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از ���ط دو�� ��ب د����ا��� ����� دو�� ا��� در ��رد ���رف دو ��� �� 
ا�0ی/ ر,�& ه�ن ,�. ,�ز��ب ی�)�"*( ا)'�&%$�ن در "! �  ر��� دو�� ����ر 

 ,��>:�7 ��ا)��ت � �ور ���ن �:8�9 ه�7 1992 4�ن 28ر��� دو�� ا��� �1 در 
��Aه0ی/ ری��� دو�� ا��� را ,0وش ?�)� در &<%$�/ "! �  ای/ دو��، 

&�Eد ه��0CD 7 7 و�4یB ا��� دو�� ا��� "�ا&0 و ,1 ای�Aد ��*�8 و ��,�1 را از 
 ,� �>:�7 اH�ل ا��� �0��F ��دC�*�� ب�I&:» و ��ش دو�� ا��� M�یً� ��

���رزد �� ,�ا7 ه1C &�,�و?�ن و 4�ا&�ن � �ر ز��:O�IP� 7 1 را ,H 1�رت رای�Nن )�اه8 
���0 7 �� ��*�8 و ��,�1 ��د��ن و ر0Q. ��زدD 1, 7�:<� �, 4�ا&�ن�& C*D و  ذه:

�����8 وا7S ا��� �1 ����ی1 ه�7 ?�ا&>7�E � �ر ا&�0CD O��D 0 در ر0Q و 
. ا&U �ف ��4�1 و ��ا�� و ���0ار7 د�� Tورده�7 ا&��ب ا��� ,�CQ 1ر ���ود
 را ��V,( اH�ل ا��� و &��ز�:70 ه�7 ز&0? &�ی/ C�*�� ب�I& 8در&�9 داری ��

 . ��ن ��Dر ��زی��48�1 7 C�*�� WXی8 و و�, S�, رف را��� C� و Y�� 74:>1 ه�
 &�Aت ,< �8&�:� 0D�%��& ر و�<Yای! ا��Q ر را از� � . ،C�*�� 7 17 ��ی��ار�

 �����1 7 �� ر�� را C�*�� ت�%�Z� ر�CDو ��ه:$�ن ه�، ����8 و ا B��U� ازدی�د
 و ��,�1 7 �0ره�7 ): و �� ,� 1��C�*ت ��)�7 و �. � O�U "�اه0 دادU*%

 Oی�M ��C�9 ,1 &��ز�:70 دوران ,�ز��ز7 � �ر ��ن، ,0ر14 7 اول اه& U�:>�
.  ه8�$%  

,�اP� 7� ,�%�اد7 و QT:�ی ,� ���رف دی:، ��ا�� �>�رز� ,� ,�%�اد7 را در�EQ ه� و 
 و �%�04 ����1 "�اه�8 دادC�*�� ی1 ه� از]�ی( ��ا���M .0� 8�C�� و ���F� ارس

دی: و )�اه8 ��"$/ ا��U&�ت �D O�IP*�م ا��� ,�ا7 ]��>�ن و � $��Mن ای/ D*�م 
.. . در �Mی1 ه� و �EQ ه� ��رد ��14 "�ص دو�� ا��� "�اه0 ,�د  

 � �ر، ���رف ا��� ,D 1:�ان C�*�� ت�%�Z� و B��U� 0 از ای/ در�0 ,&�C& 1$Y?�&
 �4ء &�Iب در�C�*�� 7 ی/ ��د��� دو�� ا��� .  �Mار "�اه0 ?�)�ا���

 M�"ره�7 ا���و � و1Y�a دارد �� T&�0$1 ��اد7 را �1 ,� "�ف اH�ل `�,� ا���
ا��م در �$�ب ه�7 در� �B��U درج ?�دی�0 ا�� از ]�ی( )��ل ��"$/ &�Eد 

�ف &C�د� و T&�ا �*' �Mار ده0� .ا�Qاف ,� ����c/ و &�Iب در�  
,1 ا�Hح ,:��د7 &�9م ��*�8 &%�ان و QT:�ی T&�ن ,1 ���رف و دو�� ا��� در ار�>�ط 

 704 14�� )�ه:e و ��*��Cت �Xور�V� 7,( ,1 &��ز�:70 ه�7 ��4�1 7 ا���
1 ���ق و ا�$��ز ی� 1U����f�:,�� 8 ا��م ,C& �VD �E&T 1�د Cرا از ه �E&T 1 و$Qول دا�<�

0 � ��زد �� ���م �Qی%$1 7 "�یh را در 4:� ��E, ���� �ب و ا���E� 7 1���
) 78(».?�د&0  

در ����1U ر��� دو�� ا��� دو ��� �� از � O�U دو�� ����ر از ��14 ,1 ���رف و 
 �</ ?�Y، ا�� ���رف ه8 ز��ن *�IP� و C�*�� m*$>� ح�V� رف در��ف �� U&ا

 و ا&�VPط �0Q ,�دQوارد دور 04ی70 از )�و�� دو�� . ,� ����F دو�� ا���
 ا)'�&%$�ن ,� ا&$��ل 0Mرت از ��D 7>0ا����m[�D 8 ���ون ری��� EC4�ر7 ا���

�U��� ��ب د����ا��� "*( �1 ,1 ��ب و]/ �'�� &�م داد� ,�د ,H 1>'� ا0A� nد7 
 &�Aت و �OoC دو��ه1 در دو�� ا��� در *� 1 7E<4 8�9:� �<28ره O1992 ا��ی 



D 1& WM>0ا����m[�D 8 ���ون ر��� EC4�ر ,1 و��U/ در وا. � O�U ?�دی0) 1371`�ر 8(
D:�ان �%*�0M 7 �0::� 8رت ��C��� B��H و اM$0ار ,�د و &H 1>'� ا0A� nد7 ,1 
D:�ان �%*�0M 7 �0&��? 8رت � ��ا&%� B��H اM$0ار و ����H در �����C 04ی0 

0Q�, . 7ی�ت ���ن ?�و� ه� و&��وه�Sدر ��ی$<� و و O<M 7روزه� �ًCD 0رتM m*$>�
O��Q ا��اب و �:8�9 ه��A� 7ه0ی/، 4:�ح ه� و �Q"1 ه�7 ��ب د����ا��� "*( و 

.&��وه�q*%� m*$>� 7 دو�� ای/ ��ب ���0Q 8�% ,�د  
 /�&�" 7 1Dرض و �:�ز��0رت �1 ,� �M 0د�د ��ا�� �$�Aدو�� در��ی$<� و ای Qو���( �, 

 و &��9 ه�Cا� ,�د، e:4 از ���� m*$>� 7ن ?�و� ه���� �Eی�ت ,1 و�%�ا��Sو و
�T Bن هC%�ی�Nن ا)'�&%$�ن. � �&��0Q �0ی$<� D1 در� N:4  7 1:ودا� �Qاردا�M

 ,1 ��7 دی�N � �راز. ای/ h�T�, e:4 ا)�وز�E&T 7,1 وی�s ���%$�ن ?%$�ش ی�)�
��U�m*$>0د و��ه0ی/، )���&0ه�ن  � ه�7 �$�A� 78 ?�دی0 �1 ���! �:8�9 ه��%��

�1 و &89 ��رد&�E4 �9د7 و ,��ی�7 ��ب�*� ),�V� 1&�?رت 04ا�I, )*" د����ا��� 
0Q در u:�/ او�Xع &�,%���ن و , `>�ت، ���رف ��0Hت . "�د�Qن ادار� و ره>�7 �

 . 0Qی70 را �$OCP ?�دی0��D و ��ا�� B��U� از در ��ی$<� � �ر ��"$�Cن ,�"
 ,OP� 1 ا�$��ار ا)�اد �%*M q���&0ا&�ن و *�IP� و Qز��T 1� 0Q 8�9 ه� �>0ل:�

، e:4 و ,0ا�: در . CDً� درواز� T 7ن �B��U ,�و�Q 7?�دان �%0ود ?�دی0��<` ,
�(�? /�*IP� دان و�?�Q را از O�IP� *�8 و�ت ��ی$<� ز��:1 7 ��P� ر7 از��%, .

 e:4 در �4ی�ن U*%� و *�IP� ��D ت�%�Z� و B��U� ن�C$"�� ر زی�د7 از�CQ
. ه1 7 &�د در 1�0H O,�� �EQ دی0&0 و ی� �<�یB ?�دی0&0ه�1C�& 7 7 اول د  

ا�� ,�"�ف ��ی$<�، ���رف در����CD 7�E دو�� ا��� در وSی�ت ,� وX��� ��Y$وت 
&�9م ���رف در1H�D 7 ادار� و �T�زش ,� �>:�7 �*��1 و . ,1 ���ت "�د ادا�1 داد

ر�C*Mو �����C و�*1V 7 د. ����� )���&0ه�ن و?�و� ه�7 ���8 دروSی�ت ا�$�ار ,�د
 70CP� <&0CP� 7�<1 ره,  از �:8�9 ه��E4 7دu 7�ن ���� ا&��ب ا���"�,

و ��ب ا��� �0CPی�&� "��v د"$�ان و ز&�ن �( ورود ,�Z� ،B��U� 1%�ت 
0:$Qرا &0ا  و ادارات دو�$Qز��T .  

�B��U در&�O,�M 7 1$U& 7 1C ��14 در��رد���رف ه�C&�ا)�ای�Q ��C� h?�دان و ازدی�د 
ای/ ازدی�د �0CDً� ,1 وSی�ت ��,�ط � . اول ���7�E ده1 7 &�د در دو�� ��Aه0ی/ ,�د

 از ا���0A� 7د �B��U در �:�]( "�رج از �%*! دو�� ��ب د����ا��� Q�& 0 وQ
 8�9:� *�IP� ��D ت�%�Z� از "*( و ,�ز ? � ��0اد7 از ��4�Eی/ و ا&$��ل ,�"

، T"�ی/ ��ل �����C ��ب 1991در ����1U در ��ل . O � �ر ,�ده�ی �E4د7 ,1 دا"
 �B$U ا,$0ای 577 د"$� در �Q 21200?�د ,CQ 1�ل C4628000�ً� د����ا��� "*( 

 O��Q1993) 1372 ( 1,684000 ,�د&�CQ ،0ر �Q?�دان �B��U ا,$0ای در ��ل � /� 
 داد&T /� 0&�ن را74670ر��0 �1 � O�U � 0.د"$�ان�ای/ �  O��Q 0 د"$�ان 11ادI�( 

 ر��0 �1 �23000�0اد ��*B��U� /�C در ای/ ��ل ,1 . واB$U� /� 04 ,�د&0� �Y& 
 1*C4 داد&75000از � O�U � 8*�� ن را ز&�ن�&T �Y&  . 70�, 7و 1994در��ل ه� 
و ) د"$�168820( �%� و د"$�628660 ��0اد� B��U� /���C ا,$0ای ���B از 1995
 �Q?�د ذ��ر و 282340از ) H7 – 12:�ف (��  .7�&�` B��U�1C* ,�د6663 ��*8 و 4586
از ���ن �CA�ع .  ��*O�U � 1C ?�دی�0 ,�د6522 ��*8 و 5926و ) د"$�85692(ا&�ث 

0:$"��T در ����Q . 7 1�,�� 7 1?�دان، دو0H ه�ار �/ T&�ن در �O,�� B��U درس �
ای/ در ��� ,�د . را�C��C*/ ه� ,�د&�Q 0?�د ذ��ر و ا&�ث O��Q دا�5300�*8، ,1 ��0اد 

�Qز دا��&   )C� 1, B��U� 1�).79>�د 0Qی0 �$�ب و ��ی� ��اد و ��ازم در�
 دی�N از Uی�ت یSدر و *�IP� ��D ت�%�Z� 7 و�&�` B��U� ف و ازدی�د� U&ا

د� ه� �1V��$� B$U در . ا0Mا��ت دو�� ا��� در ���7�E &<%� ده1 7 &�د ,�د
 . m*$>� 7 � �ر ,1 ��%1 ار���ء داد� 0Qو�%�ا� ه���D ت�%�Z� ر7 از�CQ



0�T ی�ت ,�4�دSو  و ��ه:$�ن ه�7 04ی0 در ,�"*�IP� . ه:$�ن ,'�ن در ��ل��
1993) 1372 (0Q ���F� �:و ��ی D�C$4م ا�*D ،از دو )����$1 7 اد,��ت OU $� .

ای/ ا&%$�$�ت ,�دو . �ء ی�)�,1 ا&%$�$�ت ار��) 1374 (1995دارا�C�M /�C*:0ز در ��ل 
��ه:$�ن D>0اn ,/ �%��د در . )����$1 7 ��*�8 و ��,�1 و زرا( 1, �D����� T{�ز &C�د

��ن ���� وSی� �<�ر � O�U ی�)���1994ل ��� �EQ ور .   در� � �EQ ای/ ��ه:$�ن در
��IP� ه0ی/ از ]�ی( وزارت�A� دو�� O�U � د �1 �� از�, ت ��,�ط C4��� ا���

 ,1 �<�ر ا&$��ل ی�)���D . *�8 �1996�ه:$�ن ,����ن در ��ل�و � �Dدو)����$1 7 زرا �,
  . و ��,�1 در ���� وSی� ,����ن ����F ?�دی0

��T ���� & �ات و ا�:�د ا)'�&%$�ن در ) Nancy Dupree(,�ا��س را��ر &�&% دو��7
 ���IPت در �«:�EQ � �ور��D در ��ا�� /�*IP� ع�CA� ر�CQ1374 (�1995ل ( ،
.  &�Y را د"$�ان � O�U ��0اد&30000 �/ را �%�ان و 7700از ای/ ���ن .  &�Y ,�د10700

 O,�� 4169,� �>:�7 ای/ را��ر در ��ه:$�نOIP� )2818 در ��ه:$�ن ) د"$�1351 �%� و ،
 �%� 2590( �3760OIP، در ��ه:$�ن ,*� ) د"$�30 �%� و �N:&1300OIP� )1270ه�ر 

، در ��ه:$�ن ) د"$�140 �%� و340( �480OIP، در ��ه:$�ن ه�ات )"$� د1170و 
 �OIP 250و در ��ه:$�ن ا��Eت ا��ZC:�/ )  د"$�15 �%� و M180OIP� )165:0ه�ر 

�1 7 ا&�ث O��Q ,�د&0<[.«)80(  
 از ��7 دو�� ا��� در ��� H�رت ار��� و*�IP� ت�%�Z� و B��U� 0���� 

H�D رف � �ر در��1 �� �(�? 1 ه���C� m*$>� 7 و ����Y د�uر X�m و &���ا&
 را در . �CD( و ?%$�د� ,�دCE� h��u 1� ان ا�:�� و `>�ت�P, و Oc�� ف &�9 از�H

 داد، �B��U و � O�U � در ��ی$<� � �ر �sرف ,1 وی��0 �Qت و ر��� ��%�
 U*%� ز?�ران و ا�$�دان��T د�<C� 1, در ��ا�� � �ر *�IP� ��D ت�%�Z�

���ش ��*B��U� /�C ,1 وی�s در وSی�ت و و�%�ا���E ,1 و�M ���/ . ا14 ,�د&�0�
0Q C& 1$"ش . ��دا��� �در ,�" �:�]( ��*B��U� /�C ��� ه�7 �$�ا� از ا"

 از ���ش �E&T را M���&0ا&�ن و ا)�اد B��H اM$0ار  >, ��Pوم ,�د&0 و �$ ?�ه
 ��د&0� B��I� *P� .��& و ��اد ��رد B$� و B��U� در O�IP� زش و��T ز

�Qو4�د &0ا *�IP� ت�%�Z� . 0M�( *�IP� ت�%�Z� و B��U� ر7 از��%,
 و . ��"$�Cن ,�د&0��<` ر0Q و ا&U �ف ���رف ا)'�&%$�ن �$ در ���O<M 7�E از ,

�Qز دا��& **Cا� /�, W��A� و �E&0ت ��ز��D�%� 1, e:4 . رف در����0ت �H
 از ��Z%�ت .  �%�0Dت ه� را u:0 ,�ا,� ,�S ,�د���e:4 7�E &��ز ,1 ای/"�, 0:uه�

 u�ن**Cا� /�, : PH 0، ��ز��نP$� O*� (� U&و?�ام ا�� ،m%�&�ی ،�U%&�ی
 ��ر، ��و?�ام {�ای �E4ن، ��ز��ن ��4�Eی/ �*0P$� O و **C1 ,�/ ا�%�Z� ،ن�E4

� و ,�" وSی�ت {��� ��ز��ن ه�7 {�� دو�$ �E4ن ,1 ���رف ا)'�&%$�ن در ��ی$<
� �ر ه�UCر7 ��د&0، ا�� ای/ ه�UCر7 ه� �:��> ,� �8A وی�ا& و "%�رات وارد 

�Q0ا& e:4 7�E��� رف در���0 ,1 �Q.  
 در$Mو �4& �/ دو�� ��ب د����ا��� ) 1371`�ر8(1992 ا��یO 28 دو�� ا���

?�دی�0 و "*( ?�دی0 �1 دوه�ار �B$U در ���e:4 7�E در ده1 7 ه $�د "%�ر� �:0 
در ����1U ,�ز ��زB��U� 7 و ی�ان �0Q و ا���7 دو,�ر� 7 ���رف . ی� �:0Eم �0Q ,�د&0

در � �ر از و�4ی8E� B دو�� ����ر �CQد� � 0Q، ا�� e:4 در ��,O ���ن ?�و� 
,� . ه�m*$>� 7 در دا"O و ,��ون دو�� ,<h ,�ر? از ���رف ��ی$<� را �:0Eم ��د

 در�C$"�� 0Hن �B��U و 60 در �0ود 1995 در ��ل �>:�7 ?�ارش وزارت ���رف
 در O,�� �EQ و *�IP� و Qز��T ت�%�Z�75 7 1A�$& ی�ت � �ر درS0 در وHدر 

  . e:4 "%�ر� �:�0Q 0 ,�د&0
 دی�N از ���cت 704 ���رف � �ر در Uی  و &�Iب در�Qز��T ع &�9م�X��

در دوران �U��� ��ب ��Cم ����c/ در� �1 . دو�� ا��� ا)'�&%$�ن ,�د



د����ا��� "*( در ���&T 1, 0ی0����ژ7 و ����� ��ب ����ر  �0ری� � 0Q از &�Iب 
�ف ?�دی0� *�IP� و Qز��T ��D ت�%�Z� و B��U� ,��UD ,1 �0ری� . در�

0Q ا)�ود� در &�Iب در� دور� ه�� 7 1&�? 1� 7��C�*ت ا,$0ای، . ����c/ دی:
�c� 1 و ��%1 �0ری�V��$� ،0ی�A� ،��ی0، )�h:�, ،1 ا���D ،��%Y� ،0ی�� /��
ا)�ایh ای/ ه���c� 1C/ دی: در&�Iب در� ,���S از . �Hف و &P� ا��ا� ?�دی0

در ����Cc� 1U�ن ,�:h ا��� و . �a)�� ز��& درس و ��ان )�ا?���Q 7?�دان ,�د
�D ت�%�Zو� B��U� 7�&�` 7 دور� ��)� ا��� O��Q ��و?�ام در�` *�IP� �

?�دی�0 ,�د، ا��  ای/ ����c/ ه���Y� 1&�Nدات � <�E4 v �0ری� ,�Q 1?�دان و 
�Q0ا& /�*IP� . /���c� 0ری�� �E4 U*%� /و �0ر�� /�C*�� ن، ازT �, ا)�ون
&�Iب ��رد &�9 دو�� ا��� در ��Cم وSی�ت � �ر �1 ���رف . &��>�د� ">�7 &>�د

� 7 1H�D وت در�Y$� 7 1&�N, 0:u0ه�Q C& )�<V� ،ل ,�د��( ��Y�� و ��C . در
 در C�*�� m*$>� ب�I& ،0ا&�ن&���M و� ه� و�? *P� 7ه� ��C��� m*$>� و�C*M

0Q   .  �B��U ا�$�Yد� �
 �E4 در  و e:4 در O,�� �EQ ادار� ه�7 ���رف دو�� ا�����<`  ر{8 ,*D

IP� ت�%�Z� و B��U�  ,1 ��ش "�د �0اوم ���ت ���رف ��ی$<� و ,�ز? �ی*�
در ����1U ا��اب و �:8�9 ه��A� m*$>� 7ه0ی/ در دو�� و ,��ون از Tن . ادا�1 داد&0

 O�IP� 8 و�*�� ،Qز��T ن &�9م�u رف��� m*$>� Oن در ��رد �%�ی�NC�9ی�ت &�ه&
 O�IP� *�8 و�ا7 4*�?��7 از��, $�&�C� دو�� C0، ا��در����� ر�:$Qد"$�ان دا

�1 7 &%�ان و4�د <[�Q0ا& . e:4 7 1ت دور��از����Pد"$�ان در�:�]( و� B��U�
0:$Qردا�c� *�IP� ��Dدان ,�ز,�دود"$�ان در��ه:$�ن و��ا���?�Q 71�0 . ,�و:uه�

 ،*�IPو� Qز��T ت�%�Zرز&�ن ود"$�ان رادر��c� 7 1:ه�?�&1 ز�� e:4و ,0 ا�:
 �0Pود و �<D�C$4و � �ر�� در ��ی� ا��ر ا . $O ��ددر ادارات دو�$  

 7�E&�C$"�� 7ا7 ,�ز ��ز�, hی/ ?�م "�ی�"T ه0ی/ در او��/ و�A� دو�� ا���
در . ��دا"�) 1375(�1995<�و,1 ,1 ,�ز��ز�C$"�� 7ن ه�7 ��ه:$�ن ��,O در ,�Eر 

 ،e:4 8 درH�>$� 7از ?�و� ه�  >, �%UQ �, ر و ��,%$�ن ای/ ��ل�E, ����� 0ت�
 و Tرا��MZ� h ,1 ��ی$<� ,�ز ? � وC�*�� و ��ا�� B��U� درواز� 7 ,%��ر7 از 
0Q دو,�ر� ? �د� O,�� در *�IP� . /ه0ی�A� ��C��� 7�E��� رف در��1 �$(�CEروی

 �Mار ?�)�Q0 و در �%�� )�و��Q 0:� 0ت "%�ر�Q 1, در ��ی$<� � �ر �s1 وی,  .  
 


	�رف در ا
�رت ا#"
! ا������ن :  
,O,�� �EQ 1  ) "�رQ137570�Q 8 ���ان (C$�� 1996 7�%�D>� 27]��>�ن در 

�%*! 0Q&0 و &<%$�/ هU� 7 1$%��� "�یh را ,� � Q O�U�را��Y& hQ 7 در 
ا��رت   &�م دو�� "�د را ,19961 ا�$�,� �E&T26 یU%�ل ,�0 در . ��ی$<� ای�Aد ��د&0

ا�� �����C و ا��رت ]��>�ن در T"�ی/ ����M 7�Eن . ا��� ا)'�&%$�ن �'�� داد&0
 و ا&U �ف ���رف در �E4ن ,M�� 7�E��� ،78 ���دUن ,�%� و ی�M ز�}T 8 و$%�

�c�ر ]��>�ن در ��ی$<� . ���7�E ,%��ر ��ری� و �C*a ,�ر ,�ا7 ���رف ا)'�&%$�ن ,�د
&�E:� 1 ,� زوال ���رف T 7�ID{�ز ی�)�، ,*1U ��:1 و "I��ِ� ی� ?�و� ���8 و ز��م دار 

8U و در دوران �0ر&�$1 و �0ر&��م ,� ���رف 7�ID و ,� را در �M 7 1&�$�Tن ,�%� و ی
ه�u:0 ]��>�ن  O<M از ��Iف ��,D . O*8 و �T �YNQ 7 1&�N, ��&0ور7 �$>�رز ��"�

 �1 ,1 ,%��ر7 از وSی�ت 4:�ب � �ر د�� ی�)$:0، ,� 1995 و 1994در ��ل ه�7 
 & 7�ID رف��د را ,� ��" ���I" و �Y��>� B��U� 7ن داد&0,%$/ درواز� ه�� . �E&T

 در اوا"� ��ل $Mدرواز� ه�7 1994و $� 0&0Q !*%� 0:C*0ه�ر و ه:M ی�تS1 و, 
در ���B��U� . 7 1V*� �%>& 7�E `�&�7 را ,1 رو�Q 7?�دان �%� �%0ود &C�د&0

�Qرگ ا)'�&%$�ن ه�� ��%1 7 ذ��ر و4�د &0ا�, �EQ /0ه�ر دو��:M �EQ 1, ن�<��[ .



، ��?�، ��0ان و ��ی� وSی�ت را ,�و�Q 7?�دان �E&T ,�0ًا ��%1 ه�7 وSی&�} ،0:C*ت ه�
 �1 . ذ��ر ,%$:0�&T ،ی�ت 4:�بS7 در و�ID رف��د ]��>�ن ,� ��U*CD 8}ر *D ا��

  . �E&T در ��رد ���رف ��ی$<� � �ر ا&�Aم داد&T �YNQ 0ور و {�� �:$��9 ,�د
  

  :ا��اد 
*�() د'��ان
 8 Q ��NP<H 27(���1375ان ,� �%*! ]��>�ن در �<C$�� 1996 ( ،B��U� 7درواز� ه�

 و ادارات دو�$ ,�و7 د"$�ان و ز&�ن �%0ود ?�دی0*�IP� ��D ط . ��ا����� ��
��ب ��C���22 ]��>�ن در D 1380)13�<1 ) 2001&�ا��ای/ درواز� ه� ه�?� ,�و7 ]>

� �ر در ای/ &<%$�/ ,�ر ,�د �1 ?�و� ���8 و ز��م دار . &%�ان � �ر ? �د� & 0
&�1C 7 دوم �Mن ,�%$8 از ورود د"$�ان و ز&�ن B$U� 1, O,�� �EQ و د)$� �� از &�8 
  D�C$4ه�7 ا �����زش و )��T 7 1H�D ن در�&T ل و رو ?%$�ش��ر )�c� ن�M

u:�/ روی0اد7 در T"�ی/ ده�M 7 1ن ,�%$8 و �$ ده1 ه�O<M�� 7 . 4*�?��7 ��د&0
�B ��&�0 ��ی/ و ,0و7 ��ی/ 4�ا�W و Tن در ه�� � �ر ا��� و {�� ا�D و در ��
 از &Y�س ��4�1 از ��*�8 و . � �ره�7 د&��,1 وM�ع &��ی%�C�& /$"�� وم�P�

، �C��a&1 ��ی/ �U*CDد ]��>�ن در �ID ��ه�ار� و $�%:4 ���7 �>�:<� �, O�IP�
 ]��>�ن �� &�YNQ 7 1$U ا&T ��Nن ,�د �1.  ���د7 ,�د��C�21��� و در �M 7 1&�$�Tن 

 1U���� 0؛ در:$%, از �%*! ,� �EQ ه� و ای�Aد ا�:�� در واز� B��U� 7 د"$�ان را�
 O<M از �����C و ا��رت *�IP� و Qز��T ت�%�Z� و B��Uا&%0اد� *Hا O��D

� N�� �, ��:ن ,1 &>�د ا��<��[ .  
��� OIY� ن � �ح و�&�M /ن ,1 �0وی�Q ی� ا��رت ��C��� 7�E��� رف و ]��>�ن در

و دور� ه��T m*$>� 7�زش و ���رف  �>%�] در ,<h ه�7 �$�0د ���ر� ه�7
 ,CQ 1�ل ��اد �T�ز7 ��دا"$:0U*%� و ��D ت��IP� . رف��ن ��&�M د� 7 دوم��

در ا��رت ا��� ]��>�ن ,0ون 04ا��ز7 ��دان و ز&�ن،  ��*�8 و ��,�1 را �( �%�و7 
 ���Uد و ��*�در ای/ . ��Cت ا,$0ای را ا4>�ر7 � �:0ا�Qه1C ا�>�ع ا)'�&%$�ن �*

 ��Cم ا�>�ع ا��رت ا��� ا)'�&%$�ن دارا7 �( �%�و7 ��*�8 -1«:��د� ?�0Q 1$Y ,�د
0:Q�<�� 1�,�� 2. و - &�A� ا)'�&%$�ن ا4>�ر7 و  ��*��Cت ا,$0ای در ا��رت ا���

، `�&�,�د�، ��CD ت�C�*�� 0Q1 و ر�����C�*�� و ��D و U*%� ،7 م�*D ت
 و دارا��YPظ ه� ���! ا��رت ا���ا���  /��F� &�A� رت�I, ا)'�&%$�ن
  ».���Nدد

��اد �T�ز7 &�� در �M&�ن ���رف ,D 1:�ان �U� ��Y*U��� ی� ا��رت ]��>�ن ���� ی�)1$ 
��8�C ��اد ,0ون ذ�� ا�$o:�ی ,�اCD 7�م ده�M 8&�ن ���رف از 7 دوازدر ��د� . ,�د

 ا��رت ا��� ا)'�&%$�ن ��*��Cت ا��� ��اد �T�ز7 «:ر)�,�%�ادان �</ �
0 >, � 8�C�� &�A� م ,�%�ادان � �ر ]�ر�CD 781(».را ,�ا (   

. ا�� �U*CDد ]��>�ن در �M )�<V�ا&�/ و ���ر� ه�7 ��,�ط ,1 ���رف �$:��M و �$�cد ,�د
در ,��E �:70 در ����M 1U�ا&�/ ���رف ا��رت ]��>�ن ,1 �( �%�و7 ه1C ا�>�ع � �ر 

از ��*�8 و ��,��U�� 0��F� 1د و ��8�C ��اد ,�اCD 7�م ,�%�ادان از و�aیm ا��رت 
ا��� ا)'�&%$�ن "�ا&�0 � 0Q، ا�� CDً� د"$�ان و ز&�ن � �ر ���! ا��رت ی� 
�U��� ]��>�ن �1 "�د ای/ M�ا&�/ را �0وی/ و �:8�9 ��د� ,�د&0، از ��*�8 و �T�زش 

� 1$Q0&�0�اد ,�ز داQ ,�"�رد دو?�&1 و �>��� �T�د ]��>�ن ,� �>:�4 7:%�� . 
 �E,� � 1� ن�Qرف ��رد &�9 "�د��در � ا&%�&7�E ��4�1 در ��رد ���رف �$

�E&T 1� ن ,�دT از ��� �Q7 دا�ID رف��7 ,1 ��$C��Y& از س � �ر  ز&�ن را ,< 
 ��د&0C& �زده�M 8&�ن ���رف ه�u:0 در ��د� ه�7 دوم و دوا .و ��4�1 7 "�د �*

ا��رت ا��� ]��>�ن ��*�8 و ��,�1 و ���T 8�C�زش ��اد �( �%�و7 ه1C ا�>�ع 
ا)'�&%$�ن ,0ون 04ا ��ز7 ��د و زن &�م ,�د� � Q�د، و� ��Pوم ��ز7 د"$�ان و 



ا"$�Iص ��د� 7 . ز&�ن از ای/ �(، ا�>�ع را �0Pود ,1 ]>�1 7 ذ��ر � �ر � ��د
��رت ا��� ,� 1��C�*ت &%�ان ,� $� از ,�h ,1 رو0Q /Qن ��م �M&�ن ���رف در ا

0��A&ا ا?� ز&�ن و د"$�ان . �EY�م و �Y%�� ��د� ه�7 دوم و دوازده8 ای/ �M&�ن �
 � �ر ,� �>:�7 ��د� 7 دوم و دوازده�M 8&�ن ���رف ,D 1:�ان ا�>�ع ا��رت ا���

��*�8 و ��,�1 و �T�زش ��اد ��M �9&0ار � ?�)$:0 و ��V,( ای/ �M&�ن از �( �%�و7 
در ��د� 7 . ,� "�ردار � ,�د&0 &��ز7 ,1 ��د� 7 ��م در �M&�ن ���رف ]��>�ن &>�د

 />� ��م �M&�ن ���رف از ��*��Cت &%�ان در � �ر در �0Pود� �Q 7ی�� ا���
��*��Cت &%�ان در �0ود ا��Uم �Qی�� ا���  «:در ای/ ��د� �0�T ,�د. � ر)�

 "�ص �:�N�� 8�9دد���! �:0 �:�:�.«)82 (   
�0Pی0 ا��Uم �Qی�� در ��رد ���رف ���/ و در ���7�E ا��رت "�د ,1 ه�?�  ]��>�ن ا��

 وی�s 7 ا:�:��<���Y  .ی/ ��رد را �0وی/ و �:�U& 8�9د&0&%�ان &��دا"$:0 و ا�:�د �
, �E:� O�IP� *�8 و�ز&�ن و د"$�ان از � ��&�C� رف &%�ان و��0ا��ت و ]��>�ن ,� �M1 ا

0Q C& 1H�" ��D ت��IP� رف و��ت وزارت ه�7 �Tوف و . ا�4ا��وزارت ا�� ,1 �
 از �:�0CD �U ��ی/ ادار� و ار?�ن �%0ود �::�0 7 ���رف &%�ان ,�دE& . 1, وزارت ا��

 از �:�U در ا��رت ا��� ]��>�ن و�aیm و ����H ه�0P��& 7ود7 را در E& وف و���
��د� �Eu 7رم ���ر� 7 . ی0?�� ]��>�ن ,:�م �Qی�� ا��� داV��Q>�( ,�ور و د

 m*U� ری/ ای/ وزارت را���� �U:� از E& وف و��ت وزارت ا�� ,1 �T8�9 و ا�4ا:�
P� ن�Q ��0%�"� �� "�وج ز&�ن را از �:�زل:Q�, 1$Q1 . � &�9رت دا$Y? در ای/ ��د�

0Q ه� ز&�1U ,� رو7 ,�ه:1 , ��Aب و ی� ه8 ,0ون �uدر7 از �:�ل ,��ون Q�د «:�
ی� زن را ,�در&�9داh��:� . �Q را & �& &C�د� و ,�اQ 7�ه�ش �4اS 7زم را ,0ه0

 دیQ �0�د ه�?�� زن ذ�� �0Q در و��ی! &�*�1 در ���� ا&$��ل .���� 0E� �A,�4ی�C& 0ی0
  )83(».دری�ر را &�� ,� در&�9 دا�Q ���� از ی� ا� �:� ی�م �>� &�Cی0

 OCD و ����H 7 1V�� را در �E&T 00یE� ب ز&�ن و�A� ���� v�> � ر�����د� 7 �
�اQ$1 ,�د? �U:� از E& وف و��ر وا�0 و . وزارت ا�� ,1 ����1 �&�Nه�� �Nاز ��7 دی

 از ���YaZ� 7/ ای/ وزارتI> � C& ی��Dن ر�Q د�U*CD و mی�aم و�A&در ا 
0Q  . وت و�Y$� 71 ه�&�N, O,�� �EQ در �sه� ,1 وی �EQ از ای/ رو ز&�ن و د"$�ان در

 از E& وف و��زار �:%�,�/ وزارت ا�� ,1 �T 1 ��رد اذی� و$���� m*$>� 71 ه�&�E,
0:$(�? :�ز� �ن ,�E&T 7 1&�E, 1 ز&�ن و د"$�ان را در ,��ون از �. �:�U ]��>�ن �Mار �

  اذی� ���Uد&0 و ��رد Q$8 و �Xب �Mار �D�Q م�P� 0Dم ��Aب و 0Dم ه�Cاه
 از �:�U*CD �, �Uد "�یD h*�1 ز&�ن ,:�م �V>�( . داد&0E& وف و��وزارت ا�� ,1 �

 B��U� از �Qی�� �$ ز��:1 را ,�ا7 ��*�8 و �T�زش د"$�ان و ز&�ن در�CQر ا&�0
 1� Qز��T ل ,�د&0  و��ا����ت "��ی1 )�%�Z� �C� 1, Y>� 1C�& 7 1&�N,
�"�� 0D�%��&.  

ای/ &h��� O,�M 1$U و ,�ر� ا�� ��P� 1ی� ا��� ]��>�ن �uا �<��m ���رف 
 اش ,1 &�C�T &%�ان ,�د&0؟ �uا ]��>�ن ,:�م �V>�( دی/ و �Qی�$ �1 او��/ و�

 از &Y�س ��4�T 7 1{�ز �) ,<�ان" (ا�Mاء"��'C>� ای/ دی/ ,� واژ� 7 C�& ،د�Q 
�%*�Cن را در ا)'�&%$�ن ,1 �4م زن ,�دن از "�ا&0ن در �W:� B$U ��د&0؟ Tی� واژ� 7 

 ,� &I�ص ) ,<�ان"(ا�Mاء":$<� 1U���� 0؟ درQ �:�C*%� O��Q �E&�ن ذ��ر �
 �Qی�� ا���، "�Vب و �T�M 8Uن ��Cم �%*�C&�ن ا8D از زن و ��د را در ,� �

  .?��د
u0 ه�:m*$>� ره>�ان، )���&0ه�ن و ز��م داران ]��>�ن در �:�]( و ادارات ��%Y�  دو�$

�اQ$:0، ا�� �Mا�� و دی0?�� ]��>�ن از از �Qی�� و �U*CDد �$�Yوت N�� hی�C& 1, را
�Qی�� ا��� در ��رد ���رف ز&�ن �>$: ,� ��Pو��� ز&�ن و د"$�ان از ��*�8 و 

�IP� ت�%�Z� و B��U� در O�IPد��, * . 7�U( 0�0وز7 از ره>�انCP�0�� 7����



]��>�ن در ���7�E ا��رت و �����C ]��>�ن �:�E "�&1 را �OP و�aیm ز&�ن ��0ا&%� و 
 و در � �{O و *�IP� و Qز��T ص در ��ا���I" 1, را در ,��ون از �:�زل �E&T ر�c�

 ��د� �*�  و {�� ا���D�Q ��} D�C$4ه�7 ا �����7 زن ,�ی0 در ,�ر«:) �
0Q�<�� ظ�YP� 7ق و��. ?�Y �1 و7 در &�9م ا��� دارا�D 7ت و ��ا�� ا�� و �
1 7 ���ق Cا�� و ارزش �%�و7 ,� ��د در ه زن در&�9 ا��م ی� ��I>Q ا&%�&

0Q�<�� 1 اش ,�"�ردار��P� mی�a7 و4�د دارد �1 . و و�Nدی B&7 ای/، 4�ا�*E� در
 ,�ا7 ���ر&1 ,�/ زن و ��د ��A��%�& ن ه� ��اغT 1 . در�از زن و ��د در��4 Uه�ی
زن ��, و �0رس ا�� و ای/ در ذات "�د . و )���O و�aیm وی�s 7 "�د را دار&0

 O(�'� ن ه�T ا�� �1 {�ب و ��ا�� )%�د از �0�� 7 1Y�aرگ و و�, �����%�
 از ���ان ه�7 در&�0 7 ��ا�� و �Dت و7 ا)N:�0 و و*N:4 د� و زن را ���ن�C& 7 را

,1 ر{8 ای/ دی/ ا��م . ,�0Q. . .   .  )�یY$1 ا�� �1 ,�ی0 دا�$�، ژور&���%�، �0ی� و 
 اش ,� ��ا�Dت D�Q ��ا�� W(ورت و ,�ا7 ر�X �Mا7 زن ا�4ز� داد� ا�� �1 در و�,

  ) �Q.«)84وط و ��Aب Sزم از "�&1 ,��ون Q�د
ز ه1C ز&�ن ��4�a �C� 1*8 و C*aِ� ای/ �U*CDد ا��رت ا��� ]��>�ن را ,� $� ا

 د"$�ان �EQ و ��4��U�� . 7 1د&0 و از Tن ر&� ��>�د&0$Mو �E��� نT ا7 در ��D�Q
"�د را زی� �Qق ,�0اد و �>��� ]��>�ن از �T�زش و ��P� O�IPوم � ,�:0 و ز&�ن را 
ا��� زوS&1 ه�7 �>��� و , 0Dا�$ ا��رت ]��>�ن � ی�,0 در اQ��ر "�د ا��رت 

  :ا ,I� 1�ی� � � 0 و از ای/ ا��رت � &��T0زاد7 ر
   Tزادی%�" ��اE,                            "7 � � �ر �/ ,

                              "���M  �0�C �/ در ر��T  7زادی%�
                             �c�ر  ��ردSن   ��1    "�د    ,1$%

   �%�ت و ا&0و� ��T  7زادی%�                            ,1 �:�
  �1   در   ز��/  "0ا " Tدم"                           ">� ,�ی0  ,1 

                             &�ا7 "%$1 دSن ه�7 ه�T 7زادی%�
  ه�ا7 �� دارد�EQ 7 1$%" ��CX!"��ا                          "

  ا� 0H BاT 7زادی%�                           ,1 "�&1 "�&1 اش 
  ,�ن &�ی "!   Tد��"                           ?�H �Q>� ز�0 

                              �N� 1�ار UQ%$/ &�اT 7زادی%�
  )  Q �%�?) "85>�وی�                                                          "

  
���ر� 
	01�2 زن و /.ف -$ ه�� ز��ن از �-�  :وزارت 
	�رف*31 (

 ��د�%$�&�E و ����:� ���:1)1377(1997 ��ل در ,�Eر��CD ن ری����<��[ )  /CA&ا
�1 7 ا&�ث را از و0U<� 1Y�aوش ��د&70140 را �'� ��د&0 و )ز&�ن<[ /�C*�� از /�  .

�1 ا��oًا ز&�ن ,�د&0 از  &�Y ��*8 و ��ر�:0 ���رف ���27054د7 1998در ��ل ��� 
  .>0Uوش ?�دی0&0و�aی�Q mن �

 �I�یB ا��رت ا��� وزارت ���رف ]��>�ن دCا�'�7 ر &��1 7 ر� �,  را �>$:
  از Qز��T ت�%�Z� و B��U� ان در�%& /�C*�� ل�CQ 1,  ه�7 ��,�ط ز&�ن �%�

  :B��U ��ی$<� ا,�غ ��د� O�U وزارت ���رف ,1 �*�1 �
  . . . . ,1 ادرا� 7 �0ارس «

<C& ب�$U� �`م ادا1421 17/2 -�106ازا�$P� م  ری����� ,�د14 ���CD ر7 �0ی�ی�
  .�P$�م وزارت ���رف واQ�N& OH$1 ا&0

�<C& رخ ) 128(&�مZ�3/1/1421 ت ا��رت��U � ��D م�$P� ن��%�C� 7�CM 7�Aه 
 هO�U � 7�CM 7�A وزارت ���رف را �0Aدًا 1/1/1421ا��� ا)'�&%$�ن �1 ,$�ری� 
  :د� 8�CI� /�:u ا�<�ذ &C�د��رد {�ر  و ,�ر� �Mار دا



7 ��ف ?�دد�P�1421ت {���Y$�ح از � O�U ��ل  -1�CM 7�Aه .  
 ه�Y� 7�CM 7�A و از ار���ء و ����0 1420,%� ه� �O�U � ),�V ��ل  -2

 .T OCD 1, 7��?�*4ی0
�ف و �:�Y ?�دد -3� O�U � 1 7 ا&�ث از� .,%� ه�7 ]>

%�C� 8�CI� )<[ �� م ا���Mار �CQ 1, �ً$*�� و Bت ��ا���U � ��D م�$P� ن��
 &�Cی:0c$���ا�B%� B ه0ای� ���م �P$�م . ا��رت ا��� ا)'�&%$�ن ا�4اTت �

 ,�CQ 1 ار�Mم ی�)� �� ]>( Tن ا0Mام ,T OCD 1ی0c$� .وزارت �E4 ا�4اTت �
�ً� ,�CQ 1 ار�Mم �� از ��X�ع �W*V ,�د� در �1I "�د ا�4اTت اH�ل ,0اری0& Bا���. 

                     ,�ا�$�ام               
 D>0ا����8$Y�                                   

 O,���EQ رف��� ���86(»                                ر (  
  

  :دی���6 �5%�4ن و 
	�رف ����
 د"$�ان و ز&�ن � �ردر ����1U ]��>�ن ,� " �&� و "I��� درواز� 7 ���رف را ,�و7 

CD رف ,%$:0، ����� و��� �, �CH�>� و �Y��>� رف �%�ان در��در ��رد � �E&T د�U*
�Qار دا�M 7�ID . 1H�D م�C� و ا��رت ]��>�ن در ��C��� 7�E��� 7 در�ID رف���

��ا ر)�EM 0 ا��رت . ه� ,%�7 زوال وQاز ��ر�:0ان ار Uی &��� nا ��Y� 7����
 در ��رد ���رف 7�ID ا��� ]��>�ن از دی0?�� و ����� ��Pی� ا��� ]��>�ن

ا��o ره>�ان ��Pی� ]��>�ن ��$�0 ا&0 �1 ��*�8 دی: اOH ا�� و ��*�8 «:� &�ی0%
�0ر T 14�� B��4&�ن &�%�. 7�ID ی� ا�� در14 دو&T 8�*�� ای/ . ,:� ,�ای/ ای/ &�ع

�اQ$1 ا��? ��`F� در ا)'�&%$�ن C�*�� WXدی0?�� ,� و . O,�� 1, از ورود O<M ن�<��[
� و �B$U ه�را در وSی� ه�7 ��?� و ��0ان ,1 د��O �4ی�ن �E4د 0X )%�د ��%1 ه

 ا�� و ���Q در�E4د در 0Mم (�X*�8 ی� ا�� ا�0&0 �1 ای/ �Q D0� 1 و$%,
در �D/ ��ل T&�ن ا�$�دان ��%1 ه� و �7�ID B��U را ,1 د��O &>�د . &<%� �Mار دارد

�*�O داد&0 در � mI& 1 ,� $� از, ����1U ��%1 ه� و �0ارس ,1 ای/ ,�د7 14 ��)
0:$Qورت 704 دا�X د�� ,1 . ا�$�دان ا�� T&�ن در M:0ه�ر، ه�ات، ه*C:0 و {�&

 را درای/ $YN:دان زد� و ا��ال ه�?�Q 71 ,�ا�*�� /$Qدا �, � O�U �0ر�1 ه�7 دی:
ای/ ه1C در ��� ا�� �1 در u:0ی/ وSی� اHً� ��%1 ا7 و4�د . ,<�I� hف ��د&0

  ) M.(«)87:0ه�ر(u�ن زا,O، ه*C:0 و ��� ��Pی� ]��>�ن . د&0ار
1 ��0م ��*��Cت دی: ,� ��*��Cت 7�ID ی� ,D 1>�ر� 7 دی�N او��ی� و ,���7 U���� در
 Cن و ����� ر��<��[ �0ر�B$U� �, 1 �>:�7 دی0?�� و ,�ور ��Pی� ا���

9& �E&T و� ]��>�ن و ا��رت�? O"ن ,�د، ا�� در دا�<��[ ���U� وت در�Y$� ن و�NCی�ت &�ه�
�Q7 و4�د دا�ID رف��ی� ]��>�ن . ��رد ��P� ط ,1 ?�و� و�,�� �H�:D از ا)�اد و "�,

���رف 7�ID را �>�ح، ��0اد7 ه�U� 8و� و �$ �CQر7 از � �E&T��C�*ت 7�ID و 
0:$Q0ا:�   . �T�زش ����c/ ��ی:� و D*�م ا&%�& را ��ام و &� � �وع �

 "�د را در ��رد ��0م ��*��Cت دی: ,� ��*��Cت 7�ID ]��>�ن دی0?�� و Cر� �����
0&0�&�A:? رف��ا&�/ ��M د&0 �� . در�, maZ� B��U� /�C*�� ن، ادارات و�&�M /7 ای�:<� �,

ار����Q 7?�دان �B��U را ,� �>:�8E( 7 و ��*���ت �E&T در ��رد D*�م دی: و ا��Uم 
0:Q�, 1$Q0&�9 دا� D�Q . 7 ر� 7 �:8�9 ا��ر ��,�ط ,1 ]�ب 54در ��د���� 

در ا�$�P&�ت دوران �$��1V و `�&�B��U� 7، ارB��U� ( ��P4(�0ارس) �Q?�دان(
,1 �:9�ر ای:���c�:» 1U/ دی: &%>� ,D /���c� 1*�م 7�ID ای:N�&1 ,��ن �0Q ,�د

 ,�ا7 ]�بD�Q م�Uو ا� ��*�م �Q ( ،0Q�, �0Q?�دان(اه�T ��C�زش دی:
P$7 ,1 ا�$�دان ا��ID م�*D 1, �<%& ت�&�P$ا&0 �� در ا� m*U� ن و ادارات ��,�ط�

  )   88(».��اSت و &�Cات D*�م دی: ��q�4 ده:0



 �E4 ن را در�<��[ �U:� از E& وف و��د�� وزارت ا�� ,1 � ��ر� 7 ����ر �$�
�Qا�N�� ز�, *�IP� و ��ا�� B��U� و ا)�اد ا�� ,1 . �0ا"*1 در ا��ر /�YaZ� ?�ه

 از �:�U ا��رت ]��>�ن در �B��U� 7 1[�P و ,��ون از Tن، از �Q?�دان E& وف و���
0&0����  را �D�Q م�Uو ا� ���� &�در�� و ی� &� . �B��U �%�یD O*�م دی:

 �Q?�دان در ,�ا,� ای/ ���h ه� ,1 &���� �Q?�دان و ی� �%� &�Cات �E&T در E?T
0���A&ا � B��U� ت�&�P$و ����ری/ . ا� B��U� 7 ادار� ،�U:� از E& وف و��ا�� ,1 �

  . ��*�C/ را در ��رد ای/ �Q?�دان ��P ) �ر �Mار � داد&0
  دی�N از ا0Mام ]��>�ن در ��رد ���رف 7�ID �'�� در &�9م �T�زش و &�Iب در� >,

 ,�د*�IP� ت�%�Z� و B��U� . 7�E��� رف � �ر در��در � ه����c� 1, 0:u/ دی:
�A� ���U� و ��C��� 7�E��� 0، ا�� ]��>�ن درQ ا)�ود� ه0ی/ ی� در دو�� ا���

 ،7�ID /���c� hو ��ه ا��رت "�د ,� ����C و ����� ,� )�ا?��D /���c� 7*�م دی:
 ,� $� ,�د&0Q7 زوال و )�و���%, ��Y�� 1H�D رف را در���    .  

  
  :ا�48ر� �7ن د#��ر -� �6�7دان 
	�رف

�CH�>� و �Y��>� ����� B��U� 1 ا&%0اد, �E:� 7 از ��7 ]��>�ن�ID رف��� �, 
 �%�ان *�IP� ت�%�Z� و B��U�  و &�Iب در�Qز��T د"$�ان و �'�� در &�9م

0Q C& 0ودP� . $� B$U� 7م دور� ه��C� دان�?�Q 7ن ,%$/ د�$�ر را ,�ا�<��[
 ا4>�ر7 ا�Dن ��U*%� و *�IP� ت�%�Z� /�*IP� و . د&0ا]�Yل دوران ا,$0ای

 Oای! ]��>�ن ,�ا7 اه�Q از �Nدی Uی داQ$/ ریh ,*:0 و "�د دار7 از ��0�Qن دری 
 و رو� �Mار . ���رف ,�دC%4 00یQ رف را در ) �ر��� hد "�ی�U*CD /ای �, �E&T
&<%$�/ ,�ر )���ن ا4>�ر0Q 7ن د�$�ر و ریh از ��7 ره>�7 ]��>�ن �Hدر . داد&0
 "�ا&0Q �0 و ا]�Yل زی� در ای/ )���ن ��0�Qن در. ?�دی0D�Q ��} س�<� ی 
120&0Q �0&1 ]��>�ن . ��ل ,1 ,%$/ د�$�ر )�ا "�ا� D�Q �9:� از ای/ )���ن �$

 ���Uد&0 ��ا14 ,1 ��دی0 و ا�UQل ,�د�*� D�Q ی� ا�� )�<V� و ��Y:� ا�&T . در)���ن
 ره>�7 ]��>�ن ��q�X &��)$1 ,�د �0�Q�� 1ن دری  ,� 1u ا�S0$ل و D�Q 8U�

 ,� ����ر ه��Q 7ی�� D�Q ا�$:>�ط ی� ا�� �Nام و &�� �وع ا��؟ و از ��7 دی��
7 ��هB . ا��� ��ر �0E$Aی/ دی/ �P%�ب � Q�د�C*D از "�, 1U���� در

�1 ]��>�ن ,� $� از ه1C اد7�D ���و7 و ��0E ,1 ای/ ��هB را ) ا��م ا89D(ا�:�ف 
 1, �X�� �ID د را در�E$40، ا:$Qدا "�, ،0::� � �D:�ان �ID )$:1 ��ی�ن ی�)1$ �*

 7�C*D /ی���P<$� ����H 7 1V�� را در D�Qد و ا�$:>�ط ا���E$4دا"$/ ,1 ا��
1 � �:0ار&0���4 ره>�7 ]��>�ن �$ از زاوی1 7 دی0 و ,�ور ا�P� 7�cDی� . دی:

0Q C& در ا)'�&%$�ن �ن �$���� �$/ )��. ا��� ]��>�ن �P<$� 7�C*D O��Q دی:
  :,1 ای/ �Qح �Hدر �0Q ,�د

و ر�Dی� ) �:N��1(��ن ���م ا��رت ا��� ا)'�&%$�ن در ��رد ,1 �� ��دن د�$�ر )�«
 از ]�ف ]��>�ن، ��Q ،/�*IP?�دان و ا�$�دان در �0ارس ��*�C& ،1�دنD�Q س�<� 

  . &�Eر7 و ��ه:$�ن ه�7 � �ر
  �CQ45ر� 
   ��24/11/1421ری� 

 و ,1 ]�ر "�ص در ز��ن ز��م دار�E$%�&�C� 7، ,1 ا��ر u:�&�1 در �U��� ه*<M 7�
 در ای/ ,�د �1 ا��ر ��  0Q و �$C& 14�� D�Q 1 ���ت, �ًH�I>� و D�Q

0&0Q )(Z� ��& 70� �� م ای/ ��ر�A&را از ,�/ ,>�&0 �1 ا�>$1 در ا D�Q . 1*C4 /از ای
 از �Q?�دان، �IP*�/ و اc�, �E&�$:در �0ارس و ��ه D�Q ��} 7دان �>�س ه��$�

و {�� ا��� را ,OUQ 1 � �ر ه�7 {�, ا�$��Cل � &C�د&0 و ,�0 در ��4�1 7 
ا�0CP اn ,�0 از �����, ��Pی� ا���، . ا��� ا)'�& ای/ �>�س ه� رواج ?�دی0



 ��ی�ن ی�)�D�Q ��} 7ل ا�>%1 ه��C�$را ا��UQT رت�H 1, . و� u:�&�1 دی�0 �
 رواج &��)Q 1$�د در ,D�Q از �0ارس و ��ه:$�ن ه� �� ا�:�ن &�� ���ً� �>�س c�
,C:9�ر ای:1U ]*>�7 ��ام ,�Y& �[�" 1ذ �Qی�� �����M Oم &C�د� ا&0، ,1 {�ض . ا��

 را �:9�ر ��:�Cی8�T Bای/ اه0اف ��ا� /��F�:  
) :N���1(,1 "�]� ای:1U ا�Hح �>�س �aه�7 ا&%�ن، �<H�Iً� ,%$/ د�$�ر: ��د� اول

�ارد، ��Cم ]��>�ن، �Q?�دان، �IP*�/ و ا�$�دان N�� �<o� �`04ی0 ا O%& 7 ا"�قS�,
در �0ارس ��*��E& ،1ر7 و ��ه:$�ن ه�7 � �ر �m*U ا&0 �1 د�$�ر ,1 �� �::0 و D�ض 

  . و �:>�ن ا�$�Yد� �::v�CM (0(دری  از ���اه/ 
: ��د� 7 دومN��� دوازد�  ,0ون د�$�ر ,1 �0ر�1 ,��ی:0 ه�?�� ا]�Yل "�رد ��ل ا�

 ا�$��Cل &�Cی:0 ,�ا7 او����E&T 7 از ]�ف &�8a �0ر��U� 1رًا D�Q ��} و ی� �>�س
��Q 1�H�د �� ��Uu$� ه�7 "�یh را ,1 �>�س &>��C& �<*� 7ی:0 و ,�ا7 ,�1 ه� 

��V,( ���� از ]�ف ا�$�دان، ه� و0E� �Mی0 �%�& داد� Q�د �� �1 د�$�ر ,1 �� 
 ,�C& /� 1ی:�0::0 و �D�Q س�< .  

 و ی� ه8 : ��د� 7 ��مN��� از �/ دوازد� ��S�, /�*IP� ،دان�?�Q ،ه�?�� ]��>�ن
 را ا�$��Cل &C�د&0، ,�ر D�Q ��} 0 ی� �>�س:Q�, د��U& �� 1, ا�$�دان د�$�ر

&<%� ,1 ای �ن ��Q 1�H�د و در H�رت ��Uار از ]�ف �%����/ �0ر�1 ی� ��ه:$�ن 
F� 7ن �4ا�:uن ?�دد�Q ح�Hا �D�, 1� د�Q ن داد��Q 7ا�,   .دی>
�%����/ �0ارس و ��ه:$�ن ه� �m*U ا&0 ه��0ام در ���1 7 "�یh :��د� �Eu 7رم

  . ا��Uم ای/ )���ن را ,V�ر �C& )�<V� 704ی:0
8A:� و {�� : ��د� I>Q 7دان و ا�$�دان �0ارس و ��ه:$�ن ه��?�Q ،ن�<��[

 � �ر &�� �m*U ا&0 ��$��U� ل�C�$را ا� D�Q ��} د�$�ر ,1 �� �::0 و �>�س 
0::U&.  

8 Q د��� : ،�U:Cا� /D E& وف و��C��, ا�� /����%� ��D ت��IP� رف و��وزارت �
  . وا���ن، رؤ��7 ���رف و و�%�اSن در وSی�ت از �V>�( )���ن وM�( �ً$M$ً� &�9رت &�Cی:0

8$Yو : ��د� 7 ه �(�& q�Q�� ددای/ )���ن از ��ری��? � & Cدر �4ی�0 7 ر� .  
                                                                 وا�%�م
                                                              "�دم ا��م

�CD0CP��� /�:�ZCه0(                                               ا��� ا��A� («)89 (  
�اQ$/ ریh ,�ا�C� 7م ��دان �O��Q 1 ا]�Yل و &�4�ا&�ن زی� هsد� ��ل � 0Q در ?

  :?�دی0)���ن 04 ا?�&1 از ��7 ره>� 7 ]��>�ن �Hدر 
  �CQ:3409ر�«

  4/10/1375:��ری�
!ا�%�م 8U�*D و ر��C ا�C� 1, :nم وا� ��H>�ن و و�%�ال ��H>�ن  

UQT 7 ���<� ��:? 1 در ا)'�&%$�نU����A&T رت از�H دن�� WVM h0ن و ری�Qا�� hر ری�
 1U�%� 7 ا�� �1 ه���NC��D 7داری8 )$�ا7 )$�و O��� 1 �� ا"$��رU���� د در��? �
ا"$��ر ���O دارد د)S�, �U:� Wیh وا�N�� B4دد، ,0ی/ ��Pظ Tرزو �:0م ه� و�%�ال در 

ی:�0 �% 7 ,�رگ دای� &�Cی:0 �1 ه�?�� در Tو�%�ا� "�یh و وا� در وSی� 4*1% 
. ریh "�یh را ��اش و ی� ����� &�CیT �� 0&�ا ,:70 � �:�8 ,�ز �( �UQی� را &0ار&0
ی� ��� و�M ,�ا�Q 7ن ,0ه��A� 1, ،0د �O�CU ��ری� �4اء ه��u�� �u�� 7 ,�ا7 

.  )�0I اQ<�ص ا�Hح "�اه:950Q 0ا& �ء ا�Q . nن داد� Q�د  
              وا�%�م                                         

                                                    "�دم ا��م      
       )  �A� �CD0CP��� /«)90ه0 ��� ا��ZC:�                                     ا



 ��D�:C� د�$�ر و /$%, ،hری /$Qا�? �, در ����7�E&���( 1U 04ا?�&1 �>:
���  ,�ا�Q 7?�دان و ��0�Qن دری D�Q ان اوا���:D 1, ره>�7 ]��>�ن !

در . �IP*�/ ���رف � �ر �Hدر ?�دی0، ]��>�ن ای/ اوا�� را وارد �M&�ن ���رف ��"$:0
وزارت ���رف و�M :» 1Y�a&�ن ���رف ا��رت ا��� ا)'�&%$�ن ���� ر)$1 ,�د��65د� 7 

�دان را �m*U ��زد �� د�$�ر ,1 دارد �1 در ���� و وSی� ��Cم ]��>�ن، �Q?�دان و ا�$
���ت و H�رت "�د را ,� . �� �::0 و ,1 7�4 دری  از ���اه/ �:>�ن ا�$�Yد� &�Cی:0

 ه� از ریh ��اش �0Q، ,�وت ه�7 ��ن و ��ه�7 ,�} OUQ 1, ر و��D 7�<& 7 1�]�ی
0::� 7��?�*4 /$Qا�  ) 91(».,1 &�روا ا&>�� ?

 

;:��91 ه�
	�رف در زی� ز
�1! ه�و:  

 داد&0؛ ا�� ای/ 34 ���د7 د"$�ان 1990در ��ل � O�U � رف را��دان ��?�Q 0Hدر 
ای/ ه�Y در0H در .  در0H ر��70 در ا��رت ا��� ]��>�ن ,1 1999ر8M در ��ل 
 ��*�8 و �B��U ا,$0ای**C1 7 ,�/ ا����4 $��U���} ت�%�Z� �C� �, ان�%& 

 را ,%$:0 و ��Cم ��*�C/ زن را �>0Uوش ]��>�ن �B��U� 1 &%�ان. �T�زش � دی0&0
 UC� ت�%�Z� Oی�C� رد�� ��د&0، �$ ,� ��*�8 د"$�ان "�د��ل در �B��U ا,$0ای

 &C�د&0� �Y��>� . /�, 7 1���4 ت�<��V� 1, �U��� ]��>�ن ه��N�&1 اD$:�ی
0:$Qرف &0ا��در ��رد � ���ی�ن دادان �>�� �, :<� **Cا� .  

��[ ���I" و �Y��>� و B��U� د�Aرف &%�ان، ,1 ای��� �, �s7 ,1 وی�ID رف��ن ,� ��<
0Q ه� ��? Y>� ه� و  ز&�ن و د"$�ان در زی� ز��:C�*�� در . ��ا�� B��U� ای/ &�ع

 �C� 1, و ا��رت ]��>�ن ��C��� 7�E��� در �Nه�7 دی �EQ از O,�� �EQ و ,�"
 در ��Z%�ت "�ر4 ,�Z� . B��U� 1%�ت "��یO�U � 1 ?�دی0H�I" و N&�"

,%��ر7 از ز&�ن ��*8 در ��ی$<� . ,��ون از ��ی$<� و �:�]( ا]�اف &�� ��U�� �Cد&0
 و N&�" B��U� *�8 و �0ری� د"$�ان و ز&�ن در�اذی� ]��>�ن ,1 � �V" ی�ش�� �ر ,� �

 ?�� ه� � ��دا"$:0Y>� . د�Aای W&��  از �:�U ]��>�ن �$E& وف و��وزارت ا�� ,1 �
��U� B��U� /زات ز&�ن و �%����/ ای�A� 1, 0 وQ  ?�� ه� �Y>� در "�&1 ه� و B

 ��دا"�� H�I" .  
 ی�&%U� در ��ل **C��1999ز��ن ,�/ ا�  را��ر7 را در ,�ر� � 7��C�*ت ا���

 25 وSی� � �ر و 24ا)'�&%$�ن ,� �>:�7 ا��I��1 ه� و ��*���ت ری��� ه�7 ���رف 
 1�E� $��U� ��} ۀ%�Zد��C& .1999در ��ل « :,� �>:�7 ای/ را��ر �ً�C4 875000 

 و ��ا�� ��*��Cت ا��� {�� 3100در )  د"C ,64100�$�ل(�Q?�د Cر� B$U� 
 O��Q ,�د&0C0اد . ر��1 �, B��U� *8 و 23820در�د&0 2565 ���  ��*1C �0ری� �
 1*C4 نT ز�1 ,�د1�18 ازS U*%� و C�*�� 7 1ی�� ��0 ��I�(  .%& ل�CQ �<

 در ).  )�0I ا&�ث0I�( 4،5 ذ��ر و 0I�( )52،6 ���/ ?�دی29،40ا]�Yل در دور� 7 ا,$0ای
,���S از (��اد �T�ز7 4�ا&�ن.  �*��ن �<�0Q /�C ,�دY& 25،7�س ا)'�&%$�ن ��1999ل 
��ی>ً� ی� . و ��ن ��Sن در �0ود ,�%� �� � )��C>� 0I/ ?�دی�0 ا��) ���151�

 O��Q ,�د&�Q �*`0?�دان در $��U���} ت�%�Z� UC� B��U� .  
 �0�T OC�, 0���� در "�ل ده1 7 &�د ,� �>:�7 را��ر ی�&%U� در ��0اد �B��U ا,$0ای

و در ��زیW و ��ازن ) B$U� 1999 در ��ل 3067 و B$U� 1990 در ��ل 2433.(ا��
 ����0 26383 ,1 16499در ����1U ��0اد ��*�C/ از . �E, B��U>�د ���0Q OH ا��
�*�O ی�)$1 1999 در ��ل 1,2565 ) ��1990ل  (9774ی�ف، و� ��0اد ��*�Cت از � 

,� �%0ود 0Qن �B��U د"$�ان ���! ]��>�ن �:���Q B?�دان ا&�ث "�* �C$� . ا��
 B$U� 407 د"$�ان 446از C4*1 7 . ?�دی�0 ا��$��U���} ت�%�Z� �C� 1, نT 
  ) C�.«)92�ی�N�� Oدد
  ادا
> دارد                       



 


