
 

 

 

 

 انورک سوریو عویش زا نیزوجحم یرشب قوقح و تحص ظفح تھج یقوقح نیدعاسم یامنھار

 سوریو عویش بوچراھچ نیا ھلیسوب دنناوتب ات  هدش ھیھت  یقوقح نیدعاسم یزاس تیوقت ضرغ داوم نیا
 .دنزاس دودحم ار نیزوجحم یریذپ بیسآ  و صیخشت ار  ١٩ -دیووک

 دارفا نیرت بیسآ ھنوگ نیمھ ھب ،ھتفای شیازفا ناھج رسارس رد ١٩ -دیووک سوریو عویش دیدھت ھکیروط
 سباحم و اھنادنز ،اھ ھناخ فیقوت رد ھک نیزوجحم اھنویلیم لومشب دیامنیم دیدھت ایند رسارس رد زین ار
  .دنراد یوق یقوقح نیدعاسم ھب زاین نیرتشیب ام عماوج ،تالاح نینچ رد .دنربیم رسب

 ،دنیامنیم رداص ار ھناخ رد ندنام یاھ مکح اھ تلود زا دایز دادعت ،١٩ -دیووک عویش  تلاح ھب ھجوت اب
 هدش رتدب زین سباحم تالاح .دنا هدش قیلعت ییازج نیمھتم قوقح و ،فقوتم ار دوخ یاھتیلاعف مکاحم
 رپ و دح زا شیب اب  .دنا هدنام هرھب یب ییاذغ یتح و  یتشادھب ، یحص تامدخ زا نیزوجحم :دوریم
 دودسم .دزاسیم ھجاوم ١٩ -دیووک عویش اب رتشیب ار سباحم یاھتلوھس ،سباحم/اھنادنز ندوب تیعمج
  .دنشاب لکشم نیا شیازفا ءزج دناوتیم  ایاضق یرادا تقوم تالیطعت و مکاحم ندوب

  زا رتشیب دیاش ،دنیامن یریگولج نارحب نیا زا ات دنھدیم ھمادا دوخ یاھتیلاعف ھب یقوقح نیدعاسم ھچرگا
 دیناوتیم هداد ماجنا امش یقوقح تدعاسم داھن و امش ھک ار یزیچ .دنھدب تسد زا ارناش یگدنز یزوجحم
  :تسا لیذ رارق

 و اھ ھناخ فیقوت رد مکارت شھاک ضرغار یرارطضا مکاحم ات  دیامن ھبلاطم اضق )ھییاضق هوق(  زا
  .دنیامن عضو /داجیا سباحم
 ھب ثعاب ھک دنیامنیم فقوتم ارناش تآارجا ای دندنبیم ار ناش یاھ هزاورد ناھج رسارس رد مکاحم زا رتشب ،ھیرادشھ ھنوگب
 ھب موکحم لاح ھب ات و رظتنم شیوخ یاھ ھمکاحم ھب اھنآ رتشیب ھک دوشیم نادنز یاھ ھلیم تشیپ نیزوجحم ندنام راظتنا
 یتح -دیامن نیمضت ار نوناق  ھنایواسم ظفح و یساسا قوقح ظفح  ات دراد تیلوسم اضق )ھییاضق هوق( .دنا هدشن یمرج مادک
 اھ ھناخ فیقوت مکارت ات  دنیامن یگ هدیسر  تاعوضوم مامت ھب و دنوش عضو /داجیا دیاب یرارطضا مکاحم .ینارحب تالاح رد
 ھمادا مھم یاھ ھسلج مامت ریودت ھب دیاب مکاحم .دیامن نیمضت زین ار نیزوجحم یتمالس و تحص و دھد شھاک ار سباحم و
 نانچمھ مکاحم  .دشاب )ینوناق عبنم habeas corpus( دومنھر  ضیارع یاھ ھسلج و راضحا  یاھ ھسلج لماش ھک دھد
  و  ھمکاحم زا لبق ییاھر  عیرست یارب  ھک  دنزاس مھارف ایاضاق دربشیپ تھج عفادم یالکو یارب ار مزیناکیم کی دیاب
  .هدشن  ھتساوخ و نییعت ییازج یایاضق

 

 

 



 

 

 ای شھاک ار ھمکاحم زا لبق فیقوت یساسا ھنوگب ات دیامن هدافتسا ینوناق یاھ هار هار مامت زا 
  .دیامن وحم
 میارج(  ای  یوحنج میارج ھب مھتم ای نونظم دارفا مامت   ھمکاحم زا لبق ییاھر ضیارع دیاب لجاع ھچ رھ  یقوقح نیدعاسم
 نیلکوم مامت یارب دیاب یقوقح نیدعاسم .دنیامن ھیھت ار تسین  گرزب دیدھت  ھماع تینما یارب ھک میارج )زیمآ تنوشخ ریغ
 ار  دنناوتیم هدرک  اھنآ ندشن فیقوت نیمضت یارب ھک ار ششوک نآ رھ و دنیامن میدقت ار ھمکاحم زا لبق ییاھر ھضیرع  ناش
 العف ھک لکوم نآ رھ یارب و .یحص نارحب نیا رد صوصخلب ،دنرادن ار  تلافک/تنامض ییاناوت اھنآ ھکیرطاخب دنھد ماجنا
 زا دیاب یقوقح نیدعاسم و ،دنرادن ار لاملاب تلافک/تنامض ییاناوت ھکیرطاخب دربیم رسب ھمکاحم زا لبق  فیقوت تحت رد
 روطب( دنیامن اھر لیدب تامادقا ای دنیامن اھر ار ناشیا دوخ تنامض ھب ات دیامن تساوخرد رگید حالصیذ عجرم ای ھمکحم
 اب ھک دارفا یارب لجاع ھچ رھ دیاب یقوقح نیدعاسم  ،اتوالع .)عجارم اب سردآ کی ندومن رتسجار و تبث ھلیسوب :لاثم
 زا لبق ییاھر ھبلاطم دنشاب لیذ یویاقو طیارش ای نس ببس ھب ١٩ -دیووک سوریو گرم ای یضیرم دایز رطخ
 ار ھمکاحم زا لبق ییاھر تساوخرد دنراد رمع لاس ۵٠ زا رتالاب ھک دارفا یارب دیاب یقوقح نیدعاسم .دنیامن  ار ھمکاحم
 یارب دنیامن لوبق ار نیزوجحم ریاس یحص تانیاعم  ھک دنروایب لمعب اضاقت   یلدع متسیس زا دیاب نانچمھ اھنآ .دنیامن میدقت
  .دندرگ اھر لجاع ھچ رھ دیاب ات دنا رطخ نیا  ضرعم نرتشیب رد دارفا/نیزوجحم مادک ھکنیارتھب کرد
 
  .زیمآ تنشوخ ریغ میارج مامت یلدع بیقعت دروم رد و  دیدج  یاھ یراتفرگ یارب قیلعت ھبلاظم
 و دیدج یاھ یراتفرگ لجاع ھچ رھ ات دنیامن ھبلاطم  نالاونراڅ و نوناق ناگ هدننک قیبطت ،اھتلود زا دیاب یقوقح نیدعاسم
 تنوشوخ ریغ ،یوحنج میارج یلدع بیقعت نالاونراڅ ات دنیامن عافد دیاب اھنآ .دنزاس فقوتم ار یوحنج میارج یلدع بیقعت
 یقوقح نیدعاسم ،نانچمھ  .دنیامن ھیسود ظفح /اھر  ار تسین یوق مھتم ھیلع دھاوش کرادم نآ رد ھک یایاضق ریاس و زیمآ
 هانپ یب و بیرغ ،تعاضب یب دارفا ١٩ -دیووک سوریو عویش نتخاس فقوتم  یارب اھتلود ھک دنیامن نیمضت دیاب ار نیا
 تنوشوخ ریغ میارج نیبکترم نداد رارق  .دنیامنیم ضقن ار نیطنرق ای ینشین ھناخ ماکحا ناشیا ھکنیا یارب دنیامنن  مرجم ار
 ضقن ار ینوناق لحارم ھیرظنو و ھماع تحص ییامنھار  یدج رطخ نیا ضرعم رد نیبکترم ریاس و نییاپ حطس ،زیمآ
   .دشابیم یداع ریغ و ھنامحر یب تازاجم عنم اب تریاغم رد و دیامنیم
 
 ات  تسا یقوقح تدعاسم  ،لافطا یاھتلوھس ریاس ای  فیقوت زا لافطا لجاع ھچرھ ییاھر یارب هرتسگ  یاھ هویش زا یکی
  .دندرگ زاب دوخ یاھ هداوناخ ھب دنناوتب
 یلدع بیقعت و فیقوت ،یراتفرگ ات دنیامن ار نوناق رد دوجوم  هدرتسگ یاھ تھج /یاھ هویش   ھبلاطم دیاب یقوقح نیدعاسم
 لجاع ھچرھ ییاھر یارب دیاب یقوقح نیدعاسم ،اتوالع .دنھد شھاک ار دنوش وربور ییازج متسیس اب ھکنیا زا شیپ ار لافطا
 اھنآ ھک دنیامن عافد /تدعاسم و  دنیامن تساوخرد ھباشم یاھ ھناخ تراظن  ای دح زا شیب مکارتم یاھ ھناخ فیقوت زا لافطا
 یاب  ،شخب نیا تدعاسم یارب  .ددرگ نیمضت ناشیا یتمالس و تحص ات دنوشیم هدینادرگرب ناش  عامتجا و اھ هداوناخ ھب
 ناش قوقح هرابرد ار اھنآ ات دنوش سامت رد فیقوت تحت  لافطا هداوناخ یاضعا اب ھک دوب دھاوخ مھم یقوقح نیدعاسم
  مرن اپ و تسد تالاح نیا  اب  اھ هداوناخ زا رتدایز ھکنیا کرد اب  .دنیامن کمک ناش لافطا اب  ندش اجکی رد و دنھد شزومآ
 یعامتجا تامدخ ھلیسوب دنزاس اجکی ار ناش یاھ هداوناخ و نیلکوم ات دننک ششوک دیاب  نانچمھ یقوقح نیدعاسم ،دنیامنیم
  .دننک تیامح  یلعا دح ھب  ار دوجوم یاھ متسیس  و بسانم
 
 
 
 
 
 



 

  )فقوت تلاح رد( یقیلعت یایاضق سبح لیدب  یارب   ندومن تدعاسم
 مھتم صاخشا ات  دنیامن راداو ار مکاحم دیاب یقوقح نیدعاسم ،سباحم و اھنادنز مکارت شھاک تھج
  لیدب  کی ھب ات  دنشاب نالاونراڅ اب قفاوت یپ رد و دنیامن تازاجم ھنکمم  سبح یاھ لیدب ھب ار
 ،ھمکاحم زا لبق  یقیلعت یایاضق مامت رد  .دریگ تروص تقفاوم ای شکشیپ دشابن نادنز رد تقو  ندومن یرپس لماش ھک
 داوم زا ندش بای تحص ،یویاقو نامرد ،یرگجنایم لومشب دنیامن ادیپ ار سبح یاھ لیدب دراوم مامت دیاب یقوقح نیدعاسم
 یرپس و ،کین کولس و ھیور دیقب ییاھر ،ھمیرج ،هرابود یمیلست ،رادشھ/ھیبنت ،)ندرک کرت ای( یشون بارش و ردخم
 ثحب دناوتیم نآ رد سبح لیدب نآ رد ھک ھک دنشاب یایاضق مامت دربشیپ یپ رد دیاب یقوقح نیدعاسم ،نانچمھ  .تقو ندومن
 ناش نیلکوم  یگ هدنیامن ھی نیلکوم  هرابود ندومن موکحم  یاھ یتساوخرد ندومن  میدقت یپ رد دیاب نیدعاسم ،اتوالع .دوش
 رارق یحص طیارش تحت ھک دارفا  یارب نانچمھ و دنشاب دندوب هدش موکحم زیمآ تنوشوخ ریغ میارج ھب موکحم البق ھک
   .تسا لجاع ھچ رھ ییاھر  ناش  یارب لح هار اھنت ھک دنا فیفخت باجیا رصانع یاراد  ای دنراد

 .دنیامنیم یرپس ار ناش تازاجم سباحم رد ھک نیموکحم لجاع ھچرھ ییاھر ھبلاطم
 دربشیپ رد دیاب  دنا سبحم رد تازاجم ندومن یرپس رد العف ھک یاھنآ و  دنا موکحم ھک دارفا ییاھر یارب یقوقح نیدعاسم
 ھب ١٩ -دیووک عویش  گرم ای یضیرم رطخ نیرتشیب اب ھک دارفا نداد رارق تیولوا ،دشاب لاعف رایسب  ینوناق دراوم مامت
 یتساوخرد نیا .دنیامن یرپس ار تازاجم زا رتشیب ای  لاس ود ھک دارفا نانچمھ و  دنشاب ھجاوم یحص  طیارش ای رمع ببس
 روضح مدع ھب فیقوت/سبح زا ار فیقوت تحت  دارفا تازاجم ات دنوش میدقت مکاحم  یارب تساوخرد کی لکشب دناوتیم اھ
 و .اھنآ تازاجم رد شھاک ای عقومب ییاھر تھج سباحم عجارم ھب یتساوخرد کی ،ھمیرج :دننام دھد رییغت سباحم رد اھنآ
  .دوش لاسرا اھ یتساوخرد ریاس اب  تازاجم یمومع وفع ای فیفخت  یارب یتلود حالصیذ عجرم کی ھب ھک یتساوخرد  ای
 
 .اھنآ یتمالس و تحص ظفح یارب ریذپ بیسآ نیلکوم هرابودد دورو یاھ نالپ/حرط  ندومن تیامح
 ،یگناخ یب لیاسم اب ھک دوشیم مدرم لماش ھک تشاد دھاوخ ریذپ بیسآ عماوج رب رتشیب ریثات ١٩-دیووک سوریو نارحب
 دوب دھاوخ یمھم رما نیا ،تلاح نینچ رد .دنا ھجاوم  ردخم داوم دایتعا ای  یناور فیلاکت و ناسنا قاچاق ،یلیماف تنوشوخ
 نیلکوم تایرورض ات دنیامن بیترت ار  هرابود دورو حرط/نالپ کی و دنریگ راک   عماج هویش کی زا یقوقح نیدعاسم ات
 ندرک یگ دنز یارب بسانم ناکم یاراد اھنآ ایآ  دننام تسا دراوم زا لمتشم نالپ /حرط نیا .دندرگ اھر ھکنآ زا دعب ارناش
  .ریخ ای دنراد ار دندرگ اھر ھکنیا زا دعب ناش زاین دروم یحص تامدخ ھب یسرتسد اھنآ ایآ و  ریخ ای دنراد
 
 .یدازآ بلس تالحم و مکاحم رد یجوانکت عیسو هدافتسا زا ندومن تیامح
 بلس تالحم و  مکاحم رد ییویدو یاھ سنارفنک/تاسلج و نوفیلیت  دننام یجولانکت عیسو هدافتسا زا دیاب یقوقح نیدعاسم
 و نوناق ناگ هدننک قیبطت ،مکاحم لومشب یلدع روتکس نادنمراک ریاس و یقوقح نیدعاسم یتمالس و تحص ظفح یارب یدازآ
 بلس تالحم و مکاحم رد   ییویدو یاھ سنارفنک /تاسلج تامدخ زا .دنیامن تیامح  ار اھ ھناخ فیقوت و سباحم نادنمراک
 اب  دنناوتیم رثوم ھنوگب ات دھدیم نانیمطا یقوقح نیدعاسم یارب و دوشیم هدافتسا دایز رایسب   ناھج رس ارس رد یدازآ
 مامت رد و   عافد ) رود زا یتح( مکاحم رد ندش رضاح اب  فیقوت تحت دارفا قوقح زا و  دنریگب  طابترا شیوخ نیلکوم
 یرارزظا یاھ لیمیا یارب یجولانکت زا ات دنیامن ششوک دیاب یقوقح نیدعاسم ،اتوالع  .دنیامن کارتشا ناش تاسلج
  .دشابن ظوفحم ای نکمم یروضح تامدخ رگا دنیامن هدافتسا  ضیارع و اھ یتساوخرد
 
 
 
 
 
  .)( فیقوت تحت دارفا  یتمالس و تحص زا تظافح تھج رتشیب تامادقا ھبلاطم



 

 ظفح یارب ات دنیامن ھبلاطم سباحم و اھ نادنز ،اھ ھناخ فیقوت ،سیلوپ زا دیاب یقوقح نیدعاسم
  ھب  اھنآ ندش التبم  زا و دنھد ماجنا ار رتشیب تامادقا نیسوبحم و نیزوجحم یتمالس و تحص
 تازیھجت زا هدافتسا و یتشادھب یدج تآارجا لماش تامادقا نیا ھک  دنیامن یریگولج ار سوریو
 فیقوت ندومن ادج و ،یحص تانیاعم ھلسلس ،ھلصاف  ندومن تعارم ،نابھگن و راک افص نادنمراک یمامت یتظفاحم بسانم
 دھاوخ ھعماج  رتشیب دح ھب هرابود  سوریو یدرف عویش ،دنوشن قیبطت تامادقا نیا رگا  .دشابیم ملاس دارفا زا دیدج ناگ هدش
 یارب ار لجاع تامادقا دیاب سباحم و اھنادنز ،اھ ھناخ فیقوت ،اتوالع .دومن دھاوخ ھجاوم رطخ اب ار ھعماوج ھمھ و دیسر
 عامتجا و اھ هداوناخ اب دنناوتیم فیقوت تحت دارفا ھکنیا ندون نیمضت اب دنھد ماجنا فیقوت تحت دارفا یناور تلاح نیمضت
 .لیمیا تامدخ و  نوفیلیت ھب ناگیار و رتشیب یسرتسد لومشب -دشاب  مھ دودحم اھتلوھس  ھب یسرتسد رگا دنوش سامت رد ناش
 نیدعاسم ،دنیامنیم ھیارا ار یتشادھب داوم و ،اود ،کاروخ فیقوت تحت دارفا یارب یدع روطب براقا و ناتسود ھک طاقن رد
 ھتشاد رظن رد  ار دنیامنیم زورب  نیلکوم یتمالس و تحص رب اھ تاقالم نیا ھجیتن زا ھک رضم تاریثات/بقاوع  دیاب یقوقح
  .دنشاب
 
  .دنوشیم ماجنا یقوقح نیدعاسم یتمالس و تحص  ظفح  یارب ھک تامادقا  زا ندومن تیامح
  ندنام ھناخ رما  لومشب  دنریگیم راک  عامتجا ھب  سوریو عویش  یرییگولج تھج یدج تامادقا زا اھتلود ،ناھج رسارس رد
 نیدعاسم ھچرگا تسا   یتایح/مھم تامدخ ھیارا تلادع نیمات  یاھشخب زا یکی  .دنوشن سوریو نیا ھب باصم مدرم ات
 طوطخرد دیاب یقوقح نیدعاسم .دنھدیم ماجنا زین اھ ھناخ فیقوت نادنمراک و سیلوپ ،نالاونراڅ ،تاضق نانچمھ و یقوقح
 یارب مکاحم رد نیدعاسم روضح ھکیروط .دنیامن نیمضت فیقوت تحت دارفا ییاھر و  ھنالداع تلادع نیمات زا ات دنشاب لوا
 یتمالس و تحص ظفح تھج یرورض تامادقا مامت دیاب یقوقح نیدعاسم ھنوگ نیمھ ھب ،تسا مھم ناش نیلکوم قوقح ظفح
 ھیصوت ندومن بیقعت ،ھلصاف ندومن تعارم لماش تامادقا نیا ھک .دنھد ماجنا یلدع متسیس رد شیوخ نیلکوم نانچمھ و دوخ
 دنناوتیم نانچمھ یقوقح نیدعاسم .ددرگیم مکاحم رد دارفا دادعت شھاک ثعاب  ھک تامادقا ندومن قیبطت و ،یتشادھب یاھ
 لبق  هدرتسگ ییاھر ھب دنناوتیم دنبای روضح دوخ ھیضق رھ ھب ھکنیا یاجب یقوقح نیدعاسم و دنزاش رودحم ار دوخ روضح
 ھنوگب و رود زا یقوقح تدعاسم دربشیپ یارب ناکما تروص رد ،اتوالع و .دنیامن مادقا فیقوت تحت دارفا  ھمکاحم زا
  .دنیامن تیامح یجولانکت هدافتسازا دیاب یقوقح نیدعاسم  ،ظوفحم
 
   
 یقوقح یللملا نیب داینب هراب رد
 .دنرادن ار عفادم لیکو ییاناوت اھنآ ھکیرزاخبدنربیم رسب  اھنادنز رد یدیما ان ھب ناھج رسارس رد مدرم اھنویلیم زور رھ
 ھھد ود زا  .هدش سیسات تلادع ھب یسرتسد  یناھج نارحب یارب ھک دشابیم یعافتنا ریغ اھن کی یقوقح یللملا نیب داینب
 رد  .تسا هدومن هزرابم هدش فیقوت و راتفرگ صخش رھ یارب تیفیک اب تلاکو  نیمضت یارب یقوقح یللملا نیب داینب ،وسنیدب
 ام ،رضاح لاح رد .مییامنیم داجیا ار رثوم و رادیاپ یاھ داھن و  ھیارا ار تیفیک اب ییازج تلاکو تامدخ ام ،ناھج رسارس
   دوخ یکینخت  یاھکمک و  مییامنیم ھیارا سنوت و ،نیطسلف ،رامنایم ،لاپین ،ناتسناغفا رد ار یقوقح تدعاسم میقتسم روطب
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