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حمىق بشر، ارزش هایی جهان روا 

 خِبًی زمْق ثؾش   یثَ هٌبعجت ؽصت ّ دّهیي عبلشّص اػالهیَ

 

تست  (1389 آرس 21 )2010 دعبهجش 12 گشٍّ عیبعی دس 9ُبیی اص آى دس ثسث پبلتبلکی هیبى  هتي صیش ًْؽتبسی اعت کَ ثخؼ

ؽْسای  اص غشف  دس ایي ثشًبهَ ًْیغٌذٍ.  ایشاد ؽذپیشاهْى زمْق ثؾش ّ خبیگبٍ آى دس ًگبٍ ّ هجبسصٍ عیبعی اپْصیغیْى: ػٌْاى

.  ؽشکت داؽتُوبٌُگی خٌجؼ خوِْسی خْاُبى دهْکشات ّ الئیک ایشاى

 

ثَ هٌبعجت عبلشّص اػالهیَ خِبًی زمْق ثؾش ؽبیغتَ اعت کَ لجل اص ُش چیض کالم ّ فکشی داؽتَ ثبؽین، ثب ُن 

ُبی  اثتذا ثشای هسوذ خؼفش پْیٌذٍ کَ دّاصدٍ عبل پیؼ دس خشیبى لتل. ّ دس خْد، ثشای دّ هجبسص ّ هذافغ زمْق ثؾش

اّ کَ ُوشاٍ عبثك هب دس هجبسصات دّساى سژین دیکتبتْسی . ای ثَ دعت ػْاهل سژین خوِْسی اعالهی کؾتَ ؽذ صًدیشٍ

ػٌْاى اػالهیَ خِبًی زمْق ثؾش ّ تبسیخچَ اػ، کتبثی تست  ّ ثَ لتل سعیذى پِلْی ثْد، چٌذ هبٍ لجل اص سثْدٍ ؽذى

اّ چْى ثغیبسی اص هجبسصاى دیگش لشثبًی خصْهت ازؾبیی خوِْسی . (1)  اص فشاًغَ ثَ فبسعی تشخوَ  کشدٍ ثْدآى

، ؽِشًّذ چیٌی اعت ّ ُن اکٌْى دس ثٌذ سژین (2) کغیباّثْ هذافغ دیگش زمْق ثؾش، لیْ. اعالهی ثب زمْق ثؾش ؽذ

 کَ اص سػبیت زمْق ثؾش ّ ثشلشاسی دهْکشاعی ّ 2008ثَ خبغش تذّیي چبست . ثشد هی تْتبلیتش زبکن ثش کؾْسػ عش

همبهبت چیٌی زتب اخبصٍ خشّج اص .  عبل خجظ هسکْم ؽذٍ اعت12پلْسالیغن عیبعی دس چیي صسجت هی کٌذ، ثَ 

. کؾْس ثَ ُوغشػ ثشای دسیبفت خبیضٍ صلر ًْثلی کَ اهغبل ثَ لیْ اػطب ؽذٍ اعت سا ًذادًذ

ی آصاس، دعتگیشی، صًذاى، ؽکٌدَ، عشکْة ّ زتب تشّس هذافؼبى  ایي دّ هْسد ًوبدیي اص هیبى دٍ ُب ّ صذ ُب ًوًَْ

چشا چٌیي دؽوٌی ثب زمْق . زمْق ثؾش دس دًیب تْعػ سژین ُبی دیکتبتْسی هب سا ُوْاسٍ ثبیذ ثَ فکش ّ تؤهل فشا خْاًذ

یکی تْتبلیتش ّ دیگشی تئْکشاتیک اص ًْع خوِْسی اعالهی ایشاى کَ . ثؾش ّ هْاصیي آى؟ ثَ ّیژٍ اص عْی دّ گًَْ عیغتن

.  ایي هْسد آخشی دس ایي گفتبس هْظْع ثسث هي لشاس داسد

ایي . خصْهت ثٌیبدیي خوِْسی اعالهی ثب زمْق ثؾش ًبؽی اص تعبد هبُْی ایي ًظبم ثب هْاصیي زمْق ثؾش اعت

 ّ دس هیثبق ُبی ثیي الوللی دس ثبسٍ ی زمْق اًغبًی ّ هذًی 1948هْاصیي دس اػالهیَ خِبًی زمْق ثؾش دس دعبهجش 

ؽبخص ُبی اصلی ایي هْاصیي کذاهٌذ؟ تعبد آؽتی ًبپزیش خوِْسی اعالهی ثب ایي هْاصیي ثَ چَ ػلت ّ . اًذ ثیبى ؽذٍ

دس چیغت؟ 

   حمىق بشر، برآمدی از مدرنیته

آصادی ُبی ؽخصی - 1 ثجت ؽذٍ اًذ ػجبستٌذ اص 1948 خِبًی زمْق ثؾش  یعَ هعوْى زمْق ثؾش کَ دس اػالهیَ

هخبلفت ثب ُش - 3زمْق ثشاثش اختوبػی، فشٌُگی ّ التصبدی افشاد دس هٌبعجبت ؽبى ثب لذست ُب ّ دّلت ُب ّ - 2. ّ هذًی

ثشآهذی اص هٌبعجبت خذیذ اختوبػی، هٌبعجبت کبالیی، . ایي هعبهیي ثَ غْس اعبعی ثشآهذٍ اص هذسًیتَ اًذ.  گًَْ تجؼیط

هسصْل پیذاثؼ ّ سؽذ عْژٍ .  هذسى ّ خبهؼَ هذًی داسًذ ُبیسیؾَ دس ؽکل گیشی دّلت.  اًذداسی دس ػصش عشهبیَ

زبصل ػشّج خْدآگبُی اًغبى ًغجت ثَ .  اعت(collectifکلکتیف ) ی اختوبػی اػ ّ ُن چْى عْژٍ ُن دس فشدیت

اص ایي سّ، سیؾَ ُبی هفِْهی . اػ ثَ دعت خْد دس خبهؼَ اعت ًمؼ، اعتمالل، آصادی، خْدهختبسی ّ سُبیی

conceptuelهٌبعجبتی کَ اثتذا دس غشة .  زمْق ثؾش سا ثیؼ اص ُش چیض ثبیذ دس ایي هٌبعجبت خذیذ اختوبػی پیذا کشد

 خمْق ثؾش ّ ؽِشًّذی سا تذّیي ّ  ییؼٌی دس اسّپب، دس فشایٌذ سّؽٌگشی ّ عپظ دس اًمالة فشاًغَ کَ ًخغتیي ثیبًیَ

.      پذیذ آهذًذ... اػالم کشد



حمىق بشر، ارزش هایی جهان روا 

هلت ّ عشصهیي ّ دس ػصش .  هی ثبؽٌذاونیىرسالُبیی خِبى سّا یب  هفبد زمْق ثؾش دس اػالهیَ خِبًی اسصػ

.   تبسیخی ًوی ؽٌبعٌذ یکًٌْی ّیژگی کؾْسی، خغشافیبیی، فشٌُگی ّ هشزلَ

( 1هبدٍ ) ..«. اًذتوبم افشاد ثؾش آصاد صادٍ هی ؽًْذ ّ اص لسبظ زیثیت ّ کشاهت ّ زمْق ثب ُن ثشاثش»

ُش کظ هی تْاًذ ثی ُیچ گًَْ توبیضی ثَ ّیژٍ اص زیث ًژاد، سًگ، خٌظ، صثبى، دیي، ػمیذٍ ی عیبعی یب ُش »

ػمیذٍ ی دیگش، ّ ُن چٌیي هٌؾؤ هلی یب اختوبػی، ثشّت، ّالدت یب ُش ّظؼیت دیگش، اص توبم زمْق ّ ُوَ ی 

.  هٌذ گشدد ُبی رکش ؽذٍ دس اػالهیَ ثِشٍ آصادی

ثَ ػالٍّ ًجبیذ ُیچ تجؼیعی ثَ ػول آیذ کَ هجتٌی ثش ّظغ عیبعی، لعبیی یب ثیي الوللی کؾْس یب عشصهیٌی ثبؽذ 

( 2هبدٍ ) «...کَ ؽخص ثَ آى تؼلك داسد

آصادی ػمیذٍ ّ »؛ (18 هبدٍ) «آصادی اًذیؾَ، ّخذاى ّ دیي»:  ثشدُبی اعبعی سا اػالهیَ چٌیي ًبم هی ّ ایي آصادی

ُش ؽخصی زك داسد کَ »؛ (20 هبدٍ) «آهیض آصادی تؾکیل اختوبػبت، هدبهغ ّ اًدوي ُبی هغبلوت»؛ (19 هبدٍ) «ثیبى

دس اداسٍ ی اهْس ػوْهی کؾْس خْد، ثطْس هغتمین یب ثَ ّعبغت ًوبیٌذگبًی کَ آصاداًَ اًتخبة ؽذٍ ثبؽٌذ، ؽشکت 

آصادی تؾکیل اتسبدیَ ثشای دفبع اص »؛ (21هبدٍ )...اًتخبثبتی عبلن، ػوْهی ثب سػبیت هغبّات ّ ثب سأی هخفی ...خْیذ

(.  23هبدٍ )« هٌبفغ خْد

ثبال تش اص خوِْسی ّ دهْکشاعی اًذ، . اًذ ُبی عیبعی ثبالتش اص ًظبم. چٌیي اسصػ ُبیی هسلی یب هْظؼی ًیغتٌذ

ثَ سأی اکثشیت ّ اللیت . ؽشغی ًیغتٌذ. ُبی هلی اًذ ثبال تش اص زبکویت. ثبالتش اص لبًْى اعبعی ّ لْاًیي کؾْسی اًذ

هؾشّغ ثَ ّظؼیت ّ ؽشایػ ّیژٍ ی تبسیخی، عیبعی ّ فشٌُگی ایي یب آى کؾْس، ایي یب آى دّلت، . گزاسدٍ ًوی ؽًْذ

ُوَ ی دّلت ُب، زکْهت ُب ّ ًظبم ُبی اختوبػی ّ عیبعی . ایي یب آى هلت ّ هلیت، ایي یب آى عشصهیي ًوی ؽًْذ

 ُب، دّلت ُب، زکْهت. هیشًذٍ اًذ اهب اسصػ ُبی اًّیْسعبل زمْق ثؾش تب صهبًی کَ اًغبى اًغبى اعت، ًبهیشایٌذ

ُبی پبیَ ای، ثشاثشی زمْلی اًغبى ثی ُیچ گًَْ  الکي آسادی... ُب ّ ًظبم ُب ظِْس هی کٌٌذ ّ فٌب هی ؽًْذ لذست

 اًّیْسعبلیغنایي اعت آى چَ کَ هب خِبًشّایی یب  . توبیضی ّ ػذم تجؼیط چْى اسصػ ُبیی اًغبًی ثبلی هی هبًٌذ

.  هی ًبهین... زمْق ثؾش لطغ ًظش اص توبیضات تبسیخی، فشٌُگی، هلیتی، توذًی

حمىق بشر و جمهىری اسالمی، تنالضی ماهىی  

ُبی خِبًشّا ّ ثشخبعتَ  تعبد خوِْسی اعالهی ایشاى ثب زمْق ثؾش ًبؽی اص ثیگبًگی ایي سژین ًغجت ثَ ایي اسصػ

 ثب آًتبگًْیغتیتئْکشاعی دیٌی ّ اعالهی ایشاى اص ثٌیبد، دس خُْش ّ هبُیت خْد، تٌبلعی آؽکبس ّ  . اص هذسًیتَ اعت

ُبی فشدی ّ اختوبػی، زمْق ثشاثش اًغبى ُب  ّ  هعبهیٌی داسد کَ عَ هؤلفَ اعبعی آى سا، تکشاس هی کٌین، آصادی

ایي تعبد خُْشیي دس چیغت؟ . ػذم تجؼیط تؾکیل هی دٌُذ

 اعت کَ خوِْس سا هجتٌی ّ هؾشّغ ثَ دیي اسالمی جمهىریًخغتیي تعبد خُْشیي ثب زمْق ثؾش دس خِْد ًبم - 

 لطغ ًظش اص ُش گًَْ (3 )«ػوْهی چیض» چْى جمهىرثب لشاس دادى ؽشغ دیٌی دس پغًْذ خوِْسی، . هی کٌذ

. ًفی هی ؽْد...  تفبّت ػمیذتی، ایذئْلْژیکی، دیٌی، خٌغیتی، هلیتی

عبصد ّ دس  دّهیي تعبد خُْشیي دس زکْهت دیٌی اعت کَ دیي ّ دّلت سا دس ُن هی آهیضد ّ ًظبم سا تئْکشاتیک هی- 

. ًتیدَ تجؼیط دیٌی سا دس ؽبلْدٍ ّ عبختبس آى لشاس هی دُذ

عْهیي تعبد هبُْی خوِْسی اعالهی ثب زمْق ثؾش دس لبًْى اعبعی آى اعت کَ ثذّى اعتثٌؤ دس توبهی اصْل - 

ثبسصتشیي اصل اص ایي اصْل تجؼیط آهیض دیٌی دس لبًْى اعبعی . آى ؽشغ هزُجی ّ تجؼیط دیٌی تؤکیذ ّ تصشیر ؽذٍ اًذ

:   ایشاى سا ؽبیذ ثیؼ اص دیگش هفبد آى ثتْاى دس اصل چِبسم ًؾبى داد

کلیَ ی لْاًیي ّ همشسات هذًی، خضایی، هبلی، التصبدی، اداسی، فشٌُگی، ًظبهی، عیبعی ّ غیش ایي ُب ثبیذ ثش »

ایي اصل ثش اغالق یب ػوْم ُوَ اصْل لبًْى اعبعی ّ لْاًیي ّ همشسات دیگش زبکن اعت . اعبط هْاصیي اعالهی ثبؽذ

. «ّ تؾخیص ایي اهش ثش ػِذٍ ی فمِبی ؽْسای ًگِجبى اعت

ّ عشاًدبم تعبد خُْشیي خوِْسی اعالهی ثب زمْق ثؾش سا هی تْاى ّ ثیؼ اص ُوَ دس ػولکشد ایي سژین اص آغبص - 

اص سّص ًخغتی کَ گشٍّ ُبی .  ثَ زمْق اًغبى ُب دس ایشاى ًؾبى دادػ تب اهشّص دس تدبّصات هوتذ ّ آؽکبس57اًمالة 

اعالم گشا دس خیبثبى آى ُب خلْی تدوؼبت ّ ثسث ُب سا هی گشفتٌذ، تب دادگبٍ ُبی فؼلَ ای اًمالة اعالهی ّ هسبکوبت 

تب کؾتبس صًذاًیبى عیبعی ... تب دعتگیشی، زجظ، آصاس ّ ؽکٌدَ هخبلفبى ّ دگش اًذیؾبى... صسشایی عشاى سژین عبثك



ای، تشّسیغن دّلتی دس خبسج اص کؾْس ّ عشکْة ُبی اخیش ثَ هٌبعجت خٌجؼ  لتل ُبی صًدیشٍ... 67دس عبل 

. 88 اػتشاظی

 عبل اص ػوش خوِْسی اعالهی دس ًمط زمْق ثؾش دس ایشاى، 31اهشّص ثب گزؽت 

ًوی تْاى اص یکغْ هذافغ زمْق ثؾش ثْد ّ اص عْی دیگش غشفذاس زفع ًظبم خوِْسی اعالهی کَ دس ًبم ّ - 

. اػ تجؼیط دیٌی زک ؽذٍ اعت هعوْى

ًوی تْاى اص یک عْ هذافغ زمْق ثؾش ثْد ّ اص عْی دیگش خْاُبى زفع لبًْى اعبعی ّ یب هذػی ّخْد - 

.  ُبیی دهْکشاتیک دس لبًًْی کَ تجؼیط دیٌی هبُیت ّ خُْش آى سا تؾکیل هی دُذ ظشفیت

عشاًدبم ًوی تْاى اص یک عْ غشفذاس زمْق ثؾش ثْد ّ اص عْی دیگش هجلغ ّ هشّج اصالزبت تذسیدی دس چِبسچْة - 

.  آى سا  هی عبصًذ یًظبهی کَ چٌیي تجؼیط ُبیی ؽبلْدٍ

.  حمىق بشر و کاستی های آن

اص آى صهبى تب کٌْى دفبػیَ دس ثبسٍ آصادی ُب ّ زمْق .  عبل پیؼ ًْؽتَ ؽذٍ اعت62ی خِبًی زمْق ثؾش  اػالهیَ

 اهشّص تْعػ 1948 خِبًی زمْق ثؾش عبل  یاػالهیَ. کشدٍ اعت تشی پیذا ُب ّ هفبد گغتشدٍ ُب صهیٌَ اًغبى

ُبی هختلف ثیي الوللی کَ دس غْل ثیؼ اص ًین عذٍ اخیش تذّیي ّ ثَ تصْیت خبهؼَ هلل  ُب ّ کٌْاًغیْى هیثبق

الوللی سفغ کلیَ اؽکبل تجؼیط ًغجت ثَ صًبى،  اص آى خولَ هی تْاى ثَ کٌْاًغیْى ثیي. سعیذٍ اًذ، تکویل ؽذٍ اعت

هیثبق ثیي الوللی ػلیَ ؽکٌدَ ّ هدبصات ُبی غیش اًغبًی، کٌْاًغیْى ثیي الوللی زمْق هذًی ّ عیبعی ّ اػالهیَ 

. ُبی هلی، لْهی، هزُجی ّ صثبًی ًبم ثشد عبصهبى هلل دس ثبسٍ ی زمْق افشاد هتؼلك ثَ اللیت

 اعت کَ ثَ چٌذ هْسد آى دس صیش اؽبسٍ 1948ُب ًؾبى دٌُذٍ کوجْدُبیی دس اػالهیَ خِبًی عبل  ی ایي ُوَ

: کٌین هی

. لغْ هدبصات اػذام-  

ایي زك : هٌذ ؽْد ُش ؽخصی زك داسد اص آصادی اًذیؾَ، ّخذاى ّ دیي ثِشٍ» آهذٍ اعت کَ 18دس هبدٍ ی -  

اهب دس .  «ثَ غْس خصْصی یب ػوْهی اعت... هغتلضم آصادی تغییش دیي یب اػتمبد ّ ُن چٌیي آصادی اظِبس دیي یب اػتمبد 

. ًوی سّد (آتَ ئیغن)ایي خب ّ دس ُیچ خبی دیگش اػالهیَ عخٌی اص آصادی ثی دیٌی 

.  اعت زمْق ثؾش ی خِبًیثشخی دیگش اص کوجْدُبی اػالهیَ... ثشاثشی صى ّ هشد، زمْق هلیت ُب، زمْق اغفبل- 

ثَ غْس کلی، اهشّص هی تْاى گفت کَ خوغ اعٌبد ثیي الوللی دس ثبسٍ ی زمْق ّ آصادی اًغبى ُب، اص ًخغتیي 

 زمْق ثؾش ّ ؽِشًّذی اًمالة فشاًغَ  یّ اػالهیَ (1776) اعتمالل اهشیکب  یُبی زمْق ثؾشی چْى اػالهیَ ثیبًیَ

 دس ثبسٍ ی زمْق ّ ُبی ثیي الوللی ُب ّ هیثبق  ّ کلیَ کٌْاًغیْى1948  خِبًی یتب اػالهیَ (1793 ّ 1789)

.  پبیَ ای زمْق ثؾش سا تؾکیل هی دٌُذ اعٌبد آصادی ُبی اًغبًی

 

حمىق بشر، محدودیت های یک مفهىم  

ثبالتش  اص دّلت ُب ّ زبکویت ُبی . ًَ ّعیلَ اًذ ّ ًَ ُذف. ُبیی خِبًشّا هی ثبؽٌذ گفتین کَ زمْق ثؾش اسصػ

دس اًذیؾَ ّ . دس هؼٌبی هفِْهی ّ دس هعبهیي خْد هسذّدیت ُبی خْد سا داسد« زمْق ثؾش»ثب ایي ّخْد، . اًذ هلی

فلغفَ ی عیبعی ّ اختوبػی هفبُیوی دیگشی ًیض ػول هی کٌٌذ کَ اگش چَ هؾتشکبتی ثب هعبهیي زمْق ثؾش داسًذ 

اص آى خولَ اعت .  خْد سا داسًذ یاهب خْدهختبس یب هتکی ثَ خْد هی ثبؽٌذ، خبیگبٍ، اُویت، ًمؼ ّ کبسکشد ّیژٍ

ُبی  چٌیي هفبُیوی، ثذّى تشدیذ، زْصٍ. ُبیی چْى دهْکشاعی، خوِْسی ّ الئیغیتَ یب خذایی دّلت ّ دیي همْلَ

اص هیبى آى ُب، الئیغیتَ کَ هؼٌبی صشیر ّ .  ثیبى ًوی ؽًْذ« زمْق ثؾش»کبسکشدی ّ هفِْهی خْد سا داسًذ کَ ثب ّ دس 

ثذّى اثِبم خذایی دّلت ّ دیي اعت، ثب ایي کَ ثب زمْق ثؾش دس ًفی تؼیط دیٌی ّ ثشاثشی زمْلی اًغبى ُب لطغ ًظش 

اص ػمبیذ دیٌی یب غیش دیٌی ؽبى، هؾتشک اعت اهب ثَ هْظْػبتی چْى خذایی دّلت ّ دیي، اعتمالل عَ لْای لعبیی، 

« زمْق ثؾش»همٌٌَ ّ اخشایی اص دیي، دعتگبٍ ّ ازکبم آى ّ ػذم دیي سعوی هی پشداصد کَ تشخوبى آى ُب سا دس 

اص ایي سّ . ُن چٌیي هی تْاى صسجت اص ّیژگی ُبی دّ هفِْم دیگش یؼٌی خوِْسی ّ دهْکشاعی کشد. تْاى یبفت ًوی

ثی هؼٌب ّ تِی « ثؾش زمْق»ثب ایي کَ ثذّى  (الئیغیتَ )عَ هفِْم خوِْسی، دهکشاعی ّ خذایی دّلت ّ دیي 



ؽًْذ اهب دس ػیي زبل ُش یک اص اعتمالل ّ خبیگبٍ هِن ّ اعبعی خْد دس دعتگبٍ اًذیؾَ عیبعی هذسى اهشّصی  هی

.     ثشخْس داسًذ

 

مناسباتی تعارضی  : «سیاست»حمىق بشر و 

، آى «عیبعت»دس . ّ زمْق ثؾش ُوْاسٍ تب کٌْى هٌبعجبتی ثغشًح ّ ُوشاٍ ثب تؼبسض ثب ُن داؽتَ اًذ« عیبعت»

اص . هی ًبهن، هٌطمی زبکن اعت کَ ُویؾَ ثب هٌطك زمْق ثؾش عبصگبس ًیغت« عیبعت ّالؼبً هْخْد»چَ کَ هي 

ّ تعبد هیبى زمْق ثؾش ّ عیبعت، عیبعت چَ اص ًْع چپ ّ چَ ساعت، عیبعت اًمالثی،  ایي سّعت ّخْد تٌؼ

ّظیفَ ًیشُّبی عیبعی هتشلی ایي اعت ... ًبعیًْبلیغتی، لیجشالی یب پْپْلیتظ، عیبعت ثَ ًبم دیي، غجمَ یب خلك

ثب . سا ًَ تٌِب دس سّاثػ ثیشًّی ثلکَ دس هٌبعجبت دسًّی ّ تؾکیبالتی خْد ثب اهش زمْق ثؾش ُوغبص کٌٌذ« عیبعت»کَ 

سًّذ ّلی اهش دفبع اص زمْق ثؾش، هغتمل  ایي زبل عیبعت ُب، دّلت ُب، ازضاة ّ لذست ُبی عیبعی هی آیٌذ ّ هی

ُبی زمْق ثؾشی ثبیذ هغتمل اص  اص ایي سّ، هذافؼبى زمْق ثؾش هتؾکل دس اًدوي. ثبلی هی هبًذ« اهش عیبعی»اص 

ُب دس ُوَ خب ّ لطغ ًظش اص ًْع سژین ُب ّ  ُب، لذست ُب ّ ازضاة عیبعی ثَ ّظبیف خْد دس دفبع اص زمْق اًغبى دّلت

.  ُبی سّص ّ آیٌذٍ ػول کٌٌذ عیبعت

 

حمىق بشر و جمهىری خىاهان الئیک  

خٌجؼ خوِْسی خْاُبى دهْکشات ّ الئیک ایشاى ثخؾی اص اپْصیغیْى هتشلی ّ سادیکبل ایشاى اعت کَ تؼِذ ثَ زمْق 

ی خِبًی زمْق ثؾش سا دس ثیبًیَ ی عیبعی هؤعظ خْد ثب ًبم ّ ًؾبى رکش کشدٍ  ثؾش ّ آصادی ُبی هصشذ دس اػالهیَ

ی  الوللی ثْیژٍ کٌْاًغیْى سفغ کلیَ ُبی ثیي افضّى ثش ایي، دس ُویي هٌؾْس هؤعغبى خْد، تؼِذ ثَ هیثبق. اعت

. اؽکبل تجؼیط ًغجت ثَ صًبى سا هْسد تؤکیذ ّ تصشیر لشاس دادٍ اعت

. خٌجؼ خوِْسی خْاُبى دهْکشات ّ الئیک ایشاى دس ػیي زبل هسصْل ؽکبفی دس تْلذ خْد ثش عش زمْق ثؾش اعت

، اص دل اختالف ثش عش آّسدى ًبم اػالهیَ ی 2004ثذیي هؼٌب کَ ایي زشکت دس ًخغتیي گشدُوآیی عشاعشی خْد دس عبل 

اص ایي سّعت کَ ثشای هب، ثشای . اػ ثَ ّخْد هی آیذ  دس ثیبًیَ ی عیبعی هؤعغبى1948خِبًی زمْق ثؾش 

ُبی زمْق ثؾشی ُوشاٍ ثب عَ ؽشغ  ُوشاُبى هب، ؽشغ زمْق ثؾش ّ تؼِذ ثَ اػالهیَ ی خِبًی آى ّ دیگش کٌْاًغیْى

، دس هجبسصات ّ فؼبلیت ُبی هب ّ ُن چٌیي دس (الئیغیتَ)اعبعی دیگش یؼٌی خوِْسی، دهْکشاعی ّ خذایی دّلت ّ دیي 

ُب ّ دس ُوکبسی ُب ّ ُن عْیی ُبی هبى ثب آى ُب، ًمؼ اصلی ّ  هٌبعجبت هب ثب دیگش گشٍّ ُب ّ عبصهبى ُب ّ اًدوي

. تؼییي کٌٌٌذٍ ای ازشاص هی کٌٌذ

ُب دس ساعتبی دفبع اص زمْق ثؾش دس ایشاى اص عْی  ًؾغت ّ گفت ّ گْی اهشّصی هیبى هب یکی اص ایي گًَْ ُوکبسی

تْاًٌذ ػشصَ ُبی دیگش فؼبلیت ّ هؾبسکت اص خولَ  ُب هی ایي ُوکبسی. اپْصیغیْى خوِْسی خْاٍ تلمی هی ؽْد

.  هجبسصات دفبػی ، ػولی ّ غیشٍ دس اػتشاض ثَ ًمط زمْق ثؾش دس ایشاى سا فشا گیشًذ

ُبیی دس اػتشاض ثَ ًمط زمْق ثؾش دس ایشاى ثخؾی اص ّظبیف اصلی اپْصیغیْى ایشاى دس  ثذّى تشدیذ چٌیي فؼبلیت

. ُبی زمْق ثؾشی خالصَ یب هسذّد ؽْد اهب فؼبلیت اپْصیغیْى هتشلی ًوی تْاًذ دس زذ فؼبلیت. خبسج اص کؾْس اعت

اصایي ًگبٍ، تذاسک رٌُی ّ ًظشی ّ ایدبد آهبدگی ُبی عیبعی اص غشیك تجلیغ ّ تشّیح ایذٍ ّ پشّژٍ دهْکشاعی، 

ُب  ُب، ُوکبسی  ّ خذایی دّلت ّ دیي دس ایشاى آیٌذٍ دس ساعتبی ثش چیذى ًظبم خوِْسی اعالهی ایشاى لؼبلیت خوِْسی

.   ُب اص ًْػی دیگش ًیض هی غلجٌذ کَ اص هٌظش ّ افك هب ًوی ثبیغت ثَ دّس ثوبًٌذ کْؽی ّ ُن
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