
2016 ر   © | 1

 ی  دن: ر   ا ٓد   د
 

ا و .    ا  ان   ی را  ده ا ش  ل 37 ان دردر ا ا رژ

 ن ا ه و  ر ص ل ن ز از ری رت  ا رژ ده ا، و   ن ی

ان و د وزهن، ا ی  ایل ا 37 دو  ،ل ا  . م ژیا    ا 

.  وت را دارد رو م ا  ه ل ال و ا     ور روز ا  رگ ی 

ی ز  و ا  ی   ،نآزاد ی ر  و  ل  ،  ان از ،  

ر ،  ی دو ر  ه    ن درا ا ،ا  وه .  د   آن  

 ر  ه، و ه ه ی در ر  ر   اه ده و ز  ن را در ب اره زن  

.     "" د را    ی

 از اب ا ، و ان د ب ا را  ان ن  ا و و  آن از ب  ن ی

"    ن رگ" د در   .  ب ا و ل س زن را را  دا ای  رزه

" ان  ،ب ان ا در  رن ان د: زن زی  د ٓو ا  ی ن رژار م ن
1.  ه   " ا ب" ک"، و" ،"

 ده دا  ی نز م داده ودی ااری ز ن ،ده ح ری ی  ا رژ ، د  در

ب اری را  اا درآورد و  را   ان ن ب ا     ود  .ای ا ر،

 ن درز  ب  ا درآوردنا  ای بی اول ا ل از ی ا   و "ا " ٔ

.ده ا ون دو راه از د   ی

 ل  د  ب ای ا  ا ب، رژاز ا  اول در د ،ری ا ر   

را  "ا  ی رر"  "ا ا" اه د "و "آرا " ب" نز   و ل ا ا درآوردن اا

ی  رج از ازدواج، ف ا    ،ای  و ر د . از  اان و اق، دو از داون

     ا    ی اب ا  ان و ی  ا ری    رر

ی  ا و ا ز   ر  ه  رزه  . از آن زن ن ات  ا در  ی

 ا دو  زن اا    آزادی اه    د.  از وزی   و اح ن در

ات     ،1997ان  ا   و  ز  از ی   وی د  ر

.  ه  ن و دوز   ل ا  ، وی رو

" ا درآوردنا  ای ی رژ ش ،رت ر  2007 ل در  رو  اد، ز یری ا ل رد 

 .د  ب ان از زٓاز ا ی رژ ح   از  ،2009 ل و در  اره ا   "

 اوز، ح ف و ب  ف دی زن در  ی  در ا  از ی  ا  ن س

ی    ده ا 7000 2.وی س "  ا" در  ان اام    ا  ٓان

. ب ب"، را " نز  ،د  ب ت ا

 ا ل،  ود  از  د از ا دری ، ا روز  ان و   ی رگ د در اان    ن

ری ر ل  ادی؛ ا   رن را ان از   ی ازو  ی ر .ده ا  د  را

د  ن ن را ی  او  ز  ی ،روز  ی ش ق ،  ن را   
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و آرا ی ا رت را    ار. ا ارد  ر    ا و  ی  ر

ا، زن اا رن آ ا  ر   ی  ا را دری  ای ا " ی"  روز ن

و " ی زه،   ار، ن ده، و  را "رج از  ی  ا اا و  ه.

 د ی ا ،ری ا ب ا  روز را  ش  "ا دن "، اذ و    و ت

    م ا .  رد ،ا  دن      ور و ا  ل  ، 

 ی ددر ا " ی ان "وا   ا ،  ار زن   نا ر  و در  

ن، س ی  روزی      ی  و  آ دو ،س ز  و " ب" ای زن

.  دهن ا ه ا ی س وش و زار ای اما  ی ا  و از ،  لد دا 

 ان" دادر ا  "  ان آن را   ی ر  اوم ر  اندر ا ا ی، رژن دز  ف 

( ل) ان اادی از ز ،2 ت م  وژه ای از  ان  ا رژا .رده ا ارید  ی آن ده و از

ده ا ن  ت .د ر ی دور ای ا   ای ب ن ون  ده زدا را

.م دادا "" ٓای ا  و  و ا  از  ،ن نن" ز" ع ازای د ت را ا 

     ل اا  نردا    و  دل "ری و   زی دی" و  را  ت
3.د  ا  ل  ی دن ارزش   د اما ده از اا  اما

 و و .ا  ل اوج د، در ار تاا ا    از   ون ا اندر ا   ، ر 

در اان از  ،   ی  از  آن  ان "ا ط     و ا دت  " آر

  روات  اد"    ی   "ن زن را در ض د دان  ارد،  اازی ای "ءزی

ن زن  د او"   د ، ززی ب ا در اان  از اه  اژی "    آرام"

  و ر آور  ز   ی  از  دها  از    ا ان اای ز را  ا ،ا

.  رهس را دو بای ا ن

.  دن روز  دن و   ز ای را ا ، و از ٓدر ا
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