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ص: ا ا     ا؟ د  ان
رو- ردی

د   ی     ای  .ا  ر   ر ارد و  ی دش را ا     

و ی و دم  ا و ه ای  ارد

.  ن   ی   ۲۰  ک او 

 ان  ر گ را      ده ام.

.  را     .د   ۱۱  ی دوم .   ی را  4 . د  5 ر  ی  ر اول
1 .  را   ۲  د   ۷  ٓر ا

د  2 از ه ، در ل  ل  ۹ر ای اام ده  .ه در ت  روز زد  ل

 ،۸۸د در   و    دار آو . او ای  ر  ی و دم اد،   از  و و

  از دم  در ی  او  ه د  ر .  ا ل  ب  آ دور دن او اد

.اا   ی او را از ز ر  در و

آ ا ا ا؟ ا ، ا ا     ا؟

 اد اا   ا ا ا از  ص . ا از سا   ا م 4ن ا ۴3 ا   

را  د ا ٓ در رد ان اق اده را   و  ان ا  در ب م ن زات ا ب

 نز    ص ادر  ،رود  ر    از ا ای امزات ا ا .ه آ۱۳۹۲ ا

ارث  ر. در م ا ،ص  اام و ا ا   درا و دم رت  د و   اد و

ا ای در رد آن ارد. اد ص  در اا اام ی    د.

 از  ۳۷ ل از اب، ان ق  در دا و رج اان، اره  ا ا اان را (در  و اا)

.ده ا ال ن زا ات و 5 و ق    از ا  یاردا 

ا ا از   ا د6. ا در ه در ا  ق رهای در ا ا ا نز ۱۹۹۰ ل

در آن ام  ه د در ری از   ر   د و در    ق  ار  د. ری

.د  ه ا  عار  را  ق   رهدر ری از ا  انا ا

 رت ا م درء ص در .د  هد    ص  ده رٓدم، ا ّو  ب روا  ا از

د   از دم ل  و  اوی دم  و ای اده  و  د از ر ای   اوء دم

.ر  ٓت ا    در   ا  .  س و زاریا

 ا  آی در ص ود دارد  دادر د را وش  .  ا دی ز را  ،اده زن

 دار ص 7 ا از ا ٓ د زن  د د ا  ، د را داز»  ا «ار د.8 ا  د

 ص ا ا    ن   ا د، ا  ص  را ن9 د  د  ن

د10. ا ری زش را  ص ارد11.
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ا     م اوار گ ده ص   د. در ام    ورا را   و  اش
13ن ا ۳۷ و ا  ق  ده ۱۱ ا   د.12 ا ا ص ع او را  ده و 

ا   د را دا    ه  ه  دا (ا ا) . د ده  ا از دش د : ا رت

.ه ا  ما  ا  ر  ادم ار   د  دها  ع ازدر د

ن اس د ت را ز ا ا    د ن را   14 ا    اا د.

 و   ع ازر در د ب و ی ه ر از  ،د گ از  ا ، ل  

و  آوری د ای اوء دم  راه اده ا. ا   ٓت اده ی ن  رو، اای  ای  آوری

  ای دم ب  از د ادارد ا  د درو ا  .د   ص   ن ت و د

اژ  و   دادن ر   از د   دن   دم او  ف د از .  دهد ا

از داد و  ل و ن راه  ااز .ال   ا ٓ آ ا ا ا؟ ا ا     ا؟

.15ٓا    رٓا گ ا ید  ای ا دم ؛ اه ازدار زات  ا   ص اران

 ا ل  ه ا. آ ال      ص در ام آه ، ا در آن    ه و اب

ا ا ایا   م ص در ف از  ا ل اا ا  .ه ا   ای ان در ی

و  گ و ز را  ه اده داار ل  ارد.

 دا ٓن ا  ص اران 16.ا   ا ا در     لا ی د از 

 را ٓا .ده ا  ادا   را  و   ،ار داده ص را  او  ر ن ؛ 

 در ا  اس ده  9ن    ااز  دارد رات دي   ن ا  دو اان و  دول

. ن ا در  ه

.ه ا  لر د ان  هدر داد ،  م در ز بد ارو    م در د د  د و

 ان ق دک  ری ا اان  از ان آن ا  ز ه ل  زات ی رن

م  17. ا ل ن    ۱۴ و  ۷ (  ۱۵ل ی) و  د ۸ ل  ۹ (  ۹ل ی) را  زات

  ت وز ا 18 ا رت ی ا حای ا  ش ۹۴ ل در  ا .  م 

.ا ا  در د ا آن  و   اد ارد  در  د  زهت ا   ه

ا د    اده ادار ا درره گ و ز   . ا د   از  ا ای

ز اش، ای آن  ب دار را از د در آورد  دان اس  - ا از ا  دور ا. ا د   روی

ز آد  ار و ای آن  . ا د   ا  آی ود دا    ق د د

دا  و و ا  ا در  اان ا ت     رن و عا  ،  .ارد 

. در م  د -    دارم ان آن را م د ای ا   - آ دادر د   د

.ٓا  وارد  اش ذا ا ق و ن وی و آزادی اا م  

ز  ال   ه ا: ا ا     ا؟

 
  1ل از د  در   وا  از  ر  از اام آه د.
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 ل را و ا   او  د اد  ن در ا نا   م او . ام۱۳۸۸ ا  ۱۹ ر در  د 2

 و از دش دع د د.
 قا  ا ا . ا از سا   ا  و  ، ، ،دی، اداریا ، ،ا ، رات و ا  3

.ن ا رای ء ه  ا ا  و ا  رات د و ا و ن ا لا  م
 4ن ا ری ا اان در ل    ۱۳۵۸ن ن ا در ۱۷۵ ا  و ن ل    ا  و

. رت ن در ا ل ۱۳۶۸ ا در
http://www.ohchr.org/Documents/ .ه ا  آن ا و دو ق و، ق  ق از ا   5

Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html ا  ق رهه در  6 ا

 7ره ه آ ۱۷۸ «ای ا ان    ص ن     د آزاد در  د آزاد، و ه را  ی ه، و زن را  ی

در ا . دی ادا ل را در د   ، ری ا رددر ا او ادر د   ن از  ن د. و ا ص زن
 ، (ا ص) و ر اوی ا، و  از ا در،   وز  او را ا  ا د».

 8زا/م

 و  او  اد و ا (بّ) و در آن  ،ا  (ٓا) زات او    را   ۹۳«و ٓء ا ره 9

وا ر   او  زد».
 10ن زات ا ب م/ ده ۳۱۰

 11ن زات ا ب م ده ۳۰۱

 12ن زات ا ب م  ده ۳۲۰

13 ا ۳۷ ن ا: ا ا ا و   از  ن م   د،  ا  م او در داده   دد»

  و ا  و ا ا را درد     ا  " : دارد  ر انا ري ا ن ا ۱۶۷ 14 ا

 از ر،و ا رض  لا    ت ي  ا  و  در را   ، واي  ا    دا
 دا و ور  اع ورزد."

. (  از)    ت  ای ص  ،ن ۱۷۹ ای ٓه / ا ره 15

   UCLA May ۲۰۱۴ 16ا ا وان اان درره  گ و  ت

   17ده  ۳۷ان ق دک ۱۹۸۹

18 اح ن آ دادر ی ۱-۴-۹۴




