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 چکیده

هاًی کِ احساس تشس بش اٍ غلبِ ًوایذ ٍ خَدش سا دس ٍضعیتی کِ تحول آى دضَاس باضذ ببیٌذ، قابلیت اًجام رات بطشیت دس ص

دسخَاست ضخع هقابل سا با تَسل بِ اجباس ٍ تْذیذ خَاّذ داضت. ایي گًَِ دسخَاست دس هَقعیت ّای خاظ هی تَاًذ هٌجش 

َد. اخاری یکی اص جشایوی است کِ با پیطشفت ٍ ًگاّی دسٍى هحَس بِ ظَْس جشهی قذیوی اها با عٌَاًی بذیع بِ ًام اخاری ض

بِ سضذ فٌاٍسی ّا ٍ تکٌَلَطی ّای عػش جذیذ، تَاًستِ است خَدش سا ّوپای ایي عٌاغش ًَظَْس سٍصآهذ ًوایذ ٍ ٍجِْ 

ذى جشم اًگاسی اخاری خَیص سا با اًذک تغییشی حفظ ًوایذ. با ًین ًگاّی گزسا بِ قاًَى هجاصات اسالهی هی تَاى هغفَل هاً

سا بِ سادگی تطخیع داد. قاًًَگزاس با تَجِ بِ ایي کِ دس صهاى ًگاسش قاًَى، ایي جشم سا تَاًستِ است تحت لَای تْذیذ ٍ 

اکشاُ جشم اًگاسی ًوایذ دیگش ضشٍستی بِ جشم اًگاسی بِ غَست خاظ ًذیذُ است. اخاری بِ طَس خاظ هی تَاًذ بشای بضّکاس 

ضذ، فاسغ اص تْذیذ ٍ اکشاّی کِ دس اخاری جْت اعوال ًیت بضّکاس غَست هی گیشد، عَایذ حاغلِ اص ایي تْذیذ داسای هٌفعت با

ٍ اکشاُ قابلیت پشچن داس ضذى جشم اخاری سا خَاٌّذ داضت. اخاری بِ دلیل باسداس بَدى جشاین دیگش هی تَاًذ بسیاس خطشًاک 

د باضذ. اخاری قابلیت ایي سا داسد کِ با تَجِ بِ حول دیگش جشاین ًظیش تش ٍ آسیب سساى تش بِ رات، ضخػیت ٍ حیثیت افشا

اکشاُ ٍ تْذیذ، دس طَل صهاى اداهِ داضتِ ٍ فشد سا بِ غَست هستوش هَسد حوالت ٍ فطاسّای سٍحی، سٍاًی، حیثیتی ٍ... قشاس 

غَست خاظ دس ایي هَسد تَسط دّذ. تشجیح بش ایي است کِ با ٍجَد اّویت ایي ًاقض حقَق اًساًیت، جشم اًگاسی بِ 

 قاًًَگزاس احساس ضَد ٍ ایي ضشٍست بالقَُ تَسط قاًًَگزاس بِ بالفعل تبذیل ضَد.
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