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 چکيدٌ

زایگاق ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی در ؿ٥ ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایؼاف، ٦غؼ از ای٢ پژك٦ف ةؼرؿی 

ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا ك ٗؼا٣ـ٥ از اةْاد ٠عحٞ٘ی ٚاةٜ ًؼح ك ةؼرؿی اؿث. ةا ج٨ز٥ 

ة٥ ج٘اكج٧ای ٠ت٤ایی ك ؿاظحاری ای٢ ؿ٥ ٣ُاـ از صیخ ٠ا٦یث ایغئ٨ٝ٨ژیک، ج٘کیک 

کك٨ر از ٝضاظ ٨ٚا، اظحیارات رؤؿای ز٨٧١ر ك ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠، ةؼرؿی جٌتیٛی ای٢ ؿ٥ 

زایگاق ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی ك ارزش ك اّحتار آ٧٣ا در راة٥ٌ ةا ؿایؼ ٤٠اةِ ص٨ٛؽ ٠ی 

ج٨ا٣غ زاٝب ج٨ز٥ ةاقغ. در ای٢ ٠ٛا٥ٝ، ٣ُاـ ٦ای ص٨ٛٚی ایؼاف، ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا 

 ك ٗؼا٣ـ٥ در ای٢ ز٠ی٥٤ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی گیؼد.

 .ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا ،ٗؼا٣ـ٥ ،ایؼاف ،٠ْا٦غات :يديکل ياژگان
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 الميرا فرخی

 ایؼاف _ ة٤غرّتاس، اؿال٠یدا٣كگاق آزاد  ص٨ٛؽکارق٤اؿی ارقغ گؼكق 

 

 ٣اـ ٨٣یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ:
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 مقدمٍ
دكٝث ایؼاف ةؼ اؿاس امٜ دكاـ ٠ٞث ٦ا در ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ةا كز٨د جٕییؼ صک٠٨ث، از ٝضاظ ٨٠ازی٢ ةی٢ ا١ٝٞٞی ادا٥٠ د٤٦غق 

ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ قعنیث ص٨ٛٚی دكٝث ایؼاف اؿث ک٥ در ز٠اف رژیٟ گػقح٥ ةغكف ٚیغ ك قؼط ٤٠ك٨ر ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ةكؼ ة٨یژق ٠یذاؽ ةی٢ 

 ٠غ٣ی ك ؿیاؿی را ا٠ىاء ك جن٨یب کؼدق ك ةؼ ازؼای ٠ٛؼرات آف ج٧ْغ دارد. چ٨ف ة٥ ٤٦گاـ جن٨یب، اّالـ جضٍ٘ ٣کؼدق، دیگؼ ١٣ی ج٨ا٤٣غ ج٧ْغ

ٌتِ ٠٘اد ظ٨د را ٠كؼكط ك ٠ٛیغ ١٣ایغ. ةؼ ای٢ ّغـ اّالـ ٦ؼ گ٥٣٨ ٣ُؼ ك ٠الص٥ُ ایؼاف در ةغك جأؿیؾ ة٥ ٤ْ٠ی پػیؼش ای٢ اؿ٤اد ة٨دق ك ةاٝ

كر ای٢ ٠یذاؽ ٦ا در ز٠ؼق ج٧ْغات ایؼاف در مض٥٤ ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠ضـ٨ب ك صحی ة٥ اّحتاری ةؼ ٨ٚا٣ی٢ ّادی داظٞی ٣یؽ ٠ٛغـ ة٨دق ك ز٤ت٥ اٝؽاـ آ

ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ةكؼ جىاد ك  یاٗح٥ اؿث. اک٨٤ف ٠كعل قغق اؿث ک٥ ةی٢ ةْىی ٨٠اد ٚا٨٣ف اؿاؿی ك ٨ٚا٣ی٢ ّادی ةا ةْىی ٨٠اد ٤٠ك٨ر

 جْارض كز٨د دارد. 

 

 حقًق ایران 
 تصًیب معاَدات در حقًق داخلی ایران

ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف، کٞی٥ ٧ّغ٣ا٥٠ ٦ا، ٠ٛاك٥ٝ ٣ا٥٠ ٦ا، ٚؼارداد ك ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ةی٢  125ك  77ة٥ ٨٠زب ام٨ؿ 

اجضادی٥ ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی ةایغ ة٥ جن٨یب ٠سٞؾ ق٨رای  ا١ٝٞٞی ٠یاف دكٝث ایؼاف ةا ؿایؼ دكٝث ٦ا )کك٨ر٦ا( ك ١٦چ٤ی٢ پی١ا٧٣ای ٠ؼة٨ط ة٥

 اؿال٠ی ةؼؿغ ك ؿپؾ رئیؾ ز٨٧١ر یا ١٣ای٤غق ٚا٣٨٣ی اك، آ٧٣ا را ا٠ىا ک٤غ.

 ز٨٧١ری ص٨ٛٚی ٣ُاـ در ج٨ا٤ٛٗا٥٠ ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛٚی ٠ا٦یث ةؼرؿی ك جضٞیٜ ٠ض٨ر ص٨ؿ ج٨ز٥ قایاف ٨٠و٨ّات از یکی

آیی٢  ٚا٨٣ف 179 ٠ادق ی ةؼاؿاس ک٥ گ٘ث ةایغ ٨٠و٨ع ای٢ جتیی٢ در .اؿث ٚاٝب ًؼح در ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ا ةؼرؿی ا٠کاف ؿ٤سی ایؼاف، اؿال٠ی

 ّغـ م٨رت ا٠ا در .٠ی ک٤غ جٛغیٟ ٠سٞؾ ة٥ را ةی٢ ا١ٝٞٞی ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ای جن٨یب الیض٥ ی دكٝث اؿال٠ی ٠سٞؾ ق٨رای داظٞی ٣ا٥٠ ی

 جن٨یب ك ةؼرؿی ٠سٞؾ در ًؼح ٚاٝب در را ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠ح٢ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ی رأؿا   ٠یح٨ا٤٣غ اؿال٠ی ق٨رای ٠سٞؾ ١٣ای٤غگاف آیا الیض٥ جٛغیٟ

 ک٤٤غ؟ رد یا

 اؿاؿی ٚا٨٣ف ک٥ گ٘ث ةایغ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی ظن٨ص در ٚا٣٨٣ی ًؼح ارائ٥ ی ا٠کاف ؿ٤سی ةؼرؿی ك جضٞیٜ ٠ٛاـ در

 ج٧٤ا ك کؼدق اٌّا ٠سٞؾ ك دكٝث ة٥ ٨٠ازی ة٥ م٨رت را ٚا٣٨٣ی ًؼح ٦ای ك ٨ٝایش ّاـ ارائ٥ ی مالصیث 74امٜ  در ایؼاف اؿال٠ی ز٨٧١ری

 ز٠ی٥٤ ی در ٠سٞؾ مالصیث ک٥ اؿث جن٨یب ة٨دز٥ ظن٨ص در اؿاؿی ٚا٨٣ف 12 امٜ اؿاؿی ٚا٨٣ف ٨٠زب ة٥ ّاـ مالصیث اؿحذ٤ای ای٢

 ٠سٞؾ ١٣ای٤غگاف اؿاؿی، ٚا٨٣ف 71 امٜ اًالؽ ةؼ ٠تح٤ی اؿاس اؿث. ةؼ ای٢ ٠ضغكد کؼدق را ة٨دز٥ ظن٨ص در ٚا٣٨٣ی ًؼح اٌّای

 کٞی صکٟ ةؼ جعنینی گ٥٣٨ ٦ؼ ك را دار٣غ اؿال٠ی ق٨رای ٠سٞؾ مالصیث در ٤٠غرج ٨٠و٨ّات ٥١٦ ظن٨ص در ًؼح مالصیث ارائ٥ ی

 کك٨ر٦ا ؿایؼ ك ایؼاف دكٝث ٠یاف ةی٢ ا١ٝٞٞی ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ای ظن٨ص در اؿاؿی ٚا٨٣ف121 ك 77 ام٨ؿ .اؿث ٚا٣٨٣ی دٝیٜ ٣یاز٤٠غ امٜ ای٢

 ١٣ای٤غگاف از ٣٘ؼ 15 ا٠ىای ةا ٠ػک٨ر جن٨یب ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ای ك ةؼرؿی ا٠کاف ك ٠ی ق٨د اؿال٠ی ق٨رای ٠سٞؾ ّاـ مالصیث ٣یؽ ٠ك٨١ؿ

 ك ) اؿال٠ی ک٤٘ؼا٣ؾ ؿاز٠اف ّى٨ پار١ٝا٣ی کك٨ر٦ای اجضادی٧ی در ایؼاف ّى٨یث ٥٣٨١٣ اؿث. ةؼای ا٠کاف پػیؼ ًؼح ٚاٝب در ك ٠سٞؾ

 رؿیغق ٣یؽ ٣گ٧تاف جأییغ ق٨رای ك اؿال٠ی ق٨رای ٠سٞؾ جن٨یب ة٥ ك ٠ٌؼح ٚا٣٨٣ی ًؼح ٚاٝب در ةی٤ا١ٝساٝؾ اجضادی٥ در ّى٨یث ١٦چ٤ی٢

.اؿث
1 

ک٥ در « ةؼرؿی اةْاد ص٨ٛٚی ةؼزاـ در ٣ُاـ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف»پژك٦كکغة ق٨رای ٣گ٧تاف ٣یؽ در گؽارش ظ٨د جضث ٨٤ّاف 

٤٠حكؼ ٨١٣د، ةؼ ای٢ ا٠ؼ مض٥ّ گػاردق اؿث. در ٚـ١حی از ای٢ گؽارش چ٤ی٢ « ةؼ٣ا٥٠ زا٠ِ اٚغاـ ٠كحؼؾ )ةؼزاـ(»درةارق  10/6/1394جاریط 

 جن٨یب ك ةؼرؿی ك گكح٥ جٞٛی ةی٢ ا١ٝٞٞی ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ی ایؼاف، اؿال٠ی ص٨ٛٚی ز٨٧١ری ٣ُاـ ٨ٚاّغ اؿاس ةؼ ک٥، ةؼزاـ آ٣سا از»آ٠غق اؿث: 

 را آف ك ٨١٣دق رؿیغگی آف ة٥ ٣یؽ ٚا٣٨٣ی ًؼح در ٚاٝب ٠ی ج٨ا٣غ اؿال٠ی ق٨رای ٠سٞؾ دارد، ٚؼار اؿال٠ی ق٨رای ٠سٞؾ مالصیث آف در

.«د٦غ ٚؼار جن٨یب ٨٠رد
2 

جضث ٦ؼ ٨٤ّاف ک٥ ةاق٤غ ةایغ ٨٠رد جن٨یب ٚؼار گیؼ٣غ. ا٠ا ةؼ اؿاس ٣ُؼیات ج٘ـیؼی  -در ٦ؼ م٨رت، کٞی٥ ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی

٣ض٨ق ج٤ُیٟ ك ا٣ْٛاد ج٨ا٧ٛٗای »ك ٣یؽ ًتٙ آئی٢ ٣ا٥٠  1363ك  1362ك  1360ٚا٨٣ف اؿاؿی در ؿا٧ٝای  125ك  77ق٨رای ٣گ٧تاف از ام٨ؿ 

ک٥ ظارج از ق٨١ؿ جن٨یب ٠سٞؾ ة٨دق ك « ج٨اٗٙ ٦ای ص٨ٛٚی ؿادق»٦یأت كزیؼاف، ٠ْا٦غات زیؼ ةا ٨٤ّاف  ٠13/12/71ن٨ب « ةی٢ ا١ٝٞٞی

                                                           
1 ك ّٞی ٗحاصی زٗؼ٤ٚغی، ةؼرؿی اة٧ا٠ات مالصیث ٠سٞؾ ق٨رای اؿال٠ی در جن٨یب ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی ةا ٣گا٦ی ة٥ ٣ُؼ٦ای ق٨رای  ّٞی ة٧ادری ز٧ؼ٠ی-

.121، ص 1394، پاییؽ ك ز٠ـحاف ٣12گ٧تاف، ٗن٤ٞا٥٠ دا٣ف ص٨ٛؽ ٠٨١ّی، ؿاؿ چ٧ارـ، ق١ارق   

 ،10/6/1394، 13940122، گؽارش پژك٦كی، ق١ارق ٠ـٞـٜ «٣ُاـ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼافةؼرؿی اةْاد ص٨ٛٚی ةؼزاـ در »ك٦كکغة ق٨رای ٣گ٧تاف،پژ-2
http://www.shora-rc.ir/Portal/Home/  
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ٜٛ دكٝحی یا ٠ٛا٠ات مالصیحغار از ؿ٨ی آ٣اف ٚغرت ك اّحتار ص٨ٛٚی ٠ی یاةغ ای٢ گ٥٣٨ ة٥ ا٠ىای كزیؼ یا ةاالجؼی٢ ٠ٛاـ ازؼایی دؿحگاق ٠ـح

 ج٨اٗٙ ٦ا ّتارج٤غ از:

 ٚؼارداد زؽیی )در ٠ٛاةٜ ٠ْا٦غات امٞی(؛ (1

 ج٨اٗٙ ص٨ٛٚی ٠حى٢١ ةؼ٣ا٥٠ ١٦کاری؛ (2

 ٠ٛغـ( ج٨اٗٙ ص٨ٛٚی ک٥ ٠س٨ز ا٣ْٛاد آف ٚتال  صـب ٨٠رد یا ٨٠و٨ع از ؿ٨ی ٠سٞؾ مادر قغق ةاقغ )ازازة (3

 ٠ْا٠الت ٚؼاردادی ک٥ ٨٠و٨ع آ٧٣ا ظؼیغ ك ٗؼكش کاال، ص٨ٛؽ ك ظغ٠ات ةاقغ. (4

ك آئی٢ ٣ا٥٠ یاد قغق در ةاال ک٥ جا صغكدی زیادی ٧ٞ٠ٟ از آف ٣ُؼیات ج٘ـیؼی اؿث،  2ك  ٣1ُؼیات ج٘ـیؼی ق٨رای ٣گ٧تاف ك ٨٠اد 

مؼاصحی ک٥ در ّتارجكاف كز٨د دارد، ة٥ ٦یچ كز٥ جاب ج٘ـیؼ  ٚا٨٣ف اؿاؿی ةا 125ك  ٨٠77رد ا٣حٛاد زغی ٚؼار گؼٗح٥ اؿث، زیؼا ام٨ؿ 

٣غارد، ة٨یژق اگؼ ةن٨رت ٠ػاکؼات ٠سٞؾ ةؼرؿی ٧٣ایی ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ؼاز٥ْ ق٨د، ا٣حٛاد زغی جؼ ز٨ٞق ٠ی ک٤غ. در ٠س٨١ع، چ٤ی٢ ة٥ ٣ُؼ 

 ٠ی رؿغ ک٥ جن٨یب کٞی٥ ٠ْا٦غات ة٥ زؽ از ًؼیٙ ٠سٞؾ، ظالؼ ٚا٨٣ف اؿاؿی اؿث.

 

 عاَدات بيه المللی در وظام حقًقی ایرانجایگاٌ م 
ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ك صحی ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠كؼكًیث، ؿع٤ی از زایگاق ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ در ٣ُاـ ص٨ٛؽ ایؼاف ة٥ 

نغ ك ةیـث ك پ٤سٟ ٠یاف ٣یاكردق اؿث. در ٣حیس٥، ٠ـئٞة ةؼجؼی یکی ةؼ دیگؼی ٠ـک٨ت ٠ا٣غق اؿث. ا٠ا ةا ج٨ز٥ ة٥ ام٨ؿ ٦٘حاد ك ٦٘حٟ ك یک

٠ٛؼرات ٨٧ّدی ک٥ ةؼ ًتٙ ٚا٨٣ف اؿاؿی ةی٢ دكٝث ایؼاف ك ؿایؼ دكؿ ٤٠ْٛغ »ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ک٥ ٠ٛؼر ٠ی دارد:  9ٚا٨٣ف اؿاؿی، ٠عن٨ما  ٠ادة 

ی دیگؼ، ، ٝػا ٠ْا٦غة ةی٢ ا١ٝٞٞی در صکٟ ٚا٨٣ف ّادی اؿث ك ٚغرجی ةؼاةؼ ةا ٚا٨٣ف ّادی را دارد. از ؿ٨«قغق ةاقغ، در صکٟ ٚا٨٣ف اؿث

جكؼی٘ات ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ْٛاد یک ٠ْا٦غة ةی٢ ا١ٝٞٞی، ١٦چ٨ف جكؼی٘ات ٠ؼة٨ط ة٥ كوِ یک ٚا٨٣ف ّادی اؿث )جن٨یب ٠سٞؾ ك ا٠ىای رئیؾ 

ز٨٧١ر(. ة٤اةؼای٢، چ٤ی٢ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ک٥ آف دك ٚاّغق از صیخ اّحتار ص٨ٛٚی در یک ؿٌش ٦ـح٤غ ك در م٨رت جْارض، ٚاّغة ٨٠ظؼ، 

ـط ٠ی ک٤غ. اٝتح٥ ةْیغ اؿث دكٝث ایؼاف پؾ از جن٨یب ٠ْا٦غق ای، ٚا٣٨٣ی ٠ْارض ةا آف كوِ ١٣ایغ ك ١ّال  آف ٠ْا٦غق را ٚاّغة ٠ٛغـ را ٣

ةغكف ادؼ ؿازد، زیؼا ای٢ ا٠ؼ مؼؼ ٣ُؼ از ایساد ٠كکالت ّغیغق در ركاةي ٠یاف ایؼاف ك ؿایؼ کك٨ر٦ای ٠حْا٦غ، ٨٠زتات جضٛٙ ٠ـئ٨ٝیث ةی٢ 

ؼا٦ٟ ؿازد. در و٢١ الزـ اؿث یادآركی ق٨د ک٥ ٠ـئٞة جـاكی اّحتار ص٨ٛؽ داظٞی ك ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ در ٣ُاـ ص٨ٛٚی ا١ٝٞٞی ایؼاف را ٣یؽ ٗ

ایؼاف، ٠ضغكد ة٥ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ٠ْا٦غق ای اؿث، ٥٣ ؿایؼ ٠ٛؼرات ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ. اٝتح٥ در ؿاؿ ٦ای اظیؼ، ركی٥ ای در ٣ُاـ ٚا٨٣ف 

ال  صاکی از پػیؼش ٣ُؼیة یگا٣گی ص٨ٛٚی ةا ةؼجؼی ص٨ٛؽ داظٞی اؿث، از ز٥ٞ١ ٚا٨٣ف اٝضاؽ ایؼاف ة٥ گػاری ایؼاف ٨١ْ٠ؿ گؼدیغق ک٥ کا٠

در ٠سٞؾ  3/9/70ک٥ در جاریط  1988دؿا٠تؼ  20ک٨٤ا٣ـی٨ف ٠ٜٞ ٠حضغ ةؼای ٠تارزق ةا ٚاچاؽ ٨٠اد ٠عغر ك دارك٦ای ركاف گؼداف ٨٠رخ 

٣ـی٨ف در ٨٠اردی ک٥ ةا ٨ٚا٣ی٢ داظٞی ك ٨٠ازی٢ اؿالـ ٠ْارض گؼدد، از ًؼؼ ٠٘اد ک٨٤ا»ق٨رای اؿال٠ی جن٨یب قغ، ة٥ ای٢ قؼط ک٥ 

 «. ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف الزـ اٝؼّای٥ ٣تاقغ

جْارض ٠یاف ج٧ْغات ةی٢ ا١ٝٞٞی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف در ص٨زة ص٨ٛؽ ةكؼ ةا ٨ٚا٣ی٢ داظٞی از ؿایؼ ص٨زق ٦ا ةیكحؼ ة٨دق اؿث، 

٣ُاـ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ةا رأی ٠ٞث ایؼاف جكکیٜ قغ ك صک٠٨حی را ةؼاؿاس ٨٠ازی٢ اؿال٠ی غی٢ جؼجیب ک٥ از یک ًؼؼ دكٝث ك ة

ٚا٨٣ف اؿاؿی در  ٠4حسٞی در ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ن٨ب ٠ؼدـ ك ٨ٚا٣ی٢ ّادی ة٨ز٨د آكردق اؿث ک٥ ٠ی ةایغ کٞی٥ ٨ٚا٣ی٢ ظ٨د را ةؼ ًتٙ امٜ 

ایغ ك ارگا٣ی جضث ٨٤ّاف ق٨رای ٣گ٧تاف ٠ـئ٨ؿ ای٢ ا٣ٌتاؽ ٠ی ةاقغ. از ًؼؼ ا٣ٌتاؽ ةا ٨٠ازی٢ اؿال٠ی ك ٚا٨٣ف اؿاؿی جن٨یب ك ازؼا ١٣

دیگؼ، دكٝث ایؼاف ةؼ اؿاس امٜ دكاـ ٠ٞث ٦ا در ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ةا كز٨د جٕییؼ صک٠٨ث، از ٝضاظ ٨٠ازی٢ ةی٢ ا١ٝٞٞی ادا٥٠ د٤٦غق قعنیث 

ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ةكؼ ة٨یژق ٠یذاؽ ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك  ص٨ٛٚی دكٝث ایؼاف اؿث ک٥ در ز٠اف رژیٟ گػقح٥ ةغكف ٚیغ ك قؼط ٤٠ك٨ر

 ؿیاؿی را ا٠ىاء ك جن٨یب کؼدق ك ةؼ ازؼای ٠ٛؼرات آف ج٧ْغ دارد. چ٨ف ة٥ ٤٦گاـ جن٨یب، اّالـ جضٍ٘ ٣کؼدق، دیگؼ ١٣ی ج٨ا٤٣غ ج٧ْغ ظ٨د را

یؾ ة٥ ٤ْ٠ی پػیؼش ای٢ اؿ٤اد ة٨دق ك ةاٌٝتِ ٠٘اد ای٢ ٠كؼكط ك ٠ٛیغ ١٣ایغ. ةؼ ای٢ ّغـ اّالـ ٦ؼ گ٥٣٨ ٣ُؼ ك ٠الص٥ُ ایؼاف در ةغك جأؿ

٠یذاؽ ٦ا در ز٠ؼق ج٧ْغات ایؼاف در مض٥٤ ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠ضـ٨ب ك صحی ة٥ اّحتاری ةؼ ٨ٚا٣ی٢ ّادی داظٞی ٣یؽ ٠ٛغـ ة٨دق ك ز٤ت٥ اٝؽاـ آكر 

ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ةكؼ جىاد ك  ٨اد ٤٠ك٨ریاٗح٥ اؿث. اک٨٤ف ٠كعل قغق اؿث ک٥ ةی٢ ةْىی ٨٠اد ٚا٨٣ف اؿاؿی ك ٨ٚا٣ی٢ ّادی ةا ةْىی ٠

جْارض كز٨د دارد. ای٢ جىاد ك جْارض ک٥ ة٥ كیژق ةا ٠یذاؽ ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك ؿیاؿی چك١گیؼ اؿث، ٨٠زب قغق ا٣غ جا ایؼاف ّٞی 

اؿال٠ی ةن٨رت ٠كؼكط ةا  رٟٔ آ٣ک٥ رژیٟ ٚتٞی ةغكف ٚیغ ك قؼط ة٥ ٠یذاؽ پی٨ؿح٥ اؿث، ة٥ ٨٤ّاف یک ٣ُاـ ٠تح٤ی ةؼ ام٨ؿ ك ا٣غیك٥ ٦ای

  ٠1یذاؽ ٠ػک٨ر ةؼظ٨رد ک٤غ.

                                                           
 9، ص1393، ة٧ار ك جاةـحاف 5، ق١ارق 3ؿیغصـی٢ مادٚی، جْاروات ةی٢ ٨ٚا٣ی٢ ٨٠و٨ّة ایؼاف ك ص٨ٛؽ ةكؼ، دك ٗن٤ٞا٥٠ ةیغاری اؿال٠ی،دكرق -1
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در كاِٚ ایؼاف دك ٠یذاؽ ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك ؿیاؿی ك ٠یذاؽ ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛٚی اٚحنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی را جا آ٣سا ٠ی 

ةاق٤غ. ة٥ ةیاف دیگؼ از ٣ُؼ کٞی ك ة٥ پػیؼد ک٥ جىادی ةا ام٨ؿ اؿاؿی ك پػیؼٗح٥ قغق آف کك٨ر ٠تح٤ی ةؼ ٠ْیار٦ای اؿال٠ی اؿث، ٣غاقح٥ 

م٨رت ٔیؼ اّالـ قغق ایؼاف ٣ـتث ة٥ ای٢ ٠یذاؽ ٦ا ةؼای ظ٨د ٚیغ ك قؼكًی ٚائٜ اؿث ک٥ ای٢ ٚیغ ك قؼكط ٨٣ّی پػیؼش ٠كؼكط ذ٤٦ی 

٨ٛؽ ةكؼ ٠ی ق٨د ة٥ ٨٠زب ةؼكز ٠كکالجی ةؼای ایؼاف در ٠سا٠ِ ةی٢ ا١ٝٞٞی ص ای٢ ا٠ؼ 1.کارق٤اؿاف ک١یح٥ جغاّی ٠ی ک٤غ  ایؼاف را ةؼای

ؿاز٠اف ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی ص٨ٛؽ ةكؼی ة٥ كیژق ک١یـی٨ف ص٨ٛٚی ةكؼ ك   ٨ًری ک٥ پؾ از پیؼكزی ا٣ٛالب ٨١٦ارق قا٦غ مغكر ٤ٌْٚا٥٠ ٦ای

٠س١ِ ٠٨١ّی ؿاز٠اف ٠ٜٞ ٠حضغ در ٠ضک٠٨یث ایؼاف ة٥ ز٧ث ٣ٛه ص٨ٛؽ ةكؼ ٦ـحیٟ. و٢١ آ٣ک٥ گؽارش ٦ای ؿاال٥٣ كزارت ا٨٠ر ظارز٥ 

 2ك ةیا٣ی٥ کك٨ر٦ای اركپایی در ٚاٝب اجضادی٥ اركپا ٣یؽ قا٦غ ٠ضک٠٨یث ایؼاف ة٥ ظاًؼ ٣ٛه ص٨ٛؽ ةكؼی ٦ـحیٟ. آ٠ؼیکا

ؿػ٤غ، ارزقػی ا ر ٥ ایؼاف، اؿ٤اد ةی٢ ا١ٝٞٞی ک٥ ةؼ اؿاس ٚا٨٣ف اؿاؿی ة٥ جن٨یب ٠ی رؿغ٨ر٦ا، ازز١ٞػك٦ؼچ٤غ در ةـیاری از ک

٨ٚا٣ی٢ )صحی اؿ٤اد ةی٢  ٠یاف ٚا٨٣ف داظٞی ك اؿ٤اد یادقغق، زغیغجؼی٢ ٚػا٨٣ف ةػؼ ؿػایؼ ٠ْػادؿ صٛػ٨ؽ داظٞی دار٣غ ك در ٨٠ارد جْارض

٨ری ک٥ ة٥ یک ک٨٤ا٣ـی٨ف ص٨ٛؽ ةکؼی كا١ٜٝٞ ةا ای٢ چػاٝف ٨٠از٥ اؿث ک٥ ک از ٤٠ُؼ ص٨ٛؽ ةی٢ا١ٝٞٞی( دارد. كٝی ایؼاف یا ٦ؼ کك٨ری 

ک٥ ٠ْارض ةا ج٧ْغات ةی٢ ا١ٝٞٞی ةاقغ ک٥ پیف از جن٨یب ٚا٨٣ف زغیغ  ج٨ا٣غ در آی٤غق ٨ٚا٣ی٢ داظٞی جن٨یب ک٤غ ٠ٞضٙ قغق اؿث ١٣ی

٠كؼكّیث اؿ٤اد ةی٢ ا١ٝٞٞی ٨٤٠ط ة٥ ٠ٌاةٛث ةا قؼع ك ٚا٨٣ف اؿاؿی ة٨دق، در درصاٝی ک٥ از ٤٠ُؼ ص٨ٛؽ داظٞی،  داظٞی ٠ح٧ْغ قغق اؿث.

ای٢ كاْٚیث اؿث  ٠ؤیغای٢ ٠ـئ٥ٞ  ٠ی اك٨ٝیث دارد.ظن٨ص جْارض اؿ٤اد ص٨ٛؽ ةكؼی ٣ُیؼ ک٨٤ا٣ـی٨ف ص٨ٛؼ ٠غ٣ی ك ؿیاؿی، ٠ٛؼرات اؿال

گػار ایؼا٣ی ٨ٚا٣ی٢ اؿالـ را اكٝی ةؼ ج٧ْغات ةی٢ ا١ٝٞٞی ظ٨یف ٠ی دا٣غ ك چ٤ا٣چ٥ ج٧ْغی ٠ٕایؼ ٨ٚا٣ی٢ داظٞی ك اصکاـ اؿالـ ةاقغ، ک٥ ٚا٣٨٣

                                                                           3ظ٨د را پایت٤غ ة٥ آف ١٣ی دا٣غ.

٠ٌاةٙ ٦یچ یک از ٨ٚاّغ ص٨ٛؽ ٠ْا٦غات، یک دكٝث ١٣ی ج٨ا٣غ ج٧ْغات ٣اقی از ٠ْا٦غق را ةغكف روایث ك ج٨اٗٙ دكٝث ًؼؼ ٠ْا٦غق، 

ای٢  ٣ـط یا ٗـط ١٣ایغ. اٝتح٥ در ٠ْا٦غات چ٤غزا٣ت٥ راق صٜ دیگؼی ةؼای ّغـ ازؼای ٠ْا٦غق كز٨د دارد ك آف ظؼكج از ٠ْا٦غق اؿث. در

 4م٨رت، دكٝث ّى٨ از ّى٨یث ٠ْا٦غق ظارج ٠ی ق٨د ك اٝتح٥ ظؼكج از ٠ْا٦غق ةایغ ةا رّایث ٠ٛؼرات آف ا٣ساـ ق٨د.

٠ٛؼرات ٨٧ّدی ک٥ ةؼ ًتٙ ٚا٨٣ف اؿاؿی ةی٢ دكٝث ایؼاف ك ؿایؼ دكؿ ٤٠ْٛغ قغق ةاقغ در صکٟ ٚا٨٣ف » ٚا٨٣ف ٠غ٣ی:  9ًتٙ ٠ادق  

٦ؼگاق ٚا٣٨٣ی »ق اؿث ک٥ ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی ٦ٟ ارزش ةا ٨ٚا٣ی٢ ّادی ٦ـح٤غ ك ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ از ای٢ ٠ٛؼرق چ٤ی٢ اؿح٤تاط قغ« اؿث.

گاق ٣یؽ چ٤ی٢ گ٘ح٥ ٠ی ق٨د ک٥ چ٨ف « ٠عاٖٝ ةا ٧ّغ٣ا٥٠ كوِ ق٨د، دادگاق ةایغ ٚا٨٣ف ٠عاٖٝ را رّایث ک٤غ ک٥ آظؼی٢ ارادق ٚا٣٨٣گػار اؿث.

پایی٢ جؼ از ٨ٚا٣ی٢ ٦ـح٤غ ك ةا١ٝآؿ ٚا٣٨٣گػار آؿا٣حؼ ٠ی ج٨ا٣غ ٚا٨٣ف ٠عاٖٝ آ٧٣ا كوِ ٦ـح٤غ ک١ی ٦ٟ ٗؼكجؼ ك « در صکٟ ٚا٨٣ف»٠ْا٦غات 

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی در ٠ٛاـ ةیاف ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب ٠یاف ٨ٚا٣ی٢ ٣یـث، زیؼا جْیی٢ ةؼجؼی یا  9ا٠ا چ٤ی٢ ةؼداقحی مضیش ٣یـث. در كاِٚ ٠ادق  5ک٤غ.

در  ّغـ ةؼجؼی ٠ْا٦غق ٣ـتث ة٥ ؿایؼ ٨ٚا٣ی٢ ك یا ٦ٟ جؼاز ٚؼار دادف آ٧٣ا كَی٥٘ ٚا٣٨٣گػار ّادی ٣یـث، ةٞک٥ در صی٥ٌ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ی ةاقغ.

آف اؿث ک٥ جكؼی٘ات ظاص ك ٠ح٘اكت جن٨یب ٠ْا٦غق ةاّخ ١٣ی ق٨د از اّحتار ٚا٨٣ف ةؼظ٨ردار ٣تاقغ ك ٠ْا٦غق ٣یؽ  9ك ٨٧٘٠ـ ٠ادق  كاِٚ ٤ْ٠ا

پیا٠ی ةیف از ای٢ ٣غارد. ا٠ا ای٢ ک٥ ٠ْا٦غق ةا ٚا٨٣ف ّادی ةؼاةؼ یا ةؼجؼ از آف اؿث،  ١٦9ا٤٣غ ٨ٚا٣ی٢ ّادی ٠ْحتؼ ك الزـ االزؼاؿث. ٠ادق 

ؼی اؿث. ة٤اةؼای٢، ٠ْا٦غق ک٥ صامٜ ارادق دك یا چ٤غ دكٝث ٠ی ةاقغ، ةؼ ٚا٨٣ف داظٞی ک٥ ٠ضن٨ؿ ارادق یک دكٝث اؿث، ةؼجؼی ٠ـأ٥ٝ دیگ

                                                                                                               ٦6ٟ ة٥ ٨٣ّی ٠ؤیغ ١٦ی٢ ٤ْ٠ا ٠ی ةاق٤غ. 1376ٚا٨٣ف داكری جساری ٠ن٨ب  ٠36ادق  3ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ك ة٤غ  1230ك  974دارد ك ٨٠اد 

    

                                                           
 224، ص 1380، را٦تؼد ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف در ز٠ی٥٤ ص٨ٛؽ ةكؼ در ؿاز٠اف ٠ٜٞ ٠حضغ، ج٧ؼاف: كزارت ا٨٠ر ظارز٥ ،قؼی٘یاف، ز١كیغ -1

 11ؿیغصـی٢ مادٚی، پیكی٢، ص -2

ٌاْٝات ٦ازؼ آذری ك ٣ـؼی٢ ًتاًتائی صناری، چاٝف ٦ای ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایؼاف در اٝضاؽ ة٥ ٠ْا٦غات ص٨ٛؽ ةكؼی از دیغگاق ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ، ٠سٞة ٠-3

 .12، ص 1396، ة٧ار ك جاةـحاف 1، ق١ارق 8ص٨ٛؽ جٌتیٛی، دكرة 

 286-287، ص 1390، ز٠ـحاف ٠56ض١غ ز٨اد قؼیْث ةاٚؼی، ةؼجؼی ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی ٣ـتث ة٥ ٨ٚا٣ی٢ ّادی، ٠س٥ٞ جضٛیٛات ص٨ٛٚی، ق١ارق -1

 31، ص 1386ت ٠یؽاف، ٣امؼ کاج٨زیاف، ٚا٨٣ف ٠غ٣ی در ٣ُٟ ص٨ٛٚی ک٣٨٤ی، چاپ پا٣ؽد٦ٟ، ا٣حكارا-2

 290-٠292ض١غ ز٨اد قؼیْث ةاٚؼی، پیكی٢، ص -
٠عاٖٝ ٨٧ّد ةی٢ ا١ٝٞٞی ک٥ دكٝث ایؼاف ٥ ک ای٢ ٚا٨٣ف جا صغی ة٥ ٨٠ِٚ ازؼاءگػاردق ٠ی ق٨د 974جا  962ك ٨٠اد  ٠7ٛؼرات ٠ادق »ٚا٨٣ف ٠غ٣ی:  ٠974ادق 6

كٚؼارداد٦ای ٤٠ْٛغق ةی٢ دكٝث ایؼاف كدكٝحی ک٥  اگؼدر٨٧ّد»ٚا٨٣ف ٠غ٣ی:  ٠1230ادق  ؛«٣تاقغ. آ٣ؼا ا٠ىاء کؼدق ك یا ٠عاٖٝ ةا ٨ٚا٣ی٢ ٠عن٨م٥

٠ادق را  ٠ا٨٠ری٢ ٠ػک٨ر٠٘ادآف دك، ةاقغ قغق جؼجیتی ةؼ ظالؼ ٠ٛؼرات دك٠ادق ٨ٗؽ اجعاذ ٠ی ک٤غ در١٠ٞکث آف دكٝث ازؼا را ظ٨د ٠ا٨٠ر٤ٚـ٨ٝی ٠ا٨٠ریث

 ٚا٨٣ف داكری جساری ةی٢ ا١ٝٞٞی: ٠36ادق  ١٦3چ٤ی٢ ٠ٌاةٙ ة٤غ  .«اقغازؼاظ٨ا٤٦غکؼد٣ت ٠ٛؼرات ٧ّغ٣ا٥٠ یاٚؼاداد٠عاٖٝ جاصغی ک٥ ةا

 دكؿ جؼجیتات ك قؼایي دیگؼی ةؼای داكری ٦ای ٨٠و٨ع یؼدر م٨رجی ک٥ در ٠ْا٦غات ك ج٨ا٧ٛٗای ٗی ٠اةی٢ دكٝث ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ك ؿا»

 «ة٨د. ف جؼجیتات ك قؼایي ٠حتِ ظ٨ا٦غٚا٨٣ف ٠ٛؼر قغق ةاقغ، ١٦ا  ای٢
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 قًق فراوسٍح

در « ز٨٧١ری ٗؼا٣ـ٥ از ٨ٚاّغ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ٠٨١ّی جتْیث ٠ی ک٤غ.»اقْار ٠ی دارد:  1946ٚا٨٣ف ٠ٛغ٥٠ ٚا٨٣ف اؿاؿی  ٠14ادق 

ٗؼا٣ـ٥ ة٥ قؼط ٠ْا٠ٞة ٠حٛاةٜ، ٠ضغكدیث ٦ای صاک١یحی را ک٥ ةؼای ایساد ك صٍ٘ مٞش وؼكرت »اّالـ ٠ی دارد:  15جک١یٜ ای٢ ٠ٛؼرق، ٠ادق 

٠ْا٦غات یا ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ایی ک٥ ة٥ ٨ًر ٚا٣٨٣ی ة٥ جن٨یب رؿیغق یا جنغیٙ »ٚا٨٣ف اؿاؿی ٗؼا٣ـ٥،  55ًتٙ ٠ادق « داقح٥ ةاق٤غ، ٠ی پػیؼد.

ای٢ ٠ادق « كط ةؼ ای٤ک٥ در ٦ؼ ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ یا ٠ْا٦غق، ًؼؼ ٠ٛاةٜ ٣یؽ آف را ازؼا ک٤غقغق، ة٥ ٠ضه ا٣حكار، ٚغرجی ٨ٗؽ ٨ٚا٣ی٢ دار٣غ، ٠كؼ

ةا كز٨د ای٢، اگؼ ق٨رای ٚا٨٣ف اؿاؿی، ة٤ا ة٥ جٛاوای  1ةیا٣گؼ ٚاّغة جٛغـ ك ةؼجؼی ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی ٣ـتث ة٥ ٠ن٨ةات پار١ٝاف ٠ی ةاقغ.

ؿ٤اج٨ر، اّالـ ١٣ایغ ک٥ ج٧ْغی ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠حى٢١ ٠ٛؼراجی ٠ٕایؼ  ١٣60ای٤غق یا  60رئیؾ ز٨٧١ر، ٣عـث كزیؼ، رئیؾ ٦ؼ یک از ٠ساٝؾ یا 

ة٤اةؼای٢، پػیؼش یک ٠ْا٦غة ةی٢ «. ةا ٚا٨٣ف اؿاؿی اؿث، ازازة جن٨یب یا جاییغ آف ج٧٤ا پؾ از جسغیغ ٣ُؼ در ٚا٨٣ف اؿاؿی ١٠ک٢ اؿث

 ی در آف ٚا٨٣ف اؿث.ا١ٝٞٞی ٠ٕایؼ ةا ٚا٨٣ف اؿاؿی در ٗؼا٣ـ٥، ٠ـحٞؽـ امالح ك ةاز٣گؼ

دی٨اف ّاٝی کك٨ر ٗؼا٣ـ٥ ٣یؽ ١٦گاـ ةا ٚا٨٣ف اؿاؿی آف کك٨ر، ٠ْحٛغ ة٥ جٛغـ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ٠ْا٦غق ای ةؼ ص٨ٛؽ داظٞی اؿث. از 

غ ؿ٨ی دیگؼ، ركیة دكٝث ٗؼا٣ـ٥ ك دادگاق ٦ای آف کك٨ر، ٠عن٨ما  ق٨رای ٚا٨٣ف اؿاؿی ٗؼا٣ـ٥، ٣ـتث ة٥ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ّؼٗی ٣یؽ ٠ا٤٣

 (. 26، ٠س٨١ّة آراء، ص 1975دؿا٠تؼ  30ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ٠ْا٦غق ای اؿث )رأی ق٨رای ٚا٨٣ف اؿاؿی ٗؼا٣ـ٥، ٨٠رخ 

ةـیاری از کك٨ر٦ای اٗؼیٛایی ک٥ در گػقح٥ زؽ ٠ـح١ْؼات ٗؼا٣ـ٥ ة٨دق ا٣غ، ّی٤ا  از ٚا٨٣ف اؿاؿی ٗؼا٣ـ٥ اٝگ٨ ةؼداری کؼدق ا٣غ 

؛ ك ک٤گ٨ی 55؛ كٝحای ّٞیا، امٜ 68؛ ج٨گ٨، امٜ 78؛ ؿ٤گاؿ، امٜ 45؛ ٨٠ریحا٣ی، امٜ 39ٝی، امٜ ؛ ٠ا55؛ ؿاصٜ ّاج، امٜ 53)گاة٢، امٜ 

 (.11کی٤كازا )زئیؼ(، امٜ 

ٗؼا٣ـ٥، اظحیار ٠ػاکؼق ك جن٨یب ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی ة٥ رئیؾ ز٨٧١ر ج٨٘یه قغق ك ای٢ کار  1958ٚا٨٣ف اؿاؿی  52ًتٙ ٠ادق 

١٦اف ٚا٨٣ف، ای٢ مالصیث را در ٨٠اردی ٠ضغكد ك ٠ْا٦غات چ٤غی را  ٠53سؼا ٠ی گؼدد. ا٠ا امٜ  ١٦یك٥ ةا ٗؼ٠ا٣ی از ؿ٨ی ٨ٚة ٠سؼی٥

 ٨٤٠ط ة٥ ٠غاظٞة پار١ٝاف ٗؼا٣ـ٥ )٠ؼکب از ؿ٤ا ك ٠س١ِ ٠ٞی( ٨١٣دق اؿث.

٠ْا٦غاجی ک٥  ای٢ ٠ْا٦غات ّتارج٤غ از: ٠ْا٦غات ٠ؼة٨ط ة٥ جأؿیؾ ؿاز٠اف ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی، مٞش، ةازرگا٣ی، اص٨اؿ قعنی٥، ٠اٝی ك

٨٠زب جٕییؼ ٨ٚا٣ی٢ ٠ی گؼد٣غ ك ٣یؽ ٠ْا٦غاجی ک٥ ةاّخ كاگػاری، ٠ْاكو٥ ك اٝضاؽ ؿؼز٠ی٢ ٗؼا٣ـ٥ ٠ی ق٣٨غ. ا٠ا پار١ٝاف در كاِٚ ای٢ ٨٣ع 

 ٠ْا٦غات را جن٨یب ١٣ی ک٤غ، ةٞک٥ ةا كوِ ٚا٣٨٣ی ظاص، ازازة جن٨یب آ٧٣ا را ة٥ ٨ٚة ٠سؼی٥ ٠ی د٦غ.

( ةا ای٢ صاؿ، 53اٝضاؽ ؿؼز٠ی٢، روایث ٠ؼدـ ؿؼز٠ی٢ ذی ٣ِ٘ وؼكری اؿث. )ٚـ١ث اظیؼ ٠ادق در ٨٠رد كاگػاری، ٠ْاكو٥ یا 

٠ـ١ٞا  ٦یچ ٠ا٣ْی ةؼای دؿحگاق صک٠٨حی ٗؼا٣ـ٥ )٨ٚة ٠سؼی٥( كز٨د ٣غارد ک٥ ة٥ دالیٜ ٗؼمث ًٞتی ٦ای ؿیاؿی، ؿایؼ ج٧ْغات ةی٢ ا١ٝٞٞی 

 .2را جاةِ جن٨یب پار١ٝاف ١٣ایغ

چ٤ا٣چ٥ ق٨رای ٚا٨٣ف اؿاؿی، ة٤ا ة٥ درظ٨اؿث رئیؾ ز٨٧١ر، ٣عـث كزیؼ، رئیؾ ٦ؼ یک از ٠سٞـی٢ »، 54از ؿ٨ی دیگؼ، ًتٙ ٠ادق 

یا قنث ١٣ای٤غق ك یا قنث ؿ٤اج٨ر، اّالـ ک٤غ ک٥ ج٧ْغی ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠حى٢١ ٠ادق ای ٠ٕایؼ ةا ٚا٨٣ف اؿاؿی اؿث، ازازة جن٨یب یا جأییغ 

 «قغ.آف، پؾ از ةاز٣گؼی در ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠یـؼ ٠ی ةا

٨٠ْٚیث ای٢ را داقث ک٥ ة٤ا ة٥ درظ٨اؿث رئیؾ ز٨٧١ر، مؼیضا  اّالـ ک٤غ ک٥  1992در ای٢ ٨٠رد، ق٨رای ٚا٨٣ف اؿاؿی ة٥ ؿاؿ 

(. در 1992آكریٜ  9جن٨یب ٠ْا٦غة ٠اؿحؼیعث )٠ْا٦غة اجضاد اركپایی( ٗٛي ةا جسغیغ٣ُؼ در ٚا٨٣ف اؿاؿی ا٠کا٣پػیؼ اؿث. )جن١یٟ ٨٠رخ 

( ک٥ در كاِٚ ة٥ ٨٣ّی 88-4جا  88-1ة٥ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٗؼا٣ـ٥ ٗنٜ زغیغی اوا٥ٗ گؼدیغ )ٗنٜ پا٣ؽد٦ٟ، ام٨ؿ  1992ژكئ٢  ٣25حیس٥، در 

 جسغیغ٣ُؼ در ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د.

مؼؼ ٣ُؼ از ٠ْا٦غاجی ک٥ ٠ـحٞؽـ جن٨یب رئیؾ ز٨٧١ر یا ازازة جن٨یب پار١ٝاف ٠ی ةاقغ، دؿحة ؿ٠٨ی ٣یؽ ٠حن٨ر اؿث ك آف 

٠ی گ٨ی٤غ. ة٥ ةیاف دیگؼ، ٚـ١ث « ٨٠اٗٛث ٣ا٠ة ؿادق»یا « ٨٠3اٗٛث ٣ا٠ة ةی٢ ا١ٝٞٞی»اؿث ک٥ جاةِ جن٨یب ١٣ی ةاق٤غ ك ةغا٧٣ا ٠ْا٦غاجی 

كی )رئیؾ ز٨٧١ر( از ٠ػاکؼاجی ک٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر ا٣ْٛاد یک ٨٠اٗٛث ٣ا٠ة ةی٢ ا١ٝٞٞی م٨رت ٠ی »ٚا٨٣ف اؿاؿی ک٥ ٠ٛؼر ٠ی دارد،  52اظیؼ ٠ادق 

، ج٨ٞیضا  صکایث از آف دارد ک٥، دؿح٥ دیگؼی از ٠ْا٦غات كز٨د دار٣غ ک٥ مؼٗا  ةا «یب رئیؾ ز٨٧١ر ٣غارد، ٠ٌِٞ ٠ی گؼددگیؼد ك ٣یاز ة٥ جن٨

اد ا٠ىای ٠ٛا٠ات ازؼایی ٤٠ْٛغ ٠ی گؼد٣غ ك ٣یازی ة٥ جن٨یب رئیؾ ز٨٧١ر یا ازازة پار١ٝاف ٣غار٣غ ك ٗٛي رئیؾ ز٨٧١ر ةایغ از ٠ػاکؼق ك ا٣ْٛ

 .4آ٧٣ا آگاق ةاقغ
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در ٗؼا٣ـ٥ ١٦ا٤٣غ ةؼظی دیگؼ از کك٨ر٦ا ٣ُیؼ ار٤٠ـحاف ك ٨٠ٝغاكی، ٚتٜ از جن٨یب ٦ؼ ٠ْا٦غق ای پار١ٝاف ٠ْا٦غق را از ز٧ث ّغـ 

 ٠ٕایؼت ةا ٚا٨٣ف اؿاؿی ةؼرؿی ٠ی ک٤غ. زیؼا ةغكف ا٣ساـ ای٢ ةؼرؿی، )ك ٤ّغاالٚحىاء، امالح ٠ٛؼرة ٚا٨٣ف اؿاؿی(، ةؼجؼی دادف ٠ْا٦غق ةؼ

         1ج٨ا٣غ ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجب ٤٦ساری در ٣ُاـ داظٞی را ةؼ٦ٟ ز٣غ. ٚا٨٣ف ّادی ٠ی

در ٗؼا٣ـ٥، ق٨رای ٚا٨٣ف اؿاؿی مالصیث ةؼرؿی ا٣ٌتاؽ یا ّغـ ا٣ٌتاؽ ٨ٚا٣ی٢ ّادی ٗؼا٣ـ٥ را ةا ص٨ٛؽ        ةی٢ ا١ٜٝٞ ك ص٨ٛؽ 

٥ جكعیل د٤٦غ ٚا٨٣ف ّادی داظٞی ٠ٕایؼ ةا ٠ْا٦غات ةی٢ اجضادیة اركپا ٣غارد. در ای٢ کك٨ر، دادگا٧٦ای ّاٝی ای٢ كَی٥٘ را ةؼ ٧ّغق دار٣غ ک

ة٥ ا١ٝٞٞی ٠ی ةاقغ یا ظیؼ. دادگاق اداری ٗؼا٣ـ٥ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ دؿث یاٗح٥ اؿث ک٥ ةؼرؿی ا٣ٌتاؽ ٚا٨٣ف ّادی داظٞی ةا ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی 

ی ک٥ ةؼرؿی ا٣ٌتاؽ ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی ةا ٚا٨٣ف كیژق ٠ْا٦غات ص٨ٛؽ ةكؼی، ة٥ ٤٠ؽٝة ک٤حؼؿ ١ّٞی )دكٗاکح٨( ٚا٨٣ف اؿاؿی اؿث. در صاٝ

ٚا٨٣ف اؿاؿی ٗؼا٣ـ٥ ٠ْا٦غاجی ک٥ در  55اؿاؿی ٗؼا٣ـ٥ ةؼ ٧ّغة ق٨رای ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ی ةاقغ. ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ك ای٢ ک٥ ٠ٌاةٙ ٠ادق 

ی ٠كؼكط ةؼ آف ک٥ ؿایؼ ٠حْا٦غی٢ ٦ٟ ای٢ کك٨ر جن٨یب ك ٤٠حكؼ ٠ی ق٣٨غ، ة٥ قؼط ٠ْا٠ٞة ٠حٛاةٜ ةؼجؼ از ٨ٚا٣ی٢ داظٞی ٦ـح٤غ، ی٤ْ

٠ٛؼرات آف را رّایث ١٣ای٤غ، ای٢ گ٥٣٨ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ک٥ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٗؼا٣ـ٥ ج٨ٞیضا  ك ة٥ ٨ًر و٤١ی، ٠ٛؼرات ٚا٨٣ف اؿاؿی را ةؼجؼ از 

حؼكؾ ة٥ ق١ار ٠ی آ٠غ جا ای٢ ک٥ ٠یالدی یک ٚا٨٣ف ٠ 1980جا اكایٜ د٦ة  ٣55اگ٘ح٥ ١٣ا٣غ ک٥ ٠ادة   ٠2ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی ١ٞٚغاد کؼدق اؿث.

( ٠ٛؼر قغق ة٨د، پػیؼٗث؛ دادگا٧٦ای 1974ؿاز كکار قکایث ٗؼدی را ک٥ ة٥ ٨٠زب ک٨٤ا٣ـی٨ف اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ ) 1981ٗؼا٣ـ٥ در ؿاؿ 

  3ر پیف گؼٗح٤غ.ٗؼا٣ـ٥ از ةیٟ ًؼح ك اؿح١اع قکایات اٗؼاد در دی٨اف اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ، ة٥ جغریر راق ازؼای ٠ٛؼرات ک٨٤ا٣ـی٨ف را د

 

 حقًق ایاالت متحدِ آمریکا
پػیؼش دکحؼی٢ جٞ٘یٙ ةا ٤ّامؼی از ر٦یاٗث جتغیٜ را ٠ی ج٨اف ركی٥ ْٗٞی ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا دا٣ـث. ای٢ دك گا٣گی در ركی٥ ةاّخ 

٨٠رد ٠ْا٦غات ك ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ در ارجتاط ةا ٨٠وِ ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا در پیچیغگی ٦ای ظامی در جكعیل ٨٠اوِ دٚیٙ آ٠ؼیکا قغق اؿث. 

ٚایٜ ة٥ ج٘کیک ة٨د. ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ازؼایی ك « ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ازؼایی یا ؿادق»ك « ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای رؿ١ی»٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی، ةایغ ةی٢ 

ةؼای ای٢ ک٥ ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠  ؿادق ةغكف ٣یاز ة٥ جن٨یب ٚا٣٨٣ی ٠ْحتؼ٣غ، در صاٝی ک٥ اّحتار ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای رؿ١ی ٠ـحٞؽـ اٚغاـ جن٨یب اؿث.

٦ای اظیؼ ةؼای ٠ضاکٟ داظٞی آ٠ؼیکا الزـ االزؼا ق٣٨غ ةایغ ١ّٜ جتغیٜ ج٤ٛی٤ی م٨رت گیؼد، صاؿ آف ک٥ ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ازؼایی ة٥ ٠ضه 

 4ا٣ْٛاد ٠ْحتؼ ك الزـ اٝؼّای٥ ٠ی ةاق٤غ.

ر ٨٠رد راة٥ٌ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ةا ص٨ٛؽ داظٞی ٨٠رد ٠ٞکٟ قاك، در یک جضٞیٜ ٧٣ایی، ركی٥ ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا ك ا٣گٞـحاف را د

 ا٣حٛاد ٚؼار دادق ا٧َار ٠ی دارد:

٨ٚق ٚا٣٨٣گػاری آ٠ؼیکا، ١٦ا٤٣غ ٣ُاـ ا٣گٞیؾ، ٠ی ج٨ا٣غ در اٚغا٠ات ظ٨د ٥٣ ج٧٤ا ج٨ز٧ی ة٥ ٨ٚاّغ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ١٤٣ایغ ةٞک٥ ة٥ »

  5«٤ی٢ ٨٠اردی آف ٚا٨٣ف در داظٜ ص٨زة ٚىایی آ٠ؼیکا، ةؼجؼ اؿثگ٥٣٨ ای ١ّٜ ک٤غ ک٥ ١ّال  ةا آف ٤٠اٗات داقح٥ ةاقغ، ك در چ

ةؼ ظالؼ ركی٥ ٨٠ز٨د در ا٣گٞیؾ، ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠ آ٠ؼیکا در رك٣غ ا٣ْٛاد ٠ْا٦غق قؼکث دارد. ةؼاؿاس ٚا٨٣ف اؿاؿی ایاالت ٠حضغق، رئیؾ 

٠ادق  ٠2ی ج٨ا٣غ ٠ْا٦غق را ج٤٘یػ ١٣ایغ. )ة٤غ ز٨٧١ری مالصیث ّٛغ ٠ْا٦غق را كازغ اؿث، ٝیک٢ ةْغ از کـب ٠كاكرق ك ٨٠اٗٛث ٠سٞؾ ؿ٤ا 
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ج١اـ ٠ْا٦غاجی ک٥ ةؼ اؿاس ٨ٚا٣ی٢ صاکٟ در ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا ٤٠ْٛغ قغق یا ٠ی ق٣٨غ، در »ٚا٨٣ف اؿاؿی آ٠ؼیکا:  6ًتٙ ٠ادق 

ا٦غات را در م٨رت جن٨یب ٠ٌاةٙ ٚا٨٣ف اؿاؿی، ةؼ ظالؼ ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایؼاف ک٥ ٠ْ« صکٟ ٚا٨٣ف ٠ا٨ٗؽ کك٨ر آ٠ؼیکا ٠ضـ٨ب ظ٨ا٤٦غ قغ.

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی(، در كاِٚ ٚا٨٣ف اؿاؿی آ٠ؼیکا مؼاصحا  ةؼجؼی ٠ْا٦غات جن٨یب قغق را  9در صکٟ ٚا٨٣ف )ّادی( ٠ضـ٨ب ٨١٣دق اؿث )٠ادق 

ةا ٨ٚا٣ی٢ ٨٠و٨ّة ٗغراؿ ةؼظ٨ردار  پػیؼٗح٥ اؿث. اٝتح٥ ةایغ ظاًؼ٣كاف ٨١٣د ک٥ ٠ْا٦غات در ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا از ارزش ك اّحتاری ٠ـاكی

، ةؼجؼی ٠ْا٦غات ةؼ ٨ٚا٣ی٢ ایاٝحی ك یا ٠ٛؼرات داظٞی )ٔیؼ ٗغراؿ( اؿث. در م٨رت ةؼكز «٠ا٨ٗؽ»٠ی ةاق٤غ ك ة٤اةؼای٢، ٨ُ٤٠ر از امٌالح 

                                                           
1 Kemal Gozler, The Questions of the Rank of International Treaties in National Hierarchy of Norms, A Theoretical and 

Comparative Study”, Prof. Dr. Mehmet Genç’e Armağan [Essays in Honor of Prof. Dr. Mehmet Genç], (Edited by Kamuran 

Reçber, Barış Özdal and Zeynep Özgenç), Bursa, Dora, 2016, p.21-46 (http://www.anayasa.gen.tr/rank-of-treaties.pdf), p. 42. 
2 Anne Peters, Supremacy Lost: International Law Meets Domestic Constitutional Law, The Vienna Journal of Constitutional 

Law Journal (icl- journal), Vol. 3, 2009, p. 189-190 
3 Ibid, 190 

 . 29، ص 1390روا ٨٠ؿی زادق، ةایـح٥ ٦ای ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ٠٨١ّی، ج٧ؼاف، ا٣حكارات ٠یؽاف، چاپ ةیـحٟ، -1

 .124، ص ٠1372ٞکٟ قاك، ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ، جؼز٥١: ٠ض١غ صـی٢ كٚار، ج٧ؼاف، ا٣حكارات اًالّات، -2

 .67، ص ٥1390 ٠ٌاْٝات ك پژك٦ك٧ای ص٨ٛٚی ق٧ؼ دا٣ف، چاپ ؿ٨ـ، رةکا كاالس، ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ، جؼز٥١ ك جضٛیٙ: ؿیغٚاؿٟ ز٠ا٣ی، ج٧ؼاف، ٠ؤؿـ-3
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 1ٚىی٥ ادی ّٞی٥ راةؼجـ٨فجْارض ةی٢ ٠ْا٦غق ك ٚا٨٣ف ٠ن٨ب ةْغی، ٚا٨٣ف ٠ؤظؼ اك٨ٝیث ظ٨ا٦غ داقث. ای٢ ا٠ؼ ج٨ؿي دی٨اف ّاٝی کك٨ر در 

ة٥ كو٨ح ةیاف قغق اؿث. در ٚىی٥ ٠ػک٨ر ای٢ ادّا ک٥ ٚا٨٣ف ٠ن٨ب ک٤گؼق ة٥ ٝضاظ ٠ٕایؼت ةا ٠ْا٦غق ؿاةٙ ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا ةایغ ةاًٜ 

ؿث ك دٝیٞی كز٨د ٣غارد اّالـ ق٨د، رد قغ. دادگاق ة٥ اج٘اؽ آراء ٣ُؼ دارد ک٥ ٠ْا٦غق، ١٦ا٤٣غ ٠ن٨ة٥ ک٤گؼق، ٚا٨٣ف صاکٟ ةؼ ؿؼز٠ی٢ آ٠ؼیکا ا

ک٥ ٠ْا٦غق ای ٔیؼ ٚاةٜ ٣ـط ك یا ٔیؼ ٚاةٜ جٕییؼ جٞٛی ق٨د، ك ٚا٨٣ف اؿاؿی در ای٢ راة٥ٌ ٤٠ؽٝحی ةؼجؼ ةؼ ٠ْا٦غق ٣ـتث ة٥ ٚا٨٣ف ٠ن٨ب 

الصیث ٣غارد ک٥ ک٤گؼق ٚائٜ ٣كغق اؿث. ٝػا ای٢ ا٠کاف كز٨د دارد ک٥ ٠ْا٦غق ای ة٥ كاؿ٥ٌ ٚا٨٣ف ةْغی ٣ـط یا امالح ق٨د. اٝتح٥، ک٤گؼق م

ث ک٥ ة٥ ج٧٤ایی در ٨٠رد یک ٠ْا٦غق اٚغاـ ک٤غ ك ٝػا ١٣ی ج٨ا٣غ آف را ٣ـط ١٣ایغ. ةا ای٢ صاؿ، آ٣چ٥ را ک٥ ک٤گؼق ٠ی ج٨ا٣غ ا٣ساـ د٦غ ای٢ اؿ

 2ٚا٣٨٣ی كوِ ١٣ایغ ک٥ ةْغا  جْارض آف ةا ٠ْا٦غق ٚتٞی اصؼاز ق٨د.

١غاد ق٨د ک٥ ةؼ ٣ـط ٚا٨٣ف ٚتٞی دالٝث داقح٥ ةاقغ، ٠گؼ ای٤ک٥ کا٠ال  ةا ٦ٟ ة٥ ٦ؼ صاؿ، ٠ٛؼارت ٠ْا٦غق ةْغی ٣تایغ ة٥ گ٥٣٨ ای ٚٞ

ٚا٨٣ف ٠ن٨ب ٗغراؿ ١٣ی ج٨ا٣غ ٠ْادق ای را ٣ـط ک٤غ ك یا جٕییؼ د٦غ،  ٠3ٕایؼ ة١٤ای٤غ ك ازؼای ٚا٨٣ف ةغكف جْارض ةا آف ٠ْا٦غق ١٠ک٢ ٣تاقغ.

٤٦گاـ ج٘ـیؼ ٚا٨٣ف داظٞی، ٗؼض ةؼ آف اؿث ک٥ ک٤گؼق ٚنغ ٣ٛه ص٨ٛؽ ةی٢  . ة٠4٥گؼ ای٤ک٥ ٚنغ ک٤گؼق در ای٢ ٨٠رد مؼیضا  ةیاف قغق ةاقغ

ـیؼ ةی٢ ا١ٜٝٞ را ٣غاقح٥، ك ة٥ ّتارت دیگؼ، ٨ٚا٣ی٢ ٠ن٨ب ک٤گؼق ةایغ ١٦ا٤٦گ ةا ٨ٚاّغ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ج٘ـیؼ ق٣٨غ. دادگاق ٦ا ة٥ ٤٦گاـ ج٘

دادگاق اّالـ  5غق ٚتٞی ج٘ـیؼ ١٤٣ای٤غ. در ٚىی٥ دیگؼ ّٞی٥ اؿکاٝحی٨ٚا٣ی٢ ٠ی ک٨ق٤غ ک٥ ٨ٚا٣ی٢ ذی رةي را ٠ٕایؼ ةا ٠٘اد ٠ْا٦غات جن٨یب ق

كاردات از آف کك٨ر را ٠ساز داقح٥ ك ای٢ « 6امالصی٥ ةیؼد»اّالـ داقث ةا كز٨د ای٤ک٥ ة٥ رٟٔ جضؼیٟ ركدزیا ج٨ؿي ق٨رای ا٤٠یث ؿاز٠اف ٠ٜٞ 

اؿاؿی، ک٤گؼق ٠ی ج٨ا٣غ در م٨رت ٝؽكـ ٠ْا٦غات را ای٢ ا٠ؼ ة٥ كو٨ح ٠ٕایؼ ج٧ْغات ٚؼاردادی ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا اؿث ٝیک٢ ًتٙ ٚا٨٣ف 

 ٣ـتث ة٥ ظ٨د ٠ٕٞی اّالـ ک٤غ ٦ؼ چ٤غ دیگؼ ةعف ٦ای دكٝحی چ٤ی٢ اظحیاری ٣غار٣غ.

در ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا ةی٢ ٠ْا٦غات ظ٨د ازؼا ك ٠ْا٦غات ٔیؼ ظ٨د ازؼا ج٘اكت كز٨د دارد. ٠ْا٦غات ظ٨د ازؼا ة٥ 

ظ٨دی ظ٨د ةعكی از ٣ُاـ ص٨ٛؽ داظٞی آ٠ؼیکا ٠ی ةاق٤غ، ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ازؼای آف ٠ْا٦غات ٣یاز٤٠غ ٚا٣٨٣گػاری ٣یـث، در صاٝی ک٥، 

٨ٛؽ داظٞی زػب ك داظٜ ١٣ی ق٣٨غ، ٠گؼ ای٤ک٥ ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠ ٚا٨٣ف الزـ را ة٥ جن٨یب ةؼؿا٣غ. ای٢ اصح١اؿ اؿث ٠ْا٦غات ٔیؼ ظ٨د ازؼا در ص

 ک٥ ةؼظی از ٠ٛؼرات یک ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ةی٢ ا١ٝٞٞی ظ٨د ازؼا ك ؿایؼ ٠ٛؼرات آف ٔیؼ ظ٨د ازؼا ةاق٤غ. ة٥ ٦ؼ صاؿ ٠ْا٦غق ة٥ كاؿ٥ٌ ٚغرت صاک٥١

یغ. در ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا امٜ دیگؼی جذتیث قغق اؿث. ٚا٨٣ف اؿاؿی اّالـ ٠ی دارد ک٥ یک ٠ْا٦غق دكٝث ٦ای ّى٨ ة٥ ٨٠رد ازؼا در ٠ی آ

در صکٟ ٚا٨٣ف ج١اـ ؿؼز٠ی٢ اؿث. در ٣حیس٥ ٦ؼگاق یک ٠ْا٦غق ةع٨ا٦غ ةغكف اجکاء ة٥ ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی ة٥ ازؼا درآیغ، در دادگاق ٦ا ١٦ا٤٣غ 

ؼد. ا٠ا در ٨٠اردی ک٥ ٠٘اد ج٨اٗٙ ةی٢ ًؼؼ ٦ای ٚؼارداد ٠حى٢١ اجعاذ اٚغا٠ی ٠ْی٢ ةاقغ ٚا٨٣ف ٠ن٨ب ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠ ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار ٠ی گی

اق ٠عاًب ٠ْا٦غق ذی رةي ارگاف ؿیاؿی اؿث ٥٣ ٚىائی، ك ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠ ةایغ ای٢ ٚؼارداد را زا٥٠ ٚا٣٨٣ی ةپ٨قا٣غ، ٚتٜ از ای٤ک٥ در ٠ٛاةٜ دادگ

 7ة٥ ٨٠رد ازؼا درآیغ.

گ٘ح٥ قغ ک٥ ز٧ث ٠كعل کؼدف ای٢ ٨٠و٨ع ک٥ آیا یک ٠ْا٦غق ظ٨د ازؼا اؿث یا  8ٞی٥ کاٝی٘ؼ٣یا١٦ی٢ ٨ًر در ٚىی٥ ؿی ٨ٗزی ّ

 ظیؼ، دادگاق ةایغ ة٥ ٚنغ ا٠ىاء ک٤٤غگاف ٠ْا٦غق ک٥ در ٚاٝب كاژق ٦ا ك ّتارات ٠ْا٦غق ةیاف ٠ی ق٨د، ج٨ز٥ داقح٥ ةاقغ ك اگؼ چ٤ی٢ كؿی٥ٞ

٥ اكواع ك اص٨اٝی ک٥ ةؼ ازؼای ٠ْا٦غق صاکٟ اؿث ٠ح٨ؿٜ ق٨د. ١٦چ٤ی٢ ةؼای ای٤ک٥ ای ٠ت٧ٟ ة٨دق ك کار ؿاز ٣تاقغ دادگاق ٣اچار اؿث ة

٠ٛؼرات ٠ْا٦غق ای ةغكف ٣یاز ة٥ ٠ن٨ةات ٚا٣٨٣ی جک١یٞی ةْغی ٚاةٜ ازؼا ةاقغ، ةایغ ای٢ ا٠ؼ آقکار ق٨د ک٥ جغكی٢ ک٤٤غگاف ٠ْا٦غق ٚنغ 

 ٚا٣٨٣ی در دادگاق ٦ا ٚاةٜ ازؼا اؿث. ج٤ُیٟ ٚاّغق ای را داقح٥ ا٣غ ک٥ ة٥ ج٧٤ایی ك ٗارغ از ٠ن٨ة٥ ای

ّا٠ٜ جْیی٢ ک٤٤غق در ٨٠رد ای٤ک٥ آیا ٠ٛؼرات یک ٠ْا٦غق در ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا ظ٨د ازؼا ظ٨ا٦غ ة٨د یا ظیؼ، ٚنغ جغكی٢ ک٤٤غگاف 

ا٣ْٛاد ٠ْا٦غق، از ٚتیٜ ٦ؼگ٥٣٨  ٠ْا٦غق ٠ی ةاقغ. اگؼ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ؿاکث، ك ٠ٛن٨د ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا ٣ا٨ْٞ٠ـ ةاقغ، ةایغ اكواع ك اص٨اؿ ز٠اف

ةیا٣ی٥ ٤٠حكؼق ج٨ؿي رئیؾ ز٨٧١ر یا ٦ؼ گ٥٣٨ ٣ُؼات ةیاف قغق از ؿ٨ی ٠سٞؾ ؿ٤ا ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد. از ای٢ رك، اگؼ ٚؼار ةاقغ ٠ٛؼرات 
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. ی٤ْی، ٚا٣٨٣ا  کا٠ٜ ةاقغ ك یک ٠ْا٦غق ظ٨د ازؼا جٞٛی ق٨د، آف ٠ْا٦غق ةایغ ةغكف اة٧اـ، ٚاًِ، ك٠حى٢١ پؼ٦یؽ از جْٞیٙ آف ة٥ آی٤غق ةاقغ

 1ازؼای آف ة٥ ٠ن٨ة٥ ةْغی ٣یاز ٣غاقح٥ ةاقغ.

ٔاٝتا  ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ایی ک٥ ة٥ ؿ٨٧ٝث ٠ی ج٨اف از ًؼیٙ ٨ٚق ٠سؼی٥ یا ٨ٚق ٚىائی٥ ٗغراؿ یا ایاٝحی ة٥ آ٧٣ا جؼجیب ادؼ داد ظ٨د ازؼا ة٥ 

ة٥ ٠ـائٜ ک٥ ة٥ ٨ًر كؿیِ ک٤گؼق آ٧٣ا را ج٤ُیٟ ٠ی ک٤غ، ةیكحؼ ة٥ ق١ار ٠ی آی٤غ، ٠گؼ ای٤ک٥ جن١یٟ ٠عاٝ٘ی اجعاذ ق٨د. ٠ْا٦غات رازِ 

 ٨٤ّاف ٠ْا٦غات ٔیؼ ظ٨د ازؼا ج٘ـیؼ ك جْتیؼ ٠ی ق٣٨غ.

٠ْا٦غات ظ٨د ازؼا دارای ٠ؽایایی ٦ـح٤غ، ةغی٢ ٤ْ٠ا ک٥ از جأظیؼ در ازؼای ج٧ْغات ز٨ٞگیؼی ٠ی ١٣ای٤غ، ك دك ٠كکٜ زیؼ را ٠ؼجِ٘ 

سٞؾ ١٣ای٤غگاف ز٧ث جن٨یب ٠ْا٦غق )٠گؼ در ٨٠اردی ک٥ رك٣غ ا٣ْٛاد ٠ْا٦غق از ًؼیٙ ٚا٨٣ف اؿاؿی وؼكرت ٠كارکث ٠ -٠1ی ؿاز٣غ: 

 ؿ٨ـ آراء. -٠كاكرق ةْغی ةا ٠سٞؾ ؿ٤ا ةْغ از جن٨یب آف ةا اکذؼیث دك -2م٨رت پػیؼد( ك 

ةا كز٨د ای٢، ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ک٥  گؼچ٥ ٚاّغق ا٣ٌْاؼ ٣اپػیؼ ك مؼیضی درةارة ای٤ک٥ ٠ْا٦غق ظ٨د ازؼا ةاقغ یا ٣تاقغ كز٨د ٣غارد،

یک ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ةی٢ ا١ٝٞٞی ١٣ی ج٨ا٣غ ةغكف ای٤ک٥ ک٤گؼق آف را جن٨یب ١٣ایغ ٠ا٤٣غ ٚا٨٣ف داظٞی جأدیؼ گػار ةاقغ ك ای٢ ا٠ؼ »ًتٙ امٜ کٞی 

ا٣ضناری ک٤گؼق ٚؼار گؼٗح٥  در م٨رجی اؿث ک٥ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ در ٠ٛاـ ا٣ساـ ا٠ؼی ةؼآیغ ک٥ ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف اؿاؿی در صی٥ٌ اظحیارات ج٤ٛی٤ی

 2«ةاقغ.

٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ازؼایی، ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ایی ةی٢ ا١ٝٞٞی ٦ـح٤غ ک٥ رئیؾ ز٨٧١ر ةغكف ٠ك٨رت ك روایث ٠سٞؾ ؿ٤ا ٤٠ْٛغ ٠ی 

٣ا٥٠ ٦ای  ١٣ایغ. از آ٣سا ک٥ رئیؾ ز٨٧١ر اظحیار دارد ک٥ ١٣ای٤غگاف کك٨ر٦ای ظارزی را ة٥ صى٨ر ةپػیؼد، پؾ از اظحیار ا٣ْٛاد ٨٠اٗٛث

. ة٥ ّالكق، چ٨ف ًتٙ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٗغراؿ، ٣ُارت ةؼ ٨٣1932ا٠تؼ  ٠17ؼة٨ط ة٥ ق٤اؿایی کك٨ر٦ا را ٣یؽ دارد، ٠ذٜ ق٤اؿایی ق٨ركی در 

صـ٢ ازؼای ٨ٚا٣ی٢ ٣یؽ ةا رئیؾ ز٨٧١ر اؿث، ٝػا كی صٙ ا٣ْٛاد ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی را دارد ک٥ ٨٠و٨ّا  در چارچ٨ب ٨ٚا٣ی٢ 

. از ز٥ٞ١ جن٨یب ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ صٜ ك ٗنٜ اظحالٗات ٠اٝی اجتاع آ٠ؼیکایی ةا کك٨ر٦ای ظارزی ک٥ در .٤گؼق ٠ی ةاقغ٠ن٨ب ک

٠ی ةاقغ ك ة٥ ٨٠زب آف، رئیؾ ز٨٧١ر ٠ی ج٨ا٣غ در ٠ـایٜ اٚحنادی ک٥ از ٣ُؼ ةی٢ ا١ٝٞٞی ةؼای آ٠ؼیکا  1976دؿا٠تؼ  14چارچ٨ب ٚا٨٣ف 

ک٥ ة٥ م٨رت ٨٠اٗٛث ٣ا٠ة  ٨ٗ1981ری٥  ٥٣19 اٚغاـ الزـ را ؿؼیْا  ٨١ْ٠ؿ دارد )٠ذال  ا٣ْٛاد ةیا٣یة اٝسؽایؼ ٨٠رخ ز٤تة صیاجی دارد، ٦ؼگ٨

 3ازؼایی ج٧٤ا ة٥ جن٨یب رئیؾ ز٨٧١ر آ٠ؼیکا رؿیغ ك دی٨اف ّاٝی ٗغراؿ آف را ٚا٣٨٣ی دا٣ـث(.

ٛاد ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی م٨رت گؼٗح٥ اؿث. از ز٥ٞ١ در ؿا٧ٝای اظیؼ، اٚغا٠ات كؿیْی ز٧ث کا٦ف اظحیارات رئیؾ ز٨٧١ر در ا٣ْ

٨٠رد جسغیغ ٣ُؼ كاِٚ قغ. ة٥ ٨٠زب ای٢ ٚا٨٣ف، رئیؾ ز٨٧١ر  1978اؿث ک٥ در  1972اكت  22در  Caste Actجن٨یب ٚا٨٣ف ٠ْؼكؼ ة٥ 

دارد. ٗایغق ای٢ کار، ٣ُارت ٠ٞؽـ اؿث صغاکذؼ قنث ركز پؾ از ة٥ ازؼا درآ٠غف ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠، ٠ح٢ آف را ةؼای اًالع ة٥ ک٤گؼق ارؿاؿ 

٣یؽ ة٥ ٨ًر  ٠1978سٞؾ ؿ٤ا ٨٠رخ  536ؿیاؿی اؿث ک٥ ک٤گؼق ةْغا  ةؼ ٨٠اٗٛث ٣ا٠ة ازؼایی ا١ّاؿ ٠ی ١٣ایغ. از ؿ٨ی دیگؼ، ٠ن٨ةة ق١ارة 

٨ة٥، ک١یحة ركاةي . ة٥ ٨٠زب ای٢ ٠ن.ٔیؼ ٠ـحٛیٟ از اظحیارات ٨ٚة ٠سؼی٥ در ز٠ی٤ة ا٣ْٛاد ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ٦ای ازؼایی جا صغكدی کاؿح٥ اؿث

ظارزی ؿ٤ا ٠ی ج٨ا٣غ صی٢ ٠ػاکؼات، ّٛیغة ظ٨د را در ٨٠رد ای٤ک٥ پی١اف ٨٠رد ٣ُؼ ةایغ ة٥ م٨رت ٠ْا٦غق یا ٨٠اٗٛث ٣ا٥٠ ازؼایی درآیغ ة٥ 

 4دكٝث اّالـ ک٤غ.

٤غ ة٥ ٨ًر ٠ؤدؼ ایاالت ةا كز٨د ای٢، ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ای ازؼایی ًتٙ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ از قأف ك اّحتار ٠ْا٦غق ةؼظ٨ردار٣غ ك ٠ی ج٨ا٣

ایی ٠ی ٠حضغ آ٠ؼیکا را ٠ح٧ْغ ؿاز٣غ. ٚا٨٣ف ٗغراؿ ةْغی ٠ی ج٨ا٣غ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ازؼایی را ة٥ صاٝث جْٞیٙ درآكرد، ا٠ا ای٤ک٥ آیا ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ازؼ

ؼ ای٢ ا٠ؼ ٠ت٤ی ةؼ ای٢ ج٨ا٣غ ٠ْا٦غق ٚتٞی ك یا ٚا٨٣ف ک٤گؼق را ة٥ صاٝث جْٞیٙ درآكرد یا ظیؼ، ٨٤٦ز ٠كعل ٣یـث. اؿحغالٝی در ز٧ث ظال

٣ُؼی٥ اؿث ک٥ اؿاؿا  ٨ٕٝ ٚا٨٣ف ٠ن٨ب ک٤گؼق از زا٣ب ٗؼدی ٠ذٜ رئیؾ ز٨٧١ر ا٠ؼی ٠ضاؿ اؿث. ة٥ ٦ؼ صاؿ، ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ازؼایی در صکٟ 

ایی درمغد ٚا٨٣ف ٗغراؿ اؿث ك از ای٢ صیخ، ٚا٨٣ف ٗغراؿ از قأف ك ٤٠ؽٝحی ٣ـتث ة٥ ؿایؼ ٨ٚا٣ی٢ ةؼظ٨ردار ٣یـث. چ٤ا٣چ٥ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ازؼ

٣ـط ٚا٣٨٣ی ظاص ةاقغ، ک٤گؼق ٠ی ج٨ا٣غ ٚا٨٣ف زغیغی را جن٨یب، ك ة٥ ٨٠زب آف ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ازؼایی ذی رةي را ٣ـط ٨١٣دق ك ٠ا٣ِ كركد آف 

 5ة٥ صی٥ٌ ص٨ٛؽ داظٞی ق٨د.

                                                           
ة٥ ق١ار ٣یا٠غ، زیؼا ٥٣ ج٧٤ا ٗاٚغ كیژگی اٝؽا٠ی ك « ظ٨د ازؼا»٤٠ك٨ر ؿاز٠اف ٠ٜٞ ٠حضغ  56ك  55، 1ة٤اةؼای٢ در ٚىی٥ ؿی ٨ٗزی )١٦اف ٤٠تِ(، ٠٘اد ٠ٛادق، ك ٨٠اد -1

ی آ٧٣ا ایساد ص٨ٛؽ ّادال٥٣ ةؼای اقعاص ظن٨می ةالٗام٥ٞ پؾ از جن٨یب اؿث، ةٞک٥ ة٥ ٨٤ّاف ج٧ْغی ةؼای اٚغا٠ات آجی دكٝث ٦ای ّى٨ ١ٞٚغاد ٠ٚی٨دی اؿث ک٥ ٦غؼ 

 (.70)ة٥ ٣ٜٛ از رةکا كاالس، پیكی٢، ص  ق٣٨غ.
28-Restatement of Foreign Relation Law (Third) of The US (Revised) & III Comment I, cf 2- Missouri v. Holland 252 US 416 

(1920).  
 .54، ص ٠1383ض١غ روا ویائی ةیگغٝی، ص٨ٛؽ ٠ْا٦غات ةی٢ ا١ٝٞٞی، ج٧ؼاف، ا٣حكارات گ٤ر دا٣ف، -1

 .١٦54اف، ص -2
 

 .71رةکا كاالس، پیكی٢، ص -3
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اء در ٦ؼ دك ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ازؼایی ٠ن٨ب ک٤گؼق ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ای ةی٢ ا١ٝٞٞی اؿث ک٥ ج٨ؿي رئیؾ ز٨٧١ر ٠حْاٚب کـب اکذؼیث آر

٠سٞؾ ک٤گؼق ٤٠ْٛغ ٠ی ق٨د. ٠ؽیث چ٤ی٢ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ایی از ٠ْا٦غق ةیكحؼ اؿث، ١٦ا٣گ٥٣٨ ک٥ ٚا٨٣ف اؿاؿی اؿح٘ادق از آ٧٣ا را ةؼای 

جـ٧یٜ ٚا٣٨٣گػاری جس٨یؽ کؼدق اؿث. ةؼای ٥٣٨١٣ ٠ْا٦غق ةؼای کـب ٨٠اٗٛث، جـٞیٟ ٠سٞؾ ؿ٤ا ٠ی ق٨د ك ؿپؾ ٠حْاٚتا  ةؼای ازؼا ة٥ 

ؼؿحادق ٠ی ق٨د، در صاٝی ک٥، ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ازؼایی ٠ن٨ب ک٤گؼق ٠ی ج٨ا٣غ در یک ٠ؼص٥ٞ جـٞیٟ ٦ؼ دك ٠سٞؾ ق٨د ك از ای٢ ر٦گػر ٠سٞؾ ٗ

ك اٚغا٠ات ٠ک١ٜ آف ١٦ؽ٠اف م٨رت ٠ی گیؼد. ٣ُؼ ٔاٝب چ٤ی٢ اؿث ک٥ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ازؼایی ٠ن٨ب ک٤گؼق ٠ی ج٨ا٣غ در ٦ؼ « ٨٠اٗٛث»اظػ 

ا٣ْٛاد ٠ْا٦غق، ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گیؼد. ای٢ ک٥ کغاـ آئی٢ ةایغ ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گیؼد، ٚىاكجی ؿیاؿی اؿث ٨٠رد ة٥ ٨٤ّاف ركش زایگؽی٢ 

ک٥ در ك٥ٞ٦ اكؿ ة٥ رئیؾ ز٨٧١ر كا٧٣ادق قغق، ٨٤٠ط ةؼ ای٢ ک٥ ای٢ ا٠کاف كز٨د داقح٥ ةاقغ ک٥ ٠سٞؾ ؿ٤ا ةح٨ا٣غ از ةؼرؿی راق صٜ ٠كحؼؾ 

 1ظ٨دداری ک٤غ، ك امؼار ١٣ایغ ک٥ رئیؾ ز٨٧١ر ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٠ؽة٨ر را ة٥ ٨٤ّاف یک ٠ْا٦غق جـٞیٟ ١٣ایغک٤گؼق ز٧ث جن٨یب ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ای 

جن٨یب ّى٨یث ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا در ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ جسارت آزاد آ٠ؼیکای ق١اٝی )٣٘حا( ك ؿاز٠اف ز٧ا٣ی جسارت ج٨ؿي ک٤گؼق، 

اؿاؿی، ٠ْا٦غات ٧٠ٟ ةی٢ ا١ٝٞٞی ز٧ث جن٨یب ةایغ جـٞیٟ ٠سٞؾ ؿ٤ا ق٨د. ةا ای٢ اّحؼاض ٦ایی را دا٢٠ زد ٠ت٤ی ةؼ ای٤ک٥ ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف 

 2صاؿ، چاٝكی ای٢ چ٤ی٢ ّٞی٥ ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ای ازؼایی ٠ن٨ب ک٤گؼق ٨٠رد پػیؼش ٦یچ یک از دادگاق ٦ای داظٞی آ٠ؼیکا ٚؼار ٣گؼٗح٥ اؿث.

ة٥ جن٨یب ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠( ك جأدیؼ ةعكیغف ة٥ ٚا٨٣ف رازِ ة٥ آف در یک دكٝث ةـیي، مالصیث ا٣ْٛاد ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی )٨٤٠ط 

٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ٦ا در ّؼم٥ ص٨ٛؽ داظٞی ة٥ ٧ّغق ٚغرت ٠ؼکؽی اؿث. ای٢ ا٠ؼ در ٨٠رد دكٝث ٗغراؿ ک٥ در آف مالصیث ٚا٣٨٣گػاری ةی٢ دكٝث 

ز ٠اکیاف كصكی جغكی٢ قغق ة٨د، ظارج از ک٤گؼق ک٥ در ظن٨ص ص١ایث ا 1913ٗغراؿ ك ایاٝث ٦ا جٛـیٟ ٠ی ق٨د، مادؽ ٣یـث. ٚا٨٣ف ؿاؿ 

ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا  ١ٞٚ1916ؼك مالصیث ٚا٣٨٣ی دكٝث ٗغراؿ اّالـ قغ ك در صی٥ٌ اظحیارات ٚا٣٨٣گػاری ایاٝث ٦ا ١ٞٚغاد گؼدیغ. در ؿاؿ 

٠ػک٨ر در ؿؼز٠ی٢ ایاالت ٠حضغ  ؿ٤غی در ٨٠رد پؼ٣غگاف ٧٠ازؼ ةا دكٝث ا٣گٞیؾ ا٠ىاء کؼد )ا٣گٞـحاف از زا٣ب کا٣ادا اٚغاـ ٠ی کؼد(. ؿ٤غ

رازِ ة٥ پؼ٣غگاف ٧٠ازؼ ة٥ ٠ؼص٥ٞ ازؼا درآ٠غ. ایاٝث ٠یـ٨ری ةا ٠ٌؼح کؼدف پؼك٣غق ای در دادگاق ٣اصی٥  1918آ٠ؼیکا ةا ا٣ْٛاد ٠ْا٦غق ؿاؿ 

اف ٧٠ازؼ ةاز دارد. ای٢ د٨ّا از را از ا١ّاؿ ٚا٨٣ف پؼ٣غگ -ک٥ ة٥ ٨٤ّاف ٣گ٧تاف پؼ٣غگاف كصكی جْیی٢ قغق ة٨د -جالش ٠ی کؼد جا ایاٝث ٨٦ال٣غ

ؿ٨ی دادگاق ٣ااصی٥ رد قغ ك در پی آف ایاٝث ٠یـ٨ری پؼك٣غق را ة٥ دادگاق ّاٝی ٗؼؿحاد ك درظ٨اؿث پژك٦ف ٨١٣د. دی٨اف ّاٝی ایاٝث 

٥ ٨٠رد اّحؼاض ٚؼار ٠یـ٨ری پؼك٣غق را ة٥ دادگاق ّاٝی ٗؼؿحاد ك درظ٨اؿث پژك٦ف ٨١٣د. دی٨اف ّاٝی کك٨ر چ٤ی٢ ٣ُؼ داد ک٥ ٚا٨٣ف ک٤گؼق ک

 گؼٗح٥، ٠ْحتؼ اؿث، زیؼا:

اظحیار دكٝث ٗغراؿ ز٧ث ا٣ْٛاد ك ازؼای ٠ْا٦غات ١٣ی ج٨ا٤٣غ ٠ضغكدیحی ةؼ اظحیارات ٠ض٨٘ظ دكٝث ٦ا ١ٞٚغاد ق٨د، ةٞک٥ ة٥ ٤٠ؽٝة 

ة٥  3..٠ؼیکا دریٓ گؼدیغق اؿثاظحیاری اؿث ک٥ ة٥ ٨٠زب د١٦ی٢ امالصی٥ مؼیضا  ة٥ ایاالت ٠حضغ آ٠ؼیکا اٌّاء گؼدیغق، ك از ایاٝث ٦ای آ

ّتارت دیگؼ، ٌِٚ ٣ُؼ از ٨٠و٨ّی ک٥ در صی٥ٌ مالصیث ا٣ضناری صک٠٨ث ٗغراؿ ٚؼار ٠ی گیؼد ٦یچ ٠ضغكدیحی ةؼای ّٛغ ٠ْا٦غق ج٨ؿي 

 ایاٝث ٦ا از صیخ ٨٠و٨ع ك ازؼای ٠ْا٦غق كز٨د ٣غارد.

٠ی ةاقغ صٜ ٨٠و٨ع آؿاف اؿث. پار١ٝاف، ج٧ْغات  در یک کك٨ر ةـیي ک٥ ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠ دارای اظحیارات ك مالصیث ٦ای ٣ا٠ضغكد

٣اقی از ٠ْا٦غق را ک٥ از ًؼیٙ ٨ٚق ٠سؼی٥ ةؼ دكٝث جض١یٜ قغق، ازؼا ٠ی ک٤غ یا از ازؼای آف ؿؼ ةاز ٠ی ز٣غ. ٠ا٦یث ج٧ْغات ٣اقی از 

ا ة٥ ٚا٨٣ف جتغیٜ ک٤غ ...، در یک کك٨ر ٗغراؿ ٠ْا٦غق جأدیؼی ةؼ اظحیار کا٠ٜ ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠ ٣غارد. چ٤ا٣چ٥ ای٢ ٨ٚق ارادق ١٣ایغ، ٠ی ج٨ا٣غ ٠ْا٦غق ر

ک٥ اظحیار ٚا٣٨٣گػار ٠ضغكد اؿث  ك یا ای٤ک٥ ای٢ ٚغرت ةی٢ ٠ؼازِ ٚا٣٨٣گػاری ٠حْغد جٛـیٟ قغق اؿث ٨٠و٨ع پیچیغق جؼ ٠ی ق٨د. ٠ـأ٥ٝ 

ای٢ اؿث ک٥ ج٧ْغات چگ٥٣٨ ة٥  ای٢ ٣یـث ک٥ چگ٥٣٨ ج٧ْغ ة٥ كز٨د ٠ی آیغ، ةٞک٥ كَی٥٘ ك جکٞیٖ ٨ٚق ٠سؼی٥ ١ٌ٠ش ٣ُؼ ٠ی ةاقغ. ٨٠و٨ع

 4ازؼ درآی٤غ.

١٠ک٢ اؿث در یک کك٨ر ٗغراؿ ای٢ ٨٠و٨ع ٠ٌؼح ق٨د ک٥ دكٝث ٗغراؿ ج٧ْغی ةی٢ ا١ٝٞٞی را ةپػیؼد ک٥ ةا ةعكی ظاص از ٚا٨٣ف 

ٜٞ ٠ٌاةٙ ة١٤ایغ، ا٠ا ج٤ٛی٤ی ة٥ گ٥٣٨ ای ج٘ـیؼ ك جْتیؼ     ٠ی ق٨د ک٥ ةا ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٝ« جعٖٞ»ٗغراؿی٨ف ٠ٕایؼ ةاقغ. صحی اال٠کاف ای٢ 

امٜ کٞی در ٨٠رد چ٤ی٢ جْاروی آف اؿث ک٥ دكٝث ٠ؼکؽی ةایغ در ٠ٛاةٜ زا٥ْ٠ ةی٢ ا١ٝٞٞی پاؿعگ٨ ةاقغ ٥٣ ایاٝث ٦ای جكکٜ د٤٦غق 

دكٝث ٗغراؿ؛ ای٢ ٣حیس٥ از ٣ُؼی٥ ٠ٞکٟ قاك ص٨ٛٚغاف ا٣گٞیـی ة٥ دؿث ٠ی آیغ ک٥ در ٠ٛاةٜ دك ٣ُؼی٥ یگا٣گی )٣٨٠یـٟ( ك دكگا٣گی 

كاٝیـٟ( ٠ْحٛغ ة٥ ر٦یاٗث ؿ٠٨ی ٠ی ةاقغ ک٥ ةؼ اؿاس آف، ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ك ص٨ٛؽ داظٞی ٦یچ یک ةؼ دیگؼی جٛغـ ك ةؼجؼی ٣غار٣غ. )د

دكٝث ٦ا اؿث، ی٤ْی دكٝث در ص٨زة داظٞی ظ٨د  تعارض تعُداتآ٣چ٥ ١٠ک٢ اؿث اج٘اؽ ةیاٗحغ، »ةٞک٥ ٦ؼ یک در ص٨زة ظ٨د ١ّٜ ٠ی ک٤غ. 

ةؼ ًتٙ ج٧ْغات ظ٨د ةؼ اؿاس ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ اٚغاـ ٣ک٤غ. در ای٢ گ٥٣٨ ٨٠ارد، ٨٠وِ داظٞی جضث جأدیؼ ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ٚؼار ١٣ی گیؼد، 
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ر اٚغاـ در ز٠ی٤ة ةی٢ ا١ٝٞٞی اؿث، چ٥ ا٠ا دكٝث در ١ّٞکؼد ةی٢ ا١ٝٞٞی ظ٨د یک ٚاّغق ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ را ٣ٛه کؼدق اؿث، ة٤اةؼای٢ چارق کا

 ة٥ ّتارت دیگؼ، را٦کار را ةایغ در ٠ـئ٨ٝیث ةی٢ ا١ٝٞٞی دكٝث زـحس٨ کؼد. 1«از ًؼیٙ ؿیاؿی ك چ٥ از ًؼیٙ ٚىایی.

رئیؾ ز٨٧١ر ة٤ا ة٥ ج٨می٥ ك ٨٠اٗٛث ٠سٞؾ ؿ٤ا، از اظحیار جن٨یب »٠ٌاةٙ ة٤غ دكـ امٜ دكـ ٚا٨٣ف اؿاؿی ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیکا: 

٨٠و٨ع اکذؼیث دك ؿ٨ـ ٠كکالت « ْا٦غات ةؼظ٨ردار ٠ی ةاقغ، ٠كؼكط ةؼ آف ک٥ دك ؿ٨ـ ١٣ای٤غگاف صاوؼ در ؿ٤ا اّالـ ٨٠اٗٛث ١٣ای٤غ.٠

ا٠ا ٠سٞؾ ١٣ای٤غگاف، ٗٛي در ٨٠رد جن٨یب  2ّغیغق ای را پیف آكردق اؿث )ة٥ ٨ًر ٠ذاؿ ظ٨دداری ؿ٤ا از جن٨یب ٠یذاؽ زا٠ْة ٠ٜٞ(.

کٞیة ٠ْا٦غات ٤٠ْٛغق یا ».. ١٦چ٤ی٢ ة٥ ٨٠زب ة٤غ دكـ امٜ قكٟ ٚا٨٣ف اؿاؿی  3دارد، دارای مالصیث اؿث. ٠ْا٦غاجی ک٥ ز٤تة ٠اٝی

٠ْا٦غاجی ک٥ ة٥ ٣اـ ایاالت ٠حضغق ٤٠ْٛغ ٠ی ق٨د، ٨ٚا٣ی٢ ةؼجؼ ای٢ ؿؼز٠ی٢ ٦ـح٤غ ك ٚىات در ج١اـ ایاالت ةغكف ج٨ز٥ ة٥ آ٣چ٥ ةا ٚا٨٣ف 

الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ ج٧٤ا ؿ٥ جن١یٟ دیگؼ ٣یاز ة٥ اکذؼیث دك «. ٠ٕایؼ اؿث، از آف جتْیث ٠ی ١٣ای٤غ اؿاؿی یا ؿایؼ ٨ٚا٣ی٢ ٦ؼ یک از ایاالت

ؿ٨ـ دار٣غ: اؿحیىاح ك ةؼک٤اری ةؼظی ٠ٛا٠ات، ٨ٕٝ كج٨ی رئیؾ ز٨٧١ر ك امالح ٚا٨٣ف اؿاؿی. در ّی٢ صاؿ، ٠ْا٦غق پؾ از جن٨یب دارای 

ع، ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ در ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایاالت ٠حضغق، ٠ح٢ ٚا٨٣ف اؿاؿی ةیا٣گؼ ای٢ اؿث ک٥ در ٠س٨١.اّحتاری ٠كاة٥ ٨ٚا٣ی٢ داظٞی ظ٨ا٦غ ة٨د

4جن٨یب ٠ْا٦غق دق٨ار اؿث ا٠ا در م٨رت جن٨یب، از اّحتار ةـیار ةاالیی ةؼظ٨ردار ظ٨ا٦غ ة٨د.
   

یی، ز٠ی٤ة ازؼای آ٧٣ا را ٗؼا٦ٟ اٝتح٥ ةؼظی از ٠ْا٦غات پؾ از آف ة٥ ٨٠ِٚ ازؼا گػاقح٥ قغق ا٣غ ک٥ ک٤گؼق ةا جن٨یب ٨ٚا٣ی٢ ازؼا 

٨١٣دق اؿث؛ ک٨٤ا٣ـی٨ف وغ قک٤س٥ ؿاز٠اف ٠ٜٞ ٠حضغ ک٥ ٠٘اد آف ة٥ كؿیٞة ٚا٨٣ف ص١ایث از ٚؼةا٣یاف قک٤س٥ ٨٠رد جأکیغ ٚؼار گؼٗح٥ ك ةؼای 

ک٨دکاف ک٥ از  کـا٣ی ک٥ ٠ؼجکب قک٤س٥ ٠ی ق٣٨غ، ٠ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی پیف ةی٤ی کؼدق اؿث. ک٨٤ا٣ـی٨ف ال٥٦ رازِ ة٥ ٚاچاؽ ةی٢ ا١ٝٞٞی

ًؼیٙ ٚا٨٣ف قی٨ق ٦ای زتؼاف ٚاچاؽ ةی٢ ا١ٝٞٞی ک٨دکاف ة٥ ازؼا در ٠ی آیغ. ١٦چ٤ی٢ ٚا٨٣ف ازؼای ٠ْا٦غة ؿالح ٦ای قی١یایی از ز٥ٞ١ 

  ٥٣٨١٣5 ٦ای ٨ٚا٣ی٢ داظٞی ة٥ ٨ُ٤٠ر ازؼای ج٧ْغات ةی٢ ا١ٝٞٞی ایاالت ٠حضغق ة٥ ق١ار ٠ی آی٤غ.

یک ٠ن٨ةة »جْارض ٠یاف ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ك ص٨ٛؽ داظٞی، ةار٦ا ای٢ كوِ را اجعاذ کؼدق ک٥:  در ٠ٛاةٜ، دی٨اف ّاٝی ٗغراؿ ةؼای صٜ

٨ف ک٤گؼق، ارزش ك اّحتار کا٠ال  ةؼاةؼ ةا یک ٠ْا٦غة ةی٢ ا١ٝٞٞی را دارد ك ٤٦گا٠ی ک٥ یک ٚا٨٣ف ٠ؤظؼ ةا ٠ْا٦غة ٠ٛغـ در جْارض ةاقغ، ٚا٣

 (.1957)رأی ٨٠رخ « ض ٣ـط ٠ی ک٤غ٠ؤظؼ، ٠ْا٦غة ٠ٛغـ را ة٤ا ة٥ ٨٠رد ك در صغ جْار

ة٤اةؼای٢، جا ای٤سا جْارض ٠یاف ٚا٨٣ف اؿاؿی ك رأی دی٨اف ٗغراؿ کا٠ال  ٠ك٨٧د اؿث. از ؿ٨ی دیگؼ، ١٦اف ركیکؼد دی٨اف ّاٝی، 

داظٞی ایاالت ١٦چ٨ف ؿایؼ دادگاق ٦ای ایاالت ٠حضغق، در ٨٠رد ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ّؼٗی ٣یؽ كز٨د دارد، ی٤ْی در م٨رت جْارض ٠یاف ٨ٚا٣ی٢ 

٠حضغق ك ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٝٞٞی ّؼٗی، ٚاّغة ٨٠ظؼ ة٤ا ة٥ ٨٠رد، ٚاّغة ٠ٛغـ را ٣ـط ٨١٣دق یا جعنیل ٠ی د٦غ. اٝتح٥، ًتٙ ركیة ٚىایی دادگاق 

 ٦ای ایاالت ٠حضغق، ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ّؼٗی ةعكی از ص٨ٛؽ ایاالت ٠حضغق ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د.

٦یچ کك٨ری ١٣ی ج٨ا٣غ از »چ٤ی٢ ٠ٛؼر قغق اؿث:  1965الت ٠حضغق آ٠ؼیکا ٨٠رخ زاٝب ج٨ز٥ ای٤ک٥، در ٚا٨٣ف ركاةي ظارزی ایا

٣ٛه ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ دٗاع ٨١٣دق ك ٠ـح٤غ دٗاع ظ٨د را ص٨ٛؽ داظٞی ٚؼار د٦غ. ة٥ ّتارت دیگؼ، ٦یچ کك٨ری ١٣ی ج٨ا٣غ اٚغاـ ظ٨د را در 

 (.٠3ادة  2)ة٤غ « ٣ٛه ٠ٛؼرات ص٨ٛؽ ةی٢ ا١ٜٝٞ ج٨زی٥ ١٣ایغ

چ٤ی٢ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ک٥ ٨٣ّی جْارض ٠یاف ٚا٨٣ف اؿاؿی ك ٚا٨٣ف ركاةي ظارزی ایاالت ٠حضغق از یک ؿ٨ ك ركیة ٚىایی  در ٠س٨١ع،

دادگاق ٦ای آف کك٨ر از ؿ٨ی دیگؼ كز٨د دارد. ا١٦یث ٨٠و٨ع ٤٦گا٠ی ةیكحؼ ٨١٣د پیغا ٠ی ک٤غ ک٥ ةغا٣یٟ جن١ی١ات ٚىایی دادگاق ٦ای 

 .ك٨ر را جكکیٜ ٠ی د٦غایاالت ٠حضغق، ةعكی از ص٨ٛؽ آف ک
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