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چکیده
زمینه و هدف :گسترش روزافزون نفوذ اینترنت در جوامع بشری در دو دهه اخیر ،منجر به تالش برخی
از دولتها در جهت اعمال کنترل و نظارت گسترده بر فضای اینترنت شده است .این عمل دولتها از منظر
حقوق بشر قابل مداقه و بررسی است .درحالی که بسیاری از محققان معتقدند ،دولتها باید متعهد به ارائه
زیرساختهای کافی برای تضمین دسترسی به اینترنت باشند ،برخی دیگر برآنند که معرفی حق دسترسی به
اینترنت بهعنوان یک حق بشری نوعی افراط و بزرگنمایی است.
روش :این مقاله در چارچوب مطالعات کتابخانهای و روش تحقیق توصیفی تقریر یافته است.
یافتهها و نتایج :این مقاله به بررسی استداللهای له و علیه اینکه دسترسی به اینترنت بهعنوان یک حق
بشری تلقی شود ،پرداخته و به این سؤال پاسخ میدهد که آیا دسترسی به اینترنت را میتوان تحت عنوان
حقوق بشر طبقهبندی کرد؟ ازآنجاییکه در عصر حاضر ،در رابطه با حق دسترسی به اینترنت یکپارچگی
بینالمللی وجود ندارد ،این مقاله بر این باور است که وجود چنین ابهام حقوقی در راستای موضوعی که
بهناچار با زندگی روزمره بشر بهشدت آمیخته شده است ،موجب اختالف در عرصه بینالمللی شده و
میتواند از عوامل نقض اساسی حقوق بشر در جوامع مختلف باشد .در این راستا ،تدوین یک اعالمیه
رسمی از سوی جامعه بینالمللی که به ارائه یک تعریف ساختاریافته از حق دسترسی به اینترنت بپردازد،
پیشنهاد شده است.
کلید واژهها :حقوق اینترنت ،دسترسی به اینترنت ،حق بشری ،فضای مجازی ،آزادی بیان.
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مقدمه
در قرن پیشین ابتکار جدیدی در اروپا پدید آمد که ارتباطاات را متحاول کارد .ایان ابتکاار عمال،
عرصه ای را برای مخالفت و ایجاد زمینهای برای گفتگوهای بیسابقه که قدرتهاای متجااوز را باه
چالش میکشد ،ایجاد کرد .نمیتوان اینترنت را بهعنوان یک پدیده جدید نامگذاری کرد ،مبنی بر
اینکه اینترنت از دهه  1960درحال توسعه بوده است و در اوت  1991در دسترس عموم قرارگرفتاه
است .با اینحال ،جهانیسازی ارتباطات همراه باا فرساایش در مرزهاای کشاوری و تساریع توساعه
فناوری در طول دو دهه گذشته اساساً با معرفی کنشگران جدید ،عرصاههاای جدیاد ،فرصاتهاا و
تهدیدات جدید ،روابط دولت شاهروندی را تیییار داده اسات .هماانگوناه کاه میویوکااکو 1بیاان
میدارد «تلفن همراه هوشمند هر فرد از قدرت کامپیوتری بیشتری نسبت باه تماامی پیشاینه ناساا در
 1969برخوردار است» (کاکو )177 :2012 ،در حاال حاضار ،اک ار اطالعاات باهصاورت دیجیتاال
گسترش و ادامه یافته است و فناوریهای ارتباطاتی هموون تلفنهاای هماراه هوشامند و دسترسای
آزاد بااه اینترناات ،بااه بخشاای از زناادگی روزمااره ،تجااارت ،بهداشاات و خاادمات مااالی ،آمااوزش،
سرگرمی و  ...مبدل شده و درنتیجه آن جوامع معاصر بهطاور روزافزونای در مسایر تبادیلشادن باه
یک «جامعه شفاف» حرکت میکنند( .انصااری )7 :13۸6 ،فنااوریهاای اطالعااتی و سیساتمهاای
محاسباتی که تمامی تکانهها و فشاارهای جسامی را تبات مایکنناد ،مرزهاای باین افاراد ،دولات و
شرکتهای خصوصی را منحل میکنند .بهطوریکه چنین انقالب دیجیتالی نهتنها زیسات انساان را
از منظاار اجتماااعی اقتصااادی تحاات ت ا تیر قاارار ماایدهااد ،بلکااه تیییاارات اجتنااابناپااذیری را در
سرفصلهای گسترده حقوق بشر به وجود میآورد .درواقع نوآوریهای فنی و علمی عالوه بر ارائه
شیوهای صریح و بدون ابهام برای بهبود شرایط زندگی افراد ،نگاه سنتی به مقوله حقوق بشار را نیاز
تیییر می دهند .برای م ال ،اینترنات ممکان اسات بارای توساعه حاق آزادی بیاان و ایجااد امکاناات
بیشمار برای اجرا و پیادهسازی اشکال جدید ارتباطات ،مفید و سودمند باشد .همونین در موضاو
حق آموزش فناوریهای جدید دسترسی گسترده به داناش را تضامین ماینمایاد .از طارف دیگار،
نوآوریهای دیجیتالی ،حقوق بشر را در معرض خطر جدی قرار مایدهاد و منجار باه رهاور یاک
ضرورت جدید میشود ،این ضرورت عبارت است از کشف راههاای جدیاد بارای حفاا کرامات
انسانی از طریق ایجاد حقوق جدید یا ایجاد چشمانداز جدید در تفسیر حقوق سنتی.
هدف از این مطالعه ،تعیین این مسئله است که آیا دسترسی به اینترنت را میتاوان تحات عناوان
حقوق بشر طبقه بندی کرد یا خیر .بسیاری از محققاان ،مقاماات حکاومتی و اعضاای ساازمانهاایی
وجاود دارناد کااه معتقدناد دسترسای بااه اینترنات یاک حااق بشاری اسات و دولااتهاا مایبایساات
زیرساااختهااای الزم و ضااروری را فااراهم آورنااد و از محاادودیت و سانسااور محتااوای باارخط
1. Michio Kaku
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خودداری کنند .با اینحال  ،برای برخی ،هرگونه ادعاای حقاوق بشار بارای دسترسای باه اینترنات،
نوعی اغراق از نقش آن در جامعه است .ایان منتقادان بار ایان باورناد کاه دسترسای باه اینترنات را
به این دیدگاه دسترسی به اینترنت بهعنوان یک حق بشاری بایاد بتواناد جایگااه خاود را در جامعاه
بیشازحد فعلی آن ایفا کند؛ بنابراین ،هدف از این مقاله ،بررسی چندین نظریه مرتبط با حقوق بشر
و همونین استداللهایی له و علیه اینکه دسترسی به اینترنت بهعناوان یاک حاق بشاری تلقای شاود
است که هدف از آن جمعبندی و ترکیب این دیدگاه ها و نقطاه نظارات تاا جاایی اسات کاه یاک
نتیجهگیری کامالً توسعهیافته بهدست آید .موضو این مقاله این است که ،آیا دسترسی باه اینترنات
را میتوان تحت عنوان حقوق بشر تعریف کرد یا خیر .هدف پژوهش توجه به شکاف داناش بارای
یک چارچوب حقوقی بین المللی احتمالی در آینده اسات تاا دسترسای باه اینترنات باهعناوان یاک
موضو حقوق بشاری ماورد ت ییاد قارار بگیارد .در حاال حاضار هایگ یکپاارچگی باینالمللای در
خصوص حق دسترسی به اینترنت وجود ندارد؛ بنابراین همین امر موضو اختالف بینالمللای شاده
است  .این در حالی است که نباید هیگ ابهام قانونی برای چنین موضو مهمای وجاود داشاته باشاد؛
زیرا اینترنت در زندگی روزمره رواج بیشتری یافته است و میتواند اصول اساسی حقاوق بشاری را
ترویج و ارتقاء بدهد.
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میتوان در چهارچوب آزادی بیان ،آزادی عقیده و آزادی گفتار مورد محافظت قرار داد .باا توجاه

چرا آزادی اینترنت حائز اهمیت است؟
اینترنت به یکی از «قدرتمندترین ابزار قرن بیستویک بارای افازایش شافافیت در رفتاار و سالو
افراد ،دسترسی به اطالعات و برای تسهیل مشارکت فعال شهروندان در دماوکراتیزه کاردن جواماع
مبدل شده است( ».دربیگی )5 :1379 ،تشکیل یک جامعه فراگیر اطالعاتی مستلزم توانایی و قابلیت
جهانی برای دسترسی به اطالعات ،ایدهها و دانش است تا شاهروندان قاادر باه مشاارکت در بحا
راجع به امور عمومی باشند و نقشی فعال در فرآیند تصمیمگیری داشته باشند .اینترنات ارائاهدهناده
یک فرصت جدید برای سیاستهای توسعه در خصوص شفافیت و انتشاار اطالعاات و ایادههاا در
تمامی ابعاد زندگی بشر است .سرعت ،تمرکززدایی و هزینههای پایین اینترنت ،هردو بخش دولتای
و خصوصی را قادر می کند تا اطالعات را بدون موانع مرزی یا بروکراسیهاایی کاه ماانع از چناین
گردش اطالعاتی میشوند ،انتشار بدهند .حق دسترسی به اینترنت به دلیال اترگاذاری م بات آن بار
حق آزادی بیان مستحق توجه بین المللی است ،حقای کاه ذاتا ًا باا توساعه انساانی و اقتصاادی پیوناد
خورده است .درحالیکه ناهمگونی بینالمللی با توجه بهحق دسترسای باه اینترنات هموناان وجاود
دارد ،دولتها در تنظیم دسترسی به اینترنت بهگونهای پافشاری میکنند که متناسب با اهداف آنهاا
و بدون توجه به نیاز شهروندانشان میباشد .در حال حاضر برخی از دولتهاا اعاالم کاردهاناد کاه
61

دسترسی به اینترنت یک حق بشری است درحالیکه برخی دیگار باهساادگی ایان مسائله را نادیاده
گرفتهاند و هیگ سیاستی را در این زمینه اتخاذ نکردهاند و برخی دیگر محتواهای برخط را بهشادت
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محدود کرده اند .این ناهمگونی به دلیل اهمیتی که دسترسی به اینترنت میتواند برای جامعه فاراهم
بیاورد ،قابل دوام در بلندمدت نیست .اینترنت ذاتاً موجودیتی بدون مرزهای ملی است و استفاده یاا
عدم استفاده از آن میتواند پیامدهای بسیار گستردهای را باه هماراه داشاته باشاد؛ بناابراین هرگوناه
اختالف نظر در خصوص موضو حق دسترسی به اینترنت میتواند باعا ایجااد اختالفاات شادید
بینالمللی شود .یک نیاز فوری به حلوفصل موضوعاتی هموون ت مین ارتباطات اینترنات از طریاق
زیرساختها ،محدودیت محتوای برخط ،قوانین سانسور و غیاره وجاود دارد .رفاع ایان نااهمگونی
میتواند از طریق یک چارچوب قانونی و حقوقی به دست بیایاد کاه قاادر اسات تاا ایان مشاکالت
مختلف و متعدد را بررسی و مورد رسیدگی قرار بدهد.
چارچوب حقوقی برای دسترسی به اینترنت
در حال حاضر ،هیگ چارچوب حقوقی در شکل یک کنوانسیون ،اعالمیه یاا قطعناماه وجاود نادارد
که صراحتاً اعالم نماید که دسترسی به اینترنت بهعنوان یک حق بشاری اسات .باا ایانحاال ،گفتاه
میشود که دسترسی به اینترنت بهدلیل ماهیت و ارزشهایی که ترویج میکند ،بهخودی خود یاک
حق بشری است .مدافعان این حق ،در دفا از این استدالل ،به ماده  )2(19می اق باینالمللای حقاوق
سیاسی مدنی ( )1966استناد میکنند ،استداللی که ارائهدهنده موارد ذیال اسات« :هرکسای از حاق
آزادی بیان برخاوردار اسات؛ ایان حاق بایاد شاامل آزادی جساتوجاو ،دریافات و بیاان و انتقاال
اطالعات و ایدهها در تمامی انوا صرفنظر از مرزها یا باه صاورت شافاهی ،کتبای یاا چااپی و در
شکل هنر یا از طریق رسانهها باشد ».ماده  )2(19حق دسترسی باه اینترنات را وعاده نمایدهاد ،اماا
صریحاً حمایت از فناوری مورد استفاده برای برقاراری ارتبااط و دسترسای باه اطالعاات را تارویج
میدهد و برای دولتها در محدود کردن دسترسی به ارتباطات ،محدودیت ایجاد میکند.

فرانک الرو 1استدالل میکند که ماده  19اعالمیه جهانی حقاوق بشار ( )194۸و همتاای آن در
می اق بینالمللی حقوق سیاسی مدنی برای شامل شدن و همساز شادن باا تحاوالت تکنولو یاک در
آینده ،پیشبینی شدهاند .وی نتیجه میگیرد که ماده  19برای فناوریهای جدیاد ارتبااطی همواون
اینترنت نیز کاربرد دارد .2عالوه براین ،تفسیر سازمان ملل از ماده  19می اق بینالمللی حقوق سیاسی
مدنی استدالل می کند که آزادی عقیده و بیان ،شرایط ضروری برای پیشرفت کامال فارد باهشامار

میروند .در ادامه این ارهارات آمده است کاه آزادی بیاان بارای شافافیت و پاساخگویی دولات و

1. Frank La Rue
2. See: La Rue, 2011: 6-7
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همونین ارتقاء و محافظت از حقوق بشر حائز اهمیت هستند .1تفسیر شاماره  34کمیتاه حقاوق بشار
سازمان ملل متحد بهطور خاص بیان میدارد که ابزار آزادی بیاان شاامل اینترنات و تماامی اشاکال
دولتی باید این موضو که این تحوالت بهطور قابلتوجهی رویههای ارتباطات در سرتاسر جهان را
تیییر دادهاند ،مدنظر قرار بدهند .سپس نتیجه میگیرد که دولتهای عضو باید تمامی اقدامات الزم
را برای تقویت استقالل رسانههای جدید بهمنظور تضمین دسترسی افاراد باه آنهاا ،انجاام دهناد .در
برخی از کشورهای توسعهیافته از نظر اقتصادی ،دسترسی به اینترنت بهعنوان یک حاق باه رسامیت
شاناخته شااده اساات ،باارای م ااال پارلماان اسااتونی قااانونی را در سااال  2000از تصااویب گذارنااد و
د سترسی به اینترنت را تحت عناوان حقاوق بشاری اعاالم کارد .شاورای قاانون اساسای فرانساه نیاز
بهگونهای مؤتر و کارآمد ،دسترسی به اینترنت را در سال  2009بهعنوان یک حق اساسی و بنیاادین
در نظر گرفت و دادگاه قانون اساسی کاساتاریکا نیاز در ساال  2010چناین تصامیمی اتخااذ نماود.
فنالند نیز در مرحله بعد در سال  2009حکمی را به تصویب رساند و بیان داشات کاه بارای اتصاال
اینترنتی باید یک مگابایت در تانیه (سطح پهنای باند) در نظار گرفتاه شاود .پااراگراف  A5قاانون
اساسی یونان هم توضیح میدهد که هرکسی از حق مشارکت در جامعه اطالعاتی برخاوردار اسات
و دولت مورف و مسئول است تا در پیشبرد این جامعه اطالعاتی ،کماکهاای الزم را ارائاه بدهاد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز به این مسئله توجه کرده است که بر اساس نظرسنجیهای انجامشده
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سمعی بصری و شیوههای مبتنی بر اینترنت است .این تفسیر همونین پیشانهاد مایدهاد کاه مقاماات

توسط بنیاد سخن پراکنی بریتانیا در مارس  70 ،2010درصد از مصاحبهشاوندگان در  26کشاور بار
این باور بودند که دسترسی به اینترنت یک حق بشری بنیادین است.
در اروپا ماده  10کنوانسیون اروپاایی حقاوق بشار ( )1950و هموناین مااده  11منشاور حقاوق
اساسی اتحادیه اروپا مورد توجه قرار میگیرد .این ماواد تاکیاد دارناد کاه آزادی عقیاده ،انتقاال و
دریافت اطالعات مایبایسات بادون هایگ محادودیت و دخاالتی محتارم شامرده شاود .عادهای از
حقوقدانان مدعیاند از آنجاکه حقوق عرفی به محافظت گسترده از مااده  10کنوانسایون اروپاایی
حقوق بشر اقدام نموده ،اینترنت نیز در حوزه آن قرار مایگیارد( .رضاایی )72-73 ،1399 ،حقاوق
عرفی تائید مینماید که شیوه ارتباطات بخشی از محدوده آزادی بیاان کاه در مااده  10کنوانسایون
اروپایی حقوق بشر بیان شده است ،میباشد .برای م ال ،در قضیه جرسیلد علیه دانماار

2

در ساال

 ،1994دادگاه اروپایی حقوق بشر با تجزیهوتحلیل نقاش مطبوعاات در یاک جامعاه دموکراتیاک،
بیان داشت که« :اگرچه این اصول در درجه اول با توجه باه رساانههاای چااپی تادوینشاده بودناد،
بدون شک برای رسانههای سمعی بصری نیاز قابلیات اعماال دارناد »3.در قضایه اوبار شالیک علیاه
1. See: UN Human Rights Committee, General comment No.34, 2011:3-4
2. Jersild v. Denmark
3. ECtHR, 1994: 31
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اتریش 1در  1991و قضیه دی هیز و جیجسل علیه بلژیک 2در  ،1997دادگااه اروپاایی حقاوق بشار
همونین بیان داشت که ماده  10نهتنها از ایدهها و اطالعات بیان شده بلکه از شاکل و طریقاه انتقاال
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آنها نیز حمایت و محافظت میکند.
شورای اروپا در مارس  2012استراتژی حاکمیت اینترنتی خود را بر اساس اعالمیاه  2011اصال
حاکمیت اینترنت و پیشنهادها در مورد محافظت و ترویج عامگرایی ،یکپارچگی و باز بودن محایط
اینترنت ،تبیین کرد .این سند ،توجه ویژهای را بهحق دسترسای باه اینترنات بارای هماه (قسامت )1؛
حفا حریم خصوصی و دادهها (قسمت  ،)3حق کودکان و جوانان (قسمت  )4و مباارزه باا جارائم
سایبری (قسمت  )6اختصاص داده است که هدف از آن توسعه منشور حقوق کااربران اینترنات در
میان سایر موارد است .در بخش حفا حریم خصوصی و دادهها ،متون مربوطاه بیاان مایدارناد کاه
هدف شورای اروپا باید ترویج توسعه اقدامات و ابزارهایی برای کودکان و خانوادههای آنها بارای
مدیریت بهتر حریم خصوصی و دادههای شخصیشان باشد و از این طریق ،هویت آنها حفا شاود.
همانگونه که استفاده از نامهای مستعار میتواند کمک دهنده باشد؛ همونین شورای اروپا بایاد در
تالش باشد تا جامعه را با توجه به روندها و چالشهای مطرحشده از سوی اینترنات باه پایش براناد.
حقوق مربوط به ترویج ،حفارت و برخورداری از حقوق بشر در خصوص اینترنت مصوب شاورای
حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه وئیه  ،2012نیز مورد توجه قرار گرفتند .ایان قطعناماه ماوجز و
مختصر تصدیق میکند که «همان حقوقی که افراد بهصورت غیر برخط دارند باید بهصورت برخط
نیز مورد محافظت قرار بگیرد ،بهویژه آزادی بیان که بادون توجاه باه مرزهاا و از طریاق هار رساانه
انتخابی قابلاعمال است» ،اما خواستار حقوق بشر جدید نشده است.
حقوق دیگری که قادر به محافظت از اینترنت است
سطح معینی از حمایت و محافظت از اینترنات هام از نظار محتاوا و هام از نظار در دسترسای باودن
می تواناد از حقاوق دیگاری غیار از آزادی بیاان ناشای شاود .باا نگااهی باه مفااد اصالی و اساسای
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشخص میشود کاه ایان حقاوق عباارتاناد از :حاق حفاا حاریم
خصوصی (ماده  ،)۸آزادی فکر و اندیشه ،مذهب (ماده  )9و آزادی اجتماعاات و انجمانهاا (مااده
 .)11این حقوق با حق آزادی بیان دارای اشتراکات بسیاری هستند ،چراکاه محادودیتهاای بسایار
مشابهی در آنها اعمال میشود .عالوه براین میتوان به موقعیتهاایی فکار کارد کاه در آن حقاوق
ذیل قادر به ایفای نقش مهمی هستند :حق آماوزش (مااده  2پروتکال الحااقی کنوانسایون اروپاایی
حقوق بشر) ،حق مشارکت در زندگی فرهنگی (ماده  15می اق باینالمللای حقاوق سیاسای مادنی)،

1. Oberschlick v. Austri
2. De Haes and Gijsels v. Belgium
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حق داشتن اساتاندارهای زنادگی مناساب (مااده  )1( 11کنوانسایون باینالمللای حقاوق اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی (.))1966
حریم خصوصی و محافظت از دادهها ،جالب توجه و مرتبط است .از آنجاکه حمایات از مکاتباات
و ارتباطات در محدوده حفا حریم خصوصی قرار میگیرد ،میتوان استدالل کارد کاه اساتفاده از
پست الکترونیکی و شبکههای اجتماعی نیز مورد محافظت قرار میگیرند .در زمینه پرونده شارکت
سابام ،دیوان دادگستری اتحادیه اروپا استدالل کرد که سیستم فیلترینگ میتواند اترات منفی را بار
حفارت از دادههای شخصی در پی داشته باشد .همونین آدرس پروتکلهای اینترنتی ممکان اسات
شامل اطالعات شخصی افراد باشد؛ مانند شبکههای اجتماعی که قادر باه شناساایی ،تجزیاهوتحلیال
سیستماتیک و پردازش اطالعات مرتبط با پروفایلهای ایجاد شده توسط کاربران اسات .زماانیکاه
سخن از ابتکار عملهایی در مورد حفا حریم خصوصی در عرصه دیجیتال بهمیان میآید ،فراناک
الرو در مورد حفا ناشناس بودن برخط بهویژه با اجتناب از اتخاذ سیستمهای تبتنام با اسم واقعای

صحبت میکند 1و اندرو ماری 2خواستار حق استفاده از فناوری رمزگذاری بهمنظور تضمین حاریم
خصوصی و رازداری ارتباطات میشود .3با توجه به اینکه کاه فنااوریهاای معاصار ،حافظاه تقریبااً
کاملی را در اختیار قرار میدهند که بیش از ررفیت طبیعای انساان بارای حافظاه اسات و در برخای
موارد ،نامطلوب است ،برخی از مؤلفان مانند مایر اشانوبرگر 4و کاوپس 5راهکارهاایی را راجاع باه
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بح

در مورد تمامی این حقوق ،پا را فراتر از مبح

این مقاله میبرد .حقوق مرباوط باه حفاا

«فراموش کردن» درخواست نمودند.
استدالل های حقوق بشر در برابر و به نفع حق دسترسی به اینترنت
سیستم بینالمللی حقوق بشر از زمان اعالمیه جهانی حقوق بشر کاه نخساتین باار در  194۸تصاویب
شد تا حد زیادی پیشرفت کرده است .از زمان تصویب اعالمیاه ،فرآیناد وضاع قاوانین در رابطاه باا
تعریف حقوحقوق جدید و اصول جدید بینالمللی ادامه داشته است .این ماهیت در حال گساترش
هنوز هم در قرن بیستویک تیییر شکل میدهد .با توجه به ماهیت هماواره در حاال تیییار جامعاه،
حقوق بشر برای تکامل نیاز دارد که با چالشهای جدید پایش رو باهدرساتی مواجاه شاود .حقاوق
بشر ،حقوق مساتقر و ایجااد شاده اسات و در جواماع خااص و در زماان خاصای شاکل مایگیارد.

بروانزورد 6و گودوین 7استدالل می کنند که در آینده و درجایی کاه حقاوق بشار یاک زباان برتار
1. See: La Rue, 2011: 3-5
2. Andrew Murray
3.See: Murry.1:2010
4. Mayer-Schönberger
5. Koops
6. Brownsword
7. Goodwin
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برای استدالل بسیاری از رفتارهای اخالقی باقی مانده است ،تحوالت و پیشرفتهاای تکنولاو یکی
احتماالً باع

ایجاد حقوق بشر جدید می شوند .از نظار ایان مؤلفاان ،حقاوق جدیادی کاه باه نظار
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میرسد در افق فکری قرارگرفته است شامل حق حریم خصوصی تکاوینی و وراتتای ،حاق داشاتن
1

هویت منحصربهفرد و همونین حق دسترسی به اینترنت است.

وینتون سرف 2طراح پروتکل( 3یک مدل مرجع برای ارتباط درون شابکه رایاناهای) ،نسابت باه

محافظت از دسترسی به اینترنت در چارچوب حقوق بشر دچار شک و تردید است .او معتقد اسات
موانع زیادی برای چیزی وجود دارد که تحت عناوان حقاوق بشار شاناخته مایشاود .ایادهآلهاای
حقوق بشری جامعه غربی را میتوان بهقارار ذیال باهطاور خالصاه مطارح کارد :بادیهی اسات کاه
هرکسی دارای ادعای قانونی برابر با آن دسته از کاالها و منافع ملموس و غیرملموس است که برای
رفاه انسان ضروری هستند 4.بهعبارت دیگر ،این حقوق بهعنوان پایههای اخالقی تلقی میشاوند کاه
مردم در تمامی کشورها و فرهنگهای مختلف صرفاً بر این اسااس کاه آنهاا انساان هساتند از ایان
حقوق بهرهمند میشوند .سرف نشان میدهد که آنوه که حقوق بشر نامیده میشود ،بایاد در میاان
آنوه باشد که انسان به آن نیاز دارد تا زندگی سالم و پرمعنی را تجربه کند .اینترنت بهعنوان ابزاری
برای رسیدن به هدف ،ارزشمند است ،اما بهخودی خاود باهعناوان هادف نیسات .او باا یاک م اال
نتیجهگیری میکند که :در یک زمان ،اگر شما اسب نداشتید ،زندگی کردن بسیار ساخت مایشاد.
حق مهم در اینجا ،حق داشتن یک زندگی خوب است نه حق داشتن یک اساب .5سارف 6بیشاتر از
دسترسی به اینترنت در چهارچوب حقوق مدنی ،طرفداری میکند .هرچند که استداللهاای مشاابه
در هردوی آنها بهکار گرفته میشوند .تفاوت حقوق مادنی از حقاوق بشاری آن اسات کاه حقاوق
مدنی طبق قانون به ما اعطا میشوند نه به شکل ذاتی و فطری.
باارای در

بیشااتر از اسااتدالل ساارف در مااورد خااارج نگااهداشااتن دسترساای بااه اینترناات از

چهارچوب حقوق بشر به این نکته می توان اشااره کارد کاه ادعاهاای باه رسامیت شاناختن حقاوق
بنیادین جدید باید همواره با دقت مورد بررسی قرار بگیرد .اگر آنها بهگونهای بیاحتیاط و بایپاروا
مورد پذیرش قرار بگیرند ،میتوانند به یکرویه از تکهتکه شدن حقاوق بشار منجار بشاوند .بیشاینه
کردن این حقوق میتواند ارزش سایر حقوق موجود را کاهش بدهاد .شامولیت حقاوق جدیاد در
چارچوب حقوق بینالمللی بشر تنها در صورتی توجیه میشود که یک اجما و اتفااق نظار وجاود
داشته باشد که در اینصورت به سطح باالیی از محافظت نیاز دارد .مرحله بعد ،وضع قانون برای باه
1. See: Brownsword, Goodwin, 2012:244-246
2. Vinton Cerf
3. TCP/IP
4. See: Greer, 2006:2
5. See: Cerf, 2012:16
6 . Cerf
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رسمیتشناختن آن حق است که هرگوناه قاانونگاذاری دشاواریهاایی را بارای تعریاف دامناه و
محدوده آن و همونین ابزار حقوقی مناسب برای تبیین مقررات بههمراه خواهد داشت؛ و در مرحله
برای افراد میانسال در حقوق بشر تعریف شده است ،تمامی نیازهاای ایان افاراد را در نظار نگرفتاه
است( .آیتی )29 :1373 ،بهعنوان م الی دیگار ،یاک حاق معلاوم و روشان بارای در اختیاار داشاتن
سیستم آب و فاضالب توسط سازمان ملل و شماری از نهادهای بینالمللی حقوق بشری به رسامیت
شناخته شده است .اگرچه استدالل شده است که این حاق را مایتاوان باهآساانی از حاق مساکن و
بهداشت تفسیر کرد ،دالیل چندی وجود دارد که چرا آن شایسته یاک شاناخت رسامی در حاوزه
حقوق بشار باه صاورت جداگاناه اسات .نخسات اینکاه ،سیساتم آب و فاضاالب در درجاه اول از
نیازهای اصلی بهشمار میرود و امروزه بسیاری از مردم همونان از نبودن هردوی آن دچاار رناج و
سختی هستند .دوم اینکه ،قلمرو بهداشات وسایعتار از پیشاگیری از آلاودگی مناابع آب آشاامیدنی
است و اطمینان از دارا بودن ذخایر آبی مطمائن و بهداشاتی نیاز شاامل آن مایشاود (آل کجبااف،
.)141-151:1392
از طرف دیگر ،به دو دلیل ادعاهای سرف قابل رد کردن است :نخست اینکه هویات باه معناای
فعلی آن ،آستانه تعریف شده توسط سرف را پشت سر گذاشته است .با توجه بهحق هویت در مااده
 ۸کنوانسیون حقوق کود

( )19۸9که اینگونه بیاان مایدارد کاه کشاورها بادون هایگ مداخلاه

غیرقانونی باید به حق کود

در نگهداری از هویت خود ،تابعیت خود ،اسم و رابطاه فاامیلی خاود
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آخر آن حق ممکن است در طی زمان از دور خارج شود .برای م اال ،حقاوق منحصاربهفاردی کاه

احترام بگذارند و همونین ماده  ۸کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این حق را برای همه در نظر گرفته
است که به زندگی شخصی ،خانوادگی و ارتباطات شخص احتارام گذاشاته شاود .درنتیجاه نیااز و
هویت افراد به چیزی فراتر از یک زندگی سالم و پرمعنا پا گذاشته است و این انتخاب افاراد اسات
که چه هویت و زندگی را برای خود انتخاب کنند و این وریفه کشورها و جامعاه باینالملال اسات
که به این انتخابها احترام بگذارند .دوم اینکه ،ابزارهای حقاوقی و قاانونی حقاوق مادنی ماد نظار
سرف قابل بح است .برخالف حقوق مدن ی کاه ناشای از تابعیات و شاهروندی در هار کشاور یاا
عضویت در هر ملت است .حقوق بشر فرض بر آن دارد کاه ایان حقاوق ،ادعاا یاا حاق هار انساان
بهشمار میرود و تعهدات ناقص عموماً بر عهاده کسای اسات کاه قاادر باه کماک کاردن باشاد و
برخالف حقوق مدنیاند که به کشوری که یک فرد تابعه و شهروند آن است ،وابسته است .حقاوق
بشر بیانات اخالقی مستحکمی هستند که نیاز است تا برای تحقق این آزادیهای به رسمیت شاناخته
شده که از طریق این حقوق و از طریق قانون یا حقوق عرفی شناسایی مایشاوند ،اقادامات خاصای
انجام بشود .زمانی کاه محتاوای آنهاا از اهمیات خاصای برخاوردار اسات و زماانی کاه ادعاای آن
می تواند در معرض یک موشکافی و بررسی دقیق قرار بگیرد ،چنین حقوق بشری میتوانند بهعنوان
67

یک دستور کار برای قانون و سیاستهای جدید مورد استفاده قرار بگیرند .از منظار عمالگرایاناه،
ررفیت رو به رشدی از قانون حقوق بشر برای ایجاد مسئولیتها و ابزارهایی برای تضمین نظارت و
بررسی امکان شناخت حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق بشری/نویسنده  :مهشید یراقی اصفهانی

نظارت بر اجرای دقیق آن ازجمله سازوکارهای نرم نظارتی وجود دارد .تبدیل چیزی به یاک حاق
اساسی و بنیادی نهتنها جایگاه آن در دستور کارهای سیاسی را تضمین میکند ،بلکه ساازوکارهای
اجرای آن ازجمله گزارشگری ،جریانهای اصلی و جبران خسارت را هدف قارار مایدهاد کاه در
همین رابطه شمار بیشتری از دولتها مایل به پذیرش آن هستند ،آنهام زماانی کاه آنهاا ابزارهاای
جدید حقوق بشری را به رسمیت میشناسند .بر اساس یک حق بشری منطقی و عقالیی حق هویت
نه تنها باید در برابر نفوذ و مزاحمت محافظت شود ،بلکه باید به شیوهای م بتتر مورد حمایت قارار
بگیرد .حق هویت باید بهعنوان یک حق ارائه شده با شرایط ضروری برای هویت شکل داده شده و
توسعهیافته در شود کاه ناهتنهاا باه رسامیت شاناختن هویات را در اختیاار قارار مایدهاد ،بلکاه
شکلگیری هویت را نیز مجاز میشمارد .یک حق هویت طرحریزی شده عالوه بر ابعاد منفای آن،
بهعنوان حقی که باید از مزاحمتها و تجاوز سایر هویتها در امان بماند ،شامل یاک تعهاد م بات
برای اشخاص تال (دولت و دیگران) است؛ یعنی یک حق اعطاشاده باا ابزارهاای ضاروری بارای
ایجاد ،توسعه و پایداری هویت یک فرد .یکی از ابزارهای ضروری برای توساعه هویات یاک فارد
حق داشتن دسترسی آزادانه به اینترنت است.
ایده دسترسی به اینترنت که بهعنوان یک حق بشری مد نظر قرارگرفته است ،باا توجاه باه منشا
خود که بدون شک «گزارش سازمان ملل» است که توسط فرانک الرو ارائاه شاده اسات ،باهطاور
گستردهای در طول دهه گذشته رشد یافته است .درحالیکاه «گازارش ساازمان ملال» صاریحاً بیاان
نمیکند که دسترسی به اینترنت باید بهعنوان یک حق بشری مد نظر قرار داده شود ،قویاً دال بر آن
است که این حق از طریق ه شدار به کشورهای عضاو علیاه محادودیت بار دسترسای باه اینترنات و
متعهد نگاهداشتن دولتها برای ارائه زیرساختهای کافی برای تضمین دسترسی به اینترنات ،ماورد
توجه قرارگرفته است .فرانک الرو در «گازارش ساازمان ملال» باهطاور ماداوم ،ارزش اینترنات در
دستیابی به اهداف مشابه سایر حقوق بشری و همونین نتایج م بات ناشای از اساتفاده از آن را ماورد
ت کید قرار میدهد .میتوان ادعا کرد که یک حق بشری که بهواسطه «گزارش سازمان ملل» ایجااد
شده است ،حکومت کشورهای عضو را از محدود کردن دسترسای باه اینترنات و محتاوای بارخط
ممنو میکند و تعهدات کشورهای عضو باهمنظاور ارائاه زیرسااختهاای الزم بارای دساتیاابی
شهروندان به دسترسی به اینترنات جهاانی را یاادآور مایشاود« .گازارش ساازمان ملال» ،رونادها و
چالشهای کلیدی حقوق تمامی افراد برای جساتوجاو ،دریافات و اشااعه اطالعاات و ایادههاا از
طریق اینترنت را بررسی و منبع آن را تحت عنوان ماده  )2(19می اق بینالمللی حقوق سیاسی مدنی
ذکر میکند که این ماده بیان میدارد« :هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشاد؛ ایان حاق

6۸

باید شامل آزادی جستوجو ،دریافت و اشاعه اطالعات و ایدههاا از تماامی اناوا  ،صارف نظار از
مرزبندیها چه بهصورت شفاهی و چه نوشتاری و چاپی ،در شکل هنر یا از طریق هر رسانه دیگری
گزارش الرو ( ۸۸ ،)2011پیشنهاد و توصیه را برای ارتقاء و ترویج حق آزادی بیان باهصاورت
برخط و همونین محافظت از آن ایجاد کرده است .اینها شامل توصیههای بیشاماری در پیشارفت،
ارتقاء و ت مین دسترسی به اینترنت برای همه است .الرو در پیشنهاد شماره  67خود بیان داشات کاه
اینترنت مانند هیگ رسانه دیگری نیست که افراد را قادر به جستوجو ،دریافت و اشاعه اطالعاات و
ایدههایی از تمامی انوا کند ،اطالعات و ایدههایی که بهصورت لحظهای و کامالً مقارونباهصارفه
در سرتاسر مرزهای ملی در دسترس قرار دارند؛ وی همونین بر این باور است که اینترنت از طریاق
فعال کردن سایر حقوق بشری ،توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی یک کشور را تقویت میکند و
بهواسطه گسترش ررفیت و قابلیت افراد برای برخاورداری از حاق آزادی عقیاده و بیاان ،باه روناد
پیشرفت بشریت در کل یااری مایرسااند .وی در پیشانهادهای شاماره  79 ، 7۸و  ۸5بیاان مایدارد
زمانی که دولتها دسترسی به اینترنت را قطع مایکنناد ،ایان درواقاع نقاض مااده  19پااراگراف 3
می اق بینالمللی حقوق سیاسای مادنی اسات .او ساپس از دولاتهاا درخواسات مایکناد تاا حفاا
دسترسی به اینترنت در تمام زمانها را تضمین کنند و همونین بر این گمان است کاه باه ایان دلیال
که اینترنت به ابزار ضروری برای تحقق طیفی از حقوق بشر مبدل شده است ،مباارزه باا ناابرابری و
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باشد».

تسریع روند توسعه و پیشرفت بشر و اطمینان از دسترسی به اینترنت جهاانی ،بایاد باه یاک اولویات
برای دولتها مبدل شود .الرو در پیشنهاد شماره  65نشان میدهد که چگونه برخی از کشاورها در
مورد برجسته کردن دسترسی به اینترنت بهعنوان حق بشری برای تمامی شاهروندان پایش رفتاهاناد.
وی همونین در پیشنهاد شماره  66بر این واقعیت ت کید میکند که موانعی برای واقعشدن ایان امار
در هر کشوری وجود دارد که به دلیل فقدان و کمبود کاالهای اساسی است ،اما باه هماه دولاتهاا
در مورد تعهدات م بتشان بهمنظور تسهیل آزادی بیان و اتخاذ سیاستهای مشخص و مؤتر در ایجاد
اینترنت قابل دسترس در سطح گساترده ،قابالدساترس و مقارون باهصارفه بارای هماه بخاشهاای
جمعیتی ،یادآوری میکند .الرو در پیشنهاد شماره  6۸باا اساتناد باه بیاداری اساالمی و انقاالبهاا،
پتانساایل اساساای و متحااول اینترناات را برجسااته ماایکنااد و بیااان ماایدارد کااه در خااالل شااورش و
ناآرامی ها ،اینترنت نقش مهمی را در بسیج جمعیت برای عدالت ،برابری ،پاسخگویی و احترام بهتر
به حقوق بشر ایفا کرده ،بنابراین دولات هاای عضاو بایاد تساهیل دسترسای باه اینترنات بارای تماام
شهروندان با کمترین حد ممکن محدودیت برخط را در اولویاتهاای خاود قارار بدهناد .درنتیجاه
انتشار «گزارش سازمان ملل» که از کشورهای عضو درخواست کرد تا زیرساختهای الزم را برای
دسترسی به اینترنت فراهم آورند (بهعنوان حق دسترسی م بت) و علیه محدودیت و سانسور استفاده
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برخط شهروندان هشدار بدهند (حق دسترسی منفی)« ،گزارش سازمان ملل» بهطاور ضامنی حقاوق
بشر را بهعنوان تصدیق دسترسی به اینترنت مد نظر قرار داده است.
بررسی امکان شناخت حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق بشری/نویسنده  :مهشید یراقی اصفهانی

ارزشهای تقویتکننده آزادی بیان و دسترسی به اینترنت
درحالی که همه در مورد در اختیار داشتن اینترنات باه توافاق رسایدهاناد ،برخای معتقدناد کاه ایان
موضو نباید در چهارچوب حقوق بشر قرار گیارد .هماانگوناه کاه در فصاول پیشاین اشااره شاد،
سرف بر این باور است که یکسانسازی یک فناوری مانند اینترنت با سایر حقوق بشر اشتباه است و
اینترنت صرفاً یک توانمندساز برای حقوق است و نه خود حقوق .با ایانحاال ،اساتدالل سارف بار
اساس تعریف بسیار محدودی از حقوق بشر است ،زیرا بخش گستردهای از این حقوق ،ریشاههاای
خود را مدیون فناوری هستند .حقوقی همواون حاق مساکن و آماوزش بارای تحقاقشاان مساتلزم
فناوری هستند« .تمامی برنامهنویسیهاایی کاه اینترنات را شاکل مایدهناد ،خااصتار از مایخهاا و
چکشهای مورد استفاده برای ساختن یک خانه نیساتند و باه هماین دلیال هایگیاک از آنهاا نبایاد
بهعنوان حقوق بشر مدنظر قرار بگیرند؛ چراکه آنها نیز صرفاً توانمنادسااز هساتند .باا توجاه باه ایان
نکته ،برخی از مدافعان از حق دسترسی به اینترنت بیان داشته است که :اینترنت «دقیقااً همانناد یاک
خانه ،چیزی بیش از مجمو اجزای آن است چیزی که بیش از آجر و مالت جامعه است که ماا آن
را تمدن مینامیم .اینترنت خود یک جامعه منحصربهفرد اسات کاه یاک چشاماناداز جهاانی را باه
زندگی ما اعطا می کند .دسترسی به اینترنت بارای شاهروندی جهاان ،امکاان همکااری ،فراگیاری،
همدلی و مشارکت در سطح جهانی ،مجاز دانسته شده است»(گراماتیس.)12 :2014 ،1
برای اتبات اینکه دسترسی به اینترنت صرفاً یک توانمندساز حقوق بشری نیست ،مفهوم حقاوق

بشر باید موشکافی شود.
حقوق بشر را میتوان یک بسته در نظر گرفت که شامل یاک بیاان انتزاعای از حاق و برخای از
ابزارها برای دستیابی به آن حق است .برای تعیین اینکه یک مجموعه مفهومی از حقوق دسترسای

به اینترنت در چه مواردی قرار دارد ،میبایست به تعریف جیمزگریفین 2از حقوق بشر توجاه شاود:
«آن جنبه از زندگی ما که الزمه توانایی و قابلیت ما برای انتخاب و پیگیری یک زنادگی ارزشامند

است» (گریفین.) 45 :200۸ ،3

با استفاده از کلمه «رویکرد تواناییها و قابلیتها» 4در این نظریه ،آن دسته از جنبههای حیااتی و
مهم زندگی که به یک شخص اجازه مایدهاد تاا باا عازت نفاس باه زنادگی خاود اداماه بدهاد و

1. Grammatis
2. James Griffin
3. Griffin
4. the capabilities approach
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همونین قادر به مشارکت ماؤتر در انتخااب سیاسای و حمایات از آزادی بیاان و اجتماعاات وی را
میتوان در همین راستا بیان کرد.
دسترسی به اینترنت محدود شود ،توانایی برای مشارکت مؤتر ازنظر سیاسای محادود خواهاد شاد.
برای اینکه دسترسی به اینترنت در چهارچوب حقوق بشر قرار گیرد ،نیاز است تا باا منفعات انساانی
که پایه سایر حقوق بشری است ،پیوند داده شود .مجموعهای که آزادی بیان در آن جای میگیارد،
باید شامل دسترسی به اینترنت باشد؛ زیارا هادف هار دوی آنهاا تارویج و ارتقااء هماان مشاارکت
سیاسی آزاد است؛ بنابراین دسترسی به اینترنت نیاز دارد تا با منفعت انساانی کاه مبناای آزادی بیاان

است ،در ارتباط باشد .توماس امرسون 1با تکیهبار ایادههاای محققاان در خصاوص آزادی بیاان ،از
چهار دستهبندی ارزشهایی که مبنای حفارت از آزادی بیان هستند ،استفاده میکند:
حفارت از سیستم آزادی بیان ضروری است )1:بهعنوان ابازاری بارای تضامین توساعه نفاس و
شخصیت فردی؛  )2بهعنوان وسیلهای برای دستیابی به حقیقت؛  )3بهعنوان شیوهای بارای تضامین
مشارکت اعضای جامعه در تصمیمگیاری اجتمااعی و سیاسای؛  )4باهعناوان وسایلهای بارای حفاا
توازن بین تبات و تیییر در جامعه با فراهم آوری یک سازوکار برای افراد بهمنظاور بیاان ناامیادی و
واکنش های خاود بارای تیییار در یاک جامعاه بااز و آزاد ایان ارزشهاا در صاورت کاربردشاان،
مشخص میشود که بهطور جداییناپذیری با دسترسای باه اینترنات در ارتبااط هساتند 2.اساتفاده از
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در عصر حاضر ،این قابلیت با دسترسی به اینترنت درهم تنیده شده است و باه ایانترتیاب ،اگار

دسترسی به اینترنت بر اساس مدل امرسون )1 :دسترسای باه اینترنات ،شایوههاای متفااوتی را بارای
توسعه نفس و شخصیت فرد ارائه میدهد؛ کاه افاراد مایتوانناد از طریاق رساانههاای اجتمااعی یاا
وبالگ نویسی ،افکار و باورهای خود را توسعه بدهند؛ )2دسترسی به اینترنت دساتیابی باه حقیقات
را برای افراد آسان میکند ،چراکه یک منبع نامتناهی را برای شخص فراهم میآورد کاه مایتواناد
شخص را در جریان پیگیری حقیقت همراهی کند؛ )3دسترسی باه اینترنات یاک شابکه جهاانی در
دسترس را ایجاد کرده است که جریان آزاد اطالعات و ایدههاا را در اختیاار قارار مایدهاد ،یاک
عرصه جهانی را برای مباح ه و منارره ایجاد میکند؛ بناابراین یاک فارد باهعناوان عضاوی از یاک
جامعه بزرگ تر و به طرق بیشتری قادر به مشارکت اسات؛ )4دسترسای باه اینترنات یاک خروجای
جهانی را برای افراد فراهم میآورد تا احساسات خود را در مورد هار موضاو و از طریاق وباالگ
3

نویسی ،مشارکت در صفحات مختص نظرات ،رسانههای اجتماعی و غیره ارائه بدهند.
بنابراین آشکار است که دسترسی به اینترنت ،همان ارزشهایی را ترویج میدهاد کاه زیربناای
حق آزادی بیان است و درنتیجه تصدیق آن بهعناوان حقاوق بشار ،بارای جامعاه بسایار ارزشامند و
1.Thomas Emerson
2. See: Emerson, 1963: 956-877
3. See: Emerson, 1963: 956-877
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گرانبها است؛ زیرا تا حد زیادی نسبت به ساایر شایوههاای ارتباطاات توفاق و برتاری دارد .از نظار
طبقااهبناادی ارتباطااات کااه در کتاااب همگرایاای ساالولی و ماارگ حااریم شخصاای آمااده اساات:
بررسی امکان شناخت حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق بشری/نویسنده  :مهشید یراقی اصفهانی

سخن پراکنی ،تبلییات و غیره بهعنوان «ارتباطات عمودی» (از طریق تلویزیون و رادیاو) طبقاهبنادی
میشود ،درحالیکه تعامل فرد با فرد بهعنوان «ارتباطات افقی» (از طریق تلفن و ایمیال) طبقاهبنادی
میشود .ارتباطات عمودی به دلیل یکطرفه بودنش ،تا حد زیادی میتواند افکار عمومی را تحات
ت تیر قرار داده و آن را شکل بدهد .رساانههاای جمعای مایتوانناد اشاخاص ،باورهاا ،انتخاابهاا و
نظرات را از طریق تبلییات تحت ت تیر قرار بدهند؛ به همین ترتیب این رسانههای عمودی ،ماانعی را
بین مردم و رویدادها ایجاد میکنند با ارائه چنین بستر ناپایداری برای ارتباطات افقای ،دسترسای باه
اینترنت متعاقباً هرگونه مانعی را از میان میبرد و جامعه را برای شاکلگیاری افکاار عماومی آمااده
کرده و در مباح ات روشنفکرانه درگیر میکند؛ بنابراین افراد ،تنها به باور هار چیازی کاه از طریاق
رسانههای عمودی به آنها انتقالیافته است ،محدود نمیشوند .آنها قادرند تا به یاک تجزیاهوتحلیال
اندیشمندانه مبادرت بورزند و در صورت لزوم ،ازآنوه از طریق مباح ه و پیگیری حقیقت گازارش
میشود ،آگاه و مطلع شوند (حبیب نژاد.)110-191 :1390 ،
دسترسی به اینترنت افاراد را ترغیاب مایکناد تاا ناوعی از زنادگی را تجرباه کنناد کاه آزادی
شخصی و قوه ابتکار را در برمیگیرد .ما بهعنوان انسان ،برای تجرباه زنادگی باا آزادی شخصای و
خالقیت ،برای تحقق استقالل ،به ابزارهای ارتباطی نیاز داریم؛ زیارا در ایان صاورت ماا قاادریم تاا
خودمان را آشکارا ابراز کنیم و در راستای عدالت مشارکتی ،تصمیمگیری کنیم .اینترنت باهعناوان
چنین ابزاری عمل میکند ،آنهم با این اطمینان که ما قادر باه تحقاق مناافع خاود باا انتقاال چیازی
هستیم که بهصورت عمومی ارائه و بح میشوند .در ایان راساتا ،دسترسای باه اینترنات مایتواناد
صدای افرادی باشد که در حاشیه قرار گرفتهاند ،کسانی که بدون دسترسی به اینترنات راهای بارای
بیان افکار و عقاید خود در مقیاس جهانی را نخواهند داشات .از ایانرو ،ایان دساته از افاراد بادون
دسترسی به اینترنت ،از نظار روشای بارای ارزیاابی صاحیح و تصامیمگیاری در ماورد موضاوعات
مختلف ازجمله تصمیم گیری سیاسی ،از اعتبار الزم برخوردار نیستند؛ ایان ماهیات دنیاای دیجیتاال
است؛ بنابراین ،دسترسی به اینترنت میتواناد باا قابلیاتهاای انساان ،ارتبااط مساتقیمی داشاته باشاد
قابلیتهایی که برای تضمین یک زندگی ارزشمند مد نظر قرار داده میشوند.
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است ،این آزادی همونین برای دسترسی به اینترنت قابلیت اعمال دارد؛ بنابراین مایتاوان اساتدالل
کرد که دسترسی به اینترنت میتواند بهعنوان یک حاق بشاری طبقاهبنادی شاود؛ زیارا ارزشهاا و
قابلیتهایی که زیربنای حق آزادی بیان تعریف شده است ،مشابه همان دسترسی به اینترنت هساتند.
مفهوم حقوق بشر در ارتباط با دسترسی به اینترنت ،در حال حاضر حمایتهای قاانونی و قضاایی را
از سوی کشورهای متعددی بهدست آورده است  ،کشورهایی کاه بار ایان باورناد کاه دسترسای باه
اینترنت باید برای تمامی انسانها فراهم شود .این کشورها ،در پیشروی این مسیر ،پیشگام و راهبار
هستند و سایر کشورها نیز باهمنظاور ارتقااء کیفیات زنادگی شاهروندان خاود و در کال ،رشاد آن
کشور ،با سرعت هرچه تمامتر ،از آنها پیروی میکنند .درحالیکه هنوز یک تعریف ساختاریافته و
مشتر ازآنوه حق دسترسی به اینترنت شامل آن است ،محقق نشده است ،یک اعالمیه رسامی از
سوی جامعه بینالمللی به توضیح و شفافسازی آن یاری میرساند .درحالیکاه «گازارش ساازمان
ملل» ،گزارشی ناکافی و ناقص است ،اما نقطه شرو خوبی به سمت یک ساختار قاانونی و حقاوقی
رسمی است .با اینحال ،در حال حاضر ،گزارش سازمان ملل بهطور قطع ت تیر بسیار مهمی بر تحقق
ترویج و ارتقاء دسترسی به اینترنت بهعنوان یک حق بشری را دارد؛ زیرا دادگاهها و قاانونگاذاران
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بحث و نتیجهگیری
آزادی بیان حق بنیادین بشری است که برای تمامی افراد الزم و ضروری است تاا یاک زنادگی باا
عزتنفس را تجربه کنند و پتانسیلهای خود را بالفعل کنند؛ همانگونه که در مطالب فاوق مشاهود

درنهایت متقاعد خواهند شد تا از این استدالل بهویژه به دلیل حمایاتهاای گساترده پیاروی کنناد.
تائید قانونی حق دسترسی به اینترنت در سطح بینالمللی ،هرگونه اختالفنظاری کاه ممکان اسات
درنتیجه ماهیت بدون مرز اینترنت به وجود آید را فرو مینشاند .بر اساس تعهدات م بت و منفی که
بهواسطه گزارش سازمان ملل تقویت شده است ،پذیرش گستردهتاری از حاق بشاری دسترسای باه
اینترنت وجود دارد که نهتنها توانمندساز سایر حقوق است ،بلکه باید باهگوناهای صاحیح باهعناوان
خود حقوق بشر طبقهبندی شود .اذعان به دسترسی به اینترنت بهعنوان جزئی از حقوق بشار باهطاور
گریزناپذیری به ایده مرسوم و پذیرفتهشدهای در طول زمان مبدل شده است؛ زیرا اینترنت باهناچاار
در زندگی روزمره ما بهشدت آمیخته شده است و فارغ از اینکه نتیجه ایان مباح اه در کوتااهمادت
چه باشد ،دسترسی به اینترنت قطعاً روزی در آینده ،مانند غذا خوردن الزماه حیاات انساان خواهاد
بود.
تشکر و قدردانی
نگارنده از عزیزانی که در فرآیند انتشار این پژوهش نهایت همکاری را داشتند ،کمال امتنان را دارد.
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