
 

های ای شبکهالمللی قطع پخش ماهوارهمسئولیت بین

 المللتلویزیونی ایران از منظر حقوق بین

 حسین رستمزاد3، مجتبی ابراهیمی0

 چکیده

 ادعایی نیعناو با ران،یا یاسالم یجمهور هایبرخی از شبکه ایماهواره کنندگان پخشقطع

 شرب حقوق نقض و اروپا هیاتحاد و تیامن یشورا هایتحریم اقتضائات ،متقابل اقدامات همچون

های شبکه تحریم دهند. عمل خود را از لحاظ حقوقی مشروع جلوه دارند تالش رانیا توسط

عمال ا چندجانبه و یا یکجانبه،طور های سازمان ملل و بهقطعنامهرویه که خارج از تلویزیونی ایران 

همچون اصل آزادی اطالعات و حق بر  المللبین حقوق اصول یبرخ نقض به منجر گردیده است

 ایماهوارههای شرکتاست. عالوه بر این، اقدام تعدادی از و حقوق معاهدات دریافت اطالعات 

 یواپخش محت طشرای نقض بدون استناد معتبر به رانیای ارسانه میتحردر برخی از مقاطع، در 

انحصار در پخش  تیممنوع»و  «ایماهواره یهامشروط پخش برنامه یآزاد» لونقض اص ،هابرنامه

د هوشمن میتحر نیدکتر ریمغا هاتحریم نیاشود. ضمن اینکه، می محسوب «ایماهواره یهابرنامه

ف قرار هد ،است یدولت ینهاد متخلف را که قاعدتاً نهادباید ها ریمتحهستند؛ طبق این دکترین، 

موجبات مسئولیت المللی در این خصوص، و تعهدات بین المللبین حقوق اصولنقض . دنده

دولت جمهوری اسالمی ایران  وآورد را فراهم میای کنندگان رسانهو تحریمها المللی دولتبین

 کند.می المللیو شکایت به مراجع قضایی بین متقابلاقدام  به مجازرا نیز 
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 مقدمه

 ،ماهواره یا قمر مصنوعی فعال در فضای ماورای جو وجود دارد که از این تعداد 199حدود 

ماهواره به پوشش  29ها حدود ماهواره مخابراتی هستند، به طوری که از بین آن 69ود حد

المللی مخابرات به ای در اتحادیه بیننظام ماهواره 61کنند. ای اقدام میهای ماهوارهنظام

: 1819ممقانی،ضیایی و طباخی)ای هستند های ماهوارهاند که میزبان شبکهثبت رسیده

ای را ارههای ماهونظام این فعالیت باید یکی از برایتلویزیونی  -رادیویی هایایستگاه (.814

مخابراتی در اختیار یک کشور و یا شرکتی  یهااز آنجا که هر یک از ماهواره اجاره کنند.

متعلق به یک کشور است، بسیار اتفاق افتاده که با شروع یک اختالف سیاسی، روند پخش 

 میتحر ایای پخش ماهواره توقف ای قطع شده است.ای ماهوارههبرنامه از برخی شبکه

 از انالمللی است که محروم کردن مخاطبهای بینتحریم نیاز اشکال نو یکیای رسانه

 61هرچند ماده  ؛اهداف آن استجمله از  ی و اجتماعیفرهنگ ،یاسیسی هادگاهیددریافت 

عنوان یکی از اشکال تحریم شورای بهمنشور ملل متحد از امکان قطع ارتباطات رادیویی 

گاه از سوی سازمان هیچ ،اما تحریم ارتباطی ؛امنیت سازمان ملل متحد سخن به میان آورده

اروپا از جمله  هیاتحادهای اخیر، با این حال در سال .ملل علیه دولتی اعمال نشده است

 رانسهو ف کایگلستان، آمرانبوده و کشورهای چندجانبه ای رسانههای اعمال کنندگان تحریم

علیه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران  ژهیوبهای را یکجانبه ایهای رسانهتحریمنیز 

 اند.کردهاعمال 

 نینامه ژنو )بپس از موافقت رانیهای ااز شبکه یای تعدادماهوارهمجدد  پخش البته،

های ها به دنبال تحریماما احتمال قطع دوباره آن( آغاز شده است؛ 1+1و گروه  رانیا

( شروع شده است، وجود دارد. در این 1811آبان م )2911جانبه آمریکا که از نوامبر یک

های ای در خصوص قطع شبکهکم رسانه یسازانیو جر یحقوق یناکاف یریگیپمیان، 

های وابسته به الملل موجب شده است رسانهها بر اساس حقوق بیناز ماهواره یونیزیتلو

خود را مشروع جلوه داده و  یرقانونیاقدامات غ نینوعی اای بههای ماهوارهها و شرکتلتدو

پرداخت ی، از حقوق یامدهایپضمن نپذیرفتن  . همچنینگذشته خود را ادامه دهند وندر

اند افکار توانسته کهی طوره ب ،امتناع ورزند ،های قطع شدهشبکه بهخسارات وارد شده 

ضرورت دارد با پشتوانه  نیبنابرا. را تقریباً با خود همراه سازند ویژه غرببه یعموم

های حقوق شبکه عییو از تضمقابله  انیجر نیای با ارسانه یو کاربرد یحقوق هایپژوهش
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ه به آزادان یدسترس یبرانیز را  حقوق مخاطبان گرید یکرد و از سو یریجلوگ یونیزیتلو

 .نموداطالعات و اخبار مطالبه 

 هاماهواره از مرزیبرون هایشبکه خشپ قطع

 شبکه سحر -3

منتقد  1سونفوری رابرت سخنان و «زهرا یچشمان آب»پخش مجموعه م 2991سال  در

پخش  تیمنجر به ممنوع، شبکه سحر یونیزتلوی زنده برنامه در لوکاستوه هیعل یفرانسو

 های سحر،قطع برنامهعلت  .(1812)مقدم، دیاز هاتبرد گرد 1سحر  یرانیا یونیزیشبکه تلو

فعال در دولت فرانسه بود که از این کشور خواسته بودند تا پخش  یستیونیصه یالب

 یتلویزیون هایکانال و ماهواره در را ایران سحرای های ضدصهیونیستی شبکه ماهوارهبرنامه

 19صادره  یدر رأ ی فرانسهو بصر یسمع یعال یشورا (.1811 عالیی،) کند قطع فرانسه

در  انیهودی و هاصهیونیست» ،«زهرا یچشمان آب» وعهدر مجم اعالم کردم 2991 هیورف

 رند،یکودک را از او بگ کیخواهند چشمان هایی که بدون عذاب وجدان میقالب شخصیت

های مجموعه چهره شخصیت نیدر ا کهی. درحال«اندای نشان داده شدهصورت رسواکنندهبه

مثبت است اما چون دادگاه نیز  جهات یو از برخ یجهات منف یاز برخ انیهودیشده  یمعرف

های صرفاً بنا به سیاست شورای مذکور گرفته نشده است، یاهیدفاع رانینشده و از ا لیتشک

 (.24-81: 1818)جعفری،  خود حکم را صادر کرد

( بیها را )به ترتمجازات نیا یو بصر یسمع ینقض مقررات شورا ،طبق حقوق فرانسه

 یلیعطتی، ونیزیموقت پخش برنامه تلو یلیتا تعط قیتعو ،یمال مهیدارد: اخطار، جر یپدر 

 پخش یناگهان توقف لذا. )همان( توقف دائمو در نهایت ای ماهواره یهاموقت پخش برنامه

 .است تناسب شرط و خودبسنده یحقوق نظام با ریمغا ایماهواره یهابرنامه

در  ایهای ماهوارهاستاپل و پخش مستقیم برنامه المللیقواعد بیناز سوی دیگر، 

در فرهنگ حقوقی، استاپل به این شرح تعریف  خصوص قطع شبکه سحر قابل بررسی است.

 اقدام یا رفتار یا سکوت لهیوسموجب آن، ممکن است شخص بهدکترینی که به»شده است: 

این صورت از آن برخوردار خود در جایی که وظیفه بیان دارد، از ادعای حقی که وی در غیر 

 هایبرنامه مستقیم پخش اگر استاپل، قاعده طبق. (1816)زمانی، « بود، ممنوع شود

                                                           
1. Robert Faurisson 



  9131پاییز / اول اره/ شم سوم الملل/ سالرسانه بین*پژوهشنامه 937

 

یونی از طریق ماهواره برای مخاطبان واقع در کشورهای دیگر طبق مقررات حقوق تلویز

ای الملل ممنوع باشد، طبیعی است که چنانچه کشوری اقدام به پخش مستقیم ماهوارهبین

 المللیبین تیمسئول مستوجب کند، دیگر کشورهای یا کشور در امواج آن دریافتمنظور به

ای ر کشوری که قلمرو آن مورد هجوم امواج تلویزیونی ماهوارهاگ لکن بود، خواهد آن برای

شور تواند به اقدام آن کقرار گرفته است، خود نیز قبالً به اقدام مشابهی دست زده باشد، نمی

 بهند تواند. بنابراین از منظر قاعده استاپل کشورهای دارای پخش مستقیم نمیاعتراض کن

 نیز ایران همچنین و کنند اعتراضای های ماهوارهنامهبر پخش برای ایران اسالمی جمهوری

 ممستقی پخش نفس برای ایماهواره هایشبکه دارندگان یا کشورها علیه اعتراض به مجاز

 (.1811آذری، بود ) نخواهد ایماهواره

 العالمشبکه  -0

 ،2919مارس در  گریبار د کی، 2991اکتبر در العالم شبکه ای پخش ماهوارهس از قطع پ

 هیدر تملک اتحاد )مستقر در ریاض( ستعرب. متوقف شد ستلیست و نااز عرب آنپخش 

ه پخش العالم از دو ماهوار توقفهستند. ست ایلماهواره ن مالک زیعرب است و مصر ن

ورت ص یدر عربستان سعود یعرب یکشورها یرساناطالع رانیزبان به دنبال نشست وزعرب

 یامیدر پ ،اقدام خود لیها سکوت درباره دلدو ماهواره پس از ساعت نیگرفت. مسئوالن ا

ند متهم کرد راشبکه از سران عرب ذکر و العالم  نیا یترین علت قطع العالم را انتقادهامهم

 ادی یهاماهواره .انتقاد کرده است عربی مسئوالن یپا گذاشته و از برخ ریز ها راکه سنت

که در  اندکرده افتیدر یرسم یمراکز و نهادها یاز برخ ییهاتیکه شکا اندیشده مدع

 ستمتهم شده ا یاسیو س ینیبا مسائل د ریها و اخبار مغاها شبکه العالم به پخش برنامهآن

 نیادیحقوق بن از ،اخبار وگردش آزاد اطالعات که  است یحال این در .(1811)شکرالهی، 

از آن  زین یالمللنیب یهایونکشورها و کنوانس یبرخ یاساس نیو قوان شودیبشر محسوب م

 یهرکس حق آزاد» :داردیحقوق بشر مقرر م یجهان هیاعالم 11ماده  .کندیم تیحما

مصون از تعرض و جستجو، کسب  د،یحفظ عقا یحق شامل آزاد نیا دارد. انیو ب دهیعق

 (.1811)جباری، « و بدون توجه به مرزهاست قیاز هر طر هاشهیاظهار اطالعات و اند

 موضوعِ دو زیم ن1119 زییدر پا ونسکوی یاجالس کنفرانس عموم نیشانزدهم در

 یجهان هیاعالم 11بر ماده  یآزاد اطالعات مبتن انیو جر ایارتباطات در دن یضرورت برابر

اطالعات و  یجهان نینظم نو جادیحقوق بشر مورد توجه قرار گرفت و موجب شد فکر ا
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 شود نیارتباطات در جهان تأم یبرابر یعنینظم،  نیاو هدف  دیآ دیپد ونسکویارتباطات در 

 .(1819)معتمدنژاد،

در ژنو  م2998که در دسامبر  «یسران درباره جامعه اطالعات» یاجالس جهان نیدر اول

 یجامعه اطالعات جادیاصول، متعهد به ا هیانیب یجهان با امضا یشد، سران کشورها برگزار

ه عامج ارهدرب انرس نیاهج الساج»ی یاراج هانخیرد دبنس در .شدند دیدر هزاره جد

ظور نمه ب هد کردند کهعت یددجاره زهاز غآ میهالعادر  انهج یاهورشکی اروس، «تیاعاطال

 بتنیمت دول ،المللیبین طحدر سده شه تاخنش نیادینب یاهیادآزر و شب وققحه ب امرتاح

 یاربان گمه قو ح تامینا ر اساسی شقن ایفای قح اههانرسی ارو ب تقویتا ر وققر حب

 (.119 -211: 1812 اد،ژدنمتع)م دننک تضمینا ر اتعاطالاز  یاروردرخب

قواعد ناظر به پخش و  آزاد اطالعات و اخبار انیمصرح جر یحقوق یمبانعالوه بر این، 

جو داللت  یراماو یاز حق استفاده از فضا یبر حقوق جامعه جهان زیای نماهواره یهابرنامه

ای که در ماهواره یهااصول حاکم بر پخش برنامه بر اساس(. 1819)کدخدایی، دارد

و  یطور مساوبه دیجو با یماورا یشده است فضا نیالمللی تدوها و اسناد بینکنوانسیون

 یدولت چیه .الملل باشدبوده و استفاده از آن تابع مقررات حقوق بین یبردارآزادانه قابل بهره

 یالملل از اصول اساسحقوق بین که در یرسانارتباطات و اطالع یبه استناد اصل آزاد

مربوطه در  یهاکشور عضو کنوانسیون کیهاست، حق ندارد حقوق شده ملت رفتهیپذ

 ودمدنظر دارد، محدرا از فضا  زیآمجو را که اصول استفاده صلح یماورا یاستفاده از فضا

 (.1811زاده، موسی و 1811، ژوکف) کند

 ویتیپرسشبکه -1

خبرنگار مجله  ی،بهار اریماز تیاز ماهواره مربوط به شکا یویتپرس پخش شبکهقطع 

 رانیکه ادعا کرد به دنبال حوادث پس از انتخابات ا است سیدر انگل ،شبکه نیاز ا کیوزوین

 «یونیزیواعتراف تل»مجبور به  یشدید روح یتحت فشارها و بازداشت وی، 2991 در سال

با « همصاحب» یبرا نیبه زندان او یفرستادن خبرنگار لیبه دل یویتو از شبکه پرس هشد

م چش»مستند به نام  یلمیبا پخش ف ،یویتم، پرس2912مارس  6 خیدر تار کرد. تیاو شکا

 یفارس یسیبیبا ب یمرد را پخش کرد که به همکار کیاز سخنان دو زن و  یبخش« روباه

 ا،یتانیدر دادگاه بر ی با رأی سیاسیویتپس از محکوم شدن شبکه پرس ودند.متهم شده ب

و قطع  یدیتول تیبه لغو پروانه فعال یبریتانیا رأ یا، سازمان تنظیم مقررات رسانه«آفکام»
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شبکه همچنین آفکام،  .داد یاز ماهواره اسکا یویتپرس یبرفرکانس پخش شبکه خ

 (.DW, 2012) جریمه کردهزار پوند  199را  «ویتیپرس»

 هیژانو 29نظر دارد، در  ریز ایتانیرا در بر یالمللنیب یهاسازمان آفکام که عملکرد رسانه

 کند،یکه پخش م ییهاوی در مورد برنامهتیشود پرس دکه نتوانسته متقاع اعالم کرد 2912

شبکه  یاهم گرفت برنامهیتصم نیزدولت آلمان پس از انگلیس، کنترل کامل دارد. 

از  1«ال ام یب»موسوم به  خیهای مونکشور قطع کند. اداره رسانه نیرا در اوی تیپرس

س س»وی از ماهواره تیپرس زبانیسیشبکه انگل یهاقطع پخش برنامه یخود برا میتصم

سس آسترا،  یهاماهواره سیسرو سیمعاون رئ 8استفن گوبلدر نتیجه،  خبر داد. 2«آسترا

اداره : »اعالم کرد رانیا یاسالم یجمهور یمایسوبه مقامات صدا یکیالکترون امیبا ارسال پ

ما ارسال نموده تا فوراً خدمات شبکه ذکر شده  یبرا یدرخواست رسم کی خیهای مونرسانه

ش وی را پختیپرس یهاگنالیتواند سنمی گریشرکت داین . میرا قطع کن (ویتیپرس)

 (.DW, 2012) «کندا قطع میخدماتش ر یاطالع ثانو تاکند و 

المللیهای بینهای ایران در اثر تحریمای شبکهقطع گسترده پخش ماهواره  

و  یغرب یکشورها یاز سو رانیا یاسالم یجمهور یمایای صداوسماهواره میتحر انیجر

که در  آغاز شد (1811م )مهر 2912اکتبر  ازو گسترده  یصورت جدهای وابسته بهشرکت

رآن، ق العالم، کوثر، شبکه ر، شبکهخب ی، شبکهوتیپرس هایا، شبکههتحریم نیدور اول ا

ماه  8به فاصله حدود  قرار گرفتند. هاتیمحدود نیا مشمول 2و  1 جمو جام 2و  1 سحر

به شرکت خدمات  6سپاستیه ایماهواره ، شرکتم2912دسامبر  21 خیبعد در تار

 فهرست از راوی تیوی و هیسپانتیپرس یرانیهای اهدستور داد تا شبک 1ای اوراونماهواره

اعمال  نیا (.1811)ایوبی،  حذف کند نیالت یکایو آمر ایخود در اسپان هایماهواره پخش

 ایاندر کشور اسپ یطور رسمبه ،ویتیهیسپان یرانیشبکه ا کهانجام شد  یها در حالتحریم

رده ک تیاروپا فعال هیکشور و اتحاد نیاهای رسانه نیو تاکنون تحت قوان دهیبه ثبت رس

                                                           
1. BLM 
2. SES Astra 
3.Stephen Goebel 
4. Hispasat 
5. Oraun 
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 افتیرا قطع پخش برنامه دیبر تخلف و  یمبن یگونه اخطارهیچ یونیزیتلو شبکه نیاست و ا

 .نکرده بود

وی و تیپرس یهاقطع شبکه»اعالم کرد: « اوراون»ای ماهوارهخدمات شرکت 

 شتریپ که ردیگیم صورت ستوتلی یوی به دنبال اقدام مشابه شرکت فرانسوتیهیسپان

 شرکت«. را متوقف کرده است یرانیا ییویراد ستگاهیشبکه و ا نیچند یاپخش ماهواره

« اروپا هیاتحاد نیگسترده از قوان ریتعب دلیلبه»ها شبکه نیا» همچنین اعالم کرد:« اوراون»

 یهامیدستور را به دنبال تحر نیا سپاست،یو شرکت مادر ه شوندیحذف م ارهاز ماهو

در  رانیا یمایصداوس سیو قرار گرفتن نام رئ رانیا ونیزیو تلو ویراد هیاروپا عل هیاتحاد

شرکت  نیصدور دستور از جانب ا زین سپاستیاروپا صادر کرده است و ه هیاتحاد اهیس ستیل

 (.1812)اسالمی، « کرده است دیرا تائ

ست وتلیشرکت تحت فشار  1«ستگلف»ای های ماهوارهشرکتم 2918فوریه  29در 

پخش دو شبکه  شوداداره می صهیونیستی -فرانسوی تبعه 2«روزن ید شلیم»که توسط 

 کرد ست درخواستشرکت از نایل نیا زیروز بعد ن کیرا متوقف کرد.  رانیا و الکوثر لمیفیآ

شرکت  (1811اسفند  4م )2918فوریه  . درکند متوقفوی را تیپرس یهاتا پخش برنامه

 رانیالعالم ا ینمود تا پخش شبکه خبر دتهدی را 8«ان یاس ت»ای شرکت ماهواره ،ستوتلی

صورت مشمول اقدامات  نیا ریدر غ ،ساعت متوقف سازد 61مدت  درماهواره  نیرا از ا

پخش  6کستگلوب زین م2918آوریل  1 در (.Presstv, 2013) دیخواهد گرد یهیتنب

 متوقف شد. زین 1«سس»ی هاکه از ماهوارهشب نیوی را متوقف کرد و پخش اتیهیسپان

کست از شرکت گلوب» اعالم کرد: ایبیانیه ، درکستای گلوبشرکت خدمات ماهواره

 ،شرکت خواسته شده نیاز ا آنکرده که در  افتیای درنامه« سس»ای خدمات ماهواره

حداکثر از را  رانیا یاسالم یجمهور یمایهای سازمان صداوستمام شبکه ایپخش ماهواره

 نآبعد از  میتصم نیا» آمده است: بیانیه نیدر ادامه ا .«کند فمتوقم 2918 لیآور 1 خیتار

 مایسازمان صداوس ،کایآمر یداروزارت خزانه یخارج یهاییگرفته شد که دفتر کنترل دارا

                                                           
1. Golf sat 
2. Michel de Rosen. 
3. Satellite Telecommunications Network (STN) 
4. Globe Caste 
5. Ses 
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های خود افزود که بر اساس آن را به فهرست تحریم یاهلل ضرغامآن عزت )وقت( استیو ر

 Inter) «باشدن فهرست ممنوع مییا نیاز جمله ارائه خدمات به مشمول تیونه حماهرگ

American Security Watch, 2013). یغرب یکشورها یادعاها لیبه دل میتحر نیا 

 م2991 در حوادث رانیا یاسالم یجمهور یمایصداوس یبشر از سوحقوق  بر نقض یمبن

 .شداعمال ( 1811)

 ،بردهات یهادهنده پخش ماهواره سیسرو ،1اوآرکی شرکت همم  2912در اکتبر سال 

شبکه  1شامل  رانیا یاسالم یمهورج یونیزیو تلو ییویشبکه راد 11را که  یفرکانس

 شبکه خبر، ، شبکه2و  1، سحر 2و  1جم جام الکوثر، م، شبکهالعال، ویتیپرس یونیزیتلو

 البته .(1812کرد )اسالمی،  عد، قطشدنآن پخش می یبر رو ییورادی شبکه 19 و قرآن

 ,Forrester)نمود  رییپخش تغ قیبه تعل یمدت یابرن، رایای اهای ماهوارهقطع شبکه

2014.) 

د ست توافق کردنست، شرکت آرکیوا و یوتلبر اساس اخبار منتشر شده از سوی یوتل

مان صداوسیمای های متعلق به سازبرد برای برنامههای هاتکه پخش برنامه از طریق ماهواره

های اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران متوقف شود. این تصمیم برای اجرای تحریم

 1مصوبه شورای سمعی و بصری فرانسه اتخاذ گردید که متضمن توقف فعالیت شبکه سحر 

ی که به شبکه اجداگانهآرکیوا در نامه  .Comminications, 2012 (Eutelsat)بوده است 

رییس  2گری فالوز«. شورای اروپا این تصمیم را گرفته است»فرستاد اعالم کرد: وی تیپرس

 ی اتحادیهاالجراالزمهای در پی تحریم»وی گفت: تیروابط عمومی شرکت آرکیوا به پرس

ست( مبنی بر قطع ای فرانسه )یوتلی مکرر موسسه پخش رسانههادرخواستاروپا و 

از سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران پخش  که 1های شبکه سحر همیشگی برنامه

«. ست و هات برد متوقف شده استیوتلهای این سازمان از ماهوارهشود، پخش برنامهمی

ما قراردادها را فسخ کردیم زیرا »ست گفت: ای شرکت یوتل، مدیر منطقه8کارن بادالوف

 (.1811)العالم، «بود. ما ناچاریم از آن پیروی کنیم اروپا هیاتحاددستور 

                                                           
1. Arqiva 
2. Gary Fallous 
3. Karen Badalov 
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های صداوسیمای جمهوری ای، قطع پخش شبکههای ماهوارهبا وجود اینکه، شرکت

 1«مایا کوچیانچیک»اسالمی ایران را با استناد به تصمیمات اتحادیه اروپا اعالم کردند اما 

ه ست گرفته شداین تصمیمی است که از سوی یوتل»سخنگوی اتحادیه اروپا اعالم کرد: 

ی علیه اکنندهمی که اتحادیه اروپا اتخاذ نموده است شامل تدابیر محدود است. تصمی

است و شامل  ونقلحملجمهوری اسالمی ایران در خصوص امور مالی، انرژی، تجارت و 

کننده هماهنگ یرسم یسخنگو 2چیانیکاس ایماهمچنین  (.Rt, 2012)« شودارتباطات نمی

قدام از ا یاروپا، زمان هیاتحاد» و با العالم اظهار کرد:گودر گفت ،اروپا هیاتحاد یخارج استیس

 یارتباط میتصم نیکرد، ا یخود را علن میشرکت، تصم نیمطلع شد که ا« ستیوتل»شرکت 

، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 8. همچنین مایکل مان«اروپا ندارد هیبه اتحاد

ع، در آن مقط«. شوندینمهای ایرانی نهها مشمول رسااین تحریم»وی گفت: تیاروپا، به پرس

اند ای قطع شدههای ماهوارهمرزی در حالی از سوی شرکتای برونهای ماهوارهپخش شبکه

باشد؛ موضوعی که از سوی ها به تصمیمات اتحادیه اروپا و ارکان آن میکه استناد آن

های سیاسی را که با اهتوان دیدگمسئوالن مربوطه اتحادیه اروپا رد شد. در این خصوص می

های اعالم شده در این مورد همخوانی ندارد، به وضوح مشاهده کرد. در واقع اتحادیه سیاست

المللی عمل کرده است. آمیز، برخالف اصول و قواعد بیناروپا با اتخاذ مواضع دوپهلو و ابهام

و  یاز نظر کمها چه تحریم یاروپا در خصوص گسترش قلمرو هیدر هر صورت اقدام اتحاد

ماده آمده است که  نی(. در ا1812 ،یمنشور است )حداد 18نقض ماده  یفیچه از نظر ک

 ییاجرا اتیعمل یای برامنطقه ینهادها ایاز قراردادها  یدر موارد مقتض تیامن یشورا»

 یقراردادها موجببه ییاجرا اتیگونه عملهیچ یکرد ول خواهدخود استفاده  اریتحت اخت

« صورت نخواهد گرفت تیامن یای بدون اجازه شوراتوسط مؤسسات منطقه ای ایمنطقه
(Dupont, 2012.) 

 

 

                                                           
1. Maya Kuchian Chick 
2. Maya Kasianich 
3. Michael Mann 
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ویژه ای یکجانبه آمریکا علیه سازمان صداوسیما و بههای رسانهروند تحریم

 مرزی آن های برونشبکه

ی هاتاکنون مشمول تحریم یکجانبهای های رسانهدر قالب تحریم رانینهادها و مسئوالن ا

های نهادافراد و  نتون،یکلبیل  ییم، طبق فرمان اجرا1111سال  در اند.قرار گرفته کایآمر

 شدندمنع  رانیا برایو خدمات  هایاز فراهم کردن محصوالت، تکنولوژ ییکایآمر

(Presidential Documents, Federal Register, 1997.) یجیدستورالعمل، نتا نیا 

 ینترنتیخدمات ا گریافزار و دمختلف نرم یهاتیبه سا ینترنتیاکاربران  یمانند عدم دسترس

اضر که در حال حرا  دیبه بازار اندرو انیرانیا یطور مثال گوگل دسترسدر برداشت. به زیرا ن

دفتر (. Declan McCllagh, 2012)محدود کرد  ،کندمی تیفعال Google playبا نام 

 میرا بر عهده دارد. تحر میاعمال تحر کا،یآمر یرداوزارت خزانه یخارج یهاییکنترل دارا

در  کا،یآمر جمهورسیرئ ییپس از فرمان اجرا ران،یای مربوط به احوزه ارتباطات و رسانه

 (.Presidential Documents, Federal Register, 1997) دیم، وضع گرد2991سال 

 م2912مصوب  «هیو سور رانیا یحقوق بشر داتیکاهش تهد»قانون  698طبق ماده 

 مینهادها که قرارداد مستق گریای و ددهندگان خدمات ماهوارهارائه یتمامدر کنگره آمریکا، 

 از ارائه، باید تحت کنترل دولت دارند ای یدولت ینهادها ای رانیای با دولت اپخش ماهواره

در ارتباط  شیهاتیفعال رانیکه دولت ا یکنند؛ تا زمان یوددارها خای به آنخدمات ماهواره

 The Iran)ای را متوقف سازد ماهواره یهاگنالیو محدود نمودن س تیبا ارسال پاراز

Threat Reduction and Syria Human Rights Act, 2012 .) ،مرکز »طبق این قانون

 Presidential) دیگرد میم تحر2912 یدر جوال ایران« اطالعات و ارتباطات آوریفن

Documents, Federal Register, & OFAC SDN 15098, 2012.)  
 هیدر فور ران،یا یاسالم یجمهور یمایصداوس وقت سیرئ یضرغام اهللعزت در ادامه

 OFAC) آزاد اطالعات انیگرفتن اصل جر دهیناد لی، به دلم2918

SDN:15553&Presidential Documents, Federal Register, 2013 ) عیصنا»و 

آزاد اطالعات و ارائه خدمات مربوط به  انیگرفتن اصل جر دهیناد لیبه دل ایران« یارتباط

م 2916 سال در (.OFAC SDN:11181, 2013)قرار گرفت  میمشمول تحر تیارسال پاراز

بر را به نهیکاالها و خدمات هز یصادرات برخ ،یعموم یداری با صدور مجوزوزارت خزانه

و کاالها  دماتخ نی. از جمله اساختخارج  میمنظور استفاده افراد، از شمول تحربه رانیا
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افزارها افزارها و سختاز نرم یبرخ نه،یبر هز یمبتن ینترنتیا یارتباطات شخصبه توان می

لب تاپ و  ،ایهای ماهوارهکارت، مودم، تلفنهای هوشمند، سیممانند تلفن همراه، تلفن

ها یمتحر ستیکه قبالً نامشان در ل ی. البته دولت و افراداشاره کردضدویروس  یافزارهانرم

 (.OFAC, General Lieense D-1, 2014) انددهیمجوز خارج گرد نیشده از شمول ا انیب

 2911از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و به ویژه بعد از حوادث ساختگی دسامبر 

مقامات دولت  که بود یاحتمال از اهداف تازه یکی ما،یسازمان صداوس( در ایران، 1814)در 

 رانیای اشبکه ماهواره یهاگنالیحذف سکه  آورندمی انیآن سخن به م میاز تحر کایآمر

بود که البته  هاآناز جمله  مایبه صداوس زاتیفروش تجه و ممنوعیت هاماهواره یاز رو

های ارائه دهنده  ( اعمال نشده است. با توجه به اینکه عمده شرکت2911تاکنون )دسامبر 

رسد ی اروپایی و تحت قوانین کشورهای مربوط به خود هستند به نظر میامات ماهوارهخد

مواضع فعلی اتحادیه اروپا در قبال حفظ برجام که مخالف مواضع آمریکا هستند بر روند 

 ای از سوی آمریکا تاثیرگذار بوده است.اجرای تحریم ایران حداقل در بخش رسانه

و  کایآمریکجانبه  یهامیتحر فهرستصورت قرار گرفتن در در  یرسانه ملدر این میان، 

 در معرض ها،میتحر نیشدنِ ا یاتیعمل یدر راستا یو عرب ییاروپا یکشورها یبرخ یهمراه

رزی مهای برونویژه پخش شبکهها و بهبود که دسترسی صداوسیما به ماهوارهخواهد  بیآس

 و یفن زاتیفروش تجه ما،یصداوس میتحربا  ،گرید یاز سوآن با چالش مواجه خواهد شد. 

امکان  رسدیبه نظر م نیهمچنو با مشکل روبرو خواهد شد  یمیقد زاتیتجه ریتعم ای

 روبرو خواهد شد بیشتری در نقاط مختلف جهان با مشکالت مایدفاتر صدا و س تیفعال
(,2018 euronews.) 

ا اختیار وضع قوانینی را شود که آیا کشورهایی همچون آمریکحال، این سؤال مطرح می

های ماهواره باشند و المللی در حوزه پخش شبکهدارند که محدود کننده قراردادهای بین

 میتحر و بیتعق مورد( عام یمعنا به) ایران دولت یاجزا عنوانبهرا  مایصداوستوانند می

های شرکت ای که باقراردادهای پخش برنامه ماهواره»؟ در پاسخ باید گفت که دهند قرار

شود تابع مقررات داخلی کشور متبوع خود هستند. حتی برخی ای منعقد میپخش ماهواره

هایی چون اس تی ان و هیسپاست نیز هستند ست، مالک سهام شرکتها مانند یوتلاز آن

ها از ها نیز مداخله نمایند. لذا طبیعی است که این شرکتگیری آنتوانند در تصمیمو می

ل مانند الملدولت متبوع خود تبعیت نمایند. با این حال نباید مقررات حقوق بیندستورهای 
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حقوق بشر و حقوق ارتباطات را نقض نمایند که در این صورت شرکت و کشور متبوع 

اما تحریم یکجانبه اگر بدون شرایط اقدام متقابل انجام گیرد،  توانند مسئول قلمداد شوند؛می

ای، اصل آزادی های ماهوارهتواند اصل آزادی پخش برنامهمینامشروع است. این تحریم 

 «ارتباطات، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول اقدام متقابل و تعهدات قراردادی را نقض نماید

تواند های یکجانبه آمریکا علیه سازمان صداوسیما همچنین میتحریم (.1814)ضیایی، 

 المللی این کشور شود.و مسئولیت بینمنجر به نقض معاهده مودت ایران و آمریکا 

 1«های اطالعات عمومیها و فعالیتسیاست»نام  به ایقطعنامهدر این میان، با تصویب 

 ضرورتبر ، (A/RES/67, 2013) متحد ملل سازمانکمیته اطالعات  درم 2918در سال 

 رادیویی و یونیتلویز ای،ماهواره هایبرنامه پخش بر ناظر المللیبین قوانین نقض پیگیری

تواند در کارزار تحریم می ضمن اینکه این سند رسمی سازمان ملل متحد. شد تأکید

 یهایریگیبرای پنیز مبنای قانونی مفیدی آفرینی کند، صداوسیما از سوی آمریکا نقش

واهد خها های تلویزیونی از ماهوارهشبکه کجانبهیحقوقی جمهوری اسالمی ایران درباره قطع 

 .بود

 رد را یمؤثر بندهای نیز ملل سازمان در کشورمان نمایندگی که قطعنامه این متن در

 معجوا دیگر بر یارسانه اثرگذاری و تسلط در غربی کشورهای تالش هرگونه گنجاند، آن

 پخش بر ناظر المللیبین قوانین و مقررات نقض به جدی رسیدگی. است شده محکوم

 ودوج با که است قطعنامه این مهم بند دیگر ،رادیویی و نیتلویزیو ای،ماهواره هایبرنامه

 کمیته سهیرئئتیه عضو و گزارشگر ،2سینوامبا دیوید. رسید تصویب به هاغربی تمخالف

 چندین پخش غربی، کشورهای»: گفت خود رسمی گزارش در متحد ملل سازمان اطالعات

 ای،سانهر سلطه با تالشند در و اندکرده قطع جانبهکی طوربه را ایرانی تلویزیونی شبکه

 زا حمایت با کمیته این در فرانسه نماینده .«کنند تحمیل جهانیان به را خود هایدیدگاه

 نای گزارشگر رسمی گزارش متن از را غربی کشورهای عبارت کرد تالش غربی کشورهای

 الفتمخ با ولی کند حذف شود،می منتشر ملل سازمان رسمی سند عنوانبه که کمیته

ر، )ستاد حقوق بش نشد کار این به موفق دیگر، کشور چند و روسیه ایران، اسالمی جمهوری

2918.) 

                                                           
1. Public Information Policies and Activities 
2. David Sinowamba 



 992*الملللویزیونی ایران از منظر حقوق بینهای تای شبکهالمللی قطع پخش ماهوارهمسئولیت بین
 

 های تلویزیونی ایرانالمللی قطع پخش شبکهبین مسئولیت

 ایهای ماهوارهالمللی شبکهمسئولیت بین-3

خلف را تالمللی است که مالملل متضمن مسئولیت بینهرگونه عمل متخلفانه در حقوق بین

 المللی و جبرانتوقف عمل متخلفانه، اجرای تعهد بین»کند: مواجه می با چند تعهد ثانوی

و  تأسفخسارت )شامل اعاده وضع به حالت سابق، پرداخت غرامت، اقرار به تخلف، اظهار 

چنانچه عمل متخلفانه نقض یک قاعده آمره باشد مانند تحریک به «. یا عذرخواهی رسمی(

و یا تجاوز از طریق رسانه، سایر کشورها متعهد به عدم شناسایی وضعیت زدایی نسل

نامشروع، عدم کمک به استمرار وضعیت و همکاری برای پایان بخشیدن به این وضعیت 

 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally)شوند می

Wrongful Acts, 2001 .)توان این تعهد را به تقبیح اقدام می المللیدر خصوص شبکه بین

های مادی و معنوی به رسانه مربوطه تفسیر صورت گرفته و عدم کمک مالی و قطع کمک

 نمود.

ت رسد امکان طرح مسئولیالمللی عام مواجه باشیم به نظر میزمانی که با یک تعهد بین

د به دلیل فقدان الملل موجوالمللی رسانه فراملی مستقل وجود دارد. حقوق بینبین

ه ی، به این امکان کمتر توجه کردردولتیغسازوکارهای مناسب برای طرح مسئولیت بازیگران 

ها را در سیستم قضایی داخلی پیگیری کنند تا مسئولیت رسانهاست و کشورها سعی می

 Hemmings)نمایند که در این حالت مسئولیت مدنی و کیفری رسانه مطرح خواهد بود 

Pritchard, 2000) المللی رسانه متخلف. به همین دلیل در عمل تالش و نه مسئولیت بین

شود تا اقدام متخلفانه رسانه به یک کشور منتسب شود تا امکان پیگیری آن در سطح می

(. چنانچه 1811، خبر شبکه یراهبرد یشورا یحقوق مطالعاتالمللی وجود داشته باشد )بین

المللی یک دولت اثبات نمود، نظام حقوقی مسئولیت بین بتوان وابستگی یک رسانه را به

ز ا یکی یی است که نتوان این انتساب را احراز کرد.جا درشود اما مشکل اساسی جاری می

عی نواست به یهای فراملرسانه یحقوق تیها در عرصه ارتباطات مبهم بودن ماهپیچیدگی

 و طاقت فرساست. دهیچیپ یدولت امر کیها به رسانه یکه انتساب برخ

 شانژهیوای به دلیل ماهیت های ماهوارهالبته، باید به این نکته نیز اشاره کرد که شبکه

ن عضویت . ایانددرآمدهالمللی مخابرات المللی یعنی اتحادیه بینبه عضویت یک سازمان بین
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ی به همراه المللها را در قبال این سازمان بینالمللی این شبکهتواند حداقل مسئولیت بینمی

ای در های ماهوارهالمللی شرکتدر خصوص مسئولیت بین (.1819داشته باشد )ضیایی،

ها را در المللی شرکتمرزی ایران، ابتدا باید مسئولیت بینهای برونقبال قطع پخش شبکه

 الملل مورد توجه قرار داد.حقوق بین

مسئول اعمال متخلفانه  ها رایک قاعده عمومی که شرکت ،المللدر حقوق بین

تقیم طور مسبه ،وجود ندارد؛ البته برخی معاهدات بلندمدت چندجانبه ،دبدان شانالمللیینب

ای در تحریم رسانه .(Kamminga, 2004)کنند ها تعهداتی را تحمیل میبر شرکت

بر عهده داشت. این شرکت که از  یاست نقش عمدهشرکت یوتل ،جمهوری اسالمی ایران

 ان اس تی و ای مانند هیسپاستهای ماهوارهدیگر شرکت گیرندگانیمامداران و تصمسه

 ایران خودداری نمایند یاهای ماهوارهتا از پخش شبکه کردها درخواست باشد، از آنمی

(Falssili & Solut, 2012). واوراون ست، مانند اینتل دیگری نیز هایضمن اینکه شرکت 

 ایران را متوقف ساختند.جمهوری اسالمی ای ی ماهوارههابرنامهپخش آرکیوا 
ای ایران، در نتیجه های ماهوارهدر مقاطعی منجر به توقف پخش شبکه این اقدامات،

اما نقض تعهدات قراردادی  ها با ایران گردیده است؛نقض قراردادهای فراملی این شرکت

 گردد؛المللی آن دولت نمیشرکت هرچند به دستور دولت متبوع باشد سبب مسئولیت بین

تعهد  صرف نقضالمللی دولت، یک دولت تنها بهنویس مسئولیت بینپیش 2زیرا طبق ماده 

 دولت، مسئولیت سبب المللی خواهد داشت. بدین معنی کهالمللی خود مسئولیت بینبین

قض نقض قرارداد شرکت، منجر به ن با این وجود، .است وی المللیبین تعهدات از عدول

ها مانند اسپانیا و فرانسه با گذاری دوجانبه کشورهای متبوع این شرکتمعاهدات سرمایه

ایران و معاهدات مودت مانند معاهده مودت ایران و آمریکا گردیده و موجبات مسئولیت 

فضا مورخ  معاهده حقوق 4ماده المللی این کشورها را فراهم آورده است. همچنین بین

ها به دولت را کاهش داده است و مقرر گونه شرکتتساب اعمال این، آستانه انم 1141

کلیه دول عضو کنوانسیون دارای مسئولیت اقدامات ملّی صورت گرفته از سوی »دارد: می

نهادهای خصوصی یا دولتی در قلمرو مرزهایشان از جمله اقدامات در ماورای جو شامل ماه 

چنین مسئولیتی زمانی محرز خواهد بود که با  باشد. در هر حال،و دیگر اجرام سماوی می

 زا المللیبین هایسازمان به رجوعهمچنین،  «.باشدنظارت مستمر دولت تحقق پذیرفته 

 «ماوراء جو یاز فضا انهیجواستفاده صلح تهیکم» و مخابرات المللیبین هیاتحاد جمله



 991*الملللویزیونی ایران از منظر حقوق بینهای تای شبکهالمللی قطع پخش ماهوارهمسئولیت بین
 

 یامبن تواندمی سابقه نیا. دینما جادیا کشورمان مواضع از ایسابقه تواندمی (وسیکوپ)

 ربش حقوق یشورا مانند یکاروساز به رجوع. گردد متخلف یکشورها هیعل قطعنامه صدور

 موارد یبرخ در انیب یآزاد و ارتباطات یآزاد نقض چارچوب درنیز  متحد ملل سازمان

 (.1814)ضیایی،  است پذیرامکان

 المللی کشورهامسئولیت بین -0

طور یکجانبه اعمال های سازمان ملل و بهها که خارج از قطعنامهتای دولتحریم رسانه

لل الماصول حقوق بینو  نقض تعهدات قراردادی، اصل مصونیت اموال دولتی ،گردیده است

ها را فراهم المللی دولتالمللی موجبات مسئولیت بین. نقض این تعهدات بیناستارتباطات 

المللی خود به علل رافع ای فرار از مسئولیت بینها برکند. البته ممکن است دولتمی

مانند م( 2991)مصوب  هاالمللی دولتمسئولیت بین نویسیشمسئولیت مذکور در طرح پ

( استناد جویند. در 21( و ضرورت )ماده 28)ماده  1(، فورس ماژور22اقدام متقابل )ماده 

تقابل عنوان اقدام مبه گرید یالمللی دولت نسبت به دولتتعهد بین ریمغا که فعلِ یصورت

که فعل مذکور  یانجام شده باشد، در صورت صحت اقدام مذکور و تا حد ریدولت اخ هیعل

ه فعل ک یدر صورتهمچنین  .گرددیالمللی آن زائل موصف متخلفائه بین ،اتخاذ شده باشد

تخلفانه م باشد وصفاضطرار از  یناش ،گرید یالمللی دولت نسبت به دولتمغایر تعهد بین

قابل ریغ ییرویبا ن بینییشپ رقابلیای غوقوع واقعه اضطرارشود. المللی آن زائل میبین

 ربطذی طیتعهد را در شرا یاحتراز است که از کنترل دولت خارج بوده و اساساً اجرا

 ریمتخلفانه بودن فعل مغا هیتوج یتواند برادولت نمیاز سوی دیگر،  سازد.می رممکنیغ

حفاظت  یضرورت استناد کند. مگر آنکه آن فعل: الف( تنها راه برابه شیالمللی خوینتعهد ب

 یا( منافع دولت ب ع باشد؛والوقبیو قر یجد یدولت در برابر خطر یاز منافع اساس

المللی را در کل شدیداً منافع جامعه بین ایها وجود دارد هایی که تعهد در قبال آندولت

ای علیه ایران شرط تناسب در تحریم رسانه .(114: 1814و ضیایی،  حکمتی) متأثر نسازد

 تحقق نیافت.

استناد به حالت ضرورت نیز مستلزم اثبات تهدید یا خطری عینی است و صرف تصور تهدید 

 Case Concerning Oil ضرورت محسوب گرددتواند عاملی برای استناد بهنمی

                                                           
1. Force majeure clauses 
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Platforms,ICJ, 2003:162)). خصوص در بحث پخش است که اعمال ایران به این در حالی

نبوده است که موجودیت کشوری را به نابودی بکشاند و  یاگونهای بههای ماهوارهبرنامه

 ضطرار()ا شود. استناد به فورس ماژورتحریم نیز تنها راه صیانت از منفعت دولت تلقی نمی

 غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابلخواهد بود که خارجی بودن حادثه،  یرپذنیز زمانی امکان

ها علیه ایران این شرایط حاصل مقاومت بودن آن اثبات گردد. در حالی که در اعمال تحریم

شود. در نتیجه باید گفت به دلیل عدم حصول شرایط خاص علل رافع مسئولیت نمی

ائل ز ای ایران()اقدام آمریکا در تحریم رسانه هاالمللی، وصف متخلفانه بودن عمل دولتبین

خش های پها در رابطه با شرکتالمللی دولتگردد. عالوه بر این، بعضا مسئولیت بیننمی

ی، و حکمت ییایض)اند نیز متصور است ای صورت دادهای که تحریم رسانههای ماهوارهبرنامه

ن را یالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، سرزمعالوه بر این دیوان بین (.111: 1814

کند که هیچ دولتی نباید سرزمین خود طرح مسئولیت دانسته است و بیان می در زمرهنیز 

از  بایدرا عامدانه برای نقض حقوق کشوری دیگر در اختیار ثالث قرار دهد و هر کشوری 

 Draft Articles on) مطلع باشدشود، انجام می تمام اقداماتی که در قلمرو آن

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001: 4).  

 فراتر جدید و کالسیک های نظریه از را پا نیز م1141 مورخ فضا حقوق معاهده 4 ماده

 رتصو ملی اقدامات مسئولیت دارای کنوانسیون عضو دول کلیه: »داردمی مقرر و گذاشته

 ماورای در اقدامات جمله از ایشانمرزه قلمرو در دولتی یا خصوصی نهادهای سوی از گرفته

 خواهد محرز زمانی مسئولیتی چنین درهرحال،. هستند سماوی اجرام دیگر و ماه شامل جو

 یتفعال ماده این طبق بنابراین. «باشد پذیرفته تحقق دولت مستمر نظارت با که بود

 نآ به منتسب باشد، سرزمینی دولت نظارت تحت چنانچه ایماهواره پخش هایشرکت

 نویسپیش طرح 1 ماده طبق نتوان که صورتی در و( 141: 1811 زمانی،) است دولت

 را انتساب فضا حقوق معاهده 4 ماده نمود، اثبات را ها دولت مسئولیت ها،دولت مسئولیت

 .(Chetail 2013,) است نموده آسان

 وز رییسبه گفته گری فال در مقاطعی در گذشته ایرانهای شبکهای توقف پخش ماهواره

در پی تحریم اتحادیه اروپا و درخواست های مکرر موسسه  ،روابط عمومی شرکت آرکیوا

قررات م ،ستست( صورت گرفته است. از آنجا که شرکت یوتلای فرانسه )یوتلپخش رسانه

)باشگاه خبرنگاران،  کندهای رادیویی و تلویزیونی فرانسه را اجرا میاداره پخش برنامه
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عی سم یمصوبات شورا یباشد. عدم اجراست محرز میدولت فرانسه به یوتل ، دستور(1812

و  اولسال  :خواهد داشت یدر پ ستیوتلشرکت  یرا برا ریز یهافرانسه مجازات و بصری

سال سوم لغو و  درآمد ناخالص شرکت درصد 21و  1 مالی در حد مهیجر دوم به ترتیب

 مادرید ایمنطقه دولت به اسپانیا دولت نینهمچ(. 82: 1818)جعفری، شرکت تیفعال مجوز

 (.Rony,2013)سازد  متوقف را ویتیهیسپان و ویتیپرس هایشبکه پخش تا داد دستور

 هایهشبک پخش است داده دستور ستاینتل به نیز آمریکا خارجی هایدارایی کنترل دفتر

 بر .کند متوقف را الکوثر و ایران اسالمی جمهوری خبر شبکه جم،جام سحر، جمله از ایرانی

 نویسپیش» طرح 1 ماده طبق هادولت از بسیاری مسئولیت استنادات، و ادعاها این اساس

 .شد خواهد اثبات «دولت المللیبین مسئولیت

 المللی اتحادیه اروپامسئولیت بین -1

 یقوقح شاخصایت   دارای هادولت با نیز و یکدیگر با خود روابط در المللیبین هایساازمان 

المللی دادگسااتری در تفساایر  بر اساااس رأی مشااورتی دیوان بین . هسااتند المللیبین

المللی، از تابعان های بیننامه میان ساازمان جهانی بهداشات و دولت مصر، سازمان  موافقت

 وها الملل، اساسنامهالملل و ملتزم به تعهداتی هساتند که قواعد عام حقوق بین حقوق بین

 Interpretation of the) اناادهااا ایجاااد نمودهالمللی برای آنبین هااایموافقتنااامااه

Agreeinsciit, 1951 & I.C.J. Reports, 1980: 37). 
الملل عالوه بر اینکه اهلیت برقراری که هر تابع نظام حقوق بین نمایدیم یاین امر منطق

ت قراردادی و ، باید در صورت نقض تکالیف و تعهدارا داردروابط حقوقی با دیگران 

ه ک دارندالمللی نیز موقعیتی های بینغیرقراردادی دارای مسئولیت باشد. امروزه سازمان

تواند نسبت به وضعیتی المللی نمی. از این رو جامعه بینهستندقادر به انجام این امور 

مللی الآور بینالمللی به نقض قواعد الزامهای بینمسامحه را روا دارد که در آن سازمان

 .(Butkiewicz, 1982: 117) ولی در قبال آن فاقد مسئولیت باشند ،مبادرت ورزند

با مقرر کردن شااخصاایت حقوقی  ( 2991دسااامبر  18)مصااوب  1معاهده لیساابون

 هاییدر پیشنهاد .(TFEU, 2007) سازدالمللی برای اتحادیه، وضاعیت آن را روشن می بین

المللی به های بینبررساای مساائولیت سااازمان طی روندم 2998که اتحادیه اروپا در سااال 

                                                           
1 . Treaty of Lisbon 
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جامعه اروپا را یک نمونه ساازمان کالساایک ندانست   ،الملل ارائه دادکمیسایون حقوق بین 

 طبیعی یهارمالمللی با حقوق خاص خود و فراتر از نُبلکاه آن را یاک بازیگر صاااحنه بین  

هنوز مبنایی روشااان برای  المللی تلقی نمود. با این وجود باید بیان کردهای بینساااازمان

. (Kelemen, 2005: 1- 3) المللی وجود نداردهای بینتفاوت اتحادیه اروپا و دیگر سازمان

المللی و اعضای آن پیش خواهد تضامنی سازمان بین بحث مسئولیت ثانوی و عالوه بر این،

وق اسناد حق صراحتاً در ربطیالمللی ذموازات سازمان بینآمد. مسائولیت تضامنی اعضا به 

به  های عضو آنتوان گفت اتحادیه اروپا و دولتبینی شده است. بر این اساس میفضا پیش

ای جمهوری اساالمی ایران مسائولیت تضامنی خواهند داشت و دولت   دلیل تحریم رساانه 

ها یا هردو اقامه تواناد به انتخاب خود برای جبران خساااارت علیه هر کدام از آن ایران می

 .ددعوی کن

 

 ی ریگجهیتن

م باز 2991سال در  1شبکه سحر قطع  به رانیای اماهواره هایشبکهتوقف پخش پیشینه 

البته، . افتیادامه ای کشورمان در مقاطعی های ماهوارهقطع سایر شبکه در ادامهو  گرددمی

 .است شده آغاز ژنو موافقتنامه از پس هاماهواره از رانیا هایشبکه از یتعداد مجدد پخش

های شرکت یاز سو رانیا یاسالم یجمهور یاهای ماهوارهتوقف پخش برنامه شبکه

 یو آموزش یها جنبه اجتماعشبکه نیاز ا یکه برخ گرفته استصورت  یای در حالماهواره

اند هداشت یجنبه خبر زیها نشبکه ریجم، سحر و قرآن( و ساهای جاماند )مانند شبکهداشته

  .باشد «ییاستثنا یعموم خطر»از  یاقتواند مصدو نمی

 اقدامات همچون ینیعناو با ران،یا یاسالم یجمهور ایماهواره هایشبکه کنندگانمیتحر

 یسو از بشر حقوق نقض و اروپا هیاتحاد و تیامن یشورا هایتحریم اقتضائات و متقابل

 کرد فراموش دیانب اما بخشند، تیمشروع خود عمل به دارند تالش رانیا یاسالم یجمهور

همچون اصل آزادی اطالعات  المللبین حقوق اصول از یبرخ نقض به منجر هاتحریم نیا که

ران های ایشبکه قطع شده است. یبشر حقوق اصول از یکی عنوانبه اطالعات افتیدر حقو 

یکجانبه اعمال گردیده است چندجانبه و یا طور های سازمان ملل و بهکه خارج از قطعنامه

تعهدات قراردادی، اصل همچون و حقوق معاهدات  یالملل عموماز حقوق بین یناقض اصول

الملل ارتباطات را در پی داشته است. نقض این اصول حقوق بین و مصونیت اموال دولتی
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ها دولت المللیموجبات مسئولیت بین، المللبین حقوق اصولو همچنین المللی تعهدات بین

 د.ینمامی متقابل اقدام به توسل به مجاز را رانیا یاسالم یجمهور یتح وکند را فراهم می

 قطع در ایماهواره یهابرنامه پخش هایشرکت متخلفانه عملاز سوی دیگر، در قبال 

 تیمسئول ها نیزمرتبط با آن شرکت هایدولتبرای  ،رانیا جمهوری اسالمی هایشبکه

 دولت المللیبین تیمسئول نویسپیش 1 ماده بر اساس رایزاست  متصور المللیبین

 تدول گردد، احراز دولت توسط شرکت تیهدا ای و کنترل دستور، که یصورت در( م2991)

 یاسالم یجمهور دولت شده، ادی موارد بر اساس. داشت خواهد المللیبین تیمسئول مزبور

 .ه کندمراجع المللیبین ییقضا مراجع به تواندمی خود حقوق احقاق یبرا رانیا

 که یطوره است ب نهیزم نیمقررات در ا شتریآور بودن بلزوم اجبار و الزام ،گرینکته د

 نینو آوریفن که یجهان دیجد طیشرا در دارند. یاهیمرتبط، جنبه توص نیاغلب قوان

 هانآ یبرا گذشته مانند نیز هادولت تیحاکم و شناسدینم مرز گرید ارتباطات، و اطالعات

 یِگذارقانون به راجع ها،سازمان چارچوب در که رندیناگز کشورها آورد،نمی دیپد تیمحدود

در این عرصه دولت جمهوری اسالمی ایران  .برسند توافق به ها،رسانه و ارتباطات یفرامرز

توانند به ایفای این می 1ABUو به ویژه سازمان صداوسیما با استفاده از جایگاه خود در 

 گام بردارند. عرصه نیآور در امقررات الزامبه سمت تدوین  مسئولیت بپردازند و

 مرزی سازمانهای برونشبکه احتمالی با قطع یحقوق یبرخورد رسم یبرادر این میان، 

شود و با مشارکت مسئوالن  نیتدو یحقوق یراهکار و استراتژ دیها بااز ماهواره مایصداوس

 نکهیآن اقدام کرد. ضمن ا در خصوصی المللمرتبط نظام، در سطح بین یهاو دستگاه

ل و متشک مرزی، معاونت برونمایسازمان صداوس یو راهبر تیبا هدا ایژهیو یشورا لیتشک

 ییرقضایو غ ییموضوع در مراجع قضا نیا یحقوق یریگیپ یمرتبط برا یهااز دستگاه

 یرورلمللی ضادر سطح بین یاسیس یریگیای و پرسانه یسازانیالمللی همزمان با جربین

 فایا ییتواند نقش بسزاکشورمان می یپلماسیدستگاه د زمینه، نیرسد که در ابه نظر می

 .دیمان

 

 

                                                           
1. The Asia-Pacific Broadcasting Union 
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 ایمحورها و پیشنهادهای رسانه

ای هویژه شبکهای یکجانبه آمریکا علیه سازمان صداوسیما و بههای رسانهروند تحریم -

الملل و ارتباطات، ن حوزه حقوق بینمرزی آن در مستندی با استفاده از کارشناسابرون

دانان تبیین های آمریکا در این خصوص از زبان حقوقگریزیها و قانونواکاوی و جاه طلبی

 گردد.

المللی در بین سطح در هارسانه و ارتباطات ةنیزم در جدید یگذارقانون بررسی لزوم -

های تحادیه اروپا در برنامهالمللی همچون سازمان ملل و اای و بینهای منطقهسازمان

 المللی.نظران بینمختلف رادیویی و تلویزیونی با حضور صاحب

های ای در راستای تخریب ارزشهای ماهوارههای هدفمند برخی شبکهواکاوی برنامه -

ای در جمهوری ها و مداخله رسانهانسانی، آداب و سنن، باورهای دینی، اخالقی، فرهنگ

(. ویژه بی بی سی فارسیالمللی )بهای بینایر نقض اصول و قواعد رسانهاسالمی ایران و س

المللی است که خودشان ای غربی مغایر با قوانین حقوق بینهای ماهوارهاین رویکرد شبکه

 اند.واضع آن بوده

)از منظر حقوق « اصل آزادی اطالعات و حق دسترسی مردم به اطالعات»سازی از برنامه -

 یهایآزاد و حقوقدر خصوص  رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون»و تبیین  الملل(بین

  «.نیادیبن

ل که نظیر ایران اینترنشنا یهای ضد ایرانانتقاد از عملکرد آفکام انگلیس در قبال شبکه -

 کنند.ها مصاحبه میالمللی با تروریستدر لندن مستقر بوده و آشکارا با نقض مقررات بین

المللی نهادهایی همچون سازمان ملل و اتحادیه اروپا در قبال ولیت بینبررسی مسئ -

ای های ماهوارهای یکجانبه و چند جانبه کشورها و همچنین اقدام شرکتهای رسانهتحریم

 های تلویزیونی ایران. ای شبکهعلیه پخش ماهواره

 هایبکهاحتمالی ش قطع با حقوقی رسمی برخورد برای حقوقی تدوین استراتژی -

و  های مرتبطو دستگاه مسئوالن مشارکت با هاماهواره از سازمان صداوسیما مرزیبرون

  المللیبین سطح اقدام در

 اگرمرزی نیز حائز اهمیت است؛ این امر، های برونتوجه به مقوله اخذ مجوز پخش شبکه -

د اروپایی محسوب خواه به نوعی شبکه آن طبعاً باشد در اروپا ایماهواره شبکه ثبت قالب در

 شورک و هیاتحاد یداخل نیقوانالزم است  ولی شودمی نیتأم رانیا توسط آن یمحتوا کهشد 
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 آن در شبکه یندگینما ای شعبه ثبت قالب در مجوز اخذ اگراما، . گردد تیرعا نظر مورد

 تیمصون و شد خواهد حفظ شبکه یخارج یحقوق تیشخص رسدمی نظر به باشد کشور

 . شد خواهد آن حال شامل دولت اموال و دولت

 یونیتلویز ماهواره پرتاب و ساختآوری فن به رانیا ی کاملابیدست عدم و یفعل هایتحریم -

 ارتباطات ایهطرح کردن یاتیعمل برای مهلت نییتع از سوی دیگر و نیزم ثابت مدار در

. است ساخته دشوار رانیا ایبر را مداری یافته تخصیص نقاط از امکان استفاده ،ایماهواره

تند هس مداری افتهی صیتخص منابع از اثربخش استفاده به موظف کشورها تمام که آنجا از

 بخشاثر استفاده قاعده همان طبق ند،ینما استفاده مقرر مهلت در خود نقاط از نتوانند اگر و

 به موازات پیگیری است ضروری ،شودمی واگذار کشورها گرید به نقاط نیا مداری، منابع از

 نیاالمللی تالش کنند مجریان امر در عرصه بین جدی ساخت ماهواره بومی و مستقل،

 در طهمربو نهادهای نظارت با بهتری امکانات و شتریب زمانتغییر کند و یا اینکه  نیقوان

 . ردیگب قرارهمچون ایران  ییکشورها اریاخت

 منابع و مآخذ

 یمنابع فارس الف(

 ایماهواره هایالملل و پخش مستقیم برنامهحقوق بین(، 1811) ضاغالمر ،یآذر -

 گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما، تهران. )جلد اول(،

 دسترسی غرب، قابل توسط ایرانی هایشبکه تهدید از ، جزئیاتی(1812) اسالمی، شیدا -

 در:

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920124000325 

 :رد دسترسی قابل فردا، رادیو سکوت ;ایران ایرسانه تحریم پرونده ،(1811) بی، علیایو -

http://www.radiorooz.com/prtc.eqma2bqeila82.html 

 :در یقابل دسترس از هاتبرد، رانیاروپا در پس پرده حذف ا هی(، اتحاد1811) العالم -
https://fa.alalam.ir/news/384054 

های را دستاویز اصلی قطع شبکه «سحر» ستیوتل (،1819) انجو باشگاه خبرنگاران -

 قابل دسترسی در: ایرانی از هاتبرد کرد،

https://www.yjc.ir/fa/news/4127779/ 
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 ییضمانت اجرا ای یمل استیابزار س ،المللیبین یهامیتحر»(، 1812) یمهد ،یحداد -

 .191 -121، صص ، بهار8، شماره 1دوره ، یحقوق شهیاند مجله ،«المللیبین

ای از منظر حقوق تحریم رسانه(، 1814حکمتی، فاطمه و ضیایی، سیدیاسر ) -

 ، تهران: انتشارات خرسندی.المللبین

 دگاهیماهواره از د قیاز طر یونیزیتلو میپخش مستق»(، 1811) باغ، منصورقره یجبار -

بستان، صص ، تا8شماره  ،دومدوره  ،استیمجله پژوهش حقوق و س، «المللحقوق بین

121-11. 

 فصلنامه، «ایمیزگردپخش فرامرزی و حقوق ارتباطات رسانه» ،(1818فرشته ) ،یجعفر -

 .1-62، صص 69و  81، شماره ازدهمی سال ،سنجش و پژوهش

 قابل دسترسی در: ،لغو شد ایتانیوی در برتیمجوز کار پرس (،2912وله ) دویچه -
https://p.dw.com/p/13nPU 

 در: یقابل دسترس ،حذف شد زنی آسترا ماهواره از« یوتیپرس»، (2912وله ) چهیدو -
https://p.dw.com/p/14XNQ 

 ،ایماهواره یهاحاکم بر پخش برنامه یاصول حقوق(، 1819)ی عباسعل ،ییکدخدا -

 ، تهران.سروشانتشارات 

فصلنامه ، «های پخش مستقیمآوری ماهوارهنگاهی بر فن»(، 1811)اصغر کیا، علی -

 .691-621، تابستان و پاییز، صص 81و  89 شماره، و سنجش پژوهش

الملل ای و اقدامات متقابل در حقوق بینماهواره میپخش مستق»(، 1816قاسم ) ،یزمان -

 ،«یاماهواره یهابرنامه میپخش مستق یحقوق یهاچالش ت،یبا تأکید بر ارسال پاراز

 ش.سرو ،رانیا یاسالم یجمهور یمایسازمان صداوس یگروه مطالعات حقوق

تاملی بر حقوق مالکیت فکری ناشاای از پخش مسااتقیم  (، 1811زمانی، ساایدقاساام )  -

 ،، همایش مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبطهای تلویزیونی از طریق ماهوارهبرنامه

 فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. تهران: پژوهشگاه

 ،(«انیدرحی محمود )ترجمه دکتر فضا، وقحق یاصاول اسااسا   »، (1811) ج.پ. ،ژوکف -

 .11، 19، 1 های دانشگاه تهران، شماره ،انسانی وعلوم حقوق مجله دانشکده
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پژوهش ، «الملل عمومیای از منظر حقوق بینمداخله رسانه»(، 1819ضیایی، سیدیاسر ) -

 81، شماره 18، سال حقوق

ها از منظر حقوق هوارههای تلویزیونی از ما(، قطع شبکه1814ضیایی، سیدیاسر ) -

 تهران. ،مرزی(های کاربردی برون)مصاحبه با واحد پژوهش، المللبین

ای از منظر حقوق مداخله رسانه»(، 1819ممقانی، جواد )ضیایی، سیدیاسر و طباخی -

 . 891 -881، زمستان، صص 81، شماره پژوهش حقوق و سیاست مجله، «المللبین

 . بخش دوم.ایهای ماهوارهالملل و پخش مستقیم برنامهنحقوق بی (،1811عالیی، جبار ) -

 دسترسی در: قابل
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8712140770 

المللی ای نقض حقوق بینهای ماهوارهشبکه یکجانبه(، قطع 2918ستاد حقوق بشر ) -

 :در یقابل دسترس است،

http://www.humanrights-iran.ir/news-31426.aspx 

 شدن یگفتمان جهان هیپا (، مالحظات قطع شبکه العالم بر1811)رضا محمد ،یشکرالله -

به نقل از پایگاه اطالع رسانی  یاسالم یها ونیزیتلو ویراد هیاتحاد تیارتباطات، وبسا

 ر:د یشبکه خبری العالم، قابل دسترس
http://fa.alalam.ir/news/42070 

ای های ملی، منطقهها در عرصهتحوالت حقوق آزادی رسانه»، (1819) اد، کاظمژدنمتعم -

-66، زمستان، صص 81، سال سیزدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق، «المللیو بین

1. 

 دهی، چاپ پدتیاعاطال هعامج ارهبدر انرسی انهجالساج، (1812) کاظم اد،ژدنمتعم -

 .ارتباطات یهاگوتنبرگ، مرکز پژوهش

 :در دسترسی کتاب، قابل و قلم قدرت از هاصهیونیست (، هراس1812) مقدم، نسرین -

http://77.36.153.24/NewsPage.aspx?newsid=42954. 
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های فرامرزی و (، پخش برنامه1811) شبکه خبر یراهبرد یشورا یطالعات حقوقم -

ور داخلی ایران، پس از فارسی در ام BBCالملل با تأکید بر مداخله نقض حقوق بین

 انتخابات دهم ریاست جمهوری، تهران.

 .زاننشرمی تهران: ،عمومیالملل حقوق بین هایستهیبا، (1811)زاده، رضا یموس -

، قابل دسترسی چه خواهد بود؟ رانیا یمایصدا و س میتحر عواقب (،2911)  یورونیوز -

  :در

- https://fa.euronews.com/2018/01/09/sanctions-against-iran-state-
tv-and-their-consequences 
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