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 چکیده
 گسرترش روز وارد شرده و اسرتفاده از ، ، روزبره تیروزمره بشرر یبه زندگ نترنتیا ر،یدر چند دهه اخ     

 «نترنرتی،زاد بره ا یدسترسر»و ،ثرار  تیرماه یباهرد  بررسر یفیتوصر-یلیپژوهش به روش تحل نی. اافتی

همرا   یاز ،  دارا دهابزار بوده و بنرا بره اسرتدلالات مشرابه، اسرتفا کیدر نگاه اول  نترنتیشده است. اانجام

،   یاسرا،، هرر ،ن ره در قرانو  بررا نیراست. برر ا شدهنییاصل فعل تع یبوده که برا یو اثر حقوق تیماه

موجب اسناد مجرمانه است. به تیهما  ماه یدارا زین نترنتیاز ا یدر حالت استفاده ابزار شدهنییمجازات تع

 یداخلر نیاصرل بره قروان نیرا یشرده و نحروه اجررا هیصافراد تو یخصوص میاحترام به حر الملل،نیوق بحق

هرا . دولتگررددیمحسوب مر نترنتیحاکم بر ا یهااز چارچوب یکی زیمسئله ن نیشده که اکشورها سپرده

 طیجرز در شرراداشرته و  تیمسرئول ،یدر چارچوب مصرال  ملر نترنتیبه ا یحداقل امکانات دسترس هیدر ته

 هیرهرا ملرزم بره تهها، دولتحقوق برابرر همره انسرا  نی. در جهت تضمدارتباط را ندارن نیخاص، حق قطع ا

واسرطه باشرند کره به یتروا  بروده ترا قرادر بره انجرام امروراتمعلولا  و افراد کم یخاص برا ینترنتیامکانات ا

ها در وضع چارچوب دغدغه حکومت نیترمهم یمل تیامن نکهیا تیاند. درنهااز انجام ،  محروم ،یتوانکم

 .باشدیم نترنتیاز ا ستفادها
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 مقدمه

طور واض  و کنند بهعنوا  حقی بنیادین برای بشر یاد میحق بر ،زادی بیا  که از ،  به     

ری  بدو  اشاره به ابزار این حق در معاهدات حقوق بشری مورداحترام و حمایت ص

با  0(این حمایت در فضای اینترنت )برخطکه  لذا این سوال مطرح استقرارگرفته است؛ 

،یا  و طور متفاوتی در عمل مورداحترام و محدودیت قرارگرفته استفضای حقیقی به

های بیشتری نسبت به ،زادی بیا  در بستر الش،زادی بیا  در اینترنت با موانع و چ

جمعی  ،ن ه فضای مجازی را از سایر ابزارهای ارتباط غیرمجازی )واقعی( مواجه است؟

ی سرعت انتقال اطلاعات و نقشی است که کاربرا  در اشتراک سازد، دو مؤلفهمتمایز می

تری نسبت یژگی متفاوتشود بیا  در اینترنت واین ویژگی بیا  باعث می. اطلاعات دارند

 به سایر بسترهای بیا  داشته باشد.

چه در فضای اینترنت و چه در بستر حقیقی به نظر  ،میا  بیا  تفاوتیدر نگاه اول      

سرعت ی زکنندهیمتمادارای ویژگی بیا  برخط که بیا  شد،  طورهما رسد، ولی نمی

ها موجب . این ویژگیستی کشورهاانتشار، گستردگی انتشار و وابسته نبود  به مرزها

طور یکسا  به این مقوله نگاه کنند و فارغ از وجود قواعد شود کشورها نخواهند بهمی

المللی، قائل به تفاوت میا  این نوع از بیا  بشوند و مدعی شوند که محدودیت در بین

 شود.اینترنت موجب محدودیت در حق ،زادی بیا  نمی

حمایت از حقوق بنیادین بشری، امروزه به یک اصل و معیار مهم   کرد که ( بیا1211عصاره )     

انتساب نیک و یا شر بود  یک حکومت مبدل شده است. یکی از حقوقی که دارای قدمتی بیش 

سال است، حق دسترسی به اطلاعات است. این حق از نتایج حق ،زادی بیا  محسوب می  022از 

                                                           
1. Online 
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ی های فن ،ورانهیخی دارد، اما انفجار اطلاعات در میا  پیشرفتای سنتی و تارشود و هرچند ریشه

عصر حاضر تعاریف و معانی ،  را تقریبا دگرگو  نموده است. تا چندی قبل دسترسی به 

ی اطلاعات و اسنادی که در مراکز دولتی و بعضا خصوصی نگهداری می اطلاعات در محدوده

دا  محترم شمرده می شد که در صورت نیاز به این بالتبع این حق برای شهرون .شد ترجمه می شد

اما امروزه با رشد تصاعدی و  .اطلاعاتی که منع قانونی برای انتشار ندارند، در دسترسشا  قرار گیرد

بینی فن ،وری های جدید هم و  اینترنت و قابلیت هایی که استفاده از این پدیده غیرقابل پیش

ات و دسترسی به ،  تحولی شگر  را در خود می بیند. به بروز داده است تقریبا مفهوم اطلاع

انتظار  ،همین نسبتی که تحولات فن ،ورانه رفاه و پیشرفت های فنی و تجربی به ارمغا  می ،ورند

بشریت این است که مقاهیم حقوق بشری و حمایت های از ،زادی ها ارتقاء پیدا  نماید. با این 

نوع اطلاعاتی که در فضای اینترنت به وجود می ،ید باید دیدگاهی که مطرح شد دسترسی به هر 

ی ضمنی و قطعی جزء حقوق بنیادین ،زادی بیا  و اطلاعات شمرده شود. چرا که این اجازه نتیجه

محترم شمرد  ،زادی عقیده و بیا  است. هم نین تقویت ضریب مشارکت سیاسی از طریق 

کاملا بروز و مورد توجه دانشمندا  حقوق  دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای سایبر موضوعی

و  علوم سیاسی است. در حالی که در برخی کشورهای پیشرفته کاهش حضور و مشارکت 

کننده بدل شده است، به نظر می رسد تجویز  شهروندا  در امور حکومت به مسئله ای نگرا 

گیزه در میا   تقویت دسترسی به اطلاعات و گسترش فضای سایبر در جهت ایجاد شور و ان

شهروندا  برای حضور توأم با عقلانیت و ،گاهی سیاسی، بسیار شفابخش است. البته هم و  

دیگر حقوق بنیادین بشری حق دسترسی به اطلاعات نیز محدودیت های جدی و قابل ملاحظه ای 

زی ی با  تخلفات مرتبط با این زمینه ها موضوع فیلترینگ برای مسدود سا دارد. برای مقابله

 محتوای غیر مجاز به طور طبیعی پیشنهاد شده است.
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اسناد حقوق بشری شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی،      

حق کنوانسیو  اروپایی حقوق بشر و کنوانسیو  ،مریکایی حقوق بشر بدو  اشاره مستقیم به

کا  حمایت حقوقی از این نوع پردازی پویای خود امبر بیا  برخط در اینترنت با عبارت

 بیا  را فراهم کرده است. 

در این پژوهش حقوق و تکالیف دولت ها در حق بر دسترسی به اینترنت تشری  شده و سعی      

 گردیده که ضمن بررسی منابع حقوقی مختلف، تکالیف دولت ها در این خصوص مشخص شود.

 

 . مبانی آزادی بیان0

، مبتنی بر اسلامی ،زادی بیا  از دیدگاه فقه .است« ،زادی بیا »تماعی های اجیکی از ،زادی     

معرو ، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیا  امور متعددی هم و  امربه

هاست. هم نین از دیدگاه اسلام، ،زادی بیا  مطلق نیست و حق و حرمت کتما  ،  و مانند ، 

 و  ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، محدود به حدود دینی متعددی هم

هاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام تکذیب ،یات الهی، استهزا و تمسخر و مانند ، 

عنوا  مبانی ،زادی بیا  مورد تأکید قرارگرفته و اهانت به اسلامی، منافع و مصال  عمومی، به

 .، مبانی و حدود ،زادی بیا ، بیشتر مادی استلمللیاینمقدسات ممنوع شده است. در اسناد ب

،زادی »، از دیدگاه اسلام، اصل رویناستفاده با اهدافی متفاوت است. ازا،زادی بیا  ابزاری قابل

است، اما مبانی ،  با دیگر ادیا  و مکاتب متفاوت است؛ زیرا این ،زادی در  شدهیرفتهپذ« بیا 

ادت حقیقی و فلسفه خلقت است و به همین سبب، حدود خدمت انسا  و برای رسید  به سع

، مبانی روین. ازاکندی،زادی بیا  نیز از دیدگاه اسلام متفاوت است و این حدود را دین تعیین م

و حدود دینی ،زادی بیا  برای رسید  انسا  به سعادت دنیا و ،خرت است. در حقوق داخلی، 
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، روینمبانی و حدود فقهی تا حدی رعایت شده است. ازا شده،که غالبًا از دین مبین اسلام گرفته

« مبانی ،زادی بیا »عنوا  در این حقوق، موازین و احکام اسلامی و منافع و مصال  عمومی، به

شده و اهانت به مقدسات ممنوع گردیده است. برخلا  قوانین داخلی، در اسناد مطرح

 اعلامیه اسلامی حقوق بشر( بیشتر مادی است جز درمبانی و حدود ،زادی بیا  )به المللیینب

(Mortezaei and Hosseini, 2013: 49). 

 . آزادی بیان در اینترنت0-0

گردد؛ اما استفاده عمومی از ،  تنها دو یبازمهرچند که تولد اینترنت به دورا  جنگ ویتنام      

ر فرد مبدل شده است. دهه است که رواج یافته و امروزه به ابزاری جداناشدنی از زندگی ه

اشخاصی  معمولاً ین نقاط جها ، استفاده از اینترنت مرسوم است و تردورافتادهامروزه حتی در 

یل شخصی تمایلی به استفاده از ،  ندارند، از این نعمت محروم هستند. اینترنت شبکه دلاکه به 

یک خبر با سرعتی  تشارانها برقرار کرده و امروزه قابلیت یتشخصارتباطی جهانی بین تمامی 

تر این امکا  وجود نداشت. دسترسی همه جهانیا  به شبکه اطلاعات یشپکه  شدهانجامبسیار بالا 

ین تربزرگاینترنت، امکا  مبادله اطلاعات را فراهم کرده و در صورت عدم نظارت بر ، ، به 

یدتر به خود جدشکلی  ین ابزار،ا باوجودیعتًا ،زادی بیا  طبگردد. یممنبع پخش خبر مبدل 

اینترنت ابزاری قدرتمند  درواقع. اندداشتههمواره سعی بر نظارت بر این ابزار  هادولتگرفت و 

 جهت ،زادی بیا  با ابزاری جدید معرفی شد.ینازادر بیا  نظرات بوده و 

 

 . سبب بودن اینترنت4

که هم و  مثال معرو   ورود اینترنت به زندگی بشر موجب استفاده ابزاری از ،  شد     

چاقو، قابلیت استفاده صحی  یا اشتباه را دارد. لذا تفسیر حقوقی این پدیده، نیازمند بررسی 
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کند که این حمایت یمحمایت « هارسانه»میثاق از  11موجب ماده رابطه سببیت ،  است. به

شود. لذا ابزار یمیک ابزار رسانه نیز  عنوا بههای ارتباطی مانند اینترنت ی،ورفنشامل 

یک قاعده است و ین االملل نیز تصری  گشته است. دانستن اینترنت در منابع حقوق بین

ها یبرخحال، ینباامهم درک این مسئله است که قاعده مذکوربرای خود چه معنایی دارد. 

 ممکن است به این نتیجه برسند که این قاعده غلط است و نباید از فناوری محافظت گردد؛

اند که اینترنت دانا  تأکید کردهچو  تکنولوژی یک وسیله است و نه پایا  ماجرا. حقوق

لاین است و اگر حفاظت صر  از ،  ای برای پایا  داد  به تعهد بیا  ، یلهوستنها 

باشد، یرش میپذقابلکند. ،ن ه یمهای بشری را مختل یتاولویک هد  باشد،  عنوا به

کند نه تکنولوژی. علاوه بر این، حمایت از یممحافظت  هاانسا ر از این است که حقوق بش

یرضروری است. اعطاء نقش بیشتر در تضمین اجرای حقوق بشر، غتکنولوژی در این راه 

بیش از حمایت کافی از حقوق افراد در مقررات دیگر معاهدات حقوق بشر خواهد  احتمالاً

 ور برای اینترنت برشمرده شده است. بود، به هر حال نقش وسیله فاقد عقل و شع

بیش از معانی  مراتببهی ارتباطی ،ورفندلایل متعددی وجود دارد که چرا حفاظت از      

یرا به حفظ ،زادی بیا  و ز، حفاظت از فناوری مهم است اولاًباشد. یمرسانه قابل فرض 

بشر )ماده اروپایی کنوانسیو  اروپایی حقوق  12کند. در تفسیر ماده یماطلاعات کمک 

به محتوای  تنهانه 12میثاق(، دادگاه اروپایی حقوق بشر  اشاره کرد که ماده  11شبیه به ماده 

بر  شدهاعمالمحدودیت  هرگونه از،نجاکهیله انتقال یا پذیرش وسبهاطلاعات، بلکه هم نین 

د. به دلیل ارتباط شود تسری داریماین معنی لزوماً با حق دریافت و انتقال اطلاعات مواجه 

و متقابل بین اهدا  و وسیله در زمینه ،زادی بیا ، حفاظت از فناوری )وسیله(  فردمنحصربه

رسد( اهمیت دارد و علاوه بر این، یمی انتقال )به پایا  ،ورفنحفاظت از محتوا که 
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، حقوق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و بیا  به معنای تعاملات بین افراد است از،نجاکه

کند، موجب حفاظت بیشتر از ،زادی یمیی که این تعاملات را فراهم هارسانهحفاظت از 

یعتاً دامنه کاربرد اینترنت بسیار گسترده است و بیا  همه مصادیق طبشود. یمبیا  و اطلاعات 

در این تحقیق ممکن نبوده و تنها به ذکر برخی مصادیق پرکاربرد که جنبه حقوقی ،  بیشتر 

 است.  شدهپرداخته، در دو جنبه حقوق خصوصی و کیفری باشدمی

 . حوزه حقوق خصوصی0-4

ورود خسارت به شخص/اشخاص مطرح بوده که  عمدتاًدر حوزه حقوق خصوصی،      

باشد. این اعمال ممکن است از طریق اینترنت شخص مسئول، ملزم به جبرا  خسارت می

 به «مسئولیت ارکا » الملل( اصطلاحاًینبنیز انجام شود. در عر  حقوق )حقوق داخلی و 

 صورت در و است ضروری مدنی مسئولیت تحقّق برای که شودیم گفته اساسی رکن سه

 ازاند عبارت مدنی مسئولیت ارکا . شودیم منتفی مسئولیت رکن، سه این از یکی فقدا 

 توا می را رکن سه بار. اینیا ز عمل و ضرر میا  سببیت یرابطه و باریا ز فعل ضرر،

 ضرورت مسئولیت تحقّق برایها درهرحال ،  وجود زیرا نامید؛ مسئولیت ثابت شروط

 .(Burn et al, 2004: 480)دارد 

 تحمیل. درواقع است تقصیر یا باریا ز فعل وجود مسئولیت، مهم ارکا  از دیگر یکی     

 . ردندا امکا  تقصیر، با همراه باریا ز فعل وجود بدو  مسئولیت

 و وارده خسارت میا  عرفی سببیت یرابطه وجود قهری، مسئولیت ارکا  از دیگر یکی     

 خوانده که فعلی و ضرر بین( جامعه عقلای اکثر) عر  باید. درواقع است باریا ز فعل

 عوامل، سایر و بداند باریا ز فعلِ معلولِ را وارده ضرر کرده، تصوّر یارابطه شده، مرتکب

 .نشوند داده تشخیص زیا  ورود ردموثّر 
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وسیله اینترنت اتفاق افتد، مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود. چنین اعمالی اگر به     

انگاری، در های اینترنتی فراوا  است. جدا از بحث جرمیبردارکلاهبرای مثال، امروزه 

وسط سایبر، موجب بروز خسارت شده و عمل ،  ت بردارکلاهحوزه حقوق خصوصی 

یا  وجود دارد. ز با شدهانجامبار است. رابطه سببیت نیز بین عمل یا زاینترنت، هما  فعل 

باهد  بستن منافذ  اندموظفلیکن مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود. مسئولین نیز 

 عیتی مقابله نمایند.فسادزا، با چنین وض

است فرد/افرادی به سرقت های علمی، ممکن یتفعالدر بحث مالکیت معنوی و  مثلاً     

و حق مالکیت معنوی را نادیده بگیرند. در این صورت علاوه بر جرم  زدهدستعلمی 

بایست حق و حقوق زایل شده را بپردازند. این مسئله در فضای اینترنتی به یمارتکابی، 

 عضلات مبدل شده است.یکی از م

نشر خبر کذب )به  واسطهبهر شخصی در حوزه مطبوعات نیز مسئولیت مدنی پابرجاست و اگ     

بایست ،  را یمصورت سنتی و یا در اینترنت( موجب بروز زیا  به اشخاصی دیگر گردد، 

 ین روش جبرا  نشر خبر کذب است.ترسادهجبرا  نماید. عذرخواهی رسمی 

الملل، بحث بسیار جالبی در مورد معاملات و در حوزه حقوق خصوصی داخلی و بین     

ی ،  در زمینه تبیین وضعیت استفاده هااستدلالتجاری الکترونیکی وجود داشته که  اسناد

و در پایا  در  شدهپرداختهاست. ابتدا به بحث در این زمینه  توجهقابلابزاری از اینترنت 

 مورد مسئله ابزاری بود  اینترنت بحث شده است. 

-می  1اختصار ،  را ،نسیترالکه به الملل سازما  ملل متحدکمیسیو  حقوق تجارت بین     

الملل ینحقوق تجارت ب سازییکسا هماهنگی و  ءباهد  ارتقا 1166دسامبر  1۱در نامند، 

                                                           
1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 
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در قانو  نمونه امضای الکترونیکی ،نسیترال شرط کتبی بود  از مفهوم نوشته  .تأسیس شد

قانو   1بند اول ماده  . درارزش با مفهوم نوشته قرار داده استرا هم یامپحذ  گردیده و داده

هرگاه قانو  مکتوب بود  اطلاعات را لازم »نمونه تجارت الکترونیکی ،نسیترال مقررشده است: 

 .(Javaheri, 2020: 175) «محقق خواهد شد.... یامپداده یلهوسبداند، این شرط به

اثر »: داردیرر ممق یامپقانو  نمونه ،نسیترال در بیا  به رسمیت شناختن داده 2ماده      

هستند،  یامپصورت دادهبه کهینصر  ااجرایی اطلاعات، نباید به یتحقوقی، اعتبار باقابل

 .« مورد انکار قرار گیرند

در  یامپقانو  نمونه تجارت الکترونیکی ،نسیترال در بیا  مقبولیت و پذیرش داده 1ماده      

از قواعد  یکیچر نظام ادله اثبات دعوا، هد»: داردینظام حقوقی ادله اثبات دعوا بیا  م

 . را انکار کند: یامپ، مقبولیت و قابلیت پذیرش دادهیجادشدهعنوا  دلیل احقوقی نباید به

 .پیام است یک داده کهینصر  االف( به

قالب نسخه اصلی نیست، اگر ،  بهترین دلیلی باشد که  در یامپب( به این دلیل که داده

 « کند.یین زمینه اقامه مشخص ،  را در ا

به  کهیننباید به علت ا یامپکه براسا، ،  داده یکمپسند بود  بند با احتساب محکمه     

عنوا  مدرکی در دعواهای قانونی ساقط شود. از درجه اعتبار به باشد،یشکل الکترونیکی م

در ( 1111) ،نسیترالقانو  نمونه تجارت الکترونیکی  1ماده  دوماین گفتار، بند  یددر تائ

از ارزش  یامپاطلاعات موجود در داده»: داردیمقرر م یامپخصوص ارزش و توا  اثباتی داده

، باید به قابلیت اطمینا  روشی یامپاثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده

ه قابلیت اطمینا  شده توجه کرد، هم نین بتولید، ذخیره با ارسال یامپکه از طریق ،  داده

 هویتشده، و به روش که از طریق ،  روشی که طی ،  تمامیت اطلاعات حفظ
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قانو   12این ماده و ماده  .«و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد شودیکننده معین مارسال

در حکم  هما  قانو  12و  10 مواد تجارت الکترونیکی ایرا  در حکم مواد کلی بوده و 

. بنابراین زنندیتند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص ممواد خاصی هس

ساده )سند  یامپن بوده، به ارزش اثباتی دادهئمطم یامپمنصر  از داده 12گفت ماده  توا یم

 . با امضای ساده و امضای الکترونیکی ساده اشاره دارد (عادی الکترونیکی

اما،  .عنوا  منبع حقوق دارای اعتبار استای هما  کشور بهقوانین داخلی یک کشور تنها بر     

کشورهای  ،نوین باشد هایی،ورو فن هایدهموضوع وضع قانو  در خصوص پد کهیهنگام

های اخیر و با درک اهمیت ویژه تجارت طی سالگیرند. یمختلف از تجارب یکدیگر بهره م

 1112انو  در این زمینه بپردازند. در سال اند تا به وضع قالکترونیکی کشورها درصدد بر،مده

نخستین قانو  امضای دیجیتال در ایالت یوتای ،مریکا به تصویب رسید. کره جنوبی در سال 

سنگاپور، سوئد، کانادا،  111۱، ،لما ، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1111

؛ ترکیه، 1111د در سال ؛ استرالیا، فنلاند، کلمبیا، نیوزیلن1111لوکزامبورگ در سال 

،رژانتین، بلژیک، نروژ،  0222کنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال هنگ

ازجمله  0220ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال  0221مجارستا ، تونس، ونزوئلا در سال 

اند. ودهکه مبادرت به انشاء قانو  در خصوص تجارت الکترونیکی نم باشندیکشورهایی م

قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای 

هذا این قوانین ترجمه مع .(Schultz, 2008: 805) اتحادیه اروپاست یهادستورالعمل

. در کشور ما ایرا ، منبعث از اندصر  مصوبات اتحادیه نیستند و عمومًا گامی فراتر برداشته

باشد، معاملات و اسناد الکترونیکی هماهنگ با یمهی که خارج از پژوهش کنونی مباحث فق

به تصویب  1210و قانو  مرتبط در سال  شدهشناختهالملل، به رسمیت اصول حقوق تجارت بین
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نظر قانو  لازم باشد،  هرگاه وجود یک نوشته ازماده ششم این قانو ،  موجببهرسید. اما 

 :وشته است مگر در موارد زیرن در حکم« یامپداده»

 .اسناد مالکیت اموال غیرمنقول -الف 

 .کنندگا  نهاییفروش مواد داروئی به مصر  -ب 

 اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر -ج 

 .کندصورت فعل یا ترک فعل منع میخاصی به یهاروش یریکارگکند و یا از بهمی

پیام کلی مباحث مذکور این است که اگر یک وسیله، بر ماهیت و اثر یک فعل مشروع،      

 قانو ی ندارد. سه استثنای مذکور در ماده ششم منعیری نداشته باشد، استفاده از ،  تأث

منفی الکترونیکی شد  سند بر این سه عامل  تأثیرتجارت الکترونیکی کشورما  نشا  از 

برای استفاده الکترونیکی از ،  ممنوعیت قائل شده است. ماحصل  گذارقانو است که 

یک ابزار پرکاربرد، اگر در جهت اجرای یک فعل مشروع  عنوا بهبحث اینکه اینترنت 

ننماید؛ استفاده از ،  منعی نخواهد داشت. اگر  متأثر رابکار گرفته شود، و ماهیت و اثر ،  

وی ماهیت و اثر یک سازوکار مشروع را متاثر نماید که با استفاده از ابزار اینترنت به نح

اصول حقوقی در تضاد باشد، استفاده ابزاری در ،  حوزه ممنوع است )همانند سه استثنای 

ماده ششم قانو  تجارت الکترونیک(. تا اینجا در مورد فعل مشروع هم و  تجارت 

نجام ،  باشد، با همین تفسیر صحبت شد. اگر اصل فعل نامشروع بوده و اینترنت وسیله ا

 توا  این استفاده را به طور کلی نامشروع شمرد.  می

 . حوزه حقوق کیفری4-4

المللی، به نظریه حقوقدانا  در مورد ورود برای تبیین بهتر این موضوع در جنبه بین     

بود  شدهیا ببه صنعت خودروسازی انگلستا  اشاره شده است. در ،  زما  چنین  هاربات
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یعتًا ربات فاقد عقل و طبها صادق است. که اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر در مورد ربات

غیرعمدی و بدو   صورتبهتوا  شعور است و اگر عملی نامطلوب انجام دهد، ،  را می

مسئولیت لحاظ کرد. اما عامل پردازنده ربات، مسئول اعمال صورت گرفته است. در اینجا 

نامشروع  باهد یماً مستقده ربات مطرح است. ممکن است ربات قصد و هد  پردازن

قرار یزی قبلی به هد  ربرنامهباشد، هم و  هواپیمای بدو  سرنشین که با  شدهساخته

در اینجا عامل اجرای یک عمل، هما  وسیله است و  درواقعای پرداخته است. نقطه داد 

ما در بسیاری از مصادیق، مسئولیت شرایط اقدام عمدی در مورد ،  صادق خواهد بود. ا

است. برای مثال رباتی که در شرکت بنز ،لما  مسئول جوشکاری  دادهرخمبتنی بر تقصیر 

شده و اگر به هر علت ممکن، ربات موجب قطع یطراحیک اقدام صنعتی  باهد است، 

شود. یمغیرعمدی لحاظ  صورتبهشود، عمل پردازنده ربات  کارکنا دست یکی از 

یزی ناصحی ، موجب قطع دست این فرد ربرنامهتقصیر پردازنده ربات است که با  واقعدر

گرفت، ربات موجب خطا از مسیر یمیزی صورت ربرنامهی درستبهاگر  چراکهشده است. 

شد. در اینجا مسئولیت مبتنی بر تقصیر برای پردازنده ربات متصور است که ینماصلی خود 

 ردازش، موجب وارد شد  خسارت به فرد یا افرادی شده است ی در پانگارسهلبه دلیل 

(Rosi et al, 2021: 550).  
افتد، مصادیقی از قبیل معاونت، مباشرت و مستقیم اتفاق نمی صورتبهجرم همواره      

توا  بر این سببیت جرم مدنظر است. هر یک از این مسائل، مسئولیت خاصی دارند. لذا می

رسد که رابطه سببی برقرار ها، به نظر میمنتسب نمود. در مورد رباتاسا،، مسئولیت را 

 یاگونهبه دیباهوش با یهانیماش گونهنیا یطراح نیاست، بنابرا نیماش یربات، نوعاست. 

که  یاز زمان د.رنیمورداستفاده قرار گ یبشر یوالا یهاباشد که همواره در خدمت ،رما 
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 ده،یگرد ادهها استفاز ،  لهیعنوا  وسشده، به یت انساناقداما نیگزیها جاربات تیفعال

 . دوشیدر نظر گرفته نم یگوشتچیپ کیربات و  کی نیب یتفاوت واقع هیچ کهینحوبه

مند و تحت ابزارها را قاعده نیا یریکارگو نحوه به وهیاست ش شایستهمنظور  نیبد     

را در قالب  کیحاکم بر ربات نیوانق 1مو ی،س زاکیخاص خود در،ورد. ، نیشمول قوان

در اثر عدم  ایبرساند  بیبه انسا  ،س دیربات نبا کیکرده است: اول،  ا یسه قاعده ب

،نا  را  یهافرما  دیربات با کیشود؛ دوم،  بیدچار ،س یاجازه دهد انسان تشیفعال

 شیاز خو دیربات با کیدر تضاد با قانو  اول باشد؛ سوم،  نکهیاطاعت کند مگر ا

قواعد مذکور که . نباشد یقبل نیمحافظت مخالف قوان نیا کهیمحافظت کند، مادام

، حدود عملکرد کرد ادی کیبر عملکرد ربات رناظ ی،ورعنوا  قواعد فنها بهاز ،  توا یم

 . سازدیها را مشخص مو مسئولیت ربات

جه گرفت که استفاده ابزاری توا  نتییم، شدهارائه هارباتاز تفسیر حقوقی که در مورد      

نداشتن  نظر ازاز وسیله فاقد عقل و شعور، مانع انتساب مسئولیت کیفری نیست. لذا اینترنت 

هما  ربات است. بنابراین کاربر اینترنت اگر از ،  باهد  هر عمل  مانندبهعقل و شعور 

قصد مجرمانه یت کیفری خواهد بود. داشتن مسئولکند، مستوجب یمی استفاده امجرمانه

-وی، تنها در انتساب مسئولیت عمدی و غیرعمدی موثر خواهد بود، اما به هیچ وجه نمی

تواند رافع مسئولیت کیفری باشد. در اینجا نقش وسیله بود  اینترنت در اعمال مجرمانه 

ها، بیا  عر  مستوجب کیفر، به خوبی مشخص است  هد  از طرح تفسیر حقوقی ربات

 باشد. المللی( در مورد استفاده ابزاری از اینترنت میلی یا بینحقوق کیفری )داخ

 

                                                           
1. Исаáк Ю́дович Ази́мов 
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 . دیدگاه فقه اسلامی در مورد آزادی دسترسی به اینترنت0

تر تفسیری در فقه اسلامی بیا  شده که تأثیر خاصی بر حقوق خصوصی نهاد. این یشپ     

یر، اگر ابزاری جدید براسا، این تفستفسیر در مورد معاملات و اسناد الکترونیکی بود. 

ماهیت و اثر ، ، دارای هما  ییر بر تغعدم شرطبهی اجرای یک سازوکار استفاده شود، برا

 از،نجاکهمعاملات الکترونیک  مثلاً وضعیت فقهی بوده که در نوع سنتی برشمرده بودند. 

میت باره به رسیندرااصل و ماهیت با نوع سنتی یکسا  است، ابزار بود  رایانه  ازنظر

است. در اینجا با بیانات فقهی، دیدگاه دین مبین اسلام در مورد وضعیت ،زادی  شدهشناخته

 شده است. یبررسدسترسی به اینترنت 

 عقلاء بنا. 0-0

اصل امضایی بود  قراردادها و معاملات محل تردید نیست و روشن است که شارع      

در زما  شارع قراردادهایی جریا   ((Sadri, 2009: 92 تأسیسی نداشته است بارهیندرا

ها بیا  کرده ها را امضاء کرده است و احتمالاً روش اجرا برای ، داشته و شارع احتمالاً ، 

فقهی پس از ایشا  گرد،مده و شکل عقود و ایقاعات معین به  یهااست و این مجموعه

، باشدیات حصری ماما این به این معنا نیست که دلالت عقود و ایقاع ،خود گرفته است

مدنی  یزندگ و اقتضای تمد  و شدهیبلکه زندگی مدنی روزمره با این قراردادها اداره م

باعقل و اطلاقات نقل  ممضیاما پاسخ دیگر به ماهیت . امروزه قراردادهای جدید است

 منطبق بوده و بلکه فراتر از اطلاق، با مفهوم شرط ابتدایی و کاربردهای متنوع ،  در متو 

عرفی روابط مردم را امضاء کرده  یا ، که شارع جرکندیروایات تطبیق م یژهوشرعی به

مثلاً  ؛فقط اصول و رهنمودهای کلی شریعت را در نظر داشته است ،است و در این امضاء
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ی عبور از خطوط قرمز ربا، ضرر، غرر، و جهل ملاک شارع ضدر عقود و قراردادهای معاو

 .(Bojnurdi, 1999: 43) بوده است

وجه یچهبه،زادی مطلق بیا ، باتوجه به تعارضات با دیگر حقوق اشخاص و جامعه،      

ی، گذارقانو ی هد  از طورکلبهمورد تائید عقلاء نبوده و لذا به ،  ایراد وارد است. 

بوده تا حقوق عامه حفظ گردد. اکنو  با ورود اینترنت به  هاانسا محدودیت بر اعمال 

،  است که کل  مانندبهقاعده به حال خود رها کرد و یبتوا  ،  را ینمزمره، زندگی رو

ین، به اجامعه بدو  قانو  به حال خود رها گردند. لذا ضمن احترام کامل به ،زادی 

هایی تعیین نمود که مصلحت کل جامعه حفظ گردد. ،زادی یتمحدودبایست برای ،  یم

 چوب قوانین مصوب مربوطه است.  بیا  به معنای ابراز عقاید در چار

 . اصل اباحه 4-0

اصل اباحه،  .است حکم شرعقبل از ورود  ءدر اشیا تصر  جواز عقلیل اباحه اص     

نظر از با قطع ءدر اشیا جواز تصر به  حکم اولی عقلبوده و به معنای  اصالت حظرمقابل 

نظر از احکام ، صر عقل کهیندر ا .باشدها مینسبت به ،  شارع حکمو  شرعوجود 

ها صحی  بوده و ضرری برای کسی شرع، نسبت به افعال عادی انسا ، که انتفاع از ، 

اصول اختلا  در مقابل افعال ضروری او مثل تنفس چه حکمی دارد، میا  علمای  ،ندارد

دهد و و جواز تصر ، حکم می اباحهمسائل، عقل به  گونهینای معتقدند در اعده؛ است

گروهی نیز  .است تصر و منع از  حظرها در ،  حکم عقل .دارند جمع دیگری اعتقاد

 " دحکمی ندارد و بعضی مانن گونهیچمعتقدند عقل در این موارد ه "حاجبی" مانند

نظر اخیر را  در کتاب "طوسی شیخ". دهدمی حکم توقفاند عقل به گفته  "اشعری

 .(Tusi, 1023, 674) پذیرفته است

http://wikifeqh.ir/جواز_عقلی
http://wikifeqh.ir/جواز_عقلی
http://wikifeqh.ir/تصرف
http://wikifeqh.ir/تصرف
http://wikifeqh.ir/حکم_شرع
http://wikifeqh.ir/حکم_شرع
http://wikifeqh.ir/اصالت_حظر
http://wikifeqh.ir/اصالت_حظر
http://wikifeqh.ir/حکم_اولی_عقل
http://wikifeqh.ir/حکم_اولی_عقل
http://wikifeqh.ir/جواز_تصرف
http://wikifeqh.ir/جواز_تصرف
http://wikifeqh.ir/شرع
http://wikifeqh.ir/شرع
http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/شارع
http://wikifeqh.ir/شارع
http://wikifeqh.ir/عقل
http://wikifeqh.ir/عقل
http://wikifeqh.ir/اباحه
http://wikifeqh.ir/اباحه
http://wikifeqh.ir/حکم_عقل
http://wikifeqh.ir/حکم_عقل
http://wikifeqh.ir/حظر
http://wikifeqh.ir/حظر
http://wikifeqh.ir/تصرف
http://wikifeqh.ir/تصرف
http://wikifeqh.ir/حاجبی
http://wikifeqh.ir/حاجبی
http://wikifeqh.ir/اشعری
http://wikifeqh.ir/اشعری
http://wikifeqh.ir/توقف
http://wikifeqh.ir/توقف
http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/حکم
http://wikifeqh.ir/شیخ_طوسی
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بر این اسا،، تغییر شیوه یک سازوکار، اگر ماهیت و ،ثار ،  را تغییر ندهد، هما       

تواند ابزاری برای تبلیغات یماینترنت  از،نجاکهقواعد فقهی نیز بر ،  حاکم خواهد بود. 

  را حرام شمرده است، توسط اینترنت حرام بوده و باشد، ترویج مسائلی که شرع اسلام ،

 بایست به تبعیت از قواعد فقهی با منعیات ،  مقابله نماید.   یم گذارقانو 

 لاضرر . قاعده0-0

ین قاعده اولاً؛ مستند به دلیل عقل است؛ زیرا عقل ضرر رساند  را قبی  دانسته و ،  را ا     

Muhaqiqin, -(Fakhr alگردد یین قاعده مسلم ما 1و طبق قاعده ملازمه کندیمحکوم م

1359: 48). 
واسطه قطع شیر به کودک خویش ضرر ید مادر بهانب"، خوانیمیثانیًا؛ در قر،  م     

با ،نا  زندگی  خواهیدیوقتی زنا  خود را طلاق دادید، اگر واقعاً نم"ینکه او یا  0".برساند

 .  2".نا  رجوع نکنیدمنظور ،زار داد  به ،کنید، صرفاً به

مورد اتفاق اهل تسنن و امامیه است و  یمذکور استخراج و از مبان ادله "لاضرر"قاعده      

 اییاکبری قض»عنوا  ، و فقهاء ،  را بهشدهیدهیی به نحو تواتر اجمالی دادر کتب رو

با حرمت مقابله ضرر ، حکم حرمت ضرر رساند  احکامی هم و  اند.مطرح ساخته« فقهی

اند. ایرن ،مدهدستین قاعده بهاضرر دیگر، وجوب تدارک و جبرا  ضرر ناروا، و ... از 

تا جایى که  شده اسرتگرفته ،قراعده از متن روایات بسیارى که در این زمینه وجود دارد

 . اندشمارى از فقیها  ادعاى تواتر کرده

                                                           
 کلما حکم به العقل حکم به الشرع. 1
 لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده. 0
 لتعتدواولا تمسک وهن ضراراً . 2
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موجب ضرر بر فرد یا نوع هم نین در شریعت اسلام هر حکم وضعی یا تکلیفی که      

ید موجب ورود زیا  بر اکه قراردادها نب داردیین قاعده مقرر ماانسانی باشد، مطرود است. 

طرفین گردند و بر همین اسا، و به جهت جلوگیری از ضرر یا جبرا  ، ، حق فسخ 

« تخیارا»مشمول  توا یشده است. هر عقد لازمی را م)خیارات( در معاملات در نظر گرفته

جز سه خیار، مجلس، حیوا  و تأخیر ثمن که مختص عقد بیع است؛ تمامی دانست و به

خیارات )شرط، رؤیت و تخلف وصف، غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط( در کلیه 

 .(Bojnurdi, 1999: 32) عقود جاری هستند

این ضررها  باشد.یمیعتاً به ضرر جامعه طباقدامات بدو  محدودیت در فضای مجازی،      

قاعده لاضرر،  حکمبهاست.  موردبحثهم در حیطه عمومی  وهم در حوزه خصوصی افراد 

اگر شخصی در  مثلاًبار مقابله نماید. یا زگونه اقدامات یناحکومت وظیفه دارد که با 

دارد، این ،موزش امنیت کل جامعه یمفضای مجازی ،موزش ساخت بمب دستی را بیا  

گونه ینابایست با یمه و ضرر ،  برای کل جامعه مشهود است. لذا را به خطر انداخت

توا  تفسیر نمود که ترویج بی بند و یمها در اینترنت مقابله شود. بر این اسا، یتفعال

ی، ترویج مسائلی که به هر نحو با مصال  جامعه ناسازگار است و .... نگارهرزهباری، 

باشد. یمجام ،  توسط ابزار اینترنت نیز ممنوع قاعده لاضرر ممنوع بوده و ان حکمبه

اینترنت تنها یک ابزار است. اگر از ،  برای یک هد  مشروع استفاده شود و بر ماهیت و 

نیز ،  را به  گذارقانو یری نداشته باشد، حکم شرعی حلال بود  را داشته و تأثاثر ،  

بار یا زر رفته و هما  اثر رسمیت شناخته است. اما اگر برای ارتکاب فعل حرام بکا

بایست استفاده با این هد  یمنامشروع را انجام دهد، دارای هما  ماهیت نامشروع بوده و 

 جرم انگاری شود.  گذارقانو توسط 
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 . منابع حقوق بین الملل در مورد آزادی دسترسی به اینترنت2

 بیا  شده است. در این قسمت اهم منابع حقوقی مرتبط با حق دسترسی به اینترنت 

 ایالمللی و منطقهجایگاه حق آزادی بیان در اسناد بین. 0-2

بیشترین اهمیت »عنوا  حقی دارای کمیته حقوق بشر سازما  ملل، ،زادی بیا  را به     

منظور  نجایادر  .(Sarah, 2002: 54) توصیف کرده است« برای هر جامعه دموکراتیک

از ،  افراد و  بوده برخورداری فرهنگاز که  است یاجامعه کیدموکراتجامعه از 

 نیچن. باشندیممند بهره مختلف یهاحوزهدر مشارکت  یبرامنصفانه  وبرابر  ییهافرصت

 جامعه، یفرهنگو  یاجتماع یداقتصا یاسیس نخبگا  صرفاًنه و مردم توده  یبرا یفرهنگ

 میمفاه بسطو  گسترشدر  گریکدی کناردر و ،زادانه تا  سازدیمفراهم را امکا   نیا

  . (Shahbazi, 2017: 219) بپردازند هادهیپد نقد و توسعهبه و داشته  مشارکت

اعلامیه جهانی  11حق ،زادی بیا  و اطلاعات با شرایط بسیار مشابه در هر دو ماده      

شده است. در سط  تضمینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین 11حقوق بشر و ماده 

منشور حقوق  11کنوانسیو  حقوق بشر اروپا، ماده  12ای ،زادی بیا  توسط ماده منطقه

تا حد  متو شده است. این کنوانسیو  حقوق بشر ،مریکا تضمین 12اساسی اتحادیه و ماده 

 . ست امدو  شدهدر ابتدا حقوق بشر است که  اعلامیه جهانی 11زیادی شبیه به متن ماده 

المللی حقوق بشر برای پایا  جنگ جهانی دوم، حق ،زادی بیا  در مقررات بینپس از      

بینی و پیش در امور شهروندا  خیلی جدی هاجلوگیری از نفوذ غیرضروری دولت

خود را به سمت المللی تعهدات ها، جامعه بینبدو  توجه به محدودیت شده است.حفظ

 .حق ابراز عقیده و بیا  در یک سری توافقات اساسی اعلام کرده است
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 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیان برخط. 0-0-2

اعلامیه جهانی حقوق بشر طبق تعریف کنوانسیو  حقوق معاهدات در زمره معاهدات      

حال کند. باایند نمی،ور برای کشورها ایجانیست و مستقیماً تعهدات الزامی المللنیب

 ,Qari Seyed Fatemi) صورت مقررات عرفی در،مده استاکثریت مفاد ،  به

المللی عرفی به این معنی است که عنوا  قواعد بینجایگاه حقوقی اعلامیه به .(13 :2009

این سند  ای و ملی دارد.المللی، منطقهاعلامیه تأثیر چشمگیری بر توسعه حقوق بشر بین

 است. داده قرار تیموردحمای را الهیوسبدو  اشاره به فضای مجازی، حق بر بیا  با هر 

حق  نیاست؛ و ا ا یو ب دهیعق یمحق به ،زاد یهر انسان»: داردیماعلامیه اعلام  11ماده      

مزاحمت[ و حق جستجو،  [ از مداخله ]ویبدو  ]نگران یادهیداشتن باور و عق یشامل ،زاد

 .«است یبدو  ملاحظات مرز یاهر رسانه قیو انتشار اطلاعات و افکار از طر افتیدر

این امکا  را ایجاد کرده است که حمایت اعلامیه به بیا   0«ایاز طریق هر رسانه»عبارت      

 . گیردیم دربرز ی ،تی را نیهایفناوری است که اگونهبهبرخط نیز تسری پیدا کند. این عبارت 

در دهه گذشته، بسیاری تلاش کردند تا حقوق اساسی بشر را در دنیای برخط شناسایی      

گر ویژه سازما  ملل در مورد ترویج و حمایت از حق ،زادی بیا  یک سری کنند. گزارش

های قانونی در مورد ،زادی بیا  در گزارش منتشر کرد که مربوط به افزایش محدودیت

های نوین ،وریالمللی امروز با فنچارچوب حقوق بشر بین»نت بود. او ادعا کرد که اینتر

 .(LaRue, 2011: 54) «ارتباطی مانند اینترنت کاملاً مرتبط است

در ،  ، سازما  ملل قطعنامه مهمی را تصویب کرد که 0210ژوئن  01علاوه بر این، در      

 11کرد. در این قطعنامه اعلام کرد، برگرفته از ماده از ،زادی بیا  در اینترنت حمایت می

                                                           
1. Through any media 
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المللی حقوق مدنی و سیاسی، هما  حقوقی که مردم اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین

این سند اضافه  هم داشته باشند. برخط در فضایباید  ،دارند ط و واقعیغیر برخدر فضای 

ای برمبنای که بدو  در نظر گرفتن مرزها و از طریق هر رسانه کرد که باید از ،زادی بیا 

 .(Zeldin, 2012: 75) شودی اژهیواجرا است، حمایت انتخاب هر فرد قابل

 روط از بیان برخطمیثاق حقوق مدنی و سیاسی و حمایت مش. 4-0-2

هایی میثاق حقوق مدنی سیاسی، حق ،زادی بیا  را تبیین کرده و فهرستی از زمینه 11ماده      

 :O’Flaherty, 2015) که در ،  اعمال این حقوق در عمل ممکن نیست را شرح داده است

الت حق یک فرد برای داشتن عقیده بدو  دخ حقوق مدنی سیاسی، میثاق 11ماده  1بند  .(70

ها از حق ،زادی بیا ، ازجمله حق کند که دولتایجاب می 0را تضمین کرده و پاراگرا  

نظر از مرزها، حمایت کنند. همانند جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و همه انواع عقاید صر 

اعلامیه، حقوق مشمول حمایت میثاق مستقیماً حق بیا  برخط و دسترسی به اینترنت را  11ماده 

« ایهر رسانه»طور واض  از ،زادی بیا  یک فرد از طریق گیرد. باوجوداین، ماده بهبرنمی در

هد  از تقریر چنین عبارتی توا  گفت کند؛ بنابراین میدیگری به انتخاب خود فرد حمایت می

 هاتیحما، این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر مانندبهحقوق مدنی سیاسی  ثاقیم 11در ماده 

اعمال به تمام اشکال یا باید قابل ها،  و سرایت یابدهای پیشرفته بعدی نیز فناوریبه  هانیتضمو 

 .باشدنیز اطلاعات منتشرشده از طریق اینترنت 

 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق 11گزارشگر ویژه سازما  ملل تأکید کرد که ماده      

تطبیق  افراد را قادر سازند که بتوانند که اندشدههیته گونهنیاحقوق مدنی سیاسی 

رو چارچوب اعمال کنند. ازاین را حق خود برای ،زادی بیا  بر ،وری ،یندههای فنتوسعه

 .اعمال استقابل نیز های نوین ارتباطی مانند اینترنت،وریفن برحقوق بشر 
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مربوط به ماده  20عمومی شماره  تفسیر 0211کمیته حقوق بشر سازما  ملل، در سپتامبر      

شرایط ضروری »میثاق را تصویب کرد. در ،  پیشنهادشده که ،زادی عقیده و بیا   11

را دارا است و توضی  داد که ،زادی بیا  برای شفافیت و « برای توسعه کامل فرد

 .(Watt, 2017: 780) پاسخگویی دولت ضروری است

 قرارگرفتهبیشتری در اختیار مردم جها  تنها اطلاعات نه ،اینترنت 0با ظهور وب نسخه      

که درنتیجه افراد  شده است،وری تولیدشده توسط کاربر را نیز تسهیل بلکه دسترسی به فن

سازد. باوجوداین، افزایش را به مشارکت در ساختن جوامع دموکراتیک توانمند می

حق بنیادین بشری برای  منظور تضمینبه نو،وری فنّاورانه برابر با ،زادی بیشتر بیا  نیست. 

الملل بشر باید عنوا  یک کل، چارچوب حقوق بینتوسعه افراد و ارتقای پیشرفت جامعه به

 .   اجرا باقی بماندهای نوین ارتباطی ازجمله اینترنت قابل،وریبرای فن

، مانند سایر قواعد حقوق بشر، حقوق مدنی سیاسی حق ،زادی بیا  بر اسا، میثاق     

دهد که اعمال حق ،زادی بیا  با وظایف و هایی هم دارد. میثاق تشخیص مییتمحدود

باوجوداین، تأکید بر این  .(202: 0210، 0)کلاگ های خاص خود همراه استمسئولیت

 .صورت مضیق تفسیر شوداست که هرگونه محدودیتی در مورد اعمال ،زادی بیا  باید به

 20بیا  در اینترنت اعمال شود. تفسیر عمومی شماره هما  استاندارد نیز باید برای ،زادی 

تأکید دارد که هرگونه محدودیت در انتشار اطلاعات مربوط به اینترنت یا به کاربرا  نهایی 

میثاق سازگار  11ماده  2دهندگا  خدمات، تنها تا حدی مجاز هستند که با بند یا ارائه

است که در اقدامات مقابله با تروریسم که مثال، در بخشی از نظریه ،مده عنوا به. باشند

ازحد محدود به دسترسی به اطلاعات باشد و ی امنیت ملی اجراشده، نباید بیشدرزمینه

                                                           
1. Clough 
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ها به دخالت غیرضروری یا نامتناسب با برای اطمینا  از اینکه ، »روشنی عبارات ،  باید به

 . «.نشده باشدشوند، تعریف،زادی بیا  منجر نمی

 ای حقوق بشریحق آزادی بیان در اسناد منطقه. 4-2

شده است. قواعد، مقررات و رویه ای نیز تضمینحق ،زادی بیا  برخط در سط  منطقه     

 دیتأک ،کندیمی امنطقهکه ایجاد نظام خاص  ایقضایی در معاهدات حقوق بشری منطقه

عنوا  بلکه برای یکپارچگی جامعه به تنها برای هد  توسعه فردیکه ،زادی بیا  نه دارند

 یک کل باید حمایت شود.

،ید به سه معاهده ای به میا  میکه سخن از معاهدات حقوق بشری منطقههنگامی     

و  4«کنوانسیو  ،مریکایی حقوق بشر»، 0«کنوانسیو  حقوق بشر اروپا»توا  اشاره کرد: می

ه این معاهدات دارای مقرره مخصوص به . هر س0«هامنشور ،فریقایی حقوق بشر و ملت»

پردازی دو معاهده اولی شباهت بیشتری به حمایت از اشکال ،زادی بیا  هستند. عبارت

 دارد. حقوق مدنی و سیاسی میثاق 11ماده های مندرج در عبارت

 حمایت از بیان برخط در نظام اروپایی حقوق بشر. 0-4-2

نوانسیو  اروپایی حقوق بشر شکل گرفت. نظام اروپایی حقوق بشر در بستر ک     

 ءهر یک از اعضا کهوهفت عضو است کنوانسیو  حقوق بشر اروپا متشکل از چهل

تصویب  1122های بنیادین را در سال کنوانسیو  اروپایی حمایت از حقوق بشر و ،زادی

که  استاند. یک بخش کلیدی از سیستم حقوق بشر اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا کرده

دهد در دادگاه ادعا کنند ها، اجازه مییک روش عملی مستقل دارد که به افراد، نه دولت

                                                           
1. European Convention on Human Rights 
2. American Convention on Human Rights 
3. African charter on Human and people’s Rights 
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شا  توسط دولت متبوع نقض شده است. دادگاه حقوق بشر اروپا شدهکه حق حمایت

تعهداتی را که کشورهای عضو برای تضمین حقوق شهروندا  در حوزه قضایی خود به 

 . (Motamednejad, 2013: 8) کنددارند را پیگیری میعهده

شده است. براسا، این کنوانسیو  حقوق بشر اروپا تضمین 12حق ،زادی بیا  توسط ماده      

بلکه برای تضمین دیگر حقوق مانند  ؛النفسه حقی مهم برای خود استتنها فیسند ،زادی بیا  نه

دادگاه  .(Stone, 1988: 33) ،زادی گردهمایی، اجتماعات و تظاهرات نیز مهم است

های ضروری یک جامعه اروپایی حقوق بشر تصری  کرده است که ،زادی بیا  یکی از پایه

سه  .دموکراتیک و یکی از شرایط اساسی پیشرفت ،  و برای رشد فردی افراد جامعه است

کنوانسیو  اروپایی حقوق بشر شامل ،زادی  12مؤلفه از حق ،زادی بیا  در پاراگرا  اول ماده 

ها است، ها و ،زادی برای دریافت اطلاعات و ایده، ،زادی برای انتقال اطلاعات و ایدهبیا 

هرگونه محدودیت غیرضروری در حق ،زادی  که شودیممستفاد  گونهنیا است. شدهتیحما

 برای داشتن عقیده، مغایر با ماهیت یک جامعه دموکراتیک خواهد بود. 

هست مربوط  از سایر حقوق تربسیار پررنگکه رنت ،  بخش از ،زادی بیا  در اینت     

ها باید مکمل ،زادی است به دریافت و انتقال اطلاعات. ،زادی برای انتقال اطلاعات و ایده

که افراد باید از حق تما، مستقیم با ها باشد. از،نجاییبرای دریافت اطلاعات و ایده

کننده پیام و گیرنده مداخله د بین ارسالها نباییکدیگر به اراده خود برخوردار شوند، دولت

کنوانسیو  اروپایی حقوق بشر  0کنند، مگر اینکه تحت شرایطی که طبق پاراگرا  

 .(Kakmali, 2018: 54) تجویزشده باشد

بنا به نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر به دلیل نقش محوری ،زادی انتقال اطلاعات در جامعه      

  بالایی از حمایت را درزمانی که شامل مسائل مربوط به امور دموکراتیک، سخن گفتن سط
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ها در اینترنت، علاوه بر این، حق انتشار اطلاعات و ایده .سیاسی یا عمومی است، برخوردار است

طور گسترده موردپذیرش جامعه و عموم هایی است که بهتنها محدود به اطلاعات و ایدهنه

در این رابطه،  .شوند،میز نیز بسط داده میناخوشایند و توهین قرارگرفته، بلکه به ،  اصطلاحات

دادگاه در تصمیم تاریخی خود در پرونده موسوم به هندی ساید به طرفیت انگلستا  اعلام 

به اصولی که  خود را ترین توجهبیشکه  کندیمملزمش داشت: وظایف نظارتی این دادگاه 

کند. ،زادی بیا  یکی از ارکا  اصلی چنین و  معطکنند، جامعه دموکراتیک را توصیف می

اروپایی  کنوانسیو  12ماده  0. بند شودیمپیشرفت و توسعه هر انسا   که موجبای است جامعه

کاربرد  قرارگرفته عموم مردم که مورد استقبال« هاییایده»یا « اطلاعات»تنها برای نه حقوق بشر

یا عصبانیت در دولت و یا هر بخش از  که موجب رنجش، شوک بیانی، بلکه برای دارد

گرا، تسام  خواه و دارای ذهن ها مطالبات جامعه کثرتاین .رودیمنیز بکار شوند جمعیت می

 Bartolucci and) وجود ندارد« جامعه دموکراتیک»گسترده است که بدو  ،  هیچ 

Peluso, 2021: 43). 
 کنوانسیو  12عقاید در اینترنت در ماده  علاوه بر این، ،زادی برای دریافت اطلاعات و     

منابع قانونی همه ،وری و جستجوی اطلاعات از طریق شامل حق جمع اروپایی حقوق بشر

است. دادگاه اروپایی حقوق بشر اظهار داشت که  بالقوههای ممکن با استفاده از تمام روش

د کرد  یک فرد از اساساً دولت از محدو»و براسا، حق دریافت اطلاعات  12تحت ماده 

 «. دریافت اطلاعاتی که دیگرا  ممکن است بخواهند یا مایل به انتقال به او باشند منع شده است

قیدوشرط حال، ،زادی بیا  و اطلاعات بر اسا، کنوانسیو  حقوق بشر اروپا نیز بیبااین     

های دیاعمال ،زادولت در کند که تصری  میکنوانسیو   12ماده نیست. بند دوم 

های خود را دارد و ،زادی بیا  تحت شرایط وظایف و مسئولیت 1شده دربند توصیف
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محدود شود. عموم مردم شده ای از منافع برشمرده تواند در پیشبرد مجموعهخاص، می

شرایط  و هرگونه محدودیتنباید کنوانسیو  حقوق بشر اروپا،  1۱باوجوداین، وفق ماده 

کنوانسیو  اروپایی  12ماده  0بیا  در تعارض باشد. طبق بند هرگز با ذات حق ،زادی 

 زما  جمع سه شرط،زادی بیا  که در  حق در اعمال تواندیمحقوق بشر هر دولت عضو 

توسط قانو  دخالت کند. هرگونه مداخله، مشروط، محدود، یا مجازات کرد  باید )الف(

برای ج(کنوانسیو  باشد؛ و ) 12ه ماد 0دارای هد  مشروع مطابق بند  ب(تجویز شود؛ )

 یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد. 

 حقوق بشر ییکایآمرحمایت از بیان برخط در نظام . 4-4-2

حقوق بشر  یامنطقه ستمیس کیاز حقوق بشر  تیحما یبرا یی حقوق بشرکای،مرنظام      

 کایمستقل قاره ،مرکشور  22از حقوق بشر را در  تیو حما جینظارت، ترو فهیوظ کهاست 

 هستند، بر عهده دارد.  ییکای،مر یکه عضو سازما  کشورها

 مانندبهتقریباً  کنوانسیو  حقوق بشر کشورهای ،مریکایی 12حق ،زادی بیا  در ماده      

،مده است. سیستم  میثاق حقوق مدنی سیاسی به کمی اضافات 11در ماده  کاررفتهبهادبیات 

 تر است. اروپایی نسبتاً گسترده یهانظامیکایی در مقایسه با حقوق بشر کشورهای ،مر

شده، به شکل هنر یا از صورت شفاهی، چاپبه»کاررفته که اشکال بیا  را ادبیات بهاولاً،      

شده است نشا  استفاده 1بند  12که در ماده « طریق هر رسانه دیگری به انتخاب یک نفر

توا  گفت این کنوانسیو  میثاق همخوانی دارد؛ بنابراین، می 11دهد که این ماده با ماده می

نویس این شده است که در زما  تهیه پیشهای فنی ،ینده طراحیبرای در برگرفتن پیشرفت

اند، و هر نوع شبکه مرتبط با اینترنت باید هما  سط  از حمایت از نشدهبینیها پیشفناوری

 .(Chik, 2010: 17) نوانسیو  ،مریکایی داشته باشدک 12،زادی بیا  را در معنای ماده 



 0222بهار  ،(42پیاپی ) اول شماره ،همد سال ،حقوق بشر اسلامیمطالعات  علمی /   فصلنامه   22

 

کند که اعمال صراحت بیا  میریکایی حقوق بشر بهکنوانسیو  ،م 12ماده  0دوم، بند      

سانسور قبلی یک تعلیق افراطی و رادیکال «. تابع سانسور قبلی نخواهد بود»حق ،زادی بیا  

ها، عقاید، یا اخبار از قبل زیرا از انتشار ،زاد اطلاعات، ایده ؛کنداز ،زادی بیا  ایجاد می

های ، سانسور قبلی در مورد سرگرمی0بند  12کند. باوجوداین، طبق ماده جلوگیری می

 منظور تنظیم دسترسی به حمایت اخلاقی از کودکا  و نوجوانا  مجازاستعمومی تنها به

(Clegg et al, 2011: 265).  
های غیرمستقیم ،زادی کنوانسیو  ،مریکایی حقوق بشر محدودیت 12ماده  2درنهایت، بند      

طور غیرمستقیم از قدرت نباید به ها و هم بازیگرا  خصوصیتکند. هم دولبیا  را ممنوع می

های رادیویی یا کاغذ روزنامه، فرکانس»خود برای کنترل یا محدود کرد  حق بیا  متجلی در 

تنها تعهدات منفی و نه 2بند  12استفاده کنند. ماده « تجهیزات مورداستفاده در انتشار اطلاعات

گوید که کند. میکند که اتخاذ اقدامات محدودکننده را منع میها تحمیل میسلبی را به دولت

تعهدات مثبت و ایجابی برای اطمینا  از عدم دخالت در کنترل زندگی خصوصی افراد است. 

 2های غیرمستقیم ذکرشده دربند علاوه بر این، طبق نظر دادگاه حقوق بشر بین ،مریکایی، روش

باید شامل ابزارهای غیرمستقیم برگرفته « وسیله دیگری هر»انحصاری نیستند و عبارت  12ماده 

  .(Svantesson, 2014: 350) های نوین ارتباطی و اطلاعاتی نیز باشد،وریاز فن

کند  تیحما ا یب ی،زاد یالمللنیب یکه از هنجارها خواهدیم متحدهالاتیااز این بیانیه      

 یرسانه انقلاب کی عنوا بهفظ نقش خود با ح نترنتیبه ا یجهان یدسترس جیو هد  ،  ترو

کاملاً متناسب باشد و حداقل  دیبا هاتیمحدوداست.  یو مشارکت اطلاعات ارکتمش یبرا

 دیتأثیر بگذارد با نترنتیدر ا ابراز بیا که بر  یداشته باشد. هر اقدام ا یب یبا ،زادتداخل را 

در  لیبا تسه ا یب یرتقا ،زاددر ا نترنتیا فردمنحصربه تیحفظ ظرف یخاص برا طوربه
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  شود یو ارزا  بدو  توجه به مرزها طراح ی،ن صورتبه هادهیاو  اطلاعات گا یتبادل را

(Arshadi and Jahangir, 2014: 30).  
مانند فضای غیرمجازی از شود حق بر ،زادی بیا  در فضای مجازی بهپس مشاهده می     

شده از سوی نهادهای قضایی و مجریا  های انجامرویه ای والمللی و منطقهسوی اسناد بین

این اسناد، موردحمایت قرارگرفته است. بخش مهم این حق شامل حق بر دریافت و ارسال 

اطلاعات که درواقع بیشترین مصداق را فضای مجازی دارد از سوی هر یک از اسناد و 

 های قضایی موردحمایت قرارگرفته است.رویه

 

 ون محدودیت. اینترنت بد2

 صورتبهبوده است. این فناوری  مطرحی اخیر بحث اینترنت بدو  محدودیت هاسالدر      

، همه شهروندا  را از نعمت اینترنت بدو  هاحکومتبالن یا ماهواره بوده و بدو  دخالت 

متحده و دیگر یالاتاتوسط  عمدتاً کند. بحث ارائه این خدمات یم مندبهرهمحدودیت 

ارائه شده است. در حال حاضر اطلاعات کمی در  اندداشتهایی که سابقه استعمار کشوره

در کنترل این نوع  هاحکومتکه  شدهبرداشتخصوص این نوع اینترنت وجود دارد. اما چنین 

رسد که این عدم توانایی مداخله در یمتوانند دخالتی داشته باشند. البته به نظر ینماینترنت 

کنترل یرقابلغی هارسانه عنوا بهی که رادیو و ماهواره، زمان درییر یابد، چراکه ی ،تی تغهاسال

به زندگی روزمره وارد شد، پس از مدتی دستگاه پارازیت نیز اختراع شد که امروزه بسیاری از 

ی ،تی هاسالپردازند. محتمالا در یمی معاند به مقابله هارسانهبا این وسایل، با  هاحکومت

با این نوع اینترنت به بازار معرفی گردد. بحث حقوقی در این مورد  هاحکومتژی مقابله تکنولو

 است.  بحثقابلفاقد مشروعیت و دارای مشروعیت  حکومتاز دو جنبه 

 ی فاقد مشروعیتهاحکومت. 0-2
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در مورد تعریف عدم مشروعیت حکومت، بحث فراوا  است. گاه ممکن است      

خوانده شوند که این مهم جنبه سیاسی  نامشروع، هاابرقدرتگیری با یی از سر درهاحکومت

یی که از دیدگاه هاحکومتتوا  یمدارد. اما از دیدگاه حقوقی و فارغ از مسائل سیاسی، 

 هاحکومت، دارای عدم صلاحیت باشند را نامشروع خواند. این هاابرقدرت ازنظرجهانی، فارغ 

ویب کرده که هد  از ،  تنها بقای حکومت باشد و حق مقاصد سیاسی، قوانینی تص باهد 

تر در مورد جرائم سیاسی صحبت شود. پیشیمدسترسی ،زاد به جریا  اطلاعات نادیده انگاشته 

یری شهروندا  خود را دارند و گگروگا یی که فارغ از اصول حقوقی، قصد هاحکومتشد. 

یعتاً این طب، فاقد مشروعیت بوده و اندکردهانگاری اقدام سیاسی علیه حکومت خود را جرم

ی هاحکومتمقابله با  باهد ی زیادی هاملتقوانین نیز ارزش حقوقی ندارند. در سالیا  دراز، 

. اینترنت بدو  محدودیت برای اندداشتهی نیز توجهقابلهای یتموفقکه  زدهبه قیام  دستفاسد 

به جریا  مبارزات علیه حکومت  چراکهباشد،  تواند مورد تائیدیماز یک نظر  هاملتاین قبیل 

 ,Ahmadi et al) گرددیمجبرا   ها،  رفتهازدستسرعت بخشیده و حداقل حقوق 

ی و امنیتی اجتماعاما اگر از دیدگاهی دیگر به ،  نگاه انداخته شود، جرائم  .(160 :2016

ت قادر به کنترل ،  تر در مورد ،  توضی  داده شد، شدت یافته و حکومت ممکن اسکه پیش

گردیده که خود نقض بخشی از امنیت انسانی  دارخدشهنباشد. در این صورت امنیت اجتماعی 

توا  یمو برای این مهم  قرارگرفتهگردد. لذا این دو عقیده در تعارض با یکدیگر یممحسوب 

رزه علیه شده که رهبری مبایلتشکچارچوبی جداگانه تعیین کرد. گاه ممکن است دولت ،زاد 

اختیار  هاحکومتشود. در این صورت در حیطه خاص، این  دارعهدهحکومت دیکتاتوری را 

ی حامی خود، جریا  امنیت اجتماعی را هاابرقدرتتوانند با هماهنگی یمی داشته و گذارقانو 

در این مواقع، ساقط کرد  حکومت ظالم بر  هرحالبهدر این نوع اینترنت کنترل نمایند. 
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شود یمید تأکتوا  برخی مسائل را نادیده گرفت. البته بازهم یم موقتاً یز ارجحیت داشته و چهمه

بایست از  دیدگاه جهانی به اثبات برسد و صر  یمکه عدم مشروعیت یک حکومت 

پیش رود. در این  حکومتنباید به سمت نابودی یک  هاابرقدرتمشکلات سیاسی و منافع 

 کند. یمول حقوقی تنها جریانات سیاسی را حاکم صورت نادیده انگاشتن اص

 ی مشروعهاحکومت. 4-2

ی مشروع که در سط  جها  حضوری فعال دارند، محق به حفظ امنیت خود هاحکومت     

صحبت شد. اگر در وضعیت  هاحکومتتر در مورد وضعیت مشروعیت هستند. پیش

ار شود و این امر موجب بروز عادی، اینترنت بدو  محدودیت توسط دیگر کشورها برقر

کشور با حکومت مشروع شود، حق اقدامات حقوقی برای ،  حکومت  در داخلمشکلاتی 

شود، جا  دارخدشهاینترنت نامحدود  باوجودمحفوظ است. در حالتی که امنیت انسانی 

بود. برای روشن شد  این موضوع به ذکر دو  بازخواهدبرای پیگیری کیفری این مسئله 

    . (Kazeruni, 2016: 168) توجه شودمثال 

متحده ،مریکا، جریا  یالاتامیلادی و در جریا  اشغال عراق توسط  0222در سال      

مهاجما  با استفاده از تسلط  چراکهاطلاعات ،زاد ،  زما  در کردستا  عراق بوجود ،مد؛ 

زما  حکومت بعث  بر کردستا  عراق، کنترل بهتری بر ،نجا داشتند. در وضعیت جنگی ، 

سال قبل از  10در کردستا  عراق که از  خصوصبهبا اینترنت نامحدود،  مقابلعراق قادر به 

،  حکومت خودمختار خود را تأسیس کرده بود، نشد. نامشروع خواند  حکومت وقت 

المللی تائید شده بود و پیشینه اشغال کویت و اجماع جهانی در این عراق توسط مجامع بین

پذیر کرد که در اشغال مناطق یهتوج، استفاده از جریا  ،زاد در وضعیت جنگی را مورد

   .(Ruggie, 2011: 229)گرا  نمود شمالی عراق کمک شایانی به اشغال
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بحث اینترنت بدو   مجدداً ایرا ،  1211عراق و  0211های سال ینا،رامدر جریا       

ی جدی هامخالفتد که در ،  زما  با محدودیت توسط سفیر ،مریکا در ،لما  مطرح ش

ی مذکور در ،  زما  موقعیت سیاسی مناسبی در جها  داشته و قصد هاحکومتروبرو گشت. 

با جریا  اعتراضات را داشتند. قطعی اینترنت ،  زما  بنا به مصلحت امنیتی اتفاق  ،راممقابله 

یی که سابقه اشغالگری و استعمار افتاده و موقتی بود. لذا طرح این ایده توسط یک مقام ،مریکا

یعتاً در صورت اعمال، قابلیت پیگیری طبرا دارد، نشا  از مقاصد سیاسی در این مورد بود که 

 .(Moskalenko, 2015: 116)ی ایرا  و عراق را داشت هاحکومتحقوقی توسط 

ند نقض امنیت توایمکه در حالت عادی اینترنت بدو  محدودیت ینالذا نتیجه نهایی بحث،      

انسانی باشد، اما در شرایط خاص که جامعه جهانی با ادله حقوقی بر مقابله با یک حکومت 

 تواند مشروع تلقی گردد. یمی اپوزیسیو  هاگروهاجماع دارند، این اقدام با هماهنگی 

 

 ها در دسترسی به اینترنت. حقوق و تکالیف دولت2

سی و تحلیل شد )از تکرار مکررات پرهیز شده است( در منابع حقوقی برر ،ن هبنا به      

ملزم به تهیه امکانات دریافت و ارسال اطلاعات در محدوده اصول حقوقی هستند.  هادولت

ی در کشورها گذارقانو ی منابع حقوقی، نشا  از توجه به وضعیت جابهذکر اصول حقوقی 

های خارج یتمحدودسیاسی، براسا، مطامع  گذارقانو دارد. ممکن است در یک کشور، 

توا  یماز اصول انسانی در منابع حقوقی داخلی تعیین کرده باشد. در توجیه این مبحث 

الملل ینبحقوقدانا   موردانتقادچنین عنوا  کرد که منابع حقوق داخلی کشورها که 

 هادولتتواند چارچوبی برای مبادله اطلاعات باشد. براسا، این تفسیر، همه یمنباشند، 

ملزم به تهیه حداقلی امکانات اینترنت برای شهروندا  خود هستند. در حال حاضر نیز در 
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تمامی جها ، این امکانات در سط  حداقلی وجود دارد. تنها به وضعیت اینترنت در کره 

و عدم دسترسی همه مردم این کشور به شبکه جهانی  شدهرد واشمالی اعتراض شدید 

. برخی کشورها این وظیفه دولت را در اسناد اندخواندهوق بشر اینترنت را نقض صری  حق

اند. در کشور ما هنوز الزامی برای دولت در حقوق خود ذکر کرده و به ،  رسمیت بخشیده

شود. به هر این خصوص وجود نداشته و براسا، مطالبات عمومی، این خدمات ارائه می

تر در مورد ،  توضی  طلاعات که پیشحال در غیاب اسناد حقوقی داخلی، حقوق ،زادی ا

کند. در کشور ما هرچند که داده شد، دولت ها را به تهیه حداقل امکانات اینترنتی ملزم می

عمومی شد  اینترنت به نسبت دیگر کشورها دیرتر اتفاق افتاد، اما در حال حاضر امکا  

کارت یمسا خرید استفاده از اینترنت برای همه شهروندا  وجود دارد. هر شهروند ب

ی با گوشی تلفن همراه خود به اینترنت متصل گردد. راحتبهتواند یمیمت اعتباری، قارزا 

 حداقلاگر انتقاد وارده به پهنای باند اینترنت کشور، پذیرفته شود، بازهم دولت در تهیه 

 اشارهی دسترسی به اینترنت به وظیفه خود عمل کرده است. در اینجا به ذکر دو واقعه سیاس

 است.  شدهو سپس تفسیر حقوقی در این مورد ارائه 

میلادی، جریا  اینترنت کل کشور  0211های کشور عراق در سال ینا،رامدر جریا       

 قطع شد. 

ایرا ، به دستور شورای امنیت کشور، اینترنت  1211در جریا  اغتشاشات ،با  ماه      

 دورا  به فعالیت خود ادامه داد. سراسری قطع شد و اینترنت ملی در این 

ین ترمهمتوا  به وضعیت امنیت ملی اشاره داشت. امنیت ملی یمدر تحلیل حقوقی این دو عامل      

دسترسی به  موقتاًدغدغه مسئولین یک کشور است. در شرایط خاص که کشور دچار ،شوب است، 

د داشت و در طول قطعی شبکه جهانی اینترنت قطع شد. اما در ایرا  امکانات اینترنت داخلی وجو
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کشور وجود داشت. تهیه امکانات این نوع از  در داخلاینترنت، بازهم امکا  انجام امورات اینترنتی 

جوانا  ایرانی محقق شده است. این  همت بااینترنت از افتخارات ملی کشور بوده و طی چند سال، 

 حداقلی اینترنت دانست.  توا  گامی مهم در تهیه امکاناتیماقدام دولت را 

در تهیه حداقل امکانات دسترسی به اینترنت در چارچوب قوانین  هادولتماحصل بحث اینکه      

 نباشند( مسئولیت دارند.  موردانتقادخود )قوانینی که برخلا  اصول حقوقی مصوب نشده و 

 در دسترسی به اینترنت توانکم. حقوق معلولان و افراد 0-2

رد حقوق معلولا ، دو اصل حقوقی مهم قابل توجه است. اصل عدم تبعیض، همگا  را در مو     

نماید و اصل تساوی خدمات، دولت ملزم به رعایت حقوق مساوی بین معلولا  و افراد سالم می

را ملزم به در اختیار قرار داد  امکانات ویژه به معلولا ، برای برخورداری یکسا  از خدمات 

-اد افراد معلول در جها  موجب اتخاذ تدابیر گوناگونی در سط  ملی و بینتعدمختلف است. 

 شودیمعلولین سبب به انزوا کشیده شد  ایشا  م ازحدیشپذیر بود  ب. ،سیبه استالمللی شد

. تدوین باشندیها عملًا قادر به مشارکت در امور اجتماعی نمو به همین دلیل نیز اغلب ، 

توسط مجمع عمومی سازما   میلادی 0226در سال وق اشخاص معلول کنوانسیو  مربوط به حق

. این کنوانسیو  در پی شودینقطه عطفی در حمایت از حقوق افراد مزبور تلقی م ،ملل متحد

. افراد معلول باشدیبرابر بین معلولین و سایر افراد م یهاشناسایی رفع تبعیض و ایجاد فرصت

به حقوق این افراد توجه کرده  یجتدرالمللی بهوق ملی و بینهستند. حق اییژهنیازمند توجه و

و قانو  حمایت جامع از  المللی،ینحمایت از اشخاص معلول در سط  ب 0226 یو است. کنوانس

 ,Ca) باشدینشانگر توسعه حقوق این افراد م کشورما  در سط  ملی 1212معلولین مصوب 

2020: 43). 
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معلولین و قانو  جامع حمایت از معلولین مصوب  0226سیو  با بررسی و مقایسه کنوان     

. لذا کنوانسیو  شودیها و خلاءهای موجود در مقررات ایرا  روشن مکاستی 1212

. تقویت شودیمزبور الگو مناسبی برای اصلاح و بازنگری در مقررات ملی تلقی م المللیینب

قوق داخلی بهبود بخشد. بازنگری و وضعیت معلولین را در ح تواندیمقررات این قانو  م

لحاظ کرد  سیاست جنایی پیشگیرانه و حمایت از معلولین در حقوق جزای شکلی و 

. البته کشورما  به ماهوی ازجمله مواردی است که باید موردتوجه مقنن قرار گیرد

  توا  به مفاد کنوانسیویمقانو  جامع حمایت،  خلأکنوانسیو  مذکور پیوسته و در صورت 

 حقوق داخلی نگریست.  مانندبه

ارتقاء و توسعه  یسوگامی به 0226ادعا کرد که کنوانسیو   توا یدر یک نگاه م     

. دستگیری از ایشا  نه از باب ترحم بلکه از منظر حقوق و شودیموازین حقوق بشر تلقی م

 یدبخشو  نواین کنوانسی همحقق گردید. اهدا  بلندپروازان المللییندر قالب سندی ب

حقوق جدیدی به  ،باشد. کنوانسیو الملل میینشناسایی حقوق این افراد در پهنه حقوق ب

بلکه بیشتر بر تضمین و رعایت و  ،کندشده در اسناد حقوق بشری اضافه نمیحقوق شناخته

 احترام به حقوق موجود تأکید دارد.

بر معلولین با دیگر اعضای جامعه به رعایت حقوق برا هادولتدر منابع حقوقی مذکور،      

باشد. معلولیت نباید محدودیتی برای حقوق یم« رفع تبعیض»که براسا، اصل  اندشدهملزم 

به فراهم ،ورد  امکانات  هادولتیی هم و  ،موزش، هابخشاجتماعی لحاظ شود. اما در 

توا  یکی از یمی . در تفسیر این ماده حقوقاندشده،موزشی متناسب با توا  معلولین ملزم 

را فراهم کرد  اینترنت با هزینه مناسب، جهت ،موزش این افراد دانست.  هادولتتکالیف 

تواند یمی ،موزش نباشند. اینترنت هامحلممکن است برخی از معلولا  قادر به حرکت تا 
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کنوانسیو  مذکور،  موجببهباشد که  هاانسا یکی از ابزارهای خاص ،موزش این قشر از 

در تهیه این امکانات مسئولیت دارند. اگر به دیگر مفاد منابع حقوقی نگریسته شود،  هادولت

شده است. خرید ،نلاین یهتوص هادولتنیز به  ها، تهیه امکانات متناسب با حقوق اجتماعی 

برخی معلولا  قادر به  از،نجاکهتواند یکی از مصادیق تهیه امکانات اجتماعی باشد. یم

یت از معلولا ، خدمات خرید ،نلاین را حماتوا  در یمباشند، ینمعادی  صورتبهخرید 

 .(Cosmas, 2020: 47)متناسب با وضعیت اقتصادی ،نا ، تهیه نمود. 

در بخش  خصوصبهتفسیر کنوانسیو  حمایت از معلولین،  موجببهماحصل بحث اینکه      

را ملزم به تهیه اینترنت برای این قشر  هادولتتوا  یمرفع تبعیض و تهیه امکانات ،موزشی، 

خرید معلولین و امکانات دولتی باشد که در  باقدرتبایست متناسب یمدانست. هزینه ،  نیز 

گردد. دولت جمهوری اسلامی، هم به یمرایگا  ارائه  صورتبهاکثریت کشورها، این خدمات 

 موجببهی مصوب نموده است. لذا پیوسته و هم قانونی جداگانه در سط  مل 0226کنوانسیو  

توا  دولت را به تهیه اینترنت برای همه معلولین ملزم نمود و در صورت بنیه مالی یمتفسیر ،  

برخی معلولین بدو  استفاده از ابزار  از،نجاکهبایست رایگا  باشد. دولت، این خدمات می

،موزش و ... نیستند؛ قصور  اینترنت قادر به انجام برخی امورات زندگی هم و  خرید کرد ،

توا  نقض صری  اصل کرامت انسانی باشد که یم ها، در تهیه امکانات اینترنت برای  هادولت

است. بنابراین باهد  حفظ کرامت انسانی این قشر،  شدهاشارهدر اعلامیه حقوق بشر نیز به ،  

ار داده که معلولیتشا  موجب بایست امکانات ارتباطی مناسب را در اختیار ،نها قرها میدولت

 دار شد  شخصیت ،نها نگردد. خدشه

 . مدیریت اینترنت و حاکمیت بر آن براساس قواعد حقوق بشر 4-2
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، اما به محدودیت شده شناختهدر اسناد حقوق بشری، حق اطلاع داشتن افراد به رسمیت      

توا  عر  را یمالملل، ینبیعتاً در سکوت منابع حقوق طبی نشده است. ااشاره،  هیچ 

یک اصل حقوقی تعیین نمود. البته به عقیده برخی دیگر از حقوقدانا ، تفسیر دیگر  عنوا به

تر تواند جای سکوت حقوقی در این مورد را بگیرد. در تفسیری که پیشیممنابع حقوقی 

عنوا  در مورد اسناد حقوق بشری ارائه شد، تعارض ،زادی اطلاعات با امنیت ملی، به 

محدودیت این حوزه پذیرفته شده است. در صورت نبود امنیت برای شهروندا ، بخشی 

ین حداقل امنیت برای زندگی روزمره تأمملزم به  هادولتدیگر از حقوق بشر زایل شده و 

توا  چنین یمباشند. اگر عر  حقوقی حاکم بر این وضعیت شناخته شود، یمشهروندا  

اه حقوق بشر، مبادلات ارتباطی در چارچوب قانو  مجاز است نتیجه گرفت که از دیدگ

(Lubua, 2020: 471). 
مطلق  صورتبهبه مباحث مطروحه، اصول حقوق بشر، حقوق ارتباطاتی را  با توجه     

تعریف کرده است. اما چنانکه در تفسیر قوانین داخلی کشورها مشخص است، چارچوب 

رسد که منابع حقوق یماتی معین نمود. چنین به نظر بایست برای مبادلات ارتباطیمخاصی 

توا  یمداشته و در تفسیر موسع از مفاد منابع مذکور،  توجه، موردالملل به این ینب

امنیت انسانی خود یکی از اصول حقوق  مثلاًمشروع دانست.  کاملاًچارچوب مطروحه را 

گردیده است. اگر به این  کسمنعی مختلف ،  در منابع حقوقی هامؤلفهباشد که یمبشر 

است.  موردانتقادجنبه از حق بشری نگریسته شود، تفسیر ،زادی مطلق مبادلات اطلاعاتی 

در حقوق داخلی  هاجنبهتوا  قواعد حقوق بشر را با تفاسیر دقیق از همه یمبنابراین 

در  کشورها منعکس کرد و چارچوب اختیارات مسئولین اجرایی در مورد اینترنت را نیز

الملل در صورت تفسیر ینباین خصوص معین نمود. ماحصل بحث اینکه منابع حقوق بشر 
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 هادولتتوانند چارچوب مدیریت اینترنت کشور را مشخص کرده و یمصحی  و هماهنگ 

بایست قوانین داخلی خود را با ،  هماهنگ سازند که متاسفانه برخی  کشورها از یمنیز 

 اند.ریت بخش اینترنت استفاده ننمودهچارچوب حقوق بشری در مدی

 

 گیرینتیجه

است که ماهیت حقوقی مشترکی « ،زادی اطلاعات»ویژگی مشترک اینترنت و ،زادی بیا ،      

در این مورد داشته و اینترنت ابزار برخی افعال است. لذا در صورت عدم تأثیر بر ماهیت و اثر 

المللی، ،زادی بیا  دارد. اسناد بین موردنظرعل اصل فعل، دارای هما  ماهیت حقوقی است که ف

توا  مطلق بود  ،  را ینمدانند، اما در تفسیر دقیق ، ، یمرا یک حق برای عموم شهروندا  

پذیرفت. در حیطه حقوق خصوصی، اگر توسط اینترنت خسارتی به دیگری وارد شود، کاربر 

ین دغدغه ترمهمسائل امنیتی نیز است. در حیطه م دارعهدهمسئولیت مدنی جبرا  ،  را 

باشد. بر مبنای اصول ،زادی بیا  که در اسناد یمهای اینترنتی یتمحدوددر تعیین  گذارا قانو 

در تهیه حداقل امکانات دسترسی به اینترنت برای شهروندا   هادولتاست،  شدهعنوا حقوقی 

ل عدم تبعیض، برای برخورداری از ، براسا، اصتوا کمخود مسئولیت دارند. معلولین و افراد 

کنوانسیو   بنا بهحقوق برابر با افراد عادی، نیازمندی بیشتری به اینترنت داشته که دولت ایرا ، 

باشد. حقوق داخلی هیچ کشوری ،زادی یم، ملزم به تهیه ،  1212و قانو  مصوب سال  0226

و ایده ،زادی مطلق در عمل با  مطلق بیا  و دسترسی ،زاد به اطلاعات را به رسمیت نشناخته

ین عوامل تحدید ترمهمباشد. حریم خصوصی افراد، یکی از یمی فراوانی روبرو هاچالش

الملل، حمایت از ،  ضرورت ینباسناد حقوق  موجببه،زادی در فضای مجازی است که 

ها را بین یارهمکین ترگستردهالملل کیفری، مقابله با سایبرتروریسم دارد. در عرصه حقوق بین
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باشند. جرائم اجتماعی یمگیرد و همه کشورها ملزم به مقابله با این پدیده یمکشورها را در بر 

-الملل و در غیاب ،  در حیطه حقوق عرفی، در کشورهای مختلف جرمینببنا به اسناد حقوق 

چارچوب  گردد. ،زادی بیا  دریمانگاری شده و ارتکاب ،  توسط اینترنت نیز جرم محسوب 

با این نوع از ،زادی مقابله نمایند،  هاحکومتحقوق عمومی، نباید منعی داشته باشد که اگر 

 باشد. ینم قبولقابلمرتکب نقض حقوق بشر گردیده و محدودیت این مسئله در اینترنت 

تواند به سبب بروز مشکلات اجتماعی، یماینترنت بدو  محدودیت در حالت عادی      

جهانی بر غیرمشروع بود  یک  اجماعبشر ارزیابی شود، در شرایط خاص که نقض حقوق 

توا  این فناوری را اعمال کرد. مسائل امنیتی جزئی از امنیت یمحکومت وجود دارد 

موجب ، ، هیچ کشوری تحمل ارتکاب شهروندا  به جرائم امنیتی انسانی بوده و به

جهانی، اینترنت بدو  محدودیت  درصحنهمود. بایست با ،  مقابله نیمسایبری را نداشته و 

کنند. لذا در بعد یمهستند که برای استفاده از ،  محدودیت تعیین  هادولتاست و این 

 توا  مانع از ارتکاب جرائم سایبری شد. ینمالملل ینب

 صراحتبهشده و ی تصرانطباق ،  با حقوق کیفری  عمدتاًای، یانهراین قواندر تقنین      

یی را به همراه دارد که در قوانین عادی هامجازاتای هما  یانهرابیا  گردیده که جرائم 

شده برای یینتعی هامجازاتبرای نوع فعل نامشروع برشمرده شده است. میزا  بازدارندگی 

تواند یم هادولتحقوقدانا  است. مدیریت امور اینترنت توسط  موردانتقادجرائم اینترنتی 

 اعد حقوق بشر انجام شود.براسا، قو
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