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چکیده
تحوالت صووورت گرفته در حوزههای عمومی و روابط انسووانی که تأثیرات خود را بر
مفواهیم کالنی مانند حاکمیت بر جای گذاشوووته ا وووتو بر موروووو محرمان ی در
دیپلما وی نیز تأثیر گذاشوته و به رغم ا وتمرار پو تهای از آن در منا بات دیپلماتیکو
ووویری در تطور مفهومی آن ایجواد کرده ا وووت کوه منجر بوه ایجواد ترکیب بهظاهر
پارادوکسویکال دی ری با عنوان «محرمان ی شفاف» شده ا ت .به این ترتیبو تا زمانی
که نظام دولت -ملت وجود داشوته باشدو مورو پنهان کاری نیز وجود خواهد داشتو
اما محتوای آنچنان تغییر کرده و خواهد کرد که با وجود وحدت لفظیو شباهت زیادی
به محرمان ی به شوکلی که در کتب کال یک و حتی مدرن دیپلما ی از آن یاد میشده
ا تو نخواهد داشت.
واژگان کلیدی :دیپلما یو محرمان یو دیپلما ی پنهانو شفافیتو محرمان ی شفاف.
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مقدمه
جرمی بنتام معتقد بود که دولتها هرچه بیشوتر در معرض نظارت مردم باشندو عملکرد مثبتتر و
بهتری خواهد داشوت ( Quinn, 2001: 276-277به نقل از بنتام) .دیپلما ی در عصر خودِ بنتام
نیز مشحون از پنهانکاری بود و در بسیاری موارد همین پنهانکاری بود که آن را موفق می اخت.
کن ره وین بهعنوان بزرگترین رویداد عصوور وی که توانسووت اروپا را تا حدود یک قرن از گزند
منازعه و جنگ در امان ن اه داردو تا حد زیادی بر هماهن یهای پنهان یا حداقل غیرر وومی میان
قدرتهای بزرگ ا وتوار شوده بود (ببینید :نقیب زادهو  .)1۳88حدود دویست ال بعد از کن ره
وین که بعد از دوازده ال جنگو آرامش را به اروپا بازگرداندو بار دی ر نشست قدرتهای بزرگ
در پایتخت اتریش برگزار شود تا به بحرانی که بیش از ده ال طول کشیده بود پایان دهد .به رغم
اینکه این گردهمایی از جهات بسوویاری با کن ره وین تفاوت داشووتو اماو باز هم گفت وهای بین
گروه ( ۳+۳و  )5+1و جمهوری ا والمی ایران در خصوص برنامه هستهای این کشورو از بسیاری
جهات شووبیه ال وی دیپلماتیک کن ره وین بود .این رویداد نیز شووبیه کن ره وین در فضووایی که
ترتیباتی شدیداً غیرر می بر آن حاکم بودو با دقت از ن اههای عمومی دور ن اه داشته شده بود.
مقدمات این نشوسوتها مدتها در جلسات پنهان یا غیرر می میان نمایندگان کشورها به
بحث گذاشته شده بود و دو کشور از هفت کشور درگیر در این پرو ه (ایران و آمریکا) پس از
مدتها بحران در روابط فیمابین توانسوته بودند ترتیباتی را در ابتدا در قالب دیپلما وی مسیر
دوم پس دیپلما ی پنهان شکل دهند تا هم طرف های وم خارجی و هم مخالفین داخلی در
هر دو کشور نتوانند روند توافقات را با اخالل مواجه نمایند (کلینتونو  .)۳33 :2014دیپلماتها
و حتی وزرای امور خارجه قویترین کشوورهای دنیا برای ه هفته در پشت درهای بسته هتل
کوبورگ به ر بردند .آنها برای دورماندن از ؤاالت ر انههاو رفتوآمدهای خود را از درهای
پشووتی هتل انجام دادند .به دالیل امنیتیو پردههای هتل در تمامی این مدت بسووته ن اه داشووته
شودند .بیش از پانصد روزنامهن ار در مقابل این هتل در تمام مدت مستقر شدندو اما نتوانستند
از این دیوار امنیتی گوذر کننود ( )Jung, 2016:70و مانند خبرن ارانی که از دادگاههای قدیم
مطلب مینوشوتندو «مجبور شودند انوا و اقسام دا تانها در خصوص مذاکرات را از خودشان
بنویسند» (.)Majd 2015
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به اینترتیب به نظر میر ود شیوه معاصر دیپلما ی برای حل بحران که مذاکرات هستهای
ایران با  5+1یکی از نمونههای آن بوده ا وتو هنوز هم به نحو جالبی شبیه روشهای رّی و
بک غیرر می بهکارگرفتهشده در کنسرت اروپا ت .به این ترتیب امروز برای حل بحرانهای
بینالمللیو از ایران تا کره شوومالیو از یوگسووالوی ووابق تا خاورمیانه و از لیبی تا وووریه و
اوکراین؛ بر ا وا

«مدلی که پیشازاین به آن گروه تما  1گفته میشدو کشورهای مختلف در

محیطی غیرر می گرد هم میآیند تا یک مسئله امنیتی یا دیپلماتیک خاص را حل کنند که غالباً
هم بسیار بغرنج ا ت» ).(Hunter, 2008: 174
دنیای دیپلما وی در ن اه کسوانی که مورووعات یا ی در کشورها را پی یری میکنندو با
جلسوات آرا وته و منظم دیپلماتیکو بحثهای ن ین حقوقیو تهدیدات تلویحی یا صریح در
حین مذاکرات و البته چهره حرفهای دیپلماتهایی که معموالً ظواهر آرا ووتهو آنان را بهورووو
از بقیه واختار بوروکراتیک کشوورها متمایز میکندو شناخته میشود .عنصر دی ری نیز وجود
دارد که همواره در کنار دیپلما ووی به نهن پی یریکنندگان موروووعات وویا ووی و بینالمللی
متبادر میشود :رازآلودگی و محرمان ی؛ دیپلماتها از این منظر کسانی هستند که همیشه نکاتی
ناگفته دارند .در پس خندههای ظاهریشان ینههایی پر از رمزوراز در خصوص نیات واقعی و
موارو اعالمی کشورشان دارند که بهجز در محافل بسیار خاص و متشکل از افراد مَحرَم نباید
از آن خن به میان آورند.
به طورکلی مذاکرات دیپلماتیکو مانند بسویاری از موروعات یا ی دولتیو ری و محرمانه
تلقی میشوود و مردم عادی کمتر از کم وکیف آنچه در بطن ماشوین ویا ت خارجی یک کشور
میگذرد آگاهی پیدا میکنند و این امر طبیعتاً باعث میشووود آنان که به دالیلی به امور وویا ووی
عالقه دارندو تحلیلهای خود را بر حد

و گمان از گفتارهای محرمانه و مذاکرات وری ا توار

ووازند و بهناچار یک جریان مسووتور پشووت پرده دیپلما ووی برقرار میشووود که همه را کنجکاو
میکند و عناصر و عوامل انسانی د تاندرکار را مرموز جلوه میدهد (کاظمیو .)11 :1۳35
در جهانی که موروو «شوفافیت» بهعنوان ارزشوی مسولطو بسویاری از عرصههای عمومی
ازجمله حوزههای اقتصواد و ویا وت را درنوردیدهو کمتر توانسته ا ت به عرصه دیپلما ی و
1. contact group
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روابط دیپلماتیک کشووورها ر ووود کند .این رازآلودگی بنیادین چنان با نات دیپلما ووی آمیخته
شوده ا ت که نهتنها دیپلماتها را از خن گفتن در خصوص اقداماتشان معاف کرده ا ت یا
حتی باز میداردو بلکه در بسویاری موارد «دی ران» را نیز از ؤال دربارۀ موروعات کاری آنها
برحذر می دارد؛ تا حدی که گاهی این «دی ران» به کسوانی که بهلحاظ حقوق ا وا ی «وظیفه»
پر ش را بر عهده دارند نیز تعمیم مییابد.
چهره خنودان دیپلماتهای کشوووورمان در مذاکرات بینالمللی و چهرههای ن ران یا ناراحت
آنان در مذاکره با نهادهای «مسووئول» داخلی در ووالهای اخیر بارها توجهات ر ووانهای را جلب
کرده ا ووت و این نکتهای ا ووت که حکایت از تحول در این «رازآلودگی» در کشووور ما نیز دارد؛
تحولی که والیان درازی ا وت در بسویاری از کشوورها آغاز شده و در شکل افراطی آن موجب
اعالم «پایان محرمان ی» ( )Florini,1998در عرصه دیپلما ی شده ا ت .چنین تحوالتی در عرصه
دیپلما ووی موجب شووده ا ووت تا مؤ وووسووات معروف و اثرگذاری مانند ویکی لیکس یا افراد
شوناختهشودهای مانند ادوارد ا نودن و البته بسیاری از متفکران و دانش اهیان به این اعتقاد بر ند
کوه «دوران محرمان ی تقریباً روبه پایان ا وووت» ) .(Jarvis, 2013: paragraph 1این ادعا اماو
بهشودت از ووی مجریان دیپلما وی در بسویاری از کشورها مورد مخالفت واق میشود .این
گروه بوه طور جودی معتقدند که دیپلما وووی پنهان کماکان برای امنیت ملی و بقای کشوووورها
رروری و از این جهت امری اجتنابناپذیر ا ت ).(Murray, 2016:13
ؤال اصلی ما در این مقاله این ا ت که :آیا در عصری که شفافیت روزافزون از مشخصههای
آن ا وتو پنهان کاری در عرصه دیپلما ی به پایان راه خود نزدیک میشود یا اینکه کماکان نقشی
مهم در روابط میان کشووورها ایفا خواهد نمودد در این مقاله نشووان خواهیم داد که مناظره جاری
میان شووفافیت و محرمان یو ادامه مناظرهای مر وووم در میان حوزههای تئوری و عمل در عرصووه
دیپلما وی و مناظرهای آشوونا بین دیپلما ووی وونتی و دیپلما ووی نوین بوده ا ت .همچنین نشان
خواهیم داد که محرمان ی در عرصووه دیپلما ووی نهتنها ماهیتی ثابت و تغییرناپذیر نداشووته ا ووت؛
بلکه به مقتضوای تحوالت گسوترده در تمامی عرصوههاو این مورووو نیز دچار تحول گستردهای
شوووده ا وووت .به طوری که هرچند محرمان ی به عنوان جزءالینفک عمل دیپلماتیک هم به لحاظ
حقوقیو هم بهلحاظ یا ی و حتی بهلحاظ اخالقی توجیهپذیر ا تو اما «مطالبه شفافیت»و عرصه
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محرمان ی دیپلما وووی را نیز دچار تغییر کرده ا وووت و درنهایت «دیپلماتهای خندان» را ناگزیر
خواهد کرد تا «شووفافیت در محرمان ی» را در مقابل «نهادهای مسووئول» اعمال نمایند .این تحول
صوورفاً به آن دلیل نبوده ا ووت که وواختار حقوقی کشووورها بهتدریج به وومتی رفته ا ووت که
پا وخ ویی را برای نهاد دیپلما ی نیز اجتنابناپذیر اخته ا ت (هرچند دلیل مزبور دلیل مهمی
به شومار میرود)و بلکه دلیل اصولیتر آن کارآمدتر شودن دیپلما ویا پا ووخ و ا ت« .دیپلما ی
محرمانه غیر پا وووخ و» هرچند در کوتاهمدت میتواند موفقیتهایی را برای کشوووورها حاصووول
نمایدو اما در درازمدت مشوکل کارآمدی دولتها را تشدید مینمایدو چرا که کسانی که بایستی از
نتایج حاصوله در جریان دیپلما وی پشتیبانی نمایند (مردم) نمیتوانند برای مدتی طوالنی از روند
تصومیمگیری در حوزه ویا وت خارجی به دور ن اه داشته شوند .درصورتیکه افکار عمومی و
نمایندگان آنها (ر ووانههاو پارلمانها و )...از این روند تصوومیمگیری وویا ووت خارجی دور ن اه
داشته شوندو آن اه مشکالت فراوانی بر ر راه اجرای یا تهای مزبور شکل خواهد گرفت که
ادهترین آنها در قالب «معضل تصویب معاهدات» دیپلماتیک خود را نشان خواهد داد و موجب
خواهد شود تا «ن رانی و ناراحتی دیپلماتها» در مذاکره با نهادهای «مسووئول» داخلی کشورشانو
به تدریج تمرکز آنها را در مذاکره با طرفهای خارجی وولب نموده و توفیقات دیپلماتیک آنها را
نیز به همین دلیل کاهش دهد.
همچنین در این مقاله نشووان خواهیم داد که هرچند کشووورها برای اهداف متعددی ازجمله
تو عه طلبی و گسترش حوزه نفون از محرمان ی بهره بردهاندو اما بهانه و دلیل مشروعیت بخش
به این مفهوم در طول تاریخو ررورت حفظ بقا بوده ا ت .همانگونه که هر دانشآموخته رشته
روابط بینالملل و علوم وویا ووی میداندو هر دولتی دارای مجموعهای از وظایف مبنایی مانند
نظمبخشوی و دادگسوتریو رفاهو آزادی و موارد مشابه ا ت .از نظرگاه راالیستیو هیچیک از این
کارکردها مهمتر از حفظ بقا و تأمین امنیت کشووور نیسووت .بدون تأمین امنیتو بقای کشووورها
تضمین نخواهد شد و بدون تأمین بقا بقیه کارکردها و عملکردهای دولت فاقد معنا خواهد بود.
به قول ا وتالین «ما میتوانیم و باید که و یالیسم را در اتحاد شوروی بنا کنیم؛ اما برای اینکه
چنین هدفی را تحقق ببخشیمو ابتدا باید ماندگاری و بقای خودمان را تضمین نماییم» (برگرفته
از  )Mearsheimer, 2001: 30بنابراین بقا و ماندگاری اولین و مهمترین هدف هر نظام ا ت.
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هیچگواه دولوتهوا نباید «اهدافی مانند رفاه را جای زین هدف بقا و ماندگاری نمایند» ( Ibid:

 .)37در فضوای آنارشیک و رقابتآمیز روابط بینالمللو بقا و امنیت به در تی به عنوان اولین و
مهمترین هدف برشوومرده شووده ا ووت .تو وویدید آن را ”( “Anankēروورورت یا اجبار) و
ماکیاولی آن را روورورت و ریشوویلیو  1آن را روورورت محس وویا ووی میخواند که در واق
بوه معنوای بوهکارگیری هر ابزاریو خواه اخالقی یا غیراخالقی برای حفظ بقا ا وووت .مجموعه
ابزاری که میتواند برای حفظ بقای کشورها به کار گرفته شود شامل مجموعه کاملی از ابزارها
ازجمله اتحادو جنگو همکاری اقتصادی و بسیاری موارد دی ر ا ت که پنهان کاری نیز یکی از
این ابزارها به شمار رفته ا ت ).(Murray, 2016:14

الف .پنهانکاری در دیپلماسی؛ گذشته و حال
ن اه تاریخی به پدیدههاو تصوویر امروزی آنها را در منظر محققان ورو بیشتری میبخشد .بر
همین ا وا

در ابتدای بحث ن اهی اجمالی به روند تاریخی شکلگیری پنهان کاری در عرصه

دیپلما وی یا به تعبیر دی ر «فلسفه تاریخی محرمان ی» خواهیم پرداخت .تصویری که «هارولد
نیکلسوووون» دیپلمات برجسوووته وزارت خارجه بریتانیا در مقاله کوتاه خود در وووال  1۱31از
دیپلما وی قدیم و نوین ارااه میکند میتواند بیان ر بسویاری از تغییرات امروزی دیپلما ی نیز
باشوود« :مشووخصووات دیپلما ووی قدیم عبارت بود از پنهانکاریو ماهیت غیردمکراتیکو روابط
دوجانبهو عملگرا و وروعیتی که تو ووط عده کمی از دولتهای بزرگ اجرا و هدایت میشوود.
دیپلما وی نوین در ت عکس آنو با مشخصاتی چون :شفافیت و آشکاربودنو دمکراتیک بودنو
چندجانبهو و با مشووارکت تعداد زیادی از دولتها (که شووامل دولتهای کوچک نیز میشووود)و
انجام میگیرد .دیپلما ووی نوین متکی بر مردم ا ووتو نه دولتها .تاکتیکهای دیپلما ووی نوین
احترام بیشتر به مردم ا ت تا دولتها» ) .(Nicolson, 1961مروری اجمالی به آنچه «گذشته»
دیپلما وی را واخته و به «حال» دیپلما وی منجر شوده ا ت میتواند فهم عمیقتری از نحوه
شکلگیری مفهوم امروزی از محرمان ی در دیپلما ی را فراهم آورد.

1. Richelieu
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 .6از وستفالی تا جنگ جهانی اول :شفافیت آرمانخواهانه در تئوری ،محرمانگی در عمل
در وال  1348معاهده و وتفالیا بسوویاری از مفاهیم نواندیشانه و انقالبی آن روزگار را نهادینه
ووواخت .وووکوالریسووومو حق حاکمیتو حقوق بینالمللو موجودیت دولت – ملت و ال وی
جدیدی از دیپلما ی بخشی از این مفاهیم بودند .از همان ابتدا این ال وی «جدید» از دیپلما ی
شوباهتهای بسیاری با همان مدل «قدیمی» دیپلما ی داشت .در واق این مدل قدیمی پس از
فروپاشوی دولت -شوهرهای یونانی به عنوان نمونه ای منحصربه فرد از شفافیت به تدریج شکل
گرفته بود (دورانتو  )225 :1۳80اما با مشوووخد شووودن نقاو روووعف و ناکارآمدی این نو
دیپلما وی در تأمین «امنیت»و (برای مطالعه بیشتر ببینید :مصبا و  )18-5 :1۳۱۳شکل گرفت و
در تمام دوران امپراتوری روم و بیزانس و پس از آن در دوران رنسووانس و به تعبیر نیکلسووون
«بازگشت دیپلما ی به اروپا» ) (Nicolson, 1998 [1954]: 24و تا جنگهای ی اله اروپا
و معاهده و تفالیا نیز ادامه یافت.
ویستم و تفالیایی نیز تحت تأثیر مؤلفههایی مانند امنیتو بیاعتمادیو حاکمیت و لطه بر
مناب و به ووورعت تبدیل به مدلی تقابل جویانه شووود .بهعبارتدی ر پس از معاهده و وووتفالیا
درحالیکه دیپلما ووی به لحاظ تئوریک آرمانگرایانه شووده بودو اما در اجرا کامالً با محرمان ی
عجین بود.
تحولی کوه در این جریوان اتفواق افتوادو تولیود ادبیات تئوریکی بود که دی ر محرمان ی و
رازآلودگی و دورویی بهعنوان صووفات رووروری یک دیپلمات مورد ووتایش قرار نمیگرفتند.
کینز ووواپر اظهار میدارد که در بین وووالهای  1325تا 1100و  15۳عنوان کتاب با موروووو
دیپلما وی در اروپا منتشور شوود .اغلب این کتاب ها به بیان خصوصیاتی پرداخته بودند که یک
دیپلمات بایسووتی از آن برخوردار باشوود و یکی از آنها داشووتن جذبه ادیبانه در کنار «چهرهای
اخالقی» برای دیپلمات بود ) .(Keens-Soper, 1973: 497به اینترتیب حداقل در کتابها
دوروییو پنهانکاری و فریبکاری بخش مهمی از یک دیپلما ی موفق و خوب شمرده نمیشد.
دوکالیر 1میگوید« :این اشوتباه بنیادینی ا ووت (که البته به گسوتردگی نیز روار دارد) که تصووور
 .1فرانسیس دوکالیر  François de Callièreدیپلماتو نویسنده و یا تمدار فرانسوی در زمان لوای چهاردهم
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کنیم یک مذاکرهکننده باهوش بایسوتی ا وتاد فریب کاری باشد .بهترین یا ت در هر موقعیتی
صداقت ا ت .دروغی که یک مذاکرهکننده میگویدو همواره مانند یک قطره می در پسا نهن
طرف مقوابل که بازنده مذاکره بودهو باقیمانده ا وووت و حس آزردگی و میل به انتقام را در او
زنده ن اه میدارد» ).(Keens-Soper, 1973: 497
در این دوره از مطالعات در زمینه دیپلما ووی ال ویی پدیدار میشووود که بر ا ووا

آن غالباً

دیپلما ووی در صووحنه عمل به رویه پنهان کارانهو مزورانه و مطلقاً ماکیاولیسووتی خود ادامه داده و
هم زمان این مطالعات تئوریک از بیرون به نقد این اقدامات پرداخته ا وووت و آن را در تعارض و
تناقس با یک دیپلما ووی ووالم قلمداد مینمودند .در قرون بعدی نیزو همین ال و بود که در قالب
تقابل آرمانگرایی (عرصه تئوری) با واق گرایی (عرصه عمل) تعقیب شد ).(Murray, 2016:29
بوههرحال آنچه در عمل دیده شووود این بود که توافقات و مذاکرات پنهان به شوووکلی عمیقتر در
ورشوت ویستم روابط بینالملل جای گرفت .محرمان ی در مذاکرات دیپلماتیک «نهتنها مفید و
منا وبو بلکه در بسیاری موارد رروری شناخته میشدو بهطوری که اگر این مذاکرات پنهان ن اه
داشوته نمیشودو برخی از معاهدات ا وا واً به ورانجام نمیر یدند» ).(Low, 1918: 212-14
رویهمرفته محرمان ی به عنوان رورورتی عینی برای دیپلما وی کشوورها برشمرده میشد و این
امر مورد تأیید بود که امور بینالمللی بایسوتی در انحصار نخب ان باقی بماند .فرض بر این بود که
عموم مردم «هیچچیز در خصووص دیپلما وی نمیدانند و این امر یکی از انحصوارات لطنتی به
شومار میرفت و یکی از ویژگیهای الهی اعطاشوده به پادشاه بود و دیپلما ی امری بود که فراتر
از درک عمومی از مخاطرات قرار داشت» ).(Ibid: 209

 .1وودرو ویلسون و رویای بازگشت به شفافیت یونان باستان
شواید یک جنگ «بزرگ» دی ر نیاز بود تا مناظره میان محرمان ی و شفافیت در وجدان عمومی
بشوریت بار دی ر به شوکلی برجسوته مطر شوود .بخش عمدهای از تقصیر بابت شرو جنگ
جهانی اول بر دوش دیپلما وووی دولت -محور و به خصووووص معاهدات محرمانه دفاعی میان
پادشوواهان و امپراتوران قرار داده شوود .معاهدات مخفیانه بین آلمان و اتریش در  1۱14یا میان
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ان لیس و فرانسوه یا میزان آمادگی آلمان برای حمایت از اتریش در حمله به صربستان حتی تا
دههها بعد هم در پردهای رازآلودگی قرار داشت ) .(Murray, 2016: 30بر همین ا ا

ا ت

که بعدها موریس الو 1از روزنامهن اران و نویسندگانو تقصیر شرو جنگ را بر گردن «شرارتی
به نام دیپلما ووی پنهان» میگذارد که از نظر او عبارت ا ووت از اختیار پادشوواهان و حکام برای
ورود به معاهدات بدون اطال یا رروایت شهروندانشانو این «نمایش مسخره» و «د یسهچینی
و توطئهگری بیپایان» بود که «میلیونها زندگی را تباه کرد و میلیونها گنجینه ارزشمند را تلف
نمود» ).(Low, 1918: 212-14
اما شاید بتوان گفت که این وودرو ویلسون رایسجمهور وقت آمریکا بود که در خنرانی
معروف خود در اجال

مشوترک کن ره آمریکا در  8ژانویه ال  1۱18اعالمیه چهارده مادهای

خود را ارااه کرده و همنوا با یونانیان با ووتان دیپلما ووی پنهان را مذموم شوومرده و اعالم کرده
ا ت که دیپلما ی بایستی به طور کامل در منظر عموم مردم قرار داشته باشد .در صدر مفاد این
اعالمیهو ویلسوون خوا تار آن شده بود که «پس از آن قراردادها و معاهدات صلح باید همواره
علنی باشود و بههیچعنوان هیچ نوعی از موافقتنامه های خصووصوی و ری بینالمللی منعقد
نشود و دیپلما ی همیشه بهشکلی علنی و در منظر عموم در جریان باشد» ). (Wilson, 1918
البته این دیدگاهِ ویلسوون که تمام معاهدات بینالمللی بایسوتی شفاف باشد و مانند همه قوانین
داخلی به شکلی شفاف تو ط پارلمانها مورد برر ی قرار گیردو ریشه در آرمان یا ی آمریکا
داشووت ) (Bjola, 2016: 30که بر ا ووا

آن «این امکان ایجاد میشوود که روند شووکلگیری

ایدهها و اقدامات دیپلماتیک و مسووواال خارجی کشوووور نیز مانند مسووواال داخلی بوده و برای
دورههای متمادی این امر به عنوان پایهای روووروری از لیبرال دموکرا وووی قلمداد شوووده بود»
).(Nicolson, 1988: 84
به اینترتیبو ال وی پیشنهادی وودرو ویلسون در زمینه «دیپلما ی نوین»و با آرزوی ایجاد
وروعیت شفاف و پا خ و برای روابط دیپلماتیکو درصدد بازتعریف بنیادین هنجارهای رفتار
دیپلماتیک بوده ا ووت ) .(Bjola and Kornprobst, 2013: 28–43قطعاً بخش اصوولی این
1. Maurice a.low
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مدعا که «دیپلما وی بایسوتی همواره به شکلی علنی و در منظر عموم در جریان باشد» صورت
عملی به خود ن رفت ) (Bjola, 2016: 130و بهزودی مشوکالت عملی موجود بر ر تحقق
چنین آرزویی نمایان شوود که مهمترین آنها انجام مذاکرات آشووکار با رهبران جنگزده و بدبین
اروپایی بود ) .(Murray, 2016: 130به اینترتیب خود ویلسون برای پیاده ازی ایده خودش
با معضوول مواجه شوود و این اتفاق زمانی افتاد که وی در مواجهه با کنفرانس طوالنی و بیثمر
پاریس ) (Kissinger, 1994: 232مجبور شد از وعدهاش مبنی بر برگزاری یک «کنفرانس باز
و شفاف» عدول کرده و به قدرتهای بزرگ اجازه دهد که کنترل روندهای این کنفرانس را در
د وت گرفته و تمام مذاکرات را در جریان مالقاتهایی که پشووت درهای بسووته شکل گرفتو
اماندهی نمایند ).(Bjola, 2016: 130
با وجود اینو بازهم آنچه در فرایندی که ویلسون فریادگر آن بود مشهود ا تو طر مجدد
مناظره میان محرمان ی در مقابل شووفافیت بودو اما این بار درخوا ووت برای شفافیت با صدایی
بسویار ر اتر مطر شده بود .رایسجمهور یک قدرت بزرگِ در حال ظهورو شرو به پر ش
در این باره نموده بود که :آیا در شوورایطی که این عموم مردم هسووتند که باید هزینههای کالن
تصوومیمات پنهانی رهبران را بپردازندو عقالنی ا ووت که روابط خارجی کشووورها در انحصووار
نخب ان باشودد ) .(Murray, 2016: 130بهاینترتیبو هرچند آنچه ویلسون مدعی آن بود در
عمل محقق نشودو اما مطالبه شوفافیت بیشتر در دهه های بعدی کماکان ا تمرار یافت و حداقل
نتیجه آن این بود که کاربرد محرمان ی را به موارد خاص محدود کرد .به تعبیر نیکلسووونو مدل
پیشونهادی ویلسوون مبنی بر «معاهدات غیرمحرمانهای که بهصووورت شووفاف منعقد میشوند»و
نوعی از دیپلما وی ا وت که مطمئناً ناممکن و احتماالً نامطلوب ا ووت .این پیشنهاد به نحوی
اصوال شد و به این شکل که «معاهدات غیرمحرمانهای که بهصورت محرمانه منعقد میشوند»
تبدیل شد .این شکل از دیپلما ی بهتعبیر وفر «هرچند نمیتواند معرف بهترین نو دیپلما ی
که ما در آرزوی خود داریمو باشد» ) (Sofer, 2013: 37اما به هر حال در مقایسه با قبل از آن
«تا حد قابل قبولی مطلوب ا ت» (.)Sharp, 2016: 46
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 .1گذار از جنگ جهانی به جنگ سرد؛ محرمانگی ایدئولوژیک
دوران جنگ وورد فرصووتی برای قدرتهای بزرگ بینالمللی بود تا محرمان ی و پنهانکاری را به
طوحی کم ابقه ارتقا دهند .هریک بیشترین تالش برای د تیابی به محرمانههای طرف مقابل را
وواماندهی نماید و از پیشوورفتهترین ابزار برای این هدف بهره جوید و در مقابل ا ووتفاده از هر
ابزاری برای جلوگیری از د وتیابی طرف مقابل به ا رار خود را مشرو شمارد .مت کمونیست
جنگ رد که روزگاری محرمان ی را ابزار د ت امپریالیسم برای چپاول خلقها برشمرده و نوشته
بودند «دیپلما وی پنهان ابزاری در د ت اقلیت لطهگر ا ت که برای فریب اکثریت به کار گرفته
میشووود تا از این طریق بتوانند مناف خود را تأمین نمایند» ) (Trotsky, 1917: paragraph 1با
توجیه جلوگیری از د وتیابی همان «اقلیت لطهگر» به ا رار اکثریتو بیشترین طح محرمان ی را
در خصوص روندهاو افرادو تصمیمات و بسیاری از امور دیپلماتیک لحاظ نمود.
در مقابلو نظام لیبرال دموکرا ی کشورهای غربی که شفافیت را یکی از ارزشهای بنیادین خود
برشمرده و نظام یا ی اجتماعی لیبرال دموکرا ی را بر این پایه ا توار نموده بودند نیز با ا تناد به
همین طح از محرمان ی در جبهه مقابل و با توجیه «تأمین امنیت ملی» و مبارزه با کمونیستهایی
که در د ت اههای حسا

و دارای اطالعات محرمانه آمریکا نفون کرده بودندو طح بی ابقهای از

محرمان ی را در د ووت اههای دولتی آمریکا شووکل دادند که به مک کارتیسووم معروف شوود (See:

) .Michaels, 2017: 155این جریان تا حدی پیش رفت که وووخن از بحران اعتماد عمومی به
رفتار دولت در اثر گسترش طح محرمان ی ایداولوژیک به میان آمد ).(Twing & Borer, 2001

ب .انواع محرمانگی
بوا تورووویحاتی که در خصووووص تاریخچه محرمان ی ارااه شووودو میتوان بر مبانی مختلفو
د وووتوهبنودیهوای متعوددی از آن ارااه کرد .مثالً افترگود )(Aftergood, 2009: 402-403

محرمان ی را به وه د وته محرمان ی امنیتی1و محرمان ی بوروکراتیک 2و محرمان ی وویا ی

۳

1. Security secrecy
2. Bureaucratic secrecy
3. Political secrecy
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تقسوویم میکند .ازنظر او محرمان ی امنیتی زمانی اتفاق میافتد که افشووای موروووعی قطعاً به
امنیت کشوور لطمه وارد آورد .محرمان ی بوروکراتیک به شورایطی اطالق میشود که اطالعاتی
در وووطو بوروکراتیک تولید و افشوووای آن بهطور بالقوه میتواند موجب بروز مشوووکالت و
لطماتی شوود و به این جهت از د تر

عموم دور ن اه داشته میشود .ومین نو محرمان ی

ازنظر ویو محرمان ی یا ی ا ت که اطالعاتی تو ط تیم یا ت خارجی یا دولت محرمانه
ن اه داشوته میشوود تا طرف نی نف از پا وخ ویی عمومی طفره رفته یا از مجادالت ویا ی
ناشی از افشای اطالعات پرهیز شود یا ر واییهای یا ی و امثال آن ایجاد نشود.
د تهبندی قابلتوجه دی رو تقسیمبندی این مفهوم بر ا ا

گستره کاربردی آن ا ت .برای مثال

بریج و جیمز انوا زیر را در محرمان ی برمیشمارند(Berridge and James, 2003: 239) :

 )1شورایطی که محتوای مذاکره پنهان ن اه داشوته میشود؛  )2شرایطی که اصل شکلگیری
مذاکره پنهان ن اه داشوته میشوود؛  )۳شرایطی که اصل مذاکره آشکار ا تو و بر این نکته هم
انعان می شوود که توافقی حاصول شودو اما محتوای توافقات حاصله پنهان ن اه داشته میشود؛
 )4شرایطی که اصل حصول توافق پنهان ن اه داشته میشود.
بر ا ا

مجمو تقسیمبندیهای مزبورو شارپ (2016: 44-48) 1ه نو محرمان ی را

برمیشمارد که در پیشبرد مفاهیم مدنظر این مقاله کاربرد مفیدی دارد .ازنظر او محرمان ی در
ه طح محرمان ی ا تراتژیک2و محرمان ی عملیاتی ۳و محرمان ی ر می 4شایان نکر ا ت.
ازنظر پااول شووارپ بارزترین مثال برای تبیین محرمان ی ا ووتراتژیک روابطی ا ووت که در
بین تعدادی از قدرتهای برتر جهانی در ووال  1۱14شووکل گرفت .اگر بخواهیم این د ته از
محرموان ی را در قوالوب تقسووویمبنوودی بریج و جیمز بیووان کنیمو بووایود ب وییم در این نو از
محرمان ی هم محتوای مذاکراتو هم محتوای توافقات منعقده و از ا ووا

اینکه توافقی منعقد

شده ا تو پنهان ن اه داشته می شود .طبیعتاً این نو از محرمان ی آمار بیشترین انتقاد از وی
منتقدین دیپلما وی پنهان واق شده ا ت .عمدهترین بخش این انتقادات از اینجهت ا ت که
1. Sharp
2. Strategic secrecy
3. Operational secrecy
4. Official secrecy

محرمانگی در دیپلماسی؛ تحوالت و چشمانداز

611

در چنین نوعی از محرمان یو دولتها تعهداتی را ایجاد میکنند که مردم ا ووا واً در جریان آن
قرار ندارندو اما همین مردم بایسووتی تأثیرات و هزینههای اجرای توافقات مزبور را تحمل کنند.
حتی گاهی دامنه تأثیرات اینگونه توافقات به مردم کشورهای ومی که ا ا اً حتی دولتهای
آنها نیز نقشوی در انعقاد این توافقات نداشوتهاندو کشیده میشود .درواق این نو از محرمان ی
بود که بعد از جنگ جهانی اول تبدیل به یک مورو بسیار مهم و درخور برر ی شده ا ت و
بهعنوان یکی از علل بروز جنگ موردتوجه فراوان قرار گرفت.
محرموان ی عملیواتی بوه رفتوار جواری دیپلماتها و مأموران دولتها در زمینه حفاظت از
اطالعات مهم مرتبط با کارهایشان مربوو میشود .اگر بخواهیم با تقسیمبندی گذشته از بریج و
جیمز این نو از محرموان ی را بیوان کنیمو بوایود ب وییم در این نو محرمان یو اصووول انجام
مذاکرات پنهان ن اه داشوته نمی شوودو اما ترتیبات اجرای مذاکره و موروعات آن به دالیلی که
عمدهترین آنها ن رانی از برهم خوردن اصول مذاکره و از د وت رفتن نتایج در صورت افشای
آن ا وت پنهان ن اه داشته میشود و معموالً این پنهان کاری برای زمان طوالنی نبوده ا ت و با
به نتیجه ر وویدن مذاکرات و حصووول توافقاتو حداقل کلیاتی از آن به اطال عموم میر وود.
چنان که پیش از این گفته شود این نو از محرمان ی به «معاهدات غیرمحرمانهای که بهصورت
محرمانه منعقد میشوند» اشاره دارد.
محرمان ی ر می اشاره بهنوعی از محرمان ی دارد که در جریان آنو دولتها به موروعاتی
که افکار عمومی و رقبایشان تا حد زیادی در خصوص آن اطالعات دارندو بازهم بهطور ر می
اعتراف نمیکنند .طبعاً مدل ارااهشووده تو ووط بریج و جیمز این نو از محرمان ی را پوشووش
نمیدهدو اما در برخی از متون به آن نیز اشوواره شووده ا ووت که ازجمله میتوان به تقسویمبندی
وهگانه «دانسوتههای دانسوته شوده1و نادانستههای دانسته شده2و و نادانستههای دانسته نشده» ۳از

1. known knowns
2. known unknowns
3. unknown unknowns
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ووی دونالد رامسوفلد (2002) 1وزیر دفا پیشوین آمریکا 2و نو چهارمی که تو ط ا الوی
ژیژک از فال وفه انتقادیو در قالب «دانسوتههای نادانسته» ۳به آن افزود )(Zizek, 2006: 137

اشوواره کرد .منظور ژیژک اشووارهای کنایهآمیز به ر ووواییهای ا ووت که بهخصوووص در جامعه
آمریکا در ولب حقوق مردم در اطال از جریانات وویا ووی کالن کشووور حاد شده ا ت و
بهعنوان مثالی در این زمینه به ووووءا وووتفادههای صوووورت گرفته از زندانیان عراقی در زندان
ابوغریب اشواره میکند .درواق تحقیقات انجامشوده نشوان داد که بسیاری افراد در بدنه دولت
آمریکوا وجود داشوووتند که از آنچه در جریان بود مطل بودندو اما به نحوی عمل کردند که این
احسا

را ایجاد کنند که آنها و دی ران اطالعی از این مورو ندارند .این فضایی ا ت که آن

را «دانستههای نادانسته» نامیده و در اینجا با مفهوم «محرمان ی ر می» از آن یاد میکنیم.
البته محرمان ی ر وومی تنها محدود به این د ووته از ر ووواییهای دیپلماتیک یا وویا ووی
نمیشوود .بلکه قابل تسوری به موقعیتهایی ا ت که در آن انعان و اعتراف شفاف یک کشور
به مورووعی خاصو باعث ایجاد هزینههایی برای آن کشور ا ت .به اینترتیب درحالیکه هم
خودِ آن دولت و هم افکار عمومی و ایر دولتها موروعی را میدانندو اما مورو موصوفو
در پوشوشی از محرمان ی و عدم اعتراف باقی میماند .مسئله برخورداری رژیم صهیونیستی از
وال هسوتهای مثال مشوهوری در زمینه این نو از محرمان ی ا ت ) .(Sharp, 2016:46از
یک وو رژیم صوهیونیسوتی نمیخواهد برخورداری این کشور از ال هستهای را انکار کندو
چراکه عمالً از ارزش بازدارندگی آن بهرهمند ا ووتو اما از وووی دی ر تأیید این مورووو از
وی رژیم صهیونیستی نیز موجب ایجاد محذورات برای متحدان این کشور و بهطور مشخد
آمریکا خواهد بود که در شعارهای دیپلماتیکو خود را ملزم به رژیم من اشاعه میدانند.

 .2دونالد رامسفلد وزیر دفا

1. Rumsfeld
ابق آمریکا در یکی از کنفرانسهای خبری خود برای توجیه شرو جنگ آمریکا علیه عراق گفت:

«چیزهایی وجود دارند که ما میدانیم که میدانیم .چیزهایی هم وجود دارند که نمیدانیم ولی میدانیم که نمیدانیم؛ اما چیزهایی
هم وجود دارند که نمیدانیم و نمیدانیم که آنها را نمیدانیم ».در ا تمرار این ادبیاتو بعدها رامسفلد کتابی با عنوان «شناخته و
ناشناخته» را نیز نوشت و در ال  2011آن را منتشر کرد.
3. unknown knowns
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ج .دفاع از محرمانگی عملیاتی و نفی محرمانگی استراتژیک
یکی از ابهامات که در زمینه دیپلما یو این ا ت که این مقوله دژی نفونناپذیر بوده و تغییرات
عظیمی که در صوحنه تعامالت و روابط انسوانی واق شده ا تو کمتر توانسته ا ت این حوزه
را تحت تأثیر قرار دهد و یکی از مهمترین حوزههای مقاومت در مقابل تغییرو مفهوم محرمان ی
در حوزه روابط دیپلماتیک ا وووت .بهعبارتدی ر این بدنامی بر دیپلما وووی مانده ا وووت که
دیپلما وووی به عنوان یک نهادو همواره در مقابل تغییر مقاومت میکند .ازاینرو ا وووت که «به
محرمان ی وفادار مانده ا وت .دیپلما ی حتی در عصر تکامل و ترقی نیز همیشه به نتهای
خود وفادار میماند .دیپلما ی در مقابل نوآوریها مقاومت کرده و به عنوان نهادی که در مقابل
نبوغ منحرفکننده انسان مقاومت کرده ا ت بر جای خود باقی میماند»). (Low, 1918: 241
زمانی که در برر وی تاریخی این موروو و به وقو تردیدهای جدی در خصوص مفیدبودن
پنهان کاری بعد از جنگ جهانیو و مدل آرمانگرایانه ویلسون و پس از آنو عدم توفیق این دیدگاه
آرمانگرایانه مین ریمو این تصوور پیش میآید که دیپلما ی با مقاومتی مثالزدنی در مقابل تغییرو
به ونت محرمان ی قدیمی خود بازگشت .در این بخش از مقاله به این مورو خواهیم پرداخت
که برخالف این مدعاو نهاد دیپلما ی نیز تحت تأثیر تغییرات هستی شناختی و انسانشنا ی دوران
مودرن و پسوووامدرن قرار گرفته ا وووت که مهمترین وجه این تغییر را میتوان در نفی محرمان ی
ا تراتژیک جستجو کرد که البته با دفا از محرمان ی عملیاتی همراه بوده ا ت.
چنان که پیش از این نیز نشوووان دادیمو در متون کال ووویک اولیه کاربرد مفهوم محرمان ی
ا تراتژیک (البته بدون اشاره مستقیم به این عبارت) به شکل و ی مشهود و کامالً مشرو بوده
و در این متون به منزله مدلی جاافتاده در هنجارهای دیپلماتیک شووومرده شوووده ا وووت .متون
کال وویک غالباً بر این نکته اتفاقنظر داشووتند که محرمان ی جزای رووروری و جداییناپذیر در
تمامی روابط دیپلماتیک ا ت .کالیری بحث خود در زمینه ارتباو فیر با پادشاه را با این جمله
شووورو میکنود که« :محرمان یو رگ حیات هر مذاکره ا وووت» (Callieres et al, 1983

)[1716]: 164و و« :محرمان ی رو دیپلما ی ا ت» ) .(Freeman, 1997: 264ویکفورت و
کوالیری نیز مسوووئلوه نیاز به محرمان ی را از خود مذاکرات آغاز و دامنه آن را به روندی که از
طریقان اطالعات وویا ووی جم آوری میشووود تسووری میدهند(Callieres et al, 1983, .
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) .[1716]: 33, 80موروو در حدی به شکل حرفهای و عمیق پی یری میشده ا ت که یکی
از نکات موردتوجه در متون کال یکو دور ن اهداشتن زنان از مذاکرات ا تو چراکه ازنظر وی
زنان توان رازداری ندارند .کالیری مسئله احتیاو در نزد زنان را مطر میکند و معتقد ا ت که
نقش آنان میتواند مخرب باشد ).(Callieres et al, 1983 [1716]: 78
نیکلسووون بر ا ووا

شووواهدی که ارااه میکندو به این نتیجه میر وود که در دوره بعدو

ویلسوونیسوم 1نیز نتوانست به محرمان ی ا تراتژیک پایان دهد و این امر را بر ا ا

تجربیات

خود در مذاکرات منتهی به قرارداد ور وای بهوروو نشان میدهد .او میگوید که« :مذاکرات
بسوویار کمی در طول تاریخ وجود داشووتهاند که تا این حد ووری و درواق تا این حد مرموز
باشند» ).(Nicolson, 1969: 43
بهاینترتیب می توان در صوووف اول مدافعان دیپلما وووی پنهان در دوران مدرنو به هارولد
نیکلسووون و نوشووتههای او اشوواره کرد که مبنایی را برای دفاعیات اغلب نویسووندگانی که در
چارچوب دیپلما وی ونتی یا مدرنو موافق نتهای کال یک بودند فراهم اخت (Sofer,

) 2013و زمینه را برای این مدعا که «محرمان ی در ونت دیپلما وی د تنخورده باقی مانده
ا وت» فراهم اخت .از خالل همین دفاعیات نیکلسون نیز می توان به این مورو پی برد که
چ ونه ن رشها به این هنجار نتی دچار تغییر شدند ).(see: Sharp, 2016:44
بهعبارت دی ر باید گفت که نقد نیکلسون به روش توصیهشده تو ط ویلسونو به معنای تأیید
محرمان ی بهشووکل کال وویک آن نبوده ا ووت؛ بلکه دفا از محرمان ی عملیاتی در مقابل شووکل
آرمانگرایانه مطر شوده تو وط ویلسوون بوده ا وت .او بهصورت مشروو میپذیرد که «یکی از
د ووتاوردهای بسوویار مهم دیپلما ووی دمکراتیک این ا ووت که توانسووت نظام مخرب و مهلک
معاهدات وووری را از میان ببرد» ) .(Nicolson, 1969: 46او تعبیر «مخرب و مهلک» را درباره
معاهدات ری چندین بار به کار میبرد ) (Nicolson, 1998 [1954]: 7و حتی در جایی از آن
بهعنوان «مصویبت معاهدات ری» یاد میکند ) . (Ibid: 22البته او در جایی دی ر بهصراحت این
نظر خود را نیز بیان میکند که معلوم نیسوت این نت پنهان کارانهو حتی در شکل ا تراتژیک آن

1. Wilsonism
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به وادگی از میان برود .وی میگوید« :وقتی که روابط خصومتآمیز میشود و این خصومت اور
میگیردو دولتمردان آماده ورود در هر نو معاملهای هسووتند ...در گذشووته چنین بوده ا ووت و در
آینده نیز آنان به همین رویه ادامه خواهند داد» ).(Nicolson, 1965: 137
نکته مهم این ا ووت که نیکلسووون نیز این ا ووتدالل را که مذاکره درباره معاهدات پنهانی با
ارزشهای دمکراتیک در تضوواد ا ووت را میپذیرد و وواده ترین اشتباهی که ازنظر او در چنین
فرایندهایی رد میدهد این ا ووت که تعهداتی را برای مردمی ایجاد میکند که ا ووا وواً از آن
اطالعی ندارند .او محرمان ی ا تراتژیک را بهعنوان یک دیپلما ی بد یا بهطور دقیقتر بهعنوان
مؤلفهای بد برای دیپلما ی برمیشمارد .در همین چارچوب ا ت که درنهایت نیکلسون به این
امر انعان میکند که اصوولیترین هدف دیپلما وویو ایجاد اعتماد ا ووتو درحالیکه مبادرت به
محرمان ی ا ووتراتژیک یا حتی احتمال کاربرد آن «عمدهترین منب تنشهای دیپلماتیک» ا ووت
).(Bjola and Kornprobst, 2013: 24
به اینترتیب روشن ا ت که دفا نیکلسون از محرمان یو دفا از محرمان ی عملیاتی ا ت
که نقش و اهمیت بسووزایی برای آن در ایجاد نتایج موفقیتآمیز برای مذاکرات و شووکلگیری
روابط خوب در میان کشوورها برای آن قاال میشوودو اما محرمان ی ا تراتژیک را هم به لحاظ
اخالقی و هم به لحاظ عملی بودن بهصراحت نقد میکند .ازنظر او اگر دیپلما ی را «هنر مذاکره
و حصوول توافق میان کشورهای دارای حاکمیت بدانیمو در آن صورت (حداقل تا جایی که به
دیپلماتها مربوو میشود) هدف دیپلما ی ایجاد اعتماد بینالمللی ا تو نه ایجاد بی اعتماد و
بدگمانی میان کشوورها» ) .(Nicolson, 1965: ixچنان که نیکلسون بیان میکندو در این شکل
از دیپلما ویو افراد بیش از آنکه به دنبال پیروزی باشندو «در جستجوی مصالحهاند و این هدف
از طریق ایجواد رابطوهای مبتنی بر اعتماد و آنهم بر مبنای خوشووونامی و اعتبار در نزد دی ران
حاصول میشوود .یک دیپلمات بر پایه چنین خوشونامی و اعتباری ا ت که میتواند به فعالیت
مفید و موفق بپردازد و به بیان جولس کامبون 1نفون و تفوق اخالقی مهمترین صوفتی ا ووت که
یک دیپلمات باید از آن برخوردار باشد» ).(Nicolson, 1969: 58
 .1جولس کامبون  Jules Cambonدیپلمات فرانسوی بود که بین الهای  1۱01تا  1۱14فارت فرانسه در آلمان را بر عهده
داشت.
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آنچه گفته شد میتوان تغییری را در ن اه به مورو محرمان ی در

متون مربوو به دیپلما ی که به آنها پرداخته شدو مشاهده نمود .اولین مورو مهم اشتراک نظر
در زمینه محکومیت محرمان ی ا ووتراتژیک از یک ووو و نیاز اجرایی به محرمان ی عملیاتی در
مذاکرات و ارتباطات از وی دی ر ا ت.
البته در خصووووص محرمان ی عملیاتی نیز مورووووعات و نقدهای متعددی مطر ا وووت.
به خصووص در فرایندهایی که بعدها در پروندههایی مانند چیلکوت 1و ال های کشتارجمعی
عراق مطر شودو نشووان میدهدو محرمان ی عملیاتی نیز خالی از اشووکال نیسووت .بهخصوووص
زمانی که این ؤال مطر شود که دقیقاً در جریان محرمان ی عملیاتیو قرار ا ت چه نکاتی و
از چه کسوانی پنهان ن اه داشوته شود .به اینترتیبو مورو محرمان ی دارای جای اهی بسیار
پیچیده ا ووت .این پیچیدگی ناشووی از روورورت کاربرد محرمان ی در قبال بعضووی و هم زمان
ررورت اعمال شفافیت در مقابل برخی دی ر ا ت.

د .محرمانگی در رفتار دولتها در عصر انفجار اطالعات و مطالبه شفافیت حداکثری
پیش از این نیز گفتیم که جرمی بنتام معتقد بود که« :دولتها هرچه بیشوووتر در معرض ن اه و
نظارت مردم باشووندو عملکرد مثبتتر و بهتری خواهد داشووت» (Quinn, 2001: 276-277

به نقل از :بنتام) .در همان زمانه ویو شوودیدترین نو محرمان ی نیز در عرصووه عمل در جریان
بود و این روندی بوده ا وووت که کموبیش تا امروز نیز در جریان ا وووت .در تمام طول تاریخ
مناظره میان طرفداران پنهان کاری در دیپلما وی و مدافعان شفافیتو چه بر ر ابعاد اخالقی آن
یا از نظر وودمندی آن همواره جریان داشته ا ت .تفاوت مهمی که مناظره دوران کنونی را از
تمام مباحثات گذشوته متفاوت می وازدو ایجاد شورایطی نوین در قالب انفجار اطالعات ا ت.
این پدیده موجب شوده ا وت که این بار نهتنها ودمندی یا اخالق مداربودن محرمان یو بلکه
امکوانپوذیری آن نیز مورد وووؤال قرار گیرد .بوهعبارتدی ر اگر در گذشوووتهو این پارادوکس
ازاینجهت مطر میشود که برای تأمین امنیت «مردم» بدون آنکه خودشان بخواهند چیزهایی
 .1پرونده چیلیکوت یا  Chilcot caseمربوو به برر یهای کمیته مستقل ان لیسی به ریا ت ِر جان چیلکوت درباره دخالت
ان لیس در جنگ عراق و نقش تونی بلر نخستوزیر وقت این کشور در کشاندن بریتانیا به این ورطه.
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از آنان پنهان ن اه داشوته میشود و چنین عملی به لحاظ اخالقی «نادر ت» قلمداد میشدو این
بار با وجود پدیدهای به نام «فضووای انفجار اطالعات» این عمل «غیرممکن» ان اشووته میشووود.
تحت تأثیر چنین ورووعیتی ا ووت که ووازمانها و اشووخاص برجسووتهای مانند ویکی لیکس یا
ادوارد ا نودنو روزنامهن اران و بسیاری از دانش اهیان معتقدند که «دوران محرمان ی تقریباً رو
بهپایان ا ت» ).(Jarvis, 2013: paragraph 1
«پوایان دوره پنهان کاری در دیپلما وووی» هرچند بهطورقط هنوز محقق نشوووده ا وووتو اما
موروووعی ا ووت که بایسووتی در خصوووص آن با تأمل اندیشووید؛ چراکه برخی تغییرات عمیق در
مدیریت دیپلما وی مدرن در حال وقو ا ت .دی ر هیچ دولتی بازی ر انحصاری در عرصه امور
خارجی خود نیسووت .در عوضو موجودیتهای موازی در یک وویسووتم متکثر ایجاد شووده و
بوازی ران «جدید» دیپلماتیک ظهور کردهاند ) .(Murray, 2016:23مواردی مانند وووازمانهای
جامعه مدنی مانند شوفافیت بینالمللو شرکتهای چندملیتیو شرکتهای بزرگ فناوری اطالعات
مانند گوگلو زیمنس و مایکرو ووافتو ووازمانهای بین دولتی ( )IGOو فعالین و وولبریتیهای
تأثیرگذار در عرصوه دیپلما وی مانند بونو1و باب گلدف 2و جولیان آ انژ  ۳که از گستره ملی گذر
کرده و به اقدامات فراملی روی آوردهاندو از این د ته هستند (.)Cooper, 2007
به اینترتیبو «محرمان ی» از دو جهت پارادوکس مهم دوران پسووامدرن به شوومار میرود.
وجه اول اینکه از یک و نظام دولتمحور بر جای خود مانده ا ت و این مفروض پیشینی نیز
 .1پاول دیوید هیو ن معروف به بونو وکس) (Bono Voxو خواننده مشهور ایرلندی ا ت .بونو دارای باورهای یا ی و
اجتماعی انسان دو تانهای ا ت که از آن جمله میتوان به تالشهای وی برای صلح میان ایرلند شمالی و جنوبیو فراهمکردن
داروهای ارزان برای مردم فقیر قاره آفریقا که مبتال به ویرو

ایدز هستند و همچنین البی ری برای بخشش بدهیهای کشورهای

فقیر آفریقایی اشاره کرد .در د امبر ال 2003و مجله تایمو بونو را در لیست یکصد شخصیت تأثیرگذار جهان قرار داد .همچنین
در الهای 200۳و  2005و  2003نام بونو در فهر ت نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل قرار داشت.
 .2رابرت فردریک زنون معروف به باب گِلْداف  "Bob" Geldofخوانندهو ترانه راو بازی رو نویسنده و فعال یا ی ایرلندی
ا ت .او در کنار فعالیتهای هنریاش بهشکل جدی به امور بشردو تانه بهخصوص در زمینه فقرزُدایی و کمک به قحطیزدگان
کشورهای آفریقایی پرداخته ا ت .گلداف در ال  2005نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بوده ا ت.
 .۳جولین آ انژ Julian Paul Assangeو ناشرو روزنامهن ارو برنامهنویس رایانهو از بنیانگذاران وب اه ویکیلیکس و ردبیر
آن ا ت .رویه اجرایی ویکیلیکس بهعنوان یک ر انه اینترنتیو افشای اخبار یا ی و اجتماعیو با هدف ایجاد شفافیت در
عملکرد دولتها اعالم شده ا ت.
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در آن مستتر ا ت که «دولتها ناگزیرند تا پارهای از اطالعات را به لحاظ حفظ امنیت کشور و
امنیت مردمو محرمانه ن اه دارند و از وووی دی ر همان مردمی که دولت تأمینکننده امنیتشووان
ا وت متقاروی د وتر وی به تمامی اطالعات دولت و بهعبارت دی ر شوفافیت کامل از وی
دولتها هسوتند» ) .(Vollbrecht, 2016: 7البته بدیهی ا وت که آزادی ر انهها و حق مردم
برای د وووتر وووی به اطالعات نیز مانند آزادی بیانو حقی مطلق نیسوووت و قیودی بر آن حاکم
خواهود بود .در دوران پسوووامودرنو دولتها در اعمال محدودیت در این زمینه توان و کارایی
بسویار محدودتری خواهند د اشوت .نمونه آن ریی دادگاه اروپایی حقوق بشر در جریان پرونده
ا وتول ا ت .دادگاه در جریان ر یدگی خود به این پرونده که بر ا ا

شکایت آقای ا تول

1

 .1در ال  2001پروندهای در مقابل دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفت که مورو آن حفاظت از ا ناد دیپلماتیک از یک و
و آزادی مطبوعات از وی دی ر بود .خواهان پرونده آقای ا تولو روزنامهن ار حرفهای بود که به اتهام انتشار یک لسله
مقاالت حاوی مکاتبات دیپلماتیک از وی د ت اه قضایی وایس محکوم شده بود و درباره این محکومیت از دولت وایس
به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد .این روزنامهن ار در گزارش خود مطالبی درباره ا ناد مربوو به جلسات توجیهی
محرمانه فیر وایس در واشن تن دی ی نوشته بودو این مطالب از طریق یکی از مقامات دولتی وایس به د ت او ر یده
بود .در این ند از ا تراتژیهایی که تو ط دیپلماتها و ایر مقامات وایسی در مذاکرات مربوو به جبران خسارت قربانیان
هولوکا ت با بانکهای وایسی به کار میرفت خن گفته شده بود .ا تول در این مقاالت با ا تناد به محتوای این ند
دیپلماتیکو نکاتی را در خصوص شخصیت و رفتار شخصی فیر نیز مطر کرده بود .بر ا ا
محرمانه دیپلماتیک جرم محسوب شده و براینا ا

قوانین وایس افشای ا ناد

روزنامهن ار مزبور تو ط دادگاهی در وایس به پرداخت  800فرانک

وایس جریمهو محکوم شده بود .دولت وایس در دفاعیه خود به مقررات مربوو به حفظ محرمان ی مکاتبات دیپلماتیک در
کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین اشاره کرد .عالوه بر این دولت وایس ابراز داشت که افشای اظهارات فیر که متضمن برخی
وابق یا ی حسا

بودو موقعیت وایس را به خطر انداخته و تهدیدی برای بهنتیجهر یدن مذاکراتی ا ت که وایس در

آن زمان در حال انجام آن بود .دادگاه اروپایی حقوق بشر در ا تدالل خود این واقعیت را که مقاله مندرر در روزنامه میتواند
لطمات جدی به مناف

وایس وارد آورد را در نظر گرفت .درنتیجه تأیید کرد که این اقدام آقای ا تولو با تضعیف موقعیت

دولت در فضای دیپلماتیک موجب بروز مشکالتی برای عملکرد د ت اه دیپلما ی وایس شده ا ت (Case of Stoll v.
) .Switzerland, paragraph 130-136دادگاه رمناً اثرات بالقوهای که در اثر اطال از مساال حسا ی مانند موروعات
مربوو به غرامتهای هولوکا ت در حوزه حقوق عامه ایجاد میشود را مدنظر قرار داد .این دادگاه درنهایت با پذیرش اهمیت
حفاظت از مکاتبات دیپلماتیک برای وایسو همزمان تأکید کرد که گزارشهای دیپلماتیک نمیتواند «به هر قیمتی» تحت
حفاظت قرار گیرد ) .(Case of Stoll v. Switzerland, paragraph 128به اینترتیب دادگاه اعالم کرد که :نقش ر انهها
نیز بهعنوان منتقد و ناظر در حوزه یا ت خارجیو نقشی پذیرفتهشده ا ت .بر این ا ا

ممانعت از تمام مباحثات عمومی در

مساال مرتبط با امور خارجی با ا تناد به ررورت حفاظت از مکاتبات دیپلماتیکو امری نپذیرفتنی ا ت .بههرحال ازآنجاکه
آقای ا تول تنها به پرداخت میزان کمی جریمه محکوم شده و از بیان دیدگاههایش من نشده بودو دادگاه اروپایی حقوق بشر به
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از دولت ووایس شوکل گرفته بودو تأکید کرد که« :نقش ر انهها نیز بهعنوان منتقد و ناظر در
حوزه یا ت خارجیو نقشی پذیرفتهشده ا ت .براین ا ا

ممانعت از تمام مباحثات عمومی

در مسوواال مرتبط با امور خارجی با ا ووتناد به روورورت حفاظت از مکاتبات دیپلماتیکو امری
نپذیرفتنی ا ت» ). (Case of Stoll v. Switzerland, paragraph 142-143
کمتر از وه وال پس از ریی دادگاه اروپایی حقوق بشور در پرونده ا تولو افشاگریهای
ویکی لیکس از ا ووناد محرمانه و دیپلماتیک آمریکا باعث شوود که انقالبی در دیپلما ووی اتفاق
بیفتد .در آمریکا افشوووای این میزان از ا وووناد محرمانه و مکاتبات دیپلماتیکو بهعنوان یکی از
بزرگترین موارد نقس امنیت در تاریخ این کشور قلمداد شد ) .(Fenster, 2011: 762بخش
زیادی از افشوواگریهای ویکی لیکس مربوو به افشوواء ا ووناد طبقهبندیشووده در زمینه عملیات
نظامی در افغانسوتان و عراق بوده ا ت و موجب لطمه به اعتبار و ابقه دیپلماتیک این کشور
به شوومار میروند .روشوون ا ووت که ویکی لیکس با انتشووار آنالین حجم گسووتردهای از ا ووناد
دیپلماتیکو تأثیر بسوویار گسووتردهتری از مقاله آقای ا ووتول و ووند افشوواشووده در آنو بر جای
گذاشووت .در جریان این ماجرا و همچنین در جریان پرونده ا ووتول این نکته مورد تأکید قرار
گرفت که «این دولتها هستند که مسئولیت اصلی حفاظت از محرمان ی در امور دیپلماتیک را
بر عهده دارند .دولتها موظف به وازماندهی اختارهای دیپلماتیک و آموزش کارکنان خود
به نحوی هستند که هیچ اطالعات محرمانهای افشا نشود» ( Case of Stoll v. Switzerland,

) .paragraph 142-143بر همین ا ووا

چلسووی (بردلی) منینگ 1یکی از تحلیل گران ووابق

اطالعات نظامی آمریکا به جرم کپیکردن و انتشوار گزارشهای طبقهبندیشوده نظامی و ا وناد
وزارت خارجه و ارااه آنها به جولیان آ ووانژ مؤ ووس ویکی لیکس به  ۳5ووال زندان 2محکوم
شود .اما نکته مهم این بود که به صوراحت کسووی نتوانسووت بر این مورو تکیه کند که افشای

این نتیجه ر ید که محکومیت مزبور منتج به انسور نشده ا ت و درنتیجه نمیتوان گفت که ماده  10دادگاه اروپایی حقوق
بشر نقس شده ا ت ) .(Case of Stoll v. Switzerland, paragraph 162پرونده ا تول بهلحاظ مبناییو از حیث به
ر میت شناختن ارزش افکار عمومی در حوزه مساال دیپلماتیکو پرونده درخور توجهی ا ت.
1. Chelsea (Bradley) Manning
 .2البته در  11ژانویه  2011وی تو ط دولت باراک اوباما مشمول عفو و آزاد شد.
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ا ناد (کاری که ویکی لیکس انجام داده بود) نیز بر ا ا

قوانین اتحادیه اروپا یا آمریکاو حاوی

وصوف مجرمانه بوده ا ت یا خیر . 1واقعیت این ا ت که دولت اوباما بسیار مایل بود آ انژ را
به جرم انتشار هزاران برگ ا ناد محرمانه دولتی به دادگاه بکشد اما در آخر به این نتیجه ر ید
که انجام چنین کاری عمالً ممکن نیسووت؛ چراکه برای این کار میبایسووت نشووریات معتبری
همچون نیویورکتایمز و گاردین را هم به جرم انتشار همان ا ناد راهی دادگاه میکرد.

عامل دی ری که به خصوووص در دوران جدید کاربرد محرمان ی عملیاتی را نیز با مشووکل
روبرو می ووازدو ان یزه طرف های مقابل برای افشووای اطالعات مربوو به مذاکرات پنهان یک
دولت ا ت .این ان یزه بهورو تحت تأثیر ارزش «شفافیت» برای دولتها و اعتباری که التزام
به این ارزش برای آنان می آفریند د ووتخوش تغییر شووده ا ووت .ممکن ا ت زمانی که رهبران
کشووری رفتاری محرمانه را در یا ت خارجی خود با کشور مقابل در پیش میگیرندو طرف
مقابل تحت این و وو وه قرار گیرد که با افشوای این مورو و اعتبار یا امتیازاتی را برای خود
کسب کند .بهاین ترتیبو طرف افشاکننده از یک و در نزد افکار عمومی کشور خود این امتیاز
را کسوب خواهد کرد که اهل پنهان نمودن مورووعات از افکار عمومی خود نیست و از وی
دی ر طرف های بین المللی نیز که از این روند پنهان کارانه آ وویب میدیدهاندو نسووبت به طرف
افشوواکننده گرایش و تمایل بیشووتری پیدا میکنند .بنابراین یکی از موروووعات مهم مطر در
زمینه پنهان کاریو ان یزه طرف های مقابل برای اعمال فشوووار از طریق افشوووای اقدامات پنهان
انجام شده از وی یک کشور ا ت .در برخی شرایط عواید ناشی از چنین افشاگریهایی برای
کشوورها بسویار قابلتوجه و از همین جهت بسویار و وو وه بران یز ا ت .به خصوص هرچه
فاصوله ایداولوژیک میان طرف های درگیر در این فرایند پنهان کاری بیشتر باشدو «جایزه بزرگ»

 .1البته در قوانین ایران بهصراحت اعالم شده ا ت که «کسانی که این ا ناد را با علم و اطال از رّی یا محرمانهبودن آن چاپ
یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند»و مجازاتی معادل کسانی که «حسب وظیفه مأمور حفظ ا ناد ری
و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه ا ناد مزبور در اختیار آنها بوده و آنها را انتشار داده ا ت یا افشا نماید یا خارر از حدود
وظایف اداری در اختیار دی ران قرار دهد یا به هر نحوو دی ران را از مفاد آنها مطل

ازد» در نظر گرفته شده ا ت( .قانون
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ویا وی که حریف ممکن ا وت از طریق افشاگری به د ت بیاورد میتواند ارزشمندتر باشد
).(Haas 2005
نکته مهم این ا وت که گاهی این تاکتیک افشواگرانه میتواند به عنوان بخشوی از یک نقشه
بزرگتر به کار گرفته شود و در این صورت ان یزه بیشتری به یک کشور برای افشاگری خواهد
داد .بهعنوان مثال اگر کشووری قصود براندازی یا رن ونی دولتی که آغازگر فرایند پنهانکاری
بوده ا ت را داشته و از وی دی ر این تصور را داشته باشد که مخالفان داخلی آن دولت توان
کافی برای رن ونی آن دولت را دارندو در این صورت امکان و ان یزه بیشتری برای افشاگری
حاصول خواهد شود؛ چرا که با این عمل ابزار منا بی در اختیار مخالفان داخلی دولت مد نظر
قرار خواهد داد .همچنین اگر قصد حریف آن باشد که میان دولتی که آغازگر فرایند پنهان کاری
بوده ا ت با متحدان آن دولت شکاف و فاصله بیندازدو بازهم ان یزهای جدی برای افشاگری به
حریف خواهد داد .چرا که افشووای این اطالعات میتواند روابط دولتهای مدنظر را مخدوش
ازد ).(Yarhi-Milo & Yin, 2016

ه .از محرمانگی عملیاتی تا محرمانگی شفاف
چنان که گذشوتو محرمان ی بهعنوان رورورتی عملیاتی در پیشوبرد ویا ت خارجی در نظام
آنارشویکو کموبیش از ووی د وتاندرکاران این حوزه و به خصوص کسانی که با رویکردی
اجرایی (و نه صورفاً از بعد تئوریک) به این مورو پرداختهاند مورد دفا قرار گرفته ا ت؛ اما
هنوز هم جنبههای فسوواد ان یز و ناخوشووایند رازآلودگی بر این دفا

وویطره دارد .مکانیسووم

نظارت و تعادل 1در اختار حقوقی کشورهاو چارچوبی کالن برای نظارت بر محرمان ی ایجاد
مینموایود .هودف از برقراری نظام نظارت و تعادل این ا وووت که به نظارتهای درون قوهای
(نظارت قوه مجریه بر محرمان ی در عرصوه ویا وت خارجی) اکتفا نشودو زمانی که اختیار و
مسووئولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل درنهایت درون یک قوّه متمرکز ا ووتو احتمال
وووءا ووتفادهو فسوواد یا اهمالکاری در آن قوّه افزایش مییابد ) (Weingast, 2009در چنین

1. check & balance System
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رویکرد کالنیو مفهوم «محرمانگی شففاف» 1شکل می گیرد .ترکیب این دو لغتو ترکیبی ا ت
که ظاهراً با یکدی ر متضاد به نظر میر ند.
این ترکیب برای توصویف ورووعیتی به کار گرفته می شود که اقتضااات امنیت ملی مستلزم
اتخان یا تی ا ت که پنهانکاری ویژگی مهم آن ا ت .معموالً مهمترین ویژگی چنین یا تی
این ا ت که میزان درخور توجهی از اطالعات پنهان به عنوان ورودی برای اتخان آن تصمیم به
کار رفته ا وت و از این حیث امکان توریح شفاف آن برای افکار عمومی وجود ندارد« .الزمه
شوفافیت در محرمان یو آن ا ووت که نخسووت مردم بدانند که بهطورکلی فعالیت وورویسهای
مخفی کشور در فرایند یا تگذاری مزبور نقش داشته ا ت و درنهایت افکار عمومی متقاعد
شوند که این اقدامات قانونی بوده ا ت و تحت نظارت نهادهای نیربط (معموالً در قوه مقننه)
قرار دارد» ) .(Glees, 2016: 108شوفافیت در پنهان کاری نشواندهنده رابطهای ا ت که میان
اقدامات محرمانه دولتها برای حفظ امنیت ملی و روورورت پا ووخ ویی شووفاف و دمکراتیک
تو ووط این دولتها برقرار میشووود .فرایند شووفافیت در پنهانکاریو مردم را از این مورووو
مطمئن می وازد که برخی اقدامات پنهانا صورت گرفتهو مبتنی بر ررورتهای امنیت ملی بوده
ا ت و نهادهای دولتی درگیر در آنو در زمینه کاربرد این روشها در شرایط مقتضی به نهادهای
مربوطه پا وووخ و خواهند بود ( .)Glees et al., 2006البته مثالهای متعددی وجود دارد که
نشوان میدهد اصورار بر چنین مفهومی میتواند موجب کند شوودن روند تصمیمگیریو یا حتی
شوکستهای یا ی یا نظامی شودو و ازاینجهت هنوز هم پنهان کاری یکی از رروریترین و
مهمترین ابزار حکومت مدرن به شمار میرودو اما مجموعه شرایط نوین نشان میدهد که بدون
انجام اصوالحاتی در این ونت دیرینه که تضمینکننده نظارتهای کارآمدتر از وی نهادهای
نظارتی بر د ت اههایی که بهخصوص در قوه مجریه اقدام به پنهانکاری میکنندو عمالً نمیتوان
کیفیوت حکمرانی را بوه نحوی ارتقا بخشوووید که در آن اعتماد عمومی به عنوان مهمترین رکن
امنیت ملی مخدوش نشود.
از حیث پا وخ ویی به افکار عمومی در قبال چنین ویا تهایی در نظامهای دمکراتیکو
هرچند ممکن ا وت مردم یا پارلمان نتوانند از تمام جزایات این یا تها مطل باشندو اما در
1. Open (Transparent) Secrecy
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موقعیتی قرار دارند که بتوانند هم ویا تگذاران و هم اصل یا ت را مورد ؤال قرار دهند.
در ت ا ت که این یا تها میتواند واجد ابعاد محرمانه ای باشدو اما خود یا ت محرمانه
نیست .پنهانکاری شفاف تا زمانی از وی عامه مردم پذیرفتنی ا ت که آنها بر این اعتقادند که
بوه رغم آنکوه نمیتواننود از تموام جزایات مربوو به آن مطل باشوووندو اما میتوانند کلیات آن
یا ت را مستقیماً یا از طریق ر انهها مورد ؤال قرار دهند و دولت نیز موظف به پا خ ویی
ا ووت و عالوه بر آنو بخشهای محرمانه این وویا ووتها نیز تو ووط مقامات نظارتی واجد
صالحیت به نمایندگی از طرف مردم قابل نظارت ا ت .بااینحال اگر برای مدتی طوالنی ابعاد
پنهان این وویا ووتها از مردم مخفی ن اه داشووته شووودو آنها چنین وویا ووتهایی را در زمره
ویا وت های پنهان قلمداد خواهند کرد و دولتی که در حال اجرای وویا تهای پنهان ا تو
مستحق انتقادات جدی خواهد بود .به همین جهتو یکی از نکات مهم در خصوص مشروعیت
تصمیمی که بر ا ا

اطالعات و منا بات پنهان شکل گرفته ا تو مدت زمانی ا ت که طول

میکشد تا مردم از ابعاد پنهان تصمیم یا یا ت مزبور مطل شوند ).(Glees, 2016: 119

نتیجهگیری
وؤالی که به دنبال پا خ آن در این مقاله بودیم این بود که آیا آن گونه که برخی مدعی شدهاندو
پنهان کاری در عرصه دیپلما ی به پایان راه خود نزدیک میشود یا اینکه کماکان نقشی مهم در
روابط میان کشووورها ایفا خواهد نمودد در این مقاله نشووان داده شوودو زمانی که ووخن از پایان
محرمان ی در عرصه دیپلما ی گفته میشودو باید مشخد نماییم که کدام نو از محرمان ی را
مدنظر داریم .نشوان داده شوود که ووطوحی از محرمان ی در عرصووه دیپلما ی کماکان رایج و
رمناً مشرو ا ت .در عین حال میتوان با جرات گفت که محرمان ی بیرویه در حوزه عرصه
دیپلما ووی میتواند با علتِ وجودیا دیپلما ووی که عبارت از اعتماد ووازی و ایجاد اطمینان در
میان طرفها و تسهیل همکاریهای بینالمللی ا ت را تضعیف نماید.
به جرات میتوان گفت که امروزه پنهان کاری گسووترده در عرصووه دیپلما ووی در تضوواد با
هنجارهای ا وا ی و اصول حکومت دمکراتیک مانند تعهد رهبران به نمایندگی از وی مردم
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و پا ووخ و بودن آنها در مقابل جامعه ا ووت .از ووویی دی رو همان مردمی که رهبران خود را
بابت پنهان کاری ورزنش میکندو بابت ناکارآمدی یا تها و افشای پیش از موعد ا رار نیز
مالمت میکند .مورو بسیار اده این ا ت که بهرغم همه این گرایشهای هنجاریو هنوز هم
تمامی دولتها از دیپلما ووی پنهان ا ووتفاده میکنند .که این امر نتیجهای وواده و اجتنابناپذیر
دارد و آن اینکه تمام دولتها خواهند گفت اگر دولتهای دی ر از این ابزار ا وووتفاده میکنند
پس ما هم ا وووتفاده میکنیم! درواق ال وی فکری ووواختاری شوووکل میگیرد که در روندی
چرخهای و کاربست محرمان ی تو ط یک دولتو فارغ از نیت و قصد او موجب افزایش ناامنی
برای ایر کشورها میشود .بهعبارت دی ر یک اصل کلی و مرکزی در اختار روابط بینالملل
شکل میگیرد و آن اینکه محرمان یو محرمان ی میآفریند.
در حل چنین پارادوکسووی ا ووت که ناگزیر دولتها بایسووتی به انتخاب ووطح بهینهای از
محرمان ی اقدام کنند که هم زمان تأمینکننده ارزشهای «شفافیت» و «امنیت ملی» باشد .اگرچه
مخفی ن وهداشوووتن موذاکرات می توانود احتمال موفقیت در میز مذاکره را افزایش دهدو اما در
مقابلو فقدان پا خ ویی دمکراتیک نیز میتواند هزینههای جدی برای امنیت ملی را ایجاد کند.
در چنین فضوایی ا وت که افشواگرانی مانند شبکه ویکی لیکس هم با مشروعیتی روزافزون به
محدودکردن فضوای محرمانه ونتی عرصه دیپلما ی میآیند .در چنین فضایی به ناچار بایستی
دولتها به ومت یافتن طح بهینه ای از محرمان ی رفته و با یافتن مکانیسمهای تعدیلکنندهو
خسوارات ناشی از محرمان ی بی رویه را تعدیل کرده و در عین حال از بروز مخاطرات امنیتی
ناشی از بیتوجهی به محرمان ی نیز ممانعت نمایند.
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