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چکیده

صورتعامبهعنوانابزاریمؤثردردورانمعاصرنقشیانکارناپذیر


ارتباطیبه
فناوری 


درتحوالتدنیادارندکهدرانتقالودریافتاخبارواطالعاتویژگیمنحصربهفردیدارا

هارابایددردیدهبانیمستقیموقایعوانتقالسریعآنبه


هستند.ویژگیممتازاینفناوری
مخاطبیندانست.اینویژگیدرارتباطباحمایتازحقوقبشردارایاهمیتخاصیاست
وبهطوریحقوقبشررااجراوازنقضاحتمالیآنپیشگیریمیکندکهآنراتضمین
کند.فناوریهایارتباطیازطریقمالحظهمستقیمنقضحقوقبشردراعمالنظارت

می
مستقیم بر حقوق بشر و همکاری با مراجع نظارتی از طرق مختلف چون ایجاد آگاهی
نظارتازسویمراجعنظارتیوهمکاریباآنهاو

عمومی،فراهمکردنموجباتاعمال
ایجادتسهیالتدسترسیبرایقربانیاننقضحقوقبشردرسطوحملیوبینالمللیدارای

هاابزاریبهمنظورتضمینحقوقبشرمدنظرهستند.هدفاز


ایهستندکههمهاین

نقشویژه
آوریهاوکارکردهایشاندرتضمینحقوقبشر
هایاینفن 


اینپژوهششناختویژگی
میباشد.
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مقدمه 
هایارتباطیدردنیایمعاصرکهدورانحاکمیتتکنولوژیهایاطالعاتوارتباطات

فناوری
است،صرفاًیکابزارتکنولوژیکسادهقلمدادنمیشوندبلکهامروزفراترازمرزهاوحاکمیتها
کنندوبهعنوانیکمؤلفهمؤثردرعصرجهانیشدنقلمدادمیشوند.ممکناستدر

عملمی
ابتدا به نظر برسد که تکنولوژی صرفاً ابزاری برای انتقال اطالعات است؛ اما قدرت شناختن،
ناوریهای

معرفی و جهت دادن به موضوعات را دارد .این مطلب مهمی است که کارکرد ف
ارتباطیرادرموضوعاتمختلفاثباتکردهاست.اینموردرازمانیمیتوانتاحدیدرک

کردکهجریاناصلیکارآنهاگزارشرویدادهاووقایعمربوطبهمردمانبومیاستیاموقعی
ایرانشانمیدهندکهکمترمخاطبینباآنآشناهسند.نقشفناوری


کهمطالبناشناختهوحاشیه
گیریافکارودیدگاههاانکارناپذیراست.ایننقش،موجباتآزادیبیانوحق


ارتباطیدرشکل
گونهای که میتوان آنها را ابزارهایی برای اجرا و
دسترسی به اطالعات را فراهم میکنند؛ به 
تضمین این حقوق دانست .فناوریهای ارتباطات و اطالعات از حقوق اساسی و بنیادی چون
فقدانتبعیض،مشارکتسیاسیومدنی،احترامبهفرهنگهاوغیرهحمایتمیکند(

Graham,

.)2010: 430 & 431
فناوریهایارتباطیواژهعامیهستکهفراترازعناوینیچونرسانههایسنتیاینترنتاست
و بیشتر در جهت تسهیل انتقال و دریافت اطالعات استفاده میشود .این فناوری شامل
تکنولوژیهایی که برای جمعآوری ،پردازش و دخیره اطالعات و انتقال اطالعات میشود،

گونهایدرتمامیمسائلمربوطبهانتقالاطالعاتودانشدارایکاربردهستندوتوسعهاقتصاد
به 
جوامعوتغییراتاجتماعیهمهبرفناوریهایاطالعاتوارتباطاتمبتنیمیشود.این تعریف

شامل چنین مصادیقی میشود :اینرنت ،فرستندههای ماهوارهای ،کامپیوترها ،وب سایتها،
هایاجتماعی،پستهایالکترونیک(،)Celebic & Rendulic, 2011: 2رادیو،تلویزیونو


شبکه
حتیمطبوعات.دربررسیموضوعجنبهابزاریکهمبتنیبرسختافزارودارایبعدفنی،از
بحثماخارجاست.ماهیتکاربردیانتقالاطالعاتوعمالًبحثدرحوزهرسانههاوطرق
گیردورسانهبهصورتکلیعبارتاستازابزاریکهاز


انتقالاطالعاتموردبررسیقرارمی
طریقآنمیتوانباعمومارتباطبرقرارکرد.عمالًرسانههاکارکردحمایتوتضمینحقوقبشر

وشهروندیمقولهایگستردهاستکهاعمالنظارتبراجرایاینحقوقموجباتتضمینآنهارا
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فراهم میآورد .فناوریهای ارتباطی بهصورت عام بهعنوان یک ابزار مؤثر در ارائه و دریافت
اطالعاتوهنجارسازیدارایکارکردهستند.عصرحاضر،زمانهاطالعاتوارتباطاتاست؛
هایسنتیبهپایانرسیدهاندومتروک


شود،بسیاریازروش

روندپرشتابجهانیشدنطیمی
هاخارجازمرزهاوبدونتوجهبهمحدودیتهایسیاسیو


طوریکهتمامیرسانه

اند؛به

شده
کنند،ارتباطاتافرادرادراقصینقاطعالمبدونتوجهبهبعد


جغرافیایی،اطالعاترامنتقلمی
اند،ارسالودریافتدانشواطالعاترابهسریعترینشکلممکن


زمانومکانفراهمساخته
کردهاندوبنابراین،موجبآگاهیعمومراازطریقاینفناوریهافراهم شدهاست.درچنین

اوضاعیآیافناوریهایارتباطیمیتواننددربحثنظارتبرحقوقبشرنیزایفاینقشکنند؟
آیفناوریهایارتباطیمیتواننددرکنارسایرسازوکارهاینظارتیبرحقوقبشراعمالنظارت

توانندبهعنوانابزاری


هانیزمی

کنندونظارتسیاسیوقضاییوعمومیرافراهمسازند؟آیاآن
جهتاجرایحقوقبشرموردتوجهقراربگیرندوازنقضحقوقبشرجلوگیریکنند؟
توانبهعنوانیکضمانتاجراموردمداقهقراردادکهموجباتتضمینحقوق

رسانههارامی
بشر را فراهم میکنند .آیا رسانهها بهعنوان بازیگر فراملی میتوانند خارج از محدودیتهای
سیاسی ،نقاط ضعف سایر سازوکارها را پوشش دهند؛ حتی بهعنوان ابزاری مؤثر ،دیگر
مکانیزمهاینظارتیرادرایفایوظیفهنظارتبرحقوقبشریاریبرسانندوخودنیزمستقالًدر
نظارت بر حقوق بشر عمل کنند .اینها همه در چارچوب کارکرد فناوریهای ارتباطی قابل
مالحظهوبحثهستند.
مروریبروقایعسیاسیقرنبیستمنشانمیدهدکهسالهابعدازتصویبوالزماالجرا شدن

اسناد بینالمللی حمایت از حقوق بشر چون اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق حقوق مدنی و
هاسندمعتبروالزماالجرایبینالمللیکهاساس


سیاسی،میثاقحقوقاقتصادیواجتماعیوده
هاحمایتازحقوقبشربودهاست،بیشترمردمازحقوقخودناآگاهبودند.امارسانههادارای


آن
نقشسودمندیدرایجادآگاهیازمفهومحقوقبشروحقوقبنیادیکهحقوقیرابرایهر
شخصدرجهتبرخورداریازآزادیهایاساسیبدونتمایزازحیثنژادوزبانومذهب
فراهممیسازند(.)Ray, 2002 : 4رسانههادرآگاهکردنافرادازحقوقوتضمینمطالباتبشراز

دهیواطالعرسانیداراینقشمؤثرهستند.رسانههادرآگاهکردنافراد


ریقکارکردآگاهی
ط
هاازدولتهاابزاریمؤثرهستند.

ازحقوقبشرومطالبهآن
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هایارتباطیمیتوانندشرایطدسترسیافرادبهمراجعقضاییوشبهقضایینظارتی

فناوری
حقوقبشررافراهمسازند.رسانهمیتواندمراجعنظارتیراازنقضهایاینحقوقآگاهسازدو
موجباتنظارتآنمراجعرابراجرایحقوقبشرفراهمسازد.برنامههایرسانههاممکناستدر
هایمستندیبرایتمامینهادهایناظردرخصوصنقضهایحقوقبشرقرار

جایگاهبررسی
گیرند.
فناوریهایارتباطینقشمهمدرحمایتازحقوقبشردارند.رسانههابهطرقمختلفنقش
خودراایفامیکنند.اینفناوریهامیتوانندمردمراکهاکثریتمخاطبانآنهاهستندبهنیازبه
حقوقبشرولزومارتقایآنونهادینهبودنارزشهایآنهاآگاهکنندکهارزشهاییهمیشگی
برایبشریتهستند.صلح،امنیت،عدمخشونت،محیط زیستسالمو...همگیحقوقمسلمی
هاصرفنظرازطبقه،رنگ،عقیدهدردستورکارانواعفناوریهای


هستندکهبرایهمهانسان
ارتباطیقرارمیگیرند (. (Ray, 2002: 6
فناوریهای ارتباطی نقضهای حقوقبشر را افشامیسازند ،توجهدنیارابهمردمونقاطی
جلب میکنند که حقوق بشر نقض میشود و دولتهای ناقض حقوق بشر را رسوا میکنند.
رسانهها موضوعات مربوط به حقوق بشر را پیگیری میکنند و نقضهای حقوق بشر تعقیب
میکنند.فعالیتهایسازمانهاافرادیراکهدرتأمینوحمایتازحقوقبشرفعالهستندراعلنی

میکنند و عمومیت میبخشند .رسانهها از این طریق موجبات تشویق دیگران را به فعالیت در

حوزهحقوقبشررافراهممیکنند.

هایارتباطیدرارتباطبیندولتوعمومنقشمهمیراایفامیکنند.رسانههادولتها

فناوری
را در قبال خواستههای مردم و شکایات آنها از وضعیت حقوق بشر فراهم میسازند .این
فناوریهاداراینقشمهمیدرگزارشدادنوتجزیهوتحلیلوتفسیرمسائلمربوطبهحقوق
بشرایفامیکنند.
آزادی بیان یکی از حقوق مقدس و مسلم در بین مسائل حقوق بشری است .فناوریهای
ارتباطیدارای نقشیبسیارمهم دراجرایاین حق ونظارتبرآن هستند (.)Ray, 2001: 9
رسانههادرچارچوبکارکردهایشانازطرقمستقیموغیرمستقیمدراعمالنظارتبرحقوقبشر
مؤثرهستندومیتوانندموجباتتضمیناینحقوقرافراهمکنند.
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مواردنقضحقوقبشروشهروندیتوسطفناوریهایارتباطیابزارتضمین

.1افشای
حقوقبشر
هایارتباطیرابهمعنایعامکلمهوبهصورتکلییایکتعبیرعامیانهچشموگوش

فناوری
جامعهمیتوان دانستوبنابرتعاریفعلمیآنهارابایدرابطبینمردمودولتدانستکهنقش
یکمیانجیرابینمردمو حکومتایفامیکنند .درنظامهای سیاسیمتکی بهمردمرسانهها
امکاناعمالنظارتمردمرابرحکومتفراهممیکنند(فهیم.)76:7937،فناوریهایارتباطی

امکاناتمهمیجهتدسترسی مردمبهاطالعاتو اخبار بوده ومیتواننداطالعاتمربوطبه
مسائل مختلف را در اختیار همگان قرار دهند که همه اینها کارکرد کلیه رسانهها هستند.
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ابزارهای مهمی در تضمین حقوق بشر هستند .آنها را باید
ابزارهایکلیدیجنبشحقوقبشردانستکهازشیوههایکارسنتیحقوقبشربهراهبردهای

ارتباطاتکامالًپیشرفتهمبدلشدهاند.قبلازپیدایشفناوریهاینویندرچارچوبشبکهجهانی
اینترنت،رسانههایسنتیدرمقولهحقوقبشرفعالبودند.جنبشحقوقبشرازطریقپستوتلفن
کارخودرارهبریمیکردودرصددبودتانقضهایحقوقبشرراازطریقرسانههایدیداریو
شنیداریوروزنامهبهتصویربکشد.زمانیکهفناوریتوسعهیافت،شیوههایجدیدبرایدفاعاز
حقوقبشربهکارگرفتهشدند.برایمثالدستگاهفاکسطیدهه 7396برایتماسکتبیفوری
بهصورت ابزار کلیدی در آمد ولی اینکه پست الکترونیکی بهصورت گسترده توانسته است
جایگزینفاکسشود،چنینتغییراساسیکهدرتوسعهفناوریجدیدتعادلرابهوجودمیآورد،

نشانه اهمیت اطالعات با کیفیت مناسب و ارتباطات قابل مالحظه در خصوص ارتقای سطح
).رشدابزارهایرسانهایونقش

حقوقبشروحمایتازآنمیباشد(زمانیوبهراملو29:7932،

آندرانتقالسریعاطالعاتوامکانمشارکتهمهافرادوگروههادرارسالودریافتاطالعات
گیریبزرگراههایاطالعاتییک


هاباگسترشاینترنتوشکل

گوکههمهاین
وامکانگفتو

انقالبگستردهدرعرصهاطالعاتوارتباطاتبودهاست،همهمؤیدیکزمینهسازیگسترده

المللیدرزمینهحقوقبشرمیباشد.


برایاستفادهبهینهازاینابزارازسویکلیهبازیگرانبین
امروزه فناوریهای ارتباطی ابزاری مؤثر جهت شفافسازی عملکرد دولتها برای ملتها
توانندبهعملکرددولتهاومقامات

هاارائهمیدهندمی

میباشند.مردمازطریقمحتواییکهآن

هایحکومتمیباشد.این


حکومتیآگاهشوندوبهترینالزامممکنبرایآگاهیمردمازضعف
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توانندمواردنقضحقوقبینالمللرابهاطالعملتها،دولتهاوجامعه

فناوریهایارتباطیمی
المللیبرسانندومبنایآغازپیگیریجامعهبینالمللیباشد.اینترنتمیتواندموجباتدسترسی


بین
مردمبهمراجعنظارتیبرحقوقبشررافراهمسازدوسببآگاهیاینمراجعازنقضهایحقوق
بشر شود .فناوریهای ارتباطی میتوانند مستندات نقضهای حقوق بشر را فراهم سازند و در
اختیارعمومقراردهند.باپیشرفتوتوسعهوهمگانیشدناینترنتاینکارکردهاپررنگترشد.
اینترنتبهعنوانراهکاریسریعواقتصادیبرایگروههایحقوقبشرجهتمبادلهپیامهاونیز
رودکهمیتواندپیامیرابااقدامیسریعبهچندینمخاطبانتقالدهد

عاملیمهمبرشمارمی
(.)Metzel, 1996: 710
اینترنتامکانیگستردهبرایدسترسیوجمعآوریاطالعاتمربوطبهنقضهایحقوقبشر

و انتشار سریع آنها فراهم آورده است که این انتشار سریع اطالعات را باید مؤید کارکرد
هایحقوقبشردانست.آنهاقدرتاعالممواردنقض

فناوریهایارتباطیدرافشاگرینقض
هارافراهممیکنند.

حقوقبشررادارندکههمیناعالمواطالعرسانیموجباتافشایایننقض
فناوریهایارتباطیازطریقافشایاطالعات،موجباتحمایتازحقوقبشررافراهممیسازند
(.)Teweldebirhan, 2011: 29افشایحقوقبشرتوسطرسانههارابایدفرآیندیبسیارمؤثردر
اعمالنظارتبرحقوقبشردانستکهموجباتآگاهیافکارعمومیودولتهاوسازمانهای
سازد.براینمونه،فعالیتهایویکیلیکس با ارائهاسناداز


المللیمرتبطباآنرافراهممی

بین
نقض حقوق بشر توسط دولتها منجر به افشای گسترده بسیاری از نقضهای حقوق بشر و
شهروندیبرایدنیاشدهاستکهدسترسیبهاطالعاتمنجربهافشایمواردنقضحقوقبشر
برای عموم و دستیابی مدارک و مستندات دارای نقش بسیار مفید و جنجالبرانگیزیمی باشد.
کیلیکسباارائهمستنداتمربوطبهمسائلمختلفنقشبسیاریعمدهایدرافشایبسیاریاز

وی
مسائلپشتپردهداردکهاسنادبسیاریازتخلفاترامنتشرمیسازد.اینپایگاهاینترنتیبسیاری

ازفعالیتهایغیرقانونیدولتهاومقاماتکشورهارادرنقاطمختلفجهانافشاکردهاست.

هایگستردهایدر

اعمالخالفارتکابیراکهویکیلیکسمنتشرساختهاست،موجبنگرانی
سطوحملیوبینالمللیدرارتباطبااینتخلفاتشدهاست.براینمونه،ازیکگزارشافشاشده
توسطویکیلیکسازاسناددیپلماتیکموجوددرکنسولگریآمریکادرچیندالیلیبهدست
دهاستکهمطابقآنیکشرکتمعدنیدرچینکهفعالدرزمینهاکتشافوبهرهبرداریاز

آم
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معادنبودهاست،هزاراندالربهنخستوزیرچینبرایتأمیندسترسیآنکشوربهذخایرمس

کرهشمالیبهعنوانرشوهپرداختکردهاست .ایناقدامیک افشاگری علیه یکیازمقامات
کقدرتسیاسیواقتصادیجهانیوبرایافکارعمومیجهانودولتهادرارتباطبا

بلندپایهی
اسنادمحرمانهاست.اینرویدادکهبیانگرپرداخترشوهبهمقاماتچینیبودهاست،ازیک
طرفسببآگاهیمردموافشااعمالیکمقامبلندپایهاستکهدرصورتمستندبودناسناد
ییکمقامبلندپایهچینیرافراهممیسازد 7.

امکانتعقیب کیفر
افشاگریفناوریهایارتباطیرابایدمهمترینکارکردآنهادرتضمینحقوقبشردانست.

هایارتباطیازطریقآگاهیدهیعمومی،بهبودسطحآگاهیهادربارهحقوقبشر

اساساًفناوری
و آگاه کردن مخاطبان انبوه خود ،مهمترین نقش را در افشای موارد نقض حقوق بشر دارند.
نگاهیبهتاریخمعاصرنشانمیدهدکهرسانههاسببآگاهیمردمدنیاازجنایاتگستردهدر
هانقطهدیگرشدهاند.رسانههابودندکهاعمال


روآندا،یوگسالویسابق،افغانستان،عراقوده
خالف دولتها چون بازداشتهای غیرقانونی ،سرکوب جنبشهای مدنی ،سلب فعالیتهای
حزبی،نقضحقوقکودکان،تبعیضدرتمامابعادقومی،نژادیومذهبیوامثالاینهاراافشا
ساختند .افشاگریهای رسانهها سبب توجه دولتها و سازمانهای بینالمللی شد .بر مبنای
گزارشهای رسانهها توجه مراجع نظارتی به موضوعات مختلف جلب شد و مبنای تصمیمات
بسیاریازمراجعنظارتیقرارگرفتند.فناوریهایارتباطیامکانارتباطقربانیاننقضهایحقوق

هاهمهبیانگرنکاتبرجسته وکارکردآنهادر


سازندکهاین

بشررابامراجعنظارتیفراهممی
تضمینحقوقبشرهستند.اساساًکارکردرسانههادراعمالنظارتبررعایتحقوقبشرازطریق
افشایمواردنقضآندرابعادمختلفامکانپذیراستکهبیانگرنقشفناوریهایارتباطیدر

میانعمومافشارجهتاعمالنظارتبراینحقوقوتضمینآنهااست.اولاینکهفناوریهای
ملتهاوجامعهجهانیهستند.دوم
ارتباطیافشاگرنقضهایحقوقبشروشهروندیبرایتمامی 

اینکه از طریق فناوریهای ارتباطی میتوانند امکان ارتباط قربانیان نقضهای حقوق بشر را با
مراجع نظارتی فراهم سازند و بهصورت غیرمستقیم در تمام ابعاد نظارت اعم از قضایی و
شبهقضایی مشارکت کنند .سوم اینکه فناوریهای ارتباطی از طریق افشاگریهایی که انجام

هایسمراجعنظارتیحقوقبشرقرارمیگیرند.


دهند،مبنایتصمیماتوگزارش

می
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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هایارتباطیدیدهبانحقوقبشروعاملآگاهیافکارعمومی

.2فناوری
همه فناوریهای ارتباطی عهدهدار مسئله مهم دیدهبانی وقایع هستند .فناوریهای ارتباطی
برجستهتریننقشرادربیانموضوعاتوروشنساختنمسائلوجلبتوجهعمومدرسطوحملی
المللیدارد.آنانازطریقدیدهبانیوقایعوارائهاخباروتحلیالتمختلفازوقایعوبدون

وبین
هایسیاسیوسرزمینیواقتصادیایننقشراایفامیکنند.فناوریهاازطریق

توجهبهمحدودیت
دیدهبانی وقایع ،اخبار و اطالعات مختلف بهویژه اخبار و اطالعات مربوط به حقوق بشر را

کنندپسازجمعآوریازطریقانتشارایناخباربدونهرنوعمحدودیتموجبات

جمعآوریمی

کنندکهاینآگاهیمؤیدکارکرددیدهبانیآنهادرارتباطبا

اطالعوآگاهیمخاطبینرافراهممی
نقضهای حقوق بشر  است .نقش افشاگری فناوریهای ارتباطی را باید یک راهبرد در اعمال
نظارتبینالمللیبرحقوقبشرخارجازمحدودیتهایمرزیتلقیکرد.صرفاًباتوجهیگذرابه
گزارشهاییکهدرخصوصافشایمواردنقضحقوقبشردرپایگاهویکیلیکسمشاهدهشد،در
واردیچونحمالتموشکیناوهایایاالتمتحدهآمریکابهاهدافمشکوکبهتروریسمکه

م
منجربههدفقرارگرفتنعدهزیادیازجمعیتغیرنظامیبرخالفاصولعمومیحقوقبینالملل
بشردوستانهگردید،موجب افشایاینموضوعشد کهبهبهانهمقابلهبا تروریسم چهبسیارافراد
میبیگناهخالفقواعدحقوقبشریابشردوستانهکشتهمیشوند.همچنیناصرارمقامات

غیرنظا
سعودیبهایاالتمتحدهآمریکادرگزارشهایمنتشرشدهویکیلیکسمبنیبرحملهنظامیبه
ایران،برخالفموازینحقوقبینالمللاستکههیچقاعدهایحملهنظامیبهکشوریبهعلت
یازتکنولوژینظامیخاصتوجیهنمیکند( .)Teweldebirhan, 2011: 29مواردگفته

برخوردار
شده به وضوح این مهم را بیان میکنند که فناوریهای ارتباطی از طریق ارائه گزارش وقایع
میتوانندنقضهایحقوقمسلمانسانیرابهاطالععمومبرسانند.
جهاناتفاقمیافتد.نقضهایبسیاریکهقربانیان

هایبیشمارحقوقبشردرسرتاسر


نقض
ایندارندوهیچزبانیوجودنداردکهایننقضهارابیانکند.ایننقضهاممکن

آنهیچحامی
هایابازیگرانغیردولتیاتفاقبیفتند.ایننقضهارانیزبایدقابلبررسیدانست

استتوسطدولت
وناقضیناینحقوقراصرفنظر ازماهیتآنها،بایدمسئولپنداشت (.)Arat, 2006: 15بااین

هایحقوقبشرومرتکبیننقضآنرانمیتوانپنهاننگهداشت؛زیرامفهوم

وجود،امروزهنقض
حقوق بشر یک مفهوم شناخته شده برای تمامی ملل میباشد و نقضهای حقوق بشر توسط
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خبرنگارانوروزنامهنگارانتمامی رسانههاگزارشمیشودوبهاطالععموممخاطبینمیرسد.

هایحقوقبشرراشناساییوآنرابهاطالعمخاطبینمیرسانندکه

فناوریهایارتباطی؛نقض
اینبیاننقضهاسببجلبتوجهدنیابهنقضحقوقبشرمیشود.برمبنایاصلآزادیبیان،

رسانهها حق جستوجو برای دریافت اطالعات و تحلیل و ارائه و انتشار اطالعات مربوط به
نقضهایحقوقبشررادارند(.)Nwankow, 2011: 5

فناوریهای ارتباطی از طرق مختلف و پیچیدهای به افشای موارد نقض حقوق بشر اقدام
میکنندوتوجهعموممردم،فعاالنجامعهمدنی،مراجعنظارتیونظایرآنهارابهنقضهای

هارانبایدعاملاعالمنقضهایحقوقبشردانست

حقوقبشرجلبمیکنند.صرفاًاخبارروزنامه

بلکهحوزهافشاگریبسیاروسیعترازآناست.فیلمهایتلویزیونیداستانیوفیلمهایمستندیک

هایحقوقبشروجلبتوجهعمومبهآنهاهستند.درنیجریهبراینقد

نمونهبارزافشاینقض
وضعیتزندانیانوبازداشتهایغیرقانونیورعایتنشدنحقوقبازداشتشدگانوزندانیان،

یکفیلمداستانیتحتعنوانحقزندانیان7ساختهشد.هدفاینفیلمبیانوضعیتزندانیانبود
یهاو
وموجبآگاهیعمومیازوضعیتزندانیهاومطلعشدنمخاطبینعمومیازگرفتار 

شرایطزندانیانشدکهازرسانههایگروهیتلویزیونوسینماپخششد(.)Okafor, 2006: 31
فناوریهایارتباطیبامشارکتعمومنقشمهمیدرتأمینفعالیتعامهمردمدراعالماخبار
خوبیایفامیکنند.برای

هایحقوقبشردارندکهرسانههایمدرنایننقشرابه


مربوطبهنقض
نمونهچنانچهاشارهشدیکیازکارکردویکیلیکسایناستکهعموماخبارمستندواسنادرا
ارائه و این اطالعات را منتشر کند .اقدامات ویکی لیکس گسترده و مؤید افشاسازی مستند
نقضهایحقوقبشردرسطحجهانازسویبسیاریازحامیانسیاسیحقوقبشربودهاست.

برای نمونه ،آمریکا در سالهای اولیه قرن بیستویکم برای حمایت از حقوق بشر و مبارزه با
تروریسم به عراق و افغانستان حمله کرد .هرچند که از نظر سیاسی اقدامات آمریکا خود به
هایحقوقبشردراسنادوافشاگریهایویکیلیکسبسیار

تروریسمجهانیدامنزد؛امانقض
شمگیرهستند.بیاناستفادهازسالحهایغیرمتعارفدرعراقوافغانستانازسوی
گستردهوچ 
هایآمریکاییوانتشاراسنادآنیکگاماساسیازسویویکیلیکسبرایانتشارنقضهای


نیرو
حقوقبشروبشردوستانهازسویآمریکادرمناطقمذکوربودهاست2.
1. The Right of Prisoners.
2. Press Realize the Detaine Policies, available at: https://wikileaks.org/Press-ReleaseThe-Detainee.html, seen: 30/12/2015.
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مستنداتگستردهایدربارهزندانهایوزارتدفاع

گزارشهاو

ویکیلیکسدرسال 2672
آمریکادرنقاطمختلفجهانازعراقتاگوانتاناموووضعیتزندانیانونحوهرفتارباآنهامنتشر
ساخت که این گزارشها مؤید نقضهای حقوق بشر در زندانهای وزارت دفاع آمریکا در
نقاطجهانبودهاست.بهنظرمیرسدبیاناقداماتآمریکادرنقضحقوقبشرصرفاًدر


اقصی
زندانهایشخودیکرسالهدکتریوچندینمقالهعلمیاستکهازظرفیتاینتحقیقخارج

است.
فناوریهای ارتباطی عالوه بر افشای موارد نقض حقوق بشر توسط دولتها ،میتوانند بر
عملکردسازمانهاینظارتیبرحقوقبشردرسطوحمختلفاعمالنظارتکنندوعملکرداین
هاونیزاینکهاقداماتآنها


هارابهاطالععمومبرسانندودرخصوصماهیتاینسازمان
سازمان
تاچهمیزاندرجهتحمایتحقوقبشراست،دنیاراآگاهکنند.سازمانهاینظارتیحقوقبشر
نیزدراعمالنظارت،جمعآوریاخباروبیاندیدگاههایخودبهرسانههانیازدارند.دراینزمینه

هادرافشاینقضحقوقبشرتوسطدولتها

گزارشهایسازمانعفوبینالمللازطریقرسانه
بسیارحائزاهمیتهستند.درپایگاهاینترنتیاینسازمان،افشاگریهایبسیارجالبتوجهومرتبط
بامسائلروزدنیامشاهدهمیشود .توافقاخیردولتترکیهبااتحادیهاروپادربارهممانعتترکیهاز
ورود پناهجویان سوریه به مقصد اروپا و بازگرداندن این پناهجویان از یونان به ترکیه مبنای
انتقادات این روزهای بسیاری از نهادهای حمایت از حقوق بشر است که با بسیاری از اصول
حقوقبشروکنوانسیونپناهندگانمللمتحدمغایرتاست.اتحادیهاروپابهخاطرایناقدامدر
معرض انتقادات بسیاری از سوی فعاالن حقوق بشر و سازمانهای حمایت از حقوق بشر قرار
گرفتاماگزارشعفوبینالمللدرخصوصاقداماتدولتترکیهکهدراولآوریل 2670در
خبریگستردهایدربینرسانههایمهمدنیانیزپیداکرد،

سایتاینسازمانمنتشرشدوبازتاب
مواردجدیدیازنقضحقوقبشرازسویدولتترکیهرابرایدنیاافشانمود.دولتترکیهدر
مناطقمرزیخودمانعورودآوارگانجنگسوریهبهخاکاینکشورمیشدوبعضاًنیروهای
هارابهداخلسوریهبرمیگردانند؛در


ندازیکردندوآن
مرزبانیترکیهنیزبهپناهجویانتیرا
حالیکهدرازایکمکهایمالیاتحادیهاروپامتعهدبهپذیرشآوارگانسوریوممانعتاز

ورودآنهابهاتحادیهاروپاشدهبود7.
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-syrianrefugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/, seen: 1/4/2016.
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ایناقدامعفوبینالمللیکافشاگریبسیارمهمدرخصوصنقضقواعدبنیادینحقوقبشر
وتوجهنکردنترکیهبهیکوضعیتبشردوستانهاستکهبحثروزمحافلسیاسیودیپلماتیک
جهانونیزوضعیتروزحقوقبینالمللمحسوبمیشود.

هایعفوبینالمللدرخصوصدولتقطربرایمیزبانیجامجهانی 2622مویداین

گزارش
مطلب است که کارگران بسیاری از کشورهای فقیر چون بنگالدش و پاکستان برای کار در
پروژههایجامجهانی2622بهاینکشورمهارجرتکردهبودندکهازسطحدستمزدپایین،نبود

بیمه،فقدانکمکهایپزشکی،عدمبرخورداریازمرخصی،تأمیناجتماعیوعدمامنیتشغلی
رنج میبرند .با توجه به تالشهای قطر برای جام جهانی  2622یک اقدام مؤثر جهت افشای
تخلفاتقطراست ،اینمسئلهبیانگرنقضشدیدحقوقمربوطبهکارگرطبقمفادمیثاقحقوق
مدنیوسیاسیبود7.
فناوریهایارتباطیدر

مطالبیکهشرحدادهشدومثالهایمطرحشدههمهبیانگرنقش

هارابهصورتمستقیمبهاطالعمردموجامعهجهانی


هایحقوقبشرهستندکهآن

افشاینقض
میرسانند و حتی جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی از طریق انواع

فناوریهایارتباطیازنقضهایحقوقبشرمطلعمیشوند.جالبایناستکهحتیبسیاریاز
سازمانهاینظارتینیزبهاینترنتبرایافشاینقضهایحقوق بشرنیازدارندکهگزارشهای
عنوانیکسازمانبینالمللیدراینبارهمؤیداینمطلب

المللودیدهبانحقوقبشربه


عفوبین
مهممیباشد.

.اطالعاتفناوریهایارتباطیمستندمراجعنظارتی

3
کنندرامیتوانمبنایتوجهجامعهبینالمللیو

اطالعاتیراکهفناوریهایارتباطیمنتشرمی
مستندآغازرسیدگیآنهادانست.بسیاریازاختالفاتبینالمللیواعمالخالفحقوقبینالملل
ازطریقفناوریهایارتباطیتوجهجامعهبینالمللیراجلبمیکنند.فناوریهایارتباطیدراکثر
مواردتنهاابزاریهستندکهنقضهایحقوقبشرراافشامیکنند وحتیدولتهابهعلتاینکه
معموالًخودمتهمردیفاولنقضاینحقوقهستند،ازارائهمستنداتواسنادمرتبطخودداری
کنندبهگونهایکهتنهاازسویمراجعغیردولتیمیتوانبهمستنداتدسترسیپیداکرد.حال

می
آوریاخبارومالحظهبیواسطهرویداد

علتنقشمهمدردیدهبانیوقایعوجمع

کارکردرسانه 
هابه
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
ایناهمیت،آیامیشودگزارشهاوافشاگریهایآنهارامستندیدرتماممراجعنظارتیومبنای
تصمیماتورسیدگیآنهابهنقضهایحقوقبشروشهروندیتلقیکرد؟اینموضوعبیانگر
اعتبار حقوقی افشاگریهای فناوریهای ارتباطی در خصوص نقضهای حقوق بشر است و به
ایازمنظرحقوقبینالمللتحلیل

عبارتمختصربایدآنراتحتعنواناعتبارافشاگریهایرسانه
کرد .فناوریهای ارتباطی امکان دسترسی به حقایق موضوعات مختلف را فراهم کردند.
دسترسیهای آنها همگانی هستند .ابزارهایی مانند وب سایتهای مختلف در اینترنت امکان
واسطهبهاخباروتحوالتبینالمللیراباجزئیتریننکاتفراهمساختهاند.


دسترسیسریعوبی
اطالعات ارائه شده از سوی آنها میتواند بهعنوان دلیلی برای طرفین یک اختالف در مراجع
المللیمختلفاینمطلبراآشکارمیسازد.


المللیمورداستفادهقرارگیردکهرویهمحاکمبین
بین
درپروندهکارکناندیپلماتیکوکنسولیایالتمتحدهآمریکا7درتهران،دیواناعالمکرد
اشاملمیشودکهدراطالعهمگان

کهبخشاعظمحقایقاساسیقضیهحاضر،موضوعاتیر
هایایرانوسایرکشورهایجهانبهصورت


استودرمطبوعاتجهانونیزرادیووتلویزیون
گسترده ای پوشش داده شده است .این ادله از سوی ایاالت متحده آمریکا در الیحه ،بیانات
نمایندهآمریکادرجریانرسیدگیوهمچنیندرپاسخهایکتبیبهسؤاالتاعضایدیوانارائه

شدهاست.نتیجهاینکهحجمعظیمیازاطالعاتازطریقمنابعمختلفدرارتباطباحقایقو
شرایطقضیهحاضردراختیاردیواناستازجملهاظهاراترسمیگستردهکهازسویمقامات
ایرانیوآمریکاییبیانشدهاست.ازآنجاییکهگزارشهایروزنامه،رادیووتلویزیونازایران
مطرح هستند ،دیوان وفق ماده  59اساسنامه ادعاهای موضوعی مبنای ادعاهای ایاالت متحده
آمریکادراینپروندهراکامالًموجهمیداند(.)ICJ Reports, 1980: 9 - 10
این رأی دیوان که مؤید مسئولیت بینالمللی دولت ایران به لحاظ نقض مصونیت اماکن
دیپلماتیک بوده است ،در محکومیت یک دولت به لحاظ نقض قواعد حقوق بینالملل مبنای
هایرسانههادربارهصدورحکممستنداینقضیهقرارگرفتهاست.

گزارش
هاینظامیوشبهنظامیآمریکادرنیکاراگوئه 2بسیاریازاسنادارائه شده

درپروندهفعالیت
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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اتبودهاند.گزارشهایگستردهازیکحقیقتممکناستپساز

مبنایگزارشهایمطبوع

بررسیهای دقیق و کسب آنها از منبعی واحد ،موضوعی را اثبات کند .چنین گزارشهایی
منظورسنجشحقایقپروندهبررسیشوندوبهویژهبایدمطمئنشدکهاینحقایق


بایستبه

می
تبدیلبهموضوعاتیشدهاندکهدردسترسهمگانقراردارند).)ICJ Reports, 1986: 40
دیواندرقضیهنیکاراگوئهبااستنادبهمطالبمندرجدرمطبوعاتیکیازحقایقمورداستناد
نیکاراگوئهرااثباتشدهفرضکرد.دیواندرارتباطبامانورهاینظامیمشترکهندوراسدر
هابهعنواندلیلانجاممانورهای
نزدیکیمرزنیکاراگوئهبیانکردکهنیکاراگوئهبهگزارشروزنامه 
نظامیاستنادکردهاست.ازآنجاییکه هیچموضوعمحرمانهایدربارهبرگزاریمانورهاوجود
عنوانقضیهایبرخوردخواهدکردکهدراطالعهمگانقرار

نداشتهاست،دیوانبااینموضوعبه
ندازهکافیمحرزمیداند(.)ICJ Reports, 1986: 53

خاطرآنرابها

داشتهوبدین
درقضیهسکوهاینفتی؛7هردوطرفدعوا،ایرانوآمریکا،اعالمکردندکهبرخیازحقایق
دعوامورداطالعهمگاناست.ایراناشارهکردکهحمایتهمهجانبهدولتآمریکاازعراقدر

جنگاینکشورعلیهایرانبرهمگانآشکاراست.درمقابل،ایاالتمتحدهنیزبااستنادبهتعداد
هاینهادهایبینالمللیمرتبطباقضیهکشتیرانیمعتقدبودکهموضوعحمله

زیادیازگزارش
طرفمیبایستازسویدیوانپذیرفتهشود؛چراکهایرانهیچتالشیبرای

ایرانبهکشتیهایبی

ااینحال،دیوانهیچگاهدررأیخویشازعبارتدانشهمگان

انکاراینادعاهانکردهاست.ب
ویژهآمریکارادعوتبهاثباتادعاهای


یابداهتقضاییاستفادهنکردهاستوطرفیناختالفبه
مطروحهکردهاست.گرچهدیواناعالمکردکهپیشینهجنگنفتکشهارادرپذیرشادعای

هایبیطرفلحاظخواهد

ایاالتمتحدهآمریکامبنیبرحملهنفتکشهایآمریکابهکشتی
داشت (.)ICJ Reports, 2003: 186
دراساسنامهدیوانبینالمللدادگستریوآیینرسیدگیآنهابهاخبارواطالعاترسانهها

به عنوانادلهمثبتدعوااشارهنشدهاست؛امامواردذکرشدهدرباالمؤیدایناستکهدررویه
دیواناخباروگزارشهایرسانههاموضوعاستنادبودهاست.بااینوجود،بایدبهاینمهمتوجه
هاازاعتبارمطلقبهعنوانادلهاثباتدعوابرخوردارنیستند.معموالً

داشتکهگزارشهایرسانه

مطالب مندرج در رسانههای گروهی و مطبوعات به دلیل ماهیت آنها در زمره ادله ثانویه
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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طبقهبندی میشوند و دیوان کمتر از آن در جهت اثبات حقایق بهره گرفته است؛ مگر اینکه

مطالبموردتأییداینمنابعموردتوافقبودهوبهعنوانچیزیدردانشهمگانپذیرفتهشود.به
نظرمیرسدگزارشهایمطبوعاتیچنانچهحائزاهمیتبودهوهمچنینازسویدولتمسئول

مورداعتراضواقعنشودیااینکهبههنگامگزارشدهیسایرحوادثهماننداظهاراترسمیاز
قبولمیباشند.درصورتیکهمطالب

سویمقاماترسمیونهادهایآندولتبیانشوند،قابل
مندرجدررسانههاراهمگانازآنمطلعباشندوبهعنواندانشهمگانیقلمدادشوند،داراییک
سریآثارحقوقیخواهندبود.اوالًوظیفهاثباتیکحقیقتبرایمدعیآنراازمیانبردارد؛
ثانیاًدربرخیمواردمنجربهانتقالباراثباتازخواهان بهخواندهیادربرخیمواردبالعکس
میشودوثالثاًموجباستنباطقضاییدیوانازایندستهازحقایقرافراهمسازد.مطالبمندرج

هامیتواندحقایقِدر

درجرایدومطبوعاتدرزمرهابزارهاییهستندکهدیوانبااستنادبهآن
اختیارهمگانرااحرازکند.بااینحالدقیقاًمشخصنیستبرایاینکهیکمطلبمطبوعاتییا
رسانهایتبدیلبهابزاررسانهایهمگانشود،دیوانچهشرایطیرااز طرفیندعویانتظاردارد؟

آیدکهایندستهازادلهمیبایستتماماًباحقایقوشرایطاصلی

تنهاازرویهدیواناینگونهبرمی

پروندههمخوانیوهماهنگیداشتهباشندوهمچنینمورداعتراضطرفیندعوینباشند.بااین

استکهدولتهایطرفاختالفحداقل

حال،اینشرطصرفاًدرپروندههاییقابلتحققبوده 
اشتراکرادرخصوصحقایقاصلیداشتهباشند.برعکسدرپروندههایکامالًاختالفیبهنظر

رسدکهوجوداینچنینادلهایفاقدارزشاثباتیباشد(ساداتمیدانی.)291-290:7937،


می
خبریمطلوبوگستردهایمواجه

گزارشهایرسانهایدرموردیوگسالویسابقباپوشش
شد.حتیبهزعمدیوانبینالمللیکیفرییوگسالویسابق،گزارشرسانههابرتأسیسایندیوان
مؤثربودهاند.تحوالتیوگسالویسابقنشاندادکهافکارعمومیوازهمهمهمتررسانههای

گروهیدرموقعیتیهستندکهمخاصماتراتحتنظارتشدیدخوددارندونقضهایحقوق
بشردوستانهرامستندسازیمیکنند.عالوهبراین،تمایلبهاستفادهازطیفمستندسازیعمومی

بهمثابهیکسالحبرایبازداشتنازارتکابتخلفوهمچنینایجادبنیانهاییبرایتعقیببعدی
جوییهایشورایامنیتوکمیسیونحقوقبشر


رسدتحقیقاتوپی

بسیارزیاداست.بهنظرمی
دربارهقضیهیوگسالوی سابق نیزدراینچارچوبباشد .جدایازاین ،همهرهبراننظامی یا
نهادهایسیاسیمربوطخودرامتعهدوملتزمبهتحقیقدرموردموارداحتمالیتخلفازحقوق
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بشردوستانه ،سرکوب آنها و مستندسازی تحقیقات و تدابیر اتخاذی در این راستا میبینند
(ولفروم.)019:7919،
المللیباتوجهبهصالحیتاساسنامهایخود،درتعقیبجنایتکارانجرائم


دیوانکیفریبین
المللیچوننسلکشی،جنایتعلیهبشریتوجرائمجنگیاستکههرکدامازاینجرائم


بین
نقضهایآشکارحقوقبشرمحسوبمیشوند.این صالحیتکیفری،دیوانرابهیکمرجع

مهم اعمال نظارت قضایی بر حقوق بشر از طریق تعقیب و محاکمه و مجازات جنایتکاران
بینالمللی تبدیل کرده است .دیوان کیفری بینالمللی برای تعقیب و محاکمه جنایتکاران

بینالمللیازسطحوسیعیازادلهمیتوانداستفادهکند.ماده 06وبند 9ماده 03اساسنامهدیوان

کیفری بینالمللی دست دیوان را در تحصیل ادله باز میگذارد بهگونهای که دیوان میتواند
ادلهایرامطالبهوارزیابیکندکهبرایتشخیصواقعیتضروریهستند.اینکلیتوعمومیت
توجهدیوانرابهاخباررسانهنیزجمعمیکند.ماده 09آیینرسیدگیوادلهدیواننیزدست

دیوانرادراحرازوبررسیادلهبازوتشخیصادلهرابرعهدهدیوانگذاشتهاست.ازسویدیگر
بهموجبماده 13امکانضبطشهادتشاهدوادایشهادتوپذیرشآنقبلازرسیدگیرا
دردیوانکیفریبینالمللیدر

بینیکردهاستکهاینمطلبمؤیدنقشفناوریهایارتباطی


پیش
کمکبهدیوانبراعمالنظارتاست.
انجامتحقیقاتازطریقویدئوکنفرانسواخذاظهاراتشهودازطریقویدئوکنفرانساز
سویدیوانکیفریبینالمللییکیازاقداماتمهمدیواناستکهبیانگرنقشرسانههادراعمال
نظارتدیوانکیفریبینالمللیبرنقضهایحقوقبشراست.دیوانمیتواندازطریقامکانات

ویدئوکنفرانسوبااستفادهازاینترنتازقربانیانوشهودجنایاتبینالمللیتحقیقکندکهاین
مطلبدرجمعآوریادلهبهدیوانکمکشایانیمیکندکهدربعداقتصادیوصرفجوییدر

زمانبسیاراهمیتدارد.رأینخستیندیوانکیفریبینالمللیدرپروندهدرحالدادرسیویلیام
روتو،معاونرئیسجمهورکنیا،دادرساندیوانازاختیاراتخودبرایاحضارشاهداناستفاده
کردندودولتکنیاازدیواندرخواستکردکهامکانشهادتدادنشاهدانراازطریقویدئو
کنفرانسفراهمسازد7.
در هفت پرونده از حدود بیستودو پرونده مطرح در دیوان کیفری بینالمللی بر مبنای
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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محتویاتپروندهقضاتدیوانادلهکافیجهتتعقیبومحکومیتمتهمینبهجنایاتبینالمللی

اند.قضاتدیوانبهلحاظناکافیبودنادلهدرپروندههارأیبربرائتمتهمینبهجنایات


نیافته
هامختومهگشتهاند.یکیازعلتاینرویهدردیوانراباید


اندوپرونده

المللیصادرکرده

بین
استنادبهشهادتشهودبهعنوانیکیازادلهسنتیتلقیکنیم.درپروندهکنیاتا،7رئیسجمهور
سابقکنیا،ادعایدادستانمبتنیبرشهادتشاهدبودکهشاهددررسیدگیبدویدردادگاه
اظهاراتخودراپسگرفتواظهارکردکهبهلحاظتهدیددردادگاهدروغگفتهاست.این
رجوعشاهدازشهادتبهرداتهاماترئیسجمهورسابقکنیامنجرشد.دادستانیدیوانکیفری
المللیوقضاتدیوانبهمنظورتضمینعدالتکیفریمجبوربهتغییررویکرددرقبالادلهدر


بین
دیوانبودندوهمینمسئلهایجابمیکردکهدیوانبهسایرادلهرویآورد.موسعبودناساسنامه
وآیینرسیدگیوادلهدستدیوانرادرتحصیلادلهبازگذاشتهاست.ظرفیتدادستانیدیوان
کارانبینالمللیدر

المللیوافزایشتواناییاشدرتعقیبجنایت


برایتوسعهعدالتکیفریبین
گروجمعآوریواستنادبهاشکالجدیددالیلاست.عالوهبراظهاراتگواهان،دالیلخاص

علمی  نیز شامل اطالعات جمعآوری شده از کامپیوترها ،تلفن ،ایمیل،ضبط صداها ،ویدئوها،
تصاویر ماهوارهای و نظایر آن هستند .در سال 2669دادستانی دیوان به ادله الکترونیکی علیه
،فرماندهنظامینیروهایکنگودرآفریقایمرکزی،استنادکردکهبهاتهامجرائمجنگیو

گومبو
جنایتعلیهبشریتتحتتقیبقرارگرفتوقراربازداشتویصادرشد 2.دالیلاینقضیه
مبتنیبرشیوههایعلمیوتکنولوژیکدرپروندهلوبانگاتأثیرمحسوسیداشتکهدرسال2663
رسیدگیو تحقیقات آن آغاز شد .در اینپرونده بهفیلمهااستناد شدومبنایرسیدگی قرار
گرفت.ازاتهاماتلوبانگا ،سربازگیریکودکاندرمخاصمهمسلحانهبودهاستکهبهموجب
شود.بهموجبفیلمیکهازرسانههاپخششد


اساسنامهدیوان،جنایتجنگیمحسوبمی
ماده9
وویدئوآنموردمالحظهدیوانقرارگرفت،وینیروهایخودراجمعکردهبودوآنهارا
تشویق میکرد و در میان آنان کودکانی هم بودند که برای شرکت در مخاصمه مسلحانه
امروزدادستانیدیوانکیفریبینالمللیباحجمعظیمیازاطالعاتو

سازماندهیشدهبودند 9.
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.
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اجهاستکهازطریقتکنولوژیهایاطالعاتوارتباطاتچوناینترنت،اخبار

ادلهدیجیتالمو
هارابررسیوبهآنها

ایبهدستمیآیندودررسیدگی 
هاآن


رادیووتلویزیون،تصاویرماهواره
استنادمیکند.درسال2677کهوضعیتلیبیموردارزیابیمقدماتیدیوانکیفریبینالمللیقرار

گرفت ،دیوان کیفری بینالمللی با ویدئوها و عکسهایی که توسط سازمانهای غیردولتی
جمعآوری شد تحت تأثیر قرار گرفت .همه اینها نشان میدهد که گزارشهای فناوریهای

ارتباطیکهازطریقمصاحبهباقربانیانوشهودصورتمیگیردواعمالخالفجنایتکاران

کنند،همچونانتشارسخنرانیهایسراندولتهاکهنظامیان

بینالمللیراثبتوضبطومنتشرمی

توانندبهعنوان

کنند،اگرنزدیکبهواقعوبیطرفباشند،همهمی


راتشویقبهجنایاتجنگیمی
کارانبینالمللییاری

دلیلیدیوانکیفریبینالمللیرابرایتعقیبومحاکمهومجازاتجنایت

کنند7.
وضعیت فلسطین یکی از وضعیتهایی است که ظرفیت بالقوه باالیی در پیگیری جنایت
کارانبینالمللیداردوازجدیدترین


هادرتعقیبجنایت
هایرسانه
بینالمللیواستنادبهگزارش 

هایدیوانکیفریبینالمللیمحسوبمیشود.درتابستانسال 2676رژیمشغالگرقدس


پرونده
درسرزمینهایاشغالینوارغزهعلیهفلسطینیهاانجامدادکهدر

عملیاتیتحتعنوانلبهحمایتی
هایجمعآوری

56روزبهشهادتبیشاز2266غیرنظامیازساکناننوارغزهمنجرشد.گزارش
شدهتوسطیکنهادغیردولتی تحتعنوانشکستسکوتکهحاویمصاحبههایمتعددبه
نظامیان رژیم شغالگر قدس است ،مؤید این بوده است که نظامیان رژیم اشغالگر قدس اظهار
کنند.سربازانمدعیبودهاند


عنوانیکتهدیدتلقیمی

اندکههرچهدرغزهمشاهدهشودبه

کرده
که تانکهای صهیونیست بهصورت بیهدف ساختمانها را در غزه بدون اطالع از نظامی یا
هاهدفقرارمیدادند.مطالباینگزارشهامؤیداینبودهاستکهرژیم

غیرنظامیبودنآن
شغالگرقدسدرحمالتخوداصلتفکیکمیاننظامیانوغیرنظامیانرارعایتنکردهاست2.
اینگزارشهاماهیتاقداماترژیماشغالگرقدسرابرایعمومافشامیسازدچونمبتنیبر
مصاحبه با نظامیان صهیونیست حاضر در جنگ غزه است و از سوی دیگر ،با توجه به اینکه
وضعیتفلسطیندرحالارزیابیمقدماتیدردادستانیدیوانکیفریبینالمللیاست،درقبالِ

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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تواندبهعنواندلیلومستندانجامتحقیقاتدر

تحقیقاتدادستانیایجادحساسیتمیکندومی
کیفریبینالمللیقراربگیرد.

دستورکاردادستاندیوان
دادگاهاروپاییحقوقبشرمرجعقضاییمنطقهایاعمالنظارتوحمایتازحقوقبشربوده
است که در سطح اروپا عهدهدار رسیدگی به شکایات افراد به ادعای نقض حقوق بشر علیه
میباشد و بهموجب
دولتهای اروپایی میباشد .این دادگاه از لحاظ ادله دارای محدودیت ن 

اساسنامه و آیین رسیدگی و رویه ،دارای گستردگی در رسیدگی به دالیل و استناد به آنها
باشد.هیچنوعمقررهایدربارهاینکهچهنوعمدارکیرامیتوانبهدیوانارائهکرد،وجود


می
ندارد بنابراین ،خواهانها و مشاوران آنها باید آنقدر هوشیار باشند که هر نوع مدرکی را به
دیوانارائهدهند،مثلعکس،فیلمیانوارصوتی.مثالًدراسکوزاریوکینیتاعلیهایتالیادیوانفیلم
ونوارضبطشدهازدیدارهاییباکودکانراموردبررسیقرارداد(زمانیودیگران.)17:7990،
جعنظارتیبهنقضهایحقوقبشردارای

محتویاتتمامیفناوریهایارتباطیدرتوجهمرا
هاتوجهآنمراجعراجلبمیکنند.محتوایهمه


ایکهاینگزارش
نقشاساسیاست،به 
گونه

رسانههادرصورتصحت،بیطرفیومقرونبودنبااوضاعواحوالمسلمقضیهمطروحهراباید
وسیلهمناسببرایاستنادتصمیمگیریتلقیکنیموحتیباتوجهبهاینکهشهادتشهوددارای
هاوسیلهایمناسب

ضعفهاییچونعدمصحتوتطمیعوتهدیدشهوداست،گزارشهایآن

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

هاست؛بهگونه


هایمستندوتصاویرو.....نظایرآن
مصاحبههایخبریوبرنامه
ارتباطیبهصورتمستقیموغیرمستقیمدراعمالنظارتبرحقوقبشرفعالهستندومشارکت

میکنند.


.4فناوریهایارتباطیابزارارتباطقربانیانوعمومبامراجعنظارتی
فناوریهایارتباطیبرایاعالموبیاننقضهایحقوقبشرداراییککارکردمهمهستند
کهدرافشاینقضهایحقوقبشروشهروندیدارایاهمیتبسیاریهستندوآنایناستکه

آنهاابزارمؤثریبرایبرقراریارتباطقربانیاننقضحقوقبشربامراجعنظارتیمختلفهستند.

هایحقوقبشربرایدادخواهیوتظلمخواهیمیتوانندبهبرخیمراجعنظارتی


قربانیاننقض
اعالمشکایتودادخواهیکنندکهبهاینمنظورمراجعهصرفاًبهشکلحضوریسنتینیست،
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بلکهشکاتوقربانیانازطریقفکس،ارسالپستالکترونیکوحتیبعضاًثبتشکوائیهخوددر
سایت ،شکایات و نقضهای حقوق بشر و شهروندی را به مراجع نظارتی اعالم میکنند .این
فناوریهایارتباطیهستندکهدربسترارتباطاتماهوارهایواینترنتموجباتارتباطقربانیانرا
بامراجعنظارتیفراهممیکنندوسببافشاینقضهایحقوقبشربرایتمامیمراجعنظارتی
هاحقدسترسیبهمراجعنظارتیراتأمینمیکنندوموجبتسهیلدسترسی

میشوندورسانه

قربانیاننقضحقوقبشربهمراجعنظارتیمیشوند.
اصل علنیبودن ومراجعهمستقیمایجابمیکندکهعموم از جریانرسیدگی درمراجع
هایحقوقبشروشهروندیرسیدگیمیکنندوبه

قضاییوشبهقضاییمطلعباشندکهبهنقض
نحوهوجریانرسیدگی،آراوتصمیماتاینمراجعنیزدسترسیداشتهباشندکهدراینجانیز
رسانههاابزاربسیارمناسبیجهتفراهمآوردنامکاندسترسیبهروندکاراینمراجعوتضمین
هایقضاییاست.ازطریقاخباررادیووشبکههایتلویزیونی،عموماز


اصلعلنیبودنرسیدگی
جریانرسیدگیهاوتصمیماتاینمراجعمطلعمیشوندوازطریقروزنامههاوسایتهایمرتبط
توانندبهگزارشپروندههاوجریانرسیدگیوتصمیماتوآرا،مطلعشدهوحتیبهآرای


می
آنهادسترسیپیداکنند.

در سطح بینالمللی ،مرجع قضایی برای مراجعه قربانیان نقض حقوق بشر وجود ندارد که
صالحیترسیدگیبهشکایاتفردیآنهاراعلیهدولتهاوناقضینحقوقبشرداشتهباشد،
طوریکهحقوقبینالمللمعاصرفاقددادگاهجهانیبرایرسیدگیبهشکایاتوتظلماتافراد

به
هایحقوقبشروشهروندیاست؛امادرسطحمنطقهایوضعیتتاحدی

انسانیازلحاظنقض
قضاییمنطقهایتقریباموفقدررسیدگی

متفاوتاست.دادگاهاروپاییحقوقبشرکهیکمرجع
بهشکایاتافرادعلیهدولتهایاروپاییدرخصوصنقضحقوقبشردرچارچوبکنوانسیون

اروپایی حقوق بشر است؛ سیستم مراجعه فردی و پذیرش افراد در اعالم و طرح شکایت از
درنظامبینالمللیِ

دولتهایاروپاییویژگیخاصرسیدگیودریافتمستقیمشکایاتافراد 

حمایتازحقوقبشردراروپایکسازوکاردرزمانخودبودهاست(.(Wildhaber, 2007: 524
هایاعمالنظارتبرحقوقبشراستکهبهموجبکنوانسیون

اعالمشکایتافرادیکیازشیوه
اروپاییحقوقبشرپذیرفتهشدهاست.تقدیمشکوائیهازسویاشخاصبهدیوان اروپاییحقوق
بشرازطریقنگارشنامهمقدماتییافرمدادخواستممکناست.نامهمقدماتییافرمدادخواست
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رامیتوانباپستالکترونیکییافکسارسالکرد.7اگرنامهبافکسیاایمیلارسالشود،باید

نسخهاصلیامضاشدههمطیپنجروزباپستفرستادهشود.درهرحالتاریخاقامهدعواازنظر
باشدنهتاریخوصولنامهبهدیوان.استثنائاوقتیدیواننامهای


دیوانتاریخخودنامهیافکسمی
دریافتکندکهزمانقابلتوجهیازآنگذشتهاست،دیوانبادقتبیشترمسئلهزمانیرامورد
دهدتاازموضوعدرجتاریخمقدمدرنامهها جلوگیریشود.همچنیناینامکان


توجهقرارمی
وجودداردکهدادخواستراازطریقپستالکترونیکبهدیوانارسالکردوبرایاینمنظور
ابتدائاًبایدیکنشانیپستالکترونیکبهاطالععضودفترثبتدیوانبرسد(زمانیودیگران،
.)63:7990
اعالم شکایت افراد به دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق پست الکترونیکی در خصوص
خواهیافرادورسواکردندولتهای


هایاروپایی،درتظلم

هاینقضحقوقبشرعلیهدولت
ادعا
ناقضحقوقبشروافشاینقضهایحقوقمذکورازسویمتخلفین،نقشبرجستهرسانههارا
برای آغاز رسیدگی قضایی و تعقیب آنها در دیوان فراهم میسازد .این کارکرد رسانه که
کنندهحقدسترسیافراداست،مؤیدیکآیندهبرایانقالبدرسیتستمتظلمخواهیفرد

تسهیل
گونهایکهرسانههامراجعهقضاییرامستقیماًدر
هایحقوقبشرخواهدبود؛به 

انسانیازنقض
رسیدگیبهتظلماتافرادواعمالنظارتیاریمیرسانند.

مراجعشبهقضایی،کمیتهحقوقمدنیوسیاسی،میثاقحقوقمدنیوسیاسیبهعنوان

درمیان
یکمرجعشبهقضاییباصالحیتنظارتاعالمیدارایصالحیترسیدگیبهتظلماتافرادعلیه

هادرخصوصنقضحقوقمدنیوسیاسیمیباشد2.کمیتهمذکورمیتواندشکایاتافراد


دولت
ازدولتهادرخصوصمیثاقحقوقمدنیوسیاسیراازطریقایمیلدریافتکندکههمین
دریافت شکایات از طریق ایمیل از سوی این نهاد نظارتی شبه قضاییِ غیرالزامآور نشاندهنده
کارکردرسانههادرتضمینحقوقدادخواهیافراداست.
تها،شبکههایاجتماعی،
کارکردبرجستهفناوریهایارتباطیازطرقمختلفچونوبسای 

پستهایالکترونیک،فکس،ویدئوکنفرانسونظایرآندردسترسیبهمراجعنظارتیمختلف

درسطوحملیوبینالمللیکهبهآناشارهشدمؤیداهمیتآنهادرتضمینحقبردادخواهی
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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بهعنوانیکحقبشریپذیرفتهشدهازسویهمگاناست.

.فناوریهایارتباطیتضمینکنندهحقدسترسیبهاطالعاتقضایی

5
هایارتباطیازطریقوبسایتها ،شبکههایاجتماعی ،تلویزیون ،رادیودرتضمین

فناوری
اصلعلنیبودنرسیدگیهایقضایییاهماناصلعلنیبودندادگاههانقشمهمیدارندکهاز
اصولمسلم وانکارناپذیربشریوضامن حقآگاهی مردماز دادرسیها هستند ،بهطوری که
کمتر قانون اساسی در دنیای معاصر به آن اشاره نکرده است .فناوریهای ارتباطی میتوانند
هایبینالمللیوداخلیوجهانیرادرخصوصرسیدگیبهنقضهایحقوق


عملکرددادگاه
بشربهاطالععمومبرسانندووضعیتدنیارانسبتبهعدالتجهانیمنعکسکنندکهاینمهماز
ایوملیبهدستمیآید.


المللیومنطقه

هاوآرایمراجعقضاییبین

طریقدسترسیبهرسیدگی
دسترسیبهایناطالعاتازطریقگزارشهاومستنداتتلویزیونی،رادیویی،مطبوعات،سایتها
سایتدیوانبینالمللیدادگستریکلیه

هایاجتماعیامکانپذیراست.براینمونه،وب

وشبکه
پروندههای مطرح شده در دیوان و آخرین تصمیمات مفصل ،خالصه رسیدگی و تمام آرای

صورتآنالینمنتشرمیکند ،بهطوریکهبازبانهایرسمیدیوان در سایت قرار

عمومرا به
مندانوافرادذینفع


المللیوعالقه

ها،حقوقدانانبین
میگیردوعمومافرادمرتبطاعمازدیپلمات

هارابهصورترایگاندانلودکنند7.

میتوانندبهاینمطالبدسترسیپیداکنندوحتیآن

دردیوانکیفریبینالمللیهمکهنقشمهمیدررسیدگیبهنقضهایحقوقبشریتحت
عنواننسلکشیوجنایتعلیهبشریتوجنایتجنگینقضحقوقبشردارد،امکاندسترسیبه

اطالعات پروندههای کیفری بینالمللی در تمام مراحلِ ارزیابی مقدماتی ،تحقیقات ،رسیدگی،
هابهصورتمفصل
تجدیدنظرخواهی،اجرایاحکام،مالحظهآرا،نظریاتقضاتوادلهپرونده 

وجودداردکههمهایناطالعاتدرسایتدیوانکیفریبینالمللیدردسترساست2.

دیواناروپاییحقوقبشرفعالیتخودرابراساسایناصلکلیانجاممیدهدکهاطالعات

مربوطبهجریانرسیدگیدربرابردادگاهبایدعلنیباشد.نهتنهاآرایدیوانوتصمیماتآن
درموردپذیرشیانپذیرفتندعاوی،بلکههمچنینتماماسنادومدارکیکهدردفتردیوانبهثبت
طورمنظمهرماهجزوهایرا


گیرد.دیوانبه

طورعمومیدردسترسهمگانقرارمی
میرسدنیزبه

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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ایازمحتویاتپروندههاییاستکهبه


کندوحاویخالصه

درموردمسائلجاریخودمنتشرمی
ایرسیدهاندکهبایدبادولتخواندهمکاتبهشود،بنابراینهویتخواهاندراختیارعموم


مرحله
قرارمیگیرد(زمانیودیگران.)50:7990،درسایتدیواناروپاییحقوقبشراطالعاتتمام

شکایاتجریانرسیدگیوآرایصادرهازسویدیواندردسترسعمومقراردارد.7
قابلیت فناوریهای ارتباطی در تسهیل دسترسی به مراجع نظارتی امکان دسترسی افراد را
سازدوقابلیتانتشارودسترسیبهتصمیماتورویهپروندههارااینترنتازطریقوب

فراهممی
سایتهافراهمساخته است.اینکارکردفناوریهایارتباطات تضمینگرحقبشریدسترسی
آزادبهاطالعاتواصلعلنیتمحاکمدرچارچوبحقدسترسیبهاطالعاتاست.


نتیجهگیری

درعصراطالعاتوارتباطاتوحاکمیتفناوریهایمدرناطالعاتوارتباطاتTفناوریهای
عنوانابزاریقابلدسترسبرایعمومدارایکاربردگستردهایدرانتقالودریافتاخبار

ارتباطیبه
واطالعاتوتفسیرهاییبرایعمومبدونتوجهبههرنوعمحدودیتفرهنگی،سیاسی،اقتصادیو
هارافراهممیسازد،در

هاکهامکانگفتوگوملتهابایکدیگرودولت

مرزیهستند.اینویژگی
اجرایبسیاریازحقوقوتضمینآنهادارایتأثیرمستقیموانکارناپذیراست.رسانههاازطریق

افشایمواردنقضحقوقبشرمیتواننددراعمالنظارتبراینحقوقکارکردمؤثریداشتهباشند.
باشدومیتواند


هامی
اعمالنظارتازطریقفناوریهایارتباطیازکارکردهایمستقیمآن
موجباتتضمینحقوقبشررافراهمسازدکهازطریقاعمالنظارتدرجهتتضمینحقوق
هارابهعنوانضمانتاجرایحقوقبشرقلمداد

هایاساسیبرمیدارندکهمیتوانآن

بشرگام
کرد .همان طور که توضیح داده شد فناوریهای ارتباطی از طریق دیدهبانی مستقیم وقایع،
واسطهمالحظهمیکنندوباگزارشمستقیمآن


صورتمستقیموبی

هایحقوقبشررابه

نقض
هاوسازمانهایبینالمللیوجامعهجهانیاز

نقضها؛سببآگاهیواطالعافکارعمومی،دولت

نقضهایحقوقبشر در هر نقطه ازعالممیشوند.اینگزارشنقضهای عمومیمؤید نقش

افشاگری آنها میباشد که در سرتاسر جهان بدون هیچ محدودیتی بهصورت بالمنازع عمل
هاوجامعهجهانیازنقضهایاحتمالیحقوقبشردرتمامنقاط

میکنندوسببآگاهیملت

1. Case-Law, available at: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c=,
seen: 30/3/2016.
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جهان میگردند .این افشاگری فناوریهای ارتباطی از نقضهای حقوق بشر صرفنظر از بیان
توانددولتهاینقضحقوقبشروعملکردآنهارا


هایاحتمالیواعالمتخلفاتمی
مواردنقض
به افکار عمومی جهان و جامعه بینالمللی معرفی نماید .افشای موارد نقض حقوق بشر توسط
فناوریهایارتباطیدرسطوحفراملیمیتواندتوجهمراجعنظارتیدرتمامسطوحراجلبنماید
و سبب آغاز رسیدگی آنها به نقضهای احتمالی حقوق بشر قرار گیرد و دلیلی برای انجام
تحقیقاتقرارگیردوحتیمستندمراجعنظارتیدراتخاذتصمیمقرارگیرند.اینترنتمیتوانند
ربانیانرابهمراجعنظارتیجهتدادخواهیواعالمشکایتوارائهگزارشها

موجباتدسترسیق
فراهمنمایندوحتیاینمراجعمیتوانندازطریقفناوریهایارتباطیباقربانیانارتباطبرقرار

کنند .کارکردهای فناوریهای ارتباطی با موضوعات حقوق بشری دارای ارتباط هستند و در
هایگستردهایکهدرافشایمواردنقض

ذارمیباشند .رسانههاباتوجه بهتوانایی

آنها تأثیرگ

حقوقبشروجلبتوجهعمومبهآنوجلبتوجهمراجعنظارتیومستندواقعشدندراخذ
تصمیمورسیدگیدارندوازسویدیگربارساندنصدایقربانیاننقضحقوقبشرسببتسهیل
دسترسی به مراجع نظارتی میشوند ،موجب تضمین حقوق بشر میگردند .باید گفت که
هایارتباطیازطریقافشاگریموجباتتضمینحقوقبشررافراهممیسازندوبهعنوان

فناوری
یکضمانتاجرایمؤثرحقوقبشردرتمامسطوحعملمیکنند.
فناوریهایارتباطیبهعنوانافشاگرنقضحقوقبشرابزاری مؤثردردادخواهیقربانیانو
بیانماهیتناقضینورسواسازیآنهابایدموردتوجهافکارعمومیباشند.رسانههایآزادو
مستقلابزارمؤثردر نظارتبر وقایعوعملکردفعاالن بینالمللی هستندومیتوانندنقضهای
حقوقبشررابهاطالعافکارعمومیرساندهوهمچنینمراجعنظارتیرامطلعنمودهومستند
اثباتاینقضایاقرارمیگیرند.بهاینمنظورضروریاستکهمراجعنظارتیامکانارتباطبا
سازند.جهتاثباتورسیدگیبهنقضهایحقوقبشرو

قربانیاننقضحقوقبشررافراهممی
هامستندقرارمیگیرند.انواعفناوریهایارتباطیابزاریمؤثر


هایرسانه
تعقیبناقضینگزارش
رسانینهادهایبینالمللیدرمقابلهبانقضهایحقوقبشربهافکارعمومیهستند.
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