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 پذیزی حق امضبء داروذگبن امضبی مجبس در ضزک  ویبب 

 مقاو فاا آ

 ػلیزما ؽاؾیزی

 م ومی

٦ا، ج٘کیک كَایٖ ك اظحیػارات  یکی از آدار ٠ؼة٨ط ة٥ قعنیث ص٨ٛٚی قؼکث
ةؼاؿػاس ٚػ٨ا٣ی٢، ٠ٛػؼرات ك اؿػ٤اد  آ٧٣ػاارکاف قؼکث از یکغیرؼ ك ١ّٜ ٦ؼیػک از 

٠ؼة٨ط اؿث. از ز٥ٞ١ ٠ـائٜ ٧٠ٟ در ای٢ ظن٨ص آف اؿػث کػ٥ ٠ػغیؼیث قػؼکث 
گاف ا٠ىام ٠ساز را ٠غیؼق ة٨دق ك ایكاف در راؿحام ادارق قؼکث، دار٣غ ةؼ٧ّغق ٦یئث

ق٣٨غ.  جْیی٢ ٨١٣دق ك ةؼ ای٢ اؿاس ١٣ای٤غگاف ٚا٣٨٣ی ةؼام ا١ّاؿ ص٨ٛٚی ٠ْؼٗی ٠ی
از ای٢ ٤٠ُؼ، ٚغر ٠ـٌٟٞ آف اؿث ک٥ ٠غیؼاف ٠ْؼٗی قغق ةؼ اؿاس جكؼی٘ات صٛػ٨ؽ 
جسارت زاّٟ از جْیی٢، ٠ْؼٗی ك دتث( ١٣ای٤غگاف قعل ص٨ٛٚی ق٤اظح٥ قػغق ك در 

غ ١ّٜ ١٣ای٤غ. ةا ای٢ صػاؿ ایػ٢ پؼؿػف در ایػ٢ ظنػ٨ص ج٨ا٤٣ صغكد اظحیارات ٠ی
كز٨د دارد ک٥ آیا دار٣غگاف ا٠ىام ٠ساز م صیث ك اظحیار ج٨٘یه یا ج٨کیٜ ا٠ىػاء 

زایرػاق ایكػاف ةػؼام  دلالًة٥ ٔیؼ را دار٣غ یا ظیؼ؟ كز٥ ای٢ اة٧اـ از آف ركؿػث کػ٥ 

ی٢ زایراق از ا ثاایاًجنغم ٨٤ّاف ماصب ا٠ىام ٠ساز ة٥ ٨٣ّی ٚائٟ ة٥ قعل اؿث. 

جؼ  ٣اپػػیؼ ٣ؽدیػک ک٤غ ك ًتِ آف ةػ٥ ا١ّػاؿ ٣یاةث ٨ٚاّغ ص٨ٛؽ ١٣ای٤غگی جتْیث ٠ی
اؿث. ةا ای٢ صاؿ، ای٢ ا٠ؼ ٠ـحٞؽـ جغٚیٙ ك ةؼرؿی ةیكحؼم اؿث جا كوْیث ص٨ٛٚی 
ای٢ اة٧اـ ركق٢ ق٨د. در ای٢ ظن٨ص ةا ا٠ْاف ٣ُؼ ة٥ رأم ٚىایی ٨٠وػ٨ع را ٠ػ٨رد 

كركد ة٥ ةضخ الزـ اؿث ة٥ ای٢ ٧٠ٟ اقارق ق٨د ک٥ ةػ٥  د٦یٟ. پیف از جضٞیٜ ٚؼار ٠ی
دٝیٜ جْغد ك جکؼار ةیكحؼ ٨٠و٨ع ٨٠رد ةضخ در ٚاٝب ج٨٘یه اظحیار ك كکاٝث، ٠ػؼاد 

 پػیؼم در ٨٣قحار صاوؼ، مؼٗان ١٦ی٢ دك ٨٤ّاف ص٨ٛٚی اؿث.  از ٣یاةث

                                                           
  ٨٣یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ(ص٨ٛؽ ظن٨می دا٣كکغق ص٨ٛؽ دا٣كراق ٠٘یغ ز دکحؼمدا٣كس٨م 

Sadeqi67@gmail.com 
 ٠ؼکؽم اؿحادیار دا٣كکغق ص٨ٛؽ دا٣كراق آزاد اؿ ٠ی كاصغ ج٧ؼاف 

aasalehi92@gmail.com 

mailto:Sadeqi67@gmail.com
mailto:Sadeqi67@gmail.com


 1397، جاةـحاف 23رأم: ٠ٌاْٝات آرام ٚىایی، ق١ارق ٗن٤ٞا٥٠ /  18

 

قْت٥ اكؿ  27/06/95 ٨٠رخ ٨٠9509971958100796زب داد٣ا٥٠ ق١ارق  ة٥

 كکاٝػث ةػ٥... درظن٨ص د٨ّام آٚػام»٠٨١ی ص٨ٛٚی ق٧ؼؿحاف ک ردقث دادگاق ّ

 از یػغ ظٞػِ ظ٨اؿح٥ ة٥... آٚایاف كکاٝث ةا ...آٚام ًؼٗیث ة٥... آٚام ٠غیؼّا٠ٞی ةا... از

 یػک ةعػف کؼدیهاؿ ٚؼی٥ در كاِٚ امٞی 13 از ٗؼٔی 762 دتحی پ ؾ دا٣گ قف

ز١ٞػ٥  ٦ؽی٤ػ٥ دادرؿػی، از  دادرؿػی ظـػارات کٞیػ٥ ا٣ىػ١اـ ة٥ ک ردقث یی ٚی

ا٨ٝکا٥ٝ ك... ٣ُؼ ة٥ ای٤ک٥ اصغم از كک م ظ٨ا٣غق ک٥ در زٞـػ٥ دادرؿػی صىػ٨ر  صٙ

د٤٦غق ایػؼاد ١٣ػ٨دق ك كم را ةػؼام جٛػغیٟ  داقح٥ اؿث ٣ـتث ة٥ ؿ١ث دادظ٨اؿػث

ؿ١ث ٣غا٣ـح٥ اؿث، دادگاق و٢١ ةؼرؿی ٠ؼاجػب، ایػؼاد را ٠ـػ٨١ع  دادظ٨اؿث ذم

٨٠زب  اؿاؿػ٤ا٥٠ ك ةػ٥ ٣39ک ظ٨ا٦اف در ازؼام ٠ادق دا٣غ چ٥ آ٣ک٥ ٠غیؼّا٠ٜ ةا ٠ی

اظحیار اٚا٥٠ ك دٗاع از ٦ؼگ٣٨ػ٥ دّػ٨ا  ٨٠02/05/93رخ  ٣8851/900000ا٥٠ ق١ارق 

ةا جْیی٢ كکیٜ را ة٥ آٚام... ز٠غیؼ قْب ٔؼب ك ٠ؼکؽ ج٧ؼاف( ج٨٘یه ٨١٣دق اؿػث ك 

ؼكرم در صاؿ آ٣ک٥ جن٨یؼ ٠نغؽ اؿاؿ٤ا٥٠ ةا٣ک ظ٨ا٦اف ة٥ ٨٤ّاف یکی از دالیٜ وػ

دادظ٨اؿث جٛغی١ی ٨٠رد اؿح٤اد ٚؼار ٣رؼٗح٥ ك ة٥ آف ٤٠ىػٟ ٣رؼدیػغق ك ةػ٥ ١٦ػی٢ 

ّٞث، ای٤ک٥ آیا ٠غیؼّا٠ٜ ةا٣ک ٠ؽةػ٨ر اظحیػار كاگػػارم جْیػی٢ كکیػٜ ةػ٥ قػعل 

دیرؼم را داقح٥ یا ظیؼ ٠ت٧ٟ ة٨دق ك ٤٠كأ چ٤ی٢ اظحیارم كاوش ك ٠تؼ٢٦ ٣یـػث ك 

ك  59ةاقغ  ٗٞػػا ةػ٥ اؿػح٤اد ٠ػادق  ١ید٤٦غق ٠ضؼز ٣ ةا١ٝآؿ ؿ١ث كکیٜ دادظ٨اؿث

ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی ٚػؼار رد دّػ٨ا  ٨ٌْ٠84ؼ ة٥ ة٤غ پ٤سٟ ٠ادق  ٠89ادق 

گؼدد. رأم مادرق صى٨رم ة٨دق ك َػؼؼ ةیـػث ركز پػؾ از اةػ غ  مادر ك اّ ـ ٠ی

 «.ةاقغ ٚاةٜ جسغیغ٣ُؼ در ٠ضاکٟ جسغیغ٣ُؼ ]اؿحاف[ ٠از٣غراف ٠ی
اؿحاف ٠از٣غراف در ٠ٛاـ رؿیغگی ة٥ دادظ٨اؿػث  دادگاق جسغیغ٣ُؼ 16قْت٥ 

٠ػػ٨رخ  9509971516901245جسغیػػغ٣ُؼ از رأم ٗػػ٨ؽ ًػػی داد٣ا٠ػػ٥ قػػ١ارق 
پیؼا٠ػػ٨ف جسغیػػغ٣ُؼظ٨ا٦ی آٚػػام... ةػػ٥ كکاٝػػث از... ةػػا » چ٤ػػی٢ آكردق: 30/09/95

ًؼٗیث آٚػػام... ٣ـػػتث ةػػ٥ داد٣ا٠ػػ٥ امػػغارم قػػ١ارق  ٠ػػغیؼّا٠ٞی آٚػػام... ةػػ٥
، از قْت٥ اكؿ دادگاق ١ّػ٠٨ی صٛػ٨ٚی ٨٠27/06/95رظ٥  9509971958100796

ک ردقث ک٥ ٠حى٢١ ٚؼار رد د٨ّا در ٚتاؿ ظ٨اؿح٥ ظِٞ یغ از قػف دا٣ػگ پػ ؾ 
امٞی كاِٚ در ٚؼی٥ کؼدیهاؿ ةعف یک یی ٚػی ک ردقػث  13از  ٗؼٔی 762دتحی 

ةاقػغ کػ٥ ةػا ةؼرؿػی اكراؽ پؼك٣ػغق، ةػ٥ ٣ُػؼ  ة٥ ا٣ى١اـ کٞی٥ ظـارات دادرؿی ٠ی
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ةاقػغ  زیػؼا ظ٨ا٦ػاف در  رؿغ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ة٥ ١ّٜ آ٠غق ٠ػؤدؼ در ٠ٛػاـ ٠ی ٠ی
ز٠اف جٛغیٟ دادظ٨اؿث، ٠غارؾ الزـ را وٟ پؼك٣غق ٨١٣دق اؿث ك ایؼاد دادگاق ٠ت٤ػی 
ةؼ ای٤ک٥ اؿاؿ٤ا٥٠ ةا٣ک را وٟ ؿاة٥ٛ ٨١٤٣دق اؿث، ایػ٢ از ٠ػ٨ارد رٗػِ ٣ٛػل ةػ٨دق 

ك ای٤کػػ٥ در ایػػ٢ راؿػػحا كکیػػٜ  اؿػػث ك ّػػ كق ةػػؼ آف ةػػا ج٨زػػ٥ ةػػ٥ ٚػػا٨٣ف جسػػارت
٠ػغیؼق  جسغیغ٣ُؼظ٨اق ٣یؽ در ٠ٛاـ دٗاع ةیاف داقػح٥ صـػب ٚػا٨٣ف جسػارت، ٦یئث

ج٨ا٣غ صغكد اظحیارات ٠غیؼّا٠ٜ را جْیی٢ ك اظحیاراجی را ة٥ ٣ا٠تؼدق كاگػار ١٣ایػغ  ٠ی
٥٤ّ ة٥ درؿحی ك كٗٙ ٠ٛؼرات مادر ٣كػغق اؿػث ك داگػاق ةػا  ایضاؿ ٚؼار ٠ْحؼضه ّٞی

ٚا٨٣ف آیػی٢  365ك  ٣353ـح٢ دادظ٨اؿث جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی، ة٥ اؿح٤اد ٨٠اد كارد دا
٥٤ّ، پؼك٣غق را ةؼام رؿیغگی در ٠ا٦یث ةػ٥  دادرؿی ٠غ٣ی و٢١ ٣ٛه ٚؼار ٠ْحؼضه

 «.١٣ایغ. رأم مادرق ٌْٚی اؿث ٥٤ّ اّادق ٠ی ٠ؼزِ مادرک٤٤غق ٚؼار ٠ْحؼضه
 ج٨زػ٥ قػ٨د کػ٥پیف از كركد ة٥ ةضخ جضٞیٞی الزـ اؿث ة٥ ایػ٢ ٣کحػ  ٧٠ػٟ 

 قػکٞی ام ٠ـػئ٥ٞ قؼکث، امػ٨الن در ٠ساز ا٠ىام دار٣غگاف ا٠ىاء صٙ پػیؼم ٣یاةث
 ةاقػغ، قػؼکث یػک ٠ح٨ز٥ از دّاكم ک٥ ٨٠و٨ّات ٠عحٞ٘ی در اؿث ١٠ک٢ ك اؿث
امٞی ٣اَؼ ةػ٥ ٨٠وػ٨ع ظٞػِ یػغ ػ ک٥ ٠ـئ٥ٞ ٌؼح ق٨د  ة٤اةؼای٢، در د٨ّام ٨ٗؽ ٠

اؿث ػ ایؼاد قکٞی ٨٠ردً اقارق ٨٤ّاف قغق ك دادگاق جسغیغ٣ُؼ ةا ٣ٛه ٚؼار امغارم 
از ؿ٨م دادگاق ٠٨١ّی، دؿح٨ر كركد ة٥ ٠ا٦یث د٨ّا مادر کؼدق اؿث. ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ 

٨٣قػحار ٣یـػث، ٠حْػؼض ٠ا٦یػث  ٨٠و٨ع ایػ٢ ٥جضٞیٜ ٠ا٨٦م د٨ّام ٣٨٤ْ٠ای٤ک٥ 
جا ةا در ٣ُػؼ گػؼٗح٢  ک٤یٟ جی را در ظن٨ص ایؼاد قکٞی ةیاف ٠ی٨٠و٨ع ٣كغق ك ٣کا

 آ٧٣ا ٠ـئ٥ٞ امٞی را ارزیاةی ١٣اییٟ:
دادگاق ةغكم از ای٢ ٤٠ُؼ ٚؼار رد د٨ّا مادر ٨١٣دق ک٥ ة٥ دٝیٜ ایؼاد ّػغـ  .1

داقح٢ ؿ١ث زاز ز٧ث ّغـ ا٠کاف اٌّام ٣یاةػث ا٠ىػاء دار٣ػغق ا٠ىػام 
٠ٛاةػٜ امػ٨ؿ ٠ؼة٨ًػ٥ را در ٠ساز( ای٢ ٧٠ٟ اصؼاز ٣كػغق  چؼاکػ٥ ًػؼؼ 

زٞـ٥ جٛغیٟ ٣کؼدق اؿث. دركاِٚ در ای٤سػا، رد دّػ٨ا ٠ح٨زػ٥ً ّػغـ ارائػ٥ 
 دار٣ػغق ا٠ىػاء ٣یاةػث اٌّػام ام٨ؿ اؿ٤اد اؿث جا ای٤ک٥ ٣اَؼ ةػ٥ ا٠کػاف

٠ساز ةاقغ. َا٦ؼان دادگاق جسغیغ٣ُؼ ٣یؽ ةػؼ ١٦ػی٢ اؿػاس قػْت٥  ا٠ىام
 ةغكم را ٠ٞؽـ ة٥ رؿیغگی ٠ا٨٦م کؼدق اؿث.

ای٤ک٥ ام٨ؿ اؿ٤اد ٨٠رد ادّا در زٞـ٥ ٣عـث رؿیغگی ارائ٥ ٣كػغق، ا٠ػؼم  .2
قکٞی ك ٠ح٘اكت از ٠ـئ٥ٞ ٨٠وػ٨ع ایػ٢ ٨٣قػحار اؿػث. از ایػ٢ رك ةػ٥ ٣ُػؼ 
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دادق ك در  رؿغ دادگاق ةایغ ایؼاد را ة٥ م٨رت اؿاؿی ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار ٠ػی ٠ی

 ّی٢ ج٨ز٥ ة٥ ٝؽكـ ارائ٥ امٜ ؿ٤غ در زٞـػ٥ ٣عـػث رؿػیغگی، ةػ٥ اصػؼاز
 .٨١٣د پػیؼم ا٠ىاء دار٣غق ا٠ىام ٠ساز( رؿیغگی ٠ی ؿ١ث زاز صیخ ٣یاةث

 . مفاو  ل  ثار ق و آ1

ج٨ا٣ػغ  قػؼکث ١٣ػیة٥ ٗؼاظ٨ر قعنیث ص٨ٛٚی ٠ـحٜٛ ك ةا ج٨زػ٥ ةػ٥ ای٤کػ٥ 
 ٠تادرت ة٥ ا١ّاؿ ٨٠زغ صٙ یا جکٞیٖ ،ةا اقعاص داٝخ ١ا٤٣غ قعل صٛیٛی راؿان٦

ةایغ جْیػی٢ قػ٣٨غ کػ٥ ةػ٥ ١٣ای٤ػغگی از  در ز٠اف دتث، قعل ك یا اقعامی ،١٣ایغ
١ّٞػی  ،ا٣غ قکؼد اجعاذ٠غیؼق قؼکث  ثئقؼکث ةح٨ا٤٣غ جن١ی١اجی را ک٥ ٠سا٠ِ ك ٦ی

ارجتاط ص٨ٛٚی ةؼٚؼار ک٤٤ػغ. ةػؼ اؿػاس ٤٠ٌػٙ صػاکٟ ةػؼ ٨١٣دق ك ةا اقعاص داٝخ 
١٠ک٢ اؿث در ك  ٠ساز قؼکث اؿث مدار٣غگاف ا٠ىا از٠غیؼّا٠ٜ ٦ا،  ص٨ٛؽ قؼکث

٠سػاز جْیػی٢  مة٥ ٤ّػ٨اف مػاصب ا٠ىػا٠غیؼق ٣یؽ  م از ٦یئثاّىام دیرؼ اكک٤ار 
٠سػاز را جْیػی٢  مدار٣ػغگاف ا٠ىػا ،٠ػغیؼق در اكٝػی٢ زٞـػ٥ ثئ٦ی  ة٤اةؼای٢، ق٣٨غ
پیریؼم قغق ك جكؼی٘ات ٠ؼة٨ط ةػ٥ دتث قؼکث ٣یؽ ای٢ ٧٠ٟ ًی ٗؼآی٤غ ١٣ای٤غ.  ٠ی

 گؼدد. آف ٠ضٛٙ ٠ی
ىام ٠ساز پؼداظح٥ ك ؿپؾ ٠نػادیٙ ك در ای٢ ٠ٛاؿ اةحغا ة٥ ٨٧٘٠ـ ماصب ا٠

 د٦یٟ. آدار ص٨ٛٚی آف را ٨٠رد اقارق ٚؼار ٠ی

 مداس دمنای . مفاو  فاقة1.1

جسارت ةغكف ارائ٥ جْؼیٖ ك اّ ـ قؼایي  ٚا٨٣ف از ٚـ١حی ام ح ٚا٣٨٣ی الیض 

 ٠ػغیؼّا٠ٜ»دارد:  اقػْار ٠ػی 125الزـ از دار٣غگاف ا٠ىػام ٠سػاز، مػؼٗان در ٠ػادق 

 ١٣ای٤ػغق اؿث قغق ج٨٘یه اك ة٥ ٠غیؼق ٦یئث ج٨ؿي ک٥ اظحیاراجی صغكد در قؼکث

 در ٗػ٨ؽ، ٠ػادق دركاِٚ ٗػارغ از .«دارد ا٠ىاء صٙ  قؼکث ًؼؼ از ك ٠ضـ٨ب قؼکث

 صػٙ دار٣ػغگاف ك ا٠ىػاء صػٙ كوػْیث ةػ٥ ام اقارق جسارت، ٚا٨٣ف از ٠ٛؼرق دیرؼم

 ٨٠رد در ٣یؽ ٗٛي ٠اراٝػکؼ ٠ادق در ٤٠غرج ة٥ قؼح ٠ٛؼر، صکٟ ك ٣كغق قؼکث ا٠ىاء

ةاقغ. ةا ای٢ صاؿ، ای٢ ة٥ ٤ْ٠ػام اظحنػاص ا٠ىػام ٠سػاز ةػ٥ مػؼؼ  ٠ی ٠غیؼّا٠ٜ

ج٨ا٤٣ػغ  ٠ػغیؼق ٣یػؽ ٠ی ٠غیؼّا٠ٜ ٣یـث ك ٔیؼ از ٠غیؼّا٠ٜ، اّىام دیرؼم از ٦یئث

كازغ ای٢ ٧٠ٟ ةاق٤غ. از ای٢ رك، صٙ ا٠ىام ٠ساز را ةایغ ّتارت از صٛی دا٣ـث کػ٥ 
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ج٧٤ػایی( یػا ١٦ػؼاق ةػا یػک یػا چ٤ػغ ٣٘ػؼ از اّىػام ٨٠زب آف ٠ػغیؼّا٠ٜ زةػ٥  ة٥

 ١٠ک٢ ٠غیؼق صٙ ا٠ىام اؿ٤اد ك اكراؽ ج٧ْغآكر قؼکث را ظ٨ا٤٦غ یاٗث. اٝتح٥ ٦یئث

 صىػ٨ر ّػغـ مػ٨رت در اؿاؿػ٤ا٥٠، ةػؼ ٠تح٤ی ك ٠غیؼق ٦یئث ٠ن٨ة٥ اؿاس ةؼ اؿث

 ك ؿػ١ث جْیػی٢ ةػاز قػؼکث از ظامػی اقػعاص ةػ٥ اك اظحیارات ةؼظی ٠غیؼّا٠ٜ،

 در ا٠ىػاء صػٙ ةػ٥ ٠ساز در ٦ؼ م٨رت، اٗؼاد. ق٨د ٠ض٨ؿ( ٣ُؼ ٨٠رد ٗؼد ٠كعنات

 جْیػی٢ ٤ّػ٨اف ای٢ ةؼام ٠غیؼق ٦یئث زٞـ٥ در ک٥ دا٣ـث اٗؼادم ٣یؽ ةایغ را قؼکث

 قؼکث ادارم ك ّادم اكراؽ ك ة٧ادار اكراؽ ٚؼارداد٦ا، ؿ٘ح٥، چک، ا٠ىاء صٙ ك قغق

 یػا یکی ك ٠غیؼّا٠ٜ ة٥ صٙ ٠حْٞٙای٢  قؼکث، ةغی٧ی اؿث ک٥ ٗارغ از ٨٣ع .دار٣غ را

در ای٢ ظن٨ص آ٣ه٥ ٠ـٌٟٞ اؿث ای٤کػ٥ ةػؼ  .اؿث ٠غیؼق ٦یئث اّىام ٥١٦ یا ةؼظی

 ك كَایٖ ٨ٌٞ٠ب ازؼام الیض٥ ام صی ٚا٨٣ف جسارت، ةؼام 125اؿاس ٠ٛؼرق ٠ادق 

٠ض٥ٝ٨، در ٦ؼ م٨رت یکی از اقعامی ک٥ اٝؽا٠ان ةایػغ در ّػغاد دار٣ػغگاف  اظحیارات

 از ایػ٢ صیػخ کػ٥ قؼکث اؿث. در ای٢ ٠ػ٨رد، ج٘ػاكجی قغ، ٠غیؼّا٠ٜةا صٙ ا٠ىاء

٣تاقػغ، كزػ٨د ٣ػغارد. ایػ٢ در  یػا ةاقغ قؼکا از یا ٠غیؼق ٦یئث اّىام از ٠غیؼّا٠ٜ

 كزػ٨د اٝػؽاـ ایػ٢ ٠ػغیؼق ٦یئث اّىػام ٨٠رد صاٝی اؿث ک٥ ةؼظ ؼ ٠غیؼّا٠ٜ، در

اظحیػارم ك ةػ٥ ا٣حعػاب ٚؼار گؼٗح٢ آ٧٣ا در ٧ٗؼؿث دار٣غگاف ا٠ىام ٠سػاز  ك ٣غارد

ج٨ا٣غ ة٥ یکػی از اّىػاء اظحیػار  ٠غیؼق ٠ی ٠غیؼاف قؼکث اؿث. ة٥ ةیا٣ی دیرؼ، ٦یئث

   1د٦غ ک٥ ١٦ؼاق ٠غیؼّا٠ٜ، در ٠ٛاةٜ اقعاص داٝخ صٙ ا٠ىاء داقح٥ ةاقغ.

 . موموػات مغتلش  دمنای ادراوگان دمنای مداس2.1

دؿػح٥ ةػ٥ دك اؿػث،  ٠سػاز ا٠ىام ماصب ا٠ىاماؿ٤ادم ک٥ ٣یاز٤٠غ اكراؽ ك 
 ٚاةٜ جٛـیٟ اؿث:

چػک، ؿػ٘ح٥، ةػؼات، ز٠ذٜ  ج٧ْغآكر ةؼام قؼکث رؿ١یاؿ٤اد ك  اكراؽ .1

 (.ٚؼارداد٦ا
 .ك ادارمّادم  اؿ٤اد ك اكراؽ .2

ج٘اكت ای٢ دك در ٠ا٦یث ك جکاٝیٖ ص٨ٛٚی ٠حؼجب ةؼ آ٧٣اؿث. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا کػ٥ 
جؼم کػ٥ دار٣ػغ، از صـاؿػیث  ازؼام ٚػ٨م اكراؽ ك اؿ٤اد رؿ١ی ةػ٥ ؿػتب وػ١ا٣ث
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ةیكحؼم ةؼظ٨ردار٣غ ا٠ا اكراؽ ك اؿ٤اد ّادم ك ادارم از ا١٦یث صٛػ٨ٚی ك اٚحنػادم 

ی٢ رك صـاؿػیحی ١٦ا٤٣ػغ ک١حؼم ٣ـتث ة٥ اكراؽ رؿ١ی قؼکث ةؼظ٨ردار٣غ. از ١٦
 ٠ػ٨رد در گیؼم جن١یٟ اؿ٤اد ك اكراؽ رؿ١ی ٣غار٣غ. ةؼ ١٦ی٢ اؿاس اؿث ک٥ ٤٦راـ

 دار٣ػغگاف از ةْىػی ةػؼام ک٥ دارد كز٨د ا٠کاف ای٢ قؼکث، در ا٠ىاء صٙ كوْیث
ةا ایػ٢  گؼٗح٥ ق٨د. ٣ُؼ در ادارم ك ّادم اؿ٤اد ك اكراؽ ا٠ىام صٙ ٗٛي ا٠ىاء صٙ

 ٣ع٨ا٦غ ة٨د  چؼاک٥ اقارق کػؼدیٟ ٦ؼ م٨رت ٠ح٨ز٥ ٠غیؼّا٠ٜدر  اؿحذ٤اء صاؿ، ای٢
 ٠ػغیؼّا٠ٜ ةاقػغ، ا٠ىػاء صػٙ دار٣ػغگاف ّػغاد در ةایػغ اٝؽا٠ان ک٥ اقعامی از یکی

 .اؿث قؼکث

 قق دمنای مداس. د غا  3.1

 ا٠ىػام ةػا ١٦ػؼاق ةایغ قؼکث ٠ساز ا٠ىام صٙ اٚـاـ ٥١٦ در ای٤ک٥ ّی٢ در
 صػٙ ق٨ٛؽ ة٥ ٠ٛاؿ ای٢ در ةاقغ، داقح٥ كز٨د ٣یؽ قؼکث ٧٠ؼ ا٠ىاء صٙ دار٣غگاف
 ّػغـ یػا كزػ٨د ك ّػادم اؿ٤اد از رؿ١ی اؿ٤اد ج٘کیک ة٥ ٣ُؼ ا٠ْاف ةا ٠ساز ا٠ىام
 ک٤یٟ: ٠ی اقارق ٠غیؼّا٠ٜ ک٤ار در ٠غیؼق ٦یئث اّىام كز٨د

٠غیؼّا٠ٜ ة٥ ج٧٤ایی ماصب صٙ ا٠ىام ٠ساز ةؼام ٦ػؼ دك ٣ػ٨ع از اؿػ٤اد  .1
 ٠ػک٨ر ةاقغ.

دار٣ػغگاف صػٙ ا٠ىػام ٠سػاز  ،٠غیؼق از اّىام ٦یئث٠غیؼّا٠ٜ ك یکی  .2

اكراؽ ّػادم  مةؼام اؿ٤اد ج٧ْغآكر ةاق٤غ ك ٠غیؼّا٠ٜ ماصب صٙ ا٠ىا
 ك ادارم ةاقغ.

دار٣غگاف صٙ ا٠ىام ٠سػاز ةػؼام اؿػ٤اد  ،٠غیؼق یؾ ٦یئثئ٠غیؼّا٠ٜ ك ر .3
 اكراؽ ّادم ك ادارم ةاقغ. مج٧ْغآكر ةاق٤غ ك ٠غیؼّا٠ٜ ماصب صٙ ا٠ىا

دار٣غگاف صٙ ا٠ىام ٠سػاز ةػؼام اؿػ٤اد  ،یکی از ؿ٧ا٠غاراف٠غیؼّا٠ٜ ك  .4
 اكراؽ ّادم ك ادارم ةاقغ. مج٧ْغآكر ةاق٤غ ك ٠غیؼّا٠ٜ ماصب صٙ ا٠ىا

٠یٞی٨ف ج٠٨ػاف ةػ٥ ج٧٤ػایی مػاصب صػٙ  40 ٠غیؼّا٠ٜ جا ؿٖٛ ٠ذ ن .5
ٝک٢ ةؼام ٠تٞٓ ةیكحؼ ١٦ؼاق  ،ا٠ىام ٠ساز ةؼام اؿ٤اد ج٧ْغآكر ةاق٤غ

یؾ ئػػ٠ػػغیؼق یػػا ر ةػػا یکػػی از ؿػػ٧ا٠غراف، یػػا یکػػی از اّىػػام ٦یئث
٠غیؼّا٠ٜ مػاصب صػٙ  ك ٠غیؼق ماصب صٙ ا٠ىام ٠ساز ةاقغ ٦یئث

 اكراؽ ّادم ك ادارم ةاقغ. ما٠ىا
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 ةػ٥ ٔاٝتػان اؿث، قؼکث ازؼایی رک٢ ٠غیؼّا٠ٜ ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا اؿاس، ای٢ ةؼ

 ة٤ػا ةػؼ جنػ١یٟ صػاؿ، ایػ٢ ةػا. ةاقغ ٠ی ادارم ك ّادم اكراؽ ا٠ىام ماصب ج٧٤ایی
١٦ه٤ی٢، ٠ٌػاةٙ ةػا ٠نػ٨ةات  .دارد كز٨د ٣یؽ آف ظ ؼ جن٨یب ا٠کاف ٠غیؼق ٦یئث

رةي، ای٢ صاٝث ٣یؽ ٠حن٨ر اؿث ک٥ در ٨٠اردم ک٥ ٠غیؼّا٠ٜ ٔایب ةاقغ،  ارکاف ذم
ق ق٨د کػ٥ در ةؼظی از اظحیارات اك ة٥ ٠غیؼاف دیرؼم، ٠ذٜ ٠غیؼ ٠اٝی قؼکث ؿپؼد

ای٢ م٨رت، ا٠ىام قعل ٠ْؼٗی قغق ٠ضػٜ ج٨زػ٥ ك جػأدیؼ اؿػث. در ٦ػؼ صػاؿ، 
ادؼگػارم چ٤ی٢ ا٠ؼم ٨٤٠ط ة٥ ًی جكؼی٘ات ص٨ٛٚی ٠تح٤ی ةؼ ٠ٛؼرات ك اؿاؿ٤ا٥٠ 

 ظ٨ا٦غ ة٨د.

 . ماهیت دمنا  ادراوگان دمنای مداس2

٠ـػٌٟٞ ةا ج٨ز٥ ة٥ جتْیث راة٥ٌ ٠غیؼاف ك قؼکث از ٨ٚاّغ صٛػ٨ؽ ١٣ای٤ػغگی، 
ج٨ا٤٣ػغ ةػ٥  اؿث ک٥ جکاٝیٖ ٠غیؼاف ٠ٛیغ ة٥ صغكد اظحیارات آ٧٣اؿػث ك ایكػاف ١٣ی

. در ةضخ صاوؼ درمػغد ةیػاف 1اؿح٤اد ا٣ساـ جکاٝیٖ از اظحیارات ظ٨یف ٗؼاجؼ رك٣غ
٦ا ٣یـحیٟ ةٞک٥ ةػا ا٠ْػاف ٣ُػؼ ةػ٥ اٚـػاـ جکػاٝیٖ  ج٘نیٞی ای٢ جکاٝیٖ ك ٠ـئ٨ٝیث

ؼاف ماصب ا٠ىام ٠سػاز در اٌّػام ٣یاةػث ةػ٥ ٠غیؼاف، ة٥ د٣تاؿ ةؼرؿی اظحیار ٠غی
پػػیؼم صػٙ  ٔیؼ ةؼام ا٣ساـ ا٨٠ر قؼکث ظ٨ا٦یٟ ة٨د  ة٤اةؼای٢ ٨٠و٨ع ةضػخ، ٣یاةث

ا٠ىاء دار٣غگاف ا٠ىام ٠ساز ٣یػؽ  ا٠ىاء دار٣غگاف ا٠ىام ٠ساز اؿث. ٠ؼاد از ٠ا٦یث
 كوْیث ص٨ٛٚی آف از صیخ ٚائٟ ة٥ قعنیث ة٨دف یا ٣ت٨دف اؿث.

٣غگاف ا٠ىام ٠ساز ػ ک٥ از ٠غیؼاف قؼکث ٦ـح٤غ ػ را ٚػائٟ چ٤ا٣ه٥ ا٠ىاء دار
ة٥ قعنیث ك زایراق ایكاف در قؼکث ٣غا٣یٟ، ای٢ ٣حیسػ٥ در پػی ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د کػ٥ 
ا٠کاف ج٨٘یه یا ج٨کیٜ آف ة٥ ٔیؼ از ٠غیؼاف كز٨د دارد. ةا ای٢ صاؿ، ای٢ ا٠ػؼ ٠ضػٜ 

قؼکث اؿث ٣ٛغ اؿث  زیؼا كمٖ ماصب ا٠ىام ٠ساز ٠حْٞٙ صٙ ك جکٞیٖ ٠غیؼاف 
 ك ٨ٚا٣ی٢ اؿاس ةؼ قؼکث ك اٝتح٥ ٠ضغكد ة٥ ٠غیؼ ظامی ٦ٟ ٣یـث. در كاِٚ ٠غیؼاف

 ك ١٣ػػ٨دق ظػ٨یف ٠یػاف از ٠سػػاز ا٠ىػام دار٣ػغگاف ا٣حعػػاب ةػ٥ ٠تػادرت ٠ٛػؼرات
 ةػ٥ ٠ؼةػ٨ط وػ٨اةي کػ٥ ک٤٤ػغ اٚغا٠ی ٚا٣٨٣ی اظحیارات ك كَایٖ از ٗؼاجؼ ج٨ا٤٣غ ١٣ی

 مػاصتاف ةاٝحتِ ك ٠غیؼاف ک٥ ةپػیؼیٟ اگؼ كاِٚ در. ١٣ایغ ٠عحٜ را ص٨ٛٚی قعنیث
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 ةـػپؼ٣غ، ٣یاةػث ةػ٥ را قػؼکث در ظ٨د زایراق ةؼ ٠تح٤ی ا١ّاؿ ةح٨ا٤٣غ ٠ساز ا٠ىام
 ام ٣حیس٥ قؼکث زایراق اٗحادف ٠عاًؼق ة٥ ك ٠ؼج ك ٦ؼج ك ١ُ٣ی ةی زؽ ایكاف ١ّٜ
اٝتح٥ در صػغكدم کػ٥ ٠ٛػؼرات، اؿاؿػ٤ا٥٠، ٠نػ٨ةات ٠سػا٠ِ  1.داقث ٣ع٨ا٦غ درةؼ

٠غیؼق ا٣ساـ ةؼظی ا٨٠ر ػ ٔیؼٚائٟ ة٥ قعنیث ػ را ٚاةٜ ج٘ػ٨یه یػا  ٠٨١ّی یا ٦یئث
ج٨کیٜ ةغا٣غ، ٤٠ْی ةؼ ج٨٘یه یا ٣یاةث كز٨د ٣غارد  زیؼا ای٢ ا٠کاف ةؼام جـػ٧یٜ در 

 ةی٤ی قغق ك ٤٠اٗاجی ةا ٨٠و٨ع ٨٠رد ةضخ ٣غارد. ١ّٞیات قؼکث ك ادارق آف پیف
یضػ٥ ٚػا٣٨٣ی امػ ح ٚـػ١حی از ٚػا٨٣ف ال 118در ای٤سا قایغ ة٥ اؿح٤اد ٠ػادق 

 ةػاٝحتِ جسارت ای٢ ایؼاد كارد ق٨د ک٥ ٠ٛؼرق ٠ؽةػ٨ر ایػ٢ اظحیػار را ةػ٥ ٠ػغیؼاف ػ ك
ػ دادق اؿث. ٠ٌػاةٙ ٠ػادق ق٣٨غ  ک٥ از ٠یاف ایكاف ا٣حعاب ٠ی٠ساز  ا٠ىام ماصتاف

 ك جنػ١یٟ اظػػ ٚػا٨٣ف ایػ٢ ٠ٛؼرات ٨٠زب ة٥ ک٥ ٨٠و٨ّاجی درةارق زؽ»٨٠رد اقارق 
 دارام قػؼکث ٠ػغیؼاف اؿػث، ١ّػ٠٨ی ٠سا٠ِ ظاص م صیث در آ٧٣ا درةارق ـاٚغا
 ك جنػ١ی١ات آ٣کػ٥ ةؼ ٠كؼكط ةاق٤غ، ٠ی قؼکث ا٨٠ر ادارق ةؼام الزـ اظحیارات کٞی٥

 در ٠ػغیؼاف اظحیػارات ٠ضػغكدکؼدف. ةاقػغ قػؼکث ٨٠وػ٨ع صغكد در آ٧٣ا اٚغا٠ات
 ك ٠ػغیؼاف ةػی٢ ركاةي ٝضاظ از ٗٛي ٠٨١ّی ٠سا٠ِ جن١ی١ات ٨٠زب ة٥ یا اؿاؿ٤ا٥٠
 «.اؿث یک٢ ٟٝ فکأ ك ةاًٜ داٝخ اقعاص ٠ٛاةٜ در ك ة٨دق ٠ْحتؼ ؿ٧اـ ماصتاف

ػ ة٥ جتِ ٠ ؾ الیض٥ ام صی ٚا٨٣ف جسػارت ػ  ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ رؿغ ةا ة٥ ٣ُؼ ٠ی
 الیضػ٥ 124 ٠ادق ة٥ ٌّٖ ك 2اؿث ٠غیؼق ٦یئث اظحیارات صغكد ة٥ ٠ؼة٨ط ٠ادق ؿیاؽ
٦ؼیک از ٠غیؼاف ة٥ ج٧٤ایی ٤٠كػأ ادػؼ ٣تػ٨دق ك ارادق اکذؼیػث ارادق  گؼدد، ٠ی ج٘ـیؼ

وػ٢١ ای٤کػ٥ ٠ػادق  ٠3غیؼق ةا جؼجیتات ٠ْی٢ ٠ ؾ ١ّٜ ظ٨ا٦غ ةػ٨د. ٠س٨١ع ٦یئث
٠ػغیؼق چ٤ػی٢  ١٣ای٤غگی ٚا٣٨٣ی قؼکث را ة٥ ٠غیؼّا٠ٜ كاگػػار کػؼدق ك ٦یئث 125

ؿ٧ا٠غاراف آف ك ة٤اةؼای٢، پػیؼش ای٢ ٣ُؼ ٦ٟ ةؼام قؼکث ك  4ام را ٣غارد  ١٣ای٤غگی
آ٠یؽ ظ٨ا٦غ ةػ٨د  چؼاکػ٥ ١٠کػ٢ اؿػث ةػ٥ اؿػح٤اد ایػ٢  ٦ٟ اقعاص داٝخ ٠عاًؼق
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اؿحغالؿ کٞی٥ جكؼی٘ات ٚا٣٨٣ی ك ظاص ٠ؼة٨ط ة٥ قؼکث ٣ادیغق گؼٗح٥ قغق ك ١ّػ ن 

 ٠ساز ا٠ىام دار٣غق ک٥ ٨١٦ارق صیات قؼکث را ة٥ ظٌؼ ا٣غازد. از ای٢ رك، ٠غیؼّا٠ٜ
 1اؿػث، ٠تاقؼجی ام٨الن اك زایراق چ٨ف اؿث، ٠ساز ا٠ىام دار٣غگاف از یکی الاٜٚ یا

 در اظحیػار ایػ٢ ای٤کػ٥ ٠رػؼ د٦غ  ا٣ساـ دیرؼاف ًؼیٙ از را ظ٨د کار٦ام ٣غارد صٙ
ای٢ صکٟ ٣اَؼ ةػ٥ ؿػایؼ  2.ةاقغ قغق دادق كم ة٥ ٠غیؼق ٦یئث كؿی٥ٞ ة٥ یا اؿاؿ٤ا٥٠

ق٣٨غ ٣یػؽ  ٠ْؼٗی ٠یام ک٥ ١٦ؼاق ٠غیؼّا٠ٜ دار٣غق ا٠ىام ٠ساز  ٠غیؼق اّىام ٦یئث
ک٤غ  ة٤اةؼای٢، چ٤ا٣ه٥ در یک قؼکحی دار٣غگاف ا٠ىام ٠ساز ٠حْغد ةاق٤غ  مغؽ ٠ی

ك یکی از ایكاف ة٥ ٦ؼ دٝیٜ ػ ٠ذٜ کذؼت ؿ٘ؼ ػ ةع٨ا٦ػغ صػٙ ا٠ىػام ظػ٨د را ةػ٥ 
دیرؼم ج٨٘یه ک٤غ، ام٨الن ای٢ ٧٠ٟ ٗاٚغ اّحتار ص٨ٛٚی اؿث  زیؼا ایػ٢ اٚػغاـ ٣ػاٗی 

٥ جْیی٢، ٠ْؼٗی ك دتث ماصتاف ا٠ىام ٠سػاز ةػ٨دق ك ا٠ػ٨ر جكؼی٘ات ٚا٣٨٣ی رازِ ة
   ةػ٥   رازِ   ٣ُا٤٠ا٥٠ ؿازد. ٠ىاؼ ةؼ ای٤ک٥ ٠ٛؼرات زارم قؼکث را ةا ظٌؼ ٨٠از٥ ٠ی

 ٣ُا٤٠ا٠ػ٥ 9 ٠ػادق ةػ٥ ٣ػاَؼ( 1311  ٠نػ٨بز جسػارت   ٚا٨٣ف  199  ك 197  ،196 ٨٠اد
 زایػغ  قػؼکث  ٠غت ج١غیغ  ة٥  رازِ  جن١ی١اجی  ک٥  ٦ؼ٨٠ِٚ در» ای٤ک٥ ةؼ ٠ت٤ی ٠ؽة٨ر
 ج٘ؼیٓ  کی٘یث  جْیی٢ در جٕییؼ یا  ٠ْی٥٤  ٠غت از  ٚتٜ  قؼکث  ا٣ض ؿ یا ٠ٛؼر  ٠غت ةؼ
  ةْىػی  ظؼكج یا ك  جتغیٜ یا  اؿاؿ٤ا٥٠ در دیرؼ  جتغیٜ یا  قؼکث  اؿٟ جٕییؼ یا  صـاب 
  ٠ػغیؼاف یػا ٠ػغیؼ  ک٥  ٨٠ْٚی ٦ؼ در  ١٦ه٤ی٢ ك ق٨د اجعاذ  قؼکث از  وا٢٠ قؼکا از

  جسػارت  ٚا٨٣ف 58  ٠ادق در  ٠ْی٢ ٨٠رد  ة٥  ٣ـتث  جن١ی١ی یا ك یاةغ  ٠ی جٕییؼ  قؼکث
  جٕییػؼات ٠ػ٨رد در ةایػغ ا٣حكػار ك  دتػث  ةػ٥  رازِ  ٣ُا٤٠ا٥٠  ای٢  ٠ٛؼرات ق٨د اجعاذ
 ا٠ىػام دار٣غگاف ة٥ ٠ؼة٨ط ا٨٠ر ة٨دف جكؼی٘اجی ةؼ دالٝث ،«ق٨د  رّایث ٣یؽ  صام٥ٞ
 ك ٣ػاـ: »دارد ٠ػی ةیػاف ٣یػؽ جسػارت ٚػا٨٣ف امػ صی الیضػ٥ 128 ٠ػادق دارد. ٠ساز

 م٨رجسٞـػ٥ از ام ٣ـػع٥ ارؿػاؿ ةػا ةایػغ ٠ػغیؼّا٠ٜ اظحیػارات صغكد ك ٠كعنات

                                                           
 ٣یػاكردق قػ١ار ة٥ ٠غیؼاف ز٠ؼق در را ٠غیؼّا٠ٜ جسارت، ٚا٨٣ف ام صی الیض٥ ٠ٛؼرات ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا دركاِٚ .1

 ج٘ػ٨یه ك ّا٠ٞیػث ةػاب از ٠ػغیؼّا٠ٜ اّحتػار اؿث، ةؼدق کار ة٥ ٠غیؼق ٦یئث ةا ةؼاةؼ ٤ْ٠ام در را ٠غیؼاف ك

 اظحیػار، گؽی٤ف، صػغكد ک٥ ركؿث ١٦ی٢ از. ةاقغ امیٜ ٠غیؼق ٦یئث اّىام ؿایؼ ّؼض در ای٤ک٥ ٥٣ اؿث

 ةػؼظ ؼ ای٤کػ٥ ةػؼ ٠ىػاؼ. گػؼدد ٠ی جْیی٢ ٠غیؼق ٦یئث كؿی٥ٞ ة٥ ٠غیؼّا٠ٜ ٠أ٨٠ریث ٠غت ك اٝؽص٥١ صٙ

 ةػ٥ ٣ـػتث ٚیغم ك ٠ضغكدیث ٦ؼگ٥٣٨ داٝخ ة٥ ٣ـتث ٠٨١ّی ٠س١ِ ؿ٨م از ٠غیؼق ٦یئث اظحیارات جضغیغ

 (206: 1393زپاؿتاف،  .اؿث اّحتار دارام داٝخ اقعاص ةؼاةؼ در صحی ٠غیؼّا٠ٜ اظحیارات
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 آگ٧ػی رؿػ١ی ركز٣ا٠ػ٥ در دتث از  پؾ ك اّ ـ ٦ا قؼکث دتث ٠ؼزِ ة٥ ٠غیؼق ٦یئث

٠غیؼاف ةؼام ّىػ٨یث ز٣اَؼ ة٥ ا٣حعاب  جكؼی٘ات ای٢ ١٦ری ركق٢ اؿث ک٥ .«ق٨د
 ٠ـػئ٨الف ١ّٞکػؼد در گػػار ٚا٨٣ف صـاؿػیث ٠غیؼق( ة٥ ٤ْ٠ػام ك ْٗاٝیث در ٦یئث

 .٦اؿث قؼکث
 9309972130200077در ای٢ ظن٨ص، ٠ٌاةٙ ةعكػی از داد٣ا٠ػ٥ قػ١ارق 

دادگاق ٠٨١ّی زؽایی ٠سح١ِ ٚىایی ا٨٠ر اٚحنػادم  1063قْت٥  ٨٠25/11/93رخ 
ٚػا٨٣ف ةػازار اكراؽ ة٧ػادار،  45.. ةؼ اؿاس ٠ػادق ».ج٧ؼاف ٠ؼجتي ةا ٨٠و٨ع صاوؼ ٣یؽ 

٠کٖٞ ة٥ ارائ٥ اً ّات ٧٠ػٟ ظػ٨د ةػ٥ ؿػاز٠اف ةػ٨رس ك اكراؽ  ة٧ادار٣اقؼاف اكراؽ 
 ٠49ػادق  ٨٠2زب ة٤ػغ  ةاق٤غ ك ظ٨ددارم از ازؼام ای٢ جکٞیٖ ٚا٣٨٣ی ةػ٥ ة٧ادار ٠ی

، ٚػا٨٣ف ٠ؼٚػ٨ـ 51ق٨د. ١٦ه٤ػی٢ ةػؼ اؿػاس ٠ػادق  ٚا٨٣ف ٠ؼ٨ٚـ زؼـ ٠ضـ٨ب ٠ی
ٗیػ٥،  کی٘ؼم ٣اقی از ارجکاب زؼـ از ؿػ٨م اقػعاص صٛػ٨ٚی زدر ٠ا٣ض٢ ٠ـئ٨ٝیث

٣اقؼ اكراؽ ة٧ادار( ٠ح٨ز٥ آف دؿح٥ از اقعاص صٛیٛی اؿػث کػ٥ از ًػؼؼ قػعل 
گیؼم درةػػارق ا٠ػػ٨ر  گیؼم دار٣ػػغ. ٠ـػػئ٨ٝیث جنػػ١یٟ صٛػػ٨ٚی ٠ـػػئ٨ٝیث جنػػ١یٟ

٨ف جسػارت ةػؼ الیض٥ ٚا٣٨٣ی امػ ح ٚػا٣ ٦107ام ؿ٧ا٠ی ٣یؽ ةؼ اؿاس ٠ادق  قؼکث
ٚػا٨٣ف یادقػغق،  17ةاقغ. ًتػٙ ٠ػادق  ٠غیؼق ٤٠حعب ماصتاف ؿ٧اـ ٠ی ٧ّغق ٦یئث

ٚت٨ؿ ؿ١ث ة٥ ظ٨دم ظ٨د دٝیٜ ةػؼ آف اؿػث کػ٥ ٠ػغیؼاف ةػا ّٞػٟ ةػ٥ جکػاٝیٖ ك 
ا٣ػغ. ١٦ه٤ػی٢، ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ كزػ٨د  دار آف گؼدیغق ٦ام ؿ١ث ظ٨د ٧ّػغق ٠ـئ٨ٝیث

دار ةػ٨دف ز٠ػاف  ٠ػغیؼق ك ٠ػغت جكؼی٘ات ظاص ةؼام ا٣حعاب ك جٕییؼ اّىام ٦یئث
٠غیؼق ٚائٟ ة٥ قعل ك ٔیؼٚاةٜ ج٨٘یه ك ج٨کیػٜ  ّى٨یث، ؿ١ث ّى٨یث در ٦یئث

الیضػ٥ امػ صی ٚػا٨٣ف جسػارت  142ةاقغ. ةغی٢ ز٧ث، ةؼ اؿػاس ٠ػادق  ة٥ ٔیؼ ٠ی

٠ػغیؼق در ةؼاةػؼ اقػعاص داٝػخ ك ٠ؼازػِ  ٦ام ٦یئث جضغیغ اظحیارات ك ٠ـػئ٨ٝیث
ؼ ٗؼض ك٨ٚع، ٨٠زب ٣٘ػی ٠ـػئ٨ٝیث ٚػا٣٨٣ی از اّىػام ٚا٣٨٣ی ٗاٚغ اّحتار اؿث ك ة

٠ػغیؼق ك  گؼدد. ةؼ ای٢ اؿاس، جٛـػیٟ كَػایٖ ةػی٢ اّىػام ٦یئث ٠غیؼق ١٣ی ٦یئث
صحی ج٨٘یه ج١اـ یا ةعكی از كَایٖ ة٥ ٠غیؼّا٠ٜ یا ٦ؼ قعل دیرؼ ٨٠زب ٣٘ػی 

گؼدد. ١٦ه٤ی٢، ةی٢ اّىام  ٠غیؼق ١٣ی یک از اّىام ٦یئث ٠ـئ٨ٝیث ٚا٣٨٣ی از ٦یچ
٦ام کی٘ػؼم ك ٠ػغ٣ی  ٦ا از صیخ ٠ـػئ٨ٝیث ٠غیؼق قؼکث ٨َٖ ك ٔیؼ٨٠َٖ ٦یئث٠

٠غیؼق زاّٟ از ٨٠َٖ ك ٔیؼ٨٠َٖ ك اّػٟ از  ج٘اكجی كز٨د ٣غارد ك کٞی٥ اّىام ٦یئث
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١٣ای٤غگاف اقعاص ص٨ٛٚی ك اقعاص صٛیٛی ک٥ ةاإلما٥ٝ ة٥ ؿ١ث ٠غیؼیث ا٣حعاب 

  «ٚا٣٨٣ی ٠ـئ٨ٝیث دار٣غ...ق٣٨غ( ٠كحؼکان ك ٠حـاكیان ٣ـتث ة٥ ازؼام جکٞیٖ  ٠ی
د٦ی ةػ٥  ة٤اةؼای٢، ٥٣ ج٧٤ا در ا٠ىاء ةؼام ماصتاف ا٠ىام ٠سػاز ا٠کػاف ٣یاةػث

اقعامی ظارج از قؼکث ٤٠ح٘ی اؿث، ای٢ ا٠کاف ٣ـتث ة٥ ؿػایؼ اقػعاص داظٞػی 
قؼکث ػ ٠ذٜ ؿایؼ ٠غیؼاف یا ؿ٧ا٠غاراف ػ ٣یؽ ٠ضٜ جأ٠ٜ اؿث  زیؼا چ٤ػی٢ ا٠ػؼم 

ك ٠ػغیؼق  ػ از ز١ٞػ٥ جنػ٨یب ٦یئثًی جكؼی٘ات ك و٨اةي ص٨ٛٚی ٠ؼةػ٨ط  ٠ـحٞؽـ
ػ اؿػث. در ٦ػؼ صػاؿ ٣ـػتث ةػ٥ ٠ػ٨رد اظیػؼ، ًی جكؼی٘ات ٣اَؼ ة٥ دتث ك آگ٧ی 

٠ػغیؼق ٣یػؽ ٠ضػٜ ج٨زػ٥ ك ادػؼ  ٠ٛؼرات اؿاؿ٤ا٥٠ ك ٠ن٨ةات ٠سا٠ِ ٠٨١ّی ك ٦یئث
پػػیؼم صػٙ  ةثام، امٜ ةؼ ّغـ ا٠کاف ٣یا ظ٨ا٦غ ة٨د ا٠ا در ٗؼض ٗٛغ چ٤ی٢ واة٥ٌ

 ا٠ىاء دار٣غگاف ا٠ىام ٠ساز اؿث  ٠رؼ آ٣ک٥ جكؼی٘ات ٚا٣٨٣ی الزـ ٠ضٛٙ گؼدد.

 اتیدی

٦ام جسارم ك اٝر٦٨ام ص٨ٛٚی ٣اَؼ ة٥ ج٘کیک  ةا ج٨ز٥ ة٥ مت٥ٕ ظاص قؼکث
٦ام ارکاف قؼکث، ادارق ا٨٠ر قؼکث ةؼ٧ّغق ٠غیؼا٣ی اؿث ک٥  اظحیارات ك ٠ـئ٨ٝیث

١٣ای٤ػغ. در ایػ٢ ٠یػاف، ٠ْؼٗػی  دؿحی ای٘ام ٣ٛف ٠یةؼاةؼ ةا ٠ٛؼرات ك ٠ن٨ةات ةاال
ةؼظی ٠غیؼاف ة٥ ٨٤ّاف ماصتاف ا٠ىام ٠سػاز ایػ٢ ٠ـػئ٥ٞ را در پػی دارد کػ٥ آیػا 

 ظیػؼ؟ یػا دار٣ػغ را ٔیػؼ ةػ٥ ا٠ىػاء صٙ ةؼظی از ایكاف اظحیار ٚا٣٨٣ی ةؼام ج٨٘یه
 اٌّػام کػ٥ داقػث اذّاف ك پػیؼٗث را ا٠کاف ای٢ ةح٨اف قایغ ركیکؼد یک ٨٠زب ة٥

 قػؼکث ادارق در جـؼیِ ة٥ ٤٠سؼ ك ة٨دق قؼکث ١ّٞیاجی اٚحىائات از ا٠ىاء در ٣یاةث
 ایػ٢ ةػا. ٦ـػح٤غ ا٠ػؼم چ٤ی٢ ٣یاز٤٠غ ٠ك٥ٕٞ دٝیٜ ة٥ قؼکث ٠غیؼاف چؼاک٥ اؿث 
 ك ا٣حعػاب ٗؼای٤ػغ ةػؼ صػاکٟ ٚا٣٨٣ی ٠حْغد جكؼی٘ات ك ظاص ًتِ ة٥ ج٨ز٥ ةا صاؿ،
 صٛػ٨ٚی، صیػخ از ك ةػ٨دق ا٣حٛػاد ٚاةػٜ ٨ٗؽ ٠ساز، ركیکؼد ا٠ىام دار٣غگاف ٠ْؼٗی
زیػؼا ٚػائٟ ةػ٥  ؿػازد  ٠ی ٨٠ازػ٥ ٠عاًؼاجی ةا را داٝخ اقعاص ك ؿ٧ا٠غاراف قؼکث،

٦ا ٗٛغاف ادؼ ةؼام  قعنیث ة٨دف صٙ ا٠ىام ٠ساز ك و٨اةي صاکٟ ةؼ ص٨ٛؽ قؼکث
٦ام  ا١ّاؿ ظارج از جكؼی٘ات ٠ٛؼر را پػیؼٗح٥ ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ةؼظ٨ردارم از ٠ـػئ٨ٝیث

پػیؼم صٙ ا٠ىاء دار٣غگاف ا٠ىام ٠سػاز  ج٨اف ة٥ ؿادگی ٚائٜ ة٥ ٣یاةث حٖٞ ١٣ی٠ع
ة٨د، ٠رؼ ای٤ک٥ در ٨٠اردم ظاص، اؿاؿ٤ا٥٠ ك ٠ن٨ةات ٠سا٠ِ ٠٨١ّی ٠س٨ز چ٤ػی٢ 

  ا٠ؼم را مادر ١٣ایغ.
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