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∗

اساسي دٍ ككَر ايزاى ٍ آهزييا ،يعٌي اشحزاكاش ٍ افحزاقاش در خصيَص ًحيَُ يييٌ
ًْادّا ٍ قَا ٍ تعذاد آى ّاست .بذيي هٌظَر ،ساخت قذرش يا الگَي تَسيع قيذرش در دٍ
ككَر ايزاى ٍ آهزييا بِ طَر هخحصز بزرسي هيگزددً .ظام سياسي آهزييا اس ًيَ فيذرا
است ،لذا تَسيع قذرش ،يك بار بيي يَهت هزكشي ٍ ايالتّيا ٍ بيار ديگيز در سيط
فذرا بيي سِ قَُ بحث هيشَد .در جوَْري اسالهي ايزاى ي كِ اس ًَ ًظامّاي سياسي
هحوزكش ٍ غيز فذرا است ي الگَي تَسيع قذرش در قالب يْار هحَر ،يعٌي ًْاد رّبزي،
قَُ هقٌٌِ ،قَُ هجزيِ ٍ قَُ قضائيِ بزرسي هيگزدد .با بزرسي ساخت قذرش در دٍ ككَر،
اشحزاكاش ٍ افحزاقاش دٍ الگَي پذيزفحِ شذُ ًواياى خَاّذ شذ.
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ًَيسٌذُ در ايي هقالِ در صذد بزرسي تطبيقيي يييي اس هَعيَ اش هكيحزو قيَ

واژههايكليدي :ايطان ،آمطيىب ،لًا ،وُبزَب ،حمًق اؾبؾي ،تًظيٕ لسضت.

∗ ػضَ ّیأت ػلوی داًطگاُ ضْیذ باٌّش وشهاى ٍ داًطدَی دوتشی داًطگاُ بالشالؼلَم .
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يىي اظ مجبحث مُم زض َط وٓاب اوسيكاٍاي ي ؾيبؾاي ،گواًووي گياىف وُبزَاب ي
لًاؾت .زض وٓب َبي ؾيبؾي ،اٖمبل حبوميت اظ َطيك وُبزَب ي لاًايي اؾات واٍ زض آن
وٓب  ،تٗطيف ي ثٍ ضؾميت قىبذتٍ قسٌ اوس .تٗساز ي گوًووي تىٓيم ضاثٍُ ايه وُبزَب ي لًا
اظ حيث تفىيه اؾتمالل ي اذتالٌ ،ي مجبوي تىٓيم ايه ضاثٍُ ،اظ ؾاااتت انا ي زض اياه
حًظٌ اؾت .مؿبئل حمًلي اظ خم ٍ تًظيٕ لاسضت زض وٓاب حماًلي اطة زاضاي مجابوي ي
انًلي اؾت .ايه مجبوي ٖجبضتىس اظٖ :مالويت ليجطالاي ،فطزرطاياي ،لطاضزازرطاياي ي حماًق
١
َجيٗي.
مجبوي يبز قسٌ ثب تًخٍ ثٍ اوؿبنقىبؾيَ ،ؿتيقىبؾي ي مٗطفتقىبذتي مىتت ليجاطال
اضائٍ قسٌاوس .ثب ايه ثيبن ،تًظيٕ لسضت وٍ يه انُالح مسضن ثب مجبوي ي پيف فطوَابي
ذبل ذًز اؾت ،زض اوسيكٍ اؾالمي ي زض حمًق اؾبؾي خمًُضي اؾالمي اياطان گوًواٍ
لبثل َطح ي پصيطـ اؾت؟ آيب زيه زض ذهًل ايه مؿئ ٍ وٓط ذبناي زاضز ي اناًتد زض
حًظٌ اوتٓبض ثكط اظ زيه لطاض رطفتٍ ي زاضاي اضظـ شاتي اؾت ي يب وٍ ،تًظيٕ لسضت مطثاًٌ
ثٍ قىل ي ؾبذتبض حىًمت اؾت وٍ مبَيت ي محتًاي آن ي زض وتيدٍ امطي پًيب ،متغياط ي
متحًل ي تبثٕ التًبئبت ظمبوي ي مىبوي اؾت؟ ٖاليٌ ثط ايه ،ؾاال زيواط اياه اؾات واٍ
تمؿيم ثىسي وُبزَب ي لًا زض لبلت ؾٍ لًٌ ،مفيس حهط اؾت ي يب وٍ ،گًن تًظيإ لاسضت ي
گوًووي گيىف وُبزَب ي لًا ،مطثًٌ ثٍ ؾبذتبض اؾت ،وٍ مكطيٖيت ي مبَيت حىًمت؛ لصا
ميتًاوس زض حمًق اؾبؾي وكًضَبي مرت ف زض لبلت ؾٍ لًٌ ومتط ي يب ثيكتط ثٍ ضؾاميت
قىبذتٍ قًز.
ايه ممبلٍ زض نسز اثجبت ايه فطييٍ اؾت وٍ تًظيٕ لسضت ثب تًخٍ ثٍ تٗ ك آن ثٍ ثٗاس
ؾبذتبضي حىًمت ي وساقته اضظـ شاتي ي زض وتيدٍ حبوم ثًزن مىُك ضيقي ي َطيمي ثط
آن ،زض مىبتت مرت ف ،اظ وٓط ف ؿفٍ ،مفًُ ي مهبزيك ثب َم متفبيت اؾت .لاصا الواًي
اضائٍ قسٌ زض حمًق اؾبؾي زي وكًض ايطان ي آمطيىب ويع متفبيت اظ زيوطي اؾت .رط گٍ زي
الوً زاضاي تكبثُبتي َؿتىس ،يلي ؾىويىي وفٍ زض خبوت افتطالبت آن زي اؾت.
الوًي ضايح زض حمًق اؾبؾي آمطيىب زض گبضگًة وٓب حماًلي وابمه ت ٢اضائاٍ قاسٌ
اؾت وٍ مجبوي آن ٖجبضتىس اظ :فطزرطايي ،لطاضزازرطاييٖ ،مالويت ليجطالي ي حمًق َجيٗاي؛
زض حبلي وٍ الوًي ضايح زض خمًُضي اؾالمي ايطان زض گبضگًة وٓب حمًلي اؾال اؾت،
وٍ ايه وٓب  ،ثطرطفتٍ اظ لطآن ،ؾىت ي ٖمل ي زاضاي مجبوي ي انًل ثىيبزيه حبوميت الُي،

مه حتٖ ،سالت ي قًضاؾت.
اظ وٓط قىل زض آمطيىب زض لبلت ؾٍ لًٌ ثب ؾابذتبض فاسضالي ي اظ وأً تفىياه مُ اك
لًاؾت ،يلي زض خمًُضي اؾالمي ايطان ،ثب تًخٍ ثٍ ايىىٍ تطويتثىسي وُبزَب ي لًا ،مطثًٌ
ثٍ قىل ي ؾبذتبض حىًمت ي زض وتيدٍ ،امطي پًيب ،متحًل ي متغييط اؾت ،زض لبلات گُابض
محًض ي لًٌ ،يٗىي لًٌ ي وُبز ضَجاطي ،لاًٌ ممىىاٍ ،لاًٌ مدطياٍ ي لاًٌ لًابئيٍ ثطضؾاي
ميرطزز.
٣
اظ لحبِ ؾبثمٍ ،رط گٍ آثبضي زض ذهًل تفىيه ي تًظيٕ لسضت يخًز زاضز ،يلي َيچ
وسا  ،مًئً ضا اظ مىٓطي وٍ ايه ممبلٍ زضنسز ثطضؾي آن اؾتَ ،طح ي ثطضؾي وىطزٌاوس.
ايه ممبلٍ زض نسز زؾتيبثي ثٍ َموًويَب ي وبَموًوي َابي زي الواًي تًظيإ لاسضت زض
حمًق اؾبؾي ايطان ي آمطيىبؾت .ثىبثطايهَ ،سف اظ اياه ثطضؾاي تُجيماي ،زؾاتيبثي ثاٍ
افتطالبت ٖاليٌ ثط اقتطاوبت ي َموًويَبؾت.

i

مُبلٗبت حمًق تُجيمي اظ ايه خُت وٍ افاك زياس ذًاوىاسٌ ضا رؿاتطـ ي ظيايابي
خسيسي زض مؿيط تحميك ميركبيىس ،اظ اَميت ييػٌاي ثطذًضزاضوس ،گطا وٍ اظ َطياك اياه
رًوٍ مُبلٗبت ي تحميمبت مي تًان يخًٌ تكبثٍ ،تمبضن ي تفبضق ممًتت مًضز ثطضؾي ضا زض
ل مطيَبي ظمبوي ي مىبوي متفبيت ،ممبيؿٍ وطز ،تاب وتيداٍ تحمياك اظ قامًليت ي اتمابن
ثيكتطي ثطذًضزاض رطزز .ايه تحميمبت زض حًظٌ حمًق اؾبؾي ،مٗىابيي فطاتاط اظ مُبلٗابت
تُجيمي مٗمًلي زاضز؛ گطا وٍ ثب يضيز ثٍ زويبَبي زيوط ،ضاٌ ضا ثطاي قىبذت ي ممبيؿاٍ ثابظ
ميوىس.
ii
تًظيٕ لسضت .تًظيٕ ثٍ مٗىبي پرف وطزن ،پطاوىسٌ ؾابذته ي تمؿايم واطزن آماسٌ
اؾت ٥.ي مٗبزل انُالح « »Distributionثٍ وبض ميضيز ٦.تًظيإ لاسضت ثاٍ مٗىابي
تدعيٍ ،تفىيه ،پرف ي تىثيط لسضت اؾت .تًظيٕ لاسضت iiiزض ممبثال تمطواع ي اوجبقات
لسضت ivلطاض زاضز .مىًٓض اظ لسضت ،لسضت ؾيبؾي اؾت .زض ايىدب مٗىبي وؿجي تًظيٕ ماطاز
اؾت .تمطوع ويع ٖمالد ي وٓطاد امطي وؿجي اؾت .تًظيٕ لسضت ،يىاي اظ ضيـَابي مُابض ي
i. Absolute separation of Powers.
ii. Tawzi.
iii. Distribution of Power.
iv. Concentration of Power.
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وىتطل لسضت ي زض خُت ضفٕ َطاؾي اؾت وٍ اظ تمطوع فؿبزاوويع لاسضت زض زؾات ياه
قرم يب رطيٌ ثٍ وبض ماي ضيز ،گاطا واٍ ثاٍ حؿات َجيٗات اقايبو ي احاًال ي التًابي
تمطوعرطايي ،وؿي وٍ لسضت ضا ثٍ زؾت مي آيضز ،پيًؾتٍ زض يؾًؾٍ ؾاًو اؾاتفبزٌ اظ آن
اؾت .گًن لسضت ثي حس ي مطظ ،ذًزؾطي ميآيضز ي ثٍ ظثابن لاطزاوته« :لاسضت مًخات
فؿبز ميقًز ي لسضت مُ ك فؿبز مُ ك ميآيضز» ٧iيب زض و ي ٍ ي زمىٍ آمسٌ اؾاتَ« :اط
٨
وٍ زؾت ذًيف مُ ك زيس ،زل ثط ذ ك ٖبلم وػ وىس».
ثط ايه اؾبؼ ،لسضتَ ،ط گٍ متمطوعتط ثبقس ،زض خُت تًؾٍٗ قتبة ثيكتطي ميرياطز
ي ثٍ تسضيح ،مًاوٕ ضا اظ ؾط ضاٌ ذًز ثطزاقتٍ ي ثٍ ؾمت اؾتجساز ؾًق زازٌ ميقًز .رط گاٍ
تًظيٕ لسضت ،زض مبزٌ  16اٖالميٍ حمًق ثكط ي قُطيوس فطاوؿٍ  1789خبمٍ ف ؿفي ثٍ ذًز
رطفت ٩،يلي بلت وٓطيٍ پطزاظان ي حمًلساوبن ثطاي آن اضظـ زضين شاتي لبئال ويؿاتىس ي
آن ضا زض ذسمت اَسافي اظ لجيل حفّ آظازيَبي فطزي ،خ ًريطي اظ اؾتجساز ،حفاّ وٓام
خبمٍٗ ي ...لجًل زاضوس .زض ثيه اوسيكمىسان اؾالمي ،اذتالف وٓط زض ماًضز تفىياه لاًا ي
تًظيٕ آن ،يه اذتالف نغطيي ي مًئً قىبؾبوٍ اؾت .يٗىي زض حس يه َطيك ي ضاَىبض
خبي ثحث زاضز« .گًن واٍ زض ذهاًل زاضا ثاًزن اضظـ شاتاي ،ومُاٍ اقاتطان ميابن
١٠
زيسربٌَبي اؾالمي ايه اؾت وٍ تفىيه لًا اضظـ شاتي وساضز».
زض َط نًضت ،يىي اظ ضاٌ َبي وىتطل لسضت ،تًظيٕ ي پرف آن ثيه تيٍَبي مرت ف
حبوميت اؾت؛ گًن وٍ لسضت شاتبد مؿت ع فؿبز اؾت ي فؿبز ٖبضو ثط آن ويؿتَ .ط خب
لسضت َؿت ،زض وىبض آن ،فؿبز ي اؾتجساز ويع يخاًز زاضز .وٓاط اؾاال زض اياه ذهاًل
متفبيت اظ ايه زيسربٌ اؾت وٍ فطنت ثطضؾي آن زض ايه ممبلٍ ويؿت.
ّوگًَيّاي الگَي تَزيغ قذرت در حقَق اساسي دٍ كشَر

الوًي تًظيإ لاسضت زض زي وكاًض اياطان ي آمطيىاب ،زاضاي ياه ؾاطي اقاتطاوبت ي
َموًويَبؾت ،اظ خم ٍ:
 .2-1استقالل سِ قَُ

زض َط زي وكًض ايطان ي آمطيىب ،ؾٍ لًٌ خسا اظ َم ثٍ ضؾميت قىبذتٍ قسٌ اؾت :الف)
لًاي ؾٍ ربوٍ زض آمطيىب .زض لبوًن اؾبؾي آمطيىب ،انل ايل زض لبلات زٌ ثراف ثاٍ لاًٌ
134
i. Power corrupts and absolute Power corrupts absolutely.

i. Speaker.
ii. Conference committees.
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ممىىٍ اذتهبل زاضز .ايه لًٌ زاضاي زي مد ؽ اؾات ،يٗىاي ؾاىب ي ومبيىاسربن ١١.تٗاساز
اًٖبي ؾىب يهنس وفط ي زيضٌ آن َب قف ؾبل اؾت .تٗساز اًٖابي مد اؽ ومبيىاسربن
 435وفط ي زيضٌ آن َب زي ؾبلٍ اؾت .تكىيل مد ؽ ؾىب ،مًُٗف ثاٍ اوسيكاٍ َمىابضي،
يحست ي ائتالف اؾت ،لصا ثسين تًخٍ ثٍ خمٗيت (وم يب ظيبز) َط ايبلت زاضاي زي ًًٖ زض
مد ؽ ؾىب اؾت ١٢.تكىيل مد ؽ ومبيىسربن ثب تًخٍ ثٍ ًَيت ي اؾتمالل ايبلتَاب ي ثاب
زض وٓط رطفته خمٗيت َط ايبلت اؾت .لصا ايبتت پىدابٌ ربواٍ وؿاجت ثاٍ خمٗيتكابن زض
مد ؽ ومبيىسربن ًًٖ ،زاضوس ١٣.لًٌ ممىىٍ زض آمطيىب ثاب واب وىواطٌ فٗبليات مايوىاس ي
ٖبليتطيه ضوه تهميمريطي زض حًظٌ تمىيه اؾت.
َجك ثىس  ،2ثرف  ،2انل ايل لبوًن اؾبؾي ،قطايٍ وبوسيساَبي مد ؽ ومبيىاسربن
ٖجبضتىس اظ 25 :ؾبل ؾه ،تبثٗيت آمطيىب ،البمت ثٍ مست َفت ؾبل زض ايبلت مًضز وٓط لجل
اظ اوتربثبت .ي ثط اؾبؼ ثىس  ،3ثرف َ 3ميه انال ،قاطايٍ وبوسياساَبي مد اؽ ؾاىب
ٖجبضتىس اظ 30 :ؾبل ؾه ،تبثٗيت آمطيىب ،البمت زض حًظٌ اوتربثيٍ ثٍ مست  9ؾبل.
اظ وٓط ؾبذتبض ازاضي ،وىوطٌ زاضاي زي ثرف اؾت ١٤.يىاي َياأت ضئيؿاٍ ي زيواطي
وميتٍ َب .مٗمًتد ضئيؽ مد ؽ ومبيىسربن ،ضَجط حعة اوثطيت زض مد ؽ اؾت وٍ ٖىًان
ؾرىوً iزاضز ي ثٍ ٖىًان مسيط اضقس ،مؿئًليت تىٓيم ضييٍ َبي مد اؽ ضا زاضز .اظ خم اٍ
اذتيبضات اي تفؿيط لًاويه ي وىتطل ثط ضييٍَب ،اخبظٌ وُك ثٍ افطاز ي مكرم وىىسٌ اضؾابل
لًاويه پيكىُبزي ثٍ وميتٍ ذبل اؾت ١٥.ضئيؽ مد ؽ ؾىب ،مٗبين ضئيؽ خمًُض اؾات
وٍ ومتط زض خ ؿبت قطوت ميوىس ي ثٍ خبي اي ضئيؽ مًلت ،خ ؿٍ ضا ازاضٌ ميومبيس.
ثرف زيوط وىوطٌ وميتٍَبؾت .اظ خم ٍ ،وميتٍ لًاويه ثطاي ثطضؾي لًايح لابوًوي زض
َط وسا اظ زي مد ؽ اؾت ي ُٖسٌ زاض تٗييه ي اٖال زؾتًض مصاوطات اؾت .يىي زيوط اظ
وميتٍَبي مُم وىوطٌ ،وميتٍ مكتطن مد ؽ اؾت iiوٍ ومف ان ي آن ثطَاطف واطزن
١٦
اذتالفبت ثيه قيًٌ لبوًنرصاضي زي مد ؽ ميثبقس.
اوتربثبت َط زي مد ؽ ٖمًمي ،مؿتميم ي مرفي اؾت ي ظوبن ي مطزان ثٍ ًَض ثطاثط اظ
١٧
حك اوتربة وطزن ي اوتربة قسن ثُطٌمىس َؿتىس.
مُمتطيه يْيفٍ وىوطٌ ،لبوًنرصاضي اؾت ١٨.لًايح رط گٍ ممىه اؾت اظ ضاٌَبيي يط
اظ وىوطٌ مُطح قًوس ،يلي ٖمالد ثبيس اظ َطيك يىي اظ اًٖبي وىواطٌ ثاٍ مد اؽ اضائاٍ
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رطزو س .ثًٗي لًايح ،مىحهطاد زض مد ؽ ومبيىسربن مًضز ثطضؾي لطاض ميريطوس .زض ثىسَبي
مرت ف ثرف  ،8انل ايل لبوًن اؾبؾي ،اذتيبضات ظيبزي ثطاي وىوطٌ زض وٓط رطفتٍ قسٌ
اؾت .اذتيبضاتي اظ لجيل :ييٕ ي ينًل مبليبت َبٖ ،اًاضو رمطواي ،زضيبفات يا  ،ييإ
ممطضات ثطاي تدبضت ثب وكًضَبي ذبضخي ،اوتكبض پًل ،تٗييه مدبظات خٗل ايضاق ثُابزاض،
تأؾيؽ ازاضات پؿتي ،تكىيل زازربٌ َبي تبلي زيًان ٖبلي ،اٖالن خىگ ي ناسيض مداًظ
السا ممبث ٍ ثٍ مثل ،تكىيل اضتف ي حمبيت اظ آن ي. ...
ٖاليٌ ثط ايه ،اٖال خط ٖ يٍ ضئيؽ خمًُض اظ نالحيتَابي مد اؽ ومبيىاسربن ي
محبومٍ يي اظ اذتيبضات مد ؽ ؾىبؾت .مًافمت ثاب وهات ؾافيطان ،لًابت زيًاوٗابلي،
مؿاائًتن وُبزَاابي امىيتااي اظ لجياال :ؾاايب ي اف ،ثااي ،آي ،ي مٗبَااسات ثاايهالم ااي اظ
نالحيتَبي مد ؽ ؾىبؾت.
يىي زيوط اظ يْبيف ي اذتيبضات وىوطٌ ،يْيفٍ وٓبضتي اؾت وٍ مهبزيك آن ،وٓابضت
ؾيبؾي (وٓبضت ؾىب ثط اوتهبثبت ضئيؽ خمًُض) ،ثىس  2ثرف  ،2انل زي  .وٓبضت مبلي (اظ
َطيك تُيٍ ي تهًيت ثًزخٍ ي وىتطل ثًزخٍ اظ َطيك زيًان محبؾجبت )iي وٓبضت لًبيي
(اٖال خط ٖ يٍ ضئيؽ خمًُض) اؾت ،ثىس  ،5ثرف  ،2انل ايل.
انل زي لبوًن اؾبؾي آمطيىب زض لبلت گُبض ثرف ثٍ لًٌ مدطيٍ اذتهابل زاضز .زض
ضأؼ لًٌ مدطيٍ ،ضئيؽ خمًُض لطاض زاضز وٍ ضئيؽ حىًمت ويع اؾت .تكاىيالت ياثؿاتٍ
ثٍ ضيبؾت خمًُض اظ لجيل وبثيىٍ ي ...خعو َميه لًٌ َؿتىس .وٓب حبوم ثاط اياه وكاًض اظ
ؤً تفىيه مُ ك لًا iiي زض وتيدٍ ضيبؾتي اؾت ي ضئايؽ خمُاًض اظ اذتيابضات رؿاتطزٌ
ثطذًضزاض اؾتَ .جك ثىس  ،5ثرف  ،1انل زي لبوًن اؾبؾي ،قطايٍ وبوسياساَبي ضئايؽ
خمًُضي ٖجبضتىس اظ .1 :قُطيوس ثًمي يب تجٍٗ ايبتت متحسٌ  .2حاسالل  35ؾابل ؾاه .3
مست  14ؾبل مميم ايبتت متحسٌ .ثط اؾبؼ ثىس  ،1ثرف َ 1مايه انال ،زيضٌ ضيبؾات
خمًُضي گُبض ؾبل اؾت .زض لبوًن اؾبؾي ،مىٗي ثطاي اوتربة مدسز يخاًز وساقات ،تاب
ايىىٍ زض ؾبل  1951ثٍ مًخت متمم ،22زيضٌ گُبض ؾبلٍ ،تىُب ثطاي ياه زيضٌ زيواط ثاٍ
نًضت متًالي لبثل تىطاض مهًة قس .ثط اؾبؼ لابوًن اؾبؾاي آمطيىاب ياخاسيه قاطايٍ
ضئيؽ خمًُضي زض ناًضتي ماي تًاوىاس ثاٍ اياه مماب ثطؾاىس واٍ آضاي اوثطيات َياأت

i. General Accounting office.
ii. Absolute separation of Powers.

١٩
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اوتربةوىىسربن يب وبلح الىتطال iضا اظ آن ذًز وىىس.
اظ خم ٍ يْبيف ي اذتيبضات ضئيؽ خمًُض ايه مًاضز اؾت :الاف) فطمبواسَي وال لاًا
(ثرف ،2ثىس  ،2انل زي )َ .جك لبوًن اؾبؾي آمطيىب ،مؿبئل مطثًٌ ثٍ ويطيَبي مؿ ح اظ
خم ٍ ويطيَبي ظميىي ي زضيبيي ثب ضئيؽ خمًُض اؾاتٖ .االيٌ ثاط اياه زض ماًاضز ذابل،
فطمبوسٌ گطيه َبي ايبلتي ويع َؿت .ثٍ ؾجت رؿتطزري اذتيبضات ضئيؽ خمُاًض زض اماًض
وٓبمي ،ثًٗي مٗتمسوس وٍ « :ل مطي اذتيبضات لًٌ مدطيٍ زض ظمبن خىگ زض حمًق آمطيىاب
«لبضٌ تبضيىي» ضا تكىيل ميزَس وٍ مطظَبي آن وابمٗ ً اؾات ٢٠ة) تٗيايه اؾاتطاتػي
زيپ مبؾي آمطيىب زض حًظٌ ؾيبؾت ذابضخي ،پاصيطـ زيپ مابتَاب ي ضسؾابي وكاًضَبي
ذبضخي ،ثٍ ضؾميت قىبذته وكًضَب ،وهت يظيط امًض ذبضخٍ ي زيوط ممبمبت و ياسي اياه
يظاضت ذبوٍ ثب ضئيؽ خمًُض اؾت .اذتيبض اوٗمبز مٗبَاسٌ ،اوتهابة ؾافطا ي زيپ مابتَاب ثاب
٢١
مًافمت مد ؽ ؾىب اودب ميريطز.
ج) اذتيبضات اخطايي ض ئيؽ خمُاًض زض اماًض ياط وٓابمي .زض حاًظٌ اخاطاٖ ،االيٌ ثاط
فطمبوسَي ويطيَبي مؿ ح ،ضئيؽ خمًُض ،ضئيؽ لًٌ مدطيٍ ي َسايتوىىسٌ زؾاتوبٌَابي
ازاضي ي اخطايي اؾت .نسيض زؾتًضالٗملَب ،ييٕ آييهوبمٍَب ،اوتهابة وبضمىاسان ميابوي،
يظيطان ي ؾفيطان ثب يي اؾت .ضئيؽ خمًُض ،ؾطپطؾت وبثيىٍ ي  60وُابز مرت اف فاسضال
اؾت .زض آمطيىب َيأت يظيطان ثٍ قىل مطؾً زض خبَبي زيوط يخًز وساضز ي  15يظاضتربوٍ
زض ايه وكًض فٗبليت زاضوسَ ٢٢.يأت يظيطان زض حىم مدمًٍٖاي اظ َمىبضان ؾبزٌ ضئايؽ
خمًُض ي زض حس زؾتيبض يي محؿًة ميقًوس ي زض ممبثل يي ي وٍ وىوطٌ مؿئًل َؿتىس.
ز) اذتيبضات ضئيؽ خمًُض زض حًظٌ تمىيه .لبوًن اؾبؾي آمطيىب ثٍ ضئيؽ خمًُض زض ثًٗي
مًاضز اخبظٌ زذبلت زض امط تمىيه ضا زازٌ اؾت .يىي اظ َطيك اضؾبل پيب ثٍ وىوطٌ (ثراف
 ،3انل زي ) .ضئيؽ خمًُض اظ َطيك اضؾبل پيب ثاٍ وىواطٌ زض يالإ ،اؾاتطاتػي ايابتت
متحسٌ ضا زض ايه حًظٌ (لبوًنرصاضي) تٗييه ميوىس.
زي اظ َطيك حك يتًَ ٢٣جك ثىس  ،2ثراف  ،7انال ايل لابوًن اؾبؾاي ،مهاًثبت
وىوطٌ ثسين امًبي ضئيؽ خمًُض خىجٍ لبوًوي وساضز .ضئيؽ خمًُض ثب قطايُي مايتًاواس
مهًثٍ وىوطٌ ضا ثطرطزاوس.
َ) اذتيبضات ضئيؽ خمًُض زض حًظٌ لًب ٖجبضتىس اظ .1 :وهت لًبت زيًاوٗبلي ايابتت
متحسٌ ثط اؾبؼ ثىس ،2ثرف  2اظ انل زي ي زيوط زازربٌَبي ٖابلي فاسضال ثاب مًافمات
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i. Electoral College.
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ؾىب .2 ٢٤حك تٗ يك اخطاي مدبظات ي يب ٖفً خطايم اضتىبثي ٖ يٍ ايابتت متحاسٌ ثاٍ خاع
مًاضز اٖال خط ٖ يٍ ممبمبت زيلتي (ثىس ،1ثراف  ،2انال زي ) ي) ضئايؽ خمُاًض ثاط
اؾبؼ ثىس  ،2ثرف  ،2انل  2لبوًن اؾبؾي ،اذتيبض اوتهابة ؾافطا ،ومبيىاسربن ؾيبؾاي،
وىؿًل َب ،لًبت زيًاوٗبلي ي زيوط وبضمىسان ايبتت متحاسٌ ضا واٍ اوتهبثكابن زض لابوًن
اؾبؾي ثٍ وحً زيوطي ممطض وكسٌ اؾت ،ثب مًافمت ؾىب ثط ُٖسٌ زاضز.
وُبز ضيبؾت خمًُضي زض آمطيىب زض ثطريطواسٌ ؾابذتبض ،زفابتط ي وبضوطزَابي متىاًٖي
اؾت .مُمتطيه آنَب وبثيىٍ قبمل  15يظاضتربوٍ ي زفتط اخطايي ضئايؽ خمُاًض اؾات .زض
حبل حبيط ،زؾتوبٌ ازاضي ايبتت متحسٌ قبمل  2750000وبضمىس يط وٓبمي ي حسيز ؾٍ
مي يًن وٓبمي اؾتٖ ٢٥.اليٌ ثط  15يظاضتربوٍ اخطايي ،ثيف اظ گُل ؾابظمبن مؿاتمل زض
زيلت فسضال ثٍ ٖاليٌ َيئتَبي مكًضتي ،وميتٍَب ي وميؿيًنَبي مرت اف يخاًز زاضز
وٍ ازاضٌ آن َب ويبظ ثٍ ايدبز تكىيالتي ثٍ وب زفتط اخطايي ي وُبزَبي ياثؿاتٍ ثاٍ آن زاضز.
زفتط اخطايي قبمل ايه ظيطمدمًٍٖ َبؾت .زفتط وبخ ؾفيس ،زفتط مسيطيت ي ثًزخٍ ،قًضاي
مكبيضان التهبزي ،قًضاي امىيت م ي ،زفتط م ي ؾيبؾترصاضي وىتطل مًاز مراسض ،زفتاط
ؾيبؾترصاضي ٖ ً ي فه آيضي ،زفتط ومبيىاسري تدابضي ايابتت متحاسٌ ي زفتاط َمؿاط
٢٦
ضيبؾت خمًُضي يب ثبوًي ايل آمطيىب.
انل ؾً لبوًن اؾبؾي آمطيىب زض لبلت ؾٍ ثرف ثٍ لًٌ لًبئيٍ اذتهابل زاضز .ثاط
اؾبؼ لبوًن اؾبؾي (ثرف  ،1انل ؾً ) تطويات لاًٌ لًابئيٍ متكاىل اظ زيًاوٗابلي ي
زازربٌ َبي تبلي اؾت ي نالحيتَبي ظيط ضا زاضز .و يٍ زٖبيي وبقي اظ لابوًن اؾبؾاي ي
لًاويه ايبتت متحسٌ ي مٗبَسات ي لطاضزازَب ،و يٍ زٖبيي مطثًٌ ثٍ ؾفيطان ،وىؿًلَاب ي
زيوط ممبمبت ث ىسپبيٍ زيلتي ،زٖبيي زضيبيي ي زضيبوًضزي ،اذتالفبتي وٍ زض آنَاب ايابتت
متحسٌ ،يىي اظ َطف َبي زًٖا ثبقس ،اذتالف ثيه زي يب گىاس ايبلات ،ثايه ياه ايبلات ي
قُطيوسان ايبتت زيوط ي. ...
ؾبذتبض لًٌ لًبئيٍ فسضال :اظ وٓط ؾبظمبوي ي ؾبذتبض زض ايبتت متحاسٌ ،زض مدمأً زي
ؾ ؿٍ مطاتت ثطاي زازربٌَب يخًز زاضز .1 :زازربٌَبي فسضال  .2زازرابٌَابي ايابلتي .لاًٌ
لًبئيٍ فسضال قبمل زي زؾتٍ زازربٌ َبؾت .يىي زيًاوٗبلي ايبتت متحسٌ ،زي زازربٌَبي
فسضال ٢٧.زازربٌَبي فسضال قبمل زازربٌَبي وبحيٍاي iي زازربٌَابي اؾاتيىبف iiاؾات .زض
i. District courts.
ii. Courts of Appeals.

ضأؼ وٓب لًبيي ايبتت متحسٌ ،زيًاوٗبلي ايه وكًض لطاض زاضز واٍ زاضاي ياه ضئايؽ ي
َكت مؿتكبض ٖبلي اؾت وٍ تًؾٍ ضئيؽ خمًُض ثب مًافمت ؾىب ثٍ ناًضت مابزا الٗماط
مىهًة ميقًوس .مُم تطيه يْبيف زيًاوٗبلي ٖجبضتىس اظ .1 :وٓابضت ثاط مُبثمات لاًاويه
٢٩
فسضال يب ايبلتي ثب لبوًن اؾبؾي .2 ٢٨تفؿيط لبوًن اؾبؾي ي  .3ؾيبؾترصاضي.
قَاي سِ گاًِ در ايراى

زض لبوًن اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان (انل  )57ؾٍ لًٌ ممىىٍ ،مدطياٍ ي لًابئيٍ
ثٍ ضؾميت قىبذتٍ قسٌ اؾت .لًٌ ممىىٍ زض خمًُضي اؾالمي ايطان ،تاه مد ؿاي ،يلاي
زاضاي زي ضوه اؾت .يىي مد ؽ قًضاي اؾاالمي ي زيواطي قاًضاي ووُجابن مد اؽ
قًضاي اؾالمي متكىل اظ ومبيىسربن مطز اؾت وٍ ثاب ضأي مرفاي ي ثاٍ َاًض مؿاتميم
اوتربة ميقًوس( .انل)62
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2
زيضٌ ومبيىسري مد ؽ ،گُبض ؾبل اؾت (انل .)63خ ؿبت مد ؽ ثب حًاًض
3

وال

ومبيىسربن ضؾميت زاضز ( .)65مهًثبت مد ؽ َجك آييهوبمٍ زاذ ي ثب ضأي اوثطيت مُ ك
و مبيىسربن حبيط مٗتجط اؾت؛ مواط ماًاضزي واٍ لابوًن اؾبؾاي ،حاس وهابة ذبناي ضا
پيف ثيىي وطزٌ ثبقس .اظ خم ٍ يْبيف ي اذتيبضات مد ؽ قًضاي اؾالمي مًاضز ظيط اؾات.
حك لبوًن رصاضي ،تفؿيط لًاويه ٖبزي ،ؾاال اظ ضئيؽ خمًُض ي يظيطان ،اؾتيًابح ضئايؽ
خمًُضَ ،يأت يظيطان ي َط يه اظ يظيطان ،تهًيت آييهوبمٍ زاذ ي مد ؽ ،حك تحميك ي
تفحم زض تمب امًض وكًض ،تهًيت ُٖسوبمٍَب ،لطاضزازَب ،مًافمتوبمٍَبي ثايه الم اي،
تهًيت ثًزخٍ ؾبتوٍ ي. ...
ضوه زي لًٌ ممىىٍ ،قًضاي ووُجبن اؾات .اؾاالمي ثاًزن وٓاب ؾيبؾاي زض اياطان
مؿت ع يخًز قًضاي ووُجبن اؾت تب زض حًظٌ تمىايه ،مابوٕ تهاًيت لاًاويه مرابلف ثاب
مًاظيه اؾال ي لبوًن اؾبؾي رطزز .زي ضوه ثب َم زض اضتجبٌ َؿتىس ،گطا وٍ َجاك انال
 94و يٍ مهًثبت مد ؽ قًضاي اؾالمي ثبيس ثٍ قًضاي ووُجبن اضؾبل رطززٖ .االيٌ ثاط
ايه ،اٖتجبض مد ؽ ثٍ يخًز قًضاي ووُجبن رطٌ ذًضزٌ اؾت ،ي قًضاي ووُجبن ،وٓبضت ثط
اوتربثبت مد ؽ ضا ثط ُٖسٌ زاضز .اًٖبي قًضاي ووُجابن ثاطاي ياه زيضٌ قاف ؾابلٍ
اوتربة ميقًوس .قف فميٍ ضا ضَجط مىهًة ميوىس ي قف حمًلسان ضا ضئيؽ لًٌ لًبئيٍ
ثٍ مد ؽ پيكىُبز ي مد ؽ ،آوبن ضا اوتربة ميوىس .اظ خم اٍ يْابيف قاًضاي ووُجابن 139
مًاضز ظيط اؾت :وٓبضت ثط اوتربثبت مد ؽ ،مد ؽ ذجطربن ضَجطي ،ضئايؽ خمُاًضي ي
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َمٍپطؾي (انل  ،)99حًًض اذتيبضي ي العامي زض مد ؽ (انل ًًٖ ،)97يت زض قًضاي
ثبظووطي لبوًن اؾبؾي (انل  ،)177مطخٕ تفؿيط لبوًن اؾبؾي (انل  ،)98تأييس نالحيت
وبوسيساَبي ضيبؾت خمُاًضي (ثىاس  ،)110-9تكاريم ٖاس مغابيطت لاًاويه ٖابزي ي
مهًثبت مًلتي ي آظمبيكي ثب لبوًن اؾبؾي (ًًٖ ،)96 ،94 ،91-85يت يىاي اظ فمُابي
قًضا ،زض قًضاي مًلت ضَجطي ( ،)111پبؾساضي اظ احىب اؾال ي تكريم ٖس مغابيطت
مهًثبت مد ؽ ثب مًاظيه زيىي (انل  )96ي. ...
لًٌ مدطيٍ :اظ انًل مرت ف لبوًن اؾبؾي خمًُضي اؾالمي اياطان (انالَابي ،60
 110ي  )113گىيه اؾتىجبٌ ميقًز وٍ لًٌ مدطيٍ زض ايطان زي ضيبؾتي اؾت .يىي ضَجط ي
زيوطي ضئيؽ خمًُض .ضَجط ،ضئيؽ زيلت ثٍ مٗىبي اٖم ،يٗىي ضئايؽ حىًمات ي ضئايؽ
خمًُض ،ضئيؽ زيلت ثٍ مٗىبي اذم يٗىي ضئيؽ َيأت يظيطان اؾتَ .ط وسا اظ اياه زي
زاضاي قرهيت حمًلي متمبيع اظ َم ي ثطذاًضزاض اظ يْابيف ي اذتيابضات خساربواٍ اؾات.
ضيبؾت ضئيؽ خمًُض زض ًَل ي امتساز ضيبؾت ضَجط اؾات .ضئايؽ خمُاًض پاؽ اظ مماب
ضَجطيٖ ،بليتطيه ممب ضؾمي وكًض اؾت واٍ ُٖاسٌزاض زي يْيفاٍ انا ي اؾات؛ يٗىاي
مؿئًل اخطاي لبوًن اؾبؾي ي ضيبؾت لًٌ مدطيٍ ثٍ خع مًاضزي وٍ مؿتميمبد ثاٍ ضَجاطي
مطثًٌ اؾت ( .)113قطايٍ وبوسيساي ضيبؾت خمًُضي ٖجبضتىس اظ :ضخبل ؾيبؾي ،ماصَجي،
ايطاوياتنل ،تبثٗيت ايطان ،مسيط ي مسثط ،زاضاي حؿه ؾبثمٍ ،امبوت ي تمًا ،مامه ي مٗتماس
ثٍ مجبوي خمًُضي اؾالمي ي مصَت ضؾمي وكًض )115(.زيضٌ ضيبؾت خمًُضي گُبض ؾبل
اؾت ي ثٍ نًضت متًالي ،تىُب ثطاي ياه زيضٌ زيواط ثالمابوٕ اؾات .اظ خم اٍ يْابيف ي
اذتيبضات ضئيؽ خمًُض مًاضز ظيط اؾت.
مؿئًليت زض لجبل مطز  ،ضَجط ي مد ؽ زض حسيز ي يْبيف ي اذتيبضات ذًز (.)122
امًبي مهًثبت مد ؽ ي وتبيح َمٍپطؾي (.)123
امًبي مًافمتوبمٍَب ي لطاضزازَبي ثيه الم ي (.)125،77
مؿئًليت امًض ثطوبمٍ ي ثًزخٍ ي امًض ازاضي ي اؾترسامي (.)126
امًبي اؾتًاضوبمٍ ؾفطا ي تٗييه آنَب (.)128
تٗييه ي مٗطفي يظيطان ثٍ مد ؽ (.)133
ضيبؾت َيأت يظيطان (.)134
ضيبؾت قًضاي ٖبلي امىيت م ي (.)176
ًًٖيت زض قًضاي مًلت ضَجطي (.)11

ًًٖيت زض قًضاي ثبظووطي لبوًن اؾبؾي ( )177ي. ...
يىي اظ ظيط مدمًٍٖ َبي لًٌ مدطيٍَ ،يأت يظيطان اؾات واٍ ضيبؾات آن ثاب ضئايؽ
خمًُض ي يب مٗبين ايل يي اؾت .يْبيف ي اذتيبضات َيأت يظيطان زض انلَابي ،74 ،52
 138 ،89 ،79ي ...آمسٌ اؾت.
لًٌ لًبئيٍ :فهل يبظزَم لبوًن اؾبؾي ثاٍ اياه لاًٌ اذتهابل زاضز .زض انال 156
يْبيف ايه لًٌ آمسٌ اؾت .يٗىي ضؾيسري ي نسيض حىم زض مًضز قاىبيبت ،حال ي فهال
زٖبيي يَ . ...جك انل ٖ 157بليتطيه ممب ايه لًٌ ضئيؽ لًٌ اؾت وٍ تًؾٍ ضَجط ثطاي
يه زيضٌ پىح ؾبلٍ اوتربة مي رطزز .اظ خم ٍ تكىيالت ياثؿتٍ ثاٍ اياه لاًٌ ،زيًاوٗابلي،
زيًان ٖسالت ازضاي ي ؾبظمبن ثبظضؾي ول وكًض اؾت .زيًاوٗبلي زض ضأؼ محبوم لًابيي
لطاض زاضز وٍ يْيفٍ ضؾيسري ثٍ تر فبت ضئيؽ خمًُض (ثىاس  ،10انال ،)110وٓابضت ثاط
حؿه اخطاي نحيح لًاويه زض محبوم ي ايدابز يحاست ضيياٍ لًابيي ضا ثاط ُٖاسٌ زاضز
(انل.)161

زض خمًُضي اؾالمي ايطانٖ ،بلي تطيه ممب ضؾمي ،ضَجاط اؾات واٍ اوترابة اي ياط
مؿتميم ي ثبياؾٍُ اؾت .زض ايبتت متحسٌ آمطيىب ٖبليتطيه ممب ضؾمي ،ضئايؽ خمُاًض
اؾت وٍ ثب ضأي يط مؿتميم ي تًؾٍ َيأت اوتربةوىىسربن ،ثطرعيسٌ ميقًزَ .جك انًل
پىدم ي يهنس ي وُم لبوًن اؾبؾي ،ضَجط زض خمًُضي اؾالمي ايطان زاضاي قطايُي مثل
فمبَتٖ ،سالت ،تمًا ،آربَي ثٍ ظمبن ،قدبٖت ،ماسيط ي ماسثط ،ثياىف ناحيح ؾيبؾاي ي
اختمبٖي اؾت .گىيه فطزي ثب مىبويؿم تٗطياف قاسٌ زض انال  107ثاٍ يؾاي ٍ مد اؽ
ذجطربن ضَجطي وٍ مىترت مطز اوس ،تٗييه ميقًز .ثط اؾبؼ ثىس ايل ي زي اظ ثرف يه،
انل زي لبوًن اؾبؾي آمطيىب ي ويع انالحيٍ زياظزَم مهًة  ،1804اوتربة ٖبليتاطيه
ممب ضؾمي زض ايه وكًض ،يٗىي ضئيؽ خمًُض ثب ضأي يط مؿتميم اودب ميريطز .اوتربة
ضئيؽ خمًُض ثٍ يؾي ٍ َيأت اوتربةوىىسربن يب وبلح الىتطال وٍ مىترت مطز اوس ،نًضت
ميريطز.
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 .2-2اًتخاب غير هستقين ػاليتريي هقام

ٍ .2-3ظايف ٍ اختيارات هشترك ػاليتريي هقام رسوي دٍ كشَر
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اقتطاوبتي زاضوس .زض حًظٌ وٓبميَ ،جك ثىس گُبض انال  ،110لابوًن اؾبؾاي خمُاًضي
اؾالمي ايطان ،فطمبوسَي ول ويطيَبي مؿ ح ثب ضَجط اؾت ،ثط اؾابؼ لؿامتَابي «ز»،
«َ» ي «ي» ثىس َ 6ميه انل ،وهتٖ ،عل ي لجًل اؾتٗفبي ضئيؽ ؾتبز مكتطن ،فطمبوسٌ
ول ؾپبٌ پبؾساضان اومالة اؾالمي ي فطمبوسَبن ٖبلي ويطيَابي وٓابمي ي اوتٓابمي ،خاعو
اذتيبضات ضَجط اؾتٖ .اليٌ ثط ايه َجك ثىس  ،5انل  ،110اٖالن خىگ ي نا ح ي ثؿايح
ويطيَب ثب ضَجط اؾت.
ثط اؾبؼ ثىس يه ،ثرف زي اظ انل زي لبوًن اؾبؾي آمطيىب ،ضئيؽ خمًُض ،فطمبوسٌ
ول ويطيَبي مؿ ح ايه وكًض اؾتَ .جك ثىس  ،11ثرف َكتم اظ انل ايل ،اٖالن خىگ
خعو اذتيبضات وىوطٌ اؾت ،رط گٍ ٖمالد ايه وبض ضا ضئيؽ خمًُض اودب ميزَس.
زض حًظٌ لًبيي ،اظ خم ٍ مًاضز مكتطن ثيه زي ممب ٖبلي ،يىي وهت ٖبليتطيه ممب
لًبيي اؾت ي زي ٖ ،فً يب ترفيف مدبظات محىًمبن .زض خمًُضي اؾالمي ايطانَ ،جاك
لؿمت «ة» ثىس  ،6انل  110ي انل  157حك وهت ٖبليتطيه ممب لًٌ لًبئيٍ ثب ضَجط
اؾت ي َجك ثىس يبظزَم انل ٖ ،110فً يب ترفيف مدبظات محىًمبن ويع ثب ضَجط اؾت .زض
آمطيىب ثط اؾبؼ ثىس  ،2ثرف  ،2انل زي لبوًن اؾبؾي ،اذتيبض اوتربة لًبت زيًاوٗابلي
اظ خم ٍ ضئيؽ آن ثب ضئيؽ خمًُض ثب مًافمت ؾىبؾتٖ .اليٌ ثط ايه زض ثىاس ياه ،ثراف
زي َ ،ميه انل ،حك تٗ يك اخطاي مدبظات ي يب ٖفً خاطايم اضتىابثي ثاب ضئايؽ خمُاًض
اؾت.
تٗييه ؾيبؾتَبي و ي حىًمت زض ايطان َجك ثىس ايل انل  110ثب ضَجط اؾات ي زض
آمطيىب ضئيؽ خمًُض ثٍ ٖىًان ضئيؽ حىًمت ثط اؾبؼ ثرف ؾً اظ انل زي  ،اظ َطيك
اضائٍ پيب ي رعاضـ ،تٗييهوىىسٌ اؾتطاتػي ايه وكًض اؾت.
ً .2-4قش ػاليتريي هقام در تؼييي هقام صالحيتدار حافظ قاًَى اساسي

زض خمًُضي اؾالمي ايطان ،قًضاي ووُجبن ،ممب نالحيت زاض حابفّ لابوًن اؾبؾاي
اؾت وٍ ويمي اظ اًٖبي آن (فمُبو) ثٍ ًَض مؿتميم اظ َطف ضَجط مىهاًة مايقاًوس ي
ويمي (حمًلساوبن) ثٍ ًَض يط مؿتميم .زض ايبتت متحسٌ آمطيىب ،ومف حفبْات اظ لابوًن
اؾبؾي ثٍ يؾي ٍ زيًاوٗبلي اودب مي ريطز وٍ اًٖبي آن تًؾٍ ضئيؽ خمًُض ثاب مًافمات
ؾىب ثطرعيسٌ ميقًوس.
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 .2-5اشتراكات در قَُ هجريِ

ضئيؽ خمًُض زض ايطان ،ضئيؽ زيلت ثٍ مٗىبي اذم اؾت ي َمتبي ضئيؽ خمُاًض زض
ايبتت متحسٌ آمطيىب اؾتَ .ط زي ،ضئيؽ لًٌ مدطيٍ ميثبقىس .زض يه ؾطي امًض ثاب َام
اقتطاوبتي زاضوس اظ لجيل:
ا زيضٌ ضيبؾت خمًُضي وٍ َم زض ايطان ي َم آمطيىب گُبض ؾبلٍ اؾت ي ثيف اظ ياه
زيضٌ ثٍ نًضت متًالي لبثل تىطاض ويؿت.
ا امًبي ُٖسوبمٍَب ي لطاضزازَبي ثيه الم ي زض َط زي وكًض ثب ضسؾبي خمًُض اؾت.
ا اوتهبة ؾفطا ي اُٖبي اؾتًاضوبمٍ آوبن.
ا ضيبؾت قًضاي ٖبلي امىيت زض ايطان ي قًضاي امىيت م ي زض آمطيىب ثب ضئيؽ خمًُض
اؾت.
ا ضيبؾت َيأت يظيطان.
ا اُٖبي وكبنَبي زيلتي ي...

اقتطاوبت زض ايه حًظٌ ٖمستبد مًُٗف ثٍ نالحيت لبوًنرصاضي اؾات .زض خمُاًضي
اؾالمي ايطان ،لًٌ ممىىٍ متكاىل اظ مد اؽ قاًضاي اؾاالمي ي قاًضاي ووُجابن ،اياه
نالحيت ضا زاضوس ي زض آمطيىب ،وىوطٌ متكىل اظ زي مد اؽ ؾاىب ي ومبيىاسربنُٖ ،اسٌزاض
لبوًنرصاضي َؿتىس.
 .2-7اشتراك در حَزُ قضايي

زض ايه حًظٌ ،اقتطان زض زي گيع اؾت وٍ زض ثىس  2-3ثٍ آن اقبضٌ قس.
افتطالبت ايبتت متحسٌ آمطيىب اظ ايطان زض ذهًل الوًي تًظيٕ لسضت.
ثب تًخٍ ثٍ مجبوي متفبيت الواًي تًظيإ لاسضت زض آمطيىاب ،يخاًز افتطالابت زض اياه
ذهااًل ،امااطي َجيٗااي ثااٍ وٓااط ماايضؾااس .زض ايااه لؿاامت اظ ممبلااٍ ثااٍ مااًاضزي اظ
وبَموًويَبي الوًي آمطيىبيي ثب الوًي خمًُضي اؾالمي ايطان اقبضٌ ميوىيم.
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 .2-6اشتراك در حَزُ تقٌيي

ً .3-1ظام حقَقي

وٓب حمًلي حبوم ثط آمطيىب ،وٓب حمًلي «وبمه ت» اؾت .ايه وٓب حماًلي ،خاعو 143
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 .3-2فذراليسن
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وٓب ؾيبؾي ايبتت متحسٌ آمطيىب اظ ؤً خمًُضي مطوت اؾات واٍ زض آن ،لاسضت
ميبن زي حًظٌ م ي ي ايبلتي تمؿيم قسٌ اؾت ٣٠.ايه مسل مٗطيف ثٍ فسضاليؿم iiاؾت واٍ
لسضت ثيه حىًمت مطوعي ي ايبلتَب تًظيٕ قسٌ اؾت؛ ثٍ رًواٍاي واٍ قاىل ثاسيٗي اظ
تًظيٕ لسضت ي متفبيت اظ تفىيه ي تًظيٕ ضايح لًاي ؾٍ ربوٍ اؾت.
iii
فسضاليؿم زض ايه وكًض ،قىل ٖيىي وٓطيٍ َموطايي اؾت وٍ زيًيس ميتطاوي ،آن ضا
اضائٍ زاز .ثط اؾبؼ ايه وٓطيٍَ ،مىبضي ثيه وكًضَب زض ظميىٍَبي مرت فٖ ،بمل اظ ميبن
ضفته اذتالفبت ي ؾطآ بظ َمىبضي رؿتطزٌ زض لبلت حىًمت فسضال اؾت ٣١.ثط اؾبؼ وٓب
فسضال ،ايبلتَب اظ ثركي اظ حمًق ذًز نطف وٓط وطزٌ ي آن ضا زض اذتيبض حىًمت مطوعي
لطاض مي زَىس .ثٍ َميه ؾجت زض ايبتت متحاسٌ آمطيىاب ،ثًٗاي اماًض اظ لجيال :ؾيبؾات
ذبضخي ،ييٕ مبليبت ،يطة ؾىٍ ،تكىيل اضتف ي ...اوحهبضاد زض اذتيبض حىًمات مطواعي
اؾت .زض ٖيه حبل ،ايبتت ،اذتيبضات ي نالحيتَبيي اظ لجيل تكىيل ويطيي پ يؽ زاضوس.
زض ايه وكًضَ ،ط وسا اظ ايبلت َب ثٍ مثبثٍ وكًضي مؿاتمل ثاٍ حؿابة مايآيىاس واٍ زض
وُبيت ،تحت مسيطيت ٖبلي وٓب فسضال لطاض ميريطوس .ؾبذتبض حىًمت ي گيىف وُبزَاب ي
لًا زض اوثط ايبتت پىدبٌ ربوٍَ ،مبوىس حىًمت فسضال زض لبلت ؾاٍ لاًٌ ممىىاٍ ،مدطياٍ ي
٣٢
لًبئيٍ ثب لبوًن اؾبؾي مدعاؾت.
زض متمم زَم ،حسيز ي يْبيف ايبلتَب ثب تًخٍ ثٍ زي انل مكارم قاسٌ اؾات :ايل
ايىىٍ خعو يْبيف زيلت فسضال وجبقس ،زي  ،ايبلتَب اظ زذبلت زض آن مىٕ وكسٌ ثبقىس.
ثب امٗبن وٓط ثٍ ايه زي انل ،اظ خم ٍ اذتيبضات حىًمتَبي ايبلتي ماًاضز ظياط اؾات:
« ثطرعاضي اوتربثبت ،تىٓيم امًض ثبظضربوي زضين ايابلتي ،ؾابظمبن زازن ثاٍ حىًماتَابي
مح ي ،تسييه ي انالح لبوًن اؾبؾي ايبلتي ،ايدبز زازربٌَبي مح ي ي ايبلتي ،ايدبز وُابز
آمًظقي ي ...زض ممبثل ثط اؾبؼ ثرف زَم اظ انل ايل لبوًن اؾبؾي ايبتت متحسٌ ،امًض
ظيط ثطاي ايبلت َب ممىًٔ اؾت .الحبق ثٍ مٗبَسٌ ،اتحبزيٍ ي ياب وىفسضاؾايًن ،گابح پاًل،
اوتكبض ايضاق ثُبزاض ،تهًيت َط ؤً تيحٍ ،مدبظات افطاز ثسين محبومٍ ،اُٖبي َط رًوٍ

i. Compound Republic.
ii. Federalism.
iii. David Mitrany.

 .3-3رشين رياستي

ضغيم حبوم ثط ايبتت متحسٌ آمطيىب اظ ؤً ضيبؾتي اؾت .ضغيمَبي ضيبؾتي ،محهًل
ي وتيدٍ اوسيكٍ تفىيه مُ ك لًا َؿتىس .زض ايه ضغيمَب ،اؾتمالل ي خاسايي وبمال ثايه
لًاي ؾٍ ربوٍ مُطح اؾت ي َط وسا اظ ؾٍ لًٌ زض حًظٌ ترههي ي شَىي ذًز فٗبليات
ميوىس .وٓب َبي ضيبؾتي ،ته اضربوي iي ته ضيبؾتي َؿتىس ،يٗىي يه وُبز زض ضأؼ لًٌ
لًٌ مدطيٍ لطاض مي ريطز .زض آمطيىب ضئيؽ خمًُضَ ،م ضئيؽ زيلت -وكاًض اؾات ي َام
ضئيؽ لًٌ مدطيٍ ي َيأت يظيطان ،فطمبوسَي ول لًا ضا ثط ُٖسٌ زاضز ،لًبت زيًاوٗبلي ضا ثب
مًافمت ؾىب مىهًة ميوىس ي حك يتًي تٗ يمي مهًثبت لًٌ ممىىٍ ضا ويع زاضز ي. ...
 .3-4تَزيغ ػرضي قذرت

زض حمًق اؾبؾي آمطيىب تًظيٕ ٖطيي لسضت ثٍ ضؾميت قىبذتٍ قسٌ اؾت؛ ثٍ ايه مٗىب
وٍ ؾٍ لًٌ ممىىٍ ،مدطيٍ ي لًبئيٍ زض ٖطو َمَ ،ط وسا ثٍ نالحيتَبي ذابل ذاًز
ميپط زاظز ي َيچ وسا  ،حك تُٗي ي ي ياب اوحاالل زيواطي ضا واساضز .زض تفىياه ٖطياي
لسضت ،لبٖسٌ گه ي مًاظوٍ ضٖبيت قسٌ اؾت ي مىبؾجبت لًا وؿجت ثاٍ َام ثاٍ رًواٍاي
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ٖىًان اقطافي.
ثب ايه ثيبن ،لسضت زض ايبتت متحسٌ آمطيىب ثيه حىًمت مطوعي ي ايبلتَابي پىدابٌ
ربوٍ تمؿيم قسٌ اؾت .زض محسيزٌ ي زضين َط وسا اظ حىًمت مطوعي ي ايبلتَب مداسزاد
وًٖي تمؿيم لسضت يخًز زاضز .ثٍ ٖجبضت زيوط زض ممبيؿٍ ثب اياطان ،ياهثابض لاسضت ثايه
حىًمت مطوعي ي ايبلت َب تًظيٕ قسٌ اؾت .ثبض زيوط زض َط ياه اظ حىًمات مطواعي ي
ايبلتَب ثيه ؾٍ لًٌ تمؿيم رطزيسٌ ي ثبض ؾً زض ايبلتَب ثيه لًاي ؾٍ ربوٍ اظ يه مىٓاط
ي حىًمت ايبلتي ي حىًمت َبي مح ي اظ مىٓط زيوط تًظيإ قاسٌ اؾات .حىًماتَابي
مح يَ ،مبن حىًمتَبي قُطؾتبنَب ،قُطزاضيَب ،ثركساضيَب ي وًاحي ييػٌ آمًظقي
ي ثُساقتي اؾت وٍ حسيز يهنس َعاض اظ ايه حىًمتَب زض آمطيىبؾت؛ ثٍ ًَضي واٍ زض
حبل حبيط ،آمطيىب يه حىًمت مطوعي 150 ،ايبلات 3047 ،فطمبواساضي 17183 ،قاُط،
 17198قُطن 50446 ،وبحيٍ آمًظـ ي پطيضـ ي  14405وبحيٍ ييػٌ زاضز .ثسيه تطتيات
زض ايه وكًض  102328مطوع ضؾمي تهميمرياطي يخاًز زاضز .تمابمي اياه مطاواع ،حاك
٣٣
رطفته مبليبت ي مهطف آن ثطاي ضفبٌ وبحيٍ تحت ؾطپطؾتي ذًز ضا زاضوس.

145
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تىٓيم رطزيسٌ اؾت وٍ تٗبزل حفّ قًزَ .ط وسا اظ ؾٍ لًٌ زض لجبل لًاي زيواط اظ ياه
ؾطي اذتيبضات ثطذًضزاض اؾت.
 .3-5هْار ٍ كٌترل بيرًٍي قذرت
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زض حمًق اؾبؾي ايبتت متحسٌ آمطيىب ثطاي وىتطل ي مُبض ي لاسضت اظ ضيـ وىتاطل
ثيطيوي ي يب حمًلي اؾتفبزٌ ميقًز .يٗىي گيىف وُبزَب ي لًا ثٍ رًوٍاي اؾت وٍ َط يه
اظ ؾٍ لًٌ ثٍ وحًي ثٍ يؾي ٍ لًٌاي زيوط وىتطل ميرطزز .مثالد ضئيؽ خمًُض ثاٍ يؾاي ٍ
وىوطٌ .يٗىي وىوطٌ مي تًاوس ثٍ اتُب ذيبوت ،ضئيؽ خمًُض ضا تحت تٗميت لطاض زَاس ي زض
مد ؽ ؾىب محبومٍ وىس .لًٌ لًبئيٍ مايتًاواس ثاٍ خاط اي زض زازرابٌَابي زازرؿاتطي
ضؾيسري ومبيس .اظ َطف زيوط ،ضئيؽ خمًُض ميتًاوس اظ َطيك اضائٍ پيب ثٍ وىوطٌ ي زاقته
حك يتًي تٗ يمي ،لسضت وىوطٌ ضا مُبض ي وىتطل وىس .لًٌ لًبئيٍ ثب مغابيط اٖاال واطزن
مهًثبت وىوطٌ ثب لبوًن اؾبؾي ي ويع مغبيط اٖال وطزن تهميمبت ضئيؽ خمُاًض ثاب آن،
َم تًان وىتطل وىوطٌ ي َم ضئيؽ خمًُض ضا زاضز .ضئيؽ خمًُض ي ؾىب اظ َطيك اوتهابة
اًٖبي زيًاوٗبلي ثط لًٌ لًبئيٍ وٓبضت ي وىتطل زاضوس ي. ...
ٖاليٌ ثط مًاضز يبز قسٌ مًاضز زيوطي اظ افتطالبت زض ذهًل الوًي تًظيٕ لاسضت زض
حمًق اؾبؾي آمطيىب ،ثٍ ييػٌ زض ضياثٍ لًا يخًز زاضز وٍ ايه ممبلٍ ،رىدبيف َطح آنَاب
ضا وساضز.
ٍيصگيّاي هٌحصر بِ فرد الگَي تَزيغ قذرت در ايراى

زض ايه لؿمت اظ ممبلٍ ثٍ تمبيعات ي افتطالبت حمًق اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان زض
ممبيؿٍ ثب حمًق اؾبؾي آمطيىب زض ذهًل الوًي تًظيٕ لسضت ميپطزاظيم.

ً .4-1ظام حقَقي اسالم ٍ ايراى

وٓب حمًلي اؾال اظ ؤً وٓب َبي حمًلي زيىي اؾت وٍ لًاٖاس آن اظ زياه اؾاال
رطفتٍ قسٌ اؾت .وٓب حمًلي زض خمًُضي اؾالمي ايطان ،مجبوي ،اَاساف ي ييػرايَابي
وٓب حمًلي اؾال ضا زاضز ي زض گبضگًة ايه وٓب حمًلي ،ثىيبن رصاقتٍ قسٌ اؾت .لصا ثب
وٓب حمًلي حبوم ثط حمًق اؾبؾي ايبتت متحسٌ آمطيىب تفبيت مابًَي زاضز؛ گاطا واٍ
وٓب حمًلي وبمه ت اظ ؤً وٓب َبي حمًلي ثكطي ي ؾىًتض اؾت؛ زض حبلي واٍ وٓاب
حمًلي اؾال اظ ؤً وٓب َبي حمًلي زيىي ي الُي اؾت.
ً .4-2ظام سياسي جوَْري اسالهي ايراى از ًَع ًظامّاي سياسي هتوركس ٍ غيرر فرذرال
است

 .4-3قَُ يا ًْاد رّبري
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لسضت زض ايه وٓب ثٍ نًضت ًَلي ي ٖطيي تًظيٕ قسٌ اؾت .زض ضأؼ َط لاسضت،
ضَجطي لطاض زاضز ي لًاي ؾٍ ربوٍ ثٍ ٖىًان ثبظيان اي َط وسا زض محسيزٌاي تٗييه قسٌ ثٍ
اودب يْبيف تمىيىي ،اخطايي ي لًبيي مي پطزاظوس .ضغيم ؾيبؾي زض ايطان متفبيت اظ اواًأ
زيوط ضغيمَبي ؾيبؾي اؾت؛ رط گٍ قجبَتَبيي ثب َاط واسا اظ ضغيامَابي پبضلمابوي ي
ضيبؾتي زاضز ٣٤،يلي َيچ وسا اظ آنَب ويؿت ي الوًي ييػٌ ي مىحهط ثٍ فطزي اؾت.

زض لبوًن اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان زض انل  57نطيحبد اظ ؾٍ لًٌ ممىىٍ ،مدطيٍ
ي لًبئيٍ وب ثطزٌ قسٌ ي اظ ضَجطي ي تكىيالت ياثؿتٍ ثٍ آن ثب ٖىًان لًٌ يبز وكسٌ اؾت،
رط گٍ خعو پيكىُبزات رطيٌ ثطضؾي انًل زض َىوب تسييه ي تهًيت لابوًن اؾبؾاي زض
ؾبل  1358يىي اظ پىح لًٌ ،لًٌ ضَجطي ثًز .زض آن ظمبن ،انال پابوعزَم راطيٌ ثطضؾاي
انًل لبوًن اؾبؾي زض خ ؿٍ  21ثسيه رًوٍ اضائاٍ رطزياس «:انال  -15لاًاي حابوم زض
وكًض خمًُضي اؾالمي ٖجبضتىس اظ .1 :لًٌ م ت  .2لًٌ ممىىٍ  .3لًٌ مدطيٍ  .4لًٌ لًبئيٍ
٣٥
 .5لًٌ ضَجطي ي اضتجبٌ ثيه آنَب ثٍ يؾي ٍ لًٌ اذيط ثطلطاض ميرطزز».
٣٦
ايه پيكىُبز تهًيت ووطزيس ي ثٍ خبي آن زض لبلت ؾٍ لًٌ زض خ ؿٍ  62مهًة قس.
زض اوسيكٍ اؾالمي ،مؿئ ٍ تًظيٕ لسضت ي تٗساز لًا اظ مجبحث ؾبذتبضي ي قى ي اؾت ي
ضثُي ثٍ مبَيت ي مكطيٖيت حىًمت وساضز ،لصا زض اؾاال زض ذهاًل تٗاساز لاًا وٓاط
ذبني اضائٍ وكسٌ اؾت .ثٍ َميه خُت ،يىي اظ فمُبي مٗبنط ٖاليٌ ثط ؾٍ لًٌ ضايح ،لًٌ 147
گُبضمي ثٍ وب تج يغبت ي مُجًٖبت ضا يطيضي ميزاوس ٣٧.زض تفىط طة ويع افاطازي مثال

يي ًثي يط اظ ؾٍ لًٌ ضايح ي ؾىتي اظ زي لًٌ ؾبظمبن ازاضي ي َيئت اوتربةوىىسربن واب
ميثطز ٣٨.مب مٗتمسيم رط گٍ زض لبوًن اؾبؾي اظ ضَجط ثٍ ٖىًان «لاًٌ» واب ثاطزٌ وكاسٌ
اؾت ،يلي ثب تًخٍ ثٍ يْبيف ي اذتيبضات رؿتطزٌاي وٍ زض لبوًن اؾبؾي ثاطاي اي زض وٓاط
رطفتٍ قسٌ اؾت ،ثٍ ييػٌ زض حًظٌ وٓب  ،لًاي ؾٍ ربوٍ ي ؾبيط وُبزَبي لابوًوي وكاًض ي
اذتيبضات زيوطي وٍ زض ؾبيط حًظٌَب مثل زثيطذبوٍ ائمٍ خمٍٗ ،زاوكوبٌَب ،ويطيَبي مؿ ح،
تكىيالت زفتط َجطي ي ...زاضز ،اودب ايه امًض زض گبضگًة يه ؾبذتبض وُبزي ثٍ ناًضت
ؾيؿتمي ميؿط ثًزٌ ي اظ ُٖسٌ يه فطز ذبضج اؾت .ثٍ َميه خُت ،ثطذي اظ اوسيكمىسان
حًظٌ حمًق اؾبؾي ثب تًخٍ ثٍ وُبزي ٖمل وطزن تكىيالت ياثؿتٍ ثٍ ضَجطي اظ آن تحت
ٖىًان لًٌ گُبض يبز ميوىىس ٣٩.وُبزَب زض ٖ اً ؾيبؾاي َمابن لاًا زض حماًق اؾبؾاي
َؿتىس.
 .4-3-1مراحل تعیین و گزینش رهبر
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زض لبوًن اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان ثطاي رعيىف ي تٗييه ضَجط ،زي مطح ٍ زض وٓط
٤٠
رطفتٍ قسٌ اؾت« :مطح ٍ يخًز قطايٍ (ثجًت) .2مطح ٍ تكريم قطايٍ.
زض انلَبي  5ي  109لبوًن اؾبؾي قطايٍ وؿبوي وٍ ثبلمًٌ تًاوبيي ضَجطي ضا زاضواس،
آمسٌ اؾت مثل فمبَتٖ ،سالت ،تمًا ،ترهم زض مؿبئل ؾيبؾي ،قدبٖت ،تاسثيط ي . ...زض
انل  107مطخٕ تكريم ضا مٗيه وطزٌ اؾت؛ يٗىاي مد اؽ ذجطرابن ضَجاطي ،واٍ ثاب
مىبويؿم تٗطيف قسٌ زض ايه انل ،ضَجط ضا اوتربة ي مٗطفي مايوىاسَ .جاك اياه انال،
ذجطربن ضَجطي زضثبضٌ فمُبي ياخس قطايٍ مصوًض زض انل پىدم ي يىهس ي وُم ثطضؾي ي
مكًضت مي وىىسَ .طربٌ يىي اظ آوبن ضا اٖ م ثاٍ احىاب ي مًياًٖبت فمُاي ياب مؿابئل
ؾي بؾي ي اختمبٖي يب زاضاي ممجًليت ٖبمٍ يب ياخس ثطخؿاتوي ذابل زض يىاي اظ نافبت
مصوًض زض انل يه نس ي وُم تكريم زَىس ،اي ضا ثٍ ضَجطي اوتربة ميوىىس ي زض يط
ايه نًضت ،يىي اظ آوبن ضا ثٍ ٖىًان ضَجط اوتربة ي مٗطفي ميومبيىس.
 .4-3-2وظایف و اختیارات نهاد رهبری
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ثًٗي اظ يْبيف ي اذتيبضات ضَجطي زض انلَابي 177 ،176 ،175 ،157 ،112 ،110
لبوًن اؾبؾي آمسٌ اؾت .ثط اؾبؼ تفؿيطي وٍ اظ يتيت مُ مٍ اماط مىاسضج زض انال 57
ميقًز ،مًاضز شوط قسٌ زض انل  ،110ثاط اؾابؼ ماصاوطات ثًٗاي اظ اًٖابي قاًضاي
ثبظووطي لبوًن اؾبؾي خعو ومًوٍَبيي اؾت وٍ فمٍ زض حًظٌ نالحيت فميٍ اؾت ي ياط
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فميٍ وميتًاوس آنَب ضا ُٖسٌزاض قًز ٤١.ثىبثطايهَ ،جك ايه تفؿيط ،ماًاضز مىاسضج زض انال
 110زض يالٕ ،شوط ثٗى اذتيبضات ي ضَجطي اؾت وٍ َمٍ آنَب .ثٍ اياه مٗىاب ٖاسز  11زض
ايه انل مفًُ وساضز .لُٕ وٓط اظ رؿتطٌ تفؿايط يتيات مُ ماٍ فمياٍ ،آوچاٍ زض لابوًن
اؾبؾي ثٍ ٖىًان يْبيف ي اذتيبضات ضَجطي احهب قسٌ مًاضز ظيط اؾت:
زض انل  110گُبض يْيفٍ ضَجطي وؿجت ثٍ وال وٓاب ي مدمًٖاٍ ؾيؿاتم ؾيبؾاي
ٖجبضتىس اظ .1 :تٗييه ؾيبؾت َبي و ي وٓب خمًُضي اؾالمي اياطان پاؽ اظ مكاًضت ثاب
مدمٕ تكريم مه حت (ثىس .2 )1وٓبضت ثط حؿه اخاطاي ؾيبؾاتَابي و اي وٓاب
(ثىس .3 )2حل اذتالف ي تىٓيم ضاثٍُ لًاي ؾٍ ربوٍ (ثىس .4 )7حل مًٗالت وٓاب واٍ اظ
َطق ٖبزي لبثل حل ويؿت ،اظ َطيك مدمٕ تكريم مه حت (ثىس.)8
زض حًظٌ اخطايي ،ثًٗي اظ يْبيف ي اذتيبضات ضَجطي مطثًٌ ثٍ امًض وٓبمي ي ويطيَبي
مؿ ح اؾت ي ثًٗي مطثًٌ ثٍ امًض ازاضي .ثط اؾبؼ ثىسَبي مرت ف انال  110مؿابئل
مطثًٌ ثٍ ويطيَبي مؿ ح تمبمبد زض حًظٌ نالحيت ضَجطي اؾت .يٗىي رط گٍ َجك لابوًن
اؾبؾي ،ويطيَبي مؿا ح ،ثركاي اظ لاًٌ مدطياٍ َؿاتىس ،يلاي خاعو حاًظٌ اذتيابضات ي
نالحيتَبي ضَجطياوسَ .جك انل  ،110فطمبوسَي ول ويطيَبي مؿ ح ،اٖاالن خىاگ،
ن ح ي ثؿيح ويطيَب؛ وهتٖ ،عل ي لجًل اؾتٗفبي ضئيؽ ؾتبز مكتطن؛ فطمبوسٌ ول ؾاپبٌ
پبؾساضان اومالة اؾالمي ي فطمبوسَبن ٖبلي ويطيَبي وٓبمي ي اوتٓبمي ثب ضَجاط اؾات .زض
امًض ازاضي زض حًظٌ لًٌ مدطيٍ ،يْبيف ي اذتيبضات ظيط ثب ضَجط اؾت:
الف) امًبي حىم ضيبؾت خمًُضي پؽ اظ اوتربة مطز (ثىس  ،9انل .)110
ة) ٖعل ضئيؽ خمًُض ثب زض وٓط رطفته مهبلح وكًض (ثىس )10ثب تحمك يىي اظ ايه زي
قطٌ .يب ضأي مد ؽ مجىي ثط ٖس وفبيات ي ياب ضأي زيًاوٗابلي مجىاي ثاط تر اف يي اظ
يْبيف لبوًوي.
ج) لجًل اؾتٗفبي ضئيؽ خمًُض (.)130
ز) مًافمت ثب ُٖسٌزاضي مؿئًليتَبي ضئيؽ خمًُض تًؾٍ مٗبين ايل ضئيؽ خمُاًض
زض نًضت فًتٖ ،عل ،اؾتٗفب ،يجت يب ثيمبضي ثيف اظ زي مبٌ ضئيؽ خمًُض (.)131
َ) تأييس مهًثبت قًضاي ٖبلي امىيت م ي ثطاي اخطا (.)176
زض حًظٌ تمىيه َجك ثىس  ،3انل  110فطمبن َمٍپطؾي ي ثط اؾبؼ ثىس  ،1انال ،91
اوتربة قف فميٍ قًضاي ووُجبن ثب ضَجاط اؾات .زض حاًظٌ لًاب ،وهاتٖ ،اعل ي لجاًل
اؾتٗفبي ٖبليتطيه ممب لًٌ لًبئيٍ (ثىس  ،6انل  +110انل  )157ي ٖفاً ي ياب ترفياف 149
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مدبظات محىًمبن (ثىس  ،11انل  )110خعو اذتيابضات ضَجاطي اؾاتٖ .االيٌ ثاط لاًاي
ؾٍربوٍ ،ثطاي ضَجطي زض ؾبيط وُبزَبي لبوًوي وكًض ،يْبيف ي اذتيبضاتي زض وٓاط رطفتاٍ
قسٌ اؾت .يىي اظ ايه وُبزَب مدمٕ تكريم مه حت وٓب اؾت .ثط اؾبؼ تمؿيمثىسي
وٍ اظ لًا زض ايه ممبلٍ اضائٍ رطزيس ،مدمٕ تكريم مها حت ضا ثاب تًخاٍ ثاٍ يْابيف ي
اذتيبضات ضَجطي زض آن ي ويع نالحيتَبي ايه تكىيالت ،ثٍ ييػٌ زض مكبيضٌ ثٍ ضَجاطي
زض تٗييه ؾيبؾتَبي و ي (ثىس يه انل  )110ي ويع َمىبضي زض حل مًٗالت وٓب (ثىس
 )8ميتًان زض ل مطي وُبز ضَجطي لطاض زازَ .جك انل  112يْبيف ي اذتيبضات ضَجط وؿجت
ثٍ ايه تكىيالت ٖجبضتىس اظ:
ا زؾتًض تكىيل مدمٕ تكريم.
ا تٗييه اًٖبي ثبثت ي متغيط مدمٕ.
ا تأييس ممطضات مطثًٌ ثٍ مدمٕ وٍ تًؾٍ اًٖبي مدمٕ تُيٍ ي تهًيت ميقًز.
ثط اؾبؼ آييه وبمٍ زاذ ي مدمٕ ،مهًثبت مدمٕ تكريم ثبياس ثاٍ اؾتحًابض مماب
ضَجطي ثطؾس ٤٢.آيت اهلل ٖميس ظودبوي مٗتمس اؾت وٍ مهًثبت مدمإ ،ويابظي ثاٍ تأيياس
٤٣
ضَجطي وساضوس ي ثٍ نًضت لُطي تظ اتخطا ميثبقىس.
وُبز زيوط ،قًضاي ثبظووطي لبوًن اؾبؾي اؾت وٍ َجك انل  ،177تكريم يطيضت
ثبظووطي ،حىم ثٍ تكىيل قًضاي ثبظووطي ،تأييس ي امًبي مهًثبت قًضا ثطاي اضخبٔ ثاٍ
َمٍپطؾي ي اوتربة زٌ وفط اظ اًٖبي قًضا ،خعو اذتيبضات ضَجطي اؾت.
َجك انل 175ي لؿمت ج ،ثىس  ،6انل  ،110وهتٖ ،عل ي لجاًل اؾاتٗفبي ضئايؽ
ؾبظمبن نسا ي ؾيمب ثب ضَجط اؾت.
 .4-4بذيغ بَدى الگَي تَزيغ قذرت
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ؤً تفىيه لًا ،زض لبوًن اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان مكرم وكسٌ اؾت .لبوًن
اؾبؾي مهًة  1358متمبيل ثٍ پبضلمبوي ثًز ،ثاب اناالحبت ؾابل  1368زض آن ،راطايف
وٓب ؾيبؾي ثٍ ضيبؾتي ثيكتط قس.
خمًُضي اؾالمي ايطان ،وٍ ضيبؾتي اؾت ي وٍ پبضلمابوي .گاًن ضيبؾاتي ،محهاًل ي
وتيدٍ تفىيه مُ ك لًاؾت وٍ زض ايطان اياه رًواٍ ويؿات .ي زض پبضلمابوي ،ماطز فماٍ
اًٖبي پبضلمبن ضا اوتربة ي ثميٍ تأؾيؿبت اظ َطيك پبضلمبن تٗييه مايقاًوس .خمُاًضي
اؾالمي ايطان رط گٍ قجبَتَبيي ثب َط وسا اظ ايه وٓب َب زاضز ،يلي الوًي مىحهط ثاٍ

فطز اؾت ي اظ وٓط گيىف وُبزَب ي لًا مؿجًق ثٍ ؾبثمٍ ويؿت.
 .4-5تَزيغ ػرضي ٍ طَلي قذرت

زض خمًُضي اؾالمي ايطان زض مدمًٔ گُبض لًٌ ضَجطي ،لًٌ ممىىٍ ،لًٌ مدطيٍ ي لاًٌ
لًبئيٍ يخًز زاضز .ضياثٍ ؾٍ لًٌ ممىىٍ ،مدطيٍ ي لًبئيٍ زض ٖطو َم اؾت .ي َط وسا اظ
ؾٍ لًٌ زض حًظٌ نالحيتي ذًز ،يْبيف ي اذتيبضاتي زاضز .اظ اياه خُات (تًظيإ ٖطياي
لسضت) ثب وٓب آمطيىب مكبثٍ اؾت .يخٍ افتطاق آن ثب وٓب َبي زيوط يخًز لًٌ ثطتط ضَجطي
اؾت وٍ ؾٍ لًٌ زيوط زض ًَل ي امتساز آن َؿتىس .وتيدٍ ،ايىىٍ تًظيٕ لسضت زض ؾٍ لاًٌ
وؿجت ثٍ َم اظ ؤً تًظيٕ ٖطيي اؾت ي وؿجت ثٍ ضَجطي اظ ؤً تًظيٕ ًَلي اؾت.
 .4-6تأهيي ّوسهاى استقالل قَا ٍ جلَگيري از پراكٌذگي

 .4-7كٌترل درًٍي ٍ بيرًٍي قذرت
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گوًووي تطويت ثىسي لًا ي گيىف وُبزَب زض حمًق اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان ثٍ
رًوٍاي َطاحي قسٌ وٍ يمه ثٍ ضؾميت قىبذته اؾتمالل لاًا ،اظ اوفهابل ي پطاوىاسري
آن َب ويع خ ًريطي قسٌ اؾت .زض ضغيم ضيبؾتي حبوم ثط ايبلت متحسٌ آمطيىب ،رط گٍ خىجٍ
اؾتمالل لًا ضٖبيت قسٌ ،يلي زض مًضز اظ َم پبقايسري لاًا ،لابوًن اؾبؾاي اياه وكاًض
تسثيطي اضائٍ وسازٌ اؾت .زض لبوًن اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان زض انال  ،57اؾاتمالل
ؾٍ لًٌ ثٍ ضؾميت قىبذتٍ قسٌ اؾت ي ثب تًخٍ ثٍ مفبز َميه انال ي ثىاس  7انال 110
لبوًن اؾبؾي ثطاي خ ًريطي اظ پطاوىسري لًا ،ؾٍ لًٌ زض وُبيت ثٍ ضَجاطي متهال ي زض
نًضت اذتالف ثيه آن َب ،حل اذتالف ي تىٓيم ضاثٍُ ي خ اًريطي اظ پطاوىاسري لاًا ثاٍ
ُٖسٌ ضَجطي اؾت .ومٍُ اتهبل ي اقتطان لًا ضَجطي اؾت ي ؾٍ لًٌ ثب محًض لاطاض زازن
اي فٗبليتَبي ذًز ضا اودب ميزَىس.

يىي اظ تمبيعات حمًق اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان زض ممبيؿٍ ثاب حماًق اؾبؾاي
ايبتت متحسٌ آمطيىب ،زض ذهًل گوًووي مُبض ي وىتطل لسضت اؾت .زض حمًق اؾبؾاي
آمطيىب ثطاي وىتطل لسضت ،اظ وىتطل حمًلي (ثيطيوي) اؾتفبزٌ ميقًز .يٗىي ؾبذتبض لسضت
ثٍ رًوٍاي َطاحي قسٌ اؾت وٍ َط وسا اظ ؾٍ لًٌ ثتًاوس ثطاي زيوطي محاسيزيتَابيي
ايدبز ي زض وتيدٍ ،لسضت آن ضا مُبض ي وىتطل وىس .زض حماًق اؾبؾاي خمُاًضي اؾاالمي 151

ايطانٖ ،اليٌ ثط وىتطل حمًلي ي ثيطيوي ،وىتطل زضيوي ويع تٗجيٍ قسٌ اؾت .تاأثيط وىتاطل
زضيوي ثط مُبض لسضت ،ثٍ مطاتت ثيكتط ي مُمئهتط اظ وىتطل ثيطيوي اؾت .زض وىتطل زضيوي
ثطاي حبوم ي زيلتمطزان ،يه ؾطي قطايٍ ي نفبت زضيوي زض وٓط رطفتٍ ميقًز وٍ فطز
زاضوسٌ آن قطايٍ ،ثطذًضزاض اظ وًٖي ذًزوىتطلي زضيوي ميرطزز وٍ زض مًالٕ ذُط ،اي ضا اظ
افتبزن زض زا ذًزوبموي ي فؿبز ودبت مي زَس .زض مُبض زضيوايٖ ،بمال مُابض لاسضت زض
زضين ي ثبَه فطز زاضاي لسضت اؾت؛ ثٍ رًوٍاي وٍ آن فطز زاضاي ذًزمُبضي ميرطزز .زض
لبوًن اؾبؾي خمًُضي اؾالمي ايطان ٤٤،نفبتي اظ لجيل فمبَاتٖ ،اسالت ،ي تماًا اظ وأً
مُبض ي وىتطل زضيوي اؾت.
ثطاي ضَجط ٖاليٌ ثط وىتطل زضيوي ،اظ وىتطل ثيطيواي وياع اظ َطياك مد اؽ ذجطرابن
ضَجطي (انل  )111ي ضئيؽ لًٌ لًبئيٍ اظ ضاٌ وىتطل مبلي ضَجط( )142اؾتفبزٌ قسٌ اؾت.
ًتيجِگيري
سال چهاردهم /شماره پنجاه و پنجم  /پاییس00
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اظ ث طضؾي اخمبلي تًظيٕ ي تمؿيم لسضت اظ خُت ؾابذتبضي ي واٍ مجابوي زض زي وكاًض
ايطان ي آمطيىب ،وتبيح شيل ثٍ زؾت ميآيس:
وٓب ؾيبؾي ايبتت متحسٌ آمطيىب اظ ؤً تفىيه مُ ك لًا ي ضيبؾتي اؾت.
ؾبذت لسضت ثٍ نًضت فسضاليؿم قىل رطفتٍ اؾت؛ ثاٍ اياه مٗىاب واٍ لاسضت ثايه
حىًمت مطوعي ي ايبلتَبي پىدبٌ ربواٍ تمؿايم قاسٌ اؾات .زض مطح اٍ ثٗاس ،لاسضت زض
حىًمت فسضال ي َط يه اظ ايبلت َب ثيه ؾٍ لًٌ تًظيٕ رطزياسٌ ي ثاٍ ناًضت ذطزتاط زض
ايبلتَب ي حىًمتَبي مح ي پرف قسٌ اؾت.
ا زض ايه وكًض ،ثٍ ييػٌ زض ؾُح فاسضال ،ؾاٍ لاًٌ زض ٖاطو َاماواس ي َايچ واسا
وميتًاوىس مبوٕ فٗبليت زيوطي ي يب ثبٖث اوحالل آن قًوس.
ا لًٌ مدطيٍ زض لجبل لًٌ ممىىٍ پبؾدرً ي مؿئًل ويؿت ي حًظٌ نالحيت َط وسا اظ
ؾٍ لًٌ ضا لبوًن اؾبؾي ي متممَبي  27ربوٍ آن مكرم وطزٌاوس.
ا مُبض ي وىتطل لسضت زض الوًي آمطيىبيي ،مُبض ثيطيوي ي حمًلي اؾت.
زض ايطان ثب تًخٍ ثٍ ايىىٍ زض اؾال ي اظ خم ٍ خمًُضي اؾالمي ايطان ،تًظيٕ لسضت ي
گوًووي تطويت ثىسي وُبزَب ي لًا مطثًٌ ثٍ قىل ي ؾبذت حىًمت اؾت ،واٍ مبَيات ي
مكطيٖيت آن ي زض وتيدٍ امطي پًيب ،متحًل ي متغييط اؾت ،وىبت شيل لبثل تًخٍ اؾت:
ا قىل حىًمت ،ؾ ؿ ٍ مطاتجي ي َطمي اؾت ي زض ضأؼ َط  ،يلي فميٍ لطاض زاضز.
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ا زض ايه الوًَ ،طرًوٍ تهميمريطي تمىيىي ،لًبيي ي اخطايي زض وُبيت ثٍ رًوٍاي ثاٍ
يلي فميٍ ثٍ ٖىًان لًٌ گُبض مىتُي ميرطزز.
ا اظ وٓط قىل ،الوًي تًظيٕ لسضت زض خمًُضي اؾالمي ايطان زض لبلت گُابض محاًض،
يٗىي وُبز ضَجطي ،لًٌ ممىىٍ ،لًٌ مدطيٍ ي لًٌ لًبئيٍ لبثل ثطضؾي اؾت؛ زض حبلي وٍ زض
آمطيىب اظ ايه خُت تًظيٕ لسضت ،زض لبلت ؾٍ لًٌ ذالنٍ ميقًز.
ا تًظيٕ ي تفىيه لسضت زض ايطان اظ خُتي ٖطيي (ؾٍ لًٌ وؿجت ثٍ َم) ي اظ خُتاي
ًَلي (ؾٍ لًٌ وؿجت ثٍ ضَجط) اؾت ،يلي زض آمطيىب ؾٍ لًٌ زض ٖطو َماوس.
ا زض الوًي تًظيٕ لسضت زض ايطان ،وُبز ضَجطي ثٍ ٖىًان يه لًٌ ثطتط ،مبفًق ؾٍ لًٌ
اؾت وٍ تىٓيم وىىسٌ ضياثٍ لًا ويع َؿت ،يلي زض آمطيىب ممب مبفًق ؾٍ لًٌ يخًز وساضز.
لًٌ مبفًق زض ايطان تحت وٓبضت ي وىتطل اؾتَ :م مُبض ي وىتطل زضيوي ي َم ثيطيوي.
زض الوًي ايطاوي َم اؾتمالل لًا ثٍ ضؾميت قىبذتٍ قسٌ اؾت ي َم اضتجبٌ آنَاب ثاب
َم ،يلي زض آمطيىب گًن اظ ؤً تفىيه مُ ك لًاؾت ،گوًووي اضتجبٌ لًا ثب َم مكرم
وكسٌ اؾت.
زض خمًُضي اؾالمي ايطان ،ف ؿفٍ ؾط قىه قاسن لاسضت ثاٍ ثرافَابي مرت اف
تمىيىي ،اخطايي ي لًبيي ،ثاطاي تؿاُيل اماًض ي ترههاي قاسن وبضَبؾات واٍ ثاطاي
تمطوعظزايي اظ لسضت؛ گاًن ثاب لحابِ نافبت ي قاطايٍ زضيواي ثاطاي حبومابن ،واًٖي
ذًزوىتطلي ي محسيزيت زضيوي زض وٓط رطفتٍ قسٌ وٍ احتمبل رطايف ثٍ تمطواع لاسضت ي
فؿبز آن وم اؾت.
ذالنٍ ايىىٍ وبَموًويَب زض زي الوًي تًظيٕ لسضت ثيف اظ َموًويَبؾت ٖ .ت ايه
مؿئ ٍ مًُٗف ثٍ تفبيت زض مجبوي ي پيففطوَبي الوًي تًظيٕ لسضت زض زي وكًض اؾت
وٍ ممبلٍ زيوطي ضا ميَ جس.
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پي ًَشتّا

 .١ػلیشضا صهضم ،بزرسي تطبيقي تَسيع قذرش ٍ هباًي آى در قيَ اساسيي اييزاى ٍ
آهزييا ،پایاىًاهِ دوتشی دس حال دفاع (لن :داًطگاُ بالشالؼلَم .)9911-19 ،

 .٢واهي ال ً Common lawظام حمَلی است وِ دس اًگلستاى پس اص غلبِ ًَسهاىّا برش

ایي وطَس دس سال  9111بِ طَس ػوذُ دس ًتیدِ فؼالیت دادگاُّای ضاّی ساختِ ضرذُ اسرت.
دس واهي ال ،هٌبغ اغلی حمَق ،لَاػذی است وِ لضات دس دادگاُّا هشسَم ًوَدُاًذ .ایي ًظام
حمَلی پس اص استمالل آهشیىا اص اًگلیسّ ،وچٌاى بِ ػٌَاى ًظام حمَلی ایري وطرَس پزیشفترِ

ضذ .بشای اطالع بیطتش س.ن :سًِ داٍیذ ٍ گاهی طٍفشُ اسپیٌَصی ،درآهذي بز قَ تطبيقيي ٍ
سال چهاردهم /شماره پنجاه و پنجم  /پاییس00

دٍ ًظام بشرگ قَقي هعاصز ،تشخوِ ٍ تلخیع سیذ حسیي غفایی (تْرشاى :هیرضاى)9983 ،
ظ ً ٍ ،93یض هػطفی داًصپظٍُ ٍ خسشٍضراّی ،فلسيهِ قيَ (لرن :هسسسرِ آهَصضری ٍ
پظٍّطی اهام خویٌی )9981 ،ظ .88

 .٣اص خولِ آثاس هی تَاى اص ایي هَاسد ًام برشد :سریذ غرادق حمیمرت ،تَسييع قيذرش در
اًذيكِ سياسي شيعِ؛ ػلی اوبش خؼفشی ًذٍضي ،تهيييك قيَا در قيَ اييزاى ،آهزيييا ٍ
فزاًسِ؛ ضشیف له صایی ،تَسيع ٍ هْار قذرش در ًظزييِ ٍیييت فقييِ؛ هػرطفی ًاغر،ی،

ٍیيت فقيِ ٍ تهييك قَا؛ ه،وذ هٌػَس ًظاد ،همالرِ ٍالیرت فمیرِ ٍ اسرتمالل لرَا ،دس هجليِ
يَهت اسالهي ،ضواسُ .99

 .٤بشای هطالؼِ بیطتش دس صهیٌِ حمرَق تطبیمری س .ن :سریذ خرالل الرذیي هرذًی ،قيَ
اساسي تطبيقي (تْشاى :گٌح داًص )9983 ،ظ  ٍ ،98ػبذال،سیي ضریشٍدی ،قيَ تطبيقيي
(تْشاى :سوت )9988 ،ظ .98
 .٥ه،وذ هؼیي ،فزٌّگ فارسي (تْشاى :اهیش وبیش )9981 ،ج دٍم ،ظ .988

 .٦حیین ،فزٌّگ بشرگ فارسي اًگليسي (تْشاى :فشٌّگ هؼاغش )9989 ،ظ .339
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 .٧بِ ًمل اص سیذ غادق حمیمت ،تَسيع قذرش در اًذيكِ سياسي شييعِ (تْرشاىّ :سرتی
ًوا )9988 ،ظ .933

 .٨بِ ًمل اص سیذ ابَالفضل لاضی ،قَ اساسي ٍ ًْادّياي سياسيي (تْرشاى :داًطرگاُ
تْشاى )9983 ،ظ 391؛ ّوَ ،بايسحِّاي قَ اساسي (تْشاى :هیضاى )9988 ،ظ .911

 .٩دس هادُ  91ایي اػالهیِ آهذُ استّ« :ش خاهؼرِای ورِ دس آى ًرِ حمرَق تضرویي ٍ ًرِ

تفىیه لَا بشلشاس ضذُ باضذ ،داسای لاًَى اساسی ًیست.
 .١٠ه،وذ خَاد اسسطاً ،گاّي بِ هباًي تحليلي جوَْري اسالهي اييزاى (لرن :بَسرتاى
وتاب )9981 ،ظ .81

11 .Robert Mckeever and … Polotics USA, New Yourk, Prentice
Hall, 1999, P, 320.
 .١٢هثالً ایالت ًَادا با ّ 311ضاس خوؼیت ٍ ًیَیَسن با  31هیلیَى خوؼیتّ ،رش ورذام دٍ

ًوایٌذُ دس هدلس سٌا داسًذ ،بِ ًمل اص :ػلی اوبش خؼفرشی ًذٍضري ،تهيييك قيَا در قيَ
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