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 مقدمه
هایاطالعاتوارتباطاتهایارتباطیدردنیایمعاصرکهدورانحاکمیتتکنولوژیفناوری

هاازمرزهاوحاکمیتشوندبلکهامروزفراتراست،صرفاًیکابزارتکنولوژیکسادهقلمدادنمی

شوند.ممکناستدرعنوانیکمؤلفهمؤثردرعصرجهانیشدنقلمدادمیکنندوبهعملمی

قدرتشناختن، اما اطالعاتاست؛ ابزاریبرایانتقال تکنولوژیصرفاً که برسد نظر به ابتدا

ف کارکرد استکه مطلبمهمی این دارد. موضوعاترا به جهتدادن و هایناوریمعرفی

اینموردرازمانیمی توانتاحدیدرکارتباطیرادرموضوعاتمختلفاثباتکردهاست.

هاگزارشرویدادهاووقایعمربوطبهمردمانبومیاستیاموقعیکردکهجریاناصلیکارآن

شفناوریدهندکهکمترمخاطبینباآنآشناهسند.نقایرانشانمیکهمطالبناشناختهوحاشیه

هاانکارناپذیراست.ایننقش،موجباتآزادیبیانوحقگیریافکارودیدگاهارتباطیدرشکل

فراهممی اطالعاترا بهدسترسیبه میگونهکنند؛ وتوانآنایکه ابزارهاییبرایاجرا را ها

فناوری بنیتضمیناینحقوقدانست. حقوقاساسیو اطالعاتاز ادیچونهایارتباطاتو

 ,Grahamکند)هاوغیرهحمایتمیفقدانتبعیض،مشارکتسیاسیومدنی،احترامبهفرهنگ

2010: 430 & 431.) 

هایسنتیاینترنتاستهایارتباطیواژهعامیهستکهفراترازعناوینیچونرسانهفناوری

می استفاده اطالعات دریافت و انتقال تسهیل جهت در بیشتر ایو شاملشود. فناوری ن

جمعتکنولوژی برای که اطالعاتمیهایی انتقال و اطالعات دخیره پردازشو شود،آوری،

ایدرتمامیمسائلمربوطبهانتقالاطالعاتودانشدارایکاربردهستندوتوسعهاقتصادگونهبه

اینشهایاطالعاتوارتباطاتمبتنیمیجوامعوتغییراتاجتماعیهمهبرفناوری تعریف ود.

می مصادیقی چنین فرستندهشامل اینرنت، ماهوارهشود: سایتهای وب کامپیوترها، ها،ای،

تلویزیونوCelebic & Rendulic, 2011: 2هایالکترونیک)هایاجتماعی،پستشبکه (،رادیو،

دارایبعدف مبتنیبرسختافزارو ابزاریکه دربررسیموضوعجنبه ازحتیمطبوعات. نی،

رسانه بحثدرحوزه ماهیتکاربردیانتقالاطالعاتوعمالً خارجاست. وطرقبحثما ها

صورتکلیعبارتاستازابزاریکهازگیردورسانهبهانتقالاطالعاتموردبررسیقرارمی

بشرحمایتوتضمینحقوقهاکارکردتوانباعمومارتباطبرقرارکرد.عمالًرسانهطریقآنمی

ایگستردهاستکهاعمالنظارتبراجرایاینحقوقموجباتتضمینآنهاراوشهروندیمقوله
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فناوریفراهممی بههایارتباطیبهآورد. دریافتصورتعام و ارائه در مؤثر عنوانیکابزار

ارتباطاتاست؛ زمانهاطالعاتو عصرحاضر، هستند. هنجارسازیدارایکارکرد اطالعاتو

اندومتروکهایسنتیبهپایانرسیدهشود،بسیاریازروشروندپرشتابجهانیشدنطیمی

بهشده تمامیرسانهاند؛ بهمحدودیتطوریکه وبدونتوجه خارجازمرزها هایسیاسیوها

منتقلمی دراقصیجغرافیایی،اطالعاترا نقاطعالمبدونتوجهبهبعدکنند،ارتباطاتافرادرا

بهسریعزمانومکانفراهمساخته ترینشکلممکناند،ارسالودریافتدانشواطالعاترا

ازطریقاینفناوریکرده را فراهماندوبنابراین،موجبآگاهیعموم درچنینشده  ها است.

تواننددربحثنظارتبرحقوقبشرنیزایفاینقشکنند؟هایارتباطیمیاوضاعیآیافناوری

تواننددرکنارسایرسازوکارهاینظارتیبرحقوقبشراعمالنظارتهایارتباطیمیآیفناوری

عنوانابزاریتوانندبههانیزمیکنندونظارتسیاسیوقضاییوعمومیرافراهمسازند؟آیاآن

جهتاجرایحقوقبشرموردتوجهقراربگیرندوازنقضحقوقبشرجلوگیریکنند؟

عنوانیکضمانتاجراموردمداقهقراردادکهموجباتتضمینحقوقتوانبههارامیهرسان

می فراهم را رسانهبشر آیا بهکنند. میها فراملی بازیگر محدودیتعنوان از خارج هایتوانند

به حتی دهند؛ پوشش را سازوکارها سایر ضعف نقاط دیگرسیاسی، مؤثر، ابزاری عنوان

درهایمکانیزم نظارتیرادرایفایوظیفهنظارتبرحقوقبشریاریبرسانندوخودنیزمستقالً

این کنند. عمل بشر حقوق فناورینظارتبر چارچوبکارکرد در همه قابلها ارتباطی های

مالحظهوبحثهستند.

شدناالجراهابعدازتصویبوالزمدهدکهسالمروریبروقایعسیاسیقرنبیستمنشانمی

بین واسناد مدنی حقوق میثاق بشر، جهانیحقوق اعالمیه چون بشر حقوق المللیحمایتاز

المللیکهاساسهاسندمعتبروالزماالجرایبینسیاسی،میثاقحقوقاقتصادیواجتماعیوده

ادارایههاحمایتازحقوقبشربودهاست،بیشترمردمازحقوقخودناآگاهبودند.امارسانهآن

برایهر ایجادآگاهیازمفهومحقوقبشروحقوقبنیادیکهحقوقیرا نقشسودمندیدر

زبانومذهبشخصدرجهتبرخورداریازآزادی ازحیثنژادو هایاساسیبدونتمایز

هادرآگاهکردنافرادازحقوقوتضمینمطالباتبشرازرسانه.(Ray, 2002 : 4سازند)فراهممی

هادرآگاهکردنافرادرسانیداراینقشمؤثرهستند.رسانهدهیواطالعریقکارکردآگاهیط

هاابزاریمؤثرهستند.هاازدولتازحقوقبشرومطالبهآن
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توانندشرایطدسترسیافرادبهمراجعقضاییوشبهقضایینظارتیهایارتباطیمیفناوری

هایاینحقوقآگاهسازدوتواندمراجعنظارتیراازنقضیحقوقبشررافراهمسازند.رسانهم

هاممکناستدرهایرسانهموجباتنظارتآنمراجعرابراجرایحقوقبشرفراهمسازد.برنامه

بررسی قرارهایمستندیبرایتمامینهادهایناظردرخصوصنقضجایگاه هایحقوقبشر

گیرند.

هابهطرقمختلفنقشدرحمایتازحقوقبشردارند.رسانههایارتباطینقشمهمفناوری

هاهستندبهنیازبهتوانندمردمراکهاکثریتمخاطبانآنهامیکنند.اینفناوریخودراایفامی

هاییهمیشگیهاآگاهکنندکهارزشهایآنحقوقبشرولزومارتقایآنونهادینهبودنارزش

زیستسالمو...همگیحقوقمسلمی،امنیت،عدمخشونت،محیطبرایبشریتهستند.صلح

انسان برایهمه انواعفناوریهاصرفهستندکه دردستورکار عقیده رنگ، هاینظرازطبقه،

Ray, 2002: 6) .) گیرندارتباطیقرارمی

میهایارتباطینقضفناوری افشا را مرهایحقوقبشر به را دنیا توجه نقاطیسازند، و دم

نقضمیجلبمی حقوقبشر که دولتکنند و میشود رسوا را کنند.هایناقضحقوقبشر

میرسانه پیگیری را بشر حقوق به موضوعاتمربوط نقضها و تعقیبکنند بشر حقوق های

هاافرادیراکهدرتأمینوحمایتازحقوقبشرفعالهستندراعلنیهایسازمانکنند.فعالیتمی

عمومیتمیمی رسانهکنندو فعالیتدربخشند. به را اینطریقموجباتتشویقدیگران از ها

 کنند.حوزهحقوقبشررافراهممی

هاهادولتکنند.رسانههایارتباطیدرارتباطبیندولتوعمومنقشمهمیراایفامیفناوری

خواسته قبال در آنرا شکایات و مردم حهای وضعیت از میها فراهم بشر اینقوق سازند.

هاداراینقشمهمیدرگزارشدادنوتجزیهوتحلیلوتفسیرمسائلمربوطبهحقوقفناوری

کنند.بشرایفامی

فناوری بینمسائلحقوقبشریاست. در مسلم حقوقمقدسو یکیاز هایآزادیبیان

نظارت اجرایاینحقو مهمدر نهستندارتباطیداراینقشیبسیار آ (.Ray, 2001: 9)بر

هادرچارچوبکارکردهایشانازطرقمستقیموغیرمستقیمدراعمالنظارتبرحقوقبشررسانه

توانندموجباتتضمیناینحقوقرافراهمکنند.مؤثرهستندومی
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هایارتباطیابزارتضمینمواردنقضحقوقبشروشهروندیتوسطفناورییافشا.1

بشرحقوق
صورتکلییایکتعبیرعامیانهچشموگوشهایارتباطیرابهمعنایعامکلمهوبهفناوری

هارابایدرابطبینمردمودولتدانستکهنقشدانستوبنابرتعاریفعلمیآن توانجامعهمی

می حکومتایفا و بینمردم نظام کنند.یکمیانجیرا رسانهدر مردم هاهایسیاسیمتکیبه

هایارتباطی(.فناوری7937:76کنند)فهیم،امکاناعمالنظارتمردمرابرحکومتفراهممی

ومی بوده اخبار اطالعاتو به تواننداطالعاتمربوطبهامکاناتمهمیجهتدسترسیمردم

این همه که دهند قرار همگان اختیار در را مختلف رسانهمسائل کلیه کارکرد هستند.ها ها

آنناوریف هستند. بشر حقوق تضمین ارتباطاتابزارهایمهمیدر اطالعاتو بایدهای را ها

هایکارسنتیحقوقبشربهراهبردهایابزارهایکلیدیجنبشحقوقبشردانستکهازشیوه

هاینویندرچارچوبشبکهجهانیاند.قبلازپیدایشفناوریارتباطاتکامالًپیشرفتهمبدلشده

هایسنتیدرمقولهحقوقبشرفعالبودند.جنبشحقوقبشرازطریقپستوتلفنرنت،رسانهاینت

هایدیداریوهایحقوقبشرراازطریقرسانهکردودرصددبودتانقضکارخودرارهبریمی

هایجدیدبرایدفاعازشنیداریوروزنامهبهتصویربکشد.زمانیکهفناوریتوسعهیافت،شیوه

برایتماسکتبیفوری7396حقوقبشربهکارگرفتهشدند.برایمثالدستگاهفاکسطیدهه

بهبه الکترونیکی پست اینکه ولی آمد در کلیدی ابزار استصورت توانسته صورتگسترده

آورد،جایگزینفاکسشود،چنینتغییراساسیکهدرتوسعهفناوریجدیدتعادلرابهوجودمی

اهمی نشانه ارتباطاتقابل کیفیتمناسبو خصوصارتقایسطحتاطالعاتبا در مالحظه

ایونقش(.رشدابزارهایرسانه7932:29باشد)زمانیوبهراملو،حقوقبشروحمایتازآنمی

هادرارسالودریافتاطالعاتآندرانتقالسریعاطالعاتوامکانمشارکتهمهافرادوگروه

هایاطالعاتییکگیریبزرگراههاباگسترشاینترنتوشکلگوکههمهاینووامکانگفت

سازیگستردهانقالبگستردهدرعرصهاطالعاتوارتباطاتبودهاست،همهمؤیدیکزمینه

باشد.المللیدرزمینهحقوقبشرمیبرایاستفادهبهینهازاینابزارازسویکلیهبازیگرانبین

فناوری جهتشفافامروزه دولتهایارتباطیابزاریمؤثر برایملتسازیعملکرد هاها

هاومقاماتتوانندبهعملکرددولتدهندمیهاارائهمیباشند.مردمازطریقمحتواییکهآنمی

باشد.اینهایحکومتمیحکومتیآگاهشوندوبهترینالزامممکنبرایآگاهیمردمازضعف
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هاوجامعهها،دولتالمللرابهاطالعملتتوانندمواردنقضحقوقبینیمیهایارتباطفناوری

تواندموجباتدسترسیالمللیباشد.اینترنتمیالمللیبرسانندومبنایآغازپیگیریجامعهبینبین

هایحقوقمردمبهمراجعنظارتیبرحقوقبشررافراهمسازدوسببآگاهیاینمراجعازنقض

ش فناوریبشر مستنداتنقضهایارتباطیمیود. درتوانند و سازند فراهم را بشر هایحقوق

ترشد.اختیارعمومقراردهند.باپیشرفتوتوسعهوهمگانیشدناینترنتاینکارکردهاپررنگ

هاونیزهایحقوقبشرجهتمبادلهپیامعنوانراهکاریسریعواقتصادیبرایگروهاینترنتبه

اقدامیسریعبهچندینمخاطبانتقالدهدرودکهمیملیمهمبرشمارمیعا با تواندپیامیرا

(Metzel, 1996: 710).

هایحقوقبشرآوریاطالعاتمربوطبهنقضاینترنتامکانیگستردهبرایدسترسیوجمع

آن سریع انتشار بایدو را اطالعات سریع انتشار این استکه آورده فراهم کارکردها مؤید

آنهایارتباطیدرافشاگرینقضفناوری قدرتاعالممواردنقضهایحقوقبشردانست. ها

کنند.هارافراهممیرسانیموجباتافشایایننقضحقوقبشررادارندکههمیناعالمواطالع

سازندهممیهایارتباطیازطریقافشایاطالعات،موجباتحمایتازحقوقبشررافرافناوری

(Teweldebirhan, 2011: 29افشایحقوقبشرتوسطرسانه بایدفرآیندیبسیارمؤثردر(. را ها

هایهاوسازماناعمالنظارتبرحقوقبشردانستکهموجباتآگاهیافکارعمومیودولت

فراهممیبین فعالیتالمللیمرتبطباآنرا براینمونه، ارائهاسنادازباویکیلیکسهایسازد.

دولت توسط بشر نقضنقضحقوق از بسیاری گسترده افشای به منجر وها بشر حقوق های

شهروندیبرایدنیاشدهاستکهدسترسیبهاطالعاتمنجربهافشایمواردنقضحقوقبشر

جنجال و مفید مستنداتداراینقشبسیار دستیابیمدارکو و برانگیزیمیباشد.برایعموم

ایدرافشایبسیاریازکیلیکسباارائهمستنداتمربوطبهمسائلمختلفنقشبسیاریعمدهوی

سازد.اینپایگاهاینترنتیبسیاریمسائلپشتپردهداردکهاسنادبسیاریازتخلفاترامنتشرمی

رادرنقاطمختلفجهانافشاکردهاهایغیرقانونیدولتازفعالیت ست.هاومقاماتکشورها

ایدرهایگستردهاعمالخالفارتکابیراکهویکیلیکسمنتشرساختهاست،موجبنگرانی

المللیدرارتباطبااینتخلفاتشدهاست.براینمونه،ازیکگزارشافشاشدهسطوحملیوبین

توسطویکیلیکسازاسناددیپلماتیکموجوددرکنسولگریآمریکادرچیندالیلیبهدست

برداریازدهاستکهمطابقآنیکشرکتمعدنیدرچینکهفعالدرزمینهاکتشافوبهرهآم
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وزیرچینبرایتأمیندسترسیآنکشوربهذخایرمسمعادنبودهاست،هزاراندالربهنخست

شمالیبه مقاماتکره یکیاز ایناقدامیکافشاگریعلیه است. پرداختکرده عنوانرشوه

هادرارتباطباکقدرتسیاسیواقتصادیجهانیوبرایافکارعمومیجهانودولتبلندپایهی

ازیک است، بهمقاماتچینیبوده بیانگرپرداخترشوه اینرویدادکه اسنادمحرمانهاست.

طرفسببآگاهیمردموافشااعمالیکمقامبلندپایهاستکهدرصورتمستندبودناسناد

 7سازد.ییکمقامبلندپایهچینیرافراهممیکیفر امکانتعقیب

هادرتضمینحقوقبشردانست.هایارتباطیرابایدمهمترینکارکردآنافشاگریفناوری

هادربارهحقوقبشردهیعمومی،بهبودسطحآگاهیهایارتباطیازطریقآگاهیاساساًفناوری

مهمتریننقشر خود، انبوه کردنمخاطبان آگاه دارند.و نقضحقوقبشر افشایموارد در ا

هاسببآگاهیمردمدنیاازجنایاتگستردهدردهدکهرسانهنگاهیبهتاریخمعاصرنشانمی

ده عراقو افغانستان، یوگسالویسابق، نقطهدیگرشدهروآندا، رسانهها اعمالاند. بودندکه ها

دولت بازداشتخالف چون سرکوها غیرقانونی، جنبشهای فعالیتب سلب مدنی، هایهای

هاراافشاحزبی،نقضحقوقکودکان،تبعیضدرتمامابعادقومی،نژادیومذهبیوامثالاین

افشاگری رسانهساختند. دولتهای توجه سبب سازمانها و بینها مبنایهای بر شد. المللی

موضوعاتمختلفجهایرسانهگزارش نظارتیبه مراجع توجه مبنایتصمیماتها لبشدو

هایحقوقهایارتباطیامکانارتباطقربانیاننقضبسیاریازمراجعنظارتیقرارگرفتند.فناوری

هادروکارکردآنهاهمهبیانگرنکاتبرجستهسازندکهاینبشررابامراجعنظارتیفراهممی

لنظارتبررعایتحقوقبشرازطریقهادراعماتضمینحقوقبشرهستند.اساساًکارکردرسانه

هایارتباطیدرپذیراستکهبیانگرنقشفناوریافشایمواردنقضآندرابعادمختلفامکان

هایهااست.اولاینکهفناوریمیانعمومافشارجهتاعمالنظارتبراینحقوقوتضمینآن

هاوجامعهجهانیهستند.دومملتهایحقوقبشروشهروندیبرایتمامیارتباطیافشاگرنقض

فناوری طریق از نقضهایارتباطیمیاینکه ارتباطقربانیان امکان باتوانند را هایحقوقبشر

به و سازند فراهم نظارتی ومراجع قضایی از اعم نظارت ابعاد تمام در غیرمستقیم صورت

فناوریشبه اینکه سوم کنند. مشارکت طقضایی از ارتباطی افشاگریهای انجامریق که هایی

گیرند.هایسمراجعنظارتیحقوقبشرقرارمیدهند،مبنایتصمیماتوگزارشمی

                                                                                                                                                                                                        
1.Anna Doldize on Wikileaks and International Law, available at: http://opiniojuris 
.org/2010/12/04/anna-dolidze-on-wikileaks-and-international-law, seen: 30/7/2015)/. 
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بانحقوقبشروعاملآگاهیافکارعمومیهایارتباطیدیدهفناوری.2
فناوری عهدههمه ارتباطی دیدههای مهم مسئله فناوریدار هستند. وقایع ارتباطیبانی های

ریننقشرادربیانموضوعاتوروشنساختنمسائلوجلبتوجهعمومدرسطوحملیتبرجسته

بانیوقایعوارائهاخباروتحلیالتمختلفازوقایعوبدونالمللیدارد.آنانازطریقدیدهوبین

هاازطریقکنند.فناوریهایسیاسیوسرزمینیواقتصادیایننقشراایفامیتوجهبهمحدودیت

بهدیده مختلف اطالعات و اخبار وقایع، رابانی بشر حقوق به مربوط اطالعات و اخبار ویژه

آوریازطریقانتشارایناخباربدونهرنوعمحدودیتموجباتکنندپسازجمعآوریمیجمع

اطباهادرارتببانیآنکنندکهاینآگاهیمؤیدکارکرددیدهاطالعوآگاهیمخاطبینرافراهممی

نقشافشاگریفناورینقض است.  اعمالهایحقوقبشر در بایدیکراهبرد را هایارتباطی

باتوجهیگذرابهالمللیبرحقوقبشرخارجازمحدودیتنظارتبین هایمرزیتلقیکرد.صرفاً

هاییکهدرخصوصافشایمواردنقضحقوقبشردرپایگاهویکیلیکسمشاهدهشد،درگزارش

هایایاالتمتحدهآمریکابهاهدافمشکوکبهتروریسمکهواردیچونحمالتموشکیناوم

المللمنجربههدفقرارگرفتنعدهزیادیازجمعیتغیرنظامیبرخالفاصولعمومیحقوقبین

افراد بسیار تروریسمچه با مقابله بهانه به موجبافشایاینموضوعشدکه بشردوستانهگردید،

بشردوستانهکشتهمیمیبیغیرنظا همچنیناصرارمقاماتگناهخالفقواعدحقوقبشریا شوند.

هایمنتشرشدهویکیلیکسمبنیبرحملهنظامیبهسعودیبهایاالتمتحدهآمریکادرگزارش

برخالفموازینحقوقبین هیچقاعدهایران، علتالمللاستکه نظامیبهکشوریبه ایحمله

مواردگفته(.Teweldebirhan, 2011: 29کند)یازتکنولوژینظامیخاصتوجیهنمیبرخوردار

می بیان را مهم این وضوح به فناوریشده که گزارشوقایعکنند ارائه طریق از ارتباطی های

هایحقوقمسلمانسانیرابهاطالععمومبرسانند.توانندنقضمی

هایبسیاریکهقربانیانافتد.نقضجهاناتفاقمیشمارحقوقبشردرسرتاسرهایبینقض

هاممکنهارابیانکند.ایننقضایندارندوهیچزبانیوجودنداردکهایننقضآنهیچحامی

هارانیزبایدقابلبررسیدانستهایابازیگرانغیردولتیاتفاقبیفتند.ایننقضاستتوسطدولت

(.بااینArat, 2006: 15) ها،بایدمسئولپنداشتازماهیتآننظروناقضیناینحقوقراصرف

توانپنهاننگهداشت؛زیرامفهومهایحقوقبشرومرتکبیننقضآنرانمیوجود،امروزهنقض

 شناخته یکمفهوم بشر میحقوق ملل تمامی برای نقضشده و توسطباشد بشر حقوق های
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رسد.شودوبهاطالععموممخاطبینمیهاگزارشمیرسانهنگارانتمامیخبرنگارانوروزنامه

رسانندکههایحقوقبشرراشناساییوآنرابهاطالعمخاطبینمیهایارتباطی؛نقضفناوری

بهنقضحقوقبشرمیاینبیاننقض برمبنایاصلآزادیبیان،هاسببجلبتوجهدنیا شود.

جسترسانه حق دریافها برای بهوجو اطالعاتمربوط انتشار و ارائه و تحلیل تاطالعاتو

(.Nwankow, 2011: 5هایحقوقبشررادارند)نقض

پیچیدهفناوری مختلفو طرق از ارتباطی اقدامهای بشر نقضحقوق موارد افشای به ای

مراجعنظارتیونظایرآنمی فعاالنجامعهمدنی، کنندوتوجهعموممردم، به را هاینقضها

هایحقوقبشردانستهارانبایدعاملاعالمنقضکنند.صرفاًاخبارروزنامهحقوقبشرجلبمی

هایمستندیکهایتلویزیونیداستانیوفیلمترازآناست.فیلمبلکهحوزهافشاگریبسیاروسیع

یجریهبراینقدهاهستند.درنهایحقوقبشروجلبتوجهعمومبهآننمونهبارزافشاینقض

هایغیرقانونیورعایتنشدنحقوقبازداشتشدگانوزندانیان،وضعیتزندانیانوبازداشت

ساختهشد.هدفاینفیلمبیانوضعیتزندانیانبود7یکفیلمداستانیتحتعنوانحقزندانیان

ومطلعشدنمخاطبینعمومیازگرفتاروموجبآگاهیعمومیازوضعیتزندانی ویها ها

 (.Okafor, 2006: 31هایگروهیتلویزیونوسینماپخششد)شدکهازرسانهشرایطزندانیان

هایارتباطیبامشارکتعمومنقشمهمیدرتأمینفعالیتعامهمردمدراعالماخبارفناوری

د.برایکننخوبیایفامیهایمدرنایننقشرابههایحقوقبشردارندکهرسانهمربوطبهنقض

نمونهچنانچهاشارهشدیکیازکارکردویکیلیکسایناستکهعموماخبارمستندواسنادرا

مستند افشاسازی مؤید و لیکسگسترده اقداماتویکی کند. منتشر اطالعاترا این و ارائه

هایحقوقبشردرسطحجهانازسویبسیاریازحامیانسیاسیحقوقبشربودهاست.نقض

سالبرای در آمریکا بیستنمونه، قرن باهایاولیه مبارزه و حقوقبشر برایحمایتاز ویکم

به خود اقداماتآمریکا سیاسی نظر از که هرچند کرد. حمله افغانستان و عراق به تروریسم

هایویکیلیکسبسیارهایحقوقبشردراسنادوافشاگریتروریسمجهانیدامنزد؛امانقض

ازسالحشمگستردهوچ بیاناستفاده هایغیرمتعارفدرعراقوافغانستانازسویگیرهستند.

هایهایآمریکاییوانتشاراسنادآنیکگاماساسیازسویویکیلیکسبرایانتشارنقضنیرو

2حقوقبشروبشردوستانهازسویآمریکادرمناطقمذکوربودهاست.
                                                                                                                                                                                                        
1. The Right of Prisoners. 
2. Press Realize the Detaine Policies, available at: https://wikileaks.org/Press-Release-
The-Detainee.html, seen: 30/12/2015. 
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هایوزارتدفاعایدربارهزندانمستنداتگستردههاوگزارش2672ویکیلیکسدرسال

هامنتشرآمریکادرنقاطمختلفجهانازعراقتاگوانتاناموووضعیتزندانیانونحوهرفتارباآن

گزارش این نقضساختکه مؤید زندانها در بشر حقوق درهای آمریکا وزارتدفاع های

بهنظرمیاقصی دررسدنقاطجهانبودهاست. بیاناقداماتآمریکادرنقضحقوقبشرصرفاً

هایشخودیکرسالهدکتریوچندینمقالهعلمیاستکهازظرفیتاینتحقیقخارجزندان

  است.

توسطدولتفناوری بشر نقضحقوق افشایموارد بر میهایارتباطیعالوه برها، توانند

مختلفاعمالنظارتکنندوعملکرداینهاینظارتیبرحقوقبشردرسطوحعملکردسازمان

هاهاونیزاینکهاقداماتآنهارابهاطالععمومبرسانندودرخصوصماهیتاینسازمانسازمان

هاینظارتیحقوقبشرتاچهمیزاندرجهتحمایتحقوقبشراست،دنیاراآگاهکنند.سازمان

هانیازدارند.دراینزمینههایخودبهرسانهدگاهآوریاخباروبیاندینیزدراعمالنظارت،جمع

هاهادرافشاینقضحقوقبشرتوسطدولتالمللازطریقرسانههایسازمانعفوبینگزارش

هایبسیارجالبتوجهومرتبطبسیارحائزاهمیتهستند.درپایگاهاینترنتیاینسازمان،افشاگری

توافقاخیردولتترکیهبااتحادیهاروپادربارهممانعتترکیهاز شود.بامسائلروزدنیامشاهدهمی

مبنای ترکیه به یونان از پناهجویان این بازگرداندن و اروپا مقصد به سوریه پناهجویان ورود

اصولانتقاداتاینروز بسیاریاز با استکه حقوقبشر نهادهایحمایتاز هایبسیاریاز

اتحادیهاروپابهحقوقبشروکنوانسیونپناه خاطرایناقدامدرندگانمللمتحدمغایرتاست.

سازمان و سویفعاالنحقوقبشر قرارمعرضانتقاداتبسیاریاز حقوقبشر هایحمایتاز

در2670المللدرخصوصاقداماتدولتترکیهکهدراولآوریلگرفتاماگزارشعفوبین

هایمهمدنیانیزپیداکرد،ایدربینرسانهخبریگستردهسایتاینسازمانمنتشرشدوبازتاب

مواردجدیدیازنقضحقوقبشرازسویدولتترکیهرابرایدنیاافشانمود.دولتترکیهدر

نیرومناطقمرزیخودمانعورودآوارگانجنگسوریهبهخاکاینکشورمی هایشدوبعضاً

پناهجویانتیرا به نیز برمیندازیکردندوآنمرزبانیترکیه داخلسوریه به را درها گردانند؛

هایمالیاتحادیهاروپامتعهدبهپذیرشآوارگانسوریوممانعتازحالیکهدرازایکمک

7هابهاتحادیهاروپاشدهبود.ورودآن
                                                                                                                                                                                                        
1. Illigal Mass Returns of Syrian Refuges Expose Fatal Flaws in eu-turky Deals, available at: 
https:// www. amnesty. org/en/latest/news/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-
refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/, seen: 1/4/2016. 
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المللیکافشاگریبسیارمهمدرخصوصنقضقواعدبنیادینحقوقبشرایناقدامعفوبین

وتوجهنکردنترکیهبهیکوضعیتبشردوستانهاستکهبحثروزمحافلسیاسیودیپلماتیک

 شود.المللمحسوبمیجهانونیزوضعیتروزحقوقبین

مویداین2622المللدرخصوصدولتقطربرایمیزبانیجامجهانیهایعفوبینگزارش

چون کشورهایفقیر بسیاریاز کارگران درمطلباستکه برایکار پاکستان بنگالدشو

بهاینکشورمهارجرتکردهبودندکهازسطحدستمزدپایین،نبود2622هایجامجهانیپروژه

هایپزشکی،عدمبرخورداریازمرخصی،تأمیناجتماعیوعدمامنیتشغلیبیمه،فقدانکمک

تالشرنجمی به توجه با جهانیبرند. برایجام جهتافشایی2622هایقطر مؤثر کاقدام

اینمسئلهبیانگرنقضشدیدحقوقمربوطبهکارگرطبقمفادمیثاقحقوقتخلفاتقطراست،

7مدنیوسیاسیبود.

شدومثال  همهبیانگرنقشمطالبیکهشرحداده هایارتباطیدرفناوری هایمطرحشده

قیمبهاطالعمردموجامعهجهانیصورتمستهارابههایحقوقبشرهستندکهآنافشاینقض

سازمانمی و جهانی جامعه حتی و بینرسانند انواعهای طریق از غیردولتی و دولتی المللی

شوند.جالبایناستکهحتیبسیاریازهایحقوقبشرمطلعمیهایارتباطیازنقضفناوری

هایبشرنیازدارندکهگزارشهایحقوقهاینظارتینیزبهاینترنتبرایافشاینقضسازمان

المللیدراینبارهمؤیداینمطلبعنوانیکسازمانبینبانحقوقبشربهالمللودیدهعفوبین

 باشد.مهممی

 

هایارتباطیمستندمراجعنظارتی.اطالعاتفناوری3
المللیوعهبینتوانمبنایتوجهجامکنندرامیهایارتباطیمنتشرمیاطالعاتیراکهفناوری

المللالمللیواعمالخالفحقوقبینهادانست.بسیاریازاختالفاتبینمستندآغازرسیدگیآن

هایارتباطیدراکثرکنند.فناوریالمللیراجلبمیهایارتباطیتوجهجامعهبینازطریقفناوری

ابزاریهستندکهنقض افشامیمواردتنها بهعلتاینکهوحتیدولتکنندهایحقوقبشررا ها

خودمتهمردیفاولنقضاینحقوقهستند،ازارائهمستنداتواسنادمرتبطخودداری معموالً

توانبهمستنداتدسترسیپیداکرد.حالایکهتنهاازسویمراجعغیردولتیمیگونهکنندبهمی

واسطهرویدادآوریاخبارومالحظهبیعبانیوقایعوجمعلتنقشمهمدردیدههابهکارکردرسانه
                                                                                                                                                                                                        
1.Qatar: abuse of World Cup Workers Exposed, available at: https:// www. Amnesty, 
org/ en/ latest/ news/ 2016/03/ abuse-of-world-cup-workers-exposed/, seen: 1/4/2016. 
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وقابلیتارتباطمستقیمباقربانیاننقضاینحقوقدرارائهمطالبدارایاهمیتمیباشد.باتوجهبه

هارامستندیدرتماممراجعنظارتیومبنایهایآنهاوافشاگریشودگزارشایناهمیت،آیامی

بهنقضتصمیماتورسیدگیآن حقوقبشروشهروندیتلقیکرد؟اینموضوعبیانگرهایها

افشاگری حقوقی فناوریاعتبار خصوصنقضهای در ارتباطی بههای استو بشر هایحقوق

المللتحلیلایازمنظرحقوقبینهایرسانهعبارتمختصربایدآنراتحتعنواناعتبارافشاگری

فناوری حقکرد. به دسترسی امکان ارتباطی کردند.های فراهم را مختلف موضوعات ایق

آندسترسی سایتهای وب مانند ابزارهایی هستند. همگانی امکانها اینترنت مختلفدر های

باجزئیواسطهبهاخباروتحوالتبیندسترسیسریعوبی اند.تریننکاتفراهمساختهالمللیرا

 سویآناطالعاتارائه از میشده بهها تواند مراجععنوان برایطرفینیکاختالفدر دلیلی

سازد.المللیمختلفاینمطلبراآشکارمیالمللیمورداستفادهقرارگیردکهرویهمحاکمبینبین

درتهران،دیواناعالمکرد7درپروندهکارکناندیپلماتیکوکنسولیایالتمتحدهآمریکا

موضوعاتیر شاملمیکهبخشاعظمحقایقاساسیقضیهحاضر، اطالعهمگانا شودکهدر

صورتهایایرانوسایرکشورهایجهانبهاستودرمطبوعاتجهانونیزرادیووتلویزیون

 بیاناتگسترده الیحه، در آمریکا سویایاالتمتحده از اینادله است. شده ایپوششداده

هسؤاالتاعضایدیوانارائههایکتبیبنمایندهآمریکادرجریانرسیدگیوهمچنیندرپاسخ

حقایقو اینکهحجمعظیمیازاطالعاتازطریقمنابعمختلفدرارتباطبا نتیجه است. شده

شرایطقضیهحاضردراختیاردیواناستازجملهاظهاراترسمیگستردهکهازسویمقامات

ادیووتلویزیونازایرانهایروزنامه،رایرانیوآمریکاییبیانشدهاست.ازآنجاییکهگزارش

 ماده وفق دیوان هستند، ادعا59مطرح ادعااساسنامه مبنای موضوعی ایاالتمتحدههای های

(.ICJ Reports, 1980: 9 - 10)داندآمریکادراینپروندهراکامالًموجهمی

مسئولیتبین مؤید که دیوان رأی نقضمصونیتامااین لحاظ به دولتایران کنالمللی

لحاظنقضقواعدحقوقبین محکومیتیکدولتبه در است، المللمبنایدیپلماتیکبوده

هادربارهصدورحکممستنداینقضیهقرارگرفتهاست.هایرسانهگزارش

شده بسیاریازاسنادارائه2نظامیآمریکادرنیکاراگوئههاینظامیوشبهدرپروندهفعالیت

                                                                                                                                                                                                        
1. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. 
Iran), Available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/64/9545.pdf, seen: 15/2/2016. 
2. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 
States of America) 
Available at: http:// www.icj-cij.org/docket/files/70/9615.pdf, seen: 15/2/2016.  
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هایگستردهازیکحقیقتممکناستپسازاند.گزارشاتبودههایمطبوعمبنایگزارش

کسبآنبررسی و دقیق گزارشهای چنین اثباتکند. را موضوعی واحد، منبعی از هاییها

ویژهبایدمطمئنشدکهاینحقایقمنظورسنجشحقایقپروندهبررسیشوندوبهبایستبهمی

.((ICJ Reports, 1986: 40رسهمگانقراردارنداندکهدردستتبدیلبهموضوعاتیشده

دیواندرقضیهنیکاراگوئهبااستنادبهمطالبمندرجدرمطبوعاتیکیازحقایقمورداستناد

مانورهاینظامیمشترکهندوراسدر ارتباطبا دیواندر فرضکرد. اثباتشده را نیکاراگوئه

عنواندلیلانجاممانورهایهابهگوئهبهگزارشروزنامهنزدیکیمرزنیکاراگوئهبیانکردکهنیکارا

هیچموضوعمحرمانه آنجاییکه از است. وجودنظامیاستنادکرده برگزاریمانورها ایدرباره

ایبرخوردخواهدکردکهدراطالعهمگانقرارعنوانقضیهنداشتهاست،دیوانبااینموضوعبه

.(ICJ Reports, 1986: 53داند)ندازهکافیمحرزمیاخاطرآنرابهداشتهوبدین

هردوطرفدعوا،ایرانوآمریکا،اعالمکردندکهبرخیازحقایق7هاینفتی؛درقضیهسکو

جانبهدولتآمریکاازعراقدرکردکهحمایتهمهدعوامورداطالعهمگاناست.ایراناشاره

اراست.درمقابل،ایاالتمتحدهنیزبااستنادبهتعدادجنگاینکشورعلیهایرانبرهمگانآشک

قضیهکشتیرانیمعتقدبودکهموضوعحملههاینهادهایبینزیادیازگزارش المللیمرتبطبا

بایستازسویدیوانپذیرفتهشود؛چراکهایرانهیچتالشیبرایطرفمیهایبیایرانبهکشتی

گاهدررأیخویشازعبارتدانشهمگانااینحال،دیوانهیچانکاراینادعاهانکردهاست.ب

هایویژهآمریکارادعوتبهاثباتادعایابداهتقضاییاستفادهنکردهاستوطرفیناختالفبه

هارادرپذیرشادعایکشمطروحهکردهاست.گرچهدیواناعالمکردکهپیشینهجنگنفت

مبنیبرحم بهکشتیکشلهنفتایاالتمتحدهآمریکا طرفلحاظخواهدهایبیهایآمریکا

 (.ICJ Reports, 2003: 186) داشت

بهاخبارواطالعاترسانهالمللدادگستریوآیینرسیدگیآندراساسنامهدیوانبین هاها

هعنوانادلهمثبتدعوااشارهنشدهاست؛امامواردذکرشدهدرباالمؤیدایناستکهدررویبه

هاموضوعاستنادبودهاست.بااینوجود،بایدبهاینمهمتوجههایرسانهدیواناخباروگزارش

عنوانادلهاثباتدعوابرخوردارنیستند.معموالًهاازاعتبارمطلقبههایرسانهداشتکهگزارش

رسانه در مندرج آنمطالب ماهیت دلیل به مطبوعات و گروهی ادلهای زمره در ثانویهها ه
                                                                                                                                                                                                        
1. Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 
Available at: http://www.icj cij.org /docket/ index. php? pr= 216& code= op& p1= 3&p2 
=3&p3= 6&case=90&k=0a, seen: 15/2/2015. 
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اینکهبندیمیطبقه مگر است؛ گرفته بهره جهتاثباتحقایق در آن از کمتر دیوان و شوند

عنوانچیزیدردانشهمگانپذیرفتهشود.بهمطالبموردتأییداینمنابعموردتوافقبودهوبه

مسئولهایمطبوعاتیچنانچهحائزاهمیتبودهوهمچنینازسویدولترسدگزارشنظرمی

دهیسایرحوادثهماننداظهاراترسمیازمورداعتراضواقعنشودیااینکهبههنگامگزارش

باشند.درصورتیکهمطالبقبولمیسویمقاماترسمیونهادهایآندولتبیانشوند،قابل

راییکعنواندانشهمگانیقلمدادشوند،داهاراهمگانازآنمطلعباشندوبهمندرجدررسانه

وظیفهاثباتیکحقیقتبرایمدعیآنراازمیانبردارد؛ سریآثارحقوقیخواهندبود.اوالً

بالعکس برخیموارد در یا اثباتازخواهانبهخوانده انتقالبار به منجر برخیموارد در ثانیاً

زد.مطالبمندرجشودوثالثاًموجباستنباطقضاییدیوانازایندستهازحقایقرافراهمسامی

استنادبهآن ابزارهاییهستندکهدیوانبا میدرجرایدومطبوعاتدرزمره درها تواندحقایقِ

اختیارهمگانرااحرازکند.بااینحالدقیقاًمشخصنیستبرایاینکهیکمطلبمطبوعاتییا

طرفیندعویانتظاردارد؟ایهمگانشود،دیوانچهشرایطیراازایتبدیلبهابزاررسانهرسانه

بایستتماماًباحقایقوشرایطاصلیآیدکهایندستهازادلهمیگونهبرمیتنهاازرویهدیواناین

اینپروندههم با خوانیوهماهنگیداشتهباشندوهمچنینمورداعتراضطرفیندعوینباشند.

هایطرفاختالفحداقلاستکهدولتهاییقابلتحققبودهحال،اینشرطصرفاًدرپرونده

هایکامالًاختالفیبهنظراشتراکرادرخصوصحقایقاصلیداشتهباشند.برعکسدرپرونده

 (.291-7937:290ایفاقدارزشاثباتیباشد)ساداتمیدانی،رسدکهوجوداینچنینادلهمی

ایمواجهخبریمطلوبوگستردهایدرموردیوگسالویسابقباپوششهایرسانهگزارش

هابرتأسیسایندیوانالمللیکیفرییوگسالویسابق،گزارشرسانهزعمدیوانبینشد.حتیبه

تحوالتیوگسالویسابقنشاندادکهافکارعمومیوازهمهمهممؤثربوده هایتررسانهاند.

هایحقوقوددارندونقضگروهیدرموقعیتیهستندکهمخاصماتراتحتنظارتشدیدخ

کنند.عالوهبراین،تمایلبهاستفادهازطیفمستندسازیعمومیبشردوستانهرامستندسازیمی

هاییبرایتعقیببعدیمثابهیکسالحبرایبازداشتنازارتکابتخلفوهمچنینایجادبنیانبه

یشورایامنیتوکمیسیونحقوقبشرهاجوییرسدتحقیقاتوپیبسیارزیاداست.بهنظرمی

رهبراننظامییا همه این، جدایاز اینچارچوبباشد. در یوگسالویسابقنیز قضیه درباره

نهادهایسیاسیمربوطخودرامتعهدوملتزمبهتحقیقدرموردموارداحتمالیتخلفازحقوق
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آن سرکوب اتبشردوستانه، تدابیر و تحقیقات مستندسازی و میها راستا این در بینندخاذی

(.7919:019)ولفروم،

ایخود،درتعقیبجنایتکارانجرائمالمللیباتوجهبهصالحیتاساسنامهدیوانکیفریبین

جنایتعلیهبشریتوجرائمجنگیاستکههرکدامازاینجرائمالمللیچوننسلبین کشی،

اینهایآشکارحقوقبشرمحسوبمینقض بهیکمرجعشوند. دیوانرا صالحیتکیفری،

جنایتکاران مجازات و محاکمه و تعقیب طریق از بشر حقوق بر قضایی نظارت اعمال مهم

بینبین کیفری دیوان است. کرده تبدیل جنایتالمللی محاکمه و تعقیب برای کارانالمللی

اساسنامهدیوان03ماده9وبند06توانداستفادهکند.مادهالمللیازسطحوسیعیازادلهمیبین

بین میکیفری باز ادله تحصیل در را بهالمللیدستدیوان میگونهگذارد دیوان تواندایکه

ایرامطالبهوارزیابیکندکهبرایتشخیصواقعیتضروریهستند.اینکلیتوعمومیتادله

نیزجمعمی اخباررسانه به دیوانرا توجه ماده ادلهدیواننیزدستآ09کند. یینرسیدگیو

دیوانرادراحرازوبررسیادلهبازوتشخیصادلهرابرعهدهدیوانگذاشتهاست.ازسویدیگر

امکانضبطشهادتشاهدوادایشهادتوپذیرشآنقبلازرسیدگیرا13بهموجبماده

المللیدردردیوانکیفریبینهایارتباطیبینیکردهاستکهاینمطلبمؤیدنقشفناوریپیش

کمکبهدیوانبراعمالنظارتاست.

انجامتحقیقاتازطریقویدئوکنفرانسواخذاظهاراتشهودازطریقویدئوکنفرانساز

هادراعمالالمللییکیازاقداماتمهمدیواناستکهبیانگرنقشرسانهسویدیوانکیفریبین

تواندازطریقامکاناتهایحقوقبشراست.دیوانمیللیبرنقضالمنظارتدیوانکیفریبین

المللیتحقیقکندکهاینویدئوکنفرانسوبااستفادهازاینترنتازقربانیانوشهودجنایاتبین

جوییدرکندکهدربعداقتصادیوصرفآوریادلهبهدیوانکمکشایانیمیمطلبدرجمع

المللیدرپروندهدرحالدادرسیویلیامرأینخستیندیوانکیفریبینزمانبسیاراهمیتدارد.

جمهورکنیا،دادرساندیوانازاختیاراتخودبرایاحضارشاهداناستفادهروتو،معاونرئیس

کردندودولتکنیاازدیواندرخواستکردکهامکانشهادتدادنشاهدانراازطریقویدئو

7کنفرانسفراهمسازد.

بیستد حدود از پرونده هفت بینر کیفری دیوان در مطرح پرونده مبنایودو بر المللی

                                                                                                                                                                                                        
1. Situation in the Republic of Kenya, Available at: http:// www. icicl. org/ details, 
asp?id=38, seen: 31/7/2015. 
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المللیمحتویاتپروندهقضاتدیوانادلهکافیجهتتعقیبومحکومیتمتهمینبهجنایاتبین

قضاتدیوانبهلحاظناکافیبودنادلهدرپروندهنیافته هارأیبربرائتمتهمینبهجنایاتاند.

مختومهگشتهاندوپروندهالمللیصادرکردهبین بایدها یکیازعلتاینرویهدردیوانرا اند.

کنیاتااستنادبهشهادتشهودبه درپرونده رئیس7عنوانیکیازادلهسنتیتلقیکنیم. جمهور،

رسیدگیبدویدردادگاه شاهددر ادعایدادستانمبتنیبرشهادتشاهدبودکه سابقکنیا،

این اظهاراتخودراپسگرفتواظهارکردکهبهلحاظتهدیددردادگاهدروغگفتهاست.

جمهورسابقکنیامنجرشد.دادستانیدیوانکیفریرجوعشاهدازشهادتبهرداتهاماترئیس

منظورتضمینعدالتکیفریمجبوربهتغییررویکرددرقبالادلهدرالمللیوقضاتدیوانبهبین

کردکهدیوانبهسایرادلهرویآورد.موسعبودناساسنامهدیوانبودندوهمینمسئلهایجابمی

وآیینرسیدگیوادلهدستدیوانرادرتحصیلادلهبازگذاشتهاست.ظرفیتدادستانیدیوان

افزایشتواناییبرایتوسعهعدالتکیفریبین تعقیبجنایتالمللیو لیدرالملکارانبیناشدر

آوریواستنادبهاشکالجدیددالیلاست.عالوهبراظهاراتگواهان،دالیلخاصگروجمع

شاملاطالعاتجمع نیز کامپیوترعلمی از ایمیل،ضبطصداآوریشده تلفن، ویدئوها، ها،ها،

ماهواره سالتصاویر در هستند. آن نظایر و ع2669ای الکترونیکی ادله به دیوان لیهدادستانی

هایکنگودرآفریقایمرکزی،استنادکردکهبهاتهامجرائمجنگیو،فرماندهنظامینیروگومبو

بازداشتویصادرشد. دالیلاینقضیه2جنایتعلیهبشریتتحتتقیبقرارگرفتوقرار

2663هایعلمیوتکنولوژیکدرپروندهلوبانگاتأثیرمحسوسیداشتکهدرسالمبتنیبرشیوه

فیلم به اینپرونده در شد. تحقیقاتآنآغاز مبنایرسیدگیقراررسیدگیو شدو استناد ها

ازاتهامات سربازگیریکودکاندرمخاصمهمسلحانهبودهاستکهبهموجبلوبانگا،گرفت.

هاپخششدموجبفیلمیکهازرسانهشود.بهاساسنامهدیوان،جنایتجنگیمحسوبمی9ماده

وینیروووید بودوآنئوآنموردمالحظهدیوانقرارگرفت، جمعکرده راهایخودرا ها

می مسلحانهتشویق مخاصمه در شرکت برای که بودند هم کودکانی آنان میان در و کرد

المللیباحجمعظیمیازاطالعاتوامروزدادستانیدیوانکیفریبین9دهیشدهبودند.سازمان
                                                                                                                                                                                                        
1. Situation in the republic of Kenya, Available at: https:// www. icc-cpi. int/en _menus/ 
icc/ situations%20and%20cases/ situations/ situation%20icc%200109/ related%20cases/ 
icc01090211/ court%20records/chambers/tcVb/Pages/1005.aspx, seen: 3/4/2016. 
2.Warrant of Arrest for Jean-pierre Bemba Gombo, Available at: https:// www.icc-cpi. 
int/ iccdocs/ doc/ doc504390.PDF, seen: 3/4/2016. 
3. Decision on Confirmation of Cases, Available at: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc
266175. PDF, seen: 3/4/2016. 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc%20266175
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc%20266175
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اخباراجهاستکهازطریقتکنولوژیادلهدیجیتالمو هایاطالعاتوارتباطاتچوناینترنت،

هاهارابررسیوبهآنهاآنآیندودررسیدگیایبهدستمیرادیووتلویزیون،تصاویرماهواره

المللیقرارکهوضعیتلیبیموردارزیابیمقدماتیدیوانکیفریبین2677کند.درسالاستنادمی

بینگرفت کیفری دیوان ویدئو، با عکسالمللی و سازمانها توسط که غیردولتیهایی های

اینجمع همه گرفت. قرار تحتتأثیر میآوریشد نشان گزارشها که هایهایفناوریدهد

قربانیانوشهودصورتمی کارانگیردواعمالخالفجنایتارتباطیکهازطریقمصاحبهبا

هاکهنظامیانهایسراندولتکنند،همچونانتشارسخنرانیوضبطومنتشرمیبتالمللیراثبین

عنوانتوانندبهطرفباشند،همهمیکنند،اگرنزدیکبهواقعوبیراتشویقبهجنایاتجنگیمی

المللییاریکارانبینالمللیرابرایتعقیبومحاکمهومجازاتجنایتدلیلیدیوانکیفریبین

7نند.ک

وضعیت از یکی جنایتوضعیتفلسطین پیگیری در باالیی ظرفیتبالقوه استکه هایی

المللیداردوازجدیدترینکارانبینهادرتعقیبجنایترسانههایالمللیواستنادبهگزارشبین

سرژیمشغالگرقد2676شود.درتابستانسالالمللیمحسوبمیهایدیوانکیفریبینپرونده

هاانجامدادکهدرهایاشغالینوارغزهعلیهفلسطینیدرسرزمینلبهحمایتیعملیاتیتحتعنوان

آوریهایجمعغیرنظامیازساکناننوارغزهمنجرشد.گزارش2266روزبهشهادتبیشاز56

غیردولتیتحتعنوانشکستسکوتکهحاویمصاحبه توسطیکنهاد بهشده هایمتعدد

قدساظهارنظامی اشغالگر نظامیانرژیم استکه اینبوده مؤید قدساست، رژیمشغالگر ان

اندکنند.سربازانمدعیبودهعنوانیکتهدیدتلقیمیاندکههرچهدرغزهمشاهدهشودبهکرده

تانک صهیونیستبهکه یاهدفساختمانصورتبیهای نظامی از اطالع بدون غزه در را ها

مطالباینگزارشهاهدفقرارمیدنآنغیرنظامیبو هامؤیداینبودهاستکهرژیمدادند.

2شغالگرقدسدرحمالتخوداصلتفکیکمیاننظامیانوغیرنظامیانرارعایتنکردهاست.

سازدچونمبتنیبرهاماهیتاقداماترژیماشغالگرقدسرابرایعمومافشامیاینگزارش

 نظامیان با اینکهمصاحبه به توجه با سویدیگر، از استو جنگغزه در صهیونیستحاضر

درقبالِوضعیتفلسطیندرحالارزیابیمقدماتیدردادستانیدیوانکیفریبین المللیاست،
                                                                                                                                                                                                        
1.The International Criminal Courts Quest for Scientific Evidence, Available at: https:// blog. 
witness. org/ 2015/04/the-international-criminal-courts-quest-for-scientific-evidence/, seen: 
28/3/2016. 
2. Alleged Crimes Committed in the Occupied Palestinian Territory, Including East 
Jerusalem, Since 13 June 2014, available at http://www.icicl.org/details.asp?id=253, 
seen: 28/7/2015. 
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عنواندلیلومستندانجامتحقیقاتدرتواندبهکندومیتحقیقاتدادستانیایجادحساسیتمی

 المللیقراربگیرد.کیفریبیندستورکاردادستاندیوان

ایاعمالنظارتوحمایتازحقوقبشربودهدادگاهاروپاییحقوقبشرمرجعقضاییمنطقه

عهده اروپا سطح در علیهاستکه بشر ادعاینقضحقوق به شکایاتافراد به رسیدگی دار

میدولت اروپایی محدودیتنهای دارای ادله لحاظ از دادگاه این بهمیباشد. و موجبباشد

آن به استناد و دالیل به رسیدگی دارایگستردگیدر رویه، رسیدگیو آیین و هااساسنامه

هیچنوعمقررهمی توانبهدیوانارائهکرد،وجودایدربارهاینکهچهنوعمدارکیرامیباشد.

خواهان بنابراین، مشاورانآنندارد و بایدآنها باشنها هوشیار بهقدر نوعمدرکیرا هر دکه

علیهایتالیادیوانفیلمکینیتاواسکوزاریدیوانارائهدهند،مثلعکس،فیلمیانوارصوتی.مثالًدر

(.7990:17هاییباکودکانراموردبررسیقرارداد)زمانیودیگران،ونوارضبطشدهازدیدار

هایحقوقبشردارایجعنظارتیبهنقضهایارتباطیدرتوجهمرامحتویاتتمامیفناوری

کنند.محتوایهمههاتوجهآنمراجعراجلبمیایکهاینگزارشگونهنقشاساسیاست،به

طرفیومقرونبودنبااوضاعواحوالمسلمقضیهمطروحهرابایدهادرصورتصحت،بیرسانه

اتوجهبهاینکهشهادتشهوددارایگیریتلقیکنیموحتیبوسیلهمناسببرایاستنادتصمیم

ایمناسبهاوسیلههایآنهاییچونعدمصحتوتطمیعوتهدیدشهوداست،گزارشضعف

وقایع، اخبار شامل که است نظارت اعمال در نظارتی مراجع یاری حقیقت کشف برای

هایایکهفناورینهگوهاست؛بههایمستندوتصاویرو.....نظایرآنهایخبریوبرنامهمصاحبه

صورتمستقیموغیرمستقیمدراعمالنظارتبرحقوقبشرفعالهستندومشارکتارتباطیبه

 کنند.می



هایارتباطیابزارارتباطقربانیانوعمومبامراجعنظارتی.فناوری4
تندهایحقوقبشرداراییککارکردمهمهسهایارتباطیبرایاعالموبیاننقضفناوری

هایحقوقبشروشهروندیدارایاهمیتبسیاریهستندوآنایناستکهکهدرافشاینقض

هاابزارمؤثریبرایبرقراریارتباطقربانیاننقضحقوقبشربامراجعنظارتیمختلفهستند.آن

توانندبهبرخیمراجعنظارتیهایحقوقبشربرایدادخواهیوتظلمخواهیمیقربانیاننقض

بهشکلحضوریسنتینیست،اعالمشکایتودادخواهیکنندکهبهاین منظورمراجعهصرفاً
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بلکهشکاتوقربانیانازطریقفکس،ارسالپستالکترونیکوحتیبعضاًثبتشکوائیهخوددر

نقض شکایاتو میسایت، نظارتیاعالم مراجع به شهروندیرا و اینهایحقوقبشر کنند.

ایواینترنتموجباتارتباطقربانیانراایارتباطیهستندکهدربسترارتباطاتماهوارههفناوری

هایحقوقبشربرایتمامیمراجعنظارتیکنندوسببافشاینقضبامراجعنظارتیفراهممی

تأمینمیشوندورسانهمی حقدسترسیبهمراجعنظارتیرا کنندوموجبتسهیلدسترسیها

شوند.ننقضحقوقبشربهمراجعنظارتیمیقربانیا

مستقیمایجابمی مراجعه مراجعاصلعلنیبودنو جریانرسیدگیدر از عموم کندکه

کنندوبههایحقوقبشروشهروندیرسیدگیمیقضاییوشبهقضاییمطلعباشندکهبهنقض

وتصمیماتاینمراجعنیزدسترسیدا آرا وجریانرسیدگی، نیزنحوه شتهباشندکهدراینجا

هاابزاربسیارمناسبیجهتفراهمآوردنامکاندسترسیبهروندکاراینمراجعوتضمینرسانه

هایتلویزیونی،عمومازهایقضاییاست.ازطریقاخباررادیووشبکهاصلعلنیبودنرسیدگی

هایمرتبطهاوسایتیقروزنامهشوندوازطرهاوتصمیماتاینمراجعمطلعمیجریانرسیدگی

هاوجریانرسیدگیوتصمیماتوآرا،مطلعشدهوحتیبهآرایتوانندبهگزارشپروندهمی

هادسترسیپیداکنند.آن

سطحبین کهدر ندارد وجود نقضحقوقبشر قربانیان قضاییبرایمراجعه مرجع المللی،

عصالحیترسیدگیبهشکایاتفردیآن را دولتها باشد،لیه داشته ناقضینحقوقبشر و ها

المللمعاصرفاقددادگاهجهانیبرایرسیدگیبهشکایاتوتظلماتافرادطوریکهحقوقبینبه

ایوضعیتتاحدیهایحقوقبشروشهروندیاست؛امادرسطحمنطقهانسانیازلحاظنقض

ایتقریباموفقدررسیدگیقضاییمنطقهمتفاوتاست.دادگاهاروپاییحقوقبشرکهیکمرجع

هایاروپاییدرخصوصنقضحقوقبشردرچارچوبکنوانسیونبهشکایاتافرادعلیهدولت

شکایتاز طرح و اعالم در پذیرشافراد و فردی مراجعه سیستم است؛ بشر اروپاییحقوق

المللیِدرنظامبینهایاروپاییویژگیخاصرسیدگیودریافتمستقیمشکایاتافراددولت

.Wildhaber, 2007: 524))حمایتازحقوقبشردراروپایکسازوکاردرزمانخودبودهاست

موجبکنوانسیونهایاعمالنظارتبرحقوقبشراستکهبهاعالمشکایتافرادیکیازشیوه

اروپاییحقوقاروپاییحقوقبشرپذیرفتهشدهاست.تقدیمشکوائیهازسویاشخاصبهدیوان

بشرازطریقنگارشنامهمقدماتییافرمدادخواستممکناست.نامهمقدماتییافرمدادخواست
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.اگرنامهبافکسیاایمیلارسالشود،باید7توانباپستالکترونیکییافکسارسالکردرامی

خاقامهدعواازنظرنسخهاصلیامضاشدههمطیپنجروزباپستفرستادهشود.درهرحالتاری

ایباشدنهتاریخوصولنامهبهدیوان.استثنائاوقتیدیواننامهدیوانتاریخخودنامهیافکسمی

دریافتکندکهزمانقابلتوجهیازآنگذشتهاست،دیوانبادقتبیشترمسئلهزمانیرامورد

جلوگیریشود.همچنیناینامکانهادهدتاازموضوعدرجتاریخمقدمدرنامهتوجهقرارمی

وجودداردکهدادخواستراازطریقپستالکترونیکبهدیوانارسالکردوبرایاینمنظور

بایدیکنشانیپستالکترونیکبهاطالععضودفترثبتدیوانبرسد)زمانیودیگران، ابتدائاً

7990:63.)

 بشر اروپاییحقوق دیوان به شکایتافراد خصوصاعالم پستالکترونیکیدر طریق از

هایخواهیافرادورسواکردندولتهایاروپایی،درتظلمهاینقضحقوقبشرعلیهدولتادعا

راهایحقوقمذکورازسویمتخلفین،نقشبرجستهرسانهناقضحقوقبشروافشاینقض ها

تعقیبآن و قضایی رسیدگی آغاز میبرای فراهم دیوان در کهسازدها رسانه کارکرد این .

خواهیفردکنندهحقدسترسیافراداست،مؤیدیکآیندهبرایانقالبدرسیتستمتظلمتسهیل

درایکهرسانهگونههایحقوقبشرخواهدبود؛بهانسانیازنقض هامراجعهقضاییرامستقیماً

رسانند.رسیدگیبهتظلماتافرادواعمالنظارتیاریمی

عنوانمراجعشبهقضایی،کمیتهحقوقمدنیوسیاسی،میثاقحقوقمدنیوسیاسیبهدرمیان

قضاییباصالحیتنظارتاعالمیدارایصالحیترسیدگیبهتظلماتافرادعلیهیکمرجعشبه

تواندشکایاتافرادکمیتهمذکورمی2باشد.هادرخصوصنقضحقوقمدنیوسیاسیمیدولت

درخازدولت ازطریقایمیلدریافتکندکههمینها صوصمیثاقحقوقمدنیوسیاسیرا

غیرالزام قضاییِ نظارتیشبه سویایننهاد طریقایمیلاز نشاندریافتشکایاتاز دهندهآور

هادرتضمینحقوقدادخواهیافراداست.کارکردرسانه

هایاجتماعی،ها،شبکهتهایارتباطیازطرقمختلفچونوبسایکارکردبرجستهفناوری

هایالکترونیک،فکس،ویدئوکنفرانسونظایرآندردسترسیبهمراجعنظارتیمختلفپست

هادرتضمینحقبردادخواهیالمللیکهبهآناشارهشدمؤیداهمیتآندرسطوحملیوبین
                                                                                                                                                                                                        
1. How to Make Valid Application In European Court Of Human Rights, available at: http:// 
www. echr. coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=#n1365511805813_pointer, seen: 
4/4/2016. 
2. Procedure for Compliants by Individuals under the Human Rights Treaties, available at: 
http:// www. ohchr. org/ EN/ HRBodies/ TBPetitions/ Pages/ IndividualCommunications. 
aspx#proceduregenerale, seen: 25/2/2016. 
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عنوانیکحقبشریپذیرفتهشدهازسویهمگاناست.به



رتباطیتضمینکنندهحقدسترسیبهاطالعاتقضاییهایا.فناوری5
رادیودرتضمین تلویزیون، هایاجتماعی،شبکه ها،هایارتباطیازطریقوبسایتفناوری

هانقشمهمیدارندکهازهایقضایییاهماناصلعلنیبودندادگاهاصلعلنیبودنرسیدگی

بشریوضامنحقآگاهی انکارناپذیر دادرسیاصولمسلمو از بهمردم هستند، طوریکهها

فناوری است. نکرده اشاره آن به معاصر دنیای در اساسی قانون میکمتر ارتباطی توانندهای

درخصوصرسیدگیبهنقضهایبینعملکرددادگاه هایحقوقالمللیوداخلیوجهانیرا

جهانیمنعکسکنندکهاینمهمازبشربهاطالععمومبرسانندووضعیتدنیارانسبتبهعدالت

آید.ایوملیبهدستمیالمللیومنطقههاوآرایمراجعقضاییبینطریقدسترسیبهرسیدگی

هاهاومستنداتتلویزیونی،رادیویی،مطبوعات،سایتدسترسیبهایناطالعاتازطریقگزارش

براینمونه،وبهایاجتماعیامکانوشبکه المللیدادگستریکلیهسایتدیوانبینپذیراست.

آرایپرونده تمام رسیدگیو خالصه آخرینتصمیماتمفصل، و دیوان در هایمطرحشده

به را بهصورتآنالینمنتشرمیعموم زبانکند، با سایتقرارطوریکه هایرسمیدیواندر

نفعمندانوافرادذیالمللیوعالقهها،حقوقدانانبینگیردوعمومافرادمرتبطاعمازدیپلماتمی

7صورترایگاندانلودکنند.هارابهتوانندبهاینمطالبدسترسیپیداکنندوحتیآنمی

هایحقوقبشریتحتالمللیهمکهنقشمهمیدررسیدگیبهنقضدردیوانکیفریبین

دارد،امکاندسترسیبهکشیوجنایتعلیهبشریتوجنایتجنگینقضحقوقبشرعنواننسل

رسیدگی،هایکیفریبیناطالعاتپرونده تحقیقات، ارزیابیمقدماتی، مراحلِ تمام المللیدر

صورتمفصلهابهتجدیدنظرخواهی،اجرایاحکام،مالحظهآرا،نظریاتقضاتوادلهپرونده

2ساست.المللیدردستروجودداردکههمهایناطالعاتدرسایتدیوانکیفریبین

دهدکهاطالعاتدیواناروپاییحقوقبشرفعالیتخودرابراساسایناصلکلیانجاممی

نه بایدعلنیباشد. برابردادگاه تصمیماتآنمربوطبهجریانرسیدگیدر آرایدیوانو تنها

انبهثبتدرموردپذیرشیانپذیرفتندعاوی،بلکههمچنینتماماسنادومدارکیکهدردفتردیو

ایراطورمنظمهرماهجزوهگیرد.دیوانبهطورعمومیدردسترسهمگانقرارمیرسدنیزبهمی
                                                                                                                                                                                                        
1. Cases, available at: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3, seen: 4/4/2016. 
2. Cases, available at: https://www.icc-cpi. int/ en_ menus/ icc/ situations%20and%20cases/ 
Pages/ situations%20and%20cases.aspx, seen: 4/4/2016. 
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هاییاستکهبهایازمحتویاتپروندهکندوحاویخالصهدرموردمسائلجاریخودمنتشرمی

اهاندراختیارعموماندکهبایدبادولتخواندهمکاتبهشود،بنابراینهویتخوایرسیدهمرحله

قرارمی (.درسایتدیواناروپاییحقوقبشراطالعاتتمام7990:50گیرد)زمانیودیگران،

.7شکایاتجریانرسیدگیوآرایصادرهازسویدیواندردسترسعمومقراردارد

قابلیتفناوری افراد دسترسی امکان نظارتی مراجع به دسترسی تسهیل در ارتباطی راهای

هارااینترنتازطریقوبسازدوقابلیتانتشارودسترسیبهتصمیماتورویهپروندهفراهممی

فناوریسایت اینکارکرد است. فراهمساخته گرحقبشریدسترسیهایارتباطاتتضمینها

 آزادبهاطالعاتواصلعلنیتمحاکمدرچارچوبحقدسترسیبهاطالعاتاست.


گیرینتیجه

هایفناوریTهایمدرناطالعاتوارتباطاترعصراطالعاتوارتباطاتوحاکمیتفناورید

ایدرانتقالودریافتاخبارعنوانابزاریقابلدسترسبرایعمومدارایکاربردگستردهارتباطیبه

وواطالعاتوتفسیرهاییبرایعمومبدونتوجهبههرنوعمحدودیتفرهنگی،سیاسی،اقتصادی

سازد،درهارافراهممیهابایکدیگرودولتوگوملتهاکهامکانگفتمرزیهستند.اینویژگی

هاازطریقهادارایتأثیرمستقیموانکارناپذیراست.رسانهاجرایبسیاریازحقوقوتضمینآن

داشتهباشند.تواننددراعمالنظارتبراینحقوقکارکردمؤثریافشایمواردنقضحقوقبشرمی

تواندباشدومیهامیهایمستقیمآنهایارتباطیازکارکرداعمالنظارتازطریقفناوری

فراهمسازدکهازطریقاعمالنظارتدرجهتتضمینحقوق موجباتتضمینحقوقبشررا

بهتوانآندارندکهمیهایاساسیبرمیبشرگام را رقلمدادعنوانضمانتاجرایحقوقبشها

فناوری شد داده توضیح که طور همان دیدهکرد. طریق از ارتباطی وقایع،های مستقیم بانی

بهنقض کنندوباگزارشمستقیمآنواسطهمالحظهمیصورتمستقیموبیهایحقوقبشررا

یازالمللیوجامعهجهانهایبینهاوسازمانها؛سببآگاهیواطالعافکارعمومی،دولتنقض

عالممینقض از نقطه هر در اینگزارشنقضهایحقوقبشر هایعمومیمؤیدنقششوند.

آن میافشاگری بهها محدودیتی هیچ بدون جهان سرتاسر در که عملباشد صورتبالمنازع

وجامعهجهانیازنقضکنندوسببآگاهیملتمی هایاحتمالیحقوقبشردرتمامنقاطها
                                                                                                                                                                                                        
1. Case-Law, available at: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c=, 
seen: 30/3/2016. 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c


 121هایجدیدارتباطیوتضمینحقوقبشرفناوری
 

اینافشاگریفناوریگرجهانمی نقضدند. بیانهایحقوقبشرصرفهایارتباطیاز از نظر

هاراهاینقضحقوقبشروعملکردآنتوانددولتهایاحتمالیواعالمتخلفاتمیمواردنقض

بین جامعه و عمومیجهان افکار توسطبه نقضحقوقبشر افشایموارد المللیمعرفینماید.

تواندتوجهمراجعنظارتیدرتمامسطوحراجلبنمایدطیدرسطوحفراملیمیهایارتبافناوری

رسیدگیآن سببآغاز نقضو به انجامها برای دلیلی و گیرد قرار بشر هایاحتمالیحقوق

توانندتحقیقاتقرارگیردوحتیمستندمراجعنظارتیدراتخاذتصمیمقرارگیرند.اینترنتمی

هاربانیانرابهمراجعنظارتیجهتدادخواهیواعالمشکایتوارائهگزارشموجباتدسترسیق

قربانیانارتباطبرقرارتوانندازطریقفناوریفراهمنمایندوحتیاینمراجعمی هایارتباطیبا

کارکرد درهایفناوریکنند. و بشریدارایارتباطهستند موضوعاتحقوق با هایارتباطی

تأثیرگآن میها رسانهذار تواناییباشند. به توجه با افشایمواردنقضهایگستردهها ایکهدر

حقوقبشروجلبتوجهعمومبهآنوجلبتوجهمراجعنظارتیومستندواقعشدندراخذ

تصمیمورسیدگیدارندوازسویدیگربارساندنصدایقربانیاننقضحقوقبشرسببتسهیل

مراجع به میدسترسی مینظارتی بشر حقوق تضمین موجب کهشوند، گفت باید گردند.

عنوانسازندوبههایارتباطیازطریقافشاگریموجباتتضمینحقوقبشررافراهممیفناوری

کنند.یکضمانتاجرایمؤثرحقوقبشردرتمامسطوحعملمی

ابزاریهایارتباطیبهفناوری مؤثردردادخواهیقربانیانوعنوانافشاگرنقضحقوقبشر

رسانهبیانماهیتناقضینورسواسازیآن عمومیباشند. افکار توجه بایدمورد وها هایآزاد

فعاالنبین وقایعوعملکرد نظارتبر در مؤثر میمستقلابزار هایتوانندنقضالمللیهستندو

بهاطالعافکارعمومیرساندهوهمچنینمراج ومستندحقوقبشررا مطلعنموده عنظارتیرا

قرارمی بهاینمنظورضروریاستکهمراجعنظارتیامکانارتباطبااثباتاینقضایا گیرند.

فراهممی هایحقوقبشروسازند.جهتاثباتورسیدگیبهنقضقربانیاننقضحقوقبشررا

هایارتباطیابزاریمؤثرعفناوریگیرند.انواهامستندقرارمیهایرسانهتعقیبناقضینگزارش

هایحقوقبشربهافکارعمومیهستند.المللیدرمقابلهبانقضرسانینهادهایبینبرایاطالع
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