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چکیده
تش اساس تثػشُ  2هادُ ٖ 115اًَى هجاصات اسالهي هػَب  1392اگش ضخػي دس خاسد اص ٚطَس
هشتٛة جشهي ضَد  ِٚهجاصات آى تًضيش هٌػَظ ضشيي است حتي اگش دس ٚطَس خاسجي تِ هَجة استٛاب
ايي جشم ،هحَٛم تِ هجاصات ضَد ٍ توام هجاصات سا ّن تحول ٌٚذ قثٕ ٖاًَى هجاصات اسالهي دس ايشاى
ٖاتل تًٗية ،هحاٚوِ ٍ هجاصات است .هٌهَس اص تًضيشات هٌػَظ ضشيي ،هجاصاتّای خاظ است ِٚ
تَسف ضاسو هٗذس ًَو ٍ اًذاصُ آى تشای گٌاّاى هَجة تًضيش هٗشس ضذُ ٍ دس ٖاًَى ايشاى ًيض تشای تًؿي
جشاين هَجة تًضيش آهذُ است ًهيشّ :وجٌسگشايي هشدّا ،اٖشاس تِ صًا ٚوتش اص چْاس تاس  ِٚتِ تشتية دس هَاد
ٖ 232 ٍ 237اًَى هجاصات اسالهي آهذُ است .حٛن تثػشُ  2هادُ  115تشخالِ ٖايذُ هٌى هجاصات
هؿايّ ٍ استخٌايي استْ ،لزا تايذ هؿيٕ تٓسيش گشدد ،تٌاتشايي اگش ايشاًي َيشهسلواى دس خاسد اص ايشاى
هشتٛة جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي گشدد  ِٚدس آى ٚطَس جشم است ،دس غَست تحول هجاصات ،تِ جشم اٍ
دس ايشاى سسيذگي ًخَاّذ ضذّ .ويٌكَس حتي اگش ضخػي دس جشم تا تًضيش هٌػَظ ضشيي هًاًٍت ٌٚذ ِٚ
دس خاسد اص ٚطَس ٍاٖى ضذُ است چٌاًچِ تِ سثة ايي هًاًٍت دس ٚطَس خاسجي تًٗية ٍ هجاصات ضذُ تاضذ
دس ايشاى تًٗية ٍ هجاصات ًخَاّذ ضذ.
کلید واصهها :ايتثاس حٛن خاسجي ،تًضيش هٌػَظ ضشيي ،غالحيت ضخػي ،هجاصات هؿايّ.
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ْػلٌاهِ پژٍّصّای ِْٗ ٍ حَٗٔ اسالهي/سال ياصدّن /ضواسُ سي ٍ ّطت

 -1هقدهه
اًساى تا داضتي اهيال ٍ خَاستِّای ًاهحذٍد هَجَدی اجتوايي است ،تٌاتشايي تشای تشٖشاسی ًهن ٍ
اًؿثاـ اجتوايي ،جاهًِ ًاگضيش است دست تِ ٍؾى َٖايذ ٍ هٗشساتي تضًذ  ِٚتخكي اص آى تًؿاً جشم ٍ ّش
ضخػي  ِٚايي ًهن اجتوايي سا تشّن تضًذ هجشم تلٗي ٍ هستحٕ هجاصات تاضذ .دس ٖاًَى ايشاى ،جشاين
تٗسينتٌذی ًطذُ اها هجاصاتّا هكاتٕ هادُ ٖ 114اًَى هجاصات اسالهي هػَب  ،1392تِ چْاس دستِ حذ،
ٖػاظ ،ديِ ،تًضيش تٗسين ضذُ است .اگش ضخع ايشاًي دس خاسد اص ٚطَس هشتٛة يٛي اص جشايوي ضَد ِٚ
هجاصات آى حذٖ ،ػاظ يا ديِ است ،يليشَن تحول هجاصات دس ٚطَس خاسجي ،دس ايشاى تًٗية ٍ هحاٚوِ
ٍ هجاصات خَاّذ ضذ ،الثتِ دس ايي خػَظ ،تِ غشاحت ،هٗشسُ ٖاًًَي ٍجَد ًذاسد ،غشْاً اص هَْٓم هخالّ
هادُ ٖ 38 ٍ 2 7اًَى هجاصات اسالهي  ِٚساجى تِ جشاين تا هجاصاتْای تًضيشی است ،هستٓاد هيضَد،
صيشا تِ هَجة هٌكَٔ ايي هَاد ٖاًًَي ،اگش ضخع ايشاًي دس خاسد اص ٚطَس هشتٛة جشم تا هجاصات تًضيشی
ضَد ،دس غَست تًٗية ٍ هحَٛهيت ٍ تحول هجاصات دس خاسد ٚطَس دس دادگاُّای ايشاى تًٗية ٍ هحاٚوِ
ٍ هجاصات ًخَاّذ ضذ ،ليٛي تِ غشاحت هٓاد تثػشُ  2هادُ  4 115احٛام خاسجي غادسُ اص سَی هحاٚن
 .1هادُ ٖ 14اًَى هجاصات اسالهي هٗشس هي داسد :هجاصات ّای هٗشس دس ايي ٖاًَى چْاس ٖسن است:
الّ -حذ
بٖ -ػاظ
ج-ديِ
ت -تًضيش
 .2هادُ  7هٗشس هي داسد :يالٍُ تش هَاسد هزَٚس دس هَاد َْٔ ّش ي ٙاص اتثاو ايشاى دس خاسد اص ٚطَس هشتٛة جشهي ضَد ،دس غَستي  ِٚدس
ايشاى ياْت ٍ يا تِ ايشاى ايادُ گشدد ،قثٕ َٖاًيي جوَْسی اسالهي هحاٚوِ ٍ هجاصات هيضَد هطشٍـ تش ايٌ:ِٛ
الّ -سْتاس استٛاتي تِ هَجة ٖاًَى جوَْسی اسالهي ايشاى جشم تاضذ.
ب -دس غَستي  ِٚجشم استٛاتي اص جشاين هَجة تًضيش تاضذ ،هتْن دس هحل ٍَٖو جشم هحاٚوِ ٍ تثشئِ ًطذُ يا دس غَست هحَٛهيت،
هجاصات ٚال يا تًؿا دستاسُ اٍ اجشاء ًطذُ تاضذ.
ج-قثٕ َٖاًيي ايشاى هَجثي تشای هٌى يا هََْٖي تًٗية يا هََْٖي اجشای هجاصات يا سَٗـ آى ًثاضذ.
 .3هادُ  8هٗشس هي داسدّ :شگاُ ضخع َيش ايشاًي دس خاسد اص ايشاى يليِ ضخػي ايشاًي يا يليِ ٚطَس ايشاى هشتٛة جشهي تِ جض جشاين
هزَٚس دس هَاد ٖثل ض َد ٍ دس ايشاى ياْت ٍ يا تِ ايشاى ايادُ گشدد ،قثٕ َٖاًيي جضايي جوَْسی اسالهي ايشاى تِ جشم اٍ سسيذگي هيضَد،
هطشٍـ تش ايٌ:ِٛ
الّ -هتْن دس جشاين هَجة تًضيش دس هحل ٍَٖو جشم ،هحاٚوِ ٍ تثشئِ ًطذُ يا دس غَست هحَٛهيت ،هجاصات ٚال يا تًؿا دستاسُ اٍ اجشاء
ًطذُ تاضذ.
ب -سْتاس استٛاتي دس جشاين هَجة تًضيش تِ هَجة ٖاًَى جوَْسی اسالهي ايشاى ٍ ٖاًَى هحل ٍَٖو ،جشم تاضذ.
 .4دس تثػشُ  2هادُ  115آهذُ است :اقالٔ هٗشسات ايي هادُ ٍ ّوچٌيي تٌذ (ب) هادُ ( ٍ )7تٌذّای (الّ) ٍ (ب) هادُ ( ٍ )8هَاد (،)27
( )105( ٍ )94( ،)93( ،)46( ،)45( ،)40( ،)39ايي ٖاًَى ضاهل تًضيشات هٌػَظ ضشيي ًويضَد.
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خاسجي دس هَسد جشايوي تا هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي حتي ،اگش هجاصات آى ّن دس خاسد ٚطَس تِ
اجشاء دس آهذُ تاضذ ،ايتثاس ًذاسد ،چَى هٌٗي دس ايي هادُ ٖاًًَي تِ غشاحت هٗشس داضتِ است  ِٚاقالٔ
هٗشسات ايي هادُ ٍ ّوچٌيي تٌذ (ب) هادُ ( ٍ )7تٌذّای (الّ) ٍ (ب) هادُ  .... ٍ 8ضاهل تًضيشات هٌػَظ
ضشيي ًويگشدد.
هٌهَس اص حٛن هحٛوِ خاسجي ،آى دستِ احٛاهي است  ِٚاص هحاٚن خاسد اص ٚطَس (اين اص هحاٚن
تيي الوللي ٍ هحاٚن هلي ٚطَسّا) غادس ضذُ تاضٌذ .هٌهَس اص ٚطَس خاسجيٚ ،طَسّايي ّستٌذ  ِٚدس حال
جٌگ يا هخاغوِ تا ايشاى ًثاضٌذ .تِ دٍ دليل احٛام غادسُ اص سَی هحاٚن ٚطَسّايي  ِٚهتخاغن ٍ يا دس
حال جٌگ تا ها ّستٌذْ ،اٖذ ايتثاس تلٗي هيگشدد .اٍالً دٍلتوشداى ٍ حاٚويت ايي ٚطَسّا ٖ َُٖ ِٚؿاييِ
ّن جضيي اص آى تلٗي هيگشدد ،هْذٍس الذم تلٗي ضذُ ْلزا ضايستگي الصم تشای ٖؿاٍت دسخػَظ اتثاو ها
سا ًذاسًذ .حاًياً احتوال َشؼ ٍسصی دس غذٍس حٛن تش يليِ اتثاو ها دس ايي ٚطَسّا ٍجَد داسد.
تٌاتش آًچِ گٓتِ ضذ هحٛوِ خاسجي غشْاً ضاهل ٚطَسّای هتًاّذ تا ايشاى  ِٚهًاهلِ هتٗاتل داسًذ
ًويضَد تل ِٛهكلٕ ٚطَسّای َيشخػن سا دس تش هيگيشد.
ايي اًذاصُ اص هٗشسات هَجة اتْاهات ٍ قشح سؤاالت صيادی اص جولِ سَاالتي تِ ضشح ريل ضذُ است.
 -1حٛن هٌذسد دس تثػشُ  2هادُ ٖ 115اًَى هجاصات اسالهي ْٗ 1392ف ساجى تِ ايشاًي هسلواى
است يا ضاهل ايشاًياى َيشهسلواى ّن هيضَد؟ تِ يثاست ديگش اگش ي ٙايشاًي َيش هسلواى دس خاسد اص
ٚطَس هشتٛة جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي ضَد  ِٚدس آى ٚطَس جشم است ،دس غَست هحاٚوِ ٍ تحول
هجاصات دس آى ٚطَس ،آيا تايذ دٍتاسُ دس ايشاى هحاٚوِ ٍ هجاصات ضَد؟
 -2دس غَستي  ِٚضخع ايشاًي دس خاسد اص ٚطَس دس جشم تًضيشی هٌػَظ ضشيي هًاًٍت ٌٚذ ،آيا
هي تَاى تِ جشم هًاًٍت اٍ ،دس داخل ايشاى سسيذگي ٚشد؟
 -3دس غَستي  ِٚي ٙايشاًي تا صى خاسجي اصدٍاد ٌٚذ ،اگش ايي صى ،هشتٛة جشم تًضيشی هٌػَظ
ضشيي گشدد  ِٚدس ٚطَس خَدش جشم تاضذ ٍ هجاصات گشدد ،آيا هيتَاى تِ جشم اٍ دس ايشاى سسيذگي ًوَد؟
ّذِ اص تحٗيٕ حاؾش ٚو ٙتِ ٖؿات ٍ ٍٚالی دادگستشی دس ضٌاخت تْتش هحذٍدُ تًضيشات
هٌػَظ ضشيي ٍ حذٍد ايتثاس احٛام خاسجي دس ايي جشاين هيتاضذ .تٌاتشايي تِ سؤاالت َْٔ تا لحال
هٗشسات حَٖٗي ٍ هَاصيي ْْٗي تحت يٌاٍيي هاّيت تًضيشات هٌػَظ ضشيي ،هثاًي يذم پزيشش احٛام
ٚيٓشی خاسجي ،استٛاب جشم هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي دس خاسد اص ٚطَس ،تاتًيت ايشاًي هشتٛة جشم
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هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي ٍ حذٍد ايتثاس احٛام ٚطَسّای خاسجي دس جشم هَجة تًضيش هٌػَظ
ضشيي تطشح ريل پاسخ دادُ ضذ.
 -2هاهیت تعشيزات هنصوص شزعي
هْوتشيي تخص حَٗٔ جضای اسالهي ٍ هجاصاتّايي  ِٚگستشدگي تسياسی داسد ،تخص تًضيشات
است(ْيؽ ،)536 ،1379 ،تٌاتشايي ضٌاخت هاّيت هجاصاتْای تًضيشی حائض اّويت است .دس هادُ ٖ 18اًَى
هجاصات اسالهي هػَب  ،1392هجاصات تًضيشی ايٌگًَِ تًشيّ ضذُ است :تًضيش هجاصاتي است ِٚ
هطوَل يٌَاى حذٖ ،ػاظ يا ديِ ًيست ٍ تِ هَجة ٖاًَى دس هَاسد استٛاب هحشهات ضشيي يا ًٗؽ
هٗشسات حَٛهتي تًييي ٍ ايوال هيگشدد .تا لحال ايي تًشيّ ،خاستگاُ ٍؾى هجاصاتّای تًضيشی ،ضشو
يا هػالح حَٛهت است ،اص ايي جْت هي تَاى هجاصاتْای تًضيشی سا تِ هجاصاتّای تًضيش ضشيي ٍ
هجاصاتّای تًضيشی حَٛهتي تٗسين ٚشد .هثاحج هشتَـ تِ هجاصاتّای تًضيشی حَٛهتي خاسد اص حَغلِ
ايي هٗالِ است ٍ تحٗيٗا ّوِ هثاحج هجاصاتّای تًضيشی ضشيي دس حَغلِ ايي هٗالِ ًيست.
دس اتتذا ٖاتل تَجِ است هستٓاد اص تثػشُ  2هادُ ٖ 115اًَى هجاصات اسالهي  ِٚ 1392تِ تًضيشات
هٌػَظ ضشيي اضاسُ ٚشدُ است هيتَاى تشداضت ٚشد ،تًضيشات ضشيي تش دٍ ًَو است :تًضيشات هٌػَظ
ضشيي ٍ تًضيشات َيش هٌػَظ ضشيي .تًضيشات َيشهٌػَظ ضشيي َ ِٚالثاً تِ اختػاس تًضيش گٓتِ هي-
ضَد هجاصاتي است  ِٚهكاتٕ ٖايذُ" التًضيش لٛل يول هحشم"1تشای هحشهات َيش حذ دس ًهش گشْتِ ضذُ
ٍ هجاصات آى ٚوتش اص هجاصات حذی است  ٍ 2اًذاصُ آى تَسف ٖاؾي تًييي هيضَد تشای هخال هيتَاى تِ
تًضيش هختلس اضاسُ ٚشد  ِٚدس ٍسائلالطيًِ دس خػَظ آى آهذُ است دست هختلس  ِٚتِ غَست يلٌي
هال سا هيتشد ٖكى ًويضَد ليٛي تًضيش هيگشدد ٍ 3تًييي ايي هٗذاس تش يْذُ حاٚن هيتاضذ.

4

ايٌگًَِ هجاصات (تًضيش ضشيي َيش هٌػَظ) ًْالً دس ايشاى اص قشيٕ ٖاًًَگزاسی هجلس ضَسای
اسالهي تٌٗيي ٍ تَسف ٖؿات هٌػَب ايوال هيضَد .تٓاٍتّای ٖاتل تَجْي تيي تًضيش هٌػَظ ضشيي
 ٍ . 1االٍلي جًل السثة التًضيش اهشا ٍاحذا َّ ٍ ،استٛاب الوحشم الزی لن يٌػة الطاسو حذا هخػَغا( ضْيذ حاًي ،د.)327 ،14
 . 2التًضيش ال يثلٍ تِ ادًي الحذٍد يٌذًا ٍ يٌذ جوايِ ٍ ادًاّا تسًِ ٍ سثًَى ْي حٕ (قَسي.)69، 1387،8 ،
 . 3هحوذ تي يًَٗب يي اتي يلي االضًشی يي هحوذ تي يثذ الجثاس يي غَٓاى تي يحيي يي اسحأ تي يواس يي اتي تػيش يي احذّوا
و ٖال سوًتِ يَٗل ٖال اهيش الوَهٌيي و ال اٖكى ْي الذَاسُ الوًلٌِ ٍ ّي الخلسِ ٍ لٛي ايضسُ (حش ياهلي.)268 ،28 ،
ٚ .4ل هي ًْل هحشها ،اٍ تش٘ ٍاجثاْ ،لالهام تًضيشُ توا ال يثلٍ الحذ (حلي.)398 ، 1420 ،
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تا تًضيش َيش هٌػَظ ضشيي است  ِٚاص جولِ آًْا ايي است ًَ ِٚو ٍ هيضاى هجاصات دس تًضيش هٌػَظ
ضشيي تَسف ضاسو هطخع ضذُ است ٍلي دس هجاصاتّای تًضيش َيش هٌػَظ ضشيي اص سَی ٖاؾي
تًييي هيضَد .اص سَی ديگش هجاصات پيصتيٌيضذُ تشای تًضيشات هٌػَظ ضشيي غشْا اص ًَو ضالٔ
است ،تٌاتشايي ٖاتليت آصادی هطشٍـ سا ًيض ًذاسد صيشا ًْاد آصادی هطشٍـ هكاتٕ هادُ  58ايي ٖاًَى تشای
حثسّای تًضيشی پيصتيٌي ضذُ  ِٚهٌهَس حثس تًضيشی َيشهٌػَظ يا حَٛهتي استّ ،وچٌيي قثٕ
تثػشُ  2هادُ  115هجاصاتّای جشاين هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي ٖاتليت تًَيٕ غذٍس حٛن ٍ تًليٕ
هجاصات تِ تشتية هَؾَو هَاد ٖ 46 ٍ 40اًَى هجاصات اسالهي سا ًيض ًذاسًذ ٍلي ايي تأسيسات دس جشاين
هَجة تًضيش َيش هٌػَظ يا حَٛهتي ٖاتل ايوال است.
دس ٚتة ْْٗي ،تًضيشات هٌػَظ ضشيي َالثاً دس اًتْای ٚتاب حذٍد تحت يٌَاى هَاد هتٓشِٖ آهذُ
است  ِٚتشخي اص هحشهاتي  ِٚهَجة آى هيضَد يثاستٌذ اص :جواو تا هيت دس غَستي  ِٚصٍد تا صٍجِ
هتَْای خَد هشتٛة ايي يول ضَد ،1اٖشاس تِ صًا ٚوتش اص چْاس تاسّ ،2شگاُ ٖزِ ضًَذُ ًاتالٍ  ،هجٌَى
تاضذً ،3سثت دادى صًا يا لَاقي  ِٚهَجة حذ ًيست ،تَسيذى ٍ خَاتيذى دس صيش ي ٙلحاِ تا صى ًاهحشم ٍ
ّن آََش ضذى ٍ هاًٌذ آًْا  ِٚاستوتاو ٍ لزت تشدى ٚوتش اص صًا  ِٚدس ايي هَاسد دس سٍايات آهذُ است ِٚ
آًْا سا غذ ؾشتِ هٌْای ي ٙؾشتِ تضًيذّ 4،وچٌيي ّشگاُ پذس يا جذپذسی ْشصًذ يا ًَُ خَد سا ٖزِ ٌٚذ،

5

تَسيذى َالم (پسش تچِ) تا ضَْت ِٚ ،دس ايي هَاسد دس سٍايات ًَضتِ است  ِٚتِ ْشد غذ ؾشتِ ضالٔ
صدُ ضَد.

6

ّوِ هجاصات ّايي  ِٚدس ِْٗ تا يٌَاى تًضيشات هٌػَظ ضشيي آهذُ است ،هخلً :ضديٛي تا ّوسش دس

 ٍ . 1هٌْا ٍـ االهَات صًا ٍ لَاقا ٍ حٛوِ حٛن االحيا ْي الحذ ٍ الطشائف ٍ يضيذ ٌّا اًِ تُليم يليِ الًَٗتِ توا يشاُ الحاٚن اال اى تَٛى
الوَقَاُ صٍجتِ ْيًضس خاغِ ( ضْيذ اٍل)264 :1410 ،
ٍ .2لَ اٖش دٍى االستى لن يجة الحذ ٍ لٛي ٍجة التًضيش ٚوا ْي الَٗايذ ٍ يي الطيخيي ٍ اتي ادسيس (ًجٓي)98 :1390،
 ٍ . 3سالت اتا يثذاهلل و يي الشجل يٗزِ الجاسيِ الػُيشُ ٖال ال يجلذ اال اى تَٛى ادسٚت اٍ ٖاستت(حش ياهلي)185 :28 ،
 ٍ . 4يٌِ هحوذ تي ييسي يي يًَس يي هٓؿل تي غا لح يي صيذ الطحام يي اتي يثذالِ و ْي الشجل ٍ الوشاُ يَجذاى ْي اللحاِ ٖال
يجلذاى هائِ هائِ َيش سَـ(.حش ياهلي )85 :28 ،
 . 5هحوذ تي يًَٗب يي يلي اتي اتشاّين يي اتيِ يي اتي هحثَب يي الًال تي سصيي يي هحوذ تي هسلن ٖال :سالت اتا جًٓش و يي سجل
ٖزِ اتٌِ تالضًا ٖال لَ ٖتلِ ها ٖتل تِ ٍ اى ٖزِْ لن يجلذ لِ(حش ياهلي )196 :28 ،
 . 6هحوذ تي يًَٗب يي يلي تي اتشاّين يي اتيِ يي يحيي تي الوثاس٘ يي يثذاهلل تي حثلِ يي اسحأ تي يواس ٖالٖ :لت التي يثذاهلل و
و هجزم ٖثل َالها هي ضَُْ ٖال يؿشب هائِ سَـ(.حش ياهلي )161 :28 ،
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هاُ سهؿاى ٍ 1استوٌاء ،2دس ٖاًَى هجاصات اسالهي هػَب  1392تٌٗيي ًطذُ است ،تل ِٛتِ تشخي اص آًْا
دس ٖاًَى ايشاى تَجِ ضذُ است  ِٚاص آى جولِ هيتَاى تِ :جواو تا هيت دس غَستي  ِٚصٍد تا صٍجِ هتَْي
خَد هشتٛة ايي يول گشدد (هادُ  ،)222اٖشاس تِ صًا ٚوتش اص چْاس تاس (هادُ ّ ،)232وجٌس تاصی هشدّا دس
ٚوتش اص لَاـ ٍ تٓخيز اص ٖثيل تٗثيل ٍ هالهسِ اص سٍی ضَْت (هادُ ً ،)237اتالٍ يا هجٌَى يا َيش هسلواى
تَدى ٖزِ ضًَذُ ( تثػشُ 1هادُ ً ،)251سثت دادى صًا يا لَاقي  ِٚهَجة حذ ًيست (هادُ  )253اضاسُ
ًوَد .تٌاتشايي جشاين تا هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي هزَٚس دس ِْٗ ضاهل هَاسد تيطتشی اص آًچِ دس ٖاًَى
آهذُ ،هي ضَد ٍ تِ لحال هٌكٗي تيي ايي دٍ هَسد ساتكِ يوَم ٍ خػَظ هكلٕ حاٚن است.
تًضيشات هٌػَظ ضشيي تا هجاصاتّای حذی ّن تٓاٍتيّايي داسد  ِٚهْوتشيي آًْا يثاستٌذ اص:
دس َالة جشاين حذی ،هستٌذ تِ هادُ ٖ 3136اًَى هجاصات اسالهي  1392اگش ْشد سِ تاس هشتٛة يًَ ٙو
جشم حذی هخالً ضشب خوش ضَد ٍ ّش تاس حذ تش اٍ جاسی ضَد دس تاس چْاسم ٚطتِ هيضَد ،ايي دس حالي
است  ِٚدس تًضيشات هٌػَظ ضشيي چٌيي حٛوي هجشا ًخَاّذ تَد .دس حذٍدًَ ،و ٍ هيضاى هجاصات تِ
غَست حاتت تًييي ضذُ است ،اها دس تًضيشات هٌػَظ ضشيي ّش چٌذ ّوچَى حذٍدًَ ،و هجاصات تًييي
ضذُ است ،ليٛي دس َالة هَاسد ،هيضاى هجاصات تيي حذاٖل ٍ حذاٚخشی دس حال دٍساى است ٖ ِٚاؾي دس
ايي هحذٍدُ دس تًييي هجاصات هٌاسة داسای اختياس است .ديگش ايٌ ِٛيٛي اص ضشايف ايوال هجاصات حذی
هٌَـ تِ هٛلّ تَدى ضخع هشتٛة هيتاضذ  ِٚايي هَؾَو دس هادُ ٖ 217اًَى هجاصات اسالهي هَسد
يٌايت ٖاًًَگزاس ًيض ٖشاس گشْتِ است 4،حال آى  ِٚدس جشاين هَجة تًضيشات هٌػَظ ضشيي ،هػاديٗي
است  ِٚحٛايت اص ٖاتليت ايوال آى تش ضخع َيشهٛلّ داسد ،تشای هخال هيتَاى تِ جشم هَؾَو هادُ
ٖ 253اًَى هجاصات اسالهي اضاسُ ٚشد  ِٚاگش ْشد ًاتالٍ تِ ديگشی ًسثت صًا يا لَاـ دّذ تًضيش هيضَد.
 .1هحوذ تي يًَٗب يٌذ يلي اتي هحوذ تي تٌذاس يي اتشاّين تي اسحأ االحوش يي يثذاهلل تي حواد يي الوٓؿل تي يوش يي اتي يثذاهلل
و  :اى اٚشُ صٍجتِ يلي الجواو ًْاسا ْي ضْش سهؿاى تكل غَهِ ٍ ٍجة يليِ ٓٚاستاى ٍ التًضيش تخوسيي سَقا ٍ ال ضي يليْا ْاى
قاٍيتِ ًْلي ٚل هٌْوا ٓٚاسُ ٍ التًضيش تخوسِ ٍ يطشيي سَقا(.حش ياهلي  ،د )56 :10
 . 2هحوذ تي الحسي تاسٌادُ يي هحوذ تي يحيي يي احوذ تي هحوذ يي هحوذ تي سٌاى يي قلحِ تي صيذ يي اتي يثذاهلل و اى اهيش
الوَهٌيي و اتي تشجل يثج تزٚشُ ْؿشب يذُ حتي احوشت حن صٍجِ هي تيت الوال.
 .3هادُ  136هٗشس هي داسد ّ :ش گاُ ٚسي سِ تاس هشتٛة يًَ ٙو جشم هَجة حذ ضَد ٍ ّش تاس حذ آى جشم تش اٍ جاسی گشدد ،حذ ٍی دس
هشتثِ چْاسم ايذام است.
 .4هادُ  217هٗشس هي داسد " :دس جشاين هَجة حذ هشتٛة دس غَستي هسٍَل است  ِٚيالٍُ تش داضتي يلنٖ ،ػذ ٍ ضشايف هسٍَليت
ٚيٓشی تِ حشهت ضشيي سْتاس استٛاتي ًيض آگاُ تاضذ ".هكاتٕ ايي هادُ يٛي اص ضشايف حثَت جشم هَجة حذ احشاص ضشايكي ًهيش يٗل ،تلٌَ،
ٖػذ ٍ اختياس هي تاضذ (ٍليذی.)331 ،1392 ،

تشسسي يذم پزيشش ايتثاس...
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ّوچٌيي تشای جشاين تًضيشی هٌػَظ ضشيي ْٗف هجاصات ضالٔ پيص تيٌي ضذُ ،اها دس جشاين حذی
يالٍُ تش هجاصات ضالٔ ،تِ هجاصاتّای ديگشی ًهيش ٖكى يؿَ(هادُ  ،)268غلة ،تثًيذ ٍ ايذام (هادُ
ً )282يض اضاسُ ضذُ است.
الثتِ تشخالِ هجاصاتّای حذی ٖ ِٚاتليت تخٓيّ سا ًذاسًذٖ ،ؿات هيتَاًٌذ تحت ضشايكي
هجاصاتّای تًضيش هٌػَظ ضشيي سا تخٓيّ دٌّذ ،چَى هٌٗي دس تثػشُ  2هادُ  115دس هٗام تياى
هَاسدی  ِٚضاهل تًضيشات هٌػَظ ضشيي ًويگشدد (هخل ايتثاس احٛام خاسجي) اص يذم ٖاتليت تخٓيّ يا
تثذيل ايي ٖثيل هجاصاتّا سخٌي تِ هياى ًياٍسدُ است ،تٌاتشايي سَٛت هٌٗي ،دس هٗام تياى ،تذيي هًٌا
است ٖ ِٚاؾي هيتَاًذ ّوچَى هجاصاتّای تًضيشی َيشهٌػَظ ،تا احشاص ضشايف ،هكاتٕ تٌذ ت هادُ
 ،37هجاصات تًضيشی هٌػَظ ضشيي سا ّن تخٓيّ دّذ يا آى سا تثذيل تِ هجاصات اص ًَو ديگش تٌوايذ.
الثتِ هجاصات هٌػَظ ضشيي ضثاّت صيادی تا هجاصات حذی داسد ،تِ يثاست ديگشًَ ،و ٍ هيضاى
تًضيش هٌػَظ ضشييّ ،وچَى هجاصات حذی ،اص قشِ ضاسو پيصتيٌي ضذُ است ،ليٛي تِ سثة هيضاى
هجاصات ،هتٓاٍت اص جشاين حذی است؛ ّوچٌيي هكاتٕ ،هادُ ٖ 39اًَى هجاصات اسالهي ،دس جشاين تًضيش
هٌػَظ ضشييٖ ،اؾي ًويتَاًذ هشتٛة ايي جشاين سا ّوچَى هشتٛة جشاين حذی ،تِ قَس ٚلي اص
هجاصات هًاِ ًوايذّ ،ويٌكَس هكاتٕ تا ٖاًَى ايشاى هشتٛثيي جشاين تا هجاصاتّای حذی يا تًضيش
هٌػَظ ضشيي اگش دس خاسد ٚطَس هحَٛم تِ هجاصات ضًَذ احٛام غادسُ خاسجي تأحيشی تِ حال هشتٛة
ًذاسد لزا چٌاً ِٛدس ايشاى ياْت ضًَذ تَسف هحاٚن ايشاًي هجذداً هحاٚوِ ٍ هجاصات خَاٌّذ ضذ  ِٚتحٗيٗاً
هثتٌي تش هثاًي خاغي است  ِٚدس ريل تِ آى پشداختِ ضذُ است.
 -3هثاني عدم پذيزش اعتثار احکام خارجي در تعشيزات هنصوص شزعي
دس هثاحج ْْٗي ٍ حَٖٗي ايشاى ساجى تِ ايتثاس يا يذم ايتثاس احٛام ٚيٓشی خاسجي دس ايشاى اتٓأ
ًهش ٍجَد ًذاسد ،1تِ تثى ،ايتثاس احٛام خاسجي دس خػَظ جشاين تا هجاصاتّای تًضيشی هٌػَظ ضشيي
.1هخالً ْْٗای هَإْ ايتثاس دادى تِ احٛام خاسجي ساصگاسی ٖايذُ ايتثاس دادى تِ احٛام خاسجي تا ٖايذُ دسء1سا هكشح ًوَدُاًذ .هٓاد
اجوالي ٖايذُ آى است  ِٚدس هَاسدی ٍَٖ ِٚو جشم ٍ يا اًتساب آى تِ هتْن ٍ يا هسؤ ٍليت ٍ استحٗأ هجاصات ٍی تِ جْتي ،هحل تشديذ
ٍ هط َ٘ٛتاضذ ،تِ هَجة ايي ٖايذُ تايذ جشم ٍ هجاصات سا هٌتٓي داًست (هحٕٗ داهاد .)43 ،1379 ،دس ايي هَسد ْ ِٚشد دس خاسد ٚطَس
هشتٛة جشم گشديذُ ٍ دس ّواى هحل استٛاب جشم هحاٚوِ گشديذُ ٍ تًذ اص تحول ٚيٓش تِ ٚطَس هتثَو خَد تاصگطتِ است ٖاؾي ٚطَس
هتثَو تش اساس ٖايذُ دسء  ِٚآيا چٌيي ْشدی هستحٕ هجاصات دٍتاسُ است يا ًِ تايذ اص ايوال هجاصات تش چٌيي ْشدی چطن پَضي ٌٚذ.
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ّن هحل اختالِ است ،دس ّش حال ٖاًًَگزاس ايشاى ايتٗادی تِ ايتثاس احٛام خاسجي دسخػَظ جشاين تا
هجاصاتّای تًضيش هٌػَظ ضشيي ًذاسد  ِٚتحٗيٗاً ايي يذم ايتٗاد ٖاًًَگزاس ،هثتٌي تش هثاًي خاغي است،
لزا دس ايي ٖسوت تِ هثاًي يذم ايتثاس احٛام ٚيٓشی خاسجي دس ايشاى ،ساجى تِ هجاصاتّای هٌػَظ
ضشيي هيپشداصين  ِٚتشاساس آى ٖاًًَگزاس تثػشُ  2هادُ ٖ 115اًَى هجاصات اسالهي سا ٍؾى ٚشدُ است.
تِ تحٗيٕ ،هثاًي يذم ايتثاس احٛام خاسجي دس خػَظ هجاصاتّای هٌػَظ تًضيشی خاسد اص هثاًي يذم
ايتثاس احٛام خاسجي دس خػَظ هجاصاتّای حذٍدٖ ،ػاظ ٍ ديات ًيست .تٌاتشايي دس ريل ،اّن آًْا هَسد
تشسسي ٖشاس هيگيشد.
اٍل ايٌ ،ِٛتِ دليل يذم ٍجَد ضشايف ضشيي الصم تشای ٖؿاٍت دس ٖؿات سسيذگي ٌٌٚذُ دس خاسد
ٚطَسً ،ويتَاى تِ احٛام غادس اص سَی هحٛوِ خاسجي ايتثاس داد .تذيي هًٌا  ِٚتػذی هٌػة ٖؿا اهشی
خكيش ٍ هْن دس ضشو اسالم تلٗي هيگشدد ٍ ْشدی  ِٚتِ تػذی ايي هٌػة ًائل هيگشدد تايذ داسای
ضشايكي تاضذ  ِٚاّن ايي ضشايف دس ِْٗ يثاستٌذ اص :تلٌَ ،يٗل ،هزٚش تَدى ،ايواى ،قْاست هَلذ ،يذالت،
سضذ ،اجتْاد ٍ  ....هيتاضذ 1.اص ًهش ْْٗا اگش ٖاؾي ٍاجذ ضشايف هزَٚس ًثاضذ ،حٛن غادسُ ْاٖذ ٍجاّت
ضشيي خَاّذ تَد  ِٚاص آى دس ِْٗ تحت يٌَاى ٖؿاٍت جَس ياد هيگشدد 2.اص آًجايي ٖ ِٚؿات سسيذگي
ٌٌٚذُ دس هحاٚن خاسجي ٍاجذ ضشايف َْٔ ًيستٌذ حٛن غادسُ اص سَی ايي ٖثيل ٖؿات دس ٚطَس هسلواى
ايشاى ْاٖذ ايتثاس ٍ ٍجاّت ضشيي تلٗي هيگشدد .الثتِ ايي تَجيِ اص ايي جْت ٖاتل ًٗذ است  ِٚاگش دليل
يذم ايتثاس احٛام خاسجي ٍاجذ ضشايف ًثَدى ٖؿات خاسجي غادس ٌٌٚذُ سأی تاضذ ،ايي دليل دس خػَظ
جشاين تا هجاصاتّای تًضيشی َيشهٌػَظ ،يليالخػَظ جشاين تا هجاصاتّای تًضيشی  ِٚتش اساس
هػالح ٚطَس ٍؾى هيضَد ًيض ٍجَد داسد ،حال آًٖ ِٛاًًَگزاس دس ايي خػَظ ٍ حتي جشاين تا هجاصات
تًضيشی َيشهٌػَظ ضشيي ،احٛام ٚيٓشی غادسُ اص هحاٚن ٚطَسّای خاسجي سا هًتثش هيضٌاسذٍ ،لي
تشاتش تثػشُ  2هادُ ٖ 115اًَى هجاصات اسالهي ،ايتثاس احٛام خاسجي سا ضاهل تًضيشات هٌػَظ ضشيي
ًويداًذ .دس پاسخ تِ اًتٗاد َْٔ هيتَاى گٓت حٛن تِ حذٍدٖ ،ػاظ ٍ تًضيشات هٌػَظ ضشيي تا احشاص
ايي دليل ْْٗای هَإْ ايتثاس اح ٛام خاسجي ٖاتل ًٗذ هي تاضذ صيشا هكاتٕ ٖايذُ دسء ضٖ ٙاؾي ساجى تِ يٌاغش ديَی ٍ ٍجَد ادلِ ٍ
حٛن هٌتٓي است ًِ استحٗأ يا يذم استحٗأ تحول هجاصات تٌاتشايي دس ايي خػَظ ًوي تَاى ايي ٖايذُ سا هجشا داًست.
 .1يًتثش ْي الٗاؾي اهَس ،االٍل :الثلٌَ ،الخاًي :الًٗل ،الخالج :الزَٚسُ ،الشاتى :االيواى ،الخاهس :قْاسُ الوَلذ ،السادس :الًذالِ ،الساتى :الشضذ،
الخاهي :االجتْاد ،تل ؾثف يلي ٍجِ (هَسَی خَئي ،د.)14-2،13
 .2الٗؿات الجَسای هي لن يجتوى ْيْن ضشايف الٗؿاء (هَسَی خويٌي ،تيتا.)405 ،2 ،
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جشم يا تِ تًثيشی گٌاُ تش حاٚن اسالهي ٍاجة است لزا ًويتَاًذ اص صيش تاس ٍجَب حٛن يا اجشای آى ضاًِ
خالي ٌٚذ يا آى سا هَُٓل گزاضتِ ٍ تِ ديگشی ٍاگزاس ًوايذ ٍلي دس غَست ٍَٖو جشم تًضيشی ،هجاصات
تًضيشی توايشاُ الحاٚن ٍاگزاس ضذُ است .يًٌي دس خػَظ جشاين هَجة تًضيش ،حاٚن يا تِ تًثيشی
حاٚويت ٖ ِٚذست خَد سا اص قشيٕ َُٖ هٌٌِٗ ٍ َُٖ ٖؿاييِ ايوال هيٌٚذ دس اختياس هجاصات ٍ ايوال آى
هختاس است لزا اص ّواى اتتذا دس ايي خػَظ اص خَد سلة اختياس ٚشدُ است.
تٌاتشايي دس خػَظ حذٍدٖ ،ػاظ ،ديات ٍ تًضيشات هٌػَظ ضشيي حٛن غادسُ اص سَی هحٛوِ
خاسجي ايتثاسی ًذاسد .چَى حذٍدٖ ،ػاظ ٍ ديات ٍ تًضيشات هٌػَظ ضشيي حٛن خاظ خذاًٍذ است،
تٌاتشايي ًويتَاى آى سا دس ٚطَس تيگاًِ اجشا ٍ اص تًٗية ٍ هحاٚوِ ٍ اص اجشای حٛن خذا دس ايشاى چطن-
پَضي ًوَد ،تِ يالٍُ ّذِ اٍل اص ايوال هجاصات تًضيشی سسيذى تِ اغالح ٍ تْزية هجشم است  ِٚتا
ايوال هجاصات دس خاسد اص ٚطَس ًيض هيتَاى تِ ايي ّذِ سسيذ ،اها دس خػَظ جشاين حذی ٍ ّويٌكَس
تًضيشات هٌػَظ ضشييّ ،ذِ اٍل اص هجاصات ،اجشای حٛن خذاست  ِٚسثة پيشايص گٌاُ اص اًساى
گٌاّٛاس هيضَد .دس ٍاٖى تِ ايي ًَو جشاين  ِٚهجاصاتّای حذٖ ،ػاظ ٍ ّويٌكَس تًضيشات هٌػَظ
ضشيي سا تِ ّوشاُ داسًذ تِ ديذُ گٌاُ ًگشيستِ هيضَد ٍ تا تحول هجاصاتّای خاظ خذاًٍذی تَسف
حاٚن اسالهي است  ِٚهَجة هيضَد ًٓس اًساى ،پا٘ ٍ تشی ضَد دس حالي  ِٚهجاصات اجشاء ضذُ دس
ٚطَس خاسجي تَسف ٖؿات جَس ،خاغيت پا٘ ٌٌٚذگي گٌاُ اص اًساى هسلواى سا ًذاسد.
الثتِ پيطٌْاد هيضَد ،دس جايي ْ ِٚشد دس خاسد اص ٚطَس هشتٛة جشاين تًضيشی هٌػَظ ضشيي
گشديذُ ّش چٌذ حٛن خاسجي تِ هَٖى اجشاء دس آهذُ تاضذ ْاٖذ ايتثاس است ،اها دس ايي ْشؼ هيتَاى ،تا
لحال اهٛاى تخٓيّ تًضيش هٌػَظ ضشيي تَسف ٖاؾي ،حٛن تِ هحَٛهيت ٍ تحول هجاصات دس ٚطَس
خاسجي سا اص هَجثات تخٓيّ هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي ،دس احٛام غادسُ اص دادگاُّای ايشاى دس ًهش
گشْت .چَى دس ّش حال جشم استٛاتي اص جشاين تًضيشی هيتاضذ ٍ دس ايٌجا ْ ِٚشد دس خاسد ٚطَس سضای
يول خَد سا چطيذُ ٍ احتوال اغالح اٍ ٍجَد داسد ٍ دس حالت ض ٙتايذ تِ ًٓى هتْن تٓسيش ٚشدُ ٍ ٍی سا
هستحٕ تخٓيّ تذاًين.
 -4ارتکاب جزم هوجة تعشيز هنصوص شزعي در خارج اس کشور
تِ غشاحتي  ِٚدس هَاد ٖ 8 ٍ 7اًَى هجاصات اسالهي آهذُ است احٛام غادسُ هحاٚن خاسجي دس
خػَظ جشاين تًضيشی استٛاتي تَسف ايشاًياى دس خاسد اص ٚطَس داسای ايتثاس است ٍ ايي هشتٛة هجذد دس
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ايشاى هحاٚوِ ،هجاصات ًخَاّذ ضذ ،هستٓاد اص ايي حٛن ٖاًًَگزاس ساجى تِ جشاين هَجة تًضيش ٍ سَٛت
ٖاًَى دس خػَظ ديگش هجاصاتّا (حذٍد ٍ ٖػاظ ٍ ديات) استيػاد است  ِٚگَيا ٖايذُ ،دس ايتثاس احٛام
خاسجي است هگش ايٌٖ ِٛاًًَگزاس استخٌائاً حٛن خاظ ديگشی داضتِ تاضذ تش ايي اساس تايذ گٓت حٛن
هٌذسد دس تثػشُ  2هادُ  115ي ٙحٛن استخٌايي است  ِٚهٌكٗاً تايذ هؿيٕ تٓسيش ضَد ،لزا دس خػَظ
ضشٍو تِ جشم تا هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي تَسف ضخع ايشاًي دس خاسد اص ٚطَس ،تِ ًهش هيسسذ،
ّشگاُ ٚطَس خاسجي اٖذام تِ تًٗية ٍ هحاٚوِ ٍ تحويل هجاصات تش ضخع ايشاًي ًوايذ حٛن غادسُ اص
سَی هحٛوِ خاسجي دس ٚطَس ايشاى داسای ايتثاس تلٗي گشدد ،چَى ّش چٌذ دس ْشؾي  ِٚجشم تام تحٕٗ
هيياْت ،هيتايست تِ هجاصات تًضيشی هٌػَظ ضشيي هحَٛم هيضذ ،ليٛي چَى هجاصات ضشٍو تِ
جشم داسای هجاصات تًضيش َيشهٌػَظ ضشيي است ٍ اص هَْٓم هخالّ تثػشُ  2هادُ  115هستٓاد هيضَد
 ِٚاحٛام ٚطَس خاسجي دس خػَظ جشاين هَجة تًضيش َيش هٌػَظ ضشيي هًتثش استْ ،لزا تايذ حٛن
غادسُ ٍ اجشاء ضذُ تَسف هحٛوِ خاسجي سا دس ايي خػَظ هًتثش تلٗي ًوَد ٍ دس هَاسی ًهيش ايي هَسد
ٖائل تِ ايتثاس احٛام خاسجي ٍ يذم هجاصات هجذد هشتٛة ايشاًي تَدّ .وچٌيي دس ِْٗ اسالهي ضشٍو تِ
جشم تحت يٌاٍيٌي ًهيش سذ رسايى  1دس ِْٗ اّل سٌت  ِٚتا حذٍدی هٌكثٕ تش اغكالح هٗذهِ حشام  2دس
اغكالح اغَل ِْٗ ضيًِ هي تاضذ ،آهذُ است  ِٚدس ايي هَاسد حٛن تِ تًضيش هشتٛة ضذُ ّ ٍ 3يچ ي ٙاص
ايي هَاسد تًضيشی تحت يٌَاى تًضيش هٌػَظ ضشيي ٖشاس ًويگيشد.
هكاتٕ هادُ ٖ 91اًَى هجاصات اسالهي دس جشاين هَجة حذ يا ٖػاظ ّشگاُ اْشاد تالٍ ٚوتش اص
ّجذُ سال ( ِٚضاهل دختشاى  9تا  18سال ٍ پسشاى  15تا  18سال هي گشدد) ،هاّيت جشم اًجام ضذُ ٍ
يا حشهت آى سا دس٘ ًٌٌٛذ ٍ يا دس سضذ ٍ ٚوال يٗل آًاى ضثِْ ٍجَد داضتِ تاضذ ،حسة هَسد تِ هجاصات-
ّای تًضيشی پيص تيٌي ضذُ هحَٛم هيضًَذ  ِٚدس هادُ  89ايي ٖاًَى آهذُ استٍ ،لي اگش هشتٛة جشم
تًضيش هٌػَظ ضشيي تالٍ صيش 18سالِای تاضذ  ِٚهاّيت جشم استٛاتي يا حشهت آى سا دس٘ ًٌٛذ آيا

 . 1هًٌای سذ رسايى تسثة اغكالح ايي است ّ ِٚش ٍسيلِای  ِٚهَجة سسيذى تِ حشام هي ضَد ،تايذ تش٘ گشدد تا حشام ٍاٖى ًطَد
(ضَضتشی ،د.)57 ،ٔ.ُ1،1427
 . 2ال تًاًٍَا يلي االحن ٍ الًذٍاى .ايِ  2سَسُ هائذُ
 . 3دس ايٌخػَظ دس سٍايتي آهذُ  ِٚاهام جًٓش غادٔ و ْشهَد« :ساسٖي سا  ِٚسَساخي ايجاد ٚشدُ تَد ٍ هشدم ضتاب ٚشدُ ٍ اٍ سا دستگيش
ٚشدُ تَدًذً ،ضد اهيشالوَهٌيي(و) آٍسدًذ .حؿشت يلي(و) ْشهَد :پيص اص آى  ِٚسشٖت ٌٚذ ،ضتاب ٚشديذ .آىگاُ حؿشت اٍ سا تست تاصياًِ
(تًضيشی) صد( ».تشٍجشدی.)939 ،30 ،1387 ،
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هطوَل هٗشسات ايي هادُ ٖشاس هي گيشد؟ دس ايي خػَظ ٖاًًَگزاس تِ غشاحت تٛليّ سا هطخع ًٌوَدُ
است؛ ليٛي تِ ًهش هيسسذ دس پاسخ تِ سؤال َْٔ ،تايذ گٓت ّشگاُ هشتٛة تالٍ ٚوتش اص  18سال حشهت
جشم استٛاتي (تًضيش هٌػَظ ضشيي) سا دس٘ ًٌٛذ ،تكشيٕ اٍلي هطوَل اهتياص هٌذسد دس ايي هٗشسُ ٖاًًَي
تَدُ ٍ تِ جای تحول هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي حسة هَسد تِ هجاصات هٌذسد دس هادُ  89ايي ٖاًَى
هحَٛم خَاّذ ضذ ،چَى ٖاًًَگزاس دس جشاين حذی ٖ ِٚثيحتش اص جشاين تا هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي
است هشتٛثيي تالٍ صيش ّجذُ سال سا هستحٕ تًضيش هيداًذ تِ ٖياس اٍلَيت ٍ دس هٗام تٓسيش تٌٓى هتْن،
دس جشاين تًضيشی هٌػَظ ضشيي هشتٛة سا هيتَاى هطوَل هٗشسات ايي هادُ داًست.
ٖاً ًَگزاس دس هَسد سسيذگي تِ جشم هًاٍى ايشاًي دس جشاين تًضيشی هٌػَظ ضشيي  ِٚدس خاسد
ٚطَس استٛاب هيياتذ ،سَٛت اختياس ًوَدُ است .دس ايي خػَظ دٍ حالت ٖاتل تػَس است .گاّي يول
هًاًٍت دس داخل ايشاى ٍ يا گاّي يول هًاًٍت دس خاسد اص ٚطَس غَست هيگيشد .اص آًجايي ٖ ِٚاًًَگزاس
ايشاى دس هَسد هًاٍى ًهشيِ استًاسُ هجشهيت سا پزيشْتِ است ،دس ّش دٍ ْشؼ تايذ يول استٛاتي تَسف
هثاضش ،جشم تاضذ تا تتَاى هًاٍى سا تًٗية ًوَدّ ،شگاُ يول هثاضش دس ًهش ٖاًَى ايشاى جشم ًثاضذ تا تَجِ
تِ پزيشش ًهشيِ استًاسُ هجشهيت دس حَٗٔ ٚيٓشی ايشاى تايذ گٓت هًاٍى ٖاتل تًٗية ًيست (اسدتيلي،
د .)58، 1389 ،2الثتِ اگش هستٌذ تِ هادُ ٖ 129اًَى هجاصات اسالهي ،هثاضش تِ يلل ضخػي هًاِ گشدد،
يا تِ يللي ًهيش َْت ٖاتليت تًٗية سا ًذاضتِ تاضذ ،ايي اهش تأحيشی دس حٕ هًاٍى ًخَاّذ داضتّ .شگاُ
يول هثاضش دس هحل ٍَٖو ،جشم تطخيع دادُ ضذ هي تَاى هًاٍى سا تًٗية ًوَد ،اها اگش ضخع هًاٍى
ايشاًي دس جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي دس خاسد اص ٚطَس هحاٚوِ ٍ هجاصات ضَد ،ديگش دادگاُ ايشاى ًوي-
تَاًذ هجذداً تِ جشم اٍ سسيذگي ًوايذ ،چَى ّش چٌذ جشم استٛاتي تًضيش هٌػَظ ضشيي است اها هجاصات
هًاًٍت دس آى جشم ،هجاصات تًضيشی هٌػَظ ضشيي ًيست ٍ تًضيش َيشهٌػَظ استْ ،لزا حٛن غادسُ ٍ
اجشاء ضذُ تَسف هحٛوِ خاسجي هكاتٕ ٖاًَى ايشاى داسای ايتثاس است.
اگش ضخع ايشاًي هًاٍى اص داخل ٚطَس ايشاى ،دس جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي استٛاتي دس خاسد اص
ٚطَس دخالت ًوايذ ٍ هثاضش دس خاسد اص ٚطَس ،جشم تًضيشی هٌػَظ ضشيي سا هشتٛة گشدد ،دس غَستي
ٚ ِٚطَس خاسجي اٖذام تِ تًٗية ٍ هحاٚوِ ٍ ايوال هجاصات تش هثاضش ٍ هًاٍى ًوايذ ،آيا ٚطَس ايشاى تش
اساس غالحيت سشصهيٌي خَد حٕ سسيذگي ٍ ايوال هجاصات تش ضخع هًاٍى ايشاًي سا خَاّذ داضت؟ دس
پاسخ تِ ايي سؤال تايذ گٓتِ ضَد  ِٚاغل تش غالحيت دادگاُّای ٚطَسی است  ِٚجشم دس سشصهيي آى
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ٚطَس تِ ٍَٖو پيَستِ است؛ تٌاتشايي اص آًجايي  ِٚدس ْشؼ سؤال جشم هًاًٍت دس ٖلوشٍ ٚطَس ايشاى ٍاٖى
ضذُ است ْلزا دٍلت ايشاى حٕ سسيذگي تِ ايي جشم ٍ هجاصات هًاٍى سا خَاّذ داضت ّش چٌذ ايي هًاٍى
دس خاسد ا ص ٚطَس هحاٚوِ ٍ هجاصات ضذُ تاضذ ليٛي اص آًجايي  ِٚدس ايي ْشؼ ،تضاحن هياى ٖايذُ هٌى
هجاصات هؿايّ تا اغل غالحيت سشصهيٌي دس سسيذگي تِ جشاين ،ايجاد ضذُ است  ِٚايوال غالحيت
سشصهيٌي اٍلي تش ٖايذُ هٌى هجاصات هؿايّ است ،هكاتٕ "ٖايذُ الجوى هْوا اٍلي هي قشح" ضايستِ
است ،هحاٚن داخلي ؾوي سسيذگي ٍ هحَٛهيت هًاٍى هيضاى هحَٛهيتي ْ ِٚشد دس خاسد اص ٚطَس سا
تحول ًوَدُ است دس حٛن هحَٛهيت خَد لحال ٌٌٚذ يا آى سا اص هَجثات تخٓيّ هجاصات تذاًٌذ.
ٖاتل تَجِ است اگش ْشدی دس ٚطَس خاسجي هشتٛة جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي ًهيش ساتكِ
ًاهطشٍو هَؾَو هادُ ٖ 637اًَى تًضيشات هػَب  1375ضَد ٍ دس ايشاى ّن هشتٛة جشم حذی تٓخيز
هَؾَو هادُ  235گشدد ،تيي هجاصات جشم تًضيشی هٌػَظ ضشيي ٍ هجاصات جشم هَجة حذ ،تذاخل هي-
ضَد ٍ ْشد تٌْا هستحٕ ي ٙهجاصات خَاّذ تَد  ِٚدس تثػشُ هادُ ٖ 1135اًَى هجاصات اسالهي هَسد
تػشيح ٖاًًَگزاس ٖشاس گشْتِ استّ ،وچٌاً ِٛاگش ايي ّش دٍ جشم سا دس ايشاى هشتٛة هيضذ تٌْا يٙ
هجاصات يًٌي هجاصات اضذ سا هتحول هيگطت.
 -5تاتعیت ايزاني هزتکة جزم هوجة تعشيز هنصوص شزعي
اضخاغي هطوَل حٛن تثػشُ  2هادُ ٖ 115شاس هيگيشًذ  ِٚتاتًيت ايشاًي داضتِ تاضٌذ ،ضشـ
تاتًيت تايذ دس ٌّگام استٛاب جشم هحٕٗ تاضذ (صسايت ،)59 ، 1392 ،غالحيت دادگاُ ايشاًي تِ سسيذگي تِ
جشم اتثاو ايشاًي  ِٚدس خاسد اص ٚطَس هشتٛة جشم تًضيش ضشيي هيضَد هثتٌي تش غالحيت ضخػي است
 ِٚدس ايٌخػَظ ْٗف ًانش تِ اضخاظ حٗيٗي هشتٛة ايي ًَو جشاين است چَى اضخاظ حَٖٗي ٖاتليت
استٛاب ٍ تحول گٌاُ سا ًذاسًذ.
ْشدی  ِٚتاتًيت ايشاًي خَد سا تُييش دّذ تِ قَسی  ِٚدٍلت تا تُييش تاتًيت اٍ هَاْٗت داضتِ
تاضذ ٍ سپس دس ٚطَس خاسجي هشتٛة جشم ضذُ ،دس غَست تاصگطت تِ ايشاى ًويتَاى تِ جشم اٍ سسيذگي
ٚشد ،چَى اٍالً ،تاتًيت ايشاًي دس صهاى استٛاب جشم ٍجَد ًذاضتِ است تٌاتشايي دٍلت ايشاى ًويتَاًذ تا ايي
 . 1دس غَستي  ِٚجشم حذی اص جٌس جشم تًضيشی تاضذ هاًٌذ سشٖت حذی ٍ سشٖت َيش حذی يا هاًٌذ صًا ٍ سٍاتف ًاهطشٍو ٚوتش اص صًاء،
هشتٛة ْٗف تِ هجاصات حذی هحَٛم هي ضَد ٍ هجاصات تًضيشی ساٖف هي گشدد هگش...
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تَجيِ ْ ِٚشد ساتٗا تاتًيت ايي ٚطَس سا داسا تَدُ ٍی سا هحاٚوِ ٍ هجاصات ٌٚذ ،چَى ضشـ داسا تَدى
تاتًيت ايشاًيٖ ،ثل اص استٛاب جشم هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي هٌتٓي گشديذُ است .حاًياً ،دليلي ِٚ
دٍلتّا تش اساس غالحيت ضخػي اٖذام تِ سسيذگي هيٌٌٚذ ايي است  ِٚجشم تثًِ ،هَجة تذًاهي آى
ٚطَس هيگشدد (صسايت )60 ،1392 ،حال آً ِٛچٌيي ْشؾي دس خػَظ ضخػي  ِٚتاتًيت ٚطَس ايشاى سا
تش٘ ٚشدُ استٍ ،جَد ًذاسد .ي ٙايشاًي  ِٚتًذ اص استٛاب جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي دس خاسد اص ٚطَس ٍ
غذٍس حٛن خاسجي ،تاتًيت ايشاًي خَد سا تُييش هيدّذ يا تاتًيت ديگشی تِ اٍ اؾاِْ گشددٚ ،واٚاى ٖاًَى
ايشاى دس خػَظ جشم هَجة تًضيشی هٌػَظ ضشيي اٍ حاٚن است ،چَى هال٘ صهاى استٛاب جشم هي-
تاضذ ٍ اص آًجايي  ِٚايي ْشد دس صهاى استٛاب جشم تاتًيت ايشاًي داضتِ است ،تٌاتشايي هحاٚن ايشاى حٕ
سسيذگي تِ جشم اٍ سا خَاٌّذ داضت ٍ تُييش تاتًيت اٍ پس اص استٛاب جشم ًاْي ٖاًَى هجاصات اسالهي ٍ
غالحيت هحاٚن ايشاى ًويتاضذٖ .اًَى ايشاى دس خػَظ ايي ّ ِٚشگاُ ْشد ايشاًي تا هطاسٚت ضخػي ِٚ
ت اتًيت ٚطَس هحل ٍَٖو جشم يا ٚطَس ديگشی سا داسا است هشتٛة جشم هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي
گشدد ،دس غَست تثشئِضذى ضشي ،ٙهيتَاى تِ جشم تثًِ ايشاى سسيذگي ًوَد ،تٛليّ سا هطخع ًٌوَدُ
است  ِٚتِ ًهش هيسسذٚ ،طَس ايشاى ،دس ّش حال ٍ تذٍى تَجِ تِ هحاٚوِ غَست گشْتِ تَسف ٚطَس
خاسجي ،هيتَاًذ تِ جشم استٛاتي تثًِ خَد سسيذگي ًوايذ .چَى ايي ضخع تثًِ ايشاى تَدُ ٍ هحاٚن ايشاى
حٕ داسد تذٍى تَجِ تِ سسيذگي يا يذم سسيذگي ٚطَس هحل ٍَٖو جشم ،تِ جشم ضشيٛي  ِٚتاتًيت ٚطَس
ايشاى سا داسا است ،دس خػَظ جشم تًضيشی هٌػَظ ضشيي تثًِ خَد اٖذام تِ سسيذگي ًوايذ .اگش ضخع
ايشاًي «َيش هسلواى» ،دس خاسد اص ٚطَس ،هشتٛة جشم هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي گشدد  ِٚدس آى ٚطَس
جشم است ،دس غَست تحول توام هجاصات ،هحاٚن داخلي ايشاى حٕ سسيذگي تِ جشم چٌيي ْشدی سا ًذاسًذ؛
چَى ّذِ اص اجشای هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي ّوچَى حذٍد اجشای حٛن خذاست  ِٚدس ًگاُ اٍل
تشای پا٘ ٚشدى اص گٌاُ تش هسلواًاى ايوال هيگشدد ،حال آً ِٛچٌيي ّذْي دس خػَظ َيش هسلواًاى
ٍجَد ًذاسد ،تًالٍُ ايٌ ِٛقثٕ اغَل حَٗٔ جضای تيي الولل ٍ اغل سشصهيٌي تَدى هحاٚن تِ سسيذگي تِ
جشاين ،دٍلتي  ِٚجشم دس سشصهيي آى ٍاٖى ضذُ است ،تشای تًٗية ٍ هجاصات هجشم اٍلَيت داسد
(پَستاْشاًي )55 ،1391 ،تٌاتشايي ّشگاُ ٚطَس هحل ٍَٖو جشم اٖذام تِ هحاٚوِ ٍ هجاصات هجشم ٚشدُ
ديگش هحولي تشای هجاصات هجذد ايي ْشد تَسف ٚطَس هتثَيص ٍجَد ًخَاّذ داضت .هكاتٕ هادُ 976
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ٖاًَى هذًيّ 1شگاُ صى خاسجي تا هشد ايشاًي اصدٍاد ٌٚذ هكاتٕ ٖاًَى ايشاى داسای تاتًيت ايشاى هيتاضذ.
اگش صٍجِ خاسجي دس خاسد اص ٚطَس ايشاى هشتٛة جشم هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي گشدد ،دادگاُ ايشاى
حٕ سسيذگي تِ جشم چٌيي ْشدی سا داسد چَى هكاتٕ ٖاًَى ايشاى ،اٍ تثًِ ايشاى هحسَب هيگشدد ٍ تُييش
تاتًيت دس احش اصد ٍاد ًِ اسادی ٍ ًِ ًتيجِ سلكِ ضَّشی است ،ايي تُييش تاتًيت احش ٍغّ تاسيسي يٗذ
اصدٍاد است .صى ْٗف اصدٍاد سا خَاستِ است ٍ تُييش تاتًيت سا ٖاًَى تِ اٍ تحويل هيٌٚذ .تِ يثاست ديگش
تشای اصدٍاد سؾايت صى الصم استّ ،ويي  ِٚصى تِ ايي اهش تي دّذ خَد تِ خَد آحاس ْٖشی آى سا ٖثَل
هيٌٚذ .تُييش تاتًيت صى ّن اص آحاس ْٖشی صًاضَيي هيتاضذ (ًػيشی .)53 ،1389 ،تٌاتشايي تِ غشِ ٍَٖو
يٗذ اصدٍاد صى خاسجي حتي تذٍى ًياص تِ ّشگًَِ دسخَاست يا ايالم سؾايتي اص سَی ٍی ،تاتى ايشاى
هحسَب هيگشدد ٍ ٚطَس ايشاى حٕ سسيذگي تِ جشم تًضيشی هٌػَظ ضشيي اٍ سا تًذ اصدٍاد خَاّذ
داضت حتي اگش ٌَّص تِ ايشاى ّن هساْشت ًٛشدُ تاضذ هگش ايٌٍ ِٛی تِ استٌاد جْل خَد ،اگش ٖػَسی
تاضذ ،اص هجاصات هًاِ گشدد  ِٚهستٌذ آى هادُ ٖ 155اًَى هجاصات اسالهي ايي است  ِٚتحػيل يلن
يادتا تشای ٍی هوٛي ًثاضذ يا جْل تِ حٛن ضشياً يزس هحسَب ضَد.
 -6حدود اعتثار احکام کشورهای خارجي در جزاين هوجة تعشيز هنصوص شزعي
دس دادسسي هذًي ايشاى ،تا يٌايت تِ هادُ ٖ 975اًَى هذًي ،تذٍى تشديذ هيتَاى گٓت ،اغل تش
ايتثاس احٛام خاسجي است ٍ يذم ايتثاس احٛام خاسجي ،استٌائاً است .هكاتٕ ايي هادُ ،غشْاً اص اجشای احٛام
خاسجي دس غَستي  ِٚتش خالِ اخالٔ حسٌِ ،يا سثة جشيحِ داس ٚشدى احساسات جاهًِ تاضذ ،يا هخالّ
تا ًهن يوَهي هحسَب ضَد ،جلَگيشی خَاّذ ضذ ،تٌاتشايي هيتَاى استٌثاـ ٚشد ،اص آًجايي ٖ ِٚاًًَگزاس
دس هشحلِ اجشاء تكَس استخٌايي ٍ دس هَاسد خاظ اص ايوال ايي احٛام خَدداسی هي ٌٚذ ،داللت تش آى داسد
 ِٚاغل تش ايتثاس احٛام خاسجي دس ايشاى است ٍ يذم ايتثاس احٛام خاسجي ،استخٌاء است حال تا تَجِ تِ
ايٌٖ ِٛاًًَگزاسٍ ،احذ ْشؼ هيگشدد ،پس ًوي تَاًذ اٖذام تِ ٍؾى َٖاًيي هتًاسؼ ًوايذ تٌاتشايي اگش اغل
پزيشْتِضذُ دس ٖاًَى ايتثاس احٛام خاسجي تاضذ ِٚ ،دس احٛام هذًي ايٌچٌيي است ،پس دس ًگاُ اٍل چٌيي
اغلي دس خػَظ ايتثاس احٛام خاسجي دسخػَظ هجاصاتّا ًيض تايذ پزيشْتِ گشدد .اص سَی ديگش اص
 .1هادُ ٖ 976اًَى هذًي هٗشس هيداسد :اضخاظ ريل تثًِ ايشاى هحسَب هيضًَذ:
ّ .2ش صى تثًِ خاسجي  ِٚضَّش ايشاًي اختياس ٌٚذ.
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آًجايي  ِٚجشم دس خاسد اص ٖلوشٍ سشصهيٌي ايشاى ٍاٖى ضذُ است ،دس ّش هَسدی  ِٚض ٙدس ايتثاس يا يذم
ايتثاس احٛام خاسجي ايجاد ضذ تايذ ٖائل تِ ايتثاس آى گشديذ ،هؿاْاً ايٌ ِٛاگش ّذِ اص هجاصات اغالح ٍ
تاصساصی هجشم تاضذ چَى ايي هجشم دس خاسد اص ٚطَس تِ هجاصات سسيذ يًٌي دس ٍاٖى تاصساصی ٍ اغالح
گشديذ ْلزا ايوال هجاصات هؿايّ تيَْدُ است ٍ چِ تسا اص ٖايذُ دسء ّن تتَاى تِ ايي هْن سسيذ ِٚ
ٍٖتي ضخػي يَٗتت ٚاس صضت خَد سا هتحول گشديذ اًساى هتًاسِ يا ٖاؾي دس ض ٍ ٙتشديذ است ِٚ
هجذداً تِ خاقش ّواى يول ٍی سا هجاصات ٌٚذ ،اص ّويي سٍ ٖايذُ يٗاليي هٌى هجاصات هؿايّ هَسد
تَجِ گشديذ ْٗ ًِ ِٚف دس احٛام داخلي دادگاُّای يٚ ٙطَس تل ِٛدس احٛام غادسُ خاسجي ّن تايذ هَسد
لحال هٌٗي يا ٖاؾي داخلي ٖشاس گيشدّ .شگاُ دادگاُ ٚطَس خاسجي ،هكاتٕ ٖاًَى هجاصات اسالهي ايشاى،
هشتٛة ايشاًي سا تِ هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي تشساًذً ِٚ ،هيش ايي هَسد دس ٖاًَى ايشاى دس تحج سَء
ٖػذ تِ جاى هٗاهات سياسي خاسجي ّن ديذُ ضذُ است  ِٚتشاتش هادُ  ،516سَء ٖػذ تِ جاى هٗاهات
سياسي خاسجي ّواى هجاصات سَء ٖػذ تِ جاى هٗاهات داخلي (هادُ  )515سا داسا است هطشٍـ تِ ايٌ ِٛدس
آى ٚطَس ًيض ًسثت تِ ايشاى هًاهلِ هتٗاتل تطَد دس َيش ايٌػَست اگش هجاصات تًييي ضذُ تَسف آى ٚطَس
دس خػَظ سَء ٖػذ تِ جاى هٗاهات ايشاًي خٓيّ تش تاضذ هشتٛة تِ ّواى هجاصات هحَٛم خَاّذ ضذ.
حال تحج ايي است ْ ِٚشؾا اگش ٚطَسی دس خػَظ جشم استٛاتي تًضيش هٌػَظ ضشيي هشتٛة سا تش
اساس ٖاًَى ايشاى هجاصات ًوايذ دادگاُ ايشاى دس غَست ياْت ضذى ايي ْشد دس ايشاى حٕ هحاٚوِ هجذد
چٌيي ْشدی سا داسد يا خيش؟ دس ايي خػَظ تِ ًهش هيسسذ حتي اگش ْشد دس ٚطَس خاسجي تش اساس ٖاًَى
ايشاى هجاصات ضَد ،تاص ّن هحاٚن داخلي حٕ هحاٚوِ ٍ هجاصات هجذد چٌيي ْشدی سا خَاٌّذ داضت،
چَى اجشای ٖاًَى ٚطَس ايشاى يليِ هشتٛة تَسف دٍلت ديگشً ،اْي حٕ ايوال هجاصات دٍلت ايشاى تش
تثًِ خَد  ِٚهشتٛة جشم دس خاسد اص ٚطَس ضذُ است ٍ تا ٖػذ پيشاستي اٍ اص گٌاُ استً ،ويتاضذّ .شگاُ
هشتٛة جشم تا هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي دس خاسد اص ٚطَس ضخع ايشاًي َيشضيًِ (اّل سٌت) تاضذ
 ِٚهكاتٕ ضشيًت هَسد تاٍس آًْا ايي جشم ٍاجذ يٌَاى تًضيش هٌػَظ ضشيي ًيست ،تِ ًهش هيسسذ
ّوچٌاى ٖاًَى ايشاى تش ايي ْشد حاٚن است ٍ تِ يول استٛاتي اٍ  ِٚهكاتٕ ٖاًَى ايشاى تًضيش هٌػَظ
ضشيي است سسيذگي هيگشدد چَى دس ّش حال ايي ْشد هسلواى ٍ تاتى ايشاى است ْلزا ٖاًَى ايشاى تش اٍ
حاٚن خَاّذ تَدّ .وچٌيي ّشگاُ هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي تحويل ضذُ تش ي ٙايشاًي هجشم تَسف
ٚطَس خاسجي تيطتش اص هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي تًييي ضذُ تشای ّواى يول دس ايشاى تاضذ .تِ ًهش
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هيسسذ دس ايي هَسد ّن هكاتٕ ٖاًَى ايشاى هحاٚن داخلي تايذ تِ يول استٛاتي تًضيش هٌػَظ ضشيي
حتي دس ْشؾي  ِٚهشتٛة سضای يول خَد سا حتي تيص اص آًچِ دس ٖاًَى ايشاى است تحول ٚشدُ،
سسيذگي ًوايٌذ .چَى هكاتٕ هادُ ٖ 8 ٍ 7اًَى هجاصات اسالهي حتي دس ْشؾي  ِٚهجاصات ٚالً يا تًؿاً
دس حٕ ْشد ايوال ضذُ تاضذ ايي اهش تأحيشی دس هجاصات تًضيش هٌػَظ ضشيي (هكاتٕ تثػشُ  2هادُ )115
ًخَاّذ داضت ٍ اجشای ٚل هجاصات دس خاسد اص ٚطَس ّن اين است اص آً ِٛهجاصات تًييي ضذُ دس آًجا
ٚوتش يا هساٍی هجاصات تًييي ضذُ تشای ّواى يول دس ايشاى تاضذ يا حتي هجاصات تًييي ضذُ تيص اص
هجاصات هٗشس دس ٖاًَى ايشاى تشای ّواى يول دس ٖاًَى ايشاى تاضذ  ِٚدس ّش دٍ ْشؼ اگش جشم اص جشاين
هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي تاضذ ٖاًًَگزاس ايشاى تشای هجاصات ايوال ضذُ اص سَی هحٛوِ خاسجي
ايتثاسی ٖائل ًطذُ است ٍ هشتٛة سا هستحٕ هجاصات هجذد هيداًذ .هشتٛة ايشاًي  ِٚپس اص استٛاب
جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي دس ٚطَس خاسجي ،تَتِ هيٌٚذ ،دس غَست احشاص تَتِ ٍ ضشايف آى ِٚ 1دس هثحج
حذٍد آهذُ استٖ ،اؾي ايشاًي تايذ اص سسيذگي ٍ غذٍس حٛن خَدداسی ًوايذ ،چَى هكاتٕ ٖاًَى ايشاىّ ،ش
چٌذ احٛام خاسجي دس تًضيشات هٌػَظ ضشيي ْاٖذ ايتثاس است ٍلي ٌَّص جشم احثات ًطذُ تلٗي هيضَد،
لزا هكاتٕ هادُ ٖ 114اًَى هجاصات اسالهي ٍ احشاص ضشايف هٌذسد دس آى ،تَتِ هشتٛة ،هسٗف هجاصات
تًضيشی هٌػَظ ضشيي است.
دس خػَظ ٖاتليت استشداد 2يا يذم استشداد هشتٛة جشم تًضيش هٌػَظ ضشييٖ ،اتل تػَس است ِٚ
گاّي ْشد ايشاًي دس خاسد اص ٚطَس هشتٛة جشم تًضيشی هٌػَظ ضشيي هيضَد ٍ ،تِ ٚطَس ديگشی
هيگشيضد ،اگش ٚطَس هحل گشيض ،تا ايٌٚ ِٛطَس هتثَو هشتٛة جشم يًٌي ايشاى تاضذ  ِٚتحج خاغي
ًيست ،ايي ضخع قثٕ ٖاًَى ايشاى هحاٚوِ ٍ هجاصات هيضَد ٍ قثٕ اغلي  ِٚدس تواهي ٖشاس دادّای
استشداد حاٚن استٚ ،طَسّا تثًِی خَد سا تِ ٚطَس ديگش هستشد ًويٌٌٚذ لزا ايشاى اص استشداد اٍ تِ ٚطَس
هحل ٍَٖو جشم خَدداسی هيٌٌٚذ .اها اگش ٚطَس هحل گشيضٚ ،طَس َيشهتثَو هشتٛة جشم تاضذ ٍ ٚطَس
هتثَيص (هخل ايشاى) خَاّاى استشداد ٍی گشدد ّش چٌذ استشداد تاتى تَاْٗات ْيهاتيي يا اغَل ٚلي است،
غَست ًگيشد صيشا هشتٛة جشم هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي دس ٚطَس ايشاى هشتٛة ايي جشم ًطذُ است ٍ

 .1اص جولِ ضشايف تحٕٗ تَتِ ٖثل اص احثات جشم ،احشاص ضذى ًذاهت ٍ اغالح هشتٛة تشای ٖاؾي(هادُ ٖ 114اًَى هجاصات اسالهي) است.
ّوچٌيي هكاتٕ تثػشُ  1هادُ ْ 115شد هطوَل هٗشسات تٛشاس جشم ًثاضذ.
 .2استشداد يثاست اص تاص پس گشْتي هتْن يا هجشم اص ٚطَسی است  ِٚپس اص استٛاب اص آًجا گشيختِ است (پَستاْشاًي)209 ،1391 ،
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چِ تسا ا يي يول دس ٚطَس هحل گشيض ايي هشتٛة ،اساسا جشم ًثاضذ صيشا  ِٚاستشداد تاتى ضشـ هجشهيت
هتٗاتل ًيض است لزا ٍٖتي يولي دس ٚطَسی جشم ًيست ايي ٚطَس اص استشداد اٍ تِ ٚطَس هتثَيص  ِٚغشْا
ايي يول دس آًجا جشم است خَدداسی هيٌٚذ.
 -7نتیجهگیزی
ٖاًًَگزاس ايشاى تشاتش تثػشُ  2هادُ  115تشای احٛام غادسُ ٍ اجشاء ضذُ اص سَی هحاٚن خاسجي دس
جايي  ِٚجشم استٛاتي اص جشاين تًضيشی هٌػَظ ضشيي تاضذ ايتثاسی ٖائل ًگشديذُ است اها چَى ّذِ
اص ايوال هجاصاتّای ضشيي (ًهيش تًضيشات هٌػَظ ضشيي) پيشايص ضخع هسلواى اص گٌاُ استّ ،شگاُ
هشتٛة ايشا ًي َيش هسلواى تاضذ ٍ دس خاسد اص ٚطَس هشتٛة جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي گشدد ٍ دس آًجا
هتحول هجاصات گشدد هحاٚن داخلي غالحيت سسيذگي تِ جشم اٍ سا ًخَاٌّذ داضت .چَى يالٍُ تش ايٌِٛ
حٛن هٌذسد دس تثػشُ  2هادُ ٖ 115اًَى هجاصات اسالهي تشخالِ حٛن هَاد ٖ 8 ٍ 7اًَى هجاصات
اسالهي دس خػَظ هجاصاتّای تًضيشی است ْلزا حٛوي استخٌايي ٍ تش خالِ ٖايذُ هٌى هجاصات
هؿايّ تَدُ ٍ هيتايست هؿيٕ تٓسيش گشددّ .وچٌيي دس ْشؾي  ِٚضخع ايشاًي دس خاسد اص ٚطَس دس
جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي هًاًٍت دّذ دس غَست تحول هجاصات ديگش ًويضَد تِ جشم اٍ دس ايشاى
سسيذگي ًوَد ،چَى ّشچٌذ ،هثاضش هشتٛة جشم هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي ضذُ است اها هجاصات هًاٍى
ايي جشم تًضيش َيش هٌػَظ است ْلزا هٌٗي تشای حٛن اجشاء ضذُ اص سَی هحٛوِ خاسجي دس خػَظ
تًضيشات َيشهٌػَظ ايتثاس ٖائل ضذُ است ٍ ٍی سا هًاِ اص هحاٚوِ ٍ هجاصات هجذد هيداًذّ ،ويٌكَس
است ساجى تِ ضخع ايشاًي  ِٚهشتٛة ضشٍو تِ جشم هَجة تًضيش هٌػَظ ضشيي گشدد ،چَى هجاصات
ايي هشتٛة تًضيش هٌػَظ ضشيي ًيست ٍ دس حَٗٔ ايشاى غشْاً دس هَاسدی هجاصات هٌػَظ است هجذداً
دس ايشاى تًٗية ٍ هحاٚوِ ًويضَد .دس خػَظ صى خاسجي  ِٚتا ْشد ايشاًي اصدٍاد ٚشدُ تايذ گٓتِ ضَد
 ِٚايي ْشد دس غَست استٛاب جشم تًضيش هٌػَظ ضشيي دس خاسد اص ٚطَس هكاتٕ ٖاًَى ايشاى تِ جشم اٍ
سسيذگي هي ضَد چَى تِ غشِ ٍَٖو يٗذ ًٛاح ايي صى داسای تاتًيت ايشاى تَدُ ْلزا هطوَل َٖاًيي ايشاى
هيضَد.
فهزست هناتع
ٖشآى ٚشين
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