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چکیده
در عصر حاضر حق دسترسی به اینترنت ،ابزاری برای دستیابی بهحق آزادی بیان تلقیی یییشیدد د لیتهیا
ظیفهدارند از دسترسی گسترده به اینترنت اطمینان حاصل كنند .البته تأكید بر حق دسترسی به اینترنت به
یعنای نادیدهگرفتن احترام به حاكمیت د لتها در شرایط اضطراری نمییباشید بیه دی یر سی ن در نظیام
بین الملل حقدق بﺸر ،هن ام تزاحﻢ ییان حفظ اینیت یلی نظﻢ عمدیی با حقدق بﺸری یانند حق دسترسی
به اینترنت ،حماییت از اینیت یلی نظﻢ عمدیی ی هرﭼند با یحید د تعلییقنمیددن یدتیت حقیدق بﺸیری
همراه باشد ی یقدم داشته شده است .پرسﺸی كه در این یقاله یطرح ییگردد این است كه با تدجه به ر ییه
تداعد بین المللی ،اتدام جمهدری اسالیی در تطع اینترنت در آبان یاه  1398ﭼ دنه تحلیل ییشدد؟ در پاسخ
به این پرسش ،ندشتار حاضر كه با ر یکردی تدصیفی ی تحلیلی با اسیتفاده از ینیابع كتاب انیهای اسیناد
ر یههای تضایی یعتبر بینالمللی ندشته شده است ،بر این فرض استدار اسیت كیه تداعید بیینالمللیی اعمیا
«یحد دیت» «تعلیق» دسترسیی بیه اینترنیت را هن یام اضیطرار بحیران بیرای تمیایی كﺸیدرها ازجملیه
جمهدری اسالیی ایران به رسمیت شناخته است.
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مقدمه
درنتیجه اغتﺸاشات سراسری آبان یاه  ،1398به جهت جلدگیری از گسترش آشدبها،
اینترنت در ایران تطع شد .1طی این اتدام اینترنت بینالمللی از دسترس كاربران خارج شد
تنها شبکه یلی اطالعات تابلدسترسی بدد .این اتیدام اییران در تطیع اینترنیت ،اكینش
بسیاری از ش صیتهای سیاسی نهادهای بینالمللی را بهدنبیا داشیت .بیهعنیدانیثیا
د نالد ترایپ رئیسجمهدر آیریکا در تدئیتر خدد ندشت« :ایران بهانیدازهای بییثبیات شیده
است كه رژیﻢ آن كل سیستﻢ اینترنت را تطع كرده است بهگدنهای كه یلیت بیزرا اییران
نمیتدانند درباره خﺸدنت حﺸتناكی كه در این كﺸدر جریان دارد صحبت كنند( ».ترایپ،
 .)1398/8/ 30همچنین یایک پمپئید ،زییر ایدرخارجیه آیریکیا در ایین خصید گفیت:
« جمهدری اسالیی باید خﺸدنت علیه یردم خیدد را یتدتیک كنید فیدرات دسترسیی همیه
ایرانیان به اینترنت آزاد باز را فراهﻢ كنید( ».پمپئید .)1398/8/28 ،یقاییات ار پیایی نییز
همانند یقایات آیریکایی بهصدرت هماهنگ این اتدام اییران را در تطیع اینترنیت یحکیدم
نمددند .بهعندان نمدنه یایا كدسیانچیچ س ن دی اییدر خیارجی اتحادییه ار پیا از یقاییات
جمهدری اسالیی خداست در برابر یعترضیان در اییران حیداكثر خدیﺸیتنداری را از خیدد
نﺸان دهند به تطع اینترنت در اییران پاییان دهنید (د یچیه لیه فارسیی.)1398/8/30 ،
هﻢﭼنین زیر خارجیه سیدئد در یحکدیییت تطیع دسترسیی اینترنیت در تیدییتر ندشیت:
«تحدالت ایران ن رانكننده است .حق آزادی بیان حق تظاهرات یسالمتآییز باید یحترم
شناخته شدد .دسترسی بد ن یحد دیت به اینترنت ضر ری است( ».بییبییسیی فارسیی،
 .)1398/8/28جدای از یداضع یداخلهجدیانه یقایات سیاسی بهیدازات این یدضعگیریها،
سازیانهای بین المللی نیز جهت تحت فﺸار تراردادن جمهیدری اسیالیی اییران در اتصیا
یجدد اینترنت ،این اتدام ایران را یحکدم كردند طدری كه در آن ایام دیدهبان حقیدق بﺸیر
نیز ضمن یحکدمنمددن تطع اینترنت در اییران ،ایین عمیل اییران را نقیض تداعید حقیدق
بینالملل دانست (بیانیه دیدهبان حقدق بﺸر .)1398/8/29 ،نکته حائز اهمیت اینکه اتصیا
یجدد اینترنت در آن یقطع آنتدر برای یقایات آیریکایی حائز اهمیت بدد كیه در آیریکیا
تعدادی از سناتدرها 2با ایضای نایهای از د نالید تراییپ خداسیتند تیا یسیئدالن جمهیدری

 .1قطع اینترنت در ایران  ۲۵آبان  1۳۹۸آغاز شد و تا  ۳آذر ادامه داشت.
 .۲این سناتورها عبارتند از :تد کروز و جان کورنین نمایندگان ایالت تگزاس ،تام کاتن نماینده ایالت آرکانزاس ،مارشاا
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بلکبرن نماینده ایالت تنسی ،پت تومی نماینده ایالت پنسیلوانیا ،جان باروسو نماینده ایالات وایومینا
نماینده ایالت فلوریدا

و ماارکو روبیاو

اسالیی را كه در تطع گسترده اینترنت در ایران دست داشته انید ،تحیریﻢ كنید 1.سیدای از

چارچوب نظری
 )1اینترنت و حق دسترسی به اطالعات
حق آزادی اطالعات پیش از آنکه بهعندان یک عاییل زیربنیایی در دیدكراسیی خدانیده
شدد ،یکی از حقدق بﺸری است كه ارتباط عمیقی باكرایت ذاتیی یدجیددات انسیانی دارد.
اطالعات بهیثابه اكسیژن در جایعه انسانی بدده بر همیین اسیاس ،نمییتیدان شیهر ندان
جایعه سیاسی را بد ن دسترسی آزاد به اطالعات تصدر نمدد .انت اب آگاهانه شایست ان به
اداره حکدیت ،اعما حق تعییین سرندشیت دی یر حقیدق از الزاییات زیسیت در جایعیه
سیاسی بهشمار یی ر د كه بد ن دسترسی آزادانه بیه اطالعیات ییسیر نمییگیردد .تحقیق
الزایاتِ اساسیِ حکمرانیِ یطلدب همچدن شفافیت ،پاس دیی تصمیﻢسیازی یﺸیاركتی،
پیدند ثیقی با حق دسترسی به اطالعات دارد (یجنده .)12:1395 ،حق بر آزادی اطالعات
بهطدر اساسی باحیثیت ذاتی همه افراد بﺸر پیدنید دارد .2در سیا  1946یجمیع عمیدیی
سازیان یلل یتحد در ن ستین اجالسیه خدد در تطعنایه  359با تاطعییت اعیالم كیرد كیه
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تحلیلهای سیاسی ،یقاله حاضر بهدنبا پاسخ به این پرسش است كه با تدجیه بیه ر ییه
تداعد بین المللی ،این اتدام جمهدری اسالیی ایران ﭼ دنه تحلیل یی شدد؟ به عبارتی دی ر
آیا این اتدام ایران در تطع اینترنت با تداعد بینالمللی نییز ر ییه بیینالمللیی در تعیارض
است؟ در پاسخ به این پرسش ،ندشتار حاضر كه با ر یکردی تدصیفی ی تحلیلی با استفاده
از ینابع كتاب انه ای اسناد ر یههای تضایی یعتبر بینالمللی ندشته شده است ،بیر ایین
فرض استدار است كه در تداعد بینالمللی اعمیا »یحید دیت» «تعلییق» دسترسیی بیه
اینترنت به هن ام اضطرار عمدیی بحران ،برای تمایی كﺸدرها ازجمله جمهدری اسالیی
ایران به رسمیت شناختهشده است.

آزادی كسب اطالعات یکی از بنیادیترین حقدتی است كه سازیان یلل یتحد برای تحقیق
آن به جدد آیده است (اسالیی ،عصاره .)244:1391،یجمع عمدیی در این تطعنایه ،آزادی
اطالعات را بهعندان ب ﺸی از حق بنیادین آزادی بیان شایل حیق جسیت جید ،دریافیت
 .1وزارت خزانه داری آمریکا نیز در تاریخ  1آذر  1۳۹۸محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات ایران را بهدلیا نقا
وی در «سانسور گسترده اینترنت» تحریم کرد.
2. Global trends on the right to information: a survey of South Asia. July 2001.
;3. Calling of an International Conference on Freedom of Information [1946] UNGA 87
A/RES/59 (I) (14 December 1946).
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انتقا اطالعات بهشمار آ رده اسیت (كدخیدائی ،كییل .)180:1394 ،همچنیین ییاده 19
اعالییه جهانی حقدق بﺸر ییثاق حقدق یدنی سیاسی با عباراتی یﺸابه ،بهطدر ضیمنی
حق دسترسی به اطالعات را در خیدد جیای داده اسیت .عبیارت «ایین حیق شیایل آزادی
جست جد ،دریافت انتقا اطالعات اندیﺸهها» در هر د سند دییده یییشیدد (حبیبیی
یجنده .)12-13:1395 ،كمیته حقدق بﺸر در تفسیر عمدیی شماره  34به تﺸریح یاده 19
ییثاق بینالمللی حقدق یدنی سیاسی پرداخته اسیت .1در بنید  18ایین تفسییر عمیدیی
تصریحشده است كه بنید  2ییاده  19ییثیاق ،دربرگیرنیده حیق دسترسیی بیه اطالعیات
اندیﺸههاست .در بند  16از د لتها خداسته شده است به تحیدالت در فنیا ری اطالعیات
ارتباطات ،یانند اینترنت سایانههای تدزیع الکتر نیکی اطالعیات ازطرییق تلفین همیراه
شبکههای اجتماعی تأثیر آنها بر تغییر رفتارهای ارتباطی در جهان تدجه كنند (حبیبیی
یجنده ،همان.)12:
در این ییان اینترنت بهطدر فزایندهای دسترسی به این حق را برای جهانیان ایکانپذیر
ساخته است ) .(best, 2004:23آنچه یهﻢ است تدجه به این یدضدع است كه حق دسترسی
به اطالعات با ظهدر اینترنت ،هدیتی جدید یتفا ت از یفهدم سینتی آن پییداكرده اسیت
(اسالیی ،عصاره .)237:1391 ،تا پیش از جهیانی شیدن ،دسترسیی بیه اطالعیات ازطرییق
اینترنت ،اطالعات دستیابی به آن عمدیات با ر یکردی د لتی ترائت ییشد به ایین یعنیی
كه اطالعات اسناد د لتی بر این یبنا كه حاكمیت ،تفدیض تدرت یردم به نمایندگانشان
است ،به یردم تعلق داشت دلیلی برای پنهانكردن این اسیناد جیدد نداشیت .ایین یبنیا
بیان یی دارد كه شهر ندان حق برخدرداری از اطالعات را دارند تا بتدانند بیا اسیتفاده از آن
از برنایههای حکدیت خدد در زیان گذشته ،حا آینده آگاه شیدند (همیان) .اییا بیهنظیر
یی رسد با فدران اطالعات یتندع گدناگدن در شبکه جهانی ب ،باید در یفهدم دسترسیی
به اطالعات تجدیدنظر كرد .در این ییان دسترسی به اطالعات د لتی ب ﺸی از یعنای عیام
آزادی اطالعات خداهد بدد.
 )2اینترنت ،حق آزادی بیان و اعمال محدودیت
در نظام بین الملل حقدق بﺸر د تأسیس شناخته شده جدد دارد .یکی از آن د ایکیان
«تحدید» حقدق آزادیهای انسان ها را در ضعیت عادی بیه د لت ها یییدهید دی یری
بیه د لت ها حق ییدهد بسیاری از حقدق را در ضعیت اضطراری بییه حالییت «تعلیییق»
1. General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, UN Human
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درآ رنید( 1ترباننیا .)38:1386 ،حا در این یبحث یبحث آتی ایکیان تحدیید تعلییق

دسترسی به اینترنت بهعنوان ابزار حق آزادی بیان
آزادی بیان اغلب بهعندان یک حق بﺸری یهﻢ ،اصلی بنیادین تدصییک یییشیدد كیه
برای صیانت از گفتمان دیدكراتیک ضر ری است ) .(Shelley, 2001:112یقصیدد از آزادی
بیان این است كه «افراد باید بتدانند آنچه درک ییكنند ،ییفهمند اعتقاد دارنید را بییان
كنند یا به دی ران ینتقل سازند دی ران را در جرییان افکیار خیدد تیرار دهنید( ».ییدنی،
 .)77:1380حق آزادی بیان ،در جهت حمایت از شأن كرایت فردی حائز اهمیت اسیت
ارتباط تن اتن ی با سایر حقدق بﺸری دارد بهطدریكه نقض آن اغلب یقارن با نقض حقدق
بﺸری دی ری خداهید بیدد ) .(Ibrahim, 2011:111ازجملیه یظیاهر آزادی بییان ،آزادی از
ترس بیان انتقادات است همچنین آزادی تفحص نیز دریافت انتقا اطالعات افکار
) .(Wolfgang, 2006: 299-301بر این اساس حق یزبدر یکی از عناصرِ حکدیت پاسی د
از اركان اساسی ضر ریات اجرای دیدكراسی یحسدب یییگیردد ).(Lukman, 2012:597
در بسیاری از اسناد اعالییههای بینالمللی ازجمله یاده  19اعالییه جهانی حقدق بﺸیر،3
بند  2یاده  19ییثاق بینالمللی حقدق ییدنی سیاسیی ،4ییاده  10كندانسییدن ار پیایی
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حق به دسترسی به اینترنت بهعندان یکی از یصادیق حق آزادی بییان ییدرد اكیا ی تیرار
خداهد گرفت.2

 .1در تفاوت بین «محدودیت» حقوقحقوق بشری و «تعلیق» حقوقحقوق بشری شایان ذکر است :الف) محدودیتهاا در
شرایط عادی اعمال شده و بهصورت دائمی میباشند اما تعلیق حقوق در شرایط بسیار استثنایی اعمال شده و بهصاورت
موقتی است .ب) همچنین در محدودیتها وقتی یک حق مورد تحدید واقع میشود ،به تمامیت این حق نمیتوان لطمه-
ای وارد نمود؛ بلکه اجرای آن بهطور جزیی محدود میگردد حال آنکه با تعلیق ،یک حق بهصورت موقت و بهطور کام
قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد (کوچکنژاد.)171:1۳۸۳ ،
 .۲بعضی از حقوق میتوانند مورد تعلیق واقع شوند اما نمیتوانند ماورد محادودیت قارار گیرناد مانناد حاق محاکماه
منصفانه ،حق انتخابات آزاد یا حق دسترسی به دادگستری که در هنگام جن

می توان این حقوق را معلاق نماود اماا در

شرایط عادی امکان این کار وجود ندارد .از سوی دیگر بعضی از حقوق هستند که هم قابا تعلیاق باوده و هام قابا
محدودیت ازجمله حق «آزادی بیان» .درنهایت برخی از حقوق هستند که تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد تعلیاق یاا
محدودیت قرار گیرند که به آنها حقوق غیر قاب نقض می گویند مانند حق حیات و ممنوعیت شاکنهه (کوچاکناژاد،
همان.)171 ،
3. Universal declaration of human rights (1948): "Everyone has the right to freedom of
"opinion and expression.
4. International covenant on civil and political rights (1966): "Everyone shall have the
"right to freedom of expression.
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حمایت از حقدق بﺸر آزادیهای اساسی ،1یاده  13كندانسییدن آیریکیایی حقیدق بﺸیر،2
یاده  9ینﺸدر آفریقایی حقدق بﺸر ییردم ،... 3حیق هیر فیرد بیه آزادی بییان صیراحتات
یدردپذیرش اتعشده است .برخی یعتقدنید در عصیر حاضیر حیق بیه دسترسی به هر ندع
اطالعاتی كه در فضای اینترنت به جدد ییآیید ،باید جزء آزادی بیان شمرده شدد زیرا این
اجازه نتیجه ضمنی تطعی یحترمشمردن آزادی عقیده بیان است (اسیییالیی ،عصیییاره،
همییان .)235 :بییهعبییارتیدی ییر فضای بازی كه اینترنت در اختیار یردیان جهان ترار داده
است ،ییدانی سیع برای بهكارگیری آزادی بیان به جدد آ رده اسیییت دسترسیییی بیییه
اطالعیات یدجییدد در اییین شبکه پهنا ر باعث شده تا افراد بتدانند بهآسانی نسبت به ابراز
عقاید نظرات خدد اتدام نمایند (همان .)258 :در این خصد گزارشی ر ییژه پیﺸیبرد
حمایت از حق آزادی عقیده بییان 4در گیزارش خیدد بیه كمیسییدن حقیدق بﺸیر اظهیار
ییدارد « :ﭼنانچه یردم دسترسی بیه اطالعیات اینترنیت نداشیته باشیند ،آزادی بییان از
هرگدنه كارایی تهی یی شدد .دسترسی به اطالعات برای شیده زندگی یردمسیاالرانه جنبیه
اساسی دارد( ».حبیبی یجنده ،همان .)12 :هیﻢﭼنیین تطعناییه یجمیع عمیدیی سیازیان
یلل ،5به ندعی اینترنت را بستری برای ندآ ری صنعتی سازی كﺸدرها تلمیداد كیرده بیه
یدضدع دسترسی به اینترنت در هدف نهﻢ پرداخته است در این خصد تصریح یی نماید
كه باید دسترسی به تکندلدژی فنا ری اطالعات ارتباطیات بیه طیدر ییثثر افیزایش یابید
تالش شدد كه دسترسی جهانی تابل اطمینان به اینترنت در كﺸدرهای كمتر تدسعه یافتیه
تا سا  2020تأیین گردد.(UN General Assembly, 2015: Goal 9(5)(c))6
ارتباط بین اینترنیت حیق آزادی بییان صیراحتات ییدرد تأكیید یحیاكﻢ بیینالمللیی
ینطقهای حقدق بﺸری نیز ترارگرفته است .بهعندان نمدنه ،دیدان ار پیایی حقیدق بﺸیر در
1. European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms
"(1950): "Everyone has the right to freedom of expression
2. American convention on human rights(1992):" Everyone has the right to freedom of
"thought and expression.
3. African Charter on Human and Peoples)1986 ( :"Every individual shall have the right
"to express and disseminate his opinions within the law.
 .4این گزارشگر در سال  1۹۹۳توسط کمیسیون حقوق بشر منصوب گردید.
)5. Sustainable Development Goals (SDGs
 .6جدای از این سند ،اهداف توسعه هزاره سازمان ملا ()United Nations Millennium Development Goals
هشت هدف را در نظر گرفته است که توسط  1۹1کشور عضو سازمان مل متحد تصویب شاد و ایان کشاورها متعهاد
گردیدند که تا سال  ۲01۵برای دستیابی به آن تالش کنند .در بخشی از این سند تأکید شده است کشورها باا همکااری
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خصوصی ،مزایای فناوریهای جدید ،بهویژه اطالعات و ارتباطات را در دسترس قرار میدهناد کاه یکای از ایان

موارد دسترسی به اینترنت است.

تأكید دیدان ار پایی ترار گرفت دیدان در این تضیه نیز بر ارتباط بین حق به دسترسی به
اینترنت آزادی بیان تأكید كرد .درنهایت نکته حائز اهمیت اینکه دسترسیی بیه اینترنیت
هرﭼند برای تحقق دی ر حقدق اهمیتی یضیاعک دارد اییا اینترنیت در یقیام ابیزار بیدده
بهعندان حق بﺸریِ یستقل ن داهد بدد .در تبیین نسبت ییان اینترنت حقدق بﺸر ،آنچیه
بهصراحت در برخی تطعنایه بیانیهها یطرح شده ،اهمیت اینترنت در بهرهیندی از دی یر
حقدق بﺸری است .در نسبت ییان اینترنت حقدق طبیعی نیز ،دسترسی به اینترنت برای
یردم افراد ینفعتی اساسی نداشته جز آنکه در تحقق برخیی از حقیدق طبیعیی در زییان
فعلی با تدجه به پیﺸرفتهای فنا رانه ییتداند نقﺸی یهﻢ ایفا كند ).(Tomalty, 2017:6
شرایط اعمال «محدودیت» در دسترسی به اینترنت
بیان گردید كه حق دسترسی به اینترنت در رسیدگیها بهیدجب تداعد بیینالمللیی،
ابزاری برای حق آزادی بیان تلقی ییگردد .هرﭼند بیﺸیتر كندانسییدنهیای بیینالمللیی
ینطقه ای بر اهمیت حق آزادی بیان تأكید نمیدده انید ،لکین بایید دتیت نمیدد كیه همیین
كندانسیدن ها اجازه اعما یحد دیت درخصد اجرای این حق را به د لیتهیا در شیرایط
اگذار نمدده اند .بهعندانیثا در سطح یعاهدات بینالمللی ییثاق بینالمللی حقیدق
خا
2
یدنی سیاسی در یاده  19خدد د ندع یحد دیت برای حق آزادی بیان برای د لتها بیه

تحلیلی بر اصول ،قواعد و رویههای بینالمللی در قطع اینترنت در مواقع اضطراری و امنیتی

تضیییه  )Ahmet Yıldırım v. Turkey, 2012: 49-53( Ahmet Yıldırımبییهصییراحت
دسترسی به اینترنت را بیا پیارگراف ا ییاده  10كندانسییدن (حیق آزادی بییان) ییرتبط
دانسته است .1همین یدضدع عینیات در تضییه دلفیی ( )Delfi v. Estonia, 2015: 131ییدرد

رسمیت شناخته است
الک) احترام به حقدق یا حیثیت دی ران.

 . 1در این قضیه ،خواهان یک سایت اینترنتی داشت که دستاوردهای علمی و دانشگاهی خود را منتشار مای نماود .ایان
وبسایت در بستر «گوگ » ایهاد شده بود و خدمات خود را دریافت میکرد و گوگ خدمات میزباانی ساایت را ارائاه
می داد .در جریان رسیدگی کیفری به سایت اینترنتی فرد دیگار تحات قاانون ممنوعیات تاوهین باه آتااتوری ،تماامی
دسترسیها به «گوگ » ممنوع شد .این ممنوعیت کلی موجب شد خواهان از دسترسی به سایت خود محروم گردد و بار
اعمال حق بر دریافت و انتقال اطالعات و ایده خواهان تأثیر گذاشت .دولت همچنین دسترسی به تمامی سایتهایی کاه
از سوی گوگ

میزبانی میشدند را منع نمود.

2. International Covenant on Civil and Political Rights، Adopted and opened for
signature, ratification and، accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16
December 1966، entry into force 23 March 1976
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ب) حفظ اینیت یا نظﻢ عمدیی یا سالیت یا اخالق عمدیی.

1

در سییطح ینطقییهای نیییز كندانسیییدن ار پییایی حقییدق بﺸییر 2در یییاده  ،310اعمییا
یحد دیتهایی را برای د لتها در اجرای حق آزادی بیان در یسائل اینیت یلیی ،تمایییت
ارضی ،سالیت عمدیی یا برای حمایت از اعتبیار ییا حقیدق دی یران ،جلیدگیری از افﺸیای
اطالعاتی كه بهطدر یحریانه دریافت شده یا یداردی كیه بیرای حفیظ اتتیدار بییطرفیی
4
دست اه تضایی ضر ری است ،به رسمیت شناخته است .كندانسیدن آیریکایی حقیدق بﺸیر
نیز در یاده  13تأكید كرده است كه جهت احترام به حقدق حیثیت دی یران ،حماییت از
اینیت یلی ،حمایت از نظﻢ عمدیی یا رفاه هم انی اخیالق ،اجیازه اعمیا یحید دیت در
5
اجرای حق آزادی بیان برای د لتهای یتعاهد جدد دارد.

 .1ماده  1۹میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی )1« :هیچ کس را نمیتوان به مناسابت عقایادش ماورد مزاحمات و
اخافه قرار داد )۲ .هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق ،شام آزادی تفحص و تحصی  ،اشاعه اطالعات و افکاار از
هر قبی بدون توجه به سر حدات ،خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا بهصورت هنری یا به هر وسیله دیگار باه
انتخاب خود میباشد )۳ .اعمال حقوق مذکور در بند  ۲این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است لذا ممکان
است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذی ضرورت داشاته باشاد :الاف) احتارام
حقوق با حیثیت دیگران و .ب) حفظ امنیت ملی ،نظم عمومی ،سالمت یا اخالق عمومی».
2. European Convention on Human Rights (ECHR), Drafted in 1950 by the then newly
formed Council of Europe the convention entered into force on 3 September 1953.
 .۳ماده  10کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« :هر کس حاق آزادی بیاان دارد .ایان حاق شاام آزادی داشاتن نظریاات و
دریافت و اشاعه اطالعات و اندیشهها بدون مداخله مراجع دولتی و قطع نظر از مرزها است .این ماده مانع از آن نخواهد
بود که دولتها ،مؤسسات رسانهای ،تلویزیونی و سینمایی را ملزم به اخذ پروانه کند .اعمال این آزادیها به لحاظ اینکاه
مستلزم تکالیف و مسئو لیتهایی است ،ممکن است تحت تشریفات ،شرایط ،تصمیمات یا مهازاتهایی قرار گیارد کاه
به موجب قانون مقرر شده و در جامعه دموکراتیک به لحاظ مسائ امنیت ملی ،تمامیت ارضی یا سالمت عمومی یا برای
حمایت از اعتبار یا حقوق دیگران ،جلوگیری از افشای اطالعاتی که بهطور محرمانه دریافات شاده ،یاا حفاظ اقتادار و
بیطرفی دستگاه قضاوت است».
4. American Convention on Human Rights: Signed at San José, Costa Rica, on 22
November 1969.
 .۵باناد  1ماده  1۳کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشعار میدارد« :هار کاس از حاق آزادی بایاان باارخاوردار ماای
بااشااد .ایان حاق مشتم بر آزادی جستو جو ،دریافت و رساندن اطالعات و عاقاید از هار ناوع بادون توجااه بااه
ماحدوده مارزی ،چه باهصورت شافاهی ،نوشتاری ،چااپی ،به شک هنر یا به هر وسیله دیگر به انتخاب شخصی مای-
باشد .بنابر باناد  ۲ماده  1۳نیز ،محدودیت های حاق آزادی بایاان عبارتناد از :احتارام باه حقاوق و حیثیات دیگاران،
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حمایت از امنیت ملی ،حمایت از نظم عمومی یا رفاه همگانی و اخالق که البته این محدودیتها تا حدی که ضارورت
ایهاب نماید ،اعمال میشوند.

یحد دسازی یا تطع اینترنت در ر یه كﺸدرهایی یتعددی 1نیز یالحظه یییشیدد .ایین

الف) محدودیت در دسترسی به اینترنت به استناد امنیت ملی
یفهدم اینیت یلی 2را ییتدان یهﻢترین یفهدیی دانست كیه د لیتهیا ،بیه اسیتناد آن
تعهدات بینالمللی ،خدد را یحد د یا یعلق ییسیازند لیذا نیدع ر یکیرد بیه اینییت یلیی،
همچدن برا برندهای است كه همهﭼیز را تحتالﺸعاع خدد ترار ییدهید .تعرییک اینییت
یلی به اسطه ابهایاتی كه دارد اساسات یدجب بحیثهیای فرا انیی شیده اسیت (Freeman,
) .1992:730در ابتدا ن اه به یقدله اینیت صرفات بر یثلفههایی ﭼدن دشمن خارجی ینیافع
یﺸر ع یلی تأكید داشت ،لکن به یر ر زیان یحرز گردید كیه تعبییر اینییت یلیی همیداره
همراه با اصطالحاتی ﭼدن ینافع یلی ،ینافع حیاتی ،ارزشهای اساسی غیره بهكار ییر د
(رهپیک )132:1377 ،این ایر نﺸان ر این اتعیت است كیه اییر زه ایین یفهیدم جیده
ابعاد بسیار گستردهتری یافته دی ر با تعاریفی ﭼیدن تعرییکِ پییشگفتیه تابیلشناسیایی
نیست .بهطدركلی ،اینیت یلی سطحی از یدتعیت اتتصادی ،اجتماعی فرهن ی همیراه بیا
رضایتیندی الیه های ی تلک جایعه است كه تماییت ارضی ،اتتدار یلی ،رفاه عایه ،تدسعه
پایدار یصدنیت فرهن ی را بد ن دخالت تدرتهای خارجی برای یدجددیت كیان د لت

تحلیلی بر اصول ،قواعد و رویههای بینالمللی در قطع اینترنت در مواقع اضطراری و امنیتی

كﺸدرها با استناد به نظﻢ عمدیی ،اینیت عمدیی ییا ینیافع یلیی نسیبت بیه یسد دسیازی
اینترنت اتدام یی نمایند درعین حا  ،تعریک یدسعی از فعالیت هیای اینترنتیی غیرتیاندنی
ارائه یی دهند .در برخی از كﺸدرها تطع یا یحد دساختن اینترنیت تدسیط یراجیع تضیایی
صدرت یی پذیرد در برخی دی ر نیز فرآیندهای اداری برای این ایر پیش بینی شیده اسیت
) .(Council of Europe, 2017:15با این یقدیه از یجمیدع اتیدایات خرابکارانیهای كیه در
آبان یاه  1398از سدی اغتﺸاشگران صدرت گرفت ،د یدضدع اخال در «نظﻢ عمدیی»
نیز اتدام علیه «اینیت یلی» كه جمهدری اسالیی ایران جهت تطع اینترنت بیه آن اسیتناد
نمدد ،یدرد یطالعه ترار ییگیرد .این یطالعه با تدجه به ر یه بیینالمللیی اینکیه در ﭼیه
شرایطی ،اعما یحد دیت در آزادی بییان ی كیه یکیی از ابزارهیای آن حیق دسترسیی بیه
اینترنت است به استناد تأیین نظﻢ عمدیی اینیت یلیی از سیدی سیایر كﺸیدرها یجیاز
تلقی ییشدد ی صدرت ییپذیرد.

 .1کشورهایی مانند ترکیه ،اسااانیا ،بلژیاک ،فرانساه ،روسایه و انگلایس ) ،(Council of Europe,2017:15هناد،
اندونزی ،اوگاندا ،الهزایر ،عراق و بروندی ).(West, 2016:3-4
2. National Security.
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فراهﻢ ییسازد 1لذا با این تدضیح ییتدان بیان داشت كیه هرگدنیه عمیل ییا حیدادثی كیه
اینیت اتتصادی ،اجتماعی ،داخلی یا نظام سیاسی ی عقیدتی ساكنان یک كﺸدر را تهدیید
كند ،تهدید علیه اینیت یلی است (ر شند  .)147-148:1374 ،ر یه تضیایی بیینالمللیی
نیز در این زیینه تابلتدجه است .بهعندان نمدنه ،دیدان ار پایی حقدق بﺸر 2در رسیدگی به
برخی پر ندهها در زیانی كه اینیت یلی كﺸدر در خطر باشید ،اجیازه دخالیت د لیتهیا در
حقدق یندرج در كندانسیدن را داده است ) (Deniz, 2018:5بهعبیارتدی یر ،اینییت یلیی
تدسط دیدان ار پایی بهعندان زیینیه تیاندنی بیرای یحید دكردن برخیی از حقیدق بﺸیری
شناختهشده است ﭼراكه به اذعیان دییدان ،كﺸیدری كیه بیا تهدییدات اینیتیی ر بر سیت
نمیتداند هیچگدنه حقدق آزادی برای شهر ندان خدد تضمین كند .)Ibide:6( 3نکته حائز
اهمیت این است كه دیدان ار پایی حقدق بﺸر در تضیایای یربیدط بیه اینییت یلیی ،حیق
صالحدید «یدسع» 4به د لتهای عضد كندانسیدن اعطا كرده است .5دیدان ار پیایی حقیدق

 .1باید توجه داشت که گفتمان جدید امنیت ملی بهشدت تحتتأثیر فرآیند «جهانیشدن» است .در این گفتماان ،امنیات
دیگر در فقدان «تهدید» تعریف نمیشود؛ بلکه برمبنای ماهیتی ایهابی ،بر وجود «اطمینان خاطر» نزد شاهروندان دللات
دارد .از این دیدگاه ،امنیت ملی به مهموع توانمندیهای (طبیعی ،بهرهبرداری و راهبردی) یک نظام برای «دستیابی باه
منافع ملی» اطالق میشود و«نبود تهدید» صرفاً مقدمه تحقق آن به حساب میآید (افتخاری)۳0-۳۳:1۳7۹ ،
 .۲در سطح بینالمل  ،پیشرفته ترین مکانیسم حمایت از حقوق بشر در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ایهاد شده است؛
لذا بدیهی است بسیاری از پرونده های مطروحه در این مقاله از پروندههای آن مرجع مطرح گردد.
 .۳این در حالی است یکی از نکاتی که شورای اروپا در خصوص وظایف دولاتهاا نسابت باه آن تأکیاد دارد ،تاأمین
اینترنت باز برای مردم است .این شورا در توصیه نامه سال  ۲011خاود )(Recommendation CM/Rec,2011/8
که به منظور حفاظت و ارتقای اینترنت (تمامیت و بازبودن) تصویب شده ،ضمن یادآوری اهمیت اینترنت و انتظاری کاه
مردم از آن دارند ،تأکید میکند که اینترنت ،ابزاری است برای حفاظت از آزادی بیان و دسترسی به اطالعات بدون توجه
به مرزها .کمیته وزیران شورای اروپا در توصیه نامه ) (Recommendation,2001/8اظهار مایدارد مقاماات دولتای
نباید ازطریق مسدودکردن و فیلترکردن اقدا مات ،مانع دسترسی عماوم ماردم باه اطالعاات و ارتباطاات دیگار بار روی
اینترنت بدون درنظرگرفتن مرزها شوند .دسترسی به اینترنت شهروندان اروپایی از چناان اهمیتای برخاوردار اسات کاه
کمیتااه وزیااران شااورای اروپااا بااا صاادور دو توصاایه نامااه ) (Recommendation,2001/8و نیااز توصاایه
) (Recommendation, CM/Rec,2008/6بر منع مداخله کشورهای عضو در ایهاد مانع در دسترسی به اینترنات
تأکید نموده است (رضایی ،بابازاده.)66-1۳۹۳:7۲ ،
4. Wide Margin of Appreciation.
 .۵کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهعنوان یک کنوانسیون منطقهای دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مصارح خاود
به رسمیت شناخته است :یکی محدودیتهایی است که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی ،امنیات جامعاه،
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حفظ سالمت و اخالق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب برقرار مینماید و دیگری ،خودداری
از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولتهای عضو در زمان بروز جن

یا وضعیت اضطراری اسات کاه حیاات

بﺸر در تضیه لیندر به جهت حمایت از اینیت یلی ،حق به صالحدید یدسعی 1را به د لیت

دیدان پذیرفت كه حق به صالحدید د لت در انت اب ،ابزاری برای حفاظت از اینییت یلیی،
گسترده است) . (European Court of Human Rights, 2013:(12) 29همچنین در پر نده
كدپ علیه سدئیس ،3دیدان صراحتات ییپذیرد زیانی كه اینیت یلی ییک كﺸیدر در یعیرض
كند ).(Ibide:(11) 25

خطر ترار دارد ،هیچ یذاكرهای جدد ندارد كه بتداند نظارت را یمندع
عال هبر این ،دیدان ار پایی حقدق بﺸر در تضیه ایرلند علییه ان لسیتان ،اعطیای اختییارات
گسترده به د لتها هن ام تهدید اینیت یلی را یدرد تأكید ترار داده است ( Ireland v. the
 .)United Kingdom, 1978: 207بسیاری از كﺸدرها ر شهای خاصی بیرای یحید دكردن
یا حذف یحتدای اینترنت در دست دارند كه اغلب یربدط به یداردی است كه اینیت یلی را
تهدید یی كند .برخی از كﺸدرها یانند تركیه ،اسپانیا فرانسه با استناد به تاندن خاصی كه
در این زیینه به تصدیب رسانده انید ،اتیدام بیه یسد دسیازی حیذف سیایتهیا از ایکیان
یﺸاهده عمدیی ییكنند ) .(Council of Europe, 2017:15بهعندان نمدنه ،یجلس فرانسه
در سا  2015برای حفظ اینیت یلیاش ،در اعتراض هیا حمیالت تر ریسیتی ،تیاندنی را
تصدیب كرده كه به پلیس فرانسه اختیارات گسترده ای یی دهد كه ازجمله ایین اختییارات،
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اعطاء نمدد ) .(Leander v. Sweden, 1987: 59همین یدضدع در پر ندههای یتعددی یدرد
تصریح دیدان ار پایی حقدق بﺸر ترارگرفته است ازجمله در پر نیده لیانیدر علییه سیدئد،2

ادامه شماره  ۵صفحه قب  :ملت را تهدید میکند (ماده  1۵کنوانسایون اروپاایی حقاوق بشار) .مفهاوم مااهوی دکتارین
صالحدید به همین محدودیتهای اعمالشده بر حقوق مندرج در کنوانسیون از این نقطهنظار کاه چاه مقادار اختیاار و
آزادی به دولت ها در ارزیابی و ح تعارضات ایهادشده بین رعایت حقوق مندرج در کنوانسیون و اهداف عمومی اعطا
می گردد ،اشاره دارد .جهت مطالعه بیشتر راجع به مفهوم و حدود و ثغور دکترین صالحدید دولت هاا رجاوع کنیاد باه
احمدینژاد ،امینالرعایا (الف).)۹۳-1۳۹۵:11۸ ،
 .1یکی از موضوعاتی که در دکترین صالحدید دولت ها اهمیات بسایار دارد ،حاوزه اختیاار و آزادی عملای اسات کاه
دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هنگام مواجهشدن با هر یک از مواد کنوانسیون از آن برخوردار میباشند.
بسیار طبیعی است که اختیارات دولتها در مواجه با بعضی از حقوق منادرج در کنوانسایون محادودتر از ماواد دیگار
کنوانسیون می باشد .در چنین مواقعی دیوان اروپایی حقوق بشر میزان اختیاراتی که مقامات دولتها در هر پروناده از آن
برخوردار میباشند را بررسی مینماید .بدین جهت دیوان در هر پروندهای با توجه به موضوع پرونده و نیز شرایط حاکم
بر آن نوعی از دکترین صالحدید که میتواند «موسع»« ،محدود» یا «خاص» باشاد را باه آن قضایه اختصااص مایدهاد
(احمدینژاد ،امین الرعایا (ب).)1۲۵:1۳۹۵ ،
2. Leander v. Sweden.
3. Kopp v. Switzerland.
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اختیار سانسدر تطع اینترنت ییباشد 1ازاینر در آن یقطع ،د لت فرانسه به جهت تهدید
بالقده خطرناک یستمر تر ریستی با ارسا یادداشتی به دبیركل شدرای ار پیا تعهیدات
حقدق بﺸری خدد را به یدت سه یاه تعلیق نمدد ) .(Griffin, 19 November 2015این ایر
به كﺸدرهای یذكدر یحد د ن ﺸته كﺸدرهای ر سییه ان لییس (تیاندن ضید تر ریسیﻢ
 )2006نیز یقرراتی دارند كه براساس آن ییتدانند نسبت به یسد دسازی حذف سایتها
با یحتدای تر ریستی یا غیرتاندنی یا یحتداهای برضد اینیت یلی شان اتدام نمایند .ر سییه
نیز با تصدیب تاندن یبارزه با فعالیتهای افیراطگرایانیه طییک گسیتردهای از فعالییتهیای
اینترنتی را افراطی تدصیک كرده براساس آن ،یحتدای یرتبط با آنرا یسید د ییینمایید.
این یحتدای افراطگرایانه بهطدر یدسعی تعریکشده ییتداند اتدایات علیه اینیت یلیی را
نیز دربرب یرد) (Council of Europe, 2017:15د لت آیریکا به دلیل خطرات احتمالی كیه
نرم افزار ﭼینی تیک تاک یمکن است برای اینیت یلیاش داشته باشد ،نسبت بیه تحیریﻢ
فیلترینگ این نرمافزار تهدید نمدده است فرصت  45ر زهای جهت فر ش این نرمافزار به
یک شركت آیریکایی تعیین كرده است .این در حالی است كه نرمافزار تییکتیاک بییش از
 100ییلیدن كاربر در ایاالتیتحده دارد .دلیل آیریکا بر این یقرره ﭼینین یبتنی است كه
تمام شركتهای ﭼینی یدظفند دادههای خدد را در اختیار سیر یسهیای اطالعیاتی ﭼیین
ترار دهند ازاین ر ترایپ یعتقد است این شركت داده های كاربران آیریکایی را به سر یس
اطالعاتی ﭼین تحدیل ییدهد از این ینظر تهدیدی بیرای اینییت یلیی ایریکیا اسیت .از
دی ر دالیل ترایپ برای تهدید به تطع دسترسی به نرمافزار تیکتاک ،جیدد ن رانییهیایی
راجییع بییه دخالییت ﭼییین در انت ابییات ازطریییق اییین نییرمافییزار ییییباشیید (Leskin,
) .2020:www.businessinsider.comهمچنین د لت آیریکا دسترسیی كیاربران ان لیسیی
زبان به سایت فارسنیدز دات كام را نایمکن ساخت ).(Fars News Agency, 25 Jan 2020
در ییانه یارس  2015نیز د لت پاكستان به دلیل ن رانی های اینیتیی راجیع بیه برگیزاری
یراسیییﻢ ر ز پاكسیییتان ،نسیییبت بیییه تطیییع اینترنیییت تلفییین همیییراه اتیییدام نمیییدد
) .(West, 2016:3ازجمله این یدارد كه به استناد تأیین اینیت یلی صیدرت گرفتیه اسیت،
یسد دسازی اینترنت كﺸمیر تدسط د لت هند در خال تظاهرات یردم كﺸمیر ییی باشید
(.)The Washington Post, 2019/12/15

 .1نخست وزیر وقت فرانسه امانوئ والس در این خصوص به پارلمان گفت« :این پاسخ سریع دموکراسی اسات کاه باا
وحشیگری روبرو است .این پاسخ حقوقی مؤثر در مواجهه با ایدئولوژی هرج و مرج است».
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)(Griffin, 19November2015

ب) محدودیت در دسترسی به اینترنت به استناد نظم عمومی

درخصد اصل یفهدم نظﻢ عمدیی دیدگاهها ،بسیار یﺸتت یتفا ت اسیت .4اتعییت ایین
است كه در سطح جهانی هیچگدنه تفاهﻢ فراگیر یبنایی در یدرد یفهدم نظﻢ عمدیی جدد
ندارد بهطدری كه بعضی ندیسندگان یعتقدند نظﻢ عمیدیی نیام غیرسیاسیی غیرتهیاجمی
ینافع یلی است) (Okekeifere, 1999:1حا آنکه برخی دی ر یهﻢترین یثلفه نظﻢ عمیدیی
را عدالت ییدانند .در اتع درخصد نظﻢ عمدیی همینتدر اتفاقنظیر جیدد دارد كیه ایین
یفهدیی سیا یبهﻢ است (ایرانﺸیاهی .)1390:76 ،البتیه ایین ییبهﻢبیددن یفهیدم نظیﻢ
عمدیی به یعنای اختیار یطلق د لتها در یحد دكردن یا تعلیقكردن حقدق بﺸری یاننید
حق آزادی بیان نمیباشد .این یهﻢ در سا  1977یدرد تأكید دیدان دادگسیتری ار پیا در
تضیه بدشر 5ترار گرفته است ،بدین عبارت كه «ایین یفهیدم ،جیدای از آشیفت ی در نظیﻢ
اجتماعی كه شایل تمام یدارد نقض تاندن ییشیدد ،ییک تهدیید اتعیی بیهانیدازه كیافی
خطرناک ییباشد» ( .)Regina v. Pierre Bouchereau, 1977: 26بهیدجیب ایین تصیمیﻢ،
دیدان ینع آزادی یطلق ،كﺸدرهای عضد را در تعریک نظﻢ عمدیی ییدرد تأكیید تیرار داده
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نظﻢ عمدیی 1یکی از یفاهیﻢ یهمی است كه در د حدزه بینالمللی داخلی ،همچنین
در یفاد یعاهدات بینالمللی پیشبینیشده است .2این اصطالح یکیی از یفیاهیﻢ بنییادینی
است كه در علﻢ حقدق اجد آثار یهمی ییباشد درعیینحیا نظیﻢ عمیدیی ،اصیطالحی
غیر اضح است (Zimmermann, 2011:1311) 3ﭼراكه برحسب یقتضیات ،یتغیر اسیت لیذا

1. Public Order.
 .۲بهعنوان مثال در بند  ۲ماده  ۲۹اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است «در تحقق آزادی و حقوق فردی ،هارکاس
می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که بهواسطه قانون فقط به قصاد امنیات در جهات بازشناسای و مراعاات
حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پی

شرطهای عادلنه اخالقی ،نظم عماومی و رفااه همگاانی در

یک جامعه مردمسالر تأمین گردد».
 .۳در خصوص رابطه بین نظم عمومی از یک سو و امنیت ملی و منافع اساسی از سوی دیگر ،شایان ذکر است که رابطه
این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه می باشد؛ بهعبارت دیگر اخالل در نظم عماومی در بسایاری از مواقاع نقاض
امنیت ملی محسوب می گردد لکن نقض امنیت ملی مفهومی بسیار بسیط می باشد که اخاالل در نظام عماومی یکای از
شقوق آن درنظر گرفته میشود.
 .4در خصوص معنا ،مفهوم و جایگاه نظم عمومی بین کشورها رجوع شود به:
Wyndham A. Bewes,” Public Order (Ordre Public)”, Law Quarterly Review, Vol.37,
1921. Ignaz Seidl-Hohenveldern, “Ordre Public (Public Order)”, in Encyclopedia of
public international law. Edmund H. Bennett, “Public Meetings and Public Order: The
United States”, Quarterly Review , Vol.4. p 237; George H. Dession, Sanction, “Law
and Public Order”, 1 Vanderbilt Law Review.vol. 1,1947–1948.
5. Bouchereau.
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است ،بهطدری كه این یرجع ،د یعیار را برای هر تاعدهای كه ترار باشد بیهعنیدان تهدیید
علیه نظﻢ عمدیی تدصیک شدد ،الزم ییداند ا الت ،بایید دربرگیرنیده خطیر اتعیی كیایالت
جدی باشد نهفقط هر تجا زی به یک تاعده ثانیات ،در یداتع استناد به نظﻢ عمدیی بایید
حمایت از ینافع اساسی جایعه یدردنظر باشد.آنچه یسلﻢ است دیدان ار پیایی حقیدق بﺸیر
اعما یحد دیت در دسترسی بیه اینترنیت را جهیت برتیراری نظیﻢ عمیدیی بیه رسیمیت
شناخته است ( .)Council on Foreign Relations, 2013:13این یدضدع یدرد تأكید دیدان
ار پایی در پر نده كی یید علییه فندالنید نییز ) (K.U. v. Finland, 2008:49تیرار گرفیت.
دیدان در این خصید اعیالم نمیدد كیه هرﭼنید آزادی بییان یحریانیهبیددن ارتباطیات
یالحظاتی اساسی ییباشند این حق كیاربران ارتباطیات خیدیات اینترنتیی اسیت كیه
یطمئن باشند حریﻢ ش صی آزادی بیان ایﺸان رعایت خداهد شد ،لکن ﭼنیین تضیمینی
نمیتداند یطلق باشد ﭼراكه این حق د لتها است كه براساس ضر ریات تیاندنی همچیدن
پیﺸ یری از بینظمی یا جرم یا حمایت از حقدق آزادیهای دی ران ،بتدانند ایین حیق را
یحد د یا یمندع نمایند .1این اختیار د لتها در یحد دنمددن آزادی بیان یجددات در تضییه
 (Sürek v. Turkey, 1999:61) Sürekیدرد تأكید ترار گرفت بهطدری كه دییدان ار پیایی در
این تضیه بیان داشت «با تدجه به اینکه ضر ری است د لیتهیا نظیﻢ عمیدیی را تضیمین
نمایند از اینر د لتها جهت تضمین نظﻢ عمدیی صالحدید یدسعی جهت یحید دنمددن
آزادی بیان دارند».
« )3تعلیق» حق به دسترسی به اینترنت به استناد اصل «اضطرار»
همانطدر كه یالحظه شد ،به استناد تداعد بیینالمللیی ینطقیهای ،ایین حیق بیرای
د لتها جدد دارد حق دسترسی به اینترنت را بهعندان ابزاری برای اعما حق آزادی بیان
 .1این اعطای اختیارات دیوان به دولت های عضو کنوانسیون اروپایی جهت محدودنمودن دسترسی به اینترنت در حاالی
است که جدای از اص  10کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،شاورای اروپاا در  ۲۸ماه  ۲00۳اعالمیاه مرباوط باه آزادی
ارتباطات در اینترنت را به تصویب رساند .در این اعالمیه با اشاره به ماده  10کنوانسیون اروپایی حقوق بشار ،ضارورت
تأمین و تضمین آزادی بیان و جریان آزاد اطالعات ازطریق اینترنت و از میان برداشتن موانع مشاارکت افاراد در جامعاه
اطالعاتی را مورد تأکید قرار داد .در این اعالمیه آمده «دولتهای عضو باید دسترسی همگان به تمام خدمات ارتبااطی و
اطالعاتی اینترنت را بهگونهای غیرتبعیضآمیز و با بهایی منطقای ،ترغیاب و تشاویق کنناد .همچناین تاداریدهنادگان
خدمات باید اجازه داشته باشند در یک چارچوب مقرراتی مناسب که دسترسی غیرتبعیضآمیز آنان به شبکههای ملای و
بینالمللی ار تباطات دور را تضمین نماید ،به فعالیت باردازند .در این اعالمیه همچنین تأکید شده اسات باه دلیا تاأثیر
اینترنت در زندگی مردم ،دولت ها موظفند ضمن عدم ایهاد مانع برای دسترسی عموم به اینترنت ،زمینه دسترسی را نیاز
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فراهم نمایند؛ یعنی با تدابیری که برای توسعه زیرساخت ه ا اتخاذ می کنناد دسترسای باه اینترنات را از ابعااد مختلاف
تقویت نمایند( .رضایی ،مهدی؛ بابازاده ،حامد ،همان .)71-7۲ :

بیان هن اییكه اینیت یلی یک كﺸدر در یعرض خطر ترار ییگیرد ،پیشبینیشیده اسیت
(كدﭼکنژاد .)171:1383 ،در این خصید بیا بررسیی تداعید ر ییه بیینالمللیی یحیرز
ییگردد كه در عرصه حقدق بینالملل یک سنت ثابت طدالنی جدد دارد كیه د لیتهیا،
ینافع یلیشان 2را حتی یداتعی كه یلزم به رعایت حقدق بﺸری ییگردند نیز هن اییكه
به سیله آن تدافقات یحد د ییگردند ،همچنان اعما یینمایند .بیدین یعنیا كیه هرﭼنید
حضدر در جایعهى بینالمللى یستلزم این است كه د لتها با گذار از آزادى عمیل كاییل
یطلق ،از ب ﺸى از این آزادى عمل به نفع حداتل ینافع یﺸترک خدیش صرفنظیر نماینید،
لکن بهطدر سنتی د لتها حق خدد را بر عیدم انطبیاق رعاییت تعهیدات بیینالمللیی در
شرایط خا  ،بهخصد اگر انطباق با تعهدات ینجر به صدیهزدن به حاكمیت ،اینیت یلی
یا بهطدركلی ینافع حیاتی آنها گردد ،همچنیان حفیظ نمیددهانید (اییینالرعییا ،یدسیدی،
.) 1393:94
اعمال «تعلیق» در دسترسی به اینترنت به استناد اصول ،قواعد و رویه بینالمللی
در اهمیت حفظ ینافع یلی حاكمیت د لیتهیا بییان گردیید كیه در عرصیه حقیدق
بینالملل بهطدر طبیعی د لتها هن ایی خدد را به رعایت یعاهدات كندانسیدنهای بین-
المللی یلزم یی دانند كه آن كندانسیدن ،یحد دكننده اختیارات د لت جهت حفیظ ینیافع
یلی در یداتع اضطراری فدقالعاده نباشد لذا طبیعی اسیت كیه ا لیین زیینیه تعلییق ییا
یحد دیت یفاد یک یعاهده بینالمللی تالتی آن یعاهده با شرایط اضطراری ییباشید .ایین
یدضدع در كندانسیدنهای حقدق بﺸری غیرحقدق بﺸری ییدرد تأكیید ترارگرفتیه اسیت.
بهعندان نمدنه ،یاده ﭼهار ییثاق بینالمللی حقدق یدنی سیاسی 3بییان یییدارد «هرگیاه
یک خطر عمدیی استثنایی (فدقالعاده) یدجددیت یلت را تهدید كنید ایین خطیر رسیمات
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هن ام در یعرض خطر ترارگرفتنِ اینیت یلی یا هن ام برهﻢخدردن نظیﻢ عمیدیی جایعیه،
«یحد د» نمایند .جدای از این حق بهیدجب تداعد بینالمللی نهتنها ایکان یحد د نمیددن
اجرای حق آزادی بیان برای د لتها جدد دارد بلکه ایکان «تعلییق» 1یدتیت حیق آزادی

 .1به این علت که حق آزادی بیان از جمله حقوق قاب تعلیق میباشد.
 .۲منافع ملی اشاره به اهداف اولیهای دارد که مردم و دولت درصدد حفظ و تحصی آن هستند .منافع ملی در دو ساطح
داخلی و خارجی مطرح میگردد که بهطور کلی مصادیق منافع ملی دولتها در بعد داخلی عبارتند از حمایت از امنیات
ملی و نظم عمومی.
3. International Covenant on Civil and Political RightsAdopted and opened for signature,
ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December
1966, Article 4.
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اعالم شدد ،د لتهای عضد این ییثاق ییتداننید تیدابیری خیارج از الزاییات یقیرر در ایین
ییثاق به ییزانی كه ضعیت حتمات ایجاب یینماید ،ات اذ نمایند  »...آنچه یهﻢ است تدجیه
به این یدضدع است كه بهیدجب یعنای ی الک بنید  2ییاده  4ییثیاق بیینالمللیی حقیدق
یدنی سیاسی ،1حق آزادی بیان كه یکی از ابزار آن حق دسترسی به اینترنیت یییباشید،
ازجمله حقدتی است كه در شرایط اضطراری ییتدان آنرا تعلیق نمدد .ایین یهیﻢ عینیات در
یاده  15كندانسیدن ار پایی حقدق بﺸر یاده  27كندانسیدن آیریکایی حقدق بﺸیر تأكیید
شده است .در این خصد یاده  15كندانسیدن ار پایی حقدق بﺸیر بییان یییدارد « )1در
هن ام جنگ یا ضعیت اضطراری عمدیی دی ری كه حیات یلت را تهدید كند ،هیر ییک از
اعضای یعاهده یی تداند صرفات در حد دی كه یقتضییات ضیعیت یزبیدر ایجیاب یییكنید،
تدابیری دایر بر عد از تعهدات خدد تحت این كندانسیدن ات اذ نماید یﺸیر ط بیر آنکیه
تدابیر با سایر تعهدات ی تحت حقدق بینالملل یتعیارض نباشید ».ییاده  27كندانسییدن
آیریکایی حقدق بﺸر 2نیز بدین نحد بر حق د لتهای عضد كندانسیدن در عد از تعهدات
حقدق بﺸری خدد تأكید كرده است كه تطع دسترسی به اینترنت بهعندان یکی از ابزارهای
حق آزادی بیان نیز شایل آن است « )1در زیان جنگ ،خطیر عمیدیی ییا دی یر خطیرات
اضطراری كه استقال یا اینیت یک د لت عضد تهدید شدد ،آن د لت ییتداند تا حید الزم
برای یدتزیانی یحد د كه بهعلت استثنائیبددن ضیعیت اضیطراری اسیت ،اتیدایاتی را
برای عید از تعهیداتش بیهیدجیب كندانسییدن حاضیر ات یاذ كنید» .در سیطح یحیاكﻢ
بینالمللی ،دیدان بینالمللی دادگستری در تضیه گیابچیکد ناگیمیار س ضیمن تأییید بیه
رسمیتشناختن یفهدم ضر رت ،به بیان آثار آن ییپردازد «ضر رت ،یبنایی اسیت كیه در
حقدق بینالملل عرفی بهینظدر زائلساختن صک یت لفانه فعل یغایر با تعهّد بیینالمللیی
یدرد تأیید ترار گرفته اسیت .)Gabcikovo-Nagymaros, 1997:40-41( ».دییدان ار پیایی
حقدق بﺸر نیز برای ا لین بیار در تضییه هنید سیاید ( Handyside v. United Kingdom,
 )1976:47-48تعلیق تعهدات را بهیدجب یاده  15كندانسیدن ار پیایی حقیدق بﺸیر ،ییدرد
تأیید ترارداد  .همچنین در تضیه یدنان در یقابل ان لستان ،یجددات كمیسیدن ،در رابطیه بیا
اضطرار تأكید نمدد كه یقایات ان لیس «ییبایست برای اعما اتدایات خا صالحیتی در
رابطه با ﭼارﭼدب ضر رت ایجادشده دارای اختیار باشند» ( .)Greece v. UK, 1969: 59در
 .1بند  ۲ماده  4میثاق حقوق مدنی و سیاسی «حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد  6و ( 7بنادهای اول و
دوم) ماده  16 ،1۵ ،11 ،۸و  1۸را تهویز نمیکند».
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2. American Convention on Human Rights, Article 27.

معیارهای شرایط اضطراری
سابقات بیان گردید كه سه كندانسیدن یهﻢ حقدق بﺸری حا ی یقررهای اسیت كییه بییه
د لت های عییضد اجازه یییدهید در شرایط اضطراری فیدق العیاده ،اجییرای بییسیاری از
حقیدق را بیه حالیت تعلیق درآ رند .نکته حائز اهمیت این است كه اعالم شرایط اضطراری
در نظام بینالملل یعیارهایی دارد .به عبارت دتیقتر ،در نظیام بیینالملیل سیه یعیار جدد
دارد 1كه در تﺸ یص ضعیتی كه ییتدانید بیه طیدر صییحیح بیه عنیدان ضعیت اضطراری
تدصیک شدد ،یساعدت یینمایند .ا لین یعیار شرایط اضطراری این است كیه نقیض تعهید
یک د لت ییبایست جهت حمایت از یک «ینفعت ضر ری» 2انجامشیده باشید .حیا ایین
سثا یطرح یی شدد كه یفهدم ینفعت ضر ری ﭼیست؟ نظر به اینکه درخصید ینفعیت
ضر ری تعریک احدی جدد ندارد ،این یفهدم را ییبایست در گیزارشهیا آرای یحیاكﻢ
دا ری تضایی بین المللی جست جد نمدد .درخصد یعنای «ینفعت ضر ری» ﭼند تین
از گزارش ران یژه كمیسیدن حقدق بینالملل تعاریفی بییان داشیتهانید .بیهعنیدان نمدنیه،
گزارش ر یژه ر برتد آگد 3اشاره ییكند كه «ینفعت ضر ری» ییتداند شیایل «یدجددییت
سیاسی یا اتتصادی ،حفظ صلح داخلی ،حفاظت از یحیطزیست ،حفاظت از ییک ب یش از
یردم غییره» باشید ( .)Documents of the Thirty-Second Session, 1980:part 1یکیی
دی ر از گزارش رهای یژه كمیسیدن حقدق بین الملل 4یعتقد اسیت كیه تهدیید «ینفعیت
ضر ری» یک كﺸدر ،درحقیقت تهدیدی جدی علیه جدد یک د لت ،علیه بقای سیاسیی
اتتصادی آن ،علیه حفظ خدیات ضر ری آن د لت علیه حفظ صلح داخلیی ییا اكدلیدژی
سرزیین آن د لت است ( .)Report on State Responsibility, 1999 Secondالبته شیایان
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تضیه ال لس نیز كمیسیدن یجددات بر «یک ضعیت اضطراری عمیدیی كیه حییات یلیت را
تهدید ییكند» تأكیید بییان داشیت «د لیت دارای صیالحدید خیا در تعییین حید د
ضعیت اضطراری عمدیی كه حیات یلت را تهدید ییكند ییباشد لذا این د لت ییتدانید
ازطریق اتدایات استثنایی از تعهدات طبیعی كه خدد تحیت ییداد كندانسییدن آنرا تبید
نمدده است ،ت طی نماید.)Lawless v. Ireland,1958: 82( ».

 .1به عنوان نمونه کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه یونان ،معیارهای وضعیت اضطرار عمومی را به شرح ذی تبیین
نمود )1 :بالفع یا قریبالوقوع باشد )۲ ،آثار آن تمام ملت را دربرگیرد )۳ ،استمرار حیات سازماندهایشاده اجتمااع را
تهدید کند و  )4بحران یا خطر استثنایی باشد بهنحوی که اقادامات یاا محادودیتهاای عاادی اجاازهدادهشاده توساط
کنوانسیون برای حفظ ایمنی عمومی ،بهداشت و نظم عمدتاً ناکافی باشد )(Netherlands v. Greece, 1969: 22-28

2. Essential Interest
3. Roberto Ago
4. Julio Barboza

113

نشریه علمی آفاق امنیت  /سال چهاردهم ـ شماره پنجاه و یکم ـ تابستان 1400

ذكر است كه اصیل  27اصید سییراكدس حتیی تهدیید نیسبت به اخییالق عمیییدییی را
به عندان سیبب یﺸر عی بیرای اعییالم ضعیت اضطراری یعرفی نمیدده اسیت (تربیاننییا،
 .)1386:44د یین یعیار شرایط اضطراری این است كه ینفعیت ضیر ری در یعیرض ییک
«تهدید خطری جدی تریب الدتدع» ترار گرفته باشد (ابراهیﻢ گیل .)160:1389 ،در ایین
یثلفه یا باید د یدضدع تهدید 1به خطیری جیدی ترییبالدتیدع بیددنِ خطیر 2را تبییین
نماییﻢ .درخصد اژه «تهدید» باید تأكید گردد كه خطر باید تهدیدی نسیبت بیه حییات
سازیانیافته جایعه یحسدب شدد ،تا بتدان ضعیت را اضطراری تدصیک نمیدد .البتیه ایین
بدان یعنا نیست كه خطر باید تمام د لیت را دربرگرفتیه باشید تیا د لیت بتدانید ضیعیت
اضطراری اعالم نماید اجیرای حقیدق را بیه تعدییق درآ رد .یهیﻢ آن اسیت كیه ضیعیت
حادثشده بر كل جایعه تأثیرگذارد (یدسدی ،ایینالرعیا ،همان .)102 :این یهﻢ در پر نیده
ال لس ( )Lawless v. Ireland, 1961:28ییدرد تأكیید دییدان تیرار گرفیت .در ایین تضییه
بهدنبا ا جگرفتن فعالیتهای تر ریستی در دهه پنجاه بهینظدر تسریع بازداشت یظندنینِ
اتدایات تر ریستی ،د لت ایرلند اجرای یاده  5كندانسیدن ار پایی حقدق بﺸر را یعلق كیرد
خداهان دعدا بهینظدر به ﭼالشكﺸیدن این تصمیﻢ د لت ایرلند به دیدان ار پایی رجیدع
نمدد .دیدان در پاسخ به این خداسته ﭼنین حکﻢ كرد «در سیاق كلی یاده  15كندانسیدن،
یعنای طبیعی عرفی عبارت اضطرار عمدیی كه حیات یلت را تهدیید یییكنید بیهانیدازه
كافی ر شن است این عبارت به یک ضعیت استثنایی بحرانی یا ییک ضیعیت اضیطراری
اشاره دارد كه كلیه جمعیت را یتأثر ییسازد تهدیدی است علیه حیات سازیاندهیشده
اجتماعی كه د لت یركب از آن است .3».نکته تابلذكر این است كه ارزییابی آنچیه تهدیید
بالقده نسبت به د لت یحسدب یی شدد ،ایری كایالت ذهنی است (ترباننیا .)43:1386 ،عدم
تحقق خطر را نباید لز یات بهیعنای فقدان خطر اتعی جیدی پنداشیت درنتیجیه اعیالم
ضعیت اضطراری را نایﺸر ع تلقی نمدد( .یدسدی ،ایینالرعیا ،همان .)104 :همچنین یراد
از تریبالدتدع ر شن است .در این یفهدم ،الزم نیست خطر بالفعل باشد بلکه خطیر بیالقده
1. Threaten
2. Imminent Peril
 .۳دیوان پس از یک بررسی به این نتیهه رسید که وجود یک «اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید میکند» بهطاور
معقولی از رفتار حکومت ایرلند که از ترکیب چند فاکتور ذی بهدست میآید ،استنباط میشود :در وهله اول ،وجود یک
ارت

سری در سرزمین جمهوری ایرلند که برای رسیدن به اهداف

این ارت

114

به خشونت متوس میشود؛ دوم ،این واقعیات کاه

در خارج از سرزمین کشور نیز فعالیت کرده و درنتیهه به روابط جمهوری ایرلند با همسایهاش شادیداً لطماه

وارد می کند و سوم ،گسترش فزاینده و هشداردهنده فعالیت تروریستی از پاییز  1۹۵6تا نیماه اول ساال  .1۹۵7جهات
مطالعه بیشتر رجوع کنید به ).)Lawless v. Ireland, 1961: 28

ارزیابی اتفاقات آبان ماه ایران با مؤلفههای شرایط اضطراری
با ن اهی به یجمدعه اتفاتات آبان یاه سا  1398یحرز ییگیردد كیه بیه اتیع تمیایی
یثلفههای شرایط اضطراری یانند تهدیدی جدی علیه جدد یک د لت ،گستردهبددن خطر،
بالقدهبددن آن ،جدد خطری تریبالدتدع نیز «تنها راه» یمکن كیه همانیا تطیع اینترنیت
ییباشد ،بهعندان یثلفههای اساسی شرایط اضطراری در آن یقطع یحقق گردیده است لذا
اتدام جمهدری اسالیی ایران در تعلیق دسترسی به اینترنت بیهطیدر یدتیت ،بیا یعیارهیای
جیدد ییک تهدیید جیدی
بینالمللی فدقالذكر بدین شرح تطابق كایل دارد :درخصد
گستردهبددن آن با ن اهی به یجمدع اتقاتات حدادث رخداده ،یحرز ییگیردد كیه اینییت
یلی جمهدری اسالیی ایران ازطریق كﺸته زخمیشدن افراد عیادی ییأیدرین نظیایی
انتظایی ،1به آتشكﺸییدن زیرسیاختهیای حییاتی كﺸیدر 2همچنیین اییاكن نظیایی
انتظایی ،3ت ریب ایدا عمدیی 4خصدصی ،برهﻢزدن نظﻢ عمدیی ،غارت ایدا عمیدیی
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نیز كافی است .یاده  30ضمیمه ینﺸدر اجتماعی ار پایی از این ایده حمایت یییكنید كیه
كفایت خطر بالقده ،به این یعنا است كیه اژه «در زییان جنیگ ییا دی یر اضیطراریهیای
عمییدیی» باییید بییهگدنییهای تفسیییر شییدد كییه «تهدییید بییه جنییگ» را نیییز شییایل گییردد.
) .)provost, 2002:273هییﻢﭼنییین دیییدان بییینالمللییی دادگسییتری درخصیید عنصییر
تریبالدتدع بددن بیان ییدارد كه «این ایر یانع از آن نیست كه  ...خطری كه در بلندیدت
ظاهر ییشدد بهیحض تدع آن در زیان یربدطیه ،ترییبالدتیدع باشید تحقیق آن خطیر
هرﭼند هیﻢ كیه بعیید باشید ،ﭼنیدان د ر از ذهین نایسیلﻢ نمییباشیدGabcikovo-( ».
 .)Nagymaros, 1997:42:54سدیین یثلفه این است كه اتدایات یدردبحث باید «تنها راه»
حمایت از ینفعت ضر ری د لتهای یدردبحث باشد (یدسدی ،ایینالرعیا ،همان.)104 :

 .1طبق مصاحبه رئیس کمیسیون امنیت ملی مهلس شورای اسالمی در مورخ  1۲خرداد  1۳۹۹در اتفاقات آبان ماه 1۳۹۸
ایران  ۲۳0 ،کشته در مهموع داشتیم که  6نفر از مأموران بودند.
 .۲در این خصوص علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه هیأت دولت مورخ  ۲۹آبان ماه  1۳۹۸بیان داشت« :برخای از
افراد مسیر ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت شده بودند .آنها به لولههای نفت دینامیت بسته بودند و قصد
انفهار در عسلویه را داشتند».
 .۳به گفته رحمانی فضلی در اغتشاشات آبان ماه بی

از  ۵0مورد حمله به پایگاه و پاسگاههای امنیتی بوده که قطعااً در

هر یک از این مراکز اسلحه و مهماتی وجود دارد (مصاحبه وزبر کشور  7 ،آذر .)1۳۹۸
 .4بهعنوان مثال حیدر اسکندرپور شهردار شیراز در جلسه  ۲۹آباان ساال  1۳۹۸در شاورای اداری شایراز بیاان داشات:
«حهم خسارتهای این شهر در جریان اعتراضها بسیار زیاد بوده و بخ های زیادی از زیرساختهای این شهر ویران
شده است .به گفته او زیرساخت های بخا

ترافیاک شاهری در منااطق  ۹ ،۵ ،4و  10شاهرداری شایراز کاامالً از باین

رفتهاست» خبرگزاری بیبیسی فارسی ( ۲0نوامبر .)۲01۹
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 ...یدرد تهدید جدی ترار گرفت .بهطدری كه براساس گزارش زیر كﺸدر تنها در  4اسیتان
كﺸدر هیچ اتفاتی انجام ن رفت 1.این اعتراضات تا حدی بدد كه بهتیدریج بیه ییک شیدرش
خﺸدنت آییز علیه نظام تبدیل شد .همچنین در بسیاری از شهرها ،ساختمانها خددر ها،
بانکها یغازهها ی فرا انی تدسط یعترضان ت ریب شیدند جرییان عیادی كسیب كیار
آید شد ی تل شد .در برخی یناطق شهری شبکه بانکی ،ی ابراتی ،سدخترسانی ترابری
شهری ت ریب فر ش اهها غارت شیدند 2.بنیابر گیزارش رئییس كمیسییدن اینییت یلیی
یجلس شدرای اسالیی 497 ،یركز د لتی ب یش خصدصیی ییدرد خسیارت جیدی تیرار
گرفت به  422خددر ی ش صی 230 ،خددر ی د لتی عمدیی  569خددر یدتیدر
نیر های اینیتی انتظایی آسیب زدند 991.بانیک ییا ت رییب ییا آتیش زده  123یركیز
سدخت ت ریب شد (یصاحبه رئیس كمیسیدن اینیت یلیی یجلیس شیدرای اسیالیی12 ،
خرداد  .)1399همچنین این اغتﺸاشات یدجبات بینظمی گستردهای در سیطح شیهرهای
بزرا یانند تهران گردید بهطدری كیه در ایین اییام تعیدادی از اغتﺸیاشگیران بیا بسیتن
یسیرهای اصلی تردد ،یدجبات بینظمی گستردهای را فراهﻢ نمددنید .3ایین نیاآراییهیا تیا
حدی بدد كه نیدیدرکتایمز اعتراضات آبان  98را «بزراترین ناآرایی» ایران طی  40سیا
گذشته تدصیک كرد) .(The New York Times, Dec. 1, 2019حا یمکن اسیت ایین یدضیدع
یطرح گردد كه آیا تطع اینترنت تنها راهحل كنتر اغتﺸاشات ییباشد؟ در ایین خصید
رئیس شدرای اینیت كﺸدر اظهار داشت« :یا تا بعدازظهر ر ز جمعه یﺸیکلی نداشیتیﻢ اییا
هن اییكه رسانه های خارجی یتدجه اجرای طرح شدند ،شر ع به تحریک تهییج كردند

 .1رحمانی فضلی وزیر کشور در تشاریح جغرافیاای اغتشاشاات اخیار در کشاور گفات« :در پان اساتان شادت ایان
اغتشاشات زیاد بود و سه شب ادامه پیدا کرد .درحقیقت از لحاظ پراکندگی در چهار اساتان ماا هایچ اتفااقی نیفتااد .در
کرمان تنها یک شهر ،در مشهد در وکی آباد ،در خراسان جنوبی در یک نقطه و تنها یک شب اغتشاشات داشتیم .در پن
یا ش

استان شدت اغتشاشات زیاد بود که بیشتر از  ۵0درصد نیز در مناطق حاشیهای بود .در شهرهایی همچون شیراز،

اصفهان و تهران شرایط متفاوت بود (مصاحبه وزبر کشور  7 ،آذر .)1۳۹۸
 .۲بهعنوان مثال امیرخسرو فخریان ،رئیس اتحادیه فروشگاههای زنهیرهای در مصااحبه ماورخ ۲۹آباان مااه  1۳۹۸بیاان
داشت« :خسارت واردشده به فروشگاههای زنهیرهای از سوی آشوبگران بی
بخ

از  1۵0میلیاارد توماان بارآورد شاده کاه

اعظم آن در حاشیه استان تهران و کرج بوده است ».ایشان در قسمتی دیگر تأکید نمودند «حدود  ۳۲هزار متر مربع

فضای فروشگاهی در دو روز اول ناآرامیهای اخیر از سوی آشوبگران تخریب شده است» (سایت تحلیلی خبری عصار
ایران ۲۹ ،آبان .)1۳۹۸
 .۳در این خصوص وزیر کشور در مصاحبهای بیان داشت ... « :بزرگراهها را بستند و حتی بزرگراه تهران ا کرج دو باار
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و تهران ا مشهد چند بار مسدود شد .در جاده ماهشهر که بندر فعالی است جااده را بساتند .جااده جام باه عسالویه را
سنگربندی کردند و حتی در برخی موارد با تیربار شلیک میکردند »...

«جمهوری اسالمی ایران» بهعنوان تنها مرجع تشخیص وضعیت اضطراری
این حقیقتی یسلﻢ است كه در ضعیت ا لیه اضطرار بحران كه حیات یا اینیت یلتی
تهدید ییشدد ،تنها یک عایل تدصیکكننده كه از حقایق آگاه است ،جدد دارد آن عایل
عبارت است از د لتی كه ضعیت فدقالعاده در تلمر حیاكمیتش رخ داده اسیت .ایین اییر
بههیچ ر ی ش فتان یز نیست .د لت تنها تربانی بالقده حالت فدقالعاده بحرانیی اسیت
ا است كه تصد دارد پارهای از حقدق یدردحمایت نظام حقدق بﺸر را نقض نماید .بیه اتیع
یی تدان گفت حق تعلیق بهعندان یکیی از تداعید حقیدق بﺸیر ،ترابیت ییژهای بیا یفهیدم
حاكمیت دارد .د لتها ییتدانند در شرایط استثنایی ،اتیدایاتی بیرای حفیظ یدجددییت
ثبات یلت به عملآ رند  ،حتیی اگیر ایین اتیدایات تعلییق تداعیدی از حقیدق بﺸیر باشید (
ترباننیا ،)364:1390 ،ازاین ر تﺸی یص اینکیه آییا ﭼنیین ضیعیت حالیت خطرنیاكی
پیشآیده است كه به ا اجازه ارتکاب ﭼنین اتدایاتی را دهد ،با خدد د لت است .حاكمیت
د لت یفهدیی عام در عین حا نسبی است كه یصادیق آن برحسب هر د لیت یتفیا ت
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تصا یری از دییاه سا  96یرتب ینتﺸر یی كردند به این یعنیا كیه ایین اتفاتیات اآلن در
كﺸدر رخ ییدهد .همچنین تصا یری از عیراق ینتﺸیر یییكردنید بیهعنیدان خیابیانهیای
كﺸدر ».رحمانی فضلی در ادایه بیان كرد« :یا بیا نیر هیایی در صیحنه اغتﺸاشیات یداجیه
شدیﻢ كه در هستههای پنج یا شش نفره كه حتمات همیراه آنهیا ییک خیانﻢ بیدد ،ییردم را
تهییج كنند یعمدالت به سالحهایی همچیدن كدكتیلیدلدتیدف یسیلح بددنید دسیت بیه
آتش زدن ایدا عمدیی ایدا خصدصی یردم زدند .از این یرحله ارد فازی ییشدیﻢ كیه
یک اعتراض سیاسی یا اجتماعی كه ییتدانست در شرایط یطلدبتیری تدسیط ییردم اداره
شدد ،به یک یسأله اینیتی تبدیل شد شعارها نیز برانداز تند شید ».همچنیین رحمیانی
فضلی تأكید كرد« :یا در این یرحله كه ت رییب آتیشسیدزی زییاد شید ،یجبیدر شیدیﻢ
اینترنت را بهصدرت یدضعی یقطعی تطع كنیﻢ تا بهاینترتیب عملیات ر انیی تهییجیی
را كه از خارج هدایت یی شد ،كنتر كنیﻢ .در حقیقت ابتدا یحد دسازی انجام شد پیس
از اینکه داینه این اغتﺸاشات به استانهای دی ر سرایت كیرد ،یسد دسیازی انجیام شید».
(یصاحبه زیر كﺸدر 7،آذر .1)1398

 .1همچنین در این خصوص مهتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مهلس شورای اسالمی در تببین سیاسات هاایی
که منهر به مهار ناآرامیهای آبان  ۹۸شد نیز گفت« :باا ساخنرانی رهباری ،قطاع اینترنات و دساتگیری لیادرها ،زمیناه
جمعشدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضادانقالب جادا کردناد( ».مصااحبه رئایس
کمیسیون امنیت ملی مهلس شورای اسالمی ،مورخ  1۲خرداد )1۳۹۹
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است .از این ر  ،انحصار تدرت تﺸ یص عناصر استعما این حق به خدد د لیت ییدردنظر،
نتیجه غیرتابلاجتناب همین حاكمیت د لتهاست .1این یدضدع در تضیه تبرس نیز یطرح
تصریح گردید كه تنها د لیتهیا ،صیالحیت اعیالمكیردن جیدد خطیر عمیدیی را دارنید
( .)Greece v UK, 1969: .34افز ن بر آن هیچ تاعدهای در حقدق بینالملیل جیدد نیدارد
كه یصادیق را یندط به تﺸ یص یک یرجع بینالمللی یا سیایر د لیتهیای عضید یعاهیده
نماید ی ر آنکه خدد د لیتهیا بریبنیای نیدعی خددیحد دسیازیِ ارادی ،ﭼنیین ﭼییزی را
بپذیرند (فلسیفی .)570:1379 ،ایین یدضیدع بارهیا ییدرد تأكیید كﺸیدرها نییز یحیاكﻢ
بینالمللی ترارگرفته است .2بهعندان نمدنه دیدان ار پایی حقدق بﺸر در پر نده ایرلند علییه
ان لستان خاطرنﺸان نمدد كه «د لت درگیر به سبب ارتباط یستمر یسیتقیﻢ بیا نیازهیا،
نسبت به یک تاضی بینالمللی جهت تصمیﻢگیری درخصد یاهیت یحد ده اضطرار در
ضعیتی بهتر برتر ترار دارد)Ireland v. United Kingdom, op.cit: 207( ».
 )4بررسی ادله مخالفت با قطع اینترنت از منظری متفاوت
افزایش ضریب نفدذ اینترنت تدسعه ظرفییتهیای یبتنیی بیر آن در اییران از اهیداف
برنایه تدسعه ﭼندساله كﺸدر یحسدب ییگردد ،با این جدد یجمدع یدضعگیریها یقایات
سیاسی درخصد تطع اینترنت نﺸان ییدهد كه هرﭼند گسترش زیرساختهای اینترنتی
كﺸدر تأثیر بسزایی در رشد علﻢ پیﺸرفت كﺸدر دارد ،لکن باید تدجه داشت كه اینترنت
فرصتهای برخاسته از خدیات یبتنی بر آن ضر رت تسهیل دسترسیی ییردم اییران بیه
اینترنت در كنار خدد یک تهدید راهبردی هﻢ دارد بهطدری كه این سایانه درصدرت عیدم
نظارت یثثر ییتداند نقش اساسی در پیﺸبرد اهداف آیریکا ایفا نماید .3اترار بر ایین تهدیید

 .1همانطور که سابقاً ذکر شد ،مواد  1۵و  ۲7دو کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر نیز تحقاق یاک بحاران باا
حالت فوقالعاده را پی بینی کرده اند .به موجب این دو ماده ،در وقوع جن

یا خطر دیگری که حیاات ملات را تهدیاد

میکند ،هر یک از دولتها میتوانند تدابیر ویژهای را در تعلیق تعهدات مندرج در کنوانسیون اتخاذ کنند.
 .۲کمیته حقوق بشر ،در ابتدا اظهار نمود که در اختالف  Ramirez v. Uruguayخود راساً به ارزیابی وجود حالت
اضطراری و اعمال ماده  4میثاق حقوق مدنی و سیاسی خواهد پرداخت ،حتی اگر دولت به آن استناد نکارده باشاد؛ اماا
گزارشهای سال های اخیر نشان می دهد که کمیته از این رویکرد خود دسات کشایده و رویکارد کمیسایون اروپاایی
حقوق بشر را پذیرفته است که به موجب آن ،تنها اعالم رسمی وضعیت اضطراری توسط دولت ،مایتواناد توجیاهگار
تعلیق به موجب ماده  4میثاق باشد (قربان نیا.)41-4۲:1۳۸6 ،
 .۳اهمیت اینترنت تا این حد است که جان برنان رییس سازمان سیا ،معاونت فناوری دیهیتاال را باه سااختار سانتی آن
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سازمان افزود .ر.ی:
(Unclassified Version of March 6, 2015 Message to the Workforce from CIA(2015),
)https://www.cia.gov/news

آیریکا در گزارشی با عندان «ایران ،اینیت خلیجفارس سیاست آیریکا» ندشیت «بیهرغیﻢ
ضع تحریﻢهای گدناگدن علیه ایران ،آیریکا باید یجدز صادرات نرمافزارها س تافزارهای
ارتباطی به ایران را صادر نماید .كن ره همچنان باید از دسترسی یردم اییران بیه ابزارهیای
ارتباطی حمایت نماید .این ایر دسترسی ایرانیان به اطالعات دانش را افیزایش یییدهید.
این ایر شهر ندان ایران را تﺸدیق خداهد كرد كه با فﺸار بیر رژییﻢ ،بیه آزادیهیای بیﺸیتر
سیاسی ش صی دست یابند ( .)re eec ceegre ceeser,2016:47-48در همیین راسیتا
یکی از یأیدرین اطالعاتی آیریکا در رابطه با اهمیت اینترنت بییان یییدارد« :سییا ناگهیان
فهمید كه تلقین ارزشهای آیریکایی ازطریق اینترنت بسیار راحیتتیر از اعیزام ییأیدر بیه
یحلهای یدردنظر برای انجیام ایین كارهیا اسیت ) (Kamalipour, 2010:148ییا در فکیت
شیءت؟ ر ابط آیریکا كدبا نیز آیده است «باید بیا شیركتهیای اینترنتیی در كدبیا بیرای
پﺸتیبانی از اتصا بهتر دسترسی آزاد یردم كدبا به اطالعات تعایل گردد(Fact Sheet: ».
) .United States-Cuba Relationship, 2016از سدی دی ر یثسسه رند نیز در گزارشی بیا
عندان «تدرت اجبار» ،شبکههای اجتماعی رسانه های جهانی را از ابزارهای یهﻢ در جهت
تحركات داخلی حاییان خارجی آنها تلمداد كرده كه درنهایت ییتدانند كﺸدر هیدف را
به تسلیﻢ تأیین ینیافع آیریکیا ادار كنید ).(Molander, Riddile,Wilson ,2017:39-43
حا با تدجه به یدضدعات فدقالذكر تأكیدی كه یقایات غربی در تدسعه زیرسیاختهیای
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بالقده در س نرانیها یدضعگیریهای یقایات آیریکایی كایالت یﺸی ص اسیت .بیهعنیدان
نمدنه ،زیر دفاع سابق آیریکا در ژ ئن سا  2009اظهار ییینمایید« :فنّیا ری رسیانههیای
اجتماعی یانند تدییتر نقش حیاتی در آشدبهای فتنهگران در ایران داشیته ییک داراییی
اسیتراتژیک بیرای آیریکیا یحسیدب یییشیدند» (Secretary of Defense Robert Gates
) .speaking about Twitter and Iran, CBS News, 18 June 2009همچنیین بایید تدجیه
شدد كه حدزه اینترنتی هیچگاه یدرد تحریﻢهای یکجانبیه ﭼندجانبیه بیینالمللیی تیرار
ن رفته است .بهعندان نمدنه یقایات آیریکایی علیرغﻢ اعما تحریﻢهای فرا ان علیه ایران،
ی الک تحریﻢ ایران بددهاند بارها بر ضر رت تسهیل تدسعه این فنیا ری در اییران تأكیید
رزیدهاند ) (Mehta, 2015:773در عین حا جهت یساعدت یا آییدزش كیاربران ایرانیی
برای رفع یسد دیت ،كنتر نظارت بر اینترنیت تیالش دارنید .1همچنیین یركیز كن یره

 .1وندی شرمن مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا در  14اکتبر  ۲011اعالم کرد که برخی از بودجه هایی که در ایران
صرف می شود ،هزینه آموزش ایرانیان در استفاده از فناوری هایی است که تالش های دولت را جهت سانساور اینترنات
تضعیف میکنند .همچنین وزارت امور خارجه امریکا جهت برقراری ارتباط بهتر با کاربران اینترنات در ایاران ،فیادهای
توییتر به زبان فارسی را راهاندازیکرد (.)Katzman,2016:48
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اینترنتی یحتدایی یرتبط با آن در كﺸدر هدف خدد ازجمله ایران دارند ،بهنظر ییرسید
گسترش اینترنت بد ن درنظرگرفتن یالحظات اینیتی كاربست تدلیید یحتیدای بیدیی
همچنین ایجاد یثثر شبکه یلی اطالعات یجددات ییتداند در آینیده تبعیات ینفیی بسییاری
برای كﺸدر شهر ندان داشته باشد.

نتیجهگیری
در حقدق بینالملل یدضدعاتی یانند ینافع اساسی ،نظﻢ عمدیی اینیت یلیی یربیدط
به حدزههایی ییشدند كه اغلب برای حاكمیت د لتها اییدری اساسیی هسیتند بیهطیدر
سنتی د لتها بر آن نظارت دارند .نظر بیه اینکیه در حیدزه حقیدق بیینالملیل در شیرایط
اضطراری د تکلیک د لتها در برابر یکدی ر ترار ییگیرند ،از یکسد تکلیک آنهیا نسیبت
به حفاظت از ینافع یلی خدیش نظیر نظﻢ عمدیی اینیت یلی از سدی دی ر تکلیک بیه
التزام نسبت به رعایت یعاهدات بینالمللی حقدق بﺸیری یاننید حیق آزادی بییان كیه از
شقدق آن حق دسترسی به اینترنت ییباشد .نکته حائز اهمیت درخصد حیق دسترسیی
به اینترنت بهعندان یکی از ابزارهای حق آزادی بیان این است كه این حق از سدی تمیایی
د لتها ازجمله جمهدری اسالیی ایران در شرایطی كه اینیت یلی كﺸدر در یعرض خطر
باشد ضر رت ایجاب نماید ،هﻢ تابل «یحد دیت» هﻢ تابل «تعلیق» ییباشد.
با تدجه به ابعاد بحران آبان یاه سا  1398كه تهدیداتی نهفقط بالقده بلکیه تهدییداتی
بالفعل بددند ینجر به كﺸته زخمیشدن افراد عادی یأیدرین نظیایی انتظیایی ،بیه
آتشكﺸیدن زیرساختهای حیاتی كﺸدر همچنین ایاكن نظایی انتظایی ،ت ریب ایدا
عمدیی خصدصی ،برهﻢزدن نظﻢ عمدیی ،غارت ایدا عمدیی  ...گردیید بیهطیدریكیه
یجمدع اتدایات انجامشده تهدیدی بددند علیه اینیت یلی كﺸدر بیه جهیت هیدایت ایین
حركتها از خارج ،یکی از راههای عاجل جهت رفع ضعیت اضطراری ،ایجاد یحد دیت ییا
تطع یدتتی اینترنت جهت تأیین اینیت جلدگیری از گسترش آشدب بحران بدد.
آنچه یسلﻢ است بررسی نسبت شدت حدت آشدبها اغتﺸاشات خیابانی آبیان ییاه
 1398ایران پیش پس از یحد دنمددن دسترسی به اینترنت ،نﺸیان یییدهید بیا اعمیا
یحد دیت بر دسترسی به اینترنت ،از شدت آشدبها حضدر اغتﺸاشگران در خیابانها به
نحد یعتنابهی كاسته شد یجمدعات شرایطی را شکل داد كیه از بیر ز نیااینی بیﺸیتر بیرای
شهر ندان یمانعت بهعمل آید .این نسبت یحیرز ییینمایید كیه دسترسیی بیه بیانییههیا،
فراخدانها پر پاگاندای رسانهای یدجدد در شبکههای اجتماعی فضیای یجیازی ،رابطیه
یستقیمی با احتما تدع خﺸدنتها اغتﺸاشات داشته است در راسیتای حفیظ ینیافع
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Nowadays, the right to access the Internet is considered as a tool to
achieve the right to freedom of expression, and governments have a duty
to ensure widespread access to the Internet. Of course, emphasizing the
right to access the Internet does not mean ignoring and unrespecting the
sovereignty of states in emergencies. In other words, in International
Human Rights System, when there is confrontation between maintaining
national security and public order and human rights, such as the right to
access the Internet, Support for national security and public order is a
priority, although it leads to the restriction and temporary suspension of
human rights. The question that arises in this article is how to analyze the
action of the Islamic Republic of Iran in disconnecting the Internet in
November 2017.In response to this question, the present study has been
conducted with a descriptive-analytical approach and using library
resources and valid international documents and judicial procedures. It is
based on the premise that the International Rules for the Imposition of
Restrictions and Suspensions on Internet access in the event of crisis for
all countries, including the Islamic Republic of Iran.
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