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 چکیدٌ فارسی

تٌجِ٘ ٗب  ، ثِ هٌظَضذسهت ٗب ؾطهبِٗ ث٘ي ٗه َطف )تحطٗن وٌٌسُ( ٍتحطٗن قًَسُ هحسٍز ًوَزى هجبزلِ وبال ،ٗن التهبزٕ طحت

. ب چٌس خبًجِ ٍ حتٖ ٗه خبًجِ ثبقس. تحطٗن التهبزٕ هٖ تَاًس ث٘ي الوللٖ ٗثبظٗگط زض ضٍاثٍ ث٘ي الوللٖ اؾت تغ٘٘ط ضفتبض ٗه

 .تب التهبزٕ ٗب اختوبػٍٖ ( اؾت تغ٘٘ط ضفتبض ا)تغ٘٘ط ًظبم ؾ٘بؾٖ ٗب  ث٘كتط ؾ٘بؾٖ تحطٗنّسف 

هكطٍع تلمٖ هٖ  ٖ ػوَهبًلث٘ي الول تجبعًْبز ّبٕ الظم اإلؾٍ ًْبز ّبٕ ث٘ي الوللٖ ثِ ذهَل تحطٗن التهبزٕ ٍيغ قسُ تَ 

هَخت هحطٍه٘ت ػوال ً ،ّطگبُ تحطٗن ّبٕ ٍيغ قسُ .اًؿبًٖ ٍ هتٌبؾت ثبقس يطٍضٕ،ثبٗؿتٖ اٗي تحطٗن ّب  ،ثب ٍخَز اٗي .قَز

. ذَاّس ثَزًبهكطٍع  اػوبل چٌ٘ي تحطٗوٖ ؛ٍ حك تَؾؼِ گطزز ل٘ت التهبزٕحك فؼب ؛وكَض اظ حمَق اؾبؾٖ ثكط ّوبًٌساتجبع 

اظ هٌظط حمَق زاذلٖ وكَض تحطٗن وٌٌسُ ثسْٖٗ اؾت وِ تحطٗن ػولٖ هكطٍع تلمٖ ذَاّس قس ٍ ثطػىؽ اظ هٌظط حمَق 

 .ثَزكطٍع ثَزُ ٍالعام آٍض تلمٖ ًكسُ ٍ ثِ ػٌَاى زفبع لبثل پصٗطـ ًرَاّس تحطٗن ًبه ،زاذلٖ وكَض تحطٗن قًَسُ

اهب  ؛ء تحطٗن ٗه خبًجِ ثبقس ثِ ّ٘چ ٍخِ هكطٍػ٘ت ًرَاّس زاقتأهٌكزض نَضتٖ وِ  ،ثبلث ّناظ هٌظط حمَق زاذلٖ وكَض  

زض هكطٍػ٘ت ٍالعام آٍض ثَزى چٌ٘ي  ؛ثبقسث٘ي الوللٖ ٗب چٌس خبًجِ ثبقس ٍ وكَض ثبلث هصوَض ثب آى هربلفت ًوَزُ اگط تحطٗن 

. ٘ي تهو٘وبتٖ العام آٍض ثَزُ ثبقسنَل چٌ. حتٖ اگط ػلٖ االتحطٗوٖ اظ هٌظط حمَق زاذلٖ وكَض ثبلث تطزٗس ٍخَز زاضز

چٌ٘ي تحطٗوٖ زفبع  ث٘طٕ ًرَاّس زاقت ٍ ٍخَزتأ لطاضزازٕ  لجل اظ ٍيغ تحطٗن  تحطٗن اظ ّط ًَػٖ وِ ثبقس ثط حمَق

 .وٖ قَزهحؿَة ً

 

 لطاضزاز  ،هكطٍػ٘ت  ،حمَق ث٘ي الولل ، حمَق ثكط  ،تحطٗن التهبزٕ  کلید ياژٌ:
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Abstract  

Sanction can be defined as the limitation on transaction of goods ,services or investment 

between states in order to punish or alter some conduct of a state in international relations .the 

sanction can be universal (international), multinational or even bilateral . the aim of any 

sanction is political more than economic or social . 

if the sanction be international it is supposed that is binding on all; but it has to be necessary 

,humanity and appropriate one. if a sanction deprives innocent citizens from their basic human 

rights ,like right to do economic activity or right to development, enforcing such sanctions 

will be illegal .from municipal law’ point of view of state that impose the sanction  it will be 

supposed legal. from sanctioned state municipal law’ point of view it will be supposed illegal 

and  non enforceable then will not be good defense. 

 From third party state municipal law’s point of view  bilateral sanction can not be binding.  

more over international or multinational sanctions  legality and enforceability will be doubtful 

if that state has disagreed with it  even  if that sanction be binding basically .no sanction can 

impact on contractual rights  pre enacting of that sanction  and never can be a good defense .  

 

Key words:  economic sanction  , Human   rights , international  law, Legality ,contract     
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  مقدمٍ

. اظ زٗط خٌگ الظم ً٘ؿت ٘ي الوللٖ، يطٍضتبً٘ط گصاضٕ ثط ضفتبض زٗگطاى زض ضٍاثٍ ثالل تأثَبػت ٍازاقتي زٗگطاى ٗب حسثطإ ثِ ا

تحطٗن التهبزٕ ٗىٖ اظ هؼوَل تطٗي ضٍـ  .ٕ ً٘ل ثِ اٗي ّسف ٍخَز زاقتِ اؾتضٍـ ّبٕ هتٌَػٖ زض هجبضظُ ثطا ،تب وٌَى ثبظ

8 اظ خولِ .اظ اثؼبز هحتلفٖ لبثل ثطضؾٖ اؾت. تحطٗن التهبزٕ ثطإ تغ٘٘ط ضفتبض ٗه ثبظٗگط ث٘ي الوللٖ اؾت ،ّبٕ پ٘ف اظ خٌگ

اٌٗىِ زض  بًٖ حمَق ثكط هٌُجك اؾت ٗب ذ٘ط ٍلٖ ٍ هجلَاػس حمَق ث٘ي الول التهبزٕ ثب .اٌٗىِ آٗب تحطٗناظ هٌظط زاًف حمَق

زض اٗي همبلِ وَقف قسُ اؾت اظ  .؟ پطؾف ّبٖٗ ثٌ٘بزٕ اؾتچِ نَضتٖ تحطٗن التهبزٕ اظ هٌظط حمَق هكطٍع ذَاّس ثَز

 .زٕ هَضز تحل٘ل ٍ ثطضؾٖ لطاض گ٘طزپسٗسُ تحطٗن التهب ٖ ()فطاهلٖ ٍ هل زٗسگبُ حمَلٖ
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 تؼزیف تحزیم اقتصادی

هؼٌبٕ هدبظات ٗب تحطٗن التهبزٕ ثِ  اظ هٌظط التهبز، .ضا هٖ تَاى اظ ًظط التهبزٕ ٍ اظ ًظط حمَلٖ تؼطٗف ًوَز تحطٗن التهبزٕ

( اهب اظ هٌظط حمَلٖ ثطذٖ 31زض ضٍاثٍ ٍ ّوىبضٕ ّبٕ التهبزٕ ثِ هٌظَض تأه٘ي اّساف ؾ٘بؾٖ هٖ ثبقس. )ٗبٍضٕ زؾت وبضٕ

الساهبتٖ وِ ٗه ٗب چٌس ثبظٗگط ث٘ي الوللٖ ػلِ٘ ٗه ٗب چٌس ثبظٗگط زٗگط زض خْت تٌجِ٘ َطف همبثل  تحطٗن التهبزٕ ضا هدوَػِ

آى اظ اهَضٕ وِ ثطإ آى اضظقوٌس اؾت ٗب اخجبض َطف ثِ ضػبٗت ثطذٖ اضظـ ّبوِ ًؿجت ثِ َطف همبثل  اظ َطٗك هحطٍم وطزى

 (3154هْن اؾت ٗب ّط زٍ، زاًؿتِ اًس. )ظطٗف، ه٘طظاٖٗ،

تحطٗن التهبزٕ ضا الساهٖ غ٘ط ًظبهٖ وِ ثط اًتمبل وبال، ذسهبت ٍ  تؼطٗفٖ اؾت وِ وِ ثِ ًظطوبهل تط هٖ ضؾس اهب تؼطٗفٖ

هدبظات ٍ ٗب ٍازاض ؾبذتي آى وكَض ثِ  تبث٘ط ًبهُلَثٖ هٖ گصاضز ٍ ّسف اظ اػوبل آى، تٌجِ٘ ٗب ؾطهبِٗ ثِ ٗه وكَض ذبل،

تُج٘ك ذَز ثب ّسف ّبٕ زٍلت تحطٗن وٌٌسُ ٍ ٗب ث٘بى ًبذطؾٌسٕ تحطٗن وٌٌسُ اظ السام ّب ٍ ضفتبض ّبٕ آى وكَض هٖ ثبقس 

 (3161ثْطٍظٕ فط، ) .ًوَزُ اؾتث٘بى 

ثط غ٘ط ًظبهٖ ثَزى السام وكَض تحطٗن وٌٌسُ خْت ذبضج ًوَزى زضگ٘طٕ ّبٕ  ،ًىِ هالحظِ هٖ قَز زض تؼطٗف هصوَضچٌب

هتًوي ّسف وكَض تحطٗن وٌٌسُ وِ ّوبًب تغ٘٘ط ضفتبض تحطٗن  ،تؼطٗف هصوَض .تبو٘س قسُ اؾت، حبًِ اظ قوَل تؼطٗفهؿلّ

ذسهت  ،لُغ ٗب هحسٍز ًوَزى هجبزالت وبالاظ اؾت ػجبضت  ،تحطٗن التهبزٕ ،زض ٍالغ ثِ ََض ذالنِ قًَسُ اؾت ً٘ع هٖ ثبقس.

 ث٘ط ثط ضفتبض تحطٗن قًَسُ اؾت.تأتحطٗن وٌٌسُ ٍتحطٗن قًَسُ ثِ هٌظَض زٍ وكَض ٍ ؾطهبِٗ ث٘ي 

 اوًاع تحزیم اقتصادی

ثط حؿت هٌكأ ٍيغ تحطٗن ٍ هَيَع  ز. اظخولِ  تمؿ٘ن  تحطٗن التهبزٕتحطٗن التهبزٕ ضا هٖ تَاى اظ چٌس خْت تمؿ٘ن ًوَ

 آى اؾت.

  ـ  اوًاع تحزیم تز حسة مىشأ يضغ تحزیم1

 8ثِ اًَاع ظٗط لبثل تمؿ٘ن اؾت تحطٗن طخغ تهَٗت تحطٗن ّبٕ التهبزٕ اظ هٌظط هٌكأ ٗب ه

فطاهلٖ ٍ ث٘ي الوللٖ اؾت ثِ  الًههطخغ تهَٗت تحطٗن ٗه هطخغ وب 8 زض اٗي ًَع اظ تحطٗن ّب،تحطٗن ّبٕ ػبم ث٘ي الوللٖ   ـ3

 هثالً. تجبع اؾتالظم اإل ـًٍظطا حتٖ وكَض تحطٗن قًَسُ  ـ ًحَٕ وِ تحطٗن ّبٕ ٍيغ قسُ ثطإ ّوِ اػًبء خبهؼِ ث٘ي الوللٖ

 .ًَع اًس تحطٗن ّبٕ ٍيغ قسُ تَؾٍ قَاضٕ اهٌ٘ت ؾبظهبى هلل هتحس اظ اٗي

      (Unilateral) وِ ثِ ؾِ ًَع تمؿ٘ن هٖ قَز8 الف ـ ٗه خبًجِهجٌبٕ تؼساز وكَضّبٕ قطوت وٌٌسُ تحطٗن ثط ـ ٍيغ 2

 .(Comprehensive) ج ـ خبهغ ٗب فطاگ٘ط  (Multilateral) ة ـ چٌسخبًجِ

ًوبٗس. زض تحطٗن  زٗگط قَز وِ فمٍ ٗه وكَض السام ثِ ٍيغ تحطٗن زض همبثل ٗه وكَض خبًجِ ثِ تحطٗوٖ گفتِ هٖ تحطٗن ٗه

اگط ّوِ وكَضّب اظ وكَض  ،زض اٗي فطوًوبٌٗس.  هجبزضت ثِ ٍيغ تحطٗن هٖ)هبًٌس اتحبزِٗ اضٍپب(  چٌسخبًجِ گطٍّٖ اظ وكَضّب

 ثِ گًَِ إ وِ ّوِ وكَضّب زضگ٘ط تحطٗن ذَاٌّس قس. )ٗبٍضٕ، ؛تحطٗن وٌٌسُ پ٘طٍٕ ًوبٌٗس تحطٗن ثِ نَضت خبهغ ذَاّس ثَز

 (3167هحؿٌٖ 

 تز حسة مًضًعـ 2

قًَسُ(، ؾْوِ٘ ٍاضزاتٖ )اػوبل هحسٍزٗت زض ظهٌِ٘  هوىي اؾت هَيَع تحطٗن التهبزٕ )ٍيغ هبل٘بت ثط نبزضات وكَض تحطٗن

 إ ثط ضٍٕ ٍاضزات ثبقس. قًَسُ(، هوٌَػ٘ت ضٍاثٍ تدبضٕ ٍ اٗدبز هَاًغ غ٘ط تؼطفِ همساض ٍاضزات اظ وكَض تحطٗن
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 .انُالحبً ثِ آى اػوبل تحطٗن اظ َطٗك تَل٘ف گفتِ هٖ قَز ضٍٕ نبزضات اًدبم قَز وِتَاًس ثط  ّوچٌ٘ي تحطٗن التهبزٕ هٖ

قَز ٍ ٗىٖ اظ اثعاض ّبٕ ضاٗح ثطإ تٌجِ٘ وكَض تحطٗن قًَسُ  هبًغ نبزض قسى وبال ثِ زاذل وكَض ّسف هٖ تحطٗن ًَع،زض اٗي 

ثبٗىَت هٖ گٌَٗس. قَز وِ انُالحبً ثِ آى  قًَسُ هٖ ًَع زٗگط تحطٗن وِ هبًغ ٍضٍز ٗه ٗب چٌس وبال اظ وكَض تحطٗن هٖ ثبقس.

زض ًْبٗت زضآهس اضظٕ ضا بزضاتٖ وكَض تحطٗن قًَسُ هٖ قَز وِ اثط اٗي ًَع تحطٗن وبّف تمبيب ًؿجت ثِ وبالّبٕ هْن ن

 (3167هحؿٌٖ  )ٗبٍضٕ،وبّف زازُ ٍ لسضت هبلٖ وكَض ضا ثطإ تأه٘ي وبالّبٕ اؾبؾٖ وبّف هٖ زّس. 

 اقتصادیاَداف تحزیم 

بؾٖ ثَزُ ٍ ؾ٘ ،اّسافٖ ً٘ع ثطإ آى تؼطٗف هٖ قًَس. ثبٗس زاًؿت وِ ػوسُ اّساف تحطٗن التهبزٕ ،ّوعهبى ثب اػوبل تحطٗن ّب

كَضّب زض اػوبل تحطٗن هٖ ثبقس. هْوتطٗي هحطّن و ،اًگ٘عُ ّبٕ ؾ٘بؾٖ زض ٍالغ .اّساف التهبزٕ ٍ غ٘طُ خٌجِ فطػٖ زاضز

ّسُ اؾت. )ظطٗف ٍ ٍيغ قسُ ً٘ع اّساف ؾ٘بؾٖ ثِ زضؾتٖ لبثل هكب هتحس ؾبظهبى هلل تحطٗن ّبٖٗ وِ اظ ؾَٕزض ٖ حت

 (3154ه٘طظاٖٗ، 

ثِ ََض هؼوَل زٍ ّسف ؾ٘بؾٖ ثطإ تحطٗن التهبزٕ ٍخَز زاضز8 ٗه ّسف، تغ٘٘ط ضغٗن ؾ٘بؾٖ حبون اظ َطٗك تٌجِ٘ ٍ  

چٌبًچِ همهَز آؾ٘ت ؾٌگٌٖ٘ ثِ هٌبفغ وكَض ّسف ٍاضز هٖ قَز.  آى،زض ضاؾتبٕ تحمك  اؾت وِ ّسف هدبظات وطزى وكَض

اظ تٌجِ٘ اثعاضٕ ثطإ ضؾ٘سى ثِ ّسف تحطٗن اػوبل قسُ، ثبقس ثِ ػمالً٘ت تحطٗن تؼطٗف هٖ قَز. ػمالً٘ت تحطٗن ثط زٍ قكّ 

( ّسف اظ ثٖ 3165ثِ هٌظَض ثٖ ثجبت ؾبظٕ اػوبل هٖ قَز. )ظّطاًٖ، ل وٌٌسُ هطؾَم اؾت وِاؾت8 ٗه هَضز آى ثِ وٌتط

تحطٗن وٌٌسُ ٍ وكَض تحطٗن قًَسُ وِ زض هٌبفغ اؾتطاتػٗه ه٘بى وكَض بزٕ ثِ زل٘ل تًضغٗن ؾ٘بؾٖ حبون ثجبت ؾبظٕ، تغ٘٘ط

 (3167هحؿٌٖ، تغ٘٘ط ضغٗن وكَض ّسف اؾت. )ٗبٍضٕ،غبٗت اٗي تحطٗن،  .هٖ ثبقسٍخَز زاضز؛ 

تغ٘٘ط ضفتبض ثِ زالٗل هطثٌَ ثِ ضٍاثٍ  ،هٖ قَز ٍ ّسف اظ اػوبل آى زٗگطٕ اخجبض وٌٌسُ ًبم زاضز وِ ثِ ََض آقىبضا اػوبل 

تحطٗن التهبزٕ  ٘ي ّسف ؾ٘بؾٖ( اظ ّو٘ي خب زٍه3165اؾت. )ظّطاًٖ، هَضز تحطٗن زض هٌف ٍ ضفتبض ذَز  ذبضخٖ وكَض

ل حبلت ذف٘ف نطفبً تغ٘٘ط ضفتبض ؾ٘بؾٖ ٗب التهبزٕ وكَض تحطٗن قًَسُ اؾت وِ ًؿجت ثِ ّسف اٍهكرم هٖ قَز وِ آى 

ثبٗؿتٖ ؾلؿلِ هطاتجٖ ث٘ي زٍلتْب  ،زض ػٌهط تٌجِ٘ ٍخَز زاضز؛خبهؼِ قٌبؾبى ٍ فالؾفِ ه٘بى هُبثك ًظطِٗ إ وِ  تطٕ زاضز.

 .)ّوبى(تحطٗن ٍيغ ًوبٗس ،ث٘ي الوللٖ ػلِ٘ زٍلت زٗگط ٕ ٍخَز زاقتِ ثبقس تب ٗه زٍلت ثتَاًس زض ػطنِ

گفتِ هٖ  ؛ثِ ػٌَاى هثبل ّػهًَٖ زض هٌُمِ اؾت. هَلؼ٘ت وؿتاظ ،خلَگ٘طٕ وكَض ّسف ،ل تحطٗنبگبّٖ اٍلبت ّسف اػو

لسضت ًگصاضز اٗطاى تؿلٍّ اٗطاى ثط ذبٍضه٘بًِ خلَگ٘طٕ وٌس ٍ  تالـ هٖ وٌس تب اظ  اظ َطٗك اػوبل تحطٗن ثط اٗطاى، قَز آهطٗىب

 (3167)ؾ٘وجط، ثطتط هٌُمِ هحؿَة قَز.

ثلىِ ثِ هٌظَض هربلفت ًوبزٗي ثب ؾ٘بؾت ّبٕ ؛ ّ٘چ ٗه اظ هَاضز فَق ًجَزُ ،اػوبل تحطٗن ّسف اظالجتِ ثِ ػم٘سُ ثطذٖ،  

اظ تحطٗن  ؼًٖث آًْب زض اٗي ذهَلثبقس. هٖ وكَض ّسف ٍ خلت تَخِ زٗگط وكَضّب ثِ ؾ٘بؾت ذبضخٖ وكَض تحطٗن وٌٌسُ 

 (3161. )ثْطٍظٕ فط، سًثط هٖ ًبمضا  تَؾٍ آهطٗىب ضا ،ّبٕ ٍيغ قسُ ػلِ٘ اٗطاى

ثطذٖ ً٘ع هؼتمسًس انلٖ تطٗي ّسف تحطٗن اظ ؾَٕ وكَضّب ثِ اًتظبضات آتٖ زٍلتْبٕ تحطٗن وٌٌسُ ٍ زٗسگبّْبٕ ّوچٌ٘ي 

 (3167ثبظ هٖ گطزز. ) ٗبٍضٕ، ؛ث٘ي الوللٖ وِ ثِ ؾبذتبض ولٖ ث٘ي الولل ٗب ثركٖ اظ آى ؾبذتبض ث٘ي الوللٖ هطتجٍ اؾت

تحطٗن ّب، تغ٘٘ط ضفتبض ؾ٘بؾٖ وكَض ّسف ٍ ٗب زض قسٗستطٗي حبلت تغ٘٘ط ضغٗن  ثب اٗي حبل ػوَهبً ّسف ؾ٘بؾٖ اظ اػوبل

 ؾ٘بؾٖ حبون اؾت.
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 تحزیم اقتصادی اس مىظز حقًق

تحطٗن التهبزٕ  ،آٗب اظ ًظط حمَلٖ .تحطٗن  التهبزٕ اظ هٌظط حمَلٖ چِ ٍيؼ٘تٖ زاضزپطؾكٖ وِ هُطح هٖ قَز آى اؾت وِ 

الظم اؾت وِ تحطٗن  ثطإ پبؾد ثِ اٗي پطؾفٌْدبض ٍ ثط ذالف لَاػس حمَلٖ اؾت؟ اهطٕ همجَل ٍ هدبظ اؾت ٗب ضفتبضٕ ًبث

 . زاذلٖ هَضز ثطضؾٖ لطاض زّ٘ن حمَق ثكط ٍ حمَق التهبزٕ ضا اظ هٌظط حمَق ث٘ي الولل،

 اـ اس مىظز حقًق تیه الملل

اػوبل تحطٗن ّب ثِ ػٌَاى ٗىٖ اظ آذطٗي اثعاض، خْت ػسم ثىبضگ٘طٕ اظ الساهبت لْط آه٘ع ـ وِ  ،زض فهل ّفتن هٌكَض هلل هتحس

 ٕ ثِ هثبثِ ٍؾ٘لِ ،تحطٗن التهبزٕ ثطاٗيثٌب( )هٌكَض هلل هتحسآى پ٘ف ثٌٖ٘ قسُ ـ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.  22زض هبزُ 

ثٌب  ،ػلٖ ضغن اٗي هُلت اخطإ همطضات ث٘ي الوللٖ ٍ حفظ اهٌ٘ت ٍث٘ي الوللٖ اظ هٌظط حمَق ث٘ي الولل هكطٍع ٍ لبًًَٖ اؾت.

اٗي هكطٍػ٘ت غ٘ط اظ هَاضزٕ اؾت وِ ّسف اظ اػوبل تحطٗن، اٗدبز ؾلُِ ٍ فكبض ثط زٍلتْب ٍ ٗب هغبٗط ثب هٌبؾجبت ، ثط ًظط ثطذٖ

ػْسًبهِ إ  زض ّط هَضزٕ وِ تحطٗن التهبزٕ هٌدط ثِ ًمى تؼْسات( لصا 3165. )فطخ ؾ٘طٕ،ٍ تؼْسات لطاضزازٕ وكَضّبؾت

 .ذبل ٗب ٗه انل حمَق ث٘ي الوللٖ زٍؾتبًِ گطزز؛ غ٘ط لبًًَٖ اؾت

ثط تؼْسات لطاضزازٕ ٗب هؼبّساتٖ وكَض  ،پ٘ف ثٌٖ٘ قسُ زض هٌكَض هلل هتحسثِ اٗي ًظط اًتمبز ٍاضز اؾت؛ ظٗطا تساث٘ط تحطٗوٖ 

ثط ذالف لطاضزاز ث٘ي ، هٖ ضؾس زض اٗي نَضت حتٖ اگط اخطإ تحطٗن هجتٌٖ ثط هٌكَض هلل هتحس ثِ ًظط اؾت. ً٘ع حبون ّب

اظ آًدب وِ اٗي ٍخَز، پ٘وبى قىٌٖ هحؿَة ًرَاّس قس. ثب  ًمى تؼْس ًجَزُ ٍ ثِ هؼٌبَٕزُ ثبقس؛ الوللٖ وكَض ٗب ػْس ًبهِ ث

حمَلٖ ث٘ي الوللٖ فؼبل٘ت هٖ ًوبٌٗس؛ زض ٍيغ تحطٗوْب ثبٗس هلتعم ثِ انَل حمَق ث٘ي توبهٖ زٍلتْب زض چبضچَة ًظبم لَاػس 

 (ّوبىقبهل8 انل اًؿبًٖ ثَزى، انل يطٍضت ٍ انل تٌبؾت تحطٗن ّب هٖ ثبقس. )انَل اظ خولِ  اٗي  3الولل ػبم ثبقٌس.

، اظ ك هطزهبى وكَض هَضز تحطٗن٘ثبػث تحسٗس ٍ تً٘ ،هُبثك انل اًؿبًٖ ثَزى، زض نَضتٖ وِ هكبّسُ قَز ٍيغ ٍ ازاهِ تحطٗن

گطزز؛ زٗگط ًوٖ تَاى ػٌَاى هكطٍػ٘ت ثط آى  3727وٌَاًؿَ٘ى غًَ  2ح٘ث ثطذَضزاضٕ اظ ههبزٗك ثطقوطزُ قسُ زض هبزُ

 تحطٗن ًْبز. اٗي هَاضز ػجبضت اؾت اظ8 آؾبٗف فطزٕ، ثْساقت، هحل هٌبؾت ظًسگٖ، هَاز ذَضاوٖ هٌبؾت ٍ هغصٕ، زؾتطؾٖ

ثِ آة آقبه٘سًٖ وبفٖ، پَقبن، هطالجت پعقىٖ، حك اًدبم هٌبؾه هصّجٖ ٍ فطنت اًدبم زازى فؼبل٘ت فىطٕ، آهَظقٖ، 

 (ّوبى)تفطٗحٖ، ٍضظـ ٍ ثبظٕ.

اّسافٖ وِ ثِ هٌظَض آى السام ثِ ٍيغ تحطٗن هٖ ًوبٌٗس  ثطإ ثط هجٌبٕ انل يطٍضت، الساهبت وكَضّب زض اػوبل تحطٗن ثبٗس

زض اٗي ظهٌِ٘  .ثٌبثطاٗي ث٘ي اٗي انل ٍ هؤثط ثَزى تحطٗن اػوبل قسُ ضاثُِ ٕ هؿتم٘وٖ ٍخَز ذَاّس زاقتيطٍضٕ ثبقس. 

زض ّط هَضزٕ اگط ٍيغ تحطٗن زض ضفتبض تحطٗن قًَسُ ثِ اًساظُ إ تأث٘ط گصاض ثَزُ وِ هٌدط ثِ تغ٘٘ط گطزز هٖ  ثطذٖ هؼتمسًس

 (ّوبىتَاى گفت اػوبل تحطٗن يطٍضت زاقتِ اؾت. )

وِ ثبٗس ث٘ي ضفتبض هرتلفبًِ ٗه وكَض ٍ ٍيغ تحطٗن تٌبؾت ٍخَز زاقتِ ثبقس. ثٌبثطاٗي هٖ وٌس انل تٌبؾت ثِ حبلتٖ اقبضُ 

چٌبًچِ ظٗبى ٍاضزُ ثِ حمَق ثكط، ًبقٖ اظ ضفتبض هترلفبًِ، ووتط اظ ٍيغ تحطٗن ثبقس؛ ٗؼٌٖ اػوبل تحطٗن ث٘ف اظ ضفتبض هترلفبًِ 

ل ٍحمَق ثكطٕ ضا ًمى ًوبٗس؛ گفتِ هٖ قَز وِ ث٘ي ضفتبض هترلفبًِ ٍ تحطٗن ٍيغ قسُ ٗه وكَض لَاػس حمَق ث٘ي الول

 (ّوبىتٌبؾت ٍخَز ًساضز. )

وٌَاًؿَ٘ى  (،3726اػاله٘ٔ خْبًٖ حمَق ثكط) (،3723) حمَق ثكطٕ هٌسضج زض هٌكَض ؾبظهبى هلل هتحس همطضاتثط اؾبؼ 

وِ ثط  ٍ زٍ پطٍتىل الحبق قسُ ثِ آى ـ3727 لطاضزازّبٕ چْبگبًِ غًَ ؛هؼبّسات ث٘ي الوللٖ هبًٌس ٍ (3767حمَق وَزن )

                                                           
زَٗاى ث٘ي الوللٖ زازگؿتطٕ خعء هٌبثغ تىو٘لٖ ٍ فطػٖ هحؿَة اؾبؾٌبهِ  16ـ  انَل حمَق ث٘ي الولل ػبم ثِ ػٌَاى انَل ولٖ حمَلٖ هُبثك هبزُ 1

بقس ٍ ٗب ػطف قٌبذتِ قسُ إ ٍخَز ًساقتِ ثبقس ثب اؾتٌبز ثِ آًْب ٌبثغ انلٖ ٗؼٌٖ لبٍى ٍ هؼبّسات ًجهٖ قَز وِ زَٗاى زض ذهَل هَيَػٖ وِ ه

 السام ثِ نسٍض ضإٔ هٖ ًوبٗس.
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ضا  اًؿبى زٍؾتبًِ ث٘ي الوللٖ حمَق انَل ت ٍ قره٘ت اًؿبًٖ تسٍٗي قسُ اًس ـ ٍ ؾبٗط اؾٌبزٕ وِهجٌبٕ احتطام ثِ ح٘ثّ٘

، تحطٗن ٍيغ قسُ اظ زًسضًح ٍ هكمّت هطزم وكَض هَضز تحطٗن گط هَخت پصٗطفتِ اًس؛ زض نَضتٖ وِ تحطٗن ّبٕ التهبزٕ

هطخغ تحطٗن، وكَض ٗب زٍلت ذبل ثبقس ٗب اخوبع ؾبظهبى هلل  ( حتٖ اگط3163)هبفٖ، هٌظط حمَق ث٘ي الولل هكطٍع ً٘ؿت. 

 (3165هوتبظ، هتحس. )

 ًبظط ثط اخطإ ه٘ثبق ث٘ي الوللٖ حمَق التهبزٕ، اختوبػٖ ٍ ٕ وو٘تًِكؿت زٍضُ إ  آًچِ وِ زض تّوچٌ٘ي ثِ هَخ
افطاز هم٘ن ٗه وكَض ضا ًجبٗس ثِ اٗي زل٘ل وِ ضّجطاًكبى لَاػس هطثٌَ ثِ نلح  ))آهسُ اؾت؛ ،  2007زض ؾبل هلل هتحس فطٌّگٖ

 (3164)وطٗن ظازُ،.((اختوبػٖ ٍ فطٌّگٖ ذَز هحطٍم قًَس ،ٖ ضا ًمى ًوَزُ اًس اظ حمَق اؾبؾٍٖ اهٌ٘ت ث٘ي الولل

الساهبتٖ ثطذالف حمَق ثكط ٍ حمَق ث٘ي الولل  وكَضٕ  هثالً ؛قَزطو هٖ ًمى غ طٗن هَختاػوبل تح ً٘ع گبّٖ  

زٍؾتبًِ هٖ ًوبٗس ٍ ّسف اظ اػوبل تحطٗن ً٘ع ضفغ ّو٘ي الساهبت ًمى حمَق ثكطٕ اؾت. حبل آًىِ اػوبل تحطٗن ذَز ثكط

آقىبضا زض تؼبضو ثبػث هحطٍه٘ت هطزهبى وكَض ّسف اظ حمَق ثكط هٖ قَز وِ ثب اّساف لَاػس حمَق ث٘ي الولل زٍؾتبًِ 

َٗگؿالٍٕ تحطٗن ّبٕ ،  ٍ 3773ٍ  3770ػطاق زض ؾبل  آثبض فبخؼِ ثبض اًؿبًٖ ًبقٖ اظ تحطٗن ّبٕ التهبزٕ ،اؾت. ثطإ هثبل

 ، تحطٗن التهبزٕ ثِ ػٌَاىلصا ثِ تؼج٘ط ثطذٖ .اظ ًگبُ ؾبظهبى هلل زٍض ًوبًسُ اؾت ،3772٘تٖ زض ؾبلٍ ّبئ3772ؾبثك زض ؾبل 

اٗي اهط ثِ هؼٌبٕ ًمى غطو فلؿفِ ( 3165هوتبظ ، 3153ٍثطٍوكلٖ،) .ههُلح گطزٗس ((اؾلحِ گطؾٌگٖ )) ٍ ((ؾالح زٍ زم ))

 ٖ ذَاّس قس. اهٌ٘ت ٍ حفظ حمَق ثكطٕ اؾت ـ تلمٕ ٍخَزٕ قَضإ اهٌ٘ت ـ وِ ّوبًب ثطلطاضٕ نلح ٍ 

تَخّْٖ قَضإ اهٌ٘ت ثِ آثبض هرطة ًبقٖ اظ ثٖ اهٌ٘ت  اػالم زاقتِ اًس؛ ثِ ّو٘ي زل٘ل ثطذٖ زض اًتمبز اظ تحطٗن ّبٕ قَضإ 

اػوبل تحطٗن ّب ثط ٍيغ هؼ٘كت هطزم ٍ ًمى ٍايح حمَق ثكط، قَضإ اهٌ٘ت ضا هثبثِ ٕ اثعاضٕ زض خْت تحمك اّساف 

ٖ ؾ٘بؾٖ وكَضّبٕ زاضإ لسضت ًظبهٖ تجسٗل ًوَزُ اؾت. ًت٘دِ اٗي اهط، ثطٍظ ضفتبض ّبٕ زٍگبًِ ٍ هتًبز اظ اٗي ًْبز ث٘ي الولل

 (3165اؾت ثِ گًَِ إ وِ ًؿجت ثِ هكطٍػ٘ت ٍ تحطٗن ّبٕ اػوبل قسُ تطزٗس ثِ ٍخَز آهسُ اؾت. ) ظّطاًٖ،

 ـ  اس مىظز حقًق تشز ديستاو2ٍ

وِ زض اػالهِ٘ ٍ فطٌّگٖ اذتهبل زازُ قسُ  اؾت  اػاله٘ٔ حمَق ثكط ثِ هَيَع حمَق التهبزٕ ، اختوبػٖ 25تب  22هَاز  

ّطوؿٖ حك زاضز اظ حمَق التهبزٕ ، اختوبػٖ ٍ )) 8آى  همطض قسُ 22خْبًٖ ؾبثمِ ًساقتِ اؾت. زض هبزٓ ّبٕ لجل اظ اػالهِ٘ 

  زٗگطثِ پبضُ اٖٗ اظ حمَق اًؿبًٖ  25تب  21. ّوچٌ٘ي هَاز ((ثطذَضزاض گطزز ؛فطٌّگٖ وِ ثطإ وطاهت قره٘ت اٍ يطٍضٕ اؾت

حك زاقتي قغل ، حك اًتربة آظاز قغل ، آظازٕ اتحبزِٗ ، حك ثطذَضزاضٕ اظ تأه٘ي اختوبػٖ ، زفبع اظ ؾالهت ، حمَق  ؛هبًٌس

 هبزضاى ٍ وَزوبى ، حك تفطٗحبت ، حك تؼل٘ن ٍ تطث٘ت ٍ حك حوبٗت اظ ًَآٍضٕ ّبٕ ازثٖ ٍ ٌّطٕ هٖ پطزاظز.

ظًسگٖ، ؾالهتٖ ٍ ضفبُ ذَز ٍ ذبًَازُ اـ ضا اظ ح٘ث ، ّط وؽ حك زاضز وِ ؾُح ٕثط اؾبؼ هَاظٗي حمَق ثكطّوچٌ٘ي 

ذَضان، هؿىي، هطالجت ّبٕ َجّٖ ٍ ذسهبت الظم اختوبػٖ تأه٘ي وٌس. هبزضاى ٍ وَزوبى حك زاضًس وِ اظ ووه ٍ هطالجت 

 (3726،اػالهِ٘ حمَق ثكط 23هبزُ هرهَنٖ ثْطُ هٌس قًَس.) 

هسًٖ  ه٘ثبق ث٘ي الوللٖ حمَق)ّ٘چ هلتٖ ضا ًوٖ تَاى اظ هؿبئل هؼبـ ذَز هحطٍم ًوَز.  ،ثطاؾبؼ ثطذٖ هتَى زٗگطّوچٌ٘ي 

  (3744  ٍ ؾ٘بؾٖ،

، هدوغ ػوَهٖ ؾبظهبى هلل اٗي ؾبظهبى اظ وكَضّبٕ نٌؼتٖ ٍ تَؾؼِ ٗبفتِ ذَاؾتِ اظ 3773ؾبل 230هُبثك لُؼٌبهٔ  اًٗبً

وٌفطاًؽ تدبضت ٍ 332لسضت ذَز، ثطإ فكبض التهبزٕ ثِ هٌظَض اّساف ؾ٘بؾٖ وكَضّب اؾتفبزُ ًىٌٌس. ّوچٌ٘ي زض لُؼٌبهِ 

اظ وكَضّب ذَاؾتِ قسُ تب اظ الساهبت لْط آه٘ع التهبزٕ ػلِ٘  ((ساهبت لْط آه٘عػسم لجَل ال))تَؾؼِ هلل هتحس )آًىتبز( ثب ػٌَاى 

ٗىسٗگط ثپطّ٘عًس ٍ ثِ هٌظَض اّساف ؾ٘بؾٖ اظ اػوبل هحسٍزٗت ّبٕ تدبضٕ ، هدبظات ٍ هحبنطُ  التهبزٕ ٗىسٗگط اختٌبة 

 (3165ًوبٌٗس.)فطخ ؾ٘طٕ،
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الحبلٖ ثِ وٌَاًؿَ٘ى  3755پطٍتىل اٍل 32ثبٗس گفت ثط اؾبؼ هبزٓ اظ ًظط هربلفت تحطٗن ّب ثب ػْسًبهِ ّبٕ ث٘ي الوللٖ ً٘ع

ّبٕ غًَ، گطؾٌگٖ زازى غ٘ط ًظبه٘بى ثِ ػٌَاى ٗه حطثِ ٕ خٌگٖ هوٌَع هٖ ثبقس. ثبٗس اٗي ًىتِ ضا ٗبزآٍض قس وِ هفبز اًؿبى 

َى غًَ هٖ پصٗطًس وِ زض ّط زٍؾتبًِ هصوَض زض پطٍتىل هٌحهطاً ًبظط ثِ ظهبى خٌگ ًجَزُ ٍ وكَضّب ثب ػًَٗت زض وٌَاًؿ٘

 ( 3157ظهبًٖ همطضات آى ضا اخطا ًوبٌٗس. )َجبَجبٖٗ، 

اػوبل تحطٗن ّبٕ التهبزٕ لَاػسٕ اظ حمَق ث٘ي الولل ثكط ضا ًمى هٖ وٌس. ثؼًٖ اظ آًْب  ثِ ًظط هٖ ضؾس   زض هدوَع

 8 ػجبضتٌس

ه٘ثبق ث٘ي الوللٖ التهبزٕ، اختوبػٖ ٍ ّفت، ٗبظزُ، زٍاظزُ، ؾ٘عزُ، چْبضزُ، پبًعزُ ٍ ّدسُ  زض هَاز ـ حك فؼبل٘ت التهبز8ٕ

حك ثطذَضزاضٕ اظ قطاٍٗ ػبزالًِ ٍ هٌبؾت وبض، حك ثطذَضزاضٕ اظ ظًسگٖ هٌبؾت اظ خولِ غصا، حمَلٖ اظ لج٘ل؛  ،فطٌّگٖ

ػلَم ٍ فٌَى ٍ حك ثطذَضزاضٕ اظ هعاٗبٕ  پَقبن ٍ هؿىي وبفٖ، ثْساقت، آهَظـ ٍ پطٍضـ، حك ثطذَضزاضٕ اظ پ٘كطفت

 (3744 ،ه٘ثبق ث٘ي الوللٖ حمَق التهبزٕ، اختوبػٖ ٍ فطٌّگٖ ؾبظهبى هلل) .زؾتبٍضزّبٕ فىطٕ ٍ ٌّطٕ ث٘بى قسُ اؾت

حك تَؾؼِ ضا حمٖ خْبًٖ ٍ خسائٖ ًبپصٗط ٍ خعء خسا ًكسًٖ  ،3771غٍئي  823 زض اػالهِ٘ ٍٗي ٍ ثطًبهِ ػول ـ حك تَؾؼِ

حك تَؾؼِ اٗي انل ضا حك اًؿبًٖ خسائٖ ًبپصٗط هٖ زاًس وِ ثِ هَخت ٘ي اػالهِ٘ حمَق اؾبؾٖ ثكط تَن٘ف ًوَزُ اؾت. ّو

ازٕ ّبٕ اؾبؾٖ آى، توبم هطزم حك زاضًس زض تَؾؼِ التهبزٕ، اختوبػٖ، فطٌّگٖ ٍ ؾ٘بؾٖ وِ زض آى ولِ٘ حمَق اًؿبًٖ ٍ آظ

 ثَُض وبهل تحمك هٖ ٗبثس؛ هكبضوت ٍ ّوىبضٕ وطزُ ٍ اظ آى ثْطُ هٌس قًَس.

تَؾؼِ ضٍاثٍ زٍؾتبًِ زض ضٍاثٍ ث٘ي الولل ثط هجٌبٕ احتطام ثِ انل تؿبٍٕ حمَق ٍ ذَزهرتبضٕ هلل ٍ  ـ حك تؼ٘٘ي ؾطًَقت8

هٌكَض  زٍ هبزُ ٗه بى هلل هتحس اؾت وِ زض ثٌس اظ خولِ همبنس ؾبظه اًدبم ؾبٗط الساهبت همتًٖ ثطإ تحى٘ن نلح خْبًٖ

ّبٕ خعئٖ آى ـ زض  حك ذَزهرتبضٕ ٗب تؼ٘٘ي ؾطًَقت ـ فبضؽ اظ تفبٍت( 3163)هٌكَض ؾبظهبى هلل هتحس،ث٘بى قسُ اؾت. 

 ًظبم حمَق ث٘ي الولل ثكط ثِ ػٌَاى انلٖ اٍلِ٘ قٌبذتِ قسُ اؾت وِ ثسٍى احتطام ثِ آى نلح پبٗساض خْبًٖ اهىبى پصٗط

إ اؾت ثِ حك تؼ٘٘ي ؾطًَقت ٍ  ًرَاّس ثَز. ثطإ ًوًَِ تحطٗن ّبٕ ٗىدبًجِ اهطٗىب ػلِ٘ اٗطاى ثِ ََض غ٘طهؿتم٘ن لُوِ

 (3157ّبٕ گًَبگَى ً٘ع لطاض گطفتِ اؾت. )َجبَجبٖٗ، إ هرتلف ٍ اػالهِ٘ ذَزهرتبضٕ هلت ّب وِ هَضز تأو٘س لُؼٌبهِ

الساهبت لْطٕ زض لبلت تحطٗوْبٕ التهبزٕ خبهغ  ؛نل هؿئَل٘ت فطزٕ زض حمَقثط هجٌبٕ ا ـ انل هؿئَل٘ت فطزٕ زض هدبظات8

ٗؼٌٖ تٌجِ٘  اؾت. ػلِ٘ ٗه وكَض، ث٘كتط قجِ٘ ثِ تٌجِ٘ زؾتِ خوؼٖ هٖ ثبقس وِ ثب انل اذاللٖ هؿئَل٘ت فطزٕ  ًبهتٌبؾت

گٌبُ فٖ ًفؿِ ٗه ػول  ثٍٖاضز ؾبذتي ذؿبضتْبٕ ػوسٕ ثِ هطزم  آًْبئٖ وِ هؿئَل تهو٘وبت ؾ٘بؾٖ هكرهٖ ً٘ؿتٌس ٍ

 غ٘طاذاللٖ اؾت وِ ثب ّ٘چ ؾبذتبض هٌفؼت گطائٖ تَخِ٘ ًوٖ قَز.

 ـ اس مىظز حقًق داخلی3

اٍل اهط ثسْٖٗ ثِ ًظط پطؾف زض ٍّلِ پبؾد اٗي ؟ هوىي اؾت ٍيؼ٘ت حمَلٖ تحطٗن التهبزٕ اظ هٌظط حمَلٖ چگًَِ اؾت

ثط تحطٗن وٌٌسُ ٍوكَض تحطٗن قًَسُ هؤثط ضٍاثٍ ذهَنٖ  ث٘ي اتجبع وكَض تحطٗن التهبزٕ ثِ اٌٗىِ تأث٘ط  اهب ثب ػٌبٗت ؛آٗس

زضٍالغ ثبٗس ثطضؾٖ ًوَز  .قبٗؿتِ ٍ الظم اؾت هصوَض،َطح پطؾف  ؛ثط ًوبٗسّبٕ ث٘ي آًبى ضا هوىي اؾت هتألطاضزاز هثالً اؾت؛

( ٍيؼ٘ت حمَلٖ لَاػس ضاخغ ثِ تحطٗن  )تحطٗن ث٘ي الوللٖ ،چٌس خبًجِ ٗب ٗىدبًجِاخطإ تحطٗن التهبزٕ  وِ زض نَضت ٍيغ ٍ

 .وكَض تحطٗن قًَسُ اظ چِ لطاض اؾتٍ هؿئَل٘ت ّبٕ ًبقٖ اظ آى اظ هٌظط حمَق زاذلٖ وكَض تحطٗن وٌٌسُ  ٍ

ٍلتٖ وكَضٕ لبًَى تحطٗن ضا ٍيغ هٖ ًوبٗس وبهالً هٌُمٖ اؾت وِ ًؿجت ثِ  ثِ : الف ـ حقًق داخلی کشًر تحزیم کىىدٌ

لبػسُ العام آٍض ٍيغ  ،ّب اتجبع زٗگط زٍلت ى زض هحسٍزُ هَيَع تحطٗن ًؿجت ثِ اتجبع ذَز ٗب حتٖ ثؼًبًالظم االخطاء ثَزى آ

لبًًَٖ تلمٖ  هكطٍع ٍ ،ثِ تحطٗنلَاً٘ي ضاخغ  لَاػس ٍ ٌظط حمَق زاذلٖ وكَض تحطٗن وٌٌسُ،ٍايح اؾت وِ اظ هاٗي ثطثٌب .ًوبٗس
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گصاقتِ ثَز. زضآى  ه٘ل٘بضز زالض ضا ثِ هعاٗسُ 23پطٍغٓ ًفتٖ ٍ گبظ ثِ اضظـ  30، اٗطاى ث٘ف اظ 3770زض ً٘ؤ زِّ  هثالً قَز؛

قطوت ّبٕ آهطٗىبٖٗ اظ ؾطهبِٗ گصاضٕ زض پطٍغُ ّب اهتٌبع ًوَزُ  تَؾٍ وكَض آهطٗىب ػلِ٘ اٗطاى،تحطٗن يغ ٍظهبى ثِ زل٘ل 

 اؾت. زاذلٖ وكَض تحطٗن وٌٌسُالعام آٍض ثَزى لبًَى تحطٗن زض حمَق ًبقٖ اظ   اٗي اهط  (3165لبؾوٖ،) .اًس

ظٗطا هٖ زاً٘ن وِ ثؿ٘بضٕ اظ وكَض ّب زض ؛ هجبلغِ ًوَززى لبػسُ ضاخغ ثِ تحطٗن ًجبٗؿتٖ ٍض ثَزض ٍنف العام آ ،ثب ٍخَز اٗي 

لَاػس  ًبلى حمَق ثكط ٗب ثط ذالف حمَق ث٘ي الولل ثكط زٍؾتبًِ ضا  ثِ ػٌَاى اضظ ـ ّب ٍالساهبت حمَق زاذلٖ ذَز ًفٖ 

ق ٍ هؼبضو ثب لَاػس ٗبز قسُ ثط حمَق زاذلٖ ذَز پصٗطفتِ اًس ٍ اگط ٍيغ ٍ اخطإ تحطٗن التهبزٕ هٌبفبت ثب اٗي حمَ حبون

حتٖ  اهىبى قىبٗت ٍ ثٖ اثط ؾبظٕ تحطٗن ٗب ـ ُ هدطِٗ آى وكَض ثَزُ ثبقساگط تحطٗن ًبقٖ اظ تهو٘وبت لَّ ذهَنبًثبقس ـ 

 .تحطٗن وٌٌسُ زٍض اظ شّي ً٘ؿتكَض حمَق زاذلٖ و هُبلجِ ذؿبضت ثِ اؾتٌبز

 ب ـ حقًق داخلی کشًر تحزیم شًودٌ:

ز ٍ اهطٕ ثط ذالف لبًَى تلمٖ هٖ قَُ تحطٗن التهبزٕ اظ هٌظط حمَق زاذلٖ وكَض تحطٗن قًَسزض اثتسا ثِ ًظط هٖ ضؾس 

زضؾتٖ اٗي گعاضُ ثِ ََض ولٖ، ثبٗؿتٖ  ػلٖ ضغن.ت  ّ٘چ گًَِ هؿئَل٘تٖ ًرَاّس ثَزعم آٍض ًجَزُ ٍ ًمى تحطٗن هَخلا َجؼتبً

 .طٗن ّب ثط حؿت هٌكبء ٍيَع تحطٗن هَضز ثطضؾٖ لطاض زاززضؾتٖ آى ضا زض هَضز ّط ٗه اظ اًَاع تح

اّساف لْطٕ غ٘ط ًظبهٖ وِ زض فهل ّفتن هٌكَض هلل هتحس آهسُ ـ  اػمال تحزیم شًرای امىیت ساسمان ملل متحد: 1

ثط زٍلت ثِ هٌظَض هٌعٍٕ ؾبذتي آى اظ هٌبؾجبت ؾ٘بؾٖ ٍ التهبزٕ ٍ هحطٍم ًوَزى آى اظ  هدبظ ثَزى اػوبل فكبضهجٌبٕ  اؾت

 ( 3165ثطذٖ اهت٘بظات زض ضاؾتبٕ توى٘ي اظ ذَاؾتِ ّبٕ قَضإ اهٌ٘ت هٖ ثبقس. )هوتبظ،

ّوِ حبل ثِ  ػلٖ ضغن اٌٗىِ وكَضّب ثب ػًَٗت ذَز زض ؾبظهبى هلل، ثط همطضات هٌكَض نحِّ هٖ گصاضًس ٍ هٖ پصٗطًس وِ زض

تجبع ً٘ؿت. ثِ ػٌَاى مطضات تحطٗن قَضإ اهٌ٘ت الظم اإلتهو٘وبت قَضا هلتعم ثبقٌس؛ اظ هٌظط حمَق زاذلٖ وكَض ّسف، ه

  2004آگَؾت  13قَضإ اهٌ٘ت، ثِ اٗطاى ّكساض زازُ قس وِ فؼبل٘ت ّبٕ غٌٖ ؾبظٕ ذَز ضا تب 3474ًوًَِ زض پٖ لُؼٌبهٔ 

اهب زٍلت اٗطاى ثسٍى تَخِ ثِ  (3165)لبؾوٖ، حطٗن ّبٕ التهبزٕ هحىَم هٖ گطزز.نَضت ثِ تهتَلّف ًوبٗس؛ زض غ٘ط اٗي 

تهَٗت گطزٗس وِ ثِ هَخت  3515لُؼٌبهِ  ،2004زؾبهجط  24زض لُؼٌبهِ هصوَض ثِ فؼبل٘ت غٌٖ ؾبظٕ ذَز ازاهِ زاز تب اٌٗىِ

 ،2005هبضؼ  22زض تحس هؼطفٖ ًوَز. زض هطحلِ ثؼس، ه هٌكَض ؾبظهبى هلل 23آى، الساهبت ّؿتِ إ اٗطاى ضا هغبٗط ثب هبزٓ 

إ ّوَاضُ غ٘ط لبًًَٖ ثَزى الساهبت قَض ّب، هَيغ اٗطاى زض ثطاثط اٗي تحطٗن( 3165)ظّطاًٖ،ثِ تهَٗت ضؾ٘س. 3525لٌُبهٔ 

ثٌبثطاٗي ّوبًَُض  (3167ًَضاًٖ، )ػعٗعًػاز، غٌٖ ؾبظٕ اٍضاًَ٘م ٍ نلح آه٘ع ثَزى آى ثَزُ اؾت.اهٌ٘ت ٍ شٗحك ثَزى ذَز زض 

ثلىِ  ؛اخجبضٕ ً٘ؿتًِ تٌْب توى٘ي زض ثطاثط لبًَى تحطٗن قَضإ اهٌ٘ت  ،وكَض ّسفهالحظِ هٖ قَز هُبثك حمَق زاذلٖ وِ 

 ثط ذالف حك ٍ ػسالت تؼج٘ط هٖ قَز. إ چٌ٘ي لبػسُ انَالً

، اٗي خوؼٖ اظ وكَضّب ٍيغ هٖ قًَسثِ نَضت اتحبزِٗ إ اظ ؾَٕ وِ اٗي تحطٗن ّب  ـ تحزیم َای چىد جاوثٍ کشًرَا:2

زض اٗي ذهَل  ٖهثبل پبؾد ضا ثب ٖ وكَض تحطٗن قًَسُ العام آٍضًس؟آٗب زض حمَق زاذل پطؾف ضا زض شّي تساػٖ هٖ ًوبٌٗس وِ

 آغبظ هٖ ًوبٗ٘ن.

التهبزٕ ػلِ٘ ، زض ضاؾتبٕ تكسٗس تحطٗوْبٕ 2032غاًَِٗ 21اتحبزِٗ اضٍپب زض ٍظضإ اهَض ذبضخِ ث٘ؿت ٍّفت وكَض ػًَ 

تحطٗن ٍاضزات ًفت ذبم اظ اٗطاى  ؛تحطٗوْبٕ التهبزٕ ث٘كتطٕ زض ثرف اًطغٕ اظ خولِ ٌسخوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى، تهو٘ن گطفت

س. ًوبٌٗي ػلِ٘ اقربل حم٘مٖ ٍ حمَلٖ ٍيغ زض وكَضّبٕ ػًَ اتحبزِٗ، زض ثرف هبلٖ ػلِ٘ ثبًه هطوعٕ اٗطاى ٍ ّن چٌ٘

 ؾبظٕ اٍضاًَ٘م غٌٖ  ثطًبهِ  فكبض ثِ تْطاى ثطإ ثبظگكت ثِ هصاوطات زضثبضُ اػوبلّسف اٗي تحطٗن ّب  (3173ٍ ذساپطؾت، )اه٘ي ظازُ

 .اؾت ٗطاىا 
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ٍاوٌف اٗي وكَض زض لجبل و٘س وطزُ ٍ أؿتِ إ ذَز تثبضّب ثط نلح آه٘ع ثَزى فؼبل٘تْبٕ ّ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى تب وٌَى

إ ٍ  تَاًس هبًغ اظ تحمك اضازُ هلت اٗطاى زض زؾت٘بثٖ ثِ زاًف ّؿتِ ًوٖ ،وِ اٗي تحطٗن ّب اؾتالساهبت اتحبزِٗ اضٍپبٖٗ اٗي 

  اؾت وِ تحطٗن ّبٕ چٌسخبًجِ إ وِ اظ ؾَٕ گطٍّٖ اظ وكَضّب اػوبلبگفتِ پ٘سً آه٘ع قَز. وبضثطز آى زض ظهٌِ٘ ّبٕ نلح

 هٖ قَز زض حمَق زاذلٖ وكَض تحطٗن قًَسُ الظم اإلتجبع ًوٖ ثبقس.

للٖ ٍ ً٘ع ٍلتٖ تحطٗن ّبٕ ٍيغ قسُ تَؾٍ هطاخغ فطاهلٖ ٍ ث٘ي الو8 تحزیم یکجاوثٍ یک کشًر ػلیٍ کشًر دیگز ـ3

ٗه وكَض ػلِ٘ خبًجِ  ثِ َطٗك اٍلٖ تحطٗن ّبٕ ٗه؛ سام آٍض ًجبقعظط حمَق زاذلٖ وكَض تحطٗن قًَسُ الاظ هٌچٌس خبًجِ،

حمَق زاذلٖ وكَض تحطٗن قًَسُ، العاهبت لبًَى تحطٗن ضا ثِ هَخت  ػالٍُ ثط آى، م آٍض ًرَاّس ثَز.اوكَض تحطٗن قًَسُ الع

انل حبوو٘ت زٍلتْب ثط للوطٍ ؾطظهٌٖ٘ ًوٖ پصٗطز. ًوًَِ ثبضظ اٗي ٍيؼ٘ت ضا هٖ تَاى اظ تحطٗن زاهبتَ ـ وِ ثِ لبًَى زاهبتَ 

ثِ ػٌَاى ٗه تحطٗن ثبًَِٗ زٍ خبًجِ زض ضاؾتبٕ اخطإ ؾ٘بؾت  ،3774آگَؾت  3زض  هؼطٍف قس ـ هكبّسُ ًوَز. اٗي لبًَى

((SECONDARY BOYCOTT))  ًَٕ٘ع توسٗس قس 2003آگَؾت 3ٍ زض  هطٗىب ػلِ٘ اٗطاى ٍ ل٘جٖ تهَٗت قسآاظ ؾ (.

خلَگ٘طٕ تًؼ٘ف ثرف اًطغٕ اٗطاى، ً٘ع هؼطٍف اؾت  3لبًَى وِ ثِ لبًَى تىو٘لّٖسف اٗي  (3165ٍ لبؾوٖ،3153ػ٘سٕ ًػاز،

زٍلت اٗطاى )وكَض  اهب (3163ٍ تَح٘سٕ،3154)قْبثٖ،اظ ؾطهبِٗ گصاضٕ ذبضخٖ زض اٗي ثرف ٍ تًؼ٘ف اؾتطاتػٗىٖ اٗطاى ثَز.

ّوچٌ٘ي وٌؿطؾَ٘م  قطوت فطاًؿَٕ تَتبل ٍ السام ثِ اًؼمبز لطاضزاز ثب ،ّسف ٗب تحطٗن قًَسُ( ثسٍى تَخِ ثِ لبًَى تحطٗن

ٍ  3162، ًَاظًٖ،3154قْبثٖ،)ًوَز.  َظُ پبضؼ خٌَثٖثِ هٌظَض ؾطهبِٗ گصاضٕ زض ح فطاًؿَٕ، ضٍؾٖ ٍ هبلعٗبٖٗ

اظ  ٖچٌ٘ي تحطٗن ّبٗ ٍ ظٗطا ثط اؾبؼ حمَق زاذلٖ وكَض اٗطاى، توى٘ي ثِ همطضات لبًَى زاهبتَ العام آٍض ًجَز (3163تَح٘سٕ،

 اضظـ حمَلٖ ًساقت. ُ،تحطٗن قًَسوكَض ثِ ػٌَاى  ،ًظط حمَق زاذلٖ اٗطاى

 حقًق داخلی کشًر َای ثالث ج ـ 

زٗس وِ تحطٗن ّبٕ التهبزٕ اظ هٌظط حمَق زاذلٖ وكَضّبٕ ثبلث ، ثبٗس وٌٌسُ ٍوكَض تحطٗن قًَسُ غ٘ط اظ وكَض تحطٗن

پبؾد ثِ اٗي پطؾف زض ؾِ فطو آٍضزُ  .چِ ٍيؼ٘تٖ ذَاّس زاقت (تحطٗن وٌٌسُ اؾت ًٍِ تحطٗن قًَسُ)ٗؼٌٖ وكَضٕ وِ ًِ 

 هٖ قَز.

زض نَضتٖ وِ تحطٗن ثِ ََض ٗىدبًِ٘ اظ ؾَٕ وكَضٕ ػلِ٘ وكَض زٗگط ثبقس؛ زض اٗي نَضت ثِ ًظط ًوٖ ضؾس ثطإ فطو اٍل8 

زٍلتْبٕ زٗگط ضا هلعم هٖ  اٗي لبًَى ضا هُطح هٖ وٌ٘ن. لبًَى زاهبتَ هثبل زض اٗي ذهَل زٍثبضُوكَض ثبلث العام آٍض ثبقس. 

زض  ثب تحطٗن ّبٕ آهطٗىب هَاخِ ذَاٌّس قس. ،زض غ٘ط اٗي نَضت بظ ٍ ًفت اٗطاى ثپطّ٘عًسض نٌؼت گس تب اظ ؾطهبِٗ گصاضٕ زبًٗو

)ثْطٍظٕ فط،  هطٗىب ضا هلعم ثِ هُبثمت ضفتبض ذَز ثبلبًَى هعثَض هٖ ًوبٗس.آاقربل ذبضج اظ للوطٍ لًبٖٗ  حم٘مت اٗي لبًَى

آهطٗىب فؼبل٘ت هٖ وٌٌس ٍ تبثغ لَاً٘ي هلٖ ذَزقبى ( اٗي زضحبلٖ اؾت وِ اٗي اقربل ذبضج اظ للوطٍ ؾطظهٌٖ٘ زٍلت 3161

 (3163هٖ ثبقٌس. )هبفٖ، 

لبًَى زاهبتَ ّن انل پصٗطفتِ قسُ حمَق ث٘ي الوللٖ حبوو٘ت زٍلتْب ثط للوطٍ ؾطظهٌٖ٘ قبى ًمى هٖ وٌس ٍ ّن ثب لبػسٓ  

اذت٘بضات لبًًَٖ آى اػوبل ًوبٗس، هغبٗط  ّ٘چ زٍلتٖ ًوٖ تَاًس لبًَى ذَز ضا ًؿجت ثِ ذبضخ٘بًٖ وِ ذبضج اظ للوطٍ ث٘ي الوللٖ

 ّوبى( اؾت. )

ثسٍى تَخِ ثِ لبًَى هعثَض السام ثِ  ّوچٌ٘ي وٌؿطؾَ٘م فطاًؿَٕ، ضٍؾٖ ٍ هبلعٗبٖٗ ٍثط ّو٘ي اؾبؼ قطوت تَتبل فطاًؿِ 

اٗي اهط حبوٖ اظ آى اؾت وِ ٍيغ تحطٗن ٗىدبًجِ ٗه وكَض ػلِ٘ وكَض زٗگط زض  ؾطهبِٗ گصاضٕ زض حَظُ پبضؼ خٌَثٖ ًوَزًس.

 حمَق زاذلٖ وكَض ثبلث العام آٍض ًرَاّس ثَز.

 

                                                           
1
 Sanction act ـ 



8 
 

وِ َجك حمَق ث٘ي الولل تهو٘وبت  ـ تحطٗن ٍيغ قسُ ًبقٖ اظ تهو٘وبت هدبهغ ث٘ي الوللٖ ثبقس زض نَضتٖ وِفطو زٍم 8 

ٖ آى ضا الظم االخطاء هحؿَة اظ هٌظط حمَق زاذلٖ وكَض ثبلث ّن ثبٗؿت اًزض اٗي نَضت ظبّط اؾت ـآًْب خٌجِ الظم االخطاء 

ثط اؾبؼ ضفتبض ث٘ي  ،زض نَضتٖ وِ وكَض ثبلث هَضز ًظط ،ٍخَز اٗي ثب .م آٍض ثَزى تهو٘ن هصوَض  اؾتاعظٗطا فطو ثط ال .زاقت

ذَز ًكبى زّس وِ ذَز ضا هلتعم ثِ آى تهو٘ن ًوٖ  ضحؿت ضفتبغ٘ط هَخِ ثساًس ٍ ثط  ضا ٕ، تهو٘ن ثط تحطٗن التهبزالوللٖ ذَز

 م آٍض اؾت.اًوٖ تَاى گفت اظ هٌظط حمَق زاذلٖ آى وكَض  تحطٗن التهبزٕ هصوَض الع ؛زاًس

زض اٌٗهَضت اگط وكَض ثبلث هَضز ًظط خعء هدوَػِ هصوَض  ؛چٌس خبًجِ ثبقس ، الساهبتاگط هطخغ تهَٗت تحطٗنفطو ؾَم8 

اهب اگط وكَض ثبلث  .م آٍض ًرَاّس ثَزاعحمَق زاذلٖ وكَض ثبلث ٗبز قسُ الًجبقس ثٖ تطزٗس تحطٗن التهبزٕ هصوَض اظ هٌظط 

طح هٖ قَز وِ آٗب ٕ هٌفٖ زازُ ثبقس اٗي پطؾف هُأػًَٕ اظ هدوَػِ  تحطٗن وٌٌسُ ثبقس ٍلٖ ثِ تهو٘ن هصوَض ض ،هَضز ًظط

 . تحطٗن هصوَض الظم االخطاء اؾت ٗب ذ٘طٌظط حمَق زاذلٖ وكَض )ثِ اػتجبضٕ(  ثبلث ٗبز قسُ اظ ه

ثطاٗي تهو٘ن هصوَض ثِ ّط حبل ػًَٕ اظ هدوَػِ تحطٗن وٌٌسُ ثَزُ اؾت ثٌباظ ؾَٖٗ هٖ تَاى گفت وِ چَى وكَض ثبلث 

ٕ هٌفٖ وكَض ػًَ ثِ اهب اظ ؾَٖٗ ّن هٖ تَاى گفت وِ ضأ .طاء اؾتي وكَض ّن الظم االخَق زاذلٖ اٗهصوَض اظ هٌظط حم

خطاء ًرَاّس ى تحطٗن الظم اإلآثٌبثطاٗي اظ هٌظط حمَق زاذلٖ،  تحطٗن التهبزٕ ًكبى زٌّسُ هربلفت آى وكَض ثب تحطٗن ثَزُ ٍ

 .ثَز

 ،اگط ثط حؿت اؾبؾٌبهِ ؾبظهبى ٗب هدوَػِ تحطٗن وٌٌسُ ٌىِؾَهٖ ّن هؼتمس ثَز ٍ آى اٗ ٕ تَاى ثِ ًظطِٗالجتِ هٖ  

تجبع ثَزى ـ زض اٗي نَضت الظم اإل ٕ آًْب هٌفٖ ثَزُ ثبقسضأحتٖ اگط ـ آٍض ثبقس  صوَض زض ّط حبل ثطإ اػًبء العامتهو٘وبت ه

ثِ  ٌٌَي ثطزاقتٖ ه. الجتِ زض اٗي نَضت ّن چٌَ٘ق زاذلٖ وكَض ثبلث تمَٗت هٖ قَزاظ هٌظط حم تحطٗن،ثِ  ٖچٌ٘ي تهو٘و

 .رصُ ذَاّس ثَزػسم فْن هربلفت نطٗح ؾ٘بؾٖ وكَض هصوَض ثب تهو٘ن هتّ

َج٘ؼٖ اؾت وِ اظ هحل  ؛ٕ هثجت زازُ ثبقس ٗب ضفتبض ؾ٘بؾٖ هَافك ثب تحطٗن ًكبى زازُ ثبقستحطٗوٖ ضأالجتِ اگط وكَضٕ ثِ 

 ًوٖ قَز. ذبضج ثَزُ ٍ ثبلث تلمٖثحث 

 

 يضؼیت قزارداد َای ساتق تز تحزیم : 

ث٘ي اقربل حمَلٖ ذهَنٖ وكَض تحطٗه وٌٌسُ ٍوكَض تحطٗن قًَسُ ٍ ً٘ع وكَض ّبٕ  ،تحطٗن ٍيغ لجل اظ ،حؿت هؼوَل

 لطاضزاز ّبٕ ث٘ي آًبى هٌؼمس قسُ ثبقس وِ آثبض آى تب ظهبى تحطٗن ٍ ،هوىي اؾت لجل اظ تحطٗن .ثبلت ضٍاثٍ حمَلٖ ثط لطاض اؾت

بز قسُ ٍ حتٖ هوىي اؾت چٌ٘ي لطاضزاز ّبٕ ث٘ي اقربل حمَلٖ حمَق ػوَهٖ وكَض ّبٕ ٗ .اظ آى ازاهِ زاقتِ ثبقسثؼس 

وِ ثِ شّي هتجبزض هٖ قَز آى اؾت وِ اثط ٍيغ تحطٗن ثط ضٍاثٍ پطؾكٖ  هٌؼمسُ قسُ ثبقس. الًحتٖ زٍلت ّبٕ ٗبز قسُ لج

 ؟لطاضزازٕ ث٘ي اقربل هصوَض اظ چِ لطاض اؾت

الجتِ چٌبًچِ ًمّ لبًَى تحطٗن، ثِ تؿطّٕ همطضات  .ٗط اؾبؼ انل پصٗطفتِ قسُ، اثط لبًَى ًؿجت ثِ آٌٗسُ اؾت هٖ زاً٘ن وِ 

زض اٗي نَضت اٗي لبًَى ًؿجت ثِ گصقتِ هؤثط ذَاّس  تهطٗح قسُ ثبقس؛طاضزازّبٕ هبلجل اظ تهَٗت لبًَى ًؿجت ثِ ل

  ّبٕ هَاخِ ثب تحطٗن ٍيغ اظ چِ لطاض اؾت؟ اهب زض ظهٌِ٘ لطاضزاز (3165)وبتَظٗبى،.ثَز

آٍض ثَزى ثَزى لَاً٘ي م اعؾد ثِ اٗي پطؾف تب حس ظٗبزٕ تبثغ ًتبٗح هطثٌَ ثِ هؿبلِ الپب اٍالًزض پبؾد ثبٗس گفت ثِ ًظط هٖ ضؾس 

ٍلٖ ثِ  .ثبقس هوىي اؾت هتفبٍت ؛زض ًت٘دِ ثؿتِ ثِ اٌٗىِ زػَا زض وسام هطخغ لًبئٖ ٗب زاٍضٕ َطح قسُ ثبقس تحطٗن اؾت.

هجٌبٖٗ تَخِ٘ ػُف ثِ هبؾجك قسى  ظٗطا ؛ثِ ًظط ًوٖ ضؾس وِ ثتَاى لَاػس هطثٌَ ثِ تحطٗن ضا ػُف ثِ هبؾجك ًوَز ََض ولٖ

 ،ٌ ػُف ثِ هبؾجك قسى لَاً٘يقط  ػالٍُ ثط اٗي .ههساق ًساضز تحطٗنٍ...( زض ذهَل  ثطذٖ لَاً٘ي )اظ خولِ همطضات قىلٖ

هتؼْس لِ زض ٍالغ زض توبم فطٍو طاضزاز ّب وِ زض هَضز ل زض حبلٖ ؛ػسم تؼبضو ٍ تعاحن آى ثب حمَق هىتؿجِ اقربل اؾت

 هبًٌس لغَ لطاضزاز .هىتؿت ضا ًمى ًوبٗس قؾت وِ ّ٘چ لبًًَٖ ًوٖ تَاًس اٗي حمَٖ ًبقٖ اظ لطاض زاز ضا زاضاىتؿجحك ه ،زازلطاض
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زض ٍالغ ثب اٌٗىِ لطاضزاز ًفتٖ قطوت  (3163ٍ تَح٘س3154ٕ)قْبثٖ، .3 طاى تَؾٍ آهطٗىبقطوت ًفتٖ وًََوَ آهطٗىبٖٗ ثب اٗ

وًََوَ ٗه ؾبل پ٘كتط اظ لبًَى زاهبتَ هٌؼمس گطزٗس اهب لبًًَگصاض اهطٗىبٖٗ اثط تحطٗن ٍيغ قسُ ضا ثِ لطاضزاز گصقتِ ً٘ع ػُف 

 زازُ اؾت.

ُ لبّطُ ٍ ٗب ػبهل ذبضخٖ زض ػسم اٗفبء تحطٗن ػبهل لَّ ،ثِ شّي هتجبزض قَز اظ هٌظط حمَلٖ ذالف آًچِ هوىي اؾت اثتسائبًثط

ط هؿئَل٘ت خجطاى ذؿبضت ث، حتٖ ثِ اؾتٌبز تحطٗن، تؼْسات لطاضزازٕ هحؿَة ًوٖ قَز ٍ زض نَضت ػسم اخطإ لطاضزاز

 . هتؼْس لطاضزازٕ تحو٘ل ذَاّس قس

ٍيؼ٘ت هتفبٍت  ؛ط اهىبى اؾتٌبز ثِ لَُ لبّطُ زض نَضت ٍيغ تحطٗن ٍخَز زاقتِ ثبقسالجتِ اگط زض ذَز لطاضزاز قطَٖ هجٌٖ ث

 .س ػسم اًدبم تؼْس ضا تَخِ٘ ًوبٗسهتؼْس لطاضزازٕ هٖ تَاً ،ثِ اؾتٌبز قطٌ يوي الؼمس ،حم٘متزض  .اؾت

زض  .زض هطخغ ث٘ي الوللٖ ٗب هطخغ زاذلٖ وكَض تحطٗن قًَسُ ضؾ٘سگٖ قَز َٕزض نَضتٖ اؾت وِ ثِ زػ ،پ٘ف گفتِ لبػسُ

ثسْٖٗ اؾت وِ چَى تحطٗن الظم  ؛زػَٕ زض هطاخغ زاذلٖ وكَض تحطٗن وٌٌسُ ضؾ٘سگٖ قَز اٗي ثِغ٘ط اٗي نَضت، چٌبًچِ 

 .ازٕ ذَاّس ثَزهتؼْس لطاضزلبّطُ تلمٖ ٍ هَخت ػسم هؿئَل٘ت  ُلَّبع تلمٖ ذَاّس قس؛ ػسم اًدبم تؼْس، تجاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 3ٗه لطاضزاز ًفتٖ ثب اٗطاى هٌؼمس ًوَز وِ ثِ زل٘ل ٍيغ لبًَى تحطٗن التهبزٕ ػلِ٘ اٗطاى )زاهبتَ( زض  3773هبضؼ  3زض  آهطٗىبٖٗ اٗي قطوت ـ 

 .هطٗىب لغَ گطزٗسآلطاضزاز هصوَض تَؾٍ زٍلت ، 3774آگَؾت 
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 وتیجٍ گیزی

 ٍ حتٖاػوبل تحطٗن  زض ثبٗس هُلك ً٘ؿت ثلىِ هٌكَض ؾبظهبى هلل هتحس، 23تحطٗن التهبزٕ هؿتٌس ثِ هبزٓ  اػوبل هكطٍػ٘ت

ث٘ي  زض غ٘ط اٗي نَضت هَضز حوبٗت حمَق ٍ لَاً٘ي ثبقس؛ تحطٗن ٍخَز زاقتِ ازاهٔ آى، انَل اًؿبًٖ ثَزى، تٌبؾت ٍ يطٍضت

زض حمَق زاذلٖ وكَض تحطٗن قًَسُ لبًَى تحطٗن ٍيغ قسُ چِ اظ ؾَٕ قَضإ اهٌ٘ت ؾبظهبى هلل  الولل لطاض ًوٖ گ٘طز.

هتحس ٍ چِ اظ ؾَٕ وكَضّب ذَاُ ٗه خبًجِ ٗب چٌس خبًجِ ٍ فطاگ٘ط ثبقس؛ العام آٍض ًوٖ ثبقس. تحطٗن ًوٖ تَاًس هبًٌس لَٓ لبّطُ 

لطاضزازٕ  ،وِ پ٘ف اظ ٍيغ تحطٗن زض نَضتٌٖبثطاٗي ث .سم اًدبم تؼْس ضا اظ هتؼْس ضفغ ًوبٗسذؿبضت ًبقٖ اظ ػ )فَضؼ هبغٍض(

ثِ زل٘ل  ؛هٌؼمس قسُ ثبقس ٍ لطاض زاز هصوَض تَؾٍ زٍلت تحطٗن وٌٌسُ لغَ گطزز ،ه٘بى اتجبع وكَض تحطٗن وٌٌسُ ٍ وكَض ّسف

 زاًؿت.شٗحك  ،زض زػَٕ ذؿبضتضا  ٍٕ ثبٗس ،تعاحن ثب حمَق هىتؿجٔ هتؼْسلِ
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 مىاتغ ي مأخذ

هدلِ ٕ  (،ًمس تحطٗن ًفت اٗطاى اظ َطف اتحبزِٗ اضٍپب اظ هٌظط حمَق ث٘ي الولل،3173، ذساپطؾت،ًبنط)اه٘ي ظازُ،الْبمـ 3

 ّبٕ حمَق لًبُٖٗ زٗسگب

 فهلٌبهِ ضاّجطز ،لوللٖ آهطٗىب ٍ وكَضّبٕ خْبى ؾَمتحطٗن ّبٕ ث٘ي ا (،3153ـ ثطٍوكلٖ،فطٗسٍى)2

اثط تحطٗن ّبٕ ٗه خبًجِ اهطٗىب ثط التهبز ثبظضگبًٖ اٗبالت هتحسُ ٍ ثبظاضّبٕ خْبًٖ اًطغٕ،     (،3161ثْطٍظٕ فط، هطتًٖ) ـ1

 فهلٌبهِ پػٍّكٌبهِ ثبظضگبًٖ

 تحل٘لٖ ثط تحطٗن ّبٕ التهبزٕ ػلِ٘ اٗطاى، هُبلؼبت زفبػٖ اؾتطاتػٗه (،3163ـ تَح٘سٕ،اضؾَُ)2

ثطضؾٖ هؿبئل  هَاًغ ٍ چبلكْبٕ ًفت، هجبًٖ ًظطٕ تحطٗن التهبزٕ ػلِ٘ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى8 (،3165ههُفٖ) ـ ظّطاًٖ،3

 التهبز اًطغٕ

 زاًف ؾ٘بؾٖهدلِ ٕ ؾ٘بؾت ذبضخٖ آهطٗىبٍ تحطٗن ّبٕ خسٗس ػلِ٘ خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى،  (،3167ضيب) ـ ؾ٘وجط،4

 ؾ٘بؾت ذبضخٖهدلِ ٕ  ٘ن تحطٗن،اثطات هؿتم٘ن ٍ غ٘طهؿتم (،3154ؾْطاة ) ـ قْبثٖ،5

هدتوغ  هدلٔ ،تحطٗن ّبٕ قَضإ اهٌ٘ت ؾبظهبى هلل هتحس ػلِ٘ ػطاق ٍ حمَق ثكطزٍؾتبًِ (،3157ؾ٘س احوس) ـ َجبَجبٖٗ،6

 آهَظـ ػبلٖ لن

 ؾ٘بؾت ذبضخٖ هدلِ ٕ  (،3154ؾؼ٘س) ه٘طظاٖٗ، هحوس خَاز، ،ظطٗف ـ7

 هدلؽ ٍ ضاّجطز ثطضؾٖ آثبض تحطٗن ثط التهبز اٗطاى ثب تأو٘س ثط تدبضت ذبضخٖ،، (3167هحوس ضيب) ،ًَضاًٖ نوس، ،ػعٗعًػاز ـ30

 ؾوٌ٘بض ث٘ي الوللٖ تحطٗن التهبزٕ ٍ ًظبضت ثط نبزضات، التهبز اًطغٕ (،3153ػجسالوحوس) ـ ػ٘سٕ ًػاز،33

اهَض حمَلٖ ث٘ي  (، هحسٍزٗت ّبٕ حمَلٖ قَضإ اهٌ٘ت زض اػوبل تحطٗن ّبٕ التهبزٕ،هطوع3165ـ فطخ ؾ٘طٕ، هٌهَض)32

 حمَلٖ ث٘ي الوللٖ ٕ  الوللٖ هؼبًٍت حمَلٖ ٍ اهَض هدلؽ ضٗبؾت خوَْضٕ، هدلِ

 هطث٘بىهدلِ ٕ  ٍ آثبض آى، ٗطاىتحطٗن ّبٕ ٗىدبًجِ آهطٗىب ػلِ٘ ا(،3165ههُفٖ) لبؾوٖ، ـ31

 تْطاى، هدسؾَم، هسًٖ زض ًظن حمَلٖ وًٌَٖ، ٍٗطاـ  لبًَى (،3165ـ وبتَظٗبى،اه٘طًبنط)32

 آثبض تحطٗن التهبزٕ ٍ ضاّىبض همبثلِ ثب آى، التهبز اٗطاى(،3164وطٗن ظازُ،ػجبؼ) ـ33

 پػٍّكٌبهِ ٕ ػلَم ؾ٘بؾٖ تأهلٖ ثط تحطٗن التهبزٕ اهطٗىب ػلِ٘ اٗطاى اظ هٌظط حمَق ث٘ي الولل، (،3163ـ هبفٖ، ّوبَٗى)34

زاًكىسُ  هدلِ ٕ حمَق ث٘ي الولل ثكطزٍؾتبًِ،(اًُجبق تحطٗن ّبٕ قَضإ اهٌ٘ت ثب حمَق ثكط ٍ 3165خوك٘س) ـ هوتبظ،35

 حمَق ٍ ػلَم ؾ٘بؾٖ 

ؾ٘بؾت هدلِ ٕ بضثطز اثعاض تحطٗن التهبزٕ اٗبالت هتحسُ زض ثطذَضز ثب خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى، و(،3162ـ ًَاظًٖ، ثْطام)36

 ذبضخٖ

هدلؽ هدلِ ٕ  ،ٗرٖتدعِٗ ٍ تحل٘ل تبض (آثبض تحطٗن ّبٕ تدبضٕ ٍ هبلٖ ثط التهبز اٗطاى31678هحؿٌٖ،ضيب) ـ ٗبٍضٕ،وبظن،37

 ٍ پػٍّف
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 ػُدوامٍ َا؛ي  قًاویه

 (3723)هٌكَض ؾبظهبى هلل هتحس ـ3

 (3726)حمَق ثكط ٕ اػالهِ٘ـ 3

 (3744) هتحس ه٘ثبق ث٘ي الوللٖ حمَق التهبزٕ، اختوبػٖ ٍ فطٌّگٖ ؾبظهبى هللـ 2

     (3744 ) ؾبظهبى هلل هتحس الوللٖ حمَق هسًٖ ٍ ؾ٘بؾٖ ه٘ثبق ث٘ي ـ1

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF

