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 , ضاوزی حاهذ

 الزحین الزحوي اهلل تسن

 (ظ) هحوذ آل ٍ هحوذ حضزت تز غلَات تا

 گزٍُ هحتزم اػضای خذهت سالم تا ٍ



 اس حاغل وَدواى ٍضؼیت تز تاهلی "   ػٌَاى تا است ای همالِ تاسخَاًی ًیست،غزفاً پژٍّص یه ارائِ ایي

 تَسلی هٌَچْز دوتز -1989 وَدن حمَق وٌَاًسیَى تِ ًگاّی تا ایزاًی سًاى تا خارجی هزداى اسدٍاد

 " ًاییٌی

 تِ  آًاى اس حوایت لشٍم ٍ تطز حمَق هثاًی تزیي تٌیادی اس یىی ػٌَاى تِ وَدواى حمَق تِ پزداختي اساساً

 .است فزاٍاًی اّویت حائش جاهؼِ الطار تزیي پذیز آسیة اس یىی ػٌَاى

 ٍ است ًوَدُ تاویذ وَدواى تاتؼیت ٍ َّیت حك داضتي تز وَدن حك تز 1989 وَدن حمَق وٌَاًسیَى

 .است ضٌاختِ رسویت تِ را حك ،ایي1372 سال در وٌَاًسیَى ایي تِ الحاق تا ًیش ایزاى دٍلت

 تا تیگاًِ اتثاع اس سیادی تؼذاد ّای اسدٍاد ٍ اخیز دِّ چٌذ در ایزاى تِ تیگاًِ افزاد هجاس غیز ٍ هجاس ٍرٍد تا

 تا ٍضؼیتی چٌیي. است وزدُ رٍ رٍتِ َّیتی اٍراق فالذ ٍ َّیت تی وَدواى تا را ها ایزاًی،جاهؼِ سًاى

 .است هغایز 1989 وَدن حمَق وٌَاًسیَى در ایزاى تؼْذات

 ضٌاسٌاهِ ٍ ضَد هی هحسَب پذر هتثَع  دٍلت لاًَى تاتغ َّیت احزاس جْت حمَلی ًظز اس وَدواى ایي

 .ضَد غادر دٍلت ّواى اس تایذ ًیش آًاى

 .ّستٌذ اجتواػی اٍلیِ هشایای ٍ حمَق فالذ ٍ وٌٌذ هی سًذگی ایزاى در َّیت تی افزادی ػٌَاى تِ لیىي

 خارجی هزداى اسدٍاد اس حاغل فزسًذاى تاتؼیت تىلیف تؼییي لاًَى " ػٌَاى تا لاًًَی هطىل ایي حل تزای

 ًذارد وارآیی سالگی 18 سي تِ افزاد ایي رسیذى تا لاًَى ایي ٍلی ضذ تػَیة 1385 سال در ایزاًی سًاى تا

 .است ًطذُ تیٌی پیص آًاى تزای ای جذی حوایتی تذاتیز سي ایي تا ٍ

 ؟؟ ًوَد حل را هطىالت ایي تایذ چگًَِ  سالگی 18  تِ رسیذى اس لثل تا وِ ایٌجاست اغلی سَال حال

 تِ تایذ را اساسی حل راُ هیزسذ ًظز تِ ٍ ًوَد ارائِ تَاى هی را هتفاٍتی ّای حل راُ هطىل ایي حل تزای

 غَرت در ایزاًی سًاى تزای ایزاًی تاتؼیت حفظ ٍ هذًی لاًَى در تغییزاتی ایجاد تا تا ًوَد ٍاگذار لاًًَگذار

 هذارن تذٍى وَدواى ًام تِ ای پذیذُ ایجاد اس هاًغ هادراى تِ خَى اغل تَسؼِ ٍ تیگاًِ اتثاع تا اسدٍاد

 .ضَد  َّیتی ٍ ضٌاسایی

 

 .رسذ هی ًظز تِ هَافك ًیش اساسی لاًَى 42 ٍ 41 غَل تا تزتیثی چٌیي



 تطز حمَق اػالهیِ اس تطزی حمَق ی ّا وٌَاًسیَى ٍ اسٌاد در تارّا َّیت تی وَدواى حمَق تضویي    •

 . است گزفتِ لزار تاییذ هَرد وَدن حمَق وٌَاًسیَى تا

 حفظ تزای وَدن حك وویسیَى ػضَ ّای دٍلت وِ است ضذُ همزر هذوَر وٌَاًسیَى 8 هادُ در    •

 .وزد خَاٌّذ تضویي هذاخلِ تذٍى ٍ لاًَى طثك را خاًَادگی رٍاتط ٍ ًام – هلیت ضاهل خَد َّیت

 ضذُ تاویذ تاتؼیت داضتي تِ وَدن حك تِ ًیش 1976 سیاسی ٍ هذًی حمَق هیخاق 23 هادُ 3تٌذ در    •

 .است

 هیشاى تؼییي ٍ تطخیع تزای هٌاسثی هحه وٌَاًسیَى، ػضَ ّای دٍلت ػولىزد ارسیاتی آیذ هی تٌظز

 .است  وَدن حمَق حفظ تِ آًْا پایثٌذی ٍ وٌَاًسیَى در هٌذرد حمَق تِ ّا دٍلت احتزام

 تایذ طفل ّز ٍالدت:  است آهذُ هذًی.لاًَى 993 هادُ در  وَدن تاتؼیت ٍ َّیت حك اس حوایت راستای در

 ضَد دادُ اطالع احَال سجل ادارُ تِ است همزر وِ ًظاهاتی یا لَاًیي هَجة تِ وِ طزیمی تِ ٍ هذت ظزف

 .پذیزد هی غَرت احَال حثت ادارُ در لاًَى هطاتك حثت ایي.

 داًستِ ضٌاسٌاهِ غذٍر ٍ ٍالدت حثت را ساسهاى ایي ٍظایف اس یىی 1355 احَال حثت لاًَى 1 هادُ هطاتك

 .است وزدُ اضارُ پذر تاتؼیت تِ تَجِ تذٍى راستا ایي در وَدن اس حوایت تِ ،12 هادُ در ٍ است

 وَدواًی تزای ایزاًی تاتؼیت ٍ ضٌاسٌاهِ اخذ هذًی همزرات اساس تز ًَیسٌذگاى تزخی ًظز تِ ایحال ػلی

 .است هوىي غیز تاضٌذ وزدُ اسدٍاد خارجی تثؼِ تا دٍلت هَافمت وسة تذٍى آًْا هادراى وِ

 تذٍى وَدواى یؼٌی پذیذُ ایي ایجاد تاػج وِ دارد ٍجَد ػللی ًیش ایزاى خػَغی الولل تیي حمَق  هٌظز اس

 ضَد هی ضٌاسایی هذارن ٍ َّیت

.  تاضذ دٍلت اطالع ٍ اجاسُ تا تایذ ایزاًی سًاى تا خارجی اتثاع اسدٍاد هذًی، لاًَى 1060 هادُ اجزای در: اٍالً

 لاًًَی غیز تاضذ غحیح ضزػی ًظز اس گزچِ گزفتِ غَرت دٍلت اجاسُ تذٍى وِ ّایی اسدٍاد توام لذا

 َّیت حثت آى تثغ تِ وِ ًذارد ٍجَد آًْا ًىاح حثت اجاسُ  لاًَى هطاتك دلیل ّویي تِ ٍ.ضَد هی هحسَب

 .است لاًًَی غیز ًیش فزسًذاًطاى تزای ضٌاسٌاهِ غذٍر ٍ

 اس پس سٍجِ دلیل ّویي تِ ٍ پذیزفتِ را ایزاًی سى تز خارجی ضَّز تاتؼیت تحویل ایزاى لاًًَگذار: حاًیاً

 . دّذ هی دست اس را خَد  ایزاًی تاتؼیت ٍ آیذ هی در اٍ تاتؼیت تِ  خارجی ضَّز تا اسدٍاد



 لاًَى 976 هادُ 2 تٌذ اساس تز سیزا.تذّذ فزسًذاى ٍ ّوسز تِ را خَد تاتؼیت ًویتَاًذ سى هماتل در ٍلی

 اس ایزاًی سى فزسًذاى ًتیجِ در.است ضذُ پذیزفتِ پذر طزیك اس ًسثی تاتؼیت یا خَى اغل ایزاى در هذًی

 .هیطًَذ هحزٍم ایزاًی ضٌاسٌاهِ داضتي

 سى هیگزددٍ تاس خَد وطَر تِ اًذ وزدُ اسدٍاد ایزاًی سًاى تا وِ( افغاًی) خارجی هزد هَارد تزخی در: حالخا

 ٍ ایزاًی ضٌاسٌاهِ فالذ وَدواًی تا سًاًی ػلت ّویي تِ وِ گزدد تاس وطَر آى تِ خَد ّوسز تا ًیست حاضز

 .هاًٌذ هی تالی َّیتی ضٌاسایی هذرن ّیجگًَِ یا

 : هطىالت ٍ ّا هحزٍهیت

 تِ وَدن حمَق وٌَاًسیَى 8 7ٍ هَاد ٍ است افزاد حمَق تزیي اساسی اس یىی وِ َّیت داضتي ػذم    •

 .دارد تاویذ آى

 

/  تحػیل ٍ تزتیت تؼلین اس تزخَرداری حك/هتؼذد اجتواػی هشایای ٍ ضْزًٍذی حمَق  اس ضذى هحزٍم    •

/ ارث تز هالىیت/  درهاًی خذهات تز حك/ اجتواػی تاهیي اس هٌذی تْزُ حك/سالگی 15 اس تؼذ اضتغال حك

 ........ ٍ الاهت

 .است تطزی حمَق هَاسیي تا هغایز هحزٍهیتْایی چٌیي ًظز تِ وِ    •

 هزوش ٍ وطَر ٍسارت – حمَلذاًاى جاًة اس هختلفی راّىارّای وَدواى ایي هطىالت حل تزای ًْایت در

 تا را ّا راّىار ایي اس یىی 1385 سال در اسالهی  ضَرای هجلس وِ ضذ هطزح هجلس ّای پژٍّص

 .تزگشیذ خارجی هزداى تا ایزاًی سًاى اسدٍاد اس حاغل فزسًذاى تاتؼیت تىلیف تؼییت:  لاًَى تػَیة

 اساس تز ٍ رسیذ ًگْثاى ضَرای تاییذ تِ ٍ تػَیة اسالهی ضَرای هجلس در 1385 هاُ هْز در لاًَى ایي

 در ٍ وٌٌذ ایزاًی تاتؼیت تماضای توام سالگی 18 سي تِ رسیذى اس تؼذ تَاًٌذ هی فزسًذاى ایي لاًَى ایي

 .آیٌذ هی در ایزاى تاتؼیت تِ ایزاًی غیز تاتؼیت رد اػالم ٍ اهٌیتی یا ویفزی پثطیٌِ سَء ًذاضتي غَرت

 اس تسیاری لطؼا دٌّذ هی ایزاًی ضٌاسٌاهِ سالگی 18 اس تؼذ افزاد ایي تِ وِ وٌین فزؼ اگز حال ّز در

 پزٍرش ٍ آهَسش هخل اًذ دادُ دست اس سي ایي در را اهتیاسات اس تسیاری سیزا ضذ ًخَاّذ حل هطىالتطاى

 هَاسیي خالف تلىِ است هخالف وَدن حمَق وٌَاًسیَى تا  ّا هحزٍهیت ایي تٌْا ًِ رسذ هی ًظز تِ ٍ

 .است  اًساًی – اسالهی

 :پیطٌْادات ٍ  ّا راّىار



 ایزاًی هادر اس ایزاى، در ضذُ هتَلذ فزسًذاى تزای ارضی ًَع اس اغلی تاتؼیت اػطای

 پٌاٌّذگی– لاًًَی ٍضؼیت تِ هجاس غیز اتثاع لاًًَی غیز ٍضؼیت تثذیل

 

 هذًی لاًَى 980 هادُ اساس تز -خارجی سٍد تِ ایزاًی تاتؼیت اػطای

 تا اسدٍاد غَرت در ایزاًی سًاى تزای ایزاًی تاتؼیت حفظ ٍ م.ق 987 هادُ در تغییزاتی ایجاد اغلی حل راُ ٍ

 .دّذ لزار لثَل هَرد واهل طَر تِ را تاتؼیت استمالل سیستن ٍ خارجی اىهزد

 ًوَرد هادری جاًة اس را خَى اغل 976 هادُ 2 تٌذ در تغییزاتی اػوال تا لاًًَگذار رٍد هی اًتظار ًْایت در

 .هیزسذ تٌظز هَافك ًیش اساسی لاًَى 42 ٍ 41 اغَل تا تزتیثاتی چٌیي ٍ.دّذ لزار لثَل

 

 , ضاوزی حاهذ

 گزٍُ هحتزم اػضای ، ػشیشاى ی ّوِ حَغلِ ٍ غثز اس تطىز ٍ سپاس تا

 تاضیذ ضاد ٍ سالهت ٍ هَفك

 

Samira Damavandi,  

 .تَد ػالی تسیار ضوا اس سپاس

 

Alvansaz Lawyer,  

 .تاضیذ هَیذ.ضاوزی آلای جٌاب اس تاسپاس احتزام، ٍ ادب سالم،ػزؼ

 , ضاوزی حاهذ

 ضوا اس سپاس. تاضیذ پایٌذُ

 , یارا



 تشرگَار ضوا خذهت احتزام ٍ ادب ٍ سالم ػزؼ تا

  هفیذتَى هطالة ی ارائِ تاتت هتطىزم

 وٌارش در وِ ضَد هی اجزا ٍ رسذ هی تػَیة تِ  حالی در  لَاًیي  ایي وِ وٌن ػزؼ ضوا غحثتْای پیزٍ

 خارجی سى یه تا ایزاًی هزد یه وِ ٌّگاهی  ،  تَلذ اس تؼذ وَدن هضاػف تاتؼیت تِ راجغ ّستٌذ لَاًیٌی

 976 هادُ   ،  وٌذ اسدٍاد

  وٌذ  تحػیل را خارجی دٍلت یه تاتؼیت  ،  ایزاى تاتؼیت تزن ضزایط تذٍى وِ هَردی هاًٌذ یا

 988 هادُ

  ق،م

 .وٌذ ًوی لاًًَی تزخَرد  وسی ٍ دارد ٍجَد هضاػف تاتؼیت ػوال ٍ

 

 

 , ضاوزی حاهذ

  تشرگَار دٍست هتطىزم

  ضوا ًظز دلت ٍ تَجِ حسي اس سپاس

 هیفزهاییذ وِ ّویٌطَرُ دلیما تلِ


