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ياسر امين رعيّا
چكيده :ثِعَس ولی دس ثسیبسی اص ًظبمّبی سیبسی هؼبصش ،اصل تفىیه لَا ثِ ػٌَاى یىی اص ضیَُّبی
وبسآهذ ثشای اداسُ اهَس خبهؼِ سیبسی ٍ یىی اص اصَل ثٌیبدی دس لَاًیي اسبسی وطَسّب پزیشفتِ ضذُ
است ٍ دس اّویت ایي اصل ثیبى داضتِاًذ وِ تفىیه لَا تضویٌی ثشای اهٌیت ٍ خلَگیشی اص استجذاد
هیثبضذ .دسخصَظ خبیگبُ ایي اصل هْن دس سبختبس سبصهبى هلل هتحذ ،ثب ثشسسی ساثغِ ّش یه اص
سِ سوي هدوغ ػوَهی ،ضَسای اهٌیت ٍ دیَاى ثیيالوللی دادگستشی ثِ ایي ًتیدِ هیسسین وِ ّش چٌذ
"تمسین صالحیتّب" دس ثیي ایي سِ سوي هیتَاًذ اص سَءاستفبدُ اص لذست ٍ اختیبسات اػغب ضذُ ثِ ّش
یه اص ایي اسوبى خلَگیشی ًوبیذ ،لىي ایي هْن هَسد ًظش هؤسسیي هٌطَس ًجَدُ است لزا ثِ سختی
ثتَاى صحجت اص ٍخَد تفىیه لَا دس ثیي اسوبى سبصهبى هلل ًوَد.
واژگان كليدی :تفىیه لَا ،هٌطَس سبصهبى هلل هتحذ ،اسوبى سبصهبى هلل هتحذ ،استجبط اسوبى
سبصهبى هلل هتحذ ثب یىذیگش.

 .1آلبی یبسش اهیيسػیّب ،داًطدَی دوتشای حمَق ثیيالولل ػوَهی ،داًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی
aminroaya.yaser@yahoo.com
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هقذهِ
ثؿیبض ضٚقٗ اؾت و ٝا٘ؿبٖ ثطذالف ثؿیبضی اظ ٔٛرٛزات ایٗ رٟبٖ زض لؿٕتی اظ
وبضٞبی ذٛزٔ ،رتبض ثٛز ٚ ٜثب اضاز ٚ ٜذٛاؾت ذٛیف ،ا٘زبْ یب تطن وبضی ضا ا٘تربة
ٔیوٙس  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ لسضت تكریم ،قٙبذت ٘تبیذ  ٚآحبض  ٚضاثُ ٝثیٗ وبض ٚ
٘تیز ٝآٖ ثٚ ٝی ٖٙبیت قس ٜزض حسی ؤ ٝیتٛا٘س حبنُ وبض ضا لجُ اظ ا٘زبْ آٖ
ثٝذٛثی ثجیٙس  ٚزا٘ؿت ٚ ٝفٕٟیس ٜضاٞی ضا ا٘تربة وٙس .اظ َطفی چ ٖٛظ٘سٌی ا٘ؿبٖ
ٕٞب٘ٙس ثًٗی اظ حیٛا٘بت زیٍط ارتٕبٖی اؾت ِصا ٕٛٞاض ٜذُط ر ٚ ًٙذ٘ٛطیعی ٚرٛز
زاقت و ٝاٌط وٙتطَ ٕ٘یقس ثٞ ٝالوت  ٚظٚاَ ا٘ؿبٖٞب ٔٙتٟی ٔیقس ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُ
ا٘ؿبٖٞب اظ زیط ثبظ پصیطفتٝا٘س و ٝحس ٔ ٚطظ  ٚلب٘٘ٛی ثبیس تب ا٘ؿبٖٞبی آظاز  ٚذٛزٔرتبض
ارتٕبٖی ضا وٙتطَ وٙسِ ،صا اظ ٕٞبٖ ازٚاض ثبؾتبٖ ،ش ٗٞثكط ُٔٗٛف ث ٝا٘سیكیسٖ زض
ثبة حىٔٛت  ٚیبفتٗ ا٘ٛأ آٖ زض رٟت ؾٗبزت رٕٗی  ٚفطزی ثٛز ٜاؾت .ثسیٗ ٔٛٓٙض
ضفت ٝضفت٘ ٝیبظ ثٚ ٝرٛز ٟ٘بزی ثطای تسٚیٗ ٔمطضات حمٛلی  ٚرعایی  ٚحتی أٛض ٔس٘ی
احؿبؼ ٔیقس ظیطا ٔجبحج اذاللی ٕ٘یتٛا٘ؿت يٕب٘ت ارطایی  ٕٝٞوبضٞب ضا زاقتٝ
ثبقس  ٚایٗ و ٝوؿب٘ی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔزطی ثبیس ارطای لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ضا ثطٖٟسٔ ٜیٌطفتٙس
 ٚزض ٟ٘بیت رٟت رٌّٛیطی اظ تزبٚظات افطاز ث ٝحمٛق زیٍطاٖ زؾتٍب ٜلًبیی الظْ ثٛز
تب ٔطاحُ قٙبذت ،پیكٍیطی ،تكریم  ٚتٗییٗ رطْ تب ٔطحّ ٝحىٓ ٔ ٚزبظات ضا ثط
ٖٟس ٜثٍیطز .ثٕٞ ٝیٗ رٟت زض تٕبْ ؾیؿتٓٞبی حىٔٛتی حتی زض ؾبزٜتطیٗ قىُ
لٔٛی ٚرٛز ایٗ ؾٟ٘ ٝبز ث ٝچكٓ ٔیذٛضزِ .ىٗ ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ث ٝزِیُ ٖسْ تفىیه ٚ
اؾتمالَ ثیٗ ٟ٘بزٞبی ٔصوٛض  ٚلطاض ٌطفتٗ تٕبْ آٖٞب زض یس یه ٘فط ظٔیٙٔ ٝٙبؾجی
رٟت ثٚ ٝرٛز آٔسٖ حىٔٛتٞبی ٔؿتجس ٌطزیس .ثٕٞ ٝیٗ ّٖت رطلٞٝبی ٘ٓطیٝ
تفىیه لٛا 1زض ا٘سیك ٝفالؾف ٚ ٝا٘سیكٕٙساٖ ٛٞیسا ٌطزیس  ٚثٔ ٝطٚظ ظٔبٖ إٞیت
وٙتطَ لسضت ثیحسٚحهط حىٔٛت اظ َطیك ثٝوبضٌیطی انُ تفىیه لٛا تب آ٘زب
پیكطفت وطز و ٝزض اٖالٔی ٝحمٛق ثكط  ٚقٟط٘ٚساٖ ٔهٛة ؾبَ  1789تأویس ٌطزیس
"ٞط ربٔٗٝای و ٝزض آٖ حمٛق افطاز تًٕیٗ ٘كٛز  ٚتفىیه لٛا زض آٖ ثطلطاض ٘كسٜ
ثبقس ،زاضای لب٘ ٖٛاؾبؾی ٘یؿت" (لبيی.)74 :1384 ،
حبَ ثب ایٗ ٔمسٔ ٝایٗ ٔٛئُ ٔٛطح ٔیٌطزز آیب انُ تفىیه لٛا زض اضوبٖ
انّی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٘یع ٚرٛز زاضز ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝآیب ثب تأؾیؽ ؾبظٔبٖ ُّٔ
ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝؤؾؿیٗ ؾبظٔبٖ ُّٔ ثٍٙٞ ٝبْ تٛظیٕ اذتیبضات  ٚنالحیتٞب ،ثٝ

1. Separation of Power
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رٟت وٙتطَ لسضت ٞطیه اظ اضوبٖ انّی 1ث ٝایٗ انُ ٔ ٟٓتٛر ٝزاقت ٝا٘س  ٚث ٝنٛضت
ذبل آیب اضوب٘ی چٔ ٖٛزٕٕ ٖٕٔٛی ،قٛضای أٙیت  ٚزیٛاٖ ثیٗإِّّی زازٌؿتطی ضا
ٔیتٛاٖ ٟ٘بزٞبی تمٙیٙی  ٚلًبیی  ٚارطایی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔحؿٛة ٖٛ٘ ٚی تفىیه لٛا ضا
ٔیبٖ ایكبٖ لبئُ قس .زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثطضؾی ایٗ ٔٛي ٔٛزض ٔٙكٛض ؾبظٔبٖ ُّٔ
ٔیپطزاظیٓ.
هبحث اٍلـ سیز تاریخی اًذیشِ تفکیک قَا 
اظ ٘ٓط ؾبثمٔ ٚ ٝجٙب ،ضیكٓ٘ ٝطی ٝتفىیه لٛا ث ٝی٘ٛبٖ زٚض ٜلسیٓ  ٚث ٝا٘سیكٞٝبی
افالَ ٚ ٖٛاضؾُ ٛثبظ ٔیٌطزز .زضایٗ زٚضاٖ اضؾُ ٛثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ اِٚیٗ ٘ٓطیٝپطزاظاٖ
ٔٛي ٔٛتفىیه لٛا ثط ایٗ ثبٚض ثٛز وٞ ٝط حىٔٛت زاضای ؾ ٝلسضت اؾت  ٚلبٌٖ٘ٛصاض
ذطزٔٙس ثبیس حسٚز ٞط یه اظ ایٗ ؾ ٝلسضت ضا ثبظ قٙبؾس (اضؾُ.)188-187 :1349 ،ٛ
افالَ ٓٞ ٖٛيطٚضت تفىیه لٛا ضا ث ٝایٗ قىُ پصیطفت و ٝلٛا ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسف
ذٛز ثبیس اظ یىسیٍط رسا ٌطززْٚ .بیف ٔ ٚؿئِٛیتٞبی آ٘بٖ تفىیه قٛز ٞ ٚط یه اظ
آ٘بٖ ٔتىفُ وبضی ٔتٙبؾت ثب ذٛز ثبقس  ٚثركی اظ وبضٞب ٞ ٚیأت حبوٓ ضا ا٘زبْ زٞس
(افالَ .)102 :1336 ،ٖٛزض ٖهط رسیس ربٖ الن1704( 3ـ )1632ثٖٛٙ ٝاٖ ٘رؿتیٗ
٘ٛیؿٙسٔ ٚ ٜتفىطٓ٘ ،طیٝای ربٕٔ زض ثبة انُ تفىیه لٛا زض وتبة "ضؾبِٝای زض ثبة
حىٔٛت ٔس٘ی" ُٔطح ؾبذت ،ثٓ٘ ٝط ا ٚزض ٞط ربٔٗٝای ؾ ٝل ٜٛضا ثبیس اظ یىسیٍط
ٔكرم ٕ٘ٛز :لٔ ٜٛم ،ٝٙٙلٔ ٜٛزطی ٚ ٝلٔ ٜٛتحس( ٜفسضاتی( 4.)ٛر٘ٛع.)253 :1362 ،
انُ تفىیه لٛای ٔٛضز ارٕبٔ حمٛقزا٘بٖ زؾتبٚضز ٔٙتؿىی1755( 5ٛـ،)1689
فیّؿٛف ٔ ٚتفىط لطٖ ٞزس ٓٞاؾتٚ .ی زض وتبة ٔٗطٚفف ث٘ ٝبْ "ضٚحاِمٛا٘یٗ" ثیبٖ
ٔیزاضز " :ث ٝتزطث ٝحبثت قس ٜاؾت وٚ ٝلتی یه فطز زاضای لسضتی اؾتٔ ،یُ َجیٗی اٚ
ث ٝایٗ اؾت و ٝاظ آٖ ؾٛءاؾتفبز ٜوٙس اظ ایٗض ٚثبیس لسضتٞب ضا تمؿیٓ وطز ٞ ٚط لسضتی
2

 .1ثِ عَس ولی اسوبى سبصهبى هلل ػجبستٌذ اص :ضَسای اهٌیت ،هدوغ ػوَهی ،ضَسای التصبدیـ اختوبػی ،ضَسای
لیوَهیت ،دثیشخبًِ ،دیَاى ثیيالوللی دادگستشی وِ دس ثیي آىّب هدوغ ػوَهی ،ضَسای اهٌیت ٍ دیَاى ثیيالوللی
دادگستشی داسای اختیبسات ثسیبس ثَدُ ٍ ًمص ثسیبس هْوی سا دس ػشصِ حمَق ثیيالولل ایفب هیًوبیٌذ.
 .2سیصذ سبل لجل اص هیالد
3. John Locke
ً .4ىتِای وِ دس ثیبى اًذیطِّبی الن ًجبیذ ًبگفتِ گزاضت ایي وِ لَُ لضبئیِ دس تمسیوبت اٍ چٌذاى خبیی ًذاسد
ضبیذ اص آى خْت وِ اهش لضب سا اص ٍظبیف دٍلت خبسج هیداًستِ یب آى سا دس للوشٍ لَُ هدشیِ یب همٌٌِ هیدیذُ
است.
5. Baroh De Montesquieu
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ضا ث ٝزؾتٍبٞی ؾپطز تب ٞط لسضت ،لسضت زیٍط ضا ٟٔبض وٙس  ٚث ٝایٗ تطتیت آظازی حفّ
قٛز" (َجبَجبیی ٔؤتٕٙیِ .)189 :1370 ،صا ٔٙتؿىی ٛتفىیه لٛا ضا يبٔٗ آظازی
ٔیزا٘س (ٔٙتؿىیٗٔ ٚ )220 :1333 ،ٛتمس اؾت و ٝآظازی ظٔب٘ی تأٔیٗ ٔیقٛز وٝ
ْٚبیف لبٌٖ٘ٛصاضی ،ارطا  ٚلًبٚت اظ یىسیٍط ٔزعا ٞ ٚط وساْ زض اذتیبض اضٌبٖٞبی
ٔرتّف لطاض ٌیطز ( َجبَجبیی ٔؤتٕٙی .)123 :1380 ،اِجتٙٔ ٝتؿىی ٛثالفبنّ ٝتهطیح
ٔیوٙس ثطای تأ ٔیٗ آظازی تفىیه لٛا وبفی ٘جٛز ٜثّى ٝثیٗ لٛای حالح ٝثبیس یه ٘ٔٛ
تٗبزَ  ٚتٛاظٖ ثطلطاض ٌطزز تب یىی اظ لٛای ٔعثٛض ٘تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝز ٚل ٜٛزیٍط اِٛٚیت ٚ
1
ثطتطی پیسا وٙس ( لبؾٓظاز.)131 :1344 ،ٜ
هبحث دٍم ـ هفهَم اصلی تفکیک قَا
زض یه َجم ٝثٙسی  ٚتمؿیٓ ْٚبیف حىٔٛتی ٔب ثب ؾ ٝلؿٓ ْٚبیف ضٚثٝضٞ ٚؿتیٓ وٝ
ثطاؾبؼ تفبٚت ٞبی ٔبٛٞی اظ ٙٔ ٓٞمؿٓ قسٜا٘س ،یٗٙی لبٌٖ٘ٛصاضی ثب لًبٚت  ٚایٗ زٚ
ثب ار طای لب٘ ٖٛزض ٖیٗ اضتجبَی و ٝثب  ٓٞزاض٘س ؾ ٝأط ٔتفبٚت ٔ ٚتٕبیع٘س وٞ ٝطیه زض
ربٔٗ ٝرطیبٖ ذبل ذٛز ضا زاضز  ٚاثٗبز ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ربٔٗ ٝضا زض ثط ٔیٌیطز  ٚآٖ چٙبٖ
فطاٌیط ٞؿتٙس وٞ ٝیچ یه اظ اثٗبز  ٚضفتبضٞب  ٚضٚاثٍ ارتٕبٖی اظ ٔزٕ ٖٝٛایٗ ؾ ٝضوٗ
ثیطٕ٘ ٖٚیٔب٘سٕٞ .چٙیٗٞ ،ط ل ٜٛزض چبضچٛة ْٚیفٝای و ٝث ٝآٖ ٔح َٛقس ٜاؾت زض
ثطاثط لٛای زیٍط اؾتمالَ وبفی زاضز  ٚلٛای زیٍط زض وبض آٖ حك زذبِت ٘ساض٘س؛ یٗٙی
ٞیچ ل ٜٛای زض چبضچٛة نالحیت ذٛز  ٚا٘زبْ ْٚبیف ذبنی و ٝث ٝاٚ ٚاٌصاض قس ٜاؾت
زض ثطاثط لٛای زیٍط ٔؿئ٘ َٛیؿت  ٚآظازا٘ٔ ٝیتٛا٘س زض ٔحسٚز ٜوبضذٛز تهٕیٕبت الظْ
ضا ثٍیطز  ٚاًٖبی ٔٙبؾت ،وبضآٔس  ٚزِرٛا ٜذٛز ضا ثطٌعیٙس ،ثس ٖٚآٖ و ٝاظ زذبِت ٚ
تزؿؽ لٛای زیٍط ٞطاؾی زض زَ زاقت ٝثبقس (اؾىٙسضی  ٚزضاثىبیی.)197 :1377 ،
هبحث سَم ـ شیَُ اجزای اصل تفکیک قَا
تفکیک هطلق قَا "ًظام ریاستی"

تفىیه ُّٔك لٛا یب "٘ٓبْ ضیبؾتی" یٗٙی ٞط یه اظ ؾ ٝل ٜٛثَٛٝض ٔؿتمُ ٔ ٚزعا اظ
یىسیٍط ثٚٝرٛز آٔس ٚ ٜثطاؾبؼ يٛاثٍ ٔ ٚالنٞبی ذبنی ث ٝاٖٕبَ حبوٕیت  ٚلسضت

 .1اص دیگش ػلوبیی وِ ًمغِ ًظشاتص دسثبسُ اصل تفىیه لَا ٍ دس اداهِ ساُ پیشٍی اص هتفىشاى لجلی دس ایي صهیٌِ
لبثل تَخِ هیثبضذ طاى طان سٍسَ ( )1712-1792است .سٍسَ دس وتبة هطَْس "لشاسداد اختوبػی" ثشخالف
سبیش داًطوٌذاى هثل هٌتسىیَ وِ لَا سا دس وٌبس ٍ هَاصی ّن هیداًٌذ سلسلِهشاتجی سا ثشای تفىیه لَا لبئل
هیضَد ،ثذیي تشتیت وِ لَُ همٌٌِ سا دس سأس لَا لشاس داد ٍ لَُ هدشیِ سا تحت اهش لَُ همٌٌِ ثِ حسبة هیآٍسد.
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ثَٛ ٝض رساٌب٘ٔ ٝیپطزاظ٘س .ثط ایٗ اؾبؼ لٔ ٜٛمٞ ٝٙٙیچ أتیبظی زض ثطاثط لٔ ٜٛزطیٝ
٘ساضز ٕ٘ ٚیتٛا٘س زض تٗییٗ وبضٌعاضاٖ لٔ ٜٛزطی ٝزذبِتی ثىٙس .زض ٔمبثُ لٔ ٜٛزطی٘ ٝیع
حك زذبِت زض أٛض لٔ ٜٛم ٝٙٙضا ٘ساضز ٕ٘ ٚیتٛا٘س زض تكىیُ رّؿبت ٔزّؽ ٚلفٝای
ایزبز وٙس ٕٞ ٚچٙیٗ لٔ ٜٛزطیٞ ٝیچٌٚ ٝ٘ٛؾیّٝای زض اذتیبض ٘ساضز و ٝثتٛا٘س لًبت
زازٌؿتطی ضا تحت ٘فٛش  ٚفكبض لطاض زٞس  ٚل ٜٛلًبیی٘ ٝیع حك اٖٕبَ ٘فٛش زض لٜٛ
ٔزطی ٝضا ٘ساضز ( َجبَجبئی ٔؤتٕٙی.)125 :1370 ،
تفکیک ًسبی قَا "رژین پارلواًی"

ٔٛٓٙض اظ تفىیه ٘ؿجی لٛا آٖ اؾت و ٝاضٌبٖٞبی ٔطث ٌٛث ٝلٛای ؾٌ ٝب٘ ٝثبیس ثب
تٕٟیسات حمٛلی  ٚؾیبؾی ث ٓٞ ٝپی٘ٛس زاز ٜق٘ٛس  ٚزض ٖیٗ تٕبیع ،وّیت حبوٕیت
ّٔی ضا ٕ٘ٛزاض ؾبظ٘س.
زض ایٗ قی ،ٜٛزض پی آٖ ٘جٛزٜا٘س تب "زؾتٍبٜٞب" ْٚ" ٚبیف" اظ یىسیٍط ثَٛٝض
وّی ٔٙفهُ ثبقٙس  ٚثٞ ٝط وساْ ؾٕٟی اظ حبوٕیت ّٔی ضا ثجركٙس تب ثیتٛر ٝث ٝؾبیط
اضٌبٖٞب ،ث ٝا٘زبْ ْٚیف ٝثپطزاظز (ٔٙهٛض٘ػاز.)40-63 :1378 ،
ثطای ا٘زبْ ایٗ ٌ ٝ٘ٛتفىیه ؾ ٝقطٌ اؾبؾی ظیط الظْ اؾت:
 .1ثطلطاضی تٕبیع ٔیبٖ ْٚبیف ٔٛرٛز زض زِٚتـوكٛض ٚ ٚاٌصاضی ٞط زؾت ٝاظ ایٗ
ْٚبیف و ٝزاضای ٔبٞیتی ٞ ٍٖٕٛٞؿتٙس ث ٝزؾتٍبٞی ٔتٕبیع.
 .2زؾتٍبٞ ٜبی ٔتٕبیع ث ٝذالف آ٘چ ٝو ٝزض ٔٛضز تفىیه ُّٔك ٌفت ٝقس
ترههی ٘یؿتٙس یٗٙی زٚایط ّٖٕىطز آ٘بٖ زض ٔحُٞبیی یىسیٍط ضا لُٕ ٔیوٙٙس ٚ
لّٕطٞٚبی ٔكتطوی ضا ثٚ ٝرٛز ٔیآٚض٘س.
ٞ .3ط یه اظ لٛا زاضای ٚؾبیُ  ٚاثعاضٞبی تأحیط ثطیىسیٍط اؾت (ثحج تفىیه لٛا زض
ٔت ٖٛفبضؾی ٖ ٚطثی. )122 :1374 ، ،
هبحث چهارم -تفکیک قَا در ارکاى اصلی ساسهاى هلل هتحذ
اظ ٔزٕٔ ٔٛجبحخی و ٝزض فهُ لجُ ثیبٖ ٌطزیس ٔكرم ٔیٌطزز و ٝقبذهٞٝبی انُ
تفىیه لٛا زض ٘ٓبْ ضیبؾتی ٔجتٙی ثط تمؿیٓ نالحیتٞب ثیٗ ؾ ٝلٔ ٜٛمٔ ،ٝٙٙزطیٚ ٝ
لًبئی ٚ ٝضٖبیت وبُٔ انُ اؾتمالَ لٛا ٔیثبقس .زض ٘ٓبْ تفىیه ٘ؿجی لٛا ٘یع ثط
 .1دسثبسُ ٍظبیف اسوبى هختلف سبصهبى هلل هتحذ ثٌگشیذ ثِ :هصفبً ،سشیي ٍ دیگشاى ( ،)1374ساٌّوبی سبصهبى
هلل هتحذ 3 ،خلذ ،تْشاى :هشوض هغبلؼبت ػبلی ثیيالوللی داًطگبُ تْشاى.
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تمؿیٓ نالحیتٞب ثیٗ ؾ ٝلٔ ٜٛمٔ ،ٝٙٙزطی ٚ ٝلًبئی ٝتأویس ٔیٌطزز ِىٗ اؾتمالَ لٛا
اظ یىسیٍط ُّٔك ٕ٘ی ثبقس ٞ ٚط یه اظ لٛا زاضای ؾبظٚوبضٞبی ذبل رٟت ٘ٓبضت ثط
یىسیٍط ٔی ثبقٙسِ .صا ثطای پی ثطزٖ ث ٝایٗ ٔٛي ٔٛو ٝآیب زضتمؿیٓ نالحیت ٞب ثیٗ
ؾ ٝضوٗ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ،قٛضای أٙیت  ٚزیٛاٖ ثیٗإِّّی زازٌؿتطی ؾبظٔبٖ ُّٔ ثٝ
ایٗ انُ تٛر ٝقس ٜاؾت یب ذیط  ٚایٗ تفىیه ثط اؾبؼ وساْ یه اظ ا٘ٛأ تفىیه لٛا
نٛضت ٌطفت ٝاؾت الرطْ ثبیس ضاثُٞ ٝط یه اظ ایٗ ؾ ٝضوٗ ضا ثب یىسیٍط  ٚثب زیٍط اضوبٖ
انّی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞیٓ.
هجوع عوَهی

ٔزٕٕ ٟٔٓتطیٗ ضوٗ تجبزَ ٘ٓط ٔ ٚكٛضتی ؾبظٔبٖ ٔیثبقس (حمفی ٖبٔطی)32 :1370 ،
و ٝثب قطوت وّی ٝاًٖبی ؾبظٔبٖ ُّٔ تكىیُ ٔیقٛزٔ .زٕٕ ٖٕٔٛی ؾبظٔبٖ ُّٔ زٚ
٘ ٔٛنالحیت زاضز .1 :نالحیت ا٘حهبضی  .2نالحیت غیطا٘حهبضی  .نالحیت
ا٘حهبضی ٔزٕٕ :ایزبز اضوبٖ فطٖی ،تسٚیٗ  ٚتٛؾٗ ٝتسضیزی حمٛق ثیٗإُِّٓ٘ ،بضت
ثط ؾطظٔیٗٞبی ذٛزٔرتبضٔ ،ؿبئُ زاذّی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس  ٚنالحیت غیطا٘حهبضی
ٔزٕٕ و ٝثب قٛضای أٙیت ٔكتطن ٔیثبقس ،پصیطـ اًٖبی رسیس ،تّٗیك  ٚاذطاد
اًٖب ،ا٘تربة لًبت زیٛاٖ ثیٗإِّّی زازٌؿتطی  ٚا٘تربة زثیطوُ ٔیثبقس.
هجوع عوَهی بِ هثابِ رکي شبِ قاًَىگذار ساسهاى هلل

الساْ یه ٟ٘بز یب ؾبظٔبٖ ظٔب٘ی لبٌٖ٘ٛصاضی ٔحؿٛة ٔیقٛز و ٝثتٛا٘س ٔمطضات وّی ٚ
ٖبْ ضفتبضی ضا ٘ؿجت ثٔ ٝربَجیٗ ذٛز تهٛیت وٙس ثَٛ ٝضی و ٝتٕبٔی آٖٞب اِعاْآٚض
ثبقس (َجبَجبئی ٔٛتٕٙی .)109 :1380 ،أب زض حمٛق ثیٗإُِّ ٔف ْٟٛلبٌٖ٘ٛصاضی اظ
زیس ٖسٜای اظ حمٛقزا٘بٖ ،تٛؾٗ ٝحمٛق ثیٗإُِّ اظ َطیك تسٚیٗ ٔٗبٞسات چٙسرب٘جٝ
ٔیثبقس ) .)Thilwey,1965: 61زض تٗطیفی زیٍط لبٌٖ٘ٛصاضی زض ٖطن ٝثیٗإِّّی ثٝ
ذّك لٛاٖس حمٛق اِعاْآٚضی اَالق ٔیٌطزز و ٝاظ َطیك ضٚـٞبی ؾٙتی حمٛق
ثیٗإُِّ (ٔٗبٞسٖ ،ٜطف  ٚان َٛوّی حمٛق ثیٗإُِّ)  ٚیب اظ َطیك ؾبظٔبٖٞبی
ثیٗإِّّی ایزبز  ٚثط ضٚاثٍ ٔیبٖ زِٚتٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی ثیٗ إِّّی حبوٓ ٌطزیس ٜثبقس.
ِصا ثب ایٗ تٗبضیف تهٕیٕبت قٛضای أٙیت زض چبضچٛة فهُ ٞفتٓ ٕ٘یتٛا٘س زض ُٖٕ
لبٌٖ٘ٛصاضی ثبقس چطا و ٝایٗ تهٕیٕبت ٔٛضزی ٚ ٚیػٔ ٜیثبقٙس ،أب زضذهٛل
لُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ؾٓ٘ ٝط ٚرٛز زاضزٖ :سٜای ث ٝاؾتٙبز ٔٛاز ٔ ٚمطضات ٔٙكٛض،
نالحیت ُّٔك لبٌٖ٘ٛصاضی ثطای ٔزٕٕ لبئُ ٔیق٘ٛس ٔ ٚزٕٕ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ لبٌٖ٘ٛصاض
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ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔحؿٛة ٔیٕ٘بیٙس ( .(Bin, 1965: 23ایكبٖ ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔزٕٔٛ
نالحیتٞبی ٔزٕٕ  ٚثٚٝیػ ٜنالحیتٞبیی و ٝزض ٔبز 10 ٜزضد قس ٜاؾت ثیبٖ
ٔیزاض٘س اذتیبضات ٔزٕٕ زض ایٗ ٔبز ٜآٖ لسض ٌؿتطز ٜاؾت و ٝوٕتط ٔٛيٖٛی ضا
ٔیتٛاٖ یبفت و ٝرٙج ٝثیٗإِّّی زاقت ٝثبقس  ٚزض چبضچٛة ایٗ ٔبزٍٙ٘ ٜزسِ .صا ثطای
ٔزٕٕ ث ٝاؾتٙبز ٔٙكٛض لسضت لبٌٖ٘ٛصاضی لبئُ ٔی ثبقٙس .اِجت ٝایٗ ٘ٓطیٔ ٝطزٚز اؾت
چطا و ٝثیكتط آضای ٔزٕٕ زاضای رٙج ٝؾیبؾی ثٛز ٚ ٜفبلس يٕب٘ت ارطا ٔیثبقس  ٚایٗ
وٛٙٞ ٝظ ٔف ْٟٛحبوٕیت ّٔی ٙٔ ٚبفٕ ّٔی ٞط وكٛض ٔبٕ٘ ٖٕسٜای زض ثطاثط اُٖبی ٘مف
لبٌٖ٘ٛصاضی ث ٝؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٔحؿٛة ٔیقٛزٖ .سٜای زیٍط ثب ا٘ىبض ٞطٌٝ٘ٛ
نالحیت لبٌٖ٘ٛصاضی ٔزٕٕ ،ایٗ ضوٗ ضا نطفبً وب٘٘ٛی ثطای ثحج  ٚتجبزَ٘ٓط
ٔیپٙساض٘س ( .(Bin, 1965: 23ایكبٖ ثیبٖ ٔیزاض٘س اٌط ثٔ ٝصاوطات ٔمسٔبتی ٔٙكٛض
تٛرٕ٘ ٝبییٓ ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ ؤ ٝؤؾؿیٗ  ٚتسٚیٗوٙٙسٌبٖ ٔٙكٛض ثٞ ٝیچٚر ٝلهس
اُٖبی نالحیت لبٌٖ٘ٛصاضی ثٔ ٝزٕٕ ٘ساقتٙس ،چطا و ٝزض ٔصاوطات ؾب٘فطا٘ؿیؿىٛ
ٞیئت ٕ٘بیٙسٌی فیّیپیٗ پیكٟٙبز ٕ٘ٛز نالحیت لبٌٖ٘ٛصاضی ثٔ ٝزٕٕ اُٖب قٛزِٚ ،ی
پیكٟٙبز فٛق ثب لبَٗیت زض وٙفطا٘ؽ ضز قس .اِجت ٝزض رٛاة ایكبٖ ثبیس ثیبٖ زاقت وٝ
تٕبْ لُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ضا ٕ٘یتٛاٖ زض یه ربیٍب ٜحمٛلی ٚاحس لطاض زاز.
لُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ ٖٕٔٛی زاضای ٔبٞیتی وبٔالً ٔتفبٚت ٞؿتٙس .ثًٗی اظ ایٗ
لُٗٙبٔٞٝب ازاضی ثٛز ٚ ٜثطذی زاضای ٔبٞیت تمٙیٙی ٔب٘ٙس لُٗٙبٔ ٝضارٕ ث ٝاؾبؾٙبٔٝ
یه ٟ٘بز  ٚوبضٌعاضی رسیس  ٚثًٗی  ٓٞزاضای ٔبٞیت حمٛلی ٔیثبقٙس .ثَٛٝض وّی،
تٕبْ لُٗٙبٔٞ ٝبیی و ٝزض اضتجبٌ ثب تٓٙیٓ ضٚاثٍ ثیٗ اضوبٖ ٔرتّف ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس
اؾت ،اِعاْآٚض ٔیثبقس .ایٗ لُٗٙبٔٞٝب زض اضتجبٌ ثب ٔٛيٖٛبتی چ ٖٛتهٛیت ثٛزرٝ
ؾبظٔبٖ ُّٔ ،ایزبز اضوبٖ فطٖی ،ا٘تربة زثیطوُٓ٘ ،بضت ثط فٗبِیتٞبی زثیطذب٘ٚ ،ٝيٕ
ٔمطضات زاذّی ثطای ٔزٕٕ ٖٕٔٛی  ٚغیط ٜاؾت (٘جی ،قٕبضِ .)100 :15 ٜصا ثبتٛر ٝثٝ
اِعأیثٛزٖ ایٌٗ ٝ٘ٛلُٗٙبٔٞٝبٔ ،یتٛاٖ یه ٘ ٔٛنالحیت لبٌٖ٘ٛصاضی ٔحسٚز ثطای
ٔزٕٕ زض ٘ٓط ٌطفت و٘ ٝتیزتبً ٘ٓطی ٝایٗ ٌط ٜٚاظ حمٛلسا٘بٖ ٘یع غیطلبثُلجٔ َٛیثبقس.
أب زؾت ٝؾ ،ْٛاٖتمبز ث ٝنالحیت قجٝلبٌٖ٘ٛصاضی ٔزٕٕ زاض٘س .ث ٝاٖتمبز ایكبٖ
زضؾت اؾت و ٝزض ٔٙكٛض ث ٝنطاحت لسضت لبٌٖ٘ٛصاضی ثٔ ٝزٕٕ اُٖب ٘كس ٜاؾت،
ِىٗ افعایف تٗساز وكٛضٞبی ًٖ ٛؾبظٔبٖ ُّٔ ٔٛرت تغییطاتی زض تهٕیٌٓیطی اضوبٖ
ؾبظٔبٖ ُّٔ ثبالذم لُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ قس ٜاؾت ثَٛٝضی و ٝلُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ ثب
افعایف وكٛضٞب ثب ارٕبٔ آضا ث ٝتهٛیت ٔیضؾسِ .صا ارٕبٔ پسیسٜای اؾت و ٝثٖٛٙ ٝاٖ
اؾبؼ حمٛلی تٟٗسات زض حمٛق ثیٗإُِّ زض حبَ قىٌُیطی ٔیثبقس ( .(Falck,
 1960: 786تب ربیی و ٝا٘زٕٗ حمٛق ثیٗإُِّ زض ارالؼ ذٛز ،زض لبٞط ٜزض  13تب 22
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ؾپتبٔجط  ،1987اٖالْ ٕ٘ٛز و ٝایٗ لُٗٙبٔٞٝب ثیبٖوٙٙسٖٙ ٜهط ٔبزی ٖطف  ٚپیسایف
اٖتمبز ٕٝٞرب٘ج ٝزِٚتٞب ث ٝيطٚضت ٚرٛز لٛاٖس رسیس ثیٗإِّّی اؾتٕٞ .چٙیٗ،
زیٛاٖ زائٕی زاٚضی زض تبضید ٛ٘ 21أجط  1945زض لًیٛٔ ٝن ٚ 1َٛیب زیٛاٖ ثیٗإِّّی
زازٌؿتطی زض تهٕیٓ ٔٛضخ  9آٚضیُ  1949زض لًی ٝت ٍٝٙوٛضف ٚ ٛیب زض تهٕیٓ 3
ٔبضؼ  1950زضذهٛل پصیطـ اًٖبی رسیس ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ،لُٗٙبٔٞٝبی قٛضای
ربٔٗ ٚ ُّٔ ٝقٛضای أٙیت ٔ ٚزٕٕ ٖٕٔٛی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ضا زاضای اٖتجبض  ٚاضظـ
حمٛلی ٔیزا٘س (نّحچی .)42 :1385 ،ثسیٗ ِحبِ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی زاضای ربیٍبٚ ٜیػٜای
اؾت و ٕٝٞ ٝوكٛضٞب زض آٖ ٔیتٛا٘ٙس ٘ٓطات ذٛز ضا ثیبٖ ٕ٘بیٙس .تهٕیٓ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی
زض ٚالٕ ثیبٖوٙٙس ٜافىبض ٖٕٔٛی رٟبٖ اؾت .تهٕیٕبت ٔزٕٕ ٖٕٔٛی زاضای اٖتجبض
حمٛلی  ٚاذاللی اؾت .ثٙبثطایٗ ،لُٗٙبٔٞٝبی تىطاضی  ٚقفبف  ٚضٖبیت قس ٜتٛؾٍ
زِٚتٞب زض ضفتبضٞبی آتی آ٘بٖ ٔیتٛا٘س ث ٝایزبز  ٚحسالُ احجبت لبٖسٖ ٜطفی وٕه ٕ٘بیس
(فّؿفی٘ .)28 :1379 ،تیز ٝایٗ و ٝارٕبٔ حبنُقس ٜزض لُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ ث ٝآٖ
ٖ٘ٛی لسضت تّٛیحی اُٖب ٔیوٙس و ٝآٖ لُٗٙبٔٞٝب ضا ثطای وكٛضٞب اِعاْآٚض  ٚثطای
ٔزٕٕ ٖ٘ٛی نالحیت قج ٝلب٘٘ٛی ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقتٖ .ال ٜٚثط ایٗ ،زیٛاٖ ٘یع زض
ثًٗی اظ آضای ذٛز ٔب٘ٙس ٚيٗیت حمٛلی آفطیمبی رٛٙثی ،احىبْ زیٛاٖ زاٚضی ،لًیٝ
٘بٔیجیب  ٚلًیٞ ٝعیٞٝٙب ثط ٘ىت ٝفٛق تأویس ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚثب اُٖبی لسضت تّٛیحی ثٝ
ٔزٕٕ ثطای آٖ ضوٗ نالحیت قج ٝلبٌٖ٘ٛصاضی لبئُ قس ٜچطا ؤ ٝزٕٕ ثب ایٗ
نالحیت لبزض ث ٝتهٛیت تهٕیٕبت لب٘٘ٛی  ٚلُٗٙبٔٞٝبی الظْاالرطا ٔیٌطزز .ثٖٛٙ ٝاٖ
ٕ٘ ٝ٘ٛلبيی ٞبوٛضث زض لًیٞ" ٝعیٞٝٙب" اٖالْ زاقت ؤ ٝزٕٕ ٔیتٛا٘س ٖال ٜٚثط
نالحیتٞبی ضؾٕی ذٛز لسضت يٕٙی ٘بقی اظ نالحیت ضؾٕی ذٛز ضا ٘یع اٖٕبَ
ٕ٘بیس .اظ ٔزٕ ٔٛثطضؾی ایٗ آضا ٔحطظ ٔیٌطزز زیٛاٖ زض ٘ٓط زاضز ثب اُٖبی ٖ٘ٛی لسضت
تّٛیحی ،لُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ ضا ٔب٘ٙس ؾبیط نالحیتٞبی ٔزٕٕ ٔخُ ثـٛزر ٚ ٝپصیطـ
وكٛضٞـب رٙج ٝاِعاْآٚض ثركس).(Harris, 1998: 63
رابطِ هجوع عوَهی با دیگز ارکاى ساسهاى هلل هتحذ

زضؾت اؾت و ٝاذتیبضات لب٘٘ٛی ٔزٕٕ ٖٕستبً ٔبٞیت ؾیبؾی زاقت ٚ ٝيٕب٘ت ارطای
لبثُ اٖتٕبزی ٘ساضز؛ ِىٗ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ٔیتٛا٘س ٞط ٔؿئّ ٝیب أطی ضا و ٝزض حسٚز ایٗ
ٔٙكٛض یب ٔطث ٌٛث ٝاذتیبضات ْٚ ٚبیف ٞط یه اظ ضوٗٞبی ٔمطض زض ایٗ ٔٙكٛض ثبقس
ٔٛضز ثحج لطاض زٞس (ٔبزٙٔ 10 ٜكٛض) .زض حمیمتٔ ،زٕٕ ٔیتٛا٘س اظ َطیك تٛنیٞٝب ٚ
1. Mossoul
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لُٗٙبٔٞٝب و ٝنبزض ٔیوٙس ٔٙكأ ٘فٛش ثط افىبض ٖٕٔٛی زض رٟبٖ  ٚضإٙٞبی ُٖٕ
1
زِٚتٞب ثبقس.
ٕٞچٙیٗٔ ،زٕٕ ٖٕٔٛی زض ارطای یىی اظ ْٚبیف ذٛز ٔجٙی ثط ٘ٓبضت ثط وّیٝ
فٗبِیتٞبی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٞط ؾبٌِ ٝعاضـٞبی فٗبِیتٞبی وّی ٝاضوبٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ ضا
ثطضؾی ٔیوٙس (ٔبزٙٔ 15 ٜكٛض) .اظ ایٗ َطیك ٘یع ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ٔیتٛا٘س ثط ض٘ٚس وبض
اضوبٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ تأحیطٌصاض ثبقس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ،زض ضاؾتبی ٕٞیٗ ْٚیفٔ ٝزٕٕ ثط
َجك ثٙس ٔ 3بزٙٔ 24 ٜكٛض ،قٛضای أٙیت ّٔعْ قس ٜاؾت وٌ ٝعاضـ ّٖٕىطز ذٛز ضا
ثٔ ٝزٕٕ ٖٕٔٛی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس تمسیٓ زاضزٞ .ط چٙس زض ایٗ و ٝتب چ ٝحس قٛضا
ّٔعْ اؾت السأبت ذٛیف ضا ثَٛ ٝض قفبف ٔ ٚؿتٙس ُٔطح ٕ٘بیس  ٚزض نٛضت ٖسْ ا٘زبْ
ایٗ أط اظ ٘بحی ٝقٛضای أٙیت چٔ ٝطرٗی ٔیتٛا٘س قٛضا ضا ٔٛضز ثبظذٛاؾت لطاض زٞس
أطی اؾت وٙٔ ٝكٛض زض ٔٛضز آٖ ؾبوت اؾت (قطیفِٚ .)167 :1373 ،ی آ٘چٔ ٝؿّٓ
اؾت ٔزٕٕ اذتیبض ثطضؾی ٔكطٖٚیت ٔهٛثبت قٛضای أٙیت ضا زاضا ٕ٘یثبقس ،چطا وٝ
ایٗ ٔٛي ٔٛزض وٙفطا٘ؽ ؾب٘فطا٘ؿیؿىُٔ ٛطح ٛٔ ٚضز پصیطـ لسضتٞبی ثعضي لطاض
ٍ٘طفت ).(Ruth-and Jeanette, 1958, 1985: 750
اظ ؾٛی زیٍط اظ ؾبَ  1950ثب تهٛیت لُٗٙبٔ" ٝاتحبز ثطای نّح" یب لُٗٙبٔٝ
"آوؿٔ "ٖٛزٕٕ ٖٕٔٛی ؾبظٔبٖ ُّٔ لبزض ٌطزیس زض ض٘ٚس تهٕیٕبت قٛضای أٙیت
زذبِت ٕ٘بیس ،ثسیٗ ٔٗٙب و ٝثطاؾبؼ ایٗ لُٗٙبٔٞ ٝطٌب ٜالسأبت  ٚتهٕیٕبت قٛضای
أٙیت زض ٔٛي ٔٛذبنی ثب حك ٚتٛٔ ٛار ٚ ٝثس٘ ٖٚتیز ٝثٕب٘سٔ ،زٕٕ ٖٕٔٛی ٔیتٛا٘س
تهٕیٕبت الظْ ضا زضذهٛل السأبت زؾتٝرٕٗی  ٚحتی تٛؾُ ث ٝظٚض اٖٕبَ ٕ٘بیس
(ٔمتسض .)73 :1379 ،چٙیٗ نالحیتی ثطای ٔزٕٕ ٖٕٔٛی زض ضأی ٔكٛضتی زیٛاٖ زض
لًی" ٝثطذی ٞعیٞٝٙبی ُّٔ ٔتحس" ،ثٛٔ ٝرت ٔٛاز ٙٔ 14 ٚ 11كٛض ٔٛضز تأییس لطاض
ٌطفت ٝاؾت .اظ ؾٛی زیٍطٔ ،زٕٕ ٖٕٔٛی ثب ا٘تربة اًٖبی غیطزائٓ قٛضای أٙیت ٘مف
ث ٝؾعایی زض تطویت قٛضا ؤ ٝؿئِٛیت حفّ نّح  ٚأٙیت ثیٗإِّّی زاضز ایفب ٔیوٙس.
ٔزٕٕ ٔیتٛا٘س ُٔبثك ٔبزٙٔ 98 ٜكٛض ٌعاضـ فٗبِیت زثیطوُ ؾبظٔبٖ ُّٔ ضا ثطضؾی
ٕ٘بیس  ٚاظ َطیك اضائ ٝتٛنیٞٝبی الظْ ثط ض٘ٚس وبض زثیطذب٘ ٝتأحیط ٌصاضز ٞط چٙس زض ض٘ٚس
 .1دسست است وِ هصَثبت هدوغ الضامآٍس ًویثبضذ ٍلی داسای آثبس حمَلی هیثبضذ .دس ایي ساثغِ ثؼضی اص
صبحتًظشاى حمَلی لغؼٌبهِ ّبی صبدسُ اص عشف هدوغ ػوَهی سبصهبى هلل هتحذ سا ثِ ػٌَاى هٌجغ حمَق
ثیيالولل هیداًٌذ .ػلت ایي اهش آى است وِ لغؼٌبهِّبی هضثَس ثب اوثشیت لبثلتَخْی یب ثِ اتفبق آسا اص سَی
دٍلتّب تصَیت هیضًَذ .هفبد ایي لغؼٌبهِّب هتضوي اػتمبد حمَلی اوثش وطَسّب ثَدُ ٍ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى لَاػذ
ػشفی هحسَة گشدد.
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ا٘تربة زثیطوُ ٘یع و ٝتٛؾٍ ٔزٕٕ  ٚثٙب ثط تٛنی ٝقٛضای أٙیت تٗییٗ ٔیقٛز ٘مف
ٔزٕٕ تٗییٗوٙٙس ٜذٛاٞس ثٛز (ٔبزٙٔ 97 ٜكٛض) .زض ضاثُٔ ٝزٕٕ ثب قٛضای التهبزی ٚ
ارتٕبٖی ٕٞیٗ ثؽ و ٝایٗ ضوٗ تحت ٘ٓط ٔزٕٕ وبض ٔیٕ٘بیس  ٚاًٖبی آٖ ثٛٔ ٝرت
ٔبزٙٔ 61 ٜكٛض اظ َطف ٔزٕٕ ا٘تربة ٔیٌطز٘سٔ .زٕٕ اظ َطیك ا٘تربة لًبت زیٛاٖ
ثیٗإِّّی زازٌؿتطی  ٚتًٕیٗ ارطای احىبْ زیٛاٖ ثیٗإِّّی زازٌؿتطی ثط زیٛاٖ
تأحیطٌصاض اؾت .ثسیٗ ٔف ْٟٛوَ ٝجك ٔبزٙٔ 14 ٜكٛض ُّٔ ٔتحسٔ ،زٕٕ ٖٕٔٛی
ٔیتٛا٘س ثب ضٖبیت ٔبز 12 ٜثطای حُ  ٚفهُ ٔؿبِٕتآٔیع ٞط ٚيٗیتی و ٝثٓ٘ ٝط
ٔیضؾس ث ٝضفبٕٖٔٛ ٜی یب ث ٝضٚاثٍ زٚؾتب٘ ٝثیٗإِّّی ُِٕ ٝظ٘س اظرّٕٚ ٝيٗیتٞبیی
و٘ ٝبقی اظ ٘مى اٞساف  ٚانٔ ُّٔ َٛتحس ث ٝقطح ٔصوٛض زض ٔٙكٛض اؾت ،السأبتی ضا
تٛنیٕ٘ ٝبیس .یىی اظ ٔهبزیك ایٗ تٛنیٔ ٝیتٛا٘س تٛنی ٝث ٝارطای حىٓ زیٛاٖ ثبقس وٝ
ٕٔٗٛالً ٚلتی لًی ٝزض قٛضای أٙیت ُٔطح ٌطزیسِٚ ٜی ثِ ٝحبِ ٚتٛی یىی اظ اًٖب ثٝ
٘تیز٘ ٝطؾیس ٜاؾتٔ ،زٕٕ ٔیتٛا٘س ثطاؾبؼ لُٗٙبٔ ٝاتحبز ثطای نّح ٚاضز ُٖٕ قٛز.
اِجت ٝایٗ ٔؿئّ ٝزض ربیی اؾت و ٝثِ ٝحبِ اٖٕبَ ٚت ٛزض قٛضای أٙیت ث ٝنّح
ثیٗإِّّی ُِٕٚ ٝاضز آیس ٔ ٚزٕٕ ٖٕٔٛی ث ٝذبَط ٔؿئِٛیت حب٘ٛیٝای و ٝزض ایٗ ظٔیٝٙ
زاضز ٔیتٛا٘س السأبتی ضا ا٘زبْ زٞس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی زض پی ٔطارٗ ٝزِٚت
٘یىبضاٌٛئ ٝث ٝآٖ ٟ٘بز ثٗس اظ ٚتٛی ایبالت ٔتحس زض قٛضای أٙیت ،لُٗٙبٔٛٔ 41/31 ٝضخ
ؾٛ٘ ْٛأجط  1986ضا نبزض ٕ٘ٛز ٔ ٚتٗبلت آٖ زض ارالؼٞبی چُٟٚز ٚ )1987( ْٚچُٟ
 ٚچٟبضْ ( )1989لُٗٙبٔٞٝبیی ضا ث ٝتهٛیت ضؾب٘یس .أب آ٘چ ٝثبیس ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌیطز
ایٗ اؾت و ٝلُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ ٖٕٔٛی و ٝحبٚی تٛنیٝای ثطای یه زِٚت ٔیثبقس
اِعاْ حمٛلی ٘ساض٘سٞ ،ط چٙس اظ ٘ٓط ٘فٛش ؾیبؾی ٛٙٗٔ ٚی اظ اٖتجبض ٚاالیی ثطذٛضزاض
ٞؿتٙس (٘زفی اؾفبز ٞ ٚبزی.)34 :1384 ،
شَرای اهٌیت

قٛضای أٙیت ٔطوت اظ  ًٖٛ 15اؾت و ًٖٛ 5 ٝآٖ زائٓ (آٔطیىب ،اٍّ٘یؽ ،فطا٘ؿ،ٝ
ضٚؾی ٚ ٝچیٗ)  ًٖٛ 10 ٚزیٍط آٖ غیطزائٓ ٔیثبقٙس .پٙذ ًٖ ٛزائٓ ،لسضتٞبی پیطٚظ
ر ًٙرٟب٘ی زٞ ْٚؿتٙس و ٝثط اؾبؼ ُٔٙك "لسضت" ،ایٗ حك ضا ث ٝذٛز اذتهبل
زازٜا٘س .اًٖبی غیطزائٓ قٛضا ثٔ ٝست ز ٚؾبَ  ٚتٛؾٍ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ؾبظٔبٖ ُّٔ
ا٘تربة ٔیق٘ٛس .ا٘تربة اًٖبی غیطزائٓ ثب تٛر ٝث ٝقطوت اًٖبی ؾبظٔبٖ زض حفّ
نّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی  ٚؾبیط اٞساف ؾبظٔبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ثبتٛر ٝث ٝتمؿیٓ ٖبزال٘ٝ
رغطافیبیی ٔیثبقس (ٔبزٙٔ 23 ٜكٛض)َ .جك لُٗٙبٔ ٝقٕبض 18 ٜؾبَ ٔ ،1946زٕٕ
ٖٕٔٛی 10 ،وطؾی غیطزائٓ قٛضای أٙیت ضا ث ٝنٛضت شیُ ٔیبٖ ٔٙبَك ٔرتّف
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رغطافیبیی تٛظیٕ وطز :آفطیمب  ٚآؾیب  5وطؾی ،آٔطیىبی التیٗ  2وطؾی ،اضٚپبی قطلی 1
وطؾی ،اضٚپبی غطثی  ٚؾبیط ٔٙبَك  2وطؾی (وطٔی.)10 :1375 ،
شَرای اهٌیت بِ هثابِ رکي اجزایی ساسهاى هلل

ٖسٜای اظ حمٛلسا٘بٖ ،قٛضای أٙیت ضا ثٖٛٙٝاٖ ضوٗ ارطایی ؾبظٔبٖ ُّٔ زض ٘ٓط
ٔیٌیط٘س و ٝزض ایٗ نٛضت ایٗ ٔٛئُ ٔٛطح ٔیٌطزز و ٝآیب اذتیبضات ایٗ قٛضا فمٍ
زض حس ارطای ٔهٛثبت زیٍط اضوبٖ ٔ ٚرهٛنبً ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ثٖٛٙ ٝاٖ ضوٗ تمٙیٙی ٚ
زیٛاٖ ثیٗإِّّی زازٌؿتطی ثٖٛٙ ٝاٖ ضوٗ لًبئی ٔیثبقس؟ ثب ثطضؾی ٔزٕٔٛ
نالحیتٞبی قٛضای أٙیت زضٔییبثیٓ و ٝنالحیت قٛضا زضذهٛل اؾتمطاض نّح ٚ
أٙیت رٟب٘ی ثؿیبض ٚؾیٕ ٔیثبقس ثَٛ ٝضی و ٝایٗ نالحیتٞبی وّی ،قٛضا ضا اظ
اذتیبضات لبثُ اُ٘ٗبف ثؿیبضی ثطذٛضزاض ٕ٘ٛز ٜاؾت تب ربیی و ٝحتی ٔیتٛا٘س زض
نٛضت ِع ْٚالساْ ث ٝلبٌٖ٘ٛصاضی ٕ٘بیس ،ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ،قٛضای أٙیت زض ؾبَٞبی
 1994 ٚ 1993ثٝتطتیت ثطای تٗمیت ٔؿئِٛیٗ ٘مىٞبی ٖٕس ٜحمٛق ثیٗإُِّ
ثكطزٚؾتب٘ ٝزض یٌٛؿالٚی  ٚضٚآ٘سا الساْ ث ٝتأؾیؽ ز ٚزازٌب ٜثیٗإِّّی ٕ٘ٛز .قٛضای
أٙیت ثب تأؾیؽ ایٗ ز ٚزازٌب ٜاظ ز ٚرٟت ٔجبزضت ث ٝلبٌٖ٘ٛصاضی وطز ٜاؾت :یىی ایٗ
و ٝچ ٖٛربٔٗ ٝثیٗإِّّی تب آٖ ظٔبٖ زض ٔٛضز تكىیُ یه زازٌب ٜویفطی ثیٗإِّّی
زائٓ ،ثطاؾبؼ یه ٔٗبٞس ٜث٘ ٝتیز٘ ٝطؾیس ٜثٛزِ ،صا ایزبز ز ٚزازٌب ٜثیٗإِّّی ثطای
ضؾیسٌی ث ٝرٙبیبت رٍٙی ثٖٛٙ ٝاٖ ضوٗ فطٖی قٛضای أٙیت ثطاؾبؼ فهُ ٞفتٓ
ٔٙكٛض  ٚثب نالحیت ارجبضی ثطای ضؾیسٌی ث ٝرطایٓ اضتىبثی ذٛز ٖ٘ٛی لبٌٖ٘ٛصاضی
اؾت .اِجت ٝزضؾت اؾت زازٌبٜٞبی ٔعثٛض اذتهبنی ٔیثبقٙس ،أب اؾبؾٙبٔ ٝایٗ
زازٌبٜٞب ٔتٕٟیٗ ضا ٔكرم ٔ ٚحسٚز ٘ىطزٜا٘س .زیٍط آٖ و ٝاؾبؾٙبٔ ٝزازٌب ٜثیٗإِّّی
یٌٛؿالٚی  ٚضٚآ ٘سا اظ ایٗ حیج و ٝحبٚی زؾتٛضاتی ذُبة ثٔ ٝحبوٓ ّٔی زِٚتٞبی
ًٖٔ ٛیثبقٙس ٚ 1اظ ایٗ َطیك ثطذی اظ ٔمطضات قىّی ضا ثط آئیٗ زازضؾی زًٖٛ َٚ
تحٕیُ ٔیٕ٘بیس ،رٙج ٝتمٙیٙی زاضز (قبیٍبٖٕٞٝ٘ٛ٘ .)208 :1380 ،بی زیٍط اظ
لبٌٖ٘ٛصاضی قٛضای أٙیت ،تهٕیٓ قٛضا ضارٕ ث ٝتأٔیٗ ذٛاؾتٔ ٝتمبيیبٖ پطزاذت
ذؿبضت ٘بقی اظ تٟبرٓ ٖطاق ث ٝوٛیت ٔیثبقس و ٝزض ایٗ پط٘ٚس ٜقٛضا تهٕیٓ ث ٝاذص
ؾی زضنس اظ ٖبیسات حبنُ اظ فطٚـ ٘فت  ٚفطآٚضزٞ ٜبی ٘فتی ٖطاق رٟت پطزاذت ثٝ
 .1ثشاسبس ثٌذ  2هبدُ  9اسبسٌبهِ دادگبُ یَگسالٍی ٍ هبدُ  8اسبسٌبهِ دادگبُ سٍآًذا ،هحبون ثیيالوللی ثش هحبون
هلی اٍلَیت داسًذ ٍ دس ّش هشحلِ اص سسیذگی هوىي است هحبون ثیيالوللی اص هحبون هلی سسوبً دسخَاست
ًوبیٌذ وِ ثِ صالحیت هحبون ثیيالوللی هضثَس تسلین ضًَذ.
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ظیبٖزیسٌبٖ ث٘ ٝحٔ ٛصوٛض زض ثٙسٞبی  19 ،18 ،16لُٗٙبٔ ٚ 687 ٝثٙس  2لُٗٙبٔٝ
ٕٛ٘ 705ز ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ضا ٖ٘ٛی ٚيٕ ٔبِیبت ثط زضآٔس ٘فتی ٖطاق ثٛٔ ٝرت فهُ
ٞف تٓ ٔٙكٛض ث ٝحؿبة آٚضز و ٝزض ایٗ نٛضت ٚيٕ ٔبِیبت زض ٞط ٔٛضز زض نالحیت
لبٌٖ٘ٛصاض اؾت و ٝایٗ ْٚیف ٝضا قٛضای أٙیت ا٘زبْ زاز ٜاؾت (ؾبزات ٔیسا٘ی:1387 ،
.)116 – 107
ٕٞچٙیٗ ،قٛضای أٙیت تٛا٘ؿت ٝاؾت ث ٝاؾتٙبز ایٗ اذتیبضات الساْ ث ٝنسٚض
تهٕیٕبت قجٝلًبیی ٕ٘بیس .ثطای ٔخبَِ ،ع ْٚپصیطـ ٔؿئِٛیت افطاز ٔت ٟٓثٝ
ثٕتٌصاضی زض ٛٞاپیٕبی پبٖآٔطیىٗ پطٚاظ  103اظ ؾٛی زِٚت ِیجی زض لًی ٝالوطثی
یه ُٖٕ قجٝلًبیی قٛضای أٙیت ٔیثبقس ،چطا وّٖ ٝیاالن َٛاتربش ایٌٗٝ٘ٛ
تهٕیٕبت ٔ ٌٛٙث ٝضؾیسٌیٞبی لًبیی ٔی ثبقس زض حبِی و ٝزض لًیٔ ٝعثٛض ٔؿئِٛیت
زِٚت ِیجی زض ٞیچ زازٌبٞی ث ٝاحجبت ٘طؾیس ٚ 1یب تٗییٗ ٔتزبٚظ رعء الیٙفه اذتیبض
نطیح قٛضا ثطای احطاظ تزبٚظ ٔیثبقس )ٕٞ .(Kirgis, 1995: 538چٙیٗ ٚلتی قٛضا زض
یه لُٗٙبٔ ،ٝذٛز السأبت زِٚتی ضا ٔغبیط تٟٗسات حمٛق ثیٗإِّّی آٖ زِٚت تكریم
زٞس  ٚیب ضفتبض  ٚالساْ ذبنی ضا ٘مى فبحف حمٛق ثیٗإُِّ ٔیزا٘س ،زض ٚالٕ یه
تهٕیٓ لًبیی ٔیٌیطزٖ .ال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق قٛضای أٙیت تٛا٘ؿت ٝاؾت ث ٝاؾتٙبز ایٗ
اذتیبضات الساْ ث ٝایزبز اضوبٖ فطٖی ثب ٔبٞیت لًبیی ٕ٘بیس ثٔ ٝب٘ٙس زازٌبٜٞبی
یٌٛؿالٚی  ٚضٚآ٘سا .اِجت ٝثبیس تٛر ٝزاقت زازٌبٜٞبی ٔعثٛض اضوب٘ی ٔؿتمُ ٞؿتٙس وٝ
زض ا٘زبْ ْٚبیف لًبیی ذٛز تحت وٙتطَ قٛضای أٙیت لطاض ٘ساض٘س  ٚیب قٛضای أٙیت ثب
2
ایزبز وٕیؿی ٖٛغطأت ُّٔ ٔتحس ٔجبزضت ث ٝا٘زبْ ثطذی ْٚبیف لًبیی ٕ٘ٛز ٜاؾت.
ٟ٘بیت ایٗ و ٝاذتیبضات ٚاٌصاض قس ٜث ٝقٛضای أٙیت زض ضاثُ ٝثب حفّ نّح  ٚأٙیت
رٟب٘ی آٖ لسض ٌؿتطزٚ ٚ ٜؾیٕ ٔیثبقس و ٝثطٖ ٞبضزٌطیف ضاؼ زض ٔمبِ ٝذٛز ثب ٖٛٙاٖ
"رطایٓ ثیٗإِّّی  ٚأٙیت زؾتٝرٕٗی" ثیبٖ ٔیزاضز :اًٖبی زیٛاٖ زائٕی ثیٗإِّّی
زازٌؿتطی ،زض یه ٘كؿت زاذّی پطؾیس٘س :آیب ٘مف اؾبؾی ٌ ٚؿتطزٜای و ٝث ٝقٛضای
أٙیت زض اضتجبٌ ثب حفّ نّح  ٚأٙیت ثیٗإِّّی زاز ٜقس ،ٜزیٍط چیعی ثطای زیٛاٖ،
زض اضتجبٌ ثب ٔٛي ،ٔٛثبلی ٌصاقت ٝقس ٜاؾت؟ (.(Greafrath, 1998: 241
ً .1گبُ وٌیذ ثِ لغؼٌبهِّبی  748 ٍ 731ضَسای اهٌیت وِ ثِ تشتیت دس  21طاًَیِ ٍ  31هبسس  1992ثِ تصَیت
سسیذ.
ً .2وًَِ دیگشی اص الذاهبت ضجِلضبیی ضَسای اهٌیت ػجبستٌذ اص :حل اخجبسی اختالفبت هشصی ثیي ػشاق ٍ
وَیت ،اػالى ثغالى اظْبسات دٍلت ػشاق هجٌی ثش سد ثذّیّبی خبسخی آى ٍ لغؼٌبهِ  799ضَسای اهٌیت
دسخصَظ اخشاج فلسغیٌیبى اص وشاًِ ثبختشی .ثشای هغبلؼِ ثیطتش هشاخؼِ گشدد ثِ :سبداتهیذاًی.)1387( ،

جايگاه تفكيك قوا در ساختار سازمان ملل متحد  1013

رابطِ شَرای اهٌیت با دیگز ارکاى ساسهاى هلل

ثب اٖتجبضی ؤ ٝبزٙٔ 25 ٜكٛض ؾبظٔبٖ ُّٔ ثطای تهٕیٕبت قٛضای أٙیت لبئُ قسٜ
اؾتٔ 1یتٛاٖ ٌفت قٛضای أٙیت لسضتٕٙستطیٗ ضوٗ زض ُّٔ ٔتحس اؾت ،ظیطا ثٝ
ٔٛرت ایٗ ٔبز ٜایٗ قٛضا تٟٙب ضوٗ اظ اضوبٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ اؾت و ٝتهٕیٕبتف ثطای
تٕبٔی اًٖب اِعاْآٚض اؾت ٚ 2تمطیجبً ٞط تهٕیٓ ٔ ٟٓؾیبؾی زض ؾبظٔبٖ ُّٔ یب ثبیس اظ
قٛضا ٔٙكأ ثٍیطز یب تٛؾٍ ایٗ ضوٗ تأییس قٛز .زضذهٛل اضتجبٌ قٛضا ثب زثیطذب٘،ٝ
ا٘تربة زثیطوُ ؾبظٔبٖ ُّٔ تٛؾٍ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی  ٚث ٝتٛنی ٝقٛضای أٙیت ٔكرم
ٔیٌطزز (ٔبزٙٔ 97 ٜكٛض) .ثب تٛر ٝث ٝایٗ وٙٔ ٝكٛض ُّٔ ٔتحس ٘ٓبضت ثط ؾطظٔیٗٞبی
اؾتطاتػیه ضا تبثٕ تهٕیٕبت قٛضای أٙیت زا٘ؿت ٝاؾت (ٔبزٙٔ 83 ٜكٛض) ٔیتٛاٖ لبئُ
قس و ٝقٛضای أٙیت تمطیجبً تهٕیٌٓیط انّی اذتیبضات قٛضای لیٕٔٛیت ٔیثبقس  ٚثب
نطاحت ٔبزٙٔ 25 ٜكٛض ،تهٕیٕبت قٛضا ثطای  ٕٝٞاضوبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ قٛضای التهبزی
 ٚارتٕبٖی ٘یع اِعاْآٚض اؾت .زضذهٛل ضاثُ ٝقٛضا ثب ٔزٕٕ ٕٞیٗ ثؽ و ٝلج َٛوكٛض
رسیس ،تّٗیك  ٚاذطاد یه وكٛض ثٚ ٝؾیّٔ ٝزٕٕ ِٚی ثب تٛنی ٝقٛضای أٙیت ا٘زبْ
ٔیٌیطز (ٔٛاز  4اِی ٙٔ 6كٛض) .زضؾت اؾت و ٝثٛٔ ٝرت ٔبزٙٔ10 ٜكٛضٔ ،زٕٕ
ٖٕٔٛی ٔیتٛا٘س ٞط ٔؿئ ّ ٝیب أطی ضا و ٝزض حسٚز ایٗ ٔٙكٛض یب ٔطث ٌٛث ٝاذتیبضات ٚ
ْٚبیف ٞط یه اظ ضوٗٞبی ٔمطض زض ایٗ ٔٙكٛض ثبقس ٔٛضز ثحج لطاض زٞس  ٚالساْ ثٝ
نسٚض تٛنی٘ٝبٕٔ٘ ٝبیس ِٚی تب ظٔب٘ی و ٝقٛضای أٙیت زض ٔٛضز ٞط اذتالف یب ٚيٗیت،
زض حبَ ا٘زبْ ْٚبیفی اؾت و ٝزض ایٗ ٔٙكٛض ثساٖ ٔح َٛقس ٜاؾتٔ ،زٕٕ ٖٕٔٛی زض
ٔٛضز آٖ اذتالف یب ٚيٗیت ٞیچٌ ٝ٘ٛتٛنیٝای ٘رٛاٞس وطز ٍٔط ایٗ و ٝقٛضای أٙیت
چٙیٗ تمبيبیی ثىٙس (ٔبزٙٔ 12 ٜكٛض).
زضذهٛل ضاثُ ٝقٛضا ثب زیٛاٖ ثیٗإِّّی زازٌؿتطی الظْ ث ٝشوط اؾت ،اًٖبی
زیٛاٖ ضا ٔزٕٕ ٖٕٔٛی  ٚقٛضای أٙیت ثب قطایُی و ٝزض ٔٛاز  12-4اؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ
ٔكرم قس ٜاؾت ا٘تربة ٔیوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ،قطایٍ زِٚتٞبیی و ٝاؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ
ثیٗإِّّی زازٌؿتطی ضا أًب ٘ىطزٜا٘س ِٚی لهس ٔطارٗ ٝث ٝزیٛاٖ ضا زاض٘س اظ َطف
قٛضای أٙیت ٔٗیٗ ذٛاٞس قس (ثٙس ٔ 2بز 35 ٜاؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ).
 .1هبدُ  25هٌطَس :اػضبی هلل هتحذ هَافمت هی ًوبیٌذ وِ تصویوبت ضَسای اهٌیت سا ثشعجك ایي هٌطَس لجَل ٍ
اخشا ًوبیٌذ.
 .2الجتِ ثبیذ تَخِ داضت تصویوبت ضَسا دس صَستی ثشای دٍلتّب الضامآٍس هیثبضذ وِ ثب همشسات ضىلی ٍ
هبَّی هٌطَس هَافمت وبهل داضتِ ثبضذ .ثشای تَضیح ثیطتش ًگبُ وٌیذ ثِ:
Chiristian Tomuschat , The Lockerbie Case before the International Court of Justice,
International Commission of Jurists , The Review, No .48/1992, p. 44.
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قٛضا ٔیتٛا٘س اظ َطیك ارطای احىبْ آضای زیٛاٖ ثط ایٗ ضوٗ تأحیط ٌصاضز ثسیٗ
ٔٗٙب و ٝثٛٔ ٝرت ثٙس ٔ 2بزٙٔ 94 ٜكٛضٞ" :طٌبَ ٜطف زٖٛایی اظ ا٘زبْ تٟٗساتی و ٝثط
حؿت ضأ ی زیٛاٖ ثطٖٟس ٜاٌ ٚصاضز ٜقس ٜاؾت ترّف وٙس َطف زیٍط ٔیتٛا٘س ث ٝقٛضای
أٙیت ضرٕ٘ ٔٛبیس  ٚقٛضای ٔعثٛض ٕٔىٗ اؾت زض نٛضتی و ٝيطٚضی تكریم زٞس
تٛنیٞ ٝبیی ٕ٘ٛز ٜیب ثطای ارطای ضای زیٛاٖ تهٕیٓ ث ٝالسأبتی ثٍیطز"ِ ،صا زض نٛضتی
و ٝقٛضای أٙیت زض ارطای تهٕیٕبت زیٛاٖ ٞیچ السأی ٘ىٙسٞ ،یچٌ ٝ٘ٛأىبٖ حمٛلی
ثطای ارطای حمٛق ثیٗإُِّ ثطاؾبؼ ٔٙكٛض ٚرٛز ٘رٛاٞس زاقت 1.اِجت ٝثٙس (ٔ )2بزٜ
 94ضا ٔیتٛاٖ ثسیٌٗ ٝ٘ٛتفؿیط ٕ٘ٛز ؤ ٝبزٔ ٜعثٛض ث ٝقٛضا ایٗ التساض ضا زاز ٜاؾت وٝ
تٛنی ٝذٛز ضا ربیٍعیٗ ضأی زیٛاٖ وٙس.
ثٙبثطایٗٔ ،بزٙٔ 94 )2( ٜكٛض ثب تىّیف اًٖب ث ُٕٖ ٝث ٝتهٕیٕبت زیٛاٖ ثط
اؾبؼ ثرف أ َٚبز ٚ 94 ٜاؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ ،زیٛاٖ ضا زض نٛضت تٛؾُ َطف اذتالف ثٝ
قٛضای أٙیت ،تحت وٙتطَ قٛضا لطاض ٔیزٞسِ .صا ثب ٔس ٘ٓط لطاض زازٖ ٔزٕٖٝٛ
اذتیبضات قٛضای أٙیت ٔیتٛاٖ لبئُ قس و ٝایٗ قٛضا ٘ ٝتٟٙب اظ زیٍط اضوبٖ ؾبظٔبٖ
ُّٔ اؾتمالَ ٘ؿجی زاضز ثّى ٝوٕتط ضوٙی اؾت و ٝقٛضا زض آٖ تأحیطٌصاض ٘جبقس.
دیَاى بیي الوللی دادگستزی

ؾیؿتٓ لًبیی ثیٗإِّّی اظ ؾیؿتٓ زاٚضی ثیٗإِّّی ٘كأت ٌطفت ٝاؾت ،ثسیٗ ٔٗٙب وٝ
زِٚتٞب ث ٝزِیُ ٔكىالتی و ٝزض زیٛاٖٞبی زاٚضی ٚرٛز زاقتٔ ،ب٘ٙس ا٘تربة زاٚضاٖ
تٛؾٍ َطفیٖٗ ،سْ ٚرٛز لب٘ ٖٛیهپبضچٖ ٚ ٝسْ لٛاٖس آئیٗ زازضؾی ٔكرم زضیبفتٙس
و ٝزض ضٚاثٍ ثب یىسیٍط ٚرٛز یه زازٌب ٜثیٗإِّّی ٔكبث ٝؾیؿتٓ لًبئی ّٔی يطٚضی
ٔیثبقس .زازٌبٞی و ٝ٘ ٝتٟٙب آضای ذٛز ضا ثط لٛاٖس حمٛلی ثٙب ٟ٘س ،ثّىٕٞ ٝیك ٝث ٝآضای
لجّی ذٛز ٘یع تٛر ٝزاقت ٝثبقس تب ثسیٗ ٚؾیّ ٝثتٛا٘س ضٚی ٝلًبئی ثیٗإِّّی ضا ثٚ ٝرٛز
آٚضزِ .صا ث ٝایٗ زِیُ زیٛاٖ زائٕی زازٌؿتطی ثیٗإِّّیٔ ٚ 2تٗبلت آٖ زیٛاٖ
زازٌؿتطی ثیٗإِّّی 3ثٚ ٝرٛز آٔس.

 .1ثِ ػٌَاى ًوًَِ ًیىبساگَئِ دس سبل  1986تالش وشد تب اص هبدُ  94ثٌذ  2هٌطَس ثشای ٍاداس وشدى ایبالت هتحذُ
ثِ اخشای حىن  27طٍئي  1986دیَاى استفبدُ وٌذّ .وبىعَس وِ پیصثیٌی هی ضذ ایبالت هتحذُ اص ٍتَ دس همبثل
ضَسای اهٌیت استفبدُ ًوَد ٍ فمظ هدوغ ػوَهی ثِ تصَیت لغؼٌبهِای دس ًَ 3اهجش  ،1986ثذٍى اهىبى اخشای
ٍالؼی ،ثسٌذُ ًوَد.
2. Permanent Court of International Justice
3. International Court of Justice
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دیَاى بیيالوللی دادگستزی بِ هثابِ رکي قضائی ساسهاى هلل

تٟٙب أیسٚاضی ثطلطاضی نّح  ٚأٙیت زائٕی زض ٖطن ٝثیٗإِّّی ،ثب ثطلطاضی ٖساِت
ثیٗإِّّی اظ َطیك حمٛق ثیٗإُِّ ٔیؿط ٔیثبقس .ثٖ ٝجبضت زیٍط ،یه رٟبٖ ؾبظٔبٖ
یبفت ٝثسٖ ٖٚساِت ؾبظٔبٖ یبفتٕ٘ ،ٝیتٛا٘س زٚاْ ثیبٚضز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت و ٝزیٛاٖ ثٝ
ٖ ٛٙاٖ یه ضوٗ انّی  ٚتٟٙب ضوٗ لًبئی ُّٔ ٔتحس ایزبز قس ٜاؾت  ٚتٕبْ اًٖبی ُّٔ
ٔتحس ٘یع ذٛز ث ٝذٛز ًٖٛ 1اؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .اِجت ٝثبیس تٛر ٝزاقت
زضؾت اؾت و ٝزض ٔٙكٛض نطاحتبً اظ زیٛاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ضوٗ لًبئی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٘بْ ثطزٜ
قسِ ،ٜىٗ ٘مبیهی ٚرٛز زاضز و ٝث ٝؾرتی ٔیتٛاٖ ایٗ ضوٗ ضا ٔب٘ٙس زؾتٍب ٜلًبئی وٝ
زض حبوٕیت ّٔی ٞط وكٛض ٚرٛز زاضز تبْ  ٚوبُٔ پٙساقت.
اِٚیٗ زِیُٖ ،سْ اِعاْ وكٛضٞب ثطای ثٝضؾٕیت قٙبذتٗ نالحیت زیٛاٖ ٔیثبقس،
ثسیٗ ٔٗٙب وٞ ٝیچ زِٚتی ّٔعْ ٘یؿت زض یه زٖٛای حمٛلی 2و٘ ٝعز زیٛاٖ ُٔطح
ٔیقٛز حبيط ٌطزز ٍٔط ایٗ و ٝضيبیت ذٛز ضا ٘ؿجت ث ٝنالحیت زیٛاٖ اٖالْ وطزٜ
ثبقسِ .صا تبو ٖٛٙتالـ ٞبی یه زِٚت رٟت ث ٝرطیبٖ ا٘ساذتٗ یه زٖٛی ّٖی ٝزِٚتی
زیٍط ثب زازذٛاؾت یهرب٘جٍٙٞ ،ٝبٔی و ٝزِٚت ٔعثٛض تأویس ٕ٘بیس ذٛا٘س ٜنالحیت
زیٛاٖ ضا ث ٝضؾٕیت ٘كٙبذت ،ٝثی٘تیز ٝثٛز ٜاؾت (ٚاِؽ .)360 :1382 ،حتی اٌط
وكٛضی نالحیت ارجبضی زیٛاٖ ضا ،ثٛٔ ٝرت ثٙس ٔ 2بز 36ٜاؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ ،پصیطفتٝ
ثبقس ،ایٗ أط ٔبٕ٘ اظ آٖ ٕ٘ی قٛز و ٝاظ حًٛض زض ٘عز زیٛاٖ ذٛززاضی ٕ٘بیس  ٚیب ثٝ
اٖتجبض اٖالٔیٞٝبی یهرب٘ج ٝنالحیت ارجبضی زیٛاٖ و ٝثَٛٝض اذتیبضی نبزض ٕ٘ٛزٜ
اؾت ذبتٕ ٝزٞس .ایٗ یىی اظ ٔكىالت ثؿیبض رسی زض حُٚفهُ ٔؿبِٕتآٔیع اذتالفبت
ثیٗإِّّی اؾت و ٝربٔٗ ٝثیٗ إِّّی زض ؾ ٝز ٝٞاذیط ثب آٖ ٔٛار ٝثٛز ٜاؾت .ثَٛ ٝض
ٔخبَ ،ایؿّٙس اظ حًٛض زض ٘عز زیٛاٖ ٚ ٚاضز قسٖ زض رطیبٖ زازضؾی زض پط٘ٚس ٜنالحیت
ٔبٞیٌیطی زض ؾبَ  ،1974ذٛززاضی وطز ).(Reisman,1971: 706-710
ایٗ ض٘ٚس زض پط٘ٚسٜٞبی ٔطث ٌٛث ٝآظٔبیكبت ؾالحٞبی ٞؿتٝای ،پط٘ٚس ٜفالت
لبض ٜزضیبی اغ ،ٜپط٘ٚس ٜظ٘سا٘یبٖ رٍٙی پبوؿتبٖ ،پط٘ٚس ٜزیپّٕبتٞب  ٚوبضوٙبٖ ؾفبضت
آٔطیىب زض تٟطاٖ  ٚپط٘ٚس٘ ٜیىبضاٌٛئّٖ ٝی ٝایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب تىطاض قس (Rosenne,
1. ipso facto
ّ .2ش چٌذ ثٌبثش ثٌذ  2هبدُ  36اسبسٌبهِ ،هأهَسیت دیَاى ،اظْبسًظش دس اختالفبت حمَلی است ًِ اختالفبت ثب
هبّیت سیبسی وِ لبثلیت سسیذگی لضبیی ًذاسًذ .لىي دیَاى دس سأی همذهبتی ًَ 26اهجش  1984دس دػَای
اختالف آهشیىب ٍ ًیىبساگَئِ ثیبى داضت :دیَاى صالحیت داسد ثشاسبس ثٌذ  6هبدُ هزوَس تصوین ثگیشد وِ آیب یه
اختالف ثیي دٍ دٍلت داسای هبّیت حمَلی است یب خیش؟
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)ٕٞ .1997: 208چٙیٗ ٘جبیس اظ ٘ٓط زٚض زاقت و ٝزیٛاٖ ثبیس ٔٙتٓط ثٕب٘س تب اذتالفی
٘عز آٖ ُٔطح ٌطزز یب اظ آٖ زضذٛاؾت قٛز تب ٘ٓطیٝای اضائ ٝزٞس (ٚاِؽ.)376 :1382 ،
ٖال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق ،ثبیس تٛر ٝزاقت زیٛاٖ ثیٗإِّّی زازٌؿتطی ٔطرٗی ثب
نالحیت ٖبْ لًبئی ٕ٘یثبقس ٞط چٙس وكٛضٞب ث ٝزالیّی ٔب٘ٙس ٔیُ ث ٝپٟٙبٖوبضی  ٚیب
ٚرٛز ٔزبٔٗی و ٝثتٛا٘س ث ٝاذتالفبتی وٚ ٝاحسٞبی غیطزِٚتی زض آٖٞب ثٖٛٙ ٝاٖ َطف
زٖٛی حًٛض ٔییبثٙس ،ضؾیسٌی ٕ٘بیٙس ،تطریح ٔیزٙٞس ٔطارٕ ٔتٖٛٙی ثطای حُ
اذتالفكبٖ ٚرٛز زاقت ٝثبقس (ؾبٖس.)591 :1387 ،
ٔٛي ٔٛآذط زضذهٛل ارطای احىبْ آضای زیٛاٖ ٔیثبقس .زض ثٙس ٔ 1بز94 ٜ
اؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ آٔس ٜاؾت و ٝتهٕیٕبت زیٛاٖ ثیٗإِّّی زازٌؿتطی ،ثطای َطفیٗ
زٖٛی اِعاْآٚض اؾت  ٚزض ثٙس ٕٞ 2بٖ ٔبز ،ٜقٛضای أٙیت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ،ثٖٛٙٝاٖ
يبٔٗ ارطای احىبْ زیٛاٖ لطاض زاز ٜقس ٜاؾت .أب آ٘چ ٝلبثُ شوط اؾت ایٗ و ٝزیٛاٖ زض
َ َٛحیبت ذٛز ثب ٔٛاضز ٔتٗسزی اظ ٖسْ پصیطـ احىبْ  ٚتهٕیٕبت ذٛز ٔٛار ٝقسٜ
اؾت 1.اِجت ٝثبیس تٛر ٝزاقت ثٖ ٝمیس ٜثطذی ٕٞب٘ٙس وّؿٗ قٛضای أٙیت زض نسٚض
تٛنی ٝثٛٔ ٝرت ثٙس ٔ 2بزّٔ 94 ٜعْ ثٕٞ ٝب ًٙٞثٛزٖ ثب ضأی زیٛاٖ ٘یؿت .ثط ایٗ
اؾبؼ ،آٖ قٛضا زض نسٚض تٛنی ٝآظاز اؾت ٔ ٚیتٛا٘س ضا ٜحّی اضائ ٝزٞس ؤ ٝتفبٚت اظ
حىٓ زیٛاٖ ثبقس ،چٖ ٖٛجبضت "ثٛٓٙٔٝض احط ثركیسٖ حىٓ زیٛاٖ" فمٍ ث ٝتهٕیٓ
ثطٔیٌطزز  ٝ٘ ٚث ٝتٛنی٘( ٝزفی اؾفبز. ) 27 :1384 ،
ٖال ٜٚثط ٔٛضز فٛق ،زض نٛضتی و ٝقٛضای أٙیت زض ارطای تهٕیٕبت زیٛاٖ
ٞیچ السأی ٘ىٙسٞ ،یچ ٌ ٝ٘ٛأىبٖ حمٛلی ثطای ارطای حمٛق ثیٗإُِّ ثطاؾبؼ ٔٙكٛض
ٚرٛز ٘رٛاٞس زاقت .ثب ایٗ حؿبة ثطاؾبؼ ٔٙكٛض ٔٛلٗیت وكٛضی و ٝث ٝؾجت ٖسْ
ارطای حىٓ زیٛاٖ ٔتًطض ٌطزیس ٜاؾت ،ثؿیبض ٚذیٓتط اظ ٕٞیٗ ٚيٗیت ثطاؾبؼ حمٛق
2
ثیٗإُِّ ٖبْ یب حتی ٔیخبق ربٔٗ ُّٔ ٝذٛاٞس ثٛز.
 .1دػَی اًگلیس ػلیِ آلجبًی دس لضیِ وبًبل وَسفَ ،دػَی اًگلیس ػلیِ ایسلٌذ دس لضیِ صالحیت هبّیگیشی،
دػَی آهشیىب ػلیِ ایشاى دس لضیِ وبسوٌبى دیپلوبتیه ٍ وٌسَلی آهشیىب دس ایشاى ٍ دػَی ًیىبساگَئِ ػلیِ آهشیىب
دس لضیِ فؼبلیتّبی ًظبهی ٍ ضجِ ًظبهی آهشیىب دس ًیىبساگَئِ.
 .2دس وٌفشاًس سبًفشاًسیسىَ ،دس سبل  ،1945پیطٌْبداتی اص سَی ًوبیٌذُ ثَلیَی اسائِ ضذ وِ دس صَست
تصَیت آى ،ػذم اخشای حىن دیَاى ثِهٌضلِ تدبٍص دس ًظش گشفتِ هیضذٍ .لی ثِسغن ثحثّبی هفصل ٍ ًظشات
هَافك ،دس هتي ًْبیی هٌطَس هلل هتحذ ثِ ایي هَضَع اضبسُ ًطذُ است .ثشای هغبلؼِ ثیطتش هشاخؼِ ضَد ثِ:
Document of the United Nations Conference on International Organization ,the San
Francisco Conference, No. 3, 1945.
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رابطِ دیَاى بیيالوللی دادگستزی با دیگز ارکاى ساسهاى هلل

ٔبزٙٔ 7 ٜكٛض ،زیٛاٖ ضا رعء اضوبٖ انّی ُّٔ ٔتحس ٔیقٕبضز  ٚزض ٔبزٙٔ 92 ٜكٛض ٘یع
ز یٛاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ یه ضوٗ لًبیی ُّٔ ٔتحس ُٔطح ٔیقٛز و ٝثب تٛر ٝث ٝاذتیبضات
ٚاٌصاضی ث ٝزیٛاٖ ایٗ ٔطرٕ ٔیتٛا٘س الساْ ث ٝنسٚض آضای ٔكٛضتی  ٚتطافٗی ٕ٘بیس؛ ِٚی
آ٘چ ٝو ٝزض ٔٛاز ٔعثٛض ٛٔ ٚاز زیٍط ٔٙكٛض ٕٞ ٚچٙیٗ اؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ حبئع إٞیت
ٔیثبقس ،ایٗ و ٝزض ایٗ ٔٛاز ٞیچ اقبضٜای ث ٝایٗ و ٝایٗ ضوٗ ٔیتٛا٘س زضذهٛل
السأبت ؾبیط اضوبٖٓ٘ ،بضت لًبیی زاقت ٝثبقس  ٚاظ ایٗ َطیك ث ٝآٖٞب تأحیطٌصاض ثبقس
ٚرٛز ٘ساضز (احٕسی.)106 :1382 ،
ٖال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق ،ایٗ ٔٛي ٔٛزض ؾبَ  ٚ 1945ثٍٙٞ ٝبْ ثطٌعاضی وٙفطا٘ؽ
ؾب٘فطا٘ؿیؿى ٛزض لبِت یه انالح ی ٝتٛؾٍ زِٚت ثّػیه اضائ ٝقس وٛٔ ٝضز ٔربِفت
زِٚتٞب ٚالٕ قس )ٞ ،(Document of the United .Nations,1945:48-49ط چٙس ثطذی
اظ لًبت 1زض لًی ٝآفطیمبیرٛٙثی غطثی اؾتٙبز ٔیٕ٘بیٙس و ٝزیٛاٖ ثبیس زض ٘ٓطیٞٝبیف
ثَٛ ٝض ٔزعا  ٓٞاٖتجبض لُٗٙبٔٞٝبی ٔزٕٕ ٖٕٔٛی  ٓٞ ٚاٖتجبض لُٗٙبٔٞٝبی قٛضای
أٙیت ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس.
ٖسٜای ث ٝپیطٚی اظ ایٗ زؾت ٝثب تٙمیح ٔٙبٌ اظ حمٛق زاذّی زِٚتٞبی ًُّٖٔ ٛ
ٔتحسٗٔ ،تمس٘س ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ أط تبحسٚزی ثَٛ ٝض قفبف رٛاة زاز ثب ایٗ اؾتسالَ وٝ
وكٛضٞب ثب اِٟبْ اظ ٘ٓبْ حمٛلی ذٛز ،ضوٗ لًبیی ثٚٝرٛز آٚضزٜا٘س  ٚزیٛاٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ
ضوٗ لًبیی ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٔٛضز پصیطـ لطاض زازٜا٘س؛ ِصا ٚیػٌی آٖ ضا ٘یع (وٝ
٘ٓبضت لًبیی ثط السأبت ؾبیط اضوبٖ اؾت) پصیطفتٝا٘س .ایكبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛبز103 ٜ
ٔٙكٛض 2ضا ثٖٛٙٝاٖ زِیُ اؾتسالَ ذٛز ثیبٖ ٔیزاض٘س ثسیٗ ٔف ْٟٛو ٝاٌط چ ٝضٚی ؾرٗ
ٔبز 103 ٜزِٚتٞب ٞؿتٙس ِٚی ٚلتی زیٛاٖ ٔیتٛا٘س ٔٗبٞسات ٔغبیط ٔٙكٛض زِٚتٞب ضا
ثٖٛٙٝاٖ أطی ذالف ٔٙكٛض اٖالْ وطزٓ٘ ٚ ٜبضت زاقت ٝثبقس 3زضذهٛل السأبت اضوبٖ
ً .1ظیش ّ ٍ de Castor ٍ Fitzmauiceوچٌیي لبضی  Petrenاستذالل ًوَد  :هبدام وِ اػتجبس لغؼٌبهِ 276
ثشسسی ًگشدد ثشای دیَاى غیشهوىي است ًتبیح حمَلی آى سا اػالم ًوبیذ.
 .2هبدُ  1۰3هٌطَس سبصهبى هلل هتحذ " :دس صَست تؼبسض ثیي تؼْذات اػضبء هلل هتحذ ثِ هَخت ایي هٌطَس
ٍ تؼْذات آىّب ثش عجك ّش هَافمتٌبهِ ثیيالوللی دیگش ،تؼْذات آىّب ثِ هَخت ایي هٌطَس همذم خَاّذ ثَد".
ً .3وًَِ ایي هَضَع ،پشًٍذُ ًیىبساگَئِ هیثبضذ وِ دس آى پشًٍذُ دیَاى ثب تَسل ثِ هبدُ  1۰3هٌطَس اضؼبس داضت
"ولیِ هؼبّذات دٍ یب چٌذخبًجِای وِ وطَسّب هیتَاًٌذ ثشای حل ٍ فصل اختالفبت یب اػغبی صالحیت ثِ دیَاى
هٌؼمذ ًوبیٌذ ّویطِ تبثغ هبدُ  1۰3هٌطَس هی ثبضذ" .اص ّویي سٍ دس لضیِ الوشثی دیَاى دس سد دسخَاست لشاس
هَلت لیجی ثِ اٍلَیت هٌطَس ثش دیگش هؼبّذات ثیيالوللی ٍ اص خولِ هؼبّذُ هًَشال استٌبد خست. .ضبیبى روش
ایي وِ تذٍیيوٌٌذگبى هٌطَس ثذٍى ایي وِ ّیچ آییٌی سا ثشای سػبیت سلسلِ هشاتت لَاػذ ٍ اسوبى سبصهبى هلل
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ُّٔ ٔتحس ثَ ٝطیك اِٚی ایٗ أط أىبٖپصیط ذٛاٞس ثٛز (ٔبضٌطیت رٛا٘ی.)203 :1384 ،
آ٘چ ٝو ٝزض ایٗ لؿٕت حبئع إٞیت ٔیثبقس ایٗ و ٝثٓ٘ ٝط ثیكتط اؾبتیس حمٛق ،زیٛاٖ
ثب تٛر ٝثٙٔ ٝكٛض لبزض ث ٝتأحیطٌصاضی ثط لُٗٙبٔٞٝبی قٛضای أٙیت ٕ٘یثبقس .ثٖٛٙ ٝاٖ
ٔخبَ زض پط٘ٚسٞ" ٜعیٞٝٙبی ؾبظٔبٖ ُّٔ "زیٛاٖ ثب پصیطـ نالحیت ذٛز زضذهٛل
ؾئٛاَ ٔزٕٕ ٔجٙی ثط ایٗ و ٝآیب زِٚتٞبی ًٖ ٛثطای ٞعیٞٝٙبی ٔطث ٌٛث ٝالسأبت ُّٔ
ٔتحس زض و ٍٛٙزض ؾبَٞبی  1961ـ  ٚ 1960ز 1950 ٝٞزض ذبٚضٔیب٘ٔ ٝؿئِٛیتی زاض٘س
یب ذیط؟ اظ ایٗ زیسٌب٘ ٜیع زفبٔ وطز و ٝانُ ثط اٖتجبض لُٗٙبٔٞٝبیی اؾت و ٝقٛضای
أٙیت زض رٟت اؾتمطاض نّح  ٚأٙیت ثیٗإِّّی تهٛیت ٔیوٙسِ .صا اٌط قٛضای أٙیت،
زض ارطای فهُ ٞفتٓ زضذهٛل تٟسیس ّٖی ٝنّح  ٚیب ٘مى نّح ،اتربش تهٕیٓ ٕ٘ٛزٜ
ثبقس ،زض آٖ نٛضت زیٛاٖ لبزض ث ٝاضظیبثی تهٕیٓ قٛضای أٙیت زض ذهٛل ٚيٗیت
اٖالٔی ٕ٘یثبقس چطا و ٝثطضؾی ایٗ زٛٔ ٚي ٔٛثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝیه وبض ؾیبؾی اؾت
زض نالحیت ا٘حهبضی قٛضای أٙیت اؾتِٚ ،ی چٙب٘چٛٔ ٝي ٔٛلُٗٙبٔ٘ ،ٝمى یه
تٟٗس ثیٗإِّّی (و ٝذٛز یه ٔٛي ٔٛحمٛلی اؾت) اظ رب٘ت اًٖبی ؾبظٔبٖ ثبقس ،زض
1
آٖ نٛضت وٙتطَ حمٛلی تهٕیٓ ،اظ ٘بحی ٝزیٛاٖ ثب ٔكىُ ٖٕسٜای ثطذٛضز ٕ٘یوٙس.
ثَٛٝض وّی ّٖٕىطز زیٛاٖ زض ٔٛيٖٛبتی و ٝاذتالفبت  ٓٞزض قٛضا  ٓٞ ٚزض
زیٛاٖ ضؾیسٌی ٔی ٌطزیس 2ثٝذٛثی ٘كبٖ زاز ٜاؾت ایٗ اضٌبٖ زض ثطضؾی  ٚاْٟبض٘ٓط
٘ؿجت ثٔ ٝكطٖٚیت تهٕیٕبت اتربشی قٛضا ثؿیبض ٔحتبٌ ٔیثبقس ،ثَٛٝضی و٘ ٝحٜٛ
تسٚیٗ  ٚا٘كبی لطاضٞبی نبزض ٜزض لًیٝای ٔب٘ٙس الوطثی ٘كبٖ زاز و ٝزیٛاٖ تحتتأحیط
اٚيبٔ  ٚاحٛاَ حبوٓ ،ث ٝز٘جبَ تأییس ٔفبز لُٗٙبٖٔ ٚ 731 ٝسْ ٚضٚز زض ٔبٞیت لًیٝ

توْیذ وٌٌذ دس هبدُ  1۰3اػالم داضتٌذ دس صَست تؼبسض هیبى تؼْذات اػضبی هلل هتحذ ثِ هَخت ایي هٌطَس ٍ
تؼْذات آىّب ثش عجك ّش هَافمتًبهِ ثیيالوللی دیگش ،تؼْذات آىّب ثِ هَخت ایي هٌطَس همذم خَاّذ ثَد.

 .1ثٌذ یه هبدُ  96هٌطَس ًیض وِ همشس هیداسد"هدوغ ػوَهی یب ضَسای اهٌیت هیتَاًٌذ دسثبسُ ّش هسئلِ حمَلی
اص دیَاى ثیي الوللی دادگستشی دسخَاست ًظش هطَستی ثٌوبیٌذ" ،ثِ عَس ضوٌی ٍ غیش هستمین ضَسای اهٌیت سا
فبلذ صالحیت سسیذگی ثِ اثؼبد حمَلی لضیِ هغشٍحِ آى ضَسا هیداًذ ٍ ّوچٌیي هتي هزوَس تأییذی است ثش
صالحیت دی َاى ثیي الوللی دادگستشی ،دس سسیذگی ثِ اثؼبد حمَلی هسبئل هغشٍحِ دس ضَسای اهٌیت.
 .2دس لضیِ ضشوت ًفت ایشاى ٍ اًگلیس ،دٍلت اًگلیس ضوي عشح هسئلِ هلیوشدى ًفت دس ضَسای اهٌیت ،اص
دیَاى داٍسی ًیض تمبضبی صذٍس دستَس هَلت وشدُ ثَد .دس لضیِ پشسٌل دیپلوبتیه ٍ وٌسَلی آهشیىب دس تْشاى
ًیض هسئلِ ّن دس ضَسای اهٌیت ٍ ّن دس دیَاى عشح ضذُ ثَد .ثِ ّوبى تشتیت ،دس لضیِ فؼبلیتّبی ًظبهی ٍ ضجِ
ًظبهی آهشیىب دس ًیىبساگَیِ ٍ لضیِ فالت لبسُ دسیبی اطُ ،هَضَع اختالف ّوضهبى دس دیَاى ٍ ضَسای اهٌیت
هغشح ضذُ ٍ دس توبهی هَاسد فَق اص دیَاى دسخَاست صذٍس دستَس هَلت ًیض ضذُ ثَد.
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ُٔطٚح ٝثٛزٕٞ ٚ 1چٙیٗ زیٛاٖ زض ٔٛاضزی و ٝاذتالف زض ٔٛضز حمب٘یت تهٕیٓ قٛضای
أٙیت ٚرٛز زاقت ٝاؾتٔ ،طرٕ قٙبؾبیی حمب٘یت ضا ذٛز قٛضای أٙیت زا٘ؿت ٝاؾت
(ثبلطظاز.)68 : 1380 ،ٜ
ًتیجِگیزی
ثَٛ ٝض وّی ثب ثطضؾی ْٚبیف  ٚاذتیبضات ؾ ٝضوٗ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ،قٛضای أٙیت  ٚزیٛاٖ
ثیٗ إِّّی زازٌؿتطی ؾبظٔبٖ ُّٔ ز ٚزیسٌب ٜزضذهٛل ٚرٛز  ٚیب ٖسْ ٚرٛز تفىیه
لٛا زض ٔٙكٛض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ٚرٛز زاضزٚ ،الٌٕطایبٖ ٚ 2حمٛقٔساضاٖٚ 3.الٌٕطایبٖ
ثیبٖ ٔیزاض٘س :ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتكىُ اظ یه ؾّؿّٔٝطاتت ٔیبٖ اضوبٖ ذٛز اؾت وٝ
قٛضای أٙیت زض ضأؼ آٖ لطاض زاضز .حمٛقٔساضاٖ ٔیٌٛیٙس ضاثُ ٝتٛاظی  ٚتىٕیّی ثیٗ
زیٛاٖ  ٚقٛضای أٙیت ثطلطاض اؾت ٔ ٚیبٖ قٛضا ٔ ٚزٕٕ زض ٔحسٚز ٜذبنی یٗٙی ٔبزٜ
 12ضاثُ ٝؾّؿّٔ ٝطاتجی اؾت  ٚزض زیٍط حٛظٜٞب تٟٙب ضاثُ ٝتٛاظی ثطلطاض اؾت .اظ ثطضؾی
ثُٕٖ ٝآٔسٔ ٜكرم ٔیٌطزز و ٝتمؿیٓ نالحیت ثیٗ ؾ ٝضوٗ انّی ؾبظٔبٖ ُّٔ ثب
اٞتٕبْ ث ٝانُ تفىیه لٛا (٘ؿجی ُّٔ ٚك) ٘جٛز ٜاؾت چطا و:ٝ
 .1زض ایٗ ؾبظٔبٖ ثیٗإِّّی ٔطظ نالحیتٞب  ٚاذتیبضات اضوبٖ انّی ث ٝزلت
تطؾیٓ ٘كس ٜاؾت .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ،ثب ٔفطٚو ٌطفتٗ ٔزٕٕ ٖٕٔٛی ثٖٛٙ ٝاٖ ضوٗ
پبضِٕب٘ی ؾبظٔبٖ ُّٔ ،ایٗ ضوٗ غبِجبً ضوٙی ثٛز ٜؤ ٝكی ؾیبؾی ؾبظٔبٖ ضا تٗییٗ
ٔیوطز ٚ ٜلبزض ثٚ ٝيٕ لبٖس٘ ٜجٛز ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ تطتیت ،قٛضای أٙیت ثب فطو ضوٗ
ارطایی ٘یع ث ٝربی ارطای ٔهٛثبت زیٍط اضوبٖ غبِجبً ث ٝوبض لبٌٖ٘ٛصاضی  ٚحُٚفهُ
اذتالفبت و ٝلبٖستبً زض لّٕط ٚ ٚنالحیت ٔطارٕ لًبیی لطاض زاقت ٝاؾت ٔیپطزاظز.
 .2زض ٔٗٙبی اذم ،تفىیه لٛا ظٔب٘ی ٔٗٙب ٔ ٚف ْٟٛپیسا ٔیٕ٘بیس وٟ٘ ٝبزٞبی
حىٔٛتی ٔمٔ ،ٝٙٙزطی ٚ ٝلًبئی ٝزض یه ربٔٗٚ ٝرٛز زاقت ٝثبقٙس و ٝاِجتٔ ٝجٙبی
اؾبؾی قىُ ٌیطی ٞط یه اظ ایٗ ؾ ٝلٛا ضا ثبیس زض ثؿتط ٚحست ّٔی ٕٞ ٚچٙیٗ
تٗبٔالت اضازی  ٚآٌبٞب٘ ٝاًٖبی ارتٕبٔ رؿتز ٛوطز و ٝایٗ ٟ٘بزٞب ضا ثٖٛٙٝاٖ ٕ٘بزی اظ
ٌطٜٞٚبی اضازی ثٙٔ ٝهْٟٛ ٝض ٔیضؾب٘س .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝثطذالف ٘ٓبْ حمٛلی
ّٔی ،زض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٚحستی و ٝزض حىٔٛتٞب ٚرٛز زاضز زیسٕ٘ ٜیقٛز چطا و ٝزِیُ
 .1دس لضیِ ًیىبساگَئِ دیَاى ثیبى هیداسد ًویتَاً ذ ثِ خَاًت حمَلی ٍضؼیتی وِ تَسظ ضَسای اهٌیت
تصوینگیشی ضذُ سسیذگی وٌذ .دس لضیِ ًبهیجیب دیَاى هیگَیذ لذست تدذیذًظش دس تصویوبت اسوبى سبصهبى هلل
هتحذ سا ًذاسد.
2. Realists
3. Legalists
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ٚرٛز ؾبظٔب٘ی ٔب٘ٙس ؾبظٔبٖ ُّٔ ثیكتط يطٚضتٞب ٞ ٚسف ٔكتطن (رٌّٛیطی اظ رًٙ
 ٚزؾتیبثی ث ٝنّح) ثٛز ٜاؾت و ٝوكٛضٞب زض ٖطن ٝثیٗإُِّ ثب آٖ ٔٛارٌ ٝطزیسٜا٘س.
ِصا ،ثب ایٗ و ٝؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس ،رٕیٕ وكٛضٞب ضا زض ذٛز ربی زازٕٛٞ ٚ ٜاض ٜوٛقیسٜ
اؾت تب ٚحستی ٔیبٖ آ٘بٖ پسیس آٚضز٘ ،تٛا٘ؿت ٝزض ٔمبْ زِٚتی فطأّی ،حبوٕیتٞبی
ٔتٗسز ضا زض  ٓٞآٔیعز  ٚاظ آٖٞب حبوٕیتی ٚاحس یب ٕٞب ًٙٞپسیس آٚضز.
 .3تفىیه لٛای ٘ؿجی ٔٛرت ایزبز لبثّیت ٘ٓبضتٞبی ٔتمبثُ زٔ ٚحٛضی
ٔیقٛز؛ ثسیٗ ٔٗٙب وٞ ٝط ل ٜٛزض ٖیٗ ایٗ و ٝثط ز ٚل ٜٛزیٍط ٘ٓبضت زاضزٓ٘ ،بضت زٚ
ل ٜٛزیٍط ضا  ٓٞپصیطا ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ،انٛالً تفّٛلی ٔیبٖ لٛا پسیس ٘رٛاٞس آٔس  ٚلٛا زض
ٖطو  ٓٞلطاض ذٛاٙٞس ٌطفت .زض ٘تیز ،ٝلبثّیتٞبی تأحیطٌصاضی ثب ْطفیتٞبی
تأحیطپصیطی ٕٞطا ٜقس ٚ ٜاِعأبً ٔیبٖ آٖٞب تٗبُٔ پسیساض ٔیقٛز .ایٗ تٗبُٔ و ٝلٟطی ٚ
ارتٙبة٘بپصیط ذٛاٞس ثٛز  ٓٞاظ ٔٓٙط ٖٕك احطثركی  ٓٞ ٚزٚاْ ثبفت ث ٝثٟتطیٗ قیٚ ٜٛ
ضٚـ زض ربٔٗ ٝپسیساض ٔیٌطزز .زض حبِی و ٝثب ٔفطٚو ٌطفتٗ تمؿیٓ نالحیتٞب ثیٗ
اضوبٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ ثطاؾبؼ انُ تفىیه ٘ؿجی لٛا ،ضٖبیت ایٗ انُ ٘یع زض ؾبظٔبٖ ُّٔ
زیسٕ٘ ٜی قٛز  ٚثبتٛر ٝث ٝاذتیبضات ٞط یه اظ اضوبٖ ُّٔ ث ٝؾرتی ثتٛاٖ ٔخالً ٘ٓبضت
زیٛاٖ ثط زیٍط اضوبٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ ضا ٔٛضز لج َٛلطاض زاز.
 .4اظ انُ تفىیه لٛا زض ٘ٓبْ حمٛلی ّٔی ٔؿأِ ٝاؾتمالَ لٛا ٘بقی ٔیقٛز.
ثٙبثطایٗٔ ،ؿئّ ٝتفىیه  ٚاؾتمالَ لٛا الظْ ّٔ ٚعّٖ ،ْٚت ِّٙٛٗٔ ٚس  ٚاٌط اؾتمالَ زض
ثُٗ تفىیه لٛا تٗجی٘ ٝكٛز  ٚیب ٖٕالً ضٖبیت ٍ٘طزز ،تساذُ ثیضٚی ٚ ٝغیطلب٘٘ٛی زض أٛض
 ٚاذتیبضات یىسیٍط حبنُ ٔیقٛز ِ ٚصا تفىیه لٛا ٔرسٚـ ٔیقٛز  ٚاٌط یىی اظ لٛا
ثط لٛای زیٍط غبِت ٔ ٚؿٍّ قٛز  ٚآٖٞب ضا تحت ؾُّ ٚ ٝفطٔبٖ ذٛز ثىكب٘س زض ایٗ
نٛضت حىٔٛت ٔٗتسِ ٚ ٝزٔٛوطاؾی ٖٕالً ث ٝحىٔٛت ُّٔم ٚ ٝاؾتجسازی ٝتجسیُ ذٛاٞس
قسِ .صا اؾتمالَ لٛا زض ٘ٓبْ حمٛلی ّٔی ثٙٗٔ ٝبی تٛظیٕ ٖبزال٘ٔ ،ٝتٗبزَ ٔ ٚتٙبؾت
لسضت زض ٔیبٖ لٛا ،ثٛٓٙٔٝض ایزبز تٛاظٖ  ٚتٗبزَ زض ٔیبٖ آٖٞب اؾت .ثٙبثطایٗ حك
تساذالت ٓ٘ ٚبضت ٞب و ٝزض اؾتمالَ ٘ؿجی ثطای لٛا ٘ؿجت ث ٝیىسیٍط زازٔ ٜیقٛز ثبیس
ٔتٛاظٖ ٔ ٚتٙبؾت ثب حزٓ ٔؿئِٛیتٞبی آٖٞب ثبقس  ٚاٌط حك یىی ثیكتط  ٚیب وٕتط اظ
زیٍطی  ٚیب ٘بٔتٙبؾت ثب حزٓ ٔؿؤِیتٞبیف ثبقس ایٗ تٗبزَ  ٚتٛاظٖ ثٔ ٓٞ ٝیذٛضز ٚ
ٟ٘بیتبً ث ٝيٗف  ٚفّذ قسٖ آٖ ل ٚ ٜٛثٖ ٝسْ ٔٛفمیت آٖ زض ا٘زبْ ٔؿئِٛیتٞب ٚ
ٔأٔٛضیتٞبیف ٔیقٛز .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝایٗ انُ ٘یع زض تٛظیٕ نالحیتٞبی
اضوبٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ ضٖبیت ٍ٘طزیس ٜاؾت.
 .5ثط فطو و ٝثتٛاٖ ٖ٘ٛی ضوٗ تمٙیٙی ،ارطایی  ٚلًبیی ثطای ؾبظٔبٖ ُّٔ زض
٘ٓط ٌطفت ،يٗف ایٗ ٘ ٔٛتفىیه ایٗ ذٛاٞس ثٛز و ٝتبثٗبٖ ایٗ ٘ٓبْ زِٚتٞب ٞؿتٙس؛
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زِٚتٞبیی وٓ٘ ٝبْ زاذّی ذٛز ضا ثطتط اظ ٞط ٘ٓبْ زیٍط ٔی زا٘ٙسِ .صا چٙیٗ َطظ تفىطی
َجٗبً ثط آئیٗ ٚيٕ  ٚارطای ٔمطضات ثیٗإِّّی تأحیط ٔیٌصاضز  ٚآٖ ضا تحتاِكٗبٔ ذٛز
لطاض ٔیزٞس؛ ظیطا زض ٚالٕ اظ آ٘زب وٚ ٝيٕ ٔمطضات ثیٗإِّّی انٛالً تبثٕ اضازٜ
زِٚتٞبؾت ٔحتٛای آٖٞب ثٞ ٝیچ ضٚی ٕ٘یتٛا٘س ثٔ ٝؿبئّی تٕٗیٓ یبثس و ٝثٌٕ ٝبٖ
آٖٞب زض لّٕط ٚ ٚنالحیت ا٘حهبضی آ٘بٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت .ارطای ٔمطضات حمٛق
ثیٗإُِّ ٘یع تٟٙب زض لبِت ٘ٓبْٞبی حمٛق زاذّی لبثُ زضن ثٛزٜا٘سٞ .ط زِٚت ثِ ٝحبِ
حمٛق ثیٗإُِّ ٔتٟٗس ثٔ ٝحمك ؾبذتٗ ٘تیزٔ ٝمطضات یٗٙی ارطای ٔؤحط حمٛق
ثیٗإُِّ قسِ ٜىٗ زض ٔٛضز تٗییٗ ضٚـٞبی ث ٝارطا زضآٚضزٖ ٔمطضات آٖ ٘ٓبْ غبِجبً
تٟٗسی ٘ؿپطز ٜاؾت؛ ِصا پصیطـ  ٚرصة ٔمطضات ثیٗإِّّی زض ٘ٓبْٞبی زاذّی ٚ
تٕٗیٓ ؾبظٚوبضٞبی ارطایی زاذّی ث ٝآٖ ٔمطضات ٞیچٌب ٜتبثٕ ٕ٘ٓی ٚاحس ٘جٛز ٚ ٜزض ٞط
وكٛض ث ٝتٙبؾت إٞیتی و ٝلب٘ ٖٛاؾبؾی ث ٝاضظـٞبی ثیٗإِّّی زاز ٜزض لبِجی ٔٗیٗ
اً٘جبٌ یبفت ٝاؾت.
ٞ . 6سف انّی تفىیه لٛا وٙتطَ لسضت ثٚ ٝؾیّ ٝلسضت اؾت ،ث ٝایٗ ٔٗٙب وٝ
ثب تٛظیٕ ٔٓبٞط ؾٌ ٝب٘ ٝلسضت تمٙیٙی ،ارطایی  ٚلًبئی  ٚؾبظٔبٖ زازٖ ث ٝاٖٕبَ آٖٞب
زض ؾٟ٘ ٝبز ٔتفبٚت حىٔٛتٞبی ّٔی ،ثؿتط الظْ فطأ ٓٞیقٛز تب ٞط یه اظ آٖٞب زض
وٙبض ایفبی اقتغبالت ذٛیف یب زض لبِت آٖٔ ،بٕ٘ اظ ٌؿتطـ زأ ٝٙنالحیت ؾبیط لٛا
ق٘ٛس .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝایٗ اٞساف ٔس٘ٓط ٔؤؾؿیٗ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ٘جٛز ٜاؾت
ثَٛٝضی و ٝثٛٔ ٝرت ٔبزٙٔ 1 ٜكٛض اٞساف انّی ٔٙكٛض ٖجبضتٙس اظ :حفّ نّح  ٚأٙیت
ثیٗإِّّی ،تٛؾٗ ٝضٚاثٍ زٚؾتب٘ ،ٝحهٕٞ َٛىبضی ثیٗإِّّی ،ثٛزٖ ٔطوعی ثطای
ٕٞب ًٙٞوطزٖ السأبت.
ثٙبثطایٗ ،ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاضز فٛق ُٔٙمیتط آٖ اؾت و ٝث ٝربی اؾتفبز ٜاظ انُ
"تفىیه لٛا" و ٝفمٍ زض ٘ٓبْٞبی زاذّی ٔٗٙب پیسا ٔیوٙس ،حسٚز اذتیبضات ٞط ضوٗ ضا
ثب تٛر ٝثٔ ٝالن "تمؿیٓ نالحیتٞب" ٔكرم ٕ٘ٛز؛ چطا وٚ ٝلتی نحجت اظ تفىیه
لٛا زض یه وكٛض ُٔطح ٔیٌطزز زض ایٗ نٛضت ثبیس انُ اؾتمالَ لٛا اظ یىسیٍط ٚ
ٕٞچٙیٗ ٚرٛز اثعاضٞبیی رٟت ٘ٓبضت ٞط یه اظ لٛا ٘یع زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز .زض حبِی وٝ
زض تمؿیٓ نالحیت ،حیُ ٝاذتیبضات ٞط ضوٗ ث ٝاٖتجبض نالحیتٞبیی و ٝثساٖ تفٛیى
ٌطزیس ٜاظ لّٕط ٚاذتیبضات اضوبٖ زیٍط تفىیه ٔیقٛز ثس ٖٚایٗ و ٝثرٛاٞیٓ
پیفقطَی ضا ثطای ایٗ ٘ ٔٛتمؿیٓثٙسی زض ٘ٓط ثٍیطیٓ.
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ا٘تكبضات أیط وجیط.
 .10ذبٚض ،زوتط ٔحٕس ( ،)1343نالحیت زیٛاٖ ال ،ٝٞتٟطاٖ :ثب٘ه ثبظضٌب٘ی.
 .11ضٚؾ ،ٛغاٖغان ( ،)1369لطاضزاز ارتٕبٖی ،تطرٕٛٙٔ :ٝچٟط ویبٟ٘ ،طاٖ :ا٘تكبضات ٌٙزی.ٝٙ
 .12ؾبزات ٔیسا٘ی ،ؾیسحؿیٗ ( ،)1387نالحیت لبٌٖ٘ٛصاضی قٛضای أٙیت ،چبح ز،ْٚ
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