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  چکیده 

هاي انتشار، امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادي بیان داشته و با رفع محدودیت
این ابزار نوین . جستجو و دریافت اطالعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است

االجرا  مقررات الزم دهی از طریق وضع قوانین وارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظام
مفید و مؤثر باشد که با درك صحیح از  توانداین فرآیند براي اینترنت، زمانی میبدون تردید، . است

در این نوشتار . هاي این رسانه و ابزار ارتباطی نوین و شرایط جامعه، وضع شده و اجرا شودویژگی
المللی و آینده نزدیک و تجربیات بینتالش شده تا با توجه به وضعیت فعلی و تحوالت اینترنت در 

اصولی براي تدوین قوانین و مقررات حقوقی اینترنت، شناسایی و ) یونسکو و شوراي اروپا(ايمنطقه
ها همواره مورد گذاري ها و مقرراتگذاريرسد این اصول باید در سیاستبه نظر می. معرفی شود
  .توجه باشد

 –آزادي انتشـار   -گـذاري   مقـررات  -بیان  آزادي –حقوق اینترنت : کلید واژگان
  فیلترینگ
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  مقدمه 
هاي عصر حاضـر، تحـوالت سـریع فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات        ترین ویژگییکی از مهم

هـا ایجـاد نمـوده و    هاي مختلف براي انسـان هاي بسیاري را در حوزه این تحوالت، فرصت. است
عنـوان شـبکه جهـانی اطالعـات و      ترنـت بـه  این. ها شـده اسـت   باعث بهبود و تغییر در زندگی آن

  . ترین پدیده این تحوالت استارتباطات، بزرگ
افـراد زیـادي در سراسـر    . بدون تردید اینترنت نقش مهمـی در تـأمین حـق آزادي بیـان دارد    

اینترنـت بـا تحـولی کـه در     . کننـد جهان از طریق اینترنت به دنیایی از اطالعات دسترسی پیدا می
حتـی در برخـی   . ایجاد نموده به معناي واقعی توانسـته در ایـن زمینـه مـؤثر باشـد     اي فضاي رسانه

نگاهی . شودهاي مستقل و آزاد یاد میعنوان آخرین امید براي فعالیت رسانه مواقع، از اینترنت به
خوبی ها و تحوالت کشورهاي عربی، بههاي اجتماعی در انقالبویژه شبکهبه نقش اینترنت و به

  .نمایدثیرگذاري این ابزار نوین ارتباطی را اثبات میمیزان تأ
ها و موانع انتشار، جستجو و دریافت اطالعات، زمینه بنابراین فناوري جدید با رفع محدودیت

از سوي دیگر، مردم به دلیـل تـأثیر اینترنـت در    . استفاده از حق آزادي بیان را فراهم نموده است
شته و انتظار دارند خدمات اینترنتی قابل دسترس، امن، ارزان و زندگی روزمره، به وجود آن نیاز دا

ویـژه موضـوع تـدوین قـوانین و     با توسعه و پیشرفت اینترنت، مسائل حقوقی آن بـه . با ثبات باشد
هاي مختلفی در مقررات براي این رسانه و ابزار نوین ارتباطی، همواره مورد بحث بوده و دیدگاه

شد که فناوري جدید نیازي به وجـود قواعـد حقـوقی    ابتدا تصور می. این زمینه مطرح شده است
تواند خیلی مؤثر بودن اینترنت، تدوین قواعد و مقررات ملی نمیندارد یا حداقل به دلیل فرامرزي

اي بـراي حمایـت از   المللی و منطقهاما به مرور مشخص شد در کنار ضرورت اقدامات بین. باشد
ــأمین زیرســاخت مســائل مهمــی چــون راهبــري ای  ــوگیري از نترنــت، ضــرورت ت هــاي فنــی، جل

  . توان انکار نمود گذاري ملی را نمی ، اهمیت مقررات...هاي بزرگ و انحصارطلبی قدرت
شود که آیا در تدوین قوانین و مقـررات حقـوقی بـراي اینترنـت،     حال این پرسش مطرح می

که پاسـخِ پرسـش اول مثبـت    یتوان اصول خاصی را مشخص و از آن تبعیت نمود؟ درصورتمی
باشد، این اصول کدام است و باید بر چه مبنایی تعیین شود؟ در نوشتار حاضر، تالش شده تـا بـر   

  . هاي مذکور پاسخ مناسبی ارائه شودگرفته، براي پرسشاساس تحقیقات صورت
لمللی ابا بررسی و مطالعه وضعیت کنونی و تحوالت اینترنت در آیندة نزدیک، تجربیات بین

توان اصول مشترکی بـراي   و آثار محققان و دانشمندان، می) یونسکو و شوراي اروپا(اي و منطقه
تدوین قوانین و مقررات حقوقی اینترنت، شناسایی و معرفی نمود؛ اصولی که در تمـام کشـورها   
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و  هـا همـواره مـورد توجـه باشـد     گذاري ها و مقرراتگذاريقابلیت اجرا دارد و باید در سیاست
  . ها براي حفظ و اجراي این اصول تالش نماینددولت

قبل از ورود به مباحث، ضروري است دلیـل اسـتفاده از تجربیـات یونسـکو و شـوراي اروپـا       
هـاي پژوهشـی، زمـانی از تجربیـات یـک کشـور یـا سـازمان          بدون تردید در فعالیـت . تبیین شود

اوالً، در زمینـه مـورد مطالعـه بـه لحـاظ       .شود که داراي دو ویژگی مهم و اصلی باشداستفاده می
کارهاي علمی یا اقدامات عملی، تجربیات متعدد و مؤثري داشته و ثانیاً، منابع و نتایج تحقیقـات  

  . ها در دسترس باشد آن
یونسکو و شوراي اروپا هر دو ویژگی را دارند و حجم اقدامات علمی و عملـی ایـن نهادهـا    

یونسـکو بـا همکـاري محققـان کشـورهاي      . فرد اسـت اي، منحصربهالمللی و  منطقه در سطح بین
هاي تحقیقاتی در المللی و تشکیل گروه هاي بینها قبل با برگزاري کنگرهمختلف جهان، از سال

اکنون اسناد متعددي که محصول تالش صدها محقق و دانشـمند  این عرصه مهم وارد شده و هم
هـاي  هـا و مصـوبه  قدمت و وسعت تصمیم. م استاز نقاط مختلف جهان است، در دسترس عمو

  1.اي دیگر، بسیار بیشتر است هاي منطقه شوراي اروپا هم در میان سازمان
از سوي دیگر، شوراي اروپا با اتخـاذ تـدابیري توانسـته بـراي تصـمیمات آن نهـاد، ضـمانت        

موجـب  هبـر اسـاس اصـالحات کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر بـ        . اجراي مطلوبی ایجاد نمایـد 
طـور دائـم صـالحیت    ، دیوان اروپایی حقوق بشر، یگانه نهـادي اسـت کـه بـه    11پروتکل شماره 

بنابراین تأکید بر مصـوبات  . رسیدگی به اعتراضات مربوط به عدم رعایت حقوق بشر را داراست
  .یونسکو و شوراي اروپا در این نوشتار، بر اساس توجیهات و دالیل مذکور انتخاب شده است

در بخش نخست، معرفی اینترنـت و تبیـین   . مقاله در سه بخش سازماندهی شده است مطالب
نیازها براي تدوین قوانین اهمیت این رسانه و ابزار نوین ارتباطی و در بخش دوم، ضرورت و پیش

  . بخش سوم به بررسی و معرفی اصول موردنظر اختصاص دارد. و مقررات ارائه خواهد شد
  

  تآشنایی با اینترن.1
هر پژوهش و تحقیقی، مباحث کلی و زیر بنـایی اهمیـت زیـادي دارد و بـدون مطالعـه و       در

توان موضوع را به درسـتی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار       آگاهی دقیق از این مطالب کلیدي، نمی
عنوان یـک رسـانه و ابـزار ارتبـاطی نـوین       بخش نخست مقاله حاضر، به معرفی اینترنت به.  دارد

ها، اهمیت و کاربردهاي اینترنت آشنایی مقدماتی دارند، اما  اکثر افراد با ویژگی. اختصاص دارد
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هـا،   بـه همـین دلیـل ابتـدا معرفـی، ویژگـی      . این شناخت براي ورود به بحث علمی کـافی نیسـت  
ضـرورت تـدوین قـوانین و    و سـپس  . اهمیت و در نهایت حکمرانـی اینترنـت ارائـه خواهـد شـد     

پـیش نیازهـاي   . شـود  ظریات مختلف در ایـن خصـوص را بررسـی مـی    مقررات براي اینترنت و ن
  . گذاري براي اینترنت نیز در ادامه بخش دوم ارائه خواهد شد مقررات

  معرفی . 1-1
عنـوان سـتون    توان منبع جهانی اطالعات و خدمات معرفی نمود که امـروزه بـه   اینترنت را می

جهـان  » هاي اطالع رسـانی شبکه شبکه«بیري فقرات ارتباطات اطالعاتی سراسرکره زمین و به تع
ــی  ــناخته م ــودش ــه از      . ش ــت ک ــات اس ــانی اطالع ــاطی جه ــامانه ارتب ــک س ــت ی ــع اینترن در واق

ها را در سراسر جهان به یکـدیگر  افزاري تشکیل شده و رایانهافزاري و سختهاي نرمزیرساخت
  .نمایدمتصل می
) دارپـا (رفته وزارت دفـاع آمریکـا   هـاي پیشـ  گیري این شبکه مهم به سـازمان پـژوهش  شکل

توسـط اتحـاد جمـاهیر     اسـپوتنیک و به دنبال پرتاب نخستین سفینه  1950اواخر دهه . گرددبرمی
ناپـذیر  اي آسـیب اقدام به طراحی سیستم مخابراتی نمود که در برابر تهاجم هسـته  دارپاشوروي، 

بکه را از مراکز کنتـرل و فرمانـدهی   اي، شاین سیستم بر اساس فناوري ارتباطی انتقال بسته. باشد
توانست مسیر خود را در طول شبکه پیدا کند و در هر بخشی بتواند  که پیام مینحوي نیاز نمود بهبی

اي ایجاد به دنبال این مسیر و با پیشرفت فناوري دیجیتال، شبکه. دوباره تبدیل به پیامی منسجم شود
شـمولی  جهـان . ن استفاده از مراکز کنترل منتقل نمایـد توانست همه انواع نمادها را بدو شدکه می

شدن اي و همچنین معماري خاصی که موجب دشوار یا غیرممکنزبان دیجیتال، منطق کامالً شبکه
  1. آیدها به شمار میهاي قابل توجه این شبکه شود، از ویژگیسانسور و کنترل می

سپس . گذاري شدنام آرپانت ه کار کردآغاز ب 1969ها که در سال اولین گروه از این شبکه
عنوان سیستم اطالعاتی خود استفاده  به آرپانتها از  هاي دیگري هم ایجاد شد که همه آنشبکه

شـماري قـرار   ها گسترش یافته و در دسترس افراد بـی  دامنه  این  شبکه 1990در دهه  . کردندمی
قابلیت دستیابی یا به عبارتی به اینترنـت   گرفته است و سرانجام دسترسی به شبکه امروز با داشتن

  .مهیا شده است
هـاي  گیري اینترنت، فضاي بـاز و درنتیجـه، قابلیـت   در خصوص فرآیند شکل مانوئل کاستلز

اي وابسته بـه آن در  هاي ارتباط رایانهگیري و انتشار اینترنت و شبکهفرآیند شکل«: نویسدآن می
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را در معمـاري شـبکه، در فرهنـگ کـاربران شـبکه و در      ربع قرن گذشته، ساختار رسانه جدیـد  
معمـاري شـبکه از لحـاظ فنـاوري بـاز اسـت و       . الگوهاي واقعی ارتباطات براي همیشه شکل داد

ــین خواهــد بــود  ــه شــبکه امکــان  . همــواره چن ــذیر مــیایــن امــر دسترســی عمــوم را ب ســازد و پ
دهـد،  رار دارند بسیار کاهش میهاي دولتی یا تجاري را که در سر راه این دسترسی قمحدودیت

گرچه همان طور که ذکر خواهد شد نابرابري اجتماعی در عرصه  الکترونیک با شدت بسـیاري  
این فضاي باز از یک سو نتیجه  طرح اولیه است که تا حدي ناشی از دالیـل  . آشکار خواهد شد

هـاي  یریت برنامـه الذکر است و تا حـدي نیـز بـه ایـن دلیـل کـه دانشـمندانی کـه مـد         نظامی فوق
گرایانـه و همچنـین بـراي    عنـوان تالشـی آرمـان    خواستند بهپژوهشی نظامی را برعهده داشتند می

از طرف دیگر، بـازبودن ایـن سیسـتم    . دادن توان فناوري، چنین سیستم نوینی را ایجاد کنندنشان
  .1»...ناشی از فرآیند مداوم نوآوري و قابلیت دسترسی آزاد نیز بود

 –هـاي دانشـگاهی و محافـل علمـی     نوعی تولد اینترنت از دولت و شـبکه روع و بهاگرچه ش
. هـا درآمـده اسـت   عنوان عاملی مهـم بـراي زنـدگی انسـان     پژوهشی است، امروزه این فناوري به

هـاي علمـی و حتـی تفـریح و     هاي آموزشی، ارتباطات، فعالیتاینترنت در تجارت مدرن، برنامه
خـدمات برخـی ابزارهـاي سـنتی     . هـا را بهبـود داده اسـت   دگی انسانسرگرمی کاربرد دارد و زن

نـوعی  تلویزیـون بـا اسـتفاده از اینترنـت ارتقـا یافتـه و بـه        –ارتباطی مانند روزنامه، تلفن و رادیـو  
هاي اینترنتی دیگر نه محدودیت کانـال وجـود دارد و   براي مثال در تلویزیون. اندبازتعریف شده

ها در سراسـر جهـان نیـز    ضمن اینکه امکان دسترسی به این شبکه. فیتنه مشکالت مربوط به کی
. جـا جمـع نشـده بـود    هاي قبلـی، همـه ایـن مـوارد یـک     که در فناوريدرحالی. فراهم شده است

عنوان مثـال اگـر مشـکل کیفیـت در تلویزیـون کـابلی رفـع شـد، محـدودیت کانـال همچنـان             به
  2.دادمخاطبان را آزار می
. خالص هستند» وب«نوعی اند و بهارتباطی هم از ابتدا در اینترنت متولد شدهبرخی ابزارهاي 

جهـانی بـراي دسـتیابی بـه     » وب«این ابزارها شـامل پسـت الکترونیـک بـراي برقـراري ارتبـاط و       
هاي خبـري، برگـزاري کنفـرانس آنالیـن، کنفـرانس      توان به گروه همچنین می. اطالعات هستند

هـاي  شـبکه  3.هـاي بحـث نیـز اشـاره نمـود     وي اعالنات،گفتگو و گروههاي تابلویدیوئی، سیستم
                                                                                                                                                                                                                     

  .413ص  ،همان .1
2. Wes Simpson, and Greenfield Howard, IPTV and Internet Video,(UK: Oxford, 2007) 
P:61

  .77؛ص )1389جام جم،  :تهران( نگاري پس از اینترنت روزنامه،استین، یانیک .3
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آید که امروزه در اختیار هم از ابزارهاي جدید ارتباطی به شمار می) مانند فیس بوك(اجتماعی 
  . نمایندها استفاده میکاربران اینترنت قرار دارد و افراد زیادي نیز از این شبکه

  
اینترنت  هاي  ویژگی. 1-2

یـک رابطـه    ، )هـاي سـنتی  از جملـه رسـانه  (در ابزارهـاي ارتبـاطی قـدیمی   : ملی بـودن تعا-1
طرفه، از بـاال بـه   یک یبه این معنی که اطالعات در جریان ؛بودبرقرار ین یسویه و از باال به پایک

  . شدارسال میین و بدون بازگشت به سوي مخاطبان یپا
 و درنتیجه شده را نداشتندطالعات ارائهخصوص ادر این حالت مخاطبان امکان اظهارنظر در

 بـه کمـک  امـا امـروزه   . در حـد بسـیار انـدك و نـاچیز وجـود داشـت       1»بازخورد«گرفتن امکان 
زمان ارتباط بین فرستنده اطالعات و مخاطب فراهم گشـته  هاي نوین، امکان برقراري همفناوري

خود را به فرستنده پیـام مـنعکس    توانند بالفاصله پس از دریافت پیام، نظرات مخاطبان می. است
  .شودشدن مخاطب در جریان ارتباط میمنجر به فعال ،تعامل بین فرستنده و مخاطب. نمایند
طور فعال در فرآینـد  پذیري خارج شده و به، مخاطب از وضعیت انفعالی و کنشاینترنت در

. ه کـاربر شـده اسـت   این تحول تا حدي ادامه داشته که مخاطب تبـدیل بـ  . داردارتباط مشارکت 
محتـوا هـم    ةکننـد  چـون تولیـد  شده، کننده محتوا تبدیل  دیگر مخاطب به همراه و تولیدعبارت به

  . گذار است هست و نقش مهمی در تولید دارد و در آن تأثیر
هاي اجتمـاعی منتشـر   عنوان مثال، زمانی که یک فیلم از صحنه تظاهرات در یکی از شبکه به

کنند و به این ترتیـب  با مشاهده این فیلم هرکدام نظرات خود را اعالم می شود، افراد مختلفمی
کنند و نظر سایر سایر مخاطبین نیز صرفاً به فیلم توجه نمی. گذارنددر تکمیل آن مطلب تأثیر می

  . نمایندمخاطبین را مطالعه می
ر هـر لحظـه از   همیشـه و د  عنوان یک رسانه و فنـاوري نـوین،   اینترنت به: دسترسی دائمی -2
 ،که در یک محدوده زمانی خاص هاي سنتیرسانهبرخالف . روز در اختیار مخاطبان استشبانه

 –مانند سـاعات پخـش رادیـو    (ساختامکان برقراري ارتباط بین فرستنده و گیرنده را فراهم می
هـا را  هـاي زمـانی، دسترسـی بـه اطالعـات و پیـام      بـردن محـدودیت  با ازبـین  اینترنت، )تلویزیون

  . استهمیشگی و دائمی نموده 
در زمـان دلخـواه و مـورد     تواننـد  کاربران بیشتر شده و میبدین ترتیب اختیار و آزادي عمل 

عنـوان مثـال افـراد در هـر زمـان کـه بخواهنـد        بـه .نظر به دریافت اطالعات موردنیاز اقدام نمایند
                                                                                                                                                                                                                     

1. Feed back
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ند و دیگـر نیـاز نیسـت بـراي مشـاهده یـک       هاي تلویزیون اینترنتی استفاده نمایاز برنامهتوانند  می
یا بـراي مطالعـه یـک مقالـه، نیـاز بـه خریـد کـل مجلـه           .برنامه، زمان مشخصی را در نظر بگیرند

  . توانند فقط همان مطلب را خریداري نمایند سایت مجله میندارند، بلکه با مراجعه به وب
خصـوص  در گذشـته در هـایی کـه   محـدودیت در اینترنـت  : رسـانی ظرفیت باالي اطالع-3

در نشـریات و محـدودیت زمـان در رادیـو و      فضااطالع رسانی وجود داشت از قبیل محدودیت 
حجم باالیی از اطالعات در کمتـرین فضـاي ممکـن     ،در حال حاضر. تلویزیون از بین رفته است

  . دشوشده و در هر زمان که نیاز باشد به مخاطب ارائه میو انتقال داده  نگهداري ،ذخیره
ایـن متـون داراي مزایـایی    . یکی از دالیل ایجاد این ظرفیت بـاال، اسـتفاده از متـون مجـازي اسـت     

صـورت دائمـی قابـل    است ازجمله اینکه متون مجازي، متون همیشـه حاضـر بـوده و در هـر زمـان بـه      
سازي مجازي، پیوندخوردن با سـایر متـون    دسترسی همگانی، تغییرپذیري متون، ذخیره. دسترس است

شدن و حل مشکل تـورق زیـاد و پوسـیدگی اسـناد از دیگـر مزایـاي       مرتبط و غیرمرتبط، غیر مرکزي
تر، متن مجازي، متن زنده و متحـرك اسـت زیـرا امکـان     عبارت دقیقبه. آیدمتون مذکور به شمار می

ســادگی در آن بــا دیگــر متــون، بــه) پیونــد(رشـد و نمــو، تغییــر و تحــرك و همچنــین امکــان تعامــل  
  1.پذیر استانامک

صـورت متـون   فـرد تولیـد و انتشـار مطالـب بـه     باید توجـه داشـت یکـی از مزایـاي منحصـربه     
هـاي مختلـف   زمان مطلب، موضـوع، عکـس یـا نمـودار در سـایت     مجازي، امکان جستجوي هم

  2.است
که در گذشته جهت مخاطبانی. ندهستپراکنده  مخاطبان انبوه ،در عصر حاضر: شدنفردي-4

به کسب اطالع طور جداگانه اقدام شدند، امروزه هرکدام بهعات در یک جا جمع میکسب اطال
خـود   و مخاطباِن نمودهاطالعات را براي تک تک مخاطبان ارسال ، هاي نوینفناوري. نمایندمی
  . گیرندصورت فرد در نظر میصورت جمع بلکه بهنه به ،را

صـرفاً در  ،، امکـان برقـراري و قطـع ارتبـاط    هاي سنتیدر رسانه: کنترل از سوي مخاطبان-5
نمـود  اقدام به برقراري ارتباط مـی  ،اطالعات ةکه هرگاه فرستندطورياختیار فرستنده پیام بود، به

 بدونمخاطبان  ،هاي نوینفناوري کمکاما امروزه به . قادر به دریافت اطالعات بودند ،مخاطبان
مـدیا کـه    IPماننـد قابلیـت   (.ر دسترسـی دارنـد  محدودیت زمانی و مکانی به اطالعـات مـوردنظ  

  .) شوداکنون خدمات آن در سطح محدود توسط صدا و سیما در کشور ارائه میهم
                                                                                                                                                                                                                     

  .3و2ص؛ص )1388عات فرهنگی اجتماعی، پژوهشکده مطال :تهران( متن مجازي،سعیدرضا عاملی .1
  .101ص  ،همان .2
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توانـد   میگسترده در سطح جامعه پراکنده شده و هر کس نحواینترنت به :تکثر و فراوانی-6
هسـتند کـه در    مکانـات ایی از ایـن ا هـ ها نمونههاي اینترنتی و وبالگپایگاه. نماید استفاده از آن

رسـانی در دسـت  کـه در گذشـته ابزارهـاي ارتبـاطی و اطـالع     درحـالی  . دسترس همگان هسـتند 
بـه انتشـار    هسـتند تـا   امروزه همه افـراد قـادر   ،اي خاص شامل صاحبان قدرت و نخبگان بودعده

سـنتی بـه چندصـدایی     هايصدایی در عصر رسانهدر واقع تک. ها و عقاید خود بپردازنددیدگاه
  . تبدیل شده است» عصر اطالعات«در 

و اسـتفاده زیـاد از خـدمات    هـاي ارتبـاطی  توسعه فنـاوري : محدودشدن حریم خصوصی -7
یا به تعبیر   باعث شده تا افراد جامعه تا حد زیادي حریم خصوصی خود را از دست بدهندها،  آن

دارد کـه در ایـن تعریـف، حـوزه      تر در عصر جدید، حریم خصوصـی تعریـف متفـاوتی   صحیح
  .ویژه افراد مشهور از قبل محدودتر شده استحریم خصوصی افراد و به

اعـم از  (اي هـا از محتویـات مرکـب و چندرسـانه    سـایت استفاده وب 1:بودنايچندرسانه-8
موجـب جـذابیت و پویـایی ایـن     ) صوت، مـتن، گرافیـک، انیمیشـن، تصـاویر ویـدیویی و غیـره      

.   برداري از مطالب را تا حد قابل توجهی افزایش داده استه و میزان بهرهها شدرسانه
ها را کاهش داده و تا حد قابـل تـوجهی   اینترنت فاصله: انتقال سریع و بدون واسطۀ اخبار -9

خـوان  از نظر یک روزنامـه «: گویدمی 2کینزلی. رسداطالعات بدون واسطه به دست مخاطب می
. تـرین ویژگـی ژورنالیسـم الکترونیـک اسـت     گی، احتماالً بـزرگ واسطهمتوسط، نزدیکی و  بی

سـاعته نیـز کـه اخبارشـان در      24تواند حتی بر اخبار رادیـو و تلویزیـون    ظاهراً این ژورنالیسم می
در اینترنـت دلیلـی وجـود    ... شـود، غلبـه کنـد   اي پخش مـی دقیقه 30تا  20فواصل زمانی حدوداً 
3.»ها را بگیرد اي جاي آننتظر بماند که مطالب تازهشده مندارد که مطالب تمام

هـا، نـه نیـازي بـه مطالـب دیگـر دارنـد تـا         هـا و وبـالگ  سـایت در عمل نیز نویسـندگان وب 
و نه مجبور هستند تا زمان شروع برنامـه منتظـر   ) هامانند روزنامه(هاي خالی را تکمیل کنند ستون

آورنـد بالفاصـله   اي بـه دسـت مـی   اه خبر یا مطلب تـازه ها هرگ آن). مانند رادیو تلویزیون(بمانند 
                                                                                                                                                                                                                     

اي در خصوص محیط چندرسانه »عنوان محیط نمادین اي بهسیستم چندرسانه: ادغام بزرگ«بندي بخش در جمعمانوئل کاستلز .1
دیداري  –هاي شنیداري  انهاي به معناي پایان جدایی و حتی تمایز رسظهور سیستم چندرسانه«: نویسدمی) عصر اطالعات(در کتابش 

هاي فرهنگی از بدترین تا همه جلوه. و چاپی، فرهنگ عامیانه و فرهنگ فرهیختگان، سرگرمی و اطالعات، آموزش یا اغوا است
آسا و غیرتاریخی جهانی که در ابر متنی غول ؛آیندترین، در این جهان دیجیتالی گرد هم میگراترین تا مردمیبهترین، و از نخبه

ها یک محیط  به این ترتیب، آن. دهدهاي گذشته و حال و آینده ذهنی را که برقرارکننده ارتباط است به یکدیگر پیوند میجلوه
  .431،صپیشینکاستلز، .»سازندها دنیاي مجازي را به واقعیت ما بدل می آن. کنندنمادین جدید ایجاد می

2. Kinsley
  .119؛صپژوهش رسانه، ،2شماره) 1388( »هاي سنتی مکتوب و الکترونیک نهمقایسه تطبیقی رسا«مهران کامیار،  .3
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هـا مراجعـه   سـایت مردم هم، هر زمان که نیاز داشته باشند بـه وب . کننداقدام به انتشار مطلب می
کنند و الزم نیست تا زمـان پخـش برنامـه منتظـر     آوري میکرده و مطالب موردنظر خود را جمع

  . بمانند
نگـاري شـهروندي   با توسعه ارتباطـات اینترنتـی، روزنامـه    1:دينگاري شهرونتقویت روزنامه - 10

اي را بـراي ایـن   ها، براي شناسایی و دعوت به همکاري بخش ویژهرسانه. پیشرفت زیادي داشته است
هـا،  هـا در رسـانه   هـاي آن انگیزه شهروندان با مشاهده انتشار اخبـار و گـزارش  . اندمنظور در نظر گرفته

  . نمایندآوري و انتقال اخبار میبیشتري براي جمع شود و تالشتقویت می
نگاري شهروندي، به دلیل شروع مسیري است که منتهـی بـه   اهمیت تقویت و توسعه روزنامه

این همـان عنصـري اسـت کـه بـراي      . شوداحساس کنجکاوي و حس پرسشگري از مسئولین می
  . یک جامعه دموکراتیک الزم و ضروري است

  
  ت اهمیت اینترن. 1-3

هـاي اینترنـت، اهمیـت ایـن ابـزار ارتبـاطی نـوین تـا حـدي           پس از معرفی و تشـریح ویژگـی  
اما براي درك بهتر اهمیت اینترنت و شناخت جایگاه آن در روابـط اجتمـاعی   . شودمشخص می

ابتدا نقش اینترنت . توان موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و جایگاه مردم، از دو منظر می
  . حمایت از حق آزادي بیان و سپس نقش اینترنت در بهبود زندگی مردم در توسعه و

المللی حقوق بشر مـورد   ها در اسناد بینعنوان یکی از حقوق بنیادین انسان حق آزادي بیان به
مجمـع   1966دسـامبر   10اعالمیه جهانی حقوق بشـر مصـوب    19ماده . حمایت قرار گرفته است

هر کس حق آزادي عقیده و آزادي بیان دارد و حق «: می داردعمومی سازمان ملل متحد اعالم 
مزبور شـامل آن اسـت کـه از داشـتن عقیـده خـود، بـیم و اضـطرابی نداشـته باشـد و در کسـب            
اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسـایل ممکـن و بـدون مالحظـات مـرزي آزاد      

  . »باشد
. هر کس حق آزادي بیـان دارد « : ق مدنی و سیاسیالمللی حقو میثاق بین 2همچنین طبق بند 

و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکـار از هـر قبیـل بـدون     ) جستجو(این حق شامل آزادي تفحص
صورت هنري یـا هـر   صورت نوشته یا چاپ یا بهصورت شفاهی یا بهتوجه به سرحدات، خواه به

  . »وسیله دیگر به انتخاب خود است
                                                                                                                                                                                                                     

دهد مخاطبان نگاري مشارکتی روشی است که اجازه می نگاري گروهی یا روزنامه نگاري شهروندي، روزنامه روزنامه .1
نگاران را که روزنامهیک رسانه مشارکتی یا گروهی فقط محتوایی . ها نقش داشته باشند نیز در تولید محتواي رسانه

  . وند یک گزارشگر است و در نتیجه در تولید محتوا همکاري داردهردهد بلکه هر شکنند، ارائه نمیاي تولید میحرفه
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هر کـس  «: در همین زمینه مقرر داشته 1950پایی حقوق بشر مصوب نوامبر کنوانسیون ارو 10ماده 
این حق مشتمل است بر آزادي داشتن عقاید و مبادله اطالعات بدون مزاحمـت  . حق آزادي بیان دارد

ها مفاد این ماده، مانع از اعمال صالحیت دولت. مقامات عمومی و بدون در نظرگرفتن مرزهاي سیاسی
  .»...هاي خبرگزاري، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بودتأسیس بنگاهبراي صدور مجوز 

همان طور که مالحظه شد اسناد مهـم حقـوق بشـري بـه اهمیـت آزادي بیـان اشـاره و از آن        
یکـی از  . استفاده از این حق بنیادي در جامعه، نیاز به مقـدمات و لـوازمی دارد  . اندحمایت نموده

اینترنـت،  . هاي متکثر و مستقل استها و فعالیت رسانهي رسانهاین مقدمات و لوازم، وجود آزاد
حتـی  . اي ایجاد نموده و به معناي واقعی توانسته در این زمینه مـؤثر باشـد  تحولی در فضاي رسانه

هـاي مسـتقل و آزاد یـاد    عنـوان آخـرین امیـد بـراي فعالیـت رسـانه       در برخی مواقع از اینترنت بـه 
ها و موانع انتشار، جستجو و دریافت اطالعات،  ید با رفع محدودیتبنابراین فناوري جد. شودمی

  . زمینه استفاده از حق آزادي بیان را فراهم نموده است
ویژه اینترنت، نقش مهمی در بهبود کیفیت هاي نوین ارتباطی بهاز سوي دیگر پیشرفت فناوري

ي خود را با سرعت و سهولت بیشتري ها با استفاده از این ابزار، کارهازندگی افراد داشته و انسان
مردم در سراسر جهـان از طریـق اینترنـت بـه دنیـایی از اطالعـات دسترسـی پیـدا         .دهندانجام می

هـاي  نظیر فعالیت(شان هاي روزمرهو با استفاده از اطالعات و خدمات اینترنت، فعالیت 1کنندمی
) ها ویژگی(طور که در بند قبل  همان. نددهرا انجام می...) ارتباطی، تجاري، آموزشی، سرگرمی و 

ها، زمینـه ابـراز عقیـده و انتقـال اطالعـات در      هم توضیح داده شد، بدون توجه به مرزها و فاصله
زمـان از  اینترنت با مزایاي فراوان همچون سرعت باال، هزینه کـم، مخاطـب وسـیع، اسـتفاده هـم     

همین تأثیر و اهمیت است که مردم انتظار دارند دقیقاً به دلیل . ، مهیا است...متن،صوت و تصویر و 
زیرا در صورت بروز هر نوع مشـکلی   2خدمات اینترنتی قابل دسترس، امن، ارزان و با ثبات باشد

  . شوندرو میشان با مشکالت متعدد روبهدر خدمات اینترنتی، مردم در انجام امور زندگی
نظر گرفتـه شـود کـه کلیـه کارهـاي بـانکی،       عنوان مثال باید یک بنگاه اقتصادي معتبر در  به

اگر یک روز اینترنـت  . دهداي را توسط اینترنت انجام میهاي خرید، امور اداري و بیمهسفارش
                                                                                                                                                                                                                     

میلیون  405به دو میلیارد و  2012ژوئن  30، تعداد کاربران اینترنت جهان تا تاریخ Internet World Statsبه گزارش . 1
میلیون  42میلیون نفر جمعیت،  78ایران با حدود  ،المللی طبق آمار این سایت معتبر بین. فر رسیده استن 376هزار و  518و 

جمعیت ایران به اینترنت دسترسی دارند و این از نظر کمیت، آمار قابل قبولی است هرچند % 53,3کاربر اینترنتی دارد  یعنی 
  .کیفیت دسترسی در سطح پایینی قرار دارد

( http://www.internetworldstats.com/stats.htm )9/1/2014 ،
امیرکبیر،  :تهران( گروه مترجمان با مقدمه سیدسعید رضا عاملیترجمه،، اینترنتلورنزو و استفانو تاردینی،  ،کانتونی .2
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هاي بانکی خود را انجام دهـد و احتمـاالً چـه    قطع شود این مرکز اقتصادي چگونه باید پرداخت
یا اگر احتماالً در نتیجـۀ امنیـت   . شود د میلطماتی به اعتماد مشتریان بنگاه اقتصادي موردنظر وار

اي، در اختیار رقباي تجاري قرار وسیله هک سیستم رایانهپایین اینترنت، اطالعات مشتریان آن به
  . بگیرد، چه سرنوشتی منتظر بنگاه اقتصادي یادشده خواهد بود

یکـی از ایـن   . انـد دانان و محققان علوم ارتباطی نیـز بـه اهمیـت اینترنـت توجـه داشـته      حقوق
اخـالق  «المللی  کننده میزگرد دوم سومین کنگره بین، هماهنگکریستین ماکسولمحققان، خانم 

هـاي جهـانی در دسترسـی    تـأثیر گـرایش  «اي بـا عنـوان   وي در مقالـه . یونسـکو اسـت  » اطالعات
رد تا ها و خدمات اطالعاتی تأکید دادرباره تسهیل دسترسی به شبکه» همگانی به منابع اطالعاتی

ها و  زمانی که در قوانین اصلی کشورها، دسترسی به اینترنت جزء خدمات پایۀ مورد تعهد دولت
ادارات محلی براي استفاده شهروندان قرار نگیرد، هر اقدامی براي تأمین دسترسی همگانی بسیار 

  .  دشوار خواهد بود و در هر مورد باید از طریق مذاکره اقدام نمود
زمـانی اطالعـات   جـایی و همـه  بـا در نظرگـرفتن خصـلت همـه    ...« : مـذکور آمـده  در پایان مقالـه  

هاي اطالعات و ارتباطات، در حال تبـدیل بـه شـرط ضـروري توانـایی      الکترونی، دسترسی به فناوري
بـا  . بینـی در اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر اسـت       ها براي برخورداري از حقوق متعدد مـورد پـیش  ملت

از سیاسـت تـا    –هـاي زنـدگی کنـونی    بـردي اطالعـات در همـه فعالیـت    شناخت نقش مرکزي و راه
حقـوقی تـا سـازماندهی     - عملیات بانکی، از آموزش تا مصرف، از عملکرد دولت تا نظـام اجتمـاعی   

زودي ضرورت پدید خواهد آمد تا براي یک توافق سیاسی درباره اصـول  به –فرهنگ و هویت ملی 
هـاي مربـوط بـه تضـمین     که مباحثـه درحالی. ص آن آغاز شودبنیادي حقوق اطالعاتی، مذاکرات خا

سازي گسترده افکار عمومی نسبت به این مسائل هـم از   زیست براي حساسحقوق بشر و حفظ محیط
  1.»...کنندقرن گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد و پیوسته طرفداران بیشتري پیدا  می

  
  حکمرانی اینترنت. 1-4

هاي حقوقی اینترنـت، مسـئله حکمرانـی ایـن     در مطالعات و پژوهشیکی از موضوعات مهم 
دلیـل اهمیـت بحـث، اوالً، تـأثیر آن در میـزان قـدرت       . فناوري نوین اطالعاتی و ارتبـاطی اسـت  

هـا بـراي اعمـال صـالحیت و کنتـرل اینترنـت اسـت و ثانیـاً، حساسـیت محافـل و مجـامع            دولت
هـاي بزرگـی اسـت    وگیري از انحصارطلبی قـدرت براي جل -ویژه حقوق بشريو به -المللی  بین

  . هاي فنی  اینترنت تسلط دارندکه بر زیر ساخت
                                                                                                                                                                                                                     

  .488و  487ص؛ ص) 1390ها، سعه رسانهدفتر مطالعات و تو :تهران(، جلد دومالمللی حقوق ارتباطات بینکاظم معتمدنژاد، .1
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نظـر از واقعیـت روشـنِ تسـلط چنـد کشـور محـدود بـر بخـش قابـل تـوجهی از زیــر            صـرف 
اینترنـت توسـط   . هاي مهم اینترنت، هیچ فرد، دولت یا مؤسسه تجـاري مالـک آن نیسـت   ساخت

هاي زیرساختی، نهادي هاي فنی و سیاستشود اما براي حفظ جنبهیک مدیریت واحد اداره نمی
ایـن اتحادیـه غیرانتفـاعی،    . وجـود دارد  1»شـده انجمن اینترنت براي اسامی و اعداد تعیـین «به نام 

 2، اختصاص فضاي اینترنت، تعیین پارامترهـاي پروتکـل، نـام دامنـه،    IPهاي مسئول تعیین آدرس
اي متشکل مدیرهاگرچه این نهاد توسط هیئت  3.ت سیستم استمدیریت سیستم و مدیریت عملیا

تـوان میـزان    هرحـال نمـی  شود، اما بـه اي و تجاري اداره میمتشکل از نهادهاي دانشگاهی، حرفه
  . نفوذ و تأثیرگذاري ایاالت متحده آمریکا بر این انجمن را نادیده گرفت

متحد، منجر به اجـالس جامعـه    بحث راجع به نحوه حکمرانی اینترنت، با ابتکار سازمان ملل
اقدامات سازمان در دو مرحله شکل گرفت که در مرحلـه نخسـت   . شد 2003اطالعاتی در سال 

اعالمیـه اصـول،    48طبـق اصـل   . دو سند مهم به نام اعالمیه اصـول و طـرح عملیـات منتشـر شـد     
هـا،  ولـت چندجانبه، شفاف و دموکراتیک بوده و بـا مشـارکت کامـل د   «حکمرانی اینترنت باید 

این اصـول در اجـالس سـال    . باشد» المللی هاي بین هاي مدنی و سازمانبخش خصوصی، انجمن
  4.تونس نیز تأیید شد 2005

شود، حکمرانی اینترنت در اختیار یـک یـا چنـد    همان طور که در اصول مذکور مشاهده می
در عرصـه  . ار شده استالمللی بر حمایت از اینترنت آزاد استو هاي بینکشور قرار ندارد و تالش

گـذاري و   ها  طبق اصولی که اشاره خواهد شد، صـالحیت دارنـد تـا بـه مقـررات     ملی نیز دولت
شدت تحـت تـأثیر توسـعه فنـاوري قـرار      ها بهاما باید توجه داشت که روش. اجراي آن بپردازند

  . ها ناگزیر هستند خود را با این توسعه سریع انطباق دهندگرفته و دولت
  

  نیازهاي تدوین قوانین و مقررات براي اینترنتها و پیش رورتض.2
  مفهوم. 1- 2

، وضـع هـر نـوع قواعـد     )گـذاري  مقـررات (و مقررات ) قانونگذاري(منظور از تدوین قوانین 
ــانون، تصــویب ( ــین شــامل ق ــه، آی ــنامه و نام ــه، بخش ــام  ... ) نام ــط مق ــمانت اجــرا توس داراي ض

  5.دار استصالحیت
                                                                                                                                                                                                                     

1. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN.
2. Domain name.

  .162؛ص )1386میزان، : تهران( مقدمه حقوق سایبر،سیامک قاجار قیونلو.3
  .164؛ص ،همان.4
  .680و  679،  524ص؛ص) 1382گنج دانش،  :تهران( ، چاپ سیزدهمترمینولوژي حقوقمحمدجعفر جعفري لنگرودي، .5
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هـا  شود، این حـوزه ها عموماً چند حوزه کلی را شامل میقررات براي رسانهوضع قوانین و م
  . اياند از مقررات تأسیس و اداره، محتوا، تخلفات و حقوق حرفهعبارت

موضـوعات  . ها تا حدودي متفاوت استدر تدوین قوانین و مقررات براي اینترنت این حوزه
موضوعات فنی در دسترسی به اینترنـت، کنتـرل   فنی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است زیرا 

بعد از موضوعات فنی، محتوا، . و سانسور، توسعه و سایر مسائل مهم آن، تأثیر قابل توجهی دارد
  . اي مطرح است تأسیس و اداره، جرایم و حقوق حرفه

اد تواند یک نهـ  ها، الزاماً دولتی نیست و می گذاري براي رسانه دار در مقررات مقام صالحیت
در برخی از کشورها هم اسـتفاده از روش مشـارکتی،   . ها باشد غیردولتی مانند سندیکا و اتحادیه

  .یعنی حضور مشترك نهاد دولتی و غیردولتی موفق بوده و آثار مطلوبی به همراه داشته است
اص حـاکم بـر ایـن کشـورها، اگـر      در برخی کشورها تجربه نشان داده به دلیـل فرهنـگ خـ   

ین اقدامات، دولت باشد و بعـد بـراي ادامـه کـار، نهادهـاي غیردولتـی امـور را در        کنندة اشروع
اگرچـه ایـن روش بـه اسـتقالل نهـاد      . شـود دست بگیرند، در عمل موفقیت بیشـتري حاصـل مـی   

در برخی . ها کنار آمدکند،  باید با واقعیتخدشه وارد می) کنندهیا ناظر و کنترل(گذار مقررات
شــوند و بنــابراین غیردولتـی بــراي اقداماتشـان از ســوي مـردم حمایــت نمـی    از جوامـع نهادهــاي  

  . تصمیمات این نهادها نیز ضمانت اجراي الزم را ندارد
نخستین وظیفه، یـافتن  : در تدوین قوانین و مقررات، دو وظیفه مهم برعهده نهاد مربوطه است

بـراي اجـراي درسـت    . ائه دهـد ها را در روابط اجتماعی ارحلترین راهقواعدي است که عادالنه
بـر کـاوش در علـوم مختلـف و اسـتفاده از تجربیـات سـایر محققـان، عوامـل           این وظیفه، عـالوه 

دومین وظیفه، نوشتن و تنظـیم صـحیح قـوانین و    . شودمختلف و شرایط جامعه در نظر گرفته می
از سـوي  . باشـد قواعد حقوقی باید به زبانی گفته شود که براي عمـوم قابـل فهـم    . مقررات است

حال اجازه دهد تـا  دیگر باید صریح باشد تا دادرس را در اجراي آن دچار تردید نسازد و درعین
  1.و احوال هر دعوي و شرایط خاص آن تصمیم بگیرد او با توجه به اوضاع

  
  ضرورت . 2- 2

اره دو همـو  -ازجملـه اینترنـت    -ها و ابزارهاي ارتباطی گیري و فعالیت رسانهاز ابتداي شکل
اي معتقد هستند عده. ها وجود داشته است هاي آنمندنمودن فعالیتدیدگاه متفاوت براي ضابطه

                                                                                                                                                                                                                     

شرکت سهامی انتشار،  :تهران( وچهارم، چاپ سیمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانناصر کاتوزیان،  .1
  .74و  73؛ص )1382
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ها و ابزارهاي ارتباطی، بـه ایـن دلیـل، ایجـاد     اصوالً هرگونه تدوین قوانین و مقررات براي رسانه
کننـد  ل مـی این گروه استدال. آیدها به شمار مینوعی محدودیت مخالف با آزادي فعالیت رسانه

ها ضرري ندارد و اگر هم ضرري داشته باشد، این ضرر کمتر از آسیب بیان آزاد افکار و اندیشه
هـا و محـدودنمودن آزادي بیـان و حـق دسترسـی بـه اطالعـات        دخالت حکومت در امور رسانه

  . است
و  تنها محدودکننـده نیسـت بلکـه اگـر قـوانین     در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قواعد، نه

هـا اسـت و   کننـده آزادي رسـانه  مقررات صحیح و متناسب و بر مبناي اصول تدوین شود، تـأمین 
در خصوص ضرورت وجود مقررات براي  دوریو. نمایددسترسی عموم به اطالعات را تسهیل می

کننده عنوان محدودکننده و سرکوب ها، تنها و ضرورتاً بهها معتقد است که مقررات رسانهرسانه
1.هاي الزم و ضروريشود بلکه آزادي است همراه با برخی محدودیتنمیمعنی 

هاي موجود در جوامع، لزوم رعایـت مصـالح   توجه به واقعیت: در بررسی و دفاع از نظر دوم
عمومی و جلوگیري از سوءاستفاده احتمالی افراد از اصل آزادي اقتضا دارد تا تدابیر و ضـوابطی  

از ســوي دیگــر نبایــد وجــود برخــی  . هــا در نظــر گرفتــه شــود هبــراي تأســیس و فعالیــت رســان 
منزله عدم وجود آزادي دانست زیرا اگرچه آزادي مطبوعات در زمره حقوق  ها را بهمحدودیت

عنوان امري منطقی، حتی در  بودن حقوق بشر را بهنسبی«. بشر قرار دارد، این آزادي مطلق نیست
  2.»مشاهده نمود توان می) لیبرال(گرا هاي آزادينظام

هر کـس در اجـراي   «: دارد اعالمیه جهانی حقوق بشر در همین زمینه اعالم می 29ماده  2بند 
وسیله قانون منحصراً  هایی است که به هاي خود، فقط تابع محدودیت حقوق و استفاده از  آزادي

صـحیح   منظور تأمین شناسایی و مراعات حقـوق و آزادي دیگـران و بـراي رعایـت مقتضـیات      به
. »اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیـک وضـع شـده اسـت    

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پس از تأکید بر حق آزادي بیان آمده  10ماده  2همچنین در بند 
هایی اسـت، ممکـن اسـت     ها به لحاظ اینکه مستلزم تکالیف و مسئولیت اعمال این آزادي«: است

موجب قانون مقـرر شـده و    هایی قرار گیرد که به ریفات، شرایط، تصمیمات یا مجازاتتحت تش
در جامعه دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی یـا سـالمت عمـومی یـا بـراي      

طـور محرمانـه دریافـت     حمایت از اعتبار و حقوق دیگران، جلوگیري از افشاي اطالعاتی کـه بـه  
هـا مطلـق    همان طور که مشـاهده شـد، آزادي  . »طرفی قوه قضائیه است بی شده، یا حفظ اقتدار و
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بینـی شـود امـا در هـر صـورت ضـروري اسـت ایـن          هایی پـیش  نیست و ممکن است محدودیت
  . ها  طبق قانون بوده و معقول باشد محدودیت

هـاي اینترنتـی هـم     ارتباطات و رسـانه . در خصوص اینترنت هم وضعیت به همین شکل است
در حـال حاضـر موضـوع    . گذاري اسـت  دهی و مقررات هر امر اجتماعی دیگر نیازمند نظام مانند

این است که تدوین قوانین و مقررات باید از چه جنسی و بر مبنـاي چـه اصـولی باشـد تـا ضـمن       
  . هاي اینترنتی، به مانع و محدودکننده آزادي بیان تبدیل نشود دهی فعالیت نظام

  
  نیازها پیش. 3- 2

قانونگـذاري صـحیح بـراي    . پذیر نیسـت  گذاري صحیح براي اینترنت، در خأل امکان مقررات
ها، امکـانی بـراي    نیازهایی دارد که بدون آن تر پیش این رسانه، نیاز به مقدمات و به تعبیر صحیح

نیازهـا   در ادامه اشاره کوتـاهی بـه ایـن پـیش    . شود تحقق قوانین و مقررات اینترنتی نیز فراهم نمی
  .  شدخواهد 

  
درك صحیح حاکمان از اینترنت و عوامل پیدایش آن .الف

عنـوان ابـزار    ها از جامعه اطالعاتی و کارکرد اینترنتی بـه  نگرش حاکمان و درك صحیح آن
اصلی دسترسی به جامعه اطالعاتی، براي جامعه مفید محسوب شده و در تدوین مقررات، نقـش  

ــت را عامــل ا . کلیــدي دارد ــراي  نحــراف مــیحکــومتی کــه اینترن ــوان خــود را ب ــام ت ــد، تم دان
اما در مقابل، زمانی کـه حاکمـان درك صـحیحی از    . گیردمحدودکردن و کنترل آن به کار می

نمایند تـا بـا تـدوین قـوانین و مقـررات متناسـب و اجـراي صـحیح ایـن           اینترنت دارند، تالش می
هـاي احتمـالی آن   از ورود آسـیب قواعد، از فواید این ابزار گسـترده ارتبـاطی اسـتفاده نمـوده و     

  . جلوگیري نمایند
تواند فضاي اینترنت را در حد یک فنـاوري   از سوي دیگر، نوع و سطح دیدگاه حاکمان می

عـادي قـرار داده و درنتیجـه منجـر بـه تنـزل آن در حـد بـازي و تفریحـات نمایشـی و حــداکثر،           
دي در حوزه اینترنت و تـأمین  این در حالی است که انجام کارهاي ج. رسانی صرف شوداطالع

هـاي رمزنگـاري پیشـرفته، تقویـت     دسترسی همگانی نیاز به پهناي باند مناسب، استفاده از سیستم
هرحـال اگـر در سـطح کـالن، حاکمـان و در      به 1.عوامل فنی و اجتماعی و تدوین مقررات دارد

هـاي  نـاظر بـر فعالیـت    هـا و نهادهـاي   تر، متولیان وضع قوانین و مقـررات، اجـراي آن  سطح پایین
                                                                                                                                                                                                                     

  .143و  142، صص؛پیشینقاجار،  .1



  93، بهار 42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره  فصلنامه  58

اینترنتی، نگرش صحیحی نسبت به اینترنت و عوامـل پیـدایش آن نداشـته باشـد، قطعـاً مـوفقیتی       
  . حاصل نخواهد شد

  
  راهبري اینترنت . ب

دنیـاي امـروز،   . یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز، موضوع راهبـري اینترنـت اسـت   
قبلی از حاکم و محکـوم و حاکمیـت، تفـاوت     کند که با تصوراتراهبري جدیدي را تجربه می

با این تفاوت و در چنین دنیایی، تدوین قوانین و مقررات براي اینترنت باید چگونـه  . زیادي دارد
  اي باید هماهنگ باشد؟ باشد؟ این مقررات در چه سطح و اندازه

کشـورهاي   –توان حکومت بر اساس قاعده حاکمیت را شبیه به آنچه در دولـت در اینترنت، نمی
هـاي  اي از حاکمیـت بنـابراین قواعـد حـاکم بـر اینترنـت، مجموعـه      . ملی وجود دارد،  در نظر گرفت

قـانونی و هنجارهـاي اجتمـاعی شـبکه      فراملی و تا حدي ملی، قواعد غیرحقـوقی شـامل کـدهاي شـبه    
ین و هـاي ایـن فنـاوري ارتبـاطی، مفـاهیم سـنتی وضـع قـوان         با توجه به طراحی خاص و ویژگی. است

هـا مجبـور هسـتند    دولـت . تواند در آن قابل اجـرا باشـد   مقررات که ظهور در زمان و مکان دارد، نمی
فـرد  انحصارطلبی سنتی خود را کنار گذاشته و حکمرانی اینترنت را با توجه به خصوصیات منحصـربه 

دهـی  ي خودنظامهاقوانین و مقررات بر توسعه اینترنت تأثیر خواهد گذاشت و روش. این فضا بپذیرند
نتیجــه اینکــه امکــان . ویــژه در زمینــه دسترسـی بــه محتــواي اینترنــت همچنـان حــاکم خواهــد بـود   بـه 

گـذاري و ابزارهـاي مـورد     گـذاري و اعمـال آن وجـود دارد، اگرچـه هویـت نهـاد مقـررات        مقررات
  1.استفاده در تدوین قوانین و مقررات، مطابق با الگوهاي سنتی نیست

  
  حقوقی صنعتی و فراصنعتی ارتباط نظام . ج

تحوالت ناشی از ارتباطات نـوین، چـالش زیـادي در زمینـه نحـوه حکمرانـی در بسـیاري از        
قرارگرفتن در تحولی بزرگ . یافته به وجود آورده استکشورهاي درحال توسعه یا کمترتوسعه

ایـن  کند، بـدون مجهزشـدن بـه منـابع فکـري و عملـی       که از عصر صنعتی به فراصنعتی گذر می
بـه همـین دلیـل ایـن کشـورها بـراي       . گذار، شاید بزرگترین مشکل پیش روي این کشورها باشد

  . اندرو شدهتدوین قوانین و مقررات با مشکالت متعددي روبه
هـاي کـامالً جدیـدي را پوشـش     ترین ابزار پیشرفت، در زمـان تـدوین، عرصـه   عنوان مهم قانون به

بـر ایـن، بـراي ورود بـه     عـالوه  . هـا مهیـا شـود   عالیت سایر بخشدهد تا بستر حقوقی مناسب براي فمی
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. جامعــه اطالعــاتی، ایجــاد بســترهاي حقــوقی و ازجملــه تــدوین قــوانین و مقــررات ضــروري اســت  
اکنون چنین نیازي براي ایجاد بستر حقوقی جهت تثبیت فناوري اطالعـات و ارتباطـات ضـرورت    هم«

فـراهم شـود؛ بـا ایـن تفـاوت کـه بـرخالف تحـول در عصـر          دارد تا امکان ورود به جامعه اطالعـاتی  
یافتـه  هاي نو شد، عصر فراصـنعتی ادامـه تحـول   کشاورزي به صنعتی، که تماماً منجر به نهادها و  قانون

هاي حقوقی این عصر بـا عصـر صـنعتی هماهنـگ و منطبـق، و بـا       عصر صنعتی است و اغلب دکترین
اجراست و چون اغلـب قـوانین عصـر صـنعتی هنـوز مـدون        اعمال تغییرات الزم در فضاي سایبر قابل

هاي فضـاي سـایبر   ، قانونعبارت سادهبه. اند، امکان اتصال منطقی این دو فضا ناممکن شده است نشده
در ایـن زمینـه، دو قلمـرو    . هاي عصر صنعتی قابل طرح و بررسی اسـت در یک ارتباط پیچیده با قانون

ر صنعتی متناسب نشده و مـادامی کـه ایـن تناسـب بـه وجـود       مشخص وجود دارد که با تحوالت عص
این دو قلمرو عبارت اسـت از قـوانین   . نیاید، تدوین قوانین سایبري از تأثیر الزم برخوردار نخواهد شد

  1.»و قوانین حقوق اقتصادي، صنعتی و نهادهاي مدنی) ویژه قوانین مربوط به مسئولیتبه(زیرساخت 
  
  رویکرد و روش صحیح . د

. تدوین صحیح قوانین و مقررات نیازمند درك صحیح از اهـداف و فلسـفه ایـن کـار اسـت      
هـاي  درك صحیح و شناخت، نهاد متولی وضع قوانین و مقررات را بـه سـمت اسـتفاده از شـیوه    

هـاي دادرسـی تخصصـی،    ها و تـدوین آیـین  اجراي تخصصی قانون. مناسب و کاربردي می برد
 –هـاي پیچیـده و اسـتادانه کـدهاي رفتـاري      یفري و مدنی،  مکانیزمبر دو آیین دادرسی کعالوه

نتیجـه رویکـرد   ... دهی و تنظیم یک نظام حقوقی مسـئولیت مـدنی تنبیهـی و    اخالقی و خودنظام
  2.هاي قضایی است جدید نظام

  
  اصول تدوین قوانین و مقررات. 3

انین و مقررات بـراي ایـن   هاي قبلی توضیحاتی درباره اینترنت و ضرورت تدوین قودر بخش
 توانــد گـذاري بـراي اینترنـت، زمـانی مـی      ابـزار نـوین ارتبـاطی ارائـه و تأکیـد شـد کــه مقـررات       

هاي آن و شرایط جامعه،  هاي مشروع باشد که ضمن درك صحیح از ویژگیکننده آزاديتأمین
ها و اهمیـت   در واقع این اصول، نتیجه توجه به ویژگی. بر اساس اصول حقوقی تدوین شده باشد

  . نیازهایی است که تشریح شد اینترنت و پیش
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صـورت مسـتقل و منسـجم در یـک کـار      گرفته، تـاکنون ایـن اصـول بـه    در حد مطالعات صورت
اي و تجربیات ملی کشورهاي پیشـرفته   المللی، منطقه پژوهشی معرفی نشده است اما با مطالعه اسناد بین

در مقدمـه  دوریـو  . توان این اصول را شناسـایی نمـود   ان میحقوقی و همچنین آثار محققان و دانشمند
ویرایش جدید کتاب حقوق رسانه، با اشاره به این اصول تأکید دارد که قانونگذار حقوق رسانه بـراي  

پـذیر امـا   تدوین قانونی مناسب باید به دنبال اصولی مرجع باشـد؛ اصـولی کـه بتوانـد حقـوقی انعطـاف      
هـاي  گـرایش فنـاوري  /حقـوق ارتباطـات  (قد است استقالل حقوق رسـانه  او معت. پایدار را شکل بدهد

  1.شود که این اصول کلی و مرجع، در نظرگرفته شودزمانی محقق می) نوین ارتباطی
هـاي   بنابراین در حقوق اینترنت، این اصول مشترك وجود دارد اما باید بـا توجـه بـه ویژگـی    

ها باید گذاري ها و مقرراتگذاريدر سیاستاین اصول . خاص اینترنت مورد بررسی قرار گیرد
در ادامـه ایـن   . ها براي حفظ و اجراي این اصول تـالش نماینـد  همواره مورد توجه باشد و دولت

  .شود اصول بررسی می
  

  انتشار آزاد : اصل اول. 1- 3
از اصـل  آیـد ترین اصل نیز بـه شـمار مـی   ترین و مبناییمنشأ اصل مذکور، که به تعبیري مهم

، ایــاالت )1688-89(هــاي انگلســتان انقــالب اجتمــاعی از  –ادي بیــان و بــه لحــاظ سیاســی آز
از همـین رو مبـانی و   . اسـت و البتـه مسـائل مطبوعـات    )1789(و فرانسـه ) 1776(آمریکا همتحد
در ) تـرین رسـانه آن زمـان   عنـوان متـداول   بـه (هاي اولیه آزادي تأسیس و فعالیت مطبوعات ریشه

لغو اجازه  قبلی انتشـار و سانسـور مطبوعـات بـراي     : ازجمله. شودشورها مشاهده میقوانین این ک
اعالمیـه حقـوق بشــر و    11همچنـین در مـاده   . بـوده اســت ) 1695سـال  (اولـین بـار در انگلسـتان    

بهـاترین آزادي انسـانی معرفـی و    عنـوان گـران   شهروند انقالب کبیر فرانسه، آزادي مطبوعات به
موجب نخستین اصـالحیه قـانون اساسـی ایـاالت     هاي آن مشخص شده و بهها و محدودیتزمینه

متحده آمریکا نیز، کنگره از وضع قانون براي محـدودیت آزادي گفتـار و مطبوعـات منـع شـده      
  2.است

عـدم ضـرورت کسـب مجـوز انتشـار و منـع       : اصل انتشار آزاد از دو اصل فرعی تشکیل شده
هـاي  آزاد و دو اصـل فرعـی مـذکور، آشـنایی بـا نظـام       براي شناخت بهتر اصـل انتشـار  . سانسور

                                                                                                                                                                                                                     

سیاسی دانشگاه عالمه وعلومدانشکده حقوق: تهران( هاي سمعی و بصري جزوه حقوق ارتباطات رسانهیا معتمدنژاد، ؤر.1
  .5؛ ص)1391ی، ئباطباط
 ،35شماره ) 1390(»المللی اي و بین اي ملی، منطقهها در عرصهتحوالت مبانی حقوقی آزادي رسانه«کاظم معتمدنژاد، .2

  .4؛ص،نامه حقوق ارتباطاتویژه ،فصلنامه پژوهش حقوق



61نترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شوراي اروپااصول تدوین قوانین و مقررات براي ای  

هـاي تأسـیس و فعالیـت    بنـابراین در ادامـه ابتـدا نظـام    . ها ضروري اسـت تأسیس و فعالیت رسانه
  .شودها  و سپس توضیحات مربوط به عدم ضرورت کسب مجوز و منع سانسورتشریح  میرسانه

  
  هاهاي تأسیس و فعالیت رسانهنظام. الف

دهدکه اکنون در خصـوص تأسـیس   ها نشان میتاریخی تحول و توسعه آزادي رسانه بررسی سیر
ها، دو نظام متفـاوت و متضـاد    هاي سیاسی آنها در کشورهاي مختلف با توجه به نظامو فعالیت رسانه

هرکدام از کشورها متناسـب بـا شـرایط    . »نظام پیشگیري«و » نظام تنبیهی«: اند ازوجود دارد که عبارت
  . نمایندها را اعمال  میها دارند یکی از این نظاموع نگرشی که به آزادي رسانهو ن

هـا، فـارغ از هرگونـه فشـار و     افـراد و گـروه  «نظام تنبیهی یا تعقیبی، نظامی اسـت کـه در آن   
محدودیتی و با علم به اینکه سوءاستفاده از حق، موجب مسئولیت مدنی یا کیفري خواهـد بـود،   

هـاي  شده را دارند بدون آنکه دسـتگاه هاي اساسی شناختهري از حقوق و آزاديابتکار برخوردا
تا زمانی که اعمال این حق، روال عادي خـود را طـی   . اداري را در جریان اعمال خود قرار دهند

  .کند، دولت حق مداخله ندارد می
قـانونی را   شود که افراد و نهادهاي برخوردار از حقوق، حدوددخالت از آن زمانی آغاز می

در ایـن  . که براي حفظ نظم عمومی و دیگر مالحظات اجتماعی مقرر شده است، رعایت نکننـد 
صورت است که دستگاه قضایی، بر اساس ضوابط مشخص، وارد عمل شده و متخلفان از قواعد 
مربوط به نظم عمومی و متجاوزان بـه حقـوق دیگـران را محاکمـه و درصـورت اثبـات جـرم یـا         

  1.»به مجازات یا جبران خسارت می نماید تخلف، محکوم
. شوداستفاده  می» تنبیهی یا تعقیبی«گرا هستند، از نظام در کشورهایی که داراي نظام آزادي

جز در موارد استثنایی که البته در قوانین پیش بینی شـده   –گونه محدودیتی در این کشورها هیچ
اشـخاص حقیقـی و   . یت رسانه وجود نداردبراي تأسیس و فعال –هاي منطقی است و محدودیت

حقوقی با آزادي کامل یا در برخی کشـورها تنهـا بـا ارائـه اعـالم نامـه یـا تقاضـاي ثبـت رسـانه           
  . توانند آن را تأسیس نمایند موردنظر خود، می

منظـور حفـظ   هـا، بـه  قوانین این کشورها، در کنار شناسایی این میـزان از آزادي بـراي رسـانه   
کننـد کـه درصـورت    بینـی مـی  هـا پـیش   هایی معقولی براي آن ع عموم، محدودیتمصالح و مناف

هاي عادي و اغلب با حضـور هیئـت منصـفه، مـورد تعقیـب و      سرپیچی از این قوانین، در دادگاه
  .شوندگیرد و متخلفان تنبیه و مجازات میرسیدگی قرار می
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هـاي سیاسـی مـردم تـرس     يدر کشورهاي داراي نظام اقتدارگرا که عموماً حکومت از آزاد
نوعی کانـالیزه کنـد، تأسـیس و    ها را محدود و بهکند تا به هر شکل این آزاديدارد و تالش می

در این کشورها براي کنتـرل افشـاگري   . ها، تابع نظام پیشگیري یا نظام تأمینی استفعالیت رسانه
یس رسـانه بایـد مجـوز    هاي مخالف و منتقد، اشخاص بـراي تأسـ  هاي روشنگرانه گروهو فعالیت

شـود تـا صـرفاً اشـخاص مـورد اعتمـاد حکومـت        اتخاذ این سیاست به مرور موجب مـی . بگیرند
هاي خبـري و  ها کنند و به این ترتیب تمام تریبونبتوانند اقدام به تأسیس مطبوعات و سایر رسانه

  . ماندرسانی در ید حکومت باقی میاطالع
ی را براي جلـوگیري از هـر عمـل غیرقـانونی، بـه افـراد و       قدرت عمومی الزامات«در این نظام 

تواننـد قبـل از انجـام     هـا نمـی  کنـد؛ بـدین معنـی کـه افـراد و گـروه      نفع تحمیل میهاي ذيگروه
نظـام پیشـگیرانه را نظـام پلیسـی     . هاي خویش برخوردار شوندتشریفات قبلی، از حقوق و آزادي

  . کندنظم، نقش اساسی ایفا می گویند که در انتظام امور و برقرارينیز می
خاطر هماهنگی قبلی بـا مقـام   ها بهرسد که افراد و گروهدر مقام ارزیابی این نظام، چنین به نظر می

تـري برخوردارنـد و   هاي خویش از امنیت قضایی مطمئنحکومتی در برخورداري از حقوق و آزادي
اما اشکال اساسی این اسـت کـه حقـوق و     .محض انجام تشریفات، اصوالً خطري متوجه آنان نیستبه

گیرد و این شیوه، جامعه را به سوي یک نظـام  آزادي مردم در ید قدرت و ابتکار عمل دولت قرار می
در 1.»کنـد تر میدهد که عرصه را بر حقوق خدادادي انسانی بیش از پیش تنگشده سوق میهدایت

این موضـوع هرچنـد   . ثار خاص و قابل توجهی داردهاي مذکور، آاینترنت نیز، اعمال هرکدام از نظام
هـایی از اینترنـت کـه صـرفاً     هاي اینترنتی مصـداق دارد، دامنـه آن بـه بخـش    بیشتر در خصوص رسانه

هاي اجتماعی کـاربرد دووجهـی دارد؛ از   عنوان مثال شبکه به. کندکاربرد ارتباطی دارد هم سرایت می
هـاي گروهـی افـراد بـا دوسـتان و      سوي دیگر به ارتباطشود و از یک سو رسانه عمومی محسوب می

هـا در برخـی   اتخاذ نظام پیشگیري موجب ممنوعیـت اسـتفاده از ایـن شـبکه    . دهداطرافیان پوشش می
یا در خصوص ایمیل، برخی کشورها در مقاطع زمانی خـاص، اقـدام بـه قطـع یـا      . کشورها شده است

نماینـد؛ در حـالی کـه    دهنده خدمات ایمیل مـی  ئههاي اراکاهش قابل توجه سرعت دسترسی به سایت
  .  گیرداگر نظام تنبیهی یا تعقیبی حاکم باشد، صرفاً جرایم و تخلفات تحت پیگرد قرار می

  
  عدم ضرورت کسب مجوز انتشار .ب

عنوان یکـی از   هاي اینترنتی بهویژه رسانهها بههاي اخیر، تأسیس و انتشار آزاد رسانهطی سال
اي و برخی کشورها قرار گرفته  المللی، منطقه هاي بین ها، مورد توجه سازمانه رسانهعوامل توسع
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مبنـاي ارسـال    یـا بـر  که بـر ضـرورت کسـب اجـازه از دولـت       دیمینظام قبه همین دلیل، . است
اي نـام نشـریات دوره  ها به مقامات دولتی یا انجام ثبت ها و مجلهنامۀ ایجاد و انتشار روزنامهاعالم
به مرور به یک نظـام آزاد مبتنـی بـر درج مشخصـات     ، استوار بودک دفتر مخصوص دولتی در ی

  1.ها تغییر کرده استهویتی مدیران نشریات و سایت
که در مـارس  » هارسانه ههاي توسعشاخص«در گزارش مربوط به  المللی یونسکو سازمان بین

هـاي  ها بـا محـدودیت  ه دولتضمن تکیه بر ضرورت مقابلمورد تصویب قرار داده است،  2008
دهنـدگان خـدمات اینترنتـی،    تـدارك «: ها توصیه نموده ها، به آنراجع به تأسیس و انتشار رسانه

هاي اینترنتی، الزام ندارند که کنندگان برنامهها و پخشگالوب) هاسایتوب(هاي اینترنتی پایگاه
  .»د از این مقامات اجازه کسب نمایندهاي خونام کنند یا براي فعالیتنزد مقامات عمومی ثبت

 هدر قطعنامـ  ها دارد،همچنین شوراي اروپا نیز که تجربیات ارزشمندي در زمینه حقوق رسانه
 )2008مصـوب  (، »ها در یـک دموکراسـی  هاي رسانهشاخص«خود، تحت عنوان  11683هشمار

ي دموکراتیـک، از  هـا هـا در نظـام  هاي پیشبرد رسـانه ضمن معرفی اصول موردنظر براي شاخص
 ازبـه کسـب اطـالع    صرفاً ، هابراي تأسیس و انتشار رسانههاي عضو شورا خواسته است تا دولت
هـا،  مؤسس یا مؤسسان این رسـانه » کارت فعالیت اقتصادي یا بازرگانی«یا » کارت مالیاتی«شمار 

اهش مداخلـه  هـاي خـود، بـه لـزوم کـ     نامـه شورا در مصوبات متعدد دیگر و توصـیه  2.اکتفا کنند
  .  ها تأکید دارد ویژه تأسیس آنها بهها در امور رسانهدولت

  
  منع سانسور . ج

شود که با پیشـرفت ابزارهـاي ارتبـاطی، سانسـور محـدود شـده یـا حتـی در         گاهی تصور می
پیش از تشـریح دالیـل و ابعـاد ایـن     . ها از بین رفته باشد اما این تصور صحیح نیستبرخی حوزه

المللی، مطالعه  در گزارش کمیسیون بین. ئه توضیحاتی در خصوص سانسور مفید استنظریه، ارا
هاي سانسور، توضیحات مفیدي ارائه شـده کـه بـه    ها و شیوه در مسائل ارتباطات، درباره ویژگی

مـثالً یـا    –اعمال سانسور به یک یا دو شکل، کامالً معمولی است « : بخشی از آن اشاره می شود
ها و مطالب مستهجن و صور قبیحه، زشـتی و وقاحـت کـالم یـا تحریـک بـه       ر فیلمبراي کنترل ب

اما در عین حال دولت براي حفظ خـود در برابـر انتقـاد، از     –خشونت یا در زمان ضرورت ملی 
  . »کندآن استفاده می
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هـا   هاي خودسرانه و نابجاي سانسور برقرار شده است و دولـت در سراسر دنیا شماري سیستم
مطالب باید پیش از انتشار یا درست پیش از توزیـع از  . اندآور و فراگیري اتخاذ کرده ر الزامتدابی

دربـاره اینکـه مقـاالت،    . توانند همین که توزیـع شـد آن را توقیـف کننـد     تصویب بگذرد، و می
شـود و مطـالبی کـه خبرنگـاران      چگونه باید در جهتی مشخص نوشته شود دستورهایی داده مـی 

دار اي جهـت گونـه نشریات وارداتی، یا بـه . شود کنند پیش از مخابره بررسی می می خارجی تهیه
نگـارانی را کـه عقایـدي غیـر از عقایـد       مؤلفـان و روزنامـه  . شوندشوند  یا ممنوع  میسانسور می

شان اخراج کرد و به این وسیله فرصت انتشـار عقیـده   هاي صنفی توان از سازمان رسمی دارند می
دسترسـی بـه مـردم،     –همچنـین بـا محـدودکردن دسترسـی بـه منـابع خبـري        . گرفـت  آنانرا از 
ها  دولت. شود از جریان اطالعات جلوگیري می –ها، اسناد یا حتی دسترسی به یک کشور مکان

نگــار و  وگــذار یـک روزنامــه ایـن کــار را از طریـق خــودداري از دادن روایـداد، کنتــرل گشـت    
ت معین، یا از طریق سـلب اعتبـار و در ایـن صـورت، اجبـار      هاي وي با اشخاص یا مؤسساتماس

  1.»... دهند نگار به ترك کشور انجام می روزنامه
هـا یـا عوامـل     تري از سانسور قابل تصـور اسـت زیـرا دولـت    مراتب تصویر تیرهدر اینترنت به

ت بـه ایـن   سانسور با استفاده از ابزارهاي جدید سانسور از انتقال بخـش قابـل تـوجهی از اطالعـا    
البته منع سانسور به مفهـوم عـدم   . کنندها قرار دارد جلوگیري می هاي سیاه آندلیل که در لیست

منظور حمایت از منافع عمومی و امنیـت ملـی   نظارت و کنترل نیست و اقدامات قانونمندي که به
ایـن کنتـرل و جلـوگیري از دسترسـی بـه برخـی       . گیرد، بدون تردید ضـروري اسـت   صورت می

شـود، مـرز بسـیار نزدیکـی بـا سانسـور دارد و بـه         طالب که به آن فیلترینگ یا پاالیش گفته میم
  . درستی شناخته شودهمین دلیل الزم است، بایدها و نبایدهاي آن به

هاي اخیر با توجه به توسعه اینترنت و با نگاه حمـایتی از  کمیته وزیران شوراي اروپا طی سال
. ه در خصـوص اینترنـت بـه کشـورهاي عضـو ارائـه نمـوده اسـت        حقوق کاربران، چندین توصی

منظـور تـرویج احتـرام بـه     هایی را بـراي اتخـاذ تـدابیر الزم بـه    راهنمایی CM/Rec(2008)6توصیه 
این . آزادي بیان و اطالعات در خصوص فیلترهاي اینترنتی به کشورهاي عضو پیشنهاد می نماید

صـورت  صورت عام و منـع سانسـور بـه   انتشار آزاد به نامه نکات مهمی دارد که براي اصلتوصیه
  . شود  نامه اشاره میدر ادامه به برخی محورها و مطالب اصلی توصیه. خاص بسیار مفید است

در مقدمه این توصیه، نکات کلیدي و مهمی از اساسنامه شوراي اروپـا، کنوانسـیون اروپـایی    
  :کشورهاي عضو یادآوري شده استهاي قبلی در خصوص اینترنت به حقوق بشر و توصیه

                                                                                                                                                                                                                     

  .118و  117؛صص)1390سروش، : تهران( ایرج پاد، چاپ سوم، ترجمهیک جهان چندین صداشن مک براید،  .1
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انـد حقـوق بشـر و    موجب کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر متعهـد شـده       کشورهاي عضو به
.ها قرار دارد، تأمین نمایند هاي اساسی هر فردي را که در صالحیت آنآزادي

کشورهاي عضو، به حق اساسیِ آزادي بیـان و دریافـت و انتقـال اطالعـات و افکـار، بـدون       
کنوانسیون  10این حقوق در ماده . شوندمقامات دولتی و بدون توجه به مرزها متعهد میدخالت 

باید به یاد داشت که هرگونه مداخله توسط کشـورهاي   1.اروپایی حقوق بشر تضمین شده است
شود، ممکن اسـت یـک محـدودیت بـراي      عضو که مانع دسترسی به محتواي خاص اینترنت می

.الین ایجاد کندمحیط آنآزادي بیان و دسترسی به 
کشورهاي عضو باید اقدامات قانونی و عملی براي جلوگیري از سانسور دولتی و خصوصـی  

کشـورهاي عضـو در زمینـه تـرویج      Rec(2007)11بـر اسـاس توصـیه    . را حفظ و تقویت نماینـد 
آزادي بیان و اطالعات در محیط ارتباطات و اطالعات روز، کشورهاي عضو، بخش خصوصـی  

: اند بهامعه مدنی تشویق شدهو ج
توسعه استانداردهاي مشترك و اتخاذ راهبردهاي ترویج شفافیت؛ 

ها؛ارائه اطالعات، راهنمایی و کمک به کاربران شخصی از فناوري
خدمات مربوط ازجمله مسدودکردن دسترسی و فیلترینگ محتوا و خدمات بـا رعایـت حـق    

دریافت و انتقال اطالعات؛
ها و اقدامات الزم براي محصوالت، سیستم(طلبانه و مسئوالنه از فیلترهاي اینترنتاستفاده داو

تواند اعتماد به نفس و امنیت کاربران اینترنـت و   می) مسدودکردن یا فلیترکردن محتواي اینترنت
حـال اسـتفاده از چنـین فیلترهـایی     درعـین . ویـژه کودکـان خـاص و جوانـان را گسـترش دهـد      به

.آزادي بیان و اطالعات تأثیر داشته باشدتواند برحق  می
هاي درمورد توانمندسازي کودکان در اطالعات جدید و محیط Rec(2006)12مطابق توصیه 

کـردن  منظور فعالارتباطی که بر اهمیت دانش اطالعات و راهبردهاي آموزشی براي کودکان به
                                                                                                                                                                                                                     

این حق شامل آزادي دارابودن نظریات و دریافت و اشاعه . هر کس حق آزادي بیان دارد/1: آزادي بیان  –ماده دهم .1
 ؛ها این ماده مانع از آن نخواهدد بود که دولت. نظر از مرزها استقطع ها بدون مداخله مراجع دولتی واطالعات و اندیشه

  اي، تلویزیونی و سینمایی را ملزم به اخذ پروانه نمایندسسات رسانهؤم
  ... اعمال این آزادي ها /2

    :ك.،نبراي مطالعه بیشتر در این خصوص 
Declaration of the Committee of Ministers 
on Measures to Promote the Respect of Article 10 of the European Convention on 
Human Rights(Adopted by the Committee of Ministers on 13 January 2010 at the 1074th 
Meeting of the Ministers' Deputies)
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1571879&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&
BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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. نمایـد  کند تأکیـد مـی  را حمل می ها به درك بهتر و مقابله با محتوا  و رفتار، که خطر آسیب آن
نتیجه این اقدامات، احساس بیشتري از اعتماد به نفـس، رفـاه و احتـرام بـه دیگـران را در محـیط       

. کندارتباطات جدید و اطالعات، ترویج می
بـا توجـه بـه     –ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که آگاهی، فهمیدن و توانایی کـاربران  

.اي استفاده مؤثر، تنظیم و کنترل فیلترها استبر –شان نیازهاي فردي
زدن درمورد خودنظارتی در موضوع محتواي سـایبر؛ برچسـب   Rec(2001)8بر اساس توصیه 

هاي خود را باالتر از محتوا قرار دهند سازد که ارزش قضاوتکاربران را قادر می) خنثی محتوا(
شـود کـه    هـا مـی  فیلترکردن پروفایل و همچنین باعث توسعه طیف وسیعی از ابزارهاي جستجو و

.  گیرداین با قابلیت انتخاب محتوا بر اساس توصیف محتوا، در اختیار کاربران قرار می
عنـوان   عنوان تکیه قابـل توجـه مـردم در اینترنـت بـه      هاي عمومی اینترنت بهآگاهی از ارزش

مشـروع مـردم بـراي اینکـه     هاي روزمره آنان فهمیده شده و انتظـار   ابزاري ضروري براي فعالیت
. خدمات اینترنت در دسترس، مقرون به صرفه، امن، قابل اعتماد و مداوم باشند

مقامات دولتی نباید از طریق مسدودکردن یا فیلترکردن اقدامات، مانع دسترسی عمـوم مـردم   
از  امـا ایـن امـر   . به اطالعات و ارتباطات دیگر بر روي اینترنت بدون درنظرگرفتن مرزهـا شـوند  

هـا   هـاي در دسـترس آن  ویـژه در مکـان  نصب فیلتر براي حفاظت از کودکان زیر سن قـانونی بـه  
.کندجلوگیري نمی) هامدارس و کتابخانه(

  1.بودن مکاتباتحق هر کس بر زندگی خصوصی و محرمانه
ها درخواست شده که کشورهاي عضو، فیلترینگ اینترنت در بخش دوم، قبل از ارائه توصیه

ــر ــی  اســاس دســتورالعمل را ب ــه م ــه ارائ ــایی کــه در ادام ــن    ه ــین ای ــد و همچن شــود، انجــام دهن
ویـژه کسـانی کـه طراحـی،     داران خصوصـی و دولتـی بـه   ها را براي توجه همه سهامدستورالعمل

و نظارت بر فیلترهاي اینترنـت و جامعـه مـدنی، در    ) سازينصب، فعال، غیرفعال و پیاده(استفاده 
  : ها به شرح زیر استنکات مهم این توصیه. لی خود جاي دهندقوانین و مقررات م

ها در استفاده مؤثر از فیلترهاي اینترنت از عوامـل مهمـی اسـت     آگاهی کاربران و توانایی آن
شـان برخـوردار شـوند؛    طور کامـل از حقـوق انسـانی آزادي بنیـادي    سازد بهها را قادر می که آن

طـور فعـال در فرآینـدهاي دموکراتیـک مشـارکت      و اینکه بهویژه حق آزادي بیان و اطالعات به
. نمایند

                                                                                                                                                                                                                     

هر کس حق دارد که حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتبات وي «: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 8ماده  .1
  ... . اي در اعمال این حق کند، مگر آنچه طبق قانون باشدهلمرجع عمومی نباید هیچ مداخ. حفظ شود
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بـودن فیلتـر اینترنتـی مطلـع شـوند و      شوند باید از فعـال  هنگامی که کاربران با فیلتر مواجه می
هـا در دسـت دارنـد،     درصورت اقتضا باید قادر به شناسایی و کنترل سطح فیلتر محتوایی کـه آن 

. باشند
ــ  ــی بای ــوا و جســتجوي توضــیحات و   کــاربران اینترنت ــه فیلترکــردن محت ــراض ب د امکــان اعت
اشاره به این نکتـه دارد کـه کـاربران بایـد بتواننـد بـه مرجعـی بـراي         . (اصالحات را داشته باشند

.)فیلترهاي اشتباهی اعتراض کرده و امکان اصالحات براي آن وجود داشته باشد
ضو باید اطمینان داشته باشند که در همکاري با بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهاي ع

هـا   کـردن آن اند و درصورت اقتضا، قادر به فعال یا غیرفعـال کاربران از فیلترهاي فعال آگاه شده
  : ویژه توسط شوند به هستند و از طریق تغییردادن سطح فیلترینگ در اجرا کمک می

ها بـراي شناسـایی    آنمنظور توانمندسازي  توسعه و ارتقاي سطح حداقل اطالعات کاربران به
زمانی که فیلترینگ فعال شده است و براي درك اینکـه چگونـه و بـا توجـه بـه چـه معیارهـایی        

هـاي سـفید، مسـدودکردن    هـاي سـیاه، لیسـت   لیسـت : عنـوان مثـال   بـه . (شـود  فیلترینگ انجام مـی 
)ها یا ترکیبی از آن... کلیدواژه، نوع محتوا و 

ها، تناسب و مشروعیت در رابطه  منظور توسعه تأثیر آن به روزرسانی منظم فیلترهابررسی و به
. با اهداف موردنظر

شده به کـاربر بـراي توضـیح اینکـه چـرا      توسعه سطوح حداقل استاندارد براي اطالعات ارائه
. یک نوع خاص محتوا فیلتر شده است

.شدهارائه اطالعات روشن و مختصر در خصوص یک فیلتر فعال
ایی که به اشتباه فیلتر شده، در مدت زمان معقـول بـدون مشـکل بـیش از     تضمین اینکه محتو

.حد در دسترس باشد
هاي اجتمـاعی و اخالقـی عـواملی کـه     حمایت از اقداماتی براي باالبردن آگاهی از مسئولیت

طراحی، استفاده و نظارت بر فیلترها را با توجـه خـاص بـر حـق آزادي بیـان و اطالعـات و حـق        
.دهندجام میزندگی خصوصی ان

هـاي بـالقوه آزادي بیـان و اطالعـات و حـق زنـدگی       باالبردن سـطح آگـاهی از محـدودیت   
.هاییکارگیري فیلترها و نیاز به حصول اطمینان از تناسب چنین محدودیتخصوصی ناشی از به

.ها براي طراحی، استفاده و نظارت بر فیلترهاتسهیل تبادل تجربیات و بهترین شیوه
هاي آموزشی بـراي مـدیران شـبکه، والـدین، مربیـان و افـراد دیگـري کـه از         ورهبرگزاري د

.کنندها نظارت می فیلترها استفاده و بر آن
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منظور ترویج استفاده مسئوالنه از فیلترها بـه پیـروي از    هاي موجود بهترویج همکاري با طرح
.حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون

گ و معیارهــایی بــراي کمــک بــه کــاربران بــراي انتخــاب و پــرورش اســتانداردهاي فیلترینــ
.معیارهایی براي بهترین فیلترهاي کنترل

منظور افزایش آگاهی کاربران از مزایـاي بـالقوه و خطـرات ناشـی از فیلترهـا       جامعه مدنی به
  .مورد تشویق قرار گیرد

هاي عضـو از ایـن قـرار    فیلترکردن مناسب براي کودکان و افراد جوان؛ در این زمینه وظیفه دولت
  : است

منظور شناسایی محتـواي مضـر بـراي کودکـان و افـراد جـوان بـا         تسهیل و توسعه راهبردها به
.ها و نظراتها، ارزشتوجه به تنوع فرهنگ

همکاري با بخش خصوصی و جامعه مـدنی بـراي جلـوگیري از حفاظـت بـیش از انـدازه از       
.کودکان و نوجوانان

.سعه براي تولید فیلترهاي هوشمندحمایت از تحقیق و تو 
هـا و ابتکـاراتی کـه بـه والـدین و مربیـان در انتخـاب و اسـتفاده از         تسهیل و ترویج نـوآوري 

. فیلترهاي مناسب سن براي کودکان و نوجوانان کمک کند
رسانی به کودکـان و نوجوانـان دربـاره مزایـا و خطـرات ناشـی از محتـواي اینترنـت و         اطالع

  .  وپرورش رسمی و غیررسمیاي آموزشعنوان بخشی از راهبردهاي رسانه بهفیلترکردن آن 
با وجود اهمیت توانمندسازي کاربران براي استفاده و کنترل فیلترها، همـان طـور کـه اشـاره     

ماننـد  (شد و با توجه به ارزش خدمت عمومی گسترده اینترنت، مجریان عمومی در تمام سطوح 
که فیلترهـا را معرفـی یـا هنگـام ارائـه خـدمت، بـراي        ) ات آموزشیها و مؤسسادارات، کتابخانه
بودن کنند باید از احترام کامل براي حق آزادي بیان و اطالعات و حق محرمانهعموم استفاده می

. مکاتبات کاربران مطمئن شوند
هـاي   از فیلترکـردن محتـواي اینترنـت در شـبکه    : در این راستا کشورهاي عضو الزم اسـت   
.  شود، خودداري کنند هاي دولتی ارائه میات الکترونیک که توسط بخشارتباط

در صـورت   –تضمین کنند که اقـدامات عمـومی مسـدود یـا فیلترکـردن در سراسـر کشـور        
. توسط دولت معرفی شود –کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  2پاراگراف  10اجراي شرایط ماده 

ــوگیري   ــراي جل ــی ب ــوانین و مقــررات مل ــراي    معرفــی ق ــر ب از ســوء اســتفاده عمــدي از فیلت
.محدودکردن دسترسی شهروندان به محتواي قانونی، در جاي مناسب و ضروري
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.انداطمینان حاصل کنند که همه فیلترها قبل و در زمان اجرا ارزیابی شده
ازجملـه تعلیـق   . (هاي قابل دسترس، مؤثر و آسان بـراي اصـالح و تـرمیم   آوردن روشفراهم

صـورت نـامعقول   کننـد کـه محتـوا بـه    مواردي که کاربران یا نویسندگان محتوا ادعا مـی  فیلتر در
.)مسدود شده است

آمیـز یـا مضـر و رفـع ممنوعیـت      جلوگیري از مسدودکردن جهانی و عمومی محتواي توهین
ماننـد  .(دسترسی براي کاربرانی که نیاز مشروع بـه محتـواي ممنوعـه در شـرایط اسـتثنایی دارنـد      

)پژوهشی و علمیکارهاي 
شده و فیلترشده از طریق فیلترها فقط براي اطمینان از اینکه اطالعات شخصی واردشده، ثبت

  . اندمقاصد مشروع و غیرتجاري مورد استفاه قرار گرفته
. ها در تأمین اینترنت باز براي مردم اسـت  یکی از نکات مهم، توجه شوراي اروپا به وظایف دولت

) تمامیت و بـازبودن (منظور حفاظت و ارتقاي اینترنت  خود که به 20111امه سال  ناین شورا در توصیه
کنـد کـه   تصویب شده، ضمن یادآوري اهمیت اینترنت و انتظاري که مـردم از آن دارنـد، تأکیـد مـی    

طبـق  . اینترنت، ابزاري براي حفاظت از آزادي بیان و دسترسی به اطالعات بدون توجه به مرزها اسـت 
ها براي جلوگیري از ایجاد اختالل در اینترنـت حتـی در شـرایط اضـطراري بایـد       نامه دولتاین توصیه

هـاي مناسـبی   ها خواسـته شـده تـا زیرسـاخت     نامه از دولتدر واقع در این توصیه. تدابیري اتخاذ کنند
  .  براي اینترنت فراهم آورند و از این طریق استفاده عموم از این ابزار را تسهیل نمایند

  
  آزادي اطالعات . 3-2

  مفهوم . الف
هاي جامعه ملل براي اولین بار، پیش از جنگ جهانی دوم در مباحثه 2»آزادي اطالعات«واژه 

پس از تأسیس سازمان ملل متحد، این موضوع مهـم در  . مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفت
برگـزار   ژنـو در  1948که از سوي ایـن سـازمان در سـال   » المللی آزادي اطالعات کنفرانس بین«

هـاي  طبق تعریفی که از آزادي اطالعات، در یکی از قطعنامه. شد، مورد توجه اعضا قرار گرفت
آزادي اطالعـات شـامل   : مجمع عمومی درخصوص برگزاري کنفرانس مذکور ارائه شده اسـت 

  .ها استها و اندیشهتوانایی جستجو، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه آگاهی
                                                                                                                                                                                                                     

1. Recommendation CM/Rec(2011)8
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835707&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&
BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
2. Freedom of Information
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کـه از مسـائل    –توان گفت که آزادي اطالعـات، آزادي مطبوعـات را    جه به این تعریف میبا تو
شود و حمایت حقوقی موردنظر از ایـن آزادي تمـام    نیز شامل می  –مهم و مورد توجه کشورها است 

عبـارت دیگـر، آزادي اطالعـات، آزادي فعالیـت     بـه . گیـرد  هـا را در بـر مـی   مسیرهاي اخبار و اندیشه
هـا بـه مراکـز خبـري و      هـا و انتقـال آن  آوري اخبار و اندیشـه نگاران در مرحله جستجو و جمع مهروزنا

  . دهدها و همچنین آزادي مخاطبان در دریافت محصوالت خبري این مراکز را پوشش می انتشار آن
معتقـد اسـت کـه گسـترش مفهـوم آزادي مطبوعـات بـه آزادي اطالعـات در          1روژه کلوس

  : چند جهت صورت گرفته است هاي اخیر درسال
  .هاي سمعی و بصريآزادي بیان و اطالعات براي مطبوعات و همچنین تمام تکنیک. 1«
آزادي گردآوري اخبار، همراه با دسترسی آزادانـه بـه محـل وقـوع اخبـار و جریـان آزاد       . 2

  ).آزادي اطالعات(ها  آن
  ) .انیرسآزادي اطالع(آزادي دریافت و همچنین انتشار اخبار . 3
اي، شرایط آزادي بدون سوءاستفاده و تبدیل اطالعات بـه نـوعی خـدمت     مسئولیت حرفه. 4

    2».براي نفع عمومی
  

  دهندهعناصر تشکیل. ب
  :آزادي اطالعات زمانی واقعی و مؤثر است که داراي عناصر زیر باشد

  دسترسی آزادانه خبرنگاران به رویدادها؛ -1
یـافتن آزادانـه  اطالعـات و    دیگر جریانعبارتال، مخابره و بهانتق(جریان آزاد اطالعات  -2

  ؛ )رسانی استاخبار از شرایط ضروري اطالع
  انتشار آزاد اطالعات؛ -3
  آزادي دریافت اطالعات؛       -4

ها، تأمین این آزادي. پذیر نیستآسانی امکانالبته نباید فراموش کرد که تحقق این عناصر به
هـاي کشـورها بـراي    مانند تـوان مـالی افـراد یـا زیرسـاخت     (متعدد اقتصادي  نظر از عواملصرف

و فرهنگـی، قبـل از آنکـه بـه قـوانین و      ) هـا  تسهیل استفاده از وسایل ارتباطی و حمایت از رسـانه 
بـه  . هاي روحی و اخالقـی جامعـه وابسـته اسـت    مقررات حقوقی بستگی داشته باشد، به خصلت

  3.پذیري کمتري برخوردار استعبارتی این آزادي از مقررات
                                                                                                                                                                                                                     

1. Roger Clausse
  ر جمعی دانشگاه آزاد بروکسل       محقق ارتباطی بلژیکی و استاد و مدیر پیشین مرکز ملی مطالعات فنون انتشا

  .167و  166؛ص، پیشینیا معتمدنژاد،ؤکاظم و ر .2
  .174و  170ص؛ص ،همان.3
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توجه به موضوع آزادي اطالعات در اینترنت در اسـناد متعـددي حمایـت شـده کـه در ایـن       
در گـزارش نهـایی   . شـود  هـاي کارشناسـی یونسـکو اشـاره مـی     بخش، فقط به یکـی از گـزارش  

عرضـه شـد،    1999گردهمایی کارشناسی یونسکو درباره حقوق فضاي سایبرنتیک که در پـاییز  
اصـل دسترسـی بـه    «ی از اصولی که اعالم شده که یونسـکو بایـد بـراي اجـراي آن بکوشـد،      یک

انـد اقـداماتی   هاي عمومی موظف تشکیالت و سازمان«: است و در توضیح اعالم شده» اطالعات
طـور وسـیع از طریـق اینترنـت قابـل دسترسـی باشـند و از         به عمل آوردند تا اطالعات عمومی به

اطالعات عمومی مذکور . ها در زمان مناسب نیز حراست کنند انتشار آنصحت این اطالعات و 
توانند اطالعات رسمی، اطالعات مربوط به میراث فرهنگی و اطالعات آرشـیوي و تـاریخی    می

  1.»را در برگیرند
  

  دسترسی همگانی . 3-3
ترنت، قابـل  ها انتظار دارند خدمات این به دلیل تأثیري که اینترنت در زندگی مردم داشته، آن

ها موظف هستند ضمن عدم ایجاد مـانع   به همین دلیل دولت. دسترس، امن، ارزان و باثبات باشد
، زمینه دسترسی بـه  )که در اصل اول، توضیحات آن ارائه شد(براي دسترسی عمومی به اینترنت 

کنند دسترسی ها اتخاذ میاینترنت را نیز فراهم نمایند یعنی با تدابیري که براي توسعه زیرساخت
تواند کاهش هزینـه، ارتقـاي امنیـت،     این تقویت می. به اینترنت را از ابعاد مختلف تقویت نمایند

  . باشد... افزایش سرعت و 
هاي متعـدد، دسترسـی   نامهشوراي اروپا در این زمینه نیز پیشگام بوده و در مصوبات و توصیه

در اعالمیه مربـوط بـه آزادي ارتباطـات در     این شورا. همگانی به اینترنت را پیگیري نموده است
هـاي امضـاکننده خواسـته تـا تـالش       اصـولی را اعـالم و از دولـت   ) 2003مه  28مصوب (اینترنت

از میان برداشـتن  «یکی از این اصول . هاي ملی خود را با این اصول انطباق دهندمشینمایند، خط
  . »موانع مشارکت افراد در جامعه اطالعاتی است

هـاي عضـو بایـد دسترسـی همگـان بـه تمـام خـدمات ارتبـاطی و           دولت«: اصل آمده در این
... آمیـز و بـا بهـایی منطقـی، ترغیـب و تشـویق کننـد       اي غیـرتبعیض گونـه اطالعاتی اینترنتی را به

گراي خدمات از طریق اینترنت، هاي عضو باید کوشش کنند براي پیشبرد و عرضه کثرت دولت
. هاي اجتماعی پاسخ دهند، به عمل آورندي گوناگون کاربران و گروهاقدام خاصی که به نیازها

دهندگان خدمات بایـد اجـازه داشـته باشـند در یـک چـارچوب مقرراتـی مناسـب، کـه          تدارك
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المللی ارتباطات دور را تضـمین نماینـد بـه     هاي ملی و بین آمیز آنان به شبکهدسترسی غیرتبعیض
  .»فعالیت بپردازند

در ایـن  . دهندگان خدمات اینترنتی استئل مهم، مسئولیت محدود تداركیکی دیگر از مسا
دهنـدگان خـدمات را مجبـور    هاي عضو نباید، تـدارك  دولت« : خصوص در اعالمیه اشاره شده

سـازند،  ها امکان دسترسی به آن را فراهم می وسیله اینترنت، که آنکنند بر محتواي منتشرشده به
هـا و  نماینـد، نظـارت کننـد و فعاالنـه بـه جسـتجوي اقـدام       ذخیـره مـی   دهند یـا ها را انتقال می آن

هـاي عضـو بایـد مراقبـت نماینـد کـه        دولت. هاي غیرقانونی بپردازند هاي معرف فعالیتوضعیت
موجـب قانونگـذاري ملـی، بـه انتقـال       دهندگان خدمات، در حـالتی کـه وظیفـه آنـان بـه     تدارك

شـود، مسـئول محتواهـاي منتشـره از طریـق       دود مـی اطالعات یا ایجاد دسترسی بـه اینترنـت محـ   
  .اینترنت تلقی نشوند

سازي محتواهـاي  که به ذخیرهطوري تر باشد، بهدهندگان خدمات وسیعهرگاه وظیفه تدارك
دهنـدگان  کـه تـدارك  توانند درصورتی هاي عضو می هاي دیگر بپردازند، دولتمربوط به طرف

ن محتواها، براي حذف یا مسـدودکردن راه دسترسـی بـه    بودبالفاصله پس از شناخت غیرقانونی
بینی شده است، اقدام نکنند که در قوانین ملی پیشچنانها، آن اطالعات یا خدمات مربوط به آن

هـاي مربـوط بـه طبیعـت     هـا یـا وضـعیت   که بـراي جبـران خسـارات ناشـی از عمـل     یا درصورتی
عنوان مسئول  تی صورت گرفته باشد، آنان را بهها یا اطالعات غیرقانونی، شکای غیرقانونی فعالیت
دهنـدگان خـدمات    فلسفه این تأکید و اصرار بر مسـئولیت محـدود تـدارك    1.»مشترك بشناسند 

نظر از نوع اطالعـات  دهندگان خدمات صرفاول به این دلیل که ارائه: اینترنتی به دو دلیل است
دوم . ارائه اطالعـات مختلـف نداشـته باشـند     اي خود عمل کنند و ترسی از یا پیام به وظیفه حرفه

  . شود منظور حفظ حریم خصوصی افراد است که توضیح کامل آن در اصل بعد ارائه می به
  

  حمایت از حریم خصوصی و ارتقاي امنیت . 3-4
حریم خصوصـی قلمـروي از زنـدگی هـر     «تعاریف متعددي از حریم خصوصی ارائه شده است؛ 

یا عرفاً یا با اعالن قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وي بـه اطالعـات   فرد است که آن فرد نوعاً 
راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشـوند یـا بـه آن قلمـرو نگـاه و نظـارت       

  2.»نکنند  یا به هر صورت دیگري وي را در محدوده آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند
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منـازل و امـاکن خصوصـی، جسـم افـراد،      : انـد از ریم خصوصی عبـارت ترین مصادیق حمهم
به ایـن ترتیـب ورود بـدون مجـوز بـه منـازل و امـاکن        . اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی

خصوصی، تفتیش بدن، رهگیري و کنترل مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطالعات شخصـی  
  . آیدمیاز بارزترین مصادیق نقض حریم خصوصی به شمار ... و 

هاي نوین ارتباطی، مسئله حمایت از حریم خصوصی به یکی از موضوعات مهم با گسترش فناوري
شدن حریم خصوصی و مشـاهده  رنگتبدیل شده است زیرا با تغییر و تحول در شکل ارتباطات و کم

بـراي  دو کار مهـم  . موارد متعدد نقض حریم خصوصی، نگرانی در این زمینه افزایش پیدا کرده است
اول مسائل فنی مانند ارتقاي امنیت شبکه و : ها باید انجام شود حمایت از حریم خصوصی توسط دولت

دوم آموزش کاربران براي اسـتفاده از  .... توسعه امور رمزنگاري، مقابله با سارقان اطالعات شخصی و 
ت اجـراي صـحیح   طبیعـی اسـت درصـور   . هاي امن برقراري ارتباط و انتقال اطالعـات ابزارها و روش

خیلی نیاز به بخـش  ) ها هاي امن برقراري ارتباط توسط دولت ارتقاي امنیت شبکه و روش( بخش اول 
هاي عنوان یکی از برنامه دوم نیست، ضمن اینکه الزمه تحقق و گسترش دولت الکترونیک که امروز به

  . هاي مذکور است شود، تأمین امنیت فعالیت ها مطرح می اصلی اکثر دولت
  

  اي  دهی و اخالق حرفهخودنظام. 3-5
  دهی خودنظام. الف

هـا در سـطح جامعـه،     شـدن نقـش و کارکردهـاي مهـم رسـانه     ها و مشخص با گسترش رسانه
اي، ها بـه دنبـال بهتـرین شـیوه بـراي نظـارت بـر فعالیـت رسـانه          همواره محققان و اصحاب رسانه

ننـد نقـض حـریم خصوصـی مـردم در      ما(هـا بـه حقـوق مـردم      جلوگیري از تعـدي و تجـاوز آن  
  .اندها بوده اي در برابر تعدي احتمالی دولتهاي رسانهو نیز حمایت از حقوق و آزادي) ها رسانه

ها و  گیري و فعالیت رسانهشود که نگاهی به سیر شکل اهمیت این موضوع زمانی آشکار می
ا به این عنوان کـه نظـارت   ه دولت. ها بشود ها براي محدودنمودن رسانههمچنین تالش حکومت

ها براي مصالح جامعه و حمایت از حقوق مردم الزم است، همـواره تـالش    بر مطبوعات و رسانه
کنند تا در این امور دخالـت کـرده و بـا وضـع و اجـراي قـوانین، مـانع سوءاسـتفاده احتمـالی          می

هـاي  مـال محـدودیت  اما واقعیت آن اسـت کـه ایـن اقـدامات نهایتـاً منجـر بـه اع       . ها بشوند رسانه
  . ها شده است غیرمنطقی براي رسانه

مدیران . ها، ضرورت حفظ اعتماد مخاطبین است جویی اصحاب رسانهدلیل دیگر براي چاره
اي در حفظ اعتمـاد   دانند که تا چه اندازه رعایت اخالق و قواعد کار حرفهها می و عوامل رسانه



  93، بهار 42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره  فصلنامه  74

. کننـد هاي خـود انتخـاب مـی    ارت و کنترل فعالیتاي را براي نظلذا خود شیوه. مردم نقش دارد
هـا را   شـود، رسـانه   هـا نمـی   هـاي آن  حال که مانع فعالیتاین شیوه از جنس رسانه است و درعین

  . نمایدگو میپاسخ
هـاي مختلفـی متناسـب بـا شـرایط کشـورها و جوامـع        حلهرحال براي رفع این دغدغه راهبه

تـوان   طـور کلـی مـی    دهـد کـه بـه   گرفتـه نشـان مـی   رتمطالعـات صـو  . گوناگون ارائه شده است
دهـی  خودنظـام : بنـدي کـرد  اي را در قالب سه نظام دستههاي رسانه دهی فعالیتهاي نظامحلراه

  . دهی توسط دولتنظام -) با همکاري دولت(دهی مشترك با دولت نظام –اي  رسانه
. دهی بهترین شیوه است ها، خودنظام اي معتقدند از میان این نظام اندیشمندان و محققان رسانه

بـودن  ها براي مشارکت و در برخی جوامع، بـه دلیـل ضـرورت پیشـگام     البته به دلیل تمایل دولت
دهی توسط دولت نیز  نظام. دهی مشترك با دولت است ترین نظام، خودنظامدولت، عمالً پذیرفته

  1.ستاي ا هاي رسانه منفورترین و ناسازگارترین نظام با فعالیت
اي یـک کشـور یـا گرداننـدگان      جامعۀ رسـانه « : اي به این معنا است که دهی رسانه خودنظام

اي خاص، رأساً و بدون مداخلـه حکومـت، بـا تـدوین قواعـد رفتـاري و ایجـاد         یک حرفه رسانه
اعـم از  (هـاي دیگـران   اي بپردازنـد و حقـوق و آزادي   هاي رسـانه  نهادهاي الزم به تنظیم فعالیت

هاي اجتماعی را رعایت کنند و خود را ملزم به تبعیت از اصـول و  و ارزش) و خصوصیعمومی 
ها را تنظیم کند، رعایت این اصول و قواعد  خواست فعالیت آنقواعدي بدانند که اگر دولت می

  2.»شناخترا ضروري می
یـرا  هـا سـازگارتر اسـت ز    دهـی، بـا فلسـفه اولیـه و اصـلی رسـانه       بدون تردید این شـیوه نظـام  

ها بپردازند، بدون تردید آزادي عمـل   دهی و کنترل رسانه ها بخواهند به نظام که دولتدرصورتی
 –هاسـت   که همان فلسـفه اولیـه و اصـلی آن    –ها براي کنترل و نظارت بر عملکرد دولت  رسانه

و بر این، اصحاب رسانه به دلیل آگاهی و شناخت بیشتري کـه از قـوانین   عالوه. سازدمحدود می
هاي خود به قانون و اخـالق پایبنـد هسـتند،     مقررات و اخالق اجتماعی دارند، معموالً در فعالیت

نهایتـاً از  . توانند با طراحی یک ضـمانت اجـراي داخلـی در مسـیر صـحیح حرکـت کننـد        لذا می
دیگـر،  شود و به عبارت دهی باعث جلوگیري از تورم قوانین در کشورها می که خودنظامآنجایی

اي  هاي رسـانه  دهی فعالیت تري براي نظامحل مناسبشود، راهدهی جایگزین قوانین می نظامخود
  :اند ازدهی عبارت هاي خودنظامترین روشمهم. است
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75نترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شوراي اروپااصول تدوین قوانین و مقررات براي ای  

  اي؛  تدوین اصول اخالق حرفه. 1
  تأسیس و فعالیت شوراهاي مطبوعات؛. 2
  )نظیرآمبودزمان(ها واسطه. 3
اي و  هاي حرفـه  ها، سندیکاها، نظاماي در قالب انجمن نههاي رسا تأسیس و فعالیت سازمان. 4

  مدیریت اشتراکی؛
نگاري، مؤسسات و تشکیالت پژوهش، انتشار نشریات  مدارس روزنامه(وپژوهش آموزش. 5

  ... ). آموزشی و
اي و شوراي مطبوعات از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت و    ها اخالق حرفهدر بین این روش
ها بـراي   اي و در سطح داخلی دولت المللی، منطقه هاي فراوانی در سطح بینبه همین دلیل تالش

  .  ها صورت گرفته است اعمال آن
  

  اي  اخالق حرفه. ب
، اصـول  »اخـالق «بـا واژه   » اصـول اخالقـی  «برخی از محققان معتقدند بـا تفکیـک بـین واژه    

هـاي  همچنـین در دهـه  . ردعنوان شکل صریح یا غیرصریح اخالق معرفی ک توان به اخالقی را می
بـراي همـین امـر، واژه اخـالق     . اخیر تالش شده تا معانی این دو واژه از یکدیگر تفکیک شـوند 

و واژه  اصول اخالقی براي معرفی رویکرد خردگـرا  » رفتار نیک«نمودن معیارهاي براي مشخص
اسـتاد علـوم    نـو دانیـل کور . و حتی علمی و توجیهی، درمورد قواعد رفتاري به کار گرفته شـوند 

هاي اصول اخالقی و اخالق چنـین  نگار مشهور سوئیسی در خصوص تفاوت ارتباطات و روزنامه
مندسـازي از طریـق یـک رویکـرد     معـرف نـوعی توقـع نظـام    ... اصول اخالقی، ... «: نوشته است

شود کـه مبـانی اساسـی آن، مـورد پرسـش قـرار        توجه به اصول اخالقی سبب می. انتقادي است
این واژه در معناي جدیـد پذیرفتـه شـدة آن، بـه سـوي یـک مفهـوم متجـانس و مشـخص           .گیرد

در حالی که اخالق، مجموعه قواعد رفتاري مورد پذیرش عمـومی  . زندگی انسانی گرایش دارد
  . هرچند که این تمایز، قابل بحث و بررسی است. در یک جامعه  تاریخی را مشخص می سازد

منظـور ارزیـابی    ، به»شخصی«و یک اصول اخالقی » اجتماعی«ق مطمئنا،ً تمایز بین یک اخال
طور  ، به»عمل اخالقی«. و تصمیم مبتنی بر اصول اخالقی، پذیرفتنی است» عمل اخالقی«راجع به 

اي از هنجارهاي مشترك و مناسب را مـورد ارجـاع و اسـتناد قـرار     صریح یا غیرصریح، مجموعه
، از طریق یک فرآیند درونـی انتقـادآمیز   »اصول اخالقیتصمیم مبتنی بر «که درصورتی. دهدمی

به این ترتیب، از یک سو، وجدانی طـرف توجـه   . گیردنسبت به مشروعیت هنجارها صورت می
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داند و از سوي دیگر، وجـدانی مـورد نظـر اسـت     است که خود را به پیروي از قواعد موظف می
  . کندساختن تکالیف را جستجو میکه مشخص
، از »تصمیم مبتنی بر اصـول اخالقـی  «و » عمل اخالقی«این تفکیک، هنگامی که حال درعین

در چنـین حـالتی، وجـه    . شـود اعتبار میشود، کم ها مطرح می پذیري و اثربخشی آنلحاظ توجیه
ها، دیگر جنبه واقعاً تمایزآمیز ندارد زیرا در این مـوارد، بـراي تکیـه     اجتماعی یا فردي خاص آن

هر دو به » تصمیم مبتنی بر اصول اخالقی«و » عمل اخالقی«ی، با توجه به آنکه بر یک مفهوم سنت
هـا در   پذیري و اثربخشی آنشوند، الزاماً از جهت توجیه شخص و حریم خصوصی او مربوط می

اندازهایی که براي هر دو مفهوم بر آن، بر اساس چشمعالوه. گیردیک فضاي اجتماعی قرار می
ها از یک خصوصیت عمومی و بنـابراین اجتمـاعی در زمینـه     رکدام از آنبه سبب برخورداري ه

یابنـد و  اي جـاي مـی  شوند، در یک فضاي عمـومی مباحثـه   اصول اخالقی ارتباطات، گشوده می
براي توجیه خود از یک استدالل مناسب، که آثار آن ممکن اسـت از همـان مرحلـه تبـادل نظـر      

بر » اصول اخالقی«و » اخالق«ن، بیش از آنکه بر تفاوت بین بنابرای. برندخودنمایی کند، بهره می
رسد بایـد پـذیرفت کـه    هاي اجتماعی و خصوصی تأکید شود، به نظر میمبناي تعارض بین جنبه

، یـک  »اخـالق «بین این دو مقولۀ عقل عملی، نوعی تقسیم کار وجود دارد؛ به این صـورت کـه   
کنـد،  شود، ایفا مـی  سازي هنجارهاي آن تسهیل میدهی که از طریق عمومی و علنی وظیفه  نظام

بخشـی  که اصول اخالقی با مورد سؤال قراردادن هنجارهاي خود، یک نقش مشـروعیت درحالی
  1.»...بر عهده دارد

رود،  همان طور که حقوق مظهر مبانی قانونی و اخالق اجتماعی در یک جامعه به شمار مـی 
تحت تأثیر شرایطی که در جامعه وجود دارد انطبـاق   اصول اخالقی زمانی که این اخالق جمعی

  . کندکند و براي افراد، ضرورت گزینش را مطرح میدهد، خودنمایی میخود را از دست می
ها، مجموعه اصول اخالقی مورد قبول و  اي رسانه توان گفت، منظور از اخالق حرفه نهایتاً می

اسـت کـه قواعـد رفتـار      –هـا   صـحاب رسـانه  تـر ا و در سـطح گسـترده   –نگاران  پذیرش روزنامه
آور دارند، مورد توجه قرار داده و از طریـق آن بـراي    اي آنان را که کم و بیش جنبه  الزام حرفه

هـا   اي رسـانه  دیگـر، اخـالق حرفـه   عبـارت بـه  2.دهـد حل مناسب ارائه میمقابله با مسائل مهم، راه
ها، داوطلبانه و بر اساس نـداي وجـدان و    هاندرکاران رسانمجموعه قواعدي است که باید دست«
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77نترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شوراي اروپااصول تدوین قوانین و مقررات براي ای  

اي رعایت کنند  بدون آنکه الزام خارجی داشته باشـند یـا در    فطرت خویش در انجام کار حرفه
  1.»هاي قانونی شوندصورت تخلف دچار مجازات

ها را نباید فقط بـه اعـالم اصـول اخالقـی و درخواسـت رعایـت آن از        اي رسانه اخالق حرفه
کمیسـیون  «، عضـو  بوگـدان اوزولنیـک  گاران محدود کرد بلکـه همـان طـور کـه     ن سوي روزنامه

آنچـه بـه آن نیـاز اسـت     «: اشـاره دارد ) مک برایدکمیسیون (» المللی مطالعه درباره ارتباطات بین
. هاست هاي واقعی براي کار آزاد و مسئوالنه در رسانه منظور افزایش فرصت هاي دائمی بهتالش

کـردن روابـط داخلـی در    ط براي این منظـور، بـدون شـک، دموکراتیـک    ترین شراییکی از مهم
کننـد در گسـترش   ها کـار مـی   میزان توانایی کسانی که در رسانه. هاي جمعی است فضاي رسانه

اي خـویش، بـه نحـوه اداره آن مؤسسـه، منـابع       هاي اخالقی و حرفهدادن کیفیتخالقیت و نشان
هاي تحریریه و بسیاري شرایط مشخص دیگر بستگی گیرد، سیاستمالی که در دسترس قرار می

  2.»دارد
هـا در سـطح ملـی،     اي رسـانه  هاي مقـررات اخـالق حرفـه   مطالعه و بررسی محتواي مجموعه

اي، چهار زمینـه مهـم    دهد که این مقررات یا کدهاي اخالق حرفهالمللی نشان می اي و بین منطقه
  3.شود ها پرداخته میزمینهگیرد که در ادامه به معرفی این را در بر می

دهی عمومی به مردم کـه از  ها در آگاهی رسالت و مأموریت رسانه: دهی عمومیآگاهی -1
. گیرد، اقتضائاتی را به همراه داردهاي صحیح صورت می طریق انتشار اخبار و اطالعات و تحلیل

اري وي از تبلیغ سیاسی نگار، خودد غرضی روزنامهدر اصول اخالقی این حرفه، بی«به همین دلیل 
اي، براي تحقق اغراض اي و برون تحریریهو بازرگانی و مقاومت در برابر فشارهاي درون تحریریه

  4.»گرایی، توجه خاصی مبذول شده استو مقاصد خاص مغایر حقیقت جویی و عینی
تــأمین اســتقالل عمـــل   : نگــاري  آزادي مطبوعــات، شــرط اساســی فعالیــت روزنامــه      -2

ها به دلیـل نقشـی کـه در تحقـق      اي آن نگاران و تضمین و تقویت حیثیت و منزلت حرفهروزنامه
اي جایگـاه   حق عموم مـردم بـراي آگـاهی از رویـدادها دارد، همـواره در اصـول اخـالق حرفـه        

نگـاران، دفـاع از آزادي اطالعـات     در واقع به همین علت یکی از وظایف روزنامه. اي داردویژه
نگــاران و  اي روزنامــه ضــرورت حفــظ اســرار حرفــه. اســت) ســیر و انتقــادآزادي اطالعــات، تف(

  . گیردها از افشاي منابع خبري از همین اصل آزادي اطالعات نشأت می خودداري رسانه
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کنـد کـه از بیـان اخبـاري کـه شـائبه       ها ایجـاب مـی   رسالت اجتماعی رسانه: بیان حقیقت -3
هــا  رســانه. دها یــا کتمــان حقیقــت پرهیـز نماینــد دروغ دارد و از ارائـه گــزارش مغرضــانه رویـدا  

سـرعت اشـتباه خـود را    رسـانی شـدند، بـه   کـه مرتکـب اشـتباهی در اطـالع    اند درصورتیموظف
ها  باید تالش کنند تا منـابع خبـري خـود را     نگاران و سایر اصحاب رسانه روزنامه. اصالح نمایند

یـد آن را از منـابع دیگـر کنتـرل     خوب بشناسند و اگر در خصوص صحت خبري تردید دارند با
  . و تکمیل کنند

ها باید دقت داشته باشند تا در مواردي  رسانه: احترام به حیثیت فردي و زندگی خصوصی -4
دار که احتمال دارد انتشار مطلبی موجب تـوهین یـا افتـرا بـه فـردي شـود و حیثیـت وي را لطمـه        

دون تردید اجراي صحیح این امـور، مـانع   ب. ها محفوظ بماند نماید، حق تصحیح یا حق پاسخ آن
. شـود  ها ایجـاد نمـی   از مراجعه افراد به مراجع قضایی و طرح شکایت شده و مشکلی براي رسانه

ها باید آماده صرف وقت و هزینه زیادي براي دفاع  توجهی به حق افراد، رسانهاما در صورت بی
  .از خود در دادگاه و تحمل محکومیت باشند

  اي رسانهجرائم  داییکیفرز. 3-6
ها یـا   رسانهاز تعطیلی منظور جلوگیري  اي، به جرائم رسانه» سازيغیرجزایی«یا  »ییکیفر زدا«

شـوراي اروپـا در ایـن خصـوص تجربیـات قابـل       . شود انجام مینگاران مدیران و روزنامه توقیف
  .گیرد سی قرار میهاي این شورا مورد بررنامهتوجهی داشته است که در ادامه، یکی از توصیه

ــ  ــا، در قطعنام ــوراي اروپ ــمار هش ــوب 1577هش ــر  4، مص ــا ، 2007اکتب ــوان ب ــوي  «عن ــه س ب
پس از بیان مطالـب  آید،ها به شمار می که یکی از تخلفات متداول رسانه ،»سازي افتراغیرجزایی

  : نماید هاي عضو توصیه می سازي افترا به دولتمهمی در خصوص لزوم غیرجزایی
  .طور سریع لغو کنند اي زندان براي افترا را بههمجازات

گیـرد و  هاي جزایی در این زمینه صورت نمـی هاي افراطی به نعقیبتضمین نمایند که توسل
  .شود نیز تضمین کنند که استقالل دادستان عمومی در این موارد رعایت می

خودسـرانۀ قـانون،   یري از اجـراي  گمنظـور جلـو   هاي خـود، بـه  مفهوم افترا را در قانونگذاري
تر تعریف کنند و تضمین نمایند که حقوق مدنی براي حفظ منزلت فرد مورد اتهام طور روشن به

  .آوردبه افترا، حمایت مؤثر پدید می
تهییج عمومی به خشونت، به تنفر یا تبعیض و تهدیدها علیه فرد یـا مجمـوع افـراد، بـه سـبب      

گونـه اعمـال،   ها، با توجه به آنکه ایـن یا قومی آن ملی هنژاد، رنگ، زبان، مذهب و ملیت یا ریش
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رایـی و عـدم مـدارا،    گکمیسیون اروپـایی علیـه نژاد   7هشمار» سیاست عمومی«ه ناممطابق توصیه
  .ندشوهاي جزایی معرفی عنوان تخلف شوند، باید به رفتارهاي عمدي شناخته می

عنـوان   کننده بایـد بـه  انات نفیتنها دعوت به خشونت و اظهارات مربوط به تنفر و همچنین بی
  .هاي قابل مجازات زندان معرفی شوندتخلف

هاي سیاسی، ها در مورد افترا، هرگونه حمایت شدید از شخصیت هاي دولتدر قانونگذاري
.قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر باید حذف شود همطابق روی
براي افراد تحـت تعقیـب در    هاي خود راجع به وسایل دفاع مناسبها، در قانونگذاري دولت

و منافع عمـومی،  1»استثناي مربوط به حقیقت«وسایل دفاعی مبتنی بر  هویژه در زمین مورد افترا، به
.بینی نمایندهاي الزم را پیشتضمین

هـاي افتراآمیـز، مبناهـاي منطقـی و     هاي راجع بـه موضـوع  ها و غرامتدرمورد مبالغ خسارت
هـا را بـه    فعالیـت رسـانه   هاي که پرداخت این مبالغ نتواند، قابلیت ادامگونهمتناسب برقرار شود به

.خطر اندازد
هـاي غیرمتناسـب بـا خسـارت واقعـی واردشـده بـه افـراد         ها و غرامتدر برابر مبالغ خسارت

.بینی شودهاي قضایی مناسب پیشدیده از افترا، تضمینزیان
 هایی دیـوان اروپـایی حقـوق بشـر در زمینـ     قضـ  ههاي خود را با رویـ ها قانونگذاري دولت.10

  .نگاران منطبق سازند حمایت از منابع خبري روزنامه
نگــاري دعــوت کــرده اســت  اي روزنامــه هــاي حرفــه یادشــده از ســازمان ههمچنــین، قطعنامــ

نگـاري نیسـتند، بـراي تـدارك      هاي مقررات اخالقی روزنامـه که هنوز داراي مجموعهدرصورتی
  2.آن، اقدام کنند

  
  گیري   تیجهن

عنوان یک ابزار ارتباطی و رسانه نوین در تـأمین آزادي   با توجه به تأثیر قابل توجه اینترنت به
کنارگذاشتن این فناوري از ترس . بیان و بهبود زندگی مردم، استفاده از آن امري ضروري است

نـد بـا تـدابیر و    هایی موفق هستند کـه بتوان  ها و مضرات آن، اقدامی نسنجیده بوده و دولتآسیب
هاي آن را از بـین  اقدامات مناسب، ضمن استفاده کامل از تمام فواید و امکانات اینترنت، آسیب

  . برده یا به حداقل برسانند
                                                                                                                                                                                                                     

1.Exceptio Veritalis
  .34و  33؛ صص، )1390(پیشینمعتمدنژاد، .2
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دهـی در   دهی اسـت و بخشـی از ایـن نظـام     اینترنت مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظام
 توانـد  گـذاري بـراي اینترنـت زمـانی مـی      اتمقـرر . شـود قالب تدوین قوانین و مقررات انجام می

هـا از   هاي مشروع بوده و به مـردم اطمینـان دهـد کـه دسترسـی و اسـتفاده آن      کننده آزاديتأمین
هـاي اینترنـت و    خدمات اینترنتی، امن، ارزان و پایدار است که ضـمن درك صـحیح از ویژگـی   

گرفتـه نشـان   قیـق صـورت  نتـایج تح . شرایط جامعه، بر اساس اصول حقـوقی تـدوین شـده باشـد    
نیازهـایی اسـت   ها و اهمیت اینترنت و پـیش  در واقع این اصول نتیجه توجه به ویژگی کهدهدمی

هـا بایـد همـواره مـورد توجـه      گـذاري  ها و مقرراتگذارياین اصول در سیاست. که تشریح شد
  .ها براي حفظ و اجراي این اصول تالش نمایند باشد و دولت

صورت مستقل و منسجم در یـک کـار   گرفته، تا کنون این اصول بهتدر حد مطالعات صور
اي و تجربیـات ملـی کشـورهاي     المللی، منطقـه  پژوهشی معرفی نشده است اما با مطالعه اسناد بین

اصول . توان این اصول را شناسایی نمود پیشرفته حقوقی و همچنین آثار محققان و دانشمندان می
ــارت ــد ازمــذکور عب ــه  آزاد، حــریم خصوصــی، خودنظــام انتشــار : ان اي و  دهــی و اخــالق حرف

طبق این تحقیق، امروزه کشـورهاي پیشـرفته حقـوقی در وضـع     . اي سازي جرائم رسانه غیرجزایی
  . کنندقواعد حقوقی براي اینترنت، به میزان قابل توجهی از این اصول حقوقی پیروي می

ن، بنا به دالیل متعدد، مفیـد و مـؤثر   معرفی و تبیین اصول مذکور در کشورهایی همچون ایرا
نویسی و وضع قواعد و مقررات هستند، لذا توجه اوالً، این کشورها عمدتاً در مرحله قانون. است

توانـد موجـب تصـویب قـوانین      مـی  هـا   اي تـدوین قـوانین و مقـررات آن   قوه مقننه و سایر نهاده
برنـد و بـراي رفـع ایـن     رنـج مـی  برخی از کشورهاي مـذکور از تـورم قـوانین    . تري شودمطلوب

طبیعی است که در مسیر اصالح مقررات قبلـی، اطـالع و اعمـال اصـول     . مشکل در تالش هستند
موردنظر، ضمن رفع بخشی از تورم قـوانین، زمینـه تصـویب قـوانین جدیـد، طبـق اسـتانداردهاي        

بـه تـأمین آزادي   رعایت اصول تدوین قوانین و مقررات با کمک . نمایدشده را فراهم میشناخته
هاي بیان، بستر مناسب را براي برخورداري عموم از فضاي باز فراهم نموده و انتقاد مردم و گروه

  .شودسیاسی از قدرت حاکم، در نهایت منجر به پیشرفت آن کشور می
شود که فعالیت علمی بـراي شناسـایی بهتـر ایـن اصـول در ابتـداي راه       در پایان یادآوري می

امیـد اسـت تحقیـق حاضـر، آغـاز      . به نتیجه نیاز به تـالش و کوشـش بسـیار دارد   است و رسیدن 
  .حرکت علمی براي رفع نواقص و معایب موجب در کشور باشد
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