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ن ا در  ق    بر ان    : اندر ا ا ایا
ج د آذ

 14 ده  د د دادر  ۱۹۷۵ ۲۴ ژو ر ان درا  ICCPR  و  ق ا  ق در

 د. 1ااف ده 14 ان  از اای  ا ا و  ا ر  ق ص را    از ؛

 رداری از  ،   ون ن وو ز  از  ف یی داد انو د  هداد  در ا ق

دا  ،تا  ع و ع ازو ا ع وم در اا   ،ف و  ، هدر داد  و  دادر

  ، هر در داد  د ر ، ون   ،د و  طع و ارد  ای  ت و و

ر   روا دن  دت   د  دی. ده  ۱۴وه  ا    ای اده  و

    ا  .   دی  دور   م د د.   ای ای  از ااد

 از   در ا ٓ ا  ر  و  ا ٓد.  ا ارد در م   زات اام

. ا  س و   دارد

 ده  د اد د  م  اان  ال ا دادر را در د دارد، ا ا  ا ال   و

اان   ا. در وا  ا دادر د در ن ا را ا   ا ا، د ا  داده،

 دادر  و  دا و.2 ا  ن  ال ا و وارد دن آ در داه واژن ن ا ای ات

ا اد   م   ال دادر د را در د دارد؟ ا ٓ ا م ود ا  ا  اای

 آن ا ؟  ا   دی ا؟

  ا .ا آن رژ   هن د    را ا ده و ارا ا ا     دو  ا

ا دی  و زن ی  دار (  داد ،، دادن، ، زان و ...) م ی ا ی

 ر   در زن د و رن  اان وت . در  ف   ی ل ا   در

   ق از  م در آن  دار  ی   ی د .ی دارد  یاد  ل دو آن

 ، رد دوم را در ا  ق یاردا ا   ق م .ا  ق از  ای اریا د و ا
3.  ن  ی م

 ان  و    م سان ا  د را آزادی ، م  ض ا ا   دادر ،رت د 

 ود ه ای ال رت   ر  . از  رو  دادر   در   ق ص،

 ا ال ا ا د. دادر   و ا  دو    ا .ز ا یاردا ا ای 

رو دو ٓا  ا ا   د دادر ٓا در .  دارد  ف د ل و آزادی ن و  از دو ٓا

  ح ض را ا د از دادر   ا .  ا   د ل و آزادی ن و  ای را 

  ص از ن ا ود دارد   د  دادر را     د    ای آن اد

 . از  و ی ا  ،  ا،  ال ه  ،، اات در  ت،

و  ی و  دن. ان  ام از ا ،  ات رات آ دادر ی و اری  ق

دی در آ دادر را ود  . ا آز  دادر  ری    ارد آن ا  رب  و

ٓا  و د ارا  و  ن ایره او در   را  ن دادرز ا   ٓا   ز را 

.  ده دادر ٓا از  یی د بر را در ا ایا دو

 و   م   در اان ن ا ل ۵۸ ا. ا   ان و   ه ا از ظ

ی  م دادر د  دو د ا  دارد.
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 ه لا و ا  4.  ر ر  ز   و  و  ه    م و در  اول آن

 م ،ادا  ا ایا  در ا   در ،ا  دادر ٓا ای زم ی ط  دو از  

 ی از ای ی یرزو  ا ایدر ا ،  ه د  .د وش ای ا و د

 ود ارد. ض  ا ا  ه  ،  ا .ا ٓر  ت در ن ا ل ۵۸ ازه

ض ا ت در . ول  ان د دورو  اش    ژیا  را    ه  د 

 .  ل د     رر  ای اد ر  ت ه اداد   ا     

.  هوارد د  ان     ی ا  نز  آن ا ا  وه ا

دوم، در م و  ق دی در د اژی دو و ا ی او ا 5.ا ق دی  ای ود دن

رت  ،   ا رت  ا  ق دی را  اع ار  د . ا م،  ق دی

.ا  ق ف   د و ا  ار ل دو  در

ٓا  رت ادا  دی ق   از .ا ا دو   ۵۸ ل ن ا دی در ق ا  وه

ی د رض دارد. از د ی در دادرا م ا  د ر  د داردو ا ن ا 6 در.  رد

ای ن   از آن ی ا  اان در ان ی  ا  ا  ٓه ا. در   ده ای از

رر و ری رد ش در ا  ا ود دارد  در رب اای ا ی اان  ا ٓدا  د.

ن ا در  رات دادر  ، ق ا  ا  انات ا یی و ا ا ایر ا 

و آ دادر ی  .  ا دادر را  در رب ن ا    ر اد ا ری

در راه رن  دادر د  ود آه ا. ا ف اای ا ا  ااردی  ا ق  ی

 را  در ا ا
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