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 در فضای مجازی رایتکپیق دسترسی به اطالعات و ح

 1محمد حبیبی مجنده

 دهیچك

 یج در فضایرا یهابه اطالعات به گفتمان یو حق دسترس مؤلفا حقوق یت یرایكپ

ت یرایكپ كهین دو وجود دارد، چراان ایم یا واقعیه یاول یل شده است. تعارضیتبد یمجاز

و  یبه اطالعات مندرج در آثار ادب یآن دسترس به دارندگان یحقوق انحصار یبا اعطا

از حق  یابه اطالعات به عنوان جلوه یكه حق دسترس یكند، در حالیرا كنترل م یهنر

ن یت است. ایرایبه اطالعات مشمول كپ یان مستلزم دسترسیب یآزاد یبشر یادیبن

 یهایفناور شرفت و گسترشینك با پیاهم ،محدود بود یبه سطح داخل یتعارض كه زمان

را به خود  یالمللنیت توجه بیرایشدن اطالعات برخوردار از كپتالیجیارتباطات و د

بود كه متوجه  یالمللنین نهاد بیاول یت فکریمالک یمعطوف داشته است. سازمان جهان

ت یرایها در كپتین باور بود كه راهکار استثناها و محدودیبر ا یول ،شد ین تنشیچن

برخاسته از عوامل  ییهان راه حل با چالشیاما ا ،ن تنش را برطرف كندیقادر است ا

كار استثناها  و دگاه است كه سازین دیبر ا یسنده مقاله كنونینو رو است.ه ب گوناگون رو

به اطالعات  یو حق دسترس رایتكپیدر حل تعارض  یكارآمد یها براتیو محدود

کسو و یها، از تیبه استثناها و محدود یکرد حقوق بشریت از رهگذر رویازمند تقوین

ت ینه احترام، حمایدر زمی المللبینبه ویژه تعهد به همکاری  هادولتبر تعهدات  تأكید

 به اطالعات است. یدسترس یساختن حق بشرو برآورده

 

 یدیواژگان كل

 یت فکری، مالکرایتكپیبه اطالعات،  یان، دسترسیب یآزاد
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 مقدمه

كه  ی بنیادی بشری استهاحقیکی از  هاهو اندیشعات حق دسترسی به اطال

ی عام المللبینآزادی بیان در همه اسناد تر آزادی بیان دارد. ریشه در حق گسترده

 ایهسته حق پیرامونی است. حق و دو ایهستهحقوق بشر، حقی مركب از یك حق 

ی هاحق ات است وو اطالع هاهدر آزادی بیان همان حق بیان، انتقال و انتشار اندیش

. دهندمیتشکیل  هاهرا حق جستجو و حق دریافت اطالعات و اندیشپیرامونی آن 

( ایهسته)حق  هاهپیوند آشکاری با هم دارند: انتشار اطالعات و اندیش هاحقاین 

آزاد  هاهیابد كه افراد در جستجوی اطالعات و اندیشزمانی معنایی واقعی می

دادن به نظر و اندیشه و برای شکل هاهاطالعات و اندیشباشند. یافتن و دریافت 

باید بتواند  ،نظر كند ضروری است. فردی كه مایل است در موضوعی اظهاربیان آن 

یی را كه در اختیار دیگران است و مایل به انتقال آن هستند هاهاطالعات و اندیش

بیان كند. از سوی  دریافت كند تا بتواند به شکلی آگاهانه دیدگاه و نظر خود را

 سوی آن انتقالای دوسویه است كه یکدیگر، بیان اندیشه و انتقال اطالعات رابطه

به پیدایش و ای كننده است. وجود چنین رابطهدهنده و سوی دیگر آن دریافت

یا حق بر  گسترش مفاهیمی چون آزادی اطالعات، حق دسترسی به اطالعات

 اطالعات كمك كرده است.

ان( یا مؤلفگر، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری )حقوق ز سوی دیا

ی اصلی حقوق مالکیت هاهاز شاخ 1رایتكپیحقوق مالکیت ادبی و هنری یا 

ی انحصاری است كه به پدیدآورنده هاحقای از مجموعه رایتكپیفکری است. 

 یهاحقو  ی اقتصادیهاحقدر دو دسته  هاحقگیرد. این آثار ادبی و هنری تعلق می

برداری مادی از ثمره تالش و ی اقتصادی امکان بهرههاحق. گیرندمیمعنوی جای 

و تکثیر، انتشار و انتقال اثر  دهدمیكوشش پدیدآورنده اثر را در انحصار وی قرار 
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ی معنوی از انتساب هاحق. كندمیبه عموم مردم را بدون اجازه پدیدآورنده منع 

در مجموع  هاحق. این كنندمیو یکپارچگی اثر حمایت  اثر به پدیدآورنده، كلیت

دادن پاداش و اجرت به پدیدآورنده تا بتواند  ـ1: كنندمیسه هدف عمده را دنبال 

مند شود و آثاری را كه خلق كرده روانه از میوه و ثمره فعالیت فکری خود بهره

ابزارهای  به آنان كهبخشی ـ تشویق آفرینندگان به خلق آثار و اطمینان2بازار كند؛ 

پیشبرد  ـ3كار گرفته خواهد شد؛ ه قانونی برای حمایت از قابلیت سودآوری اثر ب

مشی فرهنگی جامعه به معنای پشتیبانی و قانونمندساختن  سیاست و خط

ی انحصاری هاحقكه و فرهنگ و اطمینان از این هاهجایی اندیشه ب گسترش و جا

گردش آثار فرهنگی، مانع گسترش دانش و آفرینندگان موجب انسداد مجرای 

سواد، پیشرفت علمی، و برخوردارشدن عموم مردم از خالقیت فکری دیگران 

های حقوقی و نیز اسناد از این رو در نظام (م. 2222 همکاران، و دوسولیر) .نخواهد شد

ها و مقررات مربوط به حمایت از حقوق پدیدآورندگان محدودیت المللی، قواعدبین

از  رایتكپیها برقراری توازن میان منافع دارندگان استثناهایی دارد كه هدف آن و

ها عموم مردم در دسترسی و استفاده از این آثار است. این محدودیتیکسو و منافع 

گوناگون خود ضمن تأكید بر حمایت از بیان به جای اندیشه، مدت  هایدر شکل

بودن تعیین شرایط حمایت همچون اصیل و با كنندمیرا محدود  هاحقزمان این 

نیز  هاحقبرند. استثناها از و تثبیت، آثاری را از گردونه حمایت بیرون می

ی خاص از اثر )مثالً استفاده شخصی، آموزشی، پژوهشی( یا استفاده هاهاستفاد

ها با به این طریق سال رایتكپی. كندمیمنصفانه را از شمول حمایت خارج 

آمیز داشته و از جمله حق دسترسی به اطالعات همزیستی مسالمت آزادی بیان

آمد، این و آزادی بیان به میان می رایتكپیاست. هر گاه سخنی از تعارض 

و نیز حدود و ثغور آزادی  رایتكپیها و استثناها در تعارض با همین محدودیت
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 1311ه، مجند)حبیبی  .شدبیان، از جمله ضرورت حمایت از حقوق دیگران حل می

 (.ش

در قالب دنیای موهوم اتصال  2اما پیدایش و گسترش محیط و فضای مجازی

ی اجتماعی توازن هاهای و ارتباط برخط از طریق اینترنت و شبکی رایانههاهشبک

و منافع عمومی را دستخوش آشفتگی كرد. فضای  رایتكپیدیرین و همزیستی 

وارد  دهدمیامکان  ،ی داشته باشدمجازی به هر فردی كه به اینترنت دسترس

ی هاهو اطالعات شود و آزادانه پوش هاهنهادن اندیشتعامل، تبادل و به اشتراک

مانند  افزارهای كاربردی وها، نرمای اعم از كتاب، موسیقی، نقاشی، فیلم، بازیرسانه

زیاد به  اند به آسانی و با كیفیت باال و با سرعتآن را كه به شکل دیجیتال درآمده

 ها را از دیگران دریافت نماید.هزاران نفر در گوشه و كنار دنیا ارسال كند یا آن

كه آثار ادبی و  دهدمیبه عالوه، فناوری دیجیتال این امکان را به كاربران 

را دستورزی، جرح و تعدیل و تحریف كنند. به این  رایتكپیهنری مشمول 

ی اقتصادی و معنوی پدیدآورندگان آثار هاحقترتیب، فضای مجازی هر دو دسته 

در  رایتكپیاندیشی برای حمایت از نمود. چارهرا تهدید می رایتكپییا دارندگان 

به جریان افتاد. نتیجه این  5یالمللبینو  1ایمنطقه ،3فضای مجازی در عرصه ملی

رژیم  ، ایجادرایتكپیها عمدتاً وضع قواعد و مقررات تازه برای حمایت از تالش

 7هاحقدیجیتال ایجاد نظام مدیریت  ،6هاهپایگا حقوقی خاص برای حمایت از داده

برای كنترل  8رایتكپیگیری از تدابیر حمایت فناورانه از و همچنین بهره

رابطه  مسألهبوده است. این تحوالت از نو  رایتكپیدسترسی به آثار مشمول 

ی پیش المللبینر دو عرصه داخلی و و حق دسترسی به اطالعات را در ه رایتكپی

 كشیده است.
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در فضای مجازی حتی از دنیای  رایتكپیمدافعان حقوق بشر بر این باورند كه 

 آیدرایت به عمل میهایی كه از آثار مشمول كپیواقعی پیشی گرفته است و حمایت

، در را به حاشیه رانده است. به عنوان مثال رایتكپیها و استثناهای محدودیت

ولی در دنیای  ،دنیای واقعی امکان تورق یك كتاب در كتابفروشی وجود دارد

ها چنین امکانی فراهم نیست. مثال دیگر به مجازی به دلیل استفاده از فناوری

ها و مجالت عرضه كه كتاب هاهپایگا گردد. در دادهمدت زمان حمایت برمی

از  رایتكپید كه مدت زمان حمایت ها و مجالتی قرار دارنچه بسا كتاب شوند،می

های به ویژگی رایتكپیها سپری شده است. در مقابل، هوادران حمایت از آن

های خاص از پدیدآورندگان آثار و دارندگان خاص فضای مجازی و لزوم حمایت

 .كنندمیرا مطرح  رایتكپی

كشورهای ی تشدید كرده اختالف میان المللبینآنچه این مناقشه را در عرصه 

یافته و كشورهای درحال توسعه به لحاظ دسترسی شهروندان آنان به آثار توسعه

است. برای شهروندان كشورهای دسته اول این امکان فراهم  رایتكپیمشمول 

، هاهها و مطالب علمی و آثار ادبی و هنری از طریق كتابخاناست كه از كتاب

ندان كشورهای درحال توسعه یا ات علمی و پژوهشی استفاده كنند. شهرومؤسس

نیافته از چنین امکانی برخوردار نیستند. دسترسی به آثار ادبی و هنری توسعه

 مستلزم پرداخت هزینه است كه از عهده این افراد خارج است.

پاسخی به این پرسش اصلی  كندمیبا چنین دورنمایی، نوشته حاضر تالش 

در  رایتكپیچه رابطه و نسبتی با  هاهبیابد كه حق دسترسی به اطالعات و اندیش

. تعارض واقعی یا ظاهری میان این دو دستاورد بشری كندمیفضای مجازی برقرار 

هایی برای كاستن یا رفع این تعارض در حل چگونه قابل ترسیم است؟ و آیا راه

یافت؟ بدین منظور الزم است  توانمیو نیز حقوق بشر  رایتكپیی المللبیننظام 
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اهی به جایگاه حق دسترسی به اطالعات بیافکنیم و محتوای این حق را بررسی نگ

سپس  ،در تحقق این حق را از نظر بگذرانیم هادولتای از تعهدات كنیم و گوشه

در  هاهو حق دسترسی به اطالعات و اندیش رایتكپیی آشتی میان هاهدریچ

 فضای مجازی را مورد بحث قرار دهیم.

 

 حق دسترسی به اطالعات به مثابه حقی بشریجایگاه  الف ـ

حقی اخالقی و نیز قانونی یا حقوقی  هاهحق دسترسی به اطالعات و اندیش

است. منظور از حق اخالقی حقی است كه دارای پشتوانه توجیهی فلسفی و نظری 

است و منظور از حق قانونی حقی است كه در یك نظام حقوقی به رسمیت 

برای حق دسترسی به  توانمیهات نظری گوناگونی شناخته شده است. توجی

ارائه داد. پرداختن به این مبانی خارج از دامنه محدود این  هاهاطالعات و اندیش

گفت دسترسی به اطالعات و  توانمینوشته است. در اینجا به بیانی فشرده و كلی 

 مندیبهره ،ها برای توسعه شخصیت انسانی الزم و ضروری است. از سوی دیگراندیشه

یی چون آموزش، بهداشت، محیط هاحقم با كرامت و برخورداری از أاز زندگی تو

 هازیست سالم، توسعه، حق كار، مشاركت سیاسی در جامعه و تعامل با دیگر انسان

 وابسته است. هاهو جوامع به حق دسترسی به اطالعات و اندیش

افیت، پاسخگویی و تحقق الزامات اساسی حکمرانی دموكراتیك همچون شف

بودن حق قانونی  1سازی مشاركتی نیز پیوند وثیقی با این حق دارد.تصمیم

نیازی به توضیح بیشتر ندارد. امروزه عالوه بر  هاهدسترسی به اطالعات و اندیش

ی حق دسترسی به المللبینو  ایمنطقهقوانین داخلی كشورها در اسناد حقوقی 

اعالمیه جهانی حقوق بشر به طور ضمنی  11ده اطالعات شناسایی شده است. ما

 12حق دسترسی به اطالعات را به رسمیت شناخته است.
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ی حقوق مدنی و سیاسی نیز با همین عبارات، به طور المللبینمیثاق  11ماده 

این حق »عبارت  11ضمنی حق دسترسی به اطالعات را در خود گنجانده است.

در هر دو سند  «هاهطالعات و اندیششامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال ا

حقوق بشر هم باز به صورت ضمنی  ایمنطقه. در اسناد شودمیی یافت المللبین

كنوانسیون آمریکایی  13حق دسترسی به اطالعات گنجانده شده است. ماده 

منشور آفریقایی  1و ماده  13كنوانسیون اروپایی حقوق بشر 12ماده  ،12حقوق بشر

با عباراتی تقریباً مشابه اعالمیه جهانی حق آزادی بیان را  11اهحقوق بشر و ملت

اعالمیه قاهره در مورد  22اند. در ماده مشتمل بر حق دریافت اطالعات دانسته

كمیته  15حقوق بشر در اسالم هم بر اهمیت و ضرورت اطالعات تأكید شده است.

 16است. رداختهمیثاق پ 11به تشریح ماده  31حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 

میثاق  11ماده  2این تفسیر عمومی تصریح شده است كه بند  18در بند 

 هادولتاز  16است. در بند  هاهدربرگیرنده حق دسترسی به اطالعات و اندیش

خواسته شده است به تحوالت در فناوری اطالعات و ارتباطات، مانند اینترنت و 

ی اجتماعی هاهطریق تلفن همراه و شبکی توزیع الکترونیکی اطالعات از هاهسامان

ای جهانی ها بر تغییر رفتارهای ارتباطی در جهان توجه كنند. شبکهو تأثیر آن

ی هاهوجود دارد كه لزوماً وابسته و متکی به رسان هاهبرای تبادل اطالعات و اندیش

 سنتی واسطه نیست.

ه داشته و تا سازمان ملل متحد از همان آغاز پیدایش خود به این حق توج

كار خود قرار داده است. آزادی اطالعات یا  امروز بررسی و تبیین آن را در دستور

ی اولین اجالس مجمع عمومی هاهحق دسترسی به اطالعات در یکی از قطعنام

هایی آزادی حقی بنیادی و سنگ بنای همه»به عنوان  1116سازمان ملل در سال 

تعیین  (م. 2216 مندل،) .اعالم شده بود «كه ملل متحد خود را وقف آن نموده
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از  1113گزارشگر ویژه پیشبرد و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان در سال 

سوی كمیسیون حقوق بشر نقطه عطفی در این مسیر بوده است. گزارشگر ویژه 

خود به كمیسیون  1115سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و بیان در گزارش 

چنانچه مردم دسترسی به »را بیشتر تبیین كرده است:  حقوق بشر این نکته

. دسترسی به شودمیاطالعات نداشته باشند، آزادی از هر گونه كارآیی تهی 

اطالعات برای شیوه زندگی دموكراتیك جنبه اساسی دارد. بنابراین گرایش به 

 17«.داشتن اطالعات از عموم مردم باید به شدت مهار شوددریغ

ن نیازمند تبیین و تشریح است محتوای حق دسترسی به چه همچنااما آن

سفانه كمیته حقوق أ. متباشدمیو تعهدات ناشی از این حق  هاهاطالعات و اندیش

بشر این نکته را مغفول نهاده و كمکی به توسعه این حق نکرده است. افزون بر 

 18است.نظران نیز چندان به این مطلب پرداخته نشده ی صاحبهاهاین، در نوشت

داشت:  توانمی هاهباید گفت دو رویکرد به حق دسترسی به اطالعات و اندیش

رویکرد مضیق و رویکرد موسع. تاكنون رویکرد مضیق غلبه داشته و حق دسترسی 

به اطالعات عمدتاً به حق دسترسی به اطالعات نزد مقامات عمومی محدود شده 

 .است

 هاو اندیشه رویكرد مضیق به حق دسترسی به اطالعات ـ1

با همین  هاهبا آنکه در اسناد عام حقوق بشر حق دسترسی به اطالعات و اندیش

جستجو، دریافت و انتقال اطالعات و »خورد، اما عبارت عبارت به چشم نمی

است. جستجو و دریافت  هاهمستلزم حق دسترسی به اطالعات و اندیش «هاهاندیش

گفت  توانمیپذیر نیست و در واقع کانبدون دسترسی ام هاهاطالعات و اندیش

جستجو و دریافت همان دسترسی است. به این ترتیب این حق بنیادی به هر 

در هر قالب و شکل و فارغ از  هاهبه اطالعات و اندیش دهدمیانسانی استحقاق 
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مرزها دسترسی داشته باشد. نکته بسیار مهم در این اسناد این است كه حق 

آنکه به به صورت مطلق ذكر شده است بی هاهت و اندیشدسترسی به اطالعا

یا دراختیار  هاهی خاصی مقید شده باشد. اطالعات و اندیشهاهاطالعات و اندیش

 هادولتمقامات و نهادهای عمومی دولتی یا تحت كنترل اشخاص خصوصی است. 

نیز . اشخاص خصوصی كنندمیانواعی از اطالعات تولید، گردآوری یا نگاهداری 

نگاران، و به طور كلی آفرینندگان آثار ادبی و اعم از محققان، اندیشمندان، روزنامه

اختیار و كنترل  ها را درهستند و آن هاههنری در كار تولید اطالعات و اندیش

تر از بازیگران دارند. در فضای مجازی نقش بازیگران خصوصی هم بسیار برجسته

 دولتی است.

دسترسی به اطالعات این حق را محدود به دسترسی به رویکرد مضیق به حق 

داند كه در اختیار مقامات عمومی است. نهادها و اركان عمومی در اطالعاتی می

ی گوناگون به هاهبه شیو دهندمییك جامعه یا نهادهایی كه وظایف عمومی انجام 

است پردازند. این اطالعات ممکن آوری، تولید و نگاهداری اطالعات میجمع

مربوط به اشخاص و سوابق آنان اعم از سوابق پزشکی، تحصیلی و آموزشی، 

سازی در زمینه امور عمومی و اجتماعی و كیفری باشد یا به فرایندهای تصمیم

ها مثالً بر محیط زیست های عمرانی و آثار این طرحمطالعات راجع به اجرای طرح

هایی كه اركان عمومی وه، تصمیمعاله یا سطح اشتغال و مانند آن مربوط باشد. ب

ربط نامه یا بخشنامه به نهادهای ذیینیو به شکل دستورالعمل، آ كنندمیاتخاذ 

 گذارد.نیز حاوی اطالعاتی است كه بر زندگی عمومی مردم تأثیر می شودمیابالغ 

در مورد آزادی  11گزارشگر ویژه كمیسیون حقوق بشر 2222گزارش سال 

ای از رویکرد مضیق به حق دسترسی به اطالعات و نمونه توانمیعقیده و بیان را 

محسوب داشت. در این گزارش از كشورها خواسته شده بود قوانین خود  هاهاندیش
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در زمینه حق بر اطالعات را با عنایت به اصولی كلی مورد بازبینی قرار دهند یا 

ن اصول از این قرار هنگام وضع قوانین جدید به این اصول توجه كنند. برخی از ای

تعهد اركان عمومی به افشای اطالعات و حق هر عضو جامعه به دریافت  ـ1بود: 

لزوم انتشار و توزیع گسترده اطالعات مربوط به كاركرد ركن عمومی  ـ2اطالعات؛ 

ذكر  ـ3سازد؛ هایی كه عموم مردم را متأثر میمشی ها و خطو محتوای تصمیم

نبودن ـ باال1ربط؛ ر حق اطالعات در قوانین ذیها بدقیق و روشن محدودیت

حمایت از  ـ6بودن جلسات اركان دولتی؛ علنی ـ5هزینه دسترسی به اطالعات؛ 

ات در افراد در برابر هر گونه مجازات قانونی، اداری یا شغلی به دلیل انتشار اطالع

 خصوص تخلفات مقامات عمومی.

 هاو اندیشهرویكرد موسع به حق دسترسی به اطالعات  ـ2

تر از آن است كه در بسیار گسترده هاهحق دسترسی به اطالعات و اندیش

حصار تنگ دسترسی به اطالعات موجود نزد اركان و مراجع عمومی محدود شود. 

گستردگی این حق از دو زاویه مهم قابل بررسی است. نخست، گستردگی به 

نیست و بخش  لحاظ دارندگان اطالعات است كه محدود به بخش عمومی

دوم، گستردگی به لحاظ جغرافیایی است. حق  ؛گیردمیخصوصی را هم دربر

. از آنجا كه گیردمیدسترسی به اطالعات به هر انسانی فارغ از مرزهای ملی تعلق 

هر فردی حق  شوندمیی عرضه المللبیندر سطح  هاهامروزه اطالعات و اندیش

دسترسی  شوند،میفضای مجازی نهاده یی كه در هاهدارد به اطالعات و اندیش

پیامدهای  هاهی حق دسترسی به اطالعات و اندیشالمللبینداشته باشد. سطح 

 هدات ناشی از این حق خواهد داشت.خاصی به لحاظ تع

ی به تدریج به سمت رویکرد موسع به حق دسترسی به المللبینجامعه 

ع عمومی در اولین اجالس تر اشاره كردیم كه مجم. پیشكندمیاطالعات حركت 
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اما اختالفاتی كه در كمیسیون حقوق بشر  ،خود به آزادی اطالعات توجه كرده بود

های میان شرق و غرب در مورد مفهوم و اصول آزادی اطالعات بروز كرد و تعارض

در دوران جنگ سرد به مسکوت گذاشتن این موضوع منجر گردید تا آن كه 

ای را برای بررسی گزارشگر ویژه 1113ل در سال كمیسیون حقوق بشر سازمان مل

 2226ابعاد مختلف این حق منصوب كرد. شورای حقوق بشر كه در سال 

یت گزارشگر ویژه را تمدید نمود و مأمور ،جایگزین كمیسیون حقوق بشر گردید

های فراوانی یت ادامه دارد. در خالل این مدت طوالنی، گزارشمأمورتاكنون این 

 22رشگران ارائه شده است.از سوی گزا

گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان به طور خاص به  2213سپتامبر  1گزارش 

یکی از ابعاد حق دسترسی به اطالعات و رابطه آن با حقِ دانستنِ حقیقت پرداخته 

به بررسی  2216مه  11شده به شورای حقوق بشر در آخرین گزارش ارائه 21است.

گزارش  22خش خصوصی در عصر دیجیتال اختصاص دارد.و ب هادولتآزادی بیان، 

 گامی به جلو در توسعه حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطالعات توانمیاخیر را 

در فضای مجازی دانست. جا دارد در اینجا به محورهایی از این گزارش كه به 

قش بحث كنونی ارتباط دارد اشاره كنیم. از محورهای مهم این گزارش تأكید بر ن

مندی از آزادی بخش خصوصی در عصر دیجیتال و اثرگذاری آن بر گسترش بهره

ای از تاریخ افراد انسانی به این بیان و دسترسی به اطالعات است. در هیچ دوره

 هاهنهادن اطالعات و اندیش، انتقال و به اشتراکهاهمیزان قادر به بیان دیدگا

شدن اطالعات و دسترسی دموكراتیك بهگسترش فضای مجازی اند. در واقع، نبوده

انجامیده است. روشن است كه  هاه، نظرات و دیدگاهاهعموم مردم به اخبار، داد

های ، زیرساختهاهپایگای اجتماعی، دادههاهبخش خصوصی مالك و دارنده شبک

 دسترسی به اینترنت است.فناوری سیار 
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، كندمیگذاری ایههمچنین بخش خصوصی است كه در گسترش این فضا سرم

ی گوناگون مربوط به این فضا را هاههزینه نگاهداری آن را بر دوش دارد و فرآورد

. باز بخش خصوصی است كه كنترل این فضا و طراحی، كندمیتولید و عرضه 

تولید و نگاهداری ابزارها یا خدمات ذخیره اطالعات شخصی افراد، اعم از اطالعات 

های كوتاه، تاریخچه جستجو در اینترنت، ها، پیامایمیلمالی، سالمتی و بهداشت، 

 هاییشده را در اختیار دارد. در این گزارش توصیههای مبادلهها و كلیپها، فیلمعکس

در مورد نحوه رفتار با بخش خصوصی در زمینه آزادی بیان شده است  هادولتبه 

خصوصی را ملزم  نباید بخش هادولتكه حائز اهمیت است. گفته شده است كه 

ضروری یا  تدابیری اتخاذ نمایند كه به طور غیر ،دارند یا تحت فشار قرار دهند

 تناسب در آزادی بیان دخالت كنند.م غیر

ترین اقداماتی كه باید همچنین در گزارش آمده است كه در میان مهم

وق های شفاف ارزیابی آثار حقینصوصی انجام دهند توسعه و اجرای آیبازیگران خ

های آنان است. این گزارش پیشرفت خوبی در زمینه نمایاندن نقش بشری فعالیت

بخش خصوصی در دنیای مجازی و شناسایی ابعاد گوناگون این نقش و تأثیر 

فعالیت بازیگران مختلف بر حق آزادی بیان است. با این حال، هنوز محتوای حق 

کافی نشده است و در فضای مجازی موش هاهدسترسی به اطالعات و اندیش

 باقی است. هادولتها در زمینه تعهدات ها و ابهامهمچنان پرسش

بندی رویکردهای مضیق و موسع به حق دسترسی به اطالعات باید در جمع

 ،گفت رویکرد نخست بر دسترسی به اطالعات از نوع خاص و دارای منشأ خاص

ته حق دسترسی الب ،یعنی اطالعات موجود نزد مقامات عمومی تمركز دارد

 هادولتهایی است كه شهروندان به این اطالعات هم با رعایت شرایط و محدودیت

حتی  هادولت. در این رویکرد مضیق كنندمیدر قوانین داخلی خود مشخص 
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حقوق  ایمنطقهتعهدی به افشای چنین اطالعاتی ندارند و رویه نهادهای قضایی 

. از سوی دیگر، تفسیر مضیق از حق نهدبشر هم الزامی بر دوش كشورها نمی

چراكه اوالً بسیاری از  ،كندمیپیدا ن رایتكپیدسترسی به اطالعات تعارضی با 

اطالعاتی كه نزد اركان عمومی است مطابق قوانین بسیاری از كشورها از شمول 

ثانیاً دسترسی نداشتن افراد به این اطالعات به دلیل  ؛استثنا شده است رایتكپی

بودن، بلکه مالحظات خاص دولتی از قبیل، محرمانه ،نیست رایتپیكتعلق 

اما رویکرد  ،این دسترسی دریغ داشته شود شودمیبودن و مانند آن باعث امنیتی

این حق را شامل اطالعات با هر  هاهموسع به حق دسترسی به اطالعات و اندیش

 داند.منشأ و فارغ از مرزهای ملی می

اختیار  : دردهدمی ؤلفه اساسی محتوای این حق را تشکیلسه مدر این رویکرد 

دسترسی زمانی  25و قابلیت پرداخت هزینه دسترسی. 21و تنوع منابع 23بودن، تکثر

یابد كه اطالعاتی موجود و دراختیار باشد. اعمال ژرف و عمیق حق معنا می

 دسترسی به عنوان جزئی از آزادی بیان مستلزم تنوع مجاری كسب اطالعات و

ای است و آخر این كه هزینه دسترسی به اطالعاتی كه دیگران تکثر منابع رسانه

ای باشد كه از عهده عموم مردم خارج مایل به انتشار آن هستند نباید به گونه

 باشد و حق دسترسی عمالً منتفی شود.

و  هاهای كه باید در بررسی رابطه حق دسترسی به اطالعات و اندیشنکته

ه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، مورد توجه قرار گیرد و ، چرایتكپی

نقش مهمی در چگونگی ترسیم این رابطه دارد این است كه حق دسترسی حقی 

ها گرداگرد این حق ای از محدودیتمطلق و بدون قید و محدودیت نیست. دسته

بشری  های آزادی بیان است. در همه اسناد حقوقوجود دارد كه همان محدودیت

ها به چشم كه حق آزادی بیان مورد شناسایی قرار گرفته است این محدودیت
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ها احترام به حقوق دیگران است. آزادی بیان و خورد. یکی از این محدودیتمی

 گرفتن حقوق پدیدمجوزی برای نادیده هاهحق دسترسی به اطالعات و اندیش

د توانمی كندمیاعطا  رایتكپی یی كههاحق. دهدمیآورندگان آثار ادبی و هنری ن

محدودیتی بر حق دسترسی ایجاد كند و این محدودیت در صورتی كه به موجب 

ی دموكراتیك اقانون مقرر شده باشد و برای حفاظت از حقوق دیگران در جامعه

 های مجاز و مشروع خواهد بود.ضروری و متناسب باشد در زمره محدودیت

به معنای حق دسترسی مجانی  هاهعات و اندیشبنابراین حق دسترسی به اطال

اما این هزینه باید معقول و متناسب باشد و اصل حق را به  ،و بدون هزینه نیست

حاشیه نکشاند. به این ترتیب، رویکرد موسع به حق دسترسی به اطالعات را 

ی متجلی در هاههر كس حق دارد به اطالعات و اندیش»چنین بیان كرد:  توانمی

های دسترسی داشته باشد. این حق با رعایت محدودیت رایتكپیر مشمول آثا

 .«شودمیحق آزادی بیان به ویژه احترام به حقوق دیگران اعمال 

 رایتها و كپیترسیم تعارض حق دسترسی به اطالعات و اندیشهـ 3

یکی از مباحثی كه در زمینه ارتباط آزادی بیان به طور عام و حق دسترسی به 

و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار  سوبه طور خاص، از یک هاهعات و اندیشاطال

ادبی و هنری، از سوی دیگر، مطرح است امکان تعارض میان این دو نهاد حقوقی 

است. برخی نویسندگان بر این نکته تأكید دارند كه افراد مجال كافی دارند تا 

ان دیگران به بیان و ابراز یا بدون استفاده از بی هاهبدون برگرفتن اندیش

دیوان  (م. 2228 تورمانس،) .ی خود بپردازند و آزادی بیان را اعمال كنندهاهاندیش

به این نتیجه دست یافت  الدرد علیه اشکرافتعالی ایاالت متحده هم در پرونده 

موتور  رایتكپیخود »بلکه  ،تعارضی با هم ندارند رایتكپیكه آزادی بیان و 

 «26.است آزادی بیان
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و آزادی بیان جای تردید  رایتكپیرسد امروزه تعارض میان اما به نظر می

های اخیر به این تعارض اذعان حتی دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ،ندارد

را مداخله در آزادی بیان  رایتكپیداشته و محدودیت بر آزادی بیان به دلیل 

مداخله بر اساس كنوانسیون اروپایی بودن این دانسته و آنگاه به بررسی مشروع

پرداخته است. این دادگاه در پرونده اشبی دونالد و دیگران علیه حقوق بشر 

ها را هر از سوی خواهان رایتكپیفرانسه مبنی بر نقض  هایفرانسه حکم دادگاه

ولی در نهایت  ،كنوانسیون برشمرد 12چند دخالت در آزادی بیان مقرر در ماده 

های مجاز در كنوانسیون قابل این مداخله در چارچوب محدودیت رأی داد كه

 توجیه بوده است.

ها را های مُد گرفته و آنهایی از سالند عکسدر این پرونده چند عکاس مُ

ها در پایگاه اینترنتی خود قرار داده و در معرض بدون دریافت اجازه از این سالن

ابل اعمال دانستن آزادی بیان در فضای فروش نهاده بودند. دادگاه اروپایی ضمن ق

ها برای ورزد. از این رو قصد خواهانها تأكید میمجازی بر ماهیت تجاری عکس

های مُد تعلق ها به سالنآن رایتكپیها، كه مطابق قانون فرانسه فروش عکس

ها بر دراختیارداشتن و انتشار اطالعات راجع به داشت، تنش میان حق خواهان

های مُد از سالن رایتكپیهای دیجیتال، از یك طرف و شوهای مُد در قالب عکس

ی هاهبیان تجاری مطرح بود و دادگا مسألهسوی دیگر را برجسته ساخت. در اینجا 

چون  ،دندتری برخوردار بوداخلی از اختیار عمل و حاشیه تفسیر و ارزیابی گسترده

اشاره به این  27.كندمیای در باب منافع عمومی را مطرح نبیان تجاری مناقشه

و آزادی  رایتكپیدادن پذیرش تعارض میان پرونده در اینجا فقط به منظور نشان

 بیان بود.
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و حق دسترسی  رایتكپیاما این پرونده كمك زیادی به ترسیم تعارض میان 

رسد ترسیم این تعارض بستگی به . به نظر میكندمین هاهبه اطالعات و اندیش

از موانع دسترسی به  رایتكپیاثبات دو گزاره دارد. نخست، باید اثبات نمود كه 

متضمن  هاهدوم، حق دسترسی به اطالعات و اندیش ؛ستهاهاطالعات و اندیش

تکالیفی بر دوش دیگران برای تحقق این حق است. گزاره نخست چندان نیازی به 

به دلیل افزایش هزینه دسترسی به آثار ادبی و هنری  رایتكپیستدالل ندارد و ا

ای ید چنین گزارهؤمانعی برای دسترسی به اطالعات است. مطالعات تجربی هم م

متفکران، اساتید، دانشجویان و عموم مردم برای برای  (م. 2223 استوری،) .است

به اطالعات خویش نیازمند  ی خود و افزودنهاهدهی به نظرات و اندیششکل

در باالبردن قیمت و هزینه  رایتكپیهستند و  رایتكپیدسترسی به آثار مشمول 

 ؤثر است.دسترسی به این آثار م

یافته شاید به دلیل سطح باالی درآمد مردم این دسترسی در كشورهای توسعه

حتی نهادها  یافتهولی در كشورهای درحال توسعه و كمتر توسعه ،پذیر باشدامکان

چه در این كشورها آیند. آنو مراكز علمی و تحقیقاتی از عهده تهیه این آثار برنمی

ی حمایت از المللبیناین است كه نظام  كندمیبه پیچیدگی موضوع كمك 

نامه ابعاد مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری كه در قالب موافقت رایتكپی

این  1ماده  1لت حداقلی دارد. در بند سازمان جهانی تجارت تبلور یافته خص

ند، ولی ملزم نیستند، در قوانین خود توانمی اعضا»نامه آمده است كه موافقت

اجرا كنند مشروط  ،نامه مقرر شده استتر از آنچه در این موافقتحمایتی گسترده

 «28.نامه مغایرت نداشته باشدكه چنین حمایتی با مقررات این موافقتبر این

حمایت و  «كف»، رایتكپییان دیگر، مقررات جهانی مربوط به حمایت از به ب

حمایت یا بلندای آن را. كشورها  «قفس»و نه  كندمیینی آن را ترسیم یمرز پا
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ینی بتر پیشهای دو یا چندجانبه حمایتی قویآزادند در قوانین خود یا با توافق

كه سطح حمایت )مثل است  «21فراتریپس»كنند و این همان رویه موسوم به 

ها و یا از قلمرو و كارآیی محدودیت دهدمیافزایش مدت زمان( را افزایش 

نامه تجارت آزاد میان شیلی و ایاالت متحده مثالً در موافقت ،كاهداستثناها می

حمایت از اسامی دامنه، ممنوعیت استفاده از فنون شکستن رمز یا دورزدن 

ای رمزدار حامل برنامه های ماهوارهیت از سیگنالاقدامات حفاظتی فناورانه و حما

 (م. 2221 رف،) .مقرر شده است ،نامه تریپس وجود نداردكه در موافقت

و حق دسترسی به اطالعات و  رایتكپیتبیین گزاره دوم برای ترسیم تعارض 

مستلزم تحلیل محتوای حق دسترسی است. این تحلیل در دو سوی  هاهاندیش

. باید دید حق دسترسی به اطالعات و گیردمیارنده تکلیف صورت دارنده حق و د

و چه تعهداتی بر دوش  دهدمیچه استحقاقی و توانایی به دارنده حق  هاهاندیش

نهد. اشاره كردیم كه دو تفسیر افراطی و حامل یا حامالن تکلیف در برابر آن می

در تفسیر افراطی، هر  از استحقاق دارنده حق دسترسی ارائه داد. توانمیمعتدل 

 رایتكپیی انتقال یافته در آثار مشمول هاهفردی حق دارد به اطالعات و اندیش

دسترسی بیابد. این دسترسی چون حق هر فردی است نباید منوط به پرداخت 

هزینه باشد. اما در تفسیر معتدل هر فردی حق دسترسی به آثار مورد حمایت 

حق جزئی از حق آزادی بیان است، تابع  را دارد، اما چون این رایتكپی

ها هایی است كه بر حق آزادی بیان وضع شده است كه یکی از آنمحدودیت

 احترام به حقوق دیگران است.

اعالمیه  27حقوق مالکیت فکری در كلیت آن حقی بشری است كه در ماده 

ماعی و ی حقوق اقتصادی، اجتالمللبینمیثاق  15ماده  1جهانی حقوق بشر و بند 

 هاهحق دسترسی به اطالعات و اندیش هنگی شناسایی شده است. از این روفر
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 رایتكپیمحدود به كسانی است كه حق بشری پدیدآورندگان آثار مورد حمایت 

برقرار  رایتكپیای میان حق دسترسی و را محترم شمارند. به این ترتیب موازنه

اهد بود كه هر دو حق تأمین شود. اما این موازنه در صورتی كامیاب خو ،شودمی

هزینه دسترسی به آثار ادبی و هنری نباید چنان سنگین باشد كه این حق از 

صحنه خارج شود. این هزینه باید معقول و منطقی باشد كه اوضاع و احوال 

چون حق  ،نظر گیرد گوناگون، از جمله سطح عمومی درآمد در یك جامعه را در

در اعالمیه جهانی و نیز میثاق حقوق مدنی و  هاهیشدسترسی به اطالعات و اند

به رسمیت شناخته شده است، حق  «از طریق هر رسانه و فارغ از مرزها»سیاسی 

 .شودمیدسترسی شامل آثار خارجی هم 

اما شکاف عمیقی میان شهروندان كشورهای غنی و فقیر در دسترسی به آثار 

منجر شده  «نابرابری در اطالعات»ه وجود دارد كه ب هاهحامل اطالعات و اندیش

رفع این نابرابری مدد گرفت؟  از سازوكارهای حقوقی برای توانمیاست. چگونه 

 هاهجاست كه باید به تحلیل تعهدات ناشی از حق دسترسی به اطالعات و اندیشاین

 .پرداخت. نویسنده این سطور در جای دیگر به تفصیل به این بحث پرداخته است

كنیم: در اینجا به سه نکته به طور اختصار اشاره می (.ش 1311نده، )حبیبی مج

 دارندگان تکلیف؛ تعهدات؛ دامنه جغرافیایی تعهد.

: هادارندگان تكلیف در قبال حق دسترسی به اطالعات و اندیشه -1-3

ی حقوق بشر این پرسش از دیرباز مطرح بوده است كه آیا المللبیندر نظام 

است یا این تعهدات بر دوش  هادولتوق بشر فقط مختص تعهدات ناشی از حق

یی است هاحقدولتی هم وجود دارد. به عبارت دیگر آیا حقوق بشر  اشخاص غیر

كه افراد در برابر دولت دارند و در ارتباط با رفتار دولت قابل استناد است یا 

. فشرده باید گفت هر شخصی گیرندمیاشخاص خصوصی هم طرف تکلیف قرار 
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 عم از اشخاص عمومی و خصوصی ممکن است دارنده تکلیف در قبال حق دسترسیا

مندی از این باشند؛ دست كم این است كه مداخله در بهره هاهبه اطالعات و اندیش

حق به دولت و اركان آن منحصر نیست. چه بسا اشخاص حقیقی یا حقوقی 

ق بشر سخنی از خصوصی هم مانع اعمال این حق شوند. در اعالمیه جهانی حقو

 احبان تکلیف به میان نیامده است.ص

ی عضو هادولتی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت المللبینمیثاق  2اما ماده 

هر دولت عضو میثاق حاضر »: كندمیمعرفی  هاحقمیثاق را دارنده تعهد در قبال 

را  های شناخته شده در میثاق كنونی را محترم شمارد و آنهاحق شودمیمتعهد 

علت این  .«برای تمام افراد داخل سرزمین و تابع صالحیت خود ... تضمین نماید

مربوط به حقوق مدنی و سیاسی ... در  المللبینتبعیت از حقوق »امر آن است كه 

و اركان رسمی آن  هاهو به نظام حقوقی آن، دادگا دهدمیقلمرو یك دولت رخ 

 (.م 1181 هنکین،).« بستگی دارد

 یهادولتدر خصوص تعهد  31قوق بشر هم در تفسیر عمومی شماره كمیته ح

 1تعهدات بند »داند: را ضامن حقوق مندرج در میثاق می هادولتعضو میثاق، 

نفسه اثر مستقیم افقی و فی كندمی]ی عضو[ الزام ایجاد هادولتمیثاق بر  2ماده 

ن حقوق جزا یا حقوق جایگزی توانمیندارد. میثاق را ن المللبیناز نظر حقوق 

البته این مطلب بدان معنا  (.م 2221 بشر، حقوق كمیته) ،«مدنی داخلی تلقی كرد

توسط اشخاص خصوصی تعهدی  هاحقدر قبال نقض این  هادولتنیست كه 

ی میثاق، هاحقی عضو در جهت تضمین هادولتتعهدات ایجابی »ندارند، زیرا 

، نه تنها افراد را در برابر هادولتكه  دشومیفقط در صورتی به طور كامل ایفا 

تکابی اشخاص نقض حقوق میثاق توسط عوامل خود، بلکه در مقابل اعمال ار

 (.م 2221 بشر، حقوق كمیته) «.خصوصی هم حمایت كنند
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باره در این: هاتعهدات در قبال حق دسترسی به اطالعات و اندیشه -2-3

رابر حقوق بشر به طور عام و حق هم گفتنی فراوان است. سه نوع تعهد در ب

به طور خاص در ادبیات و رویه حقوق بشر  هاهدسترسی به اطالعات و اندیش

 ،تعهد به حمایت ،تعهد به احترام م.( 2222 همکاران، و استینر) :شناسایی شده است

در  هادولتتعهد به ایفاء. تعهد به احترام به حق دسترسی متضمن آن است كه 

این حق توسط اشخاص مداخله نکنند و موانعی ایجاد ننمایند. تعهد مندی از بهره

باید از نقض این حق توسط دیگران  هادولتبه حمایت به این معنا است كه 

جلوگیری كنند و در صورت نقض، طرق دادخواهی و احقاق حق دراختیار افراد 

تأمین و تسهیل  قرار داشته باشد. تعهد به ایفاء، مستلزم اتخاذ اقداماتی ایجابی و

 م برای برخورداری از این حق است.شرایط الز

 :هادامنه جغرافیایی تعهد در قبال حق دسترسی به اطالعات و اندیشه -3-3

محدود به  هاهآیا تعهدات یك دولت در تضمین حق دسترسی به اطالعات و اندیش

اد انسانی سرزمین و اشخاص واقع در آن است یا این تعهد باید نسبت به همه افر

باید  هادولتمیثاق چنانکه دیدیم  2ماده  1در هر كجای دنیا انجام شود؟ در بند 

در میثاق را برای تمام افراد واقع در سرزمین و تابع صالحیت خود حقوق مندرج 

نکته در اینجا وجود دارد. نخست، مطابق نظر كمیته حقوق  اما دو، تضمین كنند

]میثاق[ در قالب تعهدات  2حالی كه ماده  در» ،31بشر در تفسیر عمومی شماره 

ی عضو در قابل افراد به عنوان دارندگان حق بر اساس میثاق بیان شده هادولت

ی دیگر منفعتی حقوقی هادولتاست، هر دولت عضو در اجرای تعهدات از سوی 

این امر ناشی از این است كه قواعد مربوط به حقوق اساسی شخص انسانی، دارد. 

[ است و همچنان كه در بند زارگا اومنالشمول ]در قبال همگان یا اتی عامتعهد

چهارم مقدمه میثاق آمده است، تعهدی برخاسته از منشور ملل متحد به پیشبرد 



 5931مالکیت فکری نامه حقوق ویژه                      / فصلنامه حقوق پزشكي 17 

ده
جن

ي م
بیب

 ح
مد

مح
 

 ؛«ها وجود داردهای اساسی و رعایت آناحترام جهانی به حقوق بشر و آزادی

دولت كه در داخل سرزمین دوم، چه بسا اقدامات یك  م.( 2221 بشر، حقوق كمیته)

مندی افراد واقع در خود ناقض حقوق افراد واقع در آن سرزمین نیست، بهره

در كشورهای  رایتكپی. حمایت شدید از كندمیسرزمین دولت دیگر را متأثر 

 یافتهتوسعه ترمندی شهروندان كشورهای درحال توسعه و كمیافته، قطعاً بهرهتوسعه

عات را متأثر ساخته است. این حمایت ممکن است در از حق دسترسی به اطال

 ولی اثر نامعقول و نامتناسب ،یافته حمایتی معقول و قابل توجیه باشدكشور توسعه

 بر حق دسترسی در كشورهای درحال توسعه و فقیر بگذارد.

و حق دسترسی به  رایتكپیكه  شودمیچه گفتیم به خوبی روشن از آن

یابند، اما این تعارض ناشی از افزایش هزینه ا هم تعارض میب هاهاطالعات و اندیش

نیست. از سوی دیگر، حق دسترسی به  رایتكپیدسترسی به آثار مورد حمایت 

اطالعات هم متضمن دسترسی رایگان به آثار یاد شده نیست. تعارض هنگامی رخ 

 كه افزایش هزینه دسترسی چنان نامعقول و نامتناسب باشد كه حق دهدمی

 شودمیدسترسی را از حیز انتفاع ساقط كند. آثاری كه در یك كشور تولید 

ای معقول و متناسب با وضعیت اقتصادی شهروندان آن ممکن است با هزینه

ولی همین آثار وقتی در كشوری دیگر  ،كشور در اختیار و دسترس آنان قرار گیرد

بخش وسیعی از موجب كاهش توان یا محرومیت  شودمیبا همان قیمت عرضه 

 گردد.ها میشهروندان آن كشور از دسترسی به آن

 هارایت و حق دسترسی به اطالعات و اندیشهحل تعارض كپی ـ4

چه تدبیری برای حل این تعارض اندیشیده است؟ به  رایتكپیی المللبیننظام 

و حق دسترسی از دریچه دنیای واقعی نگریسته  رایتكپیطور سنتی تعارض 

هایی برای دسترسی به آثار متجسم در قالب مادی و فیزیکی تعبیه رفیتشده و ظ
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رو ه ب ها با چالش جدی رواما با گسترش فضای مجازی این ظرفیت ،شده است

رفته است. در دنیای واقعی آثار مورد حمایت  سؤالها زیر گردیده و كارآیی آن

 هامحدودیت ـ1دارد: رایت، به طور كلی سه نوع ظرفیت برای حل تعارض وجود كپی

واردات  ـ3توسعه؛  حال مقررات ویژه برای كشورهای در ـ2رایت؛ كپیو استثناهای 

و حق دسترسی  رایتكپیتعارض  مسألهد توانمیموازی. این تدابیر سنتی چگونه 

 طالعات در فضای مجازی را حل كند؟به ا

مجازی  ت در فضایرایقرارگرفتن آثار مشمول كپی ،ر اشاره كردیمتچنانکه پیش

تبدیل كرده است. از  رایتكپیحمایت از این آثار را به دغدغه مهم دارندگان 

كاربرد خود را در فضای مجازی از  رایتكپیطرف دیگر، بسیاری از مفاهیم سنتی 

ای برای حمایت از این آثار پدید آمده ی تازههاهدست داده است. بنابراین شیو

 گیری از حقوق قراردادها است. بسیاری از عرضهبهره هاهاست. یکی از این شیو

كه  كنندمیكنندگان محتوای دیجیتال، شرط دسترسی را انعقاد قراردادی 

برداری، كرایه و مانند آن وضع كننده مثل كپیهایی بر اختیار مصرفمحدودیت

ل كنتر»، استفاده از فنون حفاظتی دیجیتال، مانند هاه. یکی دیگر از شیوكندمی

، است. در شیوه كنترل دسترسی «ابزارهای ردیابی»و  «هاكنترل حق»، «دسترسی

. شودمیمحتوای مورد حمایت، مثل متن، فیلم یا هر مطلب دیگر، رمزگذاری 

داخت وجه در قبال دسترسی به محتوای رمزدار، منوط به شرایطی از جمله پر

 حق امتیاز است.

مجاز از اثر  یی غیرهاهد استفادتوانمیكننده ن، مصرفهاحقدر شیوه كنترل 

مثالً اگر كاربر فقط برای خواندن یك متن وجهی پرداخته  ،مورد حمایت بکند

د آن را چاپ، كپی یا ذخیره كند. در شیوه ردیابی، دارندگان توانمیاست، دیگر ن

 دی) .ند مبدأ استفاده بدون مجوز را ردیابی و شناسایی كنندتوانمی رایتكپی
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به این ترتیب، هر نوع استفاده و دسترسی به آثار  (.م 2221 و همکاران، نکومایتر

ها . این محدودیتشده است «32ببینـ  بپرداز»مشروط به پرداخت وجه به شیوه 

در فضای مجازی را به طور نامعقول به ویژه  هاهاندیش حق دسترسی به اطالعات و

كارهای  و ثر كرده است. سازتوسعه و فقیر متأبرای شهروندان كشورهای درحال 

 و استثناها، مقررات ویژه برای كشورهای در هامحدودیت همچون رایتكپیدرونی 

حال توسعه و واردات موازی در خصوص آثاری قابل اعمال است كه در قالبی 

 اند.فیزیکی و مادی تجسم یافته

ولو  در فضای محازی، هر گونه دسترسی رایتكپیفناوری حمایت دیجیتال از 

برای استفاده شخصی، تورق و نگاه گذرا را تابع پرداخت وجه و دریافت رمز ورود 

به حمایت از این  سازمان جهانی مالکیت فکری رایتكپی 1116. معاهده كندمی

برابر  قانونی در مؤثرهای پردازد و كشورهای عضو را به ارائه حمایتاقدامات می

که كشورهای زیادی عضو این . با آنكندمیشکستن و دورزدن این رمزها ملزم 

 عضو تحت فشار روزافزون كشورهای توسعه ولی كشورهای غیر ،معاهده نیستند

 به ترتیبات فراتریپس گردن نهند. یافته قرار دارند تا به این معاهده بپیوندند یا
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 گیرینتیجه

برای توسعه شخصیت  زیادیاهمیت  هاهحق دسترسی به اطالعات و اندیش

گسترش نیافتگی، بردن فقر و توسعهسان، پیشرفت علمی و صنعتی، از میانان

ی و المللبینگری، توسعه صلح و امنیت فرهنگ مدارا، مبارزه با خشونت و افراطی

ظهور و گسترش فضای مجازی ی بشری دارد. هاحقبرخورداری از بسیاری از 

ای افزایش داده است. از بقهسارا به طور بی هاهدامنه دسترسی به اطالعات و اندیش

از این آثار را حمایت  مسألهسوی دیگر، عرضه آثار ادبی و هنری در فضای مجازی 

 برجسته كرده است.

و حق دسترسی به آثار ادبی و  رایتكپیدر این نوشتار به ترسیم تعارض 

یی كه هاهپرداختیم و مالحظه كردیم كه دریچ هاههنری حامل اطالعات و اندیش

برای دسترسی عموم به آثار ادبی و هنری گشوده  رایتكپیطور سنتی در نظام به 

هایی بیرون از این نظام حل است در فضای مجازی كارامدی ندارد. باید در پی راه

در تأمین  هادولترسد تعهداتی كه برای كاهش یا رفع این تعارض بود. به نظر می

كمك  د به حل تعارضتوانمی ،دارند بر دوش هاهحق دسترسی به اطالعات و اندیش

 هاهكند. متعهد اولیه حق دسترسی شهروندان یك كشور به اطالعات و اندیش

ی برای تحقق حقوق بشر در المللبیناما همکاری  ،همان كشور متبوع آنان است

ی برخاسته از اسناد عام حقوق بشری است. كاوش در چند و المللبینزمره الزامات 

 ری نیاز به تحقیق و بررسی جداگانه دارد.چون این همکا
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 هانوشتپی

ها كه امروزه تا حد زیادی رنگ باخته است، به تفاوت میان این اصطالح در این نوشته بدون توجه .1

 استفاده خواهیم كرد.« رایتكپی»برای سهولت در تعبیر از اصطالح 

2. Cyberspace 

 :1118رایت هزاره دیجیتال در ایاالت متحده در سال . مانند قانون كپی3

Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (ct. 

28, 1998). 

رایت و حقوق ساختن برخی ابعاد كپیاتحادیه اروپا در مورد هماهنگ 2221مانند دستورالعمل  .1

 مرتبط در جامعه اطالعات:

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 

May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related 

rights in the information society, OJ 167; 2001. 10-19. 

5. WIPO Copyright Treaty, adopted in Geneva on December 20, 199, 

entered into force on March 6, 2002. Available at http://www.wipo.int/ 

treaties/en/text.jsp?file_id=295166; WIPO Performances and Phonograms 

Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996, entered into force on May 

20, 2002, available at http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12743. 

6. Sui generis regime for databases 

7. Digital Rights Management 

8. Technological Protection Measures of Copyright 

ات در سیاق حقوق مالکیت فکری برای مطالعه بیشتر در زمینه مبانی توجیهی حق دسترسی به اطالع. 1

 .Helfer, et al. (2011)                                                                  ک.:.به عنوان نمونه ن

 جستجو، و مداخله بدون نظرات داشتن آزادی شامل حق این. دارد بیان و نظر آزادی حق فردی هر. 12

 .شودمی مرزها به توجه بدون و رسانه هر طریق از ها،هاندیش و اطالعات انتقال و دریافت

11. International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 Dec. 

1966,GA res. 2200A (XXI), 21 UN GAOR Supp. (No. 16) at 52, UN Doc. 

A/6316 (1966); 999 UNTS 171. 

12. American Convention on Human Rights, signed 22 Nov. 1969, 

O.A.S.T.S. No. 36, O.A.S. Off.Rec. OEA/Ser.L/V/II.23, doc. 21, rev. 6 

(1979) (entered into force 18 July 1978), reprinted in 9 I.L.M. 673 (1970). 

13. European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, opened for signature 4 Nov. 1950, 213 U.N.T.S. 

221, Eur. T.S. No.5 (entered into force 3 Sept. 1953). 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12743
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14. African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted 27 

June 1981, OAU Doc. CAB/Leg/67/3 rev. 5, 21 ILM 58 (1982), entered into 

force 21 October 1986. 

15. Cairo Declaration on Human Rights in Islam,Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, 

World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., Agenda Item 5, U.N. Doc. 

A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993). Available at: http://www1.umn.edu/ 

humanrts/instree/cairodeclaration.html. 

16. Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: 

Freedom of Opinion and Expression, 12 September 2011, CCPR/C/GC/34, 

available at www2.ohchr.org/English/bodies/hrc/docs/gc34.pdf. Accessed 1 

September, 2016. 

17. UN Doc. E/CN.4/1995/32, para. 35. Quoted in ibid. 

المللی حقوق مدنی و سیاسی است مطالبی به عنوان نمونه در اثر زیر كه شرح مبسوط میثاق بین. 18

داشت ها به عنوان جزئی از حق آزادی بیان غیر از بردر خصوص حق دسترسی به اطالعات و اندیشه

 .Joseph and Castan                                             مضیق از این حق چیزی وجود ندارد.

(2013). 

19. E/CN.4/2000/63, 16 January, 2000. 

 ک.:.های گزارشگر ویژه نها و سایر فعالیتدر مورد این گزارش .22

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx 

visited 2 September 2016. 

21. A/68/362. Aailable at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ 

GEN/N13/464/76/PDF/N1346476.pdf?OpenElement visited 2 Sep. 2016. 

22. A/HRC/321/38. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/ 

UNDOC/GEN/G16/095/12/ PDF/G1609512.pdf?OpenElement accessed on 

2 Sep, 2016. 

23. Multiplicity 

24. Diversity of Sources 

25. Affordability 

26. Eldred v. Ashcroft, Supreme Court of the United States (2003, 537 U.S. 

186). 

27. Ashby Donald and Others v. France, European Court of Human Rights, 

2013, no. 36769/08. 

28. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 

Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization, Annex 1C; Legal Instruments-Results of the Uruguay Round, 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/464/76/PDF/N1346476.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/464/76/PDF/N1346476.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/095/12/PDF/G1609512.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/095/12/PDF/G1609512.pdf?OpenElement
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vol. 31, 33 I.L.M. 81 (1994). Available at: http://www.wto.org/english/ 

docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Last visited September 2016. 

29. TRIPS-plus 

30. Pay-to-view 
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The Right to Access to Information and Copyright in Cyberspace 

Mohammad Habibi Mojandeh 

Abstract 

Copyright or author’s right and right to access to information have 

become common discourses in cyberspace. There is an apparent or 

real tension between the two, since copyright grants to its holder's 

exclusive rights to control access to information contained in their 

works while everyone’s right to access to information as a 

manifestation of the fundamental right of freedom of expression 

requires access to information. The tension, once confined to domestic 

level, has recently captured international attention due to advances and 

expansion of communication technologies and digitization of 

copyrighted materials. WIPO was the first international body to notice 

the tension and express the idea that the historical mechanism of 

exceptions and limitations to copyright is capable of solving the 

potential conflict. But the adequacy of this mechanism is faced with 

challenges stemming from various factors. 

This paper will argue that the traditional mechanism needs 

reinforcement through a pro-right to access approach to exceptions 

and limitations to copyright, on the one hand, and the States’ 

obligations to respect, protect and fulfill the human right to access to 

information on the other. 
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