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 ادخ مان هب
 

 ۸/۵/۱۳۹۸ خروم ردخم داوم اب هزرابم داتس هسلج نیمشش و یس و دص کی تابوصم ۸ دنب یلیلحت شرازگ
 زا هدمآ تسدهب جیاتن ساسأ رب و »وراد عیزوت« دنیآرف زا دایتعا نامرد زکارم رد »ینامرد تامدخ هیارا« کیکفت روظنم هب :تابوصم ۸ دنب

 لکش و عون باختنا یهدناماس و نوداتم هژیو هب وراد عیزوت رد فارحنا و تشن زا یریگولج فده اب نینچمه و یشیامزآ حرط یارجا
 »دریذپ تروص بختنم یاههناخوراد قیرط زا دایتعا نامرد تسینوگآ یاهوراد عیزوت دیدرگ ررقم ،یزیوجت یاهوراد بسانم

 
 همدقم
 تاقاحلا و ماظن تحلصم صیخشت عمجم ۱۳۶۷ لاس بوصم ردخم داوم اب هزرابم نوناق دانتسا هب ،ردخم داوم فرصم ءوس نامرد زکارم
 نیا یزادناهار هماننییآ اب قبطنم و )داتس نیا هبوصم یط و روکذم نوناق ٣٣ هدام یارجا رد( ردخم داوم اب هزرابم داتس لیکشت اب و یدعب
 .دندش یرادربهرهب و سیسات ۱۳۸۱ لاس زا ،تشادهب ریزو یوس زا یغالبا زکارم
 ذاختا و یناوتزاب ،نامرد ،صیخشت یمومع تاناکما شرتسگ و داجیا« رب ینبم ۱۳۸۵ لاس رد ردخم داوم اب هزرابم یلک یاهتسایس غالبا اب
 داوم زا فرصم یوگلا رییغت زا یریگولج-۳ و اهبیسآ شهاک-۲ ،ناگدننکفرصم یناوتزاب و نامرد	-۱:فدهاب ریگارف و عماج یملع ریبادت
 .تفرگ رارق دیکات و حیرصت دروم هتشذگ زا شیب ،زکارم نیا تیرومام ،»رطخرپ داوم هب رطخمک
 
 دوجوم تیعضو
 و تاراهظا یخرب هتبلا هک ،دوشیم هدز نیمخت رفن رازه ۸۰۰ و نویلیم ۲  روشک رد داوم هب هتسباو دارفا تیعمج ،یمسر رامآ هب انب .١

 .دنتسه دایتعا هب التبم روشک لاعف تیعمج زا دصرد ۴/۵ دودح نیلووسم تاراهظا هب انب .دهدیم ناشن ار رتالاب یاهجیتن دهاوش
 نیدب .دوشیم لماش ار ناداتعم لک زا یمین دودح ینعی رفن رازه ۳۰۰ و نویلیم ۱ رب غلاب دایتعا نامرد زکارم ششوپ تحت تیعمج .٢

 ناگتسب و اههداوناخ زا رفن نویلیم ۵ دودح یتیعمج میقتسمریغ ای میقتسم یتروص هب ردخم داوم فرصمءوس نامرد زکارم هک ینعم
 .دنهدیم رارق ریثات تحت ار ناداتعم

 زکرم ۷۴۰۰ لداعم دنوشیم هرادا ناکشزپ نیا طسوت هک یزکارم دادعت و رفن ۹۰۰۰ دودح روشک رد دایتعا رگنامرد ناکشزپ دادعت .٣
 تشیعم و لاغتشا رضاح لاح رد هک ینعم نیدب .دنتسه همدخ و راکددم ،راتسرپ ،سانشناور :لماش زکارم نیا نانکراک نینچمه .تسا

 .دوشیم نیمات دایتعا داوم فرصمءوس نامرد زکارم قیرط زا روشک تیعمج زا رفن رازه ۱۵۰ دودح ای هداوناخ رازه ۳۰ دودح
 ،زاین دروم یاهوراد و عبانم نیمات ،یتراظن و ییارجا تالیکشت :هلمج زا دوجوم تیعضو هدننکلیمکت داعبا ریاس هک تسا رکذ هب مزال .٤

 .تسا هدشن ظاحل هعلاطم نیا رد ...و زکارم نیا رد یلام شدرگ نازیم ،یشخب نورب و نورد یاهیگنهامه
 
 زکارم نیا درکلمع هجیتن
 رد هکنانچمه و ساسا نیا رب .تسا تخس رایسب زین نآ لماک نامرد و هدیچیپ رایسب دایتعا یرامیب ،دوجوم یملع عبانم هب هجوت اب

 یدراوم زا رطخمک داوم تمس هب فرصم یوگلا رییغت و بیسآ شهاک عوضوم ،تسا هدش حیرصت ردخم داوم اب هزرابم یلک یاهتسایس
 :دوشیم هضرع جیاتن نیا زا یخرب هک دناهتشاد ییازس هب ریثات داوم فرصمءوس نامرد زکارم هک دنتسه
 .تسا هدش صخشم کی هرامش رادومن رد زکارم شیازفا بسانت هب داوم قیرزت زا یشان یس تیتاپه و .یو.یآ.چا لاقتنا شهاک ریس .١

 .تسا هدش ققحم رطخمک داوم هب فرصم یوگلا رییغت و بیسآ شهاک ینعی زکارم نیا فادها زا یشخب بیترت نیدب
 

 
 داوم یقیرزت ناگدننکفرصم رد یو.یآ.چا لاقتنا شهاک و ییاپرس زکارم دادعت شیازفا دنور .۱ رادومن
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 یقیرزت ناگدننک فرصم رد HIV لاقتنا ییاپرس زکارم دادعت



 

 ٢ 

 
 دشر هدنهدناشن ود هرامش رادومن .تسا هدش ققحم ییالاب دح ات ،دایتعا گنا رب هبلغ و زکارم نیا هب داوم هب هتسباو نارامیب دامتعا .٢

 .تسا هتفای همادا زکارم دادعت ندنامتباث اب یتح شیازفا نیا و تسا زکارم نیا دادعت شیازفا اب هارمه  دایتعا کرت زکارم هب تاعجارم
 

 
 زکارم دادعت شیازفا اب وسمه زکارم ناعجارم یشیازفا دنور .۲ رادومن

 
 اهنآ شیازفا اب هک تسا زکارم نیا راک هب عورش بقاعتم داوم فرصم زا یشان ریموگرم رامآ شهاک هدنهدناشن زین هس هرامش رادومن .٣

 .تسا هتفای همادا
 

 
 داوم زا یشان ریموگرم رامآ و ییاپرس زکارم دادعت رادومن .۳ رادومن

 
 
 یلکش تالاکشا

 :تسا هدوبن یملع و یفکم تادنتسم هیاپ رب هبوصم نیا .١
 نیا جیاتن نازاسمیمصت زا یخرب تاراهظا بسح و هدشن رشتنم نونک ات نوداتم »عیزوت« صوصخ رد تولیاپ یاهحرط جیاتن  .١٫١

 و هتشاد رایسب تالکشم مق ناتسا رد حرط نیا ،یمسرریغ تاشرازگ ساسا رب هکنیا نمض .تسا هدیسرن نانآ تیور هب اهحرط
 .تسا هدوبن قفوم

 »هضرع« حطس رد و تسا هدوب دایتعا نامرد زکارم هب بختنم یاههناخوراد قیرط زا نوداتم »عیزوت« هب طوبرم تولیاپ یاهحرط  .١٫٢
  .تسا هدشن ییارجا نارامیب هب نوداتم میقتسم
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 )رفن 100 رھ( زکارم ناعجارم دادعت ییاپرس زکارم دادعت
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 ییاپرس زکارم دادعت داوم فرصم زا یشان گرم



 

 ٣ 

 زیچان یردق هب نیلووسم زا یخرب تاراهظا هب انب یتح و تسا دنتسم رامآ هنوگره دقاف دایتعا کرت زکارم زا نوداتم تشن نازیم  .١٫٣
 عیزوت نازیم و روشک رد نوداتم دیلوت نازیم نیب هنزاوم سکعلاب هکنا لاح ،دشاب یمیمصت نینچ یارب یلیلد دناوتیمن هک تسا
 زا یخرب لاوس .تسا فافشریغ و مهبم تدش هب یصوصخ تاسلج رد نیلووسم حیضوت هب انب ،دایتعا کرت زکارم رد نآ
 دنتسم هچ ،اههناخوراد زا اهنادرگناور و اهکیتویبیتنآ نوچمه اهوراد زا یخرب هیوریب هضرع دوجو اب :تسا نیا ناسانشراک
 ؟دراد دوجو اههناخوراد هب نآ یراذگاو زا یشان نوداتم تشن ندش رتمک یارب یدهاوش ای و

 نیرفآلکشم شرگن نیا .دش دهاوخ دیدشت نارامیب رد ،روحمنامرد شرگن یاج هب روحموراد برخم شرگن هبوصم نیا یارجا اب .١٫٤
 ناشن نوداتم تفایرد یارب اهیراطع نوچمه ینوناقریغ یدابم هب نارامیب یخرب هعجارم تروص هب ار دوخ رضاح لاح رد
 دکوم لوصا زا یکی ،)اهنآ یتیصخش یاهیگژیو هب هجوتاب( داتعم دارفا یارب نامرد ندوب لوصولالهس و یسرتسد .دهدیم
 .دوش ماجنا وراد هضرع لحم نامه رد دیاب ینامردناور لیلد نیمه هب و تسا

 :تسا هدشن تیاعر یریگمیمصت و یزاسمیمصت ،یسانشراک هخرچ .٢
 تیاعر ردخم داوم اب هزرابم داتس نامرد نویسیمک زا یسانشراک رظن ذخا و یزاسمیمصت ینعی ،یریگمیمصت یارب لومعم لاور  .٢٫١

 .تسا هدش بیوصت هتیمک نیا یسانشراک رظن راهظا نودب و میقتسم تروص هب هبوصم نیا .تسا هدشن
 دایتعا نارگنامرد نوناک و ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا هلمج زا طبترم یندم یاهداهن و یفنص و یملع ناگربخ زا کی چیه  .٢٫٢

 .دناهدوبن لیخد یزاسمیمصت یارب ناعفنیذ ناونع هب
 یتسیزهب نامزاس و روشک ترازو ،تشادهب ترازو  زا معا ردخم داوم اب هزرابم یروشک داتس ناکرا ناسانشراک و نیلووسم هاگدید  .٢٫٣

 هکنانچ .تسا هدش رشتنم و مالعا تحارص هب فلتخم یاهشیامه و تارکاذم یط هک تسا روکذم هبوصم اب ریاغم بلغا
 هک یراج لاس هامریت ۱۲ خروم لنپ رد یتسیزهب نامزاس و ردخم داوم اب هزرابم داتس ،تشادهب ترازو یوس زا رضاح ناگدنیامن
 دش رازگرب یمومع ناکشزپ نمجنا طسوت »ردخم داوم فرصمءوس نامرد ییاپرس زکارم تیفیک ءاقترا یشیدنامه« ناونع تحت
 هرگنک نیمهدزیس ینایاپ هینایب مهدراهچ دنب رد یتح عوضوم نیا .دنتشاد دیکات اههناخوراد هب هضرع یراذگاو ناکما مدع رب
 .تسا هتفرگ رارق دیکأت و هراشا دروم زین ۱۳۹۸ رویرهش لوا خیرات هب دایتعا شناد یللملانیب

  :میمصت نیا رد وراد و اذغ نامزاس یفنص یریگوس هبئاش .٣
 عماجم رد و هدوب هبوصم نیا ریگیپ لبق اهتدم زا وراد و اذغ نامزاس ،ردخم داوم اب هزرابم داتس زا یتفایرد تاعالطا ساسأ رب  .٣٫١

 .دناهدوبن قفاوم ای هتشاد توکس صوصخ نیا رد یترازو یاهشخب ریاس هکنیا نمض .تسا هدومن دیکات عوضوم نیا رب یفنص
 دهاوخ نآ تشن نازیم زا اههناخوراد هب نوداتم هضرع ییاجباج هکنیا رب ینبم وراد و اذغ نامزاس زا یاهلدا و دنتسم چیه  .٣٫٢

 نآ یدعب تاحالصا و۱۳۳۴ لاس بوصم یندروخ و ییوراد ،یکشزپ روما تاررقم هماننیئآ رب افرص و تسا هدشن هیارا ،تساک
 .تسا هدش هراشا اههناخوراد رد وراد عیزوت راصحنا رب ینبم

 
 ینف تالاکشا

 :دایتعا نامرد هخرچ تسایس رد یناهگان شخرچ .١
 رانک رد ینامردناور و ینامردوراد هتسب یاجکی هئارا و داوم فرصمءوس زکارم رد یناوتزاب و نامرد ،صیخشت لماک هخرچ داجیا

 و لاکشا یاج دشاب نیا زا ریغ رگا هک ؛تسا هدوب هطوبرم یاهلمعلاروتسد نیودت زا لبق ،هدش ماجنا تاعلاطم بقاعتم ،مه
 ناعفادم هکنانچمه .دنیامن فافش ار شور نیا باختنا لیلد و هدوب وگخساپ هخرچ نیا نارگنیودت تسیابیم و دراد ضارتعا
 ظفح و یشخبرثا-هنیزه رب ینتبم دیاب همانرب نیا رییغت تروص ره رد .دنشاب تسایس نیا رییغت یوگخساپ یتسیاب زین دیدج شور
 لمتحم رایسب دنتسه ریذپبیسآ راشقا زا ارثکا هک نارامیب هنیزه شیازفا هکنیا نمض .دشاب ناعفنیذ قوقح تیاعر و اهدرواتسد
 .تسا

 :نآ تامازلا و نوداتم هضرع و عیزوت هویش رد ماهبا .٢
 رد نوداتم هضرع ات عیزوت زا دنیآرف نیا لبق یاهلاس یط هک تسا یصاخ طیارش عبات نوداتم هضرع و یرادهگن ،هیلخت ،لمح
 و یکیزیف تظافح تازیهجت بصن و اهوراد یرادهگن لحم داجیا یارب هدشفرصم یاههنیزه .تسا هدش دنمماظن زکارم نیا
 یریذپناکما الوصا و اههناخوراد رد تاناکما نیا ددجم داجیا هکنیا نمض .تساههنیزه فالتا نییعت و یسررب دنمزاین ،یتینما
 یناکم رد روضح هب رامیب ندرک راداو .تسا لاوس ریز یمومع یطیارش رد مه نآ اههناخوراد رد میقتسم تروص هب وراد هضرع
 هک یتارثا انمض .دیامنیم یندشان و یقطنمریغ ،وراد فرصم یارب لقتسم ییاضف هیبعت نینچمه و وراد تفایرد یارب یمومع
 .تسا یسررب دنمزاین تشاد دهاوخ نیعجارم ریاس و هناخوراد راک شدرگ رب ناداتعم صاخ یاهراتفر

 :نآ لیهست یاجهب نامرد لحارم یزاسراوشد .٣
 اب و تسا یتخس هب رامیب یارب اهلمعلاروتسد زا نیکمت ،تسا رامیب دوخ هدهع رب هنیزه لک هک روشک دایتعا ینامرد متسیس رد
 باجم ار اهنآ ینوناق یاهلمعلاروتسد اب هک مینک روصت نینچ رگا .دش دهاوخ رتتخس اهنآ ندرک باجم ،نامرد لحارم شیازفا
 نامرد هئارا هک تسا نکمم ینامز رما نیا .میهابتشا رد رایسب ،درک میهاوخ ینامردناور تفایرد تهج افرص ،زکارم رد روضح هب
 اب هزیگنا شیازفا دنمزاین ینامرد زکارم رد روضح یارب ناداتعم بیغرت ،حیضوت نیا هب هجوت اب .دشاب همیب ششوپ تحت و ناگیار

 )وراد تفایرد یارب( رگید هلحرم کی ندوزفا اب ،نارامیب یارب هتفرگوخ دنور رد رییغت نیاربانب ،تسا یونعم و یدام یاهتیامح
 .دوب دهاوخ نامرد زا فارصنا الامتحا و اهنآ یارب نامرد یزاسراوشد هباثم هب

 



 

 ٤ 

 یقالخا و ینوناق تالاکشا
 :یتسدالاب نیناوق اب ضراعت .١

 هیحالصا هدزناپ هدام عوضوم ،دایتعا بیسآ شهاک و نامرد زاجم زکارم یزادناهار فادها و نوناق حور اب ضراعت رد هبوصم نیا
 داوم اب هزرابم هزوح رد ماظن یلک یاهتسایس ۶ دنب یاتسار رد هک تسا ِیروشک لکتورپ و ردخم داوم اب هزرابم نوناق حالصا نوناق
   .دندش یزادناهار یربهر مظعم ماقم یوس زا یغالبا ،ردخم

 :هبستکم قوقح اب ضراعت .٢
 اعبط و( زکارم نیا نانکراک و ناکشزپ زا رفن رازهیس دودح تشیعم رضاح لاح رد تفگشیپ تاحیضوت هب هجوت اب

 ای فقوتم ار زکارم نیا تیلاعف المع هک یمیمصت هنوگ ره و تسا زکارم نیا درکراک و لاغتشا ظفح هب هتسباو )ناشیاههداوناخ
 .تسا هتشذگ نایلاس یط هدشبسک قوقح عییضت  بجوم ،دنک داسک

  :نارامیب رارسا ظفح یگنوگچ رد ماهبا .٣
 .تسا هتسویپ عوقو هب نانآ رارسا ظفح زا یبسن نانیمطا و اهلاس زا سپ زکارم هب داوم ناگدننکفرصم هعجارم رد ییادزگنا
 لباق اما مولعمان زونه ،تاصخشم و تاعجارم تبث یارب رگید یدنیآرف و یمومع ناکم کی رد روضح زا یشان یفنم تارثا نیاربانب
 دنمزاین ناداتعم یسانشراتفر هتبلا و یکشزپ قالخا ،هعوضوم نیناوق اب هبوصم نیا قابطنا هک تسا یهیدب .تسا ینیبشیپ
  .تسا یسررب

 
 :تاداهنشیپ و یریگهجیتن

 :هبوصم نیا هناوتشپ هلدا و تادنتسم رد تیفافش .١
 دوش رشتنم دراد دوجو فلتخم یدابم زا رچکنیت مویپا و نیفرونرپوب ،نوداتم یاهوراد تشن نازیم زا یقیقد و یمسر رامآ هچنانچ
 یدابم زا کیره زا تشن نازیم نییعت زا سپ .دوش ارجا و یحارط اهنآ نییعت تهج مزال یاهشهوژپ ،تسین دوجوم هچنانچ و
 یارجا سپس و یزیرهمانرب و یحارط نیزگیاج و یتراظن یاهدرکیور ،دش هداد صیخشت زکارم تشن یلصا اشنم هچنانچ ،نکمم
 نینچ نآ هیاپ رب و هدشماجنا اتسار نیا رد نونکات هک ییاهحرط جیاتن تسا مزال نینچمه .دریگ رارق راک روتسد رد اهنآ یشیامزآ
  .دوش رشتنم هدیسر بیوصت هب یاهبوصم

 :یملع تادنتسم هیاپ رب و ناعفنیذ روضح اب یعمج یزاسمیمصت .٢
 .دوش هدافتسا یزاسمیمصت رد دوجوم یملع براجت و دهاوش رب ینتبم هزوح نیا یملع ناگربخ و ناسانشراک ،ناعفنیذ همه زا

 .دنشک شلاچ هب ار اهلحهار و تالکشم ور رد ور و فافش روطب ،نافلاخم نوچمه ،هبوصم نیا یارجا ناقفاوم هکنیا نمض
 :داوم فرصمءوس نامرد زکارم یبایزرا و یتراظن راتخاس حالصا .٣

 و اهحرط اتسار نیا رد .دریگ تروص یرتیدج دروخرب یلامتحا تافلخت اب و هدش دنمفده و حالصا زکارم رب تراظن یاههمانرب
 نارگنامرد زا یناگدنیامن یمسر روضح .تسا هئارا لباق و هیهت تسد رد نمجنا دایتعا نارگنامرد هتیمک یوس زا یتاداهنشیپ
 رتهب لماعت و تامهافتءوس و تاماهبا ریونت بجوم ،ءارآ براضت نمض ،نامرد رب تراظن یناتسا و یروشک یاههتیمک رد دایتعا

 .دش دهاوخ
 :رگنامرد ناکشزپ و داوم فرصمءوس نامرد زکارم شقن رد یرگنزاب .٤

 فیعضت تهج رد دیابن هک تسا یاهوقلاب هیامرس و قفوم دوخ عون رد ناریا یمالسا یروهمج رد دایتعا ینامرد تامدخ هئارا ماظن
 شهاک و یریگشیپ یاهتیلاعف شرتسگ هنیمز ،روبزم زکارم هب رتگنررپ یاهشقن ندرپس اب تسا مزال هکلب ؛دوش لمع هاگیاج نیا
 ءاقترا و دوبهب دصق هب ینامرد میت موادم یاهشزومآ و داد هعسوت یعامتجا یاهبیسآ ریاس هب و مهارف ار زکارم نیا رد بیسآ
 .دیشخب شرتسگ ار یلامتحا یاهاطخ شهاک و نانآ درکلمع

 :تسینوگآ یاهوراد اب دایتعا نامرد یروشک لکتورپ یزاسیموب .٥
 لماک ششوپ تحت هدنرادهگن یاهنامرد اهنآ زا یرایسب رد هک اهروشک ریاس ینامرد یاهلکتورپ و اهلمعلاروتسد زا یرادربوگلا
 رد تامدخ لوصا و هویش اعطق .تسا یزاسیموب و روشک تمالس ماظن اب قابطنا ،یسررب دنمزاین دنوشیم هئارا ناگیار هب و همیب
 تامدخ هیارا ماظن زا لصاح هلاس نیدنچ تایبرجت رگا .تسا لماکت دنمزاین و تسا یصیاقن و تالکشم یاراد ینامرد زکارم
 مادقا ساسا رب تالکشم لحهار نییبت  و یبایبیع رد دناوتیم دریگ رارق لیلحت دروم تاعلاطم و تادنتسم هیاپ رب دایتعا ینامرد
   .دشاب رثوم ناعفنیذ مامت کرتشم

 
 براضت و تاداهنشیپ ندومن ییارجا یارب ار دوخ یگدامآ ،یریگوس هنوگره زا غراف و یملع یهاگن اب ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا ،نایاپ رد
 .دیامنیم مالعا بولطم هجیتن ذخا و یسانشراک

 
 ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا

 ۱۳۹۸ هام نابآ


