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ای ای زن،  ای  دن
ا ا

در  14رس ا ، ار وه ق  زن  در ار اان، ارش د را دررة و ک ق  اان

 رای ق  زن   ارا د. ی  ، ا  ر دة ت اا    ازه

زد از ا ر را داده د را ا . ا ود،  ا  ٓاات  ای ا ه د، ادات ی درره

ر  ٓا  انا  ن از   .د  و  رهاو و در   ت    

 اد د  وا ا    د/  ده.  ،   1 ان ای دار  ن اا در

دار ا د از اان  اای ت اا .  ا ،   ا و  2 دوره وز ار ر ده و

در ل  ور ر ری ا در ار ا رن ارو ا اات رن ارو  ای ادا  ق

ه ا ٔن و» در ن ارور  د ران، اا  ر را وز ،  اد  و ا «ارزش » را 
3.  ما ر   ق و  دررا ا  «

 را ا   ل آند  و ، ت ً و ده ا س  ق رهد درا  ات ا   ت از

دا ر ی دو در  ق  اان  ده ا. در  را ،ت ری ا رود   م

 و   هد ه را  ق  از  داتا را    در .   در ،د ن  

   ، ا ت دا ًا  و   ،4 در وا.ار داره ا ادب در ا   ی آن

ا ، و  ا  ا   دار و    ا ی دا .  ا و  ،ان پ را  ز ری

. اهد  و اا ، ا  ی  رت در لا  در  ل در ، 

 ی ر  ند «ناا»   د، در  ا   ا     «انات «ا ن ا در

،ده ا رزه «ادا»  ل  ناا  داد  ر را وز ، و ،ا .  هرا  

   ، د ا  م ل و «آزادی »دراز ا  رش ( ن و  در ا آزادی ا   و)

ا     ،ده ه ِد  رزه ًا ب اف ا ،   5.ر اد در داا وا

 و    ه ق اش- از (ا) ن و دو ا .ا دا   ر  از او را  ده ا 

د  دو ای ا  ٓه  وارو  در   ا .د  ا ن  ر  د،

 را  وت  ،    یر از  .د  داده ٓا  ی و     

  مزی اورا  ای نر «ن  »  ا  ه  ن در  اا ا .  و ا

- ا   – دا   ٓل، ا ا  .ده ا ن ا ء او انا  ا ا  ات ا  

 اان در وا   ء ر  در  از  ا  ق  زن   در ل 1948 رای داده

ا ،  در ن  ری  ن را  داد  د.

ا   ر   ا  ی م   ق ن  ه ا ات ا راً از رت  ا

   ا    در  ارزش ا  ای ش .د  ط ار ا تاب ا 

 د، وو ا  . ا  رت    د و در هد    ن و د ای 

 د  ن ،   انا « » رةه در و دو    انق ا ت از ت و  ات ا

ده اا  ن ها  ٓا ، دب ا از ا  و  ری  ،ا ن ا ا  ٓد ارو

آن را   و    رن  آن را ر  ار  .وه، ا ع  ا وا  دارد   اه

. لآن ا  ا  تاو   ری ،  ٓا از 
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ا م  و  آن  ان   و    ای ن، ل   روا (رادل) ا  در ن

ه ش ارو را  دو و   داد.  اس   ان ای ن و ( ا ر در ق دارد)، ان

.د ز «و» ادا ر  را  روا ارو

 ق و در ازای آن   ه  ا و  در آن    ر ارداد ا  ان درو

  ) .د  اری رت دو ا ن درآزاد  از  و ٓا ا از      ن درا

و    ها .(   ر   از ات ا   ی ن ر رود، وا  ها ا

ن، ق دی و ود ی ن ا در  رت دو ، در ن  19 اان ر و در ل 1906 در دوران اب

.  وا    و

و ا  .زش دٓا ا  و ٓدرا ن ا     لد ارگ ا ان ورو  یح رو ا

و وزی ی ه    آورد ،وازی ی  د  ا در  م   د.  ا ل در

ا ٓدن   اان  ا اه ی رادل   زدی  د، زا روان اا را    دادن ا اه  و

 ی اا اا . از ا «»  د، ر ص  ب روا در   1907ر آزش دادن ن

ا .  انو و    و ا ،  ،دو ق و و دا  در   رودا

ب   درره آن  دا  ق  ا ه ای از آزادی  را در  د (  ت،   ، رداری

از  ، ال،  ااز ه،  آزادی  و ن،  آزادی ت  آ و  ، ،  ااض و

واا) و ای  آن    درا ن، ت و اام و داده   ا     6.ر و اث ای

 را در دوره  ن رهدو ا  د  ها ای ا ر ی ر ب دا ات رةان دررو رو

 و م ا ر در  ر از دوران  – یآزادی و رو  د آن را در ا ع ا . ز

–       ای اان   ای ن ا ٓد،  اه »  ارداد »  و ذا  وان

و دم در   را  «  »  ز  د.

، ا اه   در   اان ر د  و ر ا رات    دو و   د

.  دو  ان درو ای   بر    از آن  – د   و  ن را ق و –

ا ا  آن    ا اه      از   ف  ، ش ای  آوردن ق اره

 ا  .  ما و باز ا و ا – ده ا  ن ل در  ی  و  م م  در

اب ا   د  ای اری  ن د،  دم  زود   ق ن  ق «ا»،

   ز آن را   د، در رض ا . ا  1376   در دوران ر ری

اش  راه اا »  ،» را ده  د. رو  آراء ش را در  ه  »   92 زدا»و

«د دن ق وی» ،  در ن ا م ده ا  ده  ،   د آورد.

ا  م او   آ در  دم   ا را  ذ  آورد  ا ا اه    را ٓد، ا  در

ا .    و درا اار دری   در وا  ا اه  آر ا. ا » ر ق

ا.ده ا ددی را ای زان ارج ا و ر در دا ا.  از ا  ،دا آن  رو  7«یو

 م  و   ف و د ن  ،ا ا را ن و وا ری از  ، رج در ا ق

ری  ه     ان آن را ق   ذا  د. ر  ، ا ی   از » ق»

 د ، و  ان ی   دو ان اای آن را دا . ر  ان ر اذن    اد

 م  ی ارد،   در زة   د.  ا ل اار ا اه   ش  ا ، وه

 رها ر» رو» .ده ا لن را دد  و ر ت ًرا ای ا دو    در و



(United Nations (fa :اندر ا  ق ارش

2014 ر   © | 3

 رش  ای اا    ،رشر .دش ا نن در زاا  ةن د  دارد   ر 

ه،  ی    ری اا   - اره ای در را   د، آزادی و ق دی  دازد. ان

ع ر  ا  ر  ا  ل دا دار ، ا وا ا ا  ز  رش در اب ا زه

ا ،و  د، و ا  ای از آن ی ا  ز در   اان ود دارد. رش  ر»  ب» ارد.

. انا     و ا ر  ه آنا دارد ، ا ی در ارورو  در ر  ون ق در ن

ن  در  ا را  و  ر   ای ر دوان اه   آ را در ز . دو ی

 را ٓرت ا ق ن د  آن  ض .ده ا و ر ا  در د د رت ان ، 

 د و  را در  ا ٓار ا داد. ا ی ا اه  ن  د  آ از    اس ی در

.  ت انا  ت واد

 ز ٓدر ا  ، /  یآدم ا "  ه ار وا ا  ن انده ر ن اا  ی ل 

" ، ا ٓ دل اد روا ی  دن  ، ا  ٓی را   »    ی  درد آورد

«آد     /   اند    //ار  را  ر / دروز

ا   در ورودی ن زن  در رک را ز داد؛  ای از اان  ا زن   ا  اان از

. د دا  ب ا  ای  .د آن  یا
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