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 در پالستیک چوب و ترمووود تولید خطوط احداث پروسه اقتصادی مقایسه

 دشرکت سهامی جنگل شفارو
 3منش حقیقی ، حسین2مریان کرمدوست ، بهروز 1محمد نعمتی

  اتکا سازمان کیفیت و توسعه تحقیقات، مرکز 1

  mhd_nemati@yahoo.com 
  شفارود جنگل سهامی شرکت نوآوری و توسعه مدیرتحقیقات،2

 Karamdoost.b@gmail.com 

  شفارود جنگل سهامی شرکت ریزیبرنامه و طرح مدیر3

 Moshtaghehagh@gmail.com 
 

 چکیده
از  گفیالندر اسفتان  شففارودتولید ترمووود و چوب پالستیک در شرکت سهامی جنگل این تحقیق با هدف بررسی امکان 

 1280که یدرحال در سال در نظر گرفته شده است. قطعه 209000با ظرفیت  ترمووودانجام شده است. تولید سالیانه  مالیدیدگاه 

بدین ترتیب حجم برای ارزیابی اقتصادی پروژه مورد نظر، از اصول حسابداری صنعتی استفاده شد.  تن برای چوب پالستیک بود.

نتایج  بینی شده است.میلیون ریال پیش 54067و  8/34317بالغ بر برای ترمووود و چوب پالستیک به ترتیب گذاری مایهکل سر

مفاه(، و  13درصد(، دوره بازگشت سفرمایه ) 90های ارزیابی اقتصادی طرح ترمووود، از قبیل نرخ بازده داخلی )مربوط به شاخص

ماه(، و سود  36درصد(، دوره بازگشت سرمایه ) 34ستیک از قبیل نرخ بازده داخلی )( بیشتر از طرح چوب پال31520سود ویژه )

ی طورکلبه( بود. نتایج نشان داد طرح تولید ترمووود دارای ارزش اقتصادی باالتری نسبت به چوب پالستیک دارد، 20572ویژه )

دهد، مانع یل چوب پالستیک را به داخل کشور کاهش میکه واردات ترمووود و پروفینااحداث هر دو کارخانه مورد نظر عالوه بر 

 باشد.خروج ارز از کشور نیز شده، و همچنین از توجیه اقتصادی و مالی مناسبی نیز برخوردار می

 کلمات کلیدی: 

 ترمووود، پروفیل چوب پالستیک، نرخ بازده داخلی، سود ویژه

 

 مقدمه-1
منظور تأسیس صنعت چوب و کاغذ در کشور به ۱۳۵۲در سال 

شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( شامل دو بخش جنگل و 

بخش جنگل  ۱۳۶۵صنعت در استان گیالن تأسیس شد و در سال 

از صنعت منفک و تحت عنوان شرکت سهامی جنگل شفارود آغاز 

عنوان ان بهتوبه فعالیت کرد. شرکت سهامی جنگل شفارود را می

های بزرگ اقتصادی منطقه نام برد که ترین بنگاهیکی از قدیمی

روزگاری تأثیر بسیاری در پویایی اقتصاد و اشتغال استان 

نمود اما این جایگاه های غرب گیالن ایفا میخصوص شهرستانبه

تدبیری و مدیریت نادرست تضعیف شد و در گذر زمان بر اثر بی

و خاموشی همیشگی آن حتی مردم منطقه های ورشکستگی زمزمه

را هم نگران کرده بود. این شرکت در طول عمر خود دوران 

 جهاد وزارت  تا چوکا از جدایی متفاوتی به خود دیده است.

بعد از تغییرات  اتکا. سازمان به واگذاری نهایت در و کشاورزی

ایجاد شده در کارخانه چوکا موضوع واگذاری مجدد شفارود به 

 ۱۳۹۲ا از سر گرفته شد. این در حالی است که در اردیبهشت چوک

 ۴۴مراحل قانونی واگذاری شرکت شفارود در راستای اجرای اصل 
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موجب مصوبه هیئت دولت به سازمان اتکا انجام و قانون اساسی به

های تحت پوشش شرکت به اتمام رسیده است. مساحت جنگل

هکتار و در قالب هزار  135جنگل شفارود در حال حاضر حدود 

 24باشد که سطحی معادل داری میفقره طرح جامع جنگل 73

شود. حفظ، احیاء، های استان گیالن را شامل میدرصد از جنگل

ها با توجه به شرایط اقتصادی و برداری از جنگلتوسعه و بهره
های برداری مستمر از جنگلاجتماعی و با در نظر گرفتن اصل بهره

داری، احداث های جامع جنگلو اجرای طرح هتحت پوشش، تهی

یابی به منابع منظور دستهای ارتباطی بههزاران کیلومتر شبکه راه

برداری و نهایتاً بهره کاری و احیاییجنگلی، انجام عملیات جنگل

های تحت پوشش با هدف استمرار صحیح و اصولی از جنگل

نیاز صنایع برداشت و افزایش تولید چوب و تأمین بخشی از 

امروزه با  گردد.سلولزی کشور از اهم وظایف شرکت محسوب می

توان گفت که آن لطافت و ها میتوجه به ماشینی شدن زندگی

ها دور شده است و همین امر نیز در کار و محل ها از زندگیزیبایی

کارهای تأثیرگذار جهت شود. پس باید به دنبال راهکار دیده می

ود داشت. باید گفت که بهترین راه برای برطرف بهبود وضعیت موج

نمودن شرایط موصوف استفاده از طبیعت و مصالح حاصل از 

طبیعت در محل کار است. یکی از این مصالح طبیعی ترمووود 
توان به موارد ذیل اشاره از مزایای ویژه ترمووود می .[1]است 

 نمود:

مقاومت باال و طوالنی در برابر سایش و شرایط  .1

 جوی مختلف

 سریع و آسان نصب  .2

 جهت مکرر و آسان جداسازی و نصب قابلیت  .3

 دیگر مکانی به انتقال یا نظافت

 دارقوس یهامحل جهت هاللی برش قابلیت  .4

 [2] آسان نگهداری و شستشو  .5

 دهه اوایل به پالستیک –چوب  هایکامپوزیت تاریخچه

 فنول از کامپوزیت که یک دهه این در و گرددبرمی 1900

 که شد بازار وارد بود، درست شده چوب پودر و فرمالدیید

 برای دنده دست عنوانبه آن تجاری استفاده نخستین

 هایکامپوزیت اما بود؛ میالدی 1916سال  در رولزرویز

 برای آمریکا متحده ایاالت کشور در چوب -ترموپالستیک

 مهر در را شگرفی رشد صنعت این و اند شده تولید چند دهه

 صنعت شامل است. پیدایش کرده تجربه اخیر هایو موم

 از اندك اطالعات تاریخی لحاظ به که است صنعت دو پیوند

 بعضی که نیست آورتعجب موضوع داریم این دست در هاآن

 که بودند سازی پنجره تولیدی کارخانجات مؤسساتاز این 

 طورهبودند. ب پالستیک و چوب زمینه دو در هر تجربه دارای

 و برای میکا کلسیم، کربنات طلق، از پالستیک صنعت سنتی

 به نسبت صنعت است. این کردهیماستفاده  شیشه تولید

کتان  و کنف مانند طبیعی فیبرهای دیگر یا و چوب استفاده

 و شدنی تجدید منابع از فیبرها این گرچه بود، میل بی

 کمتری زبریدارای  و ترسبک و آمدندیم به دست یترارزان

 بیشتر و بوده عرفی یهابتونه به نسبت وسایل، تولید برای

 ثبات و تراکم دلیل به از چوب پالستیک تولیدکنندگان

 .کردندیم نظرصرف رطوبت، جذب به تمایل و پایین گرمایی

 شود ویمانجام  غرب در WPC تولید که است دهه چندین

 کشورها سایر به نسبت بیشتری قدمت از لحاظ بدین

 اروپا در اخیر دهه در محصوالت تنها این اما است؛ برخوردار

 ایاالت در صنعت این رشد عمده هرچنداند. شده تولید

 اما باشدیم اخیر دهه چند به مربوط و نوپا بوده بسیار متحده

 برخوردار بوده توجهی قابل رشد از صنعت این هاسال این در

 که یزمان میالدی، 1983 سال به آن قدمت که چرا. است

تولید  به شروع اکنون است که آمریکایی چوب انبار یک

 تکنولوژی از استفاده با درونی هاییهال با ییهاتخته مکانیزه

 سال گردد. در اینبرمی نمود، ایتالیایی اکستروژن

 داخل در آرد چوب درصد 50 تقریباً  همراه به پروپیلنیپل

 که شدمی ریخته صاف صفحه تولید اکستروژن جهت دستگاه

استفاده  گوناگون مصارف برای مختلف هایشکل در بعداً

-نحو حیرت به پالستیکی صنایع از برخی دورنمای شد.می

 با صنعت این به است. توجه نموده تغییر اخیر دهة در آوری

 از بیشتر درك و هاآگاهی چند و از آمده بدست هایموفقیت

 WPC1 تدارکات و تجهیزات تولیدکنندگان توسعه و چوب

 در بویژه جدید بازارهای در حضور شانس و محصول اضافی

                                                
1 Wood Plastic Composites 
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 است. تحریک شده بزرگ هایساختمان در ساختاری بخش

 خود دورنمای تغییر حال در بخوبی جنگلی محصوالت صنایع

 پایداری افزایش برای عنوان راهیدارند به عقیده هستند. آنها

 از بزرگترین مصرفی یکی بخش در اندك نگهداری با چوب

 از . بعضی[3] باشدمی هاپالستیک-چوب فروش نکات

تولید  آغاز حال در نیز جنگلی هایفرآورده هایشرکت

-می محصول این توزیع حال در دیگر هایشرکت و هستند

پالستیکی  چوبی هایبه کامپوزیت  WPCاصطالح  باشند.

 یا هاترموست و شکلی( هر )در چوب از که شودمی اطالق

 نظر مورد WPC محصولاند. شده تشکیل هاترموپالستیک

 اصطالحاً که باشدمی هاترموپالستیک و چوب ترکیب از نیز

 محصوالت ترکیب این از که باشدمی وود معروف پلی به

 مختلف صنایع در مصرف جهت و متفاوتی متنوع بسیار

یکبار  که هستند هاییپالستیک هاآید. ترموستمی بدست

 ذوب مجدد گرمادهی با را آنها تواننمی و اندشده بازیافت

-می هامانند اپوکسی هاییرزین شامل که مواد کرد. این

-فرآورده به زیاد مشابهت با هاییپالستیک حقیقت در باشند،

چوب  هایکامپوزیت .هستند و چوبی صنعتی، جنگلی های

 مواد تمام هایویژگی و بوده حقیقی ترکیبی مواد پالستیک

 هایویژگی از را قدرت و سختی باشد. آنهادارا می را ترکیبی

 از آن دو باالتر غالباً آنها تراکم اما اندگرفته پالستیک و چوب

 گرفته آنها ساختار از مستقیم بطور مواد این ویژگی است.

 پالستیک و چوب از عناصر درونی ترکیبی آنها یعنی شودمی

 یک عنوانبه را چوب روی سطح مؤثر بطور هستند. پالستیک

جذب رطوبت آن بسیار ناچیز بوده و  .پوشاندنازك می الیه

این تحقیق با عوامل محیطی مانند قارچ و حشرات در امانند. 

تولید ترمووود و چوب امکان  اقتصادی هدف بررسی

 گیالندر استان  شرکت سهامی جنگل شفارود پالستیک در

 انجام شده است. مالیاز دیدگاه 

 

 روش تحقیق-2
گذاری در یک پرروژه صرنعتی اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه

باشد. بردین ترتیرب بر مبنای مطالعات فنی و مالی استوار می

ترمرووود و پروفیرل چروب در این مطالعه عواملی که با تولید 

گردد. مطالعرات فنری در ارتباط است، شناسایی می پالستیک

ای از تحقیقرات در خصروص ماهیرت موعرهایجاد صنایع، مج

مررواد و محصرروالت، شررناخت فرآینرردهای مختلررف تولیررد و 

آالت مورد نیاز مریهای موجود، تجهیزات و ماشینتکنولوژی

هرا در راسرتای تولیرد و افرزایش کیفیرت باشد. ایرن بررسری

منظور تعیرین های مالی بهگیرد. بررسیمحصوالت صورت می

های اقتصراد مهندسری الزم شاخصمیزان سوددهی و تعیین 

مقایسره هرای اولیره جهرت منظور فراهم آوردن دادهاست. به

، ترمووود و پروفیل چروب پالسرتیکارزیابی مالی طرح تولید 

گرذاری، از آمرار های ثابرت سررمایهخصوص در مورد هزینهبه

منتشر شده از سازمان صنایع کوچک استفاده شرد. در مرورد 

ها و اقرالم هزینره اری تولید، به قیمتهای جبخشی از هزینه

برر  واحدهای تولیدی مشابه در داخل کشرور اسرتناد گردیرد.

اساس برآوردهای فنی بره عمرل آمرده برا اسرتفاده از اصرول 

حسابداری صنعتی هر یک از موارد سرمایه ثابت و در گردش، 

بینی و قیمت تمام شرده های ثابت و متغیر طرح، پیشهزینه

سالیانه طرح بررآورد گردیرده اسرت. پرس از و همچنین سود 

های مورد نیاز با اسرتفاده از اصرول حسرابداری گردآوری داده

قیمت تمام شرده محصرول، فرروش کرل، سرود ، [4] صنعتی

های اقتصاد مهندسی طرح شرامل شاخصناویژه، سود ویژه و 

دوره بازگشت سرمایه نرخ برگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی، 

تمام شرده محصرول، نقطره سرر بره سرر و و همچنین قیمت 

، نسربت سررمایه در ارزش ریالی فروش در نقطه سرر بره سرر

گذاری ثابرت سررانه و نسربت گردش به سرمایه ثابت، سرمایه

. و مقایسره شردمحاسربه  2سود به سررمایه مطرابق جردول 

هرا در طری دوره محاسبات اولیه با فرر  ثابرت برودن قیمت

این پروژه معادل دو سال بررآورد  برداری که درهاحداث و بهر

 .شود، انجام گرفتمی

 

 یجه نت-3
های مالی بر اساس شررایط عملکررد محاسبات و بررسی

 1واحد انجام شده است که خالصه این اطالعرات در جردول 
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روز در  270تعداد روز کاری در این واحرد  گردد.مشاهده می

توجه به  ساعت )زمان مفید با 5/7نوبت کاری  2سال، که در 

 باشد.های مجاز( در روز به فعالیت مشغول میبیکاری

 

 

 

 

 هاشرایط عملکرد واحد(: 1)جدول 
 کل ارزش تولیدات سالیانه بر اساس ظرفیت اسمی )میلیون ریال( [1394قیمت عمده فروشی هر واحد )هزار ریال( ] ظرفیت سالیانه واحد تولید

 0/96140 0/460000 209000 قطعه ترمووود

 0/96140 جمع کل تولیدات سالیانه 

 0/88000 0/550000 1280 تن پروفیل چوب پالستیک

 0/88000 جمع کل تولیدات سالیانه 

 خالصه شده است. 2طرح، بر اساس محاسبه مواد و انرژی مورد نیاز و همچنین حقوق پرسنل واحد در جدول دو سرمایه در گردش 
 

 جمع اقالم سرمایه در گردش(: 2)جدول 
 ارزش کل )میلیون ریال( تعداد روزهای کاری شرح

 ترمووود
 ارزش کل )میلیون ریال(
 پروفیل چوب پالستیک

 5/8565 3/8256 45 تأمین مواد اولیه داخلی

 2/885 5/1262 68 نفر( 20حقوق و مزایای کارکنان )تعداد کارکنان 

 1/627 1/627 65 انواع انرژی مورد نیاز

 440 7/480  %(5/0های فروش )هزینه

 9/525 6/534  %(5های جاری )سایر هزینه

 7/11043 9/11157 جمع کل سرمایه در گردش

 

ارائره شرده اسرت. در ایرن  3اجزاء سررمایه ثابرت در جردول 

هرای ماشرینهای صنعتی کارخانرهبررسی با توجه به توانائی

آالت و تجهیرزات از داخرل کشرور ن کشور کلیه ماشریسازی 

 .تهیه گردیده است
 بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابتجمع(: 3)جدول 

 شرح
 ارزش کل )چوب پالستیک( ارزش کل )ترمووود(

 جمع )میلیون ریال( جمع )میلیون ریال(

 4/28305 9020 آالت و تجهیزات تولیدینماش

 ۲۵۲۰ ۲۵۲۰ یسات عمومیتأستجهیزات و 

 1560 1560 یط نقلیهوسا

متررر( متررری  6000زمررین )
57000 

3420 3420 

 1390 1390 یسازساختمان

 ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ سازیساختمان و محوطه

 200 200 اثاثیه و لوازم اداری

بینرری نشررده های پیشهزینرره

(5/3%) 

9/703 8/1378 

 1/2249 2346 برداریهای قبل از بهرههزینه

 3/43023 9/23159 گذاری ثابتسرمایهجمع کل 

 

 

 

گذاری ثابت و در گرردش محاسربه با توجه به مقادیر سرمایه

بررآورد  4گرذاری ایرن طررح طبرق جردول شده، کل سرمایه

 گردد.می
 گذاریبرآورد سرمایه (: 4)جدول 

 ارزش کل )میلیون ریال( شرح
 ترمووود

 ارزش کل )میلیون ریال(
 چوب پالستیک

 3/43023 9/23159 ثابتسرمایه 
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 7/11043 9/11157 سرمایه در گردش

 54067 8/34317 گذاری کلجمع سرمایه

 

هرای های ثابت و متغیرر طررح، کرل هزینرهبا محاسبه هزینه

 گردد.بندی میجمع 5طرح مطابق جدول 
 های سالیانهبرآورد کل هزینه (: 5)جدول 

های سالیانه هزینه شرح
 )میلیون ریال(

 ترمووود

های سالیانه هزینه
 )میلیون ریال(

 پروفیل چوب پالستیک

 6/11740 2/9961 هزینه ثابت

 7/57844 8/55239 هزینه متغیر

های جمع کل هزینره

 سالیانه

1/65201 4/69585 

 
های طرح یسنجپس از انجام محاسبات مربوطه برای امکان

دو اقتصادی خالصه اهم نتایج حاصله از مطالعه اقتصادی 

در شرکت  ترمووود و پروفیل چوب پالستیکطرح تولید 

ذکر  6در جدول  گیالندر استان  سهامی جنگل شفارود

 گردیده است.

 
خالصه نتایج حاصل از مطالعه اقتصادی طرح تولید  (:6)جدول 

امی جنگل در شرکت سه ترمووود و پروفیل چوب پالستیک

 گیالندر استان  شفارود
مقدار )چوب  )ترمووود( مقدار شرح ردیف

 پالستیک(
 درصد 34 درصد 90 نرخ بازده داخلی طرح 1

فروش نسبت حاشیه  2

 سود/فروش()

 درصد 21 درصد 32

میلیون  30939 سود در سطح ظرفیت 3

 ریال

میلیون  18415

 ریال
 ماه 36 ماه 13 دوره بازگشت سرمایه 4
میلیون  31520 سود ویژه 5

 ریال

میلیون  20572

 ریال

مقایسه عملکرد ترمووود در مقایسه با چوب پالستیک نشران 

داد که ترمرووود دارای عملکررد بهترری از لحراظ ارزش کرل 

تولیدات سالیانه نسبت به پروفیل چوب پالستیک داشرت. برا 

این وجود این محصول نیاز بره سررمایه در گرردش بیشرتری 

نسبت به چوب پالستیک دارد، ولی میزان سرمایه ثابت کمتر 

ترمررووود نسرربت برره چرروب پالسررتیک دارای مزیررت اسررت. 

گذاری ترمرووود یهسررمامیرزان  4ی مطابق جردول طورکلبه

هرای نسبت به چوب پالسرتیک کمترر برود. از لحراظ هزینره

-سالیانه نیز تولید ترمووود دارای میزان کمترری هزینره مری

کره واحردهای فعرال در زمینره تولیرد یناباشد. با توجره بره 

 95باشرند و حردود ر کشورمان بسریار معردود میترمووود د

گرردد و صرادرات درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می

باشد، لذا احداث واحردهای جدیرد این محصول بسیار کم می

بطرور باشد. در زمینه تولید ترموود دارای توجیه اقتصادی می

کلی نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن اسرت کره طررح 

ترن  1280ترمووود نسبت بره  قطعه 209000د سالیانه تولی

، هم بره لحراظ ترأمین مراده گیالندر استان  چوب پالستیک

هرای اقتصراد مهندسری، از اولیه و هم مناسب بودن شراخص

مطلروبی برخروردار اسرت. نررخ برازده داخلری بسریار توجیه 

دامنره قابرل از باشد کره درصد می 90گذاری مجموع سرمایه

. دوره بازگشت سرمایه [5] بیشتر استالمللی بینقبول عرف 

باشد، که می ماه 13گذاری( از دیدگاه پروژه )مجموع سرمایه

از تروان براالی طررح در  مراه( 36نسبت به چوب پالستیک )

سرود ویرژه دارد.  حکایرت گرذاریهای سررمایهبازیافت هزینه

-طرح ترموود نیز نسبت به طرح چوب پالسرتیک براالتر مری

های موجود در ترموود نسربت . با توجه به مزایا و ویژگیباشد

توان گفت این مصالح یکی از بهتررین های پیشین میبه روش

ترین مصالح موجود در صنعت ساختمان است کره بره و نوین

 کند.ها کمک میروح بخشیدن جسم سرد ساختمان

 

 مراجع
 .،سریدعبداه ،و پرورتنگکی .،سرعید ،حکیمیران .،مرینا ،محمودی .1

عنوان جدیدترین مصالح نوین چفوبی در بررسی ترمووود به

کنفرانس مصالح و سرازه هرای نروین در علرم  ،صنعت ساختمان

 .1393 شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو،، 15-1مهندسی عمران، 

2. Fengel, Dietrich, and Gerd Wegener, eds. Wood: 
chemistry, ultrastructure, reactions. Walter de 
Gruyter, 1983. 
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بررسی اثر نانو رس بر کامپوزیت سلولزی ساخته .، هالنایلی ش .3

نامره کارشناسری ، پایرانپروپیلن / آرد ساقه گندمشده از پلی

 140، ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحرد علروم و تحقیقرات تهرران

 .1390صفحه، 

 ،تهررران، حسففابداری صففنعتی .رضررا. فهرریم، حسرریناعتمرادی،  .4

 .1382، صفحه 352 تکمیلی، انتشارات سنجش

5. Magnus, D. Economics of the pulp and paper industry. 
FAPET, Helsinki, Finland, 186 p. 1998. 
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مقایسه الگوریتم های آپ ویند، کوئیک و قاعده توانی در روش 

 حجم محدود
 2ایرج سعیدپناه، *1رامین گل محمدی آذر

 (Ramin.Golmohamadi@znu.ac.irدانشگاه زنجان ) ی، دانشکده مهندسهای هیدرولیکیدانشجوی کارشناسی ارشد سازه -1

 (saeedpanah@znu.ac.irدانشکده مهندسی دانشگاه زنجان ) ،استادیار گروه مهندسی عمران -2

 چکیده

را در توسعه و پیشفرفت علفوم مهندسفی از جملفه مهندسفی امروزه استفاده از روشهای عددی نقش اساسی و مهمی 

باشد. در های عددی روش حجم محدود میکند. از جمله مهمترین روشعمران، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ایفا می

آپ  الگوریتماستوکس الگوریتم های مختلفی از قبیل  -این روش برای گسسته سازی جمالت جابجایی و پخش معادالت ناویر

ها از نظر زمان صرف شده وجود دارد. در این مقاله به مقایسه این الگوریتم و الگوریتم کوئیک ی توانیالگوریتم قاعده ویند،

-برای حل معادالت پرداخته شده است. بدین منظور جریان حول یک استوانه توسط روش حجم محدود و بوسیله الگفوریتم

دهد که الگوریتم قاعده تفوانی بفه زمفان و تکفرار حل عددی انجام شده نشان میهای مذکور، حل عددی شده است. نتایج 

کمتری برای حل معادالت گسسته شده برای رسیدن به همگرایی نسبت به دو الگوریتم دیگفر نیفاز دارد. بعفد از الگفوریتم 

 رسیدن به همگرایی را دارند.و الگوریتم کوئیک نیاز به تکرار کمتری برای آپ ویند قاعده توانی به ترتیب الگوریتم 

 کلمات کلیدی

 ، الگوریتم کوئیک، روش حجم محدودآپ ویند الگوریتم قاعده توانی، الگوریتم

 

 مقدمه -1

، 2اجرزای محردود امروزه، اسرتفاده از روش هرای عرددی      

در محاسربات کرامپیوتری از  4و حجم محدود 3تفاضل محدود

اهمیت زیادی برخروردار بروده و بره عنروان ابرزاری کارآمرد در 

بطوریکره  طراحی وسایل مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد.

سریاالت محاسرباتی ها اساس و پایره علرم دینامیرک این روش

پیچیردگی معرادالت دیفرانسریل حراکم برر  شوند.محسوب می

های مسأله، یعنی معادالت ناویر استوکس، تأثیر متقابرل پدیرده

های مربروط بره تجهیرزات فیزیکی مختلرف، براال برودن هزینره

گیری در های اندازهآزمایشگاهی و محدودیت استفاده از دستگاه

باشد که اسرتفاده از مله دالیلی میبسیاری از مسائل عملی از ج

های عددی محدود های آزمایشگاهی را در مقایسه با روشروش

                                                
2 Finite Element Method (FEM) 
3 Finite Difference Method (FDM) 
4 Finite Volume Method (FVM) 

بدون شک، قسمت عمده ای از پیشررفت تکنولروژی و  .کندمی

صنعت در سال های اخیر مدیون کامپیوتر و گسترش و تکامرل 

پیشررفت دینامیرک سریاالت  تکنیک هرای عرددی مری باشرد.

هرای آغراز شرد. روش 1950انه در دهره محاسباتی با ورود رای

تفاضل محدود و اجزای محدود کره از ابزارهرای اساسری مرورد 

و دینامیررک  5اسررتفاده در حررل معررادالت دیفرانیسرریل جزئرری
هرای پیردایش متفراوتی از باشند ریشهمی 6سیاالت محاسباتی

 یکدیگر دارند.

در انجمن رویال لندن، ریچاردسون برای اولرین  1910در سال 

ای در مرورد اسرتفاده از روش تفاضرل محردود جهرت بار مقاله

در مقابرل،  تحلیل تنش سردهای برا مصرالح بنرایی ارائره کررد.

استفاده از روش اجزای محدود برای اولین بار در ژورنال علمری 

هوانوردی توسط تورنر کالف، مارتین و ترا  برا کراربرد تحلیرل 

آن به بعد هر دو    به چا  رسید. از  1956تنش هواپیما در سال 

                                                
5 Partial Differential Equations (PDE) 
6 Computational Fluid Dynamics 
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های مختلفی اعم از دینامیک سریاالت و انتقرال روش در زمینه

 حرارت پیشرفت کردند.

کاربرد روش تفاضل محدود در دینامیک سیاالت محاسباتی      

و بسریاری  (1981،1984، رو ))1978،1983(توسط هرارتن 

دیگررر ارائرره شررده اسررت. ایررن روش  در کترراب هررای پاتانکررار 

(  مرورد 1999(، و فرزیگر و پریرک )1995ندرسون)(، ا1980)

 استفاده قرار گرفته است

کاربرد روش اجزای محدود در دینامیک سیاالت محاسباتی      

(، و 1992(، پپرر و هینریرک )1991توسط زینکروی  و تیلرور )

بسیاری دیگر ارائه شده است. این روش در دهه های اخیر سهم 

 داشته است. 7گالرکین-روبه سزایی در توسعه روش های پت

هرای اجرزای محردود و تفاضرل امروزه، استفاده از ترکیب روش

ها موسروم بره روش محدود رو به افزایش است. یکی ازاین روش
برا  حجم محدود است که به دلیل اساس و زیرساخت آسران آن

استقبال زیادی روبرو شده اسرت. در ایرن روش بررای گسسرته 

اسرتوکس  -ش معرادالت نراویرسازی جمرالت جابجرایی و پخر

الگروریتم  الگروریتم آ  وینرد،الگوریتم های مختلفری از قبیرل 

در ایرن مقالره بره  .وجود دارد و الگوریتم کوئیک ی توانیقاعده

هرا از نظرر زمران صررف شرده بررای حرل مقایسه این الگوریتم

معادالت پرداخته شده است. بردین منظرور جریران حرول یرک 

هررای م محرردود و بوسرریله الگرروریتماسرتوانه توسررط روش حجرر

مذکور، حل عددی شده است. نترایج حرل عرددی انجرام شرده 

دهد که الگوریتم قاعده توانی به زمان و تکرار کمترری نشان می

برای حل معادالت گسسرته شرده بررای رسریدن بره همگرایری 

نسبت به دو الگوریتم دیگرر نیراز دارد. بعرد از الگروریتم قاعرده 

و الگروریتم کوئیرک نیراز بره آ  ویند الگوریتم  توانی به ترتیب
 تکرار کمتری برای رسیدن به همگرایی را دارند.

 

گسسته سازی جمالت جابجایی و پخش  -2

 استوکس-در معادله ناویر

 باشداستوکس به صورت زیر می -فرم دو بعدی معادالت ناویر

(1) SgraddivUdiv
t





)()(

)(




 
ضرریب پخرش،  نماد جمله چشمه، Sدر رابطه فوق      

از   1ی اول تا چهارم معادلره جمله باشند.سرعت می Uچگالی، 

 یجملرره وابسررته برره زمرران، یسررمت چرر  برره ترتیررب جملرره

از . باشرندمری 10چشمه یو جمله 9پخش یجمله ،8جابجایی

                                                
7 Petrov-Galerkin Methods 
8 Advection Term  

آنجایی که پخش همواره در راستای جابجایی رخ می دهد و این 

برای گسسته سازی دو جمله ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند 

یکجا و به صرورت یرک  این دو جمله به روش حجم محدود باید

بره فر  سرعت جریان معلروم  . باواحد مورد بررسی قرار گیرند

 یم.جمله جابجایی و پخش می پرداز گسسته سازی

 رابطه جمله جابجایی و پخش را می توان به صورت زیر نوشت: 
 

(2) )()(  graddivUdiv  
برای درك بهتر موضوع حالت یک بعدی جابجایی و پخش را در 

 نظر می گیریم

(3)   









dx

d

dx

d
u

dx

d 


 
 جریان همچنین باید پیوستگی را ارضا نماید

(4)   0u
dx

d


 
گرفتره شرود، درنظرر  1در صورتی که حجم کنترل مانند شکل 

 شود:به صورت زیر نوشته می 5معادله 

 
 : حجم کنترل یک بعدی1شکل

 (5)                                     

we

we
dx

d
A

dx

d
AuAuA 




















 )()(

 

(6) 0)()(  we uAuA  

 

را بره  Dو  Fدو متغیرر   6و  5 برای ساده نمایش دادن معادلره

 صورت زیر تعریف می نماییم:

(7) 

(8) 
x

D

uF










 
را در مرزهای حجم کنتررل  Dو  Fبا کمک تعریف فوق مقادیر 

 می توان به صورت زیر نوشت:

                                                                    
9 Diffusion Term 
10 Source Term 
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(9) 

(10) 

 

WP

W
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ww

x
D
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(11) 

(12) 

 

PE

E
e

ee

x
D

uF










 
 

مرکرزی بررای  تفاضلو استفاده از روش   Aw=Ae=Aبافر  

 خواهیم داشت: ،معادله سمت راست

(12                                       )

   WPwPEewwee DDFF   
 برای معادله پیوستگی انتگرل گیری شده نیز خواهیم داشت:

 (13) 0 we FF 
 بره طرور  2 تا اینجا فقط یک مرحله باقی مانده است تا معادله

منتقرل شرده از  ی اکنرون بره محاسربه کامل گسسته شود.

نشان داده شده اند می  wو  eکه به ترتیب با w و eسطوح 

روش های مختلفی مطرح  wو  eبرای محاسبه ی  پردازیم.

، 11آ  وینرد الگروریتم از این روش ها می توان به  شده است.

  اشاره نمود. 13و  الگوریتم کوئیک ،12ی توانیالگوریتم قاعده

 الگوریتم آپ ویند -2-1

ایرن  اگر جهت یک جریان را از غرب به شرق فرر  کنریم،     

به مراترب بیشرتر از  Wامر مسلم است که میزان اثرگذاری گره 

بره  Pدر سطح غربی و همچنین میرزان اثرگرذاری گرره  Pگره 

باشرد. ایرن عبرارت شرقی مری  در سطح Eمراتب بیشتر از گره 

وینرد اثرر آ  الگروریتم باشد.ویند میآ  الگوریتمبیانگر مفهوم 

با توجه به توضریحات فروق  .گیردجریان باالدست را در نظر می

را در جریان غرب به شرق  wو  e  در سطوح مقادیر خاصیت 

 توان نوشت:به صورت زیر می

(14                                                                  )

Ww   
(15                                                                   )

Pe  
 

                                                
11   Upwind Scheme 
12 The Power-Law Scheme 
13 Quadratic Upstream Interpolation for Convective 

Kinetics (QUICK) 

 

 و استاندارد سرازی رابطره 13ه ا جایگذاری روابط باال در معادلب

 گردند:به دست آمده، نتایج زیر حاصل می
 

(16)    
EEWWpp aaa   

(17)  weEWp FFaaa 
 

 
 : ضرایب معادله گسسته شده1جدول 

Ea Wa  جهت

 جریان

eD ww FD   از غرب به

 شرق

ee FD  wD  از شرق به

 غرب

 ی توانیالگوریتم قاعده - 2-2

ویند ایرن اسرت کره اثررات الگوریتم آ یکی از ضعف های      

 ی تروانیقاعردهگیررد. ولری در الگروریتم پخش را در نظر نمری
تجراوز کنرد، اثرر پخرش در نظرر  10هنگامی که عدد پکلت از 

مانند الگوریتم  10و برای اعداد پکلت کوپکتر از  شودگرفته می

. نمری شرود. شود و اثرات پخش در نظر گرفتهویند عمل میآ 

ضرایب معادلره گسسرته شرده یرک بعردی برا اسرتفاده از ایرن 

 شود.جابجایی به صورت زیر نوشته می -الگوریتم برای پخش

(18) 

]0,max[])1.01(,0[max 5

wwwW FPeDa 

                                 

(19) 

]0,max[])1.01(,0[max 5

eeeE FPeDa 

                           

 الگوریتم کوئیک - 2-3

الگوریتم اختالف کوئیک بطور کلی دقت باالتری نسربت بره      

الگوریتم های تفاضل مرکزی و پیونردی دارد. ایرن الگروریتم از 

کنرد و مقرادیر یرک پروفیرل مرتبره دوم مناسرب اسرتفاده مری
شارهای سطح سلول را همواره با استفاده از درونیابی مرتبه دوم 

کنرد. محاسربه مریبین دو گره همسایه و یرک گرره باالدسرت 

 باشدبنابراین الگوریتم فوق پایدار می
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: پروفیل های مرتبه دوم استفاده شده در روش 3شکل 

QUICK 
 

روی سطح سلول  مقادیر مربوط به خاصیت  کوئیکدر روش 

 نویسیم:در جریان غرب به شرق را به صورت زیر می

(20)                                                   

8

36 WWPW
w







 
(21)                                                      

8

36 WEP
e







 
 و استاندارد سرازی رابطره 13ه ا جایگذاری روابط باال در معادلب

 گردند:به دست آمده، نتایج زیر حاصل می

(22)                                             

WWWWEEWWpp aaaa   
(23                                               )

 weEWp FFaaa  

 مثال عددی -3

، آ  وینرد، کوئیرک و قاعرده تروانی هرایبرای مقایسه الگوریتم

ه حرل عرددی گردیرد 4جریان حول یک استوانه مطابق شرکل 

 باشد:است. فرضیات مساله به صورت زیر می

 

20Re2,/1.0

,/1,/1 3





mDmskg

smVmkg




 

 
 ،چگالیV  ،سرعت جریان لزجت وD قطر استوانه مری-

است در نتیجه جریان آرام  20باشد. عدد رینولدز جریان برابر با 

 باشد.می

 
 : جریان حول یک استوانه4شکل

مساله فوق توسط روش حجم محدود حل عرددی شرده اسرت. 

آ  ویند، کوئیرک و  هایبرای گسسته سازی معادالت، الگوریتم

به کار گرفتره شرده انرد. معیرار همگرایری برابرر برا  قاعده توانی

درنظر گرفته شده است. الگروریتم قاعرده تروانی برا  0.00001

د بررای تکرار به همگرایی رسید، در صورتی کره ایرن عرد 447

و  476الگوریتم آ  ویند و الگوریتم کوئیک به ترتیرب برابرر برا 

مترر برر  2 باشد. مساله فوق بار دیگر برا سررعتتکرار می 539

و  جریان به  40عدد رینولدز جریان برابر با ثانیه نیز حل گردید.

باشد. نتایج تحلیرل نشران دادنرد کره الگروریتم صورت آرام می

تکررار و  393تکرار، الگوریتم آ  وینرد برا  374قاعده توانی با 

تکرار بره همگرایری رسریدند. از نترایج  457الگوریتم کوئیک با 

هرای آرام تروان اسرتنباط نمرود کره در جریرانبدست آمده می

الگوریتم قاعده توانی سریعتر از دو الگوریتم دیگر بره همگرایری 

 رسد.می

 

 
 : بردارهای  سرعت حول استوانه5شکل 

 گیرینتیجه -4

روش هررای مختلفرری  wو  eبرررای محاسرربه ی  -1

 از ایرن روش هرا مری تروان بره  مطرح شده اسرت.

و   ی ترروانی،الگرروریتم قاعرردهآ  وینررد،  الگرروریتم

 اشاره نمودالگوریتم کوئیک 
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الگوریتم قاعده توانی به زمان و تکررار در جریان آرام  -2

کمتررری برررای حررل معررادالت گسسررته شررده برررای 

رسیدن به همگرایی نسبت به دو الگوریتم دیگر نیراز 

 دارد

آ  . بعد از الگوریتم قاعده توانی به ترتیب الگروریتم  -3

و الگوریتم کوئیک نیاز به تکررار کمترری بررای ویند 

 رسیدن به همگرایی را دارند.
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ی موثر روی رفتار شدهی تنوع در جایگاه های ژنی شناخته مطالعه

 چراگری در زنبور عسل ایرانی 
 2احمدی اردشیر و 1غالمعلی نهضتی پاقلعه، 1، عباس پاکدل1*مریم صفدری شاهرودی

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران 1
 دانشکده فنی کشاورزی شهریار 2

yahoo.com@13safdari_m20* 

 چکیده

هفای های موجود در دو جایگاه موثر بر صفت رفتاری جمع آوری گفرده در نمونفهی چند شکلیبرای مطالعه PCR-RFLPاز روش 

ی هضم با دو در نتیجه Amforزنبور عسل جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران استفاده شد. با استفاده از این روش در جایگاه 

الگوهفای مختلففی را در جمعیفت  TaqIتوسط آنزیم  pln2ده نشد ولی هضم جایگاه ژنی تنوعی مشاه AluIو  RsaIآنزیم برشی 

 تحت بررسی حاصل نمود.

 کلمات کلیدی 

 ، رفتار چراPCR-RFLPزنبور عسل، 

 مقدمه-1

های زنبور عسل به بر خالف دیگر حیوانات مزرعه، قابلیت تولید کلنی

ی عسل و رفتار اجتماعی مانند ذخیره طور عمده مبتنی بر صفات

بهداشتی است. بنابراین زمانی که زنبور داران به دنبال بهبود ژنتیکی 

جمعیت های زنبور عسل خود هستند در ابتدا و عمدتا به جای 

صفات فیزیولوژیکی افراد به دنبال بهبود صفات رفتاری در سطح 

عسل اختصاص های بارز اجتماعات زنبور کلنی هستند. از ویژگی

ی زنبور عسل پیامدی از باشد. تقسیم کار در یک النهنیروی کار می

تغییرات وابسته به سن در فیزیولوژی به عالوه تنوع ژنتیکی درون 
کلنی برای گرایش برای انجام وظایف خاص است. مطالعات نشان 

های زنبور عسل برای داده اند که تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت

-(. زنبور1ایف جمع آوری آب، شهد و گرده وجود دارد )تخصیص وظ

های چراگر به طور ژنتیکی برای جمع آوری آب، شهد یا گرده 

ی ژنتیکی قوی برای ( مولفه1998(. دریلر )2یابند )اختصاص می

(. جمع آوری گرده صفتی با 3رفتار جستجو گزارش نموده است )

 (.4( است )5/0توارث پذیری باال )

جمعیت برای حشرات اجتماعی عامل بسیار مهمی به شمار  یاندازه

رود. یک جمعیت بزرگتر، قدرت ماندگاری در طول زمستان و می

(. 5دهد )شرایط دشوار را زیاد و تولید مثل کلنی را افزایش می

همچنین همبستگی مثبت قوی بین نسبت و تعداد چرا گرهای گرده 

 (.6و مقدار تخم و الرو وجود دارد )

داری بر روی های چرا دارای تاثیر معنیرسد که استراتژینظر می به

رشد و ماندگاری باشد. در حالیکه زنبورهای چراگر منابع مختلفی 

کنند، این شهد و گرده شامل شهد، گرده، صمغ و آب جمع آوری می

کند. به منظور است که احتیاجات انرژی و پروتئین کلنی را تامین می

لید مثل و ماندگاری در زمستان، کلنی ها ساالنه نیاز پرورش نوزاد، تو

کیلوگرم شهد دارند  80تا  60کیلوگرم ورودی گرده و  30تا  15به 
-(. در جریان زمستان که غذایی در بیرون کندو در دسترس نمی5)

باشد، زنبورها از غذای ذخیره شده یعنی عسل و نان زنبور استفاده 

ست که توسط چراگرها جمع آوری شده کنند. نان زنبور گرده ای امی

این ماده برای  .ها آماده شده استاست و برای ذخیره سازی در شان

ماندگاری در طول زمستان و همچنین شروع تجدید جمعیت در بهار 

 (.7مهم است )

( نخستین مطالعه را با هدف پیدا کردن 1995همکاران ) هانت و

های ژنی موثر روی صفات مربوط به جمع آوری گرده انجام جایگاه

و  8( نیز این مطالعه را تکمیل نمودند )2000دادند. پیج و همکاران )

، pln1گرده با عنوان های  QTL(. در نتیجه ی این مطالعات سه 9
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pln2  وpln3  بر اساس کمیت گرده در یک جمعیت بک کراس

شناسایی ه ی زیاد و کم گرده کنند حاصل از تالقی سویه های ذخیره

ی بار گرده جمع آوری شده توسط با اندازه pln2و  pln1شدند.

 کارگرها در ارتباط بودند.

یابی شد و به عنوان یک مارکر نقشه AmForدر مطالعات بعدی ژن 

نامگذاری شد، مورد شناسایی قرار گرفت.  pln4یک منطقه که با نام 

ها با پاسخ به ساکارز و سن QTLین تنوع اللی و اثرات پلیوتروپی ا

این جایگاه های  (.10در زمان آغاز چرا در ارتباط بوده است )

اختصاص وظیفه دارای اثرات اپیستازی بوده و از این راه ترکیب 

کنند که به میزان زیاد نوع منبعی که ژنوتی  یک فرد را تعیین می

 (.11سازند )کند، متاثر میکارگر برای آن چرا می

ر مطالعه ی حاضر به مطالعه ی چند شکلی های موجود در دو د

پرداخته  PCR-RFLPبا استفاده از روش  Amforو  pln2جایگاه 
شده است. اطالعات حاصل از این نوع مطالعات قدمی در جهت 

 انتخاب بر اساس ژنوتی  کلنی ها است.

 مواد و روش ها-2

منراطق مختلرف ایرران هرای کرارگر برالغ از زنبور آوری نمونه:جمع

شامل کررج، چرالوس، گلسرتان، اصرفهان و قسرمت جنروبی اسرتان 

سیستان و بلوچستان جمع آوری شدند. از هر کلنی یک زنبور کرارگر 

در  DNAهای عسل تا زمان استفاده برای استخراج گرفته شد. زنبور

 ی سانتیگراد نگهداری شدند.درجه -20درصد و در دمای  96اتانول 

از کل بدن هرر زنبرور برر اسراس  DNAاستخراج : DNAاستخراج 

 انجام گرفت.CTAB روش بهینه شده ی 

 

توالی پرایمر ها و برنامه دمایی مورد استفاده برای قطعات  -1جدول
 ژنی مورد مطالعه

 PCRی توالی پرایمرهرا و برنامرههای مورد مطالعه: تکثیر جایگاه

 مورد استفاده برای هر جایگاه در جدول یک آورده شده است.

این منطقه به  PCRپس از انجام واکنش : Amforجایگاه ژنی 

مورد هضم  AluIو  IRsaطور جداگانه با استفاده از دو آنزیم برشی 

ی الگوهای باندی و طول قطعات حاصل برای مشاهدهقرار گرفت. 

 درصد برده شد. 12قطعات بر روی ژل اکریل آمید 

 TaqIاین جایگاه ژنی با استفاده از آنزیم : pln 2جایگاه ژنی 

مورد هضم قرار داده شد. محصوالت هضم جهت مشاهده به ژل 

 درصد انتقال داده شد. 12اکریل آمید 

 یجهنت-3
ی : در نتیجهRsaIبا آنزیم  Amforی هضم جایگاه نتیجه

ی تکثیر شده، سه مکان بر روی این قطعه RsaIاستفاده از آنزیم 

 250و  1265، 60، 70های برش وجود داشت و چهار قطعه با اندازه

گیری روی توالی حاصل شد. الگوهای حاصل از برش به ترتیب قرار

های جمع آوری شده یکسان بود و در این جمعیت برای تمام نمونه

 تنوعی از لحاظ این جایگاه ژنی مشاهده نشد. پروفایل حاصل از هضم

 در شکل یک آورده شده است.

 
بر روی الف(  Amforنتیجه ی هضم قطعه ی تکثیر شده ی  -1شکل

درصد برای مشاهده ی قطعات بلندتر و ب( ژل اکریل  3ژل آگارز 

 درصد برای مشاهده ی قطعات کوتاه تر 12آمید 

ی قطعه

 ژنی

 PCRی برنامه مرجع  توالی پرایمر

Amfor F:5`-

CCAAGACGTTCTGC

TGGGTTGTC-3` 

R: 5`-

TATACACGGCCATA

ATCGCGATCG-3` 
 

Rupp

el et 

al., 

2004 

واسرشتتس ستتاکی ی  

درجتتته  94دقیقتته  

 سانتیگراد(

اتصتتاپ پرایمر:تتا  

 درجه(65ی  دقیقه  

 72بسط  دو دقیقته  

 درجه(

 35چرخه 

Pln2 F:5`-

GTGTCACCAATGAT

CAAGGATT-3` 

R: 5`-

AGCCTGTCATGTCG

TAGTCCTC-3` 
 

Rupp

el et 

al., 

2004 

واسرشس ستتاکی  یتت  

 درجه( 94دقیقه  

اتصتتاپ پرایمر:تتا  

 56یتتت  دقیقتتتته  

 درجه(

 72بستط  دو دقیقتته 

 درجه(

 35چرخه 
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نیز بر روی این جایگاه الگوهای برشی یکسانی در  AluIآنزیم برشی 

 ان داده شده است.تمام نمونه ها ایجاد کرد. این الگو در شکل دو نش

  

 
 

با استفاده از آنزیم  Amforی ی حاصل از هضم قطعهنتیجه -2شکل
AluI  درصد. 12بر روی ژل اکریل آمید 

 

با توجه به اینکه از لحاظ این جایگاه ژنی و با استفاده از هر دو آنزیم 

توان گفت که در برشی هی  تنوعی در بین نمونه ها مشاهده نشد، می

بررسی ارتباط این جایگاه با صفات مربوطه در جمعیت حاضر، 

با استفاده از دو آنزیم مذکور منطقی به  PCR-RFLPاستفاده از روش 

رسد. اگرچه با توجه به طول نسبتا باالی این قطعه ممکن نظر نمی

هایی وجود داشته باشد های توالی چند شکلیاست در دیگر قسمت

ی حاضر تشخیص داده تفاده از روش به کار رفته در مطالعهکه با اس

تر نمود و نشده است. در صورتی که بتوان این قطعه را محدود

های عملکردی ژن را بتوان جداگانه مورد مطالعه قرار داد، قسمت

 ممکن است نتایج تغییر کند و قابلیت کاربرد آن نیز بیشتر شود.

بر  TaqIستفاده از آنزیم برشی ی ادر نتیجه: pln2جایگاه ژنی 

های مورد مطالعه، روی این جایگاه، الگوهای برشی مختلفی در نمونه

نشان داده شده است. طول قطعات  3مشاهده شد که در شکل 

، 14، 149، 73، 269حاصل از این برش این منطقه عبارت بودند از: 

 . فراوانی های الگوجفت باز 338و  163، 175، 389، 397، 51

 های مشاهده شده نیز در جدول شماره ی دو آورده شده است.

 
 

بر روی ژل  PCRبا استفاده از  pln2ی ی تکثیر قطعهنتیجه -3شکل
ی هضم این قطعه با استفاده درصد )سمت چپ( و نتیجه 5/1آگارز 

 درصد 12بر روی ژل اکریل آمید  TaqIاز آنزیم 

 
 طول قطعات حاصل )درصد(فراوانی  الگو

، 73، 149، 163، 175، 269 18 یک

51 ،14 

، 51، 73، 269، 389، 397 66/20 دو 

14 

، 73، 163، 175، 269، 389 33/11 سه

51 

 51، 73، 163، 175، 269 33/27 چهار

 51، 73، 269، 338، 389 66/22 پنج

و طول  pln2فراوانی های انواع ژنوتی  های حاصل از هضم  - 2 جدول

 قطعات حاصل

 TaqIی هضم با آنزیم در نتیجه pln2در مورد جایگاه ژنی 

هایی در جمعیت مشاهده شد و با توجه به اینکه چند شکلی

توان در طول این قطعه نیز تا حدودی مناسب است، می

 مطالعات بعدی بر روی این جایگاه مطالعات بیشتری انجام داد.
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ش معمول تضعیف در تصویربرداری اشعه مقایسه روش فاز کنتراست با رو

 ایکس تشخیصی تومورهای کوچک
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 چکیده

اشعه ایکس در موقع عبور از بافت های مختلف بدن  مورد  شکستدو خاصیت مهم تضعیف و ، ی یک آنالیز کمّ با استفاده از

حل مناسب بفرای رففع  هو را شود ها در تصویر برداری به روش تضعیف بررسی می برخی محدویت .بررسی قرار گرفته است

 و .شفود ش تصویر برداری به روش تضعیف و فاز کنتراسفت انجفام مفیای بین رو مقایسه .شود این محدویتها پیشنهاد می

میلیمتر را آشکار نمود که 2-1ی  توان به روش فازکنتراست تومور های کوچک حتی با اندازه که می هدشنشان داده  درنهایت

 .یکی از عوامل کاهش نرخ درمان سرطان عدم تشخیص به موقع تومور در همان مراحل اولیه است

 کلیدی کلمات

شکست-تصویربرداری-تضعیف-فازکنتراست  

 

 مقدمه -1

ای، تصررویربرداری پزشرکی بیشررترین و بعرد از تصرراویر مراهواره

ترررین نقررش را در تصررویربرداری دارد. تصررویربرداری در فعررال

پزشکی مربوط به به دست آوردن تصاویر بیمار با هدف کمک به 

دو گروه اصلی عبارتند از تصویر برداری تشخیص بیماری است. 
هرای روترین مثرل سرری تنری کره برا اسرتفاده از دسررتگاهدرون

هرای ، و پرروبMRIای، اولتراسروند، (، پزشرکی هسرتهCTتی)

تنری )درون آیرد و تصرویر بررداری بررونفایبراپتیک بدست می

ها در خارج از بدن استفاده آزمایشگاهی( که جهت بررسی نمونه

هرای خرون و ها شامل مرواردی مثرل نمونرهاین نمونهشود. می

های طور کلی با تکنیکبرداری یبوسی بافتی هستند که بهنمونه

شوند. تصویر بررداری درون سیتولوژی و هیستولوژی بررسی می

تنی ممکن است با استفاده از تابش عبوری به داخرل بافرت یرا 

برا اسرتفاده از بدن بیمار )مثل اشعه ایکس و اولتراسروند( و یرا 

توانرد بررا کمررک ترابش انتشرراری ایجراد شررود. اثررر انتشرار مرری

خصوصیات طبیعی بافت) مثل توموگرافی( و یا برا کمرک مرواد 

کند )مثرل تزریرق وارد شده به بدن که در بافت تجمع پیدا می

آیرد. بعرالوه در ( بوجود میایمواد رادیواکتیو در پزشکی هسته

های داخلری بردن تحریرک سیستم بعضی از انواع تصویربرداری،

زا شوند مثل تزریق مواد کنتراسرتشده و یا تحت تاثیر واقع می

مرروزه در رادیولوژی و یا تست ورزش درحین آزمایشرات قلبی.ا

کاربردهای دستگاه سی تی اسکن وسعت زیادی پیدا کرده است 
بطوریکه به لحاظ کلینیکی وجود یک دستگاه سری تری اسرکن 

خصص های متنوع ، می توانرد کارگشرا باشرد . درهرمرکزی با ت

سی تی اسکن قابلیت تصویربرداری و تمرایزدادن برین بافتهرای 

نرم را دارد . همچنین امکان تصرویربرداری ازنرواحی وسریعی از 

بدن را می دهد بطوریکه می توان عرالوه برر مشراهده ظراهری 

بخوبی تومورها و متاستازها ، اندازه مکان فضائی و وسعت آنها را 

سیستم سی تی اسکن می تواند برای تمرام نرواحی  .نمایان کرد

هرائی هرم کره احتمرال حرکرت دارنرد آناتومیک شرامل ارگران

درطراحی درمان در رادیو می تواند و حتی   تصویربرداری نماید

تراپرری نیازهررای متخصصررین را برررآورده نمایررد . ایررن سیسررتم 

طان کمک شایان همچنین می تواند در پیگیری دوره درمان سر

 هنوز ریاخ قرن در یتکنولوژ یشرفتهایپ رغمیعلتوجهی نماید.

 هیراول مراحرل همران در تومرور یسراز آشکار در یتهایمحدود
 یاندازه با یتومورها یبرا شتریب تهایمحدود نیا [1.]دارد وجود

 تومرور اگرر دهردی مر نشران درمران جینترا .متراستیلیم 2-1
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 درمان روند و یبهبود شود داده صیتشخ هیاول مراحل درهمان

 در[. 2]رفرت خواهرد شیپر بخش تیرضا و عیسر اریبس ،ماریب

 از ییهرا تیمحردو معمرول روش بره یبردار ریتصو حاضر حال

 مصررارف یبرررا کرره یدوز نیهمچنرر و نییپررا کنتراسررت لیررقب

 وجرود باشرد نداشرته منافرات ALARA اصرل برا کره یپزشک

 یربرداریتصرو از اسرتفاده سمت به یادیز یها توجه رایاخ.دارد

 نکرهیا عالرغرم تروانیم روش در شده،که کنتراست فاز روش به

 را یقبرول قابرل دوز کرد جادیا نرم یبافتها نیب یخوب کنتراست

 نیدرا.کررد جرادیا هرم را باشرد نداشته منافات آالرا اصل با که

 صیتشرخ قابرل مناسربی کنتراست با هم زیر نسبتا اءیاش روش

 بره،  کرسیا پرترو شکست تیخاص از استفاده با توانی م. است

 مناسرب رزولوشرن و کنتراسرت با یبردار ریتصو یتئور صورت

  .داشت
 

 کنتراست تصویر -2

ای از اختالف بین نرواحی مجراور هرم در کنتراست تصویر اندازه

یک تصویر است. در تصاویر پزشرکی، کنتراسرت معمروال جهرت 
شود. در تصویر استفاده میهای مجاور ارزیابی اختالف بین بافت

برداری اشعه ایکس کنتراست بین استخوان و بافت نرم باالسرت 

و کنتراست بین چربی و ماهیچه اندك اسرت. کنتراسرت رادیرو 

گرافیک به فاکتورهای مختلفی از جمله ترکیب شیمیایی جسم، 

نوع وسیله استفاده شده برای ثبت تصویر )فیلم برا یرک آشرکار 

، طیف انرژی پرتو ایکس، حضور یا عدم حضرور ساز الکترونیکی(

اسکتر تابشی در پرتو اشعه ایکس و حضور مه آلودگی یرا دیگرر 

ای در وسریله تصرویر بررداری بسرتگی دارد. هرای پایرهلسیگنا

 فاکتور های زیر در کنتراست تصویر موثر هستند: 

ضریب جذب خطی استخوان بیشتر از بافت نرم اسرت. بنرابراین 

کنتراست )وابستگی به ضریب جرذب (، کنتراسرت  طبق فرمول

جزئیات داخل اسرتخوان بزرگترر و بهترر از کنتراسرت جزئیرات 

با افرزایش انررژی، بره دلیرل عبرور  -2باشد.داخل بافت نرم می
تشعشع بدون جذب بطور مستقیم از بافت، ضریب جذب خطری 

یابد لذا با افزایش انررژی، کنتراسرت هرر دو تشعشع کاهش می

اخرتالف ضرریب جرذب -3یابرد.ان و بافت نرم کاهش میاستخو

یابرد و لرذا بین استخوان و بافت نرم با افزایش انرژی کاهش می

کنرد. بنرابراین در تکنیرک کنتراست بین آن دو کاهش پیدا می

kv  ،باال ، فقط کنتراست بین اجزای بافت نرم نسبت به همدیگر

به هم باقی های مختلف استخوان نسبت و کنتراست بین قسمت

های نرم نیراز اسرت از وقتی کنتراست باال بین بافت -4ماند.می

-زا مثل باریم، تزریق هوا و تزریق ید استفاده میمواد کنتراست

اسکتر به صورت تشعشع یکنواخت در سرتاسر فیلم اثرر -5شود.

دهرد، درسرت مثرل روشرن گذارد و کنتراست را کاهش میمی

 اسالید روشن است. کردن الم  زمانی که پروژکتر

 

 تاثیر نویز در کیفیت تصویر-3
گیری مقادیر خروجی یک سیسرتم تصرویربرداری نویز در اندازه

کره همیشره چنرانگردد، آنتاثیر و به مقدار سیگنال اضافه می

مقدار ثبت شده سریگنال برا مقردار واقعری آن فررق دارد. اگرر 
مقررادیر فوتررون آشررکار شررده در یررک سررطح مشررخص فرریلم 

هرا و یرا یولوژی، حاصل از یک شر  یکنواخرت، را در مکرانراد

-ها متفاوت اندازه بگیریم، با همدیگر تفراوت دارنرد و مریزمان

توانیم مقدار شمارش متوسط را محاسبه نموده و سپس احرراف 

های چند گانره گیریمعیار را بدست آوریم. در این حالت، اندازه

ترر مقردار متوسرط یرقگیری و تعیین دقبرای بهبود دقت اندازه

دهنرده نرویز گیری، نشاهشوند و نوسانات زیاد در اندازهانجام می

 سیستم است.  

 

پذیری مکفانی )رزولوشفن قدرت تفکیک-4

 فضایی(
منظور از رزولوشن فضایی، توانایی یک سیستم تصویربرداری در 

های مختلرف اسرت. اگرر یرک نمایش و بازسازی اشیاء در اندازه

تاثیر سیستم تصویربرداری، بخشری از کنتراسرت ش  ریز تحت 

-های نرم دیده میخود را از دست دهد بصورت محو تر و با لبه

 شود و اگر کنتراست به صفر برسد 
 

تاثیر دوز تابشی بر کنتراست و رزولوشن  -5

 تصویر
همانطور که می دانیم یکری از مشخصره هرای مهرم در تصرویر 

هرای رزولوشرن و  شخصرهبره م است .که کیفیت تصویربرداری 

کیفیت تصویر بره  ،در تصاویر پزشکی.شود کنتراست مربوط می

نترایج  برا توجره بره .بستگی دارد واندازه شی میزان دوز تابشی

در تصویر برداری بره روش  نشان می دهد 1شکلآمده ،  بدست

معمررول تضررعیف بررا افررزایش دوز میررزان رزولوشررن تصرراویر و 

 .کند کنتراست کاهش پیدا می

 

تاثیر اجزاء سیسفتم تصفویر بفرداری بفر  -6

 کیفیت تصویر
فقط بعضی از اجزای یک سیستم قابل تغییر و تصرحیح توسرط 

کاربر هستند. به عنوان مثال اگر یرک سیسرتم تصرویر بررداری 
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دیجیتال، تنظیم و پارامترهای فیزیکی مورد اسرتفاده در زمران 

یر تصویربرداری درست انتخاب شوند فقط بخش پرردازش تصرو

افرزاری اسرت جهرت تصرحیح تصرویر قابرل که یک قسمت نرم

ی نمونره کنترل است. در این ارتباط، کارکرد سیستم در مرحله

برداری ترا نمرایش در کنتررل سرخت افرزار سیسرتم و غیرر از 

شرایطی که در زمان نصب و یرا تنظریم سرخت افرزاری توسرط 

ن تغییرر ی دستگاه اجازه داده شود، در زمان کاربرد امکاسازنده

سیستم وجود ندارد. یک متخصرص مراهر سیسرتم بایرد بتوانرد 

تاثیر بخش سخت افزار سیستم تصویربرداری را برر روی تصرویر 

به دقت مشخص کند و سپس اثرات مخرب را توسط نررم افرزار 

سیستم تصحیح نماید. در یرک سیسرتم تصرویربرداری مرسروم 

به بافرت مرورد کلیه اجزاء شرکت کننده در تولید و هدایت پرتو 

مطالعه، تشکیل تصویر، و پردازش و نمایش تصویر بایرد همگری 
جهت عملکرد مورد نظر مناسب باشد و هماهنگی و تعادل برین 

پارامترهای کیفی حاصل از این اجرزاء مختلرف جهرت عملکررد 

 صحیح کل سیستم الزم است.

 
 وشن تصویری بین دوز تابشی با رزول ابطهر 1لشک

 

رزولوشففن و بففر ی شففی انففدازهتففاثیر -7

 کنتراست 
ی شی بر  که میزان اندازه نشان می دهد 2و3ل های نمودار شک

بدین صورت کره  .میزان کنتراست و رزولوشن تصاویر موثر است

ی شی میزان رزولوشن و کنتراست افزایش پیدا  با افزایش اندازه

کره در را مری دهرد  مقایسه دو نمودار به ایرن نتیجره .کند می

توان برا اشریای نسربتا  تصویر برداری به روش فاز کنتراست می

در تصویر بررداری  که کوچک به کنتراست و رزولوشن باال رسید

 .اتفاق نمی افتد به روش معمول تضعیف این امر

 
کنتراست تصاویر در روش فاز  ی شی بر میزان اثر اندازه 2لشک

 کنتراست

 

 

ی شی بر میزان کنتراست تصاویر در روش تصویر اثر اندازه 3لشک

 برداری به روش تضعیف

 

بررسری  30Kevدوز تابشری را بررای انررژی ،ما در این تحقیرق
کارا و  یدهد که روش فاز کنتراست روش نتایج نشان می .کردیم

در ایرن  .رای تشخیص تومور در همان مراحل اولیه اسرتموثر ب

روش همچنررین نویزهررای کرروانتمی در چشررمه تابشرری و خررود 

هرای ایرن روش  توان از محردودیت می کهسیستم وجود دارد 

 .دانست

 

 گیری نتیجه

در مورد رزولوشن و کنتراست تصاویر به دو روش فاز کنتراسرت 

 بررسری .کرردیم و تصویر برداری به روش معمول تضعیف بحث

تروان بره رزولوشرن و  ها نشان داده که به صرورت تئروری مری

کنتراست قابل قبول که بتوان بافتهای با عدد اتمی نزدیرک بره 
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اما در عمل این  .هم را با روش فاز کنتراست از هم تشخیص داد

ی  امر به سختی ممکن است مگرر برا اضرافه کرردن یرک مراده

رای تفکیک دو شری از هرم را خارجی که بتوان کنتراست الزم ب

بنابراین روش فاز کنتراست میتواند یک روش بسیار .بدست آورد

ی آن بتروان تومرور را در  مناسب در آینده باشد که بره وسریله

همان مراحرل اولیره تشرخیص داد و رونرد درمران را در بیمرار 

  .سرعت بخشید
 

 مرجع ها

 
1. Majert, S. and H. Kohl, High-resolution STEM 

imaging with a quadrant detector—Conditions 
for differential phase contrast microscopy in 
the weak phase object approximation. 

Ultramicroscopy, 2015. 148(0): p. 81-86. 
2. Wang, W.-H., et al., Modified human contrast 

sensitivity function based phase mask for 
susceptibility-weighted imaging. NeuroImage: 
Clinical, 2014. 4(0): p. 765-778. 
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 ضرورت افزایش جمعیت ایران اسالمی از نگاه رهبر معظم انقالب
 1احمد خدابنده

 بحران و پدافند غیر عامل کارگروه علمی مدیریتمسئول  1

ahmad.hannan60@yahoo.com 

 چکیده
میزان جمعیت هر جامعه ای می تواند یکی از شاخص های توانمندی آن جامعه محسوب شود. در کشور ایران سفال هفایی را 

مشاهده می کنیم که به علل مختلف، سیاست کلی کشور به سمت کاهش جمعیت متمایل بوده و در این زمینه نیز تا حد قابل 

نمود و بروز بسیاری یافته، حرکت کشور به سفمت کفاهش جمعیفت توجهی پیش رفته است. آن چه که طی سال های اخیر 

جوان در سال های آتی را نمایان می کند که این مسأله می تواند کشور ایران را از جهات مختلف در معرض خطرات جفدی و 

و ملفت ایفران  چه بسا جبران ناپذیری قرار دهد. رهبر معظم انقالب طی سال های اخیر این مسأله را با جدیت به مسفوولین

بارها گوشزد نموده و خطرات تحدید نسل و راه کار های افزایش جمعیت را به مناسبت های گوناگون بیان فرموده اند در ایفن 

 بررسی نماییم. ضرورت افزایش جمعیت اسالمی از نگاه رهبر معظم انقالبنوشتار بر آنیم تا 

 
 

 روایت آمارجمعیت ایران به -1

جایگاه جهانی ایران از لحاظ جمعیتی جمعیت -1-1

 جهان
به رقمری  ۱۳۳۵میلیون نفر در سال  ۱۹جمعیت کشور ایران از 

رسیده بود که به پیشرفت  ۱۳۶۵میلیون نفر در سال  ۵۰حدود 

بهداشت و گسترش آن و کاهش میزان های مرگ و میر به ویژه 

 مرگ نوزادان و کودکان منتسب می شود.
متوسط نرخ رشد جمعیت در  ۱۳۵۵تا  ۱۳۴۵اما در فاصله دهه 

 رو به کاهش گذاشته است. ۱۳۳۵-۱۳۴۵مقایسه با دهه 

جهشی در رشد جمعیرت اتفراق  ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۵در فاصله دهه 

 درصد رسید. ۹۱ /۳به رقم بی سابقه  ۱۳۶۵افتاد و در سال 

ن این تغییرات به طور عمده مربوط به کاهش مرگ و میر کودکا

به دلیل اقدامات بهداشتی و عدم تغییر معنی دار در زاد و ولد و 

ایرن رشرد  ۸/ ۰مهاجرت از شهر به روسرتا بروده اسرت. حردود 

به مهاجرین و معاودین عراقی و آوارگان و  جمعیت ناشی از ورود

 پناهندگان افغانی بوده است.

با توجه به اهمیت مشارکت زنان در حفظ سرالمتی و بهداشرت  

، طرح رابطین بهداشت عالوه بر آموزش مطالب و مهرارت جامعه

های الزم به رابطین زن، با هدف انتقال پیام هرای بهداشرتی، از 

طریق آنان، منجرر بره گسرترش موفقیرت آمیرز دانرش تنظریم 
خانواده و بهداشت باروری به ویژه به خانواده های شهرنشین در 

 ایران شد.

 ۱۵در یرک دوره در نتیجره، منجرر بره کراهش رشرد جمعیرت 
شد که در تاریخ کنتررل  ۶/ ۱به  ۴/ ۲( از ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۰ساله)

 جمعیت در دنیا بی نظیر می باشد.

 ۲مبدأ حرکت است در حالی که با رشد ۴/ ۲را با رشد  ۷۰سال 

، جمعیت صفر می شود که این نشانگر عدم صداقت در اعالم ۱/

 افزایش بی رویه با عنوان بمب جمعیت است.

 

جمعیت، ناسازگار با فلسفه اسالم و کاهش -2

 ایمان
اعتقاد به روزی رساندن خدا، از مسلّمیّات قرآن و حکمت اسالم 

است . کاهش جمعیّت بِأیِّ نَحوٍ کان، از تررس فقرر و مشرکالت 

 زندگی، ضدّ فلسفه اسالم و روح ایمان است.

مَآء وَ االرْ ِ ِِنَّرهُ وَ فِی السَّمَآء رِزْقُکُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ* فَوَرَبّ ا» لسرَّ

لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّکُرمْ تَنطِقُرونَ؛ و در آسرمان اسرت روزی شرما و 

چیزهایی که بره شرما وعرده داده شرده اسرت، پرس قسرم بره 
پروردگار آسمان و زمین، آن حقّ است به مثل همرین گفترار و 

 (.۲۳و  ۲۲ذاریات،  )«سخنی که بر سر زبانتان دارید!

ن مِّن دَآبَّةٍ لتَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَهُ یَرْزُقُهَا وَ ِِیَّاکُمْ وَ هُوَ السَّمِیعُ وَ کَأَیِّ»

الْعَلِیمُ؛ و چه بسیار از جنبندگانی وجود دارنرد کره نمری تواننرد 

روزی خودشان را برعهده گیرند؛ خداوند است که آنها و شرما را 

 )«روزی می دهرد و اوسرت تنهرا کره شرنوا و دانرا مری باشرد.

در این آِیه شریفه به وضوح می رسراند کره روزی (.۶۰عنکبوت، 

 جمیع جنبندگان و انسان از توان آنها بیرون است.

mailto:ahmad.hannan60@yahoo.com
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خداونرد » اللَهُ لَطِیفُ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَن یَشَآءُ وَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ؛ »

به بندگانش لطیف است؛ هرر کرس را بخواهرد روزی میدهرد و 

 (۱۹شوری،  )«و عزیز.اوست تنها قویّ 

 

 منظر روایات و احادیث افزایش جمعیت از-3
امام باقر)ع( از قول رسول خدا)ص( فرمود: با دختر باکره ای که 

آورد،ازدواج کنید و با زن نازای زیبا ازدواج نکنید  می فرزند زیاد
یرا من بره فزونری جمعیرت شرما در روز قیامرت، برامرت هرا، ز

مباهات می کنم.روشن است که تشویق به ازدواج با ولود و بیان 

علتی که برای آن ذکر نموده)مباهات به فزونی جمعیت( داللرت 

 برمطلوبیت فرزند زیاد دارد.

روایتی که درکتراب خصرال در حردیث چهارصرد گانره از امرام 

زدواج کنید زیرا پیامبر بارها فرمرود: کسری علی)ع( آمده است:ا

که دوستدار پیروی از سنت من اسرت، بایردازدواج کنرد. همانرا 

ازدواج جزء سنت من است و در طلب فرزند باشید زیررا مرن در 

 فردای قیامت به فزونی جمعیت شما بر امت ها تفاخر می کنم.

امرام صررادق)ع( از پیررامبر)ص( نقررل فرمررود: برتعررداد فرزنرردان 

بیفزایید زیرا من در روز قیامت به فزونی شما بر امت هرا تفراخر 

 می کنم.

 

نظرات علما و مراجع در خصفو  کنتفرل -4

 جمعیت
مسلمین یک میلیارد تقریبا جمعیتند. »:حضرت امام خمینی)ره(

االن یک میلیارد جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. با دارا بودن 

میلیون حراال   ۳۵ایران همه چیز؛ ممالک غنی وسیع و مملکت 

گویند جمعیت دارد. وسعتش آنقدر اسرت کره بررای صرد و می

پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافی است. یعنی اگرر 

دویست میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران بره رفراه زنردگی 

می کنند. و همین طور ممالک دیگر وسیعند. عراق وسیع اسرت 

ت می خواهند این حکومت ها بیدار و جمعیت کمی دارد. چه وق

بشوند و دست از اغراضشان بردارنرد  وچره وقرت مری خواهنرد 

مسلمین توجه بکنند به اینکه مصالحشان چه اسرت و دردشران 

صحیفه امرام، «)چه است   و چه وقت باید دوا کنند این درد را 
 (۳۹۳، ص۷ج

گزیده ای از سخنان آیرت اه نروری همردانی پیرامرون کراهش 

 :یت کشورجمع

اند نقشه خود مبنی های اخیر سعی کردهدشمنان در طول سال

بر کاهش جمعیت در کشورهای مسلمان را دنبال کنند. آمریکرا 

خواستند با ایرن توطئره، از تعرداد و جهان غرب در حقیقت می

شیعیان به ویژه در کشوری مانند ایران بکاهند تا خود در جبهه 

 برتر قرار بگیرند.

برای کشور یک درد است و نیازمند یک کار جمعی  تحدید نسل

 از سوی همه قوا و اقدامات اجتماعی و فرهنگی است.

های مقابله با تحدیرد نسرل را فرراهم کرردن زمینره یکی از راه

 ازدواج راحت برای نسل جوان است.

های اضافه از جمله مواردی است کره از ها و هزینهکاهش مهریه

هادهای مختلف بایرد در دسرتور کرار سوی مسؤوالن و مدیران ن

 تر انجام شود.قرار گیرد تا ازدواج جوانان راحت

قانون کنترل جمعیت باید حذف شود.فقر فرهنگی سبب کاهش 

 جمعیت در کشور شده است.

برای حل معضل کراهش جمعیرت در کشرور نیازمنرد فرهنر  

سازی هستیم تا مردم با برکات ازدواج آسان و ازدیاد نسل آشنا 
 )خبرگزاری رسا(شوند.

اگر واقعاً مطالعات کارشناسان اجتماعی با ایمران »:شهید بهشتی

با بصیرت واقع بین همه سو نگر و محاسب، به این نتیجه رسرید 

که اگر در جامعه اسالمی تیراژ فرزندان از عدد معینی باالتر رود 

جان این جامعه و هستی این جامعه و سرالمت ایرن جامعره در 

است، به راحتی می توان فتوا داد که بر ایرن امرت معر  خطر 

واجب است که میزان فرزندان را در حد معیّن نگه دارد، چون ما 

با نصوص اسالمی فراوان دریافته ایم که جان جامعه از جان فرد 

 «محترم تر است.

 

ضرورت افزایش جمعیت ایران اسفالمی از -5

نگففاه رهبففر معظففم انقالب)کلیففه بیانففات از 

 (94تا سال 68سال
 تفاری  بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مفردم

18/6/1368 
های عمران و آبادانی کشور ما یکی از نادرترین کشورها در زمینه

است. ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشرته باشریم، براز هرم 

بدون کمترین نیازی به کشرورهای دیگرر، خرود را بره توانیم می

بهترین وجه اداره کنیم. این ظرفیت خوب، هم در خاك بابرکت 

ما، و هم در استعدادهای انسانی ممتاز کشور، و هم در دستورات 

 .و روش و قانون اساسی، و هم در مسؤوالن ما وجود دارد

 بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشفتی

 22/02/1382 تاری 

طلبی، در ما جزو کشورهایی هستیم که نگراه ایرن حروزه زیراده
بخشی متوجّهِ ما هم هست؛ چرون نگراه عمرده امریکرا در ایرن 

طور رویکرد و حرکت سیاسی، بیشتر به خاورمیانه اسرت. همران

http://hawzah.ir/fa/article/articleview/93645#_edn4
http://hawzah.ir/fa/article/articleview/93645#_edn4
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2133
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3176
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میانه مرکز ثروت و مرکز مهمّ جغرافیایی است دانید، خاورکه می

ای کرره و اهمیرت دارد؛ طبعرراً مررا هررم برا خصوصرریات برجسررته

کشورمان دارد، در این منطقه هستیم. چرا ایران در این چالش، 

طرف توجّه قدرت متجاوز و کانون متجراوز، یعنری امریکاسرت  

برزرگ، گونه که گفتیم، اواّلً به این دلیل که ایران کشوری همان

ثروتمند و برخوردار از منابع بسیار مهمّ زیرزمینی است. دومرین 

ذخیره گاز در سطح دنیا، متعلّق به کشور ماست. ذخیرره بسریار 

ارزشمند نفت و خیلی از منابع زیرزمینی دیگر متعلّق بره ایرران 

اسرت. کشرروری اسرت بررا جمعیرت زیرراد، موقعیرت جغرافیررایی 

و دریای عمّان؛ اینها همره  حسّاس، مرز طوالنی در خلیج فارس

امتیازات یک کشور است. راه تقریباً منحصرر غررب بره آسریای 

گذرد. قهراً با این دلیل جا میمیانه و آن منطقه از دنیا هم از این

طبیعی، کشور ما ایران مورد توجّه و طرف چرالش امریکرا قررار 
 .گیردمی

 19/10/1383 تاری  بیانات در دیدار مردم قم

کشور به برکت انقالب تحرك پیدا کرد و زیرورو شد. آن روز در 

جمعیت سی وپنج میلیونی و چهل میلیونی کشور تعداد بسریار 
کمی دانشجو بود. امروز جمعیت ما تقریباً دو برابر شرده اسرت؛ 

ده برابر شده! شمار اسرتادان و اما تعداد دانشجویان ما حدود پانز

تعداد دانشگاه ها بمراتب از این بیشتر است. صنایعی کره ملرت 

ایران به دست خودشان ایجاد کرده انرد، یرک مراجرای شرگفت 

انگیز است. آن روز ساده ترین چیزها را هرم بایرد دیگرران مری 

آمدند و می ساختند. پول ما را می گرفتنرد، مرا را تحقیرر مری 

برای ما نوع نازلش را تهیه می کردند! امروز جوانهرای  کردند، اما

ما پیچیده ترین و برجسرته تررین فنراوری هرا را آورده انرد در 

میدان دید عمومی قرار داده اند، که نمونه هایش را شنیده اید و 

 .می دانید

 14/10/1384 تاری کشاورزانبیانات در دیدار 

ی کشاورزی ما همان کشوری هستیم که در دوران طاغوت، پایه

ما را متزلزل کردند، برای این که ما را وابسته کننرد؛ بررای ایرن 

ی محصروالت کشراورزی که بازار برای گنردم خودشران و بقیره

 -درست کنند. برا ایرن افرزایش جمعیرت  -بیگانگان  -دیگران 

اگرر  -ان بیش از دو برابر اول انقالب جمعیت دارد امروز کشورم

بنا بود ما مثل آن روزِ آنها از نظر گندم محتاج بیگانگان باشریم، 
دادند، یک منت سرنگین، یرک برای هر تن گندمی که به ما می

شد؛ هر وقرت بار سنگینِ تحقیر بر روی دوش این ملت سوار می

ع کنند؛ اما ملت ما در توانستند این را قطهم که مایل بودند، می

ی گندم به خودکفایی رسید. عرین همرین قضریه بایرد در بقیره

محصوالت مهم و اساسی غرذایی بره وجرود بیایرد؛ در بررنج، در 

روغن، در گوشت، در لبنیات، کره نیازهرای کشرور اسرت. بایرد 

کشور به دیگران اصالً محتاج نباشد و مرردم کشرور بداننرد کره 

ر با غیرت خود، با ایمان خود، با همرت شما قشر کشاورز و دامدا

کنید و مردم محتراج ایرن نیسرتند خود، غذای آنها را تأمین می

که از دیگران درخواست کنند؛ هم پول بدهند، هم منت بکشند، 

هم دایم تَه دلشان نگران باشد که اگر یک مشکلی به خاطر یک 

 .ی سیاسی و غیره پیش آوردند، چه کنیممسأله

 بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

 25/02/1386 تاری 

ی اول یا در امروز در آمارهای جهانی، رشد علمی ایران در درجه

ی دنیاست. البته برا همرین سررعت، هنروز درجات اول در همه

ها پیشرفت ی زمینهه، در همهخیلی عقبیم؛ اما کارهایی که شد

هایش را شررما در محرریط دانشررجوئی برروده اسررت. حرراال نمونرره

خودتان نگاه کنید. جمعیت کشور ایران از بعد از انقالب دو برابر 

شررده؛ جمعیررت دانشررجو ده برابررر شررده و تعررداد دانشررگاهها و 

 .ها و پیشرفتها هم شاید بیش از ده برابر شدهرشته

 16/05/1390 تاری بیانات در دیدار مسووالن نظام 

جمعیت کشور، هفتاد و پنج میلیون. البته بنده همین جا عر  

بکنم؛ من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، میتواند صد 

اشد. من معتقرد بره کثررت و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته ب

جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که میخواهد بررای متوقرف کرردن 

رشد جمعیت انجام بگیرد، بعرد از صرد و پنجراه میلیرون انجرام 

 !بگیرد

 03/05/1391 تاری  بیانات در دیدار کارگزاران نظام

نیروی انسانی، ما هفتراد و پرنج میلیرون نفرر جمعیرت  از لحاظ

من ایرن را همرین .داریم؛ این جمعیت عامل خیلی مهمی است

جا عر  بکنم؛ جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسرواد 

کشور، امروز یکی از عاملهرای مهرم پیشررفت کشرور اسرت. در 

همین آمارهائی که داده میشود، نقش جوانهرای تحصریلکرده و 

بینید. ما باید در سیاسرت تحدیرد آگاه و پرنشاط و پرنیرو را می

ای از نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یرک برهره
زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردنرد. آنطروری 

که افراد متخصرص و عرالم و کارشناسران علمریِ ایرن قسرمت 

به همان  ۷۱ل تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سا

 ۷۱مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سرال 

به این طرف، باید سیاست را تغییر میدادیم؛ خطا کردیم، تغییرر 

ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که 

ی نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین برود؛ و غلبه

رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آنطوری که از بین خواهد 

کارشناسها بررسی علمی و دقیق کردند. اینها خطابیات نیسرت؛ 

شده است. اگر چنانچه با اینها کارهای علمی و دقیقِ کارشناسی
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همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جروان مرا کرم 

و  -ی جمعیتری مرا جروان اسرت که امروز قاعرده -خواهد شد 

بتدریج دچار پیری خرواهیم شرد؛ بعرد از گذشرت چنرد سرال، 

جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیری جمعیت 

با کاهش زاد و ولد همراه است. یک زمانی را مشرخص کردنرد و 

مران به من نشان دادند، کره در آن زمران، مرا از جمعیرت فعلی

ت؛ کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینها چیزهرای خطرنراکی اسر

اینها را بایستی مسئولین کشور بجد نگاه کنند و دنبال کنند. در 

این سیاست تحدید نسل حتماً بایستی تجدیردنظر شرود و کرار 

ی افزایش نسل و اینها جزو درستی باید انجام بگیرد. این مسئله

نره فقرط  -ی مسئولین کشور مباحث مهمی است که واقعاً همه

نی که منبرهای تبلیغی دارند، روحانیون، کسا -مسئولین اداری 

سازی کنند؛ از این حالتی که ی آن فرهن باید در جامعه درباره
باید کشور را خارج کنند.  -یک بچه، دو بچه  -امروز وجود دارد 

 -رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتنرد 

 .ما باید به آن رقمها برسیم -و درست هم هست 

 19/07/1391 تاری  بیانات در اجتماع مردم بجنورد

های باارزش ما، همرین نسرل جروانِ یکی از مهمترین موجودی

تحصیلکرده است. نسل جوان تحصریلکرده، هرم شرجاعت دارد، 

 هم امید دارد، هم نشاط و تحرك دارد. من همین جا در داخرل

بنرده  -پرانتز عر  بکنم؛ یکی از خطاهائی که خود مرا کرردیم 

ی تحدیرد نسرل از این مسرئله -خودم هم در این خطا سهیمم 

به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلی که  70ی اواسط دهه

سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خروب برود، الزم برود، لریکن از 

ا متوقف نکردیم؛ این باید متوقف میشد. این ر 70ی اواسط دهه

اشتباه بود. عر  کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، 

ی حقیر هرم در ایرن اشرتباه سرهیمم. ایرن را خردای خود بنده

متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد. با 

من چندی پیش هم در ماه  -این روند کنونی اگر ما پیش برویم 

هرا، کشور پیر خواهرد شرد. خانواده -خنرانی گفتم رمضان در س
جوانها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ نسل را افزایش دهنرد. ایرن 

ها، به این شکلی که امروز هست، محدود کردن فرزندان در خانه

خطاست. این نسل جوانی که امروز مرا داریرم، اگرر در ده سرال 

ی ایرن های آیندهلهها و مرحآینده، بیست سال آینده و در دوره

ی مشکالت کشور را اینهرا کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم، همه

حل میکنند؛ با آن آمادگی، با آن نشاط، با آن شوقی که در نسل 

جوان هست، و با استعدادی که در ایرانی وجرود دارد. پرس مرا 

 .مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم

های بیانفات در دیفدار معلمففان و اسفاتید دانشففگاه

 20/07/1391 تاری  خراسان شمالی

ی ی ما و مجموعههائی که مورد عالقهپیشرفت ما در این زمینه

ای العرادهقشر فرهنگی و علمی کشور است، انصافاً پیشرفت فوق

وانیم. ایرن جلروی است. یعنی هی  نباید تردید کنیم که ما میتر

چشم همه است. ما در آغاز انقالب، حردود صرد و هفتراد هرزار 

دانشجو داشتیم، امروز بیش از چهار میلیون دانشرجو داریرم. در 

آن زمان، پنج هزار عضو هیئت علمی داشتیم. همان اوائل، بنده 

خودم یادم هست که ایرن رقرمِ پرنج هرزار، هِری تکررار میشرد. 

فتند، که قابل شمارش بود؛ میگفتند آقا ها میگذاشتند میربعضی

یکی کم شد، ده تا کم شد! امروز اعضای هیئت علمی ما بسریار 

ها هزار اعضای هیئت علمری فراتر از اینهاست. خوشبختانه ما ده

داریم. امروز دویست دانشگاه جامع در سرتاسر کشور هست، دو 

د؛ هزار دانشگاه و مرکز آموزش عالی در سطح کشرور وجرود دار

ی اینهررا را در شرررائط اینهررا چیزهررای کمرری نیسررت. مررا همرره
تنگدستی انجام دادیم. همین تحریمی کره حراال گفتره میشرود 

تشدید کردند یا رو به تشدید دائمی اسرت، خرب، از اول وجرود 

ی بر ایرن، در ی بر این، جن  هم داشتیم؛ عالوهداشته. ما عالوه

یم؛ مشرکالت دورانهای مختلفی کراهش قیمتهرای نفرت داشرت

فراوان داخلی بر ما تحمیرل کررده بودنرد؛ افرزایش جمعیرت را 

جمعیرت مرا اول انقرالب سری و پرنج میلیرون بررود؛  -داشرتیم 

ی این مسائل بوده اسرت؛ در عرین همه -جمعیت دو برابر شده 

 حال ما بحمداللَّه این پیشرفت را پیدا کردیم

 تاری  بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی

23/07/1391 

ی ما چیسرت  مرن اشراره کرردم؛ یرک حد زاد و ولد در جامعه

دار و نیاز بره زمران و مقطعری را انتخراب کرردیم، تصمیمِ زمان

ت! مرثالً فرر  کنیرد بره شرما گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفر

بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید. بعد شما شریر را 

باز کنی و بروی! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سرال. 

ی نره ی ما در آیندهبعد حاال به ما گزارش میدهند که آقا جامعه

ی جروانی کره ی پیر خواهد شد؛ این چهرهچندان دوری، جامعه

ی ایرانی دارد، از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد امروز جامعه

 چقدر است 

 تففاری  بیانففات در دیففدار جمعففی از مففداحان

11/02/1392 

داری است. همه میدانند؛ بنده یکی از مهمترین وظائف زن، خانه

عقیده ندارم به این که زنها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی 

کار کنند؛ نه، اشکالی ندارد؛ اما اگر چنانچه این بره معنرای ایرن 

داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این میشود باشد که ما به خانه

است؛ شغل بزرگ، شغل مهرم، شرغل  داری یک شغلگناه. خانه

ساز. فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ اسرت. حساس، شغل آینده
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ما با خطاهائی که داشتیم، با عدم دقتهائی که از ماهرا سرر زده، 

ای در کشور ما متأسفانه این مسئله مورد غفلرت قررار یک برهه

بینیم؛ که من بارهرا ایرن گرفت و ما امروز خطراتش را داریم می

ام: پیر شدن کشور، کم شدن نسل جروان به مردم عر  کردهرا 

در چندین سال بعد، از همان چیزهرائی اسرت کره اثررش بعرداً 

ظاهر خواهد شد؛ وقتی هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگرر قابرل 

فرزنردآوری .عالج نیست؛ اما امروز چرا، امروز قابل عرالج اسرت

اسرت؛ چرون یکی از مهمترین مجاهدتهای زنان و وظائف زنران 

فرزندآوری در حقیقت هنر زن اسرت؛ اوسرت کره زحمراتش را 

تحمل میکند، اوست که رنجهایش را میبرد، اوسرت کره خردای 

متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. خدای متعرال ابرزار 

پرورش فرزند را به مردهرا نرداده، در اختیرار برانوان قررار داده؛ 

اش را به آنها داده، احساسراتش را صبرش را به آنها داده، عاطفه
اش را به آنها داده؛ در واقرع ایرن به آنها داده، اندامهای جسمانی

هنر زنها است. اگرر چنانچره مرا اینهرا را در جامعره بره دسرت 

 .فراموشی نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد

 تففاری  انففات در دیففدار جمعففی از مففداحانبی

11/02/1392 

پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چنردین سرال بعرد، از 

همان چیزهائی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتی هرم 

اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل عالج نیست؛ اما امرروز چررا، 

 .امروز قابل عالج است

بیانات در مراسم بیست و چهارمین سفالروز رحلفت 

 14/03/1392  تاریحضرت امام 

بنده در دوران پیش از انقالب، به شهرستانهای مختلف و جاهای 

کمترین نگاهی به مناطق دوردست  -گوناگون زیاد سفر میکردم 

در سرتاسرر کشرور کشور نمیشد؛ اما امرروز خردمات گونراگون 

گسترده است؛ در شهرهای دوردسرت، در روسرتاهای گونراگون. 

امروز معنا ندارد که کسی بگوید فالن جا از نیروی برق یا فرضراً 

از زیرساختهای جاده و امثال اینها محروم مانرده اسرت. آن روز 
ی تعجرب ای در نقاط دوردست برخوردار بود، مایهاگر یک نقطه

ی تعجب است. آن روز در جمعیت سری ایهبود؛ امروز عکسش م

و پنج میلیونی کشور، قبل از انقالب، صد و پنجاه هزار دانشرجو 

بود؛ امروز جمعیت شده است دو برابر، تعداد دانشجو شده اسرت 

بیست برابر، بلکه سی برابر؛ ایرن یعنری توجره بره علرم. کثررت 

در دانشجویان، کثرت اساتید، کثرت دانشگاه، قابل توجره اسرت. 

ای، یکی، دو تا، پنج تا، گراهی ده ترا دانشرگاه هر شهر دورافتاده

وجررود دارد. آن روز اسرررتانهائی وجرررود داشررت کررره تعرررداد 

دبیرستانهایش به عدد انگشرتان دو دسرت نمیرسرید؛ امرروز در 

همان استانها، در هرر شرهرش، چنرد دانشرگاه، گراهی چنردین 

اسرت کره بره  دانشگاه وجود دارد. این، حرکت عظیم ملت ایران

برکت انقالب و با همت جوانان و همت مسئوالن، در طرول ایرن 

سی و چند سال اتفاق افتاده است؛ اینها حوادث مهمی است. به 

برکت انقالب، زیربناهرای فرراوان در ایرن کشرور سراخته شرد؛ 

های مرادر در هزاران کارخانه در این کشور احداث شد؛ کارخانه

التی که با منرت بایرد ذره ذره از این کشور به وجود آمد؛ محصو

وفور در کشرور بیگانگان میخریدیم و تهیه میکرردیم، امرروز بره

تولید میشود؛ اینها را باید دید؛ اینها همه به برکرت همران سره 

باوری است که امام در این ملت تزریق کرد و ایرن باورهرا را در 

 ودآنها برانگیخت: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خ

 30/04/1392  تاری بیانات در دیدار مسووالن نظام

ی پر امید، یکی دیگر از واقعیتهای کشور است. ایرن نسرل آینده

جوان خیلی قیمت دارد. مرن پارسرال مراه رمضران همرین جرا 

؛ نه به صورت کامل. مطلبی را گفتم و خب، مختصری دنبال شد

ی تحدید نسل برای کشور ما خطر اسرت؛ مرن بره شرما مسئله

عر  بکنم. محدود کردن نسل، برای کشور ما یک خطر بزرگی 

ی خطرر مبرالغ زیرادی پریش رفتریم، بایرد است. ما در منطقره
برگردیم؛ میتوانستیم جلوی این کار را بگیرریم، نگررفتیم. آنچره 

های علمی، با دقرت علمری نگاه که متخصصین و کارشناسان، با

اند، ما را به این نتیجه میرسراند کره برا ایرن رونرد بررسی کرده

کنونی، کشور در آینده دچار مشکل فراوان خواهد شرد؛ کشرور 

دچار پیری عمومی خواهد شد. ایرن تحدیرد نسرل، چیرز بردی 

است. البته شنیدم در مجلرس طرحری در حرال بررسری اسرت؛ 

ما نقل کردند، آن طرح جواب نمیدهد؛ این منتها آنطور که برای 

مقداری که در این طرح دیده شده، جوابگو نیسرت. مسرئولین و 

مندان و آشنایان با مقتضریات ایرن کرار در مجلرس، بایرد عالقه

 .توجه کنند و درست انجام دهند

تغییفرات »اعضفای همفایش ملفی  بیانات در دیدار

 «جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 
سازی در مسئله جمعیت مثرل خیلری از مسرائل دیگرر فرهن 

سرازی بشرود کره اجتماعی، حررف اوّل را میزنرد؛ بایرد فرهن 

سازی نیست، تعطیل است؛ برا اینکره متأسّفانه امروز این فرهن 

اند، در مجلرس ایم، دیگران هم گفتها هم گفتهشده، محاال گفته

ها هرم کرم و بریش اینجرا و آنجرا بحرث هم مطرح شده، بعضی

 میکنند، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفته

تغییفرات »بیانات در دیدار اعضفای همفایش ملفی 

 «و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفهجمعیتی 

 08/08/1392 تاری 
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همایشی که آقایان گذاشتید، به نظر مرن جرزو کارهرای بسریار 

خوب است. یعنی مرا نمیخرواهیم ایرن قضریّه را برا شرعار و برا 

و ماننررد اینهررا پرریش ببررریم؛ « صررلوات بفرسررتید تمررام بشررود»

 هرایمیخواهیم مسئله به شکل عمیق و علمی حرل بشرود؛ گره

ای که وجود دارد باز بشود، حقیقت قضیّه روشن بشرود و ذهنی

به اعتقاد من ما میتوانیم این کار را بکنیم؛ یعنی متفکّرین مرا و 

در هرر بخشری از  -ی جمعیّرت صاحبان دانشِ مرتبط با مسئله

میتوانند در این زمینه منطق صحیح و قابرل قبرولی را  -بخشها 

قدم اوّل است، یعنی قردم ابتردایی ارائه کنند. این همایش البتّه 

ترر اسرت؛ چرون نظر مرن مهماست، ]امّا[ از گذاشتن قرانون بره

سررازی در ایررن مسررئله مثررل خیلرری از مسررائل دیگررر فرهن 

سرازی بشرود کره اجتماعی، حررف اوّل را میزنرد؛ بایرد فرهن 

سازی نیست، تعطیل است؛ برا اینکره متأسّفانه امروز این فرهن 
اند، در مجلرس ایم، دیگران هم گفتهما هم گفتهشده، حاال گفته

ها هرم کرم و بریش اینجرا و آنجرا بحرث هم مطرح شده، بعضی

نظر میکنند، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفته. بره

من این کارِ شما کار خوبی است، کار مناسبی است؛ منتها اکتفا 

ای نکنید به اینکره یرک میزگرردی تشرکیل بشرود و سرخنرانی

گذاشته بشود و بعد مثالً تعدادی مقاله چا  بشود؛ اینها کارهای 

الزمی است، امّا ناکافی است؛ بایستی از امکاناتی کره در کشرور 

وقرت وجود دارد استفاده کنید، فکر را در کشور بگسرترانید؛ آن

فکری هم که گسترش پیدا میکند، باید فکر عمیرق و اساسری و 

هر کسی باشد؛ بنابراین باید کار بشود کننده برای منطقی و قانع

اید. مرن معمروالً روی این مسئله که البد آقایان این کار را کرده

هررا و افرررادی دنبررال ایررن هسررتند کرره مررثالً یررک وقترری گروه

گردهمایی و همایشی را ترتیب بدهند، همیشه سفارش میکنم، 
یرد میگویم شما اَمَد را نزدیک قرار ندهید؛ یعنی فرصت قرار بده

برای اینکه بتوانیرد کرار بکنیرد، ترا آنچره بُرروز میکنرد در ایرن 

همایش، یک چهره و نمای مطلوبی داشته باشد، آبرومند باشرد. 

اید؛ چون بحمداه شما اهل فضل و و البد آقایان این کار را کرده

ای اسرت کره ی شرما، مؤسّسرهاهل تحقیق هسرتید و مؤسّسره

ارد؛ لکن کار را به اینجا متوقّف ها دی خوبی در این زمینهسابقه

جوانب قضیّه را بسنجید، ببینید چه چیزهرایی اسرت کره .نکنید

فرزندی بشرود. ایرن ی ما دچار میل به کمموجب میشود جامعه

طور میل به کم بودن فرزند، یک عارضره اسرت؛ والّرا انسران بره

طبیعی فرزند را دوست میدارد. چرا ترجیح میدهند افرادی کره 

فرزند داشته باشند  چرا ترجیح میدهند فقط دو فرزند  فقط یک

شکلی پرهیرز میکننرد از شکلی، مرد بهداشته باشند  چرا زن به
فرزندداری  اینها را بایستی نگاه کرد و دیرد عرواملش چیسرت؛ 

که به  -زا این عوامل را پیدا کنید، برای عالج این عوامل بیماری

متخصّصین و صاحبان  -ا است زاعتقاد بنده اینها عوامل بیماری

اندیشه را بخواهید فکر کنند. فر  کنید مرثالً براال رفرتن سرنّ 

ازدواج؛ خب بالشک یکری از چیزهرایی کره براروری را محردود 

میکند، باال رفتن سنّ ازدواج است؛ خب، ایرن یکری از کارهرایی 

است که باید در کشور فکر بشود. چرا سنّ ازدواج در کشرور مرا 

مگر جروان هفرده سراله، هجرده سراله، نروزده سراله،  باال رفته 

ی جنسی  ما باید بره احتیاج ندارد به اطفاء نیاز جنسی و غریزه

طرف میگویند که اینها خانره ندارنرد، این فکر کنیم. خب، از آن

شغل ندارند، درآمد ندارند؛ ببینیم چگونه میشود کاری کرد کره 

صوّر بکنریم کره حتمراً ی اینها با هم جمع بشود. ما نباید تهمه

ی مِلکری داشرته باشرد، یرک شرغل بایستی یک نفری یک خانه

درآمدداری داشته باشد، بعد ازدواج بکند؛ نره، اِنَ یَکونروا فُقَررآءَ 

جرور [ برا مرا دارد اینیُغنِهِمُ اهُ مِن فَضلِه؛ این قرآن است ]کره

د ای را که وجود دارهای ذهنیی آن گرهحرف میزند. یعنی همه
در این زمینه، باید شما باز کنید، یعنی شأن شما و همایشری از 

این قبیل، این است که بایستی این کار فکری و علمی را بکنرد؛ 

یعنی صرفاً بیان فکر، بیان خواسرت و حتّری شرعارهایی در ایرن 

زمینه نباشد. واقعاً کار بشود، کار فکری بشرود؛ عوامرل کراهش 

نحو مطلوب و برا اعتردال ت بهجمعیّت و موجبات افزایش جمعیّ

متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح بشود ]تا[ اقنراع بشروند 

ها ی مرردم، بعضریافکار نخبگان. در این زمینه خب االن عامّره

ها متعبّدند، وقتی گفته میشرود، میرونرد سررا  متدیّنند، بعضی

باروری بیشتر؛ لکن نخبگان جامعه باید قانع بشوند، باید مسرئله 

قبول کنند؛ اگر نخبگان قبول کردند، کار سهل میشرود، کرار را 

شراءاه بایسرتی ها انسازی آسان میشود. در این زمینرهفرهن 

 .شاءاه موفّق باشیدآقایان تالش کنید و امیدواریم ان

تغییفرات »ملفی بیانات در دیدار اعضفای همفایش 

« جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 

بالشک از نظر سیاست کلّی کشور، کشور بایرد بررود بره سرمت 

 .نحو معقول و معتدلافزایش جمعیّت؛ البتّه به

تغییفرات »ش ملفی بیانات در دیدار اعضفای همفای

« جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 

کشور ما با ظرفیّت طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسری خرود 

 .احتیاج دارد به یک جمعیّت بیشتر

غییفرات ت»بیانات در دیدار اعضفای همفایش ملفی 

« جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 
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همچنان که ما فکر میکنیم که اگر چهرار پرنج بچّره افتراد روی 

دوش یک خانواده وضع زندگیشان چگونه خواهد شد، فکرر ایرن 

را هم بکنید که این چهار پنج بچّه وقتی برزرگ شردند و کراری 

کمکی میتوانند به پیشررفت  پیدا کردند و شغلی پیدا کردند چه

 .کشور بکنند؛ یعنی این را هم باید فکر کرد

تغییفرات »بیانات در دیدار اعضفای همفایش ملفی 

« جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 

نحو فررزایش جمعیّررت بررهعوامررل کرراهش جمعیّررت و موجبررات ا

مطلوب و با اعتدال متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح بشود 

 .]تا[ اقناع بشوند افکار نخبگان

تغییفرات »بیانات در دیدار اعضفای همفایش ملفی 

« جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 

بنده همچنان معتقدم کشور مرا کشرور هفتراد و پرنج میلیرونی 

 .نیست؛ کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی است
تغییفرات »بیانات در دیدار اعضفای همفایش ملفی 

 « جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392  تاری

وهروایی، برا ایرن این کشور با این سطح وسیع، با ایرن تنروّع آب

ی علمری کره در امکانات فراوان زیرزمینی، با این استعداد بالقوّه

این کشور وجود دارد، میتواند یرک کشرور پرجمعیّتری باشرد و 

 .انشاءاه خودش هم این جمعیّت را اداره کند

تغییفرات »بیانات در دیدار اعضفای همفایش ملفی 

« جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 

امروز در ]بعضی از[ همین کشورهای غربری از کراهش براروری 

بینند و پشیمانند، و در بعضی از کشورهای غربی دارند زیان می

 اروری وجود نداردمطلقاً کاهش ب

تغییفرات »بیانات در دیدار اعضفای همفایش ملفی  

« جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 

ی جمعیّت که بجد هرم مرورد بحرث و اخرتالف نظرر در مسئله

مهمّی است. بالشک از نظر سیاست ی بسیار جامعه است، مسئله

کلّی کشور، کشور باید برود به سرمت افرزایش جمعیّرت؛ البتّره 

ی اشرکاالت و ایرادهرایی کره وارد نحو معقول و معتدل. همرهبه

که بعضی از اشکاالتی را هرم کره مطررح میکننرد مرا  -میشود 
آنچه مهم .قابل برطرف شدن و قابل پاسخ دادن است -ایم دیده

است که کشرور مرا برا ظرفیّرت طبیعری و برا ویژگری  است این

جغرافیای سیاسی خود احتیراج دارد بره یرک جمعیّرت بیشرتر؛ 

ی نمرای مسرئله -ایمطور که قبالً هم گفترههمان-عالوه بر این 

کننرده ی اساسری و مهرم و تعیینجوان برای کشور یک مسئله

 انرد وطوری که اهل علم و اهرل تحقیرق بررسری کردهاست. آن

اند و آمارهرا را مرورد مداقّره قررار جوانب قضیّه را مالحظه کرده

ای که امرروز داریرم حرکرت اند، ما اگر چنانچه با این شیوهداده

چندان دور، یک کشور پیرری ی نهمیکنیم پیش برویم، در آینده

خواهیم بود کره عرالج ایرن بیمراری پیرری هرم درحقیقرت در 

[ دسترس ما نیسرت، ]بلکره [ دردسترس نیست؛ حاال نه ]اینکه

در دسترس هی  کس نیست؛ یعنی امروز کشورهایی که در دنیا 

خودشران را از دسرت « زاد و ولرد»اند و قدرت دچار پیری شده

اند، به دشواری میشود گفت که راه عالجی برای حرلّ ایرن داده
مشکل دارند. ما هم طبعاً با همین مشکل مواجه خواهیم شد؛ و 

به اینجا برسد. البتّه مبانی اسالمی و تفکّر اسالمی  نباید بگذاریم

ی جمعیّرت و افرزایش جمعیّرت و برا توجّره بره وضرع در زمینه

جغرافیررای سیاسرری منطقرره و کشررور جمهرروری اسررالمی یررک 

 .چیزهای روشن و واضحی است

تغییفرات » ضفای همفایش ملفیبیانات در دیدار اع

 «جمعیتی و نقفش آن در تحفوالت مختلفف جامعفه

 08/08/1392 تاری 

بنده همچنان معتقدم کشور مرا کشرور هفتراد و پرنج میلیرونی 

[؛ حراال مرا نیست؛ کشور ما کشور صد و پنجاه میلیرونی ]اسرت

کم را گرفتیم گفتریم صرد و پنجراه میلیرون؛ بیشرتر هرم دستِ

ن کشور با این سطح وسیع، برا ایرن تنروّع میشود گفت. قطعاً ای
وهوایی، با این امکانات فرراوان زیرزمینری، برا ایرن اسرتعداد آب

ی علمی که در این کشور وجود دارد، میتواند یرک کشرور بالقوّه

شاءاه خودش هرم ایرن جمعیّرت را اداره پرجمعیّتی باشد و ان

ج بچّره کند؛ یعنی همچنان که ما فکر میکنیم که اگر چهرار پرن

افتاد روی دوش یک خانواده وضع زندگیشان چگونه خواهد شد، 

فکر این را هم بکنید که این چهار پنج بچّه وقتی بزرگ شدند و 

کاری پیدا کردند و شغلی پیدا کردند چره کمکری میتواننرد بره 

 .پیشرفت کشور بکنند؛ یعنی این را هم باید فکر کرد

تغییفرات »بیانات در دیدار اعضفای همفایش ملفی 

«  جامعفه مختلفف جمعیتی و نقش آن در تحفوالت

 08/08/1392 تاری 

ای به زندگی غربی یا به زندگی اروپرایی وجرود یک نگاه مقلّدانه

داشته که به اینجاها منتهی شده و میراث آن به ماها رسیده؛ ما 
ای از زمان غفلت کردیم، کاری کره بایرد انجرام رهههم در یک ب

کره امرروز در ]بعضری از[ همرین بدهیم انجرام نردادیم. درحالی
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بیننررد و کشررورهای غربرری از کرراهش برراروری دارنررد زیرران می

پشیمانند، و در بعضی از کشورهای غربی مطلقاً کاهش براروری 

ی ههرای پرجمعیّررت، مررثالً خررانوادوجرود نرردارد؛ یعنرری خانواده

ی ایرانرری ]کرره[ آمریکررایی بررا ده دوازده بچّرره، چطررور خررانواده

میخواهد از او تقلید کند باید حتماً یک بچّه داشته باشرد یرا دو 

بچّه! که این االن وجود دارد و گزارشها و خبرها از ایرن واقعیّرت 

 .شاءاه که موفّق و مؤیّد باشیدبه ما اطاّلع میدهد. ان

 بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

 19/09/1392 تاری 
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکنرد، 

 .ی جمعیّت استتن او میلرزد، این مسئله

 بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

 19/09/1392 تاری 
کار داریرم میکنریم. یعنری واقعراً ایرن ما باید این را بدانیم چره

ی جمعیّت. یکی از خطراتی که وقتری آسیبها را بفهمیم. مسئله

انسان درسرت بره عمرق آن فکرر میکنرد، ترن او میلررزد، ایرن 

است؛ که مرن بره آقرای دکترر هاشرمی هرم ی جمعیّت مسئله
ی کوتاهی گفتم، با آقرای دکترر روحرانی هرم نظرم یک جملهبه

ی جمعیّرت را جردّی بگیریرد؛ مفصّل صرحبت کرردیم؛ مسرئله

جمعیّت جوان کشور دارد کاهش پیدا میکند. یک جایی خواهیم 

ی جمعیّرت از آن رسید که دیگر قابل عالج نیست. یعنی مسئله

که بگوییم حاال ده سال دیگر فکرر میکنریم؛ نره،  مسائلی نیست

اگر چند سال بگذرد، وقتی نسلها پیر شدند، دیگرر قابرل عرالج 

 .نیست

 بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

 19/09/1392 تاری 
بگیرید؛ جمعیّرت جروان کشرور دارد  ی جمعیّت را جدّیمسئله

کاهش پیدا میکند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل عالج 

 .نیست

 های اقتصاد مقاومتیبیانات در جلسه تبیین سیاست

 20/12/1392 تاری 
ایرن سیاسرتها چهرار در متنی که ما ابرال  کرردیم، در مقدمره 

ی این سیاستها ذکر عنوان انگیزه و عامل تهیهی اصلی را بهنکته
ی به کردیم، این چهار نکته را من اینجا تکرار میکنم: یکی اشاره

ی ابرال  ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور بود؛ در مقدمره

ی ی در این سیاستها به این اشاره کردیم، این بسیار مسئلهشده

می است، ظرفیتهای کشور خیلی وسیع است؛ خیلی از ماهرا مه

ی این ظرفیتهای عجیب، یا به اهمیت آن آگاه نیستیم به گستره

توجرره نررداریم؛ میرردانیم، آمارهررا دسررتمان هررم هسررت ]توجرره 

جورند، آمارهرا را دارنرد، ]امرا[ نمیکنیم[. بعضی از مسئولین این

؛ حراال از براب مثرال اهمیت آمارها مورد توجه آنها قرار نمیگیرد

ای کرردم. مرا االن از نیروی انسانی که من قبالً هرم یرک اشراره

لحراظ نیررروی انسررانی و از جهرت دارا بررودن نیررروی جرروان در 

درصد جمعیت ما برین  ۳۱بهترین وضعیتیم؛ یعنی االن بیش از 

ونه سال سن دارند؛ این وضعیت عالی است، پانزده سال تا بیست

بته اگر آنچه من مکرر توصیه کرردم در مرورد العاده است. الفوق

چنردان ای نهنسل، مورد توجه قرار نگیرد، این امتیاز را در آینده

شراءاه ابرال  دور از دست خواهیم داد؛ سیاستهای نسل هرم ان

جروری اسرت خواهد شد، آنها هم در دست تهیه است. فعرالً این

اول انقرالب  برابررِ ۲۵درصد جوان داریرم؛  ۳۱وضع ما: بیش از 

جمعیت کشور از اول انقالب ترا حراال دو برابرر  -دانشجو داریم 

هزار برابر شده؛ یعنی ما از صدوبیست ۲۵شده، جمعیت دانشجو 
وصدهزار؛ این چیز مهمی است، خیلری ایم به چهارمیلیونرسیده

ی عظیمی اسرت؛ هرم ایرن رشرد مهرم اسرت، هرم ایرن حادثه

ی آموخترهده میلیون دانش -است ای که فعالً داریم مهم دارایی

هزار عضو هیئت علمری داریرم کره وپنجها داریم؛ شصتدانشگاه

بیش از ده برابر آن چیزی است که در اول انقالب وجود داشرت؛ 

هزار متخصرص بنیان داریم که االن هفدهپنج هزار شرکت دانش

و فعال در این شرکتها مشغول کارند، ببینید این ظرفیتها چقدر 

هرایی کره م است؛ نتیجه این شده کره طبرق گرزارش پایگاهمه

ی پانزدهم ی علمی کشورها را مشخص میکنند، ما در رتبهرتبه

ی شرانزدهم، در یرک پایگراه در یک پایگاه رتبره -دنیا هستیم 

که اینها البته مال سال میالدی  -ی پانزدهم، در این حدود رتبه

همی اسرت. مرا در است. این چیز م ۲۰۱۳گذشته ]یعنی سال[ 

مان از این باالتر است؛ در بعضری های علمی، رتبهبعضی از رشته
های علمی جرزو هفرت هشرت کشرور ]اول[ دنیرا و در از رشته

بعضی جاها جزو چهار پنج کشور اول دنیا قررار داریرم. ایرن آن 

 .زیرساخت اساسی است: نیروی انسانی

 01/01/1393  تاری   بیانات در حرم مطهر رضوی

تر است. چرا  چون فرهن ، به معنای فرهن  از اقتصاد هم مهم

هوایی است که ما ترنفّس میکنریم؛ شرما ناچرار هروا را ترنفّس 

میکنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگرر ایرن هروا تمیرز باشرد، 

این هوا کثیف باشرد، آثرار دیگرری آثاری دارد در بدن شما؛ اگر 

دارد. فرهن  یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثراری 

ی تولید داخلی حررف میرزدیم؛ اگرر بخرواهیم دارد. االن درباره

مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقّق پیردا کنرد، 

باید فرهن  ]مصرف[ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد؛ اگر 

یم مردم اسراف نکنند، بایستی این باور مردم بشرود؛ ایرن بخواه

یعنی فرهن . فرهن  یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عرادات 

مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سرر و کرار 
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بخش مردم در حرکات و اعمرال آنهرا اسرت؛ دائمی دارند و الهام

ی رد. مثالً در حروزهفرهن  این است؛ این پس خیلی اهمّیّت دا

گرایی رر که مردم به قانون احتررام بگذارنرد ررر اجتماعی، قانون

یک فرهن  است؛ تعاون اجتماعی یک فرهن  اسرت؛ تشرکیل 

خانواده و ازدواج یک فرهن  است؛ تعداد فرزندان یک فرهنر  

گیری مررردم اسرت؛ اگرر در ایررن چیزهرا بیرنش مررردم و جهرت

در جامعه جوری خواهد شرد؛ گیری درستی باشد، زندگی جهت

گیری غلط باشد، زندگی جروری دیگرری ناکرده جهتاگر خدای

ناکرده به همان بالیی مبتال خواهیم شرد کره خواهد شد؛ خدای

امروز کشورهایی که خانواده را و بنیان خانواده را ویران کردند و 

لقَرونَ غَیّرا شهوات را به راه انداختند رر وَاتَّبِعوُا الشَّهَواتِ فَسَوفَ یَ

 رر به آن سرنوشت دچار شدند

 30/02/1393 تاری  های کلی جمعیتابالغ سیاست

با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی؛ و با توجره بره 

ن یرک پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوا

فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشرد جمعیّرت و 

های کلری جمعیّرت های گذشرته، سیاسرتنرخ باروری در سال
گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّرت در ابال  می

های جرامع بررای رشرد ریزیپیشرفت کشور، الزم اسرت برنامره

های سیاسرت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسرب برا

جمعیّتی انجام گیرد. همچنرین ضرروری اسرت برا همراهنگی و 

های ذیربط در این زمینره، تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه

اقدامات الزم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نترایج رصرد 

 ها گزارش شودمستمر اجرای سیاست

 

 تفاری  های کلفی جمعیفتابالغ سیاست-6

30/02/1393 

 سیاست های کلی جمعیت-6-1

ارتقاء پویایی، بالنردگی و جروانی جمعیّرت برا افرزایش نررخ  -1

 .باروری به بیش از سطح جانشینی

خانواده و افزایش رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل  -۲

هررای جرروان و فرزنررد، کرراهش سررن ازدواج و حمایررت از زوج

های زنردگی و تربیرت نسرل توانمندسازی آنان در تأمین هزینه

 .صالح و کارآمد

اختصراص تسرهیالت مناسرب بررای مرادران برویژه در دوره  -۳

های زایمان و درمان ای هزینهبارداری و شیردهی و پوشش بیمه

و زنران و تقویرت نهادهرا و مؤسسرات حمرایتی ناباروری مردان 
 .ربطذی

تحکرریم بنیرران و پایررداری خررانواده بررا اصررالح و تکمیررل  -۴

های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری آموزش

هرای زنردگی و ارتبراطی و ارائره مهارت و با تأکید برر آمروزش

 -هرای اسرالمیای برر مبنرای فرهنر  و ارزشخدمات مشاوره

ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی 

هرای پزشرکی در جهرت سرالمت براروری و و درمانی و مراقبت

 .فرزندآوری

ایرانی و مقابله  -سازی سبک زندگی اسالمیترویج و نهادینه -۵

 .غربیبا ابعاد نامطلوب سبک زندگی 

سالم جمعیّت و ارتقاء امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه  -۶

های اجتمرراعی، بررویژه اعتیرراد، سرروانح، پیشررگیری از آسرریب

 هاهای زیست محیطی و بیماریآلودگی

فرهن  سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط  -۷

بینی الزم برای تأمین سالمت و نگهداری آنان در خانواده و پیش

های وانمنرردیمنرردی از تجررارب و تسرراز و کررار الزم برررای بهره
 .های مناسبسالمندان در عرصه

توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهن  سازی و اصالح،  -۸

هرای عمرومی، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتری و آموزش

ای و تخصصری برا نیازهرای جامعره و کارآفرینی، فنی ر حرفره

 .استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد

باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب برا ظرفیرت  -۹

زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیرع متعرادل و کراهش 

 .فشار جمعیّتی

حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و منراطق مررزی و کرم  -۱۰

تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی برویژه در جزایرر و سرواحل 

های زیربنایی، طریق توسعه شبکهخلیج فارس و دریای عمان از 

گذاری و ایجاد فضای کسرب و کرار برا حمایت و تشویق سرمایه

 .درآمد کافی

های مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهن  با سیاست -۱۱

 .کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب

تشرویق ایرانیران خرارج از کشرور بررای حضرور و سررمایه  -۱۲

 .های آنانها و تواناییگیری از ظرفیتبهرهگذاری، و 

بخش ملرری )ایرانرری، اسررالمی، های هویررتتقویررت مؤلفرره -۱۳

انقالبی( و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنره سررزمینی 

 .بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور

های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با رصد مستمر سیاست -۱۴

های برومی توسرعه یجاد ساز و کار مناسرب و تردوین شراخصا

 .های جمعیّتی و توسعه انسانیانسانی و انجام پژوهش

بیانففات در دیففدار نماینففدگان مجلففس شففورا  

 04/03/393 تاری اسالمى

ى جمعیّت است که حاال سیاستهاى جمعیّرت یک مسئله مسئله

ابال  شد؛ خوشربختانه مسرئولین هرم تجراوب کردنرد بره ایرن 
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سیاستهاى جمعیّت. شرنیدم در مجلرس هرم طرحر  در مرورد 

افزایش بارورى و پیشگیرى از کاهش جمعیّت وجرود دارد؛ ایرن 

و بسیار مهم است. هی  منافات  ندارد که مرا مراعرات بهداشرت 

کره خیلر  مهرم  -سالمت مادران و فرزندان و نوزادان را بکنیم 

در عین حال مراقب باشیم اشتباه  را که قربالً کرردیم،  -است 

ى ى کراهش جمعیّرت مسرئلهادامه ندهیم، دنبال نکنیم؛ مسئله

بسیار مهمّ  است. براى آن دشمنان  که در اوائل صحبت اشاره 

ن یرک کشرورى باشرد برا کردم، بهترین چیز این است کره ایررا

سرال بیست س  میلیون جمعیّت که نصف این جمعیّت هم کهن

سال و ازکارافتاده باشند؛ این برایشان بهترین چیز اسرت؛ و میان

ریزى بتوانند بکننرد، حتمراً میکننرد، پرول ]اگر[ براى این برنامه

بتوانند خرج کنند، حتماً خرج میکننرد؛ مرا بایرد حرکتمران در 

رکرت، حرکرت صرحیح و منطقر  و خردمندانره و مقابل این ح
عالمانه باشد که خب خوشربختانه شرنیدم در مجلرس دوسرتان 

دنبال این قضیّه هستید و امیدواریم که خداوند به شرما کمرک 

 .کند

 بیانات در دیدار با اعضا  مجلس خبرگفان رهبفر 

 13/06/1393 اری ت

ى سه موضوع هم در تقویت کشور بسیار نقش دارد: یک  مسئله

ى ى اقتصاد است، یک  مسرئلهعلم و فناورى است، یک  مسئله

گذارى کنریم؛ فرهن  است. در این سه بخش مرا بایرد سررمایه

اند. دولتهراى مرا، مسرئولین مرا، مرؤثرین و اینها عناصر کلیدى

ت بایست  فعال بشوند و کار بکنند. متنفذین ما، در هر سه قسم

طور کره همران -ى جمعیت هم البته بسیار مهرم اسرت مسئله

 -اشاره کردند که بعض  از آقایران هرم روى ایرن تکیره کردنرد 

ى جمعیت ترأثیر زیرادى دارد در اقتردار کامالً بجا است، مسئله

ملرر ؛ و افررزایش نسررل جرروان و بررزرگ بررودن کشررور از لحرراظ 

ى اینهرا أثیر دارد در ایجاد اقتدار. البته از همهجمعیت، خیل  ت

ى فرهن  است؛ بخصوص در سطح باورها و عقاید تر، مسئلهمهم

گذارى میکنند. اشاره شد که بینید چقدر دارند سرمایهمردم. م 

المللرر  صرررف ایجرراد هاى گونرراگون بینبسرریارى از سرررمایه

ینترنت و موبایل و هاى اثرگذار میشود، از قبیل ماهواره و ارسانه

هاى زیادى را صرف میکنند براى اینکه امثال اینها؛ دارند سرمایه

بر روى عقاید مردم و باورهاى مردم اثر بگذارند و اینها را درواقع 
ى نفوذ نظام اسالم  و ارزشهاى اسالم  خرارج کننرد؛ از حیطه

که البته پادزهر آن هرم ایرن اسرت کره مرا بتروانیم در سرطوح 

نسبت بره باورهرا طرحهراى تبیینر  و اقنراع  داشرته مختلف، 

باشیم؛ علماى ما، سازمانهاى فرهنگ  ما، سرازمانهاى تبلیغرات  

ما، گویندگان ما، صداوسیماى ما باید بتواننرد ایرن باورهرا را در 

ذهن مردم تثبیت کنند و تعمیق کنند که البته ارتباط مستقیم 

سرت؛ هری  چیرزى بردیل  اعلما با مردم، یک عامل و عنصر ب 

جاى این را نمیگیرد، هی  چیرزى؛ حتر  صداوسریما کره یرک 

ى فراگیر است، نمیتوانرد جراى ارتبراط مسرتقیم علمرا و رسانه

 .متفکرین دین  را با مردم بگیرد

 01/01/1394 تاری  در حرم مطهر رضوی بیانات

وفی براالتر از ایجراد نظرام اسرالمی و حفرظ نظرام اسرالمی معر

نداریم؛ هر کسی که در این راه تالش کند، آمر به معروف است؛ 

تررین معرروف اسرت. حفرظ عرزّت و آبرروی ملّرت ایرران، بزرگ

معروفها اینها هستند: اعتالی فرهن ، سالمت محریط اخالقری، 

ان سالمت محیط خرانوادگی، تکثیرر نسرل و تربیرت نسرل جرو

ی برای اعرتالی کشرور، رونرق دادن بره اقتصراد و تولیرد، آماده

همگانی کردن اخالق اسالمی، گسترش علم و فنّاوری، اسرتقرار 

عدالت قضائی و عدالت اقتصادی، مجاهردت بررای اقتردار ملّرت 

ایران و ورای آن و فراتر از آن، اقتردار امّرت اسرالمی و ترالش و 

ین معروفها اینهرا اسرت و ترمجاهدت برای وحدت اسالمی؛ مهم

 .همه موظّفند در راه این معروفها تالش کنند؛ امر کنند

 تففاری  بیانففات در دیففدار جمعففى از دانشففجویان

20/04/1394 

ی مشکل جنسی جوانها را هرچه که ما بتوانیم در جامعه مسئله

ی مرا اسرت؛ بره نفرع این به نفع دنیا و آخرت جامعهحل کنیم، 

ی نسل که من مسئله دنیا و آخرت کشور ما است؛ بعد هم برای

جرا هرم بره رویش خیلی تکیه دارم ]مهم است[. باز مرن همین

آقای وزیر محترم بهداشت عرر  میکرنم؛ گزارشرهایی بره مرن 

ی مرا اسرت، ی شما کره همران خواسرتهمیرسد که آن خواسته

که منع باروری یک -ی جلوگیری از منع باروری نی[ مسئله]یع
سیاسرتی برود؛ بنرا برر ایرن گذاشرته شرد کره از ایرن سیاسرت 

درست انجام نمیگیرد؛ بعضی جاها همچنان در  -جلوگیری بشود

 .ی قبل میگرددبر پاشنه

 

تحلیل برخی از بیانات مقام معظم رهبفری -7

 در مورد لزوم افزایش جمعیت

 1368سال-7-1

همانگونه که در بخش نخست این نوشتار اشاره شد، به اقتضرای 

علل مختلف، کشور این نیازمند کنتررل جمعیرت در برازه ای از 

زمان بوده است اما با دقت در بیانات مقام معظم رهبری در مری 

یابیم که ایشان از همان ابتدا قایل به ظرفیت عظیم کشور ایران 

ر زمینره افرزایش جمعیرت و توانمندی های باالی این کشرور د

بوده اند و این نکته می تواند به مروقتی برودن سیاسرت کنتررل 

جمعیت از منظر ایشان داللت داشته باشد. به عنروان نمونره بره 
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فرازی از بیانات معظم له در دیدار برا اقشرار مختلرف مرردم در 

که ابتدای والیت ایشان بوده است اشاره مری  1368همان سال 

هاى عمرران  یک  از نادرترین کشورها در زمینهکشور ما »کنیم:

و آبادان  است. ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشرته باشریم، 

توانیم بدون کمترین نیازى به کشورهاى دیگر، خرود  باز هم م 

را به بهترین وجه اداره کنیم. این ظرفیت خروب، هرم در خراك 

کشرور، و هرم در بابرکت ما، و هم در استعدادهاى انسان  ممتاز 

دستورات و روش و قانون اساس ، و هم در مسرئوالن مرا وجرود 

با توجه به روند پرشتاب سیاست کنترل جمعیت در ایران «.دارد

و تأثیرات گوناگون ناشی از اعمال این سیاست در عرصره هرای 

به طور جدی توقرف  1390مختلف، رهبر معظم انقالب از سال 

ر شده و به صراحت اعالم مری سیاسیت کنترل جعیت را خواستا

دارنررد کرره سیاسررت کشررور بایررد بررر ازدیرراد جمعیررت مسررتقر 
جمعیت کشور، هفتاد و پنج میلیون. البته بنده همین جا »گردد.

عر  بکنم؛ من معتقدم که کشور ما با امکانات  که داریرم، مری 

تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به 

هر اقدام و تدبیرى که می خواهد براى متوقرف  کثرت جمعیتم.

کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعرد از صرد و پنجراه میلیرون 

در این فراز، ایشان روی یکی از محورهای اساسی «. انجام بگیرد!

و چشم انردازهایی تأکیرد مری فرماینرد کره درواقرع در اغلرب 

ن آ ودرفرمایشاتی که بره موضروع جمعیرت اشراره داشرته انرد 

میلیون جمعیت است. اشاره بره ایرن نکتره بیرانگر  150داشتن 

حساب شدگی و دقت باالی معظم له است ایشان در عین حرال 

که معتقد به افزایش جمعیت هستند بره ایرن نکتره نیرز توجره 

بایستی حساب شده و به دور از نگاه هرای  ددارند که این رویکر

  .سطحی و مقطعی باشد

 

  1391سال-7-2

رهبر انقالب بار دیگر در جمع مسئوالن  1391ن سال در تابستا

نظام به مبحث افزایش جمعیت اشاره می فرمایند. اما این بار برا 

تأکیدی بیشتر و با اشاره های صریح به ضرورت توقرف سیاسرت 

کنترل جمعیت، خطرات ادامه روند کنونی، لزوم فرهن  سرازی 

نمای جوان به برای رشد جمعیت و نیز لزوم داشتن جامعه ای با 

عنوان عاملی مهم در راستای نیل به پیشررفت در عرصره هرای 

من این را همین جا عر  بکنم؛ جمعیت جوان و »و ...   علمی 

بانشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور، امروز یک  از عاملهاى مهم 

پیشرفت کشور است. در همرین آمارهرای  کره داده مری شرود، 
 ه و پرنشراط و پرنیررو را مر نقش جوانهاى تحصریلکرده و آگرا

بینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست 

اى از زمان درست برود؛ یرک اهرداف   تحدید نسل در یک برهه

هم برایش معین کردند. آنطورى کره افرراد متخصرص و عرالم و 

کارشناسان علم ِ این قسمت تحقیق و بررس  کردند و گرزارش 

به همران مقاصردى کره از تحدیرد نسرل  ۷۱ دادند، ما در سال

به این طرف، باید سیاسرت را  ۷۱وجود داشت، رسیدیم. از سال 

تغییر می دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطرا 

نسل جروان و نمراى  را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه

فت اگر بره زیباى جوان  در کشور از بین برود؛ و از بین خواهد ر

همین ترتیب پیش برویم؛ آنطورى که کارشناسها بررس  علمر  

و دقیق کردند. اینها خطابیات نیسرت؛ اینهرا کارهراى علمر  و 

شده است. اگر چنانچه با همرین وضرع پریش  دقیقِ کارشناس 

کره -برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان مرا کرم خواهرد شرد 

بتردریج دچرار پیررى و  -جمعیت  ما جروان اسرت  امروز قاعده

خواهیم شد؛ بعرد از گذشرت چنرد سرال، جمعیرت کشرور هرم 
کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیرى جمعیت با کاهش زاد و ولد 

همراه است. یک زمان  را مشخص کردند و به من نشان دادنرد، 

مان کمتر جمعیت خرواهیم  که در آن زمان، ما از جمعیت فعل 

؛ اینها را بایست  مسرئولین داشت. اینها چیزهاى خطرناک  است

کنند و دنبال کنند. در این سیاست تحدید نسل  کشور بجد نگاه

حتماً بایست  تجدیدنظر شود و کار درست  بایرد انجرام بگیررد. 

افزایش نسل و اینها جزو مباحرث مهمر  اسرت کره  این مسأله

روحانیون،  -نه فقط مسئولین ادارى -مسئولین کشور  واقعاً همه

آن  برارهکسان  که منبرهاى تبلیغر  دارنرد، بایرد در جامعره در

یرک -سازى کنند؛ از این حالت  که امرروز وجرود دارد  فرهن 

باید کشرور را خرارج کننرد. رقرم صرد و پنجراه  -بچه، دو بچه 

میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتندو درست هم هسرت 

اشاره صریح و مستقیم به ضرورت «.ما باید به آن رقمها برسیم -
جوان و بانشراط در راسرتای  افزایش جمعیت برای تأمین نیروی

پیشبرد اهداف کشور و جلوگیری از رکود حرکت کشرور بسروی 

رشد و تعالی مادی و معنوی در این فرمایشرات مروج مری زنرد 

بگونه ای که حتی افرادی که تقیردات مرذهبی نداشرته باشرند 

صرف عالقمندی به کشور و آینده ایران، آنان را بره ایرن مسرأله 

نمرود. همچنرین نکتره جالرب توجره حساس و متوجه خواهرد 

دیگری که در خصوص این فرمایشات می توان به آن اشاره نمود 

 لرزوم بحرث بره اشراره بیانراتی این است که معظم له در ادامه 

 آرمرانگرایی، ضررورت به آن در که فرمایند می جمعیت افزایش

ف هزینه برای نیل به آرمران هرا و ... پرداختره صر لزوم به توجه

جمعیت جوان را به عنوان یکی از شراخص هرای ضرروری اند و 

دست یابی به آرمان ها عنوان می دارند و از این فرمایشات مری 
توان نتیجه گرفت که تالش برای رشرد جمعیرت جروان کشرور 

یکی از ابزارهای نیل به آرمان هاست و از این رو باید در صورت 

جامعه صرف  نیاز برای آن هزینه نیز پرداخت؛ پس چنانچه افراد
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سختی و مشقت های پیش روی فرزندآوری را علت خودداری از 

فرزنددار شدن معرفی کنند باید بدانند که وقتی به افزایش نسل 

به عنوان یکی از لوازم نیرل بره آرمران هرا بنگرنرد آن وقرت بره 

راحتی برای آن حاضر به تحمرل سرختی و صررف هرینره هرای 

 خواهند شد. مختلف

  1391ال در پاییز س-7-3 

مقام معظم رهبری در سفری که به استان خراسان شمالی دارند 

به مسأله لزوم افزایش جمعیت جوان کشور بره طرور صرریح در 

جمع مردم این اسرتان اشراره مری فرماینرد و ایرن مسرأله را از 

جلسات رسمی با مسئوالن مختلف، به میران اقشرار مرردم نیرز 

هاى با ارزش مرا،  دىیک  از مهمترین موجو»هند.دسرایت می 

همین نسل جوانِ تحصیلکرده است. نسل جوان تحصیلکرده، هم 
شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرك دارد. من همین 

جا در داخل پرانتز عر  بکنم؛ یک  از خطاهرائ  کره خرود مرا 

تحدید  این مسأله -بنده خودم هم در این خطا سهیمم -کردیم 

به این طرف باید متوقف می شرد. البتره  70 نسل از اواسط دهه

 برود، الزم برود، خروب اول  که سیاست تحدید نسل اتخاذ شرد،

 متوقرف را ایرن. شرد مری متوقرف باید 70 دهه اواسط از لیکن

 ایرن در کشرور مسرئولین کرردم؛ عر . بود اشتباه این نکردیم؛

اشتباه سهیمم. ایرن  این در هم حقیر بنده خود سهیمند، اشتباه

را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشرد. نسرل جروان را بایرد 

مرن چنردى -حفظ کرد. با این روند کنون  اگر ما پریش بررویم 

کشور پیرر خواهرد  -پیش هم در ماه رمضان در سخنران  گفتم 

ها، جوانها باید تولید مثرل را زیراد کننرد؛ نسرل را  شد. خانواده

هرا، بره ایرن  ین محدود کردن فرزندان در خانرهافزایش دهند. ا
شکل  که امروز هست، خطاست. این نسل جوان  که امرروز مرا 

هرا و  داریم، اگر در ده سال آینده، بیست سال آینرده و در دوره

 این کشرور بتروانیم آن را حفرظ کنریم، همره هاى آینده مرحله

برا آن مشکالت کشور را اینها حل مری کننرد؛ برا آن آمرادگ ، 

نشاط، با آن شوق  که در نسل جوان هست، و با استعدادى کره 

در ایران  وجود دارد. پرس مرا مشرکل اساسر  برراى پیشررفت 

تأکید و اشاره به خطا بودن اسرتمرار سیاسریت تحدیرد «.نداریم

نسل در کنار پای فشراری بره نیراز جامعره بره نیرروی جروان و 

چره موجرب  آن کره اسرت واقعیرت ایرن بیرانگر  تحصیل کرده

پیشرفت یک کشور در عرصه های گونراگون مری شرود امیرد و 

نشاط و ... است که این عناصر مسلماًدر نسل جروان مروج مری 

زند. همین مسأله موجب افزایش سرعت حرکت کشور به سمت 

و سوی پیشرفت و رشد و تعالی می شود. معظرم لره در همران 
زنردگی  سخنرانی دیگری که با عنوان سخنرانی سبک سفر طی

شهرت یافته است دگر باره با رویکردی مطالبه گرانره بره بحرث 

مرا چیسرت  مرن  حد زاد و ولد در جامعه»جمعیت می پردازند

دار و نیاز بره زمران و مقطعر  را  اشاره کردم؛ یک تصمیمِ زمان

انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمران رفرت! مرثالً فرر  

آب را یک ساعت باز کنید. بعد  کنید به شما بگویند آقا این شیر

شما شیر را باز کن  و بروى! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سرال، 

ما در  پانزده سال. بعد حاال به ما گزارش می دهند که آقا جامعه

جروان   پیر خواهد شد؛ این چهره نه چندان دورى، جامعه آینده

. حرد زاد و ایران  دارد، از او گرفته خواهرد شرد که امروز جامعه

باید توجه داشت که ایشان ایرن فرمایشرات را «ولد چقدر است 

در میان سخنانی ارائه می فرماینرد کره در حرال ترسریم کلری 

بایدها و نبایدهای تأسیس تمدن نوین اسالمی هستند در واقرع 

گویی از منظر ایشان بحث جمعیت و رویکرد افرزایش جمعیرت 

عظرم لره بررای تشرکیل محور ایشان یکی از ابعادی است کره م
تمدن نوین اسالمی و آن هم در بعد نرم افزاری این تمردن الزم 

می دانند. از مثالی که می آورند و البته سایر فرمایشرات ایشران 

در موارد مختلف می توان به این نتیجه رسید که از منظر ایشان 

سیاست کنترل جمعیت در یک مقطع زمانی به طور موقت نیراز 

ست و باید اجرا می شده اما ایشان به استمرار ایرن جامعه بوده ا

سیاست نقد جدی وارد مری کننرد. در خصروص بررون رفرت از 

مشکالتی که در فرمایشاتشان به آن اشاره می فرمایند ادامه می 

دهند که اسالم بنمایه های حل مشکالت از جمله مشکالتی که 

د چنر  سبب رویکرد ملت به تحدید نسرل شرده اسرت را دارد و

کلید واژه را اشاره می کنند اخالق، حقوق و خردورزی!در همین 

مبحث جمعیت، این واژگان شاه کلید حل مشالت است. اخرالق 

به معنای اعم آن می تواند شامل جلوگیری از اسرراف و تبرذیر، 

توکل نداشتن به خداوند و وعده هرای الهری، و ... بروده و بحرث 
اعرا  از افراط و تفریط  خردورزی نمایانگر لزوم رعایت قسط و

  باشد. در این مسأله

 1392سال -7-4

فرزندآورى یک مجاهدت برزرگ اسرت. مرا برا خطاهرای  کره »

اى در  داشتیم، با عدم دقتهای  که از ماها سرر زده، یرک برهره

کشور ما متأسفانه این مسأله مورد غفلت قرار گرفت و ما امرروز 

بینیم؛ که من بارها این را به مردم عرر   خطراتش را داریم م 

جوان در چندین سرال ام: پیر شدن کشور، کم شدن نسل  کرده

بعد، از همان چیزهای  است که اثرش بعداً ظراهر خواهرد شرد؛ 

وقت  هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل عرالج نیسرت؛ امرا 

در ادامه پیگیری علنی مبحث «.امروز چرا، امروز قابل عالج است

جمعیت، مقام معظم رهبری ایرن برار در میران جمعری کره در 
)س( به دیدار ایشان نایل شده انرد،  سالروز والدت حضرت زهرا

ضمن ترسیم جایگاه عظیم زن در خانواده و ... مجرددا بره ایرن 
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موضوع می پردازند. تأکید بر ضرورت و امکان عالج خطر حرکت 

کشور به سمت پیری و به تبع آن رکود که موجب عقب افترادن 

کشور از روند رو به رشد خود در عرصه های مختلف علمی و ... 

هد بود؛ از جمله شاخص های این فراز از فرمایشان معطم له خوا

است. چند ماه بعد از ایرن فرمایشران، در آخررین دیرداری کره 

مسئوالن دولت دهم با ایشان دارند بار دیگر ضمن طرح مسرأله 

جمعیت، به ناکافی بودن اقدامات صورت گرفتره در ایرن زمینره 

ان همرین جرا مرن پارسرال مراه رمضرررررر»اشاره می فرمایند.

مطلب  را گفتم و خب، مختصرى دنبال شرد؛ نره بره صرررورت 

تحدیدنسل براى کشور ما خطر است؛ من به شرما  کامل. مسأله

عر  بکنم. محدود کردن نسل، براى کشور ما یک خطر بزرگ  

خطر مبالغ زیادى پیش رفتیم، باید برگردیم؛  است. ما در منطقه

یرریم، نگررفتیم. آنچره کره می توانستیم جلروى ایرن کرار را بگ
هراى علمر ، برا دقرت علمر   متخصصین و کارشناسان، با نگاه

اند، ما را به این نتیجه می رساند که برا ایرن رونرد  بررس  کرده

کنون ، کشور در آینده دچار مشکل فراوان خواهد شرد؛ کشرور 

دچار پیرى عموم  خواهد شد. ایرن تحدیرد نسرل، چیرز بردى 

مجلرس طرحر  در حرال بررسر  اسرت؛  است. البته شنیدم در

منتها آنطور که براى ما نقل کردند، آن طرح جواب نمری دهرد؛ 

ایرن مقرردارى کرره در ایرن طرررح دیررده شرده، جوابگررو نیسررت. 

مندان و آشرنایان برا مقتضریات ایرن کرار در  مسئولین و عالقه

در اوایرل آبران «. مجلس، باید توجه کنند و درست انجام دهنرد

تغییرات جمعیت  »رگزارکنندگان همایش مل  ماه سال جاری ب

به دیدار مقام معظم می « و نقش آن در تحوالت مختلف جامعه

روند و معظم له بیانات بسیار مهم، جدی و دربردارنده راهکار ها 

و نوع نگرش فرهنگی به مقوله جمعیت در در جمع ایشان ایرراد 
ت کلیردی می فرمایند. در این بخش از نوشتار به محورها و نکرا

بالشک کشور باید برود به سمت »این فرمایشات اشاره می کنیم:

نمراى  نحو معقرول و معتردل. مسرألهافزایش جمعیت؛ البته بره

کننرده  اساسر  و مهرم و تعیرین جوان براى کشور یک مسرأله

اى که امروز داریم حرکت مری  است. ما اگر چنانچه با این شیوه

چنردان دور، یرک کشرور پیررى  نره کنیم پیش برویم، در آینده

خواهیم بود کره عرالج ایرن بیمرارى پیررى هرم درحقیقرت در 

دسترس نیست. ما نمری خرواهیم ایرن قضریه را برا شرعار و برا 

و مانند اینهرا پریش ببرریم؛ مری « صلوات بفرستید تمام بشود»

هراى  خواهیم مسأله به شکل عمیق و علمر  حرل بشرود؛ گرره

بشود، حقیقت قضیه روشرن بشرود اى که وجود دارد باز  ذهن 

سررازى در ایررن مسررأله مثررل خیلرر  از مسررائل دیگررر  .فرهنر 
سرازى بشرود کره  اجتماع ، حرف اول را می زند؛ باید فرهنر 

سازى نیست، تعطیل است. بایسرت   متأسفانه امروز این فرهن 

از امکانات  که در کشور وجرود دارد اسرتفاده کنیرد، فکرر را در 

وقت فکرى هم که گسترش پیدا می کنرد،  آن کشور بگسترانید؛

کننده براى هر کسر   باید فکر عمیق و اساس  و منطق  و قانع

باشد؛جوانب قضیه را بسنجید، ببینید چره چیزهرای  اسرت کره 

 همه،فرزنردى بشرود ما دچار میل به کم موجب می شود جامعه

د شما اى را که وجود دارد در این زمینه، بای هاى ذهن  آن گره

باز کنید، یعن  صرفاً بیان فکر، بیان خواست و حت  شرعارهای  

در این زمینه نباشد. واقعاً کار بشود، کار فکررى بشرود؛ عوامرل 

نحو مطلوب و برا  کاهش جمعیت و موجبات افزایش جمعیت به

اعتدال متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح بشود ]ترا[ اقنراع 

 مردم، بعضر  ینه خب االن عامهبشوند افکار نخبگان. در این زم

ها متعبدند، وقت  گفته می شود، مری رونرد  ها متدینند، بعض 

سرا  بارورى بیشتر؛ لکن نخبگان جامعه باید قانع بشروند، بایرد 

مسأله را قبول کنند؛ اگر نخبگان قبول کردنرد، کرار سرهل مری 
سازى آسان می شود.قطعاً این کشرور برا ایرن  شود، کار فرهن 

و هروای ، برا ایرن امکانرات فرراوان  وسیع، با این تنوع آب سطح

علمر  مری توانرد یرک کشرور  زیرزمین ، با این استعداد بالقوه

شاءاه خودش هرم ایرن جمعیرت را اداره پرجمعیت  باشد و ان

کند؛ یعن  همچنان که ما فکر می کنیم که اگر چهار پنج بچره 

چگونه خواهد شد، افتاد روى دوش یک خانواده وضع زندگیشان 

فکر این را هم بکنید که این چهار پنج بچه وقت  بزرگ شدند و 

کارى پیدا کردند و شغل  پیدا کردند چه کمک  می تواننرد بره 

با تأمل در «.پیشرفت کشور بکنند؛ یعن  این را هم باید فکر کرد

این فرمایشات می توان نتیجه گرفت که مقام معظم رهبرری در 

کنار تأکید بر ضرورت افزایش جمعیت و اشاره  این فرمایشات در

به خطرات کاهش جمعیت، وارد مرحله عملیاتی و ارائه راهکرار، 

الگوهای نگرشی و حتی علرل لرزوم توجره بره قشرر نخبگران و 
تأثیرگذاری این قشر بر سایر اقشار جامعه و ... می شوند و گویی 

ی یرک معظم له از این مرحله به بعرد خرود وارد مرحلره اجرایر

آذر مراه سرال جراری نیرز مقرام  19سیاست کالن شده انرد.در 

معظم رهبری در جمع اعظای شورای عالی انقالب فرهنگری بره 

مقوله جمعیت ذیل آسریب هرای اجتمراعی کره بایرد از طررق 

آخر هرم،  مسأله»... فرهنگی با آن مقابله شود اشاره می پردازند.

اسرت؛ ... ]همرین آسیبهاى اجتماع  و علل فرهنگر  آن  مسأله

جمعیت. یک  از خطرات  که وقت  انسان درست به  طور[ مسأله

جمعیت است؛  عمق آن فکر می کند، تن او میل رزد، این مسأله

جمعیت را جدى بگیرید؛ جمعیت جروان کشرور دارد  ...؛ مسأله

کاهش پیدا می کند. یک جای  خواهیم رسرید کره دیگرر قابرل 

عیرت از آن مسرائل  نیسرت کره جم عالج نیست. یعن  مسرأله
بگوییم حاال ده سال دیگر فکر مری کنریم؛ نره، اگرر چنرد سرال 

 ...«.بگذرد، وقت  نسلها پیر شدند، دیگر قابل عالج نیست 
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 1393سال -7-5
مقام معظم رهبری در دیداری که با نماینردگان مجلرس دارنرد 

ى جمعیّررت اسررت کرره حرراال یک مسررئله مسررئلهمرری فرماینررد:

عیّت ابال  شد؛ خوشبختانه مسئولین هم تجراوب سیاستهاى جم

کردند به این سیاستهاى جمعیّت. شنیدم در مجلس هم طرح  

در مورد افزایش بارورى و پیشگیرى از کراهش جمعیّرت وجرود 

دارد؛ این بسیار مهم است. هی  منافات  نردارد کره مرا مراعرات 

ه کر -بهداشت و سالمت مادران و فرزندان و نروزادان را بکنریم 

در عین حال مراقب باشریم اشرتباه  را کره  -خیل  مهم است 

ى کاهش جمعیّت قبالً کردیم، ادامه ندهیم، دنبال نکنیم؛ مسئله

ى بسیار مهمّ  اسرت. برراى آن دشرمنان  کره در اوائرل مسئله

صحبت اشاره کرردم، بهتررین چیرز ایرن اسرت کره ایرران یرک 
ایرن  کشورى باشد با بیسرت سر  میلیرون جمعیّرت کره نصرف

د؛ ایرن سرال و ازکارافتراده باشرنسرال و میانجمعیّت هرم کهن

ریزى بتواننرد برایشان بهترین چیز است؛ ]اگر[ براى ایرن برنامره

بکنند، حتماً میکننرد، پرول بتواننرد خررج کننرد، حتمراً خررج 

میکنند؛ ما باید حرکتمان در مقابل این حرکت، حرکت صرحیح 

شرد کره خرب خوشربختانه و منطق  و خردمندانره و عالمانره با

شنیدم در مجلس دوستان دنبال این قضیّه هستید و امیردواریم 

 .که خداوند به شما کمک کند

همانطور که از فرمایشات معظم له مشخص است دشمنان کشور 

بدنبال کاهش جمعیت و عقب ماندگی کشور در همه زمینه هرا 

ن و می باشند ،بنابراین لزوم هوشیاری و برنامره ریرزی مسرئولی

نمایندگان مجلس را در زمینه ازدیاد جمعیت و مراعات بهداشت 

و سالمت مادران و فرزندان را خواستار می باشند .برا توجره بره 

بنظر 93ابال  سیاست های کلی جمعیت در اردیبهشت ماه سال

می رسد توجه کلیه مسئولین به دغدغه های رهبری در زمینره 
ین می بایست کلیره افزایش جمعیت ضروری می باشد و مسئول

توجره خررود را در جهررت برررآورده شردن دغدغرره هررای ایشرران 

 بکارگیرند.

 1394سال -7-6
مقام معظم رهبری در جمع آحاد مردم در اولین روز عید نروروز 

معروفی براالتر از ایجراد نظرام اسرالمی و می فرماینرد: 94سال 

حفظ نظام اسالمی نداریم؛ هر کسی که در این راه ترالش کنرد، 

تررین ر به معروف است؛ حفظ عزّت و آبروی ملّت ایران، بزرگآم

معروف است. معروفها اینها هسرتند: اعرتالی فرهنر ، سرالمت 

محیط اخالقی، سالمت محیط خانوادگی، تکثیر نسرل و تربیرت 

ی برای اعتالی کشور، رونق دادن به اقتصراد و نسل جوان آماده

لرم و فنّراوری، تولید، همگانی کردن اخالق اسالمی، گسرترش ع
استقرار عدالت قضائی و عدالت اقتصادی، مجاهدت برای اقتردار 

ملّت ایران و ورای آن و فراتر از آن، اقتدار امّت اسالمی و ترالش 

ترین معروفها اینها است و و مجاهدت برای وحدت اسالمی؛ مهم

 .همه موظّفند در راه این معروفها تالش کنند؛ امر کنند

تکثیر نسل و تربیت ظم له در این بیانات نیز بخشی از دغدغه مع

مری باشرد کره داشرتن  ی برای اعتالی کشرورنسل جوان آماده

نیررروی جرروان در اعررتالی علمی،فرهنگی،اقتصررادی،اجتماعی 

و...ضروری است.اهمیت موضوع از آنجا مشخص مری شرود کره 

معظم له افرادی که در جهت تکثیر نسل فعالیت کنند به عنوان 

روف معرفی می کنند و این موضوع تکلیرف ترک ترک آمر به مع

افراد جامعه را در جهت رفع دغدغه های ایشان که همان تالش 

 در جهت افزایش جمعیت می باشد مشخص می نماید.

مقام معظم رهبری در دیداری که جمعی از دانشجویان با ایشان 

ی مشکل هرچه که ما بتوانیم در جامعه مسئلهداشتند فرمودند))

ی ما ی جوانها را حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعهجنس

ی مسئله است؛ به نفع دنیا و آخرت کشور ما است؛ بعد هم برای
نسل که من رویرش خیلری تکیره دارم ]مهرم اسرت[. براز مرن 

جا هم بره آقرای وزیرر محتررم بهداشرت عرر  میکرنم؛ همین

 ی شرما کره همرانگزارشهایی به من میرسرد کره آن خواسرته

-ی جلوگیری از منع باروری ی ما است، ]یعنی[ مسئلهخواسته

که منع باروری یک سیاستی بود؛ بنا بر این گذاشته شرد کره از 

درسرت انجرام نمیگیررد؛ بعضری  -این سیاست جلوگیری بشرود

 ((.ی قبل میگرددجاها همچنان در بر پاشنه

از بیانات ایشان مشخص است اکثرر مسرئولین در جهرت ابرال  

تهای کلی نظام کوتاهی می کنند و در بخشی از نهادها به سیاس

مسئله افزایش جمعیت توجه جردی نمری شرود .در حرالی کره 

دغدغه بسیاری در جهت افرزایش جمعیرت 90معظم له از سال 

دارند و لزوم ناکام گذاشتن دشمن را در ازیراد جمعیرت عنروان 

می کنند .بنابراین شایسته اسرت مسرئولین در جهرت افرزایش 
جمعیت اقدامات الزم را انجام داده و فرهنر  سرازی و آگراهی  

 در بین مردم صورت گیرد.

 

 نتیجه-8
با توجه بره رونرد فرمایشرات مقرام معظرم رهبرری و اشرارات و 

تأکیدات ایشان بر موضوع جمعیت مری تروان گفت:ایشران نیرز 
معتقداند کشور ایران به طرور طبیعری و جغرافیرایی ظرفیرت و 

یشتر را دارد.سیاست کنترل جمعیت به علرل پذیرش جمعیت ب

مختلف در بازه ای از تاریخ ایرران ضرروری بروده است.سیاسرت 

کنترل جمعیت می بایست از اوایل دهه هفتاد بازنگری و حتری 

متوقف می شده است.جمعیت جوان و برخورداری کشور از یرک 

نمای جوان و پر نشاط، یکی از مهمترین شاخص هرا و سررمایه 

کشور است که می تواند حرکت و پیشررفت کشرور را های یک 
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سرعت بخشد.کاهش جمعیت جوان کشرور یرک آسریب جردی 

است.کنترل روند کنونی برای حفظ آینده علمی کشور از رکرود 

ضروری است که با گذر زمان شاید نتوان عرالج ایرن عارضره را 

توجه مسئولین و نهادهای ذی ربط به  سیاست های کلری نمود.

توسط معظم له ابال  گردیده می توانرد بسریار کرار جمعیت که 

گشا باشد، لزوم هوشیاری و برنامه ریزی مسئولین و نماینردگان 

مجلس در زمینه ازدیاد جمعیت و مراعرات بهداشرت و سرالمت 

دور از مادران و فرزندان ضروری است، افزایش جمعیت باید بره 

ترالش بررای رشرد جمعیرت  .نگاه های سطحی و مقطعی باشد

جوان کشور یکی از ابزارهای نیل به آرمران هاسرت و از ایرن رو 

باید در صورت نیاز برای آن هزینه نیرز پرداخرت؛ پرس چنانچره 

افراد جامعه صرف سختی و مشقت های پیش روی فرزنردآوری 

را علت خودداری از فرزنددار شدن معرفی کنند باید بدانند کره 
به عنوان یکی از لوازم نیل بره آرمران هرا  وقتی به افزایش نسل

بنگرند آن وقت به راحتی برای آن حاضرر بره تحمرل سرختی و 

خواهند شد.حل مشکل جنسی جوانها  صرف هرینه های مختلف

که جامعه و دانشگاهها را از بی بنرد و براری مری توانرد رهرایی 

های جرامع بررای رشرد ریزیبرنامره بخشد الزم بنظر می رسرد،

های ، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسرب برا سیاسرتاقتصادی

مهمترین راهکرار عرالج وضرعیت کنرونی،  ،جمعیّتی انجام گیرد

فرهن  سازی و ارائه الگوهای فرهنگی است.همه افراد توانمند و 

دارای جایگرراه اجتمرراعی و مخاطررب، بایررد در ایررن عرصرره وارد 

ول و علل مختلف کاهش جمعیت به شکل معق شوند.باید ابعاد و

منطقی مورد توجه باشد و تمام گره های ذهنی موجود پیرامون 

این موضوع باید مورد توجه باشد.توجه به قشرر نخبگران مقولره 

 فرهن  سازی را راحت تر خواهد نمود.

 منابع
 1386مرکز آمار ایران، گزیده نتایج، 

 قرآن مجید
khamenei.ir 
leader.ir 
motaleat.tahzib-howzeh.com 
jz.ac.ir 
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 آثار انتقال حقوق و تکالیف قراردادی به ثالث
 2، دکتر محمد احسنی فروز1سهیال حمزه زاده

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین1
 استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 2

 واحد قزوین، گروه حقوق، قزوین، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، 

 چکیده
انتقال قرارداد از موجبات قائم مقامی است و بر اثر آن انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده در عقد می شود. الزمه ی این قائم 

وق و تکالیف قراردادی، مقامی انتقال کلیه حقوق و تعهدات انتقال دهنده به انتقال گیرنده خواهد بود. اصلی ترین اثر انتقال حق

انتقال حقوق و تعهدات انتقال دهنده به انتقال گیرنده است. در نتیجۀ انتقال حقوق و تکالیف قراردادی، کلیۀ حقوق ناشی از 

قرارداد به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد. کلیه حقوقی که جنبۀ شخصی نداشته باشد از انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل 

د شد. دوم، انتقال قرارداد تنها در عقود عهدی موضوعیت دارد و قراردادهایی که اثر آن به محض انعقاد حاصل می شود مثل خواه

بیع، این امکان وجود ندارد. بعالوه وصف لزوم یا جواز عقد در این زمینه بی تأثیر بوده و همانگونه که عقد الزم می تواند منتقل 

ند انتقال یابد. همچنین انتقال حقوق و تکالیف قراردادی ممکن است ناظر به کل قرارداد باشد یا گردد، عقد جایز نیز می توا

 قسمتی از آن.

 مقدمه-1
 انتقرال آن اثرر بر و است مقامی قائم موجبات از قرارداد انتقال

 قائم این ی الزمه. شود می عقد در دهنده انتقال جانشین گیرنده

 انتقرال بره دهنرده انتقرال تعهردات و حقروق کلیه انتقال مقامی

. اسرت شرده تصرریح قوانین برخی در امر این. بود خواهد گیرنده

 ،1356 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون 19 ماده مثال، برای

 در غیرر بره مسرتأجره عرین منرافع انتقال تجویز به حکم از پس

 جدیرد مستأجر»... : است داشته مقرر کسب، های محل ی اجاره
 سرابق مستأجر مقام قائم اجاره شرایط تمام به نسبت حیث هر از

 «.خواهد

 حقوق انتقال قراردادی، تکالیف و حقوق انتقال اثر ترین اصلی

 انتقرال این اثر که است گیرنده انتقال به دهنده انتقال تعهدات و

  .گیررد مری قررار بررسی مورد ذیالً انتقال عقد اطراف به نسبت

اصطالح حقوق در اینجا دامنة گسترده ای دارد و شامل هر گونه 

حق و امتیازی می گردد که در ارتباط برا قررارداد بررای انتقرال 

دهنده وجود داشته است. بعالوه، حتی ممکن است ایرن حرق در 

زمان انتقال وجود نداشته باشد. در بحرث انتقرال حقروق، رابطرة 

نتقرال گیرنرده و طررف اصرلی و انتقال دهنده و انتقال گیرنرده ا

 رابطة طرف اصلی و انتقال دهنده جداگانه بررسی می گردد.

 انتقال حقوق -2

 رابطه ی انتقال دهنده و انتقال گیرنده-2-1
 به دهنده انتقال از باشد نداشته شخصی جنبة که حقوقی کلیه

 عبارتنرد حقوق این ترین اصلی. شد خواهد منتقل گیرنده انتقال

 :از

 عقد از ناشی مطالبات-2-1-1
 منتقرل گیرنده انتقال به شود می ناشی قرارداد از که مطالباتی

 قررارداد، انتقرال از گیرنده انتقال اصلی هدف واقع، در. گردد می

 شرود معلروم کره صورتی در و است آن از ناشی طلب به رسیدن

 نادرسرت بایرد را عقرد اسرت، نداشته وجود واقع در طلبی چنین

 .دانست

 فس  حق-2-1-2
 شرامل و عقرد، یرک طررفین بره مربوط است حقی فسخ، حق

 کره اسرت جایی در قاعده این استنثای. گردد نمی ثالث اشخاص

. ق. باشرند داده قررار خیار حق ثالثی برای آندو از یکی با طرفین

 چرون این، وجود با. است کرده تجویز را امر این 447 مادۀ در. م

 آمرده مذکور مادۀ در دارد، استثنایی حالت ثالث برای خیار جعل

 شرده متعراملین از غیرر شخصری بررای خیار شرط گاه هر» : که

 .«شد نخواهد ورثه به منتقل باشد

 ایرن باشرد، شرده گنجانده فسخ حق قرارداد در که صورتی در

 یرک در آنکره ماننرد. شرد خواهرد منتقرل گیرنده انتقال به حق
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 شررط خیار ماه سه مدت طرف پیمانکار برای پیمانکاری، قرارداد

 این گردد، منتقل ثالث به قرارداد آن از قبل و باشد شده گنجانده

 مرذکور حرق کره چررا. گرردد می منتقل جدید پیمانکار به حق

 می منتقل وشرایط اوصاف کلیة با قرارداد و است قرارداد از جزئی

 قررارداد، انتقال عدم صورت در که مواردی کلیة در بعالوه،. گردد

 صرورت در گردیرد، می ایجاد فسخ حق دهنده انتقال برای قانوناً

 مثال، برای. بود خواهد گیرنده انتقال برای فسخ حق آنها، حدوث

 او الرزام امکران عردم و تعهرد ایفرای از متعهرد امتناع صورت در

 بعد امر این خود که صورتی در. داشت خواهد فسخ حق متعهدله

 و بود خواهد گیرنده انتقال برای فسخ حق باشد، قرارداد انتقال از

 طلرب و دین انتقال در که است چیزی آن خالف امر این. ناقل نه

 نمری الیره منتقرل موارد این در یعنی. دارد وجود تعهد تبدیل یا

 نگردیرده منتقل او به قرارداد که چرا. نماید فسخ را قرارداد تواند
 مطرابق. اسرت استنباط قابل. م.ق 732 مادۀ از مطلب این. است

 به را ثمن مشتری که باشد داده حواله بایع بیع در اگر»: ماده این

 کسی از را ثمن بایع که باشد داده حواله مشتری یا بدهد شخصی

 اگرر و شرود می باطل حواله گردد، معلوم بیع بطالن بعد و بگیرد

 بیرع اگرر ولری دارد، مسرترد باید باشد کرده اخذ را ثمن محتال

 محرال لیکن نبوده، باطل حواله شود منفسخ اقاله یا فسخ بواسطة

 مفراد. کند رجوع یکدیگر به تواند می مشتری یا بایع و بری علیه

 .«بود خواهد جاری نیز تعهدات سایر مورد در ماده این

 :حبس حق-2-1-3
 در. اسرت معرو  عقود ویژه حبس حق دانیم می که همانگونه

 می منتقل نیز حبس حق آیا یابد انتقال تعاهدی عقد که صورتی

 دیرون و حقروق جداگانرة انتقرال بره قرارداد انتقال اگر»  گردد 
 علرت. گردیرد خواهرد سراقط حق این القاعده علی گردد، تحلیل

 برا و اسرت تعهرد ایفرای حکم در دین انتقال که است آن سقوط

 مرع.  مانرد نمی باقی حبس حق اعمال برای موردی تعهد ایفای

 شرد گفتره قررارداد انتقرال دربارۀ که مبنایی به توجه با الوصف،

 حرق قررارداد، انتقرال برا قراردادی، تکالیف و حقوق انتقال یعنی

 .گردید خواهد منتقل گیرنده انتقال به حبس

 :اقاله یا تمدید حق-2-1-4
 مدنی حقوق از عقد انعقاد حق مانند قرارداد اقالة یا تمدید حق

 عقرد طررف که جهت آن از صرفاً عقد یک طرفین برای که است

 قررارداد اقالرة یا تمدید حق قرارداد، انتقال با. دارد وجود هستند

 گردیرده عقد طرف او که چرا. بود خواهد گیرنده انتقال به متعلق

 .است

 :اصلی طرف و گیرنده انتقال رابطۀ -2-2
 شرود مری حقوقی همان دارای گیرنده انتقال قرارداد، انتقال با

 هرر ماننرد بنرابراین. اسرت داشرته وجرود دهنده انتقال برای که

 مری مثرال برای. برآید آنها اعمال درصدد تواند می حقی صاحب

 در یرا بخواهرد مقابرل طررف از را قررارداد تعهردات اجرای تواند

 انتقال با بعالوه،. نماید فسخ را قرارداد فسخ، شرایط وجود صورت

 خواهرد مشرغول گیرنده انتقال برابر در اصلی طرف ذمة قرارداد،

 باعرث گیرنرده، انتقرال برابر در تعهد ایفای تنها اینرو از و گردید

 .گردد می او ذمة برائت

 :اصلی طرف و دهنده انتقال رابطۀ -2-3
 و قررارداد از دهنرده انتقرال جردایی معنری بره قرارداد انتقال

 کلیرة بنرابراین،. برود خواهرد او جرای به گیرنده انتقال جانشینی

 گیرنرده انتقرال به داشته اصلی طرف از دهنده انتقال که حقوقی

 ناقرل برابرر در کره تعهرداتی از اصلی طرف ذمة نتیجتاً و منتقل

 برا بنابراین،. شد خواهد مشغول الیه منتقل برابر در و بری داشته

 از را تعهدات ایفای تواند نمی دهنده انتقال قراردادی، رابطة قطع

 اصرلی، طررف کره صرورتی در همچنرین و بخواهرد اصلی طرف

 برری او ذمة کند اجرا دهنده انتقال برابر در را قراردادی تعهدات

 .گردد نمی

 انتقال تعهدات -3
. است قراردادی تکالیف و حقوق انتقال دیگر اثر تعهدات انتقال

 که کند می ایجاب قراردادی رابطة یک در تعهد و حق پیوستگی

 .کند می پیدا انتقال الیه منتقل به نیز تعهدات حقوق، انتقال با

 گیرنرده، انتقرال و دهنده انتقال رابطة تعهدات، انتقال بحث در

 دهنرده انتقال و اصلی طرف رابطة و اصلی طرف و گیرنده انتقال

 .گردد می بررسی جداگانه

 گیرنده انتقال و دهنده انتقال رابطۀ -3-1
 برر کره تعهرداتی کلیة قراردادی، تکالیف و حقوق انتقال اثر بر

. گردد می منتقل گیرنده انتقال به داشته قرار دهنده انتقال عهدۀ

 همران گیررد مری قررار الیره منتقل عهدۀ بر فرایند این در آنچه
 و شررایط همران برا بروده دهنرده انتقرال ذمرة بر که است دینی

 انتقرال ذمرة بر مستقیم طور به مذکور تعهدات واقع در و اوصاف

 اجراره، عقد انتقال صورت در مثال، برای. شود می منتقل گیرنده

 عقرد در کره مواعدی رأس در را بها اجاره است ملزم الیه منتقل

 .نماید پرداخت موجر به گردیده مقرر اجاره

 :اصلی طرف و گیرنده انتقال رابطۀ -3-2
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 برابر در او ذمة گیرنده، انتقال به دهنده انتقال تعهدات انتقال با

 توانسرت خواهرد اصرلی طرف لذا. گردد می مشغول اصلی طرف

 اجررای عردم صرورت در بعرالوه، بخواهرد او از را تعهدات اجرای

 حقروقی همران دارای اصلی طرف آن، نادرست اجرای یا قرارداد

 داشرته دهنرده انتقرال برابرر در مذکور حاالت در که بود خواهد

 .است

 :اصلی طرف و دهنده انتقال رابطۀ -3-3
 دهنرده انتقرال ذمة قراردادی، تکالیف و حقوق انتقال تحقق با

 که است آن برائت این نتیجة. گردد می بری اصلی طرف برابر در

 یرا بخواهد او از را قراردادی تعهدات ایفای تواند نمی اصلی طرف

 .کند ابراء را او

 انتقرال ذمرة برائرت برای اصلی طرف رضای قرارداد، انتقال در
 انتقرال زیررا. نردارد جداگانره ابرراء بره نیراز و است کافی دهنده

 چیرزی دیرن انتقرال با و شده پذیرفته ما حقوق در دین مستقیم

 عقد، تحقق با ضمان، در همچنانکه. گردد ابراء که ماند نمی باقی

 در. م. ق 698 مادۀ. گردد می بری خودبخودی عنه مضمون ذمة

 شرد واقرع صحیح طور به ضمان اینکه از بعد» :گوید می باره این

 .«شود می مشغول ضامن ذمة و بری عنه مضمون

 انتقال تضمینات -4
 -2 عینری تضرمین -1: است نوع دو بر تضمین حقوقی، نظر از

 داده دیرن تضرمین برای مالی عینی تضمین در. شخصی تضمین

 اجرراء ثرالثی شرخص شخصری، تضمین در. رهن مانند شود می

. تضرامن شررط با ضمانت مانند کند، می تضمین را متعهد تعهد

 مفراد اجررای نامره آئرین 33 مادۀ در شخصی وثیقة از ای نمونه

 عملیرات از شرکایت به رسیدگی طرز و االجراء الزم رسمی اسناد

: ماده این طبق. است شده بینی پیش 6/4/1355 مصوب اجرائی

 از بایرد کنرد مری ضرمانت متعهد طلب از اجرا در که شخصی» 

 برا را ضمانت مورد اجرا مسئول خودداری، صورت در. برآید عهده

 مقرررات برابرر تعهرد انجرام در ضرامن ترأخیر از ناشری خسارات

 «کرد خواهد استیفاء

 مطررح موضروع این قراردادی، تکالیف و حقوق انتقال بحث در

 انتقرال الیره منتقل به نیز طلب یا دین تضمینات آیا که شود می

 برررای اسررت  تضررمینات سررقوط آن الزمرره آنکرره یررا یابررد مرری

 سرقوط یرا بقراء موضروع اسرت الزم پرسرش ایرن به پاسخگویی

 .گیرد می قرار بررسی مورد حقوقی اعمال برخی در تضمینات

 تعهد تبدیل-4-1

 آن جرای به جدیدی تعهد و ساقط سابق تعهد تعهد، تبدیل در

 از اعرم تضرمینات سرقوط تحلیلری چنرین الزمة. شود می ایجاد

 و بروده دیون تضمین برای تضمینات زیرا،. است شخصی و عینی

 مرادۀ. داشرت نخواهد وجود آنها بقای برای موجبی دین سقوط با

 تعهررد تبرردیل در»: گویررد مرری معنررا ایررن تأییررد در م.ق 293

 مگرر گرفرت نخواهرد تعلق الحق تعهد به سابق متعهد تضمینات

 «باشند کرده شرط صراحتاً آنرا معامله طرفین اینکه

 چون تعهد تبدیل در» . است حقوقدانان اتفاق مورد در امر این

 293 مرادۀ طبرق شرود مری ساقط و رود می بین از سابق تعهد

 نسربت فرعی و تبعی جنبة که مزبور تعهد تضمینات مدنی قانون

 مری حرادث کره الحرق تعهد به و رود می بین از نیز دارد آن به

 خود اصل تابع بقاء و وجود در فرع زیرا گرفت، نخواهد تعلق شود

 طرور بره ضرامن یرا و رهرن سرابق تعهرد گراه هر مثالً. باشد می
 مزایرا آن فاقد جدید ،تعهد است داشته تقدم حق با یا و تضامنی

 سراقط آن تبع به و بوده سابق تعهد توابع از آنها زیرا بود، خواهد

 ضرمن در کره دیگرر شرایط و فسخ حق است همچنین. اند شده

 تعهرد در توانند می طرفین ولی. است شده داده قرار سابق تعهد

 و نماینرد درج بخواهنرد کره قیردی و تضرمین و شرط هر جدید

 را کمترری یرا بیشرتری مزایرای یا سابق تعهد مزایای بدینوسیله

  .«بیاورند جدید درعقد

 ضرمن شررایط سرایر و فسخ حق سقوط درمورد مذکور عقیده

 مطابق. است گرفته قرار ایراد مورد حقوقدانان برخی سوی از عقد

 که عقدی سقوط با سابق تعهد سقوط تعهد، تبدیل در»: نظر این

 یک که تعهد تبدیل در آنچه و ندارد مالزمه است تعهد آن منشاء

 که عقدی نه است، تعهد نفس باشد می مبادله مورد است قرارداد

 مولرد عقرد که شود گرفته نتیجه تا است بوده آن پیدایش منشاء
 همراه اول، عقد خود و داده دیگری عقد به را خود جای نیز تعهد

  .«است گردیده ساقط آن در مندرج شرایط و فسخ حق با

. رسرد مری نظرر به تر موافق م. ق 293 مادۀ ظاهر با اخیر نظر

 و شرده گفتره سرخن تضرمینات سرقوط از مراده این در که چرا

 عقرد شررایط سایر و فسخ حق سقوط با مالزمه تضمینات سقوط

 .ندارد

 ضمان عقد-4-2
 مقررر اینگونه است، ضمان عقد اثر مورد در که م.ق 698 ماده

 ی ذمره شرد واقرع صرحیح طور به ضمان اینکه از بعد» : داشته

 مری مشرغول لره مضرمون بره ضامن ی ذمه و بری عنه مضمون
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 ی ذمره بره عنره مضرمون دیرن انتقال ضمان عقد اثر لذا، «شود

 .است ضامن

 ضمان عقد در تضمینات سقوط ی زمینه در حقوقدانان عقیده

 و اسرت دیرن انتقرال بر مبتنی ضمان که آنجا از». است متفاوت

 ضمان از پس سابق دین تضمینات در لذا باشد، نمی تعهد تبدیل

 ضرمان یرا و رهرن دارای اصرلی دیرن چنانچه و شود نمی ساقط

 14 «ماند می باقی خود حال به انتقال از پس بوده، تضامنی

. شروند می ساقط تضمینات که نظرند این بر ای عده مقابل، در

 نتیجترراً اسررت، تعهررد تبرردیل مصررادیق از ضررمان عقررد چررون» 

 .« 15شد خواهد ساقط ضمان وقوع با دین تضمینات

 مری مقررر کره. م. ق 292 ماده 2 بند در» : ایشان نظر مطابق

 دیرن کره کند قبول متعهدله رضایت با ثالث شخص وقتی»: دارد

 از. م. ق 684 ی مراده تعریف با منطبق کامالً نماید، ادا را متعهد
 «است ضمان عقد

 ترین مهم» زیرا. است ضمان عقد ی الزمه را تضمینات سقوط

 دیرن وثرائق صورتیکه در و است اصلی مدیون برائت ذمه نقل اثر

 «16اسرت گردیرده برری مردیون گفت توان نمی نشوند، ساقط

 دوبراره هرم مرجرع در شرود آورده نظرر صاحب نام آغاز در نباید

. مرجرع در و انتهرا در ترجیحاً. باشد آنها از یکی باید. گردد تکرار

 اسرتفاده متنی درون ارجاع از کار پایان در ناگهان شد چی ضمناً

   .است دانشگاه دستورالعمل با منطبق ارجاع، گونه این! گردید 

 تضرمینات سرقوط بر قائل که نظری قانونی، مقررات به توجه با

 از مدیون برائت با ذمه نقل زیرا. رسد می نظر به تر صحیح است،

 .دارد مالزمه جهات جمیع

 مطلق صورت به ضمان عقد که است صورتی در شد بیان آنچه

 توافرق تضمینات بقای بر طرفین دیگر، عبارت به باشد، شده واقع
 خواهرد باقی دین تضمینات توافق، صورت در وگرنه باشند نکرده

 .ماند

 حواله عقد-4-3
 بررین حوالرره عقررد در تضررمینات و وثررائق سررقوط خصرروص در

 چرون برخری ی عقیرده بره. دارد وجرود نظر اختالف حقوقدانان

 تضرمینات دیرن ی حوالره با لذا است، دین انتقال اقسام از حواله

 بره ربطی مطلقاً حواله»  دیگر گروه عقیده به. شد نخواهند ساقط

                                                
 330 ص ،2 ج مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  14
 14 ص ضمان، ، لنگرودی جعفری جعفر محمد . 15
 وثیقه -اذنی عقود ،4 ج معین، عقود مدنی حقوق کاتوزیان، ناصر.  16

   334ص دین، های

 در زیررا نردارد، خارجی حقوق دین انتقال و طلب انتقال مفاهیم

 نمی ساقط تضمینات و وثائق دین، و طلب انتقال خارجی مفاهیم

 م) اسرت ذمه نقل موجبات از حواله چون حال، این با.« 17شود

 ترجیح آن در دین وثایق و تضمینات سقوط بنابراین(  م. ق 724

 .دارد مالزمه جهات جمیع مدیون برائت با ذمه نقل زیرا. دارد

 کفالت عقد-4-4

 :تعریف -4-4-1
» : اسرت داشته مقرر چنین کفالت تعریف در  م. ق 734 ماده

 مقابرل در طررفین احرد آن موجب به که است عقدی کفالت در

 کفیل، را متعهد. کند می تعهد را ثالثی شخص احضار دیگر طرف

 «گویند می له مکفول را دیگر طرف و مکفول را ثالث شخص

 «18اسرت دیرن تضمینات و وثائق از کفالت حقوقی، نظر از »

 نمری قررار کفیل ی عهده بر دین حواله، و ضمان خالف بر یعنی

 .گیرد

 .دین پرداخت نه و کند می احضار به تعهد تنها کفیل بلکه

 کفیل تعهد سقوط موارد -ب

 ذیرل قررار از را کفیرل تعهرد سقوط موارد. م. ق 746 ی ماده

 :است دانسته

 شرده متعهرد کره نحوی به مکفول کردن حاضر صورت در -1

 .است

 .شود حاضر شخصاً مقرر رموقع د مکفول صورتیکه در -2

 کره حقری از انحاء از نحوی به مکفول ی ذمه صورتیکه در -3

 .شود بری دارد او بر له مکفول

 .نماید بری را کفیل له مکفول درصورتیکه -4
 مکفول فوت صورت در -5

 مرورد اسرت مررتبط بحرث موضوع به چه آن شده یاد موارد از

 متمرکز مورد دو این به نسبت را بحث لذا. باشد می پنجم و سوم

 .نماییم می

 :مکفول ی ذمه شدن بری-4-4-2
 نیرز کفیرل تعهرد شرود،( شود  چی) مکفول ذمه صورتیکه در

 بره آن بقرای و بروده تبعی عقد یک کفالت زیرا گردد، می ساقط

 از توانرد مری مکفرول ی ذمه شدن بری. دارد بستگی دین بقای

                                                
 حواله، عقد لنگرودی، جعفری جعفر محمد از نقل به.  17

  154 ص
 های وثیقه -اذنی عقد ،4 ج معین، عقود مدنی، حقوق کاتوزیان،.  18

 441 ص دین،
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 که است هنگامی موارد این جمله از و شود ناشی متعددی اسبابل

 رضرای با شخصی یا گردد منقل دیگری به یا تبدیل مکفول دین

 .شود مکفول دین ضامن له مکفول

 :دیگری به له مکفول حق انتقال-4-4-3
 کفیرل تعهرد یابرد، انتقال دیگر به له مکفول حق صورتیکه در

 اسرباب از اسرت ممکرن لره مکفرول حق انتقال. شود می ساقط

 تعهرد سرقوط آنهرا، ی همره ی نتیجه ولی بگیرد نشأت متفاوتی

 .بود خواهد کفیل

 حرق انتقرال صورت در کفیل تعهد سقوط بر مبنی قانون حکم

 در» . است گرفته قرار حقوقدانان از بعضی انتقاد مورد له مکفول

 فوت مورد در چنانکه باشد قهری خواه) دین انتقال و طلب انتقال

 ضرمان و صلح و بیع مورد در چنانکه باشد، اختیاری خواه و است
 یرا دائرن فقرط و اسرت براقی خرود حال به عقد که( است حواله

 مری تغییر را خود محل دین و طلب یعنی کند، می تغییر مدیون

 همرین به و شوند نمی زائل و ماند خواهند باقی تضمینات دهند،

 لره مکفرول فروت» :گوید می. م. ق 748 ی ماده که است دلیل

 .«شود نمی کفیل برائت موجب

 کره مزبرور مرورد برین که است مشکل حقوقی نظر از بنابراین

 از نحروی بره له مکفول که ی مورد بین و است حق قهری انتقال

 اختیراری انتقرال که کند می منتقل دیگری به را خود حق انحاء

 درماده و گذارده فرق مدنی قانون چنانکه گذاشت، فرق باشد می

 «19است دانسته کفیل برائت موارد از را اختیاری انتقال 746

 یرا دیرن انتقرال صورت در تضمینات بقای عدم یا بقاء وضعیت

 اگرچره. نیست روشن ایران حقوق در قانون سکوت دلیل به طلب

 تررجیح آنهرا سقوط که گفت توان می قانونی مقررات مجموع از
 یرا ضرمان ماننرد عقودی در حداقل حقوقدانان مشهور نظر. دارد

 مطلرق بره را عقیرده ایرن حقوقردانان بعضی و است براین حواله

  اند داده تسری طلب یا دین انتقال

»  که شود می فهمیده چنین حقوقدانان برخی تألیفات از البته

 مدنی قانون 10 ی ماده بموجب طلب یا دین انتقال صورتیکه در

 طلرب یرا دیرن همران گردد می منتقل آنچه چون گیرد، صورت

 «20است تضمینات سقوط عدم اصل، اقتضای لذا است،

 و نیست پذیرفته ما حقوق در قانونی نص فقد دلیل به نظر این

 مراترب به توجه با. شود می استنباط آن خالف قانونی مقررات از
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 309 ص اول، ج

 تضرمینات سرقوط برر را اصرل بایرد هرم قرارداد انتقال در فوق،

 دهنده انتقال ی ذمه برائت موجبات از قرارداد انتقال زیرا دانست،

 این. دارد وجود مالزمه تضمینات سقوط و ذمه برائت بین و است

 دیگرری نحرو بره طرفین انتقال قرارداد در که نیست آن مانع امر

 امرری چنرین هرم ضرمان عقرد در کره همرانطور نمایند، توافق

 اطالق ی الزمه تضمینات سقوط دیگر، عبارت به. است امکانپذیر

 .آن ذات ی الزمه نه و است قرارداد انتقال

 ایرادات و دفاعیات انتقال-5
 هرگونره بره دیگرر طررف مقابل در قراردادی، رابطه یک طرف

 توانرد مری باشرد قراردادی ی رابطه به مربوط که ایرادی یا دفاع

 از جهتی به استنادی قرارداد که کند اعالم آنکه مثل. کند استناد

 از سرببی بره قرارداد، از ناشی تعهد یا است باطل حقوقی جهات

 .است شده ساقط اسباب

 گردد می مطرح بحث این قراردادی تکالیف و حقوق انتقال در

 بره نیرز بروده دهنرده انتقال اختیار در که ایراداتی و دفاعیات که

 متقرابالً شرود، مری سراقط آنکره یرا یابرد می انتقال الیه منتقل

 گیرنرده انتقال برابر در اصلی، طرف به مربوط ایرادات و دفاعیات

 خیر  یا دارد استناد قابلیت

 و دیرن انتقرال در کره گرردد می نشان خاطر مقدمه عنوان به

 شرود می منتقل نیز ایرادات و دفاعیات کلی، قاعده مطابق طلب،
 .است حقوقی های نظام اکثر اتفاق مورد موضوع این و

 انتقرال مرورد در سوئیس تعهدات قانون 178 ماده 1 بند  مثالً

 قبرول دیرن از ناشی ایرادات» : است داشته مقرر چنین این دین

 در.« 21شرود می منتقل جدید بدهکار به سابق بدهکار از شده،

 وجرود زمینره ایرن در کلری ای قاعده اینکه وجود با ایران حقوق

 حرق قانونی نصوص برخی و حقوقدانان نظر به توجه با ولی ندارد،

 اصلی طرف برای متقابالً نیز و الیه منتقل برای ایرادات به استناد

 مری ضرمان عقرد براره در امامی دکتر آقای. داشت خواهد وجود

 مقابرل در اصلی مدیون که را دفاعی گونه هر ضمان در» : گویند

 «بنماید تواند می نیز جدید مدیون بنماید، توانسته می طلبکار

 مربروط کره ایراداتی تمام» : کاتوزیان دکتر عقیده به همچنین

 قابرل نیرز ضرامن بررای نردارد شخصری ی جنبه و است دین به

 «باشد ضمان از پیش آن منشأ چند هر رسد می نظر به استناد
. اسرت اسرتنباط قابرل نیز قانونی متون بعضی از شد بیان آنچه

 حوالره بیرایع بیرع در اگر» : گوید می. م.ق 733 ماده مثال برای

 حوالره مشرتری یا بدهد شخص به را ثمن مشتری که باشد داده
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 معلروم بیع بطالن بعد و بگیرد کسی از را ثمن بایع که باشد داده

 باشرد، کرده اخذ را ثمن محتال اگر و شود می باطل حواله گردد

 منفسرخ اقالره یرا فسرخ ی بواسطه بیع اگر ولی دارد مسترد باید

 مشرتری یرا بایع و بری علیه محال لیکن نبوده، باطل حواله شود

 .کند رجوع یکدیگر به تواند می

 «بود خواهد جاری نیز تعهدات سایر مورد در ماده این مفاد

 ایررادات به استناد امکان که است آن بیانگر ماده پایانی قسمت

 جملره از و تعهردات تمرامی در بلکره نداشته، حواله به اختصاص

 ذیرالً براال، مطالرب بره توجره با. بود خواهد مجری قرارداد انتقال

 همچنین و اصلی طرف و دهنده انتقال ی رابطه از ناشی ایرادات

 جداگانره گیرنده انتقال و دهنده انتقال ی رابطه از ناشی ایرادات

 :گیرد می قرار بررسی مورد

 انتقال ی رابطه از ناشی وایرادات دفاعیات-5-1

 اصلی طرف و دهنده
 اصرلی طررف و دهنده انتقال ی رابطه از که وایراداتی دفاعیات

 ایرن. بود خواهد استناد قابل گیرنده انتقال برای است گرفته نشأت

 بنردی جمرع دریرک و است مند بهره باالیی تنوع از ایرادات دسته

 :کرد تقسیم گروه دو به توان می را آنها کلی

  اصلی تعهد بطالن بر ناظر که ایراداتی -5-1-1
 باشرد، باطرل حقروقی جهرت به انتقال موضوع قرارداد چنانچه

 در کره چررا. نمایرد اسرتناد آن بطرالن به تواند می  گیرنده انتقال

. باشرد داشرته انتقال امکان تا ندارد وجود قراردادی بطالن، صورت

 .داشت خواهد وجود نیز اصلی طرف برای متقابالً حق این
 بره صرورت ایرن در باطل، نه و باشد غیرنافذ اصلی قرارداد اگر

. باشد  نیز آن تنفیذ معنی به موارد اکثر در آن انتقال رسد می نظر

 قررارداد تنفیرذ آن انتقرال باشرد، اکرراه از ناشی نفوذ عدم اگر مثالً

 قرانونی اهلیت عدم از ناشی نفوذ عدم اگر ولی. شد خواهد محسوب

 باشد، داشته وجود نیز قرارداد انتقال هنگام اهلیت عدم این و باشد

 .بود نخواهد آن تنفیذ معنی به انتقال

 اصلی تعهد سقوط به ناظر ایرادات -5-1-2
 باشرد، شرده سراقط اسرباب از سرببی بره اصلی تعهد چنانچه

. م.ق 264 مراده. نماید استناد تعهد سقوط به تواند می الیه منتقل

 :است کرده اعالم موارد این از یکی را تعهد سقوط اسباب

 -6 تهاتر -5 تعهد تبدیل -4 ابراء -3 اقاله -2 عهد به وفای -1

 الذمه فی ما مالکیت
 تعهد مورد تلف و وفسخ نبوده کامل شمارش این»  الوصف مع

 بخشری که صورتی در» همچنین افزود آنها به توان می نیز را تعهد

 توانرد می الیه منتقل باشد، شده سپری انتقال از پیش زمان ازمرور

 انتقرال و کنرد استفاده قرارداد زمان مرور تکمیل برای مدت آن از

 مری منتقرل آنچره که چرا. شود نمی زمان مرور قطع باعث قرارداد

 منعقرد جدیدی قرارداد و است وشرایط اوصاف کلیه با قرارداد شود

 به قرارداد انتقال باشد، شده کامل زمان مرور هرگاه ولی. شود نمی

 اسرتناد آن به تواند نمی الیه منتقل لذا و است آن از انصراف معنی

  «نماید

 و دهنده انتقال ی رابطه از ناشی ایرادات-5-2

 گیرنده انتقال
 صرورتیکه در. باشرند مری انتقرال قررارداد به ناظر ایرادات این

 از یکری اهلیرت عردم قبیرل از اسرباب از سرببی به انتقال قرارداد

 برابرر در توانرد مری الیه منتقل باشد، باطل قصد نداشتن یا طرفین

 بطرالن اعالم با حقیقت، در. کند استناد ایرادات این به اصلی طرف

 الیره منتقرل به انتقال، موضوع قرارداد که گردد می معلوم قرارداد،

. است نشده مستقر وی ی عهده هم تعهدی بنابراین و نیافته انتقال

 زیررا. نمایرد استناد ایرادات این به تواند می هم اصلی طرف متقابالً

 قابرل ذینفعی هر سوی از معامله نفوذ عدم یا بطالن به مربوط ایراد

 .است استناد

 نتیجه گیری -6
 کلیره برا طررفین از یکری تکرالیف و حقروق قرارداد، انتقال در

 گیرنرده انتقرال بره اوصاف سایر نیز و آن از ناشی تعهدات و حقوق

 دهنرده انتقال جانشین حیث هر از گیرنده انتقال و شود می منتقل

 قائم موجبات از قراردادی تکالیف و حقوق انتقال بنابراین. گردد می

 .است مقامی

 دالیرل وجود و قانون سکوت دلیل به تضمینات، انتقال حیث زا

. بود خواهد شخصی یا عینی از اعم تضمینات سقوط بر اصل خالف،

 تضرمینات بقرای قررارداد در که نیست آن مانع امر این الوصف، مع

 و دفاعیرات کلیره قرراردادی، تکالیف و حقوق انتقال اب .شود شرط

 منتقرل گیرنرده انتقرال برر باشرد نداشته شخصی جنبه که ایرادات

 گردید خواهد

 نتیجره قرراردادی تکرالیف و حقروق انتقرال آنکه کلی نتیجه .

 و تسرهیل و تسرریع باعرث و است اقتصادی و اجتماعی ضرورتهای

 دنیرای در نیرز دلیرل همرین به و گردد می اشخاص حقوقی روابط

 .است گسترش به رو کنونی

 منابع
 2، جحقوق مدنیامامی، سید حسن،  [.1]
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حقوق مدنی و جعفری لنگرودی، محمد، دائره المعارف  [.2]

 1، ج تجارت

 ضمانلنگرودی، محمد جعفر، جعفری  [.3]

عقود اذنی و ، 4کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج  [.4]

 وثیقه های دین

 واحدی جواد دکتر مرحوم ترجمه ،سوئیس تعهدات قانون [.5]



 1394، زمستان 4سال اول، شماره   -نشریه علمی، پژوهشی و فناوری

 

 
46 

 

 مسوولیت مدنی رسانه های همگانی در نشر اکاذیب و افتراء
 4، شهرام فوالدوند3، رضا یعقوبی2، بستام صفر کوهپایه 1جواد خوانی

 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد قزوین 1
 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایی  2
 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد نراق 3

 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد قزوین 4

 چکیده
ر تحول و فناوری اطالعات که آغاز آن به طور نوین و به مفهوم امروزی در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد، عامل بزرگی د

ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا رسانهدگرگونی جوامع به شمار می آید.

کاری سخت و بسیار حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعا جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیان

معنای آن وقوف ترین عناوین اتهامی باشدکه همگان بهاکاذیب شاید یکی از مهمترین و البته ملموسنشر  دشوار خواهد بود.

در این راستا این مسوولیت و اصول حاکم بر جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده با تکیه بر مستندات و مستدالت کامل دارند.

ها با سو با ادامه فعالیتهای قانونی و منطقی رسانهدرعین حال هم شرعی و قانونی اقتضا دارد تا راهکارهایی منسجم و دقیق و

در این مقاله سعی شده ضمن ارائه تعریف و شرح ارکان مسوولیت مدنی، این مسوله را در  رعایت ضروریات حقوقی اتخاذ گردد.

 .زمینه فالیت های رسانه ای به خصو  جرم اشاعه نشراکاذیب و افتراء مورد بررسی قرار دهیم

 : مسوولیت مدنی، رسانه، نشراکاذیب، ضرر، مجازاتواژگان کلیدی

 

 مقدمه -1
فناوری اطالعات که آغاز آن به طور نوین و به مفهوم امروزی 

در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد، عامرل بزرگری در تحرول و 

کشورهای دنیرا از نظرر  دگرگونی جوامع به شمار می آید. امروزه
انتقال اطالعات همانند یک دهکده شده انرد و حتری مری تروان 

گفت اطالعات از این سوی دنیرا بره آن سروی دنیرا در کمترر از 

زمانی که برای انتقال اطالعات در یک دهکده الزم است منتقرل 

 22شود.

تبلیغ کاال و خدمات از طریق رسرانه هرای عمرومی، امرروزه 

فقیت در تجارت است. بسیاری از تبلیغ کاالها و یکی از عوامل مو

خدمات موسسات تجاری غیر واقعی است. تبلیغات غیر واقعری و 

درو  می تواند تبعات زیان بار زیرادی داشرته باشرد. بره همرین 

دلیل، این عمل در قانون عالئم تجاری آمریکا، موسوم بره قرانون 

"lanham"  به شدت ممنوع و موجرب مسرئولیت تبلیرغ کننرده

است. این عمل می تواند یکی از مصادیق پیوندهای غیر مجراز و 

 23موجبی برای اقامه دعوای خسارت علیه پیوند دهنده باشد.

                                                
(، مسئولیت مدنی در فضای سایبر، 1388. محمدی، محمد رضا، )22

ارتباطات، تهران: روزنامه مجموعه مقاالت حقوق فناوری اطالعات و 

 195رسمی جمهوری اسالمی ایران، ص 
 213. همان، ص 23

ترین نشر اکاذیب شراید یکری از مهمتررین و البتره ملمروس

معنای آن وقروف کامرل دارنرد. عناوین اتهامی باشدکه همگان به

تواند ازروابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا این عنوان اتهامی می

تر در یافتهطور سرازمانمناسبات اداری و اقتصادی و سیاسی و به

رقابتهای انتخاباتی کارکرد داشته باشد و ماشاهد انتشار مطرالبی 

یرراد « اکاذیرب»علیره افرراد باشریم کره قررانون از آن بره عنروان 

اذیب لزوما توهین یرا افترایری نسربت بره در جرم نشر اک.کندمی

دیگری انجام نمی شود. برای مثال کسری کره بره  قصرد بردبین 

کردنمردم نسبت به دیگری یا برای تحریک کرردن آنهرا بره رای 

ندادن به وی در انتخابات، او را دارای تابعیت مضاعف یرا همسرر 
ه دوم اعالم می کند، و یا به قصد گسیل شدن ماموران مالیاتی بر

تجارت خانه وی و ایجراد مزاحمرت بررای او، وی را برخروردار از 

درآمدهای نجومی قلمداد می نماید، یا به قصرد معاملره نکرردن 

سایر تجار با وی او را ورشکسرته معرفری مری کنرد، در صرورت 

صحت نداشتن این گونره شرایعات، مرتکرب جررم نشرر اکاذیرب 

ترا محسوب نمری خواهد شد، در حالی که این اعمال توهین یا اف

 24شوند.

 مسئولیت مدنی -2

                                                
(، بررسی تحلیلی جرایم 1387. شیخ االسالم، عباس،)24

 51مطبوعاتی،تهران: جاودانه، ص 
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ها راهکارهای متعرددی در در قوانین موضوعه در باب رسانه

جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضررر از اقردام ناصرواب 

ای تعیرین و در قروانین مختلرف مترأثر از رسرانه مربوطره رسانه

ی تالشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانون

برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهری 

دیده و مفاد قرانون مسرئولیت مردنی و ضرورت جبران ضرر زیان

ای کره در نکتره .توان حکم به جبران خسارت را صادر نمرودمی

وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسره 

های که بسیاری از فعالیتافزاید آن است با مسئولیت کیفری می

شوند هنروز در قروانین، ها انجام میزیان باری که از طریق رسانه

عنرراوین خرراص کیفررری ندارنررد و اصررل قررانونی بررودن جرررائم و 

هرا ها و رعایت تفسیر مضریق در مرورد جررائم و مجازاتمجازات

مانع از آن هستند که برا اسرتناد بره احکرام کیفرری بره جبرران 
بار اقدام شرود. لرذا تنهرا ابرزار مرتکب فعل زیان خسارت و تنبیه

هاسررت گونرره فعالیتدیررده از اینحقرروقی کرره در اختیررار زیان

ها نیز به لحاظ کارکردهای متفراوت رسانه. مسئولیت مدنی است

و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقری یرا 

یان وارده دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعا جبران ز

کاری سخت و بسیار دشوار خواهد به لحاظ گستردگی حوزه زیان

بود. مضاف برآن اینکه تالش و سعی جوامع مترقری و مخصوصرا 

تعلق یابد که فعالیرت  امردارای مبانی اسالمی و دینی نیز بر این 

رسانه را مضریق ننمروده و راه را بررای دانسرتن و آگراهی مرردم 

ای اظ مراجع رسیدگی بره جررائم رسرانههمین لحفراهم آورند به

 25عمدتاً محاکمی استثنائی است.

کره یا خطرری ضرر نامشروع جبران  تواند برایقانونگذار می

تقصیر ایجاد کنرد؛  بدونمسئولیت  استایجاد شده دیگران  برای
در نروع هرر جرا کره  استبر تقصیر مبتنی  چون مسئولیتلیکن 

مسرئولیت مبتنری برر تقصریر بره توان شود می تردیدمسئولیت 

تقصریر فاعرل ، وجود و اثبات مسئولیتتحقق استناد کرد و برای 

کلرری  اصررول تقصرریر، در بررین دانسررت. بحررث را ضررروریزیرران 

 مبنررای دارد، زیرررا هررمدو چنرردان  اهمیررت مرردنی مسررئولیت

اساسری  نقرشرابطرة سرببیت  در اثبراتو هرم اسرت  مسئولیت

 26.دارد

بنابراین در اینجا ابتدا الزم است توضریحی مختصرر در براره 

 مسئولیت مدنی، ارکان آن، انواع ضرر و ... داده شود.

 ضرر-2-1

                                                
25. http://magiran.com/article.asp?AID=375 

قرداد، بدون مدنی ها ومسئولیتالزام(، 1387، )زاده، سیدمرتضی قاسم. 26

 .۷۲، ص۲تهران، میزان، چ

 بیرانضرر اسرت، بره جبران مدنی،  از قواعد مسئولیت هدف

ایجراد  مسرئولیتآن، جبران  بار آید تا برایبه دیگر، باید ضرری 

مردنی مسرئولیت  اصرلی بایرد وجرود ضررر را رکرن شود. پرس،

 27.شمرد

اند که در مرال، عرر ، یرا بعضی دیگر ضرر را نقصی دانسته

نفس انسان یا شأنی از شرئون وی کره موجوداسرت یرا مقتضری 

شرمارد، ایجراد موجرود میرا ای که عرف آن نزدیک آن، به گونه

افع مرالی شود. به دیگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منمی

 28.و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی

 

 عبرارتقانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با ایرن  مادۀ اول

عمرداً یرا در نتیجرة  مجروز قرانونی بردون کند: هر کسمی بیان

یرا  حیثییرتیرا یرا آزادی مال یا سالمتی یا جان به احتیاطی بی
 بررایقرانون  موجرببره که دیگری  حقر هبه  یاتجارتی  شهرت

یرا ضررر مرادی  موجب وارد نماید کهای لطمهایجاد گریده افراد 

خرود  از عمرل ناشی خسارتجبران شود مسئول دیگری معنوی 

 باشد.می

وارد کنندۀ زیران،  عملکه گوید: در موردی مادۀ دوم نیزمی

 پرسباشد دادگراه شده زیاندیده  یا معنویمادی  خسارت موجب

 محکروممزبرور خسرارات جبران امر، او را به و ثبوت از رسیدگی 

 از خساراتیکی  وارد کنندۀ زیان، موجبعمل نماید و چناچه می

وارد کره خسراراتی  نروع همان جبراناو را به دادگاه مزبور باشد 

 خواهد نمود.محکوم نموده 

 جبررانبلکه  نیست مرتکب مجازاتمدنی  مسئولیت موضوع

 .از فعل مرتکب استناشی  خسارت

در نقصری آید کره، هرر جرا کره از بیان مواد این قانون برمی
 سرالمتبرود یرا بره  از دستمسلّمی  ایجاد شود یا منفعت اموال

 بره گویند ضرریوارد آید، میای لطمهشخصی عواطف و حیثیتِ 

گروه سه حقوقی ضررها را به  و نویسندگان است. قوانینآمده بار 

 29.بدنی.۳.معنوی ۲.مادی ۱اند: کردهمتمایز تقسیم 

 ضررمادی-2-1-1
رفرتن در نتیجة از بین که  است مقصود از ضرر مادی، زیانی

امروال )ماننرد  ارزش کاهش)مانند سوختن خانه( یا اموال  اعیان

 ای که از بهای امرالك مجراور بکاهرد( و مالکیّرتکارخانهاحداث 

                                                
 -قهری ضمان -از قرارداد خارج الزامهای(، 1386، )کاتوزیان، ناصر. 27

، ۸دانشگاه تهران، چ و استیفاء، تهران، انتشارات غضب -مدنی مسئولیت

 ۲۴۳و۲۴۲ص
موجبات ضمان،نشر میزان، (،2138، )عباسعلی ،عمید زنجانی. 28

 121ص
 کاتوزیان، ناصر؛ پیشین. 29
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 معنوی)مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی( یرا از برین

 رسد.میآنان اشخاص، به مشروع  و حق منفعت رفتن

و  شرخص از دارایری گفرت: کاسرتنتوان میخالصه طور به 

باشد، اضرار بره که  انعنو هرآن، به از فزونی همچنین پیشگیری 

زیاندیرده  کنونی داراییمیان  شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت

 30داد، است.نمی زیانبار رخکه فعل  او، در صورتییی او دار

 زیان معنوی-2-1-2
 از آنمفهرومی اینکه و برای  دشواراستمعنوی زیان تعریف 

و غیرر مرالی عاطفی منافع به صدمه توان گفت: میباشیم داشته 

به معنوی و مادّی  ضررهایبین مرز  تعیین که است. باید دانست

روحری، برر  هایاز صدمهندارد، زیرا بسیاری امکان قاطع ای گونه

داردو همرین باعرث  دیگران آثار نرامطلوببا  شخصمالی  روابط
 . شودزیان مالی وی می

 نی بد صدمه-2-1-3
شرمار بره دو گروه قبرل میان باید زیانی را بدنی های صدمه

از را داراست، چون هم و معنوی مادی چهره  هر دوآورد، چرا که 

درمرانی و از های هزینرهو هم  شخص استزیان  باعثنظر روانی 

 کند.میتحمیل او را بر دارایی و... کارافتادگی 

دشوار اسرت، زیررا بدنی های از صدمه ناشی خسارتارزیابی 

باشد، به عنوان مثال به دشواری مؤثر می در آن احتمال و حدس

های مغزی توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربهمی

ضرررهای  باعرث آورد، وانگهی صدمة بدنیچه عوارضی به بار می

و در ایرررررن صورتهاسرررررت  شرررررودمعنررررروی نیرررررز می

 31.سازدرادشوارترمیخسارترزیابیامرا که

با این توضیحات برای اینکه ضرر قابل مطالبه باشد باید یک  

سری شرایط احراز شود، واال زیان دیده نمی تواند در دعوای 

 جبران خسارت خود پیروز شود.

 مطالبهضرر قابل  شرایط -2-2
ضرر باید مسلم، مستقیم، مشروع، شخصری، جبرران نشرده، 

  32بینی باشد و ناشی از فعل زیاندیده نباشد.پیش قابل

 زیانبارفعل -2-3
، ایرن زیانبرار اسرت فعرل ارتکاب مدنی دیگر مسئولیترکن 

ناهنجار باشد و نیرز در قرانون بررای آن در نظر اجتماع باید فعل 

                                                
 247تا  244همان. ص. 30
 

 همان. 31
 ۲۷۸و۲۷۷همان.ص. 32

مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکرن اسرت فعرل یرا 

 33ترك فعل باشد.

 رابطۀ سببیت -2-4
رابطره کره شرده گفته اموری  به و مسبب در اصطالح، سبب

مالزمره نیز نوعی  ها وجود دارد. سببیتآن بین و عدمی وجودی

 آن، سببملزوم )مفعول( که  استدو امری بین و عدمی وجودی 

شود، مانند هنگامی که امرین مینامیده  آن، مسببو الزم)فاعل( 

 ،کنردکنرد و ضررری وارد میسبت به مال، تعدی و تفرریط مین

شرود و ضررر وارده، مسربب امین یا عمل او سربب محسروب می

 34است.

گاه رسانه در فعالیت هایی که دارند باعث ورود خسرارت بره 

دیگری شده و ممکن است جرایم مختلفی به وجود بیایرد، پرس 
بره جرایمری کره  ابتدا انواع فعالیت رسانه ای را بررسری کررده و

رسانه ها مرتکب می شوند می پردازیم، که با توجه به مورد بحث 

بودن جرم نشر اکاذیب و افترا در این مقاله، آنهرا را بررسری مری 

 کنیم.

 اقسام فعالیت رسانه ای -3
گروه  2ها باید به در جهت تقسیم بندی اقسام ضرر در رسانه

بعضی از زیانهای وارده  ها توجه داشت.ضرر و زیان متأثر از رسانه

به لحاظ طبع رسانه عمومیت داشته و بعضی نیز به اقتضراء نروع 

 فعالیت یک رسانه زیانی مخصوص و خاص آن رسانه است.

 های مکتوبرسانه-3-1 

های مکتوب شامل کتب و مطبوعات است. مطبوعات و رسانه
 ها هستند که تاثیری عمیقترین رسانهشدهکتب از شناخته

فکار عمومی دارند. منطبرق برا قرانون اهرداف و وظرایف بر ا 

اجرررای  12/12/65وزارت فرهنرر  و ارشرراد اسررالمی مصرروب 

قوانینمربوط به مطبوعات و نشریات و تعیرین ضروابط و مقرررات 

های دولتی در داخرل و مربوطه و تمرکز توزیع و نشر انواع آگهی

مبنای  خارج از کشور بر عهده وزارت مذکوراست عموما آنچه که

مسئولیت رسانه در جبران است ارتکاب مطبوعه به فعرل زیانبرار 

قرانون  9ماده  4ها تبصره است که در خصوص نشریات و روزنامه

مسئولیت )به معنای عام اعم از کیفرری و  ،مطبوعات آورده است

رسرد و دیگرر امرور در که در نشریه به چا  میحقوقی( مطالبی

قرانون  6رمسئول خواهد برود. مراده رابطه با نشریه به عهده مدی

افه کرده است ضاصالح قانون مطبوعات چند تبصره به این ماده ا

                                                
مدنی، اصفهان، مسئولیت  تقسیم (،1386، )اللّهدالوند، فضل . 33

 ۲۲و۲۱، ص۱چ، دادیار انتشارات

 -از قراردادخارج های مسئولیت (،1387، )پور، مهراب دراب. 34

 ۱۴۷، ص۱، تهران، مجد، چو امتیازاتاسترداد عین  -خسارت پرداخت
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مسئولیت مقاالت »توان نام برد که را می 7جمله تبصره که از آن

شرود بره عهرده مدیرمسرئول و مطالبی که در نشریه منتشرر می

است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص 

ولری در «.در ارتکاب جرم دخالت داشته باشرند نخواهرد برود که

در براب کترب  .ای داردهای مکتوب کتاب نیز نقش عمردهرسانه

باید قائل به این موضوع شد که گاه نویسنده متهم به ورود زیران 

سوءاسرتفاده  ،به دیگری است و گاه سوءاستفاده از آثرار منتشرره

بره یکن از آنجاکه این مقالره نشاند لکننده را بر صندلی اتهام می

بره نحروی  ای می پردازداز فعالیت رسانه مسئولیت مدنی ناشی 

 نماییم.گذرا به حقوق مولف و ناشر کتب اشاره می

قررانون حمایررت از حقرروق مولفرران و مصررنفان و هنرمنرردان 

که از قوانین مهم در براب مسرئولیت مردنی  11/10/48مصوب 

هرگونه تغییرر یرا تحریرف در اثرهرای  19در ماده  ،هاسترسانه
مورد حمایت قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده را ممنروع 

این مساله تصریحاً ذکر گردیرده  28داشته است و حتی در ماده 

عرالوه برر  ،که هرگاه متخلف از این قانون شخص حقروقی باشرد

میم او تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تص

باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شرخص حقروقی جبرران 

خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو 

 شررود.التفاوت از امرروال مرتکررب جرررم جبررران مینکنررد مابرره

مشابه مواد فوق از حیث رعایت حقوق مولفان در قوانین دیگرری 

و آثرار صروتی  از جمله قانون ترجمره و تکثیرر کترب و نشرریات

و یا مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی درباره  26/9/52مصوب 

و یرا  1367ها و ضوابط نشر کتاب اردیبهشرت اهداف و سیاست

هیئت وزیران  8/11/65نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب آئین

 22/6/54نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب و آئین
 است.هیأت وزیران و... آمده 

 های صوتی و تصویری )صدا و سیما(رسانه -3-2
عنروان ه در کشور ما به جهت انحصار دولتی، صدا و سیما بر

کند ای قوی و منحصر به فرد در عرصه جامعه خودنماییمیرسانه

و همین خصیصه دولتی بودن تاکنون نمایندگان مجلس را بر آن 

از نداشت که ضروابط خراص مسرئولیت مردنی و کیفرری ناشری 

های صداوسیما را تدوین نماید قانون اداره صردا و سریمای برنامه

ضرمن بیران اسرتقالل صردا و  1359جمهوری اسالمی مصروب 

سیما نظارت قوای سره گانره بررآن و نحروه تعیرین رئریس آن را 

 40و 19و 16است هرچند که کلیت ماده تصریح و تبیین نموده

وهین و الترزام بره قانون مزبور امکان اخذ وحدت مالك در نهی ت

قرانون  16در مراده  را بیان کرده اسرت،پذیری صداقت و تحمل
مزبور صداقت در بیان وقایع و رویدادهای اجتماعی مورد تاکیرد 

ها صردا و سریما موظرف گردیرد در برنامره 19است و در مراده 

مخصوصاً اخبار مسائل حاوی تهمت به نهادها و ارگانها و گروهها 

جهرت  40......... را پخرش نکنرد و در مراده و جمعیتها و احزاب

ارتقاء فرهن  امر به معروف و نهی از منکر نسبت به ایجاد بسرتر 

وگوی آزاد و برخرورد سرالم و فضای سرالم انتقادپرذیری و گفرت

نظر کافی در پیگیری ها گردید ولیکن تمامی این موارد بهاندیشه

ا و سیما نخواهرد حقوقی زیانهای وارده ناشی از افعال زیانبار صد

 بود.

 ال                                       رسانه دیجیت -3-3

 ماهواره -3-3-1
کارگیری تجهیرزات دریافرت از ه در ایران قانون ممنوعیت ب

مجلس شورای اسالمی و آئرین نامره  23/11/73ماهواره مصوب 

تنها مقررات مربوط به ماهواره اسرت.  9/1/74اجرایی آن مصوب 

توجهی شهروندان به قانون مزبور عمالً این قانون را چند که بیهر

از کارکردهای حقوقی خویش جدا نمروده ولریکن از نقطره نظرر 

لحاظ عدم تنظیم مقررات مغرایر بایرد همچنران آن را ه حقوقی ب

الرذکر نشرر آئین نامره فوق 10االجرا دانست. در ماده قانونی الزم

لف در مطبوعات و صداسیما یرا های تبلیغاتی از طریق مختآگهی

ای های ماهوارهتبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه

آئین نامه مسرئول واحرد اسرتفاده  14باشد ممنوع است. یا ماده 

ها از تجهیزات مربوطه در برابر هرگونه ها و سازمانکننده دستگاه

 استفاده غیرقانونی موظف به پاسخگویی شده است.

 ینترنتا-3-3-2
مسئولیت مدنی ناشری از ارتباطرات اینترنتری آن اسرت کره 
چنانچه در نتیجه فعل هریک از اشرخاص مختلرف برا مقاصرد و 

کننرد بره اشرخاص دیگرر یرا عناوین متفاوتی با اینترنت کرار می

الحصرول آنران زیران وارد شرود چره های قطعیحقوق و منفعت

فضرای پرر  اشخاصی امکان جبران ضرر را دارنرد. اگرر کسری در

مخاطره اینترنت حقوق اعضای مادی یرا معنروی پدیدآورنردگان 

هنری و عالئم تجاری و حتری برا پخرش یرک  -ادبی -آثار علمی

خبر کذب و... حقوق مربروط بره شخصریت آنران را برا مخراطره 

مواجه سازد و موجب ضرر معنوی شود آیا این ضرر قابل جبرران 

 است  و مسئول کیست 

نظر در قالرب ه های اینترنتی بز فعالیتورود خسارت ناشی ا

 :            فرو  ذیل قابل حدوث است

 -3ورود غیرقانونی به حرریم خصوصری  -2هتک حرمت  -1

ورود  -5نقض حقوق مولف )کپی رایرت(  -4نقض عالئم تجاری 

گیری اینترنتری ارتبراط -6ای هرای رایانرهضرر از طریق ویروس

 اذیررررررربنشرررررررر اک -7هرررررررای غیرمجررررررراز( )لینک

تمامی موارد فوق از موجبرات ورود ضررر بره دیگرری در فضرای 

 مجازی اینترنت است. 
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با توجه به حساسیت و گستردگی مفهوم حرریم خصوصری و 

ای است که بسیاری از ارزش آن در نظامهای حقوقی که به اندازه

انرد و کشورها در قوانین اساسی خود به این مهرم تصرریح نموده

نون خراص راجرع بره حمایرت از حرریم حتی برخی کشرورها قرا

ویژه از ند و شخص با استفاده از اینترنت بهه اخصوصی وضع نمود

کنرد و طریق انتشار اطالعات شخصی افراد این حریم را نقض می

یا با دسترسی غیرمجاز سرایرین از طریرق ارتبراط اینترنتری بره 

یابد و همه این اعمرال مصرداق اطالعات شخصی افراد دست می

باشد با چره ر نقض حریم خصوصی از طریق شبکه مذکور میدیگ

مواد قانونی و راهکارهایی امکان مقابله جهت جلوگیری از حدوث 

چنین حوادث و یا برخورد با ارتکاب چنین افعال زیانباری جهت 

 35دیده وجود دارد جبران ضرر و زیان

 نشر اکاذیب-4

 تعریف نشر اکاذیب -4-1
نشر اکاذیب کره برر گرفتره از مرتن  عناوین اشاعه اکاذیب یا

قانون مجازات اسالمی و شامل هر دو مصرداق اعمرال  698ماده 

مجرمانه ایرن مراده اسرت در آثرار حقروقی و آراء قضرایی مرورد 

استفاده قرار می گیرند.این جرم در قرانون مجرازات عمرومی بره 

با اندکی تغیر مطرح شده بود. در فانون  269صورت بند ب ماده 
ت کشور ما جرمی تحت عنوان نشر اکاذیب، پریش بینری مطبوعا

نشده است اما با توجه به درج عبارت پخش شرایعات یرا مطالرب 

قانون مطبوعات، می توان به ایرن  6ماده  11خالف واقع در بند 

کره  698مفهوم رسید که قانون گذار به جهت جامع بودن مراده 

رات شامل مطبوعات و حتی کتب هم مری شرود از توضریح مکرر

 خودداری نموده است.

هررکس بره »قانون مجرازات اسرالمی :  698به موجب ماده 

قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسریله 

نامه یا شکوایه یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چراپی 

یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان 

اعمالی را برخالف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قرول بره مقاصد 

شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسرمی تصرریحا یرا تلویحرا 

نسبت دهد اعم از این که طریق مذبور به از انحاء ضرر مرادی یرا 
معنوی به غیر وارد شود و یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در صرورت 

ضرربه  74و یا شالق برا  امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال

 «.محکوم شود

با توجه به ماده فوق جرم نشر اکاذیب مطبوعاتی را می توان 

اسناد مطالب خالف واقع به دیگری از طریق انتشار مطبوعره »به 

                                                
35http://hasanilaw.blogfa.com/category/31.  

«  به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

 36تعریف کرد.

 نشر اکاذیب در مطبوعات -4-2
ین جرایم مطبوعات، نشر اکاذیرب اسرت. بره یکی از شایع تر

دلیل وسعت مصادیق این جرم )مطالب درو ( مطبوعات همرواره 

در معر  ارتکاب آن قرار دارند. وجود این جرم در حقوق ایرران 

کار مطبوعاتی را با مشکل مواجه کرده است. از نظر یک سیاست 

جنایی مطلوب، با توجه به کم رن  شدن نقش شرایعه بره دلیرل 

توسعه وسایل ارتباط جمعی، بازنگری در این جرم )نشرراکاذیب( 

و مضیق کردن دامنره و مفهروم آن ضرروری اسرت؛ چنانچره در 

حقوق برخی کشرورها برا خطرای مردنی تلقری کرردن درو  برا 

سوءنیت و توسل به جبران خسارت تا حردود زیرادی از عروار  
از  منفی جرم انگاری در این قلمرو کاسته انرد و ضرمن حمایرت

جامعه در مقابل اکاذیب، مطبوعات را نیز از خطر مجازات در این 

در مورد توهین و افتررا بره دیگرران، 37زمینه مصون داشته اند.

عالوه بر مسئولیت نویسنده مطالب توهین آمیز، مسرئولیت ناشرر 

این مطالب نیز مطرح است؛ هنگامی که در یک روزنامه یا کتراب 

ی تروهین یرا اتهرامی وارد مری مطلبی نوشته و در آن به شخصر

شود، عالوه بر نویسنده کتاب یا مقاله، ناشر نیرز مسرئولیت دارد. 

در نظام حقوق عرفی، در مورد انتشار مطالب توهین آمیز، تمامی 

کسانی که در فرایند انتشار شرکت داشته اند یا مجوز آن را صادر 

کرررده انررد، از نظررر کیفررری و مرردنی مسررئول شررناخته شررده 

نابراین، نویسنده، ویراستار، ناشر، توزیرع کننرده و فروشرنده، اند.ب

می توانند بطور بالقوه مسئول باشند، هر چند مسئولیت هر کدام 

از آنان شرایط خاصی دارد. ناشران نیز به اصلی و فرعری تقسریم 
شده اند؛ ناشر اصلی به طور مطلق مسئول است، خواه از مطالرب 

ه و... آگاهی داشرته باشرد و خرواه توهین آمیز در کتاب یا روزنام

ناآگاه باشد. ناشر فرعی به توزیع کنندگانی اطالق مری شرود کره 

می توانند اثبات کنند از مطالب موجرود در کتراب یرا روزنامره و 

مجله آگاهی نداشته اند که در صوذت اثبات مسئولیتی نخواهنرد 

 38داشت.

 ارکان جرم-4-3

 رکن قانونی  -4-3-1
( قرانون مجرازات 697در حقوق ما افترا بره موجرب مراده )

این قرانون(  698اسالمی جرم است و نشر اکاذیب )موضوع ماده 

نیز چنین وضعیتی دارد. در چنرین مرواردی بیشرتر بره شرخص 
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مخاطب ضرر معنوی و حیثیتی وارد می شرود کره متضررر مری 

مجرزا  توناد به تبعیت از امر کیفری در دادگاه کیفری یا به طرور

در دادگرراه حقرروقی اقامرره دعرروا کرررده و ضرررر وارده را مطالبرره 

 39کند.

 698مستند قانونی جرم نشر اکاذیب در حقوق ایران، مراده 

قررانون  6مرراده  11قررانون مجررازات اسررالمی و همچنررین بنررد 

امکان تحقق ایرن جررم از طریرق  698مطبوعات است. در ماده 

کری از مصرادیق اوراق اوراق چا  )از جمله مطبوعات به عنوان ی

فقرط بره  11چا ( نیز پیش بینی شده است. اما چرون در بنرد 

صورت عام به امکان تحقق این جرم اشاره شده در بررسی ارکان 

قرانون مجرازات اسرالمی  698مادی و معنوی آن به همان ماده 

 رجوع می کنیم.

 رکن مادی -4-3-2
تکب در قانون مجازات اسالمی عمل مر 698با توجه به ماده 

( 2( اضرهار اکاذیرب 1این جرم به دو صورت قابل تحقق اسرت: 

 نسبت خالف حقیقت به غیر

این دو عنوان، مستقل از هم بوده و ارتکاب هرر یرک از آنهرا 

برای تحقق جرم نشر اکاذیب کافی است. نسبت خرالف حقیقرت 

به غیر، مستلزم بیان و اظهار کرذب اسرت، در حرالی کره اظهرار 

نسبت خالف حقیقت همراه نیست. به طور مثرال، کذب، لزوما با 

، دارای دو زن «الرف»بیان این مطلرب درو  کره اسرتاندار شرهر 

است، عالوه بر نسبت خالف حقیقت بره غیرر، اظهرار کرذب نیرز 

است؛ ولی بیان این مطلب که آب آشامیدنی شهر تهران مسرموم 

است، فقط اظهار کذب است و نسربت خرالف حقیقرت بره غیرر 

 40نیست.

جمع دو عنوان فوق در یک خبر را نمری تروان تعردد جررم 
دانست. به طور مثال در یک پرونده مطبوعاتی، خبر کذبی مبنی 

درج و در ذیل آن خبر، نام « قاچاقچی مواد مخدر کشته شد»بر 

و نام خانوادگی قاچاقچی ذکر شده بود. با اثبات کذب بودن ایرن 

اب بره عمرل خرالف خبر؛ به ظاهر دو عناون اظهار کذب و انتسر

حقیقت به غیر )قاچاقچی بودن( جمع شده است. در حرالی کره 

جرم ارتکابی فقط نشر اکاذیب بوده و عنروان تعردد جررم برر ان 

 صادق نیست.

اگر نسبت خالف واقع به دیگری، به صورت انتساب یک جرم 

باشد، موضوع از شمول نشر اکاذیب خارج شده و عنوان افترا پیدا 

« الف»این اگر به درو  خبر اختالس استاندار شهر  می کند. بنابر

 درج شود جرم ارتکابی افترا است، اگرچه اظهار کذب نیز است.
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در حقوق ایران اشاعه اکاذیب، جرم مطلق است و این مطلب 

قانون مجازات اسرالمی، مبنری برر  698با توجه به صراحت ماده 

از انحرا ضررر  اعم از اینکه از طریق مرذبور بره نحروی»... اینکه: 

 مشخص می شود.«. مادی یا معنوی وارد شود یا نه

در حقوق ایران نشر اکاذیب )بررخالف جررم افتررا( نیراز بره 

صراحت ندارد و حتی نشر اکاذیب ممکن است به صورت تلویحی 

یا نقل قول محقق شود. اگرچه درج این خبرر کرذب در روزنامره 

« اسچی تعلیرق شردقاضی اول پرونده کرب»زن، مبنی بر این که: 

توسط هیات منصفه به عنوان اشاعه اکاذیب شناخته نشد؛ اما بره 

فر  داشتن سوءنیت مدیر مسئول در انتشار این خبر، تیتر فوق 

می تواند مصداقی از نشر اکاذیب باشد و دفاع وکیل متهم، مبنی 

، این روزنامه و بره «شنیده می شود»بر اینکه لین خبر در ستون 

ی درج شده است و نیز استدالل دیگر وی مبنری صورت غیر قطع
بر اینکه خبر تعلیق یک قاضی مخررب شخصریت شخصریت وی 

نیست، قابل دفاع نمی باشد. در پرونده دیگر، در شماره پرانزدهم 

 ( نشریه گزارش روز خبر ذیل درج شد:19/2/1377)مورخ 

«. برخی مقام های ایرانی پول ها را از کشور خارج می کنند»

منصفه استدالل مدیر مسئول این نشریه مبنی بر ایرن کره هیات 

مطلب نقل قول از مجله الوطن العربی است و جهت نقد آن چا  

نظرر «. شده است را نپذیرفت و این تیتر را نشر اکاذیرب دانسرت

هیات منصفه با توجه به این که نقل عبرارت کرذب از دیگرری و 

ل دفاع است. اما به انتشار آن در نشریه رافع مسئولیت نیست، قاب

فر  صحت این مطلب که مدیر مسوول عبارت مذکور را جهرت 

نقل آن درج کرده است، با توجره بره عردم وجرود سروءنیت وی، 

 تصمیم فوق دارای اشکال است.

در تعیین اشاعه اکاذیب باید توجه داشت که کذب بودن بره 
عنوان رکن اساسی موضوع، مختص اخبرار و مسرایلی اسرت کره 

در ان احتمال صدق و کذب داد و به اظهرار نظرر و انتقراد بتوان 

 41نمی توان اظهار کذب یا نیت کذب داد.

به عنوان مثال، درج ایرن جملره بره صرورت نقرل قرول، در 

 22/11/1375روزنامه توس )منتشره در استان خراسان( مرورخ 

بنده می توانم بره جررات بگرویم کره دانشرگاه »مبنی بر این که: 

توسط دادگاه نخستین، «.از حوزه اسالمی تر هستند های امروز ما

مصداق نشر اکاذیب شناخته شد و تحت این عنوان مدیر مسوول 

محکوم شد؛ جمله فوق یرک تظهرارنظر بروده و مفهروم صردق و 

کذب در آن جایگراهی نردارد هرچنرد بتوانرد اذهران عمرومی را 

، مشوش کند. بنابراین دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه فوق

استنباط دادگاه محترم نخسرتین و احرراز »چنین استدالل کرد: 
بزه انتشار مطالب وهن آمیز و نسبت دادن اعمال خالف حقیقرت 
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به صورت نقل قول و انطباق عمل مشتکی عنه برا قسرمت اخیرر 

قانون مجازات اسالمی به جهات ذیل وجاهرت قرانونی  698ماده 

دانشگاه هرای »این که: ندارد؛ زیرا اضهارات عنوان شده مبنی بر 

و نقل و درج آن را نمی توان « امروز ما از حوزه اسالمی تر است...

مصداق عملی که در قانون مورد نظرر قرانون گرذار بروده اسرت، 

دانست چه آن که د صورتی که عمل یا اعمال خالف واقعی را به 

حوزه محترم یا دانشگاه محترم، بره نقرل قرول نسربت مری داد، 

قانون مجازات اسالمی بود، در حالی  698صداق ماده انتشار آن م

که ما نحن فیه انجام عملی خرالف حقیقرت نسربت داده نشرده، 

بلکه توجه نادرست از ناحیه عضو انجمن اسالمی...در مقایسه ای 

 ناصحیح عنوان شده...

در یک پرونده مطبوعاتی دیگر در این زمینه، هیات منصرفه 

روزنامه جامعه مبنی  30شماره  16درج این مطلب را در صفحه 
انتشرارات شرباویز در نمایشرگاه کتراب ناشرران زن »بر این کره: 

شرکت نکرده است و چندان فعال نبوده و اغلب به انتشار تقرویم 

را نشر اکاذیب ندانست؛ زیرا فعال « و سر رسید اکتفا نموده است

بودن یا نبودن ناشر یک اظهار عقیده و امرری نسربی بروده و بره 

ستنباط شخصی افراد بسرتگی داردو صردق و کرذب در آن بری ا

معناست، به عالوه اصل خبر )عدم شررکت در نمایشرگاه ناشرران 

 زن( نیز کذب نبود.

در جرم نشر اکاذیب در حقوق ایرران )بررخالف جررم افتررا( 

اثبات کذب بودن مطلب طبق اصول کلی آیین دادرسی کیفرری 

برات کرذب برودن مطلرب به عهده مقام قضایی است و پس از اث

 42جرم محقق می شود.

 رکن معنوی -4-3-3
سوء نیت و قصد افتراء رکن معنوی جرم افتراء است. علم بره 

کذب بودن اسناد مالك عمل اسرت و بایرد دالئرل و قررائن امرر 

نشان دهند که کسی نسبت ارتکاب جرمی به دیگری داده اسرت 

و از ابتردا بره  و این نسبت پس از رسیدگی درو   از کار در آمده

درو  بودن نسبتی که می دهد واقف و آگاه بوده و عالمرا عامردا 

این نسبت درو  را داده است. علم به کذب بودن اسرناد برا علرم 

 43نداشتن به راست بودن اسناد تفاوت دارد.

جرم نشر اکاذیب از جرایم عمدی است و اثبات علم مرتکرب 

انتساب و نیز خواست اضهار به خالف واقع یا درو  بودن اظهار یا 

کذب یا انتساب امور غیر واقع به دیگرری )سروءنیت عرام( در آن 

شرط است. به عالوه با این که این جرم مطلق است و نیرازی بره 

ایراد ضرر به دیگری ندارد، در عنصر معنوی قصد اضرار به غیر یا 

                                                
 54همان، ص  .42
(، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، 1376. شامبیاتی، هوشن ، )43

 516چا  سوم، ،تهران: ویستار، ص 

تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی )سوءنیت خاص( شررط 

 است.

 مجازات-4-3-4
 698مجازات جرم نشر اکاذیب در حقوق ایران، مطابق ماده 

قانون مجازات اسالمی، حبس از دو ماه تا یک سال و یا شالق ترا 

ضربه است. به عالوه قانون مطبوعرات حرق پاسرگویی را نیرز  74

 44برای مجنی علیه این جرم پیش بینی کرده است.

ا به عنوان پدیده عوامل گوناگونی وجود دارد که خطر افتراء ر

ای دارای تاثیر جدی در رسانه مطرح می کند. گاه ممکن اسرت 

این شبه جرم به صورتی ناآگاهانه صورت گیرد یعنی فرد مرتکب 

آن نمی داند که آنچه انجام می دهد، شهرت و اعتبار یک فررد را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو، هرر کرس کره در زنجیرره 
ارد، ممکن است بر اثر شکایت، تحت پیگرد قررار ارتباطات قرار د

گیرد. مثال اگر یک روزنامه نگار، داستانی افتراء آمیز را در مرورد 

یک زن مستخدمه به قلم بکشد، نه تنها خود او بلکه روزنامره ای 

که مقاله را منتشر ساخته، سر دبیر روزنامه، صاحب امتیراز آن و 

های روزنامه فروشی کره  حتی از جنبه نظری و نه در عمل، دکه

آن را برای فروش گذارده انرد، ممکرن اسرت تحرت پیگررد قررار 

 45گیرند.

البته اینکه حد و مر  توهین افترا و نشر اکاذیرب کجاسرت 

همواره محل مناقشه بوده است که براسراس تفسریر نماینردگان 

مجلس از اهانت، توهین الزم نیست به صورت لفظی باشرد بلکره 

حرکاتی که با عرف جامعره و برا درنظرر گررفتن هرگونه اعمال و 

شرررایط زمررانی و مکررانی و موقعیررت اشررخاص، موجررب تحقیررر 

 .شخصیت آنان شود اهانت محسوب شده و جرم است

 افتراء -5

 تعریف افتراء -5-1
 1افترا جرمی است بسیار قدیمی، به طوری که مطابق مراده 

ی وارد مجمع القوانین حمورابی کسی که اتهامی به شخص دیگر

ساخته و وی را به قتل متهم می ساخت و نمی توانست آن اتهام 

همرین قرانون  127را ثابت کند باید کشته می شد. مطابق ماده 

برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به عمل خالف عفت 

متهم ساخته و ار عهده اثبات آن بر نمری آمرد مجرازات تعیرین 

عمل خالف اخالق را در کتراب شده بود. مبنای جرم انگاری این 

حرد »های فقهی نیز می توان یافت. فقیهان در بحث از قرذف از 

سخن گفته اند. بر این اساس، جرم افتار در حقوق ایرران « الفریه
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در مواد قانونی مختلف مورد پیش بینی قانون گذار قررار گرفتره 

 46است.

در اصطالح حقوقی، افتراء نسبت دادن جرم به یک یرا چنرد 

نفر به یکی از طرق مذکور در قانون است مشروط بر اینکه صحت 

امور نسبت داده شده، در مرجع صالحیت دار قضایی ثابت نشود. 

فرقی که افترا از این حیث با تهمت و بهتان دارد، که آن هرم بره 

معنای درو  بستن و افتراء آمده، این است که افتراء بره صرورت 

محسوب می شود در حالی که بهتان شامل اموری است که جرم 

اشاعه اکاذیب شامل امروری غیرر از نسربت دادنجررم اسرت. بره 

عبارت دیگر بزه اشاعه اکاذیب جرم عام تری است که هم شرامل 

افتراء در معنای اخص لغت یعنی نسبت دادن جررم مری شرود و 

هم شامل تهمت و بهتان یعنی نسبت دادن امرری خرالف واقرع 

 غیر از جرم.
اخالقری و شررعی اگرر کسری در حضرور دیگرران از دیدگاه 

نقائص و معایب واقعی شخص غایب را بازگو کند عمل او غیبرت 

ساده است و اگر این غیبت متضمن ذکر عمل ناروایی باشرد کره 

واقعیت نداشته و سراخته ذهرن خرود گوینرده باشرد عمرل او را 

تهمت یا بهتان گویند. حرال اگرر ایرن بهتران بره یکری از صرور 

در قانون جزا زده شده باشد، در اصرالح حقروقی اشراعه  مذکوره

 47اکاذیب خوانده می شود.

افتراء عملی است که شاید نتوان تعریفری دقیرق از آن ارائره 

نمود. اگرچه بسیاری از قضات در بسیاری موارد، تعاریفی را از آن 

ارائه داده اند اما همین تعاریف، کمی بعد به وسیله قضرات دیگرر 

، 1975انشگاهی مورد انتقاد قرار گرفته است. در سرال یا افراد د

 کمیته فالکس در خصوص افترا، تعریف زیر را توصیه نمود:

انتشار یک مطلب برای مخاطبی ثالث بره گونره ای کره در »
تمامی شرایط، بر ر.ی نگرش فرد نسبت به افراد موجره، تراثیری 

 «. عموما نامطلوب دارد

 ته شود، اصول زیر یقینی است:اما هر تعریفی که به کار گرف

مطلبی که افتراء آمیز تلقی می شود بایرد بررای فرردی  _1

غیر از شاکی بیان شود. بنرابراین اگرر کسری را دزد یرا دروغگرو 

خطاب کنند و کس دیگری در آن جا برای شرنیدن ایرن مطلرب 

 وجود نداشته باشد، افتراء تحقق نمی یابد.

لفاظی باشد کره یرک یرا مطلب بیان شده باید در قالب ا _2

 چند مورد از موراد زیر را قصد نمایند:

 حساب کردن مردم عادی بر روی فرد مورد افتراء.کمتر 
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 فر، تحقیر و تمسخر نسبت به فرد مورد افتراء.ایجاد تن

 ایجاد دوری جستن و گریختن از فرد مورد افتراء.

در از میان موارد یاد شده، اولین مورد شایع ترین مورد است. 

این جا زمانی که یک خواننده یا بیننده عادی، مطلب افتراء آمیز 

را می خواند یا می شنود، بر روی فرد مورد افتراء، کمتر حسراب 

در مقابررل « برکررف»خواهرد کرررد. مروارد دوم و سرروم در قضریه 

( قابل بررسری اسرت. در اینحرا، خوانرده کره 1997« )بورچیل»

« ساندی تایمز»ود مقاله را در فردی روزنامه نگار و منتقد فیلم ب

 با کلمات زیر به چا  رساند:

کارگردانان فیلم ها از هیچکاك تا برکرف، افررادی رسروا و »

 48«وقیح می باشند.

شررکت فریلم »و « یوسروپف»در یک قضریه قردیمی میران 

(، خواهان، خانمی بود کره ادعرا مری 1934« )سازی ام. جی. ام
سراس شخصریت پرنسرس کرد که قضاوت مرردم در مرورد او برا

 25ناتاشا در فیلم راسپوتن شکل می گیرد. بدین ترتیب او مبلغ 

هزار پوند به عنوان غرامت دریافت کرد. مبنای غرامرت نیرز ایرن 

بود که فیلم چنین القاء می کرد که او به وسیله راسرپوتین از راه 

به دور شده است. در این جا اگرچه در مورد فررد مردعی، تنفرر، 

تمسخر صورت نگرفته بود )زیررا ظراهرا هری  سررزنش  تحقیر یا

اخالقی در مورد او وجود نداشت( امرا بره نروعی پرهیرز و دوری 

 جستن از او به وجود آمده بود که مصداق افتراء می شد.

 با این همه باید به خاطر داشت که:

گاه منتسب کردن حتی اگر به جا و درست هم باشد، افترراء 

 تلقی می شود.

ردن اگر غیر واقعی باشد، ضررورتا افترراء نخواهرد منتسب ک

 49بود.
 معنای لغوی افترا-5-2

افتراء به معنای بهتان، تهمت زدن و به درو  کارهای ناروا به 

و « فرری»کسی نسبت دادن مری باشرد. ریشره لغروی ایرن واژه 

 است که به باب افتعال رفته است.« فریه»

 افتراء آمیز بودن واژه ها-5-3

به کار گرفته شده باید ظرفیت القای معنای افترراء واژه های 

آمیز را داشته باشند. در اینجا، هیات منصرفه، معنرای طبیعری و 

عادی واژگان را در نظر خواننده معمولی، منطقی و منصف مرورد 

بررسی قرار می دهد. به گفته یکی از قضات، چنین خواننرده ای، 

به مفهوم مطالب پی نه بی جهت بدگمان است و نه ساده لوح. او 

می برد. گاه ممکن است حتی زودتر از یک وکیل به داللت های 

یک مطلب پی ببرد و یا زیراد در قیرد اندیشریدن و غرور کرردن 
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نباشد. اما با او به عنوان فردی که از رسوایی خوشش نمی آیرد و 

کسی که با شنیدن مطلبی که احتمال غیر افتراء آمیز برودن آن 

ای برد آن را انتخراب نمری کنرد، بایرد موجره نیز هست اما معنر

 50شد.

 انواع افتراء-5-4

 افترای عملی -5-4-1
افترای به فعل یا افترای عملی اصطالحات حقروقی هسرتند 

که مستندات قانونی آنها به دو گروه تقسیم می شروند: نخسرت، 

هرکس عالما و عامدا بره »ق.م.ا:  699افترای عملی موضوع ماده 

دیگری آالت و ادوات جررم یرا اشریایی را کره قصد متهم نمودن 

یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون 

اطالع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشریایی کره 

متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحروی متعلرق بره او 

 قلمداد نماید و در اثر این عمل  شخص مذبور تعقیب گردد، پس

از صدور قرار منع تعقیب و یرا اعرالم برائرت قطعری آن شرخص، 

( ضربه شالق 74مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا )

 «محکوم می شود.

قانون اصالح قانون مبارزه  26دوم افترای عملی موضوع ماده 

هرکس به قصد متهم کردن : »17/8/1376با مواد مخدر مصوب 

ت و ادوات اسرتعمال آن را در محلری دیگری مواد مخدر و یا آال

 51«.قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد

 افترا در مورد یک طبقه-5-4-2
ادعای افترا در خصوص یک طبقه نمری توانرد منشراء اثرری 
برای آن طبقه )یا گروه( باشد مگر آنکه خواهان بره عنروان یرک 

ریادی بستگی به اندازه و فرد شناسایی شود. این مساله تا حدود 

بزرگی طبقه یاد شده و سرشت ادعا دارد. هر چه طبقه مورد نظر 

کوچک تر و ادعای مطرح شده، خاص تر باشد، خوانندگان از نظر 

منطقی  می توانند مورد را به هر یک از اعضای گرروه یرا طبقره 

نسبت دهند. مثال اگر گفتره شرود خواننردگان کتراب حاضرر در 

لب می کنند، این یک افترا تلقی نمی شود زیرا هی  امتحانات تق

خواننده ای را از آن میان نمی توان تشرخیص داد. امرا اگرر ایرن 

ادعا نسبت به دانشجویان شرکت کننده در یک سمیتار خاص در 

یک دانشگاه خاص مطرح شود، این ادعا قابل پیگررد ااسرت زیررا 

خواهد رسید کره خواننده ای معمولی با ذهن سالم به این نتیجه 

 همه دانشجویان یاد شده، اهل تقلب در امتحان هستند.

 افترا نسبت به یک مجموعه-5-4-3
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گاه ممکن است فردی که مسئولیت اداره یک شررکت را برر 

عهده دارد در مورد جمالت افترا آمیزی که نسبت به شرکت یراد 

شده به چا  رسریده اسرت، اقامره دعروا نمایرد. در اینجرا، یرک 

ده منطقی پس از مطالعه مقالره، مری توانرد چنرین نتیجره خوانن

گیری کند که هر نوع اتهام علیه شرکت، دارای انعکاس بردی برر 

روی فرد یا افرادی خواهد بود که آن شرکت را اداره مری کننرد. 

افزون آنکه شرکت یاد شده نیز به عنوان یک شخص حقوقی می 

شخصریت حقروقی تواند تقاضای پیگرد نماید زیرا شرکت دارای 

است و قادر است همانند یک فرد حقیقی، اقامه دعروا نمایرد. برا 

این وجود، حکومت های محلی یا وزارت خانه هرای دولرت فاقرد 

چنین حقی هستند زیرا داشتن چنین حقی برای سرازمان هرای 

دولتی، مخالف منافع عمومی تلقی می شود. فراموش نکنیم افراد 

چره مرورد افتررا قررار گیرنرد، مری شاغل در این سازمان ها چنان
 52توانند از حق خود مبنی بر اقامه دعوا استفاده نمایند.

 افترای مطبوعاتی-5-4-4
قانون مجزات اسالمی ایران غیر از افترای عرام  139در ماده 

قانون مجزات اسرالمی(، نروع خاصری از افتررا تحرت  697)ماده 

نسربت »: نیز پیش بینی شده که عبرارت اسرت از« قذف»عنوان 

بنابراین اگر ایرن نسربت بره «. دادن زنا یا لواط به شخص دیگری

وسیله درج در مطبوعات صورت پذیرد، جرم مطبوعاتی است و از 

مراده  2عنوان عام افترا خارج می شود. به عالوه، مطرابق تبصرره 

ق.م.ا، نسبت دادن اعمال حرام شرعی غیرر از زنرای لرواط،  140

ق.م.ا،  699ضرربه اسرت. مراده  74مساحقه، مستوجب شالق تا 

نیز که به افترای عملی مشهور اسرت )افترراء از طریرق گذاشرتن 

ادوات جرم در وسایل دیگری(، از طریق مطبوعرات قابرل تحقرق 
نیست. بنابراین با توجه به عدم تعریف جرم افترای مطبوعاتی در 

قانون مطبوعات، می توان گفت، افترای مطبوعاتی در مقایسه برا 

رای ساده به جز انتشار مطلب افتراآمیرز از طریرق مطبوعرات، افت

 53خصوصیت دیگری ندارد.

 ارکان جرم -5-5

 رکن قانونی -5-5-1

 699و  697رکن قانونی جرم افتراء در حقروق ایرران مراده 

و مراده  6مراده  2، تبصرره 6ماده  8قانون مجازات اسالمی، بند 

 قانون مطبوعات است. 30

 رکن مادی -5-5-2
تار مجرمانه جرم افترا فعرل مثبرت اسرناد مقردماتی کره رف

براساس مقررات جرم می باشد، به دگرری اسرت. بنرابراین جررم 
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افترا هماننددهتک حرمرت برا اسرناد و انتسراب بره غیرر همرراه 

است.به این ترتیب، تشخیص کلمات افترا آمیز در حقروق ایرران 

ین مرا آسان بوده و کافی است کلمره نسربت داده شرده در قروان

 عنوان مجرمانه داشته باشد.

قرانون  697یکی دیگر از شرایط تحقق جررم مطرابق مراده 

مجازات اسالمی این است که نسبت دادن جررم بره دیگرری بره 

صورت صریح باشد. این صراحت باید هم در موضوع اسناد )جررم 

خاص( و هم در طرف اسناد )مفتری علیه( باشرد. بنرابراین، درج 

به ناحق مال مردم خرورده « الف»نامه که آقای این مطلب در روز

است یا یکی از وزرا کابینه مرتکب اختالس شده است. بره دلیرل 

 عدم صراحت در اسناد و نامعلوم بودن طرف اسناد، افتراء نیست.

در حقوق ایران، بین افترای عادی و افترای مطبوعاتی تفاوت 

به »بر اینکه:  ق.م.ا مبنی 697وجود دارد. عبارت مندرج در ماده 
مبین این معناست که افترای « کسی امری را صریحا نسبت دهد

عادی باید متوجه یک شخص خاص و حقیقی باشد و نسربت بره 

گروه ها، نهادها و ارگان ها جرم افتراء محقق نمی شود؛ در حالی 

قررانون  6مراده  9کره در افتررای مطبوعراتی، برا توجرره بره بنرد 

 ا و ارگان ها نیز امکان پذیر است.مطبوعات، افتراء به نهاده

ق.م.ا وجود دارد این اسرت  697نکته ای که در تبصره ماده 

که اثبات جرم انتسابی از ناحیه متهم انتساب دهنده، رافع عنوان 

مجرمانه افترا نیست. در حد قذف نیز اثبات صحت اسناد )لواط یا 

 161زنا(، با شرایط خاصری رافرع مسرئولیت قراذف اسرت.)ماده 

 54قانون مجازات اسالمی(.

 رکن معنوی -5-5-3
 697جرم افترا از جرایم عمدی است. عبارت مندرج در ماده 

صریحا به کسی نسربت »... قانون مجازات اسالمی مبنی بر اینکه 

و آرای متعدد دیوان عالی کشور موید ایرن مطلرب اسرت. « دهد

علم مرتکب جرم بره کرذب برودن نسربت داده شرده و خواسرت 

اب عمل مجرمانه به دیگری )سوء نیت عرام(، شررط تحقرق انتس

ق.م.ا، قصد اضرار  697جرم مذکور است. با توجه به اطالق ماده 

به غیر )سوء نیت خاص( و انگیزه در تحقق ایرن جررم بری تراثیر 

 است.

در خصوص جرم مطبوعاتی مدیر مسئول، چنان چره گفتریم 

بره افترراء برودن عمد وی در انتشار مطلب افتراء آمیز و علرم او 

مطلب شرط است و این امر با قبول سمت مدیر مسئولی محقرق 

می شود و در حقیقت سوء نیت مدیر مسرئول مفررو  اسرت و 

 اثبات خالف آن به عهده وی است.

 رفتار فیزیکی -5-5-4
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است و نسبت دادن « نسبت دادن»رفتار فیزیکی جرم افتراء، 

معنایی از یرک شرخص بره به معنای بیان کردن می باشد یعنی 

شخص دیگر منتقل شود به گونه ای که آن را بفهمد. بیان معنرا، 

با وسایل مختلفی صورت می گیررد؛ یکری از ایرن وسرایل، لفرظ 

اسرت و لفررظ، شرکل هررای مختلفری دارد ماننررد حررف، کلمرره، 

 جمله،صوت و... نوشته نیز یکی از وسایل بیان معناست.

است جزمی باشد و یا برا نسبت دادن جرم به دیگری، ممکن 

شک و تردید همراه باشد. انتساب ممکن اسرت براسراس اطرالع 

 55شخصی نسبت دهنده باشد یا به نقل دیگران، صورت گیرد.

 مجازات-5-6
مجازات جرم افترای مطبوعاتی )مانند توهین مطبوعاتی( برا 

 21/5/1377قانون مطبوعات )الحراقی  6ماده  2توجه به تبصره 
 698( همران مجرازات منردرج در مراده 1379 و اصالحی سال

 74قانون مجازات اسالمی، دو ماه تا دو سال  حبس و یا شالق تا 

ضربه است. البته اگر افترا مصداق عناوین خاص نظیر قذف )ماده 

قانون مجازات اسالمی( یا نسبت به فعل حرام شرعی، نظیر  139

د، بایرد برا قانون مجازات اسالمی( قرار گیرر 140مساحقه )ماده 

توجه به همان عنوان خاص مورد مجازات قرار گیرد. به عالوه در 

قانون مطبوعات حق درج پاسخ برای مفتری علیه پریش  23ماده

بینی شده است؛ البته درج پاسخ رافع عنوان مجرمانه و مجرازات 

 56مفتری نیست.

ها قادرند با تبلیغات امر رسانه:کردن از طریق تبلیغات گمراه

 .را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهنرد موهومی

های مالی )تجاری( یا فرهنگری ارائه تبلیغات غیرصحیح در عرصه

یا سیاسی )انتخاب ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان، شوراهای 
رسرانه نبایرد در  .شهر و روستا( همگی امکان تحقق ضرر را دارد

اکم بر موضوع خارج ها از قواعد و مقررات حهر یک از این عرصه

 ای درصدد تخریب باشد.نشود و یا با آگهی تبلیغاتی مقایسه

هرای نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیرت کانونآئین

شورای انقالب نحوه تبلیغات و  57آگهی و تبلیغاتی مصوب سال 

آئرین نامره  12ها را باید روشن نموده است ترا برابرر مراده آگهی

از ادعاهای تبلیغاتی غیرقابل اثبات و مطالب گمراه  هامزبور رسانه

کننده پرهیز کنند و از قول منابع علمی مطالبی که از نظر علمی 

آئرین نامره تاسریس و  12مند نگردند. برابر ماده تائید نشده بهره

هرای آگهری و تبلیغراتی از نظارت بر نحوه کرار و فعالیرت کانون

معتقردات مررذهبی و عفررت اسرتفاده از تصرراویر مغرایر اخررالق و 

اند. عدم توجه بره هریرک از آمیز ممنوع گردیدهعمومی و توهین
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توانرد موجرد مسرئولیت مردنی و حتری کیفرری این مقررات می

 متخلف گردد.

کننررده در عرصرره سیاسرری و انتخابررات نیررز تبلیغررات گمراه

تواند موجرد مسرئولیت گرردد هرچنرد کره آشرنایی انتخراب می

وندگان و همچنین آگاهی عموم از وضعیت کنندگان و انتخاب ش

 57.اسرت داوطلبان نمایندگی امری ضروری برای انتخاب کردن

، 62، 58، 57، 64ولی قواعد و مقررات انتخابات همچرون مرواد 

و  74قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و یا مراده  65و  63

قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری  74

 کننده وضع نموده است.تبلیغات گمراهاز 

درو  پراکنری در تمرامی ادیران و سیسرتمهای :نشر اکاذیب

قانون مجرازات اسرالمی  698حقوقی قبیح و جرم است در ماده 

هرکس به قصد اضررار دیگرران یرا تشرویش اذهران عمرومی یرا 
مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیعاوراق چاپی یرا خطری برا 

دون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حربس از دو امضاء یا ب

ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم شود و بنرد 

نیز پخش شایعات و  79قانون مطبوعات مصوب سال  6ماده  11

مطالب خالف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسرته و 

را بررای  698مراده  هرای مقررر دردر تبصره ایرن مراده مجازات

متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه 

اعالم نموده است بنابر این بر اسراس عمومرات قرانون مسرئولیت 

 مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

در انگلستانتمامی آنانی که در کار ارتباطات هسرتند بایرد از 

افتراء، آگاهی کامل داشته باشرند. خطرر ایرن پدیرده، شبه جرم 

احتماال به عنوان مهم ترین مانع بر سرر راه آزادی رسرانه هرا در 

کشور انگلستان مطرح است. اصحاب رسانه ها باید از خطر افتراء 
 در تمامی مراحل مربوط به انتشار اخبار آگاه باشند.

ا )و بره بر خالف قانون اساسی مدون ایراالت متحرده آمریکر

ویژه نخستین متمم آن که آزادی بیان را به عنوان حقی تعرر  

ناپذیر از حقروق مررردم آمریکرا برر شرمرده( در قروانین جراری 

انگلستان، تضمینی برای وجود این گونره آزادی بره چشرم نمری 

خورد. اما انگلستان دارای مطبوعاتی آزاد و رقابتی اسرت کره بره 

رفی بره عنروان حقروقی دارای وسیله فوانین گوناگون و حقوق ع

قدمت، مورد حمایت قرار می گیرند. رسانه ها عمومرا در انتشرار 

آن چه می خواهند آزادند اما گاه به همین دلیرل، تحرت پیگررد 

قرار می گیرند و ناچارند بر حمایت های یادشرده دل ببندنرد. از 

یعنی از دوم اکتبرر  1998زمان اجرای قانون حقوق بشر مصوب 

                                                
مقاله مالکیت فکری، تحت نظر علیرضا  ،اکرامیعجم ،پورقربان. 57

دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان؛ بهار ، حسنی

89 

میالدی، قادر به یرافتن حرق آزادی بیران در حقروق 2000سال 

انگلستان نیز هستیم. قانون یاد شده در واقع، کنوانسیون اروپایی 

آن را که در حصوص حق  10حقوق بشر و به طور مشخص ماده 

آزادی بیان برای همگان است، موثر مری نمایرد. رسرانه هرا مری 

د در راستای حفظ توانند بر این حق تکیه کنندو دادگاه ها نیز بای

از قررانون حقرروق بشررر  12بخررش  69آن عمررل نماینررد.ص 

)انگلستان(، دادگاه ها را ملزم می سازد تا به هنگام صدور حکمی 

که بر مسایل مطبوعاتی، ادبی یرا هنرری تراثیر مری گرذارد، بره 

اهمیت حقوق یاد شده، توجه خاص مبذول دارند. امرا حرق یراد 

است که از آن جمله می تروان  شده به انحا گوناگون محدود شده

به مواردی که قانون بیان نمود اشاره کررد: منرافع امنیرت ملری، 

جلوگیری از بی نظمی یا جرم و احتماال مهم تررین مرورد یعنری 

اعمال محدودیت بررای حمایرت از شرهرت و اعتبرار یرا حقروق 
دیگران. آزادی بیان رسانه ها را باید در سایه حق فرد در تقاضای 

 اعتبار و حیثیت از دست رفته اش مالحظه نمود.اعاده 

شهرت و اعتبار فرد به وسیله قانونی معروف به قرانون افترراء 

مورد حمایت قرار می گیرد. قانون دیگری در این زمینه که البته 

 58از اهمیت کمتری برخوردار است، قانون کذب عمد است.

 ها در قالب قانونهای جبران خسارت رسانهشیوه-6

ها در اضررار بره غیرر جبرران خسرارت توسرط رسرانه هدف

 مختلف است از جمله:

 جبران خسارت مادی

 اعادهوضعبهحالقبل

 اعالمحقوقمتداعیین

 دیدهخرسندسازیزیان

 مجازاتیاتنبیهمقصریامتخلف
 . جلوگیری ازداراشدن غیرعادالنه ناشی ازتخلف

فتن نوع خسارت پرواضحاستکهتمامهدفجبرانخسارتبادرنظرگر

دیده اعاده وضرع بره حرال است متضرراز زیان و التیام زیانو خو

سابق است. گاهی زیان جنبه مالی دارد و گاه معنوی و گاه واجد 

هر دو عنوان برای جبران ضررر میرزان غرامرت مرالی کره قابرل 

پرداخت است باید متناسب با زیان وارده تعیین گرردد و تعیرین 

ه از نظریرات میرزان خسرارت توسرط قضرات محراکم برا اسرتفاد

گرردد کارشناسان ممکن خواهد بود و خسرارتی کره تعیرین می

 عمالً باید کلیه ضررهای ناشی از فعل زیانبار را شامل شود.

اما در ضررهای وارده معنروی تنهرا پرداخرت غرامرت کرافی 

نیست آنچه که در ضررهای معنوی مرورد لحراظ و توجره اسرت 

ن دیده است و این تنهرا التیام آالم روحی و روانی و اجتماعی زیا
 :                          از اتخاذ یکی از طرق ذیل ممکن است
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الزام به عذرخواهی یا اصالح موضوع در رسرانه همگرانی کره 

 ؛موضوع در آن منتشر شده است

 ؛های مختلفدرج حکم محکومیت رسانه مقصر در رسانه

عرضره بار و جلوگیری از نشر و پخش یرا آوری اثر زیانجمع

 آن

 درجپاسخمتضررازجرمدررسررررررررررررانههمگانیمربوطه -4

 59(بارفاعلفعلزیان)

 درج در پرونده رسانه و تعلیق فعالیت بمدت محدود. -5

بار توقیرف یرا تعطیلری رسرانه درصورت تکرار فعل زیان -6

 متخلف.

که تمامی موارد فوق با تمسک به قواعد و مقررات حاکم برر 

قروانین و مقرررات موجرود و  موضوع و تعلیق تخلف مربوطره برا

استناد به قواعد فقهی و شرعی و قرانون مسرئولیت مردنی قابرل 
 اعمال است.

در مقاله حاضر تمامی تالش بر این بوده که مسئولیت مدنی 

ها به فر  بروز تخلرف تابی در مجازات کیفری رسانهرا بجای بی

و تقصرریرممکن جلرروه داد در ایررران حاضررر عمرردتاً نشررریات و 

های جمعی براحتی با وقوع یک یا چند تخلرف ها و رسانهامهروزن

کوچک حتی با گذشت متضرر از جررم توقیرف، تعطیرل و بررای 

گردند لیکن درصورت حکومت همیشه از عرصه اجتماع حذف می

هرای مرالی و مسئولیت مدنی بر موضوع ضرمن تحمیرل مجازات

تنبه رسانه دیده و جبران ضررهای ناشی از فعل زیانبار برای زیان

های فرهنگری... بره مربوطه فرصت الزم جهت حضرور در عرصره

رسرد رسانه مربوطه داده خواهد شد در ایرن راسرتا بره نظرر می

های تدوین قرانون جرامعی در براب مسرئولیت مردنی در رسرانه

رسد این قانون چنانچره واجرد مروارد گروهی ضروری به نظر می
ر جامعه و محاکم قضایی ها را دذیل باشد مسئولیت مدنی رسانه

با قوت و قدرت اعمال خواهد نمرود ضرمن اینکره وضرع قرانونی 

ها و یکسان سازی قوانین، از خاص در نحوه برخورد با تمام رسانه

تشتت و برداشتهای مختلرف حقروقی در موضروعات مسرتحدثه 

نماید در صورت تحقق اراده تحریر و تصویب قانونی جلوگیری می

ها بره نظرر نگارنرده و بسریاری از رسرانه برای مسرئولیت مردنی

 دانررران دقرررت در مررروارد ذیرررل الزم و ضرررروری اسرررت.حقوق

حریم خصوصی اشخاص باید از تعر  مصون باشرد و در هرر  -1

ای باید میزان نقض مصونیت به موجب قرانون یک از موارد رسانه

 تصریح گردد.

                                                
مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، (، 1384ناصر،) کاتوزیان،. 59

 108ص دانشگاه تهران، تهران: 

 انعکاس حریم خصوصی افراد با اجازه آنان بالمرانع باشرد -2

مصادیق بارز حریم خصوصی مزبور حق اشخاص بر نام و تصویر و 

 ها و... است.خلقیات و نامه

های شخصیتهای اجتماعی که نفرع پخش تصاویر و چهره -3

عمررومی را در برجسررته نمررودن نظرررات آنرران در بررر داشررته و 

های افرادی که مجراز بره سرخنرانی و نشرر ]همچنین[ سخنرانی

 ها بالمانع باشد.نهافکارشان هستند در رسا

ها و چا  و نشر و پخش تصاویر اشرخاص و صراحبان حرفره

 حتی تابلوی آنها بدون رضایت آنان ممنوع باشد.

5-

برداریوتصویربرداریازاماکنعمومیتنهابامجوزودرجتابلویانوشتهدفیلم

ستند حق انتخاب حضرور رآنمحلممکنباشدتامردمیکهدرحالگذره

 شند.در تصویر یا فیلم را داشته با
تصویربرداری از کودکان و نوجوانران منروط بره رضرایت  -6

 والدین آنها باشد.

جداسازی فرهن  طنز و کاریکاتور با تخریب و تروهین و  -7

آمیز و نشرر اکاذیرب و ای تروهیننحوی که فعالیت رسرانهافترا به

های موجب لطمه به حیثیت اشخاص و شهرت تجراری و فعالیت

هرای سرنگین و جبرران واجرد مجازاتعواطف اشخاص ممنوع و 

 زیان متضرر باشد.

های ها و گروههای رسمی و کانونصاحبان حرف و تشکل -8

قانونی و ادارات و نهادها در حمایت از کارمندان و ابواب جمعری 

های زیران رسراننده را داشرته خود حق طرح دعوی علیه رسرانه

 باشند.

صادی، اجتماعی و نقد عملکرد مدیران اعم از سیاسی، اقت -9

فراهنگی مجاز و تنهرا درصرورت واجرد عنراوین تروهین، هترک 
 حرمت و... قابل تعقیب است.

های قضررایی پررس از ها و تصررمیماعمررال، آرا و نظریرره -10

ای برا حفرظ حقروق صدور حکم قطعی قابلیت نشر وبیان رسرانه

طرفین دعوی تنها با درج نام و شعبه دادگاه با قابلیرت تفسریر و 

سی حقوقی و قضایی جهت اطالع شرهروندان از نحروه اقردام برر

 دستگاه قضا را داشته باشد.

کارگیری تصاویر مقامات عالی رتبه در عرصه تبلیغات به -11

مذهبی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی و فرهنگی دولتی، ورزشری، 

ممنرروع و مسررتوجب تعقیررب گررردد ولرریکن بکررارگیری تصرراویر 

تصادی و تاریخی فرهنگی خصوصی اشخاص فرهیخته فرهنگی اق

 باشد.تنها با اجازه آنان مجاز می

در اظهار نظرهای تبلیغاتی مبتنی بر ارائه نظری علمی  -12
 ها درج شود.منبع موثق علمی موضوع در ذیل آگهی

های ای با ذکر منبع در مالکیتاستفاده جزئی و حاشیه -13

 دد.فکری و ادبی و هنری و سینمایی مجاز اعالم گر
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تبدیل یک اثر ادبی و نمایشی و هنری و غیره به فریلم  -14

سینمایی یا رادیویی با تصویری بدون اجازه دارنرده حرق ممنروع 

 باشد.

استفاده از عالمت تجاری تحت هرر عنروان منروط بره  -15

 مجوز صاحب عالمت باشد.

ها مکلف به تعیین خسارت مادی و الرزام رسرانه دادگاه -16

زیان بر اساس نظریرات کارشناسری در تعیرین  متخلف به جبران

 میزان خسارت باشند.

نویسنده، بازیگر، گزارشگر و هر کسی که در انجام فعل  -17

زیانبار نقش داشته است به ازاء میزان تقصیر و قصرور در حردود 

 زیان محکوم به پرداخت زیان گردد.

در صورت حردوث تخلرف از سروی اشرخاص حقروقی،  -18

برار مکلرف بره جبرران وان فاعرل فعرل زیانشخص حقوقی بعنر
خسارت بوده و چنانچه اموال شخص حقوقی کفایت زیان را نکند 

عوامل دخیل در ورود زیان موظف به جبران آن از اموال شخصی 

 باشند.

مندی از مزایای مندرج در های دولتی بدون بهرهرسانه -19

قرروانین دیگررر هماننررد مزایررای منررع توقیررف امرروال دولررت و 

ای موظف بره بار رسانهها در جرائم ناشی از اعمال زیانشهرداری

 جبران زیان بقید فوریت با تعیین ظرف زمانی معین گردند.

اقدامات رسانه در جهت کاهش آثار فعل زیانبار همانند  -20

دیرده موجبرات تخفیرف رضرایت زیان -اظهار برائت -عذرخواهی

 .دیده و مجازات را فراهم آوردآالم زیان

ها بدون نیراز رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی رسانه -21

ای از محراکم و به تشریفات آئین دادرسی مدنی در شرعبه ویرژه

که در ظرف زمرانی بنحو سریع و خارج از نوبت بعمل آید بنحوی
دیرده بتوانرد ضرررهای مرادی و معنروی خرود را محدودی زیان

 جبران شده ببیند.

دارای گسرتردگی عنروان باشرند  دیدهدرصورتیکه زیان -22

همانند صاحبان حرف معلمان، مهندسان، کارشناسران، وکرالء و 

هرای شرخص مشرخص را آوری در نامگان قابلیت جمرعدیدزیان

نداشته باشند محکومیت مالی مربوطه در جهت جبران زیران بره 

 نفع مستمندان، فقرا، نهادهای حمایتی اخذ شود.

ر اختیرار نهرادن صرفحه یرا رسانه متخلف موظف بره د -23

زمان یا موقعیت مناسبی به نهادهای عمرومی در جهرت تشرریح 

 مطالب دینی، فرهنگی و اقتصادی و غیرسیاسی گردد.

ها در بیمره نمرودن فعالیرت خرویش الزام قانونی رسانه -24

 ناشی از مسئولیت مدنی
ها به ثبت نام کارکنان تمرام اندرکاران رسانهالزام دست -25

 ود و ارائه قراردادهای کار آنان به مراجع قانونی.وقت خ

ای و مسئولیت ناشی از تولیرد تولیدکنندگان آثار رسانه -26

هررر محصررول ایررن تعهررد ضررمنی و برردیهی را دارد کرره برررای 

 60کننده خطری ندارد.مصرف

هرای مرالی قانون نحوه اجرای محکومیت 2اعمال ماده  -27

قداست رسانه ممنوع گرردد و در ها به جهت حفظ در باب رسانه

صورت عدم جبران صحیح زیان توسرط خاسرر تنهرا بره توقیرف 

 رسانه مکتوب تا زمان جبران زیان بسنده گردد.

 نتیجه گیری-7
بهترین توصیه به رسانه ها، پرهیز از به کرار گیرری جمرالت 

افتراء آمیزی است که مممکن است به یک دادرسی موفق علیره 

بته این مساله بدان معنرا نیسرت کره رسرانه هرا آنان بیانجامد. ال

نباید هرگز مطالبی این چنینی را به چا  برسانند زیرا ایرن کرار 

ممکن است بخش عمده ای از مقوالت جاری خواندنی و شنیدنی 

را در چارچوب ممنوعیت ها قرار دهرد. بسریاری از مطالرب ایرن 

توار چنینی که هر روزه چا  و پخش می ششود بر این مبنرا اسر

است که انتشار دهندگان، عقیده دارند تنها برخی از ایرن مروارد 

 ممکن است منجر به شکایت و تشکیل دادرسی شود.

فناوری اطالعات در کنار بسیاری از مزیرت هرایی کره دارد، 

زمینه سوء استفاده و اضرار به دیگران را نیز فرراهم کررده اسرت. 

باید زمینه جبرران حقوق مسئولیت مدنی با تمامی قواعد موجود 
ضررهای ناروا را فراهم کند. اما نباید اغراق کرد و خارج از حدود 

قواعد منطقی و مقررات قرانونی جبرران هرای حقروقی تحمیرل 

 61شود.

با عنایت به گسرتردگی مسرئولیت ناشری از فعرل زیران برار 

ای به نظر میرسد لحاظ موارد فوق در قانون جامع و کاملی رسانه

ای عرالوه برر منرع دسرتگاه قضرائی بره از مسئولیت مدنی رسانه

تحمیل مجازاتهای کیفری هم آثار زیان ناشی از عمرل رسرانه را 

لفرین را در برر کاهش دهد و هم موجبرات تنبیره و ارعراب متخ

توانرد در داشته باشد ضرمن اینکره تردوین چنرین مقرراتری می

صورت انحصار رسانه گروهی را در ترویج تفکر خراص برر خرالف 

مصالح اجتماع شکسته و عمال با الزام متخلف به درج عذرخواهی 

از زیان دیده و جبران ضرر وارده و در اختیار نهادن صرفحاتی از 

های صوتی تصویری و دیجیتال در رسانهنشریه و یا زمانی خاص 
های اجتمراعی، اقتصرادی، فرهنگری به انعکاس گزارشات فعالیت

های تعیینی مرجع قضائی فضای رسانه را نیرز از محریط دستگاه

زیان وجرم خارج و به فضا و محیط انتشار خردمتی خداپسرندانه 

 رهنمون سازد. 

                                                
 :دیدگان و بیمه شخص ثالث، نشرحقوق زیانصالحی، محمود، . 60
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و تالشری در آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمد سعی 

جهت حفظ قداست رسانه و جبران ضرر عادالنه ناشی از اقدامات 

ای بود که قطعا اربابان علم حقوق با استمرار و نقد منصفانه رسانه

آن زیربنای تحلیل علمی و نهایتا ایجاد راهکار متناسب برا شران 

 رسانه و ضرورت جبران ضرر زیان دیده را تبیین خواهند نمود.
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