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چکیذُ
ثلض ثغی  ٚؿٛسؽ یىی اص ٔجبكظی اػز و ٝكىٔٛرز اػرالٔی دسٌیرش آٖ اػرز  ٚفمٟربی
ؿیؼ ٝآٖ سا «خشٚع ثش أبْ ػبدَ» یب «لیبْ ثشای ثشا٘ذاصی كىٔٛز ٔـشٚع» ٔؼٙب وشدٜا٘ذ .للرذ
ثشا٘ذاصی كىٔٛز یب كبوٓ ٔـشٚع یىی اص ٟٔٓسشیٗ اسوبٖ ؿٛسؽ  ٚثغی اػز  ٚدس ٔٛسد ثشخٛسد
ثب ثبغیربٖ  ٚؿٛسؿریبٖ ٔجربكظی ٌٔرشف ؿرذ ٜاػرز .دِٚرزٞربی صیربدی ثؼرذ اص ٚفربر دیربٔجش
سـىیُؿذٜا٘ذ ِٚی سٚؽ ثشخٛسد ٞشوذاْ ثب ؿٛسؿیبٖ ٔشفبٚر ثٛد ٜاػز ور ٝثٟشرشیٗ كىٔٛرز
سـىیُ ؿذ  ٚاٍِرٛی وـرٛسٞبی اػرالٔی  ٚثربخخق
ثؼذ اص ٚفبر دیبٔجش ث ٝدػز أبْ ػّی
ثٛد ٜاػرز .اص ٕٞریٗ سٚی ،دس
ایشاٖ دس ثشخٛسد ثب ثبغیبٖ  ٚؿٛسؿیبٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاٍِٛی أبْ ػّی
فم ٝاػالٔی هٛاثي  ٚاكىبْ خبكی ثرشای ٘رٛع اػشرشامٔ ،لرذٚد ٜاػشرشام  ٚؿرشایي اػشرشام
ؿٟش٘ٚذاٖ ثیبٖؿذ ٜاػز .دس ػلش كبهش ،ث ٝدِیُ ٚػٛد ػبصٔبٖٞبی ٘بظش ثیٗإِّّی «و ٝػٕذسبً
ثب ٔجب٘ی  ٚثش٘بٔٞٝبی اػالٔی صاٚیٝداس٘ذ» ٘لٛٔ ٜٛاػ ٟٝدِٚز اػالٔی ثرب ثبغیربٖ اص ٚیظٌریٞربی
خبكی ثشخٛسداس اػز و ٝدسٌزؿش ٝػبثم٘ ٝذاؿش ٝاػز ،اصایٗس ،ٚدرظٞٚؾ كبهرش دسكرذد رورش
ٔٛا٘غ داخّی  ٚخبسػی اػشای فمٟی ؿٛسؽ  ٚثغی دس ػلش كبهش اػز .دس ایرٗ سلمرك درغ اص
روش ٔٛا٘ؼی (داخّی -خبسػی) و ٝثشای اكىبْ ؿٛسؿیبٖ روشؿذ ٜاػز ٔـخق ٔیؿٛد ور ٝثرٝ
ؿ ٝدِیُ ٕ٘یسٛاٖ اكىبْ ویفشی سا ثشای ثبغیبٖ  ٚؿٛسؿیبٖ ثٔ ٝشكّ ٝاػشا دسآٚسد.
ٍاطُّبیکلیذی:ؿٛسؽ ،ثغی ،دِٚز اػالٔی ،ایشاٖٛٔ ،ا٘غ اػشایی.
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گفتار اٍل :هَاًغ داخلی

ال يٝك جاقیؽی ٬ؿیمیجكیى ه٭كقاجی که با پیؿایً ليؿگی اشحما٠ی بٍك بؤه وشؤىؾ
آهؿه و همگام با پیٍك٨ث ٠لمی٨ ،كهًگی ،ا٬حّاؾی و اشحما٠ی به قٌؿ و جىو١ه ؼىؾ
اؾاهه ؾاؾه ،ه٭كقات کی٩كی اوث .اهكوله ایى وا١٬یث قا کنوبؤیً همگؤاو پفیك٨حهايؤؿ
ليؿگی اشحما٠ی ؾق ِىقجی هٙلىب اوث که يٝمی بك آو ظاکن باٌؤؿ .ال ایؤى هًٝؤك
هك شاه١های بكای جًٝین قوابٗ اشحما٠ی ؼىؾ به ٬ايىو الشمله ه٭كقات شمایی يیالهًؿ
اوث .اب١اؾ گىياگىو ليؿگی ايىؤاو بؤك کىؤی پىٌؤیؿه يیىؤث .آيچؤه هىشؤب جؤوؤ٧
هیگكؾؾ ،هٝلىهیث اظکام اوالم بهویژه ظ٭ى ٪کی٩كی آو اوث .ؾق ٘ىل جاقیػ بؤهشم
ّ٠ك قوالث و ؾوقاو کىجاهی پهالآو ،ؾق هی لهايی ٬ىايیى شمایی اوالم بهؾقوؤحی
اشكايٍؤؤؿه اوؤؤث .بؤؤهایىجكجیب ،ال یکوؤؤى بؤؤه ؾلیؤؤل ٠ؤؤؿم ابؤؤحالی شاه١ؤؤه بؤؤه چًؤؤیى
بعدهایی و ال وىی ؾیگك جبلی٥ات بؿؼىاهاو ؾق قاوحای ؼٍؤى شلؤىه ؾاؾو ه٭ؤكقات
کی٩كی اوالم٨ ،٭یهؤاو هىؤلماو چًؤؿاو ؾق ایؤى ٠كِؤه هصؤال جع٭یؤ ٫و جحبؤ ،ٟپیؤؿا
يًمىؾهايؿ ،لفا بهجؿقیس ؾاهًه بعد هىائل کی٩كی اوالم هعؿوؾ گٍحه و به جعلیل ق٨حه
اوث .با پیكولی اي٭الب اوالهی ؾق ایكاو و جصؿیؿ ظیؤات اظکؤام اوؤالهی٬ ،ؤىايیى
کی٩كی آو يیم ؾق شاه١ه هٙكض گكؾیؿ.
اظکام ياٜك به اقجکاب ا٠مال هصكهايه بك ٔؿ اوح٭الل و جماهیث اقٔی هملکؤث
ً
و بكايؿالی ظکىهث و يٝایك آوکه واب٭ا ؾق ٬ايىو هصالات ٠مؤىهی و ٬ؤايىو هصؤالات
ه٭ؿهیى ٠لیه اهًیث کٍىق و هىاؾی ال ٬ايىو ؾاؾقوی و کی٩ك اقجً پیًبیًیيٍؿه بىؾ،
ب١ؿ ال به ذمك قویؿو اي٭الب اوالهی و اوح٭كاق ظکىهث شمهىقی اوالهی ؾق ایكاو و
بهجب ٟآو به ٠لث بیا٠حباق ٌؿو ٬ايىو ه٭ؿهیى ٠لیؤه اهًیؤث کٍؤىق ،بهووؤیله ٌؤىقای
اي٭ؤالب ،يؽىؤث ؾق تیعؤه ٬ؤؤايىيی جٍؤکیل ؾاؾگؤاه ٨ى٪ال١ؤؤاؾه قوؤیؿگی بؤه شؤكائن
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ً
ٔؿاي٭الب هّىب جیكهاه  124۳۱هصمى٠ا ؾق  2۳هاؾه و جبّكههؤای هكبى٘ؤهٔ ،ؤمى
ا٠الم هٍكو٠یث اظکام واب ٫بٕ١ی ال شكائن بك ٔؿ اهًیث هملکث به ٌكض هًؤؿقز
ؾق هبعد اول و ؾوم باب ؾوم و ّ٨ل ؾوالؾهن ال باب وىم ٬ؤايىو هصؤالات ٠مؤىهی،
ً
اظکام شؿیؿی ياٜك به ٬یام هىلعايه بك ٔؿ ظکىهث شمهىقی اوالهی ؼىاه هىح٭ال
و ؼىاه به ظمایث ؼاقشی و بكای شؿا کكؾو ٬ىمحی ال ٬لمكو ظاکمیث ایكاو یا لٙمؤه
واقؾ آوقؾو به جماهیث و یا اوح٭الل کٍىق و شاوىوی به وؤىؾ بیگايؤه و جىؤلین اوؤكاق
يٝاهی به ؾٌمى و هّاؾی ٫ؾیگك ال شكائن بك ٔؤؿ اهًیؤث شمهؤىقی اوؤالهی ایؤكاو،
جٍكی ٟو پیًبیًی ٌؿ و به ؾيبال آو ٌىقای اي٭الب بؤا جّؤى یب آئیىياهؤه ؾاؾگاههؤا و
ؾاؾوكاهای اي٭الب هّىب  2۳ؼكؾاؾ 24۳۱ 2که هٍؤحمل بؤك  40هؤاؾه و  22جبّؤكه
اوث ،اهك قویؿگی به کلیه شكائن بك ٔؿ اهًیث و جى٘ئه ٠لیه شمهىقی اوالهی ایؤكاو
و ٬حل و کٍحاق بههًٝىق جعکین قیین پهلىی و وكکىب هباقلات هكؾم ایكاو به آهكیث و
هباٌكت و یا جكوق و جؽكیب هئوىات و شاوىوی به ي ٟ٩اشايب و وك٬ث هىلعايه و
بٕ١ی ال شكائن ؾیگك قا ؾق ِالظیث ؾاؾوكاها و ؾاؾگاههای اي٭الب ٬كاق ؾاؾه اوث.
ؾق ج١٭یب ایى ا٬ؿاهات و په ال جٍکیل هصله ٌىقای اوؤالهی ،جؿو یىکًًؤؿگاو
«٬ايىو هصالات اوالهی» هّىب کمیىیىو اهىق ٕ٬ؤائی هصلؤه ٌؤىقای اوؤالهی،
اظکام واب ٫ياٜك به شكائن بك ٔؿ اهًیث هملکؤث قا هىؤحًؿ بؤه اِؤل چهؤاقم ٬ؤايىو
اواوی ،هحًاوب با هىالیى ٌك٠ی و ویىحن کی٩كی اوالم هىقؾ جصؿیؿيٝك ٬ؤكاق ؾاؾه و
ً
ؾق شكیاو جّى یب ٬ايىو ظؿوؾ و ّ٬ؤاَ هّؤىب وؤال  24۱2و هح١ا٬بؤا بؤههىشب
٬ايىو هصالات اوالهی (کحاب ؾوم :ظؿوؾ) ؾق هىاؾ  2۱4الی ٬ 29۳ؤايىو همبؤىق لیؤك
ً٠ىاو «ظؿ هعاقبه و ا٨ىاؾ ٨یاتقْ» اظکام ؼاِی هًٙب ٫با هىالیى ٌؤك٠ی بؤكای
شكائن بك ٔؿ اهًیث هملکث ال ٬بیل ٬یام هىلعايه ؾق بكابك ظکىهث اوالهی بؤا جهیؤه
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٘كض بكايؿالی ظکىهث اوالهی یا جهیؤه اوؤلعه و هؤىاؾ هً٩صؤكه بؤههًٝىق بكايؤؿالی
ظکىهث شمهىقی اوالهی ،با هصالات و ٔؤمايث اشؤكای اوؤالهی ،پیًبیًیٌؤؿه
اوث .به٠ؤالوه ؾق شكیؤاو جّؤى یب ٬ؤايىو ج١میؤكات اوؤالهی هّؤىب وؤال 24۱2
کمیىیىو ٕ٬ائی هصله ٌىقای اوؤالهی ،يیؤم ٬ايىوگؤفاق بكؼؤی ال ه٭ؤكقات وؤاب٫
هبعد اول و ؾوم ال باب ؾوم ٬ايىو هصالت ٠مىهی وال  2400ياٜك به شكائن بك ٔؿ
اهًیث هملکث قا هحًاوب با هىالیى اوؤالهی ؾق هؤاؾه یؤک الؤی ٬ 2۳ؤايىو ج١میؤكات
باليى یىی و جٍكی ٟکكؾه اوث .بؿیى جكجیب ؾق ظال ظأك هّىبات اؼیك به ايٕؤمام
ه٭كقات واب٬ ٫ايىو ؾاؾقوی و کی٩ك اقجً به ٌكض هًؤؿقز ؾق ّ٨ؤل اول ال بؤاب ؾوم
ياٜك به شكم ؼیايث به کٍىق و شاوىوی ؾق هؤىاؾ  420الؤی  42۱کؤه ه٥ؤایكت آو بؤا
هىالیى اوالهی جاکًىو ال ٘كٌ ٦ىقای يگهباو ا٠الميٍؤؿه و بؤه ا٠حبؤاق ٬ؤايىيی ؼؤىؾ
با٬ی اوث ،بك قویهن هآؼف ٌك٠ی ِؿوق ظکن و هًؤاب ٟظؤاکن بؤك شؤكائن بؤك ٔؤؿ
اهًیث ؼاقشی شمهىقی اوالهی ایكاو قا جٍکیل هیؾهؿ.

1

جا ٬بل ال اوح٭كاق ظکىهث شمهىقی اوالهی ؾق کٍىق ها ،ه٭كقات شمائی هكبؤىٖ
به ٬یام هىلعايه ٠لیه کٍىق يیم هايًؿ بیٍحك ٬ىا٠ؿ شمائی ال ٬ىايیى کٍىقهای اقوپؤائی
ا٬حبانٌؿه بىؾ ولی په ال پیكولی اي٭الب اوالهی و جّى یب ٬ايىو اواوی ،اشؤكای
ه٭كقات شمائی ياٜك به ٬یام هىلعايه ٠لیه کٍىق به ٌؤكض هًؤؿقز ؾق ٬ؤايىو ه٭ؤؿهیى
٠لیه اهًیث و اوح٭الل کٍىق هّىب وال  2420يیم هًىىغ و هحكوک ٌؿ.
ؾق ایى لهاو ابحؿا ٌىقای اي٭الب ،با جّى یب تیعه جٍکیل ؾاؾگاههؤای ٨ى٪ال١ؤاؾه
قویؿگی به شكائن ٔؿاي٭الب و آئیىياهه هكبىٖ بؤه ؾاؾگؤاههؤا و ؾاؾوؤكاهای اي٭ؤالب
هّىب جیك و ؼكؾاؾهاه وال  24۳۱ه٭كقات و یؤژهای قا ؾق ایؤى ٬ؤايىو بؤكای ج١٭یؤب و
هصالات ٬یام هىلعايه ٠لیه کٍىق ؾق هىاؾ  ۳الی  22پیًبیًی و بك٬كاق کكؾ؛ و به ؾيبؤال

 1هعمؿ ِالط ولیؿی  ،ظ٭ى ٪شمای اؼحّاِی شلؿ وىم شكائن بك ٔؿ اهًیث و آوایً ٠مىهی ،ايحٍاقات ٤كوب.
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آو په ال جٍکیل اولیى ؾوقه هصلؤه ٌؤىقای اوؤالهی بؤا جّؤى یب ٬ؤايىو آلهایٍؤی
هصالات اوالهی ؾق وال  24۱2و اِالظات ب١ؿی آو ؾق وال  24۳0بك اوان اِؤل
هٍحاؾ و پًصن ٬ايىو اواوؤی ،اظکؤام ؼاِؤی ؾق هؤىقؾ ٬یؤام هىؤلعايه ٠لیؤه کٍؤىق
بهِىقت جٍکیل گكوه یا شم١یث هحٍکل ؾق بكابك ظکىهث اوالهی بك اوان هىالیى
ٌك٠ی ،بهوویله کمیىیىو اهىق ٕ٬ایی و ظ٭ى٬ی هصلؤه ٌؤىقای اوؤالهی و ٌؤىقای
يگهباو و هصم ٟجٍؽیُ هّلعث يٝام به ٌكض هًؿقز ؾق باب ه٩ؤحن ال کحؤاب ؾوم
٬ايىو هصالات اوالهی هّىب وال  24۳0جعث ً٠ىاو «هعاقبه و ا٨ىاؾ ٨یاتقْ»
جٍكی ٟو پیًبیًیٌؿه اوث و بههىشب ظکن هاؾه ٬ 2۱۱ؤايىو همبؤىق ،هؤك گؤكوه یؤا
شم١یث هحٍکل که ؾق بكابك ظکىهث اوالهی ٬یؤام هىؤلعايه کًؤؿ هعؤاقب ٌؤًاؼحه
هیٌىؾ و بك ٘ب ٫هاؾه  290همیى ٬ايىو به یکی ال چهاق هصالات ه٭ؤكق ؾق ایؤى هؤاؾه
(٬حل  -آویؽحى به ؾاق  -اول  ٟٙ٬ؾوث قاوث و وپه پای چپ  -ي٩ی بلؿ) هعکؤىم
ؼىاهؿ ٌؿ .ال ٘ك ٦ؾیگك چىو ؾق لهؤاو ظکىهؤث وؤاب ٫ؾق ّ٨ؤل اول ال بؤاب ؾوم
٬ايىو ؾاؾقوی و کی٩ك اقجً هّىب وال  242۱ه٭ؤكقات و اظکؤام ؼاِؤی يؤاٜك بؤه
ؼیايث هىلعايه يٝاهیاو به کٍىق ؾق هىاؾ  420الی  422ایى ٬ايىو پیًبیًیٌؿه بؤىؾ
و ب١ؿ ال اوح٭كاق ظکىهث شمهىقی اوالهی ؾق ایكاو يیم جؤاکًىو ایؤى ه٭ؤكقات يىؤػ
يٍؿه و ه٥ایكت آو با هىالیى ٌك٠ی ال ٘كٌ ٦ؤىقای يگهبؤاو ا٠الميٍؤؿه اوؤث و ؾق
هىقؾ ؼیايث يٝاهیاو ٠لیه کٍىق کماکاو به ٬ىت ؼىؾ با٬ی اوث .ؾق بكقوی ه٭ؤكقات
و اظکؤؤام هًؤؤؿقز ؾق بؤؤاب ه٩ؤؤحن ال کحؤؤاب ظؤؤؿوؾ ،جعؤث ً٠ؤؤىاو «هعاقبؤؤه و ا٨ىؤؤاؾ
٨یاتقْ» هالظٝه هیٌىؾ که ٬ايىوگفاق قاههای اقجکاب شكم ٬یؤام هىؤلعايه ٠لیؤه
کٍىق قا به ِىق وهگايه لیك پیًبیًی کكؾه اوث؛
٬ .2یام هىلعايه بك ٔؿ ظکىهث با جٍکیل گكوه یا شم١یث.
٘ .2كضقیمی هىلعايه بكای بكايؿالی ظکىهث اوالهی.
 .4ياهمؾ ٌؿو بكای جّؿی پىث ظىان ؾق ظکىهث کىؾجا.
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ایًک ٌكایٗ جع٭ ٫با ً٠اِك اؼحّاِی هك یک الایىگىيه ا٠مال ؼیايثآهیم ٠لیه
کٍىق قا بك اوان اظکام هًؿقز ؾق هىاؾ  2۱۱الی ٬ 2۱۱ايىو هصالات اوؤالهی ٘ؤی
٨كالهای شؿاگايه بكقوؤی هؤیکًین٬ .ايىوگؤفاق بؤههًٝىق ظ٩ؤ ٛاوؤح٭الل و اهًیؤث و
جماهیث اقٔی کٍىق و بك اوان هىالیى ٨٭هی ؾق هاؾه ٬ 2۱۱ايىو هصؤالات اوؤالهی
هّىب وال ٬ ،24۳0یام هىلعايه ٠لیه کٍىق قا بؿیى ٌكض ،هىؤحع ٫هصؤالات ظؤؿ
هعاقبه و ا٨ىاؾ ٨یاتقْ ًٌاؼحه اوث« :هك گكوه یا شم١یؤث هحٍؤکل کؤه ؾق بكابؤك
ظکىهث اوالهی ٬یام هىلعايه کًؿ هاؾام که هكکمیث آو بؤا٬ی اوؤث جمؤام إ٠ؤاء و
هىاؾاقاو آوکه هى١٬یث آو گكوه یا شم١یث یا والهاو قا هیؾايًؿ و به يعىی ؾق پیٍبكؾ
اهؿا ٦آو١٨ ،الیث و جالي هئذك ؾاقيؿ هعاقبايؤؿ اگكچؤه ؾق ٌؤاؼه يٝؤاهی ٌؤكکث
يؿاٌحه باٌؿ ».به٘ىقیکه هالظٝه هیٌىؾ٬ ،ايىوگفاق ٬یام ٠لیه ظکىهث قا بك اوان
هىالیى اوالهی و به ه٩هىم ٨٭هی «با٤ی» هىقؾ ظکن ٬كاق ؾاؾه اوث.
اولیى ٌكٖ جع٭ًّ٠ ٫ك هاؾی شكم ،جٍکیل گكوه یا شم١یؤث ؾق بكابؤك و بؤك ٔؤؿ
ظکىهث اوالهی اوث ،لیكا ؾق کٍىق ها بههىشب اِل بیىث و ٌٍن ٬ايىو اواوؤی
شمهىقی اوالهی ایكاو ،جٍکیل شم١یثهای ویاوی یا ًِ٩ی با ايصمىهای اوالهی
یا ا٬لیثهای ؾیًی ًٌاؼحه ٌؿه آلاؾيؤؿ ،هٍؤكوٖ بؤه ایًکؤه ،اِؤىل اوؤح٭الل ،آلاؾی،
وظؿت هلی هىالیى اوالهی و اوؤان شمهؤىقی اوؤالهی قا ي٭ؤٓ يکًًؤؿٔ .ؤابٙه
جٍؽیُ گكوه یا شم١یث يیم يٝك به وکىت ٬ايىو ؾقایىباقه و با جىشه به قو یه ٕ٬ؤائی
٠باقت اوث ال اشحما ٞو گكؾهمائی ا٨ؤكاؾی کؤه ٠ؤؿه آوهؤا ال ؾو ي٩ؤك بیٍؤحك باٌؤؿ.
به٠الوه ،هٙاب ٫جبّكه هاؾه ٬ 2۱۱ايىو هصالات اوالهی ،شبهه واظؿی که ال گكوههؤا
و اٌؽاَ هؽحل ٧جٍکیل ٌىؾ ،ؾق ظکن یک واظؿ اوث.
ؾوهیى ٌكٖ ًّ٠ك هاؾی شكم٬ ،یام هىؤلعايه گؤكوه یؤا شم١یؤث هحٍؤکل اوؤث و
ه٭ّىؾ ال ٬یام هىلعايه ٠لیه ظکىهث اوالهی که ٤یك ال شًؤ اوؤث بؤه هً١ؤی ابؤكال
ّ٬ؿ باً٘ی چًؿ ي٩ك هحٍکل هىلط اوث هكچًؿ ایى ايؿاله ٠ملیات هاؾی ا٨كاؾ هىؤلط
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به هكظله اشكا يكویؿه باٌؿ .ولی بؤه لعؤا ٚؼٙؤكات ياٌؤی ال آوکؤه بؤكای اوؤح٭الل و
جماهیث اقٔی هملکث هٕك اوث بكای جع٭ًّ٠ ٫ك هاؾی شكم کا٨ی اوث و ؾق هؤىقؾ
١٨الیث وایك إ٠اء و هىاؾاقاو شم١یث یؤا گؤكوه هىؤلط ٤یكهصؤال بؤك ٔؤؿ ظکىهؤث
اوالهی يیم تلم اوث که ایى ا٨كاؾ آگاهايه و باا٘ال ٞال اهؿا ٦شم١یث همبىق١٨ ،الیؤث
و جالي ؼىؾ قا به هك ٘كی ٫همکى بكای جى٨ی ٫شم١یث یا گكوه ابكال يمىؾه باًٌؿ هكچًؿ
ؾق ٌاؼه يٝاهی شم١یث ٌكکث يؿاٌحه باًٌؿ .بؿیى جكجیب ا٬ؿاهات و هىؤا٠ؿتهؤای
آگاهايه و ٤یكهىح٭ین و هئذك وایك إ٠اء و هىاؾاقاو آو گكوه یا شم١یث هحٍؤکل کؤه ؾق
شهث جع٭ ٫بؽٍیؿو به هؿ٦های آو گكوه یا شم١یؤث و بؤك ٔؤؿ ظکىهؤث اوؤالهی
ِىقت هیگیكؾ ٨ی ظؿ ـاجه ؾق ظکن هباٌكت ؾق ٬یام هىلعايه جل٭ی ؼىاهؿ ٌؤؿ یؤا بؤه
وؽى کىجاه ایىگىيه ا٬ؿاهات هىاؾاقاو ،يى٠ی ه١اويث ؾق ظکؤن هباٌؤكت بؤكای جع٭ؤ٫
ًّ٠ك هاؾی شكم ٬یام هىلعايه ٠لیه کٍىق هعىىب هیٌىؾ.

1

ؾق بكقوی هىاي ٟاشكای اظکام کی٩كی با هىاي١ی قوبكو هیٌىین کؤه بؤه يعؤىی ال
ايعاء هىشب ٠ؿم اشكای هصالات ه٭كق ؾق ظکن ؾاؾگاه هیگكؾيؿ .بكؼی ال ایى هىايٟ
بهِىقت ؾائمی هىشب و٭ىٖ و جى ٧٬اشكای ظکن هیٌىيؿ و بكؼؤی ؾیگؤك بؤه٘ىق
هٍكوٖ یا با جصى یم هصالات بؿلی هىشبات ٠ؿم اشكای هصالات ه٭كق ؾق ظکن ؾاؾگاه
قا ٨كاهن هیيمایًؿ .ؾق ایى بؽً هىاي ٟهمبىق قا ؾق ؾو هبعد شؿاگايه بؤه ٌؤكض آجؤی
جبییى و هىقؾبكقوی ٬كاق هیؾهین.

2

هَاًعدائویعبماجشایاحکبمکیفشی 

ؾق بكقوی هىاي١ی که هىشب ٠ؿم اشكای هصالات ه٭كق ؾق ظکن ؾاؾگؤاه هیٌؤىيؿ
آو ؾوحه ال هىاي١ی که به٘ىق ؾائمی اشكای هصالات هىقؾ ظکؤن قا هًح٩ؤی هیوؤاليؿ،
 1هعمؿ ِالط ولیؿی  ،ظ٭ى ٪شمای اؼحّاِی شلؿ وىم شكائن بك ٔؿ اهًیث و آوایً ٠مىهی ،ايحٍاقات ٤كوب.
 6لیلی ق٨ی١یاو ،هىاي ٟاشكای اظکام ؾق ظ٭ى ٪کی٩كی ایكاو ،پایاوياهه کاقًٌاوی اقٌؿ ظ٭ى ٪و شماء و شكمًٌاوؤی،
.2490
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ؼىؾيمؤایی هؤیکًًؤؤؿ .ایؤى هىايؤؤ٠ ٟباقتايؤؤؿ ال٨ -2 :ؤىت هعکىم٠لیؤؤه ؾق هصؤالات
ٌؽّی  -2گفٌؤث ٌؤاکی ؼّىِؤی ؾق شؤكائن ٬ابلگفٌؤث ٩٠ -4ؤى  -0يىؤػ
هصالات ٬ايىيی  -۳هكوق لهاو  -۱وایك هىاقؾ.
بهشم هىقؾ آؼك که ؾقبكگیكيؿه هىاي ٟؼاَ و پكاکًؿه اوث وایك هىاي ٟشملگؤی ؾق
هاؾه .٪ ۱آ.ؾ.ک هىقؾ جٍكی٬ ٟكاقگك٨حهايؿ .ؾق هاؾه هفکىق ه٭ًى جّكیط يمىؾه اشؤكای
هصالات و ج١٭یب اهك شمایی هى٬ى ٦ؼىاهؿ ٌؿ .اگكچه ظ٭ى٬ؿاياو هىاقؾ یاؾٌؿه قا ال
٠ىاهل و٭ىٖ هصالات هیؾايًؿ 1باایىظال ال ایى يٝك که با ظؿوخ هكکؤؿام ال ٠ىاهؤل
همبىق اشكای ظکن کی٩كی با هاي١ی قوبكو هیٌىؾ که جى٠ ٧٬ملیات ج١٭یبی و اشكایی
قا ؾق پی ؾاقؾ هیجىاو آوها قا بهً٠ىاو هىاي ٟؾائمؤی اشؤكای اظکؤام کی٩ؤكی هعىؤىب
يمىؾ .به ج١بیك ؾیگك ؾققويؿ اشكای هعکىهیثهای ه٭كق ؾق ؾاؾياهه ،ؼؤىاه ؾق هكظلؤه
ج١٭یب و شلب هعکىم٠لیه و ؼىاه ؾق هكظله ؾوحكوی بؤه وی و ٌؤكو ٞبؤه اشؤكا ،بؤا
جع٭ ٫هكکؿام ال اوباب هىقؾيٝك اشكای هصالات با هاي١ی قوبكو هیٌىؾ که يحیصؤه آو
جى ٧٬اشكای ظکن اوث .لفا هىاقؾ ًٌگايه ٨ى٪الفکك قا جعث ً٠ؤىاو هىايؤ ٟؾائمؤی
اشكای اظکام کی٩كی که هىشب و٭ىٖ هصالات ه٭كق ؾق ظکؤن ؾاؾگؤاه هیٌؤىيؿ ،ؾق
گ٩حاقهای شؿاگايه هىقؾبعد و بكقوی ٬كاق هیؾهین.
فىت هعکىمهلیه

٨ىت هعکىم٠لیه یکی ال هىاي ٟؾائمی اوث که ؾق هك هكظله ال هكاظؤل قوؤیؿگی
بهو یژه ؾق هكظلؤه اشؤكای اظکؤام هىشؤب ٠ؤؿم ج١٭یؤب بمهکؤاق و وؤ٭ىٖ هصؤالات
هیگكؾؾ .به٠باقتؾیگك پایاو ظیات هعکىم٠لیه هاي١ی بك وك اشؤكای ظکؤن ١ٙ٬ؤی و
 1هعمىؾ آؼىيؿی ،آییى ؾاؾقوی کی٩كی ،ز ( ،2جهكاو ،والهاو چاپ و ايحٍاقات ولاقت ٨كهًؤ و اقٌؤاؾ اوؤالهی،
چاپ اول ،لهىحاو  -22۱ َ ،)24۱۱هعمؿ باهكی ،ظ٭ى ٪شمای ٠مؤىهی (جهؤكاو ،ايحٍؤاقات قهؤام ،چؤاپ اول،
 -4۳2 َ ،)24۱2هعمؿ آٌىقی ،آییى ؾاؾقوی کی٩كی ،ز ( ،2جهكاو ،ومث ،چاپ اول -2۱0 َ ،)24۱0 ،ایؤكز
گلؿولیاو ،بایىحههای ظ٭ى ٪شمای ٠مىهی (جهكاو ،يٍك هیماو ،چاپ پًصن.4۱۳ َ ،)24۱0 ،
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ً
تلماتشكای ِاؾقه ال وىی ؾاؾگاه اوث٨ .لى٩ه و٭ىٖ هصالات يیؤم کؤاهال قوٌؤى و
بؿیهی اوث چكاکه با ٨ىت هعکىم٠لیؤه اهکؤاو اق٠ؤاب و هصؤالات او ال بؤیى ق٨حؤه و
اهؿا ٦هىقؾ ايحٝاق هصالات هع٭ؤ ٫يؽىاهؤؿ ٌؤؿ .بؤه ج١بیؤك ؾیگؤك ا٠مؤال هصؤالات
بههًٝىق جًبه و اق٠اب و بال اشحما٠ی ٌؿو ايىاو ليؿه اوث ؾقظالیکه هعکىم٠لیه یا
هحهن هحى٨ی هىٔى ٞجکلی ٧يیىث جا ٬ابل هصالات باٌؿ.
وأط و هبكهى اوث که ؾق هصالات ٌؽّی با ٨ىت هعکىم٠لیه اشكای هصالات
و جؤؾیب وی اهكی هعال و والبه به ايح٩اء هىٔى ٞاوث و بك همیى هبًا ؾقبًؿ اول هاؾه
.٪ ۱آ.ؾ.ک ٨ىت هعکىم٠لیه ه٭یؿ به هصالات ٌؽّؤی ٌؤؿه اوؤث .ایؤى ؾق ظؤالی
اوث که ؾق هصالات ٤یكٌؽّی و هالی ظحی با ٨ىت هعکىم٠لیه به ج٭أؤای ٌؤاکی
ظکن ؾاؾگاه ؾق ؼّىَ اهىال و هاجكک هعکىم٠لیه هحى٨ی اشكا هیگكؾؾ .بكای يمىيؤه
هصالات ّ٬اَ ،ظؤبه و ٌؤال ٪بؤا ٨ؤىت هعکىم٠لیؤه وؤا ٗ٬هیگكؾيؤؿ لؤیکى ؾق
ؼّىَ ؾیات ال ایى يٝك که هصالات ـوشًبحیى اوث (هن شًبه شبكاو ؼىاقت ؾاقؾ
و هن شًبه جًبیه و اق٠اب) و شًبه هالی و شبكاو ؼىاقت آو به شًبه جًبیه و جًبه بمهکاق
٤لبه ؾاقؾ ،با ٨ىت وی وا ٗ٬يمیگكؾؾ .ؾق ظ٭ی٭ث هیماو ؾیه هىقؾ ظکن همچىو وایك
ؾیىو که بك ـهه هحى٨ی ٬كاق ؾاقؾ ٬بل ال ج٭ىین جكکه ال هاجكک اؼف و به ٌاکی ؼّىِی
(لیاوؾیؿه) پكؾاؼث هیٌىؾ.1
گزشث شاکی خظىطی دس ششائن لابٌگزشث

هٙاب ٫ٌ ٫ؾوم هاؾه  .٪ ۱آ .ؾ .ک گفٌث ٌاکی یؤا هؤؿ٠ی ؼّىِؤی ؾق شؤكائن
٬ابلگفٌث ال هىاقؾ و٭ىٖ و لوال هصؤالات بؤه ٌؤماق هؤیقوؾ .هىؤح٩اؾ ال هؤاؾه 24
.٪م.ا که اٌ١اق ؾاٌحه «ؾق شكائمی که باگفٌث هحٕكق ال شكم ج١٭یب یا قوؤیؿگی یؤا
اشكای ظکن هى٬ى ٦هیگكؾؾ گفٌث بایؿ هًصم باٌؿ و به گفٌؤث هٍؤكوٖ و ه١لؤ٫

 1يٝكیه هٍىقجی 24۱۳/22/2۱-۳/۱0۳۳ ،ا.ض.٪.
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جكجیب اذك ؾاؾه يؽىاهؿ ٌؿ و همچًیى ٠ؿول ال گفٌث هىؤمى ٞيؽىاهؤؿ بؤىؾ» و يیؤم
ا٬حبان ال اِىل ظ٭ى٬ی بایىحی بك ایى ٠٭یؿه بىؾ که گفٌؤث هحٕؤكق ال شؤكم لهؤايی
پفیك٨حه هیٌىؾ که شاهٌ ٟكایٗ ـیل باٌؿ:
 .2گفٌث بایؿ ال ٘ك ٦ـیي ٟ٩یا ٬ائنه٭ام ٬ايىيی یا وقذه باٌؿ؛
 .2وشىؾ اهلیث ؾق ٌاکی یا ـیيٟ٩؛
 .4اقاؾه ايٍائی و ١ٙ٬ی ٌاکی یا هؿ٠ی ؼّىِی ؾایك بكگفٌث و قٔایث1؛
 .0گفٌث ٌاکی بایؿ ِكیط ،هًصم و ١ٙ٬ی باٌؿ و هٍكوٖ و ه٭یؿ يباٌؿ؛
 .۳ا٠الم گفٌث بایؿ په ال و٬ى ٞبمه باٌؤؿ و گفٌؤث ٬بؤل ال و٬ؤى ٞشؤكم هؤئذك
يیىث؛
٠ .۱ؿول ال اقاؾه ايٍائی هبیى گفٌث؛
به٘ىقکلی ؾق يٝامهای ظ٭ى٬ی شكائن واشؿ ؾو شًبه ٌؤًاؼحه هیٌؤىيؿ اول شًبؤه
٠مىهی که هًٝىق ج١ؿی بمهکاق به ظ٭ى ٪اشحمؤا٠ی آظؤاؾ شاه١ؤه و اؼؤالل ؾق يٝؤن
همگايی اوث .ؾوم شًبه ؼّىِی که هًٝىق ج١ؿی بمهکؤاق بؤه ٌؤؽُ بؤمه ؾیؤؿه و
ؼىاقات هاؾی و هً١ىی به اووث؛ بًابكایى هیجىاو اؾ٠ا يمىؾ که اذك گفٌث بىؤحه بؤه
يى ٞشكم هح٩اوت اوث گاهی هىشب و٭ىٖ اشكای هصالات و گؤاهی وؤبب جؽ٩یؤ٧
هصالات ؼىاهؿ ٌؿ .ؾق هىاقؾی که گفٌث ٌاکی و٭ىٖ و لوال قا به ؾيبؤال ؾاقؾ آذؤاق
ؾیگكی يیم ٬ابلجّىق اوث الشمله ایًکه باگفٌث ٌاکی و هحٕؤكق ال شؤكم (ظىؤب
جبّكه  4هاؾه  ۱2هکكق العا٬ی به .٪م.ا) آذاق هعکىهیث کی٩كی يیم لایل هیگكؾؾ.

٠ 1بان لقا٠ث و ٠لی ههاشكی ،آییى ؾاؾقوی کی٩كی ،ز ( ،2جهكاو :ايحٍاقات ٨کك والاو ،چاپ اول ،بهؤاق ،)24۱2
َ .۱2

 هىاي ٟاشكای ظکن ٨٭هی ٌىقي و ب٥ی ؾق ّ٠ك ظأك 69> 
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وىهیى هاي ٟؾائمی اشكای ظکن که هىشب لوال و و٭ىٖ هصالات هیگؤكؾؾ٩٠ ،ؤى
اوث٩٠ .ى ؾق ل٥ث به هً١ی گفٌث ،ه٩٥كت ،آهكلیؤؿو ،وؤا ٗ٬کؤكؾو ٠ؤفاب آهؤؿه
اوث 1.ؾق اِٙالض ظ٭ى ٪کی٩كی ٩٠ى به هً١ی ا٬ؿاهی ال شايب يهاؾهؤای ج٭ًیًؤی یؤا
اشكایی اوث که بكای ابكال ظه ٙ٠ى٨ث و ٌ٩٭ث يىبث به هصكهیى و بؽٍىؾو جمؤام
یا ٬ىمحی ال هصالات آياو ِىقت هیگیكؾ.

2

هماو٘ىق که اکرك ظ٭ى٬ؿاياو ه١ح٭ؿيؿ ٩٠ى ٠مىهی ذمكه اقاؾه ٬ايىوگؤفاق اوؤث جؤا
ؾق هىا١٬ی که شاه١ه هیجىايؿ بًا به هّالط و ه٭حٕیات ؼاَ ال ج١٭یؤب هصكهؤاو و
اشكای هصالات ِك٦يٝك يمایؿ ال ٘كی ٫وکالی ؼىؾ ا٬ؿام به ٩٠ى هعکىهاو يمایؤؿ.3
ایى ا٬ؿام بهو یژه ؾق هىا ٟ٬اي٭البهای ویاوؤی و بعكاوهؤای ٌؤؿیؿ اشحمؤا٠ی و٬ؤىٞ
هییابؿ .اٙ٠ای ٩٠ى ،اهحیالی اوث که ظاکن هؤك کٍؤىق ؾق اؼحیؤاق ؾاقؾ جؤا بحىايؤؿ ؾق
ً
ا٠مال ظاکمیث ؼىؾ هّالط و هًا ٟ٨گىياگىو قا جؤهیى يمایؿ ایى اهحیؤال ؼّىِؤا ؾق
شكائن ویاوی به قئیه هملکث اشاله هیؾهؿ جا با ٩٠ى وكاو ویاوی هؽال ،٧آقاهً
و يٝن قا به شاه١ه بكگكؾايؿ.
به٠الوه ٩٠ى ؼّىِی جؿبیكی بكای کاهً ٌؿت هصالات الشمله ا٠ؤؿام اوؤث.
هٙاب ٫ه٭كقات ایكاو بهو یژه بًؿ هٍحن اِل یکِؿ و ؾهن ٬ؤايىو اواوؤی و هؤاؾه 20
.٪م.ا اؼحیاق ٩٠ى هعکىهاو با ه٭ام قهبكی اوث که په ال پیًٍهاؾ قئیه ٬ؤىه ٕ٬ؤائیه
هیجىايؿ هىا٨٭ث یا هؽال٩ث ؼىؾ قا ا٠الم يمایؿ .ؾق ٩٠ى ؼّىِی يیؤم چًؤؿ ظالؤث
٬ابلجّىق اوث .اول ایًکه ٨كؾ یا ا٨كاؾ هٍؽّی بكای ٩٠ى پیًٍهاؾ ٌؤىيؿ .ؾوم ایًکؤه
٠ 1لیاکبك ؾهؽؿا ٨ ،كهً ؾهؽؿا ،ـیل «٩٠ى».
 6هىًٌ ٌاهبیاجی  ،ظ٭ى ٪شمای ٠مىهی ،ز ( ،2ايحٍاقات یوبیى ،چاپ ؾهن.22 َ ،)24۱0 ،
 9هعمىؾ آؼىيؿی  ،آییى ؾاؾقوی کی٩كی -244 َ ،هىًٌ ٌؤاهبیاجی  -۳22 َ ،ایؤكز گلؤؿولیاو -4۳0 َ ،
هعمؿ٠لی اقؾبیلی.2۱۳ َ ،
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هعکىهاو شكائن ؼاَ به٘ىق هٙل ٫پیًٍهاؾ گكؾيؿ .وىم ایًکؤه کلیؤه هعکىهؤاو کؤه
واشؿ ٌكایٗ ؼاِی الشمله ٨٭ؿاو واب٭ه کی٩كی یا ج١ؿاؾ ايؿک واب٭ه باٌؤًؿ پیٍؤًهاؾ
ٌىيؿ .ؾق ؼّىَ ا٬ؿاهات جؤهیًی و جكبیحی که هحًاوب باظالث ؼٙكياک بمهکؤاق و
بههىشب ظکن ؾاؾگاه اجؽاـ گكؾیؿه يبایؿ ٠٭یؿه به ٌمىل ٩٠ى ؾاٌث .يکحؤه ٬ابلجؤهؤل
ؾیگك ایًکه هٙاب ٫هاؾه  2۱آییىياهؤه کمیىؤیىو ٩٠ؤى و جؽ٩یؤ ٧هصؤالات هعکؤىهیى
هّىب  ۱۳هكجکبیى بكؼی شكائن الشمله وك٬ث هىلعايه ،جصاول بؤه ً٠ؤ ،٧شؤكائن
ههن ال ٬بیل شاوىوی ،هعاقبه٬ ،اچا ٪والض و ههمات ،اؼحالن ،اقجٍا ،آؾمقبؤایی،
هعکىهاو به ظؤؿ ٌؤك٠ی ،ا٠ؤؿام ،قشؤن و يیؤم ٬اچا٬چیؤاو ظك٨ؤهای ال ٌؤمىل ٩٠ؤى
ؼّىِی هىحرًا ٌؿهايؿ.

ً
اگكچه ه٭كقات هكبىٖ به ٩٠ى ٠مىهی ٤البا ؾق پی اي٭الب ؾق يى ٞظکىهث ویاوی

ظاکن و بهيؿقت به جّى یب هیقوؿ ولی بههكظال هیجىاو بكای ایى يؤى٩٠ ٞؤى آذؤاقی
بكٌمكؾ٩٠ .ؤى ؼّىِؤی يیؤم هىشؤب جى٬ؤ ٧اشؤكای هصؤالات هیگؤكؾؾ و ؾقيحیصؤه
هعکىم٠لیه ال جعمل جمام یا بؽٍی ال هصالات ه١ا ٦هیگؤكؾؾ و البحؤه ؾق ؼّؤىَ
هعکىهیث ا٠ؿام يیم ٌمىل ٩٠ى هىشب جبؿیل آو هصالات به هصالات ظبه هیگكؾؾ.
يغخ هصاصات لايىيی

یکی ؾیگك ال هىاي ٟکه اشكای ظکن قا هحى٬ؤ ٧و با٠ؤد وؤ٭ىٖ هصؤالات هیٌؤىؾ
يىػ ه٭كقات هحٕمى هصالات اوث که ؾقبًؿ چهاقم هؤاؾه .٪ ۱آ.ؾ.ک هؤىقؾ جٍؤكیٟ
٬كاقگك٨حه و جعث ً٠ىاو يىػ هصالات ٬ايىيی آهؿه اوث .البحه ج١بیك ٬ايىوگفاق هبهن و
ؼالی ال اٌکال يیىث لیكا آيچه يىػ هیٌىؾ هبًای هصالات اوث یً١ؤی ٬ؤايىو ،يؤه
ؼىؾ هصالات و بك همیى اوان بكؼی ظ٭ى٬ؿاياو يیم ؾق آذاق ؼىؾ ایى هىٔى ٞقا جعث
ً٠ىاو يىػ ٬ايىو شما هٙكض يمىؾهايؿ 1ؾق پیشىیی هبًای جى ٧٬و و٭ىٖ هصالات ؾق

٠ 1بان لقا٠ثٌ ،كض ٬ايىو هصالات اوالهی ،ز ( ،2جهكاو٬ :٭ًىن.۱4 َ ،)24۳9 ،
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ِىقت يىؤػ ٬ؤايىو هصؤالات بؤا اِؤل ٙ٠ؤ ٧بؤه هاوؤب ٫يٍؤؿو ٬ؤىايیى کی٩ؤكی و
به٠باقتؾیگك به٬ا٠ؿه ٬بط ٠٭اب بالبیاو هىاشه هیٌىین.
ؾقوا ٟ٬يىػ ٬ايىو واب ٫په ال جّؤى یب ٬ؤايىو تظؤ ٫یکؤی ال اوؤحرًائات اِؤل
هفکىق اوث ،ایى يکحه بهؼىبی باهٙال١ه ؾ٬ی ٫هاؾه .٪ 22م.ا ٬ابل اوحًباٖ اوؤث .1ؾق
ظ٭ی٭ث هالک هباض یا ٤یكهصال بىؾو هك ١٨ل یؤا جؤكک ١٨لؤی٬ ،ؤايىو لهؤاو ايصؤام آو
اوث؛ بًابكایى هی ١٨ل یا جكک ١٨لی قا يمیجىاو بهً٠ىاو بؤمه بؤههىشب ٬ؤايىو هؤئؼك
هصالات يمىؾ لیکى با ً٠ایث به ایى هىٔى ٞکه هصؤالات ٠ملؤی کؤه ؾق ظؤال ظأؤك
اليٝك ٌاق٨ ٞا٬ؿ ٠٭ىبث و ٬بط اشحما٠ی اوث ،هكچًؿ ؾقگفٌحه شكم ايگؤاقی ٌؤؿه،
هًّ٩ايه به يٝك يمیقوؿ الایىقووث که ٬ايىوگفاق ا٠مال ٬ايىو هئؼك بك لهاو و٬ؤىٞ
شكم که هبحًی بك جؽ٩ی ٧یا ٠ؿم هصالات بىؾه و یا ال شهات ؾیگك هىؤا٠ؿجك بؤه ظؤال
هحهن و هصكم باٌؿ قا جصى یم يمىؾه اوث .هٙاب ٫ٌ ٫اول هاؾه .٪ 22م.ا .اگك ٠ملی که
ؾقگفٌحه شكم بىؾه بههىشب ٬ايىو تظ ٫شكم ٌؤًاؼحه يٍؤىؾ ؾق ایؤى ِؤىقت ظکؤن
١ٙ٬ی اشكا يؽىاهؿ ٌؿ و اگك ظکن ؾق شكیاو اشكا باٌؿ با٬یمايؤؿه هصؤالات هى٬ؤى٦
اتشكا ؼىاهؿ هايؿ .هٙاب ٫ٌ ٫ؾوم ال هاؾه واب ٫الفکك ؾقِىقجیکه هصؤالات بؤمه ؾق
٬ايىو تظ ٫جؽ٩ی ٧یابؿ په ال ج٭أای هعکىم٠لیه ؾاؾگؤاه بؤا لعؤا٬ ٚؤايىو تظؤ٫
هصالات قا جؽ٩ی ٧ؼىاهؿ ؾاؾ.
هشوس صهاو

یکی ؾیگك ال هىايؤ ٟؾائمؤی اشؤكای اظکؤام کؤه هىشؤب وؤ٭ىٖ و لوال هصؤالات
هیگكؾؾ ،هكوق لهاو اوث٬ .ايىوگفاق بؤه ؾتیلؤی٬ ،ىا٠ؤؿ ؼاِؤی قا بؤكای ج١٭یؤب و
اشكای هصالات بمهکاقاو ه٭كق يمىؾه جا ؾق هماو ٨كشههای لهايی ،هىٔى ٞقویؿگی و
هصكم به شمای ٠مل هصكهايه ؼىؾ بكوؿ .پؤه ال گفٌؤث هىا٠ؤؿ ه٭ؤكق٬ ،ايىوگؤفاق

 1هعمؿ اوما٠یل ،ظ٭ى ٪شمای ٠مىهی ،ز ( ،2جهكاو :ايحٍاقات ٨كؾووی ،چاپ چهاقم.202 َ ،)24۱2 ،
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ج١٭یب هحهن یا هکا٨ات ؾاؾو بمهکاق قا جصى یم يًمىؾه اوث .هكوق لهاو ٠باقت اوؤث
ال گفٌحى هؿجی که بههىشب ٬ايىو په ال اي٭ٕای آو هؿت ،ج١٭یب شكم و یا اشؤكای
ظکن ١ٙ٬ی کی٩كی هحى ٧٬هیٌىؾ.
بك اوان هاؾه .٪ 2۳4آ.ؾ.ک بكای ظلىل هكوق لهؤاو هىا٠ؤؿ وؤه ،پؤًس و ؾهوؤاله
پیًبیًیٌؿه اوث .هٙاب ٫بًؿ ال ٧هاؾه هفکىق شكائمی که ظؿاکرك هصؤالات ٬ؤايىيی
آوها بیً ال وه وال ظبه یا بیً ال یکهیلیىو قیال باٌؿ په ال گفٌؤث هؤؿت ؾه
وال هٍمىل هكوق لهاو هیگكؾيؿ ،هٙاب ٫ا٘ال ٪هاؾه هفکىق ظبه ابؤؿ يیؤم هٍؤمىل
همیى بًؿ اوث و يکحه ؾیگك ایًکه ؾقِىقجیکه یکی ال هصالات ظبه و شمای ي٭ؤؿی
کمحك ال ظؿ ه٭كق و ؾیگكی بیٍحك باٌؿ بًا به جبّكه هاؾه هفکىق هصالات ظبه هؤالک
٠مل ؼىاهؿ بىؾ .هكوق لهاو يیم همچىو وایك هىاي ٟؾائمی اشكای ظکن ،لایؤل کًًؤؿه
ج١٭یب شمایی و هىئىلیث کی٩كی اوث به٘ىقیکه بؤا ظلؤىل هؤكوق لهؤاو پكويؤؿه بؤه
اوحًاؾ بًؿ ٌٍن هاؾه .٪ ۱آ.ؾ.ک با ٬كاق هى٬ى٨ی ج١٭یب یا ٬ؤكاق هى٬ؤى٨ی اشؤكا ال آهؤاق
کىك و بایگايی هیٌىؾ.
هَاًعدائویخبظاجشایاحکبمکیفشی 

٠الوه بك هىاي١ی که ؾق بات به آو اٌاقه يمىؾین هیجؤىاو هىايؤ ٟؾیگؤكی قا يیؤم ـکؤك
يمىؾ که با ظؿوخ آوها به جصىیم ٌاق ٞاشكای اظکام کی٩كی هحى ٧٬و هصالات بؤكای
همیٍه وا ٗ٬هیٌىيؿ .البحه بكؼال ٦هىاي٬ ٟبلی ایى هىاي ٟکلیؤث يؿاٌؤحه و بلکؤه ؾق
هىاقؾ ؼاَ يٝك ه٭ًى ٬كاقگك٨حهايؿ:
٨ .2كاق هعکىم٠لیه ؾق بمه ليای هعًّه.
٨ .2كاق ٌهىؾ ؾق بمه ليای هعًّه.
 .4و٭ىٖ اشكای ظؿ ٬ف.٦
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ؾق هبعد ٬بلی پیكاهىو هىاي ٟؾائمی اشكای اظکام کی٩كی یا به ج١بیؤك ؾیگؤك هؤىاقؾ
و٭ىٖ هصالات ،هٙالبی اقائه ٌؿ .ؾق ایى هبعد بًا ؾاقین ؾق ؼّىَ وؤایك هؤىاي١ی
که به يعىی هىشب ٠ؿم اشكای هصؤالات ه٭ؤكق ؾق ظکؤن ؾاؾگؤاه هیٌؤىيؿ بعؤد و
بكقوی يمایین ،هىاي١ی که یا به٘ىق هٍكوٖ هىشب ٠ؿم اشكای ظکؤن هیگكؾيؤؿ و یؤا
وبب جبؿیل هصالات ه٭كق ؾق ظکن ؾاؾگاه هیٌىيؿ و لفا بههًٝىق جبیؤیى هؤك چؤهبهحك
هىٔى ٞؾق ؾو گ٩حاق شؿاگايه به ٌكض ـیل هىاي ٟهفکىق قا هىقؾ هؿا٬ه ٬كاق هیؾهین.
هىاين هششوؽ اششای اظکام کیفشی

ؾق بكقوی هىاي١ی کؤه ٠اهؤل ٠ؤؿم اشؤكای هصؤالات ه١یًؤه جىوؤٗ ه٭ؤام ٕ٬ؤایی
هیٌىيؿ به ؾو هىقؾ بكؼىقؾ هیکًین که يه هیجىاو ال آوها بهً٠ىاو هىاي ٟؾائمی اشكای
اظکام کی٩كی یاؾکكؾ و يه آوها قا ؾق لهكه هىاي ٟجؤؤؼیكی اشؤكای ظکؤن ٬ؤكاقؾاؾ .ایؤى
هىاي ٟکه يهاؾهایی ال وىی ٬ايىوگفاق شهث اِالض ق٨حاق بمهکاق هیباًٌؿ ٠باقتايؿ
ال :آلاؾی هٍكوٖ و ج١لی ٫هصالات.
آصادی هششوؽ

ظکن آلاؾی هٍكوٖ هؤاي١ی ٬ؤايىيی اوؤث کؤه بؤههىشب آو هعکىم٠لیؤه بؤه٘ىق
هٍكوٖ پؤه ال جعمؤل يّؤ ٧هصؤالات ظؤبه بؤاوشىؾ ٌؤكایٙی ال جعمؤل هؤاب٭ی
هعکىهیث ظبه ه١اٌ ٦ىؾ .هكچًؤؿ بكؼؤی ظ٭ى٬ؤؿاياو آلاؾی هٍؤكوٖ قا الشملؤه
٠ىاهل جؤؼیك و ج١ى ی ٫اشكای ظکن ـکك يمىؾهايؿ 1لیکى الآيصاکه هعکىم٠لیه با ايصام
ؾوحىقات ؾاؾگاه و ٠ؿم اقجکاب هصؿؾ بؤمه ؾق هؤؿت ه١ؤیى بؤهکلی ال جعمؤل هؤاب٭ی
هصالات ه١ا ٦هیٌىؾ ،هیجىاو آلاؾی هٍكوٖ قا بهً٠ىاو هاي١ی هٍكوٖ کؤه هىشؤب
٠ؿم اشكای با٬یمايؿه هعکىهیث هیگكؾؾ ،هعىىب يمىؾ .بههًٝىق اقائه هؤك چؤهبهحك
 1هعمؿ٠لی اقؾبیلی .249 َ ،
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هىٔى ،ٞهٙالبی قا ؾق چهاق ٬ىمث شؿاگايؤه جعؤث ً٠ؤاو یى هبؤايی آلاؾی هٍؤكوٖ،
٬لمكو آلاؾی هٍكوٌٖ ،كایٗ ِؿوق ظکن آلاؾی هٍكوٖ و آذاق آلاؾی هٍكوٖ هٙؤكض
هیيمایین .هبًای جؤویه يهاؾ آلاؾی هٍكوٖ ،ایصاؾ ايگیمي و ٨كاهن يمؤىؾو هصؤال و
٨كِحی بكای هعکىم٠لیه اوث جا با اوحمكاق ظىى ق٨حاق ؾق هعیٗ يؿاهحگاه ،لهیًههای
والگاقی اشحما٠ی و اِالض ق٨حاق ؾق وی ایصؤاؾ ٌؤىؾ و هىشبؤات پكهیؤم ال اقجکؤاب
هصؿؾ بمه ؾق او پؿیؿ آیؿ.
بههىشب هاؾه .٪ 4۱م .هك که بكای باق اول به ٠لث اقجکاب شكهی بؤه هصؤالات
ظبه هعکىمٌؿه باٌؿ و يّ ٧هصالات قا گفقايؿه باٌؿ ؾاؾگؤاه ِؤاؾقکًًؿه ؾاؾياهؤه
هعکىهیث ١ٙ٬ی هیجىايؿ ؾق ِىقت وشىؾ ٌكایٗ لیك ظکؤن آلاؾی هٍؤكوٖ ِؤاؾق
يمایؿ .هماو٘ىق که ؾق ِؿق هاؾه هفکىق جّكیطٌؿه و ال اِٙالض آلاؾی هٍكوٖ يیم
بكهیآیؿ ٬لمكو آلاؾی هٍكوٖ هعؿوؾ به ظبه اوثٌ .كایٗ تلم شهث اٙ٠ای آلاؾی
هٍكوٖ بههىشب هاؾه .٪ 4۱م.ا ٠باقتايؿ ال:
 .2يؿاٌحى واب٭ه هعکىهیث به ظبه؛
 .2جعمل ظؿا٬ل يّ ٧هصالات ظبه؛
 .4ظىى اؼال ٪و ولىک؛
 .0ا٘میًاو ال ٠ؿم اقجکاب شكم؛
 .۳شبكاو ٔكق هحٕكق ال شكم؛
اولیى و ههنجكیى اذك ظکن آلاؾی هٍكوٖ جى٬ؤ ٧هى٬ؤث اشؤكای هؤاب٭ی هصؤالات
ظبه ه٭كق ؾق ؾاؾياهه اوث.
جولیك هصاصات

ؾوهیى هاي١ی که به٘ىق هٍكوٖ هىشب ٠ؿم اشؤكای هعکىهیؤث ١ٙ٬ؤی هیگؤكؾؾ
ج١لی ٫هصالات اوث .ایى ٠اهل يیم همايًؿ آلاؾی هٍؤكوٖ هؤاي١ی ٬ؤايىيی اوؤث کؤه
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٬ايىوگفاق آو قا ؤ ٟيمىؾه و ٠ؿم اشؤكای هصؤالات قا هىکؤىل بؤه ظّؤىل ٌؤكایٗ و
ق٠ایث ج١هؿاجی ال وىی بمهکاق ؾايىحه اوث .ویژگی هاي ٟهفکىق آو اوث که اشؤكای
هصالات ه١ل ٫ال هماو ابحؿا بؤه ج١ى یؤ ٫ا٨حؤاؾه و ؾقِؤىقجیکه هعکىم٠لیؤه ؾق هؤؿت
هٍؽّی ج١هؿات هًؿقز ؾق ؾاؾياهه قا ق٠ایث يمایؤؿ و ال اقجکؤاب بمههؤای ؼاِؤی
ؼىؾؾاقی کًؿ اشكای هصالات بهکلی هًح٩ؤی هیٌؤىؾ .ؾقظالیکؤه ؾق آلاؾی هٍؤكوٖ
ً
لموها هعکىم٠لیه بایىحی يیمی ال هصالات ظبه قا جعمل يمىؾه باٌؿ.
ج١لی ٫هصالات يیم همايًؿ آلاؾی هٍكوٖ ،يهؤاؾی اوؤث کؤه ٬ايىوگؤفاق بؤههًٝىق
اٙ٠ای ٨كِث به بمهکاقايی که ظالث ؼٙكياک يؿاقيؿ ،اٙ٠ا هیکًؿ جا هًصاقٌؤکًی
ؼىؾ قا شبكاو يمایًؿ و با اِالض ق٨حاق ؼىؾ بهاِٙالض بال اشحما٠ی ٌىيؿ .ؾق ظ٭ی٭ث
٬ايىوگفاق هّلعث ؾیؿه جا بمهکاقايی که هكجکب شؤكائن کناهمیؤث ٌؤؿهايؿ و ٨ا٬ؤؿ
واب٭ه کی٩كی هئذكيؿ قا با اوح٩اؾه ال هکايیىن ج١لی ٫هصالات به اِؤالض ق٨حؤاق ؼؤىؾ و
پكهیم ال اقجکاب ا١٨ال هصكهايه هصؿؾ جك٤یب يمایؿ.

1

هَاًعتجذیلیاجشایاحکبمکیفشی 

په ال ـکك ٠ىاهلی که به٘ىق هٍكوٖ هىشب هًح٩ی ٌؿو و جى ٧٬اشكای هصالات
ه٭كق ؾق ظکن ؾاؾگاه هیٌىيؿ يىبث به بكقوی هىاي١ی هیقوؿ کؤه بؤا ظؤؿوخ آوهؤا
اشكای هصالات ه٭كق ؾق ظکن هحى ٧٬و به جٍؽیُ ؾاؾگاه ِاؾقکًًؿه ظکؤن ١ٙ٬ؤی،
هصالات ؾیگكی بكای هعکىم٠لیه ؾق يٝك گك٨حه هیٌىؾ .ایؤى هىايؤ٠ ٟباقتايؤؿ ال -2
٠صم هعکىم٠لیه ال پكؾاؼث شمای ي٭ؿی  -2جكک هعل ا٬اهث اشباقی یا بالگٍث به
ي٭ٙه همًى ٞات٬اهؤث جىوؤٗ هعکىم٠لیؤه .ؾق ایؤى ٬ىؤمث هؤىاقؾ هؤفکىق قا بؤه٘ىق
شؿاگايه هىقؾبكقوی ٬كاق هیؾهین.

ٌ 1اهكغ ؼؿیى جهمحًی ،ج١لی ٫اشكای هصالات ؾق ظ٭ى ٪ایكاو و ايگلىحاو ،قواله کاقًٌاوی اقٌؿ ،ؾايٍؤگاه جهؤكاو،
.22 َ ،۳۳-24۳0
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هصض هعکىمهلیه اص پشداخث شضای يمذی

یکی ال اِىل اولیه اشكای اظکام کی٩كی اِل جؤؼیكياپفیكی اشكای اظکام اوؤث.
ظکن شمایی همیىکه ١ٙ٬یث یا٨ث ٬ابلاشكا بىؾه و بیؾقي بایؿ بههى ٟ٬اشكا ؾقآیؿ.

1

یکی ال هصالات ج١میكی یا بالؾاقيؿه ،شمای ي٭ؿی اوث کؤه پؤه ال ١ٙ٬ؤی ٌؤؿو
هعکىهیث با جىشه به اِل هفکىق ،هعکىم٠لیه بایىحی آو قا بهظىاب ؼمايؤه ؾولؤث
واقیم يمایؿ .هاي١ی که ؾق هىیك اشكای ایى يى ٞهعکىهیث ٬ابل جع٭ ٫اوث اهحًؤا ٞیؤا
٠صم هعکىم٠لیه ال پكؾاؼث شمای ي٭ؿی اوث ؾق ظالث اول یً١ی اهحًا ٞو اوحًکا٦
ال پكؾاؼث شمای ي٭ؿی هٙاب ٫ه٩هىم هؽالِ ٧ؿق هاؾه یک .٪و.ا.م.م (هالی ٤یك ال
هىحرًیات ؾیى ال او به ؾوث يیایؿ) بكهیآیؿ که اشكای اظکام بایؿ اهؤىال وی (٤یؤك ال
هىحرًیات ؾیى) قا جى٬ی ٧و شمای ي٭ؿی قا ال آو وِىل يمایؿ .يعؤىه اشؤكای ظکؤن ؾق
چًیى هىقؾی ؾق هاؾه  4آ.٪.و.ا.م.م بهجّ٩یل آهؿه اوث.
ؾق ظالث ؾیگك یً١ی لهايی که هعکىم٠لیه به لعا٠ ٚؿم جمکى٬ ،اؾق به پكؾاؼؤث
شمای ي٭ؿی يیىث اشكای هصالات ه٭كق ؾق ظکن همحً ٟؼىاهؿ بؤىؾ .ؾق ایؤى ظالؤث
هٙاب ٫هاؾه ٬ 2ايىو يعىه اشكای هعکىهیثهای هالی ،هعکىم٠لیه به ؾوؤحىق ٬أؤی
ِاؾقکًًؿه ظکن ،به الای هبل٥ی ه١یى یؤک قول بالؾاٌؤث هیگؤكؾؾ کؤه بؤه ایؤى يؤىٞ
بالؾاٌث ،ظبه بؿل ال شمای ي٭ؿی گ٩حه هیٌىؾ.
جشک هعٌ الاهث اشباس ی یا باصگشث به يمـه همًىم االلاهث

یکی ؾیگك ال هىاي ٟاشكای اظکام که ؾق ِىقت بكول آو هصالات ه٭كق ؾق ظکن به
يؤؤى ٞؾیگؤؤكی جبؤؤؿیل هیٌؤؤىؾ جؤؤكک هعؤؤل ا٬اهؤؤث اشبؤؤاقی یؤؤا بالگٍؤؤث بؤؤه ي٭ٙؤؤه
همًىٞالمال٬ات جىوٗ هعکىم٠لیه اوث .گكچه بكؼال ٦ظبه بؿل ال شؤمای ي٭ؤؿی
جبؿیل هصالات ؾق ایى هىقؾ اهكی اؼحیاقی اوث و ؾاؾگاه الماهی به جبؿیل ظکن وؤاب٫
 1هعمىؾ آؼىيؿی .4۱ َ ،
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الّؿوق يؿاقؾ لیکى همیى جؽل ٧هعکىم٠لیه ال اشكای اواهك ؾاؾگاه (جعمؤل يًمؤىؾو
هصالات جحمیمی) ؼىؾ هبیى يؤى٠ی شىؤاقت و ٬ؤايىوگكیمی هعکىم٠لیؤه اوؤث کؤه
ؾاؾگاه با ؾق يٝك گك٨حى ؤؤ١یث هعکىم٠لیؤه و بؤه پیٍؤًهاؾ ؾاؾوؤكای هصؤكی ظکؤن
هیجىايؿ هصالات ه٭كق قا به ظبه یا شمای ي٭ؿی جبؿیل يمایؿ.
هٙاب ٫هاؾه .٪ 29م.ا ؾاؾگاه هیجىايؿ کىی قا که به ٠لث اقجکاب شؤكم ٠مؤؿی بؤه
ج١میك یا هصالات بالؾاقيؿه هعکىم کكؾه اوث بهً٠ىاو جحمین ظکن ج١م یكی یا بالؾاقيؿه
هؿجی ال ظ٭ى ٪اشحما٠ی هعكوم و يیم ال ا٬اهث ؾق ي٭ٙه یا ي٭اٖ ه١ؤیى همًؤى ٞیؤا بؤه
ا٬اهث ؾق هعل ه١یى هصبىق يمایؿ.
هَاًعتأخیشیعبماجشایاحکبمکیفشی 

هىاي٠ ٟام جؤؼیكی٠ ،ىاهلی هىحًؿ که اشكای هٙل ٫یا ٤الب هصالات قا بؤه ا٠حبؤاق
هىٔى ٞآوها به جؤؼیك هیايؿالؾ که بههعٓ بك٘كٌ ٦ؿو آو ٠اهل ،کی٩ك هىقؾ ظکؤن
ؾق هىقؾ هعکىم٠لیه به اشكا ؾقهیآیؿ .گاهی ایى هىاي ٟهٙؤاب ٫ظکؤن ٬ؤايىو ،اشؤكای
کی٩ك قا به جؤؼیك هیايؿالؾ و گاهی بؤؿوو پیًبیًؤی ٠اهؤل جؤؤؼیك ؾق ٬ؤايىو ،ؾق ٠مؤل
اشكای کی٩ك به هًگام هىاشهه با چًیى ٠اهلی به جؤؼیك هیا٨حؤؿ .ایؤى هىايؤ ٟبؤك هبًؤای
ؤ ٟو پیًبیًی آو ؾق ٬ايىو بؤه ؾو يؤى« ٞهىايؤ ٟپیًبیًیٌؤؿه ؾق ٬ؤايىو» و «هىايؤٟ
هىکىت ؾق ٬ايىو» ٬ابلج٭ىین اوث که يى ٞاول ایى هىاي ،ٟقاههای ا٠حكاْ به اظکؤام
ً
قا ؾق بكهیگیكؾ و يى ٞؾوم آو يیم هىاقؾی قا ٌاهل هیٌىؾ که بٕ١ا اشكای کی٩ك هًگؤام
هىاشهه با چًیى هىاقؾی با اهؿا ٦کی٩ك ؾق ج١اقْ اوث و گاهی هن اشؤكای کی٩ؤك بؤه
هًگام هىاشهه با بكؼی ال ایى هىاي ٟؾق ٠مل همکى يیىؤث؛ بًؤابكایى ٔؤكوقی اوؤث
هىاي ٟيى ٞؾوم يیم ؾق ه٭كقات کی٩كی کٍؤىقهاو بهِؤكاظث پیًبیًؤی ٌؤىؾ جؤا اِؤل
٬ايىيی بىؾو هصالات به يعى کاهل هٙاب ٫اِل .٪ 4۱ا هكا٠ات ٌؿه باٌؿ.
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هىاين جَخیشی هام پیشبیًیشذه دس لايىو

ً
ایى هىاي ،ٟهىاي١ی هىحًؿ که ؾق ٬ايىو پیًبیًیٌؿهايؿ و اِىت ال قاههای ا٠حكاْ
ً
به اظکام کی٩كی هعىىب هیٌىيؿ .اِىت ؾق ؾ٠اوی کی٩كی همه قويهای ا٠حؤكاْ
ؾاقای اذك ج١لی٭یايؿ و اشؤكای قأی قا بؤه جؤؤؼیك هیايؿاليؤؿ ؾق ایؤى هیؤاو ٨ك٬ؤی هیؤاو
قويهای ٠اؾی و ٨ى٪ال١اؾه وشىؾ يؿاقؾ1؛ بًابكایى اذك ج١لی٭ی قاههای ا٠حؤكاْ ؾاقای
اهمیث به ومایی اوث؛ لیكا اشكای جّمینهای هكبىٖ به اهك کی٩كی هیجىايؿ يحؤایس و
پیاهؿهای ياگىاقی ؾق پی ؾاٌحه باٌؿ و اشكای ظکمی که ؾق ه١كْ ابٙؤال یؤا ي٭ؤٓ
ب١ؿی ٬كاقگك٨حه ا٬ؿاهی ياوًصیؿه و ياؾقوث اوث .بهياچاق بایؿ گ٩ث که اذؤك ج١لی٭ؤی
قاههای ا٠حكاْ ا٠ن ال قاههؤای ٠ؤاؾی و قاههؤای ٨ى٪ال١ؤاؾه ؾق اهؤىق کی٩ؤكی ،اهؤكی
ٔكوقی و ظیاجی اوث و بایؿ ؾق ه٭كقات ٌکلی کی٩كی شًبه ٬ؤايىيی بؤه ؼؤىؾ گیؤكؾ.
٬ايىوگفاق ایكاو ،ؾق هىقؾ قاههای ا٠حكاْ الشملؤه واؼؤىاهی ،ا٠ؤاؾه ؾاؾقوؤی جعؤث
ٌكایٙی ،هٙاب ٫يُ ٬ايىو٬ ،ائل به جى ٧٬اشكای ظکن ٌؿه اوث.
هىاين جَخیشی هام هغکىت دس لايىو

بكؼی ال هىاي ٟؾق ه٭كقات ٬ايىيی بهً٠ىاو ٠ىاهل جؤؤؼیك ؾق اشؤكای هصؤالات ـکؤك
ً
يٍؿهايؿ؛ اها بٕ١ا اشكای هصالات ؾق هًگام هىاشهه با چًیى ٠ىاهلی با هؤاي ٟهىاشؤه
ٌؿه و ٠ؿم جىشه به آوها با٠د ياؾیؿه گك٨حى اهؿا ٦کی٩ك اوث؛ لیكا هؤؿ ٦و ٨لىؤ٩ه
ؤ ٟکی٩ك ظکن هیکًؿ که هك چیمی که آذاق و اهؿا ٦کی٩ك قا ال بیى ببؤكؾ ؾق هكظلؤه
اشكای آو هىقؾجىشه ٬كاق گیكؾ جا اهؿا ٦کی٩ك هع٭ ٫و ه٭ّىؾ ظ٭ى ٪کی٩كی ال ؤؤٟ
چًیى کی٩كهایی جؤهیى ٌىؾ .ؾق ٤یك ایى ِىقت اشؤكای کی٩ؤك بؤؿوو جىشؤه بؤه آذؤاق و
اهؿا ٦آو کاقی ٠بد ؼىاهؿ بىؾ .بهً٠ىاوهرال شًىو په ال ِؿوق ظکن ١ٙ٬ی و بؤه
هًگام اشكای هصالات بایؿ بهً٠ىاو هاي٬ ٟايىيی اشكای کی٩ك هعىؤىب ٌؤىؾ؛ لیؤكا بؤا
 1پكو قویه  ،يهاؾهای ٕ٬ایی ٨كايىه ،جكشمه ٌهكام ابكاهیمی٠ ،بان جؿیى٤ ،الهعىیى کىٌکی( ،جهكاو :وپهك يىیى،
يىیى ،چاپ يؽىث.۱۳۳ َ ،)24۱0،
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اشكای هصالات ؾق هىقؾ هعکىم٠لیه هصًىو هی یک ال اهؤؿا ٦اق٠ؤابی و اِؤالظی
کی٩ك جؤهیى يمیٌىؾ .هىٔؤى٨ ٞؤكاق هعکىم٠لیؤه کؤه اشؤكای ٤الؤب کی٩كهؤا الشملؤه
کی٩كهای وؤالب ظیؤات و بؤؿيی و کی٩كهؤای وؤالب و هعؿوؾکًًؤؿه آلاؾی ،هىؤحلمم
ظٕىق هعکىم٠لیه اوث ،يیم ال هىاقؾ هىؤکىت ؾق ٬ؤايىو اوؤث؛ بًؤابكایى ٔؤكوقی
اوث ایى هىٔى ٞهؿيٝك ه٭ًى ٬كاق گیكؾ.
هَاًعتأخیشیخبظدساجشایاحکبمکیفشی 

هىاي ٟجؤؼیكی ؼاَ٠ ،ىاهلی هىحًؿ که اشكای يى ٞؼاِؤی ال کی٩ؤك قا بؤه ا٠حبؤاق
هىٔى ٞکی٩ك به ج١ى ی ٫هیايؿالؾ .کی٩كها به ا٠حباق هىٔى ٞبه کی٩كهای بؿيی ،کی٩كهای
والب و هعؿوؾکًًؿه آلاؾی ،کی٩كهای هالی و کی٩كها والب ظ٬ ٫ابلج٭ىؤین هىؤحًؿ.
گاهی ٠ىاهلی به٘ىق هى٬ث هاي ٟاشكای يى ٞؼاِی ال کی٩ك به لعا ٚهكا٠ؤات هؤؿ٨ی
ؼاَ هیٌىؾ که ال ایى ٠ىاهل هیجىاو بهً٠ىاو هىاي٬ ٟايىيی ؼاَ جؤؤؼیك ؾق اشؤكای
هصالات يام بكؾ .ایى هىاي ،ٟو یژه کی٩كهای ؼاِی بىؾه و بك اشؤكای هٙلؤ ٫کی٩كهؤا یؤا
اکرك آوها جؤذیكگفاق يیىحًؿ و اِل ٨ىقیث اشكای کی٩ؤك قا ؾق هؤىقؾ کی٩كهؤای ؼاِؤی
جؽّیُ هیليًؿ که بهِىقت پكاکًؿه ؾق هصمى٠ه ٬ؤىايیى کی٩ؤكی پیًبیًیٌؤؿهايؿ.
الآيصاکه ٘ب ٫هاؾه .٪ 22م.ا ِك٦يٝك ال هىٔى ،ٞکی٩ك به پًس ٬ىن ج٭ىینٌؿه اوث
که ٠باقتايؿ ال -2 :ظؿوؾ ّ٬ -2اَ  -4ؾیات  -0ج١میكات  -۳هصالات بالؾاقيؿه.
هىاي ٟجؤؼیك ؾق اشكای هك یک ال هصالات هفکىق ،ـکكٌؿه اوؤث ولؤی لموهؤی بؤه
آوقؾو جىٔیعات ایى هىاقؾ ؾق ایى ٬ىمث به ؾلیل ٘ىتيی ٌؿو وشؤىؾ يؤؿاقؾ لؤفا ؾق
ایى ّ٨ل به ـکك ایى هىاقؾ بىًؿه کكؾین.

ّ٨ 6;5لًاهه

ٌماقه  ،04پاییم  ،2499ویژه ٠لىم ویاوی

گفتار دٍم :هَاًغ خارجی

ثشخَسدّبیایذئَلَطیک 1

ال لهاو پیكولی اي٭ؤالب اوؤالهی ؾق وؤال  ،24۳۳ایؤكاو کلیؤه هىؤائل ؾاؼلؤی و
بیىالمللی ؼىؾ قا بك هبًای ٌك ٞاوالم پایهگفاقی کكؾه اوث؛ یً١ی ایؿئىلىیی اوالم
هًب ٟاِلی ٬ايىو اواوی بىؾه اوث .اوحكاجژی اِلی يٝام ؾق جّمینگیكیهای ههن و
ظىان و بهو یژه ؾق ویاوث ؼاقشی بك هبًای اولى یث ٬ائل ٌؿو به اِىل ؾیى اوؤالم
بىؾه اوث .قهبكاو ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو به گىيه ٬ابلهالظٝهای جعث جؤذیك
هبايی ایؿئىلىییک اوالهی ٬كاق ؾاقيؿ .آياو جالي همهشايبهای بؤه ايصؤام قوؤايؿيؿ جؤا
هبايی ایؿئىلىییک قا با هًصاقهای ویاوی و اشحما٠ی پیىيؤؿ ؾهًؤؿ .قهبؤكاو هؤفهبی
اي٭الب ایكاو ه١ح٭ؿ هىحًؿ که اوالم ال ٬ابلیث جمؿو والی بكؼىقؾاق اوث.

ً
شؿالهای ایؿئىلىییک ایكاو ؾق ؾوقاو پؤه ال پیؤكولی اي٭ؤالب اوؤالهی٠ ،مؤؿجا

٠لیه آهكیکا والهاوؾهی ٌؿيؿ؛ لیكا آهكیکا هعىق اِلی ٬ؿقت ؾق ویاوث بیىالملل
هعىىب هیگكؾؾ .ال وىی ؾیگك ،هیجىاو هؿاؼالت اهكیکا ؾق اهىق ؾاؼلی ایكاو ٘ی
وؤؤالهای ؾهؤؤه  29۳0جؤؤا واپى ؤیى وؤؤالهای ؾهؤؤه  29۳0قا اِؤؤلیجكیى لهیًهوؤؤال و
ج١ییىکًًؿه يى ٞق٨حاق ویاوی ایاتتهحعؿه و ظحی ؾیگؤك ٬ؤؿقتهای بؤمقگ ؾق ایؤكاو
٬لمؿاؾ کكؾ .به همیى ؾلیل قهبكاو هفهبی ایكاو ؾق بىؤیاقی ال هىأؤ ٟو قو یکكؾهؤای
ؼؤىؾ ،بؤه شؤؿال بؤا آهكیکؤا هبؤاؾقت يمىؾيؤؿ و جؤاکًىو جؤالي ٬ابؤلجىشهی قا بؤكای
بهظؿاکركقوايؿو ج١اقْ ايصام ؾاؾهايؿ .ایؤى اهؤك قا ؾقوا٬ؤ ٟبایؤؿ اي١کؤان اؾقاکؤات
ویاوی و ایؿئىلىییک قهبكاو اي٭الب اوؤالهی ؾايىؤث؛ یً١ؤی الآيصاکؤه آيؤاو ق٨حؤاق
ویاوی ؼىؾ قا بك اوان ٬ىا٠ؿ ایؿئىلىییک والهاوؾهی کكؾهايؤؿ ،جؤؤذیك ٬ابؤلجىشهی
بك قوابٗ هح٭ابل ایكاو و اهكیکا بك شای گفاٌؤحًؿ .گكاهؤام ٨ؤىلك ()Graham Fuller
 1ج١اقْ ؾو ایؿئىلىیی ،پكجال شاه٠ ٟلىم ايىايی ،لهايه ٌ 24۱۳ماقه .00
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ه١ح٭ؿ اوث٤« :كب ،بهو یژه اهكیکا ،هىعىق پؿیؿه آیثالله ؼمیًی اوث .وی بههرابه
چهكهای ههن و ٤یكهح١اق ،٦يماؾ جماهی يگكايیهؤای ٠میؤ٤ ٫ؤكب يىؤبث بؤه اوؤالم
ً
قاؾیکال اوث .په ال شً ؾوم شهايی ،وی ج٭كیبا بیً ال هك قهبك ؼؤاقشی ؾیگؤكی
ؾق اهكیکا ،ؾٌمى ٬لمؿاؾ هیٌىؾ ...ؾاوقی آهكیکاییها ؾقبؤاقه هاهیؤث ق٨حؤاق ایؤكاو،
ً
ؾوثکن ؾق ٠كِه ٠مىهی٠ ،می٭ا جعث جؤؤذیك ایؤى چهؤكه [اهؤام ؼمیًؤی] اوؤث کؤه
اهكیکا قا با اِٙالظی ٬كووووٙایی جىِی ٧کؤكؾه و ؾقشؤاجی ال ٌؤیٙايیث قا بؤه آو
يىبث ؾاؾه اوث».

1

ٌىاهؿ يٍاو هیؾهؿ آهكیکا بكای هعؿوؾوؤالی ٬ؤؿقت وؤاؼحاقی و اوؤحكاجژیک
ایكاو ال ابماقها و الگىهای هح٩اوجی بهكه گك٨حه اوث .بیذباتوالی واؼحاق ؾاؼلؤی ؾق
والهای اولیه اي٭الب قا هیجىاو اولیى گؤام و يٍؤايه ج٭ابؤل گكایؤی ؾايىؤث .ایؤى اهؤك
باهؿ ٦کاهً و ظؿا٬ل والی ايىصام واؼحاقی ایكاو ايصامٌؿه اوث .قويؿ یاؾٌؿه
ؾقيهایؤؤث بؤؤه ٜهؤؤىق ياآقاهیهؤؤای چؤؤالً آ٨ؤؤكیى ؾق ظىلههؤؤای ظاٌ ؤیهای هكلهؤؤای
اوحكاجژیک ایكاو هًصك گكؾیؿ .ؾق لیك به چًؿ هىقؾ ال قاهکاقهای ه٭ابلهشى یايه اهكیکؤا
٠لیه واؼحاق و اهؿا ٦شمهىقی اوالهی ایكاو اٌاقه هیٌىؾ:
ظمایث هؤذش آهش یکا اص هشاق دسسويذ شًگ جعمیلی

ؾق ؾوقاو شً جعمیلی ،آهكیکاییها با جعكیک و کمک يٝاهی به ٠كا ،٪ؾقِؤؿؾ
ج٭ى یث ایى کٍىق و ؾقهنٌکىحى ه٭اوهؤث ایؤكاو بىؾيؤؿ .آهكیکاییهؤا ٘ؤی چًؤؿیى
هكظله ،به٘ىق پًهايی به ج٭ى یث جىلیعاجی ٠كا ٪پكؾاؼحًؿ .آياو با اؾاهه قويؿ جعكینها
٠لیه ایكاو که ال وال  29۱0و ؾق پی اٌ٥ال و٩اقت اهكیکؤا ؾق جهؤكاو آ٤الٌؤؿه بؤىؾ،
ایكاو قا ؾق جًگًای اهًیحی ،يٝاهی و ا٬حّؤاؾی ٬كاقؾاؾيؤؿ .بؤه٘ىقکلی ؾق هؤىقؾ شًؤ
جعمیلی ،ج٩اویك هح١ؿؾی وشىؾ ؾاقؾ .بىؤیاقی بؤكایى ا٠ح٭اؾيؤؿ کؤه اهكیکؤا ال ٘كیؤ٫

 .1گكاهام ٨ىلك٬ ،بله ٠الن (یئىپلیحیک ایكاو) ،جكشمه٠ :بان هؽبك ،جهكاو ،يٍك هكکم.2 َ ،1949 ،
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شً جالي يمىؾ ٬ابلیثهای واؼحاقی ایؤكاو قا ؾققويؤؿ ه٭ابلؤه بؤا شهؤاو ٤ؤكب بؤه
ظؿا٬ل همکى بكوايؿ .کٍىقهای ٤كبی جالي همهشايبؤهای قا بؤه ايصؤام قوؤايؿيؿ جؤا
٬ؿقت اوحكاجژیک ٠كا ٪قا ا٨مایً و الوىیؾیگك٬ ،ابلیثهؤای ایؤكاو بؤكای ه٭ابلؤه بؤا
جهؿیؿات شهاو ٤كب قا کاهً ؾهًؿ .ؾقایىاقجبؤاٖ ،بىؤیاقی ا٠ح٭اؾؾاقيؤؿ کؤه ظملؤه
يٝاهی ٠كا٠ ٪لیه شمهىقی اوالهی ایكاو قا هیجىاو يماؾی ال «شً يیابحی» ؾايىث؛
یً١ی شًگی که ال وىی ٠كا ٪اها بك اوان هًا ٟ٨آهكیکا ٌکل گك٨ث.
همابله آهش یکا با يمش هًـمهای ایشاو

ً
بهكهگیكی آهكیکا ال الگىهایی چىو ه٭ابله هىح٭ین و شؿال قوؾققو٘ ،بی١حؤا هیؤماو

همکاقیهای هًٙ٭های آو کٍىق با يیكوهای هؽال ٧ایكاو قا ا٨ؤمایً هیؾهؤؿ .ؾقکؤل
آهكیکاییها جالي هیکًًؿ الگىی اهًیؤث یؤکٙ٬بی قا ؾق ظؤىله ؼلیس٨ؤاقن ا٠مؤال
يمایًؿ .اوحكاجژی ؼاوقهیايه بمقگ اهكیکا يیم ؾقوا ٟ٬به هعؿوؾوالی کٍىقهایی هايًؿ
ایكاو جىشه ؾاقؾ؛ به ٠باقجی اهكیکا جالي ؾاقؾ ال ٘كی ٫ایصاؾ ٕ٨ای یئىپلیحیک شؿیؿ،
هعؿوؾیثهای بیٍحكی قا بك وك قاه جعكک هًٙ٭های ایكاو به وشىؾ آوقؾ.
اجهام گشایی آهش یکا هلیه الگىهای سفحاس ی ایشاو

٠لیق٤ن ویاوثهای جؤىأم بؤا جًًلؾایؤی و قو یکكؾهؤای هىؤالمثآهیم ؾق ق٨حؤاق
ویاوث ؼاقشی ایكاو ،ایاتتهحعؿه همچًاو ایكاو قا به ايصام ا٬ؿاهاجی هحهن هیکًؤؿ
که بحىايؿ لهیًه ا٠مال هعؿوؾیثهای ٨كاگیك و بیىالمللؤی قا ٠لیؤه ایؤكاو ٨ؤكاهن آوقؾ.
اهكیکا با هحهن يمىؾو ایكاو جؤالي ؾاقؾ هٍؤكو٠یث ویاوؤی و بیىالمللؤی شمهؤىقی
ً
اوالهی قا کاهً ؾهؿ و ٘ب١ا به هك هیماو که بحىايؿ هًاٍ٬ؤات ویاوؤی بیٍؤحكی ٠لیؤه
ایكاو ایصاؾ کًؿ٬ ،اؾق ؼىاهؿ بؤىؾ بؤه هٙلىبیثهؤای بیٍؤحكی بؤكای هعؿوؾوؤالی و
ايموای ایكاو ؾوث یابؿ .يمىيههای هحًى ٞال اجهاهات اهكیکا ٠لیه ایكاو:
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هحهنعاص ی ایشاو به ظمایث اص جشوس یغن بیىالمللی

اولیى اجهام آهكیکاییها بؤه ایؤكاو ،ظمایؤث ال جكوقیىؤن اوؤث .جكوقیىؤن وایهای
ویاوی و اهًیحی بكای به ايموا کٍیؿو و هعؤؿوؾ کؤكؾو کٍؤىقها هعىؤىب هیٌؤىؾ.
اهكیکا جالي هیکًؿ هكگىيه کًً بیىالمللی ایؤكاو قا ا٬ؤؿام جكوقیىؤحی شلؤىه ؾهؤؿ.
ه٭اهات آهكیکایی ٘ی ٧گىحكؾهای ال ١٨الیثهای جكوقیىحی قا به ا٬ؿاهات ویاوؤی و
اهًیحی ایكاو يىبث هیؾهًؿ و ال ایى ٘كی ٫و١ی هیکًًؿ هىٔؤى٠ات پیچیؤؿه اهًیؤث
بیىالملل قا جا ظؿ ٬ابلجىشهی واؾهوالی کًًؿ؛ چًايکه بًؤا بؤه گ٩حؤه شیمؤم آؾاهؤم و
آيحىيی کىقؾلهى ؾق کحاب شاوىواو يىیى« ،اهكول چٍنها به جهكاو ؾوؼحهٌؿه اوث،
همه جهكاو قا با٠د جماهی هٍؤکالت هیؾايًؤؿ ،ال شًؤ ؾاؼلؤی الصمایؤك گك٨حؤه جؤا
بمبگفاقی ؾق هكکم جصاقت شهايی اهكیکاٌ .ایؿ هحهن کكؾو ایؤكاو قاهظؤل وؤاؾهای
باٌؿ؛ ولی هی هؿقک و ؾلیلی بكای ظمایؤث ال ایؤى ج٩کؤك و يٝكیؤه هبًؤی بؤك جى٘ئؤه
شهايی جكوقیىحی به وكکكؾگی ایكاو وشىؾ يؿاقؾ».
هحهنعاص ی ایشاو به جىلیذ عالضهای کشحاسشموی

ؾوهیى اجهام يى هعاٝ٨هکاقاو آهكیکایی به ایكاو ،بكياههها و ا٬ؿاهات هىحهای ایؤكاو
اوث .اهكیکا ١٨الیثهای هىحهای ایكاو قا ؾقوا ٟ٬به هىحمىکی بؤكای هعؿوؾوؤالی
ایكاو جبؿیل کكؾه اوث .آوها هكگىيه ١٨الیث ٠لمؤی و جکًىلىییؤک ایؤكاو قا يمؤاؾی ال
جهؿیؿ اهًیحؤی جل٭ؤی هیکًًؤؿ و ه١ح٭ؿيؤؿ اگؤك ایؤكاو بحىايؤؿ لیكوؤاؼثهای ِؤً١حی
٬ؿقجمًؿی ایصاؾ کًؿ ،آيگاه ٬اؾق ؼىاهؿ بىؾ لهیًههای تلم بكای ظؿاکرك والی ٬ؿقت
اوحكاجژیک ؼىؾ قا ال ٘كی ٫همکاقی با وایك کٍىقها یا ٌكکثهای چًؿهلیحی ٨ؤكاهن
يمایؿ .اکًىو بكاذك شىوالیهای اهكیکا ،کٍىقهای ٤كبی يیم هؿ٠ی هىحًؿ که هكچًؿ
ایكاو هًىل اليٝك ً٨ی به ج١هؿات ؼىؾ ؾق ٬بال پیماو  NPTپایبًؿ اوث ،اها بكياهههای
هىحهای ؼىؾ قا به٘ىق پًهايی ج١٭یب هیکًؿ .الایىقو بكؼؤی يهاؾهؤای بیىالمللؤی و
ً
هصمى٠ههای اقوپایی ،قويؿ ١٨الیثهای هىحهای ایكاو قا هكجبا پیگیكی هیکًًؿ.
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هحهنعاص ی ایشاو به ایصاد بیذباجی هًـمهای دس خاوسهیايه

ایصاؾ اؼحالل ؾققويؿ ِلط ؼاوقهیايه ،یکی ؾیگك ال اجهاهاجی اوؤث کؤه ه٭اهؤات
آهكیکایی همىاقه ؾق هىقؾ ایكاو هٙكض کكؾهايؿ .آهكیکاییها ایكاو قا هحهن هیکًًؿ که با
ظمایث ال گكوههای هباقل ٨لىٙیًی ؤؤ همچىو شهاؾ اوالهی و ظمان ؤؤؤ اهًیؤث و
ِلط ؼاوقهیايه قا هؽؿوي هیيمایؿ .ایى اهك ؾق ؾوقههای هؽحل ٧لهايی هىقؾجىشؤه
هصمى٠ههای آهكیکایی ٬كاق ؾاٌحه اوثٌ .ىاهؿ يٍاو هیؾهؿ به هك هیماو ٬ابلیثهای
ایكاو بكای جؤذیكگفاقی ؾق هًٙ٭ه ؼاوقهیايه ا٨مایً هییابؿ ،به هماو هیماو آهكیکاییها
يیم جالي بیٍحكی بكای هعؿوؾوالی و هحهنوالی ایكاو ال ؼىؾ يٍاو هیؾهًؿ.
هحهنعاص ی ایشاو به يمغ ظمىق بشش

٘ی والهای گفٌحه ؾو يگكي ؾق هؤىقؾ ج١هؤؿ کٍؤىقها بؤه ق٠ایؤث ظ٭ؤى ٪بٍؤك
اقائهٌؿه اوث٠ :ؿهای آو قا اهؤكی يىؤبی هیؾايًؤؿ و گكوهؤی ؾیگؤك آو قا هىٔؤى٠ی
شهاوٌمىل جل٭ی هیکًًؿ .ي٭ٓ ظ٭ى ٪بٍك ،اؾ٠ایی اوث که ه٭اهات ایاتتهحعؤؿه
همؤىاقه آو قا ؾق هؤؤىقؾ شمهؤىقی اوؤؤالهی ایؤكاو بیؤؤاو کكؾهايؤؿ .آهكیکاییهؤؤا اٜهؤؤاق
هیؾاقيؿ که بك ٘بؤ٬ ٫ىا٠ؤؿ و اِؤىل پفیك٨حهٌؤؿه ال وؤىی شاه١ؤه بیىالملؤل ،ایؤكاو
الشمله کٍىقهایی اوث که به ي٭ٓ آٌکاق ظ٭ى ٪بٍك هباؾقت هیوقلؾ.
ظذاکرش عاص ی هملیات سوايی بشای هششوهیث صدایی عاخحاس عیاعی ایشاو

یکی ال الگىهای هئذك ؾق ق٨حاق اوحكاجژیک اهكیکؤا قا هیجؤىاو بهكهگیؤكی ال ٬ىا٠ؤؿ
شً يكم ؾايىث .ایى اهك ؾق ٌكایٙی ايصام هیگیكؾ کؤه کٍؤىقها جؤالي گىؤحكؾهای
بكای بهكهگیكی ال ٬ؿقت يكم به ايصام هیقوايًؿ .به ا٠ح٭اؾ بىیاقی ال ِؤاظبيٝكاو و
هع٭٭او ،ؾق ؾیپلماوی و اوحكاجژی يٝاهی اهكیکا ٠ملیات قوايی شایگاه و یژهای ؾاقؾ.
٠ملیات قوايی اهكیکا ال ٘كی ٫ابماقهای هحًؤى٠ی الشملؤه قوؤايههای اقجبؤاٖشم١ی،
ؾیپلماوی ٠مىهی و ایصاؾ هىزهای ویاوی و باهؿ ٦به ظؿا٬ل قوؤايؿو هٍؤكو٠یث
ویاوی کٍىقهای ق٬یب و بهو یژه شمهىقی اوالهی ایكاو ،آوهن با هم یًؤههای بىؤیاق
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ً
ياچیم اها بؤا هٙلىبیثهؤای يىؤبحا ٨كاگیؤك و گىؤحكؾه بؤكای اهكیکؤا ،ايصؤام هیٌؤىؾ.
آهكیکاییها ه١ح٭ؿيؿ با بهكهگیكی ال ً٨ىو و قويهای ٠ملیات قوايی با همیًؤه کمحؤك،
وك٠ث بیٍحك و جل٩ات ايؿک (و ظحی بؿوو جل٩ؤات) ،هیجؤىاو بؤه بىؤیاقی ال اهؤؿا٦
اوحكاجژیک ،ه٭اِؿ جاکحیکی و ا٤ؤكاْ ویاوؤی ؾوؤثیا٨ؤث .شهؤثگیكی ٠ملیؤات
قوايی اهكیکا ؾق بكؼىقؾ با ایكاو قا بایؿ جالي والهاویا٨حه ؾق شهؤث ظؤؿاکرك وؤالی
هؽا٘كات اهًیحی ؾايىث .کٍىقهایی که ؾق اؾاقه اهىق ؾاؼلی ؼىؾ با هؽا٘كات اهًیحی
قوبكو هىحًؿ و یا ؾق بكؼىقؾ با هىٔى٠ات بیىالمللی ؾقگیك بعكاوهایی هیٌؤىيؿ کؤه
ً
ظل آوها يیالهًؿ لهاو و هم یًههای گىحكؾه اوؤث٘ ،بی١حؤا ٬ؤاؾق بؤه ظؤل هٍؤکالت
٨كاقوی ؼىؾ يیىحًؿ و لفا بهياچاق ٠٭بيٍیًی هیکًًؿ.
ٌىاهؿ هىشىؾ يٍاو هیؾهًؿ که ٠ملیات قوايی اهكیکا ؾق ؾو شهث وؤالهاوؾهی
ٌؿه و هكکؿام ال آوها بك اوان ٬البهای جعلیلی و جئىقیک ؼاِی ٌؤکلگك٨حهايؿ و
ً
ؾقيحیصه اهؿا ٦کاهال هح٩اوجی قا پیگیكی هیکًًؤؿ .گكوههؤایی کؤه ؾقِؤؿؾ بكايؤؿالی
واؼحاق ویاوی ایكاو هىحًؿ ،بهگىيهای ق٨حاق هیکًًؿ که هٍكو٠یث ویاوی ظکىهؤث
قا کاهً ؾهًؿ ،آياو به ؾيبال ایصاؾ ٌىقيهای اشحما٠ی هىؤحًؿ .بؤههعٓ ؾقگیؤكی
ایكاو ؾق هؽا٘كات اهًیحی و یؤا ٌؤکلگیكی پؤاقهای هیصايؤات ویاوؤی ؾق ؼّؤىَ
هىائل هًٙ٭ه ،گكوههای ا٨كاٖگؤكای آهكیکؤایی جؤالي هیکًًؤؿ ال الگىهؤای هحؤكاکن
٠ملیات قوايی بكای به ظؿا٬ل قوايؿو هٍكو٠یث ویاوی ایكاو اوح٩اؾه يمایًؿ.
سسبًِّبیخبسجی 

یيالوللیٍ
فطبسّبیث 

شمهىقی اوالهی ایكاو هؿتهاوث به ؾلیؤل اؾ٠اهؤا ؾق ؼّؤىَ ايصؤام بكؼؤی
ا٬ؿاهات چىو هعاکمات ٤یك٠اؾتيه ،هصالات ا٠ؿام ،بؿق٨حاقهای ٌؤای ،ٟؼٍؤىيث و
ٌکًصه ،آهاز ظمالت ايح٭اؾی والهاوهای هؽحل ٧بیىالمللؤی و اپىلیىؤیىو ه٭ؤین
ؼاقز ال کٍىق ٬كاق ؾاقؾ .بك اوان آؼكیى گماقي والهاو ٩٠ؤى بیىالملؤل ٘ؤی وؤال
گفٌحه ؾوثکن  2۳2ي٩ك ؾق ایكاو ا٠ؿامٌؿهايؿ و ایى کٍىق په ال چیى ؾوهیى کٍىق
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شهاو اليٝك آهاق باتی ا٠ؿام بىؾه اوث٩٠ .ى بیىالملل اوایل هاه وپحاهبك شاقی يیم بؤا
اؾ٠ای جع٭ ٫هصمى٠های ال هىاقؾ ي٭ٓ ظ٭ى ٪بٍؤك ؾق ایؤى کٍؤىق ا٬ؤؿام بؤه ايحٍؤاق
گماقٌی ٩ِ ۱0عهای کكؾ .با همه ایى ج٩اِیل و جًهؤا ؾه قول پؤه ال ايحٍؤاق گؤماقي
هفکىق ،با اشكای ظکن ا٠ؿام يى یؿ ا٨کاقی ،کلمات «ایكاو» و «ا٠ؿام» ؾق جیحك اؼباق و
ً
ه٭اتت قوايههای شهاو هصؿؾا ؾق کًاق هن ٬كاق گك٨ث .واکًً والهاوهای هؽحل٧
بیىالمللی يىبث به ا٠ؿامهای گكوه هًا٨٭یى که ؾق اوایل اي٭الب کؤه هّؤؿا ٪ب٥ؤی و
ٌىقي بىؾيؿ و همچًیى ؾق ٨حًه  ۱۱و ٨حًههای ب١ؿ آو جا ظؤال ظأؤك همیىگىيؤه ؾق
هىقؾ ایكاو هىٟٔگیكی کكؾيؿ و بكای هرال يىبث بهظکن ا٠ؿام ٨كؾی کؤه بؤهجالگی بؤه
ّ٬اَ هعکىمٌؿه اوث هیپكؾالین جا ٠م ٫ؾؼالث ایى والهاوها قا به ظ٭ى ٪ایؤكاو
ؾقیابیؿ؛ هاشكای هٍحکهای #ا٠ؿام يکًیؿ بكای يى یؤؿ ا٨کؤاقی چًؤؿ و٬حؤی بؤىؾ کؤه
ٕ٨ایهصالی قا ؾق بكگك٨حه بىؾ و يکحه ٬ابلجؤهؤل ؾقؼىاوؤث بؤكای ٠ؤؿم ا٠ؤؿام يى یؤؿ
ا٨کاقی ،وقلٌکاق بىؾو او بىؾ ،جّى یكی ال او ؾق والى کٍحی با لبؽًؿ و چهكهٔ ٠ك٪
کكؾه و ؾوثبهویًه ،ایى وئال قا ؾق ـهىها ایصاؾ هیکكؾ که ایى شىاو وقلٌؤکاق چؤه
کكؾه اوث که هعکىمبه ا٠ؿامٌؿه اوث ! ا٨کاقی وه وال پؤیً یً١ؤی ؾق وؤال ،9۳
آ٬ای جكکماو ال کاقهًؿاو والهاو آب هًٙ٭های ٌیكال قا با چا٬ى هىقؾ ٔكبوشكض ٬كاق
ؾاؾ که وی په ال ايح٭ال به بیماقوؤحاو ،شؤاو ؼؤىؾ قا ال ؾوؤث ؾاؾ؛ جكکمؤاو ؾاقای ؾو
٨كليؿ ؾؼحك ؼكؾوال و یک پىك يىشىاو بىؾ .ا٨کاقی په ال ؾوحگیكی بهظکن ؾاؾگؤاه
به ا٠ؿام هعکؤىم ٌؤؿ اهؤا قوؤايههای بیگايؤه و ه١ايؤؿ بؤا هؤكجبٗ کؤكؾو ا٠ؤؿام او بؤه
ا٠حكأات هكؾاؾ  9۳جالي کكؾيؿ جا قويؿ پكويؿه ا٨کاقی قا بؤه وؤمث ؾیگؤكی وؤى٪
ؾهؿ؛ ؾق ایى هیاو ،با ايحٍاق اؼبؤاقی هبًؤی بؤك پؤفیكي شؤكم بؤا ٌؤکًصه ،بكؼؤی ال
چهكههای هًكی و وقلٌی به ظمایث ال او پكؾاؼحًؿ .په ال جؤییؿ ظکن ا٠ؤؿام يى یؤؿ،
ٌماق لیاؾی ال ٌؽّیثها و هكؾم ال وكاوك شهاو ؼىاوؤحاق ل٥ؤى ایؤى ظکؤن ٌؤؿه،
کمپیىهای ظمایث ال وی و ل٥ى ایى ا٠ؤؿام بؤه قاه ا٨حؤاؾه بؤىؾ .بؤهً٠ىاوهرال ،اجعاؾیؤه
شهايی وقلٌکاقاو به يمایًؿگی ال  ۱۳هماق وقلٌکاق ،ؼىاوحاق اؼكاز ایكاو ال شاه١ه
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شهايی وقلي ؾق ِىقت ا٠ؿام يى یؿ ا٨کاقی ٌؿه بىؾ .ؾويالؤؿ جكاهؤپ قئیهشمهؤىق
ایاتتهحعؿه آهكیکا يیم ٘ی پیاهی ٔمى ابكال يگكايی ،ؼىاوحاق ل٥ى ظکن ا٠ؿام يى یؿ
ٌؿه بىؾ .ایكاو يیم ؾق پاوػ به پیام جكاهپ ،ا٬ؿام به پؽً ٨یلن  22ؾ٬ی٭های «ا٠حكا٨ؤات
و بالوالی ِعًه شًایث» ،ظاوی جّاو یك يى یؿ ا٨کاقی و والؿیى ه٭حىل ال جلى یمیؤىو
ایكاو کكؾ .همچًیى بكؼی ال گكوهها يیم با بیاو ایًکه «جكاهپ ؾق ظالی يگكاو شاو یک
٬اجل اوث که با ا٠مال جعكینهای ٌؿیؿ ،با٠د به ؼٙك ا٨حاؾو شاو ج١ؤؿاؾ لیؤاؾی ؾق
ایكاو ٌؿه اوث» ،ایى قو یؿاؾ قا به هىٔى٠ی بكای اوح٩اؾه ابماقی ؾق ویاوث ؼاقشی
جبؿیل کكؾيؿ .ؾق همیى ظیى و یؿیىی ؾیگكی هًحٍك ٌؿ کؤه ؾق آو ا٨کؤاقی ال اهٕؤای
اشباقی بكؼی ال اوًاؾ وؽى هیگ٩ث .ایى و یؤؿیى هىقؾجىشؤه بىؤیاقی ٬ؤكاق گك٨ؤث.
ؼايىاؾه و يمؾیکاو يى یؿ يیم هؿ٠ی ٌؿيؿ که کٍحیگیك شىاوٌ ،کًصه و هصبىق به ا٬كاق
به هٙالب واؼحگی ٌؿه اوث ولی ٬ىه ٕ٬ائیه ایكاو همه ایى اؾ٠اها قا قؾ کكؾ.
ؾق گماقي بیبیوی ٨اقوی ،آهؿه اوث که ههؿی هعمىؾیاوٕ٠ ،ى ايصمؤى ؾ٨ؤاٞ
ال ظ٭ى ٪ليؿايیاو هن ؾق واکًً به اشكای ظکن يىٌحه که وکال ؾق ظال يىٌؤحى تیعؤه
ؾقؼىاوث بكقوی ؾوباقه پكويؿه بىؾيؿ و ايحٝاق اشكای ظکن قا يؿاٌؤحًؿ .او هیگىیؤؿ
ایى ظکن «به٘ىق ياگهايی و بؿوو ق٠ایؤث ٬ؤىايیى ؾق هؤاه هعؤكم» اشكاٌؤؿه اوؤث و
اٌاقههایی يیم هبًی بك ایًکه ٬كاق بىؾه اوث که قٔایث ال ؼايىاؾه ه٭حىل گك٨حؤه ٌؤىؾ،
ٌؿه اوث .ب١ؿ ال ّ٬اَ ي٩ه يى یؿ ا٨کاقی ،قوايههای هؽحل ٧ؾاؼلؤی و ؼؤاقشی
به اي١کان ایى ؼبك پكؾاؼحًؿ .بیبیوی ٨اقوی با ايحٍاق ٠کىی ال يى یؤؿ ا٨کؤاقی ؾق
کًاق ؾقیا ،جیحك لؾ« :يى یؿ ا٨کاقی ،کٍحیگیك ایكايی ا٠ؿام ٌؿ» و ؾق ایى ؼبك اٌاقه کكؾ
که وکیل ؼايىاؾه ا٨کاقی هیگىیؿ ؾوحگاه ٕ٬ایی بكای اشكای ظکن «آو٬ؤؿق ٠صلؤه»
ؾاٌحه که هعکىم قا ال «آؼكیى ؾیؿاق هعكوم کكؾه اوث».
اها ٌبکه ایكاو ایًحكيًٍال با جیحك «٠لیق٤ن هٍؿاق و ؾقؼىاوؤثها يى یؤؿ ا٨کؤاقی
ا٠ؿام ٌؿ» به جعلیل قوایث ؾلیل ا٠ؿام يى یؿ ا٨کاقی بك اوان وًاقیىی ؼىؾپكؾاؼث
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و ً٠ىاو کكؾ که بهق٤ن هٍؿاق و ؾقؼىاوثهای ١٨اتو و يهاؾهؤای ظ٭ؤى ٪بٍؤكی ؾق
ایكاو و شهاو ،يى یؿ ا٨کاقی ا٠ؿامٌؿه اوث.

1

ولاقت ؾاؾگىحكی ایكاو ؾقباقه ایى ظکن که بهق٤ن اشما ٞشهايی اشكا ٌؿ هیگىیؿ
که ظکن ایى پكويؿه بایؿ بهً٠ىاو «ّ٬اَ» اقلیابیٌؿه يه «ا٠ؿام» ،لیؤكا بؤك اوؤان
٬ايىو هصالات ایكاو ّ٬اَ ظ٫الًان و ظٌ ٫ؽّی اولیؤای ؾم اوؤث کؤه جّؤمین
بگیكؾ ٬اجل ا٠ؿام ٌىؾ یا ؼیك ،به همیى ؾلیل ایكاو جؤکیؿ هیکًؿ که ظکؤن ا٨کؤاقی بؤه
ؾلیل ٬حل ايىاو بیگًاه و ؼىاوث و اِكاق ؼايىاؾه ه٭حىل اشكاٌؤؿه اوؤث .باایىظؤال
٘كض اؾ٠اهای پىچ و بیپایه ال وؤمث قوؤايهها و اپىلیىؤیىوهای ؼؤاقشی ؾق هؤىقؾ
بكؼی ظ٭ى ٪ايىايی ؾق ؼالل قويؿ ؾوحگیكی و هعاکمه هايًؤؿ ٌؤکًصه ،بؤؿق٨حاقی،
اؼف ا٠حكا ٦اشباقی٠ ،ؿم جىشه هىؤئىلیى بؤه ٌؤىاهؿ و هؤؿاقک ،هعكوهیؤث ال ظؤ٫
ؾوحكوی به وکیل و همچًیى هماي١ث ال ؾیؿاق آؼك با ؼايىاؾه قا یکی ال ؾتیؤل اِؤلی
واکًًها هیؾايًؿ .ؾق هیاو هىز ا٠حكاْ و هعکىهیث ایى ظاؾذه ال وىی بىؤیاقی ال
کٍىقها؛ هعا٨ل بیىالمللی وقلٌی ،يهاؾهؤای ظ٭ؤى ٪بٍؤكی و کًٍؤگكاو ؼىاوؤحاق
ؾؼالث شاه١ه شهايی و ا٠مال ٍ٨اق بك ایكاو بكای ل٥ؤى ظکؤن ا٠ؤؿام ٌؤؿيؿ .آؼؤكیى
واکًً بیىالمللی ،ل٥ى و٩ك ولیك اهىق ؼاقشه ایكاو  -شىاؾ ٜكی - ٧به بكلیى بىؾ کؤه
ً
اؼیكا ؾقگیك جكا٨یک ؾیپلماوی ٍ٨كؾهای اوث و ٬كاق بىؾ ؾق ایى و٩كٜ ،كی ٧بؤا ولقای
اهىق ؼاقشه جكوئیکای اقوپا (آلماو٨ ،كايىؤه ،ايگلىؤحاو) ؾیؤؿاق کًؤؿ .اگكچؤه ولاقت
ؼاقشه ایكاو ٠لث ایى اهك قا ياٌی ال «هىؤائل لصىؤحیکی» ٬لمؤؿاؾ کؤكؾ ولؤی وؤایه
اشكای ظکن ا٠ؿام ا٨کاقی بك قوی ایى هىٔى ٞبهؤىض ٬ابلهٍاهؿه اوث .ال وؤىی
ؾیگك يبایؿ ٨كاهىي کكؾ که ؾق ٘ىل ایى قويؿ ٠ىاهل ایكايی ٔؿ ایكاو و يٝام يیم چًؿیى
کمپیى ؾق هؽال٩ث با ا٠ؿام به قاه ايؿاؼث و بكؼی ال چهكههای هؽال ٧يٝام ایكاو که

 1گكوه ٕ٬ائی ؼبكگماقی ٨اقن.
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ؾق هك ٨كِث ؾق جالي بكای ٠كْايؿام ال ٘كیؤٌ ٫ؤبکههای اشحمؤا٠ی هىؤحًؿ ایؤى
هىٔى ٞقا به کمپیى جبلی٥ات و جىو١ه قوابٗ با هؽا٘بیى جبؿیل کكؾيؿ.
هَاًعاجشاییاجشایاحکبمکیفشی 

ؾق اوًاؾ بیىالمللی هىوىم به ظ٭ى ٪بٍكی همىاقه به ل٥ى یا جالي بكای شلؤىگیكی ال
اشكای هصالات ا٠ؿام (شم بكای ههنجكیى شًایات) اٌاقهٌؿه و ج٩کیکی بؤیى هصؤالات
ّ٬اَ ي٩ه و ا٠ؿام ظکىهحی ٬ائل يٍؿهايؿ .لفا یکی ال چالًهای پیً قو ؾق اشكای
هصالاتهای والب ظیات بهو یژه ّ٬اَ ي٩ه ایى اوؤث کؤه يهاؾهؤای ٤كبؤی ظؤاهی
ظ٭ى ٪بٍك بؤیى هصؤالات وؤالب ظیؤات بؤهً٠ىاو یکؤی ال هصؤالات هّؤلعث هؤؿاق
ً
ظکىهحی هرال بكای ٬اچا٬چی هىاؾ هؽؿق و هصالات ّ٬اَ ي٩ه به ؾقؼىاوث اولیؤای
ؾم ج٩کیکی ٬ائل يبىؾه و ؾق گماقيهای وؤالیايه ؼؤىؾ ؾق هؤىقؾ ج٭ییؤؿ ایؤكاو بؤه ق٠ایؤث
ظ٭ى ٪بٍك بكا٨مایً باتی اشكای هصالات والب ظیؤات جؤکیؤؿ هیکًًؤؿ .يکحؤه ؾیگؤك
هكبىٖ به اشكای ٠لًی هصالاتهای والب ظیات اوث ،بكؼال ٦جّىق بكؼی هبًی بؤك
شًبه بالؾاقيؿگی اشكای ٠لًی هصالات به يٝك يگاقيؤؿه اشؤكای بكؼؤی هصالاتهؤا هرؤل
ا٠ؿام ؾقهأل٠ام ،بیً ال آوکه هایه ٠بؤكت و بالؾاقيؤؿگی و شلؤىگیكی ال اقجکؤاب شؤكم
ٌىؾ ،هایه ایصاؾ ظه جكظن يىبث به بكؼی هصكهاو بهو یژه هصكهاو اج٩ا٬ی یا هیصؤايی
هیٌىؾ .ؾقهكظال هٙاب ٫آییىياهه يعىه اشكای اظکام ّ٬اَ و ا٠ؤؿام هّؤىب 24۱2
همچًیى ؾق بكؼی ٬ىايیى ؼاَ يٝیك ٬ايىو هباقله با هىاؾ هؽؿق هّؤىب  24۳۱هصمؤٟ
جٍؽیُ هّلعث يٝام ؾق هىاقؾ اوحرًایی ه٭ًى اشاله اشكای ظکن ا٠ؤؿام ؾقهأل٠ؤام قا
ؾاؾه اوث .باایىوشىؾ ؾق هىاقؾی قئیه ٬ىه ٕ٬اییه ال اؼحیاقات ؼىؾ اوح٩اؾه يمىؾه و ؾق
هىاقؾی ا٬ؿام به ِؿوق بؽًٍاهههایی ؾق ؼّىَ ٠ؿم اشكای بیقویه هصؤالات ا٠ؤؿام
ؾقهأل٠ام بؿوو جىشه به هّالط يٝام يمىؾه اوث .بهً٠ىاو يمىيه بك اوان بؽًٍاهه يهؤن
بهمىهاه  24۱۳قئیه و٬ث ٬ىه ٕ٬اییه که البحه ؾق قولياهه قومی شهؤث ا٘ؤال٠ ٞمؤىم
هًحٍكيٍؿه اوث .اشكای اظکام ا٠ؿام بهِىقت ٠لًی ،جًها با هىا٨٭ث قئیه ٬ىه ٕ٬اییه
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و بًا بك ٔكوقتهای اشحما٠ی اهکاوپفیك ؼىاهؿ بىؾ .به٠الوه ايحٍاق ٠کؤه و جّؤاویك
هكبىٖ به ا٠ؿام ؾق قوايهها يیم همًى ٞاوث.

1

 1بهكول شىايمكؾ ،اشكای اظکام کی٩كی ؾق يٝام ؾاؾقوی ایكاو ؾق پكجى هالظٝات ظ٭ؤى ٪بٍؤكی بؤا جؤکیؤؿ بؤك اوؤًاؾ
بیىالمللی ،هاهًاهه ٕ٬اوت ،هكؾاؾ و ٌهكیىق ٌ ،92ماقه .۳۳

 هىاي ٟاشكای ظکن ٨٭هی ٌىقي و ب٥ی ؾق ّ٠ك ظأك 6<6 

ًتیجِگیزی

ال هباظد ایى ّ٨ل چًیى يحیصه گك٨حه هیٌىؾ کؤه بٕ١ؤی هىا٬ؤ ،ٟظکؤن ب٥ؤی و
ٌىقي ٠لیه ظکىهث اوالهی بكای بٕ١ی ا٨كاؾ ِاؾق هیٌىؾ ولی ؾق ه٭ام ٠مل اشكا
يمیٌىؾ ،ظال ایى ٠ؿم اشكا یا بهواوٙه هىاي ٟؾاؼلی هرل ٨ىت هعکىم٠لیه یا ٩٠ى یؤا
هكوق لهاو یا گفٌث ٌاکی ؼّىِی اوث که با٠د هیٌىؾ ظکن بؤه هكظلؤه اشؤكا
يكوؿ یا بهواوٙه هىاي ٟؼؤاقشی و جبلی٥ؤات گىؤحكؾهای کؤه ٠لیؤه ظکىهؤث اوؤالهی
هیٌىؾ هرل ٌبکههای ه١ايؿ ؼاقشی که هكقول به ؾيبال وىیهای بك٠لیه ایكاو هىؤحًؿ
جا يگاه شهاو قا يىبث به ایكاو ج٥ییك ؾهًؿ ،یا هعكوهیثهایی که ب١ؿ به وشؤىؾ هیآیؤؿ
هرل شكیاو ا٠ؿام يىیؿ ا٨کاقی که ٬اجل بىؾ ولی ب١ؤؿ اشؤكای ظکؤن هىؤئىلیى ولاقت
ؼاقشه ؾق ؾیؿاقهای ؾیپلماجیک ؼىؾ ؾچؤاق هٍؤکل ٌؤؿيؿ ،همؤه ایؤى هىايؤ ٟبا٠ؤد
هیٌىؾ که آو ظکن بهؾقوحی اشكا يٍىؾ.
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