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 نقش و تاثیرات حقوق بشر در پیدایش نظام جهانی
 

 احمدرضا آذرپندار

 دا٘طجٛی وبسضٙبسی اسضذ دیپّٕبسی ٚ سبصٔبٟ٘بی ثیٗ إِّّی ٌشایص حمٛق ثطش

 دا٘طىذٜ سٚاثف ثیٗ إُِّ ٚصاست أٛس خبسجٝ

 

 چکیده

دسٔٛسد ایٗ حمٛق آغبص خٛاٞٓ وشد وٝ اثتذا ٔٛؾٛو سا ثب چٙذ ٔٛسد أیذٚاسا٘ٝ دسخػٛظ حمٛق ثذیٟی ثطش ٚ ٔطبٞذات ٔٛجٛد 

ایٗ ٔٛؾٛو سشآغبصی ثشای ثبصتبة ٘مص حمٛق ثطش دس پیذایص ٘هبْ جٟب٘ی خٛاٞذ ثٛد. ثٝ ٘هش ٔٗ پیذایص ٘هبْ جٟب٘ی یه 

 تحَٛ سشیى است. ایٗ تحَٛ ثب پیطجشد صٔبٖ ٔیتٛا٘ذ ٌبٞی ٔٙجش ثٝ سمٛـ ضٛد، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ اتحبد جٕبٞیش ٚ دٚسٜ ای اص تغییش

ثٝ ایٗ ضىُ سمٛـ ٕ٘ٛد، ِزا وبٔال پیذاست وٝ پیطشفت ایٗ سٚ٘ذ ٍٕٞبْ ثب صٔبٖ اٌشچٝ ضبیذ وٕی آٞستٝ أب ٔستٕش  ضٛسٚی

أب دسایٗ جب يٕذٜ تٕشوض ٔٗ ٘ٝ ًٔكٛف ثٝ آ٘بِیض ٘یشٚٞبی ثبصداس٘ذٜ اص سمٛـ ٚ ثبصسبصی ٚ تغییش ضىُ جٟب٘ی ٚ ٘ٝ پیص ؛ است

دسایٙجب لػذ داسْ ٔطبٞذات خٛد سا ثب تٕشوض ثش یىی اص جٙجٝ ٞبی ایٗ پیطشٚی ثیٙی جٟت ٚ سٛی آٖ دسآتیٝ است، ثّىٝ ٔٗ 

٘هبْ جٟب٘ی ثیبٖ وٙٓ؛ ایٗ ثًذ ٘یض ضبُٔ ٘مص اديبٞبیی است وٝ دسخػٛظ حمٛق افشاد ثطش ٔكشح ضذٜ است ٚ تالش ٔی 

ٟٔٓ ٚ ٔفیذی سا دسایٗ يشغٝ ایفب  ضٛد تب ثب تطشیح ایٗ حمٛق آ٘بٖ سا ثٝ ٔشحّٝ اجشایی ٕ٘ٛدٖ سٛق داد، چشا وٝ ایٗ ثًذ ٘مص

 ٔی وٙذ.

 

 .حمٛق ثطش، سمٛـ ٚ ثبصسبصی، پیذایص ٘هبْ جٟب٘یهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

ثٙبثشایٗ ٕ٘ی تٛاٖ ٘مص سبیش ٔجبحث دسوٙبس ؛ دسن ٚ اجشای حمٛق ثطش ِضٚٔب ٟٔٓ تشیٗ ثًذ پیذایص ٘هبْ جٟبٖ ٘یست

 ی اجشایی سبختٗ آ٘بٖ سا ٔٙىش ضذ.ٔزاوشات حمٛق ثطش ٔب٘ٙذ اٍ٘یضٜ ٞب ٚ تالش ثشا

ثحث ٔٗ دس صٔیٙٝ حمٛق دس ٘هبْ ٞستی ٘مكٝ ی ٔمبثُ پیص صٔیٙٝ ٞبی ٔكشح دسٔٛسد فًبِیت ٞبی ٔجٟٓ ٚ ثی ٞذف است. 

 ٔٗ ٔیخٛاٞٓ اص ایٗ ٔمِٛٝ استفبدٜ وشدٜ ٚ٘ىبتی سا دس صٔیٙٝ حك آٔٛصش ٚ حك ثشخٛسداسی اص سالٔت ٔكشح وٙٓ.

ٛيی دس اثًبد ثیٗ إِّّی است. ضبیذ اغّی تشیٗ جبیٍبٜ آٖ ٔشثٛـ ثٝ ايالٔیٝ جٟب٘ی حمٛق ثطش دس حك آٔٛصش داسای قیف ٔتٙ

 ( ثٝ ایٗ ٔسبِٝ پشداختٝ است:1) 26( ثبضذ وٝ دس ثٙذ UDHR) 1948سبَ 

ثتذایی ٚ ثشایٗ اسبس ٞش فشدی حك داسد وٝ تحػیُ وشدٜ ٚ آٔٛصش ثجیٙذ. آٔٛصش ثبیذ آصاد ثبضذ یب آ٘ىٝ حذالُ آٔٛصش دٚسٜ ا

 ٔشاحُ پبیٝ ثبیذ ثشای ٍٕٞبٖ آصاد ٚ سایٍبٖ ثبضذ.

آٔٛصش اثتذایی ثبیذ اججبسی ثبضذ. آٔٛصضٟبی فٙی ٚ حشفٝ ای ثبیذ ثٝ ضىُ وّی ثشای ٍٕٞبٖ دس دستشس ثٛدٜ ٚ أىبٖ ادأٝ 

 تحػیُ دس ٔمبقى آٔٛصضی ثبالتش ٘یض ثبیذ ثشای ٕٞٝ ثٝ ساحتی ٔمذٚس ٕٚٔىٗ ثبضذ.

وٙٛا٘سیٖٛ ثیٗ إِّّی حمٛق التػبدی، اجتٕبيی ٚ فشٍٞٙی  12(1سداسی اص سالٔت ٔكبثك ثب ثٙذ )حك ثطش ثشای ثشخٛ

(ICESCR:٘یض یبدآٚس ٘ىبتی ٔطبثٝ ثٝ لشاس صیشاست ) 

تٕبٔی دِٚتٟبی قشف ٔزاوشٜ دسایٗ وٙٛا٘سیٖٛ ثبیذ تٕٟیذات الصْ سا جٟت ثشخٛسداسی ٕٞٝ افشاد اص أىب٘بت سالٔت ٚ وست 

٘ذاسد سالٔت فیضیىی ٚ سٚا٘ی ٟٔیب سبص٘ذ. ٞذف ٔٗ آضىبس سبختٗ ٚ تبویذ ٞشچٝ ثیطتش ایٗ دٚ ضبخع دس ٔیبٖ ثبالتشیٗ استب

تٕبٔی اثًبد ٔشتجف ثٝ حمٛق ثطش است. آٔٛصش ٚ سالٔت دٚ فبوتٛسٟٔٓ دس ٘هبْ جٟب٘ی ٞستٙذ وٝ ثٙبثش تًشیف ٞشیه اص ايؿب ٚ 

دسادأٝ ثٝ ٔٛاسد صیش  12(2ست ثٝ ضىُ وبُٔ اجشایی ٘طذٜ ا٘ذ. ثٙذ )ٔطىالتی وٝ احتٕبال دسٔسیشتحمك آ٘بٖ ٚجٛد داضتٝ ا

 ثشای تٕبٔی دِٚتٟب ٔیپشداصد تب قشفیٗ ایٗ وٙٛا٘سیٖٛ خٛد سا ّٔضْ ثٝ تٛجٝ ثٝ ایٗ ضبخػٝ ٟٔٓ ٕ٘بیٙذ:

 تالش ثشای وبٞص ٔیضاٖ آٔبس ٔشي ٚٔیش ٘ٛصاداٖ ٚوٛدوبٖ ٚ استمبی سالٔت وٛدوبٖ -

 ثٝ ثٟذاضت ٔحیكی ٚ غًٙتیاستمبی تٕبٔی اثًبد ٔشثٛـ  -

جٌّٛیشی ٚ یب وبٞص تٕبٔی تٟذیذات احتٕبِی دس غٛست ثشٚص یه ثیٕبسی اپیذٔی ٚ ٚاٌیشداس، یب ضیٛو یه ثیٕبسی  -

 دس یه ٔٙكمٝ ٔیبٖ ثٛٔیبٖ آٖ ٔٙكمٝ

 ایجبد ضشایكی ٔٙبست ثشای اقٕیٙبٖ اص تٕبٔی خذٔبت پضضىی ٚ تٛجٝ ثٝ تٕبٔی ضشایف ثیٕبسی. -

شح ضذٜ ٞیچ تٛغیٝ یب تبویذی دیٍش اسائٝ ٘طذٜ است أب دسٔجٕٛو ٔٗ أیذ داسْ وٝ ایٗ ٘ىبت ثتٛا٘ذ وٕه دسٔمبثُ ٔجبحث ٔك

ضبیبٖ تٛجٟی ثٝ ٔب دس یبفتٗ ٔسیشٔٛسد ٘هش ٞٓ اص ِحبل تئٛسی ٚٞٓ اص ِحبل وبسثشدی ٕ٘بیذ تب ثب تًٕیٓ ٔجٕٛو ٘تبیج ٚجٕى 

 ثٙذی ٞب ثتٛا٘یٓ ثٝ ساٜ حُ ٞبی ٔٙبست دست یبثیٓ.

 وق كلیحق

اجبصٜ دٞیذ وٝ ٔٗ ایٗ ٔجحث سا ثب ثشخی اص ٔطبٞذات خٛد دس خػٛظ حمٛق ثطش ثٝ ضىُ وّی آغبص وٙٓ. اٌشچٝ تجشثیبت 

ٚٔطبٞذات ٔٗ غشفب یه ٔجحث سإٞٙب ثشای دسن ٔبٞیت حمٛق ٕ٘ی تٛا٘ذ ثبضذ، أب ٔٗ ایٗ ٘ىبت سا اسائٝ ٔی وٙٓ تب ثشاسبس 
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چشا وٝ أىبٖ آ٘بِیض وٕی ایٗ دادٜ ٞب ٚجٛد ٘ذاسد ِزا ٔب اص ٔحتٛای ایٗ ٔجبحث  1ست یبثیٓ.آٖ ثتٛا٘یٓ ثٝ اسصیبثی ٞبی وبُٔ تش د

ثشای ثبصتبة ٘ىبت ٟٔٓ ٚ٘مص حمٛق ثطش دس جٛأى ثیٗ إُِّ استفبدٜ ٔی وٙیٓ ٚ ٔٛؾٛيبت داخّی ٚ فشأشصی سا دسایٗ حیكٝ 

 ثشسسی ٔی ٕ٘بییٓ.

ٔبِىیت ٚ داسایی آ٘بٖ ٘یست ثّىٝ ایٗ حمٛق ضبُٔ ٔٛلًیت ٚ جبیٍبٜ يٙبٚیٗ ضبخع دس خػٛظ حمٛق افشاد تٟٙب ضبُٔ حك 

اجتٕبيی، ٔطبسوت ٚ فًبِیت آٟ٘ب ٚ سبیش استجبقبت ٚ تًبٔالتطبٖ ثب افشاد حمیمی ٚحمٛلی ٔیجبضذ. دس ٔیبٖ تٕبٔی حمٛق لب٘ٛ٘ی 

شاد اص حك آصادی ثیبٖ ثشخٛسداس٘ذ، حك ٔب ٔیتٛا٘یٓ تٕبیضی سا اص حیث چٟبسچٛة ٞبی اسائٝ ضذٜ لبئُ ضٛیٓ. ثًٙٛاٖ ٔثبَ اٌش اف

آصادی ثیبٖ خٛد چٟبسچٛثی سا ثشای دسن ثشخی دیٍشاص ٔٛاؾى حمٛلی آ٘بٖ ایجبد ٔی وٙذ وٝ ٔیتٛاٖ اصجّٕٝ ٟٔٓ تشیٗ آ٘بٖ ثٝ 

 حمٛق اخاللی ٚ ٞٙجبسٞب اضبسٜ وشد؛ اِجتٝ ٔٗ دسایٙجب اص ٔسبِٝ تغییش ٚ یب اغالح ٔفبد پیطٟٙبدی غشف ٘هش ٕ٘ٛدٜ اْ.

أب دسٔجٕٛو ثًٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔب ٔیتٛا٘یٓ ثٝ حمیمت حمٛق لب٘ٛ٘ی ٚٔحتٛیبت اسائٝ ضذٜ ثًٙٛاٖ حمٛق اخاللی فبسٌ اص سبصٌبسی 

ٚا٘كجبق آ٘بٖ ثب اغَٛ لب٘ٛ٘ی ثپشداصیٓ چشا وٝ ایٗ دٚضبخع ثبصتبة ٞبی اثشٌزاسی سا ٘سجت ثٝ یىذیٍش داسا ٞستٙذ. ثبصٞٓ ٔٗ 

یب حمٛق لب٘ٛ٘ی ٔی تٛا٘ٙذ تٛجیٟی ثشٔجٙبی حمٛق اخاللی حتی دس حذالُ حبِت ٕٔىٗ دسایٗ ٔجحث ٚاسد ایٗ ٔٛؾٛو وٝ آ

 ثبضٙذ یب خیش، ٘خٛاٞٓ ضذ.

ثشخی اص حمٛق تٛسف لبٖ٘ٛ تًشیف خٛاٞٙذ ضذ. اصجّٕٝ ایٗ ٔٛاسد حك ٔبِىیت اٚساق لشؾٝ ی دِٚتی است وٝ ٞشٌض ٔمِٛٝ ای 

ثشٔجٙبی سيبیت اغَٛ ٚحمٛق اخاللی است. اٌشچٝ ٌبٞی ٘یض دسثشخی اص ٔستمُ اص لبٖ٘ٛ ٘یست. ایٗ فشآیٙذ یه فشآیٙذ حمٛلی 

يّٕىشدٞب ٔب ضبٞذ يذْ اِضأبت اخاللی ٞستیٓ وٝ جبی ثحث ٚثشسسی داسد. ٌبٞی اٚلبت ایٗ لبٖ٘ٛ ٌزاساٖ ٞستٙذ وٝ ثٝ 

بٔی ٔٛاجٝ ضٛ٘ذ. صٔب٘ی ٔٛجت لبٖ٘ٛ، حمٛق تبصٜ ای سا ثشای دسن حمٛق ٔستمُ ٚؾى ٔی وٙٙذ وٝ غبِجب ٘یض ٕٔىٗ است ثب ٘بو

وٝ یه ؾشٚست ٚ اِضاْ اخاللی ثشای تجًیت اص لبٖ٘ٛ ٚجٛد داضتٝ ثبضذ، یب صٔب٘ی وٝ الصْ ثبضذ اص ثشخی اص اغَٛ لب٘ٛ٘ی اقبيت 

وشد دسایٗ حبِت ثخٛثی ٔی تٛاٖ پیٛستٍی ٔیبٖ ٔجبحث اخاللی ٚ حمٛلی سا ٔالحهٝ وشد. اٌشچٝ ٌبٞی ثبٚس ٔستمُ ثٛدٖ 

 خاللی ٚٞٙجبسٞب اص لبٖ٘ٛ یه ثبٚس ٘بدسست است وٝ ثبیذ ٘سجت ثٝ آٖ تذثیش ٕ٘ٛد.ثشخی اص اغَٛ ا

دس ادأٝ ایٗ فػُ ٔٗ ثب غشف ٘هش اص ٔمِٛٝ حمٛق لب٘ٛ٘ی ثذٖٚ اِضاْ ٞبی اخاللی ثٝ حمٛلی ٔی پشداصْ وٝ ٞٓ اص ِحبل حمٛلی 

جبحث ٔكشح ٔی ثبضٙذ. اثتذا ثبیذ تٛجٝ داضت وٝ ٚٞٓ اص ِحبل اخاللی ٔٛسد ا٘تهبس است. چشا وٝ ایٗ حمٛق اصجّٕٝ ٟٔٓ تشیٗ ٔ

حمٛق اخاللی ٕٔىٗ است تغییش وٙذ. ِزا ثب تغییشحمٛق اخاللی ثٝ ٔشاتت ٕٔىٗ است ثشخی اص حمٛق لب٘ٛ٘ی ٘یض تغییش ٚ یب 

 دیٍش وبسآیی الصْ سا ٘ذاضتٝ ثبضذ. اِجتٝ فبوتٛسٞبی ثسیبسی ثش ٔجب٘ی حمٛق اخاللی اثشٌزاس ٔی ثبضٙذ.

یذ وٝ دس جبیٍبٜ ثًذی ٔب ثیطتش ثٝ ایٗ حمٛق ثپشداصیٓ. حمٛق لب٘ٛ٘ی ثب اِضأبت اخاللی اصجّٕٝ حمٛلی ٞستٙذ وٝ اجبصٜ دٞ

 تٛسف لبٖ٘ٛ تًشیف ضذٜ ا٘ذ أب لب٘ٛ٘ی دس ٚؾى آ٘بٖ ٕٞٛاسٜ ثٝ اغَٛ اخالق ٘یض تٛجٝ ٕ٘ٛدٜ است.

تٛجٝ لشاسٌشفتٝ ا٘ذ أب ٌبٞی ٘یض غشفب دس یه ٔجحث ٌبٞی ثشخی اص ٔٛاؾى حمٛلی ثسیبس ثیطتشاص حمٛق اخاللی ٔٛسد إٞیت ٚ

ثٝ اثًبد ٔشتجف ثٝ حمٛق اخاللی تٕشوض ضذٜ است. ثًٙٛاٖ ٔثبَ ثشاثشی حمٛلی دس حفم اٚساق لشؾٝ دِٚتی وٝ ٔیتٛا٘ذ ٌٛیبی 

خػٟبی ٟٔٓ دس يّٕىشد دِٚت دس فشٚش اٚساق لشؾٝ ٚ وبسآیی ایٗ اٚساق ثًٙٛاٖ اثضاسی تجبسی ثبضذ وٝ ایٗ ٔسبِٝ یىی اص ضب

اسصیبثی يّٕىشد التػبدی دِٚت ٔی ثبضذ ٚ اص سٛیی دس ثشخی اصجٛا٘ت ؾشٚست تٛجٝ ثٝ حمٛق اخاللی سا اص جب٘ت غبحجبٖ 

 اٚساق ثخٛثی ٘طبٖ ٔیذٞذ.
                                                           

(، فػُ ٔشثٛـ ثٝ ٔفبد افضٚدٜ ضذٜ ٚ 1986، آصادی اخاللی )ٔكجٛيبت دا٘طٍبٜ آوسفٛسد، "ٔبٞیت حمٛق"، جٛصف ساص 194( « 1984) 93، "ٔبٞیت حمٛق"جٛصف ساص  1

 (186-92تًبسیف حمٛلی سٚ٘بِذ غفحبت 
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ثٝ ضىُ ٔتٙبٚة یب يالٜٚ ثش ایٗ ٔسبِٝ، تٕبٔی حمٛق غبحجبٖ سٟبْ ثبیذ تبثى لبٖ٘ٛ ثٛدٜ ٚ ثشایٗ اسبس ٘یبصاست وٝ دِٚت 

 كی ایٕٗ ٚٔكٕئٗ ثشای آ٘بٖ دس وطٛس خٛد ایجبد ٕ٘بیذ تب ٍٕٞی ثب آسٛدٌی خبقش الذاْ ثٝ تٟیٝ ٚ فشٚش ایٗ اٚساق ٕ٘بیٙذ.ٔحی

اوٖٙٛ ثشخی اص افشاد ٕٔىٗ است ثشایٗ ٌٕبٖ ثبضٙذ وٝ آیب تٟٙب حمٛق اخاللی ٞستٙذ وٝ ثًٙٛاٖ حمٛق لب٘ٛ٘ی ٔٛسد تٛجٝ ٔی 

 ای ٔطتك ضذٜ اص حمٛق اخاللی ٞستٙذ؟ثبضٙذ ٚ یب آ٘ىٝ حمٛق لب٘ٛ٘ی ٘تیجٝ 

ِضٚٔب ٚاثستٝ ثٝ لبٖ٘ٛ ٘یستٙذ ثّىٝ ٕٔىٗ است ثشاسبس چٟبسچٛة لبٖ٘ٛ ٚؾى ضٛ٘ذ یب آ٘ىٝ ثشخی اص  –حمٛق اخاللی ٔستمُ 

ٟ٘بدٞبی اجتٕبيی دسيُٕ آ٘بٖ سا ٚؾى وشدٜ ثبضٙذ. ایٗ حمٛق دس وٕبَ استمالَ خٛد ٘تیجٝ ای ٔطتك ضذٜ اص اغَٛ لب٘ٛ٘ی 

 .ٞستٙذ

ِزا دِیّی ٚجٛد ٘خٛاٞذ داضت وٝ ٔب آ٘بٖ سا ٚاثستٝ ثٝ لبٖ٘ٛ ثذا٘یٓ. دسایٗ حبِت ٞیچ استذالَ یب ضشقی ٘یض وٝ ٘طبٖ دٞذ آیب 

أب دس تٕبٔی ایٗ ٔجبحث ؛ حمٛق اخاللی ٔی تٛا٘ٙذ ٘تیجٝ ای ضبخع ثشای اسصیبثی يّٕىشدٞبی لب٘ٛ٘ی ثبضٙذ یب خیش ٚجٛد ٘ذاسد

ٛق اخاللی ٘تیجٝ ای حبغُ اصيّٕىشدٞبی لب٘ٛ٘ی ٞستٙذ، دسایٗ غٛست تٕبٔی پیبٔذٞب ٚ ثبیذ دس٘هشداضت وٝ اٌش حم

فبوتٛسٞبی ٚاثستٝ ثٝ آ٘بٖ ٘یض تبثى چٟبسچٛة ٞبی حمٛلی ٞستٙذ. دسایٗ حبِت ٘یبصاست وٝ ٔطخػب ٔب ثٝ ٔبٞیت فبوتٛسٞبی 

ثیطتش  دس ٛق لب٘ٛ٘ی سا اص ٞٓ ٔتٕبیض سبصیٓ.ثپشداصیٓ تب ثتٛا٘یٓ دٚٔمِٛٝ حمٛق اخاللی ٚحم اخاللی ثذٖٚ ٞشٌٛ٘ٝ ٔحذٚدیت

 ٔٛاسد، ایٗ حمٛق اخاللی است وٝ ٔجٙبیی ثشای ثشآٚسد ٚ اسصیبثی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.

دس ثسیبسی اصٔٛاسد ثشخی اصحمٛق ٕٔىٗ است جض اغَٛ پبیٝ تًشیف ضذٜ ثبضٙذ أب دسٚالى دسایٗ جبیٍبٜ ٘یض تبثى سبیش فبوتٛسٞب 

ی آ٘بٖ دس ٌشٚی ٕٞبٖ ٔبٞیت ٚٔحتٛای آ٘بٖ است. اِجتٝ ٔٗ تشدیذ داسْ وٝ حمٛلی غشفب ثًٙٛاٖ ٔجٙب ٘یستٙذ. ايتجبس ٚ ضبیستٍ

ٚاغَٛ ثیبٖ ضذٜ أب ٞیچ ٚاثستٍی ای دیٍش ثٝ فبوتٛسٞبی ٔشتجف ٘ذاضتٝ ثبضذ ِزا ثبیذ دسخػٛظ ایٗ ٔسبِٝ ٔب ثیطتش ثٝ 

 ّت تشدیذٞبیٓ ٔی ثبضٓ.ٚثشسسی ثپشداصیٓ. اوٖٙٛ ٔٗ دسغذد تطشیح ایٗ ٔسبِٝ ٚ ي ا٘ذیطٝ

تطشیح ٚاثستٍی ٔیبٖ فبوتٛسٞبی حمٛلی یه ٔسبِٝ ثذیٟی دس٘تیجٝ ٔطبٞذاتی است وٝ ٔٗ دسایٗ صٔیٙٝ داضتٝ اْ. اثتذا 

دستٕبٔی اسصیبثی ٞب ٔٗ ثٝ ٞذف تٕبٔی حمٛق ٔكشح ضذٜ ٚ اسصش ٔحتٛایی آ٘بٖ تٛجٝ داسْ. ثٝ ضىُ وّی، تٕبٔی اٞذاف ٔی 

ای اسصش آفشیٙی دس یه چٟبسچٛة حمٛلی ثبضٙذ. ایٗ ٘ىتٝ خٛد ٔیتٛا٘ذ یىی اص يٛأُ ایجبد تٕبیض تٛا٘ٙذ خٛد ٌضیٙٝ ای ثش

ٔیبٖ حمٛق ٔكشح ضذٜ ثبضذ وٝ دسخػٛظ غبحجبٖ حمٛلی سٟبْ ٚ اٚساق لشؾٝ ثخٛثی ٔطٟٛد است. چشا وٝ دسایٗ ٚاٌزاسی 

دیٍش یب سبیش اثًبد حمٛلی ٘ذاسد. اصقشفی ایٗ حمٛق آ٘بٖ فی ٘فسٝ داسای اسصش ٔی ثبضٙذ ٚ ایٗ اسصش استجبقی ثٝ يّٕىشدٞبی 

 ٔٛجت ايٕبَ ٔحذٚدیتٟبیی ٘یض ثشای آ٘بٖ ٘سجت ثٝ سبیش افشاد ٔی ٌشدد.

ثٝ ضىُ قجیًی، تٕبٔی اٞذاف ٔٛسد٘هش غبحجبٖ سٟبْ ٚ اٚساق لشؾٝ دس دٚ ضبخٝ اص حیث حمٛلی ٚ اخاللی ثب یىذیٍش ٔتٕبیض 

ش خٛد ٔٛسد ثشسسی ٚالى خٛاٞٙذ ضذ. اغّت اسصش حمٛلی ٞش ٔجحثی ٚاثستٝ ثٝ اسصش ٔی ثبضٙذ ٚ ٞشیه ثشاسبس ضشایف ٚ اسص

ٞذف آٖ است. سٛٔیٗ ٔسبِٝ ٔٛسد تٛجٝ دسخػٛظ تٕبٔی اثًبد حمٛلی تٛجٝ ثٝ ٔسبِٝ حذٚد تًشیف ضذٜ دسخػٛظ آصادی 

ی وٝ ٞیچ تاللی ای ثب حمٛق افشاد است. ثٝ ضىُ وّی غحجت وشدٖ ٚ ٌفتٍٛ یىی اص حمٛق ٔٛسد تٛجٝ افشاد است وٝ تب صٔب٘

دیٍشاٖ دسایٗ صٔیٙٝ ٘ذاضتٝ ثبضذ، حبئضإٞیت است. ٞش وسی حك داسد وٝ ثب ثشخٛسداسی اصایٗ حمٛق ثٝ ٚنبیف خٛد ثپشداصد ٚ 

 ثب ضٙبسبیی ٚ دسن حمٛق سبیش افشاد ثب آ٘بٖ تًبُٔ داضتٝ ثبضذ.

ٔكٕئٗ ایجبد ضذٜ ثب وٙتشَ ٞذف ٔٛسد٘هش خٛد ٔی تٛا٘ٙذ  ثًٙٛاٖ ٔثبَ غبحجبٖ سٟبْ ٚ اٚساق لشؾٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔحیف ایٕٗ ٚ

الذاْ ثٝ خشیذ ٚ فشٚش ایٗ اٚساق ٕ٘بیٙذ. ٞذف اغّی آ٘بٖ دس تٕبٔی ایٗ تًبٔالت اسصش آفشیٙی ٞشچٝ ثیطتش است. اصایٗ جٟت 

ذ دس٘هشداضت وٝ ایٗ اسصش ثشای غبحجبٖ سٟبْ ثًٙٛاٖ یه حك لب٘ٛ٘ی حبئضإٞیت ٔی ثبضذ. دستٕبٔی ایٗ ٔجبحث ثذیٟی ثبی

 غبِت اغَٛ حمٛلی سا ٔی تٛاٖ وٙبسٌزاضتٝ ٚ غشفب ثٝ ثشخی اص ٟٔٓ تشیٗ ٔجبحث اثشٌزاس ثشایٗ حٛصٜ تٛجٝ داضت.
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غبحجبٖ سٟبْ ٚ اٚساق لشؾٝ ثٝ ٘ذست لػذ ٚاٌزاسی اٚساق سا داس٘ذ ٚ وٕتش تشجیح ٔی دٞٙذ وٝ اصحمٛق خٛد غشف ٘هش ٚ آٖ سا 

سٚ٘ذ ٚاٌزاسی دسغٛست ايٕبَ وٙتشَ ٞشچٝ ثیطتش ٕٔىٗ است ثستٝ ثٝ ا٘تخبة  اٚلبت ٘یضثٝ ضخع دیٍشی ايكب وٙٙذ. ٌبٞی 

افشاد غٛست پزیشد. تٕبٔی ایٗ ٔٛاسد اصجّٕٝ ٔٛاسد ٔشسْٛ ٚ ٔتًبسفی است وٝ ٕٔىٗ است دس صٔیٙٝ اسائٝ ٚ ٚاٌزاسی اٚساق سٚی 

 دٞذ.

دس ٚاٌزاسی ایٗ حمٛق اثشٌزاس ثبضذ. )اِجتٝ ٔٛاسد استثٙبیی  تٛجٝ ثٝ سٛد ٚ ٔٙبفى غبحجبٖ سٟبْ ٔی تٛا٘ذ ثش لذست ٚ تٛاٖ آ٘بٖ

 ٘یض ٚجٛد داسد وٝ ٔب دسایٗ ثخص ثٝ آ٘بٖ ٘پشداختٝ ایٓ(.

اجبصٜ دٞیذ وٝ دسخالَ ایٗ ٔٛؾٛو ٔٗ ٘ىبت ٚ تٛؾیحبت ثیطتشی سا ٘یض ثٝ ایٗ ٔجحث اؾبفٝ وٙٓ: اسصش ٞش ٞذف ٔی تٛا٘ذ 

شخٛسداسی اصایٗ داسایی ٚ أٛاَ ٘یض ٔیتٛا٘ذ اص سٛیی ٔٙجش ثٝ تٛإ٘ٙذی ٞشچٝ اسصش ث –تبثى ٚنبیف اخاللی ریٙفًبٖ ثبضذ 

ثیطتش افشاد دس ا٘جبْ ٔسئِٛیتٟبی ٚاٌزاس ضذٜ دس تٕبٔی ٔحیكٟب اصجّٕٝ ٔحیف خب٘ٛادٜ، ٔحیف اجتٕبيی ٚ ... ثبضذ. ثب تٛجٝ ثٝ 

أب  دَ ٚ ثشاثشی ٔیبٖ افشاد تٛجٝ داسیٓتٕبٔی ایٗ ٔجبحث، ٔب دسيُٕ ثٝ ٞذف ٞش اغُ حمٛلی ٚ اسصش آٖ ثشای حفم تًب

ٕٞشاستب ثب ایٗ ٔٛؾٛو ثبیذ دس٘هشداضت وٝ چشا غبحجبٖ ایٗ حمٛق داسای حمٛق اخاللی ٘یض ٔی ثبضٙذ؟ آیب ٔب ٔی تٛا٘یٓ اص ایٗ 

 حمٛق دٚجب٘جٝ ثًٙٛاٖ يبّٔی ثشای تطشیح ٚاثستٍی ٔجبحث حمٛلی ٚاخاللی استفبدٜ وٙیٓ یب خیش؟

ٔی وٙیٓ جض ٔٛاسدی  ی ضبیذ دضٛاس ثبضذ. تٛؾیحبتی وٝ ثٝ ضىُ قجیًی ٔب دسخػٛظ اسصش اٞذاف اسائٝایٗ ٔسبِٝ تب حذٚد

وبٔال اثتذایی ٚ ثذیٟی است. اِجتٝ افشاد ایٗ حك سا ٘ذاس٘ذ وٝ ٞش الذأی وٝ ٌٕبٖ ٔیىٙٙذ ثٝ ٘ٛيی ثٝ ٘فى آ٘بٖ است ثٝ جٟت 

بیذ ثٝ ٔسئِٛیت افشاد ٘سجت ثٝ یىذیٍش ٘یض تٛجٝ داضتٝ ثبضیٓ؛ چشا استمبی اسصش يّٕىشدٞبی خٛد ا٘جبْ دٞٙذ. دسایٗ ثخص ٔب ث

وٝ ثسیبسی اص حمٛق افشاد دس ٌشٚی يّٕىشد دسست ٚ حس ٔسئِٛیت پزیشی افشاد ٘سجت ثٝ یىذیٍش تحمك پزیشاست، ِزا ٘یبص 

ٚ حس اقٕیٙبٖ قشفیٗ  است وٝ افشاد ثب سيبیت حس ٔسئِٛیت پزیشی ٘سجت ثٝ دیٍشاٖ، ٚنیفٝ خٛد سا ثٝ دسستی ا٘جبْ دادٜ

ٔمبثُ سا جّت وٙٙذ. ِزا وبسوشد افشاد ٘جبیذ ٞیچ تذاخّی ثب یىذیٍش داضتٝ ثبضذ؛ ثٝ ٘هش ٔی سسذ وٝ ٔب ٌبٞی تٟٙب ثٝ فىش حمٛق 

خٛد ثٛدٜ ٚ ضبیذ تٛجٟی ٔٙبست ٘سجت ثٝ ٚنبیفٕبٖ دسٔمبثُ دیٍشاٖ ٘ذاسیٓ ٚ ایٗ دسحبِی وٝ ٘یبص است ثب دلت يُٕ ثیطتشی 

 ٚ ٔسئِٛیتٟبیٕبٖ تٛجٝ داضتٝ ثبضیٓ.ثٝ ٚنبیف 

اسصش تٕبٔی حمٛق ثٝ غبحت حمٛق ثبصٔیٍشدد، تٕبٔی ریٙفًبٖ ٘سجت ثٝ ٞٓ اص حمٛلی ثشخٛسداس٘ذ وٝ ایٗ حمٛق، ٔسئِٛیتٟب ٚ 

ٚنبیفی سا ثشای آ٘بٖ ایجبد ٔی وٙذ. الصْ ثٝ تٛجٝ است وٝ ٔٗ دسایٗ ثخص ثیطتش سٚی تٛجٝ خٛد سا ًٔكٛف ثٝ اسصش ٞش ٞذف 

 اسصش ٞش یه اصحمٛق تًشیف ضذٜ ٔجزَٚ داضتٝ اْ.ٚ 

اسصش تٕبٔی حمٛق دس ٌشٚی اسصش ٞذف حبغُ اصآ٘بٖ است. ِزا ثبیذ دسایٗ ثخص ثٝ ٔحیف ٚٔسیش ایٕٗ ٚٔكٕئٗ جٟت تحمك 

سوٙبس ٞذف ٔٛسد٘هش ٘یض تٛجٝ داضت. يالٜٚ ثشایٗ ٔسبِٝ تجبدَ اسصضٟب خٛد ٔیتٛا٘ذ اصجّٕٝ دیٍش اثًبد حبئض إٞیت ثبضذ وٝ د

اٞذاف ٔٛسد ٘هش ٚٔسئِٛیتٟبی تًشیف ضذٜ ٘مص ٟٕٔی ایفب ٔی وٙذ. چشا وٝ ثٝ ٔٛجت ایٗ تجبدَ اسصضٟبست وٝ ثستشٞبی الصْ 

ثشای تجبست ًٚٔبّٔٝ ٔیبٖ افشاد ثٛجٛد ٔی آیذ. اسصش اغّی ایٗ ٞذف ٘یض استمبی داسایی ٚاسصضٟبی غبحجبٖ سٟبْ ٚ ریٙفًبٖ 

ضشایف ٔكّٛة ثٝ اٞذاف ٔٛسد٘هش خٛد دست یبفتٝ ٚ ٘سجت ثٝ فشٚش آ٘چٝ جض حمٛق آ٘بٖ ثٝ  است تب ثتٛا٘ٙذ ثب ثشخٛسداسی اص

 1حسبة ٔی آیذ الذاْ وٙٙذ.

                                                           
ی ثبضٙذ، تىشاس ٕ٘بیٓ. ٔٗ ثبیذ دسایٗ جب ٔطبٞذات خٛد سا دسخػٛظ تًٕیٓ ٔٛاسد استثٙب، ٔٛاسد ٔٛسد ا٘تهبس ٚ اثجبت ٘ىبت وّی ٚٔطبثٝ وٝ ٘یبصٔٙذ تٛجٟی ثیطتش ٔ 1

اْ ثٝ ثشآٚسد سٛدٔٙذ ٚ یب ٔؿش ٔی ٕ٘بیٙذ تب ثًٙٛاٖ ٔثبَ ثشخی اص حمٛق ضبُٔ سشٔبیٝ ٌزاسی ریٙفًبٖ دسجٟت وٙتشَ اٞذاف ٔٛسد٘هش ثٛدٜ ٚ یب ٌبٞی آ٘بٖ خٛد الذ

 ثتٛا٘ٙذ ثشاسبس ٘ىبت اسصیبثی ضذٜ الذاْ ثٝ ثشسسی ضشایف ٚ اجتٙبة اص ٔٛاسد ٘بٔٙبست ٕ٘بیٙذ.
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ثذیٟی است وٝ دسایٗ ثحث ٞٓ حمٛق ٚٞٓ اٞذاف حبغُ ثشای ریٙفًبٖ ثسیبس حبئض إٞیت است چشا وٝ ثٝ ٔٛجت ایٗ دٚ يبُٔ 

ٛثی دسن وٙذ. ثب ایٗ ٚجٛد ٕٞٛاسٜ ایٗ پشسص ٔكشح است وٝ آیب حمٛق است وٝ ٞش وسی ٔی تٛا٘ذ سكح ٔسئِٛیت خٛد سا ثخ

تًشیف ضذٜ ٔی تٛا٘ٙذ ٔحمك اٞذاف ریٙفًبٖ ثبضٙذ ٚ ایٙىٝ چشا تحمك ٞش ٞذف ٔستّضْ تٛجٝ ثٝ یه سشی اص ٔسئِٛیتٟبی 

 سا ثذٞذ یب خیش؟آیب ایٗ اسصضٟب ٔی تٛا٘ذ ثٝ ریٙفًبٖ أىبٖ فشٚش ٚ ٚاٌزاسی حمٛق ٔٛسد ٘هش  ٔطخع ٚٔٛسد ٘هشاست؟

تطشیح تٕبٔی ایٗ حمٛق ٘مص ٟٔٓ ٚ خبغی دس ٔجٕٛو چٟبسچٛة ٞبی جبٔى اخاللی داساست. چشا وٝ ایٗ حمٛق ثٝ ضىُ 

 وبسثشدی دستٕبٔی ٔٛاسد ٔیتٛا٘ٙذ ثش يٛأُ ٔختّف اثشٌزاس ثبضٙذ.

لشؾٝ ٚجٛد داسد. ٔشٚس تٕبٔی ایٗ ساٞىبسٞبی ٔختّفی ثشای ثشلشاسی اقٕیٙبٖ ٚایٕٙی اص حمٛق ریٙفًبٖ دسخػٛظ يشؾٝ اٚساق 

حمٛق ثٝ ضىُ ٌستشدٜ اختیبسی لبثُ تٛجٝ جٟت اسصیبثی تٕبٔی حمٛق ٚاثًبد حبغُ اصآٖ است. ٌبٞی ثشخی اص چٟبسچٛثٟب 

داسای اٞذاف ٔختّفی ٘سجت ثٝ یىذیٍش ٞستٙذ ٚ ثشخی ٘یض ٔستّضْ ا٘جبْ ٚنبیف ٚيّٕىشدٞبی خبظ خٛد ٔی ثبضٙذ وٝ ٔبٞیت 

ثٙبثشایٗ ٔشٚس تٕبٔی ایٗ ٔجبحث ٕٔىٗ است ٔب سا ؛ نبیف خٛد ٕٔىٗ است ثستٝ ثٝ ضشایف ٔتٕبیض ثب یىذیٍش ثبضذٚ اثًبد ایٗ ٚ

 ثب سیطٝ ٞب ٚ اغِٛی آضٙب سبصد وٝ ثٝ ٘هش ٌبٞی ثسیبس ثی إٞیت ٔی ثبضٙذ.

ٛا٘ذ تحمك ثخص تٕبٔی دس ٘مكٝ ٔمبثُ حفم حمٛق ثشاثش ثشای ریٙفًبٖ اصجّٕٝ دیٍش سٚیىشدٞبی چبِص ثشاٍ٘یض است وٝ ٔیت

ٔی تٛا٘ذ ثٝ  چٟبسچٛة ٞبی ٚؾى ضذٜ دس خػٛظ ٔٛؾٛو ٔكشح ضذٜ ثبضذ. دسایٗ ٔیبٖ ٔجبحث ٔكشح دس صٔیٙٝ حمٛق ثطش

ٔشاتت ثسیبس ثشایٗ ٔسبِٝ اثشٌزاس ثبضذ ٚ اختیبس ٔبِىیت ٚ ٚاٌزاسی اٚساق سا دس تجبست تحت پٛضص لشاس دٞذ. اِجتٝ دسایٗ صٔیٙٝ 

الت ثیطتشی ثٝ ضىُ تخػػی غٛست ٌیشد وٝ ثًؿب ٔٛسد ثی تٛجٟی لشاس ٔی ٌیشد. پیص اص ثحث ٘یبصاست وٝ استذال

ثٝ ٚؾًیت ٞش یه اص ریٙفًبٖ ثٝ ضىُ تخػػی ثب تٛجٝ ثٝ دایشٜ ی  دسخػٛظ ایٗ ٔٛؾٛو ثٝ ضىُ تخػػی الصْ است وٝ ٔب

 حمٛلی ٔختع خٛد ثپشداصیٓ. حمٛق غبحجبٖ اٚساق لشؾٝ چیست؟

ٝ ریٙفًبٖ ٌّٝ ٔٙذ اص تٙبلؽ ٞب ٚ اجحبف ٞبیی ٞستٙذ وٝ ٘سجت ثٝ حمٛق آ٘بٖ غٛست ٔیٍیشد. ایٗ ثذاٖ اغّت ٌفتٝ ٔی ضٛد و

ًٔٙبست وٝ ایٗ ضىبیبت ٕ٘ی تٛا٘ذ ثٝ تٟٙبیی يبّٔی ثشای ٔسذٚد سبختٗ رٞٙیت ٔب ٘سجت ثٝ وست ٚوبسٔبٖ ثبضذ. چٙیٗ 

 ٚاوٙطٟبیی اغّت ٔی تٛا٘ٙذحتی ٔٛثش ٚٔٙبست ثبضٙذ.

ی ٌفتٍٛ ٚ تًبُٔ ثب افشاد ٔی تٛا٘ذ وٕه ضبیبٖ تٛجٟی ثٝ حُ اختالفبت سٚی دادٜ ثبضذ. دس ٞیچ وست ٚوبسی دس چٙیٗ ضشایك

ٕ٘ی تٛاٖ ٔٙىش چٙیٗ ضىبیبت ٚ ٌّٝ ٔٙذی ٞبیی ثٛد ٚ ثبیذ ثب اسصیبثی دسست ضشایف ٘سجت ثٝ دفبو اص حمٛق فشدی وٝ حمٛلص 

يزس ٚ ثٟب٘ٝ جٛیی ٕ٘ی تٛا٘ذ وٕىی ثٝ حُ ٔطىالت ٔكشح ضذٜ ثبضذ. تؿًیف ٚ اص ٔیبٖ سفتٝ است، ثشآٔذ. دسایٗ غٛست غشفب 

تٛجٝ ثٝ ا٘تهبسات ٔكشح ضذٜ ٕ٘ی تٛا٘ذ ثٝ ًٔٙبی ا٘جبْ ٞش٘ٛو ٚاوٙطی حتی غیشلبثُ لجَٛ ثبضذ. تٕبٔی اديبٞبی ٔكشح ضذٜ 

 تٛسف افشاد ثبیذ ثشسسی ٚ دسغٛست غحت ٔٛسد سسیذٌی لشاسٌیشد.

تطشیح ٔجبحث ٔٛسد٘هش ٚ ایٗ پشسص ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ وٝ چشا ریٙفًبٖ دستالش ثشای احمبق حمٛق  ٔحممبٖ ثسیبسی تبوٖٙٛ الذاْ ثٝ

خٛد دسٔمبثُ ٞشٌٛ٘ٝ تؿییى حمٛق خٛد ٔی ثبضٙذ. دسن ٔطبٞذات ٚ تجشثیبت ٔی تٛا٘ذ دسایٗ فػُ ثیص اص ٞشچیض ثٝ ٔب دس 

وٙیٓ ٚ یب آ٘ىٝ ثٝ د٘جبَ اٞذاف ثذٖٚ ثبصدٜ دسن ٘ىبت ٔضثٛس وٕه ضبیبٖ تٛجٟی وٙذ. ٔب ٘جبیذ اصایٗ دیذٌبٜ ٞب غشف ٘هش 

ثبضیٓ ثّىٝ ٔب ثبیذ تالش وٙیٓ تب ثب ٕٞٝ ایٗ اختالف دیذٌبٜ ٞب ثٝ چٟبسچٛة ٔسئِٛیتٟبی ٔحَٛ ضذٜ ٚ ثٝ تجى آٖ آصادی ثیبٖ 

ض اص استجبـ ٚ تًبُٔ ثب دس ثشلشاسی استجبـ ٚ تًبُٔ ثب افشاد تٛجٝ وٙیٓ. دسوٙبس تٕبٔی ایٗ ثبٚسٞب ٔب ثبیذ دس٘هشداضتٝ ثبضیٓ وٝ ٞشٌ

 دیٍشاٖ سٛاستفبدٜ ٘ىٙیٓ.

دسایٙجب ٞیچ ٘ىتٝ ی حبئض إٞیتی ثشای ٔشٚس وُ دیذٌبٜ ٞب ٚ یب ٍ٘شا٘ی دسخػٛظ استجبقبت ایجبد ضذٜ ثشاسبس حمٛق افشاد ٚ 

ٛظ ایٗ یب چبِطٟبی ٕٔىٗ ٚاحتٕبِی ٚجٛد ٘ذاسد. دسٚالى ضبیذ ٕٞیٗ ٚجٛد يذْ دغذغٝ یىی اص يٛأُ اثشاص تبسف دسخػ
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جبًٔٝ ثبضذ وٝ ٔٗ ثیطتش دس ادأٝ دسخػٛظ ٘هبْ جٟب٘ی ٚ ٘هبْ اجتٕبيی حبوٓ ثشآٖ ثحث خٛاٞٓ ٕ٘ٛد. تب دیٍش ضبٞذ ٞیچ 

 لشثب٘ی ای دسایٗ صٔیٙٝ ثٝ جٟت اجحبف حمٛق افشاد ٘جبضیٓ.

افشاد است اٌشچٝ ایٗ الذاْ  ثبیذ دس٘هشداضت وٝ لذست ثشلشاسی اِضاْ ٚاججبس دسجبًٔٝ ٘یض یىی اص ساٞىبسٞبی ٔحبفهت اص حمٛق

ٚ ٟ٘بدٞبی لب٘ٛ٘ی  ِضٚٔب ثٝ ضىُ وبُٔ ٕ٘ی تٛا٘ذ حبفم حمٛق افشاد ریٙفى ثبضذ. ٕٞٝ ایٗ ٔٛاسد ثٝ ضىُ ٌستشدٜ دس فشًٞٙ يبْ

ثسیبسی اص وطٛسٞب دیذٜ ٔی ضٛد. سٚص٘بٔٝ ٍ٘بساٖ ٕٞٛاسٜ غبحت حك ٞستٙذ تب ثشاسبس ٚنیفٝ اص حمیمت ٞش ٔبجشایی پشدٜ 

ثٙبثشایٗ دِٚت ثبیذ حبفم ایٗ حمٛق آ٘بٖ ثبضذ. دسحبِی وٝ ضبیذ يذٜ ای ثشخالف ایٗ ٔٛؾٛو، آ٘بٖ سا ّٔضْ ثٝ اسائٝ ؛ ذپٛضی وٙٙ

اخجبسی ٘بدسست ٕ٘ٛدٜ ٚ یب آ٘بٖ سا اص اِٚٛیتٟب ٚتػٕیٕبتطبٖ ٔٙحشف سبص٘ذ. دسایٗ حبِت یه دغذغٝ ی خبقشی دسجبًٔٝ ثٛجٛد 

 ٚ يٛالت اٖ سا ثبیذ پزیشا ثبضذ.ٔی آیذ وٝ ٘هبْ جبًٔٝ ٔسئَٛ آٖ ثٛدٜ 

ثٙبثشایٗ ثبیذ دسٞش جبًٔٝ ای ٔالحهٝ ای وشد وٝ جبیٍبٜ غبحجبٖ حك ٚ ریٙفًبٖ وجبست؟ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ ثیبٖ غشیح دس خػٛظ 

ًٔشفی افشاد ریحك ثٝ ضىُ ٔستمیٓ ٔب ٔیتٛا٘یٓ دساثتذا ثٝ فىش ساٞىبسٞبیی ثشای پیطٍیشی اص ٞش٘ٛو چبِص ٚ اجحبف دس 

ق افشاد ثبضیٓ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ است وٝ تٛجٝ ثٝ جبیٍبٜ ٞش وسی ٔیتٛا٘ذ ٔطخع وٙٙذٜ حشیٓ ٚحذٚد حمٛق اٚ خػٛظ حمٛ

ثبضذ. سبیش افشاد دس چٙیٗ جبیٍبٜ ٞبی ٔطبثٟی ٔیتٛا٘ٙذ ثًٙٛاٖ یه ٔىبٖ جذی ٟٚٔٓ ثٝ ثیبٖ دغذغٝ ٞبیطبٖ دسخػٛظ 

ایٗ ٔیبٖ ثخٛثی تفبٚت ٔیبٖ افشاد غبحت حك ٚ سبیش افشاد ٔطىالتی وٝ ضبیذ ٕٞچٙبٖ الیٙحُ ثبلی ٔب٘ذٜ است ثپشداص٘ذ. دس

دیذٜ ٔی ضٛد. یب آ٘ىٝ حذالُ ثٝ ضىُ جذی تش ٔب ٔیتٛا٘یٓ ثب حمیمت حمٛق آ٘بٖ ٚضشایف پیٍیشی ثٝ ضىُ ٔٙكمی سٚثٝ سٚ 

ثٝ حمٛق خٛد  ضٛیٓ. اِجتٝ ثٝ ٘ذست افشاد ثشاسبس جبیٍبٜ خٛد لبدس ثٝ ضٙبخت ٚ یب ٔمبٚٔت دس خػٛظ ٔٛاؾى ٔحىٓ ٚ ٔشتجف

 ٞستٙذ.

اِجتٝ یه ساٞىبس دیٍش وٝ ٔیتٛا٘ذ دسثشٌیش٘ذٜ ی ریٙفًبٖ ٚ غبحجبٖ حمٛق ثبضذ ضبیذ ٕٞبٖ تٛجٝ ثٝ سبختبسٞب ٚ فبوتٛسٞبی 

اغّی دسجٟت تطشیح ٚؾًیت خبظ غبحجبٖ ریٙفى دس جبًٔٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔٙضِٝ ٚ ٔٛلًیت ٞشیه ثبضذ. ثٝ ضىُ وّی، غبحجبٖ 

تی ثشای حفم حمٛق خٛد دس غبِت ٔٛاسد ٔی ثبضٙذ. ایٗ ٔسبِٝ ٔیتٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ ایجبد حسی اص احتشاْ حمٛق دسغذد ايٕبَ لذس

ثشای آ٘بٖ ثبضذ ٚ ثٝ ٔٛجت ایٗ ٟٔٓ است وٝ آ٘بٖ ٔیتٛا٘ٙذ ثٝ لذست ثبالیی ثشای ثشخٛسداسی اص ضشایكی ٔٙبست ٚاغالح أٛس دس 

ضذٜ است، ٌبٞی ثشخی اص حمٛق سا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ٞیچ ٚجٝ ٘بدیذٜ ٌشفت. ٔٛاسد چبِص ثشاٍ٘یض ثشخٛسداس ثبضٙذ. ٕٞب٘كٛسوٝ ٌفتٝ 

حمٛلی ٔب٘ٙذ آصادی يُٕ وب٘ذیذای ٔٛسد٘هش ثشای یه الذاْ ٟٔٓ، حمٛق تٛسیسٓ ٞب دسیه وطٛس دیٍش اصجّٕٝ ٔٛاسد ضبخع 

دسایٗ ساستب ٌبٞی ثسیبسی ٞستٙذ وٝ ثشخی ٔٛالى يذْ سيبیت ا٘بٖ ٔٙجش ثٝ ایجبد ٚؾًیت تًّیك دس خػٛظ ایٗ افشاد ٔیٍشدد. 

اصایٗ افشاد ٌّٝ ٔٙذ ثٛدٜ وٝ چشا ٞشٌض ثٝ جبیٍبٜ اغّی آ٘بٖ ثشاسبس ٘یبصٞب ٚحمٛق آ٘بٖ تٛجٟی ٘طذٜ است. تٛسیسٕٟب ثخػٛظ 

ٕٞٛاسٜ ثش إٞیت ٘مص حمٛق خٛد دس ٘هبْ جٟب٘ی تبویذ داضتٝ ٚ تالش ٔی وٙٙذ تب ثٝ ٞشضىُ ٕٔىٗ آ٘بٖ سا ثٝ ثٟتشیٗ ضىُ 

 ٘ذ.اجشایی سبص

 پیدایش نظام جهانی: حقوق از كجا نشات گرفته است؟

صٔب٘ی وٝ دسخػٛظ پیذایص ٘هبْ جٟب٘ی غحجت ٔی وٙیٓ، ثبیذ ٕٞٛاسٜ اٍِٛیی اص ٟ٘بدٞب، تٟذیذٞب، يّٕىشدٞب ٚ دسٟ٘بیت 

جتٕبيی یب پیبٔذٞبی ٘بضی اص ٞشیه سا دس رٞٗ تذايی وٙیٓ. اصجّٕٝ ایٗ پیبٔذٞب ٔیتٛا٘یٓ ثٝ ضشایف التػبدی، فطبسٞبی ا

فشٍٞٙی دس جٟب٘ی سٚثٝ سضذ اضبسٜ وٙیٓ چشا وٝ أشٚص ٘هبْ جٟب٘ی ثب ٌستشش فٙبٚسی اقاليبت دسحبَ ٔستمُ ضذٖ ٚ سضذ 

وشدٖ است. ٘هبْ جذیذ، دٚسٜ ای اص تغییشٚتحٛالت سشیى دس ثسیبسی اصجٛا٘ت دسٔٛلًیتٟبی ثیٗ إِّّی است وٝ ٌبٞی جٟت 

ٗ ثخص دسغذد ٔطخع وشدٖ جٟت ایٗ سضذ ٚ سٌٛیشی ٘یستٓ ثّىٝ ثیص اص ٞشچیض ٚسٛی وّی آ٘بٖ ٘بٔطخع است. ٔٗ دسای

ثٝ پیبٔذٞب ٚ٘تبیج ٔكّٛة آ٘بٖ اضبسٜ خٛاٞٓ داضت. اصجّٕٝ ٟٔٓ تشیٗ ٞذف ٔٗ دسایٗ ثخص دسن أىب٘بت ٚ ٔطىالت راتی دس 
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خٛثی تغییشاتی سا ثشاسبس ٔٛاسد تٕبٔی ٌشایطٟبی فًّی ثب تٛجٝ ثٝ ٘مص حمٛق افشاد است. حتی دسایٗ ضشایف ٔب ٔیتٛا٘یٓ ث

 تٛغیٝ ضذٜ ٚ ٔجتٙی ثش اِٚٛیتٟب اسائٝ وٙیٓ وٝ ثبیذ ایٗ اِٚٛیتٟب دسٚالًیت ثٝ یىذیٍش ٔشتجف ثبضٙذ.

حمٛق افشاد اصجّٕٝ ٔجبحث ٟٔٓ ٔكشح ضذٜ دس حٛصٜ ٞبی ثیٗ إِّّی است وٝ ٌبٞی اصٔٙهش حمٛق ثطش داسای تًبسیف ٚاثًبد 

 ٔختّفی ٘یض ٔی ثبضذ.

حمٛق تّفیمی اص ساٞىبسٞب ثشای اجتٙبة اص ثشٚص تٟذیذٞب ٘سجت ثٝ تؿییى حمٛق ثطش است وٝ اصجب٘ت سبصٔبٟ٘بی ثیٗ  سبیش

إِّّی ٔكشح ضذٜ ا٘ذ. حمٛق ثطش ٕٞٛاسٜ غشفب ٔتىی ثشحمٛق افشاد دسلبِت یه چٟبسچٛة ٔطخع است. اجشای ایٗ چٟبسچٛة 

بست. دس لبِت حمٛق لب٘ٛ٘ی ٔب ٕٞٛاسٜ ثبیذ ثٝ حمٛلی وٝ لبٖ٘ٛ ثشای افشاد ٘یبصٔٙذ قی ضذٖ ٔشاحُ لب٘ٛ٘ی ٟٚ٘بدیٙٝ سبصی آٖ ٞ

 ٚؾى وشدٜ است تٛجٝ داضتٝ ٚ دسوٙبس آٖ ٘یض ٘جبیذ اصحمٛق اخاللی ٚيشف جبًٔٝ ثشای ٔحبفهت اص افشاد غبفُ ثبضیٓ.

خبظ جبًٔٝ ثبضذ ثّىٝ ٘یبص است دسایٗ ٔیبٖ ثبیذ دا٘ست وٝ چشا تٟٙب حمٛق اخاللی ٕ٘یتٛا٘ذ اِضأی ثشای حفم احتشاْ ثٝ اض

 ٕٞٛاسٜ چٟبسچٛثی ٔب٘ٙذ لٛا٘یٗ حمٛق ثطش ٚؾى ضٛد؟

ثٝ ضىُ وٛتبٜ ٔیتٛاٖ خبقش ٘طبٖ وشد وٝ ایٗ ٔسبِٝ یه خٛاستٝ ی ٔشوت ٟٚٔٓ ٚجٟب٘ی است. حتی ٔحممبٖ ٌٛ٘بٌٖٛ ٘یض 

دا٘ستٝ ا٘ذ. دسایٗ ٔیبٖ ٔب ثب وٕه ٕٞٛاسٜ ٘خستیٗ ٌبْ سا دسخػٛظ تًشیف ایٗ پذیذٜ، ٌبٔی ٔتطىُ اصٕٞٝ اثًبد ٘بٔجشدٜ 

چٟبسچٛة ٞبی پیطٟٙبدی است وٝ ٔیتٛا٘یٓ حمٛق ٟٔٓ سا دسن وشدٜ ٚ آ٘بٖ سا دس صٔشٜ حمٛق ثطش پزیشفتٝ ٚسيبیت وٙیٓ. دس 

ادأٝ ٔب ثیطتش دسخػٛظ جبًٔیت ایٗ ٔفبٞیٓ غحجت خٛاٞیٓ ٕ٘ٛد. تئٛسیٟبی اسائٝ ضذٜ دسایٗ صٔیٙٝ ٔذيی جبٔى ثٛدٖ حمٛق 

ستٙذ چشا وٝ ایٗ حمٛق ثشای ا٘سبٖ ثٛدٖ ٚ ا٘سبٖ ٔب٘ذٖ افشاد ٚؾى ضذٜ ا٘ذ. ا٘سبٖ ثٛدٖ پبیٝ ای ثشای ثشخٛسداسی ثطش ٞ

اصسبیشحمٛق جب٘جی است. ایٗ اديب اٌشچٝ یىی اص دغذغٝ ٞبی ٟٔٓ دسخػٛظ حمٛق ثطش دس ٟ٘بدٞبی ثیٗ إِّّی دس يػش ٔذسٖ 

ٕٞضٔبٖ ثب ایٗ دٚسٜ است وٝ ٔب ٔیخٛاٞیٓ ثٝ ثحث دسخػٛظ پیذایص ٘هبْ ٚ دس دٚسٜ سیبست وبستش دسأشیىب ثٛدٜ است أب 

 1جٟب٘ی ثپشداصیٓ.

دس ٌبْ اَٚ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔسبِٝ حك ادأٝ تحػیُ ٚآٔٛصش ثشای افشاد اضبسٜ داضت. ایٗ حمٛق یىی اصٟٔٓ تشیٗ حمٛق دس٘هش 

ٖ افشاد دسٞشسٙی ثبیذ اص ایٗ حك ثشخٛسداس ثبضٙذ. ٌشفتٝ ضذٜ دس ايال٘یٝ ی جٟب٘ی سبصٔبٖ حمٛق ثطش ثٛدٜ است وٝ ثٝ د٘جبَ ا

 ٔتٗ ایٗ ايال٘یٝ دسایٗ ثخص ثٝ ضشح صیشاست:

ٞشوسی حك ثشخٛسداسی اص أٛصش سا داساست. آٔٛصش ثبیذ دس دٚساٖ اثتذایی ٚ ٔشاحُ پبیٝ آصاد ثبضذ. آٔٛصش دٚسٜ اثتذایی ثبیذ 

دستشس ثبضذ ٚ ٞشوسی ثبیذ اصایٗ حك ثٟشٜ ٔٙذ ثبضذ تب سكح اججبسی ثبضذ. آٔٛصش حشفٝ ای ثبیذ ٕٞٛاسٜ ثشای ٍٕٞبٖ دس 

 آٌبٞی خٛد سا ثب آٔٛصضٟبی تخػػی استمب دٞذ.

تفبٚت ٔیبٖ ثخطٟبی اثتذایی، ثخص فٙی ٚحشفٝ ای ٚ سبیش سكٛح ثبالتش آٔٛصضی ثذٖٚ ٔحذٚدیت صٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ خٛد ٌبٔی 

ثبضذ. ثذیٟی است وٝ ایٗ حك ثشای ٕٞٝ افشاد خٛضبیٙذ ثٛدٜ ٚ  ثشای وٕه ثٝ استمبی ٚؾًیت افشاد دس ثشخٛسداسی اصایٗ حمٛق

وسی ٘یست وٝ اص ثشخٛسداسی اصایٗ ٔٛٞجت ٘بساؾی ثبضذ. تفىش دسخػٛظ استذالالت ٔشتجف ثٝ ٚؾى حك آٔٛصش ضبیذ یىی اص 

                                                           
ٚؾى ضذٜ ا٘ذ. دس دٚساٖ ثشٚصتٟذیذٞبی  ICESCR, ICCPR, CERD, CEDAW, CATثشای حفم حمٛق ثطش دس قٛال٘ی ٔذت چٟبسچٛة ٞبی ثسیبسی ٔب٘ٙذ  1

د تٛا٘ست ثٝ چبسٜ جٛیی ٘بضی اص جًٙ سشد، دس ضشایكی وٝ افشاد خٛد سا دسًٔشؼ سمٛـ ٔی دا٘ستٙذ ثبصٞٓ ایٗ حمٛق ثطش ٚٔزاوشاتی وٝ دسایٗ صٔیٙٝ غٛست پزیشفتٝ ثٛ

ی ایٗ ٔٙهٛس ٔیتٛاٖ تئٛسی حمٛق ثطش ثذٖٚ ثپشداصد. اٌشچٝ ایٗ ٔزاوشات ٘یبصٔٙذ تىٙیىٟبی ثٝ سٚصتشی ثشای ثشسسی تئٛسیٟبی جضئی ٚ سٚیىشدٞبی فًّی ٔی ثبضٙذ. ثشا

است ٔكبًِٝ ٕ٘ٛد. فّسفٝ ی حمٛق ثیٗ إُِّ ٘یض یىی اص ٌضیذٜ ٞبی ٔٙتخت جٟت ٔكبًِٝ اصجب٘ت ٔكجٛيبت دا٘طٍبٜ  اغَٛ سا وٝ تٛسف جبٖ تبسیٛالص اسائٝ ضذٜ

 آوسفٛسد ٔی ثبضذ.
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تٕبْ قَٛ ص٘ذٌی ساٞىبسٞبی ٕٔىٗ ثشای تشغیت ٚتطٛیك افشاد ثبضذ. چشا وٝ فشد ثب آٔٛصش یه حشفٝ ی ٔٙبست ٔی تٛا٘ذ دس 

خٛد اص ٔضایب ٚ فشغتٟبی وبفی ثشای ادأٝ حیبت ثشخٛسداس ثبضذ. ایٗ ضشایف دس ٚؾًیت ص٘ذٌی ٞبی أشٚصی ٘یبصٔٙذ ٚؾى یه 

چٟبسچٛة أٛصضی ثٝ ضىُ سسٕی ٚ ٔٙكجك ثب ٘هبْ سیبسی سبصٔبٟ٘بی ٔشثٛقٝ دس جبًٔٝ است ٚ دِٚتٟب ثبیذ ثًٙٛاٖ ٔسئَٛ 

دسایٗ ٔیبٖ تفىش پیشأٖٛ  جبًٔٝ ثبضٙذ. ایٗ الذاْ ٔیتٛا٘ذ ثب ٘هبست ویفی ٔٙبست ثٝ ثٕش ثٙطیٙذ. ٘بنش ثش اجشای ایٗ سٚ٘ذ دس

استذالالت ٔٙكمی دس جٟت تٛجیٝ ایٗ ٔضیت ٔیتٛا٘ذ خٛد ٔٙجش ثٝ فشغت آفشیٙی ثشای اسائٝ یه ٘هبْ آٔٛصضی ٔٙبست ٚ 

 ا یىی اص ٟٔٓ تشیٗ حمٛق ثطش دا٘ستٝ ا٘ذ.ٔٙكجك ثب چٟبسچٛة سبصٔب٘ی ثبضذ. ثشخی اص ٘هشیٝ پشداصاٖ ایٗ حك س

ٔٗ ٘یض ثشایٗ ثبٚسْ وٝ ایٗ يبُٔ ٔی تٛا٘ذ اٍ٘یضٜ ای ثشای ٞذایت افشاد ثبضذ. ثٝ ایٗ ضىُ حك ثشخٛسداسی اص ٘هبْ آٔٛصضی ٚ 

ثستٝ ثٝ ادأٝ تحػیُ ٔی تٛا٘ذ جبًٔٝ سا ثٝ ضىُ یه جبًٔٝ آسٔب٘ی دسآٚسدٜ ٚ فشغت ٟٕٔی ثشای استمبی ویفیت ص٘ذٌی افشاد 

ٟٔبستٟبی آ٘بٖ ثبضذ وٝ ثیبٔٛص٘ذ دسچٝ ضشایكی ٘یبصٔٙذ چٝ ٟٔبستٟبیی ٞستٙذ. ٕٞٝ پیبٔذٞبی اخاللی ایٗ ثٙذ ثٝ ضىُ 

وبسثشدی ٔیتٛا٘ذ ثشتٕبٔی اثًبد ص٘ذٌی افشاد ٚ سبیشحمٛق آ٘بٖ سبیٝ افىٙذ. دسایٗ غٛست حمٛق ثطش دیٍش ٞیچ تجًیؿی ٔیبٖ 

ٔٛاسد، افشاد ثتٛا٘ٙذ ثٝ اسصش ص٘ذٌی خٛد ثٝ ایٗ ضىُ پی ثشدٜ ٚ دسغذد آٔٛختٗ ٔسبئّی تبصٜ  افشاد لبئُ ٘طذٜ ٚ ضبیذ دس تٕبٔی

 تش ثبضٙذ.

اصجّٕٝ اديبٞبی ٔكشح دس صٔیٙٝ حمٛق ثطش، آٖ است وٝ افشاد حك ص٘ذٌی ثب ثٟتشیٗ ضشایف سا داسا ٞستٙذ. ٌبٞی اٚلبت ثٝ ٘هش 

٘تمبدات سٍٙیٙی سا ثٝ سٕت اضتٝ ثبضذ. ایٗ ٔٛؾٛو خٛد ٔیتٛا٘ذ ثبس أی سسذ وٝ ایٗ ٔسبِٝ دس يُٕ چٙذاٖ ٔٛسد اجشایی ٘ذ

٘هبْ حمٛق ثطش ٚ ا٘سبٟ٘ب ٘طب٘ٝ سٚد. ٔٗ أیذٚاسْ وٝ ایٗ الذاْ ٟٔٓ دسجٟت حفم حمٛق افشاد ثتٛا٘ذ يبّٔی جٟت تمٛیت ٘هبْ 

جٟب٘ی نٟٛس یبفتٝ ٚ تًٟذ ثٝ اسصضٟبی ص٘ذٌی ا٘سب٘ی ثبضذ. تٛصیى ٚ تًٕیٓ ایٗ حمٛق ٔیتٛا٘ذ ٘هبٔی ٞشچٝ تٛإ٘ٙذتش ثشای افشاد 

ذیذاس سبصد. اصجّٕٝ يٛأُ لذستٕٙذ ٚاثشٌزاس دسایٗ ثخص ضبیذ ثتٛاٖ ثٝ ٕٞبٖ حك آٔٛصش ٚادأٝ تحػیُ وٝ دِٚتٟب دس سكح پ

ثیٗ إُِّ ثشای افشاد لبئُ ٞستٙذ اضبسٜ وشد وٝ دسٔجٕٛو ثب یه ٔطبسوت يهیٓ ٚ ٌستشدٜ، تٕبٔی ٟ٘بدٞبی ثیٗ إِّّی ٔی 

ثٝ ٚالى حمٛق ته ته افشاد جبًٔٝ است وٝ پیص تش ٘یض ٔٛسد ثحث ٚ ثشسسی ٚالى  تٛا٘ٙذ ثٝ ایٗ ٟٔٓ دست یبثٙذ. حمٛق ثطش

 ضذ.

غبحجبٖ حمٛق ٔیتٛا٘ٙذ ثب تٛجٝ ثٝ ٘هبْ حمٛق ثطش دس استجبـ ثب یىذیٍش خٛد احتشاْ ٔؿبيفی ثشای ٞٓ لبئُ ثبضٙذ ٚ دیٍشاٖ سا 

ٔسبِٝ ٔیتٛا٘ذ ٍ٘شا٘ی تٕبٔی افشاد سا دس سشاسش د٘یب  ّٔضْ ٕ٘بیٙذ تب ثب دسن ایٗ ٘هبْ ثٝ ٔحبفهت اص حمٛق آ٘بٖ ثشآیٙذ. ایٗ

٘سجت ثٝ ايٕبَ فطبسٞبی ٔختّف اصجب٘ت دِٚتٟب، ٟ٘بدٞب ٚ یب اسٌبٟ٘بی ثیٗ إِّّی ٔشتفى سبصد. ٕٞب٘كٛس وٝ ٔی دا٘یٓ، دسٚالى 

ی اصٟٔٓ تشیٗ آ٘چٝ دسایٗ ٔیبٖ سٚی دادٜ است ٔكٕئٙب ٕٞچٙبٖ ٞٓ دس ثكٗ ٘هبْ جبًٔٝ جبسی ٚ دس ضشف ٚلٛو است. یى

تحٛالت ایجبد ضذٜ دسایٗ ثخص، تالش ثشای تٛإ٘ٙذی افشاد حتی افشاد ثسیبس ًَٕٔٛ ٚسكح پبییٗ جبًٔٝ است وٝ ایٗ ٔسبِٝ 

ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش ثٝ پیذایص یه ضجىٝ لذستٕٙذ اص اجضای غیشدِٚتی ٔی ٌشدد وٝ خٛد ٘بنش ٚٔجشی ٔجبحث اجشایی ٞستٙذ ٚ ثٝ 

إِّّی ٔیتٛا٘ٙذ دسپس ٘هبْ حمٛق ثطش ثٝ دفبو اص ایٗ حمٛق ثشآیٙذ. جٙجص حمٛق ثطش دسٚالى  ایٗ ضىُ سبیش سبصٔبٟ٘بی ثیٗ

یه ٔجشای تبصٜ ای ثشٌشفتٝ اص يّٕىشدٞبی سیبسی ثٛدٜ است وٝ ثٝ ضذت ثٝ ٔجبحثی ٕٞچٖٛ دفبو اص حمٛق افشاد جبًٔٝ ٚ 

استمبی ٔطبسوت افشاد ٚ تًبٔالت دِٚت ٞب دس جٟت دِٚتٟب ٚ ٔطبسوتٟبی اجتٕبيی تىیٝ داسد. حمٛق ثطش حشوت تبصٜ ای ثشای 

 اوتسبة اٞذاف ٔٛسد٘هشاست.

 مشکالت و ریسک ها

إٞیت حمٛق ثطش ثٝ ٘هش ٔٗ دس تبییذ ٚ تبویذ ثش سشٔبیٝ ی ٟٕٔی ٕٞچٖٛ ا٘سبٖ ثٛدٖ است وٝ فبسٌ اص ٔسبِٝ تٛإ٘ٙذی 

ٙبفى افشاد ًِٕٔٛی دس جبًٔٝ ثبصٔیٍشدد. حمٛق ثطش یه ٚلذست افشاد ثٝ تٕبٔی تًبٔالت ٔیبٖ افشاد جٟت استمب ٚ ٔحبفهت اص ٔ

اديبی ًٔٙٛی است وٝ افشاد تالش ٔی وٙٙذ ؾٕٗ سيبیت حمٛق ٔتًبسف خٛد دسجبًٔٝ ثٝ سبیش اٞذاف ٟٔٓ خٛد ٘یض دس سبیٝ 
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ضٟبی ٘یبصٞبی ًٔٙٛی ضبٖ دست یبثٙذ. اٌش ٔب حمٛق ثطش سا ثٝ ضىُ وبّٔی ثطٙبسیٓ دسایٗ غٛست ٔی تٛا٘یٓ ثٝ دسن اسص

اخاللی ا٘سبٟ٘ب ٚ تًٕیٓ لذستٟب ٚ ٔضایبی ٟٔٓ ٚ پیبٔذٞبی حبغُ اصآٖ ٘یض ٘بئُ ضٛیٓ. ِزا اثًبد ٔشتجف ثٝ حمٛق ثطش اثًبدی 

 ثسیبس ٌستشدٜ ٚٔتٙٛو است.

اٌش ٔب ثتٛا٘یٓ ًٔٙبی حمٛق ثطش سا ثٝ ٚؾٛح دسن وٙیٓ دسایٗ غٛست ٔی تٛا٘یٓ اسصش سشٔبیٝ ٞبی اخاللی سا ٘یض ثخٛثی 

یٓ. تًٕیٓ ایٗ لذست ٘یبصٔٙذ تٛجٝ ثٝ خػیػٝ ٞبی ٟٕٔی ثشای ٘ٝ تٟٙب حمٛق ثطش ثّىٝ ثشای تٕبٔی اسصضٟبی اخاللی دسیبث

است. ٕٞٝ ایٗ حمٛق ثشای ریٙفًبٖ حبئضإٞیت ثٛدٜ ٚ حمٛق ثطش ٔی تٛا٘ذ ثب تٛجٝ ثٝ قیف ٌستشدٜ ی ٘یبصٞب ٚ خٛاستٝ ٞبی 

د سا ثٝ ضىُ ص٘ذٜ ٚ پٛیب ثٝ ایٗ فشاخٛاٖ ثضسي ديٛت وٙذ. ٔٗ ثبیذ غشاحتب ٔكشح ضذٜ ثٝ ایٗ ضىُ جبًٔیت یبفتٝ ٚ ٕٞٝ افشا

یبدآٚس ضْٛ وٝ ٔب دسایٗ ٔٛؾٛيبت دس غذد ا٘تمبد حمٛق ثطش ٚ٘هبٟٔبی تًییٗ ضذٜ دسایٗ صٔیٙٝ ٘یستیٓ ثّىٝ ثیطتش آ٘چٝ ٟٔٓ 

وٝ دسٌزضتٝ دسخػٛظ حمٛق ثطش است دسن يّت ٚ ساٞىبسٞبی ٔحبفهت اص ایٗ ٘هبٟٔبی پیطٟٙبدی است. ثشاسبس ٘هشیبتی 

افشاد ٍٕٞی ثب دسن ایٗ حمیمت ٔی تٛا٘ٙذ خٛد سا ثب ٘هبٟٔبی پیطٟٙبدی  اسائٝ ضذٜ است، ٔب ٔیتٛا٘یٓ ثٝ ایٗ ثبٚس ثشسیٓ وٝ

ا تكجیك دادٜ ٚ ثب سبصٌبسی ثب ایٗ چٟبسچٛثٟبی تًٕیٓ یبفتٝ تٕبٔی ٘هشیبت ٔشتجف ثٝ حمٛق ثطش سا پزیشفتٝ ٚ تفبٚت ٔیبٖ افشاد س

يبّٔی ثشای ایجبد تجًیؽ ٔیبٖ افشاد ثطش لشاس ٘ذٞٙذ ٚ ثٝ ایٗ ضىُ ثًٙٛاٖ ٔثبَ ثب سيبیتی حمٛلی ٔب٘ٙذ حك آٔٛصش ٚ ادأٝ 

تحػیُ ٔیتٛا٘ٙذ اص ایٗ فشغت ثشای استمبی سجه ص٘ذٌی خٛد استفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ پیطشفت وٙٙذ. دسایٗ ٔیبٖ ایٗ دِٚتٟب ٞستٙذ 

أب ثٝ ٚالى آیب ایٗ تٟٙب دِیُ ثشای تًٕیٓ ٘هشات ؛ ٚ ثبیذ ٕٞٛاسٜ ثٝ ایٗ ٔسبِٝ تٛجٝ وٙٙذوٝ ٔسئَٛ احمبق حمٛق افشاد ثٛدٜ 

 ٔكشح ضذٜ دسخػٛظ حمٛق ثطشاست؟ چشا حمٛق ثطش ثبیذ ثٝ ضىُ جبٔى ٚ ٌستشدٜ ای ٔكشح ٚ تًٕیٓ یبثٙذ؟

ْ أب آ٘چٝ دسوٙبس ایٗ ٔجبحث ٔٗ پیص صٔیٙٝ ٞبی ٔكشح ضذٜ دسخػٛظ ضٙبسبیی حمٛق ثطش ٚ تًٕیٓ آ٘بٖ سا وبٔال ثبٚس داس

حبئضإٞیت است تٛجٝ ثٝ إٞیت اٍِٛٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ضذٜ ی ٟٔٓ ثشای تًٕیٓ آ٘بٖ است وٝ ثبیذ ثًٙٛاٖ حمٛق ثطش ٔٛسد 

تٛجٝ ٚالى ٌشفتٝ ٚ ثذیٟی است وٝ ایٗ ثبٚسٞب ثشای احمبق حمٛق ثطش ثبیذ تبثى حمٛلی ثبضذ وٝ دسسكح ثیٗ إُِّ پزیشفتٝ ٚ 

تٝ است. ایٗ چٟبسچٛة ٞب ثٙبثشایٗ وٕىی ثٝ دٚسی ٌضیذٖ اص ٞشٌٛ٘ٝ تجًیؽ ٔیبٖ افشاد ثٛدٜ ٚ ٔیتٛا٘ذ ٔطخع وٙٙذٜ اضبيٝ یبف

تٕبٔی فبوتٛسٞبی اثشٌزاس ثش ا٘سبٟ٘ب ثبضذ. ثٝ ٘هش ٔٗ ٔب ٕٞٛاسٜ ثشاسبس تًبسیفی وٝ اص حمٛق ثطش دسایٗ صٔیٙٝ اسائٝ ضذٜ است 

ٚ ثٝ یىذیٍش احتشاْ ثٍزاسیٓ ٚ یمیٙب ایٗ ٕٞبٖ ٘یبص ٚخٛاستٝ ی یىبیه افشاد دس ٞش  ٔی تٛا٘یٓ حمٛق یىذیٍش سا سيبیت وشدٜ

جبی د٘یب است. تٕبٔی افشاد سبوٗ دس یه وطٛس اص دِٚت خٛد ا٘تهبس داس٘ذ وٝ ٘سجت ثٝ احمبق حمٛق آ٘بٖ ثىٛضذ ٚ تٛجٝ 

 ٚافشی سا ٔجزَٚ ایٗ ٟٔٓ ٕ٘بیذ.

دسخٛاستٟب ٚتمبؾبی افشاد ثبضٙذ ٚ ایٗ ٔسبِٝ دس ساس ٚنبیف آ٘بٖ ٔٛسد تٛجٝ ٔی  دِٚتٟب ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ثٝ ٞیچ يٙٛاٖ ٔبً٘ی ثشای

ثبضذ. تٛا٘بیی دِٚتٟب ثشای دخبِت دسأٛس داخّی، ٞشٌض ٕ٘یتٛا٘ذ ٔٙبفبتی ثب تٛجٝ ثٝ يٛأُ ثیشٚ٘ی ٚاثشٌزاس ثش ضشایف جبًٔٝ 

اجشایی داضتٝ ثبضذ. دِٚتٟب ٘بٌضیش ٞستٙذ وٝ خٛد ٚاستمالَ دِٚتٟب ثخػٛظ حمٛق ثطش ٚ وبسوشد ٘هبْ جٟب٘ی ٚ یب حذٚد ٟٔٓ ٚ

سا ثب ایٗ چٟبسچٛة ٞب تكجیك دادٜ ٚ اص تٕبٔی ٔجبسی داخّی ٚ ثیٗ إِّّی ثشای دخبِت دس تٙهیٓ ٚتٛاصٖ دس ضشایف ٔٛسد٘هش 

 استفبدٜ وٙٙذ ٚ ثتٛا٘ٙذ ضشایف ّٔت خٛد سا دسن وشدٜ ٚحمٛق آ٘بٖ سا سيبیت وٙٙذ.

 1سوشد ٘هبْ حمٛق ثطش، پیذایص ٘هبْ جٟب٘ی است.يٛأُ ٟٔٓ دس وب اص جّٕٝ

ثٝ ٔٙهٛس دسن تٕبٔی ایٗ ٘هبْ ٞب ثٟتشاست وٝ اثتذا ثٝ ٚؾًیت استمالَ دِٚتٟب تٛجٝ ضٛد. تٕبٔی اديبٞبی ٔكشح دس ٘مكٝ 

ا٘ٙذ، ثبیذ ٔتمبثُ ثب حمٛق ثطش ٚ یب ٘مص سبصٔبٟ٘ب ٟٚ٘بدٞبی ثیشٚ٘ی وٝ ثٝ نبٞش خٛد سا ٔتًٟذ ثٝ احمبق حمٛق ا٘سبٟ٘ب ٔی د

                                                           
ؾٛاثف تًییٗ ضذٜ ثشای حمٛق ثطش ٘ذاسْ ٚآٖ سا تٟٙب دِیّی ثشای استمالَ دِٚتٟب ٕ٘ی دا٘ٓ. ٔٗ ٔٗ دسایٗ لسٕت ثحثی پیشأٖٛ خٛة ثٛدٖ یب ٘بٔٙبست ثٛدٖ حذٚد ٚ 1

 ثیطتش ثش ٘هبست ثش اثًبد ٟٔٓ وبسوشد ایٗ ٘هبْ دس د٘یبی أشٚصی تٛجٝ ٚدلت ٘هش ٔجزَٚ داضتٝ اْ.
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ٌبٞی ضشایف پیص سٚی دِٚتٟب ٔتفبٚت ٚ ٔتٕبیض ثب  دسٌضاسضٟبی ٔجًٕٟبی ٔختّف ثشٌضاس ضذٜ لیذ ٚٔٛسد اسصیبثی ٚالى ٌشدد.

حمٛق ٚخٛاستٝ ٞبی ّٔت خٛد ٔی ثبضذ ٚ ایٗ ٔسبِٝ تجًیؿی سا ٘سجت ثٝ ٔٛلًیت افشاد ٚ حمٛق ّٔت ٞبی ٔختّف ٔیتٛا٘ذ 

داضت وٝ دِٚتٟب ثٝ اسٓ ٘هبست دسأٛسداخّی ٘جبیذ دس حمٛق افشاد ٔب٘ٙذ حشیٓ خػٛغی آ٘بٖ  ثٙبثشایٗ ثبیذ تٛجٝ؛ ثٛجٛد آٚسد

ثخػٛظ آ٘ىٝ ایٗ ٔسبِٝ أشٚصٜ دس اثًبد جٟب٘ی خٛد ثسیبس حبئضإٞیت ثٛدٜ ٚيٕیمب ثش پیذایص ٘هبْ  تًشؾی داضتٝ ثبضٙذ.

 جٟب٘ی اثشٌزاس ٔی ثبضذ.

٘هبٟٔبی ٔختّف دس ساستبی تحمك حمٛق ثطش ثبضذ. ٔسبِٝ حمٛق ثطش ٚ تبییذ ٚ ضشایف دِٚتٟب ٞشٌض ٘جبیذ يبّٔی ثشای تحٕیُ 

احتشاْ ثٝ آٖ اصجّٕٝ يٛأّی است وٝ قجًب دس سشاسش د٘یب پزیشفتٝ ٚ ًٔتجش است أب تٛجٝ ثٝ چٍٍٛ٘ی ایٗ احتشاْ ٚ سيبیت 

یٓ وٝ دس د٘یبی أشٚص، ٞیچ ضٙبخت حمٛق افشاد خٛد ٔسبِٝ ای ٟٔٓ است وٝ ثبیذ ثیطتش ثٝ آٖ تٛجٝ داضت. ٕٞٝ ٔب ٔی دا٘

وبُٔ ٚ غذدسغذی دس خػٛٚظ ضشایف دِٚتٟب ٚ٘یبص ثٝ ضٙبخت حمٛق ضٟشٚ٘ذاٖ ٚجٛد ٘ذاسد ٚ ایٗ ٔسبِٝ ٔٙجش ثٝ ثشٚص 

ٔحذٚدیتٟبیی دسٔمبثُ استذالَ دِٚتٟبست. اجشا ٚايٕبَ حمٛق ثشای افشاد، سبصٔبٟ٘ب ٚحتی دِٚتٟب داسای اثًبد ثسیبس ٌستشدٜ ای 

 است.

اٌشچٝ  ًٕیٓ حمٛق ثطش ثٝ ضىُ جبٔى دس سشاسش د٘یب یه اديبی ٟٔٓ است وٝ ٞٙٛص ثٝ ضىُ وبُٔ جبٔٝ يُٕ ٍ٘شفتٝ است.ت

تبوٖٙٛ اديبٞبی ثسیبسی دس صٔیٙٝ حمٛق ثطش ٔكشح ضذٜ است أب ٕٞچٙبٖ ثسیبسی اص ٔحممبٖ ٚ ٘هشیٝ پشداصاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ 

ُ ثٛدٜ ٚ تٛجٟی ثٝ ؾشٚست ٘یبص ثٝ سسیذٖ ثٝ یه ا٘سجبْ ٘هش جٟت فًبالٖ سیبسی ٘سجت ثٝ إٞیت ایٗ ٚنیفٝ دضٛاس غبف

احتشاْ ثٝ حمٛق افشاد ٘ذاس٘ذ. آ٘بٖ ٘سجت ثٝ ٘یبص ریٙفًبٖ ٚ تبٔیٗ أٙیت خبقش آ٘بٖ ثی تٛجٝ ثٛدٜ ٚ ضبیذ ثًؿب غشفب ثٝ فىش 

 ٔٙبفى خٛد ٞستٙذ.

سبِٝ ی ا٘جبْ ایٗ فشآیٙذ ٚ ٔطىالتی است وٝ دس اصجّٕٝ ٟٔٓ تشیٗ ٔطىالتی وٝ دسایٗ ٔجحث ٔی تٛا٘ٓ ثٝ آٖ اضبسٜ وٙٓ ٔ

 لجبَ ثب ٔحتٛای ایٗ وبسوشدٞب ثب آٖ سٚثٝ سٚ ٞستیٓ.

اجبصٜ دٞیذ وٝ دسخػٛظ ٔجبحث ٔشثٛـ ثٝ ایٗ فشآیٙذ اثتذا پشسص ٞبیی وٝ دس خػٛظ ٔطشٚيیت اختیبس يُٕ دِٚتٟب دس 

یه چٟبسچٛة سا جٟت اِضاْ ٚ احتشاْ ثٝ اٖ ثٛجٛد  رٞٗ ٔكشح است سا دس٘هشداضتٝ ثبضیٓ. حٛصٜ حمٛق ثطش ثشای ٞشدِٚتی

آٚسدٜ است. ثبیذ دس٘هشداضت وٝ تٕبٔی حمٛق اخاللی ثبیذ ٔٙكجك ثب چٟبسچٛثٟبی لب٘ٛ٘ی ثبضٙذ. احتشاْ ثٝ حمٛق اخاللی 

یه ا٘تخبة آصاد  ٌٛ٘بٌٖٛ ثبیذ ٔتٙبست ثب ٘یبصٞب ٚخٛاستٝ ٞبی افشاد ثبضذ ٚ ایٗ ٔسبِٝ ٌبٞی ثب ٔطبسوت داٚقّجب٘ٝ افشاد ثٝ ضىُ

ٚ یب ٚاثستٝ ثٝ يّٕىشد ٟ٘بدٞبی دِٚتی تحمك ٔیپزیشد. حمٛق ثطش ِضٚٔب ثٝ ًٔٙبی ایٗ ٚاثستٍی ٘یست ثّىٝ چٟبسچٛثی ثشای 

 احتشاْ ثٝ خٛاستٝ ٞبی افشاد ٚ تحمك ٘یبصٞبی ٔٙبست ٚٔٙكمی آ٘بٖ است.

تشاْ لبٖ٘ٛ ثٛدٜ ٚ ثٝ ٔٛجت ایٗ احتشاْ تٛلى داسیٓ وٝ ٔب ثٝ يٙٛاٖ یه ا٘سبٖ ا٘تهبس داسیٓ وٝ تٕبٔی حمٛق اخاللی ٔب ٔٛسد اح

لبٖ٘ٛ ایٗ حمٛق سا ثٝ سسٕیت ثًٙٛاٖ حمٛق ثطش دسن وشدٜ ٚ دستٛس ثٝ اِضاْ اجشای آ٘بٖ ٕ٘بیذ. ثذیٟی است وٝ ٞشٌٛ٘ٝ ثی 

بف ٚ ضٙبخت ٔٛسد يذاِتی ٔیتٛا٘ذ تجًیؽ ٞبیی سا دس ٔیبٖ افشاد ایجبد وٙذ ٚ ایٗ ٔسبِٝ ثبیذ ثذٖٚ ٚاثستٍی ٚ دسوٕبَ ا٘ػ

 ثشسسی غبحت ٘هشاٖ لشاسٌیشد.

ٟٔٓ تشیٗ ٔٛؾٛو دس خػٛظ اجشای حمٛق ثطش تٛجٝ ثٝ وبسآٔذی، لبثّیت اقٕیٙبٖ ٚ اِضاْ آ٘بٖ است. دساثتذا ثبیذ تٛجٝ داضت 

ثذٖٚ  وٝ احمبق حمٛق ثطش یه ٚنیفٝ ٟٔٓ ثشای دِٚتٟبست ٚ آ٘بٖ ثبیذ پطتیجبٖ ایٗ حمٛق ثٛدٜ تب ثٝ ضىُ ٔكٕئٗ ٚ ٔٛثشی

ٞشٌٛ٘ٝ تٙص ٚ تجًیؽ آ٘بٖ سا اجشایی سبص٘ذ. دٚٔیٗ ٔسبِٝ ٔٛسد تٛجٝ آٖ است وٝ تب صٔب٘ی وٝ ٟ٘بدٞبی ٔختّف دِٚتی ٚجٛد 

داس٘ذ، ثٝ ضىُ ًَٕٔٛ ٕٞٛاسٜ تالش ٔی ضٛد تب ایٗ چٟبسچٛثٟبی حمٛلی ثذٖٚ ٔمیبس ٚ ایجبد تٕبیض ٔیبٖ افشاد تحمك یبثذ. ٔب 

ٚ ثبیذ اص فشؾیبت  سیسىٟبی احتٕبِی ٚجذی دسٔمبثُ تٕبٔی افشاد دغذغٝ خبقش داضتٝ ثبضیٓ ثبیذ ٘سجت ثٝ ٞشٌٛ٘ٝ تٟذیذ ٚ

٘بدسست اجتٙبة وٙیٓ. سٛٔیٗ ٔسبِٝ ٘یض اسائٝ ضشایكی است وٝ دسآٖ تٕبٔی ثخطٟب ثخػٛظ ٟ٘بدٞبی ٔكٕئٗ، وبسآٔذ ٍٕٞی 
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دیٍش حمٛق ثطش غشفب یه چٟبسچٛة تئٛسی  ثتٛا٘ٙذ ثشاسبس یه ًٔیبس ٔطخع، حمٛق ا٘سبٟ٘ب سا سشِٛحٝ خٛد لشاس دٞٙذ ٚ

 ٘جبضذ.

ٔٗ تٕبٔی ایٗ ٔجبحث ٟٔٓ سا دس ثخص ٘تیجٝ ٌیشی ثخػٛظ دس ٌبْ دْٚ ٚسْٛ ثٝ ضىُ خالغٝ يٙٛاٖ ٕ٘ٛدٜ اْ. ثٝ ٘هشٔٗ، 

ٚ یب  اسائٝ یه تػٛیش ٔطخع اص تٕبٔی ایٗ اثًبد یىی اص ٚنبیف ٟٔٓ دِٚتٟبست. دس تٕبٔی ٔٙبقك ثًٙٛاٖ ٔثبَ دس وٙسَٛ اسٚپب

تبوٖٙٛ تالضٟبی ثسیبسی ثشای ضٙبخت ٚ اِضاْ ثٝ اجشای حمٛق ثطش غٛست ٌشفتٝ است ٚ تبوٖٙٛ ٘یض ایٗ ٘هبٟٔب اص  اتحبدیٝ اسٚپب،

دیذ ٍٕٞبٖ ٔٛسد احتشاْ ثٛدٜ است. دس غٛست يذْ ٚجٛد یه ٘هبْ جٟب٘ی، قجًب تٛافك ٟ٘بیی ای ٔیبٖ افشاد ضىُ ٘خٛاٞذ 

ت ثیٗ إُِّ ٘یض خٛد ٔٛوذا ثش ٔبٞیت تجشثی ٚ آصٔبیطی ثشخی اصایٗ چٟبسچٛة ٞب اضبسٜ وشدٜ ٌشفت. يالٜٚ ثشایٗ دیٛاٖ يذاِ

 است ٚایٗ ٔسبِٝ حىبیت اصآٖ داسد وٝ ٞٙٛص یه چٟبسچٛة ٔطخع ثٝ سسٕیت ٔٛسد تٛجٝ ٚالى ٘طذٜ است.

ٚ ایٗ ٔسبِٝ یىی اص چبِطٟبی تبوٖٙٛ وبسآٔذ ثٛدٖ، لبثّیت اقٕیٙبٖ یه ٘هبْ ٚاحذ ٔیبٖ دِٚتٟبی ٔختّف تبییذ ٘طذٜ است  

 پیص سٚی دسٔمبثُ دِٚتٟبست.

ٔب ٘جبیذ دس اسصیبثی فشغتٟبی ٔٛسد٘هش ثشای ٔٛفمیت یه ٘هبْ ٚاحذ تشدیذ داضتٝ ثبضیٓ. ضٕب ٔیتٛا٘یذ ثبصتبة تٕبٔی ایٗ ٔفبٞیٓ 

یبثیذ. تٟٙب ساٜ پیطجشد ثشای سا دس خبقش داضتٝ تب ثتٛا٘یٓ دس قَٛ تٕبٔی ٔشاحُ ثشای اجشای ایٗ أٛس ثٝ ٘تیجٝ ٔٛفمی دست 

استمبی ٘هبْ حمٛق ثطش تٛجٝ ثٝ تٛسًٝ سٚاثف ثیٗ إُِّ است ٚ ٔب ٘جبیذ ٘سجت ثٝ ایٗ ٔسبِٝ ٟٔٓ ٞشچمذس وٝ سخت ٚدضٛاس 

ثٙبثشایٗ دس دٚٔیٗ ٘تیجٝ ای وٝ دسایٗ ثخص حبغُ ضذ ٔب ثبیذ ثٝ سكح آٌبٞی ٘سجت ثٝ إٞیت وبسوشد ؛ ثبضذ غبفُ ثبضیٓ

 ف ٞٛضیبس ثٛدٜ ٚ ثتٛا٘یٓ ٟ٘بدٞبی ٔختّف سا ّٔضْ ثٝ اجشای يذاِت اجتٕبيی ٕ٘بییٓ.ٟ٘بدٞبی ٔختّ

سٛٔیٗ ٘تیجٝ ای وٝ ٔٗ دسایٗ ثخص اسائٝ ٕ٘ٛدْ آٖ ثٛد وٝ ٞیچ ساٞىبسی ثشای اقٕیٙبٖ اص ايٕبَ حمٛق ثطش ٚجٛد ٘ذاسد. ایٗ 

ثى یه سشی اص فبوتٛسٞبی ٔطشٚـ است. تفىش ٔسبِٝ ضبیذ یىی اص ٘تبیج وّی سٚیىشدٞبی ٔشثٛقٝ ثٝ حمٛق ثطش ثبضذ وٝ تب

دسخػٛظ حمٛق ٚاسصضٟبی اخاللی ٘جبیذ غشفب اص ٔٙهش لبٖ٘ٛ دیذٜ ضٛد ثّىٝ ایٗ ٔسبِٝ ثبیذ اص ٍ٘بٜ يشف ٚ ٞٙجبسٞبی جبًٔٝ 

ی تحمك ٔٛسد احتشاْ ثٛدٜ ٚ تٕبٔی ٟ٘بدٞبی ا٘سب٘ی ٚاجتٕبيی دس وبسوشدٞبی خٛد ثٝ إٞیت آٖ ٚالف ثٛدٜ ٚ ثستش الصْ سا ثشا

ص٘ذٌی افشاد سا ثیص اصایٗ ثٝ أب ٚ اٌش ٚاثستٝ ٔی دا٘ٙذ أب آ٘چٝ  آٖ ٟٔیب سبص٘ذ. ایٗ دسحبِی است وٝ ثشخی اص غبحت ٘هشاٖ

حبئضإٞیت است آٖ است وٝ ٔب ثبیذ تٛجٝ وٙیٓ وٝ ٘تبیج اسائٝ ضذٜ دسایٗ ثخص ثٝ ًٔٙبی يذْ ٚجٛد حمٛق ٔشثٛقٝ ٘یست. اص 

 حمٛق ثٝ ٔیبٖ ٔی ایذ ًٔٙبی آٖ ِضٚٔب ثٝ ٔٙهٛس حمٛق ثطش ٘یست. وبسوشد ٘هبْ حمٛق ثطشقشفی ٞش صٔبٖ وٝ غحجت اص 

تبثى غشفب اِضأبت لب٘ٛ٘ی ٘یست ثّىٝ حمٛق ثطش اص یه ثخص تبثى ٘هبْ لب٘ٛ٘ی ٚ اص سبیش اثًبد تبثى ٞٙجبسٞبی اجتٕبيی است ٚ 

چٛة ٔطخع سا ثشای اغالح ضشایف ص٘ذٌی افشاد ٚ ثٝ ٕٞیٗ خبقشاست وٝ تٕبٔی ایٗ اثًبد دسوٙبسٞٓ ٔی تٛا٘ٙذ یه چٟبس

 ثشآٚسد ٘یبصٞبی آ٘بٖ ایجبد ٕ٘بیٙذ.

دسٟ٘بیت ٔٗ ٔی خٛاٞٓ ثیطتش ثٝ ٔفبٞیٓ ٔشثٛـ ثٝ حمٛق ثطش ثپشداصیٓ. چشا وٝ دسن اديبٞبی ٔكشح دسایٗ ٘هبْ وٕی دضٛاس 

ذٜ ٞبی خٛد سا ثٝ ضىُ جٟب٘ی تًٕیٓ دٞٙذ است ٚ ٌبٞی حمٛق ثطش ٔجتٙی ثش ایذٜ ٞبی سشاٖ غشة ثٛدٜ وٝ تالش ٔی وٙٙذ ای

أب تًٕیٓ ٚجبًٔیت ایٗ ٘هبْ ٌبٞی دستمبثُ ثب سبیش سٚیىشدٞب دس وطٛسٞبی ٔختّف است. دسن ایٗ سٚ٘ذ ثشای حٕبیت اص 

 غبحجبٖ حك دضٛاس است ٚ دسيُٕ ایٗ ٔطىالت ٔیتٛا٘ذ ضشایف ثسیبس چبِص ثشاٍ٘یضی سا ثشای افشاد ایجبد ٕ٘بیذ.

ثشخٛسداسی اص سالٔت ثًٙٛاٖ ٔثبَ ثشای تٕبٔی افشاد داسای اسصش ٚافشی ثٛدٜ ِٚی ثبیذ دیذ وٝ ایٗ إٞیت تب چٝ حمٛلی ٔب٘ٙذ 

ا٘ذاصٜ ای ٚ ثب چٝ ویفیتی است ٚ ثٝ ٕٞیٗ خبقشاست وٝ ٔیتٛاٖ اص چٙذ ٚ چٖٛ ایٗ ٔسبِٝ دس ٔػبحجٝ ثب افشاد جٛیب ضذ. چٝ 

 آحبد افشاد ضه ٚ تشدیذ داسد؟ وسی ٘سجت ثٝ ایٗ حمٛق ثًٙٛاٖ حمٛق جٟب٘ی ثشای



 ٔكبًِبت يّْٛ سیبسی، حمٛق ٚ فمٝ

29 -44، غفحبت 1396، ثٟبس 4/1، ضٕبسٜ 3دٚسٜ   

41 

 

دسن ایٗ ٔسبِٝ سبدٜ ٘یست. اثتذا ثبیذ ثٝ تفىش پیشأٖٛ جبیٍبٜ حمٛق افشاد دس ٞش ثبصٜ ی صٔب٘ی ثپشداصیٓ ٚ ثذا٘یٓ وٝ دس 

 ضشایكی وٝ افشاد دسایٗ صٔیٙٝ ثب ثحشاٖ ٔٛاجٝ ثٛدٜ ا٘ذ، چٍٛ٘ٝ تٛا٘ستٝ ا٘ذ ثشٔطىالت خٛد غّجٝ وٙٙذ؟ دس یه دیذٌبٜ وّی تش

، ٔب ٔیتٛا٘یٓ ثٝ ِیستی اص ٚنبیف دِٚت دست یبثیٓ دِٚتٟب ٚٔمبٔبت ٔسئَٛ ٞٙٛص ثٝ یه ٘هش 12(2ثٙذ ) ICESCRثشاسبس 

ٚاحذ ثشای ایٗ حمٛق دست ٘یبفتٝ ا٘ذ ٚ ایٗ ٔجحث تبصٜ سشآغبصی ثشای تًبُٔ ٘هش ٔیبٖ دِٚتٟبست. دٚٔیٗ ٔسبِٝ تٛجٝ ثٝ 

ٚ  بی راتی ٚاخاللی ٞش سبختبسی دس ٌشٜٚ سالٔت ثٛدٖ افشاد اص ِحبل سٚحیاسصضٟبی اثضاسی ٚ راتی ٞش ِٔٛفٝ است. اسصضٟ

جسٕی است. تٛجٝ ثٝ ایٗ ِٔٛفٝ ٔیتٛا٘ذ ثٝ ضذت ثشویفیت ص٘ذٌی افشاد اثشٌزاس ثبضذ حذالُ ضىُ ص٘ذٌی ثیٕبس ٚ ص٘ذٌی سبِٓ 

بس ص٘ذٌی ای ّٕٔٛ اص دسد ٚ س٘ج ٚ ٘بتٛا٘ی ٔی تٛا٘ذ ًٔبیت ٚ ٔضایبی حبغُ اصتٛجٝ ثٝ ایٗ اغُ سا آضىبس سبصد. چشا وٝ ص٘ذٌی ثیٕ

است وٝ ایٗ ٔسبِٝ سؾبیت افشاد سا اص ص٘ذٌی ثٝ حذالُ ٔی سسب٘ذ ٚ یب حتی ٌبٞی ایٗ ٔسبِٝ ٔٙجش ثٝ ٘بٕٔىٗ ضذٖ ص٘ذٌی 

 ثشای افشاد ٔیطٛد.

است. يذْ ٚجٛد ثٝ ٘هش ٔیشسذ وٝ دسد ٞٓ ٔمیبسی ثشای سٙجص اسصش سالٔت ٚ تٛجٝ ثٝ ایٗ فبوتٛسٟٔٓ دس٘هبْ حمٛق ثطش

سٚاثف خبظ ٚ تٛجٝ ثٝ ٚنبیفی ٔب٘ٙذ ثشلشاسی أٙیت ثشای ٔب ٚ سبیش افشاد خٛد ٘یض ٔیتٛا٘ذ ؾٕٗ احتٕبَ آسیجٟبی جسٕی، 

آسیت ٞبی سٚا٘ی سٍٙیٙی سا ثشای افشاد ثٝ ٕٞشاٜ داضتٝ ثبضذ. دسایٗ غٛست ایٗ ٚنیفٝ دِٚتٟبست وٝ حبٔی ص٘ذٌی افشاد اص 

ٜ دٞیذ وٝ اثتذا ثٝ ٕٞبٖ اٍِٛٞبی اثتذایی تٛجٝ وٙیٓ. اٌشچٝ پشداختٗ ثٝ دیذٌبٜ ٞبی ٔختّف فشٍٞٙی اثًبد ٔختّف ثبضٙذ. اجبص

ٔیتٛا٘ذ وٕی دضٛاس است أب ٕٞب٘كٛس وٝ ٔی دا٘یٓ ٞش ایذٜ ای دس ثخص سالٔت ٔی تٛا٘ذ اص یه ٚیژٌی ٚ لبثّیت ثشای سسیذٖ 

ٛسداسی اص سالٔت ٚ اجتٙبة اص يیٛة دس ایٗ ٘هبْ دس وٙبس ٕٞٝ ثٝ ٔبٞیت ٘شٔبَ ٚٔٛفك ایٗ فبوتٛس ثشخٛسداس ثبضذ. حك ثشخ

ٔطىالت خٛد ٔضایبی ضبخػی سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد. یىی اص ثذیٟی تشیٗ ٔضایبی آٖ تٛجٝ ثٝ استجبقبت ٚ تًبٔالت فشٍٞٙی است. 

 َ داسد.حزف یه ٚاحذ دس ٘هبْ فشًٞٙ سالٔت ٚحمٛق ثطش پیبٔذٞبی ٔختّفی سا ثشای آحبد افشاد جبًٔٝ ثٝ د٘جب

ضشایف سٚحی ٚ سٚا٘ی ٚ ثیٕبسی ٞبی احتٕبِی دسایٗ صٔیٙٝ ٘یض ٔی تٛا٘ٙذ ثش اثًبد فشٍٞٙی اثشٌزاس ثٛدٜ ٚ ثٟتشاست وٝ ٔب ثب 

قجمٝ ثٙذی ایٗ ٔطىالت ٚ ثیٕبسی ٞب ثٝ ضىُ دسستی الذاْ ثٝ اسصیبثی ضشایف پیشأٖٛ خٛد ٕ٘بییٓ. اصجّٕٝ ٔطىالت دیٍش 

ٚ ِزت ثشدٖ اص ص٘ذٌی ؾٕٗ سيبیت ثبالتشیٗ سكح  ICESCRسإًِّٟبی اسائٝ ضذٜ دسایٗ ٔیبٖ ؾشٚست ثیبٖ دستٛ

ٕٞب٘كٛسوٝ ٔی دا٘یٓ، ایذٜ ٞبی سالٔت ٍٕٞی ٔیتٛا٘ٙذ  استب٘ذاسدٞبی اوتسبثی دس ثخص سالٔت سٚا٘ی ٚ سالٔت فیضیىی است.

فمیت ٚجٛدی ایٗ ٔجبحث اثشٌزاس ٔی اص اثًبد ٔختّف ثب تٛجٝ ثٝ ا٘ٛاو وبسوشدٞب ٔٛسد إٞیت ثٛدٜ ٚٞشیه تب حذٚدی ثش ٔٛ

 ثبضٙذ.

حك ثشخٛسداسی اص سالٔت یىی اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثبسص حمٛق ثطش است. ضشایف ٘سجی التػبدی، فشٍٞٙی، سیبسی ٚ اجتٕبيی ٞشیه 

دس وطٛسٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثبٞٓ ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ ایٗ ٔسبِٝ ٔستّضْ آٖ است وٝ وطٛسٞب الذاْ ثٝ اِٚٛیت ثٙذی ٔجبحث ٔٛسد٘هش 

یٙذ. دسایٗ ٔیبٖ ثبیذ ثٝ پشسطٟبی ضبخػی ٔب٘ٙذ اِٚٛیت ثٙذی سالٔت ثش آصادی افشاد، آصادی دس ثخص تجبسی پبسخ دادٜ ٕ٘ب

 ضٛد وٝ ایب سالٔت اص آصادی ضخػی افشاد ٟٔٓ تش است یب خیش؟

بتی ٔب٘ٙذ سیٍبس الذأ دسایٗ ٔیبٖ دِٚت ٔٛنف است وٝ ؾٕٗ سيبیت آصادی ثشای تٕبٔی افشاد اص تٕٟیذاتی ثشای اجتٙبة اص

وطیذٖ ٚ یب سبیش ٔٛاسد ٔؿش دسٔمبثُ سالٔتی ا٘سبٟ٘ب استفبدٜ ٕ٘بیذ. دستشسی ثٝ ایٗ فشغتٟب ٌبٞی ثب ضشایكی سیسه پزیش 

ٕٞشاٜ است ِٚی دِٚت ٔی تٛا٘ذ تٕٟیذاتی ٔب٘ٙذ ايٕبَ ٔبِیبت سٍٙیٗ ثشای ایٗ ٔسبِٝ دس٘هش ثٍیشد. دس ثخص تِٛیذ خٛدسٚ ٘یض 

ویّٛٔتش ثش سبيت است سا ٚؾى وٙذ تب ضبیذ ثٝ ایٗ  60ٔب٘ٙذ يذْ تِٛیذ خٛدسٚٞبیی وٝ سشيت آ٘بٖ ثیص اص  ٔیتٛا٘ذ سیبستٟبیی

 ضىُ وٕه ضبیبٖ تٛجٟی ثٝ استمبی ٚؾًیت سالٔت افشاد دسجبًٔٝ ٕ٘بیذ.

ٚٔحتٛای ٔكشح ٔتٙبست ثب ٔجبحث  ثب اسجبو ثٝ استب٘ذاسدٞبی اسائٝ ضذٜ ثشای ٞش تست الصْ است وٝ ٔب ثٝ وبسوشد ٞش ٔٛؾٛو

ضذٜ تٛجٝ وٙیٓ ٚ ثشایٗ ٔٙهٛس ٔی تٛا٘یٓ پشسطٟبیی اص افشاد ٔختّف ثپشسیٓ تب ٘هش آ٘بٖ سا دسخػٛظ حمٛق ٔختّف 
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ٚاسصضٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ جٛیب ضٛیٓ. ٔٗ أیذٚاسْ وٝ ٞشوسی دس ٞش جبی د٘یب ثتٛا٘ذ ثٝ ایٗ ٟٔٓ تٛجٝ داضتٝ ٚ دِٚتٟب ثٙب سا ثش 

 .اِٚٛیت ایٗ يبُٔ ٟٔٓ لشاس دٞٙذ

ثشای ٔمبثّٝ ثب ٔطىالت، تٙطٟب ٚ ٍ٘شضٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٘سجت ثٝ ایٗ ٔٛؾٛو اسائٝ ٘طذٜ است ٚ ایٗ  تبوٖٙٛ ٞیچ ساٞىبس ٚاحذی

ٔسبِٝ ثش افشاد ٚ ص٘ذٌی آ٘بٖ اثشٌزاس ٔی ثبضذ. دسایٗ حبِت ايٕبَ یه تًبدَ ٔیبٖ ثخطٟبی ٔختّف ثشاسبس سیبستٟبی يٕٛٔی 

ثسیبسی اص ٍ٘شضٟب دسٔیبٖ افشاد ٔتفبٚت ٚ ٌبٞی دسٔغبیشت ثب سیبستٟبی يٕٛٔی ثٛدٜ دس وطٛسٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ یه ؾشٚست است. 

 است وٝ ایٗ ٔسبِٝ اص حذالُ پزیشش ثشخٛسداس است.

ضبیذ ٌفتٗ ایٗ ٔكّت وٝ الصْ است یه فشَٔٛ ثشای ٕٞسٛ سبصی ٔجبحث ٔٛسد٘هش ايٕبَ ضٛد، چٙذاٖ جّٕٝ ٔٙبست ٚخٛثی 

ساٞىبسی ٕ٘یتٛا٘ذ ِضٚٔب وٕىی ثٝ سيبیت اغَٛ ٔٛسد٘هش ثشای تٛسًٝ يّٕىشدٞبی ٔكشح  ٘جبضذ أب ثبیذ دس٘هشداضت وٝ ٞیچ

ضذٜ ٚ حسبس ٕ٘بیذ. دسایٗ ٔیبٖ ٔطىالت دیٍشی ٔب٘ٙذ تبییذ حمٛق ٞٓ ثٝ ضىُ جٟب٘ی ٚٞٓ ثٝ ضىُ اختػبغی ثشای ٞش 

ٛد ٕٞیٗ تفبٚتٟب ٚتٕبیضٞب ثبضذ. وطٛس یه ؾشٚست است. اصجّٕٝ فشآیٙذٞبی غبِت دس حمٛق ثطش دس سكح ثیٗ إُِّ ضبیذ ٚج

حمٛق ثطش ثٝ ٘هش یه ٘هبٔی ٔتفبٚت اص وبسوشدٞب ٚاختالفبت فشٍٞٙی است وٝ ثبیذ ثیطتش ٔٛسد ثحث ٚ ثشسسی ٚالى ضذٜ تب ثٝ 

یه سبختبس ٍٕٞشایی ٘ضدیه ضٛد. تٕبٔی ٟ٘بدٞبی ثیٗ إِّّی ٔسئَٛ ٘هبست ثش سٚ٘ذ اجشایی دستٛسإًِّٟبی اسائٝ ضذٜ ٚ تبییذ 

ٙكمی ثٛدٖ یب غیشٔٙكمی ثٛدٖ ٔجبحث اخاللی ٍ٘شضٟبی فشٍٞٙی ٚ یب سبیش دیذٌبٜ ٞب ٞستٙذ. دسایٗ ثخص تػٕیٕبت ٔ

وبسثشدی ٔشٖٞٛ تكبثك ٚ ا٘سجبْ ٘هش ٔیبٖ ثخطٟب ٚ ٔٙبثى ٔختّف ٔی ثبضذ. ایٗ ٔسبِٝ ٔیتٛا٘ذ ٔب سا ثٝ سبختبسٞبی اغِٛی ٚ 

ذغٝ ٞبی ٔشتجف ثٝ ٘هبْ آٔٛصضی دس سكح جٛأى ثیٗ إِّّی ٘ضدیه ٟٕٔی دسخػٛظ حمٛق ثطش ثبالخع ٔسبِٝ سالٔت ٚ دغ

 1ٕ٘بیذ ٚ ثذٖٚ ٞشٌٛ٘ٝ لؿبٚت دسٔٛسد سیبستٟبی سالٔت ثٟتشاست وٝ تٟٙب دس ا٘ذیطٝ استمبی ویفیت اٖ ٞب ثبضیٓ.

بٟ٘بی ثیٗ پیٍیشی تٕبٔی حمٛق ٚ اسصضٟب ٚ تػٕیٓ ٌیشی دس ثخص سالٔت ٚاثستٝ ثٝ استمبی سكح ایٗ ضبخع دس تٕبٔی سبصٔ

إِّّی ٚ يجٛس اص تٕبٔی دیذٌبٜ ٞب ٚلؿبٚتٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ است وٝ ٕٔىٗ است دس ٞشوطٛسی ثٝ ٘ٛيی دغذغٝ ٞبیی سا ٘سجت ثٝ 

 سالٔت ٚ یب سبیش اسصضٟبی ٔشتجف ایجبد ٕ٘بیذ.

ستٙذ؟ آیب ایٗ ٔٛؾٛو تجییٗ وٙٙذٜ ی ایٗ حمیمت است وٝ ٔب ثذا٘یٓ چٝ وسب٘ی دس ساس ایٗ ٔٛؾٛو ٔسئَٛ تػٕیٓ ٌیشی ٞ

ایٗ تػٕیٕبت اص جب٘ت سبختبسٞبی ثیٗ إِّّی ٚ ثٝ ضىُ ٔتمبثُ اص قشف غبحجبٖ حمٛق ٚ ریٙفًبٖ لبثُ پزیشش است یب خیش؟ 

دسحبِی وٝ دسایٗ ضشایف تٟٙب تًذاد لّیّی اص وطٛسٞب ٔسئَٛ تػٕیٓ ٌیشی ٚ تجبدَ ٘هش ٘سجت ثٝ وُ أٛس جٟبٖ ٞستٙذ، آیب 

 تٟٙب چٙذ وطٛس دسٔٛسد سبیش وطٛسٞب دس تٕبْ د٘یب تػٕیٓ ٌیشی وٙٙذ یب خیش؟ ایٗ ٔسبِٝ لبثُ پزیشش است وٝ

 نتیجه گیري

دس پبیبٖ ٔیخٛاٞٓ ثب قشح پشسص ثٝ ٘سجت اسائٝ پبسخ ثٝ جٕى ثٙذی پیشأٖٛ ٔٛؾٛو ٔكشح ضذٜ ثپشداصْ. ٔب دستٕبٔی ایٗ 

سد. دساثتذا ٔب ثٝ إٞیت پیذایص سشٔبیٝ ای ٔجبحث دسیبفتیٓ وٝ حمٛق ثطش چٝ ٘مص ٟٕٔی دس ٘هبْ جٟب٘ی ٚ پیذایص آٖ دا

ٔب٘ٙذ ا٘سبٖ ثٛدٖ اضبسٜ ٕ٘ٛدیٓ، دسٌبْ دْٚ ثٝ دغذغٝ ٞبی ٔشتجف ثٝ تًبٔالت دِٚتٟب دس ٞش وست ٚوبس ٚ حفم ٔٙبفى ثطش 

دسجٟت پشداختیٓ. سٛٔیٗ ٌبْ ٘یض ٔب سا ًٔكٛف ثٝ ٔسبِٝ ی ٟٔٓ تشی دسخػٛظ تٛإ٘ٙذسبصی افشاد ٚ استجبقبت داٚقّجب٘ٝ آ٘بٖ 

ایجبد ٔجبسی ٞشچٝ ثیطتشی ثشای ٌستشش اثشٌزاسی ثشاستجبقبت ٚ ٘هبْ ثیٗ إُِّ ٕ٘ٛد. ٔب دس تٕبٔی ایٗ ٔجبحث ثٝ دسن 

                                                           
ٚ لؿبٚتٟبی ٔكشح ضذٜ دسایٗ صٔیٙٝ پشداختٝ است دیٛاٖ يذاِت ثیٗ إُِّ  دسایٗ ِحهٝ وٙسَٛ حمٛق ثطش سبصٔبٖ ُّٔ ٔطخػب ثٝ حمٛلی دسساستبی استمبی سبختبسٞب 1

ٚی ٚ استمبی لذست اجشایی ٘یض اصتٕبٔی ٟ٘بدٞب خٛاستبس پزیشش چٟبسچٛة ايال٘یٝ حمٛق ثطش ضذٜ است تب ثٝ ایٗ ضىُ ثتٛا٘ذ لذست الصْ سا ثشای غّجٝ ثش ٔطىالت پیص س

 سبختٗ ایٗ ٘هبْ فشاٞٓ ٕ٘بیذ.
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تفبٚتٟب ٚٔطىالت ٔٛجٛد ٚ ٔخبقشات احتٕبِی دس ٔسیش تحمك حمٛق ثطش تٛجٝ ٕ٘ٛدیٓ. تٕبٔی ضشایف ٔٛجٛد ؾٕٗ ثی تٛجٟی 

ی اص دغذغٝ ٞبی اغّی ٘هبْ ثطشی ثخػٛظ ریٙفًبٖ ایٗ ٘هبْ ثبضذ. يالٜٚ ثشایٗ دس ٘سجت ثٝ حمٛق ٚ ٚنبیف افشاد ٔیتٛا٘ذ یى

ایٗ ٔجحث ٔب تالش ٕ٘ٛدیٓ تب ثٝ اجشای ٘هبْ حمٛق ثطش ٚ پشٞیض اص ٔخبقشات احتٕبِی آٖ اضبسٜ وٙیٓ تب ثب دلت ثٝ اقٕیٙبٖ 

بیت دس ٔمبثُ تٕبٔی ٘هشیبت ٔكشح ضذٜ، دیذٜ ضذ ٘هش ثبالیی ثشای يّٕىشد سبصٔبٟ٘ب دسوٕبَ وبسآیی ٚ ايتٕبد دست یبثیٓ. دسٟ٘

وٝ ایٗ ٔجحث حَٛ دٚضبخع اصٕٞٝ ٟٔٓ تش یًٙی سالٔت ٚ أٛصش ٔتٕشوض ضذٜ است. اٌشچٝ ایٗ دٚضبخع تٟٙب اِٚٛیتٟبی 

 ٘هبْ حمٛق ثطش ٘یستٙذ أب ثی ضه ٘مص ٟٕٔی دس استمبی ویفی ص٘ذٌی افشاد داسا ٞستٙذ.

ثشآٚسد ايتجبس ٚ اسصیبثی ضشایف ص٘ذٌی افشاد ثطش ثشخٛسداس٘ذ. ثب ٚجٛد ٔطىالتی وٝ ثب آ٘بٖ ایٗ دٚضبخع اص حسبسیت ٚافشی دس 

آضٙب ٞستیٓ، ثبیذ تٛجٝ وٙیٓ وٝ حمٛق ثطش ثٝ ًٔٙبی ايٕبَ حمٛق دس سكح داخّی ثشای ٞش وطٛس ٘یست ٚ اص قشفی ٘یض ٔی 

ٝ است وٝ ٔب سا ثب ٔطىالتی دس سكح جبًٔٝ جٟب٘ی دا٘یٓ وٝ ٔب لبدس ثٝ حُ تٕبٔی ٔطىالت دس ایٗ حٛصٜ ٘یستیٓ. ایٗ ٔسبِ

سٚثٝ سٚ سبختٝ ٚ ٔب ثبیذ ثب دس٘هشداضتٗ ایذٜ ٞبی ٔختّف وٝ ٌبٞی ثشخی اصآ٘بٖ جض ایذٜ ٞبی ثسیبس ٘بدسی ٞستٙذ ثٝ استمبی 

ت ثشای اجشای ٔب دسایٗ ضشایف ٘یبصٔٙذ یه سبختبس ٔٙبس ٚؾًیت افشاد چٝ اص٘هش آٔٛصش، چٝ اص٘هش سالٔت ٚ ص٘ذٌی ثپشداصیٓ.

حمٛق ثطش دس حٛصٜ ثیٗ إُِّ ٞستیٓ. دسحبِی وٝ تبوٖٙٛ اصچٙیٗ سبختبسی ثٟشٜ ٔٙذ ٘جٛدٜ ایٓ. ٔب ثبیذ ثٝ تٛسًٝ ی اختیبس 

 يُٕ افشاد دس سكح ثیٗ إُِّ ثپشداصیٓ ٚ فشآیٙذٞبی ٔشتجف ثٝ آٖ سا ٘ٛيب ٔطخع وٙیٓ.

يػش تحٛالت سشیى ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ، أب ایٗ تحَٛ سشیى ٔی تٛا٘ذ  ٔٗ ٌفتبس خٛد سا ثب ایٗ يجبست آغبص ٕ٘ٛدْ وٝ ٕٞٝ ٔب دس

تجذیُ ثٝ یه فشغت ثشای ثٟیٙٝ سبصی ثبضذ. دسٕٞیٗ يػش ٘یض ٔیتٛاٖ ٘سجت ثٝ جٟت ٌیشی ٕٞٝ يٛأُ خٛش ثیٗ ثٛد تب 

 صٔب٘ی وٝ ٔب غشفب ثٝ فىش آسٛدٌی خٛد ٘جبضیٓ.
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Abstract 

At first, I will start the paper with some hopeful cases about human rights and the observations about these 

rights, which is an opening gate to reflect the role of human rights in the global system emergence. I think the 

emergence of the global system is a period of rapid change and development. This development can sometimes 

lead to the collapse of a system over time, as in the case of the Soviet Union. It is thus quite obvious that 

although this process may occur very slowly but continuously, my focus here is not on analyzing the factors 

preventing the collapse or reconstruction and transformation of the world, nor do I focus on predicting their 

direction in the future; rather I am going to express my observations with focus on just one aspect of this 

progression of the global world. This dimension includes the role of the claims that have been made about the 

rights of human beings. Attempts will be made to describe these rights in order to lead them to the 

implementation stage, because this aspect plays an important and useful role in this area. 
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