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 و   در رد  اری
 رم

ه دا

 رد رو دی درز ن ا راتان، اا   از دورانا  و ری ا  ای ا  ا از 

 درور  و ل ا ٓ ود آه ا . ا ل، ا ال     آ وا ی
1
ر در دو اد رگ

ط  ی اان،  رود را  و  را اب  ؟

در وا، در   ر ادی در  ی  ، ای  ا، ا ا  ا ص،    و

دد ی  ران  دارد.

در ، ر ار در  اد   ا  دارد  ت و اری را   . در وا، د  ات

.  برا ا  ء در  از ا  ،اند اا  دا  ه

 از  ز ،     ر  و ااردی  ز، وا  ا   ا از وی

ر ارزان و   وت ا. ا ا ر از  داری ب،

ز   و  ا .ن اد ر   ق  ارد  و  یا ،لزش و آا   د

ز  اد د و ز ا وت ا .ر   ن  ن داده ه ا ، ادی د ن،

 انو ا    دیا رو  ل دا ،ز   دم و رت در  ا وا ی ا

  اران ، د ه دی درا  ا از    ن از ار ا . ه از ا 

  ا  .د ار ر رد  ،دار  انو    و  ، ه  هو  . ر را دو

 ،ل را  ن  ،  و از آن  ر  را ا  و   ا ا ه دو

ر ا در ر ادی   د. وه ا، ز  دو   و ف ، در آن رت ز وت و

    ه ای د و   ای،      وان  دد.

 ر   ،د  د ادان در ا    ن ی دو نز و   در آن  ،انص ا در و

رگ   ه ا. آن       و  دو  دار، از    دی ردار. در

.  ه    ی از آزادی ، دها زات دوو ا  از  ل  اد، درا ا وا

 ا از  و د   ،وز ا   ای  و ر  د. در وا    ارش  ط

 ان  ا  ا .
2
ا  ار ن ر 189 118 از ان در رر، او  رددر   2016 ل 

 ای  اران ر   اد اان  ر  د. در وا ا   روا ب  ، ادی

 اان وری ا ، از آن    ا ای د    ای ر  ا  ا ، در

. ا ا ن لا   ز  و در  ا ر ا  د  

 ،انو از ،دا اان او   ،انا    ،دیا  ای زم ا ر   زم ا ،ا

  در ر در ود  و ، ت و  در ز ری ا دو    ر

.  ر اری   ان، ازدی ای ا

 ا  ز    اام و  از ق وان ا ، دو و ارن   وی از م

ا و را  ای  از ق  وری ، و    ات  در ارد  ا ق وان
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  ری ا در  ق و .ان ادی در ای ا  رد ص در ت ،ارد ا .زم ا

 ق رد و در  نز هام وا  ع در و ا ه ا ا   از  در  ا

.ه اد  ،اندر ا  ق هو ار ان   ا ر ان ودرا

 ٓل ا رت و لا  د از انو  ،ری ا دو  از ،دو  ه  ا ،ای د از زاو

  ،م "ای "  دد.  ر  دو در ل وان د ا  و  اری   ، ن

 ا   ، در .دا ا  رر او   ن  د و ا ف و  ،آن دو 

. ا  ،آن دو  و  ر از ، ر دادر ا  ، دو 

در ، ز   ی ای، ار  ، دو ای رن  ره  ، و ر ی از وه

ی   در ا د.

، د  دم از   ا؛ زا  ریی ا  در ر ا نو ا ای د ار ارزشل اا

  دی اا   ،ا  وه .د ا ع ترت و ا  از د ،د د  ادی و ،

روو ا ، ا  دو  در  ه داری از   ا از  ا  ا د. .

را   ای دو و  دو ،ل ر  اد   دو و وان آن  د،   د.

دو ی    ، ی را  وان د    ،   .   دو، از اد

  ی ز  ،وان  در اای  ی د  ف ه و ا ای د و  اق

.ا  قا  ار د و ر   دی ق ،را ا د. در  فو ا

از ظ ادی، اان  ر   ر ای   ا .ر ا ر  و از   اره دارد،  وه

ذ    و ز،   ل دو .   ا ل، ر اش ن ده ا اش دراد  ار و

م  در    ا اش   ، ان ل   وا    ، دوش     در

ر ای  . در ، اد اان  ون   و د    ه ا، و و اد ه

 در آن ر اان   ا دو در ج دن  اس   د دارد.  ا ل در  ل ، دو ش

دوره ای ای  زدن   درآی   ی درآی  دا ا. ا  ی   در  رد

  ا و   رن  ا درک  ت،   را   دو و وان ا   .رت در ب

 ا  دد و ز انو ن در د   ،دو  ی ٓدرا  ،را ا دی و دری اا

از وان از ان ر ادی ع ، ا درا   ٓا ر ار  ارن ورد.

آن دارای او د   و ای دو ،ا   ،  یٓی درا د دورهو  ،ی ا در د

،ی د در   لد  انو ،آن  در  ا " ار" ه رو ان اا  ،آن  و ده ا

    ن واز  دم، از از  ای  ی دو      و ،  انک ا  ر

. د  وم دیا ر ان ازو از  ،د

 از  ان   اوم در د ر  ا   دو د و       ، در

  و دو  ی  ز    ون وزن ا در .   د ی د  ،دا 

.ر ا ه و ری  ای هٓل، ا 

27 از 100 و ر  انز اا ،
3
 2015 ا    در .د ا ا ا   و  م

،ادو  م و  م ی ا ،اارش ا  از ا  ف .ده ا ر 168 ن 130 در 
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 زد  ح ی را ا ، ود در ه ای   ای  ق ا ردر ا دو  ا

.ان ا ان وو  انو ی از د ر م

ر  ان  در  د   د ،ت ن داده ا  د  و ود ی  ای

وان  دو  دل د،  رد ا ، د  ،آوری  و در  ی از   د.

.د  را از د  و  ی  ، ز ا  در   

   ا ع  و  ر آن در ا، ا ی  و     ای  ادی

اان دارا  .وه ی ا در اان،  دوان، دارای ااد و رت        ی

 روی اان اوز  د،  ا  ر ه  .  و ا  زب  ن ر و از د

ر    ا   ل دارد. درد   هر از رود دارای ا ه  ، دم  دن وم ،

 دوش   دو ل د، ت دو  ا  زن ه و   روو . از ی د ان  و

 ر ی در   ه، و  ک  ر ا  زانٓا ی ازدا اد ،  ر 

ا  ای د انو ا ،ا  وه .د  ه ی افدر ا  ی   دا  ا

و درن  ا   و در  و ا  ا رو  زوال ر، و ر ی  روی  ی دو ارد.

 از  ٓا .د  ن اند اد ا      ر  ی د وه در دو  ان از

  .
4
اان را   و  اس ری  ل    ،2011 از   زن   20 و  34ار دارد

   اا رخ داده ا  ، از دان داه ی اان، زن . در رد ال زن، در ل 2005

 از    ان ل 2013 ، ا در   در ، ا  ا  هن دارغ ا ده زن  از   

.  ر  ،خ ر ادی
5
ا   ( ده  از    ل و  ده  از   دان ای )  ده

.
6
زن   12.5 در ل   2013 ا و  ه ، ا  ادا دارد

. در ل
7
    ف  2015 از   اد، اان در ر 141 در ن  145ر ن ار دارد

2006، اان در ر 108 در ن  115ر اردا. ا  ر  ر  ط   ی  دو اان

 ل و دری ا زه ن ازز ر وج  در     ر ،ری د  و  وه  ا

ارد، ف زن از ح  از  ی ادی   .   از ا اات      اس

 اف ا  دی ا و ا  هدر دا  نز   ی و   اندر ا 

.  ود را  زه ن درز ر  انا

   .د داردو "ا  " م  ا    و   ز     در  وزا

،، و اء، در     در ار ادی  ف او ا از ره دان ا .ر ا ، وه در

  ا  ،رض و  د از ،و  ط ی     ن داده ا   ، ور

ار ره و  را ف  از   ر آ در رت . اان در ل ار از  دوره اوا و  ،ای ورود

.ا ا    رهدو

ا  .  اری  رت و  ه وز  ، و  ای ر ی  ،ادری از ا ،ن در ا

.  رها ر اران  از  وط در و  دل از رو  ی   ا ،ل

ا روش  زه  در  ا ادا . در وا ای ی از ادن در دام ت ر   ا آن

  زده در اری ای  ااد ذ ا د،    ا  ، و اران،  ادی

.
8
    ق رت و در   نز یل راس اا ان راا 
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 ز   ا   دیار ا و وا   ور ا   ه ا ه ای ارا  درو ا

.ا  در ا   ل ،  وا  را

 ی انر و ،   انر و ر ه  ا   اران ودر  ه  اندر ا  ا

  ر    د.

ا   ا  ا  ری ا   از اری دن ی ر و  دا د ای ود دن

.   و   ،نن ز او ، ر ،انو م ق

در  ل،   ا  ا ان را دا   روا ادی در ی  رخ  و    اان م

. ا  دیا ار و وا   ا ا در ا  .د ا

:آورده ا اری را در ذ  ای د  ،درو زی ا ای رو

ری ا اان   ل و  رت  ی  ا ق  از  ا ق  و ق•

ق  ،، ا، ادی و ق   و اان    آن  ،   در ا دا و

 در ا  ی ر ، ا  ای  ق م اان د.

اری  ی  ای  ن از ا  ن و اان،  در اد  ی ادی  و  در•

.  نام ا ق ا  ا اما   اران را ،ال ا ی در وژه

اد رای  و درا  در  دو   ت و رو ی ادی در  ان ازر اام•

. رت ، ق 

•. ن داا  زدا و  ی   ا  یاررت، ا ای ا  

 ن دو و  دو ، ی ری ای ار ،  ای ق ا ای م ااد، ون•

در ،    و  ااد.

 اران ر   رای "ال رای رت و ق   " و  ، در  م  اای•

. انا  د ری ت در ( دن حام، اا ، )  نز بر

ا ی  ا ری ا را دت      ی از ءادی  ی ری•

. ق ا از

ری  اران وه ق  در اان و  ن ق ادی در ر اران و ارش  ه ی زن•

  ه ی ازدا ی ص و  ات.
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