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چکیدٌ
ٲٗیبض ٶٓبٰ زٲٹ٦طاتی ٥زض دبٲٗٻ ثیٵاٮٳٯٯی ثٻَٹضی٦ٻ زض اٖالٲیٻ دٽبٶی ح٣ٹ ٠ثكط آٲسٺ ،اظ َطٞی ٲٓٽط
تٳسٴ زٸٮت – ٲٯتټبؾت ٸ اظ ؾٹی زی٫ط يطٸضتی ٲتٗبٮی اؾت ٦ٻ اؾبؼ آٴ ،آظازی دبٲٗٻ ٲسٶی
٦كٹضټبؾت ،ٸٮی٧ٵ اثطاظ آظازی ثٻ اق٧ب ٬ٲرتٯ٦ ٝٻ ٶٹٔ ثبضظ آٴ آظازی ٲُجٹٖبت اؾت ثٻَٹض٦ٯی ٶیبظٲٷس
ایذبز ًٞبی ٲُٯٹة ٲجتٷی ثط حب٦ٳیت ٢بٶٹٴ ٲیثبقس؛ اٲب دبی٫بٺ ٲُجٹٖبت ثب تٹدٻ ثٻ ٲحسٸزیتټبی پیف
ضٸ زض ٶٓبٰ ثیٵاٮٳٯٯی ح٣ٹ ٠ثكط ٦ذبؾت؟ آظازی ٲُجٹٖبت زض ٶٓبٰ ح٣ٹ٢ی ایطاٴ ،اٸٮیٵ ثبض زض ٢بٶٹٴ
اؾبؾی ٲكطٸَیت ثٻ ضؾٳیت قٷبذتٻ قس ٸ ثٗساظآٴ ،ٲبٶٷس ٶٓبٰ ح٣ٹ٢ی اٶ٫ٯؿتبٴ ،اظ َطی ١ٸيٕ ٢بٶٹٴ
ٲحسٸزیتټبی ٢بٶٹٶی ثط ایٵ آظازی اٖٳب ٬قس .ٲ٣بٮٻ حبيط ثٻ زٶجب ٬ثطضؾی اثٗبز ح ١ثط آظازی ٲُجٹٖبت ٸ
ٲحسٸزیتټبی ٶبْط ثط آٴ زض پطتٹ آٲٹظٺټبی ح٣ٹ ٠ثكطی اؾت ،ټس ٜاظ ایٵ پػٸټف٪ ،ؿتطـ ازثیبت
ح٣ٹ ٠ٲُجٹٖبتی زض حٹظٺ ح٣ٹ ٠ثیٵاٮٳٯ٭ ثكط ٸ تٹدٻ ثٻ ٲحسٸزیتټب ،آؾیتټب ٸ چبٮفټبی پیف ضٸی
ادطای آٴ اؾت.
کلمات کلیدی :ٲحسٸزیت ٢بٶٹٶی ،ٲُجٹٖبت ،ٶٓبٰ ثیٵاٮٳٯٯی ح٣ٹ ٠ثكط ،ٲحسٸزیت ٢بٶٹٶی آظازی
ٲُجٹٖبت.
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مقدمٍ
٪طٸټی ثط ایٵ ثبٸضٶس ٦ٻ ٲُجٹٖبت آظاز ٲیتٹاٶٷس دبٲٗٻای ضا ثٻ ؾعٗبزت ٸ ثٽعطٸظی ضؾعبٶسٺ ٸ اؾعجبة
پیكطٞت ٸ تط٢ی ی٦ ٥كٹض ضا ٞطاټٱ ؾبظٶس .ؾیس دٳب٬اٮسیٵ اؾسآثبزی٦ ،ٻ اظدٳٯعٻ اٶسیكعٳٷساٴ ٸ ٲهعٯحبٴ
ثعض ٨ٲٗبنط اؾت ،چٷیٵ اٶسیكٻای زضثبضٺ ٲُجٹٖبت زاضز .اٸ ٸدٹز ٲُجٹٖبت آظاز ضا ی٧عی اظ ٖٯع٭ تط٢عی ٸ
پیكطٞت ٲٯ٭ اضٸپب ثٻ قٳبض آٸضزٺ ٸ ٲعی٪ٹیعس :ی٧عی اظ ٸؾعبلٯیؽ ٦عٻ ثبٖعت تط٢عی ٚعطة ٪طزیعسٺ ،آظازی
ٲُجٹٖبت اؾت اٲطٸظٺ ضؾبٶٻټب ٲطظټبی دٛطاٞیبیی ضا ٦ٷبض ظزٺاٶس ٸ زض ایٵ ٲیبٴ ٶ٣ف ٲُجٹٖبت ثٻٖٷٹاٴ ض٦ٵ
چٽبضٰ زٲٹ٦طاؾی ٲُطح قسٺ اؾت .زض ٦كٹض ٲب ټٳٹاضٺ ثٻ ایٵ ٲٽٱ ٶ٫بٺ ٸ تٹدٻ دسی قسٺ اؾت ٸ تأثیط ایٵ
ضؾبٶٻټب ثٻضٚٱ ٸدٹز ضؾبٶٻټبی زی٫ط اٖٱ اظ زیساضی ٸ قٷیساضی ٶتٹاٶؿتٻ تأثیط٪صاضی ٲُجٹٖبت ضا ٶبزیسٺ ٸ یب
٦ٱ ٦ٷس .ټٳ٫بٴ ضؾبٶٻټب ضا چٹٴ اثعاض اؾبؾی ٸ ٞٹ٠اٮٗبزٺ تأثیط٪صاض قٷبذتٻ ٦ٻ ټٱ زض ٢بٶٹٴ اؾبؾعی ٸټعٱ زض
٢بٶٹٴ ٲُجٹٖبت ثطای آٴ اټٳیت ٢بل٭اٶس٢ .بٶٹٴ ٲُجٹٖبت آیٷٻ تٳعبٰ ٶٳعبی ٶعٹٔ ٶٓعبضت ٸ پعبیف دٳٽعٹضی
اؾالٲی ثط ٲُجٹٖبت اؾت ٦ٻ زض ازٸاض ٲرتٯ ٝٲٹضزثحت ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت .ثبیس اشٖبٴ زاقعت ٦عٻ ٲُجٹٖعبت
ثٻ زٮی٭ ثطذٹضزاضی اظ ٶ٣فټبی ٲؤثط ٸ ٚیط٢بث٭ دجطاٶی ضا ٶیع ثٻ دبٲٗٻ ٸ ٞطټٷٖ ٩ٳٹٲی ٸاضز ٦ٷٷس .ثٷعبثطایٵ
ثٻضٚٱ پصیطـ ایٵ ح٣ی٣ت ٦ٻ ان٭ ثط آظازی ٲُجٹٖبت اؾت ،ٸدٹز ٲحسٸزیتټبیی ثطای ایٵ ان٭ ثٻٲٷٓعٹض
پیك٫یطی اظ چٷیٵ ٮُٳبت ٸ ذُطات يطٸضی ٲحؿٹة ٲیقٹز .ثؿیبضی اظ اٞطاز ثطای ٲربٮٟت ثب آظازی ثعسٸا
اٖالٰ ٲربٮٟت ٶٳی ٦ٷٷس ثٯ٧عٻ آظازی ٲُجٹٖعبت ضا يعٳٵ تٳذیعس ٸ تحؿعیٵ آظازی ٸ آظازی ٲُجٹٖعبت ،زض
ٲهبزی ١ثٻ ادطا زض ٲی آٸضٶس.
-1آزادی مطبًعات
آظازی ٲُجٹٖبت ٦ٻ زض حٹظٺ آظازیټبی ؾیبؾی ٢طاض ٲی٪یطز ،زضٸا ٕ٢ی٧ی اظ ٲٽٱتطیٵ ٸ ثطدؿعتٻتعطیٵ
ٲهبزی ١آظازیټبی ؾیبؾی اؾت .آظازی ؾیبؾی زض دبٲٗٻ اؾالٲی ثٻ ایٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ :اٞطاز دبٲٗٻ اؾالٲی زض
ت٧ٹیٵ ٸ ټسایت ٶٓبٰ ؾیبؾی دبٲٗٻ زاضای ٶ٣ف ٸ اثط ثبقٷس ،ٶٻ ایٵ٦ٻ تٷٽب ی٢ ٥كط یب دٳٕ یب ٸاثؿعت٫بٴ ثعٻ
ی ٥ٶػاز زض دبٲٗٻ ح ١ٸ تٹاٶبیی تهط ٜزض ازاضٺ اٲٹض ٦كٹض ضا زاقتٻ ثبقٷس .آظازی ؾیبؾی یٗٷی ایٵ٦ٻ ټٳعٻ
ٲطزٰ ثب  ُٕ٢اظ ٸاثؿت٫یټبی ٢ٹٲی ،ظثبٶی ٸ ٶػازی ٸ زیٷی زض ی ٥دبٲٗٻ ثتٹاٶٷس آٴ ٶٓبٰ ضا ثعٻؾعٹی ٲُٯعٹة
ذٹزقبٴ ټسایت ٦ٷٷسَ .جیٗی اؾت ٸ٢تی زض دبٲٗٻای اذتال ٜضأی ٸ ٶٓط پیسا قعس٣ٖ ،یعسٺای ٦عٻ َطٞعساضاٴ
ثیكتطی زاضز (اٮجتٻ زض چبضچٹة انٹ ٬ٸ اضظـټبی پصیطٞتٻقسٺ آٴ ٶٓبٰ) ضأی ٸ حطٞف ٲتجٕ ذٹاټعس ثعٹز ٸ
زی٫طاٴ ثبیس اظ آٴ تٳ٧یٵ ٦ٷٷس( .اٶسیكٻ حٹظٺ ،8961،ل )801
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ثطذٹضزاضی اظ ح ١آظازی ٲُجٹٖبت اظ ٲٷٓط آظازی ثیبٴ ،ٲٹيعٹٖی اؾعت ٦عٻ زض ایعٵ ثرعف زضنعسز
تحٯی٭ ٸ تٹدیٻ آٴ ټؿتیٱ .آظازی ٲُجٹٖبت زض ٶٓبٰ ثیٵاٮٳٯٯی ح٣ٹ ٠ثكط ثٻٖٷٹاٴ ی٧ی اظ اق٧ب ،٬آظازی ثیبٴ
ټٳٹاضٺ ٲٹضزتٹدٻ ح٣ٹ٢ساٶبٴ ٸ ثٻ زٶجب ٬آٴ ٢عٹاٶیٵ ٦كعٹضټب ثعٹزٺ اؾعت .حع ١ثعط آظازی ٲُجٹٖعبت قعبٲ٭
دؿتذٹی اذجبض ،اَالٖبت ،پطزاظـ ٸ اٶتكبض اؾت(hadian moghadam.1380,p117).

ثب تٹدٻ ثٻ ایٷ٧ٻ آظازی ثیبٴ اظ ح٣ٹ ٠اؾبؾی ثٻ قٳبض ٲیآیس ،ح٣ی ٦ٻ ثٻ اٶؿبٴ ثٻ زٮیع٭ اٶؿعبٴ ثعٹزٶف
زازٺ قسٺ اؾت .ثٷبثطایٵ ٲیتٹاٴ ٶتیذٻ ٪طٞت ٦ٻ ح ١اٞطاز ثكطی زض زؾتیبثی ثعٻ ح٣عبی ،١اذجعبض ٸ اَالٖعبت
تحت ح ١ثط آظازی ٲُجٹٖبت ٢بثٯیت تح ١٣پیسا ٶٳٹزٺ اؾت .ٲُجٹٖبت ٲٓٽعط تٳعسٴ ثكعط ٸ ٶكعبٶٻ ضقعس ٸ
ثیساضی اٸؾت ،چطا٦ٻ ٲیعاٴ تٹؾٗٻ ٸ ضقس ٲُجٹٖبت ټط ٲٯتی ٶكبٶ٫ط ٲیعاٴ آ٪بټی آٴ ٲٯت اؾت .ثعب ٖٷبیعت
ثٻ ایٷ٧ٻ ح٣ٹ ٠ثٷیبزیٵ زض ٶٓبٰ ثیٵاٮٳٯٯی ح٣ٹ ٠ثكط ثٻ ح٣ٹ ٠اَال ٠ٲیقٹٶس ٦ٻ ظیطثٷبی تح ١٣ؾبیط ح٣ٹ٠
ٸ آظازیټبؾت (verdross A,1937).ثٷبثطایٵ آظازی اَالٖبت یب آظازی اضتجبَبت ثسٸٴ ثٽطٺٲٷسی اظ حع ١ثعط
آظازی ٲُجٹٖبت ثی ٲٗٷب ذٹاټٷس ثٹز.
آظازی ٲُجٹٖبت ثٻ ٲٗٷبی ٖبٰ ،دؿتٸدعٹ ،دٳعٕآٸضی ٸ ٦ؿعت آظازاٶعٻ اذجعبض ٸ اَالٖعبت ٸ ٖ٣بیعس
ٖٳٹٲی ،اٶت٣ب ٬ٸ ٲربثطٺ آظازاٶٻ آٴټب ،اٶتكبض آظازاٶٻ ضٸظٶبٲٻټب ٸ پرف آظازاٶٻ ثطٶبٲٻټبی ضازیٹیی ٸ تٯٹیعیٹٶی
ٸ ایٷتطٶتی ،زضیبٞت ٸ ٲُبٮٗٻ آظازاٶٻ ٲُجٹٖبت ٸ زضیبٞت آظازاٶٻ ثطٶبٲٻټبی ٲص٦ٹض ضا زضثطٲی ٪یطز.
آظازی ٲُجٹٖبت ثٻ ٲٗٷعبی ذعبل ،ٶكعط آظاز ضٸظٶبٲعٻټعب ٸ ؾعبیط ٶكعطیبت زٸضٺای ثعسٸٴ ټعی ٪ٹٶعٻ
ٲحسٸزیت ٸ ٶٓعبضت ٢جع٭ اظ اٶتكعبض ٸ ٖعسٰ تٹ٢یع ٝٸ تُٗیع٭ ذٹزؾعطاٶٻ آٴټعب ثٗعس اظ اٶتكعبض يعٹاثٍ ٸ
ٲؿئٹٮیتټبی ٢بٶٹٶی ٶكطیبت ٸ ضؾیس٪ی ثٻ ترٯٟبت احتٳبٮی آٶبٴ زض زاز٪عبٺټعبی ٖعبزی ثعب حًعٹض ټیئعت
ٲٷهٟٻ ضا قبٲ٭ ٲیقٹز ٦ٻ ثب ضٖبیت ان٭ تٗسز ٸ تٷٹٔ ٧ٞطی ٸ ؾیبؾی ٶكطیبت زٸضٺای ٸ ضؾبٶٻټعبی زی٫عط
ٸ ح ّٟاؾت٣ال ٬آٴټب زض ثطاثط نبحجبٴ ثطٸت ٸ ٢سضت تح٧یٱ ٲی٪طزز(.ٲٗتٳس ٶػاز)8917،

 .1-1وقش مطبًعات در تأمیه آزادی در وظام بیهالمللی حقًق بشر
ح٣ٹ ٠ثكط ٲذٳٹٖٻ ٢ٹاٖس ٸ ٲ٣طضاتی اؾت ٦ٻ ټس ٜاظ آٴ ح ّٟقأٴ ٸ ٦طاٲت اٶؿعبٴ ٸ اضظـ حیعبتی
ثكط اؾت ٦ٻ ٲُٯٹة ٸدساٴ اٶؿبٴټب ثبقس ٸ ثطای ح ّٟتٹاظٴ اذال٢ی زض ضاؾتبی ٶی٭ ثٻ اضظـټعبی ٲتٗعبٮی
دبٲٗٻ ثیٵاٮٳٯٯی ٞبض٘ اظ ٲطظثٷسیټبی دٛطاٞیبیی الظٰ اٮطٖبیٷس .ثٻ ٖجبضتی ح٣عٹ ٠ثكعط ،ح٣عٹٞ ٠عطز اٶؿعبٶی
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اؾت ٦ٻ تأٲیٵ ٸ تًٳیٵ آٴ ٲجتٷی ثط قٷبؾبیی ٲجبثٻ ح٣ٹ ٠شاتی ٞطز اؾعت (Salcedo jc.1985.p305).حع١
ثط آظازی ٲُجٹٖبت اظ ٲهبزی ١آظازیټبی ٲسٶی –ؾیبؾی ثٹز .ٸ ثٻٖٷٹاٴ آظازی ح٣ٹ٢ی ،پبیٻ ٖٯٳعی آٴ ٲجتٷعی
ثط ٶٓطیٻ ٲ٣بٸٲت ٲیثبقس .اظ آٶذبیی ٦ٻ ٲُجٹٖبت ،ٲٓٽط تٳسٴ ٸضقس ٸ ثیساضی ی ٥ٲٯعت اؾعت حٳبیعت اظ
آٴ ثٻٖٷٹاٴ ح٣ٹٞ ٠طزی اظ ؾٹی زٸٮعت –حب٦ٳیعت ٲیععاٴ اٖتجعبض ٸ ٲكعطٸٖیت آٴ زٸٮعت ضا ٲعیؾعٷذس ٸ
ثٻٖجبضتیزی٫ط ٲٗیبض ؾٷذف زٲٹ٦طاتی ٥ثٹزٴ ی ٥زٸٮت زض ازٸاض ٲرتٯ ٝظٲبٶی ٸاثؿتٻ ثٻ ٲیعاٴ ٲحسٸزیت ٸ
ٲساذٯٻ آٴ زٸٮت زض آظازیټبی ٖٳٹٲی ٸ ٞطزی ،ٲٵدٳٯٻ آظازی ثیبٴ ٸ آظازی ٲُجٹٖبت اؾت .ثعٻثیعبٴزی٫عط
ٲیتٹاٴ چٷیٵ اشٖبٴ زاقت ٦ٻ ٲُجٹٖبت ٶ٣ف ٶبْط ادتٳبٖی ثط زٸٮت ٸ اض٪بٴټبی ٲرتٯ ٝادتٳبٖی ضا ثعبظی
ٲی٦ٷٷس ٦ٻ اظیَ٥ط ٜٸْیٟٻ قٟبٜؾبظی ٸ تٹؾٗٻ زاٲٷٻ ٲؿئٹٮیت ثطای اض٪بٴټبی اؾبؾی حٳبیت اظ ح٣عٹ٠
ثكط زٸٮتی ضا ثٻ ٖٽسٺ زاضٶس ٸ اظ َط ٜزی٫ط ٖٳٯ٧طز ٲجبضظٺای زض ٢جبٞ ٬ؿبز ثٹضٸ٦طاتی ٥زض دٹاٲٕ ٲعسضٴ ضا
زاضز.

 .2-1استثىاَای آزادی مطبًعات
زض ٦كٹضټبی زاضای ٶٓبٰ ح٣ٹ٢ی تٷجیٽی ٦ٻ ثط اؾبؼ ان٭ اٶتكبض آظازاٶٻ ٲُجٹٖبت ،ٲحسٸزیتټبی پیف
اظ اٶتكبض ضٸظٶبٲٻټب ٸ ٲذٯٻټب ،ٲبٶٷس ٦ؿت ادعبظٺ ٢جٯعی تأؾعیؽ ٸ ازاضٺ ٶكعطیبت ،پطزاذعت ٸزیٗعٻ ٲعبٮی ٸ
ؾبٶؿٹض ٲُبٮت پیف اظ چبح ٸ اٶتكبض آٴټب ،اظٲیبٴضٞتٻاٶس ٸ ثب تٹدٻ ثٻ يٹاثٍ ٢بٶٹٶی تٗییٵ ٲحعسٸزیتټعبی
آظازی ٲُجٹٖبت ،ترٯٝټب ٸ دطٰټبی احتٳبٮی ٶبقی اظ ٲٷسضدبت ٶكطیبت ،تٷٽعب ثٗعس اظ اٶتكعبض آٴټعب ٲعٹضز
تٗ٣یت ٢طاض ٲی٪یطٶسٖ ،الٸٺ ثط ٲحسٸزیتټبی ایٵ آظازی ٦ٻ زض ٢ٹاٶیٵ ٖبزی یب ٢ٹاٶیٵ اذتهبنی ٲُجٹٖعبتی
پیفثیٷی ٲیقٹٶس ،ثطذی ٲٹاضز ذبل ٲطؾٹٰ ثٻ «اؾتجٷبءټبی آظازی ٲُجٹٖبت» ټٱ زض ٶٓط ٪طٞتٻقسٺ اؾت.
زض ظٲبٴ دٷ :٩زض اٚٯت ٦كٹضټب ،زض ظٲبٴ دٷ ،٩تح ١٣ان٭ اٶتكبض آظازاٶٻ ٲُجٹٖبت ،ٲتٹ ٝ٢ٲیقٹزٸ زٸٮتټب ٲیتٹاٶٷس ثط ٲجٷبی ٢ٹاٶیٵ ٲهٹة ٲذٯؽ ٸ یب تهٹیتٶبٲٻټبی ټیأت ٸظیعطاٴ ثعٻ ؾبٶؿعٹض ٲُبٮعت
ضٸظٶبٲٻټب ٸ ٲذٯٻټب ٸ یب تٹ٢ی ٝٸ تُٗی٭ اٶتكبض آٴټب ٸ ٶیع ٲٷٹٌ ٦طزٴ تأؾعیؽ ٸ ازاضٺ ٶكعطیبت دسیعس ثعٻ
زضیبٞت ادبظٺٶبٲٻ ،ا٢ساٰ ٦ٷٷس .ثٻ ٖٷٹاٴ ٲجب ،٬زض ٞطاٶؿٻ زض ؾعب٬ټعبی دٷع ٩دٽعبٶی اٸ ٬ثعٻٲٹدعت «٢عبٶٹٴ
ٲهٹة  5اٸت  »8781ضادٕ ة ٲ٣بثٯٻ ثباَالٔ پطا٦ٷی ٲعبی ٲُجٹٖعبت زض ظٲعبٴ دٷع »٩زٸٮعت ثعٻ ؾبٶؿعٹض
ٲُبٮت ٶكطیبت زؾعت ٲعیظز ٸ ثعٻ ایعٵ ٲٷٓعٹض ،ضٸظٶبٲعٻټعب ٸ ٲذٯعٻټعب ضا ٸازاض ٲعی٦عطز ٦عٻ ٶٳٹٶعٻټعبی
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حطٸٞچیٷیقسٺ ٲُبٮت چبپی ذٹز ضا پیف اظ اٶتكبض آٴټب ،ثطای ٶٓبضت ٸ ٦ٷتط ٬ثط اذجبض ٶٓبٲی ٸ زیپٯٳبتیع،٥
زض اذتیبض ٲأٲٹضاٴ ؾبٶؿٹض ٢طاض زټٷس.
ح٧ٹٲتٶٓبٲی :زضٸا ٕ٢اٖالٴ «ح٧ٹٲتٶٓبٲی»٦ ،ٻ زض قعطایٍ ٚیطٖعبزی ثحعطاٴټعبی ؾیبؾعی ٦كعٹض٦كٹضټب ،نٹضت ٲی٪یطز ٶیع ٲبٶٷس ظٲبٴ ٸ٢ٹٔ دٷ ،٩زٸٮتټب ثط اؾبؼ ٢ٹاٶیٵ ٸ تهعٹیتٶبٲعٻټعبی ذعبل،
ٲیتٹاٶٷس ثٻ اٖٳب ٬ٲحسٸزیتټبی ٲرتٯ ٝزؾت ثعٶٷس .زض ایطاٴ ثٻٲٹدت اٸٮیٵ ٢بٶٹٴ ح٧ٹٲتٶٓعبٲی ٦عٻ زض
زٸضٺ اٶ٣الة ٲكطٸَیت زض تبضید  11ضدت ؾب 8917 ٬ٺ.ـ اظ تهٹیت ٲذٯعؽ قعٹضای ٲٯعی ٪صقعتٻ ثعٹز،
چ٫ٹٶٻ ٲساذٯٻ يطٸضت دٷ ٩زض ظٲبٴ ح٧ٹٲتٶٓبٲی زض اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ اٲٷیت ٸ آؾبیف ٖٳعٹٲی ٸ تٹ٢یعٝ
ٲُجٹٖبت ٸ تٗ٣یت ٲذبظات ٲتهسیبٴ یب ٲسیطاٴ آٴټب پیفثیٷیقسٺ ثٹز.
حبٮت ٞٹ٠اٮٗبزٺ :ٲٹضز زی٫طی ٦ٻ ٲج٭ ٸ٢ٹٔ دٷ ٩ٸ اٖالٴ ح٧ٹٲعتٶٓعبٲی ٲعیتٹاٶعس ؾعجت تٹ٢عٝادطای ان٭ ٦ٯی آظازی ٲُجٹٖبت ٪طزز ،اٖالٴ «حبٮت ٞٹ٠اٮٗبزٺ» اؾت .ثب تٹدٻ ثٻ ایٵ٦ٻ حبٮعت ٞعٹ٠اٮٗعبزٺ
قطایٍ ٸ ٲ٣طضاتی ٦ٻ زاضز ظٲبٴ ثط٢طاضی ایٵ حبٮت زض ٲ٣بیؿٻ ثب ح٧ٹٲتٶٓبٲی ٦ٹتبٺتط اؾت .ثٻٖجبضتزی٫عط
ٲست حبٮت ٞٹ٠اٮٗبزٺ ،اظ چٷس ضٸظ ٸ حسا٦جط چٷس ټٟتٻ تذبٸظ ٶٳی٦ٷس ،زضنٹضتی٦ٻ ح٧ٹٲتٶٓبٲی ،ٲٗٳعٹال
ثطای چٷس ٲبٺ ثط٢طاض ٲی٪طزز.
ٲُجٹٖبت ٸیػٺ ٦ٹز٦بٴ :زض زٸضٺ پعؽ اظ دٷع ٩دٽعبٶی زٸٰ ،زض ثؿعیبضی اظ ٦كعٹضټبی ٚطثعی ؾعجتيطٸضت چبضٺدٹیی ثطای قطایٍ ادتٳبٖی ٸ ا٢تهبزی ثحطاٴآٲیع ٶبقی اظ دٷ ٩ٲص٦ٹض ٸ حٳبیت ٦ٹز٦بٴ زض
ٲ٣بث٭ ٶبثؿبٲبٶیټبی آٴ ظٲبٴ ثٻ پیطٸی اظ ٲ٣طضات ٲحسٸز٦ٷٷعسٺای ٦عٻ زض اٸایع٭ ٢عطٴ ثیؿعتٱ دٽعت ٲهعٹٴ
ؾبذتٵ آٶبٴ زض ثطاثط دٷجٻټبی ٚیطاذال٢ی ٸ ذكٹٶتآٲیع ٞیٯٱټبی ؾیٷٳبیی ٸيٕقسٺ ثٹزٶس ،ٲ٣طضات ذبنعی
ٶیع ثطای ٲ٣بثٯٻ ثب آثبض ٲٷٟی ٲحتٹیبت ٶكطیبت ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹدٹاٶبٴ ثٻ تهٹیت ضؾیسٶس.
ٶكطیبت ذبضدی :زض ثطذی اظ ٦كٹضټبی ٚطثی ٸ اظدٳٯٻ ٞطاٶؿٻ ،ثٻضٚٱ ان٭ اٶتكبض آظازاٶٻ ٲُجٹٖعبت،ثطای ٶكطیبت زٸضٺای ٸ ٚیط زٸضٺای ٲٷتكطقسٺ ثٻ ظثبٴټبی ذعبضدی ٸ یعب ٸاضزقعسٺ اظ ٦كعٹضټبی ذعبضدی،
ٲ٣طضات ٲحسٸز٦ٷٷسٺای پیفثیٷی ٪طزیسٺاٶس.
ٶكطیبت حبٸی آ٪ٽیټبی ً٢بیی ٸ ٢عبٶٹٶی :زض ٞطاٶؿعٻ ٖعالٸٺ ثعط ٶكعطیبت زٸضٺای ٸیعػٺ ٦ٹز٦عبٴ ٸٶٹدٹاٶبٴ« ،ٶكطیبت آ٪ٽیټبی ً٢بیی ٸ ٢بٶٹٶی» ٶیع ثٻ تجٗیت اظ ٲ٣طضات ٲحسٸز٦ٷٷسٺ آظازی ٲُجٹٖعبت ٲٯععٰ
قسٺاٶس .ایٵ٪ٹٶٻ ٶكطیبت ٦ٻ ثٻ اٶتكبض آ٪ٽیټبی ضؾٳی يطٸضی ثطای اٖتجبض یعبثی٢ ،بثٯیعت ادعطا ٸ اٖتعطاو
پصیطی ثطذی ٲهٹثبت ٢بٶٹٶی ٸ تهٳیٳبت ً٢بیی ٲیپطزاظٶس ،ثٻٲٹدت ٢بٶٹٴ ٲهٹة  1غاٶٹیعٻ  ،8755ثبیعس
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اظ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ ٶٓبضت ٢جٯی ،تجٗیت ٦ٷٷس .ثعط اؾعبؼ ایعٵ ٢عبٶٹٴ ،تٷٽعب ٶكعطیبتی ٲعیتٹاٶٷعس ثعٻ اٶتكعبض
آ٪ٽیټبی ً٢بیی ٸ ٢بٶٹٶی ا٢ساٰ ٦ٷٷس ٦ٻ ٢جال ادبظٺٶبٲٻ ذبل آٴ ضا اظ ٲ٣بٲعبت نعالحیتزاض زضیبٞعت ٦عطزٺ
ثبقٷس.

-2اَمیت ي تأثیرات جریان آزادی اطالعات در عرصٍ سیاست
زض ٲیبٴ ثیبٴټبی زٲٹ٦طاؾی «آظازی اَالٖبت» ٸ ٲؤٮٟﺔ انٯی آٴ «ح ١زؾتطؾی ثٻ اَالٖععبت» ،ثٻ ٲٗٷبی
تٹاٶبیی قٽطٸٶساٴ زض زؾتطؾی ثٻ اَالٖبتی اؾت ٦ٻ زض اذتیبض ح٧ٹٲت اؾت .چٷععساٴ٦ععٻ آظازی اَالٖبت ٸ
ح ١زؾتطؾی ثٻ «ا٦ؿیػٴ زٲٹ٦طاؾی» تٗجیط ٲعی قعٹز .اٲععطٸظٺ ایععٵ انعع٭ پصیطٞتعٻ قعسٺ ٦ٻ ا٪ط قٽطٸٶساٴ
ثطذٹضزاض اظ اَالٖبتٖ ،ال٢ٻٲٷس ٸ زض٪یععط ٲؿعبل٭ حیععبت ادتٳبٖی ثبقٷس ،زٲٹ٦طاؾی ٦بض٦طز ثٽتطی ذٹاټس
زاقت .ایٵ ؾٻ ٲؤٮٟﺔ ٲٽٱ ثط ی٧عسی٫ط تعأثیط ٲتٗبٲ٭ ٸ ت٣ٹیت٦ٷٷسٺ زاضٶس .ثطذی نبحتٶٓعطاٴ ٶ٣ف اَالٖبت
زض ظٶع عس٪ی زٲٹ٦طاؾع عی ضا ثع عٻ ٦ععبض٦طز پٹ ٬زض ا٢تهبز دبٲٗٻ تٗجیط ٦ععطزٺاٶععس .قع عٽطٸٶساٴ ثطذع عٹضزاض اظ
اَالٖعبت ٲی تٹاٶٷس زضثبضٺ ظٶس٪ی ؾیبؾی ذٹز ثٻ ٪عیٷف ټب ٸ اٶتربة ټعبی ثرطزاٶٻ ای زؾت ثعٶٷس .ټٳچٷیٵ
آٶبٴ ثعٻ ٦ٳ ٥اَالٖبت ثٽتط ٲیتٹاٶٷس ثٻ اؾتسال ٬ٸ یب اضظیبثی اؾتسال٬ټب ثپطزاظٶس.
ثٻ ضؾٳیت قٷبذتٵ آظازی اَالٖبت ثٻٖٷٹاٴ ی ٥ح ١ثٷیبزیٵ ثكط ،زٸ ٶتیذٻ ٲٽٱ ضا زض پی زاضز:
ٶرؿت :اَالٖبت اثعاضی ثطای تأٲیٵ ٲٷب ٕٞح٧ٹٲت٦ٷٷس٪بٴ ٸ ؾیبؾت٪صاضاٴ ٶیععؿت ٸ ثبیععس اظ آٴ زض
دٽت تأٲیٵ ٲٷبٖ ٕٞٳٹٰ ثٽطٺ ٪طٞت .اؾتسال ٬چٷیٵ اؾت٦ ،ٻ زض ی ٥دبٲٗﺔ زٲٹ٦طاتی ،٥زٸٮت ٶٻ ٲبٮ ٥ثٯ٧ٻ
اٲبٶتزاض اَالٖبت اؾت .زض چٷیٵ دٹاٲٗی قٽطٸٶساٴ ثعٻ ح٧ٹٲعت ذعٹز اٖتٳبز ٲعی٦ٷٷعس ،تب اَالٖبت ضا زض
دٽت ٲٷب ٕٞآٶبٴ ٪طزآٸضی ٦ٷٷس.
زٸٰ :ان٭ ثطذٹضزاضی ټٳ٫بٴ اظ حسا٦جط آظازی اَالٖبت اؾت٦ ،ؿبٶی ٦ٻ ٢بل٭ ثٻ اؾتجٷب زضایٵ ثعبضٺاٶعس،
ثبیس زالی٭ تٹدیٽی اضالٻ زټٷس .ثٻایٵتطتیت اَالٖبت زض زٸضاٴ دسیعس ٶعٻ٣ٞعٍ یعع٦ ٥بالی ٖٳٹٲی ثٯ٧ٻ ی٥
ٲٷجٕ ٖٳٹٲی ټٱ ثٻ قٳبض ٲی آیس .ا٪عط ٢عطاض ثبقعس اٞعطاز دبٲٗعٻ ٶ٣عف ٗٞب ٬تط ٸ ٲؿئٹٮیتټبی ثعض٨تعطی ضا
زض ؾععبظٲبٴزټععی دبٲٗٻ ثط ٖٽسٺ ث٫یطٶس ،ثبیس ثتٹاٶٷس ثط پبیععﺔ اَالٖبت دبٲٕ ،آظازاٶٻ اٶسیكٻ ٦ٷٷس ٸ ثٻ تجییٵ ٸ
تسٸیٵ ٶٓطیٻټبی ذٹز ثپطزاظٶس.
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زض ٖهط دسیس دطیبٴ آظاز اَالٖبت ٲٷذط ثٻ زیپٯٳبؾعی زیذیتعبٮی قععسٺ اؾععت ،زیپٯٳبؾععی زیذیتبٮی
ٖجبضت اؾت اظ :اثط٪صاضی ،ا٢ٷبٔ ٸ اٶ٫یعـ ثبظی٫طاٴ ثب دٳٕآٸضی ،تذعیٻٸتحٯیع٭ ،پطزاظـ ٸ تٹظیٕ اَالٖبت
زض ظٲبٴ (ؾعععطٖت) ٲٷبؾت ،ثسٸٴ ٲحسٸزیت ٲ٧بٶی اظ َطیٞ ١ٷبٸضی اَالٖبت ٸ اضتجبَبت زض دٽت ٲٷعععبٕٞ
ٲٯی.
آظازی ٲُجٹٖبت ٸ زٲٹ٦طاؾی ،ضاثُٻ ثؿیبض ٶعزی٧ی زاضٶس .ایٵ آظازی تٷٽب زض زٲٹ٦طاؾعی تح٣ع ١ٲییبثعس
ٸ زٲٹ٦طاؾی ٶیع ثسٸٴ آظازی ٲُجٹٖبت ٲٟٽٹٰ پیسا ٶٳی ٦ٷس .ضغیٱ ټبی زٲٹ٦طاتیع ،٥یعب زٸٮتټبی ٲجتٷعی ثععط
حب٦ٳیت ٲطزٰ ،ضغیععٱټععبی ٲكطٸٖی ټؿتٷس ٦ٻ ټسٞكبٴ ذسٲت ثٻ اٶؿبٴ ٸ حٟعععّ ح٣عععٹ ٠ٸ آظازیټععبی
اٸؾعععت .زض ایعععٵ ٲیبٴ آظازی ٲُجٹٖبت اظ دبی٫بٺ ٸیععػٺای ثطذٹضزاض اؾت .چطا٦ععٻ ٸؾععیٯٻای ثطای ٲح١٣
ؾبذتٵ زی٫ط ح٣ٹ ٠اٞطاز ثٻ قٳبض ٲیضٸز(.ٶٳ ٥زٸؾت)8919،
-3محديدیتَای حق بر آزادی مطبًعات
ثٻَٹض٦ٯی آظازی زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ زض ٢بٮت ح٣ٹ٢ی ،ٲُٯ ١ٸ ثی٢یسٸقطٌ ٶیؿت .ثعٻ ٶٓعط ٲعیضؾعس زض زٸ
ٲٟٽٹٰ ح٣ٹ٢ی ٸ ٞٯؿٟی ث٫ٷذس ،ثٻَٹضی٦ٻ آظازی زض ٲٟٽٹٰ ٞٯؿٟی آٴ ثٻ حبٮت ٲُٯع ١ٸ زض ٲٗٷعبی ٢یسٸثٷعس
ٶجععٹزٴ ټؿععت ٸ ثععٻ ٖجععبضتی ثععٻ زٶجععب ٬پبؾععد ثععٻ اثٽععبٰ آیععب ثكععط ثععٻٸا٢ععٕ آظاز اؾععت ،ٲععیضٸز
 ،اٲب ظٲبٶی ٦ٻ آظازی زض ٢بٮت ح٣ٹ٢ی ٢طاض ٲی٪یطز ،ٲؿئٹٮیت ثطذعٹضزاضی اظ آٴ ٶیعع ثعط زٸـ ٲربَعت ثعبض
ٲیقٹز ٸ ٖساٮت حسٸز ٲطظټبی آظازی ضا تٗییٵ ٲی٦ٷس ،ثٻ٪ٹٶٻای ٦ٻ آظازی ثٻ تجٗیت اظ یع ٥ٶٓعبٰ ٖ٣الٶعی
ثطای اثٷبی ثكطی «ح »١تٯ٣ی ٲیقٹز.
اٖالٲیٻ دٽبٶی ح٣ٹ ٠ثكط زض ٲبزٺ  17ٲحسٸزیتټبیی ضا زض ٲعبزٺ  17زض اؾعتٟبزٺ اظ ح٣عٹ ٠ٸ آظازیټعب
ٲٹضز قٷبؾبیی ٢طاض زازٺ ٦ٻ ثٻٸؾیٯٻ ٢بٶٹٴ ٲٷحهطا ثٻٲٷٓٹض تأٲیٵ قٷبؾعبیی ٸ ٲطاٖعبت ح٣عٹ ٠ٸ آظازیټعبی
زی٫طاٴ ٸ ثطای ضٖبیت ٲ٣تًیبت نحیح اذال٢عی ٸ ٶٓعٱ ٖٳعٹٲی ٸ ضٞعبٺ ټٳ٫عبٶی زض قعطایٍ یع ٥دبٲٗعٻ
زٲٹ٦طاتی ٥ٸيٕ ٪طزز .ټٳچٷیٵ اقٗبض ٲیزاضز ٦ٻ ح٣ٹ ٠ٸ آظازیټب زض ټی ٲٹضزی ٶجبیس ثطذال ٜاټعسا ٜٸ
انٹ ٬ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٲتحس ثبقس )(hankin L,1985,p272

ٲبزٺ  87ٲیجب ٠ثیٵاٮٳٯٯی ح٣ٹ ٠ٲسٶی ٸ ؾیبؾی ٲهٹة  8777ٲذٳعٕ ٖٳعٹٲی ؾعبظٲبٴ ٲٯع٭ ٲتحعس ثعب
تٟهی٭ ثیكتطی ثٻ آظازی ثیبٴ پطزاذتٻ اؾت .ثٻٲٹدت ثٷس  1ٸ  9ٲبزٺ  87ایٵ ٲیجب-1...« ٠ټٳٻ اٞعطاز حع ١ثعط
آظازی ثیبٴ زاضٶس ،ایٵ ح ١قبٲ٭ آظازی دؿتٸدٹ ،زضیبٞت ٸ زازٴ ټٳٻ اٶٹأ اَالٖبت ٸ ایسٺټب ثسٸٴ تٹدعٻ
ثٻ ٲطظټبی ؾطظٲیٷی ٲی٪طزز ،ذٹاٺ ایٵ ایسٺټب ٸ اَالٖبت ثٻنٹضت قٟبټی٦ ،تجی ٸ یب ثٻنٹضت چعبپی ٸ یعب
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ایٷ٧ٻ زض ٢بٮت ٸ ق٧٭ ټٷطی ثٹزٺ ٸ یب ایٷ٧ٻ اظ َطی ١ضؾبٶٻټعبی ٪طٸټعی ٸ یعب ټعط ٸؾعیٯٻ زٮرعٹاٺ زی٫عطی
ثبقس-9.اٖٳب ٬ح٣ٹ ٠ٲص٦ٹض زضثٷس  1ایٵ ٲبزٺ ٲؿتٯعٰ ح٣ٹ ٠ٸ ٲؿئٹٮیتټبی ذبل اؾت ٸ ٮصا ٲٳ٧ٵ اؾعت
تبثٕ ٲحسٸزیتټبی ٲٗیٷی ثكٹز ٦ٻ زض ٢بٶٹٴ تهطیحقسٺ ٸ ثطای اٲٹض شی٭ يطٸضت زاقتٻ ثبقس :اٮ )ٝاحتعطاٰ
ثٻ ح٣ٹ ٠ٸ حیجیت زی٫طاٴ ة) ثٻٲٷٓٹض حٳبیت اظ اٲٷیت ٲٯی ٸ یب ٶٓٱ ،ثٽساقت ٸ اذالٖ ٠ٳٹٲی».
ټٳچٷیٵ ٢بث٭ش٦ط اؾت ٦ٻ ٲبزٺ  10ٲیجب ٠ح٣ٹ ٠ٲسٶی ٸ ؾیبؾی نطاحتب ٲ٣طض ٲیزاضز-8 :ټط٪ٹٶعٻ تجٯیعٙ
ثطای دٷ ٩ٲٳٷٹٔ اؾت-1 .ټط٪ٹٶٻ زٖٹت ثٻ ٦یٷٻ ٲٯی یب ٶػازی یب ٲصټجی ٦ٻ ٲحط ٤تجٗیى یعب ٲربنعٳٻ یعب
اٖٳب ٬ظٸض ثبقس ،ثٻٲٹدت ٢بٶٹٴ ٲٳٷٹٔ اؾت.
زضثٷس اٮ ٝٲبزٺ  11اٖالٲیٻ اؾالٲی ح٣ٹ ٠ثكط آٲسٺ اؾت« :ټط اٶؿعبٶی حع ١زاضز ٶٓعط ذعٹز ضا ثعٻ ټعط
ق٧ٯی ٦ٻ ٲٛبیط ثب انٹ ٬قطٖی ٶجبقس ،آظازاٶٻ ثیبٴ ٦ٷس ».ثٷس ة ٸ ح ایٵ ٲبزٺ ٶیع ثٻٶٹٖی ثعب حع ١آظازی ثیعبٴ
ٲطتجٍ ټؿتٷسَ .ج ١ثٷس ز ټٳیٵ ٲبزٺ ،ثطاٶ٫یرتٵ احؿبؾبت ٢ٹٲی یعب ٲعصټجی ٸ یعب ټعط چیععی ٦عٻ ٲٷذعط ثعٻ
ثطاٶ٫یرتٵ ټط ٶٹٔ حؽ تجٗیى ٶػازی ٪طزز ،دبیع ٶیؿت.
-4مقایسٍ تطبیقی محديدیتَا
آظازی ٲُجٹٖبت اٲطی ٲُٯ ١ٶیؿت ٸ ثٻ ٟ٪تٻ «ټٹ »٤آظازی ٲُجٹٖعبت زضدعبیی ٦عٻ ټؿعتی ٦كعٹض زض
ٲٗطو تٽسیس ٢طاض٪طٞتٻ ٸ یب دبیی ٦ٻ آظازی ضؾبٶٻټبی ذجطی ثب ح٣ٹ ٠ٸ آظازیټعبی زی٫عط ٲ٣عطض زض ٢عبٶٹٴ
اؾبؾی تٗبضو پیسا ٦ٷس ،ثبیس ٲحسٸز قٹز٦ ،ٻ زض ټٳیٵ ضاؾتب حسٸز ٸ چبضچٹثی ثطای ایٵ ٶٹٔ آظازی زض ٶٓط
٪طٞتٻقسٺ اؾت.
زض ضاؾتبی ٖسٰ ؾٹءاؾتٟبزٺ اظ آظازی ٲُجٹٖبت ،ٲحسٸزیتټبیی ثط آٴ ٸاضز ٲیآٸضٶسٖ .ٳعستب زض ٦كعٹض
ٲب٢ ،ٹاٖس ٸ ٲحسٸزیتټبی ح٣ٹ٢ی ٲُجٹٖبت اظ َطی ١ٲذٯؽ قٹضای اؾالٲی ثب ٸيٕ ٢عبٶٹٴ ٸ زض اٶ٫ٯؿعتبٴ
اظ َطی٢ ١ٹاٶیٵ اذال٢ی ٸيٕقسٺ تٹؾٍ ٪طٸٺ ق٧بیبت ٲُجٹٖبتی اٖٳب ٬ٲیقٹز؛ اٮجتٻ ثبیس ٲتص٦ط قس ٦ٻ ایعٵ
ٲحسٸزیتټب ٶجبیس ثٻ٪ٹٶٻای ثبقس ٦ٻ ثٻ اؾبؼ آظازی ٲُجٹٖبت نسٲٻ ٸاضز ٦ٷس ٸ آٴضا اظ حبٮت زٲٹ٦طاتیع٥
ذبضح ٦ٷس ،زض ح٣ی٣ت اٸٮیٵ تٽسیس ثطای ایٵ آظازی ،اٖٳعب ٬ؾبٶؿعٹض ٸ زٸٲعیٵ آٴ ،ؾٹءاؾعتٟبزٺ اظ ٢ٹاٖعس ٸ
چٽبضچٹثی ٢بٶٹٶی ٲُجٹٖبت اؾت.
زض اٶ٫ٯؿتبٴ ثٻ زٶجب ٬پیطٸظی اٶ٣الة ٲكطٸَیت (٦ )8711-17ٻ ثٻ ٮٛٹ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ ٦ؿعت ادعبظٺ
٢جٯی اٶتكبض ٦تبة ٸ ٲُجٹٖبت ٸ ٲٳٷٹٖیت ؾبٶؿٹض آٴټب زض ؾب ،8775 ٬ٲٷذعط قعس ،تعب ٲعستټعبی َعٹالٶی
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آظازی ٲُجٹٖبت ثب ٲحسٸزیتټبی ٚیطانٹٮی ٲتٗسزی ضٸثطٸ ثعٹز .ثعط اؾعبؼ ٢عبٶٹٶی ٦عٻ زض ؾعب 8681 ٬ثعٻ
تهٹیت ضؾیس ،ٲحسٸزیتټبی ٲبٮی ذبنی زض ٲٹضز پطزاذت «ح ١تٳجط ٲُجٹٖعبت»ٖ« ،عٹاضو آ٪ٽعیټعب» ٸ
«ٖٹاضو ٦بٚص» ثطای ٲُجٹٖبت اٶ٫ٯیؽ پسیس آٲسٶس .ایٵ ٲحسٸزیتټب ٦ٻ اظ َط ٜٲربٮٟبٴ آٴټعب ثعٻ «ٲبٮیعبت
ثطزاٶف» ٲطؾٹٰ قسٺ ثٹزٶس ،تب ؾب٬ټبی اٸ ٬ٶیٳٻ زٸٰ ٢طٴ ٶٹظزټٱ ،ازاٲٻ یبٞتٷس .زض اٶ٫ٯؿتبٴ زض ٲٹضز ٲحتٹای
ٲُجٹٖبت ،ٲ٣طضات ح٣ٹٖ ٠ٳٹٲی اٖٳب ٬ٲیقٹٶسَ .ج ١انٹ٦ ٬ٯی ح٣ٹٖ ٠ٳٹٲی ایٵ ٦كٹض ،تحطیع ٥اٞعطاز
ثٻ ٖٳٯیبت ذطاث٧بضاٶٻ ٸ َٛیبٴ ٸ ٖسٰ اَبٖت اظ ٢عبٶٹٴ ،ٮُٳعٻ ظزٴ ثعٻ اذعالٖ ٠ٳعٹٲی ،اتٽبٲعبت ٶبزضؾعت
اٞتطاآٲیع ،ٲٹضز تٗ٣یت ٢بٶٹٶی ٢طاض ٲی٪یطٶس .ثبیس ٟ٪ت ٦ٻ زض ثطاثط آظازیټبی ٶؿجتب ٸؾیٕ ٲُجٹٖبت اٶ٫ٯؿعتبٴ
ٲؿئٹٮیتټبی ؾٷ٫یٵ ٶیع ٸدٹز زاضٶس ٸ ٪بټی ٚطاٲتټب ٸ ذؿبضتټبی ٶبقی اظ دطالٱ ٲُجٹٖعبتی ٲعیتٹاٶٷعس
ضٸظٶبٲٻټب ضا ثٻ ٶبثٹزی ث٧كبٶٷس .ٲحسٸزیتټبی آظازی ٲُجٹٖعبت زض ایعطاٴ ٶیعع ٲبٶٷعس ٦كعٹضټبی ٚطثعی ،زض
٢ٹاٶیٵ اؾبؾی ٸ ٢ٹاٶیٵ ٲُجٹٖبتی زٸضٺټبی ثٗس اظ اٶ٣الة ٲكعطٸَیت ٸ ټٳچٷعیٵ ٢عبٶٹٴ اؾبؾعی دٳٽعٹضی
اؾالٲی ایطاٴ ٸ ٢ٹاٶیٵ ٲُجٹٖبتی ثٗس اظ اٶ٣الة اؾالٲی ،پیفثیٷیقسٺاٶس.
ان٭ ؾیعزټٱ ٢بٶٹٴ اؾبؾی زٸضٺ اٶ٣الة ٲكطٸَیت زضثبضٺ آظازی ٲُجٹٖبت ٸ ٲحسٸزیتټبی آٴ چٷعیٵ
ٲ٣طض ٦طزٺ ثٹزٶس :ټط٦ؽ نالحاٶسیكی زض ٶٓط زاقتٻ ثبقس زض ضٸظٶبٲٻ ٖٳٹٲی ثطٶ٫بضز ،تب ټی اٲعطی اظ اٲعٹض
زض پطزٺ ٸ ثط ټی ٦ؽ ٲؿتٹض ٶٳبٶس .ٮٽصا ٖٳٹٰ ضٸظٶبٲٻټب ٲبزاٰ ٦عٻ ٲٷعسضدبت آٴټعب ٲحع٭ انعٯی اظ انعٹ٬
اؾبؾیِ زٸٮت ٸ ٲٯت ٶجبقس ،ٲذبظ ٸ ٲرتبضٶس ٦ٻ ٲُبٮت ٲٟیس ٖبٰاٮٳٷٟٗٻ ضا ...ثٻ َجٕ ضؾبٶیسٺ ٸ ٲٷتكعط ٶٳبیٷعس
ٸ ا٪ط ٦ؿی زض ضٸظٶبٲٻدبت ٸ ٲُجٹٖبت ثطذال ٜآٶچٻ ش٦ط قس ٸ ثب ٚطایى قرهی چیععی َجعٕ ٶٳبیعس یعب
تٽٳت ٸ اٞتطا ثعٶس٢ ،بٶٹٴ ٲٹضز اؾتٷُب ٠ٸ ٲحب٦ٳٻ ٸ ٲذبظات ذٹاټس قعس .زض زٸضٺ پعؽ اظ پیعطٸظی اٶ٣عالة
اؾالٲی ٶیع زض ٢بٶٹٴ اؾبؾی دٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ٢عٹاٶیٵ ٲُجٹٖعبتی ٲهعٹة قعٹضای اٶ٣عالة ٸ ٲذٯعؽ
قٹضای اؾالٲی ،ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ آظازی ٲُجٹٖبت ٸ ٲحسٸزیتټبی آٴَ ،ط ٜتٹدٻ ٢طاض٪طٞتعٻاٶعس .ٲُعبث١
ان٭ ٢ 11عبٶٹٴ اؾبؾعی دٳٽعٹضی اؾعالٲی ایعطاٴ ،زضثعبضٺ آظازی ٲُجٹٖعبت ٸ ٲحعسٸزیتټعبی آٴ ،چٷعیٵ
پیفثیٷیقسٺ اؾت« :ٶكطیبت ٸ ٲُجٹٖبت زض ثیبٴ ٲُبٮت آظازٶس؛ ٲ٫ط ٦عٻ ٲرع٭ ثعٻ ٲجعبٶی اؾعالٰ یعب ح٣عٹ٠
ٖٳٹٲی ثبقس .تٟهی٭ آٴ ضا ٢بٶٹٴ ٲٗیٵ ٲی٦ٷس».
٢ٹاٶیٵ ٲُجٹٖبت ایطاٴ زض زٸضٺ ثٗس اظ اٶ٣الة اؾالٲی ٶیع ٞه٭ټبی ذبنی ثطای ٲحسٸزیتټب ٸ دعطالٱ
ٲُجٹٖبتی پیفثیٷی ٦طزٺاٶس.
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ٖالٸٺ ثط ٲحسٸزیتټبی ٦ٯی ٢بٶٹٶی ٦ٻ ٸدٹز زاضز ٲحسٸزیتټبی زی٫طی ٶیع ٸدٹز زاضز ٦ٻ ثٻاذتهعبض
ثٻ آٴټب زض ایٵ پػٸټف ٲیپطزاظیٱ:
ٖ-8سٰ ٢جبحت ثیبٴ ٸ اٞتطا :ی٧ی اظ ٲٽٱتطیٵ ٲحسٸزیتټبی ٢بٶٹٶی ثط ضؾبٶٻټبی ثطیتبٶیب ایعٵ اؾعت ٦عٻ
ضؾبٶٻټبی ٲص٦ٹض ٶجبیس ٶؿجت ثٻ اٖتجبض ٸ قٽطت قرم اظ َطی٪ ١عاضـ ٚیطٲٷهٟبٶٻ ٸ ٚیطٸا ٕ٢نسٲٻ ثعٶٷس.
زاز٪بٺټب زض ایٵ ٲٹضز ٲٯعٰ ثٻ تًٳیٵ ح٣ٹٞ ٠طزی اقربل ٸ ٶیع تًٳیٵ آظازی ثیعبٴ ټؿعتٷس ٸ ایعٵ ٲؿعئٯٻ
ٚبٮجب زض ٖٳ٭ ثؿیبض پیچیسٺ ٸ ٲك٧٭ ٲیقٹز .زض ایٵ ظٲیٷٻ آلیٵ زازضؾی ٦یٟطی ثؿیبض ٦ٱ٦بضثطز اؾت ٸ ثیكتط
ح٣ٹ ٠ٲسٶی ٸ آلیٵ زازضؾی ٲسٶی ٲُطح ٲیقٹز ٲبٶٷس اٞتطاء ٦ٻ ٲٹدت ٲؿئٹٮیت ٲعسٶی ضؾعبٶٻ ذٹاټعس قعس
اٮجتٻ تحت قطایُی ٲیتٹاٶس ٲؿئٹٮیت ٦یٟطی ټٱ ثٻ زٶجب ٬زاقتٻ ثبقس.
زض ایطاٴ ٶیع زض ایٵ ظٲیٷٻ ،ٲُبث٢ ١عبٶٹٴ اؾبؾعی ٸ ٢عبٶٹٴ ٲُجٹٖعبت ،ٲعٹاضز ظیعط ٲٳٷعٹٔ قعسٺ اؾعت:
اٮ)ٝټط٪ٹٶٻ تٗطو ثٻ حیجیت ٸ ح٣ٹ ٠اقربل ة) ايطاض ثٻ ٚیط ح) ٖٳٯ٧طز ٲُجٹٖعبتی زض دٽعت اذعال٬
زض ٲجبٶی اؾالٲی یب ح٣ٹٖ ٠ٳٹٲی ز)ټط٪ٹٶٻ ٲُبٮت زض دٽت اقبٖٻ ٞحكبء ٸ ٲٷ٧طات ٸ اٶتكعبض ٖ٧عؽټعب ٸ
تهبٸیط ٸ ٲُبٮت ذالٟٖ ٜت ٖٳٹٲی ٺ) اٞتطا ثٻ ٲ٣بٲبت ،ٶٽبزټب ،اض٪بٶٽب ٸ ټطی ٥اظ اٞطاز ٦كٹض ٸ تٹټیٵ ثعٻ
اقربل ح٣ی٣ی ٸ ح٣ٹ٢ی ٦ٻ حطٲت قطٖی زاضٶس ا٪طچٻ اظ َطی ١اٶتكعبض ٖ٧عؽ یعب ٦بضی٧عبتٹض ٸ) اؾعتٟبزٺ
اثعاضی اظ اٞطاز اٖٱ اظ (ظٴ ٸ ٲطز) زض تهبٸیط ٸ ٲحتٹا ،تح٣یط ٸ تٹټیٵ ثٻ دٷؽ ظٴ ظ) اٶتكبض ټط ٶٹٔ ٲُبٮعت
ٲكتٳ٭ ثط تٽٳت یب اٞتطا یب ٞحف ٸ اٮٟبِ ض٦ی ٥یب ٶؿجتټبی تٹټیٵآٲیع ٸ ٶٓبیط آٴ ٶؿعجت ثعٻ اقعربل خ)
اٶتكبض ٲُبٮجی ٦ٻ ٲكتٳ٭ ثط تٽسیس ثٻ ټت ٥قط ٜٸ یب حیجیت ٸ یب اٞكبی اؾطاض قرهی ثبقس.
-1ٲحسٸزیتټبی ضادٕ ثٻ ٦ٹز٦بٴ :ثٻ زٮی٭ حؿبؾیت زٸضاٴ ٦ٹز٦ی ٸ پطٸضقی ٧ٞطی آٴټب ثطای ایذعبز
آیٷسٺای ضٸقٵ ثطای دبٲٗٻ .ٶٓبٰټبی ح٣ٹ٢ی ٚبٮجب ٶؿجت ثٻ ایٵ ٢كط دبٲٗٻ٢ ،ٹاٶیٵ ٸ ٢ٹاٖس ذبنعی ضا ٲ٣عطض
ٲی٦ٷٷس ٦ٻ ٲُجٹٖبت ٶیع اظ ایٵ ٢بٖسٺ ٲؿتجٷب ٶیؿت.
-9ٲحسٸزیتټبی اٶتكبض :ٲٽٱتطیٵ ٲحسٸزیتټبی ذبنی ٦ٻ ثعطای ٗٞبٮیعت ٲُجٹٖعبتی ثطیتبٶیعب اٖٳعب٬
ٲی قٹز ٖجبضتٷساظ :احتطاٰ ثٻ حطیٱ ذهٹنعی ،ظٶعس٪ی ذعبٶٹاز٪ی ،ذبٶعٻ ،ثٽساقعت ٸ ٲ٧بتجعبت .ٲُجٹٖعبت
ٶجبیؿت اَالٖبتی ضا اظ َطی ١زٸضثیٵټب ٸ یب ٸؾبی٭ اؾتطا ٠ؾٳٕ ٲرٟیبٶٻ ثٻ زؾت آٸضزٺ ٸ یعب اٶتكعبض ٶٳبیٷعس.
ایٵ ح٧ٱ ٲٹضز اٶتكبض اَالٖبت ذهٹنی اقربل ټٱ دبضی اؾت ٸ ٶٳٹٶٻټبی زی٫ط.
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زض ٶٓبٰټبی ح٣ٹ٢ی ایطاٴٖ ،ٳسٺ ٲحسٸزیتټبی ثٷیبزیٵ زض ٲبزٺ ٢ 7بٶٹٴ ٲُجٹٖعبت آٲعسٺ اؾعت ٲُعبث١
ایٵ ٲبزٺ ٶكط ٲُبٮت اٮحبزی ٸ ٲربٮ ٝٲٹاظیٵ اؾالٲی ٸ تطٸیخ ٲُبٮجی اظ ٲُجٹٖبت ٸ احععاة ٸ ٪عطٸٺټعبی
ٲٷحط ٜٸ ٲربٮ ٝاؾالٰ (زاذٯی ٸ ذبضدی) ثٻٲٷٓٹض تح٣ی ،١ٶ٣س ٸ ضز ٲُبٮت ،ٸ ...ٲٳٷٹٔ ٪كتٻ اؾت.
-1ضٖبیت ٦پیضایت یب ح ١اٶتكبض :زض ٶٓبٰ ح٣ٹ٢ی اٶ٫ٯؿتبٴ٦ ،پیضایت ثب تهعٹیت ٢عبٶٹٴ حع ١اٶتكعبض،
َطاحی ٸ اذتطأ ،تًٳیٵ قس ٦ٻ ٲُبث ١ٲبزٺ  8آٴ ،آثبض چبپی ٸ ازثی تحت حٳبیت ایٵ ٢عبٶٹٴ اؾعت .ٲُعبث١
ثٷس ٶٽٱ ٲبزٺ ٢ 7بٶٹٴ ٲُجٹٖبت ایطاٴ ،ؾط٢تټبی ازثی ٲٳٷٹٔ اؾت ٦ٻ زض تجهطٺ ایٵ ٲبزٺ تهطیح ٲی٦ٷعس ٦عٻ
ؾط٢ت ازثی ٖجبضت اؾت اظ ٶؿجت زازٴ ٖٳسی تٳبٰ یب ثرف ٢بث٭تٹدٽی اظ آثبض ٸ ٶٹقتٻټبی زی٫طاٴ ثٻ ذٹز
ٸ یب ٚیط ،ٸٮٹ ثٻنٹضت تطدٳٻ.
آظازی ٲُجٹٖبت زض آٲطی٧ب نطٞب ی ٥آضٲبٴ اؾت ٦ٻ دبٲٗٻ آٲطی٧بیی ثٻ آٴ زؾت ٶیبٞتٻ اؾعت ٸ ٢ٹاٖعس
ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ٶیع ٢ٹاٶیٵ ٲتطٸ٦ٻای ټؿتٷس ٦ٻ تٹؾٍ زٸٮت ادطا ٶٳیقٹٶس ٸ  ٍ٣ٞزضدبیی ٦ٻ ثٻ ٶٕٟ
زٸٮت ثبقس ثٻ ایٵ ٢ٹاٶیٵ اؾتٷبز ٲی٦ٷس.

8

وتیجٍگیری
تٹؾٗٻ تسضیذی ٲُجٹٖبت ٸ ٶ٣ف ٗٞب ٬آٶبٴ زض ټٳﺔ ٖطنععععٻټععععبی دبٲٗٻ ،زض اٶت٣ب ٬اَالٖبت ٸ َطح
ٲجبحت ٧ٞعععطی ٸ ٶٓعععطی ،زضظٲیٷععﺔ حعععسٸز ،ح٣ٹ ٠ٸ آظازیټععبی ٲُجٹٖبت ٪بٰ ٲؤثطی ٲحؿٹةٲی قٹز.
ٲُجٹٖبت ٲعععععیتٹاٶٷعععععس ثب اٶت٣بز ؾبظٶسٺ ،ثسٸٴ تٹټیٵ ٸ تح٣یط ٸ ترطیت ٸ اضالﺔ اَالٖبت نععععععحیح ٸ
تحطیٝٶكسٺ ،اٖتٳبز ٲطزٰ ضا ثٻ ذٹز دٯت ٦ٷٷس .ٲُجٹٖبت ؾبٮٱ ٲٷٗ٧ؽ٦ٷٷسٺ ٶٓطات ٲطزٰ ټؿعتٷس ٸ ٲؿعبل٭
ٸ ٲك٧الت دبٲٗٻ ضا ثسٸٴ ٢هس ٸ ٚطو ذبل ٖٷٹاٴ ٲی٦ٷٷس.
ثركی اظ ٖسٰ تح ١٣آظازی ٲُجٹٖبت ٶیع ثٻ زیس ثسثیٷبٶٻ حب٦ٱ ثیٵ زٸٮتټعب ٸ ٲُجٹٖبت ٸ ثركی زی٫ط
ثٻ ٶٓبٰ حب٦ٱ ثط ٲُجٹٖبت ایطاٴ ٲطثٹٌ اؾت .يطٸضت تٹدٻ ثٻ ایٵ ٶ٧تٻ الظٰ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٦ٻ زضنٹضتی ٦ٻ
ًٞبی ٲؿبٖس ثطای ضقس ٲُجٹٖبت ٲٽیب قٹز ثععععٻ٪ٹٶععععٻای ٦ٻ ثتٹاٶٷس ثٻ ٸْیٟٻ انٯی ذٹز ٦ٻ ټٳبٶب اٶٗ٧بؼ
ٸيٕ ٲٹدعٹز دبٲٗعٻ ٸ ٶ٣عس ؾعبظٶسٺ ثپطزاظٶس ،زٸٮتټب ٶیع ضاحتتعط ٲعیتٹاٶٷعس زض دٽت قٷبذت ٦بؾتی ٸ
ض ٕٞآٴ ٸ ثٽجٹز ٸيٗیت دبٲٗٻ ثپطزاظٶس .ثب تٹدع عٻ ثٻ ایععٵ٦ععٻ یبٞتععٻټععب ٶكبٴ ٲععیزټٷععس اؾتطاتػی ٲُجٹٖبت
زٸٮتټب تباٶساظٺای ٶؿجت ثٻ ٲُجٹٖبت ٸ ضٸظٶبٲٻٶ٫بضاٴ ؾعرت ٪یطاٶٻ اؾت پیكٷٽبز ٲیقٹز ٦ٻ ٶكؿعتټعبی
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ٲكتط ٤ثیٵ ٶٳبیٷس٪بٴ ٲُجٹٖبت ٦ٻ ثععععٻٸؾععععیٯٻ ذٹز ضٸظٶبٲععععٻٶ٫ععععبضاٴ ٞبض٘ اظ تٗٯ٣بت حعثی ٸ دٷبحی
اٶتربةقسٺاٶس ٸ ٸظاضت اضقبز ثط٪عاض قٹز ٸ ؾٗی زض ایذبز ضٸاثُعی زٸ٪بٶٻ ذعبضح اظ ًٞعبی ثسثیٷبٶٻ ٶؿجت
ثٻ ٲُجٹٖبت ٸ تٟٹیى اذتیبضات ثٻ ٶٽبزټبی ٲُجٹٖبتی ټٳبٶٷس تكعع٧٭ټععبی نٷٟی ٲُجٹٖبت قٹز .زض ضاؾتبی
ت٧ٳی٭ یبٞتٻټبی تح٣ی ١ثٻ ثطضؾی ٸيٗیت آظازی ٲُجٹٖبت زض ایعطاٴ پطزاذتعٻ قعس .اظ زیعس پبؾعر٫ٹیبٴ زض
ایطاٴ پبییٵ «آظازی ٲُجٹٖبت» تط اظ حس ٲتٹؾٍ اؾت .الظٰ ثٻ ش٦ط اؾعععت آظازی ٲُجٹٖعععبت ثعععط اؾعععبؼ
ٲؤٮٟٻټبی اؾت٣ال ٬ٲُجٹٖبت ،اؾت٣ال ٬ضٸظٶبٲٻٶ٫بضاٴ ،آظازی ضٸظٶبٲعٻټعب ٸ ضٸظٶبٲعٻٶ٫عبضاٴ زض اٶتكبض ٲُبٮت،
آظازی زؾتطؾی ثٻ ٲٷبثٕ ٲتٗسز ذجطی ،تح ١٣تٗسز ٲُجٹٖبت ؾٷذیسٺ قسٺ اؾت .ٲیعاٴ تح ١٣تٳعبٲی ٲؤٮٟٻټعب
ثٻ دعع اؾععت٣ال ٬ٲُجٹٖععبت پعبییٵتعط اظ حس ٲتٹؾٍ ٸ ٲیعاٴ تح ١٣اؾت٣ال ٬ٲُجٹٖبت زض حس ٲتٹؾٍ اؾت.
اظایٵضٸ ثب تٹدٻ ثٻ یبٞتٻټب ٲیتعٹاٴ ٶتیذٻ ٪طٞت ٦ٻ آظازی ٲُجٹٖبت زض ایطاٴ ٖٯعیضٚعٱ تعالـټعبی ٲٹدٹز
ٲح ١٣ٶكسٺ اؾت.
ثطای ضؾیسٴ ثٻ آظازی ٲُجٹٖبت ٸ تٹؾٗٻ آٴ ثبیس ثٻ ٢بٶٹٴ ٲُجٹٖبت ٸ ٲحتٹای آٴ تٹدٻ زاقت .زض
نٹضتی ٲی تٹاٶیٱ ثٻ آظازی ٲُٯٹثی زضظٲیٷعٻ ٲُجٹٖبت زؾعت یعبثیٱ ٦ٻ زض ٢بٶٹٴ ٲُجٹٖبت ثٻ ٲٹاضزی اظ ٢جی٭
ح٣ٹ ٠ضٸظٶبٲٻٶ٫عبضاٴ ،ح ١آظازی ثیبٴ ،آظازی ٲُجٹٖبت پطزاذتٻ قسٺ ثبقس .ثٻ ٶٓط ٲعیضؾعس ضؾیس٪ی ثٻ ایٵ
٢عبٶٹٴ ٸ ضٞعٕ ٶ٣عبیم ٸ ت٧ٳیعع٭ آٴ يطٸضی ثٻ ٶٓط ٲعیضؾعس .الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت اظٶٓعط پبؾر٫ٹیبٴ٢ ،بٶٹٴ
ٲُجٹٖبت ثب ٲحتٹای ٗٞٯی آٴ ٶیع ثععٻزضؾععتی ادععطا ٶٳیقٹز ،ٮصا ثٽتط اؾت ٦ٻ ٶٓبضت ثط حؿٵ ادطای ٢بٶٹٴ
ٲُجٹٖبت زض ٦ٷبض ثبظٶ٫طی زض ایٵ ٢بٶٹٴ ٶیع عع ٮحع عبِ ٪ع عطزز .پیكٷٽبز ٲععی٪ععطزز اؾبتیس ٸ ضٸظٶبٲععٻٶ٫ععبضاٴ
ٲترهم ثب ایذبز دٯؿبت ټٱاٶسیكی زض دٽت ثٽجٹز ٸ ض ٕٞٶ٣عبیم ٢عبٶٹٴ ٲُجٹٖبت ا٢ساٰ ٦ٷٷس.
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