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اام، رزه ای  اام و اام ان در اان
 آراز

ر دم، ور  اام  ن و ران  ه ی  و ی د  ، و ون  ت ی/

از ز    یو ور و دو   ز .  لا ی ا  ط د  ؛ درا در 

ا وا. در ر  او ر اه ی رد ا  ق دم در  ،د، دوره ی وا روش

(ا)؛ در اوا رت  ، (ای او ر   ن   ع ) و  در اوا رت

   ا د" در ا رر       رن ر ان آند "   ن . ح ما 

 . ا ا  ی   ی ا دا   و ی.

در دوران  ن   روی د  ای او ری م ار ر در ب د م "در ره ی  و ت"

 ا دن اام ح د و ار آن   اام در ارد   د. ب ر   از و ی

زن د د.   ر اام     م/   .   از د  ت ی و

. ن داده یت د  اد ا   . ده ال  ی ز ر امای ا 

 از ا  و  ش  و  ر دا و  ات  دم، روان، ان  و داان زدی

 دو  د م وت ا گ و هاز دا  رل ان از   از آن .د اما   رزه  وع

 م "زات گ" در ل  ۱۸۳۰د، از ااد  د  در آن و اوی   زات اام  ده

.دا دم  ی در  ش ا  وع و

ل او ری د  در ل ۱۸۶۷ اام  در زن  را  د.  در ل ۱۸۷۰، ا در ل  ،۱۸۸۹وژ در

 را  نام در زم اا  د ی ارور   ل ۱۹۳۰ از رک درل ۱۹۲۱ و دا در  ،۱۹۰۲ ل

ری ان و دٓدر ا ز و ا ،در ا  نرت ر   ی و ا ق رو ا  .د

در رو ی روی  ر ا . ر دان، دن، رو       ر  د را ال و
1.داد /زی ران اما  ... گ ور هن داد دن داد ار  دا  ق ا ار

ای ق ی و اام

  ر ق  در ل ۱۹۴۸ در ر رو ی ای  و     اام وع  .و ی ر

  رو ی  از  د. اد زدی از ر اام را در زن   د. ان در ل  ۱۹۶۵ از

ی  2ن  اام را  د.

  و  ه یا م ا زه ی  ٓا د  ی را    اران ارو  در  د دآوری 

 اام   ح د و س از ار    اام ان   ا از  ور دا از ااز ه

رت  و   ا  اام داری  د .ز  دم و  دم در ش و  م ش اام ان

و دا ٓدن ا  م اول . ی دا دو  اما  ای اما  ا .ا ه ا   زات

 در رد م  زات اام در  م و    و   ی    ی اران ف

.. دی  را در ا ام اا  دن   ا   د

 ا ا  در ان ق  اد ی ارو  در ل   ۱۹۵۰، اام ان زات، ع ام

 نام در زه و ا ن درجا ۶ ره و ل ۱۹۸۳ در در  ی ا  ر در   ا د. ا ه
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ع ام  . در ل ۲۰۰۲ ا  در ا ی دی    ره  ۱۳ر ا اام در زن   در

. ل 15  ، مع ا ی ارو دی اا 

آ ا ا دارد دآوری د ا ا    در  و ش ی ا و   و م دن  اای

    با  د  دم در ت در ر ات .ا   دی در ات در  ٓآن ا

د. اران ا ی را و .   اد و ا ا دن   و در  دم/ وع

م ا و     ،ر و   ،ق   یر .   ت ب 

 ان و  ،ا ،ال د ، ص رن دوران  ی  د  ن م ر

.د اما   نا  د ی او  از  ابو ا و    در

 ااری ا   ا  و   ٓا اد

  دد    ر  ق ا یا ای رزه  ن  ق ا قای ا رزه  د  

و ی ر  ا    وه ی ا/ا ا  ر. و  در   ا ٓ اد ت

دادر ، و زر ت رت ا  از ال ذ ااد و ی اارا در ز دم  ه و در ری

.ه ا    م ان  ق ر اد

 ن دا و ق  زم و وم   و ا  و ادادی . ان ز در و ی

اار ا  در دای د  ان  ا. اوز در اروی ن  و  ان  رت رن ی

اا و اران ی ی ااط ا  ب ی  ا ، ان، ب دای ی، ب

ای دٓوردد ا  ا ٓا  ر ر  و  ر درت وا را ب د ،رکر در دا 

را   داه و ام اام دن در .ا در ا ٓزات اام ود دارد.  ا ی دا و

. اری  ید  ده و ا     ق

ز   ا   ق 

ور و اای ام اام   ر  ا   د و  د دا ،م ود ا ق ی و

ال در دادر ا و م  د ا. در ل ۲۰۱۶ در  ۱۰۴ل ر د اام ر   ه و در  ۳۶ر

  ر  اما ، نز  یر رم  از  در   د  .  اا  ر امم اا

 ار آد. ا  زده   ۲۰۰۰ از  ه ا امل ۲۰۱۶ ا در  ادیاد ا .د  اا  در  ه و
3. اما  ایا  و ا  اما   ۲۰۳۰۰ ود .ه ا  ر در ا  در

  از    د ا  و  رت  ادا  رد  و   رها  در ر اما

 و دا   اما ا  در  ژیو ا  ،ی ا ،مد. آداب، ر او زات دوم

 در  ا و  ، ژیاز ا  د  ٓی اور دم و .دا   امم اور ا روی 

و  اا ور  ا د دارد.

  ار درص و ا ا در ا ا  ا  ا  ادا م اا  ی ار ل در ای

    ه ا ،. در ا ا ا د دور زده ه و   اا د. از ا ااد  ان و دم

. و / :د  لزات ا ع ن دو  .د  ده م
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اان و زات اام ان

  ا اان  زات ی ااد  ۱۵ل ای ان و  ۹ل ای دان در   ه ا. ا   از

 ۱۸ل اق اده  –  در و ی ز ار  و  ام اام ن  از   ۱۸ ال  د.

ای ا ق ی اام ااد  از ه ل را   . ا   ا  ور  اام ای

ان  از  ۱۸ل  ا    . ا ٓ از  ۱۸ل  و   ه ا  زدای

.  م   و در

 اری ن ق  زن  ،زن   ا و ده ن ق ، اان در ر ری ن ن

دی، ن و دان و  و ا ر   ن  اام دن ادا د. ا اام اان  ات

.د ا دک در ق نا و  و  ق ا ق بر ر در

 وه ار ق  در اان  :  ده ل  ده  اان  ۱۷۷ اام ای ان  ز ۱۸ل

.  ایا  د  ۱۱۴ وده و ان ا  ۳۴   ده ا در

:ح ا  ه درج  نز  ق یر  ۲۰۱۷ در ا ژاا    

در ل  ۲۰۱۶ا   از اا  در اان م ارب "م"    ه د و ا  ا  ا ق

 داز  ا  اما   نا اد .ٓا  ب م د ،ٓام اا ری ا دو  و 

 ا  .ق  زن  از اان  ا   اام ان  داده و اای ام اام را  . ان

.ن د رو ا   ای ا اناز ا  و ا تا ان ن اما ، 

ار ،ر ِٓان، ادر ا  ق هی وو ار -   ، نز نر ی اروز  در

وهی اامی ا  دا و ِم داوِ ر، ر ی ق دک، از ری ا اان ا اامی

ط  اام  ان د ی را  . ی در زن ارب م   15د.

 اام  ان د   از  دوره و رأی  ر   آ؛  ٔه ا. از زن  ن زات

۲۰۱۶ دک در ژا ق ی .ها م اما  ن رات آن سا  ان د ده ،۱۳۹۲ ل در ا

.  ،ا ل دا ۱۸ از  م ا بن اردر ز  را ن و اد اما ا اناز ا

  و  ر،  را  د را از ارشی ط  اام   ۱۶اد ر در روز ۱۴ ژا ااز و

 ـ   رد در  آن را  ، اام را ازات ا  ر ،ا ق سا " :د ما

  ـ  ر . ا  ا ط  اد ر را در د.  وه، ات در ن د  ی

د  ا از ٓا  و در ه ا دار  ا ایی ا  ن در ا از ا 

.4"ا اد امدل ا و  د در دو ا ات ف  ام اا .ه ا

در دو ل  ، از  ۱۰۰۰ در اان  امی ط  اد ر اام ها و در ود   ۵۰۰۰اد ر ان

ا  ط یامه، ا  انر در ا اد  ط یمای ا امزات ا  ز  . اما  م

ام    درآ و ی اامی ط  ا ام  د.

 اا ، رزه امزات ا  اندر ا  ی ق نا   ق ارد  وه ،انارش م اا 

.ها م انت ز ی  ۲۰۱۶ ل ام درزات ا ِ ل  .ا
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  د  ارد و دو ر دٓه ا در ٓام اا   و ه ا اما  ا  و    در را

  در ری ا ا ده و  و ای  ا ص دن، زن، آذرن، ن

 ر ند ،نز ه ی ی ،ن ی   ده و ری ا  رد ن ص و

ده و آرا در ا   از  ط ر ا  . ر اد ااد و ا  در ن، زن/ااز و

.   از   ر  امن اد

  :زن ق  اان

   ری ا

ت ل در ری ا  دی دار  .ی، ی ه  اان، ان در    در

ا در ٓا .ار ل ۱۸ اد زای ا امان ا  ی  دا  ر" : ،ل ۱۸ اد زام اص ا
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ای ااد  ۱۸  ۱۵ل ود دارد،  ص ا  در ا رد ای را آده ده ا و در رت  در ا رد

." ا ما  تاا

  ،ل دا ۱۸ از  ع آنن ودر ز  ه  ا ا    رد در  دود: "رووی ا

 این اد در ز ا  ال رد در .ه ا  زش و    دی ارد در .زش ا و 

."ا ل دا ۱۸ از 

ا ی و زات ام

ا ی در اان ا ، ا  ام ی در ام.   ا و دادر ۱۴۰۰   ل    دد

اار ا. از ل  ۱۳۸۶و ی  ا ی  وع ه و در ل  ۱۳۹۲ از ر اادات وارده از ف رای

ن، ا ا در  رای ا  و  دو ای اا ارل " .ن  زات ا  "ن "ن

زات ا "ا و ر ا ور ود ص، زات اام، و    ی ا  ای

.ه ا   ل در 15 ان ل و 9 اند

  و  سو روا ران اد     ل ۱۲ ز  ا ل وا  ن ۷۸ ده سا 

 و     ا  ۱۸ ا  ۱۵  نا ا . ا ده  ای  و زٓی ا 

ص  ری دن  اام م ا  و اای   رن     ۱۸  ا اد.

 ی دادر" : ه ا  ی ا دن  دن و  روی  زات ا ن در ا 

ا بار   وی ا در  ا   آن ا و   ی راد  ق ، ن  
   ار   ،رت ن ال د".5

در را  ع ه ی      ا و ا   در  ا زات را ی اران ن  هٓا و

 ااع زات و   ی  وای ود ارد آه ن دن در  ن   د.

آ ا   غ و  ی را  ۱۳ل ام ده ا. در ره ا از ا   ح ه ا   ی

 را ی دادر ار داده ا. آ ا  ی " : غ  ه ی  و  ا و رع  ا آن

را در ان  و ار  و : د  ۹ ا  ا 6."ر   د   ا ی در اان ری

ر در .  در ی ی ده و وت ا   ٓا   و  و دا اک ا ی ا

 ل ا اوان  د از ارد  ا و ام  در آوردی و زای  ا را ل آورد.

. ادا  از   امن ا   رزه ا و ه ا ا ده  ل در ده ااد ا  رٓا
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