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چکیده
شوود هو    جاسوسی در پرتو حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد و این اهمیت زمانی آشکار می

از  هوا بو  بنانول جیوو یری    شوند یا آنک  حکومتافراد در لوای حقوق بشر مرتکب جاسوسی می
 یرند. هاوش حقوقی در این موضوع ضمن رفع نکوا  مومن    جاسوسی حقوق بشر را نادیده می

ای وارد نحوی ه  ن  ب  حقوق اساسی افراد لطمو  تواند راهگشای تعارضا  حاه  نیز باشد، ب می
دلیو  داشوتن   التزاموا  حقووق بشوری بو      دار شوود. ها خدشو  شود و ن  آنک  امنیت میی دولت
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 مقدمه
موار  خواهود بوود از    المیو  جاسوسوی هو  ع   هار یری اصطالح حقوق بینرسد ه  ب نظر میب 

المییی حاه  بر شناسایی، محاهم  و مجازا  جاسوسوار و تعیوین   مجموعل قواعد و مقررا  بین
المیو  اعو  از حقووق    هوای مختیوف حقووق بوین    حد و مرزهای حقوقی و جاسوسوی در شواخ   

دیپیماسی، حقوق بشر، حقوق مخاصما  و... بال اشوکال باشود، همانوار هو  اصوطالح حقووق       
هوار    مخاصما  مسیحان  را با وجود نفی مخاصوما  مسویحان  و موذموم بوودر آر بو      المیبین
شووند، در  ظاهر جاسوسوی را منکور موی   های خود ب ها در اعالم سیاست یری . با آنک  دولتمی

هار یری جاسوسار خمره اطالعا  راهمردی را هسب صور  نیاز ب  هسب اخمار و اطالعا  با ب 
المییوی در خ ووق قواعود و    نظ  نوین جنانی با ایجاد یك سند بینkish,1995:xv). )هنند می

شود، بوا ایجواد   مقررا  حاه  بر جاسوسی ه  لزوم وجود آر بیش از هر زمار دیگر احساس می
هوا امکوار مالحظوا     نظام حقوقی متوازر در خ وق جاسوسی، ضمن حفظ امنیت میی دولت

شدۀ هارهرد )روش )قاعدۀ( قانونمند و ب  رسمیت شناخت  هند و در پرتو اینمتقاب  را فراه  می
 یوری از  های مختیف آر خواهی  بود. با بنرهالمی  در شاخ جاسوسی( شاهد اعتالی حقوق بین

هوا  المییی دیگر شاهد نقض حقوق بشر بو  بنانول جاسوسوی از جانوب حکوموت     این مقررا  بین
حدوح ر اطالعا  و ارتماطا  های بیرتو آزادیها در پنخواهی  بود و برعکس امنیت میی دولت

لطم  نخواهد دید یا در زمینل دیپیماسوی مالحظوا  و ارتماطوا  دیپیماتیوك بوا امنیوت میوی        
 ها متوازر خواهد شد.دولت

توار فنمید چگون  حوادث بو  امتیوازاتی   جاسوسی قدر  دانستن است. قدرتی ه  با آر می
طوور معموول بو  خوود اجوازه      ن سمب هشورهای مختیف بو  شود. ب  ایبرای هشورها تمدی  می

دهند ه  برای حفظ موقعیت حراست از مرزهای جغرافیوایی و تقویوت نیروهوای خوویش در     می
های اقت ادی، سیاسی، فرهنگوی، نظوامی و ریوره دسترسوی     مقاب  رقیب ب  اطالعاتی در زمین 

هوردر و اجیور نموودر نیروهوایی     پیدا هنند و برای ح ول ب  این مق ود همواره درصدد پیودا  
هستند ه  از هر طریق و ب  هر قیمت ممکن اطالعا  را در اختیار آننوا قورار دهود )داموارنش،     

(. سؤاال  پیش رو عمارتند از اینک : اوالً، در چ  مواردی میار مسوئیل  102-109: 1932اندلمن،
د؟ ثانیواً، چو  قواعودی در    المییی، ارتماط وجوود دار رعایت حقوق بشر و جاسوسی در روابط بین

هوا  المی  برای مقابی  با جاسوسی و جیو یری از نقض حقوق اشوخاق توسوط دولوت   حقوق بین
اوالً، در مووواردی هوو  از سوووی مراجووع  وجووود دارد؟ فرضوویا  پوویش رو نیووز عمارتنوود از اینکوو :

نقوض حقووق   ها در لوای نظار  بر رعایت حقوق بشر، در هشورهای متن  ب  المییی یا دولتبین
ها ب  بنانل حفظ امنیت میی با جاسوسوی حقووق    یرد یا آنک  حکومتبشر جاسوسی صور  می

 11اعالمیل جنانی حقوق بشور و موادۀ    21براساس بند یك مادۀ  بشر را نادیده می  یرند؛ ثانیاً،
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ها برای حفوظ امنیوت میوی فقوط بوا توجو  بو         المییی حقوق مدنی و سیاسی، دولتمیثاق بین
هند و با این قیود بو    های ناشی از یك جامعل دموهراتیك، آزادی اطالعا  را محدود میر ضرو

هدف از ایون پوهوهش، بررسوی    شود. ها  رفت  میبنانل حفظ امنیت میی جیوی جاسوسی دولت
هوا بو  بنانول    دهند یا آنکو  حکوموت  هایی است ه  افراد در لوای حقوق بشر انجام میجاسوسی

  یرند.سی، حقوق بشر را نادیده میجیو یری از جاسو
 

 الملل مفهوم جاسوسی در حقوق بین
ی ممدل شده، همانین حقوق بشر هو   المییابزاری مؤثر در صحنل بین شناخت جاسوسی ه  ب 
حال این موضوع رود، نیازمند مطالعل موضوعا  اساسی است. شمار میمیراث مشتر  جنانی ب 

در دورار هنونی مجاز است یا عمیی بر خالف قواعود و مقوررا    شود ه  آیا جاسوسی مطرح می
المییی است، در پاسخ باید  فت ه  جاسوسی را باید از دو بعد زمانی بررسی هرد: جاسوسی بین

در دورار مخاصما  مسیحان  و جاسوسوی در دورار صویح. بور مشوروعیت جاسوسوی در دورار      
اص  حق دارند ب  اطالعواتی از طورف مقابو     مخاصما  مسیحان  تردیدی وارد نیست. دول متخ

المییی نیز بر این اقدام مترتوب نیسوت و توا هنوور     دسترسی داشت  باشند و هیچ مسئولیت بین
المییی هیفری در احکوام صوادره مسوئولیتی    های بینویهه دیوارالمییی ب یك از محاه  بینهیچ

د. اما در دورار صویح بحوج جاسوسوی    انهار یری جاسوسار قائ  نشدهبرای دول متخاص  در ب 
شود ه  جاسوسی در دورار صویح چوور   جای تأم  دارد. در نگاه اول و هیی چنین استنماط می

المییوی پوذیرفتنی نیسوت. ایون نگورش      هاست، از لحاظ مووازین بوین  اقدام عیی  منافع حاهمیت
. روش امنیوت  هرچند صحیح است، ترتیما  امنیتی موجب د ر ونی در این دید اه شده اسوت 

منظور حفظ صیح و جمعی ب  سمتی سوق پیدا هرده ه  در راستای مالحظا  راهمردی ب دست 
المییی مانع اقدام مخفیانول هشوورها در امووری    المییی است. حفظ صیح و امنیت بینامنیت بین

یوت  طیمود. بنوابراین در راسوتای م والح و امن    المییی را ب  چالش موی خواهد بود ه  امنیت بین
رو المییی ب  هر شک  ممکن باید آشکار شوود ولوو بوا جاسوسوی؛ ازایون     المییی تندیدا  بینبین

المییوی اسوت،   المی  ه  هدف اصیی آر حفوظ صویح و امنیوت بوین    شود حقوق بیناستنماط می
المییوی بو    جاسوسی را در مواردی تجویز خواهد هرد و آر زمانی است ه  صویح و امنیوت بوین   

توار  فت هرچند تجویز جاسوسی یا در مرحیل ب  خطر افتادر باشد. بنابراین می مخاطره بیفتد
هنود،  المییوی ایجوام موی   در دورار صیح امری مطیق نیست، در مواردی ه  صیح و امنیت بوین 

المییوی  ررو  ایون اسوتدالل هو  حفوظ صویح و امنیوت بوین        یابود. بو   جاسوسی مشروعیت موی 
هوایی در  است، لیکن در دورار معاصر تفکرا  و دهتورین  هنندۀ جاسوسی در دورار صیحتوجی 

 یری است ه  سعی بر ورود مشروعیت جاسوسی در دورار صویح دارنود. ایون  وروه     حال شک 
المیو   وجود آمده ه  در صور  فقدار ممنوعیت خاق حقوق بوین معتقدند یك اص  اساسی ب 
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دورار صیح نیوز جاسوسوی بور    عمومی و مشروعیت جاسوسی در دورار مخاصما  مسیحان ، در 
ها در این زمین  و در راستای دفاع مشروع و حفظ تووازر قودر  در   ممنای عمیکرد تمامی دولت

رسد دالیو  هوافی بور منوع و عودم تجوویز       نظر می یرد و ب المییی صور  میعرصل جوامع بین
ورار هنوونی از  . این نگرش در د(:Rauch, 1981 172جاسوسی در دورار صیح نیز وجود ندارد )

یافتو   مقمولیت عمومی برخوردار نیست، چراه  بیشتر حافظ منوافع هشوورهای رربوی و توسوع     
هند ه  با استفاده از امکانوا  و تجنیوزا  اطالعواتی و    است و این امکار را برای آنار فراه  می

ننود. بو    سنولت ب  اطالعا  راهمردی و بنیادین سایر هشورها دسترسی پیودا ه ارتماطی خود ب 
ها در دنیای هنونی و عدم دسترسی اریب هشوورها بو    عقیدۀ نویسنده، با توج  ب  تقسی  قدر 

های بزرگ از هشورهای ضعیف در پیشومرد  های پیشرفت  و همانین سوء استفادۀ قدر فناوری
های دنیا بور هشوورهای   اهداف خود، مشروعیت جاسوسی در زمار صیح جز سیطل بیشتر قدر 

یی در بر نخواهود داشوت. شوایار  هور اسوت هو  بوا توجو  بو  تحووال  شوگرف در            دیگر حاص
ها ب  یك سند جامع المی  در تمامی شاخ های نوین اطالعاتی، ارتقا و توسعل حقوق بینفناوری

المییی نیاز است تا ب  تعارضا  حاه  بر حقوق بشر و جاسوسی خاتم  دهد و توازر امنیتوی  بین
 المی  برقرار هند.ف حقوق بینهای مختیرا در حوزه

 

 الملل کالسیکمفهوم جاسوسی در حقوق بین. 1
شود، بحج جاسوسی در می المی  ب   هن متمادرمفنومی ه  در ابتدا از جاسوسی در حقوق بین

مخاصما  مسیحان  است ه  از دیرباز مطرح بوده است. در مفنوم هالسویك جاسوسوی عموار     
و اخمار نظامی از دشمن. المتو  تعواریف جاسوسوی در مخاصوما      خواهد بود از هسب اطالعا  

مقوررا  منضو  بو      21مسیحان  با  ذشت زمار دچار تغییرا  و اصالحاتی شوده اسوت. موادۀ    
جاسووس را  1121های سرزمینی م ووم  هنوانسیور چنارم اله  در زمینل قوانین و عرف جنگ

حوت عنواوین واهوی در منطقول     هند: جاسوس هسی اسوت هو  مخفیانو  یوا ت    چنین معرفی می
هنود. در ادامول فراینود    آوری و انتقال اطالعا  برای دشومن اقودام موی   عمییاتی دشمن ب  جمع

المی ، مفنوم جاسوسی نیز دچار تغییراتی شود. بوا ت وویب پروتکو      تدوین و توسعل حقوق بین
المییی سیحانل بینژنو در زمینل حمایت از قربانیار مخاصما  م 1111اول الحاقی ب  هنوانسیور 

( سعی شد تا از شمول افراد تحت عنوار جاسوس هاست  شده و ریر نظامیار و نظامیوار  1111)
. ا ور در  ذشوت    )مجموعول معاهودا  میو  متحود(    میمس از تعریف جاسوسوی مسوتثنا شووند    

شود، اموروزه   جاسوسی منح ر ب  نوع نظامی بود و پیروزی در این بعد، موفقیوت محسووم موی   
هار یری حِ  ذشت  نیست. پیروزی ممکن است با موفقیت قانونمند سیاسی یعنی بدور ب وضوب 

های سیاسی، اقت ادی، فرهنگوی یوا دیپیماتیوك توووم بووده یوا  واهی        زور و استفاده از فرصت
های سودمند اقت وادی باشود. در تفووق اقت وادی، بوروز و ظنوور       شک  بسیار عینی، پیروزیب 
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ویهه در نظام اقت ادی الحی راهمردی با تأثیر قوی تمدی  شده است. ب جاسوسی اقت ادی ب  س
شود  بو    اقت ادهای شکنندۀ جنار سوم هو   واه بو     1جدید و در جریار جنگ جنانی چنارم

اند و مستمدانی ه  قدرتشار بست  ب  نیروی اقت ادی و توار خرید سوالح  های نفتی متکیثرو 
شووند. بور   های دیگری از ابزارهای اطالعاتی محسوم موی خشاز بازارهای جنانی است، امروزه ب

این اساس سرویس اقت ادی بیش از پیش ب  دایرۀ ابزارهای موذهور افوزوده شوده و جاسوسوی     
های جنگی تمدی  شده است. بروز و ظنوور جاسوسوی بو     اقت ادی ب  عن ری هییدی در رقابت
شنود است و این حاهی از پیاید ی و های مختیف نیز مموارد مذهور منح ر نیست و در حوزه
عموار  دیگور، در وضوعیت فعیوی جاسوسوی از مرزهوای        سترش قیمورو جاسوسوی اسوت. بو     

هوای مخووف   جغرافیایی هشورها فراتر رفتو  و حوالتی جنانشومول بو  خوود  رفتو  و سوازمار       
ی هوا های جاسوسی جدیدترین دستاوردهای عیموی روز ماننود مواهواره   اطالعاتی جنار و شمک 

هوار  تجسمی و امواج الکترونیکی جنت رمزخوانی را برای رسیدر ب  اهداف جاسوسی خویش ب 
هوای جاسوسوی   اموار سوازمار  تواند ادعا هند ه  از تیغ حمال  بیاند و هیچ هشوری نمی رفت 

طوور محسوسوی هو  در دورار    هوا بو   ایون فعالیوت   (.19: 1932م ور خواهد مانود ) اشورافی،  
هار یری جاسوسوار  المییی حق متخاصمار را برای ب و قواعد و مقررا  بین مخاصما  مسیحان 

 ون  اند، بدین لحاظ جاسوسی متضمن هیچب  منظور هسب اطالعا  دشمن ب  رسمیت شناخت 
شوود  المیو  جورم محسووم نموی    المی  نیست و از لحاظ مووازین حقووق بوین   نقض حقوق بین

 (. 133: 1931)میرمحمد صادقی، 
المییی مربوط ب  جاسوسی در زمار صیح بسیار پیایده و مومن  اسوت.   و مقررا  بین قواعد

درست است ه  بعد عرفی، جاسوسی را همواره نفی و آر را عمیی مذموم تیقوی هورده اسوت، از    
المییوی حواه  بور جاسوسوی     اواسط قرر بیست  شاهد تحول در خ وق قواعد و مقوررا  بوین  

المییی معطوف ب  دورار جنوگ اسوت، لویکن نیواز بو       ررا  بینهستی . هرچند این قواعد و مق
شود ه  نقوش مثموت جاسوسوار را    المییی در زمار صیح هنگامی روشن میقواعد و مقررا  بین

المییی بسیار موؤثر  در طول دورار جنگ سرد در انعقاد معاهداتی ه  در حفظ صیح و امنیت بین
اطالعا  تح ییی جاسوسار دو بیو  شرق و ررم از ه  طوریواقع شدند، مدنظر قرار دهی ، ب 

                                                           
. برخی نویسند ار ررم اعتقاد دارند ه  ررم در طول قرر بیست  س  جنگ جنانی را پشت سر  ذاشت  است. 1

ترین در یر است. جنگ جنانی چنارم را رویارویی شمال جنگ جنانی اول، دوم و جنگ سرد و حال در منیك
دانند ه  در جنگ با شمال صنعتی هستند. ایی با سنت پایدار میهدانند. آننا جنوم را میتعیی  جنوم می

های مواد مخدر معرفی هرده و با این ترفند نمرد ظالمانل شمال جنوم را یکسره تروریست و حامی هارت 
شمارند. آننا بر رارتگر را عیی  جنوم، نمردی عادالن  توجی  هردند و از این زاوی  هر  ون  اقدامی را جایز می

عمارتی ترین سالح در جنگ جنانی چنارم است ه  طی آر تمام ررم و ب ین باورند ه  جاسوسی قاطعا
شمال صنعتی با نیروهایی ه  ب  پندار آنار از طریق راهمردهای قراردادی ریرقاب  یورش هستند ب  نمرد 

 .(0خزند )اندلمن ، دمارانش: برمی
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های تسییحاتی توار تسییحاتی طرفین، زمینل هاهش تعارضا  مسیحان  را از طریق انعقاد پیمار
 فراه  هرد.

 

 الملل نوینمفهوم جاسوسی در حقوق بین. 2
گر و المی  هالسیك اهنور جاسوسی را از منظر دیپس از بررسی مفنوم جاسوسی در حقوق بین

هنی . مفنوم جاسوسی در این دید اه ممتنوی  با توج  ب  تحوال  حاه  بر جاسوسی بررسی می
ها و قیمروهای مختیوف اسوت هو  بو  آر پیایود ی خاصوی       بر بروز و ظنور جاسوسی در حوزه

هوا و تمودی  و   بخشیده است. با برداشت  شدر مرزهای جغرافیوایی و همرنوگ شودر حاهمیوت    
هوای چشومگیر   المییوی پیشورفت  یی هماور حقوق بشر ب  موضوعا  بینارتقای موضوعا  داخ

خ وق در امور فضایی سومب شوده اسوت هو  دیگور موضووع       های مختیف ب صنعتی در زمین 
های مختیف حقوق نشود و در شاخ  المی  و جاسوسی ب  مخاصما  مسیحان  منح رحقوق بین

و... نیز ظنور و بوروز جاسوسوی    1لمی  فضااالمی  هماور حقوق بشر، دیپیماسی، حقوق بینبین
 (.32: 1931را مالحظ  هنی  )ضیائی بیگدلی،

تضییقا  وارد بر حقوق بشر ه  در راستای حفظ امنیت و منافع میی است، در نظام حقوقی 
نیز مشنود است. هتام پنج  قانور هیفری  استفرانس  ه  نمود بارز نظام حقوقی رومی ژرمنی 

عیی  میت، دولت، صیح و امنیت عمومی پرداخت  است. عنووار   نایت و جنح فرانس  ب  ج 1112
اول هتام پنج  ب  جرای  عیی  منافع اساسی اخت اق یافت  است، المت  جرم جاسوسی و جرای  
مرتمط با آر در ف   اول و تحت عنوار خیانت و جاسوسی مطرح شده است. مالحظ  و مداقو   

انگر آر است ه  قانونگذار فرانس  نیز در راستای منوافع و م والح   در قانور هیفری فرانس  نیز بی
های محض اطالعاتی و ارتماطی وارد هرده است. نکتل شایار توجو   میی تضییقاتی را برای آزادی

در حقوق هیفری فرانس  آر اسوت هو  قانونگوذار فرانسو  تابعیوت مرتکوب را موال  تشوخی          

                                                           
ای منسج  و مدور از های بسیاری را برای ایجاد مجموع تحد تالشاز آرازین روزهای ع ر فضا، سازمار می  م .1

های فضایی انجام داد. در ابتدا هشورها توانستند ب  توافقا  اولی  و قوانین برای فضای ماورای جو و فعالیت
 المی  مرتمط با فضا برسند، اما ب  هر حال مذاهرا  چندجانملهایی از حقوق بیناصولی برای ایجاد شاخ 

بخش نمود. تری انجام  رفت، چندار رضایتتر و خاقوف   موضوعا  و مناقشا  من بعدی ه  با هدف ح 
شد. همانین ای هام  و منسج  از حقوق فضا احساس میاز طرفی، نیازی آنی و روزافزور ب  داشتن مجموع 

تأمین نیازهای حقوقی خود، المییی برای رسیدر ب  چنین سطحی از وجود آمد ه  جامعل بیناین آ اهی ب 
نامند، رشد باید راه زیادی را بپیماید. در برهل زمانی خاصی ه   اهی آر را ع ر طالیی قانونگذاری فضایی می

های فضای ماورای  یری تعدادی از معاهدا  چندجانم  ه  فقط ب  فعالیتهای فضایی با شک نا نانی فعالیت
ها، بسیاری از این، معاهدا  چندجانم  و برخی از هنوانسیور جو اخت اق داشت همراه بود. با وجود

پاسخ ماند و این خود دلییی های فضایی بیموضوعا  قاب  بحج و من  مربوط ب  فضای ماورای جو و فعالیت
 سازی و پویایی در این حوزه بوده است )سایت نجوم ایرار(.برای نیاز مستمر ب  قانور
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قانور مذهور مال  تمییوز   111-1این اساس در مادۀ جاسوسی از خیانت ب  هشور دانست  و بر 
جاسوسی و خیانت ب  هشور را تابعیت مرتکب دانست  اسوت. در اعموالی هو  خیانوت محسووم      

شود، مرتکب باید فرانسووی بووده و اقودام بو  تفتویش و هارهوای ریرقوانونی هورده باشود و          می
جاسوسی محسوم خواهد ه  مرتکب همار اعمال یك شخ  خارجی باشد، عم  وی درصورتی

توجنی ب  وظایفی ه  شرط وفواداری بور یوك تمعو      شد. عن ر اصیی خیانت عمار  است از بی
هند و ا ر خارجی مرتکب هشف اسرار دفواعی هشوور بورای تسویی  آر بو  هشوورهای       الزام می

 (.111: 1999آبادی،نامند )عییخارجی شود، او را جاسوس می
ه  مال  تشخی  جاسوسی از خیانت عمار  خواهد بوود از  محاه  جزایی فرانس  معتقدند 

سوء نیت و انگیزۀ واقعی مجرم یعنی هر جا ه  ق د مرتکب با امنیت هشور ضدیت باشد، عمو   
او خیانت و هر هجا ه  منظور او هسب خمر و اطالعا  در مقاب  اجر  یا هر پاداش دیگر باشد، 

 (.110: 1919عم  جاسوسی است )اسالمی،
یفری فرانس  مجازا  جاسوسار را بنا ب  نوع اطالعوا  اهتسوابی و اعموال ارتکوابی     حقوق ه

فرانسو ، آر اسوت هو  ایون      1112تعیین هرده است. المت  نکتل شایار تأم  در قوانور هیفوری   
ت ویب و مجازا  اعدام را بورای   1312قانور برخالف قانور مجازا  عمومی فرانس  ه  در سال 

و  111-2مجازا  اعدام را منتفی هرده است. مستنمط و مستفاد از مواد جاسوسی پذیرفت  بود ،
چینی یا برقرار هردر روابط تفتیش با نیروهای خوارجی یوا   قانور مذهور مرتکب اسمام 9-111

منظور تحریك ب  اعمال خ مان  یا ایجاد جنگ عیی  دولت فرانس  یا زمینل تسیی  عوام  آننا ب 
ها ب  دشمن شوود، بو  حومس    ها و هشتیها، بنادر، زرادخان ها، پستشنرها، استحکاما  میدار

میییور فرانك جوزای   9سال حمس جنایی و  92میییور فرانك جزای نقدی یا  3جنایی دائ  و 
نقدی محکوم خواهد شد. اما ا ر عم  ارتکابی یا تحوی  اطالعوا  بو  هشوور خوارجی خوارج از      

ب  ده تا  111-3و  111-1، 111-0صراحت مواد رتکب ب موارد مذهور در موارد یادشده باشد، م
میییور فرانك جزای نقدی محکوم خواهد شد. مالحظو    3/1تا  1پانزده سال حمس جنایی و از 

هوای حومس و   رر  لغو مجازا  اعدام شاهد اعمال مجازا شود ه  در نظام حقوقی فرانس  ب می
ییقا  و تحدیدا  اطالعاتی در هنوار پوذیرش   جزای نقدی شایار توج  هستی ، مضافاً اینک  تض
 خورد.اص  آزادی اطالعا  و ارتماطا  نیز ب  چش  می

 پردازی :حال ب  بررسی جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوق اسالمی ایرار می
قوانور اساسوی جمنووری اسوالمی ایورار تضوییقا  بور آزادی اطالعوا  و          23و  21اصول 

قوانور اساسوی آموده اسوت:      21دانود. در اصو    انونی را مجاز میارتماطا  در راستای موازین ق
نشریا  و مطموعا  در بیار مطیب آزادند، مگر آنک  مخ  ممانی اسالم یا حقوق عموومی باشود   

 هند.ه  تفسیر آر را قانور معین می
هوا، ضومط و فواش هوردر     دارد: بازرسی و نرساندر نامو  قانور اساسی نیز مقرر می 23اص  
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تیفنی، افشای مخابرا  تیگرافی و تیکس سانسور، عدم مخابره و نرساندر آننا، اسوتراق   مکالما 
قوانور   12موادۀ   3و  1سمع و هر  ون  تجسس ممنوع اسوت، مگور بو  حکو  قوانور. بنودهای       

تضییقاتی صریح بور آزادی توردد وارد هورده     1911مجازا  جرای  نیروهای مسیح م وم سال 
دست آوردر اسناد یا اطالعواتی بو  نفوع دشومن بو       می ه  برای ب هر نظا» 1است. مطابق بند 

مح  نگنداری اسناد یا اطالعا  داخ  شود چنانا  ب  موجب قوانین دیگر مسوتوجب مجوازا    
ای هو   )هر بیگانو   3یا مطابق بند «  رددشدیدتری نماشد ب  حمس از دو تا ده سال محکوم می

هوای  هوا، انمارهوای تسوییحاتی، اردو واه    ها، هارخان اهبرای هسب اطالعا  ب  نفع دشمن ب  پایگ
هوای دفواعی نظوامی یوا     های موقتی نظامی، ساختمارهای نیروهای مسیح، توقفگاهنظامی، یگار

های نگنداری اسناد یا اطالعا  داخ  شوود، بو    وسایط نقییل زمینی، هوایی، دریایی یا در مح 
شود(. برای تحقوق جورای  موذهور    حمس محکوم می اعدام و در ریر این صور  ب  دو تا ده سال

صور  ریرمجاز صور   رفت  باشود )میرمحمود صوادقی،    ورود اشخاق ب  مواضع مربوط باید ب 
 (.12همار: 
قانور مجازا  اسالمی در اختیار قرار دادر اسرار، اسوناد و ت ومیما  در زمینول     321مادۀ  

نحوی ه  متضومن جاسوسوی   صالحیت ب بی صور  عمدی ب  افرادسیاست داخیی یا خارجی ب 
قانور مذهور نیز وارد هردر  322باشد، یك تا ده سال حمس در بر خواهد داشت. براساس مادۀ 

صدم  ب  امنیت میی از طریق ارتکام جرم جاسوسی در قیمرو ایرار ب  نفع یك دولت بیگانو  و  
قوانور موذهور    329مادۀ داشت. ب  ضرر دولت بیگانل دیگر، یك تا پنج سال حمس در بر خواهد 

بینی هرده است و در صور  ورود، هایی را برای ورود اشخاق ب  مناطق امنیتی پیشمحدودیت
قوانور   321شووند. موادۀ   برداری ب  شش ماه تا س  سال حمس محکوم موی برداری یا عکسفیی 

ظوایف نظوامی بو     مذهور تحریك مؤثر نیروهای مسیح و رزمنده ب  ع یار، فرار و عدم اجرای و
ق د براندازی حکومت، در صور  مؤثر بودر دو تا ده سال و در ریر این صور  شش ماه تا س  

قانور مذهور با تضییق بر اص  آزادی اطالعا ، افراد  323. مادۀ در بر خواهد داشتسال حمس 
عا  مذهور هند و در صور  در اختیار قرار دادر اطالرا از دسترسی ب  اطالعا  امنیتی منع می

شووند.  ب  دیگرار ب  دو تا ده سال و در ریر این صور  ب  شش ماه توا پونج سوال محکووم موی     
ها در راستای منافع و امنیت میی خود اقودام بو  تعیوین حود و مرزهوای      مالحظ  شد ه  دولت

 هنند تا مانع اقداما  مضر امنیتوی حقوقی در دسترسی افراد ب  اطالعا  یا تردد و ارتماطا  می
هننده، اعمال سوالیق حواهمیتی و صوالحدیدی در    هماور جاسوسی شوند، لیکن مسئیل نگرار
هوای  نحووی هو  بوا تفاسویر  واه متفواو  از آزادی      دسترسی ب  اطالعا  یا تردد افراد است، بو  

بنیادین بشری هماور ارتماطا  و اطالعا  و دستاویز قرار دادر امنیوت میوی موانع دسترسوی     
شووند و بوا متخیفوار نیوز بوا      یا برخوورداری از حقووق ارتماطوا  و توردد موی      افراد ب  اطالعا 

طورف  هو  نظوام بوی   شوك توا زموانی   هننود. بوی  مستمسك قرار دادر بزه جاسوسی برخورد موی 



 946 ...اطالعات یآزاد و یجاسوس انیم تعارض

های بنیوادین بشوری نداشوت  باشوی ، شواهد      المییی در زمینل تعیین حدود و هیفیت آزادیبین
ها و اقداما  خودسورانل حکوام در محرومیوت    د از این آزادیبرداری افراابناما  فزاینده در بنره
 های بنیادین ب  بنانل جاسوسی خواهی  بود.ابنای بشری از آزادی

 

 المللیانواع جاسوسی در صحنۀ بین
موورد   های حقوق هیفری تحوت عنواوین مختیفوی   جرم جاسوسی در متور حقوق جزا و تحیی 

بندی و عنواوین مختیوف در زمینول نووع اطالعوا       سی بحج و بررسی قرار  رفت  است، المت  تق
اهتسابی جاسوسار است. بر این اساس جاسوسی ب  انواع مختیفی تقسی  شده ه  در این مقول  

 هنی .جاسوسی را در قالب چنار عنوار هیی و هاربردی بررسی می
 
 جاسوسی نظامی. 1

اسوت سوخن خوود را بوا      در ابتدای بررسی تف وییی انوواع جاسوسوی بو  لحواظ منطقوی بنتور       
دسوت  ترین نوع جاسوسی یعنی جاسوسی نظامی آراز هنوی . هودف تجسوس نظوامی بو      سنتی

آوردر اطالعا  و معیوما  مربوط ب  نیروهوای مسویح در زموار صویح و جنوگ اسوت. دشومن        
ها هوشد اطالعا  دفاعی هشور را در معرض دستمرد قرار دهد و اطالعاتی دربارۀ انواع اسیح می
بندی آر و ریره هسوب هنود هو  ایون نووع      زار آر و تعداد نیروهای مسیح و شک  سازمارو می

توج  قرار  رفتو  اسوت. در واقوع هودف از جاسوسوی       دجاسوسی در قوانین بیشتر هشورها مور
نظامی افزایش امنیت نظامی در برابر تندیدهای نظامی دولوت مقابو  اسوت، اموا اینکو  امنیوت       

امنیتی در این حوزه پیراموور چو  موواردی اسوت، قابو  تأمو        نظامی چیست و هدف مشخ  
زنود. هودف مشوخ     است. موضوع اصیی امنیت نظامی بر محور جنگ و ابزارهوای زور دور موی  

امنیتی در این حوزه عمار  است از جیو یری از بروز جنگ و در صور  واقع شدر پیوروزی در  
 (.Booth,1988:360)آر 
 

 جاسوسی اقتصادی. 2
عنوار عامیی تأثیر وذار در  طور روزافزونی ب ب  1اقت ادی در دنیای پس از جنگ سردجاسوسی 

                                                           
های آر زمار، ای بود ه  پس از جنگ جنانی دوم، بین ابرقدر ی و ایدئولوژیکیجنگ سرد ممارزۀ اقت اد . 1

جنگ سرد با  پیمانار ایشار پشتیمانی شد.اتحاد جماهیر شوروی و ایاال  متحدۀ آمریکا در رفت و توسط ه 
ادام   تا پایار قطعی آر در فروپاشی همونیس  و از میار رفتن شوروی، حدود چنار ده  1111آراز در سال 

 قدم آمریکا، بریتانیا، فرانس ، آلمار رربی و اعضای دیگر ناتوپیمانار من  و ثابتدر این دورار ه  یافت.

NATO  سازمار معاهدۀ آتالنتیك شمالی(، سنتو( CENTO سیتو ،)سازمار معاهدۀ مرهزی( SEATO 
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اند، تننا م الح اقت ادی خود را در اولویت قرار دادهامنیت مطرح شده است. هشورهای بزرگ ن 
« جاسوسوی اقت وادی و تجواری   »های جاسوسوی ایون هشوورها نیوز     بیک  مأموریت اول دستگاه

 ذارار ضمن تأییود ارتمواط امنیوت اقت وادی بوا ایمنوی       ه  سیاستطوریتعریف شده است. ب 
 موضووعا  اقت وادی راهمردهوای سونتی    هوای جدیودی بورای وارد هوردر     دنموال راه جامع  ب 

بوا انتشوار  زارشوی در ایون     « تدبیر اقت واد »مؤسسل تحقیقاتی  (.121: 1911،ند )مندلادفاعی
هننودۀ اقت واد در ایون    المییوی و نقوش تعیوین   ید بینزمین  تأهید هرد: با توج  ب  تحوال  جد

حمودی،  ا« )انود ها محور اصیی راهمرد امنیت خوود را در اقت واد تعریوف هورده    دولت»تحوال  
1939 :22.) 

 

 جاسوسی منابع طبیعی / محیط زیست. 3
 ،امنیووت منووابع طمیعووی شووام  موضوووعا  مربوووط بوو  منووابع تجدیدپووذیر و تجدیدناپووذیر     

محیط زیست شام  آلود ی و تغییرا  ه  زند ی است هو  از طریوق ارزیوابی    همانین امنیت 
 بوری . شدۀ این منوابع بو  اطالعوت تمیینوی و تحیییوی پوی موی       تغییرا  ناشی از امنیت متحول

 رار امنیتی بوا  تاز ی این بعد از جاسوسی و برخورد متنوع )و اریب سطحی( تحیی  با توج  ب 
 توور اسووت.طمیعووی و محوویط زیسووت مسووتیزم توضوویح دقیووقآر، تفکیووك بووین امنیووت منووابع 

 )ماننوود مووواد معوودنی  امنیووت منووابع طمیعووی هوو  موضوووع جاسوسووی منووابع تجدیدناپووذیر   
 )موورد نیواز بورای    های فسییی( است و ه  دسترسی بو  منوابع تجدیدپوذیر   راهمردی و سوخت

 ،زیسووت یوورد. از طوورف دیگوور، امنیووت محوویط حفووظ زنوود ی مثوو  رووذا و آم( را دربوور مووی
 هووای تندیدهننوودۀ حیووا  و تغییوورا  تندیدهننوودۀ محوو  زنوود ی طمیعووی  شووام  آلووود ی

 ازر،تورین نمودهوای آر  ورم شودر هورۀ زموین، نواز  شودر الیول          شود هو  منو   انسار می
 Mandel,1992:25-26).زدایووی جنووانی و ضووایعا  سوومی اسووت هووای اسوویدی، جنگوو  بووارار

پردازند، احتماالً بیشتر بر امنیت منابع هشمکش می هایپهوهانی ه  ب  تحیی  ریش اریب دانش
هنند تا بر مالحظا  مربوط ب  امنیت محیط زیسوت. بور هموین سویاق اریوب      طمیعی تکی  می

 ذارار امنیت میی نیز در خ وق اطالعا  اهتسابی در زمینول امنیوت منوابع طمیعوی     سیاست
منیت منوابع طمیعوی از طرفوی بوا     هنند، چراه  ا ذاری میبیش از امنیت محیط زیست سرمای 

 مربوط ب  موقعیت موانع و تأمین تدارها  مرتمط است. 1مالحظا  مشنود ژئوپییتیکی

                                                                                                                                        
آرام بین استرالیا، نیوزییند )پیمار امنیت اقیانوس  ANZUS )سازمار معاهدۀ آسیای جنوم شرقی(، آنزوس

پیمانار ثابت و و آمریکا ( و هشورهای ژاپن، هرۀ جنوبی، عربستار سعودی و رژی  صنیونیستی بودند. ه 
  Comeconقدرتمند شوروی نیز لنستار، چکسیواهی، آلمار شرقی، اعضای دیگر پیمار ورشو و هومکور

  .الی، ویتنام، هوبا و سوری  بودندبیو  شرق( و همانین مغولستار، هرۀ شم) روه تجاری 
معنای زمین و ب « ژئو»و از دو بخش  داردالمی  المی  و سیاست بیندر روابط بین ایژئوپییتیك نقش برجست  .1
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 فرهنگی –جاسوسی سیاسی . 4
بنودی انوواع   این بعد از جاسوسی از جمی  ابعادی است ه  همتر از سایر موارد در تنظی  و طمق 

 ورار از برخوورد   ومی، سمب شوده هو  تحییو    جاسوسی قرار  رفت  است. ابنام در مرزهای مفن
مجزا با این نوع جاسوسی رفیت ورزند و اریب آر را بخشوی از جاسوسوی نظوامی یوا اقت وادی      

بیند و این امور بوا دو   فرهنگی را از سایر موارد جدا می –تیقی هنند. اما این مطالع  بعد سیاسی 
 معیار پیگیری خواهد شد:

 بینی سیاسی آنار؛های آننا و جنارحکومت ها والف( میزار اقتدار دولت
هوای فرهنگوی سونتی در بوین     آمیوز هویوت  م( میزار تحم  انسجام و همزیستی مسالمت

 ها.میت
نظر برسد ه  چرا جاسوسی سیاسوی و فرهنگوی را در یوك بعود     در نگاه اول شاید عجیب ب 

از ه  جدا هنند. این امر حوداق    ند آننا راا رار مای ای . در واقع برخی تحیی واحد ادرام هرده
تا حدی ناشی از این ادعاست ه  فقط در موارد معودودی مرزهوای دولتوی و اجتمواعی بوا هو        

نظر برسد ه  اقتدار سیاسوی و  ممکن است در بدو امر ب  (.Bussan,1991:19-20) مطابقت دارند
، واحودهای قووی   تحم  فرهنگی در نقطل مقاب  ه  قرار دارند، چوور در جواموع چنودفرهنگی   

 روند.شمار میهای یکپارچ  دولت ب دار، تندیدی برای موقعیت سیاستریش 
 

 اصول حقوق بشر و جاسوسی
 شود.موضوع اصول حقوق بشر و جاسوسی تحت اصول زیر بحج و بررسی می

 

 اصل آزادی اطالعات. 1

وسوی دارد، اصو    ترین اصول حقوق بشری ه  ارتماط تنگاتنگ و میموسی بوا جاس از جمی  من 

                                                                                                                                        
ترهیمی از جغرافیای »سیاسی آشوری ژئوپییتیك را  لیافت  است. دانشنام)سیاست( تشکی  « پییتیك»

بین منابع زیرزمینی و موقعیت  لرابط»اد از این واژه از نظر محمود طیوعی داند. مرمی« سیاسی و عی  سیاست
طور هیی ژئوپییتیك از یك طرف عی  سیاست ب  .«جغرافیایی یك هشور با وضع و موقعیت سیاسی آر است

های جنانی تأثیر های محیط جغرافیایی و عوام  جغرافیایی ه  بر سیاستجغرافیاست برای در  واقعیت
از طرف دیگر اندیش  و تفکر هند و هند و منافع میی را تأمین یا حفظ میرد و آننا را متحول می ذامی

 تأثیر جنانی و ایمنطق  –های میی مشی سیاست ها و ننادهای صاحب قدر  است ه  بر خطانسار
تر   زمانی بااهمیتها با توج  ب  مقتضیا وید هدام مکارژئوپییتیك  یك راهنماست ه  ب  ما می . ذارندمی

ا رچ  این روش ب  تکام   ،هند آنجا را ت رف هنی  یا اینک  ژئوپییتیك یك روش استاست و حک  می
 وید از ژئوپییتیك اقت ادی، فرهنگی، هند و میهای هالر یاری میا در تحیی  طرحما ر ،نرسیده است

 (.132: 1919 ،شوری داریوش)آ دهیدسیاسی یا نظامی استفاده هنید تا بتوانید دشمن خود را شکست 
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های سیاسی دول حاه  آزادی اطالعا  است. روند جنانی شدر حقوق بشر فارغ از سوء استفاده
در جنت پشتیمانی از جریار متعادل اطالعا  و دسترسی تمام افراد بشری ب  اطالعا  است. از 

از  المییوی موانع  سوی دیگر موانع امنیتی و جیوو یری از بو  خطور افتوادر نظو  داخیوی و بوین       
شود. با آنک  اص  آزادی اطالعا  قدر  معارض  با اص  حاهمیت دسترسی افراد ب  اطالعا  می

هوا و اصو  عودم مداخیو  در اموور داخیوی هشوورها را هو  از اصوول مسوی  و           و استقالل دولت
المی  هستند ندارد، لیکن نماید ایون اصو  بنیوادین قربوانی حاهمیوت و      شدۀ حقوق بینپذیرفت 
ها نماید با بنانو  قورار دادر جاسوسوی و امنیوت     عمار  دیگر، حکومتها شود. ب دولتاستقالل 

مانع از جریار آزاد و متوازر اطالعا  در سطح جامع  شوند. آنا  این اصو  را در معورض    1میی
رسانی است. در هموین زمینو    های نوین اطالعهای جنانی قرار داده، دسترسی ب  فناوریچالش

ور داخیی هشورها و هسب اطالعوا  راهموردی و محرمانول هشوورها نیوز در پرتوو       مداخی  در ام
نحوی ه  مداخیل آشکار ب  مداخیول پننوار از طریوق    فناوری نوین اطالعاتی تغییر شک  داده ب 

ای قوانونی  عمار  دیگر، اص  آزادی اطالعا  ب  حربو  های جاسوسی ممدل شده است. ب ماهواره
 –221: 1919، ها تمدی  شده است )جفریدسترسی ب  اطالعا  دولتها و برای نقض حاهمیت

220.) 

 
 الملل حاکم بر اصل آزادی اطالعات و جاسوسیحقوق بین. 1. 1

هنود:  اعالمیل جنانی حقوق بشر س  آزادی بنیادین در خ وق اطالعوا  را بیوار موی    11مادۀ 
ه  هر یك نتشار اطالعا . درحالیآزادی دسترسی ب  اطالعا ، آزادی دریافت و آزادی اظنار و ا

ها ه  تواند جدا ان  و مجزا ایفا شود، با این حال ترهیب این آزادیاز این س  آزادی اطالعا  می
هنندۀ آزادی جریار محض اطالعا  است. شوایار  ند، تضمیناهر هدام از لحاظ مفنومی مستق 

                                                           
توار و  ارتش، اقت ادیهار یری قدر  را از طریق ب  دولت مییهند ه  بقای . امنیت میی ب  الزاماتی اشاره می 1

یك مفنوم رربی و خ وصاً امریکایی است ه  « امنیت میی»حفظ هند.  دیپیماسیتفاده از ابزار و اس سیاسی

بیار شده است. این مفنوم مانند  رواج یافت. در مورد امنیت میی تعاریف مختیفی 1113های پس از در سال

نظرار ندارد. ریشل آر عدم دیگر مفاهی  عیوم انسانی، تعریفی واحد و مقمول تمامی یا حداق  بیشتر صاحب

 ردد. بر همین ها و هشورها در تیقی و برداشت متفاو  آننا از این واژه باز میاتفاق نظر ب  تالش افراد،  روه

آمیزی است ه  اصالً ممکن نیست دارای امنیت میی نماد ابنام» وید: فرز میاساس، برای مثال آرنولد ول

امنیت عمار  است از توانایی یك هشور در دفع تندیدهای خارجی عیی  حیا  سیاسی یا «. معنای دقیق باشد

  walter) منافع میی خود. یکی از نخستین هسانی ه  امنیت میی را تعریف هرده است، والتر لیپمن
Lippman)  وید: یك میت وقتی دارای امنیت است ه  در صور  نویسنده و محقق آمریکایی است. او می 

های اساسی خود را حفظ هند و در صور  اقدام ب  جنگ بتواند آر را پیش اجتنام از جنگ بتواند ارزش

 .بمرد
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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اند، عمارا  هسب، اخوذ و انتشوار   دهی ه  ترجمل اعالمی  را بیار هرهای هر است در اریب هتام
رونود، حوال آنکو     هوار موی  و معادل ه  ب  اندآمده است. از لحاظ مفنومی هسب و اخذ مترادف

عموار    ای باشد ه  رسانندۀ مفنوم سو  آزادی باشود.   ون اعالمی  باید ب  11ترجمل دقیق مادۀ 
سوا افوراد امکوار دسترسوی     دسترسی ب  اطالعا  بسیار متفاو  از هسب اطالعا  اسوت، چو  ب  

داشت  باشند، ولی از هسب آر محروم باشند. بنابراین جای بسوی مالحظو  و مداقو  اسوت هو       
 ونو   هویچ  11ترجم  باید رسانندۀ محتوای حاه  بر عموارا  نیوز باشود. در هور صوور  موادۀ       

ر هند و نمود همترین محودودیت بو  محدودیت و تضییقی در خ وق آزادی اطالعا  اعمال نمی
اعالمی ، حاهی از پذیرش مفنوم مطیق آزادی اطالعوا  اسوت. ایون     11آزادی اطالعا  در مادۀ 

عنوار یك مطیووم محوض   قیدوشرط از آزادی اطالعا  اعالمیل جنانی حقوق بشر را ب اتخا  بی
هند. ا رچ  هر آزادی از جمی  آزادی اطالعا  بدور محدودیت و در ب  جامعل جنانی معرفی می

مارا  مطیق بیار شوده اسوت، قیود و شورط ننوایی اعالمیول جنوانی حقووق بشور یوك           قالب ع
اعالمیو  بیوار    21موادۀ   2هند. این قید ه  در بنود  ها تحمی  میمحدودیت هیی بر همل آزادی

 هند:های بشری را تجویز میشده، تضییق میی بر حقوق و آزادی
هایی اسوت هو    ی خود فقط تابع محدودیتهاهر هس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی»

های دیگورار و بورای   منظور تعیین شناسایی و مراعا  حقوق و آزادیوسییل قانور منح راً ب ب 
مقتضیا  صحیح اخالقی و نظ  عمومی و رفاه همگانی در شرایط یك جامع  دمکراتیوك وضوع   

 «. ردیده است
المییی حقوق مدنی و سیاسی موورد  ق بینقواعد و مقررا  در زمینل آزادی اطالعا  در میثا

 هند:میثاق آزادی اطالعا  را بیار می 11مادۀ  2تأهید واقع شده است. بند 
هر هسی حق آزادی بیار دارد این حق شام  آزادی دسترسی دریافت و اظنار اطالعوا  و  »

صوور   یوا بو   صور  نوشت  یا چوا   افکار از هر قمی  بدور توج  ب  سرحدا  خواه شفاهاً یا ب 
 «.باشدهنری یا ب  هر وسییل دیگر ب  انتخام خود می

میثاق تأهید مجددی است از اص  آزادی اطالعا   11مادۀ  2هنجار آزادی اطالعا  در بند 
اعالمیل جنانی حقوق بشر بیار شده اسوت. آزادی دسترسوی، دریافوت و اظنوار      11ه  در مادۀ 

هننود. موادۀ موذهور آزادی اطالعوا  را       حمایت میاطالعا  از حقوق فردی در جریار اطالعا
بدور توج  ب  حد و مرزها چ  از بعد داخیی اطالعا  و چ  از بعود خوارجی اطالعوا  بوا دیگور      

ه  اعالمیل جنانی حقوق بشر محدودیتی را بور ایون آزادی اعموال    هند. درحالیها بیار میدولت
هایی را در زمینل حفظ امنیوت میوی بور    تمیثاق محدودی 11مادۀ  9هند، قسمت )م( بند نمی

ایون مواده مسوتیزم حقووق و      2. اعموال حقووق موذهور در بنود     9هنود:  این آزادی تجوویز موی  
های معینی شود ه  در قوانور  رو ممکن است تابع محدودیتهای خاصی است و ازاینمسئولیت

ا نظو  عموومی یوا    ت ریح شده و برای امور  ی  ضرور  داشت  باشد: )م( حفظ امنیت میوی یو  
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سالمت یا اخالق عمومی. حق فرد در آزادی اطالعا  با حق دولت در منوط هوردر ایفوای ایون    
میثواق متووازر    11موادۀ   9آزادی ب  تضییقا  حمایت از امنیت میی طمق قسمت )م( از بنود  

 شده است.
نی و های آمریکایی و اروپایی حقوق بشور بوا میثواق حقووق مود     در مقام مقایسل هنوانسیور

تر تر و دقیقهای مذهور تا حدی سختسیاسی دامنل تضییقا  بر آزادی اطالعا  در هنوانسیور
 12موادۀ   2شده است. محدود هردر حودود تضوییقا  بو  شورط جامعول دموهراتیوك در بنود        

موادۀ   9هنوانسیور آمریکایی در بنود   19مادۀ  2هنوانسیور اروپایی و ممنوعیت سانسور در بند 
محدودیت بر آزادی اطالعا   11مادۀ  9ه  بند درحالی شود،المییی مالحظ  نمیبینمیثاق  11

بور آزادی اطالعوا  را   هند، یك قید محدودهنندۀ دیگر بر میثاق محدودیت حکمی را تجویز می
دول طرف قورارداد را از هور  ونو  تمییوغ بورای جنوگ برحوذر         22مادۀ  1دهد. بند تشکی  می

 دارد:می
ممنوعیت تمییغ برای جنوگ بو    «. تمییغ برای جنگ ب  موجب قانور ممنوع استهر  ون  »

شوود،  منظور حفاظت از امنیوت میوی اعموال موی    های حاه  بر آزادی اطالعا  ه  ب محدودیت
های اعمالی بور آزادی اطالعوا  را   محدودیت 11مادۀ  9شود. ا رچ  قسمت )م( بند منض  می

 22موادۀ   1هنود، بنود   ت از امنیت میی ضروری باشد تجویز میمنظور حفاظا ر این اقداما  ب 
شوود،  فراتر از این ممنوعیت مطیق را در مورد آزادی اطالعا  ه  ب  تمییغا  جنوگ منجور موی   

میثاق بیار شده است، ن  فقوط تجواوز    22مادۀ  1نماید. اریب عنوار جنگ ه  در بند اعمال می
شوود.  منشوور میو  متحود را نیوز شوام  موی       31مادۀ ، بیک  دفاع مشروع 2مادۀ  1موضوع بند 

تواند ب  حق  اتی فردی یا  روهی بورای دفواع مشوروع    بنابراین ممنوعیت تمییغ برای جنگ می
هند و بند لطم  وارد هند. ظاهراً ب  این عیت هنوانسیور اروپایی تمییغ برای جنگ را ممنوع نمی

هو  بو    عیت تمییغ بورای جنوگ را درصوورتی   هنوانسیور آمریکایی حقوق بشر ممنو 19مادۀ  3
این مالحظا  سمب شد توا چنودین دولوت حوق      هند.تعرضا  ریرقانونی منجر شود محدود می

شوود،  هایی را ه  ب  خروج یا اصالح تأثیر حقوقی ممنوعیت تمییغ برای جنوگ منجور موی   شرط
و بنود   11مادۀ  9بند  های خاق در مورد آزادی اطالعا  ه  دربر محدودیتاعمال هنند. عالوه

شوود   هر شده، میثاق لغو اریب حقوق بشری را ه  مشتم  بر آزادی اطالعوا  موی   22مادۀ  1
هوا از  میثاق تجویزی است از لغو یا هنوار  ذاشوتن برخوی از آزادی    1 مادۀ 1هند. بند تجویز می

ی هور  واه یوك خطور عمووم     »جمی  آزادی اطالعا  در مورد یك خطور یوا ضورور  عموومی:     
)استثنایی( موجودیت میت را تحدید هند و این خطر رسماً اعوالم شوود هشوورهای طورف ایون      

توانند تدابیری خارج از الزاما  مقرر در این میثاق را بو  میزانوی هو  وضوعیت حتمواً      میثاق می
نماید اتخا  نمایند مشروط بر اینک  تدابیر مزبور با سایر الزاماتی ه  بور طموق حقووق    ایجام می

هوایی را در  محدودیت 11مادۀ  9ه  بند درحالی«. عنده دارند مغایر  نداشت  باشدالمییی ب نبی
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 1شرط الغوا طموق بنود    هند، ولی پیشمورد آزادی اطالعا  حتی در شرایط معمولی تجویز می
هوای  زمانی است ه  یك خطر عمومی موجودیت میت را تندیود هنود، هماوور جنوگ     1مادۀ 

آشوم، بنابراین لغو آزادی اطالعا  مجاز است، ا ر فقط یك ضرور  عمومی داخیی و خارجی و 
 1های مختیفی در تفسیر اعموال بنود   توانند ب  روشها میخاق حاه  باشد. با وجود این دولت

ه  جوامع دموهراتیك آزادی اطالعا  را فقط در موارد حاد میثاق متوس  شوند، درحالی 1مادۀ 
عنوار های سیاسی را ب های استمدادی تضادها و مخالفتهنند، حکومتنظامی لغو یا محدود می

یك ضرور  عمومی ه  تندیدهنندۀ حکومت اسوت، تیقوی و اقودام بو  حوذف آزادی اطالعوا        
هوا  منشور آفریقوایی حقووق بشور و خیوق     1مادۀ  1همانین در بند  .ibid، (Kish :50هنند )می
موادۀ   2هو  بنود   هند، درحوالی ای اشخاق را بیار می( تأهید بر حق دریافت اطالعا  بر1131)

 داند.مذهور این حق )ابراز و انتشار عقاید( را مطابق قانور می

 
 اصل آزادی ارتباطات. 2

پیش از پرداختن ب  ارتماط حقوقی اص  آزادی ارتماطا  و جاسوسی الزم است ب  مفنووم اصو    
ستیزم شناختن مفنوم و ماهیوت ایون اصو     آزادی ارتماطا  بپردازی . تمیین حقوقی این اص  م

 حقوق بشری است. 
هوای  های نوین ارتماطی هماوور سیسوت   آزادی ارتماطا  در پرتو دستیابی بشر ب  فناوری

مخابراتی ارسال و دریافت پیام و ت ویر از طریق ممادلل امواج و همگانی هوردر اسوتفاده از ایون    
الش طیمیده تحولی بس عجیب در امور ارتماطوا    ها را ب  چفناوری ه   اه امنیت میی حکومت

المییی هشورها ایجاد هرده و با استقمال شگرفی نیز مواج  شده است. این فنواوری  داخیی و بین
پس از آنک  انسار با پرتام نخستین ماهواره موفق ب  تسخیر فضا شود و آثوار عیموی و راهیوابی     

های اولیل دستیابی بشر بو  فنواوری   در سالانسار ب  فضا پدیدار شد، اهمیتی صدچندار یافت. 
های مثمت بود های فنی، استفاده از وسای  ارتماطی دارای جنم ارتماطا ، با توج  ب  محدودیت

و پخش و مخابرۀ اطالعوا  و اخموار در قیمورو و شونر، اسوتار و در قیمورو یوك هشوور انجوام          
هوای بیشوتر مثموت و    ها ب  جنم لت رفت، لیکن ب  موازا  توسع  و تکمی  این فناوری، دومی

المییی پی بردند ه  نقطل اوج آر دسوتیابی  منفی استفاده از این فناوری در زمینل ارتماطا  بین
شود. اموروزه رونود رو بو  رشود مووارد سووء       بشر ب  فضا و فناوری مخابرا  فضایی محسوم می

هوای بواالی ایون    ارای قابییتاستفاده از این فناوری از جمی  جاسوسی از سوی هشورهایی ه  د
المییوی  فناوری هستند، عیی  هشورهای دیگر سمب طرح موضوعا  من  حقوقی در مجامع بوین 

شده است، این در حالی است ه  فقدار رژی  حقوقی خاق و توفیق نیافتن هشوورها و مجوامع   
ها در مورد لتها و اختالفا  جدی بین دوالمییی در دستیابی ب  اتفاق نظر، همانین تعارضبین
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ها در فناوری ارتماطی ابناما  زیادی را ایجاد هرده اسوت )رفیعوی،   نحوه و حدود و آزادی دولت
1932 :33.) 
 

 و جاسوسی 1الملل حاکم بر اصل آزادی ارتباطاتحقوق بین. 1. 2
المییی در خ وق ارتماط، اهداف مشخ ی را پس از تأسیس سازمار می  و یونسکو، جامعل بین

 11ها در تضمین آزادی عقیدۀ بیار و جریار آزاد اطالعا  بودند. در مادۀ هرد. این هدف تعیین
ها شام  آزادی داشتن هر  ون  عقیده بدور بی  از هسوی  اعالمیل جنانی حقوق بشر، این آزادی

و دریافت و انتشار اطالعا ، آرا و نظریا  با هر وسییل ارتمواطی و صورف نظور از مرزهاسوت. در     
تعقیب نامحدود حقوایق عینوی و ممادلول آزاد اندیشو  و     »نامل یونسکو هشورها با اعتقاد ب  اساس
اعالم هردند ه  خود آننا موافق و م م  ب   سترش و افزایش وسای  ارتماط میار مردم « دانش

تور از زنود ی   تر و هام منظور تفاه  متقاب  و شناخت صحیحهار  رفتن این وسای  ب خود و ب 
هار یری وسای  ارتماطی را نیو  بو  شوناخت و    رند. در واقع اساسنامل یونسکو هدف از ب یکدیگ

عموارتی دیگور، ارتماطوا  بایود در خودمت بشور و       تفاه  متقاب  در جامعل جنانی دانسوت  و بو   
ای برای تحقق اهوداف سیاسوی از   منظور تمادل آزاد دانش و اندیش  قرار  یرند ن  آنک  وسیی ب 

ها باشد. با مالحظ  و تأم  در اعالمیول  ل و انتقال اطالعا  محرمان  و راهمردی دولتجمی  ارسا
هنی  ه  اص  مستقیی ب  آزادی ارتماطا  اخت اق نیافت  و این جنانی حقوق بشر مالحظ  می

اص  در آزادی اطالعا  ریش  دارد، هرچند این واژ ار )اطالعا  و ارتماطا ( برای اشاره بو  دو  
ممادلل اخمار، حقایق، عقاید و « فرایند»منزلل نحوی ه  ارتماط ب اند، ب هار رفت فاو  ب پدیدۀ مت

هوا و سوایر   ، یعنوی اخموار، آ واهی   «مح وول »منزلول  ها میار افراد و مردم؛ و اطالعوا  بو   پیام
ها و صنایع فرهنگی است. با ایون حوال ارتمواط    ها، فعالیتهای  ونا ور رسان محتویا  و ستاده

بدور اطالعا  معنا و مفنووم نخواهود داشوت. محودودیت حواه  بور اصو  آزادی ارتماطوا  را         
 ور باشوی . اصو  آزادی    اعالمیو  نظواره   21موادۀ   2هماور اص  آزادی اطالعا  بایود در بنود   

دار ارتماطا  اص  مطیقی نیست تا افراد با توس  ب  آر نظو  عموومی و امنیوت میوی را خدشو      
هوای نووین و پیشورفتل    اطالعا  بنیادین و راهمردی میوی از طریوق فنواوری   سازند. امروزه نشر 
های جاسوسی )جاسوسی فنوی( انکارناپوذیر    یرد و در این بین نقش ماهوارهارتماطی صور  می

                                                           
 شوند، چراه می محسوم المییینبی امنیت در اختالل جنت ابزار ترینمن  از یکی ارتماطا ، نوین هایفناوری .1

 هشوری مردم رسان  یك تمییغا  با است ممکن و شودمی مردم بر فراوار تأثیر ذاری ها سمبفناوری این
 اقداما  درصدد دولت آر و شود هشور دو بین سمب اختالف امر این و شوند تحریك خود دولت عیی 
 عنوارب  ایهست  ویههب  و تسییحاتی برتری دور، چندار ن  ای ذشت  در چنانک  چراه  برآید. جویان تالفی
 در برتری رسانی،اطالع ع ر در بود، مطرح دیگر هشورهای عیی  نظامی هایائتالف برای رهمری الزم شرط
 هند.می ایفا را نقشی چنین ه  عرص  است این
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المییی امری بدینی است تا از سوویی بوا حرهوت از    است و نیاز ب  تحول در قواعد و مقررا  بین
و اقدام واقعی شاهد تضمین الزم در رعایت ایون اصو  حقووقی     سوی اصالحا  اساسیاصول ب 

باشی  و از سویی دیگر، موانع اقوداما  فراقوانونی )جاسوسوی( در لووای اصو  آزادی ارتماطوا         
المییی تواند امنیت میی و بینای از موارد میباشی ... . آزادی ریراصولی ارتماطا  هرچند در پاره

المییوی نیوز نمایود    ش مثمت ارتماطا  در حفظ صیح و امنیت بوین را ب  مخاطره اندازد، لیکن نق
رسوانی  المییی در جنت اطالعه  حتی شاهد الزاما  قانونی در عرصل بینطوریفراموش شود، ب 
طور مثال در اجالس ویهۀ مجمع عمومی سازمار می  دربارۀ خیوع سوالح هو     صحیح هستی . ب 

ت ویب رسید ه  ب  نقش ارتماطا  اشاره دارد؛ بودین   ای ب بر زار شد، قطعنام  1113در سال 
دار دربارۀ تسییحا  و تمرهوز  منظور جیو یری از انتشار اطالعا  نادرست و جنتمضمور ه  ب 

بر خطر تشدید مسابقل تسییحاتی و نیاز ب  خیع سوالح عموومی و هامو  تحوت نظوار  موؤثر و       
های مختیف و  ونا ور خیع سالح جنم  هارامد سازمار می ، هشورهای عضو را باید در خ وق

نظور از اینکو    رسوانی صوحیح صورف   ب  تأمین جریار بنتر اطالعا  تشویق هرد. ارتماط و اطالع
هایی هماوور جاسوسوی در عرصول جامعول     المییی است، مانع اقدامساز صیح و امنیت بینزمین 
دموهراتیك نیز مانع از انتشار و  شود، اما نماید فراموش هرد ه  حتی قانور جامعلالمییی میبین

دار شود ه  نظ  عمومی و امنیت میوی را در لووای آزادی ارتماطوا  خدشو     افشای اطالعاتی می
 ذارد. پر واضح است ه  بو   اعالمی  نیز بر این امر صح  می 21مادۀ  2سازد. آنانار ه  بند می

ز ریرمتمرهوز بوودر نظوام    لحاظ نسمیت مفاهیمی چور امنیت نظ  عمومی اخالق حسن  و نیو 
هوایی را بور اصو     توانند محدودیتها از صالحیت شخ ی برخوردار است و میالمییی دولتبین

شایار  هر  (.129: 1932آزادی ارتماطا  )آزادی پخش و دریافت اطالعا ( اعمال هنند )زمانی،
آر اعالمیو  و   21اعالمیل جنانی حقوق بشر بدور در نظر  رفتن مادۀ  11است ه  تفسیر مادۀ 
هنند، تفسیری اعمال می 11هایی را بر مادۀ المی  ه  هر هدام محدودیتدیگر منابع حقوق بین

المیو ، و ضوامن منوافع تموام     هوای موجوود در حقووق بوین    نادرست است و منطمق بر واقعیوت 
اهی  هشورهای دنیا نیست. امروزه فناوری نوین ارتماطا  در پرتو جنانی شدر مفنوم بشریت مف

 المییی تحمی  هرده است.نوینی از حکومت میی بر جامعل بین
 

 اصل آزادی عبور و مرور )تردد(. 3
از جمی  اصول حقوق بشری مرتمط با جاسوسی و هسوب اطالعوا ، اصو  آزادی عموور و مورور      
)تردد( است. شاید در نگاه اول این اص  ریرمیموس و ناهمگور با بحج ما باشود، ولوی در نگواه    

بینان  ثابت خواهد شد هو  ایون اصو  هماوور اصوول آزادی اطالعوا  و ارتماطوا  محوور         عواق
 19های قاب  تأم  است، هرچند همتر از سایر اصول بو  آر پرداختو  شوده اسوت. موادۀ      چالش

 اعالمیل جنانی حقوق بشر ب  این اص  مسی  حقوقی تأهید دارد:
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وآمود هنود و اقامتگواه خوود را     فوت الف( هر شخ  حق دارد در داخ  هور هشوور آزادانو  ر   
 بر زیند.

م( هر شخ  حق دارد هر هشوری از جمی  هشور خود را تر  هند یا بو  هشوور خوویش    
 باز ردد.

بر بیار آزادی عمور و مرور ب  آزادی تعیین مسکن نیز پرداخت  اسوت هو    اص  مذهور عالوه
  اختیار مسکن خارج از موضووعل  المت  بحج ما معطوف ب  آزادی عمور و مرور و تردد بوده و اص

وآمد نتیجل امنیت شخ ی است و مفنوم آر این است ه  شخ  هر مطروح  است. آزادی رفت
وآمد هند و نیز هر وقت بخواهد آر هشور را تر  هند یوا  وقت بخواهد در داخ  یك هشور رفت

وآمود مظنور   آزادی رفوت ب  هشور خود باز ردد و هیچ مانعی نتواند او را از این آزادی بواز دارد.  
زند ی و فعالیت است و آر وقتی هام  است ه  با امنیت همراه باشد و بدور آر مفنومی پیودا  

صور  یکی از وآمد ب  رفت  در زمینل ارتماطا  تأمین آزادی در رفتهند. با تحوال  صور نمی
ی خوود را بور روی   تواند مرزهانیازهای من  زند ی جنار امروز درآمده است. هیچ هشوری نمی

وآمد اتماع خود ب  خارج جیو یری هند، هر  ون  محدودیت در این زمینو   خارج بمندد و از رفت
از  (.13: 1913شوود )طماطموایی موؤتمنی،    تندید جدی برای تفاه  و صیح جنانی محسوم می

 هند، جاسوسی و هسوب اطالعوا   جمی  موضوعاتی ه  امنیت میی و نظ  عمومی را متزلزل می
هو  موجوب دسترسوی افوراد بو       محرمان  و بنیادین است. آزادی عمور و مرور و تردد درصوورتی 

واقوع ا رچو  در موورد وجوود     اطالعا  بنیادین و راهمردی شود، قاب  تضییق و تحدید است. ب 
المی  قراردادی استناد هرد، المی  و حقوق بینتوار ب  اصول هیی حقوق بیناص  این آزادی می

ذهور و قواعد قراردادی رافع ابناما  نیست. مشک  اصیی دیگر آر است ه  ما فاقد نظام اصول م
شده در خ وق ایون آزادی اظنوار نظور    المییی هستی  ه  در خ وق قوانین وضعطرف بینبی

ای از نقواط خاصوی   ها ب  دالیو  امنیتوی موانع عموور و مورور آزاد افوراد در پواره       هند. ا ر دولت
عیوت ورود بو  منواطق امنیتوی     پذیر باشد. ا ر شخ ی ب دالی  قانونمند و توجی شوند، باید می

ها اوالً ثابوت هننود هو  منواطق ادعوایی واقعواً       شود، باید دولتتحت عنوار جاسوسی تعقیب می
 ورود باید مسموق ب  قانور باشد. ند؛ ثانیاً عدمامناطق امنیتی

 

 نتیجه 
ظامی بود یا جاسوسی نظامی اهمیوت زیوادی داشوت،    ا ر در  ذشت  جاسوسی منح ر ب  نوع ن

ای از امروزه جاسوسی نظامی تننا یکی از انواع جاسوسوی اسوت و در بعود اهمیوت نیوز در پواره      
ها اهمیت همسار یا همتری دارد و شاید بتوار  فت بوا توجو    موارد در قیاس با سایر جاسوسی

هننوده و  عنووار ابوزاری تعیوین   قت واد بو   المییی در نفی جنگ و نقش اب  قوانین و مقررا  بین
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های اقت ادی عیموی و  المی  این نوع جاسوسی در مقایس  با جاسوسیراهمردی در سیاست بین
دسوت  فرهنگی اهمیت همتری دارد. با این حال هر نوع از جاسوسی ماهیوت خواق خوود را بو     

هر مورد میموس است. تعارض المییی حاه  در آورده و این تنوع با توج  ب  قواعد و مقررا  بین
نحوی هو  تعوادل   المی  بشر شایار تأم  است، ب بین آزادی اطالعا  و جاسوسی در حقوق بین

بین منافع دولت و حقوق اشخاق تا حدی متوازر شده است. اصول اعالمی حقوق بشر مفواهی   
المیو  حواه    ناند. این اصول در حقوق بیمتعارض آزادی اطالعا  و جاسوسی را شناسایی هرده

هوا و اعموال حوق    اند، آنجا ه  اص  آزادی اطالعا  موضوع محدودیتبر حقوق بشر تثمیت شده
انود و بو  ایون طریوق دامنول جاسوسوی       منظور حمایت از امنیت میی قرار  رفت ها ب رزرو دولت
. شوود شود. تضمین و حمایت از امنیت میی  اه با رجوع ب  قانور داخیی محقوق موی  محدود می

طور مثال با آنک  حقوق بشور اروپوایی آزادی اطالعوا  را در جواموع دموهراتیوك تضومین و       ب 
طوره  قانور آمریکایی حقووق  توسع  داده است، در این مورد امنیت میی وضع شده است. همار

واسطل حمایت از امنیت میی موضوع محدودیت قورار داده اسوت،   بشر اص  آزادی اطالعا  را ب 
المییی در رعایت حقوق بشر هستند. ب  هر صوور   طرف بینقوق بشری فاقد نظام بیدو نناد ح

شود، حووزۀ ایون آزادی   های فردی و حوزۀ امنیت میی هشورها مطرح میآنجا ه  موضوع آزادی
رود، با این حال نماید افراد را از حقوق اساسی و مسی  خود چ  در تا تجویز جاسوسی پیش نمی

عا  و چ  در زمینل ارتماطا  و توردد بو  بنانول جاسوسوی و مسوائ  امنیتوی       زمینل آزادی اطال
 محروم هرد یا تضییقاتی را اعمال هرد ه  بر خالف موازین حقوق بشری باشد.  
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