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As the monitoring body of the International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR), the Human Rights Committee (HRC) has 

always enjoyed a prominent position among treaty bodies which 

monitor the implementation of human rights treaties by states parties. 

One the functions performed by the HRC is the issuing of so-called 

General Comments on the ICCPR. A General Comment is a 

document whereby the HRC provides its interpretative commentary 

on one of the rights recognized by the ICCPR or other topics related 

thereto. As such, the General Comments are considered as prime 

examples of treaty interpretation. The question to be answered in this 

respect is, given the various methods of interpretation, which 

Interpretive method or methods is used by the HRC in its General 

Comments? To answer this question, the present paper adopts an 

inductive approach so as to use statistical data about the subject. The 

results indicate that the teleological method is pervasive in the 

General Comments of the HRC.  
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 گرایانه در تفاسیر عمومی کمیتۀ حقوق بشررویکرد فرجام

 2حسین صیاد عبدی | 1ساسان صیرفی

 .اسنندیاییگ وننحقو  عننوی داننوئۀ اانقنن  م  عننوی ق دنننوه سهیسننۀ اانقننایو ن ننحا   ن ننحا   ایننحا           نویسننۀ م ئسنن و     .1
  sasanseyrafi@ut.ac.irگایینیئه: 

  hossein.sayadabdi@ut.ac.irگایینیئه:  ق  م  عوی ق دنوه سهیسۀ اانقایو ن حا   ن حا   ایحا .ۀ کیگشۀیسۀ اگش   عوی بقح اانآئوخداانش .2

 چکیده اطالعات مقاله
ی که نظیگت بح اجحای ئعیهن ات  عنوی بقنحی گا بنح     ائعیه واگ ئهی  ن یاهیی  پژقهقۀ نوع مقاله:

الاننۀ  عوی ئ نۀ نن یا نیظح  بح ئهثیی به دۀوا بهد  و ااگن    کاهدۀ  عوی بقح 
ی ااگا. از جانه کیگکحاهیی این کاهده نصویب به اصطالح اژویقق سهیسۀ جییایو 
کنه    شنوا ۀئاگ اصطالح به سۀ ی اطالی « نفسهح داوئۀ. »استنفیسهح داوئۀ 

ۀ  عنوی ئن نۀ ق   الانننهبکاهده اگ آ  نظح نفسهحی خوا گا اگبیگم ئعحگات ئهثیی 
ویو بیگز نفسهح این نفیسهح داوئۀ  کاهدۀ  عوی بقح جنوو. بۀیبحکۀ ۀئسهیسۀ بهی  

. از سنوی ایانح  اگ گاسندیی ئ یننب ئ دنن       شواۀئئحدوای ئعیه و ئحسوب 
ی ئ دنفۀ نهز بحای نفسهح ئعیه و قجوا ااگا که هح ک اه گههیفنت  هیگقشنفسهح  

طحح . سؤالۀ که اگ این خصوص ئاهۀ ۀئقیژم خوا گا بحای ف م ئعۀیی ئدن اگائه 
ی ئ دن  نفسهح ئعیه و  کاهدۀ  عوی بقنح  هیگقشاین است که بی لحیظ  شواۀئ

بحای پیسخ به اینن پحسنش    ؟  حاهوۀئکیگ چه گقشۀ گا اگ نفیسهح داوئۀ خوا به
ی از حهن وب نحو نحنهنۀ ق بی گقی حا اسدعحایۀ بحای -به شهوم نوصهفۀنوشدیگ  یضح 

وحایینه اگ نفیسهح داوئۀ کاهدۀ  عوی هیی آئیگی  سهطحم شهوم نفسهح فحجیهییفده
 وهحا. بقح گا ندهجه ئۀ

 96-67صفحات: 

 تاریخ دریافت:

05/07/1401 

 : پذیرشتاریخ 
02/09/1401 

 :برخطتاریخ انتشار 
30/01/1402 

 ها:کلیدواژه
وحاییننه   نفیسهح داوئۀ  نفسهح فحجیه

گقش نفسننهح  کاهدننۀ  عننوی بقننح    
ی کۀوانسنننهو  قینننن اگبنننیگم  عنننو

ۀ الاننن نهبن ئعیه ات  ئعیه و  ئهثنیی  
  عوی ئ نۀ ق سهیسۀ.

 استناد
وحایینه اگ نفیسهح گقی حا فحجیه(. 1402) صهیا دب ی   سهن  سیسی   صهحفۀ
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 مقدمه
 نم ئفنیا   نفسهح  نه گقش دیای بحای ف م ئحدوای قینو   بن ه فعط اسدثۀییۀ بنح ف »اوحچه به اددعیا بحخۀ 

ی ئدنو  قنینونۀ  پ ین اگی شنحایط     پنحااز قاژوسنبب اب نیه اگ   (  به174ق  19: 1392)ئیگئوگ  « قینو  است
هیی صۀعدۀ ق فۀیقگی ق البده نبههن ائوگ ئوضودۀ  اگ دال ئعیه یی ئحجن  ئجنحی   نیپذیح  پهقحفتبهۀۀپهش

: 1393نایین  )فنسنفۀ    ئنۀ  حیزنیپنذ یوحۀ ی که نفسهح فحاینهیز از نفسهح خواه  بوا  چۀ ا ن گت بۀقینو  به
 (.Letsas, 2004: 284-285 & 287-288; Fox, 2010: 63  19: 1395  اشاهت  67: 1383  کینوزیی   544

یۀ ئعنحق  بنه   هنی دنه هکانظیگت بح اجحای نه ئعیه م اصنۀ  عوی بقحی به د ن م   مهاانۀئچۀین ه 
 3«نفیسهح داوئۀ»ای  ص قگ به اصطالح یاهیی ئعیه واز جانه قظیی  ن  2است. 1«یائعیه ون یاهیی »

است. نفیسهح داوئۀ از بیگزنحین ناواهیی نفسهح بحای نبههن ئعۀی ق نۀویح ئفیا ئعیهن ات  عنوی بقنحی    
(. از سوی ایاح  کاهدۀ  عوی بقنح )از اینن   Smith, 2012: 106 & 229; Bernhardt, 1999: 12هسدۀ  )

الاننۀ  عوی ئ نۀ ق سهیسۀ )از این پس ن یا  نیظح بح ئهثیی بهن دۀوا بهشوا( خوان و ئۀ« کاهده»پس 
(. 14: 1389ی است )ف نوگی   اژویقی ااگای جییایو ائعیه وشوا(  اگ ئهی  ن یاهیی نیئه و ئۀ« ئهثیی»
   از اگزش فحاقاننۀ شنون  ۀئن ئهثیی نصویب  40ئیام  4نفیسهح داوئۀ این کاهده نهز که بۀیبح بۀ   گقنیازا

شوا( نهز سیبعۀ اسندۀیا  نیئه و ئۀ« ایوا »الاننۀ اااوسدحی )از این پس که ایوا  بهنبحخوگااگن   چۀ ا 
اددبنیگی  « ا ا ق اییلو»ئق ص ایوا  اگ پحقن م  طوگبهبه نظحییت نفسهحی کاهده گا اگ آگای خوا ااگا. 

 (.ICJ, 2010: paras. 66 & 77قیژو بحای نفیسهح داوئۀ کاهده اگ نظح وحفده است )
خیص   اییت از  عنوی بۀهنیاین    طوگبهدیه ق کاهده  صوگتبه عوی بقح  الانلنهباز آنجی که نظیه 

اگ نفسنهح ئحدنوای    4«وحاییننه فحجیه»  ئۀطعۀ است نی بپذیحیم گقی حا ان اااوبقح گا ئعص  گاو خوا قحاگ 

                                                           
1. treaty bodies 

ی از جانه کاهدۀ  عوی بقح ائعیه و. بحای نوضهح اگ خصوص نحوم نأسهس  نحکهب ق نهز صال هت ق قظیی  ن یاهیی 2
 .85-107: 1388  اساهت  128-228: 1396گ.ک: ئهحدبیسۀ  

کیگ گفده است. این اصطالح به« general comments»دۀوا  بحابحن یا فیگسۀ به« داوئۀنفیسهح »اگ این نوشدیگ اصطالح  .3
( ن که بعضۀ از  general comment« )نفسهح داوئۀ»نهز نحجاه ش و است. « ئال ظیت کنۀ»ق « نفیسهح کنۀ»به 

ۀئالح به سۀ ی اطالی ن اگ اصط خوانۀ ۀئ( general recomendation« )نوصهۀ داوئۀ»ی آ  گا ائعیه ون یاهیی 
. غیلبیً اگ هح نفسهح داوئۀ کۀ ۀئی زیح نظح خوا بهی  ی نفسهح خوا گا اگبیگم ئعحگات ئعیه وائعیه وکه اگ آ  ن یا  شوا

نظحیۀ  37. نی زئی  نایگش این نوشدیگ شواۀئی ئق ص ق یی ئوضودۀ ئحبوط به چۀ  ئیاو از ئعیه و پحااخده به یک ئیاو
 ب نفیسهح داوئۀ به نصویب کاهدۀ  عوی بقح گسه و است. بحای ئال ظۀ نظحییت ییاش و گ.ک:نفسهحی اگ قیل

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&D

ocTypeID=11 

. این اصطالح به گقاۀئکیگ به« teleological»بحابحن یا فیگسۀ  دۀوا به« ینهیوحافحجیه»اگ این نوشدیگ اصطالح  .4
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یش . اغ غۀ اصنۀ نوشدیگ  یضح نقحیح ئهثیی اگ خال  نفیسهح داوئۀ این کاهده  بیزنیب بهقدحی ییفده ب
وحایینه اگ نفیسهح داوئۀ کاهده است. بح هاهن پییه این پنژقهش اگصن ا اسنت ننی     جییایو نفسهح فحجیه
قینن   1969کۀوانسنهو    31ش و اگ ئیام حفدهیپذ هییی ۀ از شهوو دۀوا بهوحایینه گا کیگبحا نفسهح فحجیه

 شوا( اگ نفیسهح داوئۀ کاهده نقی  اه . خوان و ئۀ« وانسهو کۀ»اگبیگم  عوی ئعیه ات )از این پس 
ی ئ دنن   هنی گقشبۀیبح آنچه وذشت  این نوشدیگ اگ پۀ پیس اویۀ به این پحسش است که بی لحیظ 

؟ فحضهۀ نحعهق اینن  حاهوۀئکیگ نفسهح ئعیه و  کاهدۀ  عوی بقح چه گقشۀ گا اگ نفیسهح داوئۀ خوا به
اسنت. اگ اینن پنژقهش     یننه یوحافحجنیه لب اگ نفیسهح داوئۀ کاهدۀ نفسنهح  است که گقی حا نفسهحی غی

نحنهنۀ ق گقی حای اسدعحایۀ انجیه پذیحفده اسنت. اگ گاسندیی گقی نحا    -هی بی گقش نوصهفۀنحنهل ییفده
ی آئیگی نهنز  هیاااووحایینه اگ نفیسهح داوئۀ کاهده  از بح بیزناییۀ نفسهح فحجیهاسدعحایۀ پژقهش  افزق 

قیلب ناوااگ بحای پیسخ به پحسش نحعهق ییگی جسده ش و است. سیخدیگ این نوشندیگ چۀنهن سنیزئی     اگ 
هنیی  وحایینه  نایهۀ کونیو بنه شنهوو  ییفده است که اگ ب ش ن ست پس از ئ اقه اگ گقش نفسهح فحجیه

هنیی  وهنحا. اگ ب نش اقه ناوننه   کۀوانسهو  صنوگت ئنۀ   32ق  31ئ دن  نفسهح ئعیه و  بی لحیظ ئواا 
  اگ خنال  ناوااگهنی    ی شوا. اگ دهن اگ نفیسهح داوئۀ کاهده آش یگ ئۀ ینهیوحافحجیهکیگبست گقی حا 

 شوا.هیی نفسهح اگ نفیسهح داوئۀ کاهده نهز ناییش اااو ئۀاسدفیاو از سییح شهوو

 

 ی تفسیر معاهدههاروشنگاهی اجمالی به . 1
نفسنهح  »  از چ یگ شهوم نفسهحی ینیا کنحا  ن سنت گقش    نواکنۀ بی دۀییت به ئ ینب نفسهح  ئۀ طوگبه

هنیی  . اگ این گقش  اگییفت قصن  طنح   شواۀئنهز خوان و  2«قص وحایۀ»که گقی حا  1«نیگی ۀ/ ذهۀۀ
بۀهنی  شنهوم ئنذکوگ ننعنۀ      3ئدعیه   ئالک نفسهح ئعیه و است. اگ این زئهۀه  کیگهیی ئع ئینۀ ئعیهن و 

 ;Villiger, 2009: 444لحیظ ش و است )  ح هدۀوا  ابزاگ ئ ال نفسهب و هکۀوانس 32ئیام شوا که اگ ئۀ

Gardiner, 2003: 82 است. این گقش بح کق  ئعۀیی دنیای قاژونی     4«ئحوگنفسهح ئدن»(. اقه  گقش
ذکح ش و است. اگ این گقش الفیظ  اصطال یت  دبیگات ق اسدوگ زبی   31ئدن اسدواگ بواو ق اگ ص گ ئیام 

                                                                                                                                                    
ق . . . نهز نحجاه ش و است. « ئۀ تیغی»  «وحاتیغی»  «ئحوگتیغی»  «ئ اگتیغی»  «ۀشۀیخدتیغی»  «ۀشۀیخدفحجیه»

است. بحای نوضهح « ۀشۀیستیغی»یی « ۀشۀیسفحجیه»اگ ئعۀۀ « teleology»خوا بحآئ و از « teleological»ی قاژو
 .240-241: 1390این ئف وه گ.ک: به س   اگ خصوص

1. historical/subjective interpretation  

2. intentionalism 

3. travaux preparatoires 

4. textual interpretation 



 71     1402، بهار 1، شمارۀ 53فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  ساسان صیرفی/  ...گرایانه در تفاسیررد فرجامرویک

 

به  2«ئۀ سیئی »یی  1«بیفدیگی»ئحوگ  بیی  از گقی حا حایۀ  نفسهح ااگن . پهحق ئ دب ئدننعش اسیسۀ اگ ف
قگزا. سنپس بیین  از گقش   نفسهح نهز نیه بحا که اگ نفسهح ئدن ئعیه و  بح سهیی کاله اهدانیه قینژو ئنۀ   

س ن وفت که   شواۀئنهز خوان و  5«نفسهح کیگکحاوحا»ق  4«ئحوگه  نفسهح »که  3«وحانفسهح فحجیه»
کۀوانسهو  نهز ئنحوظ ش و است. اگ ئ دب ئذکوگ ئوضوع ق ه   ئعیه و بحای نفسنهح   31اگ ص گ ئیام 
قحاگ ااگا. اگ اینن شنهوو اصنولۀ ئۀطعنۀ هاینۀن        6«نفسهح ئۀطعۀ»ییب . ق سحانجیه گقش آ  اقلویت ئۀ

 :ILC, 1966: para. 2; Jonas & Saunders, 2010ئف وه ئ یل   قهیس اقلویت ق . . . ییگیاح ئفسنحن  ) 

577-578; Romani, 2007: 34; Crawford, 2012: 602; Maftei & Coman, 2012: 23; Marochini, 

2014: 68; Popa, 2018: 133; Shaw, 2008: 932-933; Lowe, 2007: 73   ق  31(. گقش اخهنح اگ ئنواا
یظ ئبۀیی دعنۀ خوا از ایحبیز اگ نفسنهح  شوا  ائی از آنجی که اصو  ییاش و به لحکۀوانسهو  ییفت ناۀ 32

ۀ نفسنهح ئعیهن و ئ نظحنن .  اگ    شۀیسن گقش  هاواگو اگ بحث گقن ۀئکیگ ئدن  از جانه ئدن ئعیه ات به
 شوا. هیی نفسهح نهز نایهۀ وذگا اف ۀ و ئۀوحا  بح سییح شهووااائه  پس از بحگسۀ شهوم فحجیه

 
 گرا. تفسیر فرجام1. 1

ئحوگ ق قص وحا که هحیک اقلویت گا ئۀدسب به ینک طحیعنت ق گقش ایانح گا    ئدنهیی ناحش بحخال 
اه   بن نه  وحایینه جییایهۀ اصهل یی نداهاۀ بحای فۀو  نفسهحی قحاگ ناۀخوانۀ   ئ دب فحجیهثینوی ئۀ

 ,Villiger, 2009: 444; Jonas & Saundersبه کۀ قکیق ئوضوع ق ه   ئعیه و  بی هح ابزاگی ن هه ااگا )

وهحن  وحایینه جیی ئۀای اگ زیح سییۀ ابحِ قسه ِ ئ دب فحجیه(  به بهینۀ ب دح اسد الالت د ی و581 :2010
(Staubach, 2018: 113 اگ ااائه  به انضایه ئوضوع ق ه    از .)« دۀوا بهنهز « نفسهح پویی»ق « اثح ئفه 

 وحایینه س ن به ئهی  خواه  آئ .هییۀ از نفسهح فحجیهگقش
  8(  پنس شنیئل اهن ا    577: 1393فنسفۀ قجوای هح ئعیه و اسنت )فنسنفۀ     7«وضوع ق ه  ئ»
شوا. اگ کۀوانسهو  به چاوناۀ په ا کنحا  ئوضنوع ق هن      یک ئعیه و ئۀ 11ق کیگکحا 10  فحجیه9ذات

                                                           
1. contextual approach 

2. systematic approach 

3. teleological interpretation 

4. purposive interpretation 

5. functional interpretation  

6. logical/rational interpretation 

7. object and purpose 

8. aims/ goals 

9. nature 

10. end 

11. function 
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 ;Staubach, 2018: 117شنون  ) ییفنت ئنۀ   1العید و اگ ئع ئهئعیه و اشیگو نق و است  بی قجوا این دنۀ

Hulme, 2016: 1300 & 1303; Jayawickrama, 2002: 161      دبنیگات کننۀ ئوجنوا اگ ئندن بحخنۀ .)
(  فنحا اجنالی   Dorr & Schmalenbach, 2018: 583کۀۀن  ) ئعیه ات نهز  ئوضوع ق ه   آ  گا ذکح ئۀ

 Dorrکۀ  )نفسه ه   گا بهی  ئۀئۀقوگ ئنل ئدح  خواه  بوا. دۀوا  بحخۀ ئعیه ات نهز فۀ 1آ   ئیام 

& Schmalenbach, 2018: 585 کۀوانسهو  ایفنیی نعنش    32ق  31(. بیی  خیطحنقی  سیخت چهۀش ئواا
 ;Villiger, 2009: 428خوانن  ) هنیی قه شن و اگ شۀیسنییۀ ئوضنوع ق هن   گا ئجنیز ئنۀ       جاه  شنهوو 

Staubach, 2018: 117ت (. هاچۀهن ئدن ئعیه و اگ کل  اگ ئواگا د ه نصحیح به ئوضوع ق ه    ئیهه
یی وونۀ ئعیه و ئینۀ  ئعیه ات ئحزی  صنح یی  عوی بقحی  ق البده ئعییسۀ یک ئعیه و بی ایاح ئعیه ات 

 :See ICJ, 1996: paras. 27 & 47; ICJ, 1952: 191-192; ICJ, 1960: 169; ICJ, 1980ئدجنینس ) 

para. 47         28-27: 1389( ئا ن است ابنزاگ کقن  ئوضنوع ق هن   قنحاگ وهحنن  )پیگسنینهی  Dorr & 

586; Sinclair, 1984: 118-Schmalenbach, 2018: 585   ق  2  شن وا  نل گاوآخحین  دۀوا به(. اگ پییی
نبنیگ   ای بحای ا حاز ئوضوع ق هن فۀ غهحئصنحح  اسنت )جعفنحی      اگ کۀیگ  سن نهت  قسهنه3ف م دحفۀ

: 1393فنسنفۀ   ) اسنت (. فحائوش نقوا که ئوضوع ق ه   ئعیه و طۀ زئنی  سنهی    196-195: 1388
 (.Linderfalk, 2007: 210-211; Sinclair, 1984: 131-133  94: 1388نبیگ    جعفحی580

هنی ئندن ئعیهن و    هییۀ ئواجه است  بۀهی  این ئح قایتنفسهح نیظح بح ئوضوع ق ه   بی ئح قایت
به پ ی آقگی ئف وئۀ  وحایۀ(  به نعبهحی نبیی  بی نأکه  افحاطۀ بح فحجیه378: 1396است )قاالس ق اگنای  

 :Villiger, 2009: 428; Crawford, 2012: 603; Shaw, 2008ج ی  اگ ئعیه و یی نع یل آ  اسنت زا ) 

خوانش ئزبوگ بنه هنهت نحنهبنۀ نوسنط     »وحایینه اسد حاج شوا که قاسطۀ نفسهح فحجیه( یی ئعۀییۀ به933
( بۀیبحاین ئوضوع ق Dorr & Schmalenbach, 2018: 586-587« )قاژوی  ئوجوا اگ ئدن قیبل بهی  نبیش 

کۀوانسنهو  اسنت    31ونحای ئنیام   ای از نانحش کنل  ای ئۀفک نهست  بن ه ن نه ه   اگ نفسهح  قضهه
(Linderfalk, 2007: 203 افزق .)ۀ بیش  کنه ئعیهن و    نگاونوان  ئبۀیی ناۀ»وحایینه بح این نفسهح فحجیه

ئالً بی ه   ئعیه و سیزویگ بۀایی  قلۀ بی خوا ئعیهن و فیصننه   ۀ کی نگاوب ا  نوجه نقی  ن ااو است. اوح 
هنی نحعنق آ  گا   ااشده بیش   چو  ئسدۀ   عوقۀ ن اگا  پذیحفده نهست. ئعیه و چهنزی اسنت کنه طنح     

نفسهح »گق (. ازاین579: 1393)فنسفۀ  « هیی ئعیه و بیی  ئحعق کۀۀ ان  ق نه آ  چهزی که طح خواسده
اه   بهۀۀ کحاو است  اددبیگ ئدن گا کیهش ناۀکه کۀوانسهو  پهش وونههای    اگ پحنوی ئوضوع ق ه 

زیحا ئوضوع ق ه   ئعیه و ئۀب  ئسدعهم ق یاینۀ قید م  عوقۀ نهست. ئوضوع ق ه   ئعیهن و اگ کنل    

                                                           
1. preamble 

2. intuition 

3. common sense 
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هح  اگخوگنوا  به ئف وهِ ( است که بی اسدفیاو از آن ی ئۀ31هاینۀ  سییح دۀیصح قید م کنۀ نفسهح )= ئیام 
 (.579: 1393)فنسفۀ  « قاژو یی اصطالح   پۀ بحا

هنیی  ئفسح بیی  چۀنهن فنحک کۀن  کنه طنح      »  یعۀۀ 2)نفسهح ئؤثح یی نع ه ئعۀیی اثحااگ( 1اثح ئفه 
ان  نی اجحا شوا بۀیبحاین ئفسح بیی  از ئهی  ئعینۀ ئ دنفۀ که ئعیه و  ئعحگات گا به این ئۀظوگ نۀظهم کحاو

«  و ااشده بیشۀ   ئعۀییۀ گا اند یب کۀ  که اجحای ئنؤثح آن نی گا ئا نن سنیزا    ئا ن است ئعحگات ئعیه
نفسهح نبیی  ئدضان نیای و وحفدن لفظ یی الفنیظۀ از ئعیهن و   »(  هاچۀهن 167ب: 1395)ضهیئۀ بها لۀ  

انن  کنه   هیی یک ئعیه و هۀایه انععیا ئعیه و قص  ن اشنده اصل ئۀطعۀ این است که طح  چحاکهبیش   
اِدانی  کناله از اِهانی  آ     »(  بنیگی  79: 1394)ال ویۀ نظحی  « ئۀظوگ اگ ئعیه و باۀجینۀ ا بۀلفظۀ گ

(. اگ ئجاوع بی دۀییت به دانهینۀ ش    نحت دۀنوا   216-215ق  159: 1388نبیگ  )جعفحی« ب دح است
ی ئنوگا اثنح قاقن     ای نفسهح خواهۀ  ش  نن فحجیه ئع واِ هح ئعیه و  ئطیبق اثح ئفه   ئفیا ئعیه و به شهوو

( ق ئدعیقبیً ئعیهن و بنه ئح ننۀ    Etinski, 2016: 21  131ال : 1395شون   ئ ال ناحان  )ضهیئۀ بها لۀ  
 (.39: 1383اِدای  بحس  )شفهعی  

نفسهح ئعیه و بح ئبۀیی ئعۀیی کنایت اگ زئی  انععنیا   4«اصل هازئینۀ»یی  3«ناحش ایسدی»بحاسیس 
شوا که اگ آ  نفسهح بی نوجه به زئی  نفسهح ینی  ئطحح ئۀ 5«نفسهح پویی» طوگ ئدعیبلپذیحا  بهصوگت ئۀ

(. ئۀطنق  سنیزویگ بنی    Helmersen, 2013: 144  11: 1397شوا )ئحبۀ ق سنایقی   اجحا ئنحوظ قاق  ئۀ
الاننل غیفنل شن   چنه قسنعت      نفسهحِ ایسدیست  ائی نبیی  از نحو  ئعیه ات طۀ وذگ زئی  اگ  عوی بهن

پنذیح ق ئحدانل اسنت    دۀ اوحوونۀ ئفیههم ئوجوا اگ زئی  انععیا ئعیهن ات ائنحی ائ نی    ییفدن ق نهز  
 (.Killander, 2010: 163  140-139ق  69: 1389  پیگسینهی  580: 1393)فنسفۀ  
شنوا  نایی  که ئعیه و ئبدۀۀ بح ئعدضهیت زئنی   نی  نفسنهح ئنۀ    وحایۀ چۀهن به ذهن ئدبیاگ ئۀفحجیه

(Osamu, 2015: 137ا ) نی جییۀ که بنح  شوا ق نفسهح پویی  ئعدضهیت جیئعۀ فعنۀ لحیظ ئۀ ئۀظوگبهگ ندهجه
  135: 1398شنون  )نحقپنه    ۀ هۀجیگهییۀ زن و نفسنهح ئنۀ  ئثیببه  ئفیا ئعیه ات پییۀ ئدن ئعیه و ئجیز است

ونیو  هنهت »ئعیهن و   گقنین ازاهنیی جیئعنه شنون      ( نی هاحاسدیی آااب ق دنح  26: 1397ئحبۀ ق سایقی  
آی   هاایه بی نحنوالت سهیسنۀ ق اقدصنیای  ئفنیههم ج ین  پهن ا       قواد ی ک ۀه ق ئ جوگ اگناۀ صوگتبه
(. بی نایه این اقصی  نفسهح پوینی  216: 1393)کینوزیی   « وحااکۀ  ق ئدۀیسب بی اقضیع ق ا وا  زئی  ئۀئۀ

                                                           
1. ut res magis valeat quam pereat, the effet utile: 

 .کۀ ئۀ نجویز گا قید و ئؤثح اجحای که بحوزی  گا ۀئعۀیی بیی  ئا ن ئعۀیی چۀ  ئهی  از
2. the principle/ rule of effectiveness - effective interpretation 

3. static approach 

4. principle of contemporaneity 

5. dynamic approach/ evolutionary interpretation 
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 :ECtHR, 1986هن و اسندۀبیط کنحا )   هییۀ ااگا  نبیی  بح ئبۀیی آ    عۀ گا فیگغ از ئندن ئعی نهز ئح قایت

para. 53; ECtHR, 2007: para. 66نوان  اگ ئعیه نعۀهن قحاگ وهحا ق  ق بۀهنی   (  اگ  عهعت نفسهح پویی ناۀ
 ,Bernhardt, 1999: 23, Killander  112: 1397  ش سنواگی   82: 1397ن   ) بهبۀ ئجۀ و ق کیئهنیگ گاا   

آقگی کنیگ بسندن آ   ننیب   یی اگ  صیگ قاژوی  ق الفیظ قحاگ ااگا ق اگ بنه دبیگت ب دح نفسهح پو(. به149 :2010
 (.Bjorge, 2014: 110; Orakhelashvili, 2008: 291کناه نسبت به نفسهحِ ئعصوا  شحط است )

 صنوگت بهوحایینه   دۀ گس  اگ نظیه ئعیه انۀ  عوی بقح نفسهح فحجیهنظح ئۀاگ خیناه بیی  وفت به
گغم اندعیاات ئوجوا   اییت از  عنوی بقنح   ییب . بههیی نفسهح اگجحهت ئۀسییح گقشافحاطۀ  نسبت به 

نایی  )ئحبۀ اگ ج ی  ئعیصح ق صهینت از فحا انسینۀ  نوسل به نفسهح پویی گا  اوح ناویهم الزه  ئوجه ئۀ
 (.Dorr & Schmalenbach, 2018: 574; Bernhardt, 1999: 21  15: 1397ق سایقی  

 

 محورمتنسیر تف .2. 1

ئحوگ که اگ پۀ کق  ئعۀیی دیای قاژوی  است  بیی  س ن وفدنه  اگ این قسات اگ خصوص نفسهح ئدن
شۀیخدۀ ق بحگسۀ قاژوینۀ ق اسدوگی ئدن ئعیه و  که بهی  ش   این نفسهح بح نحنهل زبی وونهشوا  های 

 ;Dorr & Schmalenbach, 2018: 581-582نظهح دۀییت به  حق  گبط  قهوا ق یی زئی  افعی   ان ی ااگا )

McNair, 1986: 393; Slocum, 2015: 214 ینیبۀ لانیت )فنسنفۀ     الانننۀ از گیقنه  (. ئحاج  قضییۀ بنهن
 & Dorrان  )ی داوئۀ ق ن صصۀ نهز کاک وحفدههیاانقۀیئهق  هینیئهفحهۀگ( ق ئحاجعه به 563: 1393

Schmalenbach, 2018: 581 کنیگبحا  »که اگ خوا ئدن ئعیه و ن اغنب ذیل دۀوا   ایبح این ئیاو(. افزق
هنیی کقن  ئعۀنیی    کۀن   از ایانح گقش  ن  ئعۀیی قاژوی  کنه ی ئعیه و گا ئق ص ئۀ  1«اصطال یت

  شنفهعی   569: 1393  فنسنفۀ   165ب: 1395ئحوگ است )ضنهیئۀ بهان لۀ    دیای قاژوی  اگ نفسهح ئدن
1383 :85-86  Gardiner, 2003: 85; Wouters & Vidal, 2006: 11.) 

طنوگ  ئۀ  نبیی  فحائوش کحا که قاژوی  ق اصطال یت یک ئعیهن و بنه  اگ خصوص گقی حا بیفدیگی یی سیئی 
شون   بن ه اسدۀبیط ئعۀیی آن ی قابسده به جانه  بۀ  )= پیگاوحا (  ئع ئه  ضایئم ق کنهت ئندن  ئسدعل انقی ناۀ
ای که بیی  به اصطال یت ئعیه و اگ سهیی دبیگت ق ... اااو یایئعۀیی د»کۀوانسهو  نهز به  31است  ص گ ئیام 

: 1383شوا )شفهعی  ئجزا بحگسۀ ناۀ صوگتبهکۀ   اگ ندهجه اگ کق  ئعۀیی دیای  هح قاژو نصحیح ئۀ« شوا
85-86  Villiger, 2009: 427; Schwindt, 2000: 198; Slocum, 2015: 216-217  )از ئف وه سنهیی   گقنیازا
ب:  1395)ضنهیئۀ بهان لۀ    « ایجیا گابطۀ ئۀطعۀ ئهی  شحقط ق ئواا ئ دن  ئعیهن و »ییا ناوا که یعۀۀ بیی  
هیی ایاحی گا نهز ئقناو   کۀوانسهو   ئؤلفه 3بۀ  « ج»ق « ال »ق شعوی  2بۀ  « ب»ق « ال »(. شعوی 166

                                                           
1. use of terms 
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 3ق  2بنح بۀن هیی   ست دنالقو (. شییی  ذکح اDorr and Schmalenbach, 2018: 588ان  )دۀوا  سهیی قحاگ اااو
شون  ئعیه و  سیخدیگ نحوی هح جانه ق دالئم سجیقن ی نهز ئسدۀ  نفسهحی سهیی قاق  ئۀ 1«دۀوا ِ»  31ئیام 

(. ایوا  نهز بح کیگکحا ئواگا اخهح ئ نح نأیهن ی   Dorr & Schmalenbach, 2018: 582  44: 1397)ش سواگی  
ق  2(. بیگی  به اسدۀیاِ بۀن هیی  ICJ, 1996: para. 47; ICJ, 1978: para. 53; ICJ, 1992: para. 373زاو است )

نوا  شیئل ئدن  ئع ئه  ضایئم ئعیه و  اسۀیا ق نوافعیت ئحنبط بنی آ  ئعیهن و ق نظنیه      سهیی گا ئۀ31ئیام  3
یی خوا ئیاو شون   اگ فحایۀ  نفسهح فعط بۀ  ییفت ئۀ 2الانل خوان . ئدن  ئع ئه ق ضایئم اگ ص گ بۀ   عوی بهن

 & Dorr) اسنت ئنحوظ نهسدۀ   بن ه ب شِ آ  ئیاو  سییح فصو  ق ئدن ئعیه و اگ   م یک کل نهنز اخهنل   

Schmalenbach, 2018: 582 ای پحیقنی  از قوادن    ئۀ   نظیه  عوقۀ  ئجاودنه (. نیوفده ناین  اگ ناحش سیئی
ۀسجم  فظ ق ی پیگچاۀ آ  گا گدییت کۀ  پحاکۀ و نهست  بن ه ئفسح بیی   عوی گا هاچو  ئحصولۀ قا   ق ئ

الاننل قنحاگ   نفسهح ئعیه و گا اگ سهیی نایه  عنوی بنهن   31ئیام  3بۀ  « ج»(. شق 82-83: 1388نبیگ  )جعفحی
 ,Villiger, 2009: 432; Dorr & Schmalenbach, 2018: 603; Staubach, 2018: 123-125; Austاهن  ) ئۀ

2007: 243; Fuentes, 2020: 98-99الانل   نهن نفسنهح ئعصنوا قنحاگ     ( نی فضیی کنۀ ق گقح قواد   عوی بهن
ای هح طح  بنی ایانح نع ن انش بنه ئوجنب  عنوی       (  چه سیزویگی نع  ات ئعیه و30: 1389وهحن  )پیگسینهی  

 (.Dorr & Schmalenbach, 2018: 604; ICJ, 1957: 142الانل  ن نه  است )بهن
گغنم اگزش نفسنهح   ئحوگ بنیگ اسنت ق دننۀ   ۀ نهز بح ئ دب ئدنهییبیی  خیطحنقی  سیخت ئح قایت

طحیعت اصنۀ اگ گقی حا ننیئبحاو  ناسنک بنه آ      دۀوا بهلفظۀ ق جییایو نوجه به ئعۀیی دیای قاژوی  
فیگغ از قه  ق بۀ  نهست  ایوا   ئعینۀ ئاییح بی گقح  ه   ق سنهیی ینک ئندن گا ئحن قایت اینن گقش      

 (.Villiger, 2009: 427; ICJ, 2004: para. 85قنا اا کحاو است )
 

 . تفسیر قصدگرا3. 1

کۀوانسنهو  از   32هیی ئعیه و  نه قاژوی  ئدن ئعیه و  اصنیلت ااگا. ئنیام   اگ نفسهح قص وحا  قص  طح 
بحا ق به اق گقش نفسهحی  ناسک به کیگهیی ئع ئینۀ ق اقضنیع ق ا نوا    ابزاگهیی ئ ال نفسهح نیه ئۀ

نحین قسییل ئ انل سن ن وفدنه    فعط از ئ م 32ئیام »نایی   اگ قاق  و  نصحیح ئۀنیظح بح انععیا ئعیه 
شوا  اگ اند یب طحی ئ ال نفسهح که گق ئۀای گقبهاست نی ئفسح بدوان  اگ ئواگای که بی ئق ل پهچه و

ا بنحا  (. نبیی  از ینی 586: 1393)فنسفۀ  « ااگن   آزاای دال ااشده بیش از ئعینۀ ئضاح کنایت پحاو بحئۀ
 شون .  طحی ئ الِ قید م کنۀ نفسهح به این اق شهوو ئحصوگ ناۀ32نظح به ناثهنۀ بوا  ئیام 

کیگهیی ئع ئینۀ گا بیی  اسۀیا ق ئ اگک ئحبوط بنه ئحا نل انععنیا ئعیهن ات خوانن   از جاننۀ آ        

                                                           
1. title 
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عیه و ینی  جنسیت ئذاکحات  طحح اقلهه ئی ئذاکحو  صوگتهیطح نوا  به ئ ینبیت ایپناینهک بهن ئۀ
کنه اگ   سنیز قنینو  ی ئذاکحو اشیگو کحا.  هاچۀنهن اگ ئنوگا ئعیهن ات    هیطح ئدن ناونۀ پهقۀ یای 

ی هنی أتهن هی پهقۀ یای هیههاصال ئعیه و ق  سینوشهپ  شون ۀئی ایپناینهک نصویب هیکۀفحانس
.. بنحای نفسنهح   ق . هیاقلتبهی  ئواض  ناییۀ وی   ژویقبهناییۀ وۀ  یضح  ئقحقح ئذاکحات کۀفحانس 

نۀظنهم شن و  شنحح     الانلنهبئعیه و نوسط کاهسهو   عوی  سینوشهپکیگبحاپذیحن . اگ ئواگای که 
ی وزاگشناح قینژو  ئقنحقح ئنذاکحات کاهسنهو  ق ... اگ زئنحم کیگهنیی        هنی وزاگش  سینوشهپئواا 

 ,Dorr & Schmalenbach, 2018: 621; Aust, 2010: 88; Linderfalk. )شنون  ۀئئع ئینۀ ئحسوب 

2007: 240 & 243; McNair, 1986: 411 .) 
سهیسۀ ق ئبیاینیت اخالقنۀ اگ فحایۀن     -هیی اجدایدۀ  زئینۀ  اقدصیایزئهۀهوفده ش و است که پس

( اگ ندهجنه  Sinclair, 1984: 141  94: 1393  آقنییۀ   73: 1396کۀۀ  )نحسهسهینس  نفسهح نعش ایفی ئۀ
ای  عوقۀ ]نهنز   هیی آ  است  نجنۀ قید وان آن ه نجنۀ اگاام طح هح ئعیه و ض»نبیی  فحائوش ناوا 

نوان  ج ا ق ئسدعل از اقضنیع  ق ه فش   وئت بح ئۀیسبیت اجدایدۀ است اگ ندهجه این قید و ناۀ است
(. اقضیع ق ا وا  نیظح بنح انععنیا   173-172ب: 1395)ضهیئۀ بها لۀ  « ق ا وا  ئحبوط به ایجیاش بیش 

اجدایدۀ ق سییح ا واالت جیگی اگ زئی  انععیا ئعیه و -سهیسۀ  فحهۀاۀ-قضیع اقدصیایئعیه و  شیئل ا
(. اقضیع Villiger, 2009: 445; Dorr and Schmalenbach, 2018: 624; Linderfalk, 2007: 264) است

ق آ   هی از ئۀعع  کحا  یک ئعیهن و ق پهنح  ق ا وا  نیظح بح انععیا ئعیه و ئا ن است بهیناح اناهزم طح 
 1(.Dorr & Schmalenbach, 2018: 626; Jayawickrama, 2002: 161ئوضوع ق ه   ئعیه و شوا )

هیی ئدعیه  پس از انععیا ئعیه و است کنه اگزش اثبنینۀ ئدعۀنۀ اگ ]ا نحاز      دال طح »گقیۀ بع ی 
  ااگا  (. گقینۀ بعن ی ئف نوئۀ ئوسن    McNair, 1986: 424« )هی اگ هۀایه انععیا ئعیه و ااگاقص  طح 
بیلعوو ئعۀیی ئوگا پذیحش ینک   صوگتبهالانل که هحوونه گفدیگ ئوضوع  عوی بهن» 2«گقیه»یعۀۀ قاژم 

( پنس  Dorr & Schmalenbach, 2018: 597« )وهنحا سیزا  اگ بحئنۀ اقلت دضو  از ئعیه و گا آش یگ ئۀ
 ,Dorr & Schmalenbachنوان  گقیۀ بع ی بیشن  ) خصوصۀ ئعصوا نهست ق  دۀ نحک فعل ئۀ یلت به

2018: 597; Fox, 2010: 63-64     ایوا  به هاسویۀ گقیۀ بع ی بی ئفیا ئندن ئعیهن و ق ئنالکِ نفسنهح .)
(. اگ خصنوص  ICJ, 1992: para. 380هییۀ  بهحق ِ ئدن  اشعیگ ناواو است )نبوا  گقیۀ بع ی بحای ئؤلفه

  پهوسنداۀ ف نم   «گقینه »کنه از قاژم  ووننه دبنیگنۀ هانی     بهاستگقیۀ بع ی اسداحاگ نهز شییی  دۀییت 

                                                           
 کۀوانسهو بحای ئثی   ئوضوع ج اوینه هسدۀ  ق اقضیع ق ا وا  نیظح بح انععیا ئعیه و اق  ئعیه و ئوضوع ق ه   . نیوفده ناین 1

 وهحا   ی  آن ه اقضیع ق ا وا  نیظح بح آ  هی گا پۀ ئۀ  ه   د ه نبعهض ئهی  انسی ئۀ  نبعهض نژاای اگ قگزشۀ الانننهب

 ئهالای بوا. 70ۀ اهاگ ئسیبعیت الاپهک اگ  ی  ضوگ نظیه نژااپحست آفحیعیی جۀوبۀئس نه
2. practice 
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شوا  بن نه ئن اقئت الزئنۀ پ ین  آئن   آ  اسنت       ای ئۀفحا  گقیه نق هل ناۀشوا  بی دال یی قاقعهئۀ
 (.Aust, 2010: 86; Buga, 2018: 361  7: 1394اخوی    سیاات576: 1393)فنسفۀ  

 

 . تفسیر در پرتو اصول منطقی4. 1

بیی  به اصو  ئۀطعۀ اشیگو کحا که ایحبیز گاهۀایی ئفسنح ننعنۀ    فدهوشهپی نفسهحی هیگقشوذشده از 
  قیدن م  2«قهنیس اقلوینت  »  قیدن م  1«ئف نوه ئ نیل   »به قیدن م   نوا ۀئ. از جانۀ این اصو  ش ن ۀئ
ق ...   5«نفسهح ئح قا اگ صوگت شنک »  قید م 4«ئۀ  نفسهح ئسدنزه لاو»قید م  3«نفسهحِ ئُضهّقِ اسدثۀی»

 6.شون ۀئئحج  نفسهح گا به نفسهح ئۀطعۀ ئدن گهۀاو  اشیگو کحا که 

از ایحبیز اصنل  سنن نهنت    »اگخوگ نوجه قیژو است.  7« سن نهت»ائی اگ ئهی  اصو  نفسهح  اصل 
: 1383زااو  )ئوسۀ« ی ۀ از اصو  ئسنم نفسهح ئعیه و  ئوگا قبو  ق نأیه   عوق انی  بواو است دۀوا به

نایین   کۀوانسهو  آ  گا هاچو  خوگشه ی پحنواف ن بح ائح نفسهح ئنۀ  31(. ذکح  سن نهت اگ ئیام 177
(Dorr & Schmalenbach, 2018: 587اگ یلۀ .)   که ایاح اصو  نفسهحی جۀبۀ لفظۀ ااگن   اصنل  سنن

صنحفیً اصننۀ   »(. بی قجوا این   سن نهت 58ق  23-22: 1391وح  نهت ااگای ئیههدۀ اخالقۀ است )کوزو
(.  سنن  560: 1393)فنسفۀ  « آی شایگ ئۀالانل ئوضوده نهز بهجزئۀ از  عوی بهن اخالقۀ نهست  بن ه

( ق اگ ICJ, 1974: para. 46; ICJ, 1997: para. 109نهت شیلوام پ ی آقگی ق انجیه الزائیت  عوقۀ است )
اسنت  الاننل سنییه اف ۀن و    الانل ق هاۀ ئحوگهیی گقابط بهنچۀهن جییایهۀ  بح نایئۀ قواد   عوی بهن

(. ئع ئۀ کۀوانسهو  بنه  سنن نهنت اگ نع ن ات ق گقابنط      120ق  100: 1394)ال ویۀ نظحی ق ئحا ی  
 دۀوا بهبه  سن نهت اگ اجحای نع  ات دۀییت ااشده است  پس نیئه    سن نهت  26الانل ق ئیام بهن

: 1394ئحان ی    گاو نهست )ال نویۀ نظنحی ق  زنجهحم وحیزنیپذیح انصی  ئهی  نفسهح ق اجحای ئعیه و بۀ
108-107  Villiger, 2009: 425; Aust, 2010: 84; Aust, 2007: 234.) 

: 1391ونح     کنوزو 100: 1394اوحچه ئعۀیی اقهق  سن نهت  ئعهن نهست )ال ویۀ نظحی ق ئحان ی   
انی   ئصیایعۀ بحای آ  ییفت  از جانه  اثح ب قه   به قاژوی  ئدن ق نهز نفسهح اگ گاسدیی اِد نوا ۀئ(  29

ئعیه و نه اهای  آ  )هاینۀ  اثح ئفه (  قاقعۀ ق غهحصوگی قنا اا کحا  نع  ات ذکحش و اگ ئعیه و  گدییت 

                                                           
1. argumentum e contrario 

2. argumentum a fortiori 

3. exceptiones sunt stricta interpretationis 

4. ut res magis valeat quam pereat 

5. in dubio mitius  

 .Linderfalk, 2007: 265-322 ی اصو  ئۀطعۀ نفسهح گک:. بحای نوضهح بهقدح اگبیگو6
7. bona fides 
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  ال ویۀ نظنحی   223ق  220: 1383ص اقت  انصی  ق د ه نوسل به نعنب  کسب ائدهیز غهحئوجه )ئاۀوس  
 (Klabbers, 2010: 37; Bjorge, 2014: 76 & 190-191  22: 1395  اشاهت  43-44ق  49-48: 1392

 

 واکاوی روش تفسیر معاهده در تفاسیر عمومی کمیته. 2
وحاینۀ بنه نفسنهح ئنواا ق     هیی اجالیۀ که کاهده اگ نفیسهح داوئۀ خوا  بی نوسل به فحجیهاگ این ب ش ناونه

گ پیینی   کیگوهحی این فن نفسهح نۀنویح شنوا. هاچۀنهن ا   شوا نی نحوم بهئفیا ئهثیی است زاو است  نقحیح ئۀ
قحاگ ااگن  که اگ ن ییت به اغ غنۀ   - یکۀ از گقی حا اسدعحایۀ نحعهق کۀونۀ  -ب ش ئوگا بحث  ناوااگهییۀ 

اهۀن .  وحایینه اگ نفیسهح داوئۀ کاهده  به طنحزی دهۀنۀ پیسنخ ئنۀ    اصنۀ ئعیله اگ خصوص غنبۀ نفسهح فحجیه
وحاینۀ اگ  شون  ق ذینل هنح دۀنوا   فحجنیه    ئۀ بۀ یئۀظوگ پهقبحا ب دح ئطیلب  نفیسهح داوئۀ کاهده  طبعهبه

شوا. شییی  ذکح است اگ خصوص نایئۀ ئواا ئهثیی  بنهش از ینک نفسنهح    نفیسهح داوئۀ ئحبوط  کۀ قکیق ئۀ
) نحیم   17) عنوی بهاینانی (     13)آزاای ننحاا ق اقیئنت(     12داوئۀ صیاگ ش و است  ائی اگ خصوص ئواا 

گق شوا  ازاینن هی( نۀ ی یک نفسهح داوئۀ ییفت ئۀثیی ) عوی اقنهتئه 27)ئقیگکت سهیسۀ( ق  25خصوصۀ(  
 ان .بی قجوا د ه قحابت ئحدوایۀ این ئواا اگ وفدیگِ پییینۀِ این ب ش  ذیل یک دۀوا  قحاگ وحفده

 

 میثاق در خصوص اصل عدم تبعیض 26و  3، 2. تفسیر مواد 1. 2

کۀۀ . از آ  بحث ئۀ 28ق  18  4فیسهح داوئۀ شایگم ان  ق ناین ئواا اصل د ه نبعهض گا ه   قحاگ اااو
ئهثیی  اق ائیت سنبۀ ق نعۀهۀۀِ صح   اگ  3  اگ نفسهح ئیام 4نفسهح داوئۀ شایگم  3ق  2ئطیبق بۀ هیی 
دن ه نبعنهض بنح ئبۀنیی جنۀس(      « )= نع   ئیهوی نضاهن بحابحی ئهی  زنی  ق ئنحاا  »گاسدیی ایفیی 

ئۀ ی دانۀ ق قاقعۀ زنی  از  عوی ئۀن گج اگ  ت ایجیبۀ ق ئدعیقبیً ب حوکفییت ن واه  کحا ق کاهدۀ نع  ا
 خوان .ئهثیی گا قاجب ئۀ

هنی  بنه ئعن قه    ئهثیی  پهحق نبههن ن یله  اقلنت  3  اگ نفسهح ئیام 28نفسهح داوئۀ شایگم  5اگ بۀ  
شنوا. بۀن هیی   ۀکحا  دعیی  فحهۀاۀ  سۀدۀ ق نیگی ۀ ایجیاکۀۀ م نبعهض اگ بهن ئحاا  ق زنی  اشعیگ ئ

نحنهب  ق  هیت )ئیام نفسهح داوئۀ فوی  به 31ق  26  25  24  23  22  20  19  16  13  12  11  10
(  بحاوۀ جۀسۀ 24ق  7سیزی اجبیگی ق خدۀه زنی  )ئواا   نجیقز جۀسۀ  سعط جۀهن نیشۀ از آ   دعهم1(6

ینک   دۀنوا  به(  شۀیسییۀ 12نحاا )ئیام (  پوشش زنی  اگ داوه  آزاای 8ق قیچیی زنی  ق کواکی  )ئیام 

                                                           
ئحگ نحخ ئیاگا   ئحگ بی نوزااا  نعیبل نول  بیگااگی  نحخ قضیییی به 6 ئیام بی نوجه به  28 شایگم نفسهح داوئۀ 10 بۀ  .1

 ش زا آن زنی  ق  هیت زا بحایآسهب پۀ ینۀ کوگنیژهیی اف  غهحدا ی  بیگااگی ئۀ  ئۀظوگبه زنی  ییگی نوزااا   قئهح
 .پحاازائۀ نهز ووی هب
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  گضییت ق د ه 2(19(  آزاای بهی  )ئیام 17   حیم خصوصۀ )ئیام 1(16فحا انسینۀ اگ ئعیبل قینو  )ئیام 
سننب ئسن ولهت    ئۀظوگبه  ازاقاج اجبیگی ز  ئوگا نجیقز قحاگ وحفده بی ئدجیقز 3(23اجبیگ اگ ازاقاج )ئیام 

(   عنوی ق  23  ی سنینۀ اینن زقجنهن اگ ازاقاج ق چۀ هاسنحی )ئنیام      کهفحی ئدجیقز یی ن فه  اگ آ 
ن یله  بحابح زقجهن اگ سحپحسدۀ کواکی   نیبعهت طفل  کسب یی از است ااا  نیبعهت بنه سنبب ازاقاج    

( ق 23(   عوی پس از طالی یی فسنخ ن نیح )ئنیام    23ئیام  4نعههن اقیئدایو ق اند یب نیه خینوااوۀ )بۀ  
پحاازن . چۀین ه دۀیقین این نفسهحهی وویی هسدۀ   صح  گف  نبعهض ( ئۀ26ل قینو  )ئیام نسیقی اگ ئعیب

دنهه زنی   ئحبوط به ایاح  عوی ئع وا اگ ئفیا ئهثیی  ق سهییِ ئدن اگ نایئهت  ئعصوا قاق  نق و  بن ه 
ی  نحت چدح  اییدۀ   زنوحایۀفحجیه ئفیههم ییاش و   یکۀ از اسدۀبیطۀ فحانح از قاژوی  است نی هاسو بی

 نحی قحاگ وهحن .قسه 
 

 میثاق در خصوص ماهیت تعهدات معاهده 41و  40، 5، 4، 2تفسیر مواد  .2. 2

  26  24  5  3  2  1اهۀ  که اگ نفیسهح داوئۀ شایگم هی گا پوشش ئۀئواا ئذکوگ ئوضوع نع  ات اقلت
گغنم ئۀنیف    شنوا بنه  اذدنی  ئنۀ   24یگم نفسهح داوئۀ شا 4جیی وحفده است. اگ بۀ   33ق  31  30  29
  ئهثیی به ش ل نایه ق کای  ئوگا ائضی  نصویب یی الحیی قحاگ وهحا  چنه  عنوی بقنح     4«نح ی  نع  »

 ان .ئۀ ی از آ  ئُحقنفسه بح ب حوق ابۀیی بقح فۀ استنعحیح قینونۀِ  عوی ذانۀ اش یص 
اهۀیت صهینت از  عوی ئهثیی گا  هاچو    نح ی  نع   نسبت به نض24نفسهح داوئۀ شایگم  11بۀ  

هاهن نظحیه اصالح ئعحگات ااخنۀ گا اگ ج نت اِدانی  ئهثنیی     12کۀ  ق نهز اگ بۀ    گا ئۀ2ئیام  3بۀ  
نهنز اگ  « ئع ئنۀ قاجنب  »نوا  اادی ناوا ج ای از اسدۀیا به اثح ئفه   اصنل ئۀطعنۀ   خوان . ئۀبییسده ئۀ

 نفیسهح ئذکوگ اخهل بواو است.
گغنم  نایی  که بنه   ئواگای گا بهی  ئۀ29نفسهح داوئۀ شایگم  13بۀ  « و»نی « ال »ۀ وینۀجپشعوی 

ئهثیی قجوا ن اگا. کاهده اگ شنعوی   4ئیام  1  ائ ی  نعنهق آن ی بح اسیس بۀ  4ئیام  2ذکح نق   اگ بۀ  

                                                           
 انجیه ق انععیا پهای  نانک ائوا  خوا  بح ز  اهنهت زنی   به جۀسهدۀ ناحشۀ طوگ قیژو بح د هاگ ایۀجی کاهده به .1

 .نظح ااگا زنی  نبوا  شۀء ج ای از شحایط نأهل ق ئ نۀ هیی ق
  خقونت ق بحخوگا نحذینۀ بی اخدحا  یی زنی  صویحوحن (Pornographic) یانایگانههحزو ئحدوای بهی   آزاای خصوص اگ .2

 .قنا اا ش و است بهی  آزاای هییئح قایت از
بیی  به ش نۀ ئق ص شوا نی  بحای نأهل سن   اقل ن ست اه  اق ئوضوع گا ئوگا ئ اقه قحاگ ئۀ اگ این زئهۀه کاهده .3

د ه ئس ولهت آزاای زنی  اگ اند یب ق  یئس نه   اقهز  دیلاینه ق ئحذقگ از اجبیگ ایاح افحاا بیش  آ  سن  نصاهم اگ
 .جیی ز  قحاگ ااگااگ بهی  گضییت به ئذکّح قینونۀ سحپحست

4. reservation 
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« ب»ق اگ شنعوی  (  ئحدنوایۀ از اگق  ئهثنیی   20)ئیام « و»ق  1(27ق  18)ئواا « ج»(  10)ئیام « ال »
نحنهب  هۀجیگهنیی  نظحیۀ ئزبوگ  به 13بۀ  « ا»گبییۀ ق بیزااشت ب ق  اگائۀ آویهۀ( ق وهحی  آاه)وحقوی 

ۀ الانننهباسیسۀیئۀ ایوا  کهفحی  7ئیام  2بۀ  « ا»ق شق  7ئیام  1بۀ  « ا»الانل دیه ق شق  عوی بهن
نفسنهح کاهدنه  اگ     شوا. وذشده از دۀییت به سنهیی شوا( گا ییاآقگ ئۀپس اسیسۀیئۀ گه نیئه و ئۀ)از این 
 ئهثیی اگ وحاش است. 4قگای الفیظ ئیام وحایینه  فحجیهئ اگی 

ئهثیی ئوشن یفۀ   2ی ئدعیه  بح ئبۀیی ئیام هیاقلتاائۀۀ ن یله   31نفسهح داوئۀ شایگم  3اگ بۀ  
اسداسیک کاهدنه بنح     نضایه سهییشوا  به اکۀوانسهو  نهز نأکه  ئۀ 26ش و ق ضان این قضهه  بح ئیام 

 بحااشندۀ ش صنۀ نهسنت     ئفه   اثح اگجیع به ووییست. بیی  خیطحنقی  کحا  سن نهتق  اثح ئفه اصو  
  8  7بۀن هیی   .اهدایه قگزی و است ئهثیی قظیی  نیشۀ از به اثحب قۀ بح صحا تبه نفسهح داوئۀ بن ه

ااگ ق نحنهب آویهۀ ااا  بنه ئنأئوگا  صنال هت   ه  ب31نفسهح داوئۀ شایگم  18بۀ   2ق شق  14  10  9
ی هنی اقلنت نوام ئحاه اگ گابطه بی ئهثیی  ئس ولهت اش یص خصوصۀ ق نحک فعل  ئسیئحه ینی غفننت   

خیص نیظح  طوگبهیی  2ئیام  3ئوجب بۀ   بهئدعیه  اگ ااای ن یله  ئهثیی ق غحائت ق جبحا  به طحز ادم 
   وزم صال هت ق قضعهت بهاینای   اطنالی ق  2نفعی  ئهثیی(  ذی26یی  17  7بح ئیام ئحنبط )نظهح ئواا 

 کقۀ .فوگیت ئفیا ئهثیی ق ئس ولهت فحای ئعیئیت داوئۀ یی اقلدۀ گا پهش ئۀ
 

 میثاق در خصوص حق حیات 6تفسیر مادۀ  .3. 2

نفسهح دانوئۀ   4قحاگ ااگا. اگ بۀ   36ق  14  6ئیام اخهح اگبیگم  ق  هیت است که اگ نفیسهح داوئۀ شایگم 

ئهثیی گا بنه   6ئۀ گج اگ جانۀ سوه بۀ  ن ست ئیام  3«ئححقئهت خواسحانه از  هیت»کاهده وزاگم  6شایگم 

هاهن نظحیه  د ه نفسهح ئضهق از  نق  هنیت    5اه . اگ ااائه  ابد ای بۀ  نیپ ی سیزی اجبیگی نهز بسط ئۀ
ی هنی اقلنت نع  انۀ ایجنیبۀ بنحای    4«بح زن وۀ ق ذانۀ »سیزا ق کاهده بی دۀییت به دبیگت گا بحجسده ئۀ

سنیخدن سنوءناذیه ق    کنن قنه یگقئهنح ننوزااا   افنزایش ائهن  بنه زنن وۀ ق       ئدعیه  از قبهل کیهش ئنحگ 
بیزناحی اگ قوانهن جزاینۀ   5«ش ی نحینِ جۀیییت»نهز بی نأکه  بح لفظ  6بحا. بۀ  هیی ئسحی گا نیه ئۀبهایگی

نایی . هاچۀهن کاهده ئدذکح ووشزا ئۀ هیاقلتنحینِ جۀیییت گا به ی سۀاهنق نح ی  ئجیزات اد اه نۀ ی بحا

                                                           
 آزاای  29 شایگم نفسهح داوئۀ 13 بۀ  «ج» شق. نیپذیح استئهثیی به خوای خوا نعنهق 18 ئیام  4ئیام  2سبب بۀ  به .1

 است. قه  کحاو هی گااقنهت  عوی 27ئیام  ق خوان وپذیح نیگا نعنهق هیاقنهت ان یقه
 27 یی 22  18  1 ئواا اگ هاچو  ئواگا ئۀ گج ادم از جاعۀ یی فحای  .2

3. arbitrary deprivation of life 

4. inherent right to life 

5. most serious crimes 



 81     1402، بهار 1، شمارۀ 53فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  ساسان صیرفی/  ...گرایانه در تفاسیررد فرجامرویک

 

قضوح نوصهه ش و است ق هنح اقن ائۀ اگ     به6ئیام  6ق  2شوا که لاو ئجیزات اد اه بی نوجه به بۀ هیی ئۀ
شن ی نحینِ  شوا  نظحیۀ نیئبحاو اذدی  ئۀ 7ئۀزلۀ نعویت  ق  هیت خواه  بوا. سحانجیه اگ بۀ  این زئهۀه  به

 شیذ ق اسدثۀییۀ اگآی . صوگتبهجۀیییت بیی  به ش نۀ ئضهق نفسهح شون  نی ئجیزات اد اه 
بهۀنۀ   سنب  هیت گا  اگ کۀیگ اَدای  دا ی ق آویهینه ق یی  دۀ پنهش 36نفسهح داوئۀ شایگم  6بۀ  

زنۀ و به جسم یی پذیح اگ ص ئه به  هیت یی جسم ق گقا  ش ص  به نحک فعل ن  ی کۀۀ م  هیت یی لطاه
سنیزی  ق  نحنهب از سعط جۀهن ق دعهمنظحیۀ ئذکوگ  به 9ق  8ب ق . کاهده اگ بۀ هیی گقا  نهز نعاهم ئۀ

نوسنط   1ئحونۀ )قدنل از گقی ننح ّم(   هنیی ئعدضنۀ اگ  نوزم بنه    وهنحی ئۀ  خواکقۀ ق نصویب س ت
کاهده اگ نفسهح بۀ   36گم نفسهح داوئۀ شای 15ق  14  13اگ بۀ هیی  ووی .ی ئدعیه  س ن ئۀهیاقلت

کنیگوهحی  ی ئدعیه  اگ خصوص نهحقهیی اندظنیئۀ  بنه  هیاقلتئهثیی  قظیی  ئیهوی ق ش نۀ  6ئیام  1
هییۀ پالسده ۀ یی فوئۀ ق اگن یب خقونت نوسنط  هاچو  سالح بی فقۀگ 2ی کادح کقۀ وافزاگهیجۀگ

 کق .اش یص خصوصۀ ق ن یله  اقلت گا پهش ئۀ
ی ئدعیه  بح نضاهن  ق  هیت هیاقلت  قظیی  36نفسهح داوئۀ شایگم  31نی  18کاهده اگ بۀ هیی 

(  پهقناهحی از  18نایی   بحقحاگی چیگچوبۀ قینونۀ اگ ئسهح صهینت از  نق  هنیت )بۀن     گا ئوش یفۀ ئۀ
(  ئصوب ناوا  ئعحگانۀ اگ زئهۀۀ نوسل بنه زقگ ینی   19پییای  ش    ق  هیت نوسط ئحاج  اقلدۀ )بۀ  

ی ئدعیه  هاسو بی ئاینعت از اَدای  ئجحئینه ئینۀن   هیاقلت(  ن یله  ایجیبۀ 20ن خقونت )بۀ  بحاناه د
(   اییت از  ق  هیت اگ بحابنح  21قاسطۀ جینهی  یی بین هیی ئسنح )بۀ  قدل ق صهینت از ن  ی ش وی  به

یت افحاا ئعنو  )بۀن   (  نضاهن  ه23(  صهینت از افحاا اگ ئعحک خطح )بۀ  22هی )بۀ  دان حا ایاح اقلت
اگ  وزم نضناهن  نق  هنیت     هیاقلت(  ایاح نع  ات 25(   ق  هیت اش یص ئححقه از آزاای )بۀ  24

(   28ق  27  نحعهق  نععهب  جبحا   گسه وۀ ق کفییت ن حا  بنه اقن ائیت انضنبیطۀ )بۀن هیی     3(26)بۀ  
هی یی نظیهحات ق ن نه  اقلنت  هپهاییۀکیگوهحی سالح وحه اگ ئعیبل افحاا  یضح اگ گافوت اگ  بس یی به

ق  30( ق د ه اسدحااا ش ص به کقوگ ن  ی کۀۀ م  هیت قی )بۀ هیی 29بح قگقا به چۀهن قضییییۀ )بۀ  
شون . جییایو  ق  هیت ئسدنزه اِدای  جسیگت اگ نفیسنهح ئحبنوط بنه آ  اسنت.     ( جاناۀ بحگسۀ ئۀ31

فسهح  ق  هیت اگزانۀ ااگا  زیحا هح آنچه گا کنه بدنوا    گس  کاهده جسیگنۀ ئ فۀ اگ ننظح ئۀچۀین ه به
ئهثنیی  اگ نفیسنهح    6نوا  نصوگ ناوا!(  اگ گاسدیی نضاهن ئنیام  نصوگ ناوا )یی  دۀ چهزهییۀ گا که ناۀ

 وفده وزا  ن واه  بوا.وحایۀ اگ نفیسهح پهشگق اادیی چهحوۀ فحجیهشوا  ازاینکاهده ییفت ئۀ

                                                           
1. euthanasia 

2. less-lethal weapons 

ئیالگیی یی  نظهح  هیت ن  ی وح هییبهایگی کۀدح  زیست  ئحهط آسهب به د ه صۀعدۀ  ص ئیت از جنووهحی از جانه .3
 . . . . ق اگئینۀ خ ئیت ئ هی کحا  قسه   وحسۀاۀ ئبیگزو بی ای ز 
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انایگی ئدضیا بی ئهثیی ق نحنهب جحهبه 36نفسهح داوئۀ شایگم  50ق  49  48  47  45  43  36بۀ هیی 
  ا دحاه به نضاهۀیت اااگسۀ دیاالنه اگ ص قگ   م بحای اد اه )بۀن هیی  جحائمئۀ  ئجیزات اد اه بحای آ  

   سن ئجنیز بنحای   نم ادن اه  ادن اه     6ئیام  4(  ئسیئل ئحبوط به وذشت یی دفو قه ش و اگ بۀ  45ق  43
ئین وی  یی ئعنوال  ذهۀۀ ق یی اد اه ااگای نوالۀ سبعینه ئینۀ  ادن اه  اش یص نینوا  اگ ف م   م نظهح دعب

ئوضنوع  صحا ت به  به 50کۀۀ  ق بۀ  قال  یی سحپحست یک نوزاا ق نح ی  اِدای  ئجیزات اد اه گا بحگسۀ ئۀ
دن ه  »ق  2«فوگینت »ع ن  نسنبت بنه    نح ین  ن  36نفسهح داوئۀ شایگم  68اگ بۀ   1کۀ .اشیگو ئۀ ق ه  
ئهثیی ئاییح بی ئوضوع ق ه   ق نح ی  نع   ئۀ  ئححقئهت خواسنحانه از  هنیت ق    6نع  ات ئیام  3«نعنهق

 شوا.کنۀ ئاۀوع خوان و ئۀ  به6هیی اِدای  ئجیزات اد اه  ئعحگ اگ ئیام ئح قایت
 

وم از آزادی، منع شکنجه و کیفرهای میثاق در خصوص رفتار با افراد محر 10و  7تفسیر مواد  .4. 2

 غیرانسانی و ترذیلی

وویۀن  کنه اگ   ئواا ئزبوگ از گفدیگ انسینۀ بی افحاا ئححقه از آزاای  ئۀ  ش ۀجه ق ئجنیزات نحذیننۀ سن ن ئنۀ    
نفسنهح   5ق نهز بۀن    7نفسهح داوئۀ شایگم  2ان . بحاسیس بۀ  بیزنیب ییفده 21ق  20  9  7نفیسهح داوئۀ شایگم 

نۀبهنه   جاننه ئن 5«هیی ب نۀئجیزات»ق  4«گنج گقانۀ»  ئف وه ش ۀجه به 7  اگ نفسهح ئیام 20شایگم  داوئۀ
ئعدضیی شنحایط  اگ نضنیا بنی گفدنیگ      بهئثیبۀ دانۀ انضبیطۀ یی نحبهدۀ ق گفدیگهییۀ که ب نۀ ش ی  ]کواکی   به

ئهثنیی   10ئنیام   1ا شنیئل بۀن    ییب  ق کاهده گقی نحا اخهنح گ  انسینۀ هسدۀ  هاچو   بس انفحاای نسحی ئۀ
خوانن . بسنط اخهنح    آئوزا  ئ اگس ق بهایگا  اگ ئحاکز اگئینۀ( نهز ئنۀ )اش یص ئححقه از آزاای از قبهل اانش

آش یگا بح ناسک به سهیی اگ ائح نفسهح االلنت ااگا  ائنی اگ زئهۀنۀ نوسنه  ئف نوه شن ۀجه بنه گننج گقاننۀ           
 ئییۀ چۀهن نفسهحی است.وحایۀ جی شک فحجیهۀوط به شحایط  بۀهیی ب نۀ ق اق ائیت غهحانسینۀِ ئئجیزات

)نف هک ئد ای  نوجوا  از بزگوسنی ( گا   10ئیام  2بۀ  « ب»  شق 9نفسهح داوئۀ شایگم  2کاهده اگ بۀ  
 6شوا.قضوح از ئدن ئهثیی اسدۀبیط ئۀکۀ  که نظح ئذکوگ بهپۀ اگا ق بهی  ئۀای ئطنق ئۀقید و

ق بح ئبۀیی هاهن غیینت  اگ   7نایی ئهثیی نصحیح ئۀ 7به فحجیه ئیام  20ۀ شایگم نفسهح داوئ 2بۀ  

                                                           
1. HRC, 2018: para. 50: "It is contrary to the object and purpose of article 6 for States parties to take 

steps to increase". 

2. Peremptory 

3. Non-Derogable 

4. HRC, 1992 : para. 5: "acts that cause mental suffering to the victim." 

5. corporal punishment 
6. HRC, 1982: para. 2: "it is the Committee’s opinion that, as is clear from the text of Covenant". 

7. HRC, 1992: para. 2: "The aim of the provisions of article 7 of the International Covenant on Civil 

and Political Rights is to protect both the dignity and the physical and mental integrity of the 

individual." 
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قاسنطۀ ئنأئوگ گسناۀ ق    ادنم از آن نه بنه    – 7زئهۀۀ ئاینعت از صوگت پذیحفدن اَدای  قه ش و اگ ئنیام  

هی گا بنه  اقلت –ققوع بپهون ا قسهنۀ سیزئینۀ خصوصۀ بهصالح یی ئأئوگ گساۀ فیق  صال هت ق یی بهذی
ئهثیی نهز اگ نداهم ئۀ  ئذکوگ  10ئیام  1بح ایجیبۀ بوا  بۀ   کۀ . افزق انجیه اق ائیت ئۀیسب ئ ن  ئۀ

 شوا.اشعیگ ئۀ 7اگ ئیام 
 6) ق  هیت  ئیام  6  کاهده ضان اگجیع به نفسهح داوئۀ شایگم 20نفسهح داوئۀ شایگم  6اگ بۀ  

اه هاچۀی  اگ سحزئهۀۀ  ئۀسوخ نقن و اسنت  نحاهنل آ  بیین      کۀ  که اوح ئجیزات اد ئهثیی(  بهی  ئۀ
نفسهح داوئۀ ئذکوگ  دفو اگ اگنبیط بی اِدای   15انبی  ااشده بیش . بۀ  کاهۀۀ زجح جساینۀ ق گقانۀ گا به

هی بح بیزگسۀ از این اق ائیت ق نضناهن  ش ۀجه  ئجیزات نحذینۀ یی گفدیگ غهحانسینۀ گا ئاییح ن نه  اقلت
 خوان .دن ئج ا آن ی اگ آیۀ و ئۀققوع نهیف

  پ ین  آقگا  شنحایطۀ بنحای اشن یص     21نفسهح داوئۀ شایگم  7  اگ بۀ  10کاهده اگ نفسهح ئیام 
  عنوقۀ  نسن هالت  اگائنۀ  نهز ق فحا اگ بیزااشت به ب قۀآویهۀ ق اطالدیت ااا  ئححقه از آزاای  ئینۀ 

  پحااخنت غحائنت قحبنینۀ اگ ئنواگا ن طنۀ از      الهل فحاهم ش   ائ نی  اقیئنۀ ادنوا ق پهنحق آ    به ئؤثح
  10نظحینۀ ئزبنوگ  اگ ااائنۀ بۀن       12ق  11نایین . بۀن هیی   هیی ئهثیی گا به کقوگهی ییاآقگی ئۀ اییت

وذشده از نظیه جزایۀ ئبۀۀ بح د الت نحئهاۀ  نه سزااهۀ  از سنییح ن نیلهفۀ کنه انجنیه آن نی اگ ایفنیی       
بحا  از جانه آئوخدن سواا  نعنهم فۀو   قوگهی ضحقگی است  نیه ئۀئهثیی بحای ک 10ئیام  3نع  ات بۀ  

-ش وی  یی پهوسداۀ بی ج ی  خیگج از زن ا  هاچو  خینوااو  قکهل  ائنوگ ب  اشندۀ  بۀ ی بیزااشتطبعه
 ن یا.هیی ئحاهاگئینۀ ق سیزئی 

 

 نهمیثاق در خصوص آزادی و امنیت شخصی و دادرسی عادال 14و  9تفسیر مواد  .5. 2

 35ق  32  13  8سیزن  ق نفیسهح داوئۀ شنایگم  ئواا ئذکوگ آزاای  ائۀهت ق اااگسۀ دیاالنه گا ئطحح ئۀ
ئهثیی ) ق بنح   9ئۀظوگ نفسهح ئیام   به8نفسهح داوئۀ شایگم  1گقشۀاح ئفیههم آن ی خواهۀ  بوا. اگ بۀ  

که نۀ ی ادیقی کهفحی گا  3یئهت بۀ  ق نا 2کۀ  ج ای از قسادۀ از بۀ  آزاای ق ائۀهت(  کاهده اذدی  ئۀ
بح نایئۀ صنوگ ئححقئهنت از آزاای  ادنم از بیزااشنت اگ      9وهحن   ایاح دۀیصح قه ش و اگ ئیام اگ بحئۀ

ییفده  ن یاهیی بنیزپحقگی  ش و  ئد  یی  اس ی ادیقی  عوقۀ یی ایاح اَش ی  نظهح بهایگا  گقانۀ بسدحی
 .استجحا  ق ... نهز جیگی هیی کۀدح  ئ یق نحک اددهیا  اگاقویو

نوسنط اق   جن ای از نظنیه  عنوقۀ ق      14گا به نضاهن ئیام  32نفسهح داوئۀ شایگم  4کاهده بۀ  
گا به د ه ائ ی   6بی فحجیه ئهثیی ق بۀ   14گا به نضیا نح ی  نع   بح نایئهت ئیام  5ئعحگات ااخنۀ  بۀ  

  32نفسهح داوئۀ شنایگم   13ص اااو است. اگ بۀ    اخدصی2  بی قجوا ذکح نق   اگ ئیام 14نعنهق ئیام 
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هی(  اینن ئؤلفنه   )نسیقی اگ بحابح اااویو 14ئیام  1از بۀ   1«هیبحابحی سالح»کاهده ضان اسدۀبیط ئف وه 
ئهثیی  کاهده زیحقبم گسه وۀ قضییۀ نوأه  14اگ نفسهح ئیام  ب ق .هم نسحی ئۀ« ادیقی ئ نۀ»گا به 

قضیت بنۀ  » اااویوِاگ اصطالح  -ینۀ  اااگس  شیه   قکهل ق هاچۀهن ئد م بی اخدفیی هویت دوائنۀ ها
 سیزا.ئطحح ئۀ 32نفسهح داوئۀ شایگم  23گا اگ بۀ   - 2«گخ

)ئاینعنت از ئجنیزات ئجن ا(      14ئنیام   7اگ نفسنهح بۀن     32نفسهح داوئۀ شنایگم   57نی  54بۀ هیی 
(  ابطی  گأی بی 55اگ ادیقی نهحقهیی ئسنح )بۀ   (  ئجیزات ئج ا54)بۀ   3ئجیزات ئج ا اگ ئحیکم ئداییز

( ق نسنحی  56  م ئحج  بیالنح ق فحئی  گسه وۀ ئج ا یی اااگسۀ اقبیگو بح پییۀ په ایش ئ اگکۀ نیزو )بۀن   
 اهۀ .( گا ئوگا ئ اقه قحاگ ئۀ57)بۀ   4انضبیطۀ-هیی اااگیئهثیی به نۀبهه 14ئیام  7ن اا  ئفیا بۀ  

هنیی ائۀهدنۀ )=   ئهثیی کاهده بی فحاگَقی از ئدنِ بۀ ِ ئیام  به جزئهیت بیزااشنت  9م ئیا 1اگ نفسهح بۀ  
سهیسنۀ  -ییفده از اَدای  ائۀهدۀاگ ن  ی ات نقأت 6«بیگ اثبیت»ق  5سهیسۀ یی انضبیطۀ(-بیزااشت دعه نۀ

ۀیهۀ وۀ )بۀ  (  شحایط بیزااشت اگ ئ یجحت یی پ16بیگ اسداهحی خواسحانه )بۀ  هیی فیجعه(  ئثی 15)بۀ  
قنحاگ  »( ق جزئهیت 20(  طو  اقگم بیزااشت )بۀ  19(  ئس نۀ سالئت گقا  اگ زئی   حئی  آزاای )بۀ  18

 نایی .قگقا ئۀ 35(  اگ نفسهح داوئۀ شایگم 21)بۀ   7«نأئهۀۀ بیزااشت ئوقت
یت اسدحسنۀ    هاسو بی نبههن جزئه35نفسهح داوئۀ شایگم  32  اگ بۀ  9ئیام  3کاهده اگ نفسهح بۀ  

جینب اگی ق اسدعال  آ  ن یا گا ینیاآقگی  ئد م به ن یا قضییۀ به ج ت نج ی نظح اگ   م بیزااشت  د ه
العاوه( ئحج  صنحهحۀ اگ اینن زئهۀنه ن واهن  بنوا. فنیگغ از سنهیی        گق اااسدی  )= ئ دۀکۀ   ازاینئۀ

از قاژم ن نیا قضنییۀ اگ گاسندیی    « االلدۀ ضاۀۀ»وح   ای ویو اخهح جنوو14ضاۀۀ  ئسدۀبط از ص گ ئیام 
  بنه  35نفسهح داوئۀ شنایگم   40ئهثیی  اائۀۀ بیزااشت اگ بۀ   9ئیام  4اگ نفسهح بۀ   .استوحایۀ فحجیه

 بس خیناۀ  بیزااشت  یکۀ از قضیییی ائۀهدۀ  ئسیئل ض  نحقگیسنت ینی ائنوگ ئ نیجحنۀ ق اسن ی  اگ      
 9ئنیام   4ه   بۀن    دۀوا بهگا « آزاای»  کاهده 41ۀ  ییب . ئضیفیً اگ بئحاج  نحک اددهیا نهز نسحی ئۀ

آسی  سیخدن شحایط ئد م اگ ج ت نج ی نظحی کیگا اگ گابطه بی اسداهحی اق  46بۀ   8وحاان .ئصحح ئۀ
 سیزا.ب قۀ به ئد م بی زبینۀ قیبل ف م ق ... ئطحح ئۀای  آویهۀگا  نظهح ائ ی  نج ی نظحخواهۀ اقگو

 

                                                           
1. equality of arms 

2. faceless judges 

 ش و از جحه اگ یک اااویو داوئۀ قیبل گسه وۀ ئج ا اگ اااویهۀ نظیئۀ نهست.ی ش ص نبحئهحقن وبحای ئثی   پ .3
4. disciplinary measure 
5. administrative detention or internment 

6. burden of proof 

7. preventive detention 
8. HRC, 2014: para. 41: "The object of the right is release (either unconditional or conditional)". 
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 میثاق در خصوص آزادی عقیده و بیان، وجدان و  مذهب  20و  19، 18تفسیر مواد  .6. 2

ئواا اخهح بهیناح آزاای ان یقه  قج ا   ئذهب  بهی  ق اطالدیت هسدۀ  ق اگ خال  نفیسنهح دانوئۀ شنایگم    
هنیی    بی دۀییت به پهقحفت گسنینه 10نفسهح داوئۀ شایگم  2ان . کاهده اگ بۀ  نبههن ش و 34ق  22  11  10

هی گا از ئ اخنه ق نعض  نق آزاای بهنی  اگ خصنوص اطالدنیت ق بهیننینۀ کنه از       اگنبیط جاعۀ  اقلتنوین 
هیی ئصحح اگ شون   به اسدثۀیی ئح قایتئۀدقح ئۀ 19ئیام  2ابزاگهیی ئۀ گج اگ بۀ   جزبهطحیق قسیینۀ 

یی از طحینق هنح گسنینۀ    »م وزاگ 19ئیام  2ااگا. شییی  ذکح است اگ دبیگات بۀ  هاهن ئیاو  بح ذگ ئۀ 3بۀ  
نظنح  وفده نیب نفسهح به طحی نوین اگنبیطۀ گا نهنز ااگنن   اگ ندهجنه بنه    شوا. قاژوی  پهشییفت ئۀ 1«ایاح
هذا لحیظ ئعدضهیت زئنی  اگ نفسنهح دانوئۀ اخهنح گا     گس  کاهده فحاگَقی از ئدن ئهثیی ن اشده است  ئ ئۀ

 گس .به ئقیه ئۀ نفسهح پوییز قبویۀ ادبیگنۀ  گنگنبیی  ئافو  انایشت ق به
شوا  ن ست ئبی ث نح ی ش نۀ ق نح ی نق نۀ   به اق ن ده اشیگو ئۀ22نفسهح داوئۀ شایگم  8اگ بۀ  

ق سییح  18ئیام  3هیی ئذکوگ اگ بۀ  شوا ق سپس کاهده بح نضههق ئح قایتئوش یفۀ ئۀ 18از ئفیا ئیام 
های  نفسهح داوئۀ  به ئس نۀ نبیین بحخۀ دعیین  ئنذهبۀ بنی     11قگزا. اگ بۀ  شحایط اِدای  آن ی اهدایه ئۀ

شنوا کنه   ذلک ئدذکح ئنۀ وذاگا  ئ  نۀ  داۀ ق یعهۀۀ اگ اخدهیگ ناۀشوا. کاهده گاوفعیلهت نظیئۀ قگقا ئۀ
خ ئیت ئنۀ یی داوئۀِ جییازین  گاه یگی ئععو  خواه  بوا. بی نانیه اینن اقصنی  قبنو  آزاای ان یقنه ق      

اش ق سنبب بیقگهنیی ایۀنۀ   ق ئعی  ناوا  ش ص از خ ئیت نظیئۀ ]اجبیگی  به 18ئیام  ئذهب ئۀ گج اگ
 گس .نظح ئۀوحایینه  یئز اهاهت بهالاۀفعه  از ئۀظح فحجیهجییازیۀۀ آ  بی ایاح اق ائیت دیه

سنیزا  گا ئطحح ئۀ 19ئیام  1ئۀ  اِدای  نح ی  نع   بح بۀ   34نفسهح داوئۀ شایگم  5کاهده اگ بۀ  
 2نظحیۀ ئزبوگ نهز  اگبیگم بۀن    6اگ بۀ   2کۀ .نصحیح اگ ناییح بی ئوضوع ق ه   ئهثیی ننعۀ ئۀآ  گا به ق

ضنان نأکهن  بنح شنب ۀ      34نفسنهح دانوئۀ شنایگم     15بۀن    3وح ش و است.های  ناحش جنوو 19ئیام 
بنیط نظهنح گااینو     سحاسحی اندعی  ان یقه  بهینیت ق آگا اگ سطح ج نی   صنحفیً بنح ابزاگهنیی قن یاۀ اگن     

قگزا  بن ه آزاای بهی  ق اطالدیت گا بح قسییل ج ی  هاچو  ایۀدحننت ینی   ننویزیو  یی گقزنیئه اهدایه ناۀ
هی گا اگ گاسندیی نضناهن   نظحیه  ئس نۀ اسدعال  گسینه 16ب ق . هاچۀهن بۀ  ننفن هاحاو نهز نعاهم ئۀ

 سیزا.آزاای ناییی  ئۀ

 

                                                           
1. or through any other Media 
2. HRC, 2011: para. 5: "a reservation to paragraph 1 would be incompatible with the object and 

purpose of the Covenant." 

3. HRC, 2011: para. 6: "while reservations to particular elements of article 19, paragraph 2, may be 

acceptable, a general reservation to the rights set out in paragraph 2 would be incompatible with 

the object and purpose of the Covenant." 
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 و تشکیل خانواده، و صیانت از کودکان ازدواجیثاق در خصوص حق م 24و  23تفسیر مواد  .7. 2

که اگ نفیسهح داوئۀ شایگم  استئواا نیئبحاو نایییناح  عوی خینوااو  آزاای ازاقاج ق صهینت از کواکی  
  ئس نۀ سن گش  )اهنهت فعیلهت ئ نۀ   اییت 17نفسهح داوئۀ شایگم  4شون . بۀ  نقحیح ئۀ 19ق  17

 10ئنیام   2بۀن   « ب»ق « الن  »ق شنعوی   3کسب شال( ق بنوغ گا )ئس ولهت کهفحی ق بۀ  قینو  کیگ ق 
« )= کنواک »کۀ . کاهدنه اگ نفسنهح   اجدایدۀ هح سحزئهن  ئطحح ئۀ-ئهثیی(  ئبدۀۀ بح اقضیع فحهۀاۀ

نوان  به شن نۀ غهحدعالننۀ انن ک    قوانهن ااخنۀ ناۀ ئوجبنایی   سن ئع وا به طفل/ صاهح( اذدی  ئۀ
سی  بح اسیس قینو  ااخنۀ  نع  ات خنوا   18ق ههت کقوگی نبیی  به ب ینۀ بنوغ یی گش ِ ش صِ زیح  بیش 

وذاگی( اگ بۀن   قضبط نول  ق نیهئهثیی )ثبت 24ئیام  2ئطیبق ئهثیی گا نیای و باهحا. ئضیفیً اگ نفسهح بۀ  
 قگزا.یئۀ ئؤک  ئۀانهیآئ و خیگج از ازاقاج  اهداهاهن نفسهح داوئۀ  کاهده بح اطفی  به 7

  23ئنیام   4  بحای نفسهح قاژوی  ئوجوا اگ بۀن   19نفسهح داوئۀ شایگم  9ق  8  7کاهده اگ بۀ هیی 
د ه نبعهض ئیبهن زقجهن گا اگ نیبعهت  نیه خینوااوۀ  اند نیب اقیئدانیو  نن بهح ئسنیئل ئۀنز   آئنوزش       

دیگکه  سحپحسندۀ )= قالینت/ قهاوئنت(    هی  طالی  ج ایۀ  فسخ ن یح  ئکواکی   ئ یحیت ائوا  ق ااگایۀ
 کق .کواک ق ئالقیت ق  ضینت طفل  پهش ئۀ

 

میثاق در خصوص آزادی تردد، حقوق اتباع بیگانه، حریم  27و  25، 17، 13، 12تفسیر مواد  .8. 2

 هاتیاقلخصوصی، مشارکت سیاسی و حقوق 

دنت ص قگ نۀ نی    ن اگن  ق صحفیً بهوفده ئوضودۀ قا طوگکه اگ ابد ای ب ش اشیگو ش   ئواا پهشهای 
نحنهنب اگ نفیسنهح   ان   ئحدنوای اینن ئنواا بنه    یک نفسهح داوئۀ بحای آن ی  ذیل قسادۀ قا   اگج ش و

 16(  شنایگم  13) عنوی بهاینانی   ئنیام     15(  شنایگم  12)آزاای نحاا ق اقیئت  ئیام  27داوئۀ شایگم 
هنی  ئنیام   ) عنوی اقنهنت   23( ق شایگم 25سۀ  ئیام )ئقیگکت سهی 25(  شایگم 17) حیم خصوصۀ  ئیام 

صنحفیً ئسنیئل    13  اذدی  ش و که ئیام 15نفسهح داوئۀ شایگم  10ان . اگ بۀ  ( ئوگا ئ اقه قاق  ش و27
ش نۀِ اخحاج بهاینای  گا ئ ق  کحاو ق ائوگ ئیهوی گا ئس وت وذاشده اسنت. پهنحق هانهن ئسن نه قهن       

ئصنح یً ئۀن  کنحا  اخنحاج      1«ۀ نصناهم ان نیذ وقنده ئطنیبق قنینو      اگ ندهج»شوا که ه   الفیظِ ئۀ
 است. 13خواسحانه بواو ق نهز ئعحگات یی آگای ئۀدج به اخحاج ]اسده  جاعۀ یی قسه  بهاینای   ئاییح ئیام 

قضیییی ئیهوی ق ش نۀ ئ اخنه ئجیز بنه  نحیم خصوصنۀ اگ نانیو      16نفسهح داوئۀ شایگم  8بۀ  
بحا که آشن یگا نبعهنت کاهدنه نسنبت بنه فحجنیه ئهثنیی اگ        از شحایطۀ نیه ئۀ کۀ  قئهثیی گا گقشن ئۀ

قاسنطۀ ئحجن    صن قگ بنه   ق شوا  از قبهل ئوگای بوا    مئۀ یاآقگشۀیسییۀ زیح ق بم دال ئ اخنه گا ی

                                                           
1. in pursuance of a decision reached in accordance with law 
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هنیی  ال دحقنهک ق یی شۀوا  صهینت از  هثهت بقحی اگ بیزگسۀ ادم از ااشدن  نظح ئاۀودهت نحت صیلح 
  از 17ئنیام   2نفسهح دانوئۀ فنوی  بنی اگائنۀ نفسنهحی ئوسن  از بۀن          10کاهده اگ بۀ   . . . . فهزی ۀ ق

آقگا  چنه  هیی ش صۀ افحاا اگ کیئپهونحهی  اطالدیت بین ۀ ق سییح ائوگِ نظهح ایۀ ی س ن به ئهی  ئۀاااو
ۀۀ بح  عنوی  صالح خصوصۀ  داوئۀ یی اقلدۀ  بحاسیس قینو  ق ئح قام آ  ق نهز ئبدفعط اش یص ذی

 ئع وا اگ ئهثیی  ااگای  ق وحاآقگی ق اسدهیبۀ به آ  اطالدیت هسدۀ .
کۀن      نظنح ئنۀ  27  قه ش و اگ ئنیام  1«قجوا»  به نبههن لفظ 23نفسهح داوئۀ شایگم  5بۀ   2شق 

بنح  خوان   بن ه قجوا آ  اقنهت کاهده قجوا اقنهدۀ قوئۀ  ئذهبۀ یی زبینۀ گا قابسده به اق ائیت اقلت ناۀ
  (اق  شنق ) غهحنیبعی  اگ کۀیگ کاهده اگ هاهن قسات از نظحیه  بح اینن هه ااگا. افزق  2ئعهیگهییۀ دهۀۀ

اوح اگ زئحم اقنهت  یضح اگ سحزئهن  نهز  گا وحاشاحا   دۀ ق ئ یجح کیگوحا  غهحاائم  ئعهای  از  اییت
 .خوان قظهفۀ اقلت ئۀ قحاگ وهحن  

کۀن   آزاای  گا نفسنهح ئنۀ   25ئنیام  « ب»  بۀن   25داوئۀ شایگم  نفسهح 22ق  21  20  19بۀ هیی 
هنیی اند یبنینۀ   (  نظنیه 20طحفینه )بۀ  (  نضاهۀیت بحوزاگی اند یبیت بۀ19اهۀ وی  اگ اند یب )بۀ  گأی
 شون .( بحگسۀ ئۀ22ای )بۀ  ی ئدعیه  اگ چۀهن زئهۀههیاقلت( ق ن یله  21)بۀ  

  کاهده د ه ئ اخنۀ افحاای هاینۀ  شوهح یی بحااگ گا اگ آزاای نحااِ 27نفسهح داوئۀ شایگم  6اگ بۀ  
نایی  ق چدح  فیظدۀ ئیام نهز  کوچین   اجبیگی  به هح نحوی از انحی گا ئۀ  ئۀ 7کق . بۀ  زنی  پهش ئۀ

 اان .ییفده ئۀگا بح سح آ  بسط 12
وح ئهثیی گا جنوو 12حنبط بی ئیام هیی ئ  ئح قایت27نفسهح داوئۀ شایگم  18نی  11کاهده اگ بۀ هیی 

هنی بۀهنی   عنوی گا    کۀ   نبیین  ئحن قایت  اذدی  ئۀ 12ئیام  3  کاهده بی دۀییت به بۀ  13سیزا. اگ بۀ  ئۀ
انبی  آ  اصنل نۀیسنب   شوا. بهویو اگنبیط اصل ق اسدثۀی یی آزاای ق انعهیا بحد س ناۀئدزلز  کۀۀ   چه ههت

(  نع ا قنوانهن  16قیژو اصو  ضحقگت ق قینونۀ بوا  )بۀ  دای  ئح قایت  به(  ئنزقئیت ا15ِق  14)بۀ هیی 
 کق .پهش ئۀ 12ئیام  3( گا اگ نفسهح بۀ  17سیالگی )بۀ  )= نوگه نعۀهۀۀ( ق ئق الت ایوا 

وحاییننه اگ نفیسنهح دانوئۀ کاهدنۀ  عنوی بقنح       هیی ئق ص نفسهح فحجیهاگ بۀ هیی پهقهن ناونه
وحاییننه  نب  ای ویو اسدعحایۀ  اگ قیلب ناوااگهیی زیح  سهطحم د ای نفسهح فحجیه  بهناییی  ش . اگ ااائه

 نهز اگ نظحییت کاهده ناییش اااو خواه  ش .

                                                           
1. exist 

2. objective criteria 
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 گیرینتیجه
کنۀ ق اگ اقنهم  عوی بقح به شن ل خنیص  ائنحی وحیزنیپنذیح      صوگتبهالانل نفسهح اگ دیلم  عوی بهن

نیوونۀ گا بحای نفسهح هیی وواست. اگ فحایۀ  نفسهح  ئفسح از ئۀظح چ یگ نحنۀ ف حی اگ ائح نفسهح  شهوو
وحا  نوجه به ئوضوع ق ه   ئعیه و  اثح ب قه   به وهحا. از نظح ئ دب فحجیهکیگ ئۀئدن یک ئعیه و به

قاژوی  ئدن ق ئ ال ناذاگا  آن ی ق نفسهح ئؤثح اگ ئسهح اجنحای ئعیهن و )اثنح ئفهن ( ق نفسنهح ئعیهن و       
)نفسهح پویی( گقش کنیگ هسندۀ . از اگیچنۀ ئ دنب     بحاسیس نحوالت ق شحایط گقز  نه ئفیههم زئی  انععیا 

ئحوگ  کق  ئعۀیی دیای قاژوی  ق نفسهحِ ئبدۀۀ بح سهیی کاله اگقازم قگقا ئفسح بنه شن ح نفسنهح    ئدن
کۀوانسنهو   سنهیی اگ ئعۀنییۀ     31ئیام  3بۀ  « ج»ق « ال »ق شعوی  2است. نیوفده ناین  به ئوجب بۀ  

ئدن یک ئعیه و  نوافعیت ق اسۀیا ئحنبط ق نهز نایئهت نظیه  عوی بح کنهت شوا که دالقوئوس  ف م ئۀ
وهحنن . ئ دنب قصن وحا  اگ فحایۀن  نفسنهح اصنیلت گا بنه کقن  قصن           الانل اگ زئحم سهیی قحاگ ئۀبهن

پهقهۀه ق نیگی چۀ ن قین یک ئعیه و  اقضیع ق  دۀوا بهب ق  ق کیگهیی ئع ئینۀ  هیی ئعیه و ئۀطح 
عیا ئعیه و ق گقیۀ بع ی  ئحج  ئفسح اگ فحایۀ  نفسهح خواهۀ  بوا. اگ پییی  بیی  از اصو  ا وا  نیظح بح انع

گاهۀایی نفسهح ییا کحا که اوحچه اگ نفسهح ئسدعهایً ئسدۀ  ن واهۀ  بوا  هاواگو اگ ذهن ئفسنح جحینی    
فظۀ هاینۀ  نوا  به  سن نهت   یشهۀ نق هص ق اصو  ئۀطعۀ یی لنحین این اصو  ئۀااگن  که از ئ م

 ئف وه ئ یل   ئع ئۀ قاجب یی اذ  اگ شۀء اشیگو ناوا.
هیی نفسهح  بیی  اگ نظح ااشت که کاهدۀ  عوی بقح اگ نفیسنهح دانوئۀ خنوا  بنه     بی دۀییت به گقش

طحزی قیژم ئفیا ئهثیی گا  که اگ اهاهت ق جییایو آ  اگ دحصۀ  عوی بقح نبیی  نحای  گقا ااشت  نفسنهح  
هیی د ای این پژقهش که اگ ناوااگهنیی اند نییۀ آ  بیزننیب ییفدنه  اادنیی ابدن ایۀ       کحاو است. ییفده

نفسنهح   36بۀن  اگ   595گسین   چحاکه از ئجاوع وحایینه به اثبیت ئۀنحعهق گا ئبۀۀ بح غنبۀ نفسهح فحجیه
بنه   ئحن 265بۀ  آ  ئقاو  نفسهحی از ئفیههم ئهثیی هسندۀ  کنه از اینن ئهنی   اگ      491داوئۀ  نع اا 

نحین ق وحایۀ اگائه اااو است که ئحسوسکاهده بی فحاگَقی از دهۀهت ئدن ئهثیی  نفسهحی ئد ۀ بح فحجیه
بیگزنحین آن ی اگ خال  ب ش اقه بحگسۀ ش ن . شییی  ذکح است اگ بحخۀ از بۀن هیی ئنذکوگ کاهدنه بنی     

ئحنبنه ئعۀنیی    156گق زاینن کیگ بسدن بهش از یک طحیعت نفسهح  به نۀویح ئعحگات ئهثیی است بحاو  ابه
ئحنبه اصو  نفسهحی  ابنزاگ کاهدنه اگ    21هیی قص وحا ق ئحنبه شهوو 6ئحنبه سهیی   249دیای قاژوی   

هیی نیئبحاو ندنییج فحدنۀ   وهحی اگ ئس نۀ ئعیله  از ییفدهج ت نفسهح ئهثیی بواو است. فیگغ از این ندهجه
 ایاحی نهز به شحح زیح قیبل اسدۀبیط است:

 وحایینه گغم سهطحم نفسهح فحجیهئحوگ بهیو پحگنگ کاهده به نفسهح ئدننا -
 ئیبهن آ  اق  ئحانبسنسنهکۀوانسهو  ق  دۀ گدییت  32ق  31قفیااگی کاهده به ئواا  -
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چهحوۀ نفسهح ئطیبق سهیی اگ ئوضوع د ه نبعهض به الهل جیگی بنوا  اصنل دن ه نبعنهض اگ      -
 سییح  عوی ئیهوی 

)آزاای  ائۀهت ق اااگسنۀ دیاالننه(    14ق  9نیظح بح ئعۀیی دیای قاژو اگ ئوضوع ئواا غنبۀ نفسهح  -
 دنت  جم غۀۀ ئواا فوی از کثحت قاژوی  نهیزئۀ  نفصهل به

 اسدفیاو از طحیعت اثح ئفه  صحفیً اگ قضیییی ئحبوط به نع  ات اقلت  -
 نح نفیسهح داوئۀ اگ وذگ زئی .نحقۀ ق پ داۀ بهش -

قجو اگ هحیک از اینن ندنییج فحدنۀ  خنوا نهیزئۀن       ی  خیطحنقی  سیخت  ن قهق ق جستاگ ن ییت بی
 نحعهعۀ ئسدعل ق ئجزاست.
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