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د
  ور ، ی 

ا   از  ٔت ً ود و ر اناز ا  ٓا .ا  ق ان ورۀ اان" درا  ق ر"

 در "داده اان" ا دم  ع  از ا ر ا ّ  د  رت  ا. دا  دررۀ

ق    ا در ّی رف ، و  ا  از ا  ٓ ا در ل راری از ی  ااز دد.

 د، زا   ا د ط د.

 ً دان ق    در آ ال  ا    . ا  ً ٓ در ز ن

ق  ر . و از ا  ٓی آن  ّ   ای ا ً ،ا اب   . و وی

د  ع آن  ،ا  ق  از  ق ٓن ا    ا ند، دا رت ً  ،

ق  ه در ن و اّ  دو وت دارد. ا  ،ّ ا ٓ ا (و ا  ا)  ای دان

.ا ٔ –  ای ّو ا –  ا  ف ورود ی درو و

آ ا ٔ  ؟ ا   ٓه   ا ا ار " ق " را  رت و   ر ؟

اً؛ وّ  ر   . وا رف دان را  ًان  رت    ه د:

 ق در از ا  ٓد دارد. دوم، ار و و ّ از  ف   – و – ق ا  ور دار ٓاّول ا

ا ٓد در م و دوی از آن    آن  در  دی د     ار ل از   و  درون

.د ما و ا  اردی  ری از ع  ،د از   

ا ق  –  ا ٓ در ای ا  ه ا ًّ درک ه – واً ود دارد،  ًّ ا از

 و ادن . در ا  ،ن  ، ود دارد. ا  ق  ل  1948ی ده ٔ  و ذی

ده و – ان ار د  – ذ و ٔش در    را، ا از  و  ،ا ده  از اّی د

.ده ا  ، 

ا ،ّ ا – از ن  –  ّ رد اد وا ده   ۀ   و در  ارزشی

 ا. ا اد را  ا ٓان رد  ار داد:

 ی ا ،زی روا  و ا  و ،ا ر ا د و زن ازدواج  ض ا ا  :16 ّدۀ ً

و ز  و وا  اده" ،ه آّده ا در ا .د ّا  ر  د ازدواج را  ا

 ّ   ،23 ّدۀ .د هد ای را یر ده و ادۀ  از  ارد  ؛" در اا  ای

درا ٓط د، د را نآور ا اده،  و ر اده دا و اس  ر ّص زن ا و ردی

ا   ا  ی اه، ّ در ا ، خ دد. ری ادی د  ود دارد  ان ح

.1ه ا ّ در آن   ا  و   از  ، ی  ّا ،د  ٓاز ا   ،د

ا د 1948 ل در  ی 58  در ّ  نز  193 ر    ها    ا ،ّا

ا  –  ا  ط ارد  ود  آن  – "ق" از   د  ،د "ٓر "روزا

 در آن دا    ی  م  دوم ا    د. ا ااف و اف ، و ی ادی

. عّ  ن ،و  ه 



(United Nations (fa :اندر ا  ق ارش
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 "ر اد ا  یآن دو" ، ا – د ا  – ر ۀ اا   ارد های  و

ا  "آن دو  از ال ادی زی أّ   1948  ره   رو    ".رت

"  " ا1948  (  از ان 1950 ارو ق )  داده د وا ی  از ای

".ا  یر از   یر از ا  ا از   ا" ،   ر از

ی ری ود دارد  – ان  از ل   1948ه و  در  در   ، ، ّد، در ّی

ار ده و  – دارای ن ری    ای زن (ان ه)، ی  ان ری رف

ا دو)   ا ٓا    ت       و ،ار ور (ن) اده ت ای

اق و م). ط ی   ا وات    ّٔ و  .   ًّ ا ا    ادی

  ، ود رو وا   وارما .ّ ،از دارده ا  ای ده یراه    ً  

 روز  روز    ّ د ما  ٓا ا ای – "" – ل اا  ًوا ا    ا

 و و ر  و   ن را و      یّ ا   وا    

 وراد و   م راتّ ب و در ّ  –  ّا ّ   دی اای د ا  را

. ض  ،د ا لان ا ری  را

 ا  . ه مان د  1980 را ان در دا رژ  رۀان دره اداد – ا دود  رۀ ادر 

.د  ه وت و  ن  دا ، آزادی از ّ ،ت ّ از ،د ع در   

– د    ن افن از ااا   د آن ارٔ  ٓا ّا .د "1948 ل ع ن از"   ا

   د  اّ  دارای ت رف  در ا رت ّ اان از اادی  ه  ا در رد

اام را  ان آن از دی از اف و د . در ل اام  ی در ا رد ااز دارم و در داده

ر د  از  و اران (ن )   را ه دم   ا  ٓور ا ر را در ل

.  ران را و ز ر ّ

آ ا ام ً ا از  از دا  ی  از آن د؟ ّر  ا از آن د. رو اادی  ای داده

ر ر د، و رو ر  ،ی آن د  وی      –  د –  ای ّت زن

ّ داده ر ای  ر آورد ، () از وه ن، ای   ّ در آن د  ،د.   ای

.  م  ای  یّ ر

،ا ن و  ون ، اا  ان ا ه از وا  رد ر در ا    ق از د  

ارزشی ق  را د   دان ق و  آ را در درک د. ا ٓ در ا ر از آۀ ق

ر  د ای اان و دم آن، در اان و ا ن، اّ دارد. اوارم  اهای   م   دارد

و ات داری را ح     اب  ی ااف قاده دهارا ق  را د،

 ،دم ّ  ای را  ا  د داردهای ود  ن    ادرون آن در  ای ل  در

.د    ،دو    ای 
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