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 سویشا دهاًٍذی

 ػلیِ سظا اهام آَّ ظاهي هیالد ٌّگام دیش تثشیک ٍ گشاهی سشٍساى خذهت ًثاضیذ خستِ ٍ سالم ػشض تا

 اسالم

 تَدم ضوا خذهت دس خشم تا هثاسصُ ٍ گیشی پیص آستاًِ دس تطشی حمَق تؼْذات تؼلیك هثحث تا لثال
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 دّن هی لشاس دٍستاى اختیاس دس سا آى تٌذی خوغ فایل کِ

 است تطش حمَق تش هحذٍدیت اػوال ضشایػ ضذُ اػالم کِ ّواًؽَس ّفتِ ایي هَظَع

 

 ّا صهاى دس سا آى اص ػذٍل یا ، تطش حمَق تش هحذٍدیت اػوال اهکاى ای هٌؽمِ ٍ الوللی تیي هؼاّذات تیطتش

 .کٌٌذ هی تیٌی پیص استثٌایی ّای دٍسُ ٍ

 .گشدد حفظ حمَق ایي اساس تا کٌٌذ سػایت سا ضشایؽی هَظفٌذ ّا دٍلت حال ایي تا

 سا ًمط غیشلاتل حمَق ٍ تاضذ ظشٍست ٍ تٌذی صهاى - تٌاسة - هٌذی لاًَى اصل اساس تش تایذ تذاتیش ایي

 ًوایذ هحذٍد تَاًذ ًوی ّن

 کشاهت تِ تَّیي ٍ غیشاًساًی کیفشّای یا ٍ تشریلی سفتاسّای ٍ ضکٌدِ هوٌَػیت -صًذگی حك هاًٌذ حمَلی

 ضَد هی ضاهل سا افشاد..  ٍ اًساًی

 اص تخؽی اتضاس تِ تَسل دس ّا دٍلت الذام لاًًَی هثٌای سیاسی، ٍ هذًی حمَق الوللی تیي هیثاق 4 هادُ

 .دّذ هی تطکیل سا ّا اصادی ٍ حمَق تشخی

 اػالم سسوا خؽش ایي ٍ کٌذ تْذیذ سا هلت هَخَدیت استثٌایی ػوَهی خؽش یک ّشگاُ هادُ ایي تشاساس

 کِ هیضاًی تِ هیثاق ایي دس همشس الضاهات اص اص خاسج تذاتیشی تَاًٌذ هی هیثاق ایي ػعَ کطَسّای تطَد

 حمَق تشؼثك کِ الضاهاتی سایش تا هضتَس تذاتیش کِ ایي تش هطشٍغ ًوایٌذ، اتخار ًوایذ هی لداب حتوا ٍظؼیت

 -صتاى -خٌس -ًژاد اساس تش هٌحصشا تثؼیعی تِ هٌدش ٍ تاضذ ًذاضتِ هغایشت ، داسًذ ػْذُ تِ الولل تیي

 .ًطَد اختواػی یا هزّثی هٌطا ٍ اصل



 حمَق الضاهات اص خاسج تذاتیش اساسی اصَل ، الؼادُ فَق حالت خصَظ دس هالحظاتص دس تطش حمَق کویتِ

 ضذ یاداٍس سا 4 هادُ هَظَع تطش

 : است صیش ضشح تِ هیثاق چْاس هادُ اخشای ضشایػ هْن ػٌصش پٌح

  استثٌایی ػوَهی خؽش یک: الف

  الؼادُ فَق حالت سسوی اػالم: ب

  پاسخ تٌاسة: ج

 آهیض تثؼیط غیش تذاتیش: د

 ًمط هَاسد اخشای یا اػوال ضشایػ اسصیاتی: ُ

  استثٌایی ػوَهی خؽش یک: الف

 

 ػوَهی خؽش یک ضشغ اٍلیي تشتیة تذیي. کٌذ تْذیذ سا هلت هَخَدیت کِ استثٌایی ػوَهی خؽش یک

 است استثٌایی

 کل کِ داًست الَلَع لشیة ٍ استثٌایی خؽش یک یا تحشاى ٍظؼیت یک استثٌایی ػوَهی خؽش اص هٌظَس

 آٍسد هی ٍخَد تِ هشدم یافتِ ساصهاى صًذگی تشای خؽش یک ٍ دادُ لشاس تاثیش تحت سا خوؼیت

  الؼادُ فَق حالت سسوی اػالم: ب

 تیاى 4 هادُ هَسد دس تفسیشی یک دس تطش حمَق کویتِ. ضَد اػالم سسوی ؼَس تِ تایذ الؼادُ فَق حالت

 تا است خَاستِ هلل ساصهاى اػعای اص کویتِ ایي تؼالٍُ. تاضذ اساسی تایذ ضشایػ ایي کِ است داضتِ

 .ًوایٌذ هؽلغ الؼادُ فَق حالت اػالم صَست دس سا ساصهاى ًْادّای سایش ًیض ٍ دتیشکل

 : پاسخ تٌاسة: ج

 یؼٌی. کٌذ اتخار سا افذاهی ٍ تذاتیش ّش تَاًذ ًوی کٌذ تَخیِ سا الؼادُ فَق حالت تَاًست دٍلت یک چٌاًچِ

 ٍالؼا تلکِ ًیست کافی است ضذُ اتخار الؼادُ فَق حالت ظشٍست خاؼش تِ تذاتیش ایي اتخار ایٌکِ اثثات صشف

 ًاساصگاس الولل تیي حمَق دس دٍلت تؼْذات سایش تا تذاتیش ایي ّوچٌیي. تاضذ تَدُ الصم ّا آى تِ تَسل تایذ

 .ًثاضذ



 آهیض تثؼیط غیش تذاتیش: د

 هٌطا ٍ هزّة -صتاى -خٌس -سًگ -ًژاد تشاساس تثؼیعی تِ هٌدش تذاتیش ایي کِ است ایي دیگش ضشغ

 دس تثؼیط ػذم اصل ّشچٌذ کِ است کشدُ ًطاى خاؼش خصَظ ایي دس تطش حمَق کویتِ. ًطَد اختواػی

 ًمط غیشلاتل حمَق ایي ّای خٌثِ اص تشخی لیکي است، ًطذُ هؼشفی ػذٍل لاتل غیش حك ػٌَاى تِ 62 هادُ

 .است

  ًمط هَاسد اخشای یا اػوال ضشایػ اسصیاتی: ُ

 تا گشدد اسصیاتی ٍ تشسسی هٌظن ؼَس تِ تایذ است ضذُ تذاتیش اص ًَع ایي پزیشش تِ هٌدش کِ احَالی ٍ اٍظاع

 دسٍالغ. ضَد لغَ ًیض الؼادُ فَق حالت ٍ گشدد تاص ساتك حالت تِ ٍظؼیت احَال ٍ اٍظاع ایي سفغ هحط تِ

 هماصذ تِ تَاًذ ًوی است یافتِ اختصاظ خاصی هٌظَس تِ کِ اختیاساتی ٍ حمَق کِ است ایي هٌظَس

 .ضَد استفادُ هیثاق اّذاف تشخالف یا ٍ غیشلاًًَی

 ًیست لؽف اص خالی اى تیاى کِ داسد ٍخَد ًیض دیگش هْن ضشغ دٍ اها

  تاضذ داضتِ اًؽثاق لاًَى تا ّا هحذٍدیت ایٌکِ اٍلی

  تاضذ داضتِ اًؽثاق داخلی لاًَى تا کِ هؼٌی ایي تِ

 تؼثیش تَدى لاًًَی اصل تِ کِ ضَد هی تیاى لاًَى دس ضذُ تیٌی پیص ػثاسات لالة دس ّا هحذٍدیت ایي کِ

 . پشداصد هی ّا هحذٍدیت ضشایػ ٍ تؼشیف تِ کِ است داخلی لاًَى ایي دیگش ػثاست تِ. ضَد هی

 تِ تایذ لاًَى ایي کِ هؼٌی تذیي تاضذ داس تشخَس الصم کیفیت اص تایذ داخلی لاًَى ایي ایٌکِ دیگش ًکتِ ٍ 

 ّشضخصی تشای کِ تاضذ ای گًَِ تِ ٍ تَدُ اتْام تذٍى ٍ سٍضي آى هحتَای ٍ تاضذ اًتطاسیافتِ سسوی ؼَس

 تاضذ تیٌی پیص لاتل

 .ضَد رکش ػوَهی ّای آصادی ٍ حمَق تش هحذٍدیت اػوال ّشگًَِ ضشایػ ٍ خضییات تایذ ػثاستی تِ

 . تاضذ دهَکشاتیک خاهؼِ یک دس هحذٍدیت اػوال ظشٍست ایٌکِ ضشغ دٍهیي

 

 هوکي تٌْایی تِ ّشیک ٍخَد کِ ؼَسی تِ ّستٌذ ّوذیگش هلضٍم ٍ الصم تطش حمَق ٍ دهَکشاسی اهشٍصُ

 حمَق سػایت خَد، ًَتِ تِ ٍ ضذُ هٌدش ػوَهی ّای آصای ٍ تطش حمَق سػایت تِ دهَکشاسی صیشا. ًیست



. تاضذ هی خَدسشاًِ الذاهات هماتل دس حوایت ّذف تا اهش ایي. گشدد هی دهَکشاسی ایداد تاػث ًیض تطش

 .کٌذ هی استفادُ تٌاسة اصل اص خیش یا است الصم ّا هحذٍدیت ایي ایٌکِ تؼییي تشای تطش حمَق کویتِ

  سسیذ پایاى تِ ایٌدا دس هي تحث دٍستاى

 ّست دٍستاى خذهت دس ّست سَالی اگش

 هٌثغ ایي تحث کتاب خشم ضٌاسی دکتش ضْشام اتشاّیوی خلذ اٍل هی تاضذ.

 پایاى


