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ثيّٗ ٔبِٗ دتبَ خيش ٔقت
ثب تٛجٗ ثٗ ايٕىٗ ثيّٗ گضاس ٔبِربدٖ دس جذٚي ِؾخقبت ،ثب
تىّ يً پشع ؾٕبِٗ ِش ثٛه وٗ ثٗ أ نّبَ اظ ٙبسات وتيب دي گش ثي ّٗ
گضاس دس ساثيٗ ثب اجنبَ ايٓ ثيّٗ ،جضء اليٕفه ثيّٗ ٔبِٗ حمغٛة
ِي ؽٛد اص ؽشو ت عٙبِي ثي ّٗ ا يشاْ وٗ اص ا يٓ پظ ثي ّٗ گش
ٔبِيذٖ ِي ؽٛد دسخٛاعت ثيّٗ وشدٖ اعت ،ثيّٗ گش ثٗ ِٛجت ايٓ
ثيّٗ ٔبِٗ تؼٙذ ِي وٕذ ثٗ ؽشه پشداخت حك ثيّٗ ِٕذسد دس جذٚي
اشسات ٚ
اشايو ِ ٚما
ات ؽا
اب سػبيا
اش  ٚثا
اٗ گا
اشم ثيّا
ابت اص ىا
ِؾخقا
ا عتخٕبئبتي وٗ دس ر يً ِ مشس ؽذٖ  ٚيب ثٗ ِ ٛجت ا حلبلي ِ مشس
خٛا ٘ذ ؽذ ،خ غبست ٚاسد ثٗ ثي ّٗ گش سا ثٗ حن ٚ ٛتب حذٚدي وٗ
ِؾخـ ؽذٖ جرباْ وٕذ.
اعتخٕبئبت ػِّٛي
ثيّٗ گش خغبست اص ثني سفنت ،آعيت ديذگي يب ِغئٌٛيت ِذٔي
سا وٗ ثٗ ىٛس ِ غتميُ يب غري ِ غتميُ ثؼ ٍت يب دس ٔتي جٗ ػٛا ًِ
صيش ٚاسد آِذٖ يب افضايؼ يبفتٗ ثبؽذ جرباْ خنٛا٘ذ وشد.
ا ٌف -ج ٕگ ٘ ،ج ،َٛػ ًّ ٔريٚي د مشٓ خبسجي ،ػٍّ يبت خ قّبٔٗ(خٛاٖ
ج ٕگ ا ػالَ ؽذٖ يب ٔ ؾذٖ ثب ؽذ) ،ج ٕگ داخ ٍي يبغيگشي ،ث ٍٛا،
أ مالة ثب ل يبَ ،ؽٛسػ ،اػت قبة يب ممبٔ ؼت اص وبس وبسگشاْ
ث ٛعيٍٗ وبسفش ِب ،جٕج ؾٙبي د عتٗ مج ؼي ،دس د عت گشفنت لذست ثب
اعتفبدٖ اص ٔريٚي ٔظبِي يب اص ساٖ غري لبٔٔٛي يب اص ىشم گش٘ٚي
اص اؽخبؿ ثذخٛا٘بٔٗ ثٕبَ يب ثٗ حتشيه عبصِبهنبي عيبعي ػًّ ِي
وٕ ٕذ ،دعي غٗ چيين ،مجو ِ ،قبدسٖ ،تٛل يف ثشاي اس تؼ ،يب خشا ثي
يب آ عيت ٚاسد ثٗ ا ِٛاي ث ٕب ثٗ د عتٛس دٌ ٚت ػّ ٍي يب لبٔٔٛي
( )DE JURE OR DE FACTOيب ٘ش ِمبَ ػِّٛي ديگش.
ةٚ -اوٕؾٙبي ٘غتٗ اي ،تؾؼؾؼبت يب آٌٛدگي ٘بي ساديٛاوتي.ٛ
پ -ػًّ يب ع ًٙأگبسي ػّذي ثيّٗ گضاس يب دنبيٕذگبْ ٚي.
ت -تٛلف وبس ثٗ ىٛس وٍي يب جضئي.
٘ش گبٖ دس جش يبْ ىشح يب تؼم يت د ػٛاي ل نبئي يب ٘ش گٗٔ ٛ
دادس عي دي گش ،ثي ّٗ گش ثٗ ا عتٕبد ث ٕذ ا ٌف ثبال ا ػالَ داسد وٗ
اص ثني س فنت ،خ شا ثي ،آ عيت د يذگي يب ِ غئٌٛيت ِ ؾّٛي ا يٓ ثي ّٗ
ٔي غت ،اح جبت ايٕ ىٗ چٕني ِٛاسدي ِ ؾّٛي ثي ّٗ ِي ثب ؽذ ثؼ ٙذٖ
ثيّٗ گضاس اعت.
ِذت ثيّٗ
ِ غئٌٛيت ثي ّٗ گش  ٌٛ ٚايٕ ىٗ تبسيخ ِ مذَ دي گشي دس جذٚي
ِؾخ قبت ل يذ ؽذٖ ثب ؽذ پظ اص ؽشٚع وبس يب پظ اص آٔ ىٗ ا ؽيبء
ِزوٛس دس جذٚي ِؾخ قبت دس حم ً ٔ قت ختٍ يٗ ؽذ آ غبص ِي ؽٛد  ٚثٗ
حمل حت ٛيً وبس يب ا جنبَ خن غتني آص ِبيؼ عبدٖ يب آص ِبيؼ ثب ثبس،
ثٕبثش ايٕىٗ وذاَ صٚدتش اجنبَ ِي ؽٛد  ٚحذاوخش چٙبس ٘فتٗ ثؼذ
اص ؽشٚع آصِبي ؾٙب پب يبْ ِي پزيشد ِ ،گش آٔ ىٗ لجال ث يٛس وتيب
تٛافك ديگشي ؽذٖ ثبؽذ.
اگش آصِبيؼ  ٚيب هبشٖ ثشداسي يب حتٛيً تٕٙب ٔغجت ثٗ خبؾي
اص وبسخبٔٗ يب ٔغجت ثٗ يه يب چٕذ ِبؽني اجنبَ گريد ،تبِني ثيّٗ
گش  ٚوٍ يٗ ِ غئٌٛيتٙبي ِش ثٛه دس ِٛسد ا يٓ خبؼ وبسخب ٔٗ  ٚا يٓ
ِب ؽني يب ِب ؽني ٘ب خب دتٗ ِي پزيشد  ٔ ٚغجت ثٗ ل غّتٙبي دي گش
وبسخبٔٗ يب ِبؽني ٘بي ديگش اداِٗ ِي يبثذ.

اػت جبس ثي ّ ٗ حذاوخش دس تبسخيي وٗ دس جذٚي ِؾخ قبت ل يذ
ؽذٖ ِٕمني ِي ؽٛد  ٚدتذيذ ِذت آْ تٕٙب ثب ِٛافمت لجٍي  ٚوتيب
ثيّٗ گش ممىٓ ِي ثبؽذ.
ؽشايو ػِّٛي
ِ -1غئٌٛيت ثيّٗ گش ثشاي ٘ش گ ٗٔٛپشداخيت ثٗ ِٛجت ايٓ
ٔبِٗ ِؾشٚه ثش ايٓ اعت وٗ ثيّٗ گضاس ِمشسات ثيّٗ
سا سػب يت وشدٖ  ٚثٗ عٛاالت ِ يشح ؽذٖ دس پشع ؾٕبِٗ
پب عخ دادٖ  ٚوٍ يٗ  ٚظبيفي سا وٗ ثؼ ٙذٖ داسد ا جنبَ
ثبؽذ.
 -2جذٚي ِؾخ قبت  ٚخبؼ يب خب ؾٙبي ِت نّٓ ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ جضء
اليٕ فه ثي ّٗ ٔب ِٗ حم غٛة ِي ؽٛد  ٚا فيالح«ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ»
٘ش ثبس وٗ دس ا يٓ لشاسداد ث ىبس سٚد ِٕ ظٛس اص آْ جذٚي
ِؾخ قبت  ٚخبؼ يب خبؾٙب ٔيض خٛا٘ذ ثٛد٘ .ش ٚاژٖ يب افيالحي
وٗ دس يه ل غّت اص ثي ّٗ ٔب ِٗ يب جذٚي ِؾخ قبت يب خبؼ يب
خبؾٙبي ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ثٗ ِؼٕبي خبفي ثىبس ثشدٖ ؽٛد ،ذنٗ
جبي ثيّٗ ٔبِٗ داساي ذنبْ ِؼين خٛا٘ذ ثٛد.
 -3ثي ّٗ گضاس ثب يذ ثٗ ِٕ ظٛس ج ٍٛگريي اص ت ٍف  ٚيب آ عيت
ديذگي اِٛاي ثيّٗ ؽذٖ  ٚيب صيبْ ٚاسد ثٗ اؽخبؿ حبٌج ثٗ
٘ضي ٕٗ خٛد وٍ يٗ ا لذاِبت الصَ سا ثؼ ًّ آٚسد  ٚت ٛفيٗ ٘بي
ِؼ مٛي ثي ّٗ گش سا ا جنبَ د ٘ذ  ِ ٚمشسات لبٔٔٛي  ٚت ٛفيٗ
٘بي وبسخبٔٗ عبصٔذٖ سا سػبيت وٕذ.
 -4ا ٌف -دنبي ٕذگبْ ثي ّٗ گش ِي تٛأ ٕذ دس ٘ش ص ِبْ ِٕب عت،
خ يش ِ ٛمٛع ثي ّٗ سا ِٛسد ثبصس عي  ٚاسص يبثي لشاس د٘ ٕذ ٚ
ثي ّٗ گضاس ِ ٛظف ا عت وٍ يٗ اىال ػبت مشٚسي سا ج ٙت اسص يبثي
خيش دس اختيبس دنبيٕذگبْ ثيّٗ گش ثگزاسد.
ة -ثي ّٗ گضاس ِ ٍضَ ا عت ٘ش گ ٗٔ ٛت غيري دس ِب٘ يت خ يش سا
ثالفبفٍٗ ثيٛس تٍگشايف  ٚوتيب ثٗ آگب٘ي ثيّٗ گش ثشعبٔذ  ٚثٗ
٘ضيٕٗ خٛد وٍيٗ پيؾگريي ٘بي تىّيٍي ِٕبعت ثب اٚمبع  ٚاحٛاي
سا ِؼّٛي داسد .دس فٛست التنب ممىٓ اعت ثٗ تجغ ايٓ تغيريات
ٔغجت ثٗ دإِٗ تبِني يب حك ثيّٗ جتذيذ ٔظش ثؼًّ آيذ.
 -5دس فٛست  ٚلٛع ٘ش گ ٗٔ ٛحبد حٗ اي وٗ ثش ى جك ا يٓ ثي ّٗ
ٔبِٗ ِٛجت ىشح ادػبي خغبست ؽٛد ثيّٗ گضاس ثبيذ:
ا ٌف -ثالفب فٍٗ ث ٛعيٍٗ تٍ فٓ  ٚيب تٍ گشام ِشا تت سا ثب ر وش
ٔٛع  ٚحذٚد خ غبست ثٗ آ گب٘ي ثي ّٗ گش ثش عبٔذ  ٚوت جب ٔ يض
آٔشا ِٛسد تبييذ لشاس د٘ذ.
ة -ثٗ ِٕظٛس جٍٛگريي اص گغرتػ دإِٗ خغبست وٍيٗ الذاِبتي سا
وٗ ثشاي ٚي اِىبْ داسد ثؼًّ آٚسد.
پ -لغّتٙبي خغبست ديذٖ سا ثٗ ذنبْ حبي حفظ وٕذ  ٚثٗ ِٕظٛس
سعيذگي دس اختيبس دنبيٕذٖ يب وبسؽٕبط ثيّٗ گش لشاس د٘ذ.
ت -وٍيٗ اىالػبت ِ ٚذاسن ِٛسد دسخٛاعت ثيّٗ گش سا ذتيٗ  ٚدس
دعرتط ا ٚثگزاسد.
ث -دس ِٛسدي وٗ خ غبست ِؼ ٍٛي عشلت عبدٖ يب عشلت ثب ؽى غنت
حشص ثبؽذ ِشاجغ أتظبِي سا ِيٍغ عبصد.
ثيّٗ گش دس ٘يچ يه اص ِٛاسد ِغئٌٛييت دس لجبي خغبست  ٚآعيت
 ٚيب ِ غئٌٛييت وٗ ظشم چ ٙبسدٖ سٚص پظ اص  ٚلٛع حبد حٗ ثٗ ٚي
اىالع دادٖ ٔؾذٖ ثبؽذ ،خنٛا٘ذ داؽت.
پظ اص آٔىٗ ثيّٗ گضاس ثش ىجك ِمشسات ثبال ٚلٛع خغبست سا ثٗ
ا ىالع ثي ّٗ گش س عبٔذ ِي تٛا ٔذ دس ِٛسد خ غبسذتبي جض ئي وٗ
حذٚد آْ تٛعو ثيّٗ گش تؼيني  ٚاثالؽ ِي ؽٛد ٔغجت ثٗ تؼّري يب
ثيّٗ
ٔبِٗ
دس عت
دادٖ

ت ؼٛيل ا لذاَ و ٕذ دس عبيش ِٛاسد ثب يذ ثٗ دنبي ٕذٖ ثي ّٗ گش
فش فت دادٖ ؽٛد وٗ لجال ٘ش گ ٗٔ ٛتؼ ّري يب ت غيريي خ غبست سا
ِٛسد سعيذگي لشاس د٘ذ.
٘ش گبٖ دنبي ٕذٖ ثي ّٗ گش ظشم ِذت ِؼ مٛيل پظ اص  ٚلٛع حبد حٗ
خ غبست سا ِٛسد س عيذگي لشاس ٔذ ٘ذ ثي ّٗ گضاس حك داسد ٔ غجت
ثٗ تؼّري يب تؼٛيل لغّتٙبي خغبست ديذٖ الذاَ وٕذ.
چٕبٔچٗ اؽيب خغبست ديذٖ ثٗ ِٛلغ  ٚثٗ حنِٕ ٛبعت تؼّري ٔؾٛد،
تبِني ثيّٗ گش ٔغجت ثٗ آْ ليغ ِي ؽٛد.
 -6ثي ّٗ گضاس ِتؼ ٙذ ا عت ثٗ ٘ضي ٕٗ ثي ّٗ گش ٘ش گٗٔ ٛ
ا لذاِبتي سا وٗ ثي ّٗ گش ثٗ ِٕ ظٛس ح فظ ح مٛق خٛد  ٚيب
دسيب فت خ غبست اص ا ؽخبؿ حب ٌج(جبض آ هنب وٗ ثٗ ِ ٛجت ا يٓ
ثي ّٗ ٔب ِٗ ثي ّٗ ؽذٖ ا ٔذ) الصَ ِي دا ٔذ ا جنبَ د ٘ذ  ٚيب
ا جبصٖ ا جنبَ آ ٔشا ثذ ٘ذ .ثي ّٗ گش مم ىٓ ا عت ِ غتميّب داساي
حمٛلي ثبؽذ يب ثٗ عجت پشداخت خغبست ثؼٕٛاْ جبٔؾني ثيّٗ
گضاس فبحت چٕني حمي ؽذٖ ثبؽذ .ايٓ الذاِبت ِي تٛأذ لجً
يب ث ؼذ اص جرباْ خ غبست ثٗ ثي ّٗ گضاس الصَ ؽٕبختٗ ؽٛد ٚ
ِٛسد دسخٛاعت ثيّٗ گش لشاس گريد.
٘ -7ش گ ٗٔٛاختالم دسثبسٖ ِجٍ غي وٗ ثبيذ ثٗ ِٛجت ايٓ ثيّٗ
ٔبِٗ پشداخت ؽٛد(ثب فشك ػذَ اختالم دس خقٛؿ اػتجبس ثيّٗ
ٔب ِٗ) ثٗ ت قّيُ وبسؽٕب عي وٗ وت جب ثب تٛا فك ىشفني
ثشگض يذٖ ِي ؽٛد احب ٌٗ خٛا ٘ذ ؽذ .ا گش ىشفني ٔ غجت ثٗ
وبسؽٕب عي ٚا حذ ثٗ تٛا فك ٔش عٕذ ا ختالم ثٗ د ٚوبس ؽٕبط وٗ
٘ش يه اص ىشفني ظشم ِذت يه ِبٖ اص تبسيخ دسخٛا عت وتيب
ىشم دي گش ي ىي سا أت خبة خٛا ٘ذ وشد اس جبع ِي ؽٛد .دس
فٛستيىٗ وبسؽٕبعبْ ِضثٛس ثٗ تٛافك ٔشعٕذ ،لجً اص ثشسعي
اٛاْ
اِٛي سا ثؼٕا
إبط عا
اب وبسؽا
اتالم وتجا
اٛع اخا
اب٘ٛي ِٛما
ِا
عشوبس ؽٕبط أت خبة خٛا٘ ٕذ وشد .جٍ غٗ وبسؽٕب عي حتت سيب عت
عشوبس ؽٕبط ت ؾىيً خٛا ٘ذ ؽذ .ل جً اص فذٚس ساي وبس ؽٕبط
٘يچ د ػٛايي ػٍ يٗ ثي ّٗ گش دس ِشا جغ ل نبئي لب ثً ىشح دني
ثبؽذ.
 -8اگش خغبستي ِٛسد ادػب لشاس گريد وٗ ثٗ جٙيت اص جٙبت ػبسي
اص حمي مت يب تٛاَ ثب ل قذ تم ٍت ت ؾخـ دادٖ ؽذٖ ثب ؽذ يب
اظٙبساتي دس جٙت محبيت ادػب٘بيي اص ايٓ لجيً ػٕٛاْ گشدد
 ٚيب ثٗ ِٕ ظٛس ا عتفبدٖ اص ا يٓ ثي ّٗ ٔب ِٗ اص ىشم ثي ّٗ
گضاس يب ٘ش ؽخـ دي گشي ثٗ دنبي ٕذگي ثي ّٗ گضاس ا عت ٚ
ِذاسن  ٚ ٚعبيً  ٚتذاثري ٔبدس عت  ٚتم ٍت آِ يض ث ىبس ثشدٖ
ؽٛد ،يب اگش ثيّٗ گضاس ٔغجت ثٗ ادػبي ِشدٚد  ٚاػالَ ؽذٖ
ظشم ِذت عٗ ِبٖ اص تبسيخ سد الذاِي ثٗ ػًّ ٔيبٚسد  ٚيب
دس فٛستيىٗ ِٛمغ ثٗ وبسؽٕبعي اسجبع ؽذٖ اعت عٗ ِبٖ پظ
اص فااذٚس ساي اص ٔبحيااٗ وبسؽاإبط يااب وبسٔؾبعاابْ يااب
عشوبس ؽٕبط ٘يچگ ٗٔ ٛا لذاِي ثؼ ًّ ٔيب يذ ثي ّٗ گضاس وٍ يٗ
حمٛق ٔبؽي اص ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ سا اص دعت ِي د٘ذ.
 -9اگش دس صِبْ ٚلٛع خغبست ِؾّٛي ايٓ ثيّٗ ٔبِٗ ثشاي جرباْ
خ غبست يب د ػبٚي ا ؽخب ؿ حب ٌج ثي ّٗ ٔب ِٗ دي گشي ٔ يض  ٚجٛد
دا ؽتٗ ثب ؽذ ،ثي ّٗ گش ف مو ثٗ ٔ غجت ع ُٙخٛد ِ غئٛي جرباْ
يب ؽشوت دس جرباْ خغبست خٛا٘ذ ثٛد.

