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 چكيده

ليبراليسم به عنوان ايدئولوژي نظام هاي سياسي غرب در اصول بنيادين خويش به حقوق

و از جمله حق   كه بايد از دخالت همه كس به خصوص قدرت خصوصيحريماساسي بشر

و يا شرايط.عمومي مصون باشد اذعان دارد و امنيت  اما قدرت عمومي همواره به بهانه ايجاد نظم

و از جمله دخالت در حوزه خصوصي افراد مبادرت كرده اضطراري به محدود كردن آزادي ها

دهكر را ايجاديت متحده، محيط امنيتي جديد در اياال2001 سپتامبر11حمالت تروريستي. است

و از جمله قانون پاتريوت به و مقررات مداخله جويانه كه نظام سياسي اين كشور با وضع قوانين

و از جمله دخالت در حريم خصوصي اقداميشكل دهكر گسترده نسبت به نقض حقوق فردي

و تأثيرات قانون پاتريوت در اين در اين مقاله اهميت حريم خصوصي در ايدئولوژي ليبرا. است ل
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 مقدمه
و فلـسفه به تعيين مرز آزادي، حيطه دخالـت حكومـت  فلسفه سياسي در بحث از آزادي

ب. پردازداين دخالت مي -رمجـ ررسـي معيارهـاي حقوق كيفري در بحث مرزهاي حقـوق بـه
و چگونگي دخالت دولت در جامعه مي پردازد تا محدوده دخالت حقوق كيفري بـراي انگاري

نظريه پردازان سياست جنـايي نيـز بـا ارائـه مـدل هـاي. ساماندهي اجتماعي را مشخص نمايد 

و تماميـت خـواه بـه  سياست جنايي در نظام هاي سياسي مختلف هم چون ليبرال، اقتـدار گـرا

مي پردازند نح و انحراف و ميزان دخالت دولت در مورد جرم در. وه يكـي از موضـوعاتي كـه

و) دولـت(ايدئولوژي ليبرال بسيار مورد توجه بوده است، محدود كردن دخالت قدرت عمومي 

به افراد واگذار شود كه بايد سامان آن فارغ از دخالت دولت، اين. تعريف حوزه اي از زندگي

 در نظم اجتماعي ليبراليـسم مـورد توجـه قـرار)Privacy(»حريم خصوصي«ن بحث تحت عنوا 

به طرح حـريم. گرفته است از نظر تاريخي، مقصود كساني چون جان الك يا استوارت ميل كه

و بلكـه مطلـق  و عدم دخالت دولت در آن پرداخته اند، عمدتا متوجه عقيده مذهبي خصوصي

كه تساهل ابتدا. عقايد بود  و هم چنان و آزادي مـذهب مطـرح گرديـد به عقايد مذهبي  نسبت

به قلمرو اعمال نيز سرايت و سپس و حق خلوت در شكل عـدمكرپس از آن به مطلق عقايد د

مداخله دولت در رفتارهاي خصوصي شخص مانند روابط جنسي يا اعمـال مـضر بـه سـالمتي

.شخص همچون نوشيدن مشروبات الكلي اعمال گرديد

ا در سال و توانـايي دسـت يـابي بـه مكاتبـات هاي خير بـا پيـشرفت فـن آوري اطالعـات

و مكالمات يا مطالب ذخيره شده در رايانه ها، موضوع تأثير تكنولوژي بر خلـوتيالكترونيك ،

به موضوع و تـصويري،. مهم تبديل شده استيافراد همچنين گسترش رسـانه هـاي مكتـوب

و تلو  و راديو و روزنامه ها و ماهواره همچون مجالت و دخالـت روز افـزون آنهـا در يزيون ها

زندگي خصوصي افراد از طريق چاپ تصوير يـا عكـس هـاي خـصوصي، يـا افـشاي روابـط 

. ده استكري جديد را ايجاديهاخصوصي، نگراني

به ويژه مسايل پس از حادثه يازده سپتامبر سـال و از طرف ديگر، شرايط امنيتي در جهان

با وجود اين كـه. جديد مواجه ساخته استيث حريم خصوصي را با چالش ميالدي، بح 2001

و  و نهادهاي اطالعاتي براي كـاهش خطـر دسترسي به اطالعات فردي همواره براي سازمان ها

و امنيت موضوع   مهم بوده است، اما در محيط جديد امنيتي در برخـي كـشورهاييايجاد ثبات

و بـه اشـتراك گذاشـتن اطالعـات فـردي داراي ايـدئولوژي ليبـرال، دسترسـي بـه  اطالعـات

)(Information sharing و سياسي، از حمايـت هـاي حقـوقي نيـز  عالوه بر حمايت هاي شفاهي

جويانـه هاي مداخله برنامه (USA PATRIOT ACT)»قانون پاتريوت امريكا«. بهره مند شده است

و نـسخ اي پيش بيني نموده است كه در موارد بسياري نقـض گسترده كننـده حـريم خـصوصي
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و حريم خـصوصي اسـت ايـن قـانون بـا. قوانين قبلي امريكا در حوزه هاي حقوق شهروندي

 Enemy)»سـربازان دشـمن«و مبـارزه بـا War on Terror)(» جنـگ عليـه تـرور«طرح موضوع 

Combatant)   و محـدوديت نظـارت و انتظـامي در جهت گسترش اختيارات نيروهـاي امنيتـي

و يا فرمـان هـاي.ي بر آمده است قضاي و دستور العمل هاي اجرايي عالوه بر اين، آيين نامه ها

و دادرسـي عادالنـه را بـه  ويژه مقامات اجرايي نيز مسايل حقوق شهروندي، حريم خـصوصي

.شدت تحت تأثير قرار داده است

و مشوي تقريبا همه و بدون سنجش و در شرايط ترس و البتـه اين برنامه ها با عجله رت

و داراي برنامـه هـاي با حمايت شركت هاي امنيتي بخش خصوصي كه عرضه كننده اطالعات

در. پيچيده استخراج ديتا هستند تنظيم شده اند  در محيط جديد امنيتي، رعايت حريم خصوصي

و برقـراري امنيـت بـه نيـاز اساسـي تبـديل شـده اسـت  از. حاشيه قرار گرفته بـه قـول يكـي

از« داير بر اين كـه Ben Franklin)(»بن فرانكلين«نصيحت مشهور نويسندگان،  آنهـايي كـه بـا

و نـه  نه آزادي را حفـظ مـي كننـد به دنبال ايجاد امنيت موقتي هستند، دست كشيدن از آزادي

) Regan,2004: 482(.به فراموشي سپرده شده است» امنيت را

به صورت مختصر مفاهيم لي و قانون پاتريوت در اين مطالعه، ابتدا براليسم، حريم خصوصي

و سـپس بـه تحـوالت حـريم  و اصل عدم مداخله در ايدئولوژي ليبرال مورد بحث قرار گرفته

و كـاهش خصوصي در دوران پس از يازده سپتامبر در دو بخش جمع آوري اطالعـات فـردي

.تضمانت هاي حقوق فردي با تأكيد بر مقررات قانون پاتريوت پرداخته شده اس

 ادبيات تحقيق.1
 ليبراليسم.1,2

به قانون اسـت . مفهوم اصلى ايدئولوژى ليبرال، آزادى شهروندان در سايه حكومت محدود

سـ هدف اصلى و خـود . بـودرايدئولوژى ليبرال از آغاز پيدايش، مبـارزه بـا قـدرت خودكامـه

ضد،ليبراليسم و سپس در مقابل حكومـت شـا نخست بر هان مطلقـه حكومت كليسا در غرب

و بـه جـاى قـدرت خودكامـه،به جاى قدرت مطلقه. قد بر افراشت  و مشروط ،قدرت محدود

 بـا توجـه بـه،اين ايدئولوژي.)124: 1382بشيريه،( است قدرت قانونى، آرمان اصلى ليبراليسم بوده

و سرشت او دارد، انسان را بهر به انسان وه تفسيرى كه نسبت و خرد دانسته  معتقد مند از عقل

مى است فرد تنها در كه مـى آزادى به حكم خرد خود چنان سـلب. خواهـد زنـدگى كنـد تواند

. انجامـد به نفى آزادى او مـى، به معنى نفى خردمندى است ونفى توان خردورزى انسان،آزادى

و الزمـه و جمع و شـرف آدمـى در مقـام موجـود آزادى فردى ضامن تأمين مصالح فرد شـأن

و ايدئولوژى ليبرال مخـالف دخالـت، بر اين اساس)12: همان(.خردمند است  در انديشه دولـت
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و غيره است و از جمله اقتصاد، فرهنگ، دين و محـدود. زندگى جمعى انديـشه آزادى فـردى

به عنوان اصول ايدئولوژى ليبرال تكميل كننده همديگرنـد، گـاه بـا بودن مداخله دولت هرچند

و توسعه آزادىكمى همديگر تعارض پيدا  كه حفظ و آن در جايى است و ايجـاد نند هاى فردى

كنـد؛ از همـين رو، تـر دولـت را توجيـه مـى دخالت بـيش،ها زمينه براى برخوردارى از آزادى 

و تعديل شـده كه برنامه سياسى ارائه شده از طرف»دمكراسى« و تحقق عينى ايدئولوژى ليبرال

مت  هاى اقتـصادى دولت در حوزه هاى ضمن حمايت از دخالت ايدئولوژى ليبرال است، در عمل

 ضـمن پايبنـدى بـه،ايـدئولوژى به تعبير ديگر، ليبراليسم به عنوان يـك.و اجتماعى بوده است 

و عمل سياسى بوده است،اصول اساسى خود انديـشه آزادى. شاهد تحوالتى در حوزه انديشه

و ممنوعيـت (Classical Liberalism))كالسيك(كه در ليبراليسم اوليه به معناى آزاد بودن انسان

و از در (Negative freedom)»آزادى منفـى«جمله مداخله دولـت يعنـى هر گونه مداخله بـود،

و ديـدگاه-هاى ليبرال نظام آزادى«هـاى تجديـدنظرطلب بـه ليبـرال هـاى دمكراسى قرن بيستم

و  (Positive freedom)»مثبت تعبير قدرت برخوردارى فرد از حقوق طبيعىيعنى توانايى انتخاب

بي  و نظريه عدم مداخله يا و حكومت را شر ضـرورى شده كه دولت و ديدگاهى طرفى دولت

در مى به ديدگاه دانست، كه هگل فيلـسوف آلمـانى»خير مثبت«هاى جديد  تبديل شد تا آن جا

كه در فلسفه حق توجيه مى م كند ظهر آمال مـشترك جامعـه دولت يك مفهوم اخالقى است كه

به هگل پيشرفت بشر را همراه با توسعه دولت. است و از آن راه رفتن خـدا بـر«نوين دانست

و اين نظريات تأثيرات عميق بر ايدئولوژى ليبرال.)87: 1379هـي وود،( ياد كرد»روى زمين  داشته

هـا در زنـدگى اجتمـاعى دولتترو مداخله بيش(Welfare state)»هاى رفاه دولت«كننده توجيه

.شده است

 حريم خصوصي. 2,2
 حق براي خود بودن«: در فرهنگ حقوقي آكسفورد در تعريف حريم خصوصي آمده است

(The right to be left alone)؛ حق زندگي خصوصي(The right to a private life) كه در  آن گونه

انعكاس يافته (European Convention on Human Rights) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر8ماده

 حريم خانه،)و غيرهمكاتبات مكالمات تلفني،(اين حق مشتمل است بر حريم ارتباطات.است

ازيو اداره، حمايت محيط »....هاي غيرموجهو حمايت از تعقيبتماميت فيزيكي؛ حمايت
(Martin, 2006: 410) 

دريكي از دادگاه هاي انگلستان در دعو : اسـت حكـم داده زندگي خصوصي چنـين بارهايي

و نه ضروري مي دانديدادگاه تعريف« نه ممكن چه محـدود. جامع از زندگي خصوصي را اگر

مي گزيند تا درون آن محدوده زندگي شخصي خـود را  كه شخص بر كردن آن به محدوده اي
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و جهان خارج از آن محدوده به بر اساس انتخاب هيچ وجه شامل آن نـشود هاي خود بگذراند

.)Michael, 2000: 811( مضيق خواهد بودينيز تعريف

المللي در اعالميه مقامات حقوقي كشورهاي اروپايي شركت كننده در نشست كميسيون بين

كه هر كس بايد بـه حـال: آمده است1967حقوقدانان در استكهلم در  حق خلوت حقي است

برخي امـوري كـه بايـد. لت ديگران به زندگي خود بپردازد خود گذاشته شود تا با كمترين دخا 

و: زندگي اشخاص در برابر آن حمايت شود عبارتند از  دخالت در زندگي خـصوصي، مـسكن

و  به شرف، آبرو و فكري، تعرض و ذهني يا آزادي روحي خانواده، دخالت در تماميت جسمي

ه اموري از زندگي شـخص كـه اعتبار شخص، در معرض تهمت قرار گرفتن، افشاي غير موج 

مي شود، استفاده از نام، هويـت، يـا تـشابه وي، جاسوسـي، دخالـت بـي مـورد، موجب ايذاء

مشاهده يا تحت مراقبت قرار دادن شخص، دخالت در مكاتبات شخص، افشاي اطالعاتي كـه 

به كسي داده است، سـوء اسـتفاده از مكا  تبـات در نتيجه اعتماد شغلي از كسي دريافت كرده يا

.)Ibid: 13(خصوصي، نوشته هاي خصوصي، يا اظهارات شفاهي خصوصي

 يكي از نويسندگان با اذعـان بـه ايـن كـه ريـشه هـاي تفكيـك حـوزه،از منظر دين اسالم

مي خورد، معتقد است تحقـق دو و اخالقي به چشم خصوصي از حوزه عمومي در متون فقهي

يكي از دو ضابطه(ضابطه  از: مي كنـد امري را خصوصي) يا يكـي تمايـل بـه مخفـي داشـتن

و ديگري آنچه اختيار آن منحصرا بايد در اختيـار  و دور از دسترس ديگران نگاه داشتن ديگران

به عهـده دارد  و او تنها كسي باشد كه صالحيت تصميم گيري درباره آنرا ... خود شخص باشد،

و ابراز آن، يا اين كه يا اطالع و تـصميم آن، در واقع خصوصي چيزي است و تـدبير كه سـامان

و شخص در هر دو زمينه  دو(منحصرا در اختيار شخص باشد صـاحب اختيـار) يا يكـي از آن

.)2: 1386 كديور،(تامه باشد 

ي مقررات حقوق بشري مورد حمايت قرار گرفتـه و در حقـوق1حريم خصوصي در همه

از1385ايران در طرح قانوني كه در سال  نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي از طرف تعدادي

به شكل مناسبي تعريف گرديده است 1.جهت تصويب ارايه شده است

احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگـاه يـا مكاتبـات خـو نبايـد مـورد: اعالميه جهاني حقوق بشر12ماده.1
و رسمش نبايد مورد حمله قرار گير  و اسم و شرافت هر كس حق دارد كه در مقابـل ايـن.دمداخله هاي خودسرانه واقع شود

و حمالت مورد حمايت قانون قرار گيرد .گونه مداخالت
و سياسي17 ماده و اقامتگاه يـا مكاتبـات مـورد: ميثاق بين المللي حقوق مدني و خانواده هيچكس نبايد درزندگي خصوصي

و حيثيت او و همچنين شرافت . نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شودمداخالت خودسرانه يا خالف قانون قرار گيرد
ب ماده مـسكن، خـانواده،(هر انساني حق دارد كه در امور زندگي خصوصي خود: اعالميه اسالمي حقوق بشر قاهره18 بند

و ارتباطات  او. استقالل داشته باشد) مال و بايد از شـئونات  جاسوسي يا نظارت بر او يا مخدوش كردن حيثيت او جاز نيست
.در مقابل هر گونه دخالت زور گويانه حمايت شود

ج را: بند و نبايـد آن و نبايد بدون اجازه ساكنين آن يا به صورت غير مـشروع وارد آن شـد، مسكن در هر حالي حرمت دارد
و يا ساكنانش را آواره نمود . خراب يا مصادره كرد
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 قانون پاتريوت3,2

و وطن دوست است)Patriot( پاتريوت به معناي شخص وطن پرست . در زبان انگليسي

 به اين تهيه كنندگان قانوني كه امروزه به قانون پاتريوت امريكا معروف شده است بدون شك

كه بالفاصله پس از حمالت مفهوم لغوي توجه داشته و عنوان انتخاب شده براي قانوني 11اند

به اين مفهوم لغوي اشاره داشته باشدگونهسپتامبر تصويب شد به در. اي گزينش شده است كه

م ام«: ور آمده استزبماده يك قانون و تقويت ريكا اين قانون به عنوان قانون متحد ساختن

و پيشگيري از تروريسم به قانونكربا مقرر  و ضروري به منظور قطع دن اقدامات مناسب

مي شود  2001 اكتبر26 صفحه اي توسط كنگره در 342 اين قانون2»پاتريوت امريكا ناميده

در11 روز پس از حمالت تروريستي45تنها و و پنتاگون به برج هاي تجارت جهاني  سپتامبر

شدزماني كه و98-1سنا با اكثريت. ساختمان سنا به دليل تهديد سياه زخم بسته بود تصويب

به. به اين قانون رأي مثبت دادند357-66كنگره با اكثريت اين قانون بسياري از قوانين راجع

.حريم خصوصي در بخش هاي مختلف را اصالح كرد

و حريم خصوصي.2  ليبراليسم
ل كه اشاره شد، يبراليسم كوشـشي فكـري بـه منظـور تعيـين حـوزه خـصوصي همان گونه

از) فردي، خانوادگي، اقتصادي( به عنوان ايدئولوژي سياسي، و در برابر اقتدار دولتي بوده است

و  و مقيـد بـه قـانون و بنـابراين از دولـت مـشروطه  حوزه جامعه مدني در برابر اقتدار دولـت

و حقوق مدني دفاع كرده است آزادي بر طبق اصول ليبراليـسم، حـق دولـت بـراي. هاي فردي

و مشخص محدود گردد و مدني بايد با قيودي نيرومند .دخالت در زندگي خصوصي

. اندبرخي ريشه اوليه شناسايي حوزه اي جدا از حوزه دولت را در افكار هابز جستجو كرده

ي جدا از دولت، همه و هـر كـس در جهـتيدر اين حوزه  تـأمين منـافع افراد با هم برابرند

و نفع جويي، اساسي ترين انگيزه عمل است وقتـي افـراد حقـوق. شخصي خود تالش مي كند

 
و آزادي8 ماده هـر كـس حـق آن را دارد كـه حرمـت زنـدگي)1: هـاي اساسـي كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر

و مكاتبات وي حفظ شود  و زندگي خانوادگي، خانه وي هيچ مداخله اي توسط يك مرجع عمـومي نـسبت بـه)2.خصوصي
و در يك جامعه دموكراتيك به لحاظ مصالح امنيت ملي، سالمت  اعمال اين حق نبايد صورت گيرد، مگر آنچه طبق قانون بوده

و پيشگيري از جرايم، براي حمايت از بهداشت يا اخالقيات، يا براي حمايـتع مومي يا رفاه اقتصادي كشور، براي حفظ نظم
و آزادي هاي ديگران الزم باشد . از حقوق

حريم خصوصي قلمرويي از زندگي شخصي است كـه آن شـخص عرفـا يـا بـا«: اين طرح آمده است2در بند اول ماده.1
قب  و يـا اعالن لي در چارچوب قانون انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نكننـد

و اشـياء همـراه افـراد،. به اطالعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند  جسم، البـسه
و منازل، محل هاي كار، اطالع  و ارتباطات خصوصي با ديگران حريم خـصوصي محـسوب مـي اماكن خصوصي ات شخصي

.»شوند
2. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required intercepting 
and obstructing Terrorism Act of 2001. (USA PATRIOT Act, 2001) 
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و يك حـوزه مي كنند، يك حوزه عمومي به قدرتي برتر واگذار مطلق خود را در وضع طبيعي

و مشروع ايجاد مي شود) جامعه/ دولت(خصوصي  )15: 1384بشيريه،(. به صورتي مشخص

.، به نظر جان الك، دولت صرفا وسيله اي براي دفاع از حقوق جامعـه اسـت از سوي ديگر

به دولت واگذار نمـي شـود و همه حقوق آن قـدرت. جامعه پيش از دولت وجود داشته است

و عاليق جامعه است به تأمين منافع . دولت محدود

هي،به عقيده الك و تابع به عرصه گيتي نهاده است و عاقل پاي چ قانون گـذاري انسان آزاد

و تعهدي به هيچ قدرت برتري ندارد كه از سـوي او پذيرفتـه شـده اسـت تنهـا. نبوده قانوني

به واسطه آن  كه و آزادي افراد در جامعه بر پايه رضايت بنا نهاده شده است قانون طبيعي است

مي  مستبدانه قوه مقننه قدرت،در عين حال. گيرد انسان در كشور تحت حمايت قوه مقننه قرار

او. مطلقه بر افراد نداردو  كه قوه مقننه دارد چيزي نيست جز قدرتي كـه افـراد بـه زيرا قدرتي

از آنجـا كـه افـراد قـدرت طبيعـي. تا از وضع طبيعي به سوي جامعه مدني انتقال يابند داده اند 

به دولت تسليم كرده اند تا از امنيت، آزادي،  و دارايـي كمال، خويش را برخـوردار تندرسـتي

به  بنابراين مراقبـت«: الك مدعي است.تالش كند» خير عمومي«شوند، دولت بايد تنها در نيل

و مقـرر اسـت كـه بـه خـود او وانهـاده شـود  و روان هر فرد به خود او بـستگي دارد » از روح

.)1376:90 محمودي،(

گ. جان استوارت ميل به شدت از وجود حريم خصوصي دفاع مي كرد تنهـا«: فـت وي مي

كه براي آن آدميان حق دارند به صورت فردي يا اجتماعي در آزادي عمل فرد يا افراد  منظوري

و دفاع از نفس است  و. ديگر مداخله كنند، حفاظت به عبارت ديگر، در جامعه متمـدن، اجبـار

زور وقتي ممكن است نسبت بـه فـردي بـه كـار رود كـه منظـور از آن، جلـوگيري از آسـيب

به كسي اعمال زور كنند بدان منظـور كـه.ن به ديگران باشد رسانيد اما حتي حق ندارند نسبت

و صالح خود او را تامين كنند  تنها قسمتي از اعمال فرد كه براي آن در مقابـل اجتمـاع . ... خير

مي رسد  به ديگران كه اثرش فرد در آن قسمت از اعمال خـود. مسئول است، آن قسمت است

و حدي بـر آن متـصور نيـستكه تنها به خو  صـناعي،(.د او مربوط است آزادي اش مطلق است

1384 :206(

و و تفكيـك حـوزه عمـومي با وجود تأكيد ليبراليسم بـر محـدود شـدن مداخلـه دولـت

دموكراسي كـه. خصوصي، در عين حال برنامه سياسي ايدئولوژي ليبرال، نظام دموكراسي است 

و با تعديل ليبرالي  سم پديد آمد، بر اصل مسئوليت گسترده دولت در برابر جامعه برايبه تدريج

مي كند  و اجتناب ناپذير در اقتصاد. تأمين نوعي برابري تأكيد البته دولت نبايد بيش از حد الزم

و شـادي را بـراي حـداكثر مـردم  و فرهنگ دخالت كند، ليكن بايد بكوشد تا حد اكثر بهروزي

م دموكراسي، دولت تنها از حقوق جامعه مدني حراست نمي كنـد، بدين سان در نظا. تأمين كند
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از همين رو در دموكراسـي تـا حـدي دخالـت دولـت. بلكه در گسترش آن هم مسئوليت دارد

مي يابد .ضرورت

به ليبرال دموكراسي، آزادي منفيمي،بدين ترتيب توان نتيجه گرفت كه در تحول ليبراليسم

و مال فرد. دهد جاي خود را به آزادي مثبت مي  در ليبراليسم اوليه، آزادي به معناي امنيت جان

و تجاوز خـارجي از جملـه تجـاوز دولـت اسـت، در حـالي كـه در ليبـرال  از هر گونه تعدي

و قدرت برخورداري فـرد از حقـوق طبيعـي؛ در ايـن  دموكراسي، آزادي يعني توانايي انتخاب

كه در صورت نيا  مي يابد به افزايش توان فرد كمك كند معنا، دولت مسئوليت در. ز، بدين سان

و ضرورت دخالـت دولـت در امـور  اواخر قرن نوزدهم، نويسندگان ليبرال به تدريج بر اهميت

و برابري تأكيد كردند  با. جامعه براي تأمين آزادي كه در قرن نوزدهم در واقع، نظريه ليبراليسم

به جامعه  و بازار توجه كرده بـود، در قـرن بيـستم بـا توجه به محدوديت كارويژه هاي دولت،

. افزايش اهميت كارويژه هاي دولت مجبور شد نقش آن را در نظر بگيرد

ده است، همه فيلسوفان، صرف نظر از مشرب هايكرآن گونه كه آيزايا برلين تصريح

ام–فلسفي مغايري كه داشتند، براي آرمان هايي غير از آزادي  و -نيت مانند عدالت، سعادت

به خاطر آن آرمان ها محدود كنند كه آزادي را و حتي حاضر بودند . نيز ارزش زياد قايل بودند

به خاطر خود آزادي، زيرا در غير اين صورت تشكيل به معني محدود كردن آزادي است و اين

كه مطلوب باشد ميسر نمي شود و . .... اجتماعي در عين حال، آزادي خواهاني همچون الك

كه بالخره يك حد اقل قلمرو ميل  و كنستان در فرانسه معتقد شدند و توكويل در انگلستان

به هيچ وجه نبايد مورد تعدي قرار گيرد كه  اين فالسفه برآنند.)240: 1380 برلين،(آزادي هست

و پيشرفت، منافاتي با آن ندارد كه محدوده  وسيع هم براي زندگيايكه هماهنگي اجتماعي

و هيچ مقام ديگري حق مداخله خصوصي افر و در اين محدوده دولت اد اختصاص داده شود

.)242: همان(نداشته باشد

به حكومت دموكراسي وجود چنين حيطه اي را منكر شده اند اينان گاه. برخي از معتقدان

و آثار آن تنها متوجه خود انسان باشد  كه نتايج و استدالل مي كنند كه هيچ عملي وجود ندارد

 حيطه خصوصي موضوعا تحقق خارجي يعني. بدين لحاظ بتوان آن را حيطه خصوصي ناميد

مي كنند كه رستگاري انسان باالتر از آزادي اوست؛ يعني حتي اگر چنين و گاه استدالل ندارد

و بلكه بايد در آن دخالت كند . حيطه اي وجود داشته باشد، باز حكومت مي تواند
)1927: 145 (Edwards, 

كه،ترتيببدين  ناميده (Communitarian)»گراجامعه« برخي منتقدان انديشه ليبرالي

و مسئوليت او باشدمي كه حقوق فرد بايد متناسب با تكليف به اعتقاد. شوند، اعتقاد دارند

 راه ايشان اين احتمال وجود دارد كه تأكيد بر حقوق فردي جامعه را چنان مسخ كند كه كار در
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و رعايت به گذشت هاي كوچك مانند پرداخت ماليات و مردم خير همگان غير ممكن شود

و تأمين حقوق فردي است تمايل نداشته و پاگير كه الزمه انسجام جامعه .باشند قوانين دست
)123: 1382 ريچارد دگر،-ترنس بال(

و به عنوان نتيجه اين بررسي مي توان گفت  به حسب ماهيت ليبراليسم:در مجموع

و اصول بنيادين خويش اع به جرمتوجودى و محدود كردن آزادى قادى هاى انگارى حداكثرى

و گسترش نابرابرىو دخالت در حوزه خصوصي فردى  درها ندارد اما بروز مسئله اجتماعى

و در دوران معاصر كه و كمونيسم جدي بود دوراني كه خطر گسترش انديشه سوسياليسم

به عنوان تهديد كننده اصلي ايدئولوژي ليبرال انديشه ها و از جمله تروريسم ي افراط گرايانه

به دولت مقتدر نمىبرجسته شده است، ليبرال ها را متقاعد كرده است كه توان بدون توسل

به خصوص مداخله در حريم مسائل جامعه مدرن را حل كرد و و گسترش جرم انگاري ها

. ينه قابل بررسي استخصوصي شهروندان در اين زم

 حريم خصوصي در قانون پاتريوت امريكا.3
كه بالفاصله بعد از حوادث يازده سپتامبر در امريكا تصويب) پاتريوت(قانون ميهن پرستي

 مهم است كه از جمله آنها نقض گسترده حريم خصوصي شـهروندانيبردارنده مسايل شد، در

مي شودبه برخي از اين موارد اشار. امريكايي است .ه

و انتشار اطالعات فردي1,4  جمع آوري
و مقررات1970در دهه را، يك سري از قوانين  سازمان هاي خاص نگهـداري اطالعـات

 Fair information)ملزم كردند در ارتباط با اطالعات شخصي با شيوه هاي منـصفانه اطالعـاتي

practices) ا قوي. هماهنگ شوند صول مطرح شده در بيانيه سازمان همكاري ترين اين تأكيدات،

و توسـعه   در سـال (Organization for Economic Cooperation and Development) اقتـصادي

از. است1981 :برخي از اين اصول عبارتند

مي دارد كه)Collection Limitation(محدوديت جمع آوري اطالعات) الف ، اين اصل مقرر

و و از طريق راه هاي قانوني جمع آوري شوندصرفا اطالعات ضروري .مرتبط

به قصد)ب و) Purpose Specification(تصريح به مفهوم اعالم داليل جمع آوري اطالعـات

 ممنوع كردن جمع آوري اطالعات براي مقاصد ديگر؛

اين اصل مقرر مـي دارد كـه اطالعـات)Use limitation( محدوديت استفاده ازاطالعات)ج

.مي تواند افشا يا براي مقاصد ثانوي استفاده شوند ها با مجوز قانوني يا رضايت فردفردي تن

مي داشت كه اطالعات شخـصي در مقابـل خطراتـي از) Security( امنيت)د اين اصل مقرر

.قبيل دسترسي غير مجاز، استفاده، از بين بردن، تغيير يا افشاء حراست شوند
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 اين اصل مقرر مي دارد افراد حق دارنـد راجـع)Individual Participation( مشاركت افراد)ه

به جمع آوري اطالعات فردي آگاهي داشته باشـند، بـه آن اطالعـات دسترسـي داشـته باشـند،

به سلب اين حقوق اعتراض كنند و نسبت .تقاضاي اصالح آن را بكنند

كه اطالعات)Accountability(پاسخ گويي)و مي دارد كساني مي كنند مقرر فردي را كنترل

اعمال اين اصول مسئول خواهند بود  به .) www.oecd.org(نسبت

برخي بندهاي اين اصول در همه قوانين راجع به محرمانه بودن اطالعات در اياالت متحـده

كه با تصويب قانون پاتريوت ايجاد شده دچار چـالش شـده اسـت  كه با تغييراتي  وجود داشت

)Regan, 2004: 484(مي كنيم به برخي از اين تغييرات اشاره : در اين جا

)Financial Institutions( مؤسسات مالي1,1,4

ويدر تالش براي شناسايي تروريست ها، رهگيري گردش پول موضوع  مهم تلقي گرديده

و رويه هاي موجود انجام شد تا دسترسي بـه جابجـايي هـاي به قوانين تغييرات چندي نسبت

و امنيتي آسان گـردد مالي براي  اگـر چـه تمركـز ايـن قـوانين بـر بانـك هـا،. مأموران انتظامي

و امنيتي بود، تغييرات جديد دامنه مؤسـسات  و شركت هاي سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري

و معامالت اموال غير منقول هم تسري داده است  و نقل مـاده. مالي را به صنعت خودرو، حمل

 Right to)(» 1978قانون حـق محرمانـه بـودن اطالعـات مـالي«اصالح قانون پاتريوت با 358
Financial Privacy Act, 1978 كـه هـسته مركـزي حمايـت از محرمانـه بـودن اطالعـات مـالي

به منظور تحليـل اطالعـاتي  كه اطالعات بانكي را مي دهد به بانك ها اجازه مي شد، محسوب

. در اختيار مقامات دولتي قرار دهند

 -Know) قانون موصوف خبر از تجديد نظر در قواعد شناسايي مـشتري326همچنين ماده

Your- Customer rules)  به دليل تنافي با محرمانه بـودن اطالعـات رد 1990دهد كه در دههمي 

به عنوان طرح شناسايي مـشتري. شدند  (Customer Identification Program (CIP)) برنامه جديد

يكي از نويسندگان پس از بررسي تأثيرات قـانون پـاتريوت بـر مؤسـسات. استمعروف شده

مي گيرد كه  :Connor, 2001( ها در عمل كارگزاران ماموران فدرال شده انـد بانك«: مالي، نتيجه

24(.

)( مؤسسات آموزشي2,1,4 Educational institutions 

كه رضايت دانشجويا ن را براي افشاي اطالعات فـردي قانون پاتريوت، قوانين سابق امريكا

مي دانست اصالح مي كند متعاقب دسـتور. ده استكرآنها الزم اين قانون دانشگاه ها را ملزم

دادگاه، اطالعات فردي دانشجو را در همكـاري بـا تحقيقـات راجـع بـه تروريـسم در اختيـار 

آ«عـالوه بـر ايـن، مـأموران از طريـق. مأموران فدرال بگذارند  »مارهـاي آموزشـي مركـز ملـي

)National Centers for Educational Statistics(ــستند ــات ه ــه اطالع ــي ب ــه دسترس ــادر ب  . ق
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)Rivard, 2002: 43(و تابعيـت  Immigration and Naturalization) همچنين، سـرويس مهـاجرت

Service (INS)اي اختيـارات در ارتباط با جمع آوري اطالعات مرتبط با دانشجويان خارجي دار

و قانون پاتريوت مؤسسات آموزشـي را ملـزم  و كـر جديدي شده است ده كـه اطالعـات ويـزا

و نگهداري نمايند )Hockeimer, 2002: 29(. پاسپورت دانشجويان را هم تهيه

كه توسط و نظر سنجي »جمعيت امريكـايي مـسئوالن پـذيرش دانـشگاه هـا«يك بررسي

(American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers. (AACRAO))  در 

كه2004سال  درصد از پاسخ دهندگان با اخطاريـه مـأموران پلـيس يـا69 انجام شد نشان داد

و . درصد با تقاضاهاي غيـر موجـه پلـيس مواجـه شـده انـد31دستور قضايي مواجه شده اند

و درخواست گزارش شده، بدون اخطاريه 138همچنين  مورد با اخطاريه377 يا دستور قضايي

) www.aacrao.org(.يا دستور قضايي بوده است

ها.3,1,4  Libraries)( كتابخانه

به كتاب خانه ها حمايت جامعه كتاب خانه ها از قديم از محرمانه بودن اطالعات مراجعان

هـاي بازيـابيو روش وثيق بين مطالعـات فـردايدليل اين كار اين است كه رابطه. كرده است 

م  و حقــوق فـردي  ين اصـالحيه قــانون اساسـي امريكــا وجــود دارد نخــستور در زبــاطالعـات

)2004: 485 (Regan,.از همچنين جامعه كتاب خانـه بـه خـوبي از تاريخچـه تحقيقـات دولتـي

كه از دهه  و در دهه 1950اطالعات مراجعان آگاهي دارد مان با برنامه ساز1980و1970 آغاز

براي شناسايي جاسوسان شوروي سابق در تحقيقات كتاب خانه)FBI(اطالعات مركزي امريكا 

ها. اي استمرار يافت   آثـار مـأيوس كننـده اي اسـت كـه بررسـي،نگراني مسئوالن كتاب خانه

اعمال حقوق مندرج در اصالحيه اول قانون اساسي امريكـا اطالعات مراجعان كتاب خانه ها بر

.)Martin, 2003: 283-306( گذاردبه جاي مي

به ويژه در ماده كه مĤموران دولتي مي توانند بـه اطالعـات215قانون پاتريوت  راه هايي را

و از جمله اطالعات مربوط بـه مراجعـان بـه كتـاب و همه اموال منقول در كتاب خانه تجاري

مي دهد  و فعاليت هاي اينترنتي دسترسي پيدا كنند توسعه اطالعات مراجعان كتاب خانه. خانه

و بـا بيـان مقـصود  كه داليل ظني وجود داشـت و در موردي كه پيش از اين با اخطاريه قبلي

تحقيق قابل دسترسي بود، امروزه صرفا با يك مجـوز تحقيـق بـدون ضـرورت اعـالم داليـل 

كه اطالعات راجـع بـه خارجيـان يـا تروريـسم  ليـلد«احتمالي قابل دسترسي است در موردي

كه چنين) Ibid(. تحقيق باشد(Significant Purpose)»اصلي عالوه بر اين، كتابداران از افشاء اين

به عموم   گرچـه،در ايـن وضـعيت. يا كاربران ممنوع شده اندمردمتحقيقاتي انجام شده نسبت

آ و حفـظ ن كتابداران در جلوگيري از افشاي اطالعات نقشي ندارند ولـي در ايجـاد اطالعـات
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كه گـزارش شـده بـراي پيـشگيري از چنـين تحقيقـاتي،. نقش دارند برخي كتابداران آن گونه

و ركوردها را متوقف كرده اند .)Pike, 2002: 19-21( ذخيره برخي اطالعات

چه ميزاني كتاب در. خانه ها ملزم به افشاي اطالعـات شـده انـد روشـن نيـست اين كه به

  (House Judiciary Committee) سوي كميته دادگـستري كنگـره پاسخ به سئواالت مطرح شده از

تعداد دفعاتي كه دولت تقاضا كرده يا دادگاه ها با درخواست هاي«: وزير دادگستري پاسخ داد

 از زمان تصويب قانون پاتريوت موافقت نموده اند دسته بندي شـده 215تحقيق بر اساس ماده 

)Regan,2004: 486(.و در زمان مناسب اعالم خواهد شد

و شركت هاي مخابراتي.4,1,4  (Internet and Communications Companies) اينترنت

و محتواي ارتباطات مخابراتي را در و امنيتي همواره دسترسي به ركوردها مأموران انتظامي

)ISP(ركوردهاي فراهم كنندگان سرويس هاي مخابراتي. دانسته اندتحقيقات خود مهم مي

و پيام هاي جابجا شده از جمله زمان، گستردهايمل بر حوزهمشت  از اطالعات راجع به صدا

و الگوهاي ارتباطي است به فراواني و همين طور اطالعات تاريخي راجع . مدت، طرفين تماس

-e(سرويس دهندگان مخابراتي همچنين امروزه محتواي پست الكترونيك Mail(و پست

با درك ارزش ويژه. براي مدت زمان خاص نگهداري مي كنندرا)voice mail( صوتي

ي گسترده براي حمايت از ارتباطات خصوصي افراد وجوديهانامهاطالعات مخابراتي، شيوه

به طور خاص در قانون. داشته است و امنيت معابر«در امريكا اين رويه ها  1968كنترل جرم

(Omnibus Crime Control and Safe Streets Act 1968) 1978؛ قانون مراقبت اطالعاتي خارجيان 

(Foreign Intelligence Surveillance Act 1978) 1986و قانون ارتباطات الكترونيك (Electronic 

Communications Act 1986).اما همان گونه كه يكي از نويسندگان. پيش بيني شده است

مي گويد شكل«: امريكايي به كه يك ربع قانون پاتريوت  مؤثري اين ديواره آتش قانوني را

كه دسترسي مأمورين1.»قرن ايجاد شده بود نابود كرد  قانون پاتريوت مشتمل بر مقرراتي است

به اطالعاتي كه توسط واسطه هاي مخابراتي نگهداري مي شود را گسترش داده است . پليس

مي دهد كه 210ماده به مأموران پليس اجازه  Administrative)با يك اخطاريه اداري اين قانون

subpoena)و آدرس هاي از طريق اين مراكز، به كارت اعتباري، شماره حساب، وقت جلسات

به. موقت موجود در شبكه دسترسي پيدا كنند كه برخي مشتريان در اتصال با توجه به اين

به اطالعات از اسم مستعار استفاده مي)ISP( سرويس هاي برقرار كننده ارتباط  كنند، دسترسي

 Lee, 2003: 381).پرداخت، در شناسايي هويت واقعي آنها بسيار مؤثر است

1. (The USA PATRIOT Act effectively tears down the legal firewalls created a quarter of a 
century ago. (Lee, 2003: 387)  
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مي211همچنين ماده دهـد اطالعـات كـاربران را از طريـقبه شركت هاي مخابراتي اجازه

 اختيارات مأموران قانون را جهـت216ماده. ارتباطات اينترنتي بدون اخطار قبلي شناسايي كنند 

به ارتباطات الكترونيك از جمله ايميلتاس و ابزارهاي رد يابي نسبت فاه از نرم افزارهاي خاص

اين توسعه بحث انگيز، دسترسـي بـه جزئيـات اطالعـات.و گردش در وب افزايش داده است 

و محتـواي  و به شكل روشـني تفـاوت ميـان انتقـال اطالعـات ايميل را ممكن خواهد ساخت

و )Lilly, 2003: 460(. تار ساخته استاطالعات را تيره

و نقل5,1,4 ) حمل Transportation) 

كه تروريست  سپتامبر از هواپيما بـه عنـوان سـالح اسـتفاده11هاي با توجه به اين واقعيت

بـدين. توجه زيادي بـه ايـن بخـش جلـب شـده اسـت،كردند، براي پيشگيري از موارد مشابه

و نقـل،منظـور  و دپارتمـان امنيـت داخلـي (Department of Transportation) دپارتمـان حمـل

(Department of Homeland Security) ــل و نق ــل ــت حم ــازمان امني ــق س ــصوصا از طري  مخ

(Transportation Security Administration. (TSA)) .چندين سيستم كنتـرل مـسافران را بـه كـار

 CAPPS II((Computer Assisted Passenger(سيستم پيـشنهادي جديـد كـه بـه سيـستم. گرفتند

Screening System)و به شكل به اطالعات بيشتر دسترسي يافته رتـ پيچيـدهي مشهور شده است،

 Passenger) اين سيستم با دريافت اطالعات ثبت نام مسافران. نمايداين اطالعات را پردازش مي

Name Record. (PNR))و رو ش پرداخـت هزينـه بلـيط كـه شامل نام، شماره تلفن، مقصد سفر

پـس از ايـن مرحلـه،. مستلزم اطالع از اطالعات شماره حساب كاربران است آغـاز مـي شـود

و  سيستم موصوف با استفاده از مركز اطالعات دولتـي از جملـه اطالعـات طبقـه بنـدي شـده

امنيتي، ضـمن ارزيـابي اطالعـات دريـافتي، اخطـار الزم را بـه مركـز كنتـرل بلـيط مـي دهـد 

)www.dhs.gov:2004(.

و در عمل با مـشكالتي مواجـه شـد كـه از البته اين سيستم با واكنش افكار عمومي مواجه

توان به مشكالت دسترسي به اطالعات به دليل عدم همكاري شـركت هـاي ترابـري جمله مي 

و مخالفت برخـي از كـشورها از جملـه كـشورهاي  به حريم خصوصي پايبند بودند هوايي كه

ا .)Regan, 2004: 488(تحاديه اروپا اشاره كرد عضو

م 2003 در تابستان (Jet Blue)»جت بلو«وقتي شركت ور موافقـت زبـ با اسـتفاده از سيـستم

كه اين شركت پيش از اين پـنج كرد، بررسي  ها توسط گروه هاي افكار عمومي روشن ساخت

به بيش از يـ  كه مربوط و نـيم ميليـون مـسافر بـوده ميليون ركورد موجود در آرشيو خود را ك

واكنش منفي افكـار عمـومي، بـه. ده استكراست، براي يك پيمانكار پروژه هاي امنيتي افشاء

كه افشاي اطالعات مسافران بر خالف شيوه نامه رعايت حريم خـصوصي  ضميمه اين واقعيت
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ديگـر بود، افشاي اطالعات توسط اين شركت را متوقـف كـرد ولـي ظـاهرا» جت بلو«شركت

.)Ibid(آزانس هاي هوايي از اين مقررات پيروي كردند 

و گفتگوهاي طوالني نمايندگان اتحاديه اروپا، اين اتحاديـه عالوه بر اين، به دنبال مذاكرات

و حمايـت از مرزهـاي   (Bureau of Customs and Border Protection. (CBP)) با دفتـر گمركـات

و نقل هوايي امكان دسترسـي سازمان امنيت داخلي امريكا به توا كه در موارد حمل فق رسيدند

) www.europa.eu(. را فراهم نمايند)PNR(به اطالعات مسافران 

 كاهش تضمينات حقوق فردي.2,4
و جمـع آوري اطالعـات خـصوصي كـه بـا عالوه بر بحث دسترسي بـه اطالعـات فـردي

 گـسترده كـاهشين قـانون بـه شـكل وسيع را شاهد بـود، ايـيمقررات قانون پاتريوت تغييرات 

به دنبال داشته است كه به برخي از آنها اشاره مي شود به حقوق فردي را هم : تضمينات راجع

و امنيت« گنگره امريكا از طريق فصل سوم 1970و 1960 در دهه 1,2,4 قانون كنترل جرم

از«و Crime Control and Safe Streets Act)(» معابر  Foreign)» امنيـت خـارجي قانون حفاظـت

Intelligence Surveillance Act. (FISA)) به امنيـت  خط فاصلي بين جمع آوري اطالعات مربوط

و گرد آوري اطالعات توسط مأموران انتظامي ايجاد كرده بـود قـانون پـاتريوت ايـن. خارجي

و در مواردي كه جمع آوري اطالعـات امنيـت خـاركرمصرف ديوار حايل را بي  جي هـدف ده

و مقامات انتظـامي را مجـاز عمده تحقيقات است، مبادله اطالعات بين مأموران امنيت خارجي

و. دانسته است  دادگاه هاي امريكا قـانون پـاتريوت را چنـان تفـسير كـرده انـد كـه همكـاري

و انتظامي را زماني كه ارتباط قابل قبولي با بحث امنيت خـارجي  هماهنگي بين مأموران امنيتي

مي دهد  به آژانس اطالعات مركـزي اجـازه. يا تروريسم وجود دارد اجازه عالوه بر اين، قانون

)Bulzomi, 2003: 25(دهد كه از اطالعات امنيتي فراهم شده از منابع داخلي استفاده كندمي

و ماده. 2,2,4 به صورت كلي  بـه صـورت خـاص دسترسـي مقامـات215قانون پاتريوت

كه پيش از اين قبـل از اخـذ دولتي به اطالعا و سطح مظنونيت را مي دهد ت فردي را گسترش

به اطالعات فردي الزم بود كاهش مـي دهـد  تعريـف215مـاده. دستور قضايي براي دسترسي

و شـامل اشـياء) FISA(قانون حفاظت از امنيت خارجي  از واژه اطالعات را توسعه مـي دهـد

مي دانـد منقول از قبيل كتاب، پرونده، مدارك همچنـين ايـن مـاده محـدوديت.و ديگر موارد

كه در قانون سابق وجود داشـت نـسبت Business records)(دسترسي به ركورد هاي تجاري  را

و نقل عمومي، انبارهاي عمومي، محل هاي ذخيـره كـاال به اطالعات مرتبط به مؤسسات حمل

قـ.و محل هاي كاميون هاي كرايه برداشته اسـت   الزم بـود بـه صـورت)FISA( انون براسـاس



و قانون پاتريوت 15 ليبراليسم، حريم خصوصي

به او مرتبط است، يك قدرت كه اطالعات و با ذكر جزئيات نشان داده شود كه شخصي خاص

به يك قدرت خارجي است  اين شرايط براي مظنون بودن يا مرتبط بودن بـا. خارجي يا وابسته

در215دولت خارجي در ماده   اياالت متحـده قانون پاتريوت حذف شدند تا همه افراد ساكن

. به ارائه اطالعات ملزم شوند بدون اين كه به صورت فردي مظنون باشند

همـراه (Judicial safeguard) كاهش استاندارد مظنونيت فرد با تضعيف امنيت قضايي.3,2,4

. در گذشته، براي صدور قرار بازداشت دليل احتمالي براي توجه اتهام مورد نياز بود. شده است 

به مظنونيت كـاهش يافتـه اسـت در شراي بـر اسـاس قـانون.ط جديد، استاندارد قرار بازداشت

و دانشگاه ها ممكن است ملـزم شـوند بـه افـشاي  پاتريوت، بانك ها، آژانس هاي تأمين اعتبار

به تروريسم اعـالم نمايـد FBIاطالعات افراد وقتي يك مأمور  . ارتباط آن را با تحقيقات مربوط

به دولت اختيار بي سابقه در جمـع آوري اطالعـات فـردي بدين ترتيب بدون بررسي قضايي،

كه بر اساس ماده. داده شده است   صـادر مـي شـود، بـدون حـضور 215در خواست اطالعاتي

و وكيل وي توسط دادگـاه حراسـت از امنيـت خـارجي صـادر مـي . شـود سوژه مورد تحقيق

)www.humanrightsfirst.org(اف همچنين قانون پاتريو به  اختيار مطرح كـردن)FBI(آي.بي.ت

كه هيچگونه تأييد قضايي بخواهـد مي دهد بدون اين به عنوان امنيت ملي را از. موضوع پـيش

)www.aclu.org(.اين، طرح اين موضوع فقط در مورد جاسوسان خارجي قابل طرح بود

استراتژي ملـي بـراي« سازمان امنيت داخلي امريكا در طرح جامعي با عنوان 2006در سال

 با بررسي سياست هاي اعمـال The National Strategy for Homeland Security)(»امنيت داخلي

به خصوص در زمينه مـشاركت،شده در موضوع جنگ با تروريسم  راهبردهاي آينده اين كشور

مه تـوجيهي در مقد. همه بخش ها در زمينه همكار هاي اطالعاتي را مورد توجه قرار داده است

استراتژي ملي ما براي مقابله بـا تروريـزم اذعـان دارد كـه جنـگ بـا«: اين استراتژي آمده ست

به كارگيري همه عناصر قـدرت ملـي  و كه تغيير پارادايمي خاص تروريزم جنگ متفاوتي است

مي طلبد  كه مـا را در جنـگ سـرد بـه پيـروزي.و تأثير گذار را و اطالعاتي ساختارهاي امنيتي

درر كه با تهديدات تروريـزم فراملـي كـه و تأكيد بيشتري نياز دارد به حساسيت ساند، امروزه

به مقابله برخيزد و راه زندگي ما است ي ما ) www.ise.gov(.صدد نابودي ملت ما آزادي ها

 نتيجه.4
و آزادي هـاي فـردي همـواره از و رعايت حقوق و امنيت چالش بين وظيفه برقراري نظم

به مردم سـاالري اعتقـاد دارنـد كالت نظام مش كه حداقل در مباني نظري خود ايـن. هايي است

و يـا اسـناد حقـوق،چالش و انساني مندرج در قوانين اساسي ملي  بحث تضمين حقوق فردي

مي سازد زيرا معموال نظام هـاي سياسـي در شـرايط اضـطراري كـه. بشري را با مشكل مواجه
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و تعريف شده  اي ندارد، به بهانه ايجاد يا حفظ امنيت حقوق اساسـي شـهروندان را معيار عيني

مي دهند در خصوص احترام حـريم خـصوصي كـه موضـوع بررسـي ايـن. مورد تعرض قرار

مطالعه بود، با وجود اين كه مباني نظري مناسبي در بنيان هاي ايدئولوژي ليبرال دارد، در عمـل 

و مداخله مواجه  در خصوص عملكرد ليبرال دموكراسـي. بوده است همواره با خطر محدوديت

مي  وان گفت گرچه در اين زمينه پيشينه تقنيني مناسبي در ايـاالت متحـدهتامريكا در اين زمينه

و رسمي در كاهش حمايت از حـريم خـصوصي بـه بهانـه  وجود داشته است، رويكرد عمومي

ا و بيش از حد الزم بوده .ستمبارزه با تروريسم بسيار گسترده

و بين و رويه ها با نقض قوانين ملي شكل،المللياين قوانين هـاي گسترده بـه سـازماني به

و در  و نقل اجـازه جمـع آوري اطالعـات شخـصي و حمل امنيتي، پليسي آموزشي، مخابراتي،

مي دهد  به عنوان يـك اسـتثنا بلكـه بـه.اختيار گزاردن آن جهت تحليل اطالعاتي را اين امر نه

و توجيه آن هم حمالت سـال عنوان روي  و استراتژي نهادينه شده است  بـه بـرج هـاي 2001ه

و پنتاگون است و اقـدامات. دوقلو و شـوك آور بـود، كه هر چند بسيار وحـشت آفـرين امري

و رويه هايي  به اقدامات مي نمايد، و وظيفه دولتمردان امريكا پيشگيرانه در اين زمينه را منطقي

و اتخاذ رويه هـايي غيـر قابـل دفـاع در عمـل تبـديل منجر شد كه در واقع  نوعي واپسگرايي

و در زمينه هـاي دادرسـي  به گوشه هايي از آن در نقض حريم خصوصي اشاره شد كه گرديده

و دسترسي شهروندان امريكا يا اتباع كشورهاي ديگر به حقوق اساسي مسايلي را ايجاد  عادالنه

مي طلبد . نموده كه مبحث ديگري را
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