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  حميد بھشتی 

  ٢٠١٠ دسمبر ٩
  

  ويکی ليکس به خاطر وجدان
  
  

ر س ه استؤبا بحث بر سر ويکی ليکس ارزش از خود گذشتگی در روزنامه نگاری به زي اره آن بحث . ال رفت در ب

   شدت در گرفته است، اما در چه جھت؟به

   توسط ويکی ليکس صحت دارند؟آيا اطالعات مطروح) الف

  برای حفظ کدامين منافع اين کار شده است؟) ب

  يد می باشند؟ائل مقبول به دست آمده و قابل تأئآيا اطالعات مزبور با وس) پ

  :االت سه جنبه مورد توجه قرار گرفته اندؤو در اين س

  تصدق اطالعا )١

 اجرت کار اطالعاتی )٢

 .يد آن با وجدان خبررسانقابليت تأئ )٣

  :در مورد اول

اين معيارھا را می . می باشند" چ"و " ک"االت مشھور ؤ اساس و مبنای کار خبر رسانی مطابق معمول متکی بر س

انه ھای خب. از کجائی خبر است" ک"االت ؤيکی از س. ّبايد جدی گرفت اير رس يکس و س ری، در اما برای ويکی ل

  .  از اصول کار خبری است،انتشار اطالعات مخفی محافظت از اطالع دھنده

  :در مورد دوم

د از دارن د ني ه درآم دگی خويش  ب ه . اطالع رسانان و مأمورين اطالعاتی نيز برای گذران زن ن زمين ا اينحال در اي ب

ا به ھمين دليل است که اي. اشخاص بسياری ھستند که بدون مزد خدمت می کنند ه آي ن پرسش ھمچنان مطرح است ک

  می باشند؟  "اطالعات نوعی کاال"

  :در مورد سوم

د  ا(کسانی که در خدمت دولت ھا و در ازای دريافت مزد از مقامات باال کار اطالعاتی می کنن ه جاسوس ھ ) از جمل

د می  م دارای معيارھای خوب وب ته و ھ انواده داش م خ ادر و ھ در و م ندنيز انسان اند که ھم پ ا . باش ا فقط ت از آن ھ
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وان انتظار داشت  ند، ميت ته باش ّھنگامی که آن دولت ھا تا حدی توجيه يگانه ای از خود و حقانيت عملکرد خود داش

  .با اينحال اين قيد ھميشه مصداق ندارد. که ھمرنگ نظام عمل کنند

اين که روزنامه نگاران و کارمندان اطالعاتی رياکاری حکومت گرايان را موضوع کار خود می کنند نشان می دھد 

ر آن و مشروعيت دولت در عرص ی ب ومی شکاف ۀ که در ارتباط ميان کار اطالعاتی و تصميم گيری ھای مبتن عم

ال می ؤی در خدمت دولت ھا را به زير سو اين نشانگر تضادی است که مشروعيت کار اطالعات. عميقی وجود دارد

  .برد 

ستی و  ات تروري وذ در عملي ل نف را از موضوعاتی از قبي ه چ ن پرسش مطرح است ک يکس اي ورد ويکی ل و در م

يکس  شره توسط ويکی ل ری در اطالعات منت ھدايت آن يا به کار گرفتن شرکت ھای مزدور نظامی در جنگ ھا خب

ه استنبوده ويا اگر ھم بوده چنان نا ا انعکاس نيافت انه ھ ه از . چيز است که در رس ا موضوعاتی است ک ن ھ ه اي البت

ابع اطالعاتی ويکی –سربازان عادی . جانب مقامات باال به گونه ای ديگر با آن ھا برخورد می شود ه من  که از جمل

دولت . ور کمتر تماس دارند و با وجدان انسان ھای معمولی به ميدان جنگ می روند، با اينگونه ام-ليکس می باشند 

ند ذارده باش ار گ ی کن ه کل ه وجدان خويش را ب د ک ه . ھا برای اينگونه کارھا کسانی را به کار می گيرن ا ب و از آن ھ

  .ندرت ميتوان انتظار داشت که به ندای وجدان خويش گوش فرا دھند

اتی تعامل ان اطالع ار اما در مورد سربازان عادی و کارکن ه و افک ا جامع  عمومی و موضوع مشروعيت دارای  ب

ت است وده و . اھمي اتی ب ت آزاد اطالع رای فعالي ه ب ه پرداخت ھزين ومی حاضر ب ط در صورتيکه عرصه عم فق

يکس  سربازان متعھد نسبت به وجدان خويش را مورد حمايت قرار دھد، می توان انتظار داشت که اطالعات ويکی ل

  .کمتر مورد نياز باشند

  

  

  


