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$�ه�ی" و
	�رف :  

�� ���رف در ���� � ��رج از ����ول دو�� 
	��ر� د������ا
�ا%�$ ا#"��!��ن ��� 

�ی) و �+�ه�ی) در . دا&���� � ����
�23�12 ر&� و ا�0/�ف ���رف در دو.-, 

.��ون از �/�ر و در ���89 %7� ����ول �+�ه�ی) در دا�5 ا#"��!��ن 5.�6 ��4��� و 
..�ر�1 ا��  

 


$�ه�ی" و 
	�رف در دا&% ���ر- 1 :  

�< .� دو�� .!��ر� از �+�ه�ی) و ا�=اب ی� %�;�: ه� �!-�� ا�?�1 در ������ 


� و @?�6 �% A�0� 8 و �6ا� &�رو� در دا�5 �/�ر .� ���رف وB� $�%ب د����ا=�
���ا��ن و ا#�اد �+�ه�ی) در �CDز 
��د و 
�< @B�� . ا� �/�ن �	1 داد�.��1 از ���6

���	�� �=ب د����ا%�$ �8B و ���وه�� &�رو� در .!� ���89 دا�5 ا#"��!��ن 
 ��E@ � ��.�% و :�B�% ا� .�ا� ����� و ه�G �9ح و .����/� 1� ,%D �. ه� را A�0�

��ا&����-��I� �+�ه�ی) در �CDز .� ���رف @��E از . در �7?ت %7� ����ول ��د 
ی�40ف .� �-��I� و ���E� &�ن .� دو�� �=ب د����ا%�$ �8B و .����� ه�� ای) 

� ��2/� و از ��� دی�2 ��&1 از .1 دو�� در ��رد Dی��K��ژی$ ��ز� ���رف .
�ا��ن �+�ه�ی) و ��&1 از ذه��� ه�� ���LM و ��B: از ���اد� و ��دا�1 .��1 از ���6
 �#�/�O و ��P6 � Q���B .�د �� اه	�� ���رف را در ر&��� AR@ ه�< و �����ر�#

���	��0د Sو �/�ر ��د در ����
ا�� �UV روش و .���رد .��1 از �+�ه�ی) در . 
�ه�ن �+�ه�ی) .� . �89 %7� ����ول &�ن �!P� .� ���رف و �A�0 %"�� ی�#�������#

�ه�ن .���اد و %�B�: ی�#�� � %�;�: ه�� ا�?��M% �. 1�U و %/0�5 ����# QWوی
��ه�ن �+�ه�ی) در دا�5 و .�ز��O A�0� . �. ��2دا�������# Q���@1B رC: %"�� در دی

ه� � ه/��د .� د���ان �+�ل ��Dزش و %�B�: ����� &�ن در ا��ر ���رف، %� اوا�� د
���اد� A%�0� 1 در ای) ��رد در .��1 ���89 �3ن . را در%D��Y1 ا��Z�. �� �ه��3

ور�G %-�ر، �/: .��/�ن، ���ی) ."?ن، .��O�� 89��� 1�!� و �Oوان و ���1R9 در 
 ه�� از ��� دی�2 .���رد ا�=اب و %�;�:. و]ی�ت �C.1 و ���=� �/�ر و
�د دا&�

�ا��ن %�;�: ه� �+�ه�ی) .� ���رف @��E و �. در ��رد ���رف ���Iوت .�دروش ���6
%�;�: ه�� ا�?�1 و ره�Pان %�;�: ه� %�Eی� �-�B[ و ��ه1 ����6\ از ���رف 

����� ا�R?ب ا�?���E@ . �. 1 .� ویQW در ��رد %�B�: و %�.�� � د���ان دا&��
�� و �=ب ا	1 �7P��	7� ����� ��Pره :�B�% ^��� U��ی�	1 ����� �7�?�

����� در �9ل ده� � ه/��د و . د���ان را در �C ��E@ A%�0�� ا�?�1RB% 1 ���0دD
� ه�1P�0� G را .�ا� د���ان در ��زQ � ���	�� %�;�: ��ی, ای+�د �. ������

����0د . 1� �Kوت ارا�I�� ه�� Q���.�دا&� ��ی� ا�=اب �+�ه�ی) و ره�Pان ا�=اب .� دی
�& .  

#����� �+�ه�ی) در @�_� � ���رف در دا�5 �/�ر در ��3ر�3ب ا�=اب و %�;�: ه�� 

��د� ا�+�م ���#� ]B�-� . (ی��ه�ن ا�=اب �+�ه�ه�ی$ از %�;�: ه�� 
��د� و #���

در ���89 %7� ����ول ��د در ��ل ه�� 
�< .� دو�� �=ب د��ا��%�$ �8B و �6ا� 
�&�رو� د�� .� %�M�A%�0� U و ��ار�در ���ن ا�=اب �+�ه�ی) دو%�;�: . س زد



�ی) �0	���ر و 
	��� ا�?�1 .� ره��P .�ه�ن ا��ی) PB� ��Pب ا�?�1 .� ره=�
ر.��1 و ا�	� &�Q �!��د در دا�5 ا#"��!��ن .�/�� از ه� %�;�: دی�2 �+�ه�ی) در 

����� را .� �. @�_� � ���رف #��ل .�د�L ای1 و�	$ ای) %�;�: ه� دQ ه� �A�0 ا.�
��. ���.b و ��ا�= �	$ ده��Q � ��ر
1 در ���89 %7� ����ول &�ن %�M�U ��د  

 b.��� ?د� در�ن در د ه� � ه/��د ���!��A%�0 �=ب ا�?�1 در و]ی�ت �-�B[ ا#"�
�Q ا��& (��P% ی) &�ح�:�=ب ���cر .  

  .�ب �A�0 و ��ر��63 در و]ی� �6�ه�ر - 1
  �A�0 و ��ر��22 در و]ی� زا.5 - 2
  .�ب �A�0 و ��ر��14 درو]ی� ارز��ن - 3
�اد &���دان ای) �A%�0 و ��ارس .� .  .�ب �A�0 و ��ر��6 در و]ی� ��	�وز - 4�%

��ی� �A%�0 و ��ارس �=ب .  %) �1 ر���1417 %) و %��اد ا���دان Dن .� 31169
�اد 66 .�ب ��!�، 43ا�?�1 در و]ی�ت دی�2 .� �% �� � .�ب �����4 �1 ر��

��دا�& �. A%�0� (53524ن ای �. A%�0� ان���I 3016 %) و &	�ر ��B	�) و ��ر�� 
���دی 1� o��.).46 (  

�ا��ن و �
	��� ا�?�1 ��=  در دا�5 ا#"��!��ن در ���89 %7� ����ول ���6
.  �+�ه�ی) ��د 19 ������ ه/��د .� %�M�A%�0� U و ��ارس دی��O 1دا��

�ه�ن 
	��� ا�?�1 در دا�5 �-!��) �A%�0 دوران ا.��ای1 �� از ������# �
��	� � اول ده� � ه/��د .����2دد �. �او��) ���E@ A�0 .� . �/�ر ای+�د &

 در و�!�ا�1 ه�� ���ی) 1983 و 1982&	�ر ���ود� از &���دان O!� در ������ 
�ه�ن ��ا�R� 17+� و C?م �7	�Dری) �Oر #���P@ s��% ن�/��."?ن و �/: .

�A%�0� UV .�/�� در ���89 %7� ����ول . 5 ی�#�
	��� ا�?�1 %/0�
�ا��ن 
	��� ا�?�1 .� ویQW در ��	� � دوم ده� � ه/��د در .!��ر� از  ����6

���دی U��M% و]ی�ت . و]ی�ت و و�!�ا�1 ه� �Iا�?�1 در ه ���	
 A%�0� اد��%
) 1991 (1370 ��ه���� ���Yق ��ن ��ل 7 و6
��ب �C.1 �/�ر در &	�رQ ه�� 

���� %��c دادQ �1 67/�ی� � ��.�ط 
	��� ا�?�1، �L ای1 و� .�ب �A�0 ا.�
�58193&�د �� در Dن ��در .��1 از �A%�0 ا.��ای1 .  &���د %�B�: و ��Dزش �1 دی

� 65در ای) ��ه���� %��اد �A%�0 در واد� �O+/�� .� . د���ان ��= %�B�: �1 ی�#��
��ه���� @�.1 
	���  "ا�	+�ه�ون "در ی$ �=ارش �/�ی� �. .�ب وا�	�د �1 &�د

 wن .��ری��!�&�را� �;�ر :  ���I �1 &�د ��1990 د�	�P 25ا�?�1 ا#"�

	��� ا�?�1 .� ره��P ا�	�&�Q �!��د در %���Rن، �O+/�� و 
5P ا�!�اج 

420 �B	
 .�ب Dن ا.��ای1، هI� .�ب Dن  409 .�ب �A�0 و ��ر�� دا&� �� از Dن 
�%41000�اد &���دان ای) �A%�0 و ��ارس .� .  ��!� .�د�����4 و ��3ر .�ب Dن 

 �� ��D (% 1500ن O!� و o��. (%39500 ���2دی�در .  %) راد���ان %/0�5 �1 داد
ای) �=ارش ���I �1 &�د�� &�را� �;�ر 
	��� ا�?�1 در����R��% 89ن، 

���PBر و 
5P ا�!�اج ی�زدQ .�ب �A�0 .�ا� د���ان در ،xز،#���ر، ور�� اوا�� �6
) 47.(������ ده� � ه/��د %�M�U ��د  

�د� ��= �1P%�0 را در دا�5 +� yا �"P_ ��Pن .� ره��!��+�ت ا#"� 1B� � ��P

�+�ت . ا#"��!��ن در��ل ه�� ده� � ه/��دای+�د�	�د 1B� � ��P
 :�;�% A%�0�

�ر، در���89 %7� ����ول �+�ه�ی) ��.�ط ای) در
��P در و]ی�ت ه�ات، زا.5، ���2ه
ه	��zن ��ی�%�;�: ه�� 
��د� . ����، �0O��و و]ی� .wB ���6�� دا&�

��. �!��RدرO/�ور ��O!��ن در���89 دا�5 ا#"��!��ن دارا� �A%�0 و��ارس .�د  
 �A%�0 در ���89 %7� ����ول �+�ه�ی) در دا�5 ا#"��!��ن @	�%ً� از ��� 

� .��1 از ای) .�|�!�ت و ���.B�-� b[ �	$ ده��Q � ��ر
1 %	�ی1� 5 &
�ه�ن �+�ه�ی) دردا�5 �/�ر.� ��|�!�ت .�2�� � �!�R�: در ه	{ه�12 .� #���



��=ارش ی$ ��bP ی���![. %�M��O A�0� Uدا��� ���P� �.:» 1988در ��ل ��/�. 
 $	� ���از .�!�  �|�!� � C���1���0 در ���� � %�B�	�ت ا���1 ا#"�

�
�، در �����0 ا��Yی� ای) �|�!�ت �����، ���0د�
�ی) ا#"�ن در ��O!��ن .�د��� 
ه/� �|�!� 6!	� @	�Q � .�د
� � ��ی, را .�ا� �Oو��ام ه�� %�B�: و 

��
� ��ص را .� . %�.�� � دا�5 ا#"��!��ن %-E�^ دادQ .�د�% �!�|� ��
���ا���� . %�B�	�ت ا���cP� 1ول �	�د��|�!�ت در دا�5 ا#"��!��ن .� ���6
(�	B�� ام�� و %R!�: او�6ت �1B7 در ��رد ا��-� و ��اP6� �A%�0 ه	�0ر� ���0د

����د و 181655، 
	�ً� 1988در��ل . %�B�	1 و ��A در�1 را %��) �1 �	�د�& 
2974 5��& :B�� 1490 ��C � �!�|� �/از�9ف ه �� Qای1 .�د� �A�0 ا.�

�)48(».�1���0 %	�ی5 �1 ��دی  
 :�;�% A%�0� �دی�
ه�� �+�ه�ی) در ��ل ا�� ���0 � ��: و ��c% 5.�6 در ��

ه�� ده� � ه/��د در دا�5 ا#"��!��ن و .� ��Eص در ��رد ��Dر و ار�6م �A%�0 و 
�م د6� ای) ار�6م ا��@ A%�0� دان���ه�ن دا�5 . &��در .!��ر� ��ارد #���

%�;�: ه�� �+�ه�ی) �=ارش ه�� ��د را در ای) ��رد .� ��P�"� و ��Dر C�� د6�8 و 
% ��� از ���.b و ��ا
b �	$ ده���R� Qدر .�/�� �Oل و ا��0��ت ��در�� .��ن ���0د

���ه�ن .�ا� %A��E و �O b.��� AEC�1 و . .��� .��ور���1 .��1 از ای) #���
���1 �|�!�ت �	$ ده��Q .� ���رف دا�5 �/�ر در ���89 �+�ه�ی) �=ارش 

��%A زی�د� @1B رC: ای) ا�� ��0.  ��در�� و C�� @	1B از ای+�د �A%�0 %��� ���0د
در .��1 ���89 %7� ����ول �+�ه�ی) در ده� � ه/��د ای+�د &� و در �9ل 

  .������ ای) ده� %���� ی�#�
از ���ن �|�!�ت �	$ ده��Q � ��ر
B�% �. 1�: و %�.�� � ���89 �+�ه�ی) در 

 �����# 1	�B�% ه�� Qوژ�O (1 .� �?ن %�ی%D � �!�|� �� ن��!�دا�5 ا#"�
��: ���0د  


�+�ط �4ی�ن) SCA(*�( � ,	.*- و ,�+*( � ا������ن��: ا)': 
�/�ر ه�� �	��� � ��ی�ن .�ا� ا#"��!��ن از �-!��) �|�!�ت C�� دو��1 


�ی) ا#"��!��ن در ��O!��ن در ارو�Oی1 ��� �. $	� ��
.�د �� #����� ه�� ��د را 
���ت ./�� �	��� � ���CD 1984ز ��د و �UV در ��ل ��1982ل � � �Kن  ارا�ی

�#���A%�0 �	��� � ��ی�ن در دا�5 ا#"��!��ن @	�%ً�  ..-, ���رف را ��= در .�
�ا��ن ا�=اب 
��د� در �&��5 دورQ � ا.��ای1 �1 &� �� در ه	{ه����6 �. 12

���دی 1� U��M% ���D ول���� �از ��� . ���89 %7 =�� A%�0� (ب در�1 ای�E�
�& 1� bوی)، �3پ و %�زی�  .�	��� � ���cر %


�ول زی� %��اد �A%�0 �	��� � ��ی�ن را در و]ی�ت �-�B[ در دا�5 ا#"��!��ن در 
�  :������ ده� � ه/��د و ��د �/�ن ���ه

Qر�	&  �و]ی  A�0� اد��%  
   .�ب12  ��.5  1
2  �!�O��  27ب�.   
   .�ب�O  6وان  3
4  Sب56  ورد�.   
5  ��   .�ب26  ��
6   1�=C  66ب�.   
7  ���0O  22ب�.   
   .�ب17  ���2ه�ر  8
   .�ب40  �"	�ن  9
   .�ب40  ���ه�  10



   .�ب40  .��/�ن  11
   .�ب55  %-�ر   12
   .�ب44  ."?ن  13
   .�ب46  �6�ز  14
   .�ب27  �	��2ن  15
16  wB.  5ب�.   

�ز
�ن  17   -  
  -   #�ری�ب  18
   .�ب27  .����ن  19
20  ���0O  29ب�.   
   .�ب562   �+	�ع  21

                                   )                           49(  
�ول .�] دی�Q �1 &�د @�م %�ازن و %��دل %�M�A%�0� U در و]ی�ت 
�1z �� در D
 ،>�
 ]B�-� 5ر در ده� � ه/��د .�� .� @�ا���c� � ���	� �� �&�P�� ]B�-�
دور� را�M% ،Q�) روا.s .� ���89 دا�5 و C��Q �|#8 .� ای+�د %��دل در %/0�5 و 

�ا�0/�ف �/�  . A%�0 دا�5 
�	��� � ��ی�ن در اوا�� ده� � ه/��د و اوای5 ده� � ��د �	$ ه�� ��د را در 

��0 . @�_� � ا�0/�ف ���رف ا#"��!��ن ا#=ای, دادD �. د ا#=ون��%� اوا�� ده� � 
�/�ی, �� ���= ادارB�% � Q�: و  �. ،�&	�ر �A%�0 �	��� � ��ی�ن .�/�� &

1�=C در ��ا�= و]ی�ت ��%�. ��و %�. :�B�% رت ��د را در ا��ر�;����2ه�ر و %-�ر �	$ و  ،
ی10 از ��م ه�� ��: �	��� � ��ی�ن در �	$ .� ���رف @��E ���89 . .�/�� ��د

�ول . %7� ����ول �+�ه�ی) در دا�5 ا#"��!��ن ای+�د �A%�0 ا.��ای1 د���ان .�د

 و زن را در �A%�0 دا�5 ذی5 &	�ر &���دان O!� و د��� و ه	��zن %��اد ��B	�) ��د

 ������ (�. ��� %� 1991ا#"��!��ن �� از ��� �	��� � ��ی�ن %	�ی5 �1 ��دی
1999��/�ن ���ه  .  
��دان   ��ل�&

�!O  
��دان �&

  د���
�@�	+�  (�	B��  ت�	B��  �@�	+�  

1992  83700  8100  91800  3265  135  3400  
1993  91500  16500  10800  3766  436  4202  
1994  99816  22359  122175  3994  457  4451  
1995  121823  27414  149237  4654  669  5323  
1996  115200  28800  144000  4140  360  4500  
1997  122250  27750  150000  4065  635  4700  
1998  126650  31129  157779  4773  724  5497  
1999  135679  35246  170925  4996  815  5811  

                             )                                                             50 (  
49ۀ ا
�اد ا74
6 :ب
)Muslim aid:(  
"���ن .�د �� در " �!B: ای�	B!� �. $	� 1 .�ا�BB	�) ا�ی$ �|�!� � %��ون .

 1!�B2���وی�ن .� ا�?م .��م " ��� �����="ری��� Dن Dواز ��ان �/��ر ا �. ��
�1 ای) �|�!� در . ی��[ ا�?م &����� �1 &�د، �6ار دا&���!��O � �P�&

� �� در .-, ه�� �-�B�% ]B�: و ��Dزش .� ���
�ی) و ) 1366 (��1987ل& U��M%
 و]ی� ا#"��!��ن در ���89 %7� ����ول 21در " �!B: ای�. "�+�ه�ی) �	$ ���0د



��دان از 17551 .�ب ��O A�0دا�� �� در ای) ��M% �. 191 A%�0�U �+�ه�ی)�& (% 
 ���564���) B�% :B�� ).51�: و ��Dزش �1 دی  

 
  :, �F� G ی��*�ر�E� 6�*4اECA (�D4(	.*- و ,�+*( +�ا� ا������ن
��B , :ج

  ����= %�B�: و %�.�� .�ا� ا#"��!��ن ی� ���= %�B�	1 ا#"��!��ن از ��� �|�!�
%	�ی5 �1 &� و �+�� ای) �OوژUSAID ( Q(ا�0/�ف .�) ا�	1BB ای�]ت ��7�ۀ ا��ی�0

��Pا��0 در ���ن �+�ه�ی) .�د�Oه���ن Q�2/� %� B�% �=���1986�	1 از ��ل .  ی� د ا
���= %�B�	1 ��ر .  .� ���رف ��.�ط .� �+�ه�ی) �	$ ه�1�I2 را ارا�K دا&�1994

�2�� � ��1986د را در ��ل �I: ه�� ه�%�; � ��و %�. :�B�% ه�� ���	� � Qر�/� �. 
�ًا �=ب ا�?�1  ����� �7	�ی��U ���^ . �+�ه�ی) در O/�ور �CDز ��د�. �� �ه��3

#����� ���= . �/�رت و �/�ر�� .� ای) ���= در ا��ر %�B�: و %�.�� ��د دار� ورزی�از 
���cر %	�یA%�0� 5 ا.��ای1 دا�5 ا#"��!��ن در ���89 %7� ����ول �+�ه�ی)، %�وی) 

 ����L � Qود دور�7� � ���	�O �. ای1، �����4 و�و �3پ ��A در�1 دورQ � ا.�

�ی) در ��O!��ن .���� A%�0� ای) ���= . د.�ا� ��ا�!?م @;�	1 از ��ر���ان ار&P@

�� ا���ن در رأس �6ا� �Z6ی1 �/�ر �6ار دارد، �� ����ع را از اه�اف ا���1 و 
��	�ی 1 �1RB% ر��c� =��� �����# ز�CD ن در��!�: ��: ���= %�B�: و %�.�� .�ا� ا#"�

��PرزQ .� .1 %/0�5 و %���� � �A%�0 در رو��� ه� و ���89 ده�%1 ا#"��!��ن و 
ز���� � �!�@� %�.�� � ��ر��� #�1 و ��ه�.�ا� .�ز ��ز� ا#"��!��ن و ای+�د. �اد��


�� E7%�BE7� 5�) ا#"�ن در �|�!�ت @��E7% 1�1B ا��ی�0) .52 (  
���= %�B�: و %�.�� .�ا� ا#"��!��ن در ��	� � دوم ده� � ه/��د ��?د� در @�_� � 

��O ی) در�
!��ن و دا�5 ا#"��!��ن #����� �!��دQ � را ���رف �+�ه�ی) و ���
 .�ا� دوران ا.��ایA%�0� 1 1990ای) ���= %� ��ل . �1��P .� اه�اف ��د ا�+�م داد

 84 @��ان ���ب در�1، .�ا� دوران �����4 62) از _�[ اول %� &/:(�+�ه�ی) 
 از 1994%� ��ل . @��ان ���ب در�1 ه	�اQ .� ���ب ره�	�� ��B: �3پ و ���/� ��د

�=دB� Q��ن ��A در�1 .� �O ود� �A�0 ا.��ای1 دا���c� =��� ���1606 5ر در�
��دی�1031ا#"��!��ن و  bن %�زی��!��O ی) ا#"�ن در�
 3690و .�ا� .  �A�0 ا.��ای1 ���

:B��) ل�	600.� &�	B��  (�.�@?وQ ی$ ���ب . ��رس ه�� دا�5 ���� دای� &
 Uری�و ه/� ��ع ��A ��	: ��اد ��Dز� در ر&�� ��اد ��Dز� ����اد�1، ره�	�� %

�	�د �� از Dن در ���= ��اد ��Dز� �!�ان و  �/� �A�0 3_7� و %"cی� %M��[ و 
��D 5	@ �. Qد�Iن ا����!��O ان و د���ان در�!O 12� %� 1987از ��ل . %+�.�� ��

1992 �ً�	
 436990��1 ی����ر���.  ��I ا#"�ن در ��رس ه�� ��اد ��Dز� &��5 .�د
��Pا��0 ی$ �Oو��ام %�.�� � #�1 و �!10B را در ��3ر ���= ��O!��ن و دو ���= دا�5 

�	�د �� در Dن  8�P4% ن��!��2059ا#"��در &�وع ده� � .  &���د ا#"�ن ا&��اS ��د
��د ��?د�، ���= %�B�: و %�.�� .�ا� ا#"��!��ن �	$ .� �A%�0 ا.��ای1 د���ان را در 

�ی) در دا�5 ا#"��!��ن ��= ��رد %�
� �6ار داد���89 %7� ����ول �+�ه . �. 1��P�
 �A�0 ا.��ای1 د���ان در دا�5 ا#"��!��ن از ��� ای) ���= 44�=ارش ���= ���cر 

��� .�ب �s��% A�0 ای) ���= 1200در ���.B�% =��� b�: و %�.�� از %/0�5 . %	�ی5 ��دی
ه=ار &���د و
�د دا&��� A%162 در ای) ��0. در دا�5 ا#"��!��ن �=ارش دادQ �1 &�د

 s��% ��7200�  ) ��D :B�� .«)53زش �1 ی�#��
�|�!ۀ ه��� "ی10 دی�2 از �|�!�ت �	$ ده��Q .� ���رف �+�ه�ی) و ���
�ی) 

�Q @�.!��ن ���د� �6ار . .�د) IIRO(ا]�L�C ا�!?���
���= ای) �|�!� در &�� 
�1 ��د در ده� � ه/���د در &�� O/�ور ا�=اب �+�ه�ی) دا&� و .� ای+�د د#�� �	�ی�

 .�ب �A�0 و ��ر�� را در 469ای) �|�!� در ��ود «:را در @�_� � ���رف �	$ �	�د
در ��ارس و �A%�0 ای) �|�!� . دا�5 ا#"��!��ن و ��O!��ن �!�@�ت �1 �	�د



22236��� .�ب .  %) &���د �/"�ل %�B�: .�دE���|�!� � ���cر در ��ود 
  )54(».�5 ا#"��!��ن و ��O!��ن ا�	�ل �1 �	�ددارا��I7ظ را در دا

  :�|�!�ت C���1���0 دی�2 .� #����� ه�� %�B�	1 در دا�5 ا#"��!��ن @�Pرت .�د از
»"� �A�0 و 42" �	��ۀ ��رو� .�ا� ا#"��!��ن" �A�0، 54" دا���ان .�ون ���
  .  �18A�0" ا�?�1) %��ون(�|�!� � د��2���"

��دی� %� .� ا#"����� 1980در��ل ) AFRANE(ا�+	) دو��1 #�ا�!� و ا#"�ن U��M% 

�ی) ا#"�ن در ��O!��ن �	$ ه�دا�5 ا#"��!��ن و ���� �در ��ل ه��  . ./�� �	�ی

1980 �. (	+�  ) A�0� .«)55 دا�5 ا#"��!��ن �	$ �1 �	�د80 ای) ا
ی10 از ����@�ت 5.�6 .�7 و .�ر�1 در ���رف �+�ه�ی)، �;�م ��Dز&1، ��Eب 

 ���7ا� ���ب ه� و ���Z�) در�1 در �A%�0 ا�=اب �+�ه�ی) در دا�5 و %�B�	1 و
در �����0 %�;�: ه�� �+�ه�ی) و �|�!�ت �	$ ده��Q .� . ��رج ا#"��!��ن .�د

 :�B�% =��� ،�����رف �+�ه�ی) و ���
�ی) دارا� ی$ ��Eب و �;�م وا�� ��Dز&1 ��Pد
$	� �. �� 1	�B�% =��� ن ی���!� ���1 ای�]ت ��7�Q � ا��ی�0 ای+�د و %�.�� .�ا� ا#"�

�وی) ی$ ��Eب وا�� %�B�	1 را .�ا� �A%�0 دوران ا.��ای1 و �UV �����4 و % �&
�Q � اه�اف ��د �6ار داد	@ ,-. ����L . 1 را	�B�% ب�E��وی) % � �������= ���cر .�

��ن %�;�: ه�� �+�ه�ی) �cا&� �� در �.�ا� �A%�0 �+�ه�ی) در ا����ر �	�ی�
�وی) &�Q از . ر�3ب .-, ��Eب %�B�	1 ���= ا�+�م �1 ی�#���3% 1	�B�% ب�E�

��ن �	��� ه�� %�B�: و %�.�� � ��	�ی� s��% ن��!���� ���= %�B�: و %�.�� .�ا� ا#"�
�=ب ا�?�1 �0	���ر، 
	��� ا�?�1، ا%�7د ا�?�1، (&, %�;�: �+�ه�ی)

B� � ��P
در O/�ور ) 1 �+�ت ا�?����1� ا�R?ب ا�?�1، ��7ذ�1B ا�?�1 و 

��P ه�� . %��� و %�;�: ی�#�� .�د 1	�B�% =��� 1ام در���در ��Eب %�B�	1 و �Oو

���7ی�ت ���ب ه�� در�1 �� _�[ اول . -1EE  و @B	1 �	�� .� 3/: ��-�رد%
دورQ � ا.��ایB�% =��� 1�	. 1��P& ��/ه� .� ��Dزش #�R ا�?�1 و %�ریw ا�?م 

�0 .� &���دان دوران دا&� �� %�ریD Uن B. 1ای��� .�ا� ا�I9ل ��ل ه�� �-!� ا.�
�	�د 1� A���� A�0� ����L �4 و����  .  

��Eب %�B�	1 و ���7ا� ���ب ه� و ���Z�) در�B�% =��� 1�	1 .�/�� .� رو��� � 
��=م %�وی) ی�#�� .�د�	� �12 . �� &�رو� و ��
��ا ی$ ��Eب D ی�0 �1 %�ان�� �.

�I����Z��B@ (م ا
�	�@1 و دی�1 از 
��د و 
�< .� &�رو�، .�دو�� �� %��� در . 
�=ب د����ا%�$ �8B و �	���=م و ه	� ��#�ان �-) ���#�، .�0B در %�ریU �!�ب و 

دوران ا.��ای1 .�ا� &���دان از �/�� و ز�	1 &�ن @!��� رو�1 ��م .�دQ ری��1 

 ��.�زان  و �+�و��)	b و %�Iی8 را .� �/�� ه��1 &� و &���دان در ای) ��Eب 

 در �Z	�ن ری��1 _�[ . #�ا ����#�2�و �;����ن دو�� �=ب د����ا%�$ �8B&�رو� 
��2&�� و %�;�: &�Q .�د �� 15ی$ ��وپ «:��م ا.��ای��O 1, ه�� ری��1 ای��2

���I از �9ف دی�2 .�]� ��وپ 17���I �+�ه�ی) از ی�40ف و ��وپ دی�2  100 ��I�
���	�د �B	� :3�O 8 وB� �B	
�Q د��2�� و 14 �� از Dن ���I را .� 72 �1RB� �I را ز 

�، ا�[�K�	�� ���Bم �����؟ ب: 5�6 ر�����I .�د �7�ی) : %	�م �+�ه�ی) �3B� �I� ��3
�؟���ی-�� ا  

� از Dن 
	�B 50ی$ ��وپ �+�ه�ی) .�]� ��	�د �B	� 1�0 رو�!@ �I� 30 �I� 
��I رو�1 #�ار ��3 ��K�2. Q��	�دQ ا��؟ رو�5�R. 1 ر��    . . .«)56 (  

��Eب ��Dز&1 و ���7ا� ���ب ه�� ���= %�B�	1 از ��� %�;�: ه�� �+�ه�ی) 
�اوم ��PرزQ و 
�< .� ا&"�ل �;��1 &�رو� و دو�� ��رد �	�ی� Dن % ��
���ز� در 

�& 1� 1RB% ن��!�ه	��zن ا�=اب �+�ه�ی) ای) ��Eب %�B�	1 را در . ���وه� در ا#"�
�. �B.�R� ��
 ��ز� ���رف ا#"��!��ن 1 و &�رو� ����� و .����� � Dی��K��ژی0

��.�ا� ا��ی�0ی1 ه� �� ه=ی�� � . %��s دو�� �=ب د����ا%�$ �8B ارزی�.1 ���0د



 >�
�وی) ��Eب %�B�	1 .� رو��� � ���E� و % ����= %�B�: و %�.�� را ��O 1دا���
ا�� ای) ��Eب .  د�1V!z .�د@B�� &�رو� و دو�� ��رد �	�ی� Dن در ا#"��!��ن ��رد

��0 در 
�� %�B�: و ��Dزش &���دان �A%�0 ا.��ای1 از �;� @B	1 و D �. 1 ا#=ون	�B�%
 �����2 و  �P��
%-� 1EE	�Pد ه� و �? ه�� #�اوا�1 دا&�، ا#�اط ��ای1، ی$ 

�����دان �A%�0 در �O%� ای) . ��ز��ر� را در ا#�0ر و ذه��� ه�� &���دان ��O 1ورا�&
E� ������� .� دو دD ا��. ���� و د��ا ���0د�O ن��
 �. ��I� و Q��� Q�2� 1	�B�% ب�

��ن �	B!� 1د در .�ا.� ��#�ان از و��ی[ دی���
ا�?م و �R% �I!�: �1 ی�#� �� 
��ا&�� �1 &�O . 1 در @��ان	�B�% =��� ب�E�در ���ب در� و ری��1 _�[ دوم  

�Q ." ���2 ه�� �+�ه�ی)"در�1 & ��&�2�در ه� 
�K��0 �+�ه�ی) در ��R.5 «:�د
���I �1 &�د �2�� ���� 1� >�
  .د&	) 

��ن ا#"��!��ن در ��Q ه�، درQ ه�، د&� ه� در ده�ت، �6ی� ه� و &�� ه� �	B!� ا��وز
��2�
 1� ���!��ه	12 ��1 و ��&, �1 �	�ی�� %� روس ه� را از ��ز��) . .� �	�

�	B!� �	زی�ا .� ه ���ا#"��!��ن ��رج ��ز��0: ��دQ �� در ��R.5 ) ج(ن ه� ��او
�
��د �	�ی� ���ن ه!���	B!� )	ر �� د&�I�.«(57 (  

��Eب %�B�	B�% =��� 1�: و %�.�� .�ا� ا#"��!��ن �UV از ��� ���0� �|6� 
 %/0�5 ی�#� .� @��ان ��Eب �1988+�ه�ی) �� .� ��وج �6ا� &�رو� در ��ل 

  . ��� ��رد cOی�ش �6ار ��#�%�B�	1 در وزارت %�B�: و %�.�� � ای) �0
  

	�رف -2 � )	
�Iندر����Jه�ی" در�$

�I�Mی" و اBLاب   : 


�ی) در ��O!��ن 19 ������ ده� � ه/��د از �9ی8 ��� � ����
���رف در 
 ��-�B[ و .� �	$ ه�� و��b �/�ر ��=.�ن و ��ز��ن ه�� �-�B[ .�) ا�	1BB ر&


�ی) . و ا�0/�ف ی�#���� � ����
#����� %�;�: ه�� ا#"�ن در ��O!��ن .� ���رف 
 1BB	�) ا�=.�ن و �|�!�ت .�ر ��/� ,R�و �/�ره�� 
��د� ا#"�ن در ��O!��ن و 

 1
  . �/-^ �1 &�ده�� �	$ ده��Q � ��ر
  


	( � - ا)'�I رف در�	

�I�Mی",�F*- ه�� �MIد� و  :  

�ی) ا#"�ن .� ��Eص در ��O!��ن �� ��R ر��� � ����
ه��P %�;�: و�b ���رف در 

�2�� � �+�ه�ی) .�د، از ���7% 89� sB!% �+�ه�ی) در دا�5 ا#"��!��ن �Iه�� ه
%�;�: ه� و ا�=اب �+�ه�ی) در ��O!��ن در �9ل ده� � ه/��د #����� . %�Iوت دا&�

�!��دQ ا� را در &�ایs و ز���� � �!�@� �/�ر ��=.�ن ��. در ا��ر ���رف ا�+�م داد
�� � �+�ه�ی) �	��� ه�� %�B�: و %�.�� را در ��4 ی$ از %�;�: ه�� ه�2�Iه�

� �� و��ی[ ای) �	��� ه� #����� در @�_� � ���رف و %�B�: و %�.�� �ری��� ای+�د ��د
ای) �	��� ه� ��ر ��د را در @�_� � %�B�: و %�.�� � ���
�ی) در ��O!��ن @	�%ً� . .�د

�� ا�=اب �+�ه�ی) در ��ل ه�� .در دو ای��� ���� و .3�B!��ن ��O!��ن ��	��= ��د
��� و ��ارس دی�1 �L ای1 و��-!� ده� � ه/��د .� %�M���E@ A%�0� U ا.�

����UV در ��	� � دوم ده� � ه/��د ��ا�= @��E7% 1�1B در ��P� . �4درت ورزی
از ���ن .  از ��� .��1 ا�=اب �+�ه�ی) در O/�ور ای+�د &� و دا�/Q�2 ه��Oه���ن ه�

��2�I: ه�� ه�ر %�;���	ا�?�1 و �=ب ا�?�1 �0 ���	
� � �+�ه�ی) در O/�ور، 
��ای) ا�=اب دQ ه� ���E@ A�0 . .�/�� از ���K %�;�: ه� در @�_� � ���رف #��ل .�د

�ارس دی�1 و �|�!�ت @��1 �  ،����L ای1 و�.�ا� O!�ان و د���ان در دورQ ه�� ا.�
��ن ���
�ی) ا#"�ن %�M�E7% U�1B در ���B�-� 89[ ای��� ���� و .3�B!��ن در �

��  . ��د
�ی) �0	���ر PB� ��P: ه�� #��ل در @�_� � ���رف �=ب ا�?�1 .� ره�ی10 از %�;


�ی) ا#"�ن .�د��� � ����
 ���رف از �9ی� 8	��� � B�%�: و ��ر ای) �=ب در ا��ر. در 



#����� �=ب ا�?�1 در @�_� � ���رف، .  %�;�: و ��ی�ی� �1 &�،%�.�� � Dن
�ارس دی�1 و %/� ،����L ای1 و�0�5 و %���� � ���E@ A%�0 &��5 دوران ا.�

�|�!�ت ��Dزش و E7%�?ت @��1 در دوای��� ���� و .3�B!��ن ��O!��ن در ���ن 
�ول ذیA%�0� 5 ا.��ای1 �=ب ا�?�1 را در ده� � ه/��د در . ���
�ی) ا#"�ن .�د


�/�ن ���ه�) ای��� ه�� ���� و .3�B!��ن(��O!��ن:  
Qر�	و   & ��@��

 ���6��
A�0�  

�اد �%
A�0�  

��دان �&
  ا��ث

��دان �&
  ذ��ر

9?ب 
��B��  

�@�	+�  

ا.��ای1 ���=   1
  O/�ور

  21974  329  19769  2205   .�ب85

  1312  -   1053  259   .�ب8  ا.��ای1 ��دان  2
ا.��ای1   3

  ه�ی�Vر
  3869  -   3263  606   .�ب19

  2551  -   2127  424   .�ب21  ا.��ای1 .�
�ر  4
  776  -   714  62   .�ب7  ا.��ای1 دی�  5
  1471  -   1227  244   .�ب10  ا.��ای1 ��3ال  6
ا.��ای1   7

  ��ه�ت ه��2
  2018  -   1971  47   .�ب11

- ا.��ای1 ��م  8
5%  

  4463  -   4463  -    .�ب25

ا.��ای1   9
 ،Q�/����ا

دی�ل 
  ا�	�@�5 ��ن

  1766  -   1709  57   .�ب14

ا.��ای1   10
��ا�1���  

  1614  -   1558  56   .�ب11

ا.��ای1   11
  ��ا13

  1503  -   1072  431   .�ب5

ا.��ای1 ���=   12
  .3�B!��ن

  3756  88  3668  -   .�ب13

  848  -   848  -    .�ب4  ا.��ای1 3	)  13
ا.��ای1 ��د�   14

52�
  
  4312  -   4312  -    .�ب31

ا.��ای1   15
  ��ر]ی1

  951  -   915  -    .�ب6

ا.��ای1   16
  �!B: .�غ

  520  -   520  -    .�ب3

ا.��ای1   17
  ����ب

  2604  215  2389  -    .�ب14

18   52�
ا.��ای1 
  O��1B@ زای1

  1675  -   1609  66   .�ب15

ا.��ای1   19
  �V+�Oی1

  1522  72  1450  -    .�ب12



ا.��ای1   20
  ��ا��ن

  1065  -   1019  46   .�ب8

  60564  714  55357  4403   .�ب312  �+	�ع  21
��� �=ب ا�L �4 و���� A%�0� اد��% A�0� Q�+�O �. ن��!��O ��?�1 در ای��� ���

�� %��s 30623درای) �A%�0 . �1 ر���1616 %) &���د �� @	�%ً� O!�ان .�د �I� 
���& 1� Qو ادار Uری���� . ��B	�) و ��ر���ان ادار� %�L � Qدور A%�0�) �4 و����

�!��(��=دQ .�ب �1 ر���O �. ن��!��O 3!��ن�B. ��ر ای) د. �=ب ا�?�1 در ای�
  A%�0�5203 ��� د از���& (% 214��/��ر %�ی) ��!� � .  ����D :Bزش �1 ی�#��


	�ل ا��ی) در O/�ور .�د ��  ���د در .-, �1700=ب ا�?�1 ��!� � ���& 
  )  58.( %) در .-, ��B�� دا&�1200���ر� و 

.� %�M��O Uه���ن 
��د در ) 1989(�=ب ا�?�1 در ��Dی) ��ل ده� � ه/��د
�/O�دا��O .�د. ور ��و %�. :�B�% و A9 � ������#ه���ن ��/50 از دو�O (ع . ای�	+�

��I �1 ر��� �� از ��� �%1990�اد �BE7�) در ��ل  �E/& �. ر��c� ه���ن�O در 
���� %) از ا���دان و ��ر���ان ادار� �Oه���ن %�ریU و ��ی�ی� �1 &E0ی . (�BE7�

 �!-��A9 � ������# 1. 1� 1O88 در ��ل ���دان �	��ز ��رس .  ��I .�د�&
1P9 دو���� � �=ب ا�?�1 و �!����0 دروس &�ن در #������ ه�� A9 ��.5 و 

���ای) #������ دارا� . ���2ه�ر �� %0	�5 .�د 
cب #������ � A9 �=ب ا�?�1� 1 &
در ��ل .��� . دی�Vر%	�� ه�� ��	��، .����ژ�، #=ی$، #=ی���ژ� و ه!����ژ� .�د

 ه�� ا�+����، &�@��ت، زرا@� و #������ � ��.1 از ��� �=ب ا�?�1 در #������
��ریU در #������ ه�� ���cر .� ا�����Y . ��3ر�3ب �Oه���ن 
��د %/0�5 ��دی%

درس در #������ � . در� _�رت ���2#�#�ر�1 #������ � ا�+���� .� ز.�ن O/�� و 
�& 1� �K1 ارا!�B2�  ) 59.(ا�+���� .� ز.�ن ا

�	
�� ا�?�1 .� ره��P .�ه�ن ا��ی) ر.��1 ی10 از %�;�: ه�� ��: �+�ه�ی) .�د 

�ی) و �+�ه�ی) در ��O!��ن #����� ��� � ����
�� در @�_� � ���رف در ���ن 

در O/�ور ) �1979) 1358	��� � B�%�: و %�.�� � 
	��� در ��ل. �!��دQ دا&�
�	�دای+�د &� و در ه	�) ��ل �-!��) �A�0 را در �	�  U��M% ور�/O ��. Q�. .


	��� در O/�ور ��!� � �+�ه� .�د �� در ��ل  � �!�� (��!-�1981) 1360 (
��4000 دورQ 9 در 1991از ای) ��!� %� ��ل . %/0�5 ��دی���د #�اC� ��_5 ��د�&  .

�1 و ��ارس ���L ای1 و�ا#=ون .�ای) ��!�، 
	��� ا�?�1 دQ ه� ���E@ A�0 ا.�
�ر�� � . �-�B[ دو ای��� ���� و .3�B!��ن ��O!��ن ای+�د �	�ددی�1 در ���89 �

 1981ا.�����I ی10 از ��ارس �/��ر 
	��� ا�?�1 در O/�ور .�د �� در ��ل 
���دی U��M% . 1� �I� Qر�� در ��ل اول .� ی�زد�در �����0 %��اد &���دان ای) �
  ) 60.(د %) .�2200 &	�ر &���دان ��ر�� � ���cر 1991ر��� در ��ل 


	��� ا�?�1 در ���ن ا�=اب دی�2 �+�ه�ی) در ��O!��ن او��) .�ر �Oه���ن ا���ت  
 %) از د���ان و ز��ن 250در ای) �Oه���ن . ا�	|���) را .�ا� �RP9 � ا��ث %�M�U ��د

��. در ر&�� ه�� A9، ��ی�B�% ،U�: و %�.��، اد.��ت و @�Bم ا�?�E7% 1�5 ���0د
ه	��zن 
	��� ا�?�1 در ������ .  .� ��.5 ا���Rل ی�#�1995 در ��ل دا�/Q�2ای) 

 � ����
�د ا.��ای1 و �����4 .�ا� د���ان در ��� A%�0� U��M% �. ده� � ه/��د
�ا�17 ا��1 رK�� U	��� � B�%�: و %�.�� � . ���
�ی) ا#"�ن �Oدا��P@ �6ل �.


	��� ا�?�1 در اوا�� ده� � ه/��د �	��� � %�B�: و %�.��  � �!�� ���	
 �
 در &�� O/�ور %�M�U ��د �� از ��!� ه�� �I.R.C?�1 را .� �	$ �|�!� 


	��� ا�?�1 در ا�?م D.�د �Oی�-� ��O!��ن . �/��ر .�ا� د���ان ���
� ا#"�ن .�د
�A�0 #-�ا��ی) راز� را ��= در اوا�� ده� � ه/��د .�ا� O!�ان و د���ان ���
�ی) 

  )61.(ا#"�ن ای+�د ��د




	��� ا�?�1 در ���ن ��ی� %�;�: ه�� �+�ه�ی) .�ا� او��) .�ر �Oه���ن ��.1 را  
.  در O/�ور %�M�U ��د1981و ی$ ��ل .�� �A�0 ��.1 را در ) 1359 (1980در ��ل

 %) .��o ���2دی� و .� �c&� 91&	�ر &���دان �A�0 ��.1 در �-!��) ��ل .�
� Qر ا#=ود��c� A�0� ر در�	ه���ل .� ای) &�
	��� %� ��ل . 1 & 1.�� A�0�

��د دا&�303 .� %��اد 1988�& (%  . �Cاز #�ا ��. 1.�� A�0� دان��.!��ر� از &�
���& 1� ���	
 9 در 1990از �Oه���ن ��.1 
	��� %� ��ل . وارد �Oه���ن ��.1 

 Q1168دور�����دی 5�E7��5 #�رغ اE7�  . دارا� #������ ه�� ���	
 1��;��Oه���ن 
،Qد��Oر%1 .�د�V!�%I!��، :در ای) �Oه���ن ���Z�).  ه�ای1، ا�+����، ا9?@�%1 و %�ا

 ،1zO�% $��0% ،1zO�% $��-% ،��� 1zO�% ،1zO�% �ا����ی�، #�R@ ،�Rی�، ا�
��� ��ی�4، ا���07م، %����$  Qد��O ،ح?� $��-% ،Qد��O $����% ،1zO�% ]/�

 wرال و %�ری�� ����ا��;�م، ���6 b	
�و، ����� �R.�� (�	B�� ب از ��� ا#!�ان و��
�& 1� Uری�  ) 62.(دار در ار%, ا#"��!��ن %

�اy .) �!��د ا6�ام ) 1370 (1991
	��� ا�?�1 در ��لP@ ه���ن�O U��M% �.
 80ای) �Oه���ن از دو#������ � ا_�ل دی) و &�@��ت %/0�5 ی�#�� .�د �� _�ف . ��د

�� �	��� � %�B�: و %�.�� � 
	��� ا�?�1 ه	��zن. �5E7� �I در Dن E7%�5 ���0د
در ای) ا��د�1 .  ا��د��B@ 1م ا�?�1 را در &�� O/�ور %�M�U ��د1989در ��ل 

���دی 1� Uری�% 1!�B2�  . ���Z�) ا
�	�@1 و ز.�ن ه�� @�.1 و ا
�د� ی10 دی�2 از %�;�: ه�� +� yا �"P_ ��P1 ا�?�1 .� رهB� ت�+� � ��P


.� �6ل &�Q . � � ه/��د در @�_� � ���رف �7!�ب �1 &�#��ل �+�ه�ی) در ده
�+�ت �;�% ،1B���c� :ر در ده�  � ��P
�د� رK�� U	��� � B�%�: و %�.�� � +� �CD

� .�ب ���E@ A�0 و ��ر�� � دی�1 در دا�5 و ��رج E�� ه/��د دارا� �

�ی) ا#"�ن در ��O!��ن .�د��� � ����
�ی) �A%�0 ��: %. ا#"��!��ن @	�%ً� در ���ن 

�+�ت �1B ��!� � ا.�����I در �	� .�
�ر، ��!� � ���!�Q در �	�  � ��P

�!�� ،Q�!� ذ��ر ا��م �!�) و  � ه�ی�Vر در �	� ه�ی�Vر، ��!� ����
�ی) در ��

��� ای��� ���� &	�ل ��O 1.�C!��ن  �z� �	� ) در�ث ا��م �!����!� � ا
���+�ت �1B در &�� ]ه�ر. .�د � ��P
��� را در %�;�: �L A�0� ی$ .�ب =�� ��O!��ن 

��د ���
�ی) �& ���4 ��!� .�ا� ���
�ی) ا#"�ن %�M�U ��دQ .�د �� در Dن دو_
���  )  B�%).63�: و ��Dزش �1 دی

�رب ا����ل ���ف، ��7ذ �1B ا�?�1 .� P@ ��Pه�� ا%�7د ا�?�1 .� ره :�;�%
 ����� ��P1، �=ب ا�?�1 .� ره�?�� ��ا�	�� ��Pره �و ��� ^��� U��ی�	7�

��= در ��ل ه�� ده� � ه/��د .�  ��	7� 1P� �	7� ����� �Pب ا�?�1 .� ره?R�ا
ای+�د �	��� ه�� %�B�: و %�.�� در %�;�: ه�� &�ن .� %�M���E@ A%�0� U و ��ارس 

�از ���ن ای) %�;�: ه�، در �A%�0 �=ب ا�?�1 ���^ و ���� ����� . دی��O 1دا���
�1P د����	7���ا&���ه	��zن ه�دو%�;�: ���cردر@�_� � %�B�	�ت . ان �B�% 8�: را

������ و �Oو��ام .�د�. ����  .!��ر� از�A%�0 و ��ارس �=ب ا�?�1 . @��1 6�#�ه�
�ا��ن %�;�: ���cر �1 ��1 از ���6�R� (ی�� ی��U ���^ �� .�ط .� ����� 
?ل ا�	7�

��P
�;� �	��� � %�B�: و %�.�� �  �7% �� ��1 �6ار دا&�&�R� ����� ی$ . ت
1 %��اد �A%�0 و ��ارس ��_�ف را %� ��ل ��R� �. ی� � ��.�ط�/� .�ب 1992 �. 98

� %) 12103در ای) ��ارس �+	�@ً� . ���E@ A�0 و ��ر�� � دی�1 وا�	�د �1 ��
����64.(&���د درس �1 ��ا (  

�ا&��1 د���ان �B�% 8�: را �R� (ی�� و ���E@ A%�0 در �A%�0 و ��ارس 
?ل ا���
 1� Uری�Dن .� ��ارس دی�1 �/�.�� دا&� �� در Dن ���Z��B@ (م دی�1 .�/�� %

��1 .� &	�ر �1 ر#�. &�R� ارس�و� ای) . ��ر�� � ��bP ا���Bم از ��: %�ی) �
 در &�� ���ا�/��R4�� Q � ��ز� ��O!��ن .� ا#"��!��ن �1984�ر�� را در ��ل 



 � ه/��د و ده� � ��د _� ه� ��I در Dن %�B��M% 1� :�U ��د �� در ��ل ه�� ده�
����1 در ��3ر�3ب �	��� � %�B�: و %�.�� � ��د �Oه���ن �;��1 . دی�R� ن��z	ه

�ا�P� (. yرS را در ��ل P@1989د�	���3ر ���cر �Oه���ن در .  در ���ا�/�Q ای+�د 
�E7% �I�O � ������# 312 5��دQ، ا���07م، %�1zO و �-�.�Q و
�د دا&� �� در Dن 

���ر�� � ��bP ا���Bم  ��bP ��: .�ا� 
cب &���دان در �Oه���ن �;��1 . ���0د�
�ا�P� (. yرS .�دP@ . 1��.bP�� � ر��� ا���Bم را ا%�Pع از ا���دان و ��ر��) �

���1 و �/�ر ه�� @�.1 %/0�5 �1 داد��!��O . ی10 از Q�& 1B@ ��& w�& د���ر
�1 ای) ���!��O در ا���دان Qی�� � ���ر��ر�� و از #�ر�Cن �Oه���ن ا�?�1 �

و� .� ��ی� ��B	�) و ��ر��) @�ب و . @�.!��ن ���د� .� در
� � د���را .�د
�1 در %	�ی5 و %�Rی� ��ر�� � ���cر �R, ��	1 دا&���!��O . bP�� � ر����

� .� ��: %�ی) �Oی2�D د�
�Q #��0 و ا���Bم در اوا�s ده� � ��د �� %�7ی$ �P��9ن .� و
��ل &P� ن�P��9 10ان و . #=ی�P1 و ���ر ره��P��9 ا#�0ر �ی�R% ر�� در ای+�د و�ای) �

�Q ای�I ��د	@ ,R�  )   65.(ا#�اد %�7ی$ �P��9ن 
�رب ا����ل ���ف ی10 دی�2 از %�;�: ه�� #��ل P@ ��Pا%�7د ا�?�1 .� ره :�;�%

 19 .�ب �A�0 ا.��ای1، 242 ای) %�;�: در ��O!��ن. �+�ه�ی) در @�_� � ���رف .�د
��0ی: دا&�  .�ب ��ر�� �12 .�ب دارا]ی��م، 2، .�ب �A�0 �����4 و ��!�D�6 �I� 
2274 &���د از ��� ��55377 در ای) �A%�0 و ��ارس ���.  ����D :Bزش �1 دی

 �Oه���ن �;��1 را .��م 
��د �Oه���ن در �	� 1985ه	��zن ا%�7د ا�?�1 درا�Oی5 
�M�U ��د و �UV در ه	�) ��ل �Oه���ن د@�ت و 
��د را .���ن �=ار� .O 1P/�ور %

. ای) �Oه���ن ی10 از �Oه���ن ه�� ���وف ا�=اب �+�ه�ی) در ��O!��ن .�د. �	�د
 �� ��Oه���ن ���cر �-!� &��5 دو #������ � &�@��ت و ا_�ل دی) �1 &

���& 5�E7��رغ ا�# Qدور �از ای) دو #������ در ه/ (�BE7�  . ه�� ������# UV�
��دی� �� در x�O دورA91987 Q در  U��M% Qد�P���A از Dن  �5E7 4609در �Oه���ن 

��� و زرا@� 1989و %�B�: و %�.�� در ��ل 1988ا�+���� در ��ل #������ ه�� . #�رغ &
�& Qن ا#=ودD �. ����� در 800در ای) �Oه���ن . در ��ل .�� %) �BE7�E7% (�5 ���0د

��= �/"�ل E7%�5 .�د�250��ن &�ن  1���!��O 5E7�  . ه���ن�O ی� Q�2/�در دا
���ریU ���0د% =���1 و @�ب ��!��O از ا���دان ا#"�ن ا���دان Qد @?و��
. د@�ت و 
 Qد��!��Oه���ن ���cر .� �Oه���ن ه�� �-�B[ �/�ره�� ا�?�1 روا.s و��b و 

���O1995�2ه���ن د@�ت و 
��د در ��ل . دا&� �. �!-�  �. �ه�ر و ی$ ��ل .�
�& �+.�
 1@�	�
�UV ای) �Oه���ن در . ��.5 ا���Rل ی�#� و در ا�!���ت @�Bم ا

دوران ���0� �P��9ن �!�ود ��دی� و UO از #�و��0� 1&�O� �P��9ن �+�ل #����� و 
�#���  )�Z�) .66ر �+�د 

 O/�ور .��م  در دوران ���	�� �P��9ن در1999.=ر���ی) �Oه���ن ���
�ی) ا#"�ن در ��ل 

�ی) ای��� � ����
در . +�د &��Oه���ن ا#"�ن از اد�Cم �3� �Oه���ن دی�2 %�;�: ه� و 

�O 518!�و 1511ای) �Oه���ن ���� را �E7?ن #������ �  د���E7%�5 ���0دD �BLدو ��
�اد�� 5�0/% A9 .  

  
��ن - ب��J NO�"ی�I�M
  : در 
	�رف 

در  ��د ��?د�  ده� � ه/��د و اوای5 �ده�#����� در @�_� � ���رف 19 ������ 
 1	� �E7�� ود و�
�ی) ا#"��1 در ��O!��ن %��� .� ا�=اب �+�ه�ی) �7��� � ����


����0� ��O!��ن، .��1 از �|�!�ت و ��ز��ن ه�� .�) ا�	1BB و ��1 . &
 ���0� �. �I��-� ی) و�&	�ر� از ا�=اب ا�?���O 1!��ن �� در �	�ی� از �+�ه

��= در ���ن ���
�ی) در ��ل ه�� ده� � ه/��د �=ب د����ا �%�$  �8B �6ار دا&��
�
	�@� ا�?���O 1!��ن و . .� %�M�A�0� U و �|�!�ت ��Dز&�O 1دا���




	�@� @B	�� ��O!��ن از ��: %�ی) ا�=اب ا�?�1 #�9�ار %�;�: ه�� �+�ه�ی) 
� �� .� %�M�A%�0� U و ��ارس در ���ن ���
�ی) ا�#"�ن �Oدا���� و ی� ا#"��!��ن .�د

��در �����0 . ز���� را .�ا� ���B	�) و �P��9ن ا#"�ن در �A%�0 و ��ارس ��د #�اه: ��د
�� #5Z ا���	) .� %�B��P��9 :ن دی�1 ا#"�ن [�� ��Pن .� ره��!��O ��	B@ �@�	


 ��Pره �. UV� و �
� دا&�، 
	�@� ا�?���O 1!��ن .� ره� ��P�� I9�5 ا�	�%
� ���E@ A�0 را .�ا� 1��6 �!�) ا�E0ده� � ه/��د ی ������ (��!-�� در 	

�ی) PB� ��Pن .� ره��!�
�ی) ه�ادار �=ب ا�?�1 ا#"���� �ً%�
�ی) �� @	���

	�@� ���cر ای) �A%�0 را .� %/0�5 ا%�7د ا�?�1 . �0	���ر .�د، ای+�د �	�د UV�

c� ور .� ا%�7د�/O ی) ا#"�ن در�  . ��ر وا�cار ��د�+�ه�ی) از %�;�: ه�� �+�ه
�!��ش ���
�ت ��دم از ا#"��!��ن .!�� ��O!��ن در &�وع ده� � ه/��د  �.
��?د�، %�M�A%�0� U در���ن �	� ه�� ���
�ی) از ��� ���0� ��O!��ن .� 

���0� ) 1360 (1981در��ل. �	$ ���1 �/�ره� و �|�!�ت .�) ا�	�CD 1BBز ی�#�

�ی) د#�� و��� :�B�% ,-. ن در��!��O ۀWیEducationcellد�� U��M% در .  را A%�0�

 QW1 .� ویBB	�) ا�$ ��ز��ن ه�� .	ی) از �9ی8 ای) د#�� .� ��
�	� ه�� ���
�7�� 5B� (ی�
��� � �!�|�)UNHCR ( U��M% �21���0 دی� ��C و �|�!�ت

��	�!�ر� ���
�ی) ا#"�ن در ��O!��ن �� ادارQ � ��.�ط .� ���0� ��O!��ن .�د . &
A%�0�0داز��� �ی�ی���ن ا#"�ن ��از �-!��) ��ل %/0�5 د#�� .  �	� ه�� ��Oه�

Educationcell ود 2000 %� ��ل� %) ���B: و �5E7 ا#"�ن &��A%�0� 5، 5916 در �
���ای) د#�� در ��ل ه�� �-!� ده� . ���x ه� و دا�/Q�2 ه�� �-���O ]B!��ن &
�A را در �	� ه��  .�ب ��940 ه/��د در ای��� ���� &	��"�.��O 1!��ن 

 A%�0� نD د �� در�� U��M% (ی�
���5200
�ی) ا#"�ن  .�ا� O!�ان و د���ان ��� 
394&���د از ��� ����1 و %��اد .  ����D :Bزش �1 دی��!��O (�	B�� (1 از ای��.

�� .�ب Dن �A�0 �����4 .�ا� 60از ���ن ای) �A%�0 . .�/�� &�ن ��B	�) ا#"�ن .�د
 .�ب ��!� .�ا� O!�ان و دو .�ب ��!� .�ا� �4�18 .�ا� د���ان،  .�ب ���O14!�ان، 

  ) 67.(د���ان .�د
 &	�ر �A%�0 در �	� ه�� ���
�ی) در ������ ده� � ه/��د .� ازدی�د %��اد 


�ی) ا#"�ن در ��O!��ن و ازدی�د �	$ ه�� ���1 
�ا�b .�) ا�	1BB و �/�ره�� ���
�=ارش ا�� �B�& :�w ) 1367(1989%� ��ل . �C.1 و @�.1 ا#=ای, ی�#� 8.�4�

�1 در ���ب ��!��O � Q���ی!�"Q=ی�
 �A�0 در �508+	�@ً� «":ا#"�ن ���
�ی) ای$ 
 51 .�ب Dن ا.��ایO 1!�ان، 396ا�9اف و ا���ف ای��� ���� ��O!��ن و
�د دا&� �� 

 .�ب Dن �����4 � ا@1B و 5 .�ب Dن �����4 � اد�1، 55.�ب Dن ا.��ای1 د���ان، 
 124 .�ب �A�0 و
�د دا&� �� 133در ای��� .3�B!��ن . .�ب Dن �A�0 @��1 .�دی$ 

در �O+�ب _�ف �� �A�0 ا.��ای�M% 1�U .  .�ب Dن �����4 .�د9.�ب Dن ا.��ای1 و 
�Q .�د& . �. A%�0� (ای (�	B�� ع�	�2040+�از 
	�B � ای) ��B	�) .  %) �1 ر��

��ن زن، 90D (% 545���!��O د�� (�	B�� (%  16�P�� ا#"�ن 11405 و (�	B�� (% 
��  ) 68(»..�د

5 ��7� در ��ل B� � ��3،2 %��اد ���
�ی) ا#"�ن در ��O!��ن 1989در را�Oر ��] 
��دی�Q .�د ��PY% (% ن��B� . ر�Oای) را ���P� �.30 �	@ ی) در�
��� ���	
 در_� از 

 در_� O!�ان 90.�ا�  .�ب �A�0 ا.��ای1 456.� %��اد .  ��ل �6ار دا&���14 و �6��ن 
 ��/�)  ای��� ��� �

�ی) ا#"�ن و دQ در_� د���ان ���
�ی) در �	� ه�� ������

 �7�� 5B� ی) ��ز��ن�
��� � Q1 از ��� ادار.�C ل�	&)UNHCR ( Q���دی U��M%
ه=ار ا�I9ل ���
�ی) ا#"�ن در �A%�0 ا.��ای1 ��رد %	�ی5 ای) ادارQ در 13ه	��zن . .�د

3�B. ه�� �ای�����  ) 69.(!��ن و �O+�ب ��O!��ن %�B�: �1 دی



�
�ی) در �A%�0 �	� ه�� ای��� ������ (�	B���  ن��!��O �� ����.� �	$ ��ز��
�. Q��.�) ا�	1BB ای+�د &��#��هI� ز.�ن %�ریU در . د درس را .� ز.�ن O/�� #�ا �1 

 A�0� ی) .�ب�

�ی) ا#"�ن &���دانو . .�د ز.�ن در� ا#"�ن در ای��� .3�B!��ن������ 
�  . در ��ی� �A%�0 ای) ای��� ��= .� ز.�ن ��D ��/Oزش �1 ی�#��

 1� 1���D �. 3!��ن�B. و �ا�I9ل ���
�ی) ا#"�ن در &�� ه�� دو ای��� ���
��� از %�B�: در �A%�0 دو��1 و ���O 1_�E!��ن .���ردار &���!�&	���� در . %�ا

�����O �. 1_�E� A%�0دا����D ��
�ی) .  از �A%�0 دو��1 .�د #�U ��ه����� [ً�	��
�ا�B2�!1  اردو، ) �A%�0 درس را .� ز.�ن ه��در ای�����D 1� ��/O در. و ی� A%�0�

1
��	� ه�� ���
�ی)، اردو و ا�B2�!1 .� ��� ز.�ن ��ر& 1� �����D  .  
E7%�?ت @��1 در ��O!��ن .�ا� ���
�ی) ا#"�ن .� �?ف دورA�0� � Q .� د&�ار� 

.��1 از �|�!�ت @��E7% 1�1B در ��O!��ن %��اد ���ود� . ی�د� ه	�اQ .�ده�� ز
�  . از ���
�ی) را .�ا� E7%�cO 1� 5ی�#��

  
��ن -ج��J ی" در�I�M
 � )	
�I رف�	
49�ت &�ر6I و 
:  
5 ��7������0 درB� (ی�
��� � �!�|�)UNHCR(از  � Q��|�!�ت ��: �	$ ���

�ن در ��O!��ن .�د، ��ز����� و �|�!�ت ����د و .�) ا�	1BB .� ���رف ���
�ی) ا#"
$ .� ���رف 
���� � �-�B[ �/�ره�� دی�2 ��= دارا� �Oو��ام ه�� و��b در �	


�ی)�����  .  .�د
�1 1984در ��ل �	�D � �!�|� G.T.Z (ی�
در @�_� �  �	$ ��د را .� ���رف ���

�	�	�ت ا���1 را .�ا� �|�!� � ���cر ی$ �OوژB�% � Q�«:د%�B�	�ت ا����CD 1ز 
ای) �OوژB�% Q�	�ت ر�	1 و C�� ر�	1 را در . ���
�ی) ا#"�ن در ��O!��ن %�M�U ��د

��#�� و %�
� .� ا�0/�ف ��Eب %�B�	1 و ��A در�1 دورQ � ا.��ای1 و %�.�� � �.
�	�د (�	B�� . ������ �0ر� ��د را در	ن ه�	�D 10	� � Qوژ�O1990 � �!�|� �. 

 �7�� 5B� (ی�

�ی) را ������ A%�0� و Qن ادا�� داد��!��O ی) در�
و �	�!�ر� ���
�	�د $	� � �|�!� � ا��اد %-��D 10�	�ن 1998در ��ل . در �	� ه�� _�.� ���

)GTZ (  5ی�	ه�دو �!|ل % �7�� 5B� (ی�

�ی) 274و �|�!� � ������ A�0� 
� �� در Dن �1880 &���د %��s 80650.�د���& 1� Uری�% :B�� .«)70 (  

�D.رD.1�)IRC (The International Rescue committee :�� ی10 دی�2 از �|�!�ت 
$ ����Q � ���رف در ���ن ���
�ی) ا#"�ن در ��O!��ن .�د	1 �
ای) �|�!� «:��ر

 1� Q�� ی) ا#"�ن در 1985در�
��� ����L A%�0� را .�ا� ��و %�. :�B�% ه�� �����#
 ��	���ر ه�� ��ی�U و ری��1 را .�ا� ��B	�) ای) �Oو��ام �-!�. O/�ور �CDز �	�د


�ی) در ��O!��ن دای��%�0��� ����L Aد�	� . Q�& ��.�% (�	B�� ر ه����	�از ��: � ��.
��ن از �=دی$ �	$ ���0دD �. Uری��	�دQ از �;� ا_�ل % A�R�% ن�& A%�0� ًا . را در��.

�& Qن ه: %���� داد��!� �Oو��ام ��A ری��1، ا���دان ای). ای) �Oو��ام .� ا#"�
�ًا �3پ و 12 %�7ه����، ��	��، .����ژ�، #=ی$ و 
����ژ� را از _�[ �. Qد�	� ]��M% 

�& 1� bی) %�زی�
��� A%�0� م�	ل . رای�2ن .� %�� �. �% �B!B� (ادا�� 1997ای 
�ه� ه=ار �1 ر���. دا&�_ �. Q��اد ��A �3پ &�% . :�B�% ����L ام��در ���3ت �Oو

 1988ل �1 ی$ ا�!���ت %�.�� � ��B: ه: #����� دا&� �� در ��.Dر.� D %�.��و
��دی�Q .�د U��M% .� �!�� $و ی U!� � %+�.�� ��ی��!� � ذ��ر .��م ��ی$ � 

  .  �?�1 ه: از %�M�!�ت ای) �Oو��ام .�د� �ا��ث .� ��م ��!
�D.رD. ������ ا#"�ن را .�ا�1987 و 1�1986 در (�	B�� � ��.�% ام�� دوران  �Oو

ای) ���= %�.�� � . ا.��ایA%�0� 1 در ای��� ���� &	�ل ��O 1.�C!��ن %�M�U ��د
ه	��zن �|�!� � ���cر .�ا� %�.�� � ��B	�) ز.�ن .  ادا�� ی�#�B��1997: %� ��ل 

�� ای+�د �	�د���ا 
  . ه�� O/��، در� و ا�B2�!1 ��ا�= 



� �!��	�B�% ه�� #��ل Qاز ادار U1 � @��1 %+�.�� ��ی��D ۀ��	ر.D. �� 1 .�د�
��دی� �� .� ی10 از ��!� ه�� �	��ز در ���ن ) 1365(1986در��ل  U��M% ور�/O در

��ی5 &P% (ی�
��� ����L A%�0� . !� 2000%� ��ل�?د� از ای) ��د 676 ����& (% 
���& 5�E7��71(».#�رغ ا (  

.� ��Eص در  ���
�ی) ا#"�ن در ��O!��ن  
���� �B�	1ی10 از �|�!�ت @��1 %�
 � و ��1  ه/��د� �در ��ل ه�� ده��O!��ن و @	�%ً� در &�� O/�ور ای��� ���
�7!�ب ���D 1ز&1 ���� ه� �|�!�ت @��1 . .�د" ���� ه�"، %�M�U ده� � ��د

� �� از ��� ���.b �	$ ده��Q � �/�ر�� ه�� @�.1 .	�;�ر %�B�	�ت ا�?�1 و &
C1 .�ا� #�ر���1 و �@�	�
��� �A%�0 و دارا� ��ی� � ��Dزش @�Bم ا�L ن دوران�

��B	�) @�ب در ای) ���� ه� %�B�	�ت .!��ر� از. ���دل ای) دوران %�M�U ی�#�� .�د
��� و ا#�اط ��ای1 از  1IB� Q���ا�?�1 را .� &���دان و �BE7�) .� �6اK� و دی

��  . ا�?م %�ریU ���0د
� .��م ���� &�@1 ی� ��� (��!-�در د�	B� 1�� " �P	�B	�)ا�	��� ا�/�@1 ا��"

�ت E7%�5 در ای) ���� دو��: ��ل %��) . در O/�ور ای+�د &�) �61363س  (1984�
 �5E7 #�رغ 488 دورQ 22 #����� دا&� در 1997از �������cر �� %� ��ل . &�Q .�د

���& 5�E7��ا . Q�2/���Eب %�B�	1 ای) ���� .�/�� .� �Oو��ام %�B�	1 ی10 از دا
��د� �/�.�� دا&� �� از��� �!����) ���� ���cر در�/�رت ه�� @�.!��ن �

  )72.(.� .��1 از ره�Pان %�;�: ه�� �+�ه�ی) %�وی) ی�#�� .�د
 �����دی U��M% ور�/O ده� � ه/��د در ]B�-� ه�� دی��2 �� در ��ل ه�� ����

� از����19865� @��1 ا��Eر �� در : @�Pرت .�د�1 %/0��4!B# ام=@ yا�P@ ��� از  
�ای) ���� در ی$ دورB�% � Q�	1 ��/50 از x�O ��	!�� در ��ت دو��: ��ل .� . &

  . %�.�� � ���O 1� :Bدا��
1.�@ 1���0� ��C (	+�ا���وة ا����	�� ��P/Bب " .��م   ���� ا.����s��% �I ی$ ا

��دان #�رغ از دورQ .  در O/�ور %/0�5 ��دی�1986در ��ل " �?�1ا]�& �در ای) ���
��L ����
cب �1 & A%�0� �� . ن�"BP� � ��.�% ارس ا�?�1 و�%�.�� � ��B: در �

�& 1� Q�� ��?د� در 2001از ای) ���� %� ��ل . �!B	�ن از اه�اف ���� ���cر ��ا
28 Q836 دور��  .  �5E7 #�اC� ��_5 ��د

� و %���ل �D د�
���1992� @	�#�روق در �	� �=ب ا�?�1 واb6 ور�$ O/�ور .� 
��177اد .� %���  .  �5E7 از Dن #�رغ ��دی

��دی� و %� ��ل ���1986� ��اء در  U��M% ور�/O اد 1992 در���د از ای) 400 .� %��& 
���& 5�E7��رغ ا�# ���� .  

��دان . %/0�5 &�"�+�� ا��@�Q" از�9ف ���!� � @�.1 .��م���1985� 1P9 در�&
@�Bم دی�1 .� #�ا���� ای) ���� دری$ دورB�% � Q�	1 &, ��ه� در���ر ��Dزش 

 >�
دا�!��1 ه�� ��رد ���ز�O 1� 1P9دا���� %��+�و��) �+�ه�ی) را در
��Pت 
��او� ���% .  

در ���� ه�� ی�د &�Q .� ویQW در اوا�� ده� � ه/��د و اوای5 ده� � ��د ا#=ون .� 
��، ��O!��ن، �/	��، ���89 ��� ����D ی) ا#"�ن، ا#�اد� از�/�ره���
��دان ����&

�< 3�) و ���� (�� ،���D ب &�ق��
!B	�ن �/�) در #�را%�[ رو���، �/�ره�� 
���  . ��1 �6رQ ه�� ارو�O و ا��ی�0 ��= %�B�: و ��Dزش �1 دی

�/�ر ه� و �|�!�ت @�.1 در ��ل ه�� ده� � ه/��د .� %/0�5 دارا]ی��م ه�� 
�و ���� ه�� Dن ای+�د .!��ر� از ای) دارا]ی��م ه� در &�� O/�ور . ����د� ��= �Oدا���

� از����، �|�!ۀ دارا]ی��م ��� .) ���ذ،: &�Q .�د �� @�Pرت .�د �z� دارا]ی��م 
 ����0، دارا]ی��م ��_� .�غ، دارا]ی��م ���ی� � ��ی�� ���رQ، �|�!� � ���یۀ ��0

در ای) . ه�ی�Vر، دارا]ی��م ���=� ه+�ت �1B و دارا]ی��م O/�ورور�$، دارا]ی��م 



� و 19579ا]ی��م ه� و �|�!�ت ���ی� .� %��اد دار���2�ار� �1 &� O!� و د��� 
�%�B�: و ��Dزش �1 د��  )73.(ی
E@ �0 ���رف�در ���� ����

�ی) ا#"�ن در �� در ���ن ا�=اب �+�ه�ی) و ��� 

ت �-�. ]B���O (!��ن از ��� ا�=اب �+�ه�ی)، �	�!�ر� ���
�ی) ا#"�ن و �|�!�
/��د و ��د ر&� و ا�0/�ف ی�#�، ا�� @�م ��Eب وا�� %�B�	1 و  ها�	1BB در ده� �

�� ���رف در 
�ریU در ��B�O ��ی� �/0?ت ی10 از �Oا.B: ه�� % ���Pد ز.�ن وا�
 ز ا�=اب و %�;�: ه�� #��ل در @�_� �.!��ر� ا. ���ن ا�=اب �+�ه�ی) و ���
�ی) .�د

�� ����رف د���ا
�ریU دارا� ��Eب در�1 و �Oو��ام % ���|�!�ت . ر �A%�0 .�د
��Eب ��د را دا&����	$ ده� =�� Q� .  


�ی) و ��� A%�0� ن��ه�� ���رف در � :B.ا�O ی10 دی�2 از Uری��/50 ز.�ن %
�1 �+�ه�ی) و در ��0��!��O A%I9ی) ا#"�ن .�د.�ا� ا�
در _�ه� �A�0 . �ل ���

 ر�	1 ا#"��!��ن .�ن���
�ی) در �	� ه�� ��O!��ن  ز.�ن در� .� @��ان ی10 از دوز
�& 1	� Uری�%.  

UO از #�و�O&1 دو�� �=ب د����ا%�$ �8B در ��.5 و %/0�5 دو�� �+�ه�ی) 
=اب 
��د� در ��O!��ن .!��ر� از �A%�0 و ��ا�= %�B�	1 و E7%�1B %�;�: ه� و ا�

���
�ی) ه	��zن . 4�%�5 ��دی��� ��
�ی) در �	� ه�� ��0� 57��� A%�0� ا��
���#��ل .�16 �����1 در ده� � ��د �� &�� ��.�O 5ی�-� �/�ر در 
�< و .1 . 


�ت ا#"���� .� ��O!��ن .� &	�ر �A%�0 و ��ا�= ��� ��ی
�PL%1 #�و ر#�، و�6ع ��ج 
. %�B�	1 ا#=ود  

 

�I�Mی" ا������ن و اBLاب 
$�ه�ی" -3 � )	
�I رف در�	
  :در ای�ان 

��ن و ���
�ی) ا#"�ن ���Iوت .� %�B�: و %�.�� در
	��ر� ا�?�1 ای�ان ز���� �� ��Oه�
در �����0 ا��Yی� ���
�ی) ا#"�ن در ��O!��ن در �	� ه� و ���89 . .�داز ��O!��ن 

� ا�� .!��ر� از ���
�ی) ا#"�ن در ای�ان در &�� ه� و ��1 ���0د�����) ��O!��ن ز
��
�ی) در ��O!��ن از �	. &��������� ای�ان ���ت .� �� �1 .�د��� A%�0� ه�� $

�/�ره� و ��ز������ �-�B[ �	$ ده��Q � .�) ا�	Q��. 1BB �1 .�د، ا�� ���رف در 
�رت ��ا&��� و ی� .� �
�ی) ا#"��!��ن در ای�ان .� ای) �	$ ه� د����1 ��� � ����


��  . �	$ ه�� ��3�=� را دری�#� ���0د
D و :�B�% A%�0� ع����زش �1 &���دان ���
�ی) در 
	��ر� ا�?�1 ای�ان در دو 

���در �A%�0 دو��1 
	��ر� ا�?�1 ای�ان و در �A%�0 ا�=اب و %�;�: ه�� : دی
  . �+�ه�ی) ا#"��!��ن

ز���� � ��Dزش و %�B�: در �A%�0 ای�ان .�ا� Dن @�Q ا�I9ل ���
�ی) ا#"��!��ن #�اه: 
���1 را از ��� دو�� ای�ان دری�#� ���0د��در ده� � ه/��د . .�د �� ��رت ا��6� �6

�اد �Y��� از ��دم و]ی�ت �C.1 ا#"��!��ن و از ��ا�1 ���=� .� ای�ان ��ازی� ��% �
 ���!���= �1 %�ا ���D ل�I9و ا ���1 �+�ز ا��6� در ای�ان دری�#� ���0د��D �. ���&

����� ای�ان &��L A%�0� 1�� ای1 و�در Dن ��ل ه� . .�ون �	����1 وارد �A%�0 ا.�
 ��!��ن و .3�B!��ن ای�ان و در &�� %��ان در د#�� ا%�Pع ���
�ی) در و]ی�ت ��ا��ن و

�1 .�ا� &	���� ���  و .� ا�c ��رت ���
�ت ز���� � �6����م �1 & �PL (ی�
���
���دی 1� �@�!� A%�0� ل &�ن در�I9ی) . ا�
�اد ����% �. �� ��در ��ل ه�� .�

� و .��1 از ���
�ی) در د& Qا#=ود ��!
�#�%� ا%�Pع ���
�ی) را��/� و ��رت ���
�ت 
�& 1	� Qداد A%�0� ل &�ن در�I9.� ا ����	8 &� �����ورد ���ا�� در �9ل . را .

������ ده� � ه/��د و ده� � ��د �� از ی$ %� �� �B��ن ���
� ا#"�ن در ای�ان .� 
 ��� و %� ���ن ��= در ��ود دو�B��ن ا%�Pع ا#"��!��ن در ای) �/�ر .� �� �1 .���� .�د

�.�/��ی�����Iس «:) %��اد ا�I9ل ا#"�ن ه� از %�B�: در �A%�0 ای�ا�1 .�ز�� ]E� �ًPی�R%



�=دQ ��ل .�دQ و ) B� 1998��ن در ��ل 1،5(���
�ی) ا#"�ن در ای�ان�O (� از ��	�
����دی�Q ا ���ن در ای�ان ����D �ی�Y. ا� ��رات ادار� .� ��R� �. �;�ی$ %��اد ا�I9ل 

� و��Q ا/���م  �PL �
�����&�. 1� �
از 
	�B .  .�ا� &	�ل �A%�0 .� �/0?ت ��ا
� ه=ار 5I9 ا#"�ن E+�O �ًPی�R% �) (���6 1�154600) 15 ا A�0� 5��& �I� 

�  )  74(».ه!��
.�/��ی) &	�ر ���
�ی) ا#"��!��ن در ده� � ه/��د و ��د در و]ی� ��ا��ن ای�ان �� 

�� � ��ا��ن 
��.1، ��ا�����ا
ن &	��1 و ��ا��ن ر��� ��] .� �� و]ی� 
���Q ا��، ا��0ن ی�#�� .�د& :�!R% . A%�0� ی) در�
از ای) رو &	�ر &���دان ���

���دی 1� o��. (% د ه=ار��I, از ه�در ده� � ه/��د .� . �1 ای) و]ی�ا�� .  ای�ا
�UV در ده� � ��د ��?د� دو�� ای�ان �-� ���� ه�� .�/��� را .� &���دان 

��ن �+�ز ا��6� ِا@	�ل ��د و &	���� ا�I9ل ���
�ی) ���
�ی) ��1 .� �دری�#� ���
�1 �7�ود ��دی�.� ����P ار�6م ���/� &�Q از ��� ���.b ر�	1 . در �A%�0 ای�ا

�� .���ادان در ���ن ���
�ی) ا#"�ن 1989در ��ل «:ای�انE�# 19د�. �در ��ل .  در _
� ی�#�41 %��اد .� ��ادان .� 1992�K=% � از 
	�B � 1992 و 1989 ������ .�).  در_

� ه=ار 5I9 و 
�ان ���
� ا#"�ن .�) ���)E/&)7 -19 ( A�0� 5��& �BL $ی �ًPی�R%
����� ای�ان .� 1992در ��ل . .�د�L ای1 و�90477 %��اد &���دان ا#"�ن در �A%�0 ا.� 

�در ��ل .  &���د ا��ث .�د33195 &���د ذ��ر و ��56870 ��/50 از . ��I �1 ر��
 د��� �� O 61227!� و 51980.( ��I.�د113195 �/	���) ا#"�ن در�A%�0 ای�ان 1998

�اد د���ان را �/�ن �1 داد�% ��K=%(.«)75 (  
�;�م ��Dز&1 و ��Eب  A�R�% �. م=B� 1���دان ���
�ان ا#"�ن در �A%�0 ای�ا�&

�����ز���ی��� %�B�: و %�.�� . %�B�	1 ���رف ای�ان .�د A%�0� (در ای ���D ر� و��B� �
���#�� 1	���دان ���
�ان ا#"�ن در  . #�ه�12 
���� � ا#"��!��ن را #�ا �& �� ���2�D

��O!��ن در �A%�0 �	� ه�� ���
�ی) و �A%�0 دو��1 و ���O 1_�E!��ن از 
��دان �& ،��#�ا���� ز.�ن #�ر�1 در� ی10 از ز.����� ر�	1 ا#"��!��ن ��7وم .�د

�/�ر ای�ان از #�ا���� ز.�ن O/�� ی10 دی�2 از دوز.�ن ر�	1 ا#"�ن در �A%�0 ای�ا�1 در 
��  . �/�ر ا#"��!��ن در ��7و��� .� �� ���Pد


�ی) ا#"��!��ن در �/�ر ��� � ����
&	�ر� از ���E@ A%�0 و ��ارس دی�1 در 
.!��ر� از &���دان ای) �A%�0 . ای�ان ���8B .� ا�=اب و %�;�: ه�� �+�ه�ی) .�د

�1 �8 ��.�ط .� ����ا���6 �� �� �|#8 .� در ی�#� ����دQ ه�� ���
�ی�1� 1 &
����0 دو�� ای�ان از &	���� ای) ا#�اد .� �A%�0 . ا��6� در ای�ان ��2دی�Q .�دD :C�.


�ی) %��s ا�=اب و ��� � QWوی A%�0� U��M% b����� �1 ��د، ا�� ���B
 1�ای�ا
���دی 1	� ا�=اب و %�;�: ه�� �+�ه�ی) در از ای) رو. ��ز������ ا�?�1 ا#"��!��ن 

�. ای�ان در �9ل ������ ده� � ه/��د .� ای+�د ���E@ A%�0 و ��ارس دی��O 1دا���
در ���ن ا�=اب �+�ه�ی) .�/��ی) �A�0 و ��ر�� � دی�1 از ��� 
	��� ا�?�1 

ی10 از �!����) �	��� � %�B�: و %�.�� � . در و]ی� ��ا��ن ای�ان %/0�5 &�Q .�د
���	
��ا��ن ) ا���ن( ا�?�1 در ای�ان %��اد ای) �A%�0 را در ���B�-� 89[ و]ی�
� �� در Dن .�, از 110ای�ان � ه=ار &���د ���
�ی) در دورB�% � Q�	�ت 34 .�ب �1 ��ا

���  ) 76.(ا.��ای1 و ������D �4زش �1 دی
B� ��Pا�?�1 و �=ب ا�?�1 .� ره ���	
�ی) ا#=ون .� و]ی� ��ا��ن، دو%�;�: P

�0	���ر و ��ز��ن ه�� ا�?�1 
���� � %/�b ا#"��!��ن در و]ی�ت ��!��ن و 
 Q5 ��د�د� را %/0�.3�B!��ن، ا_��Iن، &��از، �	��ن و 6:  ��= �A%�0 و ��ارس ���

���A%�0 �=ب ا�?�1 .�/�� در و]ی�ت ��!��ن و .3�B!��ن ای�ان %�M�U ی�#�� . .�د
�اد 17ر ای�ان .� �+	�ع �A%�0 �=ب ا�?�1 د. .�د�% �. A�0� 3111 .�ب o��. د���&



���دی 1� . �. A%�0� (ر د���ان در ای�	ان .� 373&�!O اد� %) �1 2738 و %�
�  ) 77.(ر��

 A%�0� (/��ی�ی) .�UO از و]ی� ��ا��ن و و]ی�ت ه: ��ز .� ا#"��!��ن ا�=اب �+�ه
�� �A�0 از ��� 45 .�, از در %��ان. را در %��ان و ���� ه�� Dن %�M�U ��دQ .�د

��د ا#"�ن %�B�: �1 5600ای) ا�=اب .�ا� ا�I9ل ���
�ی) و
�د دا&� �� در Dن �& 
������D .  

 در ����B�% �0�	�ت ا.��ای1 و @	��1 .�ا� ا�I9ل و &���دان ���
� ا#"�ن در ای�ان از 
�E7% ,-. ی) در�
?ت ز���� ه�� �!�@� و &�ایs ��5 %�� .���ردار .�د، ا�� ���

����  ��ا
� .�د
 b�ز���� � E7%�?ت @��1 در دا�/Q�2 . @��1 .� د&�ار� ه� و ��ا
�Yً? در ��ل . ه� و ��ا�= @��E7% 1�1B و �!10B ای�ان .!��ر �7�ود و د&�ار .�د

�1 ا#"�ن 1994��Bدو� �
��� � ����
��I در دا�/Q�2 ه�� ای�ا�1 242 از ���ن  
��
�ی) ا#"�ن در ای�ان .� �?ف ��O!��ن ا
�زQ � از ��� دی2. �/"�ل E7%�5 .�د��� �

��ا&���ای) در ���1 .�د �� ���
�ی) و ا�=اب . %/0�5 �|�!�ت @��E7% 1�1B را 
� ��ا�= @��E7% 1�1B �+�ه�ی) در ��O!��ن از Dزاد� %/0�5�
cب . .���ردار .�د


�ی) در دا�/Q�2 ه� و �|�!�ت @��E7% 1�1B ای��� (�BE7� ود��ان .� &	�ر ��
���ای) ا#�اد از . ����P ��	�� ه�� �� .�ا� ا#"���� ا@�4 �1 ��دی� cOی�#�� �1 &

�%ً� ��ز������ %/�b ا#"��!��ن 	@ �� ����9ی8 ا�=اب �+�ه�ی) ���1� 1# &
�در ��ارس دی�1 و ��زQ ه�� @B	�� دی�1 ای�ان . �!��R در ای�ان �8 او��ی� دا&��

� ه� %) از �PB9 ه�� اه/% 5�b . �ن �!�@� .�د��= ز���� .�ا� �P��9ن %/�b ا#"_
���. ا#"��!��ن در ������ ده� � ه/��د و��د در ��زB@ Q	�� � B�% :6�: و ��Dزش دی
�	�ات  cا� �. =�� Q�2/���ه1 &���دان ���
�ان از �9ی8 ����0ر ��ا��� ورود .� دا

��� ا�2/� &	�ر .�دD اد��% ��P�ا �� ���
cب �1 & 1��@ .  
                                                                  ادا
( دارد     

 


