
 ةیػث و پٍج پطغؼ ةطحاىی
 

   

   

       
 کؾّر 7 ی ةیاٌیَ ةا 3342 ی كهػٍاىَ ی راةهَ

 اغث، ةشؾی از كهػٍاىَ اغث؟ 3342ی  کَ ىٍلو ةَ كهػٍاىَ 6+2ی گطوه  س: آیا ةیاٌیَ

 ةهَ. ج:

 ُا ةشؼ ایً ؽّد. ىی ىرػّب واذص یک و ىخيّغَ یک ُيگی کَ ؽصه جؾکیم ةشؼ 5 از 3342 ی كهػٍاىَ *

 و اكصام( ىؾحطك حاىع جّافق کاىم )ىحً «A پیّغث» ،«احطایی ةٍصُای» ،«ىلصىاجی ةٍصُای» از: غتارجٍص

 (.6+2 گطوه ی )ةیاٌیَ «B پیّغث»

 دُص. ىی جؾکیم 3342 ی كهػٍاىَ غٍّان جرث را واذص ی ىخيّغَ یک ةشؼ 5 ایً *

 (حاىع جّافق ىحً) A پیّغث کَ كصر ُيان اغث. ةطسّردار یکػان ذلّكی آثار از كهػٍاىَ ةشؼ 5 ُط *

 .اغث آور انظام ٌیظ (6+2 گطوه ی ةیاٌیَ) B پیّغث اغث، آور انظام

 ؽصه اىٍیث ؽّرای غّی از حصیص ی كهػٍاىَ ـصور سّاغحار کؾّرىان ی سارحَ وزیط ىضاکطات، روٌص نّل در *

 دنیهی ُيان ةَ ةٍاةطایً ٌيایص. حاىع جّافق احطای ةَ ىهظم را اىطیکا آجی و فػهی ی کٍگطه و حيِّر رئیع جا ةّد

 از ٌتایص آٌِا و اغث، آور انظام 6+2 ةطای كهػٍاىَ A پیّغث ،3342 ی كهػٍاىَ نتق اغث ىػحلص ظطیف دکحط کَ

 .ٌيایص جشهی B پیّغث ىفاد از جّاٌص ٌيی ایطان ٌیظ دنیم ُيان ةَ ٌيایٍص، جشهی حاىع جّافق نتق سّد جػِصات

 ایطان ٌظاىی ی ذیهَ ةَ آژاٌع دغحطغی ىخّز

 ی ٌظاىی ایطان دغحطغی داؽحَ ةاؽص؟ جّاٌص ةَ ذیهَ س: آیا آژاٌع ىی

 ةاؽص: داؽحَ دغحطغی ایطان ٌظاىی ی ذیهَ ةَ جّاٌص ىی نطیق چِار از کو دغث آژاٌع ةهَ. ج:

 (2) 3342 ی كهػٍاىَ غّم ةٍص اغاس ةط *

 انراكی پطوجکم اغاس ةط *

 ٌظاىی. اذحيانی اةػاد ىّكّع در آژاٌع و ایطان جّافق اغاس ةط *



 و کاالُا و جخِیظات ىّاد، اكالم، جيام از اغحفاده آزىایی راغحی و ٌظارت ةطای سطیص گطوه کار غازوکار اغاس ةط *

 ىٍظّره. دو ُای فٍاوری

 ایطان ٌظاىی ی ذیهَ غٍاـط

 ی چَ غٍاـطی اغث؟ ی ٌظاىی ایطان در ةطگیطٌصه س: ذیهَ

 زیط ؽطح ةَ ایطان ٌظاىی ی ذیهَ غٍاـط ةَ جا دُص ىی را اىکان ایً آژاٌع ةَ 3342 ی كهػٍاىَ و حاىع جّافق ج:

 ةاؽص: داؽحَ دغحطغی

 ٌظاىی افطاد *

 ٌظاىی اغٍاد *

 ٌظاىی انالغات *

 ٌظاىی جخِیظات *

 ٌظاىی اىاکً *

 ایطان ٌظاىی ی ذیهَ ةَ آژاٌع دغحطغی ةطای ىههق و کهی ىخّز ؛3342 ی كهػٍاىَ

 چگٌَّ اغث؟ 3342ی  ی ٌظاىی ایطان ةط ىتٍای ىفاد كهػٍاىَ ىٍَ و اةػاد دغحطغی آژاٌع ةَ ذیهَس: دا

 آٌچَ اغاس ةط را آژاٌع ُای درسّاغث کاىم نّر ةَ ةایص ایطان» :3342 ی كهػٍاىَ غّم ةٍص ىفاد اغاس ةط ج:

 «.غازد ةطآورده آژاٌع ةا ُيکاری نطیق از ؽصه ةیان آن ُای گظارش در

 كهػٍاىَ از ةشؼ درایً «آژاٌع ُای گظارش» و «آژاٌع ُای درسّاغث» ،«کاىم نّر ةَ» ،«ةایص» ُای واژه *

 اغث. کهیصی

 و ىلیص ُيکاری، ایً و ةّده «کاىم نّر ةَ» ةایص «آژاٌع ةا ایطان ُيکاری» كهػٍاىَ، از ةٍص ایً اغاس ةط *

 اغث. ٌؾصه كیصی ُیچ ةَ ىرصود

 درسّاغث ُط جّاٌص ىی و ٌؾصه اىطی ُیچ ةَ ىلیص «آژاٌع ُای درسّاغث» كػهٍاىَ، از ةٍص ایً اغاس ةط *

 ؽّد. ؽاىم را جخِیظات( و انالغات اغٍاد، افطاد، )اىاکً، ٌظاىی ی ذیهَ ةَ ورود حيهَ از آژاٌع

 ی ٌاىَ جّافق» چارچّب در کَ ایً ةَ ىلیص ذحی «آژاٌع ُای درسّاغث» كهػٍاىَ، از ةٍص ایً اغاس ةط *

 ىیان ؽصه جّافق راه ی ٌلؾَ» از فطاجط جّاٌص ىی ُا درسّاغث ایً و ٌؾصه ٌیظ ةاؽص، «انراكی پطوجکم» یا و «پادىان

 .ةاؽص PMDةاره در «آژاٌع و ایطان

 ُای درسّاغث ةَ ىلیص آىصه، آن ُای گظارش در کَ «آژاٌع ُای درسّاغث» كهػٍاىَ، از ةٍص ایً اغاس ةط *

 ُای درسّاغث جا اغث ىّظف ایطان ةهکَ اغث، ٌؾصه حاىع( جّافق از پیؼ )جا پیؾیً ُای گظارش در ىٍصرج

 غازد. ةطآورده آىص، سّاُص آژاٌع آجی ُای گظارش در کَ را ىّاردی ذحی آژاٌع

 آیٍصه غال 21 نی ةایص ایطان نضا اغث، غال 21 کو دغث كهػٍاىَ ایً احطای زىان ىصت کَ ایً ةَ جّحَ ةا *

 غازد. ةطآورده را گظارش( 51 )ذصود آجی ُای ظارشگ در آژاٌع ُای درسّاغث ی ُيَ



 از اغث، سهطٌاك ةػیار اغث، ؽصه ىهطح آن كتهی ُای گظارش در کَ ایطان از آژاٌع ُای درسّاغث از ةطسی *

 جخِیظات» و «ٌظاىی افطاد» ،«ٌظاىی ىطاکظ» ،«انالغات و اغٍاد» ةَ دغحطغی جلاكای ُا، درسّاغث ایً حيهَ

 اغث. «ٌظاىی

 اىٍیث ؽّرای در ایطان ی پطوٌصه ؽصن ةػحَ زىان

ی ایطان در ؽّرای  ، پطوٌصه«ىفاد ایً كهػٍاىَ»و « جّافق حاىع»، ةا احطای ىفاد 3342ی  س: آیا ةط اغاس كهػٍاىَ

 اىٍیث ىشحّىَ ؽصه و ایطان ةَ نّر کاىم از دغحّر کار ایً ؽّرا سارج سّاُص ؽص؟

 سیط. ج:

 ةّد. سّاُص اىٍیث ؽّرای کار دغحّر در چٍان ُو ایطان آیٍصه غال 21 جا کو دغث و كهع نّر ةَ *

 کٍص ـادر حصیصی ی كهػٍاىَ غال 21 از پع کَ اغث ؽصه ىحػِص اىٍیث ؽّرای ،3342 ی كهػٍاىَ ةطاغاس *

 ٌيایص. اغالم را سّد (conclusion) «ةٍصی حيع» آن در کَ

 ؽّرای کار دغحّر از سطوج» و «ایطان ّكّعى ؽصن ىشحّىَ» ىػٍای ةَ نظوىاً اىٍیث ؽّرای «ةٍصی حيع» *

 آن و ٌيّده ىشحّىَ را ایطان ىّكّع واكػی نّر ةَ سّاغث ىی اىٍیث ؽّرای چٍاٌچَ کَ ذانی در ٌیػث، «اىٍیث

 .کطد ىی اغحفاده close ی واژه از ةایص ٌيایص، سارج کار دغحّر از را

 کم دةیط ةَ ای ٌاىَ نی اىٍیث ؽّرای دائو غلّ 6 ٌيّد اغالم اىطیکا ی سارحَ وزیط ىػاون حاىع، جّافق از پع *

 ةا کَ اغث ىصغا ایً ةط گّاُی ٌیظ اىط ایً کَ اٌص ؽصه 3342 ی كهػٍاىَ ی غانَ 6 جيصیص سّاغحار غازىان ایً

 ؽص. ٌشّاُص ىشحّىَ ایطان ىّكّع اىٍیث، ؽّرای «ةٍصی حيع»

 ٌکٍص، جيصیص را كهػٍاىَ ارحای زىاٌی ی دوره م،ىلاة نطف کَ ـّرجی در و غال 21 از پع ذحی جطجیب ایً ةَ

 اغث، ٌؾصه نغّ 3342 ی كهػٍاىَ *

 اغث، ٌؾصه نغّ جرطیيی ی كهػٍاىَ 7 *

 اغث، ٌؾصه ىشحّىَ اىٍیث ؽّرای در ایطان ای ُػحَ *ىّكّع

 (3اغث.) ٌؾصه سارج اىٍیث ؽّرای کار دغحّر از ایطان ىّكّع *

 3342 كهػٍاىَ ةّدن االحطا الزم

 االحطا اغث؟ ةطای ایطان الزم 3342ی  ی ىفاد كهػٍاىَ آیا احطای ُيَس: 

 ی كهػٍاىَ ـصور سّاغحار حاىع جّافق احطای ةَ اىطیکا انظام ةطای ایطان ی سارحَ وزیط کَ دنیم ُيان ةَ ةهَ. ج:

 و ِّرحي )رئیع اىطیکا 3342 ی كهػٍاىَ ىفاد کَ داؽحَ اٌحظار و ؽصه جّافق ایً جأییص در اىٍیث ؽّرای

 ىفاد ی ُيَ احطای ةَ ىهظم دنیم ُيان ةَ ٌیظ ایطان کٍص، ىی آن احطای ةَ ىهظم را آیٍصه( و فػهی ی کٍگطه

 ؽّرای دائو غلّ کؾّر 6 اكصام آن از جيکیً غصم و ؽصه ـادر و جفّیب سّد ىّافلث ةا کَ اغث ای كهػٍاىَ

 ـصور و آٌِا اكصام جطیً كهػی حصیص جرطیيی ی كهػٍاىَ ـصور کَ داؽث سّاُص دٌتال ةَ را ایطان غهیَ اىٍیث

 ةّد. سّاُص آٌِا اكصام جطیً ىرحيم 53 ی ىاده جرث كهػٍاىَ



 3342 ی كهػٍاىَ ىفاد ةطسی احطای غصم اىکان

 را احطا ٌکطده و از آن غطپیچی ٌيایص؟ 3342ی  جّاٌص ةطسی از ىفاد كهػٍاىَ س: آیا ایطان ىی

 اىٍیث(. ؽّرای ی كهػٍاىَ ٌلق غٍگیً ی ُظیٍَ ازای در ونی غهيی، ٌظط )از ةهَ و ذلّكی( ٌظط )از سیط ج:

 اغث. ؽصه ـادر ایطان ىّافلث و درسّاغث ةا كهػٍاىَ ایً *

 از آن ىفاد ةا را سّد ىّافلث ایطان كاغصجاً و ةّده 6+2 ىؾّرت نطف ایطان 3342 ی كهػٍاىَ ىفاد ی ةاره در *

 اغث. داؽحَ اغالم كتم

 ؽصه جفّیب ىحرص ىهم ىٍؾّر 36 ی ىاده جرث آن ىفاد ی ُيَ کَ كهػٍاىَ ی ىلصىَ در ىطا ایً ةَ جفطید *

 کٍص. ىی اىٍیث ؽّرای ُای جفيیو «احطای» و «پضیطش» ةَ ىهظم را کؾّرُا ی ُيَ کَ اغث

 ی صهكاغ ٌيایص. ٌلق ٌيّده، جّافق کَ را ىّاردی ایطان کَ ٌصارد وحّد جّحیِی ُیچ انيههی ةیً و ذلّكی ٌظط از *

 «.ٌیػث. ىػيّع اكطار از ةػص اٌکار» گّیص: ىی ٌیظ انيهم ةیً ذلّق در اغحاپم

 اغث. حصی پیاىصُای و آثار ىػحهظم ٌلق ایً اىا ةّد، ٌشّاُص حاىع جّافق ٌلق كهػٍاىَ، ٌلق چٍص ُط *

 اىا ،ؽص سّاُص كتهی ُای جرطیو ةازگؾث ةَ ىٍخط کَ اغث «حاٌتَ دو جّافق ٌلق» ،«حاىع جّافق ٌلق» *

 داؽث، سّاُص پی در را كتهی ُای جرطیو ةازگؾث جٍِا ٌَ کَ اغث «انيههی ةیً جّافق ٌلق» ،«كهػٍاىَ ٌلق»

 ٌيّد. سّاُص اكافَ ٌیظ را حصیصی ُای جرطیو اىٍیث ؽّرای ةهکَ

 اةحصا کَ کطد سّاُص ـادر را دیگطی ی كهػٍاىَ اىٍیث ؽّرای ایطان، جّغم كهػٍاىَ ٌلق ی اداىَ ـّرت در *

 ی ذيهَ ىخّز ىٍؾّر، 53 ی ىاده از اغحفاده ةا غپع و ٌيّده وارد ىحرص ىهم ىٍؾّر 8 ففم جرث را ایطان

 ٌيّد. سّاُص ـادر را ایطان ةَ ٌظاىی

 ىّؽکی ُای جرطیو جصاوم

 ُای ةانػحیک از ةیً رفحَ اغث؟ ُای ىّؽک جرطیو 3342ی  س: ةا ـصور كهػٍاىَ

 سیط. ج:

 رو ایً از گطدد. نغّ اىٍیث ؽّرای ای ُػحَ ةا ىطجتم ُای جرطیو ی ُيَ ةایص (،324: )آذرىاه ژٌّ جّافق نتق *

 ایً کَ ایً ةَ جّحَ ةا و اغث آىصه :2:3 ی كهػٍاىَ در جػهیراجی و ىّؽکی ُای جرطیو کَ ایً دنیم ةَ

 ص.ؽ ىی نغّ جػهیراجی و ىّؽکی ُای جرطیو ی ُيَ ةایص حاىع جّافق از پع نضا اغث، ای ُػحَ كهػٍاىَ

 9 ىصت ةَ ىّؽکی ُای جرطیو ةهکَ ٌگطدیص، نغّ جػهیراجی و ىّؽکی ُای جرطیو جٍِا ٌَ ،3342 ی كهػٍاىَ در *

 داؽث. سّاُص اداىَ غال 6 ىصت ةَ جػهیراجی ُای جرطیو و غال

 اغث. ؽصه جثتیث ایطاٌی ُیأت ىّافلث ةا جػهیراجی ی غانَ 6 و ىّؽکی ی غانَ 9 ُای جرطیو ی اداىَ *

 چیً و ىا» اغث: گفحَ الورف غطگئی اغث. ةطاٌگیظ جأغف ةاره ایً در روغیَ ی سارحَ وزیط اظِارات *

 ُا جرطیو کَ کطدٌص ىّافلث ایطاٌی جیو سّد ىا، ذيایث رغو غهی اىا ؽّد، نغّ جػهیراجی ُای جرطیو سّاغحیو ىی

 ىّافلث ةّدٌص، اـهی ی گیطٌصه جفيیو ّردى ایً در نتیػحاً کَ ىا ایطاٌی ُيکاران درٌِایث یاةص. اداىَ غال 6 جا



 ذيایث آن از چیً و ىا نتیػحاً ةّد، ىّافق آن ةا ایطان کَ ایً ةَ جّحَ ةا کٍٍص. ىػاىهَ ىّرد ایً در کَ کطدٌص

 «.ةاؽص. ىهم غازىان اىٍیث ؽّرای ٌظارت جرث ةایص ؽّد ىی داده ایطان ةَ کَ جػهیراجی دوره، ایً در کطدیو.

 3342 و (4) 2131 ُای كهػٍاىَ ىفاد جفاوت

 ( در ىّكّع ىّؽکی چیػث؟5) 3342( و 4) 2131ُای  س: جفاوت ىفاد كهػٍاىَ

 جّحَ دو ُط اٌگهیػی ُای غتارت ةَ اةحصا اغث ىٍاغب ىّؽکی ىّكّع در كهػٍاىَ دو ُای جفاوت ةطرغی ةطای ج:

 ةاؽص: جط کارؽٍاغی و جط آغان ىلایػَ جا ؽّد

2:3::  of capable missiles ballistic to related activity any undertake not shall iran

 missile ballistic using launches including weapons, unclear delivering

technology...., 

3342:  missile ballistic to related activity any undertake to not upon called is irans

 such launches including weapons, unclear delivering of blecapa be to designed

technology missile ballistic.... 

 جؾاةَ:

 ی كهػٍاىَ ىفاد ٌؿ اغظو ةشؼ کَ اغث آن ىتیً ؽصه کؾیصه سم آن زیط ةاال ىحً دو در کَ ُایی غتارت *

 اغث. ؽصه جکطار 3342 ی كهػٍاىَ در :2:3

 جفاوت:

 (: ةٍص در جّكیرات) 3342 ی كهػٍاىَ در upon claa و :2:3 ی كهػٍاىَ در shall فػم وحّد *

 وحّد و :2:3 ی كهػٍاىَ در ای ُػحَ ُای غالح ذيم ةَ كادر ةانػحیک ُای ىّؽک ةطای كیص وحّد غصم *

 (21 ةٍص در جّكیرات) 3342 ی كهػٍاىَ در ُا ىّؽک ایً ةطای designedـفث

 ایً ی ساجيَ ؽصن ىٍّط و ىّؽکی فػانیث ىيٍّغیث ةَ ةشؾیصن پایان ةطای زىاٌی ىِهث وحّد غصم *

 ایً رفع ةطای غال 9 ذصاكم زىاٌی ىِهث وحّد و :2:3 كهػٍاىَ در PMD ی ىػئهَ ذم ةَ ىيٍّغیث

 در آىیظ ـهد ـّرت ةَ ایطان در ای ُػحَ ىّاد ی ُيَ ىاٌصن ةاكی ی درةاره آژاٌع ىتػّط گظارش یا و ىيٍّغیث

 .3342 ی كهػٍاىَ در ای ُػحَ ُای فػانیث

 upon call ةا shall ىفِّىی جؾاةَ یا جفاوت

 ی كهػٍاىَ در کَ upon call ی واژه و آىصه 2131 ی كهػٍاىَ در کَ shall ی س: آیا ىػٍا و ىفِّم دو واژه

 اغث؟ ىحفاوت ُو ةا اغث، آىصه 3342

,shall  ُای واژه از کؾّر یک جّغم کاری اٌخام غصم یا و اٌخام ةطای اىٍیث ؽّرای و ىهم غازىان ادةیات در ج:

upon callو call ی واژه دو ىیان اىا ؽّد، ىی اغحفاده call shall, انظاىی و داؽحَ وحّد حصی ةػیار جفاوت 

 ىحفاوت ةػیار upon call و shall ی ةاره در ىّكّع اىا ٌیػث، call فػم در دارد، وحّد shall فػم در کَ



 احتار و انظام ی حٍتَ نضا و اغث کو ةػیار chall و upon call جفاوت ىػٍایی و یىفِّى ٌظط از کَ چطا اغث،

 .call ةَ آن انظام غصم ی حٍتَ جا اغث جط ٌظدیک shall ةَ ةػیار آن

 designed ی واژه وحّد جأثیطی ةی

 ایطان ىّؽکی ىّكّع در اىٍیث ؽّرای اسحیارات ی داىٍَ 3342 ی كهػٍاىَ در designed ی واژه وحّد آیا س:

 اغث؟ کطده کيحط :2:3 ی كهػٍاىَ ةَ ٌػتث را

 سیط. ج:

 ؽّد: دكث ىّكّع ایً ی ةاره در كهػٍاىَ دو ُط ُای غتارت ةَ اغث ىٍاغب اةحصا *

 (6) «ای ُػحَ ُای غالح ذيم كاةهیث دارای ةانػحیک ُای ىّؽک» ::2:3 ی كهػٍاىَ غتارت

 (7«)ای ُػحَ ُای غالح ذيم كاةهیث ةا ؽصه اذینط ةانػحیک ُای ىّؽک» :3342 ی كهػٍاىَ غتارت

 «ؽصه نطاذی» ی واژه غيالً نضا آىصه ُو 3342 ی كهػٍاىَ ىحً در «كاةهیث دارای» غتارت کَ ایً ةَ جّحَ ةا *

 ىِو آٌچَ کَ چطا کٍص. جرصیص را «ای ُػحَ ُای غالح ذيم كاةهیث دارای» غتارت از ٌاؽی غيّىیث جّاٌص ٌيی

 ی واژه کٍار در چٍاٌچَ ةّد. سّاُص ىلاةم نطف ىالك ٌیظ اىط ُيیً كاغصجاً و اغث «كاةهیث» اغث

«designed»، غتارت «specially» رفع كػهٍاىَ از ةٍص ایً ىفاد غيّىیث ىؾکم زیادی ذصی جا ؽص ىی ذکط 

 «.ای ُػحَ ُای غالح غيم ساص ی ؽصه نطاذی ةانػحیک ُای ىّؽک» ؽص: ىی چٍیً اـهی غتارت و گطدیص ىی

 ُای جرطیو ؽيّل ةَ ٌػتث 3342 ی كهػٍاىَ درىحً designed ی واژه وحّد جأثیطی ةی در ىِو ی ٌکحَ *

 ی سارحَ وزارت ُای ىلام ىکطر اظِارات ای، ُػحَ غالح ذيم كاةهیث ةا ُای ىّؽک ی ُيَ ةَ ٌػتث ىّؽکی

 اگط دیگط، غتارت ةَ اغث. اىٍیث ؽّرای ی كهػٍاىَ از ةشؼ ایً احطای غصم ی زىیٍَ در کؾّرىان

 کٍص، ذم را :2:3 ی كهػٍاىَ از ٌاؽی ىّؽکی جرطیو ىؾکم جّاٌػحَ 3342 ی كهػٍاىَ در designed ی واژه

 ایً ىفاد رغایث ةَ ىهظم را سّد ایطان کَ دارٌص ىی اظِار ىکطر نّر ةَ ایؾان ىػاون و سارحَ اىّر وزیط چطا پع

 .داٌص ٌيی 3342 ی كهػٍاىَ از ةشؼ

 داده؟ حٍگ ىخّز 3121 ی كهػٍاىَ

ی کؾّرُا  ُيَ»ی ىّكّع ىّؽکی ایطان آىصه اغث:  درةاره 2131ی  از كهػٍاىَ 1س: ةا جّحَ ةَ ایً کَ در ةٍص 

ُای فٍی ةَ ایطان  ( ةطای ىياٌػث از اٌحلال فٍاوری یا کيکmeasures necessaryُای الزم ) ی اكصام ةایص ُيَ

ای( را  ُای ُػحَ ُای ةانػحیک دارای كاةهیث ذيم غالح ىطةّط ةَ ىّؽکُای  ُا )فػانیث در راةهَ ةا ایً فػانیث

 ی ٌظاىی ةَ ایطان اغث؟ ، آیا ةَ ىػٍای ىخّز ذيهَ«اٌخام دٍُص.

 ةایص اىٍیث، ؽّرای جّغم حٍگ ىخّز ـصور ةطای سیط. ج:

 کٍص، اذطاز را انيههی ةیً اىٍیث و ـهد ٌلق یا جِصیص اىٍیث ؽّرای .2

 و کٍص ـادر ىحرص ىهم ىٍؾّر 8 ففم جرث ای كهػٍاىَ .3

 ٌيایص، ـادر را ذيهَ ىخّز 53 ی ىاده جرث .4

 :2:3 ی كهػٍاىَ ىفاد اغاس ةط کَ ذانی در

 غکع؛ ةط ةهکَ اغث، ٌؾصه اٌخام و اذطاز اىٍیث ؽّرای جّغم ةاال ی گاٌَ غَ ىّارد از یک ُیچ *



 ٌکطده اذطاز ایطان ةانػحیک ىّؽکی ُای ػانیثف ی واغهَ ةَ را انيههی ةیً اىٍیث و ـهد ٌلق اىٍیث ؽّرای *

 اغث،

 اغث، 52 ی ىاده ةَ ىرصود ـطفاً ةهکَ ىحرص، ىهم ىٍؾّر 8 ففم جرث :2:3 ی كهػٍاىَ ىفاد *

 ةطای (53 ی ىاده اسحیارات از اغحفاده )غصم زور از اغحفاده غصم ةط (8) :2:3 ی كهػٍاىَ از كػيث دو در *

 و اغث ؽصه جفطید كهػٍاىَ احطای

 ىّكّغیث «(الزم اكصاىات» ی ُيَ اٌخام غتارت از اغحفاده ةا ٌظاىی ی ذيهَ )ىخّز اذحيانی چٍیً ٍُگاىی *

 اكصاىات» غتارت از ةػص غپع و ؽص ىی درج :2:3 ی كهػٍاىَ در (9) ةاال ی گاٌَ غَ ىّارد اةحصا کَ کطد ىی پیصا

 و یافحَ اداىَ حيهَ غکع، ةط ةهکَ اغث، ؾصهٌ چٍیً :2:3 ی كهػٍاىَ در ونی یافث، ىی ساجيَ حيهَ ،«الزم

 )ةطای فٍاوری اٌحلال از کَ الزىی اكصام اغث ٌيّده ىرصود احطایی ُای اكصام ةَ ـطفاً را «الزم اكصاىات» از ىٍظّر

 گطدد. ایطان ةَ سارحی ىّؽکی کارؽٍاس یک ورود ىاٌع یا و کٍص حهّگیطی ایطان ةَ اةطرایاٌَ( یک ىثال

 8 ففم ةا كتهی ی كهػٍاىَ 7 ی راةهَ

 ( ةّده اغث؟21ىٍؾّر ىهم ىحرص ) 8( پیؾیً، ایطان جرث ففم 1ی ) كهػٍاىَ 7س: آیا ةط اغاس 

 غازی( وادار )ةطای (23) 52 ی ىاده یا و انظام( )ةطای (22) 51 ی ىاده جرث فلم كتهی ُای كهػٍاىَ سیط. ج:

 انيهم ةیً اىٍیث و ـهد ٌلق یا و جِصیص را ایطان جّغم «غازی غٍی جػهیق غصم» اىٍیث ؽّرای زیطا اغث، ةّده

 ایً ةطای جٍِا و جٍِا ةّد. ٌکطده ـادر ىحرص ىهم ىٍؾّر 8 ففم جرث را ایطان غهیَ ُا كهػٍاىَ نضا و ةّد ٌؾٍاسحَ

 (24) «ىحرص ىهم ىٍؾّر ُفحو ففم از 51 ی ىاده» ةَ 27:7 ی كهػٍاىَ در ٌيایص، جػهیق ةَ ىهظم را ایطان کَ

 و 2946،2914،2858،2848 ُای كهػٍاىَ در جػهیق ةَ ایطان وادارغازی و ىخازات ةطای غپع و ٌيّده حٍاداغ

 ةّد. کطده اغحٍاد ةطدارد، در را جرطیو کَ (25) «ىحرص ىهم ىٍؾّر ُفحو ففم از 52 ی ىاده» ةَ :2:3

 8 ففم ةا 52 ی ىاده ی راةهَ

 ک کؾّر، آیا جفاوجی ىیان دو روش زیط وحّد دارد:ی ؽّرای اىٍیث غهیَ ی س: در ـّرت ـصور كهػٍاىَ

 «ىحرص ىهم ىٍؾّر ُفحو ففم از 52 ی ىاده ةطاغاس» كهػٍاىَ ـصور *

 ؟«ىحرص ىهم ىٍؾّر از ُفحو ففم اغاس ةط» كهػٍاىَ ـصور *

 ی ىاده ؽيّل ةط غالوه 8 ففم کَ ذانی در دارد، را ُا جرطیو اغيال ةطای انظام ةَ اؽػار فلم 52 ی ىاده ةهَ. ج:

 دارد. سّد درون در ٌیظ را ٌظاىی ی ذيهَ ىخّز كيٍی نّر ةَ و ةطگطفحَ در ٌیظ را 53 ی ىاده ،52

 8 ففم ةا 52 ی ىاده جفاوت

 كهػٍاىَ ـادر کٍص، چَ ةایص ةکٍص؟ 8س: اگط ؽّرای اىٍیث ةٍا داؽحَ ةاؽص جا جرث ففم 

 یيً غهیَ ـادره اسیط ُای كهػٍاىَ ةا ایطان غهیَ ـادر ُای كهػٍاىَ اغث ؽایػحَ ىّكّع، ةِحط درك ةطای ج:

 ؽّد: ىلایػَ



 اىٍیث و ـهد ةطای جِصیص یک یيً وكػیث» اغث: آىصه یيً غهیَ اىٍیث ؽّرای 3312 ی كهػٍاىَ در *

 (26) «اغث انيههی ةیً

 ىهم ىٍؾّر از ُفحو ففم جرث» اغث: آىصه یيً غهیَ اىٍیث ؽّرای 3327 و 3315 ُای كهػٍاىَ در *

 (27) ،«رصىح

 ایطان؛ ی درةاره کَ ذانی در

 انيههی ةیً اىٍیث و ـهد ةطای جِصیصی ایطان ای ُػحَ ُای فػانیث» کَ ٌؾصه ذکط ُا كهػٍاىَ از یک ُیچ در *

 «اغث

 ُفحو ففم از 52 ی ىاده جرث» اغث: ؽصه جفطید :2:3 و 2946،2914،2858،2848 ُای كهػٍاىَ در *

 ؽّد. ىی ـادر كهػٍاىَ 8 ففم جرث کَ ٌؾصه ةیان و کٍص ىی ـادر را كهػٍاىَ (28) «ىحرص ىهم ىٍؾّر

 كهػٍاىَ ایً کَ کٍص ىی جفطید اىطیکا ی اغحفاده غّء از حهّگیطی ةطای ـطیراً :2:3 ی كهػٍاىَ ةٍص دو در *

 ٌصارد. وحّد زور از اغحفاده ذق نضا و دُص ٌيی ٌظاىی ی ذيهَ ةطای ىخّزی

 8 ففم ةا 52 ی ىاده غيهی آثار جفاوت

ةا آثار « از ففم ُفحو ىٍؾّر ىهم ىحرص 52ی  ىاده»ی ؽّرای اىٍیث جرث  س: آیا آثار غيهی و ذلّكی كهػٍاىَ

 جفاوت دارد؟« ففم ُفحو ىٍؾّر ىهم ىحرص»ی جرث  غيهی و ذلّكی كهػٍاىَ

 از ففم ایً ىّاد ی ُيَ ىفاد ؽّد، ـادر «ىحرص ىهم ىٍؾّر ُفحو ففم» جرث كهػٍاىَ کَ ـّرجی در ةهَ. ج:

 جرث ی كهػٍاىَ کَ ذانی در گیطد، درةطىی را ٌظاىی( ی )ذيهَ 53 ی ىاده و اكحفادی( )جرطیو 52 ی ىاده حيهَ

 اغث. ىرصود اكحفادی ُای جرطیو ةَ فلم «ىحرص ىهم ىٍؾّر ُفحو ففم از 52 ی ىاده»

 8 ففم جرث كهػٍاىَ 7 ـصور غصم دنیم

 ـادر ٌکطده اغث؟« ففم ُفحو ىٍؾّر ىهم ىحرص»طان را جرث كهػٍاىَ غهیَ ای 7س: چطا ؽّرای اىٍیث، 

 ؽّد، ـادر 8 ففم جرث ُا كهػٍاىَ ایً جا داؽحٍص كفص ایطان غهیَ ُا كهػٍاىَ ٌّیع پیؼ در اٌگهیع و اىطیکا ج:

 جِصیص ىّحب ایطان، جّغم «غازی غٍی جػهیق غصم» ةّدٌص کطده جأکیص و ٌيّده ىشانفث آن ةا چیً و روغیَ ونی

 اغاس ُيیً ةط و ٌيّد ـادر 8 ففم جرث را كهػٍاىَ جّان ٌيی نضا و ٌیػث انيههی ةیً اىٍیث و ـهد ٌلق ای و

 ؽص. ذضف ایطان غهیَ ُا كهػٍاىَ در 8 ففم ةَ جفطید

 52 ی ىاده جرث ایطان غهیَ كهػٍاىَ 6 ـصور دنیم

ر ىهم ىحرص ىشانفث ٌيّدٌص، پع چطا ُای غهیَ ایطان ةَ ففم ُفحو ىٍؾّ س: اگط روغیَ و چیً ةا اغحٍاد كهػٍاىَ

 ىّافلث کطدٌص؟ 52ی  ی ةػصی ةَ ىاده كهػٍاىَ 6و اغحٍاد  51ی  ی ٌشػث ةَ ىاده ةا اغحٍاد كهػٍاىَ

 دنیم و آژاٌع ی گاٌَ  غَ ُای سّاغحَ اٌخام ةَ ایطان «انظام» ،51 ی ىاده ةَ ٌشػث ی كهػٍاىَ اغحٍاد دنیم ج:

 غهیَ «جرطیو» اغيال ةا ُا سّاغحَ ایً اٌخام ةَ ایطان «وادارغازی» ،52 ی هىاد ةَ ةػصی ی كهػٍاىَ 6 اغحٍاد

 اغث. ةّده ایطان



 ةّده؟ انيهم ةیً اىٍیث جِصیص ایطان ای ُػحَ  فػانیث

ُای  ، فػانیث2131ی  گاٌَ ةَ ویژه كهػٍاىَ ُای ؽؼ در كهػٍاىَ»ای ـرث دارد:  س: ادغای زیط جا چَ اٌصازه

جّاٌػحَ اغث جا  3342ی  انيهم ىرػّب ؽصه ةّد، ونی كهػٍاىَ غهیَ ـهد و اىٍیث ةیًای ایطان جِصیص  ُػحَ

 ؟«انيهم سارج کٍص ای ایطان را از حایگاه جِصیص ـهد و اىٍیث ةیً ُای ُػحَ فػانیث

 ،:2:3 ی كهػٍاىَ حيهَ از پیؾیً ُای كهػٍاىَ حای ُیچ در کَ چطا ٌصارد، ـرث وحَ ُیچ ةَ ادغا ایً ج:

 ُا كهػٍاىَ دنیم ُيیً ةَ و ٌؾصه كهيصاد انيههی ةیً اىٍیث و ـهد ٌلق یا و جِصیص ایطان ای ُػحَ یُا فػانیث

 ةاؽص. ؽصه رفع جِصیص ایً حصیص ی كهػٍاىَ در جا اغث. ٌؾصه ـادر 8 ففم جرث

 ؟!!8 ففم از سطوج ىخّز 3342

ان از جرث ففم ُفحو ىٍؾّر ىهم (، ایط3342ی حصیص ) ةا ـصور كهػٍاىَ»س: ایً گظاره جا چَ ذص درغث اغث: 

 ؟«ىحرص سارج ؽصه اغث

 سارج آن ذیم از 3342 ی كهػٍاىَ ـصور ةا کَ (29) ٌتّده 8 ففم جرث كتهی ی كهػٍاىَ ؽؼ در ایطان ج:

 ؽّد.

 3342 ةا 2131 ی ىلایػَ

ی  ایطان، كهػٍاىَگاٌَ غهیَ  ُای ؽؼ ی كهػٍاىَ جطیً كهػٍاىَ از ىخيّغَ جطیً و کاىم س: ةا جّحَ ةَ ایً کَ حاىع

 وحّد دارد؟ 3342ی  ُایی ىیان ایً كهػٍاىَ و كهػٍاىَ ُا و چَ جؾاةَ اغث، چَ جفاوت 2131

 جؾاةَ: ج:

 ٌیػث. ىحرص ىهم ىٍؾّر ُفحو ففم جرث كهػٍاىَ دو از یک ُیچ ٌتّدن: 8 ففم ذیم *

 ی ُيَ 3342 یَ كهػٍاى در ونی اغث، 52 ی ىاده جرث :2:3 ی كهػٍاىَ کم ةّدن: 52 ی ىاده ذیم *

 اغث. ؽصه اغحٍاد 52 ی ىاده ةَ ىطجتَ 21 ةطای و ؽصه درج 52 ی ىاده جرث اىٍیث ؽّرای ُای جفيیو

 اغث. االحطا الزم ایطان ةطای  كهػٍاىَ دو ُط ةّدن: آور انظام *

 جفاوت:

 ی كهػٍاىَ در اىا اغث، ٌکطده ای اؽاره كهػٍاىَ ایً ىفاد احطای ةطای زور از اغحفاده غصم ةَ 3342 ی كهػٍاىَ *

 (:2) اغث. ؽصه جفطید كهػٍاىَ ایً ىفاد احطای ةطای زور از اغحفاده اىکان غصم ةط :2:3

 ُیچ و اغث ىیػط آژاٌع ةا ىػایم ذم ٌیظ و (31) آژاٌع ُای سّاغحَ احطای ةا :2:3 ی كهػٍاىَ ی ساجيَ *

 گضؽث ةَ ىٍّط 3342 ی كهػٍاىَ یَ ساجي کَ ذانی در اغث، ٌؾصه جػییً آن ی ساجيَ ةطای زىاٌی ىِهث

 ىّاد ی ُيَ» کَ کٍص اغالم آژاٌع چٍاٌچَ كهػٍاىَ ایً ىفاد اغاس ةط انتحَ ةّد. سّاُص غال 21 کو دغث

 اةظاری آژاٌع و اغث جرلق كاةم غیط ؽطط ایً اىا یاةص، ىی ساجيَ كهػٍاىَ ٌیظ اغث «آىیظ ـهد ایطان در ای ُػحَ

 ؽص. ٌشّاُص ىرلق اىطی چٍیً گاه ُیچ انض (32) ٌصارد، آن ذفّل ةطای

 ةّده؟ ىيٍّع ایطان در غازی غٍی ذال ةَ جا



 ی كهػٍاىَ ونی ةّد، ىيٍّع ایطان در غازی غٍی كتهی، ُای كهػٍاىَ ةطاغاس» دارد: ـرث زیط ادغای آیا س:

 ؟«اغث کطده رفع را ىيٍّغیث ایً 3342

 ایطان؛ غهیَ كتهی ُای كهػٍاىَ سیط. ج:

 ةّد، ٌکطده ىٍع را ایطان در غازی غٍی *

 ةّد، ؽصه ةازفطآوری و غٍگیً آب غازی، غٍی فػانیث غَ جػهیق سّاغحار ـطفاً *

 از پع کَ ٌيّده اذغان و ؽصه آن جػهیق سّاغحار ـطفاً کَ چطا ةّد، ؽٍاسحَ رغيیث ةَ را ایطان غازی غٍی *

 ةگیطد. غط از را غازی غٍی حيهَ از فػانیث غَ ُط جّاٌص ىی ایطان آژاٌع، ةا ایطان ىػایم ففم و ذم

 ذلّق از ةشؾی ةهکَ ٌگطفحَ، كطار ؽٍاغایی ىّرد را ایطان غازی غٍی جٍِا ٌَ ،3342 ی كهػٍاىَ کَ ذانی در

 ةَ ٌیظ غازی غٍی ی درةاره و غٍگیً( آب راکحّر ذق و ةازفطآوری ذق )ىاٌٍص ؽصه غهب ایطان از اةص جا ای ُػحَ

 ىؾشؿ زىاٌی ی دوره ةطای و ىرصود ـّرت ةَ را فػانیث ایً ایطان جا داده ذق( ٌَ )و احازه فلم و فلم ایطان

 دُص. اٌخام

 ؟2131 احطای غصم ـّرت در ایطان ىخازات

، چٍاٌچَ ایطان از ىفاد ایً كهػٍاىَ پیطوی ٌکطده و آن را حطا ٌکٍص، چَ پیاىصی 2131س: ةط اغاس كهػٍاىَ 

 ىحّحَ ایطان سّاُص ؽص؟

 ی كهػٍاىَ از ایطان کَ ؽّد روؽً چٍاٌچَ »... اغث: آىصه :2:3 ی كهػٍاىَ از صةٍ آسطیً در ج:

 8 ففم از 52 ةٍص اغاس ةط ةیؾحط ىٍاغب اكصاىات اغث، ٌکطده پیطوی كهػٍاىَ ایً و 2914،2858،2848

 ُو ةاز ،:2:3 ی كهػٍاىَ و پیؾیً ُای كهػٍاىَ ىفاد احطای غصم ةا ةٍاةطایً ،«ةپضیطد... را ىحرص ىهم ىٍؾّر

 ایطان غهیَ 53 ی ىاده از و کطد سّاُص ةطسّرد ایطان ةا 52 ی ىاده چّب چار در کَ دارد اـطار اىٍیث ؽّرای

 ـصور جّاٌص ىی كهػٍاىَ ایً ٌلق نضا و ٌیاىصه جفطیری چٍیً 3342 ی كهػٍاىَ در ونی کٍص، ٌيی اغحفاده

 ىٍخط ٌِایحاً و یافحَ اداىَ ُا جرطیو گػحطش ةا عغپ و ةاؽص داؽحَ پی در ایطان غهیَ را 8 ففم جرث ای كهػٍاىَ

 گطدد. 53 ی ىاده جرث ٌظاىی ی ذيهَ ىخّز ـصور ةَ

 ُا اسحالف ففم و ذم ی حاٌتَ یک غازوکار

ای  ُا، اىیصی ةَ دغحیاةی ایطان ةَ ذلّق ةصیِی س: آیا ةط اغاس غازوکارُای جّافق حاىع ةطای ذم و ففم اسحالف

 وحّد دارد؟

 از: اغث غتارت حاىع جّافق در اسحالف ففم و ذم کارُایغازو سیط. ج:

 ُای اسحالف ففم و ذم ةطای ىؾحطك، کيیػیّن .2

 حاىع جّافق احطای در آن اغلای و 6+2 گطوه ةا ایطان *

 انراكی پطوجکم احطای در آژاٌع و ایطان *

 ىٍظّره دو ُای فٍاوری و کاالُا سطیص ىخّز کػب *



 ُای اسحالف ففم و ذم ةطای آن؛ اغلای و 6+2 گطوه ةا ایطان سارحَ اىّر وزیطان ٌؾػث .3

 حاىع جّافق احطای در آن اغلای و 6+2 گطوه ةا ایطان *

 ُای اسحالف ففم و ذم ةطای ىحرص؛ ىهم غازىان اىٍیث ؽّرای .4

 حاىع جّافق احطای در آن اغلای و 6+2 گطوه ةا ایطان *

 در: کَ چطا اغث، غازوکار ایً ی ؽصه جػییً كتم از ی هةازٌص ایطان جّافق، در ىهطوذَ ىّارد اغاس ةط

 ؽطایم در و ذانث جطیً ةیٍاٌَ سّش در دارد. رأی یک ایطان و رأی 8 ایطان ىلاةم نطف ىؾحطك، کيیػیّن *

 ایطان كطر ةَ 4 ةَ 6 ٌحیخَ ُو ـّرت آن در کَ دٍُص رأی ایطان ٌفع ةَ چیً و روغیَ اغث ىيکً ساص

 ةّد. سّاُص

 ٌیػث. ُو آن غلّ ایطان اغاغاً و ُػحٍص وجّ ذق دارای غلّ 6 ایطان ىلاةم نطف ىٍیث،ا ؽّرای *

 حاىع جّافق پطجّ در غازی غٍی جّكف

 غازی در ایطان جصاوم سّاُص داؽث؟ س: آیا ةا احطای جّافق حاىع، غٍی

 سیط. ج:

 را سّد یک ٌػم ژُایغاٌحطیفیّ جيام غال 21 نی جا اغث ؽصه ىّظف ایطان حاىع، جّافق ىفاد اغاس ةط *

 6171 رو ایً از ؽّد. ىی اٌخام ُا ىاؽیً از ٌّع ُيیً ةا ـطفاً  ایطان غازی غٍی کَ اغث ذانی در ایً ةطچیٍص.

 از پع و ُػحٍص فػانیث ةَ ىخاز غانَ 21 ی دوره در فلم کٍٍص، غازی غٍی جّاٌص ىی جّافق نتق کَ غاٌحطیفیّژ

 اغحفاده غازی غٍی ةطای را سّد یک ٌػم غاٌحطیفیّژُای از یک ُیچ ٌیػث ىخاز ایطان غانَ 21 ی دوره پایان

 ٌيایص.

 ىرصودیث ی دوره از پع 9 ٌػم غاٌحطیفیّژُای غازی غٍی ةطای ىرصودیحی ُیچ آىصه جّافق در کَ چٍص ُط *

 اىا ٌصارد، وحّد

 آغاز از پع ٌصارد، غازی ٍیغ ةطای را غاٌحطیفیّژُا ایً از اغحفاده ذق ایطان غیظدُو غال پایان جا ذصاكم اوالً؛

 و ةّد سّاُص جػهیم ایطان غازی غٍی غیظدُو غال پایان جا یازدُو غال

 ةَ کَ چطا ةّد، ٌشّاُص ـٍػحی فػانیث ی آىاده 9 ٌػم غاٌحطیفیّژُای غیظدُو( غال )پایان زىان آن جا ثاٌیاً؛

 غيهیات زىان آن جا ُا، ىاؽیً ٌّع ایً روی جّغػَ و جرلیق ُای فػانیث روی ةط حاىع جّافق ُای ىرصودیث دنیم

 ٌشّاٍُص را غازی غٍی ـٍػحی فػانیث جّاٌایی ُا ىاؽیً ایً و ٌؾصه اٌخام آٌِا روی کاىم نّر ةَ جّغػَ و جرلیق

 داؽث.

 ُا: ٌّؽث پی

 در کَ آژاٌع ُای سّاغحَ اغاس ةط کاىم نّر ةَ ةایص ایطان» اغث: آىصه 3342 ی كهػٍاىَ غّم ةٍص در -2

 «ٌيایص. ُيکاری ... اغث، آىصه آژاٌع -گظارش

 ىهم غازىان اىٍیث ؽّرای کار دغحّر در دیگطی ةطچػب و غٍّان ةا «اؽاغَ غصم» حای ةَ «ایطان» ىّكّع -3

 ىاٌص. سّاُص ةاكی



 از یک ُیچ ٌتایص ایطان کَ گیطد ىی جفيیو اىٍیث ؽّرای» کٍص: ىی جفطید :2:3 ی كهػٍاىَ از ٌِو ةٍص -4

 فٍاوری ةا پطجاب حيهَ از ةاؽص، ای ُػحَ ُای غالح ذيم ةَ كادر کَ ةانػحیک ُای ىّؽک ةَ ةّطىط ُای فػانیث

 یا فٍاوری اٌحلال از حهّگیطی ىٍظّر ةَ كطوری اكصاىات ی ُيَ ةایص کؾّرُا و داده اٌخام ةانػحیک ىّؽک

 «دٍُص. اٌخام را ُایی فػانیث چٍیً ی درةاره ایطان ةَ فٍی ُای کيک

 ةا ىطجتم فػانیث ُیچ جا ؽّد ىی سّاغحَ ایطان از» کٍص: ىی جفطید 3342 ی كهػٍاىَ دوم پیّغث از غّم ةٍص -5

 اغحفاده ةا ىّؽک گٌَّ ُط ؽهیک حيهَ از ای ُػحَ جػهیرات ذيم كاةهیث ةا ؽصه نطاذی ةانػحیک ىّؽکِای

 زىاٌی جا یا و ةطحيا پضیطش روز از غال 9 گضؽث زىان جا را ةانػحیک ُای  ىّؽک ةَ ىطةّط ُای فٍاوری چٍیً از

 کصام کَ ایً ةَ ةػحَ کٍص، جأییص را «ىتػّط ةٍصی حيع» کَ کٍص ارائَ گظارؽی اجيی اٌطژی انيههی ةیً آژاٌع کَ

 «ٌصُص. اٌخام ةیفحاد، اجفاق زودجط یک

6- weapons unclear delivering of capable missiles ballistic 

7- weapons unclear delivering of capable be ot designed missile ballistic. 

 .:2:3 ی كهػٍاىَ (48 )ةٍص احطایی ةٍص آسطیً و ىلصىَ ةشؼ از آسط كتم ىا ةٍص در -8

 ـصور» ،«اىٍیث ؽّرای جّغم انيههی ةیً اىٍیث و ـهد ٌلق یا جِصیص اذطاز» از: اغث غتارت ىّارد ایً -9

 ىهم ىٍؾّر 53 ی ىاده جرث ٌظاىی ی ذيهَ ىخّز ـصور» و «ىحرص ىهم ىٍؾّر 8 ففم جرث ای كهػٍاىَ

 «ىحرص

 اغث. :2:3 و 2946،2914،2858،2848،27:7 ی ؽياره گاٌَ، ؽؼ ُای كهػٍاىَ از ىٍظّر -:

 اغث. ىٍؾّر ایً 62 جا :4 ُای ىاده ی ةطگیطٌصه در ىحرص ىهم ىٍؾّر ُفحو ففم -21

 اىٍیث ؽّرای وكػیث، وساىث از حهّگیطی ظّرىٍ ةَ» از: اغث غتارت ىحرص ىهم ىٍؾّر 51 ی ىاده -22

 جفيیو گطدد، ىػيّل ةایص کَ اكصاىاجی ی درةاره یا ةٍيایص ُایی جّـیَ :4 ی ىاده نتق ةط کَ آن از پیؼ جّاٌص ىی

 دُص، ىی جؾشیؿ ىههّب یا كطوری اىٍیث ؽّرای کَ را ىّكحی اكصاىات ةشّاُص ٌفع ذی ُای نطف از ةگیطد،

 کطد. ٌشّاُص وارد ای نهيَ ٌفع ذی ُای نطف ىّكػیث یا ادغاُا یا ذلّق ةَ ىضکّر ىّكحی اكصاىات دٍُص. اٌخام

 «گطفث. سّاُص ٌظط در ؽایص و ةایص کَ چٍان را ىّكحی احطای در جشهف اىٍیث ؽّرای

 احطای ةطای کَ ةگیطد جفيیو جّاٌص ىی اىٍیث ؽّرای» از: اغث غتارت ىحرص ىهم ىٍؾّر از 52 ی ىاده -23

 از جّاٌص ىی و اغث الزم ٌتاؽص، ىػهد ٌیطوی کارگیطی ةَ ىحليً کَ اكصاىاجی چَ ةَ ىتادرت ؽّرا آن تجفيیيا

 غاسحً ىحّكف ؽاىم اغث ىيکً اكصاىات ایً ورزٌص. ىتادرت اكصاىات كتیم ایً ةَ کَ ةشّاُص ىحرص ىهم اغلای

 وغایم غایط و رادیّیی جهگطافی، پػحی، ُّایی، دریایی، آًُ،  راه ارجتانات و اكحفادی رواةم از كػيحی یا جيام

 «ةاؽص. غیاغی رواةم كهع و ارجتانی

24- Nations United the of Charter the of VII chapter of 40 Article under Acting. 

25- Nations United the of Charter the of VII Chapter of 41 Article under Acting. 

26- security and peace international to threat a constitutes enYem in situation The. 



 ىّكّع ىؾيّل 53 و 52 ی ىاده دو ىفاد نتیػی نّر ةَ ،«ىحرص ىهم ىٍؾّر از ُفحو ففم» غتارت ذکط ةا -27

 ةّد. سّاُص یيً

 ایً ؽاىم 35 ی ىاده ىفاد نتیػی نّر ةَ ،«ىحرص ىهم ىٍؾّر ُفحو ففم از 52 ی ىاده» غتارت جفطید ةا -28

 ؽص. ٌشّاُص ُا كهػٍاىَ گٌَّ

 پیؾیً ُای پطغؼ ةَ پاغز در اغث، ٌتّده 8 ففم جرث گاٌَ ؽؼ ُای كهػٍاىَ در ایطان کَ ایً جّكید -29

 اغث. آىصه

 چیظ ُیچ کَ ایً ةط جأکیص ةا» اغث: ؽصه جفطید :2:3 ی كهػٍاىَ ی ىلصىَ ةشؼ آسط ىاكتم پاراگطاف در -:2

 یا زور از اغحفاده حيهَ از كهػٍاىَ ایً غُطف از سارج اغيال یا اكصاىات اجشاذ ةَ ىختّر را  ُاکؾّر كهػٍاىَ ایً در

 «کٍص. ٌيی زور ةا جِصیص

 جػهیق» ،«غازی غٍی ُای فػانیث جػهیق» از: اغث غتارت :2:3 ی كهػٍاىَ در آژاٌع ُای سّاغحَ -31

 «.انراكی پطوجکم بجفّی و احطا» و «ةازفطآوری جػهیق» ،«غٍگیً آب ُای فػانیث

 «.انراكی پطوجکم» و «پادىان ی ٌاىَ ىّافلث» از اغث غتارت سّد ُای ىأىّریث اٌخام ةطای آژاٌع اةظار -32

 انراكی پطوجکم و غازد ىی ىهيئً «ای ُػحَ ىّاد و ُا فػانیث اٌرطاف غصم» از را آژاٌع پادىان ی ٌاىَ ىّافلث

 کٍص. ىی ىهيئً «ٌؾصه اغالم ای ُػحَ ُای فػانیث و ىّاد وحّد غصم» از را آژاٌع

 راغشّن فطٍُگی پطجال غهيی کيیحَ : ىلانَ ىٍتع

 : ىلاالت ىطجتم
 

 ةازٌيایی ةطحام؛ »واكػیث ُا«، »ذلیلث ُا« و »پیاىصُا«

 غٍاریّی ٌفّذ

 غهث یاةی و ُصف ؽٍاغی رویکطد آىطیکا ةَ ىضاکطه ةا حيِّری اغالىی ایطان

 ٌفّذ از نطیق ةطحام

 چٍص ٌکحَ ةطای جتییً ةهً ةطحام

 گظارش ٌِایی کيیػیّن ویژه ةطحام
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