
  

 

 

 

 

 

 پيشگفتبر

 

اسرجبه اؽخبؿ ؽٞيٞي ٳ ؽٞٴٝي ثٰ ي٠ دٳ٥ذ سا 

قٰ  يذ داساي دٳ ٩ؾخ ٮذ. ربثْ ٩ي ٭ب٩ يذ  ربثْ

٭ذي  يذ پيٴ عذ. ربثْ ٮٴي ا عي ٳ ٩ْ ف٦ي عيب ا

ٱب  ٥ذ  ثٰ اسادٯ دٳ يذ  چٴ٫ ربثْ عذ  عي ا عيب

ٮذ  ٩ي رٴا٭ ٱب  ٥ذ  ٮي دٳ ؽٴد؛ يْ ٩ي  غبد  اي

ربثْيذ سا ثٰ ي٠ ؽخـ ؽٞيٞي يب ؽٞٴٝي، اّيب 

 ب اص اٳ ع٦ت ١ٮٮذ.٭٪ٴدٯ ي

 ٰ٥ ١ٰ دس ٩ٞٴ ؽٴد  ٩ي  ؾب٫  خبىش ٭ زٰ،  ا٥ج

٭ٰ اسادٯ  عذ ٳ  ؽب٨١ ا ٥ذ  يذ، اسادٯ دٳ ربثْ

٭ذي  يذ پيٴ ي٤، ربثْ ي٬ د٥ ثش ا ٮب  ٙشاد؛ ث ا

عيبعي اعذ. ٱ٪چٮي٬ اص ثْذ ديگش، ربثْيذ سا 

پيٴ٭ذي ٩ْٮٴي ٩ي دا٭ٮذ؛ چٴ٫ ١ٰ ّٮبفش ٩بدي 

٢٩ب٫ ٳ ص٩ب٫ دس پيذايؼ يب ع٦ت ربثْيذ ٩ؤصش 

٪ ٢ب ٭ چٰ دس آ٩شي گش  ٭ي، ا ي٠ ايشا ؽذ.  ي ثب

ؾٴس  عشص٩ي٬ آ٫ ١ يب دس  ؽذ  ؽذٯ ثب ٥ذ  ٩زٴ

عكك٢ٴ٭ذ داؽككزٰ ثبؽككذ، داساي ربثْيككذ دٳ٥ككذ 

 ايشا٫ اعذ.

اص ىشٗ ديگش، ربثْيذ ساثيٰ اي دٳ ىشٰٙ اعذ 

قيذ  يذ داساي ؽخ ٙشد ثب ٥ذ؛  ٙشد ٳ دٳ ثي٬ 

ؽٞيٞي يب ؽٞٴٝي ثبؽذ؛ ٳ اؽخبؿ ؽٞيٞي ثبيذ 

اعككزيٚبب ثبؽككٮذ رككب ا٥ضا٩ككب داساي اٱ٦يككذ 

ثزٴا٭ٮذ دس رشٟ ربثْيذ يب رؾقي٤ ربثْيذ ثب 

 اسادٯ خٴد ٩ؤصش ثبؽٮذ.

دٳ٥ككذ ٱككب دس چككبسچٴة ٝككٴا٭ي٬، ٩ٞككشساد، 

يذ  خٴد سا ٩ٞ ٱب،   ٰ٩ ئي٬ ٭ب ٱب ٳ آ ؾٮب٩ٰ  ثخ



43  حقوق بين الملل خصوصي 

 

 

 

رشٟ ٳ  پزيشػ ،  ؽشايو  ٩ٴسد  ٮذ، ٳ دس  ٩ي ١ٮ

 ع٦ت ربثْيذ رق٪ي٨ گيشي ٩ي ١ٮٮذ.

 گفتبر اٚي

 ٚيژگيٙبي تبثؼيت

٪ب٫ گٴ يٰ اي ٱ يذ ساث ؽذ، ربثْ ؽبسٯ  ١ٰ ا ٭ٰ 

٩ي  ٩شرجو  زي  ثٰ دٳ٥ ٙشد سا   ٰ١ عذ  عي ا عيب

عبصد ثٰ ىٴسي ١ٰ ؽٞٴٛ ٳ ر٢ب٥ي٘ اف٦ي ٳي اص 

ٱ٪ي٬ ساثيٰ ٭بؽي ٩ي ؽٴد. ربثْيذ ٩٪٬٢ اعذ 

ف٦ي  يذ ا ٮذ ربثْ يش اسادي ٱ٪ب٭ فٴسد ٕ ثٰ 

يبسي  ٝشاسدادي ٳ اخز فٴسد  ثٰ  يب  ؽذ،  ثب

 ٩ب٭ٮذ ربثْيذ ا١زغبثي ثبؽذ.

يذ سا دس ٳا ٭ي ربثْ ٭ب٫ ايشا ٞٴٛ دا ِٝ، ؽ

ساثيٰ اي عيبعي ٳ ٩ْٮٴي
1

،  ساثيٰ اي عيبعي 

ٳ ٝنككبئي 
2

، ساثيككٰ اي ٩يككب٫ يكك٠ ٙككشد ثككب 

٭َب٩بد ؽٞٴٝي ي٠ ٩٪٢٦ذ
3

، ساثيٰ اي عيبعي ٳ 

ؽٞٴٝي ٩يب٫ اٙشاد ٳ دٳ٥ذ
4

، ساثيٰ اي عيبعي 

، ٩ْٮٴي ٳ ؽٞٴٝي ٩يب٫ رجْٰ ٳ دٳ٥ذ 
5
رْشي٘  

 ١شدٯ ا٭ذ.

٭يض، ربثْيذ سا ٳمْيزي ٩ي  ؽٞٴٛ دا٭ب٫ ٕشثي

دا٭ٮذ ١ٰ ي٠ ؽٲشٳ٭ذ سا ثٰ ١ؾٴسي پيٴ٭ذ ٩ي 

دٱذ؛
6
ٱ٪چٮي٬، ربثْيذ ٳمِ عيبعي ٙشد سا دس  

٩ي  يي٬  ٥ذ رْ ي٠ دٳ ثٰ  ٙبداسي  ثٰ ٳ زضا٧  ا٥

ٮذ ١
7

ي٠  ثب  ؽخـ  ي٠  يب٫  عذ ٩ ٭ذ ي ا ؛ ٳ پيٴ

دٳ٥ذ خبؿ رب اص ي٢غٴ ؽ٪بيذ ؽخـ رٴعو دٳ٥ذ 

ٝب٭ٴ٭ي رب٩ي٬ گشدد؛ ٳ اص عٴي ديگش ر٢ب٥ي٘ 

                                                           
1
 .:6، ص.1711وصيري، محمذ، حقىق بيه الملل خصىصي، تهران، وشر آگاي،  - 
6
 .8، ص. :171عتبري، ارسالن، حقىق بيه الملل خصىصي، تهران،خل- 
7
 .11، ص.1781ارسىجاوي، حاكميت دولت ها، تهران،  - 
8
 .699، ص. 6، جلذ :178صفذري ، محمذ، حقىق بيه الملل عمىمي، تهران، وشر دهخذا،  - 
9
 .73، ص. 1، جلذ :171ارفع ويا، بهشيذ، حقىق بيه الملل خصىصي، تهران، وشر بهتاب،،  - 

- A.Martin, Oxford Dictionary of Law, New York, Oxford University Press, 1997,p.303
6  

- H.C.Black,M.A.Abridged,Black’s Law Dictionary, USA,1983,P.534E
 7  
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ؽككخـ رْيككي٬ ٳ سّبيككذ ؽككٴد
8

؛ ٱ٪چٮككي٬، دس 

ي٠  نٴ  ٮٴا٫ ّ ثٰ ّ ؽخبؿ  مْيذ ا يذ ، ٳ ربثْ

٩ي  ْي٬  ٭ذ ٩ ثٰ آ٫ ٳٙبداس  ٰ١ ْي٬  ٥ذ ٩ دٳ

ؽٴد.
9
 

 

 ٩جؾش اٳ٣:

 ٙٴايذ ربثْيذ دس ؽٞٴٛ ثي٬ ا٥٪٤٦ خقٴفي

 ٩ضايبي ربثْيذ ثٰ ؽشػ صيش ٩ي ثبؽذ.

 ّب٦٩ي ثشاي ٱٴيذ ٦٩ي اؽخبؿ اعذ. .1

 ٛ ؽٲشٳ٭ذي ٩ي ؽٴد.٩ٴعت ر٪زِ اص ؽٞٴ. 2

٩ٴعككت ثشخككٴسداسي اص ؽٞككٴٛ عيبعككي، ؽككٜ  .3

 اؽزٖب٣ ٳ ٩ٮبفت عيبعي ٩ي ؽٴد.

ٱب اص  .4 ٥ذ  عي دٳ ٞٴٝي ٳ عيب يذ ؽ ّش ؽ٪ب ثب

 ٩قب٥ؼ ارجبُ ٩ي ؽٴد.

٩جزٮككي ثككش رْٲككذاد ٳ ٳٍككبي٘ اٙككشاد دس  .5

ثب  يٰ  خٴد دس ساث جٴُ  ٱبي ٩ز ٥ذ  ثش دٳ ثشا

،ٰٚ َب٧ ٳٍي ؾٴس   خذ٩ذ ٭ ٙبُ اص ١ يبد ٳ د ٩ب٥

 ي ثبؽذ. ٩

 

 ٩جؾش دٳ٧:

 ا٭ٴاُ ربثْيذ

اف٦ي  -2اسمي  -1ا٭ٴاُ ربثْيذ ّجبسرٮذ اص 

رجْي ١ٰ دس ري٤  -5اؽزٞبٝي  -4ا١زغبثي   -3

ؽذٯ  ميؼ دادٯ  ٭ٰ رٴ فٴسد عذاگب ثٰ  ١ذا٧  ٱش 

 ا٭ذ:
 ( ربثْيذ اسمي : 1

ربثْيذ اسمي ّجبسد اعذ اص ىشيٞي ١ٰ ربثْيذ 

ؽٴد ٳ   ٩ي  ْي٬  ٭ب٫ ٩ ٥ذ آ ؾ٤ رٴ ؽخبؿ اص ٩ ا

فيالؽب ثٰ آ٫ ربثْيذ ٩ؾ٤ رٴ٥ذ ٳ عيغز٨ خبٟ ا

                                                           

- Prakash,Chandra, International Law,Vicas Publishing, 1996, P.74
8  
- C.F. Padfield, Law Made Simple,L.T.B , Oxford, 1989, p.88.

9  
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مي  يذ اس ثٰ ربثْ ٮبثشاي٬،  ؽٴد. ث ٩ي  ىالٛ  ا

 ربثْيذ ٩ؾ٤ رٴ٥ذ ٭يض، اىالٛ ٩ي ؽٴد.
 

 ربثْيذ اف٦ي : (2

عبط  ثش ا ٚش  ي٠ ٭ ثٰ  ٝب٭ٴ٫   ٰ١ ربثْيزي  ثٰ 

٩ي  ىالٛ  ف٦ي ا يذ ا ٮذ ربثْ ٩ي ١ يب  ٥ذ اّ رٴ

غز٨  عبط عي ٭ذ ثش ا ٩ي رٴا يذ  ي٬ ربثْ ؽٴد. ا

يب ٭ ثٰ خٴ٫  يب  ؽذ  ٥ذي٬ ثب ثٰ ٳا  ٤ٚ غت ى

 عيغز٨ خبٟ يب ٩ؾ٤ رٴ٥ذ اىٚب٣ ٩شرجو گشدد.
 

 ( ربثْيذ ا١زغبثي : 3

ربثْيزي اعذ ١ٰ اص پزيشػ ربثْيذ ١ؾٴس ديگش 

يذ  غبثي سا ربثْ يذ ا١ز يذ؛ ربثْ ٩ي آ عذ  ثذ

 ٩ؾزٜ ٱ٨ ٭ب٩يذٯ ا٭ذ.
 

 ( ربثْيذ اؽزٞبٝي :4

ْذ اص  ١ٰ ث عذ  ربثْيزي ا ؽزٞبٝي  يذ ا ربثْ

٥ عذ دس ربسيخ رٴ ٭ذٯ ا ؽخـ ص  ٰ١ زي  رب ٳٝ ذ 

اصش اّ٪ب٣ ؽٞٴٝي ؽخـ يب ٭٪بيٮذٯ ٝب٭ٴ٭ي اٳ 

يذ  قي٤ ربثْ ٮذ رؾ ؽٴد؛ ٩ب٭ قي٤  عذ رؾ ٬٢ ا ٪٩

ؾٴس  ٮي دس ١ ٩ذد ٩ْي ؽخـ دس ع٢ٴ٭ذ  صش  دس ا

 خبسعي ٳ يب ١غت ربثْيذ دس اصش اصدٳاط.
 

 ( ربثْيذ رجْي :5

عٰ  ثٰ صٳ عجذ اصدٳاط  ثٰ ٩ٮب  ٰ١ ربثْيزي  ثٰ 

ثش ؽٴد ٳ  ٩ي  ٭ذ دادٯ  ثٰ ٙشص ثٴد٫  ٭ذ  اي ٙشص

٩ي  ىالٛ  ْي ا يذ رج ؽٴد ربثْ ٩ي  ي٤  فٖيش رؾ٪

 ؽٴد. 

 

 گفتبر دَٚ

 سيستّٙبي حمٛلي حبوُ ثز تبثؼيت

ٞٴٝي  غز٨ ؽ ربثِ دٳ عي ٥ذ  ؾل رٴ ثٰ ٩ ؽخـ  ٱش 

٩ي  ف٦ي اٳ  يذ ا ٮذٯ ربثْ يي٬ ١ٮ ١ٰ رْ عذ  ا
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ٮذ اص  غز٨ ّجبسر ي٬ دٳ عي ؽذ. ا غز٨ 1ثب ( عي

 ( عيغز٨ خبٟ.2خٴ٫ ٳ 

 

 يغز٨ خٴ٩٫جؾش اٳ٣: ع

ا٭زٞب٣ ربثْيذ ٳا٥ذي٬ يب ي٢ي اص آ٭ب٫ ثٰ  

٢ب٫  خٴ٫ ا٩ عبط عيغز٨  ثش ا پظ اص رٴ٥ذ   ٤ٚ ى

٦ٜ ٳ  ٭ٴُ ٩ي ثٰ دٳ  خٴ٫  غز٨  عذ. عي پزيش ا

 ٭غجي رٞغي٨ ٩ي ؽٴد .

ثش اعبط عيغز٨ ٩ي٦ٜ خٴ٫، پذس ٳ ٩بدس ٱش دٳ 

 ٤ٞ ٭ذ ٩ٮز ثٰ ٙشص خٴد سا  يذ  ٮذ ربثْ ٩ي رٴا٭

خ غيي  غز٨ ٭ جٜ عي ثش ى ٩ب،  ٮذ . ا ٞو ١ٮ ٴ٫ ٙ

پذس ٩ي رٴا٭ذ ربثْيذ خٴد سا ثٰ ٙشص٭ذ خٴد 

٩ٮز٤ٞ ٭٪بيذ. اي٬ عيغز٨ ٭غجي دسؽٞٴٛ اعال٩ي 

عال٩ي  ؾٴسٱبي ا ضش ١ عذ . ا١ ؽذٯ ا زٰ  پزيشٙ

ربثِ عيغز٨ خٴ٫ ٱغزٮذ . اي٬ عيغز٨ ثٰ خبىش 

٩ٴسد  غت  ثش ٭ عال٩ي  ٞٴٛ ا يٰ ؽ يذ ٳ ر٢ رب١

 پزيشػ ٳاِٝ ؽذٯ اعذ. 

ٞٴٛ عذ؟  ؽ غت ا ٪ب٫ ٭ يذ ٱ يب ربثْ في   آ خقٴ

٭غت دس اؽٴا٣ ؽخقيٰ ٩يشػ اعذ. ا٩ب ربثْيذ 

٩شرجو  عذ ٳ  ٥ذ ا ثب دٳ ٙشد  ثٰ ساثيٰ  ثٴه  ٩ش

٭ب٫  ٞٴٛ دا ّذٯ اي اص ؽ عذ.  ٪ٴ٩ي ا ثبؽٞٴٛ ّ

خٴ٫   ٜ٦ غز٨ ٩ي گش عي ١ٰ ا ٭ذ  عال٩ي ٩ْزٞذ ا

٦ٴ٧  ٭ب ٩ْ پذس  ٤ٚ داساي  ؽٴد ٳ ى زٰ  پزيشٙ

٩ش  ي٬ ا يشد، ا ٩بدس ثگ خٴد سا اص  يذ  ربثْ

٭ب٩ؾشٳُ ٩ي ؽٴد . يْٮي ٩ٮغش ثٰ ؽيٴُ سٳاثو 

٦ٴ٧،  ٭ب ٩ْ پذس  ؽذ ٳ  ٦ٴ٧ ثب ٩بدس ٩ْ زي  ٳٝ

٭ذ  ٩ي رٴا ٭ذ  ثٰ ٙشص ٩بدس  يذ  ٞب٣ ربثْ ا٭ز

إٓككبسگش سٳاثككو ص٫ ٳ ٩ككشد خككبسط اص سٳاثككو 

خب٭ٴادگي ٳ ٭ٲبد اصدٳاط ثبؽذ. ا٩ب، ثٰ ٭َش 

٩ي سعذ ١ٰ ا٭زٞب٣ ربثْيذ ٩بدس دس ؽٞٴٛ ثي٬ 

ا٥٪٤٦ خقٴفي ساٯ ؽ٤ ٝب٭ٴ٭ي عٲذ ع٦ٴگيشي اص 

ٮي آ عذ. يْ ؽخبؿ ا ربثْيزي ا ثي  يب  يذي  پبرش
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٥ذ  ٲٴ٣ ا٥ٴا ٤ٚ ٩غ ثٴد٫ ى ٭ي  ؽذا٤ٝ ايشا گش  ا

ثٰ  غش  ٭ي ٩ٮ يذ ايشا يبي ربثْ ؽٴد ، اّ ؾشص  ٩

 ٰ١ ثذٳ٫ آ٫  ؽٴد،  ٩ي   ٤ٚ ربثْيزي ى ثي   ِٙ س

غت  ؽي اص ٭ ٞٴٛ ٭ب يبي ؽ ثٰ اّ غش  ٩ش ٩ٮ ي٬ ا ا

ٱ٪ب٭ٮذ ؽٜ ٙشص٭ذي ٳ ٕيشٯ ثٰ ى٤ٚ داساي پذس 

ٮبثشاي گشدد. ث ٦ٴ٧  يب٫ ٭ب ٩ْ ٪بيض ٩ ٬، ر

ثي  ن٤  ْ٩ ِٙ ٭ذ دس س ٩ي رٴا غت  يذ اص ٭ ربثْ

 ربثْيزي اصش گزاس ثبؽذ.

٩ي  غي٨  عزٰ رٚ ثٰ دٳ د خٴ٫  غز٨  ٙذاسا٫ عي ىش

 ؽٴ٭ذ:

٩ذاِٙ  .1 ٞٴٝي  يش ؽ ْذ ٕ ١ٰ اص ث ٙذاسا٭ي  ىش

عيغز٨ خٴ٫ ٱغزٮذ ٳ ثش ٩جٮبي ديذگبٯ رٲبع٪ي 

غزٮذ؛  خٴ٫ ٱ غز٨  ٙذاس عي عزب٭ٰ ىش ٭ژاد پش ٳ 

بؽيض٧ ٳ ٭بصيغ٨ اص ع٪٦ٰ ٩ب٭ٮذ فٲيٴ٭يغ٨، ٙ

غٴة  خٴ٫ ٩ؾ غز٨  ٲبع٪ي عي يذگبٯ ر ٙذاسا٫ د ىش

ٲبع٪ي اص  مي ٳر يذگبٯ رْش ي٬ د ٭ذ. ا ٩ي گشد

 ٭َش اعال٧ ٩ؾ٢ٴ٧ اعذ .

غب٥ٰ  . 2 ثٰ ٩ ٞٴٝي  ْذ ؽ ١ٰ اص ث ٙذاسا٭ي  ىش

رذاْٙي دس  يذگبٯ  ٮذ ٳ داساي د ٩ي ١ٮ گبٯ  ٭

٭ذ  ٭ب٫ ٩ْزٞذ ؽٮذ. آ ٩ي ثب خٴ٫  غز٨  پزيشػ عي

بً ٳمْيذ اٝزقبدي ؽشايو ١ٰ اگش ١ؾٴسي اص ٥ؾ

يذ  ٙضايؼ ع٪ْ ن٤ ا ثب ٩ْ غب٩ب٭ي داسد ٳ  ٭بث

ٱبي  ؾذٳديذ  ثب ٩ ٭ذ  ٩ي رٴا ؽذ،  ٩ي ثب ثشٳ  سٳ

يب٫  ٭ژادي ٩ خزاله  ٭ٴّي اص  ا ثٰ  ٝب٭ٴ٭ي  

ارجككبُ خككٴد ثككب ثيگب٭گككب٫ ع٦ككٴگيشي ١ٮككذ.  

 عيغز٨ رذاْٙي ثش خالٗ رْشمي ٝبث٤ دٙبُ اعذ. 

 

 ٩جؾش دٳ٧:

 دالئ٤ ىشٙذاسا٫ عيغز٨ خٴ٫ 

ٴٛ دا٭ب٫ دس دٙبُ اص عيغز٨ خٴ٫ ٭َشيبري ؽٞ

ثش  يبد دس  ي٬ ٭َش ١ٰ ا ٭ذ؛  ١شدٯ ا يشػ  سا ٩

گيش٭ذٯ ا٥٘( ٭َشيٰ ٩ٮْٚذ ى٦جب٭ٰ، ة( ٭َشيٰ 
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٭ژادي ك ٦٩ي، ط( ٭َشيٰ ساٱجشدي ٩ي ثبؽذ ١ٰ 

ميؼ  قبس رٴ ثٰ اخز ٭ٰ  ١ذا٧ عذاگب ٱش  ي٤  دس ر

 دادٯ ؽذٯ اعذ.
 

 ٔظزيٗ ِٕفؼت عٍجبٔٗ -اٌف

ّب٦٩ خٴ٫  غز٨  ثش پزيشػ عي زش٣  ٲذ ١ٮ ي ع

٩ي  غٴة  يذ ٩ؾ پش ع٪ْ ؾٴسٱبي  يذ ١ ٙضايؼ ع٪ْ ا

ٮي  ٲبعشي٬ چي ْذاد ٩ چي٬ ر ؾٴس  ؽٴد. دس ١

ثيؾزش اص ثيگب٭گب٭ي اعذ ١ٰ ثٰ دالي٤ ٩خز٦٘ 

ٳاسد چي٬ ٩ي ؽٴ٭ذ، ثٮبثشاي٬، پزيشػ عيغز٨ 

خبٟ ٭٪ي رٴا٭ذ دس ساعزبي رب٩ي٬ ٩ٮبِٙ ٦٩ي 

اي٬ ١ؾٴس ثبؽذ؛ صيشا اىٚب٣ ٩ٲبعشا٭ي ١ٰ دس 

ي٬ اي٬ ١ؾٴس ص٭ذگي ٩ي ٭٪بيٮذ ثش اعبط عشص٩

٩ي  مبٰٙ  چي٬ ا يذ  ثٰ ع٪ْ خبٟ  غز٨  ٪ب٣ عي اّ

٭٪بيذ.  ٱ٪چٮي٬، ١ؾٴسٱبي ١ٴچ٠ ٳ پش ع٪ْيذ 

يض، خبٟ سا    ٭ غز٨  ١ٰ عي غذ  ؾب٫ ٭ي ثٰ ٭ْٚ

 ثپزيش٭ذ.

 
 ٔظزيٗ ٔژادي ـ ٍِي -ة

ؽٞككٴٛ دا٫  « ٩ٴ٭زغكك٢يٴ» ثككش اعككبط ٭َشيككٰ 

ٚبد ٙشا٭غٴي، ٳساصذ عٲ٨ ثغضايي دس ا٭زٞب٣ ف

ژ٭زي٢ككي اص ٳا٥ككذي٬ ثككٰ اٳالد داسد. پككذس ٳ 

٩بدس ٩ي رٴا٭ٮذ اخالٛ ٳ سٙزبس ٳ ٭ٴُ رشثيذ 

٭ذا٫  ثٰ ٙشص خٴ٫  غز٨  يٜ عي خٴد سا اص ىش

٭ذ  ٩ي رٴا يض،  ٩يٲ٬ ٭ ثٰ  ؾٜ  ٮذ . ّ ٤ٞ ١ٮ ٩ٮز

 ٤ٞ ٭ذ ٩ٮز ثٰ ٙشص ٥ذي٬  صذ اص ٳا يٜ ٳسا اص ىش

يذ  ٤ٚ ربثْ عذ ى زش ا ي٤ ثٲ ٪ي٬ د٥ ثٰ ٱ ؽٴد. 

 عيغز٨ خٴ٫ ثگيشد. پذس ٳ ٩بدس سا اص ىشيٜ

ا٩ب، ايشادي ١ٰ ثش اي٬ ٭َشيٰ ٩ي رٴا٫ ٳاسد 

٪ي  ٦ٜ ٭ يٴس ٩ي صذ ث ١ٰ ٳسا عذ  غذ، آ٫ ا دا٭

ي٠  ٙشاد دس  زبس ا ثش سٙ گزاس  ربصيش  ٭ذ  رٴا

عب٩ْككٰ ثبؽككذ؛ چككٴ٫ ٩ؾككيو ٱكك٨ ٩زٞككبثال ثككش 

عٴي  گزاسد. اص  ٩ي  صش  غب٫ ا ٱبي ا٭ سٙزبس
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ديگش،  ربثْيذ پيٴ٭ذي اعذ عيبعي ١ٰ ٩شرجو 

٥ذ ٱب اعذ. اي٬ دٳ٥ذ اعذ ١ٰ ٩ي ثب اسادٯ دٳ

رٴا٭ذ ربثْيذ ٙشدي سا ثپزيشد يب سد ٭٪بيذ. 

زي  ٤٩ ٳساص ثٰ ّٴا جبىي  ٱيچ اسر يذ  پظ، ربثْ

 ٭ذاسد.
 ٔظزيٗ را٘جزدي  -ج 

پزيشػ عيغز٨ خٴ٫، ٩ٴعت اؽيبب ٕشٳس ٦٩ي دس 

٩يب٫ ارجبُ ي٠ ١ؾٴس ٩ي ؽٴد. اي٬ ي٠ د٥ي٤ 

خبس ط اص  ٦ي دس  ٮگ ٩ ٌٚ ٙشٱ جشدي دس ؽ ساٱ

ؾٴس ٭ي  ١ يذ ايشا ٌٚ ربثْ يذ. ؽ ٩ي آ غبة  ثٰ ؽ

رٴعو ايشا٭يب٫ ٩ٞي٨ دس ١ؾٴسٱبي خبسعي ٩ٴعت 

 ،ٰ٢ ؽب٣ آ٭ ؽٴد .  ٩ي  ٭ي  ٮگ ايشا فذٳس ٙشٱ

ؾبب  ن٪٬ ا٩ ٭ذ ٩ز ٩ي رٴا خبٟ  غز٨  پزيشػ عي

 ٙشٱٮگ ايشا٭ي دس  ١ؾٴسٱبي خبسعي ثبؽذ.

ا٩ب، اي٬ ي٠ ديذگبٯ ١ب٩ال خٴػ ثيٮب٭ٰ اعذ؛ 

دس خبسط اص  رقٴس ايٮ٢ٰ ٱ٪ٰ ارجبُ ي٠ دٳ٥ذ

خٴيؼ  ٦ي  ٮگ ٩ ٦ٔ ٙشٱ خٴد ٩ج جٴُ  ؾٴس ٩ز ١

ٱغككزٮذ، يكك٠ ا٩ككش ٭غككجي اعككذ ٳ ٭يككبص ثككٰ 

١بسؽٮبعي داسد، ٳ ثٰ ىٴس ّب٧ ٭٪ي رٴا٫ اي٬ 

 ديذگبٯ سا پزيشٙذ.

دس ٩غ٪ككٴُ، ٱككيچ ١ككذا٧ اص داليكك٤ ىشٙككذاسا٫ 

زٰ  ٤٩ پزيشٙ يٴس ١ب ٭ذ ث ٪ي رٴا خٴ٫ ٭ غز٨  عي

٩ي  خٴد  خبؿ  يشاداد  ١ذا٧ داساي ا ٱش  ؽٴد ٳ 

ذ. ٱ٪چٮي٬، دالئ٤ ىشٙذاسا٫ عيغز٨ خٴ٫ سا ثبؽ

ئ٤  يشا دال پزيشٙذ، ص رٴا٫  ٪ي  ٦ٜ ٭ ؽ٤٢ ٩ي ثٰ 

 آ٭ب٫ ٭يض ٭غجي ٩ي ثبؽٮذ.

 

 ٩جؾش عٴ٧: عيغز٨ خبٟ 

ؽذ  ٥ذ  ١ٰ ٩زٴ ؾٴسي  ٱش ١ عشص٩ي٬  ٙشد دس  ٱش 

 ربثْيذ ٱ٪ب٫ ١ؾٴس سا خٴاٱذ داؽذ.

خؼ   ؽب٤٩ دٳ ث خبٟ  غز٨  ٦ي، عي ىٴس ١ ( 1ثٰ 

٦ٜ ٳ  غز٨ ٩ي غز٨ 2٩عي ١ٰ ( عي ؽذ  ٩ي ثب ؾشٳه 

 دس ري٤ ٩ٴسد ثشسعي ٝشاس ٩ي گيش٭ذ.
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 اٌف ـ سيستُ ِغٍك خبن 

ٱ٪ي٬ ١ٰ ٙشد ٩زٴ٥ذ ؽذ ربثْيذ ٱ٪ب٫ ١ؾٴس سا 

خٴاٱككذ داؽككذ ٳ اّيككبي ربثْيككذ ٩ؾككشٳه ثككٰ 

فٴال،  ثٴد. . ا ٱذ  ٝب٭ٴ٭ي ٭خٴا ٱبي  ؾذٳديذ  ٩

٦ي  ٮبِٙ ٩ رب٩ي٬ ٩ عبط  ثش ا خبٟ   ٜ٦ غز٨ ٩ي عي

ؾٴسٱبي  عذ. ١ عشا ا ث٤ ا ؾٴسٱب ٝب يذ ١ ٨١ ع٪ْ

يذ  ثش ع٪ْ ٮذ  ٩ي رٴا٭ غز٨  ي٬ عي پزيشػ ا ثب 

خٴد ثيبٙضايٮذ. ثش اي٬ اعبط، عيغز٨ خبٟ ٩ي 

 ٨١ يبد ٳ  عْذ ص ثب ٳ ؾٴسٱبي  ثشاي ١ ٭ذ  رٴا

ي٤  ثٰ د٥ عزشا٥يب  ٭بدا، ا ٮذ ١ب يذ ٩ب٭ ع٪ْ

 ٭يبص ثٰ ٭يشٳي ١بس ٩ٚيذ ثبؽذ.

 
 سيستُ ِشزٚط خبن -ة

دس ثشخككي اص ١ؾككٴسٱبي عٲككب٫ اص ع٪٦ككٰ دس  

شا٭غٰ، ثٰ ٩ؾل رٴ٥ذ دس ٦ٝ٪شٳ اي٬ ايشا٫ ٳ ٙ

١ؾٴسٱب ربثْيذ اّيب ٭٪ي ؽٴد، ث٢٦ٰ ّالٳٯ ثش 

اؽشاص ؽشايو ٝب٭ٴ٭ي، ٩ٴاٙٞذ ٱيئذ دٳ٥ذ ٭يض 

ئٰ  ٝب٭ٴ٭ي ، اسا ع٬  ثٰ  عيذ٫  عذ. س ٩ي ا ا٥ضا

رٞبمككب٭ب٩ٰ ٳ ٩ٴاٙٞككذ دٳ٥ككذ ثككب دس خٴاعككذ 

٩ي  يذ  يبي ربثْ ؽشايو اّ  ٰ٦ يذ اص ع٪ ربثْ

 ثبؽذ.

 

 ٩جؾش چٲبس٧:

 اسا٫ عيغز٨ خبٟ دالئ٤ ىشٙذ

عٰ  ٭ذٯ  ثش گيش خبٟ دس غز٨  ٙذاسا٫ عي ئ٤ ىش دال

٭َشيٰ اعذ. ي٠ ٭َشيٰ ٩زن٪٬ اسائخ ٙشميٰ اي 

اعذ ١ٰ ٭يبص٩ٮذ رغضيٰ ٳ رؾ٦ي٤ اعذ ٳ ٝبث٤ 

 ٰ١ عذ  يضي ا ف٤ چ ٩ب ا ؽذ؛ ا جبد ثب يب اص سد 

زٰ  خٴد گشٙ ثٰ  ٝب٭ٴ٭ي  ؽ٤٢  ؽذٯ ٳ  زٰ  پزيشٙ

 اعذ.
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ح -ٌف1 صٛي  ثب ا خبن  ستُ  جبق سي يٗ أغ ثز ٔظز بوُ 

 رٚاثظ ثيٓ اًٌٍّ

  ٰ١ ؽذ  ٩ي ثب  ٰ٩ عٰ ٩ٞذ يٰ داساي  ي٬ ٭َش ا

 ّجبسرٮذ اص: 

دٳ٥ذ ٱب ثش ٦ٝ٪شٳ خٴد ؽب١٪يذ   ٩ٞذ٩ٰ اٳ٣ :

داس٭ذ ٳ ٩ي رٴا٭ٮذ رجْٰ ثيگب٭ٰ سا پزيشٙزٰ 

 ٳ ثٰ اٳ ربثْيذ اّيب ٭٪بيذ.

ؾٴس  ي٠ ١ ٪شٳ  ١ٰ دس ٦ٝ ٙشدي  ٩ٰ دٳ٧ :  ٩ٞذ

ع٦يٰ  ثش اٳ  ٥ذ  يذ دٳ ؽٴد، ؽب١٪ ٩ي  ٥ذ  ٳ ٩زٴ

ثش   ٰ١ عذ  عي ا يذ عيب پظ ؽب١٪ ٚٴر داسد .  ٭

٩ؾ٤ رٴ٥ذ ٳ ربثْيذ ٩ؾ٤ رٴ٥ذ ى٤ٚ ع٦يٰ داسد 

ؽذٯ  ٥ذ  گشي ٩زٴ ؾٴس دي ٤ٚ دس ١ ١ٰ ى ٮذ  ٱش چ

 ثبؽذ.

ي٠  زذاس  ٚٴٛ اٝ خبٟ، ر غز٨  عٴ٧ : عي  ٰ٩ ٩ٞذ

١ؾٴس سا ثش اٙشاد ٩ٞي٨ دس آ٫ ١ؾٴس ؽٌٚ ٩ي 

 ١ٮذ. 

٩ٴس  ٥ذ دس ا ّذ٧ دخب ف٤  جٜ ا ثش ى خبٟ  غز٨  عي

ٱب  ؾٴس  ي٠ ١  ٰ١ ٪ب٭يٴس  يشد . ٱ ٩ي گ ؽ٤٢ 

يشا٫  ٥ذ ا عبصٯ دٳ ثذٳ٫ ا ٭ذ  ٪ي رٴا ٭ٰ ٭ ثيگب

عي  يذ عيب عبصٯ ؽب١٪ ثذٳ٫ ا ؽٴد،  ؾٴس  ٳاسد ١

دٳ٥ذ ايشا٫ ٭يض، ١ؾٴس ثيگب٭ٰ ٭٪ي رٴا٭ذ ثش 

ٙشد ٩زٴ٥ذ ؽذٯ دس ايشا٫ ٭ٚٴر داؽزٰ ثبؽذ . 

دس ؽب٥ي٢ككٰ، پككزيشػ عيغككز٨ خككٴ٫ ٩ٮغككش ثككٰ 

ؾٴس ٦ي ١ ٩ٴس داخ ؾٴس دس ا ي٠ ١  ٰ٦ ٱبي ٩ذاخ

 0ديگش ٩ي ؽٴد 

 
 ٔظزيٗ حّبيتي سيستُ خبن  -ة

ثش اعبط ٭َشيٰ ٳيزٴسيب ، ١ؾيؼ اعپب٭يٴ٥ي، 

ؽٴد ،  ٩ي  ٥ذ  ؾ٤ ٩زٴ ي٠ ٩ ١ٰ دس  ٙشدي   ،

ىجيْزب ، ١ؾٴس ٩ؾ٤ رٴ٥ذ ثبيذ اٳ سا ؽ٪بيذ 

١ٮذ. آيب ٩ي رٴا٫ ا٭زَبس داؽذ ١ٰ ٙشدي ١ٰ 

دس اعپب٭يب ٩زٴ٥ذ ؽذٯ اعذ، ٩ٴسد ؽ٪بيذ ي٠ 

 گيشد؟  ١ؾٴس خبسعي ٝشاس
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عي اص  يذ عيب ٤٩ ؽ٪ب ٥ذ ّب ؾ٤ رٴ غٰ، ٩ دس ٭زي

 ٰ١ عذ  ٩ي س َش  ثٰ ٭ يذ  زٰ، ثْ عذ. ا٥ج ٙشد ا

عيغز٨ خٴ٫ ثزٴا٭ذ ؽبٌٙ ٩ٮبِٙ اىٚب٥ي ثبؽذ 

١ٰ دس عشص٩ي٬ ١ؾٴسي ثيگب٭ٰ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ ا٭ذ. 

ؽب٣ آ٭٢ٰ، ٩ؾ٤ رٴ٥ذ ّب٦٩ي ثشاي پٴؽؼ داد٫ 

ؽ٪بيذ عب٭ي ، ٩ب٥ي، عيبعي ٳ اعز٪بّي آ٭ب٫ 

 خٴاٱذ ؽذ.

 
 ٔظزيٗ تشبثٗ البِتگبٖ ٚ سيستُ خبن -ج

٩ي   ٥ذ  ؾٴس ٩زٴ ي٠ ١ خبٟ  ٙشدي ١ٰ دس  فٴال،  ا

 ؽٴد، داساي دٳ ا٩زيبص خبؿ ٩ي ثبؽذ:

اٳال؛ ربثْيذ ١ؾٴس ٩ؾ٤ رٴ٥ذ ٳ ؽ٪بيذ عيبعي 

 آ٫ ١ؾٴس 

 صب٭يب؛ ر٪زِ اص ٝب٭ٴ٫ اٝب٩زگبٯ آ٫ ١ؾٴس

گبٯ  ثٰ اٝب٩ز خبٟ  غز٨  ٢ي عي يٰ ٭ضدي ي٬ ٭َش ا

عبصد .  ٩ي  يشػ  ٢ب سا ٩ ١ٰ دس آ٩شي ٙشدي 

عبط  ثش ا ٢ب سا  يذ آ٩شي ٱ٨ ربثْ ؽذٯ  ٥ذ  ٩زٴ

عيغككز٨ خككبٟ خٴاٱككذ داؽككذ ٳ ٱكك٨ دس رْككبسك 

ٝٴا٭ي٬ خبسعي ثب ٝٴا٭ي٬ داخ٦ي ١ؾٴس ٩زجٴُ 

خٴد ربثِ ٝب٭ٴ٫ اٝب٩زگبٯ خٴاٱذ ؽذ . ٱش عب 

عيغز٨ خبٟ ٳعٴد داسد ٝب٭ٴ٫ اٝب٩زگبٯ اعشا 

٩ي ؽٴد ٳ ٱش عب عيغز٨ خٴ٫ ٳعٴد داسد ٝب٭ٴ٫ 

 ٩زگبٯ اعشا ٭خٴاٱذ ؽذ .اٝب

دس ٭زيغٰ، ٝب٭ٴ٫ اٝب٩زگبٯ ؽبٌٙ ٩ٮبِٙ ٙشد 

٩زٴ٥ذ ؽذٯ دس خبٟ ي٠ ١ؾٴس اعذ. ؽب٣ آ٭٢ٰ، 

ؾٴس  غٰ سا داسد دس ١ يذ ٙشا٭ ١ٰ ربثْ قي  ؽخ

خٴد  جٴُ  ؾٴس ٩ز ٝب٭ٴ٫ ١ ربثِ  يذ  ٢ب ثب آ٩شي

ثب  خبٟ  غز٨  ٙذاسا٫ عي غب ىش ؽذ . اص ايٮ ثب

گبٯ ،  خبٟ ٳ اٝب٩ز غز٨  ٝشاس داد٫ عي ؾبثٰ  ٩

عيغز٨ خبٟ سا ثش عيغز٨ خٴ٫ سعؾب٫ ٩ي دٱٮذ. 

ٳ٥ي، ثٰ ٭َش ٩ي سعذ ١ٰ اي٬ ٭َشيٰ د٥ي٦ي ثش 

اٳ٥ٴيذ عيغز٨ خبٟ ثش عيغز٨ خٴ٫ ٭يغذ . چشا 

ؾٴس  يذ ١ ٭ذ ؽ٪ب ٩ي رٴا يض،  خٴ٫ ٭ غز٨  ١ٰ عي
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ٝب٭ٴ٫  ٮبي  ثش ٩ج ؽذٯ سا  ٥ذ  ٤ٚ ٩زٴ جٴُ ى ٩ز

١ؾٴس ٩زجٴُ پذس يب ٩بدس ثذ٭جب٣ داؽزٰ ثبؽذ 

. 

 

 گفتبر سَٛ

 ي حبوُ ثز تبثؼيتاصٛ

فٴ٣  ي٬ ا عذ. ا ؽب٨١ ا يذ  ثش ربثْ ف٤  عٰ ا

 ّجبسرٮذ اص:

افكك٤ اٳ٣ : ٱككش ٙككشد ا٥ضا٩ككب ثبيككذ داساي 

 ربثْيذ ثبؽذ؛ 

ثيؼ اص  يذ  ٩ب ٭جب ٙشدي ا٥ضا ٱيچ  ف٤ دٳ٧ :  ا

 ي٠ ربثْيذ داؽزٰ ثبؽذ؛

اف٤ عٴ٧ : ربثْيذ ا٩شي صٳا٣ ٭بپزيش، دائ٪ي 

 ٳ ٱ٪يؾگي ٭يغذ.

 

 

 ٩جؾش اٳ٣:

 ربثْيذ ثشسعي اف٤ اٳ٣

مشٳسد اي٬ اف٤ اص ٭َش ٤ّٞ ٳ ٩ٮيٜ ٳامؼ ٳ  

سٳؽ٬ اعذ. ثؾش ثبيذ دس اعز٪بُ ص٭ذگي ١ٮذ ٳ 

ثذي٬ عٲذ چگٴ٭ٰ ٩ي رٴا٫ رقٴس ١شد ١ٰ ؽخـ 

دس اعز٪بُ ص٭ذگي ١ٮذ ٳ٥ي، ثٰ ٱيچ ١ذا٧ اص 

٭َب٧ ٱبي عيبعي ٳ دٳ٥زٲب ٳا ثغزگي ٭ذاؽزٰ 

ثبؽذ. چٮب٭چٰ ٦ْ٩ٴ٧ ٭جبؽذ ١ٰ ؽخـ ثٰ ١ذا٧ 

ٴسٱب ٩شرجو اعذ، ٳ رجْٰ چٰ ١ؾٴسي ي٠ اص ١ؾ

پيؼ ٩ي آيذ « ٕيش ّبدي » اعذ، ثشاي اٳ ٳمِ 

مْيذ  ٮي ٳ ؽذ. يْ ٱذ  عٰ خٴا ؾ٤٢ ٩ٴا ثب ٩ ٳ 

٪ي  ؽ٬ ٭ ْٰ سٳ ؽخـ دس عب٩ ٢ب٥ي٘ آ٫  ٞٴٛ ٳ ر ؽ

ؽٴا٣  ٮذ ا ٩ٴاسد ٩ب٭ غيبسي اص  ؽذ ٳ دس ث ثب

 ٰ١ ٝٴا٭يٮي  يشٯ ،  عٮذ ٳٕ يي٨  قيٰ ، رٮ ؽخ

ٮذ ٦ْ٩ٴ٧ ثبيغزي ثش اّ٪ب٣ ؽٞٴٝي اٳ ؽ٢ٴ٩ذ ١
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٭خٴاٱذ ثٴد. دس ٳاِٝ، ثب ٭بديذٯ گشٙز٬ اي٬ 

 اف٤ ٩ْن٤ ثي ربثْيزي پذيذاس ٩ي ؽٴد.

 

 ثي تبثؼيتي در حمٛق ثيٓ اًٌٍّ خصٛصي -اٌف

ؾذ  ٤٦ ر ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  ربثْيزي دسؽ ثي  ن٤  ْ٩

ّٮٴا٫ آپبرشيذي
10
٩يشػ ٩ي ؽٴد. ثي ربثْيزي  

٩غبٳي ثب ّذ٧ اٱ٦يذ ثشاي ؽخـ اعذ. ٙشد ثي 

ث ٙشد  يذ،  ٝذ ربثْ ١ٰ ٙب ؽذ  ٩ي ثب ٱٴيزي  ي 

 پيٴ٭ذ عيبعي ثب ي٠ ١ؾٴس اعذ .

  ّٴا٤٩ ثي ربثْيزي ّجبسرٮذ اص:

 . جٕگ ٚ اشغبي ٔظبِي:1

ؾٴس  ي٠ ١ عشص٩ي٬  َب٩ي  قشٗ ٭ ؽٖب٣ ٳ ر گش ا ا

رٴعو ١ؾٴسي ديگش ٩ٮغش ثٰ ربعيظ ١ؾٴس عذيذي 

ؽٴد، اي٬ ا٩ش ٩ٴعت ٩ي ؽٴد ١ٰ ارجبُ ١ؾٴس 

ثككي عككبثٜ ربثْيككذ خككٴد سا اص دعككذ دادٯ ٳ 

 ربثْيذ ٩ؾغٴة ؽٴ٭ذ.

  

 
 . ِٙبجزت:2

َب٧  ٱب ٳ ٭ ٩ذ  يش ؽ٢ٴ ٮذ رٖي ٦ي ٱ٪ب٭ ثٰ دالئ

ي٠  يذ  ؾي اص ع٪ْ ١ٰ ثخ عذ  عي ٩٪٬٢ ا ٱبي عيب

١ؾٴس اص ٦ٝ٪شٳ ١ؾٴس خٴد اخشاط گشديذٯ ٳ ثب 

ثٰ  خٴد،  جٴُ  ؾٴس ٩ز عو ١ يذ رٴ ع٦ت ربثْ

ضب٣،  ثشاي ٩ ٮذ.  ٲبعشد ٭٪بي گش ٩ ؾٴسٱبي دي ١

س سٳعيٰ، ّذٯ اي ٩يالدي د 1917ثْذ اص ا٭ٞالة 

ثٰ  ؽذ٭ذ ٳ  يذ  ع٦ت ربثْ ؾٴس  ي٬ ١ جبُ ا اص ار

٥ذ  ٩ب، دٳ ٭ذ؛ ا ٲبعشد ١شد يشا٫ ٩ ثٰ ا چبس  ٭ب

 ايشا٫ ثٰ آ٭ب٫ ربثْيذ ايشا٭ي ٭ذاد.
 . تزن تبثؼيت ثذْٚ احزاس تبثؼيت جذيذ:3

                                                           

- Apatridie
10  
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اعبصٯ دٳ٥ذ ٱب ثٰ ارجبُ خٴد دس رشٟ ربثْيذ 

ثذٳ٫ رؾقي٤ ربثْيذ عذيذ رٴعو آ٭ب٫ ايغبدگش 

 زي ٩ي ثبؽذ.ثي ربثْي
 . فمذاْ تبثؼيت اصٍي:4

ٙشد دس ٢٩ب٭ي ٩زٴ٥ذ ؽٴد ١ٰ دس آ٭غب عيغز٨ 

 ٰ١ ؽب٥ي  عٴد داسد، دس  ٦ٜ ٳ فٴسد ٩ي ثٰ  خٴ٫ 

ثشاعبط ١ؾٴس ٩ؾ٤ ربثْيذ ٳا٥ذي٬ اٳ، عيغز٨ 

 خبٟ پزيشٙزٰ ؽذٯ ثبؽذ.

 

 عزق رفغ ثي تبثؼيتي -ة

ع٦ككٴگيشي اص ثككي رككبثْيزي اص ساٱٲككبي صيككش 

 ا٢٩ب٫ پزيش اعذ:

 گيشي اص ع٦ت ربثْيذ، ع٦ٴ .1

ع٦ككٴگيشي اص ٩ٲككبعشد ، عٮككگ ٳ اؽككٖب٣  .2

 ١ؾٴسٱب، 

ؽب١٪يذ ا٭ؾقبسي ي٢ي اص عيغز٪ٲبي خبٟ ٳ  .3

 خٴ٫،

٩ؾشٳه ٭٪ٴد٫ اعبصٯ رشٟ ربثْيذ اٙشاد ثٰ  .4

 رؾقي٤ ربثْيذ عذيذ.

 

 ٩جؾش دٳ٧:

 ثشسعي اف٤ دٳ٧ ربثْيذ

مْيذ   يذ دس ٳ ثذٳ٫ ربثْ ؽخـ   ٰ١ ٭ٰ  ٪ب٫ گٴ ٱ

ٝشاس دا ّبدي  ي٠ ٕيش ثيؼ اص   ٰ١ قي  سد، ؽخ

ربثْيذ داسد ٭يض، داساي ٳمْيذ ٕيش ّبدي ٩ي 

٢ب٥ي٘  ٞٴٛ ٳ ر ؾبب ؽ يذ ٩ٮ يشا، ربثْ ؽذ ص ثب

ٙشد دس ثشاثش ١ؾٴس ٩زجٴُ اعذ. اص ي٠ ىشٗ، 

٩ب٫ اص دٳ  يبي ٱ٪ض ٞٴٛ ٳ ٩ضا خٴسداسي اص ؽ ثش

ٱبي  ٥ذ  ٦ي دٳ قب٥ؼ ٩ ثٰ ٩ ٭ذ  ٩ي رٴا ٥ذ  دٳ

٩زجككٴُ خذؽككٰ ٳاسد ٭٪بيككذ؛ اص ىككشٗ ديگككش، 

غي ٪ب٧ ث ٭ذ ر ؽخـ ثزٴا  ٰ١ عذ  ؽٴاس ا بس د

ر٢ككب٥ي٘ خككٴد سا ٭غككجذ ثككٰ دٳ دٳ٥ككذ ايٚككب 

٭٪بيذ. ثٮبثشاي٬، ّذ٧ سّبيذ اف٤ دٳ٧ ؽب٨١ 
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يذ  ن٤ ربثْ غبد ٩ْ ثٰ اي غش  يذ ٩ٮ ثش ربثْ

٩نبّ٘ ٩ي ؽٴد. اف٤ ربثْيذ ٩نبّ٘ اص دٳ ثْذ 

 ٝبث٤ ثشسعي اعذ :

 اص ثْذ ١ؾٴس پزيش٭ذٯ . 1

 اص ثْذ ١ؾٴس ٙشعزٮذٯ  .2

ربثْيذ ، ثشاي ٙشد ر٢ب٥ي٘ ٳ ؽٞٴٛ  ثب رؾٜٞ

ٙشد  ي٠  گش  ؽب٣ ا ؽٴد .  ٩ي  غبد  نبّ٘ اي ٩

داساي ربثْيككذ ٩نككبّ٘ ثزٴا٭ككذ ٩ؾككب٤ٕ ٩ٲكك٨ 

١ؾٴسي ٳ ٥ؾ٢شي سا دس ٱشدٳ١ؾٴس اؽشاص ١ٮذ، 

 ٩ؾ٢الري ايغبد خٴاٱذ ؽذ.

 
 ػٛاًِ ايجبدگز تبثؼيت ِضبػف -اٌف

ّٴا٤٩ ايغبد ١ٮٮذٯ ربثْيذ ٩نبّ٘ اص ديذگبٯ 

 ؽشػ ري٤ ٩ي ثبؽذ: ؽٞٴٛ دا٭ب٫ ثٰ

 رضاؽ٨ ٩يب٫ عيغز٨ خبٟ ٳ عيغز٨ خٴ٫؛ .1

رؾقي٤ ربثْيذ عذيذ ثذٳ٫ خشٳط اص ربثْيذ  .2

 اف٦ي؛

 اؽٖب٣ ٭َب٩ي؛ .3

 اصدٳاط ثب ارجبُ خبسعي. .4

 اي٬ ّٴا٤٩ دس ري٤ ؽشػ دادٯ ؽذٯ ا٭ذ.

 
 . تشاحُ ِيبْ سيستُ خبن ٚ سيستُ خ1ْٛ

 ٰ١ ٭ٰ اي  ؾٴس ثيگب ٪شٳ ١ ٚب٣ دس ٦ٝ ٥ذ اى رٴ

٩ي ثبؽذ ٩ٴعت ٩ي ؽٴد ١ٰ اص  ربثِ عيغز٨ خبٟ

ي٠ عٴ، ربثْيذ ٩ؾ٤ رٴ٥ذ ثٰ آ٭ب٫ دادٯ ؽٴد، 

ٳ اص عٴي ديگش، ١ؾٴس ٩زجٴُ ٳا٥ذي٬ دس فٴسد 

پزيشػ عيغز٨ خٴ٫ ربثْيذ پذس يب ٩بدس يب ٱش 

ثشاي  يذ.  يب ٭٪ب ٭ب٫ اّ ٭ذا٫ آ ثٰ ٙشص دٳ سا 

٩ضب٣، رٴ٥ذ ٙشص٭ذا٫ ايشا٭يب٫ ٩ٞي٨ دس ١ؾٴس 

يذ ٩ غبد ربثْ عت اي ٦يظ ٩ٴ ؽٴد؛ ا٭گ ٩ي  نبّ٘ 

صيشا، دس ؽٞٴٛ ا٭گ٦غزب٫ عيغز٨ خبٟ پزيشٙزٰ 

ؽذٯ اعذ، دس ؽب٥ي ١ٰ دس ؽٞٴٛ ايشا٫ پزيشػ 
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عيغككز٨ خككٴ٫ ٩ٴعككت ا٭زٞككب٣ ربثْيككذ پككذسا٫ 

 ايشا٭ي ثٰ اىٚب٣ آ٭ب٫ ٩ي ؽٴد.

  
 . تحصيً تبثؼيت جذيذ ثذْٚ خزٚج اس تبثؼيت اصٍي2

خٴد،  جٴُ  ؾٴسٱبي ٩ز ىالُ ١ ثذٳ٫ ا  ٰ١ في  اؽخب

ذي سا رؾقي٤ ٩ي ٭٪بيٮذ، ٩ٴعت ٩ي ربثْيذ عذي

گشد٭ذ ١ٰ ربثْيذ ٩نبّ٘ پيذا ٭٪بيٮذ. ٩ضال، 

 988اگش ي٠ ايشا٭ي ثذٳ٫ دس ٭َش گشٙز٬ ٩بدٯ 

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ايشا٫ ٳ خشٳط اص ربثْيذ ايشا٫، 

٭ٰ  ؾٴسي ثيگب يذ ١ يذ عذ خز ربثْ ثٰ ا ٝذا٧  ا

 ٭٪بيذ، ٩ْن٤ ربثْيذ ٩نبّ٘ ايغبد ٩ي ؽٴد.

 
 . اشغبي ٔظبِي 3

ؽٖب٣ ٳ  ؾٴس ا عو ١ ؾٴس رٴ ي٠ ١ َب٩ي  قشٗ ٭ ر

٩زؾبسة، ّب٤٩ ايغبد ربثْيذ ٩نبّ٘ ٩ي ثبؽذ. 

ثشاي ٩ضب٣، دٳ ايب٥ذ آ٥ضاط ٳ ٥ٴس٫ ٳاِٝ دس 

ٲب٭ي اٳ٣  ٮگ ع ىي ع غٰ، دس  ؽشٝي ٙشا٭ ؽ٪ب٣ 

ٞي٨ دس  غٴيب٫ ٩ ؽذ ٳ ٙشا٭ قشٗ  ٪ب٫ ر عو آ٥ رٴ

يذ  عذ داد٫ ربثْ ثذٳ٫ اص د ٩ز١ٴس  ٥ذ  دٳ ايب

ب٭ي سا اخز ٙشا٭غٴي خٴد ، ربثْيذ عذيذ آ٥٪

 ١شد٭ذ.
 

 . اسدٚاج ثب اتجبع خبرجي4

يب٫  يذ ٩ ي٠ ربثْ غز٨ ر٢ٚ ١ٰ عي ؾٴسٱبئي  دس ١

صٳعي٬ سا ٭پزيشٙزٰ ٳ پيشٳ ٳؽذد ربثْيذ ٩ي 

ثبؽككٮذ؛ اصدٳاط ثيگب٭گككب٫ ثككب ارجككبُ آ٫ 

١ؾككٴسٱب ٩ككي رٴا٭ككذ دس ثشخككي ٩ككٴاسد ٩ْنكك٤ 

ي٬  عٴد آٳسد. دس ا ثٰ ٳ نبّ٘ سا  يذ ٩ ربثْ

عٰ ر ثش صٳ يذ صٳط  ؽٴد؛ فٴسد، ربثْ ٩ي  ي٤  ؾ٪

يْٮككي ثككذٳ٫ اص دعككذ داد٫ ربثْيككذ صٳعككٰ، 

 ربثْيذ ؽٴٱش ثش اٳ رؾ٪ي٤ ٩ي ؽٴد:

ثشاي ٩ضب٣،  اصدٳاط ص٭ب٫ ٙشا٭غٴي ثب ٩شدا٫ 

ايشا٭ي ٩ٴعت ا٭زٞب٣ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫ ثٰ 
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٥ذ  ١ٰ دٳ ثذٳ٫ آ٫  ؽٴد؛  ٩ي  غٴي  ٭ب٫ ٙشا٭ ص

 ٙشا٭غٰ اص ارجبُ خٴد ع٦ت ربثْيذ ٭٪بيذ. 
 

 يت ِضبػف را٘ٙبي رفغ تبثؼ -ة

نبّ٘  يذ ٩ ن٤ ربثْ ْ٢ٰ، ٩ ثٰ ايٮ عٰ  ثب رٴ

٩ي  ٙشاٱ٨  ٱب  ٥ذ  ؽخبؿ ٳ دٳ ثشاي ا نشاري  ٩

عبصد، ؽٞٴٛ دا٭ب٫ ساٱٲبي سِٙ ربثْيذ ٩نبّ٘ 

 سا ثٰ ؽشػ صيش اسائٰ ٭٪ٴدٯ ا٭ذ:

 پيذا ١شد٫ ربثْيذ ٩ٴصش .1

يذ . 2 خبة ربثْ ؾٴسٱب دس ا٭ز خزالٗ ١ عبُ ا اس

 ٩ؤصش ثٰ داٳسي ثي٬ ا٥٪٦٦ي

 ١ؾٴسٱب ٳ رٴاٙٞبد ثي٬ ا٥٪٦٦يٱ٪بٱٮگي  .3
  
 . گشيٕش اختيبري تبثؼيت تٛسظ اشخبص1

يذ  ١ٰ ربثْ في  ؽ٤، اؽخب ي٬ ساٯ  جٜ ا ثش ى

ؽذ  ع٬ س ثٰ  عيذ٫  پظ اص س ٭ذ،  ٭ٰ داس دٳگب

٢ي اص دٳ  خٴد، ي ي٤  مبيذ ٳ ر٪ب ثب س ٝب٭ٴ٭ي 

ربثْيذ سا ا٭زخبة ٭٪ٴدٯ ٳ اص ربثْيذ ديگش 

ربثْيزي  ٙشد دٳ  يت،  ثذي٬ رشر ٭ذ.  خبسط گشد

٢ي سا ٩ ٦٘ ي يذ ٩خز يب٫ دٳ ربثْ ٭ذ ٩ ي رٴا

 ا٭زخبة ١ٮذ.

ثٰ ٭َش ٩ي سعذ ١ٰ اي٬ ساٯ ؽ٤ ٩ٮيٞي ٭يغذ؛ 

صيشا، ربثْيذ پيٴ٭ذي عيبعي اعذ ٳ ثٰ اسادٯ 

دٳ٥ذ ٱب ٩شرجو ٩ي ثبؽذ ٳ ٳاگزاسي آ٭چٰ ثٰ 

٩ٮبِٙ عيبعي دٳ٥ذ ٱب اسرجبه داسد ثٰ اسادٯ 

اؽخبؿ فؾيؼ ٭يغذ. ثٮبثشاي٬، ثبيغزي ر٪بي٤ 

ب سا ثشاي سِٙ ٩ْن٤ ربثْيذ ٩نبّ٘ دس دٳ٥ذ ٱ

٪ي  ٱب ٭ ٥ذ  ثذٳ٫ اسادٯ دٳ يشا،  ٙذ؛ ص َش گش ٭

رٴا٫ ساٯ ؽ٦ي سا ثشاي سِٙ يب ٩ؾذٳد ٭٪ٴد٫ 

 اي٬ ٩ْن٤ يبٙذ.

   
ثٗ 2 ِؤثز  يت  خبة تبثؼ شٛر٘ب در أت ختالف و جبع ا . ار

 داٚري ثيٓ اٌٍٍّي



34  حقوق بين الملل خصوصي 

 

 

 

ثش اعبط اي٬ سٳػ، اثزذا، ١ؾٴسٱب ثب ر٪بي٤ 

ي٠  ثٰ  غب٥ٰ سا  يب٭غي )داٳس(  خٴد ٩ ؾٴس ٩ ١

اسعبُ ٩ي دٱٮذ. داٳسي ٩ي رٴا٭ذ رٴعو ٝنبد 

داٳس يب اص ىشٗ ديٴا٫ داٳسي ثي٬ ا٥٪٦٦ي ١ٰ 

٩ٞش آ٫ دس الٱٰ اعذ ا٭غب٧ گشدد . عپظ، ٝنبد 

داٳس فككالؽيذ خككٴد  سا اؽككشاص ١ككشدٯ ٳ ثككٰ 

١ؾٴسٱبي ٩زذاّي اّال٧ ١ٮٮذ . دس ٭ٲبيذ، ثش 

٩ ١ض ا گبٯ ٳ ٩ش ٮذ اٝب٩ز ٩ٴسي ٱ٪ب٭ عبط ا ٴس ا

گي  ٞبد ٙشٱٮ خب٭ٴادگي ٳ ر٦ْ غزگي  ٪ٰ، ٳاث ٩ٲ

ربثْيذ ٩ؤصش يب رشعيؾي اؽخبؿ داساي ربثْيذ 

٦ي  ثي٬ ا٥٪٦ يٰ  ٮذ. سٳ ؾخيـ دٱ نبّ٘ سا ر ٩

٩ي  ؾٴسٱب  يب٫ ١ ؽ٤ ٩ ي٬ ساٯ  عشاي ا يذ ا ٩ؤ

نيٰ  ثٰ ٝ رٴا٫  ٩ي  عزب،  ي٬ سا ؽذ. دس ا ثب

عب٣  ؾٴس  ١1912ب٭ٴ٥شٳ دس  يب٫ دٳ ١ ٩يالدي ٩

رٰ  نيٰ  پشٳ، ٝ يب ٳ  عب٣ ايزب٥  1955ثب٧ دس 

٩ككيالدي ٩يككب٫ دٳ ١ؾككٴس گٴار٪ككبال ٳ ٥يخككز٬ 

٩يالدي ٩يب٫  1955اؽزبي٬، ٝنيٰ ٩شژٯ دس عب٣ 

ايزب٥يب ٳ آ٩شي٢ب، ٝنيٰ آ٩شي٢بئيب٫ ايشا٭ي 

٩ككيالدي ٩يككب٫ ايككشا٫ ٳ  1984االفكك٤ دس عككب٣ 

يٴا٫ داٳسي  عو د ١ٰ رٴ ؽذ  ؽبسٯ دا ٢ب ا آ٩شي

الٱٰ سعيذگي ؽذ. دس ٱ٪ٰ ٝنبيبي ٩ز١ٴس ديٴا٫ 

ؾخـ دا مبثيٰ اي ٩ يبس ٳ  ٦ي ٩ْ ثي٬ ا٥٪٦ ٳسي 

ثشاي رْيي٬ ربثْيذ ٳاْٝي ٳ ْٙب٣ اؽخبؿ دٳ 

 ربثْيزي اسائٰ ٭ٮ٪ٴدٯ اعذ.
 

 . ّ٘بٕ٘گي وشٛر٘ب ٚ تٛافمبت ثيٓ اٌٍٍّي3

ثٰ  ٱب  ؾٴس  ٦ي، ١ ثي٬ ا٥٪٦ عبط رٴاٙٞبد  ثش ا

ؽي  نبّ٘ ٭ب يذ ٩ ٮذ اص ربثْ ٩ي رٴا٭ ؽيٴٯ  دٳ 

ث يذ  ٨ّ اص ربثْ ف٦ي، ا يش ا يذ ٕ ش اص ربثْ

اعككبط اصدٳاط ٳ ربثْيككذ ا١زغككبثي ع٦ككٴگيشي 

يذ  ؽز٬ ربثْ ثب دا قي  گش ؽخ ٮي ا ٮذ . يْ ١ٮ

اف٦ي، ربثْيذ عذيذي سا ١غت ١شدٯ ثبؽذ، يب 

٥ذ  ْٰ دٳ ثب رج ثب اصدٳاط  ؾٴس  ي٠ ١  ْٰ رج
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عذ  ثذٳ٫ اص د يذي سا  يذ  عذ خبسعي ، ربثْ

داد٫ ربثْيذ ٝج٦ي ثٰ دعذ آٳسد، ثٰ دٳ ؽيٴٯ 

ؽي  نبّ٘ ٭ب يذ ٩ رٴا٫ ربثْ ٤٩ ٩ي  اص دٳ ّب

 ا١زغبة ٳ اصدٳاط سا ؽ٤ ٳ ٙق٤ ٭٪ٴد.
 

 سٳػ اٳ٣:

ثٰ ١ؾٴس اٳ٣ رٴفيٰ ؽٴد ثٰ ٩غشد اىالُ يبٙز٬ 

ثش  چٰ  يذي سا  يذ عذ ْٰ اٳ ربثْ ٢ٰ رج اص ايٮ

اعبط اصدٳاط يب ا١زغبة ثذعذ آٳسدٯ ربثْيذ 

اٳ٣ سا اص اٳ ع٦ت ١ٮذ. اي٬ سٳػ ٝبث٤ اعشا 

ثذٳ٫  ٪ٴال  ؾٴس ٩ْ ي٠ ١ جبُ  يشا، ار غذ؛ ص ٭ي

ع ٭ٰ ا جبُ ثيگب ثب ار خٴد  جٴُ  ؾٴس ٩ز بصٯ ١

اصدٳاط ٩ككي ١ٮٮككذ ٳ يككب ربثْيككذ عذيككذي سا 

اؽككشاص ٩ككي ١ٮٮككذ . پككظ ١ؾككٴس اٳ٣ ٩ْ٪ككٴال 

٭ذاسد. اص  ىالُ  خٴد ا جبُ  يذ ار يذ عذ اصربثْ

ع٦ت  يشا٫  ض٤ ا ؾٴسٱب ٩ خي ١ گش، دس ثش عٴي دي

عذ ٳ  ؽذٯ ا ٮِ  عي ٩ ٝب٭ٴ٫ اعب جٜ  يذ ى ربثْ

ؽ٤  ثشاي  ٭ذ  ٪ي رٴا ٪ال ٭ يشا٫ ّ ٥ذ ا ن٤ دٳ ْ٩

ربثْيذ ٩نبّ٘ اص رجْٰ خٴد ع٦ت ربثْيذ ١ٮذ. 

افٴال، ارجبُ دٳ ربثْيزي، ٩ْ٪ٴال ربثْيذ دٳ٧ 

خككٴد سا اص دٳ٥ككذ ٩زجككٴُ خككٴد پٮٲككب٫ ٩ككي 

٭٪بيٮذ. ّالٳٯ ثش اي٬، اگش رجْٰ دٳ ربثْيزي 

اص سعب٣ ٩ٲ٨ ٦ّ٪ي، عيبعي ٩ؾغٴة گشدد، ثْيذ 

خٴد سا اص  يذ  ؽٴد ربثْ مش  ؾٴسي ؽب ١ٰ ١ عذ  ا

 .اٳ ع٦ت ١ٮذ 

 سٳػ دٳ٧:

١ؾٴسٱب رٴاٜٙ ٭٪بيٮذ ١ٰ ربثْيذ خٴد سا ثٰ 

ثٰ   ،ٰ٢ گش ايٮ ٮذ ٩ ٚٴيل ٭٢ٮ ٞي ر ؽخبؿ ؽٞي ا

ىشيٜ ٝب٭ٴ٭ي آ٫ اؽخبؿ ربثْيذ اٳ٥ي خٴد سا 

يذ دٳ٧  يبي ربثْ ٮي اّ ؽٮذ. يْ ١شدٯ ثب رشٟ 

ؽذ.  يذ اٳ٣ ثب عذ داد٫ ربثْ ثٰ اص د ؾشٳه   ٩

خٴد سا  ٮبِٙ  ؾٴسٱب ٩ ٪ال ١ ٱ٨ ّ ٩ٴسد  ي٬  دس ا

٩ي  َش  گب٧ دس ٭ ؾٴسي دس ٱٮ ٱيچ ١ ٭ذ.  گيش
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گب٫ ، آ٫ سا  ثٰ ثيگب٭ خٴد  يذ  يبي ربثْ اّ

ؾٴس  ٰٚ دس ١ َب٧ ٳٍي خذ٩ذ ٭ غب٧  ثٰ ا٭ ؾشٳه  ٩

٩زجٴُ ٩زٞبميب٫ ٭ٮ٪ٴدٯ اعذ . پظ چگٴ٭ٰ ٩ي 

رٴا٫ ١ؾٴسٱب سا ٦٩ض٧ ٭٪ٴد ١ٰ اّيبي ربثْيذ 

 خٴد سا ٩ؾشٳه ثٰ رشٟ ربثْيذ اٳ٣ ٭٪بيٮذ.

٩ٰ اي دس  ٱيچ ٩ٴاٙٞزٮب مش،  ؽب٣ ؽب ؽ٤ ٳ دس 

ٙق٤ ربثْيذ ٩نبّ٘ ثي٬ ١ؾٴسٱب ٩ٮْٞذ ٳ اعشا 

غز٨  ١ٰ عي ٩ب٭ي  رب ص غٰ،  عذ. دس ٭زي ؾذٯ ا ٭

ٱبي خبٟ ٳ خٴ٫ ٳعٴد داسد، ربثْيذ ٩نبّ٘ ثش 

اعبط رٴ٥ذ ٳعٴد داسد. ٳ رب ٱٮگب٩ي ١ٰ،  دٳ 

عٴد  يذ ٳ ٪بيض ربثْ يذ ٳ ر ؽذد ربثْ غز٨ ٳ عي

غبد  عبط اصدٳاط اي نبّ٘ ثشا يذ ٩ داسد، ربثْ

رب  ؽٴد، ٳ  عٰ ٩ي  ثذٳ٫ رٴ ؾٴسي  ١ٰ، ١ ٩ٴْٝي 

ثٰ اسادٯ عبيش ١ؾٴسٱب، ربثْيذ عذيذ خٴد سا 

يذ  يذ، ربثْ ٚٴيل ٭٪ب يذ ر ميب٫ ربثْ ثٰ ٩زٞب

ٱذ  ٜٞ خٴا يذ رؾ قي٤ ربثْ ٮبي رؾ ثش ٩ج نبّ٘  ٩

 يبٙذ.

 

 

 ٩جؾش عٴ٧:

 ثشسعي اف٤ عٴ٧ ربثْيذ 

يش  ١ٰ اسادٯ دس رٖي عذ  جي٬ آ٫ ا ف٤ ٩ ي٬ ا ا

ٮ ي٬ ٩ْ ثٰ ا عي داسد؛  ٞؼ اعب يذ ٭ ١ٰ ربثْ ب 

ربثْيذ ٱ٪يؾگي ٳ ٕيش ٝبث٤ رٖييش ٭يغذ.  دس 

٪بي  يذ، ٦ّ يش ربثْ ٞؼ اسادٯ دس رٖي ٩ٴسد ٭

٪بي  ّذٯ اي اص ٦ّ ؽٮذ.  ٪ي ثب ٱ٨ ساي ٭ ٞٴٛ  ؽ

ؽٞٴٛ ثٰ اعزٮبد ؽب١٪يذ ٩ي٦ٜ اسادٯ ٩ْزٞذ٭ذ 

١ٰ ٱش١ظ دس ٱش ٥ؾَٰ ٩ي رٴا٭ذ ساثيٰ ربثْيذ 

يذ  ٮذ، ٳ ربثْ يِ ١ خٴد ٝ جٴُ  ٥ذ ٩ز ثب دٳ سا 

سدادي ٳ ّٞككذ ربثْيككذ سا اص سا ساثيككٰ ٝككشا

ّٞٴد عبئض ٩ي ؽ٪بس٭ذ. ّذٯ اي ديگش ربثْيذ 

سا ٝشاسدادي ٩ي دا٭ٮذ ١ٰ اص ي٠ ىشٗ الص٧ ٳ 
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اص ىشٗ ديگش عبيض ٩ي ثبؽذ ٳ دٳ٥ذ ٩ي رٴا٭ذ 

ثذٳ٫ سمبيذ رجْٰ آ٭شا ٙغخ ١ٮذ دس فٴسري ١ٰ 

رجْٰ ثذٳ٫ سمبيذ دٳ٥ذ ٩زجٴُ خٴد ٭٪ي رٴا٭ذ 

 رٖييش ربثْيذ ثذٱذ.

٩ٴاسد، رٖييش ربثْيذ ٕيشاسادي اعذ دس ثْني 

ٳ ٩٪٬٢ اعذ ١ٰ دس اصش اصدٳاط ربثْيذ رٖييش 

غت  ٱب ثشؽ ٥ذ  ٩شٳصٯ، دٳ ىٴس٦١ي ا ثٰ  ثذ.  يب

ؾٴسي  جبُ ١ ثب ار عٰ   ْٰ خبس ٢ٰ ص٫ رج ايٮ

خبسعي  ؽٴٱش  ٭ي   ٢ٰ ص يب ايٮ ٮذ ٳ  اصدٳاط ١

اخزيبس ٭٪بيذ، عيغز٨ ٱبي ٩زٚبٳري پزيشٙزٰ 

ٝب٭ چٰ،  ٮذ. چٮب٭ ٩ي ٭٪بي ٪ب٣  ٩ذ٭ي ٳ اّ ٴ٫ 

ؽٴٱش   ٰ١ عٰ  ْٰ خبس ثٰ ص٫ رج عِ  يشا٫ سا ا

يذ  ؽذد ربثْ غز٨ ٳ ٮذ عي ٩ي ١ يبس  ٭ي اخز ايشا

جٜ  ثش ى  ٰ١ ٮب  ي٬ ٩ْ ثٰ ا عذ،  زٰ ا سا پزيشٙ

ٮذ  ْٰ  ٩976بدٯ  6ث ٱش ص٫ رج ٩ذ٭ي ،  ٝب٭ٴ٫ 

خبسعٰ ١ٰ ؽٴٱش ايشا٭ي اخزيبس ٩ي ١ٮذ رجْٰ 

يشا٫ دس  ٞٴٛ ا ٩ب، ؽ ؽٴد. ا ٩ي  غٴة  يشا٫ ٩ؾ ا

ٰ١ ٭ي  خبسعي اصدٳاط  ٩ٴسد ص٫ ايشا ٩شد  ثب 

١ٮذ، عيغز٨ اعزٞال٣ ٭غجي ربثْيذ سا پزيشٙزٰ 

 ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي: 987اعذ ٳ ثش اعبط ٩بدٯ 

ص٫ ايشا٭ي ١ٰ ثب رجْٰ خبسعٰ ٩ضاٳعذ ٩ي ٭٪بيذ »

گش  ٭ذ، ٩ ٱذ ٩ب ثبٝي خٴا خٴد  ٭ي  يذ ايشا ثٰ ربثْ

ايٮ٢ٰ ٩يبثٜ ٝب٭ٴ٫ ٩٪٢٦ذ صٳط، ربثْيذ ؽٴٱش ثٰ 

 « ٰ رؾ٪ي٤ ؽٴد.ٳاعيٰ ٳٝٴُ ّٞذ اصدٳاط ثٰ صٳع

ؽخبؿ  ثش اسادٯ ا ٱب  ٥ذ  غٰ، اسادٯ دٳ دس ٭زي

 دس رٖييش ربثْيذ سعٲب٫ ٳ رٚٴٛ داسد.

دس اسرجبه ثب اصدٳاط ارجبُ ١ؾٴسٱبي ٩خز٦٘ 

٭ب٫  ٞٴٛ دا عٰ، ؽ ثش صٳ يذ صٳط  ي٤ ربثْ ٳ رؾ٪

 چٮذ ٭َشيٰ سا اسائٰ ١شدٯ ا٭ذ:

 
 ٔظزيٗ تفىيه تبثؼيت -اٌف
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بؿ ثب اي٬ ٭َشيٰ ثش ر٪بيض ٩يب٫ اصدٳاط اؽخ

ربثْيذ آ٭ب٫ ٩جزٮي ٩ي ثبؽذ. دالئ٤ ٩ٴاٙٞب٫ 

 ٭َشيٰ ر٢ٚي٠ ربثْيذ ّجبسد اعذ اص: 

ي٠ اصدٳاط ٳ . 1 ٝت  غ٪ب٭ي ٩زْب ؽذد ع ثي٬ ٳ

ٳؽذد ربثْيذ ثبيغزي ر٢ٚي٠ ٝبئ٤ ؽذ؛ يْٮي، 

٭ٲككبد اصدٳاط سا ثبيككذ اص ٭ٲككبد ربثْيككذ 

٩ي   ٘٦ ؾٴسٱبي ٩خز جبُ  ١ غذ. ار ٪بيض دا٭ ٩ز

ٱ٨ اصدٳاط ٭٪بي ثب  ٮذ  ٢ٰ رٴا٭ ثذٳ٫ آ٭ ٮذ؛ 

ص٭ب٫ ٩غجٴس ثبؽٮذ ١ٰ ربثْيذ خٴد سا اص دعذ 

ثذٱٮذ. رقٴس  اي٬ ١ٰ ي٠ ص٫ ٙشا٭غٴي ثب ؽٌٚ 

ٮذ،  ٪ب٭ي اصدٳاط ١ ٩شدي آ٥ ثب   خٴد  يذ  ربثْ

چٮككذا٫ ثْيككذ ٳ ٕيككش ٩ٮيٞككي ٭يغككذ ٳ ٱككيچ 

٩ٮبٙبري ثب ٳؽذد عغ٪ب٭ي ص٫ ٳ ؽٴٱش ٭خٴاٱذ 

 داؽذ. 

ر٢ٚيكك٠ ربثْيككذ ص٫ ٳ ؽككٴٱش دس ساعككزبي . 2

ا٧ ثٰ ؽٞٴٛ ص٭ب٫ ٳ ثٰ آصادي ٱبي ٙشدي اؽزش

جي  فالػ ى٦ ٙذاس ا ؾٲبي ىش ؽذ. عٮج ٩ي ثب ٭ب٫  آ

ٱٰ  ١ٰ اص د ٭ب٫  ٩ذاِٙ  6ص ٩يالدي  غز٨  ٝش٫ ثي

يذ  ثش ٩٪ٮٴّ ٭ذ،  ثٴدٯ ا ثب٭ٴا٫  ٞٴٛ  ٌٚ ؽ ؽ

ؽزٰ  يذ دا عٰ رب١ ثش صٳ يذ صٳط  ي٤ ربثْ رؾ٪

ٙبُ اص  جي ٳ د غبٳاد ى٦ ٭ٴّي ٩ ثٰ  ٭ذ، ٳ  ا

ٙذاسي اص ٭َش عت ىش ٭ب٫ ٩ٴ ٞٴٛ ص ي٠ ؽ يٰ ر٢ٚ

 ربثْيذ ؽذٯ اعذ .

 

 ٔظزيٗ ٚحذت تبثؼيت  -ة

ؽذد  يٰ ٳ ثب ٭َش ٞب٫  عٴي ٩ٴاٙ ي٤ اص  ئ٤ ر دال

 ربثْيذ ّٮٴا٫ ؽذٯ اعذ:

ي٠  .1 ٲبد  ٭ذگي ٳ اداسٯ ٭ ٩ذيشيذ ص جب،  ٕب٥

پظ اص  ٭ب٫  فٴال، ص عذ، ٳ ا ٩شد ا ثب  خب٭ٴادٯ 

اصدٳاط دس ٩ؾ٤ ع٢ٴ٭ذ ؽٴٱشا٫ خٴد ص٭ذگي ٩ي 

عذ ْي ا ٮبثشاي٬، ىجي ٮذ. ث ٭ب٫  ٭٪بي ١ٰ ص

عبيش  جبُ  ثب ار خٴد  پظ اص اصدٳاط  خبسعي 

١ؾٴسٱب ٩ؾ٤ ع٢ٴ٭ذ ٳ اٝب٩زگبٯ خٴد سا رٖييش 
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دادٯ ٳ ثككٰ اٝب٩زگككبٯ ؽككٴٱشا٫ خككٴد ٩ٮزٞكك٤ 

ٮب  ي٬ ٩ج ثش ا يض،  يذ صٳط ٭ پظ ربثْ ٮذ.  ٭٪بي

 ثش صٳعٰ ثيگب٭ٰ رؾ٪ي٤ خٴاٱذ ؽذ.

ارؾبد عغ٪ب٭ي ٭بؽي اص ايغبد ٦ّٰٞ صٳعيذ  .2

يب٫ ص٫ ٳ ؾذ ٩ ٭ذگي ٩ز ٩ي  ٳ ص ٩ب  ؽٴٱش ا٥ضا

ثبيغذ ٳؽذد ربثْيذ ٩يب٫ ص٫ ٳ ؽٴٱش ٳ رؾ٪ي٤ 

ؽزٰ  ثذ٭جب٣ دا يض  عٰ سا ٭ ثش صٳ يذ صٳط  ربثْ

عبط اصدٳاط  يذ ثشا ٢ٰ ربثْ غٰ ايٮ ؽذ. ٭زي ثب

٭يض، ٕيش اسادي اعذ. يْٮي رٴاٙٞي ٩يب٫ ص٫ 

ثب اسادٯ ٳ  عٰ  رب صٳ ٭ذاسد  عٴد  ؽٴٱش ٳ ٳ  

 سمبيذ خٴيؼ ربثْيذ صٳط سا ثپزيشد.

٧ اخزالٗ ٩يب٫ ي٠ ص٫ ٙشا٭غٴي ثب دس ٱٮگب .3

ؽككٴٱش آ٥٪ككب٭ي، دس ٩ٴمككٴُ ؽنككب٭ذ ٙشص٭ككذا٫ 

ثب دٳ  خزالٗ  ؽ٤ ا ثشاي  گبٯ  مي داد ٭ب٫، ٝب آ

ٝب٭ٴ٫  غٰ ٳ  نب٭ذ ٙشا٭ ٝب٭ٴ٫ ؽ ٮي  ٝب٭ٴ٫ يْ

ن٤  ْ٩ ،ِٝ عذ. دس ٳا ثشٳ ا نب٭ذ سٳ ٪ب٭ي ؽ آ٥

رْبسك ٝٴا٭ي٬ ايغبد ٩ي ؽٴد. دس اي٬ ٩ٴسد، 

ٳؽذد  ٩ؾ٤٢ دادگبٯ سعيذگي ١ٮٮذٯ آ٫ اعذ ١ٰ

ربثْيككذ ٩يككب٫ صٳط ٳ صٳعككٰ ٳعككٴد ٭ككذاسد . 

ي٬  ثش ا يذ دس ثشا ي٠ ربثْ ف٤ ر٢ٚ ٩ذاْٙب٫ ا

ٮذ ؟  ٩ي دٱ رشعيؼ  ٝب٭ٴ٫ سا  ١ذا٧  غب٥ٰ  ٩

ٝب٭ٴ٫ ١ؾٴس ٩زجٴُ صٳط يب صٳعٰ ؟ ٳ٥ي اگش، 

ؽذد  گشدد ٳ ٳ ي٤  عٰ رؾ٪ ثش صٳ يذ صٳط  ربثْ

ٝٴا٭ي٬  ْبسك  ن٤ ر گشدد، ٩ْ غبد  يذ اي ربثْ

 ايغبد ٭خٴاٱذ ؽذ .

بد ؽٞككٴٝي ٳ ؽككشايو ٭بؽككي اص سٳػ ٩ٞزنككي .4

ٝٴا٭ي٬ ٩ٮغش ثٰ رؾ٪ي٤ ربثْيذ صٳط ثش صٳعٰ 

ٱش  گزاس  ٝب٭ٴ٫  گش،  يب٫ دي ثٰ ث ؽٴد.  ٩ي 

١ؾٴسي ثش اعبط ٩ٮبِٙ ٦٩ي ١ؾٴس خٴد ؽشاييي 

جبُ  يب٫ ار ٲبد اصدٳاط ٩ غب٧ ٭ ثشاي ا٭ سا 

ٮي ٳ  پيؼ ثي خٴد  ٦ي  جبُ داخ ثب ار ٭ٰ  ثيگب

٪ٴُ ٞشس دس ٩غ ؽشايو ٩ ي٬  ٩ي داسد. ا ٞشس  ٩ 
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ف٤  ثب ا ٚذ  ثٰ ٩خب٥ جبىي  ؾٴسٱب اسر ٝٴا٭ي٬ ١

٩غبٳاد ٩يب٫ ص٭ب٫ ٳ ٩شدا٫ ٭ذاسد؛ ٱ٪چٮي٬، 

پظ اص اصدٳاط  خب٭ٴادٯ  غ٪ب٭ي   ؾبد ع ثب ار

٩خب٥٘ ٩ي ثبؽذ. اٙضٳ٫ ثش اي٬، ٭ٲبد ٝب٭ٴ٭ي 

اصدٳاط ٩يككب٫ ارجككبُ ٦٩ككي ٳ ثيگب٭گككب٫ سا 

٩ؾشٳه ثٰ ؽشاييي ٝب٭ٴ٭ي ١شدٯ اعذ. ثٰ ثيب٫ 

ذ ثش اعبط ٩ٮبِٙ ٦٩ي ديگش، اف٤ ٳؽذد ربثْي

جبىي  ف٤ اسر ي٬ ا عذ ٳ ا ؽذٯ ا ٞشس  ٱب ٩ ٥ذ  دٳ

٭ب٫  ٱبي ص ٞٴٛ ٳ آصادي  ١شد٫ ؽ ؾذٳد  ثٰ ٩

 ٭ذاسد.

 

 گفتبر چٙبرَ

 تبثؼيت در حمٛق ثيٓ اًٌٍّ خصٛصي ايزاْ

ٕبص  يشا٫ دس آ ْذ ا ع٪ي، ع٪ ٩بس س عبط آ ثش ا

ٱٰ  ثش  80د ثب٥ٔ  غي،  ٩ي  65ؽ٪ ٚش  يٴ٫ ٭ ٩ي٦

يشا٫ د يذ دس ا ؽذ ع٪ْ ؽذ، ٳ س عب٣ ثب ٕبص  س آ

ثش  1400 ثب٥ٔ  زي  غي ع٪ْي ٚش  35ؽ٪ يٴ٫ ٭ ٩ي٦

سا ثش ارجبُ دٳ٥ذ ايشا٫ اٙضٳ٫ خٴاٱذ عبخذ. 

ٝب٭ٴ٫ ربثْيذ ايشا٫ ١ٰ رقٴيت آ٫ ثبصگؾذ ثٰ 

دٱخ پيؾي٬ داسد، ّ٪ال، سٳ٭ذ اٙضايؼ ع٪ْيذ  7

غبثي،  يذ اف٦ي،ا١ز ٭ٴاُ ربثْ پزيشػ ا ثب  سا 

جب٣  ثٰ د٭ مي  يذ اس عبط اصدٳاط ٳ ربثْ ثش ا

دس ؽٞٴٛ ٙشا٭غٰ اگشچٰ، ٝب٭ٴ٫ ربثْيذ  داسد.

٩يالدي داسد؛ ٳ٥ي، افالؽبد  40ثبصگؾذ ثٰ دٱخ 

عب٥ٲبي  ٪ي دس  ٩يالدي  1998ٳ  1995، ٩1973ٲ

دس ٩ٚبد ٝب٭ٴ٫ ربثْيذ ٙشا٭غٰ ثٰ ّ٪٤ آ٩ذٯ 

 اعذ.

 ٰ١ عذ  يذ ا ٥ذ، ع٪ْ عي دٳ فش اعب ٢ي اص ّٮب ي

پزيش  ٢ب٫  ٥ذ ا٩ ي٠ دٳ غبد  عٴد آ٫ اي ثذٳ٫ ٳ

ثشاي اداسٯ غذ.  ي٠  ٭ي يذ  ٩ٴس ع٪ْ ٪ٴد٫ ا ٭

١ؾٴس الص٧ اعذ ي٠ ٭َب٧ ؽٞٴٝي دٝيٜ ربثْيذ، 

ٳيژگيٲب ٳ ٩ؾخقبري سا ثشاي اي٬ اٙشاد ٩ْي٬ 
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١ٮذ رب ارجبُ ي٠ ١ؾٴس اص ثيگب٭گب٫ ٩ز٪بيض 

ٳ عككذا گشد٭ككذ. ٩زبعككٚب٭ٰ، دس ٭َككب٧ ؽٞككٴٛ 

١ٮٴ٭ي ايشا٫، ٝب٭ٴ٫ ٩ؾخـ ٳ عذاگب٭ٰ اي دس 

د ) ساثيٰ ثب ربثْيذ ٳعٴد ٭ذاسد ٳ رٮٲب ٩ٴا

( ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ثٰ اي٬ ا٩ش اخزقبؿ  976 - 991

دادٯ ؽذٯ اعذ ١ٰ آ٭ٲب ٭يض، ؽب٥زي ٭بثغب٩ب٫ 

م٪٬  گزاس،  ٝب٭ٴ٫  ٦ظ  عذ ٩غ زش ا ٭ذ ٳ ثٲ داس

٭شا  ٝٴا٭ي٬، آ ي٬  عزيٲبي ا ٭ٴاٝـ ٳ ١ب فالػ  ا

دس ٩غ٪ٴّٰ اي عذاي اص ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ثٰ رقٴيت 

 سعب٭ذ.

عٴد  غز٪ٲبي ٩ٴ يخ عي يشا٫ ٦١ يذ ا ٝب٭ٴ٫ ربثْ

ثيٰ ثب ربثْيذ سا ثٰ ٭ؾٴي دس خٴد عبي دس سا

دادٯ اعذ ٳ ؽزي اثذاّبري ٭يض، داسد ١ٰ دس 

يض،  ٩ٴاسدي ٭ ؽذ.  ٩ي ثب يش   ثي ٭َ خٴد  ٭ٴُ 

ٲب ٳ  قٴيت آ٭ ٞي ر ئ٤ ٩ٮي ١ٰ دال ٭ذ  عٴد داس ٳ

زي  ٲب ؽ ؽذ؛ ٳ آ٭ ٪ي ثب ؾخـ ٭ ٲب ٩ يبي آ٭ ٩ضا

اگش دس گزؽزٰ ٭يض، ٩ضايبئي داؽزٰ ا٭ذ؛ دس 

ٰ ع٪ْيككذ ؽككب٣ ؽبمككش عككض اٙككضايؼ ثككي سٳيكك

١ؾٴس٩ب٫، خبفيذ ديگشي ٭ذاس٭ذ ٳ ٥ضٳ٧ رغذيذ 

 ٭َش دس آ٭ٲب ٳامؼ اعذ.

ثش اعبط ثٮذ دٳ٧، عٴ٧، چٲبس٧ ٳ پٮغ٨ ٩بدٯ 

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي دس ؽٞٴٛ ايشا٫ ربثْيذ اف٦ي  976

اؽخبؿ ثش ٩جٮبي پزيشػ  دٳ عيغز٨ خٴ٫ ٳ خبٟ 

پيؼ ثيٮي ؽذٯ اعذ. سؽذ ثي سٳيٰ ع٪ْيذ ثشاي 

يذٯ  ؾ٢الد ّذ زي ٩ ٩ي ٱش دٳ٥ ٙشاٱ٨  اي سا 

٭٪بيككذ؛ خقٴفككب، ٩ؾكك٢الد اٝزقككبدي پيٴعككزگي 

ثغيبسي ثٰ ٩يضا٫ ع٪ْيذ ١ؾٴسٱب داسد. پزيشػ 

٩ي  ؾٴس  ٱش ١ ثٰ ربثْيذ  ٭ٰ  جبُ ثيگب عب٫ ار آ

رٴا٭ذ اي٬ ٩ؾ٢الد عيبعي،اعز٪بّي ٳ اٝزقبدي 

 سا رؾذيذ ١ٮذ.

عيْي  ٩976بدٯ  غزشح ٳ يشا٫، گ ٩ذ٭ي ا ٝب٭ٴ٫ 

ثٰ  ٭ٰ  جبُ ثيگب پزيشػ ار ثشاي  يذ سا  ربثْ
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دٳ٥ذ ايشا٫ دس ٭َش گشٙزٰ اعذ. اي٬ ر٪ٲيذاد 

عبط  ثش ا يذ  پزيشػ ربثْ ؽي اص  ٝب٭ٴ٭ي ٭ب

ؽذ.  ٩ي ثب عبط اسادٯ  ثش ا ٥ذ، اصدٳاط ٳ  رٴ

ثذي٬ رشريت، ربثْيذ ا١زغبثي، ربثْيذ اسمي، 

خٴ٫ ٳ  خبٟ،  ٱبي  غز٨  عبط عي ثش ا يذ  ربثْ

ٝب٭ٴ٭ي  ؽ٤٢  ثٰ  ٪الً  صش اصدٳاط ّ ثش ا يذ  ربثْ

ثضاسي ع فٴسد ا ثٰ ثٰ  گب٫  پزيشػ ثيگب٭ ٲذ 

مٴُ  ي٬ ٩ٴ ٭ذ. ا ٩ذٯ ا يشا٫ دس آ يذ ا ربثْ

ٚب٣  ٩بدسي اى غت  ١ٰ ٭ ؽٴد  ٩ي  ؾذيذ  ٩ب٭ي ر ص

٭غجذ ثٰ ٩بدسا٫ ايشا٭ي ٝب٭ٴ٭ًب ٩٪ٮٴُ اعذ؛ 

ٮذ  ٚبد ث عبط ٩ ثش ا ٥ي،  غت  ٩976بدٯ  4ٳ ٭

٩بدسا٫ خبسعي ١ٰ دس ايشا٫ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ ا٭ذ، 

٭ذا٫  ثٰ ٙذص يذ  يبي ربثْ ٤٩ اّ ٭ذ ّب ٩ي رٴا

٭ب٫  يشا٫ آ ٥ذ ا ٪شٳ دٳ ٥ذ دس ٦ٝ فٴسد رٴ دس 

 گشدد.

يشا٫،  ٞٴٛ ا يذ دس ؽ ٝب٭ٴ٫ ربثْ يبثي  دس اسص

رالػ ثش اي٬ اعذ رب م٪٬ اسائٰ ٩ْنالد ٭بؽي 

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي، ص٩يٮٰ ٱبي  976اص اعشاي ٩بدٯ 

الص٧ ثككشاي افككالػ ٝككب٭ٴ٫ ربثْيككذ رٴعككو 

ٝب٭ٴ٭گزاسا٫ ٩غ٦ظ ؽٴساي اعال٩ي ٙشاٱ٨ گشدد؛ 

يشا٫ يذ ا ٝب٭ٴ٫ ربثْ ٩ب٭ي  رب  ٩ذد ص پظ اص 

عب٣ اص رقٴيت آ٫ ٩غذدًا ثبص٭گشي  60ٝشيت ثٰ 

 ٳ افالػ گشدد.

ثٮبثشاي٬، ٩جبيغذ ثشاي عئٴاالري ثٰ ؽشػ ري٤ 

 پبعخ ٱبئي ؽٞٴٝي يبٙذ ؽٴد:

 976ثب ّٮبيذ ثٰ اعشاي ٩ٚبد ١ٮٴ٭ي ٩بدٯ  .1

٪بّي  قبدي، اعز نالد اٝز ْ١ٰ ٩ ٩ذ٭ي  ٝب٭ٴ٫ 

رش ٪ذٯ  ٮذ، ّ ٩ي ١ ؾذيذ  يشا٫ سا ر ْٰ ا ي٬ عب٩

 ايشاداد ٳاسدٯ ثش ٩بدٯ ٩ضثٴس چيغذ؟

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي دس  976آيب اعشاي ٩ٚبد ٩بدٯ  .2

خبٟ ٳ  غز٨  عبط عي ٭ي ثشا يذ ايشا پزيشػ ربثْ
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يذ  ٝب٭ٴ٫ ربثْ ثب  غٰ  خٴ٫ دس ٩ٞبي غز٨  عي

 ٙشا٭غٰ مشٳسي اعذ؟

 

 ٩جؾش اٳ٣:

 ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ايشا٫ 976رؾ٦ي٤ ؽٞٴٝي ٩بدٯ 

دٳ٥ذ ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي دس ٩ٴمٴُ ربثْيذ  ٩976بدٯ 

ْٰ ٳ  ث٤ ٩يب٥ ١ٰ ٝب عذ  ٢بري ا ن٪٬ ٭ يشا٫ ٩ز ا

 ثشسعي اعذ. اي٬ ٩بدٯ ٝب٭ٴ٭ي ٩ٞشس ٩ي داسد:

 اؽخبؿ ري٤ رجْٰ ايشا٫ ٩ؾغٴة ٩ي ؽٴ٭ذ:» 

 ٰ١ في  عزضٮبي اؽخب ثٰ ا يشا٫  عب١ٮي٬ ا يٰ  ٦١

خبسعي  يذ  ؽذ، رجْ غ٨٦ ثب ٲب ٩ خبسعي آ٭ يذ  رجْ

٩ٴسد  ٲب  يذ آ٭ ٩ذاسٟ ربثْ  ٰ١ عذ  غ٨٦ ا غب٭ي ٩ ١

 يشا٫ ٭جبؽذ.اّزشاك دٳ٥ذ ا

١غب٭ي ١ٰ پذس آ٭ٲب ايشا٭ي اعذ، ا٨ّ اص ايٮ٢ٰ  

 دس ايشا٫ يب خبسعٰ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ ثبؽٮذ.

٩بدس  پذس ٳ  ؽذٯ ٳ  ٥ذ  يشا٫ ٩زٴ ١ٰ دس ا غب٭ي  ١

 آ٭ٲب ٕيش ٦ْ٩ٴ٧ ثبؽٮذ.

 ٰ١ خبسعي  ٩بدس  پذس ٳ  يشا٫ اص  ١ٰ دس ا غب٭ي  ١

٩ذٯ  عٴد آ ؽذٯ ثٴ ٥ذ  يشا٫ ٩زٴ ٲب دس ا ٢ي اص آ٭ ي

 ا٭ذ.

شا٫ اص پذسي ١ٰ رجْٰ خبسعٰ اعذ ١غب٭ي ١ٰ دس اي

ثٴعٴد آ٩ذٯ ٳ ثالٙبف٦ٰ پظ اص سعيذ٫ ثٰ ع٬ ٱغذٯ 

٩ذ  يشا٫ اٝب گش دس ا عب٣ دي ي٠   ٤ٝ ٪ب٧ ال ا عب٣ ر

يذ  ثٰ ربثْ ٲب  ؽذ٫ آ٭ جٴ٣  ؽٮذ ٳ اال ٝ ١شدٯ ثب

يبثٜ  ١ٰ ٩ ثٴد  ٱذ  ري خٴا جٜ ٩ٞشسا ثش ى يشا٫  ا

 ٝب٭ٴ٫ ثشاي رؾقي٤ ربثْيذ ايشا٫ ٩ٞشس اعذ.

خبسعي  ْخ  يبس  ٱش ص٫ رج ٭ي اخز ؽٴٱش ايشا  ٰ١

 ١ٮذ.

قي٤   يشا٫ سا رؾ يذ ا ١ٰ ربثْ خبسعي  ْخ  ٱش رج

 ١شدٯ ثبؽذ.

عي ٳ  ٮذگب٫ عيب ٥ذ اص ٭٪بي ٚب٣ ٩زٴ قشٯ: اى رج

٭خٴاٱٮذ ثٴد.  5ٳ  4ٝٮغٴ٥ي، خبسعٰ ٩ؾ٪ٴ٣ ٙٞشح 

» 
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افٴال، دسؽٞٴٛ ثي٬ ا٥٪٤٦ خقٴفي ايشا٫ ا٭ٴاُ 

 ربثْيذ ثٰ ؽشػ ري٤ پزيشٙزٰ ؽذٯ اعذ:

١ٰ ثش ٦١يٰ ع٢ٮٰ ايشا٫ ثٰ  ربثْيذ اسمي. 1

عض اؽخبفي ١ٰ ربثْيذ خبسعي آ٭ب٫ ٩غ٨٦ ثبؽذ 

 (٩976بدٯ  1اىالٛ ٩ي ؽٴد ) ثشاعبط ثٮذ 

ربثْيذ اف٦ي يب ثش اعبط رٴ٥ذ ١ٰ ٩جزٮي  .2

 ٤٦ ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  خٴ٫ دس ؽ غز٨  پزيشػ عي ثش 

خقٴفي ايشا٫ اعذ ٳ رٮٲب ثٰ اىٚب٥ي ١ٰ پذس 

رٚٴيل آ٭ب٫ ايشا٭ي اعذ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫ 

 (٩976بدٯ  ٩2ي ؽٴد. ) ثش ىجٜ ثٮذ 

ربثْيذ اف٦ي يب ثش اعبط رٴ٥ذ ١ٰ ٩جزٮي  .3

 ٤٦ ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  خبٟ دس ؽ غز٨  پزيشػ عي ثش 

خقٴفي ايشا٫ اعذ ٳ ثٰ اىٚب٣ ٩زٴ٥ذ دس خبٟ 

ايشا٫ اص پذس ٳ ٩بدس خبسعي ١ٰ ي٢ي اص آ٭ب٫ 

٥ذ  يذ دٳ ؽٮذ ربثْ ؽذٯ ثب ٥ذ  يشا٫ ٩زٴ دس ا

ٮ ؽٴد)  ث ٩ي  يشا٫ دادٯ  (؛ ٩976بدٯ  4ذ ا

ٱ٪چٮي٬، ؽب٤٩ اىٚب٣ ٩زٴ٥ذ دس ٦ٝ٪شٳ ايشا٫ 

پظ اص   ٰ١ ؽٴد  ٩ي  خبسعي  ٩بدس  پذس ٳ   19اص 

يشا٫  عب٣ دس ا ي٠   ٤ٝ ؽذ ا ٩ذد  ثٰ  عب٥گي 

ٮذ  ؽٮذ ) ث ؽزٰ ثب ٩ذ دا (؛  ٩976بدٯ  5اٝب

ٳ٥ككي، ؽككب٤٩ اىٚككب٣ ٩زٴ٥ككذ دس ايككشا٫ اص 

٭٪بيٮذگب٫ عيبعي ٳ ١ٮغٴ٥ي، ١ؾٴسٱبي ثيگب٭ٰ 

 (976شٯ ٩بدٯ ٭٪ي ؽٴد.) رجق

ثٰ  .4  ٰ١ ٥ذي٬  ٲٴ٣ ا٥ٴا ٚب٣ ٩غ يذ اى ربثْ

اىٚب٥ي ١ٰ دسايشا٫ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ يب دس ٦ٝ٪شٳ 

ايشا٫ پيذا گشد٭ذ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫ دادٯ 

 (٩976بدٯ  ٩3ي ؽٴد. ) ثٮذ 

عبط آ٫  .5 ثش ا  ٰ١ عبط اصدٳاط  ثش ا يذ  ربثْ

اصدٳاط ص٭ب٫ ثيگب٭ٰ ثب ٩شدا٫ ايشا٭ي ٩ٴعت 

٭ ٭ب٫ ثيگب ؽذ٫ ص ٭ي  ٩ي ايشا پظ اص اصدٳاط   ٰ

 (٩976بدٯ  6ؽٴد. )ثٮذ 
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ٞشساد  .6 عبط ٩ ثش ا  ٰ١ غبثي  يذ ا١ز ربثْ

ّ٪ٴ٩ي رؾقي٤ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫، ثيگب٭گب٫ 

٩ٴاد  قشػ دس  ؽشايو ٩ ؽز٬  ثب دا ٮذ  ٩ي رٴا٭

ٝككب٭ٴ٫ ٩ككذ٭ي ثككب ٩ٴاٙٞككذ دٳ٥ككذ  983ٳ  979

 ايشا٫ ربثْيذ ايشا٫ سا رؾقي٤ ٭٪بيٮذ.

ٴفي ايشا٫، ثٮبثشاي٬، دس ؽٞٴٛ ثي٬ ا٥٪٤٦ خق

مي،  يذ اس ٨ّ اص ربثْ يذ ا ٦٘ ربثْ ٭ٴاُ ٩خز ا

يذ  خٴ٫، ربثْ غز٨  ثش عي ٮي  ف٦ي ٩جز يذ ا ربثْ

اف٦ي  ٩جزٮي ثش عيغز٨ خبٟ، ربثْيذ ثش اعبط 

ٚب٣  يذ اى غبثي ٳ ربثْ يذ ا١ز اصدٳاط ، ربثْ

غزي٬  عذ. ٭خ ؽذٯ ا زٰ  ٥ذي٬ پزيشٙ ٲٴ٣ ا٥ٴا ٩غ

يشا٫  ٞٴٛ ا يذ دس ؽ ٭ٴاُ ربثْ پزيشػ ا صبس  آ

يككذ اعككذ. ا٩ككشٳصٯ رككالػ ر٪ككب٩ي اٙككضايؼ ع٪ْ

يضا٫  زش٣ ٩ ١بٱؼ ٳ ١ٮ ٲذ  ٲب٫ دس ع ؾٴسٱبي ع ١

ع٪ْيذ اعذ؛ ٳ اي٬ ٩ٲ٨ ثب ٝب٭ٴ٫ گزاسي فؾيؼ 

قبدي ٳ  ٪بّي، اٝز نيبد اعز ثب ٩ٞز جٜ  ٳ ٩ٮي

 عيبعي دٳ٥ذ ٱب ا٭غب٧ ٩ي ؽٴد.

پككزيشػ ثشخككي اص ا٭ككٴاُ ربثْيككذ اص ع٪٦ككٰ 

ربثْيذ ا١زغبثي، ربثْيذ ثش اعبط اصدٳاط ٳ 

يذ اس في ربثْ ٤٦ خقٴ ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  مي دس ؽ

پزيشػ   ٰ١ ٲٴ٧  ثذي٬ ٩ٚ عذ.  پزيش ا ٮبة ٭ب اعز

عٴ داساي  ي٠  يذ اص  غب٧ ربثْ ٭ٰ اٝ ي٬ گٴ ا

آصككبس ٳ ٭زككبيظ ٩ضجككذ اعككذ، اص عككٴي ديگككش 

ا٥ضا٩ي ٳ گشيض ٭بپزيش٩ي ثبؽذ. ثشاي ٩ضب٣، 

پزيشػ ربثْيذ ص٭ب٫ ثيگب٭ٰ ثٰ ربثْيذ دٳ٥ذ 

ي، ايشا٫ پظ اص اصدٳاط آ٭ٲب ثب ٩شدا٫ ايشا٭

 ٩ٴعت اعشاي عيغز٨ ٳؽذد ربثْيذ ٩ي ؽٴد.

ثٰ ثيب٫ ديگش، اؽٴا٣ ؽخقيٰ صٳط ٳ صٳعٰ ثش 

٩ي  غب٫ اداسٯ  ؽذ ٳ ي٢ ٝب٭ٴ٫ ٳا عشاي  عبط ا ا

يب٫  ١ٰ اص ٩ عذ  ٭بگضيش ا گزاس  ٝب٭ٴ٫  ؽٴد ٳ 

ٝب٭ٴ٫ ١ؾٴس ٩زجٴُ صٳط يب صٳعٰ دس ص٩ب٭ي ١ٰ 

ؽٮذ،  ٩ي ثب ٚبٳري  يذ ٩ز ١ذا٧ داساي ربثْ ٱش 
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ٮذ؛ ٳ اال ّذ٧ ّٮبيذ ثٰ ي٠ ٝب٭ٴ٫ سا ثش گضي

عيغككز٨ ٳؽككذد ربثْيككذ، ٩ككي رٴا٭ككذ ٩ٴعجككبد 

 اٙضايؼ ٩ْن٤ رْبسك ٝٴا٭ي٬ سا ٙشاٱ٨ عبصد.

 

 ٩جؾش دٳ٧:

 ٤٦ ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  خٴ٫ دس ؽ غز٨  ثش عي ٞذي  ٭

 خقٴفي ايشا٫ 

٩بدح  ٮذ دٳ٧  يشا٫ ، ث ٞٴٛ ا ٝب٭ٴ٫  976دس ؽ

٩ي داسد:  ٞشس  ٲب ٩ذ٭ي ٩ پذس آ٭  ٰ١ غب٭ي  ١

٨ّ اص اي عذ ، ا ٭ي ا يب دس ايشا يشا٫  ٢ٰ دس ا ٮ

ؽٮذ ؽذٯ ثب ٥ذ  عٰ ٩زٴ غٴة خبس يشا٫ ٩ؾ ْخ ا ، رج

عبط  ثش ا يض،  غٰ ٭ ٞٴٛ ٙشا٭ ؽٴ٭ذ. دس ؽ ٩ي 

، 1973ژا٭ٴيٰ  9ٝب٭ٴ٫ ربثْيذ ٩قٴة  ٩18بدٯ 

٢ي اص  ؽذا٤ٝ ي  ٰ١ ؾشٳُ  يش ٩ ؾشٳُ ٳ ٕ ٤ٚ ٩ ى

٩ي  غٴة  غٴي ٩ؾ ؽذ، ٙشا٭ غٴي ثب ٥ذي٬ اٳ ٙشا٭ ٳا

.ؽٴد
11
 

خٴ٫ ثٰ  ثش خالٗ ؽٞٴٛ ٙشا٭غٰ ١ٰ دس آ٫ عيغز٨

ؽ٤٢ ٩ي٦ٜ پزيشٙزٰ ؽذٯ اعذ ٳ ربثْيذ پذس ٳ 

٩بدس ٙشا٭غٴي ثٰ اىٚب٣ آ٭ب٫ ٩ٮز٤ٞ ٩ي ؽٴد؛ 

دس ؽٞٴٛ ايشا٫ ٩جٮبي ربثْيذ اف٦ي ثش اعبط 

عت  غئ٦ٰ ٩ٴ ي٬ ٩ عذ. ا ٭ي ا پذس ايشا يذ  ربثْ

ثشٳص اثٲب٩بري ثٰ ؽشػ ري٤ دس ٩جؾش ربثْيذ 

ؽذٯ  يشا٫  في ا ٤٦ خقٴ ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  ف٦ي دس ؽ ا

 اعذ.

٭ٴ٫ گزاس ايشا٭ي ربثْيذ ٩بدس ايشا٭ي ٝب .1

٭ذ.  ٪ي دا ٤ٚ ٭ ثٰ ى يذ  ٞب٣ ربثْ ٩الٟ ا٭ز سا 

ؽذد  ثٰ ٳ ي٤  عبط ر٪ب ثش ا گزاس  ٝب٭ٴ٫  ؽبيذ 

ربثْيككذ خككب٭ٴادٯ ، رٮٲككب الص٧ ديككذٯ اعككذ 

رٴاسس  غت آ٫  ثش ؽ غت ٳ  ١ٰ ٭ پذس سا  يذ  ربثْ

َش  يذ دس ٭ ٩الٟ ربثْ ؽٴد ،  ٩ي  عٮغيذٯ  يض،  ٭

ايشا٭ي پذس ثگيشد . ٱ٪چٮي٬، پزيشػ ربثْيذ 

                                                           
22- Code civil français, Titre I, De la nationalité Française, Lois 73-42 du 9/1/1973.  
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ؽبيذ   ٥ذ،  ٦ٴ٧ ا٥ٴا ْ٤ٚ ٩ ثٰ ى ٞب٣ آ٫  ٳ ا٭ز

ثذي٬ د٥ي٤ ثبؽذ ١ٰ ٭غت  ٳ ٩ؾشٳّيذ ى٤ٚ دس 

ؽٞٴٛ اعال٩ي ثش ٩جٮبي ٭غت پذسي اعزٴاس اعذ. 

٭ذي  يذ پيٴ ١ٰ ربثْ ؽذ  ّب٫ دا يذ ار ٩ب ثب ا

عذ ٳ  يشػ ا ٪ٴ٩ي ٩ ٞٴٛ ّ ١ٰ دس ؽ عذ  عي ا عيب

ٝشاس  ٥ذ سا ثش ي٠ دٳ ثب  ؽخبؿ  يب٫ ا جبه ٩ اسر

سادح ي٠ دٳ٥ذ رْيي٬ ١ٮٮذح پزيشػ ٩ي عبصد. ا

ربثْيذ  اؽخبؿ اعذ . ا٩ب ٭غت ٳ پيٴ٭ذ ى٤ٚ 

ؽٜ  ٮٴد ٳ  ؽٜ ث غبد  ي٤ اي ثٰ د٥ ٥ذي٬  ثٰ ٳا

اثٴد ٳ ايغبد ر٦٢ي٘ ثشاي ٳا٥ذي٬، ثٰ اؽٴا٣ 

ؽخقيٰ ٳ ؽٞٴٛ ٩ذ٭ي اؽخبؿ ٩شثٴه اعذ ١ٰ دس 

 ؽٞٴٛ خقٴفي ٩يشػ ٩ي ؽٴد.

٭ذ . 2 ٩ي رٴا ٩بدس  يذ  گشٙز٬ ربثْ يذٯ  ٭بد

ي ٭ي سا ٩ؾشٳ٩ ٩بدسا٫ ايشا ؽي اص  ٚب٣ ٭ب ذ اى

يذ  پزيشػ ربثْ ّذ٧  ؽذ .  ؽزٰ ثب ثذ٭جب٣ دا

ايشا٭ي ٩بدس دس ايغبد ربثْيذ اف٦ي ى٤ٚ، ٩ي 

رٴا٭ككذ ٩ٮغككش ثككٰ ايغككبد ٳ گغككزشػ ٩ْنكك٤ 

آپبرشيذي يب ثي ربثْيزي گشدد. رٴميؼ ايٮ٢ٰ 

ٝككب٭ٴ٫ ٩ككذ٭ي،  ٩976ككبدٯ  2ثككش اعككبط ثٮككذ 

ٙشص٭ككذي ١ككٰ پككذس اٳ ٭ككب٦ْ٩ٴ٧ ثبؽككذ؛ ٳ٥ككي  

ايشا٭ي ثٴد٫ ٩بدس اٳ ٩غ٨٦ ثبؽذ، اص ربثْيذ 

قٴؿ،  ي٬ خ ؽذ. دس ا ٩ي ثب ؾشٳ٧  يشا٫ ٩ ف٦ي ا ا

 ٰ١ عذ  عزٰ ا ؽبيذ خٴا ٭ي  گزاس ايشا ٝب٭ٴ٫ 

ٞٴٛ  غت دس ؽ غئ٦ٰ ٭ ثٰ ٩ يشا٫ سا  يذ ا ربثْ

 خقٴفي ٩شرجو عبصد.  

رٴ٥ذ اص پذس ايشا٭ي، ٩ؾشٳه ثش اي٬ اعذ . 3

١ٰ  اي٬ رٴ٥ذ ٭بؽي اص اصدٳاط ٳ ي٠ اسرجبه 

٢ٰ اصدٳاط فؾ ثشاي ايٮ ؽذ.  ٝب٭ٴ٭ي ثب يؼ ٳ 

ٙبرش  غذ دس د ٩ي ثبي ؽذ، اصدٳاط  ٝب٭ٴ٭ي ثب

سع٪ي ثٰ صجذ سعيذٯ ثبؽذ. دس ايٮغب، ٝب٭ٴ٫ 

گزاس ر٦٢ي٘ اىٚب٣ ٭بؽي اص اصدٳاط ٕيش سع٪ي 

١ٰ دس  ٪ي  ٢بػ داي يب ٭ ٝذ  ٢بػ ٩ٴ ٮذ ٭ ٱ٪ب٭



33  حقوق بين الملل خصوصي 

 

 

 

ؾخـ  عذ سا ٩ ؾذٯ ا جذ ٭ ع٪ي اصدٳاط ص ٙبرش س د

ٲٴ٣ ا ٚب٣ ٩غ عذ. اى ٢شدٯ  ا غت ٭ ١ٰ ٭ ٥ذ  ٥ٴا

٩ب  ؽذ، ا٥ضا ٦ٴ٧ ثب ٭ب٫ ٩ْ ٭ي آ ٩بدس ايشا

اىٚككب٣ ٭ب٩ؾككشٳُ ٭يغككزٮذ. ثككذي٬ د٥يكك٤ ١ككٰ 

٭ب٩ؾشٳُ ثٴد٫ اىٚب٣ ٭يبص ثٰ اصجبد داسد ٳ 

ثش اعبط ٝبّذح ٙشاػ اف٤ ثش ٩ؾشٳّيذ ى٤ٚ ٳ 

 سٳاثو ٩ؾشٳُ ٳا٥ذي٬ اعذ. 

ٮي٬،. 4 ي٘  ٱ٪چ يشا٫ ر٦٢ يذ ا ٝب٭ٴ٫ ربثْ دس 

ثٰ ؽجٲٰ ٭يض، ربثْيذ اىٚب٣ ٭بؽي اص ٭ضدي٢ي 

٩بدح  عبط  ثش ا عذ؛ ٳ  ؾذٯ ا ؾخـ ٭ عزي ٩ ثٰ دس

 ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي: 1165

ى٤ٚ ٩زٴ٥ذ اص ٭ضدي٢ي ثٰ ؽجٲٰ ٙٞو ٦٩ؾٜ ثٰ  » 

ىشٙي ٩ي ؽٴد ١ٰ دس اؽزجبٯ ثٴدٯ ٳ دس فٴسري٢ٰ 

ٱذ  ٱش دٳ خٴا ثٰ  ؾٜ  ٭ذ ، ٦٩ ؽزجبٯ ثٴد ٱش دٳ ا

 « ثٴد.

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ٭يض، ثب ٩زٮي ٩ؾبثٰ  ٩1166بدح 

 ٩ٞشس ٩ي داسد ١ٰ:ثب ٩بدح ٝج٦ي 

ٱش گبٯ ثٴاعيخ ٳعٴد ٩ب٭ْي، ٭٢بػ ثي٬ اثٴي٬  » 

ى٤ٚ ثبى٤ ثبؽذ ،٭غجذ ى٤ٚ ثٰ ٱش ي٠ اص اثٴي٬ 

١ٰ عبٱ٤ ثش ٳعٴد ٩ب٭ِ ثٴدٯ ٩ؾشٳُ ٳ ثٰ ديگشي 

غت  ٱش دٳ ٭ ٲ٤  فٴسد ع ثٴد. دس  ٱذ  ؾشٳُ خٴا ٭ب ٩

 « ى٤ٚ ٭غجذ ثٰ ٱش دٳ ٩ؾشٳُ اعذ.

٦ي  ؾشٳُ، ىٚ ٤ٚ ٭ب٩ َٴس اص ى ٮبثشاي٬، ٩ٮ ث

٥ذ  ؽجٲٰ ٩زٴ ثٰ  ٢ي  عيخ ٭ضدي ثٰ ٳا  ٰ١ غذ  ٭ي

ؽذٯ اعذ؛ ث٢٦ٰ ٩ٮَٴس ى٦ٚي اعذ ١ٰ اص ساثيخ 

ؽٴد ٩ي  ٥ذ  ٭ب ٩زٴ ؾشٳُ ص ٭ب ٩
12

ٚب٣  ي٬ اى . ا

اگككش دسايككشا٫ ٩زٴ٥ككذ ؽككذٯ ثبؽككٮذ ٳپككذس 

ٮذ  ٩ي رٴا٭ چٰ،  ؽذ، اگش ٦ٴ٧ ٭جب ؽب٫ ٩ْ ٳ٩بدس

ٝب٭ٴ٭ي ٩ذ٭ي گشديذٯ  ٩976بدٯ  ٩3ؾ٪ٴ٣ ثٮذ 

ٳ٥ي، اي٬ ا٩ش  ٳ داساي ربثْيذ ايشا٭ي ؽٴ٭ذ؛

                                                           
16
 .776، شماري 6رك: كاتىزيان، واصر، حقىق مذوي، جلذ  - 
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ٮذ  ثش ث يشاد ٳاسدٯ  ثٴس سا  2، ا ٩بدح ٩ض

 ٩شرِٚ ٭٪ي عبصد.

ّذ٧  ٩1167بدح . 5 يشا٫، دس  ٩ذ٭ي ا ٝب٭ٴ٫ 

 پزيشػ ٭غت ىجيْي ٩ٞشس ٩ي داسد :

 ى٤ٚ ٩زٴ٥ذ اص ص٭ب ، ٦٩ؾٜ ثٰ صا٭ي ٭٪ي ؽٴد.» 

يخ  ؛« ي٠ ساث ٦ي اص  ١ٰ ىٚ ٩ٴسدي  ؽب٣ دس 

٩بدح  عيخ  ثٰ ٳا ؽٴد،  ٩ي  ٥ذ  ؾشٳُ ٩زٴ ٭ب٩

ي ٩ز١ٴس ٳؽ٨٢ فشيؼ آ٫ ٱيچ پيٴ٭ذي ثي٬ ٝب٭ٴ٭

ٳي ٳ٩شد خيب١بس ايغبد ٭٪ي ؽٴد ٳ٥ي، ثٰ عجت 

ايٮ٢ٰ رٴ٥ذ اٳ رٴعو ٩بدس ، ا٩شي ١ب٩الً ٩ؾخـ 

 ٳثي رشديذ اعذ.

٩بدح  ثٰ  عٰ  ثب رٴ ٮي٬،  ٩ذ٭ي  964ٱ٪چ ٝب٭ٴ٫ 

 ١ٰ ثش اعبط آ٫:

٥ذ »  ٝب٭ٴ٫ دٳ ربثِ  ثٴي٬ ٳ اٳالد  ثي٬ ا ثو  سٳا

٭غجذ ى٤ٚ ٙٞو ثٰ  ٩زجٴُ پذس اعذ ، ٩گش ايٮ٢ٰ

٩بدس ٩غ٨٦ ثبؽذ ١ٰ دس اي٬ فٴسد سٳاثو ثي٬ ى٤ٚ 

ٳ ٩بدس اٳ ربثِ ٝب٭ٴ٫ دٳ٥ذ ٩زجٴُ ٩بدس خٴاٱذ 

چبسٯ اي ٭يغذ عض ايٮ٢ٰ ى٤ٚ ىجيْي  ؛ «ثٴد 

ثٰ  عذ  ؾشٳُ ا يٰ اي ٭ب٩ ؽي اص ساث ١ٰ ٭ب سا 

٩بدس  يذ  ثب٥زجِ ، ربثْ ٱي٨ ٳ غجذ د ٩بدسػ ٭

 ٭يض، ثٰ ى٤ٚ ا٭زٞب٣ يبثذ. 

ثٰ ّذ٧ ا٭ز. 6 ٭ي  ٩بدس ايشا يذ  ٞب٣ ربثْ

اىٚب٣ ىجيْي، ٩ٴعت ٩ي ؽٴد ١ٰ ّالٳٯ ثش ثي 

ٱٴيزي ٳ ّذ٧ ؽٮبعبئي اىٚب٣، ؽٞٴٛ ٳ ر٢ب٥ي٘ 

آ٭ب٫ ٭يض، دس پشدٯ اي اص اثٲب٧ ث٪ب٭ذ. ثب 

٩بدح  ثٰ  عٰ  ٮي  965رٴ يشا٫ ٩ج ٩ذ٭ي ا ٝب٭ٴ٫ 

 ثش اي٬ ١ٰ:

٥ذ »  ٝب٭ٴ٫ دٳ ربثِ  ٝي٨  قت  ٝب٭ٴ٭ي ٳ ٭ يذ  ٳال

يٰ خ ٩ٴ٥ي، ٦ّ جٴُ  ثٴد٩ز ٱذ  ١ٰ  ؛«ٴا عذ  الص٧ ا

عپظ اص  ؽذ ٳ ٦ٴ٧ ثب ْ٤ٚ ٩ يذ ى زذا ربثْ اث

سٳاثو اٳ ثب اثٴي٬ يب ٝي٨ ٳي فؾجذ ١شد. دس 

ٚب٣ داساي  يذ اى ثٴد٫ ربثْ ٲٴ٣  غٰ، ٩غ ٭زي

٩بدسا٫ ايشا٭ي ٩ي رٴا٭ذ ثٰ اثٲب٧ دس ٳمْيذ 
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في ٳ  ٞٴٛ خقٴ يخ ؽ ٚب٥ي دس ؽي ٮي٬ اى ٞٴٝي چ ؽ

 اؽٴا٣ ؽخقيٰ آ٭ب٫ ٩ٮغش گشدد.

ثْيككذ ٩ككبدس ايشا٭ككي دس ؽٞككٴٛ پككزيشػ رب. 7

ٚب٣  غبٳي اى ٥خ ر ثٰ ٩ٮض رٴا٫  ٪ي  يشا٫ سا ٭ ا

٩ؾشٳُ ٳ ٕيش ٩ؾشٳُ دس ؽٞٴٛ ٩ذ٭ي دا٭غذ. دس 

ي٤  غت ٝب يذ ٳ ٭ يب٫ ربثْ غذ ٩ ٩ي ثبي غب،  ايٮ

ٞٴٛ ٳ  غبدگش ؽ ؾشٳُ اي غت ٩ ثٴد. ٭ ٪بيض  ثٰ ر

ر٢ب٥ي٘ ٩يب٫ ٳا٥ذي٬ ٳ اىٚب٣ ٩ؾشٳُ ٩ي ؽٴد 

ؾبٳ ٞخ خٴي ٭ٰ ٦ّ ؾشٳُ ٱيچگٴ غت ٭ب٩ ٭ذي ٳ ٭

٩يب٫ ى٤ٚ ٭ب٩ؾشٳُ ثب ٩شد ٳ ص٫ خيب١بس ٭٪ي 

ؽٴد. پزيشػ اىٚب٣ ٭ب٩ؾشٳُ ثٰ ربثْيذ ايشا٫ 

٭يض، ٱيچ٢ٴ٭ٰ ٦ّٰٞ ٳ پيٴ٭ذي ٝب٭ٴ٭ي ٳ ؽشّي 

ٞٴٛ  ٮذ؛ ٳ دس ؽ ٪ي ١ ٝشاس ٭ ثش  ٭ب٫  يب٫ آ ٩

خقٴفي ٩ٴعذ ؽٜ ثٮٴد ٳ ٙشص٭ذي ى٤ٚ ٭ب٩ؾشٳُ 

٭غجذ ثٰ ٳا٥ذي٬ ٩ضثٴس ٭٪ي ؽٴد. ر٪بيض ٩يب٫ 

ٴٛ ايشا٫ اص ٭غت دس ؽٞٴٛ ٩ذ٭ي ربثْيذ دس ؽٞ

   ٩ي رٴا٭ذ دس اي٬ خقٴؿ ٩ٴعٰ ثبؽذ.

ٞٴٛ  خبٟ دس ؽ غز٨  ثش عي ٦ي  عٴ٧ : رؾ٦ي ؾش  ٩ج

 ثي٬ ا٥٪٤٦ خقٴفي ايشا٫ 

ٮذٱبي  عبط ث ثش ا يشا٫  ٞٴٛ ا خبٟ دس ؽ غز٨  عي

٩بدح  پٮغ٨  ٲبس٧ ٳ  ٩ذ٭ي  976عٴ٧، چ ٝب٭ٴ٫ 

 پزيشٙزٰ ؽذٯ اعذ.

 

 ر غيز ِؼٍَٛ تٌٛذ در خبن ايزاْ اس پذر ٚ ِبد -اٌف 

٩بدح  عٴ٧  ٮذ  ١شدٯ  976ث ٞشس  ٩ذ٭ي ٩ ٝب٭ٴ٫ 

 اعذ ١ٰ:

٩بدس  » پذس ٳ ؽذٯ ٳ  ٥ذ  يشا٫ ٩زٴ ١ٰ دس ا غب٭ي  ١

، رجْخ ايشا٫ ٩ؾغٴة ٩ي آ٭ب٫ ٕيش ٦ْ٩ٴ٧ ثبؽٮذ 

 « ؽٴ٭ذ.

دس ؽٞٴٛ ٙشا٭غٰ ٭يض، ثش اعبط ثٮذ اٳ٣ ٩بدٯ 

 ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي  اي٬ ١ؾٴس: 19

ثي ربثْ » ٥ذي٬  غٰ اص ٳا ١ٰ دس ٙشا٭ غب٭ي  يذ ١

خبسعي دس  ٥ذي٬  ١ٰ اص ٳا غب٭ي  ؽٴ٭ذ ٳ ١ ٥ذ  ٩زٴ
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ٙشا٭غٰ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ ٳ٥ي، ١ؾٴسٱبي ثيگب٭ٰ ربثْيذ 

٩ي  غٴة  غٴي ٩ؾ ٭ذ ٙشا٭ ٭ذادٯ ا  ٤ٚ ثٰ ى خٴد سا 

13«گشد٭ذ. 
  

ثش  ٥ذي٬  ٲٴ٣ ا٥ٴا ٚب٣ ٩غ يذ اى چٰ، ربثْ اگش

اعبط ثٮذ عٴ٧ ٩بدٯ ٩ضثٴس پزيشٙزٰ ؽذٯ اعذ؛ 

اص ا٩ب ٩ٚبد اي٬ ثٮذ ٩ي رٴا٭ذ ؽب٤٩ گشٳٱي 

اىٚب٣ ثبؽذ ١ٰ ٝب٭ٴ٫ گزاس ٩ي ثبيغذ ثٰ اي٬ 

 ٩قبديٜ ٭يض، اؽبسٯ ٩ي ١شد: 

ؽب٫ ( 1 عو خٴد ٭ب٫ رٴ ٥ذي٬ آ ١ٰ ٳا ٚب٥ي  اى

 ؽٮبخزٰ ؽذٯ ا٭ذ ٳ٭ٰ رٴعو ديگشا٫؛

اىٚب٥ي ١ٰ اص ٥ؾبً ؽشّي ، ٩ؾشٳُ ٱغزٮذ ( 2

ٳ٥ي، ٳا٥ذي٬ آ٭ب٫ داساي ٩ذساٟ سع٪ي اصدٳاط 

٢بػ ٩ٴ ٞذ ٭ ي٠ ّ ٥ذ اص  يب ٩زٴ غزٮذ ٳ  ٝذ ٭ي

 ٕيش سع٪ي ٱغزٮذ؛

عزي ( 3 ٞش ٳ رٮگذ عيخ ٙ ثٰ ٳا  ٰ١ ٚب٥ي  اى

 «عش ساٱي»ٳا٥ذي٬ خٴد سٱب ؽذٯ ، ٳ افيالؽب، 

 ٱغزٮذ؛

ثي ( 4 گبسي ٳ  عٲ٤ ا٭ عيخ  ثٰ ٳا  ٰ١ ٚب٥ي  اى

 دٝزي ٳا٥ذي٬ خٴد ، گ٨ ؽذٯ ا٭ذ؛

اىٚب٣ ٭ب٩ؾشٳّي ١ٰ رٮٲب ٱٴيذ ٩بدس آ٭ب٫ ( 5

 ٦ْ٩ٴ٧ اعذ؛

ثذٳ٫ رب( 6 ٭ب٫  ٥ذي٬ آ ١ٰ ٳا ٚب٥ي  يذ اى ثْ

 ٱغزٮذ.

ثٴس  ٮذ ٩ض فشيؾب ث چٰ،  ١ٰ اگش ؽٴد  ٩ي   َٰ ٩الؽ

مشٳسد  ٩ب ،  ٭ذاسد، ا ؽبسٯ  ٙٴٛ ا ٩ٴاسد  ثٰ 

فالػ  يذ ا ربثْيزي اٱ٪ ثي  ن٤  ٦ٴگيشي اص ٩ْ ع

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي سا ٩ي ى٦جذ.  976ثٮذ عٴ٧ ٩بدٯ 

عذ،  ؾٲٴد ا ثبال ٩  ٘٦ ٲبي ٩خز چٰ دس گشٳٱ چٮب٭

٩بدس   ٰ١ عذ  ٬٢ ا ٩ب ٩٪ ٱبي  ٙشك  ني اص  دس ثْ

٦ٴ ْ٤ٚ ٩ ٦ٴ٧ ى ي٬ ٩ْ ٥ي، ا ؽذ؛ ٳ ؾخـ ثب ٧ ٳ ٩

                                                           
 17- Code civil francais, Titre I, De la nationalite Francaise, Lois , 93-933 du 

22/7/1993  
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ٳاسد  976ثٴد٫ ٱ٪ب٭يٴس ١ٰ ثٰ اؽ٢بالد ٩بدٯ 

٢ي  ٪٤ٚ ١ ثٰ ى ٭ذاسد ٳ  ٞٴٝي  ؽٴد، اسصػ ؽ ٩ي 

يذ  غت ربثْ خٴد ١ ٩بدس  عيخ  ١ٰ ثٴا ٮذ  ٪ي ١ ٭

١ٮذ؛ ث٢٦ٰ عيغز٨ خبٟ ٩ي ثبيغذ ؽب٤٩ ؽب٣ اٳ 

ؽذٯ  ٥ذ  يشا٫ ٩زٴ ١ٰ دس ا ٲذ  ي٬ ع ؽٴد، اص ا

 اعذ.

بثْيذ ٙشا٭غٰ اص ثٰ ٭َش ٩ي سعذ ١ٰ ٝب٭ٴ٫ ر

ٳمٴػ ٳ فشاؽذ ثيؾزشي دس خقٴؿ اىٚب٣  ٩زٴ٥ذ 

ؽذٯ دس خبٟ ٙشا٭غٰ ثش خٴسداس اعذ. ثش اعبط 

 ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ٙشا٭غٰ: ٩19بدٯ  1ثٮذ 

 اىٚب٥ي ٙشا٭غٴي ٩ؾغٴة ٩ي گشد٭ذ ١ٰ:» 

( دس ٙشا٭غٰ اص ٳا٥ذي٬ ثي ربثْيذ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ 1

 ا٭ذ،

( دس ٙشا٭غككٰ اص ٳا٥ككذي٬ خككبسعي ٩زٴ٥ككذ ؽككذٯ 2

ؽٮذ ٳ٥ي، ١ؾٴسٱبي ٩زجٴُ ٳا٥ذي٬ ربثْيذ خٴد ثب

14« سا ثٰ آ٭ٲب ٭ذادٯ ثبؽٮذ.
 

يشٯ  غٰ دا ٞٴٛ ٙشا٭ ١ٰ دس ؽ ؽٴد  ٩ي   َٰ ٩الؽ

ثي  ٥ذي٬  ٭ذ ؽزي  ٳا ٩ي رٴا خبٟ  غز٨  ؽ٪ٴ٣ عي

ربثْيذ  ٳ پذس ٳ ٩بدس خبسعي ١ٰ ١ؾٴس ٩زجٴُ 

آ٭ب٫ ربثْيذ خٴد سا ثٰ اىٚب٣ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ دس 

  ٙشا٭غٰ ٭٪ي دٱٮذ سا ؽب٤٩ گشدد.

دس ٩غ٪ٴُ ، دسثبسح اي٬ ثٮذ الص٧ اعذ رقشيؼ 

ؽذ سا  ٮٴا٫  ّ ٰ١ في  ٪ب٧ اؽخب گش ر ١ٰ ا گشدد 

يشا٫  يذ ا ٝب٭ٴ٫ ربثْ ؾ٪ٴ٣  ٭ٴّي ٩ ثٰ  زٴا٫  ث

دا٭غككذ؛ ايكك٬ ٩ٴمككٴُ ٩ككي رٴا٭ككذ دس ٩ككٴسد 

 ع٦ٴگيشي اص ثي ربثْيزي اؽخبؿ ٩ؤصش ثبؽذ.

 

 

ثذْٚ  -ة خبرجي  ِبدر  پذر ٚ  يزاْ اس  خبن ا ٌذ در  تٛ

 شزط البِت

                                                           
18-Code Civil  francais, Titre I, De la Nationalite francaise, Lois ,98-170 du 

16/03/1998. 



  33 تابعيت

 

 

 

غز ٮذ عي خبٟ دس ث ٩ذ٭ي  ٩976بدٯ  ٨4  ٝب٭ٴ٫ 

ٮذ،  ي٬ ث عبط ا ثش ا عذ.  ؽذٯ ا قشيؼ  يض، ر »  ٭

 ٰ١ خبسعي  ٩بدس  پذس ٳ  يشا٫ اص  ١ٰ دس ا غب٭ي  ١

٩ذٯ  عٴد آ ؽذٯ ثٴ ٥ذ  يشا٫ ٩زٴ ٭ب٫ دس ا ٢ي اص آ ي

. اي٬ ربثْيذ «، ايشا٭ي ٩ؾغٴة ٩ي گشد٭ذا٭ذ

يب  پذس  ؽذ٫  ٥ذ  ثٰ ٩زٴ ٮٴه  ١ٰ ٩ ٲذ  ي٬ ع اصا

عذ ، ربثْيذ اف٦ي ثب ٩بدس خبسعي دس ايشا٫ ا

عيغز٨ خبٟ ٩ؾشٳه اىالٛ ٩ي ؽٴد. دس اي٬ خقٴؿ 

 ٩ٴاسد صيش ٝبث٤ ثشسعي ٳ ٩الؽَٰ ٩ي ثبؽٮذ:

٩ي  .1 ٥ذ  يشا٫ ٩زٴ خبسعي دس ا ؽٴٱشي  ص٫ ٳ

٩ي  رشٟ  يشا٫ سا  ٩ذري ا ْذ اص  ٭ذ ٳ ث گشد

١ٮٮذ. عپظ ثْذ اص عب٥يب٫ ٩ز٪بدي ثٰ ايشا٫ 

يشا٫  ٭ب٫ دس ا ٭ذ آ ٮذ ٳ ٙشص ٩ي ٭٪بي غبٙشد  ٩

ٴ٥ذ ٩ي ؽٴد. اگش ٩ٮَٴس ٩ٞٮ٬ اص اي٬ ثٮذ، ٩ز

َٴس   ١ٰ ٩ٮ ١شد  عؤا٣  يذ  مي ثبؽذ، ثب ٮي٬ ٙش چ

٦ي سا اص  ٮي٬ ىٚ ١ٰ چ ي٬  گزاس اص ا ٝب٭ٴ٫ 

ارجبُ دٳ٥ذ ايشا٫ ٩ؾغٴة ١شدٯ اعذ، چيغذ؛ ٳ 

ٱذ  ي٬ خٴا ثش ا ْي  يب ٩شع جبد، آ ٞب٧ اص دس ٩

 ٰ١ ٭ذي  خبسعي ٙشص ٥ذي٬  ٮذ ٳا ؾخـ ١ رب ٩ ثٴد 

ؽٴد، ٩ي  ٥ذ  يشا٫ ٩زٴ خٴد دس  دس ا ٩ب٭ي  ص

 ايشا٫ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ ا٭ذ يب خيش؟ 

٭٢زخ ديگشي ١ٰ اص ٩ٚبد ثٮذ چٲبس٧ ٩بدٯ  .2

ٝب٭ٴ٫  976  ٰ١ عذ  ي٬ ا ؽٴد، ا ٩ي  عزٮجبه  ا

يبصي دس  يض، ا٩ز خبسعي ٭ ٩بدسا٫  ثشاي  گزاس 

اّيبي ربثْيذ ايشا٭ي ثٰ اىٚب٣ آ٭ب٫ دس ٭َش 

عبط  ثش ا گزاس  ٝب٭ٴ٫   ٰ٢ ثب ايٮ عذ.  زٰ ا گشٙ

٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ثشاي ص٫ ايشا٭ي ٝب ٩976بدٯ  2ثٮذ 

٭ذػ  ثٰ ٙشص ٩بدس  ٭ي  يذ ايشا ٞب٣ ربثْ دس ا٭ز

ٱيچ ؽٞي ٝبي٤ ٭ؾذٯ اعذ؛ دس اي٬ ٩ٴسد اٱ٪يذ 

عذ.  ٤٩ ا عٰ ٳ رب ث٤ رٴ خبسعي ٝب ثٰ ص٫  داد٫ 

ٮذ  ٚبد دٳ ث ١ٰ ٩ عذ  ٩ي س َش  ثٰ ٭ غب،  دس ايٮ

ؽذ.  ٩ي ثب ٮبٝل  ثٴس ٩ز ٩بدح ٩ض ٲبس٧  دٳ٧ ٳ چ

يشا٫ ٩زٴ ٲب دس ا ١ٰ رٮ خبسعي  يشا، ص٫  ٥ذ ص
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يبصي  گزاس داساي ا٩ز ٝب٭ٴ٫  عو  عذ، رٴ ؽذٯ ا

يشا٫  يض، دس ا ٭ذ اٳ ٭ گش ٙشص ١ٰ ا عذ  ؽذٯ ا

 ٩زٴ٥ذ ؽذ، ايشا٭ي ثبؽذ. 

ثب . 3 يٰ  ١ٰ دس ساث ميؾبري  ثٰ رٴ عٰ  ثب رٴ

 ٰ١ ؽذ  ّب٫ دا يذ ار ؽذ، ثب ٲبس٧ دادٯ  ٮذ چ ث

٩ٚبد اي٬ ثٮذ دس ؽشايو اعز٪بّي، اٝزقبدي ٳ 

٦٩ي  عيبعي ؽبمش ٭٪ي رٴا٭ذ ثش رب٩ي٬ ٩ٮبِٙ

ٮذ  ي٬ ث ؽزٗ ا مشٳسد  ؽذ.  ٮي ثب يشا٫ ٩جز ا

٭ذا٫  پزيشػ ٙشص  ٰ١ ؽٴد  ٩ي  ؾذيذ  گب٩ي ر ٱٮ

ٙضايؼ  ٭ي ا يذ ايشا ثٰ ربثْ عٰ  جبُ خبس ار

ٱذ  جب٣ خٴا ثٰ د٭ يض،  ؾٴس سا  ٭ ي٬ ١ يذ ا ع٪ْ

 داؽذ.

  
ثٗ  -ج شزٚط  خبرجي ِ پذر  يزاْ اس  خبن ا ٌذ در  تٛ

 البِت در ايزاْ

٩بدح پٮغ٨  ٮذ  ثٰ ث ثٴه  غ٪ذ ٩ش ي٬ ٝ ؽش ا   ٩جب

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ٩ي ؽٴد ١ٰ ٩ٞشس ١شدٯ اعذ:  976

عٰ »  ْخ خبس ١ٰ رج پذسي  يشا٫ اص  ١ٰ دس ا غب٭ي  ١

اعذ ، ثٴعٴد آ٩ذٯ ٳثالٙبف٦ٰ پظ اص سعيذ٫ ثٰ ع٬ 

يشا٫  گش دس ا عب٣ دي ي٠   ٤ٝ ٪ب٧ ، الا عب٣ ر غذٯ  ٱ

ؽٮذ، ١شدٯ ثب ٩ذ  ٩ي  اٝب غٴة  يشا٫ ٩ؾ ْخ ا رج

 « ؽٴ٭ذ.

ٰ اي٬ ٭ٴُ اص ربثْيذ ؽب٥ذ ثيٮبثيٮي داسد، ٭

ثٰ ىٴس ١ب٤٩ اف٦ي اعذ ٳ ٭ٰ ١ب٩الً ا١زغبثي؛ 

اص آ٭غبيي ١ٰ اي٬ ربثْيذ ثٰ ٥ؾبً رٴ٥ذ دس 

ٱبي  يذ  ٩شح ربثْ ؽٴد، دس ص ٩ي  يب  يشا٫ اّ ا

ٜٞ آ٫  ١ٰ رؾ ٲذ  ؽذ؛ ٳ اص آ٫ ع ٩ي ثب ف٦ي  ا

٩ٮككٴه ثككٰ گزسا٭ككذ٫ ؽككشه اٝب٩ككذ دس ايككشا٫ 

ع٬  ثٰ  عيذ٫  ٭ذ اص  19ٳس ٩ي رٴا عذ،  عب٥گي ا

غٴ غبثي ٩ؾ ٱبي ا١ز يذ  ٪ي٬ ربثْ ثٰ ٱ گشدد.  ة 

ؽذٯ  ىالٛ  ؾشٳه ا يذ ٩ ثٰ آ٫ ربثْ  ٰ١ عذ  ٲذ ا ع

 اعذ.
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ثش اعبط ثٮذ ٩ضثٴس ؽشايو پزيشػ ثٰ ربثْيذ 

 ايشا٫ ّجبسرٮذ اص:

 رٴ٥ذ دس خبٟ ايشا٫ (1

 ربثْيذ خبسعي پذس (2

ع٬  (3 پظ اص  يشا٫  عب٥ٰ دس ا ي٠  ٩ذ  ؽشه اٝب

 عب٣ ر٪ب٧ 18

ٮذ  ثب  ث يٰ  ثٰ  ٩976بدٯ  5دس ساث َب٭ي  ٩الؽ

 ي٤ ٩يشػ ٩ي ثبؽذ:ؽشػ ر

گزاس  .1 ٝب٭ٴ٫  ٩ذ ،  ٩ذد اٝب ثب  يٰ  دس ساث

ع٬  ج٤ اص  رب ٝ ٭ي  يذي  18ايشا ٙشد، ٝ عب٥گي 

سا ٩ؾخـ ٭ٮ٪ٴدٯ اعذ؛ ٳ رٮٲب ٩ذد ي٢غب٣ ثْذ 

ع٬  ثٰ  عيذ٫  ١شدٯ  18اص س يب٫  عب٥گي سا ث

يب٫  ؽٮي ث ثٰ سٳ ٩ذ  ٩ذد اٝب  ِٝ عذ. دس ٳا ا

٭ؾذٯ اعذ؛ ٳ اٙضٳ٫ ثش اي٬، ٦ْ٩ٴ٧ ٭يغذ ١ٰ 

عب٣  19د ٭َش اي٬ ٩بدٯ ٝب٭ٴ٭ي ثبيذ ٙشد ٩ٴس

٪ب٫  يب ٱ ؽذ  ؽزٰ ثب ع٢ٴ٭ذ دا يشا٫  ٪ب٧ دس ا ر

عب٥گي ١بٙي اعذ يب  18ي٢غب٣ اٝب٩ذ ثْذ اص 

 ايٮ٢ٰ رشريت ديگشي الص٧ اعذ؟

عي ٳ . 2 ٩أ٩ٴسا٫ عيب ٭ذا٫  ثب ٙشص يٰ  دس ساث

١ٮغٴ٥ي، خبسعي ١ٰ ٩٪٬٢ اعذ دس ايشا٫ ٩زٴ٥ذ 

٩ذ٭ي، ٝب٭ٴ٫  976ؽٴ٭ذ. ثش اعبط رجقشح ٩بدح 

اي٬ اىٚب٣ ٩ؾ٪ٴ٣ ثٮذ پٮغ٨ ٩بدح ٩ز١ٴس ٭٪ي 

١ٰ دس دٳسا٫  غي  عذ ١ ٬٢ ا ٩ب ٩٪ ٭ذ. ا گشد

خٴد دس  پذس  غٴ٥ي،  يب ١ٮ عي  يذ عيب ٩أ٩ٴس

ايشا٫ ٩زٴ٥ذ ؽذٯ، ر٪بي٤ داؽزٰ ثبؽذ ١ٰ ثب 

اي٬ عبثٰٞ، ربثْيذ ايشا٫ سا ثشگضيٮذ؛ ٳ٥ي 

 ٝب٭ٴ٫ ايشا٫ دس اي٬ ثبسٯ عب١ذ اعذ .

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ايشا٫  977دس ثٮذ دٳ٧ ٩بدح . 3

ٱشگبٯ اؽخبؿ ٩ز١ٴس دس ثٮذ » ٩ٞشس ؽذٯ اعذ : 

عككب٣ ر٪ككب٧  18پككظ اص سعككيذ٫ ثككٰ  ٩976ككبدح  5

ثخٴاٱٮذ ثٰ ربثْيذ پذس خٴد ثبٝي ث٪ب٭ٮذ، ثبيذ 

ٍشٗ ي٢غب٣ دس خٴاعذ ١زجي ثٰ م٪ي٪خ رقذيٜ دٳ٥ذ 

٩زجٴُ پذسؽب٫ دايش ثش ايٮ٢ٰ آ٭ب٫ سا رجْخ خٴد 
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٩ٴس ثٰ ٳصاسد ا ؽٮبخذ ،  ٱذ  غ٦ي٨  خٴا عٰ ر خبس

 « ٭٪بيٮذ.

ع٬  ج٤ اص  رب ٝ ٩ز١ٴس  ٙشاد  گش، ا يب٫ دي ثٰ ث

عب٥گي رجْخ دٳ٥ذ ٩زجٴُ پذسؽب٫ ٩ؾغٴة ٩ي  19

ؽككٴ٭ذ ٳ ثْككذ اص آ٫ اعككذ ١ككٰ رجْككٰ ايككشا٫ 

ثٰ  ي٤  قي ر٪ب گش ؽخ ؽب٣ ا ؽٴ٭ذ.  ٩ي  ؽٮبخزٰ 

ؽٌٚ ربثْيذ خبسعي خٴد داؽزٰ ثبؽذ، الص٧ اعذ 

آ٫ اي٬ ا٩ش سا ثٰ ىٴس سع٪ي ثب ؽشايو الص٩خ 

 ثٰ ٳصاسد ا٩ٴس خبسعٰ ايشا٫ اىالُ دٱذ.

اگش چٰ، دس اي٬ ثٮذ ر١شي ٭ؾذٯ اعذ ١ٰ دٳ٥ذ 

زبس  عذ ٩خ ي٬ دس خٴا يب سد ا جٴ٣  يشا٫ دس ٝ ا

اعذ . ٳ٥ي، ٩ن٪ٴ٫ اي٬ ثٮذ ؽب١ي اص آ٫ اعذ 

غ٦ي٨  ١ٰ ر عذ  ١شدٯ ا ٞذ  گزاس ٩ٴاٙ ٝب٭ٴ٫   ٰ١

دس خٴاعذ اص ىشٗ اي٬ اؽخبؿ دس ٳاِٝ ٱ٪شاٯ 

٥ذ خٴا ٜٙ دٳ قي دس ثب رٴا گش ؽخ ثٴد؛ ٳ ا ٱذ 

خٴاعذ ٭ذٱذ ١ٰ ر٪بي٤ ثٰ ؽٌٚ ربثْيذ خبسعي 

ع٬  ْذ اص  ىٴس  19خٴد داسد، ث ثٰ  عب٥گي 

ٱ٪ض٩ب٫ داساي ربثْيذ ايشا٫ ٳ ربثْيذ خبسعي 

نبّ٘  يذ ٩ ؾ٤٢ ربثْ ثٴد ٳ٩ ٱذ  خٴد خٴا پذس 

 ثشاي اٳ پيؼ خٴاٱذ آ٩ذ.

ا٭زٞبدي ١ٰ ثش عيغز٨ خبٟ دس ؽٞٴٛ ايشا٫  .4

ي٬  ثش ا عذ  ثب ٳاسد ا  ٰ١ عذ  عزٴاس ا ٮب ا ٩ج

٩بدٯ  قشػ دس  ؽشايو ٩ ثٰ  عٰ  ٩بدٯ  979رٴ ٳ 

يذ  983 قي٤ ربثْ مٴُ رؾ ٩ذ٭ي دس ٩ٴ ٝب٭ٴ٫ 

ايشا٫ رٴعو ارجبُ ثيگب٭ٰ، اؽخبؿ ٩ٴمٴُ ثٮذ 

ٮذ  ٩976بدٯ  5ٳ  4 ؽشاييي ٱ٪ب٭ ؽشاص  اص ا

يذ  ٩ذ ٩ْبٙ ؽشه اٝب ٝذ ٳ  ؽشه ٥يب ٮذ،  ؽشه ٢٩

٩ٴاسد  خي  ٭ذ دس ثش ٩ي رٴا زٰ  ي٬ ٭٢ ٭ذ. ا داس

٩ٮبِٙ ٦٩ي ٳ ٩قب٥ؼ ّ٪ٴ٩ي ايشا٫ ربصيشاد  ثش

 ٩ٮٚي ٳ صيب٫ ثخؾي داؽزٰ ثبؽذ.

دس ؽٞٴٛ ٙشا٭غٰ ثب رٴ عٰ ثٰ افالػ ٝب٭ٴ٫  .5

٩يالدي ثشاي اىٚب٥ي  ٩1998بسط  16ربثْيذ دس 

٥ذ  خبسعي ٩زٴ ٥ذي٬  غٰ اص ٳا خبٟ ٙشا٭ ١ٰ دس 
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عب٥ٰ ٩ٞشس ؽذٯ اعذ. ثش  5گشد٭ذ، ؽشه اٝب٩ذ 

» : ٩ذ٭ي ٙشا٭غٰ ٝب٭ٴ٫ ٩21بدٯ  7اعبط ثٮذ 

اىٚب٥ي ١ٰ دس ٙشا٭غٰ اص ٳا٥ذي٬ ثيگب٭ٰ ٩زٴ٥ذ 

ع٬  ٭ذ دس  ٝب٭ٴ٭ي  18گشد ٦ٴٓ  ع٬ ث ٮي  عب٥گي يْ

يب  زٴا٥ي  ٩ذ ٩ ثٰ اٝب ؾشٳه  ٮذ ٩ ٩ي رٴا٭ خٴد 

عككب٥ٰ دس ٙشا٭غككٰ داساي ربثْيككذ  ٩5زٮككبٳة 

 « ٙشا٭غٴي گشد٭ذ.

عب٣ . 6 ي٠  ٩ذ  ٩ذد اٝب  ٰ١ عذ  ٩ي س َش  ثٰ ٭

اص  976ٯ ٩ككبد 5ثككشاي اؽككخبؿ ٩ٴمككٴُ ثٮككذ 

٪ب٣  ؽذ. اّ ٙضايؼ ثب ث٤ ا خبسعي ٝب ٥ذي٬  ٳا

ٲذ  ثٰ ع ٲب  ٭ٰ رٮ ٩ذ  ٩ذد اٝب َش دس  يذ ٭ رغذ

عذ،  ٭ي ا ٮگ ايشا ثب ٙشٱ گب٫  جبٛ ثيگب٭ ا٭ي

ث٢٦ككٰ دس ىككٴ٣ اٝب٩ككذ ٩ككي رككٴا٫ ٥يبٝككذ ٳ 

يذ  قي٤ ربثْ ثشاي رؾ گب٫ سا  غزگي ثيگب٭ ؽبي

ٮذ  فالػ ث ٮي٬، ا ١شد. ٱ٪چ ؽشاص  يشا٫  ا  5ا

ٳسد ٱككب ٳ ٩ضثككٴس ٩ككي رٴا٭ككذ پبعككخگٴي مككش

٩ٞزنيبد ؽب٨١ ثش اٳمبُ اعز٪بّي ٳ اٝزقبدي 

١ؾٴس٩ب٫ ثبؽذ رب اص اٙضايؼ ثي سٳيٰ ع٪ْيذ 

 ايشا٫ ع٦ٴگيشي گشدد.

٩بدٯ   ٰ١ عذ  ٩ي س َش  ثٰ ٭ ٪ٴُ،   976دس ٩غ

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي دس پزيشػ عيغز٨ ٱبي خبٟ ٳ خٴ٫ 

عذ.  فالػ ا ٮذ ا ف٦ي ٭يبص٩ يذ ا يبي ربثْ دس اّ

ؽشػ ري٤  ا٭زٞبداد اعبعي ثٰ ٩بدٯ ٩ضثٴس ثٰ

 ٩ي ثبؽذ:

ا٭زٞب٣ ربثْيذ ايشا٭ي پذس ثٰ ى٤ٚ ٦ْ٩ٴ٧ ( 1

غت ٳ  ١ٰ ٭ ؽذ  ي٤ ثب ثذي٬ د٥ ؽبيذ  ٥ذ،  ا٥ٴا

غت  ٮبي ٭ ثش ٩ج عال٩ي  ٞٴٛ ا ٤ٚ دس ؽ ؾشٳّيذ ى ٩

پذسي اعزٴاس اعذ. ا٩ب ثبيذ ارّب٫ داؽذ ١ٰ 

ربثْيذ پيٴ٭ذي عيبعي اعذ ١ٰ دس ؽٞٴٛ ّ٪ٴ٩ي 

ي٠  ثب  ؽخبؿ سا  يب٫ ا جبه ٩ عذ ٳ اسر يشػ ا ٩

٥ذ د ي٠ دٳ عبصد. اسادح  ٩ي  ٝشاس  ٥ذ سا ثش ٳ

رْيي٬ ١ٮٮذح پزيشػ ربثْيذ  اؽخبؿ اعذ. ا٩ب 

٭غت ٳ پيٴ٭ذ ى٤ٚ ثٰ ٳا٥ذي٬ ثٰ د٥ي٤ ايغبد 
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ثشاي  ي٘  غبد ر٦٢ ثٴد ٳ اي ؽٜ ا ٮٴد ٳ  ؽٜ ث

٩ذ٭ي  ٞٴٛ  قيٰ ٳ ؽ ؽٴا٣ ؽخ ثٰ ا ٥ذي٬ ،  ٳا

اؽخبؿ ساعِ اعذ ١ٰ دس ؽٞٴٛ خقٴفي ٩يشػ ٩ي 

يككب٫ ٭غككت ٳ ؽككٴد. ثٮككبثشاي٬، ٩ككي ثبيغككذ ٩

ربثْيذ دس ؽٞٴٛ خقٴفي ٳ ؽٞٴٛ ّ٪ٴ٩ي ر٪بيض 

 ٝبئ٤ ثٴد.

ّذ٧ پزيشػ ربثْيذ ايشا٭ي ٩بدس دس ايغبد ( 2

غبد ٳ  ثٰ اي غش  ٭ذ ٩ٮ ٩ي رٴا ف٦ي،  يذ ا ربثْ

گغزشػ ٩ْن٤ ثي ربثْيزي گشدد. رٴميؼ ايٮ٢ٰ 

ٙشص٭ككذي ١ككٰ پككذس اٳ ٭ككب٦ْ٩ٴ٧ ثبؽككذ ٳ٥ككي، 

عبط  ؽذ،ثش ا غ٨٦ ثب ٩بدسي ٩ ٭ي  يذ ايشا ربثْ

يشا٫ ٝب٭ٴ ٥ذ ا يذ دٳ يذ اص ربثْ ٦ي ربثْ ْٙ ٫

 ٩ؾشٳ٧ اعذ.  

ٝب٭ٴ٫ گزاس ر٦٢ي٘ اىٚب٣ ٭بؽي اص اصدٳاط ( 3

ٕيش سع٪ي ٱ٪ب٭ٮذ ٭٢بػ ٩ٴٝذ يب ٭٢بػ داي٪ي 

١ٰ دس دٙبرش سع٪ي اصدٳاط صجذ ٭ؾذٯ اعذ سا 

 ٰ١ ٥ذ  ٲٴ٣ ا٥ٴا ٚب٣ ٩غ عذ. اى غبخزٰ ا ؾخـ ٭ ٩

٭غت ٩بدس ايشا٭ي آ٭ب٫ ٦ْ٩ٴ٧ ثبؽذ، ا٥ضا٩ب 

٩ؾككشٳُ ٭يغككزٮذ. ثككذي٬ د٥يكك٤ ١ككٰ اىٚككب٣ ٭ب

٭ب٩ؾشٳُ ثٴد٫ اىٚب٣ ٭يبص ثٰ اصجبد داسد ٳ 

ثش اعبط ٝبّذح ٙشاػ اف٤ ثش ٩ؾشٳّيذ ى٤ٚ ٳ 

 اسرجبه ٩ؾشٳُ ٳا٥ذي٬ اعذ . 

يذ  (4 ي٘ ربثْ يشا٫ ر٦٢ يذ ا ٝب٭ٴ٫ ربثْ دس 

ثٰ  يض،  ؽجٲٰ ٭ ثٰ  ٢ي  ؽي اص  ٭ضدي ٚب٣ ٭ب اى

يشا٫  گش دسا ٚب٣ ا ي٬ اى غذ. ا ؾخـ ٭ي عزي ٩ دس

ؽ ٥ذ  ٦ٴ٧ ٩زٴ ؽب٫ ٩ْ پذس ٳ٩بدس ؽٮذ ٳ ذٯ ثب

ٮذ  ؾ٪ٴ٣ ث ٮذ ٩ ٩ي رٴا٭ چٰ،  ؽذ ، اگش  3٭جب

ٝككب٭ٴ٭ي ٩ككذ٭ي گشد٭ككذ ٳ داساي  ٩976ككبدٯ 

ربثْيذ ايشا٭ي ؽٴ٭ذ ٳ٥ي، اي٬ ا٩ش ، ايشاد 

ٮذ  ثش ث ٪ي  2ٳاسد  ِٚ ٭ ثٴس سا ٩شر ٩بدح ٩ض

 عبصد.
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ربثْيذ اىٚب٣ ٕيش ٩ؾشٳُ دس ؽٞٴٛ ايشا٫  (5

٩ب غذ.  قٴ٫ ٭ي ٝب٭ٴ٭ي ٩ ٩بد   1167دح اص اثٲب

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ٩ٞشس ٩ي داسد ١ٰ ى٤ٚ ٩زٴ٥ذ اص 

ص٭ب ، ٦٩ؾٜ ثٰ صا٭ي ٭٪ي ؽٴد. ؽب٣ دس ٩ٴسدي 

١ٰ ى٦ٚي اص ي٠ ساثيخ ٭ب٩ؾشٳُ ٩زٴ٥ذ ٩ي ؽٴد 

فشيؼ   ٨٢ ٩ز١ٴس ٳؽ ٝب٭ٴ٭ي  ٩بدح  عيخ  ثٰ ٳا  ،

غبد  ١بس اي ٩شد خيب ثي٬ ٳي ٳ ٭ذي  ٱيچ پيٴ آ٫ 

عو  ٥ذ اٳ رٴ ٢ٰ رٴ عجت ايٮ ثٰ  ٥ي،  ؽٴد ٳ ٪ي  ٭

٩ عذ ٳ ٩بدس ، ا يذ ا ثي رشد ؾخـ ٳ ١ب٩الً ٩ شي 

٩بدح  ثٰ  عٰ  ثب رٴ ٮي٬،  ٩ذ٭ي  964ٱ٪چ ٝب٭ٴ٫ 

ثٴي٬ ٳ اٳالد  ثي٬ ا ثو  عبط آ٫ سٳا ثش ا  ٰ١

ربثِ ٝب٭ٴ٫ دٳ٥ذ ٩زجٴُ پذس اعذ؛ ٩گش ايٮ٢ٰ 

٭غجذ ى٤ٚ ٙٞو ثٰ ٩بدس ٩غ٨٦ ثبؽذ ١ٰ دس اي٬ 

فٴسد سٳاثو ثي٬ ى٤ٚ ٳ ٩بدس اٳ ربثِ ٝب٭ٴ٫ 

چبسٯ اي ٭يغذ  دٳ٥ذ ٩زجٴُ ٩بدس خٴاٱذ ثٴد.

ي٠  ٥ذ اص  ١ٰ ٩زٴ ٩ز١ٴس سا   ٤ٚ ٢ٰ ى عض ايٮ

ٱي٨  غجذ د ٩بدسػ ٭ ثٰ  عذ  ؾشٳُ ا يٰ ٭ب٩ ساث

غشي   ٤ٚ ر ثٰ ى يض،  ٩بدس ٭ يذ  ثب٥زجِ ، ربثْ ٳ

ٝب٭ٴ٫  ٩976بدٯ  2يبثذ . دس اي٬ خقٴؿ ثٮذ 

 ٩ذ٭ي ايشا٫ عب١ذ اعذ.

٩بدح  (6 عبط  يذ  965ثش ا ٩ذ٭ي ٳال ٝب٭ٴ٫ 

٥ ٝب٭ٴ٫ دٳ ربثِ  ٝي٨  قت  جٴُ ٝب٭ٴ٭ي ٳ٭ ذ ٩ز

زذا  ١ٰ اث عذ  ثٴد، الص٧ ا ٱذ  يٰ خٴا ٩ٴ٥ي، ٦ّ

ثو اٳ  عپظ اص سٳا ؽذ ٳ ٦ٴ٧ ثب ْ٤ٚ ٩ يذ ى ربثْ

زٰ،  ي٬ ٭٢ ١شد. ا فؾجذ  يبٝي٨ ٳي  ثٴي٬  ثب ا

ٮذ  فالػ ث ٭ي ٳ ا ٩بدس ايشا يذ   2پزيشػ ربثْ

 ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي سا ٩ٞزني ٩ي ٭٪بيذ. ٩976بدٯ 

پزيشػ اىٚب٣ ٭ب٩ؾشٳُ ثٰ ربثْيذ ايشا٫،  (7

ٳ پيٴ٭ذي ٝب٭ٴ٭ي ٳ ؽشّي ٩يب٫ ٱيچ٢ٴ٭ٰ ٦ّٰٞ 

في  ٞٴٛ خقٴ عبصد ٳ دس ؽ ٪ي  ٝشاس ٭ ثش  ٭ب٫  آ

غجذ  ؾشٳُ ٭ ٤ٚ ٭ب٩ ٭ذي ى ٮٴد ٳ ٙشص ؽٜ ث عذ  ٩ٴ

ثككٰ ٳا٥ككذي٬ ٙشمككي ٭٪يگككشدد. ر٪ككبيض ٩يككب٫ 
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ربثْيذ دس ؽٞٴٛ ايشا٫ اص ٭غت دس ؽٞٴٛ ٩ذ٭ي  

ا٩شي مشٳسي اعذ. پزيشػ ربثْيذ ٩بدس ايشا٭ي 

٥خ  رٴا٫ ث٪ٮض ٪ي  يشا٫ سا ٭ ٞٴٛ ا غبٳي دس ؽ ر

٩ذ٭ي  ٞٴٛ  ؾشٳُ دس ؽ يش ٩ ؾشٳُ ٳ ٕ ٚب٣ ٩ اى

 دا٭غذ.

دس ايٮغككب، ثبيغككزي ٩يككب٫ ربثْيككذ ٳ ٭غككت  

ر٪بيضي ٝبئ٤ ؽذ. ٭غت ٩ؾشٳُ ايغبدگش ؽٞٴٛ ٳ 

ر٢ب٥ي٘ ٩يب٫ ٳا٥ذي٬ ٳ اىٚب٣ ٩ؾشٳُ ٩ي ؽٴد 

ؾبٳ٭ذي  ٞخ خٴي ٭ٰ ٦ّ ؾشٳُ ٱيچگٴ غت ٭ب٩ ٳ ٭

٪ي  ١بس ٭ ٩شدٳص٫ خيب ثب  ؾشٳُ  ٤ٚ ٭ب٩ يب٫ ى ٩

 ؽٴد.

ي ١ٰ ثش عيغز٨ خبٟ دس ؽٞٴٛ ايشا٫ ا٭زٞبد (8

ٳاسد ٩ي ثبؽذ اي٬ اعذ ١ٰ ثب رٴعٰ ثٰ ؽشايو 

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ايشا٫  983ٳ  ٩979قشػ دس ٩ٴاد 

جبُ  عو ار يشا٫ رٴ يذ ا قي٤ ربثْ مٴُ رؾ دس ٩ٴ

 ٩976بدٯ  5ٳ  4ثيگب٭ٰ ، اؽخبؿ ٩ٴمٴُ ثٮذ 

ؽشه  ٮذ،  ؽشه ٢٩ ٮذ  ؽشاييي ٱ٪ب٭ ؽشاص  اص ا

س٭ذ. اي٬ ٭٢زٰ ٥يبٝذ ٳ ؽشه اٝب٩ذ ٩ْبٙيذ دا

٦ي ٳ  ٮبِٙ ٩ ثش ٩ ٭ذ  ٩ي رٴا ٩ٴاسد  خي  دس ثش

ٚي ٳ  ربصيشاد ٩ٮ يشا٫  ٥ذ ا ٪ٴ٩ي دٳ قب٥ؼ ّ ٩

 صيب٫ ثخؾي داؽزٰ ثبؽذ.

دس ٩غ٪ٴُ، مشٳسد داسد ١ٰ ٩ٞشساد ربثْيذ دس 

٩ذ٭ي  ٝب٭ٴ٫  غز٤ٞ اص  ٝٴا٭ي٬ ٩  ّٰ ٥ت ٩غ٪ٴ ٝب

ؾٴسٱب  عبيش ١ ٮي  يٰ رٞٮي ٮبي سٳ ثش ٩ج يشا٫  ا

پزيشػ  ٮي٬،  ؽٴد. ٱ٪چ يذ رذٳي٬  ٩ب٫ ربثْ ٱ٪ض

اف٦ي ايشا٫ ثش اعبط عيغز٨ ٱبي خبٟ ٳ خٴ٫، 

٥زا دس  پي داسد؛  يشا٫ سا دس  يذ ا ؽذ ع٪ْ س

ٞٴٛ  يذ دس ؽ ٝب٭ٴ٫ ربثْ فالػ  مش، ا ؽب٣ ؽب

 ايشا٫ مشٳسي ثٰ ٭َش ٩ي سعذ.
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 گفتبر پٕجُ

شزايظ تحصيً تبثؼيت در حمٛق ثيٓ اًٌٍّ 

 خصٛصي ايزاْ

» رؾقي٤ ربثْيذ ايشا٫ رٴعو ثيگب٭گب٫ ١ٰ ثٰ 

دس ؽٞٴٛ ثي٬ ا٥٪٤٦ خقٴفي  «ربثْيذ ا١زغبثي 

٩ي   ؽشاييي  ؽشاص  ثٰ ا ؾشٳه  عذ، ٩ عٴ٧ ا ٩ٴ

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ايشا٫ ٩ٞشس ٩ي  979ثبؽذ . ٩بدٯ 

داسد ١ٰ ارجبُ ثيگب٭ٰ ثبيغزي ٩ذاسٟ ٱٴيزي 

خٴد  ع٢ٴ٭ذ  ؾ٤  َب٩ي ٩ ئش ا٭ز ثٰ دٳا خٴد سا 

٩ٴاد  ٚبد  عبط ٩ ثش ا ٮذ.  غ٦ي٨ ٭٪بي ٳ  979ر

يشا 983 ٩ذ٭ي ا ثشاي ٝب٭ٴ٫  ف٦ي  ؽشايو ا  ٫

 اؽشاص ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫ ّجبسرٮذ اص :

 . ؽشه ع٬ :1

عب٣ ر٪ب٧ سعيذٯ  18ارجبُ ثيگب٭ٰ ١ٰ ثٰ ع٬ 

ثبؽٮذ ٩ي رٴا٭ٮذ ٩زٞبمي ربثْيذ ايشا٫ ؽٴ٭ذ 

. 

 

 . ؽشه ٢٩ٮذ:2

ارجبُ ثيگب٭ٰ ثبيذ اص ٥ؾبً ٩ب٥ي رٴا٫ ١بٙي 

ثككشاي اداسٯ ا٩ككٴس خككٴد سا داؽككزٰ ثبؽككٮذ. 

ي ٳ ّذ٧ ٭يبص٩ٮذي ثيگب٭گب٫ اسائٰ گٴاٱي ٩ب٥

ثٰ ا١زغبة ؽشٰٙ ٳ ؽ٤ٖ  دس ايشا٫ د٥ي٦ي ثش 

 اؽشاص ؽشه ر٪٬٢ ٩ب٥ي آ٭ب٫ اعذ .

 

 

 

 . ؽشه اٝب٩ذ:3

يب  زٴا٥ي  ؽ٤٢ ٩ ثٰ  يذ  ٭ٰ ثب جبُ ثيگب ار

٩ذد  ٮبٳة  ع٢ٴ٭ذ  ٩5ز يشا٫  خبٟ ا عب٣ دس 

عب٣ ثٰ فٴسد ٩ذاٳ٧ يب ٩ضال  ١5ٮٮذ. ) يْٮي 

ٴس ٩زٮبٳة ٩بٱٰ ثٰ ى 6عب٣ دس دٳسٯ ٱبي  10

 دس ايشا٫ اٝب٩ذ داؽزٰ ثبؽٮذ.(
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عزضٮبئبري سا  979ٳ  ٩983ٴاد  ٩ذ٭ي ا ٝب٭ٴ٫ 

ا٨ّ اص دس ٭َش گشٙز٬ ؽخقيذ ؽٞٴٝي ثيگب٭ٰ ٳ 

يذ دس  ميب٫ ربثْ ثٰ ٩زٞب يشا٫  ٥ذ ا يبص دٳ ٭

٭َش گشٙزٰ اعذ . ارجبُ ثيگب٭ٰ اي ١ٰ خذ٩بد 

ّككب٧ ا٥٪ٮْٚككٰ اي سا ثككشاي دٳ٥ككذ ايككشا٫ 

يب ث ٮذ  غب٧ دٱ ٮذ ا٭ ثب ثزٴا٭  ٰ١ گب٭ي  يگب٭

اصدٳاط ١شدٯ   ارجبُ ايشا٭ي ) ص٭ب٫ ايشا٭ي (

ثبؽٮذ ٳ ص٪شٯ اصدٳاط آ٭ب٫ ٙشص٭ذا٭ي ثبؽذ، 

 اص ٩ْبٙيذ ي٠ ا٥ي عٰ عب٥ٰ ثشخٴسداس٭ذ.

 

 . ؽشه ٥يبٝذ:4

ؽككشه ٥يبٝككذ اص ّككذ٧ عككٴب پيؾككيٮٰ ١يٚككشي 

ؾيٮٰ  ؽز٬ پي ؽٴد . ٭ذا ٩ي  ؾخـ  گب٫ ٩ ثيگب٭

يبعي ١يٚشي دس خقٴؿ اسر٢بة عشائ٪ي ١ٰ ٕيش ع

ثشاي  ٭ٰ  ْٰ ثيگب ٝذ رج ثش ٥يب ٦ي  ؽذ، د٥ي ثب

رؾقي٤ ربثْيذ ايشا٫ اعذ. اسر٢بة عشائ٪ي ١ٰ 

٩ي  عت  ؽذ ٩ٴ يذ ثب ٪ٰ ٳ عٮب ؾٰ ٩ٲ ٭ٴُ عٮ اص 

يذ  قي٤ ربثْ گب٫ دس رؾ مبي ثيگب٭ ١ٰ رٞب ؽٴد 

ايشا٫ ٩ٴسد پزيشػ ٳاِٝ ٭ؾٴد. ثٮبثشاي٬، ٱش 

گشدد،  غٴة  يذ ٩ؾ ؾٰ ٳ عٮب ١ٰ عٮ ٩ي  ٭ٰ عش گٴ

خزال عشٝذ ، ا ض٤  ثٴد٫ ٩ جشداسي ، س ط ، ١الٱ

ؽخبؿ ، عشائ٨   ا ي٤  ي٬ ٝج ؽز٨ ٳ اص ا مشة ٳ

يذ  قي٤ ربثْ گب٫ اص رؾ يذ ثيگب٭ عت ٩ؾشٳ٩ ٩ٴ

 ٰ١ عذ  ي٬ ا ٲ٨ ا زٰ ٩ ؽذ. ٭٢ ٱذ  يشا٫ خٴا ا

٩ْبٙيذ اص اسر٢بة عشائ٨ عيبعي ٳ عٮؾٰ ٕيش 

٩ٲكك٨ ) ٩ضكك٤ رخ٦كك٘ اص ٝككٴا٭ي٬ ساٱٮ٪ككبيي ٳ 

غٴة  ٲ٨ ٩ؾ يش ٩ ؾٰ ٕ غٰ عٮ ١ٰ دسٙشا٭ ٮذگي  سا٭

ؽٴد مي  ٩ي  گب٫ ٩زٞب ثشاي ثيگب٭ فشٙب   ،)

غٰ  عذ. ٭زي ؽذٯ ا ٮي  پيؼ ثي يشا٫  يذ ا ربثْ

ثش  ؽب٨١  عٴ٧  ف٤  عبط ا چٰ، ثشا ٢ٰ اگش ايٮ

٪ي  ٪ي ٭ ٞي دائ ؽخبؿ ؽٞي يذ ا يذ ، ربثْ ربثْ

يض،  ؾٴسي ٭ ٱش ١ يذ  ؽشاص ربثْ ٩ب ا ؽذ؛ ا ثب

 فشٙب ثٰ اسادٯ اؽخبؿ ٩ٮٴه ٳ ٩ؾشٳه ٭يغذ .
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 ٫. پزيشػ ٱيبد دٳ٥ذ ع٪ٲٴسي اعال٩ي ايشا5

يذ  قي٤ ربثْ مي رؾ ١ٰ ٩زٞب ٭ٰ اي  جبُ ثيگب ار

ايشا٭ي ٱغزٮذ، دس فٴسد ٩ٴاٙٞذ دٳ٥ذ ايشا٫ 

٩ي رٴا٭ٮذ ثٰ ربثْيذ ايشا٫ دس آيٮذ؛ ٳ اگش 

دٳ٥ذ ايشا٫ فالػ ثذا٭ذ ١ٰ ٩ٴاٙٞذ ثب رٞبمبي 

خبىشٯ  ثٰ ٩ غش  ٭ذ ٩ٮ ٩ي رٴا گب٫  خي ثيگب٭ ثش

مبي  گشدد، رٞب يشا٫  عي ا يذ عيب زبد٫ ؽب١٪ اٙ

٭ يذ آ قي٤ ربثْ ٪ي رؾ ِٝ ٭ پزيشػ ٳا ٩ٴسد  ب٫ 

 گشدد. 

 

 گفتبر ششُ

شزايظ ػِّٛي تزن تبثؼيت در حمٛق ثيٓ اًٌٍّ 

 خصٛصي

عٰ  ٭ذٯ  ثش گيش يذ دس  رشٟ ربثْ ٪ٴ٩ي  ؽشايو ّ

 ؽشه صيش ٩ي ؽٴ٭ذ:

 ؽشه ١٪يذ؛ -ا٥٘

 ؽشه ص٩ب٫؛ -ة

 ؽشه رْٲذاد. -ط

   
 شزط وّيت -اٌف

پزيشػ رشٟ ربثْيذ ٭جبيغزي ثش رٮبعت ع٪ْيزي 

صش ؾٴس ا جب، دس  ي٠ ١ ؽذ. ٕب٥ ؽزٰ ثب ٚي دا ٩ٮ

رشٟ  ميب٫  گش ٩زٞب يذ، ا ٨١  ع٪ْ ؾٴسٱبي  ١

٭ذ  زي سٳ رٴاص٫ ع٪ْي ؽٮذ،  يبد ثب يذ ص ربثْ

يذ  ثش ؽب١٪ غٰ  ؽذ؛ ٳ دس ٭زي ٱذ دا ٥ي خٴا ٭ضٳ

٩ذ.  ٱذ آ ؽٰ ٳاسد خٴا ٱب خذ ؾٴس  عي آ٫ ١ عيب

ثٮبثشاي٬، ؽشه ١٪يذ دس ٳاِٝ  م٪ب٭ذ ١ٮٮذٯ 

ذ، ١ٮزش٣ ثش ٩يضا٫ ع٪ْيذ ١ؾٴس اعذ. دس ؽٞيٞ

ْذاد  خٴد ر ٦ي  ٮبِٙ ٩ عبط ٩ ثش ا ؾٴسي  ٱش ١

٩ٴسد  يذ سا  رشٟ ربثْ مبٱبي  ؾذٳدي اص رٞب ٩

 ٩ٴاٙٞذ ٝشاس ٩ي دٱذ.
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 ة ـ شزط سِبْ

يضا٫  زش٣ ٩ ثٰ ١ٮ ي٤  ؾٴسي ر٪ب ١ٰ، ١ گب٩ي  ٱٮ

رٞبمبي رشٟ ربثْيذ داسد، ٳ ٩ٴاٜٙ ٭يغذ ١ٰ 

ّذٯ ١ضيشي اص ٩زٞبميب٫ ٩ٴٜٙ ثٰ رشٟ ربثْيذ 

گزاسي دس  ٝب٭ٴ٫  ثب  ٭ذ؛  ع٬ گشد ؽشه  ٮٰ  ص٩ي

ؽشه  ١شد٫  ْي٬  ثب ٩ يذ ٳ  رشٟ ربثْ ميب٫  ٩زٞب

يذ  رشٟ ربثْ ٙضايؼ  ٭ذ اص ا ٩ي رٴا ثبال  ع٬ 

 ع٦ٴگيشي ٭٪بيذ.
 

 ج ـ شزط تؼٙذات

ؽككشاييي ٱ٪ب٭ٮككذ پشداخككذ ا٥ضا٩ككي ّككٴاسك ٳ 

٩ب٥يككبد ٱككب، ا٭غككب٧ خككذ٩ذ ٭َككب٧ ٳٍيٚككٰ ، 

٩ؾبس١ذ دس رش٩ي٨ اٝزقبد ثؾشا٫ صدٯ ١ؾٴسٱب 

يذ  ا ٮگ، خش ٝٴُ ع صش ٳ جبسي  اٳساٛ ثش ا ع

ٝشمككٰ ٳ خشيككذ ا٥ضا٩ككي اعككٮبد دٳ٥زككي ٩ضكك٤ 

ٞشس  ؽشايو ٩ ٭ذ اص  ٩ي رٴا غزي  ٱبي پ ر٪جش

ؽذ.  يذ ثب رشٟ ربثْ ثب  ٞذ  ٲذ ٩ٴاٙ ٝب٭ٴ٭ي ع

ؽشايو   ٰ٦ ٝب٭ٴ٭ي اص ع٪ ٲذاد  غب٧ رْ پظ، ا٭

 ّ٪ٴ٩ي عٲذ رشٟ ربثْيذ اعذ.

 

 

 گفتبر ٘فتُ

شزايظ تزن تبثؼيت در حمٛق ثيٓ اًٌٍّ خصٛصي 

 ايزاْ

فٴال، دس  يذ ا رشٟ ربثْ ثشاي  يشا٫  ٞٴٛ ا ؽ

 ر٪ٲيذاري ٝب٭ٴ٭ي پيؼ ثيٮي ؽذٯ اعذ.

 ٩جؾش اٳ٣: ؽشايو رشٟ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫

 988دس خقٴؿ رشٟ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫، ٩بدٯ 

ؽككشه سا اص ع٪٦ككٰ ؽككشايو  5ٝككب٭ٴ٫ ٩ككذ٭ي، 

ميب٫  عذ؛ ٳ ٩زٞب ؽ٪بس آٳسدٯ ا ثٰ  في  اخزقب

ؽشايو  ي٬  ؽشاص ا ثذٳ٫ ا يشا٫،  يذ ا رشٟ ربثْ

٪ي ر ٥ذ ٭ يذ دٳ خشٳط اص ربثْ ثٰ   ٜٙ ٮذ ٩ٴ ٴا٭

 ايشا٫ ؽٴ٭ذ. اي٬ ؽشايو ّجبسرٮذ اص:
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 سبي سٓ 25. داشتٓ حذالً 1

غذ؟  ٩ب٭ي چي ؽشه ص ي٬  مشٳسد ا  ٰ١ غذ  ؾخـ ٭ي ٩

ثٰ  ٭ي  گزاس ايشا ٝب٭ٴ٫  ئ٤  ٢ي اص دال ؽبيذ ي

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي دس رْيي٬  988ٱٮگب٧ رقٴيت ٩بدٯ 

عب٥گي ثشاي رٞبمبي رشٟ ربثْيذ ايشا٫  25ع٬ 

ثب  آ٫ يذ  رشٟ ربثْ ميب٫  ١ٰ ٩زٞب عذ  ثٴدٯ  ا

آگبٱي ٳ دسايذ ثيؾزشي ٭غجذ ثٰ رشٟ ربثْيذ 

اٝذا٧ ٭٪بيٮذ، يب ايٮ٢ٰ ر٪بي٤ ٝب٭ٴ٫ گزاس 

يب٫  زشي اص ايشا٭ ْذاد ١٪ ١ٰ ر عذ  ثٴدٯ ا آ٫ 

اص ربثْيذ ايشا٫ خبسط ؽٴ٭ذ ٳ ع٪ْيذ ايشا٫ 

 ١بٱؼ ٭يبثذ.

عب٥گي ٩ٮبعت  18ا٩ب، ثٰ ٭َش ٩ي سعذ ١ٰ ع٬ 

ؽشه ٥ذ  رشي٬  يذ دٳ رشٟ ربثْ ثشاي  ٩ب٭ي  ص

ايشا٫ اعذ، صيشا رشٟ ربثْيذ ٭يض،  ٱ٪ب٭ٮذ 

ٲب  ١ٰ رٮ عذ  ٞٴٝي ا ٪٤ ؽ ي٠ ّ يذ  قي٤ ربثْ رؾ

٭يبص٩ٮذ اٱ٦يذ اعزيٚبي اؽخبؿ ٩ي ثبؽذ. اص 

عككٴي ديگككش، ع٪ْيككذ ايككشا٫ اص سؽككذ ٭غككجزب 

ٙضايٮذٯ اي ثشخٴسداس اعذ ٳ خشٳط اص ربثْيذ 

ِ ٦٩ي ايشا٫ دس ١ٴربٯ ٩ذد مشثٰ اي ثٰ ٩ٮبٙ

 ايشا٫ ٳاسد ٭خٴاٱذ آٳسد .
 
 . أتمبي ِبٌىيت اِٛاي غيز ِٕمٛي2

عٲذ رشٟ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫، اؽخبؿ ٩زٞبمي 

٦٢٩٘ ٱغزٮذ ١ٰ ا٩ٴا٣ ٕيش ٩ٮٞٴ٣ خٴد سا ثٰ 

٩ب٢٥يذ ٕيش دس آٳس٭ذ. چٲبس ٩ٴمٴُ دس ساثيٰ 

 ثب ا٭زٞب٣ ٩ب٢٥يذ ا٩ٴا٣ ٝبث٤ ثشسعي اعذ:
 ٍِٙت ٚاگذاري: (1

يذ ي٠ عب٣ ٳٝذ داس٭ذ رب ٩زٞبميب٫ رشٟ ربثْ

ٞٴ٣  يش ٩ٮ ٩ٴا٣ ٕ يذ ا ٞب٣ ٩ب٢٥ ثٰ ا٭ز غجذ  ٭

 خٴد اٝذا٧ ٭٪بيٮذ.
 ( ٔذاشتٓ تىٍيف ثٗ ٚاگذاري اِٛاي ِٕمٛي:2
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٩زٞبميب٫ رشٟ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫، ٱيچگٴ٭ٰ 

ر٦٢ي٘ ٳ رْٲذي دس ٳاگزاسي ٳ ا٭زٞب٣ ا٩ٴا٣ 

 ٩ٮٞٴ٣ خٴد ٭ذاس٭ذ.
 ( ٚاگذاري تّبِي اِٛاي غيز ِٕمٛي:3

ٞب ٪ٰ ا٭ز ؽب٤٩ ٱ ٞٴ٣  يش ٩ٮ ٩ٴا٣ ٕ يذ ا ٣ ٩ب٢٥

گٴ٭ٰ اسامي صساّي، ا٩الٟ رغبسي ٳ ٩غ٢ٴ٭ي ٩ي 

 ؽٴد.
 ( حبوّيت ارادٖ در أتمبي اِٛاي:4

ٳاگزاسي ٳ ا٭زٞب٣ ٩ب٢٥يذ ا٩ٴا٣ ٕيش ٩ٮٞٴ٣ 

ثٰ  ٭ذ  ٩ي رٴا يذ  رشٟ ربثْ ميب٫  عو ٩زٞب رٴ

گش  جٰ ٳ دي قب٥ؾٰ، ٱ ٙشٳػ، ٩ يذ ٳ  فٴسد خش

عبيش اي ثٰ  ٝب٭ٴ٭ي  ٱبي  ٨ّ ٝشاسداد يب٫ ا شا٭

 اص اٝشثبي عججي، ٭غجي ٳ ٕيش ٯ ا٭غب٧ گشدد.

 
 . أجبَ خذِت ٔظبَ ٚظيف3ٗ

ي٢ي اص ر٢ب٥ي٘ ٩ٞشس ٝب٭ٴ٭ي ثشاي ٩زٞبميب٫ 

٩ي   ٰٚ َب٧ ٳٍي خذ٩ذ ٭ غب٧  يذ ا٭ رشٟ ربثْ

ثبؽذ؛ ا٥جزٰ ص٭ب٫ ٳ داس٭ذگب٫ ١بسد ٩ْبٙيذ 

غزضٮب  ؽشه ٩ ي٬  ٝب٭ٴ٫ اص ا غت  ثش ؽ خذ٩ذ  اص 

 ٱغزٮذ.

   
 ت ايزاْ. ِٛافمت د4ٌٚ

يشا٫  يذ ا رشٟ ربثْ مي  ١ٰ ٩زٞب يب٭ي  ايشا٭

٩ي  يشا٫  ٥ذ ا ٞذ دٳ فٴسد ٩ٴاٙ غزٮذ، دس  ٱ

رٴا٭ٮذ اص ربثْيذ ايشا٫ خبسط ؽٴ٭ذ؛ ٳ اگش 

يذ  رشٟ ربثْ مبي  ثب رٞب ٞذ  يشا٫ ٩ٴاٙ ٥ذ ا دٳ

ثشخي اص ارجبُ خٴد سا فالػ ٭ذا٭ذ، دسخٴاعذ 

 آ٭ب٫ سد خٴاٱذ ؽذ.

  
 . خزٚج اس لٍّزٚ ايزاْ 5

ٟ ربثْيذ دٳ٥ذ ايشا٫ ٦٢٩ٚٮذ ١ٰ ٩زٞبميب٫ رش

يذ  رشٟ ربثْ ثب  يشا٫  ٥ذ ا ٞذ دٳ ْذ اص ٩ٴاٙ ث

٩ب٭ي )  ٦ذ ص ي٠ ٩ٲ ٭ب٫، دس  ٱٰ ( اص  3آ ٩ب

ٮي٬  ٭ذ. دس چ خبسط گشد يشا٫  ٥ذ ا ٪شٳ دٳ ٦ٝ
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رشٟ  مي  يب٫ ٩زٞب خشٳط ايشا٭ ّذ٧  مْيزي،  ٳ

ربثْيذ ١ٰ ثب رٞبمبي  آ٭ب٫ ٩ٴاٙٞذ ثٰ ّ٪٤ 

خبٟ ٭ب٫ اص  خشاط  آ ثٰ ا غش  عذ، ٩ٮ ٩ذٯ ا  آ

 ايشا٫ خٴاٱذ ؽذ.

 

 ٩جؾش دٳ٧:

 ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ايشا٫ 988اسصيبثي ٩بدٯ 

ٞشس دس  ؽشايو ٩ ؽشاص  ١ٰ ا عذ  ٩ي س َش  ثٰ ٭

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ايشا٫ عٲذ رشٟ ربثْيذ  ٩988بدٯ 

دٳ٥ذ ايشا٫ ١بٙي ٭يغذ؛ صيشا، ٙشك ١ٮي٨ ١ٰ  

ؽشه  5ايشا٭ي  ٩زٞبمي رشٟ ربثْيذ، ثزٴا٭ذ 

٩بدٯ  ٞشس دس  ٩988 ٥ ٮذ ٳ دٳ ؽشاص ١ ذ سا ا

خشٳط ٳي اص  ثب  ع٪ب  يض س عال٩ي ٭ ٲٴسي ا ع٪

ربثْيذ ايشا٭ي ٩ٴاٙٞذ ٭٪بيذ؛ ثذي٬ رشريت، 

ثٰ  عٰ  ثذٳ٫ رٴ يذ ٳي  رشٟ ربثْ ثب  ٞذ  ٩ٴاٙ

يذي سا  يذ عذ ؽذ ربثْ غزٰ ثب ٢ٰ ٳي رٴا٭ ايٮ

ثي  ن٤  غبد ٩ْ عت اي ٮذ ٩ٴ غت ١ خٴد ١ ثشاي 

٩ككي ؽككٴد. « آپبرشيككذي  »رككبثْيزي يككب 

زي ٩ي ثٮبثشاي٬، ثشاي ع٦ٴگيشي اص ثي ربثْي

٩بدٯ  ٞشس دس  ؽشايو ٩ ثش  گشي  ؽشه دي غذ  ثبي

ثب  988 ٞذ  گشدد، ٳ ٩ٴاٙ مبٰٙ  ٩ذ٭ي ا ٝب٭ٴ٫ 

يذ  قي٤ ربثْ ثٰ رؾ ؾشٳه  يشا٫ ٩ يذ ا رشٟ ربثْ

دٳ٥ذ عذيذ گشدد. دس ٭زيغٰ، اگش چٮي٬ ؽشىي 

ي٠  ؽذ  يشا٫ عش٭ٴ ٥ذ ا گشدد، دٳ ٮي  پيؼ ثي

ٱب  يذ  ثي ربثْ ؽذ  ثٰ عش٭ٴ يض،  ٭ي سا ٭ ايشا

 دچبس ٭خٴاٱذ ١شد.

 988ٮي٬، ؽشه ديگشي سا ٩ي رٴا٫ دس ٩بدٯ ٱ٪چ

ٝب٭ٴ٫ ٩ذ٭ي ٩ٞشس ٭٪ٴد. اي٬ ؽشه ّجبسد اعذ 

اص ؽشه ٥يبٝذ يب ؽشه اسائٰ گٴاٱي ّذ٧ عٴب 

يذ  رشٟ ربثْ ميب٫  عو ٩زٞب ٚشي رٴ ؾيٮٰ ١ي پي

عبط  ثش ا  ٰ١ ىٴسي  ٪ب٫  يشا، ٱ يشا٫؛ ص ٥ذ ا دٳ

ٝككب٭ٴ٫ ٩ككذ٭ي عٲككذ رؾقككي٤  983ٳ  ٩979ككٴاد 
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گ عو ثيگب٭ ٭ي رٴ يذ ايشا ؽشه ربثْ ؽشاص  ب٫، ا

يش  ٚشي اص ؽ ؾيٮٰ ١ي عٴب پي ّذ٧  ٝذ ٳ  ٥يب

ثبال  ثٰ  ؾٰ  عي اص عٮ يش عيب عشائ٨ ٕ ٢بة  اسر

رشٟ  مي  يب٫ ٩زٞب ثشاي ايشا٭ عذ؛  ؽذٯ ا ٞشس  ٩

مشٳسي  ؽشه  ي٬  ؽشاص ا يض ا ٭ي ٭ يذ ايشا ربثْ

يض،  ٚشي ٭ ؾيٮٰ ١ي عٴب پي ّذ٧  گٴاٱي  عذ ٳ  ا

ثبيذ ثٰ رٞبمب٭ب٩ٰ رشٟ ربثْيذ آ٭ب٫ امبٰٙ 

 گشدد.

ي٬، دالئ٤ ٙٴٛ ثيب٭گش آ٫ اعذ ١ٰ ٩بدٯ ثٮبثشا

٩ي  988 فالػ  ٮذ ا يشا٫ ٭يبص٩ ٩ذ٭ي ا ٝب٭ٴ٫ 

 ثبؽذ.

 گفتبر ٘شتُ

 تبثؼيت ٚ ِسئٍٗ تمٍت ٔسجت ثٗ لبْٔٛ

٦ت  ٲذ رٞ مٴّي ع ٭ذ ٩ٴ ٩ي رٴا يذ  قي٤ ربثْ رؾ

ىالٛ ٳ  مٴُ دس  ي٬ ٩ٴ ؽذ. ا ٝب٭ٴ٫ ثب ثٰ  غجذ  ٭

اصدٳاط ٩ْبىبري ٩يب٫ صٳعي٬ ثب ربثْيذ ٱبي 

 ٜٞ ٚبٳد رؾ ٭ي دس ٩ز ؽٴاٱذ ٙشاٳا عذ.  پزيش ا

ثٰ  يذ  يش ربثْ ؾٴسٱب دس رٖي نبئي ١ يٰ ٝ سٳ

٩ٮَٴس ٙشاس اص ٝٴا٭ي٬ ثبصداس٭ذٯ اص ا٭غب٧ 

 ثشخي سٳاثو ؽٞٴٝي ٳعٴد داسد.

ثٰ  يذ  يش ربثْ مٴُ رٖي ثبس، ٩ٴ ٥ي٬  ثشاي اٳ

٩ٮَٴس ا٭غب٧ ىالٛ دس سٳيٰ ٝنبئي ٙشا٭غٰ دس 

عب٣  ؽذ. دس  يشػ  ٩يالدي ٩ ٭ٴصدٱ٨   1887ٝش٫ 

دٳثٴٙش٩ٴ٫  »،  صٳط ٳ صٳعٰ ٙشا٭غٴي ٩يالدي
15
» 

ٞٴٛ  ٩ب٫، ؽ ؽزٮذ. دس آ٫ ص ىالٛ دا ثٰ  ي٤  ر٪ب

غيؾيذ  ثش ٩ ؽب٨١  فٴ٣  يشٳي اص ا ثٰ پ غٰ  ٙشا٭

ؽٮبخذ ٳ دس  ٪ي  ع٪يذ ٭ ثٰ س ىالٛ سا  ٲبد   9٭

يٰ  ٞٴٛ  1973ژا٭ٴ ىالٛ دس ؽ يذ  ٩يالدي ٩٪ٮٴّ

ىالٛ  يذ  ٩ب٫ ٩٪ٮٴّ ؽذ. دس آ٫ ص ٖٴ  غٰ ٥ ٙشا٭

غٴي سا خب٭ٴادٯ ٙشا٭ ي٬  ثب  ا رب  ١شد  ٳاداس 

                                                           

- De Bauffremont
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غب٧  ثٰ ا٭ خٴد سا  يب٫  ىالٛ ٩ ؾٴسي  غزغٴي ١ ع

ثشاي  ٪ب٫  ٲبي آ٥ ٢ي اص آيب٥ز عب٭ٮذ. دس ي س

اٙشادي ١ٰ ربثْيذ آ٥٪ب٭ي داؽزٮذ ىالٛ ا٢٩ب٫ 

پككزيش ثككٴد . ايكك٬ صٳط ٳ صٳعككٰ اص ٙشا٭غككٰ 

غٰ  ٥ذ ٙشا٭ ٭ذ ٳ دٳ يذ ٭٪ٴد رشٟ ربثْ مبي  رٞب

٭ب٫  ٪ٴد ٳ آ ٞذ ٭ ٭ب٫ ٩ٴاٙ مبي آ ثب رٞب يض،  ٭

آ٥٪ب٭ي رؾقي٤ ١شد٭ذ ٳ رٴا٭غزٮذ اص  ربثْيذ

عٰ  ىالٛ، صٳ غب٧  پظ اص ا٭ ؽٴ٭ذ.  عذا  ٪ذيگش  ٱ

جبُ  ٢ي اص ار ثب ي ٩ٴ٫  ٝبي دٳثٴٙش ٰٞ آ ٩ي٦

خككبسعي ٩ٞككي٨ آ٥٪ككب٫ اصدٳاط ٭٪ككٴد . آٝككبي 

دٳثٴٙش٩ككٴ٫ ٭يككض، ٦ّيككٰ خككب٭٨ دٳ ثٴٙش٩ككٴ٫ 

ؽ٢بيزي سا ٩جٮي ثش ٝقذ ا٭غب٧ ىالٛ دس ٱٮگب٧ 

٢ي اص د ٭ضد ي غٴي  يذ ٙشا٭ ٱبي رشٟ ربثْ ادگب

ٙشاس  قذ  ثٰ ٝ غجذ  ٪ٴد، ٳ ٭ ٩ٰ ٭ غٴي اٝب ٙشا٭

اص ٭٨َ ّ٪ٴ٩ي ٙشا٭غٰ دس ٱٮگب٧ رشٟ ربثْيذ 

غٴي دس  گبٯ ٙشا٭ ٪ٴد. داد ٝشاس ٭ ؾٴس ا ي٬ ١ ا

٪ب٫ سا  ؾٴس آ٥ ؽذٯ دس ١ غب٧  ىالٛ ا٭ خٴد  ساي 

ثبى٤ اّال٧ ١شد. دس اي٬ ساي، ٝقذ ٩ز٦ٞجب٭ٰ 

صٳط ٳ صٳعككٰ دٳ ثٴٙش٩ككٴ٫ دس رككشٟ ربثْيككذ 

غبصار غٰ ٩ ٱذٗ ٳ ٙشا٭ يب٣  ثب اث ثش  ي سا ثشا

ا٭گيككضٯ ٩ز٦ٞجب٭ككٰ آ٭ككب٫ اص رككشٟ ربثْيككذ 

 ٙشا٭غٴي دس ثش داؽذ.

قٴؿ  غٰ دسخ ّب٥ي ٙشا٭ يٴا٫  ي٬، د ثش ا ّالٳٯ 

ىالٛ ي٠ صٳط ثيگب٭ٰ اص صٳعٰ ٙشا٭غٴي خٴد ثٰ 

ٝقذ اصدٳاط ٩غذد آ٭ٲب ٳ رؾقي٤ ربثْيذ ١ؾٴس 

ٙشا٭غككٰ رٴعككو ٩ككشد ثيگب٭ككٰ، ساي خككٴد سا 

٩يالدي ثٰ ؽشػ ري٤  1981٭ٴا٩جش  17دسربسيخ 

١شد: "  ٩بدٯ فبدس  ٮذ اٳ٣  يذ  37ث ٝب٭ٴ٫ ربثْ

١ٰ ٩ٞشس ٩ي داسد ي٠ ثيگب٭ٰ ثب اصدٳاط ثب ي٢ي 

اص ارجككبُ ٙشا٭غككٴي ٩ككي رٴا٭ككذ ثككب اسائككٰ 

غٴي  يذ ٙشا٭ فب٥ؾٰ، ربثْ ٩بد  ثٰ ٩ٞب مب٭ب٩ٰ  رٞب

سا رؾقي٤ ٭٪بيذ، ٭غجذ ثٰ ص٫ ٳ ؽٴٱشي ١ٰ فشًٙب 

ٱ٨ ثب  غٴي  يذ ٙشا٭ خز ربثْ ٲذ ا ١شدٯ  ع اصدٳاط 
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ا٭ذ، ٝبث٤ اّ٪ب٣ ٭يغذ. ٱ٪چٮي٬، ص٫ ٳ ؽٴٱشي ١ٰ 

قي٤  ٲذ رؾ فشًٙب ع يذ،  ٝب٭ٴ٫ ربثْ قٴيت  ْذ اص ر ث

ربثْيذ رٴعو ؽٴٱش خبسعي اص ٱ٨ ىالٛ ٩ي گيش٭ذ ٳ 

٪ي  ٮذ، ٭ ٩ي ٭٪بي ٱ٨ اصدٳاط  ثب  غذدًا  عپظ ٩

٩بدٯ  ٮذ اٳ٣  ٚبد ث ٮذ اص ٩ ٝب٭ٴ٫  37رٴا٭ ي٬  ا

 ثٲشٯ ٩ٮذ گشد٭ذ."
16
 

غب ٩يشػ ٩ي ؽٴد: آيب ٩ي رٴا٫ عؤا٥ي دس ايٮ

ؽخبؿ  ٝب٭ٴ٫، ا ثٰ  غجذ  ٦ت ٭ جبد رٞ ْذ اص اص ث

خٴد  ٦ي  جٴُ ٝج ؾٴس ٩ز ٝب٭ٴ٫ ١ عبط  ثش ا سا 

 ٩غبصاد ٭٪ٴد ؟

پبعخ ثٰ اي٬ عٴا٣ دس ساي دٳ ثٴٙش٩ٴ٫ ٩ضجذ 

اعذ. صيشا، ٱذٗ اص رشٟ ربثْيذ ايغبد پيٴ٭ذ 

ٳاْٝي عيبعي ك ٩ْٮٴي ٩يب٫ دٳ رجْٰ ٙشا٭غٴي 

دٯ اعذ. ث٢٦ٰ، ٱذٗ ا٭غب٧ ٳ دٳ٥ذ آ٥٪ب٫ ٭جٴ

ؾٴس  ٭ب دس ١ ١ٰ ٝب٭ٴ عذ  ثٴدٯ ا ٞٴٝي  ٦ي ؽ ٪ّ

ٙشا٭غٰ ثٰ سع٪يذ ؽٮبخزٰ ٭ؾذٯ ثٴد. پظ ؽ٨٢ 

يبد ؽذٯ ٭يض ٩جزٮي ثش اثيب٣ ا٭گيضٯ ٳ ٱذٙي 

فٴسد  خبىش ا٫  يذ ث رشٟ ربثْ  ٰ١ عذ  ثٴدٯ ا

 گشٙزٰ اعذ.

ٞٴٛ  ١ٰ دس ؽ ٭ذ  ٭ب٫ ٩ْزٞذ ٞٴٛ دا خي اص ؽ ثش

ٞٴٝي ٪٤ ؽ ّ ٤١ ٲذ ٙبعذ  في ع ٩ي  خقٴ عذ  سا ٙب

ثٰ  غجذ  ٦ت ٭ يضٯ رٞ ثب ا٭گ گش  ٮي ا ٮذ. يْ ١

فٴسد  ٩ش  ثذٳ ا ٞٴٝي دس  يٰ اي ؽ ٝب٭ٴ٫، ساث

پزيشد، ٱ٨ ّ٪٤ ؽٞٴٝي ٳ ٱ٨ آصبس ٭بؽي اص آ٫ 

ثٰ   ٰ٦ ٮذ ٩ْب٩ ؽٴ٭ذ؛ ٱ٪ب٭ ٩ي  ى٤  عذ ٳ ثب ٙب

ثٰ  غش  ٭ذ ٩ٮ ٩ي رٴا  ٰ١ ي٬  ٙشاس اص د قذ  ٝ

غخ آ٫ سا  ٙ ٰ٢ يب ايٮ گشدد ٳ   ٰ٦ يب٣ ٩ْب٩ اث

ٰ١ ْب٦٩ي  عو ٩ز ثٴدٯ  رٴ ٦ت  ي٬ رٞ ثٰ ا ٱ٤  عب

غٰ، دس  عبصد . دس ٭زي ٩ي  پزيش  ٢ب٫  عذ ا٩ ا

 ٤٪ ي٬ ّ ٱذٗ اص ا گش  يذ ا رشٟ ربثْ گب٧  ٱٮ

ؽٞٴٝي، ٙشاس اص ٝب٭ٴ٫ ٩نيٜ ٙشا٭غٴي ثبؽذ، 

                                                           

-
 
Cass. Civ.1 ,17 Novembre 1981. 
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يب٣  غذ اث ٩ي ثبي ىالٛ  ٱ٨  يذ ٳ  رشٟ ربثْ ٱ٨ 

گشد٭ذ؛ صيشا عٲذ ٙبعذ ٤١ ّ٪٤ ٳ آصبس ٭بؽي 

اص آ٫ سا ثبىكك٤ ٩ككي ١ٮككذ. ٩ٮزٲككب، ربثْيككذ 

٪ب عو آ٥ ٩ٴ٫ رٴ عي٬ دٳثٴٙش ثٰ صٳ  ٜ٦ ٭ي ٩زْ

ٲب  عذ ٳ رٮ ؽذٯ ا زٰ  غٴي پزيشٙ گبٯ ٙشا٭ داد

ٮي  ٪ب٭ي يْ يذ آ٥ ؽز٬ ربثْ ؽي اص دا صبس ٭ب آ

 ٰ١ ؽب٥ي  عذ. دس  ؾذٯ ا زٰ ٭ ىالٛ پزيشٙ غب٧  ا٭

٩ي  غٴي  گبٯ ٙشا٭ يذگبٯ، داد ي٬ د عبط ا ثش ا

٪ب٭ي  يذ آ٥ يذ عذ ٢ٰ ربثْ ثش ايٮ ّالٳٯ  غذ  ثبي

ىالٛ ٳ اصدٳاط ١شد،  ٩ي  ى٤  ٭ب٫  سا ثب غذد آ ٩

 سا ٭يض اثيب٣ ٩ي ٭٪ٴد.

يٰ  عٴ، ٭َش ي٠  ١ٰ اص  عذ  ٩ي س َش  ثٰ ٭ ٩ب،  ا

٩ز١ٴس دس ؽٞٴٛ داخ٦ي ٝبث٤ اعشا ٩ي ثبؽذ ٳ 

غذ. اص  پزيشػ ٭ي ث٤  ٤٦ ٝب ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  دس ؽ

خٴد  يذ  ٩ب٭ي ١ٰ ربثْ رب ص ؽخبؿ  گش، ا عٴي دي

سا رشٟ ٭٢شدٯ ا٭ذ ٦٢٩٘ ثٰ پيشٳي اص ٩غ٪ٴّٰ 

جٴُ  ؾٴس ٩ز ٞشساد ١ غزٮذ. ٝٴا٭ي٬ ٳ ٩ خٴد ٱ

ع٪ي  ٝب٭ٴ٭ي ٳ س ؽ٤٢  ثٰ   ٰ١ گب٩ي  ٩ب، ٱٮ ا

اٙشاد ربثْيذ ١ؾٴس خٴد سا ثب ٩ٴاٙٞذ دٳ٥ذ 

ٝٴا٭ي٬ ٳ   ّٰ ٮذ، ٩غ٪ٴ ٩ي ١ٮ رشٟ  خٴد  جٴُ  ٩ز

٩ٞشساد ١ؾٴس يبد ؽذٯ ٭٪ي رٴا٭ذ ثش آ٭ب٫ ثٰ 

فٴسد ا٥ضا٧ آٳس ؽب١٪يذ داؽزٰ ثبؽذ. صٳعي٬ 

يذ  غٰ ربثْ ٥ذ ٙشا٭ عبصٯ دٳ ثب ا ٩ٴ٫  دٳ ثٴٙش

رشٟ ١شدٯ ا٭ذ ٳ ثب اعبصٯ دٳ٥ذ  ٙشا٭غٴي سا

قي٤  يذ سا رؾ ؾٴس عذ يذ ١ ع٪ب ربثْ ٪ب٫ س آ٥

غٴي  يذ ٙشا٭ گش ربثْ ٭ب٫ دي ٭ذ، ٳ آ ١شدٯ ا

ؽٮذ ٳ  غٰ ثب ٞٴٛ ٙشا٭ ربثِ ؽ رب  ؽزٮذ  ٭ذا

ا٭غب٧ ٭ٲبد ىالٛ ٦ّيش٨ٕ ؽٞٴٛ ٙشا٭غٰ ثش ىجٜ 

ج٤ اص  گش ٝ عذ. ا ثٴدٯ ا غبص  ٪ب٫ ٩ ٞٴٛ آ٥ ؽ

٭ٰ صٳط ٳ قذ ٩ز٦ٞجب غٰ ٝ ٥ذ ٙشا٭ ٞذ دٳ  ٩ٴاٙ

صٳعككٰ دٳثٴٙش٩ككٴ٫ دس ثشاثككش دٳ٥ككذ ٙشا٭غككٰ 

اؽشاص ٳ اصجبد ٩ي ؽذ، دٳ٥ذ ٙشا٭غٰ ؽٜ داؽذ 
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ثب رشٟ ربثْيذ آ٫ دٳ ٩خب٥ٚذ ٭٪بيذ؛ ا٩ب پظ 

يبد  عٮذ  يب٣  يذ، اث رشٟ ربثْ عٮذ  فذٳس  اص 

ؽذٯ يب اثيب٣ ربثْيذ عذيذ آ٥٪ب٭ي يب اثيب٣ 

ثشاي  ٪ب٭ي  يذ آ٥ قي٤ ربثْ ؽي اص رؾ صبس ٭ب آ

٢ب٫ غٴي ا٩ گبٯ ٙشا٭ فٴال،  داد غذ. ا پزيش ٭ي

افكك٤ ّككذ٧ ٩ذاخ٦ككٰ دس ا٩ككٴس ١ؾككٴسٱب، افكك٤ 

يذ  ف٤ ؽب١٪ ٱب ٳ ا ٥ذ  يب٫ دٳ ثش ٩ يذ ثشا ؽب١٪

دسٳ٫ ٩شصي ٝٴا٭ي٬ داخ٦ي دس ؽٞٴٛ ثي٬ ا٥٪٤٦ 

گبٯ  عذ؛ ٳ ساي داد ؽذٯ ا ؽٮبخزٰ  ع٪يذ  ثٰ س

ؽي اص آ٫  صبس ٭ب ىالٛ ٳ آ يب٣  غٴي دس اث ٙشا٭

ؽٴد.  ٩ي  ٞي  ٪ب٫ ر٦ ؾٴس آ٥ ٩ٴس ١ ٦ٰ دس ا ٩ذاخ

بيغككزي ساي ٩ضثككٴس دس ديككٴا٫ ّككب٥ي پككظ، ث

ٙشا٭غٰ ٭ٞل ؽٴد. ثٮبثشاي٬، دس ٝنيٰ صٳط ٳ 

يذ  ١ٰ ربثْ عذ  ٩ي س َش  ثٰ ٭ ٩ٴ٫  عٰ دٳثٴٙش صٳ

عذيذ آ٭ب٫، ٭ٲبد ؽٞٴٝي ىالٛ ٳ ر٪زِ اص اصبس 

 ٭بؽي اص ىالٛ ٝبث٤ اثيب٣ ٭يغذ. 

عككٴا٣ ديگككشي ٩يككشػ ٩ككي ؽككٴد: اگككش ساي 

دٳثٴٙش٩ٴ٫ ٳعٲٰ ؽٞٴٝي ٭ذاسد ٳ ٝبث٤ پزيشػ 

غذ ، پبعخ دادگبٯ ٙشا٭غٴي ٭غجذ ثٰ ؽ٢بيذ ٭ي

٩ي  چٰ  ٩ٴ٫  ٝبي دٳثٴٙش عو آ ؽذٯ رٴ غ٦ي٨  ر

 ثبيغذ ثبؽذ ؟

ثب رٴعٰ ثٰ ايٮ٢ٰ، ر٦ٞت ٭غجذ ثٰ ٝب٭ٴ٫ پظ 

اص رٖييش ربثْيذ ا٭غب٧ ؽذٯ اعذ، ٳ ساٯ ؽ٤ 

ر٦ٞت ٭غجذ ثٰ ٝب٭ٴ٫ ٭ٰ اثيب٣ ربثْيذ ٳ ٭ٰ 

اثيككب٣ آصككبس ٭بؽككي اص رككشٟ ربثْيككذ اعككذ، 

ي ثبيغككزي ثككٰ د٥يكك٤ ّككذ٧ دادگككبٯ ٙشا٭غككٴ

م٪٬  ؽذٯ،  يبد  ٙشاد  ٝذ ا ّذ٧ ٥يب غزگي ٳ  ؽبي

سد دّٴي خٴاٱب٫ ثب ثبصگؾذ آٝبي دٳثٴٙش٩ٴ٫ 

ثككٰ ربثْيككذ ٙشا٭غككٴي ٩خب٥ٚككذ ٩ككي ١ككشد. 

ثٮبثشاي٬، ٩غبصاد ارجبُ ثيگب٭ٰ اي ١ٰ ٱذٗ 

ثٴدٯ  ٭ٰ  قذ ٩ز٦ٞجب ٭ب٫ ، ٝ يذ آ رشٟ ربثْ اص 
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يذ  ثٰ ربثْ ؾذ  ثب ثبصگ ٞذ  ّذ٧ ٩ٴاٙ عذ ،  ا

 اؽخبؿ اعذ . اف٦ي آ٫

٩خب٥ٚذ ثب ثبص گؾذ ارجبُ ثيگب٭ٰ ثٰ ربثْيذ 

٩بدٯ  ف٦ي، دس  يض  990ا يشا٫ ٭ ٩ذ٭ي ا ٝب٭ٴ٫ 

٩ي  ٞشس  ١ٰ ٩ عذ  ؽذٯ ا ٮي  پيؼ ثي ٭ٴّي  ثٰ 

 داسد:

اص ارجبُ ايشا٭ي ١ٰ خٴد يب پذس آ٭ٲب پكظ اص  »

رشٟ ربثْيذ ايشا٫ ٝقذ ثبصگؾذ ثٰ ربثْيذ ايشا٫ 

مب٭ب٩ٰ ثبصگ غ٦ي٨ رٞب غشد ر ثٰ ٩ ٭ذ  ثٰ داس ؾذ 

ربثْيذ ايشا٫ ثب ا٭ب٫ ٩ٴاٙٞذ ٩ي ؽٴد ٩گش ثب 

 «. ّذ٧ فالؽذيذ دٳ٥ذ ايشا٫
مٴُ  ؽخبؿ ٩ٴ ٭ٰ ا قذ ٩ز٦ٞجب گش ٝ غٰ، ا دس ٭زي

٥ذ  ٩990بدٯ  گشدد، دٳ جبد  ٩ذ٭ي اص ٝب٭ٴ٫ 

ٚذ  ٭ب٫ ٩خب٥ ؾذ آ ثب ثبصگ ٭ذ  ٩ي رٴا يشا٫  ا

 ٭٪بيذ.

 

 گفتبر ُٔٙ

تبثؼيت اشخبص حمٛلي در حمٛق ثيٓ اًٌٍّ 

 خصٛصي ايزاْ

٤٦ رب ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  ٞٴٝي دس ؽ ؽخبؿ ؽ يذ ا ثْ

٩ذ٭ي ٳ  ٝب٭ٴ٫  ٩ٴاد  عبط  ثش ا يشا٫  في ا خقٴ

٩بدٯ  عذ.  ؽذٯ ا ٮي  پيؼ ثي غبسد   590ٝب٭ٴ٫ ر

ٞٴٝي  ؽخبؿ ؽ يذ ا ٩ٴسد ربثْ غبسد دس  ٝب٭ٴ٫ ر

 ٩ٞشس ٩ي داسد:

  « ٰ١ ٭ذ  زي سا داس يذ ٩٪٢٦ ٞٴٝي ربثْ ؽخبؿ ؽ ا

 «اٝب٩زگبٯ آ٭ٲب دس آ٫ ٩٪٢٦ذ اعذ 

ْيي٬ اٝب٩زگبٯ ؽخـ ؽٞٴٝي ّالٳٯ ثش اي٬، ثب ر

 ٩ي رٴا٫ ربثْيذ آ٫ ؽخـ سا رْيي٬ ١شد.

دس ٩ككٴسد اٝب٩زگككبٯ اؽككخبؿ ؽٞككٴٝي رْككبسي٘ 

٩زٚككبٳري دس ٝككب٭ٴ٫ ٩ككذ٭ي ٳ ٝككب٭ٴ٫ رغككبسد 

اسائٰ ؽذٯ اعذ. ثش اعبط ٙشاص دٳ٧ اص ٩بدٯ 

ٞٴٝي  1002 ؽخبؿ ؽ گبٯ ا ٩ذ٭ي، اٝب٩ز ٝب٭ٴ٫ 
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ثش  ٩ب،  ؽذ. ا ٩ي ثب ؽخبؿ  يبد آ٫ ا ١ض ّ٪٦ ٩ش

ٝككب٭ٴ٫ رغككبسد، اٝب٩زگككبٯ  591ٯ اعككبط ٩ككبد

 اؽخبؿ ؽٞٴٝي ٩ش١ض اداسٯ آ٫ اؽخبؿ اعذ.

 ٤٦ ثي٬ ا٥٪ ٞٴٛ  ١ٰ دس ؽ عذ  ٲ٨ آ٫ ا زٰ ٩ ٭٢

خقٴفي ايشا٫، ربثْيذ اؽخبؿ ؽٞٴٝي اسرجبىي 

غب٫ ٳ  ٩ؤ ع  ٰ١ ٞي  ؽخبؿ ؽٞي يذ ا ثب ربثْ

٩ذيشا٫ اؽخبؿ ؽٞٴٝي ٩ؾغٴة ٩ي گشد٭ذ ٭ذاسد. 

ثش ٞٴٝي ثشا ؽخبؿ ؽ يذ ا گش، ربثْ يب٫ دي  ثٰ ث

ثش   ،ٰ٢ غذ؛ ث٦ ٞي ٭ي ؽخبؿ ؽٞي يذ ا ثب ربثْ

٩جٮبي ايٮ٢ٰ اٝب٩زگبٯ اؽخبؿ ؽٞٴٝي دس ١ذا٧ 

 ١ؾٴس ثبؽذ، ربثْيذ آ٫ اؽخبؿ رْيي٬ ٩ي ؽٴد.

ٞٴٝي  ؽخبؿ ؽ گبٯ ا زبة، اٝب٩ز ْذي ١ ق٤ ث دس ٙ

 رؾ٦ي٤ ٳ ثشسعي ؽذٯ اعذ.

 


