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  سدقملاتیب ییاسانش رد اکیرمآ میمصت یقوقح داعبا لیلحت
 لیئارسا میژر تختیاپ ناونع هب

 یوسوم میهاربا دیس
 ناریا ،مشق ،یمالسا دازآ هاگنشاد ،مشق للملا نیب دحاو ،للملا نیب قوقح یرتکد یوجشناد

 1یحالص بارهس
 ناریا ،نارهت ،(ع) نیسح ماما عماج هاگشناد قوقح هورگ یملع تایه وضع

 یناخرگسع دمحموبا
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد یسایس مولع و قوقح هدکشناد رایشناد

 47/66/1396 :شریذپ رودص خیرات  26/14/1396 :هلاقم تفایرد خیرات
 هدیکچ

 تسایس و قوقح هیواز ود زا دناوت یم ،لیئارسا میژر تختیاپ ناونع هب سدقملاتیب ییاسانش رد اکیرمآ دحتم تالایا تلود مادقا
 دعاوق یریگ لکش یارب یمهم یارجم یسایس تامادقا و تامیمصت ًالالوصا للملانیب قوقح بوچراچ رد .دشاب لمات و ثحب لباق

 دوبن رد .دریگ یم لکش یللملا نیب تسایس و طباور قایس رد الوصا هک تسا یقوقح للملا نیب قوقح ،تقیقح رد .تسا یقوقح
 دعاوق یفن یانعم هب نیا هتبلا .دوب دهاوخ مکاح هدعاق ناونع هب یللملانیب تاطابترا رب گنج ای هنامصخ طباور ،للملانیب قوقح
 هب یمومع للملانیب قوقح و ماع روط هب قوقح رد یقالخا دعاوق ،یقوقح ظاحل زا هک دراد دوجو زین رواب نیا هچرگ .تسین یقالخا

 ،یقوقح دعاوق و تسایس نیب طابترا زا فده ،ییانبم و یفسلف ثحابم نیا زا رظنفرص اب .دنراد یوناث و یعرف هاگیاج صاخ روط
 رد دناوتیم زین و دشاب دوجوم دعاوق نیودت ای یقوقح دعاوق داجیا راذگهیاپ دناوتیم یسایس میمصت کی هک تسا هتکن نیا رکذت
 هب ات تسا رداق نینچمه یسایس میمصت کی .دناهتشاد دوجو لبق زا هک دشاب هتفرگ تروص یایقوقح دعاوق رب ینتبم ای هدودحم
 رد هژیو هب و هعوضوم للملانیب قوقح ربتعم نوتم زا کیچیه رد یسایس تامیمصت هچرگ .دنک کمک دوجوم یقوقح دعاوق ریسفت
 ّددر ًالالمع اما دنوشیمن هدرمش یعرف و هیوناث یتح ای و یلصا و هیلوا عبنم ناونع هب یرتسگداد یللملانیب ناوید یهمانساسا 20 یهدام
 مادقا هک تسا نیا شهوژپ نیا یروحم هلئسم بتارم نیا اب .دروخیم مشچ هب للملانیب قوقح عبانم مامت رد یسایس تامیمصت یاپ
 هنوگچ للملا نیب قوقح اب قباطت رد لیئارسا میژر تختیاپ ناونع هب (میلشروا) سدقملا تیب نتخانش تیمسر هب رد اکیرما تلود
 لوصا و دعاوق اب میمصت نیا هک میدیسر هجیتن نیا هب یقوقح تادانتسا و تالالدتسا اب قیقحت نیا رد .تسا یبایزرا و لیلحت لباق

  .تسا ضراعت رد للملا نیب قوقح رب مکاح
 
 نیطسلف شخبیدازآ نامزاس ،لیئارسا ،اکیرما ،(میلشروا) سدقملاتیب ،تشونرس نییعت قح :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
-ینب راذگناینب ،بوقعی یتح و دندرمشیم یمارآ ار دوخ هاگ (ع) میهاربا نادناخ قیتع دهع تایاور زا یخرب رد 
 ،دوخ یادخ هوهی روضح هب وت سپ» :دناوخیم هراوآ یمارآ کی ،ار میهاربا ترضح ینعی ،شیوخ یاین ،لیئارسا
 یتّمما اجنآ رد و تفریذپ تبرغ اجنآ رد هدش ورف رصم هب لیلق یددع اب و دوب یاهراوآ یمارآ نم ردپ وگب هدرک رارقا
  6 .«دش ریثک و میظع و گرزب
 یاهنابز ردام زین یمارآ نابز .دنتشاد هتفرشیپ یطخ و گنهرف اهیمارآ .دسریم یمارآ ماوقا هب أتیاهن ،نایدوهی لسن
 یهریزج هبش رد ،یدالیم 9 یهدس ات دالیم زا لبق لوا یهرازه لیاوا زا یمارآ نابز .دوریم رامش هب یربع و یبرع
 ناعنک رد رارقتسا زا سپ لاس 4496 ینعی لباب زا دیعبت زا تشگزاب زا شیپ ات نایدوهی .تشاد لماک جاور ناتسبرع
 رابت زا میهاربا .تشاد ماح و ثفای ،ماس یاهمان هب رسپ هس حون ،یمارآ ریطاسا ربانب .دندرکیم ملکت یمارآ نابز هب

 .دش ناعنک یهار اجنآ زا و ناّنره هب روا زا میهاربا .دمآ ایند هب روا رهش رد دالیم زا لبق 44436 لاس یلاوح و دوب ماس
  .7دنتسه لیعامسا لسن زا بارعا ماشه نبا یهتفگ هب .دمآ ایند هب رجاه زا لیعامسا ناعنک رد
 (دوعوم نیمزرس) ناعنک رد هک مان قاحسا تشاد یدنزرف ،هراس ،دوخ تسخن رسمه زا میهاربا ،یدوهی ریطاسا قبط 
 و میهاربا زا سپ لیئارساینب ءابآ نیموس بوقعی مان هب قاحسا کچوک رسپ .تشذگرد اجنامه رد و دمآ ایند هب
 و داد بوقعی هب دنوادخ یوس زا یحو لماح کلم هک تسا یبقل لیئارسا .لیئارساینب موق راذگناینب و تسا قاحسا
 رد و دمانیم لیئارسا یادخ ار دوخ یادخ ،بوقعی سپ نآ زا .دیئور دهاوخ ارف یتلم یو رابت زا هک داد هدعو یو هب
 اب .9دنوشیم هدناوخ لیئارسا نادناخ و لیئارسا تلم ،لیئارسا لیابق ،لیئارساینب یاهمان اب یناربع لیابق قیتع دهع
 هعدخ و یئورود دامن هک یسک .تسا بستنم ادوهی مان هب بوقعی ترضح دنزرف نیمراهچ هب دوهی موق ،بتارم نیا
  .دراد ار یلصا شقن فسوی یهئطوت رد و دوشیم هدناوخ بوقعی نارسپ نایم رد
 یسوم نوچ یناربمایپ موق هب لیئارساینب .دید ناوتیم سوسحم یتوافت دوهی و لیئارساینب یاههژاو نایم نآرق رد
 دنتخانشن دش ینازرا ناشیا رب هک ار ییاهتمعن ردق یلو داد یرترب نایناهج رب ار لیئارساینب دنوادخ .دوشیم قالطا
 هک دراد هراشا راوخابر و ساپسان ،صیرح تدش هب یموق هب دوهی یهژاو لباقم رد و .دندش نادرگیور یسوم هار زا و
 ناطیش بزح ار نایدوهی نآرق رد دنوادخ ًااتیاهن .درادن یو نادنزرف و بوقعی و قاحسا و لیعامسا و میهاربا هب یطبر
  .0دمانیم
 لاس رد ناعنک .دسریم دالیم زا شیپ لاسرازه 76 هب نآ گنهرف یهنیشیپ هک تسا ناعنک نامه یزورما نیطسلف 
 تبث هب ناعنک مان یرصم یاههبیتک رد دالیم زا لبق 96 یهدس زا .دمآرد رصم تلود فرصت هب دالیم زا لبق 3106
-یناعنک .تسا یراج نآ رد دهش و ریش هک هدش فیصوت ینیمزرس و دراد ار مان نیمه زین هناگجنپ رافسا رد و هدیسر

                                                           
 .26 یهیآ  ،5 یهروس  ،هینثت رفس 1
 یاهشهوژپ و تاعلاطم تاراشتنا  ،نارهت  ،مود پاچ  ،یدلج 4 یهرود  ،ناریا و ایناتیرب رامعتسا  ،یسراپ و یدوهی نارالاسرز  ،هللادبع  ،یزابهش 2

 .408 ص  ،5385 لاس باتک  ،یسایس
 .508 ص  ،نیشیپ  ،یزابهش 8
 63 و 42 تایآ هدئام یهروس  ،525 و 555 تایآ ءاسن یهروس  ،735 یهیآ نارمعلآ یهروس  ،575  ،475  ،545  ،045  ،26  ،04 تایآ هرقب یهروس 4
 .65 یهیآ هلداجم یهروس و
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 نایاپ ناعنک رب رصم یهطلس ،دالیم زا لبق 4966 لاس رد .6دناهدوب ناهج نادرونایرد نیرتنهک و هدوب رجات أتدمع اه
 لاس 07 و دنیشنیم تنطلس تخت هب لیئارساینب لیابق هاش نیتسخن تولاط ،دالیم زا لبق 3746 یلاوح رد و دباییم
 هب نامیلس شدنزرف یو زا سپ و ،تسا دوهی یهلیبق زا هک تولاط داماد ،دوواد سپس .دنکیم تموکح ناعنک رب
 طباور هراومه نایناریا و نایدوهی .7دنناوخیم هاشداپ ،دننادیمن ربمایپ ار نامیلس و دوواد نایدوهی .دنسریم تردق

 هک داد ناعنک هب تشگزاب یهزاجا نانآ هب و دیناهر یگدرب و یگراوآ زا ار اهنآ گرزب شوروک اهنت هن .دنتشاد هنسح
  .دنتشاد یاهژیو فطل نایدوهی هب زین ،یناساس هاشداپ نیرخآ موسدرگدزی ات یدعب ناهاش
 زاغآ هرظانم و ثحب زا (ص) مالسا ربمایپ اب نایدوهی یهلباقم .دوبن هناتسود هاگچیه ناناملسم و نایدوهی طباور اما 
 نامز رد مود هفیلخ ،باطخ نب رمع .ربیخ و هظیرقینب ،ریظنینب ،عاقنیقینب :دیشک گنج و هسیسد هب ماجنارس و دش
  .درک جارخا ناتسبرع زا لماک روط هب ار نایدوهی یدالیم 001 ات 091 لاس هب دوخ تفالخ
 :درمشرب نینچ ناوتیم هصالخ روطب ار ناناملسم و نایدوهی لباقت لیالد
  .9درکیم داجیا ود نآ ناوریپ نیب یاهنابیقر دروخرب و کاکطصا هک تاروت اب دیجم نآرق یندم تایآ دایز هباشت -6

 ار نایدوهی شنزرس رما نیا دوخ هک دوب یصقالادجسم نیملسم یهلبق نیلوا عقاو رد :سدقملاتیب ندوبکرتشم –7 
  .تشاد یپ رد مالسا شرتسگ لیاوا نامه رد
 کی لیکشت و هّنکم یاهتورث عیمجت رب ینتبم هک مالسا یهفسلف اب ناشیا یدنمتورث و نایدوهی ندوب رجات –9 

 و دندوب هشیپ رجات نایدوهی یلک روط هب .0 دوب ضراعت رد تفریم رامش هب ناتسبرع یهرادا یارب دحاو یرادهنازخ
  .9دنتفرگ هدهعرب اپورا و ایسآ نیب ار تامدخ و الاک لاقتنا دعب هب نهآ رصع زا هک دندوب یناسک نیلوا

 یروتارپما زا یشخب اهدعب و دمآرد ناملسم بارعا یهطلس تحت یدالیم 96 نرق زا (ناعنک) نیطسلف نیمزرس
 رارق ناتسلگنا تمومیق تحت ،یدالیم2636 لاس رد یروتارپما نآ لماک یهیزجت اب هکنیا ات تفرگ رارق ینامثع
 برع مزیلانویسان شبنج لباقم یهطقن هک دمآ دیدپ مزینویهص مزیلانویسان شبنج یدالیم 1036 ات 4736 زا .تفرگ
  .1دوب هقطنم
 اریز .دومن ار نیطسلف یهلأسم یسررب تساوخرد للم نامزاس یمومع عمجم زا 2036 لیرپآ مود رد ناتسلگنا
 هوالع ترجاهم نیا .دوب هتخاس ریگرد ار اپورا مامت نیطسلف تمس هب نایدوهی زا یمیظع تیعمج ترجاهم عوضوم
 رد تلود نیا یاههنیزه شیازفا زین و ناتسلگنا زا هیامرس ترجاهم یانعم هب ،یتیعمج تفاب رییغت ءوس تاعبت رب

 دحتم للم یهژیو یهتیمک ،ناتسلگنا تساوخرد لابند هب یمومع عمجم .دشیم بوسحم تمومیق تحت نیمزرس

                                                           
 .058 ص  ،نامه  ،یزابهش 5
 .058 ص  ،نامه 6
 .54 ص  ،نیلرب پاچ  ،یسانشمالسا  ،(رادتسود کباب)یلع  ،سورطفریم 8
 .05 ص  ،نامه 4
  ،نارهت  ،ریبکریما تاراشتنا یهسسؤم  ،مجنپ پاچ  ،مود تساریو  ،لوا دلج  ،یرهاط مساقلاوبا یهمجرت  ،ون ناهج خیرات  ،لوزور تربار  ،رملاپ 5
 .806 ص  ،4385
 تاراشتنا  ،یقارع یسوواک نسحدمحم رظنریز  ،ینیما اضریلع و اتکی یناطلس یهمطاف یهمجرت  ،یدلج ود یهرود  ،یساملپید  ،یرنه  ،رجنیسیک 6

 .665 ص  ،6785  ،نارهت  ،تاعالطا
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 مامت ًاابیرقت هک دش بیوصت یمومع عمجم 616 یهمانعطق 2036 ربماون 37 رد سپس .درک داجیا ار 6نیطسلف یهرابرد
 مالعا تلود کی ناونع هب لیئارسا ،1036 هم 06 رد دعب لاسکی دودح و درک بیوصت ار روبزم یهتیمک تاداهنشیپ
 رضاح لاح رد .تخانش تیمسر هب ار لیئارسا تلود اکیرما هدحتم تالایا تلود ،دعب هقیقد دنچ .دومن تیدوجوم

 هدش لدب لیئارسا لماک دحتم هب اکیرمآ 4236 زا .دنراد تنوکس هقطنم نیا رد ناهج نایدوهی زا دصرد 90 دودح
 یهلخادم هب ار راک عقاو رد ،تلود نیا طسوت لیئارسا زا تیامح رد تینما یاروش یاههمانعطق ددعتم یاهوتو .تسا
 یرتسگداد یللملانیب ناوید یتروشم رظن رودص هب رجنم و دناشک عمجم نآ 229 یهمانعطق ساسا رب یمومع عمجم
  .دش نیطسلف یلاغشا یاهنیمزرس رد راوید تخاس یهیضق رد
 للم ددعتم یاههمانعطق نونکات ،گرزب لود ریاس و یوروش و اکیرمآ طسوت نآ ییاسانش و لیئارسا سیسأت نامز زا
 یاهنیمزرس و لیئارسا نیب تافالتخا و دناهدش بیوصت اهراب لیئارسا یهنارگزواجت تمادقا تیموکحم رد ،دحتم
 زین هقطنم یاهروشک و رگلاغشا تلود نیب یماظن یاهیریگرد .دناهتفرگ الاب فلتخم لاکشا هب هراومه ینیطسلف
 شخبیدازآ نامزاس و لیئارسا بصاغ میژر نیب یدایز تاقفاوت هچ رگا .تسا هدرک دوخ لوغشم ار ناهج ًاابوانتم
 ،رصم و لیئارسا نیب (3236) دیویدپمک یهمانتقفاوم هب ناوتیم اهنآ نیرتمهم زا زا هک تسا هدش دقعنم نیطسلف
 ،درک هراشا (0336) ندرا و لیئارسا حلص یهدهاعم و نیطسلف شخبیدازآ نامزاس و لیئارسا نیب (9336) ولسا نامیپ
  .دوب هدشن فیلکت نییعت نآ هب عجار الوصا و دشن ثحب سدقملا تیب یقوقح تیعضو اهنآ زا مادکچیه رد اما 7
 تحارص هب میلشروا تیعضو یهرابرد ار دوخ دیاقع للملانیب قوقح ناسانشراک و نادرمتلود زا یرایسب ،یلکروطهب
 .9دراد دوجو یقرش میلشروا یهرابرد مه هیرظن راهچ و یبرغ میلشروا یهرابرد یساسا یهدیقع راهچ .دناهدرک نایب
 :زا دنترابع هصالخ روط هب هک
 :یبرغ میلشروا هب عجار تایرظن 
 یهقطنم ایناتیرب یتقو .تسا هدروآ تسد هب ار دوخ تیمکاح 1036 لاس رد عورشم و ینوناق وحن هب لیئارسا :فلا
 دیدپ عورشم عافد ینوناق لمع یهطساوهب یبرغ میلشروا رب لیئارسا ربتعم و عورشم تیمکاح ،تخاس اهر ار روبزم
  .0دمآ

  .9دوب دهاوخ قلعم ،دیآ تسد هب یقفاوت لحهار کی هک ینامز ات میلشروا رب تیمکاح :ب

  .1دنراد و هتشاد تمومیق یهرود نایاپ زا ار میلشروا هلمج زا نیطسلف لک رب تیمکاح ،ینیطسلف برع مدرم :ج

 تیمکاح کی داجیا لابند هب هک تسا 2036 لاس هب دحتم للم یمومع عمجم یهمانعطق عبات میلشروا تیعضو :د
  .1دوب دهاوخ مکاح میلشروا رب دحتم للم یهرادا تحت یللملانیب میژر کی نآ رد هک تسا 2لقتسم

                                                           
1 United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP). 
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 لاس رد .دناهدرکن ذاختا یبرغ میلشروا تیعضو یهرابرد یعطاق و فافش تسایس یجراخ یاهتلود رثکا عومجم رد
 میلشروا رد یگدننار یهحناس کی رد وبابش یاقآ مان هب یدرف ،6نلیاه رجار هیلع وبابش ثارو یهدنورپ رد 7936
 کیژلب یرگلوسنک و هدننار هیلع تاراسخ یهبلاطم یارب ناگدنامزاب .دش هتشک کیژلب لوسنک یهدننار طسوت یبرغ
 دومن مالعا و درک داریا هاگداد تیحالص هب عافد ماقم رد کیژلب یرگلوسنک .دنداد تساوخداد یلیئارسا مکاحم هب

 نیا عقاو رد .دنرادن ار عوضوم نیا هب یگدیسر تیحالص لیئارسا مکاحم ،تسا هداد خر میلشروا رد هحناس نوچ
  .تسا روکذم یاهلاس رد میلشروا رب لیئارسا تیمکاح ییاسانش مدع رد کیژلب تلود شرگن زا یکاح لالدتسا
 لامعا تیلباق رب اهروشک زا یرایسب ،دوب هدشن عقاو ییاسانش دروم میلشروا رب لیئارسا تیمکاح هکنیا مغریلع اما
 سلجم یهینایب بجوم هب ،ناتسلگنا لاثم ناونع هب .دناهتفریذپ ار یقوقح یایاضق رب یلیئارسا نیناوق 7یتقوم
  .4936 لیرپآ 27 خروم ناگدنیامن
 2136 ات 3036 زا یقرش میلشروا هب عجار تارظن

 ندرا اریز تشادن نیمزرس نآ رب یقح زین ندرا ،دوب هدرک ضارعا هقطنم نیا رب تیمکاح زا ناتسلگنا هکنیا مغریلع 
  .تسا هدرک لاغشا عورشمان یهنارگزواجت راتفر یهطساوهب ار یقرش میلشروا
  .دنراد عورشم تیمکاح یبرغ و یقرش زا معا میلشروا مامت رب نیطسلف برع مدرم
 یاههدارا هقطنم نآ نینکاس و مدرم ،تشونرس نییعت قح ساسا رب اریز ،تسا ندرا تیمکاح تحت یقرش میلشروا

  .دناهدرک نایب 4936 یهمانعطق یط ار دوخ
 تیمکاح کی داجیا لابند هب هک تسا 2036 لاس هب دحتم للم یمومع عمجم یهمانعطق عبات میلشروا تیعضو
  .دوب دهاوخ مکاح میلشروا رب دحتم للم یهرادا تحت یللملانیب میژر کی نآ رد هک تسا 9لقتسم

 تینما یاروش هلمج زا دحتم للم 2136 زا .تسا هتفریذپن ار میلشروا رب یتلود چیه تیمکاح یللملانیب یهعماج
 ونژ مراهچ نویسناونک عبات هک دوشیم بوسحم هدش لاغشا نیمزرس کی یقرش میلشروا هک تسا هدرک مالعا ًااررکم
  .تسا 3036
 صاخ تیمکاح نتفریذپن ینعی دحتم للم رظن شریذپ رب 9336 ات میلشروا یهرابرد اکیرمآ یهدحتم تالایا شرگن
 یهدهاعم نیفرط هب ار یاهمان اکیرمآ تارکومد روهمجسیئر رتراک 2136 ربماتپس 77 رد اریز .تسا هدوب میلشروا رب
 نآ ریفس هک تسا نامه هدحتم تالایا عضوم هک تخاس ناشن رطاخ نآ رد و داتسرف (لیئارسا و رصم) دیویدپمک
 لاس هب تینما یاروش رد 9تلود نآ یهدنیامن طسوت و هدرک نایب 2136 لاس هب دحتم للم یمومع عمجم رد 0روشک
 هک دوشیم بوسحم هدش لاغشا نیمزرس کی یقرش میلشروا هک دوب هدرک مالعا تسای یاقآ .تسا هدش رارکت 3136
  .تسا گنج نامز رد یماظنریغ صاخشا زا تیامح هب طوبرم 3036 ونژ مراهچ نویسناونک لامعا ورملق

                                                           
1 Heirs of Shababo v. Roger Heilen 
2 De Facto 
3 Corpus Separatum 
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 ،لیئارسا بناج زا تختیاپ ناونع هب میلشروا نییعت یهلأسم ،یلعف و یخیرات دهاوش ریاس و بلاطم نیا هب هجوت اب
 ای تسا یقوقح عوضوم کی لیئارسا تختیاپ ناونع هب سدقملاتیب نییعت ایآ .دزاسیم حرطم ار یددعتم یاهشسرپ

 رییغت ار للملانیب طباور رد یقوقح یاههیور دنناوتیم یسایس تامیمصت ایآ ؟دوشیم بوسحم یسایس یرما ًاافرص
 نیا یارجا و ذاختا نازیم هچ ات ؟تسا یقوقح ینابم قیرط زا تامیمصت هیجوت دنمزاین یرییغت نینچ ایآ ؟دنهد
 ود هب ورشیپ یهلاقم هک تساهشسرپ نیا هب خساپ یارب ؟تسا ضراعت رد ای گنهامه للملانیب قوقح اب عوضوم
 ناونع هب میلشروا باختنا قباطت و یگنهامه نازیم یسررب هب تسخن تمسق رد دوشیم میسقت یلصا تمسق
  .درک میهاوخ یسررب للملانیب قوقح رد دوجوم تایرظن اب ار باختنا نیا ضراعت مود تمسق رد و لیئارسا تختیاپ

 سدقملا تیب هب ترافس لاقتنا نوناق و للملا نیب قوقح
-نیب قوقح لوحت و هعسوت رد هک یلماع ،تسا للملانیبقوقح و ایفارغج ملع کرتشم طاقن نیرتمهم زا یکی ،زرم
 نویدم ،روشک موهفم ینعی للملانیب قوقح یاهداهن نیرتمهم زا یکی داجیا .6تسا هتشاد یاهدنزرا شقن للملا
 لباقریغ ،گنج ینعی یللملانیب طباور یهولج نیرتمهم زورب رد لماع نیا تیمها نینچمه .تسا ییایفارغج یاهزرم
 تیساسح زا هشیمه راوجمه یاهروشک ریاس زین و ینیطسلف یاهنیمزرس و لیئارسا نیب زرم نییعت .تسا راکنا
 فالخ رب .دوشیمن بوسحم ناکم ود ییایفارغج میسقت طقف هزورما ،یدنبزرم اما .تسا هدوب رادروخرب ییالاب
 ،یناکم یزاسادج رب هوالع هک دشاب یاهنوگ هب دیاب هزورما زرم نییعت ،یدالیم 41 یههد زا لبق یتسیلایرپما شرگن
 رب ینید و یداژن و یموق یاهیدنبهتسد هک یقطانم رد هژیو هب یبهذم و یتدیقع یگچراپکی ،یموق تفاب نیب بسانت
 ناوید هک– رگلاغشا تردق ناونع هب لیئارسا نیب فالتخا عوضوم .دوش تیاعر ،دنراد تیحجرا یلم یاهیدنبمیسقت
 تبحص ،ینیمزرس ورملق رس رب ثحب زا یادج ینیطسلف یاهنیمزرس و -دراد دیکات زین نآ رب یرتسگداد یللملانیب
  .نایدوهی و برع ناناملسم ؛تسا زیامتم یخیرات موق ود و ،بهذم ود ،هدیقع ود یزاسادج زا
 هک هژیو هب .درادن روشک ود زرم نییعت یهلأسم هب یطابترا ،لیئارسا تختیاپ ناونع هب سدقملاتیب نییعت لوا رظن رد
 رهش نیا ییاسانش و نییعت هک دوشیم ادیوه رتفرژ یهاگن رد اما .دوشیمن بوسحم لقتسم تیمکاح کی نیطسلف
 یاهشالت و رارصا هچرگ .تسا یموق و یبهذم و یتدیقع یدنبزرم یهباثم هب تقیقح رد لیئارسا تختیاپ ناونع هب
 هدوب لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا مالعا ،یدالیم 1036 لاس رد سیسأت ودب نامه زا لیئارسا تلود یلمع
336 میلشروا ترافس نوناق اما ،تسا  رد فطع یهطقن کی روبزم نوناق یارجا رد نآ یلعف تلود روتسد و اکیرمآ 9
 ماقم رد ،لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا ییاسانش رد ،اکیرمآ روهمجسیئر میمصت .دوشیم بوسحم هطبار نیا
 .تسا هدش رداص روشک نآ یانس و ناگدنیامن سلجم زا ًاالبق هک تسا یاهمانداد یارب هیئارجا رودص مکح رد ،هیبشت
 خیرات رد ،9336 چرام رد اکیرمآ روتانس 93 یاضاقت و 0336 نوج رد اکیرمآ ناگدنیامن سلجم تساوخرد لابند هب

  .دش بیوصت 7میلشروا ترافس نوناق ،9336 ربماون 1
-هدمآ نوناق نیا نیودت و بیوصت رد هرگنک لیالد یهرمز رد ،ریز دراوم نآ 7 یهدام هژیو هب و ،نوناق نیا بجوم هب
 :دنا

                                                           
 .26 ص  ،7385  ،شناد جنگ  ،نارهت  ،«یمومع للملانیب قوقح» اضردمحم  ،یلدگیب ییایض رتکد 1

2 Jerusalem Embassy Act 
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  .دنک باختنا هنادازآ ار دوخ تختیاپ دراد قح یتلم ره ،للملانیب فرع و قوقح بجوم هب •
  .تسا هدوب لیئارسا تختیاپ میلشروا 4936 لاس زا •
  .تسا هدوب روشک نیا سلجم و لیئارسا یلاع ناوید ءارزو ،ریزوتسخن ،روهمجسیئر رقم میلشروا ًاالمع •
  .تسا نایدا ریاس و نایدوهی یسدق یاضف و یونعم زکرم میلشروا •
 ریاس و لیئارسا عابتا و هدش میسقت یبرغ و یقرش تمسق ود هب میلشروا ،2136 ات 1036 یاهلاس یهلصاف رد •
  .دنتشادن ،هدوب ندرا لرتنک تحت هک ار یقرش میلشروا سدقم یاهناکم هب دورو یهزاجا نایدوهی
 لاس ات و تسا هتفرگ رایتخا رد ار رهش نیا مامت لرتنک لیئارسا ،هزور 1 گنج بجوم هب لیئارسا ندش هچراپکی اب •
  .درذگیم لیئارسا طسوت میلشروا لرتنک و هرادا زا لاس 17 ،9336
 تالایا کیژتارتسا دحتم و تارکومد تلود ناونع هب لیئارسا هب نوناق نیا 7 یهدام 96 دنب رد هرگنک ناگدنیامن •
 زا تحارص هب ناگیر .دوب هتخادرپ نآ هب اکیرمآ روهمج سیئر ناگیر دلانور راب نیلوا هک یرما .دناهدرک هراشا هدحتم
  .6درک دای اکیرمآ کیژتارتسا یهیامرس ناونع هب لیئارسا

 عقاو رد .تسا هدش هراشا میلشروا رد دوواد تموکح درگلاس نیمرازه هس هب ،نوناق نیا 7 یهدام 26 دنب رد •
 یارب یلماع و نازیم ناونع هب ار نایدوهی یارب میلشروا رد تموکح یهلاس رازه 9 یهنیشیپ نتشاد ،اکیرمآ ناگدنیامن
  .دناهدرمشرب ،تختیاپ ناونع هب میلشروا باختنا رب لیئارسا ندوب قحم
 زا معا للملانیب قوقح تاررقم اب روبزم نوناق قباطت و یگنهامه نازیم زا میهاوخب نوناق نیا یسررب ماقم رد رگا
-یم هئارا نوناق نیا نایماح و نایرجم ،ناگدننکنیودت هک ار یتاهیجوت دیاب ریزگان ،میوش علطم یاهدهاعم و یفرع
 نیاربانب .تسا هتسیاب نآ داعبا مامت رب هبناجهمه یهاگآ ،یعوضوم نینچ رتهب هچره دقن ماقم رد .مییامن یسررب ،دنهد
 :دنریگ رارق هعلاطم دروم للملانیب قوقح رظنم زا نوناق نیا رد روکذم لیالد یقوقح ینابم ات تسا مزال
 تختیاپ باختنا یدازآ لصا  -1-1

 رب للم نیب رد هناتسود طباور یهعسوت» ار دحتم للم فادها زا یکی دوخ کی یهدام زا ود دنب رد دحتم للم روشنم
 باختنا یدازآ هب قوف نوناق عاجرا .تسا هدومن مالعا «للم یراتخمدوخ و قوقح یواست لصا هب مارتحا یانبم
 بوسحم کیتاملپید طباور یهنیمز رد اهنآ قوقح نییعت رد اهتلم یراتخمدوخ لصا زا یاهولج عقاو رد تختیاپ
  .دوشیم
 هدش سکعنم کیتاملپید طباور یهرابرد 6136 نیو نویسناونک زا 7 یهدام و همدقم رد یضتقم وحن هب عوضوم نیا
 هب اهتلود تیمکاح یواست هب دحتم للم روشنم لوصا و فادها یروآدای اب ،روبزم نویسناونک یهمدقم رد .تسا
 و لباقتم تیاضر ار اهتلود نیب کیتاملپید طباور یانبم زین روبزم نویسناونک 7 یهدام .تسا هدش هراشا صاخ وحن
  .تسا هدرمش رب اهنآ یهبناجود
 ،دوخ یلخاد روما رد اهروشک ریاس یهلخادم زا رود و لقتسم یتیمکاح زا هک تسا رثا دجاو ینامز اهتلود تیاضر
  .تسا تختیاپ ناونع هب ناکم کی باختنا یدازآ ،یایواست و لالقتسا نینچ رثا نیلوا .دنشاب رادروخرب

                                                           
 یهرود  ،للملانیب طباور یناریا تاعلاطم یهلجم  ،«5506 ات 5006  ،لیئارسا-نیطسلف شکمشک هب اکیرمآ درکیور»  ،یزاجعا ناسحا و اضر  ،ربهپس 1
 .5 ص  ،4685 ناتسمز  ،مراهچ یهرامش  ،مراهچ
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 اهتلود ریاس لالقتسا اب ناکم نآ و ،دریگب رظن رد دوخ تختیاپ ناونع هب ار یصاخ یاج ،یتلود هچنانچ ،یفرط زا
 ریاس دوجو نیا اب و ،دوشن بوسحم زین رگید یتلود ینیمزرس ورملق هب زواجت یهلزنم هب و ،دشابن ضراعت رد
 هدنریذپ روشک یلخاد روما رد تلاخد یهلزنم هب ،دننک عانتما روبزم روشک تختیاپ ناونع هب نآ ییاسانش زا اهتلود
  .تسا هدش مالعا عونمم دحتم للم روشنم 7 یهدام 2 دنب رد هک دوب دهاوخ
 رادروخرب مزال لمع یدازآ زا هک تسناد لووسم ناوتیم ار یصاخشا اهنت یهیدب لصا کی ساسا رب هکنیا تیاهن رد
 یللملانیب تابث و تینما اب هک یرما .تساهتلود یریذپتیلووسم یهکس رگید یور ،تختیاپ باختنا یدازآ .دنشاب
 نیرتییادتبا و نیرتهداس زا یکی لامعا هب رداق للملانیب قوقح عبات ناونع هب یتلود رگا نیاربانب .دراد میقتسم طابترا

 یواست زا ناوتیم هنوگچ ،دشابن ،تسا تختیاپ ناونع هب شاینیمزرس یروملق رد یناکم نییعت نامه هک دوخ قوقح
  .دروآ نایم هب نخس اهنآ یریذپتیلووسم زین و اهتلود تیمکاح
 یلمع یهیور و فرع

 لوادتم یهیور کی دوجو هب ینمض و حیرص روط هب دوخ لالدتسا زا دنب دنچ رد ،قوف 9336 نوناق ناگدننکنیودت
 و یسایس و یرادا مهم زکارم هک دناهتشاد نایب نانآ .دناهدرک هراشا لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا نییعت رد
 تسخن لابقتسا دروم میلشروا رد زین اهتلود ریاس ناگدنیامن و هدوب میلشروا رد لیئارسا تلود ییاضق و ،یتیمکاح
 اهنت هن لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا ییاسانش هب میمصت نیاربانب .دناهتفرگیم رارق لیئارسا نارس ریاس ای ریزو
  .تسا گنهامه زین فرع اب هکلب تسین للملانیب قوقح تاررقم ضقان
 .دراد رایسب یکیدزن للملانیب قوقح رد هدارا تلاصا بتکم نارادفرط اب ،نوناق ناگدننکنیودت هاگدید دسریم رظن هب
 نیا زا زین یفرع دعاوق ،تساهروشک یهدارا یقوقح دعاوق یهیلک ینابم هک روطنامه دندقتعم» ،نیرکفتم زا هتسد نیا
 نتم کی رد هکنآ یاج هب قفاوت نیا .تساهروشک ینمض و یضرف یضارت و قفاوت رب ینتبم و هدوبن ینثتسم لصا
-هدارا زا یشان زین یفرع دعاوق یمازلا تیصوصخ ،نیاربانب .تسا هدش هتفریذپ ینمض تروص هب ،دوش سکعنم نودم

 ،ربتعم یهقباس کی ماجنا اب هک ییاهروشک هب تبسن طقف یفرع یهدعاق ،یاهیرظن نینچ قبط .تساهروشک قفاوم ی
-یمن هدعاق نیا .دراد ارجا تیلباق ،دناهدومن لوبق ار نآ ًاادعب هک ییاهروشک ای و دناهتشاد تکرش نآ یریگلکش رد
  .6«دشاب رثؤم نانآ هیلع ،ثلاث یاهروشک تیاضر نودب دناوت
  .7تسا هدش سکعنم سوتول یهیضق رد یللملانیب یرتسگداد یمیاد ناوید یأر رد روبزم یهدارا تلاصا یهیرظن
 ،میلشروا رد اهتلود ریاس یهیاپدنلب تاماقم زا ییاریذپ رد لیئارسا تلود یلمع یهیور ،9336 نوناق رظن زا نیاربانب
 نیا زا یکاح روما فراعتم دنور هک انعم نیا هب .تسا یفرع یهدعاق کی راذگهیاپ رما نیا حیرص ای ینمض شریذپ و
 رهم عقاو رد روبزم نوناق بیوصت رد هدحتم تالایا مادقا هنیمز نیا رد .تسا هدوب لیئارسا تختیاپ میلشروا هک تسا
  .دباییمن یرست اهتلود ریاس هب هتبلا و تسا تلود ود یهبناجود طباور رد فرع نیا شریذپ رب یدییأت
 یفرع یهدعاق» اریز .دومن ناعذا فرع نیا ندوب یاهقطنم و یلحم هب دیاب ،یتشادرب نینچ شریذپ تروص رد هتبلا
 ناوید هرابنیا رد .ددرگ ارجم و داجیا اهنآ لباقتم طباور رد ای و هتفرگ رارق روشک ود شریذپ دروم یتح دناوتیم
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-یمن یلیلد ناوید»:تسا هدرک مالعا "روبع قح" یهیضق هب طوبرم یأر رد 4136 لیرپآ 76 رد یرتسگداد یللملانیب
 و هیاپ ،تساهنآ طباور رب مکاح و هدش هتفریذپ اهنآ طسوت هک یلمع ،روشک ود نایم موادم و رمتسم لمع هک دنیب
  .6«دشابن روشک ود نآ نایم یلباقتم تادهعت و قوقح ساسا
 یفرع یهدعاق کی دجوم دوخ یدوخ هب دناوتیم هک دنکیم داجیا ار ییاههیور زین اهتلود راتفر ،رگید فرط زا
 یداع نیناوق ای یساسا نوناق لوصا (6 . ...زا دنترابع یللملانیب یفرع یهقباس یهدنروآدیدپ یتلود لامَعا» .دشاب
  .7«هیرجم یهوق تامیمصت (7 ؛یللملانیب و یجراخ لیاسم هب طوبرم
 رب ینبم ،2647 ربماسد رد اکیرمآ یهدحتم تالایا روهمجسیئر روتسد هک 9336 نوناق اهنت هن هیضق نیا رد نیاربانب
 هصالخ روط هب دناهدش ناونع میمصت نیا رد هک یتاکن .تسا یساسا تیمها زئاح 9336 کورتم نوناق یارجا
 :زا دنترابع
 زا نیطسلف و لیئارسا یهشقانم هب دیدج یشرگن عقاو رد ،لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا نتخانش تیمسر هب •
  .تسا هدش بوسحم ،پمارت یاقآ بناج
  .دنادیم شرگن و نوناق نیا یرجم ار دوخ ًاافرص هنیمز نیا رد اکیرمآ روهمج سیئر •
 و تبثم ریثأت هکلب درادن هنایمرواخ حلص دنور رب یفنم ریثأت اهنت هن 9336 نوناق یارجا هک تسا دقتعم پمارت یاقآ •
 ود نیب یهحلاصم هب رجنم نوناق نیا یارجا مدع ،دوب رارق رگا ناشیا یهدیقع هب .تشاد دهاوخ زین هدننکعیرست
  .تسا هدشن نینچ یلو ،دسریم رظن هب یفاک نامز لاس 47 ،دوش فرط
 تابثا ریخا لاس 42 لوط رد ار میلشروا کیتارکومد یهرادا رد دوخ ییاناوت ًاالمع ،لیئارسا ،پمارت یاقآ رظن زا •
  .تسا هدرک
 رد لیئارسا تاماقم اب رادید یارب میلشروا رد رارقتسا رد اکیرمآ روهمج یاسؤر یلمع یهیور ،پمارت یاقآ رظن زا •
  .تسا لیئارسا تختیاپ میلشروا هک تسا تیعقاو نیا رب دییأت رهم زا یکاح فلتخم راودا
 نیفرط زا و هتسنادن لیئارسا زا یرادبناج یانعم هب ار میمصت نیا ذاختا اکیرمآ روهمج سیئر ،لاح نیع رد •
-یم دیکأت فیرش مرح یسدق یاضف رب ناشیا هژیو هب و دنهد همادا حلص هب لین یارب دوخ تارکاذم هب ات هتساوخ
  .دننک

 للملانیب قوقح اب میلشروا ترافس نوناق ضراعت
 اب میلشروا ترافس نوناق ایآ هک هدیسر ارف شسرپ نیا حرط نامز نونکا ،دش هتفگ لبق تمسق رد هک هچنآ هب هجوت اب

 نخس یللملانیب تاررقم یضعب اب نوناق نیا یاهیگنهامه دروم رد ؟درادن یضراعت هنوگچیه للملانیب قوقح
 و اهتفلاخم اب هلصافالب 9336 نوناق یارجا یهرابرد اکیرمآ روهمجسیئر قطن اریز .تسین هار نایاپ نیا اما .میتفگ
 یقوقح ینابم هب عقاو رد ،هلاقم زا هراپ نیا رد .دش هجاوم للملانیب یهصرع رد یددعتم فلاخم یاهیریگعضوم
  .میزادرپیم روکذم میمصت اب هتفرگ تروص یاهتفلاخم
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 یمومع عمجم و تینما یاروش یاههمانعطق

 یمومع عمجم 7491 ربماون 92 بوصم181(Ⅱ) یهرامش یهمانعطق •
 اریز .دزادرپب نیطسلف یهلأسم هب ات درک تساوخرد للم نامزاس یمومع عمجم زا ناتسلگنا ،2036 لیرپآ 7 رد
 اهنت هن ترجاهم نیا .دوب هتخاس ریگرد ار اپورا مامت نیطسلف تمس هب نایدوهی زا یمیظع تیعمج ترجاهم عوضوم
 یهیامرس ییاجهباج یانعم هب هکلب دزیم مهرب ار دوب ناتسلگنا تمومیق تحت یهقطنم هک ینیطسلف یموق تفاب
 .دشیم بوسحم قارع و ندرا ،هیروس ،رصم یگیاسمه رد کیژتارتسا یهقطنم نیا تمس هب اپورا زا یناسنا و یدام
 هتیمک نیا .درک داجیا ار نیطسلف یهرابرد دحتم للم یهژیو یهتیمک ناتسلگنا تساوخرد لابند هب یمومع عمجم

  .دومن تاقالم مزینویهص بزح و یدوهی ناگدنیامن اب هقطنم زا دیدزاب نمض
 تمومیق تحت یللملانیب لقتسم یهقطنم کی و یلیئارسا و ینیطسلف لقتسم تلود ود لیکشت داهنشیپ هتیمک ًااتیاهن

 بیوصت 616 یهرامش یهمانعطق بلاقرد تاداهنشیپ نیا مامت .داد هئارا ار میلشروا یهرادا یارب ار للم نامزاس
 ،سدقم ناکم و یسدق یاضف کی ناونع هب عقاو رد (میلشروا) سدقملا تیب ،همانعطق نیا بجوم هب نیاربانب .دندش
  .دشیم دنمهرهب لالقتسا زا ناکیتاو نوچمه دیاب ،تسا تیمها زئاح نایحیسم و نایدوهی ،ناناملسم یارب هک
 تیب یهقطنم لالقتسا هب راب نیلوا یارب اریز تسا مهم ،یقوقح رظن زا اما ،دشن ارجا هاگچیه همانعطق نیا هچرگ
  .تسا هدش هراشا نآ رد (میلشروا) سدقملا
 یمومع عمجم 8491 ربماسد 11 بوصم 491 (Ⅲ) یهمانعطق •

 لیاسم یهرابرد یجنایم نییعت روظنم هب هک 1036 یم 06 خروم116 (S-2) یهرامش یهمانعطق ساسا رب همانعطق نیا
 اهنآ یسررب هک درکیم نایب (میلشروا) سدقملا تیب تیعضو صوصخرد ار یدراوم ،دوب هدش بیوصت نیطسلف
 تختیاپ ناونع هب نآ نییعت اب ار(میلشروا) سدقملا تیبیهقطنم لعفلاب تیعضو هژیو هب و اههمانعطق دافم ضراعت
  .دنکیم راکشآ یبوخ هب لیئارسا
 دیاب ،نیطسلف رد یبهذم قطانم و اهنامتخاس -6ثراظان لماش– سدقم یاهناکم ،همانعطق نیا 2 دنب بجوم هب

 دیاب یتابیترت نینچ و ؛دوش نیمضت یخیرات یهیور و دوجوم قوقح اب قباطم اهنآ هب هنادازآ یسرتسد و دنوش تیامح
 یهئارا رد دحتم للم شزاس نویسیمک هکنیا و ؛دنوش ماجنا دحتم للم رثؤم تراظن تحت فده نیا هب ندیسر ات
 داجیا روظنم هب لصفم و قیقد روط هب ار دوخ یاهداهنشیپ دیاب یمومع عمجم مظنم تسشن نیمراهچ هب ششرازگ
 اهناکم یهرابرد ییاههیصوت یواح دیاب تاداهنشیپ نیا و دهد هئارا میلشروا نیمزرس رد یمیاد یللملانیب میژر کی
 دیاب روبزم نویسیمک ،نیطسلف یهیقب رد سدقم یاهناکم هب هجوت اب هکنیا و ؛دنشاب نیمزرس نیا رد دوجوم سدقم
 یاهناکم زا تیامح یهرابرد بسانم یمسر یاهنیمضت ات دهاوخب هطوبرم یحاون رادتیحالص یسایس تاماقم زا
  .دنوش هئارا یمومع عمجم هب بیوصت یارب دیاب تادهعت نیا و دنریگب رظن رد اهنآ هب یسرتسد و سدقم
 زا (میلشروا ) سدقملا تیب یهقطنم ،یناهج نایدا نیب یراکمه رظنم زا» هک دنکیم مالعا زین همانعطق نیمه 1 دنب

 نیع ،بونج رد 6مهلثب ،قرش رد 7سید وبا) نآ فارطا یاهرهش و اهاتسور اب هارمه نآ یلعف یرهش یهقطنم هلمج

                                                           
1 Nazareth 
2 Abu Dis 
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 تبسن هژیو و زیامتم یراتفر زا دیاب(لامش رد 0تفعوش و ،دوشیم 9استوم دیدج رهش لماش دوخ هک برغ رد 7میرک
 دهاوخیم تینما یاروش زا نیاربانب ؛دنریگ رارق دحتم للم رثؤم لرتنک تحت دیاب و دنشاب دنمهرهب نیطسلف یهیقب هب
 زا همانعطق ؛دنک ذاختا نایماظن زا میلشروا یزاسکاپ نیمضت یارب نکمم نامز نیرتکیدزن رد ار یرتشیب یاهماگ ات
-نیب میژر یارب ار دوخ لصفم یاهداهنشیپ ،یمومع عمجم مراهچ مظنم تسشن هب ات دهاوخیم شزاس نوسیمک
 اب گنهامه ،زیامتم یاههورگ یارب ار یلخاد لالقتسا رثکادح ات دهد هئارا میلشروا یهقطنم یارب یمیاد یللملا
  .«ددرگ مهارف میلشروا یهقطنم یهژیو یللملانیب تیعضو
  یمومع عمجم9491 ربماسد 9 بوصم 313(Ⅳ) یهرامش یهمانعطق •

 تیامح و میلشروا یهقطنم یارب یللملانیب میژر کی نییعت یهلأسم و نیطسلف عوضوم صوصخ رد زین همانعطق نیا
 نایب دنوشیم طوبرم یلعف عوضوم هب هک همانعطق نیا زا ییاهتمسق یهمجرت .دیسر بیوصت هب سدقم یاهناکم زا
 :ددرگیم
 نیشیپ یاههمانعطق رد روکذم لوصا هک تسا رواب نیا رب ،(سدقملا تیب) میلشروا اب هطبار رد ،یمومع عمجم»
 یارب هنافصنم و هنالداع راکوزاس کی ،2036 ربماون 37 رد دحتم للم یهمانعطق هژیو هب و عوضوم نیا هب طوبرم
  ،دنهدیم هئارا هلأسم
 ات دریگ رارق یمیاد یللملانیب میژر کی تحت دیاب (سدقملا تیب) میلشروا هکنیا رب ینبم ار یمومع عمجم دصق -1
 هژیو هب زین و دیامن مهارف میلشروا زا جراخ رد هچ و لخاد رد هچ ار سدقم اهناکم زا یتیامح بسانم یاهنیمضت
 یاروش . ...دنکیم نایب ،دنوش لامعِتا یمومع عمجم 2036 ربماون 37 بوصم616(Ⅱ) یهرامش یهمانعطق تاررقم
  .....دریگ هدهع رب ار هقطنم نیا یهرادا هب عجار یاهتیلووسم دیاب تمومیق
 تیب) میلشروا یهعوضوم نوناق دوخ یدعب تسشن رد هک دهاوخیم تمومیق یاروش زا عمجم ،روظنم نیا هب -7
  .دیامن لیمکت ار (سدقملا

Ⅱ. للم یاضعا ناونع هب ناشتادهعت وترپ رد نکمم نامز نیرتکیدزن رد ات دهاوخیم هطوبرم یاهتلود زا عمجم 
  .«دنشاب یلعف یهمانعطق یارجا لابند هب تین نسح اب دحتم
 تینما یاروش 8491 یالوج 92 بوصم 15 یهرامش یهمانعطق •

 یارب مزال یطایتحا مادقا هنوگره » ات دهاوخیم رادتیحالص تاماقم و اهتلود مامت زا روبزم یهمانعطق 9 دنب
 هژیو هب دارفا مامت یسرتسد روظنم هب ار اههاگتدابع ریاس و دباعم هلمج زا «میلشروا رهش و سدقم نکاما زا تظافح
  .دننک مهارف ،دناهدش رادروخرب بستکم و رادیاپ یقح زا ناشبهذم یهطساو هب هک نانآ
-یم گنج ریگرد یهقطنم یدوهی و برع حلاص تاماقم زین و برع یهیداحتا وضع یاهتلود زا زین همانعطق 46 دنب

 .دنیامن مالعا ار همانعطق نیا شریذپ 1036 نوج مکی زور رد کرویوین تقو هب رهظ زادعب 1 تعاس ات دهاوخ
 یکی طسوت رضاح یهمانعطق رگا . ...» :تسا هدمآ نآ 66 دنب رد زین روبزم یهمانعطق دافم تیاعر مدع یارجاتنامض

                                                                                                                                                                                     
1 Bethlehem 
2 Ein Karim 
3 Motsa 
4 Shu'fat 



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 434

 رب مادقا هاگدید اب نیطسلف یهلأسم ،دوش لطاب ای ضقن ًاادعب یلو دوش هتفریذپ ای ،دوش ضقن اهنآ یودره ای نیفرط زا
  .«تفرگ دهاوخ رارق ددجم یسررب دروم روشنم متفه لصف ساسا
 .تسا سدقم نکاما هب ناگمه یسرتسد عنام ًااقیقد ،لیئارسا تختیاپ ناونع هب (سدقملا تیب) میلشروا نییعت
 هب میلشروا ییاسانش اریز .دوب هدش هدرمشرب نآ بیوصت فادها زا یکی ناونع هب همانعطق جنپ دنب رد هک یعوضوم
 یاهنیمزرس نینکاس هژیو هب ،ناهج طاقن ریاس ناناملسم رورم و روبع یدازآ عنم یانعم هب ًااموزل تختیاپ ناونع
 ود ضراعت ،دریگ رارق هجوت دروم 9336 نوناق 7 یهدام وترپ رد همانعطق نیا دافم رگا ،رگید فرط زا .تسا ینیطسلف
 1 گنج بجوم هب لیئارسا ندش هچراپکی اب» هک تسا هدش مالعا تحارص هب ،7 یهدام رد .دوب دهاوخ رتراکشآ نتم
 تیب) میلشروا لرتنک و هرادا زا لاس 17 ،9336 لاس ات و تسا هتفرگ رایتخا رد ار رهش نیا مامت لرتنک لیئارسا ،هزور
 ضقان تحارص هب اکیرمآ یهدحتم تالایا 9336 ترافس نوناق زا تمسق نیا .«درذگیم لیئارسا طسوت (سدقملا
 هب گنج قیرط زا (سدقملا تیب) میلشروا قاحلا و یماظن لاغشا زا اریز .تسا للملانیب قوقح یهرمآ تاررقم
 0 دنب رد تحارص هب زواجت و یماظن رابجا قیرط زا نیمزرس لیصحت هکیلاحرد .تسا هتفگ نخس لیئارسا ورملق
  .دناهدش عنم دحتم للم روشنم 7 یهدام
 تینما یاروش 8691 یم 12 بوصم 252 یهرامش یهمانعطق •

 لاغشا هلمج زا ،لیئارسا طسوت هدش ذاختا یرادا و ینوناق ریبادت و تامادقا مامت » هک درادیم ررقم همانعطق نیا 7 دنب
 ،دناهدش داجیا (سدقملا تیب) میلشروا یقوقح تیعضو رییغت روظنم هب هک نآ رد دوجوم یاهییاراد فرصت و یماظن
 یهمادا ،قباس لاح هب عضو یهداعا نمض ات تسا هدش هتساوخ لیئارسا زا نآ 9 دنب رد و «تسا رثا الب و لطاب
  .دزاس فقوتم ار ینینچ نیا تایلمع
 تینما یاروش 9691 ربماتپس 51 بوصم 172 یهرامش یهمانعطق •

 یاهناکم هب یمارتحایب ای یبیرخت مادقا هنوگ ره ،تینما یاروش هک دنکیم مالعا تحارص هب همانعطق نیا 7 دنب
 زا یریگولج زا یراددوخ و قیوشت هنوگ ره ای (سدقملا تیب) میلشروا رد یبهذم قطانم و اهنامتخاس ،سدقم

  .دنکیم یقلت یللملانیب تینما و حلص یارب دیدهت ،دنشاب هک یلکش ره هب ار یلامعا نینچ
 مالعا 9336 نوناق رد اهییاکیرمآ هچنآ فالخ رب لیئارسا تختیاپ ناونع هب(سدقملا تیب) میلشروا نییعت ،هجیتن رد
 تریاغم زا یکاح هکلب ،تسا ضراعت رد ییاههمانعطق نینچ اب اهنت هن ،دنتسه یعدم اه تسینویهص هچنآ و دناهدرک
  .تسا (سدقملا تیب) میلشروا عوضوم و لیئارسا و نیطسلف یهنیمز رد دوجوم قباس یهیور اب راتفر نیا
 یمومع عمجم 3112 ربتکا 72 بوصم ES-10/13 یهمانعطق •

 تیب) میلشروا هلمج زا ینیطسلف یلاغشا نیمزرس رد ار لئاح راوید تخاس دیاب لیئارسا همانعطق نیا بجوم هب
 عضو و هتخاس فقوتم تسا للملانیب قوقح تاررقم اب ضراعت رد و 3036 یاههمانتقفاوم ریاغم هک یقرش (سدقملا
 .دیامن هداعا قباس لاح هب ار
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 تینما یاروش 3112 ربماون 91 بوصم 5151 یهمانعطق •

 و لیئارسا تلود ود داجیا لحهار رب ینبم -دحتم للم و اپورا یهیداحتا ،هیسور ،اکیرمآ - یبناج راهچ هار یهشقن
  .تفرگ رارق دییأت دروم نیطسلف
 یمومع عمجم 3112 ربماسد 8 بوصم ES-10/14 یهمانعطق •
 ییامنهار اب ،9447 ربتکا 67 بوصم ES-10/13 یهمانعطق رب ددجم دیکأت اب »:هک تشادیم مالعا روبزم یهمانعطق
 یبایتسد شریذپ تیلباق مدع هب عجار ینبم للملانیب قوقح یهدش دییأت لصا زا یهاگآ اب ،دحتم للم روشنم لوصا
 لصا تیاعر و مارتحا رب ینتبم اهتلم نیب یهناتسود طباور هکنیا زا یهاگآ اب ،روز هب لسوت اب نیمزرس کی هب

 هجوت اب ،دشابیم دحتم للم روشنم لوصا و فادها زا یکی عوضوم نیا و تسا مدرم تشونرس نییعت و ربارب قوقح
 هک ،2036 ربماون 37 بوصم616(Ⅱ) یهرامش یهمانعطق هلمج زا یمومع عمجم طبترم یاههمانعطق ریاس هب
 تسشن نیمهد یاههمانعطق هب هجوت اب ،درکیم میسقت یدوهی و برع تلود ود هب ار تمومیق تحت نیطسلف
 ربماون 77 خروم 707 یاههرامش هب تینما یاروش طبترم یاههمانعطق هب هجوت اب ،یمومع عمجم یهژیو یرارطضا

 چرام 77 خروم 100 ،6236 ربماتپس 97 خروم 137 ،3136 یالوج 9 خروم 217 ،9236 ربتکا 77 خروم 199 ،2136
 تسوگآ 47 خروم 120 ،4136 نوج 49 خروم 120 ،4136 چرام 6 خروم 910 ،3236 یالوج 47 خروم 790 ،3236
 36 خروم 9696 و 7447 چرام 76 خروم 2396 ،1336 ربماتپس 17 خروم 9246 ،0336 چرام 16 خروم 043 ،4136
 نیطسلف نیمزرس یهرابرد ونژ یاهنویسناونک هب Ⅰ یقاحلا لکتورپ و ونژ مراهچ نویسناونک دییأت اب ،9447 ربماون
 گنج فرع و قوقح یهرابرد ههال نویسناونک یهیمیمض تاررقم هب هجوت اب ،یقرش سدقملاتیب هلمج زا یلاغشا
 یارجا و نیمضت یهرابرد ونژ مراهچ نیوسناونک یهیلاع دهاعتم یاهتلود سنارفنک داقعنا زا لابقتسا اب ،2436 ینیمز
 اب ،ونژ رد 3336 یالوج 96 رد (سدقملا تیب) میلشروا هلمج زا یلاغشا نیطسلف نیمزرس رد روبزم نیوسناونک
 اب ،ونژ رد 6447 ربماسد 9 رد دهاعتم یاهتلود روضح اب ههال ددجم سنارفنک یهیمالعا زا تیامح حیرصت و راهظا
 زا ینیطسلف یلاغشا یاهنیمزرس رد لیئارسا یاهزاس و تخاس دننکیم دییأت هک دحتم للم یاههمانعطق هب هجوت

 زین و دنوشیم بوسحم یعامتجا و یداصتقا یهعسوت و حلص یارب یعنام و دنتسه عورشمان ،یقرش میلشروا هلمج
-یم دییأت هک دحتم للم طبترم یاههمانعطق هب هجوت اب ،دنتسه زاس و تخاس لماک نایاپ ناهاوخ هک ییاههمانعطق نآ
 چیه یلاغشا یقرش میلشروا یتخانشتیعمج بیکرت و تیعضو رییغت رد ،رگلاغشا تردق ،لیئارسا تامادقا هک دننک
 شخبیدازآ نامزاس و لیئارسا نیب هدقعنم یاههمانتقفاوم یروآدای اب ،دنرثاالب و لطاب و دنرادن یقوقح رابتعا
-نیمزرس رد لیئارسا طسوت راوید تخاس یهمادا زاغآ هب هجوت اب هژیو هب ،هنایمرواخ حلص دنیارف یهنیمز رد نیطسلف
 و هدش رکذ 30366 زبس طخ رد هک یقرش (سدقملا تیب) میلشروا فارطا و رد هلمج زا نیطسلف یلاغشا یاه
 تمسق یتقوم قاحلا ثعاب و دوشیم تیامح دروم دنورهش نارازه یگدنز و ینسطسلف عبانم بیرخت بجوم
 یبرخم ریثأت زین و مدرم یزاسادج رب روبزم راوید هک یایفنم رثا هب هجوت اب هژیو هب ،تسا هدیدرگ نیمزرس زا یعیسو
 یهرابرد رشب قوقح نویسیمک یهژیو رگشرازگ 9447 ربماتپس 1 شرازگ زا لابقتسا اب ،دراد حلص دنیارف رب هک

                                                           
1 Armistice Line 
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 هب طوبرم تمسق رد هژیو هب (E/CN. 4/2004/6) 2136 زا لیئارسا طسوت یلاغشا یاهنیمزرس رشب قوقح تیعضو
 اب رگیدکی رانک رد هک ینیطسلف و یلیئارسا تلود ود لحهار ساسا رب ضراعت هب نداد نایاپ ترورض دییأت اب ،راوید

 هجوت اب ،دننک یگدنز تینما یاروش و یمومع عمجم یاههمانعطق اب قباطم و 3036 زبس طخ ساسا رب تینما و حلص
 تالکشم داجیا بجوم لیئارسا طسوت للملانیب قوقح تاررقم ضقن و روبزم راوید تخاس نامز رذگ اب هکنیا هب
 یرتسگداد یللملانیب ناوید زا ،دحتم للم روشنم 13 یهدام ساسا رب ،دوب دهاوخ نوزفازور برخم بناوج و ییانبم
 :دهد هئارا ریز یهلأسم یهرابرد ار دوخ یتروشم رظن ًااروف ،دوخ یهمانساسا 91 یهدام ساسا رب ات دوشیم اضاقت
 هلمج زا هدش لاغشا ینیطسلف نیمزرس رد ،رگلاغشا تردق ،لیئارسا طسوت راوید تخاس زا یشان یقوقح یاهدمایپ
 لوصا و دعاوق یهظحالم اب ،تسا هدمآ لکریبد شرازگ رد هک هنوگنادب ،یقرش (سدقملا تیب) میلشروا فارطا و رد
 هچ تینما یاروش و یمومع عمجم طبترم یاههمانعطق و 3036 ونژ مراهچ نویسناونک هلمج زا للملانیب قوقح
 «؟دنتسه
 و هباشت لیلد هب اهنآ دافم رکذ زا هک یهباشم دراوم و روکذم یاههمانعطق مامت رد ًاابیرقت تفگ ناوتیم عومجم رد
 میلشروا قاحلا اههمانعطق نیا زا مادکچیه رد هکنیا لوا ؛تسا یبایدر لباق کرتشم دروم دنچ ،دش یراددوخ رارکت
 زا یکاح عقاو رد عوضوم نیا .تسا شریذپ لباق ریغ دشاب هک یلکش و تروص ره هب لیئارسا ینیمزرس یورملق هب
 هدشیمن بوسحم یصاخ تلود تیمکاح تحت (سدقملا تیب) میلشروا دهدیم ناشن هک تسا یاهیور و فرع
 هراشا یلمع یهیور و فرع کی هب هک تمسق نیا رد پمارت دلناد روتسد و 9336 نوناق لالدتسا نیاربانب و تسا
 ناونع هب هاگچیه لیئارسا هک تفگ نیقی وحن هب ناوتیم هک تساجنادب ات هیور نیا رارکت .تسانبم دقاف ،دناهدرک
 زا ًاالبق هک هدارا تلاصا یهیرظن ساسا رب هچرگ هوالع هب .تسا هدشیمن بوسحم میلشروا قلطم تیمکاح و تلود
 هتفریذپ اهتلود یهبناجود یهیور رد یتح یفرع دعاوق داجیا سوتول یهیضق رد هک دش هتفگ و ،میدرک ثحب نآ
 کی دربراک تیلباق و تحص شریذپ یارب ییاضق یهیور رد درفبرصحنم و ییانثتسا دروم کی دوجو اما ،تسا هدش
 یاروش ددعتم یاههمانعطق بلاق رد اهتلود زا یدایز دادعت یهیور ،صاخ دروم نیا رد هژیو هب .تسین یفاک هیرظن
 نآ و تسا لیئارسا و اکیرمآ یهدحتم تالایا تلود رظن اب ریاغم فرع کی دوجو زا یکاح یمومع عمجم و تینما
  .تسا یاهقطنم یفرع یهدعاق کی رظنم زا لیئارسا تختیاپ ناونع هب (سدقملا تیب) میلشروا ییاسانش ناکما مدع
 نییعت .دروخیم مشچ هب فوصوم یاههمانعطق رثکا رد ًاابیرقت اهتلم تشونرس نییعت قح لصا یاپدر هکنیا مود
 نییعت قح هب لئاق رگا یتح ،تفگ ناوتیم مکتسد .تسا روبزم قح ضقلن لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا

 اجنآ زا .میشاب دقتعم مه اهینیطسلف یارب تشونرس نییعت قح هب لاونم نیمه هب دیاب ،میشاب لیئارسا یارب تشونرس
 میلشروا ینعی نیمزرس کی اهنآ یارجا یهنیمز یتح و ناسکی فرط ود یارب لصا نیا لامعا نازیم و اوتحم هک
 تختیاپ ناونع هب ار روبزم ناکم ناوتیمن هک ینعم نیا هب .دنوشیم طقاس رگیدکی اب ضراعت ماقم رد ود ره ،تسا
 ساسا رب هک تسا یئالقع و یقطنم لصا کی نیا .دومن مورحم قح نیا زا ار نیطسلف مدرم و درک باختنا لیئارسا
 یلقع رظن زا ینعی .داد یرترب ،یحیجرت لماع نودب ناسکی یاوتحم اب یرگید رما رب ار رما کی ناوتیمن نآ
 هتبلا تسا نکمم .تخاس هدایپ ار نآ ناوتیم روز لامعا و تردق رب هیکت اب یسایس رظن زا هچرگ .تسا نکممریغ
 یسایس تیمکاح هک یمدرم یارب ناوتیمن و دنتسه تختیاپ یاراد اهروشک اهنت هک دنک روطخ نهذ هب داریا نیا
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 نییعت قح زا ًاانئمطم ،دشیم بوسحم لقتسم تلود نیطسلف رگا عقاو رد .دش لیاق یقح نینچ دنرادن لقتسم
  .درادن تیعوضوم یقح نینچ ًااساسا یلعف طیارش رد اما دوب دنمهرهب تختیاپ
 ره .تسا ساسح و هدیچیپ یعوضوم ،ینیطسلف یاهنیمزرس و رگلاغشا تلود ناونع هب لیئارسا نیب حلص دنور
 میلشروا نییعت .دوشیم هجاوم فلتخم یاهتلود شنکاو اب دزادنا رطخ هب ار یللملانیب تینما و حلص هک یاهلأسم
 ار نآ لقادح و ،دراد ءوس رثا یبهذم نکاما هب ناگمه یسرتسد قح رب ،لیئارسا تختیاپ ناونع هب (سدقملا تیب)
 یسرتسد قح دیاش .دوشیم میلشروا یبهذم نکاما هب ناناملسم یسرتسد عنم بجوم هک مییوگن رگا دنکیم دودحم
 ذاختا یلمع یاههیور هب رتقیقد یهاگن اما ،دنشابن ضراعتم مه اب لوا رظن رد تختیاپ نییعت قح و سدقم نکاما هب

 یدازآ انامه هک دوشیم یرشب مهم قح کی ضقن بجوم رما نیا هک دهدیم ناشن یبوخ هب لیئارسا بناج زا هدش
 یسرتسد اهنآ نیرتمهم زا یکی هک دراد یمزاول ،بهذم باختنا یدازآ قح ًاانئمطم .تسا بهذم یدازآ و دمآ و تفر
 رد بهذم یدازآ و دمآ و تفر یدازآ قح ییاسانش ،عقاو رد .تسا یبهذم سدقم نکاما هب تیدودحم نودب
 یهیمالعا تاررقم .دناهدش سکعنم تحارص هب رشب قوقح یناهج یهیمالعا هلمج زا یرشب قوقح دانسا نیرتمهم
  .6دومن رثاالب و لطاب ار اهنآ ناوتیمن نوناق کی بیوصت یتح یقفاوت چیه اب و تسا دنمهرهب هرمآ یگژیو زا ،روکذم
 لمع هب یضیعبت چیه . .»:تسا هدومن مالعا تحارص هب رشب قوقح یناهج یهیمالعا مود یهدام 7 دنب هوالعهب
 قلعت نآ هب صخش هک دشاب ینیمزرس ای روشک یللملانیب ای ییاضق و یرادا ،یسایس عضو رب ینتبم هک دمآ دهاوخن
 .«دشاب هدش دودحم یلکش هب نآ تیمکاح ای هدوب راتخمدوخریغ ای تمومیق تحت ،لقتسم روشک نیا هاوخ ،دراد
 هدام نیا دافم اب ،هتفای لکشت ًاالماک یسایس تیمکاح کی دوبن یهناهب هب تشونرس نییعت قح ندرک دودحم نیاربانب
  .تسا ضراعت رد
 ارجاتنامض اههمانعطق نیا هکنیا زا یادج .تشاد هجوت دحتم للم یاههمانعطق یقوقح شزرا هب دیاب رگید یوس زا
 دناوتیم دانسا نیا یاوتحم ،دنوشب یدنبهقبط یاهتسد هچ رد للملانیب قوقح رظن زا هکنیا ای دنشاب هتشادن ای هتشاد
  .دشاب یللملانیب یهصرع رد اهروشک یهیور و فرع زا یقیقد ساکعنا
 یهلأسم ییاهن لصف و لح یارب ار یعطق حرط کی زگره دحتم للم نامزاس » :دندقتعم نانادقوقح زا یضعب هچرگ
 مادک ره هک توافتم تمسق ود هب رهش میسقت هن و ندرک یللملانیب یهدیا رب هن نینچمه ؛تسا هدرکن هئارا نیطسلف
 و تسا هدرازگ زاب ار لح هار ود ره للم نامزاس عقاو رد .تسا هدرکن دیکأت دشاب توافتم تلود کی تیمکاح تحت
 7«تسا هدیزگرب هناطاتحم یشور هنیمز نیا رد و دنوش باختنا نیفرط دوخ طسوت ات
 ینیطسلف یلاغشا یاهنیمزرس رد راوید تخاس یهیضق رد یرتسگداد یللملانیب ناوید یتروشم رظن -1-2

 ناهاوخ و تسا یدام مادقا کی ماجنا یهرابرد هک تسادیپ یبوخ هب مه (0447 لاس) یتروشم رظن ناونع و رهاظ زا
 فارطا یحاون و (سدقملا تیب) میلشروا رد لیئارسا طسوت راوید تخاس یقوقح یاهدمایپ صوصخ رد رظن مالعا
 .دشاب هتشادن یمیقتسم طابترا لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا نییعت اب تسا نکمم رما یداب رد نیاربانب .تسا نآ

                                                           
1 Baron, Charles Bryan. The International Legal Status of Jerusalem, 8 Touro International Law Review, 
spring 1998, p. 11. 
2 Cassese, Antonio. Legal Considerations on the International Status of Jerusalem. Available at: Oxfors 
Scholarship Online. 



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 634

 یهلأسم دروم رد رتماع لالدتسا کی یاپ در ناوتیم لیئارسا تاداریا و یأر نتم رد روکذم لالدتسا هب هجوت زا اما
 دروم یبوخ هب دناوتیم طانم حیقنت ماقم رد نیاربانب .درک هدهاشم ار هقطنم رد لیئارسا عونتم تامادقا و نیطسلف
 یاهلالدتسا نیرتمهم هب سپس و دروم نیا رد ناوید لیکشت دنور رصتخم یسررب هب ادتبا ،سپ .دریگ رارق هدافتسا
-هیور و لیئارسا تختیاپ ناونع هب (سدقملا تیب) میلشروا نییعت نیب ضراعت هب ات میزادرپیم ناوید یأر رد دوجوم

  .میسرب للملانیب قوقح یفرع تاررقم زین و یللملانیب ییاضق ی
 یهژیو تسشن نیمهد رد 9447 ربماسد 1 بوصم ES-10/14 یهرامش هب یاهمانعطق رد دحتم للم یمومع عمجم
 یاهنیمزرس رد لیاح راوید تخاس یقوقح یاهدمایپ صوصخ رد یرتسگداد یللملانیب ناوید زا ،دوخ یرارطضا
  .تشاد یتروشم رظن یهئارا یاضاقت و دومن لاوس یقرش (سدقملا تیب) میلشروا هژیو هب ینیطسلف
 فارگاراپ زین و دوخ یهمانساسا 91 هدام 6 فارگاراپ بجوم هب دوخ تیحالص زارحا زا سپ دروم نیا رد زین ناوید
 و هتخادرپ لیئارسا تامادقا اب هطبار رد للملانیب قوقح دعاوق و لوصا یسررب هب ،دحتم للم روشنم 13 هدام 6
 یهدام 0 فارگاراپ اب ریاغم ار نیطسلف کاخ رد عقاو یقرش میلشروا فارطا رد راوید تخاس رد لیئارسا مادقا ًااتیاهن

 قح هب رظان قاثیم ود ره 6 داوم ،للم نامزاس 9717 یهرامش هب یمومع عمجم یهمانعطق ،دحتم للم روشنم 7
 یأر کی اهنت و قفاوم یأر 06 اب ،رشب قوقح تاررقم ریاس و هناتسودرشب للملانیب قوقح تاررقم للم یراتخمدوخ
  .درک مالعا ار دوخ رظن ،فلاخم
 یللملانیب تینما و حلص هیلع مادقا هنوگره زا یریگولج رب ناوید دیکأت ،تسا رادروخرب تیمها زا رظن نیا رد هچنآ
 ره زا نآ لقتسم و یسدق یاضف هک دوش ظفح یوحن هب دیاب (سدقملا تیب) میلشروا یقوقح تیعضو هکنیا و تسا
 تارطخ عوقو زا یریگشیپ یعون عقاو رد ار راوید تخاس اهیلیئارسا لاح نیع رد .دنامب نوصم یزاردتسد هنوگ
 اما .دندرمشیمرب هناریگشیپ عافد زا یشان مادقا کی ناونع هب ار راوید تخاس و دنتسنادیم یراحتنا تالمح زا یشان
 رب ناوتیم ار اهیلیئارسا و اهینیطسلف نیب یاهیریگرد و تافالتخا و زوبزم یهقطنم یلعف و یلمع تیعضو ایآ
 هب ناوتیمن ار تختیاپ ناونع هب میلشروا نییعت ای راوید تخاس هچرگ ؟درک یسررب 6دوخ زا عافد یاهرایعم ساسا
 اهنت هن یللملانیب یهصرع رد روز زا هدافتسا نوزفازور شرتسگ اب اما دومن یقلت روز هب لسوت هملک قیقد یانعم
 دحتم للم روشنم 7 یهدام 0 دنب گرم زا یضعب هک یوحن هب .تسا هدش لوحتم زین دوخ زا عافد هکلب روز موهفم
 تینما یاروش طسوت هک تسا زاجم یتروص رد اهنت روز دربراک ،رصاعم للملانیب قوقح بجوم هب» .دنیوگیم نخس
 رگا نینچمه .دوش ماجنا هنارگزواجت مادقا کی ای حلص هیلع دیدهت دوجو زارحا زا سپ و روشنم 2 لصف بجوم هب و
 یلبق یهزاجا نودب روز دربراک ،دشاب یرورض هلمح نآ هب یروف خساپ و هدش هناحلسم یهلمح کی ینابرق یتلود
-یمن رارق نیون یاهتیدودحم زا کیچیه بوچراچ رد اهتلود راتفر هک یتقو .تسا ریذپناکما زین تینما یاروش
 زا یکی .«دنهد ناشن اهنآ بوچراچ رد دوجوم یاهتیدودحم زا عسوم ریسفت اب ار دوخ مادقا ات دننکیم یعس ،دنریگ
 69 یهدام ساسا رب هدنرادزاب عورشم عافد هکنیا مغریلع .تسا 7هناریگشیپ عافد موهفم هب لسوت تامادقا نیا
-یم هناحلسم یهلمح کی عوقو ار عافد تیعورشم یهیلوا طرش هدام نیا اریز) تسین لوبق دروم دحتم للم روشنم

                                                           
1 Self- Defense 
2 Preventive Self-defense  
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 یهدام هک درک دییأت زین 9447 لاس رد دحتم للم لکریبد یتح .تسا هدش عقاو اهتلود شریذپ دروم ًاالمع اما (دناد
 .تسه زین للملانیب قوقح یهسسوم تیامح دروم عضوم نیا .دریگیمربرد زین ار عقولابیرق تارطخ روشنم 69
 رد .تسا توافتم ًاالماک (Preventive) هناتسدشیپ عورشم عافد زا هدنرادزاب عورشم عافد مینک دیکأت تسا مزال هتبلا
 دروم هجو چیه هب هناتسدشیپ عورشم عافد .تسین مزال زین عوقولابیرق رطخ دوجو یتح هناتسدشیپ عورشم عافد
  .6«دناهتفریذپ ار نآ یدودعم دادعت طقف و تسین شریذپ
 یتروص رد اهنت یلعف یعمج تینما متسیس» اریز دشن هجاوم لابقا اب زین هنیمز نیا رد اهیلیئارسا لالدتسا نیاربانب
 تحت تالمح نیا هک دهدیم اهتلود هب ار یتلودریغ نارگیزاب یهناحلسم تامادقا ربارب رد روز هب لسوت یهزاجا
 دوبن رد اهتلود نیاربانب .دنشاب باستنا لباق تلود کی هب یوحن هب ای دنشاب هتسویپ عوقو هب تلود کی رثوم لرتنک
 نیا تالمح ربارب رد یماظن تامادقا هک دننک ریسفت نانچ ار عورشم عافد موهفم ات دننکیم یعس یاهطبار نینچ
  .دهد ششوپ زین ار یتلودریغ نارگیزاب
 نامزاس هب لیئارسا یهلمح لثم) دش موکحم یدالیم 41 یههد رد یتلودریغ نارگیزاب هب هتفاینامزاس یهلمح هچرگا
 تیعورشم قیداصم نییعت لابند اهروشک هکنآ زا شیب هزورما .تسین هنوگنیا رگید هزورما اما (نیطسلف شخبیدازآ
  .7«دنتسه یباکترا تامادقا ربارب رد روز هب لسوت بسانت یپ رد دنشاب روز هب لسوت
 هجیتن

 هب میلشروا ییاسانش رد روشک نآ روهمجسیئر میمصت یانبم و دنتسم هک اکیرمآ یهدحتم تالایا 9336 نوناق قبط
 هب هرازگ نیا .دنک باختنا هنادازآ ار دوخ تختیاپ دراد قح ،9تیمکاح یاراد تّنلم ره ،تسا لیئارسا تختیاپ ناونع
 تلود" ناونع هب رضاح لاح رد هک زین نیطسلف دروم رد ،دشاب قداص لیئارسا تلود یارب دناوتیم هک هزادنا نامه
 لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا باختنا نیاربانب .تسا قداص ،دوشیم هتخانش "دحتم للم نامزاس وضعریغ رظان
 یکاح رما نیا .تسا هدنیآ رد نیطسلف لقتسم تلود دوجو و روضح نتشاگنا هدیدان یانعم هب ًاامسر و ًاالمع عقاو رد
 دیکأت حلص تارکاذم دنور یریگیپ رب ناشیا فرط کی زا اریز .دشابیم پمارت یاقآ تاراهظا رد ضقانت دوجو زا
 نیمزرس قطانم نیرتمهم زا یکی یهرابرد دناوتب ینیطسلف فرط هژیو هب فرط ود هکنیا زا لبق رگید فرط زا و دراد
  .دسانشیم تیمسر هب لیئارسا تختیاپ ناونع هب ار نآ ،دنک رظنراهظا دوخ
  .دراد دوجو ضراعت ،زین ،9336 میلشروا ترافس نوناق 7 یهدام 1 و 9 و 7 یاهدنب نیب
 هب میلشروا میسقت هب 9 دنب رد .«تسا هدوب لیئارسا تختیاپ میلشروا 4936 لاس زا» :دنکیم مالعا هدام نیا 7 دنب

 دحتم میلشروا هزور 1 یاهگنج لالخ رد و 2136 لاس رد هک دوشیم نایب 1 دنب رد و دوشیم هراشا یبرغ و یقرش
  .دشاب لیئارسا تختیاپ تسا هتسناوتیمن 2136 لاس ات میلشروا نیاربانب .دوشیم هچراپکی و

                                                           
1 D'Aspremont, Jean. Mapping the Concepts Behind the Contemporary Liberization of the Use of Force in 
International Law, available at: http://ssrn.com/absract=1594764, p. 1109. 

  ،نازيم رشن  ،1391  ،یقوقح تادانتسا و یدربهار فادها ؛قارع لاغشا  ،بارهس  ،یحالص :هب ديرگنب یسراف هب رتشيب هعلاطم یارب
 .نارهت

2 Ibid., p. 1117 
3 Sovereign nation 
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 نیا زا یطخت اب اکیرمآ روهمج سیئر نکیل ،دنرگنیم سدقم ناکم کی ناونع هب میلشروا هب دحتم للم یاههمانعطق
 ناونع هب فیرش مرح زا اهنت ،دراد یسدق تیمها یحیسم و دوهی ،مالسا نایدا ناوریپ یارب میلشروا هک تیعقاو
  .تسا ینیون رما دوخ هک دنکیم دای یسدق یاضف
 میمصت صوصخرد یللملانیب یهصرع رد اکیرمآ و لیئارسا یاوزنا هوالع هب و الاب رد هدش رکذ دراوم رب هوالع
 نوچمه هدحتم تالایا ینومژه عقاو رد و ،تردق نوناک .تسا یرگید رما زا یکاح للملانیب طباور تیعقاو ،روبزم
 عبانم و رصم یگیاسمه رد هک هقطنم نیا رد شنت نودب یسایس زکرمتم تردق ره لیکشت زا ،ایناتیرب دوخ َفلَبس
 ،دوشیم بوسحم رصم و ناریا ،هیکرت ینعی یاهقطنم گرزب تردق هس نیب یلپ یفرط زا و تسا هنایمرواخ یژرنا
 هجیتن ،دبای شیازفا عوضوم نیا رس رب یاهقطنم شنت رگا .تسا درُبب اکیرمآ یارب میمصت نیا یوس ود .دنکیم زیهرپ
 دیدهت اّمما کیژتارتسا دحتم ناونع هب ناعنک نیمزرس رد بیقریب لیئارسا دوجو هک تساکیرمآ بولطم ردق نامه
  .هنایمرواخ نادنمتورث یارب گرزب
 یهیلوا ینابم هک ،یداصتقا یاههفلؤم ریاس و هقطنم یسایس یایفارغج ،للملانیب طباور تفگ ناوت یم ساسا نیا رب

 یلاخ هناش لیئارسا تختیاپ ناونع هب میلشروا ییاسانش زا لاس 42 هک هنوگنامه ،دنهدیم لیکشت ار للملانیب قوقح
 رد شنت شیازفا زج عقاو رد زین اکیرمآ یهیلوا فده .دنهدن مهم نیا ییاسانش هب نت زین رگید لاس 42 ات ،دناهدرک
 تختیاپ ناونع هب میلشروا هب یناهج شرگن رییغت ،یقوقح و یسایس رظن زا ّنالاو تسا هدوبن یرگید یزیچ هنایمرواخ
 تدمزارد رییغت نیا فطع یهطقن ناونع هب اکیرمآ میمصت زا ناوتیمن هچرگ .تسا یدایز نامز رذگ دنمزاین لیئارسا
  .دش لفاغ
 لیئارسا عفن هب میلشروا یقوقح تیعضو رییغت رد اهنت هن هقطنم یبرع یاهروشک و نیطسلف شخبیدازآ نامزاس شقن
 رد لقتسم یسایس تیمکاح کی داجیا زا هک تسا هتفرگ تروص یلکش هب اهداهن نیا یهلخادم هک تسا هدوب تبثم
  .تسا میلشروا هژیو هب و نیطسلف رب لیئارسا یهبناجهمه لرتنک یدرکلمع نینچ یهجیتن .دناهدرک یریگولج نیطسلف
 یللملانیب یقوقح دوجوم دعاوق اب و هدوب یسایس رما کی اکیرمآ روهمجسیئر و انس و هرگنک میمصت هکنیا مغریلع
 یدازآ و دمآ و تفر یدازآ ،نیطسلف مدرم تشونرس نییعت قح هژیو هب ،تسا ضراعت رد یاهدهاعم و یفرع زا معا
 یماظن و یداصتقا تردق هب هجوت اب یمیمصت نینچ هک درک شومارف دیابن دوجو نیا اب ،دنکیم ضقن ار بهذم
 .دشاب هقطنم رد بولطمان زیمآتعدب یهیور کی راذگهیاپ دناوتیم لیئارسا زا روشک نآ تیامح و هدحتم تالایا

 ریاس ای هدحتم تالایا طسوت رگید یرایسب یوتو و دحتم للم یاههمانعطق ررکم ضقن هب طوبرم یخیرات دهاوش
  .دنکیم دییأت ار اعدا نیا شنانامیپمه

 و یسایس زرم نییعت اب اریز تسین یسایس هلأسم کی اهنت لیئارسا تختیاپ ناونع هب سدقملا تیب نییعت عوضوم
 نایدا ناوریپ یسرتسد رد تیدودحم داجیا بجوم تسا نکمم ،دراد لماک طابترا نایدوهی و ناناملسم نیب یبهذم
 رب =تسا رشب قوقح یلصا قوقح نیوانع زا هک یعوضوم =ددرگ یبهذم نکاما هب یسرتسد رد تیحیسم و مالسا

 رگید اهنآ یارب تختیاپ ناونع هب سدقملا تیب باختنا ناکما اریز دراد قلطم رثا نیطسلف مدرم تشونرس نییعت قح
 یرما .دوب دهاوخ تلود کی هب نیمزرس کی قاحلا و مامضنا هب رجنم لمع رد هکنیا و ،تشاد دهاوخن بارعا لحم
  .تسا هدش مالعا عونمم دحتم للم نامزاس روشنم رد هک
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 عبانم
 اهباتک
 تاراشتنا یهسسؤم ،مجنپ پاچ ،مود تساریو ،یرهاط مساقلاوبا یهمجرت ،یدلج 7 یهرود ،ون ناهج خیرات ،لوزور تربار ،رملاپ

  .0196 ،نارهت ،ریبکریما
 یاهشهوژپ و تاعلاطم تاراشتنا ،مود پاچ ،یدلج 0 یهرود ،ناریا و ایناتیرب رامعتسا ،یسراپ و یدوهی نارالاسرز ،هللادبع ،یزابهش

  .9196 لاس باتک ،یسایس
  .2196 ،شناد جنگ ،نارهت ،یمومع للملانیب قوقح ،اضردمحم ،یلدگیب ییایض
 ،یقارع یسوواک نسحدمحم رظنریز ،ینیما اضریلع و اتکی یناطلس یهمطاف یهمجرت ،یدلج ود یهرود ،یساملپید ،یرنه ،رجنیسیک

  .3296 ،نارهت ،تاعالطا تاراشتنا
  .نیلرب پاچ ،یسانشمالسا ،(رادتسود کباب) یلع ،سورطفریم
 تالاقم
  .2196 ناتسمز ،9 یهرامش ،للملانیب طباور تاعلاطم یهلجم ،«لیئارسا و نیطسلف حلص عناوم» ،ریما ،یدجاس

 ،للملانیب طباور یناریا تاعلاطم یهلجم ،«6447-9647 ،یلیئارسا ینیطسلف شکمشک هب اکیرمآ درکیور» ،یزاجعا ناسحا و اضر ،ربمیس
  .0396 ،مراهچ یهرامش ،مراهچ یهرود ،نالیگ هاگشناد

  .6196 ناتسمز ،دربهار یهلجم ،هدازیدهم یهراتس یهمجرت ،«نیطسلف رد یگتسد ود » ،لیلخ ،یکاکیش
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