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م  دن م و زات در م  اان
 خ

 از  ال ا ی رن، ا  دن م و زات ا. ا ا د  آن دارد    زات

ا  یر  مدر . ه  زات آن و    ان ًن وا در  آن  د

ٓا   در  ل 1400  ا وم ا ر    را ان اا .ه ا  18 ن ع از

 15ره ااء آن   دد    » ى   اب داز  )و ا     از

 ااز    دن» ا  ب » ة   ٓ1 آا و   از : ه ا دا ما ا

 و  و 1325 # .ش ن ا  12 ده ر در  ر ان ان ا 2 در .ٓا  ب   
3.ر ر1344 ل ن 6 ده 2 و از آن در

 دو ا   دارد  ن 58 ل  ب  ن ا ،انا ری ا اری ب واز ا 

:   ن ا 36 ا .   دن را  ا  ا  از    د. ا ا ا

 م دادا :ن ا 166 ا.  ن   و  هداد  از   اي آنزات و ا  

ل و   اد ن و ا   اس آن  در ه ا .» ا 169ن ا   :  از

 ن م ب  د،   اد    از وع آن و ه  «. در ن ا  از اب،

  ك   » :61ل ا ن 2 ده ل ان .د   ر دن  1361،1362،1367،1392 ا

ٓا  م دا ان ي راا  و ب ا م ،  و ٔ تام ا  زات  ن 

زات ا ن در   ر ده 4 ا«. ه    ٔ تاا  زات اي آن ن  

 »: ارد ازا  ن 2 ده .   ون 93 ل  نی اش در  و  حل 1991 ا در

  دن  ا  ر    «.د  ب م  ه  زات اي آن ن در   ك 

   د زات ان را  ک   » دا  را  ،  دوم از  ف .د  

«. ه    ٔ تاا  زات اي آن ن

وه ، ا م    در ده  6ن زات ا ل   61ده  11ن زات ا ل 70 و ده 10

 و ٔ امزات و ا ت دو رات و در » : ا ا  ده ن ا .  و  92 ل از

« .ه ا ر م عاز و       

  لا  را ا ا زات ا ن :ه ای دارد   زات ا ن رز و ،در ا

.  زات (هزدار ی زات 92  70 ل و از) ات ت وص و د ،ود  ت  ،  ی

  ادا  5(هزدار زات و)    در ،    در زات ا ان  تص و د ،ود

 ان 10 ده ن در   .ا   ن     ت در را ع از  ا  وت .د

  ،  ٓاز ا  ن  رود  رد. ا     د  ص ،  زات ت  ا

آ در ن زات از  ود ا  . اران ا رات، دررة ا ال  ا ا ا     د

. ازم ا مر ا ناز ز ،ه ا ر    زات ن ا؛  آن ا

 ا ل، داغ   دررة ده  167ن ا اان و  آن  ق ی ا . ا اد 36و 166 و  169ن

ا ا  دن م و زات را   ،   ا ٓده 167 ا  آن در رض ا .ده 167 ااز  دارد

  وی  ا    دا   و ا  و ا ا را درد     ا   »
 را در  و ا   ت    ال  رض ا و از ر  دا و ور  اع ورزد.»6



ا :اندر ا  ق ارش
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ارا  ی ن روشا .زد  دن  ا  را ا ا  د ی ارا   مری ا ی ش

ده ا؛   از ات، ده  167ای   در ام  م ا ه و  در در ق  ،ً ازه

زات  د 7. د   ده167 اره  ن  دارد و در رد ا ا ق  8. وه م

 ا  ا ، دها   از ا   ء دن  ای  ت    لن ا
9. دی ا م آن

د  ن وا  د داردو و ن   د رها  10،د ن د  ر ا     ای ا

 ا ان ود دارد رری ون ا ٓان م  ه  زات د.ان ل ده  289ن اح  اد

دادر ی ل61 و ده  8ن  داده ی  و اب 1373 و ده 214 از ن آ دادر ی 1378.11

ود از   دن ، ا  ف، ا  از .د  ن را  ا  ا را  12 92  ای ن

در ا  ودی رد در » :ا ح ز  ره داردده 167 ا   220 ده ،ی د از .(ده 2، 10) د   ،

ن ذ ه ا  ا  و  و  (167) ن ا ری ا اان   د.»

ا ان  ا   رری   ود  زات ، را  ان  داد؛  ا آ را  ان   در ن

ا   ن دی در اان ه ه . در ، ا  ا در رد اراد از ام ا ی دا ، ا

.ه ا  انون ا ا م در ان  ه، ا   زات در ای آن ا ا ح درو  
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