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 چکیده

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ادثی، ٞٙشی ٚ كٙٔتی اػت وٝ  حمٛق ٔبِىیت فىشی صائیذٜ رٞٗ آدٔی ٚ دس حیٌٝ

ٞبی ٔٛسد حٕبیت اص حمٛق ٔبِىیت فىشی دس استجبًبت  ٘یبصٔٗ حٕبیت اػت. یىی اص صٔیٙٝ

ٞبی لبثُ  ثبؿذ وٝ آثبس ػبختٝ رٞٗ آدٔی ثٝ دادٜ اِىتشٚ٘یىی ٚ فوبی ػبیجشی )ٔدبصی( ٔی

یبثذ وٝ ثٝ  ٞبی ٔدبصی اص خّٕٝ ایٙتش٘تی ٌؼتشؽ ٔی پشداصؽ دس سایب٘ٝ تجذیُ ؿذٜ ٚ دس ٔحیي

ػجت خٟب٘ی ثٛدٖ ٚ ػِٟٛت دػتشػی ٘یبصٔٙذ حٕبیت ٚ إٓبَ لٛا٘یٙی دس ایٗ صٔیٙٝ اػت. ٞذف 

 كٛستٔبِىیت فىشی دس فوبی ٔدبصی اػت. سٚؽ تحمیك  حمٛق حبهش ثشسػیاص پظٚٞؾ 

ٞبی ٔلٛة ٔبْ٘ اص  . ٘تبیح ٘ـبٖ داد وٝ لٛا٘یٗ ٚ الیحٝثبؿذ اػٙبدی ٔی اص ّ٘ٛ تحّیّی -تٛكیفی

٘ـذٜ ِٚی دس دس فوبی ایٙتش٘تی  ٔبِىیت فىشیپبیٕبَ ؿذٖ حك ٚ حمٛق ٕٓٛٔی ٚ خلٛكی 

ثب تىٕیُ ٚ ِزا ذ. ٘ؿٛ ٔیدػت ثٝ دأبٖ دػتٍبٜ لوبیی كٛست ٘مق حمٛق ٔبِىیت فىشی، افشاد 

 اص ػٛی ٔدّغٔبِىیت فىشی ٞب ٚ  ٘ٛیغ حٕبیت اص دادٜ تش الیحٝ پیؾ ػشیْاكالح ٞش چٝ 

سٓبیت آٖ دس اثٔبد ٌؼتشدٜ خٛاٞذ ٞبی دا٘ـدٛیی ؿبٞذ  كبحجِٙشاٖ حمٛلی ٚ پظٚٞؾ ،خجشٌبٖ

 د.ثٛ

 .ٔبِىیت فىشی، فوبی ٔدبصی، سایب٘ٝ کلمبت کلیدی:
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 مقدمه
ٞبی فىشی داسد. ٔـتُٕ ثش دٚ لؼٕت ٔبِىیت ادثی ٚ ٞٙشی ٚ ٔبِىیت  فىش ثـش ٚ دالِت ثش خاللیتٔبِىیت فىشی، صائیذٜ 

٘مبؿی ٚ ... ٚ  ٘بٔٝ، آثبس ػیٕٙبیی، ػشٚد، ثبؿذ. حمٛق ٔبِىیت ادثی ٚ ٞٙش ؿبُٔ وتبة، ٔمبِٝ، سػبِٝ، ٕ٘بیؾ كٙٔتی ٔی

ٞبی كٙٔتی، اػشاس تدبسی،  ٞبی خغشافیبیی، ًشح ٞبی تدبسی، اختشآبت، ٘ـب٘ٝ حمٛق ٔبِىیت كٙٔتی ٘یض ٔب٘ٙذ ٓالئٓ ٚ ٘بْ

. (24: 1399)پٙبٞی، إِبػی، ؿٕغ ٚ ٔحٕذًبٞشی،  ٌشدد ، وٝ ثشسػی ٔیثبؿٙذ ًشح ػبخت ٔذاسٞبی یىپبسچٝ ٚ... ٔی

اختٕبٓی ٚ فشٍٞٙی ٚ ٔذ٘ی ٚ ػیبػی ثٟشٜ  -ش ٚ ٔیثبق ثیٗ إِّّی حمٛق التلبدی حمٛق ثـػبصٔبٖ دس آالٔیٝ خٟب٘ی 

تٛػٔٝ آثبس ٚ تبٔیٗ، تشٚیح  حفَ، ثشایٞب  دِٚت ثٝ ٚػیِّٝضْٚ اخز تذاثیش ٔٙبػت ٘یض ٔٙذی اص ٔٙبفْ ٔبدی ٚ ٔٔٙٛی ٚ 

ٚ ثشٌضاسی كٛست ٌشفتٝ  ٌٛ٘بٌٖٛدس وـٛسٞبی  ٔٛسد. تذٚیٗ لٛا٘یٗ دس ایٗ ثبؿذ ٔیادثی ٔٛسد تأویذ  ٚ ٞٙشی

. دس خٕٟٛسی اػالٔی ثبؿذ ٔی، ٌٛیبی تٛخٝ خٟب٘ی ٘ؼجت ثٝ ایٗ ٔؼأِٝ استجبىدس ایٗ خٟب٘ی  ٚای  ٞبی ٌٔٙمٝ وٙٛا٘ؼیٖٛ

ایٗ . ثب (103: 1382)وبتٛصیبٖ،  ذٜ اػتؿثب حٕبیت اص حمٛق ٔبِىیت ٔٔٙٛی لٛا٘یٗ ٔتٔذدی تلٛیت  استجبىایشاٖ ٘یض دس 

، دس ِ٘بْ حمٛلی فوبی ٔدبصیآٖ دس ٚ اػتثٙبئبت ٞب  حذٚد إٓبَ ایٗ حمٛق ٚ ٔحذٚدیت ٔٛسددس وٝ ثبیذ  ًٛس ٚخٛد آٖ

ٚ ثش آٖ اػت وٝ پغ اص ؿٙبػب٘ذٖ ٔفْٟٛ ٔبِىیت فىشی  تالؽ پظٚٞؾاػت. دس ایٗ  ا٘دبْ ٘ـذٜچٙذا٘ی  بتٌٔبِٔایشاٖ 

ثٝ  پظٚٞؾا٘دبْ  سٚؽ .دپشداص ٔی دس ایٗ فوبٞب  اص دادٜ  فوبی ٔدبصی ثش حمٛق فىشی ٚ حٕبیتتأثیش  ٘یضٚ  فوبی ٔدبصی

ٞب ثب اػتفبدٜ  وٝ پغ اص ٌٔبِٔٝ ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ اػتثبؿذ ٚ ػٔی ثش آٖ  اػٙبدی ٔی اص ّ٘ٛ تحّیّی -تٛكیفی كٛست

 ٌشدد.٘ؼجت ثٝ اػتخشاج ٘تبیح تحمیك الذاْ اكَٛ حمٛلی  ٚاص اػتذالالت ٌٔٙمی 

 ضنبسی مبلکیت فکری  مفهوم

تٛا٘ذ اص ٔٙبفْ ٚ ؿشوبی خبكی  ت آٖ كبحت اثش ٔیػجوٝ ثٝ  ثبؿذ ٔیلب٘ٛ٘ی  ٔبِىیت ٚ ػٌّٝثٝ ٔٔٙبی شی ، ٔبِىیت فى

. ٔبِىیت فىشی، (3152: 1378)خٔفشی ٍِٙشٚدی، وٙذا٘حلبسی اػتفبدٜ  كٛستثٝ  یؾاثشاص ؿذٜ خٛفٔبِیت یب اص ا٘ذیـٝ 

ٞبی كٙٔتی، ٓالئٓ ٚ  آثبس ادثی ٚ ٞٙشی، ًشح اختشآبت، ٔب٘ٙذٞبی فىشی  اػت ٚ دالِت ثش خاللیت یصائیذٜ فىش ثـش

صاییذٜ تٕذٖ خذیذ ثـشیت ٔبِىیت فىشی سا تٛاٖ  ٔی داسد. غیشٜتدبست ٚ ٘بٟٔبی اػتفبدٜ ؿذٜ دس ثبصسٌب٘ی ٚ 

حمٛق ٔبِىیت فىشی دس ٔٔٙبی ٚػیْ وّٕٝ ٓجبست اػت اص حمٛق ٘بؿی اص ٕٞچٙیٗ  .(168: 1379)كفبیی، دا٘ؼت

یب اثتىبس آفشیٙٙذٜ ٚ وٝ اص ساٜ دا٘ؾ، ٞٙش  ادثی ٚٞٙشی  ّٕٓی، ٞبی كٙٔتی، فىشی دس صٔیٙٝ یٞب فشیٙؾآ ٚ ٞب خاللیت

ٞبی فىشی ٚ آصادػبصی دػتشػی  ٌشایؾ ثٟب ایدبد آفشیٙؾ تـٛیك ٚ آیذ. ٞذف اص حٕبیت ایٗ حمٛق، تشغیت ٚ ٔی ثٛخٛد

. اكٌالح حمٛق (20: 1379)ٚكبِی، اػت یذٌی ثـشٚ فشٍٞٙی ٚ ثٟجٛد ص٘ التلبدی ،ی اختٕبٓی ثٝ آٟ٘ب ثب ٞذف تٛػٔٝ

 .(53: 1376)كبدلی، اػتفبدٜ ؿذ 1899ػبَ پیىبسد حمٛلذاٖ ثّظیىی دس تٛػي ٘خؼتیٗ ثبس  ثشایفىشی 

ثب  تیذی اص اػبشخٌش چٝ ثؿٛد،  ٔیتشخٕٝ « حمٛق ٔبِىیت ٔٔٙٛی»ثٝ  اغّت ایشاٖحمٛق ٔبِىیت فىشی دس صثبٖ حمٛلی 

دس « ٔٔٙٛی»ی  ایٗ تؼٕیٝ ٔٛافك ٘جٛدٜ ٚ اكٌالح حمٛق ٔبِىیت فىشی سا پیـٟٙبد ٕ٘ٛد٘ذ، صیشا ثٝ ِ٘ش ایٗ ٌشٜٚ، وّٕٝ

. ثبؿذ ٔیوٝ ٔٙـأ ایٗ حمٛق فىش ٚ ا٘ذیـٝ ٚ تٔمُ دس كٛستی ِغت ٔٙؼٛة ٚ ٔمبثُ ٔبدی، كٛسی ٚ ُبٞشی تٔشیف ؿذٜ 

ٔٛهّٛ حمیمت ٚ ٔٛهّٛ آٖ ؿی ٔبدی ٘یؼت، دس  ثٛدٜالتلبدی  یحمٛق ٔبِىیت فىشی، حمٛلی اػت وٝ داسای اسصؿ

ٌشدد  آٟ٘ب آٌب ٔی ی ثٝاثذآبت ٚ ٞب فىشی، ٘ٛآٚسی یٞب آفشیٙؾ ٚ ٞب خاللیت ػجتافشاد ثٝ ثبؿذ ٚ  ٔیایٗ حمٛق اثش فىشی 

ی ثشای ایدبد ؿٛد. حمٛق ٔبِىیت فىش ىبسؽ ثشای ٔذت صٔبٖ ٔٔیٗ ٚ ٔـخلی دادٜ ٔیتثشای اػتفبدٜ اص اختشاّ ٚ اث وٝ

، حمٛق ٔبِىیت فىشی ثشای كبحجبٖ آٖ داسای اسصؽ ٚ ِزا اٍ٘یضٜ دس تِٛیذ ٚ آفشیٙؾ آثبس خالق ٚ ثذیْ هشٚسی اػت.

وٝ اص حٕبیت آٖ ٞش چٝ ثیـتش اػتفبدٜ ٕ٘بیٙذ. اِجتٝ ثبیذ خبًش  ػٔی ٕ٘ٛدٜإٞیت فشاٚا٘ی اػت ٚ ایٗ اؿخبف ٕٞٛاسٜ 

د، ثٝ ٓٙٛاٖ ٔبِىیت فىشی پذیذ ٍشدیب ثٝ ؿىُ خبكی آؿىبس ٘ٚ ي ٘ـذٜ ثبؿذ ٘ٛ تب صٔب٘ی وٝ هج شد وٝ فىٕ٘ٛ٘ـبٖ 

 (.12: 1375)آیتی، دٌشد اؽ ٔحؼٛة ٕ٘ی آٚس٘ذٜ

تٛاٖ ثیبٖ وشد وٝ حمٛق ٔبِىیت  بسیف ٌٛ٘بٌٛ٘ی اسائٝ ؿذٜ ِٚی ثٝ كٛست خالكٝ ٔیدسثبسٜ حمٛق ٔبِىیت فىشی، تٔ

 وٙذ. ٞبی فىشی ثـش سا ٔـخق ٔی حٕبیت اص آفشیٙؾفىشی، ٔفْٟٛ حمٛلی ٘ٛیٗ اػت وٝ ٘حٜٛ اػتفبدٜ ٚ 

 

 ضنبسی فضبی مجبزی مفهوم
ٞبی وٙتشَ یب  ای یٛ٘ب٘ی داسد وٝ ثٝ كٛست تشویجی دس ػبیجش٘تیه ثٝ وبس سفتٝ ٚ ثٝ ٔفْٟٛ ػیؼته ٚاطٜ ػبیجش سیـٝ

ٔفْٟٛ تشَ ػیؼتٕی اػت. ای ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ، خذیذ ٚ ٚالٔیبت ٔلٙٛٓی ثب ساٞجشدٞبی دػتیبثی ٚ وٙ ٞبی سایب٘ٝ تىِٙٛٛطی

تٛكیف ٚ تٔشیف  ،ٔفْٟٛ فوب دس ٔمبیؼٝ ثب ٔفْٟٛ ٔىبٖ دس ٚاطٜ فوبی ٔدبصی، ٔفْٟٛ فوب اػت. ٕٔٔٛالً ٔٛسد اػتفبدٜدْٚ 
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فوب ثبؿذ.  ٔید ٚ ثذٖٚ ؿه ٘خؼتیٗ ٚخٝ تٕبیضی وٝ دس خشیبٖ ٔمبیؼٝ ٔىبٖ ٚ فوب ثشخؼتٝ اػت، ػٌح ٔفْٟٛ ٌشد ٔی

ثٝ ًٛسی وٝ دسن ایٗ ٔفْٟٛ ثذٖٚ ٚاػٌٝ دسن  داسددس ٔمبیؼٝ ثب ٔىبٖ ٔفٟٛٔی ثؼیبس ا٘تضآی ٚ ثٝ ػختی لبثُ تلٛس 

ٚ اص  داسدفوب داَ ثش ٕٞٝ خب ٚ ٔىبٖ دالِت ثش خبیی ٔٔیٗ  ٚالْ. دس ثبؿذ ٔیٔىبٖ ثشای ٔٛخٛدات فیضیىی غیش ٕٔىٗ 

 .(1392)الٚدٖ ٚ الٚدٖ، ثبؿذ ٔیاص خبیی خبف ٕٞیٗ سٚ اػت وٝ تلٛس ٕٞٝ خبیی ثؼیبس دؿٛاستش 

آیذ وٝ دس ٚاد أش اسائٝ ٔفٟٛٔی دلیك ٚ ٚاحذ اص فوبی ٔدبصی وٝ ٔجتٙی ثش سٓبیت تٕبٔی خٛا٘ت فٙی دا٘ؾ  ثٝ ِ٘ش ٔی

سایب٘ٝ ثبؿٙذ، أشی ثؼیبس پیچیذٜ ٚ دؿٛاس اػت ثٝ كٛست وّی فوبی ٔدبصی ثٝ ِ٘ش فٙی دس دٚ حٛصٜ فوبی ؿجىٝ ٚ 

 لبثُ تفىیه اػت.پشداصؽ 

ٌشدد. ؿجىٝ ٓجبستٙذ اص  ای اًالق ٔی ٞبی سایب٘ٝ فوبی ٔدبصی دس ٔٔٙبی خبف ثٝ ٔحیي ؿجىٝفضبی ضبکه:  -1

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ لبثّیت ا٘تمبَ ٚ تجبدَ اًالٓبت ثیٗ آٟ٘ب ٚخٛد  ٞبی ٔتلُ ثٝ ٞٓ وٝ ثب اػتفبدٜ اص فٙبٚسی ای اص سایب٘ٝ ٔدٕٛٓٝ

ی سایب٘ٝ  ای ثبؿذ ٚ صٔب٘ی وٝ وبسثش اص دسیچٝ ی سایب٘ٝ بسثشد ثبیذ خضئی اص یه ؿجىٝداسد. ثشای تحمك فوبی ػبیجشی و

ؿخلی خٛیؾ الذاْ ثٝ ثشلشاسی اسثبى ٚ تٔبُٔ ثب دیٍش افشاد ٚ یب ا٘دبْ سفتبسی ٘ؼجت ثٝ ٔٛهٛٓبت ٚ اؿخبف ٌٛ٘بٌٖٛ 

ی فیضیىی ٚ  شدٌی آوبی ؿجىٝ اص ِ٘ش فبكّٝٞبی دیٍش ٘یض ثب ٚی دس استجبى ثبؿٙذ. ٌؼت ای اص سایب٘ٝ وٙذ، ثبیذ ٔدٕٛٓٝ ٔی

ی  ٘یض تٔذاد ٚ ّ٘ٛ آوب، تأثیشی ثش اًالق ٓٙٛاٖ فوبی ػبیجش ثش ٔحیي ؿجىٝ پذیذ آٔذٜ ٘خٛاٞذ ثٛد. ِزا وبسثشاٖ ؿجىٝ

 إِّّی، وبسثشاٖ ؿجىٝ ٔحّی ٚ یب حتی إِّّی، وبسثشاٖ ؿجىٝ ّٔی، وبسثشاٖ ثیٗ خٟب٘ی ایٙتش٘ت ثٝ ٓٙٛاٖ یه ؿجىٝ ثیٗ

 ٕ٘بیٙذ. دا٘ـٍبٞی ٚ اداسی دس فوبی ػبیجشی فٔبِیت ٔی

 ثٙبثشایٗوٝ لبثّیت پشداصؽ اًالٓبت سا داسد،  ثبؿذ ٔی، ؿبُٔ ٞش ٔحیٌی ٓبْفوبی ػبیجش دس ٔٔٙی  فضبی پردازش: -2

ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد، تحت ٓٙٛاٖ فوبی  ؿٛدای ثتٛا٘ذ دس آٖ پشداصؽ  اًالٓبت سایب٘ٝ ٚ ٞب كشف ٚخٛد فوبئی وٝ دادٜ

. دس ایٗ ٔفْٟٛ، ٕٞیٗ وٝ یؼتٛخٛد ٘ٔٞبی دیٍش  ٚ ِضٚٔی ثش اتلبَ ثٝ ؿجىٝ ٚ استجبى ثب سایب٘ٝ ؿذٌٜٔشح  یػبیجش

د، ٘تبیح سفتبس ٌشد یب اؿخبف دیٍش ٔیٚ ٘یض ٔشتىت سفتبسی ٘ؼجت ثٝ ٔٛهٛٓبت  یؾی ؿخلی خٛ وبسثشی دس فوبی سایب٘ٝ

ای ٚ  خٟب٘ی، ٌٔٙمٝ دس حبِی وٝ ٓوٛی اص یه ؿجىٝ ّٔی، ٚیٚ الصْ ٘یؼت تب  ٝهٛاثي فوبی ػبیجش لشاس ٌشفتتحت  ٚی

ی  ثب اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ یؾی ؿخلی خٛ ثٝ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ وبسثشی دس سایب٘ٝ وٝ دؿٛ ٔی، ٔشتىت سفتبسی اػتیب خبف 

 ٚ ٚ یب اًالٓبت اسصؿٕٙذ ٜذیٌشد ٚیٚٞٗ ؿخلیت  ػجتوٝ  ٜدافتٛؿبح، تلٛیش ؿخق دیٍشی سا ثٝ ٘حٛی تغییش د

)پٙبٞی ٚ یب ػی دی ٔٙتـش ٕ٘بیذفّؾ، ٞبسد اوؼتش٘بَ ٚ وپی دس  ب٘ٙذی غیش ٔدبص ٔ٘حٛپٟٙبٖ ٔتّٔك ثٝ دیٍشی سا ثٝ 

 (.26: 1399ٕٞىبساٖ، 

 

 فضبی مجبزی و حقوق فکری
لٛا٘یٗ حمٛق ٔبِىیت فىشی ٘یبصٔٙذ ثبصٍ٘شی  ػجت ٌشدیذٜ تبآٖ دس اؿبٓٝ اًالٓبت  ٘بؿی اصٚ تغییشاتی   ٚسٚد فٙبٚسی

ی ٟٕٔ ٚ ٔٔتشهب٘ٝ ػٛاالتٞبی اًالٓبتی  ٌٛتٙجشي تب ٓلش سایب٘ٝ ٚ ؿجىٝ تٛػيكٙٔت چبح  ٌؼتشؽ. اص صٔبٖ ؿٛد

ای اص  تبصٜ ٞبی اؿىبَ ٚ فشْٚ  ٟٔیب ٕ٘ٛدپیـشفت تىِٙٛٛطی اًالٓبت سا دس ا٘مالة تىِٙٛٛطیىی  ٚالْدس  وٝثٛخٛد آٔذٜ 

دس لٛا٘یٗ حمٛق ٔبِىیت فىشی  ػشدسٌٕی ػجت ٚ ای ٚ غیشٜ ثٛخٛد آٚسد چٙذ سػب٘ٝ ٘شْ افضاس،پبیٍبٜ دادٜ،  ؿىُثٝ ٔٛاد سا 

 ذتٛا٘ ٔی وٝیه اثش ادثی  ب٘ٙذد. ٌٔشدتٛا٘ذ ثب یىذیٍش تشویت  خذیذ ٔی یٔبٞیت تبصٜ ثب ٚ اؿىبَ ٞب آثبس دس ایٗ فشٔت ٘ذ.ؿذ

ذ. اؿتٝ ثبؿوبس دویفیت ٚ ٘ىٝ ایٗ تغییشات وٛچىتشیٗ اثشی دس ٔبٞیت آٛد. ثذٖٚ ؿٚ تلٛیش تشویت  كٛت ،ثب ٔٛػیمی

ایٙتش٘ت دس  ٕ٘ٛ٘ٝصیشا ثشای  یؼتٛخٛد ٘ٔد. دس ایٗ ٔحیي ٔشصی ؿٛ ٔی ا٘دبْایٗ إٓبَ دس یه ٔحیي پیٛػتٝ  تٕبٔی

ٚ ایٗ ٚهْ ثب حمٛق ػٙتی شد؛ ٌی ٔی ا٘دبْثبصیبثی آثبس ثب تغییش ٚ تلشف دس ٚسای ٔشصٞب وشدٜ ٚ خٟب٘ی ُٕٓ  یػٌح

ٞبی ٔدبصی فشایٙذ تِٛیذ  ثش ایٙىٝ ٔحیي اػت. ِٚی افضٖٚحمٛق ٔبِىیت فىشی دس توبد دس ٔشصی ٚ فشأشصی  ،ای ٌٔٙمٝ

یب كبحت اثش ٔدجٛس ٚ وٝ دس ٔحیي ػٙتی داس٘ذٜ حك  ثیبٖ ٕ٘ٛدتغییش دادٜ اػت،  ساآثبس ٔـَٕٛ حمٛق ٔبِىیت فىشی 

سا داس٘ذ، تیش اطی سا دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٚ ثب ٔٛػؼبتی وٝ وبس آٖ ٞب چبح، ٘ـش ٚ تٛصیْ وتت  وشدٜثٛد ثشای وتبثی وٝ تبِیف 

تب پغ اص چبح وتبة ٚ ٓشهٝ آٖ ثتٛا٘ذ خبٔٔٝ سا اص ٔضایبی تبِیف خٛد  بیذلشاسداد ٚاٌزاسی حمٛق ٔبدی اثش ٔٙٔمذ ٕ٘

یب ٚ ٘جٛد فشًٞٙ ٌٔبِٔٝ  ٝ ػجتأىبٖ داسد ثوٝ  كٛستیذ. دس وٙٚ خٛد ٘یض اص ایٗ سٍٞزس ػٛدی وؼت  ٕ٘ٛدٜٔٙذ  ثٟشٜ

أىبٖ یذ. ٕٞچٙیٗ ثیبثٝ ثبس  ؾد، ثّىٝ صیبٖ ٍٞٙفتی ٘یض ثشایـٛ٘ ٚیافضایؾ ثٟبی وبغز، خٛٞش ٚ... ٘ٝ تٟٙب ػٛدی ٓبیذ 

ایٗ ٔـىالت دس فوبی  وٝ اغّتفشٚؽ ٘شػذ ٝ ٔٛسد تٛخٝ دیٍشاٖ لشاس ٍ٘شفتٝ ٚ ثش اثش ٓٛأُ ٔتٔذدی، ث ٚیاثش  داؿت

ثب ٔثبَ  ٔذٜتحِٛی وٝ د٘یبی دیدیتبَ دس حمٛق ٔبِىیت فىشی دس صٔیٙٝ ٓشهٝ آثبس ثٛخٛد آ ٚالْذ. دس ٘بصی ٚخٛد ٘ذاسٔد



 011 - 011، ص 0011، بهار 52، شواره علوم اسالهی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

ایٗ ٔٛاسد  تٕبٔید. چشا وٝ ثب لشاسدادٖ اثش ٔٛسد حٕبیت دس ػبیت ایٙتش٘تی داس٘ذٜ حك یب پذیذ آٚس٘ذٜ، ؿٛ سٚؿٗ ٔی ثبال

)خبدٔیبٖ، «خٛاٞذ ثٛد ٟٔیبوبسثشاٖ ایٙتش٘ت دس ػٌح خٟبٖ  وّیٝٓ ثشای ، آٖ ٞسٚؽثشًشف ؿذٜ ٚ ٓشهٝ آثبس اص ٕٞیٗ 

1380 :13). 

رخیشٜ »وٝ:  ٕ٘ٛد٘ذٔٛافمت  WIPOوٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی دیپّٕبتیه دس ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ثشای ٟٓذ٘بٔٝ  ِزا دس ٍٞٙبْ

ٔٔبٞذٜ ثشٖ ثٝ  9ٖ دس ػش فلُ یه اثش داسای حٕبیت ٔؤِف ثٝ فشْ دیدیتبِی دس یه فشٔت اِىتشٚ٘یىی ٚ تِٛیذ ٔدذد آ

ٔٙدش ثٝ  ِٚی؛ ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٞشچٙذ ایٗ فٙبٚسی ثشای ٓشهٝ وٙٙذٜ اثش، ساحتی صیبدی  أبسػٕیت ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت. 

 ثبؿذ. ٔیثحث اٍ٘یضتشیٗ ٔٛهّٛ ثش سٚی ا٘تمبَ دیدیتبِی آثبس اص ًشیك ایٙتش٘ت ٔتٕشوض  ٘یض ؿذٜ اػت. ٚی٘من حمٛق 

 لبٖ٘ٛ هجي ؿٙیذاسی دس أشیىب ٚخٛد 1999ٚ اخشای آٖ، ٔٔبٞذٜ ؿٙیذاسی  WIPO اص ٔٔبٞذٜ حك ٔؤِف پیؾاِجتٝ 

پشداصد:  ٔیٜ وٝ ثٝ ٔبٞیت ّٕٓىشد استجبى اص ًشیك ایٙتش٘ت ؿذثٝ ٘حٛی تِٙیٓ  WIPOٔٔبٞذٜ  8. ٔبدٜ ٙذداؿت

یك ٔخبثشات ٚ چٝ اص ًشیك ٔبٞٛاسٜ، چٝ اص ًش كٛست٘ٛیؼٙذٌبٖ آثبس ادثی ٚ ٞٙشی حك ا٘حلبسی پخؾ آثبسؿبٖ ثٝ ٞش 

ثش  یؾػیٓ، ثشای اػتفبدٜ داس٘ذ، یٔٙی ٔشدْ حك اػتفبدٜ اص آثبس سا ثشای ٞش صٔبٖ ٚ ٞش ٔىبٖ وٝ خٛ چٝ ثب ػیٓ ٚ چٝ ثی

ذ وٝ آی ٚ ثِٙش ٔی ثیبٖ ؿذٜ« حك استجبًبت ٕٓٛٔی» ٓٙٛاٖ ٔبدٜ لب٘ٛ٘ی وٝ چٙیٗ ؿشحی دس آٖ آٔذٜ«. ٌضیٙٙذ، داس٘ذ

 (.WIPO ،1999 :104 ٔٔبٞذٜ حك ٔؤِف) پزیشفتٝ اػت ٘حٛیآثبس سا ثٝ ٞش  تٕبٔیاستجبى ٕٓٛٔی  تٕبیُ ثشای

ٓشهٝ ٚ ٘ـش آثبس تحت حٕبیت ، حك تىثیش، اخشا ٚ تٛصیْ»لبٖ٘ٛ تدبست اِىتشٚ٘یه آٔذٜ:  92ٔبدٜ  ٌٔبثكدس حمٛق ایشاٖ 

خٕٝ ٚ تىثیش وتت ٚ ٘ـشیبت ٚ آثبس كٛتی ٚ لبٖ٘ٛ تش 1368لبٖ٘ٛ حٕبیت حمٛق ٔؤِفبٖ ٚ ٔلٙفبٖ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ ٔلٛة 

، ثٝ كٛست دادٜ پیبْ ٔٙحلشا 1379ای ٔلٛة  ٚ لبٖ٘ٛ حٕبیت اص حمٛق پذیذآٚس٘ذٌبٖ ٘شْ افضاسٞبی سایب٘ٝ 1352ٔلٛة 

ٞبی  افضاسٞب ٚ ثش٘بٔٝ اص خّٕٝ اًالٓبت ٘شْ ٞؼتٙذآثبس ٚ تبِیفبتی وٝ دس لبِت دادٜ پیبْ  تٕبٔی ثبؿذ. ٔیدس اختیبس ٔؤِف 

ٞبی فىشی دس ثؼتش ٔجبدالت  حٕبیت اص حمٛق ٔبِىیت ٘یضٞبی دادٜ ٚ  ای ٚ پبیٍبٜ ٞبی سایب٘ٝ ای، اثضاس ٚ سٚؽ ایب٘ٝس

ٞبی دادٜ، حٕبیت اص  حك اختشاّ، حك ٔؤِف، حمٛق ٔشتجي ثب حك ٔؤِف، حٕبیت اص پبیٍبٜ حك ًشاحی،اِىتشٚ٘یىی ؿبُٔ 

بیت اص اػشاس تدبسی، ٔـَٕٛ لٛا٘یٗ ٔزوٛس دس ایٗ ٔبدٜ ٚ لبٖ٘ٛ ثجت حٕ٘یض ٚ  ٘مـٝ ٔذاسٞبی یىپبسچٝ لٌٔبت اِىتشٚ٘یىی

ذ ثٛد، ٙخٛاٞ 1337ٚ آییٗ ٘بٔٝ اكالحی اخشای لبٖ٘ٛ ثجت ٓالئٓ ٚ اختشآبت ٔلٛة  1310ٓالئٓ ٚ اختشآبت ٔلٛة 

 (.14: 1380)خبدٔیبٖ، « ذ.ٙت ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی ثبؿثبدس آٖ دٚ لبٖ٘ٛ ٔٛافك ٔلٛ ثیبٖ ؿذٜٔٙٛى ثش ایٙىٝ أٛس 

داؿت ٚ  ٚخٛدای اص اثٟبْ  اص تلٛیت لبٖ٘ٛ تدبست اِىتشٚ٘یىی حٕبیت اص حمٛق ٔؤِف دس ٔحیي دیدیتبِی دس ٞبِٝ پیؾتب 

ش حمٛق دیٍای تٛخٝ ؿذٜ ٚ ثٝ  افضاسٞبی سایب٘ٝ افضاسٞب دس لبٖ٘ٛ حٕبیت اص حمٛق پذیذ آٚس٘ذٌبٖ ٘شْ تٟٙب ثٝ حمٛق ٔؤِف ٘شْ

لب٘ٛ٘ی اػت وٝ دس ِ٘بْ حمٛلی ایشاٖ ثٝ حٕبیت اص  ٘خؼتیٗذٜ ثٛد. لبٖ٘ٛ ٔزوٛس ـای ٘ بسٜٔؤِف دس ٔحیي دیدیتبِی اؿ

ٔٙٛى ثش آ٘ىٝ أٛس »ٓجبست  76ٚ ٔبدٜ  12دس ٔبدٜ « 76ٚ  93، 92ٔٛاد »پشداصد  ٞبی اِىتشٚ٘یىی ٔی حك، ٔؤِف دس ٔحیي

وٝ حمٛق ٔٙذسج دس لٛا٘یٗ ٔضثٛس دس  یٙ٘ذ. ثٝ ایٗ ٕٔٔ٘ٛد ثیبٖسا « ٔز وٛس ًجك ٔلٛثبت ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی ثبؿذ

كٛستی دس ثؼتش اِىتشٚ٘یىی اص حٕبیت لبٖ٘ٛ ثشخٛسداس ٞؼتٙذ وٝ ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی آٟ٘ب سا ٔدبص ثـٕبسد ٚ ایٗ 

ٕ٘بیذ وٝ وذاْ حك اص  ٔـخقٚ ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی دس ٞش ٔٛسد ثبیذ  ثٛدٜاالثبحٝ  ثذیٟی اػت وٝ ایٗ أش خالف اكبِٝ

حمٛق سا اثشاص داؿتٝ ٚ  1352، 1379ٚ  1386دس كٛستی وٝ ثب تلٛیت ػٝ لبٖ٘ٛ  ـذٜیب ٘ ؿذٜبص ؿٙبختٝ حمٛق ٔؤِف ٔد

 .(97: 1389)ٔحٕٛدصادٜ، ایدبد ایٗ ؿجٟٝ ٔی ثبؿذ ػجتاهبفٝ وشدٖ لیذ اؿبسٜ ؿذٜ 

بسی دس كٛستی ثشداسی اخج ٓذْ تٛخٝ ثٝ ا٘حلبسٌشایی دس لبٖ٘ٛ تدبست اِىتشٚ٘یىی ثٝ خلٛف كذ دس كذ ٔدٛصٞبی ثٟشٜ

. ٓذْ تٛخٝ ثٝ اػتای غیشٔٙلفب٘ٝ ثٝ ُٕٓ آٚسد، اص ایشادات دیٍش  وٝ ٔؤِف اص حك خٛد ػٛء اػتفبدٜ ٕ٘بیذ ٚ یب اػتفبدٜ

ثشای ٔثبَ  ذتٛا٘ داؿتٝ ثبؿذ وٝ ٔیٕٞشاٜ ی سا ثٝ ثؼیبستٛا٘ذ ٔـىالت  ٔی٘یض تٛاصٖ ا٘حلبس ٌشایی ٚ حٕبیت اص حك ٔؤِف 

د وٝ ؿٛ ٔی. لب٘ٛ٘ی دس یه ِ٘بْ حمٛلی ٔٛفك ؿٛدت دس ثبصاس ٚهٔیت ؿذٖ التلبد وـٛس اؿبسٜ ثٝ اص ثیٗ سفتٗ لذست سلبث

ی سا ثٝ ثؼیبسیب ٔـىالت  ؿذٜ ٚداؿتٝ ثبؿذ ٚ اال یب ثٝ لبٖ٘ٛ ٔتشٚن تجذیُ ػبصٌبسی ٚ ثب دیٍش اخضاء ِ٘بْ حمٛلی تٙبػت 

ثشای فشاس اص فـبسٞبی ثیٗ إِّّی  تٟٙبحك ٔؤِف  ٚ ٘جبیذ تلٛیت لبٖ٘ٛ تدبست اِىتشٚ٘یىی دس صٔیٙٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت

 (.98)ٕٞبٖ:  «دٍشدثبؿذ ٚ ػبیش أٛس دس آٖ سٓبیت ٘

فٙبٚسی دیدیتبَ ایٗ  ثبؿذ. ٔیٔـىُ، اخشایی ػبختٗ آٖ حمٛق  ِٚی، ثٛدٜحمٛق ٔبِىیت فىشی دس ایٙتش٘ت لبثُ إٓبَ 

د. ثب ٚخٛد ایٗ اخشای ٔٛثش آٖ حمٛق ػبصلبثّیت سا داسد وٝ حشاػت اص حمٛق ٔبِىیت فىشی دس ایٙتش٘ت سا ػُٟ ٚ آػبٖ 

تب ثتٛا٘ٙذ ثٝ وٙتشَ ایٗ ثبصاسٞبی خذیذ ٔجبدست  ٛدٜآٖ اػت وٝ كبحجبٖ اص حك چبسچٛة حمٛلی الصْ ثشخٛسداس ث ٘یبصٔٙذ

ؿذٜ وٝ ثشخٛسداسی اص حمٛق ٔبِىیت فىشی ٔـىالت اخشایی ٘بؿی اص وٙتشَ  حذ صیبدی پزیشفتٝایٗ أش تب  ِٚیٚسص٘ذ. 

 ػبخت.دس فوبی ٔدبصی حُ ٘خٛاٞذ ٔبِىیت فىشی سا  ٛقحم ،آٖ
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 تبثیر فضبهبی مجبزی بر حقوق مبلکیت صنعتی

، ٔؼبِٝ اػتتٛخٝ  لبثُٕٝ اِىتشٚ٘یىی ٚ ٔدبصی آ٘چٝ ثیؾ اص ٞ فوبٞبیٔبِىیت كٙٔتی ٚ تبثیش پزیشی آٖ اص  دس ٔٛسد

ٔحذٚد  فميٞب  اص آٖ خیّیی اػت وٝ ثؼیبس. حمٛق ٔبِىیت كٙٔتی داسای ٔلبدیك ثبؿذ ٔیتجّیغبت دس فوبٞبی ٔدبصی 

یه اختشاّ ٕٞیـٝ ثبؿٙذ. ثٝ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٕیٚ لبثُ اػتفبدٜ یب ثبص تِٛیذ دس فوبٞبی ٔدبصی ٘ ٞؼتٙذثٝ فوبی فیضیىی 

ی وٝ كٛستذ. دس ٘ثّیت تجذیُ ؿذٖ ثٝ وذٞبی وبٔپیٛتشی ٚ ٓشهٝ دس ٔحیي اِىتشٚ٘یىی سا ٘ذاسفیضیىی داؿتٝ ٚ لب یكٛست

پغ تٟٙب ٔٛاسدی وٝ لبثّیت  ایدبد ٕ٘ٛد.ای دس ٔحیي دیدیتبِی  یُ ثٝ دادٜ سایب٘ٝذتٛاٖ ثب تج یه ٓالٔت تدبسی سا ٔی

)ٔحٕذاػٕبٓیُ، ٞب ٞؼتٙذ ٔحیيّ٘ٛ  ٞبی اِىتشٚ٘یىی سا داس٘ذ ٔـَٕٛ حٕبیت لٛا٘یٗ دس ایٗ ٓشهٝ ؿذٖ دس ٔحیي

1388 :90). 

 

 تأثیر فضبی مجبزی بر حقوق مبلکیت ادبی و هنری
 اػت.تش  پشسً٘ثیـتش ٚ فوبٞبی ٔدبصی ثش حمٛق ٔبِىیت ادثی ٚ ٞٙشی ٘ؼجت ثٝ حمٛق ٔبِىیت كٙٔتی ثٝ ٔشاتت  اثشات

یب ٓشهٝ ثٝ ْٕٓٛ یه خبٔٔٝ ثٝ افشاد آٖ اختٕبّ ٔٔشفی ٚ ا وٝ آثبس ٔـَٕٛ حٕبیت حمٛق ٔبِىیت ادثی ثٝ ٚػیّٝ ٘ـش صیش

ی وٝ اص صٔب٘تب  ؿٛد ٍ٘بؿتٝ ٔیای  وتبثی وٝ ثٛػیّٝ ٘ٛیؼٙذٜ ٕ٘ٛ٘ٝاػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد. ثشای  ٔٛسدؿذٜ ٚ دس اختیبس آ٘بٖ 

ذ. دس وْٙٛ ٓشهٝ تٛا٘ذ ٔفبد خٛد سا ثٝ ٕٓ ٚ ثٛػیّٝ ٘بؿش دس ػٌح خبٔٔٝ ٓشهٝ ٍ٘شدد، ٕ٘ی ٛدًشیك یه چبپخب٘ٝ چبح ٘ـ

ٚ كٙٔت  ٞؼتٙذػت أش كٙٔت ٔـخق احبِیىٝ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ حٛصٜ حمٛق ٔبِىیت كٙٔتی ٕٞبٌ٘ٛس وٝ اص ٘بْ آٖ 

ثٝ كٛست فیضیىی ٚ ّٕٔٛع دس اختیبس آحبد خبٔٔٝ لشاس ثٍیشد تب وبسایی الصْ سا  ثبیذای اػت وٝ ثشای اػتفبدٜ ْٕٓٛ  ٔمِٛٝ

تحِٛی وٝ پیذایؾ  تش دس حٛصٜ ٔبِىیت كٙٔتی ایفب ٔی ٕ٘بیٙذ. سً٘ بی ٔدبصی ٘مـی وٓثشخٛسداس ثبؿذ، اص ایٗ سٚ فوبٞ

ذ. ٔحیي دیدیتبَ اخبصٜ ٙآی ثٛخٛد ٔی ایـبٌٖزاسد اص ٘ـش اِىتشٚ٘یىی آثبس  فوبٞبی ٔدبصی ثش ٘ـش آثبس پذیذ آٚس٘ذٌبٖ ٔی

ٚ ٔتٖٛ ػبدٜ  ٔٛػیمی ،ٓىغ ب٘ٙذٔ ٕ٘ٛد ٔـخقتٛاٖ ثشای آٟ٘ب ٔؤِف ا٘ؼب٘ی  ٘ذ وٝ ثٝ آػب٘ی ٕ٘یٌشدآثبسی خّك  دادٜ

ی ٞؼتٙذ، ثؼیبس افشادد؛ تـخیق ایٙىٝ پذیذآٚس٘ذٌبٖ ایٗ آثبس چٝ ٌشد ای ایدبد ٔی ٞبی سایب٘ٝ وٝ ثب اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ

، چشا وٝ لبٖ٘ٛ حك ٔؤِف ایدبد ٕ٘ٛدٜثشای لبٖ٘ٛ حك ٔؤِف « ٔؤِف»تٔییٗ  ٔٛسداػت. ایٗ ّ٘ٛ آثبس ٔـىالتی دس  دؿٛاس

ٝ فشم سا ثش ایٗ لشاس دادٜ اػت وٝ آثبس ٔٛسد حٕبیت ایٗ لبٖ٘ٛ، پذیذآٚس٘ذٌبٖ ا٘ؼب٘ی لشاس خٛاٞٙذ داؿت وٝ ٕٞیـ

ٞشچٙذ اص  -ٞبی لٛا٘یٗ حمٛق ٔؤِف دس وـٛسٞبی ٔختّف خٟبٖ  ٔؼئِٛیت ٔحتٛایی اثش سا ٘یض خٛاٞٙذ پزیشفت. تفبٚت

: 1382ٌیّیبٖ، )آٚسد  ثٛخٛد ٔیٔـىالتی سا ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٚیظٌی ایٙتش٘ت  -اػت اكَٛ اػبػی ٘ؼجتأ یىؼب٘ی ثشخٛسداس

173). 

دیذٖ  ب٘ٙذٕٞ٘ذاسد.  اًالٓیوٙٙذٜ حتی اص آٖ  وٝ اػتفبدٜ افتذ اتفبق ٔیثؼیبسی  ؿشایي ٚ ٞب ٔٛلٔیتدس « ثبصتِٛیذ»ُٕٓ 

 ًجكثش  ػبصی ٔٛلت(، ٘بٕٔىٗ اػت. خیشٜیب ثبص تِٛیذ )رٚ ثشداسی  اًالٓبت ثش سٚی كفحٝ ٕ٘بیـٍش سایب٘ٝ، ثذٖٚ ٘ؼخٝ

، ِزالٛا٘یٗ حك ٔؤِف، ُٕٓ ثبص تِٛیذ اص حمٛق ا٘حلبسی كبحجبٖ حمٛق اػت ثبیذ اص كبحجبٖ حمٛق وؼت اخبصٜ ؿٛد. 

ػبصی ٔٛلت آٖ دس حبفِٝ سایب٘ٝ ٞؼتٙذ.  ٞبی دسٖٚ خٌی ثشای دیذٖ اًالٓبت ٔدجٛس ثٝ رخیشٜ وٙٙذٌبٖ اص ؿجىٝ اػتفبدٜ

٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد یب خیش؟ دس ایٗ ثبسٜ ِ٘شات ٔتفبٚتی ٚخٛد داسد . ٔثال « تِٛیذثبص»چٙیٗ ّٕٓی  بًحمیمتآیب دس ایٗ كٛست 

ٚ اص حمٛق ا٘حلبسی كبحجبٖ حك  ثٛدٜػبصی ٔٛلت ٘یض ثبصتِٛیذ اثش  اػت وٝ رخیشٜ ٓمیذٜؿٛسای ٔدبْٔ اسٚپب ثشایٗ 

ثٛدٜ  ٞبی ا٘تمبَ اًالٓبت اص ٘ـش اًالٓبت ٚ یىی اص ؿیٜٛ ٘ـش اِىتشٚ٘یىی ثٝ ٓٙٛاٖ ٔدشا ٚ لبِجی خذیذؿٛد.  ٔحؼٛة ٔی

دس ػٌح وـٛسٞبی ٔختّف وٝ  یثٝ سغٓ ٌؼتشٜ ٚػیٔ دٞذ وٝ ٔیای سا پیؾ سٚی ٍٕٞبٖ لشاس  ٞبی تبصٜ اوٖٙٛ چبِؾ ٚ

یٙتش٘ت تب ایٙىٝ وبسثشاٖ ا حمیمتی دػت ثٝ ٌشیجبٖ اػت. دس ثؼیبسٞب ٘یض ثب ٔٛاْ٘ ٚ ٔـىالت  ی اص حٛصٜٔو، دس ثداسد د٘یب

، ٞٙٛص ؿٛد ٔیذ، یب وٙتشَ ثش ایٗ لویٝ چٍٛ٘ٝ ا٘دبْ ثبؿٙ ٔیچٝ حذ ٔدبص ثٝ تىثیش ٔٙبثْ اِىتشٚ٘یىی ٔٛخٛد دس ایٙتش٘ت 

ٚ اص خّٕٝ ایٙىٝ ثشای  ٚخٛد داسددس ایٗ صٔیٙٝ یه ػّؼّٝ سٕٞٙٛدٞبیی  فميپبػخ ٔب٘ذٜ ٚ پبػخ سٚؿٙی ٘ذاسد.  ثی

ٙذ وٝ ثذٖٚ ایدبد اختالَ دس ٞؼتساٞىبسٞبیی  ٘یبصٔٙذخٌّٛیشی اص پبیٕبَ ؿذٖ حمٛق ٔبدی ٚ ٔٔٙٛی پذیذ آٚس٘ذٌبٖ، 

 (.174ٕٞبٖ: ٕ٘بیٙذ)٘یض حفَ سا ایٗ ٔدشای خذیذ، حمٛق پذیذ آٚس٘ذٜ 

 

 هب در فضبی مجبزی حمبیت از داده

خلٛكی ثٝ ٚاػٌٝ خأل حمٛلی ٚ لب٘ٛ٘ی وٝ دس ؿخلی ٚ ٞبی ٚیظٜ لبٖ٘ٛ اػبػی اص حك كیب٘ت اص حشیٓ  حٕبیت ثب ٚخٛد

، ٚصاست استجبًبت ٚ فٙبٚسی اًالٓبت ٔجبدست ثٝ تذٚیٗ پیؾ ٘ٛیغ الیحٝ حشیٓ خلٛكی دس دی ٔبٜ سدٚخٛد دا صٔیٙٝایٗ 
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ٚصاست استجبًبت ٚ ثب  ثٝ ٚػیّٝ« بی ٔدبصیٞب ٚ حشیٓ خلٛكی دس فو حٕبیت اص دادٜ»الیحٝ  غ٘ٛی پیؾٕ٘ٛد ٚ  1396

اكَٛ لبٖ٘ٛ  ٌٔبثك. ایٗ ػٙذ ا٘تـبس یبفتآٚسی ِ٘شات كبحجِٙشاٖ  ٚ ثٝ ِٔٙٛس خْٕؿذ ٕٞىبسی پظٚٞـٍشاٖ تٟیٝ 

ػٙذ ٔٙـٛس حمٛلی ؿٟشٚ٘ذی سئیغ خٕٟٛس، ثشسػی خألٞبی لب٘ٛ٘ی ٚ ٌٔبِٔبت تٌجیمی، ٞبی وّی ِ٘بْ،  اػبػی، ػیبػت

آٚسی اًالٓبت، اكُ  ٞب ٚ اًالٓبت ؿخلی تٟیٝ ؿذ. اكُ ٔحذٚدیت دس خْٕ ٚ حفبُت اص دادٜسٓبیت اكَٛ حٕبیت 

ٞب ٚ اًالٓبت،  آٚسی ٚ اػتفبدٜ اص دادٜ ٞب ٚ اًالٓبت، اكُ ٔـخق ثٛدٖ ٞذف اص خْٕ آٚسی ٚ اػتفبدٜ اص دادٜ ویفیت خْٕ

ٞب ٚ  اكُ توٕیٗ ٞبی حفبُت اص دادٜ اكُ ٔحذٚدیت دس اػتفبدٜ ٚ ٓذْ افـبء )ٍٔش ثٝ حىٓ لبٖ٘ٛ یب سهبیت فشد(،

ٞبی ٞذف، اكُ ِضْٚ خّت ٔـبسوت فشدی ٚ اكُ پبػخٍٛیی دس  اثضاسٞب ٚ ٔبٞیت دادٜ -اًالٓبت، اكُ ؿفبفیت الذأبت 

ثب ٌشد٘ذ. ثٙبثشایٗ  لجبَ اخشای ػبیش اكَٛ، اص خّٕٝ اكُ ٞبی دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ ثشای تذٚیٗ ایٗ الیحٝ ٔحؼٛة ٔی

ٞبی  ایٗ ٔٛهّٛ وٝ دس وٙبس تٛػٔٝ سٚص افضٖٚ ؿجىٝ ّٔی اًالٓبت ٚ وبسثشد خذٔبت اِىتشٚ٘یىی دغذغٝٓٙبیت ثٝ إٞیت 

٘ٛیغ پغ  د؛ الصْ اػت ایٗ پیؾٌشد ٞب ٚ اًالٓبت ؿخلی دس فوبی ٔدبصی ثیـتش ٔی وبسثشاٖ ٘ؼجت ثٝ حفبُت اص دادٜ

لب٘ٛ٘ی اسائٝ ایٗ الیحٝ ثٝ ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی لشاس ٌیشد.  اص فشآیٙذ ٟ٘بیی ؿذٖ، دس دػتٛس وبس دِٚت ثشای ًی ٔشاحُ

ِ٘شاٖ دٓٛت ثٝ ٘مذ ٚ ثشسػی  كبحت تٕبٔی٘ٛیغ لب٘ٛ٘ی اص  ایٗ پیؾٚ تىٕیُ وؼت ِ٘ش دس خٟت اكالح  ثشایدِٚت 

ثٝ  وٝ ِ٘یش دیٍش لٛا٘یٗ اثتذا ثٛدٌٜش دِٚت دس ٟ٘بیی ؿذٖ ایٗ ػٙذ ثبؿٙذ. الیحٝ ٔـتُٕ ثش پٙح ثبة  تب یبسی ٕ٘ٛد

وٙتشٍِش ٚ فوبی ٕٓٛٔی ٔدبصی پشداختٝ ؿذٜ، دادٜ ؿخلی، ؿٙبػی ٚ تٔبسیف اص خّٕٝ تٔشیف ٚاطٜ پشداصؽ،  ٔفْٟٛ

ایٗ الیحٝ إٞیت ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ لٛا٘یٗ دیٍش داسد چشا وٝ حبٚی  ٔب٘ٙذٞبی ٔشتجي، دس ِٛایح تخللی  تٔبسیف ٚاطٜ

بسٕ اص ِٔٙش حمٛلی، اص ٔتخللیٗ ایٗ سؿتٝ اػتفبدٜ ؿٛد. اكٌالحبت تخللی ٔشثٛى ثٝ آٖ حٛصٜ ثٛدٜ ٚ الصْ اػت ف

اص ٕٞٝ ایٗ تٔبسیف، تٔشیفی ػبدٜ ٚ لبثُ فٟٓ اص دادٜ اسائٝ ٔی ؿذ، اٌش ثخٛاٞیٓ دس ایٙدب یه تٔشیف  پیؾ اػتثٟتش 

د، تب ٌشد ٝ ٔیی دػتٍبٜ ٞبی ٚسٚدی ٚاسد سایب٘ وٝ ثٝ ٚػیّٝ یی اًالٓبت ٔدٕٛٓٝ»:ثیبٖ ٕ٘ٛدتٛاٖ  ، ٔیؿٛدپیـٟٙبدی اسائٝ 

آذاد، تلٛیش، ٚ یب حتی سً٘ ثبؿٙذ. اػبٔی، ٞب ٔی تٛا٘ٙذ  دادٜ «.دادٜ ٌٛیٙذ كٛست ٌیشد ساٞب  ّٕٓیبت ٔـخلی سٚی آٖ

 ٌٔبثكد. ؿٛ ٔی ا٘دبْوؼت دس آٔذ یب تحلیُ ٞش ّ٘ٛ ٔٙفٔت ٔبدی ٚ ٔٔٙٛی دیٍش ٚ ثب ٞش ٞذفی  ثشایاػتفبدٜ اص دادٜ 

یب ٞش ّ٘ٛ ٚ  تجبدَ ،ثٝ اؿتشان ٌزاؿتٗاسػبَ، ٍٟ٘ذاسی، آٚسی،  خْٕاص ٞش ّ٘ٛ دسیبفت،  ٙذٓجبست»پشداصؽ  1ٔبدٜ  2ثٙذ 

د ٚ ثتٛاٖ آٖ دادٜ سا ثٝ ؿخق ٔٛهّٛ آٖ ٔشتجي ٌشدّٕٓیبت دیٍش آٓ اص اِىتشٚ٘یه یب غیشاِىتشٚ٘یه وٝ ثش دادٜ ا٘دبْ 

« د.ٕ٘ٛدادٜ سا ثٝ ؿخق ٔٛهّٛ آٖ ٔشتجي ٚ ثتٛاٖ آٖ »... د دس آخش ایٗ ثٙذ آٔذٜ ٌشد ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٔالحِٝ ٔی «دٕ٘ٛ

آیب پشداصؿی كٛست ٘پزیشفتٝ اػت؟ اٌش ایٗ پشداصؽ  ػبختػٛاَ اػبػی آٖ اػت وٝ اٌش ٘تٛاٖ دادٜ سا ثٝ ؿخلی ٔشتجي 

، آیب ایٗ ٙذآٚسی ؿذٜ اػتخشاج ٕ٘بی ٞبی خْٕ چٍٛ٘ٝ اًالٓبت خذیذ سا اص دادٜ ٙذثذٖٚ استجبى سا ثٝ سػٕیت ٘ـٙبػ

ٌب٘ٝ  ٞفتدس تٔبسیف آٔذٜ دس ثٙذٞبی آیب ایٗ اًالٓبت فبلذ اسصؽ ٞؼتٙذ؟ اًالٓبت ٔٛسد حٕبیت لب٘ٛ٘ی ٘خٛاٞٙذ ثٛد؟ 

ثذیٗ ؿىُ اص پشداصؽ  ای ٚ ػبدٜتٛاٖ تٔشیف خبْٔ  د. ٔیٌشدثبیؼت تٔییٗ تىّیف  ٚخٛد داسد وٝ ٔی یٔبدٜ یه اثٟبٔبت

تٛا٘ذ خؼتدٛ دس  پشداصؽ ٔی «د تب ٞذف ٔـخلی ثذػت آیذؿٛ ٞب ا٘دبْ ٔی دادٜٔدٕٛٓٝ ّٕٓیبتی وٝ سٚی »اسائٝ ٕ٘ٛد: 

ٞبػت وٝ اًالٓبت  دس ٘تیدٝ پشداصؽ دادٜ حمیمتٔحبػجبت یب ٞش ُٕٓ دیٍشی ثبؿذ. دس ٞب،  ػبصی دادٜ ٔشتتٞب،  دادٜ ثیٗ 

ی وٙٙذ، اًالٓبت ٔی ٌٛیٙذ. آیذ ثٝ ٓجبستی ثٝ دادٜ ٞبی پشداصؽ ؿذٜ وٝ ٔٔٙی ٚ ٔفْٟٛ خبكی سا ٔٙتمُ ٔ ثٝ دػت ٔی

تٔشیف ؿذٜ اػت ٚ ایٗ تٔشیف اص ایٗ خٟت داسای إٞیت اػت وٝ ثؼیبسی اص ّٕٓىشدٞب ٚ « وٙتشَ ٌش 1ٔبدٜ  5دس ثٙذ 

فشآیٙذٞبی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ایٗ لبٖ٘ٛ تٛػي وٙتشَ ٌش كٛست ٔی پزیشد، حبَ آ٘ىٝ دس ایٗ تٔشیف وبػتی ٞبیی ٚخٛد 

ٓجبست اػت اص ٞش ؿخق حمیمی ٚ حمٛلی وٝ ثش اػبع لشاسداد یب لبٖ٘ٛ یب دس « وٙتشَ ٌش»ت داسد ثٝ ًٛس ٔثبَ آٔذٜ اػ

ٌش دخبِتی دس أٛس اخشایی  وٙذ، ثٝ ٓجبست دیٍش یٔٙی وٙتشَ ُٕٓ ٞذف ٚ چٍٍٛ٘ی ثجت ٚ پشداصؽ دادٜ سا تٔییٗ ٔی

ِٔٙٛس اص ٕبٖ ایدبد دادٜ اػت؟ آیب ِٔٙٛس اص ثجت ٞٔـی اػت ٚ اِجتٝ ّْٔٔٛ ٘یؼت  وٙٙذٜ خي ٘ذاؿتٝ ٚ فمي تٔییٗ

حمٛلی  دیذچٍٍٛ٘ی ثجت ٚ پشداصؽ دادٜ چیؼت؟ دس كٛستی وٝ ایٗ تٔشیف ثٝ كٛست كحیح اكالح ٍ٘شدد اص 

تٛاٖ ثؼیبسی اص ُٚبیف لب٘ٛ٘ی ٚ ٓذْ تٟٔذ ثٝ ُٚبیف سا تٛخیٝ ٕ٘بیذ وٝ ایٗ  ثب اػتٕؼبن ثٝ ایٗ تٔشیف ٔی« ٌش وٙتشَ»

یب كشیح ٞبی ؿخلی ثبیذ ٔجتٙی ثش سهبیت هٕٙی  ایدبد ، پشداصؽ ٚ اػتفبدٜ اص دادٜ ػت.اخٌش٘بن ٚ صا  آػیت بسأش ثؼی

ٞب، ٞذف ٔٔیٗ ٚ لب٘ٛ٘ی خٛد اص ایٗ  ٌش ثبیذ پیؾ اص ایدبد، پشداصؽ یب اػتفبدٜ اص ایٗ دادٜ اؿخبف ٔٛهّٛ آٖ ثبؿذ وٙتشَ

ثیٙی ؿذٜ  آالْ وٙذ. دس الیحٝ وٕیؼیٛ٘ی پیؾٞب سا ثٝ ٘حٛ كشیح  أٛس ٚ ٕٞچٙیٗ حؼت ٔٛسد ٓٛالت ٓذْ اسائٝ ایٗ دادٜ

ٞبی ؿخلی افشاد سا ثش ٟٓذٜ داسد. تلٕیٕبت ایٗ وٕیؼیٖٛ لبثُ  اػت وٝ ِ٘بست ثش اخشای ٔمشسات حٕبیت اص دادٜ

ؿىبیت دس دیٛاٖ ٓذاِت اداسی اػت ٚ ٕٞچٙیٗ پیؾ ثیٙی ؿذٜ اػت. دس خٟت حٕبیت ٚ ٔحبفِت ٔتٙبػت ثب ٔٛهّٛ 

ثشخی اص ا٘ٛاّ دادٜ ٞبی ؿخلی ثٝ ِحبٍ إٞیت آٟ٘ب یب ٘مؾ آٖ ّ٘ٛ دادٜ ٞب دس ؿشایي خبف ػیبػی یب اختٕبٓی، 
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ؼیٖٛ ٔشوضی حٕبیت اص دادٜ ٞب، ٔی تٛا٘ذ آالْ سهبیت ؿخق ٔٛهّٛ دادٜ ثشای افـبی اًالٓبت خٛد سا اص ًشیك وٕی

اِىتشٚ٘یه ٔٔتجش ٘ذا٘ذ. ّْٔٔٛ ٘یؼت وٝ ثٝ چٝ دِیُ اختیبسات ثؼیبس صیبدی ثٝ وٕؼیٖٛ دس خلٛف ٓذْ آتجبس ثٝ 

پشداصؽ یب  ٚیٞبی ؿخلی  ٞش كٛست فشدی وٝ دادٜسهبیت ؿخق ٔجٙی ثش ایدبد دادٜ یب پشداصؽ دادٜ ؿذٜ اػت. دس 

ٌش ٔىّف ثٝ خجشاٖ  ٚ دس كٛست ٚسٚد خؼبست ٔتٔبسف ٔبدی یب ٔٔٙٛی، وٙتشَ ٜاػتفبدٜ ؿٛد ٘جبیذ اص ایٗ الذاْ ٔتوشس ؿذ

ٔتٙبػت ثب آٖ هشس اػت ٍٔش ایٙىٝ ؿخق ٔٛهّٛ دادٜ سهبیت كشیح یب هٕٙی خٛد سا ثٝ ٚسٚد خؼبست احتٕبِی وشدٜ 

ٌش الذأبت ٔتٙبػت ثشای  ٌش ثبؿذ دس كٛستی وٝ وٙتشَ ٌش ٚسٚد خؼبست ٔؼتٙذ ثٝ فُٔ ؿخلی غیش اص وٙتشَثبؿذ. ا

ٌش خجشاٖ  ٚ دس غیش ایٗ كٛست، وٙتشَ ثٛدٜٞب سا ا٘دبْ دادٜ ثبؿذ ؿخق ثبِث ٔىّف ثٝ خجشاٖ خؼبست  ٔحبفِت اص دادٜ

تٟٙب ثٝ خجشاٖ خؼبست  3ٔبدٜ  7ٌٔبِجٝ وٙذ دس ثٙذ  ٚیتٛا٘ذ خؼبستی سا وٝ پشداخت ٕ٘ٛدٜ اص  ٕ٘بیذ ٚ ٔی خؼبست ٔی

، حبَ آ٘ىٝ اٌش خؼبست ٘بٔتٔبسف ثٛد چٍٛ٘ٝ ُٕٓ خٛاٞذ ؿذ؟ ٕٞچٙیٗ دس لؼٕت آخش ایٗ ثٙذ ٚاطٜ  ٔتٔبسف ثؼٙذٜ ؿذ

یـتش دس ساثٌٝ ثب ثحث حمٛق ٔبِىیت فىشی دس فوبی ٔدبصی، ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ أشٚصٜ ث تغییش ٕ٘بیذ.« ثبِث»ثبیذ ثٝ « اٚ»

 استجبًبت ٚ أٛس ثٝ ٚػیّٝ اؿخبف حمٛلی ا٘دبْ ٔی ٌیشد؛ ثبیذ لبئُ ثش ایٗ ثٛد وٝ ثحث حٕبیتی دس ساثٌٝ ثب اؿخبف

الیحٝ اؿبسٜ ؿذٜ اػت وٝ ایٗ لبٖ٘ٛ ثشای ٔحبفِت اص حشیٓ دادٜ  2حمٛلی ثٝ ٔشاتت إٞیت ثیـتشی ٔی یبثذ. دس ٔبدٜ 

ایدبد ؿذٜ اػت، ػٛاَ آ٘ىٝ پغ ٚهٔیت اؿخبف حمٛلی ٚ كیب٘ت اص ٞبی ؿخلی ٚ حٕبیت اص حیثیت ٚ وشأت ٞش فشد 

ثب تٛخٝ ثٝ تٛػٔٝ وؼت ٚ وبسٞبی ایٙتش٘تی ثؼیبس صیبد ٚ فٔبِیت ؿشوت  26اػشاس تدبسی ٚ یب ثش٘ذ آٖ چٍٛ٘ٝ خٛاٞذ ثٛد؟ 

ٕچٙیٗ دس ٞبی ػٙتی دس ایٗ فوب آیب ٘یبصی ثٝ حٕبیت اص دادٜ ٞبی ؿخلی ایٗ ٌٛ٘ٝ ؿشوت ٞب ٔالن ٘جٛدٜ اػت؟ ٞ

چٍٍٛ٘ی  ِٚی، «ٞش ری ٘فٔی ٔی تٛا٘ذ ثش پشداصؽ دادٜ ٞبی ؿخلی ِ٘بست داؿتٝ ثبؿذ»... لؼٕت اخیش ایٗ ٔبدٜ آٔذٜ 

ٞش »ثٝ خبی « ٞش وغ»ایٗ ِ٘بست ثب ٓٙبیت ثٝ پیچیذٌی ٞبی فٙی ثیبٖ ٘ـذٜ اػت حبَ آ٘ىٝ دس ایٗ ٔبدٜ اص ٓجبست 

حمٛلی اػت، صیشا وٝ ثبص ٔحذٚدیتی ثشای اؿخبف حمٛلی ایدبد اػتفبدٜ ؿذٜ وٝ خٛد داسای ثحث ٞبی ٕٓیك « ؿخق

آٚسد. اِجتٝ ایٙىٝ پشداصؽ دادٜ ٞبی ؿخلی اؿخبف حمٛلی ٘جبیذ ٔٛخت ٘من  ٕ٘ٛدٜ ٚ اص آ٘بٖ حٕبیتی ثٝ ُٕٓ ٕ٘ی

ٞبی ؿخلی حمیمی ؿٛد اص ٔٛهٛٓبت لبثُ تٛخٝ اػت ِیىٗ ایٗ ثحث وٝ دس كٛست هشس ثٝ  حمٛق ٚ یب افـبی دادٜ

حمٛلی تٔییٗ تىّیف ٘ـذٜ اػت.  حمٛلی چٍٛ٘ٝ ثبیذ خجشاٖ خؼبست ٕ٘ٛد، ثٝ ًٛس ٚاهح ٚ ٔجشٞٗ دس ٔتٖٛ اؿخبف

تٛاٖ ٔتحدشا٘ٝ ٚ خـه تلٕیٓ ٌشفت چشا وٝ ٓالٜٚ ثش ایٙىٝ پشداصؽ ثشخی اص  ٞب، ٕ٘ی اِجتٝ خٟت افـبی اًالٓبت دادٜ

ٞبی ّٕٓی یب تبسیخی، ٘یبص اػت؛ ٌبٞی ٘یض  ثب پظٚٞؾٞبی آٔبسی  ثشسػی ثشایایٗ اًالٓبت وٝ وبٔال خٙجٝ ؿخلی ٘ذاسد، 

ٌزاس پشداصؽ یب اػتفبدٜ اص آٟ٘ب سا ثشای ٞذف خبكی تدٛیض وٙذ ٚ یب حتی ثشای حفَ حیثیت یب خبٖ  الصْ اػت لبٖ٘ٛ

ای پشداصؽ ٚ اػتفبدٜ ؿٛ٘ذ وٝ  ؿخق ٔٛهّٛ دادٜ هشٚسی ثبؿذ دس یه ػشی ٔٛاسد دادٜ ٞبی ؿخلی ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٞبی  ٞبیی ثٝ ٓٙٛاٖ دادٜ حؼبع احلبء ؿذٜ اػت ٔب٘ٙذ دادٜ ّٛ دادٜ لبثُ ؿٙبػبیی ٘جبؿذ. دس الیحٝ دادٜؿخق ٔٛه

سفتبسٞبی خٙؼی، اتٟبٔبت ٚ لٛٔیت،یب ٔزٞجی، ٚهٔیت خؼٕب٘ی،  فّؼفی ،ػیبػی، دیٙیحضثی، ٔشتجي ثب ٓمبیذ 

لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ افـبی اًالٓبت حؼبع ٞب اص خٟت حفَ ٚ حٕبیت دس ٔشتجٝ خبكی  ٞبی ویفشی وٝ ایٗ دادٜ ٔحىٛٔیت

ٔدبص ٘یؼت ٍٔش ٔٛاسدی وٝ دس لبٖ٘ٛ ثٝ كٛست ا٘حلبسی احلبء ؿذٜ اػت ٔب٘ٙذ هشٚست حفَ خبٖ فشد، وـف خشْ یب 

دادٜ ٞبی  15ٔبدٜ  2ٞب اثٟبْ اؿىبالتی ٚخٛد داسد، دس ثٙذ  اخشای ٔدبصات، آالْ سهبیت فشد. اٚال دس تٔشیف ایٗ دادٜ

ایدبد، پشداصؽ ٚ اػتفبدٜ اص ایٗ ّ٘ٛ اًالٓبت ّٕٔٙٛ آالْ ؿذٜ اػت حبَ آ٘ىٝ  1ٜ اػت ٚ دس ثٙذ حؼبع تٔشیف ؿذ

اًالٓبت ٔبِی دس ایٗ ثٙذ ثٝ چـٓ ٕ٘ی خٛسد ٚ ٚهٔیت خؼٕب٘ی ٘یض خضء اًالٓبت حؼبع لّٕذاد ؿذٜ اػت دس حبِی 

ٝ خذٔبت ثٟذاؿتی ٚ ؿٟشٚ٘ذی اص إٞیت وٝ دسیبفت اًالٓبت خؼٕب٘ی ٔی تٛا٘ذ دس تٔییٗ خي ٔـی ٞب ٚ تٛاصٖ دس اسائ

فشاٚا٘ی ثشخٛسداس ثبؿذ. خبِت آ٘ىٝ ٔحىٛٔیت ٞبی ویفشی خضء دادٜ ٞبی حؼبع اػت دس حبِی وٝ ایٗ اًالٓبت دس 

ٞبی  الیحٝ، افـبی ایٗ دادٜ 2ٔبدٜ  5ثبیؼت لٟشا ثجت ٚ لبثُ اػتٔالْ ٔشاخْ ٌٛ٘بٌٖٛ ثبؿذ. ثب٘یب دس ثٙذ  ػدُ ویفشی ٔی

سػذ ایٗ ثٙذ  كٛستیىٝ ثشای حفَ ِ٘ٓ ٕٓٛٔی یب أٙیت ّٔی هشٚسی ثبؿذ؛ ٔدبص دا٘ؼتٝ وٝ ثٝ ِ٘ش ٔیحؼبع سا دس 

وٙذ وٝ ایٗ أش دس حفَ  ثؼیبس ثٝ كٛست وّی ٚ لبثُ تفؼیشٞبی ٔتٔذد ثٛدٜ ٚ صٔیٙٝ سا ثشای تفؼیش ٔٛػْ ایٗ ٔبدٜ ثبص ٔی

فشایٙذی پیؾ ثیٙی  12ٌب٘ٝ ٔبدٜ چٟبسحشیٓ خلٛكی افشاد سٚا ٘یؼت ٚ ٘یبصٔٙذ ثبصٍ٘شی اػت. ثٝ ًٛس وّی دس ثٙذٞبی 

تٛاٖ ثذٖٚ سهبیت ثٝ دادٜ ٞب دػتشػی پیذا ٕ٘ٛد.  ٔی "ؿذٜ اػت وٝ ثب تفؼیش ٔٛػْ ٔی تٛاٖ ثیبٖ وشد وٝ وال ٚ اكبِتب

ٞب، دس الیحٝ أشی ؿٙبختٝ ؿذ، ثٝ  ٞب، ٔٛاد ٔشتجي ثب ایٗ دادٜ ٚ حٕبیت اص ایٗ ّ٘ٛ اص دادٜ ِیىٗ اص ًشفی دس خٟت حفَ

، ٚ 16، 15تلشیح ؿذٜ اػت وٝ دس لشاسدادٞبی فی ٔبثیٗ وٙتشٍِش ٚ ؿخق ٔٛهّٛ دادٜ، ٔبدٜ  23ای وٝ دس ٔبدٜ  ٌٛ٘ٝ

تٛافك ٕ٘ٛد. اػتفبدٜ اص دادٜ ٞبی ؿخلی خٟت ثٝ ٓجبستی دیٍش ٕ٘ی تٛاٖ ثش خالف ایٗ ٔٛاد لب٘ٛ٘ی  -سٓبیت ٔی ؿٛد  17
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أٛس تجّیغبتی ٘یض دس كٛستی ٔدبص دا٘ؼتٝ ؿذٜ وٝ ؿخق ٔٛهّٛ دادٜ سهبیت كشیح یب هٕٙی ثٝ ایٗ أش داؿتٝ 

 .(26: 1399)پٙبٞی ٚ ٕٞىبساٖ، ثبؿذ

 

 گیری نتیجه
ا وٝ دس ایٗ صیش؛ یی ٕ٘بیٙذآتٙب ٝ آٖ ثیث٘ؼجت ٞب ثتٛا٘ٙذ  ا٘ؼبٖٚ ٞب  أـشٚصٜ فوـبی ٔدـبصی ٔٛخٛدیتـی ٘یؼـت وـٝ دِٚت

خٟب٘ی، ٕٞچٙبٖ وٝ ثٝ أٛس  یٞب دِٚت ٚ ٞب ، ػـبصٔبِٖزاٚ پیٛػتٝ ی أىبٖ تحمك داسد، ثٝ ٚلّٛ حمیمفوب ٞشچٝ دس فوبی 

ٚ ؿبیؼتٝ ٛخٟـی تذ، ثٝ فوبی ٔدبصی ٘یض ٕ٘بیٙ آٖ سا سكذ ٔی اتفبلبتٚ  وٙٙذ ٔیؿذت تٛخٝ  ثٝحمیمی خبسی دس خٟبٖ 

ٞبی ٔدبصی ٘یض دس آٖ  ػت ٚ اٌش ا٘ؼبٖ«خٟبٖ ٔدبصی»َ ؿذٖ ثٝ ٔجذصیشا فوبی ٔدبصی دس حبَ  دادٜافضایؾ ٘ـبٖ  سٚثٝ

دس ثبؿذ.  ٔی« اص خّٕة ایٗ ٔفبٞیٓ، حمٛق ٔبِىیت فىشی وٝ ٕ٘ٛدتٔشیف ٔدذد سا ثبیذ  ، ثؼیبسی اص ٔفبٞیٕٓ٘بیذفٔبِیت 

ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسؿبد اػالٔی ٔجٙی ثش هشٚست اص ػٛی ای  ٔلٛثٝثب تلٛیت ٚ اص حذٚد یه ػبَ پیؾ  ایشاٖ ٘یضوـٛس 

ٚ ٟٕٔتشیٗ  ٘خؼتیٗلبٖ٘ٛ تدبست اِىتشٚ٘یىی ٌٔبثك سٓبیت حمٛق افشاد دس ایٙتش٘ت ایٗ سٚ٘ذ ؿتبة ثیـتشی ٌشفت. 

ی ٞبی اِىتشٚ٘یى اص خّٕٝ حك ٔؤِف دس ٔحیياختلبف ٕ٘ٛد لب٘ٛ٘ی وٝ فلُ ٔؼتمّی سا ثٝ ثحث حمٛق ٔبِىیت ٔٔٙٛی 

حك تىثیش، اخشا ٚ تٛصیْ )ٓشهٝ ٚ ٘ـش( آثبس تحت حٕبیت لبٖ٘ٛ حٕبیت ٔؤِفبٖ، ٔلٙفبٖ ٚ  62ٔبدٜ  ٌٔبثكاػت. 

ٚ لبٖ٘ٛ حٕبیت اص  1352ٚ لبٖ٘ٛ تشخٕٝ ٚ تىثیش وتت ٚ ٘ـشیبت ٚ آثبس كٛتی ٔلٛة  1348/ 9/ 3 ٞٙشٔٙذاٖ ٔلٛة

٘شْ  ٔب٘ٙذدادٜ ثبؿٙذ ؿىُ ثٝ ٞب  پیبْدس كٛستی وٝ  ،1379 ػبَ ای ٔلٛة حمٛق پذیذ آٚس٘ذٌبٖ ٘شْ افضاسٞبی سایب٘ٝ

ٞبی دادٜ ٔـَٕٛ حٕبیتٟبی ٔمشس دس لٛا٘یٗ  ای ٚ پبیٍبٜ سایب٘ٝ ٞبیاثضاس ٚ ٞب ای، سٚؽ ٞبی سایب٘ٝ اًالٓبت ٚ ثش٘بٔٝ ،افضاسٞب

ٝ ساٞی ثشای ٔٙتـش ؿذ و 1396ٔبٜ  ٞب دس فوبی ٔدبصی ٘یض دس دی ٘ٛیغ حٕبیت اص دادٜ الیحٝ پیؾ ٞؼتٙذ.ػٝ ٌب٘ٝ 

ثب ایٗ حبَ، ایٗ  ِٚی ٍـتٝتلٛیت ٘ یلب٘ٛ٘اص ِ٘ش تبوٖٙٛ ٘مق دس ایٗ صٔیٙٝ اسائٝ ٕ٘بیذ وٝ  تلٛیت لب٘ٛ٘ی وبُٔ ٚ ثی

أىبٖ ثشای ٞش ؿٟشٚ٘ذی ٚخٛد داسد وٝ دس كٛست پبیٕبَ ؿذٖ حك ٚ حمٛق ٕٓٛٔی ٚ خلٛكی اؽ دس فوبی ایٙتش٘تی 

ٞب ٚ حشیٓ  ٘ٛیغ حٕبیت اص دادٜ تش الیحٝ پیؾ ػشیْتىٕیُ ٚ اكالح ٞش چٝ ثب ِزا دػت ثٝ دأبٖ دػتٍبٜ لوبیی ؿٛد. 

ؿبٞذ ٔذٖٚ ٕ٘ٛدٖ سٚد وٝ  آٖ ٔیٞبی دا٘ـدٛیی أیذ  كبحجِٙشاٖ حمٛلی ٚ پظٚٞؾ ،خجشٌبٖ اص ػٛی ٔدّغخلٛكی 

ٔمشسات  حك ٔبِىیت فىشی دس فوبی ٔدبصی ٘یض ٔب٘ٙذ فوبی حمیمی ٌٔبثك لٛا٘یٗ ٚٛدٜ ٚ دس ایٗ صٔیٙٝ ث یلٛا٘یٙ

  ٔشثًٛٝ اخشا ٚ ٔٛسد احتشاْ لشاس ٌیشد.
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