
2014 ر   © | 1

 ه و یو   ی ا
  ز 



 از   ازهاز ا   ا از ا  .ا و ا ل   در  ش ش و

 دارای  آن    د   ز  در  ادر ا  ا ٔ .آن ا  و ی و

   و  یو    د را   ا   در  ا از . ا و ژا

.ا  ش آن  ط و در ی  و یدر را   ی ااراز ا  رات و ا و .

 اران و ه ن   و  ید ٔ  ژا   ان  انا ری ا 

و   از آ در  زا در  اان و ن  ا دا ا .ه اران اب ا و   از

ز  ی ه ا،ز     وا  رژ اان ده و ذ ری در  ی  ، و

ادی اان دارد. در رد ه ارن ا و  ،ت ارزه ای  ن ام ه ا   1ن  ای در رد

ر  ه ددا ا در ا ؛ا  رت داز   و د وا   ا ام   ه و ا

.ا ا ز انی از رج و در دا  ددر ا  اران و ه ای راه را  داز  را و ا

ر ه

، و  ی از ،و رو  ط درا  ف  1357 ل یروز  اران در ه او 

ا و   خی از ر ، ر و  ا و  و ت دو ری درا ی از
2.  ده اق ا ی هم دادای او ا  ر دوای ددم، ا ف در دا

 آ ا  در دوم ر ل     1358رای اب ا رٔ  ا د را ام د. 3 از آن

ن ا ری ا اان  ا ،1504 ه را  ر . ا د     ری اداره  د

در  ی ، ادی ،5 و  اان  ری دا ا.6 از اای   ٔل  1387ات ا در

ر و ن ه ام  د  ات ده در ا د از داد ل 1387 آز   .ه  ات ری

ا  88 ل ری ت رادث ا از  . ٔ ه ا وی 31 ل ان  . مه ا در
ده  رود ا در ه ام   .زن ات ه از  ا ات د.7

  ه ای اوی و ،س ه  س وی .س ا وی ٓا  از     و 5  اران ه

 ی مٓف ا  اق ان وا  ن و در ا .ان ای از رج از  ی مآن، ا 

در ک اق   ، ٔی  آن در  ود  اق ه  د ر  در زه  ن ار
8.ده ا س وی ی  از ر ر درٓا  ان و درج از ا در ور ت  ما .

 ر

 در ارد ل   1359ان   ز  وزارت ر  .9 دو ه  رای اب   ردی

 یو از د  ماد   10.د مری ا د ر  و وا ر   ن راز ا ، 

و   در آن   را ش داد.11 و   رای ا در ل  »   1359 را  ادم
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زن   در ه اران اب ا   ،12« اات ا زن  ه اران اب ا   را

 وی 13،ه ارات ا ن 3 ده سا  نا  .د ماران اد ه   و وی ان 

 ان  از ز  ی ه    دازد.

ش  ا

 اس ده  ا ه اران ا ب  » 136114ه اران اب ا دی ا    م

 ش و ی اآر  در راه   یآن ووردان و دا ب ااز ا  ف آن  یر

ن ا  ا ری ا اان و    د ریا از  ری   وی  و آزش

« د یو ز و 

 وی  ه  ا    .  "ا  ش" ه افاز ا  ا  ده  از  ر

 وا   اان ا  ان  ش  ا  ا    وی ا . د در ا ف

ذ ه در ا ه  را آر  زد. او ا  ا  ٓم    ا  را دارد   ا را

در ن ش د؟ دو ر از  ا ؟  اس ا در ق واژه ی  ر ر در ن    ر

 ف   ری  از دا و   ای از آن واژه ی د.ل ال ا   ا

؟  ا    ا ا د؟     اژ   داران ه اران و د ت

 اان، ا   ٓ ای و ا اب از  ا ود ارد؟    ر ذ ا ف  ا ی

و     وی ه در دا و رج ر و ال  و ور   ش  ا ار د.

ا ال در رد ده دوم ا 15ر  دق ا . ا    از ٔری ه اران در ا ده رزه

 اام  اب ذ ه ا .رزه  اام  اب  ر  دار و  ا  ا  ااری  ال

       اان  د.

 ی  در    د ذا ، ب وا     ی    ن ورود 

 در   د. ن ی  ان در اان  آن . در رد ا  ذ ا ده 47 ا ه16 ورود

ه اران را   ی  ع ده ا  ا ده اره   ی   ن ده   د.

 » ده اول .ده ا دهٓا  ی و   ای را   انا ا   و وی رد در

 زن  17« ب  1359ی   را دع و د  وزران و ا راه ا    م

ا ذ ده ا. ا ده   ام از آزه ی     د  ر  ه ا ،د  اد ی

ا  دا    ور و و ای زی ا م ا   ای د .دد  ژا

در ن. ده  159ن  م     18دن وی و   و  د و دت،  دی

.ان اق ا در   از   از

 ااد  اا و ی ون زی

ده ا  وی ا و در ار  را اا  ادا  19انا ری ا ن ا 145 ا ا   

و در ا د   ای ب ااد  اا در ه و  ود ارد، ا وی ه اران اره ای ام ی

 ا ٓون زی وی ر را  ر  ا  ا ا  ف ال  ا. از ف د ذ اا ای

 ه و در اا  ادی ا ر   ای   ،در   ا   ذ   در   ه و



 :اندر ا  ق ارش

2014 ر   © | 3

 «ا  ش» ن اا و ذ ن ا ا ا ا ذ  د. ا  زی ون ی دو ا

  از . انی از رج از ور در و  دآن ا  ه و در در اا  ادام اای ا   ا

ه را   ام  در رج از زی اان ده ا ا اات  ا ٓه در رج از زی اان

  ا و  رت دا ام  د.20 ار  ری دن(آ) در آرژا  وی ب ا ن،

ٓاران ا  راران در آن21، ا ه  ن رٓل 1994، و ا در ،  اناران ا ه  وا 

و ای در وت در ل   1983وی ب ا وا  ه22، ار در جی  و در ه وی آ در

 دان ن  در ل   1996وی س ه   ،23رت اا در   وی وا  ه اران در

  و ر دا  در  ،25ور ی مدر ا ٓده از او ا ا ن امل 201224، ا

.  ن در  ده در ا  اا  یو یر  ی  ن26 از ب ای ر  از

ی ا ب

وی ه و      ا و را  د آ را ب اات د ز  دا27، و   دی

  را   انا ا .ا ان دادر ا د ی ب را در   اره ،ا از در  و

ه و  ازه  د در رزه   ی ر و دا و ب اام  ری ا اان و  دوردی

ی ا ب در  ده ازای ا راه را ،ا  م  ا و  ش   ب اا

 ،از آن  د تاو ا دا  ب ل 1378 28 و در  ان و هدا   .ا ا ز

وی  و  ام  29. در ل  1388ه و   ی در ب ن   ات

ر ری اان و ر آن دا 30.ب اات آذر در ااض  و در اور  31وی ه

.ا ی ا ب در و ا  ی ازد   و

زر و 

 در ا  و  و ی ازد  ادا زر و   امو ا  اران در ه و  یو ز 

   ون ،  ان دو هروز زده و در ز   در ا     و ا .ا

آ و ا ااد  ه و    ق وی  د. د در  وان    رد ا  و

زری  ، ای از ورود    دم و  ق وی  ه و  ا . ا ار اان

از  ف  اء ر   ات ذا و ر و د در راه ا 32ای و ی  و   را از

، د ا  رد در  د  زهود ا رت   ه و یو   33 از   ن 

.    در ا ددر ا ،و ن ا از ا لاز ا  م  ف د از  ن و

ی ار ما

ا   و اا   را  ادا    اردی ا از  ه و  ی ار ما

روا در   د.  اس ده 8 ا ه اران ا ،34 از و ه ری  اری ا ر

ا ی ور   در  دازد ی ار   ا  ه ر ده سا   .ا
36 35.  ه و 
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و   دن

 دی   ان ان اره د و و د دن   دن ا .م  ار اان از  ر

  و  ن ن را   از  ز ور و  ه و یو ل در 18 اد زا 

دا آزی 37ب  ،1375ای  ورود دن  ه و   ه ا ن    ب دن در ه

 د نز ن را واردد   ارس و در  ی اثا  از  یاز را و ا . اران

 ن 196 ده .ده ا ا  ه و یا   زاتان اق ا ری در رات ف د از .

   ،ام ادارات دودر ا او ، ی   زاتا ا .رات ا  ا  38 از 

دا   .د   ه و  د  نا ن وا ی     ،زی و ... ا  از

ل در ا 18 اد زب ا ا  ،  را  یر39 ر ز  د ی  در د ا 

د   اس ده  19ان ق دک 40ع ا  ،ا را در دن د   .41  د

 ی اارد د 43ر نن را  وژه و  در  ی 42 و ر ا  د ف ا دت از و

18 اد زام اا .   ا   ن راد ف د د و از  ب ند     از

 ای از  ،44د ند ری از ن  ل و ،ن ن، ا    اق ان وا   ل

 رز ل اق از ان وا  در  13 زٓا ه دا   ن  .د  ب انن در اد 

دادن دن در  ا  . دادن وی  دا آز در ب اات د، از  اات ل
45.ل ا و   ادا   دن د و و از  ،ری ت را   اض88 در ا

 ی

 ان  ی  ذ ا  وی ه و  در  اادی ا ده و ری از رری د را  رت

د ا ام  د، ا ون  ق اان   ا و را در، راه را ای ء اده ا و از رت

د ز ا و  رری وی ه و  در اد ور و  و ا در دا و رج زی اان و ه

.د   ه و یو  را ا لزه اا ،رژ  ن ا یرر  آن  وه .ا
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