
  

 
 

 



  

 
 

 

  

 رایت کپی  –یوتیوب 

 

 رایت قانون اول کپی
هایی را آپلود کنند که خود ساخته باشند و یا مجاز به استفاده  کنندگان یک محتوا صرفا باید ویدئو تولید 

اند، آپلود کنند و یا از محتوایی در  از آنها باشند. به این ترتیب آنها نباید ویدئوهایی را که خود نساخته 
ی  ه فرد دیگری است، همچون یک قطعه رایت آن مربوط باستفاده کنند که حق نشر و کپیویدئوهای خود 
تکه  برنامه -موسیقی،  از  کپی کدهایی  حق  دارای  دیگر  های  افراد  توسط  شده  ساخته  ویدئوهای  یا  رایت، 

 بدون کسب اختیارات الزم.  

 ی منصفانه چیست؟ استفاده
منصفانه استفاده  ایاالت  1ی  قوانین  از  اساس    یکی  بر  و  است  می متحده  از  آن  ویژه،  شرایط  در  توان 

قانون کپی  استفاده محتویاِت تحت حمایت  اجازه گرفت،  آن  مالک  از  اینکه  بدون  از  رایت  کرد.  ی مجدد 
شود و در کشورهای مختلف قوانین متفاوتی  ی منصفانه بر اساس موارد مختلف تعیین می طرفی استفاده 

ا اجرا می در  زمینه  نتشوندین  ایاالت متحده،  در  نقدها، پژوهش یجه .  تفسیرها،  اقداماتی همچون  ها،  ی 
یا گزارش آموزش  و  از  ی منصفانه محسوب می های خبری در شماِر استفاده ها  باز هم استفاده  اما  شوند 

 آنها بستگی به موقعیت دارد. 

ایجاد شده است و در آن قطعات موسیقی و اثرات    (Youtube Library)  ی صوتیکتابخانه در یوتیوب یک  
ی مجدد و ایمن از آنها، محتوای  صوتی کیفیت باال فراهم شده تا تولیدکنندگان محتوا بتوانند با استفاده 

 مورد نظر خود را بوجود آورند. 

 منابع

 ی منصفانه بیشتر بیاموزید.. در مورد استفاده 

 ی منصفانه:  استفاده  سیاست 
 

 ی منصفانه در یوتیوب استفاده

توان تحت شرایط خاص از  ی منصفانه یک روش قانونی است که با آن می مانطورکه اشاره شد استفاده ه
 بدون کسب اجازه از مالک اصلی، استفاده کرد.   رایتمحتویات دارای حق کپی 

 

 

 
1 Fair Use 

https://support.google.com/youtube/answer/3376882?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/3376882?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/3376882?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=en


  

 
 

 

 ی منصفانه ی استفادههای الزم در زمینهراهنمایی

زمینه  در  را  متفاوتی  قوانین  مختلف،  استفادکشورهای  کپی ه ی  حق  دارای  محتواهای  از  مجاز  رایت  ی 
اجازه تصویب کرده  بدون  از این محت اند تا همانطورکه عنوان شد بتوان  برای  ی مالک،  واها استفاده کرد. 

نتیجه  متحده،  ایاالت  در  پژوهش مثال  نقدها،  تفاسیر،  همچون  اقداماتی  گزارش ی  یا  آموزش    های ها، 
استفاده  در شمار  قر خبری  منصفانه  معامله ار می ی  عنوان  با  مفهوم مشابهی  برخی کشورها،  در  ی  گیرند. 

 کند.  وجود دارد که کامال متفاوت عمل می  2منصفانه 

پردازند. شاید  ی منصفانه میی استفاده ی مشخص، به موارد بالقوه ها با توجه به حقایق هر پرونده گاه داد
دارای   محتوای  با  ویدئوهایی  آپلود  از  پیش  باشد  کپی بهتر  زمینه حق  در  متخصص  یک  با  ی رایت، 

 های قانونی مشورت داشته باشید.  مشاوره 

 ی منصفانه  چهار عامِل استفاده

ایاال را تشخیص میقضات هستند که موارد استفاده   ت متحده،در  دهند. درواقع یک قاضی  ی منصفانه 
ه ِاعمال شوند. این چهار عامل به ی منصفانه در هر مورد خاص چگونکند که چهار عامِل استفاده تعیین می 

 شرح زیر هستند:  

یت تجاری است و یا با اهداف  ی استفاده، ازجمله اینکه آیا این استفاده دارای ماه. هدف و مشخصه 1
 آموزشی غیرانتفاعی صورت گرفته است.  

می دادگاه  تعیین  را  مساله  این  معموال  کپ ها  حق  دارای  محتواهای  از  استفاده  آیا  که  رایت،  ی کنند 
ی مجدد موجب افزودن بیان یا معنای جدیدی به آفرین« بوده است. این عبارت یعنی آیا استفاده »تحول 

 رود.  ی اصلی به شمار می هایی از نسخه شده یا صرفا کپی محتوای اصلی 

دارد که  گیرند اما هنوز هم این احتمال وجود  ی منصفانه قرار می کاربردهای تجاری، کمتر در شماِر استفاده 
 ی منصفانه، بتواند درآمدزا باشد.  یک ویدئوی دارای محتوای استفاده 

 رایت  . ماهیت اثر دارای حق کپی2

مطالباستفاده   استفاده   از  نوع  از  تخیلی  کامال  آثار  از  بیشتر  واقعی،  عمدتا  محسوب  آثار  منصفانه  ی 
 شوند. می

 رایت دارای حق کپی . مقدار و حالت بخش استفاده شده نسبت به کل اثِر  3

های زیادی از یک محتوای اثر اولیه از بخش اندکی از آن استفاده کنیم، احتمال  اگر به جای کاربرد بخش 
استفاده ای شمار  در  آمده  بدست  محتوای  مورد  نکه  بخش  اگر  اما  است.  بیشتر  شود،  فرض  منصافه  ی 

تواند خالف  ی اندک می بکارگیری نمونه   ی اثر به شمار رود، در این صورت گاهی حتیوهره استفاده شده، ج 
 ی منصفانه باشد. روند استفاده 

 رایت زش محتوای دارای حق کپی ی مجدد بر بازار بالقوه یا بر ار . تاثیر استفاده 4

 
2 Fair Dealing 



  

 
 

رایت به سود حاصل از محتوایشان شود، احتماال در  ای که مانع از دستیابی مالک حق کپی موارد استفاده 
استفاده طبقه  نمی بندی  قرار  منصفانه  دادگاه ی  مواقع  برخی  نقیضه گیرند.  وجود  صورت  در  این  ها  هایی، 

 وند.  شعامل را نادیده گرفته و استثنا قائل می 

 ی منصفانه هایی از استفادهنمونه
 رفت«  4در ایستگاه رادیویی رایت وینگ به مالقات گلن بک  3»دونالد داک 

 ***  rebelliouspixelsتوسط 

ها، پیام جدیدی را در  ه است. ریمیکسهای کوتاهی را از منابع مختلف ترکیب کرد این ریمیکس، گزیده 
ی آنها، کنند. به این ترتیب آثاری که به واسطه زمانی بحران اقتصادی ایجاد می  یمورد یک اثر در دوره 

 فانه در نظر گرفته شوند.  ی منصتوانند استفاده کنند، می مفهوم و معنای جدیدی برای منابع ایجاد می 

 یوتیوب  در  ی منصفانهحفاظت از استفاده
کند که مالکان در  های متعددی را برای حذف و برداشتن ویدئوهایی دریافت می یوتیوب همواره درخواست 

کپی  قانون  نقض  ادعای  آنها  درخواست مورد  این  مواقع  برخی  دارند.  را  قرار  رایت  را هدف  ویدئوهایی  ها، 
نمونه اداده  از استفاده ند که ظاهرا  دای واضحی  نتیجه رسیده دگاه ی منصفانه هستند.  این  به  که  ها  اند 

ی منصفانه است  د پیش از ارسال اخطار حذف، در مورد اینکه یک محتوا استفاده رایت بایمالکان حق کپی 
تایید کنند که این    شودرایت خواسته مییا خیر، تحقیق کنند. به همین دلیل اغلب از مالکان حق کپی 

 اند. تحلیل را انجام داده 

هایی بپیوندند که طی آن  شود به مجموعه ابتکارعمل دکنندگان محتوا خواسته میدر، از تولیدر موارد نا
شوند. از طریق این  رایت محافظت میی منصفانه در برابر درخواست حذف کپی های استفاده برخی از نمونه 

ر مواجهه با اخطار  ی آنها د ی منصفانه یدکنندگان محتوایی که ویدئوهای استفاده ابتکارات، یوتیوب به تول 
قرار گرفته  میلی حذف غیرمجاز  تا یک  به  ون دالر غرامت می اند،  این حذف منجر  البته درصورتیکه  دهد، 

کپی  حق  نقض  شکایت  ابتکارعمل طرح  این  از  هدف  شود.  که  رایت  است  مساله  این  تضمین  ها، 
شته باشند. همچنین این  ن محتوا فرصت کافی برای محافظت از محتوای خود در اختیار دا تولیدکنندگا

های  انه را هدف قرار داده است که با آموزش اهمیت و محدودیت ها، بهبود سطح دنیای خالق ابتکارعمل 
 شود.  ی منصفانه حاصل میاستفاده 

 در یوتیوب   ی منصفانههایی از حفاظت از استفادهنمونه
 را بررسی کنید.   ی منصفانه لیست پخش حفاظت از استفاده های بیشتر، ی نمونه رای مشاهده ب

هده  توانید ویدئوهای فراهم شده در لیست پخش را هم مشا نکته: اگر ساکن ایاالت متحده هستید، می 
 ادر به تماشای این ویدئوها نخواهید بود.  کنید. اما اگر خارج از ایاالت متحده هستید، متاسفانه ق

درخواست  زیاد  مقادیر  از  کوچکی  بخش  نمونه،  ویدئوهای  کپیاین  حذف  همچنین  های  هستند.  رایت 
هستند که در معرض  ای  ی منصفانه ویدئوهای ذکر شده، فقط چند مورد از تعداد زیاد ویدئوهای استفاده 

 اند.  درخواست حذف قرار گرفته 

 
3 Donald Duck 
4 Glenn Beck 

https://youtube.com/user/rebelliouspixels
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbpi6ZahtOH6WuBGUkUf8Z_w5jO87qcT4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbpi6ZahtOH6WuBGUkUf8Z_w5jO87qcT4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbpi6ZahtOH6WuBGUkUf8Z_w5jO87qcT4


  

 
 

ی منصفانه را ارائه کند  واند تنها برای تعداد اندکی ویدئو، طرح حفاظت از استفاده توتیوب می هر ساله، ی 
شوند که  شوند. بطور کلی، ویدئوهایی انتخاب می که این ویدئوها بر اساس عوامل متعددی انتخاب می

 ی منصفانه را نشان دهند. س چهار عامل ذکر شده، استفاده به بهترین شکل و بر اسا

شود. نیاز نیست شما درخواست  ها انتخاب شود، به شما اطالع داده می ویدئوی شما برای ابتکارعمل ر  اگ
حفاظت از ویدئو را مطرح کنید. اگر این حفاظت به ویدئوی شما تعلق گیرد، حتما ما از گروه یوتیوب با 

 هیم بود. شما در تماس خوا 

 ویدئوهای بازیابی شده 
نمی  یوتیوب  ویژ گرچه  همتواند  برای  را  قانونی  دفاع  مراقب  ه گی  ما  حال  این  با  کند،  ارائه  کاربران  ی 

می  اثر  محتوا  تولیدکنندگان  بر  که  حذفی  اطالع  اخطارهای  توجهی  قابل  موارد  از  شاید  هستیم.  گذارند، 
ایم در درخواست حذف خود تجدیدنظر کنند و  رایت خواسته داشته باشید که در آنها از مالکان حق کپی 

 ی منصفانه را تایید نمایند. برای مثال: های استفاده ویدئو 

های کوتاهی از تبلیغات را نشان داد و از آنها به عنوان بخشی از  ؛ که کلیپ5یانگ ترکز   ویدئوی •
 ی بینندگان یاد کرد.   محتواهای آزاردهنده 

تا  • سکوالر  تاییدنشده 6ک ویدئوی  درمانی  رویکرد  تایید  برای  را  سیاسی  شخصیت  یک  که  ی ؛ 
 کند.  دیابت، نقد می 

توایالیت   • سریال  ریمیکس  ادوارد:  و  اصلینسخه [  --بوفی  مختص    ؛]ی  ریمیکس  ویدئوی  یک 
نحوه  که  شدننوجوانان  کشیده  تصویر  به  مجموعه ز   ی  دو  در  را  به  نان  مربوط  نمایشی  ی 

 کند.  ها با هم مقایسه میآشام خون 
• ”No Offense“  یک کلیپ  از  آن  در  و  شد  بارگزاری  ازدواج  ملی  سازمان  سوی  از  که  ویدئوی  ؛ 

 استفاده شد.   نه ادباای از رفتار بی سلبریتی به عنوان نمونه 
 

 اطالعات بیشتر  
ی منصفانه، منابع آنالین متعددی برای  ی استفاده در صورت تمایل برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه 

شوند فقط اهداف آموزشی دارند و هیچ کدام  هایی که در ادامه معرفی میشما در دسترس است. سایت
 اند: از سوی یوتیوب تایید نشده 

زمینه » • در  اقدامات  بهترین  استفاده کدهای  آنالینی  ویدئوهای  برای  منصفانه  مرکز  ی  توسط   »
 رسانه و تاثیر اجتماعی 

 ی دیجیتال ی قانون رسانه توسط پروژه   ار عاملتفسیر جزئی چه  •
 رایت ایاالت متحده ی کپی اداره  یی منصفانه شاخص استفاده  •

 

 

 

 
5 Young Turks 
6 Secular Talk 

https://www.youtube.com/watch?v=sscI7JewZhU
https://www.youtube.com/watch?v=RZwM3GvaTRM
https://www.youtube.com/watch?v=a1DWVTJ_gBo
http://cmsimpact.org/code/code-best-practices-fair-use-online-video
http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use
http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use
http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use
https://www.copyright.gov/fair-use/fair-index.html


  

 
 

 ( Youtube Studio)ی صوتی های صوتی کتابخانهاستفاده از موسیقی و افکت
 ی صوتیباز کردن کتابخانه

شوید. )بطور مستقیم بر روی لینک ارائه شده کلیک کنید و یا پس از ورود   یوتیوب استودیو وارد   .1
به یوتیوب  انید بخش ورود  تو به حساب کاربری یوتیوب با کلیک بر روی عکس پروفایل خود، می

 دیو را مشاهده کنید.( استو 
 ی صوتی را انتخاب کنید.  از منوی سمت چپ، کتابخانه  .2

ی صوتی  ، بطور مستقیم وارد کتابخانه youtube.com/audiolibraryتوانید با استفاده از لینک  همچنین می 
 شوید.  

 وسیقی  ی صوتی و یافتن مجستجو در کتابخانه
)کتابخانه  رایگان  موسیقی  تب  در  است.  شده  تقسیم  بخش  دو  به  یوتیوب  صوتی  از  Free musicی   ،)

)  (  Filtersفیلترها ) را  search barو نوار جستجو  ( استفاده کنید تا موسیقی مورد نظر ویدئوی خود 
 پیدا کنید.  

وار  هنگ، نام هنرمند یا کلمات کلیدی مشخص را در نتوانید عنوان آ برای یافتن یک موسیقی خاص، می
توانید جستجوی خود را با مواردی همچون عنوان، ژانر، حالت، نام هنرمند،  جستجو وارد کنید. همچنین می 

 ود. تری انجام ش ویژگی و مدت زمان آهنگ )به ثانیه( فیلتر کنید تا جستجوی مناسب 

گزی روی  بر  کلیک  با  را  خود  جستجوی  )نه نتایج  فیلتر  حالت    (  filterی  یا  و  ژانر  هنرمند،  نام  کنار 
توانید نتایج جستجوی خود را بر اساس مواردی همچون عنوان آهنگ،  ها اصالح کنید. همچنین می آهنگ 

 کنید.  سازی  نام هنرمند، مدت زمان، و یا تاریخ، با کلیک بر روی ستون آنها مرتب 

ی کنار عنوان  ن ستاره های محبوب خود قرار دهید، بر روی آیکو ی آهنگ اگر بخواهید آهنگی را در دسته 
برای مشاهده  کلیک کنید.  لیست آهنگ آهنگ  روی تب ستاره ی  ) های محبوب خود،  کلیک  Starredدار   )

 کنید.  

 شوند. فه می ی صوتی یوتیوب اضادو بار در ماه، قطعات موسیقی جدید به کتابخانه 

 

 

 

 های صوتی  یافتن افکت

( استفاده  search barو نوار جستجو )  ( Filters(، از فیلترها )Sound effectsی ) های صوت ت در تب افک 
 کنید تا افکت صوتی مورد نظر ویدئوی خود را پیدا کنید. 

ر نوار جستجو توانید عنوان آهنگ یا کلمات کلیدی مشخصی را د برای یافتن یک افکت صوتی خاص، می 
کنید. همچنین می  مواردی همچون دسته توانید جسوارد  با  را  خود  و مدتتجوی  )به    بندی  آهنگ  زمان 

 تری انجام شود. ثانیه( فیلتر کنید تا جستجوی مناسب 

https://studio.youtube.com/
https://www.youtube.com/audiolibrary


  

 
 

 پخش و دانلود صوت 

اید  کلیک کنید. اگر از آهنگی که شنیده   (  Playبرای پخش یک نمونه آهنگ، بر روی قسمت پخش ) 
شناخو  را  خود  نشانگر  آن  تاریخ  روی  بر  آمد،  )شتان  دانلود  عبارت  روی  بر  و  کنید  برای  Downloadور   )

 کلیک نمایید.   MP3دریافت آن در قالب یک فایل 

های  ی صوتی ادامه خواهد داشت. با استفاده از کنترل پخش این آهنگ در مدت حضورتان در کتابخانه 
های بعدی و  ی پخش، و پخش آهنگ توانید اقداماتی همچون توقف، ادامه ی صوتی، میکننده روی پخش 

 قبلی را انجام دهید.  

 9اعطای تخصیص 

با گواهی  اگر می  از آهنگی  را      10عوام خالق خواهید  اثر  باید اعتبار الزم برای هنرمند  استفاده کنید، 
ایج برای  بیاورید.  خود  ویدئوی  توضیحات  در  را  او  نام  و  کرده  تخصیص می تامین  اطالعات  به  اد  توانید 

 شکل زیر عمل کنید:  

 شوید.   یوتیوب استودیو وارد حساب کاربری خود در   .1
 (.  Audio Libraryی صوتی را انتخاب کنید )از منوی سمت چپ، قسمت کتابخانه  .2
   خواهید استفاده کنید را پیدا نمایید.آهنگی که می  .3

عو  • گواهی  با  موسیقی  قطعات  تمامی  بررسی  برای  <  نکته:  فیلتر  نوار  روی  بر  خالق،  ام 
 های موردنیاز کلیک کنید.  تخصیص 

 کلیک کنید.   (، بر روی آیکون عوام خالق  License typeدر ستون نوع گواهی )  .4

پنجره  .5 آیکون کپی  در  روی  بر  نمایید.  ی ظاهرشده،  را کپی  تا متن تخصیص  کنید    کلیک 
 وارد کنید.  ویدئوی خود  توانید این متن را در توضیحاتاکنون می 

می  کتابخانه اگر  استاندارد  گواهی  با  آهنگی  از  به  خواهید  نیاز  که  کنید  استفاده  یوتیوب  صوتی  ی 

فیلتر   نوار  روی  بر  ندارد،  نیست«    تخصیص  نیاز  کلیک  (Attribbution not Required)< »تخصیص   ،
 کنید.  

ی صوتی یوتیوب استفاده کنید، یک بخش  کتابخانه د از هر موسیقی و آهنگی از ر ویدئوی خو نکته: اگر د
ی بازدید ویدئوی شما به نمایش درخواهد آمد. به یاد داشته باشید  در صفحه   11«موسیقی در این ویدئو »

موسیقی از  شما  ویدئوی  در  گوااگر  با  تخهایی  اطالعات  شود،  استفاده  خالق  عوام  در  هی  باید  صیص 
 توضیحات ویدئو نمایش داده شوند.  

 
9 Attribution 
10 Creative Commons 
11 Music in this video 

https://creativecommons.org/licenses/
https://studio.youtube.com/
https://support.google.com/youtube/answer/7680188?hl=en#zippy=%2Cwhat-does-licensed-to-youtube-by-mean%2Cwhy-is-some-info-missing-from-music-in-this-video%2Cwhat-if-i-hear-my-song-in-a-video-but-dont-see-music-in-this-video-info%2Cwhat-if-my-song-is-listed-but-the-data-is-wrong


  

 
 

 درآمدزایی از ویدئوها  
های  ا و افکت هتوانید با استفاده از آهنگ باشید، به راحتی می  12ی شراکت با یوتیوب برنامه اگر عضوی از  

 ود کسب درآمد کنید.  ی صوتی از ویدئوهای خ صوتی کتابخانه 

از کتابخانه های صوتی بدون حق کپی ها و افکت آهنگ  شود، دارای ی صوتی یوتیوب دانلود می رایت که 
 کند.  نبوده و صاحب حق، ادعای مالکیت در مورد آنها را نمی  (Content ID)   ی محتواشناسه سیستم 

 یه یاد داشته باشید: 

ی صوتی از نظر یوتیوب بدون حق  های صوتی موجود در کتابخانه ها و افکت فقط آهنگ  •
 رایت هستند.  کپی 

 13ی مالکانه« های صوتی »بدون بهره ها و افکت یوتیوب، در قبال مشکالت ناشی از آهنگ  •
گونه های موسیقی، هیچ های یوتیوب یا سایر کتابخانه ز آزاد« در کانال حق امتیا   و »دارای

 کند.  ئولیتی قبول نمی مس
هیچ  • زمینه یوتیوب،  در  راهنمایی  ازجمله  قانونی  راهنمایی  به گونه  مربوط  مشکالت  ی 

 کند.  دهند، را ارائه نمی موسیقی که خارج از پلتفرم این برنامه روی می 
پرسش  • زمینه   هاییاگر  ادر  می ی  دارید،  موسیقی  از  خبره  ستفاده  وکیل  یک  با  توانید 

 مشورت کنید.  

 ، بیشتر بیاموزید ...  توانید درآمدزا کنیدچه نوع محتواهایی را می ر مورد اینکه د

 رایت داشته باشند؟  کپیتوانند ادعای حق چگونه صاحبان اثر می
می  کاربری  کپی هر  مدیریت  ابزارهای  به  یوتیوب تواند  به   14رایت  که  ابزارهایی  باشد،  داشته  دسترسی 

دهند. ما با صاحبان  رایت خود را در محیط یوتیوب میصاحبان اثر، امکان کنترل محتواهای دارای حق کپی 
ویژگی  با  بتوانند  آنها  تا  داریم  همکاری  من اثر  تصمیم های  این  و  یابند  مطابقت  اساس  اسبی  بر  گیری 

کپی  محتواهای  شده مقیاس  آنه رایت  مدیریت  ی  برای  آنها  به  که  منابعی  همچنین  و  یوتیوب  در  ا 
می مسئوالنه  انجام  یافته،  اختصاص  محتوا  آنالین  مجموعه ی  در  کپی شود.  مدیریت  یوتیوب،   15رایت ی 

 رایت برای صاحبان اثر فراهم شده است.  کپی ی مختلف به منظور طرح ادعاهای  چندین شیوه 

 

 16فرم وب
رایت حذف کرد، ارسال  های غیرمجاز را از محتوای دارای حق کپیتوان کپی ای که با آن میترین شیوه ساده 

کپی  اخطار  یک  از طریق وب دستی  کپی انو )ق  DMCAفرم  رایت  هزاره ن  دیجیتال(رایت  ابزار    ی  این  است. 
ی همه است و به هر زبانی در  کند، یک ابزار باز برای استفاده ای اغلب کاربران به بهترین حالت کار می بر 

 باشد. دسترس می 

 
12 YouTube Partner Program 
13 Royalty-Free 
14 Copyright Management tools 
15 Copyright Management Suite 
16 WebForm 

https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/2797370
https://support.google.com/youtube/answer/2797370
https://support.google.com/youtube/answer/2797370
https://support.google.com/youtube/answer/2490090
https://support.google.com/youtube/answer/2490090
https://support.google.com/youtube/answer/2490090
https://www.youtube.com/copyright_complaint_form


  

 
 

 17ابزار تطبیق حق کپی رایت
ین در مورد  ا؛ که پیش از ا ی محتو )شناسه   Content IDرایت از قدرت فناوری تطبیق  ابزار تطبیق حق کپی 

کند تا بتواند ویدئوهایی را که به صورت تکراری و غیرمجاز در یوتیوب  ه می آن توضیح داده شد( استفاد
کانال در دسترس قرار دارد و اگر یک ویدئوی    1,500,000شوند بیابد. این ابزار برای بیشتر از  بارگزاری می

این ابزار    های دیگر یوتیوب بارگزاری مجدد شوند،ننده در کانال تقریبا کامل از ویدئوهای اصلی یک تولیدک
تولیدکننده  به  و  دارد  را  آنها  تشخیص  می قابلیت  اجازه  اصلی  این  ی  از  یکی  خود  تمایل  اساس  بر  دهد 

می  اصلی  تولیدکنندگان  دهد:  انجام  را  به  اقدامات  باشند،  داشته  را  ویدئو  حذف  درخواست  توانند 
انجام دهند، فقط این تطبیق را   خواهند اقدام خاصیپیام بفرستند، یا درصورتیکه نمی  ی ویدئو آپلودکننده 

وب  طریق  از  که  کاربری  هر  کنند.  حذف  بایگانی  درخواست  ارسال  به  موفق  یوتیوب  شود،   DMCAفرم 
 تواند با استفاده از فرم عمومی درخواست دسترسی کند.  می

Content ID 
های حقوقی  مدیریت   ، راهکار ما برای آن دسته از افرادی است که نیاز به Content IDی محتوا یا  شناسه 
دهد  نگاری دیجیتال است که به صاحبان اثر اجازه می ی محتوا، یک سیستم انگشت دارند. شناسه  پیچیده 

در   آپلود شده  آپلود کنند و سپس ویدئوهای  فایل مرجع  به عنوان  را  انحصاری خود  دارای حق  محتوای 
نماین اسکن  خود،  با محتوای  یافتن شباهت  منظور  به  را  را  یوتیوب  محتوا  یک  کاربری  که  هنگامیکه  د. 

در پایگاه داده به دنبال یافتن تطبیق و شباهت است. در صورتی که تطبیق    content IDکند،  آپلود می 
هایی که خود مالک اثر تعیین  وجود داشت، باید اقداماتی بر اساس قوانین از پیش موجود و یا سیاست 

 به صورت زیر هستند:  ها کرده انجام شوند؛ این قوانین و سیاست 

مشاهده نباشد. اگر مالک اثر ویدئو را مسدود کند،  مسدود کردن کل ویدئو بطوریکه دیگر قابل   •
 شود.  رایت برای آپلودکننده ارسال نمی اخطار حق کپی 

درآمدزایی از ویدئو با افزودن تبلیغات به ویدئوی متخلف؛ در برخی موارد درآمد حاصل از ویدئو با   •
 شود. به اشتراک گذاشته می آپلودکننده

 نظارت و پیگیری آمار بازدیدکنندگان ویدئو.  •

کپی  محتوای  برای  اثر  صاحبان  نیست  نیاز  موارد  اغلب  در  ترتیب  این  ویدئوها  به  این  در  شده  رایت 
درخواست حذف ارسال کنند، بلکه فرصت دارند تا از آن کسب درآمد کنند و تبلیغاتی را به این ویدئوها  

 یند.  بیافزا 

 

 منابع  
  در مورد ابزار مدیریت کپی رایت یوتیوب بیشتر بیاموزید ...

  یاموزید ...اخطار حق کپی رایت بیشتر ب در مورد

 
17 Copyright Match Tool 

https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=en&ref_topic=9282364
https://support.google.com/youtube/answer/2814000?hl=en&p=c_strike_basics


  

 
 

 رایت  استفاده از ابزار تطبیق کپی
رایت است که این ابزار قادر  همانطورکه پیش از این ذکر شد، یوتیوب دارای ابزاری با نام ابزار تطبیق کپی 

شده  بارگزاری  ویدئوهای  با  که  است  ویدئوهایی  خودکار  شناسایی  مطابقتبه  یوتیوب،  در  دیگر  و    ی 
توانید  یا نسبتا شباهت دارند. به محض اینکه یک تطبیق یافت شود، می   شباهت کامل داشته باشند و

 خواهید چه اقدامی انجام شود. آن را در یوتیوب استودیو بررسی کرده و تصمیم بگیرید که می 

 کند؟  این ابزار چگونه عمل می
معتبر ارسال کرده    18درخواست حذف کپی رایت یک  رایت در اختیار هر کاربر یوتیوب که  ابزار تطبیق کپی 

باشد، قرار دارد. به محض اینکه درخواست حذف شما تایید شود، ابزار تطبیق کپی رایت شروع به اسکن  
گزارش ش ویدئوهای  با  احتمالی  تطبیق  تا  کرده  یوتیوب  ب آپلودهای  را  درخواست حذف شما  در  یابد.  ده 

دهد تا شما بتوانید تصمیم بگیرید در این  های احتمالی را به شما نشان می درواقع یوتیوب این مطابقت
 زمینه چه اقدامی انجام شود. 

را پر کرده    فرم ( با یوتیوب یا هر کانالی که این  YPPی شراکت )رایت برای شرکای برنامه ابزار تطبیق کپی 
های مجدد کامل  ی مدیریت حقوق داشته باشد، در دسترس است و بارگزاری باشد و نیاز به ابزار پیشرفته 
ی را که پس از ویدئوی  این ابزار، ویدئوهای کند.  های دیگر یوتیوب اسکن میاز ویدئوهای شما را در کانال

کند، بنابراین مهم است که شما اولین نفری باشید که آن محتوای خاص را  اند اسکن میشما آپلود شده 
 در یوتیوب بارگزاری کرده باشید. 

کپی  تطبیق  ابزار  از  بسته شدن  رایت می سوءاستفاده  یا  و  رفتن دسترسی شما  از دست  به  تواند منجر 
یحسا و  یوتیوب  کاربری  شامل سوءاستفاده ب  از  ا مشارکت شما شود. سوءاستفاده  تکراری  یا  عمدی  ی 

 رایت و یا تالش برای کاوش یا مهندسی معکوس سیستم تطبیق است.  فرایند حذف کپی 

 ها بررسی و انتخاب اقدامات الزم در مورد تطبیق
ابه به معنای نقض  یافتن یک ویدئوی مش  ها، فقط به یاد داشته باشید که صرفپیش از بررسی مطابقت 

کپی  و  حقوق  کرده  بررسی  را  شده  یافت  مشابه  ویدئوی  هر  که  شماست  مسئولیت  این  نیست.  رایت 
ثنای  انه است و یا یک استی منصفیا معامله   ی منصفانه استفاده متوجه شوید که آیا این ویدئو فقط یک 

 رایت. مشابه در اجرای حق کپی 

 برای بررسی و اجرای اقدامات بر روی ویدئوهای مشابه به ترتیب زیر عمل کنید:  

 شود.  یوتیوب استودیو وارد   .1

 را انتخاب کنید.  (  copyrightاز منوی سمت چپ، بخش کپی رایت ) .2
 ( کلیک کنید. matchesها ) ر روی تب تطبیق ب .3

می  .4 کنید.  بررسی  و  بازبینی  را  مشابه  فیلتری  ویدئوهای  بر    توانید  ویدئوها  یافتن  برای  را 
کانال  یا  کلی(  )بازدید  بازدیدها  تعداد  دنبال اساس  تعداد  اساس  بر  )سابسکرایبرها(  ها  کنندگان 

 انتخاب کنید.  

 
18 Copyright takedown request 

https://support.google.com/youtube/answer/2807622
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توانید  بر روی آن دارید، انتخاب کنید. می ی کوچک کنار ویدئویی را که قصد انجام اقدامات  جعبه  .5
 اقدامات زیر را انجام دهید: 

• ( تطبیق ARCHIVEبایگانی  تب  از  را  شده  یافت  مشابهت  گزینه،  این  حذف  (:  شما  های 
یافت شده، حذف نمی می بر آن اعمال نخواهد  کند. خود ویدئوی مشابه  تاثیری  یا  شود 

 آیند.  شما به نمایش درمی  های بایگانی شده در تب بایگانیشد. تطبیق 
کند به این  را باز می فرم حذف  (: این گزینه، وب REQUEST REMOVALدرخواست حذف )  •

را برای ویدئوی مشابه ارسال کنید. پس از ارسال، قادر    درخواست حذفتوانید  ترتیب می 
 پیگیری درخواست خود از تب درخواست حذف خواهید بود.   به ردیابی و

• ( کانال  با  می CONTACT CHANNELارتباط  گزینه  این  با  پیش  (:  از  ایمیل  یک  توانید 
هایی که پیش از این  ی ویدئوی مشابه ارسال کنید. ایمیل نوشته شده را به آپلودکننده 

 ابل نمایش هستند.  ( قMessagesهای شما )اید، از طریق تب پیام ارسال کرده 

ای حذف شده از یک درخواست حذف به ترتیب  های احتمالی ویدئوهبرای بررسی و اقدام بر روی تطبیق 
 زیر عمل کنید:  

 ( کلیک کنید.  Removal Requestsبر روی تب درخواست حذف ) .1
تطبیق  .2 یافتن  ستون  )در  می Find matchesها  تطبیق (،  که  توانید  ببینید  را  احتمالی  های 

 اند زیرا درواقع کپی نیستند.  نبوده   جلوگیری خودکار از آپلود مجددجدشرایط وا
ویدئو گسترش   .3 مورد  در  بیشتر  جزئیات  نمایش  برای  ردیف  این  کنید.  کلیک  ردیف  یک  روی  بر 

 یابد. می
تطبیق  .4 نمایش  روی  )بر  تطبیق VIEW MATCHESها  تب  کنید.  کلیک  می(  باز  برای  ها  و  شود 

 شود. تمالی فیلتر می های اح نمایش تطبیق 
توانید  ی کوچک کنار ویدئویی را که قصد انجام اقدامات بر روی آن دارید، انتخاب کنید. می جعبه  .5

 اقدامات زیر را انجام دهید: 
• ( ازARCHIVEبایگانی  را  شده  یافت  تطبیق  گزینه،  این  تطبیق   (:  حذف  تب  شما  های 

یافت شده، حذف نمی می بر آن اعمال نخواهد  کند. خود ویدئوی مشابه  تاثیری  یا  شود 
 آیند.  های بایگانی شده در تب بایگانی شما به نمایش درمی شد. تطبیق 

کند به این  می   فرم حذف را باز(: این گزینه، وب REQUEST REMOVALدرخواست حذف )  •
را برای ویدئوی مشابه ارسال کنید. پس از ارسال، قادر    درخواست حذفتوانید  ترتیب می 

 به ردیابی و پیگیری درخواست خود از تب درخواست حذف خواهید بود. 
• ( کانال  با  می   (:CONTACT CHANNELارتباط  گزینه  این  ابا  ایمیل  یک  پیش  توانید  ز 

هایی که پیش از این  ی ویدئوی مشابه ارسال کنید. ایمیل نوشته شده را به آپلودکننده 
 ( قابل نمایش هستند.  Messagesهای شما )اید، از طریق تب پیام ارسال کرده 

ای جدیدی که ابزار تطبیق  هها را هر چند وقت یک بار بررسی کنید تا از مشابهت بهتر است تب تطبیق 

یکپی  زنگ  رایت  اعالن  یک  همچنین  باشید.  آگاه  است،  صفحه   افته  به در  که  دارید  خود  کانال  ی 
 شده شوید.  های جدید یافت توانید متوجه تطبیق ی آن می وسیله 

 سواالت متداول  
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چه اتفاقی  اگر نخواهم اقدام خاصی در ارتباط با یک تطبیق و مشابهت یافت شده انجام دهم،  
 افتد؟  می

توانید آن تطبیق یافت  هر تطبیق یافت شده، اقدام خاصی انجام دهید. به سادگی می   الزم نیست برای
کند،  های شما حذف شود. یوتیوب فقط یک بار تطبیق را بررسی می شده را بایگانی کنید تا از تب تطبیق 

 شما پدیدار نخواهد شد.   هایبنابراین اگر آن را بایگانی کنید، دیگر در تب تطبیق 

را دیده  ویدئویی  یوتیوب  تطبیقدر  تب  در  اما  دارد  مشابهت  من  محتوای  با  که  من ام  های 
 نیست. چرا این ویدئو شناسایی نشد؟  

های کامل یا تقریبا کامل با ویدئوهای شما، طراحی شده است. رایت برای یافتن مشابهت ابزار تطبیق کپی 
کوتاهی   کلیپ  از  کسی  اساگر  ممکن  کند،  استفاده  شما  ویدئوی  متوجه از  اگر  نشود.  شناسایی  ی ت 

از ویدئوهای خود شده  را دارید، همواره می بارگزاری مجدد یکی  از  اید و تمایل به حذف آن  را  توانید آن 
 ید.  گزارش ده رایتفرم حذف کپی وب طریق 

 یابی نیستند؟  ایط تطبیقی ویدئوهای من واجد شر چرا همه

 شود:  چند دلیل وجود دارد که چرا یکی از آپلودهای شما برای یافتن تطبیق، اسکن نمی 

 شما اولین نفری نیستید که این ویدئو را در یوتیوب بارگزاری کرده است؛   •
 قرار گرفته است؛  Content IDاین ویدئو پیش از این تحت پشتیبانی  •
 بر روی خود است.   Content IDحق ادعای  این ویدئو دارای  •

آیا می نوازنده هستم.  بارگزاریمن یک  یافتن  برای  ابزار  این  از  استفاده آهنگ  توانم  های خود 
 کنم؟  

رایت برای حذف موفق ویدئوی کسی که دارای آهنگ یا محتوای صوتی شما  فرم حذف کپیله، اگر از وب ب
رایت ویدئوهای دیگری را که دارای محتوای صوتی شبیه به آهنگ  است، استفاده کنید، ابزار تطبیق کپی 

می  بررسی  است،  شما  صوتی  محتوای  می یا  رایت  کپی  تطبیق  ابزار  همچنین  های  بارگزاری   تواندکند. 
 مجددی را بیابد که ممکن است فایل صوتی شما جایگزین آن شده باشد و یا بر روی آن دوبله شده باشد.  

البته به یاد داشته باشید اگر فردی از بخشی از آهنگ یا محتوای صوتی شما در ویدئوی خود استفاده  
اید که در آن از محتوای  زاری ویدئویی شده گبار   شود. اگر متوجه رایت بررسی نمی کند، با ابزار تطبیق کپی 

، همواره می اجازه استفاده شده است  بدون  از طریق  صوتی شما  را  رایت وب توانید آن    فرم حذف کپی 
 گزارش دهید.  

 کند؟ را حذف نمی هچرا یوتیوب به طور خودکار، ویدئوهای مشابه یافت شد

بگیرند که در مورد کاربرد غیرمجاز محتوای خود چه  آنها تصمیم  تا  اثر است  بر صاحبان  یوتیوب متکی 
تواند اعالم کند چه کسی زودتر یک ویدئو را بارگزاری کرده است  دهند. یوتیوب فقط می اقدامی انجام می 
تصمیم  به  قادر  کو  چه  که  نیست  مساله  این  مورد  در  اجازه سگیری  کسی  چه  یا  و  بوده  اثر  مالک  ی  ی 

 بارگزاری آن را دارد.  
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کانال  به  محتوا  تولیدکنندگان  از  اجازه بسیاری  دیگر  می های  را  ویدئوها  مجدد  بارگزاری  برخی  ی  دهند. 
توافقنامه  به  مجدد  بارگزاری  از  پس  محتوا  تولیدکنندگان  بهره مواقع،  می ی  به برداری  اقدام  یا  رسند، 

 کنند.  های مختلف می های متعدد در کانال مورد ویدئوها و کپی  همکاری در

استفاده  و  کاربرد  هر  این،  بر  کپی عالوه  حق  نقض  شمار  در  شما  محتوای  از  نمی ای  قرار  گیرد. رایت 
دالیلی هستند که بارگزاری مجدد محتوای شما را معتبر    ی منصفانه و مالکیت عمومی، از نمونه استفاده 

 سازند.  می

رایت تالش کرده تا به  سازی حقوق آپلودکنندگان و حقوق مالکان اثر اولیه، ابزار تطبیق کپیی متعادل ابر 
یافت   تطبیق  دقیق  بازبینی  و  بررسی  از  بعد  کند. سپس  ارائه  مجدد  بارگزاری  مورد  در  اطالعاتی  مالکان 

 خود تصمیم بگیرند.   دهد در مورد سرنوشت محتوای یافت شده،شده، این ابزار به مالکان اجازه می 

از یک کانال مطرح کردم. چرا حساب کاربری کانال بسته   را  من درخواست حذف چندین ویدئو 
 نشد؟ 

کپی حذف  فرایند  از  سوءاستفاده  دربرابر  را  متعددی  حفاظتی  تدابیر  است.  یوتیوب،  کرده  اتخاذ  رایت 
می  حاصل  اطمینان  یوتیوب  کانال سیستم  که  پکند  برای  کافی  فرصت  نقض  ها  اخطارهای  به  رداختن 

 شود.  رایت را در اختیار داشته باشند پیش از اینکه اقدامی برای غیرفعالسازی آنها انجام کپی 

اید، بدان معناست  های حذف متعددی را علیه کانالی که هنوز فعال است ارسال کرده اگر شما درخواست 
شوند،  ای حذف که علیه یک کانال ارسال می هها در جریان است. تعداد درخواستکه یکی از این مکانیزم 

تواند  ابه مواجه شدید، میهای اجرایی یوتیوب لحاظ خواهند شد. اگر همچنان با محتوای مشدر سیاست 
 درخواست حذف بفرستید.  

 کنم؟   19توانم یک کانال را گزارش یا ریپورت آیا می 

ر  مردم  تا  استفاده کند  فرد دیگری  اطالعات شخصی  از  فردی  این  اگر  در مورد هویت خود فریب دهد،  ا 
 گیریم.  فرایند را جعل هویت در نظر می

را با استفاده از  کنید هویت شما جعل شدهاگر احساس می  گزارش دهید. اگر    فرم جعل هویت وب ، آن 
می  نداشت،  وجود  معیاری  از  چنین  کپی وب توانید  حذف  که   رایت فرم  ویدئوهایی  دادن  گزارش    برای 

 اند، استفاده کنید.  رایت شما را نقض کرده کنید حق کپی احساس می 

 

 

 رایت دسترسی داشته باشم؟ توانم به ابزار تطبیق کپی چطور می 

معتبر ارسال کرده    تدرخواست حذف کپی رای هر کاربر یوتیوب که یک  رایت در اختیار  ابزار تطبیق کپی 
ابزار تطبیق کپی  تایید درخواست حذف شما،  به اسکن آپلودهای  باشد، قرار دارد. به محض  رایت شروع 

یدئوهای گزارش شده در درخواست شما را بیابد. در انتها این  های احتمالی با و کند تا مشابهت یوتیوب می 
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ا خود تصمیم بگیرید در گام بعدی چه اقدامی انجام  گیرند تشده در اختیار شما قرار می های یافت شباهت 
 شود.  

را پر کرده باشد و نیاز به ابزار    فرمابزار تطبیق کپی رایت همچنین در اختیار هر کانالی قرار دارد که این  
(، این  YPPی شراکت با یوتیوب )های موجود در برنامه پیشرفته داشته باشد. برای کانال   مدیریت حقوق
 موجود است. یوتیوب استودیو ی کپی رایت واقع در ابزار در صفحه 

 Content IDی عملکرد نحوه
نام شناسه رایت می مالکان حق کپی  با  از سیستمی  یا  توانند  به   Contetn IDی محتوا  تا  کنند  استفاده 

بر   یوتیوب  در  آپلودشده  ویدئوهای  نمایند.  مدیریت  و  شناسایی  را  یوتیوب  در  خود  محتواهای  سادگی 
 د.  شونهای ارسالی از سوی مالکان محتوا، اسکن می ی شامل فایل ه اساس یک پایگاه داد 

این مالکان حق کپی  یافتن مشابهت،  بارها ذکر شد در صورت  باید تصمیم  همانطورکه  رایت هستند که 
را    ی محتوا ادعای شناسه بگیرند چه اقدامی انجام شود. هنگامیکه یک تطبیق یافت شود، ویدئو اخطار  

 کند.  می دریافت 

 Content IDهای رایج در مورد  پرسش 
 

 رایت در دسترس است؟  هایی برای مالکان حق کپیچه گزینه

کپی  حق  می مالکان  انجام  رایت  خود،  محتوای  با  مشابهت  یافتن  صورت  در  را  مختلفی  اقدامات  توانند 
 دهند:  

 ردن کل ویدئو بطوریکه دیگر قابل مشاهده نباشد. مسدود ک •
ا • تخلف درآمدزایی  ویدئوی  به  تبلیغات  افزودن  با  ویدئو  از  ز  حاصل  درآمد  موارد  برخی  در  کننده؛ 

 شود.  ویدئو با آپلودکننده به اشتراک گذاشته می 
 نظارت و پیگیری آمار بازدیدکنندگان ویدئو.  •

این اقدامات می از  برهر کدام  انجام شوند. یک ویدئو در یک کشور  اساس منطقه   توانند  ی جغرافیایی 
 ممکن است درآمدزایی شود درحالیکه در کشور دیگر مسدود شده و یا پیگیری شود. 

 استفاده کنند؟  Content IDتوانند از چه کسانی می 

را داشته    معیارهای الزمدهد که  رایتی قرار می ن حق کپی ی محتوا را فقط در اختیار مالکایوتیوب، شناسه 
که   باشند  اصلی  از محتوای  قابل توجهی  انحصاری بخش  دارای حقوق  باید  تایید،  برای  افراد  این  باشند. 

 زاری شده است. ی تولیدکنندگان یوتیوب بارگغالبا از سوی جامعه 

ی محتوا ایجاد کرده است. ی استفاده از شناسه های صریحی در مورد نحوهلعمل یوتیوب همچنین دستورا 
از اینکه این دستورالعمل  از شناسه ها رعایت می ما در یوتیوب برای اطمینان  ی شوند، بر موارد استفاده 

 کنیم.  ا پیگیری می محتوا نظارت داشته و اختالفات بوجود آمده در این زمینه ر 

ی محتوا را از دست خواهند داد و  کررا دچار ادعاهای اشتباه شوند، دسترسی به شناسه مالکان اثری که م
 رود.  شراکت آنها با یوتیوب از بین می 
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را    فرم توانید این  اگر شما یک مالک محتوا هستید و از وجود شرایط الزم محتوای خود اطمینان دارید، می 
 پر کنید. 

 عناوین مرتبط 

 ی محتوا چیست؟ادعای شناسه  •
 است؟   ویدئوی من را کردهچه کسی ادعای  •
 ی محتوا اختالف در مورد یک ادعای شناسه  •
  کند؟چگونه عمل می  Hangouts On Airی محتوا در پخش زنده و قابلیت  شناسه  •

 رایت چیست؟ ض قانون کپی قی نوتیوب در زمینهاقدامات ی

فرم ارسال کند، یوتیوب اقدام به حذف معتبر را از طریق وب   DMCAرایت یک شکایت  اگر مالک حق کپی  
رایت دریافت کند،  کند. اگر کاربری طی نود روز سه اخطار کپی می  20رایت آن ویدئو و ِاعمال یک اخطار کپی 

نال مرتبط با آن بسته خواهد شد. یوتیوب همچنین ابزارهایی برای کمک  ری و همچنین هر کا حساب کارب
کپی  اخطارهای  بتوانند  تا  دارد  مالکان  کنند  به  رفع  را  خود  پایان    –رایت  به  برای  روزه  نود  انتظار  ازجمله 

 رسیدن مهلت ادعا، درخواست تجدیدنظر، یا ارسال دفاعیه. 

کند. اگر یک تطبیق بین فایل مرجع و یک آپلود جدید تشخیص داده  متفاوت عمل می   ی محتواشناسه 
می مطرح  »ادعا«  یک  شناسه شود،  مالک  ترجیح  اساس  بر  ِاعمال  شود.  به  اقدام  یوتیوب  محتوا،  ی 

ر سیاست  بر  مبنی  م هایی  محتوای  مسدودسازی  یا  درآمدزایی  می دیابی،  کپی وردنظر  اخطار  اما  رایت  کند 
 شود. صادر نمی 

 منابع  

  در مورد اخطار کپی رایت بیشتر بیاموزید ...

  گیری کنید ...رایت را بازپس یک ادعای نقض کپی 

   ارسال کنید ... 21یک پیام ضد گزارش جعلی 
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