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Abstract
Espionage has been exercised throughout world history. By the new advancements
in technology and emergence of the phenomenon of terrorism and taking necessary
measures against it, however, it has gained its particular complexities and leading to
many international disputes. International law distinguishes between peacetime and
wartime espionage. In peacetime, it applies principle of separation of national and
international jurisdictions and consequently that of State equality. Therefore, any
intervention including through espionage entailing aggression against State national
jurisdiction is considered as unlawful. The principle of equality of States implies
non-intervention by States in each other’s affairs. Nevertheless, in new international
legal order there exist certain instances of justified interventions including through
espionage such as interventions permitted by the UN Security Council when
collective peace and security of the world demands; intervention for self-defence;
intervention by invitation; and intervention for humanitarian and human rights
purposes. In war time, under certain circumstances, espionage is recognized as a
legitimate ruse of war. There is an urgent need to have a world document for
codification of provisions governing espionage and its new forms including cyber
espionage and espionage violating the individual’s privacy. Espionage has become a
global issue and therefore a new treaty can identify the instances of legitimate and
illegitimate espionage.
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چکيده
جاسوسی در اعصار مختلف در عرصۀ جهانی وجود داشته است .اما با تحوالت نوين در فناوري و
پیدايش پديدۀ تروريسم و ضرورت مقابلۀ جهانی با آن ،پیچیدگی خاص خود را پیددا کدرد کده
خود اختالفات بین المللی زيادي را سبب شد است .در حقوق بینالملد میدان «جاسوسدی در
زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صدورت گرفتده اسدت .ان داح صدلح،
تمايز میان قلمرو ملی و بینالمللی و در نتیجه «اص برابري حاکمیت» جاري است و ادر گونده
مداخله از جمله از طريق جاسوسی که دربردارندۀ تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود ،غیرقدانونی
خوااد بود ،زيرا «اص تساوي حاکمیت دولتاا» بهطور ضمنی «عدح مداخلۀ» دولتاا در امور
يکدي ر و استقالل آنها را نشان میداد .در عین حدال ،مصداديق شدناختهشدد اي از مدداخالت
قانونی از جمله از طريق جاسوسی در نظاح نوين بینالمللی وجود دارد که از جملۀ آنها میتدوان
از مداخلۀ مأذون از طرف شوراي امنیت بهمنظور حفظ صلح و امنیدت بدینالمللدی و مبدارز بدا
تروريسم ،مداخله براي دفاع مشروع ،مداخله با دعوت و مداخله به دالي بشردوسدتانه و حقدوق
بشر ناح بدرد .جاسو سدی در راسدتاي مدوارد مد کور بدا شدرايهی موجده اسدت .از طدرف دي در،
«جاسوسی در زمان جنگ» ،با رعايت شرايهی ،بهعنوان يک «ترفند جن ی» اصوالً به رسدمیت
شناخته شد است .بدا وجدود تدال اداي زيداد ،اندوز مداادد اي جهدانی در مدورد جاسوسدی
بهخصوص در شک ااي جديد امچون جاسوسی سايبري و جاسوسدی منجدر بده نقدی حدريم
خصوصی اشخاص وجود ندارد .اين در حالی است که جاسوسی به مدناي واقدی جهدانی شدد و
الزح است مقررات متحدالشک  ،موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.
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مقدمه

8

مسئلۀ جاسوسی 5يک کشور علیه کشور دي ر ،در طول تاريخ روابط بینالمل اموار رايج بود
و ضمانت اجراي جلوگیري از آن اغلب ع رخواای کشور مقصر ،اخراج جاسوس از کشور قربانی،
دست یري و مبادلۀ وي و ح وفص ديپلماتیک قضیه بود است (مادۀ  3کنوانسیون  5305وين
در مورد روابط ديپلماتیک و مادۀ  305کنوانسیون  5328حقوق درياادا در مدورد کشدتیاداي
جاسوس) .با اين حال ،اين پديد انوز در پس فدالیدتاداي سیاسدی و ديپلماتیدک ،موضدوعی
ناشناخته و مبهم است .دربارۀ اين موضوع ،بتک و اورال مینويسند« :عجیب و غیرعادي اسدت
که در خصوص تاريخچۀ سرويسااي اطالعاتی مهالدب ننددان مهدم و اساسدی منتشدر نشدد
است» (  .)Betke & Horrall, 1992: 1در پاسخ بايد گفت شدايد ايدن امدر خیلدی ادم عجیدب
نباشد ،زيرا ماایت جاسوسی ،که قسمتی از فدالیتااي مدمولی سدرويساداي اطالعداتی امدۀ
کشورااست ،اين امر را ايجاب میکند .در حقوق بینالمل نیز اين پديد از مدتاا پیش مدورد
توجه قرار گرفته ،اما امچنان ابداد مختلف آن بسیار مبهم ماند است ،بهنحوي که در سالااي
اخیر قضدیۀ جولیدان آسدان  3و افشداگرياداي او در مسسسدۀ ويکدی لدیکس ،امچندین ،ادوارد
اسددنودن 4،پیمانکددار سددابق سددازمان اطالعددات مرکددزي آمريکددا و درز کددردن اطالعددات سددري
دست ا ااي جاسوسی آمريکايی ،و شنود غیرقانونی «آژانس امنیت ملی آمريکا» (ان اس اي) 1و
استفادۀ گستردۀ اين کشور از اواپیماااي بدون سرنشین مدروف به پهپداد ،0بدار دي در مسدئلۀ
جاسوسی و جاي ا آن در حقوق بین المل را به بحثی جدي مبدل کدرد اسدت .در  82اسدفند
 5338گزار شد که روزنامۀ واشن تنپست نوشته است آژانس امنیدت ملدی آمريکدا در سدال
 8003سیستم شنود تلفنی را ابداع کرد است که با آن میتوان امۀ مکالمات تلفنی يدک مدا
يددک کشددور خددارجی را شددنود و ضددبط کددرد .آژانددس امنیددت ملددی آمريکددا در نشسددتادداي
داخ سازمانی ،براي مدرفی اين برنامه که  Mysticناح دارد ،از يدک «جدادوگر عصدا بده دسدت»
استفاد کرد که در باالي عصاي آن يک تلفن امرا ديد میشود کده قدادر بده ضدبط تمدامی
مکالمات تلفنی در شبکۀ سراسري يک کشور است .ادوارد اسنودن که اطالعات مربوط بده ايدن
سیستم را براي اولینبار افشا کرد ،قدول داد جزییدات بیشدتري از ايدن برنامده را منتشدر کندد.
گرو ااي مدافع حقوق مدنی در آمريکا که طرفدار حقدوق بنیدادين بشدر از جملده حدق حدريم
خصوصی شهروندان استند ،استفاد از ننین برنامهاي را «تکانداند » خواند اند.

1. Espionage

 .8به امین دلی گفته شد است که «ایچگا جن ی نبود که در آن جاسوسی نباشد و ایچگا صلحی نبود که
جاسوسان در آن در حال آماد سازي خود براي جنگ آيند نباشند» (د .سین ر.)5342 ،
3. Julian Paul Assange
4. Edward Snowden
)5. US National Security Agency(NSA
6. Drone
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امروز جداي از جاسوسیااي غیرمجاز و برخورد کیفدري داخلدی از طدرف کشدور قربدانی،
برخی اشکال جاسوسی مثالً جاسوسی با کشدتی ،زيردريدايی و اواپیمدا و جاسوسدی در فضداي
مجازي ،بحث «دفاع مشروع» از طرف کشور قربانی را بهوجود آورد است .از نظر برخی کشوراا
اينگونه جاسوسی «تجاوز» محسوب میشود و ازاينرو مدادۀ  15منشدور سدازمان ملد متحدد
اجازۀ دفاع در مقاب اينگونه تجاوز را بده کشدور قربدانی جاسوسدی مدیدادد ( Baker, 2004:
 .)1095اين امر طرح بحث «دفاع مشروع پیشدستانه» و مسئلۀ جمعآوري اطالعدات از طريدق
جاسوسی را مهمتدر کدرد اسدت .از طرفدی در دنیدايی کده بدا تهديدد تروريسدم و سدالحاداي
کشتارجمدی مواجه است ،اطالعات جمعآوريشدد از طريدق جاسوسدی و مشدارکت اطالعداتی
کشوراا در برخی موارد مانند تروريسم ،قاناق مواد مخدر ،گستر سالحاداي کشدتارجمدی و
جنايات خهیر بینالمللی می تواند به حفظ صلح و امنیت بدین المللدی کمدک کندد ،زيدرا بدراي
جلوگیري و کااش اصهکاک بینالمللی جمدعآوري ايدن اطالعدات را در جهدت مندافع جامددۀ
جهانی ضروري میسازد .امۀ اينها انجاح پ واش در مورد جاسوسی را ضروري مینمايد.
اين مقاله با رو توصیفی-تحلیلی و با ادف پاسخ به پرسشااي زير ن ار يافته است :از
نظر حقوق بینالمل جاسوسی نیست؟ آيا حقوق بینالمل جاسوسی و امدۀ اشدکال سدنتی و
مدرن آن را مجداز مدی داندد؟ در نده مدواردي ممکدن اسدت جاسوسدی مشدروع تلقدی شدود؟
درصورتیکه که جاسوسی مشروع نباشد ،نه عواقب و مسئولیتی را در پی خوااد داشت؟ بدراي
پاسخ به اين پرسشاا ،مفهوح جاسوس و جاسوسی از نظر حقوق بینالمل بحدث و مشدروعیت
جاسوسی بررسی میشود .بدينمنظور جاسوسی در زمان جندگ 5و جاسوسدی در زمدان صدلح8
تفکیک و مورد مداقه قرار می گیرد .از آنجا که جاسوسی و اصد عددح مداخلده رابهدۀ نزديکدی
دارند ،در قسمت بدد به اصول بنیادين حقوق بینالمل در مورد عددح مداخلده در امدور داخلدی
کشوراا از جمله از طريق جاسوسی و مصاديقی از مداخلۀ قانونی پرداخته شد است .با توجه به
اعمالی که جاسوس به عنوان يکی از اتباع دولت ،خوا بهعنوان مدأمور رسدمی ،خدوا بدهعندوان
شخص مدمولی ،مرتکب میشدود ،در قسدمت بددد در خصدوص مسدئولیت دولدتادا ناشدی از
جاسوسی بحث میشود .بررسیاا نشان میداد تحوالت سالااي اخیدر در زمیندۀ جاسوسدی و
اشکال جديد آن ،نیاز به تدوين و تصويب مقررات جديد حاکم بدر جاسوسدی را اجتندابناپد ير
کرد است .ازاينرو بررسی اين موضوع قب از نتايج تحقیق خوااد آمد.

عناصر اصلي تشکيلدهندۀ جاسوسي در حقوق بينالملل
حقوق بینالمل مفهوح جاسوسی را روشنتر کرد و تمايزي ايجداد مدیکندد کده موجدب ارایدۀ
تدريف دقیقتر ي از جاسوسان خوااد شد .براي تدريف حقوقی از جاسوسی در حقوق بینالملد
1. Wartime Espionage
2. Peacetime Espionage
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«کنوانسیونااي بینالمللی» بهخصوص مقرراتی که به قوانین و عرفااي جنگ زمینی مربدوط
میشود ،بهعنوان عنصر قانونی بايد مورد توجه قرار گیرد ،زيرا اين اسدناد کده دو مدورد آنهدا در
ذي ذکر میشود ،بهطور غیرمستقیم استفادۀ قانونی از اقدامات جاسوسانه را در زمان جنگ بده
رسمیت میشناسد.
5
مورد اول «کنوانسیون احتراح بده حقدوق و عدرفاداي جن دی» الاده  5301اسدت .ايدن
کنوانسیون در سال  5350اجرايی شد و الحاقیهاي دارد که شام آيیننامۀ مربوط بده حقدوق و
عرفااي جن ی است .در اين الحاقیه ،ذي فص دو (جاسوسان) از بخش دو (عملیدات جن دی)
در مادۀ  83بیان میدارد که يک فرد تنها زمانی جاسدوس تلقدی مدیشدود کده مخفیانده يدا بدا
ظااري دروغی ،اطالعاتی را بهدست آورد يا براي بهدست آوردن آن تال کند و ايدن اقدداح در
عملیات جن ی و با قصد ابالغ آن به طرف متخاصدم صدورت گیدرد (Mcdonald, 1919-1922:
) .11در نتیجه ،سربازانی که لباس مبدل نپوشید اند و بدهمنظدور کسدب اطالعدات وارد منهقدۀ
عملیاتی طرف متخاصم شد اند ،جاسوس محسوب نمیشوند.
مورد دوح «پروتک الحاقی به کنوانسیون ژنو  5343مربوط به حمايت از قربانیان مخاصمات
مسلحانه» است .مادۀ  40پروتک از عبارت جاسوس و عناصر تشدکی دانددۀ آن تدريفدی ارایده
داد است .عضو نیروي مسلح طرف متخاصم را که در مرزااي طرف دي ر جنگ ،به جمدعآوري
اطالعات میپردازد يا براي جمعآوري اطالعات تال میکند ،اگر ان اح جمعآوري اطالعات در
پوشش نیروي نظامی خود باشد ،نمیتوان جاسوس محسوب کرد .اگر آن عضو نیروي نظدامی از
ساکنان قلمرو سرزمینی باشد که توسط طرف دي ر مورد تجاوز قدرار گرفتده و از جاندب طدرف
متخاصمی که به آن وابسته است ،به جمعآوري اطالعدات مدیپدردازد يدا اقدداح بده جمدعآوري
اطالعاتی میکند که ارز نظامی دارد است ،جاسوس محسوب نمیشود ،م ر اينکه ايدن عمد
را در پوشش مبدل و آگااانه انجاح داد باشد .ننین شخصی از حقوق «اسیر جن ی» برخدوردار
خوااد بود و با او بهعنوان جاسوس برخورد نمیشود .اگر عضو نیدروي نظدامی طدرف متخاصدم،
مقیم قلمرو سرزمینی که مورد تجاوز قرار گرفته است نباشد ،امدا مشدلول بده جاسوسدی در آن
قلمرو باشد ،حق خود به عنوان اسیر جن ی را خوااد داشت ،م ر آنکه پیش از ملحق شددن بده
نیروي نظامی خود ،دست یر شود.
بنابراين ،استفاد از «لباس مبدل» و «تظاار دروغی» ،از عناصر اساسی فدالیدت جاسوسدان
است (ساريخانی .)12 :5324 ،حتی در سال  ،5203مفهوح جاسوس شام اين دو عنصدر بدود
است؛ در اين زمان ،جاسوس شخصی است که مخفیانه با لباس مبدل يدا بدا پوشدش و ظدااري
دروغی در جستوجوي بهدست آوردن اطالعات است ،با اين قصد که آن را بده دشدمن برسداند.
بهعالو  ،مجازات جاسوس ،اعداح است و فرقی نمیکند که در بهدست آوردن اطالعات يدا ابدالغ
1. Hague Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land
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آن به دشمن موفق باشد يا نباشدد) .(Lieber & Hitchcock, 1863; Halleck, 1911: 12برخدی
مدتقدند اين دو عنصر از عناصر اساسی «جاسوسی نظامی» است5.
در زمینۀ جاسوسی در زمان صلح ،کوان ،جاناتان و کاور در مقالۀ خود جاسوسی را بهعنوان
تخلف و عدول غیرقانونی از حقوق بینالمل تحلی کرد و عناصدر ضدروري جاسوسدی را ارایده
داد اند .از نظر آنها براي تحقق اين جرح وجود سه عنصر ضروري است :(Cohen et al., 1960:
)8عنصر مادي 8که مربوط به «فد مجرمانه» است .سرويساداي اطالعداتی مدمدوالً بدهمنظدور
جمعآوري اطالعات دول دي ر «اقداماتی انجاح میداندد» .ايدن اطالعدات سدراي اسدت و بدراي
سیاستگ اري ،اساسی محسوب میشود .جاسوسی در زمداناداي بسدیار دور تنهدا «اطالعدات
نظامی» را نشانه رفته بود ،اما از زمان تشکی ارتشااي دایمی« ،جاسوسی اسرار ديپلماتیدک»،
بیش از پیش اامیت يافته است .در حقیقت ،امروز جاسوسی نظامی بیشتر جنبۀ «ديپلماتیک»
دارد ،و دولتاا سدی بر دانستن افدال و مقاصد دولتااي دي ر بهمنظور برنامهريزي عملکدرد و
اقدامات خود دارند .ا مچنین امروز  ،جنگ پاسخی اسدت بده منازعدات اقتصدادي ،و در نتیجده
«جاسوسی اقتصادي» ،بخش وسیدی از عملیدات سدرويساداي اطالعداتی شدد اسدت ،نراکده
دريافتهاند «اطالعات اقتصادي و صندتی» از اامیت زيادي در سیاست دولتاا برخوردار اسدت.
در نتیجه جاسوسی اقتصادي بهامرا جاسوسی نظدامی و ديپلماتیدک بخشدی از عنصدر مدادي
جاسوسی است .عنصر مدنوي يا روانی ،3بهعنوان عنصر دوح« ،قصد واقدی» انجاح دادن جاسوسی
است .اين جرح مستلزح آن است که جاسوس ،قصدد جاسوسدی داشدته باشدد .امچندین اغلدب
دولتاا «شروع به جرح جاسوسی» را جدرح مدیشناسدند .البتده در اينجدا نیدز بايدد بده تمدايز
«جاسوسی در زمان جنگ» و «در زمان صلح» که بدداٌ بحث خوااد شد ،توجه داشدت ،زيدرا در
زمان صلح نیازي نیست که متهم الزاماً در پوشش مبدل دست یر تا محکوح شود .در نهايت عنصر
سوح جرح جاسوسی ،عنصر شخصی اسدت ،4يدندی بايدد مشدخص شدود «منتفدع» و «قربدانی»
جاسوس نه کسانی استند .در جاسوسی ،قربانی مدموالً دولتی است کده جاسوسدی در حیهدۀ
قلمرو آن انجاح گرفته است .ساختار دولت میتواند بر اويت قربانی تأثیرگ ار باشد ،زيدرا بدضدی
دولتاا مانند دولتااي فدرال ،از لحاظ تقسیمات کشوري به استاناا ،اياالت يا مناطقی تقسیم
 .5ازاينرو شرط تحقق جاسوسی« ،علم» و «عمد» داشتن مرتکب است .اوالً جاسوس بايد «بداند» اسراري را که
در اختیار دي ران قرار می داد ،مدارکی سري و مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشور است و افرادي که او
اين مدارک را در اختیار آنها قرار می داد ،صالحیت دسترسی به آن مدارک يا مهلع شدن از آنها را ندارند؛
ثانیاً جاسوس بايد در عم خود «عمد» داشته باشد ،يدنی اين مدارک را سهواً و از روي اشتبا يا بیدقتی و
بیمباالتی ،در اختیار افراد ناصالح قرار نداد باشد (پیمانی.)81 :5320 ،
2. Material Element
3. Mens Rea
4. Personal Element
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میشوند و بهجا ي اينکه ک دولت قربانی شناخته شود ،اريدک از ايدن واحدداا قربدانی واقددی
جاسوسیاند .از طرف دي ر ،مدموالً در حقوق جزا ،الزح نیست «منتفع» از جرح حتماً يک دولت
باشد ،بلکه میتواند «شدخص ثدالثی» از يدک سدازمان بی انده باشدد .ازايدنرو گسدتر تددداد
سازمانااي بینالمللی و افزايش میزان فدالیت و صالحیت آنها سبب شدد تدا منتفددان بدالقوۀ
جاسوسی ،اشخاص دي ري غیر از دولتاا يا نیروااي نظامی ام باشند.
از منظر رابهۀ جاسوسی و حقوق بشر ،ارنند عد اي سدی در پنهان کردن مفهوح جاسوس
در لواي «اص آزادي اطالعات» 5براساس مادۀ  83اعالمیۀ جهانی حقوق بشر دارند که میگويد
ار کس حق آزادي عقید و بیان دارد و اين حق شام داشتن آزادي عقید و نیز جسدتوجدو،
دريافت و پخش اطالعات و افکار از ار رسانهاي و بدون مالحظۀ مرزااست ،اما بندد  8مدادۀ 83
اعالمیه اجازۀ اعمال محدوديتااي ملی و حاکمیت سرزمینی نسبت به حقوق بشر و آزاديااي
م کور را میداد8.

مشروعيت جاسوسي از دیدگاه حقوق بينالملل
ار دولتی سرويس جاسوسی براي جمعآوري اطالعات مخالفدان خدود را دارد و بدراي ايدن کدار
پیوسته حقوق داخلی کشور مقاب را نقی میکند .برخی عقید دارند نون ايدن امدر بده رويدۀ
ام انی تبدي شد است ،ازاينرو در حقوق بین المل عرفی جاسوسی مشروع تلقی میشود .به
امین دلی ار گدا ديپلمداتادا مدتهم بده جاسوسدی مدی شدوند ،فقدط «عنصدر ندامهلوب»3
خواند شد به کشورشان مسترد مدی شدود و علدت اسدترداد آنهدا ايدن اسدت کده رفتارشدان بدا
فدالیتااي ديپلماتیک مهابقت و سازگاري ندارد ،نه اينکه مخالف حقوق بینالمل بدود باشدد.
براي مثال در سال  5312کن رۀ آمريکا نصب دوربینااي الکترونیکی براي جمدعآوري خبدر از
سفارتخانهااي خارجی در آمريکا را مخالف کنوانسیون ويدن  5305روابدط ديپلماتیدک و نقدی
مصونیت آنها دانست .اما پس از آنکه قدوۀ مجريدۀ آمريکدا مدوارد متددددي از ايدن کدار توسدط
کشورااي دي ر علیه آمريکا را مثال آورد ،کن ر قانع شد که اين کار جاسوسی نیست ( Smith,
 .)2007: 545پس میتوان گفت قانونی بودن جاسوسی بهطور گسترد اي بسدت ی بده ايدن دارد
که آيا جاسوسی در زمان جنگ بهوقوع پیوسته است يا در زمان صلح؟ اين موضوع بهتفصی در
قسمت بددي بحث خوااد شد.
1. Freedom of Information

 .8براساس بند  8اين ماد ار کس در اعمال حقوق و آزادياا ،فقط تابع محدوديتاايی است که از طريق قانون
داخلی مشخص شد و ادف از آن احتراح به حقوق و آزادي ااي دي ران ،و رعايت اصول اخالقی ،نظم عمومی
و رفا ام انی در يک جامدۀ دموکراتیک است (زمانی .)5320 ،امچنین ر.ک :زارع و قر باغی.003 :5334 ،
3. Persona Non Grata
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 .1جاسوسي در زمان جنگ
بین جاسوسی در زمان جنگ 5و جاسوسی در زمان صلح 8تفکیک صورت گرفته است .بهعدالو ،
در زمان جنگ اگر يکی از اعضاي نیروااي مسلح با لباس نظدامی بده جاسوسدی مبدادرت ورزد،
جاسوس شناخته نمیشود ،بلکه مسئولیت او بهعنوان مأمور شناسايی و اکتشاف مورد بحث قرار
میگیرد) .(Oppenheim, 1948: 8اگر او توسط دشمن به اسارت گرفته شدود« ،مصدونیتاداي
اسیر جن ی» را دارا خوااد بود و مجازات نخوااد شد ).(Delupis, 1984: 8
ديدگا سنتی به جاسوسی ،اين جرح را تنها در متن جنگ يا عملیات نظدامی علیده دشدمن
قرار میداد .کسب مخفیانه و پنهانی اطالعات در منهقۀ عملیاتی يکی از متخاصمان بدهمنظدور
انتقال به طرف مقاب (مادۀ  83مقررات الاه در زمینۀ قوانین و عرفااي جن ی مدور ،)5301
جاسوسی در زمان جنگ تلقی میشود .بنابراين ،عناصر تشکی داندۀ جاسوسی در زمان جندگ
عبارت از اختفا ،پنهانکاري و دست یري جاسوس در منهقدۀ عملیداتی کشدور متخاصدم اسدت.
اگرنه ممکن است از لحاظ اخالقی و سیاسی اين نوع جاسوسی مورد سسال واقع شود ،دکتدرين
حقوقی بر اين باور است که جاسوسی در مخاصمۀ مسلحانۀ حقوق بینالمل را نقی نمدیکندد
(.)Baxter, 1951: 329
اصوالً حقوق حاکم بر جاسوسی در زمان جندگ در کنوانسدیوناداي الاده  5233و 5301
تدوين شد است .در حقیقت امروز  ،حق طرفین متخاصم براي استخداح جاسوسدان بدهعندوان
يک «ترفند جن ی» ،3پ يرفته شد است .استخداح جاسوسان ،جرح علیه حقوق جنگ نیسدت و
به دشمن حقی براي شکايت نمیداد .با توجه به قاعدۀ «ترفند جن ی» ،بهر گیدري از خیاندت
سربازان دشمن يا غیرنظامیان ،نه آنان که رشو دريافت داشته يا بالعوض و داوطلبانۀ اطالعات
را در اختیار آمران گ اشته باشند ،عمد آندان قدانونی تلقدی مدیشدود .(Oppenheim, 1992:
)17بهطور خالصه ،ان امیکه جنگ بین دول متخاصم شدلهور مدیشدود ،جدواز جاسوسدی بده
تمامی محیطااي جن ی اعم از زمین ،دريا و اوا ،و قلمرو ملی يا بینالمللی ،گستر مدیيابدد
) .(Kish, 1995: 17کنوانسیون احتراح به حقوق و عرف جن ی در قسمت دوح (عملیات جن ی)
از بخش اول (ابزارااي صدمه زدن به دشمن ،محاصر و بمباران) در مادۀ  84مقرر میدارد کده
«ترفندااي جن ی» و استخداح ابزارااي ضروري براي بهدست آوردن اطالعات دربارۀ دشدمن و
کشور قاب قبول تلقی میشود .اين ماد ایچگونه استثنايی براي قاعددۀ عداح «ترفندد جن دی»
قای نمیشود و در نتیجه ایچگونه محدوديتی براي جاسوسی در جنگ ،درنظر نمیگیرد.
مادۀ  35مقررات  5301الاه (کنوانسیون نهارح) در زمیندۀ مقدررات و عدرفاداي جن دی
1. Wartime Espionage
2. Peacetime Espionage
3. Ruse war
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اشدار میدارد که اگر جاسوس پس از انجاح مأموريت به نیروااي خدودي ملحدق شدود و بددداا
توسط دشمن دست یر شود ،او را نمیتوان مسئول اقداماتی دانست که سابقاً مرتکب شد است.
از طرف دي ر ،براساس بند  8مادۀ  83امان مقدررات و امچندین بدا درنظدر گدرفتن مدادۀ 40
پروتک شمارۀ  ،5اشخاص ذي جاسوس نیستند و بايد رفتار با آنان متمايز از جاسوسدان باشدد:
 . 5نظامیانی که براي تجسس و گردآوري اطالعات از وضدیت دشمن از خط دفاعی عبور کرد و
به منهقۀ عملیاتی آن وارد شد اند ،مشروط به اينکه تلییر لباس نداد و لبداس نظدامی خدود را
بر تن داشته باشند؛  .8نظامیان و غیرنظامیانی کده مأموريدت اطالعداتی خدود را آشدکارا انجداح
میداند؛  .3نظامیانی که در يک سرزمین اشلالی ساکن استند و به نفدع دولدت متبدوع خدود
مبادرت به جمعآوري اطالعاتی که داراي مزيت نظامی است میکنند ،بهشدرط آنکده مأموريدت
ايشان در زمان اجرا ،مخفیانه نباشد؛  .4نظامیانی که در يک سرزمین اشلالی ساکن نیستند ،اما
در آنجا مبادرت به فدالیتااي جاسوسی میکنند ،جاسوس محسوب نمیشوند ،م ر در مواردي
که قب از پیوستن به نیروااي خودي ،دست یر شوند.
بنابراين ،کنوانسیون  5301الاه در مورد مقررات و عرفاداي جندگ زمیندی حتدی انجداح
اقدامات ضروري براي تحصی اطالعات در مورد دشمن را بهطور کلی مجاز دانسته است و ايدن
عم نقی حقوق جنگ محسوب نمیشدود .پروتکد الحداقی  5311بده کنوانسدیوناداي ژندو
(پروتک اول) اين موضوع را مجدداً تأيید کرد است .اما درصورتیکده افدراد غیرنظدامی ان داح
مخاصمۀ مسلحانه اقداح به ننین کاري کنند ،از حمايت حقوق جنگ برخدوردار نخوااندد بدود.
البته از زمانیکه حقوق بینالمل جنگ اقداح به نظاحمند کردن وضدیت قانونی اسیران جن ی از
جمله جاسوسان ،کرد است ،قوانین خاص براي تحصی اطالعات از اسیران جن ی ايجداد شدد
است .در نتیجه حمايت بینالمللدی از اسدیران جن دی ،محددوديتادايی را بدراي فدالیدتاداي
اطالعاتی طرفین متخاصم ،اعمال کرد است ) .(Kish, 1995: 18اصول عاح حقوق بدینالملد ،
«جمعآوري اطالعات از طريق اعمال زور نسبت به اسیران جن ی» را ممنوع کرد است.

 .2جاسوسي در زمان صلح
درحالیکه جاسوسی میان دول متخاصم بهعنوان قسمتی از حقوق جنگ پ يرفتده شدد و اندر
جن ی تلقی مدی شدود ،جاسوسدی در زمدان صدلح اصدو ًال بده رسدمیت شدناخته نشدد اسدت
).(Edmondson, 1972: 18

در حقوق بینالمل صلح ،بايد بین قلمرو ملی و بینالمللی تفکیک قای شدد .در نتیجده ،در
زمان صلح «اص برابري حاکمیت» بین دولتاا اعمال میشود .دکترين عددح مداخلده در امدور
داخلی ،که بدداً بحث می شود ،ار گونه مداخله را که تجداوز بده قلمدرو ملدی باشدد ،غیرقدانونی
می سازد .در زمان صلح ،جاسوسی و در حقیقت نفوذ به قلمرو دولت توسط مأموران دولت دي ر،
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امانگونهکه تجاوز به حقوق داخلی است ،تجاوز بده قواعدد حقدوق بدینالملد کده احتدراح بده
تمامیت ارضی و استقالل سیاسی دول دي ر را به رسمیت مدیشناسدد ،نیدز اسدت .(Wright,
) 1962: 18امچنین در حقوق بینالمل ایچگونه قاعد اي براي منع مجازات اشخاص فدال در
زمینۀ جاسوسی توسط دولت اا وجود ندارد .در حقیقت اين موضوع مربدوط بده حقدوق داخلدی
است و در نتیجه اين حق دولتااست که اريک جاسوسی در زمان صلح را خود تدريف کنند.
اينگونه جاسوسی به رو ااي متفاوتی ممکن است انجاح گیرد و لزوماً عم جاسوسدی بدا
ورود به داخ قلمرو يک کشور انجاح نمیگیرد .جاسوسی ممکن است «اوايی» و با اسدتفاد از
مااوار يا اواپیماي جاسوسی با سرنشین يا بدون سرنشین باشد يا جاسوسی «دريايی» بدود و
از طريق نصب سیستماا و دست ا اا در آبااي ساحلی يک کشور باشدد .امچندین جاسوسدی
میتواند بهصورت «سايبري يا اينترنتی» صورت گیرد که از طريدق آن اطالعدات امنیتدی بددون
اجازۀ دارند  ،تحصی شود ( .)Forcese, 2011: 179ايدن اطالعدات ،اعدم از اطالعدات شخصدی،
حساس ،اختصاصی و طبقهبنديشد متدلق به افراد ،رايانهاا ،گرو ادا و دولدتادا بدراي مندافع
شخصی ،اقتصادي ،سیاسی يا نظامی منتفع با استفاد از رو اداي غیرقدانونی اينترنتدی مانندد
اک کردن و ترفندااي نرحافزاري شام اسبااي تروجان و اسپاي وير است .اين نوع جاسوسی
میتواند از طريق رايانهااي شخصی از فاصلهاي دور و از سوي اکدران حرفدهاي بددون ورود بده
قلمرو سنتی يک کشور ،صورت پ يرد.
گاای جاسوسی توسط ديپلمات اا يا مأموران رسمی صورت میگیرد و اين موضوع از طريق
مکاتبات میان دولتاا ردوبدل میشود ،اين در حالی است که ار گونه ارتباط میان دولدتادا از
ديد عمومی مخفی ن هداشته میشود و علیالظاار روابط ،دوستانه است ،اما بهآسدانی مدیتدوان
متوجه شد که روابط سیاسی و اقتصادي دو دولت رو به تدنشاداي شدديدي مدیرود .پدس بدا
جاسوسی در زمان صلح به عنوان يک مسئلۀ مربوط به حقوق داخلی برخورد میشدود .در زمدان
صلح وقتی جاسوس در حین انجاح جاسوسی دست یر میشود ،آنچده مدمدوالً ر مدیدادد ،آن
است که دولت فرستند ار گونه رابهه با شخص دست یرشد را انکار میکند و اجاز مدیدادد
که طبق حقوق داخلی کشور قربانی با جاسوس برخورد شود.
با امدان نظر به مهالب مهروحه ،بسیار واضح است که ن ا حقوق بینالمل به جاسوسی در
زمان صلح« ،محدودکنند » و بهعبارت بهتر در جهت عدح پ ير آن بود است .در ایچيک از
کنوانسیونااي بین المللی جاسوسی زمان صلح اجاز داد نشد است .به امین دلی  ،در زمدان
صلح کشوراا جاسوسی را تحم نمیکنند و آن را اقدامی علیه امنیدت ملدی خدود مدیدانندد و
میتواند اعداح جاسوس را بهامرا داشته باشد .بهنظر میرسد جاسوسدی زمدان صدلح از فضداي
ماوراي جو و از درياي آزاد منوط به اينکه براي مقاصد غیرصلحآمیز نباشد (Wolter, 2006: 25-
 )54و تا جايی که مداخله محسوب نشود ،طبق حقوق بینالمل مجاز دانسته شدد اسدت .ولدی
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يک کشور مجاز نیست ( Wright, 1962:

جاسوسی در آبااي داخلی ،درياي سرزمینی و فضاي
 .)2-12مدموالً از قضیۀ اي ور گوزنکو ،5کارمند استخداحشد در سفارت شوروي سابق در اتاوا در
 5341و واقدۀ  U-8در سال  ،5300بهعنوان دو نمونه از «جاسوسی در زمان صلح» ناح میبرندد
)8.(Brown, 1999: 26-30
با اشار به قضیۀ يو تو« ،رايت» در مقالۀ خود پنج شرطی را که اياالت متحد بدراي توجیده
جاسوسی خود در زمان صلح مهرح کرد بود ،ذکر کرد است :الف) جاسوسی رويۀ عمومی امۀ
دولت ااست؛ ب) ضرورت دفاع مشروع؛ ج) ضدرورت حفدظ موازندۀ قددرت؛ د) نامتددارف بدودن
مخالفت شوروي (سابق) از اين منظر که خود نیز فدالیتااي جاسوسدانه مرتکدب مدیشدود؛ )
موجه بودن جاسوسی يا ار نوع مداخلۀ دي ر علیه کمونیسم ) .(Wright, 1962: 20مدورد U-8
ثابت میکند که حقوق بینالمل بايد قواعد مربوط به جاسوسی را مورد تجديددنظر قدرار دادد
).(Edmondson, 1972: 20
بهنظر می رسد قواعد حقوق بین المل حاکم بر زمان صلح ،تلويحاً جاسوسی را منع میکندد.
عالو بر اعالمیۀ روابط دوستانۀ  ،35310نون اعمدالی کده بدهصدورت پوشدش محرمانده توسدط
جاسوس انجاح می گیرد ورود غیرمجاز به قلمرو زمینی ،دريدايی و ادوايی کشدور خدارجی را در
بردارد و به بیثباتی دولت دي ر ،ارتکاب جرایمی نون ارتشاء ،باج دادن و نقی قوانین حاکم بدر
پاي ا ااي داد منجر میشود و اينگونه اقدامات را حقدوق بدینالملد عرفدی مجداز نمدیداندد،
مشروعیت جاسوسی در زمان صلح با مشک روبدهروسدت .امچندین ندون داراي ابدداد حقدوق
1. Igor Gouzenko

 .8در پنجم سپتامبر  ،5341گوزنکو تددادي فاي ااي سري از سفارتخانۀ روسیه در اتاوا را که حاص فدالیتااي
سرويس جاسوسی روسیه در کانادا (جی آر يو Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye(GRU)/the main
 ،)intelligence directorate of the General Staffبود ،برداشت و آنان را به دولت کانادا رساند .ادف اصلی
شوروي بهدست آوردن اطالعات براي ارتقاي زرادخانهااي استهاي خود بود است ( .)Enquetes, 1998: 20از
نظر حقوق بینالمل  ،اين سسال مهرح بود که آيا عم گوزنکو عواقب قانونی براي دولت روسیه در پی دارد.
ایچگونه «قاعدۀ عرفی» حاکم بر جاسوسی در زمان صلح وجود نداشت که بتواند مبناي قانونی براي تدقیب
متهم يا متهمان در محاکم داخلی کانادا باشد .امچنین دولت شوروي سابق تقريباً امۀ آنچه را که مورد ادعا
قرار گرفته بود ،تصديق کرد ) .(Cohen, 1948: 20در مورد دوح ،در اول می  5300خلبان فرانسیس گري
پاورز با اواپیماي مخصوص  U-8که مشلول جاسوسی در قلمرو شوروي سابق بود ،دست یر شد.
رییس جمهور وقت آمريکا ،آيزنهاور ،به مسئولیت دولت خود اذعان داشت و در نتیجه ،زمینۀ اعتراض رسمی
شوروي سابق را ايجاد کرد .در اين مورد تنها بهدلی تجاوز به حريم اوايی شوروي و با ادف اثبات نقی تدهد
بین المللی از طرف اياالت متحد  ،موضوع مورد اعتراض دولت شوروي قرار گرفت .دادستان رودنکو اص
«برابري حاکمیت» و «تدرضناپ يري حريم اوايی» را مورد استناد قرار داد .اما مسئلۀ جاسوسی را تجاوز به
قواعد حقوق بینالمل ندانست) Cohen et al., 1960: 20؛ میلتون.)18-13 :5330 ،
3. UN General Assembly Res. 2625, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly
Relations and Co-operation among States, 24 October 1970.
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بشري است (زارع و قر باغی ،)003-083 :5334 ،ممکدن اسدت مهدابق منشدور سدازمان ملد
متحد ،اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،میثاق بدین المللدی حقدوق مددنی و سیاسدی  5300و اسدناد
منهقهاي حقوق بشر جاسوسی غیرقانونی محسوب شود .از اين نظر نقی حقدوق دولدت مهدرح
نیست ،بلکه فرد ،قربانی جاسوسی قرار میگیدرد و مسدایلی ندون انتقدال اجبداري افدراد بدراي
بازجويی و کسب اطالعات ،کنترل مکالمات و مکاتبات افدراد و نقدی حقدوق مالکانده و توقیدف
دارايیااي آنها مخالف حقوق بینالمل بشر است.

دکترین عدم مداخله و رابطۀ آن با جاسوسي
شرکت در فدالیتااي جاسوسی ،میتواند دخالت در امور يک کشور را بدهامدرا داشدته باشدد.
ازاينرو در حقوق بینالمل بررسی اين مسئله که آيا جاسوسی دخالت در امور داخلی محسدوب
میشود يا خیر ،اامیت بسیاري دارد.

 .1مفهوم مداخله از منظر حقوق بينالملل
قب از بحث در مورد اص عدح مداخله ،الزح است به اصد «تسداوي حاکمیدت دولدتادا» کده
مکم اين اص است ،اشار شود .استقالل داخلی کشوراا به مدناي برابري تماح آنهاسدت و بده
اين امر در بند  5مادۀ  8منشور سازمان مل متحد اشار شد اسدت .تقريبداً امدۀ دولدتاداي
جهان در خصوص قواعد مدینی با يکدي ر امعقید اند« .تسداوي حاکمیدت» يکدی از آنهاسدت.
اص «حاکمیت» بهطور ضمنی نشان میداد که دولت در امدور داخلدی خدود مسدتق اسدت و
مفهوح تساوي ،توصیفکنندۀ مفهوح «حاکمیت» است و بر استقالل دولت در مديريت جمدیدت
و قلمرو سرزمینی خود و بر حق دفاع از خود و ممنوعیت مداخلۀ سداير دولدتادا ،داللدت دارد.
بدينسبب ،مادۀ  8منشور سازمان مل متحد بیان میدارد که سازمان بر مبنداي اصد تسداوي
حاکمیت تمامی اعضاي آن قرار دارد و تمامی اعضا بايد در روابط بینالمللی خدود از تهديدد يدا
توس به زور علیه تمامیت ارضی يا استقالل سیاسی دولت دي ر يا ار گونه رو دي ر ملاير بدا
ااداف سازمان ،اجتناب کنند.
مفاایم دوگانۀ «حاکمیت» و «تساوي» ،سنگ بناي حقوق بینالمل عمومیاندد (Kindred,
)« .1993: 3حاکمیت داشتن» و «برابر بودن دولتاا» بدا يکددي ر بده مدندی داشدتن حقدوق و
وظايف متناسب و امترازي با دي ر کشورااست .اين حقوق دربردارندۀ حق انحصاري نظارت در
محدودۀ قلمرو ،جمدیت دایمی و ساير جنبهااي امور داخلی است .نتیجدۀ الزامدی ايدن امدر آن
است که دولت موظف است از دخالت آشکار و پنهان ،در امور ساير دولدتادا از جملده در امدور
قضايی ،اجرايی و تقنینی کشور دي ر اجتناب ورزد ،ارنند دولت میتواند خود بهطور داوطلبانه
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تماح يا بخشی از حاکمیت خود را واگ ار کند 5.جديدترين مورد طرح اين بحث تقاضاي دونالدد
ترامپ رییسجمهور آمريکا در فرو گرينلند از طرف دانمارک به آمريکدا و مخالفدت دانمدارک
در آگوست  8053بود است8.
تجاوز به حاکمیت يک دولت زمانی اتفاق می افتدد کده دولتدی در امدور داخلدی دولدت دي در،
مداخله کند .کنوانسیون  5333مونته ويدیو کنوانسیونی شناختهشد است که وي گیااي بنیدادين
«اص استقالل داخلی کشوراا» را که شام اص حاکمیت دولدت و مفهدوح عددح مداخلده اسدت،
مقرر داشته است .بهعالو  ،اغلب کشوراا نه در اين کنوانسدیون و نده در سداير مدااددات ،تدهدد
عدح مداخلۀ مستقیم و غیرمستقیم در امور دي ر کشوراا را پ يرفتهاند ).(Wright, 1962: 3

 .2جایگاه جاسوسي در ميان مداخالت قانوني
امان طورکه مشااد شد ،يکی از عناصر حاکمیت دولت ايدن اسدت کده کشدور دي در در امدور
داخلیا مداخله نکند .با اين حال ،اگر عملی واقداً از مصاديق «مداخله» يا «دخالت» است ،به
دالي مختلفی ممکن است موجه تلقی شود ) .(Kindred, 1993: 4در اين مورد که کدداح ندوع
جاسوسی ممکن است «مداخلۀ موجه» باشد ،رايت 3اظهار میدارد که دولت میتواند نسبت بده
اعمالی که به نظر تجاوز به حقوق اوست ،اعتراض کند و به «اقدامات تالفیجويانۀ» اقتصادي
علیه اعمال ملاير با منافدش متوس شود .حتی میتواند از اين نیدز جلدوتر رود و بدراي جبدران
خسارات وارد  ،متوس به اقداماتی شود که البته شام توس به اقدامات نظامی نخواادد بدود و
اين در صورتی است که ح وفص يا جبران خسارت بهصورت مسالمتآمیز بدون نتیجه بدود و
اقدامات تالفیجويانه ،از خسارات مورد ادعا شديدتر نباشد .دولت در نهايت مدیتواندد از نیدروي
نظامی به منظور دفاع از مرزااي خود يا براي ياري رساندن به قربانیان حملدۀ نظدامی ،يدا يداري
رساندن به سازمان مل متحد «بهمنظور بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی» ،بهر گیرد ،ايدن
در صورتی است که تهديد علیه صلح ،نقی صلح يا اعمال تجاوزکارانه وجود داشته باشد يا توس
به آن نیرو بهمنظور اجراي رأي صادر از ديوان بینالمللی دادگستري باشد ).(Wright, 1962: 4
ارایۀ مثالاايی در مورد اص «مداخلۀ قانونی» به درک بهتر آن کمک میکندد .مداخلدهاي
میتواند موجه تلقی شود که دولت مداخلهگر حفظ استقالل داخلی مردح کشور مورد مداخله را
مدنظر داشته باشد .ازاينرو مهابق حقوق بینالمل دولتاا نمیتوانند به شیو اي متوس شوند
که به تجزيۀ دولتی دي ر منجر شود .مداخلۀ نظامی «مأذون از طرف شوراي امنیت سازمان مل
 .5براي مثال ،دولت بهمنظور دستیابی به ااداف گمرکی خود يا بهمنظور رعايت تدهدات مندرج در يک مدااد ،
ممکن است اين گونه عم کند (ر.ک :رأي مشورتی صادر از طرف ديوان دایمی دادگستري بینالمللی در
قضیۀ اتحاديۀ گمرکی اتريش -آلمان .)Adv. Op., PCIJ, 1931: 3
2. https://www.irna.ir/news/
3. Wright
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متحد» نیز میتواند بهعنوان مداخلۀ قانونی تلقی شود .عملیاتی که طی جنگ دوح خلدیجفدارس
(عراق علیه کويت) بهوقوع پیوست ،مثال مناسبی از اينگونه مداخله اسدت .امچندین اسدتفادۀ
يک کشور از زور ،که نوعی مداخله محسوب میشود ،ننانچه به قصدد «دفداع مشدروع» باشدد،
غیرقانونی نخوااد بود ،ارنند روشن نیست آيا «اقدامات پیش یرانه» 5مدیتواندد دفداع مشدروع
تلقی شود يا خیر ،زيرا برخی از تهديدات ننان قريدبالوقدوع اسدتند کده عملیدات پیشد یرانه
می تواند در اين موارد ضروري و اساسی تلقی شود و در نتیجه موجه جلو کند .در موارد دي در،
عم تجاوزکارانه میتواند تحت پوشش «عملیات پیش یرانه» ،دستاويز نادرستی براي مداخالت
باشد .امروز برخی حقوقدانان و دولتمردان اعتقاد دارند ار کشوري حق ورود بده قلمدرو کشدور
دي ددر بددراي جلددوگیري از حملدده را دارد .مداخلدده در امددور داخلددی دولددت دي ددر بدده دالي د
«بشردوستانه» 8نیز موجه تلقی میشود .مثال مناسب آن مداخالت نظدامی در کدوزوو در دادۀ
 30است که در آنجا عملیات بهمنظور «توقف نس زدايی» صورت پ يرفت .اگر دولتی دخالت در
امور داخلی خود را از دولتی دي ر «درخواست» کند ،3واضح است که اين عم نیز موجه اسدت،
امانطورکه در تیمور شرقی در سپتامبر  5333روي داد .امچنین دولت بهمنظور «نجات اتباع
خود» 4میتواند در کشور دي ر دخالت کند.
بهعالو  ،گاای کوتاای دولتاا در افشاي مسدای  ،خهرادايی را ايجداد مدیکندد کده بدراي
جلوگیري از آنها مداخله در قالب جاسوسی موجه است .براي مثال مخفی ن هداشتن اطالعات از
طرف دولت اوکراين و عدح شفافیت در  80آوري  5320به حادثۀ نرنوبی انجامید .اگدر اجدازۀ
نظارت و بازرسی از راکتور استهاي م کور به آژانس بینالمللی انرژي اتمی داد شد بود ،شايد
اين حادثه اتفاق نمیافتاد .در غیاب ننین اجاز اي ،بهنظر میرسد جاسوسی بدراي حفدظ جدان
انسدانادا موجده باشدد) .(Baker, 2004: 1091شدايد در امدین زمینده ،قسدمت دوح پروتکد
«راستیآزمايی» مداادۀ  5330ممنوعیت کام آزمايشااي استهاي 1امروز شیو اي را درنظر
گرفته تا با تقاضاي اريک از اعضاي مدااد بتدوان از تجهیدزات اسدتهاي عضدو دي در مدايندۀ
حضوري 0داشت .امچنین افشاگري اخیر مدروف به «اسناد محرمانۀ پاناما» که توسدط روزنامدۀ
آلمانی انتشار يافت و در آن بسیاري از ثروتمندان و قدرتمداران جهان بهمنظور فرار از پرداخت
مالیات ،دارايیااي خود را از طريق بن اای حقوقی در پاناما مخفی ن ده مدیداشدتهاندد ،نموندۀ
دي ري است که جاسوسی مالی را ممکدن اسدت موجده سدازد و آن را در ندارنوب مدداخالت
قانونی قرار داد ).(Panama Papers: The Secrets of Dirty Money: 2016
1. Preemtive Measures
2. Humanitarian Intervention
3. Intervention by Invitation
4. Intervention to Rescue Nationals Abroad
)5. Verification Protocol of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty(CTBT
6. On-Site Inspections. https://www.ctbto.org/fileadmin/content/treaty/treatytext.tt.html
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از تشريح دکترين عدح مداخله و مثالاايی که دربارۀ مداخالت قانونی بیان شدد ،مدیتدوان
نتیجه گرفت که بهنظر میرسد زمانیکه جاسوسی در نارنوب «عم متقاب » 5صورت گیرد يا
در راستاي اجراي «قواعد آمر » حقوق بینالمل مانند حق تدیین سرنوشت مدردح يدک کشدور
انجاح گیرد و امچنین با توجه به پديدۀ جهانی شدن ،اگر جاسوسی براي حفظ صدلح و امنیدت
بین المللی و مبارز با تروريسم «ضرورت» داشته باشد يا اگدر جمدعآوري اطالعدات بدا رضدايت
دولت ادف باشد ،قانونی است .اما زمانیکه دولتاا مدأموران سدرويساداي اطالعداتی خدود را
مستقیماً به درون مرزااي دولتی دي ر گسی میدارندد و از قدوانین داخلدی آن دولدت تخهدی
میکنند ،ملاير با حقوق بینالمل رفتار کرد اند ( .(Cohen et al., 1960: 5امچنین ،جاسوسی
در زمان صلح ،در رويۀ دولتاا نمونۀ بارز نقی «اص امزيستی مسالمتآمیز» و اصول دي ري
نون «اص عدح مداخله در امور داخلی کشوراا» و «اص حاکمیت برابر» و «اصد احتدراح بده
تمامیت ارضی کشوراا» تلقی شد و مخالف موازين بنیادين حقوق بینالمل دانسته مدیشدود.
مادۀ « 3مداادۀ  5301اصول حاکم بر فدالیت کشوراا در کاو و بهر برداري از فضاي مداوراي
جو» ،صريحاً اعالح داشته است که فدالیتااي فضايی بايد مهابق حقوق بینالملد و در جهدت
ايجاد امکاري و تفاام بینالمللی صورت گیرد .بديهی است اقداح به جاسوسی خالف مفاد ايدن
ماد است .در خصوص منع جاسوسی دريايی نیز «کنوانسدیون 5328حقدوق درياادا» در مدادۀ
 305خود اظهار میدارد :کشورااي عضو اين کنوانسیون در اعمدال و اجدراي حقدوق و وظدايف
خود ،از ار گونه تهديد يا استفاد از زور علیه تمامیت ارضی يا استقالل سیاسی ار کشور يا بده
ار شک دي ر که ملاير با اصول حقوق بینالمل مندرج در منشور مل متحد باشد ،خدودداري
خوااند کرد .با توجه به اينکه جاسوسی اقدامی خصمانه تلقی میشدود ،ملداير صدريح اصدول و
ااداف منشور مل متحد بهوي مفاد مقدمه و مندرجات مواد  5و 8آن منشور بهخصوص بند 4
مادۀ  8آن است .ازاينرو ننانچه مشخص شود مداخله از جمله از طريق جاسوسدی ،تجداوز بده
تمامیت ارضی و نقی استقالل سیاسی دولت دي ر است ،از نظر حقوق بینالمل مجاز نیست.
ديوان بین المللی دادگستري تاکنون مستقیماً درگیر موضوع جاسوسی نبود است تا بتدوان
نظر اين دادگا بینالمللی را بهخصوص در مورد شک ااي تاز جاسوسی بررسی کرد .در پروندۀ
کارکنان ديپلماتیک و کنسولی اياالت متحد در تهران در سال  5320يکدی از ادعااداي ايدران
اين بود که کارکنان سفارت ،برخالف وظايف قانونی خدود ،بده جاسوسدی مشدلول بدود اندد .در
مکاتبات وزير خارجۀ وقت ايران با ديوان ،به جاسوسی و مداخلۀ آمريکا از طريدق سدفارت خدود
در تهران اشار شد است .با اين حال ،ايران در دادرسی حضور پیدا نکرد و عالو بدر اينکده ايدن
فرصت بین المللی از بین رفت ،ديوان اين موضوع را توجیهکنندۀ رفتار دولدت ايدران بدا مسدئله
ندانست و اظهار داشت که حقوق ديپلماتیک و کنسولی خود ضدمانت اجدراي الزح را در مدوارد
1. Countermeasure/Reprisal
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مداخله و جاسوسی در کشور میزبان تدیین کرد کده ايدران از آن اسدتفاد نکدرد اسدت (
 .)Rep., 1980: 38 & 40در دعدواي  5324-5320نیکاراگویده علیده ايداالت متحدد مبندی بدر
مداخله و حمايت آمريکا از نیروااي کنترا ،5ديوان با استناد به «اعالمیۀ اصول حقوق بینالملد
در خصوص روابط دوستانه و امکاري میان دولتادا مهدابق بدا منشدور ملد متحدد» ،8يدندی
قهدنامۀ  8081مور  84اکتبر  5310مجمع عمومی ،اظهار داشت که ادیچ دولتدی مجداز بده
سازماندای ،مساعدت ،کمک مالی ،تحريک و تحم اقدامات براندازي و فدالیتااي مسلحانه و
تروريستی براي اسقاط رژيم کشور دي ر يا مداخله در جنگ داخلی در آن کشدور نیسدت ( ICJ
 .)Rep. 1986: 136-140با اين حال ،اين رأي به بحث کاربرد زور و تهديدد بده اسدتفاد از آن و
نقی حقوق بشردوستانۀ بینالمللی پرداخته است و اشار مستقیمی به جاسوسی ندارد.
ICJ

مسئوليت بينالمللي دولتها ناشي از جاسوسي
با توجه به اينکه انوز جاسوسی در عداد جرایم بدینالمللدی قدرار ن رفتده اسدت ،اصدوالً حقدوق
بین المل اختیار تدقیب و برخورد با جاسوس را به حقوق داخلی سپرد و برخورد با آن را جدزء
حاکمیت ار دولت میداند .به امین سبب ،ار کشوري جاسوسی دي دران را ممندوع ،ولدی بده
خود اجاز میداد علیه دي ران جاسوسی کرد و جاسوسدان خدود را «مدیهنپرسدتان واقددی»
تلقی کند .اين امر سبب شد است دولتااي متأثر از جاسوسی بددون اينکده جاسوسدی زمدان
جنگ را از جاسوسی زمان صلح متمايز سازند ،به تدقیب و مجدازات «خایندان» و «جاسوسدان»
بپردازند .پس از حادثۀ جاسوسی  ،U-8آيزنهاور در برنامهاي تلويزيونی با اشار به حملۀ ژاپن به
آمريکا در جنگ دوح جهانی ،اعالح کرد که «ایچکس نمیخوااد پیرل ااربر 3دي ري را ببیندد»
و اين يدنی آمريکا بايد تماح اطالعات نیروااي نظامی در سراسر جهان را داشته باشدد .حدواد
 55سپتامبر  8005ام بیتأثیر بر اين بحث نبود است .آمريکا ادعا میکند جاسوسدی رويدهاي
بین المللی است که کشوراا نسبت به ام داشته و دارند و نانار براي مبارز با تروريسم ،آمريکدا
اين اعمال را انجاح میداد ،بنابراين عم دست ا ااي اطالعاتی اين کشور مشروع است ،نراکده
در نهايت «به نفع جامدۀ جهانی» استفاد میشود .بديهی است از ايدن ن دا  ،بدراي ممانددت از
حوادثی نون اشلال کويت توسط عراق ،انجاح عملیات القاعد علیه برجااي دوقلو ،جلوگیري از
عملیات تروريستی داعش در عراق ،سوريه و افلانستان و اعمالی از اين قبی  ،ار نوع جاسوسدی
موجه میکند .در اين زمینه ،بنا به قول جورج بو پسر و تونی بلدر در سدال  ،8003اطالعدات
جمعآوريشد توسط دست ا ااي اطالعاتی دو کشور آمريکا و ان لیس آنها را مجبدور بده انجداح
1. Contras
2. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among
States in Accordance with the Charter of the United Nations.
3. Pearl Harbor
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عملیات نظامی با توجیه دفاع مشروع پیشدستانه در عراق کرد .امچنین جاسوسدیادا و شدنود
دست ا اطالعاتی ان اس اي آمريکا از رابران اروپا ،بهخصوص شنود مکالماتی ان ال مرک صددر
اعظم آلمان ،که در روابط بینالمل مسبوق به سابقه نبود و پديد اي جديد محسوب میشدود،
از اين زاويه موجهاند.
حال اين سسال مهرح می شود که آيا در صورت جاسوسی ،مسئولیت بینالمللی وجود دارد؟
بهنظر می رسد تاکنون دادگا ااي بینالمللدی بدهطدور مسدتقیم بده پروندد اي کده موضدوع آن
جاسوسی بود باشد ،نپرداختهاند تا بتوان رويۀ قضايی آنها و مسئولیت بینالمللی ناشی از آن را
در اين خصوص ارزيابی کرد .البته يکی از رااکاراداي پدیش روي کشدورااي قربدانی ،اندکداس
موضوع به «شوراي امنیت سازمان مل متحد» اسدت کده در ايدن صدورت شدورا مدیتواندد بده
جنبهااي سیاسی موضوع رسیدگی کند.
براساس نظر کوان ،جاناتان و کوار ،در مورد ديدگا حقوق بینالمل نسدبت بده مسدئولیت
ناشی از جاسوسی ،سه مسئله را بايد مورد توجه قدرار داد ) .5 :(Cohen et al., 1960: 10اغلدب
اتفاق میافتد که فدلی سبب تجاوز به تدهدي بینالمللی میشود و آن فد موجب ورود خسارتی
میشود که جبران آن را میتوان مهالبه کرد .اين جرح بايد از جاسوسی تفکیک شدود .بدهطدور
مثال ،اگر اواپیماي خارجی بدون اجاز بر فراز قلمرو اوايی کشور دي ر پرواز کند و منظور از آن
پرواز انجاح عملیات جاسوسی باشد ،تخلف آشکار و «تجاوز به حريم ادوايی» آن کشدور قلمدداد
میشود و جاسوسی تنها میتواند بهعنوان کیفیدت مشددد مهدرح شدود؛  .8جاسوسدی توسدط
اشخاصی که موقدیت ديپلماتیک دارند ،انجاح میگیرد .در حقیقت اين امر بسیار رايج است کده
موارد جاسوسی به ديپلماتاا يا اشخاصی که اين موقدیت را دارند ،مرتبط است .دلی ايدن امدر
ساد است ،يکی از مأموريتااي ديپلماتاا ،جمعآوري اطالعات در مورد کشوري است کده در
آن مأموريت دارند و اين امر بهمنظور ارتقاي سهح روابط کشور فرستند و کشور میزبان صورت
میگیرد .در زمان جمعآوري اين اطالعات ،ديپلماتاا ممکن است وسوسه شوند و به جمعآوري
اطالعات بیش از میزان قانونی مبادرت ورزند ،زيرا آنان براساس آنچه «مصدونیت ديپلماتیدک»5
خواند میشود ،مورد حمايتاند ) .(Kindred, 1993: 10اشخاص داراي موقدیت ديپلماتیک ،اگر
حتی در حین جاسوسی دست یر شوند ،اجازۀ محاکمۀ آنان طبق قدوانین داخلدی وجدود نددارد.
کشور میزبان ابزارااي محدودي را در اختیار دارد که رايجترين آنها اعالح آن شدخص بدهعندوان
«عنصر نامهلوب» است .امچنین دولت بز ديد بهندرت مدیتواندد بدراي جبدران خسدارت بده
مسئولیت کشور فرستند تکیه کند ،زيرا «مسئولیت دولت» ناشی از جاسوسی تا حدودي مبهم
است .3 .در نهايت جاسوسی اقدامی است که اصوالً توسط «افراد» صدورت مدیگیدرد ،بندابراين
مسئولیت دولت ناشی از اقداح يکی از اتباعش ،در اين زمینه بدید مینمايد.
1. Diplomatic Immunity
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با اين حال ،دولت مسئول اعمال رسمی يا مأذون از جانب مقامات رسمی خدود و امچندین
مسئول خسارات بینالمللی ناشی از اقدامات افرادي است که بده انجداح کاراداي رسدمی دولدت
میپردازند ،ارنند طبق حقوق داخلی آن دولت اعمال آنها بدون امر و اذن دولت يا با خدروج از
صالحیت خود ،5يا بهعلت اشتبا يا قضاوت ناصحیح يا بیمباالتی در اجراي وظايف رسمی بدود
باشد ) .(Oppenheim, 1948: 16در عم  ،ترسیم مرز بین «اعمال مأذون» و «غیرمأذون» آسان
نیست .اما مدموالً اين احتمال وجود دارد که دولت فرستند ار گونه ارتباط و اطالعی نسبت به
جاسوس دست یرشد را انکار کند .در نتیجه ،جاسوس «شخصاً» با دادگا محد کشدور قربدانی
روبهرو خوااد شد .با وجود اين ،جايی که دولت ،مسئولیت خود در مدورد جاسوسدی را بپد يرد،
بدد از دست یري و پیش از محاکمۀ جاسوس ،اين جرح در سهح دو دولت مهرح مدیشدود ،کده
مستلزح ع رخواای رسمی يدا اعمدال فشدار يدا جبدران خسدارت اسدت ).(Delupis, 1984: 16
زمانیکه دولت مسئولیت خود را مدیپد يرد ،بسدیار ندادر اسدت .واقددۀ  U-8مثدال مناسدبی از
پ يرفتن مسئولیت دولت در مورد اقدامات جاسوسان خود است .در اين مدورد شدخص بدهعلدت
جاسوسی مسئول خوااد بود و ننانچه طبق حقوق بینالمل به ار دلیلدی مسدئولیت او مدلدق
شود ،براساس حقوق داخلی کشور قربانی امچندان پابرجاسدت .بدهعدالو  ،اگدر بدهعلدت وجدود
مصونیت ،امکان مسئول دانستن شخصی بهسبب جاسوسی در دادگا ااي داخلی وجود نداشدته
باشد ،در نهايت اين دولت است که مسئول تلقی خوااد شد ).(Edmondson, 1972: 17
امروز جاسوسی در فضاي سايبر از مدرنترين انواع جاسوسی تلقی میشود .بهنظر میرسدد
مهابق مفاد پیشنويس کنوانسیون سال  8005مسئولیت بینالمللدی دولدت تهیدهشدد توسدط
کمیسیون حقوق بینالمل  ،8اينگونه جاسوسی توسط دولتاا و از سدوي بدازي ران غیردولتدی
مانند سايتااي اينترنتی خصوصی ،درصورتیکه با اطالع دولت میزبدان سدايت صدورت گیدرد،
میتواند موجبات مسئولیت بینالمللی دولت حدامی را بدهامدرا داشدته باشدد .امچندین اگدر
جمعآوري اطالعات بدون رضايت کشور قربانی باشدد ،جاسوسدی و اگدر امدرا آن خرابکداري و
براندازي ام وجود داشته باشد ،مسئولیتزاست .ازايدنرو جمدعآوري اطالعدات بدهخدوديخدود
ممنوع نشد و مخالف حقوق عرفی نیست و حتی حقوق بینالمل اين رويه را تأيیدد مدیکندد،
م ر آنکه تمامیت ارضی کشور ادف ،مدورد تددرض قدرار گیدرد .البتده بدراي اينکده جاسوسدی
مسئولیت بینالمللی دولت را بهامرا داشته باشد ،کافی نیست کده عمد دولدت نقدی حقدوق
بین المل را در پی داشته باشد ،بلکه آن عم بايد «قابلیت استناد» به دولت را نیز داشته باشد.
براساس پدیشندويس کمیسدیون و ديددگا ديدوان بدین المللدی دادگسدتري در رأي نیکداراگوا،
علیاالصول رفتار اشخاص خصوصی از جمله در قالب جاسوسی طبق حقوق بینالملد منتسدب
1. Ultra Vires
2. UN Doc. A/56/10, 53rd GA Session, Suppl. No. 10, 2001
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به دولت نیست ،م ر آنکه آن رفتار به دستور يا با ادايت و کنترل مسثر 5دولت
 .)Rep. 1986: 65ديوان بینالمللی کیفري براي يوگسدالوي سدابق در قضدیۀ تداديچ« ،کنتدرل
کلی» 8را براي مسئول دانستن دولت کافی دانسته است )  .(ICTY, 1999: Parags. 99-145در
ار حال ،کنترل بايد بهنحوي باشد که بتوان جاسوسی انجاحگرفته را به دولت منسوب کرد.

انجاح گیرد ( ICJ

ضرورت تدوین مقررات همسان مقابله با جاسوسي غيرمجاز
سالاا از پايان جنگ سدرد و رقابدت بدین سدیا و ک .گ .ب بدهعندوان مشدهورترين و پرکدارترين
سازمانااي جاسوسی جهان میگ رد و بهنظر میرسید بدا سدقوط اتحداد جمداایر شدوروي ،سدیا
مهمترين و قويترين رقیب خود را از دست داد باشد .ارنند در ظاار اينگونه بهنظر میآيد ،ولی
کامالً خالف اين موضوع واقدیت دارد .در واقع سازمانااي جاسوسی در کشورااي مختلف جهدان
امروز فدالتر از امیشه به فدالیت خود مشلولاند و توانايی تددادي از آنها حتدی در جاسوسدی از
مهمترين مراکز نظامی ،اقتصادي ،علمی ،سیاسی و انتخاباتی آمريکا ،سدازماناداي جاسوسدی ايدن
کشور را با نالشااي فراوانی مواجه کرد است .ن اای به برخی از اين سازماناا ضروري مینمايد.
مقامات آمريکايی میگويند مدارکی وجود دارد که نشان میداد تددادي از سازمانااي جاسوسدی
جهان براي بهدست آوردن اطالعات حساس نظدامی ،اقتصدادي و انتخابداتی از آمريکدا ،طدرحاداي
حسابشد اي دارند .برخالف سازمان جاسوسی روسیه (اف اس بی) 3،که در داخ مرزااي روسیه
فدال است و مسای امنیتی داخلی را تحت کنترل دارد ،سرويس اطالعات خارجی روسیه (اس وي
آر)  ،4بیرون از مرزااي اين کشور فدالیت میکند .در واقع وظیفۀ رسمی سرويس اطالعات خارجی
روسیه «مبارز با تروريسم» و «حمايت از منافع اقتصادي» روسیه در جهدان و وظیفدۀ غیررسدمی
اين سازمان «تحکیم قدرت سیاسی در داخ روسیه» عنوان شد است .البته روسیه سدابقۀ بسدیار
قدرتمندي در جاسوسی دارد و تاريخ جاسوسی در اين کشور بده دوران حکومدت سدزاراا بدر ايدن
سرزمین بازمیگردد .با اين حال ،پس از سقوط شوروي ،ک.گ.ب به سازمانااي کوندکتدري بدا
اختیارات محدودتر تقسیم شد است .از زمانیکه والديمیر پوتین (عضدو سدابق ک.گ.ب) ،سدکان
قدرت را در روسیه بهدست گرفته ،سدرويس اس وي آر بسدیاري از اختیدارات و اقتددار سدابق آن
سازمان جاسوسی را بهدست آورد است .در حال حاضر ،مقامات آمريکايی بر اين باورند که میدزان
جاسوسی اين سازمان در آمريکا و جهان به میزان فدالیتااي جاسوسی ک.گ.ب در دوران جنگ
سرد بازگشته است .بهطور مثال ،اس وي آر به شددت مظندون اسدت کده نقدش اصدلی را در تدرور
«الکساندر لیتويننکو» 1،جاسوس سابق ک.گ.ب در  83نوامبر  8000در لندن بازي کرد باشد.
1. Effective Control
2. Overall Control
)3. Russian Federal Security Service(FSB
)4. Intelligence and Espionage Activities Outside the Russian Federation(SVR
5. Alexander Litvinenko
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ان لیس نیز به شدت ن ران جاسوسان روسی در اين کشور است .مقامات امنیتی ان لیس بدر
اين باورند که میزان فدالیتااي جاسوسی روسیه علیه ان لیس امچنان در سهح دوران جندگ
سرد قرار دارد .سازمان ضد جاسوسی ان لیس با اشار به صرف ازينهااي کالن و نیروي فراوان
براي مقابله با جاسوسااي روسی تأکید دارد که ازينهااي صرفشد در اين زمینده بده امدان
انداز اي است که براي مقابله با القاعد بهکار میرود .گفته میشود حداق دو ازار نفدر مدرتبط
با تروريسم و تهديدکنندۀ امنیت ملی در خاک ان لیس استند و اين در حالی است که سدازمان
اح آي فايو 5ان لیس دي ر توان کافی براي تدقیب آنها را نددارد .ايدن سدازمان مدیگويدد برخدی
کشوراا امچون گ شدته بده فدالیدت مخفدی در خصدوص فنداورياداي نظدامی در ان لدیس و
جاسوسی اقتصادي و سیاسی از جمله حملۀ الکترونیکی به رايانهاا بدهمنظدور کسدب اطالعدات
ادامه میداند و با وجود پايان جنگ سرد ،اح آي فايو ،کماکان بايد بدا فدالیدتاداي جاسوسدی
روسیه ،نین و نند کشور دي ر مقابله کند.
8
امچنین وزارت امنیت ملی نین (اح اس اس)  ،بزرگترين و فدالتدرين سدرويس جاسوسدی
خارجی دولت نین محسوب میشود .اين سازمان بهعلت نقشی که در جمعآوري اطالعات داخلی
و کنترل مخالفان سیاسی داخلی دارد ،گاای اوقات «پلیس مخفی» نیز خهاب مدیشدود .در واقدع
مأموريت اين سازمان اطمینان از امنیت نین از طريق استفاد از ابزارااي مدسثر علیده دشدمنان و
جاسوسی و مقابله با فدالیتااي انقالبی است که ادف آنها ايجاد اخدتالل در نظداح سوسیالیسدتی
اين کشور است .مأموران اين سازمان ،در پوشش افراد غیردولتی ،مانند روزنامهن ار ،تاجر ،خبرن ار،
دانشجو ،مدلم و غیر در بسیاري از کشورااي جهان به جاسوسی مشلول استند .البته سداختار اح
اس اس بسیار شبیه به ساختار ک.گ.ب است و مسئولیت امنیدت داخلدی و جمدعآوري اطالعدات
خارجی را بر عهد دارد .کارشناسان مسای امنیتی بر اين باورند که بیشترين حجدم فدالیدتاداي
خارجی سازمان جاسوسی نین روي اياالت متحدۀ آمريکا و بهخصوص در حوزۀ «تکنولدوژياداي
پیشرفتۀ نظامی و صندتی» متمرکز است .در امین حال بهنظر میرسد نین تدال اداي خدود را
در مسیر جاسوسی سايبري (اينترنتی) نیز افدزايش داد اسدت .پنتداگون ندین را بده جاسوسدی
اينترنتی از مراکز اطالعاتی اينترنتی وزارت دفاع آمريکا مدتهم مدیکندد .ايدن در حدالی اسدت کده
دولتااي آلمان و ان لیس نیز اتهاحااي مشابهی را علیه نین مهرح کرد اند .اين مسئله عدالو بدر
وارد آوردن خسارات بسیار سن ین اقتصادي سبب شد سرويسااي آمريکايی اوالً بخش زيادي از
توان و نیروي انسانی خود را براي مقابلده بدا جاسوسدان نیندی اختصداص داندد و ثانیداً بده فکدر
استخداح جاسوسان و نیروااي ضد اطالعات جديدي در سازمانااي سیا و اف بی آي 3باشند.

)1. Military Intelligence, Section 5(MI5
)2. Ministry of State Security(MSS
)3. Federal Bureau of Investigation(FBI
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بهنظر می رسد نبود مقررات يکسان حاکم بر جاسوسی ،بهخصوص در زمان صلح ،به مسدای
زير مربوط است .5 :فقدان ضمانت اجراي مسثر در مقاب جاسوسی؛  .8پیوند نزديدک جاسوسدی
با مسای امنیتی و حیاتی دولتاا؛  .3اينکه نظداحمنددي جاسوسدی بده يدک اندداز کشدورااي
ضدیف و قوي را متأثر نمیکند؛ و  .4جاسوسی و جمعآوري اطالعات و افشاي مقاصد دولدتادا
توسط يکدي ر ،گاای به صلح و امنیت بینالمللی کمک میکند .با اين حدال ،حمدالت سدايبري
آمريکا و متحدانش از طريق ويروس استاکس نت 5و فلیم 8به کارخانهااي غندیسدازي اورانیدوح
ايران در سالااي  8050و  8058و ظهور ويروس امهگیدر کروندا در جهدان ،کداربرد گسدتردۀ
جاسوسی سايبري در روابط بین المل را بهعنوان ابزار جديد کسب اطالعدات نظدامی ،سیاسدی،
علمی و  ...نشان می داد .از طرفی جاسوسی از رابهۀ دولت-دولت بده رابهدۀ دولدت-افدراد ادم
گستر يافته و دست ا ااي جاسوسی زندگی افراد ،رابران و سران دولتاا و نخب ان را تحدت
کنترل قرار داد است ،بهنحوي که سبب نارضايتی زيادي از طرف برخدی نهاداداي وابسدته بده
سازمان مل متحد ،ديوانااي قضايی و افراد خصوصی شد و بدر دولدتادا فشدار آورد اندد تدا
نارنوب حقوقی مسثري را براي دولتااي خاطی طراحی کنند .در عین حال ،با فقدان مدااددۀ
عاح بینالمللی در مورد قانونی بودن اينگونه جاسوسی و احتدراح بده مدرز و حاکمیدت دولدت و
حريم خصوصی افراد ،بايد بهدنبدال کنوانسدیوناداي خداص در مدورد ممنوعیدت فدالیدتاداي
جاسوسانه براي جمعآوري اطالعات بود که در ار دو زمینۀ حقوق بین المل با فقر قانونگ اري
مواجه است ( .)Deeks, 2015: 368بنابراين ،براي مماندت از بیاعتمدادي دولدتادا نسدبت بده
يکدي ر و جلوگیري از بروز ار گونه تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللدی از جملده سدالحاداي
کشتارجمد ی و تروريسم و تهديدات ناشی از آن و امچنین براي حمايت مسثر از حقوق بنیادين
افرادي که به بهانۀ مبارز با جاسوسی ،قربانی دسدت ا اداي اطالعداتی و امنیتدی کشدوراا قدرار
میگیرند ،نیاز به قانونگ اري بینالمللی است .بهعبارت دي ر ،جهانی شدن جاسوسی ،توس به
ديپلماسی نندجانبه و مقررات جهانی را ضروري مینمايد .بديهی است در اين مسیر امااندگ
ساختن نظاحااي حقوقی داخلی کشوراا بهخصوص کشوراايی مثد آمريکدا ،روسدیه ،ندین و
بريتانیا با حقوق بینالمل نیز نبايد دستکم گرفتده شدود .تدا زمدانیکده مدااددۀ متحدالشدک
بین المللی تمامی زواياي جاسوسی را مدون نساخته است ،الزح است کشوراا در متابدت از مادۀ
 81قانون اساسی آلمان ،اصول کلی حقوق بین المل را بخشی از حقوق داخلی خود در برخدورد
با جاسوسی قلمداد کرد و دادگا ااي داخلی ،اصول و مقررات مرتبط حقوق بینالمل را به نفع
جامدۀ بینالمللی تفسیر و اجرا کنند.

1. Stuxnet
2. Flame
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نتيجهگيری
امروز جاسوسی عرصهاي از فدالیت دولتااست که در روابط بینالمللی مسئلهاي حیداتی تلقدی و
در مورد آن بخش مهمی از مقررات حقوقی در «نظاح نوين جهانی» در حال شدک گدرفتن اسدت.
بهعالو  ،تکنولوژي جديد ،پیشرفتااي علمی و جهانی شدن تجارت ،جاسوسی را عملی گسترد تر
و فدالیتی جهانی ساخته است .در آغاز قرن بیستم جاسوسی تنها بین دول متخاصم در زمان جنگ
استفاد می شدد .امدروز جاسوسدی اقتصدادي ،نظدامی ،ديپلماتیدک و سدايبري ،بخدش مهمدی از
فدالیتااي امۀ سرويسااي اطالعاتی شد است .با وجود اامیت ننین موضوعی ،اندوز قدانونی
بودن يا نبودن فدالیتااي جاسوسانه امري مورد اختالف بود و توسط حقوق بینالمل بدهخدوبی
قاعد مند نشد و حتی تدريف دقیقی از آن به عم نیامدد اسدت .ايدن در حدالی اسدت کده امدۀ
کشوراا در حقوق داخلی خود جاسوسدی را ممندوع اعدالح کدرد اندد .بده امدین سدبب ،اقددامات
جاسوسانه اغلب براساس حقوق داخلی جرحان اري شد و در حقدوق بدینالملد توسدط سدازمانی
بینالمللی يا مراجدی مانند ديوان بینالمللی دادگستري ذي ایچيک از جدرایم طبقدهبندديشدد
بهعنوان فدالیتااي غیرقانونی قرار ن رفتده اسدت .امچندین اندوز در حقدوق بدینالملد «جدرح
بینالمللی» به مدناي خاص تنها براي جرایم خهیر يدنی جرح تجاوز ،جرایم جن ی ،نسد زدايدی و
جرایم علیه بشريت بهکار میرود که جاسوسی را بهراحتی نمیتوان در میان آنها گنجاند.
جاسوسی در زمان جنگ ،بهعلت فقدان مدااد اي جامع در اين زمینه ،قانونی شناخته شد
است .ازاينرو حق طرفین مخاصمه براي استخداح جاسوسان ،بدهعندوان يدک «ترفندد جن دی»
پ يرفته شد است .استخداح جاسوسان جرمی علیده حقدوق جندگ نیسدت و بده دشدمن حدق
شکايت نمیداد .اما جاسوسی در زمان صدلح بده رسدمیت شدناخته نشدد اسدت .ادیچ سدند
بینالمللی بهصراحت جاسوسی را ممنوع اعالح نکرد  ،امدا در حقدوق صدلح ،تفکیدک قلمدرو بدر
مبناي تمايز بین قلمرو ملی و بینالمللی است و در نتیجه اص برابري حاکمیت جداري اسدت و
ار گونه مداخله که تجاوز به قلمرو ملی دانسته شدود ،غیرقدانونی اسدت .ازايدنرو جاسوسدی در
زمان صلح موضوعی مربوط به حقوق داخلی بود و در نتیجه اين حق متدلق به دولتااست که
اين نوع جاسوسی را نظاحمند کنند .اص «تسداوي حاکمیدت دولدتادا» دربردارنددۀ اسدتقالل
داخلی کشوراا و توصیفکنندۀ مفهوح حاکمیت و «حق مصون بودن از مداخله ساير دولتادا»
است« .مداخله» ،تجاوز به تمامیت ارضی و نقی استقالل سیاسی دولت دي ر اسدت .زمدانیکده
جاسوسی موجب تجاوز بده تمامیدت ارضدی دولدتادا ،حاکمیدت آنهدا و نقدی اصد امکداري
مسالمتآمیز دول و اص عدح مداخله میشود ،بیشک ملاير با حقوق بینالمل است.
بهنظر می رسد در صورت تدارض جاسوسی با منافع جامدۀ بینالمللی ،بايد حقوق بینالملد
بر حقوق داخلی ارجحیت يابد .در اين صورت جاسوسدی و مشدارکت اطالعداتی کشدوراا بدراي
منافع بین المللی ،مبارز با تروريسم و حفظ حیات و تمدن بشري امري مشروع است .در گدامی
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جلوتر ،ذکر اين نکته اامیت دارد که اقدامات کشوراايی نون آمريکا و برخی کشدورااي دي در
در مورد جاسوسی اينترنتی و کنترل ايمی ااي شهروندان ،ملاير بدا حقدوق بدینالملد مداصدر
بهخصوص مادۀ  58اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و مدادۀ  51میثداق بدینالمللدی حقدوق مددنی و
سیاسی است ،زيرا بدرخالف گ شدته کده جاسوسدی اسدرار حکومدتادا را اددف قدرار مدیداد،
جاسوسیااي اخیر« ،حريم و زندگی خصوصی انساناا» را نشانه رفته است.
نظر به اينکه در حال حاضر جاسوسدی توسدط ادر دو دسدته کشدورااي دوسدت و دشدمن
بهصورت فرامرزي صورت می گیرد ،وقت آن رسید است تا از طريق امکاري و مشارکت اعضاي
جامدۀ بینالمللی طی سندي الزاحآور ،امۀ جوانب ايدن پديدد و اشدکال جديدد آن بدهصدورت
متحدالشک و جامع ،نظاحمند شد و موارد مشروع و نامشروع آن بهصراحت تدیین شود.

منابع
 .1فارسي
الف) کتابها
 .5بابايی ،حسن ( ،)5322جاسوسی از ديدگا حقوق بینالمل  ،چ اول ،تهران :گنج دانش.
 .8پیمانی ،ضیاءالدين ( ،)5320حقوق جزاي اختصاصی ،جرایم علیه امنیت و آسدايش عمدومی،
چ پنجم ،تهران :میزان.
 .3د.سددین ر ،کددورت ( ،)5342از کتدداب سدده اددزار سددال جاسوسددی،گزيد اي از بددزرگتددرين

داستانااي جاسوسی در جهان.
 .4ساريخانی ،عادل ( ،)5324حقوق جزاي اختصاصی ،جرایم علیه امنیت و آسايش عمومی ،قم:
دانش ا قم.
 .1ضیایی بی دلی ،محمدرضا ( ،)5320حقوق جنگ (حقوق بین المل مخاصدمات مسدلحانه ،چ
دوح ،تهران :دانش ا عالمه طباطبايی.
 .0گارو ،رنه ( ،)5344مهالدات نظري و عملی در حقوق جدزا ،ترجمدۀ کتداب Rene Garraud,
 Traite theorique et pratique du droit penal Francais, 1913توسدط سدید ضدیاءالدين
نقابت ،ج  ،3تهران :ابنسینا.
 .1گلدوزيان ،ايرج ( ،)5321حقوق جزاي اختصاصی ،تهران :انتشارات دانش ا تهران.
 .2میر محمد صادقی ،حسین ( ،)5321حقوق کیفري اختصاصی ،جرایم علیه امنیت و آسدايش
عمومی ،تهران :میزان.
 .3ولیدي ،محمدصالح ( ،)5324حقوق جزاي اختصاصی ،جرایم علیه امنیت و آسايش عمدومی،
تهران :دانش ا پیاح نور.

361 ...جاسوسی در حقوق بينالملل مدرن

 چ،  ترجمۀ الهاح شوشتريزاد، دایر المدارف مصور تاريخ جاسوسی،)5330(  کیت، میلتون.50
. نشر سايان،سوح

ب) مقاالت
 «تدارض میان جاسوسی و آزادي اطالعات از منظدر،)5334(  ونوس، محسن؛ قر باغی، زارع.55
.4 ،41  دورۀ، فصلنامۀ مهالدات حقوق عمومی،»حقوق بینالمل بشر
،»  «جاسوسی حقدوق بشردوسدتانه بدا رعايدت حقدوق بدینالملد،)5331(  يوسف، شفیدی.58
.5331  فروردين85  سهشنبه،8458 ،روزنامۀ وطن امروز
 «ورود پهپادااي جاسوسی بده قلمدرو،)5334(  علیرضا، سید ياسر؛ محمدي مهلق، ضیايی.53
5 ، سدال اجددام، فصلنامۀ مهالددات راابدردي،» اوايی ايران از منظر حقوق بینالمل
.)01 (پیاپی

ج) منابع اینترنتي
، حامد، رضايی.54
http://alef.ir/content/view/9473،)5320(  محمدصادق، زمانی.51
، محسن، نجفپور.50
http://basiji-cpr.mihanblog.com/post/168

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30736
https://www.irna.ir/news/  مجادلۀ ترامپ و دانمارک بر سر خريد گرينلند.51

 انگليسي.2
A) Books
1. Babaei, Hassan, (2009), Espionage from the Perspective of International Law, 1st
Ed., Ganj-e Daanesh Publications, Tehran, Iran (In Persian).
2. Garraud, Renee.,(1913), Traite theorique et pratique du droit penal Francais,
translated by Neghaabat ziaaddin, Ibne Sina Publications, Vol. 3, Tehran, Iran
(In Persian).
3. Goldoozian Iraj, (2006), Particular Criminal Law, Tehran University Press,
Tehran (In Persian).
4. Keit, Milton., Picture Encyclopedia of the History of Espionage, translated by
Shooshtarizade Elham., 3rd Ed., Saayaan Publications, Tehran, Iran (In Persian).
5. Kindred H.M et al., (1995), International Law, Chiefly as Interpreted and Applied
in Canada .
6. Kish J., (1995), International Law and Espionage, Springer; 1ed.
7. Kurt D. S., (1948), Three Thousand Years of Espionage: An Anthology of the
World's Greatest Spy Stories, New York, Prentice-Hall (In Persian).

5011  بهار،5  شمارۀ،15  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی366
8. MirMohammadSaadeghi, Hossein., (2006), Particular Criminal Law: Crimes
against Security and Public Safety, Mizan Pub., Tehran, Iran (In Persian).
9. Oppenheim L., (1948), International Law, A Treatise, (vol.2, 7thed.,) and (1992),
Oppenheim's International Law, vol.1 (parts 2 to 4),9thed.,).
10. Peimani, Ziaaddin.,(2001), Particular Criminal Law: Crimes against Security
and Public Safety, Mizan Pub., 5th Ed., Tehran, Iran (In Persian).
11. Saarikhani Adel., (2005), Particular Criminal Law: Crimes against Security and
Public Safety, Qom University Press, Qom, Iran (In Persian).
12. Tunnell J.E., (1990), Latest Intelligence: An International Directory of Codes
Used by Governemnt, Law Enforcement, Military and Surveillance Agncies, 101.
13. Validi, MohammadSaleh., (2005), Particular Criminal Law: Crimes against
Security and Public Safety, Payam-e Noor University Press, Tehran, Iran (In
Persian).
14. Wolter D., (2006) وCommon Security in Outer Space and International Law,
United Nations Institute for Disarmament Research, Geneva, Switzerland.
15. Ziaei, Bigdeli MohammdReza., (2001), Laws of War: International Law of
Armed Conflicts, 2nd Ed., Allame Tabatabaei University (In Persian).
Articles)
16. “Panama Papers: The Secrets of Dirty Money”,(2016-09-21) at
http://panamapapers.sueddeutsche.de/en/
17. Baker C.D., (2004), “Tolerance of International Espionage: A Functional
Approach”, in American University International Law Review, Vol. 19, Issue 5,
pp . 1091-1113.
18. Baxter R.R.,(1951), “So-Called Unprivileged Belligerency: Spies, Guerrillas and
Saboteurs”, 28 BYIL 323.
19. Betke C. and Horrall S.W.,(1999), “Canada's Security Service: An Historical
Outline 1864-1966”, ix, cited in Mellon .J., Levolution du renseignement de
securite au Canada, 2.
20. Bram L.L.(ed.), (1995), “Espionage”, Funk & Wagnalls New Encyclopedia[CDROM].
21. Brown Craig (1999), “Espionage in International Law: A Necessary Evil”,
Faculty of Law, University of Western Ontario.
22. Cohen J., ; Kovar R., (1960), "L espionnag en temps de paix", 6 Annuaire
francais de droit international 239.
23. Cohen M., (1948), “Espionage and Immunity: Some Recent Problems and
Developments”, BYIL 404.
24. Deeks Ashley (2015), “An International Legal Framework for Surveillance”,
Virginia Journal of International Law 291, Vol.55: 2.
25. Delupis, L., (1984), “Foreign Warships and Immunity for Espionage”, 78 AJIL 53.
26. Duncan Campbell, “Interception Capabilities 2000”, at http://www.gn.apc.org/
duncan/ ic2kreport.htm
27. Edmondson, L.S., (1972), “Espionage in Transnational Law”, 5 Vanderbilt

363 ...جاسوسی در حقوق بينالملل مدرن
Journal of Transnational Law 434.
28. Fleck D.,(2007), “Individual and State Responsibility for Intelligence
Gathering”, Vol. 28, Michigan Journal of International Law, pp.687-709.
29. Forcese Craig, (2011), “Spies without Borders: International Law and
Intelligence Collection”, Journal of National Security and Policy 179, Vol. 5.
30. French R. ; A. Beliveau, (1979), La GRC et la gestion de la securite nationale 7,
cited in Levolution du renseignement de securite au Canada, 2.
31. Kapp M.,(2007), “Spying for Peace: Expanding the Absence of the Formal
Regulation of Peacetime Espionage”, University of Chicago.
32. Lieber F. ; Hitchcock, (1911), “Instructions for the Government of the Armies of
the United States in the Field” (1863) 100 General Orders par.88, cited in
Halleck H.W., Military Espionage, 5 AJIL 590.
33. Shafiei, Yusef., (2018), “Humanitarian Espionage Consistent with International Law”,
Vatan-e Emrooz Daily, No. 2412, Tuesday 21 Farvardin 1397, p. 12 (In Persian).
34. Smith J. H.,(2007), “State Intelligence Gathering and International Law:
Keynote Address”, Symposium.
35. Wright Q., “Espionage and the Doctrine of Non-Intervention in Internal Affairs”,
(1962) in R. Stanger ed., Essays on Espionage and International Law, 3.
36. Zare, Mohsen. and Gharabaaghi, Vetus., (2015), “Conflict between Espionage
and Freedom of Information from the Viewpoint of International Law”,
Quarterly Journal of Public Law, Period 45, Vol. 4, Winter 2015 (In Persian).
37. Ziaei, Seyyed Yasser., and Mohammadi Motlagh Alireza., (2015), “The
Entrance of Drones into the Air Space of Iran from the Perspective of
International Law”, Quarterly Journal of Strategic Studies, Year 18, Spring
2015, Vol 1(67) (In Persian).
C) Documents
38. Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its
Annex: Regulation Concerning the Laws and Customs of War on Land, the
Hague, 18 October 1907), http://Diana.law.yale.edu/diono/db/4198-21.html.
39. Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War,
http://www.ifs.univie.ac.at/intlaw/konterm/vrkon-en/html/doku/gc-iv.htm.
40. Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.
41. Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land.
42. Hague Convention, http://www.lib.byu.edu/~WWi/hague5.html
43. ICJ Rep., (1980), United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, 24
May 1980: 3.
44. ICJ Rep. (1986), Military and Paramilitary Activities, 27 June 1986: 14, 65 and 123.
45. Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Appeal on the Merits, ICTY, 15
July1999: Parags 99-145.
46. PCIJ Advisory Opinion, (1931), PCIJ, Ser. A/B, No. 41.
47. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating
to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I),

5011  بهار،5  شمارۀ،15  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی363
http://www.ifs.univie.ac.at/intlaw/crkon-en/html/doku/gc-pi.htm.
48. UN Doc. A/56/10, 53rd GA Session, Suppl. No. 10, 2001.
49. United States v. Mcdonald, 265 Fed. 754: Annual Digest, 1919-1922, Case No. 298.
50. Verification Protocol of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty(CTBT), at
https://www.ctbto.org/fileadmin/content/treaty/treatytext.tt.html
51. UN General Assembly Res. 2625, Declaration on Principles of International Law
concerning Friendly Relations and Co-operation among States, 24 October 1970.
D) Internet Cites
52. http://www.nytimes.com/1995/01/27/us/how-the-fbi-finally-caught-aldrich-ames
.html?pagewanted=all&src=pm.
53. http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Lee_Howard
54. http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_P._Wilson
55. http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%8
8%D8%B3%D
56. http://www.edwardjayepstein.com/archived/spy.htm
57. http://www.m-w.com/dictionary.htm.
58. Hamed R., http://basiji-cpr.mihanblog.com/post/168 (In Persian).
59. Zamani M. S., http://alef.ir/content/view/9473 (In Persian).
60. Najafpoor M., http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page= definition&UID=30736
(In Persian).
61. Tension between Donald Trump and Denmark as to the Sale of Denmark,
https://www.irna.ir/news/ (In Persian).

