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Abstract 

Given the effective role of cyberspace and the use of new electronic achievements in today’s 

life and facilitating the provision of government services and optimization of public resources, 

e-government services in the form of freedom of information can lead to democracy and 

institutionalization of democratic mechanisms. It can also provide the needs of the people, 

leading to the freedom of information in the context of e-government. It can also lead to the 

growth and development of society as well as the participation of citizens in the decision-

making process and the protection of citizens’ rights and freedoms, as well as to the 

institutionalization of democratic mechanisms. On the other hand, it can have challenges such 

as conflict with the principle of privacy. There is a conflict with the principle of human and 

national security and a conflict with the principle of the right to be forgotten in the face of 

human rights norms. In this regard, the authors of this article, through the analytical-

descriptive method, achieved the important point that freedom of information is an absolute 

and unlimited right and should not be opposed to human rights norms like other human rights. 
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 مقدمه. 1

 آزادجریدان»یدا«اطالماتزادیآ»منوانابآنازکده،اطالماتبهرسیدسکآزادیامروزه
نظدرایدناز.اسدکبشدرحقدوقاصدوهتدرینمهدمازیکدی،شدودمدیبردهنام«اطالمات
بددهراجامعدهآحدادآزادرسدیدسدکتوانندگنودیحکومتیساختارلحاظبهکهکشورهایی
کشدورهای.روندگمدیشواربهبشرحقوقنا ضکشورهایۀزمردرکننگتضویناطدالمات
اطالمداتآزادی انونیادولتیاسنادموومیکتگوینضرورتکههاسکمگتدموکراتیک

انگ.دادهانجامراالزم انونیا گاماتونگکرددرکرا
بدهدارد؛مرک ماهیتیرفاهیحقوحقآزادیمنزلۀبهاطالماتبهرسیدسکحق

ۀمگاخلدمدگمنیازمندگکدهداردرابشدرحقدوقاوهنسدلهدایویژیدیهدمکدهمعندااین
تضدوینتحققدشبدرایکدهرادارددومنسدلبشدرحقدوقمشخصاتهموهاسکدولک
.طلبگمیراهادولکحوایتی
بشدرۀامدروززندگییدرآنناپدذیرانکاراهویدکملدکبدهاطالماتبهرسیدسکحق

و،افدرادغیردولتدی،هدایسازمانکشورها، وانینبشر،حقوقالوللیبیناسنادموردحوایک
بدهرسدیدسدکحدقامدروزهباوجوداین،؛اسکیرفته رارالوللیبینۀصحنبازیارانراید

والوللدیبدینمنداب درحوایکاینواسکحوایکموردمستقلحقیکمنزلۀبهاطالمات
اسک.شگهبینیپیشمختلفکشورهایمادیواساسی وانیندرنیز

فرهند سدوکبدهاسدراریراییفرهند تغییدرمهدمابزارهدایازیکیاطالماتآزادی
کامدلنفدیمعندایبدهنهواسکشگنیکمیزمانمگتدرنهموضوعاینامااسک،شفافیک
فرهند تحققبرای.اسکملی(امنیکنظیر)محرماناییااسرارحافظنهادهایوهاتأسیس
ایدنکلدیهگفکهاسکالزممگتطوالنینسبتاًزمانیینگافردرتگابیرانواعاتخاذشفافیک
فرهندد در.اسددکاسددراریرایینهادهددایو ددوانینکددردنمتددوازنوکددردنتعددگیلتددگابیر

تدالششدفافیکفرهن .دارداستثناییۀجنبشفافیکواسکمحرمانایبراصلاسراریرایی
نهادهدایو دوانین.دهدگتغییدررااسدتثناواصلجایااهوکنگمقلوبرارابطهاینکنگمی

حقدوقالکترونیدک،دولدکاطالمدات،آزادیمطبومات،آزادیبیان،آزادیبرناظرحوایتی
مناف ،تعارضمگیریکفساد،بامبارزهور ابک ازخبدریمنداب وافشدایرانازحوایدکو
.نگاشفافیکفرهن برناظرتگابیر

کدهمفهدومیماهستهاهؤیوییبهاینسدنباهپاسخادراینمقالهبههتوضیحاینبهباتوجه
هدایالکترونیدکچیسدکبمبدانیحقدو یآزادیاطالمداتدرآزادیاطالماتدردولدک



 801   و دیگران( جزا ولدبيگی... ) اطالعات یبا آزاد یحقوق بشر یها چالش یانتقاد يلتحل

ییاهدهایالکترونیکچهتعدارضهایالکترونیکچیسکبآزادیاطالماتدردولکدولک
بددارباهنجارهایحقوقبشری



 شناسی تحقیق مفهوم .2

تدابدگیناسدکمفاهیمآنموضدوعکردنیکموضوعنیازمنگآشناییوروشندربارۀبحث
بحدثاصدلیدوخواننگهآمادییورودبهوشمیتحقیقحاصلدرموردطریقآیاهینسبی

مفاهیمموضوعمدوردتحقیدقازاهویدکاساسدیبرخدورداراسدکوبدگون.کنگمیراپیگا
دسکنخواهگآمگ.در سوکاوهمفداهیمآشناییالزمبااصطالحاتآنمطلوبموردنظربه

دهگبیانخواهگشگ.موردنیازتحقیقکهزیربنایمطال بعگیتحقیقراتشکیلمی


مفهومآزادیاطالعات9.2
وشدگمندوانآمریکداۀمتحدگایداالتدربارنخستینکهاسکاصطالحی«اطالماتآزادی»

شدودتصدورشدایگ.اسدککننگهراهیمایانگازهتاخودمحتوایدرمورد ایدنازمنظدورکده
آزادیازمنظدور.نیسدکدرسدکتصدورایدناما،اسکاطالماتانواعۀهوآزادیاصطالحْ
.اسدکموومیسساتؤموهادستااهدرموجوداطالماتبهافرادرسیدسکحقاطالمات
زمدانهدردرجامعدهامضدایازهریدککهاسکآناطالماتبهرسیدسکحقازمنظور
یداهوموومیسساتؤمازیکیدرکهباشگداشتهرااطالماتیبهرسیدسکتقاضایبتوانگ

بتواندگمشدخ واحصاشدگهدالیلبرمبنایفقطسسهؤمآنوشودمیداریناهخصوصی
ونتیجدهاطالمداتبدهرسدیدسدکحدق.(9930:991کندگ)انصداریردراوادرخواسک
.اسکشگهبنگیارچوبهچاطالماتآزادیتعبیریبهواطالماتآزادیمحصوه



هنجارحقوقبشریمنزلۀاطالعاتبهمفهومآزادی2.2
راایویدژهتوجدهاخددیرهایسداهدراطدالماتآزادیجریاندموکراسیهایبنیاندرمیان

رسدیدسدکحق.شودمیبردهنام«دموکراسیاکدسیژن»منوانابآنازوکردجل خودبه
درکدهاطالمداتیبدهرسدیدسدکدرشدهرونگانتواندایییارسویاطالماتبهمردممووم
دارد«اطالماتآزادی»اسدکحدکومکاخدتیار دولدکاطالمداتآزادی انونبراساس.نام

بدرایراهدایدزارشو،مدگارکاسدناد،بددهرسدیدسدکامکانکهخواهگمییذار انوناز
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مددوازینیرمددایکونددیسک یگوشدر بیحقاینالبته.سازدفراهمشگهتعیینزمانمگت
درکدهاطالمداتیمعودوالًاطالمداتآزادی وانیندرکهچناناسک؛شگهبینیپیشآنبرای

هدایفعالیدکبدهمربدو مسدائلملدی،امنیدکخارجی،روابدطازجدولهمدسائلیافشایری
پدذیریرسدسدکحددقازبدداشگدخددیلافرادشخصیامورو،دولکبازریانیوتجاری
وتدگبیربداهریداهاطالمداتجریدانمنگکردن انون.(9931:50منشانگ)مرفانشگهمستثنا
مدؤثرتریکودکنیدزمحرماندهاطالمداتحفدظبدهبداشگراههدممحرمانایمنطقیاصوه
باشدگ؛حداکمکشوردراطالماتبهرسیدسدکمدحگودیکاصدلکهزمانیتاکردخواهگ

مدؤثرتروبهتدرحددفظاطددالماتبدهآزادرسیدسکرژیمنظریاتازیکیدیار،مبارتبه
اسک.آنمستثنیاتکردنمنگ انونطریقازمحرمانای
مشدووهرااطالماتبهرسیدسکحق90ۀشوارتفسیرینظردرنیزبشرحقوقۀکویت

 دوانینتصدوی بدهراهدادولدکودانگمیسیاسیومگنیحقوقالوللیبینمیثاق91ۀماد
ومدگنیحقدوقالوللدیبدینمیثداق91ۀماد5بنگکویته،نظربه.خوانگمیفراحقاینحامی
ومودومیمؤسسداتدرموجوداطالماتبهرسیدسکحقمتضونسیاسی بدگوناسدک

«مودومیمؤسسدات»اصدطالحسدک.هاآنایجادتاریخومنشأ،داریناهشکلدرنظریرفتن
کددهراغیرحکدومتیمؤسسداتتواندگمدیواسدک ضدائیهومقننده،مجریده، دوایشدامل
(.9911:10ییرد)انصاریبردرنیزدارنگموومیایکارویژه
بدربددتواننگشهرونگانکهاسکآندموکراتیککشورهردراصدلترینبدنیادی،روازاین
.دهدگنودیرخخد درنظدارتایدنامدانظارتداشتهباشنگ.دولتیمأمورانودولکرفتار
اطالمداتآزادی.اسددکندیازمورداطالماتبهشهرونگانۀآزادانرسیدسککاراینشر 

و،رسدیحسدابدموکراسدی،تحقدقدر ددطعیمداملیمنزلۀبهتدنهاندهکهاسکدیرزمانی
واسدکشدگهشدناختهرسدویکبهنیزبشریبنیادینحقیکمنزلۀبدهبدلکهمؤثر،مشارکک
بددراطالمداتبهرسیدسکحدقبنیان.کننگمیحوایکآنازالوللیبدینواسداسی وانین
.اسکاطالماتدارامانکبلکهمالکنیسک،دولک،رواسک؛ازایناستواراساسیاصلایدن


مفهومدولتالکترونيک9.2
دولکالکترونیکوجودنگاردواینمسئلهنیدزناشدیازۀتعریفواحگیدربار،اصوالً

بهاستفادهازفنداوریاطالمداتوارتباطداته،ماهیکپویاومتغیرفناوریاسک.امروز
تاطالمداتیپذیریمبدادالمقایسه،منظوربهبودکارآییواثربخشی،شفافیکاطالماتبه
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و،آن،بیندولدکوشدهرونگانۀهایتابعوپولیدردروندولک،بیندولکوسازمان
شدود.یسدترشروزافدزونبیندولکوبخشخصوصیدولکالکترونیکاطدالقمدی

هایناشیوسیاسیجوام پیچیگیی،رفضایا تصادی،اجتوامیدارتباطاتوتأثیرآن
منظدورانجدامروزرابدهوجوددولتیکارآمدگوبده،وریازپیشرفکسری وشتابانفنا
هدایمسنوایگ.درمورددولک،چاونایکارکردآن،مکانیوظایفحکومتیضروریمی

هدایمختلفدیمطدرحشدگهاسدک.رنهادهایجامعدهنظریدهایدآنباۀورابط،درونی
مسدئلهتأکیدگشناختیایننظریات،توامیایننظریاتبراینهایروشباوجودتفاوت
تروظایفخویشکدارآییخدودرابدهبرایانجامهرچهمطلوبگهابایدارنگکهدولک

مختلفباالببرنگ.ءانحا
پدیشارتباطاتواطالماتفناوریازاستفادهسوکبهسرمکبهسنتیارتباطیهایشیوه

دولکمی بدرای،ایدرانمانندگ،توسدعهدرحاهکشورهایبرایمالیفرصتیالکترونیکرونگ.
بداموجدودشدکافکداهشبدرایرشدگروبدهبدردیراهۀبرنامدیکودولکمولکردبهبود

دریدوییپاسدخدولتدی،بخشییآکارسب الکترونیکدولک.اسکیافتهتوسعهکشورهای
دولدکموومیمگیریکهایهزینهکاهشو،دولکمولکردهای کداربردالکترونیدکاسدک.

کداربرانموردنیدازخدگماتواطالماتکردنفراهمبرایاطالماتفناوریبراساساینترنک
(.9913:931ودیارانپورسوته) لیاسکخوبرانیحکمایجادبرای

تواناینتعریفرابرایدولکالکترونیدکبریزیدگ:دولدکمطال میاینبهباتوجه
و،هداک،شرککارتباطاتالکترونیکاسککهبیندولتوامیایازالکترونیکمجوومه
ازکویدکبدهکیفیدکوچدرخشهدادهگ.امروزه،تغییرکانونتوجدهشهرونگانرخمی
هدایسدویاثربخشدیوکارآمدگیدرمحیطدیمتغیدربدامؤلفدههدابدهمعنادارفعالیدک

داردتدابداهدارابدرآنمدینها،سدازمانشگهودرشرایطیمولوازنااطوینانیبینیپیش
یدابیبدهنتدای ضرورتیبرایدسدکۀمثابنویناصالحاتساختاررابهاستفادهازفنون

موردانتظاربنارنگ.



 رسی به اطالعات در دولت الکترونیک . مبانی حقوقی حق دست3

تدوانبدهاصدلرسیبهاطالماتدردولکالکترونیدکمدیازجولهمبانیحقو یحقدسک
و،رسیبهاطالمداتمتبعیضدردسکاصلبرابریومگ،داشتنمالکیکاطالماتموومیک

مقابلهبافساداشارهکرد.
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داشتنمالکيتاطالعاتاصلعموميت9.9
بدهملی(منب منزلۀبه)آناطالماتوحکومککلساالرمردمۀجامعیکدرحقو ی،نظراز

ووکیدلونوایندگهغیرمسدتقیمیامستقیمطوربهجامعهمگیرانوحاکوانوداردتعلقمردم
.(Richard Carver 2006: 25)هستنگمردمامین
کدهدهندگنشدانبایگهاآنکاریزارانوموومینهادهاییافتهتوسعهسیاسیهاینظامدر

منداف بدرایاسکیرفته رارهاآناختیاردرامانکمثابۀبهکهامکاناتیومناب واختیاراتاز
اجدرایوامواهماشینمگارانسیاسکدروا  ،.نگدارامانکوکننگنویاستفادهخودشخصی
درصدورتوخودشدانمنداف ندهکنندگکارمردممناف برایاینانبایگ.نگامردمهایخواسته
کننگ.ا گامشبههرف بهیوییپاسخبابایگشبههوجود

 امدگهخدالفواسدتثناییامدریمحرمانایساالرمردمحکومکیکدرسان،بگین
.اسدکخدوردهیدرههداآنشدفافیکبدازیدادیتاحگهاحکومکاینمشرومیک.اسک

وییدردمدیکئنشدکجداازهاآن گرتکهدهنگنشانبایگآن واییتواموحکومک
.دارندگبرمهدگهرااثباتبارنومیبههاآندرنتیجه،.برنگمیکاربهراخود گرتچاونه
راهکده دگمیهدر،بگانگمردمیراخودحکومکایر ازیدرفتنفاصدلهومحرمدانایدر

تدأثیرمحرمدانایروندگزیرا؛باشگراههمکافیوالزمیاهتوجیهبابایگبرداردشهرونگان
دشهرونگان وفاصدلهمدردم،یعندی،آنمنشدأو دگرتبدینوگندکمیکمحکومکررا
اسدتثناییۀجنبمحرمانهینگافرهریونهبنابراین،(.9911:01کنگ)انصاریمیایجادحاج 
.شودتوجیهبایگودارد


رسیبهاطالعاتاصلبرابریوعدمتبعيضدردست2.9
کداهشیدا،بدردنازمیداناطالمات،آزادیمهمیاهتوجیهازیکیتبعیضمن وبرابری
بسدتراطالمات.اسکاطالماتبهرسیدسکدرتبعیضو،جامعهدراطالماتیشکاف

شخصدیهر.اسکا گامو،ییریتصویمامور،بینیپیشناری،آینگهریزی،برنامهابزارو
باشدگداشدتهرسیدسکیروزتربهوترد یقوتربیشاطالماتبهیموضومۀدربارکه
رسدیدسدکدرتبعدیضوجدودرو،ازاین.باشگنارایدازترموفقزمینهآندرتوانگمی

جامعدهاشدخاصبینرامنصفانهر ابکامکانوهافرصکبرابریاطالماتبهاشخاص
مقابلهاآنازبرخیبرتریبهوبردمیبیناز هودینبده.شودمیمنجردیاربرخیدر

هداراندکایدنازکدهاشخاصدیبابرخوردواطالماتیرانکایجادازییریپیش،ملک
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منداف تعدارضیافسادبامبارزه وانیندرکهاسکموضوماتیازیکیکننگمیاستفاده
.اسکتوجهمورد

ۀهودبدرایرااطالمداتبدهتبعدیضبدگونرسدیدسدکامکاناطالماتآزادی وانین
بدر.سدکااطالمداتیراندکبدامبدارزهمهمتگابیرازیکیوسازدمیفراهمجامعهاشخاص
تصدریحنیدز9933اطالماتمصوببهآزادرسیدسکوانتشار انون0ۀماداساس،هوین
زمدانحدگا لدررا دانوناینموضوعاطالماتانگمکلفموومیمؤسساتکهاسککرده
.دهنگ رارمردمرسدسکدرتبعیضبگونوموکن

مقابلهبافساد9.9
 هدایزمینه در متنوع کارکردهایی و ،موامل شکاه،ا و اسک چنگوجهی و پیچیگه ایپگیگه فساد

 یدک نادرسدک مولکدرد تدا یرفته  انون خالف کوچک مول یک از فساد ۀپگیگ .دارد مختلف

 اصدطالحات از فساد تعریف درنتیجه،.شودمی شامل را ملی سطح در ا تصادی و سیاسی نظام

فسداد خداص  انونی هایتعریف تا یرفته «اخال ی فساد» و «موومی  گرت از استفاده» ۀیسترد
 منداب  ۀمبادلد» یدا «شدودمدی مرتکد  دولتدی کارمندگ یک که خواری،رشوه ولم» منوان اب را

.(Andvig and Fieldatad 2000: 9)دییرمیبر در «محسوس
کارهاوابزارهدایایجدادشدفافیکبدرایمبدارزهبداترینراهآزادیاطالماتیکیازمهم

تواننگازایدنحدقبدرایافشدایفسدادوهایغیردولتیمیمطبوماتوسازماناسک.فساد
رسیبهاطالمداتموجدوددرنهادهدایکردنآناستفادهکننگ.ضرورتحقدسککنریشه

طوریسدتردهمدوردتوجدهوا د مهممبارزهبافسادبهۀابزاریبرایحلمسئلمنزلۀدولتیبه
کهبرایمبارزهبافسادایجدادشدگه«الوللشفافیکبین»شگهاسک.سازمانغیردولتیجهانی

تدرینابدزارومهدممنزلۀرسیبهاطالماتبهیخودازحقدسکهااسکدریکیازیزارش
.(9910:91دیارانبرد)احوگیوسالحملیهفسادناممی

حدقاهویدکبهانگشگهتنظیمفسادبامبارزهبرایکهایمنطقهوالوللیبیناسنادۀهودر
شدگهتأکیدگآنبدامبارزهوفسادازییریپیشدرآنکلیگینقشواطالماتبهرسیدسک
(مریدگاکنوانسدیون)5449فسدادمصدوببدامبدارزهالوللدیبدینکنوانسیون94ۀماد.اسک
منزلدۀبدهاطالمداتبهموومیرسیدسکافزایشبرایتگابیریاتخاذبهرامضوهایدولک
کدهخواهدگمدیهدادولدکازنیدز99ۀمدادواسککردهترغی فسادبامبارزهبرایابزاری

ازاطوینددانحصدوهوشددفافیکۀتوسدعبدداضگفسدادهددایتدالشدررامردمددیمشدارکک
 .دهنگتوسعهاطالماتبهموومیرسیدسک
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تصدوی آنبدامبدارزهوفسادازییریپیشبرایمختلفی وانیننیزماحقو ینظامدر
اساسدی دانوناصدوهبرخدیبرمالوهفسادازییریپیشبرناظر وانینمیاناز.اسکشگه
ارتقدای دانونبدهتدوانمدی(ودومصگوشصدکیکاصلوویکمصگوچهلیکاصلنظیر)

اشارهکرد.9914مصوبفسادبامقابلهوادارینظامسالمک


 هامحدودیتبودنقانونیاصل7.9

 دانونبراسداسبایدگشدودمدیوارداطالمداتبهرسیدسکحقبرکهمحگودیتیهریونه
بدهرسدیدسدکحدقبرمحگودیکامواهکهکشوریهردرکهمعنااینبهبایرد؛صورت
صدورتبدهموومبرایباشگ،کشورآنداخلی انونبراساسبایگییردمیصورتاطالمات
روشدنوبیندیپدیش ابدلهوهبرایمحگودیکایننتای و،شودمشخ واضحوروشن
.باشگ هدایآزادیازحفاظدکوانسدانیشدأنرمایدکچونهاییویژییگباینیز انوناین
.باشدگداشدتهآنازراهوادانآیداهیواطدالعو،نشدگنبواسدبقمطف،احکصر،روشن

وشدفافوصدریحگبایداندگشدگهبینیپیشداخلی انوناینبرطبقکهنیزهاییمحگودیک
اصدلایدنجامعدهیدکدربشدرحقوقتحققبرای.باشگابهامو،پیچیگییاجواه،دورازبه
یدارفتداریچدهبگانندگافدرادکهاسکآناصلاینرمایکلزومازهگف.شودرمایکبایگ
بداوباشدنگآیداه دوانینبدامغدایربیانداتازتااسکغیر انونیچیزیچهو انونیمولی
ننگ.کمسگودراخود انونیمحکومیکهایزمینههاآنازاجتناب

ا دگاماتوتصدویواتمودومیکداریزارانونهادهاکهاسکآنمستلزم انونحاکویک
رسدیگهمکلفداناطالعبه بالًهاآنمفادکهدهنگصورتمقرراتیو وانینبراساسراخود
:اسدکخدوردهیدرهاطالمداتآزادیبدهزمیندهدودر انونحاکویکاساس،اینبر.باشگ
وحدقمتضدوناطالمداتبندگیطبقدهمونومیدکومقرراتو وانیندرموردرسانیاطالع
دولتی.اسرارمنزلۀبهموومیتکلیف
تکدالیفازافدرادنایرندگ، رارموومرسدسکدرودونشمنتشرمقرراتو وانینایر
دولدکایدرصدورت،ایدندر.آوردنخواهندگجاهبراهاآنوشگنخواهنگآیاهخود انونی
محکدومجریودهبدهیداکنگمجازاتراهاآنمثالًکنگ،هاآنمتوجهاجراییضوانکبخواهگ
ضدوانکچدونصدورت،ایندر.شگخواهگامراینازمان بیانبالمقاب بحۀ امگسازد،
برابدروناموجدهدولتدیۀ هریۀ وامواهاسک،نشگهتجویز(فهم ابل) انونموج بهاجرا
(.9911:03شگ)انصاریخواهگتلقیزوربا
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هاای الکترونیکای در    حقوق بشری در آزادی اطالعاات دولات  های  . چالش۴

 نقد ۀبوت

شدودمیاشارهاطالماتبودنرسدسکدربشریحقوقهایچالشبهاینبخشازمقالهدر
.یرددبیانشودمیمنجرهاآننقضبهاطالماتآزادیجریانکهاموریتاتالشیاسکو


خصوصیآزادیاطالعاتوتعارضبااصلحریم9.7
تناداتنایبداکرامدکۀکدهرابطداسدکحریمخصوصیازموضوماتبنیادینحقوقبشدر

نومیپشتیبانیوحوایدکازشخصدیکحوایکازحریمخصوصیبه،بنابراین.انسانیدارد
افرادوحقوقشهرونگانرادرپیدارد.

درحقوقایرانتعریفمشخ  دانونیازحدریمخصوصدیارائدهنشدگهاسدکو
یرایاندهاتخداذتعبیریموضد تحدوهمستقلحوایکنشگهوبهطوربهمخصوصیحری

متعدگدیارائدههدایشگهوازمصادیقآنحوایکشگهاسک.درمقامتعریدف،تعریدف
شدگهاختیداروآزادیهئدوجهمشترکتعداریفارا»شگهکهفارغازاختالفدرتعریف

بهزنگییشخصدیسایریننسبکۀمگاخلییریدرخصوصمیزانو وفوانساندرتصویم
اینوجهمشترکرکناساسیحریمخصوصیاسک..(9931:04)اصالنی«اسک

ایازاموداه،رفتارهدا، لودروومحدگودهکهحدریمخصوصدیتوانیفکمی،درنتیجه
 انونومدرفتعیدینشدگهوبنابدهاکهبیاسکوخصوصیاتشخص،هاها،ویژییانگیشه

ومخدت بدهآنفدردیسدکوبرایموومآشکارناسکمقتضیاتزمانومکان ابلتغییر
وفارغازبازخواسدکحقدو یاسکایبرخورداردراینمحگودهازآزادیمعقوالنهواسک

آنندگارد.یوانساننومیومتعارفتوایلبدهافشداکنگویهاراافشانوکیفریاسکوآن
ونظارتدیارانیاهریونهتعرضاسکوانسدان،اینحریممصونازورود،نااهبنابراین،

دهدگ،بهورودغیرواکنشنشانمیتابگونسبکبراینفضابرنویراورودونظارتدیاران
.سکوجایزنیادرنتیجهورودبهآنجزبهحکم انونیارضایک

شدانحقافراددربرابرتجاوزفیزیکیبهتنهداییحقاساسیِبردوحریمخصوصیمبتنی
)ازطریقابزارهداییچدونورودغیرمجدازبدهخاندهومحافدلخصوصدی،اسدتراقسدو ،

(وحقافراددربرابرنشدر...مجازوبرداریغیربرداریومکسهایغیر انونی،فیلمبازجویی
ازجولده»وصدیتداب اوضداعواحدوالیحریمخص،رو.ازاینسکهااطالماتمربو بهآن

ایکهاطالماتحاصلازنظدارتموکدنمکانموردنظارت،موضوعموردنظارت،استفاده
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ییرد،وضعیکشخصدیکدهمیاسکداشتهباشگ،وسایلیکهبراینظارتمورداستفاده رار
.(9910:50اسک)انصاری«شود،رضایکوروابطبینطرفینموردنظارتوا  می

بسیاروسی ویستردهازاینترنکۀرسانیواستفادامروزهبایسترشابزارهایاطالع
لحقدوقئتدرینمسداوفضایسایبرحقحریمخصوصیاطالماتبهیکیازپرچالش

بدودنکداربرانبهسهولکاستفادهازاینترندکوناشدناختهبشرتبگیلشگهاسک.باتوجه
وناداهاسدکراحتیوباسرمکفراوانافزایشیافتهتجاوزبهحریمخصوصیافرادبه

حوایکازحریمخصوصیافرادبدهایدنمقولدهسدوقدادهاسدکمنظوربههارادولک
.(9910:99مقگسفخرآبادیوحسنی)

حدریمۀکنندگندومینقدضادراکشهرونگانازاینموضدوعکدهدولدکالکترونیدکبده
هابهدولکالکترونیدکشدود.ایوندیوآنیوادامتبیتوانگموج خصوصیآناناسکمی

حفظحریمخصوصیشهرونگانازمواملمهویاسککدهبدراسدتقراردولدکالکترونیدک
اثریذاراسک.سطحایونیوحفظحریمخصوصیبرمیدزانامتودادشدهرونگانبدهدولدک

دالتکدهشدهرونگانبدهایدننتیجدهبرسدنگکدهمبدایدذاردودرصدورتیالکترونیکاثرمی
،یدارندگرسداطالماتخصوصیافدراددسدکدیارانبهیارانگاردالکترونیکیایونیالزم

هایتقویدکیکیازروش،روازاین.بهدولکالکترونیکازدسکخواهنگدادراامتوادخود
امتوادشهرونگانباالبردنسطحایونیوحفظحدریمخصوصدیشدهرونگاناسدک.حدریم

آنفدردمایدلبدهدراسککهوضعیتییرولکالکترونیکینوایانخصوصیکاربرخگماتد
دکهشدرایطشوشگناطالماتفردیبادیاراناسک.حریمخصوصیزمانینقضمیسهیم

.(9914:35پورشگناطالماتنقضشود)تقیضروریبرایسهیم
آزادیوخصوصدیحدریمۀمسدئلمجازیفضایحقو یعگبُدراساسیمسائلازجوله

وحدگودهدانظریدهکشدوردرمجدازیفضدایهداینظامدربلوغمگهفقگانملکبه.اسک
بدروزمگرنپسکدوراندر،مثالً.اسکنشگهتعیینآزادیوخصوصیحریمبرایمشخصی
فضدایدرپیداممخاط یسترشو،الزمانیالمکانی،،(نامییم)ناشناسیجگیگهایویژیی
متأسدفانهامدااسک؛شگهبیانآزادیحگودوتعریفدراساسیتغییراتایجادبامثمجازی

راکدافیشدناخکتعریدفوحدگودایدندرمدوردکشوردرمناس بلوغمگهنبودملکبه
.(9911:90نگاریم)فیروزآبادی

الکترونیدکدولکدرکافیومناس حفاظتیتگابیروخصوصیحریمموضوعبهتوجه
افدزایشچندینهدموآنالکترونیکدیخدگماتودولدکبدهشدهرونگانامتوادجل برای

نیازمندگآنبدرایبدردیراهۀبرنامدهریونهواسکمؤثرالکترونیکدولکدرهاآنمشارکک
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ازبداالییحجدمسرپرسدتیمسدئولیک»دولدک،دروا د اسدک.سیاسدتیوفندیهایپاسخ
شدهرونگانازرازیادیاطالماتروزانههایتراکنشدروداردبرمهگهراشخصیاطالمات
پایاداهدرکهشهرونگانشخصیاطالماتخصوصیحریمازحوایکوکنگمیآوریجو 
برخدوردارزیدادیاهویدکازاطالمداتایدنازمؤثرۀاستفادحاه،میندروشگهذخیرهداده
)«اسک رااطویندانایدنشهرونگانبهتاداردوظیفهدولکدیار،مبارتبه.(9911:11ماملی
وپدردازشوشدودمدیمحافظدکخصوصدیحدریمبداارتبا درهاآنحقوقازکهبگهگ
 برایاهگاف انوناسک.فقطیهایشخصدادهآوریجو 

داشدکانیدبگیدهمباخگماتدولکالکترونیکدریخصوصمیدرخصوصنقضحر
نیدبشدرایازحقدوقاساسدیکیم،یگیدیخصوصمیطورکهدرخصوصحقحرکههوان
هدایهمگاخلدزیداشونیخصوصمیبهحرارانیدیاهورادرمقابلتعرضاکهاسکحق
ویرسداناطدالعیبایسترشابزارهداوزهدهگ.اماامری رارمکیهاموردحوادولکیناروا
لیتبدگیمسدائلحقدو نیتدرزیاناازچدالشیکیحقبهنیهااسییستردهازسروۀاستفاد

اعازافدراددربرابدراندوکیوحوایخصوصمیازحریمگنیهاکیحواشگهاسککه طعاً
ازکیدحواریناپذییبخشجگایجوام مجازنیهادراآنیخصوصمینقضحریهاوهیش
ازیکدیافدرادیخصوصدمیاسدک.درمعدرضمخداطره راریدرفتنحدریخصوصدمیحر

خدگماتالکترونیکدیومجدازیقیداسککهبایسترشارتباطاتازطریمشکالتاخال 
 بروزکردهاسک.

حقجریانآزاداطالمداتوحدریمۀمحگود،طرفهابایگازیکدولککهرسگنظرمیبه
دنبداهیدذاریمنسدجموبهیندهبدهبدامقدررات،دیادرننگوازطدرفکشخصیرامشخ 

کدهایدندوحدقدرقآزاداطالمداتباشدنگتداایدنهاینظارتیمتعادهبرجریانمطلشیوه
ساندرجریانباشنگ.راستایهموباسرمکرشگیک



آزادیاطالعاتوتعارضبااصلامنيتانسانیوملی2.7
ۀامالمید9ۀترینحقوقبشدریاسدککدهدرمدادحقآزادیوامنیکشخصییکیازمهم

0ۀومداد،9111مدگنیوسیاسدیمصدوبالوللدیحقدوقمیثداقبدین1ۀحقوقبشر،ماد
کیگ راریرفتهاسک.أموردت9104کنوانسیوناروپاییحقوقبشرمصوب

موضدوعامروزهامنیکانسدانیبدایسدترشروزافدزونکاربردهدایفنداوریاطالمدات
اسدک.یافتدهایالعدادهاهویکفوقهاامنیتیدراینحوزهوچاونایمقابلهباآنیاهتهگیگ
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هایکامپیوتریباوسعکزیادبرایتبادهاطالماتمهمبدیننقدا مختلدفهازشبکهاستفاد
ایرابدراییسدتردهۀراهداردمرصدهدمجغرافیاییدرکنارمزایایبسیاریکهبرایبشدربده

اطالمداتوۀیکیازمباحدثبسدیارمهدمدرحدوز،سوءاستفادهپگیگآوردهاسک.بنابراین
ایودنازۀاوریاطالماتاسک.امنیکفناوریاطالمداتبدهاسدتفادجریانآزادآنامنیکفن

وآیتدییدردد)اینفناوریواطویندانازوجدودمحیطدیمداریازهریوندهتهگیدگبدازمی
هدایتحقدقهداوبایسدتهترینچدالشازجولهمهمکهرسگنظرمی.به(9914:95محوگزاده

کدردنوینامنیدکوخصوصدیتضددولکالکترونیکدربسدترهنجارهدایحقدوقبشدری
.اسکالماتکاربراناط

هداییسدتردهشدگهدولکالکترونیکوابزارهایآنبامثتسهیلارتباطاتوپیشدرفک
زدنامنیدکانسدانیازطریدقکداربدرایبدرهمافرادبزهۀامافضاییرابرایسوءاستفاد،اسک

هدافضایزنگییوکداریانسدانکردنوناامن،هایاطالماتی،تخری اطالماتسوءاستفاده
جوان زندگییفدردیمخربیبرتوامیتوانگاثراتوجودآوردهاسکودردرازمگتمیبه

،راهباشدگآزادیاطالمداتبدافنداوریاطالمداتهدمایدرهاداشدتهباشدگ.وجوعیانسان
ازبسترهایاصلیآنامنیکانسانیاسک.ونیازداردبسترهایالزم

هایغیر انونیکهبهتهگیدگهایامنیتدیوبرایمقابلهبابرنامهیاجراییکارهاراهاز
هایهشدگاردهنگهوبرچس ،وض مقررات،امالمیهبهتوانشودمیاطالماتیمنجرمی

آورفیلتریدذاریهاییبامحتوایمضدروزیدانکهدرخصوصبرنامهدرحالیاشارهکرد،
.هاسکومگارسومجام موومیمطرحشگهابهترینروشمخصوصاًبرایخانواده

.دانندگمدیملدکیدکاجتودامیزنگییدرمنصرتریناساسیراملیامنیکمعووالً
بدهباتوجده.شدودمدیملدکیدکحیداتتوامیدکتهگیدگبامثملیامنیکملیهتهگیگ

راملدیامنیکازحوایکتوانمیکشورهابرایملیامنیکۀلئمسباالیبسیارحساسیک
اطالماتیبهرسیدسکملیامنیکاستنادبه.دانسکاطالماتآزادیتعارضباترینمهم
،ملدکهوینبه.اسکمونوعآوردفراهمملیامنیکملیهتهگیگبرایرازمینهبتوانگکه

بدهشدهرونگانرسدیدسدکازموانعدکبرایوملیامنیکازحوایکمنظوربههادولک
معتقدگسانسدوربامبارزهالوللیبینمرکز.انگکردهاتخاذمختلفیتگابیرامنیتیاطالمات
توامیدکمشخصدیخطدرکهکرداستنادملیامنیکبهتوانمیدرصورتیفقطکهاسک
خداصرژیمودولکیکمتوجهخطراینایروکنگتهگیگراکشوریکملییاارضی
.کرداستنادملیامنیکبهتواننوی،باشگ
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شدناطالعاتوتعارضبااصلحقبرفراموشآزادی9.7
تدرینیکدیازبدزر منزلدۀدولکالکترونیکواینترنکبدهدربارۀامروزهمباحثیونایونی

شدگندرفضدایحدقبدرفرامدوشۀکدهمقولداسکدستاوردهایتوگنبشریشکلیرفته
ابدلهاسک.برخالفهرمحیطدیادریفضدایمجدازیغیر مجازییکیازجگیگترینآن

شگهاسدکشناختهطبیعیِۀفا گهریونهخصیصوونامحگوداسک،لوس،غیر ابلشناسایی
آورد.دنباهمیمگهایمثبکمعضالتنوظهوریرابهآدرکنارپی،رووازاین

هدایبدرحوایدکازدادهمفهدومیمبتندی(right to be forgotten)شگنحقبرفراموش
فرانسدهاسدککده9113هدای انونانفورماتیدکوآزادیشخصیویکیازاصوهاساسی

وحدق،بندگیارچوبهدهارادرزمانالزمبدراینیدلبدههدگف،چداریازدادهمگتناه
داریآنیاناده،آوری،انتقاههاییکهجو یاداده،هاینادرسک،مبهم،نا  محوشگنداده

شدگندرفضدایحدقبدرفرامدوش.(9910:30کنگ)زمانیومطدارمونوعاسکمطرحمی
کنگ.وخلوتحوایکمی،نامیمانگن،یممجازیازحقبرناشناس

رااطالمداتیحدذفدرخواسدکتدوانمیآنبراساسکهاسکحقیشگنفراموشحق
بهکهدکر بدرمشدتولنابخرداندهمضدامینارسداهجرائم،ارتکابخصوصی،زنگییمربو 

.(9911:953ودیاراناسک) بولیدرافشان بیلاینازمواردیو،فیلممکس،
شدرایطبرخدیتحدکاشخاصشگنبایگبهاینامراشارهکردکهفراموشبرحقۀدربار

بدامدرتبطشخصدیاطالمداتکدهنندگکدرخواسکجووجسکموتورهایازکهدارنگحق
و،ناکدافیغلدط،اطالمداتایدنکهبایردصورتبایگزمانیحذفاین.شودحذفایشان

دهاسککهاصدطالححدقبدرکرنهادایپیشدولکفگراهآلواندرمصوبه.باشگغیرمرتبط
دادهشدود،چراکدهاصدطالحتوییدز(right of deletion)کدردنشگنازحدقحدذففراموش

دولکآلوانبرایدنبداوراسدککدهملکترازدومیداردوبههویننخسکمفهومیوسی 
شدگنبایدگییدریبدرحدقفرامدوشدرراسدتایتصدویمیهرکشوردیاراروپایاۀاتحادی
وکندگشدگنرامشدخ موداهحدقبدرفرامدوشروشنیابزارمرتبطومناسد بدرایا به

هدایاروپداتبیدینکندگ.هدایحوایدکازدادهارچوبجگیگسیاسکهاستثنائاتآنرادرچ
هدادرفضدایمجدازیاسدتقباهتعیینتاریخانقضدابدرایدادهۀمالوه،دولکآلوانازایگبه
.(9910:30کنگ)زمانیومطارمی

وگدهدهایاجتودامی درارشبکهدرنامحگودمگتیبرایرااطالماتتوانگمییهرکس
.ییدردمی رارهواانرسدسکدرشخصیخواهوایحرفهخواهاطالماتاین.کنگذخیره



 9911بهمن  یازدهم،سال بيستم، شمارة  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   840

راخدودشخصدیهدایدادهپدیشازبدیشافدرادایرایاندهوفنداوریابزارهدایپیگایشبا
بخدش،یذارندگ.دروا د اشتراکمدیبهاجتوامیهایشبکهدرغیرموگیاصورتتعوگیبه

شدبکههدایدادهنیدزودیجیتداههدایحافظدهدر الد افرادبهمربو اطالماتازایموگه
هویشدهبدرایبسداچدهوندامعلومزمانیمگتبرایکهشودمیضبطوثبکاینترنکازجوله
تدربدیشاینترنککهیفکتوانمیوضعیتیچنیندر.بودخواهنگرسیدسکوبازیابی ابل
.(9910:90دانگ)اسالمیوفیوضیمیهاآنۀدربارآورنگ،یادبهخودۀدربارافرادچهآناز

ییدرداصلآزادیاطالمات درارمدیشگندرتعارضباحقبرفراموش،باایناوصاف
دوکدرهایتقنینیواجراییدربستردولکالکترونیکحدلباروشبایگاینتعارضراکه
دوهدماصدلشوشگنتضویندکههمحقبرفراموشکرایبااینتعارضبرخوردیونهبه

خگشدههدایالکترونیدکاسدکمدوردهایدموکراسیدردولدکآزادیاطالماتکهازپایه
نایرد.  رار


هایفرهنگیآنآزادیاطالعاتوچالش7.7
نشدانالکترونیدکدولدکطدرحاجرادرآوردنبهبرایهاآنۀاولیمطالعاتوهادولکبررسی
مشدکلبلکهنیسک،تکنولوژیالکترونیکدولکۀتوسعوایجاداصلیمشکلکهاسکداده
ایجدادکدهرازیادیبسیارتغییراتپذیرشآمادییجامعهفرهن آیاکهاسکایندراصلی
هدایدولدکلفدهؤمسدازیپیدادهمواند برخدیمعتقگندگ،چندینهم.خیریاداردشگخواهگ

،دروا د .ندگاندوینهایفناوریفرهنایمعانیازبرآمگهبلکهنگارنگ،فنیماهیکالکترونیک
شدودفرهنایمواملازمتأثرکهدارداحتواهتربیشذهنیوضعیکوشخصیخصوصیات

.(9911:11ماملی)داردوجودجگیگفناوریۀاشاموتوسعهپیرامونکهمینیوضعیکتا
یافتهسطحمعلوماتوآیاهیشدهرونگانباالسدکودرجهانتوسعه،باایناوصاف

توانندگازمیملکهادارنگوبههوین وانینومفادآنۀشهرونگانمعلوماتکافیدربار
گودرراسدتایحاکویدک دانونونربشانسودبونظامآینگه،بهنف خود،کشور وانین
توسدعهامادرجوامد درحداه.یراییدرجامعهتالشورزنگسازیفرهن  انوننهادینه
ازودرکشداناسک وانینپاییندربارۀچنیننیسک.دراینجوام سطحفهممردماین
ندگوااطالعازمفاد انونبیمردمدراینکشورهااسک.لسیاسیو انونیضعیفئمسا
منافعشانسودببرنگ.اینمردمیدااصدوالًراهطوربایگازمفاد انوندرهداننگکهچنوی

دارنگیدابرداشدکییامتناآنحالکخوودییوبیدربرابردهنگونویبه وانیناهویک



 849   و دیگران( جزا ولدبيگی... ) اطالعات یبا آزاد یحقوق بشر یها چالش یانتقاد يلتحل

تواننگبههرنوعاطالمداتیببخواهنگاز وانیننگارنگوانتظاردارنگکههرزمانیدرست
.رسیپیگاکننگدسک


 گیری . نتیجه5

ایدنبدهدارد.مرکد مداهیتیرفداهیحقوآزادیحقمنزلۀبهاطالماتبهرسیدسکحق
وهاسدکدولکۀمگاخلمگمنیازمنگکهداردرابشرحقوقاوهنسلهایویژییهمکهمعنا
دارددومنسلبشرحقوقمشخصاتهم راهدادولدکحودایتیتضوینتحققشبرایکهرا
بشدرۀامدروززندگییدرآنناپذیرانکاراهویکملکبهاطالماتبهرسیدسکحق.طلبگمی
و،افدرادنهداد،مدردمهایسازمانکشورها، وانینبشر،حقوقالوللیبیناسنادحوایکمورد
مجود ۀوسدیلبدهبداراولدینبرایحقاین.اسکیرفته رارالوللیبینۀصحنبازیارانراید

بنیدادینحقیکمنزلۀبه10(9)01ۀشوارۀنام ط درو9101ساهدرمللسازمانموومی
.یرفک راراشارهموردبشری بنیدادینحدقیکاطالماتآزادی:»داردمیبیانهنام ط این
.«اسککردههاآنو فراخودمتحگمللکهاسکهاییآزادیۀهوبنایسن ...وبشری

سیاسدیومدگنیحقدوقالوللیبینمیثاق91دۀماچنینهموبشرحقوقجهانیۀامالمی
حوایدکحقاینازمستقلحقیکمنزلۀبهنهوبیانومقیگهآزادیحقازحوایکدر ال 

والوللدیبدینازامدمفراواندیاسدنادونشدگمحگوداسناداینبهحقاینازحوایک.دنگکر
حدقواطالمداتآزادیۀیاندهن داصدوهلیودا،اصدوهژوهانسبور ،اصوهماننگای،منطقه
ومسدتقلحدقیکراحقاین...و،بشرحقوقاروپاییکنوانسیوناطالمات،بهرسیدسک
بدرایحدقایدنپیشازبیشاهویکیربیانلهئمساین.انگکردهمعرفیبیانآزادیازجگای

اسک....و،غیردولتینهادهای،الوللیبینهایسازمانها،آنشهرونگانکشورها،
تدوانبدهاصدلرسیبهاطالماتدردولدکالکترونیدکمدیمبانیحقو یحقدسکاز

و،رسیبهاطالمداتاصلبرابریومگمتبعیضدردسک،داشتنمالکیکاطالماتموومیک
واسدتثناییامریمحرمانایساالرمردمحکومکیکدرسان،لهبافساداشارهکرد.بگینمقاب

خدوردهیدرههداآنشدفافیکبازیادیتاحگهاحکومکاینمشرومیک.اسک امگهخالف
بدرایاطالماتبهراتبعیضبگونرسیدسکامکاناطالماتآزادی وانین،چنینهم.اسک
بدا.سدکااطالماتیرانکبامبارزهمهمتگابیرازیکیوسازدمیفراهمجامعهاشخاصۀهو

حدقاهویدکبدهفسدادبدامبدارزهبدرایایمنطقدهوالوللدیبیناسنادۀهودر،ایناوصاف
شدگهتأکیدگآنبدامبارزهوفسادازییریپیشدرآنکلیگینقشواطالماتبهرسیدسک
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براسداسبایدگشدودمدیوارداطالماتبهرسیدسکحقبرکهمحگودیتیاسکوهریونه
رسدیدسکحقبرمحگودیکمواها کهکشوریهردرکهمعنااینبهبایرد؛صورت انون
مودومبدرایباشدگ،کشدورآنداخلدی دانونبراسداسبایدگییدردمیصورتاطالماتبه
وبیندیپیش ابلهوهبرایمحگودیکایننتای و،شودمشخ واضحوروشنصورتبه

.باشگروشن
توانگبهرشگوبالندگییجامعدهوآزادیاطالماتدربستردولکالکترونیکمیایرچه

هدایشدهرونگانوییریوحفدظحقدوقوآزادیینگتصویمانیزمشارککشهرونگاندرفر
هاییاز بیلتعدارضبدااصدلولیچالشمنجرشود،سازیسازکارهایدموکراتیکنهادینه

وتعدارضبدااصدلحدقبدر،تعدارضبدااصدلامنیدکانسدانیوملدی،حریمخصوصی
نتیجده،درمجودوع.رویآنوجدودداردشگندر باههنجارهایحقوقبشریپیشفراموش
ونبایدگمانندگاسدکشودکهآزادیاطالماتیکحقمطلقوبگونحدگومدرزیرفتهمی

یرد.رحقوقبشریدرتقابلباهنجارهایحقوقبشری راربااید
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هدایندویناطالمداتیوامنیدکانسدانیوکداربردفنداوری»،(9914)محوگزادهملیرضاوآیتی،محسن
.یادرغربآسیانسانیکامنیالوللینبیشهوایهامقالهۀمجووم،در:«ارتباطاتی

تهران:فوژان.،هایامروزیفساداداریومالیدرسازمان،(9910)دیاراناکبرواحوگی،سیگملی
،دادیسدتری،«رویآنهایپدیششگنوچالشقبرفراموشح»،(9910)فیوضیفرینازاسالمی،رضاو

.10،ش34ۀدور
،تهدران:وزارتفرهند وارشداد(آزادیاطالمات)رسیبهاطالماتحقدسک،(9911)انصاری،با ر
اسالمی.
.19،شمفیگۀنام،«اطالماتآزادیلوازمومبانیمفهوم،»،(9931)با رانصاری،

.31،شدادرسی،«ایرانۀیئ ضاۀحقوقشهرونگیو و»،(9914)پور،سیروستقی
کیدگبدرمدوازینأفضایمجازیوحقوقبشدربدات»،(9910)مقگسفخرآبادیسعیگوحسنی،ملیرضا

دریپژوهشدینندویهدایافتدهیالوللدینکنفرانسبدر:،«حقو یحاکمبرحریمخصوصیدرایران
.یوفناوریملوم،مهنگس

،«مفهدوموکارکردهدا:هدایاجتودامیفضایسایبریوشبکه»،(9914)ییبابامحوودهادیوخانیکی،
.9،ش9ۀدوراطالماتی،ۀانجونایرانیمدطالعاتجامعۀنامفصدل

هدایندوینشدگندرمصدرفنداوریحقوقبشروحقبرفرامدوش»،(9910)مطارشیوازمانی، اسمو
.00،شالوللیبینحقو یۀمجل،«اطالماتی

http://www.cila.ir/Portal/file/?238635/4.pdf
http://www.cila.ir/Portal/file/?238635/4.pdf


 849   و دیگران( جزا ولدبيگی... ) اطالعات یبا آزاد یحقوق بشر یها چالش یانتقاد يلتحل

،تهران:امیرکبیر.هاومفاهیماساسیدولکالکترونیکنظریه،(9911)ماملی،سعیگرضا
.59،شنورآوردره،«اطالماتآزادی»،(9931)منش،محوگامینمرفان

،تهران:دانشااهامامصادقومرکدزرانیفضایمجازیدرآمگیبرحکم،(9911)حسنفیروزآبادی،ابوال
ملیفضایمجازی.
شدگندرقفرامدوشح»،(9911)وگیحآ اماکرمبختیارونگ،ومصطفی،وگهادیح بولیدرافشان،سیگم

،مودومیقدوقحپدژوهشۀنامدفصدل،«فضایمجازییاتهگیگیملیهآزادبیانترازو؛نیازناشیاز
.03ش،91 س
طراحدیمدگهدولدک»،(9913)الهیداریدویدنوملیحدهمنصدوریان،مبداساله،پورسوته،رحوک لی

،90،سفنداوریوملدومدراخدالقۀنام،فصل«رانیخوبارچوباخال یحکمهالکترونیکدرچ
.5ش
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