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مقدمه
نشر اسناد طبقهبندیشدة دولتی از سوی یک پایگاه اینترنتی از جملهه رویهدادهای نهادر
دوران ما است که در قرن بیستم تصور آن سخت بود .بااینحال بیش از پنج سهال اسهت
که پایگاه اینترنتی ویکی لیکس تمهام شهترتش را مهدیون انتشهار ایهن اسهناد و تصهاویر
طبقهبندیشده است .این پایگاه با افشای اطالعات طبقهبندی شدة دولهتهها ،بها اینکهه
یکی از اصول اساسی تأمین امنیت ملی دولتها یعنی حفظ محرمانگی اطالعات را نقهض
کرده ،اما اطالعات ارزشمندی از فساد رهبران و نقض حقوق بشر و بشردوستانه از سهوی
دولتهای مدعی رعایت حقوق بشهر را در اختیهار جامعهۀ بهینالمللهی قهرار داده اسهت.
ویکیلیکس در سال 2225م با انتشار اسنادی از دولت کنیا ،اقدامات خود را شروع کهرد.
از متمترین آنها میتوان به اسنادی در خصوص فساد رهبران کنیهایی ،بههویهژه دانیهل
ارپ موی ،اشاره کرد (  .)Benkler, 2011, p. 316در سال 2221م نیهز اسهنادی در زمینهۀ
کشتارهای فراقضهایی و ناپدیدسهازی در کنیها را منتشهر سهاخت و تها مهدتهها بیشهتر
فعالیتهای خود را بر این کشور متمرکز ساخت .اما بعد از سال 2221م فعالیهت پایگهاه
گسترش یافت ،بهطوری که امروزه چالشبرانگیزترین اسناد انتشاریافته که ویکهیلهیکس
بیشترین شترت خود را مدیون آنهاست ،اسناد دولتی امریکا است که عمدهترین اسهناد
منتشرشدة پایگاه را به خود اختصاص داده است.
به دنبال انتشار اسناد طبقهبندی شده ،تعهدادی از دولهتهها آن را مداخلهه در امهور
داخلی خود قلمداد کرده ،خواستار توقف فعالیت پایگاه شدند .اما از آنجا که بیشتر اسناد
انتشاری متعلق به ایاالت متحدة امریکا بود ،این کشور بیدرنگ اقدامات پایگاه را محکوم
و انتشار این اسناد را «تتدید علیه امنیهت ملهی امریکها» قلمهداد کهرد ( Kyle, 2012, p.
 .)424در همین راستا بسیاری از نمایندگان کنگرة امریکا خواهان شناسایی این پایگاه به
عنوان یک سازمان تروریستی شدند ( .)Benkler., op. cit., p. 331اما ویکیلیکس اقدامات
خود را در راستای اعمال مادة  91اعالمیۀ جتانی حقوق بشر میداند که بهموجب آن هر
فردی حق دارد به درسهت تهرین اخبهار و اطالعهات داخلهی و خهارجی فهارک از شهکل و
چگونگی تحقق آن دسترسی داشته باشد .ازآنجا که اطالعات موردنظر این ماده بهعنهوان
بخشی از آزادی بیان قلمداد شده ،حقی است بشری که همهۀ افهراد حهق دسترسهی بهه
چنین اطالعاتی را فراتر از مرزها در قالب هر نوع رسانهای دارند .بر همین اساس این نوع
اطالعات همگانی است که میتوان آن را در قالب «جریهان آزاد اطالعهات» قهرار داد .امها
اطالعاتی که پایگاه در زمینۀ انتشار آنها فعالیت میکنهد« ،اطالعهات نگتهداریشهده در
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نتادهای دولتی» است .دسترسی به اطالعات و اسهناد دولتهی ،حقهی اسهت برخاسهته از
مسئولیت دولت که متضهمن تعتهد دولهت در ارا هۀ اطالعهات و حهق مهردم در دریافهت
آنهاست .بنابراین ،جستجو و انتشار این اطالعات حقی ویژه را میطلبد کهه متعلهق بهه
روزنامهنگاران است؛ چراکه در هر کشوری آنها به دلیل نقش عمهدهای کهه در راسهتای
منافع جمعی و بهعنوان دیدبان دارند ،از «حق جستجوی اطالعات دولتی» برخوردارند.
اما حق دسترسی به اطالعات و اسناد دولتهی نیهز ماننهد سهایر حقهوق و آزادیههای
فردی با محدودیت امنیت ملی همراه اسهت .بهه ایهن منظهور بیشهتر دولهتهها سیسهتم
طبقهبندی اطالعات را پذیرفتهاند ،تا به این وسیله میان نیاز دولت به حفظ محرمانگی و
حق مردم به دریافت اطالعات دولتی ،تعادل ایجاد شود .اما ازآنجا که مفتوم امنیت ملهی
مبتم است و دولتها بر اساس تفسیر خود اطالعات را طبقهبندی میکنند ،این سیسهتم
ضرورتاً شتروندان و جامعۀ بینالمللی را از دسترسی به اطالعهات دولتهی در بسهیاری از
موضوعات متهم محهروم مهیکنهد ( .)Barandes, 2007, p.381بهه ایهن منظهور در بیشهتر
کشورهای دارای قوانین دسترسی به اسناد و اطالعات دولتی ،فرض «افشهای حهداکیری
اطالعات» ،از افشای اطالعات مرتبط با نفع عموم و همراه بها حسهننیهت افهراد حمایهت
میکند .پایگاه ویکیلیکس با نادیده گرفتن نیاز دولتها به حفظ محرمهانگی اطالعهات و
انتشار آنها ،توانسته است اطالعات مرتبط با نفع عمهوم را افشها کنهد و حهق مهردم بهه
دریافت اطالعات و اسناد دولتی را جامۀ عمل بپوشاند.
اگرچه در دهههای  02و  12میالدی جدال میان طرفداران «حق مردم بهه دریافهت
اطالعات» ،یعنی کشورهای غربی ،و حامیان «اصهل حاکمیهت و رضهایت قبلهی» ،یعنهی
روسیه و کشورهای جتان سوم ،در قالب رسانههای سنتی (پخش مستقیم ماهوارهای) به
نفع «اصل جریان آزاد اطالعات» حل شد و محدودیت امنیت ملی جایگزین تقابهل شهد،
امروزه تقابلی نوین را در عرصۀ رسانههای نو شاهد هستیم.
ازاینرو پژوهش حاضر با فرض روزنامهنگار قلمداد کردن پایگاه ویکهیلهیکس ،بهر آن
است تا ضمن پرداختن به حق دسترسی به اطالعهات دولتهی ،چگهونگی برخهورد آن بها
امنیت ملی را بررسی کند .در ادامه تالش خواهد شد به واکاوی راههای حقوقی تعامهل و
همزیستی افشای اطالعات طبقهبندی شده و امنیهت ملهی در قالهب حهق دسترسهی بهه
اطالعات و اسناد دولتی پرداخته شود تا از این طریق بتوان تقابهل جریهان آزاد اطالعهات
دولتی و امنیت ملی دولتها را در فضای بدون مرز اینترنت حل کرد.
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دسترسی به اطالعات دولتی در اینترنت؛ کشاکشی میان حقق و تددیقد
امنیت ملی
 .1حق دسترسی به اطالعات دولتی
در مقررات بینالمللی حقوق بشر ،اطالعات به دو دستۀ «اطالعهات عمومهاً در دسهترس»
) )Generally Accessibleو «اطالعههات نگتههداریشههده از سههوی نتادهههای دولتههی»
) (Information Held by Governmentتقسیم مهیشهود .9بهر مبنهای ایهن تفکیهک ،حهق
دسترسی به اطالعات نیز به دو دستۀ کلی «حق دسترسی به اطالعات دولتهی» و «حهق
دسترسی به اطالعات همگانی» قابل تقسیم است.
حق دسترسی به اطالعات دولتی در مقایسه با اطالعات همگانی عمر چنهدانی نهدارد.
این حق به معنای «توانایی افراد در دسترسی به اطالعهاتی اسهت کهه در اختیهار دولهت
است» (نمکدوست تترانی ،9303 ،ص« .)94حق به دانستن» « ،حهق بهر اطالعهات» و «آزادی
اطالعات» از دیگر مفاهیمی است که برای اشاره به این حهق اسهتفاده مهیشهود .قلمهرو
شمول حق دسترسی به اطالعات دولتی تا حد زیادی متغیر است و هر دولتی با توجه به
ساختار حکومتی خود آن را تنظیم میکند (انصاری ،9305 ،ص.)95

 .1.1ابعاد حق دسترسی به اطالعات دولتی
 .9.9.9دسترسی به اطالعات شخصی .حق دسترسی در ایهن بعهد بهه معنهای توانهایی
افراد در دسترسی به اطالعاتی است که دولت دربارة آنها جمعآوری کرده است .هر فرد
باید قادر به تشخیص نتادها یا ارگانهایی که اطالعات شخصی او را نگتداری مهیکننهد،
باشد .دسترسی فرد به اطالعات دولتی در ایهن بعهد ،او را قهادر مهیسهازد تها در مقابهل
سوءاستفاده احتمالی دولت از خود دفاع کند .همچنین بسهیاری از حقهوق افهراد کهه در
معاهدات حقوق بشری مقرر شده است ،بهطور مستقیم بها حهق دسترسهی بهه اطالعهات
 .9چنین تفکیکی را میتوان در تفاسیر عمومی کمیتۀ حقوق بشر از مادة  91مییاق مشاهده کرد؛ برای
میال ر.ک.
Human Right Committe.,General comment, No. 34, op. cit., para. 18

همچنین میتوان به قضایایی که دیوان اروپایی حقوق بشر مادة  92کنوانسیون اروپهایی حقهوق بشهر را
تفسیر کرد و در آنها میان این دو دسته اطالعات تفکیک قا ل شد ،اشاره کرد؛ برای میال نک:
Case of Gaskin v. The United Kingdom,7 July 1989 , para. 31, or Case of Leander v.
Sweden, 26 March 1981 , para. 26.
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نگتداریشده از سوی نتادهای دولتی ارتباط دارد و اگر افراد توانایی دسترسهی بهه ایهن
اطالعات را نداشته باشند ،از عتدة استیفای کامل حقوق خود برنمهیآینهد؛ بهرای میهال
میتوان به حق بر حریم خصوصی اشاره کرد.
یکی از متمترین مفاهیمی که در تعریف حهریم خصوصهی بهه آن اسهتناد مهیشهود،
کنترل بر «اطالعات شخصی» است .بسیاری از این اطالعهات از سهوی نتادههای دولتهی
نگتداری میشوند و افراد در صورت نیاز به اطالعات ،میتواننهد آن را درخواسهت کننهد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای زیادی به مادة  0کنوانسیون اروپهایی حقهوق بشهر در
خصوص حق دسترسی افراد به اطالعات استناد کرده است 2که برای میال مهیتهوان بهه
قضیۀ روتارو و رومانی اشاره نمود .در این قضیه ،خواهان خواستار اسهتفاده از یهک فایهل
حاوی اطالعات شخصی بود که از سوی سرویس اطالعاتی رومهانی نگتهداری مهیشهد و
دولت رومانی با رد درخواست او اجازة این کار را به وی نداد .بنهابراین بها اقامهۀ دعهوا در
دیوان ،دادگاه رای داد که رد درخواست ارا ۀ اطالعات مربوط به زندگی شخصهی ،نقهض
مادة  0کنوانسیون شمرده میشود . (ECtHR, 4 May 2000, para 46) .بهاینترتیب دیوان
با تفکیک نوع تعتد دولت ،حق دسترسی به اطالعات شخصی را نه بهعنوان نقهض مهادة
 92در خصوص آزادی بیان ،بلکه بهعنوان نقض مادة  0کنوانسهیون لحهاک کهرد .کمیتهۀ
حقوق بشر نیز برای حمایت مؤثر از حریم خصوصی در نظریۀ عمومی خهود از مهادة 95
اعالم کرد« :هر فردی باید قادر به تشخیص نتادهای دولتی یا خصوصی که بهر اطالعهات
شخصی او کنترل دارند ،باشد .اگر فایلهای شخصی او دربردارندة اطالعهات نادرسهت یها
برخالف قانون باشد ،فرد باید قادر به درخواست اصهال یها حهذف آن اطالعهات باشهد»
.(H. R. Committee, 1988, para. 10
 .2.9.9دسترسی به اطالعات عمومی .در این بعد ،حق دسترسهی بهه اطالعهات در دو
سطح داخلی و بینالملل قابل بررسی است.
آشناترین و معمولترین سطح حق دسترسی به اطالعات ،حق دسترسی به اطالعهات
در سطح داخلی یک جامعه بهعنوان یک «حق شتروندی» اسهت .حقهوق بهینالملهل بها
بهرسمیت شناختن اصل حاکمیت دولتها ،دولتهای دیگر را از مداخله در امور داخلهی
آنها برحذر داشته ،سرنوشت داخلی یک جامعه را بهدست افهراد آن جامعهه مهیسهپرد؛
برای نمونه میتوان به مادة  25مییاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی اشاره کرد که حق
 .2متن مادة  0کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین است« :هر کسی حق بر رعایت زندگی خصوصهی و
خانوادگی ،منزل و ارتباطاتش را دارد».

645

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،6شمارة  ،2پاییز و زمستان 9313

شتروندان به مشارکت در امور سیاسی را بهرسمیت میشناسد « ،امها امهروزه دمکراسهی
معنایی فراتر از برگزاری صرف انتخابات و برخورداری از حق رای یافتهه اسهت؛ بهه بیهان
دقیقتر ،جامعهۀ نهوین بهر پایهۀ رضهایت شهتروندان آگهاه و مشهارکت آگاهانهۀ آنهان در
فرایندهای سیاسی بنها شهده اسهت» (نمهکدوسهت تترانهی ،9303 ،ص .)9بنهابراین درصهورتی
شهتروندان قههادر خواهنههد بههود حقههوق دمکراتیههک خههود را اعمههال کننههد کههه از طریههق
سازوکارهای پیشبینی شده در قوانین آزادی اطالعات ،به اسناد مربوط دسترسی داشهته
باشند .این دسترسی مقدمهای خواهد بود برای پاسخگویی دولهت در مقابهل شهتروندان؛
شتروندانی که صاحبان اصلی قدرتاند.
دسترسی به اطالعات دولتی در سطح بینالملل بهعنوان یک «حهق بشهری» یکهی از
حوزههای نسبتاً جدید این حق بهشمار میرود که در آن نهتنتها شهتروندان ،بلکهه همهۀ
افراد فارک از ملیت ،ذیحق شمرده میشوند .هرچند ریشههای اصلی این حهق بهه دههۀ
 02میالدی برمیگردد ،اما تحوالت حقوق بینالملل و بهویژه حقوق بشهر در دههۀ اخیهر
باعث شناسایی گستردة این حق در سطح بینالمللی شده اسهت کهه در دو حهوزه نمهود
یافته است؛ یکی «حق دسترسی به اطالعات زیستمحیطی» و دیگری «حق بر دانسهتن
حقیقت» .موضوع حق بر دانستن حقیقت ،بیشتر دسترسی به اسناد و اطالعات مرتبط با
نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است .حق یادشده زمانی نقهض مهیشهود کهه بهه
دنبال نقض یک سری از حقوق بشر ،مقامات دولتی از ارا ۀ اطالعات مربوط به زمینههای
نقض خودداری کنند ). (Naqvi, 2006, 249

 .2.1جریان آزاد اطالعات دولتی از طریق اینترنت
همانطور که مالحظه شهد ،دسترسهی بهه اطالعهات شخصهی از حقهوق فهردی شهمرده
میشود و هر شخصی بهواسطۀ داشتن حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادالنه میتواند
خواستار دسترسی به این اطالعات باشد .اما دسترسی به اطالعهات عمهومی ،اسهنادی را
شامل میشود که بدون درخواست دسترسی به آنهها ،دولهت متعتهد بهه ارا هۀ آنهها از
طریق رسانههای جمعی است .اما حق شتروندان به دریافت اطالعات دولتهی ،در بیشهتر
زمینهها با نقض تعتد از جانب دولت روبهرو بوده است؛ چراکهه آنهان اغلهب اطالعهاتی را
ارا ه میدهند که در راستای تأیید مشروعیتشان باشد.
اینترنت با پتانسیلها و مزایای منحصربهفرد خود توانست این خأل را پر کهرده ،حهق
مردم به دریافت اطالعات را بهعنوان ناظر فعالیتهای دولت عملی سهازد؛ بههطهوریکهه
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امروزه هر فردی کهه بهه اسهناد مربهوط بهه ناکارآمهدی ،نقهض قهانون و نقهض حقهوق و
آزادیهای فردی از سوی دولت دسترسی دارد ،میتواند بها قهرار دادن آنهها در محهیط
اینترنت ،حق مردم به دریافت اطالعات دولتی را تحقق بخشد.

 .2.2انتشار اطالعات مرتبط با امنیت ملی؛ جلوهگاه تقابل
اطالعات مرتبط با امنیت ملی ،اطالعاتی هستند که یا بهواسطۀ ماهیت خود اطالعات یها
نتادهای درگیر و یا زمان تولید آنها از حساسیت امنیتی برخوردارند و نباید عموم مردم
به آن دسترسی داشته باشند .دولتها در قوانین داخلی خود از «طبقهبنهدی اطالعهات»
برای محدودسازی دسترسی افراد به اطالعات مرتبط با امنیت ملهی اسهتفاده مهیکننهد.
محدودیتهای متفاوتی در اننتشار اطالعات بر اساس سطح طبقهبندی ایجهاد مهیشهود؛
برای میال اطالعاتی که بهعنوان «فوق سری» طبقهبندی شدهاند ،حمایتهای محرمانهه
بیشتری را از اطالعاتی که صرفاً به عنوان اطالعات «سری» طبقهبنهدی مهیشهوند ،نیهاز
دارد ).(Kovarovic, 2011, p. 275
قرار دادن اطالعات دولتی در اینترنت و انتشار آنها در راستای حق مردم به دریافهت
اطالعات ،خود اتفاق خجستهای است ،اما قابلیتهای اینترنت این توانهایی را بهرای افهراد
ایجاد کرده است که بدون توجه به نوع اطالعات دولتی ،اطالعات طبقهبندی شده را نیهز
در محیط اینترنت قرار دهند؛ بهطوری که امروزه پردهبرداری از اسهرار دولتهی از طریهق
اینترنت به یک موضوع چالشبرانگیز حقوقی تبدیل شده اسهت .در یهک سهو ،منتقهدان
دولت و ناراضیان از وضعیت حقوق بشر با استفاده از اینترنت و نیز اطمینان از گمنهامی،
این توانایی را بهدست آوردهاند که پیام خود را بدون مداخلۀ دولت منتشر ،و از اینترنهت
بهعنوان سالحی علیه فساد دولتها استفاده کنند.از دیگر سهو ،انتشهار اطالعهات دولتهی
بدون توجه به نوع اطالعات ،اصول محرمانگی اطالعات امنیتی دولت را بهعنهوان یکهی از
مؤلفههای اصلی تأمین امنیت ملی با چالش روبهرو میسازد و به این طریق امنیت ملهی
کشورها با تتدید مواجه میشود ). (Opper, 2011, p. 237
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بررسی حق بر افشای اسقناد طبققهبنقدی شقدۀ امریکقا از سقوی پایگقاه
ویکیلیکس در توازن با امنیت ملی
 .1معرفی پایگاه ویکیلیکس
ویکیلیکس ) (Wikileaksنام یک پایگاه اینترنتی است که بهوسیلۀ یک گروه ناشهناس از
متندسان کامپیوتر و فعاالن سیاسی که مدعی مبارزه بها فسهاد و رمیهمههای سهتمگر در
سراسر دنیا هستند ،در سال 2229م در کشور سو د پایهگذاری شد .ویکیلیکس اههداف
اصلی خود را شفافسازی عملکرد دولهتهها ،مبههارزه بهها فسههاد حکههومتی و ارتقههای
دموکراسی از این راه عنوان کرده است ،و فعالیتهای خود را در راستای اعمال مهادة 91
اعالمیۀ جتانی حقوق بشر میداند .این پایگاه ادعا میکند با افشای این اطالعهات ،فسهاد
کمتر ،حکومتها بتتر ،و دمکراسی قویتر میشود.
پایگاه در طول فعالیت کوتاه خود ،بیش از چند صد هزار سند منتشر نموده است که
به کشورهای زیادی مربوط میشوند؛ بهطوری که نام بیشتر کشهورها در فترسهت اسهناد
ویکیلیکس بهچشم میخهورد .امها امهروزه چهالشبرانگیزتهرین اسهناد انتشهاریافته کهه
ویکیلیکس بیشترین شهترت خهود را مهدیون انتشهار آنهاسهت ،اسهناد دولتهی امریکها
میباشد .پایگاه ویکیلیکس با انتشار این اسناد ،جلوهگاه اصلی تقابل میان نیاز دولت بهه
حفظ محرمانگی و حق مردم به دریافت اطالعات را نشان داد .با توجه به ایهن اسهناد در
این قسمت سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که بهه چهه شهکل مهیتهوان
تقابل میان منافع دولت در حفهظ محرمهانگی اطالعهات و حهق مهردم در آگهاه شهدن از
کارکرد دولت را حل کرد.

 .2مشروعیت طبقهبندی اطالعات؛ تفسیری از بند  3مادۀ  11میثاق
 .1.2طبقهبندی نادرست اطالعات و حق بر افشای آنها
مادة  91مییاق ،اختیار ایجاد محدودیت بر مبنای امنیت ملهی را بهه دولهتهها داده و در
بند  3مقرر داشته است که این محدودیت باید بههموجهب قهانون تصهریح شهود .کمیتهۀ
حقوق بشر نیز در تفسیر این بند مقرر میدارد« :محهدودیتهها بایهد دارای شهرایط زیهر
باشند )9 :در قانون داخلی مقرر شده باشد )2.آنها باید فقط به دالیلی کهه در مهادة 91
مقرر شدهاند؛ تحمیل شهوند» ).(H. R. Committee., General Comment no. 10, 1983. Para. 4
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بر همین اساس قوانین آزادی اطالعات در بیشتر کشورها« ،اطالعات طبقهبندی شده» را
بهعنوان یک استینا در راستای حمایت از منافع امنیهت ملهی پذیرفتههانهد؛ بهرای میهال
میتوان به قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات» جمتهوری اسهالمی ایهران اشهاره
کرد که در مادة  93اسناد و اطالعات طبقهبندی شده را جهزء اسهتینا ات دسترسهی بهه
اطالعات قرار داده است .قانون آزادی اطالعات امریکا نیهز بههصهراحت انتشهار اطالعهات
طبقهبندی شده را در صورت درخواست آن رد کرده است.
همانطور که مالحظه میشود ،هدف اصلی از ایجاد محدودیت بر مبنای امنیت ملهی
و اختیار دولتها در طبقهبندی اطالعات مرتبط با آن ،از دسترس خارج کهردن اسهنادی
است که دسترسی عامۀ مردم به آنها امنیت ملی را با تتدید روبهرو میسازد .ایهنگونهه
اسناد شامل فیلمها ،دفاتر ،پروندهها ،تصاویر ،نقشهها ،نمودارها ،نوارههای ضهبطصهوت و
هرگونه اشیایی است که هدف اصلی از طبقهبندی آنها ،جلوگیری از آسیب مستقیم بهه
امنیت ملهی یها دیگهر منهافع حیهاتی دولهت مربوطهه باشهد ).(H. R. Council, 2012, para. 108
بنابراین ،طبقهبندی اطالعات برای حمایت از منافع غیرمرتبط با امنیت ملهی مشهروعیت
ندارد ) .(Stone, 2006, p. 93همانطور که اصل  92مجموعۀ اصهول موهانسهبورم مقهرر
می دارد که ایجاد محدودیت در دسترسهی بهه اطالعهات دولتهی بایهد بهه منظهور حفهظ
مصلحت مشروع امنیت ملی صورت گیرد؛ برای نمونه ،اطالعات نباید برای پنتهانسهازی
نقض قانون ،ناکارامدی ،خطاکاری دولت ،و یا پیشگیری از رسهوایی شهخص ،سهازمان یها
مؤسسه طبقهبندی شوند) .(Papandrea, 2007, p. 242اما امروزه طبقهبندی اطالعهات بهه
سالحی در دست دولت تبدیل شده است تا بههوسهیلۀ آن اطالعهاتی را کهه مهردم حهق
دریافت آن را دارند ،برای پنتان کردن خطاکاریهای حزبی و بیارتباط با منافع مشهروع
امنیت ملی طبقهبندی کنهد .3از طرفهی دیگهر ،همهواره امکهان اشهتباه در طبقههبنهدی
اطالعات وجود دارد.
بنابراین به موجب مجموعۀ اصول موهانسبورم ،صرف طبقهبندی اسناد را نمهیتهوان
مانعی در حق دسترسی روزنامهنگاران به این اطالعات محسوب کرد؛ چراکه هدف اصهلی
 .3در این زمینه میتوان به گزارش کمیته ای در امریکا اشاره کرد .این کمیته در مطالعاتی کهه بهر روی
اسرار دولتی دهۀ  9112دولت امریکا انجام داده بود ،در گزارش سهال 9115م خهود اعهالم کهرد کهه
«سیسههتم طبقهههبنههدی اغلههب بهههمنظههور اهههدافی غیههرمههرتبط بهها امنیههت ملههی بهههکههار مههیرود ،و
فقط  92درصد اطالعات دولتی ،بهمنظور حفاظت از اسرار مشروع امنیت ملی طبقههبنهدی شهدهانهد»
).(Kitrosser, 2012, pp. 427-428
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تدوینکننهدگان مهادة  91مییهاق ،حمایهت از امنیهت ملهی کشورهاسهت ،نهه اطالعهات
طبقهبندی شدة آنها .نمونههههایی از اسهناد افشاشهده از سهوی پایگهاه ویکهیلهیکس را
میتوان در این دسته قرار داد؛ برای میال اسناد مهرتبط بها فسهاد مقامهات کنیهایی کهه
دربردارندة هیچگونه نفع مشهروع امنیهت ملهی نبهوده ،صهرفاً بهرای سهرپوش نتهادن بهر
خطاکاری رهبران کنیایی طبقهبندی شده بود ).(Yochai, 2011, p. 316

 .2.2اطالعات درست طبقهبندی شده و بررسی امکان افشای آنها
طبقهبندی اطالعات مربوط به امنیت ملی زمانی بهدرستی انجام شده اسهت کهه افشهای
آنها خطرهایی برای امنیت ملی در پی داشهته باشهد )(Papandrea, 2012, p. 98؛ صهرف
نظر از اینکه این اسناد حاوی اطالعاتی باشند که مشروعیت طبقهبندی آنها مورد سؤال
باشد ،و صرف نظر از منفعت عمومی در این اطالعات .بنابراین در این مرحلهه اسهت کهه
مسئله پیچیده میشود؛ چراکه این اسناد حاوی اطالعاتی است که بهدرستی طبقهبنهدی
شدهاند و حفظ محرمانگی آنها برای جلوگیری از تتدید امنیهت ملهی ضهروری اسهت و
درعینحال دارای نفع عموم میباشهند .از متهمتهرین اسهنادی کهه در ایهن دسهته قهرار
میگیرند ،میتوان به اطالعات دیپلماتیک ،جاسوسی و نظامی اشاره کرد .بهرای حفاظهت
از چنین اطالعاتی ،بیشتر کشورها افشای چنین اسنادی را جرمانگهاری کهرده ،بهاالترین
مجازاتها را برای آن در نظر گرفتهاند.
حال این پرسش مطر میشود که آیا با توجه بهه ماهیهت امنیتهی ایهن اطالعهات و
درستی طبقهبندی آنها ،امکان افشای چنین اطالعاتی وجود دارد یا خیر؟
ماهیت اطالعات دیپلماتیک و جاسوسی چنان است که افشای آنها موجهب اخهتالل
در کار سرویسهای اطالعاتی و دیپلماتیک میشود .کار دیپلماسی نیازمند آن اسهت کهه
مبادلۀ اطالعات میان مقامات باالی دیپلماتیک ،آرام و بدون مداخلۀ افراد بیرونی جریهان
یابد .اهمیت حمایت از کار مجموعههای دیپلماتیهک در چنهدین قضهیه از سهوی دیهوان
اروپایی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده است )(ECtHR, 2006, Para. 52؛ تاجایی کهه
از نظر قاضی ویلدهابر در قضیۀ اسهتول و دولهت سهو یس ،همهۀ کشهورها گهزارشههای
دیپلماتیک خود را بهصورت محرمانه طبقهبندی مهیکننهد ) .(Ibid, Para. 23کنوانسهیون
9199م وین نیز در خصوص روابط دیپلماتیک ،محرمانگی همۀ ارتباطهات دیپلماتیهک را
در مههواد  24تهها  25خههود بههه عنههوان یههک اصههل عرفههی حقههوق بههینالملههل پذیرفتههه
است ).(Ibid,2007, Grand Chamber, Para. 79
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دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیۀ گهاردین و آبهزرور ،در خصهوص انتشهار اطالعهات
طبقهبندی شدة سرویسهای اطالعاتی انگلیس ،دو دورة زمانی پهیش و پهس از جهوالی
 9105را از هم تفکیک کرد .در دورة اول انتشار ،محتوای اطالعات برای مردم ناشهناخته
بود و تنتا پس از انتشار از سوی دو روزنامۀ انگلیسی آبزرور و گهاردین بهود کهه مهردم از
این اطالعات آگاه شدند .اما پس از انتشار کتاب مأمور اطالعاتی در امریکا ،ازآنجا کهه بهه
تعبیر دادگاه « ماهیت محرمانۀ اطالعات از بهین رفتهه بهود» )،(ECtHR, 1991, para. 66
قرار منع صادره از سوی دادگاه انگلیسی را برخالف بند  2مادة  92کنوانسهیون اروپهایی
حقوق بشر اعالم کرد .بنابراین از نظر دادگاه تا زمانی که اطالعات ماهیت محرمانه داشته
باشند ،حق بر انتشار این اطالعات وجود ندارد .بنابراین تنتا دولهت اسهت کهه تشهخیص
میدهد چه زمانی اطالعات برای مردم افشا شود.
اما از دیدگاه کمیتۀ حقوق بشر ،وقتی دولتها محهدودیتههایی را در دسترسهی بهه
اطالعات وضع میکنند ،محدودیتها نباید بهگونههای باشهد کهه اصهل حهق را از اعتبهار
بیندازد )(H. R. Committee, 2011, Para. 21؛ یعنی اصل و قاعده را باید بهصورت موسهع،
و استینا را بهصورت مضیق تفسیر نمود .بنابراین محدودیت بر مبنای امنیت ملی همواره
باید در سایۀ اصل حق مردم به دریافت اطالعات دولتی تفسیر شود.
هرچند که تعرضناپذیری اسناد دیپلماتیک در حقوق بینالملل ،اهمیهت محرمهانگی
در این قلمرو را نشان میدهد ،اما افشای اسناد دیپلماتیهک را نمهیتهوان تحهت پوشهش
مقررات تعرضناپذیری آرشیوها و اسناد موجود در کنوانسیون وین قرار داد؛ چراکهه ایهن
مقررات برای حمایت از آرشیوها و اسناد دولهت فرسهتنده در مقابلهه بها مداخلهۀ دولهت
دریافتکننده یا نتادهای تحت صالحیت آن کشور میباشد.
بنابراین باوجود ضرورت حفظ کهارکرد مهؤثر مهأموران دیپلماتیهک و جریهان آزادانهۀ
اطالعات میان آنها ،محرمانگی اطالعات دیپلماتیک و جاسوسی را نباید بهه ههر قیمتهی
حمایت کرد و همواره نقش ضروری روزنامهنگاران در انتقال اطالعات مرتبط با نفع عموم
را باید در نظر داشت )(ECtHR, 2007,Para. 128؛ چنانکه دیوان اروپایی حقهوق بشهر در
چندین قضیه صرف استناد دولت به طبقهبنهدی اطالعهات دیپلماتیهک و اهمیهت آنهها
برای امنیت ملی را پایان کار ندانسهته ،ارزیهابی و ایجهاد تعهادل در آنهها را بهه قضهاوت
نشسته است .برای میال در قضیۀ اسهتول ،دادگهاه مقهرر داشهت کهه بهاوجود اهمیهت و
حساسیت اطالعات موجود ،مردم نیز نفع مشروعی در دریافت اطالعات در خصوص نحوة
برخورد ماموران دولتی با چنین مسا ل حساسی دارند (See also: ECtHR, (2008), Guja
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.)v. Moldova Para. 64.or Observer and Guardian v. United Kingdom, para. 57
بنابراین نتادهای اطالعاتی و امنیتی به دلیل نقش ویژه و بسیار متمی که در جامعه ایفها
می کنند ،باید همانند دیگر نتادههای عمهومی در معهرض حسابرسهی دموکراتیهک قهرار
گیرند.
نتیجه آنکه همواره ممکن است نیاز به حفاظت از اطالعات درست طبقهبنهدی شهده،
بههوسهیلۀ یهک نفهع عمهومی در افشها کنهار گذاشهته شهود )(Papandrea, 2012, p. 97؛
همچنانکه بند  2مادة  3کنوانسیون  2221شورای اروپا در خصوص دسترسی به اسهناد
دولتی ،پس از ذکر محدودیتهای دسترسی به اطالعهات دولتهی ،مقهرر مهیدارد کهه در
صورت وجود «یک نفع عمومی برتر» ،یعنی برتر از منافع پیشبینهیشهده در ایهن سهند
(که امنیت ملی یکی از آنها ذکر شده است) ،میتوان اطالعات یادشده در آنها را افشا کرد.

 .3.2بررسی آثار ناشی از افشا؛ آشتی دادن نیاز دولت به حفظ محرمانگی و حق
مردم به دریافت اطالعات دولتی
افشای اطالعات درست طبقهبندی شده را نمهیتهوان بهه عنهوان یهک حهق بههرسهمیت
شناخت؛ بنابراین همواره ارزیابی منافع و مضرات ناشی از افشا الزم است .به بیهان دیگهر
همیشه باید محاسبهای بیطرفانه دربهارة هزینهه_ فایهدة افشها صهورت پهذیرد .فقهط در
صورتی میتوان افشای اسناد طبقهبندی شده از سوی یک روزنامههنگهار را قابهل توجیهه
دانست که منافع ناشی از افشا بر خطرهای ناشی از تتدید امنیت ملی برتری یابد.
 .9.3.2نفع عمومی ( )Public Interestناشی از افشا .بایهد دیهد کهه معیارههای نفهع
عمومی چیست که توجیهکننهدة افشهای اطالعهات نظهامی ،دیپلماتیهک و جاسوسهی در
راستای حق مردم به دریافت اطالعات باشد و آیا افشای اسهناد دیپلماتیهک و جاسوسهی
پایگاه توانسته است به این معیارها برسد؟
با توجه به اینکه مبنای اصلی حق دسترسی به اطالعات دولتهی ،شهفافیت و نظهارت
افراد بر عملکرد دولت میباشد ،هر سندی که دربردارندة اطالعاتی باشد که پاسهخگهویی
دولت را در پی داشته باشد و یا برای ایفای حقوق جمعی آنهها ضهرورت داشهته باشهد،
میتوان واجد «نفع عموم» دانست؛ همچنهانکهه « اعمهال غیرقهانونی» (ECtHR, 1991,
) Para. 18و « تخلف» ) (ECtHR, 2008, Para.70از جمله معیارههایی اسهت کهه دیهوان
اروپایی حقوق بشر در قضایای آبزرور و گاردین علیه انگلسهتان و همچنهین گوجها علیهه
مولداوی برای تشخیص نفع عموم ،آن را بهکار برده است.
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اسههناد افشاشههدة امریکهها حقههایق زیههادی را در خصههوص فسههاد ،اغمههاض نسههبت
بههه نقههض حقههوق بشههر و سههرکوب در کشههورهای هههمپیمههان امریکهها نشههان مههیدهههد.
در زیر به متمترین منافع ناشی از افشای این اسهناد در دو سهطح داخلهی و بهینالمللهی
اشاره میشود.
مسههئولیت دولههت امریکهها در خصههوص اعمههال غیرقههانونی خههود در برابههر شههتروندان
امریکایی و اطالع از هزینهههای نظهامی امریکها در افغانسهتان و عهراق ،و میهزان تلفهات
غیرنظامیان در طول جنگ عراق از مؤلفههای نظارت شتروندان بهر دولهت اسهت .اسهناد
منتشرشده بهجز دولت امریکا ،اطالعات زیادی را در خصوص دولتهای دیگهر و فسهاد و
خطاکاری رهبران آنها دربر دارد .یکی از متمترین مصادیق آن ،افشای فساد دولتمردان
تونس بود که به باور بسیاری از پژوهشگران نقش مسهتقیمی در خیهزش عمهومی مهردم
تونس و حرکت آنان در راستای حق تعیین سرنوشت خود داشته اسهت (Fenster, 2012,
).pp. 804-805
افزونبر مسئولیت در برابر شتروندان ،دولت امریکا در برخی شرایط در برابهر جامعهۀ
بینالمللی نیز مسئولیت دارد که الزمۀ آن نظارت بر اعمال دولت است .بها انتشهار اولهین
سند در نوامبر  2225در خصوص شیوة ادارة زندان گوانتانامو ،روشهن شهد کهه بهرخالف
ادعای دولتمردان امریکایی مبنی بر نقض نشدن حقوق بشر در زندان گوانتانامو و باوجود
تکذیب مکرر مقامات امریکایی ،برخی زنهدانیان ایهن زنهدان از دیهد کمیتهۀ بهینالمللهی
صلیب سرخ پنتان نگهداشته شده و شهکنجه مهیشهوند .پایگهاه در آوریهل  2292فهیلم
محرمانۀ  95دقیقهای معروف به «قتل تصادفی» ) (Collateral Murderرا منتشر کرد .این
فیلم محرمانه متعلق به ارتش امریکاست ،و بهوسیلۀ دوربین نشانهگیهری بهالگرد آپهاچی
ضبط شده است و کشتار بیعلت بیش از ده غیرنظامی ازجمله دو خبرنگهار را در حومهۀ
بغداد در سال 2225م نشان میدهد ).(Ibid, p. 762
 .2.3.2آسییی هییای ناشییی از افشییا .بهههدنبههال افشههای اسههناد نظههامی امریکهها در
عراق و افغانستان ،مأموران ارشد نظامی امریکا ادعا کردند که عملیات نظامی آنها تحهت
تأثیر اسناد انتشاری قرار گرفته است .در حوزة فعالیتهای جاسوسهی امریکها نیهز وزارت
امور خارجۀ امریکا ادعا میکند که ارتباطات داخلی میان سرویسهای اطالعاتی ،کارایی
مؤثر خهود را از دسهت داده اسهت و منهابع خهارجی ،اطالعهات را از تهرس فهاش شهدن
هویتشان در اختیار مأموران دیپلماتیک امریکایی قرار نمیدهند ). (Ibid, pp. 791-793
 .3.3.2موازنۀ منافع و آسی ها .همانطور که مالحظه شد ،اسناد افشاشده افهزونبهر
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نفع عمومی برای مردم امریکا ،منافعی نیز برای مردم دیگر کشورها داشته است .بنابراین
پرسشی که مطر میشود این است که منهافع عمهومی کهدام کشهور را بایهد در مقابهل
آسیبهای ناشی از افشا ارزیابی کرد4؟
در پاسخ به این پرسش میتوان گفت ازآنجا کهه اسهناد افشاشهده متعلهق بهه دولهت
امریکا بوده و حق دسترسی به اسناد دولتی امریکا متعلق به شتروندان آن کشهور اسهت،
زمانی افشای اطالعات درست طبقهبندی شده در راستای حق مردم به دریافت اطالعهات
قابل توجیه است که منافع ناشی از افشا برای شتروندان آن کشور بهر خطرههای تتدیهد
امنیت ملی غلبه یابد .هرچند که سهرعت دریافهت و انتشهار اطالعهات و حجهم گسهتردة
اسناد افشاشده از سوی پایگاه ،ارزیابی آثار افشا و بررسی منافع و مضرات ناشهی از آن را
دشوار ساخته است ،اما در اینجا میتوان استدالل کرد که آسیب به امنیهت ملهی در اثهر
افشای اسناد نظامی ،دیپلماتیهک و جاسوسهی ،بهر منهافع ناشهی از آن بهرای شهتروندان
امریکا برتری دارد .نتیجه آنکه ،پایگاه ویکیلیکس حهق بهر افشهای چنهین اطالعهاتی را
نداشته است.
 .4.3.2افشای اطالعات طبقهبندی شدة مرتبط بیا نقیش شیدید حقیوق بشیر
بینیاز از موازنه .بهموجب مییاق بینالمللی حقوق مدنی -سیاسهی ،تعهدادی از حقهوق
متمتر از بقیهاند که تحت هیچ شهرایطی قابهل تعلیهق نیسهتند؛ حهق بهر حیهات و منهع
شکنجه مصادیقی از این حقوق غیرقابل تعلیق بهشمار میرونهد .افهزونبهراین ،در بنهد 2
مادة  4مییاق که نمیتوان امنیت ملهی را مبنهای تعلیهق آنهها قهرار داد ،نقهض شهدید،
گسترده یا سیستماتیک سایر حقوق بشری را نیز نمیتوان بهر ایهن اسهاس توجیهه کهرد
)(McCarthy, 1998, p.375؛ چنانکه دیوان بینالمللی دادگستری در نظریۀ مشورتی خود
در قضیۀ دیوار حا ل در سال 2224م چنین رای داد« :از آنجا که ساختن دیوار و مسهیر
انتخابشده ،موجب نقض شدید شماری از حقوق فلسطینیان در سهرزمینههای اشهغالی
میشود ،تخلفات ناشی شده از آن مسیر را نمیتوان بهموجب امنیت ملی توجیهه کهرد»
).(ICJ Reports, 2004, Para.137
 . 4پاسخ به این پرسش از آن جتت متم است که تعدادی از اسناد افشاشده درعینحال کهه بهه امنیهت
ملی امریکا آسیب می زنند ،نفع عمومی را نیز برای مردم دیگر کشورها دربهر داشهتهانهد؛ بهرای میهال
می توان به افشای هویت جاسوسان امریکا در کشورهای دیگر اشاره کرد که با وجود اینکه هیچ نفعهی
برای مردم امریکا ندارد ،اما کشورهای دیگر با شناسایی جاسوسان و مجازات آنها میتوانند در جتهت
حمایت از امنیت ملی خود اقدام کنند.
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بنابراین در این شرایط ما نمیتوانیم منفعت امنیت ملی را در تقابل با این حقهوق بهه
تعادل برسانیم .حال پرسش این است که آیا میتوان «حق دسترسی به اطالعات دولتهی
مربوط به نقض شدید حقوق بشر» را از جملۀ این حقوق غیرقابل تعلیق قلمداد کرد کهه
محدودیت امنیت ملی را توانایی مقابله با آن نیست؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت کهه یکهی از دالیهل اصهلی غیرقابهل تعلیهق بهودن
حقوق مقرر در بند  2مادة  4مییاق ،ماهیت آنها مهیباشهد کهه بههصهورتی اساسهی بها
کرامت انسان مربوط است و نقض آن بههمنزلهۀ نادیهده گهرفتن کرامهت بشهر اسهت .بها
دسترسی به اطالعات مرتبط با نقض این حقوق و افشای آنها ،جامعۀ بهینالمللهی قهادر
خواهد بود با شناسایی متخلف ،اقدامات الزم را بهرای جلهوگیری از وقهوع دوبهارة آنهها
انجام دهد .بنابراین قلمرو گستردة این حق و ارتباط نزدیک آن با دیگر حقهوق غیرقابهل
تعلیق میل حق بر شکنجه نشدن ،به این معناست که این حق نیز مهیبایسهت غیرقابهل
تعلیق باشد.
اصههل  91مجموعهۀ اصههول موهانسههبورم مقههرر مههیدارد کههه هههر گونههه محههدودیت
(از جملههه امنیههت ملههی) حههق دسترسههی بههه اطالعههات نبایههد دارای چنههان مههاهیتی
باشد که اهداف حقوق بشردوستانه را خنیی کنهد .بههموجهب مهادة  9کنوانسهیونههای
چتارگانهۀ منههو ،طههرفهههای معاههده نهههتنتهها بایههد کنوانسهیونههها را اجههرا کننههد ،بلکههه
باید تضمین دهند که همۀ طرفهای معاهده ،آنها را رعایت میکنند .این تعتدات برای
نمونهه شهامل اقهدامات متفهاوتی بهرای حمایهت از جمعیهتههای غیرنظهامی و بههویههژه
حمالت بهدون تفکیهک مهی شهود .روشهن اسهت کهه ههر طهرف معاههده بهه اطالعهاتی
نیازمند است که قانع شود طرف دیگر معاهده کنوانسیون را رعایهت مهیکنهد (Coliver,
.)1999, pp.54-55
از طرفی دیگر اجرای عدالت و به ویژه مجهازات افهراد نهاقض کرامهت بشهری تها حهد
زیادی وابسته به اطالعاتی است کهه طبقههبنهدی شهده و از دسهترس خهارج شهدهانهد.
دیوان بینالمللی کیفری یوگسالوی سابق در اکتبهر سهال  9115در خصهوص اطالعهات
دولتی موردنیاز سازمان ملل برای تعقیهب جهرا م جنگهی ،رای داد کهه دولهت کرواسهی
نمههیتوانههد از ارا هۀ اطالعههاتی کههه دادسههتانی دیههوان در پرونههدهای علیههه یههک منههرال
کروات بوسنیایی قرار احضار صادر کهرده بهود ،بهه دالیهل امنیهت ملهی خهودداری کنهد
).(Ibid., pp. 44-45

نتیجه آنکه افشای اطالعات طبقهبندی شدة مرتبط بها نقهض شهدید حقهوق بشهر را
نمی توان در تقابل با منفعت مشروع امنیت ملی به توازن رسهاند؛ هرچنهد ایهن اسهناد از
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جمله اسنادی باشد که بهدرستی طبقهبنهدی شهده اسهت .اسهناد افشاشهدة شهکنجه در
زندانهای گوانتانامو ،زندانهای مخفی امریکا و دسترسهی نداشهتن کمیتهۀ بهینالمللهی
صلیب سرخ به آنها و حمهالت بهیتناسهب نیروههای امریکهایی در جنهگ ،کشهتارهای
فراقضایی در کنیا از جمله مصادیقی است که دولتهای کنیا و امریکا با نقض تعتد خهود
در برابر جامعۀ بینالمللی و طبقهبندی این اسناد ،حق مردم بهه اطهالع از ایهن جهرا م را
نادیده گرفتهاند.

 .3تعددات ناشی از افشای اطالعات طبقهبندی شده

به موجب بند  3مادة  91مییاق مدنی_ سیاسی ،اِعمال حق آزادی بیهان بها «تعتهدات و
مسئولیتهایی» همراه است که شامل روزنامهنگاران نیز مهیشهود .آنهها نمهیتواننهد از
تعتدشان نسبت به اطاعت از قوانین کیفری کشورها رها باشند و الزم اسهت در انتشهار و
طریقۀ دسترسی به اطالعهات بها حسهننیهت عمهل کننهد .بنهابراین آنهها بایهد اصهول
روزنامهنگاری را رعایت کرده ،در انتشار اطالعات قصد آسیب زدن به امنیت ملهی دولهت
را نداشته باشند.

 .1.3نداشتن قصد آسیب به امنیت ملی دولت
مرتبطترین قانونی که بههموجهب آن دولهت امریکها مهیتوانهد جولیهان آسهانژ یها دیگهر
افههراد فعههال در پایگههاه ویکههیلههیکس را تحههت پیگههرد قههرار دهههد ،اسههتناد بههه قههانون
جاسوسههی 9195م اسههت کههه در طههی جنههگ جتههانی اول بهها هههدف جلههوگیری از
جاسوسههی و حمایههت از اسههرار نظههامی ،تصههویب شههده اسههت .5در اینجهها دو چههالش
ماهیتی در تعقیب آسانژ و یا دیگر گردانندگان پایگاه بهموجهب قهانون جاسوسهی وجهود
 .5بخش  510این قانون با عنوان «افشای اطالعات طبقهبندی شده» مقرر مهیدارد )a(« :هرکسهی کهه
عالماً و عامداً ،انتقال دهد و یا به شکل دیگری در دسترس قرار دهد ،نشهر دههد و یها از ههر طریقهی
استفاده کند به منظور صدمه به امنیت یا منافع ایاالت متحده یا برای منافع هر دولت خارجی اطالعات
طبقهبندی شده ای را )9 :در ارتباط با ماهیت ،آماده سازی و یا استفاده از هر نوع کد ،رمز یها سیسهتم
پنتانی ایاالت متحده؛  )2در ارتباط با طراحی ،ساخت ،استفاده ،نگتداری یا اصهال ههر وسهیله ،ابهزار
استفاده شده یا برنامه ریزی شده بهرای اسهتفاده ایهاالت متحهده بهرای اههداف پنتهانی یها ارتباطهات
جاسوسی؛  )3در ارتباط با ارتباطات فعالیت های جاسوسی ایاالت متحده؛ بایهد بهه جریمهۀ نقهدی یها
حبس کمتر از  92سال و یا هر دو محکوم شود».
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دارد .9اولین چالش ،حمایتهای گسهترده از آزادی بیهان و آزادی مطبوعهات بهر اسهاس
اصالحیۀ اول قانون اساسی امریکاست؛ تاجایی که در قضیۀ پنتاگون ،پیپر ،قاضهی بلهک،
اظتار داشت که «در آشکارسازی طرز کار حکومت که منجر به جنگ ویتنام شده اسهت،
روزنامهها دقیقاً همان کاری را انجام دادند که بانیان آن انتظهار داشهتند» (Lacey, 2011,
) .p.212بنههابراین کسههانی کههه اطالعههات را منتشههر مههیکننههد ،داخههل حههوزة مسههئولیتی
نمیشوند.
دومین مشهکل اثبهات عنصهر معنهوی اسهت .یعنهی بایهد ثابهت شهود کهه آسهانژ بها
انتشار اطالعات طبقهبندی شهده ،قصهد آسهیب زدن بهه امنیهت ملهی امریکها را داشهته
است .اثبات ایهن موضهوع سهخت اسهت ،چراکهه قصهد اظتارشهده از سهوی پایگهاه ایهن
است کهه صهرفاً بههعنهوان یهک مجهرای رسهانهای فعالیهت مهیکنهد و شهتروندان را از
فعالیههتهههای دولههتههها در دنیهها آگههاه مههیسههازد ) ، .(Ibid., pp.216- 217و درعمههل
انتشار این نوع اطالعات از همۀ کشورها ،ایهن قصهد را تأییهد مهیکنهد .از طهرف دیگهر،
انتشار اسناد مرتبط با نقض حقوق بشهر ،فعالیهت گرداننهدگان پایگهاه را بههعنهوان یهک
مههدافع حقههوق بشههر بهههموجههب اعالمی هۀ مههدافعان حقههوق بشههر توجیههه کههرده اسههت؛
بنابراین « آن هها بایهد قهادر باشهند ،نقهش ضهروری خهود را در نشهان دادن حقیقهت و
مسئول شناختن متخلفهان حقهوق بشهر ،بهدون تهرس از مجهازات کیفهری ایفها کننهد»
).(Council of Europe, 2007, Para. 4
 .9افزونبر چالشهای ماهیتی ،عمدهترین مشکل پیش روی امریکا در تعقیب آسانژ ،فرایندهای اسهترداد
او میباشد .بهدنبال فرار آسانژ به انگلستان ،دیوان عالی بریتانیا روز  32می 2292رای به استرداد او به
سو د برای رسیدگی به اتتام تجاوز به عنف داد ،اما آسانژ ادعا میکند که اتتام تجهاوز توطئهه اسهت و
انگیزة اصلی سو د استرداد او برای محاکمه به امریکاست .بنابراین آسانژ در  91مو ن  2292به سفارت
اکوادور پناهنده شد .دولت اکوادور نیز در  99آگوست  2292به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد .ازآنجا
که آسانژ با شکستن وثیقۀ حقوقی انگلستان به سفارت اکوادور پناه برده است ،حتهی بها فهرض قبهول
پناهندگی دیپلماتیک در حقوق بینالملل ،نمیتوان پناهندگی او را قبول کهرد .بنهابراین همچنهان در
حوزة صالحیتی انگلستان قهرار دارد .بها اسهترداد آسهانژ بهه سهو د ،در رابطهۀ میهان امریکها و سهو د
موافقتنامۀ استرداد 9199م میان دو کشور حاکم خواهد بود .مادة  5موافقتنامه« ،جرم سیاسی» را از
جرا م قابل استرداد مستینا کرده است .جرم سیاسی ،جرمی است که مستقیماً علیه امنیت یک دولت
یا ملت باشد؛ جرا می همچون خیانت ،شورش ،یا جاسوسی در این دسته قرار مهی گیرنهد .بههموجهب
حقوق بینالملل ،مرتکبان جرا م سیاسی را نمیتوان استرداد کهرد .بهرای کسهب اطالعهات بیشهتر در
خصوص چالشهای حقوقی استرداد آسانژ ،نک.Thebes, 2011 :
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 .2.3شیوۀ دسترسی به اطالعات دولتی
دولت امریکا در خصوص اقدامات پایگاه ادعا میکند که چنهین اقهداماتی «درخواسهت از
کارمندان دولتی برای تخلف از قانون و درز اطالعات طبقهبنهدی شهده اسهت»؛ بنهابراین
نمیتواند از حمایتهای مقرر برای روزنامهنگاران بترهمند باشد.
 .9.2.3ویکیلیکس ،دریافی کننیدة صیر اطالعیات .تها زمهانی کهه کهه پایگهاه
دریافتکنندة صرف اطالعات باشد ،نمیتوان آن را برای درز اطالعات طبقههبنهدی شهدة
دولتها مسئول شناخت .همچنانکه در قضیۀ اسهتول در دیهوان اروپهایی حقهوق بشهر،
دولت استدالل کرد که دسترسی شاکی به اسناد طبقهبندی شده در اثر نقض محرمانگی
اسرار رسمی بوده است؛ بنابراین دسترسی او به اسناد غیرقانونی شمرده شده اسهت .امها
دادگاه ضمن رد استدالل دولت ،مقرر داشت که شاکی ،شخص مسئول بهرای درز اسهناد
نبوده و این وظیفۀ دولتهاست که کارمندان خهود را چنهان سهازماندهی کهرده ،تعلهیم
دهند تا اسناد به بیرون از سهازمان درز نکنهد ) .(ECtHR, 2007, paras.142-143بنهابراین
افشای اطالعات از سوی پایگاه بهعنوان یک رسانه را نمیتهوان بها افشهاگریههای اخیهر
ادوارد اسنودن مقایسه کرد .5هرچنهد کهه شهنود مکالمهات خصوصهی از سهوی سهازمان
اطالعات مرکزی امریکا ،خالف صریح قانون اساسی و تعتهدات حقهوق بشهری آن دولهت
است ،اما اسنودن بهعنوان کارمند ،متعتد به حفظ اسرار آن سهازمان اسهت .بهاوجوداین،
امروزه تعدادی از دولتها قوانینی را بهتصویب رساندهانهد کهه بهه موجهب آن کارمنهدان
دولت نیز می توانند به افشاگری بپردازند .بر اساس این قوانین که به »«Whistle-blowing
شترت یافته است ،یک کارمند دولتی با اعتقاد به یک نفع عمهومی برتهر از نفهع ادارهای
که در آن خدمت میکند ،می تواند اطالعات مرتبط با فساد و اعمال غیرقانونی اداره را به
قصد آگاهسازی جامعه و متوقف ساختن وضع غلط موجود ،انتشار دهد ( Banisar, 2006,
.)p. 5
دیوان عالی امریکا نیز در حکهم خهود در سهال 2229م ،در قضهیۀ بهارتینکی و واپهر،
حمایت خود را از دریافت اطالعات از «یک منبع که آن را بهصورت غیرقانونی بهه دسهت
آورده بود» اعالم کرد .در این قضیه ،مجهری رادیهو یهک نهوار صهوتی در خصهوص قطهع
 .5ادوارد جهوزف اسهنودن ) (Edward Joseph Snowdenمتولهد  9104مهیالدی ،افشهاگر کنهونی و
کارمند سابق سازمان اطالعات مرکزی امریکا و پیمانکار سابق آمانس امنیت ملیبود است .اسهنودن در
مو ن  2293اطالعات طبقهبندی شدهای از برنامههای فوق سری ان اس ای را برای انتشار به گهاردین
و واشینگتن پست داد.
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غیرقانونی مکالمات تلفنی از یک منبع ناشناس دریافت کرد .او بعد از دریافت نهوار ،آن را
از رادیو پخش کرد .دادگاه رأی داد که پخش آن قانونی اسهت؛ حتهی اگهر بتهوان منبهع
ناشناس را برای دسترسی غیرمجاز بهه نهوار تحهت پیگهرد قهرار داد .(Stone, Geoffrey,
) 2011, p.116بنابراین هرچند هویت افرادی که اسناد طبقهبندی شده را بهه پایگهاه درز
دادهاند ناشناس باقی مانده ،تا زمانی که پایگاه دریافهتکننهدة صهرف اطالعهات و اسهناد
طبقهبندیشده باشد ،عمل آن غیرقانونی نیست.
 .2.2.3ایجاد صندوق مجازی و گمنامی منبیع .ولهی آیها نمهیتهوان ایجهاد صهندوق
مجازی و دریافت اطالعات از سوی پایگاه را نوعی عمهل غیرقهانونی تلقهی کهرد؟ چراکهه
ایجاد صندوق و ارا ۀ باالترین سیستم امنیت گمنامی ،به تشویق افهراد بهرای درز اسهناد
طبقهبندی شده به پایگاه منجر میشود؛ به همین دلیل میتوان آن را نوعی مشارکت در
درز اطالعات بهشمار آورد.
چنین استداللی قابل انتقهاد اسهت ،چراکهه گمنهامی منبهع یکهی از اصهول اساسهی
روزنامهنگاری سنتی شمرده میشود؛ چنانکه شورای وزیران اروپها در توصهیهنامههای در
خصوص حق روزنامهنگاران بر افشا نکردن منابع اطالعاتی خود ،آن را بهعنهوان «حهداقل
استانداردهای حهق روزنامههنگهاری» توصهیف کهرد ).(Council of Europe, 2000, Para. 1
گزارشگر سازمان ملل دربارة آزادی بیان نیهز در گهزارش ویهژه خهود اظتهار داشهت کهه
حمایت از منبع ،دارای اهمیتی اساسهی بهرای روزنامهه نگهاران اسهت کهه بهدون چنهین
حمایتی ،موانع زیادی در حق روزنامهنگاران در جستجو و دریافت اطالعات ایجاد خواههد
شد ) .(Banisar, 2007, pp.12-13بر همین اساس کمیتۀ حقوق بشهر در نظریهۀ تفسهیری
خود اعالم میدارد که دولتها باید مزیتههای ویهژة روزنامههنگهاری را کهه شهامل افشها
نکردن منبع اطالعاتی نیز میشود ،بههرسهمیت بشناسهند (H. R. Committee., General
).comment no. 34, para.45
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در قضهیۀ انگلسهتان و گهودوین ،قهرار صهادره از سهوی
دادگاهی در انگلستان برای افشای هویت منبع اطالعهاتی را کهه بههدسهت روزنامههنگهار
رسیده بود ،در تداخل با مادة  92کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعالم کرد و مقرر داشت
که «حمایت از منبع یکی از شرایط اصهلی آزادی روزنامههنگهاری اسهت ...بهدون چنهین
حمایتی ،ممکن است منابع از همکاری با روزنامهههها در انتقهال اطالعهات بهه مهردم در
ارتباط با موضوعات مرتبط با نفع عموم خودداری کنند .درنتیجه نقش ضهروری روزنامهه
بهعنوان یک مراقب و دیدبان ،ممکن است نادیده گرفته شده و توانایی روزنامههها بهرای
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ارا ه اطالعات درست و قابل اعتماد تحت تهاثیر قهرار گیهرد»
بنابراین پایگاه با ایجاد سیستم گمنامی ،درواقع در راستای اِعمال حق خود بهعنوان یهک
روزنامهنگار و تعتد در مقابل منبع ،مبنی بر افشا نکردن هویت او اقدام کرده است.

).(ECtHR, 1996, Para. 39

نتیجه
پایگاه ویکیلیکس بها اسهتفاده از پتانسهیلهها و مزیهتههای اینترنهت و دادن اطمینهان
گمنامی به کاربران خود توانسهت بهه انبهوهی از اطالعهات طبقههبنهدی شهدة دولهتهها
دسترسی پیدا کند و با افشای آنها جلهوة جدیهدی از تقابهل میهان حهق دسترسهی بهه
اطالعات و امنیت ملی را به نمایش بگذارد .اما با حرکت حقوق بینالملل سنتی به سوی
حقوق بینالملل انسانمحور ،امروزه دولتها به صرف استناد به امنیت ملی نمیتواننهد از
تعتدات بینالمللی خود شانه خالی کنند ،چراکه امنیهت ملهی بها ههر منفعهت احتمهالی
برابری نمیکند .اسناد افشاشده از سوی پایگاه ویکیلیکس و بهویژه اسهناد طبقههبنهدی
شدة دولت امریکا نشان داد که دولتها گاهی این اطالعات را به مقاصدی غیرمهرتبط بها
امنیت ملی طبقهبندی کردهاند .بنابراین الزم است تا به شکلی معقهول و منطقهی میهان
نیاز دولت به حفظ محرمانگی و حق مردم به دریافت اطالعات دولتی توازن ایجاد شود.
یکی از اصول اساسی حاکم بر حق دسترسی به اطالعات دولتهی ،حمایهت از افشهای
همراه با حسن نیت افرادی است که به اطالعات مرتبط با نفع عموم دسترسی دارنهد .امها
افشای اسنادی را که بهدرستی طبقهبندی شدهاند ،نمیتوان بهعنوان یک حق بهرسمیت
شناخت .بنابراین همواره باید ارزیابی منصفانه از آثار ناشی از افشا صهورت گیهرد .امها در
سطح بینالملل دسترسی به اطالعات مرتبط با نقض فاحش حقوق بشر بینیاز از موازنهۀ
آثار است و باید حق بر افشای چنین اسنادی را بهرسمیت شناخت ،هرچنهد دربرگیرنهدة
اطالعاتی مرتبط با امنیت ملی باشند.
اعمال حقوق و آزادیهای فردی با تعتدات و مسئولیتههایی همهراه اسهت؛ بنهابراین
افشای اطالعات طبقهبندی شدة دولتها باید در سایۀ اطاعت از قوانین کیفری دولهتهها
و با استفاده از روشهای قانونی صورت گیرد .ویکیلیکس نیز بهعنوان یک پایگاه خبری،
الزم است اصول روزنامهنگاری را در دسترسی به اطالعات و انتشار آنها رعایت کند.
بهعنوان یک راهکار میتهوان گفهت رسهیدن بهه تهوافقی بهینالمللهی و انعقهاد یهک
کنوانسیون در زمینۀ افشای همراه با حسننیت اسناد طبقهبندی شهده در راسهتای حهق
مردم به دریافت اطالعات دولتی سخت است؛ چراکه هر کشوری بسته به منافع و مصالح
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 امها در حقهوق بهینالملهل،ملی خود تعریف متفهاوتی از اسهناد طبقههبنهدی شهده دارد
، موضوعاتی برای توافق وجود دارد که ورای منهافع ملهی متفهاوت دولهتهها،انسانمحور
 بهعنهوان،میتوان زمینۀ انعقاد کنوانسیونی بینالمللی را در افشای اطالعات مرتبط با آن
 افشهای اطالعهات مربهوط بهه نقهض.حقوقی مطلق و غیرقابل تعلیق بهرسمیت شهناخت
.شدید حقوق بشر یکی از آن مصادیق است
 کشهور جتهان قهوانینی بها عنهوان32  امهروزه در بهیش از،همانطور که اشهاره شهد
« بهتصویب رسیده که نویدبخش ابهزاری مهؤثر و کارآمهد در راسهتایWhistle-Blowing»
. نقض حقوق بشر و اعمال غیرقانونی دولت شده است،مبارزه با فساد
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