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 الملل اینترنت در تکاپوی توسعه حقوق بین
 

 1آرامش شهبازی
 

(45/1/6934تاریخپذیرش:-69/5/6935تاریخدریافت:


 چکیده

و رادیو توسعه ساختکه متأثر نحویمدرن به را آزادیبیان انقالبتکنولوژیکی،
هایجدیدیازآزادیبیانرادررادگرگوننکردهبود.اینانقالب،جلوه قبالًآنتلویزیون

ب کرد. هویدا ما رفتهمقابل حوزه، این در جدید تحوالت درا فرهنگی مشارکت رفته
پررنگزمینه جامعه از مختلفی قالبهای در آن پیشاز تا که مراوداتی و شد هاییتر

پررنمحدودترصورتمی اینگگرفت، با امکانکنترلوترشد. بههمانمیزاننیز حال،
چنینکنترلی شد. ایجادمحدودیتدراقساممختلفارتباطاتدراشکالجدیدی،هویدا
کهعمدتاًازطریقسازوکارهایدولتیودرمقابلهباجریانمبادلهآزادانهاطالعاتصورت

هجدیدیشدهاست.سانسورونظارتبرهایاجتماعیواردمرحلگیرد،باظهورشبکهمی
داده پیشرفتشیوهمحتوای و شبکهها این مکالماتدر مکاتباتو رهگیری اینهای ها،

می متبادر ذهن به را جدی زمینهپرسش تکنولوژیکی، انقالب با آیا که برایکند ای
طرحاینادعاباپژوهشالمللاینترنتفراهمشدهاست؟اینگیریانقالبیحقوقبینشکل

جموباثباتشکلایمنسالمللاینترنتدرقالبمجموعهایبهنامحقوقبینکههنوزمقوله
هایاجتماعی،بهضرورتوچگونگیرشدشبکهنگرفتهاست،بویژهباظهورورواجروبه

.پردازدمیالمللیتوسعهاینحوزهحقوقیدرسطحبین


بین واژگان کلیدی: االملحقوق همکاری،،شمولیجهانینترنت،ل حقوقاصل اصول
 یست،اصلآزادیمبادلهاطالعاتزیطالمللمحبین

 
                                                                                                                                                                                                        

    a.shahbazi@atu.ac.ir           المللدانشگاهعالمهطباطبائیاستادیارحقوقبین.6
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 مقدمه  .1
،زیربنایتکنولوژیکیرافراهمساختهکهدرقالبآناحتمالمشارکتافراد6عصردیجیتال
 توسعه و رشد نتیجهفرهنگافزایشمیدر در و دموکراتیابد تحققیکجامعه امکان 4یک،

(Balkin, 1995: 148بیشتر)امکاننظارت،9.اماهمزمانکهمتعاقبانقالبتکنولوژیکیشودمی
دولت توسط فیلترینگ و میسانسور افزایش تکنولوژیکیها زیربناهای تا است الزم یابد،

المللیطراحیشودتابههایاساسیدرقلمروجامعهبینکارآمدترینیزبرایحمایتازآزادی
هادرفضایحفاظتازمشارکتگستردهودموکراتیکافراددرجامعهمنتهیشود.اینحمایت

نیازمنداقتضائاتخاصومجازیبهمراتبپیچیده ترازفضایواقعیوقلمروملیبودهوطبیعتاً
متفاوتیاست.

لوژیهمبهدراینکهتکنولوژیدیجیتالی،بهتحوالتیجدیدرتولیدوعرضهمحتوایتکنو
ازیکصورتمنطقه اینامر، تردیدینیست. است، بهصورتجهانیانجامیده هم بهایو سو

کم و ساده برایدسترسی دیگر سوی از و است انجامیده محصوالت این محتوای هزینه
جهتعرضه بازار به دسترسی برای را توجهی قابل فرصت خدمات، و کاالها تولیدکنندگان

رسدازاینحیث،انقالبدیجیتالیهمیکانقالبفراهمکردهاست.بهنظرمیشانمحصوالت
هاایرابرایحذفواسطهشودوهمیکانقالبفنی.ازجنبهنخست،زمینهاقتصادیمحسوبمی

در اساسی تحولی با دیگر، سوی از و کرده محصوالتفراهم به کاربران مستقیم دسترسی و
کههرچندابهامدربسیاریازکردهایراترسیمدازیازآیندهقابلمالحظهانابزارهایسنتی،چشم

برداریازاینفضا،ویژگیبارزوبرجستهآناست،مزایایقابلمالحظههایدسترسیوبهرهجنبه
استبهره برمخاطراتاحتمالیآنسایهافکنده دوSparrow, 2010: 60)5برداری، اینتحول، .)

                                                                                                                                                                                                        

آغازشدهوروندیتصاعدیرانیزطی6391محصولانقالبدیجیتالیاستکهازسالDigital Age)عصردیجتال).6
 رود.فناوریدیجیتالمیسمتکند.درخاللاینفرایندفناوریالکترونیکآنالوگبهمی

هاییبرابرونجامنظورازجامعهدموکراتیکجامعهایاستکهازفرهنگیبرخورداراستکهافرادآنازفرصتدرای.4
نخبگانسیاسیمندمیهایمختلفبهرهمنصفانهبرایمشارکتدرحوزه باشند.چنینفرهنگیبرایتودهمردمونهصرفاً

سازدتاآزادانهودرکناریکدیگردرگسترشوبسطمفاهیماهممیاقتصادیاجتماعیوفرهنگیجامعه،اینامکانرافر
(.Balkin, 1995مشارکتداشتهباشندوبهتوسعهونقدپدیدههابپردازند)رک:

9 تکنولوژی. دسترسیگسترده اینمعنایخلقو راحتیکپیمیانقالبتکنولوژیکیبه به منتقلهاییاستکه شوند،
ایهاهمچنینمشتملبرتوسعهمیزانقابلمالحظهوقابلیتتغییروتبدیلمییابند.اینتکنولوژی شوندجابجامی شوند،می

تبادلمحتوایدیجیتالیازشبکه توزیعو منظور به ازجهانرا هایارتباطیاستکهدرکمترینزمانممکنهرگوشه
 کند.هابهنقطهدیگریمتصلمیداده

5 ح. به توجه بقوقمالکیتفکرلزوم فضایمجازیو در اثر شبکهیصاحبان در زمانیقابلتوجهویژه هایاجتماعی،
نمایدکهبهاینمهمتوجهشودکهدراینفضا،ایدهوضرورتحمایتازآن،بیشازمحصولنهاییقابلتوجهاستومی

ای البتهدر اینحیثمخاطراتبیشتریدرخصوصآنقابلفرضاست. یااز برنامه نیزعلیرغمذکرحمایتاز نزمینه
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هدربردارد:نخست،آزادسازیمحتوایاطالعاتدرفضایاینترنتودوم،ممکناستپیامدعمد
هایاقتصادی،بهتضعیفابعادمرتبطباحقوقمالکیتفکریصاحباناثربینجامد.باافزایشجنبه

جنبه استهمان ممکن اینصورت، قابلدر نحو به را مردم عموم که دیجیتال عصر از هایی
کندتابازارهایدسترسی،بهقصددستیابیایرافراهممیسازد،زمینهمتعومنتفعمیایمتمالحظه
گستردهگسترده نیز مالکیتفکری و ماهیتاطاعاتدیجیتال به جنبهتر و شده اقتصادیتر های

 (.Benkler, 2000: 73هایحقوقیمالکیناثررامتأثرسازد)دسترسی،جنبه

ایازروبهرشدتثبیتعصردیجیتال،همزمانکهبهنحوقابلمالحظهبهاینترتیب،باروند
شود،بدلمیاعتبارووزانتحقمالکیتفکریصاحباناطالعاتیکهدرفضایمجازیردو

کاستهشدهاست،عمدتاًازطریقهمینفضا،امکاندسترسیبهاطالعاتباکمترینهزینهممکن
ایراانقالبدیجیتالیزمینهازاینحیث،همزمانکه6شدهاست.ترینزمانفراهمودرکوتاه

هاتاحدممکنتضعیفشودوبهاینترتیب،فراهمآوردهتامرزهایتصنعیوساختگیدولت
ایبهوسعتجهاندراختیارساکناندهکده4آزادیبیاندرچارچوبیبهوسعتدهکدهجهانی

ها،گذاریداده،انتقال،جابجایی،دخلوتصرفوبهاشتراکبرداریکپیهایزمینهقرارگیرد،
هاوهایمختلفدرفضایمجازینیزتوسعهیابد.بهاینترتیب،لزومرعایتمکانیسمبهصورت
مقولهچاچوب اطالعات، جابجایی و انتقال مبادله، جهت نظارتی مشخص کههای است ای

 تکنولوژی، توسعه و رشد سرعت به بینهرچند، بیحقوق نساخته، متأثر را بهالملل تردید،
9ضرورتیقابلتوجهتبدیلشدهاست.

بهسرعتدرنوردیدهمی هایهاودغدغهشودوروزبهروزبرچالشهمزمانکهاینمسیر،
رفته،جایگزینجدیوسائلشود،بسیاریمعتقدندکهدرعمل،اینترنترفتهجدیآنافزودهمی

 :Gazi, 2011هایارتباطجمعیازجملهرادیووتلویزیونخواهدشد)عیسنتیورسانهارتباطجم

                                                                                                                                                                                                        

رسدکنوانسیونبرن،بهنظرمی4ماده6،باتوجهبهشمولوقابلیتانعطافبند6311ایدرکنوانسیونبرنهایرایانهایده
یمجازیمبادلههاییکهدرفضاهاوفایلها،تصاویر،بازیتوانبهحمایتیعامدراینخصوصبهویژهدرموردبرنامهمی
(. .Sparrow, 2010, 60شوند،استنادکرد)رک:می
6 میانرسانه. مقایسه میآزادیبیاندر انتقالداده به پهنایباندبسیارمحدود با فضایاینترنتدرهاییکه در پردازند،

درمقابلهزینهکمتریترمبادلهمیمقیاسیبسیارگسترده بهاینترتیب،چهبسا قابلمالحظهشود. تریازافرادازنتعداد
 برند.گیرد،بهرهمیهاییکهدراینفضادراختیارقرارمیاطالعاتوداده

4 توصیفیاستکهمکلوهانازتأثیرتوسعهروزافزونوسائلارتباطجمعیبرGlobal Village)دهکدهجهانی).
.(McLuhan, 1962جهانارائهکرد)رک:

 لرک:برایمثا.9

Copyright, standards and the internet available at http:// www.iso.org/ iso/ 
copyright_information_brochure. Pdf (08.5.2015). 

http://www.iso.org/
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تباطاتجمعیرا(.بااینحال،بایدتوجهداشتکهدرگذرزمان،اینترنتتنهاقلمرووگستردهار9
هایجمعیتلقیشودودرآنکهجایگزنیمطلقوبیقیدوشرطبرایرسانهدهد،بیگسترشمی

-Gazi, 2011: 10هاهنوزهمجایگاهقابلقبولومعتبریدرمیانتودهمردمدارند)صل،اینرسانها

بهاینترتیب،علی11 هایجمعیوفضاییکهمتأثرازانقالبرغماختالفماهویمیانرسانه(.
وجوهافتراقباتوجهبهوتکنولوژیکیبهکانونقابلتوجهیبرایمبادلهاطالعاتتبدیلشدهاست

برایمثال،هرچندرسانهرودفضایجدیدنمیگیریشکلدورنماییازواشتراکموجود، های.
ایازسویمخاطباندرآنهاصورتکنندومشارکتقابلمالحظهسویهعملمیجمعیعمدتاًیک

زادیمبادلهتریرابرایتأملدرمفهومآگیرد،مشارکتافراددرفضایاینترنتزمینهجدینمی
آورد.لذااینفضایمجازی،فضایالزمبرایمبادلهکاالیااطالعاتدرفضایمجازیفراهممی

حضوررادیو،تلویزیون،بدون6مشخصیندارد،راکهملکدیگریاستیاحتیمالکخدماتی
هایموردنظرآوردتاافراداطالعاتودادههارافراهممیدخلوتصرفدرماهیتدادهروزنامه؛

ایمانندرادیووتلویزیوندرمیانباشد.ازآنکهپایواسطهشانرادراینفضاقراردهند،بیخود
می افراد مثال برای حیث، مخاطباناین برای را نظرشان مطالبمورد وبالگیاتوانند در شان

نقشآنوبسایت اینترنتو ظهور به اینمقدمه ذکر با دهند. بسترسازیبرایشانقرار لزوم در
شبکهمندقاعده توسعه زمینه، این در موجود تحوالت نهایتشدن در و اجتماعی ازهای گذار

.شودالمللاینترنتپرداختهمیدرقالبحقوقبینتعهداتنرمبهقواعدحقوقیسخت


 انقالب دیجیتال و ظهور اینترنت  .2
بهیکآژانس،4میالدی6311واوائلدهه6311دراواخردهه وزارتدفاعایاالتمتحده،

ARPA)تحقیقاتیپیشرفتهبانامآرپا)
هایدانشگاهیومؤسساتتحقیقاتیمسئولیتدادتارایانه9

دولت سایر و متصلکند.ایاالتمتحده یکدیگر به را پیمانآتالنتیکشمالی)ناتو( هایعضو
                                                                                                                                                                                                        

ازعبارتکاالهایاطالعاتی).6 قبیلکاالها،معموالًشود.این(یادمیInformation Goodsدرچنینمواردیمعموالً
زعمبرخیاینکاالهاهرچندبهعنانکاالیگیرند.بهمورداستفادهقرارمیاند،یاباهزینهبسیاراندکی،مجدداًغیررقابتی

گذاریتابعنوساناتشناختهشدهدرزمینهسایرکاالهایشوند،لکنازحیثعرضهوتقاضاوارزشاقتصادیشناختهمی
 گیریرژیمیخاصبرایاینقبیلکاالهاانجامیدهاست.یستندوعصرانفجاراطالعات،بهشکلاقتصادین

استفاده Main Frameهایکامپیوتریبزرگموسومبههاومراکزدولتی،تنهاازسیستمتاپیشازاین،عمدتاًدانشگاه.4
ورتنیاز،بایکدیگراتصالبرقرارواطالعاترابینکردندکههرکدامشاطالعاتخاصیراذخیرهکردهبودودرصمی

دادند.بنابراینچیزیباکردندیادرصورتایجادبسترمناسب،اطالعاترادرحالتاشتراکقرارمیهمدیگرمنتقلمی
عنوانشبکهاینترنتشخصییاخصوصیوجودنداشت.

3. Advanced Research Projects Agency (ARPA)  
داراست.رک:هایمدرنبرایمصارفواهدافنظامیدرایاالتمتحدهراعهدهاینآژانس،مسئولیتتوسعهتکنولوژیدراصل

DEF. ADVANCED RES. PROJECTS AGENCY, available at http://www.darpa.mil/our_
work/ (25.9.2015). 
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گیریپروتکلیبهمنظورسازشکلی،زمینهماحصلتحقیقوتفحصدرمورداینپروژهتحقیقات
هایدیجیتالیمیانکاربرانشبکهمجازیبانامشبکهآرپابرایبرقراریارتباطیمجازیانتقالپیام

با(دراصل،KAHN & CERF, 2004: 17-21میانکاربرانیحقیقیدریکفضایاشتراکیشد)
،دردههدومدنیایارتباطاترخدادکهنتیجهآنانقالبیدرنحوهصدوراطالعاتدرارتباط،این

است. انجامیده تکنولوژیکی انقالبی به بیستم بستهآرپاشبکهقرن داده هاییبه باز که وسیلههها
می متکیبودشدندکامپیوترهایمختلفارسال ، موفقیت. انجام آزمایشمدتیپساز هایآمیز

اتصالبهاینتمایلخودرابهنیزپژوهشیوسایرمؤسساتهاهایدولتیودانشگاهسایربخشاولیه،
 شبکه اعالمکردند. اینطریق،  درهمانزمانکهاز درحالرشدبودتعدادیشبکهشبکهآرپا

6مد.آدرنقاطمختلفآمریکابهوجودنیز(LAN)پوششمحلی
نیزهایمحلی،اینشبکه مدیران 

هایکدیگرمتصلکردهوازاتصالشبکهیهایمحلیرابه،شبکهبرایتوسعهشبکهاطالعاتیخود
زبان تیموجود،پروتکلاینترنتریشکلگرفتکهشبکهآرپا،بهعنوانهایبزرگموجود،شبکه

بهاینترتیب،باهایمختلفبهیکدیگرشد.برقراریارتباطکامپیوترهایشبکهحاکمدراستاندارد
6313اولسپتامبرراتاریختولداینترنت،بسیاریبهطوررسمیدههطیمسیرینزدیکبهیک

هایمتعددیبهمنظورتنظیمروابطمیانرفتهپروتکل(بههرحال،رفتهKnoll, 1996: 276دانند)می
قالب در بهرهکاربران به و شد مختلفابداع های از رسید. برداری تعریف11دهه با میالدی

جملهیترهایجدیدپروتکل  TCP/IP از امروز به تا که داردنیز بهرهرواج مورد برداریقرار،
ترینسبتبهآرپابرخوردارشد.بااینوحتیدرمیانشبکهکاربرانازشهرتقابلمالحظه4گرفت

ومتعاقباًعنوانهستهاصلیانتخابکردندآرپارابههایاینترنتی،میالدیشبکه91حالازاواخردهه
عمالًاینشبکهوسیع،6339وازسالرویاینشبکهبزرگگذاشتهشد ناماینترنت6334سالاز

شخصی کاربران نحویکه به پیشرفت، سمتخصوصیشدن به دولتیخارجو انحصار از
 & Khanایافزایشیافت)اینترنتافزایشیافتندوقلمرووشمولگسترهآنبهنحوقابلمالحظه

                                                                                                                                                                                                        

ربرانمجازیاستکهمحدودهجغرافیاییکوچکیایبرایاتصالکاشبکه(Local Area Network)شبکهمحلی.6
دفترکارتعریفمی اینشبکهمانندیکخانهیا شبکهشود. درمقایسهبا  (Wide Area Network) هایگستردهها

شوندودرمواردیخاص،عالوهبرسرعتانتقالقابلمالحظهاطالعات،درمحدودهجغرافیاییمحدودتریبکارگرفتهمی
 هایگستردهاولویتدارند.رک:شبکهحتیبر

Techopedia explains Local Area Network (LAN), available at: https:// www.techopedia.com/ 
definition /5526/local-area-network-lan (3.7.2015).  

بتنیبرویندوزاست.ازپروتکل،پروتکلیاستانداردبرایارتباطکامپیوترهایموجوددریکشبکهمTCP/IPپروتکل.4
هایمتعددیکه.برقراریارتباطازاینطریق،درقالبپروتکلشودیمهایبزرگاستفادهمنظورارتباطدرشبکههفوق،ب

سازماندهیشده مجزا الیه چهار در میسر پروتکلشودمیاند، هریکاز دارایوظیفه. اینپروتکل، در ایهایموجود
:TCP/IPمقالهمفاهیماولیهپروتکلرک شند.باخاصمی

http://www.srco.ir/Articles/DocView.asp?Id=115 (9.5.2015). 

http://www.srco.ir/Articles/DocView.asp?Id=115
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Cerf, 2004: 26.)

گیری قواعدی به منظور تنظیم روابط حقوقی کاربران اینترنت  . لزوم شکل2
 در عصر دیجیتال

هایزندگیمیجنبهگیردرحالورودبهتماهمزمانکهاینترنتدرقالبیگستردهوهمه
تتاگیرند.ازاینحیثالزماسرفتههنجارهاوقواعدمرتبطباآننیزشکلمیبشراست،رفته

گیریهنجارهایمرتبطوازطرفیتحلیلماهیتاینقواعدواصولقائلمیانضرورتشکل
کهمرکزثقلتوجه،تجلیعملیاصولدانست.بااینحال،پیشازهرچیزبایدشدبهتفکیک

و اصول بر مشتمل فراملی یکرژیم بر تمرکز مهم اینترنتنیستبلکه با مرتبط قواعد و
استق ضابطهواعدی منظور به روابطمندکه در و افراد توسط اینترنت از استفاده کردن

 (.Wu, 1997: 663آید)شانبهکارمیفیمابین

 متمادی سالیان بدر در میالدیآویژه بیستم قرن دهه خرین قالباتحادیهدولتکه در ها
تصویبمقرراتمرتبطمیبین ارتباالمللیارتباطاتبه هنوز اندازهپرداختند، ایطاتجهانیبه

ارتباطاتاینترنتیدرگستره بودکه نیافته قالبتوسعه کاربردیوسیعدر با ایقابلمالحظهو
بنابراینتمرکزاصلیبرهمانسازوکارهایکالسیک6المللیلحاظشود،بخشیازارتباطاتبین

برمقرراتحاکمبر6319وانسیونوعمدتاًباتأکیدیکهدرکنهالمللیاستواربودارتباطاتبین
4شد،توسعهیافتهبود.تلفنوتلگرافمی

قابلمالحظه توسعه ببا دسترسیدولتاینترنتو تکنولوژیویژه به توسعه هایهایدرحال
وتصویبقواعدومقرراتیبینیهادرزمینهنظارتبراینترنتولزومپیشمرتبط،دغدغهدولت

ضابطهبه ویژهممنظور به چراکه یافت، افزایش کاربران استفاده برای مجازی فضای کردن ند
هاییتحتکوشیدندتاآنرادرقالبیافتهباتسلطونفوذخودبرفضایاینترنت،میهایتوسعهدولت

حتینظارت یا مجریمقرراتهایبیننظارتملیخود و واضع خودشان، که المللیدرآورند
تشکیلکارگروهمیربطآنمحسوبذی اولیه مراحلابتداییو حتیدر همیندلیل، به شدند.

هایدرحالتوسعه،چینباحمایتازدولت4119جهانیسراندرزمینهجامعهاطالعاتیدرسال
اینترنتبهتصویبجامعدرزمینهایالمللیدراینزمینهتأسیسومعاهدهپیشنهاددادتاسازمانیبین

هایجدیکهدراینزمینهصورتگرفت،باعثشد(.مخالفتKleinwachter, 2009, 48-49برسد)
                                                                                                                                                                                                        
1. Collection of the Basic Texts of the International Telecommunication Union adopted 
by the Plenipotentiary Conference, see http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/s
02090000115201pdfe.pdf (6.8.2015). 
2. International Telecommunication Convention Final Protocol, Additional Protocols, 
Resolutions, Recommendations and Opinions See http://www.itu.int/ dms _pub/itu-
s/oth/02/09/S020900000A5201PDFE.PDF( 14.8.2015). 
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ازدبیرکلسازمانمللمتحدخواستارتأسیسکارگروهی4119تاکارگروهجهانیسران،درسال
ها،خواستارایجادمجمعنظارتدرزمینهنظارتبراینترنتشودومتعاقبآنبابروزبرخیمخالفت

عدموجودبااینحالدرعمل،توسعهروزافزونفضایمجازیوازسویدیگر،4شد.6ینترنتبرا
در4111درسالالمللیارتباطات،مرکزمقتدروباصالحیتیدراینزمینه،باعثشدتااتحادیهبین

تبینایرابرایبرپاییکنفرانسیجهانیدرزمینهارتباطانظرکردهوزمینهاینخصوص،تجدید
(.International Telecommunication Union, 2006: 1-4فراهمنماید)4164المللیدرسال

ارائهپیشنهاداتیدردارکهازسویسازمانمللمتحدعهده9کارگروهنظارتبراینترنت
توسعهو» کند:هاینظارتبراینترنتشدهاست،نظارترابدیننحوتعریفمیمزمینهمکانیس

شیوه همچنین مشترکو هنجارهای و قواعد اصول، توسطهایتصمیماعمال یکسان گیری
برنامهدولت اعمال مدنیو جامعه بخشخصوصیو زمینهها، ازهاییکه استفاده توسعه ساز

)شونداینترنتمی »World Summit on the Information Society, 2005: 10،عالوه به اما )
تکنولوژی،نظارتبرمحتوایاینترنتنیزتغییرکردهاست.بهاینمعناکهاینمتقارنباپیشرفت

رعایتحریم به ضرورتتوجه و آزادیبیان شفافیت، لزوم بر بیشتر تأکید به خود تحول،
(.بااینWorld Summit on the Information Society, 2005: 13-28خصوصیانجامیدهاست)
هاییبهگیریقواعدومکانیسمدراینجاستکهآیاضرورتشکلحالهمچنانمسألهجدی

هایکاربراندرفضایمجازیبهحدیبودهاستکهزمینهرامنظورنظارتوکنترلفعالیت
مندکردناقداماتالمللاینترنتازخاللاینضرورتولزومضابطهفراهمسازدتاحقوقبین

مرتبطشکلگیرد؟


المللی در روند تثبیت قواعد حقوق های بین و سازماننقش متخصصین فنی   .3
 الملل اینترنت بین

مسئولیتاولیهواساسیهدایتوکنترلماهیتاطالعاتیدرابتدایشکل گیریاینترنت،
مهندسینرایانهوکارشناسانفنیبود)کهدرفضایاینترنتمبادلهمی  ,Khan & Cerfشدبا

اصلشفافیتو28-34 :2004 ایبودکهتوسطآزادیمبادلهاطالعاتازجملهاصولاولیه(.

                                                                                                                                                                                                        
1. Internet Governance Forum(IGF). 

گیریحال،فاقدقدرتتصمیمشدبااینرتبطبااینترنتمحسوبمیماینمجمع،مرکزیبرایمبادلهاطالعاتدرزمینهمسائل
بود.

2. What is the Internet Governance Forum, available at: http:// 
www.intgovforum.org/cms/2011/press/Backgrounder_What_is_IGF_final.pdf(4.8.2015). 
3. Working Group on Internet Governance (WGIG).  
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دادهربطبهکارشناسانذی اساسدسترسیبه و اشتراکعنوانشالوده به انتقال، گذاریوها،
قابلمالحظهبهره توجه با و معرفیشد اینترنتتوسطکاربران نیزبرداریاز دکترین ایدر

البتهبایدتوجهداشتکهدرهرصورتاعمالایناصول،(.ICANN, 2015: 11-20همراهشد)
(.برایناساس،Froomkin, 2003, 749: 811متضمناجتنابازکنترلمتمرکزحکومتیاست)

عمدهتعهدیکهبرایدولتدراینزمینهدرنظرگرفتهشد،تعهدیسلبیبود،بهاینمعنیکه
خودداری6جادوقفهدرجریانمبادلهآزاداطالعاتدولتمتعهداستتاازمداخلهوهرگونهای

گیریقواعد(.بااینحال،بدیهیاستکهضرورتشکلFroomkin, 2003, 749: 811-2نماید)
شکل به متخصصان تکنیکی و فنی رویکردهای خالل از تنها مرتبط، هنجارهای گیریو

انجامد،ازاینحیثنقشجازینمیآوردراینزمینهبرایکاربراندرفضایمتعهداتیالزام
بینسازمان اهای قواعد تدوین برای محرکه موتور درآوردن حرکت به در اصولالمللی ز

کنندهبودهاست.حقوقیموجود،بسیارتعیین
گیریاصولوهنجارهایالمللینیزدرتالشبرایتبیینلزومشکلهایبیندراصل،سازمان

هایموافقتنامه4اند.ایایفاکردهنتنقشقابلمالحظهبرفضایاینترشمولیبرایحکومتجهان
متعددیکهدراینزمینهمنعقدشدهاست،عمدتاًحکایتازآندارندکههمآزادیبیانوهم
و اطالعات مبادله بر حاکم و شده پذیرفته اصول جمله از خصوصی حریم رعایت اصل

بهره توسط مجازی فضای از بهرهبرداری خاص، بطور است. وکاربران کارشناسان برداری
المللیمیثاقبین63متخصصینفنیازمفاهیمکلیمندرجدراسنادعامحقوقبشریازجملهماده

حقوقمدنیوسیاسیازاینحیثقابلتوجهاست.هرچنداینسندکهتوأمانبااعالمیهجهانی
المللیحقوقعنوانمنشوربینصادیاجتماعیوفرهنگیبهقوقاقتالمللیححقوقبشرومیثاقبین

شود،بهویژهازایخاصمنحصرنمیشوندومفاهیممندرجدراینسندبهحوزهبشرشناختهمی
... و خصوصی حریم رعایت بیان، آزادی به توجه لزوم مثل مضامینی توجهحیث مورد

سازمان ربطبودهالمللیذیهایبینکارشناسان ماده در تضمینحق63است. به که اینسند
هایپردازد،بهطورخاصوویژهبهآزادیدسترسیبهاطالعاتوایدهآزادیبیانوعقیدهمی

هایکتبیوشفاهی،درقالبهنریاازطریقسایرمختلف،فارغازمرزهایجغرافیایی،درقالب
                                                                                                                                                                                                        
1. Free Flow of Information.  

4 قابلذکراستکهازسویسازمانمللمتحددراینخصوصگزارش. ازجملهتجربهجامعهاطالعاتیدراینزمینه
دهد.رک:می

World Summit on the Information Society, Geneva 2003–Tunis 2005,Declaration of 
Principles: Building the Information Society; A Global Challenge in the New
Millennium, WSIS-03/Geneva/Doc/4-E (Dec. 12, 2003), available at 
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html (4.6.2015).  

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html
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میثاق،مقررشدهاستکههیچکسنباید61ههایجمعیاشارهشدهاست.همچنیندرمادرسانه
اشقرارگیردیاازطریقیدرمعرضمداخلهغیرقانونییاخودسرانهدرامورشخصیوخانوادگی

خللیبهحیثیتیاآبرویشواردشودوازاینحیثبهلزومرعایتحریمخصوصیافراداشاره
ازتلفیقدواصلمذکوروتعمیمآنبهقلمی مرواینترنت،کهدربسیاریازاسنادموجودکند.

توانچنیننتیجهگرفتکههردواصلآزادیدراینحوزهنیزموردتوجهقرارگرفتهاست،می
و توجه مورد اینترنت، بر کنترل با ارتباط در کاربران، خصوصی رعایتحریم لزوم و بیان

میزمال راستا،6باشد.الرعایه همین در سال قابل4111در نقش که متحد ملل سازمان نیز
هایعضونشستیایدرارائهاصولحاکمبرآزادیبیانوعقیدهدارد،بامشارکتدولتمالحظه

آزادیبیانوآزادی»کهدرخاللآنبهتأکیدبراینامرپرداختکه:کرددراینزمینهبرگذار
قابلمالحظه توسعمبادلهاطالعاتنقشاساسیو ایفاینقشافراددرایدر هکرامتذاتیو

بهاینترتیب،هرچندبهآزادیبیانولزومرعایتحریمخصوصیدرموارد4«.کندجامعهایفامی
هاییدرمذکوربهصورتخاصدرفضایاینترنتاشارهنشدهاست،اماازآنجاکهچنینحق

پذیرنبودهودرباشند،مرزفراشرایطیمیمکانیوهایبشریبودهوماهیتاًفرازمانی،فرازمرهحق
باشند.الرعایهمیفضایمجازینیزالزم

نقشمتخصصینفنیوسازمان بر عالوه تعمیمهنجارهایعاماما هنجارسازییا درزمینه ها
دواجالسسرانعالیرتبهجامعه4114و4119هایالمللبشربهفضایاینترنت،درسالحقوقبین
کهباشدبهترتیبدرژنووتونسدرارتباطباارتباطات،اطالعاتوتکنولوژیبرگذاراطالعاتی

 ماده بر اطالعات63تأکیدمجدد از استفاده بهضرورتدریافتو ، جهانیحقوقبشر اعالمیه
ازطریقرسانهحیاتیوایده متعاقباین9هاوصرفنظرازمرزهایجغرافیاییاشارهشدهبود.ها

هایغیردولتی،اشخاصخصوصیوهایقابلمالحظهدیگریمتشکلازسازمانکنفرانسنیزگروه
یافتهزیرنظراینکارگروهبهزکشورهایدرحالتوسعهیاتوسعهالمللیبینالدولیاهایبینسازمان

و5داختندمندسازیدسترسیکاربرانبهفضایمجازیپرتدوینقواعدوهنجارهاییدرزمینهضابطه
هایفعالدراینزمینه،رسماًشروعبهکارمرکبازگروه4111مجمعنظارتبراینترنتنیزازسال

بندیاست:تریناقداماتمجمعدرچندقالبکلیقابلطبقهعمده4کرد.
                                                                                                                                                                                                        
1. World Summit on the Information Society, ibid, para., 24-25.  

البتههرگونهمحدودیتیدرآزادیبیانبایدباتضمینرعایتحکومتقانونصورتپذیرد..4
3. Declaration of Principles: Building the Information Society; A Global Challenge in 
the New Millennium, WSIS-03/Geneva/Doc/4-E (Dec. 12, 2003), available at : 
http://www.itu.int/ wsis/ docs/geneva/official/dop.html (2.6.2015).  
4. Declaration of Principles, Ibid., para 50.  
5. Internet Governance Forum, INTERNET GOVERNANCE F,http:// www.intgovforum.
org/ cms/aboutigf (4.8.2015) 
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هایپروتکلبامرتبطاساسی.بهلحاظفنیاستانداردسازیشود،بهاینمعنیکهتصمیمات6
 مرتبطباشبکهتدوینویکنواختشود.اطالعاتیهایفرمتوکاربردیافزارهاینرمشبکه،

 ؛.منابعموجودبهبهتریننحوممکنبرایاستفادهکاربرانتخصیصیابد4

 .هایعمومیدرارتباطبااستفادهازاینترنتطراحیشود.سیاست9

جن فناوریبهبهاینترتیب،هرچنددومورداولدرارتباطبا تعیینواست،هایمرتبطبا
سیاست بهرهطراحی،بامرتبطهایسازمانوافرادهدایتباعمومیتدوین برداری،انتقال،

 6.داردسروکاراینترنتهایپروتکلبرمبتنیهایشبکهوخدماتازاستفادهیاوعملیات

توسعه و اقتصادی همکاری سازمان4سازمان دیگر جمله قابلهاییاز نقش که است
درشکلمالحظه بینایرا اینترنتدرصحنه است.گیریهنجارهایمرتبطبا کرده المللیایفا

زمینه سازمان این در تخصصی کارشناسان از شکلگروهی برای را فراهمای مجمعی گیری
صوصیاندکهبهبررسیوپژوهشدرزمینهموانعفرامرزیاطالعاتوحفاظتازحریمخکرده
کندهاییرابهمنظورهماهنگیمیانقوانینملیپیشنهادمیپردازدودراینزمینهدستورالعملمی
(Organization for Economic Co-operation and Development, 1980: 25–26سازمان .)

اصلکلیدرارتباطباحریمخصوصیاطالعات9همکاریاقتصادیوتوسعهبطورخاصبر
همیاشار محدودیت6کند: هایمحدودیت. 4هایدسترسیبهاطالعات، ماهیتاطالعات، .9.

.مشارکت1.آزادیاطالعات،1.تضمیناتامنیتی،4.استفادهازاطالعات،5کاربرداطالعات،
هاوهاییدرزمینهحمایتازداده.مسئولیتکاربران.همینامرنیزبهتدویندستوالعمل9فردی،

احف قلمرو اطالعاتدر تبادل حریم بهاظتاز استکه انجامیده اروپا فروضیتحادیه عنوان
اینترنتمحسوبمی قلمرو در اطالعات مبادله آزادی برای )اساسی  Organization forشود

Economic Co-operation and Development, 1980: 20–35.)
گیریواقدامازسویبسیاریتعاقباًمبنایتصمیمنزمینهکهمترینتحولدرایبااینحال،جدی
سازمان و نهادها بیناز برگهای زمان به گرفت، قرار ارتباطاتزالمللی جهانی کنفرانس اری

                                                                                                                                                                                                        
1. IGF 2016 Registration, http://www.intgovforum.org/cms/documents/publications/208-
igf-2013-building-bridgesenhancing- multistakeholder-cooperation-for-growth-and-
sustainable-development/file (4.6.2015).  

 (Organization for Economic Co-operation and Development)سازمانهمکاریاقتصادیوتوسعه.4
باشند.اینسازماندرودموکراتیکمی اقتصادآزادعضوکهاعضایآنمتعهدبهاصول95المللیدارایسازمانیاستبین

 6359سال همکاریاقتصادیاروپاتحتعنوان فرانسوسازمان مدیریترابرتمارژولین با که منظورتاسیسشد یبه
جهتبازسازیاروپابعد ایاالتمتحدهآمریکاکهتوسط جنگجهانیدومبعداز اروپاییاجرایطرحبازسازیکشورهای

هایبعداعضایغیراروپایینیزبهاینسازمانپیوستندودرسالشدهبود.درسال ریزیبرنامه کمونیسمازجنگومبارزهبا
هایاقتصادیونامهجدیددرزمینهتوسعهواقتصادنامسازمانرانیزبهسازمانهمکاریآییندراجالسیباتصویب6316

واقعاست.پاریستوسعهتغییردادند.مقراینسازماندرشهر
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کنفرانسمذکوردرصددبودتابابازنگریدرقواعدپراکنده گردد.بازمی4164المللیدرسالبین
تعهداتدرفضا قالبیحقوقیراطراحینمایدتامجموعهوهنجارهایمرتبطبا ایازیمجازی،

قالبآنتدوینوطراحیشود. اینامر6قواعدحقوقیمدوندر درقطعنامهپایانیکنفرانسبه
شودکهازابزاروتأکیدشدکهاینترنت،هستهبنیادینوزیرساختاصلیجامعهاطالعاتیتلقیمی

لمیوآکادمیکبهابزاریجهانیوعمومیتبدیلشدهاستوازایبرایتسهیلمبادالتعوسیله
هانقشوداندکههمهدولتکند،الزممیگیروجهانیمعرفیمیایهمهآنجاکهاینترنتراپدیده

مسئولیتیبرابررادرتضمینثبات،امنیتوتداومتوسعهاینترنتوتسهیالتمرتبطباآندرآینده
داندونقشوجایگاهکلیهمنتفعیندراینهانمیااینحال،ایننقشرامنحصربهدولتایفانمایند.ب

گروه از سازمانحوزه کارشناسانو متخصصینو قابلهایبینهایفنی، را اینزمینه المللیدر
درالمللیارتباطاتنیزضمناشارهبهاینکهاتحادیهبین4164درگزارشسال4داند.مالحظهمی

حالحاضرکاربراناینترنتبهروندبسیارصعودیوقابلمالحظهاستفادهازاینترنتتوسطکاربران
هااشاره،بهتأثیرمتقابلتوسعهاینترنتبررشداقتصادیدولت9بهویژهدرکشورهایدرحالتوسعه

اینحالعمدهمبانیکند.باهایاقتصادیلحاظمیایمهمدرتوسعهشاخصکندوآنرامقولهمی
بررسیوتنظیمشد.4164موردتوجهدرگزارشاخیربراساسسهمحوراساسیاستکهدرسال



 های اجتماعی و تأثیر آن بر تسریع روند هنجارسازی در فضای مجازی ظهور شبکه   .4
گیریشبکههایجدیبرایشکلنخستینتالش به تقریباً پیشباز61هایاجتماعی، سال

هایاجتماعیشکلگرفتندوالبتهرفتهنخستینشبکهمیالدی،رفته4114گردد.ازاواخرسالمی
ایروبهافزایشهاباسرعتقابلمالحظهگیریوتوسعهاینشبکههایاخیر،روندشکلدرسال
طحاند.درسمتحولکرده1وکالن4ها،دراصلزندگیانسانرادرسطحخرداینشبکه5است.

توانندبادوستان،اعضایخانواده،همکارانوطیفهامیراحتیازطریقاینشبکهخرد،افرادبه
                                                                                                                                                                                                        
1. WCIT and Internet Governance: Harmless Resolution or Trojan Horse?, CircleID.com, 
Dec. 17, 2012,http://www.circleid.com/posts/20121217_wcit_and_internet_governance_
harmless_resolution_or_trojan_horse/.(5.8.2015).  
2. Final Acts of the World Conference on International Telecommunications (Dubai, 2012), 
available at http://www.itu.int/en/wcit-12/ documents/ final-acts-wcit-12.pdf, pp. 19-ff. 
(6.8.2015). 

هفتبرابرشدهاستیعنیازششونیمدرصدجمعیت4164تا4111هایبنابرگزارشمذکوراینرقمدرفاصلهسال.9
درصدافزایشیافتهاست.رک:59جهانبه

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VlazxTuhfmQ. 
5 آنزندگیاجتماعیبرایمثالدرخصوصشکل. تغییراتناشیاز تبعاتآنو اجتماعیفیسبوکو گیریشبکه

  .David Kirkpatrick, The Facebook Effect 2010, pp. 7-10هابهویژهرک:انسان

5. Micro.  
6. Macro.  
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شانبطورمستمردرارتباطقرارگیرندوازاینطریق،ضمنایاشخاصموردعالقهقابلمالحظه
سویجهانبرقراریارتباطوارسالفیلموتصویر،براحتیازیکگوشهجهانباافرادیدرآن

( شوند شبکهKietzmann et al, 2011: 241مرتبط کالن، قالب در خلق(. به اجتماعی، های
شده منجر میاجتماعاتیگسترده صورتبالقوه به که سطحملییااند در جنبشیعظیم تواند

6المللیراهدایتوکنترلنماید.بین
شبکه این توسعه با شبکههمزمان خلق و اجتماعها ازهای مخاطبانی قلمرو با گسترده ی

ضابطه زمینه در فراگیر مقرراتی و قواعد تنطیم و تدوین ضرورت جهان، سازیمندسراسر
شود.بهاینترتیب،همزمانهایاجتماعیبیشازقبلاحساسمیاینترنتوبهطورخاصشبکه

از نشان خود فضایمجازی، اطالعاتدر مبادله اینترنتو نفسظهور هنجارهایکه لزوم
قارچ رشد است، کاربران میان شبکهمشترکیدر اینضرورتتسریعگونه به هایاجتماعی

ایکهبهاینروندنخستازسویمتخصصینرایانه4نماید.بخشیدهواهمیتآنرادوچندانمی
تکنولوژی با ویژه از زمان، مرور به و متعاقباً و شد آغاز داشتند، آشنایی مدرن سویهای

هایمرتبطدنبالشدهاست.بااینحال،همدرنحوهاستفادهوالمللیوآژانسهایبینسازمان
یافتهودرحالهایتوسعههایجدیبیندولتهمدرکاربستاصولوقواعدمرتبطشکاف

نظریه بین هم و درتوسعه برخیمعتقدند که همزمان است. مشاهده قابل حوزه این پردازان
برصورت غلبه سانسور، فیلترینگو دولتبر اراده و ملی منافع و اراده تعارضبین بروز

درنهایتاصولیفراگیروفراملیبرایراهبریدرقلمروخواستوارادهجامعهمدنیاستو
بااینادعاکهدرصورتاقتضایمنافعملیWu, 1997: 665اینترنتاست) (،برخینیزاساساً

المللبازند،حقوقبینافیتوامثالهم،بهراحتیزنگمیولیمانندآزادیبیان،شفها،اصدولت
اینترنترااساساًمتصورندانستهوحداکثربرحکومتقواعدملیدرارتباطباکاربستاینترنت

درحالحاضرمیHanley, 1998: 1016پردازند)درفضایمجازیمی اینحال، با تواناز(.
                                                                                                                                                                                                        

.رک:شودپرداختهمییفاکردند.درادامهبهاینبحثهایاجتماعیدربهارعربیاهمانندنقشیکهشبکه.6
 
Catherine O'Donnell, New study quantifies use of social media in Arab Springhttp:// 
www.washington.edu/news/2011/09/12/new-study-quantifies-use-of-social-media-in-
arab-spring/ (3.10.2015). 

اند،بهبیانبرخیازایناصولوقواعدکهبهمرورزمانشکلگرفتهOECD)هایاقتصادیوتوسعه)یسازمانهمکار.4
 شفافیت اصل جمله Transparencyاز بازبودن میOpennessو اشاره )رک:  Organization forکند

Economic Co-operation and Development, 1980).
اند،رک:هاییصادرکردهاینخصوصبیانیههمچنینکمیسیونوشورایاروپادر

Internet SOC’Y, Europen Commission: Public Consultation on the open Internet and Net 
Neutrality, (2010), available at: http://www.isoc.org/pubpolpillar/docs/20100929_eu.pdf 
(15. 8.2015).  
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همگ سازماننوعی سوی از ویژه به حوزه این بر حاکم قواعد و اصول زمینه در هایرایی
سازمانبین شرکتالمللی، و مؤسسات غیردولتی، آژانسهای و حقوقی حکومتیهای های

(.اینهمگرایی،هرچندسمتوسوییمشترکداردودرYoo, 2010: 698–99سخنگفت)
حریمخصوصی،آزادبودندسترسیبهاطالعات،تالشاستتااصولیهمچونلزومرعایت
مندنماید،همچناندرمسیرگذارازقواعدنرمبهآزادیبیانوامثالهمرادراینحوزهضابطه

هایاجتماعینیزمزیدویژهدرشبکهقیسختاست.برخیتناقضاتجدیبسمتقواعدحقو
نسجمتبدیلنشدهباشد.برعلتشدهاستتااینهمگرایی،بهیکقالبحقوقیم


به رشد تکامل  ها از خالل روند رو گیری تعهداتی جدید برای دولت شکل  .5

 های اجتماعی: تناقض در عمل شبکه
اینواقعیترا جدیدیکهبهخصوصپسازبهارعربیبهوقوعپیوست، تحوالتنسبتاً

کنند.جامعهمدنیبازیمیایرادربسیجهایاجتماعینقشقابلمالحظهکهشبکهکرداثبات
شود،تهییجهاجابجامیاینشبکهازاینطریق،نهتنهااطالعاتدربینطیفنسبتاًقابلمالحظه

گیردهایگوناگوننیزازاینطریقصورتمیوتشویقمخاطبانبرایاقدامیاانفعالدرزمین
(Howard et al, 2011،اینحال با هایرنقطهمقابلنیز،توسعهشبکهبایددرنظرداشتکهد(.

هانیزازهایکنترلیونظارتیهمراهاستکهمتعاقبآن،دولتاجتماعی،باتوسعهتکنولوژی
استفادهمیتربهمنظورکنترلبرماهیتاینشبکهابزارهاییپیشرفته نظارتبرآنها یا کنند.ها

هایدسترسیبهکناستبهقطعشبکهایاستکهممکنترلدرچنینمواردیگاهیبهدرجه
(.Karlekar & Cook, 2009: 1-2اینترنتنیزبینجامد)

درهرحال،بایدتوجهداشتکهدرهرصورت،قطعشبکهجهانیاینترنت،درعمل،مغایربا
المللیموردقبولرسدکهدربسیاریازاسنادبینبهنظرمی6اصلآزادیدسترسیبهاطالعات

اعالمیهجهانیحقوقبشردرموردآزادیعقیدهوبیان63مادهگرفتهوتضمینشدهاست.قرار
اشعارمی هرکسحقآزادیعقیدهوبیانداردوحقمزبورشاملآناستکهفرداز»دارد:

داشتنعقایدخودبیمواضطرابینداشتهباشدودرکسباطالعاتوافکارودراخذوانتشارآن
آزادیعقیدهوبیانموضوع.«اموسایلممکنوبدونمالحظاتمرزیمحدویتیرابرنتابدبهتم
بندالمللیحقوقمدنیوسیاسیمیمیثاقبین63ماده اینمادهدرموردآزادیعقیده6باشد.

                                                                                                                                                                                                        
1. Free flow of Information.  
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براساس«توانبهمناسبتعقایدشموردتعدیوتهدیدقرارداد.کسرانمیهیچ»دارد:مقررمی
کمیتهحقوقبشرسازمانمللاینحقیاستکهمیثاقدررابطهباآن61ظریهتفسیریشمارهن

نمی را محدودیتی یا و استثنا )هیچ  See Mc Goldrick, 1991: 460; Human Rightsپذیرد

Committee, 19834(.ازسویدیگرهرکسیآزاداستکهعقایدخودراآزادانهابرازدارد.بند
 اینخصوصمقررمی63ماده میثاقنیزدر اینحق»داردکه: هرکسحقآزادیبیاندارد.

ها،شاملآزادیتفحصوتحصیلواشاعهاطالعاتوافکارازهرقبیلبدونتوجهبهمحدودیت
بهصورتشفاهییابصورتنوشتهیاچاپ،یابصورتهنرییابههروسیلهدیگربهانتخابخود

باشدمی حقد«. مورد حتیدر حال، هر زمرهر در که بیان، و آزادیعقیده هایبشریچون
شدههایبشریحق حقوقیبینشناخته اسناد نمیالمللیمیدر نادیدهباشند، را ایننکته توان

شودتااینحقوقازهرمحدودیتیمصونهایبشری،باعثنمیاساسیبودناینحق»گرفتکه
(.Brems, 2005: 300«)بمانند

و6«هایمتعارفمحدودیت»هایبشری،معموالًبههایقابلفرضدرحقبطورکلیمحدودیت
فوقمحدویت» می4«العادههای محدودیتتقسیم محدودیتشوند. متعارف، کههای هستند هایی

آنحق عادی احوال و اوضاع در بشری برهای را محدودیتمیها و فوقتابند العادههای
بصورتموقتیهایفوقباشندکهدروضعیتهاییمیدودیتمح درآمدهوعمدتاً العادهبهاجرا

گونهتضمینیبرایاعمالوگردند.ازاینحیثدروضعیتاخیر،هیچمانعازاعمالحقوقبشرمی
حق )اجرای نیست تصور خصوصقابل این دولتدر سوی از نظر مورد  & Svenssonهای

McCarthy, 1998: 49.)9توانندتوسطدولتبهصورتازجملهحقوقیکهدرشرایطخاصمی
می حالتتعلیقدرآیند، )موقتبه آزادانه مرور و عبور حقبر توانبه المللیمیثاقبین64ماده

                                                                                                                                                                                                        
1. Ordinary Limitations. 
2. Extraordinary Limitations.  

زعمبرخیبراساسآنآزادیبیانازشمولایاستکهبهگونهمیثاقبه9ندپردازیبالبتهالزمبهذکراستکهعبارت.9
ستتامیانتعلیقوتحدیدمیثاق(خارجشدهاست.ازاینروالزما5حقوقبنیادینوغیرقابلانحراف)مندرجدرماده

مادهحق میثاقمقررمی5هاقایلبهتفکیکشویم. تهدید6»دارد: .هرگاهیکخطرعمومیاستثناییموجودیتملترا
توانندتدابیریخارجازالزاماتمقرردراینمیثاقبهمیزانیکندواینخطررسماًاعالمشود،کشورهایطرفاینمیثاقمی

المللبعهدهنماید،اتخاذنمایندمشروطبراینکهتدابیرمزبورباسایرالزاماتیکهبرطبقحقوقبینیجابمیکهوضعیتا
براساسنژاد،رنگ،جنس،زبان،اصلومنشاءمذهبییااجتماعیدارند،مغایرتنداشته باشدومنجربهتبعیضیمنحصراً

راتجویز9،66،64،61،69مواد)بندهایاولودوم(1و1حرافازموادگونهان.حکممذکوردربندفوقهیچ4نشود.
هایطرفمیثاقراکنند،مکلفندبالفاصلهسایردولتهایطرفاینمیثاقکهازحقانحرافاستفادهمی.دولت9کند.نمی

حرافشدهاستمطلعنمایندودرتوسطدبیرکلمللمتحدهازمقرراتیکهازآنانحرافورزیدهوجهاتیکهموجبان
می انحرافاتخاتمه این به دهندتاریخیکه اطالع مجرا همان جدیدیاز اعالمیه بوسیله مراتبرا دهند )برایمطالعه«
 .(13-6993:96تفصیلیدراینخصوصرک:شهبازی،
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(،حقبرالمللیحقوقمدنیوسیاسیمیثاقبین63مادهحقبرآزادیبیان)،(حقوقمدنیوسیاسی
)لحتجمعاتص آمیز سیاسیمیثاقبین46ماده تشکیلمجامعوالمللیحقوقمدنیو وحقبر )

المللیمیثاقبین63ماده9(اشارهکرد.بندالمللیحقوقمدنیوسیاسیمیثاقبین44مادهها)تشکل
حقوقمدنیوسیاسینیزدرهمینخصوصمقررمی اعمالواجرایآزادیبیانمستلزم»دارد:

مسؤولیتحقوق محدودیتو تابع است ممکن رو همین از و خاصاست پیشهای از های
ایشودکهدرقانونتصریحشدهوبرایتحققامورذیلضرورتدارد:نخست،احترامبهشدهتعیین

«.حقوقوحیثیتدیگرانودوم،حفظامنیتملییانظمعمومییاسالمتویااخالقعمومی
میثاقامریکاییحقوق69ماده4محدودکنندهمشابهیبرایآزادیبیاندربندمضافبراین،شرط

بینیشدهاست.بدینترتیبشروطمحدودمیثاقاروپاییحقوقبشرنیزپیش61ماده4بشروبند
المللیحقوقمدنیوسیاسیمیثاقبین63ماده9کنندهدرمیثاقاروپاییحقوقبشردرمقایسهبابند

است،بدینترتیبکردهبینیتریرابرایمحدودیتبرآزادیبیانپیشهایمتعددومتنوعنهزمی
 تکالیفومسئولیت»که: کهباخود، ازآنجا بههمراهدارد،ممکناستاعمالاینحق، هاییرا

هاییباشدکهدریکجامعهدموکراتیکوبرهاومجازاتمنوطبهتشریفات،شرایط،محدودیت
اساسقانونجهتحفظمصالحامنیتی،تمامیتارضییاامنیتعمومی،جهتمحافظتدرمقابل
بینظمییاجرایمعمومی،درراستایمحافظتازسالمتواخالق،برایمحافظتازحیثیتیا

اندوبرایحمایتازحقوقدیگران،برایپیشگیریازافشایاطالعاتیکهمحرمانهدریافتشده
.«طرفیدستگاهقضایی،درنظرگرفتهشدهاستاتوبیاختیار

کردنبکهاینترنتوبهطورخاص،محدودحال،پرسشاساسیاینجاستکهاختاللدرشبااین
درفضایمجازیباهایاجتماعیازمراواداتوارتباطاتبینحقکاربرانشبکه المللی،کهقویاً

شودواچهمبنایی،مداخلهجدیدراینحقمحسوبمیآزادیبیانوعقیدهگرهخوردهاست،ب
قابلانتقاداست؟



 الملل اینترنت سازی فضای مجازی در قالب حقوق بینمند. ضرورت قاعده6
المللی،ازجملهدرآموزشحقوقبشر،درمنافعوتبعاتمثبتفضایمجازیبرایجامعهبین

هورونقروزافزونمراوداتومبادالتتجاریدرسطحالمللی،توسعطلبانهبینپیشبرداهدافصلح
امابایدبهخاطرداشتکهتوسعههر6گریوامثالهم،تردیدینیستجهان،محوخشونتوافراطی

مندکردنآن،نهتنهامفیدومثبتفناوری،اقتضائاتیرابههمراهداردکهدرصورتعدمضابطه
                                                                                                                                                                                                        

 هنازبهراملو،تهران:نشرمیزان.،ترجمهسیدقاسمزمانیومکاربرداینترنتدرحقوق،(6999)،الرنس،پنلوپ.6
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شود.سوءاستفادهازاینترنتودرنتیجهنقضحقوقبمی،کهمضراتآنغالشودنمیبرآورد
هرزه دیگرسوءاستفادهبشر، تسهیلتروریسمو ترویجخشونت، انسانی، قاچاقافراد هاینگاری،

تواندبههمراهداشتهدهدکهتهدیدهاومخاطراتیکهاستفادهازفضایمجازیمیاینترنتینشانمی
محا منافعو از کمتر درصحنه6سنآننیست.باشد، اقتضائاتموجود به توجه با اینحیث، از

گیریهنجارهاییبهمنظورتنظیموتضمینروابطمیانالمللیولزوموضرورتتوسعهوشکلبین
هنجارهایحقوقبین توسیع امکان فضایمجازیبه در برخیازکاربران در که المللیموجود

.شودپرداختهمیکنند،مندمیربطرانظامطتابعانذیالمللروابهایحقوقبینشاخه


 المللی به این قلمرو شمولی فضای مجازی و امکان توسیع هنجارهای بین . جهان1-6
در«مکلوهان»توسعهعلمودانشمدرن،فضاییرافراهمکردهتاجوامعنهتنهابهادعای

برداریازاینفضایمشترکنیزکهدربهرهبلایجهانیومجاورتیکدیگرزندگیکننددهکده
 یکدیگرتشریکمساعینمایند. جهانیبرایبرقراریارتباطاتبا اینترنتدرفضاییبهگستره

بینبین روابط در اینترنت کاربرد کاربست و توسعه است. شده گسترده روبهالمللی، المللی
یهاآوریایکهبهآخرینفنیافتهوسعههایتامرتنهامختصبهدولتگسترشاستوالبتهاین

نیست، دارند، دسترسی دولتروز توسعه توسعهبلکه کمتر میهای بر در نیز را گیرد.یافته
برداریومبادلهاطالعاتدرفضایمجازی،زمینهآنشدهتااصولیشمولیدرقلمرویبهرهجهان

آزادیبیانوحریمخصوصیکهپیشازاساسیمانندجریانآزادمبادلهاطالعات،دموکراسی،
گرفت،ازقلمرووهایخاصومحدودیازحقوقبشرموردتوجهقرارمیآن،قالباًدرچاچوب
قابلمالحظه سازمانهمکاریاقتصادیوتوسعهدراعالمیهسئولدرگستره ایبرخودارشود.

و یکپارچگیقلمرویبه ضمنتأکیدبر اینترنت، آینده سعتفضایمجازیبرایجامعهزمینه
خواهدتادراینقالبوسیعوفراگیر،باحمایتوایجادفضایبازبرایهامیالمللی،ازدولتبین

تقویت و توسعه به طریق این از سرمایه انتقال و نوآوری اختراع، اطالعات، گردشآزادانه
(.OECD, 2008: 4-8المللیدرجهانکمککنند)مبادالتبین
والجرمهاییجدیدبهمنظوردفاعازحقوقبشر،شیوهتوسعهبیشترییافتآوریفنهرچه

بهکارگرفتهشد.تحققیکیازاهدافاساسیوبنیادینمندرجدرمنشورمللمتحدنیز،بیشتر
 دهه فاکسطی دستگاه مثال کلیدی6391برای ابزاری صورت به فوری تماسکتبی برای

                                                                                                                                                                                                        

هایواردبرحقجریانآزاداطالعاتدرحقوقمحدودیت(،6994)،امجد،معتمدیبرایمطالعهبیشترمراجعهشودبه.6
علومنامهکارشناسیارشدرشتهحقوقبشر،دانشکدهحقوقوهاینوینارتباطی،پایانالمللبشرباتأکیدبرتکنولوژیبین
.ی،زمستانئیدانشگاهعالمهطباطباسیاس
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نحوگستردهولیایدرآمد، چنینتغییراینکپستالکترونیکیبه جایگزینآنشود. توانسته
توسعه در آوریفن اساسیکه مالحظهجدید قابل نحو به را بخشیدتعامل توسعه نشانهتری ،

سطححقوقبشریاهمیتاطالعاتباکیفیتمناسبوارتباطاتقابلمالحظهدرخصوصارتقا
هاپذیرفعالعملکردسازمانناینامرشاهدیبرماهیتانعطافمچنیباشد.هوحمایتازآنمی

حوزههایغیردولتیدرنقشراهبریکهسازماناینامر،امروزهدرآید.دراینزمینهبهشمارمی
هایجدید،مؤثروفعالکهبیندرواقعمشارکتتجلیبارزییافتهاست.اند،حقوقبشرپذیرفته

غیرسازمان دولتهای و دولتی به جدید»عنوانها دیپلماسی یافته« اند،توسعه بخش قابلدر
مالحظه ارتباطاتوایبا مؤثر سازمان آوریفنکاربرد هایغیردولتیتکاملاطالعاتبوسیله

هایزمینیازاینترنتاستفادهمینعلیهمبارزهعمومیدرهایغیردولتیسازمانبرایمثال،اند.یافته
نمو وضروریو مؤثر بسیار صورتمدافعان به تا دند به عرصهقادر در مهم گام برداشتنهر
یابد،هاوامکاناتاینترنتافزایشمیها،تواناییقابلیتلذابههماننحوکهالمللیجلوهنمایند.بین

6.شوندمیپدیدارنیزهایجدیدبرایتوسعهحقوقبشرکاربردهاوشیوه
شوندوازالمللمحسوبمیهاتابعاناصیلحقوقبینازآنجاکههنوزهمدولتبااینحال،

 بند به استناد با هم هنوز که 1آنجا هنجارهایی4ماده و قواعد اجرای و تنظیم به منشور
نمیمی است، صالحیتملیایشان در ذاتاً که برابرپردازند مقاومتدر با که نقشیرا توان

کنند،نادیدهگرفت.ازنجارهایجهانشمولدرقلمروفضایمجازیایفامیگیریبرخیهشکل
دغدغه بسیاریاز محسوبطرفیدرستاستکه فضایمجازیجهانشمول هایمطرحدر

مابینمی مراوداتوارتباطاتدرقلمرواینترنتنیزفضایواحدومشترکیرا شوندوعمده
هاالمللنهدرامورداخلیدولتبایدپذیرفتکهحقوقبینکند،درهرحال،کاربرانایجادمی

مداخلهمیدرزمینهقانونگذاریواجرایقوانینملیدرقلمروحقوقملیدولت کندونهها
داعیهآنراداردکهباوضعواجرایقوانینملیمرتبطباتنظیموتدوینهنجارهایاینترنتیدر

برمی مقابله بهمقولهجهانخقلمروملیبه توجه با هرحال، در الزماستتا لذا شمولییزد.
مطالباتدولتفضایمجازیوحاکمیتدولت توازنیمیانحقوقو ملی، قلمرو در وها ها

المللیوفارغازمرزهایملیفراهمآید.کاربراندرسحبین
 از بسیاری هادولتامروزه اینترنتدسترسیتمامی، به محتوها دادهو میانای انتقالی های

کنترلمیکاربران را ایننمایند، وو مقرراتفزاینده کننده نگران موضوعاتمهمو یکیاز
                                                                                                                                                                                                        

اف.6 استیون، هیک، اریکرک: ادواردوهوسکینز، ترجمهسیدقاسمزمانیوحقوقبشرواینترنت،(6934)،هلپین، ،
.44مهنازبهراملو،تهران:انتشاراتخرسندی،ص
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تحلیلیدرخصوصدامنهشمولچنین کنترلدسترسیبهموضوعاتمندرجدراینترنتاست.
رتجلوگیریازضروذکرشدهاستکهعبارتندازبانحقوقبشروسیلهسازماندیدهکنترلیبه

وسیله به غیرقانونی اطالعات کاربرد کنترل ضرورت نامناسب، محتوای به عموم دسترسی
هاوجنایتکارانوضرورتاطمینانبخشیدنبهانتقالامناطالعاتتجاریواقتصادیتروریست

دربرخیهامراوداتکاربرانیامحتوایدادهدالیلیکهبرایکنترلهرچند،درمواردی،و....
ایبرایمخالفتباسرکوبعنوانبهانهبهاینیزدرمواردقابلمالحظهگیرد،صورتمیکشورها

گیرند.طلبقرارمیوقدرتمستبدهایکردنواجتنابازآزادیبیانموردسوءاستفادهرژیم
کاربردآن،گذاریبهوسیلهمداخلهدولتدرجلوگیریازرمزآوریفنتهدیددرهمینراستا،

آید.بهشمارمیصرامعموضوعافزایشنگرانیدردنیای
قابلیتجهان مهمترین یکطرف، از اقداماتملیبنابراین استکه اینترنتآن شمولی

واسطهدولت به ناکارآمدیاینشبکه اینترنتیا قطعشبکه فیلترینگ، سانسور، زمینه در ها،
ایبراینقضحقمبادلهآزادانهتواندزمینهمجازیمیکندیسرعتمبادلهاطالعاتدرفضای

اطالعاتمحسوبشود،چراکهدولتباقطعیاایجادمانعدراینزمینه،تنهابهقلمروملیخود
مرزی،یکیاچندانجامندکهبالحاظویژگیبرونبسندهنکردهوچهبسابهنقضارتباطیمی
مرزهایملیح خارجاز در تأمینامنیتدرمخاطبآن لزوم طرفیدیگر از و دارند ضور

فضایمجازیجهتاستفادهبهینهکاربرانمستلزمبرخیمداخالتدولتدراینزمینهازجمله
هاییاستکهدرمیانکاربرانبهاشتراکگذاشتهرمزگذاریوکنترلحداقلیمحتوایداده

ایکهمیانکاربرانبرقراراست،منحصرهسو،قطعرابطهگستردشود.بهاینترتیب،ازیکمی
وقطعارتباطیمحسوبمی اجرایقانوندرحدودمرزهایملینبوده بابهوضعیا شودکه

بهاختاللرابطه جنبهجهانییافتهو مبادلهآزاداطالعات، مانعبرسرراه ایدرفضاییایجاد
عدمکنترلحداقلیجهانیمی ازانجامدوازسویدیگر، که امنیتمیانکاربرانرا دولت،

6اندازد.باشد،بهمخاطرهمیایایمنوموردوثوقمیشروطاولیهایجادرابطه

 
 ها در فضای مجازی . تعهد به همکاری دولت2-6

ایباعنوانمرزهایسنتیدرفضایمجازیقابلطرحنیست.اگردولتیروشناستکهمسأله
مبادل در اینترنت طریق مسائلیاز بروز زمینه امر این کند، ایجاد اختاللی اطالعات آزادانه ه

                                                                                                                                                                                                        
1. See Mary Ellen O’Connell, Luise Arimatsu, Elizabeth Wilmshurst, Cyber Security and 
International Law, Chatham House, International Meeting Summery, May 2012, availabale at 
https:// www.chathamhouse.org/ sites/ files/ chathamhouse/ public/Research/International%20
Law/ 290512 summary. pdf (last visited at 10. 6. 2016).  
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المللیبهیکدیگرپیوندهادرسطحبینسازد،چراکهدراینمسأله،دولتالمللیرافراهممیبین
هادارایتعهدبههمکاریمشترکبرایتضمینشودکهآیادولتخورند.اینسؤالمطرحمیمی

ویژهدرحمایتازاصلآزادیمبادلهاطالعاتوتخصیصالمللی،ببینحقوقاساسیدرسطح
هابههمکاریدربرخیباشندیاخیر.تعهددولتمنابعبهنحومنصفانهومقتضیدراینحوزهمی

وحقوقمحیطزیستهایحقوقبیندیگرازحوزه حقوقدریاها المللازجملهحقوقفضا،
ایچنددرمواردیمنحصراًدرقالبحقوقنرمتجلییافتهاست،زمینهمسبوقبهسابقهبودهوهر

المللیهاوتضمینآندراسنادبینویژهازحیثرویهمتعاقبدولتدرراستایتقویتوقوامآنب
ربطاشارهکرد:توانبهبرخیازاسنادذیفراهماست.ازجملهمی

داردکهکلیهدرماهوسایراجرامآسمانیمقررمیهاهایدولتحاکمبرفعالیت.موافقتنامه6
برداریازآنبایدبراساسمقرراتحقوقهایاکتشافیوبهرههادرماهازجملهفعالیتفعالیت

المللدرارتباطالمللوبهویژهمنشورمللمتحدوهمچنینبامالحظهاعالمیهاصولحقوقبینبین
6هاانجامپذیرد.میاندولتباروابطدوستانهوهمکاری

 

آبراه4 از غیرکشتیرانی استفاده زمینه در متحد ملل کنوانسیون بین. های ،6331المللی
میدولت متعهد را عضو آبراههای از تا بینکند شیوههای به معقولالمللی و منصفانه در4ای

9شاناستفادهکنند.قلمروهایسرزمینی
 

بند9 .4 تغییراتآبوپروتکلک66ماده زمینه کنوانسیونچارچوبمللمتحددر یوتو
به تکنولوژی انتقال به تعهد راستای در مشترک منابع از مناسب استفاده اهمیت از هوایی،

ازمسئولیتمشترکدرصورت5ماده4همچنیندربندکند.بحثمیرحالتوسعهدهایدولت
5آید.صورتگرفتهاست،سخنبهمیانمیتوافقنقضتعهداتدرمواردیکهدرپروتکلمورد

 

قلمرواعمالمفادکنوانسیونرابه4درماده6334.کنوانسیونآثارفرامرزیحوادثصنعتی5
پیشگیری،جبرانوواکنشاقداماتصورتگرفتهدرموردحوادثصنعتیبالزوماعمالاقدامات

رادربرابرحوادثصنعتیوزندهومحیطزیستدهدتاازاینطریقموجوداتمتناسبتوسعهمی
4آثارنامطلوبآنمحافظتنماید.

 

                                                                                                                                                                                                        
1. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 
(Moon Agreement) on 5 December 1979, the UN General Assembly adopted the 
Agreement in Resolution 34/68. 
2. Equitable and Reasonable Utilization. 
3. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 
(1977), available at: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/
8_3_1997.pdf (3.7.2015). 
4. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 
available at: http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php. 
5. Convention on the Trans boundary Effects of Industrial Accidents, Helsinki, 1992, 
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هاناشیازالمللیدولتالمللدرموردمسئولیتبیننویسطرحکمیسیونحقوقبین.پیش4
بین متخلفانه بیناعمال حمایت ترویج به متناسبالمللی و معقول فرامرزی روابط از المللی

طمی به و آلودگیپردازد زمینه اقداماتیدر ضرورتاتخاذ خاصمشتملبر هایزیستور
 6باشد.هادراینزمینهمیهایفرامرزیدولتمحیطیوهمکاری

(متضمناصولیاساسیدر694)شماره4116.کنوانسیونجرایمسایبریشورایاروپا1
اینارتباطباهمکاریمتقابلبهمنظوراقداماتحمایتیمشترکعلیه حمالتسایبریاست.

و کیفری مقررات زمینه در حداقلی ماهوی هماهنگی به دستیابی منظور به عمدتاً مقررات
المللیاستدرصحنهبینشناساییمعیارهایشکلیخاصیبرایمقابلهعملیباحمالتسایبری

4د.کنالمللیدراینزمینهاشارهمیهادرجامعهبینوبهمسئولیتمشترکدولت
همکارینمونه بهمدیریتمنابعطبیعییا لزومتوجه زمینه المللیموردهایبینهاییکهدر

توجهقرارگرفت،متضمنلزومتوجهقابلمالحظهبهاستفادهمناسبومعقولازمنابعطبیعیو
لزوم و طبیعی منابع از معقول متناسبو استفاده اصل که همانگونه است. اقتضائاتموجود

المللیوبراساسدرکالمللیدراینخصوصبهاصلیجدیدرتنسیقنظمبینهمکاریبین
شود،درمشترکازماهیتهنجاریآنودرراستایمنافعمشترککلجامعهدرنظرگرفتهمی

هابهمنظورتضمینامنیتمجازیوعدمزمینهاستفادهازفضایمجازینیز،اصلهمکاریدولت
سازیرحریمخصوصیکاربران،همچنینتضمیناصلآزادیمبادلهاطالعات،شفافیتمداخلهد

تواندبهتثبیتوقوامساختاریبینجامدکهاصولوقواعدروبهرشددرزمینهوآزادیبیانمی
المللیدراینزمینهبینجامد.گیریرژیمحقوقیبیناینترنت،درآیندهبهشکل


 گیری نتیجه .7

تکنولوژیکیآزادیبیانرابهنحویمدرنمتأثرساختکهتوسعهرادیووتلویزیونانقالب
جلوه انقالب، این بود. نکرده دگرگون آنرا مقابلماقبالً در را آزادیبیان هایجدیدیاز

هایمختلفیازرفتهمشارکتفرهنگیدرزمینهاتحوالتجدیددراینحوزه،رفتههویداکرد.ب

                                                                                                                                                                                                        
1. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with 
commentaries, 2001, available at: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english
/commentaries/9_6_2001.pdf (16.3.2015). 

پیشنویسطرحدراینزمینهقابلتوجهاست.91ماده64بهطورخاصبند
2. Convention on Cyber-crime, European Treaty Series - No. 185 Available at: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budape
st_/7_conv_budapest_en.pdf (9.4.2015).  
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گرفت،هاییمحدودترصورتمیترشدومراوداتیکهتاپیشازآندرقالبگجامعهپررن
حال،بههمانمیزاننیزامکانکنترلوایجادمحدودیتدراقساممختلفترشد.بااینپررنگ

ازطریقسازوکارهایدولتیو ارتباطاتدراشکالجدیدی،هویداشد.اینکنترلکهعمدتاً
هایاجتماعیواردگیرد،باظهورشبکهمبادلهآزادانهاطالعاتصورتمیدرمقابلهباجریان

مرحلهجدیدیشدهاست.
سویدولت اینترنتاز به دسترسی نیزقطع قلمرویجهانشمول به فضایمجازیکه در ها

تواندقدمیجدیبهعقبدرراستایحقدسترسیآزادانهبهجریاناطالعاتشود،میمحسوبمی
 اینشمرده با میشود، نظر به رعایتحریمخصوصی،حال، لزوم حالحاضر، حداقلدر رسد،

آزادیدسترسیبهاطالعات،آزادیبیانوعقیدهوبسیاریازاصولیکهدرفضایمجازیبرای
کاربراناینترنتقابلفرضاست،عمدتاًتنهادرقالبیکحقبشریمطرحوازایندریچهموانعی

اینترنتتوسطدولتبرایفیلتر سانسور قابلطرحباشد)یا طرحمقولهLemley, 1998: 444ها .)
چارچوبیساختاریبرایحمایتاز ضمانتاجرایمستقلو قواعدبا اصولو حقوقاینترنت،

،بهزعمبرخیتنهادرقالبذهنیوایبسیاربدیعالملل،مقولهبینربط،درحقوقاصولوقواعدذی
گذاریواجرایقواعددرقلمرومرزهایهاقادرومایلبهقانونحققاست.هرچنددولتفرضیم
هایمشترکیدرقلمروالمللمعاصرباروندشناساییارزشباشند،بااینحال،حقوقبینملیمی

عرصهجهانیحقوقبین به بیالملل، که نهاده قانونهاییقدم اجرایقواعددرتردید، گذاریو
شمولیقلمرواینترنتکهشمالوجنوبوشرقوغربعالمنماید.جهانحنهملیرانیزمتأثرمیص

ترینسطحدسترسیبهیکدیگرقرارداده،همزمانکهمتصلکردهوکاربرانرادرنزدیکرابههم
عیالمللازجملهحقوقمحیطزیستراتداهایحقوقبینشمولیدربرخیدیگرازحوزهجهان
میمی حقوقتواندزمینهکند، قوعدعام تسریبرخیاصولو امتناع و امکان ایبرایتأملدر
حقوق»گیرییکرژیمحقوقیخاصتحتعنوانالمللبهفضایمجازیدرراستایشکلبین
هایاجتماعی،گسترشروابطتجاریرافراهمسازد.توسعهقابلمالحظهشبکه«المللاینترنتبین
هاونهادهایحقوقبشریبهایوتوجهسازمانهایرایانهبراندرفضایمجازی،رونقبازیکار

لزومشکل گیرییکنظامحقوقیدراینزمینهبیشازپیشاینترنتمزیدبرعلتشدهاستتا
جهان و عام قواعد و اصول تسری امکان چارچوب، این در کند. طراحیخودنمایی و شمول

نیافتهیابدونضمانتاجرا،گذارازدورانحکومتقواعدقوامجراییقابلقبولدرسازوکارهایا
سازتواندزمینهالمللیفنیوغیردولتیبرفضایمجازی،میهایبینازجملهمصوباتبرخیسازمان

تردید،طیاین.بیشودیافتهدراینحوزهظهوردوراناستیالیقواعدوهنجارهایسختوقوام
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دولتم همکاری بدون سازمانسیر بینها، بینهای جامعه و مدنی جامعه کلالمللی، در المللی
.نیستنفعانغاییمبادلهآزاداطالعاتمیسرعنوانذیبه
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