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 ھصالخ
 
 رد هک »یصخش یاههداد زا تظافح و تنایص« هحیال نوماریپ ار دوخ یاه ینارگن ۱۹ لکیترآ نامزاس
 لیلحت نیا .دنک یم زاربا لیلحت نیا رد تسا یسررب تحت یمالسا یاروش سلجم رد رضاح لاح
 تاعالطا و نایب یدازآ قح زا تیامح روظنمب ناریا یللملا نیب تادهعت هب تبسن ار هحیال نیا یریذپقیبطت
 یم یلخاد ینوناق بوچراچ تایئزج دراو سپس و دنک یم یسررب یصوصخ میرح نتشاد قح نینچمه و

 یم هيارا یتاداهنشیپ و هدرک رورم للملا نیب قوقح هب تبسن ار هحیال نیا یریذپقیبطت تیاهن رد. دوش
 هحیال نیا .دنک راگزاس هقطنم و للملا نیب یصوصخ میرح و نایب یدازآ نیزاوم اب ار هحیال نیا ات دهد
 یقوقح فیاظو اب یا هظحالم لباق زرط هب هحیال نیا .تسا حوضو دقاف شخب نیدنچ رد لک روطب
 تظافح یصوصخ میرح نتشاد یارب نادنورهش قوقح زا یفاک هزادنا هب و دراد تریاغم ناریا یللملانیب
 رد هحیال نیا .دنکیم لودع یدایز دودح ات اههداد زا تظافح هنیمز رد یللملانیب نیزاوم زا و دنکیمن

 داهن لالقتسا نارگن تدش هب نمض رد »۱۹ لکیترآ« نامزاس .تسا نایب یدازآ قح یارب یدیدهت نمض
 تهج دارفا یارب تافام ناربج بسانم یاههار نادقف نینچمه و نوناق نیا یارجا رب تراظن لوئسم
  .تسا هدمآ راب هب یاهیبارخ یارب تمارغ تفایرد یاضاقت و ناشقوقح ضقن اب هلباقم
 
 :تاداهنشیپ
 
 نوناق رد هک اههداد زا تظافح لوصا مامت و دوش رتمظنم و دبایب ددجم ینامزاس ،دوش هتشون ون زا دیاب هحیال -۱
  .دنوش هدناجنگ دناهدش هئارا »فیراعت« نآ رد هک هحیال ود شخب زا دعب یصخشم شخب رد دناهدمآ یللملانیب

 
 هتسبراک هب ییورملق هدودحم هچ رد و یدراوم هچ رد دهد ناشن هک دشاب یصخشم دافم لماش دیاب هحیال .۲
 یاهداهن مامت نینچمه و یتلود یاهداهن مامت دروم رد نوناق نیا هک دننک مالعا ینشور هب دیاب دافم نیا .دوشیم
 .دناهتفرگن رارق تنایص دروم یفاک هزادنا هب ناریا نیناوق ریاس رد قوقح نیا رضاح لاح رد .دراد دربراک یصوصخ
 .دنوش گنهامه ناریا رد ۱۳۸۸ تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق اب دیاب نمض رد تارییغت نیا

 
 طقف هن و دوش هتسب راک هب دارفا مامت دروم رد ات دوش یسیونزاب ضیعبت مدع لصا قباطم دیاب ۳ هدام .۳

 توافت ،ینونک لکش رد .دوشیم شزادرپ ناریا کاخ نورد ناشیاههداد هک یجراخ نادنورهش و ناریا نادنورهش
 لوبق لباق تلودیب نادنورهش ندرک بوسحم مدع نینچمه و یجراخ نادنورهش و ناریا نادنورهش نیب ندش لئاق
 .تسین

 
 .دنک فذح ار اهتکرش اب هطبار رد یصوصخ میرح یاهتنامض تسبراک اصخشم دیاب هحیال .۴
 
 قوقح روشنم هب و دنک دیکات هدمآ یساسا نوناق رد هک نایب یدازآ قح رب ات دوش هتشون ون زا دیاب همدقم .۵

 میرح نتشاد قح ،تاعالطا هب یسرتسد قح ،نایب یدازآ قح تشادساپ بوچراچ هک دنک هراشا یدنورهش
 قاثیم وضع تلود ناونع هب ناریا یاهتیلوئسم دیاب هحیال .دنکیم هئارا ار ناریا رد اههداد تظافح و یصوصخ
 یدازآ قح( ۱۹ لصا و )یصوصخ میرح قح( ۱۷ لصا صوصخب دریگب رظن رد ار یسایس و یندم قوقح یللملانیب
 ).نایب

 
 دروم تارظن ای راکفا ،مومع هب تاعالطا هرباخم ناشفده هک ییاهشزادرپ دروم رد ات دبای رییغت ۱۲ هدام .۶
 رد ۱۲ هدام .دوش لئاق انثتسا تسا یبدا ای یرنه ،یهاگشناد نایب ای هناراگنهمانزور لیالد هب هلمج زا یمومع هقالع
 دیاب راک نیا یارب .دوشیم لابند ییاضق هیور ،تیاضر نودب اههداد هب یسرتسد ماگنه هک دهد تنامض دیاب نمض
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 .تسیچ اهنآ اب دروخرب ای یمومع ینمیا ای تینما ،مظن یارب دوجوم یاهدیدهت زا یریگشیپ فده هک دزاس فافش
 ضقن ناکما تاماقم هنوگنیا .دنکیم هئارا ار »فیراعت« هک دنوش فیرعت ۲ هدام رد دنناوتیم نمض رد طیارش نیا

 و اهسیونگالبو ،ناراگنهمانزور ،اهتیلقا ،رشب قوقح نیعفادم درگیپ و بوکرس هنیمز رد صوصخب دارفا قوقح
 .تشاد دنهاوخن ار نیلاعف
 
 راک لوغشم یمومع تعفنم هنیمز رد هک یدارفا ریاس و ناراگنهمانزور هک دنک نانیمطا بسک نمض رد دیاب هحیال .۷
 هب روبجم )دننکیم رشتنم یمومع تعفنم هب طوبرم تاعالطا هک یتلودریغ یاهنامزاس هلمج زا( دنتسه تاطابترا
 .دنوشن دوخ تاعالطا عبانم ندرک اشفا

 
 رد یمومع تعفنم و یدازآ قح اب یمومع تاعالطا فذح هب طوبرم نوناق هنوگره هک دوش نانیمطا بسک دیاب .۸
 »۱۹ لکیترآ« یتمسق تفه نومزآ ندناجنگ قیرط زا نیا .تسا نزاوت رد یخیرات یناگیاب و تاعالطا هب یسرتسد
  .تسا نکمم ۹ هدام رد دوشیم هدیمان »ندش شومارف قح« هچنآ اب هطبار رد
 
 .دوش فذح دنریگب رارق هداد یزاسیلحم تحت دیاب یصخش یاههداد مامت هک طرش نیا .۹
 

 یصوصخ یاهتیلاعف اب هطبار رد یصخش تاعالطا حیرص نتخاس ینثتسم لماش ات دوش حالصا ۱۲ هدام .۱۰
 قح هنوگنیا .دشاب دننکیم جرخ یتلود لوپ ای دننکیم لمع تلود تحت هک یدارفا ریاس ای و یتلود تاماقم
 .دوشیم نیمات تاعالطا نیا هب یبایتسد رد یمومع تعفنم و هدمآ یساسا نوناق رد هک تاعالطا

 
 رد تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق رد یمومع تعفنم هب طوبرم یاههرصبت اصخشم دیاب هحیال  .۱۱
 هتفرگ رظن رد اهاضاقت مامت رد یمومع تعفنم هک دنک نیمضت و دسانشب تیمسر هب ار یمومع یاهداهن اب هطبار
 .دوشیم
 

 دوخ یصخش تاعالطا هب دازآ و لماک یسرتسد ،دارفا دوش نانیمطا بسک ات دوش یزاستیفافش ۱۰ هدام رد  .۱۲
 زا رتمهم ،هتخاس صخشم یللملانیب نوناق هک یدودحم دراوم رد رگم دنشاب هتشاد تسا موس نیفرط رایتخا رد هک
 »یمومع هدشیدنبهقبط تاعالطا« هک دوش فیرعت دیاب .هدمآ »۱۶ هرامش یمومع رظن راهظا« رد هک یدراوم همه
  .دراد ییانعم هچ ۱۰ هدام رد
 

 .دوش هداد ناشیاههداد حیحصت قح اههداد عوضوم دارفا هب  .۱۳
 

 راشتنا ،حالصا ،شزادرپ فقوت هب رداق ات دشاب هتشاد روآمازلا تارایتخا و تسا تلود زا لقتسم نویسیمک  .۱۴
  .دشاب اهتردق ریاس و اههداد عوضوم دارفا دزن یصخش تاعالطا

 
 .دوش هداد ییاضق تامیمصت هیلع هاگداد رد ضارتعا صخشم قح دارفا هب .۱۵
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 »١٩ لکیترآ« نامزاس »یلامش یاقیرفآ و ھنایمرواخ ھقطنم« و »تیفافش« ھمانرب هرابرد
 
 رد تاعالطا هب یسرتسد هنیمز رد یقرتم نیزاوم یریگلکش ناهاوخ »۱۹ لکیترآ« نامزاس »تیفافش همانرب«
 رشتنم شرازگ دنچ »تیفافش همانرب« .تسا یلخاد یقوقح یاهماظن رد نآ لامعا و یاهقطنم و یللملانیب حطس
 یاههبرجت نیرتهب هب و دننکیم هئارا ار یقیبطت و یللملانیب نیناوق اهشرازگ نیا .دناهدرک نییعت ینیزاوم هک هدرک
 .دننکیم هراشا یصوصخ میرح و یلم تینما نوچمه یدراوم رد یلمع
 
 یاهلیلحت یرامش لاس ره »۱۹ لکیترآ« یمومع یقوقح یسانشراک و اهشرازگ نیا ناینب رب »تیفافش همانرب«
 هک دنکیم رظن راهظا دوجوم نیناوق نینچمه و ینینقت یاهداهنشیپ دروم رد و دنکیم رشتنم هریغ و امنهار ،یقوقح
 دوبهب هب رجنم بلغا یلیلحت راک نیا .دنراذگیم ریثات اهنیا اب طبترم قوقح و یرگاشفا قوقح ،تاعالطا قح رب

 لباق article19.org سردآ هب تنرتنیا رد ام تاراشتنا مامت .دوشیم یداهنشیپ ای دوجوم یلخاد نیناوق ریگمشچ
  .دنتسه یسرتسد
 
 و دشرا یقوقح رواشم هک دیریگب سامت رسینب دیوید اب دینک تبحص رتشیب لیلحت نیا دروم رد دیراد تسود رگا
 نفلت هرامش و  banisar@article19.org:وا تاعالطا .تسا »۱۹ لکیترآ« رد تیفافش شخب سیئر

۰۰۴۴۲۰۷۳۲۴۲۵۰۰ 
 
 
 ییاهینارگن هک دنکیم زکرمت هقطنم رد روشک دنچ رب »۱۹ لکیترآ« نامزاس »یلامش یاقیرفآ و هنایمرواخ« همانرب
 قوقح ینوناق تشادساپ دقاف هقطنم یاهروشک زا یرایسب .تسا دوجوم نایب یدازآ هنیمز رد ناشهمانراک هرابرد
 راهب یمدرم تاضارتعا .تسا فیعض لقتسم هیئاضق هوق نادقف تلع هب اهنآ رد نوناق تموکح و دنتسه رشب

 یطیحم هقطنم هدش ثعاب یتابثیب و یجراخ تلاخد ،زوسنامناخ یاهگنج اما دوب دوبهب دیما اب هارمه ۲۰۱۱ برع
 رد هدرک روبجم ار رفن اهنویلیم و دوش رشب قوقح نیعفادم و یندم هعماج ،ناراگنهمانزور یارب کانرطخ رایسب

 رد میظع درگبقع و اهتخاسریز یناریو ثعاب مصاخت و گنج .دننک کرت ار دوخ یاهروشک تینما یوجتسج
 ،ناریا ،ناتسبرع رد رگبوکرس یاهتلود هقطنم هیقب رد .هدش قارع و یبیل ،هیروس ،نمی رد هعسوت یاهصخاش
 هلباقم و یلم تینما مان هب مه بلغا و دناهدرک میکحت ون زا ار دوخ رشب قوقحدض لامعا هک میراد ار نیرحب و رصم
  .مسیرورت اب

 
 رد تاعالطا و نایب یدازآ رب هک یتاررقم و اهتسایس ،نیناوق رب تراظن رب تسا زکرمتم »۱۹ لکیترآ« تیلاعف
 یاهرطخ هب و میتسه ناریا رد تنرتنیا هدیچیپ یاهتسایس رب رظان ام .دنراذگیم ریثات نآ زا جراخ و تنرتنیا
 رشب قوقح نیعفادم و ناسانشراک زا یعیسو هکبش اب یراکمه رد ام .میهدیم خساپ تنرتنیا هجوتم نوزفازور
 ار تاعالطا هب یسرتسد و نایب یدازآ ضقن و میروایب لمع هب تاعالطا یدازآ نوناق زا یرثوم هدافتسا میهاوخیم
  .مینک هتسجرب

 
 .دیریگب سامت ینادرمیلع اسهم اب افطل مینک تبحص رتشیب هحیال نیا لیلحت و بوچراچ دروم رد دیراد تسود رگا
 article19.orgmahsa@ :یناشن
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  ھمدقم .کی
 

 نیا رب »۱۹ لکیترآ« نامزاس .دنتسه ربارب رشب قوقح تاعالطا و نایب یدازآ قح و یصوصخ میرح نتشاد قح
 یرادساپ دوخ قوقح زا دنهدیم ناکما نادنورهش هب مه رانک رد و دنتسه رگیدکی لمکم قوقح نیا هک تسا رواب
 .دنشخب دوبهب دنراد تردق هعماج رد هک ار یصوصخ یاهداهن و یمومع یاهداهن یریذپتیلوئسم و تیفافش و دننک
 دارفا قوقح و دنشاب هتشاد یبسانم یحارط هک تسا اههداد زا تنایص هنیمز رد ینیناوق ذاختا یماح »۱۹ لکیترآ«
 .دننک نانیمطا بسک نایب یدازآ و تلود تیفافش زا و دنهد رارق تشادساپ دروم ار
 
 ار »یصخش یاههداد زا تظافح و تنایص« هحیال دروم رد دوخ یاهینارگن »۱۹ لکیترآ« ،یلیلحت دنس نیا رد
 فیاظو اب هحیال نیا یریذپقیبطت نارگلیلحت .تسا وگتفگ دروم ناریا سلجم رد رضاح لاح رد هک دنکیم حرطم
 نتشاد قح نینچمه و تاعالطا و نایب یدازآ تشادساپ تهج رشب قوقح یللملانیب نوناق تحت ناریا یللملانیب

 قیبطت تیاهن رد دنس .دنکیم نایب ار یلخاد ینوناق بوچراچ تایئزج سپس دنس .دننکیم یسررب ار یصوصخ میرح
 اب ماگمه ار هحیال نیا هک دنکیم هئارا ییاهداهنشیپ و دهدیم رارق ینیبزاب دروم ار یللملانیب نوناق اب هحیال نیا
  .تخاس دهاوخ یصوصخ میرح و نایب یدازآ هنیمز رد یاهقطنم و یللملانیب نیزاوم

 

 تاعالطا و نایب یدازآ و اھهداد تشادساپ .ود
 
 یصوصخ میرح نتشاد قح .فلا

 بوسحم یرورض یصخش طباور و راکفا هب ندیسر رد درف تیلباق تشادساپ یارب یصوصخ میرح نتشاد قح
 ،1رشب قوقح یناهج هینایب هلمج زا هدمآ رشب قوقح یللملانیب هدهاعم نیدنچ رد نمض رد قح نیا .دوشیم
 هراق رشب قوقح نویسناونک و ،3ناسنا فیاظو و قوقح هنیمز رد اکیرمآ هراق هینایب ،2رشب قوقح ییاپورا نویسناونک
  .4اکیرمآ

 
 و درف نیب هطبار و دارفا یراتخمدوخ تشادساپ اب هطبار رد تسا عیسو یموهفم یصوصخ میرح نیناوق نیا رد
 هدننکنیمات یروحم قوقح زا یکی ناونع هب امومع موهفم نیا .دارفا ریاس و اهتکرش ،اهتلود هلمج زا هعماج
 رشب قوقح زا هدافتسا و یروهرهب هدننکنیمات نمض رد لصا نیا .دوشیم هتخانش اهشزرا ریاس و یناسنا تمارک
  .ضیعبت تیعونمم ات هتفرگ عمجت و لکشت یدازآ و 5نایب یدازآ زا ،تسا نآ زا جراخ و تنرتنیا رد فلتخم
 
 هک هدش هتخانش تیمسر هب روآمازتلاریغ یقوقح دانسا طسوت امومع یصوصخ میرح قح ،یاهقطنم حطس رد
 :دیوگیم نآ )ب( ۱۸ هدام .تسا 6»مالسا رد رشب قوقح هرابرد هرهاق هینایب« شنیرتمهم
 

                                                
  ١٢ هدام ،رشب قوقح یناھج ھینایب 1
 ٨ هدام 2
 ١٠ و ٩ ،۵ هدام 3
 ١١ هدام 4
 ،٢٠١٣ لیروآ ١٧ ،٢٣/۴٠ رشب قوقح یاروش ،ھئورال کنارف ،نایب و رظن یدازآ قح تشادساپ و قیوشت هژیو رگشرازگ شرازگ 5

https://undocs.org/A/HRC/23/40: قوقح یاروش ،یک دیوید ،نایب و رظن یدازآ قح تشادساپ و قیوشت هژیو رگشرازگ شرازگ 
 https://undocs.org/A/HRC/29/32 ،٢٠١۵ ھم ٢٢ ،٢٩/٣٢/رشب

 عوضوم ،مراھچ ھسلج ،رشب قوقح یناھج سنارفنک ،»یمومع عمجم رتفد ویشرآ« ،للم نامزاس ،١٩٩٠ توا ۵ ،»مالسا رد رشب قوقح هرابرد هرھاق ھینایب« 6
 ،١٨ هدام ،A/CONF.157/PC/62/Add.18 للم نامزاس دنس ،ھمانرب ۵ هرامش

http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html 
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 هتشاد لالقتسا )تاطابترا و لام و هداوناخ و نکسم رد( دوخ یصوصخ یگدنز روما رد هک دراد قح یناسنا ره «
 تلاخد هنوگ ره لباقم رد وا زا دیاب و تسین زیاج وا تیثیح ندرک شودخم و وا رب تراظن ای یسوساج و دشاب
 ،»داهتجا هکبش« یسراف هخسن زا( ».دوش تیامح نوؤش نیا رد هنایوگروز

http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=11750(.  
 
 اههداد زا تنایص .۱
 

 و هریخذ ،شزادرپ ،یروآعمج هویش قح نیا .دراد یصوصخ میرح قح اب یکیدزن طابترا اههداد زا تنایص قح
 هب مه قح نیا .دنکیم میظنت ار یمومع و یصوصخ یاهداهن طسوت دارفا هب عجار تاعالطا یکینورتکلا ظفح
 هب ار شدوخ تیوه مه و هدش هتخانش تیمسر هب یصوصخ میرح هنیمز رد یللملانیب نوناق زا یشخب ناونع
 .دراد راتخمدوخ یقح ناونع
 
 رد هکنانچ ،تسا یصوصخ میرح زا نیداینب یشخب اههداد زا تنایص هک هدرک مالعا للم نامزاس رشب قوقح هتیمک
  :دیوگیم »۱۶ هرامش یمومع رظن راهظا« رد هتیمک .هدمآ یسایس و یندم قوقح قاثیم ۱۷ هدام
 
 و دشاب یمومع تاماقم طسوت هچ لیاسو ریاس و هداد کناب ،رتویپماک رد یصخش تاعالطا یرادهگن و یروآعمج«
 دنهد ماجنا یرثوم تامادقا دیاب اهتلود .دوش ماجنا نوناق تراظن تحت دیاب یصوصخ یاهداهن ای دارفا طسوت هچ
 هدادن ارنآ هزاجا نوناق هک یناسک تسد هب دارفا یصوصخ یگدنز هب طوبرم تاعالطا هک دننک نانیمطا بسک ات
 زا یاهدافتسا هنوگچیه و دوب دنهاوخن یتاعالطا نینچ زا هدافتسا و شزادرپ ،تفایرد هب رداق نانآ و دسریمن
 ره ،دارفا تشادساپ نیرترثوم لامعا یارب .دریگیمن تروص دشاب قاثیم اب ریاغم هک یفادها تهج رد نیناوق

 راکدوخ یاهلیاف رد وا یصخش تاعالطا ایآ دمهفب مهف لباق یاهویش هب هک دشاب هتشاد ارنیا قح دیاب صخش
 و دارفا ای یمومع یاهداهن مادک دمهفب دناوتب دیاب درف ره .یتلع هچ هب و یتاعالطا هچ تسه رگا و تسه اههداد
 یاههداد لماش ییاههدنورپ نینچ رگا .دنشاب هتشاد دنناوتیم ای دنراد رایتخا رد ار وا یاههدنورپ یصوصخ یاهداهن

 یاضاقت قح دیاب درف ره ،دشاب هدش شزادرپ ای یروآعمج نوناق دافم اب ریاغم هک یتاعالطا ای دشاب طلغ یصخش
 7 ».دشاب هتشاد ار تاعالطا نیا فذح ای حیحصت

 
 :دناهدش حرطم نیداینب لصا دنچ ،یللملانیب نوناق تحت

 
 و ندوب ینوناق لصا( دوش یروآعمج ینوناقریغ و هنافصمریغ یاههویش هب دیابن دارفا دروم رد تاعالطا —

 یسرتسد ،ینوناقریغ طبض نوچمه ینوناقریغ هویش هب تاعالطا تفایرد رب دوشیم لماش نیا ).فاصنا
  .تیوه لعج و اههداد هعومجم هب ینوناقریغ
 

 هب و دنتسه طوبرم و قیقد هدش یروآعمج یاههداد هک دننک کچ ابترم دیاب شزادرپ و یروآعمج لوئسم دارفا —
 اب( دنتسه قیقدان هک یصخش یاههداد ات دوش هتشادرب دیاب مزال یاهمدق مامت نمض رد ؛دنوشیم هتشاد هاگن زور
 ).تقد لصا( دنوش حالصا ای فذح ریخاتیب امتح )اهنآ شزادرپ لیلد هب هجوت

 
 دنسرب هداد عوضوم عالطا هب دیاب و دنوش یروآعمج عورشم و صخشم یفده یارب دیاب یصوصخ یاههداد —

 دننک نانیمطا بسک دیاب اههداد نارگشزادرپ و ناگدننکلرتنک ،لصا نیا لامعا یپ رد ).فده ندرک صخشم لصا(
 هدشصخشم فراصم اب ماگمه و دنراد تیعوضوم زونه هدشطبض و هدشیروآعمج یصخش یاههداد مامت هک

                                                
 ١٠ هدام ،اجنامھ ،١۶ هرامش یمومع رظن راھظا 7
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 و دنریگیمن رارق راشتنا و هدافتسا دروم دنتسه هدشصخشم فراصم نیا اب ریاغم هک یدصاقم تهج رد و دنتسه
 .دوریمن تسا زاین هدشصخشم فراصم فادها هب یبایتسد یارب هچنآ زا رتارف اهنآ زا یرادهگن نامز نمض رد
 

 یلکش هب ارنآ دناوتب و هن ای دوشیم شزادرپ دراد وا هب طوبرم تاعالطا دنادب دراد قح هداد عوضوم درف ره —
 دروم درف یسرتسد لصا( مزال تاحالصا داجیا ناکما اب و هیوریب جراخم ای ریخات نودب ،دنک تفایرد مهف لباق
 ).هقالع
 

 هب طوبرم تاعالطا هلمج زا دوش هنارسدوخ و ینوناقریغ ضیعبت هب رجنم هک ییاههداد یروآعمج تیعونمم —
 نینچمه و هریغ و یفسلف ،یبهذم یاهرواب ،یسایس راکفا ،یسنج یگدنز ،تسوپ گنر ،یداژن ای یموق یاههشیر
 یرگراک یاههیداحتا ای اهنمجنا رد تیوضع
 

 ای راشتنا ات دنشاب دوجوم یتالیکشت و ینف بسانم و لوقعم یاهتشادساپ هک درادیم ررقم تینما لصا هرخالاب —
 دشابن نکمم اههداد هب ینوناقریغ یسرتسد
 
  هرابرد یاهمانعطق عوضوم و دنتفرگ رارق للم نامزاس یمومع عمجم بیوصت دروم ۱۳۶۹ لاس رد لوصا نیا
 تنایص نیداینب لصا ۶ یلک طوطخ نیا 8.دندوب اهرتویپماک رد هدشهریخذ یصخش تاعالطا زا یرادهگن یاهدومنهر
 و ندوب ینوناق لصا :دنرارق نیا زا هک ،دننکیم حرطم هنافصنم تاعالطا هب طوبرم  یاههبرجت ناینب رب ار اههداد زا
  .تینما لصا و ضیعبت مدع لصا ،هقالع دروم درف یسرتسد لصا ،فده ندرک صخشم لصا ،تقد لصا ،فاصنا

 
 رشب قوقح یاروش طسوت یصوصخ میرح نتشاد قح هژیو رگشرازگ باصتنا یپ رد نمض رد یصوصخ میرح قح
 رد »لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح« دروم رد ییاههمانعطق ذاختا و ۱۳۹۴ ناتسبات رد 9للم نامزاس
 طسوت 13۱۳۹۶ نیدرورف ۲ رد و للم نامزاس یمومع عمجم طسوت12 ۱۳۹۵ رذآ ۲۹ و 11۱۳۹۲ نمهب ۱ ،10۱۳۹۲ رذآ ۲۷
 .14هدش نیودت رتلصفم للم نامزاس رشب قوقح یلاع رنویسیمک هژیو شرازگ نینچمه و رشب قوقح یاروش
 هدافتسا و شزادرپ ،یروآعمج یارب اهتکرش یاهتیفرظ شیازفا« دیوگیم یرخآ همانعطق نیا رد یمومع عمجم
 زا و »لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح زا یروهرهب یارب دشاب یرطخ دناوتیم یصخش یاههداد زا
 هک رثوم یاهتافام ناربج و اهتازاجم اب بسانم نیناوق لامعا و ظفح ای هعسوت« :دننک نینچ دهاوخیم اهتلود
 ،شزادرپ ،یروآعمج قیرط زا الثم ،دشاب یصوصخ میرح نتشاد قح ندش لامیاپ و ضقن لباقم رد دارفا رادساپ

 یاهنامزاس و اهتکرش ،اهتلود ،دارفا طسوت یصخش یاههداد زا هنارسدوخ و ینوناقریغ هدافتسا ای ظفح
 15».یصوصخ

                                                
 ١٣۶٩ رذآ ٢٣ ،۴۵/٩۵ للم نامزاس یمومع عمجم ھمانعطق ،اھرتویپماک رد یصخش یاھهداد زا یرادھگن یاھدومنھر 8
 :یصوصخ میرح نتشاد قح دروم رد هژیو رگشرازگ ،للم نامزاس رشب قوقح یلاع رنویسیمک رتفد تیاسبو ھب دینک هاگن 9

https://www.ohchr.org/en/issues/privacy/sr/pages/srprivacyindex.aspx 
 ،١٣٩٢ رذآ ٢٧ ،۶٨/١۶٧ ،للم نامزاس یمومع عمجم ھمانعطق ،لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح 10

g/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167http://www.un.or 
 ،١٣٩٢ نمھب کی ،٢٧/٣٧ للم نامزاس یمومع عمجم ھمانعطق ،لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح، 11

37_en.doc-27-hrc-ues/digitalage/ahttps://www.ohchr.org/documents/iss 
 ،١٣٩۵ رذآ ٢٩ ،٧١/٩٩ للم نامزاس یمومع عمجم ھمانعطق ،لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح، 12

=A/RES/71/199https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol 
dds-https://documents- ،١٣٩۶ نیدرورف ٢ ،٧ .لا/٣۴ ،رشب قوقح یاروش ھمانعطق ،لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح 13

73/06/PDF/G1707306.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G17/0 
14 High Nations United the of Report age, digital the in privacy to right The 
-https://documents 2018, August 3 39/29, res. HRC Rights, Human for Commissioner
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/58/PDF/G1823958.pdf?OpenElement-dds 

 ١٣٩۵ رذآ ٢٩ ،٧١/١٩٩ یمومع عمجم ھمانعطق ،لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح 15
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  طاقن ریاس و اپورا رد اههداد زا تنایص .۲
 
 هک هدرک نیمات یاهقطنم حطس رد ار اههداد زا تنایص قح ینوناق حیرص دافم نآ رد هک تسا یاهقطنم اهنت اپورا
 نیا ،۱۳۸۸ لاس رد نوبسیل هدهاعم ندش ییارجا نامز زا16.مینیبیم »اپورا هیداحتا نیداینب قوقح روشنم« رد ارنیا
 تشه هدام 17.تسا هیداحتا راذگناینب یاههدهاعم هباشم و هدیسر »یساسا نوناق« زارتمه یهاگیاج هب روشنم
 زین ار قح نیا هب طوبرم یروحم یاهشزرا هک دنکیم دیکات یصخش یاههداد زا تنایص قح رب طقف هن روشنم
 رب و هدشصخشم فراصم تهج ،هنافصنم دیاب یصخش یاههداد شزادرپ هک درادیم ررقم هدام نیا .درمشیمرب
 هب یسرتسد قح دیاب دارفا .دشاب هدرک نییعت نوناق هک یعورشم ناینب ای رظن دروم صخش تیاضر ای ناینب
 لقتسم یاهرادا هرطیس تحت دیاب قح نیا زا تیعبت و دنشاب هتشاد ار اهنآ حالصا و ناشدوخ یصخش یاههداد
 .دشاب

 
 ،صخشم ،دازآ دیاب هداد عوضوم تیاضر هک درادیم ررقم زین 18»اپورا هیداحتا یاههداد زا تنایص یمومع تاررقم«
 هداد یزاسلقادح لصا رب دنس نیا .تسا شزادرپ ندوب ینوناق طرش نیا و دشاب دیدرت نودب و عالطا ساسا رب
 هب دودحم و عوضوم هب طوبرم ،رتشیب هن و مزال حطس رد دیاب یصخش یاههداد هک درادیم ررقم و دنکیم دیکات
 19.دنشاب دنایرورض شزادرپ عوضوم یارب هچنآ

 
 نویسناونک هب فورعم الومعم هک( یصخش یاههداد راکدوخ شزادرپ اب هطبار رد دارفا زا تظافح نویسناونک

 تشهبیدرا ۲۸ رد ازرو هتیمک ار نآ »دیدج« هخسن و دش بیوصت ۱۳۶۰ لاس رد 20)تسا اپورا یاروش ۱۰۸ هرامش
 ناهج لک رد هک تسا اههداد زا تنایص هنیمز رد روآمازلا یللملانیب دنس اهنت ۱۰۸ نویسناونک .درک بیوصت ۱۳۹۷

 دوجوم ناهج یاج همه رد اپورا یاروش وضعریغ و وضع یاهروشک یارب دنس نیا یاضما ناکما .دراد تسبراک
 ؛)روشک ۴۷( اپورا یاروش یاهروشک یمامت هلمج زا .دناهدش ۱۰۸ نویسناونک وضع روشک ۵۱ لاحب ات 21.تسا
 رد هک سنوت و لاگنس ،سیروم ریازج و ؛تسویپ نآ هب ۱۳۹۲ ناتسبات رد هک ییاپوراریغ روشک نیلوا ،هئوگورا

 .دنتسویپب ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ یاهلاس
 هیداحتا نوچمه ییاهنامزاس طسوت ایند رسارس رد زین یقوقح و یرادا یاهدنور رد اههداد زا تنایص قوقح
 ایسآ یداصتقا یراکمه نامزاس ،یداصتقا هعسوت و یراکمه نامزاس ،اکیرمآ هراق یاهتلود نامزاس ،اقیرفآ
 22.دناهدش ذاختا درادناتسا نییعت و یراجت ،یرشبقوقح یللملانیب یاهداهن ریاس و کیفیساپ

 
 یروشک تالوحت .۳

                                                
، ٢٠١٢/رد یسرتسد لباق ،٠٢/٣٢۶ یس: https://eur-١٣٩١ نابآ ۵  اپورا ھیداحتا نیداینب قوقح روشنم ،اپورا ھیداحتا، 16

 TXT/content/EN/TXT/?uri=celex:12012P-lex.europa.eu/legal 
 ٨ هدام ،اپورا ھیداحتا نیداینب قوقح روشنم 17
 و یصخش یاھهداد شزادرپ اب ھطبار رد یقیقح اھتیصخش تشادساپ هرابرد ١٣٩۵ تشھبیدرا ٨ زور رد اروش و اپورا سلجم ٢٠١۶/۶٧٩ »تاررقم« دنس
 »اپورا ھیداحتا یاھهداد زا تنایص یمومع تاررقم«( اپرا نویسیمک/٩۵/۴۶ نامرف وغل و ییاھهداد نینچ دازآ تکرح
 content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN-lex.europa.eu/legal-https://eur 

 ۵ هدام ،»اپورا ھیداحتا یاھهداد زا تنایص یمومع تاررقم« 19
 اب ھطبار رد دارفا زا تظافح نویسناونک« لکتورپ حیحصت رد ،یصخش یاھهداد شزادرپ اب ھطبار رد دارفا زا تظافح یارب دیدج نویسناونک ،اپورا یاروش 20
 ١٣٩٧ تشھبیدرا ٢٨ رد روگنیسلھ رد نآ ما١٢٨ ھسلج رد ارزو ھتیمک بوصم ،یصخش یاھهداد شزادرپ

protocol-and-protection/convention108-https://www.coe.int/en/web/data 
 اب ھطبار رد دارفا زا تظافح نویسناونک« لکتورپ حیحصت رد ،یصخش یاھهداد شزادرپ اب ھطبار رد دارفا زا تظافح یارب دیدج نویسناونک ،اپورا یاروش 21
 ١٣٩٧ تشھبیدرا ٢٨ رد روگنیسلھ رد نآ ما١٢٨ ھسلج رد ارزو ھتیمک بوصم ،یصخش یاھهداد شزادرپ

 /٠١ / ١ آ سا /آ ،»اقیرفآ برغ یاھتلود یداصتقا ھعماج« یلیمکت نوناق ،اقیرفآ ھیداحتا یصخش یاھهداد زا تنایص و یربیاس تینما نویسناونک ھب دینک هاگن  22
 یاھدومنھر ؛اکیرمآ هراق رد یصخش یاھهداد زا تنایص و یصوصخ میرح هرابرد اکیرمآ هراق یاھتلود نامزاس لوصا ،یصخش یاھهداد تشادساپ هرابرد ،١٠
 میرح بوچراچ ؛)١٣٩٢ رد هدش زورھب ؛١٩۵٩( یصخش یاھهداد یزرمارف نایرج و یصوصخ میرح زا تنایص هرابرد یداصتقا یراکمھ و ھعسوت نامزاس
 ١٣٨٨ نابآ ١٢ ،یناھج یایند یارب یناھج یصوصخ میرح نیزاوم ،دیردام یصوصخ میرح ھینایب ؛١٣٨۴ ،کیفیساپ ایسآ یداصتقا یراکمھ نامزاس یصوصخ
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 هطیح و روشک ۱۲۰ زا شیب لیلحت نیا نتشون نامز رد .دناهدش لابند ایوق زین یلم حطس رد یللملانیب تالوحت نیا
 یسررب لاح رد رگید زین روشک ۴۰ و دناهدرک بیوصت اههداد زا تنایص هنیمز رد یعماج نیناوق لقتسم ییاضق
 23.دنتسه هنیمز نیا رد ییاهراکتبا ای سیونشیپ حیاول

 
 یاهروشک یرایسب و تسا نایرج رد اههداد زا تنایص هب ینوزفازور هقالع یلامش یاقیرفآ و هنایمرواخ هقطنم رد
 زکرم ،یبظوبا یناهج رازاب ،رطق ،شکارم ،نیرحب ،ریازجلا هلمج زا دناهدرک ذاختا ینیناوق نینچ لاحلایف هیاسمه
 ناتسبرع و نامع ،تیوک ،ندرا رد رضاح لاح رد هباشم نیناوق .سنوت و هیکرت ،نانبل ،یبود یللملانیب یلام

 .دنتسه اههداد زا تنایص یللملانیب لوصا لمکم یدح ات یگمه نیناوق نیا .دنتسه وگتفگ دروم یدوعس
 

 تاعالطا و نایب یدازآ و یصوصخ میرح نیب نزاوت داجیا .ب
 

 یروهرهب .هدش هتخانش تیمسر هب یللملانیب رشب قوقح نوناق رد هک تسا رشب نیداینب قوقح زا نایب یدازآ قح
 مزال طرش نایب یدازآ .دراد رارق یسارکومد نتخاس و یدرف یاهیدازآ هب یبایتسد زکرم رد قح نیا زا لماک
 قوقح یمامت تشادساپ و قیوشت رد یرورض یشقن دوخ هبون هب هک تسا یریذپتیلوئسم و تیفافش لوصا ققحت
 .دنراد رشب

 
 باسح هب هدینتمهرد یقوقح رشب قوقح نوناق رد نایب یدازآ و یصوصخ میرح نتشاد قح ،میتفگ الاب رد هکنانچ
 ود نیا .مینیبیم مه رانک رد ار ود نیا صخشم نیناوق نتم و اهروشک یساسا نوناق ،یللملانیب دانسا رد .دنیآیم
 .دننکیم میکحت ار رگیدمه قح
 
 و نایب یدازآ .دننکیم نیمضت ار نادنورهش دزن دنمتردق نارگیزاب ریاس و تلود یریذپتیلوئسم مه رانک رد ود نیا
 و قیقحت دروم ار یصوصخ میرح لصا شقن هلمج زا رشب قوقح شقن دهدیم ناکما دارفا هب تاعالطا یدازآ

 دنشابن دودحم تردق طسوت هک دننک راک ییاضف رد دهدیم ناکما دارفا هب یصوصخ میرح قح .دنهد رارق شلاچ
 .دراذگیم ریثات اههناسر درکلمع تیلباق رب یلمع حطس رد یصوصخ میرح ندرک دودحم .دنسرب دوخ یادص هب و
 24.دنتسین عبانم ریاس و هنامرحم عبانم زا تاعالطا تفایرد و تاقیقحت رثوم ندرک لابند هب رداق ناراگن همانزور
 یسایس فراصم یارب یصخش تاعالطا ینوناقریغ یروآعمج نرک دودحم اب دنناوتیم اههداد زا تنایص نیناوق
 ناشیارب نیریاس و ناراگنهمانزور رب نتشاذگ راشف یارب ییاهداهن هک یدراوم رد الثم .دنشاب نایب یدازآ نابیتشپ
 .دننکیم یزاسهدنورپ

 
 هک دوشیم دیدشت یطیارش رد یصوصخ میرح نتشاد قح و نایب یدازآ نیب شنت .تسه راک رد مه ییاهتوافت

 یارب یمک هنیزه اب و هقباسیب یحطس رد اهزرم یور ارف یصخش تاعالطا نداد رارق سرتسد رد و یروآعمج
 یارب تامادقا ریاس و اههداد زا تنایص نیناوق تسبراک لاح نیع رد .تسین نکمم اهتلود مه اهتکرش مه
 .دشاب هتشاد نایب یدازآ زا عورشم هدافتسا رب بسانتمان یریثات دناوتیم یصوصخ میرح قح تشادساپ

 

                                                
 .)١٣٩۵( )١٣٩۵ نمھب ١٢( )٢٠١٧ ،مجنپ ھخسن( اھهداد یصوصخ میرح حیاول و نیناوق یناھج یاھلودج ،ماھارگ ،فیلنیرگ ھب دینک هاگن  23
 :نا رآ سا سا رد سرتسد لباق .٢۶-١۴ ،اھتکرش یللملانیب شرازگ و یصوصخ میرح نوناق ١۴۵

https://ssrn.com/abstract=2992986میرح و اھهداد زا تنایص ھنیمز رد یروشک عماج حیاول و نیناوق ،دیوید ،رسینب ؛ 
 ای https://ssrn.com/abstract=1951416 رد سرتسد لباق .)١٣٩٧ ریویرھ ١٣( ٢٠١٨ یصوصخ

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1951416 
 ١۵ ،دنراذگب مارتحا تاطابترا یصوصخ میرح و نایب یدازآ یارب رشب نیداینب قوقح ھب دنھاوخیم اھتلود زا سکفیا وضع یس ،سکفیا رادشھ ھب دینک هاگن  24
 /http://www.ifex.org/international/2009/06/05/ja_gm ١٣٨٨ دادرخ
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 یاهویش هب اههاگداد و اهتلود هک تسا یرورض و دنیایب رامش هب یناسنا ربارب قح ود دیاب ود نیا هک تسا نیمه
 نینچ للملانیب رشب قوقح نوناق .دهدن حیجرت رگید یفرط رب ار فرط کی و دننک نزاوت داجیا ود نیب هنافصنم

 رد هکنانچ ).دریگب یشیپ یرگید زا دیاب قح کی یبتارمهلسلس نینچ رد( دریذپیمن ار قوقح نیب یبتارمهلسلس
 :میناوخیم دیسر رشب قوقح یناهج سنارفنک بیوصت هب ۱۳۷۲ لاس رد هک »نیو لمع همانرب و هینایب«
 
 حطس رد دیاب یناهج هعماج .دنتسه رگیدکی هب طوبرم و یکتم و کیکفت لباق ریغ ،یناهج رشب قوقح مامت«
 .ربارب دیکات اب و اهنآ هب تبسن ناسکی یدرکیور و دشاب هتشاد رشب قوقح اب ربارب و هنافصنم یدروخرب یناهج
 هفیظو نیا اما تفرگ رظن رد دیاب ار یبهذم و یگنهرف ،یخیرات هنیشیپ و یموق و یلم صخشم لئاسم تیمها
 قوقح یمامت تشادساپ و قیوشت هب تسد دوخ یگنهرف و یداصتقا ،یسایس یاههناماس یارف هک تسا اهتلود
 25».دننزب نیداینب یاهیدازآ و رشب

 
 :تسا هتفگ للم نامزاس رشب قوقح نویسیمک
 
 هک دنیوگیم ینشور هب ۱۹۴۸ لاس رد رشب قوقح یناهج هینایب .دنرادروخرب ناسکی تیمها زا رشب قوقح یمامت«
 …دنرادروخرب ربارب تیمها و رابتع زاا )یعامتجا و یگنهرف ،یندم ،یسایس ،یداصتقا( رشب قوقح عاونا مامت

 تیمسر هب ار تیعقاو نیا اهنآ یریذپانکیکفت لصا .دنرگیدکی هب یکتم و کیکفت لباق ریغ نمض رد رشب قوقح
 26».تسین رتمک یرگید زا اتاذ رشب قوقح زا کی چیه هک دسانشیم
 
 داجیا درکیور تسا نایم رد نایب یدازآ و یصوصخ میرح یاپ هک یدراوم رد تسا اهتدم اپورا رشب قوقح هاگداد
 :هدرک ذاختا ار قوقح نیب نزاوت

 
 اب مداصت رد دراوم عون نیا رد دنناوتیم هک نویسناونک رد هدشتنامض شزرا ود نیب تاماقم ایآ هکنیا دییات ماگنه«
 )هدمآ ۸ هدام رد هک یصوصخ یگدنز یارب مارتحا قح و ۱۰ لصا تنامض دروم نایب یدازآ( دنریگب رارق رگیدکی
 یگدنز زا تنایص هب زاین و سکع کی راشتنا رد یمومع تعفنم نیب دیاب هاگداد ،هن ای دناهدرک داجیا هنافصنم ینزاوت

 تسا راوشد یرما دنشاب رگیدکی اب ضقانت رد دنناوتیم هک ازجم عفانم نیب نزاوت داجیا …دنک داجیا نزاوت یصوصخ
 نیا هب تبسن یروشک تاماقم هک ارچ دنشاب هتشاد هنیمز نیا رد یمک تینما هیشاح دیاش رظن دروم یاهتلود و
 یکی رد تلاخد هیجوت هب رداق هک »یروف یعامتجا زاین« ایآ هکنیا دننک یبایزرا ات دنرادروخرب یرتهب هاگیاج زا هاگداد
 27».ریخ ای تسا دوجوم دشاب نویسناونک طسوت هدشتنامض قوقح زا
 قح نیب نزاوت داجیا ماگنه هک درک مالعا رتشیب تیفافش اب دمآ یپ رد هک یاهدنورپ رد اپورا رشب قوقح هاگداد
 رارق ناسکی مارتحا دروم دیاب قوقح ود ره هک تسا نیا رب لصا یصوصخ میرح نتشاد قح و نایب یدازآ
 :هلمج زا درمش رب ار قوقح نیا نیب نزاوت داجیا رد لیخد لماوع زا یرامش سپس هاگداد 28.دنریگب

 
 دشاب مومع تعفنم هب طوبرم هک یعازن رد نتشاد شقن —
 شرازگ عوضوم و رظن دروم درف ندشهتخانش نازیم —
 رظن دروم درف یلبق راتفر —
 راشتنا بقاوع و لکش ،اوتحم —
 ).هطوبرم دراوم رد( هدش هتفرگ نآ رد سکع هک یطیارش —

                                                
 )١٣٧٢ ریت ٢١( ١۵٧/٢٣ فنک/آ للم نامزاس دنس ،نیو لمع ھمانرب و ھینایب 25
 ٢٠٠۶ ،ھعسوت یراکمھ ھب یرشب قوقح درکیور دروم رد لوادتم یاھلاوس ،للم نامزاس رشب قوقح یلاع رنویسیمک رتفد  26
 ١٣٨٣ ریت ۴ ،۵٩٣٢٠/٠٠ هرامش ،ناملآ ھیلع رفوناھ نوف ھب دینک هاگن 27
 ٢٠١٢ ،١٠۶ دنب ،»۶٠۶۴١/٠٨&۴٠۶۶٠/٠٨« هرامش ،]GC[ ،٢ هرامش ناملآ ھیلع رفوناھ نوف ،اپورا هاگداد 28
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 29:دیوگیم و هدرک هدافتسا هباشم یدرکیور زا زین اکیرمآ هراق رشب قوقح هاگداد
 
 طسوت نیداینب قوقح ودنیا هک دراد ررقم و دنک نزاوت داجیا نایب یدازآ و یصوصخ یگدنز نیب دیاب هاگداد«
 مامت هک دنکیم دیکات هاگداد .دنراد کیتارکومد عماوج رد یمهم تیمها و دناهدش تنامض اکیرمآ هراق نویسناونک
 تلود ره نآ رد هک تسا یزاسگنهامه زا یدنور نیا .دنراد دربراک نیداینب قوقح ریاس اب هطبار رد نیداینب قوقح
 ».دراد تسا مزال هک یدراوم رد تازاجم نییعت و اهتیلوئسم نییعت رد یدیلک یشقن

 
 :دیوگیم )۲( ۷ لصا رد و دزادرپیم هلاسم نیا هب »اقیرفآ رد نایب یدازآ لوصا هینایب« رد مه »اقیرفآ هیداحتا«
 30».دنوش یمومع تعفنم هب طوبرم تاعالطا راشتنا عنام دیابن یصوصخ میرح نیناوق«
 
 نایب یدازآ و یصخش یاههداد زا تنایص
 
 هب زین اههداد زا تنایص هب طوبرم یللملانیب دانسا رد دنتسه رگیدکی اب مداصت رد هک یقوقح نیب نزاوت داجیا هب زاین
 :میناوخیم اپورا یاروش ۱۰۸ نویسناونک دیدج هخسن همدقم رد .تسا هدش هتخانش تیمسر
 
 و دریگب رارق هجوت دروم هعماج رد نآ شقن اب هطبار رد دیاب یصخش یاههداد زا تنایص قح هک درادیم ررقم«
 ».دوش گنهامه نایب یدازآ هلمج زا نیداینب یاهیدازآ و رشب قوقح ریاس اب دیاب

 
 هراشا یصخش میرح نتشاد قوقح و نایب یدازآ نیب نزاوت داجیا هب زاین هب یحیضوت شرازگ رد اپورا یاروش
 :دنکیم
 
 قوقح ،عفانم هک دنکیم دیکات لصا نیا رب همدقم نیا ،هعماج رد یصخش یاههداد زا تنایص قح هب هجوت اب .۱۱«
 نیب هناطاتحم نزاوت یرارقرب تهج .دنریگب رارق رگیدکی اب شزاس رد مزال نامز رد دیاب دارفا نیداینب یاهیدازآ و
 تاعالطا شزادرپ اب هطبار رد یصخشم یاهتیدودحم و طیارش نویسناونک نیا نیداینب یاهیدازآ و قوقح ،عفانم
 »نایب یدازآ« قح رانک رد دیاب الثم یصخش یاههداد زا تنایص قح .دنکیم حرطم یصخش یاههداد زا تنایص و
 هک )۵ هرامش ،اپورا یاههدهاعم هعومجم( دوش هتفرگ رظن دم هدمآ اپورا رشب قوقح نویسناونک ۱۰ هدام رد هک

 قح زا هدافتسا هک دنکیم دیکات هفاضاب نویسناونک .تاعالطا هئارا و تفایرد و راکفا  نتشاد یدازآ رب تسا لماش
 یسرتسد زا یریگولج یارب یمومع یاهلیسو ناونع هب دیابن هجو چیه هب تسین قلطم یقح هک اههداد زا تنایص
 31».دریگب رارق هدافتسا دروم یمسر دانسا هب مومع
 
 زا تنایص یمومع تاررقم« ریثات یسررب رد »اپورا نویسیمک« .هتفرگ رارق هراشا دروم زین دانسا ریاس رد نزاوت نیا
 :دسیونیم »اپورا هیداحتا یاههداد
 

                                                
 ١٣٩٠ رذآ ٨ زور تواضق ،نیتناژرآ ھیلع ویماد و ایکوتنوف هدنورپ ،اکیرمآ هراق رشب قوقح هاگداد 29
  ایبماگ ،لوجناب :١٣٨١ نابآ ١ ات رھم ٢۵ ،ما٣٢ لصف ،اقیرفآ یاھمدرم و رشب قوقح نویسیمک ،اقیرفآ رد نایب یدازآ لوصا دروم رد ھینایب30
 ،١٣٩٧ رھم ١٨ ،یصخش یاھهداد راکدوخ شزادرپ اب ھطبار رد دارفا زا تظافح نویسناونک« میمرت رد لکتورپ ھب یحیضوت شرازگ  31

-the-amending-protocol-the-to-report-explanatory-223-https://rm.coe.int/cets
fo/16808ac91a-convention  
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 هملک یانعم نیرتعیسو هب نیداینب قوقح ققحت رد یدیلک یشقن …یصخش یاههداد زا تنایص و یصوصخ میرح«
 ینیبزاب و تراظن تحت دشاب نئمطم درف هک دنتسه هدافتسا لباق یتروص رد اهنت نیداینب یاهیدازآ زا یرایسب .دنراد
 نمض رد و عمجت و لکشت یدازآ ،نایب یدازآ ،هشیدنا یدازآ .درادن رارق دنمتردق یاهنامزاس ریاس و تاماقم یمئاد
 دارفا نآ رد هک دریگب رارق نادنورهش مامت لماک هدافتسا دروم یطیحم رد دنناوتیمن راک و بسک هب لمع یدازآ
 یپ رد هک دوشیم ماجنا ینیریاس رظن ریز ناشیاهدتس و داد و اههتفگ ،لامعا ،تاکرح کت کت دننکیم ساسحا
 32».تسا یرورض نیداینب یاهیدازآ مامت ظفح یارب اهیدازآ نیا زا کی ره هب لمع .دنتسه اهنآ لرتنک
 
 »زوریپ« یرگید رب یکی نآ رد هک درک فیرعت »تخاب و درب« یزاب لثم ار قح ود نیا هطبار تسیابیمن ناسنیدب
  دنرگیدکی یماح هک میشاب ود نیا یاهراک و زاس هجوتم دیاب ضوع رد .دوشیم
 

 ناریا رد ینوناق بوچراچ .ھس
 
 دنروآمازلا یضعب هک دنتسه دوجوم اههداد زا تنایص و یصوصخ میرح دروم رد یقوقح دانسا زا یرامش ناریا رد
 یساسا نوناق هب ناوتیم دراوم نیا زا .تسین عماج هک دننکیم هئارا ار تنایص زا ینازیم دانسا نیا .هن یضعب و
 نوناق و یمالسا تازاجم نوناق ،33یاهنایار میارج نوناق ،کینورتکلا یناگرزاب نوناق ،ناریا یمالسا یروهمج
 یدنورهش قوقح روشنم رد اههداد زا تنایص و یصوصخ میرح نتشاد قح هفاضاب .درک هراشا یندم تیلوئسم
 رد هطوبرم لوصا و داوم .تسا رشب قوقح تشادساپ یارب روآمازلاریغ یقوقح دنس کی هک هتفرگ رارق هراشا دروم
 .دناهدمآ هصالخ هب ریز
 
 زا تنایص و تظافح« هحیال .میتسه اههداد زا تنایص هب طوبرم ینوناق داوم یلاخ یاج دهاش نانچمه اما
 دروم روطچ یصخش تاعالطا دنکیم نییعت هک تسا عماج ینوناق هئارا یارب شالت نیلوا »یصخش یاههداد
 .دنریگیم رارق تلود و اهتکرش ،اهنامزاس هدافتسا
 
 ١٣۵٧ بالقنا .فلا
 .دوشیم یصوصخ میرح و تاعالطا هب یسرتسد ،نایب یدازآ هنیمز رد یدراوم لماش ۱۳۵۷ یساسا نوناق
 رد .تسا دودحم هدمآ یللملانیب نوناق رد هچنآ هب تبسن هک یاهویش هب اما دنکیم دیکات نایب یدازآ رب ۲۴ لصا

 نوناق لصا دوخ هفاضاب .دنکیمن دیکات تاعالطا قح رب تحارص هب و تسا زکرمتم تاراشتنا رب اهنت هدام نیا نمض
  .تسا هدرک نییعت یمومع قوقح ای مالسا هب رارضا ناینب رب یعیسو یاهتیدودحم مه یساسا

 
 دنادیم طورشم ار قوقح نیا اما تسا یصخش یاههداد زا تنایص و یصوصخ میرح نتشاد قح نماض ۲۵ لصا
 ای روسناس ،سکلت ای یفارگلت ،ینفلت تارکاذم شخپ و طبض ،اهنآ ندناسرن و اههمان یسرزاب هک دنکیم مالعا و
 .دنتسه عونمم هنایفخم تراظن عاونا ریاس یمامت و عمس قارتسا ،اهنآ رد هنادماع لالتخا

 

                                                
 یاھهداد شزادرپاب ھطبار رد دارفا تشادساپ هرابرد اروش و اپورا سلجم تاررقم دنس هارمھ »ریثات یسررب« دنس ،نویسیمک ھمدخ یراک دنس ،اپورا نویسیمک 32
 ١٣٩٠ نمھب ۵ ،ییاھن ٧٢ ،)٢٠١٢( یس یئ سا  ،»اپورا ھیداحتا یاھهداد زا تنایص یمومع تاررقم« دنس( اھهداد نیا دازآ تکرح و یصخش

 )١٣٩١( یقوقح لیلحت ،یاھنایار میارج نوناق:ناریا یمالسا یروھمج« ،١٩ لکیترآ 33

-iran-FINAL-30-01-https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12 
 WEB%5B4%5D.pdf 
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 فلتخم فادها هب یبایتسد یارب دوخ عبانم زا دراد هفیظو تلود هک درادیم ررقم تلود »فادها« هراب رد ۳ لصا
 زا حيحص هدافتسا اب اه هنيمز همه رد يمومع ياه يهاگآ حطس ندربالاب« و داسف شهاک هلمج زا دنک هدافتسا
  ».رگيد لياسو و يهورگ ياه هناسر و تاعوبطم
 

  ناریا رد یصوصخ میرح نتشاد قح ظفاح نیناوق .ب
 
 زا دنتسه دارفا قوقح نماض هک تسا یفلتخم داوم لماش دش بیوصت ۱۳۸۸ لاس رد هک یاهنایار میارج نوناق
 راشتنا هنوگ ره نوناق نیا تحت .ناربراک یارب یصوصخ میرح هنیمز رد مزال یاهتنامض  هدننکنیمات دراوم هلمج
 زا ترهش هب ندز بیسآ ای دارفا تمارک هب یمومع نیهوت یارب اههداد لعج ،یصخش تاعالطا یبتک ای یهافش
 نیا 34.دوشیم بوسحم تمرح کته دارفا هب یعقاوریغ یعوضوم نتخاس بستنم ای و نیهوت و تمهت قیرط
 لیاسو زا هدافتسا اب هک دریگیم رظن رد یدارفا یارب ار تازاجم ای/و نادنز لاس جنپ ات ۱ ییانج مرج نوناق
 یرگید هب قلعتم یاههداد زاجمریغ روط هب هک سکره« یارب و دنوشیم دارفا یصوصخ میرح ضقان یکینورتکلا
 میارج تازاجم نوناق نیا فده هک درک هراشا دیاب 35».دشاب نآ بحاص رایتخا رد اههداد نیع هچنانچ ،دیابرب ار
  .دیآیم راک هب تافلخت نیرتیدج دروم رد اهنت هجیتن رد و تسا یاهنایار
 
 زا تنایص نوناق نیا رد اما 36.تسه اههداد زا تنایص هب طوبرم یداوم لماش زین »یکینورتکلا تراجت نوناق«
 یارب ییاج یندم نوناق رد .دنتسه سامت رد ناگدنشورف اب هک تسا یتنرتنیا نایرتشم هب دودحم یصخش یاههداد
 نودب سک ره« میناوخیم ۱۳۳۹ لاس یندم تیلوئسم نوناق رد و هدشن هتفرگ رد یصوصخ میرح قح زا تظافح
 ره هب ای یتراجت ترهش ای تیثیح ای یدازآ ای لام ای یتمالس ای ناج هب یطایتحا یب هجیتن رد ای ادمع ینوناق زوجم
 یرگید یونعم ای یدام ررض بجوم هک دیامن دراو یاهمطل هدیدرگ داجیا دارفا یارب نوناق بجوم هب هک رگید قح
 37».دشابیم دوخ لمع زا یاشن تراسخ ناربج لوئسم دوش
 
 همیرج و نادنز لاس کی ات هام هس دنتسه یمومع تمارک و قالخا ضقان هک یناسک یارب یمالسا تازاجم نوناق
 هام ۶ ات ۱ هب هدش ماجنا یطابترا یاهمتسیس ای ینفلت قیرط زا مرج هک یدراوم رد تازاجم نیا هتبلا و هدرک نییعت
 38.دباییم شهاک همیرج نودب و
 
 اما .دراد اههداد زا تنایص و یصوصخ میرح هنیمز رد یداوم هک تسا ینوناق نیرتیلصا یکینورتکلا تراجت نوناق
 ناگدنشورف و نایرتشم دروخرب ینعی صخشم یبوچراچ هب طوبرم صخش یاههداد زا تظافح نوناق نیا رد
 39.تسا رگیدکی اب یتنرتنیا

 

  روآمازلاریغ ینوناق داوم ریاس .ج
 

                                                
 ۵ و ۴ یاھلصف ،ناریا یاھنایار میارج نوناق 34
 دیناوخب ار »١٩ لکیترآ« یقوقح لیلحت .١۶ و ١۴ ،١٣ داوم ھب دینک هاگن نمض رد .١٢ هدام ،ناریا یاھنایار میارج نوناق 35

-iran-FINAL-30-01-https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12 
 WEB%5B4%5D.pdf 

  .۶١ ات ۵٨ داوم صوصخب .ناریا یمالسا یروھمج کینورتکلا تراجت نوناق 36
 ١ هدام ،ناریا یندم تیلوئسم نوناق 37
 ۶۴١ و ۶۴٠ داوم ،)تاریذعت ،مجنپ باتک( یمالسا تازاجم نوناق 38
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 یدنس روشنم نیا .دروآ نایم هب ار یدنورهش قوقح روشنم ۱۳۹۵ لاس رد یناحور نسح روهمجسيئر
 و یعامتجا ،یسایس ،یندم یللملانیب قوقح زا یرایسب هک هدش لیکشت هدام ۱۲۰ زا هک تسا روآمازلاریغ
 لماش ار لاغتشا و کاپ تسیز طیحم ،یصوصخ میرح ،نایب یدازآ قح هلمج زا دوجوم یداصتقا
 .دنوشیم
 
 الثم .تسا دوجوم اههداد زا تنایص و یصوصخ میرح نتشاد قح هب طوبرم شخب تفه »خ« لصف رد
 ریغ و یکینورتکلا زا معا اههمان یاشفا و یریگراکهب ،شزادرپ ،یروآدرگ ،شیتفت« :میناوخیم ۳۷ هدام رد
 ریظن رود هار زا تاطابترا و یتسپ تالسارم ریاس زین و یصخش یاههداد و تاعالطا ،یکینورتکلا
 بجوم هب رگم تسا عونمم اهنیا دننام و یصوصخ یتنرتنیا تاطابترا و میسیب ،ربامن ،ینفلت تاطابترا
 رد هک یدراوم رد ای هداد عوضوم تیاضر نودب نادنورهش زا یصخش تاعالطا یروآعمج ».نوناق
 زا هک تسا نادنورهش قح« هک میناوخیم ۳۹ هدام رد .تسا عونمم هدش نییعت ۳۸ هدام اب تقباطم
 تسارح و تظافح ،تسا یقوقح و یقیقح صاخشا و اههاگتسد دزن هک اهنآ یصخش تاعالطا

 40».دوش
 

 نایب یدازآ ھنیمز رد نیناوق نیرفآلکشم داوم .د
 
 تازاجم نوناق زا یاهدشحالصا هخسن .دنوشیم طوبرم نایب یدازآ هب هک دنتسه مه یرگید ینوناق داوم ناریا رد
 تسا نایب یدازآ هنیمز رد مهبم و عیسو ددعتم یاهتیدودحم لماش دیدج هخسن 41.دش هئارا ۱۳۹۲ لاس رد یمالسا
 ،رشب قوقح نیعفادم نتفرگ فده و دنوشیمن هدرمش عورشم رشب قوقح یللملانیب نوناق تحت هک
 42.دننکیم لیهست ار تیلقا و فلاخم یاهادص ای ناراگنهمانزور
 
 دراوم دوشیم هدافتسا نایب یدازآ ندرک دودحم یارب اهنآ زا اههاگداد رد هک یداوم نیرتنیرفآلکشم هلمج زا
 :دنریز

 مرج نیا .دراد مادعا تازاجم هک دنکیم فیرعت ار »ضرالایف داسفا« مرج ۲۸۶ هدام ،مهن لصف ،لوا باتک —
 تنواعم ای اشحف و داسف زکارم ندرک ریاد« ،»بیذاکا رشن« :لثم دناهدشن فیرعت تسرد هک دوشیم یلامعا لماش
 ای روشک یمومع مظن رد دیدش لالخا بجوم هک یاهنوگ هب« هتبلا »روشک یداصتقا ماظن رد لالخا« ،»اهنآ رد
 43.دوش »ینماان

                                                
   ٩http://epub.citizensrights.ir/CitizensRightsEN.pdf لصف ،ناریا یدنورھش قوقح روشنم40
 :دینیبب ناریا سلجم تیاسبو رد ارنآ ندش زورھب ھخسن .دش میمرت ١٣٩۵ لاس رد یمالسا تازاجم نوناق 41

http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/845048 
 توا ٢٩ ،رشب قوقح نابهدید ،ناریا یمالسا تازاجم دیدج نوناق یسررب :بوکرس نتخاس ینوناق“42

٢٠١٢-irans-repression/assessment-https://www.hrw.org/report/2012/08/28/codifying
 cod-penal-new 

 ماظن رد لالخا ،بیذاکا رشن ،روشک یجراخ ای یلخاد تینما ھیلع مئارج ،دارفا ینامسج تیمامت ھیلع تیانج بکترم ،هدرتسگ روط ھب سکرھ -٢٨۶ هدام 43
لالخا بجوم ھک یا ھنوگ ھب ددرگ اھنآ رد تنواعم ای اشحف و داسف زکارم ندرک ریاد ای کانرطخ و یبورکیم و یمس داوم شخپ ،بیرخت و قارحا ،روشک یداصتقا 
ددرگ عیسو دح رد اشحف ای داسف ھعاشا ببس ای ،یصوصخ و یمومع لاوما ای دارفا ینامسج تیمامت ھب هدمع تراسخ دورو ای ینماان ،روشک یمومع مظن رد دیدش 

 ددرگ یم موکحم مادعا ھب و بوسحم ضرالا یف دسفم.
-https://www.ekhtebar.com/%D9%85%D8%AA%D9%86
-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

%DA%86%D9%87%D8%A7/-%D8%AA%D8%A7-D9%84%D8%A7%D9%88% 
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 و ملس و هلآ و هیلع هللا یلص مظعا ربمایپ سک ره« :دیوگیم مهبم یروط هب ۲۶۲ هدام ،مجنپ لصف ،مود باتک —

 44».دوشیم موکحم مادعا هب و تسا یبنلا باس دنک فذق ای دهد مانشد ار یهلا ماظع ایبنا زا کی ره ای
 
 یرشب قوقح نیناوق قبط هک ار نایب یدازآ زا هدافتسا عون نآ هک دنتسه یدیلک داوم یضعب مجنپ باتک رد
 :دنرادیم مرج دوشیم بوسحم ینوناق یللملانیب

 
 رد هک )نادنز لاس جنپ ات کی زا( درادیم مرج ار یبهذم ناربهر ای و »مالسا تاسدقم« هب »تناها« ۵۱۳ هدام —
 .دوش یم مادعا تازاجم لومشم دشاب »یبنلا بس« هکنیا تروص
 

 ؛45درادیم نادنز لاس ود ات شش بجوم ار »یربهر مظعم ماقم« هب نیهوت ۵۱۴ هدام —
 

 هب موکحم و درادیم مرج ار »ماظن فلاخم یاهنامزاس و اههورگ عفن هب …یغیلبت تیلاعف« هنوگره ۵۰۰ هدام —
 ؛دوشیم هدافتسا رشب قوقح نیعفادم و ناراگنهمانزور رازآ یارب بلغا هدام نیا زا 46 .نادنز لاس کی ات هام هس
 
 تاماقم ای یمومع ناهذا شیوشت« ای »رارضا« بجوم هتشون هنوگره قیرط زا هک ار سک ره ۶۹۸ هدام -

 ؛47دنکیم موکحم قالش هبرض ۷۴ و نادنز لاس ود ات هام ود هب و درادیم مرجم دوش »یمسر
 ات و نادنز لاس کی ات هام هس بجوم و درادیم مرج ار »یمومع شمارآ و شیاسآ و مظن لالخا« ۶۱۸ هدام —
 48.قالش هبرض ۷۴

                                                
  تسا یسنج تمھت ینعم ھب فذق  44
 هدام ۵۱۳ – ره سک هب تاسدقم مالسا و ای ره کی زا ءایبنا ماظع ای همئا نیرهاط)ع( ای ترضح هقیدص هرهاط)س( تناها دیامن رگا 45

 لومشم مکح باسیبنلا دشاب مادعا یمدوش و رد ریغ نیا تروص هب سبح زا کی ات جنپ لاس موکحم دهاوخ دش.

هدام ره – ۵۱۴  سک  هب  ترضح  ماما  ،ینیمخ  راذگناینب  یروهمج  یمالسا  ناوضر  هیلع …ا ماقم و  مظعم  یربهر  هب  یوحن  زا  ءاحنا  تناها  دیامن   

هب سبح  زا شش  هام  ات  ود  لاس  موکحم  دهاوخ    . دش  

code-penal-https://iranhrdc.org/islamic- « :رد یسرتسد لباق ،»ناریا رشب قوقح داسنا زکرم« ،مجنپ باتک ،یمالسا تازاجم نوناق
five-book-iran-of-republic-islamic-the-of/«    

 لاسکی ات هام ھس زا سبح ھب دیامن یغیلبت تیلاعف وحن رھ ھب ماظن فلاخم یاھنامزاس و اھھورگ عفن ھب ای ناریا یمالسا یروھمج ماظن ھیلع سک رھ« :۵٠٠ هدام 46
 ».دش دھاوخ موکحم
 

code-penal-https://iranhrdc.org/islamic- « :رد یسرتسد لباق ،»ناریا رشب قوقح داسنا زکرم« ،مجنپ باتک ،یمالسا تازاجم نوناق
five-book-iran-of-republic-islamic-the-of/«    

 رھ عیزوتای شرازگ ای ضیارع ای تالسارم ای ھییاوکش ای ھمان ھلیسو ھب یمسر تاماقم ای یمومع ناھذا شیوشت ای ریغ ھب رارضا دصق ھب سک رھ – ۶٩٨ هدام« 47
 ای یقیقح صخش ھب لوقلقن ناونع ھب ایً اسأر تقیقح فالخرب ار یلامعا دصاقم نامھ اب ای دیامن راھظا ار یبیذاکا ءاضما نودب ای ءاضما اب یطخ ای یپاچ قاروا ھنوگ
 هداعا رب هوالع ھن ای دوش دراو ریغھب یونعم ای یدام ررض ءاحنا زا یوحن ھب روبزم قیرط زا ھکنیا زا معا دھد تبسنً احیولت ایً احیرصت یمسر تاماقم ای یقوقح
  ».دوش موکحم ھبرض )٧۴( ات قالش ای و لاس ود ات هام ود زا سبح ھب دیاب ،ناکما تروص رد تیثیح
 

code-penal-https://iranhrdc.org/islamic- « :رد یسرتسد لباق ،»ناریا رشب قوقح داسنا زکرم« ،مجنپ باتک ،یمالسا تازاجم نوناق
five-book-iran-of-republic-islamic-the-of/«    

 راک و بسکزا ار مدرم ای ددرگ یمومع شمارآ و شیاسآ و مظن لالخا بجوم دارفا ھب ضرعت ای فراعتم ریغ تاکرح ای لاجنج و وھایھ اب سک رھ« :۶١٨ هدام 48
 ».دش دھاوخ موکحم قالش ھبرض )٧۴( ات و لاس کی ات هام ھس زا سبح ھب دراد زاب
 
penal-https://iranhrdc.org/islamic- « :رد یسرتسد لباق ،»ناریا رشب قوقح داسنا زکرم« ،مجنپ باتک ،یمالسا تازاجم نوناق

five-book-iran-of-republic-islamic-the-of-code/«    
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نیا  کرد   . دوش یم  هجرد ۵ و ۶  یاه  تازاجم زا  هدافتسا  ناهاوخ   « یصخش یاه  هداد زا  تظافح  تنایص و  هحیال  »

وزج  هک  قالش  مکح   . مینک کرد   « تیبسن ترورض و  نومزآ « تحت  ار  اه  تازاجم نیا  هک  تسا  یرورض  هتکن 
هیلع  نویسناونک  اب  ریاغم  مه  تسا و  یندم  قوقح  قاثیم  اب  ریاغم  مه  دوش  یم بوسحم  هجرد ۶  یاه  تازاجم

 . دنراد یم عونمم  ار   « هدننکریقحت یناسناریغ و  ،هناملاظ  یاهدروخرب  ای  اه  تازاجم هجنکش و  ود « ره  هک  هجنکش 
ار   ( یقوقح صاخشا  ای  اه ( تکرش مه  یمالسا  تازاجم  نوناق  لثم  مه  یصخش  یاه  هداد زا  تنایص  هحیال  هفاضاب 
هدمآ  ود  ره  یارب  ریز  رد  هک  ییاه  تازاجم رد  هک  نانچ ار   ( یقیقح صاخشا  ای  دارفا ( مه  دناد و  یم تازاجم  بجوم 

نتشاد  قح  یاطعا  هک  یتالکشم  هب  دزادرپ  یم هحیال  نشوران  تسبراک  هب  هک  شرازگ  نیا  زا  شخب  نآ  رد  ام   . مینیب یم
یمالسا  تازاجم  نوناق  رد  قح  یاطعا  نیا  هنیشیپ  میا —  هدرک هراشا  دروآ  یم شیپ  اه  تکرش هب  یصوصخ  میرح 

 . تسا  
 
 :۵ هجرد
 
 نادنز لاس ۵ ات ۲ -
  همیرج لایر نویلیم داتشه و دص ات نویلیم داتشه -
  لاس هدزناپ ات جنپ زا یعامتجا قوقح زا تیمورحم -
  یقوقح صاخشا یارب یعامتجا ای یاهفرح یاهتیلاعف زا یمئاد تیعونمم -
 یقوقح صاخشا یارب هیامرس شیازفا یارب یمومع توعد زا یمئاد تیعونمم -
 
 ۶ هجرد
 

  لاس ود ات هام شش زا نادنز —
 لایر نویلیم داتشه ات تسیب زا همیرج —
  تفع کته میارج رد هبرض هن و دون فقس ات و هبرض راهچ داتفه ات کی و یس زا قالش —
 لاس جنپ ات هام شش زا یعامتجا قوقح زا تیمورحم —
 اههناسر رد ییاهن مکح راشتنا —
 لاس جنپ فقس ات یقوقح صاخشا یارب یعامتجا و یاهفرح یاهتیلاعف زا تیعونمم —
 لاس جنپ فقس ات یقوقح صاخشا یارب یراجت دانسا یضعب هیهت تیعونمم —
 
 ظفح و نایب یدازآ هنیمز رد یدج ینارگن ثعاب نانچمه هدش بیوصت ۱۳۸۹ لاس رد هک 49»یاهنایار میارج نوناق«
 :صوصخب .تسا یصوصخ میرح
 

 هب ای دنک هلماعم ای عیزوت ،رشتنم ،لاسرا ،دیلوت ار نجهتسم تایوتحم … سک ره« دیوگیم نوناق نیا ۱۴ هدام —
  .تسا مرجم »دنک یرادهگن ای هریخذ ای دیلوت تراجت ای راشتنا ای لاسرا دصق
 

                                                
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12-01-30-  :١٩ لکیترآ یقوقح لیلحت 49

WEB%5B4%5D.pdf-iran-FINAL 
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 اههداد زا تظافح ای یراذگزمر زا یتنرتنیا یاهتکرش و ناربراک هدافتسا یلمع تیعونمم اب دشوکیم ۱۰ هدام —
 زاجم صاخشا یسرتسد عنام« هک اههداد زا تظافح هنوگره هدام نیا .دناسرب کمک هعماج رب تلود تراظن راک هب
 .هدرک عونمم »دوش یتارباخم ای یاهنایار یاهمتسیس ای اههداد هب

 
 زا ناربراک هدافتسا هب طوبرم یاههداد درادیم فظوم ار یتنرتنیا یسرتسد تامدخ هئارا یاهتکرش ۲۱ هدام —

 هب طوبرم یاههداد درادیم فظوم ار اهنآ ۴۸ هام و دننک ظفح ار ناربراک نیا یصخش تاعالطا و تنرتنیا
 .دنکیم ینوناق ار مدرم رب تلود عیسو تراظن المع و دنراد هاگن ار تنرتنیا رد ینفلت یاهسامت

 
 تاعالطا لدابت و دیلوت یاضف سیلپ ،اتف و وردنتِ نارادساپ هاپس هلمج زا یماظتنا یاهورین هب مهبم ینوناق داوم نیا
 ییاهتازاجم هلمج زا .دنزب یسایس یاههزیگنا ساسا رب دارفا هنارسدوخ یریگتسد هب تسد دناهداد ناکما ،50اجان
  .تسا همیرج و نادنز دوشیم لامعا هک
 
 ۲۳« یزادناهار هب دوب مهتم هک دز یدرف یریگتسد هب تسد اتف .میدید ۱۳۹۴ دادرخ رد ار هجوت لباق یاههنومن زا
 هدام ضقان ناس نیدب و دوب »یقالخاریغ لئاسم و بیذکا رشن« و »پاستاو و نیال رازفامرن رد یگنهرفدض هورگ

 تسد یتنرتنیا یاهمرفتالپ رد هک دوب یدارفا نتفرگ فده دنور زا یشخب نیا .51دوب هدش یاهنایار میارج نوناق ۱۴
 و دشیم رشتنم نآ زا دعب و یروهمجتسایر تاباختنا هب یهتنم یاهزور رد تامادقا نیا .دندزیم اوتحم کارتشا هب

  .دوب اهنآ راشتنا و تنرتنیا رد مهم تاعالطا هب یبایتسد زا ناریا مدرم نتشاد زاب شفده
 

 »یصخش یاههداد زا تنایص و تظافح« هحیال سیونشیپ لیلحت .راهچ
 
 راوشد نآ کرد امومع و تسا ضقانتم و راگزاسان ددعتم داوم لماش و هدشن میظنت یبوخ هب هحیال ،هتفرمهیور
 یگدیسر ،ناریا ینونک نوناق رد رثوم یاهتنامض نادقف هب هجوت اب .دهاکیم نآ ندوب رثوم زا تدش هب نیا و تسا
 قوقح لامک و مامت ظفاح و دوب دهاوخ یللملانیب یاهرایعم اب راگزاس نوناق نیا هکنیا نیمضت و اهدوبمک نیا هب

  .تسا یرورض یرما ،ناریا مدرم مامت یاههداد زا تنایص
 
 هامدادرخ رد .)تسا نینچ نآ یلصا فده دوب هدش هتفگ هکنیا اب( تسین اپورا نوناق اب ماگمه هحیال نیا ،هفاضاب

 درک مالعا ،تاطابترا ریزو ،یمرهج یرذآ ،دش ییارجا »اپورا هیداحتا یاههداد زا تنایص یمومع تاررقم« هک ۱۳۹۷
 هیداحتا اب یاهدنزاس تارکاذم هک درک یراودیما زاربا و دوشیم بیوصت هدنیآ هام دنچ فرظ اههداد زا تنایص هحیال
 زا فده هک درک مالعا شدوخ یتاعوبطم هینایب رد تلود .52دریگب تروص یقوقح و هبناجود کمک هرابرد اپورا

 رد ام .53دروم نیا رد یقوقح الخ ندرک رپ و هدمآ یساسا نوناق رد هک تسا یصوصخ میرح قح لامعا هحیال
 ینعی .دسریمن دوخ فادها هب رظن ود ره زا هحیال نیا هک میهد ناشن میشوکیم میاهداد ماجنا اجنیا هک یلیلحت

                                                
 دوب یاھنایار میارج نوناق زا تیعبت رد دحاو نیا لیکشت .دش داجیا ناریا یماظتنا یورین یربیاس میارج دحاو ناونع ھب ١٣٩٠ لاس رد اتف سیلپ 50
 http://bbc.in/1VOXj2I .درک بیوصت لاس نامھ رد ناریا سلجم ھک

51newspaper.com/newspaper/BlockPrint/67527-http://www.iran   
 زا تنایص تاررقم« دنس لامعا رطاخب اپورا ھیداحتا نویسیمک ھب کیربت« :درک تیئوت ١٣٩٧ دادرخ ۴ زور رد ،ناریا تاطابترا ریزو ،یمرھج یرذآ  52
 اپورا ھیداحتا اب یاهدنزاس تارکاذم میھاوخیم و منک بیوصت ار اھهداد زا تنایص دنس هدنیآ هام دنچ رد مھاوخیم مھ نم !تسا عماج ینیناوق ھعومجم ھک ،»اھهداد
 ».میھد ماجنا ینف و یقوقح ھبناجود یراکمھ هرابرد

https://twitter.com/azarijahromi/status/999968731852877824?s=20 
 دنکیم مالعا ار ھحیال ھک یتاعوبطم ھینایب ھب دینک هاگن 53

view//-https://ito.gov.ir/news/ یاضف-رد-یصوصخ-میرحو-اھ-هداد-زا-تیامح-ھحیال-سیون-شیپ-راشتنا-
 /1409 یزاجم
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 زا تنایص هنیمز رد یعماج نوناق هن و تسا »اپورا هیدحتا یاههداد زا تنایص یمومع تاررقم« اب قبطنم هن
  .تسا یمومع لوصا دقاف هک ارچ دیآیم باسح هب اههداد
 

 لوصا نادقف .فلا
 
 رد هکنانچ .دناهدماین نتم رد و دناهدشن نایب ینشور هب نآ رب رظان نیداینب لوصا هک تسا نیا هحیال لکشم نیلوا
 لاس رد للم نامزاس بوصم »اهرتویپماک رد یصخش یاههداد زا یرادهگن یاهدومنهر« دنس میداد ناشن الاب

 یروشک تاررقم رد دیاب هک اهتنامض لقادح ناونع هب ار لصا شش هدیسر یمومع عمجم بیوصت هب هک ۱۳۶۹
 ندرک صخشم لصا ،تقد لصا ،فاصنا و ندوب ینوناق لصا :دنرارق نیا زا لوصا نیا .درادیم یرورض دنیایب

 .تینما لصا و ضیعبت مدع لصا ،هقالع دروم درف یسرتسد لصا ،فده
 
 ینوناق لوصا .دناهتفرگ رارق هراشا دروم هحیال موس شخب رد ینشور هب هک دنتسه تینما و تیفافش لوصا اهنت
 نیا دیکات .دناهدماین هحیال رد ضیعبت مدع و هقالع دروم درف یسرتسد ،فده ندرک صخشم ،تقد ،فاصنا و ندوب
 و عالطا ناینب رب و صخشم فادها یارب و هنافصنم و ینوناق روط هب دیاب اههداد شزادرپ هک تسا نیا رب لوصا
 هدرک ذاختا هحیال هک یدرکیور .دریگب تروص )هدرک نییعت نوناق هک یرگید عورشم ناینب ای( رظن دروم درف تیاضر
 .دوشن لامعا رادیاپ روط هب هک دراد دوجو نیا رطخ هنوگنیا و میورب ولج و بقع نوناق رد مادم درادیم مزال
 
 .تسا یللملانیب نیزاوم اب ریاغم و ناهج رد اههداد زا تنایص نیناوق مامت ابیرقت نیودت هویش اب ریاغم یزیچ نینچ
 لوصا اب قابطنا رد یصخش یاههداد دیوگیم دوخ ۴ هدام رد هیکرت »یصخش یاههداد زا تنایص« نوناق الثم
 نیا 54.دنوشیم شزادرپ هداد یزاسلقادح و هریخذ تیدودحم ،فده ندوب صخشم ،تقد ،فاصنا و ندوب ینوناق
 ،رتشیب هن اما یفاک دح هب دیاب یصخش یاههداد نآ قبط و هتشاد ررقم اپورا »تاررقم« دنس هک تسا یلصا یرخآ
 زا تنایص نیناوق ناس نیمه هب 55.دنشاب تسا یرورض رظن دروم فده یارب هچ نآ هب دودحم و عوضوم هب طوبرم
 58.دنتسه تقد و هداد یزاس لقادح ،فده ندوب دودحم لوصا لماش زین 57ریازجلا و 56نانبل رد اههداد
 
 داهنشیپ
 

 نوناق رد هک یلوصا و دشاب کرد لباق و اناوخ ،دبایب هرابود یمظن ات دوش میظنت ون زا تسیابیم هحیال —
 هدرک حرطم ار »فیراعت« هک ود شخب زا سپ یصخشم تمسق رد ،نوناق نتم رد یلک هب ار هدمآ یللملانیب
 .دیاجنگب

 

 تسبراک هطیح ندوب نشوران .ب
 
 تسبراک ییورملق و یدام هطیح نتخاس نشور نادقف .۱
 

                                                
 ۴ هدام ،یصخش یاھهداد زا تنایص نوناق ،ھیکرت 54
 ۵ هدام،»تاررقم« دنس 55
  ٨٧ هدام ،یصخش یاھهداد و کینورتکلا یاھدتس و داد اب ھطبار رد ٨١ هرامش نوناق ،نانبل  56
 ٩ هدام ،١٣٩٧ دادرخ ٢٠ ،یصخش یاھهداد شزادرپ یارب یکیزیف دارفا تشادساپ هرابرد ریازجلا نوناق 57
 ٣ هدام ،تسا هدرک رداص ار »یصخش یاھهداد زا تنایص نوناق« ھک ٢٠١٨ لاس یارب نیرحب ٣٠ هرامش نوناق 58
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 هب .تسا نآ تسبراک ییورملق و یدام هطیح نییعت یارب نشور هدام هنوگره نادقف هحیال رد ریگمشچ الخ رگید
 اما هدشنییعت نوناق فده هدام نیا رد ».یصخش یاههداد شزادرپ دنیارف« رب تسا رظان هحیال )ب(۱ هدام هتفگ
 شزادرپ زا یعاونا نآ فیرعت الومعم یدام هطیح زا روظنم .دهدب حیضوت ارنآ یدام هطیح هک درادن یاهدام هحیال
 نیناوق .دنتسه نآ هطیح زا جراخ سکعرب هک اهنآ و دراد تسبراک اهنآ دروم رد هحیال هک تسا یصخش یاههداد

 مادک رد اهنامزاس و صاخشا دوش مولعم ات دننکیم نییعت زین ار دوخ ییورملق هطیح الومعم اههداد زا تنایص
 .درادن یداوم نینچ هحیال .دنتسه نوناق نیا زا تیعبت هب فظوم ورملق
 
 دنکیم مالعا یدام هطیح هنیمز رد دنس نیا .مینیبب ار توافت ات اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس هب میشاب هتشاد یهاگن
 هک ییاهرتویپماک زا هدافتسا اب الثم دوش ماجنا راکدوخ قرط هب هک یشخب ای لماک شزادرپ رب تسا لماش هک
 بوسحم دنس نیا طباوض تحت زین یرگید هویش ره هب یصخش یاههداد شزادرپ ،هفاضاب .دنراد لاتیجید یاههداد
 یمتسیس نینچ رد اهنآ زا هدافتسا دصق ای( دنشاب هتشاد رارق یاهریخذ متسیس رد اههداد هکنیا طرش هب دوشیم
 رد و دنوشیم شزادرپ یتسد روط هب یصخش یاههداد هک یتقو الثم .هدمآ دنس )۱(۲ هدام رد هک )دشاب دوجوم

 ار یصخش یاههداد زا یاهتفایراتخاس یاههعومجم هک دنشاب هتشاد رارق تسا رارق ای دنراد رارق یاهریخذ متسیس
 .دنوشیم پاچ ذغاک یور هک یتسد یاههدنورپ الثم ،دنتسه صخشم یطیارش قبط رب یسرتسد لباق هک دراد
 
 یصخش یاههداد شزادرپ هب تسا هب طوبرم هک دنکیم مالعا »تاررقم« دنس )۱(۳ هدام ،ییورملق هطیح هنیمز رد
 نورد شزادرپ راک دوخ هکنیا ظاحل نیا زا .دنراد روضح اپورا هیداحتا رد هک ییاهرگشزادرپ و اهرگلرتنک طسوت
 .درادن تیمها نآ زا جراخ ای دوشیم ماجنا هیداحتا

 
 اپورا هیداحتا رد نارگشزادرپ و نارگلرتنک یتقو هک دنکیم مالعا تاررقم دنس )۲(۳ هدام هک تسا اجنیا مهم هتکن

 مه اهنآ لماش دنس نیا دننکیم شزادرپ دنتسه هیداحتا رد هک ار یدارفا یصخش یاههداد اما دنرادن روضح
 دارفا نیا هب ناگیار ای تخادرپ یازا رد یتامدخ ای اهالاک هئارا هب طوبرم دیاب یشزادرپ یاهتیلاعف نینچ .دوشیم
 داوم رد هکنانچ ،دریگ یم تروص اپورا هیداحتا رد راتفر نیا هک ینامز ات دارفا نیا راتفر رب تراظن هب ای و دشاب
 رد هک ییاهرگلرتنک طسوت یصخش یاههداد شزادرپ رب تسا رظان دنس نیا هرخالاب .هدمآ دنس )ب( و )فلا()۲(۳
 نوناق لیلد هب اپورا هیداحتا وضع یاهتلود زا یکی نیناوق هک دنتسه یرگید یاج اما دنتسین رقتسم هیداحتا
 .اپورا هیداحتا وضع یاهتلود یلوسنک ای کیتاملپید یاهرقم رد الثم .دراد تسبراک اجنآ رد یمومع یللملانیب

 
 یمومع یاهداهن دروم رد مه و یصوصخ یاهداهن دروم رد مه نوناق هک تسا یرورض ،یللملانیب نیزاوم قبط
 دناهتفگ ینشور هب ود ره للم نامزاس یمومع عمجم هینایب و للم نامزاس رشب قوقح هتیمک .دشاب هتشاد تسبراک
 یداهن رایتخا رد هک دوشیم یتاعالطا لماش اههداد زا تنایص نیناوق تشادساپ دروم یصوصخ میرح قح هک
 اهتلود یارب یتبثم فیاظو یصوصخ میرح نتشاد قح هک تسا شریذپ دروم امومع .تسا یمومع ای یصوصخ
 .دنهدیم رارق تظافح دروم تالمح هیلع ار دارفا مامت هک دننک نانیمطا بسک ینیناوق ذاختا زا هک دنکیم داجیا
  :دیوگیم »۱۶ هرامش یمومع رظن راهظا« رد للم نامزاس رشب قوقح هتیمک
 
 یوس زا هچ و دنیایب یتلود تاماقم یوس زا هچ تالمح و اهتلاخد مامت لباقم رد دیاب قح نیا هتیمک نیا رظن هب«
 دنکیم فظوم ار تلود درادیم ررقم هدام نیا هک یفیاظو .دریگب رارق تظافح دروم یقوقح و یقیقح صاخشا
 زا تظافح نینچمه و یتالمح و اهتلاخد نینچ هیلع تیعونمم ات دنزب هریغ و ینینقت بسانم تامادقا هب تسد هک
 59».دوش یلمع قح نیا

 

                                                
 هدام( ترھش و فرش تشادساپ و تالسارم و ھناخ ،هداوناخ ،یصوصخ میرح ھب مارتحا قح :١۶ هرامش یمومع رظن راھظا ،للم نامزاس رشب قوقح ھتیمک  59
١٧(، CCPR/C/GC/16 ، ١٣۶٧ دادرم ١٣ 
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 اب هطبار رد »اهرتویپماک رد یصخش یاههداد زا یرادهگن یاهدومنهر« دنس رد للم نامزاس یمومع عمجم
 :دیوگیم »تسبراک هطیح«
 
 ،نینچمه و دنورب راک هب یمومع و یصوصخ یرتویپماک یاههدنورپ مامت دروم رد لوا هلهو رد دیاب رضاح لوصا«
 یاهژیو داوم ناوتیم .یتسد یاههدنورپ دروم رد ،بسانم یاهقیبطت مامت هب هتسب و یباختنا شرتسگ قیرط زا
 یقوقح صاخشا دروم رد دوجوم یاههدنورپ هب لوصا نیا زا یشخب ای مامت ات دروآ نایم هب )یباختنا اضیا(
 60».دنتسه دارفا دروم رد یتاعالطا لماش هک یتقو صوصخب دنبای شرتسگ
 
 یاهداهن رایتخا رد هک دوشیم یصخش تاعالطا شزادرپ لماش مه ناهج رد اههداد زا تنایص نیناوق مامت ابیرقت
 ۱۳۹۷ لاس رد هک ریازجلا یاههداد زا تنایص نوناق .تسا نیمه مه هقطنم رد .یصوصخ مه و دنتسه یتلود
 یاهداهن دروم رد مه و دراد تسبراک یصوصخ شخب دروم رد مه دیوگیم تحارص هب هک دراد یاهدام دش بیوصت

 دروم رد نوناق نیا هک درادیم ررقم »یصخش یاههداد یصوصخ میرح زا تنایص نوناق« ،رطق رد 61.یمومع
 هریخذ و یروآعمج ،تفایرد ماگنه ]دراد تسبراک[ دنریگیم رارق یکینورتکلا شزادرپ دروم هک یصخش یاههداد«
 رد اههداد زا تنایص دوجوم نیناوق روطنیمه 62».دوش یکینورتکلا شزادرپ هب رجنم هک یرگید هویش ره هب
 مه و دنراد تسبراک یصوصخ یاهداهن دروم رد مه ینشور هب زین دنراد ینالوط یاهقباس هک سنوت و 63شکارم
 64.یمومع یاهداهن دروم رد
 
 یاهداهن اب هطبار رد صوصخب دنکیم داجیا یریذپتیلوئسم و یقوقح تیعطق تسبراک هطیح نشور فیرعت

 ینشور هب هک دنوش میظنت یروط دیاب ینوناق داوم نیا ناسنیدب .دننکیم شزادرپ ار یصخش یاههداد هک یمومع
 .دوشیم یصوصخ و یتلود شخب ود ره هب عجار نوناق نیا دننک مالعا

 
 یدنورهش ناینب رب زیمآضیعبت تسبراک .۲
 
 ای یمومع یقوقح ای یقیقح یناریا عابتا )فلا :زا دناترابع نوناق نیا لومشم صاخشا« :دیوگیم هحیال ۳ هدام
 ای یقیقح یجراخ عابتا )ب .دوش زادرپ ناریا زا نوریب ای نورد اهنآ یصخش یاههداد هکنآ زا معا ،یصوصخ
  ».دوشیم شزادرپ یناریا رگشزادرپ ای رگلرتنک یوس زا اهنآ یصخش یاههداد هک یصوصخ ای یمومع یقوقح
 
 لئاق زیامت ناشیدنورهش ساسا رب هداد عوضوم دارفا نیب هک ارچ تسا ضیعبت مدع لصا ضقان هدام نیا
 :دسیونیم ۱۶ هرامش یمومع رظن راهظا« رد للم نامزاس رشب قوقح هتیمک .دوشیم
 
 ،هداوناخ ،یصوصخ میرح دروم رد ینوناقریغ ای هنارسدوخ تلاخد لباقم رد ار صاخشا مامت قوقح ۱۷ هدام«
 65».دهدیم رارق تظافح دروم تمارک و ترهش هیلع ینوناقریغ تالمح نانچمه و تالسارم ای هناخ

                                                
 ١٣۶٩ رذآ ٢٣ ،۴۵/٩۵ للم نامزاس یمومع عمجم ھمانعطق ،اھرتویپماک رد یصخش یاھهداد زا یرادھگن یاھدومنھر 60

.http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r095.htm  
 راھچ هدام ، ٧١٣٩ دادرخ ٢٠ ،یصخش یاھهداد شزادرپ یارب یکیزیف دارفا تشادساپ هرابرد ریازجلا نوناق61
 ٢ هدام ،یصخش یاھهداد یصوصخ میرح زا تنایص نوناق« مالعا ،٢٠١۶ لاس ١٣ هرامش نوناق ،رطق 62
 ٢ هدام یصخش یاھهداد شزادرپ اب ھطبار رد دارفا زا تنایص هرابرد ٠٨-٠٩ نوناق ،شکارم 63
 ٢ هدام ،یصخش یاھهداد زا تنایص هرابرد ١٣٨٣ دادرم ۶ خروم ۴٣-٢٠٠۴ هرامش نوناق ،سنوت 64
  هدام) ترھش و فرش تشادساپ و تالسارم و ھناخ ،هداوناخ ،یصوصخ میرح ھب مارتحا قح :١۶ هرامش یمومع رظن راھظا ،للم نامزاس رشب قوقح ھتیمک 65

 ١٧(،  CCPR/C/GC/16، ١٣ ١٣۶٧ دادرم 
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  :دیوگیم زین اههداد زا تنایص هرابرد اپورا یاروش ۱۰۸ دیدج نویسناونک
 
 یاههداد شزادرپ اب هطبار رد ،تنوکس لحم و تیلم زا لقتسم ،دارفا مامت زا تظافح نویسناونک نیا زا فده«
 صوصخب و درف نیداینب یاهیدازآ و رشب قوقح یارب مارتحا داجیا رد تکراشم ناسنیدب و تسا اهنآ یصخش
 66».یصوصخ میرح نتشاد  قح
 
 اپورا هیداحتا رد هک یدارفا یصخش یاههداد شزادرپ« دروم رد هک دنکیم مالعا زین اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس
 یقیقح صاخشا دروم رد زین هدش بیوصت نیرحب رد اریخا هک اههداد زا تنایص نوناق 67.دراد تسبراک »دنسه
 رد هک دننک هدافتسا یلیاسو زا« هکنیا طرش هب دنتسه نآ نوریب ای روشک رد راک و بسک لوغشم هک دراد تسبراک
 68».دشاب یسرتسد لباق نیرحب

 
 دهدیم یصوصخ میرح نتشاد قح اهتکرش هب هحیال .۳
 
 یاهبنج نیا .دنکیم زین اهتکرش لماش ار دارفا یاههداد زا تنایص قوقح هک تسا نیا هحیال لکشم رگید
 و یصوصخ میرح نتشاد قح هک تشاد رطاخب دیاب .تسا یللملانیب نیزاوم هیلع هک تسا نوناق زا نیرفآلکشم

 یاهتیصخش هک اهتکرش .دنوریم راک هب دارفا دروم رد طقف هجیتن رد و دنرشب قوقح وزج اههداد زا تنایص
 ندوب هنامرحم و یرکف تیکلام ،یراجت رارسا اب هطبار رد یصخشم ینوناق یاهتنامض دیاش دنتسه یقوقح
 میرح نتشاد یارب نایرتشم و نادنمراک قح تشادساپ لابق رد ییاهتیلوئسم نینچمه و دنشاب هتشاد یراجت

 الصا یقوقح تیصخش نوچ داد ار ناشیصوصخ میرح زا تظافح قح اهتکرش هب ناوتیمن اما یصوصخ
 .دشاب هتشاد یمیرح نینچ دناوتیمن

 
 هب عاجرا فذح هب روبجم ناراگنهمانزور دوش رجنم دناوتیم و دشاب نیرفآلکشم رایسب دناوتیم لمع رد لصا نیا

 یتنرتنیا یاهتکرش دناوتیم ؛ناشعبانم دروم رد تاعالطا هئارا هب روبجم ای و دنوش دوخ یربخ تالاقم رد اهتکرش
 زا ار یمومع یاهداهن دناوتیم ای و ؛دننک روسناس دنکیم اشفا ار یقالخاریغ لامعا ای داسف هک یتالاقم دنک راداو ار
  .دنک عنم دنتسه قیقحت دروم نیناوق یاغلا رطاخب هک ییاهتکرش یاشفا

 
 یاهتیصخش هن و »دارفا مامت قح« هدام نآ هک هدرک مالعا للم نامزاس رشب قوقح هتیمک ،میتفگ الاب رد هکنانچ
 دیکات درک بیوصت ۱۳۹۵ رذآ ۲۹ زور رد للم نامزاس یمومع عمجم هک یاهمانعطق .دراد تظافح دروم ار یقوقح
 هلمج زا دریگب رارق تظافح دروم زین تنرتنیا رد دیاب دنراد تنرتنیا زا جراخ رد مدرم هک یقوقح نامه« هک دنکیم
 69 ».یصوصخ میرح نتشاد قح
 
 :دیوگیم هک تسا اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس رتدیدج دروم
 

                                                
 اب ھطبار رد دارفا زا تظافح نویسناونک« لکتورپ حیحصت رد ،یصخش یاھهداد شزادرپ اب ھطبار رد دارفا زا تظافح یارب دیدج نویسناونک ،اپورا یاروش 66
 ١٣٩٧ تشھبیدرا ٢٨ رد روگنیسلھ رد نآ ما١٢٨ ھسلج رد ارزو ھتیمک بوصم ،١١ هدام ،»یصخش یاھهداد شزادرپ

protocol-and-protection/convention108-https://www.coe.int/en/web/data 
 ٢.٣ هدام ،اپورا ھیداحتا »تاررقم« دنس  67
 ٢ هدام ،تسا هدرک رداص ار «یصخش یاھهداد زا تنایص نوناق» ھک ٢٠١٨ لاس یارب نیرحب ٣٠ هرامش نوناق 68
 ٣ دنب ،١٣٩۵ رذآ ٢٩ ،٧١/١٩٩ یمومع عمجم ھمانعطق ،لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح 69
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 ای تیلم زا لقتسم دوش هتسب راک هب یقیقح صاخشا دروم رد دیاب دنکیم هئارا دنس نیا هک یقوقح تنامض نآ«
 طوبرم یصخش یاههداد شزادرپ لماش دنس نیا .ناشیصخش یاههداد شزادرپ اب هطبار رد ،ناشتنوکس ناکم
 لکش و مان هلمج زا یقوقح یاهتیصخش ییاپرب تامادقا دروم رد صوصخب ،دوشیمن یقوقح یاهتیصخش هب

 70».یقوقح صخش سامت تاعالطا و یقوقح صخش
 
 دنکیم فیرعت نینچ ار یصخش یاههداد دنس نیا هفاضاب

 
 یقیقح صخش ؛)»هداد عوضوم«( ییاسانش لباق ای هدشییاسانش یقیقح صخش هب طوبرم تاعالطا هنوگره«
 نوچمه یاهسانش هب عاجرا اب صوصخب دشاب میقتسمریغ ای میقتسم ییاسانش لباق هک تسا یدرف ییاسانش لباق
 ،یمسج تیوه هب صتخم هک لماع دنچ ای کی ای یتنرتنیا هسانش ،لحم یاههداد ،ییاسانش هرامش ،مسا
 71».دشاب یعیبط درف نآ یعامتجا ای یگنهرف ،یداصتقا ،یناور ،یکیتنژ ،یکیژولویزیف
 
 اهداهنشیپ
 

 ینشور هب دیاب هدام نیا .دنک نییعت ارنآ ییورملق و یدام هطیح هک دشاب یصخشم هدام لماش تسیابیم هحیال —
 قوقح نیا رضاح لاح رد .دراد تسبراک یصوصخ یاهداهن نینچمه و یتلود یاهداهن یمامت دروم رد هک دنک مالعا
 تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق اب دیاب تارییغت نیا .دنتسین یفاک تشادساپ دروم ناریا نیناوق ریاس رد

 .دنوش گنهامه ناریا ۱۳۸۸
 

 نادنورهش طقف هن و دوش دارفا مامت لماش و ددرگ ماگمه ضیعبت مدع لصا اب ات دوش هتشون ون زا دیاب ۳ هدام —
 نیب شاینونک لکش رد نوناق .دوشیم شزادرپ ناریا کاخ نورد ناشیاههداد هک یجراخ نادنورهش و یناریا

 نیا و دنکیمن بوسحم ار تلود نودب نادنورهش نمض رد و دراذگیم قرف یجراخ و یناریا نادنورهش
 .تسا نیرفآلکشم
 

 .درادن تسبراک اهتکرش یاههداد زا تنایص و یصوصخ میرح دروم رد هک دنک مالعا اصخشم تسیابیم هحیال —
 

 تاعالطا و نایب یدازآ رب ریثات .ج
 
 اهتلود للملانیب نوناق تحت ،میتفگ الاب رد هکنانچ .تسا نایب یدازآ اب نآ هطبار هحیال ریگمشچ لکشم رگید
 زا هدافتسا ات دوشب عیسو یاهتیدودحم ای اهانثتسا لماش اههداد زا تنایص قوقح لامعا هک دننک یراک تسیابیم
 .دوش نیمضت نایب یدازآ

 
 هک »لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح قح« ناونع اب دوخ شرازگ رد للم نامزاس رشب قوقح یلاع رنویسیمک رتفد
  :درک دیکات دش هئارا رشب قوقح یاروش هب ۱۳۹۷ ناتسبات رد
 زا تنایص و یصوصخ میرح نتشاد قوقح ینعی( قوقح نیا هک دنک نیمضت ینوناق بوچراچ هک تسا مهم«
 ،هناراگنهمانزور فراصم یارب یصخش یاههداد شزادرپ قح هلمج زا ،دننکیمن دودحم ار نایب یدازآ قح )اههداد
 72».یهاگشناد و هنادنمرنه

                                                
 ٢ و ١ هدام ھب دینک هاگن نمض رد ،١۴ ممتم هدام ،»تاررقم« دنس 70
 ۴ هدام ھب دینک هاگن نمض رد ،١۴ ممتم هدام ،»تاررقم« دنس 71
 ١٣٩٧ دادرم ١٢ رد A/HRC/39/29 ،لک ریبد و یلاع رنویسیمک رتفد یاھشرازگ و للم نامزاس رشب قوقح یلاع رنویسیمک ھنایلاس شرازگ 72
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 رب نایب یدازآ و یصوصخ میرح قح نیب »هنافصنم نزاوت« تسیابیم اهتلود هک هداد یار اپورا یرتسگداد ناوید
 :درک هراشا ۱۳۸۷ لاس رد یاهدنورپ رد ناوید نیا هکنانچ .دننک رارقرب بسانت لصا ناینب

 
 لثم ،یدازآ نآ هب طوبرم میهافم دیاب لوا کیتارکومد هعماج ره رد نایب یدازآ قح تیمها کرد یارب«
 ِنیداینب قح ِتنامض ،نیداینب قح ود نیا نیب نزاوت هب ندیسر یارب ،مود .درک ریسفت اعیسو ار ،یراگنهمانزور
 یدنس یاهلصف رد اههداد زا تنایص اب هطبار رد هک ییاهتیدودحم هک تسا نیا دنمزاین یصوصخ میرح نتشاد
  ».تسا یرورض ادیکا هک دنوش هتسب راک هب ییاج ات اهنت هدمآ هدش هراشا نآ هب الاب رد هک
 
 هب داوم یضعب و یلک روط هب موس لصف هلمج زا دنکیم یروآدای ار یساسا نوناق لصا دنچ دوخ همدقم رد هحیال
 ریاس رانک رد هدمآ یساسا نوناق ۲۴ لصا رد هک نایب یدازآ قحهک تسا اجنیا هدننکنارگن هتکن .صخشم روط
 قح ود نیا میداد حیضوت الاب رد هکنانچ .دریگیمن رارق هراشا دروم یصوصخ میرح نتشاد قح لثم قوقح
 هدرمش رترب یرگید رب یکی هکنیا نودب درک نزاوت داجیا هنافصنم یاهویش هب ود نآ نیب دیاب .دنتسه رگیدکی نابیتشپ

 تسا یرورض نمض رد .دسانشیمن تیمسر هب بتارمهلسلس فلتخم قوقح نیب رشب قوقح یللملانیب نوناق .دوش
 صوصخب یصخش یاههداد ینوناقریغ شزادرپ و یروآعمج هک ارچ دوش هتخانش تیمسر هب نایب یدازآ تیمها هک
 تفایرد و تاقیقحت ریگیپ ندرک لابند یارب و تیلاعف یارب اههناسر تیلباق رب دشاب ناراگنهمانزور دروم رد رگا
  .تشاذگ دهاوخ ریثات هریغ و هنامرحم عبانم زا تاعالطا

 
 یگنهرف دراوم ریاس و یبدا ،یرنه ،هناراگنهمانزور دراوم رد انثتسا لومش مدع .۱
 
 یضعب رد دارفا هزاجا نودب هطوبرم نیناوق بوچراچ نورد یصخش یاههداد شزادرپ هک دیوگیم هحیال ۱۲ هدام
 .تسا هدشن یگنهرف و یبدا ،هنادنمرنه ،هناراگنهمانزور فراصم یارب انثتسا هب یاهراشا چیه .تسا زاجم دراوم
 الصا هناراگنهمانزور فراصم یارب شزادرپ هکنیا رتهدننکنارگن هتکن .تسا یداهنشیپ نوناق رد یدج یهاتوک نیا
 تیمسر هب )دارفا طسوت تاعالطا دازآ لدابت الثم( ار نایب یدازآ هب طوبرم عفانم ،هحیال .هتفرگن رارق هجوت دروم
  .ار یگنهرف و یبدا ،یرنه رکذلاقوف فراصم نینچمه و دسانشیمن

 
 ینشور یاهانثتسا اصخشم دناهدرک ذاختا اههداد زا تنایص اب هطبار رد ینیناوق هک ناهج یاهروشک مامت ابیرقت
 نیناوق دهدیم ناکما هک دناهدش لئاق یگنهرف دراوم ریاس و یبدا ،هنادنمرنه ،هناراگنهمانزور فراصم یارب
 تاعالطا یمومع هئارا هک دوش ظاحل ییاهانثتسا دیاب نمض رد .دنوش وغل فراصم نیا یارب شزادرپ هدننکدودحم
 هب یسرتسد نیناوق تحت ای یمومع عفانم تهج رد یفراصم ای یخیرات فراصم یارب یناگیاب ظفح نوچمه
 ریسفت عیسو ردقنآ تسیابیم ییاهتیدودحم ای اهانثتسا نینچ هفاضاب .دشاب هتشادن ینوناق تیلوئسم تاعالطا

 .دشاب هتشاد ینعم تاعالطا هب یسرتسد قح و نایب یدازآ قح هک دنوش
 
 اپورا هیداحتا یاههداد زا تنایص نامرف« ۹ هدام رد راب نیلوا یارب یصخش یاههداد شزادرپ هنیمز رد انثتسا نیا

 دش لقن الاب رد هک یاهدنورپ رد اپورا یرتسگداد ناوید .دش حرطم دوب اپورا یمیدق یقوقح بوچراچ هک »۹۵/۴۵
 ۹ هدام هک ییاهتیدودحم و اهانثتسا« :دنراد دربراک یمسر یاههناسر اهنت زا رتارف نامرف نآ داوم هک درک مالعا
 یراگنهمانزور رما لوغشم هک یدرف ره دروم رد رد هک اههناسر یاهتیلاعف دروم رد طقف هن هدرک حرطم نامرف
 راشتنا ،فده« هک دراد تسبراک یتروص رد یراگنهمانزور یانثتسا هک درک مالعا هاگداد نیا ».دنراد لومش تسا

                                                
 .

cyinDigitalAge/A_HRChttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/DigitalAge/ReportPriva
 _39_29_EN.docx 



یصخش  یاه  هداد زا  تظافح  تنایص و  هحیال       تیر ١٣٩٨                                       

25 

 اههناسر تیلاعف هب دودحم نیا .تاعالطا نیا لاقتنا هلیسو زا لقتسم ،دشاب مومع دزن راکفا ای اهرظن ،تاعالطا
 ».دشاب زین روآدوس فراصم لماش دناوتیم و تسین

 
 شرتسگ اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس ذاختا اب دنتسه تشادساپ تحت هک نایب یدازآ هب طوبرم یاهتیلاعف هرتسگ
 :میناوخیم ۸۰ هدام رد .هتفای

 
  تاعالطا و نایب یدازآ و یصخش یاههداد شزادرپ

 
 و نایب یدازآ قح اب هدمآ دنس نیا رد هک یصخش یاههداد زا تنایص قح نیب وضع یاهتلود یروشک نوناق .۱
 و هنادنمرنه ،یهاگشناد فراصم و هناراگنهمانزور فراصم یارب یصخش یاههداد شزادرپ قح هلمج زا تاعالطا
 .دنکیم نزاوت داجیا یبدا نایب

 
 ،یبدا و هنادنمرنه ،یهاگشناد نایب فراصم ای هناراگنهمانزور فراصم تهج یصخش یاههداد شزادرپ یارب .۲
 تاعالطا و نایب یدازآ قح اب یصخش یاههداد تشادساپ قح نتخاس ماگمه هک یتروص رد دیاب وضع یاهتلود
 لصف ،)اههداد هژوس قوقح( موس لصف ،)لوصا( مود لصف رد هدمآ لوصا رب ییاهتیدودحم ای اهانثتسا دنمزاین

 ،)یللملانیب یاهنامزاس ای موس یاهروشک هب یصخش یاههداد لاقتنا( مجنپ لصف ،)رگشزادرپ ای رگلرتنک( مراهچ
 ییاهتیدودحم ای اهانثنتسا نینچ ،دشاب )قابطنا و یراکمه( تفه لصف ای )لقتسم یتراظن تاماقم( مشش لصف
  .دننک هئارا ار
 
 هدام .دراد نایب یدازآ اب هطبار رد یصخشم داوم مه اههداد تشادساپ هرابرد اپورا یاروش ۱۰۸ دیدج نویسناونک

 یاهیدازآ و قوقح ای هداد عوضوم تشادساپ« یارب مزال دراوم رد دیاب وضع یاهتلود هک دنکیم مالعا )ب( ۱۱
 نویسناونک نیا دروم رد هک یریسفت تارظن .دنریگب رظن رد ییاهانثتسا 73»نایب یدازآ صوصخب ،نارگید نیداینب
 :دهدیم حیضوت رتشیب هدش هتشون

 
 عفانم یتقو الثم( هداد عوضوم درف دوخ قوقح الثم یصوصخ نیفرط نیداینب یاهیدازآ و قوقح هرابرد ب شخب«
 هلمج زا نایب یدازآ نوچمه موس نیفرط قوقح ای تسا )دنرطخ رد وا یکیزیف نادقف تلع هب درف نیا یتایح
 تالسارم ندوب هنامرحم ،تاعالطا هئارا و تفایرد قح و یبدا ای هنادنمرنه ،یهاگشناد ،هناراگنهمانزور نایب یدازآ
 صوصخب نیا .دنتسه ینوناق تشادساپ تحت  هک یرارسا ریاس و تراجت و دتس و داد ندوب یفخم ای تاطابترا و
 و ربخ یاهیناگیاب رد و دنشاب هتشاد دربراک یرصب-یعمس هنیمز رد یصوصخ یاههداد شزادرپ هرابرد دیاب
 هک تسا یرورض ،کیتارکومد عماوج مامت رد نایب یدازآ قح تیمها نتفرگ رظن رد یارب .یتاعوبطم یاههناخباتک
 ».دنوش ریسفت اعیسو یراگنهمانزور لثم یدازآ نآ هب طوبرم میهافم
 
 یارب ییانثتسا هقطنم یاهروشک نیناوق هلمج زا ناهج رسارس رد اههداد زا تنایص نیناوق رتشیب ،یلخاد حطس رد
 نورد هک یصخش یاههداد اب هطبار رد ییاهانثتسا هیکرت رد اههداد زا تنایص نوناق .دناهدش لئاق یراگنهمانزور

                                                
 اب ھطبار رد دارفا زا تظافح نویسناونک« لکتورپ حیحصت رد ،یصخش یاھهداد شزادرپ اب ھطبار رد دارفا زا تظافح یارب دیدج نویسناونک ،اپورا یاروش73
 ١٣٩٧ تشھبیدرا ٢٨ رد روگنیسلھ رد نآ ما١٢٨ ھسلج رد ارزو ھتیمک بوصم ،١١ هدام ،»یصخش یاھهداد شزادرپ
-with-individuals-of-protection-the-for-convention-108-https://rm.coe.int/convention
 regar/16808b36f1 
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 اههداد زا تنایص نیناوق ،77ریازجلا و 76نانبل ،75نیرحب رد 74.تسا هدش لئاق دنوشیم شزادرپ نایب یدازآ هطیح
  .دوشیمن نیناوق نیا لماش هناراگنهمانزور یاهتیلاعف فراصم یارب یصخش یاههداد شزادرپ هک دننکیم دیکات
 
 ندش شومارف قح .۲
 
 حرطم یشومارف فدهاب دناوتیم یصخش یاههداد شزادرپ فقوت ای ماجنا تساوخرد« دنکیم مالعا هحیال ۹ هدام

 ».دشابن یرگید عفنیذ هکنآ رب طورشم ،دوش
 
 هدام نیا .تسا ناریا نوناق رد و هحیال رد »ندش شومارف قح« موهفم یفرعم هدام نیا زا فده دسریم رظن هب
 هنوگچیه و درادن تیفافش »ندش شومارف فده« اب شزادرپ فقوت ای شزادرپ یاضاقت میلست قح یرارقرب رد
 هلاسم ای و وا یمومع ای یمسر تیعقوم زا لقتسم ،یصخش ره هب دسریم رظن هب .هدرکن نییعت یتیدودحم
 .دنوش فذح وا هب طوبرم تاعالطا هک دوشیم هداد قلطم قح نیا ،مومع تعفنم
 
 نیا قبط .تفرگ رارق اپورا هیداحتا هاگداد یسررب دروم »ایناپسا لگوگ« هدنورپ رد راب نیلوا ندش شومارف قح
 هک دننک اضاقت اپورا هیداحتا رد لاعف یوجتسج یاهروتوم ریاس و لگوگ زا دنراد قح هداد یاههژوس ،قح
  .مومع تعفنم ظاحل طرش هب اما دنک فذح اهنآ مان یوجتسج جیاتن زا ار ییاهکنیل

 
 هژیو رگشرازگ .دوش هتفرگ رظن رد دیاب نایب یدازآ و تسین قلطم قح ندش شومارف قح یللملانیب نوناق قبط
 نایب یدازآ رب هک یلئاسم زا یایناهج یسررب دوخ ۲۰۱۶ لاس شرازگ رد نایب و رظن یدازآ عوضوم رد للم نامزاس
 و یندم قوقح قاثیم تحت اهتلود فیاظو و ندش شومارف قح هلمج زا داد ماجنا دنراذگیم ریثات تنرتنیا رد

 :درک یروآدای ار یسایس
 
 ناگدننکفرصم تاعالطا هب یسرتسد ای لاتیجید یاوتحم فذح یارب تامادقا ریاس ای و اضاقت ،هتساوخ هنوگره«
 بسانتم و یرورض هویش نداد ناشن اب و لقتسم و یجراخ تراظن تحت و دشاب بوصم نوناق ساسا رب دیاب
 رد صوصخب .هدمآ یسایس و یندم قوقح یللملانیب قاثیم )۳(۱۹ هدام رد هک یفادها زا ات دنچ ای یکی هب یبایتسد
 رارق لامعا و ذاختا دروم فافش روط هب دیاب یتلود یاهتسایس و نیناوق ،یصوصخ شخب میظنت بوچراچ
 78».دنریگب

 
 شومارف قح هک دنکیم مالعا ینشور و تحارص هب همکحم نیا ،میدروآ الاب رد هک اپورا هیداحتا هاگداد تواضق رد

 نیا .دریگب رارق اههناسر و نایب یدازآ نوچمه نیداینب قوقح ریاس اب نزاوت رد دیاب هشیمه و تسین قلطم ندش
 :درک مالعا اصخشم هاگداد
 
 دروم تاعالطا هک دنک اضاقت روشنم ۸ و ۷ لوصا تحت دوخ نیداینب قوقح یوترپ رد دهاوخب دیاش هداد ِعوضوم«
 درف نیا قح هک درک دیکات دیاب …دراوم نیا رد .دشابن دریگیم رارق مدرم مومع رایتخا رد هک یجیاتن تسرهف رد رظن

 تاعالطا نتفای رد مدرم مومع تعفنم زا رتارف هک وجتسج روتوم لماع یداصتقا تعفنم طقف هن زا رتارف امومع

                                                
 )د( ٢٨ هدام ،یصخش یاھهداد زا تنایص عوضوم رد ھیکرت نوناق  74
 ۶ هدام ،تسا هدرک رداص ار «یصخش یاھهداد زا تنایص نوناق» ھک ٢٠١٨ لاس یارب نیرحب ٣٠ هرامش نوناق 75
 ١٠۵ هدام ،یصخش یاھهداد و کینورتکلا یاھدتس و داد اب ھطبار رد ٨١ هرامش نانبل نوناق  76
 ٢٩ هدام ،١٣٩٧ دادرخ ٢٠ ،یصخش یاھهداد شزادرپ یارب یکیزیف دارفا تشادساپ هرابرد ریازجلا نوناق 77
 ١٣٩۵ تشھبیدرا ٢٢ ،رشب قوقح یاروش ،یک دیوید ،نایب و رظن یدازآ قح تشادساپ و قیوشت عوضوم رد هژیو رگشرازگ شرازگ 78
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 عوضوم هک یشقن الثم( یصخشم لیالد هب رگا :دنکیمن قدص ریز دروم رد نیا اما .تسا وا مان یوجتسج زا یشان
 مدرم مومع عطاق تعفنم تلع هب وا نیداینب قوقح زا نتساک هک دشاب نینچ )دنکیم یزاب یمومع یگدنز رد هداد
 79.»تسا هجاوم )جیاتن تسرهف رد نآ لومش قیرط زا( رظن دروم تاعالطا هب یسرتسد رد
 
 زین )»اپورا یاههداد زا تنایص هرادا« ،نونکا( اپورا هیداحتا یاههداد زا تنایص تارایتخا ۲۹ لصا راک هورگ
 :تسا هدرک رشتنم نوناق نیا تسبراک ماگنه نایب یدازآ نتخانش تیمسر هب زاین حیضوت رد ییاهدومنهر
 
 نیا زا .دوش هتفرگ رظن رد دیاب زین وجتسج یاهروتوم زا هدافتسا اب تاعالطا تفایرد رد تنرتنیا ناربراک تعفنم«
 »راکفا و تاعالطا راشتنا و تفایرد یدازآ« ناونع هب اپورا نیداینب قوقح روشنم هک نایب یدازآ نیداینب قح ،ظاحل
 دیاب وجتسج یاهروتوم …دریگب رارق رظن دروم هداد عوضوم دارفا یاهاضاقت یسررب ماگنه دیاب تسا هدرک فیرعت
 تعفنم رگا .دنریگب رظن رد اضاقت ره هب طوبرم طیارش یسررب رد ار تاعالطا هب یسرتسد نتشاد رد مومع تعفنم
 »80.دنوش فذح دیابن جیاتن ،تسا عطاق ،تاعالطا نیا هب یسرتسد نتشاد رد مومع
 
 :دنوشیم هتفرگ رظن رد اهاضاقت یسررب یارب هک یدراوم هلمج زا

 
 ؟دنکیم یزاب یمومع یگدنز رد یشقن هداد عوضوم ایآ —
 ؟تسا یمومع تیصخش هداد عوضوم ایآ —
 ؟دنتسه قیقد اههداد ایآ —
 ؟دنوشیم درف یراک یگدنز هب طوبرم اههداد ایآ —
 ؟تسا هناراگنهمانزور فراصم بوچراچ رد هدشرشتنم یاوتحم ایآ —
 
 هدام رد .هدرک فافش رتشیب ار قح نیا »ندش کاپ قح« شخب رد دوخ هدام ود رد اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس
 هتفریذپ »تاعالطا و نایب یدازآ قح زا هدافتسا« هب طوبرم دراوم رد ندش کاپ قح هک میناوخیم )فلا()۳(۱۷

 یملع لیالد ای مومع تعفنم تهج رد یناگیاب دصق« :دنکیم ینثتسم ار ریز دراوم )ج()۳(۱۷ هدام هفاضاب .دوشیمن
 شزادرپ نیا فادها هب یبایتسد دراد لامتحا لوا دنب رد عاجرا دروم قح هک ییاج ات …یرامآ ای یخیرات شهوژپ ای
 :دنکیم دیکات یناگیاب قوقح و نایب یدازآ رب ۶۵ یلیمکت لصا ».دنک دودحم تدش هب ای دزاس نکممریغ ار
 
 یدازآ زا هدافتسا :تسا یرورض ریز دراوم یارب هک دشاب ینوناق یماگنه دیاب یصخش یاههداد رتینالوط ظفح«
 هک یمومع تردق زا هدافتسا ای و مومع تعفنم تهج رد یاهفیظو یارجا ،ینوناق مازلا زا تیعبت ،تاعالطا و نایب
 تعفنم تهج رد یناگیاب فراصم یارب ،یمومع تشادهب هنیمز رد مومع تعفنم یانبم رب ،هدش هداد رگلرتنک هب

  ».یرامآ ای یخیرات شهوژپ ای یملع فراصم هب ،مومع
 
 قوقح ریاس و ندش کاپ قح هک دنکیم هراشا ۱۰۸ نویسناونک دیدج هخسن »یحیضوت شرازگ« ،ناس نیمه هب
 :دنتسین دودحمان

 
 قابطنا رد دنناوتیم قوقح نیا .دنوش هتفرگ رظن رد عورشم عفانم و قوقح ریاس اب یگنهامه رد دیاب قوقح نیا«
 کیتارکومد یاهعماج رد بسانتم و یرورض یمادقا نیا و هدرک ررقم نوناق هک دنوش دودحم ینامز ۱۱ هدام اب
 ».دوشیم بوسحم

                                                
 ٨١ ص ،١٣٩٣ تشھبیدرا ٢٣ ،زلازنوگ اختساک ویرام و د پ ئ آ ھیلع لگوگ و ایناپسا لگوگ ،١٣١١۴-یس هدنورپ 79
 ایرام و د پ ئ آ ھیلع لگوگ و ایناپسا لگوگ هدنورپ رد اپورا ھیداحتا یرتسگداد ناوید مکح لامعا هرابرد ییاھدومنھر ،٢٩ هدام یاھهداد زا تنایص یراک هورگ 80
 https://www.pdpjournals.com/docs/88502.pdf ١٣٩٣ رذآ ۵ بوصم ١٣١/١٢-یس ،زلازنوگ اختسوک
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 ار یاهعطق تفه ینومزآ »ندش شومارف قح« هراب رد دوخ یراذگتسایس دانسا زا یکی رد »۱۹ لکیترآ« نامزاس
 تسا هداد داهنشیپ

 
 ؛دنراد یصوصخ تیهام رظن دروم تاعالطا ایآ —
 ،نیشیپ راتفر لثم یلئاسم نتفرگ رظن رد اب هلمج زا یصوصخ میرح نتشاد زا یلوقعم راظتنا هدننکاضاقت ایآ —

 ؛هتشاد یمومع هزوح رد تاعالطا یلبق دوجو ای راشتنا هب تیاضر
 ؛تسه مومع تعفنم تهج رد رظن دروم تاعالطا ایآ —
 ؛تسه یمومع یاهرهچ هب طوبرم رظن دروم تاعالطا ایآ —
 ؛تسه یمومع تبث زا یشخب تاعالطا نیا ایآ —
 ؛دراد رارق یدج بیسآ ضرعم رد هک هداد ناشن هدننکاضاقت ایآ —
 81.دراد شزرا یمومع تعفنم هیواز زا نانچمه ایآ و تسا شیپ تقو دنچ هب قلعتم رظن دروم تاعالطا —
 
 :تسا هدرک داهنشیپ قح نیا لامعا دروم رد ار ریز یاهیور یاهتنامض زین نومزآ نیا یارف »۱۹ لکیترآ« نامزاس
 

 تنایص تاماقم ای وجتسج روتوم هن و دشاب هاگداد هدهع رب دیاب رظن دروم هطوبرم عفانم نیب نزاوت داجیا هفیظو —
  .اههداد زا

 
 دنناوتب و هداد ماجنا ناشیاوتحم اب هطبار رد »یشومارف قح« یاضاقت یسک هک دننادب دیاب اوتحم ناگدننکهئارا —
 .دنشکب شلاچ هب ار ییاهاضاقت نینچ
 

 دروم رد زاستیفافش یاهشرازگ راشتنا هب فظوم دیاب هطوبرم یاههاگداد و یتلود تاماقم ،ناگدننکهئارا —
 .دنشاب »ندش شومارف قح« یاهاضاقت
 
 یزاسیلحم تاررقم .۳
 
 دودحم ار تنرتنیا رد جیار تامدخ و اهتیاسبو هب نایناریا یسرتسد اههداد زا تنایص مان هب رظن هب نمض رد هحیال
  .تسا دارفا نایب یدازآ ضقان نیا هک دنکیم
 
  :دیوگیم ۳۸ هدام .دنکیم نییعت ار »جراخ رد رقتسم شزادرپ« یاهتیدودحم نوناق ۵ شخب ،۳ لصف
 
 :تسا یمازلا لیذ طیارش تیاعر ،یناریا عابتا یصخش یاههداد شزادرپ صوصخرد.38 هدام«
 عجارم دییات دروم یجراخ هداد زکارم ای ناریا یمالسا یروهمج یتیمکاح ورملق رد عقاو هداد زکارم رد اهنت:فلا

  ».دنوش هریخذ رادتیحالص
 

                                                
 :تسا سرتسد رد اجنیا ،)٢٠١۶( نایب یدازآ یروآدای :»ندش شومارف قح« ،١٩ لکیترآ 81

https://www.article19.org/data/files/The_right_to_be_forgotten_A5_EHH_HYPERLINKS.p
df 
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 لامعا ییاضق هطیح دنچ رد »هداد یزاسیلحم« نیناوق نیا .تسا نیرفآلکشم نایب یدازآ رظن هطقن زا شخب نیا
 یارب نیناوق نیا زا هیسور رد .دننک دودحم ار یعامتجا یاههناسر هب یسرتسد یزاسیلحم هناهب هب ات دناهدش
 رد تاماقم راک اههداد یرابجا یزاسیلحم ،هفاضاب .دوشیم هدافتسا کوبسیف و رتیئوت هب یسرتسد ندرک دودحم
 مدع لصا ضقان نمض رد هدام نیا .دزاسیم رتتحار ار نیریاس و نیفلاخم یصوصخ تاطابترا هب یسرتسد
 یارب یدنور هچ زا تسین مولعم نمض رد 82.دنکیم تبحص ناریا عابتا یصخش یاههداد زا هک ارچ تسا ضیعبت
 دنک نشور هکنیا نودب هتفگ »طبریذ رادتیحالص عجارم یهاوگ« زا ب دنب هک ارچ دوشیم هدافتسا یزاسیلحم

 هب »دامتعا دروم یطابترا یاههکبش« قیرط زا یصخش یاههداد هتفگ همادا رد هدام نیا .تسمادک زا تبحص
 یدازآ هژیو رگشرازگ .تسیچ نوناق رد نیا ینعم هک هدادن هئارا یفیرعت و دش دهاوخ لقتنم یجراخ یاهروشک
 :هدرک مالعا ار یزاسیلحم نیا لکشم اکیرمآ هراق یاهتلود نامزاس تاعالطا و نایب

 
 ،لوا .دشاب فلتخم لیالد هب نایب یدازآ ندرک دودحم یارب یراک و زاس دناوتیم اههداد یرابجا یزاسیلحم«
 دروم هک ییاهمرفتالپ و تامدخ هضرع نازیم ریگمشچ شهاک شعاب تنرتنیا یاههطساو یرابجا یزاسیلحم
 و تامدخ هب یسرتسد باختنا یدازآ هک مینک هراشا تسا مهم .دوشیم دنراد رارق ناربراک هنادازآ هدافتسا
 اب رگم دوش دودحم اهتلود طسوت دناوتیمن و دننکیم هدافتسا دوخ نایب یدازآ زا هک تسا یناربراک قح اهمرفتالپ
 یرورض اهتلود یرایسب رد باختنا تصرف نیا .یزکرمریغ و زاب ،دازآ ییاضف ناونع هب تنرتنیا هژیو تیهام ضقن
 ،یدراوم نینچ رد .دنهجاوم ناشیصوصخ میرح رد اهتلود هنارسدوخ تلاخد اب اهنآ رد دارفا هک ارچ تسا
 ای بسانم یلحم نیناوق نادقف ،رگید نایب هب .نایب یدازآ زا عنامیب هدافتسا تصرف ینعی باختنا تصرف

 دنشاب هتشاد رارق یصخشم روشک رد اههداد هک یتروص رد دناوتیم اههداد تشادساپ یارب یمومع یاهتسایس
 ثعاب هک دنشاب فلتخم ناکم نیدنچ رد اههداد هک نیا هب تبسن( دوش اهنآ هب یسرتسد رد یرتشیب ینماان ثعاب
 ).دوشیم یتینما تیعضو ندوب رتهب

 
 اهمرفتالپ دورو یارب یعنام دناوتیم هداد یلحم هریخذ هب تنرتنیا هدنهد هئارا یاهتکرش نتخاس ررقم هفاضاب …
 هب دوخ یسرتسد شهاک دهاش هک دراذگیم ناربراک نایب یدازآ رب یفنم یریثات نیا .دشاب رازاب هب دیدج تامدخ و
 تسا هنیزهرپ و هدیچیپ هداد یزاسیلحم طورش زا تیعبت عقاو رد .دوب دنهاوخ تاطابترا و شزومآ ،شهوژپ عبانم
 فلتخم یاهطیحم رد تیلماع ناکما زا ار اهنآ دناوتیم هک ارچ دنزیم همطل دیدج تاراکتبا ای یدرف ناربراک هب و
 طرش ار تاعالطا دازآ نایرج یسارکومد و نایب یدازآ .دنک مورحم تسا یرورض یللملانیب طابترا داجیا یارب هک
 .دنوشیم تنرتنیا رد تتشت داجیا ثعاب هک دنتسه یتامادقا زا یریگشیپ دنمزاین و دنریگیم
 

 ار اههناسر عونت و ترثک هب ناربراک یسرتسد هک تسا یطیارش دنمزاین نایب یدازآ قح زا هدافتسا تهج نیا زا …
 83 ».)سکعرب هن و( دننکیم قیوشت

 
 دهاوخ یتایح اهتلود یارب صوصخب« هک داد داهنشیپ دوخ ۲۰۱۶ لاس شرازگ رد رظن و نایب یدازآ هژیو رگشرازگ
 ،دننک یراددوخ دنکیم دودحم ار نایب یدازآ و دریگیم فده ار لاتیجید لماوع هک ینوناق تاررقم بیوصت زا هک دوب
 84».)تنرتنیا تینما و یجنایم فارطا یارب یشارتتیلوئسم ،اههداد یزاسیلحم نیزاوم )طقف هن و( هلمج زا

 
 زا دنس نیا .دنکیمن ررقم اپورا هیداحتا وضع یاهروشک رد اههداد هریخذ یارب یطرش »تاررقم« دنس ،لباقم رد
 ار یصخش یاههداد ؛دشاب دنس نیا دوخ هباشم ناشاههداد زا تنایص هب طوبرم ینوناق داوم دهاوخیم اهتلود

                                                
  ٢ ب شخب ھب دینک هاگن دوشیم لئاق یجراخ و یناریا نادنورھش نیب ھحیال ھک یقرف یارب 82
 ٢٠١٣ ،تنرتنیا و نایب یدازآ ،اکیرمآ هراق رشب قوقح نویسیمک ،نایب یداژآ هژیو رگشرازگ رتفد  83

رویرھش ١٣٩۵ 84 ،نایب آ/٣٧٣/٧١، ١۶  رظن و  یدازآ  قح  تشادساپ  قیوشت و  عوضوم  رد  هژیو  رگشرازگ  رتفد   
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 نیمضت دنس نیا رد هک یقوقح یاهتیصخش تشادساپ حطس هک درک لقتنم موس روشک هب طرش نیا هب ناوتیم
 :میناوخیم طوبرم شخب ود رد .دورن لاوس ریز هدش
 
 هک دریگب تروص یطیارش رد دناوتیم یللملانیب یاهنامزاس ای موس روشک هب یصخش یاههداد لاقتنا :۴۵ هدام«
 یللملانیب نامزاس ای موس روشک نورد صخشم شخب دنچ ای کی ای ورملق ،موس روشک هک هتفرگ میمصت نویسیمک
 .تشاد دهاوخن صخشم زاوج هب یزاین یلاقتنا نینچ .دننکیم نیمضت ار تشادساپ یفاک حطس رظن دروم
 
 یصخش یاههداد دنناوتیم رگشزادرپ ای رگلرتنک ،یفاک لیالد دروم رد نویسیمک یریگمیمصت نادقف رد :۴۶ هدام
 هدننکشزادرپ ای رگلرتنک هکطرش نیا هب طقف اما دننک لقتنم یللملانیب یاهنامزاس ای موس یاهروشک هب ار

 ناربج و اههداد عوضوم درف یارجا لباق قوقح هک طرش نیا هب و دنشاب هدرک هئارا ار مزال یاهتنامض
 ».دشاب سرتسد رد هداد عوضوم دارفا یارب یقوقح رثوم یاهتافام
 
 هب دناوتیم یتروص رد یصخش یاههداد ،هیکرت رد .دناهدرک تیعبت درکیور نیمه زا مه هقطنم یاهروشک ریاس
 رظن دروم هرادا ای دشاب دوجوم دوشیم لقتنم نآ هب هداد هک یجراخ روشک رد یفاک تنامض هک دوش لقتنم جراخ
 86.دنرارقرب مه سنوت رد لوصا نیمه 85).یتنامض نینچ نادقف تروص رد( دشاب هدرک دییات ار یلاقتنا نینچ
 
 تاعالطا قح و اههداد زا تنایص نیب نزاوت داجیا نادقف .۴
 

 نایب یدازآ قح نیداینب یاههبنج زا تسا یمومع یاهداهن رایتخا رد هک یتاعالطا هب یمومع یسرتسد قح
 نیمضت رب اهنیا یود ره زکرمت .دنراد لمکم شقن بلغا اههداد زا تنایص و تاعالطا هب یسرتسد قح 87.تسا
 یلم نویسیمک« قباس سیئر ،توتنج لشیم .تسا تاعالطا رصع رد دارفا دزن دنمتردق یاهداهن یریذپتیلوئسم
 تلود هیلع تنامض زا لکش ود …اههداد زا تنایص و تاعالطا یدازآ« :دیوگیم »تاعالطا و اهیدازآ یارب هسنارف
 ».تسا تلود و دنورهش نیب نزاوت یایحا ناشفده هک دنتسه ناتایول

 
 رارق یصوصخ میرح نتشاد قح اب نزاوت رد تاعالطا هب یسرتسد قح هک هتشاد ررقم ینشور هب یللملانیب نوناق
 88.دشاب بسانتم و یرورض دیاب و دنک نییعت نوناق دیاب ار یتیدودحم هنوگره ،نایب یدازآ لثم .دریگب

 
 تسایس زا یشخب هک دنتسین زیامتم رگیدکی زا« قح ود نیا هک درک مالعا ۱۳۶۵ لاس رد یاهمانعطق رد اپورا یاروش
 صخشم عاجرا لماش دوخ هفاضا شخب رد اپورا یاروش ۱۰۸ دیدج نویسناونک 89».دنتسه هعماج رد تاعالطا یلک
 :دوشیم تاعالطا هب یمومع یسرتسد هب

 
 رد ار یمسر دانسا هب یسرتسد لصا دناهدش حرطم اجنیا هک ینیناوق یارجا رد نویسناونک نیا هکنیا هب هجوت اب«
 ».دریگیم رظن

 
 :دیوگیم هدشمیمرت نویسناونک یحیضوت تشاددای

                                                
هدام ٩ 85 ،یصخش  یاھ  هداد زا  تنایص  ھنیمز  رد  ھیکرت  نوناق   

 ۵١ هدام ،١٣٨٣ دادرم ۶ ،یصخش یاھهداد زا تنایص هرابرد ۶٣-٢٠٠۴ سنوت کیناگرا نوناق 86
  ٣۴ هرامش یمومع رظن راھظا ،للم نامزاس رشب قوقح ھتیمک 87
 ١٣٩٢ رویرھش ١٣ ،۶٨/٣۶٢/آ ،ھئورال کنارف ،نایب و رظن یدازآ قح تشادساپ و قیوشت هژیو رگشرازگ شرازگ 88
 )١٣۶۵( تاعالطا یدازآ و اھهداد زا تنایص ھنیمز رد اپورا یاروش ١٠٣٧ داھنشیپ 89
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 ناونع هب تسیابن ،تسین قلطم یقح هک ،اههداد رب تنایص قح زا هدافتسا هک دنکیم دیکات نویسناونک ،هفاضاب«
 ».دشاب یمسر دانسا هب یمومع یسرتسد زا یریگولج یارب یمومع یاهلیسو
 
 :میناوخیم نآ ۸۶ هدام رد .دهدیم شرتسگ ار یسانشتیمسر مالعا نیا اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس
 
 لوئسم یصوصخ یاهداهن ای یمومع یاهداهن ای یمومع تاماقم رایتخا تحت یمسر دانسا رد یصخش یاههداد«
 ای اپورا هیداحتا نیناوق اب قیبطت رد داهن ای ماقم نآ طسوت دنناوتیم تسا مومع تعفنم رد هک یاهفیظو یارجا
 قح اب یمسر دانسا هب یمومع یسرتسد نیب ات دنوش رشتنم دنکیم لمع نآ لیذ داهن ای ماقم هک وضع یاهتلود

 ».دوش داجیا یگنهامه ،هدمآ دنس نیا رد هکنانچ ،یصخش یاههداد زا تنایص
 
 تیمسر هب ار تاعالطا قح صخشم روط هب ایند رسارس و اپورا رد اههداد زا تنایص یروشک نیناوق یرایسب
 :دیوگیم »تاررقم« دنس یارجا رد ۲۰۱۸ یاههداد زا تنایص نوناق ۴۴ هدام ،دنلریا رد .دنسانشیم
 
 دروم یدنس هب یسرتسد یاضاقت هک ینامز دیاب دناهدمآ دانسا رد هک یصخش یاههداد ،۸۶ هدام فراصم یارب )۱«
 .تاعالطا یدازآ یاضاقت یپ رد و ۲۰۱۴ نوناق اب قیبطت رد هتبلا دنوش رشتنم ،هتفرگ رارق شریذپ

 
 هب دنوش رشتنم دنناوتیم دنراد رارق یطیحمتسیز تاعالطا نورد هک یصخش یاههداد ،۸۶ هدام فراصم یارب )۲

 یپ رد و دشاب »تسیز طیحم هرابرد تاعالطا هب یسرتسد تاررقم« اب قابطنا رد تاعالطا نیا راشتنا هکنیا طرش
 »».تاررقم« دنس یانعم نورد ییاضاقت

 
 هک دوش عنم ینامز تاعالطا راشتنا هک درادیم ررقم »تاعالطا هب یسرتسد قیوشت« نوناق ،یبونج یاقیرفآ رد
 اما ».دوب دهاوخ یفوتم دارفا هلمج زا موس نیفرط زا یکی دروم رد یصخش تاعالطا یقطنمریغ راشتنا هب رجنم«
 :تسا نکمم ریز تروص رد تاعالطا راشتنا

 
 یاهدرکراک ای تیعقوم هب تسا طوبرم و هدوب ای تسه یمومع یداهن ماقم هک تسا یدرف دروم رد هک یتاعالطا«
 :)دشاب مه نیا زا ریغ دناوتیم اما تسا اهنیا لماش(ریز دراوم  لثم یدراوم رد درف
 
 :هدوب ای تسه یتلود یداهن ماقم درف هکنیا )کی
 ؛درف تاصخشم ریاس و راک نفلت هرامش ،راک یناشن ،ناونع )ود

  و ؛هداد ماجنا هک یتامدخ ای درف تیعقوم یاهتیلوئسم و شاداپ ای دزمتسد نازیم ،یدنبهقبط )هس
 »90.هدرک هیهت دوخ لاغتشا نایرج رد درف هک یدنس رد درف مان )راهچ
 
 ،مومع تعفنم تهج رد ای و تلود درکلمع هب طوبرم تاعالطا ریاس و یمومع دانسا هک دوش نانیمطا بسک دیاب

 رد دنناوتیم دانسا نیا .دنوشیمن هجاوم یرورضریغ تیدودحم اب اههداد زا تنایص مان هب و دننامیب یقاب یمومع
 نیبحاص یمومع دانسا ،یمومع تاعالطا هیهت یارب هلمج زا دننک یزاب یتایح یشقن یریذپتیلوئسم نیمضت رما

 یاهمیمصت رب یراذگریثات یارب یمومع تاماقم اب تکرش تاماقم هسلج اب هطبار رد دوجوم تاعالطا ،اهتکرش
  .هریغ و اههنارای هدننکتفایرد ،اهنآ

                                                
 ٣۴ ،تاعالطا ھب یسرتسد قیوشت نوناق 90
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 هک یدانسا هب یسرتسد یارب ییاضاقت هک یدراوم رد ار یمومع تفنم ،هحیال هک تسا یرورض نمض رد ناسنیدب

 .دسانشب تیمسر هب الماک دوشیم حرطم تسا یصوصخ دارفا عون ره یصخش تاعالطا لماش
 
 ای تسه حرطم بقاعتم ای هلصافالب بیسآ یدج ناکما ایآ دوش مولعم ات دنریگب رارق یسررب دروم دیاب اهاضاقت نیا
 هئارا تاعالطا هک دوش هتفرگ میمصت اضاقت ره دروم رد و درک یسررب یمومع تعفنم هیواز زا ار هلاسم دیاب .هن
 اب و دوش ماجنا دنریگب رارق تشادساپ دروم دیاب هک طبترم عفانم نتفرگ رظن رد اب دیاب راک نیا و ریخ ای دوشیم
 .هدش حرطم یاضاقت ِفده یسررب

 
 هتفرگ  91تاعالطا هب یسرتسد بوچراچ رد قوقح ود نیب نزاوت داجیا یگنوگچ دروم رد تامیمصت زا یرامش
 :هک هدرک هراشا ایناتیرب تاعالطا رنویسیمک .دناهدش
 
 نیرتهب تهج رد هچنآ ای یمومع عفن هب طوبرم لوصا و اهشزرا زا یعیسو هرتسگ دناوتیم یمومع تعفنم«
 و تسا یمومع تعفنم تهج رد یریذپتیلوئسم و تیفافش رما الثم ناسنیدب .دهد ششوپ تسا هعماج عفانم
 تعفنم هب طوبرم هک یلئاسم رگید زا .کیتارکومد یاهدنور تشادساپ رما و یمومع کرد قیوشت رما نینچمه
 نیمضت ،اهدنور ندوب نیتسار نیزاوم زا عافد ،یمومع یاهداهن طسوت هنارهام یریگمیمصت :دنوشیم یمومع
 رد یراجت هنافصنم تباقر نیمضت و یمومع عبانم زا هدافتسا نیرتهب نیمات ،ناگمه اب هنافصنم دروخرب و تلادع
 ».دریگب فلتخم لاکشا دناوتیم مومع تعفنم ؛تسین لماک ،تسرهف نیا .طولخم یاهداصتقا

 
 دیکات نویسناونک هک دهدیم حیضوت اپورا یاروش ۱۰۸ دیدج نویسناونک هدشمیمرت هخسن دروم رد یریسفت دانسا
 زا یریگولج یارب یمومع یاهلیسو ناونع هب دیابن صوصخب تسین قلطم هک اههداد زا تنایص قح هک دنکیم
 92.دریگب رارق هدافتسا دروم یمسر دانسا هب مومع یسرتسد
 
 تاعالطا هب یسرتسد قح و اههداد زا تنایص قح نیب نزاوت داجیا و نتفرگ رظن رد هنیمز رد هحیال ،هنافساتم
  .تسا هدرک یهاتوک
 
 تاعالطا ۱۴ هدام قبط .تسا هدش نکمم تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق طسوت تاعالطا قح ،ناریا رد
 .درکن رشتنم دشاب درف عفانم هب رضم هک یتروص رد ناوتیم ار یصخش یاههداد ای یصوصخ میرح هب طوبرم
 93.دنوشیمن بوسحم قلطم هدشعضو یاهاناثتسا

 
 میرح نتشاد قح نایم نزاوت داجیا رد »تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق« هک دش رکذتم دیاب دنچره
 :هماننییآ ۹ هدام قبط .دراد یتساک دش هراشا مه رتالاب هک روطنامه تاعالطا هب یسرتسد قح و یصوصخ
 

                                                
 .١٣٨۵ رویرھش ٢٨ زور مکح ،یلیش ھیلع نیریاس و سِیِر دالک هدنورپ ،اکیرمآ هراق رشب قوقح هاگداد 91
 ١١ دنب ،١٣٩٧ رھم ١٨ ،یصخش یاھهداد راکدوخ شزادرپ اب ھطبار رد دارفا زا تظافح نویسناونک« میمرت رد لکتورپ ھب یحیضوت شرازگ 92
 رد یمومع تعفنم و رارضا دیکا نومزآ و دنوش فیرعت صخشم روط ھب و ینشور ھب ،دنشاب دودحم یا ھطیح یاراد دیاب اھ انثتسا ھک تسا ینعم نیدب اھنت نیا 93
 و دنتسھ مومع تعفنم تھج رد ھک یتاعالطا ای تلود تایلمع ھب طوبرم تاعالطا ریاس و یمومع هدش تبث دانسا ھک دوش نانیمطا بسک دیاب .دور راک ھب ناشدروم
 .دوشیمن لامعا اھنآرب یرورضریغ یاھتیدودحم اھهداد زا تنایص مان ھب و دننامیم یقاب یمومع
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 هدش عنم دراوم ریاس و یصوصخ میرح هب طوبرم تاعالطا هیارا ای راشتنا قح نوناق لومشم تاسسؤم«
 هدرک مالعا یمازلا ار اهنآ هئارا ای راشتنا ،تاررقم و نیناوق هک یدراوم رد رگم ،دنرادن ار نوناق رد
 94».دشاب
 
 نیرتهب قبط هک دنکیمن نشور هدش هئارا »یصوصخ میرح هب طوبرم تاعالطا« زا اجنیا رد هک یفیرعت
 یاهتیلاعف ای تاماقم مان لماش دیابن یصخش تاعالطا نیا مومع تعفنم ساسا رب و دوجوم تایبرجت
 ار یصوصخ میرح تشادساپ رضاح لاح رد تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق .دشاب ناشیمسر

 تاعالطا قح نوناق رد الثم اما .تسا یرورض مومع تعفنم یارب ناشراشتنا هک دنادیم یتاعالطا لماش
 یتلود ماقم درکراک ای هفیظو اب طبترم« هک درک رشتنم ناوتیم ینامز ار یصخش تاعالطا )۲۰۱۲( نمی
 95».دشاب درف
 
 هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق« هب یعاجرا چیه یصخش یاههداد زا تنایص و تظافح هحیال ،لباقم رد
 یصخش یاههداد شزادرپ اهنآ تحت هک دنکیم تسرهف ار طرش نیدنچ هحیال نیا ۱۲ هدام .دهدیمن »تاعالطا
 هراشا ییاههدنورپ هب صخشم روط هب .تسا زاجم هداد عوضوم هزاجا نودب هطوبرم نیناوق بوچراچ نورد
 رارضا زا یریگشیپ ای رگید یدرف تایح و ترهش و وا لام ای ناج ،درف ترهش تشادساپ یارب راک نیا هک دوشیم
 راشتنا رد مومع تعفنم نتفرگ رظن رد و تاعالطا قح نیمضت یارب ییانثتسا .تسا یرورض اهنآ یارب یداصتقا
 .دوشیم »تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق« اب نوناق مداصت ثعاب رظن هب هدام نیا .هدشن عضو تاعالطا

 
 یارب یحیرص یانثتسا لماش و دوش میمرت اهمدق نیلوا زا یکی ناونع هب دیاب اههداد زا تنایص نوناق هحیال
 لمع یتلود رایتخا تحت هک یدارفا ریاس ای یمومع تاماقم یمومع یاهتیلاعف هب طوبرم یصخش تاعالطا
 هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق« رد هک تاعالطا قح یمیمرت نینچ .دوش دننکیم جرخ یتلود لوپ ای دننکیم
 .دنکیم سکعنم هدمآ »تاعالطا

 
 و راشتنا نوناق« هک ار یقوقح و دیایب باسح هب بقع هب ور یمدق هک دراد ار رطخ نیا هحیال ،ظاحل نیا زا
 .دربب لاوس ریز دناهدش تنامض یساسا نوناق رد و هداد »تاعالطا هب یسرتسد
 
 اهداهنشیپ
 

 هب و دنک یروآدای زین هدمآ یساسا نوناق رد هک ار نایب یدازآ قح ات دوش هتشون ون زا دیاب »همدقم« شخب —
 نتشاد قح ،تاعالطا هب یسرتسد قح ،نایب یدازآ قح تنامض بوچراچ هک دنک هراشا یدنورهش قوقح روشنم
 ناونع هب ناریا یاهتیلوئسم دیاب هحیال .دنکیم مهارف ار یصوصخ یاههداد زا تنایص قح و یصوصخ میرح
 و )یصوصخ میرح نتشاد قح( ۱۷ لصا صوصخب ،دریگب رظن رد ار یسایس و یندم قوقح نویسناونک وضع تلود

 ).نایب یدازآ قح( ۱۹
 

 ،مومع هب تاعالطا هرباخم شفده هک دوش یشزادرپ یانثتسا لماش ات دریگب رارق ینیبزاب دروم دیاب ۱۲ لصا —
 ،یهاگشناد نایب فراصم و هناراگنهمانزور فراصم یارب هلمج زا ،تسا یمومع تعفنم تهج رد یتارظن ای راکفا

 دوجوم یاهرطخ زا یریگشیپ فده دروم رد یزاستیفافش قیرط زا دیاب نمض رد ۱۲ هدام .یبدا ای هنادنمرنه
 هب یسرتسد ماگنه ییاضق هیور هک دوش نیا تنامض لماش )اهنآ هب خساپ ای( یمومع ینمیا ای تینما ،مظن یارب
 .هدروآ ار »فیراعت« هک درک فیرعت ۲ لصا رد ناوتیم ار یطیارش نینچ .دوشیم لابند تیاضر نودب یاههداد

                                                
 تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق ییارجا هماننییآ 94
 )ب( ۲۵ دنب .تاعالطا هب یسرتسد قح هرابرد ۲۰۱۲ لاس ۱۳ نوناق 95
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 قوقح نیعفادم بیقعت و بوکرس یارب شالت رد صوصخب دارفا قوقح ضقن ناکما تاماقم هک تسا نیا فده
 .دنشاب هتشادن ار نیلاعف و اهسیونگالبو ،ناراگنهمانزور ،اهتیلقا ،رشب

 
 یطابترا تیلاعف یمومع تعفنم هب عجار هک یناسک ریاس و ناراگنهمانزور هک دنک نیمضت دیاب نمض رد هحیال —
 هب رابجا لباقم رد دننکیم رشتنم یمومع تعفنم تهج رد یتاعالطا هک یتلودریغ یاهنامزاس هلمج زا دننکیم
 .دنتسه تظافح دروم دوخ تاعالطا عبانم راشتنا

 
 رد یمومع تعفنم و نایب یدازآ اب نزاوت رد یمومع تاعالطا فذح هب طوبرم نیناوق مامت هک دوش نیمضت —

 لکیترآ« نامزاس یشخب تفه نومزآ ندناجنگ قیرط زا راکنیا .دنتسه یخیرات یناگیاب و تاعالطا هب یسرتسد
 .تسا نکمم ۹ لصا رد دوشیم هدیمان »ندش شومارف قح« هچنآ اب هطبار رد »۱۹
 

 نیمضت اب نآ ینیزگیاج .دنریگب رارق اههداد یزاسیلحم تحت دیاب یصخش یاههداد مامت هک طرش نیا فذح —
 .یجراخ ییاضق یاههطیح رد اههداد تشادساپ ندوب یفاک
 

 تماماقم یمومع یاهتیلاعف هب طوبرم یصخش تاعالطا یارب حیرص ییانثتسا ندرک لماش و ۱۲ لصا میمرت —
 هک تاعالطا قح ساکعنا یارب دننکیم جرخ یمومع لوپ ای دننکیم لمع یمومع رایتخا تحت هک ینیریاس ای یتلود
 .تاعالطا هب یبایتسد رد یمومع تعفنم و هدمآ یساسا نوناق رد
 

 رد »تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق« رد یمومع تعفنم هب طوبرم داوم صخشم روط هب دیاب هحیال —
 مامت رد یمومع تفنم هک دنک نانیمطا بسک و دریگب رظن رد دنتسه یمومع یاهداهن رایتخا رد هک یتاعالطا دروم
  .دوشیم هتفرگ رظن رد اهاضاقت

 

 یسرتسد قوقح ندرک دودحم .د
 

 یاهداهن هلمج زا موس نیفرط رایتخا رد هک ناشدوخ هب عجار یصخش تاعالطا هب یسرتسد یارب دارفا قح
 »رظن دروم درف یسرتسد« ای »هداد عوضوم یسرتسد قح« الومعم هک( دراد رارق یصوصخ یاهتکرش و یمومع
 قوقح هتیمک .هدش هتخانش تیمسر هب یللملانیب نوناق تحت هک دوشیم بوسحم نیداینب قوقح زا )دوشیم هدیمان
 هب مارتحا نیمضت یارب قح نیا هک دنکیم هراشا نیا هب »۱۶ هرامش یمومع رظن راهظا« دنس رد للم نامزاس رشب

 :تسا یرورض یصوصخ میرح قح
 
 یلکش هب دشاب هتشاد قح دیاب دشاب رادروخرب شایصوصخ یگدنز تشادساپ نیرترثوم زا هکنیا یارب درف ره«
 و اههداد مادک ،یرآ رگا و دناهدش هریخذ اههداد راکدوخ یاههدنورپ رد شایصخش یاههداد ایآ هک دمهفب نشور
 یصوصخ یاهداهن و دارفا ای یمومع یاهداهن مادک دمهفب دناوتب نمض رد دیاب درف ره .یلیالد هچ هب
 یصخش یاههداد لماش اههدنورپ نیا رگا .دنشاب هتشاد دنناوتیم ای دنراد هرطیس تحت ار ناشیاههدنورپ

 ای حیحصت یاضاقت قح دیاب دارفا مامت ،دشاب هدش شزادرپ ای یروآعمج نوناق اب ریاغم یدنور رد ای دشاب حیحصریغ
 96».دنشاب هتشاد ار اهنآ فذح
 

                                                
 ١٠ رد اجنامھ ،١۶ هرامش یمومع رظن راھظا 96
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 هدناجنگ اههداد زا تنایص هرابرد یاهقطنم هدمع یاهقفاوت رد نینچمه و یللملانیب نوناق رد اعیسو قح نیا
 دنس رد .هدناوخ 97»نویسناونک تشادساپ دروم یتایح عفانم زا« ار یسرتسد قح اپورا رشب قوقح هاگداد .هدش
 :هدمآ یلیمکت لوصا رد هکنانچ .دنراد یسرتسد یوق قح دارفا مامت »تاررقم«
 
 و دشاب هتشاد دنشاب هدش یروآعمج وا دروم رد هک یصخش یاههداد هب یسرتسد قح دیاب هداد عوضوم درف«
 شزادرپ راک ندوب ینوناق زا دناوتب وا ات دشاب )یقطنم دح رد( ررکم و ناسآ یسرتسد لباق دیاب قح نیا زا هدافتسا
 دوجوم یاههداد هب یسرتسد یارب هداد عوضوم دارفا قح لماش نیا .دنک ییامزآیتسار ارنآ و دنک لصاح عالطا
 ،یرامیب صیخشت نوچمه یتاعالطا لماش هک یکشزپ دانسا رد دوجوم یاههداد الثم دوشیم مه ناشتمالس رد
 عوضوم دارفا مامت .تسا یکشزپ تلاخد ای نامرد هنوگره و بقارم یاهکشزپ طسوت یسررب ،اهشیامزآ جیاتن
 تسا دوجوم اهنآ یصخش یاههداد شزادرپ اب هطبار رد یتالسارم هچ دننادب دنشاب هتشاد قح ناسنیدب دیاب هداد
 شزادرپ یصخش یاههداد نیا هک یاهرود لوط یارب ناکمالایتح ،دنشاب هتشاد یسرتسد تالسارم نیا هب و
 راکدوخ شزادرپ هنوگره قطنم ،یصخش یاههداد نیا ناگدننکتفایرد زا دنناوتب دیاب نانچمه اهنآ .دنوشیم
 .دنوش ربخاب )دوشیم ماجنا راوهنومن باختنا ساسا رب هک ینامز لقادح( شزادرپ نیا بقاوع و یصخش یاههداد
 یسرتسد هداد عوضوم هب هک دنک مهارف ار ینما هناماس هب رود هار زا یسرتسد دناوتب ناکمالایتح دیاب رگلرتنک
 ای یراجت زومر هلمج زا نارگید یاهیدازآ ای قوقح رب یفنم یریثات دیابن قح نیا .دهدیم ار شیاههداد هب میقتسم
 زا یراددوخ هب دیابن تاظحالم نیا هجیتن اما .دراذگب اهرازفامرن ِنابیتشپ تیاریپک صوصخب و یرکف یاهییاراد
 رد ار تاعالطا زا یعیسو ریداقم رگلرتنک هک یدراوم رد .دوش رجنم اههداد عوضوم درف هب تاعالطا مامت هئارا
 تاعالطا هئارا زا شیپ درف نیا هک دنک اضاقت دناوتب دیاب رگلرتنک نیا ،دنکیم شزادرپ هداد عوضوم درف دروم
 98».دوشیم یشزادرپ یاهتیلاعف ای تاعالطا مادک هب طوبرم شیاضاقت دنک صخشم
 
 :دسیونیم دوخ ۳۱ هدام رد زین 99یدنورهش روشنم
 
 یمومع تامدخ هدنهدهئارا تاسسؤم و صاخشا طسوت هک دوخ یصخش تاعالطا هب هک تسا نادنورهش قح«
 تاعالطا نیا حالصا راتساوخ ،هابتشا هدهاشم تروص رد و دنشاب هتشاد یسرتسد دوشیم یرادهگن و یروآعمج
 تیاضر اب ای نوناق بجومهب رگم ،داد رارق نارگید رایتخا رد ناوتیمن ار دارفا هب طوبرم یصوصخ تاعالطا .دندرگ
 100».دارفا دوخ
 
 هنوگنیا یاضاقت .دنکیم زیوجت ار یصخش تاعالطا هب یسرتسد قوقح تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق
 شتاعالطا هک یدرف اهنت نوناق ۶ هدام تحت اما .هدمآ نوناق نیا رد هک تسا تاعالطا عاونا ریاس هباشم تاعالطا
  .دننک اضاقت ار یایصخش تاعالطا نینچ دنناوتیم وا یقوقح هدنیامن ای تسا تساوخرد دروم
 

                                                
 ؛١٣٨١ رھم ٢ ،ایلاتیا ھیلع نارگید و ارئوگ ؛ھس ،٩٨/٣٩٣٩٣ هرامش ،ایناتیرب ھیلع یج ما ؛١۶٠ هرامش آ یرس ،۴٩ ،١٣۶٨ ریت ١۶ ،ایناتیرب ھیلع نیکساگ 97
 ١٣٧۶ نمھب ٣٠ / ٢٠٠٣ ،اپورا رشب قوقح هاگداد ،۴٧-۴١ ،٩٨/۴٢٣٢۶ هرامش ،ھسنارف ھیلع هرویدوا

 ۶٣ یلیمکت لصا ،،اپورا ھیداحتا »تاررقم« دنس 98

 تسا هدام ١٢٠ لماش دوشیم بوسحم یمازلا ریغ یقوقح ظاحل زا ھک روشنم نیا .درک ییامن ور ١٣٩۵ لاس رد ار یدنورھش قوقح روشنم یناحور نسح یاقآ  99
 .دوشیم لیکشت راک و تسیز طیحم ،یصوصخ میرح ،نایب یدازآ قح دید زا یداصتقا و ییامتجا ،یسایس ،یندم قوقح نوماریپ دوجوم للملانیب تادھعت زا ھک
 ھب یسرتسد قح نوماریپ یدیدج داوم روشنم نیا رد هدش تفگ مھ ریز رد ھک روطنامھ یلو ،دننادیم دیاز ار روشنم نیا یدابع نیریش مناخ نوچمھ ینادقتنم
 یمازلا روشنم نیا یاھشخب زا یخرب ھک هداد داھنشیپ سلجم ھب ار ییاھھحیال یناحور یاقآ تلود ١٣٩۶ لاس رد. تسین یساسا نوناق رد ھک دراد دوجو تاعالطا
 .دنوش
 
 

 http://citizensrights.ir/home/document/4783 :روشنم لماک نتم 100
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 تسا فظوم تاعالطا یروآنف نامزاس ،تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق ۸ هدام هماننییآ ۱۵ هدام قبط
 یسرتسد یارب ار نادنورهش یاههدنورپ زا ییارجا یاهناماس تسپ تکرش اب یراکمه رد و هام شش فرض
 ]۱۳۹۴ رویرهش ۳۰ ،تاعالطا هب دازآ یسرتسد و راشتنا نوناق ۸ لصا ییارجا هماننییآ[ .دنک هزادناهار
 
 ۱۰ هدام .دنتسه نشوران امومع نآ یاهتیدودحم و تسبراک هک دراد یدودحم هدام هحیال هک مینیبیم هسیاقم رد
 اهنآ شزادرپ روظنمهب دوخ یصخش یاههداد هب دراد قح هداد عوضوم صخش،لیذ طیارش رد« دیوگیم هحیال
  :دبای یسرتسد
 
 ؛دوشن نارگید یصخش یاههداد ای یمومع هدشیدنبهقبط تاعالطا لماش)فلا

 ».دوشن شودخم اههداد یریذپذدانتسا )ب
 
 .تسا ینعم هچ هب »یمومع هدشیدنبهقبط تاعالطا« هک دنکیمن فیرعت هدام نیا

 
 تاعالطا هدافتسا دراوم و فیاظو ،عبانم ،فادها دروم رد یتاعالطا درادیم فظوم ار رگشزادرپ ۲۶ هدام هفاضاب
 .دنکیمن هراشا اههداد دوخ هب اصخشم اما دنکن هئارا

 
 »۱۶ هرامش یمومع رظن راهظا« رد .هدرکن اطعا اتحارص ار حالصا قح هحیال هک تسا اجنیا ریگمشچ هتکن
 :هک میناوخیم
 
 ای یروآعمج ،ینوناق داوم اب ریاغم هک یتاعالطا ای دنشاب تسردان یصخش یاههداد یواح ییاههدنورپ نینچ رگا«
 101».دننک ار تاعالطا نیا فذح ای حیحصت یاضاقت دنراد قح دارفا مامت دنشاب هدش شزادرپ

 
 درف تیوه ییامزآیتسار یارب یقطنم تامادقا مامت زا« دیاب نمض رد رگلرتنک ،اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس تحت
 .یتنرتنیا یاههسانش و یتنرتنیا تامدخ بوچراچ رد صوصخب دنک هدافتسا تسا یسرتسد ناهاوخ هک هداد عوضوم
 102».دنک ظفح دشاب یلامتحا یاهاضاقت هب شنکاو هب رداق هکنیا تهج هب اهنت ار یصخش یاههداد دیابن رگلرتنک
 تسد ریخات نودب رگلرتنک هکنیا قح« :دنکیم فیرعت هنوگنیا و درادیم ررقم ار »حالصا قح« نمض رد دنس نیا
 دراد قح هداد عوضوم درف ،شزادرپ فادها هب هجوت اب .دنزب وا هب عجار قیقدریغ یصخش یاههداد حالصا هب

 103».یلیمکت تاراهظا هئارا قیرط زا هلمج زا دوش لماکریغ یصخش یاههداد لیمکت ناهاوخ
 
 :تاداهنشیپ

 
 رد هک ناشیصخش تاعالطا هب هنادازآ و لماک یسرتسد دارفا هک دوش نانیمطا بسک ات دوش فافش ۱۰ هدام —

 یدراوم شنیرتمهم هک هتخاس زاجم یللملانیب نوناق هک یدودحم دراوم رد رگم دنراد تسا موس نیفرط رایتخا
 هدام هک »یمومع هدشیدنبهقبط تاعالطا« هک دوش فیرعت دیاب .هدمآ »۱۶ هرامش یمومع رظن راهظا«رد هک تسا

  .تسا ینعم هچ هب دنکیم تبحص نآ زا ۱۰
 

  .دوش اطعا حالصا قح هداد عوضوم درف هب —
                                                

  ١٠ رد اجنامھ ،١۶ هرامش یمومع رظن راھظا  101
 ۶۴ ھفاضا لصا ،اپورا ھیداحتا »تاررقم« دنس 102
 ١۶ ھفاضا لصا ،اپورا ھیداحتا »تاررقم« دنس 103
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 یتراظن یاهداهن ریاس و یصخش یاههداد زا تنایص نویسیمک لالقتسا .ه
 

 یاهبنج نیا .تسا هحیال تسبراک رب تراظن لوئسم هک تسا یداهن لالقتسا نارگن تدش هب »۱۹ لکیترآ« نامزاس
 و ندوب رثوم تسا رارق اههداد زا تنایص رب رظان یروشک یاهداهن لالقتسا تنامض هک ارچ تسا هحیال زا یتایح
 یاهداهن هجیتن رد .دنک نیمضت ار اههداد زا تنایص هب طوبرم ینوناق دافم زا تیعبت رب تراظن راک ندوب اکتا لباق
 ای میقتسم ذوفن هلمج زا( ینوریب ذوفن نودب و فرطیب و ینیع تروص هب دیاب ناشفیاظو هب لمع ماگنه یتراظن

  .دننک لمع )تلود میقتسمریغ
 
 تارایتخا و راتخاس .۱
 
 نیا .دنتسه اههداد زا تنایص هب طوبرم نیناوق لامعا لوئسم هک دنکیم نییعت ار اهداهن زا یاهدیچیپ راتخاس هحیال
 یاههورگراک ،نویسیمک هناخریبد ،تراظن تایه ،یصخش یاههداد زا تنایص نویسیمک :دنرارق نیا زا داهن جنپ
  .هژیو رظان و یصخش یاههداد زا تنایص یصصخت

 
 ناونع هب تاطابترا ریزو زا تسا لکشتم نویسیمک .تسا هدش نییعت ینوناق هحیال نیا رب تراظن نویسیمک هفیظو
 ریزو ،یمالسا داشرا و گنهرف ریزو ،یرتسگداد ریزو ،روشک ریزو ،تاعالطا ریزو :ریز یاضعا هفاضاب نآ سیئر
 هوق میارج عوقو زا یریگشیپ نواعم ،یزاجم یاضف یلم زکرم سیئر و یلاع یاروش ریبد ،ییاراد روما و داصتقا
 یروآنف ییارجا یاروش ریبد و روشک لک ناتسداد ،یمالسا یاروش سلجم دون لصا نویسیمک سیئر ،هیئاضق
  .نویسیمک ریبد ناونع هب تاعالطا

 
 یصصخت یاههورگراک رب رظان ات هدش هداد رایتخا نویسیمک هب .دناهدش نییعت ۴۲ و ۴۱ داوم رد نویسیمک تارایتخا
 .دنک گنهامه ار ارجا لوئسم یاهداهن هک رتیمومع هفیظو نیا و دنتسه نوناق رب تراظن لوئسم زین اهنآ هک دشاب
 .دننک نییعت ار یتراظن لئاسم تسیابیم نمض رد اههورگراک
 
 تیاکش و دنوشیم یلمع روطچ یصصخت یاههورگراک یتراظن فیاظو هک دنکیم تراظن نیا رب تراظن تایه
 ینشور هب نیا .دنکیم یریگیپ ناشدروم رد و دنکیم تفایرد ار یصخش یاههداد تشادساپ رما رد عفنیذ نیفرط
 .یتراظن داهن هن و دشاب نویسیمک همدخ یارب دیاب هک تسا یدرکراک
 
 یاههداد نالک شزادرپ ،ساسح و یتایح یصخش یاههداد شزادرپ یارب ۵۴ هدام قبط تسا رارق هژیو رظان

 نییعت تراظن تایه هک یفیاظو ریاس و یصخش یاههداد شزادرپ هب یدج و ررکم تامطل یسررب ،یصخش
 .دوش نییعت دنکیم
 
 .دنکیم نییعت نویسیمک ار نوناق یارجا هب طوبرم فیاظو و تارایتخا یمامت ،ینونک هحیال قبط
 
 هک تسه دحاو نویسیمک کی اهروشک ریاس رد هک یلاح رد دوش اپرب یاهدیچیپ راتخاس نینچ دیاب ارچ تسین مولعم
 اهنآ یاهتیلاعف یسررب شراک هک یتراظن یتایه دراوم یضعب رد و هناخریبد طسوت و نآ لیذ اهتیلاعف مامت

 .دوشیم ماجنا تسه
 
 اهداهن رد لالقتسا لکشم .۲
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 افرص نآ بیکرت هکنیا لوا .دراذگیم یقاب ینارگن یاج هلاسم ود ،هدش فیرعت هک روطنیا ،نویسیمک اب هطبار رد
 تسا یناگدنیامن دقاف ینشور هب بیکرت نیا .هدش لیکشت یتینما یتلود یاهداهن ناگدنیامن ریاس و تلود یارزو زا
 رد رقتسم نویسیمک هکنیا مود .دوشیم ناگدننکفرصم قوقح ای رشب قوقح هب طوبرم ناشیصصخت هنیمز هک
  .تسا یتراظن داهن نیا لالقتسا هب عجار ام گرزب ینارگن زا یرگید هبنج زین نیا .تسا تاطابترا ترازو
 
 یرتسگداد ریزو لثم کرتشم ییاضعا نویسیمک و یتراظن تایه هک درادیم ررقم هحیال هک درک هراشا دیاب نمض رد
  .تسا یتراظن یاهداهن لالقتسا هب یدج یدیدهت هبنج نیا .دنشاب هتشاد
 
 یمامت زا لقتسم ییارجا و یدرکراک رظن زا تسیابیم یتراظن داهن هک هتشاد ررقم ینشور هب یللملانیب نوناق
 :دیوگیم یاهنایار یصخش یاههداد یاههدنورپ میظنت یارب ۱۳۶۹ یمومع طوطخ .دشاب یمومع یاهداهن

 
 تیعبت رب تراظن لوئسم روشک نآ یلخاد ینوناق ماظن اب قابطنا رد هک دنک نییعت ار یداهن دیاب یروشک ره نوناق«
 لوئسم یاهداهن ای دارفا هب تبسن لالقتسا ،یفرطیب دیاب داهن نیا .دوب دهاوخ دناهدمآ الاب رد هک یلوصا زا
 104».دنک نیمضت ار ینف تراهم و هداد نتخاس رارقرب و شزادرپ

 
 تسا ۱۳۹۵ رذآ ۲۹ رد »لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح« هرابرد یمومع عمجم همانعطق رتریخا دروم
 دننک نینچ دهاوخیم اهتلود زا هک
 
 تراظن یارب یناملراپ ای/ و یرادا ،ییاضق ِفرطیب و یفاک عبانم اب ،رثوم ،لقتسم یاهراک و زاس ظفح ای یرارقرب«
 و اهنآ طبض ،تاطابترا رب یتلود تراظن یارب یریذپتیلوئسم و بسانم نامز رد تیفافش نیمضت هب رداق هک یلخاد
 .105»دشاب یصخش یاههداد یروآعمج
 
 تسد لماک لالقتسا اب« هک دنک اپ رب یتراظن یاهداهن درادیم ررقم ار وضع تلود ره اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس
 نمض رد دنس نیا 106».دهدیم ماجنا دنس نیا اب قابطنا رد ار شتارایتخا و دنزیم دوخ فیاظو یارجا هب
 :طسوت و دنوش بوصنم فافش یدنور رد یتراظن یاهداهن یاضعا زا کی ره« هک درادیم ررقم ار وضع یاهتلود
 107».دریگیم وضع تلود نوناق زا ار شتیلوئسم هک لقتسم یداهن ای ؛ناشتلود سیئر ؛ناشتلود ؛سلجم
 
 یورملق رد تراظن ناشهفیظو هک یتراظن تاماقم« هک درک هراشا اپورا هیداحتا هاگداد ،ریخا یاههدنورپ زا یکی رد
 تسیابیم دناهدمآ نامرف دنس رد هک تسا ییاهتلود ذاختا دروم ینوناق داوم تسبراک رب ناشدوخ وضع یاهتلود
 :تفگ نمض رد هاگداد 108».دنشاب رادروخرب هدش هدرپس ناشهب هک ییاهدرکراک یارجا رد لماک لالقتسا زا
 
 ینوناق دافم زا تیعبت رب تراظن یریذپاکتا و ندوب رثوم نیمضت یروشک یتراظن تاماقم لالقتسا تنامض زا فده«

                                                
 تشھ دنب ، ١٣۶٩ رذآ ٢٣ ،٩۵/۴۵ للم نامزاس یمومع عمجم ھمانعطق ،اھرتویپماک رد یصخش یاھهداد زا یرادھگن یاھدومنھر104
  ١٣٩۵ رذآ ٢٩ ،١٩٩/٧١ یمومع عمجم ھمانعطق ،لاتیجید رصع رد یصوصخ میرح نتشاد قح105
 )١( ۵٢ هدام ،اپورا ھیداحتا »تاررقم« دنس 106
 )١( ۵٣ هدام ،اپورا ھیداحتا »تاررقم« دنس 107
 v Holstein-Schleswig Datenschutz für Landeszentrum Unabhängiges ،٢١٠/١۶-یس هدنورپ  108

case) (Wirtschaftsakademie GmbH Holstein-Schleswig Wirtschaftsakademie،  

دادرخ ۱۳۹۷،   ۱۵ 
هحفص ۶۸  
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 رارق ریسفت دروم فده نیا یوترپ رد دیاب و تسا یصخش یاههداد شزادرپ اب هطبار رد دارفا تشادساپ هب طوبرم
 .دنک تیوقت دنریذپیم ریثات تاماقم نیا تامیمصت زا هک ییاهداهن و دارفا تشادساپ ات هدش ررقم تنامض نیا .دریگب
 نامرف دنس همدقم رد ۶۲ یلیمکت هدام رد هکنانچ ،ناسنیدب وضع یاهتلود رد لقتسم یتراظن یاهداهن ییاپرب

 109».تسا یصخش یاههداد شزادرپ اب هطبار رد دارفا تشادساپ زا یرورض یئزج هدمآ ۹۵/۴۶
 
 هدافتسا و دوخ فیاظو یارجا رد دیاب یتراظن تاماقم« :دیوگیم اپورا یاروش دیدج ۱۰۸ نویسناونک ،ناس نیمه هب
 ارنآ ای و دنشاب لمعلاروتسد لابند تسیابیمن هار نیا رد و دننک لمع لماک یفرطیب و لالقتسا اب ناشتارایتخا زا
 اب هطبار رد هداد عوضوم دارفا هک دنزادرپب ییاهتیاکش و اهاضاقت هب دیاب« اهداهن نیا هکنیا و 110»دنریذپب

 حیضوت راک تفرشیپ دنور دروم رد هداد عوضوم دارفا هب دیاب و دناهدرک میلست اههداد زا تنایص هنیمز رد ناشقوقح
 دراوم زا دادرارق نیفرط رد لقتسم یتراظن یاهداهن طسوت اههداد زا تنایص نیناوق رثوم لامعا 111 ».دنهد
 دنکیم دیکات ور نیمه زا دیدج نویسناونک .تسا نآ یزاسدیدج دنور یط رد ۱۰۸ نویسناونک یلمع لامعا یروحم
 لالقتسا زا دوخ تیرومام هب لمع ماگنه و دنشاب هتشاد رثوم یاهدرکراک و تارایتخا دیاب یتراظن یاهداهن هک
 112.دنشاب روهرهب یقیقح
 
 هرادا« الثم .دراد هقطنم رد دوخ ناگیاسمه زا یلیخ زا یرتمک لالقتسا نمض رد هدش داهنشیپ ناریا رد هک یماظن

 ،دنک تفایرد ار اههداد زا تنایص نوناق ضقن هرابرد یدرف یاهتیاکش هدش ررقم »نیرحب یاههداد زا تنایص
 هدش یفرعم هنوگنیا مه رظن دیدجت یاضاقت قح 113.دریگب میمصت ناشندوب یدج دروم رد و دنک یسررب ار اهنآ
 هب رداق و تسا ییاضق یاهتیمک لکش هب هک هدش اپرب )»رظندیدجت هتیمک« تسه شمان هک( ینویسیمک یداهن هک
 114.دوب دهاوخ یتفایرد یاهتیاکش یسررب
 نویسیمک ،سلجم ،هیئاضق هوق ،روهمجسیئر هک دوشیم لیکشت ییاضعا زا »اههداد زا تنایص هرادا« ،ریازجلا رد
 راک و تشادهب ،تاطابترا ،یرتسگداد ،روشک ،هجراخ روما ،عافد یاههناخترازو ناگدنیامن نینچمه و رشب قوقح یلم
 زا تنایص یلم هسسوم« مان هب یداهن »یصخش یاههداد زا تنایص کیناگرا نوناق« ،سنوت رد 115.دننکیم باختنا
 اپرب رشب قوقح ترازو هک دراد یلقتسم هجدوب و تسا یراتخمدوخ ینوناق داهن هک هدرک داجیا »یصخش یاههداد
 116.هدرک
 
 اهداهنشیپ
 

 یتراظن داهن لکش دیاب داهن نیا .نویسیمک لالقتسا زا نانیمطا بسک یارب یتراظن یاهداهن راتخاس یزاسهداس —
 زا لقتسم یلام و یرادا ،یسایس رظن زا و تسا یصخش یاههداد زا تنایص شفده هک دریگب دوخ هب ار یلقتسم
 هیئاضق هوق ،سلجم ار شیاضعا و دراد رایتخا رد شیاهتیلاعف ماجنا یارب یفاک عبانم و تسا یتلود هرادا هنوگره
 .دوشیم مه یصوصخ شخب یاضعا یضعب لماش نمض رد و دننکیم باختنا تلود و
 

                                                
  ۴١ ص ،١٣٩۴ رھم ١۴ ،اھهداد زا تنایص نویسیمک ھیلع زمرش نایلیمیسکام ،٣۶٢/١۴-یس هدنورپ 109
 اب ھطبار رد دارفا زا تظافح نویسناونک« لکتورپ حیحصت رد ،یصخش یاھهداد شزادرپ اب ھطبار رد دارفا زا تظافح یارب دیدج نویسناونک ،اپورا یاروش 110
 )۵( ١۵ هدام ،یصخش یاھهداد شزادرپ

 )۴( ١۵ هدام 111
 ٢٠١٨ ھخسن ،اپورا یاھهداد زا تنایص نوناق ھچرتفد 112

 law-protection-data-european-https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook  
 ٠ ٣ هدام ،تسا هدرک رداص ار «یصخش یاھهداد زا تنایص نوناق» ھک ٢٠١٨ لاس یارب نیرحب ٣٠ هرامش نوناق113
 ٣۴ هدام ،نیرحب ٣٠ هرامش نوناق 114
 ٢٣ هدام ،١٣٩٧ دادرخ ٢٠ ،یصخش یاھهداد شزادرپ یارب یکیزیف دارفا تشادساپ هرابرد ریازجلا نوناق 115
  ٧۵ هدام ،١٣٨٣ دادرم ۶ ،یصخش یاھهداد زا تنایص هرابرد ۶٣-٢٠٠۴ سنوت کیناگرا نوناق 116
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  .یتلود و یسایس یاهتمس صوصخب ،درادن یرگید تمس چیه نویسیمک سیئر هک دوش نیمضت —
 

 بسانم تافام ناربج نادقف .و
 
 قوقح هک تسا یدارفا یارب تافام ناربج لامعا لباق یاههار دقاف نوناق هک تسا نیا ریگمشچ تالکشم رگید زا
 .هتفرگ رارق زواجت دروم ناشیصوصخ میرح نتشاد
 
 »یصصخت یاههورگراک داهنشیپ هب و نویسیمک رد بیوصت لباق یماظتنا یاهارجا تنامض« تفه زا هحیال ۷۲ هدام

 ،صخشم یاهرود یارب هفرح دنچ ای کی رد تمدخ ای تیلاعف زا تیعونمم ،یلام تازاجم :هلمج زا .دنکیم تبحص
 نارود شهاک ،صخشم یاهرود یارب اهتکرش ای یتلود یاهداهن یضعب ای مامت رد تمدخ ای تیلاعف زا تیعونمم
 .زاوج
 
 زا تنایص ناعفنیذ تایاکش … تفایرد« راک داهن نیا دیوگیم تسا تراظن تایه فیاظو دروم رد هک ۵۳ هدام
  .دنکیم »یگدیسر« اهنآ هب دیوگیم یلک یلیخ یفیرعت اب و دراد هدهع رب ار »یصخش یاههداد
 
 ییاضق ای رتیلاع یاهداهن دزن تامیمصت هنوگنیا هیلع دنهاوخیم هک یدارفا یارب یتافام ناربج هار چیه هحیال
 .هتفرگن رظن رد دننک تیاکش
 
 رثوم یارب .تسین یفاک یصوصخ یاههداد تشادساپ نیمضت یارب ینوناق دانسا ذاختا ،یللملانیب نیزاوم قبط
 هلباقم ناکما دارفا هب هک دنوش رارقرب ییاهراک و زاس هک تسا یرورض ،اههداد زا تنایص هب طوبرم نیناوق نتخاس
 هک تسا مهم نمض رد .دوش هداد دناهدش لمحتم هک یاهررض رطاخب تمارغ تفایرد و ناشقوقح ضقن اب
 رظن دروم نوناق ضقن اب بسانتم و هناریگشیپ ،رثوم هک دنشاب هتشاد ار یتازاجم لامعا رایتخا یتراظن یاهداهن
 .دشاب

 
 رارق هتفرگ رارق دیکات دروم هنوگنیا »۱۶ هرامش یمومع رظن راهظا« رد تافام ناربج رثوم یاههار نتشاد تیمها
 :هتفرگ
 
 هک ینوناقریغ هلمح هنوگره لباقم رد ناشدوخ زا رثوم روط هب دنناوتب دارفا مامت هک دوش ررقم دیاب نمض رد«
 هتشاد دناهدوب هلمح نیا لوئسم هک یناسک هیلع تافام ناربج یارب یرثوم هار و دننک عافد دریگیم تروص
 117».دنشاب

 
 رکف هک یتروص رد دهدیم قح دارفا هب اپورا هیداحتا نیناوق مه و اپورا یاروش نیناوق مه ،اپورا هقطنم رد
 داهن دزن ار دوخ یاهتیاکش و اهاضاقت دوریمن شیپ نوناق اب قباطم ناشیصخش یاههداد شزادرپ دننکیم
  .دننک هئارا طوبرم یتراظن

 
 داهن کمک زا یروهرهب یارب ،ناشتنوکس لحم و تیلم زا لقتسم ،هداد عوضوم دارفا قح ۱۰۸ دیدج نویسناونک
 دیابن هداد عوضوم دارفا و درک در ار کمک یاضاقت ناوتیم ییانثتسا دراوم رد اهنت .دسانشیم تیمسر هب ار یتراظن

                                                
 ١١ رد اجنامھ ،١۶ هرامش یمومع رظن راھظا 117
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 اهنآ هک دیوگیم هداد عوضوم دارفا دروم رد اصخشم نویسناونک .دنهد ششوپ ار کمک نیا هب طوبرم یاههنیزه
 هتشاد ۱۲ هدام تحت یتافام ناربج هار دیاب هدش ضقن هدمآ نویسناونک رد هک ناشقوقح هک یدراوم رد«
  .118»دنشاب

 
 و ییاضقریغ و ییاضق بسانم یاهتازاجم ییاپرب هب تسد« نویسناونک وضع یاهتلود هک درادیم ررقم ۱۲ هدام
 119».دننزب نویسناونک نیا نیناوق ضقن یارب تافام ناربج یاههار
 
 ات دنوش هداد رارق هداد عوضوم درف رایتخا رد تافام ناربج یاههار هکنیا تیمها رب مه »یحیضوت شرازگ«
 :دنکیم دیکات دوش نیمضت رثوم لامعا هنوگنیا

 
 .تسا رادروخرب یتایح یتیمها زا دننکیم ییارجا ار نویسناونک ینوناق دافم هک یتامادقا تسبراک ندوب رثوم«
 رد دیاب تسا هداد عوضوم دارفا رایتخا رد هک یتافام ناربج هنوگره هارمه هب یتراظن )یاهداهن ای( داهن شقن
 120».دریگب رارق رظن دروم وضع یاهروشک طسوت نویسناونک ینوناق دافم لامعا ندوب رثوم دروم رد یلک ینیبزاب

 
 یارب یتامادقا هب تسد دهاوخیم یتراظن یاهداهن زا و تسه لوصا نیمه یواح اپورا هیداحتا »تاررقم« دنس
 دروم رد رظن دروم درف هب دیاب یتراظن داهن و دنوش قیقحت هب رجنم دیاب تایاکش نیا .دننزب تایاکش هئارا لیهست
 ناکما هداد عوضوم درف هب هک درادیم ررقم ار وضع یاهتلود دنس نیا .دهد عالطا شتیاکش هب یسررب هجیتن

 رد هک هداد عوضوم دارفا دروم رد طقف هن نیا .دننک اطعا ار یروشک یاهداهن یاهمیمصت هیلع ییاضق تیاکش
 121.دنکیم قدص دناهتشاد روضح یتراظن یاهداهن زا یکی دزن یاهیور رد هک ییاهرگشزادرپ و اهرگلرتنک دروم
 
 هداد عوضوم دارفا هب هقطنم یاهروشک ریاس و هدش لامعا و هتفریذپ اعیسو یللملانیب حطس رد تیاکش قح نیا

 یاههداد زا تنایص نوناق .دناهدرک اطعا ییاضق رظندیدجت یاضاقت ناکما رانک رد ار رثوم تافام ناربج نتشاد قح
 نیمضت یارب مزال تامادقا دروم رد و دنک تفایرد ار اهتیاکش اههداد زا تنایص داهن هک دنکیم ررقم سنوت
 دیدجت هاگداد رد ار یتراظن داهن تامیمصت ییاضق ینیبزاب قح نمض رد نوناق 122.دریگب میمصت اههداد تشادساپ
 ررقم »یصخش یاههداد میرح نوناق« ،رطق رد 123.دنکیم هئارا میمصت رودص زا سپ هام کی ات سنوت رظن
 تروص هک یفلخت دهاوخیم رگشزادرپ ای رگلرتنک زا هک دنک غالبا یقطنم یمیمصت دیاش تراهم هرادا هک درادیم
 ای رگلرتنک .دنک ناربج هدوب دوشیم نییعت هرادا دوخ طسوت هک صخشم یاهرود رد تیاکش دروم و هتفرگ
 تیاکش هنوگره هب ریزو .دننک ضارتعا دوشیم هتفرگ ریزو دزن هک یتامیمصت هب دنراد تقو زور تصش رگشزادرپ

 »اههداد زا تنایص هرادا« مه ریازجلا رد ناس نیمه هب 124.دنکیم یگدیسر نآ میلست خیرات زا زور تصش فرظ
 یرورض یصخش یاههداد تشادساپ یارب هک یمیمرت ره ،روتسد اب دناوتیم و دنکیم تفایرد ار یدرف یاهتیاکش
  .یصخش یاههداد یدوبان نمض رد و شزادرپ فقوت هب نامرف هلمج زا دزاس نکمم دشاب

 
  اهداهنشیپ
 

                                                
 ٩ هدام ،١٠٨ دیدج نویسناونک ،اپورا یاروش118
 ١٢ هدام ،١٠٨ دیدج نویسناونک ،اپورا یاروش 119
 ٣۵ دنب ،یحیضوت شرازگ ،١٠٨ دیدج نویسناونک ،اپورا یاروش 120
 ٧٨ و ٧٧ ،۵٧ یاھهدام ،اپورا ھیداحتا »تاررقم« دنس 121
 ٧۶ هدام ،١٣٨٣ دادرم ۶ ،یصخش یاھهداد زا تنایص هرابرد ۶٣-٢٠٠۴ سنوت کیناگرا نوناق 122

هدام ٨٢ 123 داد ١٣٨٣،  رم ،یصخش ۶  یاھ  هداد زا  تنایص  هرابرد  سنوت ٢٠٠۴-۶٣  کیناگرا  نوناق   
  ٢۶ هدام ،٢٠١۶ لاس ١٣ هرامش ،یصخش یاھهداد یصوصخ میرح نوناق ،رطق124
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 یصخش تاعالطا راشتنا ،تاحالصا ،شزادرپ فقوت روتسد رودص یارب نویسیمک هب روآمازلا تارایتخا یاطعا —
 اهتردق ریاس و هداد عوضوم درف دزن

 
  .نویسیمک تامیمصت لباقم رد ییاضق یاهداهن تحت دارفا هب رظن دیدجت قح یاطعا —

 

 یریگهجیتن .جنپ
 
 فیاظو قباطم ناریا میوش نئمطم ات دراد دوبهب هب زاین ینشور هب »یصخش یاههداد زا تنایص و تظافح« هحیال
 دنس زا نآ تیعبت نیمضت نمض رد و دنکیم لمع یصخش میرح و اههداد زا تنایص هنیمز رد شایللملانیب

 .دنکیم لیهست ار یصخش تاعالطا یزرمارف نایرج هک ینیناوق ریاس و اپورا هیداحتا »تاررقم«
 
 نوناق رد هک تاعالطا هب یسرتسد قح و نایب یدازآ نمض رد و تسین یفاک ییاهتظافح نینچ هئارا یارب هحیال
 ار هداد عوضوم دارفا و هدرکن یاهراشا یللملانیب نیناوق و نیزاوم هب هحیال نیا .دربیم لاوس ریز دناهدمآ یساسا
 نیا بقاوع .هتشاذگ یقاب ریذپبیسآ یاهنایار تازاجم نوناق و یمالسا تازاجم نوناق نیرفآلکشم دافم لباقم رد
 هب تکرح و نوناق نیا طسوت »هداد یزاسیلحم« یارجا یاهتیعقاو همه زا رتمهم .دنرایسب نایب یدازآ یارب هحیال
 لالقتسا دروم رد .دراد ینارگن یاج ناریا تاماقم هرطیس رد شنداد رارق و تاعالطا یزاسیزکرم یوس
 یاهینارگن و یلاخ یاهاج ییاضق هیور تسبراک نیمضت راک رد یتراظن یاهداهن و »اههداد زا تنایص نویسیمک«
 یکانرطخ الخ اههداد عوضوم دارفا یارب تافام ناربج نشور یاههار نادقف ،هفاضاب .دنتسه دوجوم یرایسب
 نایب یدازآ قح زا هک دهدیم ار یدارفا رازآ و بیقعت ناکمما هيئاضق هوق هب و دوشیم هنیشیپ هب رجنم هک تسا

 یفرعم زا شیپ و دوش هداتسرف سپ زاب هدرک نیودت ارنآ هک یاهتیمک هب تسیابیم هحیال .دننکیم هدافتسا دوخ
 .دوش رازگرب ناسانشراک و مومع اب یتروشم تاسلج ،نآ ددجم


