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ص و متنوع را مطرح كرده كه بدون شك احبنظران در جهان امروز، اينترنت مسائل متعدد

و حقوقي نمي بي سياسي و مشكالتي كه جامعه جهاني. تفاوت بگذرند توانند از كنار آن مسائل

نخستين مسئله در ارتباط با اينترنت، موضوع راهبري شبكه. حلي بيابد ناچار است براي آن راه

به. است مي اينترنت بوسيله يك مؤسسة آمريكايي متحده تمايل شود كه اياالت نام ايكان مديريت

در اين نوشتار ابتدا راهبري اينترنت بوسيله. دارد به هرنحو ممكن چنين وضعيتي را حفظ كند

و سپس اين موضوع را مطالعه خواهيم كرد كه آيا از نظر حقوق مؤسسه مزبور بررسي مي شود

و موجب ايجاد مسئوليت بين بين لمللي برايا الملل اقدامات آن قابل انتساب به دولت آمريكا هست

المللي در زمينة نحوة مديريت شبكة شود؟ در جهت تحقيق اين مبحث اسناد بين اين كشور مي

هاي جهاني سران دربارة جامعة اطالعاتي به تصويب رسيد، بررسي جهاني اينترنت كه در اجالس

.خواهد شد

::واژگان كليديواژگان كليدي

 سران درباره جامعه اطالعاتيجامعه اطالعاتي، راهبري اينترنت، اجالس جهاني

Email: farhadetemadi60@yahoo.com   *
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 مقدمه
هادر شبكة جهاني اينترنت، برقراري هماهنگي بين از اهميتي (Domain names)ي دامنهنام

به موسسه ايكان سپرده شده است  و فعالً اين وظيفه مهم  ميرعمادي،(خاص برخوردار است

به.)65، 1384- 85 به اينكه ايكان تحت كنترل وزارت بازرگاني اياالت طور غيرمستقيم با توجه

و راهبري اينترنت بوسيله اين موسسه مورد انتقاد گسترده  قرار گرفته متحده قرار دارد، مديريت

هادر اينجا الزم است ابتدا به بررسي نقش ايكان در مديريت. است و نام ي دامنه پرداخته

. دقيق مورد توجه قرار دهيم طور سپس موضوع كنترل دولت آمريكا بر اين مؤسسه را به

 (ICANN) راهبري اينترنت بوسيله ايكان.1

به نقش به اختصار مورد بررسي قرار داد تا و تخصصي  الزم است موضوع را از بعد فني

و كليدي ايكان در راهبري اينترنت پي  عنوان مثال، چنانچه مايل باشيم آخرينبه. برد مهم

دا تصميمات ديوان بين را مطالعه كنيم مسلماً امروزه ديگر نيازي به (ICJ)دگستري المللي

و يا دريافت متن چاپ شده احكام نيست؛ چون كافي است به  به مقر ديوان در الهه مراجعه

مي. سايت دادگاه مراجعه كنيم به سايت ديوان از دو طريق راه: توان استفاده كرد براي ورود

به  كه شما اين اول، به IP يا (Internet Protocol)تكل اينترنتي ره پرو صورت است  وب سايت را

كه نام دامنة اينترنتي را به نرم افزار. رايانه بدهيم  (Firefox, Internet طريقه دوم به اين نحو است

(Explorer دراين ارتباط ضروري است تا قدري بيشتر توضيح دهيم تا اهميت موضوع. بدهيم

ا. روشن شود  تشكيل شده 256 از چهار دسته اعداد از صفر تا (IP)ينترنتي هر شماره پروتكل

ميكه با نقطه كه به اينترنت متصل است از چنين هر رايانه. شوند گذاري از هم جدا اي

با. اي برخوردار است شماره دوهانامدر ارتباط كه به اين نكته اشاره كنيم ي دامنه الزم است

هانوع يهانامو LTD يا (Top Level Domain)ي دامنه سطح عاليهانام:ي دامنه وجود داردنام

به ثبت برساند بخشي از نام. دامنه سطح دوم و يا سازماني بخواهد سايت خود را وقتي نهاد

و بخش ديگر از پسوندي تشكيل شده ) ICJمثالً(كند دامنة اينترنتي را خودش مشخص مي

مي) org.مثالً( است سا كه مشخص ها. يتي در كدام دامنه قرار خواهد داشتكند چنين ي نام

كه به مي دامنة اينترنتي سطح عالي با توجه به پسوندي مي كار : شوند برند به دو دسته تقسيم

ميهاناماول، كه از دو حرف تشكيل مي بهir.مثالً براي ايران( شودي دامنه كشوري و كار رود

مfr.يا براي فرانسه از پسوند  ها، نهادهاي آموزشي، دوم، در مورد شركت). شودي استفاده

به استفاده مي(com, gov, edu, net)، نهادهاي دولتي از پسوندهايي همچونهاسازمان شود كه

 ,Bachollet & Simon, 2005(معروف هستند)Generic Top Level Domain(ي دامنه ژنريكهانام

وب ساي.)17 يات ديوان بينبنابراين، چنانچه بخواهيم به المللي دادگستري الهه مراجعه كنيم
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به رايانه بدهيم و يا اينكه از شماره پروتكل ) www.icj-cij.orgمثالً( بايد نام دامنة ديوان را

كه غالباً مورد استفاد راه اول راحت. استفاده كنيم(IP)اينترنتي ه قرار ترين راه ممكن هست

به اين نكته مهم توجه كنيم كه بدون راه دوم، استفاده از طريقة اول امكان. گيرد مي پذير اما بايد

به هاي متصل به اينترنت تنها از طريق شماره پروتكل نيست چون در واقع رايانه هاي اينترنتي

 DNSيا Names System (Domain(ي دامنههاناماين مشكل را سيستم. يكديگر متصل هستند

فن. كند برطرف مي و شماره مطابق با آدرس اين آوري امكان تبديل نام دامنه را به تعدادي عدد

مي فراهم ميIPو شماره  و نتيجتاً امكان اتصال رايانه را به سايت مورد جستجو فراهم . كند كند

كه آدرس وب سايت ديوان به رايانه مي)www.icj-cij.org(بنابراين، وقتي  دهيم، سيستم را

كند طور خودكار جايگزين نام دامنه مي را به (IP) شماره پروتكل اينترنتي (DNS)ي دامنههانام

منظور تأمين عملكرد اين سيستم،به.و سپس سايت ديوان بر صفحه رايانه ظاهر خواهد شد

د شماره تمامي پروتكل به هاي اينترنتي و (Root Server) ياAنام سرورر سروري  حفظ

و حساس اين شبكه،. شود نگهداري مي در حقيقت سلسله اعصاب اينترنت يا مركز اصلي

 شود ايالت ويرجينيا نگهداري ميDulles است كه در شهرA همين سرور

(Von Arx, 2003, 4-5) .ك كه هرگونه تصميمضمناً بايد به اين نكته اشاره گيري درخصوص رد

به. اين سرور در اختيار موسسه ايكان قرار دارد ساين نام وري البته شركت آمريكايي ديگري

(VeriSign) و  مسئول مديريت اين سرور است ولي اين شركت براساس دستور ايكان، اطالعات

مي داده م هاي جديد را به سرور و درهانامديريت دهد چون اساساً وظيفه هماهنگي ي دامنه

. جهان برعهدة ايكان قرار دارد

كه هر زمان، موسسه ايكان بخواهد پسوند نام دامنه يابايد به اين نكته هم اشاره كنيم

به موسسه جديد را ايجاد كند، مديريت ثبت سايت به هاي جديد را  عهده اي كه وظيفه ثبت را

و اين موسسا خواهد داشت، واگذار مي بهت تجاري كردن فعاليتكند هر. عهده دارند ها را

يهانام نوبة خود، مطابق با دستورالعمل ايكان، ضوابط تخصيص كدام از موسسات ثبت به

بنابراين، موسسه. كنند تا متقاضيان براساس آن درخواست خود را ارائه كنند دامنه را اعالم مي

و همچهانامايكان كه مسئوليت مديريت   عهده دارد، را بهDNS نين مديريت سرورهايي دامنه

و العاده از قدرتي فوق  برخوردار است زيرا از اين طريق كل شبكه اينترنت تحت نظارت

به. گيرد مديريت اين موسسه قرار مي كه اين موسسه،  نوبة خود، عمالً اما جالب است بدانيم

. تحت كنترل وزارت بازرگاني دولت آمريكا قرار دارد
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در كنترل ايكان.2  (ICANN)نقش دولت آمريكا
در ايكان موسسه كه  براساس قوانين ايالت كاليفرنيا 1988 نوامبر6اي غير انتفاعي است

و در نتيجه تابع قوانين اين ايالت است به. تأسيس و اين موسسه در دوران دولت كلينتون

و تأمين ثبات عملياتي  و مديريت اينترنت البته ايكان. آن ايجاد شده استمنظور راهبري

به جايگزين موسسه  شده كه بوسيله دولت Internet Assigned Numbers Authority نام اي ديگر

و نظر حقوقي، ايكان موسسه از . (Shahan, 2007, 333)آمريكا تأسيس شده بود اي است مستقل

به  اما چند روز پس از تأسيس.ت كندهاي آن دخالطور مستقيم در فعاليت دولت آمريكا نبايد

آن آن، كه براساس به امضاء رسيد و وزارت بازرگاني آمريكا يادداشت تفاهمي بين ايكان

و نفوذي فوق شد العاده دولت آمريكا، از قدرت به ايكان برخوردار در واقع بررسي. نسبت

و قراردادهاي امضاء شده بين دولت آمريكا با موسسياداشت و هاي تفاهم ه غيرانتفاعي ايكان

كه دولت آمريكا از طريق كنترل اين دو (VeriSign)ساين شركت خصوصي وري حاكي است

و نفوذي فوق . در مديريت شبكه جهاني اينترنت برخوردار است العاده موسسه از قدرت

و ايكان در سال  به امضا رسيد1998نخستين يادداشت تفاهم بين وزارت بازرگاني آمريكا

)http://icann.org/en/general/agreements.htm(.به منزلة كه اين سند در ماده اول آن ذكر شده

و در  قرارداد بين طرفين است سپس اهداف طرفين از امضاء اين يادداشت تفاهم تشريح شد

به اعالميه رئيس جمهور آمريكا در تاريخ اول ژوئيه   اشاره شده كه طبق1997اين چارچوب

ميآن كلينتو  سازي مديريت خواهد نسبت به امر خصوصين از وزير بازرگاني اين كشور

و متعاقباً در راستاي سياستهانام هاي تدوين شده بوسيله وزارت بازرگانيي دامنه اقدام كند

بر.، ايكان انتخاب شده است1998در سال  اين يادداشت تفاهم سپس به تشريح اصول حاكم

هامديريت  ماده(منبع قانوني اختيارات وزارت بازرگاني در تنظيم قرارداد،)2ماده(ي دامنهنام

و مسئوليت)3 در اين يادداشت تفاهم ذكر. پردازدمي)5ماده(هاي طرفينو تشريح وظايف

كه طرفين به و مكانيزم دنبال تدوين رويه شده كه بايد برقرار شود تا مديريت ها هايي هستند

ازهانام و براين اساس وزارتي دامنه دولت آمريكا به يك سازمان غيرانتفاعي انتقال پيدا كند

و تخصصي خود در مديريت  هابازرگاني دولت آمريكا متعهد شده تا تجارب فني ي دامنه نام

و توصيه به ايكان انتقال دهد به اين مؤسسه بكند را و. هاي الزم را البته در شرح وظايف

25مادة پنجم، بخش ب، پاراگراف هشتم از يادداشت تفاهم(گاني هاي وزارت بازرمسئوليت

كه اين وزارت همچنان نظارت خود را بر مديريت) 1998نوامبر به اين نكته مهم اشاره شده

مينام ها كه وزارت بازرگاني برتمامي فعاليت. كندي دامنه حفظ هاي ضمناً تصريح شده است

ن ميانجام شده در اجراي اين قرارداد ).مادة پنجم، بخش ب، پاراگراف هفتم(كند ظارت

فيبراساس يادداشت مابين، ايكان موظف است تا گزارش اقدامات انجام شدة خود هاي تفاهم
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به وزارت بازرگاني آمريكا ارائه دهد؛ لذا از سال را طبق تعهدات قراردادي  2006تا1999اش

دولت آمريكا ارائه كرده است هاي خود را به ايكان سيزده گزارش از فعاليت

)(http://icann.org/en/general/agreements.htm.و وزارت بازرگاني در حقيقت، رابطه ايكان

 تشبيه كرد كه طبق آن مجري از جانب"كارفرما"و"مجري"توان به رابطة آمريكا را مي

و گزارش منظم فعاليت و هاي خودكارفرما موظف است وظايفي را انجام داده  را ارائه دهد

به نوبه خود بر فعاليت ميكارفرما نيز .كند هاي مجري نظارت

به امضاء رسيد1999نخستين اصالحيه بر يادداشت تفاهم فوق در سال ايكان. بين طرفين

مي) (Network Solution Inc. (NSI) قراردادي با مؤسسه1999 نوامبر10در  كند كه طبق امضا

داهانامآن ثبت به اين مؤسسه واگذار ميorg .com .net.منةي براساس اصالحية. كند را

مي1999يادداشت تفاهم  و ضمناً مقرر شود ايكان بدون، وزارت بازرگاني اين قرارداد را تأئيد

و جايگزيني مؤسسه NSIكسب موافقت قبلي وزارت بازرگاني حق اصالح قرارداد خود با 

بيني شده چنانچه وزارت بازرگاني آمريكا يادداشت تفاهماً پيشضمن).1ماده( ديگر را ندارد

كه ايكان براساس قراردادهاي خود با مؤسسات ثبت  خود با ايكان را ملغي كند، همه حقوقي

مي شود  به وزارت بازرگاني دولت آمريكا منتقل آخرين يادداشت تفاهم).5ماده(حاصل كرده

و ايكان در سال   به امضاء رسيده كه در آن بر تداوم نظارت وزارت 2006وزارت بازرگاني

).4 پاراگراف1ماده(هاي انجام شده در اجراي قرارداد تصريح مي كند بازرگاني بر فعاليت

كه اين يادداشت به اين نكتة مهم اشاره كنيم هاي تفاهم همواره براي مدتي كوتاه الزم است

سه سال( ه. تنظيم شده است) يك تا كه دولت آمريكا، موسسه ايكان را انتخاب بنابراين، رچند

هاو مديريت  اين تفويض اختيار براي مدتي كوتاه انجامي دامنه را به آن واگذار كرده ولي نام

مي  كه دولت آمريكا مايل باشد و هرزمان . اي ديگر را جايگزين ايكان كند تواند موسسه گرفته

از هاي تفاهم ضمناً طبق يادداشت مي هر يك به120تواند با اعالم كتبي طرفين  طور روزه

29از يادداشت تفاهم مادة سوم، پاراگراف سوم: براي مثال(جانبه قرارداد را فسخ كند يك

يك). 2006سپتامبر سو قراردادهاي كوتاه مدتي با ايكان امضاء كرده بنابراين، دولت آمريكا از

ميو از سوي ديگر به ز راحتي  ماه4مان اعتبار قرارداد با ارسال يادداشتي كتبي ظرف تواند در

يك آن را به .جانبه فسخ كند طور

A كنترل خود را بر سرور VeriSignضمناً دولت آمريكا با امضاي قراردادي با شركت

في. تثبيت كرده است  قبل از انجام هر اقدامي در VeriSignمابين، شركت براساس توافقات

و يا اضافه كردن اطالعاتي در فايل سرور بايد نظر مساعد مقامات خصوص حذف، اصال ح

به ذي و اين امر  منزله اعطاي حق وتو به دولت اياالت متحده صالح دولت آمريكا را كسب كند

به ذكر است دولت آمريكا از اهرم.)Shahan, 2007, 334( باشد مي هاي قدرتمند ديگر، براي الزم
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كه بدون استفاده از حق وتو بتواند سياستاعمال فشار برخوردار هاي خود را اعمال كند است

 XXX.جلوگيري از ايجاد نام دامنة جديد با پسوند. تا نيازي به وتو در مراحل نهايي نباشد

مي بوسيله دولت آمريكا كه با انتقادهايي گسترده . كند مواجه شد، اين مسئله را به نوعي اثبات

ب كه موسسهموضوع از اين قرار به ود  درخواست كرده بود تا با ايجاد نام ICM Registryنام اي

هاي پورنوگرافي در يك سايت حضور داشته تمامي سايتXXX.اي جديد با پسوند دامنه

 موافقت كرده بود ولي وزارت بازرگاني 2005ايكان با اين درخواست در تابستان. باشند

مخامهنااياالت متحده با ارسال ميي  كند الفت خود را در اين خصوص به مقامات ايكان اعالم

(Le Floch, 2005, 472).رغم آنكه قرار بود شوراي اداري ايكان در مورد ايجاد در نتيجه علي

در تصميم نهايي را اتخاذ كند، بررسي اين موضوع به XXX.پسوند  و به تعويق افتاد كرات

به اين درخواست اعالم ايكان رسماً، 2007 مارس30نهايت در   مخالفت خود را نسبت

دخالت دولت آمريكا در امور جاري ايكان در اين قضيه، با انتقاد نهادهاي تخصصي. كند مي

كه راهبري  روبرو شد كه معتقدند ايكان اساساً با اين هدف شخصيت حقوقي مستقل پيدا كرد

و همچنين صالحيت سرزميني يك كشور قرار هاي اينترنت تحت تأثير فشارهاي سياسي

Le( نداشته باشد Floch, 2005, 473(مي؛ در. كند در حاليكه اين پرونده، عكس اين قضيه را ثابت

كه اراده كند مي تواند از طريق اعمال فشار بر ايكان از ايجاد حقيقت، دولت آمريكا هر زماني

به دنبالبه2001در سال. نام دامنة اينترنتي جديد جلوگيري كند تغيير نام كشور زئير

مي. را حذف كردza.جمهوري دموكراتيك كنگو، ايكان پسوند اينترنتي  كند اين موضوع ثابت

هاي اينترنتي جديد جلوگيري كند، بلكه تنها قادر است از ايجاد دامنهكه دولت آمريكا نه

كه مايل باشد نام دامنه مي  عبارت ديگر، اياالتبه. اي خاص را نيز حذف كند تواند هر زماني

و به  متحده قادر است از طريق ايكان، هر كشور متخاصم را از فضاي مجازيش محروم كند

نه. نوعي حق حاكميت ساير كشورها را نقض كند از ضمناً ايكان كه تنها اين قدرت را دارد

اي ايجاد پسوند اينترنتي جديد جلوگيري كند، بلكه قادر است هر ن كار را با چقدر كه بخواهد

و تالش كرد تا در نهايت دامنه براي مثال، اتحاديه اروپا سال. تأخير انجام دهد ها مبارزه

.)Ibid, 473( براي اين اتحاديه اختصاص يافتeu.اينترنتي جديد با پسوند 

كه ثبت به اين نكته هم اشاره كنيم كه مؤسساتي هادر نهايت بايد بهنام  عهدهي دامنه را

ميدارند  مورد از آزادي عمل با وجود اينكه ايكان در اين. شوند بوسيله ايكان انتخاب

و موافقت وزارت بازرگاني برخوردار است اما هرگونه تغيير در اين خصوص بايد تنها با تأييد

و مسئوليت ثبت نام دامنه اينترنتي با پسوند. دولت آمريكا انجام شود  iq.براي مثال، مديريت

كه مقر آن در ايالت تكزاس قرار داشت 1997ر عراق در سال براي كشو  به شركتي آمريكايي

و ) Infocomشركت( كه فلسطيني بود دستگير واگذار شد؛ اما سه سال بعد مدير اين شركت
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به بعد، امكان ايجاد سايت اينترنتي جديد با پسوند. زنداني شد  براي iq.بنابراين از اين تاريخ

، شركت ارتباطي 2004اين محدوديت ادامه داشت تا اينكه در سال. نبودها مقدور عراقي

ب و مسئوليت ثبت)Paul Bermer( وسيله پل برمره جديد ها تأسيس شد  iq.ي دامنه با پسوند نام

شد2005در ژوئيه .)Ibid, 473( به اين شركت واگذار

كه مديريت اصوالً هر كشوري بايد بتواند موسسه هااي دنام بهي  عهده امنه آن كشور را

و انتخاب و كشورهاي جهان ناچارند تصميم دارد، انتخاب كند اما عمالً اين چنين نيست

به. خصوص را بپذيرند ايكان در اين كه اين امر نوعي نقض حق حاكميت ساير كشورهاست

و نفوذ دولت آمريكا در مديريت شبكةبه. قابل پذيرش نيست  جهاني طوركلي اقتدار ايكان

و مشاركت ساير كشورها، اينترنت، آن يك. مورد انتقاد قرار گرفته است هم بدون همكاري البته

شوراي مشورتي دولتي با شركت تعدادي از كشورها در ايكان وجود دارد، اما اين شورا تنها 

. كند نقش مشورتي ايفاء مي

چ به نين وضعيتي فاقد هرگونه برخي از صاحبنظران معتقدند راهبري اينترنت با توجه

به اينكه ايكان در انتخاببه.)Weinberg, 2000, pp187-260(مشروعيتي است   عالوه با توجه

ها موسسات ثبت مينام كه مايل است عمل كند، اين رويه نشانة فقداني دامنه به هرنحو

 نكته هم اشاره كرد ضمناً بايد به اين).(Weinberg, 2002, 26شفافيت در راهبري اينترنت است 

و شركت ميكه تنها موسسات از هاي آمريكايي هاتوانند  mil, .gov, .edu.ي دامنة ژنريك نام

بر تمام موارد عالوه ). (Kitz, 2004, 288استفاده كنند كه اين تبعيض آشكار قابل درك نيست

هافوق، تنها امكان استفاده از حروف انگليسي در نگارش  و براي مثالي دامنه ميسنام ر بود

و يا بعضي از حروف زبان فرانسه كارگيري حروف فارسي، به در انتخاب (é, ô, è) عربي، چيني

بهي دامنه امكانهانام كه خوشبختانه در پذير نبود  2008 ژوئن26 دنبال انتقادات گسترده، ايكان

هر. اعالم كرد اين محدوديت را برطرف خواهد كرد اي در نترنت در وضعيت حال، راهبري

به  و كنوني شدت مورد انتقاد قرار گرفته زيرا دولت آمريكا، از طريق ايكان، عمالً مديريت

.راهبري شبكه را تحت كنترل خود قرار داده است

 المللي دولت آمريكا در قبال عملكرد ايكان مسئوليت بين.3
بهال اي بين طوريكه مالحظه شد در حاليكه اينترنت رسانه همان  صورتي مللي است؛ اما

آن. در كشور اياالت متحده تمركز يافته است ناعادالنه كه رئوس در نتيجه با يك مثلث قدرت

و وزارت بازرگاني، سازمان تخصصي غيردولتي  و بخش خصوصي) ايكان(را دولت آمريكا

الز.اند، مواجه هستيم تشكيل داده) شركت وري ساين( به اين نكته م است كه در البته اشاره

كه در اختيار دولت آمريكا است يك نظام بديل كارگزاران كنار مثلث قدرت محيط اطالعاتي
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كه قبالً عنوان شد سلسلة اعصاب اينترنت يا مركز اصلي اين طوري همان. نيز وجود دارد

و شمارة تمامي پروتكلAشبكه، سرور  هاي است كه تحت مديريت شركت وري ساين است

مياينترنتي از. شود در آن نگهداري كه اگر يكي هااين همان فايلي است ي دامنة كشوري نام

مي از آن حذف شود، همه آدرس درهم. شود هاي اينترنتي آن كشور غيرقابل دسترس اكنون

كه ده مورد آن در اياالت متحده، دو مورد آن در  جهان دوازده مركز ديگر نيز وجود دارند

و يك  و انگليس مورد در ژاپن قرار دارد كه اين كارگزاران وظيفة كپي كردن اطالعات سوئد

سه مورد خارج. عهده دارند را بهAسرور اصلي يعني سرور  به اينكه بين كارگزاران با توجه

از محدودة صالحيت سرزميني دولت آمريكا قرار دارد، در صورت بروز اختالف بين دولت 

و متحدين سنتي اين كشور، تواند متحدين غربي خود را از دسترسي اياالت متحده نميآمريكا

و ژاپن(در حقيقت متحدين سنتي اياالت متحده.به شبكه محروم كند از مصونيت كافي) اروپا

در مقابل تهديدات اياالت متحده برخوردار هستند اما ساير كشورهاي جهان چنين امتيازي را 

و در صورت اجماع غرب، تحريم اطال به ندارند راحتي عاتي يك كشور در حال توسعه

هم.پذير است امكان به ايران و دسترسي اكنون  طور نسبي مورد تحريم اطالعاتي قرار گرفته

به تعدادي از پايگاه كه دولت. پذير نيست هاي علمي عمالً امكانكاربران ايراني با وجودي

كه از جريان آزاد اطالعات  ميآمريكا همواره اعالم كرده را حمايت كند، اما در عمل ايران

البته اياالت متحده مدعي است كه محدوديتهاي.)63-69ص،1384-85ميرعمادي،(است تحريم كرده 

به ايجاد شده بوسيله مؤسسات غيردولتي اين كشور انجام  و اقدامات آنها قابل انتساب گرفته

سا. دولت آمريكا نيست و ايكان طبق قوانين آمريكا از نظر اين دولت، دو مؤسسة وري ين

و شاكيان آنها در هر مورد  و از شخصيت حقوقي مستقل برخوردار هستند بايد تأسيس

در اينجا اين سئوال مهم مطرح. دادخواست خود را به مراجع قضايي اياالت متحده ارائه كنند

و اقدامات غيرقانوني اين مؤسسات از نظر حقوقي قابل مي كه آيا اعمال به دولت شود  انتساب

و براي اين كشور مسئوليت بين مي آمريكا است كند يا به لحاظ ماهيت غيردولتي المللي ايجاد

 آنان، اياالت متحده مسئوليتي در قبال عملكرد اين مؤسسات ندارد؟

مي همان المللي المللي متشكل از قواعد عرفي بين دانيم امروزه حقوق مسئوليت بين طور كه

در.)466،1385ضيايي بيگدلي،(زات اين قواعد نبايد نقش دكترين را از نظر دور داشت به موا. است

به مسئوليت بين به تصويب 2001كه در سال1المللي كشورها اين چارچوب، طرح مواد راجع

 طرح مواد1براساس مادة. الملل رسيده بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد كميسيون حقوق بين

به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده)2001(المللي كشورهات بينراجع به مسئولي كه

 
1. Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts adopted by the 
International Law Commission, 2001. 
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المللي دولت؛ عمل يا رفتار متخلفانه موجب مسئوليت بين)183/56قطعنامه شماره(است

المللي دو شرط را ضروري همچنين ماده دو طرح مواد براي ايجاد مسئوليت بين. شود مي

مت مي به دولت باشد؛ ثانياً، چنين اقدام يا قصوري داند؛ اوالً، الزم است عمل خلفانه قابل انتساب

كه. المللي باشد متضمن نقض يكي از تعهدات بين در ماده چهار طرح مواد تصريح شده است

مي المللي طبق حقوق بين عمل خالف بين به يك كشور منتسب كه اركان الملل از هنگامي شود

هاه باشند، لذا تحت اقتدار او آن عمل را انجام داد . هاي خود هستند مسئول اقدامات نهاددولت

به را نمي) اعم از حقيقي يا حقوقي(بنابراين، اصوالً رفتار يا اعمال اشخاص خصوصي  توان

و او را مسئول شناخت عنوان عمل خالف بين به دولت منتسب كرد و آن را . المللي محسوب

ما اين قاعده را مي حال، ممكن با اين.گيري كرد ده پنج طرح مواد نتيجهتوان از مفهوم مخالف

و رفتار اشخاص خصوصي در قلمرو كشوري موجبات مسئوليت  است در مواردي اعمال

براساس طرح مواد، چنين وضعيتي در چند حالت ايجاد. آورد المللي آن دولت را فراهم بين

د. شود مي كه از اركان و يا نهادي شود ولي ولت محسوب نميطبق ماده پنج، اعمال شخص

تواند براساس قانون اين حق را پيدا كرده است تا بخشي از اقتدار عمومي را اعمال كند مي

و موجبات مسئوليت دولت را فراهم آورد دربه. عمل كشور تلقي شده عالوه، طبق ماده هشت

ياكه ثابت شود عمالً شخص يا گروهي از اشخاص براساس دستور، تحت هداي صورتي و ت

ضمناً طرح. كنترل دولت، عملي را انجام داده باشند، مسئوليت آن عمل متوجه دولت است

مي مواد، وضعيتي را پيش را بيني كه در نبود مأموران رسمي، افراد خصوصي وظايف آنها كند

نه قابل انتساب به دولت است. عهده بگيرندبه  . دراين حالت اعمال اين اشخاص براساس ماده

به عال و يا رفتاري متخلفانه قابل انتساب وه بر تمام موارد فوق طبق ماده يازده، چنانچه اعمال

و يا تأئيد دولت قرار گرفته باشد، در اين وضعيت عمل  دولتي نباشد ولي عمالً مورد پذيرش

و مسئوليت آن متوجه دولت است  با لحاظ مفاد طرح مواد بنابراين،. مزبور، عمل كشور تلقي

به مسئوليت كشورها، مي توان نتيجه گرفت كه اقدام احتمالي مؤسسه ايكان در حذف نام راجع

به دولت آمريكا خواهد بود هم. دامنه يك كشور قابل انتساب اكنون ايكان زيرا اوالً، وظايفي كه

بهبه  كه در گذشته به عهده وزارت بازرگاني عهده گرفته وظايفي است و سپس  آمريكا بوده

هم. اين مؤسسه تفويض شده است اكنون عمالً بخشي از اقتدار عمومي در حقيقت، ايكان

هادولت آمريكا در مديريت  مينام و در نتيجه طبق ماده پنج طرح مواد،ي دامنه را اعمال كند

دادهاي خود با ثانياً، ايكان بر اساس قرار. اقدامات ايكان قابل انتساب به دولت آمريكاست

وزارت بازرگاني عمالً تحت كنترل دولت آمريكا قرار دارد بنابراين، براساس ماده هشت طرح 

به اين دولت است الملل، در مواردي ضمناً براساس حقوق بين. مواد، اقداماتش قابل انتساب

و پيش رفتار اشخاص، موضوع عدم پيش و يا عدم كفايت كنترل بيني  يا گيري از وقوع تخلف
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حالت، در اين. كند كوتاهي يا عدم مراقبت الزم در اين امر از سوي اركان دولتي را مطرح مي

 دليل رفتار خود اركان مسئوليت كشور ناشي از عمل شخص عامل خسارت نيست بلكه به

كه بر عهده آن به مراقبت را كه تعهد .)479،1385ضيايي بيگدلي،(اند هاست، انجام نداده كشور است

و وزارت بازرگاني آمريكا، دولت بنابراين، با توجه به اينكه طبق يادداشت تفاهم بين ايكان

به نظارت بر عملكرد ايكان است، در صورتي  كه اين دولت از اقدامات اياالت متحده موظف

.المللي خواهد داشت دليل اعمال اركان خود، مسئوليت بين متخلفانه ايكان جلوگيري نكند، به

مي الملل، مسئوليت بيناً براساس حقوق بينضمن كه المللي زماني براي كشوري ايجاد شود

از عملي متخلفانه يكي و يا ترك فعلي متضمن نقض و چنين فعل  قابل انتساب به دولتي باشد

از. المللي باشد تعهدات بين كه محروم كردن اتباع دولت خارجي جهت بررسي اين نكته

به اطالعات و عدم ممانعت دولت آمريكا از اين اقدام دسترسي  در فضاي مجازي بوسيله ايكان

مي به منزلة نقض تعهدات بين به اين نكته المللي اياالت متحده محسوب شود، كافي است

كه ماده  و همچنين ماده19اشاره كنيم  اعالميه اصول اجالس4 اعالميه جهاني حقوق بشر

به اطالعات جهاني سران درباره جامعه اطالعات ي با صراحت بر حق دسترسي تمامي افراد

ضمناً اصل جريان آزاد اطالعات كه دولت. اند هاي جغرافيايي تأكيد كردهبدون محدوديت

به رعايت آن است مي يكي از اصول كلي حقوقي شناخته شده باشد اياالت متحده متعهد تواند

براين، براساس اصل كلي حقوقي ديگر، هيچ عالوه. گيردكه در اين ارتباط مورد استناد قرار 

به گونه كه دولتي حق ندارد از سرزمين خود اي استفاده كند يا اجازة استفاده از آن را بدهد

به سرزميني ديگر شود   بنابراين، دولت اياالت)147،1381،و مقتدر110،1383ايان برانلي،(موجب صدمه

كه به ميمتحده موظف است از اقدامات ايكان كند حقوق مشروع ساير ملل لطمه وارد

.ممانعت كند

در مديريت شبكهمپذيرش اصل حقوق.4  ساوي همة كشورها
 در ابتداي هزارة سوم در دو مرحله (WSIS)اجالس جهاني سران در بارة جامعه اطالعاتي

م برگزار شد تا جامعه جهاني، به به اجماعي در بارة مسائل هم مطرح دنبال مذاكرات گسترده،

بابه. المللي دست يابد شده در نظام ارتباطات بين و ارتباط مستقيم آن  دليل اهميت اين اجالس

به بررسي آن مي در مرحله اول اجالس سران درباره جامعه اطالعاتي. پردازيم موضوع مقاله،

و در عالي در ژنو برگزار شد براي نخستين 2003 دسامبر12 لغايت10كه از  ين سطحتر بار

و ارتباطي در امر توسعه، امنيت فضاي مباحثي مهم همچون نقش فن آوريهاي نوين اطالعاتي

و توسعه رايانه و ارزان به وسايل ارتباطي، ظرفيت سازي اي، راهبري اينترنت، دسترسي آسان

و بررسي قرار گرفتند  و تنوع فرهنگي مورد بحث گزارش روند(آموزش نيروهاي انساني



و حقوق بين المللهادولتاختالفات سياسي 25 بر سر راهبري اينترنت

و مشاركت ايران برگزاري ، دبيرخانه)2003-ژنو(اجالس جهاني سران درباره جامعه اطالعاتي

در پايان اجالس ژنو، دو سند مورد تصويب قرار). 1383رساني، اسفند ماه شوراي عالي اطالع

و برنامه عمل: گرفتند  اصول (WSIS- 03/GENEVA/DOC/4-E) اعالميه اصول. اعالميه اصول

و و اطالعاساسي مورد توافق مي اجماع جهاني را در حوزه ارتباطات در رساني بيان كند؛

 جزئيات اهدافي را كه(WSIS – 03 / GENEVA / DOC/5-E)حاليكه سند دوم يعني برنامه عمل 

به در آينده مي. كند آن دست يافت ترسيم مي بايد توان گفت كه اين دو سند نخستين در واقع،

يكي از تالش جامعه جهاني براي طر و يا به تعبير و بنيان جامعه اطالعاتي احي شالوده

 است» قانون اساسي جامعه اطالعاتي«صاحبنظران نخستين تالش در جهت تدوين 

)Poullet, 2004,1(.از در مرحله اول اجالس سران، در ژنو قرار شد بررسي بعضي از مسائل

و آوريفن كارگيريبهجمله موضوع مكانيسم تأمين منابع مالي الزم براي  هاي اطالعاتي

و همچنين مسئله راهبري اينترنت در اجالس دوم ادامه پيدا كند براي. ارتباطي در امر توسعه

به  در اينكه بررسي اين دو مسئله در اجالس تونس نحوِ مناسب تر انجام شود، اجالس سران

كه براي هر كدام و دبيرخانة سازمان ملل تصميم گرفتند  از اين دو موضوع گروه كاري ژنو

و گروه كاري راهبري (TFFM)بنابراين، گروه كاري مكانيسم تأمين منابع مالي. تشكيل دهند

به. تأسيس شدند(WGIG)اينترنت ، ICT كارگيري گروه كاري مكانيسم تأمين منابع مالي

و گروه كاري راهبري اينترنت گزار2004گزارش فعاليت خود را در دسامبر ش فعاليت خود،

در.، قبل از برگزاري اجالس تونس ارائه كردند2005را در ژوئيه كه به ذكر است البته الزم

به  كه مسئله جريان برگزاري اجالس ژنو، مسائلي متعدد مطرح بودند اما زودي مشخص شد

كه نياز به و پر مناقشه است و يا راهبري اينترنت موضوعي حساس  مديريت شبكة اينترنت

و مذاكرات بيشتر بين شركت ازه در جريان نشست. كنندگان دارد بررسي اي مقدماتي قبل

و موضوع  به مسئله راهبري اينترنت معطوف بود برگزاري اجالس تونس توجه عمومي بيشتر

و ارتباطي آوري ديگر يعني نحوة تأمين منابع مالي الزم براي استفاده از فن هاي نوين اطالعاتي

به در امر تو و عمالً سعه كشورها، ويژه كشورهاي در حال توسعه، در حاشيه قرار گرفت

و مهم راهبري اينترنت بود در جريان اين.مرحله دوم اجالس سران تحت تأثير مسئله حساس

به اوج نشست و شيوه مناسب مديريت شبكه ها، اختالفات كشورها در باره راهبري اينترنت

به موضوع با بررسي نظرات كشوره. رسيد كه به طور كامل ا، در جلسات كميته فرعي الف

توان سه ديدگاه متفاوت در اين زمينه را از هم جدا راهبري اينترنت اختصاص يافته بود، مي

كه در جريان نشست. كرد 22ها به گروه ديدگاه اول به كشورهاي در حال توسعه تعلق دارد

و غالب كشورهاي آسيايي، اين گروه شامل كشورهاي همچون. معروف شدند  چين، هند

و بيشتر كشورهاي آمريكاي التين بود و مكزيك و شاخص اين گروه. برزيل كشورهاي فعال
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و آفريقاي جنوبي بودند كه مواضع آنها در دبيرخانه اتحاديه شامل ايران،  عربستان سعودي

به اين گروه1.به ثبت رسيده است (ITU)المللي ارتباطات راه دور بين نمايندگي از كشورها كه

مي%80از جانب  به جمعيت جهان سخن و گفتند، معتقد بودند راهبري اينترنت  طور اساسي

كه بايد بوسيله سازماني بين از نظر اين كشورها، مديريت شبكه. بايد تغيير كند بنيادين المللي

 توسعه، در جزئيات البته كشورهاي در حال.ي جهان عضو آن باشند، هدايت شودهادولت

مثالً بعضي از كشورها همچون آفريقاي. شيوة جايگزين تا حدودي با هم اختالف نظر دارند

مي جنوبي از تأسيس سازمان بين كردند در حاليكه المللي جديد براي مديريت شبكه، طرفداري

الملليي بينهاسازمانتعدادي ديگر از كشورهاي در حال توسعه، معتقد بودند در چارچوب 

، ايكان تحت2007مثالً گابن پيشنهاد كرد كه تا سال. توان اين پيشنهاد را عملي كرد موجود مي

به دولت آمريكا تعلق. قرار گيرد(ITU)المللي ارتباطات راه دور كنترل اتحادية بين ديدگاه دوم،

و داشت كه همواره معتقد بود راهبري اينترنت  هابايد در دست بخش خصوصي باشد  دولت

هاي مقدماتي، اياالت متحده بار ديگر اعالم كرد در جريان نشست. در اين مسئله دخيل نباشند

و كانادا. (WSIS – II/ PC-3/ CONTR/35)بايد حفظ شودكه وضعيت كنوني  كشورهاي استراليا

و ديدگاه بعدي از جانب اتحادي. كردند نيز تا حدودي از اين موضع طرفداري مي ه نظر سوم

كه عالوه. اروپا مطرح شد و بخشهادولتبر اتحاديه اروپا معتقد است ، نهادهاي جامعه مدني

به خصوصي نيز  نحوي مناسب در مديريت شبكه، مشاركت داشته باشند بايد
)WSIS – II/ PC-3/ DT/ 21-E.(

ت و كشورهاي در حال و ديدگاههاي اياالت متحده وسعه كامالً با يكديگر بنابراين، مواضع

كه راهبري اينترنت مسئله. متفاوت است و موضوعي دولت آمريكا مدعي است اي فني

و مديريت شبكه بالطبع  بايد در اختيار نهادهاي تخصصي بخش خصوصي تخصصي است

به. باشد و تسلط دولت آمريكا بر موسسه ايكان  خوبي اما كشورهاي در حال توسعه كه از نفوذ

ميمطلع و كنند كه مديريت شبكه عالوه بر جنبه هستند بر اين نكته پافشاري هاي فني

به  و حق حاكميت همه كشورها به منافع ملي كه نوعي تخصصي داراي ابعاد مهم سياسي است

و در نتيجه همه كشورهاي جهان مربوط مي و شريك شود بايد در راهبري اينترنت سهيم

ميمواضع اياالت متحده.باشند اوالً، حتي اگر. توان از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار داد را

هاطرفدار آن باشيم كه عالوه بر  بايد در راهبري اينترنت سهيم، بخش خصوصي نيز دولت

كه باشد؛ اما طرفداري از مشاركت اين بخش نمي و نبايد تاحدي گسترش يابد هاتواند  دولت

 در 2005امبر سپت27تاريخبهWSIS- II/ PC-3/DT/22-E:براي بررسي اعالم مواضع ايران نگاه كنيد به سند شماره.1

30 به تاريخ WSIS – II /PC-3/DT/25- E: براي مطالعه مواضع عربستان سعودي نگاه كنيد به سند شمارةITU.سايت

. 2005سپتامبر



و حقوق بين المللهادولتاختالفات سياسي 27 بر سر راهبري اينترنت

 درستيبه)30پاراگراف(كه دستوركار تونس طورين هما. از حق مشروع خود محروم شوند

از»اينترنت منبع عمومي جهاني است«بيان كرده ها؛ بنابراين، چگونه ميدولت توانيمي جهان

به بخش  به همة مردم جهان تعلق دارد را و ثروتي كه كه مديريت منابع انتظار داشته باشيم

به. خصوصي واگذار كنند در بخش خصوصي بالطبع  دنبال منافع خود است در حاليكه

كه. بايد منافع عمومي را نيز لحاظ كرد مديريت شبكه مي ثانياً، دولت آمريكا همواره ادعا كرده

و بهتر است راهبري اينترنت در اختيار بخشهادولت  نبايد در مديريت شبكه دخالت كنند

به. خصوصي باشد شدطو اگر اين نظريه را بپذيريم، اين مطلب به ذهن متبادر خواهد ر منطقي

به. كه بنابراين، دولت آمريكا نيز نبايد در مديريت شبكه دخالت كند مي اما كه خوبي دانيم

به  كه در مديريت شبكه هيچ دولت آمريكا و اختيارات خاص وجه حاضر نيست از امتيازات

ب اگر مديريت شبكه. برخوردار است، صرفنظر كند و بايد در اختيار خش خصوصي باشد

هامشاركت  و غير فني نامناسب است، پس دولت آمريكا نيز در اين امر، به دولت داليل فني

و سرورهاي بنيادين خودداري كند  اما اياالت متحده رسماً اعالم. بايد از كنترل موسسه ايكان

كه مايل است همچنان نقش تاريخي خود را در هدايت شبكه حفظ كند عاهاياد.كرده است

به  هم دولت آمريكا حتي نتوانسته متحدين اروپايي اين كشور را مجاب كند؛ نحوي كه آنها

. هستند» المللي شدن راهبري اينترنت بين«خواهان 

هاي مقدماتي قبل از اجالس سران دربارة جامعه در هرصورت، در جريان برگزاري نشست

كشورها در زمينة راهبري اينترنت حاصل گونه توافقي بين، هيچ)2005(اطالعاتي در تونس 

سه روز قبل از (PreCom3) كنندگان در سومين نشست مقدماتي شركت. نشد كه  توافق كردند

از. برگزاري اجالس سران بار ديگر با هم مذاكره كنند تا شايد توافقي حاصل شود اين نشست

و در جريان مباحثات بار2005 نوامبر15 تا 13 كه اياالت در تونس برگزار  ديگر مشخص شد

مي. طور كامل منزوي شده است متحده به ورزيد در حاليكه اين كشور بر مواضع خود اصرار

و به  المللي عبارتي مديريت بين ساير كشورها خواهان خارج شدن اينترنت از كنترل يك كشور

به مواضع متضاد طرفين به1.شبكه بودند مي با توجه كه اجالس نظر سران در تونس با رسيد

به  و پرتنشي شكست كامل در زمينة راهبري اينترنت مواجه شود؛ ولي دنبال مذاكرات سخت

اي صورتكه در آخرين ساعات، قبل از شروع رسمي اجالس انجام شد، نهايتاً مصالحه

در.گرفت در جريان برگزاري دومين مرحله از اجالس سران دربارة جامعه اطالعاتي

به دو سند مهم بين،)2005(تونس سند اول، يعني سند تعهدات تونس. تصويب رسيد الملي

(Tunis Commitment) به كه در اعالميه اصول در ژنو بود تصويب رسيده در واقع همان اصولي

 
به.�   http://www.ituint / wsis/ docs2/ pc3 / contributions/ sca/Resumed/African .fr. doc:نگاه كنيد
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، حاوي پيشرفت (Tunis Agenda)اما سند دوم، يعني دستوركار تونس. كند را بار ديگر تكرار مي

و مشاركت بينمذاكرات، هر چند جز با ئي در زمينة راهبري اينترنت المللي در زمينة مبارزه

يك.شكاف ديجيتال است كه دستور كار تونس، از و يا خطوط كلي را بر سو اصول بايد

به نام مجمع راهبري راهبري اينترنت حاكم باشد بيان مي و از سوي ديگر، نهادي جديد را كند

كه به (Internet Governance Forum)اينترنت  آن تأسيس كرده طور خالصه به تشريح

مي. پردازيم مي كه دستوركار تونس چند اصل مهم را در خصوص مديريت شبكه اعالم كند

به آن كه در دستور شك مهم ها ضروري است، اما بدون توجه با ترين اصلي كار تونس

كار تونس دستور. باشدميصراحت اعالم شده، حق مشاركت همه كشورها در مديريت شبكه 

مي)77 پاراگراف( بايد در راهبري جهاني اينترنت از نقشميهادولتكند همة رسماً اعالم

و مسئوليتي برابر برخوردار باشند از.مساوي  بنابراين، دستوركار تونس بدون اينكه نامي

و نفوذ دولت طور غيرمستقيم نقش اين موسسه در مديريتبه موسسه ايكان برده باشد؛  شبكه

به چالش كشيده است مي. آمريكا در كنترل آن را بر توان گفت اين سند بين لذا المللي با تأكيد

و تكاليفي يكسان برخوردارند، خواهان اصالح  اينكه همة كشورها در مديريت شبكه از حقوق

ه بر وضعيتي كه طبق آن تنها يك كشور از طريق يك موسسه وابست. وضعيت موجود است

.شبكه مسلط است

، با توجه به اينكه بررسي همه ابعاد)73و60هاي پاراگراف(كار تونس طبق دستور

بيني شده تا نهادي پذير نيست؛ لذا پيش مديريت شبكه در چارچوب نهادهاي موجود امكان

به  و برقراري گفتگو«هدف از تأسيس اين نهاد. نام مجمع راهبري اينترنت تأسيس شود جديد

ذي تبادل نظر بين تمامي طرف كار تونس، دستور(در باره مديريت شبكه است» نفع هاي

به).73پاراگراف  و در واقع قرار است تا همه موضوعات مرتبط با راهبري اينترنت  طور جامع

و مجمع در صورت لزوم مي و بررسي قرار گرفته هاي الزم تواند توصيه به تفصيل مورد بحث

از جمله اياالت متحده مجمع راهبري اينترنت براساس موافقت همه كشورها،. ئه كندرا نيز ارا

به براساس دستور. تأسيس شده است وجه جايگزين نهادهاي موجود هيچ كار تونس، اين نهاد

همبه.نشده است .چنان حفظ كرده است عبارت ديگر، ايكان تمام اقتدار خود را در عمل

 شك نقطة عطف ِمهم در تاريخ ارة جامعه اطالعاتي بدوناجالس جهاني سران درب

و يادآور اختالف كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي صنعتي بر سر رژيم محسوب مي شود

در. ها است حقوقي حاكم بر اعماق دريا و اوايل هفتاد ميالدي كشورهاي در اواخر دهة شصت

خا حال توسعه خواهان آن بودند كه اعماق دريا بهها  عنوان ميراث رج از محدودة فالت قاره

به ويژه كشورهاي در حال توسعه مورد به سود همة كشورها و مشترك بشريت شناخته شود

در. برداري قرار گيرد بهره اين نظر نهايتاً مورد پذيرش همة كشورهاي جهان قرار گرفت ولي
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و اجراي اين اصل تاكنون توافقي بين كشوره و جنوب حاصل مورد روش دستيابي اي شمال

هاي جهاني سران در بارة در مورد رژيم حقوقي حاكم بر اينترنت نيز، در اجالس. نشده است

به  و توافق شد كه همة جامعة اطالعاتي، اينترنت عنوان يك منبع عمومي جهاني شناخته شد

و تكاليف مساوي در مديريت آن برخوردار باشند ضع بنابراين، موا. كشورها از حقوق

كشورهاي در حال توسعه از نظر حقوقي تثبيت شد ولي در مورد نحوة اجراي اين اصل تاكنون 

و مذاكرات بين . زمينه همچنان ادامه دارد المللي در اين توافقي صورت نگرفته

 نتيجه
سازي مديريت شبكه جهاني دولت كلينتون با اعالم تصميم خود مبني بر خصوصي

به ايكان واگذار كرد؛ اما بررسي يادداشتهاناماينترنت، مديريت  هاي تفاهم بيني دامنه را

كه دولت آمريكا همچنان از طريق كنترل ايكان از  دولت آمريكا با اين مؤسسه حاكي است

و نفوذي فوق و طوربه.العاده در راهبري اينترنت برخوردار استقدرت كلي، اقتدار ايكان

آننفوذ دولت آمريكا در مديريت شب و مشاركت ساير كشورها موردكه هم بدون همكاري

هاي جهاني سران در بارة جامعة اطالعاتي وضعيت در اجالس. است قرار گرفته انتقاد گسترده

فعلي راهبري اينترنت حتي مورد حمايت متحدين سنتي اياالت متحده، يعني كشورهاي 

كه خواهان بين كه در وضعيت فعلي. د، قرار نگرفتالمللي شدن مديريت شبكه بودن اروپايي

كند مشروعيت مديريت شبكه از جانب تنها دولت آمريكا در راهبري اينترنت نقش ايفا مي

در عالوه همانبه. است مورد سئوال قرار گرفتههادولتساير  طوري كه مالحظه شد ايكان

هاانتخاب مؤسسات ثبت  به نام ميي دامنه كه اين رويه حاكي هرنحو كه مايل است عمل كند

و شفافيت در راهبري اينترنت است از عدم ضابطه هاي كشورهاي دليل با تالش همينبه. مندي

در حال توسعه در اسناد اجالس جهاني سران دربارة جامعة اطالعاتي در نهايت مقرر شد همة 

آ و مديريت و مسئوليتي برابر داشته باشند و بدون كشورها در راهبري اينترنت نقش ن شفاف

هااما تا زمان مشاركت واقعي ساير. تبعيض باشد چه اياالت در راهبري اينترنت، چناندولت

اش محروم كند برداري از نفوذ خود بر ايكان بخواهد دولتي را از فضاي مجازي متحده با بهره

به اين امر نه و دس تنها مغاير با جريان آزاد اطالعات به آن تلقي منزلة محروميت از حق ترسي

به  در اينجا بايد به اين نكته. معني نقض حاكميت آن كشور نيز خواهد بود خواهد شد بلكه

به  و اشاره كرد كه امروزه حق حاكميت تنها معناي اعمال اقتدار در قلمرو سرزميني، هوايي

در دريايي نيست، بلكه اين حق به  به فضاي مجازي تخصيص يافته  منزله حق دسترسي

و محروميت از آن مسلماً از جانب هر كشوري به منزله اقدامي اينترنت نيز قابل تفسير است

و نقض حاكميت ملي تلقي خواهد شد به. خصمانه كه در اين مقاله بررسي شد دليل همانطور
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الملل قابل از نظر حقوق بين كنترل غيرمستقيم ايكان بوسيله دولت آمريكا، چنين اقدام متخلفانه

و براي اين كشور مسئوليت بين هرچند. المللي ايجاد خواهد كرد انتساب به دولت آمريكا بوده

و نفوذ خود را بر شبكه از طريق موسسة ايكان حفظ كرده  است كه دولت آمريكا هنوز تسلط

دراما اين كشور، دير يا زود ناچار است سياست اكنونهم. اين زمينه تغيير دهد هاي خود را

بهبعضي به از كشورها، و تحقق اين امر  معناي تجزيه دنبال تأسيس شبكه ملي اينترنت هستند

بنابراين، در طليعه چنين روزي، اياالت متحده عمالً مجبور. شبكه جهاني اينترنت خواهد بود

و  و برابري به نظر جامعه جهاني در خصوص راهبري اينترنت احترام گذاشته خواهد شد تا

.ي كشورها را در مديريت شبكه بپذيردحقوق مساو

و مĤخذمناب :ع
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