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Background and Aim: The free flow of information faces challenges from 

two sides; The incompatibility of the right to free access to information with 

the right to own information, both of which are confirmed by human rights 

documents and international law and the effect of free dissemination of 

information on of "sovereignty" even though both are supported by 

international law. 

Materials and Methods: This research is theoretical and based on descriptive-

analytical method. The method of collecting information is library-based and 

by referring to documents, books and articles. 

Findings: The upcoming research has firstly proven that the aforementioned 

incompatibility is not a conflict of rights, but rather a conflict in the enforcement 

position. Then, he has presented three solutions for the conflict between the 

right of "free access to information" and the right of "ownership of 

information." 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion:  In order to solve the conflict between the right to "disseminate 

information" and "sovereignty", it is possible to combine the two theories of 

"technological determinism" and "social constructionism". Finally, none of the 

rights of "dissemination of information" and "sovereignty" are absolute, but the 

sovereignty of governments must be considered in the process of 

disseminating information, and human rights and humanitarian rights must be 

respected in the process of exercising sovereignty. 
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 مقدمه. 1

 نتریاطالعات، در عصر ارتباطات به عنوان مهم

. درست شودیم یتلق یو فرامل یمنبع اقتدار مل

 امیه، خود پرسان» لوهانمک ریاست که به تعب

 لیبر محتوا و تحل شتریرسانه ب تیاهم یول« است

است  یمحتوا استوار است. منظور از محتوا، اطالعات

 لیاز تحل ورو منظ ابدییرسانه انتقال م قیکه از طر

محتواست  یفیو ک کمی مندقاعده یمحتوا، بررس

. هامعتبر و قابل تکرار از داده جیگرفتن نتا یبرا

 حق است؛ حق دو مستلزم اطالعات تبادل

آزاد به اطالعات و حق انتشار آزاد  دسترسی

 یعموم المللنیدو حق در حقوق ب نیاطالعات. ا

با  لبتهآزاد اطالعات موسوم است که ا انیبه جر

به آن، به  یطیو شرا ودیو گنجاندن ق یتحوالت

است. هر دو عرصه  افتهیشهرت  «یجامعه اطالعات»

 دسترسی حق روست؛روبه هاییشده با چالش ادی

بر  یمعنو ای یماد تیبه اطالعات با مالک آزاد

 تیاطالعات و حق انتشار آزاد اطالعات با حاکم

که تمام حقوق مزبور  نیکشورها ناسازگار است با ا

 المللنیو حقوق ب یاسناد حقوق بشر دییمورد تأ

از  یناسازگار نیا نکهیا نییگفته است. اما تع قرار

تزاحم در اجرا مهم است.  اینوع تعارض است 

 زیدو چ یکه ناسازگار شودیمحقق م یتعارض وقت

که مضمون  ایباشد به گونه لیدو دل یاز تناف یناش

نموده و از نظر  یرا نف گرید لیمدلول دل ل،یهر دل

آن دو ناممکن است؛ مانند تعارض  انیعرف جمع م

واجب نبودن نماز جمعه؛  ایدر واجب بودن  لیدو دل

 یتناف ذاتاً لیدو دل نیاست که ب یاما تزاحم هنگام

وجود ندارد بلکه مکلف در مقام اجرا و امتثال امکان 

مانند  ست؛یمحقق ن شیبرا فیعمل به هر دو تکل

در آن  قیتزاحم وجوب نماز و وجوب نجات غر

 واحد. 

است که  نیپژوهش ا یفرارو یسوال اساس

به اطالعات با حق  یحق انتشار و دستر یناسازگار

 تیبر اطالعات حق انتشار اطالعات با حاکم تیمالک

 ؟تزاحم ایکشورها از باب تعارض است 

 ادیحقوق  انیم یاست که ناسازگار نیما ا هیفرض

 .از باب تزاحم در مقام اجراست شده
 

 هامواد و روش .2

 نیدر ا یمورد بحث فاقد سابق پژوهش موضوع

ناظر بر  شتریبه آن ب کیبوده و پژوهش نزد نهیزم

 نیآزاد اطالعات است و از ا انیاصول حاکم بر جر

 ینوشتار حاضر را در حل ناسازگار توانیجهت م

بر  یناسازگار نیحل ا ژهیحقوق مزبور به و انیم

از  زیماتزاحم و تعارض در نوع مت انیم زیتما یمبان

و  ینظر ق،یتحق نیدانست ا گرید هایپژوهش

و روش  باشدیم یلیتحل یفیروش توصبر  یمبتن

است و  ایخانهکتاب صورتاطالعات به یآورجمع

با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته 

 است.

 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.
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 هاافتهی. 4

که،  دهدیپژوهش حاضر نشان م هایافتهی

بر  تیآزاد اطالعات و مالک انیجر انیم یناسازگار

اطالعات، نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب 

تزاحم حق  یتزاحم در مقام اجراست. سپس برا

بر  تیمالک»و حق « آزاد به اطالعات یدسترس»

تزاحم در حل وجود دارد: حل سه راه« اطالعات

حق، حل تزاحم با رجوع به حقوق  حققمرحله ت

موضوعه. و  نیقوان قیو  حل تزاحم از طر یعیطب

با « انتشار آزاد اطالعات»حل تزاحم حق  یبرا

 ییجبرگرا» هیدو نظر قیتوان از تلفیم «تیحاکم»

استفاده کرد.  «یاجتماع ییگراساخت»و  «یفناور

و « انتشار اطالعات»از حق  کیچیه ت،یدر نها

را  طیمطلق نبوده و الزم است، آن شرا «تیحاکم»

آن مراعات حال  نیترکه مهم ندیمالحظه نما

 زیانتشار اطالعات و ن ندیها در فرادولت تیحاکم

 ندیمراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فرا

 است. تیاعمال حاکم
 

 . بحث5

 آزاد انسان به اطالعات ی. حق دسترس5-1

هر نوع داده است که در اسناد مندرج  اطالعات،

به  ای دهیگرد رهیذخ یافزاربه صورت نرم ایباشد، 

ضبط شده باشد. )بند الف ماده  یگرید لهیهر وس

آزاد به اطالعات، مصوب  یقانون انتشار و دسترس 1

اطالعات، مطابق اسناد  نیبه ا ی(. دسترس1388

 یساساز حقوق ا المللینیب ای یمتعدد داخل

 ران،یا حقوقی نظام در مثال عنوان به. هاستانسان

اصل سوم قانون  2قانون فوق، بند  2مطابق ماده 

نظام سالمت  یقانون ارتقا 3بند الف ماده  ،یاساس

، قانون بهبود مستمر 1390و مقابله با فساد  یادار

قانون  10و ماده  1390کار مصوب  و کسب طیمح

 ونیبه کنوانس رانیا یاسالم یالحاق دولت جمهور

منشور  32تا  30، مواد 1387مصوب  مبارزه با فساد

از مقررات  گرید یو برخ 1395 یحقوق شهروند

آزاد به اطالعات  یبر حق دسترس یداخل نیقوان

 نموده است. دیتأک

وجود دارد که ناظر  یمقررات زین المللنینظام ب در

 هیاعالم 19حق است. به عنوان مثال ماده  نیبر ا

 تواندمی هرکس»: داردیحقوق بشر مقرر م یجهان

 محدودیت و قید هیچ بدون بخواهد که وسیله هر به

جغرافیایی، اخبار و افکار را مورد کنکاش  مرزهای به

 نیا حیتصر«. و انتشار دهد دیداده، دریافت نما قرار

در  ییایجغراف یبر حذف مرزها هیماده از اعالم

 یطور کلاخبار و افکار و به افتیدر یراستا

است که از نظر  نیاز ا یاطالعات، حاک

به  یحق دسترس ه،یاعالم نیکنندگان اامضا

کشور  کی ییایجغراف یاطالعات محدود به مرزها

و افکار در هر  اربه اخب تواندیو هرکس م ستین

 نیا 26داشته باشد. ماده  ینقطه جهان دسترس

به حق  میمستقریغ ای میمستق زین هیاعالم

همه و بر اساس  یبرا هیعال ماتیبه تعل یدسترس»

 نیا نکهی. گو اکندیاشاره م« کسهر یستگیشا

 یر بر حق آموزش و پرورش است ولـماده ناظ

 تلزمحق مس نیا شودیگونه که مالحظه مهمان

است.  یآموزش عال قیبه اطالعات از طر یدسترس

 ،یحقوق اقتصاد المللینیب ثاقیم 13ماده  2بند 

ناظر بر تعهد  نکهیگو ا زین یو فرهنگ یاجتماع
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 و عموم مردم به آموزش یباره دسترسکشورها در

استعداد  هیو بر پا یمتساو گان،یپرورش به صورت را

حق  نیبه ا یعموم یدسترس یکس است ولهر

 نیا 15به اطالعات است. ماده  یمستلزم دسترس

و  یعلم قاتیتحق یالزم برا یآزاد»به  زین ثاقیم

 19اشاره کرده است. اما ماده « خالقانه هایتیفعال

 یشتریبا صراحت ب یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم

کسب و اشاعه اطالعات و افکار از هر » یاز آزاد

 ای شفاهاًبدون توجه سرحدات آن، خواه  لیقب

هر  ایهنر و  لهیبه وس ایبه صورت چاپ  ایمکتوب 

آورده است. البته بند  انیسخن به م «گرید لهیوس

مصرح  هایتیحق را تابع محدود نیماده ا نیا 3

 تیثیح ایاحترام به حقوق »با توجه به  یقانون

 ای ینظم عموم ای یمل تیحفظ امن»و  «گرانید

ت )سایت مرکز نموده اس «یاخالق عموم ایسالمت 

 (.1، 2022اسالمی، های مجلس شورای پژوهش

 یعموم به اطالعات مورد توجه برخ یدسترس حق

 زیسازمان ملل متحد ن یمجمع عموم هاینامهقطع

 1721 شماره نامهبوده است. به عنوان مثال در قطع

 دیبا ایماهواره ارتباطات»: است آمده 1961 سال

در دسترس  یالمقدور جهانیبه صورت برابر و حت

 1802 نامهدر قطع نیهمچن«. باشد ایتمام مردم دن

عضو  یکشورها یبر ضرورت دسترس 1962سال 

ارتباطات  قیسازمان ملل متحد به اطالعات از طر

 مانیشده است. پ دیکارآمد و مؤثر تأک ایماهواره

کشورها در  تیباره اصول حاکم بر فعالدر 1966

جو شامل  یماورا یاکتشاف و استفاده از فضا نهیزم

مقرر  ز،ین گرید یکره ماه استفاده و اجرام آسمان

جو متعلق به تمام  یماورا یفضا»داشته است: 

اکتشاف و استفاده  یاست و برا یجوامع بشر

 مقررات مطابق و هابرابر آن یکشورها بر مبنا

آزاد  ،یو فارغ از هرگونه اختصاص مل المللینبی

(. 133 ،2004 ،یمان اطالعات عموم)دپارت«. است

 یبرداربهرههر نوع  «یاختصاص مل»منظور از 

)الچس،  باشدیجو م یماورا یاز فضا یانحصار

 2013سپتامبر  4  (. در گزارش951 ،1997

به حق  زیحقوق بشر سازمان ملل ن یشورا

آزاد به اطالعات و رابطه آن با حق  یدسترس

 یم 11در گزارش  زیاشاره شده و ن قتیدانستن حق

آزاد به اطالعات  یشورا به حق دسترس نیا 2016

 شده است. دیتأک یمجاز یدر فضا
 

آزاد اطالعات تا جامعه  انی. از جر5-2

 یاطالعات

و  یاسیو س یحقوق مدن المللینیب ثاقیم 19 ماده

 هیپا توانیحقوق بشر را م یجهان هیاعالم 19ماده 

هر  رایآزاد اطالعات به شمار آورد؛ ز انیجر یحقوق

به  یاز حق دسترس نکهیدو ماده مزبور، عالوه بر ا

 اشاعه» حق بر ناظر اند،اطالعات سخن گفته

دو بعد  گری. به عبارت دباشندیم زنی «اطالعات

به اطالعات و  یدسترس یعنیآزاد اطالعات؛  انیجر

-هر»های ت را شامل شده است. واژهانتشار اطالعا

بدون »و « وسایل تمام»، «اطاّلعات و افکار»، «کس

 انیجر یبرا یمستند تواندیم« مالحظات مرزی

 شود.  یشده، تلق ادیآزاد اطاّلعات در هر دو عرصه 

 شمال» از اطاّلعات آزاد جریان حال، نظریّه نیا با

با « غرب به شرق»انع اقتصادی و از م با «جنوب به

امر منجر به  نهمی و بود رومانع فرهنگی روبه
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در  یکشورها ژهیاز کشورها به و یاریمخالفت بس

شد. در گزارش کمیسیون  هینظر نیحال توسعه با ا

به  ونسکویالمللی بررسی مسائل ارتباطات بین

جهان  کی»که با نام « شن مک براید» استیر

جریان »منتشر شده، آمده است: « صدا نیچند

که واقعاً آزاد باشد، باید دوطرفه اطاّلعات برای آن

ها، تسهیالت مخابراتی، کز خبرگزاریباشد؛ تمر

های جمعی، منابع اطاّلعاتی و سازندگان رسانه

 رهایتجهیزات ارتباطی در شماری از کشو

 یک فرصت هرگونه جلوی واقع در رفته،پیش

الحقوق شرکای متساوی میان را آزاد جریان

در سطح ملّی، اطاّلعات از سطوح باال به . گیردمی

یابد و در سطح انتقال می عموم مردم در پایین

 وسایل ترینرفتهپیش دارای که هاالمللی، از آنبین

وسیله  ترینکم صاحب که هاآن سوی به هستند،

وی کشورهای تر به سهستند و از کشورهای بزرگ

هاِی این قبیل عدم توازن. شودتر منتقل میکوچک

 ارتباطات هایتوان در تمام بخشکمّی را می

 نظیر و کتاب فیلم، تلویزیون، رادیو، ات،مطبوع)

 درون در طرفهیک جریان تأثیر. یافت( هااین

« خوفناك است. یاربس توسعه حال در کشورهای

 یافق انی(. جر120-122، 1375 د،برای)شن مک

 زیغرب به شرق ن اطالعات از شرق به غرب و از

در حال  یکشورها یفرهنگ هایینگران شتریب

داشته است که گاه از آن به عنوان  یتوسعه را در پ

 هاینگرانی نی. اشودیم ادی یتهاجم فرهنگ

و آن  قشر به غرب آزاد جریان در فرهنگی

 به شمال آزاد جریان در اقتصادی هاینگرانی

 عدم سوی به را توسعه حال در کشورهای جنوب،

ریزی تفکر جریان آزاد اطاّلعات و پی هنظری پذیرش

العات به جای آن سوق داد جریان آزاد و متعادل اطّ

 (.114، 1391 ،ی)خلف

 یدو نهاد متعهدریغ یو جنبش کشورها ونسکوی

 هینظر لتعدی در را هاتالش نیشتریبودند که ب

در  ونسکویآزاد اطالعات انجام دادند.  انیجر

خود  کمیوستیشانزدهم تا ب یعموم هاینشست

 ریمس نیدر ا 1980تا  1970 هایسال یط

اجالس  انیبرداشت از جمله در جر یمثبت هایگام

نظم » قراری بر نامهقطع 1980در سال  کمیوستیب

 بیرا تصو« اطالعات و ارتباطات نینو المللینیب

آزاد اطالعات  انینمود که بر اساس آن، استقرار جر

باید براساس محو نابرابری و عدم تعادل ارتباطات و 

اطاّلعات، آزادی مطبوعات و اطاّلعات، تعدد منابع 

در حال  هایو مجراهای اطاّلعات، توانایی کشور

توسعه برای بهبود وضع ارتباطات آنان در انطباق با 

های ملّی، احترام به هویّت فرهنگی نیازها و آرمان

جنبش  نهمچنی. پذیرد صورت و... هاهمه ملّت

متعهد در اجالس سوم تا نهم خود ریغ یکشورها

آزاد اطالعات  انیبه موضوع جر یبه صورت جد

مقابله با تسلط  یبرا ییهااهتمام نموده و کوشش

استفاده از بر اطالعات و سوء افتهیتوسعه یکشورها

در حال توسعه  یکشورهاآن به نفع خود و به ضرر 

اطالعات و  نینو المللینینظم ب»استقرار  تاًیو نها

 (.115-120، 1391 ،یانجام داد )خلف« ارتباطات

اطالعات و  نینو المللینیبودن نظم ب ترمتعادل

آزاد اطالعات،  انیجر هیارتباطات نسبت به نظر

به تمرکز  شیگرا ،یجمع هایرسانه رگیرشد چشم

 رتریبودن، فراگ یفرامل شتر،یب ییکارا جهینتو در
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 ،یو فرهنگ یمل تیبر حفظ هو شتریب دیبودن، تأک

 نتریمهم لهو مانند آن از جم شتریتکثر و سرعت ب

اطالعات و ارتباطات بود. با  نینظم نو هاییژگیو

به  یانتزاع میبر مفاه دیو تأک ییگراحال آرمان نیا

 تر،افزون یبرابر شتر،ی)مانند عدالت ب ینیع یجا

 یافق انیجر ری(، مبالغه در تأثشتریب یفرهنگ تهوی

 یعمود انیتداوم جر ،یفرهنگ تیاطالعات بر هو

آن بر  ریشدن اطالعات و تأث یاطالعات، تجار

 هایتوجه به تفاوت اطالعات و عدم یمحتوا

موجود در جهان از جمله  هاینظامو تعدد  یفرهنگ

اطالعات و  نینو المللینیبود که بر نظم ب یینقدها

(. و 124-130، 1391 ،یارتباطات وارد بود )خلف

جامعه »خود را  یجا زین هینظر نیا اًتینها

 یبرخ ه،ینظر نیبه باور هواداران ا کهداد  «یاطالعات

 ،«یسازیروح جهان»آن عبارتند از:  هایاز مشخصه

 یدموکراس»، «از اهداف حاصله یتمندیرضا

جامعه داوطلب،  ،«یتحقق ارزش زمان» ،«یمشارکت

(. در پاسخ 77، 1381)موالنا،  «یاریاقتصاد هم»و 

سازمان ملل  یمجمع عموم 183/56نامه به قطع

در دو  «یجامعه اطالعات یجهان جالسا»متحد 

دسامبر  12تا  10مرحله  اجرا شد؛ اجالس اول از 

نوامبر  18تا  16در ژنو و اجالس دوم از  2003

در تونس برگزار شد. هدف اجالس اول  2005

 هایهیاستقرار پا نهیروشن در زم هایبرداشتن گام

همگان با در نظر گرفتن  یبرا یجامعه اطالعات

اصول  هیبود. اعالمتمام کشورها  هایینگرانمنافع و 

اجالس بود که به عنوان نقشه راه  نیا جیاز نتا یکی

قابل  یجامعه اطالعات کیبه  یابیدست یبرا

دانش مشترك بود.  هیهمگان و بر پا یدسترس برا

 ،یاطالعات هایرساختیبه اطالعات، ز یدسترس

 یدر استفاده از فناور تیاعتماد و امن جادیا

 ست،یز طیو ارتباطات، فعال کردن مح العاتاط

 یو محتوا یتنوع زبان ت،یو هو یتنوع فرهنگ

و مانند آن  یجامعه اطالعات یابعاد اخالق ،یمحل

استقرار  یاجالس برا نیا هاییمشجمله خطاز

باره در یبه توافقات یابیبود. دست یجامعه اطالعات

مجمع  سیمصوبات اجالس اول و تأس ینحوه اجرا

اجالس  جیو مانند آن از جمله نتا نترنتیا یراهبرد

دوم موسوم به اجالس تونس بود. پس از آن همه 

 المللینیب هیاتحاد یزبانیبا م یساله در ماه م

اطالعات  تیریمد تیبا محور هاییمخابرات نشست

د )سایت اجالس جهانی جامعه شویبرگزار م

آنکه  رغمیلع رسدیبه نظر م (. 1، 2019اطالعاتی، 

 المللینینظم ب یرفع کاست یبرا یجامعه اطالعات

 یاطاالعات و ارتباطات شکل گرفت اما کاست نینو

 یمیبودن مفاه یو انتزاع یمزبور که همان آرمان

و مانند آن  یفرهنگ تیهو ،یچون عدالت، برابر

 دتریجد میمفاه یبرخ یبوده و حت یهمچنان برجا

 یدر استفاده از فناور تیاعتماد و امن جادیمانند ا

جامعه  یبه ابعاد اخالق دیاطالعات و ارتباطات و تأک

 افزوده شد. یقبل میبه مفاه زین یاطالعات
 

آزاد به  یحق دسترس انی. تزاحم م5-3

 بر اطالعات تیاطالعات و حق مالک

 یآزاد به اطالعات مستند به برخ یدسترس حق

 یجهان هیاعالم 19ماده  ژهیبه و یاسناد حقوق بشر

 نیا یقابل انکار است ول ریغ یحقوق بشر حق

حق با  نیا ایکه آ شودیپرسش به ذهن متبادر م
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دارد؟ اسناد  یبر اطالعات همخوان تیحق مالک

آزاد به  یضمن اذعان به حق دسترس یحقوق بشر

 حیتصر زیبر اطالعات ن تیبه حق مالک ات،اطالع

 یجهان هیاعالم 27ماده  2نموده است. در بند 

کس حق دارد از منافع هر»حقوق بشر آمده است: 

و  یادب ،یعلم داتیاز تول یناش یو ماد یمعنو

«. شود تیکه خود به وجود آورده است، حما یهنر

 ،یعلم داتیبر تول تیشناختن حق مالک تیبه رسم

هر  رندهیعام است که در برگ یمفهوم یهنر و یادب

 مزبور خواهد بود. هاینهینوع اطالعات در زم

بر اطالعات  تیشناختن حق مالک تیرسم به

حقوق بشر  یجهان هیاعالم 27منحصر به ماده 

 تیخصوص حمابرن در 1886نامه . موافقتستین

 1952 یجهان ونیکنوانس ،یو هنر یاز آثار ادب

 به راجع 1993 نامهموافقت ت،راییباره کپدر

موسوم به  یفکر تیحقوق مالک یتجار هایجنبه

 1996، معاهده WCT 1996 همعاهد پس،یتر

WPPT تیدرباره مالک یحیو مانند آن مقررات صر 

اطالعات  دکنندهیبر اطالعات و اختصاص آن به تول

 10ماده  2وجود دارد. به عنوان مثال بند 

از بانک اطالعات  تیبه حما پستری نامهموافقت

اختصاص داده شده و مقرر داشته است: 

 نیگر، چه در ماشیمواد د ایها داده یآورجمع»

که به  گرید یهاقابل خواندن باشد و چه در شکل

ها، آن اتیوـمحت مـیتنظ ای نشیزـگ لـیدل

 دیبا زیهستند ن یفکر تیخالق کیدهنده لیتشک

تنها خود  تیحما نی. اردیقرار گ تیمورد حما

 دیبلکه با رد،یگینمموضوعات را دربر ایاطالعات 

مربوط به خود  تیرایشامل کپ ضیبدون تبع

)سایت موسسه « مواد هم بشود ایاطالعات 

ای مالکیت فکری مطالعاتی و خدمات مشاوره

 (.1، 2022مهسام، 

آزاد به  یدسترس انیم یو ناهمخوان اختالف

بر اطالعات منحصر به  تیاطالعات و حق مالک

فوق  المللینیحقوق ب ای یمقررات حقوق بشر

وسعه و ـدر حال ت یبلکه کشورها باشد،ینم

 گردیکیبا  نهیدر دو زم عمالً زین افتهیتوسعه

در حال  یکشورها نکهیاختالف دارند: نخست ا

 تیاز حد بر مالک شیب دیکه تأک دتوسعه باور دارن

 افتهیتوسعه یبر اطالعات به نفع کشورها یمعنو

بشر در دست  ازیعمده اطالعات مورد ن رایاست؛ ز

 نیبر ا یمزبور بوده و حق انحصار یکشورها

 ریاست که در مس ییکشورها انیاطالعات به ز

به  توانیم نهیزم نای در. اندتوسعه گام برداشته

استناد  پستری نامهمخالفت کشور مصر با موافقت

سنگ دانستن در حال توسعه، هم یکشورها .نمود

شده ادیدر موضوع  افتهیتوسعه یخود را با کشورها

 ندیبه اطالعات در فرا یدسترس رایدانند؛ زیناروا م

مستلزم  تیرایو کپ یمعنو تیمالحظات مالک

 افتهیتوسعه یشورهادر ک»است و  نهیپرداخت هز

 یدسترس نیدرآمد مردم، ا یسطح باال لیبه دل

در حال  یدر کشورها یول باشدیم ریپذامکان

نهادها و مراکز  یحت افتهیتوسعه و کمتر توسعه

آثار بر  نیا هیاز عهده ته یقاتیو تحق یعلم

 یدگیچیکشورها به پ نی... آنچه در اندآیینم

 یاست که مقررات جهان نیا کند،یموضوع کمک م

آن  ینییو مرز پا تیکف حما تیرایمربوط به کپ

آن  یبلندا ای تیکند و نه سقف حمایم میرا ترس
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دو  هایبا توافق ایخود  نیرا. کشورها آزادند در قوان

 نیکنند و ا ینبیشیپ تریقو یتیجانبه حماچند ای

است که سطح  پسیموسوم به فراتر هیهمان رو

 شیمدت زمان( را افزا شیا)مثل افز تیحما

ها و تیمحدود ییاز قلمرو و کارآ ای دهدیم

(. 22، 1395مجنده،  یبی)حب« .کاهدیاستثناها م

 یانتظار داشت کشورها توانیحال نم نیبا ا

را که حاصل دسترنج  یاطالعات افتهیتوسعه

در  گانیرا باشد،می خود نظراندانشمندان و صاحب

امر با اصول  نیا رایز د؛قرار دهن نیریسا اریاخت

جهان  هایشده توسط اکثر نظام رفتهیپذ یحقوق

دارا شدن  تیملل متمدن، از جمله ممنوع ژهیبه و

 است.  یبالجهت در تناف

از  هایناسازگار نیا ایسوال که آ نیپاسخ به ا در

تفاوت تعارض  دیتزاحم، ابتدا با اینوع تعارض است 

 نیدو در ا نیتفاوت ا نتریو تزاحم روشن شود. مهم

است که تعارض در مقام ثبوت است و تزاحم در 

با هم  یدو حکم وقت گریمقام اثبات. به عبارت د

قانون قابل  عیرتش و وضع مقام در که اندمتعارض

است که در موارد  نیامر ا نی. علت استندیجمع ن

 ایتعارض، تعلق اراده مقنن به طور همزمان بر منع 

مستلزم  گرید یواحد محال است و از سو یلزوم امر

 مقنن تر،است. به عبارت روشن طاقیماال فیتکل

در مقام جعل حکم به طور همزمان بر  تواندنمی

. در دیحال از آن منع نما نامر کند در هما یزیچ

دو حکم،  یو ناسازگار یکه در تزاحم، تناف یحال

از عدم قدرت فرد بر انجام همزمان آن دو  یناش

لزوم و  نکهیبا توجه به ا. به عنوان مثال باشدیم

در مقام تعدد افراد در حال  ق،یوجوب نجات غر

مفاد تمام احکام را  توانیغرق، در مقام عمل نم

هر حکم مزاحم  یاجرا نمود و به اصطالح اجرا

در مقام جعل حکم،  یاست ول گریحکم د یاجرا

 که در حال غرق یهر فردنسبت به  قیوجوب غر

-296، 1، 1415ر، است واجد مصلحت است )مظف

 یگفت ناسازگار توانیمقدمه کوتاه، م نیبا ا( 300

اطالعات و حق  بهعموم  یحق دسترس انیم

عدم  رایبر اطالعات، از باب تزاحم است؛ ز تیمالک

امکان جمع دو حق مزبور در مقام اجراست نه در 

 یبرا یمنع گری. به عبارت دعیمقام جعل و تشر

 یقانون عیوضع و استقرار دو حق مزبور در مقام تشر

 یوجود ندارد و تنها در مقام عمل است که اگر فرد

به اطالعات بخواهد از  یدسترسبا استناد به حق 

استفاده  یگریشده توسط فرد د دیاطالعات تول

کننده بر دیتول تیمالک»با نام  یبا مانع د،ینما

با  یوقت زیدو چ . به عالوهشودیمواجه م« اطالعات

که بر متعلق واحد، اراده  شوندیم یهم متعارض تلق

 زیتعارض ن تیو ممنوع ندیو کراهت اجتماع نما

محال بودن اجتماع اراده و کراهت بر امر  از یناش

که،  یحال ( در23، 6، 1414 م،یواحد است )حک

« اطالعات»جا درست است که موضوع حق،  نیا

 نیا یمنظر متعلق واحد است ول نیاست و از ا

متعلق حق واقع شده است  ثیمتعلق واحد، از دو ح

حق  یگریبه اطالعات و د «یدسترس»حق  یکی

مشخص است که  بر اطالعات. کامالً «تیمالک»

دارنده  تیبه اطالعات و مالک گرانید یدسترس

 نیاات دو امر مستقل و مجزاست؛ بنابراطالع

دو را از نوع تعارض  نیا انیم یتناف توانینم

تکاذب دو بر  یدر تعارض، مبتن نیدانست. همچن
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 حکم به سقوط هر دو حکم خواهد شد ل،یدل

 انیاگر جمع م زیما ن ثدر محل بح .(24)همان، 

بر اطالعات را  تیبه اطالعات و مالک یحق دسترس

 جهیو مستندات آن و در نت لیاز نوع تکاذب دل

دو  یتساقط و انتفااش الزمه میتعارض آن دو بدان

به  یحق دسترس یعنیحق مزبور خواهد بود؛ 

تعارض،  لیبر اطالعات به دل تیاطالعات و حق مالک

که  ایجهیبروند! نت انیاز م وتساقط نموده و هر د

 آن نخواهد شد.ملتزم به  یدانحقوق چیه
 

آزاد به  یحق دسترس». حل تزاحم 5-4

 «بر اطالعات تیحق مالک»اطالعات با 

 . حل تزاحم در مرحله تحقق حق5-4-1

 هایحل تزاحم روش یعلم اصول فقه، برا در

که  یامور حیشده است؛ مانند ترج انیب یمتفاوت

که  یامور حیندارند؛ ترج یعرض یبدل شرع

که  یامور حیترج ستند؛ین یمشروط به قدرت شرع

کاظمی ) ندارند و مانند آن یطول یبدل شرع

است منظور از  یهیبد .(329-321 تا،بی ،یخراسان

مرجحات  نیحاضر با ا تارحل تزاحم در موضوع نوش

از  یامور ناش نیمتفاوت است؛ چرا که تزاحم در ا

 هیدر مرحله جعل از ناح یشرع لیدو دلتزاحم 

اهم و مهم  یشارع بوده و مرجحات مذکور بر مبنا

 همان،) ستیو مانند آن ن یتأخر زمان ایتقدم  ای

مزبور تزاحم  هایدر تزاحم گر،یعبارت د به .(329

 ادیمرحله جعل است اما تزاحم حقوق  دردو حکم 

 ستینوشتار در مرحله جعل ن نیشده در موضوع ا

 ونیبلکه در مرحله تحقق حکم و به اصطالح اصول

(. به 290، 4، 1416در مرحله مجعول است )صدر، 

مرحله تحقق،  دو حکم در تنافی در ترعبارت روشن

 نیرا از ب گریحکم، موضوع حکم د کی یاجرا

بر مقررات موجود در اسناد  ترقیدق ی. با نگاهبردیم

که اگر  شودیروشن م قتیحق نیا یحقوق بشر

آزاد به  یحق دسترس»از  کیهر  یاجرا طیشرا

 یبه خوب« بر اطالعات تیحق مالک»و « اطالعات

مورد لحاظ واقع شود، مانع تحقق تزاحم خواهد شد 

. دینوبت به تزاحم در مقام عمل نخواهد رس و اساساً 

حقوق بشر  یجهان هیاعالم 19درست است که ماده 

ممکن  لیاطالعات و افکار با تمام وسا افتیدر»از 

 یسخن گفته است، ول «یو بدون مالحظات مرز

 هاییو آزاد تمام حقوق یبرا هیاعالم نیا 29ماده 

را مطرح  یودیو ق طیشرا هیاعالم نیمندرج در ا

ماده  2 بندنمود و آن را مطلق رها نکرده است. 

هرکس در اعمال حقوق و »: داردیمزبور مقرر م

خود فقط تابع  یهایاز آزاد گیریبهره

 یبرا است که صرفاً یقانون یهایمحدودیت

دیگران و  یهایو مراعات حقوق و آزاد یشناسای

و نظم  یاخالق رعایت مقتضیات عادالنه یبرا

دموکراتیک  ایدر جامعه یو رفاه همگان یعموم

مقرر داشته  زیماده مزبور ن 3بند . «اندشدهوضع 

نباید  یدر هیچ مورد هایاین حقوق و آزاد»است: 

«. ها و اصول ملل متحد اعمال شوندبر خالف هدف

اعمال تمام  یبرا است که نیحاصل ماده مزبور ا

به  یحقوق مسلم انسان و از جمله حق دسترس

وجود دارد که  یاساس تیاطالعات، پنج محدود

 گران،ید هاییمراعات حقوق و آزاد -1از:  ارتندعب

مراعات  -3 ،یعادالنه اخالق اتیمراعات مقتض -2

عدم  -5 ،یمراعات رفاه همگان -4 ،ینظم عموم
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د )سایت ملل متحمخالفت با اهداف و اصول 

، 2022سازمان ملل متحد جمهوری اسالمی ایران، 

 یگانه فوق در مورد حق دسترسپنج طیشرا اگر( 1

 نیا یتناف رد،یآزاد به اطالعات مورد توجه قرار گ

بر اطالعات در مرحله تحقق  تیحق با حق مالک

تحقق حق  طیاز شرا رایخواهد بود؛ ز یحق، منتق

 گرانیاست که حقوق د نیبه اطالعات ا یدسترس

افراد بر اطالعات  تیحق مالک نجایدر ا و مشخصاً

از  یاست که برخ ایجهیهمان نت نیشود. ا مراعات

به « موسع کردیرو»از آن به  یحقوق سندگانینو

کرده و آن را مشروط  ادیبه اطالعات  یحق دسترس

 نیدانسته و بر ا گرانیبه لزوم مراعات حقوق د

 یدسترس یآزاد به معنا یدسترس باورند که اساساً 

 یبرا دیبلکه با ستیالعات نبه اط گانیو را یمجان

 یبیمعقول و متناسب پرداخته شود. )حب نهیآن هز

به  یاگر دسترس نکهی( چه ا20، 1395مجنده، 

نظم  ای یاخالق هایآموزه اطالعات مستلزم نقض

آشکار با  یدر تعارض ایبوده  یرفاه همگان ای یعموم

به مرحله  اهداف و اصول ملل متحد باشد، اساساً

 یاز رفع تناف ننخواهد شد تا سخ یتحقق حق منته

.به عنوان دیآ انیبه م گریتزاحم آن با حقوق د ای

به اطالعات محرمانه مرتبط با  یمثال حق دسترس

 یدر تعارض ،یخصوص ستیافراد در ز تیثیح

تا  ستیحق ن بوده و اساساً یآشکار با اصول اخالق

بر اطالعات برسد.  تینوبت به تزاحم آن با مالک

 ستیمطلق ن یحق اتبه اطالع یدسترس ن،یبنابرا

است که در اسناد  یو شروط ودیبلکه مشروط به ق

 طیشرا تیمزبور شمرده شده و در صورت عدم رعا

و  شودینم جادیا یکس چیه یبرا یفوق، حق

و مانند  یتناف ایتعارض، تزاحم  یبرا ییجا نیابنابر

 . ستیآن ن

عموم به اطالعات را از  ینبودن حق دسترس مطلق

المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میثاق بین

 19( ماده 2( و )1گرچه بند ) رایز افت؛یدر توانیم

عموم به اطالعات سخن  یمیثاق از حق دسترس

دارد: (، این ماده اشعار می3اما بند ) دگوییم

 زم( این ماده مستل2اعمال حقوق مذکور در بند )»

 ممکن لذا و است خاصی هایحقوق و مسؤولیت

 قانون در که شود معینی هایمحدودیّت تابع است

: باشد داشته ضرورت ذیل امور برای و شده تصریح

 حفظ ـب دیگران؛ حیثیت یا حقوق احترام ـالف

 اخالق یا سالمت یا عمومی نظم یا ملّی امنیت

مشابه همان  باًیتقر هاتیمحدود نای. «عمومی

حقوق  یجهان هیمندرج در اعالم هایتیمحدود

عدم مخالفت  ه،یتفاوت که در اعالم نیبشر است. با ا

اضافه نموده  زیبا اهداف و اصول ملل متحد را ن

در  ،یشرط کل نیا قیمصاد یبرخ نکهیا است. گو

میثاق ذکر شده که عبارتند از تبلیغ برای  20ماده 

یا  ژادیهای قومی، نزدن به خصومتجنگ و دامن 

های مجلس شورای )سایت مرکز پژوهش مذهبی

به  یاگر حق دسترس ن،یابنابر(. 1، 2022اسالمی، 

آن اعمال شود،  طیو شرا ودیاطالعات با توجه به ق

عات در مرحله بر اطال تیموضوع تعارض آن با مالک

 زین یگرید هایخواهد شد. اما راه یتحقق، منتف

حقوق مزبور  یوجود دارد که در مرحله اجرا

 تیبه اطالعات و مالک یحق دسترس انیم توانیم

نمود که به آن پرداخته  جادیا تعاملبر اطالعات 

 خواهد شد. 
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مراجعه به اصول  قی. حل تزاحم از طر5-4-2

 یعیحقوق طب

در مرحله تحقق  توانیدر اکثر موارد م نکهیا گو

به اطالعات و  یحق، مانع تزاحم حق دسترس

 نیتزاحم از ا یگاه یبر اطالعات شد ول تیمالک

 یحق منته یو به مرحله اجرا کندیمرحله عبور م

به اطالعات  یبه عنوان مثال دسترس .شودیم

و از جمله حق  گرانیمشروط به مراعات حقوق د

 گرید یکننده اطالعات است و از سودیت تولیمالک

منوط به  زیبر اطالعات ن تیاز حق مالک تیاگر حما

به اطالعات باشد، در عمل،  یمراعات حق دسترس

 تیاز حقوق مزبور منوط به رعا کیهر  یاجرا

تزاحم در اجراست و منشأ آن  نیاست و ا یگرید

 نیخود است. با ا یعیدفاع هر کس از حق طب

چون  یافراد یقرارداد اجتماع هیدر نظر هک حیتوض

 نیا ندگانیاز نما گرید یهابز و برخ نوزا،یاسپ

سرشت  یباورند که انسان به اقتضا نیبر ا ه،ینظر

به  یبرخوردار است و تأس یعیطباز حقوق  اشیذات

انسان دمساز با  عتیبه حکم طب ،یعیحقوق طب

صورت علت  نیا (. در181 ،1983)هابز، عقل است 

است عقل به  نیاز ا یتزاحم در دو حق ناش جادیا

و معطوف به منافع  یو کل ریمفهوم فراگ کیمثابه 

 واقع شده است دیجمع مورد تردمشترك فرد و 

 .(70، 1382 ان،ی)عباد

 یقرارداد اجتماع هیحل نظرموارد راه نگونهیا در

رفت از مشکل تزاحم حقوق، قدرت برون یبرا

است. نگاه به مفهوم  یانسانمشروعِ ناظر بر رفتار 

عقل و توجه به منافع مشترك فرد و جمع  ریفراگ

است که ضمن ارج نهادن به حقوق  نیا یمقتض

انسان به مثابه » یبرخ ریبه تعب ،یفرد یعیطب

نماند و از آن فراتر رود...  یعیطب تیدر وضع انسان

 ؛یعیطب تیدر وضع یریاز درگ ییرها برای هاانسان

خود را بر  یعیکه حقوق طبجز آن ندارند  یراه

نام دارد، انتقال دهند و به آن  یآنچه اجتماع انسان

، 1382 ان،ی)عباد «دهند یانسان یاجتماع تیفیک

خرد عام است  حکم صورت آنچه موردنی(. در ا71

 ایبه اطالعات  یدسترس دید دیاست که با نیا

بر آن، کدام مقدم است، همان را در مرحله  تیمالک

 نمود.  ادهیاجرا، پ

 ثاقیو م هیو شروط مندرج در اعالم ودیعالوه ق به

است اگر  یهی. بدستندیبرابر ن کسانیاز ارزش 

اصرار  ایبا اطالعات  یاز حد بر دسترس شیب دیتأک

به نقض اخالق و نظم  یبر اطالعات منته تیبر مالک

شروط بر هر شرط  نیشود، ا یانرفاه همگ ای یعموم

در  تیمحدودمقدم خواهد بود و منجر به  یگرید

حق مزبور خواهند شد. به عبارت  یاعمال و اجرا

حق فرد و جامعه، عقل  انیدر مقام تعارض م گرید

خود، مراعات حقوق جمع را؛ به  ریبا مفهوم فراگ

 تیبه نظم و اخالق مرتبط باشد، در اولو یوقت ژهیو

و  یبر اخالق، نظم عموم دیتأک دی. شادهدیقرار م

و اصول ملل متحد  افاهد یو حت یرفاه همگان

صورت اگر  نیباشد. در ا قتیحق نیاز هم یناش

رفاه  ینموده است که برا دیرا تول یاطالعات یفرد

حاضر به  یباشد و جامعه جهان دیمف یجامعه جهان

 بر اطالعات مزبور باشند، در یو تیاحقاق حق مالک

را از  تیکننده اطالعات، بشردیحال تولنیع

خود  یفرد تیبر مالک استناد با هابه آن یدسترس
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دو حق الجرم  نیدر مقام تزاحم ا د،نماییمحروم م

 .گرددیم یملغ ایاست که محدود  تیحق مالک نیا

  

 حقوق موضوعه قی. حل تزاحم از طر5-4-3

بر  تیبشر و از جمله حق مالک یفطر حقوق

 یو یو حق دسترس یشده توسط ودیاطالعات تول

ظهور  نهیبه اطالعات اگر بخواهد به صورت نهاد

نموده و به طور کامل احقاق گردد، مستلزم 

 زیگنجاندن در قالب مقررات است. گاه به منظور گر

 یمل نیجز وضع قوان یریاز تزاحم دو حق مزبور، گز

ه اسناد باره درست است ک نی. در استین یراملف ای

 یودیبه ق دیهر دو حق مزبور را مق یحقوق بشر

نموده و تالش کرده است در مرحله تحقق حق مانع 

با وضع مقررات  توانیم یتزاحم حقوق گردد ول

و هم در عرصه  یهم در عرصه حقوق داخل تر،قیدق

 انیپا هایناهمگون نیاز ا یبه برخ المللنیحقوق ب

کاهش دوره  رسدیداد. به عنوان مثال به نظر م

بر  یو ماد یمعنو تیمرور زمان در اعمال مالک

حل  هایاز راه یکی تواندیشده، مدیاطالعات تول

با اطالعات شود. از  یحق با حق دسترس نیتزاحم ا

 یمعنو تیمالک ایدن یحقوق هایقضا در اکثر نظام

 1 ماده .اندمودهاز زمان ن یرا محدود به دوره خاص

 افزارهایآورندگان نرمدیاز پد تحمای قانون

 نیبر ا یماد تی، مالک1379مصوب  ایارانهی

ت دانسته اس دیسال از زمان تول 30را  داتیتول

های مجلس شورای اسالمی، )سایت مرکز پژوهش

در حق  تیمحدود جادیآنکه ا حیتوض(. 1، 2022

 یخصوص میبه اطالعات مربوط به حر یدسترس

 یبه اطالعات فوق سر یدسترس نیو همچن افراد،

کشورها و مانند  یخارج ای یداخل تیمرتبط با امن

بر  تیمالک تیممنوع ای تیمحدود جادیآن، ا

آحاد  یو روح یسالمت جسم یکه برا یاطالعات

 تیممنوع جادیاست، ا یالزم و ضرور یبشر

که  یبر اطالعات در قلمرو یاختصاص تیمالک

 یمانند فضا شودیم یتلق تیرمشترك بش راثیم

 تواندیو مانند آن، م اهایاعماق در ایجو و  یماورا

بر اطالعات و حق  تیحق مالک انیدر حل تزاحم م

 .دیآزاد به اطالعات کمک نما یدسترس
  

. تزاحم انتشار آزاد اطالعات و حق 5-5

  تیحاکم

آزاد به  یحق دسترس انیم یکه ناسازگار همانطور

از باب تزاحم دو حق بود  تیاطالعات و حق مالک

انتشار آزاد اطالعات  انیم ینه تعارض آن دو، تناف

تعارض در  ایاز نوع تعارض در حکم  زین تیو حاکم

بلکه از نوع تزاحم در مقام اجراست؛  ستیحقوق ن

مصلحت  یاراد ع،یهر دو در مقام جعل و تشر رایز

مستقل است که  یبوده و مربوط به دو نهاد حقوق

برخورد نموده و هر  گریکدیبا  یدر مقام اجرا گاه

. دنماییم جادیا یگرید یبر سر راه اجرا یکدام مانع

دو از باب  نیشدن به تعارض ا لیقا نکهیچه ا

هر دو، مستلزم تساقط هر دو حق  لیتکاذب دل

آزاد اطالعات و هم  ارهم حق انتش یعنیخواهد بود؛ 

برود که بطالن  انمی از دو هر هادولت تیحق حاکم

مقدمه کوتاه  نیواضح است. با ا کامالً  جهینت نیچن

حق انتشار آزاد اطالعات  نیا انیتزاحم م حیبه تشر

 .شودیپرداخته م تیو حق حاکم
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در بخش  ژهیآزاد اطالعات به و انیجر مخالفان

باورند که انتشار آزاد  نیانتشار آزاد اطالعات بر ا

 اگر. است تزاحم در هادولت تیاطالعات با حاکم

 ریکشور بر مس کیقدرت نفوذ » یمل تحاکمی

 یفرهنگ - یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیتحوالت س

 ی(، دسترس133، 1371دانسته شود )موالنا، « آن

است  یهیو بد دافزاییقدرت م نیبه اطالعات بر ا

 یاطالعات از سو موارد انتشار یاریدر بس

 یمل تیحاکم تیبه نفع تقو افتهیتوسعه یکشورها

چه هر رایدر حال توسعه خواهد بود؛ ز یکشورها

کشور افزون گردد، قدرت نفوذ  کیاطالعات 

 زیآن ن یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس

در حال توسعه در  یشد. اما کشورها خواهدافزوده 

در  ژهیآزاد اطالعات به و انجری با شدن روروبه

بخش انتشار آزاد اطالعات، نگران کاهش قدرت 

 . باشندیشده م ادی یهانفوذ خود در عرصه

الملل از دو الگوی و روابط بین استیعرصه س در

ی رفتار مبتنی بر قدرت و الگوی رفتاری؛ یعنی الگو

)اخوان،  ردپذییرفتار مبتنی بر ارتباطات اثر م

نوع اول که قدرت  یعکس الگوبر  (.67، 1374

نوع دوم از  یاست، در الگو عمده در دست دولت

به  یمتعدد گرانیقدرت دولت کاسته شده و باز

 استیدارندگان اطالعات پا به عرصه جهان س ژهیو

صورت  اهمیت حاکمیت، هم از  نای در. اندگذاشته

شود. در کاسته می نظر داخلی و هم از نظر خارجی

 به المللیبین چه ارتباطات جنبهبعد داخلی، هر

 ایعمده هایبخش اندازه همان به گیرند،می خود

شود و خارج می دولت کنترل از داخلی ارتباطات از

ها توان کنترل شهروندان خود را از دست دولت

 تریهای بیشالمللی نیز بخشدهند. در بعد بینمی

 خارج دولت کنترل از ارتباطات و تعامالت از

 روزروزبه المللیبین ارتباطی واحدهای و شودمی

 هایسازمان عنوان به و کنندمی پیدا افزایش

ها وارد مستقل از دولت رانبازیگ و المللیبین

مانوئل »مانند  برخی. شوندمی جهانی یعرصه

 یاسیانتشار آزاد اطالعات بر ابعاد س ریتأث« کاستلر

باز  یکه فضا دهندیرا چنان مهم جلوه م تیحاکم

را که به دست  یگروه هایرسانه یو آزاد یاسیس

رفتن  نیعامل از بگورباچف صورت گرفت 

سابق  یشورو دارشهیر تساختار قدر تیمشروع

 (.69، 3، 1380)کاستلر،  دانندیم

 یانتشار آزاد اطالعات بر ابعاد اجتماع ریتأث در

آوری نوین ارتباطات، فن»گفت  دیبا زین تیحاکم

مخصوصاً وسایل ارتباطی جدیدتر؛ مانند ماهواره، 

 هاملّت ترکامپیوتر و اینترنت منجر به آگاهی بیش

یکدیگر  فرهنگی و اجتماعی سیاسی، وضعیت از

باال  هاشود. در نتیجه سطح عمومی انتظارمی

شود. این وضعیت رود و موجب افزایش تقاضا میمی

یاد « انفجار انتظارها»تماعی که از آن به عنوان اج

 و اجتماعی عظیم هایممکن است بحرانشود، می

 و آورده وجود به کشورها برای سیاسی حتّی

، 1391 ،خلفی). «کند مخدوش را ملّی حاکمیت

138.) 

 ژهیو انتشار اطالعات به و افتیدر ،یدیترد چیه یب

 نیشتریب تواندیم یجاسوس هایماهواره قیاز طر

داشته باشد.  تیحاکم یرا در بعد نظام ریتأث

مریکا و شورای امنیّت با مغزهای آسازمان اطاّلعات 

توانند الکترونیکی که در اختیار دارند، می
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های پنجره هر اتاقی را های نامریی شیشهارتعاش

 صورت محرمانه چند هر وگوییکه در آن گفت

 وسیله به هاارتعاش این و کنند ثبت گیرد،

شناسان متخصص کار و دانانریاضی گران،تحلیل

ها با این روش به راحتی مریکاییآشود. خوانده می

 و عرفات یاسر محرمانه وگوهایتوانستند گفت

ت بشنوند کوی به صدام حمله از قبل را حسین صدام

به کویت برو »که در آن صدام به عرفات گفته بود: 

اگر ده میلیارد دالر مورد مطالبه و و به امیر آن بگ

 ری)پ« کنم.من را بدهد، تحرّك نظامی را متوقف می

 .(71، 1374 نجر،یسال

از انتشار آزاد  تیحاکم یابعاد اقتصاد یریپذاثر

جست.  دیاطالعات با یعمود انیاطالعات را در جر

آزاد شمال به جنوب اطالعات به شدت  انیجر

در حال توسعه است؛ هم  یکشورها یموجب نگران

 یکاال کیکه اطالعات به مثابه  یرو نیاز ا

دارنده آن  تواندیدر عصر ارتباطات م یاقتصاد

 لیبدیب ی( را به قدرتافتهیتوسعه یکشورها دتاً)عم

 نیکند و هم از ا لیتبد یدر عرصه اقتصاد جهان

استفاده از اطالعات در گستره  وهیکه در ش یرو

 ،یهواشناس ست،یز طیمح ،یصنعت، کشاورز

مترقبه و ریحوادث غ ،یتجار هاییکنترل کشت

در  یکشورها یبرا یتیحاکم هاییمانند آن نگران

 افتهیتوسعه یشود. کشورها جادیا توسعهحال 

در حال توسعه  یاطالعات خام را از کشورها

آن به خود  لیو تحل هیو پس از تجر افتیدر

 ییباال اریبس متیدر حال توسعه به ق یکشورها

شمال  یرهگذر فاصله اقتصاد نیو از ا فروشندیم

 یو جنوب روزافزون شده و منجر به سلطه اقتصاد

 یابعاد اقتصاد فیتوسعه و تضع الدر ح یکشورها

 در حال توسعه خواهد شد. یدر کشورها تیحاکم

در حال  یکشورها هایینگران نترییاز جد یکی

انتشار آزاد اطالعات در ابعاد  راتیتوسعه، تأث

اطالعات  یافق انیاست. در جر تیحاکم یفرهنگ

در  یغرب به شرق و برعکس، کشورها انیجر ای

 یبه نام تهاجم فرهنگ یحال توسعه با موضوع

 ارتباط وسایل از تبلیغات مندیبهره». اندمواجه

بسیار زیاد است. وسایل ارتباطی مورد  یجمع

استفاده در تبلیغات عبارتند از: موجودات زنده 

های جویان، اعضای نمایندگیمانند: تجّار، دانش

سیاسی و...؛ مرسوالت پستی؛ کتب چاپی؛ ارتباطات 

؛ پخش رادیویی؛ به ...دوربرد؛ شامل تلگراف، تلفن و

 ؛یصوت جمعی ارتباط وسیله ترینعنوان مهم

 جمعی ارتباط وسیله ترینتلویزیون؛ به عنوان مهم

 ،1989 ،یتموری) «سینمایی هایفیلم و تصویری

در  یدتیو عق یفرهنگ نشر اطالعات نیشتری(. ب53

صورت  نترنتیماهواره و ا قیحال حاضر از طر

در ژنو برای تبادل برنامه بین  یوروویژن». ردگییم

برای تبادل  راكکشورهای اروپایی، اینترویژن  در پ

برنامه بین کشورهای اروپای شرقی؛ نوردویژن  برای 

تبادل بین سوئیس، نروژ، دانمارك، فنالند و ایرلند؛ 

 برای تبادل برنامه بین مراکش، تونس و ژنویمغرب

الجزایر و موندویژن برای پخش و تبادل برنامه در 

( و مانند آن، 127، 1369 ،ینی)العو« جهانسرتاسر 

اطالعات در  انتشار یریگاز به کار ییاهنمونه

اعتقادات و فرهنگ است. استفاده از  جیترو یراستا

 ده،یعق جیابزار اطالعات و ارتباطات به منظور ترو

شده است که  جیمذهب چنان را یحتفرهنگ و 
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و چه  میمستقریغ یابیبازار هایوهیبهره گرفتن از ش

شده است  شنهادیمنظور پ نیبد میبسا مستق

از  یناش یفرهنگ یگانگی(. ب1994 ن،یدیکانس)

است که در  یآزاد اطالعات از جمله موارد انیجر

منعکس شده است.  زین «دیشن مک برا»گزارش 

در  ژهیآزاد اطالعات به و انیجر راتیگزارش تأث نیا

 یرا تنها شامل کشورها ایعرصه ارتباطات ماهواره

 هب یآن را حتتوسعه ندانسته و شمول در حال 

 د،برایداده است. )مک یتسر زین «یجوامع صنعت»

1375 ،134.) 

در تمام ابعاد فوق انتشار آزاد اطالعات  ن،یبنابرا

 یکشورها را متأثر سازد و حت تیحاکم تواندیم

 نینو آوریباورند که کارکرد فن نیبر ا یبرخ

 (از جمله انتشار آزاد اطالعات) ،یرساناطالع

هر چند  رایز. بر صلح قلمداد شود دیتهد تواندیم

کننده دیتهد یبا اشکال سنت یفناور نیکارکرد ا

و مانند آن  ایهسته حاتیانباشت تسل لیصلح از قب

 المللنیدر روابط ب تواندیمتفاوت است لکن م

 نیکند که محتمل است ا ادجیا یبحران تیوضع

کند  دیرا تهد المللینیب تیصلح و امن ت،یوضع

شده از  ادی هایی(. تمام نگران283، 1380 ف،ی)شر

جمله والتز  نیدر ا توانیآزاد اطالعات را م انیجر

 اریتعداد بس»: دگوییخالصه نمود که م هامنگیبوک

در همان  ،یکه فناور میاز ما متوجه هست یمعدود

 کند،یرا حل م شمارییکهن ب لیحال که مسا

. همه آوردیرا به وجود م یدیجدو  اریبس لیمسا

موالنا، )« .ستیفناورانه سود خالص ن هایشرفتیپ

1381 ،67.)  

 زین گرید ایانتشار آزاد اطالعات به گونه مخالفان

کنند و آن در  یتلق تیآن را ناقض حاکم توانندیم

 قیانتشار اطالعات از طر نیاست که ا یصورت

 نترنتیماهواره و ا ژهیارتباطات به و نینو آوریفن

 نیدر ا یارتباط هایگنالی. ارسال سردیصورت گ

و در باره  ردگییفضا صورت م قیاز طر ند،یفرا

 – یفرانسو یعموم هیبر فضا دو نظر تیحاکم

هوا  ،یفرانسو هیوجود دارد. بر اساس نظر یسانگلی

 تواندیم یآزاد بوده و هر دولت یو فضا به طور کل

 هیآزادانه در آن رفت و آمد کند. بر خالف آن، نظر

دولت حاکم بر  کیاست که بر اساس آن،  یسیانگل

تنها با اجازه  گرانید بورخود است و ع یهوا و فضا

 یهوا و فضا یاست به استثنا ریذپامکانآن دولت 

)شاو،  المللینیآزاد و مباحات ب یایدر یباال

 تیحاکم رسدیحال، به نظر م نی(. با ا314 ،1991

 توانیاست و نم یحقوق گاهیکشور فاقد جا ییفضا

مستند به آن، مانع انتشار آزاد اطالعات شد؛ چرا 

 ییهوا تیشامل حاکم تیکه حاکم استکه درست 

محدود  تیحاکم نیاما ا شودیکشور هم م کی

و معاهدات متعدد  ونیبوده و وضع کنوانس

فضا و  یاز آزاد یحقوق فضا حاکباره در المللینیب

 کی تیآن به صورت تحت حاکم افتنیاختصاص ن

( 1967جو ) یماورا یکشور است. منشور فضا

 نامه(، قطع1961) عمومی مجمع 1721 نامهقطع

 ی( و مانند آن جملگ1963)  عمومی مجمع 1963

 نیبر هم مبتنی. اندکرده حیفضا تصر یبر آزاد

 تهیرا به کم یسابق طرح یبود که شورو دگاهید

سازمان ملل متحد  یمجمع عموم یحقوق یفرع

 غاتیآن هر گونه تبل 5داد که مطابق بند  هیارا
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 6فضا ممنوع بود و براساس بند  قیاز طر یارسال

 گر،ید یبه کشورها ایماهواره هایآن، ارسال برنامه

که البته با  شدیمنوط بر اخذ اجازه از آنان م

مواجه شد  گرید یکشورها یو برخ کایمخالفت امر

 .دینرس ایجهیو به نت
 

آزاد اطالعات با  انی. حل تزاحم جر5-6

 تیحاکم

 دگاهیدو د قیتلف قی. حل تزاحم از طر5-6-1

 یاجتماع ییو ساخت گرا یفناور ییجبرگرا

توسط  تیبر نقض حاکم دیتأک رسدینظر م به

از تمرکز صرف بر  یآزاد اطالعات ناش انیجر

 هایدگاهیبرگرفته از د «یفناور ییجبرگرا هینظر»

 هایدهیپد»وبلن است که  نیچون تورست یافراد

 یعامل اصل کیرا بر اساس  یخیو تار یاجتماع

و معتقد  دهدیم حی( توضیکننده )تکنولوژنییتع

در تحوالت  یتکنولوژ یخیتارو  یعلّ قدمبه ت

(. 29، 1391 ،ینیو حس یدعلی)ام« است. یاجتماع

 یبه فناور دنیبخش تیبا شخص انیجبرگرا

 جادیابتدا توسط بشر ا یفناور نکهیمعتقدند: با ا

از کنترل انسان خارج شده  جیشده است، اما به تدر

و آنچه بخواهد  دیماپییرا مدلخواه خودش  ریو مس

(. در 70 ،1990 ک،ی)ابرد کندیانسان م یبا زندگ

و  «یاجتماع گراییساخت» هیکه مطابق نظر یحال

به  توانینم»: دگوییم« ون لون وستی»آنگونه که 

 نهیبه زم نکهیبرد مگر ا یپ یتکنولوژ چیه تیماه

بر  دی. تأکمیآن توجه داشته باش شیدایپ یخیتار

امکان را  نیبه ما ا ،یختاری متن در هاشکل رسانه

و  کیتکنولوژ ییکه از بن بست جبرگرا دهدیم

(. از 23، 1388)ون لون، « .مییآ رونیب ییگراابزار

 تیجامعه را هدا ،یفناور ه،ینظر نیا روانیپ دگاهید

را کنترل  یبلکه جامعه است که فناور کندینم

جامعه است  دهییزا یفناور گری. به عبارت دکندیم

 . یورفنا دهیینه جامعه زا

 یمل تیآزاد اطالعات با حاکم انیگاه جر نکهیا در

 یول ستین یدیدارد، ترد ییاصطکاك و برخوردها

وجود  زیاغراق ن یمخالفان نوع یباره از سو نیدر ا

 دبرایمک ونیسیکم ینفر 16 یدارد. قضاوت اعضا

گوناگون در گستره متفاوت  یکه از کشورها

 یداور نتریطرفانهبی اند،انتخاب شده ییایجغراف

 یباره است. به عنوان مثال در بعد فرهنگ نیدر ا

زمانی که از هویّت »گزارش آمده است:  نیا

 احتیاط الزم حد تا باید شود،فرهنگی بحث می

 بسیار مسئله این درباره تربیش بررسی و داد نشان

د. باید به یاد آورد که غیر از چند باشمی مفید

همواره  ملّت، یک استثنای تاریخی، شخصیت ویژه

از طریق جذب برخی تأثیرات خارجی شکل گرفته 

است. هویّت فرهنگی، نه از راه خودداری از سهیم 

شدن در فرهنگ دیگران بلکه از طریق اشتیاق به 

 و گرانارتباط و شودسهیم شدن در آن غنی می

اید به هوش باشند که تمایالت ب مربیان

هویّت  اهشووینیستی را در قالب شور و هیجان اشتب

 فرهنگی، القا نکنند به دلیل اینکه ارتباط، به اندازه

 شمار به نیز آن از جزئی دارد، فرهنگ بر که ثیریتأ

 نیز و سنتی رسوم اگر ارتباطی هاینظام. رودمی

نند به توامی دهند، انسجام را جمعی هایرسانه

تقویت یک فرهنگ ملّی مترقی کمک کنند. شواهد 

و خاورمیانه وجود دارد که  آسیاکافی در افریقا، 
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پذیر است، بلکه دهد این امر نه تنها امکاننشان می

 چه ارتباط، هایشکل یکلیهبخشی برای تأمین اثر

 د،برایمک) «.است ضروری امری تازه چه و کهن

 یفناور دینبا ،نی(. بنابرا134-136 ،1375

اطالعات را چنان قدرتمند جلوه داد که جامعه را 

انگاشت  فیآن را چنان نح دیآن دانست و نبا دهییزا

بشر به  یازهایبر جامعه دانست. ن ریکه فاقد تأث

 یرا به سمت اختراعات یاطالعات، و عیانتقال سر

 هاییو فناور دهدیسوق م نترنتیماهواره و ا رینظ

 ،یبر ابعاد گوناگون فرهنگ یمزبور، به طور نسب

اثر  جامعه کیدر و مانند آن را  یاسیس ،یاقتصاد

 ریتفس ایبه گونه دینبا یگذاراثر نی. اگذاردیم

شود که منجر به مقاومت سرسختانه در برابر 

 شود. یفناور قیاز طر« انتشار آزاد اطالعات»
 

 . حل تزاحم در مرحله تحقق حق 5-6-2

را در  تیانتشار آزاد اطالعات و حاکم انیم تزاحم

به طرق مختلف از  توانیمرحله تحقق حق را م

برداشت. نخست آنکه انتشار آزاد اطالعات به  انیم

 یارتباطات و استفاده از فضا نینو آوریفن لهیوس

 تینقض حاکم توانیمنظور را نم نیجو بد یماروا

بر فضا  تیاست که حاکم نیا قتیحق رایدانست؛ ز

شناخته نشده است.  تیالملل به رسمنیدر حقوق ب

جو و  یماورا یاز کشورها از فضا یاریاستفاده بس

اعتراضات  نیکشورها هر چند ا ریعدم اعتراض سا

آنان در استفاده از فضا بوده و  ییاز عدم توانا یناش

 المللنیآنان نباشد، حقوق ب تیرضا یبه معنا لزوماً

 ردیبپذ تاًیسوق داد که نها سمت نیرا به ا یعموم

و  تی، آزاد بوده و تحت حاکماستفاده از فضا

 ستین یسازمان چیه ایشخص، دولت  تیمالک

(. 104، 1380 ،ییکدخدا؛ 13، 1380 ،ی)زمان

 تیحاکم بر فعال در باره اصول1966 ونیکنوانس

 یاکتشاف و استفاده از فضا نهیکشورها در زم

 ،یاجرام سماو گریدجو شامل کره ماه و  یماورا

ماه،  ونیمعروف به کنوانس 1979نامه موافقت

 نامه، قطع1961در  عمومی مجمع 1721 نامهقطع

 1936 نامه، قطع1962در  عمومی مجمع 1802

مجمع  2918نامه ، قطع1963در  عمومی مجمع

فضا، معاهده  1967، معاهده 1972در  یعموم

 گرید المللینیاز اسناد ب یاریبوگوتا و بس 1977

 ایدوست  چیه تیو حاکم تیبر عدم مالک یجملگ

. کنندیم دیجو تأک یماورا یبر فضا یسازمان

با استناد  توانندینم هیزاو نای از هادولت ن،یبنابرا

 قیخود بر فضا انتشار اطالعات از طر تیبه حاکم

 تیاستفاده از ماهواره و مانند آن را نقض حاکم

بر فضا  یت اختصاصیحاکم و اساساً ندینما یتلق

 شود. یندارند تا در تزاحم با انتشار آزاد اطالعات تلق

تجاوز به  توانیآزاد اطالعات را نم انیآنکه جر دوم

با دقت در  اوالً رایقلمداد نمود؛ ز گرانید تیحاکم

مانند  یمواد منشور سازمان ملل متحد و عبارات

و « دفع اعمال تجاوزکارانه»، «منع توسل به زور»

که منظور از  شودیاستنباط م نینمانند آن چ

. هاستدولت انیمتجاوز، استفاده از زور در روابط 

 نامهقطع 1ماده  دییبرداشت به صراحت مورد تأ نای

 تجاوز تعریف در عمومی مجمع 1974 دسامبر 14

اربرد نیروی مسلح ک» از عبارت  را تجاوز که است

از سوی دولتی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا 

 3و  2. مواد داندیم« استقالل سیاسی دولت دیگر
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مانند: حمله توسّط  یاین قطعنامه نیز موارد

نیروهای مسلح، اشغال نظامی، محاصره با کمک 

نیروهای مسلح و مانند آن را از مصادیق تجاوز 

آزادانه  انیبرشمرده است. این در حالی است که جر

فهوم نه با م یارتباط یهایاطالعات توسط فناور

تجاوز سازگاری دارد و نه با مصادیق آن متناسب 

باور بودند که  نیکه بر ا یکسان یبرخ یاست. حت

بر  دیتهد تواندیم یارتباط نینو آوریکارکرد فن

 انیشود، اما به صراحت ب یتلق یجهان تیصلح و امن

االصول، تحقق عمل تجاوز از یعل»اند که کرده

و مورد تجاوز، به عنوان  ستین عملی هارسانه قیطر

که  المللینیب تیاز موارد اخالل در صلح و امن یکی

آن به  میتجاوز با با هدف تحک فیتعر نامهقطع

شده که تحقق  فیتوص ایبه گونه ده،یرس بیتصو

 نینو آوریفن یریبه کار گ یچگونگ قیآن، از طر

 (.241، 1380 ف،ی)شر« .ستیارتباطات مقدور ن

مطلق  یحق آنکه حق انتشار آزاد اطالعات سوم

بر  المللنیاز حقوق ب یبلکه در اسناد فراوان ستین

 ندیدر فرا گرید یکشورها تیمالحظه حق حاکم

بدان  نیشده است و ا دیآزاد اطالعات تأک انیجر

 یمعناست که انتشار آزاد اطالعات تنها در صورت

 اکه مالحظات مزبور ر کندیلباس حق بر تن م

سازمان ملل متحد در  ی. مجمع عمومدیمراعات نما

 انیدر جر یمل تیاز حاکم تحمای بر نامهچند قطع

نموده است. به عنوان مثال در  دیآزاد اطالعات تأک

از  تحمای  بر 1972 سال در 2918 نامهقطع

 یو عدم مداخله در امور داخل یمل تیحاکم

 امهندر قطع نینموده است. همچن دتأکی هادولت

اصول مربوط به سنجش از دور »مربوط به  1986

نموده  دیموضوع تأک نیبر ا« فضا قیاز طر نیزم

به سود همه  دیبا هاتیگونه فعال نیاست که ا

 یدر راستا المللنیو براساس حقوق ب کشورها

جهان بر  هایکشورها و ملت تیاحترام به حاکم

 ورام به حقوق متعلق به خود و احت یعیمنابع طب

. به عالوه، ردیانجام پذ گرید یمنافع کشورها

 1965 سال در عمومی مجمع 2131 نامهقطع

 در مداخله پذیرش عدم به راجع اعالمیّه به موسوم

 یا مستقیم «دخالت نوع هر» کشورها، داخلی امور

ا در امور داخلی کشورهای دیگر هدولت غیرمستقیم

ممنوع دانسته است. را به هر دلیل که باشد، 

 در 1970 سال در عمومی مجمع 2625 نامهقطع

 نامهقطع» به معروف المللبین حقوق اصول باره

 و سیاسی نظامی، فشار نوع هر «دوستانه روابط

 دیگر کشورهای سیاسی استقالل علیه را اقتصادی

 و حقوق منشور کهه اینچ. است کرده ممنوع

 به 1974 سال در که نیز هادولت اقتصادی تکالیف

مجمع عمومی سازمان ملل رسید،  صویبت

فشارهای اقتصادی و سیاسی یا هر نوع فشار دیگر 

. است کرده ممنوع دیگر هایعلیه حاکمیت دولت

 پرونده در نیز دادگستری المللیبین دیوان

رده است: اصل عدم ک تأکید «آمریکا و نیکاراگوئه»

چون منشور قصد مداخله در منشور ذکر نشده؛ 

 به. است نداشته را المللحقوق بین ولبیان همه اص

 حاکمیت تساوی اصل الزمه اصل این عالوه

 مداخله، عدم اصل: پرونده این مطابق. هاستدولت

 یا مستقیم مداخله از را کشورها از گروهی یا کشور

ی یا خارجی دیگر کشورها داخل امور در غیرمستقیم

 را خارجی یا داخلی امور دامنه و سازدممنوع می
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 دانداز امور فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می اعم

آزاد  انیدر جر ،نی(. بنابرا121، 1380 ،کدخدایی)

 گرید یکشورها یتیمالحظات حاکم دیاطالعات با

را در نظر گرفت و گرنه حق مزبور متحقق نشده و 

مترفع  تیمرحله تزاحم آن با حاکم نیدر ا

 .گرددیم

 یکیو  ستیکشورها مطلق ن تیچهارم آنکه حاکم

آن مداخالت بشردوستانه است و همانطور  ودیاز ق

 اند،کرده حیتصر یحقوق سندگانیاز نو یکه برخ

 بشر حقوق و بشر حقوق رعایت به کشورها تعهد

 به تعهد یا باشد تضمین به تعهد خواه- دوستانه

تعهد به  وّلیا تفکیک، دیدگاه مطابق یا ترغیب،

 دارد هاییراه -ترغیب و دوّمی تعهد به تضمین باشد

 در که است دوستانه بشر مداخله هاآن از یکی که

بول و پذیرفتنی است مق امری المللبین حقوق

درست است که  ن،ی(. بنابرا485، 1387 ا،نی)قربان

در  گرانیمداخله در امور د و عدم تیاصل حاکم

در  ژهیبه و المللنیباز اسناد حقوق  یاریبس

نموده،  حیآزاد اطالعات تصر انیکه بر جر یاسناد

است  نیا قتیحق یواقع شده است ول دیمورد تأک

که همانطور که حق انتشار آزاد اطالعات مطلق 

و عدم مداخله در امور  تیچون حاکم یاصول ست،ین

و اطالق ندارند و  تیعموم زیو مانند آن ن گرانید

 زیو ن تیبا استناد به حق حاکم یگرنه هر کشور

 توانستیم گرانیاصل عدم مداخله در امور د

را در کشور خود انجام دهد و  تیبشر هیعل تیجنا

 بشردوستانه به پشتوانه اصول مزبور مانع دخالت

 گریشود. به عبارت د گرید کشورهای و هاسازمان

بشر و حقوق بشردوستانه دو نهاد  یحقوق اساس

 یهستند که مربوط به وجدان جامعه جهان یحقوق

به  .ندینما تیبوده و کشورها متعهدند آن را رعا

به  2017که در سپتامبر  انماریعنوان مثال دولت م

شدت مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بشر 

شد،  اینگیدوستانه نسبت به مسلمان ساکن در روه

 یدخالت در امور داخل تیبه بهانه ممنوع تواندینم

اطالعات مربوط به آن شود؛  انتشارمانع  گران،ید

امور نه تنها از شمول و اطالق اصل  نگونهیا رایز

تمام تابعان حقوق  فهیمزبور خارج است بلکه وظ

است که در  یدولتریغ ینهادها یو حت المللنیب

تا واکنش  ندیبه انتشار اطالعات اقدام نما نهیزم نیا

 وطبا مشر ن،یبنابرا. زدیرا برانگ یجامعه جهان

منع مداخله در امور »و  «تیحاکم»نمودن 

به مراعات حقوق بشر و حقوق بشر  «گرانید

انتشار آزاد »تزاحم آن را با حق  توانیدوستانه م

 مزبور مرتفع نمود. نهیدر زم« اطالعات
 

 جهی. نت6

به  یآزاد اطالعات؛ خواه در بعد دسترس انیجر

 یانتشار آزاد اطالعات با موانع ایاطالعات 

تزاحم در مقام اجراست.  نوعی واقع، در روستروبه

در تزاحم با حق « آزاد به اطالعات یدسترس»حق 

 نیرفع ا یاست. که برا« بر اطالعات تیمالک»

از طرق مختلف اقدام نمود. رفع  توانیتزاحم م

 یحل تناف هایاز راه یکیدر مرحله تحقق  تزاحم

 هاییدو حق است. مراعات حقوق و آزاد نیا

و  ینظم عموم ،یعادالنه اخالق اتیمقتض گران،ید

عدم مخالفت با اهداف و اصول  زیو ن یرفاه همگان

است که با عدم  طیشرا نیملل متحد از جمله ا
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 یهمنت تحقق مرحله مزبور حق اساساً  ها،مراعات آن

 تیتزاحم آن با مالک ایتا سخن از تعارض  شودینم

است که  نیا گریحل د. راهدیآ انیبر اطالعات به م

شد، مراجعه به  یاگر تزاحم به مرحله اجرا منته

 ریگشاست خرد فراگراه یعیاصول حقوق طب

است که هر فرد، اصرار به حق مختص  نیمستلزم ا

 یعیحقوق عامه نموده، از حقوق طب یرا فدا شیخو

 یاجتماع انسان تیفیفراتر رفته و به آن ک شیخو

 دهد؛ 

و  «یتکنولوژ ییگراجبر» هیهر دو نظر از

عبور کرد؛ عبور از دو  دیبا «یاجتماع گراییساخت»

دو  نیکدام از ا چیمعناست که ه نیمزبور بد هینظر

آزاد  انیحل تزاحم جر یبرا ییبه تنها دگاهید

 . ستیراهگشا ن تیاطالعات با حاکم

 یاختصاص تیکه حاکم یبا استناد به اسناد ابتدا

در  تحاکمی نقض اند،دانسته یبر فضا را منتف

 نینو هایآوریفن قیانتشار اطالعات از طر ندیفرا

تعارض انتشار  جهیمانند ماهواره و در نت یارتباط

انتشار  خواهد شد. یمنتف تیآزاد اطالعات با حاکم

کند  دیتهد را تیآزاد اطالعات ممکن است حاکم

آن را  توانیالملل نمنیاما مطابق مقررات حقوق ب

 دینمود. حق انتشار آزاد اطالعات را نبا یتجاوز تلق

است  یطیحق مطلق پنداشت بلکه مشروط به شرا

مراعات  المللینیاسناد ب یکه از قضا مطابق برخ

. است شروط آن جمله از هادولت تیحاکم

ط به بلکه مشرو ست،یمطلق ن یحق زین تحاکمی

دوستانه است. مراعات حقوق بشر و حقوق بشر

نبوده و  تیانتشار اطالعات، نه تنها منافات با حاکم

 شودینم یتلق گرانید یتنها دخالت در امور داخلنه

دو از جمله  نیبلکه انتشار اطالعات مربوط به ا

 یو نهادها المللنیتابعان حقوق ب فیوظا

 .است یردولتیغ
 

 سندگانینو . سهم7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

  وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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 منابع

ط ـارتباطات و رواب» ،اخوان زنجانی، داریوش -

نوزدهم، مجله نامه فرهنگ، شماره  ،«المللنیب

1374. 

 ای یغیتبل سمیالیامپری، علمحمد ،ینیالعو -

ترجمه محمد چاپ اول،  ،المللینیب غاتیتبل

 .1369 ،یاسالم غاتیسازمان تبل ،تهران ،یسپهر

 یمرور»، حسن دیس، ینیحس، ثمیم ،یدعلیام -

، «رسانه یتکنولوژ هایهینظر نتریبر مهم یانتقاد

در رسانه و فرهنگ،  ایرشته انیمطالعات م

دوره  ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 .1391دو، شماره دوم، 

جنگ خلیج فارس، ، سالینجر، اریک لوران پیر -

 ،زاده، تهرانترجمه: موسی احمد ،پرونده محرمانه

 .1374، انتشارات اطاّلعات

به  یحق دسترس»، مجنده، محمد یبیحب -

فصلنامه  ،«یمجاز یدر فضا تیرایاطالعات و کپ

 .1395، یفکر تینامه مالک ژهیو ،یحقوق پزشک

موسسه المنار، الطبعه  ،دیمحمد سع دیس م،یحک -

 .1414لد ششم، ج ،یاالول

مرکز ، قم چاپ اول، ،حقوق ماهواره، مسلم ،یخلف -

 .1391 ما،یصدا و س یاسالم هایپژوهش

 لهیه وسـفضا ب ریتسخ، قاسم دیس ،یزمان -

چاپ اول،  ،المللنیحقوق ب دگاهدی از هاماهواره

 میو پخش مستق المللنیحقوق ب»منتشر شده در 

سازمان صدا و  یگروه مطالعات حقوق ،«ایماهواره

 .1380سروش،  ران،یا یاسالم یجمهور یمایس

 نینو آوریدر باب فن یمالتأت، محمد ف،یشر -

چاپ ، و سازمان ملل متحد یارتباطات، صلح جهان

 میو پخش مستق المللنیحقوق ب»مندرج در اول، 

سازمان صدا و  یگروه مطالعات حقوق ،«ایماهواره

سروش، ، تهران ران،یا یاسالم یجمهور یمایس

1380. 

 ،یاسلوبها الثان یالحلقه الثالثه ف، محمد باقر صدر، -

 .1416، نیمحب، قمجلد چهارم،  ،یروانیشارح باقر ا

قرارداد  ،یعیحقوق طب، محمود ان،یعباد -

 ینظر یمبان»، مندرج در و حقوق بشر یاجتماع

 شیهما نیه مقاالت دومـمجموع« رـحقوق بش

 .1382، دیحقوق بشر، دانشگاه مف المللینیب

، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ناصر ا،ینقربان -

قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  چاپ اول،

1387. 

، هزاره انیعصر اطالعات: پا، مانوئل کاستلر، -

 ،خاکباز، تهران نیو افش ان،یقلیترجمه احمد عل

 .1380، طرح نو

لد ، ج«االصو دیفوا، یعل، محمدیخراسان یکاظم -

 تا.، بییموسسه النشر االسالم اول،

 بر حاکم حقوقی اصولعلی، عباس کدخدایی، -

جلد اول، چاپ اول،  ای،ماهواره هایبرنامه پخش

 مسقیم پخش و المللبین حقوق»: کتاب در مندرج

 حقوقی مطالعات گروه ،«ایماهواره هایبرنامه

المی ایران، اس جمهوری سیمای و صدا سازمان

 .1380 سروش،، تهران
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 ،قمجلد اول، ، اصول الفقه، محمدرضا مظفر، -

 .1415، یمکتب االعالم االسالم

اطات ارتب -صدا نیجهان چند کی، شن د،برایمک -

، پاد رجیترجمه اچاپ دوم، ، در جامعه امروز و فردا

 .1375انتشارات سروش،  ،تهران

، «جهان گوناگونی و هاماهواره»، دیحم موالنا، -

، نه دورهماهواره،  ژهیفصلنامه پژوهش و سنجش؛ و

 .1381و یکم،  ام و سیسیشماره 

 -اطالعات المللینیب انیجر، دیحم موالنا، -

شکرخواه،  ونسیترجمه  ،یجهان لیگزارش و تحل

 .1371، هارسانه قاتیمرکز مطالعات و تحق، تهران

از منظر  ایرسانه یتکنولوژ ،وستیلون،  ون -

، یهمشهر، تهران ان،قلییترجمه احد عل ،یانتقاد

1388. 
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