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وضعيت حقوقي پيك و كيسه ديپلماتيك در
حقوق بينالملل

منوچهر توسلي نائيني
اميرهمايون قريشي
چكيده :استفبدُ اص پیه بِ عٌَاى یىی اص سٍشّبی بشلشاسی استببطبت دیپلوبتیه ٍ اسسبل هىبتببت ٍ
اسٌبد داسای هبّیت دیپلوبتیه ٍ ویسِ دیپلوبتیه اص دیشببص دس بیي وطَسّب هشسَم بَدُ است .ایي
سٍشّب دس وٌَاًسیَىّبی چْبسگبًِ حمَق دیپلوبتیه وِ ایشاى ًیض آًْب سا تػَیب ًوَدُ بِغَست
هذٍى دس آهذًذ ٍ هػًَیت استببطبت دیپلوبتیه هَسد تأویذ لشاس گشفت .لیىي دس ایي وٌَاًسیَىّب ،دس
هَسد ٍضعیت حمَلی پیه ٍ ویسِ دیپلوبتیه ،حوبیت وبفی اص ایي ٍسبیل استببطی پیصبیٌی ًطذُ
است  .بشای سفع ایي ًمیػِ ،وویسیَى حمَق بیيالولل وبس خَد بشای حوبیت حمَلی اص پیه ٍ ویسِ
ّبی دیپلوبتیه ٍ بِ عببست دلیكتش بِ حوبیت حمَلی اص ویسِّبی دیپلوبتیه وِ ّوشاُ پیه ًیستٌذ سا
اص سبل  0891آغبص ٍ دس سبل 0898پس اص  09سبل پیصًَیس طشح هشبَط بِ پیه ٍ ویسِ دیپلوبتیه
ببعٌَاى «طشح وٌَاًسیَى ساجع بِ ٍضعیت پیه دیپلوبتیه ٍ ویسِ دیپلوبتیه وِ ّوشاُ پیه
دیپلوبتیه ًببضذ» سا آهبدُ وشدّ .ذف اص تذٍیي ایي طشح ایجبد اًسجبم ٍ تذٍیي لَاعذ یىٌَاخت ٍ
لببل اًطببق بب اًَاع پیه ٍ ویسِ دیپلوبتیه بَد .ایي طشح بسیبسی اص ًمبیع حمَق هَجَد دس صهیٌِ
حوبیت لبًًَی اص پیه ٍ ویسِ دیپلوبتیه ،سَءاستفبدُ اص ایي ٍسبیل استببطی ٍ هطىالت دیگش سا
بشطشف ًوَد .لیىي بِ دلیل تعبسؼ هٌبفع وطَسّب ،علیسغن سبلّب تالش وویسیَى حمَق بیيالولل،
تػَیب ایي وٌَاًسیَى ٍ اتخبر سٍیِای ٍاحذ ٍ یىسبى دسخػَظ پیهّب ٍ ویسِّبی دیپلوبتیه تب
وٌَى ،اهىبىپزیش ًطذُ است.
واژگان کليدی :پیه ،ویسِ دیپلوبتیه ،حمَق دیپلوبتیه ،وطَس فشستٌذُ ،وطَس پزیشًذُ.

.0دوتش هٌَچْش تَسلی ًبئیٌی ،عضَ ّیئت علوی داًطگبُ اغفْبى tavassoli2000@hotmail.com
.2آلبی اهیشّوبیَى لشیطی ،وبسضٌبس اسضذ حمَق بیيالولل ah.ghoreishi@yahoo.com

  773فصلنامه سياست خارجي ،سال بيست و چهارم ،شماره  ،3پاييز 9331

اص دٚساٖ ثبػتبٖ ،اػتفبد ٜاص پیهٞب ثشای اسػبَ ٔىبتجبت  ٚاػٙبد داسای ٔبٞیت
دیپّٕبتیه  ٚویؼ ٝدیپّٕبتیه ٔشػ ْٛثٛد ٜاػت .آٖٞب ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ وـٛسٞبی
خبسخی ٔل ٖٛاص تؼشم ثٛد ٚ ٜاص ثشخی أتیبصات ٔ ٚل٘ٛیتٞب  ٚحك ٔؼبفشت آصاد ٚ
ثذٔ ٖٚب٘غ ثشخٛسداس ثٛد٘ذ .ثب تذٚیٗ وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ثیٗإِّّی ثٝتذسیح ایٗ ٚهؼیت
ٕٔتبص ث ٝكٛست ٔذ ٖٚدسآٔذٔ .شحّ ٝا َٚتٟی ٚ ٝتذٚیٗ ایٗ ٔمشسات سٌّٕبٖ ٔ 13بسع
ٚ 1815یٗ  ٚسٌّٕبٖ ٛ٘ 21أجش  1818اوغ ـ الؿبپُ ثٛد .ػپغ وٛٙا٘ؼیٞ ٖٛبٚا٘ب 20
فٛسی1928 ٝتلٛیت ؿذ .وٛٙا٘ؼیٔ« ٖٛضایب ٔ ٚل٘ٛیتٞبی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ» (ٔلٛة
 ٚ )1352/12/13وٛٙا٘ؼیٔ« ٖٛضایب ٔ ٚل٘ٛیتٞبی آطا٘غٞبی تخللی» (ٔلٛة
 ،)1352/12/20ث ٝتشتیت تٛػي ٔدٕغ ػٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ دس ػبَ ٚ 1946
 1947ث ٝتلٛیت سػیذ .دس ٟ٘بیت ،ایٗ ٔمشسات دس ٔؼبٞذات ٔٙؼمذ ٜتحت ٘ظش ػبصٔبٖ
ُّٔ ٔتحذ یؼٙی وٛٙا٘ؼیٚ ٖٛیٗ  1961ساخغ ث ٝسٚاثي دیپّٕبتیه (ٔلٛة
 ،)1343/7/21وٛٙا٘ؼیٚ ٖٛیٗ  1963ساخغ ث ٝسٚاثي وٙؼِٛی (ٔلٛة ،)1353/12/4
وٛٙا٘ؼیٔ 1969 ٖٛضایب ٔ ٚل٘ٛیتٞبی ٔأٔٛسیتٞبی ٔخلٛف (ٔلٛة ،)1353/12/4
وٛٙا٘ؼیٚ ٖٛیٗ  1975ساخغ ثٕ٘ ٝبیٙذٌی د َٚدس سٚاثي خٛد ثب ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی
(ٔلٛة  ،)1367/4/28تذٚیٗ  ٚث ٝتلٛیت سػیذ .دس ایٗ وٛٙا٘ؼیٖٞٛب ،اكُ ٔل٘ٛیت
استجبًبت دیپّٕبتیه پیؾثیٙی ؿذِٚ ٜی دس ٔٛسد ٚهؼیت حمٛلی پیه ٚ 1ویؼٝ
دیپّٕبتیه ،حٕبیت وبفی اص ایٗ ٚػبیُ استجبًی پیؾثیٙی ٘ـذ ٜاػت .أتیبصات ٚ
ٔل٘ٛیتٞبی پیه ٔـخق ٕ٘یثبؿذ  ٚدس ٞیچ ودب ٔل٘ٛیت لوبیی ا ٚدس دیٛاٖ
ثیٗإِّّی دادٌؼتشی ،دس ٔحُ البٔت ٔٛلت ٚی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؼبفیت اص تفتیؾ ٚ
ثبصسػیٞبی ؿخلیٚ ،یضا ،أىب٘بت  ٚتدٟیضات ٔشثٛى ث ٝپیهٔ ًَٛ ،ذت ٔل٘ٛیتٞبی
ا ٚ ٚغیش ٜپیؾثیٙی ٘ـذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ٍٙٞبٔی و ٝویؼ ٝث ٝپؼت تحٛیُ ٔیؿذ اص
ثمیٔ ٝشػٛالت ٔتٕبیض ٕ٘ی ؿذ.
ِیىٗ ثب تٛػؼ ٝاػتفبد ٜاص پیه  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه دس سٚاثي ثیٗ وـٛسٞب
 ٚػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی اص یه ًشف ٛٔ ٚاسد ٘من حمٛق دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی ثب
 .0دس همشسات چْبس وٌَاًسیَى دیپلوبتیه ،پیه بِ عٌَاى یىی اص سٍشّبی بشلشاسی استببط است .اهب ّیچ تعشیف
دلیك اص پیهّبی دیپلوبتیه ٍ وٌسَلی ٍجَد ًذاسد .بب ایي ٍجَد ،ایي وٌَاًسیَى ّب گفتِاًذ «پیه سیبسی» ببیذ
داسای هذسن سسوی حبوی اص سوت ٍی ٍ تعذاد بستِّبی جضٍ ویسِ دیپلوبتیه ببضذ دس اجشای ٍظبیف خَد اص
حوبیت دٍلت پزیشًذُ بشخَسداس خَاّذ بَد.

وضعيت حقوقي پيك و كيسه ديپلماتيك در حقوق بينالملل  771

اػتفبد ٜاص پیه  ٚویؼ ٝدیپّٕبتیه ثشای ٔمبكذ غیشسػٕی  ٚغیشدیپّٕبتیه اصخّٕٝ
تشا٘ضیت غیشلب٘٘ٛی ٔٛادٔخذس  ٚپ ،َٛاص ًشف دیٍش اػتفبد ٜاص پیهٞب  ٚویؼٞٝب تٛػي
تبثؼبٖ ٔختّف حمٛق ثیٗإُِّ ،آٖٞب سا ثب ٔؼبئُ  ٚچبِؾٞبی ٔـبث ٝسٚثٝس ٚػبخت ٚ ٝثٝ
اِضأبت ٔـبثٟی ٔیسػب٘ذ .ثٙب ث ٝایٗ دالیُ ثٛد و ٝوٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ػبصٔبٖ
ُّٔ وبس خٛد ثشای حٕبیت حمٛلی اص پیه  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه  ٚث ٝػجبست دلیكتش
ث ٝحٕبیت حمٛلی اص ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه وٕٞ ٝشا ٜپیه ٘یؼتٙذ سا اص ػبَ  1980آغبص
وشد .وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دس ػبَ 1989پغ اص  18ػبَ پیؾ٘ٛیغ ًشح ٔشثٛى
ث ٝپیه  ٚویؼ ٝدیپّٕبتیه سا ثبػٛٙاٖ «ًشح وٛٙا٘ؼی ٖٛساخغ ثٚ ٝهؼیت پیه
دیپّٕبتیه  ٚویؼ ٝدیپّٕبتیه وٕٞ ٝشا ٜپیه دیپّٕبتیه ٘جبؿذ» 1آٔبد ٜوشدٞ .ذف
اكّی اص ایٗ پیؾ٘ٛیغ ًشح ت ب ػش حذ أىبٖ ایدبد ا٘ؼدبْ  ٚتذٚیٗ لٛاػذ یىٛٙاخت ٚ
لبثُ اٌ٘جبق ثب ا٘ٛاع پیه  ٚویؼ ٝثٛد.
تلٛیت ایٗ پیؾ٘ٛیغ  ٚپشٚتىُ اختیبسی ٔشثٛى ث ٝآٖ ث ٝتذٚیٗ لٛا٘یٗ
ٔتشلی  ٚتٛػؼ ٝحمٛق دیپّٕبتیه وٕه ؿبیب٘ی ٕ٘ٛد ٚ ٜآخشیٗ ٔشحّ ٝتىبُٔ حمٛق
دیپّٕبتیه تّمی ٔیؿٛدِ )1(.یىٗ ث ٝدِیُ تؼبسم ٔٙبفغ وـٛسٞب ػّیسغٓ ػبَٞب تالؽ
وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ،تلٛیت ایٗ وٛٙا٘ؼی ٚ ٖٛاتخبر سٚیٝای ٚاحذ  ٚیىؼبٖ
()2
دسخلٛف ویؼٞٝبی پؼتی تب و ،ٖٛٙأىبٖپزیش ٘ـذ ٜاػت.
اص آ٘دب و ٝوٛٙا٘ؼی ٖٛوٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ 1989دس ٔٛسد پیه  ٚویؼٝ
دس ٔشحًّ ٝشح اػتِ ،زا دس حبَحبهش لٛاػذ ػّٕی ٔشثٛى ث ٝپیه  ٚویؼ ٝسا ثبیذ دس
ػبیش وٛٙا٘ؼیٖٞٛب خؼتد ٛوشدٔ .حٛس اكّی وبس ٔب تدضی ٚ ٝتحّیُ وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی
ٔٛخٛد  ٚػپغ ًشح پیؾ٘ٛیغ وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ خٛاٞذ ثٛد.
الف) حقًق مًضًعٍ مًجًد در زمیىٍ پیک ي کیسٍ دیپلماتیک

حمٛق ٔ ٛهٛػ ٝدس صٔی ٝٙحمٛق دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی دس چٟبس وٛٙا٘ؼیٚ ٖٛ
دیٍش اػٙبد ثیٗإِّّی ٔشتجي ٔـخق ؿذٜا٘ذ .دس تذٚیٗ چٟبس وٛٙا٘ؼی ٖٛچٙذخب٘جٝ
دیپّٕبتیه ثش ٔل٘ٛیتٞب ٔ ٚضایبی دیپّٕبتیه تأویذ ؿذ ٜاػت .دس ٔف ْٟٛحمٛلی،
ٔل٘ٛیت ثًٛٝس وّی ثذیٗ ٔؼٙبػت و ٝداس٘ذ ٜآٖ ،اص تؼمیت حمٛق ٔ ٚأٔٛساٖ دِٚت ،دس
أبٖ اػت  ٚث ٝثیبٖ دیٍش حمٛق ٔ ٚدشیبٖ آٖ ٕ٘یتٛا٘ٙذ ؿخق داس٘ذ ٜآٖ سا تؼمیت
وٙٙذٔ .ملٛد اص ٔضایب آٖ اػت و ٝأتیبصاتی ث ٝوؼی داد ٜؿٛد و ٝػبیش ٔشدْ ،حك
اػتفبد ٜاص آٖ سا ٘ذاس٘ذ )3(.ث٘ ٝظش ثؼوی حمٛقدا٘بٖ تفبٚت اكّی ثیٗ ایٗ دٚ ٚاط ٜدس ایٗ
1. Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag not Accompanied by
Diplomatic Courier.
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اػت ؤ ٝضایب ثٝػٛٙاٖ ٘ضاوت ثیٗإِّّی ٔ ٚل٘ٛیتٞب ثٝػٛٙاٖ تؼٟذات ثیٗ إِّّی
ؿٙبختٔ ٝیؿ٘ٛذ )4(.دس وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی اخیشٔ ،جٙبی حمٛلی ٔل٘ٛیتٞبی وّیٝ
ٕ٘بیٙذٌبٖ دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی اصخّٕ ٝپیه دس دِٚت دیٍشٔ ،جتٙیثش د٘ ٚظشیٝ
ٕ٘بیٙذٌی ٔ ٚلّحت وبسی ثشای ٔ أٔٛساٖ دیپّٕبتیه ٘ ٚظشیٔ ٝلّحت ٚظیف ٝثشای پیه
دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی ٔ ٚأٔٛساٖ وٙؼِٛی اػت .اكُ ػُٕ ٔتمبثُ ٘یض دس ٚالغ ٘ٝ
ثٝػٛٙاٖ ٔجٙبی ٔضایب ٔ ٚل٘ٛیتٞب ثّى ٝتوٕیٙی ثشای ایفبی تؼٟذات دِٚتٞب دس ساثٌ ٝثب
اخشای ٔضایب ٔ ٚل٘ٛیتٞب  ٚدیٍش ٔمشسات حمٛق دیپّٕبتیه ٔٛسد لج َٛلشاس ٌشفت ٝاػت.
ب) آزادی ارتباطات رسمی مأمًران دیپلماتیک

یىی اص ٟٔٓتشیٗ آصادیٞب ثشای یه ٔأٔٛس ػیبػی  ٚوٙؼِٛی ،آصادی استجبى آٖ
ٔأٔٛس ثب وـٛس فشػتٙذ ٜیب دیٍش ٕ٘بیٙذٌیٞبی آٖ اػت .دس حمٛق دیپّٕبتیه وـٛس
اػضاْوٙٙذٕ٘ ٜبیٙذٌبٖ سا «دِٚت فشػتٙذ »ٜیب «فشػتٙذ ٚ »ٜدِٚت پزیش٘ذٕ٘ ٜبیٙذٌبٖ
خبسخی سا «دِٚت پزیش٘ذ ٚ »ٜیب «دِٚت پزیشؽوٙٙذ ٚ »ٜیب «دِٚت ٔحُ البٔت»
ٔی٘بٔٙذ .آصادی استجبًبت سػٕی ٔیبٖ وـٛسٞب ٔ ٚبٔٛساٖ خٛد دس خبسج اص وـٛس یه
اكُ اػبػی حمٛق ثیٗإُِّ اػت و ٝثذ ٖٚآٖ ٔأٔٛساٖ دیپّٕبتیه لبدس ث ٝفؼبِیت
ػبدی خٛد ٘خٛاٙٞذ ثٛدٔ .ه وال٘بٞبٖ(ٔ )5ؼتمذ اػت و ٝآصادی استجبًبت یىی اص
ٟٔٓتشیٗ أتیبصات ٔأٔٛسیتٞبی دیپّٕبتیه تحت لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی اػت .آصادی
استجبًبت اص هشٚسیبت ثشلشاسی ٚظبیف ٕ٘بیٙذٌی اػت  ٚیه ػفبستخب٘ ٝیب ٕ٘بیٙذٌی
صٔب٘ی لبدس ث ٝثشلشاسی ٚظبیف خٛد ٔیثبؿذ و ٝاص آصادی استجبى  ٚاستجبًبت أٗ ثب وـٛس
ٔتجٛع خٛد ثشخٛسداس ثبؿذِ .زا ایٗ آصادی ثبیذ تٛػي دِٚت پزیش٘ذ ٜتوٕیٗ ؿٛد.
ٔأٔٛساٖ دیپّٕبتیه ٔیتٛا٘ٙذ دس ٔٛسد اٞذاف سػٕی خٛد ثشای تٕبع ثب
حىٔٛت دِٚت فشػتٙذٕ٘ ٚ ٜبیٙذٌیٞبی ػیبػی دائٓ  ٚیب ٕ٘بیٙذٌیٞبی وٙؼِٛی ٚ
ٔأٔٛساٖ دائٓ ٔ ٚأٔٛساٖ دائٓ ٘بظش ٔ ٚأٔٛساٖ ٚیظٞ ٚ ٜیأتٞبی ٕ٘بیٙذٌی ٞ ٚیأتٞبی
ٕ٘بیٙذٌی ٘بظش آٖ دس ٞش خب وٚ ٝالغ ثبؿٙذ ،اص وّیٚ ٝػبیُ استجبًی ٔٙبػت اصخّٕٝ
پیه  ٚپیبْٞبی «وذ»  ٚسٔض اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذٔ .أٔٛس ٕ٘یتٛا٘ذ خض ثب سهبیت دِٚت
پزیش٘ذ ،ٜدػتٍب ٜفشػتٙذ ٜسادیٛیی ٘لت ٕ٘ٛدٛٔ ٚ ٜسد اػتفبد ٜلشاس دٞذ .اص ٟٔٓتشیٗ
ساٜٞبی استجبى ٕ٘بیٙذٌیٞب ،اسػبَ ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه یب وٙؼِٛی اػت و ٝایٗ أش ثٝ
د ٚؿىُ كٛست ٔیٌیشد .1 :یىی اسػبَ ویؼٞٝبی ٔزوٛس ٕٞشا ٜفشدی اص اتجبع وـٛس
فشػتٙذ ٜو ٝثذاٖ پیه ٔیٌٛیٙذ .2 ،ث ٝكٛست ویؼٞٝبی پؼتی ثذٕٞ ٖٚشا ٜو ٝػٕذتبً
تٛػي ؿشوتٞبی ٛٞاپیٕبیی اسػبَ ٔیٌشدد.
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دس حبَحبهش ،چٟبس وٛٙا٘ؼی ٖٛچٙذخب٘ج ٝدیپّٕبتیه ٔؼشٚف ث ٝوٛٙا٘ؼیٖٛ
ٚیٗ  1961دس ٔٛسد سٚاثي دیپّٕبتیه ،وٛٙا٘ؼیٚ ٖٛیٗ ( )1963دس ٔٛسد سٚاثي وٙؼِٛی،
وٛٙا٘ؼی )1969( ٖٛدس ٔٛسد ٔأٔٛس ٚیظ ،ٜوٛٙا٘ؼیٚ ٖٛیٗ ( )1975ساخغ ثٕ٘ ٝبیٙذٌی
د َٚدس سٚاثي خٛد ثب ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ،اكُ آصادی استجبًبت ثشای اٞذاف سػٕی
سا ث ٝسػٕیت ؿٙبختٝا٘ذً )6(.جك ٔبد ٜثیؼتٞٚفتٓ وٛٙا٘ؼی ٖٛسٚاثي دیپّٕبتیه ٔلٛة
ػبَ  :1961وـٛس پزیش٘ذ ٜآصادی استجبًبت ٔأٔٛس سا ثٙٔ ٝظٛسٞبی سػٕی اخبص ٜدادٚ ٜ
حٕبیت خٛاٞذ ٕ٘ٛدٔ .أٔٛس ٔیتٛا٘ذ ثشای تٕبع ثب حىٔٛت  ٚػبیش ٔأٔٛساٖ ٚ
وٙؼٍِٛشیٞبی وـٛس فشػتٙذ ٜدس ٞش خب اص تٕبْ ٚػبیُ استجبًی الصْ اصخّٕ ٝپیه
ػیبػی  ٚپیبْٞبی (وذ)  ٚسٔض اػتفبدٕ٘ ٜبیذ .ثب ایٗٚخٛد:
ٔ .1أٔٛس ٕ٘یتٛا٘ذ خض ثب سهبیت وـٛس پزیش٘ذ ،ٜدػتٍب ٜفشػتٙذ ٜسادیٛیی
٘لت ٕ٘ٛدٛٔ ٚ ٜسد اػتفبد ٜلشاس دٞذ.
ٔ .2ىبتجبت سػٕی ٔأٔٛس ٔل ٖٛاػت .اكٌالح (ٔىبتجبت سػٕی) ؿبُٔ تٕبْ
ٔىبتجبت ٔشثٛى ثٔ ٝأٔٛس  ٚا٘دبْ ٚظبیف آٖ ٔیثبؿذ.
 .3ویؼ ٝػیبػی ٘جبیذ ثبص ؿذ ٜیب تٛلیف ٌشدد.
 .4ثؼتٞٝبی خض ٚویؼ ٝػیبػی ،ثبیذ داسای ػالٔبت خبسخی ٔـٟٛد ٔ ٚـخق
ویفیت آٖ ثٛد ٜفمي حبٚی اػٙبد ػیبػی یب اؿیبی ٔٛسد اػتؼٕبَ سػٕی ثبؿذ.
 .5پیه ػیبػی و ٝثبیذ داسای ٔذسن سػٕی حبوی اص ػٕت ٚی  ٚتؼذاد
ثؼتٞٝبی خض ٚویؼ ٝػیبػی ثبؿذ دس اخشای ٚظبیف خٛد اص حٕبیت وـٛس پزیش٘ذٜ
ثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد .ؿخق پیه ٔل٘ٛیت داؿت ٚ ٝثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ثبصداؿت یب ص٘ذا٘ی
٘خٛاٞذ ؿذ.
 .6وـٛس فشػتٙذ ٜیب ٔأٔٛس ٔیتٛا٘ذ پیهٞبی ػیبػی ٔخلٛف ٔٙلٛة ٕ٘بیذ
 ٚدس ایٗ كٛست ٔمشسات ثٙذ  5ایٗ ٔبدٔ ٚ ٜل٘ٛیتٞبی ٔٙذسج دس آٖ فمي تب صٔب٘ی وٝ
پیه ٔضثٛس ویؼ ٝػیبػی خٛد سا ثٔ ٝملذ ٔیسػب٘ذ خبسی خٛاٞذ ثٛد.
 .7ویؼ ٝػیبػی سا ٔیتٛاٖ ثٔ ٝؼئ َٛیه ٛٞاپیٕبی ثبصسٌب٘ی و ٝثبیذ دس یه
ٔحُ ٚسٚدی ٔدبص فشٚد آیذ ػپشدٔ .ؼئٔ َٛضثٛس و ٝپیه ػیبػی تّمی ٘خٛاٞذ ؿذ ثبیذ
داسای ٔذسن سػٕیحبوی اص تؼذاد ثؼتٞٝبی خض ٚویؼ ٝػیبػی ثبؿذ.
ٔأٔٛس ٔیتٛا٘ذ یىی اص اػوبی خٛد سا ثشای دسیبفت ٔؼتمیٓ  ٚآصادا٘ ٝویؼٝ
ػیبػی اػضاْ داسد .دس وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی چٟبسٌب٘ ،ٝتٕبْ وـٛسٞب ثبیذ ػ ٝاكُ سا دس
٘ظشداؿت ٝثبؿٙذ .ا ،َٚآصادی استجبًبت تٛػي پیه  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ،د ،ْٚاحتشاْ
ث ٝحمٛق ثیٗإُِّ  ٚلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات داخّی دِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜوـٛسٞبی تشا٘ضیت ،ػ،ْٛ
ػذْ تجؼین  ٚسٚاثي ٔتمبثُ دس ٔٛسد پیهٞب  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه(.)7
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ثب ایٗ ٚخٛد تؼٟذات دِٚتٞب دس ایٗ وٛٙا٘ؼیٖٞٛب تٕبْ خٙجٞٝب سا پٛؿؾ
ٕ٘یدٞذ .ثشای ٔثبَٚ ،ظیف ٝدِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜیب تشا٘ضیت ثشای ٔحبفظت اص پیهٞبی
دیپّٕبتیه  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه وٕٞ ٝشا ٜپیه ٘یؼت ٕٞ ٚچٙیٗ اػٕبَ ٔدبصاتٞب
ػّی ٝدِٚت فشػتٙذ ٜدس ٔٛاسد ػٛءاػتفبد ٜاص پیه  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ٔـخق
٘ـذ ٜاػت .دس ػُٕ دس ایٗ وٛٙا٘ؼیٖٞٛب ثب ٘مبیلی دس ٔٛسد حٕبیت اص پیه دیپّٕبتیه
سٚثٝسٔ ٚیثبؿیٓ .ثشای ٔثبَٚ ،ظیف ٝدِٚت تشا٘ضیت دس اػٌبی سٚادیذ ث ٝپیه ثشای سفتٗ
ثٔ ٝملذ ٔـخق ٘یؼت )8(.ثبتٛخ ٝث٘ ٝمبیق وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ٚیٗ دس ٔٛسد ٚظیفٝ
وـٛسٞب دسحٕبیت اص ٕ٘بیٙذ ٜدیپّٕبتیه  ٚخٌّٛیشی اص آػیت ث ٝؿخق ،آصادی ٚ
وشأت ا ،ٚخبٔؼ ٝثیٗإِّّی ثشخی اص ٔتٔ ٖٛىُٕ سا پیؾثیٙی وشد ٜاػت.
ج) کىًاوسیًنَای مکمل کىًاوسیًنَای حقًق دیپلماتیک

دس چٙذ دٌ ٝٞزؿت ،ٝدیپّٕبتٞب ثًٛٝس فضایٙذٛٔ ٜسد حٕالت فیضیىی لشاس
داؿتٝا٘ذ )9(.دس دٚساٖ ٔب الذأبت تشٚسیؼتی اصخّٕٚ ٝالؼیتٞبیی ٞؼتٙذ و ٝدیپّٕبتٞب
ثب آٖ سٚثٝسٔ ٚیثبؿٙذٔ .ؼئّ٘ ٝبأٙی ٔٛخت ؿذ ٜاػت تب ثشخی اص ٔـىالت دس ٔٛسد
افضایؾ ویفیت أٙیت ٌٔشح ؿٛد .خبٔؼ ٝثیٗإِّّی دس ثشاثش ایٗ حٕالت ٔؼتمیٓ ػّیٝ
ؿخق دیپّٕبتٞب ٔ ٚجبسص ٜثب تٕبْ اؿىبَ ٘بأٙی ػىغاِؼُٕ ٘ـبٖ دادٚ ٜساٞىبسٞبیی سا
ثشای ثشٖٚسفت اص ٘مبیق وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ٚیٗ آغبص وشد ٜاػت.
اِٚیٗ ٌبْ تلٛیت وٛٙا٘ؼیٌٙٔ ٖٛمٝای ٚاؿٍٙتٗ ( 2فٛسی )1971 ٝدس
خٌّٛیشی اص اػٕبَ تشٚسیؼتی ثٛد و ٝدس چبسچٛة ػبصٔبٖ وـٛسٞبی آٔشیىبیی ثٝ
تلٛیت سػیذ .دس تبسیخ  15دػبٔجش ٔ ،1973دٕغ ػٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ
وٛٙا٘ؼی ٖٛخٟب٘ی «ٔمبثّٔ ٚ ٝدبصات خٙبیبت ػّی ٝافشاد تحت حٕبیت ثیٗإِّّی اصخّٕٝ
ٔأٔٛساٖ دیپّٕبتیه» ساث ٝتلٛیت سػب٘ذ.
ػال ٜٚثش ایٗٔ ،دٕغ ػٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ دس لٌؼٙبٔ 168/35 ٝخٛد دس 15
دػبٔجش  1980سٚؿی ثشای ثشسػی ٌضاسؽ اص ٔٛاسد ٘من خذی حفبظت  ٚأٙیت
ٔأٔٛساٖ دیپّٕبتیه وٙؼٍِٛشی ٕ٘ ٚبیٙذٌی وـٛسٞب ثشلشاس ٕ٘ٛد ٜاػت .وـٛسٞب ٔٛظف
ؿذٜا٘ذ دس ػشصٔیٗٞبی خٛد فؼبِیتٞبی غیشلب٘٘ٛی افشادٌ ،شٜٞٚب  ٚیب ػبصٔبٖٞبیی وٝ
الذاْ ػّی ٝأٙیت ٔأٔٛساٖ دیپّٕبتیه سا تشٚیح ٔیوٙٙذ ٕٔٛٙع اػالْ وشد ٚ ٜث ٝدثیشوُ
ػبصٔبٖ ُّٔ ،اًالػبت ػٕٔٛی دس ٔٛسد تؼمیت ٔتخّفبٖ ایٗ خشایٓ اسائ ٝوٙٙذ.
ایٗ دسػت اػت ؤ ٝدٕغ ػٕٔٛی لبدس ث ٝتحٕیُ ٞش ٌ ٝ٘ٛتؼٟذی ث ٝوـٛسٞب
٘یؼت  ٚایٗ لٌؼٙبٔٞٝب داسای اسصؽٞبی اخاللی ٔیثبؿٙذ ،أب ایٗ آٌبٞیٕٔ ،ىٗ اػت
ث ٝتلٛیت یه ٔتٗ خذیذ ٔ ٚىُٕ وٛٙا٘ؼیٙٔ 1973 ٖٛدش ؿٛد.
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د) تديیه مقررات جدید تًسط کمیسیًن حقًق بیهالملل

وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ پغ اص چٙذیٗ ػبَ فؼبِیت پیش ٚلٌؼٙبٔ76/31 ٝ
ٔدٕغ ػٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ ( 13دػبٔجش  )1976دس ػبَ ٔ 1989تٗ ٟ٘بیی ًشح وٝ
ؿبُٔ ٔ 32بد ٜدس ٔٛسد «پیهٞبی دیپّٕبتیه  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه وٕٞ ٝشا ٜپیه
دیپّٕبتیه ٘یؼت» سا ث ٝتلٛیت سػب٘ذ .وٕیؼیٕٞ ٖٛچٙیٗ د ٚپیؾ٘ٛیغ پشٚتىُ
اختیبسی (ٞش یه ؿبُٔ ػٔ ٝبد )ٜسا ث ٝتلٛیت سػب٘یذ .یىی دس ٔٛسد ویؼٞٝبی
ٔأٔٛساٖ ٚیظٕٞ( ٜبًٖٛس و ٝدس وٛٙا٘ؼی1969 ٖٛتؼشیف ؿذ ٚ )ٜد ْٚدس ٔٛسد ٚهؼیت
پیه  ٚویؼ ٝػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ثب ٚیظٌی خٟب٘ی اػت.
وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ پغ اص اتٕبْ وبس خٛد دس ٔٛسد ایٗ ٔٛهٛع دس ػبَ
 1989ایٗ اػٙبد سا ثٔ ٝدٕغ ػٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ فشػتبد  ٚتٛكیٕٛ٘ ٝد یه وٙفشا٘غ
()10
دیپّٕبتیه ثشای تلٛیت ػً ٝشح پیؾ٘ٛیغ ثٝكٛست یه وٛٙا٘ؼی ٖٛثشٌضاس ؿٛد.
ٔدٕغ ػٕٔٛی ٘یض تلٕیٓ ٌشفت وً ٝشح ٞب دس ػبَ ثؼذ ( )1990دس وٕیؼی ٖٛؿـٓ
ثشسػی ؿٛد )11(.دس ػبَ  ،1990ثشسػی تٛػي ایٗ وٕیؼی ٖٛا٘دبْ ؿذ ٔ ٚمشس ٌشدیذ
و ٝثشای سػیذٖ ث ٝفشٔٔ َٛلبِح ٝدس خٙجٞٝبی ثحث ثشاٍ٘یض ٔـٛستٞبیی ا٘دبْ ؿٛد.
ایٗ ٔـٛستٞب دس ػبَ  1991تحت سیبػتٔ ،ؼب ٖٚسئیغ وٕیؼی ٖٛآلبی  Tetuاص وب٘بدا
ثشٌضاس ؿذٔ .جبحث حٔ َٛحٛس ٔٛاد ٔ 28-18-17تٕشوض ؿذ .تالؽٞب ثشای سػیذٖ ثٝ
یه فشٔٔ َٛلبِح ٝخذیذ ثشلشاس ٔ ٚـٛستٞب تب ػبَ  1992ادأ ٝیبفتِٚ ،ی پیـشفت
ّٕٔٛػی ثٝدػت ٘یبٔذ .دس ٛ٘ 25أجش (ٔ ،)1992دٕغ ػٕٔٛی ثب لٌؼٙبٔ415/47 ٝ
تلٕیٓ ٌشفت تب ٔٛهٛع سا دس دػتٛس وبس ٔٛلت خّؼ ٝپٙدب ٓٞخٛد دس ػبَ 1995لشاس
دٞذ )12(.دس حبَحبهش ،ػّیسغٓ ػبَٞب تالؽ وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ،تلٛیت ًشح
پیؾ٘ٛیغ  ٚاتخبر سٚیٝای ٚاحذ  ٚیىؼبٖ دسخلٛف ویؼٞٝبی پؼتی ٔأٔٛساٖ
دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی تبو ،ٖٛٙأىبٖپزیش ٍ٘شدیذ ٜاػت.
ٌ) يیژگیَای حقًقی پیک ي کیسٍَای دیپلماتیک

استجبًبت دیپّٕبتیه دس ػلش ٔب خٙجٞٝبی ٔتؼذدی سا دس ثش ٔیٌیشد ،أب دس
ٔٛسد پیه  ٚویؼ ٝدیپّٕبتیه ،اثتذا ثبیذ ٔمشساتی و ٝایٗ ٚػبیُ استجبًی سا اص ػبیش
ٚػبیُ استجبًی ٔتٕبیض ٔیوٙٙذ ثشسػی  ٚػپغ آٖٞب سا تؼشیف  ٚؿٙبػبیی وٙیٓ.
دس ٔٛسد پیه ،دٚسٛٔ ٜلت ٚظبیف ٚی اثش لبثُتٛخٟی دس ٔل٘ٛیتٞبی ٚی
داسد؛ ِزا ؿٙبخت ٔذت صٔبٖ ٔأٔٛسیت ٚی هشٚسی اػت.
دس ٔٛسد ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ٘یض ثبیذ ثب دلت ٚیظٌیٞبی اػبػی ٔ ٚحتٛای
آٖ ٔـخق ٘ ٚح ٜٛتحٛیُ آٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد.
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ثشاػبع ٔبدً 10 ٜشح پیؾ٘ٛیغ وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّٚ« :ظیف ٝپیه
دیپّٕبتیه ؿبُٔ دسیبفت ،حُٕ  ٚتحٛیُ ثٔ ٝملذ ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ٚاٌزاسؿذ ٜثٝ
ٔملذ اػت» .دس ایٗ تؼشیفٚ ،ظیف ٝاكّی پیه تحٛیُ أٗ ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ثٝ
ٔملذ اػت .ثٙبثشایٗ ،پغ اص دسیبفت ویؼ ٝتٛػي پیه اص دِٚت فشػتٙذ ٜیب ٔأٔٛساٖ آٖ
وـٛس تب صٔبٖ حُٕ ٘ٚمُ آٖ دس دِٚت پزیش٘ذ ٜیب تشا٘ضیت  ٚتب صٔب٘ی و ٝآٖ سا تحٛیُ
ٔیدٞذ خضٚ ٚظبیف سػٕی ا ٚتّمی ٔیؿٛد.
دس ػُٕ ،وـٛسٞب ث ٝیه پیه دس حبَ ٔأٔٛسیتٔ ،شالجت ٍٟ٘ ٚذاسی ا٘ٛاع
ویؼٞٝبی سػٕی اػٓ اص ٔأٔٛسیتٞبی دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی دِٚت فشػتٙذ ٜسا ٚاٌزاس
()13
ٔیوٙٙذ.
ثبتٛخ ٝث ٝاػٕبَ ٚظبیف پیهٔ ،ب دسٔییبثیٓ و ٝتؼٟیالتٔ ،ضایب ٔ ٚل٘ٛیتٞبی
دیپّٕبتیه اػٌبؿذ ٜث ٝپیه اِضأبً ثب ا٘دبْ ٚظبیف ا ٚاستجبى داسد؛ صیشا ویؼٚ ٝاٌزاسؿذٜ
ث ٝا ٚیىی اص ِٛاصْ اكُ آصادی استجبًبت ٔأٔٛسیتٞبی دیپّٕبتیه اػت ؤ ٝؼتمیٕبً ٔٛسد
حٕبیت حمٛلی ٚالغ ؿذ ٜاػت .اٌش پیه دس حبَ ا٘دبْ ٚظبیف خٛد ثبؿذ ،ػُٕ پیه
ث ٝػٛٙاٖ ػُٕ دِٚت فشػتٙذ ٜتّمی  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ اص ٔل٘ٛیت ثشخٛسداس ٔیؿٛد.
وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی چٟبس ٌب٘ ٝحبٚی ٔمشساتی دس ساثٌ ٝثب ٔذت تلذی ًَٛ ٚ
ٔذت ٔل٘ٛیت پیه ٘یؼت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،دس ٔبدً 21 ٜشح پیؾ٘ٛیغ وٕیؼیٖٛ
حمٛق ثیٗإُِّ ٔـخق ٕ٘ٛد ٜاػت و« ٝپیه اص ِحظٚ ٝسٚد ث ٝلّٕش ٚدِٚت یب دِٚت
پزیش٘ذ ٚ ٜتشا٘ضیت دس ا٘دبْ ٚظبیف خٛد ثبیذ اص أتیبصات ٔ ٚل٘ٛیتٞب ثشخٛسداس ثبؿذ ٚ
اٌش ا ٚلجالً دس لّٕش ٚدِٚت پزیش٘ذ ٜحوٛس داؿت ٝثبؿذ اص صٔبٖ ا٘دبْ ٚظبیف خٛد اص
ٔل٘ٛیت  ٚأتیبصات ثشخٛسداس خٛاٞذ ؿذ».
ثبتٛخ ٝث ٝپبساٌشاف ٔ 2بد« 21 ٜأتیبصات ٔ ٚل٘ٛیتٞبی دیپّٕبتیه ٍٙٞبْ
خشٚج اص لّٕش ٚدِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜدِٚت تشا٘ضیت  ٚیب ا٘موبی ٔذت صٔبٖ ٔؼم َٛاختلبف
یبفت ٝثشای ایٗ ٔٙظٛس پبیبٖ ٔییبثذ .ثب ایٗ حبَ ،أتیبصات ٔ ٚل٘ٛیتٞبی دیپّٕبتیه
پیه ٔٛلت ٔمیٓ دِٚت پزیش٘ذ ٜاص صٔبٖ تحٛیُ ویؼ ٝثٔ ٝملذ پبیبٖ ٔیسػذ.
وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دس ثٙذ  3ایٗ ٔبد ٜاؿبس ٜوشد :ٜكشف٘ظش اص ثٙذ ،2
ٔل٘ٛیت ثبیذ دسخلٛف اػٕبَ ا٘دبْؿذ ٜتٛػي پیه دس اػٕبَ ٚظبیف ا ٚوٕبوبٖ
ادأٝیبثذ.
وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دس ٔبدً 11 ٜشح پیؾ٘ٛیغ ،دالیُ پبیبٖ ٚظبیف
پیه دیپّٕبتیه سا روش ٕ٘ٛد ٜاػت .ایٗ ٔٛاسد ػجبستٙذ اص :تىٕیُ ٔأٔٛسیت پیه  ٚیب
ثبصٌـت ٚی ث ٝوـٛس اكّی ،اًالع دِٚت فشػتٙذ ٜث ٝدِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜدس كٛست ِضْٚ
دِٚت تشا٘ضیت دس ٔٛسد پبیبٖ ٚظبیف پیه .ث ٝػجبست ػبدٜتش ،فشاخٛاٖ  ٚاحوبس پیه.
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ثب ایٗ حبَ ،پبیبٖ ٚظبیف  ٚپبیبٖ ٔل٘ٛیت پیه ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص ػُٕ
دِٚت پزیش٘ذ ٜثبؿذ ،یؼٙی كذٚس اػالٔیٝای ٔجٙی ثش «ػٙلش ٘بٌّٔٛة» یب «غیشلبثُ
لج »َٛثٛدٖ ؿخق پیه .ثٙبثشایٗ اػالْ فشد ثٝػٛٙاٖ ػٙلش ٘بٌّٔٛة یب غیش لبثُلجَٛ
اص ٔٛاسد پبیبٖ ثشخٛسداسی اص ٔضایب ٔ ٚل٘ٛیتٞبػتٔ .ؼٕٛالً اص دِٚت فشػتٙذ ٜخٛاػتٝ
ٔی ؿٛد ظشف ٔذت صٔبٖ ٔـخق ٔأٔٛس خٛد سا فشا خٛا٘ذ  ٚدس كٛست ػذْ خشٚج فشد
ٔٛسد ثحث اص خبن وـٛس پزیش٘ذ ،ٜدِٚت پزیش٘ذٔ ٜیتٛا٘ذ اص ؿٙبختٗ ٚی ث ٝػٕت ػوٛ
ٔأٔٛس خٛدداسی ٕ٘بیذ وٕٞ ٝب٘ب ػذْ ثشخٛسداسی اص ٔضایب ٔ ٚل٘ٛیتٞبػت ،دس كٛست
أتٙبع دِٚت فشػتٙذ٘ ٜؼجت ث ٝفشاخٛاٖ پیه ،دِٚت پزیش٘ذٕٔ ٜىٗ اػت ا ٚسا دیٍش
ثٝػٛٙاٖ پیه ث ٝسػٕیت ٘ـٙبػذ .دس ٔٛسد ویؼ ٝدیپّٕبتیه ،وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی حمٛق
دیپّٕبتیه تؼشیف كشیح  ٚسٚؿٗ اص ویؼ ٝاسائ٘ ٝىشدٜا٘ذ .وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دس
ٔبدً 3 ٜشح پیؾ٘ٛیغ ،ػؼی دس تؼشیف ٚاط« ٜویؼٕٛ٘ »ٝد ٜاػت .وٕیؼی ٖٛحمٛق
ثیٗإُِّ ٔیدا٘ؼت و ٝدس استجبًبت دیپّٕبتیه ٔذسٖ ،ویؼ ٝدیپّٕبتیه وٕٞ ٝشاٜ
پیه دیپّٕبتیه ٘یؼت٘ ،مؾ ٕٟٔی ایفب ٔیوٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،ث ٝأىبٖ اػتفبد ٜاص
ویؼ ٝثذٕٞ ٖٚشا ٜاؿبس ٜوشد ٜاػت.
ثشاػبع ایٗ ٔبد ،ٜاكٌالح «ویؼ ٝدیپّٕبتیه» ثٔ ٝؼٙی ثؼتٞٝبی حبٚی
ٔىبتجبت سػٕی  ٚاػٙبد  ٚیب ٔٛهٛػبت ٔٛسد اػتفبد ٜكشفبً ثشای ٔمبكذ سػٕی ٔیثبؿذ
اػٓ اص ایٗ و ٝیب تٛػي پیه دیپّٕبتیه ،یب ثذٕٞ ٖٚشاٞی پیه ثشای استجبًبت سػٕی
ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد  ٚثش سٚی آٖ ػالئٓ لبثُ سؤیت خبسخی ویؼ ٝدیپّٕبتیه دس
ٔف ْٟٛوٛٙا٘ؼی ،1961 ٖٛویؼ ٝوٙؼِٛی ثٔ ٝف ْٟٛوٛٙا٘ؼی ،1963 ٖٛویؼٔ ٝأٔٛس دائٓ
یب ٔأٔٛس ٘ظبست دائٕٓ٘ ،بیٙذٌی یب ٕ٘بیٙذٌی ٘ظبست ثٔ ٝف ْٟٛوٛٙا٘ؼی 1975 ٖٛدسج
ؿذ ٜثبؿذ .دس ایٗ تؼشیف اص ویؼ ،ٝدٞ ٚذف ٔ ٚـخلٞٝبی اػبػی ٚخٛد داسد .ا،َٚ
ٚظیف ٝا٘تمبَ ٔىبتجبت سػٕی ،اػٙبد  ٚیب ٔٛهٛػبت ٔٛسد اػتفبد ٜكشفبً ثشای ٔمبكذ
سػٕی ثشای ثشلشاسی استجبى ثیٗ دِٚت فشػتٙذٔ ٚ ٜأٔٛسا٘ؾ دس خبسج اص وـٛس .د،ْٚ
٘ـبٖٞبی خبسخی لبثُ سؤیت وٚ ٝهؼیت سػٕی آٖ سا تأئیذ ٔیوٙذ.
ایٗ ٚیظٌی اخیش ویؼٟٓٔ ٝتش اػت صیشا ٘ـبٖ ٔیدٞذ دس آٖ ث ٝغیش اص
ثؼتٞ ٝبی حبٚی ٔىبتجبت  ٚیب اػٙبد ٔ ٚذاسن سػٕی یب اػٙبد  ٚیب ٔٛهٛػبت ٔٛسد
اػتفبد ٜكشفبً ثشای ٔمبكذ سػٕی چیض دیٍشی ٚخٛد ٘ذاسد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔٛسد
حفبظت  ٚحٕبیت لشاس ٔیٌیشد.
دس ٔٛسد ا٘ذاص ٚ ٜیب حذاوثش ٚصٖ ٔدبص ویؼ ٝدیپّٕبتیه ،وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی حمٛق
دیپّٕبتیه تٛخٟی ث ٝایٗ ٔٛهٛع ٘ذاؿتٝا٘ذ  ٚػبوت ٔیثبؿٙذ .دسایٗ ٔٛسد ٞیچ سٚیٝ
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ٔـخلی ٚخٛد ٘ذاسد ثًٛ ٝسی و ٝدس ٔٛاسدی حتی وب٘تیٙشٞبی حُٕ٘ٚمُ داسای ػالٔت
خبسخی ٔـٟٛد ثٝػٛٙاٖ ویؼ ٝدیپّٕبتیه پزیشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ.
دس ٔمبثُ ،ثشخی وـٛسٞب ٔحذٚدیتٞبیی سا اص ٘ظش ٚصٖ ،حدٓ  ٚتؼذاد
ثؼتٞٝبی خض ٚویؼ ٝدیپّٕبتیه ثٛٔ ٝسد اخشا ٔیٌزاس٘ذ .أب اوثش ٔٛافمت٘بٔٞٝبی خبف
ٔشثٛى ث ٝتحٛیُ ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه اص ًشیك پؼت ٔمشسات كشیحی دس ایٗ ٔٛسد
داس٘ذ و ٝاثؼبد  ٚاٚصاٖ ٔحٕ ِٝٛسا حذاوثش  30ویّ 66 ٚ ٛتب  125ػب٘تیٔتش تؼییٗ
وشدٜا٘ذ (ٍ٘ب ٜوٙیذ ث ٝتٛافك ثیٗ ثشصیُ  ٚآسطا٘تیٗ وٚ ٝصٖ سا  50ویّ ٚ ٛا٘ذاص 50 ٜدس
()14
 50تؼییٗ ٕ٘ٛد ٜاػت).
ثًٛٝس وّی سٚؽ ٚاحذی دسخلٛف ٚصٖ ،اثؼبد  ٚحدٓ ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه
 ٚوٙؼِٛی ٚخٛد ٘ذاسد؛ ِیىٗ ثًٛٝس ٔؼٕ َٛدس ثیـتش وـٛسٞب اص پزیشؽ ٔحِٕٞٝٛبی
ثؼیبس ثضسي ٔب٘ٙذ وبٔی ٖٛیب ٔحٕ ِٝٛیه ٛٞاپیٕب ثٝػٛٙاٖ ویؼ ٝخٛدداسی ٔیؿٛد .
ٔبدً 25 ٜشح اؿبس ٜداسد و« ٝویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ثبیذ ٔحتٛی ٔىبتجبت
سػٕی  ٚاػٙبد  ٚیب ٔٛهٛػبت ٔٛسد اػتفبد ٜثشای ٔمبكذ سػٕی ثبؿذ» .دس ایٗ ٔٛسد
ًشح پیؾ٘ٛیغ  ٚوٛٙا٘ؼیٖٞٛبی حمٛق دیپّٕبتیه اتفبق٘ظش داس٘ذ .ثب ایٗحبَٞ ،یچیه
اص وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی حمٛق دیپّٕبتیه ساٜحُٞبی ػّٕی ثشای ٔـىُ تأییذ حمٛلی
ٔحتٛای ٔدبص ویؼ ٝاسائٕٛٙ٘ ٝدٜا٘ذ.
ي) رژیم حقًقی ارتباطات تًسط پیک ي کیسٍ دیپلماتیک

ٚ ٕٝٞػبیُ استجبًی ٔأٔٛساٖ دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی اص ػٛی وـٛسٞب ٔٛسد
حٕبیت لشاسداس٘ذ .ایٗ حٕبیت ؿبُٔ  ٕٝٞلٛاػذی اػت و ٝایٗ ٚػبیُ سا توٕیٗ
ٔیوٙٙذ .أب دس ٔٛسد پیه  ٚویؼ ٝدیپّٕبتیه ،لٛاػذ ٔٛخٛد ٘بوبفی ٔیثبؿٙذ.
وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دس ًشح پیؾ٘ٛیغ خٛد دسكذد ثشآٔذ تب ایٗ
ٔـىُ سا حُ وٙذ .وٕیؼی ،ٖٛحٕبیت حمٛلی لٛیتشی سا ثشای پیه  ٚویؼٝ
دیپّٕبتیه پیؾثیٙی وشد ٜاػت .اص ٘ظش وٕیؼی ،ٖٛپیهٞب اص ٔل٘ٛیت تؼشم ؿخلی ٚ
ٔل٘ٛیت لوبئی ثشخٛسداس٘ذ .ویؼ٘ ٝیض ٔل ٖٛاص تؼشم اػت دس ٞش ٔىبٖ خٛإٞ ٜشاٜ
پیه ثبؿذ یب ٕٞشا ٜا٘ ٚجبؿذ .ویؼ ٝدس صٔبٖ فٛسعٔبطٚس  ٚؿشایي دیٍش ٘یض ٔل ٖٛاص
تؼشم اػت .وٕیؼیٔ ٖٛـخق ٕ٘ٛد ٜو ٝتب چ ٝحذ ٔل٘ٛیتٞبی پیه  ٚویؼ ٝثب
هشٚستٞبی ٚظبیف سػٕی آٖٞب استجبى داسد .آیب ؿشایي ایٗ حٕبیت حمٛلیٔ ،یتٛا٘ذ
ثیٗ حمٛق  ٚتؼٟذات وـٛسٞب تٛاصٖ ثٚٝخٛد آٚسد؟ أشی و ٝاخبصٔ ٜمبثّ ٝثب ػٛءاػتفبدٜ
اص ایٗ ٚػبیُ استجبًی سا فشأ ٓٞیوٙذ .حٕبیت حمٛلی اص پیه د ٚخٙج ٝداسد:
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أ ،َٚل٘ٛیت اص تؼشم ؿخلی ا ٚو ٝؿبُٔ ٔؼبفیت اص تفتیؾ ثذ٘ی ٚ
سفتٚآٔذ آصادا٘ ٝدس داخُ لّٕش ٚدِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜتشا٘ضیت ٕٞ ٚچٙیٗ توٕیٗ ٔل٘ٛیت
ٔحُ البٔت ٔٛلت ٚی ٔیثبؿذ.
دٔ ،ْٚل٘ٛیت لوبئی ا ٚدس دِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜدِٚت تشا٘ضیت اػت و ٝاػٕبَ
ٚظبیف ا ٚسا توٕیٗ ٔیوٙذ.
ثب ایٗ حبَ ،اٌش پیه اص ٔل٘ٛیتٞبی خٛد ػٛءاػتفبد ٜوٙذ ًشح پیؾ٘ٛیغ
سٚؽٞبیی سا ثشای ٔجبسص ٜثب ایٗ ػٛءاػتفبدٜٞب پیؾثیٙی ٕ٘ٛد ٜاػت .ثب ثشسػی
وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ٔٛخٛد ً ٚشح پیؾ٘ٛیغ دس ٔییبثیٓ ؤ ٝل٘ٛیت اص تؼشم پیه داسای
دٚخٙج ٝاػت :اص یه ًشف ،تؼٟذ وـٛسٞبی پزیش٘ذ ٚ ٜتشا٘ضیت دس ػذْ دػتٍیشی،
ثبصداؿت  ٚیب ٔحذٚدیتٞبی دیٍش ٕٞ ٚچٙیٗ ػذْ اخجبس ٔؼتمیٓ پیه .اص ػٛی دیٍش،
تؼٟذ ایٗ وـٛسٞب دس پیٍیشی  ٕٝٞالذأبت ٔٙبػت ثشای خٌّٛیشی اص آػیت ث ٝؿخق،
آصادی  ٚؿشافت  ٚػضت پیهٔ )15(.ل٘ٛیت اص تؼشم پیهٞبٕٞ ،ب٘ٙذ ٔأٔٛس دیپّٕبتیه
آٖٞب سا اص الذأبت دفبع ٔـشٚع  ٚیب ؿشایي اػتثٙبیی ،یب الذأبت دیٍش ثشای خٌّٛیشی اص
()16
استىبة خشْ  ٚیب تخٌی ٘ؼجت ث ٝحمٛق ایٗ افشاد ٔؼتثٙی ٕ٘یوٙذ.
صٔب٘ی و ٝپیه ٚاسد لّٕش ٚدِٚت پزیش٘ذ ٜیب تشا٘ضیت ٔی ؿٛد ٔل٘ٛیت اص تؼشم
ٚی چٙذ ٘تید ٝثٝد٘جبَ داسد .اصخّٕٔ ٝؼبفیت اص تفتیؾ  ٚثبصسػی ،آصادی سفت  ٚآٔذ ٚ
ٔل٘ٛیت اص تؼشم ٔحُ البٔت ٔٛلت ٚی .دس ٕٞیٗ ساػتب ،وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗ إُِّ
دس پبساٌشاف ٔ 1بدً 20 ٜشح پیؾ٘ٛیغ خٛد ٔمشسٕ٘ٛد و« ٝپیه دیپّٕبتیه اصتفتیؾ
ثذ٘ی ٔؼبف اػت» ،أب اهبفٕٛ٘ ٝد :ایٗ ثٔ ٝف ْٟٛػذْ اػتفبد ٜاصدػتٍب ٜفّضیبة یب ٚػبیُ
()17
دیٍشدس فشٚدٌبٜٞب یب ػبیش ٘مبى خشٚج  ٚیب ٚسٚد ثشای ٔمبكذ أٙیتی ٘یؼت.
پیه ٕٞچٙیٗ اص ثبصسػی تٛؿٞٝبی ؿخلی ٔؼبف اػتٍٔ ،ش ایٗ و ٝدالیُ
ٔٛخٟی دس ٔٛسد ٚخٛد اؿیبی غیشؿخلی یب غیشٔدبص یب اؿیبئی وٚ ٝاسدات  ٚیب كبدسات
آٖٞب ٕٔٛٙع اػت یب ٔـٕٔ َٛمشسات لشٌ٘ی ٝٙدِٚت پزیش٘ذ ٜیب تشا٘ضیت ثبؿذ دس تٛؿٝ
ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ .دس چٙیٗ ٔٛاسدی ،ثبصسػی ثبیذ دس حوٛس پیهٞبی دیپّٕبتیه ا٘دبْ
()18
ؿٛد (پبساٌشاف ٔ 2بد.)20 ٜ
ثشاػبع ٔبدً 15 ٜشح «كشف ٘ظش اص لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔشثٛى ثٙٔ ٝبًمی وٝ
ٚسٚد ث ٝآٖ ٕٔٛٙع اػت یب ٔـٕٔ َٛمشسات أٙیت ّٔی اػت ،دِٚت پزیش٘ذ ٜیب تشا٘ضیت
ثبیذ آصادی سفت ٚآٔذ پیه دیپّٕبتیه دس لّٕش ٚخٛد سا تب ػش حذ الصْ ثشای اػٕبَ
ٚظبیف ٚی توٕیٗ وٙٙذ».
ٔل٘ٛیت ٔحُ البٔت ٔٛلت پیه ٘ ٝدس وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ٔٛخٛد  ٝ٘ ٚدس ٔفبد
ٔٛافمت٘بٔٞٝبی ثیٗ إِّّی ٔشثٛى ث ٝحمٛق دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی ٌٔشح ٘ـذ ٜاػت.
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ثٙبثشایٗ ،پیؾ ثیٙی ایٗ ٔل٘ٛیت اص تؼشم یىی اص اثتىبسات وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ
دس ًشح پیؾ٘ٛیغ اػت .دس ٔٛسد پیه دیپّٕبتیهٞ ،یچیه اص وٛٙا٘ؼیٞ ٖٛبی ٔٛخٛد
ٔل٘ٛیت لوبئی پیه سا ٔـخق ٘ىشد ٜاػت .ایٗ وٛٙا٘ؼیٖٞٛب كشفبً تبویذ وشدٜا٘ذ وٝ
پیه ثٞ ٝش ؿىُ اص دػتٍیشی  ٚثبصداؿت ٔل ٖٛاػت.
ٚلتی و ٝوبس وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دس ایٗ ٔٛهٛع آغبص ؿذ ،ثحثٞبیی
دس ٔٛسد هشٚست ایٗ ٔل٘ٛیت ٌٔشح ٌشدیذ .ث٘ ٝظش ثؼوی ،اػٌبی ٔل٘ٛیت لوبئی ثٝ
پیه فشاتش سفتٗ اص لٛاػذ ٔٛخٛد اػت ،دس حبِی ؤ ٝل٘ٛیت اص تؼشم ٚی وبفی اػت ٚ
تٕبْ توٕیٗٞبی الصْ ثشای حفبظت اص ا ٚسا ثٝد٘جبَ داسد .ث٘ ٝظش ثؼوی دیٍش ػّیسغٓ
پیؾثیٙی ٔل٘ٛیت اصتؼشم پیه ،ایٗ ٔل٘ٛیت ٔب٘غ دػتٍیشی پیه  ٚاحتٕبالً
()19
ٔحىٔٛیت دس لّٕش ٚدِٚت پزیش٘ذ ٜیب تشا٘ضیت ٘خٛاٞذ ؿذ.
دس ٟ٘بیت ،وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ٔؼتمذ ثٛد ٕٔىٗ اػت پیه ٚهؼیتٞبی
ٔتفبٚتی داؿت ٝثبؿذ ،ثشای ٔثبَٚ ،ی ػٛٙاٖ یه ٕ٘بیٙذ ٜدیپّٕبتیه  ٚیب ػٙبٚیٗ
دیپّٕبتیه دیٍشی داؿت ٝثبؿذِ .زا تلشیح ٔل٘ٛیت لوبئی ثشای حٕبیت اص ا ٚهشٚسی
ٔیثبؿذ .ثب اػتفبد ٜاص ٔفبد وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی حمٛق دیپّٕبتیه وٕیؼی ٖٛدس ٔبد18 ٜ
()20
پیؾ٘ٛیغ خٛد ٔل٘ٛیت لوبئی پیه دیپّٕبتیه سا تذٚیٗ ٕ٘ٛد.
ثب تٛخ ٝث ٝثٙذ  1ایٗ ٔبد« ٜپیه دیپّٕبتیه اص ٔل٘ٛیت اص تؼمیت خضائی دس
دِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜدِٚت تشا٘ضیت ثشای اػٕبَ ا٘دبْؿذ ٜدس چبسچٛة ٚظبیف خٛد
ثشخٛسداساػت».
ایٗ پبساٌشاف ثیبٍ٘ش ٔ لبِح ٝثیٗ دٌ ٚشایؾ دس ٔٛسد ٔل٘ٛیت اص تؼمیت خضائی
ثٛدٌ ،شایؾ ا ،َٚایٗ ٔل٘ٛیت سا اهبفی  ٚغیش لبثُ اػتفبدٔ ٜیدا٘ذ ٌ ٚشایؾ دیٍش
ٔل٘ٛیت اص تؼمیت خضائی ٌّٔك سا دس ساثٌ ٝثب ٚهؼیت پیه ً ٚجیؼت ٔحشٔب٘ٚ ٝظبیف
ا ٚهشٚسی ٔیدا٘ذ .ایٗ ٔل٘ٛیت ٘مؾ تؼییٗوٙٙذٜای ثشای دِٚت فشػتٙذ ٜدس اػتفبد ٜاص
حك آصادی استجبًبت ایفب ٔیوٙذ .وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ٚهؼیت ٔٛخٛد دس ایٗ
پبساٌشاف سا تأئیذ ٕ٘ٛد.
ثٙبثشایٗ ،ایٗ ٔل٘ٛیت دس ٔٛسد اػٕبِی و ٝثًٛٝس ٔؼتمیٓ ٔشثٛى ثٚ ٝظبیف
پیهٞب ٕ٘یؿٛد كذق ٕ٘یوٙذ ،ثشخالف ٔل٘ٛیت اص تؼمیت خضائی ٔأٔٛس دیپّٕبتیه وٝ
ٔل٘ٛیتی ٌّٔك اػتٔ ،ل٘ٛیت اػٌبء ؿذ ٜث ٝپیه یه ٔل٘ٛیت ؿغّی اػت .ثبیذ ایٗ
پبساٌشاف سادس پشتٚ ٛظبیف پیه ٚ ٚظیفٚ ٝی دساحتشاْ ث ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات دِٚت
پزیش٘ذ ٚ ٜتشا٘ضیت تفؼیش وٙیٓ .دس ایٗ ٔٛسد ٕٔىٗ اػت یه سؿت ٝاص اػٕبَ چٖٛ
خٙبیت ،لتُ ،ػشلت ،خبػٛػی یب ػٛءاػتفبدٜٞبی خذی اص ویؼٔ ٝب٘ٙذ لبچبق ػالح یب
ٔٛاد ٔخذس ٌٔشح ؿ٘ٛذ ؤ ٝـٕٔ َٛل٘ٛیت ٕ٘یؿ٘ٛذ.
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دس ثٙذ دٔ ْٚبد ،18 ٜػخٗ اص ٔل٘ٛیت اصدػبٚی ٔذ٘ی  ٚاداسی ٔی ؿٛد وٝ
ثشاػبع آٖ «پیه ٕٞچٙیٗ اص ٔل٘ٛیت اص دػبٚی ٔذ٘ی  ٚاداسی دس دِٚت یب پزیش٘ذ ٜیب
دِٚت تشا٘ضیت ثشای اػٕبَ ا٘دبْ ؿذ ٜدس چبسچٛة ٚظبیف خٛد ثشخٛسداس اػت» .ایٗ
ٔل٘ٛیت دس ٔٛسد خؼبسات ٘بؿی اص حبدث ٝسا٘ٙذٌی دس ٔٛسد ٚػیّ٘ ٝمّیٝای و ٝدس
اختیبس پیه ثٛدٕ٘ ٜی ؿٛد صیشا ٕٔىٗ اػت خؼبسات تحت پٛؿؾ ثیٕ ٝلشاس ٍ٘یشد.
ثشًجك لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات دِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜیب تشا٘ضیت ،پیه صٔب٘ی و ٝسا٘ٙذٌی
ٚػیّ٘ ٝمّیٛٔ ٝتٛسی سا ثشػٟذ ٜداسد ثبیذ تحت پٛؿؾ ثیٕ ٝاؿخبف ثبِث دسآیذ.
وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی حمٛق دیپّٕبتیه لجالً دس ٔٛسد ٔل٘ٛیت اص تؼشم پیه ٔمشساتی سا
پیؾثیٙی وشد ٜثٛد٘ذ؛ ِیىٗ دس ٔٛسد ٔل٘ٛیت ٚی اص الذأبت اخشایی ػبوت ٔیثبؿٙذ.
ثشاػبع پبساٌشاف ٔ 3بدٞ« 18 ٜیچٌ ٝ٘ٛالذأبت اخشایی ػّی ٝپیه دیپّٕبتیه اػٕبَ
ٕ٘یؿٛد ثٝخض دس ٔٛاسدی و ٝثٛٔ ٝخت پبساٌشاف  2اص ٔل٘ٛیت ثشخٛسداس ٘یؼت ٚ
ثٝؿشًی و ٝالذأبت اخشایی ثٔ ٝل٘ٛیت اص تؼشم ؿخلی أ ،ٚل٘ٛیت ٔحُ البٔت
ٔٛلت یب ٔل٘ٛیت ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ػپشد ٜؿذ ٜث ٝا ٚخّّی ٚاسد ٘یبٚسد».
پیه داسای ٔل٘ٛیت ؿغّی اػت .دس ٔٛسد ٚی الذأبت اخشایی ا٘دبْ ٕ٘یؿٛد ٍٔش دس
ٔٛاسدی ؤ ٝشثٛى ث ٝا٘دبْ ٚظبیف ٚی ٘جبؿذ .ا ٚثشخٛسداس اص ٔل٘ٛیت اص تؼشم ؿخلی
ٔ ٚل٘ٛیت لوبئی ٔ ٚل٘ٛیت دس دػبٚی ٔذ٘ی  ٚاداسی ٔحّی ٕٞب٘ٙذ وبسوٙبٖ ثخؾ
اداسی  ٚفٙی ٕ٘بیٙذٌی دیپّٕبتیه اػت .ا ٚاص ٔل٘ٛیت اص الذأبت اخشایی ثشای ا٘دبْ
ٚظبیف سػٕی خٛد ثشخٛسداسخٛاٞذ ثٛد.
دس ٔٛسد ٔل٘ٛیت اص ادای ؿٟبدت پیه دیپّٕبتیه ،وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی حمٛق
دیپّٕبتیه ػبوت ٞؼتٙذ .وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دس پبساٌشاف ٔ 4بدً 12 ٜشح
پیؾ٘ٛیغ تأویذ ٕ٘ٛد ٜاػت «پیه دیپّٕبتیه دس ٔٛسد ٔؼبئُ ٔشثٛى ث ٝاػٕبَ ٚظبیف
خٛد ٔٛظف ث ٝادای ؿٟبدت ٘یؼت» .ثب ایٗ ٚخٛد ،دس ٔٛسد ػبیش ٔٛهٛػبت ٘یض ادای
ؿٟبدت ثذ ٖٚخٟت ٘جبیذ تأخیش یب ٔب٘غ دس تحٛیُ ویؼ ٝایدبد وٙذ .ایٗ پبساٌشاف ثٝ
ٔفبد وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ٘ 1969 ٚ 1961ضدیهتش اػت ،أب ثب ٔحذٚدیتٞب یب ؿشایي ٔٙذسج
دس وٛٙا٘ؼی 1963 ٖٛسٚاثي وٙؼِٛی دس ایٗ ٔٛسد ٔغبیش ٔیثبؿذ.
پبساٌشاف ٔ 4بد ،18 ٜداسای د ٚخٙج ٝاػبػی اػت .ا :َٚػجبست «دس ٔٛسد
()21
ٔؼبئُ ٔشثٛى ث ٝا٘دبْ ٚظبیف» ،ث ٝسٚیىشد ٚظیفٝای یب ؿغّی ٔل٘ٛیت ٔیپشداصد.
ػپغ٘ ،ـبٖ ٔی دٞذ وٛٔ ٝهٛع ؿٟبدت سفتبس یه ٘فش دیٍش اػت و ٝپیه ؿبٞذ آٖ
ثٛد ٜاػت .ایٗ ادای ؿٟبدت ٔٛاسدی سا و ٝخٛد پیه ث ٝػٛٙاٖ ٔتٔ ٚ ٟٓظ ٖٛٙدسٌیش
اػت سا ؿبُٔ ٕ٘یؿٛدِ .زا ٕ٘یتٛاٖ پیه سا ث ٝادای ؿٟبدت دس ٔٛسد یه حبدث٘ ٝبؿی
اص ٚػیّ٘ ٝمّی ٝؤ ٝؼئِٛیت خٛد پیه سا ث ٝد٘جبَ داسدٔ ،دجٛس وشد.
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دس ایٗ وٛٙا٘ؼیٖٞٛب ػٛءاػتفبد ٜاص ٔل٘ٛیت تٛػي پیه پیؾثیٙی ٘ـذٜ
اػت .وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ثٙٔٝظٛس حُ ایٗ ٔؼئّ ٝدس ٔبدً 12 ٜشح پیؾ٘ٛیغ
ٔمشس ٕ٘ٛد و« ٝدِٚت پزیش٘ذٕٔ ٜىٗ اػت دس ٞش صٔبٖ  ٚثذ٘ ٖٚیبص ث ٝتٛهیح تلٕیٓ
خٛد ث ٝاًالع دِٚت فشػتٙذ ٜثشػب٘ذ و ٝپیه دیپّٕبتیه ػٙلش ٘بٌّٔٛة یب
غیشلبثُلج َٛاػت».
ایٗ تلٕیٓ ٕٔىٗ اػت لجُ اص ٚسٚد پیه ث ٝلّٕش ٚدِٚت پزیش٘ذ ٜاػالْ ؿٛد.
دس حبِتی و ٝپیه ث ٝوـٛس پزیش٘ذٚ ٜاسد ؿذ ٜثبؿذ دِٚت فشػتٙذ ٜپیه خٛد سا احوبس
 ٚثٚ ٝظبیف ٚی دس دِٚت پزیش٘ذ ٜخبتٕ ٝخٛاٞذ داد.
دس ٔٛسد پیه دیپّٕبتیه ،وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ تلشیح ٕ٘ٛد چٙب٘چٝ
دِٚت فشػتٙذ ٜاص صٔبٖ اػالْ تلٕیٓ دِٚت پزیش٘ذ ٜتؼٟذ احوبس پیه سا اخشا ٘ىشد ٚ ٜثٝ
ٚظبیف ٚی دس یه ٔذت صٔبٖ ٔؼم َٛخبتٕ٘ ٝذٞذ ،دِٚت پزیش٘ذٔ ٜیتٛا٘ذ آٖ ؿخق سا
ثٝػٛٙاٖ پیه ث ٝسػٕیت ٘ـٙبػذ .دس ٘تید ٝپیه ثٝػٛٙاٖ یه تٛسیؼت خبسخی  ٚیب یه
ؿٟش٘ٚذ ٔمیٓ ػبدی دس دِٚت پزیش٘ذ ٜثبلی ٔیٔب٘ذ .وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ثٝخٛثی
ٔـىُ ػٛءاػتفبد ٜاص ٚظبیف تٛػي پیه سا پیؾثیٙی ٚ ٚهؼیتی ٔـبثٔ ٝأٔٛساٖ
دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی ثشای ٚی دس ٘ظش ٌشفت ٝاػت.
حٕبیت حمٛلی اص ویؼ ٝدیپّٕبتیه ثٝػٛٙاٖ اثضاس ٔ ٟٓدِٚتٞب دس اػٕبَ اكُ
آصادی استجبًبت ثشای اٞذاف سػٕی ،ػٙلش اػبػی دس ًشح پیؾ٘ٛیغ وٕیؼی ٖٛحمٛق
ثیٗإُِّ اػت .ایٗ حٕبیت ،ثش ٔل٘ٛیتٞب  ٚأتیبصات اػٌب ؿذ ٜث ٝپیهٞبی دیپّٕبتیه
دس ا٘دبْ ٚظبیف آٖٞب تأثیش ٔیٌزاسدٔ .ل٘ٛیت اص تؼشم ویؼٕٛٞ ٝاس ٜیه ػٙلش اػبػی
ٚهؼیت ایٗ ٚػیّ ٟٓٔ ٝاستجبًی ثٛد ٜاػت .ویؼ ٝثبیذ ٔٛسد حٕبیت ثبؿذ خٛا ٜتٛػي
یه پیه  ٚیب ػبیش اؿخبف ٔدبص  ٚیب ثذٕٞ ٖٚشا ٚ ٜثب ٚػبیُ دیٍش ،اص صٔیٗٛٞ ،ا یب دسیب
اسػبَ ؿذ ٜثبؿذ .حٕبیت اص ویؼ ٝثبیذ دس ؿشایٌی ؤ ٝب٘غ اص تحٛیُ ویؼٔ ٝیؿٛد
ٔب٘ٙذ فٛسعٔبطٚسیب ؿشایي اػتثٙبئی دیٍش دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .الصْ اػت ثشای حٕبیت اص
ٔٙبفغ ٔـشٚع دِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜدِٚت تشا٘ضیت لٛا٘یٙی اتخبر ؿٛد ؤ ٝب٘غ اص ٞشٌٝ٘ٛ
ػٛءاػتفبد ٜاص ایٗ ٚػیّ ٝاستجبًی ؿٛد .ثذیٗ ٔٙظٛس ثبیذ سٚؿی اتخبر ؿٛد و ٝدس
وٙبسسػبیت اكُ ٔل٘ٛیت اص تؼشم ویؼٔ ،ٝمشسات پیـٍیشا٘ٝای ثشای پبػخ ثٝ
ٍ٘شا٘یٞبی ٔـشٚع دِٚت پزیش٘ذ ٜدس ٔٛسد ػٛءاػتفبد ٜاص ایٗ ٚػیّ ٝپیؾثیٙی ؿٛد.
ثشاػبع ٔبدً 28 ٜشح پیؾ٘ٛیغ:
« .1ویؼ ٝدیپّٕبتیه دس ٞش ٔىبٖ ثبؿذ ٔل ٖٛاص تؼشم اػت ،ایٗ ویؼ،ٝ
٘جبیذ ثبص ؿذ ٜیب تٛلیف ٌشدد ٔ ٚؼبف اص تفتیؾ ٔؼتمیٓ یب تٛػي ٚػبیُ اِىتش٘ٚیىی یب
فٙی اػت».
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« .2ثب ایٗ حبَ ،اٌش ٔمبٔبت كبِح دِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜتشا٘ضیت دالیُ خذی داؿتٝ
ثبؿٙذ و ٝویؼ ٝوٙؼِٛی حبٚی الالْ دیٍشی غیش اص ٔٛاسد ٔمشس دس پبساٌشاف ٔ 1بد25 ٜ
ثبؿذٔ ،یتٛا٘ٙذ دسخٛاػت وٙٙذ ویؼ ٝدس حوٛس آٖٞب ٕٞشا ٜثب ٕ٘بیٙذٔ ٜدبص دِٚت
فشػتٙذٌ ٜـٛد ٜؿٛد .اٌش ٔؼئِٛیٗ دِٚت فشػتٙذ ٜایٗ دسخٛاػت سا سد یب ثب آٖ
ٔخبِفت وٙٙذ ،ویؼ ٝثٔ ٝحُ ٔجذأ ثشٌشدا٘ذٔ ٜیؿٛد».
ٔبد 28 ٜاص ٘ظش وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ث ٝػٛٙاٖ ٟٔٓتشیٗ ٔبدً ٜشح
پیؾ٘ٛیغ اػت چشا و ٝثؼیبسی اصٔمشسات حٔ َٛحٛس ٔل٘ٛیت اص تؼشم ویؼٝ
دیپّٕبتیه تٙظیٓ ؿذٜا٘ذ.
ٚیظٌی اكّی ٔتلُ ث ٝایٗ ٚػیّ ٝاستجبًیٔ ،ل٘ٛیت اص تؼشم آٖ اػت ،خٛاٜ
ٕٞشا ٜیه پیه ثبؿذ ،خٛا ٜثذٕٞ ٖٚشا ٚ ٜدس ٞش ٔىبٖ وٚ ٝالغ ؿٛد.
ٔیتٛاٖ دٔ ٚإِف ٝدس ٔٛسد ٔل٘ٛیت اص تؼشم ویؼٞٝب سا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛد:
 ا َٚآٖ و ٝویؼٕ٘ ٝیتٛا٘ذ ثذٛٔ ٖٚافمت دِٚت فشػتٙذ ٜثبص ؿٛد .ایٗ ٚظیفٝدِٚت پزیش٘ذ ٚ ٜتشا٘ضیت خٙج ٝثٙیبدی حٕبیت اص ویؼ ٚ ٝحفظ ٔبٞیت ٔحشٔب٘ ٝآٖ ،وٝ
٘بؿی اص اكُ ٔحشٔب٘ ٝثٛدٖ ٔىبتجبت دیپّٕبتیه اػت سا ثٝد٘جبَ داسد.
 د ْٚتؼٟذ وـٛسٞبی فٛق ،دس ػذْخٌّٛیشی اص ٚسٚد ویؼ ٝدیپّٕبتیه دسلّٕش ٚخٛد اػت و ٝایٗ الذاْ ثٙٔٝضِ٘ ٝمن آصادی استجبًی اص ایٗ ًشیك تّمی ٔیؿٛد.
پیـشفت تىِٛٛٙطی ٚػبیُ وٙتشَ پیـشفتٝای سا ایدبد ٕ٘ٛد ٜؤ ٝیتٛا٘ذ ثش
ٔحشٔب٘ٝثٛدٖ ٔحتٛی ویؼ ٝدیپّٕبتیه تأثیش ٌزاسد .ث٘ ٝظش وٕیؼی ٖٛدس ایٗ ٔٛسد،
وـٛسٞبی تٛػؼٝیبفت ٝثیـتش ٔیتٛا٘ٙذ اص ایٗ ٚػبیُ اػتفبد ٜوٙٙذ دس حبِی وٝ
()22
وـٛسٞبی دسحبَتٛػؼ ٝاص ایٗ أتیبص ٔحشٔ ْٚیثبؿٙذ.
ٔبدً 28 ٜشح پیؾ٘ٛیغٔ ،ب٘غ ثشسػی لؼٕت ثیش٘ٚی ویؼ ٚ ٝػالئٓ لبثُ
سؤ یت آٖ  ٚیب دیٍش ٔٛاسد ثشای ؿٙبػبیی ث ٝػٛٙاٖ یه ویؼ ٝدیپّٕبتیه ٕ٘یؿٛد.
ٔبدٔ 28 ٜب٘غ ثشسػی ویؼ ٝثذ٘ ٖٚفٛر ث ٝداخُ آٖ ٘یض ٕ٘یؿٛد .ثشای ٔثبَ ،اػتفبد ٜاص
ػًٞبی سدیبة دس ٔٛاسدی و ٝؿه دس ٔٛسد اػتفبد ٜثشای حُٕ ٔٛاد ٔخذس ٚخٛد داسد.
دس ٔٛسد آٖ ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه وٕٞ ٝشا ٜپیه ٘یؼت ثؼیبسی اصخٌٛى
ٛٞایی پش سفتٚآٔذ ثذ ٖٚثشسػی ویؼ ٝتٛػي دػتٍبٜٞبی ثشسػی سایح دس فشٚدٌبٜٞب
حُٕ آٖ سا لجٕ٘ َٛیوٙٙذ.
ثبتٛخ ٝث٘ ٝمق وٛٙا٘ؼیٞ ٖٛبی ٔٛخٛد دس صٔی ٝٙحٕبیت اص ویؼ ٝدس ؿشایي
غیشػبدی ،وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دسكذد ثش آٔذ تب ایٗ ٔمشسات سا دس ٔبد30 ٜ
پیؾ٘ٛیغ خٛد تىٕیُ وٙذ؛ ث ٝایٗ كٛست و« ٝاٌش ث ٝدالیُ فٛسع ٔبطٚس  ٚیب ػبیش
ؿشایي اػتثٙبئی ،پیه دیپّٕبتیه یب وبپیتبٖ وـتی یب ٛٞاپیٕب و ٝویؼ ٝث ٝاٚ ٚاٌزاس
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ؿذ ٜیب ٞش ػو ٛدیٍشی اص خذٔ ٝوٕ٘ ٝیتٛا٘ٙذ دیٍش ویؼ ٝسا حفظ وٙٙذ ،دِٚت
پزیش٘ذ ٚ ٜیب تشا٘ضیت ثبیذ دِٚت فشػتٙذ ٜسا اص ایٗ ٚهؼیت ثب خجش  ٚتب صٔبٖ تّٕه دِٚت
فشػتٙذ ٜالذأبت ٔٙبػت ثشای إًیٙبٖ اص تٕبٔیت  ٚأٙیت ویؼ ٝاتخبر وٙذ.
ثًٛ ٝس ٔؼٕ ،َٛویؼ ٝدیپّٕبتیه ثبیذ كشفبً حبٚی اػٙبد ٔ ٚذاسن سػٕی ثبؿذ
ٔ ٚل٘ٛیت آٖ ٘جبیذ ث ٝخض ثشای اؿیبءٔ ،ىبتجبت  ٚاػٙبد سػٕی  ٚتحت وٙتشَ ٔمبٔبت
ری٘فغ اػتفبد ٜؿٛد .دس ٛٔ ٕٝٞاسدٔ ،حتٛیبت ویؼ ٝثبیذ لبثُ پزیشؽ ثبؿذ .ثب ایٗ حبَ،
دس ایٗ خلٛف ٔٛاسد ٘من ٔتؼذد  ٚلبثُتٛخٟی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛدٌٔ .بِؼ ٝسٚیٔ ٝؼبكش
ثیٗإُِّ ٔٛاسدی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس آٖ اص ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ثشای ٚاسدات ٚ
كبدسات غیشلب٘٘ٛی اسص ،اػّح )23(،ٝوبالٛٔ ،اد ٔخذس  ٚیب ػبیش ٔٛاسد غیشلب٘٘ٛی اػتفبدٚ ٜ
یب تالؽ ثشای اػتفبد ٜاص ایٗ ٚػیّ ٝاستجبًی ا٘دبْ ؿذ ٜاػت .ایٗ ٚػیّٕٞ ٝچٙیٗ ثشای
ا٘تمبَ غیشلب٘٘ٛی ا٘ؼبٖٞب )24(،تشا٘ضیت وبالٞبی تجّیغی  ٚثًٛٝس ٔىشس تشا٘ضیت ٚػبیُ
()25
خلٛكی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ دسكذد ثشآٔذ ٔـىُ ػٛءاػتفبد ٜاص
ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه سا حُ وٙذ .یه پیـٟٙبد ٌؼتشؽ سطیٓ ویؼ ٝوٙؼِٛی ث ٝتٕبْ
ویؼٞٝبی دیٍش ثٛد ،صیشا خٌشات ٘بؿی اص ػٛءاػتفبد ٜاص ویؼٞٝبی وٙؼِٛی ٔحذٚدتش
ثٛد .دس كٛستی و ٝدالیُ خذی دس ٔٛسد ٚخٛد الالْ غیشسػٕی  ٚغیشلب٘٘ٛی دس ویؼٝ
دیپّٕبتیه ٚخٛد داؿت ٔیتٛاٖ دسخٛاػت وشد و ٝویؼ ٝدس حوٛس ٕ٘بیٙذٔ ٜدبص دِٚت
فشػتٙذ ٜثبص  ٚدس كٛست أتٙبع ایٗ دِٚت ،ویؼ ٝثٔ ٝحُ ٔجذأ ثشٌشدا٘ذ ٜؿٛد )26(.ایٗ
پیـٟٙبد دس ٔبدً 36 ٜشح پیؾ٘ٛیغ ٌٔشح ٔ ٚیتٛا٘ذ تٛاصٖ ٔیبٖ ٔٙبفغ دِٚت
فشػتٙذ ٜو٘ ٝیبص داسد ٔحتٛی ویؼ ٝأ ٚحشٔب٘ ٝثبلی ثٕب٘ذ  ٚاػٙبد  ٚاؿیبء دس ٘ظش
ٌشفتٝؿذ ٜثشای اػتفبد ٜا٘حلبسی سػٕی ٔٛسد ٘یبص ٔأٔٛس سا خبثٝخب وٙذ ٘ ٚیبص دِٚت
پزیش٘ذ ٚ ٜیب دِٚت تشا٘ضیت و ٝأٙیت دس لّٕش ٚا ٚثشلشاس ؿٛد سا ایدبد ٔیوٙذ .أب ایٗ
پیـٟٙبد ث ٝدِیُ آٖ و ٝیه اػتثٙبی خذی ث ٝحمٛق ٔٛخٛد دس لٛاػذ وٛٙا٘ؼی ٖٛسٚاثي
دیپّٕبتیه ٚ1961اسد ٔیوشد تٛػي اوثشیت وـٛسٞب سد ؿذ.
ػال ٜٚثش ایٗ ،وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ تلٕیٓ ٌشفت تب پیـٟٙبد دیٍشؽ دس
ٔٛسد وٙتشَ ٔحتٛی ویؼ ٝثب اػتفبد ٜاص ٚػبیُ اِىتش٘ٚیىی  ٚیب ٚػبیُ فٙی اص لجیُ
اؿؼ ٝایىغ یب ٚػبیُ ٔـبث ٝدیٍش سا ٌٔشح ػبصد.
حبٔیبٖ ایٗ ایذ ٜثش ایٗ ثبٚس ثٛد٘ذ و ٝوٙتشَ دس ٘ظش ٌشفتٝؿذ ٜتٟٙب ث ٝوـف
اؿیبء فّضی ٔٛخٛد دس ویؼٔ ٝیپشداصد  ٚدخبِتی دس استجبًبت دیپّٕبتیه ٕ٘یوٙذ .آٖٞب
()27
تأویذ ٔی وشد٘ذ و ٝایٗ وٙتشَ دس خٟت ٔٙبفغ تشا٘ضیت ٛٞاپیٕبیی وـٛسی اػت.
أب ایٗ پیـٟٙبد ث٘ ٝفغ سطیٓ و٘ٛٙی ث ٝدالیُ صیش سد ؿذ:
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ا ،َٚوـٛسٞبی پیـشفتٔ ٝیتٛا٘ٙذ اص ایٗ ٚػبیُ ثٟشٜٙٔذ ؿ٘ٛذ .د ،ْٚایٗ
ٚػبیُ ث ٝاحتٕبَ صیبد ٔحشٔب٘ٝثٛدٖ ٔىبتجبت دیپّٕبتیه سا ث ٝخٌش ٔی ا٘ذاص٘ذ .دس
ٟ٘بیت ،وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ پیـٟٙبد وشد ،دِٚتٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثب تٛافك دٚخب٘جٚ ٝ
دس سٚاثي ٔتمبثُ خٛد ،ؿیٜٞٛبی دیٍشی سا دس ٔٛسد ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ٔ ٚجبسص ٜػّیٝ
ػٛءاػتفبد ٜاص ایٗ ٚػیّٞٝبی استجبًی پیؾثیٙی وٙٙذ .أب ساٜحُ ٟ٘بیی ثؼتٍی ثٝ
ٕٞىبسی ٔیبٖ دِٚتٞب  ٚاػٕبَ ٔدبصاتٞبی خٕؼی ػّی ٝوـٛسٞبی ػٛءاػتفبدٜوٙٙذ ٜاص
ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه داسد.
وتیجٍگیری
ثشاػبع وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ٚیٗ دس ٔٛسد حمٛق دیپّٕبتیه اص ػبَ  1961ث ٝثؼذ،
اكُ آصادی استجبًبت ثشای تٕبْ اٞذاف سػٕی ثب تٕبْ ٚػبیُ ٔٙبػت ،اصخّٕ ٝپیه ٚ
ویؼ ٝث ٝخٛثی ٔمشسٌشدیذ ٜاػت .ثشاػبع ایٗ اكُ ،پیبْٞبی دیپّٕبتیه ثبیذ دس أٙیت،
ػشػت ٔ ٚل٘ٛیت اص تؼشم ثٔ ٝملذ تحٛیُ داد ٜؿٛدِ .یىٗ دس ػُٕ ،دس ًَٛ
ػبَٞبی ثؼذ٘ ،مبیق  ٚوٕجٛدٞبیی دس ٔمشسات ٔشثٛى ث ٝپیهٞب  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه
ٕٞشا ٚ ٜثذٕٞ ٖٚشا ٜتٛػي پیه ٔـخق ٌشدیذ .ایٗ وٕجٛدٞب ٘ ٚمبیق دس ٔٛسد ویؼٝ
دیپّٕبتیه ثذٕٞ ٖٚشا ٜثیـتش ٕ٘ٛد پیذا ٔیوشد .دس ایٗ ٔٛاسد تؼبدَ ثیٗ ٚظبیف ٚ
حمٛق وـٛسٞب دؿٛاس ثٛد  ٚثشخی اص اثٟبٔبت اثش خٛد سا ثش سٚاثي دیپّٕبتیه تحٕیُ
ٔیوشد٘ذ .اص یه ػٚ ،ٛظبیف  ٚتؼٟذات دِٚتٞبی پزیش٘ذ ٚ ٜتشا٘ضیت دس ٔٛسد حٕبیت اص
پیه  ٚویؼٞٝبی دیپّٕبتیه  ٚاص ًشف دیٍش اػٕبَ ٔدبصاتٞب ػّی ٝدِٚت فشػتٙذ ٜدس
ٔٛاسد ػٛءاػتفبد ٜاص ایٗ ٚػبیُ استجبًی ث ٝخٛثی ٔـخق ٘ـذ ٜثٛد .تذٚیٗ اػٙبد
ٔىُٕ وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی چٟبسٌب٘ ٝث ٝثخؾ وٛچىی اص ٔـىالت پبػخ ٔیدادِ .زا ثشای
خجشاٖ ایٗ وٕجٛدٞب ،پبیبٖدادٖ ث ٝثؼوی سٚیٞٝبی غّي  ٚوٕه ث ٝثٟجٛد ؿشایي اخشای
ٌّٔٛةتش وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی ٔٛخٛد ،ث ٝدسخٛاػت ٔدٕغ ػٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ
وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ وبس آٔبدٜػبصی ًشح پیؾ٘ٛیغ دس ایٗ ٔٛسد سا آغبصوشد.
وٕیؼیٔ ٖٛتٛخ ٝؿذ و ٝػّیسغٓ تٛٙع ٔٙبثغ حمٛق ثیٗإُِّ دس ایٗ ٔٛسد،
لٛاػذ حمٛلی دلیك دس ٔٛسد ایٗ ٔؼئّٛٙٞ ٝص ٘بوبفی اػت  ٚسٚی ٝلوبئی ٔحذٚدی دس
ایٗ ٔٛسد ٚخٛد داسد .دس دوتشیٗ ٘یض ٔٛهٛع ثٝكٛست وّی ٌٔشح ؿذ ٜثٛد .وٕیؼیٖٛ
ٔیدا٘ؼت و ٝخذٔبت پیه یىی اص لذیٕیتشیٗ  ٚهشٚسیتشیٗ ػبصٚوبسٞب دس سٚاثي ثیٗ
وـٛسٞبػت ،ثٙبثشایٗ ا٘دبْ ٚظیفً ٝجیؼی  ٚثذٔ ٖٚب٘غ ٚی پیؾ٘یبص ٔٙبػت ثشای ا٘دبْ
ٚظبیف ٔأٔٛسیتٞبی دیپّٕبتیه اػت .دس ٟ٘بیت ،ایٗ ٟ٘بد ثیٗإِّّی ًشح پیؾ٘ٛیغ
ؿبُٔ ٔ 32بد ٚ ٜدً ٚشح پشٚتىُ اختیبسی ،ؿبُٔ پیه  ٚویؼٞٝبی دِٚتٞب ثشای
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استجبًبت سػٕی آٖٞب ثب ٔأٔٛساٖ دیپّٕبتیه  ٚوٙؼِٛی  ٚپیهٞب  ٚویؼٞٝبی دِٚتٞب
ثشای استجبى سػٕی آٖٞب ثب ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی  ٚثبِؼىغ ٕٞ ٚچٙیٗ استجبًبت
دٚخب٘ج ٝثیٗ ایٗ ٔأٔٛساٖ سا آٔبد ٜوشد.
ٞذف اص ایٗ پشٚتىُٞبی اختیبسی ٌؼتشؽ لّٕشٛٔ ٚهٛع پیؾ٘ٛیغ ث ٝپیه ٚ
ویؼٞٝبی ٔأٔٛساٖ ٔخلٛف  ٚپیه  ٚویؼٞٝبی ػبصٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ثٛد.
ًشح پیؾ٘ٛیغ تالؽ وشد تب ٚهؼیت پیه سا ٔـبث ٝاػوبی ٔأٔٛساٖ
دیپّٕبتیه لشاسدٞذ  ٚػّٕىشد دِٚتٞب ٘یض ایٗ تـبث ٝساتلذیك ٔیوٙذ.
وٕیؼی ٖٛتالؽ ٕ٘ٛد ٚهؼیت ویؼٔ ٚ ٝـىُ ػٛءاػتفبد ٜاص ایٗ ٚػیّٝ
استجبًی ،ثٚٝیظ ٜدس ٔٛاسدی وٕٞ ٝشا ٜپیه ٘یؼت سا حُٚفلُ ٕ٘بیذ ،صیشا دس اوثش
وـٛسٞب ثٝدِیُ وٕجٛد ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبدی  ٚث ٝدالیُ التلبدی ،ایٗ ٘ٛع اص ویؼٞٝب
٘مؾ ٕٟٔی دس استجبًبت دیپّٕبتیه ایفب ٔیوٙٙذ.
ًشح پیؾ٘ٛیغ دسكذد ثشآٔذ تب تؼبدَ ٌٔٙمی ثیٗ هشٚستٞبی ٔحشٔب٘ٝثٛدٖ
ٔحتٛی ویؼ ٝدِٚت فشػتٙذ ٚ ٜاِضأبت أٙیتی دِٚت پزیش٘ذ ٜثٚٝخٛد آٚسد .ػّیسغٓ
تالؽٞبی وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ًشح پیؾ٘ٛیغ ثب ثشخی اص ٘مبیق سٚثٝس ٚاػت.
ایٗ ًشح حبٚی ٔمشساتی ثشای حفظ ٔل٘ٛیت دس ٔٛاسد لٌغ سٚاثي  ٚیب دسٌیشیٞبی
ٔؼّحب٘٘ ٝیؼت .ػال ٜٚثش ایٗ ٔـىُ تؼییٗ اثؼبد ویؼٛٙٞ ٝص ٚ ٓٞخٛد داسد  ٚساٜٞبی
ٔإثش ثشای خٌّٛیشی اص ػٛءاػتفبد ٜاص ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه اسائ٘ ٝـذ ٜاػت .ایٗ ًشح
ٕٞچٙیٗ ساٞىبسٞبیی سا ثشای حُٚفلُ اختالفبت ٘بؿی اص تفؼیش  ٚیب اخشای خٛد
پیؾثیٙی ٕ٘ٛٙد ٜاػت .ثب ایٗ حبًَ ،شح وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ ٔیتٛا٘ذ ث ٝتٛػؼٝ
حمٛق دیپّٕبتیه ثب اِضأیٕ٘ٛدٖ لٛاػذی و ٝلجالً دس ػشف  ٚسٚی ٝوـٛسٞب ٚخٛد داؿت،ٝ
وٕه وٙذ .ایٗ ًشح ٔىُٕ وٛٙا٘ؼیٖٞٛبی چٟبسٌب٘ ٝحمٛق دیپّٕبتیه ثٛد ٚ ٜتأویذات
ٔختّف وـٛسٞب دس ایٗ صٔی ٝٙسا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد ٜاػت .ػّیسغٓ ٔیُ وـٛسٞب ثٝ
ٕٞىبسی ثشای ثٟجٛد سٚاثي ثیٗ خٛد ٔ ٚجبسص ٜثب ٞشٌ ٝ٘ٛػٛءاػتفبد ٜاحتٕبِی اص پیه ٚ
ویؼٞٝبی دیپّٕبتیه ،ػذْ تٛافك وـٛسٞب دس ثشخی صٔیٞٝٙب  ٚتوبد ٔٙبفغ آ٘بٖ تبوٖٛٙ
ٔب٘غ سػیذٖ ث ٝیه تٛافك ثیٗ إِّّی دس صٔی ٝٙپیه  ٚویؼ ٝدیپّٕبتیه ؿذ ٜاػت .أیذ
اػت ًشح پیؾ٘ٛیغ وٕیؼی ٖٛحمٛق ثیٗإُِّ و ٝثٔ ٝدٕغ ػٕٔٛی ػبصٔبٖ ُّٔ
ٔتحذ ثشای تلٕیٌٓیشی دس ٔٛسد آٖ اسػبَ ؿذ ٜدس ٟ٘بیت ث ٝیه تٛافك ٕٝٞخب٘ج ٝدس
خٟت ٔٙبفغ خبٔؼ ٝثیٗإُِّ دػت یبثذ.
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