیلولعم ای و دشابن نتشون
  ».دناسرب ار مزال یاھکمک وا ھب دیاب تاطابترا ھب یسرتسد

 
 ھب کمک یارب اھداھن فیاظو ھک یلیمکت یاھماننییآ ھیھت ،ھنیمز نیا رد
  .دشاب دیفم دناوتیم ،دنک نییعت ار نایضاقتم

 
 یمومع یاھداھن یوس زا اضاقت تلع دروم رد لاوس حرط تیعونمم .ب

 
 یضاقتم زا دنرادن قح یمومع یاھداھن ھک دنکیم ررقم »نوناق« ٧ هدام
 یکی نیا .دنک ھئارا »شیاضاقت تھج یھیجوت ای لیلد ھنوگ چیھ« دنھاوخب
  .تسا نوناق رد دوجوم تبثم دراوم زا
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 رکذ الاب رد ھک تسا للم نامزاس رشب قوقح ھتیمک رظن اب قبطنم رما نیا
 میقتسم ندوب عفنیذ تابثا ای حیضوت ھب زاین نودب دیاب تاعالطا« ھک دش
 ھلمج زا اھروشک ریاس یلم نیناوق اب ماگمھ نینچمھ رما نیا .»دوش ھئارا
  .تسا سنوت و دنھ

 
 اھتساوخرد ھب خساپ هوحن .ج

 
 ھب یسرتسد یاھتساوخرد ھب تاسسوم یوس زا ھک یخساپ ،نوناق ٩ هدام قبط
 ٣ هدام قبط .دشاب یکینورتکلا ای یبتک تروص ھب دیاب دوشیم هداد تاعالطا
 باختنا ھب و ریز هویش راھچ زا یکی ھب دیاب اھداھن ،٨ هدام ھماننییآ
 :دنھد خساپ ،یضاقتم
 

 یلخاد )لیمیا( ھمانایار قیرط زا طخرب تروص ھب •
 نایناریا یلم ھشوپراک قیرط زا طخرب تروص ھب •
 یوس زا هدش مالعا یتسپدک و یناشن ھب تسپ قیرط زا یبتک تروص ھب •

 یضاقتم
 یروضح قیرط زا یبتک تروص ھب •

 
 نامھ ھب ار تاعالطا دیاب اھداھن ھک دنکیم ررقم ٨ هدام ھماننییآ ٣ هدام
 .دننک ھئارا دھاوخیم یضاقتم ھک یلکش

 
  اھداھن یوس زا خساپ نامز .د

 
 اضاقت تفایرد زا سپ دیسر ھئارا
 دیسر ،ربتعم یاھاضاقت تفایرد زا سپ دیاب اھداھن ٨ هدام ھماننییآ قبط
 رد ،هوالع ھب 43.دننک ھطوبرم دحاو میلست ھلصافالب ار اضاقت و دننک ھئارا
 یضاقتم ھب یکینورتکلا ای یبتک دیسر دنفظوم اھداھن ھک هدمآ ھماننییآ
 44.دشاب تبث هرامش و خیرات لماش ھک دنھد ھئارا
 
 ھحفص« دوخ هاگرد رد دیاب اھداھن ،١٣٩٣ لاس ھماننییآ قبط ،هوالع ھب
 یارب هدشیط هدنیآرف تاعالطا هارمھ ھب تاعالطا تساوخرد ای تمدخ یریگیپ
  45.دنشاب ھتشاد »تمدخ ھئارا
 
  تاعالطا ھئارا یارب خساپ نامز
 تفایرد یاھاضاقت ھب دنفظوم یمومع و یصوصخ تاسسوم ،نوناق ٨ هدام قبط
 زا زور هد رثکادح« ینعی دنھد خساپ »نکمم نامز نیرتعیرس رد« تاعالطا
  .»تساوخرد تفایرد نامز
 
 زور زا سپ یراک زور نیلوا زا ییوگخساپ نامز ،کینورتکلا یاھاضاقت یارب
 46.دوشیم زاغآ اضاقت میلست
 
 ھب خساپ ھک تسا یللملانیب نیزاوم اب راگزاس و یقطنم ینامز تدم زور هد
 .دنرادیم ررقم ار عقوم
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 هدشعیرست یاھاضاقت
 تعرس دروم رد یریگمیمصت ماگنھ اھداھن ٨ هدام ھماننییآ ١١ هدام قبط
 .دنریگب رظن رد ار اضاقت »ترورض و تیروف ،تیھام« دنفظوم ییوگخساپ
 ار اھتلود اھروشک زا یرایسب .تسا هدشن هداد دروم نیا رد یرتشیب حیضوت
 رد ،سنوت رد .دنھد خساپ تعاس ۴٨ فرظ یرارطضا دراوم رد ھک دننکیم فظوم
 داھن ،»دراذگب رثا درف یدازآ ای ناج رب دناوتیم« یسرتسد قح ھک یدراوم
 47.دشاب وگخساپ تعاس ۴٨ فرظ دیاب
 
 نامز دیدمت
 ار رظن دروم نامز دھد ناکما اھداھن ھب ھک هدماین یاهدام چیھ نوناق رد
 یارب یضاقتم قح ،نوناق ینونک ھخسن رد .دننک دیدمت زور هد زا شیب یارب
 .تسا سرتسد رد راکدوخ روط ھب یراک مھد زور زا سپ )رظن دیدجت( ضارتعا
 یضاقتم قوقح یاھماننییآ رودص اب دناوتیم »نویسیمک« زین ھنیمز نیا رد
 .دنک صخشم رتنشور روط ھب ار

 
 یراپسنورب ار دانسا ھئارا دنناوتیم اھداھن ،اھاضاقت دایدزا تروص رد
  :١٣٩٣ ھماننییآ ۵ هدام قبط .دننک

 
 ،دنراد یمومع تاعالطا تفایرد یارب یدایز نایضاقتم ھک یتاسسوم«
 ای یذغاک خسن ھئارا تھج یسرتسد حوطس تیاعر اب دنناوتیم
 هویش داجیا و لماک تراظن اب ار تامدخ نیا ،تاعالطا یکینورتکلا
 ،یسرتسد حوطس و طوبرم تاررقم تیاعر اب مدرم یدنمتیاضر یبایزرا
 شش ات دیاب تاعالطا نیا ھب یسرتسد کیفارت هداد .دنیامن یراپسنورب
 ».دوش یرادھگن هام

 
 اضاقت در .ـھ
 
 یضاقتم ھب ار در نیا ینوناق لیالد دیاب داھن ،دوش در تاعالطا یاضاقت رگا
 یفاک وحن ھب دیاب اما دنکیمن صخشم ار مزال تایئزج ھماننییآ .48دھد عالطا
 دریگب یقطنم یمیمصت دناوتب و هدش اضاقت در تلع ھجوتم یضاقتم ھک دشاب
  .ریخ ای دنکب رظن دیدجت یاضاقت ھک

 
  تاعالطا ندوب صقان ای اسران
 ندوب صقان ای اسران تروص رد دناوتیم یضاقتم ٨ هدام ھماننییآ قباطم
 دیدج تساوخرد یریگیپ هرامش .دنک تاعالطا تساوخرد اددجم ،یتفایرد تاعالطا
  49.دشاب زین یلبق تساوخرد هرامش یواح دیاب

 
 هابتشا داھن ھب تساوخرد ھئارا
 ار تاعالطا ،اھتساوخرد تفایرد یدصتم رگا ھک دیوگیم ٨ هدام ھماننییآ
 و جرد گربراک نامھ لیذ رد ار بتارم ،دنادب دوخ ھسسوم اب طبترمریغ
 ھب ار اضاقت ھک هدشن ھتساوخ لوئسم نیا زا اتحارص 50.دیامنیم یھاوگ
 بوسحم هدش در اضاقت نیا ھک تسا نیا رب ضرف سپ دھد ھئارا حیحص داھن
 درکلمع .دنک حرطم دیدج داھن دزن دیدج ییاضاقت دیاب یضاقتم و دوشیم
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 هداد عالطا یضاقتم ھب و هداتسرف حیحص داھن ھب اضاقت ھک تسا نیا رتھب
 .)تسا صخشم ،حیحص داھن ھک یدراوم رد( دوش

 
 

  اضاقت یحیولت در
 ١٠ فرظ ییاضاقت ھب یتقو ھکنیا دروم رد نوناق ،دش ھتفگ الاب رد ھکنانچ
 .تسا تکاس ،ھن ای دناد یم یحیولت در ار نآ ایآ ،دشن هداد خساپ زور
 زور زا سپ )ضارتعا( رظن دیدجت یارب یضاقتم قح ،نوناق ینونک صن قبط
 .دوشیم لاعف راکدوخ روط ھب یراک مھد
 
 هدش رشتنم تاعالطا دروم رد اضاقت در
 .تسا هدرک ینیبشیپ اھاضاقت در یارب زین ار یرگید لیالد ٨ هدام ھماننییآ
 دشاب ھتفای یمومع راشتنا ھک یتاعالطا ای دنس تساوخرد« :دیوگیم ۵ هدام
  ».تسین شریذپ لباق ،دشاب یسرتسد رد ھسسوم کینورتکلا هاگرد قرط زا و
 
 یعقاو عوضوم تیاسبو رد دوجوم تاعالطا ھک دنک نانیمطا بسک دیاب داھن اما
 هدافتساءوس اھاضاقت ھب یھجوتیب یارب ناوتیم هدام نیا زا .دنتسھ اضاقت
 ناھاوخ یضاقتم ھک دوش زاسھلاسم یتقو دناوتیم عوضوم نیا نینچمھ .درک
 دناوتیم ھک یتمرف رد یلام زارت الثم ،تسا توافتم یلکش ھب تاعالطا تفایرد
 لکش رد شرازگ یاج ھب ،دریگب رارق هدافتسا دروم تاعالطا لیلحت یارب
 داھن .تسا راوشد ،دشابن نکممریغ رگا ،نآ زا تاعالطا تفایرد ھک فایدیپ
 رد .دنک ھئارا ار تاعالطا قیقد یتنرتنیا سردآ دوش فظوم دیاب نمض رد
 51.دناهدش تاعالطا نیا ھئارا ھب فظوم اھداھن ،سنوت
 
 ءانثتسا دروم تاعالطا فذح .و
 
 مزلم ار تاسسوم ھک درادن دوجو نآ یاھھماننییآ ای نوناق رد یمازلا چیھ
 و دانسا زا ،دنتسھ ینثتسم راشتنا زا راھچ لصف لیذ ھک ار یتاعالطا دنک
 ھئارا ار هدنورپ ای دنس رد دوجوم تاعالطا ریاس و ،دنک فذح اھهدنورپ
 رد مان کی ای طخ کی نوچ تسا مھم لیلد نیا ھب صوصخھب ھلاسم نیا .دنھد
 هدنورپ ای دنس لک راشتنا مدع یارب یاھنآھب ناونع ھب دناوتیم دنس کی
 .دریگب رارق هدافتسا دروم
 
 دوش مھارف یمومع تاعالطا ھب یسرتسد قح ات هدش ھتشون »نوناق« نیا اما
 ھک هدش فیرعت ییاھهداد ناونع ھب اعیسو اھھماننییآ و نوناق دوخ رد ھک
 مامت دنراد ھفیظو اھداھن .دناهدمآ یرگید لکش رھ ای هدنورپ ،دنس رد
 انثتسا دروم دنناوتیم ھک اھنآ رگم دننک رشتنم ار اضاقت دروم تاعالطا
 لماش ھک ار یدراوم ریاس و دانسا دیاب تاماقم ،ناسنیدب .دنریگب رارق
 .دننک ھئارا ءانثتسا دروم تاعالطا فذح اب ،دنوشیم ءانثتساریغ تاعالطا
 
 یاھماننییآ ای امنھار راشتنا اب دناوتیم »نویسیمک« زین ھنیمز نیا رد
 .دنک صخشم اتحارص ار طیارش
 
  اھھنیزھ .ز
 
 شورف زا یشان یاھدمآرد دھدیم ناکما ییارجا یاھداھن ھب ٨ هدام ھماننییآ
 نآ زا هدافتسا اب و دننک یروآعمج ار اھرازفامرن و اھباتک ،تاراشتنا

                                                
 .٢١ هدام ،کیناگرا نوناق 51
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 یاھھفرعت دیاب »نویسیمک« .دنھد ششوپ ار تامدخ یاھھنیزھ ،عبانم
 ھئارا یارب دنراد هزاجا اھداھن ریاس .52دنک دییات ار اھداھن یداھنشیپ
 .دننک نیمات ار تامدخ ھئارا لوپ نآ زا و هدرک تفایرد ھنیزھ ،تامدخ
 
 یصخش تاعالطا تفایرد یاضاقت .ح

 
 نوچمھ دوخ یصخش تاعالطا ھب یسرتسد ناھاوخ دارفا ھک دیآیم شیپ بلغا
 دنوش یرابتعا قباوس و یعامتجا تامدخ ،لاغتشا یاھهدنورپ ،یکشزپ قباوس
 دناوتیم راک نیا زا اھنآ فدھ .تسا یصوصخ ای یمومع یاھداھن رایتخا رد ھک
 دننکیم تفایرد ار یعامتجا تیامح ینوناق نازیم دنوش نئمطم ھک دشاب نیا
 میمصت دنھاوخب دیاش ای و .تسا یبسانم حطس رد ناشیکشزپ نامرد ای
 .دنشکب شلاچ ھب ار ناشیامرفراک
 
 یھاگیاج اتدمع یللملانیب نوناق رد دوخ ھب طوبرم دانسا ھب یسرتسد قح
 نیناوق رد و تسا »request access subject« شاینف ناونع و 53دراد ازجم
 ناھج حطس رد ییاضق هزوح ١٠٠ زا شیب رد اھهداد و یصوصخ میرح ھب طوبرم
 نادنورھش قح« :هدمآ مھ روشنم ٣١ هدام رد نینچمھ قح نیا .54دوشیم تفای
 تامدخ هدنھدھئارا تاسسوم و صاخشا یوس زا ھک دوخ یصخش تاعالطا ھب ھک تسا
 هدھاشم تروص رد و دنشاب ھتشاد یسرتسد دوشیم یرادھگن و یروآعمج یمومع
 دارفا ھب طوبرم یصوصخ تاعالطا .دندرگ تاعالطا نیا حالصا راتساوخ ،هابتشا
 تیاضر اب ای نوناق بجوم ھب رگم ،داد رارق نارگید رایتخا رد ناوتیمن ار
  ».دارفا دوخ
 
 تاعالطا عاونا ریاس یارب اضاقت هویش نامھ ھب ینینچنیا تاعالطا تساوخ رد
 ھک یدرف اھنت »نوناق« ۶ هدام قبط اما .دش هداد حیضوت الاب رد ھک تسا
 نینچ ناھاوخ دناوتیم اھنآ ینوناق هدنیامن ای تسا اضاقت دروم شتاعالطا
 .دوش یصخش تاعالطا

 
 شش فرظ تسا فظوم تاعالطا یروانف نامزاس« ٨ هدام ھماننییآ ١۵ هدام قبط
 و مالعا یارب ار نایناریا یلم ھشوپراک ھناماس ،تسپ تکرش یراکمھ اب هام
 »نایناریا یلم ھشوپراک« ».دنک یزادناهار صاخشا ھب یتلود تاعالطا لاسرا
 رد دنناوتیم ناریا نادنورھش .55تسا هدش سیسات ١٣٩۶ ناتسبات رد

http://accounts.post.ir/ یارب اما .دننک یلخاد یتنرتنیا سردآ یاضاقت 
 56.دوش دییات ناشتیوھ ات دننک ھعجارم تسپ رتفد ھب دیاب دنور ندرک ییاھن

 
 اھداھن فیاظو .۴
 
 و یمومع تاسسوم شود رب ار صخشم فیاظو یضعب نآ ییارجا تاررقم و نوناق
 هدام ھک یمومع طرش .دنتسین ناسکی ھشیمھ فیاظو نیا .دھدیم رارق یصوصخ
 تعرس ھب ار نوناق دیاب یمومع تاسسوم ھک تسا نیا دنکیم حرطم »نوناق« ۵
  .تسا هدشن حرطم یصوصخ تاسسوم دروم رد نیا .دننک ارجا ضیعبت نودب و
 

                                                
 .١٣ هدام ،٨ هدام ھماننییآ 52
 ،یصوصخ میرح ھب مارتحا قح :١۶ هرامش یمومع رظن راھظا ،رشب قوقح ھتیمک ھب دینک هاگن 53
 .٠۴/٠٨/١٩٨٨ ،)١٧ هدام( ترھش و مارتحا ظفح و تاطابترا و نکسم ،هداوناخ
,Privacy Data of Tables Global Graham, Greenleaf ھب دینک هاگن نیناوق زا یتسرھف یارب 54
 International Business & Laws Privacy 133 (2015) 2015) January ,Ed (4rd Bills and Laws

28-2015 No. Paper Research Law UNSW 28,-18 ,Report https://ssrn.com/abstract=2603502 
55 http://www.irna.ir/fa/News/82619048 
56 http://www.iran.gov.ir/organ/show/id/53/serviceid/38 — رد ھک دناهداد هدعو تاماقم 
 .دوشیم یتنرتنیا دنور لک هدنیآ
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 یمومع یناسرعالطا .فلا
 
 مدرم ھب »نوناق« ھک یقوقح دروم رد یاهدرتسگ تاعالطا دنفظوم اھداھن مامت
 قوقح ھب عجار تاعالطا ھک درادیم ررقم ١١ هدام هرصبت .دننک رشتنم هداد
 ھب یناگمھ یاھھناسر و یمومع نالعا و راشتنا قیرط زا« دیاب اھتیلوئسم و
 نوناق لومشم تاسسوم« ١٣٩٣ لاس ھماننییآ ١٠ هدام قبط .»دسرب مدرم یھاگآ
 قیرط زا مدرم فیلاکت و قوقح هدنرادربرد تاعالطا راشتنا ھب تبسن دنفظوم
  .»دنیامن مادقا یناگمھ یاھھناسر
 
 
 
  تاعالطا یلخاد یاھدحاو داجیا .ب

 
 نیرتالاب هدھع ھب« »نوناق« یارجا تیلوئسم ،١٣٩٣ ھماننییآ ١١ هدام قبط
 ار تیلوئسم نیا هدام نیمھ هرصبت قبط .تسا »نوناق لومشم تاسسوم ماقم
 .درک ضیوفت یرگید درف ھب ناوتیم
 ار یصخشم دحاو« دیاب یمومع و یصوصخ تاسسوم مامت ،٨ هدام ھماننییآ قبط
 یدرف روطنیمھ و دننک داجیا اھتساوخرد ھب ییوگخساپ و »تاعالطا ھیھت یارب
 57.دنیامن بوصنم دحاو نیا لوئسم ناونع ھب ار
  
 طابترا :دوشیم زین دراوم نیا لماش ھباشم یاھداھن فیاظو اھروشک ریاس رد
 تفایرد یارب تاماقم اب یگنھامھ ،اھاضاقت یزاسفافش یارب نایضاقتم اب
 یاھھناماس ھب کمک و تاماقم ھب تامیلعت ھئارا ،اضاقت دروم تاعالطا
 تبث زا سپ تاعالطا ھب ناسآ و عیرس یسرتسد نیمضت یارب دانسا تیریدم
  .اھاضاقت
 
 طخرب یاھمتسیس .ج

 
 داجیا تاعالطا ھب یسرتسد دروم رد ازجم ھفیظو ود اھھماننییآ و »نوناق«
 .ازجم روط ھب داھن رھ یارب و یلک روط ھب تلود یارب :دننکیم
 
 اھهاگرد
 لیھست یارب ییاھهاگرد ھک تسا نیا اھداھن مامت یارب مھم تاررقم زا یکی
 لماش ار اھهاگرد نیا ١٣٩٣ ھماننییآ .دننک داجیا تاعالطا ھب یسرتسد
  .دنادیم »نوناق لومشم تاسسوم طخ رب ھناسر ای هاگبو ،تیاسبو ،لاترپ«

 
 یلصا رازبا تسا رارق اھهاگرد نیا »نوناق« ھماننییآ ۴ هدام قبط
  :دنشاب تاطابترا

 یطابترا ناکما کی ،دوخ هاگرد قیرط زا دنفظوم نوناق لومشم تاسسوم«
 ناربراک ات دننک رارقرب یرادا یاھھیور ماجنا یارب ینوناق و نما
 ،نفلت ریظن یطابترا و یسرتسد یاھرازبا زا هدافتسا اب دنناوتب
 ھب .دننک رارقرب طابترا طوبرم ھسسوم اب دوخ هارمھنفلت ای ھنایار
 رپ ای تفایرد ،یذغاک کرادم و دانسا ھئارا ای و تاعالطا ندروآ تسد
 نادنورھش یروضح ھعجارم ھب طونم دیابن نآ یرادا یاھگربراک ندرک
  ».دشاب نوناق لومشم تاسسوم ھب لغاشم نابحاص و
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 ھب عجار تاعالطا راشتنا یارب اھداھن یلصا هار تسا رارق نینچمھ اھهاگرد
 یارب اھداھن فیاظو حرش ،تسا هدمآ ریز رد ھک ۵ شخب .دنشاب ناشیاھتیلاعف
 .دنکیم نایب ار تاعالطا فلتخم عاونا راشتنا

 
 طخرب لاترپ
 طخرب یلاترپ ندرک اپرب ھب فظوم زین تاعالطا یروانف و تاطابترا ترازو
 ھس فرظ تسا رارق یتنرتنیا لاترپ نیا .58تسا اھاضاقت ھب یگدیسر یارب
 .دوش لدب نایضاقتم یوس زا تاعالطا ھبلاطم تھج لومعم یاهویش ھب لاس

 
 تاعالطا لاترپ حاتتفا ١٣٩۶ تشھبیدرا رد ،تاعالطا نویسیمک ھناخریبد سیئر
)http://foia.iran.gov.ir( ساسا رب .درک مالعا ار اھاضاقت تفایرد یارب 
  .دناهدرک مانتبث نآ ییاپرب یادتبا رد ھناخترازو ١٧ ،وا ھیمالعا

 
 یاھلمعلاروتسد تیاسبو و تسا نکمم لاترپ نیا ھب یسرتسد رضاح لاح رد
 قح ھب عجار یربخ تالاقم ھب کنیل هارمھ ھب ،اضاقت ھئارا یارب ینشور
 تارادا زا ینالوط یتسرھف نینچمھ و دراد ،ناریا رد تاعالطا ھب یسرتسد
 .درک تفایرد هرادا رھ زا ناوتیم ھک یتاعالطا عاونا و یتلود
 
  یرامآ و ھنایلاس شرازگ .د
 
 یلصف یرامآ یاھشرازگ و ھنایلاس یاھشرازگ راشتنا اھھماننییآ و نوناق
 .دنادیم یمازلا ار اھداھن یوس زا
 
 دیاب یمومع یاھداھن یناسرعالطا دحاو ھک درادیم ررقم »نوناق« ١٢ هدام
 ھب »نوناق« یارجا رد ھسسوم نآ یاھتیلاعف دروم رد ھنایلاس یشرازگ
 .دنک ھئارا »نویسیمک«
 
 یشرازگ راشتنا ھب فظوم اھداھن مامت نینچمھ ،١٣٩٣ ھماننییآ ۶ هدام قبط
 ھک دنتسھ تاعالطا ھب یسرتسد درکلمع و تاعالطا راشتنا دروم رد یرامآ
 :لماش

 
 هدش در و هدش هداد خساپ دادعت و تاعالطا یاھتساوخرد رامآ •
 ناونع رھ یارب تاعالطا ھئارا نامز و هدش ھئارا تاعالطا مجح طسوتم •

 تاعالطا
  .نآ زا دیدزاب نازیم و هدشرشتنم تاعالطا رامآ شرازگ •

 
 دوخ یاھشرازگ راب کی هام ھس رھ دناهدش فظوم تاسسوم ،١٨ هدام ھماننییآ رد
 59.دننک ھئارا »نویسیمک« ھب ار

 
 ھنالاعف راشتنا .۵

 
 ات درادیم فظوم ار یصوصخ و یمومع یاھداھن »نوناق« زا یھجوت لباق شخب
 راک نیا زا فدھ .دننک رشتنم اضاقت تفایرد نودب و ھنالاعف ار تاعالطا
 »نوناق« .تسا اھداھن درکراک ھب طوبرم تاعالطا ھب یمومع یسرتسد لیھست
 .دنادیم »یدنورھش قوقح و یمومع عفن یاتسار رد« ار راشتنا نیا

 

                                                
  .١۴ هدام ،٨ هدام ھماننییآ 58
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 ناشن ایند رسارس رد شھوژپ ،اصخشم .دراد یھجوتلباق یایازم درکیور نیا
 رامش اب ،دننکیم رشتنم ار دوخ تاعالطا ھنالاعف ھک یمومع یاھداھن ھک هداد
 نازیم ناسنیدب و دنتسھ ورھبور هداس تاعالطا یارب اھاضاقت زا یرتمک
 سرتسد رد ،ھفاضا ھب .دباییم شھاک دنھد خساپ اھنآ ھب دیاب ھک ییاھاضاقت
 .دراد مھ یداصتقا و یعامتجا ھجوت لباق یایازم یتاعالطا نینچ نتشاذگ

 
 دنوش رشتنم دیاب ھک یتاعالطا یرابجا تسرھف .فلا

 
 یاھداھن ھک دنکیم حرطم ار یمومع تاعالطا یدنبھتسد شش ،نوناق ١٠ هدام
 یتح و یاھنآیار تاناکما زا هدافتسا اب رابکی یلاس لقادح دیاب یمومع
 دشاب ریز دراوم لماش دناوتیم ھلمج زا ھک امنھار باتک کی رد ناکمالا
 :دنھد لیوحت ھنیزھ ذخا اب دنورھش تساوخ رد تروص رد و دننک رشتنم

 
 

 .راتخاس و اھیشم طخ و اھتسایس ،فیاظو ،فادھا •
 ھئارا ھعماج ءاضعا ھب ًامیقتسم ھک یتامدخ مامت لحارم و اھشور •

 .دھدیم
 .ھسسؤم نآ تامادقا ای تامیمصت زا نادنورھش تیاکش یاھراکوزاس •
 نییآ و دوشیم یرادھگن ھسسؤم نآ رد ھک یتاعالطا لاکشا و عاونا •

 .اھنآ ھب یسرتسد
 .دوخ دشرا نارومأم فیاظو و تارایتخا •
 یاھنامزاس و یقوقح و یقیقح صاخشا ھک ییاھنییآ ای اھراکوزاس مامت •

 دحاو نآ تارایتخا یارجا رد دنناوتیم اھنآ ھلیسو ھب یتلودریغ
  .دنوش عقاو رثؤم یرگید وحن ھب ای ھتشاد تکراشم

 
 ھب فظوم »نوناق« ششوپ تحت یاھداھن مامت ،١٣٩٣ ھماننییآ ٧ هدام قبط
 هاگرد رد دوخ یاھتیلاعف و اھراتخاس ھب عجار تاعالطا زا یاهرتسگ راشتنا
 یارب ھتفھ زور تفھ رد ھتعاس راھچ و تسیب دیاب تاعالطا ھک دنتسھ دوخ
 :دشاب سرتسد رد ناعجارم

 
  ینوناق تامازلا و فیاظو حرش •
 ھسسوم یاھتیلاعف رب مکاح تاررقم و نیناوق •
 ینامزاس حطس نیرتنییاپ ات تسپ رھ فیاظو و ینامزاس راتخاس •
 )لیمیا( ھمانایار و تباث نفلت هارمھ ھب نامزاس ناریدم ھیلک تسرھف •

 ناشیا ینامزاس
 تسدالاب و ھعبات یاھداھن ھیلک ھب یسرتسد ناکما و تسرھف •
 نانکراک ای ھعبات دحاو ،ھسسوم یاھتیلاعف ھب ضارتعا مالعا ھحفص •

 یلخاد )لیمیا( ھمانایار ای یکمایپ ای ینفلت تفایرد ھناماس داجیا(
 ).تسا یرورض ضارتعا مالعا یارب

 تیعضو نیرخآ شرازگ هارمھ ھب ھسسوم یاھیامرس ییاراد کلمت یاھحرط •
  اھنآ تفرشیپ

 تیعضو نیرخآ مالعا و اھهدیازم و تاصقانم یاھیدنمزاین مالعا ھحفص •
 اھنآ

 ییوگخساپ یلوتم هارمھ ھب ھسسوم ھئارا لباق تامدخ ھیلک ھمانسانش •
 تمدخ رھ

 طوبرم یاھیدنمزاین ھیلک هارمھ ھب تمدخ رھ ھئارا دنیآرف •
 یوگخساپ نانکراک ھب یسرتسد هویش و تسرھف و تامدخ ھئارا یدنبنامز •

 تامدخ
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 رتافد قیرط زا یراپسنورب تروص رد تمدخ ھئارا یاھهویش مالعا •
 ناشیا تادھعت و تامدخ ناوخشیپ

 و هدش ھسسوم زا ھک یررکم تالاوس و ناوخشیپ یامنھار ھحفص داجیا •
 طوبرم یاھخساپ

 تاعالطا هارمھ ھب تاعالطا تساوخرد ای تمدخ یریگیپ ھحفص داجیا •
  تمدخ ھئارا یارب هدش یط دنیآرف

 سرتسد زا ینف لئاسم ای یناسرزورھب تھج ناوخشیپ ھک ییاھنامز شرازگ •
  تسا هدش ای دوشیم جراخ

 نیناوق قباطم ھک نوناق لومشم یمومع تاسسوم فیاظو ھب طوبرم تاعالطا •
 تسا یمازلا نآ ھئارا روشک تاررقم و

 
 ساسا رب ھک ار یتاعالطا دنفظوم نوناق لومشم تاسسوم« ٣١٣٩ ھماننییآ قبط
 60.»دنیامن جرد دوخ هاگرد رد ھلصافالب ،دنتسھ اھنآ راشتنا ھب مزلم نوناق
 رد دوجوم تاعالطا لیدبت ھب فظوم اھداھن ھک هدمآ زین ٢ هدام رد ھچ رگا
 حوطس رد ناربراک ھب« لاس ھس فرظ نآ ھئارا و لاتیجید لکش ھب الاب تسرھف
  .دنتسھ »فلتخم

 
 دنوش رشتنم دیاب ھک یدراوم ریاس .ب

 
 

 ار یرورض تاعالطا راشتنا ھک دنتسھ  اھھماننییآ رد زین رگید هدام دنچ
 :دننادیم مزلم

 
 ھب خساپ ٨ هدام ھماننییآ قبط .اضاقت بسح ھب یمومع تاعالطا راشتنا •

 ھچرگا .دوش رشتنم ھسسوم تیاسبو رد دناوتیم یمومع تاعالطا یاھاضاقت
 رد 61.دریگیمن رب رد ار تسا یمومع عفن تھج رد ھک یتاعالطا راشتنا
 تیاسبو رد ھنالاعف دیاب تسا اضاقت ود ھب طوبرم ھک یتاعالطا ،سنوت
 62.دوش رشتنم داھن

 ھبوصم« :دیوگیم »نوناق« ١١ هدام .اھتیلوئسم و قوقح ھب طوبرم تابوصم •
 ناونع ھب یدنبھقبط لباق تسا یمومع فیلکت ای قح دجوم ھک یمیمصت و
 63».دوب دھاوخ یمازلا اھنآ راشتنا و دشابیمن یتلود رارسا

 ھک درادیم ررقم ١٣٩٣ ھماننییآ .اھداھن رایتخا رد تاعالطا نیوانع •
 هدشیدنبھقبطریغ و یمومع تاعالطا نیوانع دنفظوم نوناق لومشم تاسسوم«
  64.»دنھد رارق دوخ هاگرد رد ار اھنآ ھب یسرتسد هویش و دوخ

 
 یربھر هرطیس تحت یاھداھن دروم رد تسبراک تیدودحم .ج

 
 ییاھهاگتسد« دروم رد تاعالطا راشتنا ،»نوناق« ١٠ هدام لوا هرصبت قبط
 ھل مظعم تفلاخم مدع ھب طونم ،تسا یربھر مظعم ماقم میقتسم رظن ریز ھک
  ».دشابیم

 
  اھانثتسا .۶

 

                                                
 .٩ هدام ،١٣٩٣ ھماننییآ 60
 .۶ هدام  ،٨ هدام ھماننییآ 61
 .٨ هدام ،کیناگرا نوناق 62
 .١١ هدام ،١٣٩٣ ھماننییآ 63
 .٣ هدام ،١٣٩٣ ھماننییآ 64
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 یاھاضاقت دروم رد اھانثتسا زا یرامش هدنریگرب رد »نوناق« مراھچ لصف
 نیرفآلکشم امومع شخب نیا .تسا اھنآ یرورض راشتنا و تاعالطا ھب یسرتسد
 و دنتسھ عسوم یدایز دح رد دناهدمآ نآ رد ھک تاعالطا یاھیدنبھتسد .تسا
 دیاب ھک ار ساسح و مھم تاعالطا نداد صیخشت یگنوگچ دروم رد یفاک تیفافش
 دنناوتیم ھک یرگید تاعالطا ریاس یمامت اب ھسیاقم رد( دنرادن دوش تظافح
 دنتسھ دودحم یناسربیسآ یاھکحم ،ھفاضاھب .)دنیایب صخشم  یدنبھتسد رھ رد
 .دنتسھ ھجاوم تیودحم اب رتشیب یتح یمومع عفانم یاھکحم و

 
 هدشیدنبھقبط تاعالطا .فلا

 
 نیا .دنتسھ فاعم راشتنا زا هدشیدنبھقبط تاعالطا ،»نوناق« ١٣ هدام قبط
 عسوم دح زا شیب ینوناق ھب ھک ارچ تسا نوناق شخب نیرتنیرفآلکشم ھلاسم
 و دنکیم فیرعت عسوم ار یفخم تاعالطا ھک دھدیم عاجرا هاش میژر زا
  .دھدیمن ھئارا مھ ینادنچ ییامنھار
  :دیوگیم هدام نیا

 هدش یدنبھقبط تاعالطا و دانسا ھب یضاقتم تساوخرد ھک یتروص رد«
 رارق رایتخا رد زا دیاب یمومع تاسسؤم دشاب طوبرم )یتلود رارسا(
 عبات هدش یدنبھقبط تاعالطا ھب یسرتسد .دننک عانتما اھنآ نداد
 ».دوب دھاوخ دوخ صاخ تاررقم و نیناوق

 
 ار »)یتلود رارسا( هدشیدنبھقبط تاعالطا« ٩٣ ھماننییآ )ت( ١ هدام
 تازاجم نوناق عوضوم یتلود ھنامرحم و یرس دانسا« :دنکیم فیرعت ھنوگنیا
 ھماننییآ و ،١٣۵٣ بوصم ،یتلود یرس و ھنامرحم دانسا یاشفا و راشتنا
 .دناهدمآ تسویپ رد نآ یاھھماننییآ و نوناق نیا ».١٣۵۴ بوصم ،نآ ییارجا

 
 نوناق«( یتلود یرس و ھنامرحم دانسا یاشفا و راشتنا تازاجم نوناق ١ هدام
  :دنکیم فیرعت ھنوگنیا عسوم روط ھب ار ھنامرحم دانسا )»تازاجم

 تلود حلاصم اب ریاغم اھنآ یاشفا ھک تسا یدانسا یرس یتلود دانسا«
 اھنآ یاشفا ھک تسا یدانسا ھنامرحم یتلود دانسا .دشاب تکلمم ای و
 ».دشاب هدام نیا رد روکذم یاھنآمزاس یرادا صاخ حلاصم اب ریاغم

 
 دننکیم فیرعت ار تاعالطا عون راھچ ،١٣۵۴ بوصم ،»تازاجم نوناق« ھماننییآ
 :65دنوش یدنبھقبط دیاب ھک

 و تموكح ساسا ھب اھنآ زاجمریغ ياشفا ھك تسا يدانسا ـ لوا ھقبط •
 .دناسرب يریذپان ناربج ررض تلود ينابم

 و يمومع عفانم اھنآ زاجمریغ ياشفا ھك تسا يدانسا ـ مود ھقبط •
 .دنك هرطاخم راچد ار يلم تینما

 اھنامزاس روما ماظن اھنآ زاجمریغ ياشفا ھك تسا يدانسا ـ موس ھقبط •
 .دنك نكممان ار اھنآ يساسا فیاظو يارجا و لتخم ار

 روما لالتخا بجوم اھنآ زاجمریغ ياشفا ھك تسا يدانسا ـ مراھچ ھقبط •
 .دشاب ریاغم نامزاس نآ يرادا حلاصم اب ای دوش نامزاس كی يلخاد

 
 رد ھک دنکیم میسقت ییاھیدنبھتسد ھب ار تاعالطا نیا سپس ھماننییآ نیا
 :تسا هدش هراشا اھنآ ھب »نوناق« ١ هدام

 
 مراھچ و موس تاقبطرد ھنامرحم دانسا و مود و لوا تاقبط رد يرس دانسا«
 مود ھقبط دانسا و يرس يلكھب ناونع اب لوا ھقبط دانسا( .دنریگيم رارق

                                                
 عون ندومن صخشم هوحن و یدنبھقبط و یتلود ھنامرحم و یرس دانسا یرادھاگن زرط ھماننییآ 65
 .١ هدام ،)ناریزو تایھ ١٣۵۴/١٠/٢ خروم م/١۴-١٧٠ هرامش ھمانبیوصت( تاعالطا و دانسا
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 ھقبط دانسا و ھنامرحم يلیخ ناونع اب موس ھقبط دانسا و يرس ناونع اب
 ».)دوش يم صخشم ھنامرحم ناونع اب مراھچ
 ،دشاب یاهدنورپ نورد هدش یدنبھقبط یدنس رگا »تازاجم نوناق« ٢ هدام قبط
 نیا .دوشیم یدنبھقبط نآ نورد دانسا ھقبط نیرتالاب تبسن ھب هدنورپ لک
 ھکنانچ ،نوناق نیا ھک ارچ تسین گنھامھ تاعالطا ھب یسرتسد قح نوناق اب
  .تسا ساسحریغ یاھشخب راشتنا و ساسح یاھشخب فذح ناھاوخ ،میتفگ الاب رد

 
 اھ تیدودحم
 یمومع فیلکت ای قح دجوم ھک یمیمصت و ھبوصم« :دیوگیم »نوناق« ١١ هدام
 یمازلا اھنآ راشتنا و دشابیمن یتلود رارسا ناونع ھب یدنبھقبط لباق تسا
  ».دوب دھاوخ
 
 ھب طوبرم و هدمآ ١ هرصبت ،١٧ هدام رد ھک یمومع تعفنم کحم ھفاضاھب
 یمومع تمالس ھجوتم ھک یتارطخ و یتسیزطیحم تارطاخم ھب طوبرم تاعالطا
 مھ هدشیدنبھقبط تاعالطا دروم رد ،)دناهدش حیرشت ریز رد ھک( دوشیم
 .دراد تسبراک

 
 یسررب
 و لامعا ،دش ھتفگ الاب رد ھک ییاھتیدودحم دوجو اب یتح ،یلک روط ھب
 یاروش« .تسا یللملانیب نوناق اب ریاغم ١٣۵۴ »تازاجم نوناق« عسوم یارجا
 یلیخ تروص ھب اھنت دیاب اھتلود ھک هدرک مالعا »للم نامزاس رشب قوقح
 هدرک هراشا و دننک دودحم یلم تینما لیالد ھب ار تاعالطا ھب یسرتسد دودحم
 راشتنا مدع ای بوکرس یارب ینیناوق نینچ زا هدافتسا لاثم یارب« ھک
 یبیسآ و دراد دوجو اھنآ ھب تبسن یمومع عورشم تعفنم ھک یمومع تاعالطا
 ،نارگشھوژپ ،ناراگنھمانزور بیقعت نینچمھ و دننزیمن یلم تینما ھب
 نینچ شخپ رطاخھب نیریاس ای رشب قوقح نیعفادم ،تسیزطیحم نیلاعف
  66».تسا ٣ فارگاراپ اب ریاغم ،یتاعالطا
 

 
 یصخش یاھهداد و یصوصخ میرح .ب

 
 ھک تسا ینیداینب قح زین یصخش تاعالطا زا تظافح ھلمج زا یصوصخ میرح قح
 ۴۶ ات ٣۶ داوم و یساسا نوناق نمض رد 67.تسا هدمآ قاثیم ١٧ هدام رد
 .دنتسھ نآ یماح زین قوقح روشنم
 
 ھقباس لثم یصخش تاعالطا زا تظافح یارب یصوصخ میرح قح ،تاعالطا ھنیمز رد
 یحارط دارفا ھب عجار یصخش تاعالطا ریاس و یتایلام یاھهدنورپ ،یکشزپ
 الومعم قح نیا زا تظافح یارب راشتنا زا یدانسا ندرک ینثتسم .تسا هدش
 ادیپ ناھج رسارس رد تاعالطا ھب یسرتسد قح ھب طوبرم نیناوق مامت رد
 .دوشیم
 
 دودحم دارفا »یصوصخ میرح« ھب طوبرم تاعالطا راشتنا ،١۴ هدام »نوناق« رد
  :دیوگیم نوناق نیا .تسا هدش

 و دشاب صاخشا یصوصخ میرح ھب طوبرم هدش تساوخرد تاعالطا ھچنانچ«
 یصوصخ میرح ھب طوبرم ماکحا ضقن اب ھک دشاب یتاعالطا هرمز رد ای
  ».دوش در دیاب یسرتسد تساوخرد ،تسا هدش لیصحت

                                                
 .الاب رد ١ هرامش ،٢٣ هرامش یمومع رظن راھظا 66
 للم نامزاس یمومع عمجم ھمانعطق ؛الاب رد ۵٢ هرامش ١۶ هرامش یمومع رظن راھظا ھب دینک هاگن 67
 قح .۶٩/١۶۶ للم نامزاس یمومع عمجم ھمانعطق ؛)٢٠١٣( لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح قح ،۶٨/١۶٧
  .)٢٠١۴( لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح
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  :دنکیم فیرعت نینچنیا ار یصوصخ میرح ٩٣ ھماننییآ

 تیاضر نودب نارگید دراد راظتنا ھک درف یصخش یگدنز زا ییورملق«
 ؛دننکن ضقن ارنآ ییاضق عجارم ای نوناق مکح ھب ای یو یلبق مالعا ای
 یسرتسد و دونش ،ندرک هراظن ،ندش دراو ،ینامسج میرح لیبق زا
 ،ینوکسم لزنم ،ھمان ،هارمھ نفلت ،ھنایار قیرط زا درف یصخش تاعالطا
 ،یتشک و لتھ ریظن یصوصخ هدش هراجا یاھناکم زا تمسق نآ و وردوخ
 یقوقح و یقیقح صخش رھ یصوصخ یاھفرح تیلاعف نوناق بسح ھکنآ نینچمھ
  ».تافاشتکا و تاعارتخا و یراجت دانسا لیبق زا ؛دوشیم بوسحم

 
  :دودحم یدراوم رد رگم دنکیم عونمم ار یصخش تاعالطا راشتنا ١۵ هدام

 نمضتم یضاقتم تساوخرد شریذپ ھک یتروصرد نوناق نیا لومشم تاسسؤم«
 دشاب ثلاث یقیقح صخش کی هرابرد یصخش تاعالطا ینوناقریغ یاشفا
 ،دننک یراددوخ هدش تساوخرد تاعالطا نداد رارق رایتخا رد زا دیاب
 :ھک نآ رگم
 تاعالطا ءاشفا ھب بوتکم و حیرص وحن ھب ثلاث صخش ـ فلا       
 .دشاب هداد تیاضر دوخ ھب عجار
 دودح رد ،ثلاث صخش لیکو ای مّیق ای یلو ،یضاقتم صخش ـ ب       
 .دشاب دوخ تارایتخا
 تساوخرد تاعالطا و دشاب یمومع تاسسؤم زا یکی یضاقتم ـ ج       
 ھسسؤم کی ناونع ھب نآ فیاظو ھب ًامیقتسم نوناق بوچراچ رد هدش
  .دشاب طبترم یمومع

 
 یتاعالطا دنفظوم نوناق لومشم تاسسوم« ھماننییآ ٩ هدام قبط نیا رب هوالع
 دوخ هاگرد رد ھلصافالب دنتسھ اھنآ راشتنا ھب مزلم نوناق ساسا رب ھک ار
  .»دنیامن جرد
 
 یدرف تاعالطا« :دنکیم فیرعت نینچنیا ار یصخش تاعالطا »نوناق« )ب( ١ هدام
 یگدنز تیعضو ،راک لحم و تنوکس لحم یاھیناشن ،یگداوناخ مان و مان ریظن
 زمر و یکناب باسح هرامش ،یمسج یاھیتحاران ،یدرف یاھتداع ،یگداوناخ
  :دھدیم ھئارا یرتعیسو فیرعت ٩٣ ھماننییآ )پ( ١ هدام ».تسا روبع

 ،اھرواب و دیاقع ،یدرف تیعضو ،یصخش لاوحا ،تیوھ ھب طوبرم تاعالطا«
 و یراتفر تاداع و ریوصت و توص و ملیف و سکع ،یکینورتکلا تسپ
 ،جاودزا ،دلوت خیرات و لحم ،یگداوناخ مان و مان لیبق زا یدرف
 یاھیتحاران ،یگداوناخ تبسن ،نادنزرف و نیدلاو ،رسمھ اصخشم ،قالط
 و تنوکس و راک لحم ،روبع زمر و یکناب باسح هرامش ،یحور و یمسج
 ،یلیصحت ،یلغش ،یراجت روما ماجنا ھب طوبرم یصخش تاعالطا نینچمھ
  ».یقوقح و یکشزپ ،یرادا ،یشزومآ ،یلام

 
 یاھتیلاعف ای تاماقم مان لماش یصخش تاعالطا ھک دوش نشور دیاب نینچمھ
 تاعالطا )٢٠١٢( نمی تاعالطا ھب یسرتسد قح نوناق قبط .دوشیمن ناشیمسر
 ای درکراک ای ھفیظو اب طبترم« ھک درک رشتنم ناوتیم یتروص رد ار یصخش
 68.»دشاب درف نآ یمسر ماقم
 
  یراجت/یلام نارسخ ای تمالس/ناج ھب بیسآ .ج
 
 ھب ار دارفا تمالس ای ناج« ھک یتاعالطا راشتنا »نوناق« ١۶ هدام قبط
 »دشاب اھنآ یارب یراجت ای یلام تراسخ دورو نمضتم ای دزادنایم هرطاخم
  .تسین زاجم

                                                
 .)ب( ٢۵ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد قح هرابرد ٢٠١٢ لاس )١٣ (نوناق 68
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 داسف یاھھناشن لثم یتاعالطا راشتنا مدع ثعاب هدام نیا دسریم رظن ھب
 تسد زا قیرط زا یراجت ای یلام نارسخ ثعاب دناوتیم ناشراشتنا ھک دشاب
 .دوش اھدادرارق نتفر
 
 اھانثتسا ریاس و تظافح .د

 
 اھنآ قباطم ھک دنکیم حرطم ار رگید یانثتسا راھچ »نوناق« ١٧ هدام
 دوش دراو ریز دراوم ھب یبیسآ ھک یتروص رد ار اھاضاقت دنفظوم اھداھن
 :تسا روشک نیناوق یارجا ھب طوبرم دراوم نیا زا کی رھ .دننک در

 
 یمومع شیاسآ و تینما •
 نامرجم بیقعت ای تشادزاب ،اھنآ فشک ای مئارج :زا یریگشیپ •
 اھنآ لوصو ای ینوناق ضراوع ای تایلام یزیمم •
 روشک ھب ترجاھم رب تراظن لامعا •

 
 ناھج رسارس رد نیناوق ریاس رد دوجوم دراوم ھباشم امومع دراوم نیا
 ار تاعالطا زا یعیسو هریاد ناسنیدب و دنرصتخم یلیخ ناشرتشیب اما دنتسھ
 رد یمگردرس ھب رجنم تسا نکمم دراوم نیا ،ینونک لکش رد .دنریگیمرب رد
 نکمم دوخ ھبون ھب نیا .دنوش تظافح تحت تاعالطا تیساسح و هرتسگ دروم
 .دوش ،دنتسھ مومع تعفنم یاتسار رد ھک یتاعالطا راشتنا مدع ثعاب تسا

 
 
 
 

 مومع عفن تلع ھب انثتسا .ـھ
 

 اھانثتسا وزج رگا یتح تاعالطا یضعب ،»نوناق« ١٧ هدام لوا هرصبت قبط
 :دیوگیم هرصبت نیا .دنوش رشتنم دیاب دنشاب

 زورب ای دوجو ھب عجار تاعالطا لماش )17( یلا )13( داوم عوضوم«
  ».ددرگیمن یمومع تمالس دیدھت و یطیحم تسیز تارطخ

 
 یصوصخ میرح ظفح ،)١٣ هدام( یتلود رارسا ھب طوبرم یاھانثتسا لماش نیا
 ھک یدراوم ریاس و )١۶ هدام( یراجت رارسا ظفح ،)١۵ و ١۴ داوم(
 ینیبزاب ،تیانج و مرج زا یریگولج ،یمومع مظن ھب بیسآ ثعاب ناشراشتنا
 .دوشیم )١٧ هدام( تسا روشک ھب ترجاھم رب تراظن لامعا و یتایلام
 
 
 هدراو یاھانثتسا ھک تسا نانیمطا بسک یارب یمھم ھلیسو یمومع عفانم کحم
 ناھنپ دننادب یمومع یاھداھن درکراک ھب عجار دیاب مدرم ھک ار یتاعالطا
 ساسح یلیخ دراوم یضعب ھب یاهراشا هدام نیا ھک تسا ھجوت لباق .دنکیمن
 .دراد مھ یمومع مظن و یتلود رارسا لثم
 ،دنراد یمومع تعفنم ھک یدراوم زا یرایسب لماش و تسا دودحم کحم نیا اما
 جرخءوس و فیاظو یارجا مدع ،داسف ،تردق زا هدافتساوس ھلمج زا .دوشیمن
  .یمومع ھجدوب
 مامت ،سنوت رد .تشاد یمومع تعفنم ھب یرتیلک دید ھک تسا نآ رتھب
 ای رشب قوقح یدج ضقن یاشفا یارب ناشراشتنا ھک یتروص رد اھانثتسا
 وزج ،دشاب مزال )دروم نیا رد قیقحت ای( ناشنالماع بیقعت ای یگنج تایانج
 ای ،تلود یلاع عفانم اب ریاغم ھکنآ طرش ھب دنوشیم باسح یمومع تعفنم
 رد الثم ،دشابن ،تسا تظافح دروم ھک یعفن زا رترب ھک مومع یلک تعفنم
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 ای و دننکیم دیدھت ار تسیز طیحم ای تینما ،یتمالس یدج تارطخ ھک یدراوم
  69.ییانج لامعا دراوم رد
 
 اشحف ھعاشا و یمومع تفع ،تمرح کتھ .و

 
 :دیوگیم هرصبت نیا .دراد لومعمان ییانثتسا ١٧ هدام مود هرصبت

 
 تیثیح و ضرع کتھ بجوم ھک یتاعالطا لماش )16( و )15( داوم عوضوم«
  ».ددرگیمن ،دوشیم ءاشحف ھعاشا ای و یمومع تفع ریاغم ای دارفا

 
 ١۶ و ١۵ داوم میتفگ الاب رد ھکنانچ .تسیچ هرصبت نیا زا فدھ تسین صخشم
 قوشم شخب نیا دیآیم رظن ھب .دننکیم عونمم ار تاعالطا راشتنا امومع
 یمومع تفع ضقان لامعا ای تمرح کتھ ھب رجنم ھک تسا یتاعالطا راشتنا
  .دشاب هدوب نیا »نوناق« روظنم تسا دیعب .دنتسھ
 
 راشتنا ھک دنیبیم رگید ییانثتسا ناونع ھب ار نآ هرصبت نیا یقطنم شناوخ
 ١۵ داوم تحت یراجت ای و یصخش تاعالطا رگا یتح ار الاب دراوم رد تاعالطا
 یرتشیب ییامنھار ای تاررقم چیھ اما .دنکیم عنم دنشاب راشتنا لباق ١۶ و
 نایب یدازآ رظنھطقن زا ھلاسم نیا .دنک یزاسفافش دروم نیا رد ھک تسین
 رامش ھب نایب یدازآ عورشم یاھانثتسا وزج دراوم نیا و تسا هدننکنارگن
 .دنوریمن

 
 رظن دیدجت .٧
 
 نآ اب نایضاقتم ھک یدنور ھب عجار ینادنچ تاعالطا اھھماننییآو »نوناق«
 ای تاعالطا ھئارا مدع یارب( ،دناھتفرگ اھداھن ھک یتامیمصت دروم رد دنناوتیم
 .دناهدادن ھئارا ،دننک رظن دیدجت یاضاقت و ضارتعا )اھاضاقت ھب خساپ مدع
 یخساپ ھب عجار دنناوتیم روطچ نایضاقتم دھدیم حیضوت ھک تسھ لاترپ رد یتمسق
 .دننک لابند ار ناشتیاکش تفرشیپ دنناوتیم ھنوگچ و دننک تیاکش دناھتفرگ ھک
 »تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نویسیمک« ھب هدنھدخساپ هرادا دروم رد تیاکش
 ھب خساپ ھچرگ .تسا نکمم دنوشیم تفایرد نآ رد اھخساپ ھک لاترپ تمسق نامھ رد
 ھکنیا و تایاکش دنور ھب عجار یتاعالطا ،دوشیم تفایرد لاترپ قیرط زا تایاکش
 زا یلک یریوصت اھنت لاترپ .تسا هدشن ھئارا دشکیم لوط ردقچ اھنآ ھب خساپ
 ھب درک تیاکش ناوتیم یدراوم ھچ رد ھکنیا .دنکیم ھئارا تیاکش ھئارا یگنوگچ
 .تسا هدشن رکذ ینشور
 

 ینامزاس نورد ینیبزاب .فلا
 
 ینامزاس نورد ینیبزاب یاضاقت یارب یمسر دنور ھنوگچیھ دسریمن رظن ھب
 دنتسھ فظوم اھداھن ١٣٩٣ ھماننییآ قبط .دشاب دوجوم ،هدش ھتفرگ تامیمصت
 ھب ضارتعا مالعا ھحفص« :دنشاب ھتشاد ار ناکما نیا دوخ تیاسبو رد
 ینفلت تفایرد ھناماس داجیا( نانکراک ای ھعبات دحاو ،ھسسوم یاھتیلاعف
 70.»)تسا یرورض ضارتعا مالعا یارب یلخاد )لیمیا( ھمانایار ای یکمایپ ای
 هدشن ھتفرگ رظن رد تایاکش نیا ھب اھنآ خساپ یارب یاھفیظو دسریم رظن ھب
 .تسا

 

                                                
  .٢۶ هدام ،کیناگرا نوناق 69
 .٧ هدام ،١٣٩٣ ھماننییآ 70
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 سیئر زا دناوتیم یضاقتم ،ناھج رد تاعالطا ھب یسرتسد قح نیناوق رتشیب رد
 ینیبزاب ار یدرف میمصت ای ینورد دحاو میمصت ات دنک تساوخرد یرادا یداھن
 رتفد« رد ھیلوا میمصت ھب دناوتیم یضاقتم ،ناتسناغفا رد الثم .دنک
 تقو یریگمیمصت یارب یراک زور ھس داھن نیا و دنک ضارتعا »یمومع تاعالطا
 71.دراد
 
 نویسیمک یوس زا ینوریب ینیبزاب .ب
 
 »نویسیمک« طسوت ینیبزاب و رظندیدجت یاضاقت یارب یصخشم دنور ھنوگچیھ
 ھب ناوتیم ار دنور نیا تلاح نیرتھب رد .تسا هدشن فیرعت »نوناق« رد
  .دید اھھماننییآ و »نوناق« رد یحیولت روط
 
 ١٨ هدام ھماننییآ رد .دنوش طوبرم دروم نیا ھب هدام ود دسریم رظن ھب
 و یقیقح صاخشا تایاکش یریگیپ و تبث« نویسیمک ھناخریبد فیاظو زا یکی
 فیاظو زا یکی »نوناق« دوخ نمض رد .تسا هدش فیرعت 72»نوناق عوضوم یقوقح
 »نوناق نیا عوضوم تاعالطا ھئارا یگنوگچ رد فالتخا عفر« ار »نویسیمک«
  73.دنادیم
 
 هدش در تاعالطا تفایرد یارب یدرف یاضاقت یتقو ھک دسریم رظن ھب ناسنیدب
 دھدیم خساپ ھناخریبد .دنک تیاکش نویسیمک ھناخریبد ھب دناوتیم وا ،تسا
 ماگمھ نیا .دسرب نویسیمک بیوصت ھب دیاب سپس ھک دھدیم داھنشیپ یلحهار و
  یاھروشک رد دوجوم دنور اب
 
 
 
 ماجنا ار فالتخا لح و قیقحت راک رتشیب ھناخریبد اھنآ رد ھک تسا رگید
 ار ییاھن تامیمصت ،دنکیم نییعت ھک ییاھهورگ ای نویسیمک سیئر و دھدیم
  .دنریگیم
 سیئر دییات زا سپ نویسیمک تابوصم ،اھھماننییآ و »نوناق« قبط اما
 یرگید روشک چیھ رد .تسا لومعمریغ تدش ھب نیا 74.دنوشیم ییارجا ،یروھمج
 ھب و تسین روشک یروھمج سیئر دییات ھب طونم تاعالطا نویسیمک یاھتیلاعف
 میمصت دروم رھ رد کت ھب کت ھک تشاد راظتنا وا زا ناوتیمن یقطنم روط
 .دریگب
 ار دوخ ییارجا تردق ھک دنشاب ییاھداھن ھک تسا جیار رگید یاھروشک رد
 ارجالامزال ھطوبرم داھن تامیمصت ،اھروشک رگید یلیخ و سنوت رد .دنراد
 75.دنتسھ
 
 »نویسیمک« تامیمصت یارب ینامز دعوم
 داھن ،سنوت رد .تسا هدرکن نییعت ینامز دعوم نداد خساپ یارب نویسیمک
 76.دھد خساپ زور ۴۵ فرظ دیاب ھطوبرم

 
  هاگداد رد رظندیدجت یاضاقت .ج

 
 

                                                
 .١٣ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد نوناق 71
 .)ز( ٩ هدام ،١٨ هدام ھماننییآ 72
 .١٧ هدام ،نوناق 73
 .کی هرصبت ،١٨ هدام 74
 .٣٠ هدام ،کیناگرا نوناق75
  .٣٠ هدام کیناگرا نوناق 76



 لاس تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق رب یرورم :ناریا
١٣٨٧ 

 1396 رھم
 

30 
 

 رد ییاضق یاھهاگداد رد رظندیدجت یاضاقت دروم رد یزیچ نینچمھ »نوناق«
 ای ھسسوم ای دریگن رارق شریذپ دروم رظن دیدجت ھیلوا یاضاقت ھک یتروص
 یاضاقت دنور حیرشت مدع .دیوگیمن ،دراذگن نآ ھب یعقو نویسیمک/ھناخریبد
 ناھاوخ یللملانیب نیزاوم اما تسا ناریا نوناق لومعم قباطم رظندیدجت
 یاھهاگداد ،ناریا ییاضق ماظن رد .دنتسھ رظندیدجت دنور ندوب فافش
 و یرادا تلادع ناوید ،ھجیتن رد .دنزادرپیمن یدراوم نینچ ھب رظندیدجت
 نادنورھش تایاکش ینیبزاب ناکما ود رھ روشک لک یسرزاب نامزاس نینچمھ
 ییاضق ھطیح فیرعت نیا .دنراد ار اھھماننییآ و نیناوق یارجا دروم رد
 ناریا رد یمومع و یتلود یاھداھن یمامت دروم رد ھک تسا یمومع ینوناق
 .دوریم راک ھب
 
 تاعالطا ھب یسرتسد قح ھب طوبرم نیناوق ریاس یمامت ھک مینیبیم ھسیاقم رد
 دناوتیم یضاقتم ،سنوت رد .دناهدرک نییعت ھنیمز نیا رد یدنور ناھج رد
 ،ھیکرت رد 77.دنک رظندیدجت یاضاقت »یرادا هاگداد« دزن زور ٣٠ فرظ
 هاگداد دزن سپس و »ینیبزاب تایھ« دزن زور ١۵ فرظ دنناوتیم نایضاقتم
 خساپ زور ٣٠ فرظ ییاضاقت ھب رگا ،ندرا رد .78دننک تیاکش ییاضق ینیبزاب
 دزن رظن دیدجت یاضاقت حرط ناکما ،دوش هداد یفنم خساپ ای دوشن هداد
  79.تسا دوجوم یلاع ناوید

 
  تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نویسیمک .٨
 
 راک ات دنکیم داجیا »ھناخریبد« کی اب هارمھ ار »نویسیمک« ،»نوناق« مجنپ لصف
 ھماننییآ رد »ھناخریبد« و »نویسیمک« شقن .دنھد ماجنا ار رظندیدجت و ینیبزاب
  .تسا هدش هداد حیضوت رتشیب ١٨ هدام
 
 .دنتسھ تاعالطا قح رثوم یارجا نیمضت یارب یمھم یاھداھن تاعالطا یاھنویسیمک
 دروم رد ییامنھار ،نوناق یارجا رب تراظن :دنراد مھم درکراک دنچ اھنیا
 ھک یدراوم رد یریگمیمصت ،ناربراک و تاماقم میلعت ،نوناق دراوم یزاسفافش
 زا شیب .نوناق رییغت داھنشیپ و دننکیم بلس ار تاعالطا ھب یسرتسد قح اھداھن
 داجیا لقتسم یاھنویسیمک نمی و سنوت ،دنھ ھلمج زا ناھج رسارس رد روشک ۵٠
 ای لقتسم )سرزاب( نامزدوبمآ ھب ھباشم تارایتخا رگید روشک ٣٠ و دناهدرک
 ھفیظو ییارجا یماقم ھک تسا روشک دنچ رد اھنت .دننکیم ھئارا رشب قوقح نویسیمک
 .دراد هدھع رب ار تراظن
 
 شیاضعا و تسین لقتسم یداھن :دراد لکشم دنچ هدرک داجیا »نوناق« ھک ینویسیمک
 و اھدرکراک ؛هدشن تاسلج مظنم یرازگرب ھب فظوم ؛دنتسھ یتلود دشرا تاماقم
 ینشور دنور ؛تسا داشرا ترازو نورد ھک دھدیم ماجنا »ھناخریبد« ار شیاھتیلاعف
 دییات تروص رد اھنت شتامیمصت ھکنیا هرخالاب و ؛درادن یریگمیمصت یارب
 .دنتسھ ارجالامزال یروھمجسیئر
 

  نویسیمک فیاظو و شقن .فلا
 
 یسرتسد و تاعالطا یدازآ زا تیامح« ار »نویسیمک« شقن نوناق ١٨ هدام
 تامدخ ھک یصوصخ تاسسوم و یمومع تاسسوم رد دوجوم تاعالطا ھب یناگمھ
  :تسا ریز حرش ھب »نویسیمک« فیاظو .دنکیم نییعت »دنھدیم ھئارا یمومع

                                                
 .٣١ هدام ،کیناگرا نوناق ٧٧
 .١٣ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد نوناق ٧٨
 .١٧ هدام ،۴٧/٢٠٠٧ هرامش نوناق ٧٩
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 نسح رب یلک تراظن ،یناسرعالطا ھصرع رد مزال ییارجا یاھھمانرب نیودت«
 قیرط زا نوناق نیا عوضوم تاعالطا ھئارا یگنوگچ رد فالتخا عفر ،ارجا
  ».یتروشم تارظن ھئارا و داشرا ،یزاسگنھرف ،ھیور تدحو داجیا
 
 :دناهدش میسقت هدمع شخب ود ھب نویسیمک فیاظو ،قوف هدام قباطم

 لیبق زا یتامادقا و نوناق جیورت یاتسار رد یراذگتسایس -
 .دریگیم تروص تابوصم بیوصت قیرط زا ھک ...و یناسرعالطا ،یزاسگنھرف
 تسردان یارجا ای و ارجا مدع زا یشان یمدرم تایاکش ھب یگدیسر -
  نوناق

 
 نویسیمک تاسلج
 لیکشت رابکی هام ود رھ دیاب نویسیمک ،١٨ هدام ھماننییآ ٢ هدام قبط
 هداعلاقوف یاھسلج یاضاقت دنناوتیم نآ وضع ھس و سیئر ای و دھد ھسلج
  .دننک
 
 تیمسر اضعا زا رفن جنپ لقادح روضح اب ھسلج رھ ١٨ هدام ھماننییآ قبط
 لوا هرصبت قبط 80.دنتسھ ربتعم رفن راھچ لقادح یار اب شتابوصم و دباییم
 وضع ،دوشیم یماظن ای یتینما لئاسم ھب طوبرم یمیمصت یتقو ھماننییآ نیا
  .دشاب رضاح دیاب اھداھن نیا هدنیامن
 
 تاعالطا ھئارا یاضاقت شریذپ مدع دراوم رد ابترم »نویسیمک« تسا رارق رگا
 راظتنا نامز دسریم رظن ھب ،دھد ماجنا رادانعم یتراظن و دنک یریگمیمصت
 سنوت »کیناگرا نوناق« ھک یداھن ،ھسیاقم رد .تسا ینالوط نآ تاسلج نیب
 ،ناتسناغفا رد .دھد ھسلج لیکشت رابکی زور ١۵ رھ لقادح دیاب هدرک اپرب
 81.دھد ھسلج لیکشت رابکی زور تفھ رھ دیاب »نویسیمک«
 
  نویسیمک ھنایلاس شرازگ
 و دوخ یاھتیلاعف زا یشرازگ ھلاس رھ دیاب نویسیمک »نوناق« ٢٠ هدام تحت
 هدام ھماننییآ .دنک ھئارا سلجم ھب ار »نوناق« لابقرد اھداھن درکلمع
 لوحم »ھناخریبد« ھب ار شرازگ کرادت ھفیظو و 82دنکیم دییات ار نیا ١٨
 .تسا هدرکن ھیھت یمومع یشرازگ لاحب ات »نویسیمک« .83دنکیم
 
 شرازگ نیا .تسا یریذپتیلوئسم و تراظن یارب مھم رازبا زا ھنایلاس شرازگ
 دنکیم ھئارا نادنورھش و سلجم ناگدنیامن ،تاماقم یارب یتایح یتاعالطا
 »نویسیمک« .دنراد او یریذپتیلوئسم ھب ار یمومع یاھداھن دنناوتب ات
 .دنک رشتنم ار شرازگ نیا تقو عرسا رد دیاب
 
 
  نویسیمک تامیمصت .ب
  
 ،دنتسھ ارجالامزال یروھمج سیئر دییات زا سپ نویسیمک تابوصم ،»نوناق« قبط
 84.دناهدرکن نییعت دروم نیا رد یدنور اھھماننییآ و »نوناق« ھچ رگا
 یراذگتسایس - نویسیمک فیاظو لوا شخب صوصخ رد افرص یروھمج سیئر دییات
 مزال ،دوشیم بوسحم یراذگنوناق یعون ھک اجنآ زا – نوناق جیورت یاتسار رد
 .تسا هدش ھتسناد

                                                
 .٣ هدام ،١٨ هدام ھماننییآ 80
 .٢٠ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد نوناق 81
 .۵ هدام ،١٨ هدام ھماننییآ 82
 .)فلا(٩ هدام ،١٨ هدام ھماننییآ 83
  .ود هرصبت ،١٨ هدام ،نوناق 84
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 ھک ییاھداھن یارب اھنت نویسیمک تابوصم ١٨ هدام ھماننییآ ۴ هدام قبط
  .دنتسھ ارجالامزال دنھدیم تامدخ مومع ھب
 ھتشاد ییارجالامزال یاھتردق نویسیمک ھک تسا نیا یللملانیب تنس نیرتھب
 زا اھروشک یرایسب رد نیا .دنشاب ھتشادن قوفام دییات ھب زاین ھک دشاب
  .تسا هدش بیوصت دنھ و ناتسناغفا ،سنوت ھلمج
 
  نویسیمک اب یراکمھ یارب اھداھن ھفیظو .ج
 
 
 نویسیمک اب یراکمھ ھب مزلم طبریذ تاسسؤم« نوناق« ١٨ هدام قبط
 ».دنشابیم
 دروم رد »نویسیمک« یاھاضاقت ھب خساپ ھفیظو لماش نیا ھک درک ضرف ناوتیم
 تاقیقحت هرابرد »نویسیمک« ھب خساپ ،صخشم دراوم رد و نوناق یارجا
  .دوشیم دانسا یاضاقت و اھداھن
 
  نویسیمک بیکرت .د
 
 ریز یاضعا زا لکشتم نویسیمک ،١٨ هدام ھماننییآ و »نوناق« ١٨ هدام قبط
  :تسا ،دننکیم بوصنم اھنآ ھک یدارفا ای
 .)نویسیمک سیئر( یمالسا داشرا و گنھرف ریزو ـ فلا       
 .طبریذ نواعم ای تاعالطا یروانف و تاطابترا ریزو ـ ب       
 .طبریذ نواعم ای تاعالطا ریزو ـ ج       
 .طبریذ نواعم ای حلسم یاھورین ینابیتشپ و عافد ریزو ـ د       
 .طبریذ نواعم ای روشک یزیر ھمانرب و تیریدم نامزاس سیئر ـ ـھ       
 .یرادا تلادع ناوید سیئر ـ و       
 .یمالسا یاروش سلجم یگنھرف نویسیمک سیئر ـ ز       
 .روشک تاعالطا یروانف یلاع یاروش ریبد ـ ح       
 
 یتوعد تروص ھب دھدیم ناکما یمومع یاھداھن ریاس ناگدنیامن ھب ھماننییآ
  85.تشاد دنھاوخن یار قح اما دننک تکرش تاسلج رد
 
 یاهژیو یاھھتیمک دناوتیم نویسیمک ،١٨ هدام ھماننییآ قبط نیا رب هوالع
 86.دھد لیکشت ناسانشراک و ینوریب یاھنامزاس ناگدنیامن روضح اب
 
 یمومع یاھداھن دشرا یارزو اھنت نآ یاضعا .تسا نیرفآلکشم نویسیمک بیکرت
 .دنرادن یمومع تیفافش ھب ینادنچ دھعت اھنآ زا یلیخ ھک دنتسھ دنمتردق
 یاھداھن لماش ھک یدراوم رد یریگمیمصت رد ھک دناهدشن فظوم اھنآ هوالع ھب
 .دننکن تکرش ،دوشیم ناشدوخ
 
 داجیا لقتسم یتراظن یاھداھن اھروشک ریاس ھک تفگ دیاب ھسیاقم رد
 ،لاپن ،یزنودنا ،دنھ ھلمج زا ناھج رسارس رد روشک هاجنپ رد .دناهدرک
 و ناتسکاپ رد .تسا هدش داجیا تاعالطا لقتسم نویسیمک ،شدالگنب و سنوت
 .دراد ار نوناق رب تراظن ھفیظو )سرزاب( نامزدوبمآ ،ناجیابرذآ
 
 قح نوناق ،دناهدرک داجیا نویسیمک زا ییاروش یلکش ھک اھروشک یرایسب رد
 داھن نیا رد زین تاماقم زج ھب یدارفا ھک درادیم ررقم تاعالطا ھب یسرتسد
 داھن نیا و تسا ییارجا دشرا یضاق کی نویسیمک سیئر سنوت رد .دنشاب رضاح

                                                
 .ود هرصبت ،١٨ هدام ھماننییآ 85
 .۶ هدام ،١٨ هدام ھماننییآ 86
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 .دوشیم نایھاگشناد و یندم ھعماج ،الکو یاھهورگ زا یناگدنیامن لماش
 یریزو چیھ لماش و دنسرب سلجم مجنپ ھس دییات ھب دیاب نویسیمک یاضعا
 ،الکو نوناک ناگدنیامن لماش »نویسیمک« نیا ،ناتسناغفا رد 87.دوشیمن
 بختنم وضع ود و یناگرزاب قاتا ،ناراگنھمانزور ھیداحتا ،الکو ھیداحتا
  88.تسا یندم ھعماج زا
 
  نویسیمک ھناخریبد .ـھ
 
 
 قبط .تسا هدرک داجیا ار »ھناخریبد« نویسیمک راک تیریدم یارب »نوناق«
  .هدش رقتسم داشرا ترازو رد ھناخریبد ،»نوناق« ١٨ هدام ١ هرصبت
 
 :درمشیمرب ار ھناخریبد فیاظو ١٨ هدام ھماننییآ ٩ هدام

 نویسیمک سیئر یگنھامھ اب تاسلج روتسد ھیھت - فلا
 نویسیمک تابوصم و تاسلجتروص نیودت - ب
 زا هدافتسا اب یصصخت یاھهورگراک و نیعم یاروش لیکشت یریگیپ - ج
 وضع یاھهاگتسد تیفرظ
 نویسیمک سیئر یگنھامھ اب تامیمصت و اھھمانرب یناسرعالطا - د
 نویسیمک فیاظو اب طبترم تاسلج رد تکرش ـھ

 نوناق یارجا رد ھیور تدحو داجیا یارب ییارجا یاھهاگتسد اب یگنھامھ -و
 نوناق عوضوم یقوقح و یقیقح صاخشا تایاکش یریگیپ و تبث -ز
 یمالسا یاروش سلجم و یروھمج سیئر یارب ھنایلاس شرازگ نیودت -ح
 یزاسگنھرف روظنم ھب یتاغیلبت-یگنھرف یاھھمانرب یارجا و نیودت - ط
 بسانم
 نویسیمک تامیمصت یارجا و یریگیپ - ی
 نویسیمک سیئر فرط زا ھلوحم روما ریاس ماجنا -ک
 
 دوخ زاین دروم یرادا یورین دناوتیم« ھناخریبد ١٨ هدام ھماننییآ قبط
 یریگراک ھب طوبرم تاررقم و نیناوق تیاعر اب و راک مجح اب بسانتم ار
 داضت زا ھک یدنور ای ھناخترازو زا ھناخریبد لالقتسا یارب اما ».دیامن
 ،ھسیاقم رد .تسا هدشن ینیبشیپ یزیچ دنک یریگشیپ یلامتحا عفانم
 »هرادا« دوخ تسد ھب القتسم سنوت رد »تاعالطا ھب یسرتسد هرادا« ھناخریبد
 و دناهدمآ اھداھن ریاس زا ھک یتاماقم زا تسا لکشتم و دوشیم تیریدم
 89.دناهدش ھتفرگ تمدخ ھب القتسم ھک یتاماقم
 ناونع ھب ١٣٩٣ لاس رد ،داشرا ترازو یتاعوبطم تنواعم ،یماظتنا نیسح
 .دش بوصنم ریبد

 
 تاعالطا ھئارا یاضاقت در یارب ھمیرج و تازاجم .٩
  
 قیرط زا .تسا تاعالطا ھب یسرتسد قح نیناوق مھم یاھدرکراک زا تازاجم لامعا
 و ندوب زاب قفاوم دیاش ھک یتاماقم یفنم راتفر یولج ھک تسا راکوزاس نیا
 ضقن یارب یندم یاھتازاجم »نوناق« ٢٢ هدام .دوشیم ھتفرگ دنشابن تیفافش
 :تسا ھتفرگ رظن رد دوخ تاررقم ھنادماع
 

 .نوناق نیا تاررقم فالخرب تاعالطا ھب یسرتسد زا تعنامم •

                                                
 ۴١ هدام ،کیناگرا نوناق 87
 .١۶ هدام ،تاعالطا ھب یسرتسد نوناق 88
 .۴٨ هدام ،کیناگرا نوناق 89



 لاس تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق رب یرورم :ناریا
١٣٨٧ 

 1396 رھم
 

34 
 

 یسرتسد و راشتنا نویسیمک ھفیظو ماجنا عنام ھک یلعف کرت ای لعف رھ •
 نیا تاررقم فالخرب یمومع تاسسؤم یناسرعالطا ھفیظو ای تاعالطا ھب دازآ
 .دوش نوناق

 .ینوناق رایتخا نتشاد نودب تاعالطا یلک ای یئزج ءاحما •
 .ررقم یاھتلھم صوصخ رد نوناق نیا تاررقم تیاعر مدع •

 
 ،ریثات نازیم« ھب یگتسب ھک دنتسھ لایر نویلیم ١٠٠ ات لایر رازھ ٣٠٠ زا اھھمیرج
 دنتسھ کدنا ریداقم نیا دسریم رظن ھب .دراد »]مرجم[ تیعضو و مرج باکترا تاعفد
 .دنریگب ار اھداھن یوس زا نوناق ضقن یولج تسا دیعب و
 
 اھتازاجم نیا لومشم اھداھن ای تاعالطا لوئسم نیرومام دوخ ھک تسین مولعم
 ایآ .تسا تازاجم لامعا لوئسم یداھن ھچ ھک هدشن مالعا نمض رد .ھن ای دنوشیم
 رب دیاب راک نیا ؟یناتسداد لثم ازجم یداھن ای ؟داھن دوخ ای نویسیمک دوخ
 رایتخا ،یتلایا و لاردف تاعالطا یاھنویسیمک ،دنھ رد .دشاب لقتسم یداھن هدھع
 رھ( دنراد ،دنریگیم ار تاعالطا ھب یسرتسد یولج ھک ار یتاماقم میقتسم ھمیرج
 90).دھدیم شیازفا ار ھمیرج تاعالطا ھئارا رد ریخات زور کی
 
 تاعالطا ندرک دوبان نوچمھ تایانج نیرتیدج یارب یتح یلصفم ییانج مرج نمض رد
 مومع ندرک هارمگ یارب تاعالطا ھنادماع لعج ای نآ راشتنا زا یریگولج یارب
 یرتتخس تازاجم ھک تسھ یرگید نوناق رگا دیوگیم ٢٢ هدام .تسا هدشن ینیبشیپ
 دنکیمن نشور هدام نیا اما .دوش لیمحت دیاب تازاجم نآ ،دراد میارج نیا یارب
 .ریخ ای دوشیم بوسحم ییانج یمرج راک نیا ھک
 
 دنتسھ نوناق یدج ضقن لماش ھک ار یدراوم »تاعالطا ھب یسرتسد نوناق« ،سنوت رد
 نیا رد دیاب تاررقم 91.دھدیم عاجرا ییازج نوناق ھب )تاعالطا یدوبان نوچمھ(
 :دیوگیم تاعالطا ھب یدازآ نوناق ٢٢ هدام ،ناتسکاپ رد .دننک یزاسفافش دروم
 تیاکش ای اضاقت عوضوم یدوبان نامز رد ھک دنک دوبان ار یدنس ھک یدرف رھ«
 ،دشاب هدوب نوناق نیا تحت نآ راشتنا زا یریگولج راک نیا زا وا فدھ و هدوب
 ».تسا ود رھ ای ھمیرج ،نادنز لاس ود رثکادح شتازاجم ھک هدش یمرج بکترم
 لزنت ای/و جارخا ھلمج زا دوش لامعا تاماقم ھیلع یرادا رتیوق یاھتازاجم دیاب
 دوخ یراکتسرد دنگوس دنھد ماجنا یراک نینچ ھک یتلود ماقم رھ ھک ارچ ،ھبتر
 ریاس و تاماقم« ھک دنکیم ررقم نوناق ،ھیکرت رد .تسا ھتشاذگ اپ ریز ار
 نیا لامعا یولج ھنادماع ای یتالابمیب ،یھجوتیب ساسا رب ھک یتلود نادنمراک
 یتامدخ ماظن ھطوبرم نیناوق رد ھک یطابضنا تامادقا اب ،دنریگیم ار نوناق
 92.»دنوشیم تازاجم هدمآ
 

  تاعالطا زا ددجم هدافتسا و راشتنا .١٠
 
 و تاعالطا زا ددجم هدافتسا ای ددجم راشتنا دروم رد ییامنھار چیھ »نوناق«
 هدافتسا« :دیوگیم ٢ هدام .دنکیمن ھئارا هدش تفایرد نآ دافم قبط ھک ییاھهداد
 ».دوب دھاوخ طوبرم تاررقم و نیناوق عبات اھنآ راشتنا ای یمومع تاعالطا زا
  93.دناهدرکن ھئارا دروم نیا رد یرتشیب حیضوت اھھماننییآ زا کیچیھ
 

                                                
 .١٩ هدام ،تاعالطا قح نوناق 90
 .کیناگرا نوناق ،سنوت ھب دینک هاگن 91
 .٢٩ هدام ،تاعالطا قح نوناق 92
 ھک دشاب یمالسا تازاجم نوناق و یربیاس میارج نوناق ،تاعوبطم نوناق لماش دناوتیم نیا 93
  .دننکیم ھئارا ار تاعالطا شخپ دروم رد یمومع نیناوق

 



 لاس تاعالطا ھب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق رب یرورم :ناریا
١٣٨٧ 

 1396 رھم
 

35 
 

 رتجیار زور رھ ایند رسارس رد زاب یاھهداد و یمومع تاعالطا زا ددجم هدافتسا
 یداصتقا یقوشم مھ و یریذپتیلوئسم یارب یاھلیسو مھ راک نیا .دوشیم شیپ زا
 94:دھدیم حیضوت للم نامزاس یعامتجا و یداصتقا لئاسم شخب ھکنانچ .دوشیم ھتسناد
 

 ھعماج فلتخم یاھنامزاس و( مدرم ھب ناگیار روط ھب اھهداد طخرب ھئارا«
 اھنآ زا دنھاوخیم ھک یدصق رھ یارب ات دھدیم ناکما اھنآ ھب )یندم
 دوبھب و راکتبا ھب رجنم دناوتیم نیا .دننک یبیکرت ای و ددجم هدافتسا
 ثعاب دناوتیم نمض رد .دوش دیدج راکفا و کرد و تامدخ داجیا ای تامدخ
 ھعسوت فادھا یمامت ققحت یارب اھتلود لامعا ھب تبسن یھاگآ شیازفا
 دننک یریگیپ دروم نیا رد دھدیم ناکما دارفا ھب ناسنیدب و دوش رادیاپ
 ».دننک شقن یافیا اھشالت نیا رد ناشدوخ و

 
 یاھداھن ھک درک بیوصت زاب یاھهداد ھنیمز رد یتسایس ٢٠١۴ لاس رد تلود ،رطق رد
 دروم اھنآ رظن ھب« اھداھن رایتخا رد یاھهداد یضعب رگا دنکیم فظوم ار یمومع
 ،تفایرد دناوتب ھک زاب یلکش ھب« ار اھنآ دنتسھ »مومع هدافتسا ای ھقالع
  »دوش وجوتسج و تسرھف ،یراذگنییاپ
 یاھهداد عیزوت و سابتقا ،هدافتسا ،یسرتسد« ھک هدش ررقم نمض رد .دننک رشتنم
 ٢٠١۵ لاس نوناق ،یبد رد 95».دشاب نکمم مدرم یارب ناگیار تروص ھب دیاب زاب
 و هدرک داجیا ار »یبد یاھهداد راکروتسد« ،»هداد ھلدابم و عیزوت« دروم رد
 یسرتسد لباق ای یتلود یاھهداد یمامت دنک نیمضت ات دنکیم اپرب یدیدج بوچراچ«
 ھتشاذگ کارتشا ھب یبد تلود رسارس رد یعمج ییاراد ناونع ھب ای و دنتسھ مدرم
 ات دناهدرک بیوصت ینوناق اپورا ھیداحتا یاھروشک مامت ،اپورا رد 96.»دنوشیم
 دنتسھ تاعالطا زا ددجم هدافتسا ھب رداق وضع یاھتلود یمامت دننک نانیمطا بسک
 رشتنم »ضیعبت نودب و بسانتم ،ھنافصنم طیارش رد« یتلود یاھداھن تاعالطا و
  97.دوشیم
 
 ھک دنک ذاختا تاعالطا زا ددجم هدافتسا دروم رد یاھماننییآ دیاب ناریا تلود
 یاھداھن زا ھک ار یتاعالطا ای دانسا دھد ناکما ینامزاس ای درف رھ ھب ینشور ھب
 رد دناهدرک تفایرد -دنھدیم ھئارا یمومع تامدخ ھک - یصوصخ یاھداھن و یمومع
 نیا .دننک رشتنم تاعالطا عیزوت رازبا ریاس ای یعامتجا یاھھناسر ،اھتیاسبو
 و یراجت لیلد رھ ھب تاعالطا زا ددجم هدافتسا .دشاب ھنیزھ نودب دیاب راک
 .دشاب نکمم دیاب مھ یراجتریغ
 
 ددجم راشتنا ینوناق تیلوئسم تیدودحم
 ،دننکیم رشتنم ار تاعالطا ھک یناسک ینوناق تیلوئسم ١٣٩٣ ھماننییآ ٨ هدام
 تحص لوئسم ،دننک رشتنم ار »تاعالطا نیع« اھنآ رگا ھجیتن رد .دنکیم دودحم
 هدافتسا نایب یدازآ ضقن یارب دوشیم هدام نیا زا اما .دوب دنھاوخن تاعالطا
 اب نآ بیکرت و یمومع تاعالطا زا هدافتسا اب داسفدض یھورگ رگا الثم .درک
 مھتم تسا نکمم ،دنزب دساف ینامزاس زا داقتنا ھب تسد عبانم ریاس زا یتاعالطا
 نآ زا یلیلحت ھکلب هدرکن رشتنم ار »تاعالطا نیع« ھک ارچ دوش نوناق ضقن ھب
  .تسا هداد ھئارا

                                                
 ،کینورتکلا تلود دروم رد للم نامزاس یجنسرظن ،للم نامزاس یعامتجا و یداصتقا لئاسم هرادا 94

 ٢٠١۶ ،»رادیاپ ھعسوت زا ینابیتشپ رد کینورتکلا تلود« ،٢٠١۶
 رد یسرتسد لباق .٢٠١۴ ربماون ،زاب یاھهداد تسایس ،تاطابترا یروآنف و تاطابترا ترازو 95
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  ھصالخ .7

 
 رد روشک ١٠٠ زا شیب ھب ناریا .تسا ولج ھب ور و تبثم مدق نوناق نیا  بیوصت
 دوبھب ثعاب نوناق نیا رثوم یارجا .دنراد ھباشم ینیناوق ھک ھتسویپ ناھج رسارس
 ھعسوت فادھا« یارجا و دھدیم شھاک ار داسف ،دوشیم یریگمیمصت و یمومع دامتعا
  .دنکیم لیھست ار هدرک بیوصت ناریا ھک یللملانیب یاھقفاوت ریاس و »رادیاپ
 و تاررقم نادقف .دربیم جنر نشوران دافم و اھفعض یرامش زا دوخ »نوناق« اما
 دنک تدش ھب نوناق نیا یارجا .تسا هدش نآ رد یعناوم ثعاب زین اھییامنھار
  .تسا هدوب
 
 
 :اھھیصوت
 
 یاھھماننییآ و نوناق رد دوجوم دافم یرایسب رد رظن دیدجت دیاب تدمینالوط فدھ
 دوبھب یارب ییارجا مادقا ھب تسد میھاوخیم تلود زا ام ،نآ زا شیپ .دشاب نآ
 ھنیمز نیا رد ھیلوا یاھتیلاعف زا یضعب .دنزب لوا مدق ناونع ھب نوناق یارجا
 :دنرارق نیا زا

  »تاعالطا نویسیمک« و اھداھن ھنایلاس یاھشرازگ نتخاس یمومع .1
 ھلمج زا رظن دیدجت یاضاقت راکوزاس دنور دروم رد دیدج یاھماننییآ داجیا .2

 یارب ینامز دعوم نییعت ،ھناخترازو یاھدرکراک ریاس زا نآ لالقتسا
 تامیمصت نیا ندرک ارجالامزال یارب یدنور و »نویسیمک« یریگمیمصت

 قبط ھک ییاھهداد و تاعالطا زا ددجم هدافتسا دروم رد یاھماننییآ ذاختا .3
 .دناهدمآ تسد ھب نوناق دافم

 


