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 چکیده:

 ،سازدیموابستگی سیاسی و معنوی شخص را به دولت معینی مرتبط و  شودمیخصوصی مربوط  المللبینتابعیت موضوعی است که به حقوق 

 ایفزاینده طوربه پناهندگی،افراد مانند جهان، در اضطراری هایمهاجرت .دردهندمیخود را از دست که اشخاص تابعیت  افتدمیاما گاهی اتفاق 

ه این موضوع عواقب اجتماعی، کرد ک اشاره تابعیتی بی پدیده به توانمی مشکالت این از که گردندمی اجتماعی معضالت و مشکالت درگیر

عواقب اجتماعی آن.  خصوصاًخواهد بود  تروخیمدر پی دارد ،حال اگر این فرد کودک باشد عواقب آن  هاآنو.. را برای  ،اقتصادی،آموزشیسیاسی

عدم داشتن  ترمهماز همه و  کندمیفراوانی را برای او ایجاد  هایچالشاین امر و  داندنمیرشد خواهد کرد که او را از خود  ایجامعهکودک  در 

  هویت اجتماعی و ملی را در پی خواهد داشت.

تابعیت، هویت، حقوق کودکان، امنیت اجتماعی: هاکلیدواژه  
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 مقدمه:

مردمی بدون تابعیت و تعلق به کشوری  بازهم، جای تعجب است که کنندمیتمام مرزها آن را به دهکده جهانی تعریف  باوجوددر دنیایی که 

 تتابعی. این افراد شودمیمهاجرت و پناهندگی افراد  روزافزونسیاسی در کشورها باعث افزایش  هایناامنیو  هاجنگوجود داشته باشد، اما وقوع 

یت خصوصی به این افراد بی تابع المللبیننمایند که در حقوق  اتخاذ را جدیدی دولت تابعیت اینکه از قبل دهندمی دست از را خود متبوع دولت

ق سیستم را طب . حال اگر این تولد در کشورهایی باشد که تابعیت خودشوندمیاز ازدواج این افراد کودکانی متولد  طبیعتاً .گویندمییا آپاترید 

که طبق سیستم خون عمل  کودک در کشوری متولد شود خاک اعطا کنند این کودکان تابعیت کشور محل تولد را کسب خواهند کرد ولی اگر

خواهند  بهرهبیو از حقوق اجتماعی  هویتبیقانونی،  هایحمایتاین کودکان به دلیل نبود .آنگاه این کودکان نیز بی تابعیت خواهند شد نمایدمی

 داسنا درکه هم در کنوانسیون حقوق کودک به آن تصریح شده است و هم  باشدمیبحث هویت یکی از حقوق مسلم کودکان  کهدرحالیبود 

اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مربوط به آن و غیره. داشتن هویت و مدارک هویتی و تابعیتی عالوه بر حق کودک  ازجملهدیگر  المللیبین

ت از کنار موضوعی تح تواندنمیو هیچ کشوری  شودمیبرای حفظ امنیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری محسوب  ایزمینهپیش دن،بو

 و فرهنگ و غیره از هیچ حقوقآموزش  ،اشتغالاجتماعی، تأمینعبور کند. این افراد بی تابعیت از بعد هویت،  اعتنابیعنوان کودکان بدون هویت 

تبعات فراوانی در پی داشته باشد با این اوصاف نداشتن  تواندمیبرخوردار نیستند فقدان هویت از سوی برخی افراد از بعد امنیتی نیز انسانی 

 نقض حقوق انسانی است. طورقطعبههویت 

و  هاولتداعطای تابعیت توسط تحلیلی انجام گردیده است که در دو بند به بررسی مفاهیم تابعیت و سیستمهای -توصیفی صورتبهاین مقاله  

 .پردازدمیاجتماعی، اقتصادی و امنیتی پیش روی کودکان بی تابعیت  هایچالش

 و معنوی است که شخصی ، اجتماعی، حقوقیکه عبارت از رابطه سیاسی باشدمیخصوصی  المللبینتابعیت از موضوعات مهم مربوط به حقوق  

و تبعه فردیست که تابعیت دولت معینی را داشته باشد و چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد،او  سازدمیرا به دولت معینی مرتبط 

 (.1386)نصیری،محمد:نامندمی تریدرا آپا

را از  تآن تابعی موجببهکه  ایطریقهاز  است عبارت. سیستم خاک کنندمیطبق دو سیستم خاک و خون تابعیت خود را به افراد اعطا  هادولت

 فرادیا به یا کندمی.یعنی شخص در درون مرزهای هر کشوری که متولد شود تابعیت آن کشور را دریافت نمایندمیروی محل تولد شخص معلوم 

و سیستم خون به آن معناست که تابعیت  باشند داشته اقامت کشور آن در است شده معین قانون در که مشخصی مدت برای که گرددمی اعطا

مواردی مانند مهاجرت، مجازات یا در خواهد داشت. تولد تابعیت دولت متبوع پدر و مادر خود را  محضبه کودکو  باشدمیشخص ناشی از نسب 

الت برای خود فرد و خانواده وابسته که این امر باعث بروز مشک دهندمی دست ازاثر تخییر یا قانونی خاص وجود دارد که اشخاص تابعیت خود را 

 (.1386:نصیری،محمد)گرددمیبه وی 

رط و خون ش پدری تابعیت مبتنی بر دو سیستم خون و خاک با ارجحیت خون است به این معنا که در قوانین تابعیت ایران نسب در کشور ما

 کهاینقانون مدنی ایران کسی که پدرش ایرانی است فارغ از  976که طبق ماده  گرددمیاعطا  و به افرادیالزم و کافی برای اعطای تابعیت است 

و  شودمیندر ایران منتقل  متولدشدهتابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان  دیگرعبارتیبه ماندمیدر کجای این دنیا متولد شده باشد، ایرانی 

ایرانی  مادری ازدر ایران . با توجه به این قانون،کودکی که پذیردنمیمادر  واسطهبها حقوق خصوصی ایران اعطای تابعیت از طریق سیستم خون ر

 گرددمینو پدری خارجی متولد شود،هیچ هویتی ندارد و اگر نتواند تابعیت دولت متبوع پدر خود را تحصیل نماید شهروند هیچ کشوری محسوب 

شناسایی معتبر و قانونی که از حقوق اولیه هر انسانی  هایکارتیتی مانند شناسنامه، گذرنامه، مدارک هو هرگونهو با توجه به اینکه این افراد فاقد 

 شدهشناخته، امکان استفاده از مزایای اجتماعی ،سیاسی، اقتصادی و قضایی دولت را ندارند. حق داشتن ملیت و هویت یکی از حقوق باشدمی
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انسان  هامیلیون حالبااینکه ممکن است سایر حقوق را بتوان از آن استخراج نمود. کندمیا ایجاد بوده و موقعیتی ر المللیبینعمومی در قوانین 

اخص در مورد کودکانی که دارای والدینی  طوربه.این مشکل ممکن است برندمیبسر  هویتیبیان هنوز در وضعیت بی تابعیتی و در سراسر جه

ملیت و  اًلزومکودکان مزبور  چراکه کندمیحادتر جلوه  شوندمیکشور زادگاه والدینشان متولد  جزبهبا اصالت مخلوط یا کودکانی که در کشوری 

، 1948منشور جهانی حقوق بشر  ازجملهمتعددی  المللیبینرا کسب نخواهند کرد.در این مورد اسناد  اندآمده دنیا بهتابعیت کشوری که در آن 

شدگی  خانمانبیو کنوانسیون مربوط به کاهش  1954شدگان  خانمانبیانسیون مربوط به وضعیت ، کنو1989 کنوانسیون جهانی حقوق کودک

 ددارنحقاز حق ملیت و تابعیت به دالیل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محدود کرد.افراد  تواننمیرا  کسهیچکه بر اساس آن  1961مصوب 

 للیالمبینحقوق بنیادی افراد در اسناد  ازجملهگردند.حق بر هویت  مندبهرهاز مزایای آن  که از هویت و اسناد هویتی معتبر برخوردار باشند و

مواد  یک حق بشری تعریف کرده است و عنوانبهاعالمیه جهانی حقوق بشر نام برد که تابعیت را  15از ماده  توانمیاز این اسناد که  باشدمی

 .طبق مادهنام، تابعیت، شناسایی والدین و عدم جدایی از آنان مورد حمایت قرار داده است کنوانسیون حقوق کودک که حق کودک را بر 9و8و7

 این کنوانسیون: 7

و از حقوقی مانند حق داشتن نام،کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و  شودمیبت دک بالفاصله پس از به دنیا آمدن ثتولد کو-1

 .باشدمیبرخوردار  هاآنقرار گرفتن تحت سرپرستی 

ر مواردی د خصوصاًمربوطه در این زمینه،  المللیبینکشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد -2

 تلقی خواهند کرد. االجراالزمآواره محسوب گردد، هاآنکه کودک در صورت عدم اجرای 

 هایدولتآورد و  دست بهاین ماده هر کودکی از بدو تولد حق دارد تولدش ثبت شود و تابعیتی را  1بند  طبق گرددمیکه مالحظه  گونههمان

که در صورت عدم اجرای  هاییزماندر  خصوصبهکه در این راستا تمام تالش خود را بکار گیرند  اندنمودهعضو این کنوانسیون نیز خود را ملزم 

 (1394وجود داشته باشد)خلوصی،تکتم: این تعهدات احتمال آوارگی کودکان

 و کمیسیون شده است بینیپیشمیثاق حقوق مدنی و سیاسی حق تحصیل تابعیت برای هر کودکی  24ماده  3همچنین بر اساس مفاد بند .

ا در حداکثر تسهیالت ر شوندمیبه کودکانی که در داخل خاک این کشورها متولد  نمایدمیحقوق بشر که به کشورهای عضو این میثاق توصیه 

 عضو میثاق است. هایدولتخصوص تحصیل تابعیت اعطا نمایند، تسهیل در اعطای تابعیت از تعهدات 

 ؟افتدمیدولتی آن کشور محروم گردند چه اتفاقی  هایحمایتاما وقتی کودکان از تابعیت و تعلق به کشور محل تولد خود و 

واکسیناسیون شوند،باید به مدرسه بروند و از آموزش که آن نیز  هابیماریباید در برابر  هاآن. دهندمی کودکان در هر شرایطی به رشد خود ادامه

برخوردار شوند، به دانشگاه بروند و به تحصیالت تکمیلی ادامه دهند و در مشاغل مختلف مشغول به کار  هاستآن اساسیاز حقوق ابتدایی و 

نیز  عتاًطبیند و ازدواج نمایند و آن در عمل اثبات نمای مرزوبومروند تا احساس تعلق به کشور را با دفاع از شوند. پسرها باید به خدمت سربازی ب

رشد  به توانندمیولی وقتی خود از مدارک هویتی و تابعیتی معتبر و حمایت دولتی و اجتماعی برخوردار نیستند چگونه  دارای فرزند شوند.

خراج از ترس  ا کنندمیدر کشور زندگی  غیرقانونی طوربه عمدتاً کهاینلت نداشتن مدارک تابعیتی و هویتی و اجتماعی ادامه دهند؟اینان به ع

ت بدون ثب هایازدواجغیرقانونی و  اکثراًکاذب و  هایشغلو به گزینند برمیشدن از کشور و ترد شدن در اجتماع  زندگی در سایه را برای خود 

و برای کمک به شرایط اقتصادی خانواده به کار کردن در شرایط  مانندبازمی. کودکان بی تابعیت از تحصیل در مدارس آورندمیرسمی روی 

که برای بقای خود به هر فعالیتی  کندمیرا مجبور  هاآنو کودکان  هاخانواده. گسترش فقر در بخش بزرگی از این اجتماع، دهندمیسخت تن 

را به کار اجباری  فرزندانشاناز سر ناچاری  ،هاخانوادهو این نیاز  هر چه بیشتر نیاز دارد آورانینانبه  ط خانوادهبیاورند.در این شرای روی

و ساعات  شوندمیاز خانواده جدا  عمالًو از  دهندمیدر خانواده و فشارهای اقتصادی تن به کار  زیاد جمعیت.این کودکان اغلب به دلیل داردمیوا

که هضم و درک آن برای  کنندمینیست برخورد  هاآنوز را در بیرون از خانه و با شرایط خشن در اجتماعی که مناسب سن و سال طوالنی از ر
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 هایناهنجاری.معضالتی مانند دزدی، اعتیاد، قاچاق و انواع دیگر شوندمیشرایط  آنخود نیز بخشی از  مرورزمانبه احتماالًسخت است و  هاآن

کی ی عنوانبهمانوئل کاستلز اندازد.میکه سالمت جامعه را به مخاطره  سازدمیز این افراد نوعی خطر بالقوه و بالفعل برای اجتماع اجتماعی که ا

که در آن کودکان در  کشدمیو شرایطی را به تصویر  پردازدمیدر عصر جدید به بحث در عرصه کار کودکان  شناسیجامعه پردازاننظریهاز 

در این میان کودکان مهاجر همیشه در معرض خطر بیشتری به نسبت  کندمیتعریف  هاچالهسیاهکه او آن را به  افتندمیی بدون بازگشت وضعیت

 مردم مدار،کمک به این افراد و آشنا کردن آنان با شرایط شناسیجامعه.و از سوی دیگر آرمان باشندمی هاچالهسیاهدر این  درافتادندیگر کودکان 

 ویش است.خ

 اما امنیت اجتماعی به چه معناست؟ دهندمیامنیت اجتماعی خود را از دست  کنندمیکودکانی که با این شرایط در اجتماع زندگی 

ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم و تصمیم گیران به  ایپدیدهباشد  تعریفقابلپیش از آنکه  امنیت اجتماعی

احساس امنیت را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون  توانمی.وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه،امنیت الزم و ضروری است.

و مصون بودن از تهدید و  هاآزادیمشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و  هایآزادیرضایت و در مورد نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و 

که جوامع  شودمیامنیت اجتماعی زمانی مطرح و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد،تعریف کرد.  غیرمترقبهخطر مرگ و حوادث 

کیفی زندگی  هایشاخصهدید، هراس  و هویت مربوط است.این مفهوم یکی از امنیت اجتماعی به تهاست.  درخطر هویتشان کنندمیاحساس 

 )عظیمی،ساره(.رودمیپیامدهای مختلف عدم امنیت به شمار  ترینمهماز  اجتماعی هایآسیباجتماعی است و 

و  هانتخشودکان در معرض انواع هستند بیش از بقیه کو غیرمعمولکودکان بی تابعیتی که در شهرها مجبور به کار کردن و زندگی در شرایط 

، قادر به دادخواهی در مراجع قانونی و قضایی نیستند.این کودکان که غیرقانونیکه به علت زندگی و اقامت  گیرندمیتهدیدات و تحقیرها قرار 

 ربراثاجتماعی کمتری برخوردارند. یهاحمایتاز  گیرندمیاجتماعی و قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان قرار  هنجارشکنان موردتوجهبیش از بقیه 

 دیگرتعباربه.گذاردمیبر جامعه انسانی  شماریبیافزایش ناامنی اجتماعی برای این کودکان پیامدهای منفی  درازمدتتداوم چنین شرایطی و در 

در صورت فقدان  چراکه،شودمیدچار فرسایش  کمکمو روابط اجتماعی  شودمیدر چنین شرایطی زندگی اجتماعی برای این کودکان دردناک 

هیز دیگران پرو از برقراری صحیح روابط اجتماعی با  شوندمیامنیت اجتماعی ،این کودکان در روابط اجتماعی خود با دیگران دچار شک و تردید 

 م.بدانی جامعهمیزان جرم و انحرافات در  توانیممیرا  ناامن.یکی از معیارهای یک جامعه کنندمی

همانند برخورداری از آب و غذا برای ادامه  وپرورشآموزش.امروزه برخورداری از باشدمیاز دیگر حقوق اولیه کودکان حق دستیابی به آموزش 

 شدهگنجاندهبه یکی از حقوق اساسی کودکان نسبت به خانواده و اجتماع تبدیل شده است.اصل عدم تبعیض  جهتازاینحیات ضروری است و 

 نمایدمیایجاب  1989کنوانسیون حقوق کودک  ازجملهخاص  المللیبینور سازمان ملل متحد،اعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد در منش

مقرر در اسناد حقوق  هایآزادیاز حقوق و  مندیبهرهاقدامات الزم،برابری حقوقی کودکان را در  بینیپیشعضو با وضع مقررات و  هایدولتکه 

ستی بدون هستند نیز بای روروبهمتعددی  مشکالتنمایند.بر این اساس کودکان مهاجر و بی تابعیت که با توجه به شرایطشان با  بشری تضمین

آسیب عاطفی،ذهنی و اجتماعی را برای وی و  تواندمیهر کودک  شوند.محرومیت از تحصیل مندبهره وپرورشآموزشتبعیضی از حق  گونههیچ

 هایناهنجاریو  هاآسیبموجب افزایش  درازمدتمحروم نموده و در  اشآیندهزندگی  هایقابلیتاجتماع به همراه داشته باشد. کودک را از 

برای همه  وپرورشآموزشبر این اساس اقدامات الزم برای فراهم نمودن امکانات  اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید.

کنوانسیون حقوق کودک که اختصاص به حقوق آموزشی کودکان  28هر جامعه قرار گیرد.ماده  هایاولویتتبعیضی بایستی از  هیچبیکودکان 

اتخاذ اقداماتی برای دستیابی تدریجی  را به هادولت و بشناسندرا برای کودکان به رسمیت  وپرورشآموزشحق  هاحکومتدارد،مقرر داشته است 

،تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه،در دسترس اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگانو  نمایدمیق تشوی به این حق

در زدودن  المللیبین هایهمکاریبرای تمام کودکان،حضور مرتب کودکان در مدارس، ایحرفهآموزشی و  هایراهنماییقرار دادن اطالعات و 

 طرف کنوانسیون قرار داده است. هایدولتدر سراسر جهان را از وظایف  سوادیبیجهل و 
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خصوصیات خاص و نیازهای اساسی خود  و هستندقشر جامعه  پذیرترینآسیبزیرا کودکان  هاستآنحقوق کودکان، توجه به نیازهای اساسی 

که  بدطلمیباشند.حقوق کودکان نیاز به رشد و پیشرفت عالی را باید از حمایت متناسب با سن و زمان رسیدن به بلوغ برخوردار  هاآنرا دارند.

،بلکه توجه به پرورش شودمیشامل را الزم و ... هایدرمانبرخورداری از شرایط مطلوب رشد جسمی مانند دسترسی به تغذیه مناسب،  تنهانه

مانند کار،کودک  شرایطیدر برابر  صحیح و محافظت .همچنین همه کودکان باید از حمایتگیردبرمیروحی و روانی را نیز در  هایجنبه

 باشند. مندبهرهربایی،بدرفتاری و خشونت 

 و فرهنگی هایزمینه.در برخی شوندمیمواجه  تریبزرگکودکان دختر مهاجر و بی تابعیت در مقایسه با پسران اغلب با مشکالت حمایتی 

 هانآو یا از  شدهگرفتهممکن است نادیده  درنتیجههستند و  تریاهمیتکم جایگاهاجتماعی،دختران در مقایسه با پسران دارای ارزش کمتر و 

 هایفادهسوءاستقربانی  هاآناست و در مقایسه با پسران تعداد بیشتری از  ترمدتکوتاهآموزشی اغلب  هایبرنامهدر  هاآن.شرکت شود سوءاستفاده

 .گیرندمیاجتماعی قرار  های منیاناانواع می شوند و در معرض  کشیبهرهجنسی،آزار و 

 باید بیش از بقیه به امنیت قضایی دستیابی داشته باشند. هویتبیدر این شرایط افراد و کودکان بی تابعیت و 

 شرف، آزادی، ناموس، مال، ارعاب و تهدید نسبت به جان، تجاوز، قضایی عبارت است از ایمنی و مصون ماندن فرد از هرگونه تعرض،امنیت 

 هایرنگن تخلفات، ،هابزه ،جرائماین مهم نیز هنگامی تحقق خواهد یافت که  تمامی حقوق قانونی و مشروع او. طورکلیبهمسکن و  شغل، حیثیت،

عواملی که سبب زیان مالی یا جانی یا معنوی و روانی افراد  رکلیطوبهشود و  کنریشهارتکاب آن در جامعه  هایریشهو انواع تقلب و فساد و 

 (.1382سید جالل: ،نصادقیا )بتواند احساس آرامش و امنیت کند فرد کهطوریبهمحیطی امن و آرام به وجود آید،  از بین برود و شودمی

نین چ تأمین..بتوان به هدف امنیت قضایی دسترسی یافتتا از آن طریق  اساسی امنیت رعایت شود هایمؤلفهبرای ایجاد چنین حالتی باید 

نوعی اطمینان و تضمینی  درواقعامنیت قضایی و قوه قضاییه است.  هادولت عهده بر برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، ایعادالنهامنیت 

تا  کنندمیحقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد  ی بهبرای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعد هادولتاست که 

(.در این 1386:حمیدرضا)اشراقی،فردی و اجتماعی خود را در چارچوب قانون به انجام برسانند. هایفعالیتشهروندان در سایه این امنیت بتوانند 

 بهرهبی قضایی هایحمایتاز این  عمالً شوندنمیناخته شهروندان یک کشور ش عنوانبهجمله قید شهروندان آمده است ولی افراد بدون تابعیت که 

ر د توانندمییت افراد بی تابعیت دادن به وضع سروسامانبا  هادولتو  شودمیخواهند بود و این محرومیت باعث بر هم خوردن تعادل در جوامع 

 در جهت تحقق دهکده جهانی گام بردارند. واقعاً، امنیت اجتماعی در جوامع را ارتقاء و  المللیبینراستای اجرای تعهدات 

 

گیرینتیجه  

 کشورهایی که هدف مخصوصاًحقوق بشری است که کشورهای مختلف به نحوی با آن درگیر هستند. ایمسئلهکودکان بی تابعیت  مسئله

مایت اجتماعی ح گونههیچاز  هادولت.کودکان بی تابعیت  به علت نداشتن وابستگی به باشندمیزیادی جهت رسیدن به زندگی ایده آل  جویانپناه

ه عو اقتصادی و سیاسی برخوردار نیستند و این موضوع باعث از بین رفتن امنیت این افراد در جامعه و همچنین بر هم زدن امنیت اجتماعی  جام

که این انزوا ممکن  کندمیدچار انزوای اجتماعی  را اشتن حمایت دولتی، کودکان.احساس عدم وابستگی  به جامعه و ندشوندمیمحل زندگی 

 وانندتمیبا سامان بخشیدن به وضعیت تابعیتی این افراد  هادولتنماید و مختلف در جامعه بروز  هایناهنجاریبه شکل ایجاد  درازمدتاست در 

  .بخشند ارتقاءاحساس امنیت را در کشور 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 منابع و مآخذ

 

1989نوامبر  23هانی حقوق بشر مصوب کنوانسیون ج-1  

1948دسامبر  10اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب -2  

1386خصوصی،موسسه انتشارات آگه،چاپ شانزدهم، المللبیننصیری،محمد،حقوق -3  

15/8/1394خلوصی،تکتم،تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران،-4  

https://www.likedin.com/puls/6069083425141194752 

عظیمی،ساره،زنان و امنیت اجتماعی  -5  

http://www.nipna.ir/fa/newsagency/12436 

  69و  68، صص16صادقیان،سید جالل،درآمدی بر امنیت و ابعاد گسترده آن،دانش اجتماعی،شماره -6

41،ص 1386، 66اشراقی،حمیدرضا،امنیت قضایی بر مبنای شرف و کرامت انسانی،دادرسی،سال یازدهم،شماره -7  

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

https://www.likedin.com/puls/6069083425141194752
http://www.nipna.ir/fa/newsagency/12436
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

