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 آن به مربوط قانونی مشکالت و مباحث و ماهواره
 

 فرنیانیمهدی کالن

 ّوساى اسالهی، ٍاحس آظاز زاًطگاُ ضٌاسی، جطم ٍ جعا حقَق اضضس کاضضٌاسی

 

 چکیده

ّای چطن ٍ گَش ٍ اًسیطِ اًساى تِ جای ّا ٍ تاضیک ضاُای اظ ضٍظًِّای گطٍّی ٍ اظ جولِ آى ضساًۀ هاَّاضُاهطٍظُ ضساًِ

اًس. زض ای تأثیطگصاض ٍ آگاّی ترص یافتٍِ ذصَصی افطاز حقیقی ٍ حقَقی قطة تا قطة سطظهیي ذاکی ضذٌِظًسگی اجتواعی 

ّا ٍ ّا، لْجِّا، ظتاىّا، سٌتّا، فطٌّگظًٌس ٍ اًسیطِّا ٍ حطین ذصَصی ٍ عوَهی هطزم آظازاًِ گام حضَض هیزضٍى ذاًِ

کٌٌس. زض ایي تیي ًسل جَاى زض ٍاقع یکی ض زگطگًَی ٍ تغییط ٍ تحَل هیّا ضا زچاتَاى گفت ًگطشّا ٍ زض کل هیحتی شائقِ

ّای ًسل جَاى اظ آسیة پصیطتطیي اقطاض جاهعِ زض تطاتط تْاجن فطٌّگ تیگاًِ است. زضوي تا تَجِ تِ ذصَصیات ٍ ٍیژگی

طٌّگی ذَز ضا تِ جَاى القا ّای ضس فًیاظّای ضٍحی اٍ ضا تا عطضِ هحصَالت فطٌّگی جصاب پاسد زازُ ٍ زض قالة آى اضظش

ّا ٍ ٌّجاضّا ٍ قَاًیي حاکن تط جاهعِ اظ جاًة ایي افطاز تطٍظ ٍ کٌس ٍ زضًتیجِ القاء ایي هحصَالت ضفتاضّایی هرالف تا اضظشهی

ایٌگًَِ  ًوایس تا آغاظ ٍضٍزکٌس. ضساًِ هاَّاضُ تا اًتقال زاًص ٍ اطالعات جسیس ٍ هثازلِ افکاض ًقص هْوی ضا ایفا هیظَْض هی

ّا، تغییط زض عقایس اًس. یکی اظ هْوتطیي ًتایج ایي زگطگًَیّای هْوی قطاض گطفتِّا، جَاهع تططی زضآستاًِ زگطگًَیضساًِ

-ّا است. ٍسایل اضتثاط جوعی ٍ اظ جولِ آًْا ضساًِ تصَیطی هاَّاضُ، ّن تحت تحَالت اجتواعی اقتصازی ٍ فطٌّگی هیگطٍُ

ساظًس. زض ظهاًی کِ تِ ّطعلت زض یک جاهعِ زگطگًَی ٍ تحَلی ضخ جَاهع ضا زض ذَز هٌعکس هی ّایتاضٌس ٍ ّن زگطگًَی

کِ ایي ٍسایل زض ضاستای اّساف جاهعِ ًوایس. زض صَضتیزّس، ٍسایل اضتثاط جوعی ًقص تسیاض اساسی ٍ حیاتی ایفا هیهی

جاهعِ ذَاٌّس تَز ٍ چٌاًچِ تطذالف اّساف جاهعِ  ّای هَلس زضتاضٌس، ٍسیلِ اصالح، ٍحست، کٌتطل زضًٍی ٍ اضاعِ اضظش
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