
 

 

 

 

  انگلیس حقوق بر نگرشی با ایران در مطبوعات قانونی هایمحدودیت

 

 1* دکتز نسیم خداخواه      

 چکیدٌ

 ٲٓٽط َطٞی اظ آٲسٺ، ثكط ح٣ٹ٠ دٽبٶی اٖالٲیٻ زض ٦ٻ َٹضی ثٻ اٮٳٯٯی ثیٵ دبٲٗٻ زض زٲٹ٦طاتی٥ ٶٓبٰ ٲٗیبض
 ٲسٶی دبٲٗٻ آظازی آٴ، اؾبؼ ٦ٻ اؾت ٲتٗبٮی يطٸضتی زی٫ط ؾٹی اظ ٸ ټبؾت تٲٯ – زٸٮت تٳسٴ

 ٶیبظٲٷس َٹض٦ٯی ثٻ اؾت ٲُجٹٖبت آظازی آٴ ثبضظ ٶٹٔ ٦ٻ ٲرتٯٝ اق٧ب٬ ثٻ آظازی اثطاظ ٸٮی٧ٵ ٦كٹضټبؾت،
 پیف ټبی ٲحسٸزیت ثٻ تٹدٻ ثب ٲُجٹٖبت دبی٫بٺ اٲب ؛ثبقسٲی ٢بٶٹٴ حب٦ٳیت ثط ٲجتٷی ٲُٯٹة ًٞبی ایذبز
 ٢بٶٹٴ زض ثبض اٸٮیٵ ایطاٴ، ح٣ٹ٢ی ٶٓبٰ زض ٲُجٹٖبت آظازی ؟٦ذبؾت ثكط ح٣ٹ٠ اٮٳٯٯی ثیٵ ٶٓبٰ زض ضٸ

 ٢بٶٹٴ ٸيٕ َطی١ اظ اٶ٫ٯؿتبٴ، ح٣ٹ٢ی ٶٓبٰ ٲبٶٷس ،ثٗساظآٴ ٸ قس قٷبذتٻ ضؾٳیت ثٻ ٲكطٸَیت اؾبؾی
 ٸ ٲُجٹٖبت آظازی ثط ١ح اثٗبز ثطضؾی زٶجب٬ ثٻ حبيط ٲ٣بٮٻ. قس اٖٳب٬ آظازی ایٵ ثط ٢بٶٹٶی ټبی ٲحسٸزیت

 ازثیبت ٪ؿتطـ پػٸټف، ایٵ اظ ټسٜ اؾت، ثكطی ح٣ٹ٠ ټبی آٲٹظٺ پطتٹ زض آٴ ثط ٶبْط ټبی ٲحسٸزیت
 ضٸی پیف ټبیٮفبچ ٸ ټب آؾیت ،ټب ٲحسٸزیت ثٻ تٹدٻ ٸ ثكط اٮٳٯ٭ ثیٵ ح٣ٹ٠ حٹظٺ زض ٲُجٹٖبتی ح٣ٹ٠

 .اؾت آٴ ادطای

 آظازی ٢بٶٹٶی ٲحسٸزیت ثكط، ح٣ٹ٠ اٮٳٯٯی یٵث ٶٓبٰ ٲُجٹٖبت، ٢بٶٹٶی، ٲحسٸزیت :کلمات کلیدی

 .ٲُجٹٖبت
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 مقدمٍ

ضا ثٻ ؾعٗبزت ٸ ثٽعطٸظی ضؾعبٶسٺ ٸ اؾعجبة      ای دبٲٗٻ تٹاٶٷس ٲی٪طٸټی ثط ایٵ ثبٸضٶس ٦ٻ ٲُجٹٖبت آظاز 

اٶسیكعٳٷساٴ ٸ ٲهعٯحبٴ    اظدٳٯعٻ  ٦ٻ اؾسآثبزی، اٮسیٵ دٳب٬ ؾیس تط٢ی ی٥ ٦كٹض ضا ٞطاټٱ ؾبظٶس. پیكطٞت ٸ

اٸ ٸدٹز ٲُجٹٖبت آظاز ضا ی٧عی اظ ٖٯع٭ تط٢عی ٸ     زضثبضٺ ٲُجٹٖبت زاضز. ای اٶسیكٻ چٷیٵ ت،ثعض٨ ٲٗبنط اؾ

آظازی  ٦عٻ ثبٖعت تط٢عی ٚعطة ٪طزیعسٺ،      ؽؾعبلٯی ٸی٧عی اظ   :٪ٹیعس  ٲعی پیكطٞت ٲٯ٭ اضٸپب ثٻ قٳبض آٸضزٺ ٸ 

ض٦ٵ  ٖٷٹاٴ ٻثٸ زض ایٵ ٲیبٴ ٶ٣ف ٲُجٹٖبت  اٶس ظزٺٲطظټبی دٛطاٞیبیی ضا ٦ٷبض  ټب ضؾبٶٻٲُجٹٖبت اؾت اٲطٸظٺ 

ایٵ  تأثیط٦كٹض ٲب ټٳٹاضٺ ثٻ ایٵ ٲٽٱ ٶ٫بٺ ٸ تٹدٻ دسی قسٺ اؾت ٸ  زض اؾت. قسٺ ٲُطح چٽبضٰ زٲٹ٦طاؾی 

ٲُجٹٖبت ضا ٶبزیسٺ ٸ یب  تأثیط٪صاضیزی٫ط اٖٱ اظ زیساضی ٸ قٷیساضی ٶتٹاٶؿتٻ  ټبی ضؾبٶٻٸدٹز  ضٚٱ ثٻ ټب ضؾبٶٻ

قٷبذتٻ ٦ٻ ټٱ زض ٢بٶٹٴ اؾبؾعی ٸټعٱ زض    تأثیط٪صاض اٮٗبزٺ ٠ٞٹضا چٹٴ اثعاض اؾبؾی ٸ  ټب ضؾبٶٻ ټٳ٫بٴ ٦ٱ ٦ٷس.

ٲُجٹٖبت آیٷٻ تٳعبٰ ٶٳعبی ٶعٹٔ ٶٓعبضت ٸ پعبیف دٳٽعٹضی        ٢بٶٹٴ .اٶس ٢بل٭٢بٶٹٴ ٲُجٹٖبت ثطای آٴ اټٳیت 

اشٖبٴ زاقعت ٦عٻ ٲُجٹٖعبت     ثبیس ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. ٲٹضزثحتاؾالٲی ثط ٲُجٹٖبت اؾت ٦ٻ زض ازٸاض ٲرتٯٝ 

 ثٷعبثطایٵ  ٸ ٚیط٢بث٭ دجطاٶی ضا ٶیع ثٻ دبٲٗٻ ٸ ٞطټٷ٩ ٖٳٹٲی ٸاضز ٦ٷٷس. ٲؤثط ټبی ٶ٣ف ثٻ زٮی٭ ثطذٹضزاضی اظ

 ٲٷٓعٹض  ثٻثطای ایٵ ان٭  ټبیی ٲحسٸزیت ٸدٹز پصیطـ ایٵ ح٣ی٣ت ٦ٻ ان٭ ثط آظازی ٲُجٹٖبت اؾت، ضٚٱ ثٻ

 ازی ثعسٸا  اظ اٞطاز ثطای ٲربٮٟت ثب آظ ثؿیبضی .قٹز ٲیپیك٫یطی اظ چٷیٵ ٮُٳبت ٸ ذُطات يطٸضی ٲحؿٹة 

 زض اٖالٰ ٲربٮٟت ٶٳی ٦ٷٷس ثٯ٧عٻ آظازی ٲُجٹٖعبت ضا يعٳٵ تٳذیعس ٸ تحؿعیٵ آظازی ٸ آظازی ٲُجٹٖعبت،      

 ٲهبزی١ ثٻ ادطا زض ٲی آٸضٶس.

 آزادی مطبًعات-1

 تعطیٵ  ثطدؿعتٻ ٸ  تطیٵ ٲٽٱی٧ی اظ  زضٸا٢ٕ ،٪یطز ٲیؾیبؾی ٢طاض  ټبی آظازیآظازی ٲُجٹٖبت ٦ٻ زض حٹظٺ 

ؾیبؾی زض دبٲٗٻ اؾالٲی ثٻ ایٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ: اٞطاز دبٲٗٻ اؾالٲی زض  آظازی اؾت. ؾیبؾی ټبی آظازیٲهبزی١ 

تٷٽب ی٥ ٢كط یب دٳٕ یب ٸاثؿعت٫بٴ ثعٻ    ٦ٻ ایٵ ٶٻ ت٧ٹیٵ ٸ ټسایت ٶٓبٰ ؾیبؾی دبٲٗٻ زاضای ٶ٣ف ٸ اثط ثبقٷس،

ټٳعٻ   ٦ٻ ایٵٷی ؾیبؾی یٗ آظازی ی٥ ٶػاز زض دبٲٗٻ ح١ ٸ تٹاٶبیی تهطٜ زض ازاضٺ اٲٹض ٦كٹض ضا زاقتٻ ثبقٷس.

ٲُٯعٹة   ؾعٹی  ثعٻ ٸ ٶػازی ٸ زیٷی زض ی٥ دبٲٗٻ ثتٹاٶٷس آٴ ٶٓبٰ ضا  ظثبٶی ٢ٹٲی، ټبی ٸاثؿت٫یٲطزٰ ثب ٢ُٕ اظ 

٦عٻ َطٞعساضاٴ    ای ٣ٖیعسٺ  ی ٸ ٶٓط پیسا قعس، أاذتالٜ ض ای دبٲٗٻاؾت ٸ٢تی زض  َجیٗی ٦ٷٷس. ټسایتذٹزقبٴ 

ٸ حطٞف ٲتجٕ ذٹاټعس ثعٹز ٸ    ضأی (آٴ ٶٓبٰ قسٺ ٻپصیطٞت ټبی اضظـثیكتطی زاضز )اٮجتٻ زض چبضچٹة انٹ٬ ٸ 

 (801 ل ،8961حٹظٺ، )اٶسیكٻ .زی٫طاٴ ثبیس اظ آٴ تٳ٧یٵ ٦ٷٷس
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اؾعت ٦عٻ زض ایعٵ ثرعف زضنعسز       ٲٹيعٹٖی  ثطذٹضزاضی اظ ح١ آظازی ٲُجٹٖبت اظ ٲٷٓط آظازی ثیبٴ،

ثیبٴ  آظازی ٧ی اظ اق٧ب٬،ی ٖٷٹاٴ ثٻح٣ٹ٠ ثكط  اٮٳٯٯی ثیٵٲُجٹٖبت زض ٶٓبٰ  آظازی تحٯی٭ ٸ تٹدیٻ آٴ ټؿتیٱ.

ثعط آظازی ٲُجٹٖعبت قعبٲ٭     حع١  ح٣ٹ٢ساٶبٴ ٸ ثٻ زٶجب٬ آٴ ٢عٹاٶیٵ ٦كعٹضټب ثعٹزٺ اؾعت.     ٲٹضزتٹدٻټٳٹاضٺ 

 (hadian moghadam.1380,p117).ٸ اٶتكبض اؾت پطزاظـ ،اَالٖبت دؿتذٹی اذجبض،

ٴ ثٻ زٮیع٭ اٶؿعبٴ ثعٹزٶف    ٦ٻ ثٻ اٶؿب ح٣ی ،آیس ٲیثب تٹدٻ ثٻ ایٷ٧ٻ آظازی ثیبٴ اظ ح٣ٹ٠ اؾبؾی ثٻ قٳبض 

ٸ اَالٖعبت   اذجعبض  ٶتیذٻ ٪طٞت ٦ٻ ح١ اٞطاز ثكطی زض زؾتیبثی ثعٻ ح٣عبی١،   تٹاٴ ٲی ثٷبثطایٵ اؾت. قسٺ زازٺ 

ٲٓٽعط تٳعسٴ ثكعط ٸ ٶكعبٶٻ ضقعس ٸ       ٲُجٹٖبت تحت ح١ ثط آظازی ٲُجٹٖبت ٢بثٯیت تح١٣ پیسا ٶٳٹزٺ اؾت.

ٖٷبیعت   ثعب  ٯتی ٶكبٶ٫ط ٲیعاٴ آ٪بټی آٴ ٲٯت اؾت.ٲیعاٴ تٹؾٗٻ ٸ ضقس ٲُجٹٖبت ټط ٲ چطا٦ٻ ثیساضی اٸؾت،

٦ٻ ظیطثٷبی تح١٣ ؾبیط ح٣ٹ٠  قٹٶس ٲیح٣ٹ٠ ثكط ثٻ ح٣ٹ٠ اَال٠  اٮٳٯٯی ثیٵثٻ ایٷ٧ٻ ح٣ٹ٠ ثٷیبزیٵ زض ٶٓبٰ 

ٲٷسی اظ حع١ ثعط   ثٷبثطایٵ آظازی اَالٖبت یب آظازی اضتجبَبت ثسٸٴ ثٽطٺ (verdross A,1937).ټبؾت آظازیٸ 

 ٗٷب ذٹاټٷس ثٹز.آظازی ٲُجٹٖبت ثی ٲ

ٕ  ،ٸدعٹ  دؿت ،آظازی ٲُجٹٖبت ثٻ ٲٗٷبی ٖبٰ ٻ اذجعبض ٸ اَالٖعبت ٸ ٣ٖبیعس    ٸ ٦ؿعت آظازاٶع   آٸضی دٳع

ٸ تٯٹیعیٹٶی  ضازیٹیی ټبی ثطٶبٲٻٸ پرف آظازاٶٻ  ټب ضٸظٶبٲٻ، اٶتكبض آظازاٶٻ ټب اٶت٣ب٬ ٸ ٲربثطٺ آظازاٶٻ آٴ ،ٖٳٹٲی

 ٪یطز. زضثطٲیٲص٦ٹض ضا  ټبی ثطٶبٲٻضیبٞت آظازاٶٻ ٸ ٲُبٮٗٻ آظازاٶٻ ٲُجٹٖبت ٸ ز زضیبٞت ٸ ایٷتطٶتی،

 ٪ٹٶعٻ  ټعی  ثعسٸٴ   ای زٸضٺٸ ؾعبیط ٶكعطیبت    ټعب  ضٸظٶبٲعٻ آظاز  ٶكعط  آظازی ٲُجٹٖبت ثٻ ٲٗٷعبی ذعبل،  

ثٗعس اظ اٶتكعبض يعٹاثٍ ٸ     ټعب  آٴٲحسٸزیت ٸ ٶٓعبضت ٢جع٭ اظ اٶتكعبض ٸ ٖعسٰ تٹ٢یعٝ ٸ تُٗیع٭ ذٹزؾعطاٶٻ        

ٖعبزی ثعب حًعٹض ټیئعت      ټعبی  زاز٪عبٺ ترٯٟبت احتٳبٮی آٶبٴ زض ٢بٶٹٶی ٶكطیبت ٸ ضؾیس٪ی ثٻ  ټبی ٲؿئٹٮیت

زی٫عط   ټعبی  ضؾبٶٻٸ  ای زٸضٺ٦ٻ ثب ضٖبیت ان٭ تٗسز ٸ تٷٹٔ ٧ٞطی ٸ ؾیبؾی ٶكطیبت  قٹز ٲیضا قبٲ٭  ٲٷهٟٻ

 (8917،ٶػاز ٲٗتٳس).٪طزز ٲیزض ثطاثط نبحجبٴ ثطٸت ٸ ٢سضت تح٧یٱ  ټب آٴٸ حّٟ اؾت٣ال٬ 

 

 حقًق بشر المللی بیهدی در وظام آزا تأمیهمطبًعات در  وقش .1-1

ٸ ٦طاٲت اٶؿعبٴ ٸ اضظـ حیعبتی    حّٟ قأٴح٣ٹ٠ ثكط ٲذٳٹٖٻ ٢ٹاٖس ٸ ٲ٣طضاتی اؾت ٦ٻ ټسٜ اظ آٴ 

ٲتٗعبٮی   ټعبی  اضظـثبقس ٸ ثطای حّٟ تٹاظٴ اذال٢ی زض ضاؾتبی ٶی٭ ثٻ  ټب اٶؿبٴثكط اؾت ٦ٻ ٲُٯٹة ٸدساٴ 

ٞعطز اٶؿعبٶی    ح٣عٹ٠  ثٻ ٖجبضتی ح٣عٹ٠ ثكعط،   الظٰ اٮطٖبیٷس.دٛطاٞیبیی  ټبی ٲطظثٷسیٞبض٘ اظ  اٮٳٯٯی ثیٵدبٲٗٻ 
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حع١   (Salcedo jc.1985.p305)ٸ تًٳیٵ آٴ ٲجتٷی ثط قٷبؾبیی ٲجبثٻ ح٣ٹ٠ شاتی ٞطز اؾعت.  تأٲیٵاؾت ٦ٻ 

ٖٯٳعی آٴ ٲجتٷعی    پبیٻ آظازی ح٣ٹ٢ی، ٖٷٹاٴ ثٻ ٸ ؾیبؾی ثٹز.–ٲسٶی  ټبی آظازیثط آظازی ٲُجٹٖبت اظ ٲهبزی١ 

تٳسٴ ٸضقس ٸ ثیساضی ی٥ ٲٯعت اؾعت حٳبیعت اظ     ٲٓٽط آٶذبیی ٦ٻ ٲُجٹٖبت، اظ .ثبقس یٲثط ٶٓطیٻ ٲ٣بٸٲت 

ٸ  ؾعٷذس  ٲعی حب٦ٳیعت ٲیععاٴ اٖتجعبض ٸ ٲكعطٸٖیت آٴ زٸٮعت ضا      –ح٣ٹ٠ ٞطزی اظ ؾٹی زٸٮعت   ٖٷٹاٴ ثٻآٴ 

ٲٗیبض ؾٷذف زٲٹ٦طاتی٥ ثٹزٴ ی٥ زٸٮت زض ازٸاض ٲرتٯٝ ظٲبٶی ٸاثؿتٻ ثٻ ٲیعاٴ ٲحسٸزیت ٸ  زی٫ط ٖجبضتی ثٻ

 زی٫عط  ثیعبٴ  ثعٻ  آظازی ثیبٴ ٸ آظازی ٲُجٹٖبت اؾت. دٳٯٻ ٲٵ ٖٳٹٲی ٸ ٞطزی، ټبی آظازیٲساذٯٻ آٴ زٸٮت زض 

ٲرتٯٝ ادتٳبٖی ضا ثعبظی   ټبی اض٪بٴٶ٣ف ٶبْط ادتٳبٖی ثط زٸٮت ٸ  ٲُجٹٖبتچٷیٵ اشٖبٴ زاقت ٦ٻ  تٹاٴ ٲی

اؾبؾی حٳبیت اظ ح٣عٹ٠   ټبی ٴاض٪بٸ تٹؾٗٻ زاٲٷٻ ٲؿئٹٮیت ثطای  ؾبظی قٟبٜٸْیٟٻ  َطٜ اظی٦٥ٻ  ٦ٷٷس ٲی

زض دٹاٲٕ ٲعسضٴ ضا   ثٹضٸ٦طاتی٥زض ٢جب٬ ٞؿبز  ای ٲجبضظٺثكط زٸٮتی ضا ثٻ ٖٽسٺ زاضٶس ٸ اظ َطٜ زی٫ط ٖٳٯ٧طز 

 زاضز.

 

 آزادی مطبًعات استثىاَای .1-2

پیف  ټبی ٲحسٸزیت زض ٦كٹضټبی زاضای ٶٓبٰ ح٣ٹ٢ی تٷجیٽی ٦ٻ ثط اؾبؼ ان٭ اٶتكبض آظازاٶٻ ٲُجٹٖبت،

ٸزیٗعٻ ٲعبٮی ٸ    پطزاذعت  ٸ ازاضٺ ٶكعطیبت،  تأؾعیؽ ٦ؿت ادعبظٺ ٢جٯعی    ٲبٶٷس ،ټب ٲذٯٻٸ  ټب ضٸظٶبٲٻتكبض اظ اٶ

 ټعبی  ٲحعسٸزیت ٸ ثب تٹدٻ ثٻ يٹاثٍ ٢بٶٹٶی تٗییٵ  اٶس ضٞتٻ اظٲیبٴ ،ټب آٴؾبٶؿٹض ٲُبٮت پیف اظ چبح ٸ اٶتكبض 

ٲعٹضز   ټعب  آٴثٗعس اظ اٶتكعبض    ٷٽعب ت احتٳبٮی ٶبقی اظ ٲٷسضدبت ٶكطیبت، ټبی دطٰٸ  ټب ترٯٝ آظازی ٲُجٹٖبت،

ایٵ آظازی ٦ٻ زض ٢ٹاٶیٵ ٖبزی یب ٢ٹاٶیٵ اذتهبنی ٲُجٹٖعبتی   ټبی ٲحسٸزیتثط  ٖالٸٺ ،٪یطٶس ٲیت٣ٗیت ٢طاض 

 اؾت. قسٺ ٪طٞتٻټٱ زض ٶٓط  «آظازی ٲُجٹٖبت اؾتجٷبءټبی»، ثطذی ٲٹاضز ذبل ٲطؾٹٰ ثٻ قٹٶس ٲی ثیٷی پیف

 قٹز ٲی ٲتٹ٢ٝ ان٭ اٶتكبض آظازاٶٻ ٲُجٹٖبت، تح١٣ ٴ دٷ٩،ظٲب زض اٚٯت ٦كٹضټب، زض زض ظٲبٴ دٷ٩:-

ٸظیعطاٴ ثعٻ ؾبٶؿعٹض ٲُبٮعت      ټیأت ټبی ٶبٲٻ تهٹیتٸ یب  ٲذٯؽثط ٲجٷبی ٢ٹاٶیٵ ٲهٹة  تٹاٶٷس ٲی ټب زٸٮتٸ 

ٸ ازاضٺ ٶكعطیبت دسیعس ثعٻ     تأؾعیؽ ٸ ٶیع ٲٷٹٌ ٦طزٴ  ټب آٴٸ یب تٹ٢یٝ ٸ تُٗی٭ اٶتكبض  ټب ٲذٯٻٸ  ټب ضٸظٶبٲٻ

٢عبٶٹٴ  » ٲٹدعت  ثعٻ دٷع٩ دٽعبٶی اٸ٬    ټعبی  ؾعب٬ ٞطاٶؿٻ زض  زض ٲجب٬، ٖٷٹاٴ ثٻ ٦ٷٷس. ا٢ساٰ ،ٶبٲٻ ٺادبظزضیبٞت 

زٸٮعت ثعٻ ؾبٶؿعٹض     «ٲُجٹٖعبت زض ظٲعبٴ دٷع٩    ٲعبی پطا٦ٷی  ثباَالٔة ٲ٣بثٯٻ  ضادٕ «8781 اٸت 5ٲهٹة 

 ټعبی  ٶٳٹٶعٻ ٦عٻ   ٦عطز  ٲعی ضا ٸازاض  ټعب  ٲذٯعٻ ٸ  ټعب  ضٸظٶبٲعٻ  ٸ ثعٻ ایعٵ ٲٷٓعٹض،    ظز ٲعی ٲُبٮت ٶكطیبت زؾعت  
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 ، ثطای ٶٓبضت ٸ ٦ٷتط٬ ثط اذجبض ٶٓبٲی ٸ زیپٯٳبتیع٥، ټب آٴٲُبٮت چبپی ذٹز ضا پیف اظ اٶتكبض  قسٺ حطٸٞچیٷی

 ؾبٶؿٹض ٢طاض زټٷس. ٲأٲٹضاٴاذتیبض  زض

ؾیبؾعی ٦كعٹض    ټعبی  ثحعطاٴ زض قعطایٍ ٚیطٖعبزی    ٦ٻ ،«ٶٓبٲی ح٧ٹٲت»اٖالٴ  زضٸا٢ٕ: ٶٓبٲی ح٧ٹٲت-

 ذعبل،  ټعبی  ٶبٲعٻ  تهعٹیت ٢ٹاٶیٵ ٸ  اؾبؼ ثط ټب زٸٮتٴ ٸ٢ٹٔ دٷ٩، ٶیع ٲبٶٷس ظٲب ٪یطز ٲی٦كٹضټب، نٹضت 

٦عٻ زض   ٶٓعبٲی  ح٧ٹٲتاٸٮیٵ ٢بٶٹٴ  ٲٹدت ثٻایطاٴ  زض ٲرتٯٝ زؾت ثعٶٷس. ټبی ٲحسٸزیتثٻ اٖٳب٬  تٹاٶٷس ٲی

 ٺ.ـ اظ تهٹیت ٲذٯعؽ قعٹضای ٲٯعی ٪صقعتٻ ثعٹز،      8917ضدت ؾب٬  11زٸضٺ اٶ٣الة ٲكطٸَیت زض تبضید 

زض اٲٹض ٲطثٹٌ ثٻ اٲٷیت ٸ آؾبیف ٖٳعٹٲی ٸ تٹ٢یعٝ    ٶٓبٲی ح٧ٹٲتٷ٩ زض ظٲبٴ ٲساذٯٻ يطٸضت د چ٫ٹٶٻ

 ثٹز. قسٺ ثیٷی پیف ټب آٴٲُجٹٖبت ٸ ت٣ٗیت ٲذبظات ٲتهسیبٴ یب ٲسیطاٴ 

ؾعجت تٹ٢عٝ    تٹاٶعس  ٲعی  ٶٓعبٲی  ح٧ٹٲعت زی٫طی ٦ٻ ٲج٭ ٸ٢ٹٔ دٷ٩ ٸ اٖالٴ  ٲٹضز :اٮٗبزٺ ٞٹ٠حبٮت -

 اٮٗعبزٺ  ٞعٹ٠ حبٮعت   ٦ٻ ایٵتٹدٻ ثٻ  ثب اؾت. «اٮٗبزٺ ٞٹ٠حبٮت » اٖالٴ ادطای ان٭ ٦ٯی آظازی ٲُجٹٖبت ٪طزز،

 زی٫عط  ٖجبضت ثٻ اؾت. تط ٦ٹتبٺ ٶٓبٲی ح٧ٹٲتقطایٍ ٸ ٲ٣طضاتی ٦ٻ زاضز ظٲبٴ ثط٢طاضی ایٵ حبٮت زض ٲ٣بیؿٻ ثب 

 ٲٗٳعٹال   ،ٶٓبٲی ح٧ٹٲت ٦ٻ زضنٹضتی ،٦ٷس ٶٳیچٷس ضٸظ ٸ حسا٦جط چٷس ټٟتٻ تذبٸظ  اظ ،اٮٗبزٺ ٞٹ٠ٲست حبٮت 

 .٪طزز ٲیثط٢طاض  ٲبٺ چٷسی ثطا

ثؿعیبضی اظ ٦كعٹضټبی ٚطثعی ؾعجت      زض زٸضٺ پعؽ اظ دٷع٩ دٽعبٶی زٸٰ،    زض ٲُجٹٖبت ٸیػٺ ٦ٹز٦بٴ:-

ٶبقی اظ دٷ٩ ٲص٦ٹض ٸ حٳبیت ٦ٹز٦بٴ زض  آٲیع ثحطاٴثطای قطایٍ ادتٳبٖی ٸ ا٢تهبزی  دٹیی چبضٺيطٸضت 

٦عٻ زض اٸایع٭ ٢عطٴ ثیؿعتٱ دٽعت ٲهعٹٴ        ای ٲحسٸز٦ٷٷعسٺ آٴ ظٲبٴ ثٻ پیطٸی اظ ٲ٣طضات  ټبی ٶبثؿبٲبٶیٲ٣بث٭ 

ذبنعی   ٲ٣طضات ثٹزٶس، قسٺ ٸيٕؾیٷٳبیی  ټبی ٞیٯٱ آٲیع ذكٹٶتٚیطاذال٢ی ٸ  ټبی دٷجٻؾبذتٵ آٶبٴ زض ثطاثط 

 ٶیع ثطای ٲ٣بثٯٻ ثب آثبض ٲٷٟی ٲحتٹیبت ٶكطیبت ٦ٹز٦بٴ ٸ ٶٹدٹاٶبٴ ثٻ تهٹیت ضؾیسٶس.

 ان٭ اٶتكبض آظازاٶٻ ٲُجٹٖعبت،  ضٚٱ ثٻ ٻ ٞطاٶؿٻ،ثطذی اظ ٦كٹضټبی ٚطثی ٸ اظدٳٯ زض ٶكطیبت ذبضدی:-

 اظ ٦كعٹضټبی ذعبضدی،   ٸاضزقعسٺ ذعبضدی ٸ یعب    ټبی ظثبٴثٻ  ٲٷتكطقسٺ ای زٸضٺ ٚیطٸ  ای زٸضٺٶكطیبت  ثطای

 .اٶس ٪طزیسٺ ثیٷی پیف ای ٲحسٸز٦ٷٷسٺ ٲ٣طضات

٦ٹز٦عبٴ ٸ  ٸیعػٺ   ای زٸضٺٖعالٸٺ ثعط ٶكعطیبت     ٞطاٶؿعٻ  زض ٢ًبیی ٸ ٢عبٶٹٶی:  ټبی آ٪ٽیٶكطیبت حبٸی -

آظازی ٲُجٹٖعبت ٲٯععٰ    ٲحسٸز٦ٷٷسٺٶیع ثٻ تجٗیت اظ ٲ٣طضات  «٢ًبیی ٸ ٢بٶٹٶی ټبی آ٪ٽیٶكطیبت » ٶٹدٹاٶبٴ،

ادعطا ٸ اٖتعطاو    ٢بثٯیعت  ضؾٳی يطٸضی ثطای اٖتجبض یعبثی،  ټبی آ٪ٽیٶكطیبت ٦ٻ ثٻ اٶتكبض  ٪ٹٶٻ ایٵ .اٶس قسٺ

 ثبیعس  ،8755 غاٶٹیعٻ  ٢1بٶٹٴ ٲهٹة  ٲٹدت ٻث ،پطزاظٶس ٲیپصیطی ثطذی ٲهٹثبت ٢بٶٹٶی ٸ تهٳیٳبت ٢ًبیی 
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ثعٻ اٶتكعبض    تٹاٶٷعس  ٲعی ٶكعطیبتی   تٷٽعب  ایعٵ ٢عبٶٹٴ،   اؾعبؼ  ثعط  ٦ٷٷس. تجٗیت اظ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ ٶٓبضت ٢جٯی،

زضیبٞعت ٦عطزٺ    زاض نعالحیت ذبل آٴ ضا اظ ٲ٣بٲعبت   ٶبٲٻ ادبظٺ ٢جال ٢ًبیی ٸ ٢بٶٹٶی ا٢ساٰ ٦ٷٷس ٦ٻ  ټبی آ٪ٽی

 ثبقٷس.

 

 جریان آزادی اطالعات در عرصٍ سیاست تأثیراتاَمیت ي -2

 یٲٗٷب ثٻ ،«تبعع َالٖا ثٻ ؾتطؾیز ح١»آٴ  نٯیا ٲؤٮٟةٸ « تَالٖبآظازی ا» ؾیاٲٹ٦طز ټبی ثیبٴ ٴٲیبزض 

ٸ  تَالٖبآظازی ا ٦ععٻ چٷععساٴ .ؾتا ح٧ٹٲت ضذتیبزض ا ٦ٻ ؾتا َالٖبتیا ثٻ ؾتطؾیزض ز اٴٶسٸقٽط ٶبییاتٹ

 اٴٶسٸقٽط ٪طا ٦ٻ قعسٺ  پصیطٞتعٻ  ٭عع نا ٵعع یا ٸظٺطعع ٲا .ٹزقع  ٲعی  تٗجیط «زٲٹ٦طاؾی ٴ٦ؿیػا» ثٻ ؾتطؾیز ح١

 ټساذٹ یثٽتط ز٦طض٦ب ؾیاٲٹ٦طز ،ثبقٷس دتٳبٖیا تبعع حی ٲؿعبل٭  طعع ٪یٸ زض ٲٷس ٖال٢ٻ، تَالٖباظ ا ضزاضثطذٹ

 تَالٖبا ٶ٣ف ٶٓعطاٴ  نبحت ثطذی. ٶسزاض ٦ٷٷسٺ ت٣ٹیتٸ  ٲتٗبٲ٭ أثیطعت سی٫طعی٧ ثط ٲٽٱ ٲؤٮٟة ؾٻ یٵا .قتزا

اظ  ضزاضٹعععثطذ اٴٶسٸٽطعععق .اٶععس ٦ععطزٺ تٗجیط دبٲٗٻ ز٢تهبزض ا ٬پٹ ز٦ط٦ععبض ٻعععثضا  یعععؾاٲٹ٦طز س٪یعععٶزض ظ

 ټٳچٷیٵ ثعٶٷس. ؾتای ز ٶٻزاثرط ټعبی  اٶتربةٸ  ټب ٪عیٷف ثٻ زذٹ ؾیبؾی ٶس٪یظ زضثبضٺ تٹاٶٷس ٲی تبعَالٖا

 .ٶسزاظثپط ټب اؾتسال٬ یبثیاضظ یبٸ  ٬ؾتسالا ثٻ تٹاٶٷس ٲی ثٽتط تَالٖبا ٦ٳ٥ ٻعث ٴٶبآ

 زاضز: پیضا زض  ٲٽٱ ٶتیذٻزٸ  ،ثكط یٵثٷیبز ح١ ی٥ ٖٷٹاٴ ثٻ تَالٖبآظازی ا قٷبذتٵ ٳیتؾض ثٻ

اظ آٴ زض  سعع ثبیٸ  ؿتعع ٶی ٪صاضاٴ ؾیبؾتٸ  ٦ٷٷس٪بٴ ح٧ٹٲت ٲٷبٕٞ تأٲیٵ ایثط اضیثعا تَالٖبا ٶرؿت:

 ثٯ٧ٻ ٲبٮ٥ ٶٻ ٮتزٸ ،تی٥اٲٹ٦طز دبٲٗة ی٥زض  ٦ٻ ،ؾتا چٷیٵ ٬ؾتسالا ٪طٞت. ٺثٽط ٰٖٳٹ ٲٷبٕٞ تأٲیٵ دٽت

ضا زض  تَالٖبا تب ،٦ٷٷعس  ٲعی  زٖتٳبا زٹعذ تعح٧ٹٲ ٻعث اٴٶسٸقٽط ٲٗیادٹ چٷیٵ. زض ؾتا تَالٖبا زاض اٲبٶت

 ٦ٷٷس. زآٸضی٪ط ٴٶبآ ٲٷبٕٞ دٽت

 ،اٶعس  ثعبضٺ  زضایٵ ؾتجٷبا ثٻ ٢بل٭ ٦ٻ ٦ؿبٶی، ؾتا تَالٖبآظازی ا ٦جطاحساظ  ٴټٳ٫ب ضزاضیثطذٹ ن٭ا :زٸٰ

ٍ  ٶعٻ  سعدسیزض زٸضاٴ  تَالٖبا تطتیت ٵای ثٻ. ټٷسز لٻاضا تٹدیٽی الی٭ز ثبیس  ی٥ ثٯ٧ٻ ٖٳٹٲی ی٦بال ٥عع ی ٣ٞع

ضا  تعطی  ثعض٨ ټبی ٲؿئٹٮیتٸ  تط ٞٗب٬ فعٶ٣ ٻعدبٲٗ ازطعٞا سعثبق اضطع٢ طع٪. اآیس ٲی ضقٳب ثٻ ټٱ ٖٳٹٲی ٲٷجٕ

ٸ  جییٵت ثٻٸ  ٦ٷٷس ٶسیكٻا ٶٻآظازا ،دبٲٕ تَالٖبا پبیععة ثط ٶٷساثتٹ ثبیس ،ث٫یطٶس ٺٖٽس ثط دبٲٗٻ زټععی ؾععبظٲبٴزض 

 ٶس.زاظثپطذٹز  ټبی ٶٓطیٻ یٵٸتس
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 یذیتبٮیز یعع پٯٳبؾیز ،تعع ؾا ٺسعع ق بٮیعیذیتز یعیپٯٳبؾز ثٻ ٲٷذط تَالٖبآظاز ا ٴدطیب دسیس ٖهطزض 

 تَالٖبا یٕظتٹٸ  زاظـپط ،ٸتحٯیع٭  تذعیٻ، آٸضی دٳٕ ثب اٴی٫طظثب ـٶ٫یعٸ ا ٢ٔٷبا ،اثط٪صاضیاظ:  ؾتا ضتٖجب

ٲٷعععبٕٞ دٽت زض  تتجبَبٸ اض تَالٖبا ٸضیٞٷب َطی١اظ  ٲ٧بٶی یتٸزٲحس ٸٴثس ،ٲٷبؾت)ؾعععطٖت(  ٴٲبزض ظ

 ٲٯی.

 یبثعس  ٲی ١عتح٣ یعؾاٲٹ٦طزض ز تٷٽبآظازی  یٵا ثؿیبض ٶعزی٧ی زاضٶس. ضاثُٻ آظازی ٲُجٹٖبت ٸ زٲٹ٦طاؾی،

 طعع ث یعٲجتٷ ټبی زٸٮت بعی ،٥عتیاٲٹ٦طز ټبی ضغیٱ .٦ٷس ٶٳی اپیس ٰٲٟٽٹ تٲُجٹٖبآظازی  ٸٴثس ٶیع ؾیاٲٹ٦طٸ ز

 ټععبی آظازیٸ  ٠ٹعععح٣ ّعععحٟٸ  ٴٶؿبا ثٻ ذسٲت ٴټسٞكب ٦ٻ ټؿتٷس ٖیٸٲكط ټععبی ضغیععٱ زٰ،ٲط تحب٦ٳی

 ٲح١٣ ایثط ای ٸؾععیٯٻ چطا٦ععٻ .ؾتا ضزاضثطذٹ ای ٸیععػٺ ٺدبی٫باظ  تٲُجٹٖبآظازی  ٴٲیب ٵعععیا زض .تعععؾاٸ

 (8919،زٸؾت ٶٳ٥.)ضٸز ٲی ضقٳب ثٻ ازٞطا ٠ح٣ٹ ی٫طز ؾبذتٵ

 حق بر آزادی مطبًعات َای محديدیت-3

زض زٸ  ضؾعس  ٲعی ٶٓعط   ثعٻ  ٶیؿت. ٢یسٸقطٌ ثیٸ  ٲُٯ١ آظازی زض ٲٟٽٹٰ ٖبٰ زض ٢بٮت ح٣ٹ٢ی، َٹض٦ٯی ثٻ

 ٢یسٸثٷعس آظازی زض ٲٟٽٹٰ ٞٯؿٟی آٴ ثٻ حبٮت ٲُٯع١ ٸ زض ٲٗٷعبی    ٦ٻ َٹضی ثٻٸ ٞٯؿٟی ث٫ٷذس،  ح٣ٹ٢یٲٟٽٹٰ 

  ضٸز ٲععی آظاز اؾععت، ٸا٢ععٕ ثععٻٸ ثععٻ ٖجععبضتی ثععٻ زٶجععب٬ پبؾععد ثععٻ اثٽععبٰ آیععب ثكععط         ټؿععتٶجععٹزٴ 

ثطذعٹضزاضی اظ آٴ ٶیعع ثعط زٸـ ٲربَعت ثعبض       ٲؿئٹٮیت ،٪یطز ٲیظٲبٶی ٦ٻ آظازی زض ٢بٮت ح٣ٹ٢ی ٢طاض  اٲب ،

٦ٻ آظازی ثٻ تجٗیت اظ یع٥ ٶٓعبٰ ٣ٖالٶعی     ای ٪ٹٶٻ ثٻ ،٦ٷس ٲیٸ ٖساٮت حسٸز ٲطظټبی آظازی ضا تٗییٵ  قٹز ٲی

 .قٹز ٲیتٯ٣ی  «ح١»ثطای اثٷبی ثكطی 

 ټعب  آظازیزض اؾعتٟبزٺ اظ ح٣عٹ٠ ٸ    17ضا زض ٲعبزٺ   ټبیی ٲحسٸزیت 17ٲبزٺ  اٖالٲیٻ دٽبٶی ح٣ٹ٠ ثكط زض

 ټعبی  آظازیقٷبؾعبیی ٸ ٲطاٖعبت ح٣عٹ٠ ٸ     تأٲیٵ ٲٷٓٹض ثٻ ٲٷحهطا ٢بٶٹٴ  ٸؾیٯٻ ثٻٲٹضز قٷبؾبیی ٢طاض زازٺ ٦ٻ 

زی٫طاٴ ٸ ثطای ضٖبیت ٲ٣تًیبت نحیح اذال٢عی ٸ ٶٓعٱ ٖٳعٹٲی ٸ ضٞعبٺ ټٳ٫عبٶی زض قعطایٍ یع٥ دبٲٗعٻ         

زض ټی  ٲٹضزی ٶجبیس ثطذالٜ اټعساٜ ٸ   ټب آظازی٦ٻ ح٣ٹ٠ ٸ  زاضز ٲیاقٗبض  ټٳچٷیٵ ٥ ٸيٕ ٪طزز.زٲٹ٦طاتی

 (hankin L,1985,p272)انٹ٬ ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ ٲتحس ثبقس 

ٲذٳعٕ ٖٳعٹٲی ؾعبظٲبٴ ٲٯع٭ ٲتحعس ثعب        8777ح٣ٹ٠ ٲسٶی ٸ ؾیبؾی ٲهٹة  اٮٳٯٯی ثیٵٲیجب٠  87ٲبزٺ 

ټٳٻ اٞعطاز حع١ ثعط    -1...»ایٵ ٲیجب٠  87ٲبزٺ  9 ٸ 1ثٷس  ٲٹدت ثٻ تٟهی٭ ثیكتطی ثٻ آظازی ثیبٴ پطزاذتٻ اؾت.

ثسٸٴ تٹدعٻ   ټب ایسٺٸ زازٴ ټٳٻ اٶٹأ اَالٖبت ٸ  زضیبٞت ،ٸدٹ دؿتآظازی ثیبٴ زاضٶس، ایٵ ح١ قبٲ٭ آظازی 

چعبپی ٸ یعب    نٹضت ثٻٸ یب  ٦تجی قٟبټی، نٹضت ثٻٸ اَالٖبت  ټب ایسٺ، ذٹاٺ ایٵ ٪طزز ٲیثٻ ٲطظټبی ؾطظٲیٷی 
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٪طٸټعی ٸ یعب ټعط ٸؾعیٯٻ زٮرعٹاٺ زی٫عطی        ټعبی  ضؾبٶٻٻ زض ٢بٮت ٸ ق٧٭ ټٷطی ثٹزٺ ٸ یب ایٷ٧ٻ اظ َطی١ ایٷ٧

ذبل اؾت ٸ ٮصا ٲٳ٧ٵ اؾعت   ټبی ٲؿئٹٮیتٲبزٺ ٲؿتٯعٰ ح٣ٹ٠ ٸ  ایٵ 1 زضثٷساٖٳب٬ ح٣ٹ٠ ٲص٦ٹض -9ثبقس.

( احتعطاٰ  اٮٝ ثبقس:ٸ ثطای اٲٹض شی٭ يطٸضت زاقتٻ  قسٺ تهطیحٲٗیٷی ثكٹز ٦ٻ زض ٢بٶٹٴ  ټبی ٲحسٸزیتتبثٕ 

 .«ٸ اذال٠ ٖٳٹٲی ثٽساقت حٳبیت اظ اٲٷیت ٲٯی ٸ یب ٶٓٱ، ٲٷٓٹض ثٻ( ة زی٫طاٴ حیجیت ٸثٻ ح٣ٹ٠ 

ټط٪ٹٶعٻ تجٯیعٙ   -8: زاضز ٲیٲ٣طض  نطاحتب ٲیجب٠ ح٣ٹ٠ ٲسٶی ٸ ؾیبؾی  10اؾت ٦ٻ ٲبزٺ  ش٦ط ٢بث٭ټٳچٷیٵ 

صټجی ٦ٻ ٲحط٤ تجٗیى یعب ٲربنعٳٻ یعب    ټط٪ٹٶٻ زٖٹت ثٻ ٦یٷٻ ٲٯی یب ٶػازی یب ٲ-1ثطای دٷ٩ ٲٳٷٹٔ اؾت. 

 ٢بٶٹٴ ٲٳٷٹٔ اؾت. ٲٹدت ثٻ اٖٳب٬ ظٸض ثبقس،

ذعٹز ضا ثعٻ ټعط     ٶٓعط ټط اٶؿعبٶی حع١ زاضز   »اٖالٲیٻ اؾالٲی ح٣ٹ٠ ثكط آٲسٺ اؾت:  11اٮٝ ٲبزٺ  زضثٷس

ثیعبٴ   ثعب حع١ آظازی   ٶٹٖی ثٻثٷس ة ٸ ح ایٵ ٲبزٺ ٶیع  «ثیبٴ ٦ٷس. آظازاٶٻ ق٧ٯی ٦ٻ ٲٛبیط ثب انٹ٬ قطٖی ٶجبقس،

ثطاٶ٫یرتٵ احؿبؾبت ٢ٹٲی یعب ٲعصټجی ٸ یعب ټعط چیععی ٦عٻ ٲٷذعط ثعٻ          ،ثٷس ز ټٳیٵ ٲبزٺ َج١ ٲطتجٍ ټؿتٷس.

 ٶیؿت. دبیع ثطاٶ٫یرتٵ ټط ٶٹٔ حؽ تجٗیى ٶػازی ٪طزز،

 َا محديدیتمقایسٍ تطبیقی -4

٦عٻ ټؿعتی ٦كعٹض زض     زضدعبیی آظازی ٲُجٹٖعبت   «ټٹ٤»آظازی ٲُجٹٖبت اٲطی ٲُٯ١ ٶیؿت ٸ ثٻ ٪ٟتٻ 

زی٫عط ٲ٣عطض زض ٢عبٶٹٴ     ټعبی  آظازیذجطی ثب ح٣ٹ٠ ٸ  ټبی ضؾبٶٻٸ یب دبیی ٦ٻ آظازی  ٢طاض٪طٞتٻطو تٽسیس ٲٗ

زض ټٳیٵ ضاؾتب حسٸز ٸ چبضچٹثی ثطای ایٵ ٶٹٔ آظازی زض ٶٓط  ٦ٻ ٲحسٸز قٹز، ثبیس اؾبؾی تٗبضو پیسا ٦ٷس،

 اؾت. قسٺ ٪طٞتٻ

 ٦كعٹض  زض ٖٳعستب   .آٸضٶس ٲیثط آٴ ٸاضز  ییټب ٲحسٸزیت اظ آظازی ٲُجٹٖبت، ؾٹءاؾتٟبزٺزض ضاؾتبی ٖسٰ 

ح٣ٹ٢ی ٲُجٹٖبت اظ َطی١ ٲذٯؽ قٹضای اؾالٲی ثب ٸيٕ ٢عبٶٹٴ ٸ زض اٶ٫ٯؿعتبٴ    ټبی ٲحسٸزیتٸ  ٢ٹاٖس ٲب،

ثبیس ٲتص٦ط قس ٦ٻ ایعٵ   اٮجتٻ ؛قٹز ٲیق٧بیبت ٲُجٹٖبتی اٖٳب٬  ٪طٸٺتٹؾٍ  قسٺ ٸيٕاظ َطی١ ٢ٹاٶیٵ اذال٢ی 

اظ حبٮت زٲٹ٦طاتیع٥   ضا آٴبقس ٦ٻ ثٻ اؾبؼ آظازی ٲُجٹٖبت نسٲٻ ٸاضز ٦ٷس ٸ ث ای ٪ٹٶٻ ثٻٶجبیس  ټب ٲحسٸزیت

اظ ٢ٹاٖعس ٸ   ؾٹءاؾعتٟبزٺ  ؾبٶؿعٹض ٸ زٸٲعیٵ آٴ،   اٖٳعب٬  ذبضح ٦ٷس، زض ح٣ی٣ت اٸٮیٵ تٽسیس ثطای ایٵ آظازی،

 چٽبضچٹثی ٢بٶٹٶی ٲُجٹٖبت اؾت.

ٲطثٹٌ ثٻ ٦ؿعت ادعبظٺ    ٣طضاتٲ ٮٛٹ( ٦ٻ ثٻ 8711-17زض اٶ٫ٯؿتبٴ ثٻ زٶجب٬ پیطٸظی اٶ٣الة ٲكطٸَیت )

َعٹالٶی   ټعبی  ٲعست  تعب  قعس،  ٲٷذعط  ،8775زض ؾب٬  ټب آٴ٢جٯی اٶتكبض ٦تبة ٸ ٲُجٹٖبت ٸ ٲٳٷٹٖیت ؾبٶؿٹض 
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ثعٻ   ٢8681عبٶٹٶی ٦عٻ زض ؾعب٬     اؾعبؼ  ثعط  ٚیطانٹٮی ٲتٗسزی ضٸثطٸ ثعٹز.  ټبی ٲحسٸزیتآظازی ٲُجٹٖبت ثب 

 ٸ «ټعب  آ٪ٽعی ٖعٹاضو  » ،«تٳجط ٲُجٹٖعبت  ح١»ٲبٮی ذبنی زض ٲٹضز پطزاذت  ټبی ٲحسٸزیت تهٹیت ضؾیس،

ٲبٮیعبت  »ثعٻ   ټعب  آٴ٦ٻ اظ َطٜ ٲربٮٟبٴ  ټب ٲحسٸزیت ایٵ ثطای ٲُجٹٖبت اٶ٫ٯیؽ پسیس آٲسٶس. «ٖٹاضو ٦بٚص»

اٶ٫ٯؿتبٴ زض ٲٹضز ٲحتٹای  زض یبٞتٷس. ازاٲٻ اٸ٬ ٶیٳٻ زٸٰ ٢طٴ ٶٹظزټٱ، ټبی ؾب٬ تب ٲطؾٹٰ قسٺ ثٹزٶس، «ثطزاٶف

از طاٞع  تحطیع٥  انٹ٬ ٦ٯی ح٣ٹ٠ ٖٳٹٲی ایٵ ٦كٹض، َج١ .قٹٶس ٲیی اٖٳب٬ ح٣ٹ٠ ٖٳٹٲ ٲ٣طضات ٲُجٹٖبت،

ٶبزضؾعت   اتٽبٲعبت  ظزٴ ثعٻ اذعال٠ ٖٳعٹٲی،    ٮُٳعٻ  ثٻ ٖٳٯیبت ذطاث٧بضاٶٻ ٸ َٛیبٴ ٸ ٖسٰ اَبٖت اظ ٢عبٶٹٴ، 

ٴ ٸؾیٕ ٲُجٹٖبت اٶ٫ٯؿعتب  ٶؿجتب  ټبی آظازی٪ٟت ٦ٻ زض ثطاثط  ثبیس .٪یطٶس ٲیت٣ٗیت ٢بٶٹٶی ٢طاض  ٲٹضز اٞتطاآٲیع،

 تٹاٶٷعس  ٲعی ٲُجٹٖعبتی   دطالٱٶبقی اظ  ټبی ذؿبضتٸ  ټب ٚطاٲتؾٷ٫یٵ ٶیع ٸدٹز زاضٶس ٸ ٪بټی  ټبی ٲؿئٹٮیت

 زض آظازی ٲُجٹٖعبت زض ایعطاٴ ٶیعع ٲبٶٷعس ٦كعٹضټبی ٚطثعی،       ټبی ٲحسٸزیت ضا ثٻ ٶبثٹزی ث٧كبٶٷس. ټب ضٸظٶبٲٻ

ٳچٷعیٵ ٢عبٶٹٴ اؾبؾعی دٳٽعٹضی     ثٗس اظ اٶ٣الة ٲكعطٸَیت ٸ ټ  ټبی زٸضٺ٢ٹاٶیٵ اؾبؾی ٸ ٢ٹاٶیٵ ٲُجٹٖبتی 

 .اٶس قسٺ ثیٷی پیف اؾالٲی ایطاٴ ٸ ٢ٹاٶیٵ ٲُجٹٖبتی ثٗس اظ اٶ٣الة اؾالٲی،

آٴ چٷعیٵ   ټبی ٲحسٸزیتآظازی ٲُجٹٖبت ٸ  زضثبضٺان٭ ؾیعزټٱ ٢بٶٹٴ اؾبؾی زٸضٺ اٶ٣الة ٲكطٸَیت 

اٲعطی اظ اٲعٹض    ټی  تب ضز،زض ٶٓط زاقتٻ ثبقس زض ضٸظٶبٲٻ ٖٳٹٲی ثطٶ٫ب اٶسیكی نالحٲ٣طض ٦طزٺ ثٹزٶس: ټط٦ؽ 

ٲحع٭ انعٯی اظ انعٹ٬     ټعب  آٴٲبزاٰ ٦عٻ ٲٷعسضدبت    ټب ضٸظٶبٲٻٖٳٹٰ  ٮٽصا ٲؿتٹض ٶٳبٶس. ٦ؽ ټی زض پطزٺ ٸ ثط 

ضا ...ثٻ َجٕ ضؾبٶیسٺ ٸ ٲٷتكعط ٶٳبیٷعس    اٮٳٷٟٗٻ ٖبٰٸ ٲرتبضٶس ٦ٻ ٲُبٮت ٲٟیس  ٲذبظ زٸٮت ٸ ٲٯت ٶجبقس، اؾبؾیِ

طذالٜ آٶچٻ ش٦ط قس ٸ ثب ٚطایى قرهی چیععی َجعٕ ٶٳبیعس یعب     ٸ ٲُجٹٖبت ث دبت ضٸظٶبٲٻٸ ا٪ط ٦ؿی زض 

زٸضٺ پعؽ اظ پیعطٸظی اٶ٣عالة     زض ٲٹضز اؾتٷُب٠ ٸ ٲحب٦ٳٻ ٸ ٲذبظات ذٹاټس قعس.  ٢بٶٹٴ تٽٳت ٸ اٞتطا ثعٶس،

اؾالٲی ٶیع زض ٢بٶٹٴ اؾبؾی دٳٽٹضی اؾالٲی ایطاٴ ٢عٹاٶیٵ ٲُجٹٖعبتی ٲهعٹة قعٹضای اٶ٣عالة ٸ ٲذٯعؽ       

 ٲُعبث١  .اٶعس  ٢طاض٪طٞتعٻ آٴ، َطٜ تٹدٻ  ټبی ٲحسٸزیتثٹٌ ثٻ آظازی ٲُجٹٖبت ٸ ٲط ٲ٣طضات قٹضای اؾالٲی،

 چٷعیٵ  آٴ، ټعبی  ٲحعسٸزیت آظازی ٲُجٹٖعبت ٸ   زضثعبضٺ  طاٴ،یع ٢عبٶٹٴ اؾبؾعی دٳٽعٹضی اؾعالٲی ا     11ان٭ 

٦عٻ ٲرع٭ ثعٻ ٲجعبٶی اؾعالٰ یعب ح٣عٹ٠         ٲ٫ط ٶكطیبت ٸ ٲُجٹٖبت زض ثیبٴ ٲُبٮت آظازٶس؛»اؾت:  قسٺ ثیٷی پیف

 «.٦ٷس ٲیآٴ ضا ٢بٶٹٴ ٲٗیٵ  تٟهی٭ ٖٳٹٲی ثبقس.

 دعطالٱ ٸ  ټب ٲحسٸزیتذبنی ثطای  ټبی ٞه٭٢ٹاٶیٵ ٲُجٹٖبت ایطاٴ زض زٸضٺ ثٗس اظ اٶ٣الة اؾالٲی ٶیع 

 .اٶس ٦طزٺ ثیٷی پیفٲُجٹٖبتی 
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 اذتهعبض  ثٻزی٫طی ٶیع ٸدٹز زاضز ٦ٻ  ټبی ٲحسٸزیت٦ٯی ٢بٶٹٶی ٦ٻ ٸدٹز زاضز  ټبی ٲحسٸزیتٖالٸٺ ثط 

 :پطزاظیٱ ٲیٵ پػٸټف زض ای ټب آٴثٻ 

ثطیتبٶیب ایعٵ اؾعت ٦عٻ     ټبی ضؾبٶٻ٢بٶٹٶی ثط  ټبی ٲحسٸزیت تطیٵ ٲٽٱٖسٰ ٢جبحت ثیبٴ ٸ اٞتطا: ی٧ی اظ -8

 ٲص٦ٹض ٶجبیس ٶؿجت ثٻ اٖتجبض ٸ قٽطت قرم اظ َطی١ ٪عاضـ ٚیطٲٷهٟبٶٻ ٸ ٚیطٸا٢ٕ نسٲٻ ثعٶٷس. ټبی ضؾبٶٻ

قربل ٸ ٶیع تًٳیٵ آظازی ثیعبٴ ټؿعتٷس ٸ ایعٵ ٲؿعئٯٻ     زض ایٵ ٲٹضز ٲٯعٰ ثٻ تًٳیٵ ح٣ٹ٠ ٞطزی ا ټب زاز٪بٺ

اؾت ٸ ثیكتط  ٦بضثطز ٦ٱایٵ ظٲیٷٻ آلیٵ زازضؾی ٦یٟطی ثؿیبض  زض .قٹز ٲیزض ٖٳ٭ ثؿیبض پیچیسٺ ٸ ٲك٧٭  ٚبٮجب 

ٲبٶٷس اٞتطاء ٦ٻ ٲٹدت ٲؿئٹٮیت ٲعسٶی ضؾعبٶٻ ذٹاټعس قعس      قٹز ٲیح٣ٹ٠ ٲسٶی ٸ آلیٵ زازضؾی ٲسٶی ٲُطح 

 زاقتٻ ثبقس. زٶجب٬ ثٻٲؿئٹٮیت ٦یٟطی ټٱ  تٹاٶس ٲیاٮجتٻ تحت قطایُی 

ظیعط ٲٳٷعٹٔ قعسٺ اؾعت:      ٲعٹاضز  ٢عبٶٹٴ اؾبؾعی ٸ ٢عبٶٹٴ ٲُجٹٖعبت،     ٲُبث١ زض ایطاٴ ٶیع زض ایٵ ظٲیٷٻ،

ح( ٖٳٯ٧طز ٲُجٹٖعبتی زض دٽعت اذعال٬     ثٻ ٚیط ايطاض( ة تٗطو ثٻ حیجیت ٸ ح٣ٹ٠ اقربل (ټط٪ٹٶٻاٮٝ

ٸ  ټعب  ٧ٖعؽ ٲُبٮت زض دٽت اقبٖٻ ٞحكبء ٸ ٲٷ٧طات ٸ اٶتكعبض   ټط٪ٹٶٻ(ز زض ٲجبٶی اؾالٲی یب ح٣ٹ٠ ٖٳٹٲی

ٸ ټطی٥ اظ اٞطاز ٦كٹض ٸ تٹټیٵ ثعٻ   اض٪بٶٽب ،ٶٽبزټب ٺ( اٞتطا ثٻ ٲ٣بٲبت، تهبٸیط ٸ ٲُبٮت ذالٜ ٖٟت ٖٳٹٲی

ٸ( اؾعتٟبزٺ   اقربل ح٣ی٣ی ٸ ح٣ٹ٢ی ٦ٻ حطٲت قطٖی زاضٶس ا٪طچٻ اظ َطی١ اٶتكعبض ٧ٖعؽ یعب ٦بضی٧عبتٹض    

ٲُبٮعت   ٶٹٔ ټطظ( اٶتكبض  ٸ تٹټیٵ ثٻ دٷؽ ظٴ تح٣یط ٖٱ اظ )ظٴ ٸ ٲطز( زض تهبٸیط ٸ ٲحتٹا،اثعاضی اظ اٞطاز ا

( خ ٸ ٶٓبیط آٴ ٶؿعجت ثعٻ اقعربل    آٲیع تٹټیٵ ټبی ٶؿجتٲكتٳ٭ ثط تٽٳت یب اٞتطا یب ٞحف ٸ اٮٟبِ ض٦ی٥ یب 

 س.ٲُبٮجی ٦ٻ ٲكتٳ٭ ثط تٽسیس ثٻ ټت٥ قطٜ ٸ یب حیجیت ٸ یب اٞكبی اؾطاض قرهی ثبق اٶتكبض

ثطای ایذعبز   ټب آٴضادٕ ثٻ ٦ٹز٦بٴ: ثٻ زٮی٭ حؿبؾیت زٸضاٴ ٦ٹز٦ی ٸ پطٸضقی ٧ٞطی  ټبی ٲحسٸزیت-1

ٶؿجت ثٻ ایٵ ٢كط دبٲٗٻ، ٢ٹاٶیٵ ٸ ٢ٹاٖس ذبنعی ضا ٲ٣عطض    ٚبٮجب ح٣ٹ٢ی  ټبی ٶٓبٰ ضٸقٵ ثطای دبٲٗٻ. ای آیٷسٺ

 ٶیؿت. ٲؿتجٷبٶیع اظ ایٵ ٢بٖسٺ  ٲُجٹٖبت٦ٻ  ٦ٷٷس ٲی

٦ٻ ثعطای ٞٗبٮیعت ٲُجٹٖعبتی ثطیتبٶیعب اٖٳعب٬       ذبنی ټبی ٲحسٸزیت تطیٵ ٲٽٱ كبض:اٶت ټبی ٲحسٸزیت-9

 ٲُجٹٖعبت  ٸ ٲ٧بتجعبت.  ثٽساقعت  ،ذبٶعٻ  ذعبٶٹاز٪ی،  ظٶعس٪ی  ٖجبضتٷساظ: احتطاٰ ثٻ حطیٱ ذهٹنعی،  قٹز ٲی

 .آٸضزٺ ٸ یعب اٶتكعبض ٶٳبیٷعس    زؾت ثٻاؾتطا٠ ؾٳٕ ٲرٟیبٶٻ  ٸؾبی٭ٸ یب  ټب زٸضثیٵٶجبیؿت اَالٖبتی ضا اظ َطی١ 

 زی٫ط. ټبی ٶٳٹٶٻح٧ٱ ٲٹضز اٶتكبض اَالٖبت ذهٹنی اقربل ټٱ دبضی اؾت ٸ  ایٵ
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٢بٶٹٴ ٲُجٹٖعبت آٲعسٺ اؾعت ٲُعبث١      7ثٷیبزیٵ زض ٲبزٺ  ټبی ٲحسٸزیت ٖٳسٺ ح٣ٹ٢ی ایطاٴ، ټبی ٶٓبٰزض 

 ټعبی  ٪عطٸٺ ایٵ ٲبزٺ ٶكط ٲُبٮت اٮحبزی ٸ ٲربٮٝ ٲٹاظیٵ اؾالٲی ٸ تطٸیخ ٲُبٮجی اظ ٲُجٹٖبت ٸ احععاة ٸ  

 ٲٳٷٹٔ ٪كتٻ اؾت.... ٸ ٸ ضز ٲُبٮت، ٶ٣س تح٣ی١، ٲٷٓٹض ثٻ (حطٜ ٸ ٲربٮٝ اؾالٰ )زاذٯی ٸ ذبضدیٲٷ

 ثب تهعٹیت ٢عبٶٹٴ حع١ اٶتكعبض،     ضایت ٦پی یب ح١ اٶتكبض: زض ٶٓبٰ ح٣ٹ٢ی اٶ٫ٯؿتبٴ، ضایت ٦پیضٖبیت -1

 ٲُعبث١  ٹٴ اؾعت. چبپی ٸ ازثی تحت حٳبیت ایٵ ٢عبٶ  آثبض آٴ، 8قس ٦ٻ ٲُبث١ ٲبزٺ  تًٳیٵ ٸ اذتطأ، َطاحی

٦عٻ   ٦ٷعس  ٲیازثی ٲٳٷٹٔ اؾت ٦ٻ زض تجهطٺ ایٵ ٲبزٺ تهطیح  ټبی ؾط٢ت ٢بٶٹٴ ٲُجٹٖبت ایطاٴ، 7ثٷس ٶٽٱ ٲبزٺ 

زی٫طاٴ ثٻ ذٹز  ټبی ٶٹقتٻاظ آثبض ٸ  تٹدٽی ٢بث٭ؾط٢ت ازثی ٖجبضت اؾت اظ ٶؿجت زازٴ ٖٳسی تٳبٰ یب ثرف 

 تطدٳٻ. نٹضت ثٻٸ یب ٚیط، ٸٮٹ 

ی٥ آضٲبٴ اؾت ٦ٻ دبٲٗٻ آٲطی٧بیی ثٻ آٴ زؾت ٶیبٞتٻ اؾعت ٸ ٢ٹاٖعس    ٧ب نطٞب آظازی ٲُجٹٖبت زض آٲطی

ٸ ٣ٍٞ زضدبیی ٦ٻ ثٻ ٶٟٕ  قٹٶس ٶٳیټؿتٷس ٦ٻ تٹؾٍ زٸٮت ادطا  ای ٲتطٸ٦ٻٸ ٲ٣طضات ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ٶیع ٢ٹاٶیٵ 

 ٦.8ٷس ٲیزٸٮت ثبقس ثٻ ایٵ ٢ٹاٶیٵ اؾتٷبز 

 گیری وتیجٍ

 حَطٸ  تَالٖبا ٬ٶت٣بزض ا ،دبٲٗٻ ټععععبی ٖطنععععٻ ټٳةض ز ٴٶبآ ٬ٞٗب ٶ٣فٸ  تٲُجٹٖب یذیضتس تٹؾٗٻ

 .زقٹ ٲیةٲحؿٹ یٲؤثط ٰ٪ب تٲُجٹٖب ټععبی آظازیٸ  ٠ح٣ٹ ٸز،سعععح زضظٲیٷععة ی،طعععٶٓٸ  یطععع٧ٞ ٲجبحت

ٸ  حیحععععععن تَالٖبا لةٸ اضا ترطیتٸ  تح٣یطٸ  تٹټیٵ ٸٴثس ٺ،ٶسظؾب زٶت٣با ثب تٹاٶٷعععععس ٲعععععی تٲُجٹٖب

ٶٓطات ٲطزٰ ټؿعتٷس ٸ ٲؿعبل٭    ٦ٷٷسٺ ٲٷ٧ٗؽ ؾبٮٱ ٲُجٹٖبت س.٦ٷٷ دٯت زذٹ ثٻضا  زٰٲط زٖتٳبا ،ٶكسٺ تحطیٝ

 .٦ٷٷس ٲیٸ ٲك٧الت دبٲٗٻ ضا ثسٸٴ ٢هس ٸ ٚطو ذبل ٖٷٹاٴ 

 ی٫طز ثركیٸ  تٲُجٹٖبٸ  ټعب  زٸٮت ثیٵ حب٦ٱ ثسثیٷبٶٻ یسز ثٻ ٶیع تٲُجٹٖبآظازی  تح١٣ ٰٖساظ  ثركی

 ٦ٻ زضنٹضتی ٦ٻ ضؾس ٲی ٶٓط ثٻ ظٰال تٻٶ٧ یٵا ثٻ تٹدٻ ٸضتيط .ؾتا ٌٲطثٹ اٴیطا تٲُجٹٖب ثط حب٦ٱ ٶٓبٰ ثٻ

 ؼٶ٧ٗبا ټٳبٶب ٦ٻ زذٹ نٯیا ْیٟٻٸ ثٻ ٶٷساثتٹ ٦ٻ ای ٪ٹٶععععٻ ثععععٻ زقٹ ٲٽیب تٲُجٹٖب قسض ایثط ٲؿبٖس یًٞب

ٸ  ٦بؾتی قٷبذت دٽتزض  تٹاٶٷعس  ٲعی  تعط  ضاحت ٶیع ټب زٸٮت ،ٶسزاظثپط ٺٶسظبعؾ سعٶ٣ٸ  ٻعدبٲٗ زٹعٲٹد يٕٸ

 تٲُجٹٖب یتػاؾتطا زټٷععس ٲععی ٴٶكب ټععب یبٞتععٻ ٦ععٻ ایععٵ ثٻ ٻعععتٹد ثب .سٶزاظثپط دبٲٗٻ يٗیتٸ زثٽجٹآٴ ٸ  ٕٞض

 ټعبی  ٶكؿعت  ٦ٻ قٹز ٲی زپیكٷٽب ؾتا ٪یطاٶٻ رتعؾ ٶ٫بضاٴ ضٸظٶبٲٻٸ  تٲُجٹٖب ثٻ ٶؿجت ای تباٶساظٺ ټب زٸٮت

                                                           
1
 http://iranlawclinic.com 
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 دٷبحیٸ  حعثی تتٗٯ٣باظ  ض٘ٞب ٶ٫ععععبضاٴ ضٸظٶبٲععععٻ زذٹ ٸؾععععیٯٻ ثععععٻ ٦ٻ تٲُجٹٖب ٴٶٳبیٷس٪ب ثیٵ ٤ٲكتط

 ٶؿجت ثسثیٷبٶٻ یبعًٞاظ  ضحبعذ زٸ٪بٶٻ یعثُضٸا زیذبزض ا ؾٗیٸ  زقٹ اضثط٪ع زقبٸ ٸظاضت اض ٶسا قسٺ اٶتربة

 یؾتبزض ضا .زقٹ تٲُجٹٖب نٷٟی ټععبی تكعع٧٭ ټٳبٶٷس ٲُجٹٖبتی یټبزٶٽب ثٻ ضاتذتیبا تٟٹیىٸ  تٲُجٹٖب ثٻ

زض  ٴر٫ٹیبعپبؾ سعیز اظ .سعق ٻعذتزاپط اٴطعیزض ا تٲُجٹٖبآظازی  يٗیتٸ ؾیضثط ثٻ تح٣ی١ ټبی یبٞتٻ ت٧ٳی٭

 ؼبععععؾا طععععث تبععععٲُجٹٖ زیآظا ؾعععتا ٦طش ثٻ ظٰال .ؾتا ٲتٹؾٍ حساظ  تط «تٲُجٹٖبآظازی » پبییٵ اٴیطا

 ،ٲُبٮت ضٶتكبزض ا ٶ٫عبضاٴ  ضٸظٶبٲعٻ ٸ  ټعب  ضٸظٶبٲعٻ آظازی  ،ٶ٫بضاٴ ضٸظٶبٲٻ ٬ؾت٣الا ت،ٲُجٹٖب ٬ؾت٣الا ټبی ٲؤٮٟٻ

 ټعب  ٲؤٮٟٻ بٲیعتٳ تح١٣ اٴیعٲ .ؾتا ٺقس ٺؾٷذیس تٖبٲُجٹ زتٗس تح١٣ ی،ذجط زٲتٗس ٲٷبثٕ ثٻ ؾتطؾیآظازی ز

 .ؾتا ٲتٹؾٍ حسزض  تٲُجٹٖب ٬ؾت٣الا تح١٣ اٴٲیعٸ  ٲتٹؾٍ حساظ  تعط  پعبییٵ  تبعع ٲُجٹٖ ٬ت٣العع ؾا دعع  ثٻ

ـ  ضٚعٱ  ٖٯعی  اٴیطزض ا تٲُجٹٖبآظازی  ٦ٻ ٪طٞت ٶتیذٻ تعٹاٴ  ٲی ټب یبٞتٻ ثٻ تٹدٻ ثب ضٸ اظایٵ  زٲٹدٹ ټعبی  تعال

 .ؾتا ٺٶكس ٲح١٣

 زض .قتزا تٹدٻآٴ  ایٲحتٹٸ  تٲُجٹٖب ٴ٢بٶٹ ثٻ ثبیسآٴ  تٹؾٗٻٸ  تٲُجٹٖبآظازی  ثٻ ٴسؾیض ایثط

 ٢جی٭اظ  اضزیٲٹ ثٻ تٲُجٹٖب ٴ٢بٶٹزض  ٦ٻ یعبثیٱ  زؾعت  تٲُجٹٖب زضظٲیٷعٻ  ٲُٯٹثیآظازی  ثٻ تٹاٶیٱ ٲی تیضنٹ

 یٵا ثٻ ؾیس٪یض ضؾعس  ٲعی  ٶٓط ثٻ .ثبقس ٺقس ذتٻزاپط تٲُجٹٖب آظازی، ٴثیبآظازی  ح١، ٶ٫عبضاٴ  ضٸظٶبٲٻ ٠ح٣ٹ

 ٴ٢بٶٹ، ٴپبؾر٫ٹیب اظٶٓعط  ؾتا ٦طش ثٻ ظٰال .ضؾعس  ٲعی  ٶٓط ثٻ ٸضیيط آٴ ٭عع ت٧ٳیٸ  بیمعٶ٣ ٕعٞٸ ض ٴبٶٹع٢

 ٴ٢بٶٹ ایدطا حؿٵ ثط ضتٶٓب ٦ٻ ؾتا ثٽتط اٮص ،زقٹٶٳی ادععطا زضؾععتی ثععٻ ٶیعآٴ  ٞٗٯی ایٲحتٹ ثب تٲُجٹٖب

 ٶ٫ععبضاٴ ضٸظٶبٲععٻٸ  ؾبتیسا ٪ععطزز ٲععی زپیكٷٽب. ززطععع٪ ِبعععٮح ععععٶی ٴ٢بٶٹ یٵزض ا یٶ٫طظثب ض٦ٷبزض  تٲُجٹٖب

 .٦ٷٷس ا٢ٰسا تٲُجٹٖب ٴبٶٹع٢ بیمعٶ٣ ٕٞٸ ض زثٽجٹ دٽتزض  اٶسیكی ټٱ تدٯؿب زیذبا ثب ٲترهم

 مىابع

 کتب

 ( آظازی ټبی ٖٳٹٲی ٸ ح٣ٹ٠ ثكط، اٶتكبضات زاٶك٫بٺ تٽطاٴ، تٽطاٴ8919) َجبَجبیی ٲٹتٳٷی، ٲٷٹچٽط،

 ذٹاضظٲی ٞٹالزٸٶس، تٽطاٴ،.ٖعت ا تطدٳٻ ت ٸ ٢بٶٹٴ،آظازی ٸ ٢سض (8969) ٞطاٶؽ ٶٹیٳبٴ،

 ذٹاضظٲی ،تٽطاٴ ٞطیجطظ ٲذیسی، تطدٳٻ ،زٲٹ٦طاؾی( ٦8969بض٬ ٦ٹټٵ، )

 تٽطاٴ ٲُبٮٗبت ٸ تٹؾٗٻ ضؾبٶٻ ټب، زٞتط (، ح٣ٹ٠ اضتجبَبت،8917) ،٦بْٱ ٲٗتٳسٶػاز،
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 مقاالت
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