کاّش خطز تحزین شزکتّای سیزهجوَعِ شزکت هلی ًفت ایزاى؛
ٍاکاٍی راّکارّا تا توزکش تز لَاًیي تحزیوی اتحادیِ ارٍپا
سیدهحود حسي رضَی





هحودرضا ساالری

چکیدُ
مٜبل ٍ٤و٠بم عقًقی عبکم ثل ا٣مبل تغلیمَبی اقتٔبؿی یکربوجهٍ امهلی اًهه کهٍ
میتًاوـ وقَ مؤحلی ؿك اؿامٍ عیبت ُلکهَبی َـف تغهلیم ؿاُهتٍ ثبُهـر ؿك ایهه
میبن یکی ام وُبؿَهبی ع٤هبل ؿك ٣لٓهٍ و٠لیهبت تغلیمهی ي ا٣مهبل نَهب اتغبؿیهٍ
اكيپبًه کٍ ام یکی ام پیضیـٌتلیه و٠بمَبی تغلیمی ثُلٌمىـ اًههر پلًهَ آه ی
مقبلٍ پیَ كي ایه اًه کٍ یب میتًان ثب کٌت ُىبؽه وٌجه ثٍ مبَیه ي م٤یبكَهبی
ا٣مبل تغلیم كاَکبكَبیی مؤحل ثلای کبََ ؽٜل تغلیم پهقیلی ُهلکهَهبی وتتهی
ع٤بل ؿك ق ملي ایه اتغبؿیٍ ثٍ ؿًه يكؿر َـف آ ی ایه پهويََ پهي ام ثلكًهی
و٠لیٍ ؽلق عزبة ُلکتی ثٍ٣ىًان و٠لیٍ آ ی عبکم ثهل قهًاویه تغلیمهی اتغبؿیهٍ
اكيپب ي ُىبًبیی قًاویه المم االرلای کىًوی ایه وُبؿ ؿك عهًمٌ تغهلیمَهبی ُهلکتی
اكائٍ كاَکبك ثٍمىً٠ك کبََ ؽٜل تغلیم مزهـؿ ُهلکهَهبی وتتهی ایلاوهی ع٤هبل ؿك
ق ملي ٓالعیه اتغبؿیٍ عًقالقکل اًهر مقبلٍ عبٗل ثل ایه اؿ٣بًه کٍ مهیتهًان ثهب
ا٣مبل تغییلاتی ؿك ًبؽتبك ُیًٌ مـیلیتی ي اكتجب ٙمیبن ُهلکهَهبی ع٤هبل وتتهی ثهب
ُلکه م ی وته ایلان ثٍ٣ىًان ُلکه مبؿك ؽٜل ُىبًبیی ي ُمًل تغهلیمَهب كا ثهٍ
مینان صِمگیلی کبََ ؿاؿر

ٍاصگاى کلیدی :تغلیمَبی اقتٔبؿی ؽلق عزهبة ُهلکتی كاثٜهٍ مبلکیهه كاثٜهٍ کىتهلل
ُلکه م ی وته ایلانر
––––––––––––––––––––––––––––––––

 اًتبؿیبك گليٌ عقًق ٣مًمی ؿاوِکـٌ عقًق ي ً ٣م ًیبًی ؿاوِگبٌ تُلان تُلان ایلان (وًیٌىـٌ مٌئًل)
hassan.razavi@ut.ac.ir
 ؿاوَ مًؽتٍ عًق لیٌبوي عقًق وته ي گبم ؿاوِکـٌ عقًق ي ً ٣م ًیبًی ؿاوِگبٌ تُلان تُلان ایلانر
تبكیؼ ؿكیبعه7931/20/71 :

mohsalarii@gmail.com
تبكیؼ پقیلٍ7931/72/02 :
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همدهِ
اَمیه وته گبم ي عليٍ ن ؿك صلؽٍ اقتٔبؿ ایلان ثل َیشکي پًُهیـٌ ویٌههر
متأًتبوٍ ثب يرًؿ تمبمی تالٍَبی ًٓكت گلعتٍ ثلای کبََ ياثٌتگی اقتٔبؿ ایلان ثٍ
وته َىًم مُم تهلیه مىجه ٢ؿك مهـ ؽهبكری کِهًك مهب عهليٍ وتهه گهبم ٛجی٤هی ي
عل يكؿٌَبی وتتی اًهر ام وزبیی کٍ ام مى٠ل تبكیؾی ا٣مبل تغلیم  ٣یٍ کًِك مهب وهٍ
تىُب غیلقبثل پیَثیىی وجًؿٌ ث کٍ املی مجتالثٍ وین ت قی میُهًؿ ٛجی٤هی اًهه کهٍ ثهب
تًرٍ ثٍ ایه يیوگی مُم اقتٔبؿ ایلان -ياثٌتگی ثٍ وته -مُمتلیه كاٌ احلثؾِی تغلیم
ؿًه گقاُته ثل ٓى٤ه وته ي گبم ایلان ي ر ًگیلی ام تنكیق پًل تًً ٚایه ٓى٤ه
ثٍ ؿكين کًِك اًه ي ٛجی٤تبً مؤحلتلیه كيٍ ثلای ر ًگیلی ام کٌت ؿك مـَبی وتتی
علای ام تغلیم وته کًِك تغلیم ُلکهَبی ع٤بل ؿك ٣لٍٓ وته ي گبم ي عهليٍ ن
اًهر متأًتبوٍ تغ یل عقًقی تغلیم ؿك ربم ٣ ٍ٤می کًِك مب املی مُزهًك ثهًؿٌ کهٍ
کمتل ام ؿیگل مًًٗ٣بت مًكؿ ثلكًی ي تًرٍ مغبعل  ٣می ؿاوِهگبَی ي ؿاوِهزًیبن
قلاك گلعتٍ اًهر ام م٤ـيؿ حبك وگبكٍ یبعتٍ ؿك ایه عًمٌ میتًان ثٍ مقبالتی صًن «احل
ثبمگِه تغلیمَبی حبوًیٍ املیکب ثل ٓى٤ه وته ي گبم ایلان :علٓهَب ي تُـیهـَب» ي
«ثلكًی عقًقی تٜبثق اقـامبت متقبثل اقتٔبؿی ثب مهًامیه عقهًق ثِهل :تغهلیمَهبی
اقتٔبؿی ي ؿًتلًی ثهٍ غهقا ي ؿاكي» اُهبكٌ کهلؿر عهبل نکهٍ ثهب ٣ىبیهه ثهٍ ا٣مهبل
تغلیمَبی ثیُمبك  ٣یٍ ایلان تغ یل َمٍربوجٍ ایه اقـامبت ثٌیبك میتًاوـ ثلای کًِك
ثٍ مىً٠ك مقبث ٍ کبك مـ ي مؤحل ثب نَب متیـ ت قی ًُؿر المم ثٍ فکل اًه کٍ َلصىهـ ؿك
ثلٍَ ع ٤ی تغلیمَبی اتغبؿیٍ اكيپب ؿك عًمٌ ُلکهَبی ایلاوی ع٤بل ؿك ٣لٍٓ وته ي
گبم ثلؿاُتٍ ُـٌ اوـ لیکه ایه مٌئ ٍ ثٍ م٤ىبی وبؿیهـٌ اوگبُهته اَمیهه مٜبل٤هٍ و٠هبم
عقًقی عبکم ثل تغلیمَب ؿك اتغبؿیٍ اكيپهب ي ثلكًهی كيٍَهبی کهبََ ؽٜلپهقیلی
ُلکهَبی ایلاوی وؾًاَـ ثًؿ میلا تزلثٍ تهبكیؾی کِهًك مهب وِهبن مهیؿَهـ امکهبن
ثبمگِه تغلیم ؿك َل ثلٍَای ام ممبن ممکه اًه ي ع٤بلیهه ُهلکهَهبی مهقکًك ام
ن صىبن اَمیتی اًتلاتویک ثلای ایلان ثلؽًكؿاك اًه کٍ ٗليكت ر ًگیلی ام يقهً١
ؿيثبكٌ صىیه اتتبقی ثٍ ُـت اعٌبى میًُؿر ثبمگِه تغلیمَبی حبوًیٍ ایبالتمتغـٌ
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املیکب ؿك اكؿیجُِه  7931مخجه اؿ٣بی عًق اًه ي ؿيك ام فَه وؾًاَـ ثهًؿ کهٍ ؿك
یىـٌ وین تغلیمَبی اتغبؿیٍ اكيپب ثٍ رُبت ؿیگلی  ٣یٍ ایلان ا٣مبل ًُؿر
مقبلٍ پیَ كي ؿك صُبك ثؾَ ًبممبنؿَی ُـٌ اًهر ؿك ثؾَ وؾٌه ثٍ مى٠هًك
يكيؿ ثٍ ثغج و٠لیٍ ؽلق عزبة ُلکتی ثٍ ٣ىًان میلثىهبی ا٣مهبل قهًاویه تغلیمهی
ت٤لیف ي ًپي عل یىـ ُکلگیلی اثتـایی ایه و٠لیٍ ثٍ ُهکل مزهنا ؿك ایهبالتمتغهـٌ
املیکب ثٍ٣ىًان مجـ ١ي اتغبؿیٍ اكيپب مًكؿ ثلكًی قلاك میگیلؿر ثؾهَ ؿيم اؽتٔهبّ
ثٍ م٤یبكَبی عقًقی ا٣مبل تغلیمَبی ُلکتی ؿك اتغبؿیٍ اكيپب ثب تملکهن ثهل ؿي م٤یهبك
آ ی کىتلل ي مبلکیه ي مًُکبعی ؿقیق متًُم نَب ؿاكؿ میلا مجىهبی اًبًهی قهًاویه
ع ٤ی تغلیم م٤یبكَبی مقکًك اًه ي اًتؾلاد كيٍَبی کهبََ ؽٜلپهقیلی ثهـين
عُم ؿقیق ن َب املی وبممکه ؽًاَـ ثًؿر ؿك ثؾَ ًًم ًبیل م٤یبكَهبی تغلیمهی ثهب
٣ىبیه ثٍ ٣مًمبت و٠لیٍ ؽلق عزبة ُلکتی ثیبن میًُؿر ثٍ ایه ؿلیل کهٍ م٤یبكَهبی
ا٣مبل تغلیم ثب َـف َلصٍ کبك مـتل ثًؿن ثٍ ُکل مٌتمل پیضیهـٌتهل ي گٌهتلؿٌتهل
میًُؿ لیکه مجىبی تمبمی نَب َمبن و٠لیٍ ؽلق عزبة ُلکتی اًهر لهقا ؿك ا٣مهبل
تغییل ؿك ًبؽتبك ي ُیًٌ مـیلیه ُلکهَب وجبیـ ٓلعبً ثٍ قًاویه كيم اکتتب کهلؿ ي ثبیهـ
٣اليٌ ن ًبیل م٤یبكَب كا وین مهـو٠ل قهلاك ؿاؿر وُبیتهبً ؿك ثؾهَ صُهبكم كاَکبكَهبی
کبََ ًیتپقیلی ُلکه َبی وتتی میلمزمًُ ٍ٣هلکه م هی وتهه ایهلان ؿك ثلاثهل
م٤یبكَبی تغلیمی تًأم ثب فکل مٔبؿیق ایهگًوٍ ُلکهَب ثیبن ؽًاَـ ُـر
ً .1ظزیِ خزق حجاب شزکتی
ثٍ ًٛك م٤مًل ُؾٔیه عقًقی مزنای ؿي ُلکه ام یکـیگل عتی اگهل یکهی ام
ن َب رنئبً یب تمبمبً ؿك مبلکیه ؿیگلی ثبُـ مًكؿ عمبیه و٠بم عقًقی قلاك مهیگیهلؿر
لیکه عبالتی ام اكتجبٛبت ُلکتی يرًؿ ؿاكؿ کٍ ؿك ن یک ُلکه (غبلجبً ُلکه مهبؿك)
ثل ُلکه ؿیگل صىبن کىتلل ي تٌ ٜی ا٣مبل میکىـ کٍ ُلکه ؿيم ٓلعبً ثٍ ٣ىًان یک
ُلکه ياً ٍٜیب پًُِی ُىبؽتٍ میًُؿر ؿك صىیه ُهلایٜی ممکهه اًهه ُؾٔهیه
عقهًقی مزهنای ُهلکه ؿیگهل مهًكؿ صِهمپًُهی قهلاك گیهلؿ ((Sinclair, 1988: 423ر

114

ؿيكٌ ؿيامؿَم ُمبكٌ ايل ثُبك 7933

ًُبم ؿاكان ي ثبمكًبن ُلکه م٤مًالً وٌجه ثٍ قليٕ ُلکه مٌئًلیتی وـاكوـ کٍ ایهه
مٌئًلیه مغـيؿ آٜالعبً عزبة ُلکتی وبمیـٌ مهیُهًؿر عزهبة ُهلکتی َىگهبمی
ؽلق می ًُؿ کٍ ُلکه مقکًك َیش ُؾٔیه مزنایی وـاُتٍ ي ُؾْ عقًقی مهبؿك
ؿك ؽًّٔ امًال ُلکه عل٣ی ؽًؿ ثٍگًوٍای ثلؽًكؿ میکىـ کهٍ گهًیی ایهه امهًال
رم گی مت ٤ق ثٍ ؽًؿ يی ٌَتىـر ایه متًُم تغهه ٣ىهًان ياًهٍٜگهلی 7یهب ؿیگهل-
ؽًؿی 0وین ُىبؽتٍ می ًُؿ میلا ثبیـ اعلام ًُؿ کٍ تِکیالت ُلکه عل٣هی نصىهبن
وبؿیـٌ اوگبُتٍ ُـٌ کٍ ٓلعبً ثٍ مىً٠ك اثناكی ثهلای ؿیگهلی ؿك رُهه ًًااًهتتبؿٌ ام
ًبؽتبك ُلکتی ت قی میًُؿ

(1979: 15

 .(Taylor,ؿك ًٓكت ا٣مبل و٠لیٍ ؽلق عزهبة

ُلکتی تًً ٚؿاؿگبٌَب ثٍ وً٣ی ثل ؿي قب٣هـٌ اًبًهی عقهًق ُهلکهَهب اًهتخىبا مؿٌ
میًُؿ :وؾٌه ایىکٍ ُلکه یک ُؾٔیه عقًقی مٌتقل ام ًهُبمؿاكان ؽهًؿ ت قهی
میًُؿ ي ؿيم ایىکٍ ًُبمؿاكان ي مـیلان وٌجه ثٍ قليٕ ُلکه مٌئًلیتی وـاكوـر ثهٍ
ُکل ًىتی و٠لیٍ ؽلق عزبة ُلکتی ثٍ ٣ىًان و٠لیٍای پلکبكثلؿ ؿك ٣لٓهٍ عقهًق
ؿاؽ ی کًِكَب ُىبؽتٍ میًُؿ کٍ ؿك عًمٌَبیی مبوىـ يكُکٌتگی تُ٤ـات ي عقهًق
کبك مًكؿ اًتتبؿٌ قلاك میگیلؿ ((Vandekerckhove, 2007: 191ر لهیکه یکهی ام رـیهـتلیه
مٔبؿیق کبكثلؿ ایه و٠لیٍ ؿك عًمٌ ا٣مبل تغلیمَبی ثیهالم ی اًهر
 .1-1خزق حجاب شزکتی در رٍیِ کشَر ایاالت هتحدُ اهزیکا
کًِك ایبالتمتغـٌ املیکب ثٍ ٣ىًان کًِكی ُىبؽتٍ میًُؿ کٍ ؿك ن و٠لیٍ ؽلق
عزبة ُلکتی ُکل گلعه ي ثیِهتلیه تًًه ٍ٤كا یبعهه ((Vandekerckhove, 2007: 193ر

مغبکم ایبالتمتغـٌ املیکب ثٍ مىً٠ك اعلام ؽلق عزبة ُلکتی یب ثٍ ٣جبكتی ُىبًهبیی
ُلکه ثٍ ٣ىًان ياً ٍٜؿًه ثٍ ا٣مبل ٗبثٍٜای ًٍثؾِی میموىـ:
وؾٌه ایىکٍ ُلکه مبؿك کٍ ؿك م٠بن اتُبم اًه ثبیـ ثٍ عـی ثهل ع٤بلیههَهبی
تزبكی ُلکه عل٣ی مٌ  ٚثبُـ کٍ وتًان َیش گًوٍ اكاؿٌ یب مًرًؿیه مٌهتق ی ثهلای
––––––––––––––––––––––––––––––––
1.Instrumentality
2. Alter ego
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يی قبئل ثًؿ؛ ؿيم ایىکٍ ُلکه مبؿك ام کىتلل ؽًؿ ؿك رُه اوزبم یک ٣مهل ؽهالف
قبوًن یب ًلپیضی ام يٟیتٍ قبوًوی ؽًؿ ثُلٌ ثلؿٌ ثبُـ ي ًهًم اكتجهب ٣ ٙهی میهبن ؿي
٣ىٔل پیِیه ي ؽٌبكت ياكؿ ُـٌ ثٍ ؽًاَبن یبعه ًُؿر ثؾَ ؿيم ام ٗهبث ٍٜمهقکًك
ؿك ؿاؿگبٌَبی املیکب ام اَمیه میبؿی ثلؽًكؿاك اًه ثٍ وغهًی کهٍ ؿك ٓهًكت ٣هـم
يقً ١یک رلم (مبوىـ کالٌثلؿاكی) یب اوزبم ٣م ی ؽالف مىت٤ه ٣مهًمی ؿاؿگهبٌَهبی
ایه کًِك عتی اگل ُلکه عل٣ی ٓلعبً ثٍ ٣ىًان اثناك ي پًُِهی ثهلای ُهلکه مهبؿك
ع٤بلیه کىـ ؿًه ثٍ ا٣مبل ؽلق عزبة ُلکتی وؾًاَىـ مؿ

(1979: 16

(Taylor,ر كيیهٍ

ق٘بیی ؿك ؽًّٔ ؽلق عزبة ؿك کًِك کبوبؿا وین َلصىـ مبوىـ املیکب تًًٍ٤ویبعتٍ
امب ثٍ ُـت متأحل ام ایه کًِك اًهر ؿكربیی کٍ مـیلان ي مؤًٌبن یک ُلکه كا ثهب
َـف ثل يكؿٌ کلؿن اَـاف ؽًؿ تأًیي ي اؿاكٌ کلؿٌ ثبُىـ ؿاؿگبٌ ثهٍ مى٠هًك کِهف
ویه آ ی نَب ُؾٔیه مزنای ُلکه كا وبؿیـٌ میاوگبكؿ ي صىبوضهٍ ٟهه اكتکهبة
رلائمی ام قجیل کالٌ ثلؿاكی ي تجبوی يرًؿ ؿاُتٍ ثبُـ اقـام ثٍ ؽلق عزهبة ُهلکتی
ؽًاَـ کلؿ ()Woods, 1957: 1184ر

٣اليٌ ثل ایه ؿك یک كأی قـیمی ٓبؿكٌ ؿك ایبالتمتغهـٌ املیکهب ثهٍ ق٘هبت ؿك
ؽًّٔ ایىکٍ صٍ ممبوی ثبیـ مِلي٣یه ُؾٔیه عقًقی متمبین ُهلکه ؿك كاًهتبی
عمبیه ام مىت٤ه ٣مًمی ؿك قجبل ُلکهَبی ایهصىیىی تغهالِ٤ب ١قلاك ثگیلؿ اعلام
یک ممًن ؿيثؾِی ثٍ ُلط میل كا ثٍ ؿيٍ ؽًاَبن ؿً٣ا قلاك ؿاؿٌاوـ:
الفر یب صىبن اُتلاک مىبع ٢ي مبلکیتی يرًؿ ؿاكؿ کٍ ُلکه مقکًك ام ُؾٔهیتی
رـاگبوٍ عبك ٥ام ًُبمؿاكان ثلؽًكؿاك ویٌه؟
ةر صىبوضٍ تمبمی اقـامبت مىتٌت ثهٍ ُهلکه ثبُهـ یهب وتیزهٍای غیلمىٔهتبوٍ
عبٓل ؽًاَـ ُـ؟

)(Automotriz de Golfo de California v. Erwin G. Resnick, 1957: 796

غبلجبً ام ٗبث ٍٜايل تغه ٣ىًان النامبت مجتىی ثل تِلیتبت 7ي ام ٗبث ٍٜؿيم تغه
٣ىًان النامبت مجتىی ثل اؤبف 0یبؿ میکىىـر
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Formalities requirements
2. Fairness requirements
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 .2-1خزق حجاب شزکتی در لَاًیي اتحادیِ ارٍپا
یکی ام وُبؿَبی پیِلي ؿك ثلكًی ي ا٣مبلو٠ل ؿك ؽًّٔ تئًكی ؽهلق عزهبة
ُلکتی اتغبؿیٍ اكيپب اًهر ًبثقٍ پلؿاؽته ثٍ ایه تئًكی ثٍ ُکل غیلمٌهتقیم ؿك ایهه
وُبؿ قـمتی ؿیلیىٍ ؿاكؿر ؿك ًبل  0227قبوًوی تغه ٣ىًان ُلکه اكيپبیی 7ثٍ تًٔیت
ًُكای اتغبؿیٍ اكيپب كًیـ کٍ مٜبثق ن کِهًكَبی ٘٣هً اتغبؿیهٍ م هنم ُهـوـ وهً١
ؽبٓی ام ُلکه كا تغه ٣ىًان ُلکه اكيپبیی ثب تًرٍ ثٍ يیوگهیَهبیی کهٍ ؿك ایهه
قبوًن مِؾْ ُـٌ ي وٍ ثب ٣ىبیه ثٍ يیوگیَبی فکل ُـٌ ؿك قًاویه ؿاؽ هی ؿك کِهًك
ؽًؿ ثٍ حجه ثلًبوىـر مجىبی تًٔیت ایه قبوًن پیَوًیٌی  022مبؿٌای ثًؿ کٍ ؿك ًبل
ُ 7312کل گلعهر ایه پیَوًیي ؿكثلگیلوـٌ مًاؿی ؿك ؽًّٔ مٌهئًلیه ُهلکه
مبؿك ؿك قجبل ُلکهَبی عل٣ی ؽًؿ وین ثًؿر مبؿٌ  093ایه پیَوًیي ثیبن میکلؿ:
«ُلکه کىتلل کىىـٌ وٌجه ثٍ تمبمی قليٕ ي مٌئًلیهَبی ُهلکهَهبی عل٣هی
ياثٌتٍ ؽًؿ مٌئًل ق مـاؿ ؽًاَـ ُـر اقبمهٍ ؿ٣هًا  ٣یهٍ ُهلکه کىتهللکىىهـٌ ٓهلعبً
َىگبمی میٌل ؽًاَـ ثًؿ کٍ  ٛجکبك ؿك غبم ٛی یک ؿكؽًاًه کتجی تقبٗبی پلؿاؽه
 ٛت ؽًؿ كا ام ُلکه عل٣ی ثٍ ٣مل يكؿ ي ایه ُلکه قبؿك ثٍ پلؿاؽه وجبُـ»ر
مٜبثق ایه پیَوًیي ممبوی کٍ ُلکه مبؿك اکخلیه ًُبم 0كا ؿك ُلکه عل٣ی ؿك
مبلکیه ؽًؿ ؿاُتٍ ثبُـ آل ثل ایه ؽًاَـ ثًؿ کٍ ُلکه مبؿك کىتللکىىـٌ ي ُلکه
عل٣ی ياثٌتٍ اًهر ُلکه مبؿك ثبیـ ؿك كاًتبی احجبت ایه امل کهٍ يی ثهٍ ٣ىهًان یهک
ًُبمؿاك وقِی مىت٤ل ي وٍ کىتللکىىـٌ ؿك ُهلکه عل٣هی ؿاكؿ اًهتـالل مهیکهلؿ ي ؿك
ًٓكت ا٣تلإ ُکبیه ؽًؿ كا ونؿ ؿیًان ؿاؿگٌتلی اتغبؿیٍ اكيپب مٜلط میکلؿر ایه
پیَوًیي کٍ اکىًن مىًٌػ ُـٌ اًه گٌتلؿٌتلیه كهیم ملثً ٙثٍ مٌئًلیه ُهلکه
مبؿك كا ٛلاعی میکلؿ میلا  ٛجکبك میتًاوٌه ٓلعبً ثب احجبت مبلکیهه اکخلیهه ًهُبم
تًًُ ٚلکه مبؿك ي ؿكؽًاًه قج ی مجىی ثل پلؿاؽه ام ُهلکه ياثٌهتٍ ؿًهه ثهٍ
ُکبیه ام ُلکه آ ی ثنوـر پیَثیىی صىیه ًبميکبكی ثب٣ج ثليم ا٣تلاٗبت گٌتلؿٌ
––––––––––––––––––––––––––––––––
)1. Statute for a European company (SE
2. stake
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کًِكَبی  ً٘٣ي وُبیتبً مىزل ثٍ عقف ایه ثؾََهب ام پهیَوهًیي ي قهبوًن ُهلکه
اكيپبیی ُـ ()Hofstetter, 1990: 587-588ر

ام ؿیگل اًىبؿ مُم اتغبؿیٍ اكيپب کٍ ؿك ن میتًان كؿ پبی ایه و٠لیٍ كا ثهٍيٗهًط
مِبَـٌ کلؿ ؿًتًكال٤مل وُم اتغبؿیٍ اكيپب ؿك ؽًّٔ گليٌ ُلکتی 7اًه کهٍ یکهی
ام اَـاف ؽًؿ كا یکٌبنًبمی قًاویه ملثً ٙثٍ ایه ؿًتٍ ام ُهلکهَهب مهیؿاوهـ ي ؿك
ًبل  7312ثٍ تًٔیت كًیـر ؿًتًكال٤مل وُم اتغبؿیٍ اكيپب ؿك ؽًّٔ گليٌ ُهلکتی
ؿك ثیبن اَـاف ؽًؿ ثٍ عمبیه کبعی ام  ٛجکبكان ُلکه عل٣ی اُبكٌ میکىـ؛ ربیی کٍ
ُلکه ثـَکبك ياثٌتٍ ثٍ یک ُلکه مبؿك اًههر ع هقا ؿًهه ثهٍ ت٤لیهف ؿي ٣جهبكت
ُلکه ياثٌتٍ 0ي ُلکه مٌ  9ٚمیموـر مبؿٌ ؿيم ایه تًٔیتوبمٍ اُ٤بك میؿاكؿ:
«ُلکه ياثٌتٍ ُؾٔی اًه کٍ ُهلکه ؿیگهلی-کهٍ ُهلکه مٌه  ٚؽًاوهـٌ
میًُؿ -ثل يی ثٍ ُکل مٌتقیم یب غیلمٌتقیم وتًفی تًأم ثب تٌ  ٚؿاكؿر یهک ُهلکه
َىگبمی ياثٌتٍ ت قی میًُؿ کٍ ُلکه ؿیگلی ثٍ ُکل مٌتقیم یب غیلمٌتقیم:
الفر ثؾَ ا٠٣م ًلمبیٍ تُ٤ـ ُـٌُ 0لکه ؿیگل كا ؿك اؽتیبك ؿاُتٍ ثبُـ
ةر اکخلیه عق كأی م غق ثٍ ًُبم 2ؿك ن ُلکه كا ؿك اؽتیبك ؿاُتٍ ثبُـ
در ؿك مًق٤یتی ثبُـ کٍ ثتًاوـ عـاقل ویمی ام ا٘٣بی اؿاكی مـیلیتی یهب و٠هبكتی
ن كا مىًٔة کىـ مِلي ٙثل نکٍ ایه ا٘٣ب اکخلیهه عهق كأی كا ؿك ن ُهلکه ؿك
اؽتیبك ؿاُتٍ ثبُىـ» )(Hofstetter, 1990: 589-590ر

ؿك ایه ؿًتًكال٤مل مِؾٔبً كيیٍ اتغبؿیٍ اكيپب ؿك ؽًّٔ ُىبًبیی ُلکهَبی
مبؿك ي عل٣ی وٌجه ثٍ پیَوًیي قبوًن ُهلکه اكيپهبیی -کهٍ ؿٌ ًهبل پهیَ ام ایهه
تًٔیتوبمٍ اكائٍ ُـ -تغییل پیـا کلؿ ي ثٍ ؿلیل پیَثیىی ا٣تلاٗبت کِهًكَبی ٘٣هً
ًبميکبكی ثٍ گٌتلؿگی ي ربم٤یه پیَوًیي عًقالقکل اكائهٍ وِهـ؛ امهب مِؾٔهبً ثهب
ثلكًی َمیه ؿي ومًوٍ ام تالٍ اتغبؿیٍ اكيپب ثٍ ایه وتیزٍ ؽًاَیم كًیـ کهٍ تٔهًیت
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. The Ninth Directive on company groups
2. Dependent undertaking
3. Dominant undertaking
4. Subscribed capital
5. Voting rights attaching to the shares
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صبكصًة قبوًوی مِؾٔی ؿك اكتجب ٙثب ُىبًبیی تکبلیف ُهلکهَهبی عل٣هی ي مهبؿك
وٌجه ثٍ یکـیگل ام ؿغـغٍَبی آ ی ایه وُبؿ ؿك ثغج عقهًق ُهلکهَهب ثهٍ ُهمبك
میكيؿ کٍ ام قـمتی ثیَ ام صىـ ؿٍَ ثلؽًكؿاك اًهر
 .2هعیارّای حمَلی تحزین شزکتی در چْارچَب لَاًیي اتحادیِ ارٍپا
مجىبی عقًقی تـيیه ًبميکبك تغلیمی ُلکهَب ؿك اتغبؿیٍ اكيپهب و٠لیهٍ ؽهلق
عزبة ُلکتی اًهر لقا م٤یبكَبی اًتتبؿٌ ُـٌ تًً ٚاتغبؿیٍ اكيپب مبَیتی متتبيت ثهب
ن م٤یبكَبیی کٍ ؿك ثؾَ ايل ؿك ت٤لیف و٠لیٍ عزبة ُلکتی اكائٍ کلؿیم وهـاكؿر ؿي
م٤یبك ثٌیبك مُم کٍ ؿك قًاویه ي كاا ایه وُبؿ قبثلاًتؾلاد ٌَتىـ ٣جبكتاوهـ ام :كاثٜهٍ
مبلکیه 7ي كاث ٍٜکىتلل0ر
یکی ام مُمتلیه اًىبؿ ؿك ؽًّٔ ت٤لیف ایه ؿي م٤یهبك ام ؿیهـ اتغبؿیهٍ اكيپهب
ًىـ ؿًتًكال٤مل ا٣مبل ي اكمیبثی اقهـامبت مغـيؿکىىهـٌ (تغهلیمَهب) ؿك صُهبكصًة
ًیبًهههَههبی امىیتههی ي ؽههبكری مِههتلک اتغبؿیههٍ اكيپههب 9اًههه کههٍ رـیههـتلیه ي
تغییلیبعتٍتلیه وٌؾٍ ایه ؿًتًكال٤مل تًًًُ ٚكای اتغبؿیٍ اكيپب ؿك تهبكیؼ  72هيئهه
 0270ثٍ تًٔیت كًیـ ) (Council of the European Union, 11205/12ر ؿك ایه ًىـ ت٤بكیف
ک ی ام ؿي م٤یبك عقًقی تغلیم ُلکهَب ی٤ىهی كاثٜهٍ مبلکیهه ي كاثٜهٍ کىتهلل اكائهٍ
میًُؿ؛ امب ام ٛلف ؿیگهل ًهبیل اًهىبؿ قهبوًوی اتغبؿیهٍ ویهن وکهبت ثٌهیبك مُمهی ؿك
ؽًّٔ تغلیمَب ي ُیًٌ ا٣مبل نَب كا ثیبن می کىىـر المم ثٍ فکل اًهه کهٍ پهیَ ام
تًٔیت ایه ًىـ ًُكای کبكکىبن ي مِبيكان امًك ؽبكری اتغبؿیٍ 0کٍ تًًُ ٚهًكای
اتغبؿیٍ اكيپب ثىیبنگقاكی ُـٌ اًه ت٤بكیف م٤یبكَبی کىتلل ي مبلکیهه كا ؿك ًهىـی
تغه ٣ىًان ثُتلیه كيیٍَبی اتغبؿیٍ اكيپب ثٍمىً٠ك ا٣مبل مؤحل اقـامبت مغـيؿکىىـٌ

2

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Ownership link
2. Control link
)3. Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions
in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy
4. Foreign Relations Counsellors Working Party
5. The EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures
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ثٍ ًُكا اكائٍ کلؿ ي ًُكا َمبن متهبؿ كا ٣یىهبً ؿك ًهىـ ؿًهتًكال٤مل ا٣مهبل ي اكمیهبثی
اقـامبت مغـيؿکىىـٌ ثٍ تًٔیت كًبوـر 7ثٍ ٣جبكت ثُتل ُهًكای کبكکىهبن ي مِهبيكان
امًك ؽبكری اتغبؿیٍ اكيپب ثبميی مًِكتی ًُكای اتغبؿیٍ مغًٌة میًُؿر ثغهج ي
ثلكًی ؿك ؽًّٔ صگًوگی ت٤لیف مٌبئل مؾت ف  -امرم هٍ م٤یبكَهبی مبلکیهه ي
کىتلل -ؿك ایه وُبؿ ثٍ ٣مل می یـ ي ًپي ًُكا ثب تًٔیت و٠لات وُبؿ مهقکًك ثهٍ ن
رىجٍ قبوًوی ي النام يك میثؾِـر المم ثٍ فکل اًه کٍ تٔمیمَبی مقکًك ثالعبٓ ٍ پي
ام تًٔیت ثلای تمبمی کًِكَبی  ً٘٣المم االتجب ١اًه ي عتی ویبمی ثٍ تجـیل ُهـن
ثٍ قبوًن ؿاؽ ی َم وـاكؿ ( ٣یناؿٌ ي مكوِبن )000-001 7931ر

وکتٍ عیبتی ث٤ـی ؿك ایىزب ُیًٌ تغلیم ُلکه م ی وته ثٍ ٣ىًان ُهلکه مهبؿك
تمبمی ُلکهَبی عل٣ی مًكؿ ثلكًی ؿك ایه مقبلٍ اًهر ثب تًرٍ ثهٍ مهبؿٌ  02تٔهمیم
ًی اف اى پی 0272/079/ي آالعبت ًٓكت گلعتٍ ثل ایهه مهبؿٌ ؿك تٔهمیم /192
 0270اُؾبّ مِمًل تغلیم كا میتًان ثٍ صُبك ثؾَ تقٌیم کلؿ:
الفر اُؾبّ ي ُلکهَبیی کٍ مٌتقیمبً ؿك ثلوبمٍ گٌتلٍ ًهالطَهبی ٌَهتٍای
ایلان ع٤بل ٌَتىـ ي ام ٛلیق تُیٍ کبالَب اثناك الت مًاؿ ي تکىًلهًهیَهبی ممىً٣هٍ ام
––––––––––––––––––––––––––––––––
7ر احلثؾِی اقـامبت مغـيؿکىىـٌ اقتٔبؿی اتغبؿیٍ اكيپب ثٍ ُـت ياثٌتٍ ثٍ ایه امل اًه کٍ ایه اقـامبت ثـين
َیش اًتخىبیی ؿك تمبمی کًِكَبی  ً٘٣ثٍ ُکل ٓغیغی ارلا ًُؿر لیکه ًبميکبكَبی وبٟل ثل ُیًٌ ا٣مبل
ایه اقـامبت ؿك کًِكَبی  ً٘٣ثٍ اوـامٌ کبعی کبك مـ وجًؿوـ ي ؿك ثٌیبكی ام مًاكؿ ًُكای اتغبؿیٍ اكيپب
اٛال٣بت مًكؿ ویبم ثلای اكمیبثی ایه امل کٍ یب اًىبؿ ي قًا٣ـ عقًقی تغمیلکىىـٌ مغـيؿیهَبی اقتٔبؿی ام
احلگقاكی المم ثلؽًكؿاك ثًؿٌاوـ كا ؿك اؽتیبك وـاُهر ثٍ مىً٠ك ثلٛلف کلؿن ایه م٘٤ل ي ت٘میه عمبیه
مىبًت ام قًا٣ـ مغـيؿکىىـٌ اتغبؿیٍ اكيپب ثبیـ یک َیئه مًِكتی ثلای تجبؿل تزلثیبت ي تًً ٍ٤ثُتلیه
كيیٍَب ؿك ؽًّٔ ا٣مبل اقـامبت مغـيؿکىىـٌ ُکل میگلعهر ایه ٣مل ام ٛلیق تِکیل یک «ثؾَ
تغلیمَب» ؿك ًُكای کبكکىبن مِبيكان امًك ؽبكری اتغبؿیٍ ًٓكت پقیلعهر تکبلیف ایه ثؾَ تغلیمی ثٍ
ُـت يًی ٢اًه کٍ قٌمتی ام ن ٣جبكت اًه ام :الفر تجبؿل اٛال٣بت ي تزبكة ؿك ؽًّٔ ا٣مبل ٓغیظ
اقـامبت مغـيؿکىىـٌ اتغبؿیٍ اكيپب ثب کًِكَبی  ً٘٣اتغبؿیٍ ي وُبؿَبی اتغبؿیٍ اكيپب؛ ةر رم ٢يكی تمبمی
اٛال٣بت مًرًؿ ؿك ؽًّٔ ؿيك مؿنَبی اعتمبلی اقـامبت مغـيؿکىىـٌ ي تغلیمَب تًً ٚاُؾبّ ؿيل یب
ُلکهَبی تغه تغلیم؛ حر ثلكًی تمبمی مِکالت ي مٌبئل عىی پیَ كيی ا٣مبل کبك مـ تغلیمَب ي اثـا١
كاٌعلَبیی ثٍ مىً٠ك ارلای ٓغیظ؛ تر َمکبكی ؿك اكمیبثی وتبیذ ا٣مبل تغلیمَب ثلوُبؿَبی َـفر
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ایه ثلوبمٍ عمبیه میکىىـ؛
ةر اعلاؿ ي ُلکهَبیی کٍ ام ؿيله ایلان عمبیه (ا٣م ام مبلی مبؿی ي لزٌتیک)
ثٍ ٣مل می يكوـ؛
حر ُلکهَبی تغه کىتلل یب مبلکیه اعلاؿ ي ُلکهَبیی کٍ ام ؿيله عمبیه ثٍ
٣مل می يكوـ؛
تر اعلاؿ ي ُلکهَبی ملتج ٚثب اعلاؿ ي ُلکهَبیی کٍ ام ؿيله ایلان عمبیه ثهٍ
٣مل می يكوـر
ؿك تبكیؼ  72اکتجل ُ 0270لکه م ی وته ایلان ثهب اقبمهٍ ؿي ؿلیهل ياكؿ عُلًهه
تغلیمی یب َمبن ٗمیمٍ ؿيم ُـر ایه ؿالیل ٣جبكتاوـ ام:
الفر ُلکتی کبمالً ؿيلتی کٍ تأمیهکىىـٌ مىبث ٢مبلی ثلای ؿيله ایلان اًهه ي اؿاكٌ
ن تمبمبً ؿك اؽتیبك ؿيله قلاك ؿاكؿ؛
ةر يمیل وته ایلان كئیي َیئهمـیلٌ ي م٤بين يمیل وته مـیل٣بمل ؿك ُهلکه
م ی وته ایلان ثًؿٌاوـر
َمبن ًٛك کٍ مِؾْ اًه ُلکه م ی وته ایلان ثٍ ٣ىًان ُلکتی تمبمبً ؿيلتی
ثل اًبى ثؾَ ؿيم ام تتکیکی کٍ ام مبؿٌ  02اكائٍ ُـ مِمًل تغلیم ُـٌ اًهر لهقا
تمبمی ُلکهَبیی کٍ تغه کىتلل ي مبلکیه ُلکه م ی وته ایلان ثبُىـ ثهل اًهبى
ثىـ ح ام تتکیک مقکًك تغلیم ُـٌاوـر
 .1-2راتطِ هالکیت
مٜههبثق ثىههـ ايل ام ثؾههَ ايل ًههىـ ؿًههتًكال٤مل ا٣مههبل ي اكمیههبثی اقههـامبت
مغـيؿکىىـٌ (تغلیمَب) ؿك صُبكصًة ًیبًهَبی امىیتی ي ؽبكری مِهتلک اتغبؿیهٍ
اكيپهب م٤یهبكی کههٍ ثبیهـ َىگهبم اكمیههبثی ایهه امهل کههٍ یهب یهک ُههلکه یهب ُههؾْ
عقًقی ؿك مبلکیه یک ُهؾْ یهب ُهلکه ؿیگهل اًهه مهًكؿ اكمیهبثی قهلاك گیهلؿ
تم ک ثیَ ام  22ؿكٓـ عقًق مبلکبوهٍ یهک ُهلکه 7یهب ؿك اؽتیهبك ؿاُهته اکخلیهه
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Proprietary rights of an entity
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ًًؿ ؿك ن اًهر َىگبمی کهٍ یکهی ام ایهه م٤یبكَهب اعهلام ُهًؿ ایههگًوهٍ ثلؿاُهه
ؽًاَـ ُـ کٍ ُلکه یب ُؾٔیه عقًقی ؿك تم ک ُؾْ یهب ُهلکتی ؿیگهل اًهه
))Council of the European Union, 9068/13: 3ر مته ًىـ ٓلاعتبً اُبكٌ ثٍ ؿي م٤یبك ؿاكؿ کهٍ
یکی تم ک ثیَ ام پىزبٌ ؿكٓـ ًُبم ي ؿیگلی تم ک اکخلیه ًًؿ اًهر ًهؤالی کهٍ
ثٍ فَه متجبؿك می ًُؿ ایه ؽًاَـ ثًؿ کٍ ع ٌتٍ ت٤ییه م٤یهبك ؿيم صیٌهه؟ میهلا اگهل
ُؾْ ًُبمؿاك پىزبٌيیک ؿكٓـ ًُبم ُلکه ؿیگل كا ؿك مبلکیه ؽًؿ ؿاُتٍ ثبُهـ
ٛجی٤تبً مبلک اکخلیه ًًؿ وین ؽًاَـ ثًؿر تًٗیظ وکٍ م٤یبك ؿيم ثلای َلصٍ کبك مهـتل
کلؿن كاث ٍٜمبلکیه اًتتبؿٌ ُـٌ اًهر ثٍ ایه ؿلیل کٍ ُلکهَب وتًاوىـ ثب تم ک ثؾِی
ام ًُبم کٍ ثٍ پىزبٌ ؿكٓـ ومیكًـ ي َمممبن پؾَ کلؿن ثبقیمبوـٌ ًهُبم میهبن صىهـ
ُؾْ ؿیگل اقـام ثٍ ؿيك مؿن تغلیم کىىـر ؿك عبلتی کٍ صىـیه ُؾْ وقَ ًُبمؿاك
كا ایتب کىىـ مالک تم یک عـاکخل ًًؿ ؽًاَـ ثًؿر لقا ثهٍ ٣ىهًان مخهبل ممکهه اًهه
ُلکه مبؿك ثیٌهيپىذ ؿكٓـ ًُبم كا ؿك اؽتیبك ؿاُتٍ ثبُهـ امهب ثهٍ ؿلیهل ؿك اؽتیهبك
ؿاُته اکخلیه ًًؿ مِمًل تغلیم ًُؿر مٜبثق ت٤لیف مقکًك تمبمی ُلکهَبی وتتی
کًِك کٍ ؿك ؽبكد ام ایلان حجه ُـٌاوـ تغهه ُهمًل م٤یهبك مبلکیهه قهلاك ؽًاَىهـ
گلعه کٍ ثب تًرٍ ثٍ كيیٍ َبی ق٘بیی ؿاؿگبٌ ٣مًمی اتغبؿیٍ اكيپب ایه مًٗهً ١مهًكؿ
ثلكًی قلاك ؽًاَـ گلعهر
 .1-1-2هالکیت هستمین
وکتٍ ثٌیبك عبئن اَمیه ؿك ثغج تغلیم ُلکهَب ثب تًرهٍ ثهٍ ٗهبث ٍٜمبلکیهه
٣ىبیه ثٍ ایه وکتٍ اًه کٍ کـام ُلکه ؿك وُبیه ام مبلکیه مهؤحل ؿك ُهلکه تغهه
تغلیم ثلؽًكؿاك اًهر تِکیل یک گليٌ ُلکتی تًًُ ٚلکه م ی وته ؿك کًِكَبی
مؾت ف رُبن تغلیم کلؿن ُلکهَبی عبٗل ؿك ایه گليٌ كا ثٌیبك مِهکل مهیکىهـر
پي ثبیـ ؿقه ثٌیبكی كا ثٍ موزیلٌ مبلکیتی ُلکهَبی تغه تغهلیم مٜ٤هًف ؿاكیهمر
صىبوضٍ ًُبم ُلکتی تمبمبً مت ٤ق ثٍ ُلکه م ی وته ایلان ثبُـ میتهًان ؿك ایىزهب ثهب
تًرٍ ثٍ كيیٍ ق٘بیی ؿاؿگبٌَب قبئل ثٍ مبلکیه مٌتقیم ثبُیم؛ ثٍ ایهه م٤ىهب کهٍ ؿك ایهه

122

ؿيكٌ ؿيامؿَم ُمبكٌ ايل ثُبك 7933

میبن َیش ُلکه ؿیگلی وقَ ياًٍٜگلی كا میبن ُلکه م هی وتهه ایهلان ي ُهلکه
تغه تغلیم ایتب ومیکىـر ؿك كأی ٓبؿكٌ  ٣یهٍ یکهی ام ُهلکهَهبی ایلاوهی مِهمًل
تغلیم ثٍ ایه امل اُبكٌ ُـٌ کٍ:
« ؿقه ثٍ ایه وکتٍ عیهبتی اًهه کهٍ مجىهبی ا٣مهبل اقهـامبت مغهـيؿ کىىهـٌ (ؿك
ؽًّٔ ایه ُلکه) قلاكگیلی وبم ُلکه م ی وته ایلان ؿك عُلًهه تغلیمهی ثهل
ایه اًبى کٍ تأمیه کىىـٌ مىبث ٢مبلی ثلای ؿيله ایلان اًهه ي ؿكوتیزهٍ تغهلیم ُهـن
ت٤ـاؿ ثیُمبكی ام ُلکهَبی عل٣ی ن اًهر ثب ایه تًریهٍ کهٍ ُهلکهَهبی عل٣هی
مٌتقیمبً ؿك مبلکیه ُؾٔی عقًقی ٌَتىـ کٍ ام ؿيله ایلان عمبیه ثٍ ٣مل می يكؿ»
((Case T-156/13, 2015:76ر

ؿك صىیه عبلتی ٛجق كا ٓبؿكٌ میتًان ثیبن کلؿ کٍ ت٤ـاؿی ام ُلکهَبی ایلاوی
کٍ مبلکیه ن َب مٌتقیمبً ثب ُلکه م ی وته ایلان ثًؿٌ اًه ثب ایه علٕ کٍ ُهلکه
م ی وته ایلان عمبیه کىىـٌ ام ؿيله ایلان اًه مِمًل تغهلیم ُهـٌاوهـ ي ثىهـ ح
مبؿٌ  02تٔمیم  0272/079وٌجه ثٍ وبن مٔـاق پیـا کلؿٌ اًهر ثٍ ٣جهبكت ؿقیهقتهل
ایه ُلکهَب ؿك مبلکیه ُلکتی ٌَتىـ کٍ ؽهًؿ ثهٍ ؿلیهل عمبیهه ام ایهلان مِهمًل
تغلیم ُـٌ اًهر
 .2-1-2هالکیت غیزهستمین
ؿًتٍ ؿیگلی ام ُلکهَبی ایلاوی ٌَهتىـ کهٍ مِهمًل ثىهـ ح مهبؿٌ عهًقالهقکل
قلاكگلعتٍاوـ لیکه ؿك ؽًّٔ ن َب ملر ٢ق٘بیی ؿًه ثٍ ا٣مبل تتٌیلی ٟلیهف ي
ؿقیق مؿٌ کٍ ؿك كيیٍ ق٘بیی وبم ن كا مبلکیه غیلمٌهتقیم گقاُهتٍاوهـر تًٗهیظ نکهٍ
ثلؽالف عبله مبلکیه مٌتقیم ؿك ایه وً ١ام مبلکیه ًُبم ُلکه مـو٠ل تمبمبً ي ثهٍ
ُکل ٓـ ؿك ٓـ مت ٤ق ثٍ ُلکه مبؿك ویٌه ث کٍ ؿك ایه میبن ت٤ـاؿی ام ُهلکهَهب
ثب ا٣مبل وقَ ياًٍٜگلی ً٤ی ؿك پىُبن کلؿن مبلکیه مؤحل ُلکه مبؿك ؿاكوـر
ؿك كأی ٓبؿكٌ  ٣یٍ ُلکه ویکً ًبكل ًًئیي اُبكٌ ثٍ ایه امل ُـٌ کٍ:
«ؿك پليوـٌ عبٗل  ٣ه آ ی قلاك گلعته وبم ؽًاَبن ؿك عُلًهه تغلیمهی ایهه
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اًه کٍ ؽًاَبن ُلکه عل٣ی ( )%722ویکً {مهبلنی اًهه ي  ٣هه تغهلیم ویکهً
مبلنی وین ایه امل اًه کٍ يی عل٣ی (ُ )%722لکه م ی وته ایلان اًههر لهقا اثهلام
ؿالیل ثل مجىبی تًرٍ ثٍ موزیلٌ مبلکیتی 7میبن ؽًاَهبن ي ُهلکه م هی وتهه ٓهًكت
پقیلعتٍ اًه… ؿك وبمٍای ثٍ تبكیؼ  70مبكى ًُ 0270كای اتغبؿیٍ اكيپب  ٣ه آ ی
تغلیم ؽًاَبن كا عً٘ك ؿك گليٌ ُلکتی ُلکه م ی وته ایلان ا٣الم کلؿررر ؿاؿگبٌ ثل
ایه ٣قیـٌ اًه کٍ اثلام ؿالیل تغلیمی کبعی ثٍ و٠هل مهی یىهـ میهلا ُهًكای اتغبؿیهٍ
اكيپب وبم ؽًاَبن كا ثهٍ ؿلیهل ایىکهٍ ثهٍ ُهکل غیلمٌهتقیم ؿك مبلکیهه ُهلکتی اًهه
کٍ ام ؿيلهه ایهلان عمبیهه ثهٍ ٣مهل مهی يكؿ ؿك عُلًهه تغهلیم گىزبوهـٌ اًهه»
()Case T-371/14, 2015: 36-38ر

ثٍ ٣جبكت ثُتل ام ؿیـ ق٘بت مغبکم كًیـگیکىىـٌ ثٍ ؿً٣ا آالً مُم ویٌهه کهٍ
ؿك موزیلٌ مبلکیتی یک یب صىـ ُلکه ؿك میبوٍی ُلکه م هی وتهه ایهلان ي ُهلکه
مِمًل تغلیم قلاك ؿاكوـ میلا ؿك ایىزب میتًان قبئل ثٍ مبلکیه غیلمٌتقیم ُلکه م ی
وته ایلان ُـر ثلای اعلام ایه قب٣ـٌ یک ُل ٙؿك كيیٍ ق٘بیی اتغبؿیٍ اكيپب فکل ُـٌ
کٍ ٣جبكت اًه ام ایهکٍ مبلکیه تمبمی ُلکهَبی میبوی  722ؿكٓـ مت ٤ق ثٍ ُلکه
مبؿك ث٤ـی ن َب ثبُـ ي ایه كيوـ ثٍ َمیه ُکل اؿامٍ پیـا کىـ تب موزیهلٌ مهبلکیتی ثهٍ
ُلکه مبؿك آ ی ثلًـر ایه ُل ٙتًً ٚق٘بت كًیـگیکىىـٌ ثٍ پليوـٌ «پتليپهبكى
 ٣یٍ ًُكا» اتغبؿیٍ اكيپب ثىیبن گقاُتٍ ُـر ؿك ایه كأی اُبكٌ ُـٌ اًه کٍ:
«ؿك ربیی کٍ ًلمبیٍ یک ُلکه ثٍ ُکل غیلمٌتقیم ؿك مبلکیه ُلکتی اًه کهٍ
ام ؿيله ایلان عمبیه میکىـ ثـين تًرٍ ثٍ ایىکٍ ت٤ـاؿی ُلکه میبوی ثهیه ُهلکه
عل٣ی ي مبؿك يرًؿ ؿاكوـ م٤یبكَبی مقکًك ؿك ثىـ ايل ام مهبؿٌ  02تٔهمیم 0272/079
ثلای تغلیم اعلام میًُؿر مِلي ٙثل نکٍ َمٍ ُلکهَبی میبوی موزیلٌ مهبلکیتی ؿك
مبلکیه تبم ي تمبم ُلکه مبؿك ؽًؿ ثبُىـ» ((Case T-433/13, 2015: 69ر

ؿك تًٗیغبت ؿاؿگبٌ ثبم َم اُبكٌ ثٍ ایه امل ُـٌ کٍ ُلکهَبی مهقکًك مِهمًل
قٌمه ًًم ام تقٌیمثىهـی اكائهٍ ُهـٌ ام مهبؿٌ  02تٔهمیم  0272/079فکهل ُهـٌ ؿك
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Holding chain
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ٓتغبت پیِیه ٌَتىـ ی٤ىی ُلکه َبی تغه مبلکیه ي یهب کىتهلل اُؾبٓهی کهٍ ام
ؿيله ایلان عمبیه میکىىـر ثٍ ٣جبكت ؿقیقتل ایه ُلکه م ی وته ایلان اًهه کهٍ ام
ؿيله ایلان عمبیه ا٣م ام مبؿی مبلی یب لزٌتیک میکىـ ي ًبیل ُهلکهَهب ثهٍ ؿلیهل
يرًؿ كاث ٍٜمبلکیه تغه تم ک ن ٌَتىـ ي ثهٍ ؿلیهل اعهلام َمهیه كاثٜهٍ مبلکیهه
مِمًل تغلیم ُـٌاوـ ((Case T-428/13, 2015: 87-89ر

 .2-2راتطِ کٌتزل
َلصىـ کٍ مٜبثق و٠ل ؿاؿگبٌ َب ي َمضىیه مته ٓلیظ ثىـ ايل ام ثؾهَ ايل ًهىـ
ؿًههتًكال٤مل ا٣مههبل ي اكمیههبثی اقههـامبت مغـيؿکىىههـٌ (تغههلیمَههب) ؿك صُههبكصًة
ًیبًه َبی امىیتی ي ؽبكری مِتلک اتغبؿیٍ اكيپب ٓلف اعلام كاث ٍٜمبلکیهه ثهلای
تغلیم ُلکهَبی ایلاوی کبعی ثٍ و٠ل می كًـ لیکه ق٘بت ام ٗبث ٍٜکىتلل وین غبعهل
وجًؿٌ ي اُبكاتی َلصىـ مؾتٔل ي کًتبٌ ثٍ ن َم کهلؿٌاوهـر م٤یهبكی کهٍ ثبیهـ َىگهبم
اكمیبثی ایه امل کٍ یب یک ُلکه یهب ُهؾْ عقهًقی ؿك کىتهلل ُهؾْ یهب ُهلکه
ؿیگلی اًه ؽًاٌ ثٍ ُکل اوتلاؿی ؽًاٌ مت٤بقت یک تًاعق ثب یک ًُبمؿاك ؿیگهل یهب
ُؾْ حبلج ثٍ ٣مل یـ ُبمل مًاكؿ میل اًه:
الفر ؿاُته عق یب ا٣مبل قـكت اوتٔبة یب ثلکىبكی اکخلیه ا٘٣بی َیئه اؿاكی
مـیلیتی یب و٠بكتی ُلکه؛
ةر اوتٔبة اکخلیه ا٘٣بی َیئه اؿاكی مـیلیتی یب و٠بكتی ُؾْ عقهًقی ثهٍ
ُکل اوتلاؿی کٍ ؿك ًبل مبلی پیَ كي یب گقُتٍ مِغًل ثهٍ کهبك ثهًؿٌاوهـ ؿك وتیزهٍ
ا٣مبل عق كأی 7یک ُؾْ؛
حر کىتلل عق كأی اکخلیه ًُبمؿاكان یب ا٘٣بی یک ُهؾْ عقهًقی ثهٍ ُهکل
اوتلاؿی مت٤بقت یک تًاعق ثب ًُبمؿاكان یب ا٘٣بی َمبن ُؾْ عقًقی؛
تر ؿاُته عق احلگقاكی ٣مـٌ 0ثل یک ُؾْ عقًقی مت٤بقت یک تًاعق مى٤قـ
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Voting rights
2. Dominant influence
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ُـٌ ثب َمبن ُؾْ عقًقی یب ثل مجىبی مبؿٌای ؿك اًبًىبمٍ ُؾْ عقًقی ؿك رهبیی
کٍ قبوًن عبکم ثل ُؾْ عقًقی مزًم او٤قبؿ صىیه مًاعقهوبمٍ یب يرًؿ صىیه مبؿٌای
ؿك اًبًىبمٍ كا ؿاؿٌ ثبُـ؛
در ؿاُته قـكت ا٣مبل عق احلگهقاكی ٣مهـٌ کهٍ ؿك مهًكؿ پیِهیه اُهبكٌ ُهـ
َىگبمی کٍ ُؾْ ؿاكای قـكت ثٍ ُکل قبوًوی (او٤قهبؿ مًاعقههوبمهٍ کىتهلل یهب فکهل
مًًٗ ١ؿك اًبًىبمٍ) صىیه عقی كا ؿك اؽتیبك وـاُتٍ ثبُهـر ثهٍ ٣ىهًان مخهبل ام ٛلیهق
تأًیي یک ُلکه پًُِی؛

7

ؿر ؿاُته عق اًتتبؿٌ ام تمبم یب ثؾِی ام امًال ُؾْ عقًقی؛
ٌر مـیلیه ع٤بلیه َبی تزبكی یک ُؾْ عقًقی ثٍ ًٓكت یکپبكصٍ ي متغـ ي
تُیٍ ًٓكتَبی مبلی ت تیقی؛

0

ير ثل ُ٣ـٌ گلعته مٌئًلیهَبی اقتٔبؿی یک ُؾْ عقًقی ثٍ ُکل ت٘هبمىی ي
یب ت٘میه کلؿن نر
َمضىهیه صىبوضههٍ عتهی یکههی ام م٤یبكَهبی عههًقالهقکل اعههلام ُهًؿ ایهههگًوههٍ
ثلؿاُههه ؽًاَههـ ُههـ کههٍ ُههؾْ عقههًقی ؿك کىتههلل ُههؾْ ؿیگههلی اًههه
((Council of the European Union, 9068/13: 3ر

ؿك ؽًّٔ ت٤لیف عق تأحیلگقاكی ٣مـٌ ایه وکتٍ قبثل فکل اًه کٍ ثهب يرهًؿ
اًتتبؿٌ ام ایه متًُم عتی ؿك ًبیل اًىبؿ غیلتغلیمهی اتغبؿیهٍ اكيپهب ت٤لیتهی ام ایهه
٣جبكت اكائٍ وِـٌ اًهر 9لقا ثٍ و٠ل میكًـ م٤یبك اعلام يرًؿ یهب ٣هـم يرهًؿ صىهیه
عقی ؿك اكتجبٛبت میبن ُلکهَب و٠ل ملر ٢كًیـگیکىىـٌ ثٍ اؽتالعهبت ؽًاَهـ ثهًؿر
––––––––––––––––––––––––––––––––
7ر متًُم ُلکه پًُِی  ٣یكغم ایىکٍ آٜالعی عقًقی ثٍ ُمبك ومیكيؿ ؿك اًىبؿ ي تٔمیمَبی عقًقی
وُبؿَبی مؾت ف اتغبؿیٍ اكيپب ي ؿك كای ؿاؿگبٌَبی ایه اتغبؿیٍ ثٌیبك مًكؿ اًتتبؿٌ قلاك گلعتٍ اًهر علَىگ
لغه  Businessؿك ت٤لیف ُلکه پًُِی یب ٟبَلی ایهگًوٍ میوًیٌـ« :یک ُلکه عل٣ی یب پًُِی کٍ
ثلای مغبع٠ه یک ُلکه ؿیگل (غبلجبً ُلکه مبؿك) ام مٌئًلیه یب ًًا ُُلت مًكؿ اًتتبؿٌ قلاك میگیلؿر
٣اليٌ ثل ایه ممکه اًه َـف تِکیل صىیه ُلکتی مؾتی کلؿن اقـامبت غیلقبوًوی ثبُـ»ر
2. Consolidated accounts
9ر ام ٣جبكت عق تأحیلگقاكی ٣مـٌ ؿك مقـمٍ ي مبؿٌ  01تًٔیتوبمٍ ُمبكٌ  0270/92/EUي َمضىیه مبؿٌ ايل
تًٔیتوبمٍ  30/92/EECوین یبؿ ُـٌ اًهر
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وکتٍ ثٌیبك مُم ؿك ثغج كاث ٍٜکىتلل اُهبكٌ ثهٍ متُهًم ُهلکه پًُِهی 7اًهه کهٍ
می تًاوـ ثٍ ٣ىًان ومًوٍ ای ام مٔبؿیق کىتلل ام ؿیـ اتغبؿیٍ اكيپب ت قهی ُهًؿر ُهًكای
کبكکىبن ي مِبيكان ؽبكری اتغبؿیٍ اكيپب ؿك ًىـ «ثُتلیه كيیٍَبی اتغبؿیٍ اكيپب ثهلای
ا٣مبل مؤحل اقـامبت مغـيؿکىىـٌ» َم ٓلاعتبً ام ياهٌ ُهلکه پًُِهی اًهتتبؿٌ کهلؿٌ
اًه ي َمبن ًٛك کٍ ؿك ثبال فکل ُـ ُلکه پًُِی كا مٔـاق ثبكم ثىـ د ام مٔبؿیق
كاث ٍٜکىتلل ثلمیُمبكؿر لیکه ؿك َمبن كأی ؿاؿگبٌ اًتىبؿ ثٍ كأی ؿك یکی ام كا ٓبؿكٌ
تًً ٚؿاؿگبٌ ٣مًمی اتغبؿیٍ اكيپهب ثهٍ وهبم «ُهبكح ُهیپیىگ  ٣یهٍ ُهًكا» - 0کهٍ ؿك
ؽًّٔ تغلیم یکی ام ُلکهَبی عل٣ی کِتیلاوی رمًُكی اًالمی ایلان ؿك تهبكیؼ
 01اکتجل ٓ 0270بؿكُـٌ اًه -يیوگیَهبیی ثهلای یهک ُهلکه پًُِهی ثلُهملؿٌ
میًُؿ کٍ تًرٍ ثٍ نَب ي تٜجیق ن ثب مؾتٔبت ُلکهَبی ایلاوی کٍ ؿك اؿامهٍ مهًكؿ
ثلكًی قلاك ؽًاَىـ گلعه ؽبلی ام عبیـٌ ویٌهر ؿك ایه كأی و٠ل ق٘بت ثل ایه ثًؿ کٍ
ُلکه ٟبَلی م٤ىبی عقًقی متمبینی ام َمهبن متُهًم کىتهلل وهـاكؿر ایهه كأی ثیهبن
میکىـ:
«(ام متًُم ُلکه پًُِی) ثلای ُىبًبیی ُهلکتی اًهتتبؿٌ ؽًاَهـ ُهـ کهٍ ؿك
آل یک ُؾٔیه عقًقی ياً 9ٍٜاًه کٍ ٓلعبً رُه مؾتی کلؿن ًَیه ُؾٔی
عقًقی کٍ پِه اکخل كعتبكَبی ُلکه اًه ثٍ يرًؿ مهـٌ اًههر لهقا ثهلای اعهلام
متًُم ُلکه پًُِی ُلکه ياً ٍٜثبیـ لنيمبً ؿك کىتلل یب مبلکیه ُؾٔی ثبُـ کهٍ
كعتبك ن مؾتی میًُؿ» ()Case T-53/12, 2012: 39ر

 .3سایز هعیارّای تحزیوی تا تَجِ تِ عوَهات ًظزیِ خزق حجاب شزکتی
ممکه اًه ثلای ؽًاوىـٌ مغتلم ایه ًؤال پیَ یـ کٍ پي ام ثلكًی م٤یبكَهبی
تغلیم ُلکتی ؿك صُبكصًة اتغبؿیٍ اكيپب صٍ ویبمی ثٍ ثلكًی ًبیل م٤یبكَبی ؽهلق
عزبة ُلکتی اًهر ثٍ و٠ل وگبكوـٌ َىگبم تِکیل یک گليٌ ُلکتی ن َم ؿك عهًمٌ
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Front company
2. CF Sharp shipping Agencies Pte Ltd V. Council
3. Interposed
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ٓالعیه وُبؿ پیِليیی صًن اتغبؿیٍ اكيپب ٓلعبً وجبیـ ثٍ قًاویه كيم اکتتب کهلؿ ث کهٍ
ثبیـ ثب مٜبل ٍ٤ربم ٢ي ؿقیق كاٌ ثليم َلگًوٍ مِهک ی كا ؿك یىهـٌ ثهلای ُهلکهَهبی
عل٣ی ثٌهر تزلثٍ تغلیمَبی گقُتٍ اتغبؿیٍ اكيپب  ٣یٍ ُلکهَهبی ایلاوهی ع٤هبل ؿك
ٓى٤ه وته ي گبم يارـ ایه پیبم اًه کٍ ًُكای اتغبؿیهٍ اكيپهب ام ٛلیهق ثکهبكگیلی
ًُكای کبكکىبن ي مِبيكان َلگًوٍ كيیٍای كا کٍ يارـ احل ؿك ا٣مبل مغهـيؿیه ثبُهـ
ثٍ ًل٣ه تجـیل ثٍ قبوًن المماالرلا ؿك ًلاًل کًِكَبی  ً٘٣میکىهـر لهقا ثهٍ َهیش
٣ىًان ث٤یـ وؾًاَـ ثًؿ کٍ ایه ًُكا  -کٍ یکی ام يٟهبیف اًبًهی ن ثلكًهی تمهبمی
مِکالت پیَ كيی ا٣مبل کبك مـ تغلیمَب ي اثهـا ١كاٌعهلَهبیی ثهٍ مى٠هًك ارهلای
ٓغیظ اًهَ -لکـام ام مٔبؿیق فیل كا ثٍ ٣ىًان رُتی ثلای ا٣مبل تغهلیم ؿك اًهىبؿ
مًِكتی ؽًؿ گىزبوـٌ ي ثٍ تًٔیت ًُكای اتغبؿیٍ اكيپب ثلًبوـر
یکی ام وًیٌىـگبن املیکبیی صىـیه مًكؿ ام مٔبؿیق اعلام كاث ٍٜکىتهلل (ثؾهَ
ايل ام ٗبثًٍ ٍٜثؾِی) كا ثب تًرٍ ثٍ كيیٍ ق٘بیی املیکب فکل میکىـ:
الفر ُلکه مبؿك اکخلیه یب تمبم ًلمبیٍ ًُبمی ُلکه عل٣ی كا ؿك تم هک ؽهًؿ
ؿاُتٍ ثبُـ؛
ةر ُلکه عل٣ی ي ُلکه مبؿك ثبمكًبن ي کبكمىـان مِتلکی ؿاُتٍ ثبُىـ؛
حر ُلکه مبؿك ؿًه ثٍ تأمیه مبلی ُلکه عل٣ی ثنوـ؛
در ُلکه مبؿك عقًق قليٕ ي َنیىٍَبی ُلکه عل٣ی كا پلؿاؽه کىـ؛
سر ُلکه عل٣ی ٣مالً َیشگًوٍ م٤بم ٍای ثٍرن م٤هبمالت ثهب ُهلکه مهبؿك ؽهًؿ
وـاُتٍ ثبُـ یب َیشگًوٍ امًالی مت ٤ق ثٍ ؽًؿٍ ثٍرن نَبیی کٍ تًًُ ٚهلکه مهبؿك
ثٍ يی مىتقل ُـٌ وـاُتٍ ثبُـ؛
طر ؿك اًىبؿ ي گناكٍَبی ثبمكًبن ُلکه مبؿك ام ُلکه عل٣ی ثٍ ٣ىًان ثؾِی
ام ُلکه مبؿك وبمجلؿٌ ًُؿ یب تُ٤ـات مبلی ُلکه عل٣ی ثهٍ ٣ىهًان تُ٤هـات ُهلکه
مبؿك ت قی ًُؿ؛
ػر ُلکه مبؿك ام امًال ُلکه عل٣ی مبوىـ ممبوی کٍ مت ٤ق ثٍ ؽًؿٍ اًه ثُلٌ
ثجلؿ؛
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ؿر مٌئًالن ي مـیلان ُلکه عل٣ی مٌتقالً ؿك كاًتبی مىت٤ه ُلکه ؽًؿ ع٤بلیه
وکىىـ ي ؿًتًكات ؽًؿ كا ام ُلکه مبؿك گلعتٍ ي ؿك رُه مىت٤ه يی اقـام کىىـ؛
كر النامبت عقًقی كًمی ُلکه عل٣ی مًكؿ تًرٍ قلاك وگیلؿر
تِکیل ُلکه ثب ًلمبیٍ وبکبعی 7میتًاوـ ثٍ ٣ىًان یکی ام مٔبؿیق ثؾهَ ؿيم ام
ٗبث ًٍ ٍٜقٌمتی (اوزبم ٣مل ؽالف) مًكؿ اًتىبؿ قلاك گیلؿر صىبوضٍ ُلکتی ؿك قیبى
ثب مبَیه ع٤بلیهَبیی کٍ اوزبم میؿَـ ام ًلمبیٍ وبکبعی ثُلٌ ثجهلؿ مغتمهل اًهه کهٍ
ُلکه ثهٍ ٣ىهًان پًُِهی ثهلای عهلاك ام مٌهئًلیه ُؾٔهی كاٌاوهـامی ُهـٌ ثبُهـ
)1988:424

(Sinclair,ر ؿيكٌ ممبوی مىبًت ثٍمىً٠ك ثلكًی کبعی ثهًؿن ًهلمبیٍ ُهلکه

َىگبم تأًیي ن ؽًاَـ ثًؿ میلا ممکه اًه ُلکه ؿك اثتـا ام ًلمبیٍ کبعی ثُلٌمىـ
ثًؿٌ ثبُـ لیکه ثٍياً ٍٜع٤بلیهَبی تزبكی ؽًؿ ثٍ يٗ٤یه ٣ـم ثُلٌمىـی ام ًلمبیٍ
مکتی كًیـٌ ثبُـر مىٜق مٜلط کلؿن ًلمبیٍ وبکبعی ثٍ ٣ىهًان یکهی ام رُهبت اعهلام
ؽلق عزبة تًً ٚؿاؿگبٌَبی املیکب ایه اًه کٍ تنكیق وبکبعی ؿاكایی ثٍ ُهلکه ؿك
ثـي تأًیي میتًاوـ ثٍ ٣ىًان وِبوٍای ام ٟبَلی ثًؿن ُلکه عل٣ی ت قی ًُؿر ؿكى
ياٗظ ایه و٠لیٍ ثلای ًُبمؿاكان ي ُلکهَهبی مهبؿك ایهه اًهه کهٍ َىگهبم تأًهیي
ُلکه عل٣ی ن كا ثٍ مینان کبعی تهأمیه ًهلمبیٍ کىىهـ تِهلیتبت ُهک ی ُهلکه كا
ك٣بیه کىىـ ًَیه آ ی ُلکه كا پیَ ام اوزبم ع٤بلیهَبی تزهبكی اعِهبا کىىهـ ي
ثـاوىههـ کههٍ عزههبة ُههلکتی َمیِههٍ ومههیتًاوههـ مههبو ٢ام مٌههئًلیه وههبن ُههًؿ
)(Hinkston, 2006: 14ر

ٗبث ٍٜؿیگلی کٍ ممکه اًه ثٍ ٣ىًان یکی ام رُبت ؽلق عزبة مًكؿ اًهتىبؿ
قلاك گیلؿ ممبوی اًه کٍ ؿًه ثٍ ثبمپيگیلی امًال ؽًؿ ام ُلکه عل٣ی ثهٍ وغهًی
موـ کٍ ُلکه عل٣ی امکبن اؿامٍ عیبت وـاُتٍ ثبُهـر اوتقهبل امهًال کهٍ ؿك اكتجهب ٙثهب
گليٌَبی ُلکتی نصىبن غیلم٤مًل َم ویٌه ثٍ ًٓك مؾت تی اتتبق مهیاعتهـ لهیکه
ممههبوی ؿكؿًلًههبم اًههه کههٍ مىِههأ ًههیت ثههٍ  ٛجکههبكان ُههلکه عل٣ههی ُههًؿ
)(Vandekerckhove, 2007: 195ر

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Undercapitalization
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ٗبث ٍٜؿیگل ثغج ُىبًبیی 7اًهر ٗبث ٍٜمقکًك ایهگًوهٍ ا٣مهبل مهیُهًؿ کهٍ
ثلؽالف تتکل ًىتی ؿك ٣لٍٓ عقًق ُلکهَب اُؾبّ عقًقی تِهکیلؿَىهـٌ یهک
گليٌ ُلکتی ثٍ ٣ىًان ُؾٔیهَبی عقًقی مزنا ُىبؽتٍ ومیًُوـ ث کٍ ثهلای ا٣مهبل
پبكٌای ام قًا٣ـ عقًقی ثٍ ٣ىًان یک مًرًؿ ياعـ مًكؿ ثلكًی قلاك ؽًاَىـ گلعههر
ایه ٗبث ٍٜوٍ تىُب قب٣هـٌ مٌهئًلیه مغهـيؿ ث کهٍ آهل ُؾٔهیه عقهًقی مزهنای
ُلکهَب كا َم تغه تأحیل قلاك میؿَـر ثٍ کبك ثٌته ایه ٗبث ٍٜغبلجهبً مٌهت نم ا٣مهبل
کىتلل ُـیـ ُلکه مبؿك ثل ُلکه عل٣ی اًه کٍ صىیه کىتللی میتًاوهـ ام يٗه٤یه
تم ههک ًههُبم ؿك ُههلکه عل٣ههی یههب مـاؽ ههٍ ع٤ههبل ؿك مههـیلیه ن ثلؿاُههه ُههًؿ
)(Vandekerckhove, 2007: 193ر

 .4راّکارّای کاّش آسیةپذیزی شزکتّای ًفتی ایزاًی در لثال تحزینّا
پي ام ثلكًی م٤یبكَبیی کٍ ًُكای اتغبؿیٍ اكيپب ثب ؿًه یبمیـن ثٍ وبن اقـام ثهٍ
تغلیم ُلکهَبی ایلاوی کلؿٌ اًه ي َمضىیه ؿكک ًبیل م٤یبكَبی ٣بم ي پلکبكثلؿ ؿك
٣لٍٓ ؽلق عزبة ُلکتی ؿك ایه قٌمه تالٍ ؽًاَیم کلؿ كاٌعلَبیی كا کٍ ثلای
ثلينكعه ام و٠بم تغلیمی ثٍ و٠ل میكًـ ثب تغ یل مقبالت ي كاا ق٘بیی اكائهٍ ؿَهیمر
ٛجی٤تبً ثٍ ؿلیل پیضیـگی و٠بم تغلیمی اتغبؿیٍ اكيپب تمبمی كاٌعلَهبی پیِهىُبؿ ُهـٌ
مٌت نم ایزبؿ یک تغًل اًبًی ؿك ًبؽتبك گليٌ ُلکتی ُلکه م ی وته ایلان اًههر
ثب يرًؿ ایىکٍ ا٣مبل ایه تغییهلات ویبممىهـ یهک رٌهبكت ثهلای ایزهبؿ ؿگلگهًوی ؿك
ثىیبنَبی ُلکهؿاكی ایلان ؿك عًمٌ اولهی ؿك ؽبكد ام کًِك اًه ثهٍ و٠هل وگبكوهـٌ
حملٌ ن کبََ صِمگیل كیٌک ا٣مبل تغلیم ؿك ًبلَبی تی ؽًاَـ ثًؿر
 .1-4عدم شوَل راتطِ هالکیت
َمبنًٛك کٍ اُبكٌ ُـ ًىـ ؿًتًكال٤مل ا٣مبل ي اكمیهبثی اقهـامبت مغـيؿکىىهـٌ
(تغلیمَب) ؿك صُبكصًة ًیبًه َهبی امىیتهی ي ؽهبكری مِهتلک اتغبؿیهٍ اكيپهب ثهٍ
––––––––––––––––––––––––––––––––
1.Identification
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كيُىی تمبم ُلای ٚاعلام ایه م٤یبك كا تم ک ثیَ ام  22ؿكٓهـ عقهًق مبلکبوهٍ یهک
ُلکه یب ؿك اؽتیبك ؿاُته اکخلیه ًًؿ ؿك ُلکه مقکًك میؿاوـر ثب تًرٍ ثهٍ تتهبيت
میبن مبلکیه مٌتقیم ي غیلمٌتقیم کٍ پیَ ام ایه ثٍ ن پلؿاؽتیم وُبیتبً مبلکیه تمهبمی
ُلکهَبی تغه تغلیم ثٍ ُلکه م ی وته ایلان میكًـر
لقا میتًان صىیه وتیزٍ گلعه کٍ مبلکیه ثیَ ام  22ؿكٓهـ ًهُبم ُهلکهَهبی
مقکًك ام رُه قًاویه تغلیمی نَب كا ؿك تم ک ُلکه م ی وتهه ایهلان ي مِهمًل
ثىـ ح مبؿٌ  02تٔمیم ًی اف اى پی  0272/079ی٤ىی ُلکهَهبی تغهه کىتهلل یهب
مبلکیه اعلاؿ ي ُلکهَبیی کٍ ام ؿيله عمبیه ثٍ ٣مل می يكوـ قلاك ؽًاَـ ؿاؿر ثهب
تًرٍ ثٍ تمبم مٜبلجی کٍ فکل ُـ ٣بقالوٍتلیه كاٌ ثلای علاك ام كاثٜهٍ مبلکیهه کهبََ
ًُبم ُلکه م ی وته ایلان ؿك ُلکهَبی مقکًك ثٍ میل پىزبٌ ؿكٓـ ؽًاَـ ثًؿ میلا
ؿك صىیه عبلتی مبلکیه ُلکهَبی مقکًك ؿیگل مت ٤ق ثٍ وُبؿی کٍ اكتجب ٙونؿیهک ثهب
ؿيله ایلان ؿاكؿ ی٤ىی ُلکه م ی وته ایلان وؾًاَـ ثًؿ ي ایه ُهلکهَهب ثهٍ ُهکل
غیلمٌتقیم تأمیه کىىهـٌ مهبلی ؿيلهه ایهلان ثهٍ ُهمبك وؾًاَىهـ كعههر َمضىهیه ثبیهـ
ًبميکبكی علاَم ًُؿ کٍ اکخلیه ًًؿ ایه ُلکهَب وین مت ٤ق ثهٍ ُهلکه م هی وتهه
ایلان وجبُـر كًیـن ثٍ صىیه َـعی مٌت نم ایزبؿ یهک تغییهل اًبًهی ؿك ُهلکهَهبی
تغه تم ک ُلکه م ی وته ایلان اًه میلا تب ممبوی کهٍ ُهلکه م هی وتهه ایهلان
ؽًاَبن مبلکیه تبم ي تمبم ًُبم ي ًًؿ ُلکهَبی عل٣ی ؽًؿ ثبُـ ثٍ كاعتی ؿك ؿام
كاث ٍٜمبلکیه ؽًاَـ اعتبؿ ي اًبًبً ثغج ثٍ ك٣بیه ًٗاث ٚي م٤یبكَهبی كاثٜهٍ کىتهلل
وؾًاَـ كًیـر
ثٍ و٠ل میكًـ تىُب كاٌ ثلين كعه ام ایه م٘٤ل تغییل ُیًٌ مبلکیتی ُهلکهَهبی
عل٣ی ثٍ عبلتی اًه کٍ عـاقل ثؾِی ام ًُبم نَب ؿك ثًكى ٣لٍٗ ُـٌ ي ثٍ ٣جبكتی
تجـیل ثٍ ُلکهَبی ًُبمی ٣بم ًُوـ میلا عتی ؿك علٗی کٍ ًُبم یک ُلکه عل٣ی
(الف) ثٍ ُکل پىزبٌ-پىزبٌ مت ٤ق ثٍ ؿي ُلکه میلمزمًُ ٍ٣لکه م هی وتهه ایهلان
(ة ي د) ثبُىـ ثبم َم اگل ؿي ُلکه مقکًك ثٍ ُکل ٓـ ؿكٓـ ؿك مبلکیه ُهلکه
م ی وته ایلان قلاك گیلوـ ثب اًتىبؿ ثٍ و٠لیٍ مبلکیه غیلمٌتقیم ُلکه الف مِهمًل
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تغلیم ؽًاَـ ُـر ثٍ و٠ل وگبكوـٌ ممبن ن علا كًیـٌ کهٍ ُهلکه م هی وتهه تغییهلی
اًبًی ؿك ًهبؽتبك گهليٌ ُهلکتی ؽهًؿ عهـاقل ؿك ؽهبكد ام کِهًك ایزهبؿ کىهـ تهب
ًیتپقیلی ُلکهَبی عل٣ی حجه ُـٌ ؿك ؽبكد ام ایلان کٍ ؿك عکم ُهبَلاٌ آه ی
کٌت ؿك مـ وته ایلان ثٍ ُمبك میكيوـ کبََ یبثـر
تزلثٍ مًعق ثبوکَبی ایلاوی تزبكت ي م هه ؿك ؽٔهًّ تغهلیمَهبی اتغبؿیهٍ
اكيپب مؤیـ اؿ٣بی عًق اًهر وبم ثبوهک تزهبكت ؿك تهبكیؼ  09هاوًیهٍ  0270ثهٍ ؿلیهل
ع٤بلیه ؿك گٌتلٍ ي تًًً ٍ٤الطَبی ٌَتٍای ایهلان تًًهُ ٚهًكای اتغبؿیهٍ اكيپهب
مت٤بقت تٔمیم ًی اف اى پی 0270/92/ؿك عُلًه تغلیم قلاك گلعهر ؿك مقبم ثیهبن
ؿالیل تغلیم ثبوک تزبكت ًُكای اتغبؿیٍ اكيپب فکل کلؿ کٍ« :ثبوک تزبكت یک ثبوک
ؿيلتی اًه کٍ مٌتقیمبً ؿًه ثٍ تٌُیل ع٤بلیهَبی ٌَتٍای ایلان مؿٌ اًهر ثٍ ٣ىهًان
مخبل ؿك ًبل  0277ایه ثبوک ؿك تٌُیل اوتقبل ؿٌَب می یًن ؿالك ثلای کمک ثهٍ ًهبممبن
اولهی اتمی ایلان ؿًه ؿاُتٍ اًهر ٣اليٌ ثل ایه ثبوهک تزهبكت ًهبثقٍای ؿك کمهک
کلؿن ثهٍ وُبؿَهبی تغهلیم ُهـٌ ایلاوهی ثهلای ؿيك مؿن تغهلیمَهب ثهیهالم هی ؿاكؿ»
((Case T-176/12, 2015: 6ر

َمضىههیه ثبوههک م ههه ویههن ؿك تههبكیؼ  01هيئیههٍ  0272مت٤بقههت تٔههمیم ارلایههی
 111/0272تًًًُ ٚكا تغلیم ُـر ؿكثبكٌ ثبوک م ه ًُكا ثل ایه و٠ل ثًؿ کهٍ« :ثبوهک
م ه ثبوکی ؿيلتی اًه ي ثٍ وغًی ع٤بلیه میکىـ کٍ تٌُیلکىىـٌ ي عمبیههکىىهـٌ ام
ع٤بلیهَبی ٌَتٍای ي مًُکی ایلان ق مـاؿ میُهًؿر ایهه ثبوهک ؽهـمبت ثهبوکی ثهٍ
اُؾبّ تغه تغلیم ًبممبن م ل ي اتغبؿیٍ اكيپب یب اُؾبٓی کٍ ؿك مبلکیه ي کىتهلل
وبن اًه اكائٍ ؿاؿٌر م ه ثبوک مبؿك علًه ایٌه اکٌپًكت ثبوک 7ثٍ ُهمبك مهیكيؿ
کههٍ پیههلي ق٤ٜىبمههٍ ُ 7303ههًكای امىیههه ًههبممبن م ههل تغههه تغههلیم قههلاك گلعههه»
()Case T-496/10, 2013:6ر

ثیبویٍ ؿالیل ًُكا ؿك ؽًّٔ تغلیم ایه ؿي ثبوک ایلاوی عهـاقل ؿك یهک ثؾهَ
کم يثیَ مِبثٍ یکـیگل اًهر وکتٍ مِتلک ایه ؿي ثیبویٍ تملکن ثل متًُم ؿيلتهی ثهًؿن
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. First East Export Bank
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ایه ؿي ثبوک اًهر لیکه يکالی َل ؿي ثبوک ثب اُبكٌ ثٍ ؽًٔٓیًبمی ًٓكت گلعتٍ
ي کبََ ًُبم ؿيله ؿك ثبوکَبی مقکًك ؿعب ١ربوبوٍای اكائٍ میؿَىـر ؿك كأی ٓهبؿكٌ
ؿك ؽًّٔ تغلیمَبی ثبوک تزبكت ؿاؿگبٌ ایههگًوهٍ و٠هل ؿاؿ کهٍ« :ام ٛهلف ؿیگهل
ؽًاَبن (ثبوک تزبكت) ثٍ ایه وکتٍ اُبكٌ می کىـ کٍ ثلؽالف وضهٍ ُهًكا ؿك تٔهمیم
 0270/92ثیبن کلؿٌ يی یک ثبوک ؿيلتی ویٌه میلا ؿيله ٓهلعبً مبلکیهه اق یتهی ام
ًُبم كا ؿك اؽتیبك ؿاكؿرررام پليوـٌ صىیه ثلؿاُه میًُؿ کٍ ام وزبیی کهٍ ؽًاَهبن ؿك
ًبل  0223ؽًٔٓی ُـٌ اًه ؿيله ایلان ؿیگل ًُبمؿاك اکخلیه ؿك ایه ثبوک ویٌه
ي ًُبم ن ثٍ 0ر 02ؿكٓـ کبََ یبعتٍ

اًه»).(Case T-176/12, 2015: 59

٣اليٌ ثل ایه ؿك ؽٔهًّ ثبوهک م هه ؿك كأی ٓهبؿكٌ ؿك پليوهـٌ ثبوهک م هه
میؽًاویم کٍ« :کمیٌیًن ثل ایه ٣قیـٌ اًه کٍ ثٍ ؿلیل مِبكکه ؿيله ایلان ؿك ًلمبیٍ
ًُبمی 7ؽًاَبن ثبوک م ه تز ی ؿيله ایلان اًهر ثب تًرٍ ثٍ اٛال٣هبت اكائهٍ ُهـٌ
تًً ٚؽًاَبن کٍ مًكؿ ا٣تلإ ؽًاوـٌ وین قلاك وگلعه ؿيلهه ٓهلعبً یهک ًهُبمؿاك
اق یه ؿك ثبوک مقکًك اًهه ي ایهه مِهبكکه ؿاللهه ثهل ؿًهه ؿاُهته ؽًاَهبن ؿك
ع٤بلیهَبی عکًمتی وؾًاَـ کلؿررر ؿلیل ايل (ؿيلتی ثًؿن ثبوک م ه) مجتىهی ثهل یهک
امبكٌ اُتجبٌ ثًؿٌ ي ومیتًاوـ تًریٍکىىـٌ اقـامبت مغـيؿ کىىـٌ ا٣مبل ُـٌ ثهل ؽًاَهبن
ق مـاؿ

ًُؿ» ).(Case T-496/10, 2013: 45

وُبیتبً ؿي ثبوک مقکًك تًاوٌتىـ ثب ؿالیل اُبكٌ ُـٌ ثٍ اقىب ١ق٘بت ؿاؿگبٌ ثپلؿاموـ
ي ثب مًعقیه ثؾِی ام تغلیمَبی يُٗ ٢ـٌ تًًهُ ٚهًكای اتغبؿیهٍ اكيپهب كا م غهی
کىىـر تزلثٍ مًعق ؿي ثبوک ایلاوی مؤیـ ایه اؿ٣ب اًه کٍ صىبوضهٍ يٗه٤یه مبلکیهه ي
ًًؿ ؿكیبعتی ُلکه م ی وته (ثٍ ٣ىًان ُلکتی تمبمبً ؿيلتی ي تأمیهکىىـٌ ؿك مـ ؿيله
ایلان) ؿك ُلکهَبی وتتی تغلیم ُـٌ تغییل پیـا میکلؿ ي ثٍ میل ؤبة قبوًوی اُهبكٌ
ُـٌ میكًیـ ثال احل کلؿن كاث ٍٜمبلکیه -ثٍ ٣ىًان آ یتلیه كاث ٍٜا٣مبل تغلیم ثهل
ُلکهَبی ایلاوی -وٍ تىُب ؿيك ام فَه وجًؿ ث کٍ ام و٠ل ٣م هی ویهن کهبكایی ن ًهبثقبً
مًكؿ ثلكًی قلاك گلعتٍ ي وتیزٍ ؿاؿٌ اًهر
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. share Capital

کبََ ؽٜل تغلیم ُلکهَبی میلمزمًُ ٍ٣لکه م ی وته ررر

133

امليمٌ كيیٍ ت٤ـاؿ میبؿی ام ُلکهَبی وتتی رُبن ثٍ مىً٠ك َلصٍ پًیهبتل کهلؿن
گليٌ ُلکتی ؽًؿ علکه ثٍ ًمه ًُبمؿاكی ثٍ ُیًٌای اًه کٍ نَهب مبلهک تهبم ي
تمبم ُلکهَبی عل٣ی ثٍ عٌبة ویبیىـر ُلکه م ی وته ٣لثٌتبن ًهً٤ؿی یهب َمهبن
كامکً ًً٤ؿیُ 7لکتی اًه کٍ ام لغب ٝمهبلکیتی تقلیجهبً مِهبثٍ ُهلکه م هی وتهه
ایلان اًه میلا ٓـ ؿك ٓـ ًُبم ایه ُهلکه مت ٤هق ثهٍ ؿيلهه ٣لثٌهتبن ًهً٤ؿی
اًهههر ثههب یههک ثلكًههی ؿقیههق مالع٠ههٍ مههیکىههیم کههٍ كيیههٍ ایههه ُههلکه ثههنك
ؿك تم ک ُلکهَهبی عل ٣هی مٜهبثق پیِهىُبؿی اًهه کهٍ ؿك ایهه مقبلهٍ اكائهٍ ُهـٌ
اًهههر مههخالً ُههلکه پههبالیَ ي پتليُههیمی عًریههبنُ 0ههلکتی اًههه کههٍ مٌههئًلیه
تًلیههـ ثؾههَ ا٠٣مههی ام مغٔههًالت پتليُههیمی ي پبالیِههگبَی کِههًك صههیه كا ثههل
ُ٣ـٌ ؿاكؿ ي ثب يرًؿ تأمیه ؽًكاک ایهه ُهلکه ام ٣لثٌهتبن ُهلکه كامکهً ٓهلعبً
مبلک  02ؿكٓـ ًُبم ایه ُلکه اًهر  22ؿكٓـ ؿیگل ًُبم ایه ُهلکه مت ٤هق ثهٍ
ُلکه پتليُیمی عًریبن 9ي  02ؿكٓـ ن ؿك مبلکیه ُلکه اکٌهًن مًثیهل 0اًهه
)(Fujian Refining and Petrochemical Company Ltd, 2018ر ُلکه ؿیگلی ثهب وهبم ًهیىًپک
ًه می 2مٌئًلیه ثبماكیبثی وته ي عل يكؿٌَبی وتتی كامکً كا ؿك صیه ثل ُ٣هـٌ ؿاكؿ
عبل نکٍ ٓلعبً مبلکیه 00ر 2ؿكٓـ ًُبم ن مت ٤ق ثٍ كامکهً اًهه ي ُهلکهَهبی
ًیىًپک ي اکًٌن مًثیل ثٍ تلتیت  22ي 2ر  00ؿكٓـ ًُبم ُلکه كا ؿك تم هک ؽهًؿ
ؿاكوهـ )(Fujian Refining and Petrochemical Company Ltd, 2018ر ؿك هاپهه ویهن كامکهً ام
ٛلیق تم ک  72ؿكٓـ ام ًُبم یکی ام ثنك تلیه ُلکهَبی تًلیـکىىـٌ عل يكؿٌَبی
وتتی ثٍ وبم ًُ ُل ًکیً 1رلیبن ٓبؿكات وته ؽبم ؽًؿ ثٍ ایهه کِهًك كا ت٘همیه
کلؿٌ اًه) (shell affiliation, 2018ر َمیه كيیٍ ؿك کًِك عی یپیه وین پی گلعتهٍ ُهـ ي ؿك
ًبل  7330كامکً مبلکیه  02ؿكٓـ ام ًُبم ُلکه پتلين 1کهٍ ثهنك تهلیه ُهلکه
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Saudi Aramco
)2. Fujian Refining and Petrochemical Company Ltd. (FREP
3. Fujian Petrochemical Company
4. ExxonMobil
)5. Sinopec SenMei Petroleum Company (SSPC
6. Showa Shell Sekiyu KK
7. Petron Corporation
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پههبالیَ ي پؾههَ عههل يكؿٌَههبی وتتههی ؿك ایههه کِههًك اًههه كا ؿك اؽتیههبك گلعههه
)Company, 2018

(Petronر ٣ههـم ُىبًههبیی ثههٍ ٣ىههًان ُههلکه مههبؿك قههلاك وگههلعته ؿك

عُلًه َبی تغلیمی ي ؿك٣یه عبل ت٘میه ٓبؿكات مغًٔالت وتتهی ثهٍ کِهًكَبی
مقٔـ اَـاف ُلکتی مبوىـ كامکً ام پیگیلی صىیه كيیٍ ُلکهؿاكی ت قی میًُؿ کٍ
می تًاوـ ؿلیل مًرُی ثلای تج٤یه ام ایه كيیٍ تًًُ ٚلکه م ی وته ایلان وین ثبُهـر
عبل وکٍ كيیٍ ربكی ؿك ؽًّٔ گليٌ ُلکتی ُلکه م ی وته ایلان کبمالً مؾهبلف
ُلکه كامکً اًهر ًلمبیٍ ًهُبمی ُهلکهَهبیی مبوىهـ ثبمكگهبوی پتليًهًئیي (ثهب
مٌئًلیه مغـيؿ) 7ي ُلکه ثبمكگبوی َىگکىگ 0تمبمبً ؿك مبلکیه مٌتقیم ُلکه م ی
وته ایلان اًهر ًلمبیٍ ًُبمی ُلکهَبیی مبوىـ ویکً ًهبكل ًهًئیي 9ي ی اي ًهی
ثلیتبویب 0وین ؿك مبلکیه یک ُلکه ياً ٍٜثىبم ُلکه ویکهً لیمیتهـ 2اًهه کهٍ ًهُبم
ُلکه ویکً لیمیتـ وین مزـؿاً ؿك مبلکیه تبم ي تمبم ُلکه م ی وته ایهلان قهلاك ؿاكؿر
لقا ؿك ؽًّٔ تغلیم ؿي ُلکه اؽیل اتغبؿیٍ اكيپب ام و٠لیٍ مبلکیه غیلمٌتقیم ثُلٌ
ثلؿٌ اًهر المم ثٍ فکل اًه کٍ ایه كيیٍ ُلکه كامکً پیَ ام يقً ١اوقالة اًهالمی
تب عـی تًًُ ٚلکه ویکً پیگیلی میُـٌ اًهر مبلکیه  79ؿكٓـی ًهُبم ُهلکه
وتههه َىههـی صىههبی 1ؿك ًههبل  7312کههٍ ث٤ههـَب ثههٍ  72ؿكٓههـ اعههنایَ یبعههه
)(Chennai Petroleum Corporation Limited, 2018

وِهبن ؿَىهـٌ ًیبًهتی اًهه کهٍ ثبیهـ

َماکىًن وین اؿامٍ یبثـر ثب تًرٍ ثٍ مٜبلت عًق مىٜقی ؽًاَـ ثًؿ اگل کٍ ُهلکه م هی
وته ًُبم ؽًؿ كا ؿك ُلکهَبی ویکً ثبمكگبوی َىگکىگ ي پتليًًئیي ثٍ میل پىزبٌ
ؿكٓـ كًبوـٌ ي ؿك ٣یه عبل مبلک اکخلیه ًًؿ وجبُـ یب ایىکٍ ثب اوغالل ُهلکهَهبی
مقکًك ؿًه ثٍ ؽلیـ ًُبم ؿك ُلکهَبیی ثنوـ کٍ مقٔـ آ ی ٓبؿكات رلیبن وته
ي گبم کًِكمبن ت قی میًُوـر
––––––––––––––––––––––––––––––––

1 .Petro Suisse Intertrade Co. Sarl
2 .HK Intertrade Co. Ltd
3. Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sarl
)4. Iranian Oil Co. UK Ltd, (IOC-UK
5. Naftiran Intertrade Co. (NICO) Ltd
)6. Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL
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 .2-4عدم شوَل راتطِ کٌتزل
ثب تًرٍ ثٍ ایىکٍ كاث ٍٜمبلکیه ؿك اكتجب ٙثب تمبمی ُلکهَبی ایلاوی تغلیم ُهـٌ
تًً ٚاتغبؿیهٍ اكيپهب مٔهـاق پیهـا کهلؿٌ اًهه ُهًكای اتغبؿیهٍ اكيپهب ي َمضىهیه
ؿاؿگبٌَبی ایه اتغبؿیٍ ؿك قیبى ثب كاث ٍٜمبلکیه تملکن کمتلی ثل اعلام كاثٜهٍ کىتهلل
ؿاُتٍاوـ میلا َمبن ًٛك کٍ پیَ ام ایه اُبكٌ كعه مٜبثق قًاویه اتغبؿیٍ اكيپب ٓلف
اعلام یکی ام كياث ٚثلای ا٣مبل تغلیمَب کبعی ؽًاَـ ثهًؿر لهیکه ایهه امهل آهالً ثهٍ
م٤ىبی کم احل ثًؿن ایه كاث ٍٜؿك ؽًّٔ ُلکهَبی ایلاوی وؾًاَـ ثًؿ میلا ثهٍ و٠هل
وگبكوـٌ ُلکهَبی ایلاوی وٌجه ثٍ مٔبؿیق كاث ٍٜکىتلل وین ثٍ ُـت كاثٜهٍ مبلکیهه
ًیتپقیل ٌَتىـر
ؿك كأی ٓبؿكٌ  ٣یٍ ُلکه وته ایلان ُ٤جٍ ثلیتبویب ؿاؿگبٌ ثٍ ایه وکتٍ اُهبكٌ کهلؿ
کٍ تمبم ًٍ َ ً٘٣یئهمـیلٌ ایه ُلکه کٍ ؿك  71ؿًبمجل  0270مِهغًل ثهٍ ع٤بلیهه
ثًؿٌاوـ ًبثقبً يارـ ًِمهَبی مـیلیتی ؿك ُلکه م ی وته ایلان ثهًؿٌاوهـ کهٍ َمهیه
وِبن ؿَىـٌ اكتجب ٙقًی میبن ایه ُلکه ي ُلکه م ی وته ایلان اًهر يرهًؿ صىهیه
املی میتًاوـ ام ؿیـ ؿاؿگبٌ مٔـاق ثىـ الف ي ة رُهبت اعهلام كاثٜهٍ کىتهلل ثبُهـر
َمضىیه ایه مًكؿ ؿك ؽًّٔ ُلکه ویکً ًهبكلً 7هًئیي َهم مٔهـاق ؿاكؿ میهلا
َیئهمـیلٌ ایه ُلکه وین َمگی کبكمىـان كًمی ُلکه م ی وتهه ایهلان مغٌهًة
میًُوـ کٍ ؿك قبلت مأمًكیه ث ىـمـت ؿك ایه ُلکه عً٘ك ؿاكوـر لیکه ایه امهل ؿك
كأی ٓبؿكٌ  ٣یٍ ویکً ًبكل صىبوکٍ ؿك ؽًّٔ ُلکه وته ایلان ُ٤جٍ ثلیتبویهب فکهل
ُـٌ مًكؿ اُبكٌ ؿاؿگبٌ قلاك وگلعتهٍ اًههر ٣هاليٌ ثهل ایهه ؿك ؽٔهًّ ؿي ُهلکه
پتليًههًئیي ي ُههلکه ثبمكگههبوی َىههگکىههگ ُههًكای اتغبؿیههٍ اكيپههب اُههبكٌ ثههٍ
ؿكیبعهَب ي پلؿاؽهَبی میبن نَب ي ُلکه م ی وته ایهلان اُهبكٌ کهلؿٌ اًههر ؿك
ؿالیههل اثالغههی تغههلیم ُههلکه ًًئیٌههی مههیؽههًاویم کههٍ ُههلکه م ههی وتههه
ایلان ام عٌبةَبی ُهلکه مهقکًك ثهلای اوتقهبل ي ؿكیبعهه يرهٍ اًهتتبؿٌ مهیکىهـ
)(Council of the European Union, 1264/12: 59؛ ي یب ؿك مًكؿ ُلکه َىگکىگی ًُكا ؿك
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sarl

136

ؿيكٌ ؿيامؿَم ُمبكٌ ايل ثُبك 7933

مقلكٌ ارلایی ؽًؿ ثٍ ایه امل اُبكٌ میکىـ کٍ ؿك ویمٍ ًبل  0270ثلوبمٍكینیَب ثل ایهه
ثًؿٌ کٍ ُلکه ثبمكگبوی َىگکىگ می یًنَب ؿالك ام عهليٍ وتهه ُهلکه م هی وتهه
ایلان ثٍ ؿًه يكؿ ))Council of the European Union, 1264/12: 59ر ٣اليٌ ثل ایه ُهلکه
پتليًًئیي پي ام تغلیم ُـن ُلکه م ی وته ایلان ثٍ اكتجب ٙؽًؿ ثب ایهه ُهلکه
مبؿك اؿامٍ ؿاؿٌ اًه میلا تبكیؼ يكيؿ ایه ُلکه ثٍ عُلًه تغلیم  00ؿًهبمجل 0270
ثًؿٌ کٍ عـيؿ  12كيم پي ام ُلي ١تغلیم َهب  ٣یهٍ ُهلکه م هی وتهه ایهلان اًهه
((Case T-156/13, 2015:18ر

مُم تلیه ثغهج ؿك ؽٔهًّ كاثٜهٍ کىتهلل ؿك اكتجهب ٙثهب ؿي ُهلکه ثبمكگهبوی
َىگکىگ ي پتليًًئیي اعلام ثىـ د م٤یبكَبی کىتلل ی٤ىی ؿاُته قـكت ا٣مبل «عهق
تأحیلگقاكی ٣مـٌ» َىگبمی کٍ ُؾْ ؿاكای قـكت ثٍ ُکل قبوًوی (او٤قبؿ مًاعقهوبمٍ
کىتلل یب فکل مًًٗ ١ؿك اًبًىبمٍ) صىهیه عقهی كا ؿك اؽتیهبك وـاُهتٍ ثبُهـ ام ٛلیهق
تأًیي یک ُلکه ٟبَلی اًهر قلائه اكائٍ ُهـٌ تًًهُ ٚهًكای اتغبؿیهٍ اكيپهب ثهٍ
مىً٠ك احجبت ایه ثىـ ؿك ؽًّٔ ؿي ُلکه مقکًك َلصىـ کبعی ثٍ و٠ل ومیكًهـ امهب
يرًؿ َمیه ؿالیل وبکبعی ٟه پًُِی ثًؿن ایه ُلکهَب كا ونؿ ؿاؿگبٌ تقًیه کهلؿ ي
وُبیتبً ؿاؿگبٌ تغه کىتلل ثًؿن وبن كا وین اعلام کلؿر ٣اليٌ ثل ایه ام وزبیی کٍ ایه ؿي
ُلکه ٓلعبً ثٍ ٣ىًان ثبميَبیی ثلای عليٍ وته ایلان ثٍ کبك گلعتهٍ مهیُهًوـ تُیهٍ
ًٓكتعٌبةَبی مبلی ت تیقی (ثىـ ٌ ام مٔبؿیق کىتلل) میبن ایه ُلکهَب ي ُهلکه
ویکً آالً ؿيك ام فَه وؾًاَـ ثًؿر ایهه ٟهه َىگهبمی قهًیتهل مهیُهًؿ کهٍ صىهیه
ُلکهَبیی ثب يرًؿ ؿك مـَبی می یبكؿی َیشگًوٍ امًالی ؿك ًهٜظ اتغبؿیهٍ ي کِهًك
َىگکىگ وـاُتٍ اقـام ثٍ ًلمبیٍگقاكی وکلؿٌاوـ ي تمبم پهًل كا مٌهتقیمبً ثهٍعٌهبة
ُلکه م ی وته اكًبل کلؿٌ اوـر ؿك ؽًّٔ ُلکه وته ایلان ُ٤جٍ ثلیتبویهب يرهًؿ
ایه عقیقه کٍ ًٍ وتل ام ا٘٣بی َیئهمـیلٌ ایه ُلکه ًبثقبً يارـ پٌه مـیلیتی ؿك
ُلکه م ی وته ایلان ثًؿٌاوـ عتی اگهل مٔهـاق احلگهقاكی ٣مهـٌ وجبُهـ مهیتًاوهـ
مٔـاق ثىـ الف ام مًاكؿ کىتلل ی٤ىی ؿاُته عق یب ا٣مبل قـكت اوتٔبة یهب ثلکىهبكی
اکخلیه ا٘٣بی َیئه اؿاكی مـیلیتی یب و٠بكتی ُلکه قلاك گیلؿر ثهب تًرهٍ ثهٍ ایهه
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وکتٍ کٍ ؿعتل ُلکه پتليًًئیي ي ُلکه ویکً ًًئیي مِتلک ٌَتىـ ثٍ َیش ٣ىًان
ث٤یـ ویٌه کٍ م٤ـيؿ امًال ایه ُلکه ؿك ًٓكتی کٍ يرًؿ ؿاُتٍ ثبُـ مًكؿ اًهتتبؿٌ
ًبیل ُلکه َب امرم ٍ ویکً ًبكل ًًئیي ي ُلکه م ی وته ایلان قهلاك گیهلؿ میهلا
٣ـم تًرٍ ثٍ مغل حجه ؿعتل ایه ُلکه وِبن میؿَـ کٍ حجههکىىهـگبن ایهه ُهلکه
اًبًبً تًرُی ثٍ مٌئ ٍ ٣ـم اًتتبؿٌ ام امًال ُلکه تًًً ٚبیلیه وـاُتٍاوـر
ثب تًرٍ ثٍ مٜبلت مٜلط ُهـٌ ؿك مهًكؿ عهـيؿ ي حغهًك احجهبت كاثٜهٍ کىتهلل ؿك
اتغبؿیٍ اكيپب ك٣بیه وکبت فیل تًًُ ٚلکهَبی ایلاوی متیـ عبیـٌ ؽًاَـ ثًؿ:
الفر ُلکهَبی عل٣ی ایلاوی وجبیـ ؿًه ثٍ او٤قهبؿ قلاكؿاؿَهبیی موىهـ کهٍ ؿك ن
ُلکه مبؿك مٌئًلیه ت٘بمىی ؿاُتٍ یب ت٘میىی ؿك ؽًّٔ تُ٤ـات نَهب اكائهٍ ؿاؿٌ
ثبُـر ع قا ُلکه م ی وته ایلان (ؿك اكتجهب ٙثهب قلاكؿاؿَهبی ُهلکهَهبی ثبمكگهبوی
َىگکىگ ي پتليًًئیي) ي ُلکه ویکً لیمیتـ( 7ؿك اكتجب ٙثب قلاكؿاؿَبی ُلکهَهبی
ویکً ًبكل ًًئیي ي ُلکه وته ایلان ُ٤جٍ ثلیتبویب) وجبیـ ؿك صىیه قلاكؿاؿَبیی يكيؿ
کلؿٌ ي ثلای ؽًؿ ایزبؿ مٌئًلیه کىىـر
ةر ُلکهَبی مبؿك وجبیـ َیشگًوٍ عقی ثلای ؽًؿ ثهٍ مى٠هًك اوتٔهبة ا٘٣هبی
مـیلیتی ُلکه قبئل ثبُىـ ؽًاٌ مىِأ ایه عق ؿك اًبًىبمٍ ُلکهَبی عل٣ی ثبُهـ ي
یب ؽًاٌ مىِأ قلاكؿاؿی یب ٣لعی ؿاُتٍ ثبُـ میهلا عتهی اگهل َهیش مىِهأ قهلاكؿاؿی یهب
اًبًىبمٍای َم ثلای صىیه عقی يرًؿ وـاُتٍ ثبُـ ایه اوتٔبة ام وبعیٍ ُلکه مبؿك
میتًاوـ مٔـاق ا٣مبل قـكت مقکًك ؿك ثىـ الف مٔبؿیق كاث ٍٜکىتلل ت قی ُهًؿر ؿك
صىیه ُلایٜی كاٌعل ٣بقالوٍ ایه اًه کٍ اُؾبّ ثلگنیهـٌ ُهـٌ ثهلای ًِهمهَهبی
مـیلیتی و٠بكتی ي اؿاكی ُلکهَبی عل٣ی ًبثقٍ ؽـمه یهب ع٤بلیهه ؿك ُهلکهَهبی
مبؿك كا وـاُتٍ ثبُىـر
حر امًال ُلکهَبی عل٣ی کبمالً ام امًال ُلکهَبی مبؿك متمبین ي قبثل تتکیهک
ثبُـ؛ ثٍ وغًی کٍ َیشگًوٍ اؽتال ٙي ؿك میؾتگی ؿك امًال ي ًلمبیٍَب متًٔك وجبُهـر
٣اليٌ ثل ایه ُلکه مبؿك َیشگًوٍ ثُلٌيكی ي اًتتبؿٌ ام ایه امًال ثٍ ٣مهل ویهبيكؿ ي
––––––––––––––––––––––––––––––––
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اًتقالل مبلی ُلکه عل٣ی وٍ تىُب ثل كيی کبغق ث کٍ ؿك ياق٤یه وین ك٣بیه ًُؿر
تر ُلکهَبی مبؿك ثبیـ ام ا٣مبل َلگًوٍ عقی ثلای ؽًؿ کٍ ٟهه احلگهقاكی ثهٍ
ُکل ٣مـٌ كا ایزبؿ میکىـ ؽًاٌ ایه عق ؿك اًبًىبمٍ فکل ُـٌ ؽًاٌ رىجهٍ قهلاكؿاؿی
ؿاُتٍ ثبُـ ارتىبة کىىـر مخبل ا٣مبل صىیه عقی ام ربوت ُلکه مبؿك مهیتًاوهـ ایهه
ثبُـ کٍ ُلکه مبؿك ام ُلکه عل٣ی تُ٤ـ ثگیلؿ کٍ تمهبمی امهًال ُهلکه عل٣هی ؿك
مبلکیه ُلکه مبؿك ثبُـ ي ُلکه عل٣ی َیشگًوٍ عقی ثل نَب وـاُتٍ ثبُـر یب ایىکٍ
ُلکه مبؿك ام ُلکه عل٣ی تُ٤ـی اؽق کىـ مجىی ثل ایىکٍ تمبمی يرهًٌ ياكیهنی ثهٍ
یک عٌبة مِؾْ ام ُلکه عل٣ی ؿك مبلکیه ُلکه مبؿك اًه ي ُهلکه عل٣هی
يٟیتٍ ؿاكؿ ن يرًٌ كا ثٍ عٌبة ُلکه مبؿك مىتقل کىـر
وکتٍ ثٌیبك مُم کٍ فکل ن ؿك ایه قٌمه ٗليكی ثٍ و٠ل میكًـ ایهه اًهه کهٍ
تمبمی ایه ُلي ٙي يیوگیَب ثبیـ ؿك اكتجبٛبت میبن ُلکه عل٣ی ي ُلکه مبؿك لغبٝ
ًُؿر ثٍ ٣جبكت ثُتل ك٣بیه صىـی ام ایه ُلي ٙي ٣ـم ك٣بیهه عتهی یکهی ؿیگهل ام
ن َب ؽبلی ام عبیـٌ ؽًاَـ ثًؿ میلا اعلام َل کـام ام مٔبؿیق كاث ٍٜکىتلل ثهٍ تىُهبیی
ثلای تغلیم کلؿن یک ُلکه ي عتی گليٌ ُلکتی کتبیه ؽًاَـ کلؿر
 .3-4عدم شوَل سایز هصادیك خزق حجاب شزکتی
ؿك اثتـا ثٍ ثیبن مٌبئل ي وکبتی ک ی ثٍ مىً٠ك ر هًگیلی ام گلعتهبك ُهـن ثهٍ ؿام
تئًكی ؽلق عزبة ُلکتی میپلؿامیمر ثٍ ٣جبكت ثُتل وکهبت فیهل ؿك ممهلٌ مٌهبئ ی
ٌَتىـ کٍ َل ًُبمؿاك م٤قًلی ثٍ مىً٠ك ر ًگیلی ام ثليم مٌئًلیه ُؾٔی میثبیٌه
مـو٠ل قلاك ؿَـر المم ثٍ فکل اًه ایه وکبت اكتجب ٙؽبٓی ثب م٤یبكَبی اتغبؿیهٍ اكيپهب
وـاكوـ ي ٓلعبً كاٌَبیی ک ی ٌَتىـ کٍ وًیٌىـگبن مؾت ف اكائهٍ ؿاؿوهـ لهیکه ك٣بیهه
نَب ثلای ُلکهَبی مًكؿ ثلكًی مب وین ؽبلی ام لٜف وؾًاَـ ثًؿر مُمتهلیه مٌهئ ٍ
َىگبم تِکیل ُلکه کٍ ثٍ ٣ىًان یک ُلکه عل٣ی ُىبؽتٍ میًُؿ ك٣بیه مٌهبئل ي
وکبت ُک ی اًهر ك٣بیه ؿًتٍای ام وکبت ُک ی پي ام اعتتبط ُلکه ايلیه گهبم ؿك
رُه وِبن ؿاؿن اًتقالل ُلکه عل٣ی ام ُلکه مبؿك ت قی مهیُهًؿ کهٍ ؿك ٓهًكت
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٣ـم ك٣بیه نَب می تًاوـ ؿك مملٌ مٔبؿیق ؽلق عزبة ُلکه قلاك گیلؿر ثؾِهی ام
ایه وکبت ُک ی ٣جبكتاوـ ام:
الفر ثلگناكی ر ٌبت ًبالوٍ ًُبمؿاكان؛
ةر ثلگناكی ر ٌبت م٤مًل َیئهمـیلٌ ُلکه ي تى٠یم ًٓكتر ٌٍ؛
حر وگٍؿاكی ثبیگبوی 7ؿقیق ام ایه ًٓكتر ٌبت؛
تر ر ًگیلی ام ؿكَم میؾتٍ ُـن امًال ُلکه ي امًال ُؾٔی ًُبمؿاكان؛
ثر مٌتىـًبمی تمبمی يامَبیی اٜ٣بیی ثٍ ُلکه ام ربوت ًُبمؿاكان -اُهبكٌ ثهٍ
َـف اؽق يام ي صلایی ٣ـم اؽق يام ام ؽبكد ُلکه؛
در اًتتبؿٌ ام وبم ؽًؿ ُلکه ي وٍ ُلکه ؿیگلی َىگبم م٤بم ٍ ثب ُلکبی تزبكی؛
سر ٣ـم اًتتبؿٌ ام امًال ي ؿاكاییَبی ُلکه تًًًُ ٚبمؿاكان ُلکه مبؿك ثهلای
مقبٓـ مغبیل ثب اَـاف ُلکه؛
طر َىگبم اوزبم م٤بمالت تزبكی ٣ـم اُبكٌ ثٍ ایه امهل کهٍ ًهُبمؿاك یهب ومبیىهـٌ
ُلکه ُؾٔبً مٌئًل تُ٤ـات ُلکه اًه؛
ػر اعتتههبط عٌههبةَههبی رـاگبوههٍ ام ُههلکه مههبؿك ي ٣ههـم اوزههبم ؿكیبعههه ي
پلؿاؽهَبی ُلکه عل٣ی ام ٛلیق عٌبةَبی ُلکه مبؿك ()Barber, 1981: 402؛

ؿر ٣ـم تِکیل ُلکه عل٣ی ثب وبمی ُجیٍ ثٍ وبم ُلکه مبؿك صىبوکهٍ میهبن ویکهً
لیمیتـ ي ویکً ًبكل مِبَـٌ میکىیمر
پي ام ك٣بیه وکبت ُک ی وًثه ثٍ وکبتی میكًهـ کهٍ ثیِهتل مهلتج ٚثهب ُهیًٌ
اكتجب ٙمیبن ُلکه مبؿك یب ًُبم ؿاكان ثب ُلکه عل٣ی یب تغهه کىتهلل اًههر ؿك ایهه
ؽًّٔ وکتٍ مُم ٣ـم ا٣مبل تٌ  ٚياٗظ ي ُکبك ثل ُلکه عل٣ی یب تغه کىتهلل
اًه ع قا ك٣بیه مًاكؿ میل متیـ ؽًاَـ ثًؿ:
الفر ایزبؿ یک گليٌ مـیلیتی 0متتبيت ثب گليٌ مـیلیتی ُلکه مهبؿك ؿك ُهلکه
عل٣ی؛
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Record
2. Management group
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ةر ٣ـم آالط ا٣مبل ُلکه عل٣ی یب تغه کىتلل تًً ٚؿًتًك مٌتقیم ُهلکه
مبؿك یب ًُبمؿاك؛
حر اتؾبف ي ا٣مبل ًیبًهَبیی کٍ وِبن ؿَىـٌ ایه امل ثبُىـ کٍ ُلکه عل٣ی ؿك
كاًتبی ًًؿ ؽًؿ -ي وٍ ٓلعبً مىت٤ه ُلکه مبؿك یب ًُبمؿاك -مِغًل ع٤بلیهه اًهه
((Moses, 2008: 37ر

٣اليٌ ثل وکبت عًق م٤یبكَبی ؿیگلی وین ثهب ٣ىبیهه ثهٍ ٣مًمهبت و٠لیهٍ ؽهلق
عزبة ُلکتی يرًؿ ؿاكؿ کٍ تٜجیق نَب ثب يٗ٤یه ُلکهَبی ایلاوی ؿك ایهه عٔهل
وین ؽبلی ام عبیـٌ وؾًاَـ ثًؿ میلا ثٍ و٠ل میكًـ مًاكؿ فیل ثٍ َیشيرٍ مهًكؿ تًرهٍ
ًُبمؿاكان ُلکهَبی ایلاوی وجًؿٌ اًهر ایه م٤یبكَب ٣جبكتاوـ ام:
 ٣ـم اًتتبؿٌ ام مغل تزبكی مِتلک :یک ومًوٍ ام ایه مهًاكؿ ٣هـم اًهتتبؿٌ امؿعتل یب مغل تزبكی مِتلک ثب ًهُبمؿاك یهب ًهُبمؿاكان ُهلکه اًهه میهلا مِهبَـٌ
میکىیم کٍ مقل ؿي ُلکه پتليًًئیي ي ویکً ًبكل ؿك یک مکبن قلاك ؿاكؿ 7ي ثٍ َهیش
٣ىًان ؿيك ام فَه وؾًاَـ ثًؿ کٍ عتی ت٤ـاؿی ام کبكمىـان ُلکه پتليًًئیي َمبن
کبكمىـان ُلکه ویکً ًبكل ثبُىـر ایه مٌئ ٍ یقیىبً ٟه اتغبؿیهٍ اكيپهب كا ؿك ؽٔهًّ
تغه کىتلل ثًؿن ایه ُلکه ثیِتل کلؿٌ اًهه ي مهیتًاوهـ مجىهبی تٔهمیمگیهلی ؿك
ؽًّٔ اعلام كاث ٍٜکىتلل ثبُـ؛
 يرًؿ امًال مٌتقل :یکی ؿیگل ام مالکَبیی کٍ ؿك ًٛل ًبلیبن مهًكؿ اًهتتبؿٌمغبکم مؾت ف قلاك گلعتٍ ي ؿك ت٤لیف تئًكی ؽلق عزهبة ثهٍ ن اُهبكٌ ُهـ ٣هـم
يرًؿ امًالی اًه کٍ ثٍ ُهکل رـاگبوهٍ ؿك اؽتیهبك ُهلکه ثبُهـر اُهبكٌ يکهالی ؿي
ُلکه ثبمكگبوی َىگکىگ ي پتليًًئیي ثٍ ایه امل کٍ ایه ؿي ُلکه َیشگًوٍ امًالی
كا ؿك عًمٌ اتغبؿیٍ اكيپب ي َىگکىگ ؿك مبلکیه ؽًؿ وـاكوـ ي ؿًه ثٍ َهیش ع٤بلیهه
تزبكی ؿك ق ملي اتغبؿیٍ ونؿٌاوـ وقٖ ایه مٔـاق ُىبؽتٍ میًُؿ ي ممکه اًهه ؿك
ًبلیبن تی ؿك ًٓكت ثليم اؽتالعبت میبن اكيپب ي ایلان مًكؿ اًهتىبؿ مغهبکم اكيپهبیی
قلاك گیلؿر عبل نکٍ یکی ام اَـاف ایه ُلکهَب کٍ ؿك اًبًىبمٍ نَب وین فکهل ُهـٌ
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Avenue De la Tour-Haldimand 6,1009 Pully
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ع٤بلیهَبی ًلمبیٍگقاكی ؿك عًمٌَبی مؾت ف ٓى٤ه وته ي گبم اًهر
 ٣ـم اًتؾـام کبكمىـان ي ؽـمبت ؿَىـگبن مِتلک :مٜهبثق و٠هل وًیٌهىـگبن يعقًقـاوبن یکی ؿیگل ام مالکَبی وبؿیـٌ اوگبُهته ُؾٔهیه عقهًقی یهک ُهلکه
اًتؾـام کبكمىـان یب ؽـمبت ؿَىـگبن مِتلک مبوىهـ يکهال عٌهبثـاكان ي عٌبثلًهبن
تًً ٚیک ُلکه ي ُهلکه ؿیگهل اًههر المم ثهٍ فکهل اًهه کهٍ ثهب ثلكًهی كای
ؿاؿگبٌَبی اكيپبیی مالع ٍ٠مهیُهًؿ کهٍ ومبیىهـگبن عقهًقی ي يکهالی ُهلکهَهبی
پتليًًئیي ثبمكگبوی َىگکىگ ویکً ُلکه وته ایلان ُ٤جٍ ثلیتبویب َمگی اُؾبّ
ياعـی ٌَتىـ7ر ؿك اؽتیبك گلعته تیم عقًقی مِتلک ي ؿك ٣یه عبل اؿ٣بی ٣ـم يرًؿ
اكتجبٛبت مبلی ي ُلکتی املی ًبؿٌلًعبوٍ ثٍ و٠ل میكًـر ٣اليٌ ثل ایه المم اًه کهٍ
تمبمی کبكمىـان یک ُلکه عل٣ی ًَیتی متمبین ام کبكمىـان ُلکه مبؿك یب ًُبمؿاك كا
ؿاُتٍ ثبُىـر ایه وکتٍای اًه کٍ ؿك مٔبؿیق اعلام كاث ٍٜکىتلل ؿك اتغبؿیٍ اكيپهب فکهل
وِـٌ اًه لیکه ثٌیبك مىٜقی اًه کٍ ُهلکتی کهٍ اؿ٣هبی اًهتقالل ام ًهُبمؿاكان ي
ُلکه مبؿك ؽًؿ كا ؿاكؿ ام کبكمىـان َمبن ًُبمؿاك یب ُلکه مبؿك ثٍ ُهکل مِهتلک
ًًؿ وجلؿر
ام و٠ل ثلؽی ام وًیٌىـگبن پلؿاؽه ثؾِی ام عقهًق کبكمىهـان ُهلکه عل٣هی
تًًُ ٚلکه مبؿك عتی ؿك قبلت عق مأمًكیه َم میتًاوـ ثٍ ٣ىًان ؿًتبيینی ثهلای
ا٣مبل كاث ٍٜکىتلل ي وُبیتبً ؽلق عزبة مًكؿ اًتىبؿ قلاك گیهلؿ ((Moses, 2008: 38ر ایهه
امل ؿك ؽًّٔ ُلکه َبی عل٣ی ُلکه م ی وته ثب تًرٍ ثهٍ ایهه وکتهٍ کهٍ وُبیتهبً
تمبمی ًُبم نَب ؿك مبلکیه ُلکه مبؿك اًه میتًاوـ مٔـاق ؿاُهتٍ ثبُهـر يرهًؿ
اُؾبٓی ثب مأمًكیهَبی ث ىـمـت ؿك ُلکهَبیی مخل ویکً مهیتًاوهـ مٔهـاق ثهبكم
عت ٞاكتجبٛبت اًتؾـامی میبن کبكمىـان ُلکه عل٣ی ي مبؿك ي پلؿاؽه يرٍ ي عقًق
ام ربوت ُلکه مبؿك ت قی ًُؿر َمضىیه میؿاویم مٌئ ٍ َىگبمی ثغلوذتل میُهًؿ کهٍ
عـاقل ؿك ؽًّٔ ُلکهَبی ویکً ًبكل ًًئیي ي ُلکه وته ایلان ُ٤جٍ ثلیتبویهب
ایه اُؾبّ کٍ ؿك قبلت مأمًكیه عً٘ك ؿاكوـ ي ٣مالً کبكمىهـ كًهمی ُهلکه م هی
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. J. Grayston, G. Pandey, D. Rovetta, P. Gjortler, N. Pilkington
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وته ایلان مغًٌة میًُوـ ؿك مىبٓت مـیلیتی ي ؿك َیئهمـیلٌ قلاك گلعتٍاوـر ایهه
مٌئ ٍ َم وکتٍ كینثیىبوٍ ؿیگلی اًه کٍ ام صِم ُلکه م هی وتهه ایهلان ؿيك مبوهـٌ
اًهر ثٍ ًٛك ک ی ثبیـ میبن کبكمىـان ُلکه مبؿك ي کبكمىهـان ُهلکه عل٣هی اعتهلاق
کبمل صٍ ام عیج پلؿاؽه ؿًتمنؿ ي منایب ي صهٍ ام عیهج كياثه ٚاًهتؾـامی يرهًؿ
ؿاُتٍ ثبُـ عبل وکٍ میثیىیم ؿك ؽًّٔ ُلکهَبی عل٣ی ُلکه م ی وتهه ایهلان
وٍ تىُب ایه ق٘یٍ ك٣بیه وِـٌ ث کٍ کبكمىـان مِتلک ؿك وقََهبی عٌهبى مهـیلیتی
ٟبَل میًُوـر
 تىًً ١لمبیٍ ي ع٤بلیه تزبكی :م٤یبك ي مالک مُم ث٤هـی ایهه وکتهٍ اًهه کهٍُلکه عل٣ی ثب َیش ُلکه ؿیگلی ثٍ اًتخىبی ُلکه مبؿك ع٤بلیه تزبكی وـاُهتٍ یهب
َیش ًلمبیٍای رن وضٍ ُلکه مبؿك ثٍ يی اوتقبل ؿاؿٌ وـاُتٍ ثبُـر ُلکهَبیی مبوىهـ
پتليًًئیي ي ثبمكگبوی َىگکىگ کهٍ ؿكیبعهه ي پلؿاؽههَهبیی صىهـ می یهًن ؿالكی
ؿاُتٍاوـ امب تمبم ع٤بلیهَبیِبن ٓلعبً مغـيؿ ثٍ ربثزبیی اكقبم ثلای ُلکه م ی وتهه
میُـٌ ي ٛجق گتتٍ ؽًؿُبن َیشگًوٍ ًلمبیٍای َم وـاُهتٍاوهـ ثهٍ كاعتهی مِهمًل
صىیه م٤یبكی قلاك میگیلوـر ایه عقیقه کٍ ُلکهَهبی مهقکًك اقهـام ثهٍ َهیشگًوهٍ
ًلمبیٍگقاكی ومیکىىـ ي َیش تالُی ثلای کٌت ؿك مـ ي امهًال ام ربوهت نَهب ًهل
ونؿٌ ٟه تغه کىتلل ثًؿن نَب كا ثٍ ُـت اعنایَ میؿَـر ٣اليٌ ثل ایهه اكتجبٛهبت
ًىگیه مبلی ثب ُلکه مبؿكُ-لکه م ی وته ایلان -ي ام ٛلعی وـاُهته اكتجهب ٙمهبلی
مِبثٍ ثب ًبیل ُلکهَب فَه كا ثیِتل ثٍ ایه ًمه َهـایه مهیکىهـ کهٍ ُهلکهَهبی
مقکًك پًُِی ٌَتىـر
 ؿاُته ًلمبیٍ کبعی ي ٣هـم اًهتتبؿٌ ام ت٘هبمیه ُهلکه مهبؿك :ثغهج تِهکیلُلکه ثب ًلمبیٍ وبکبعی وین ٣ىٔل مُمی اًه کٍ ٟه تغه کىتلل ثًؿن ُلکهَبیی كا
کٍ ًُبمِبن ؿك ثًكى ٣لٍٗ ومیًُؿ اعنایَ میؿَهـر «اگهل کهٍ ًهلمبیٍ وٌهجه ثهٍ
تزبكتی کٍ ُلکه قلاك اًه اوزبم ؿَـ ي عزم كیٌک وبُی ام ن تزبكت کهماكمٍ
ثبُـ ایه مجىهبیی ثهلای وبؿیهـٌ اوگبُهته تتکیهک ُؾٔهیه عقهًقی ُهلکه اًهه»
)(Barber, .1981: 390

قب٣ـٌ آ ی ایه اًه کٍ مینان ًلمبیٍ ثبیـ ثهٍ عهـی ثبُهـ کهٍ
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كیٌکَبی قبثل پیَثیىی وبُی ام تزبكت ُلکه كا پًَُ ؿَهـر الجتهٍ ممکهه اًهه
ُلکه ثٍ ربی ؿك اؽتیبك ؿاُته ًلمبیٍ َىگبم تِکیل ؽهًؿ كا ؿك ثلاثهل كیٌهکَهبی
م٤بمالتی ثیمٍ کلؿٌ ثبُـر كيٍ ثیمٍ وین میتًاوـ وً٣ی تًریهٍ مىبًهت ثهلای تِهکیل
ُلکه ثب ًلمبیٍ پبییه ثبُـر ثلای ُلکهَبیی مبوىـ ویکً پتليًًئیي ي َىگکىگ کٍ
گلؿٍ مبلی ًبالوٍ نَب متزبيم ام صىـ می یبكؿ ؿالك اًه ي اَهـاف ًهلمبیٍگهقاكی ي
ع٤بلیه ؿك ثؾََبی مؾت ف ٓى٤ه وته ي گبم كا ؿوجبل میکىىـ تِهکیل ُهلکه ثهب
ًلمبیٍَبیی مبوىـ ؿٌ َناك ؿالك َىگکىگ ي ٓهـ َهناك علاوهک ثهٍ َهیشيرهٍ تًٓهیٍ
ومی ًُؿر تِکیل ُلکه ثب صىیه ًلمبیٍ پبییىی ثٍ قهـكی ثهب اَمیهه اًهه کهٍ عتهی
می تًاوـ ٟه ایه مًًٗ ١كا ؿك افَهبن ایزهبؿ کىهـ کهٍ ُهلکه ثهلای پیِهجلؿ مقبٓهـ
غیلقبوًوی تِکیل ُـٌ اًه ي یب اعتمبل ٣ـم ایتبی تُ٤ـات ؿك قجهبل اُهؾبّ ٛهلف
قلاكؿاؿ ؿك ایه ُلکه ثبال اً هر ٣هاليٌ ثهل ایهه ًهلمبیٍ پهبییه ي ؿك اؽتیهبك وـاُهته
َیشگًوٍ امًالی ممکه اًه ؿك قلاكؿاؿَبی ایه ُلکهَب مىزل ثٍ اكائٍ ت٘میه تًًهٚ
ُلکهَبی مبؿك ًُؿر اكائٍ صىیه ت٘همیىی ؽهلق عزهبة كا ثهیَ ام پهیَ ًهُلتهل
میکىـ میلا ٣اليٌ ثل ایه کٍ مٔـاق ثىـ ي م٤یبكَبی اعهلام كاثٜهٍ کىتهلل ؿك اتغبؿیهٍ
اكيپب -ثل ُ٣ـٌ گلعته مٌئًلیه َبی اقتٔبؿی یک ُؾْ عقًقی ثٍ ُکل ت٘هبمىی ي
یب ت٘میه کلؿن ن -قلاك میگیلوـ مِمًل یکی ام م٤یبكَبی ک ی ؽهلق عزهبة کهٍ
َمبن م٤لعی ًُبم ؿاك ثٍ اعلاؿ ؽبكد ام ُلکه ثٍ ٣ىًان علؿی کٍ ُؾٔبً مٌئًل تأؿیهٍ
قليٕ ي تُ٤ـات ُلکه اًه قلاك میگیلوـر
ًتیجِگیزی
ثب مالع ٍ٠قًا٣ـ ي مقلكات تغلیمَبی ُلکتی اتغبؿیٍ اكيپب ؿكیبعتیم کٍ ؿي م٤یهبك
آ ی ا٣مبل تغلیم ُلکتی كاث ٍٜمبلکیه ي كاث ٍٜکىتهلل اًههر ثهب وگهبَی ثهٍ كيیهٍ
ُلکه م ی وته ٣لثٌتبن ًً٤ؿی ؿك عًمٌ ُلکهؿاكی میتًان ثٍ كيُىی ؿكیبعه کٍ
كيٍ ؿیگلی َم ثلای ًبممبنؿَی كياثُ ٚلکه مبؿك ثب ُلکهَهبی ياثٌهتٍ مًرهًؿ
اًه ي ن َم تم ک کمتل ام  22ؿكٓـ ًُبم یک ُلکه ثٍ وغًی اًه کهٍ اکخلیهه
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ًًؿ وین ؿك اؽتیبك ُلکه مبؿك قلاك وگیلؿر ُلکه كامکً ًهً٤ؿی ؿك اکخهل قلیهت ثهٍ
اتتبق ًلمبیٍگقاكیَبی ُلکتی ؽًؿ ؿًه ثٍ ؽلیـ ًُبم ثٍ مینان کمتل ام  22ؿكٓهـ
مؿٌ اًه ي ام ایه ٛلیق وٍ تىُب رلیبن ٓـيك وته ي گبم ؽًؿ ثٍ کًِكَبی مقٔهـ كا
ت٘میه کلؿٌ ث کٍ ؿك ؿام كاث ٍٜمبلکیه وین ومیاعتـر ایه كيٍ ؽلیهـ ًهُبم مهـیلیتی
میتًاوـ ؿك ُلکه َبی حجه ُـٌ ؿك کًِكَبیی کٍ ثٍ ٣ىًان ثبماك َهـف وتهه ي گهبم
ایلان ُىبؽتٍ میًُوـ وین ا٣مبل ًُؿر ثب ا٣مهبل ایهه كيٍ َهم ؽٜهل تغهلیم کهبََ
مههییبثههـ ي َههم رلیههبن عههليٍ وتههه ایههلان ثههٍ کِههًكَبی مٔههلفکىىههـٌ ام ٛلیههق
ًلمبیٍگقاكی ؿك ُلکهَبی وبن ت٘میه میًُؿر
ؿك ؽًّٔ كاث ٍٜکىتلل وین متأًتبوٍ ُلکهَبی ایلاوی ؿك ُلای ٚمً ٜثی ثٍ ًهل
ومیثلوـ ي می تًان اؿ٣ب ؿاُه کهٍ اکخهل قلیهت ثهٍ اتتهبق م٤یبكَهبی كاثٜهٍ کىتهلل ؿك
ؽًّٔ ُلکهَبی ایلاوی حجه ُـٌ ؿك ؽبكد ام کًِك مٔـاق پیـا میکىىـر المم ثهٍ
فکل اًه کٍ تالٍ ؿك رُه ٣هـم ُهمًل م٤یبكَهبی کىتهلل ؿك قیهبى ثهب م٤یبكَهبی
مبلکیه ٟلاعه ي ؿقه ثیِتلی كا می  ٛجـ میلا ایه م٤یبك تمبمی ُئًوبت یک ُهلکه
ام اكتجب ٙکبكمىـان ثب ُلکه مبؿك تب يٗ٤یه مبلکیه امًال ي قلاكؿاؿَبی ُلکه عل٣ی
كا مًُکبعی میکىـر اكتجبً ٙبممبوی کبكمىـان ي مـیلان ُلکهَبی ایلاوی حجه ُـٌ ؿك
ؽبكد ثب ُلکه م ی وته ایلان مغـيؿ کلؿن عًمٌ ع٤بلیه ُلکهَهبی ایلاوهی حجهه
ُـٌ ؿك ؽبكد ثٍ اوتقبل يرًٌ ي امًال ثٍ ؿاؽل کًِك ٣ـم ًلمبیٍگقاكی ُلکهَهبی
مقکًك ؿك کًِك مینثبن وـاُهته امهًال ي مىهبث ٢اقتٔهبؿی مٌهتقل ام ُهلکه مهبؿك ي
اًتتبؿٌ ام يکالی مِتلک ؿك ٛلط ؿ٣هبيی ٓهلعبً ثؾِهی ام مٔهبؿیقی اًهه کهٍ ؿك
ؽًّٔ ُلکهَبی ایلاوی حجهُـٌ ؿك ؽبكد ام ایلان مًرهًؿ اًهه ي ثب٣هج ٗهلثٍ
ؽًكؿن ُلکهَبی مقکًك ُـٌ اًهر
الجتٍ ثٍ و٠ل می كًـ صىبوضٍ ُلکه م ی وته ایلان ؿًه ثٍ ایزبؿ تغییل ؿك میهنان
مبلکیه ُلکهَبی عل٣ی ؽًؿ ثنوـ ت٤ـاؿ میهبؿی ام م٤یبكَهبی كاثٜهٍ کىتهلل ؿیگهل
مغ ی ام ا٣لاة وؾًاَىـ ؿاُهر ثٍ ٣ىًان مخبل اگل ُلکه م ی وته ایهلان  02ؿكٓهـ
ًُبم یک ُلکه كا ؽلیـاكی کىـ ٛجی٤تبً ام عق ا٣مبل تأحیلگقاكی ٣مهـٌ کهٍ یکهی ام
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ٌٍ کىتلل ؿك صُبكصًة تغلیمَبی اتغبؿیٍ اكيپبًه ثُهلٜیبكَبی اًبًی اعلام كاث٤م
٘هبی مهـیلیتی ُهلکه ت٘همیه٣اليٌ ثل ایه امکبن اوتٔبة اکخلیه ا٣ وؾًاَـ ثلؿر
ٍکلؿن قلاكؿاؿَبی ن ي یب تُیٍ ًٓكتعٌبةَبی مهبلی ت تیقهی ؿك صىهیه عهبلتی ثه
یبكَهبی اعهلام٤ـاؿ قبثلتًرُی ام م٤ىی گلین ام ت٤اعتمبل میبؿ میٌّل ویٌه ي ایه ثٍ م
مهبل صىهیه كيُهی ُهلکه م هی وتهه ایهلان٣جبكت ث ُتل ثهب ا٣ ٍٍ کىتلل اًهر ثٜكاث
یه عبل ام تمبم منایبی ؿك٣ مٌتقیمبً ؿك اؿاكٌ ي كاَجلی یک ُلکه يكيؿ ومیکىـ ي ؿك
 ؿكٓـ وین ثُلٌمىـ ؽًاَـ ثًؿر722 ی ثب مبلکیه٣اؽتیبك ؿاُته یک ُلکه عل
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