
  به شیىا نظرآهبری« تئىدور هکر، برای صداقت و شهبمت سیبسی» اعطبی جبیزه

 

 

 

ًطبًذٌُذٍ آى است کَ اػضبی ُیئت " ُکش، ثشای صذاقت ّ ضِبهت سیبسی تئْدّس"ًگبُی ثَ فِشست ثشًذگبى جْایض 

ُبی  خبطش تالش کٌٌذ کَ اگشچَ دس آلوبى هطِْس ًیستٌذ، اهب دس کطْس خْد ثَ ُبیی اُذا هی سا ثَ ضخصیت داّساى ایي جبیضٍ

 .سژین حبکن ثَ پیگشد، اریت ّ آصاس آًبى پشداختَ است اًذ ّ لح ّ دهکشاسی، هْسد تْجَدسخْس تْجَ دس ساٍ حفظ حقْق ثطش، ص

ّی . ّ دفبع اص حقْق کْدکبى است ی حقْق ثطش، دفبع اص صًذاًیبى سیبسی ، فؼبل دس حْص۳۱۳۱ٍضیْا ًظشآُبسی هتْلذ سبل 

 .هقطغ کبسضٌبسی اسضذ هٌِذسی ػوشاى استهحشّم اص تحصیل دس  ًْیس ّ جضّ داًطجْیبى ًگبس ّ ّثالگ صهبى سّصًبهَ ُن

گْیذ کَ حتب دس  اّ هی. ضذٍ است ُبی حقْق ثطشی خْد تب کٌْى ثبسُب دستگیش ّ هحکْم خبًن ًظشآُبسی ثَ خبطش فؼبلیت

ثَ ُویي . ُبیص ثش دیْاس صًذاى هْسد هْاخزٍ قشاس گشفتَ است ًْضتَ صًذاى ُن اص هجبسصٍ دست ثشًذاضتَ ّ ُوْاسٍ ثَ خبطش

گْیذ  اّ هی. پبک کٌذ ُبیص سا کشدًذ ثب تغییش صًذاى، دیْاسُبی سلْل قجلی سا ثطْیذ ّ ًْضتَ اّ سا ّاداس هی ت هبهْساى صًذاىجِ

 .پشداختَ است ثش دیْاسُب هی حتب دس سلْل اتفشادی ًیض ثب هبدٍ خویش دًذاى ثَ ًْضتي یبدداضت

کْضذ ضشایظ ّخین حقْق  هی ُبست سبل  ضیْا ًظشآُبسی کَ اص هْسسبى کویتَ گضاسضگشاى حقْق ثطش دس ایشاى است،

ُب سّثشّ ثْدٍ  ًیض ثب ّاکٌص ضذیذ هبهْساى اهٌیتی ّ قضبت دادگبٍ ثَ ُویي دلیل. ثطش دس ایشاى سا ثَ آگبُی جِبًیبى ثشسبًذ

ػوْهی ، تجلیغ ػلیَ ًظبم ّ  تجبًی ّ اجتوبع ػلیَ اهٌیت هلی گشفتَ تب اخالل دس ًظناص : دادگبٍ ثَ اّ فشاّاًٌذ ُبی اتِبم. است

 .حتب هحبسثَ، کَ هجبصات اػذام داسد

ُبیی دس ایٌتشًت دس ثبسٍ ًقض حقْق  گضاسش ثَ خبطش فؼبلیت ّ ضِبهت خبًن ضیْا ًظش آُبسی دس ًْضتي" تئْدّس ُکش"جبیضٍ 

 .است ضذٍ ثطش دس ایشاى، ثشای اّ دس ًظش گشفتَ

ی جْاًی سا  ثَ دًیب آهذ ّ دّسٍ ۳۷۸۱ ّ ًْیسٌذٍ تْاًبی آلوبًی است کَ دس سبل  تئْدّس ُکش فیلسْف، هٌتقذ فشٌُگی، هتشجن

ُکش . ُبیص ثب سژین ًبصی ّ پبیذاسیص دس ایي اهش هطِْس است سجت هخبلفت تئْدّس ُکش ثَ. دس ضِش اسلیٌگي آلوبى ثَ سش ثشد

 .جٌگ جِبًی دّم دس گزضتپبیبى  ثب ۳۱۹۱دس سبل 

ایي جبیضٍ ُش دّ سبل یک ثبس ثَ . کشد سا تؼییي" تئْدّس ُکش"دس پٌجبُویي سبلگشد دسگزضت ُکش، ضِش اسلیٌگي آلوبى جبیضٍ 

ُبی دسخْس تْجِی دس ساٍ حفظ حقْق ثطش، صلح ّ دهکشاسی اًجبم  تالش ضْد کَ ُبیی دس سشاسش جِبى اُذا هی ضخصیت

 .اًذ دادٍ



است، ًتْاًست ایي جبیضٍ سا کَ سّص  ُبی حقْق ثطشی خْد هحکْم ضذٍ ّ هوٌْع الخشّج ُبسی کَ ثَ خبطش فؼبلیتضیْا ًظشآ

دس غیبة اّ ایي جبیضٍ ثَ خبًن پشيسب کبکبيی، ُوکبس ضیْا . دسیبفت کٌذ اُذا ضذ، ضخصب( فشّسدیي ۸۷/ آّسیل ۳۸)یکطٌجَ 

 .کویتَ گضاسضگشاى حقْق ثطش تقذین ضذ ًظشآُبسی دس

 


