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هٌطَر حمَق ضْرًٍدی جوَْری اسالهی ثرگفتِ از آهَزُ ّبی دیٌی ثَدُ، ثٌبثرایي حمَق ضهْرًٍدی گفتوهبى لب هت    

 .اًمالة اسالهی است

پیهرٍزی  ،ثعهد از ثِ گسارش جبهعِ هجبزی ستبد صیبًت از حرین اهٌیت عوَهی ٍ حمَق ضْرًٍدی جوْهَری اسهالهی   

کِ چگًَِ حمَق ضْرًٍدی در لبًَى اسبسی ثِ رسویت ضٌبختِ ضد آى ّن در هٌطمِ خبٍرهیبًهِ  اًمالة ضبّد ثَدین 

ِ  ثیهبى  ثب.ای کِ در اکثر هَالع حمَق حبکوبى، ضبّبى ٍ سلطٌت کٌٌدگبى هطرح است اههرٍزُ گفتوهبى اًمهالة     ایٌکه

اًسهبى کراههت دارد ٍ ثبیهد حمهَق اٍ در     اسالهی ثِ گفتوبى ثرتر جبهعِ اسالهی تجدیل ضدُ است، در گفتوبى اسالهی 

 . جبهعِ رعبیت ضَد ٍ ّوچٌیي هرد ٍ زى از حمَق یکسبى ٍ هٌبسجی ثرخَردار ّستٌد

لبًَى اسبسی هب ثِ عٌَاى یک لبًَى هترلی تهبهیي کٌٌهدُ ًیبزّهبی ههب در حهَزُ ّهبی هیتله، سیبسهی، اجتوهبعی،          

 .یٌِ ّبی گًَبگَى استفرٌّگی ٍ التصبدی است ٍ فصل ا یطبة توبهی هجبحث در زه

ثب تَجِ ثِ فضبی جبهعِ جْبًی ٍ دستبٍردّبی اًمالة اسالهی در صیبًت از حمَق هلت اهرٍزُ ههب ثهب افتیهبر گفتوهبى     

 .اسالهی ٍ حمَق ضْرًٍدی را ثِ یک لرائت جدید در دًیب تجدیل هی کٌین

ٍ ثْبًهِ ای ثهرای سهرکَة کطهَرّبی     ثسیبری از کطَرّبی هترلی جْبى ثحث حمَق ثطر را ثِ عٌَاى یهک دسهتبٍیس   

هستمل هطرح هی کٌٌد ٍ ثِ ٌّگبم ضْبدت هردم ثی گٌبُ درکطَرّبی هظلَم ّوچَى فلسطیي ٍ یوي در زیر تبزیبًهِ  

 .ٍ دشخین ستوکبراى جْبى ایي هدعیبى حمَق ثطر در رلص ضوطیر جْب ت ثب آل صعَد ّستٌد

دارًد ٍ ثِ ٌّگبم ًوهبیص عظهین دهَکراسهی ٍ ههردم سهب ری      آًبى ّیچ اعتمبدی ثِ حمَق ثطر، آزادی ٍ دهَکراسی ً

 .دیٌی در جوَْری اسالهی آًبى ثِ دًجبل تَطئِ علیِ هب ثَدُ اًد

ثیطی ثهِ ههردم درثهبرُ حمهَق آًْهب، ایجهبد        ٍ رسبًِ ّب ثبید هطب جِ گر ثبضٌد، آگبّی هردم ضْرًٍدی در ثحث حمَق

گری در هردم ثرای احمبق حمَق آًْب ٍ تالش هسئَ ى در جْت عولهی ضهدى ارادُ ٍ هطلجهبت هردههی  زههِ       هطب جِ

 .ضدى هٌطَر حمَق ضْرًٍدی استاجرایی 

یکی از هْن تریي ثرًبهِ حمَق ضْرًٍدی تکرین ارثهبة رجهَو ٍ احتهرام ٍ ادة ًسهجت ثهِ ههردم اسهت چهرا حمهَق          

 .ضْرًٍدی ثبید در گبم ًیست در دٍ ت ٍ تَسط کبرکٌبى ، کبرهٌداى ٍ هدیراى دٍ تی رعبیت ضَد

ٌد، ثرای تحمك ایهي هَوهَو در جوْهَری اسهالهی خهَى ّهبی       ثب تبکید ثر ایٌکِ هردم هب هدافع عدا ت ٍ آزدای ّست

 .ثسیبری رییتِ ضدُ است ٍ ثٌبثرایي هب ثبید ثِ عٌَاى یک تکلی، ضرعی ٍ لبًًَی هدافع ارزش ّبی دیٌی خَد ثبضین
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