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چکيذٌ
ُؼچٍغ درایً زاىَْ ىغرن ةیً انيههی زای ةؼای افؼاًی گؼی وزّد ٌغارد ،اىا ةْىا ایً ٌّع
افؼاط در ةؼظی از ازحياع ةَ ووّح ىكاُغه ىی قّد ،کَ ىا درایً جضلیق جّمیفی جالش ةؼایً
داقحیو جا ةا جْؼیف افؼاط ،ظكٌٍّثٌ ،لل صؼیو ظنّمی را ةَ ًّر ىكعل ىّرد ةؼرؿی كؼار
دُیو.کَ چؼا ةؼظی زّاىِ وةَ چَ دنیم ةاچٍیً ةضؼاٌی ىّازَ ىی قٌّغ و دونحِا ةا چَ رفحاری
ىیحّاٌٍغ افؼاط گؼای راازةیً ةتؼٌغ ،وٌلف کكّرُای پیكؼفحَ و زاىِ ةیً انيههی در راةٌَ ةاایً
ىّوّع چگٌَّ ظّاُغ ةّدُ .ؼچَ زاىَْ پیكحؼفحَ ةیً انيههی ٌـتث ةَ ایً ىّوّع ةی اّحٍا
ةاقٍغ ،و یا در ةّزّد آىغن ایً افؼاد افؼاًی ٌلف داقحَ ةاقٍغ.زنؽنَ ایً ٌّع گؼایف ةٍیان
زاىَْ آٌِا را ظّاُغ نؼزاٌغ و آؿیب ایً ٌّع ظكٌّث گؼیتان آٌِا را ظّاُغگؼفث ،پؾ جيام
زاىَْ ةیً انيهم ٌَ پؼورش ةهکَ ةایغ در ریكَ کً کؼدن ٌّع ایً جفکؼات جالش کٍٍغ جا ُیچ
زاىَْ ای درایً ىّوّع آؿیب ٌتیٍغ.فهػا دراداىَ ةایغ ظاًؼٌكان ٌيّد کَ درپؾ ایً ٌّع
ظكٌٍّث ُا اونیً چیؽی کَ آؿیب ىی ةیٍغ صؼیو ظنّمی ظّاُغ زایگاُی کَ ةؼای
ُؼقعل ىضحؼم و كاةم اصحؼام ىی ةاقغُ.یچ ٌّع ةكؼ صاوؼ ٌیـث ایً صؼىث و ىضؼىاٌگی
ظّد را در جْؼض افؼاد ظّدؿؼ ةتیٍغ پؾ ةَ ًّر فٌؼی درىلاةم آن ایـحادگی ىی کٍٍغ ،ظّاه
ایً صؼیو ظاٌّاده او ةاقغ یا جياىیث اروی یک کكّر کَ جيام كغم درىلاةم ةٍیان گؼان افؼاًی
ایـحادگی ىی کٍٍغ.جادؿث جْؼض آٌِا را از صؼیو ظّد كٌِ ٌيایغ.

ياشگان کليذيٌ :له صؼیو ظنّمی ،جؼوریـو ةیً انيههی ،افؼاًی گؼی ،صق
قِؼوٌغی ،اىٍیث.
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مقذمٍ
جلؼیتاً از ُيان آغاز صیات ةكؼ ةؼ روی کؼه ظاکی ،جساوز و جْغّی ةَ صلّق و آزادی ُای افؼاد ٌیؽ ،وزّد داقحَ اؿث  .اىا در ّیً
صال از زىاٌی کَ ایً جْؼّوات و َهو و ؿحو ُا ّهیَ افؼاد ةكؼ مّرت ىی گؼفحَ ،در ىلاةم جالش ُای ؿازٌغه و روقٍگؼاٌَ ای از ؿّی
اٌغیكيٍغان ،و ةَ ًّر کهی ةكؼ دوؿحان ةؼای جّؿَْ صلّق و آزادی ُای اٌـاٌی و صيایث ُای الزم از ایً صلّق و آزادی ُا اٌسام یافحَ کَ
روز ةَ روز در صال جضّّل و جکاىم اؿث .ةٍاةؼایً افؼاًی گؼی ةَ ُؼ ٌّّی ةاّخ ىحؽنؽل قغن صؼم ظنّمی افؼاد ىی قّد وُيچٍیً وارد
ٌيّدن ّالیق قعنی و ىادی در اّحلادات ةاّخ ةّزّد آىغن ةؼظی ىكکالت در صؼیو ازحياع ىی گؼدد ،اگؼ ةَ جاریط ٌگاه گػرا داقحَ
ةاقیو ؿیؼ ایً جْنتات و ظّدظّاُی را ةَ ووّح ىی جّان یافث .از مغر اؿالم کفارىکَ جا ظّارج و جا ّنؼ اىؼوز ةؼوز انلاّغهً ،انتان و
داّف کَ اوج جْنتات کّرکّراٌَ و ةی ىٌٍق را در دٌیای اىؼوزی ةَ ٌيایف گػاقحَ اٌغ.فهػا ایً ٌّع دگؼگٌّی ُا زاىَْ ةیً انيههی را ةَ
چانف ةؽرگی کكاٌغه اؿث و آن را ةا جِغیغُای زیادی کَ ٌیازىٍغ اؿحؼاجژی ُای ظاص ظّد را دارد روةؼو کؼده ،کَ ةؼظّرد ةا چٍیً
جِغیغات ٌَِّّر ةغون قک ىـح هؽم جغویً ىـیؼُای زاىِ و کارةؼدی کَ ىـائم ىعحهف ٌُاىی و ؿیاؿی و اكحنادی را ةَ ًّر ُيؽىان و
ةا مؼف ُؽیٍَ ُا ةحّاٌغ ةیكحؼیً جأدیؼ ةؼ ر فحار یک زاىَْ ةگػارد .چؼا کَ کكّرُای ىحيغن و پیكؼفحَ ةیكحؼ در ىْؼض جِغیغ ایً ٌّع
افؼاًی گؼی  ،و ٌله صؼیو ظنّمی ىی ةاقٍغ .پؾ کكّرُای پیكؼفحَ اىٍیث ظّد را در ةؼكؼاری اىٍیث در کكّرُایی ىیغاٌٍغ کَ
ظیؽقگاه ایً ٌّع جفکؼات ظكک ىی ةاقغ .پؾ ةایغ جغاةیؼی ةیاٌغیكٍغ کَ صؼیو ایً زاىَْ را از ٌُؼ فؼٍُگی ،ؿیاؿی و اكحنادی ةَ
مّرت ةهٍغ ىغت صيایث قّد یا ةـحؼ رقغ و پؼورش جؼوریـو و افؼاًی گؼ از ةیً ةؼود و آن ازحياع از ایً ٌّع جْنتات دور قغه و ّغانث
ازحياّی درىیان افکار ىؼدم ُو از ٌُؼ فؼٍُگی و ىػُتی و ُو از نضاظ اكحنادی و ازحياّی وةا رّایث صؼیو دیگؼان پیكؼفث و ةَ
قکّفایی ةؼؿغ .پؾ ةایغ ىحػ کؼ قغ ةؼای رؿیغن ةَ یک دٌیای ّاری از زٍگ و زهّگیؼی از ةَ ُغر رفحً ظّن افؼاد ةی گٍاه ُيَ کكّرُا
فؼا ظّر ُؼ ٌّع ىػُب و فؼٍُگی ةا ُو ىحضغ قغه و ىاٌِ ةؼوز ٌله صؼیو ظنّمی گؼدد ،پؾ درایً مّرت ٌَ جٍِا کكّر پیكؼفحَ ةهکَ
کكّرُایی دیگؼ ،از ایً ٌّع غؼض ورزی در اىان ظّاٍُغ ةّد.چؼا کَ اىٍیث جىيیً قغه جّؿي صاکيان یک کكّر ظّدیکی ازّّاىم
پیكگیؼی افؼاًی گؼی وٌله صؼیو افؼاد ىی ةاقغ.و اىذال ایً ٌّع افؼاًی گؼی در کكّرُای ةؼوز ىی کٍغکَ صکّىث كاٌّن کيؼٌگ ةّده،
وصؼیو افؼاد ةكغت ٌله ودونث ىؼکؽی ٌيی جّاٌغ ةؼ جياىیث ارض ظّد صکّىث کٍغ.

ظًُر ي تريز تعصة گرایی دروقض امىيت
ةَ ًّر كٌِ یلیً ظّد فؼٍُگ ازحياّی یک کكّر اونیً كغم ةؼای ةؼوز چٍیً جفکؼاجی اؿث و ُيچٍیً اكحناد وْیف و قکٍٍغه و
ّغم رقغ فؼٍُگی و ُيچٍیً اظحالفات كّىی و فؼكَ ای و ٌاروایحی ٌـم زّان از یک ؿیـحوُ ،يگی ةاّخ جـؼیِ در روٌغ قکم گیؼی
ایً ٌّع گؼوه ظّاٍُغ قغ .چؼا ک َ ٌـم زّان ةَ ّهث ٌاجّاٌی اكحنادی و وزّد ةؼظی ىغارس ىػُتی کَ ةؼظی ىـائم افؼاًی و ظكٌّث را
پؼورش ىی دٍُغ و ایً ظّد اُؼىی ظّاُغ ةّد ةؼای یکی کؼدن ىؼدان ٌاراوی از ًؼیق ایغنّژی کَ ةارزجؼیً آن ًانتان پاکـحان و فؼكَ
داّف ىی ةاقغکَ ةَ ؿادگی صؼىث افؼاد را زیؼ پا ٌِاده وکكحار ةی رصياٌَ ةَ راه ىی اٌغازٌغ  ،چؼا کَ ایً زّاٌان ٌاراوی و ظام ظّد ةَ
ىذاةَ یک ُیؽم آىاده ةؼای قْهَ ور کؼدن ایً ٌّع ظكٌّحِای کّرکّراٌَ ىی ةاقغ .پؾ ةَ ًّر کهی ّّاىهی چّن ىضیي یک زاىَْ و قؼایي
ةغؼٌر ازحياّی و اكحنادی و ؿیاؿی و اظحالف كّىی و ًایفَ ای و آىّزقِای ةٍیادگؼایی در ىغارس دیٍی ظّد ّّاىم افؼاًی گؼایی و ةؼوز
و َِّر جؼوریـو زِاٌی ظّاُغ قغُ1.ؼچٍغ وْف ظؼد گؼایی و ٌلغ ٌاپػیؼی و ایـث در جفکؼات ؿیاؿی و فلغان رُتؼی ؿیاؿی ةا اٌغیكَ
ىحْارض در یک زاىَْ ُو ّّاىم دیگؼی در َِّر ایً ٌّع ىکحب افؼاًی جادیؼگػار اؿث.ونی از قکم گیؼی ایً ىکحب ظكٌّث گؼا زىان
زیادی ؿپؼی ٌكغه اؿث ،اىا اكغاىات ٌُاىی کَ در صال صاوؼ اٌسام ىی پػیؼد اىکان ٌاةّدی آن در زىان کّجاه ةـیار دقّار ىی ةاقغ ،کيا
ایٍکَ ُيیً گؼوه کّچک در صال یادگیؼی و اٌسام فْانیحِای اكحنادی ةا کكّرُای ىی ةاقغکَ ةَ ٌّّی در گـحؼش و پایَ ریؽی یک
صکّىث كّی ةـیار فْال ُـحٍغ .اىا ةا چاقٍی ٌله صؼیو قِؼُا وآدىکكی و ظكٌّث ٌـتث ةَ ُو ٌّّان ظّد ىی ةاقغ2.ةٍاةؼایً از
آٌسایی کَ دیً و ىػُب ةَ دنیم اُيیث ظامی کَ در ُـحی قٍاؿی و ةیٍف جاریط ٌگاران داقحَ و از ىتاٌی ىِو در جتییً جاریط كهيغاد
ىی قّد .ةَ ٌّّی ةیان ىی کٍغکَ ّهث ُيَ ایً اظحالف جفؼكَ ٌاقی از پؼاکٍغگی جفکؼ و فؼكَ گؼایی در ىیان ىـهيیً ىیتاقغ و ُيچٍیً
فحٍَ و فـاد افؼادی کَ ةا دیً اؿالم ىعانف ةّدن کَ از مغر اؿالم جا ةَ اىؼوز ایً ىعانفث وزّد دارد .و جا ةَ اىؼوز گؼوُِایی ىذم انلاّغه
و ًانتان و داّف کَ ةا کكحار افؼاد ةی گٍاه ةَ مّرت وصكیاٌَ چِؼه مهش ًهب اؿالم را ىعغوش ىی کٍٍغُ ،ؼچٍغ ُؼ اٌـان ّاكم ةا کيی
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صيیغ اصيغی ،ىلانًَ :انتان پاکـحانّ :هم پیغایف ،ىاُیث و چانكِای اىٍیحی
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فنهٍاىَ ؿیاؿث ،ىسهَ داٌكکغه صلّكی و ّهّم ؿیاؿی :دوره م،4قياره  1ةِار 91مفضَ 21-37
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جأىم ىیحّاٌغ اؿالم مهش ًهب و دیگؼ ظّاه را ةا گؼوُی کَ جفکؼات افؼاًی ظّد را ةَ دیً و ىػُب ٌـتث ىی دٍُغ و ىسّزی ةؼای ظّد
مادر ىی کٍٍغ ةؼای کكحار افؼاد ةی گٍاه وٌله صؼیو آنُ ،يیً آقکار قغن َهو و ةیغاد و جفؼكَ در ىیان ىـهيیً کَ ةاّخ قغه جا
ةیگاٌگان ةؼ ىـهياٌان چیؼه قٌّغ .ةَ ّتارجی ّغم ازؼای ّغانث ازحياّی و رّایث ٌکؼدن كّاٌیً ّؼفی و ُيچٍیً فـق و فسّر و فـاد کَ
ةاّخ ؿّء اؿحفاده دیگؼان قغ ،و ىٍسؼ ةَ پیغایف ایً گؼوُِای ظكک ىلغس کَ افْال ظالف رؿّم ةغّث ٌِادٌغ ،یٍْی کـاٌی کَ ةؼ
ظالف قؼیْث ّيم ٌيّدٌغ و كؼآن را ةَ ىؼاد ظّیف جاویم و جفـیؼ ٌيّدٌغ .کَ در ُؼ زىان َِّر ىی کٍٍغ و زاىَْ زِاٌی را ةَ چانف
1
ىیکكاٌٍغ.

وقض حریم تًسط افراطيًن ي تذاتيرکشًرَاي تيه المللی
ُؼ چٍغ در زىان زٍگ ؿؼد ،دٌیا ةا جضّالت زیادی ةَ چانف کكاٌغه قغ اىا زاىَْ ةیً انيههی ةْغ از فؼوپاقی قّروی ؿاةق ؿؼ
ؿالىث ةؼ روی زىیً ٌگػاقث  ،از زيهَ صاددَ  11ؿپحاىتؼ کَ اىٍیث ةیً انيههی را دچار جضّالت ةؾ قگؼفی ٌيّدو دیّار آٍُی کَ آىؼیکا
و ةؼظی از کكّرُا در اًؼاف ؿؼزىیً ظّد کكیغه ةّدٌغ را ةی ىٍْا ٌيّدُ .يیً ةاّخ قغ آىؼیکا و جيام کكّرُای اروپایی ةؼای ىتارزه ةا
جؼوریـو زِاٌی و افؼاًی گؼی ُو ؿّ و ُيگام قٌّغ .وةا صيهَ ةَ افغاٌـحان و ّؼاق اوج جكٍر و ٌله صؼیو کكّرُا را ةَ ٌيایف گػاقحً
ُؼچٍغ در ةضؼان افغاٌـحان جا صغودی ىّفق ّيم کؼدن اىا در ّؼاق و ُيچٍان کكحار غیؼ اٌـاٌی افؼاد غیؼ ٌُاىی ةَ چكو ىیعّرد و
ىحأؿفاٌَ زاىَْ ةیً انيهم ٌُارگؼ ایً ٌيایف ىی ةاقغ .واز ُو پاقیغگی ایً کكّرُای وْیف ىذم افغاٌـحان و ّؼاق ظّد ةاّخَِّ ،ر و
ةؼوز گؼوُِای افؼاًی و قتکَ ُای جؼوریـحی ظّاُغ قغ کَ از ةیً ةؼدن آن ةـیار دقّار و جتْات زیادی ظّاُغ داقث ،ىذم کكّر ّؼاق و
ؿّریَ کَ ةا َِّر داّف ایً گؼوه افؼاًی کَ کكّرُایی ىذم آىؼیکا وروؿیَ و ٌاجّ ٌحّاٌـحً آٌچٍان قایغ و ةایغ در از ةیً ةؼدن آن کار از
پیف ةتؼٌغ.زیؼا ایً گؼوه ُا ةا فؼوش ٌفث و ةغؿث آوردن دالرُای ٌفحی و یارگیؼی از افؼاد ُو فکؼ ظّد ةاّخ رقغ و گـحؼش ایً گؼوه
جؼوریـحی قغه اؿث .در ىـیؼ رفحار دونث ىؼکؽی ُو ةـیار ؿازٌغه ىی ةاقغچؼا کكّرُای ىذم ّؼاق و ؿّریَ ةایغ ًّری ةا ىؼدم ظّد
رفحار کٍغ و آٌِا را زػب ظّد و اًيیٍان ظاًؼ دٍُغ .جا ىؼدم آن زاىَْ ةَ ظاًؼ ىْیكث و ىـائم ىانی زػب ایً گؼوُِای افؼاًی ٌكٌّغ،
ةَ ّتارت دیگؼ در مّرجی صکّىث ىؼکؽی ىی جّاٌغ کكّر ةضؼان زده ظّد را از زیؼ افؼاًیٌّی ظارج کٍٍغ ،کَ ىؼدم آن زاىَْ را ةا صؾ
اّحياد واكْی ةَ ًؼف صکّىث ىؼکؽی ؿّق ٌيایٍ غ ،در غیؼ ایٍنّرت ةا ًؼفغاری اکذؼیث ىؼدم از ایً گؼوُِای افؼاًی و جؼوریـحی ورُا
کؼدن صؼیو ظنّمی ظّد ةاّخ جىْیف و فؼوپاقی صکّىث ىؼکؽی ظّاُغ قغ(.در ويً زهب كهّب و دنِا و افؽایف ىكؼوّیث ٌؽد
ةّىیان یک کكّر مّرت ةگیؼد ،ایً ىـأنَ ةاّخ کاُف صغاکذؼی جهفات غیؼ ٌُاىیان در ٍُگام اٌسام ّيهیات ٌُاىی اؿث)ودرىلاةم ُؼچَ
صيهَ صکّىث ةَ غیؼ ٌُاىیان ةیكحؼ ةاقغ و جهفات افؼاد ّام ىؼدم در ادؼ صيالت ٌادرؿث اجفاق ةیافحغٌ ،فؼت ىؼدم ٌـتث ةَ صکّىث و
ٌازیان یک کكّر ةیكحؼ ظّاُغ قغ و ایً ظّد ّاىهی ظّاُغ ةّد در دؿث افؼاًیّن و جؼوریـحِا کَ ىؼدىان ٌاراوی و زظو ظّرده از دونث
را ةَ ؿيث ظّد زػب ٌيایٍغ 2.ةَ ّتارجی اىؼوزه ىّوّع امهی کَ پؾ از ةِار ّؼةی ،ذًُ دٌیا را ةَ ظّد ىكغّل ٌيّده َِّر گؼوُِای
افؼاًی و جؼوریـو زِاٌی و ُيچٍیً افؽایف ٌله صؼیو ىیتاقغ ،از زيهَ داّف ،انلاّغه و ًانتان در کكّرُای ُيـایَ ایؼان کَ گؼوُِای
زاُم ىـهک و ظكٌّحؽا ىیتاقٍغ کَ ٌگؼاٌی ةؼظی از کكّراز ٌفّذ ایً افؼاًیّن ةَ ىؼدم زاىَْ قان ىی ةاقغ .چؼا کَ ةا افؼادی روةؼو
ُـحیو کَ ىؼگ را رُایی و آزادی ىی داٌٍغ وٌگؼش ایً ٌّع از افؼاد در صال گـحؼش اٌغ ٌَ ،ىی جّاٌیو آٌؼا ظیهی زود صػف و از ةیً ةؼد و
ٌَ ىی قّد ةَ راصحی از کٍارش ّتّر کؼد .فلي ةایغ از ایغه ُای ىعّف آٌِا آگاُی پیغا ٌيّد و از رظٍَ کؼدن در افکار ّاىَ ىؼدم زهّگیؼی
ٌيّد .اگؼ کيی دكث کٍیو ایً گؼوه افؼاًی کَ ظّد را دونث اؿالىی ّؼاق و قام ىی داٌغ (داّف) از افکار وغ غؼةی و اىؼیکایی اؿاىَ ةً
الدن ؿؼچكيَ ىی گیؼد .و از افغاٌـحان و پاکـحان ةَ ّؼاق و ةَ ؿّریَ و قام رؿیغه اؿث .ةا ایً زِم ىلغس ظّد ىيکً اؿث پایگاه و
ًؼفغاراٌی ةؼای ظّد در ایً دو کكّر فؼاُو کٍٍغ انتحَ آٌِاةا ایً ظكٌّث اُغافی را دٌتال ىی کٍٍغ ،از ایٍکَ ىؼدم ةا دیغن ایٌٍّر مفضَ
ُای آدم کكی ،جاب ىلاوىث را از دؿث ةغٍُغ و زؼأت ایـحادگی زهّی ایً گؼوه زٍایحکار را ٌغاقحَ ةاقٍغ .ةٍاةؼایً در پؾ ُيَ ایً
رفحارُا چٍغ ٌّع جفکؼ در ازةیً ةؼدن صؼیو ظنّمی یک زاىَْ وزّد دارد:از زيهَ -1جكکیم صکّىث ةَ ُيؼاه ظكٌّث -2از ةیً ةؼدن
دقيٍان -3جفکؼ جکفیؼی و جأکیغ -4یارگیؼی از ةیً زّاٌان اروپایی و آؿیایی ىی ةاقغ.

1

ؿیغ اةّانفىم روّی  -ةیٍف جاریط ٌگاراٌَ اةّانلاؿو ّتغاهلل کاقاٌی ةا جأکیغ ةؼ رویکؼد اّحلادی وی ،پژوُكِای ّهّم جاریعی ،دوره  5قياره  ،2پاییؽ و
زىـحان 1392
2
ىضيغروا جعكیغّ ،يهیات جأدیؼ ىضّر ،اؿحؼاجژی ایاالت ىحضغه در افغاٌـحان ،فنهٍاىَ ؿیاؿث ،ىسهَ داٌكکغه صلّق و ّهّم ؿیاؿی ،دوره  ،41قياره
 ،4زىـحان  1391مفضات 21 -37
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وقش ترخی از کشًرَا در تريز افراطيًن ي وقض حریم خصًصی
ةیكحؼ افؼادی کَ در گؼوه داّف ُـحٍغ از اروپا ؿفؼ کؼدٌغ ،ىعنّماً ىـهياٌاٌی کَ در اروپا ٌاىكان نکَ دار قغه یا ٍُّز ُيان
صؾ غؼب ؿحیؽی را درون ظّد پؼورش ىی دٍُغ .ةٍاةؼایً زِان غؼب ةا پؼورش دىّکؼاؿی ظّاُی در زاىَْ ةاّخ کٍار زدن ایً ٌّع
افؼادی کَ صؾ ُّیث در زِان غؼب ٌغارٌغ قغه اؿث .پؾ روزٌَ اىیغ ایً افؼاد ُيیً گؼوُِای افؼاًی ىی ةاقٍغ کَ ةَ آن پٍاه ىی
ةؼٌغٌ.اگفحَ ٌياٌغ کَ  11انی  15درمغ از افؼادی کَ ةَ ؿّریَ ؿفؼ ىی کٍٍغ زن ُـحٍغ .چؼا کَ ةا وزّد ىكکالت در ظاٌّاده و ّغم
اؿحضکام ظاٌّادگی در آن زاىَْ و ؿؼظّردگی و ةضؼان ةاّخ زػب زٌان در ایً گؼوه قغه اٌغ.در کٍار ایً ؿؼظّردگی یک ارجتاط ةیً دیً
پٍغاری ةا ٌله صؼیو و ظكٌّث افؼاًیّن وزّد دارد کَ ٌتایغ آن را ٌادیغه گؼفث در ایً ٌّع ظكٌّث ُا و کكحً افؼاد ةی گٍاه ةَ ٍّّان
ىعانفان قؼع ٌلف دیً را ةَ ٍّّان یک اىؼ اٌحؽاّی در قکم دُی ٌیؼوُای داّف جنّر ٌيّد ،چؼا کَ ةؼداقث فکؼی یک فؼد یا گؼوُی از
دیً ىی جّاٌغ ُيچّن یک قيكیؼ دو نتَ ةاقغ کَ گاُی اگؼ ایً افؼاد اگؼ ةعّاٍُغ ؿالیق قعنی و ٌفـاٌی ظّد را در آن وارد کٍٍغ ،ةاّخ
گيؼاُی ىی قّد .ونی اگؼ کالم ظغاوٌغ را ةا دیغ آگاه ةَ آن ةیاٌغیكٍغ ةَ ؿؼ ىٍؽل ىلنّد و ىغیٍَ فاوهَ ظّاٍُغ رؿیغٌ .اگفحَ ٌياٌغ ُيان
ًّر کَ دیً ةاّخ رقغ و جْانی جفکؼات ّانی ،ظّش ةیً ةَ ىضیي اًؼاف و انحؽام ةَ اظالكیات ىی قّدُ ،يان كغرت را ظّاُغ داقث کَ
ُيان رفحار اظحالل آىیؽ و ظالف ٌُو ّيّىی را فْال کٍغ و فؼد را ةا ىفاُیو اصـاس گٍاه و وؿّؿَ قیٌاٌی ةَ ىـیؼ ٌادرؿث و وصكحٍاکی
ُغایث کٍغ کَ ةاّخ افّل کؼاىث اٌـاٌی و دؿث ةَ ظكٌّث زدن ّهیَ ُيٍّع ظّد از روی کیٍَ ورزی و ّغاوت ظّاُغ قغ.کَ ُيَ ایٍِا در
1
یک ٌلٌَ زيِ ىی قّد کَ ٌلٌَ ٌّف پیكّایی ایً گؼوه ىی ةاقغ.

حق دفاع ازتماميت ارضی ي ترقراري حسه َمجًاري تيه المللی
ىیًِ دوؿحی كاٌٌّی جئّری ُؼقِؼوٌغ وفاداری ىغٌی ةؼای زّاىِ دىّکؼاجیک اؿث کَ ُغف ىیًِ دوؿحی كاٌٌّی ةَ ٍّّان
ىسيَّّ ّلایغ و گؼایف ُایی کَ قکهی از دىّکؼاؿی نیتؼال از كاٌّن را جلّیث ىی کٍغ.وایساد ةؼاةؼی و آزادی ةؼای افؼاد زاىَْ ىی ةاقغ،
ایً ىـئهَ ةاّخ ىی قّد کَ قِؼوٌغان در ایً زاىَْ آزاد و ةؼاةؼ ُيغیگؼ را كتّل داقحَ ةاقٍغ و جاییغ کٍٍغ ةٍاةؼایً ىیًِ دوؿحی و صفٍ
صؼیو ةیً انيههی ٍُگاىی ىسال َِّر ىی یاةغ .ةٍاةؼایً صـً ُيسّاری ٌَ جٍِا یک امٌالح ؿیاؿی در ارجتاط ةایک ؿؼزىیً و ىیان
کكّرُا ىی ةاقغ ،ةهکَ کارةؼد ةیً انيههی ٌیؽ دارد .ةَ ّتارجی ىیان اُم یک ىضم ،یا در رواةي دو ُيـایَ کَ درکٍارُو زٌغگی ىی کٍٍغ
ٌیؽ ىٌؼح ىی قّد  .داقحً ةِحؼیً ظاٌَ ،اىا ةا ُيـایَ ای ةغ و ٌاٍُسار و ىؼدم آزار ،ةـیار غیؼكاةم جضيم ُـث افؼاد ّاكم و ُّقیار ،در
زایی ظاٌَ ةؼ ىی گؽیٍٍغ کَ ىضهف ظّب و ُيـایگاٌف ؿانو و ةافؼٍُگ ةاقٍغ .و گؼٌَ ،یا ةایغ ظاٌَ را ّّض کٍٍغ ،یا ّيؼی در رٌر و
ّػاب ةَ ؿؼ ةؼٌغ صال ایً ىـئهَ را درصغ دوکكّر جْيیو ةغُیغ کَ اگؼ ةاُو جْاىم فؼٍُگی و ؿیاؿی واكحنادی داقحَ ةاقٍغ.ىؼدىان آن
کكّر ةَ راصحی در ؿؼزىیً وكهيؼو ُيغیگؼ وارد ىی قٌّغ و ةَ ٌّّی در پیكؼفث یکغیگؼ جادیؼگػارُـحٍغ اىا ةؼّکؾ اگؼ دو کكّر کَ
ىؼزُای ىكحؼك دارٌغ .در جعامو ودقيٍی ةاقٍغ ىٌيئٍا ىـائم فؼٍُگی و ؿیاؿی ةَ چانف کكیغه ىی قّد ىذم کكّرایؼان وّؼاق کَ
ُكث ؿال ةاُو درزٍگ ةّدن...و یا دو کكّر ةؼزیم و آرژاٌحیً کَ ةٌّر ؿٍحی ؿانِا ةاُو در جْارض ُـحٍغ و از نضاظ فؼٍُگی ُيغیگؼ را
ٌفی ىی کٍٍغ .ةٍاةؼایً ُيـایَ ظّبٌْ ،يحی ارزقيٍغی اؿث ُيیكَ دنِا ىحّزَ زایی ىی قّد کَ دوؿحی و ٌیکی از آٌسا ةسّقغ و
ةحؼاودُ .ؼ زا کَ ىٍتِ ظیؼ ةاقغ ،افؼاد ُو گؼدُو ىی آیٍغ و زاىَْ ،دنگؼم قغه ،ىضیي ُو آةاد ىی گؼددٌ .لف رفحار ٌیک در ُيـایگی
و در ایساد جسيِْای پؼقکّه و انفحِای ةـیار پؼ رٌگ اؿث.کيا ایٍکَ در دیً اؿالم ُو ایً ىـائم ةیان قغه اؿث و در صغیذی از اىام
مادق(ع) آىغه اؿث .آٌکَ ُيـایگی اش ٌیکّ ةاقغُ ،يـایگاٌف روزافؽون ىی قّد .صُـًُ انسّار یَْْيُؼُ انغّیارَ و یَؽیغُ فیِ األّيار .ةٍاةؼایً
رفحار و کؼدار دونحِا در جْاىم ةا یکغیگؼ در رواةي ةیً انيههی جْییً کٍٍغه اؿث .و در كاٌّن صلّق ةكؼ درىاده یک چٍیً ةیان قغه اؿث:
« جيام اةٍای ةكؼ آزاد زاده قغه و در صؼىث و صلّق ةا ُو ةؼاةؼٌغّ .لالٌیث و وزغان ةَ آٌِا ارزاٌی قغه و الزم اؿث جا ةا یکغیگؼ ةؼادراٌَ
2
رفحار کٍٍغ»

عًامل وقض حریم خصًصی تيه المللی
در ةادی اىؼةایغىفِّم ایً امٌالح وةارىٍْایی آن روقً وآقکارقّد وصلّق ىحؼجب ةؼ وی ٌیؽةیان گؼدد .کَ چٌّر ایً صؼیو ةَ
وؿیهَ ّّاىم گٌّاگّن ّيالٌ ،له ىی قّد 3.گفحٍی اؿث کَ ةضخ صلّق ةكؼُ 1و اززيهَ ىّوّّی ىؼجتي ةاایً ىـئهَ ىی ةاقغ وةِحؼیً
1

ؿایث ایؼٌا ،جضهیم پغیغه داّف از ىٍُؼه رواٌكٍاؿی ؿیاؿی 11 ،آةاٌياه 1394
2
ُاقيیا ٌفؼ ؛ ؿیغّهی ،زالنی  ،ىیٍا،واکاوی ىفِّىی دنتـحگی ىهی،فنهٍاىَ ىٌانْات وجضلیلات ازحياّی،دوره اول،قياره،3پاییؽ1391ص197انی215
3
غالىْهیؽاده  ،ىضيغ ،صلّق قِؼوٌغی در آییٍَ فؼىان  8ىادهای صىؼت اىام ظيیٍی (س) ةا جاکیغ ةؼ صق اىٍیث ظنّمی ؿایث زياران1392 .
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قاُغ آن  ،ایً ىٍكّر اظالق زِاٌی وةَ اظل ىاده  12اّالىیَ زِاٌی صلّق ةكؼىی ةاقغ کَ زٌغگی ظنّمی و اىّر ظاٌّادگی
را در پٍاه كاٌّن كؼار ىی دُغ و آزادی و اظحیار و اىٍیث را در زىؼه ی صلّق ةكؼ زِاٌی ىی داٌغ  ،ایً ىاده ىلؼر ىی دارد «اصغی
در زٌغگی ظنّمی ،اىّر ظاٌّادگی ،اكاىحگاه یا ىکاجتات ظّد ٌتایغ ىّرد ىغاظهَ ُای ظّدؿؼاٌَ واكِ قّد و قؼافث و اؿيف ٌتایغ ىّرد
صيهَ كؼار گیؼدُ ،ؼکؾ صق دارد در ىلاةم ایً گٌَّ ىغاظالت و صيالت ىّرد صيایث كاٌّن كؼار ةگیؼد» چؼا کَ ىّوّع قِؼوٌغ
کَ ارجتاط ىـحلیو ةا ایً ىّوّع دارد ،قاىم «ىـئّنیث پػیؼی قِؼی ،كاٌٌّيٍغ ةّدن قِؼوٌغانٍُ ،سار پػیؼی از انگّ ُای قِؼٌكیٍی»
ُو ىی ةاقغ 2.ةٍاةؼایً در جْؼیف قِؼوٌغ ىی جّان گفث کَ قِؼوٌغ کـی اؿث کَ صلّق فؼدی و زيْی ظّد را ىی قٍاؿغ و از آٌِا دفاع
ىی کٍغ ،كاٌّن را ىی قٍاؿغ و ةَ آن ّيم ىی کٍغ و از ًؼیق آن ىٌانتَ ىی ٌيایغ ،یٍْی دفاع از صلّق ظّدش و فؼدی کَ در اىّر قِؼ
ىكارکث دارد 3.واگؼ ةعّاُیو زایگاه صؼیو قِؼوٌغی را ةِحؼ ةكٍاؿیو ىیحّاٌیو ةَ ؿعً ارؿٌّ اغٍاء کٍیو ،از ٌُؼارؿٌّ یکی از ىِيحؼیً
ٍّامؼقِؼ ،قِؼوٌغان ىی ةاقٍغ و ایكان امم قِؼوٌغی را ةا اكاىث فیؽیکی در كهيؼو یک صکّىث یکی ٌيی داٌغ ،زیؼا ةیگاٌگان ةٍغگان
ىلیو قِؼ ُـحٍغ .ةٍاةؼایً آٌچَ ىی جّاٌغ ةَ ىذاةَ قِؼوٌغ جهلی ٌيّد .صق قؼکث درجنيیو ُای دونث ومالصیث اّيال صاکيیث صکّىث
اؿث...وةَ ّتارجی در گفحارؿلؼاط چٍیً ةیان قغه کَ اٌسام وَایف ىغٌی وظّدداری ازٌله ىلؼرات زاىَْ ایً دو وةژگی از ّيغجؼیً
ىـائم قِؼوٌغی ىی ةاقغ.ةَ ُيیً دنیم اؿث کَ در ىلاةم پیكٍِاد قاگؼداٌف ىتٍی ةؼ ایٍکَ از زٌغان فؼار کٍیغ ةَ قاگؼداٌف گفث
اًاّث صکو دونث ةؼای صفٍ ازحياّی وازب اؿث ونّ آٌکَ صکو دونث ةَ ظٌا ووؼر قعل ةاقغ 4.چؼا کَ ُيَ افؼاد اززِث اٌـاٌیث
دارای صغاكم صلّكی ُـحٍغ کَ رةٌی ةَ صیذیث و جاةْیث یا ىػُب یا ٌژاد یا رٌگ یا زٍؾ آٌِا ٌغارد و آٌِا را صلّق اٌـاٌی ىی ٌاىٍغو
کيیث ایً صلّق ةـحگی ةَ ًؼز فکؼ اکذ ؼیث یک ىهث و جيغن و ؿّاةق جاریعی آن دارد ،و واةٌَ ظامی کَ ىْؼف کيیث ىػکّر ةاقغ
وزّد ٌغارد .و دول در رواةي ةیً انيههی ىیم دارٌغ کَ ایً صغاكم صلّق را رّایث کٍغ5.پؾ رؿیغن ةَ صق ،ىعنّما صق آزادی از زيهَ
آىال و آرزوُای اٌـاٌِا در ًّل جاریط ةكؼی ةّده ُؼچٍغ در ر ؿیغن ةَ ایً صق زىان زیاد و ظٌِّای ریعحَ قغه اىا در ٌِایث ةكؼ ةَ
صلّق اٌـاٌی و واكْی ظّد دؿث پیغا ىی کؼد .ایً ؿیؼجکاىهی ٌَ جٍِا در دٌیا ةهکَ درکكّر ىا ایؼان ُو ىـیؼ ىكعل ظّد را ًی ٌيّده و
جا ةَ زاىَْ اىؼوزی رؿیغه اؿث...ةی قک غایث ٌُو ازحياع و ُغف از ووِ كّ اٌیً در ُؼ زاىَْ ای صفٍ صلّق و آزادی ُای افؼادی و
اٌحعاةات آزاد ةّده کَ آن زاىَْ را ةّزّد آورده اؿث 6.از زِث دیگؼ ةَ جسؼةَ روقً قغه کَ جأىیً ىٍافِ افؼاد و صفٍ ىنانش زاىَْ در
ؿایَ اصحؼام ةَ صلّق و آزادی افؼاد یک زاىَْ فؼاُو ىی قّد.
الف) وقض حریم خصًصی تًسط حاکمان ي ديلتُا
ةَ اّحلاد ىارك روجً زغی جؼیً جِغیغُا ّهیَ صؼیو ظنّمی اززاٌب دونحِاؿث ودرافؼاًی جؼیً ٌّع رفحارٍُ ،گاىی کَ صکّىث
فؼدی را دؿحگیؼ و رواٌَ زٌغان ىی ٌيایغ ىٍؽنث صؼیو ظنّمی وی راجلؼیتا ةَ ًّر کاىم ٌفی ىی کٍغ صکّىث ُيچٍیً ىی جّاٌغ صؼیو
ظنّمی رااز ًؼیق ةؼٌاىَ ُایی ةؼای جْییً ازتاری ُّیث ،آزىایف ىّادىعغرجسـؾ ةغٌی یک فؼدیازـث و زّ درظاٌَ ای ،صفٍ
وپؼدازش ىكعنات افؼاد در پایگاُِای ،اٌسام آزىایكگاه ژٌحیک و دروغ ؿٍر ازةیً ةتؼد ایٍِا جٍِا اٌغکی ازوؿایهی ُـحٍغةؼای ٌله صؼیو
ظنّمی ،ةٍاةؼایً ویژگی جِغیغُای صکّىث ّهیَ صؼیو افؼاد آٌـث کَ ةَ ىضه اؿحلؼار ،قِؼوٌغان دیگؼ ٌيی جّاٌٍغ از اٌسام ظّاؿحِای
صاکيیث ؿؼةاز ةؽٌٍغ والزؼم ةایغ اًالّات ىّرد ٌُؼ رادراظحیارصکّىث كؼاردٍُغ .وی ةاجّزَ ةَ اكحغارصکّىث ةؼای ورود ةَ صّزه صؼیو
ظنّمی قِؼوٌغان ةَ ٌکحَ ای درظ ّر جاىم اقاره ىی کٍغ قفافیث ،کَ ُغف ةـیار ؿحّدٌی و کارکؼد زاىَْ دىّکؼاجیک اؿث ،دریافث
ٌُارت صکّىحی ىٍْای ىحفاوجی ةَ ظّد ىی گیؼد .صکّىث ةَ ًّر ىْيّل ظّاؿحار قِؼوٌغی قفاف اؿث ىؼدىی کَ کٍكِایكان ةَ ؿادگی
كاةم جكعیل وةَ آؿاٌی كاةم ٌُارت اؿث 7.ةٍاةؼایً كاٌّن اؿاؿی ىا ٌیؽ ،کَ ةَ ًّر ىْيّل قیّه ی اؿحعؼاج و ةکارگیؼی اراده ی
1

ىسيَّّ صلّكی کَ ةَ ؿکٍَ یک کكّراّو ازةیگاٌَ وجتَْ درىلاةم دونث داده ىی قّدودرىـانَ صلّق ةكؼاىؼجاةْیث ٌتایغ دظانث داده قّدزیؼاایً
صغاكم صلّكی اؿث کَ اٌـان درُؼزاکَ ُـث ةایغدارا ةاقغ.درُيیً ىٍْی صلّق اٌـان ُو ةکارىی رود.
(زْفؼی نٍگؼودی ىضيغ زْفؼ ،پیكیً ،ص 231قياره )1844
2
ىِؼیؽی  ،ىِغی ،ىلانَ دونث دیٍی وصؼیو ظنّمی ،ىسهَ صکّىث اؿالىی ،جاةـحان  ،1378قياره12ص 15و18
3
روایی ،وصیغه ،زرافكان ٌ ،ـؼیً ،ىلانَ صلّق ورفحارقِؼوٌغی ،ىْاوٌث ازحياّی فؼٍُگی ٍُؼی قِؼداری کالٌكِؼجتؼیؽ
4
زارع  ،صيیغ ،فهـفَ دیً ،قياره ،71ؿال ُفحو ،ؿال 1389
5
زْفؼی ،نٍگؼودی ىضيغ زْفؼ ،پیكیً ،ص 231قياره 1841
6
ؿهب صلّق و آزادی ُای ؿیاؿی و ّيّىی ىاٌٍغ آزادی قؼکث در اٌحعاةات ٌافػ ٌیـثُ ،يچٍیً آزادی اٌحعاب قغم و ىـکً و رزّع ةَ دادگاه و
اٌحعاب وکیم( .امم  21ةَ ةْغ كاٌّن اؿاؿی)
7
ٌيکغوؿث ،صـً،اظالق صؼفی ای،صؼیو ظنّمی وصق دؿحؼؿی ةَ اًالّات ،ىسهَ رؿاٌَ ،جِؼان ،جاةـحان  ،1385قياره66
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ىهی را ىْیً ىی کٍغُ ،يیكَ ٌحیسَ ی ُيَ پؼؿی ىؼدم ٌیـث جا چٍیً فؼض قّد کَ ىیذاق ىهی اؿث .ةایغ پػیؼفث کَ
چِارچّب اراده ی ىهی ُيّاره ظارزی ةّده و اّحتار آن ةَ دنیم وؼورت اؿث.از ٌُؼ ؿیاؿی ،ىٍاؿب جؼیً راه صم ىیان دونث و
ىؼدم ایً اؿث کَ كغرت صکّىث ةَ پیؼوی از ظّاؿث ُای ىهی ازؼا قّد .جسؼةَ ٌیؽ ٌكان داده اؿث کَ ةَ ُیچ صکّىحی ٌيی
جّان چٍغان اّحياد کؼد کَ ىهث ةی ُیچ كیغ و ىؼزی ةَ ًّر ىٌهق در اظحیار آن كؼار گیؼد .ةَ ُيیً وزَ  ،در ةـیاری از
كّاٌیً اؿاؿی ،دونث در ةعف كاٌّن گػاری ٌیؽ از جساوز ةَ امّل ةؼجؼ ىهی ىاٌٍغ صلّق ةكؼ ،ىػُب و ...ىٍِ قغه اٌغ .ةٍاةؼایً ،آٌچَ
ةؼای ىضغود ؿاظحً دونث ُا در ّيم اُيیث دارد ،در ىؼصهَ ی ٌعـث ؿازگار کؼدن صاکيیث ةا ىّاٌِ ظارزی و در ىؼصهَ ی
دوم پاؿغاری و صيایث واكْی از امّل كاٌّن اؿاؿی اؿث 1....اّالىیَ زِاٌی صلّق ةكؼ ،ىیذاق ةیً انيههی صلّق ؿیاؿی و ىغٌی و در
ةـیاری دیگؼ از ىْاُغات ةیً انيههی و ىٌٍلَ ای صلّق ةكؼ ةؼ صيایث از صؼیو ظنّمی جاکیغ قغه اؿث جلؼیتاً جياىی کكّر ُای زِان
در ىاده ا ی از كاٌّن اؿاؿی ظّد ةَ ایً صق جّزَ کؼده اٌغ دؿث کو ایً كّاٌیً ،صق ىنّن ةّدن ىضم زٌغگی و اىٍیث ارجتاًات وفٍاوری
را ىّرد جّزَ كؼار داده اٌغ ةـیاری از كّاٌیً اؿاؿی کَ ٌگاقحَ قغه اٌغ ،صلّق اظحنامی فؼد را در دؿحؼؿی و کٍحؼل اًالّات قعنی
ظّد ةَ رؿيیث قٍاظحَ اٌغ .انتحَ در ةـیاری از کكّر ُا ٌیؽ کَ در كاٌّن اؿاؿی قان صؼیو ظنّمی ةَ مؼاصث ىّرد جّزَ كؼار ٌگؼفحَ
اؿث ،دادگاه ُا ةؼای ىضافُث از ایً صق ةَ كّاٌیً ّادی دیگؼ اؿحٍاد کؼدٌغ .ایً ٌکحَ را ٌتایغ از ٌُؼ دور داقث کَ ٌتّد یک جْؼیف ظاص
ةَ ىٍْای کو اُيیحی ایً ىفِّم ٌیـث ةَ یک ىٍْا جياىی ىّارد صلّق ةكؼ زٍتَ ُا و اةْادی از صق صؼیو ظنّمی ةَ قيار ىی روٌغ
ةؼاؿاس ىاده ُكث کٍّاٌـیّن اروپایی صيایث از صلّق ةكؼ و آزادی ُای اؿاؿی ؿال ُ1951يَ صق دارٌغ ةَ صؼیو ظنّمی و زٌغگی
ظاٌّادگی ،ظاٌَ و ىکاج تات آٌان اصحؼام گػاقحَ قّدُ .یچ ىلام دونحی ٌتایغ از ایً صق جْؼض کٍغ ،ىگؼ ىٌاةق كاٌّن و در مّرجی کَ ایً
کار ةؼای ىنانش اىٍیث ىهی ،اىٍیث زاىَْ ،رفاه اكحنادی کكّرةاقغ ،و پیكگیؼی از ةی ٌُيی یا جتِکاری ،صفٍ ؿالىث اظالكی یا ةؼای
صيایث از صلّق و آزادی ُای دیگؼان در یک زاىَْ دىّکؼاجیک وؼوری ةاقغ از ٌُؼ ةـیاری از ٌّیـٍغگان اٌگهّؿاکـّن و فؼاٌـّی صق
اصحؼام ةَ زٌغگی ظنّمی ّتارت اؿث از صق ةؼظّرداری از صؼیو ظنّمی ،صق زٌغگی کؼدن دور از اٌُار ّيّىی جا آٌسا کَ قعل ىی
ظّاُغ...وُيچٍیً ازٌگاه دیگؼ درىّرد صفٍ صؼیو در زّاىِ دیگؼکكّرُا اززيهَ آنيان کَ گؽارش ظتؼگؽاری آن کكّر ،ؿازىان صفٍ
صؼیو ظنّمی ةیً انيهم در زغیغجؼیً گؽارش ظّد اّالم کؼد در ؿال گػقحَ ىیالدی دظانث کكّرُا در اىّر ظنّمی افؼاد روٌغ
مّْدی داقحَ اؿث .ةؼ ایً اؿاس یٌّان از ٌُؼ صفٍ صؼیو ظنّمی در ىیان کكّرُای زِان رجتَ اول را دارد و آنيان کَ در ؿال 2116
در مغر ایً زغول ةّد ،ةَ ىیاٌَ ُای آن ؿلّط کؼده اؿث .کٍحؼل ىکانيات ظنّمی ،ارجتاًات ایٍحؼٌحی ىاٌٍغ پـث انکحؼوٌیک و ارجتاًات
ظارزی از زيهَ ىّاردی اؿث کَ ةَ قغت از ؿّی ةؼظی ازدونث ُای در ىّرد قِؼوٌغان ایً کكّرُا ةَ ازؼا درىی آیغ 2.درصانی کَ در
كّاٌیً و صلّق ىغٌی وّاةي وكّاّغی اؿث کَ رفحار ُای ظامی ىذم ٌله ِّغ یا ورود ةَ صؼیو ظنّمی دیگؼان ىٍِ ىی کٍٍغ ةؼظی
وّاةي ىغٌی دیگؼ اقعاص را كادر ةَ ٌیم ةَ اُغاف ظامی ىی کٍغ.ىذم جٍُیو ومیث ٌاىَ كاٌٌّی وّلغ كؼاردادُای الزم االزؼاء واكْیث
3
آٌـث کَ ةؼای صفٍ ٌُو وآراىف زاىَْ ُو كّاٌیً زؽائی وُو كّاٌیً ىغٌی اُيیث دارٌغ.
ب)وقض حریم خصًصی تًسط اشخاص
قِؼوٌغان ةا اةؽارُای گٌّاگٌّی کَ ،اىؼوزه ةؼای گـحؼش فْانیحِای اكحنادی ظّدةَ کار ىی گیؼد صؼیو آٌِادرىْؼض جِغیغكؼارىی
گیؼد درىضیي کارقؼکحِا درجالش ةؼای اّيال کٍحؼل ةیكحؼ ةؼکارکٍان ظّد ازًؼیق ىسيَّّ ای قیّه ُای ٌُارجی اٌسام ىی پػیؼد.ایً
قیّه ُای ٌُارت وکٍحؼل قاىم قٍّدىکانيات جهفٍی ةؼرؿی اًالّات درون رایاٌَ ُایی کَ کارکٍان ازآٌِا اؿحفاده ىی ٌيایٍغوٌیؽکٍحؼل وب
ؿایحِایی کَ کارکٍان ةَ آٌِا ىؼازَْ ىی کٍٍغ ودرؿٌش ّيّ ىی ٌیؽقؼکحِا ةا اؿحعؼاج اًالّات پیؼاىّن رفحاراكحنادی ىكحؼیان ،صؼیو
ظنّمی آٌان راٌله ىی کٍٍغویا ةاىّکّل کؼدن ارائَ ظغىات در ازای دریافث اًالّات ازىكحؼیان وزَ دیگؼی ازجْؼض قؼکحِا ةَ صؼیو
ظنّمی قِؼوٌغان اؿث .واگؼ درىّاردی کَ دریافث اًالّات ازىكحؼیان وؼوری ةاق غ صفٍ وٌگِغاری آن ةؼِّغه ظّد قؼکث ىی ةاقغ ةَ
ًّر ىذال ٌكاٌی ىكحؼی ةؼای ارؿال کاالی ىّردٌُؼ ُیچ جىيیٍی ةؼای اؿحفاده ٌکؼدن ازایً ٌكاٌی درىّارد ٌاىؼةّط وزّد
ٌغارد.جِغیغقؼکحِا ّهیَ صؼیو ظنّمی کارگؼان ویا ىنؼف کٍٍغه یٍْی کـاٌی کَ ةَ دنیم رواةي اكحنادی قان ةا قؼکحِای ظنّمی
4
ٌاچارٌغکَ كـيحی اززٌغگی ظنّمی ظّدرا فاش کٍٍغ صال آٌکَ اگؼكغرت اٌحعاب داقحٍغ آن زٍتَ ُا را ظنّمی ٌگاه ىی داقحٍغ.

1

ویم  ،دوراٌث  ،جاریط جيغن زِان،جؼزيَ ویاءانغیً ًتاًتایی ،جِؼان ،اٌحكارات اٌلالب اؿالىی" روؿّ-و اٌلالب"ص 236
2
صلیلث ،یگاٌَ ،روزٌاىَ اّحياد،ویـحا ىؼزِ ىِيحؼیً ٍّاویً ظتؼی ،یکكٍتَ  24فؼوردیً 1393
3
آٌغرو  ،آنحيً ،ىلانَ صکّىث كاٌّن چیـث؟ ىحؼزو ،پؽقک ىؼٌغی ؿْیغ  ،ىسهَ دادٌاىَ ،ىِؼ 1389قياره 5
4
ٌيکغوؿث  ،صـً،پیكیً ،قياره66
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ج) وقض حریم خصًصی تًسط تکىًلًشي جذیذ
یکی ازٌکات کهیغی درٌفّذ ةَ صلّق افؼاد ةی دفاع وظّش ةاور زاىَْ ،پیكؼفث فً آوری ىی ةاقغ .ةَ ّتارجی دیگؼ دؿحاوردُای فً
آوری کَ ةٍا ةَ ادّای جّنیغ کٍٍغگان و صاىیان آٌِا ةَ ىٍُّر جىيیً ةیكحؼ صلّق اٌـاٌِا وجلّیث ٌلف ُای ٌُارجی آٌِا ةؼای کٍحؼل
دونحِا یكان ؿاظحَ ىی قّد .ظّد ةَ اةؽاری ىضؼىاٌَ و در ةـیاری از ىّارد ٌاقٍاظحَ ةؼای ٌله ُؼچَ ةیكحؼ صلّق ُيیً اٌـاٌِا جتغیم
ىی قّد .ةٌّرکهی فٍاوری قکهِای ظامی ةَ ظّد ىی گیؼدوچَ ةـا از ًؼیق فؼآیٍغی کَ ةَ ىذاةَ ایساد ُغفيٍغکؼدن ٌُام ظاص فِو ىی
قّد ،ةَ اجعاذ ٌُاىِای جازه ىٍسؼظّاُغقغىلنّد آٌـث کَ پیكؼفث و اةؽارُای ٌُارت ةَ ایسادٌُام ُغفيٍغی ىی اٌساىغ.آدىی وؿّؿَ
ىی قّدکَ ایً فؼآیٍغرا ةَ ىذاةَ فؼایٍغی ةانٍـتَ ظّدىعحارىالصَُ کٍغ نیکً پاؿعگّ ةّدن اٌـان ٌتایغ درُیچ ٌُام ٌُارجی ٌادیغه
اٌگاقحَ قّد .پؾ  2ویژگی فٍاوری دركهيؼو ٌُارت را چٍیً ةایغ ةؼقيارد -1...جلّیث یٍْی جّاٌایی فٍاوری درافؽایف كغرت گؼدآوری
اًالّات ودظانث درزٌغگی ظنّمی اؿث ةَ ًّر ىذال ،نٍؽ زوم دورةیً کَ ةَ گؽارقگؼ اىکان ىی دُغ فامهَ ای دورجؼ را ىكاُغه
ورویغادُایی رادتث کٍغ ةَ گٌَّ ای دیگؼ ةَ ىاىّر پهیؾ اىکان ىی دُغکَ یک ارجتاط قعنی رااؿحؼاق ؿيِ کٍغ ویا ةؼصـب اجفاق
ةكٍّدّ-2.ادی ؿازی ،ویژگی دیگؼدر جِغیغآىیؽ ةّدن فٍاوری ّهی َ صؼیو ظنّمی ىی ةاقغ کَ ىٍُّرازایً امٌالح جّزَ ةَ فؼایٍغ ورود
فٍاوری ٌُارت ةَ زٌغگی ةَ ىذاةَ فؼایٍغ زاری وًتیْی اؿث.درصلیلث جکٍّنّژی ةؼای اؿحلؼار انگّ یا قیّه ٌُارت ىّرد اؿحفاده كؼار ىی
گیؼد .ةؼای روقً قغن ةضخ ىی جّان ایً ًّر ىذال زدکَ دورةیٍی ةؼای وتي جنّیؼ مٍغوق ةاٌک روقً اؿث ایً یک ىذال ىذتحی اؿث
کَ اؿحفاده ازفٍاوری ٌُارت اؿث ،زیؼاةاٌک درةؼاةؼ ؿؼكث وازىكحؼی ةَ ٍُگام ةؼوز یک ٌؽاع ؿاده ىؼاكتث ىی کٍغ.اىا اگَ ُيیً دورةیً در
اجاق پؼوو ٌنب قّد صحی ةؼای زهّگیؼی از ؿؼكث ،ىيکً اؿث ةؼای ىكحؼیان ایساد ىؽاصيث کٍغ1...وُيچٍیً درزّاىِ زِاٌی ودر
کيیـیّن امالصات صلّكی اؿحؼانیا در گؽارش ظّد در ؿال  1983در ىّرد ٌله صؼیو افؼاد جّؿي فٍاوری و اًالّات اىؼوزی و ؿِّنث
فؼاُو کؼدن ایً جکٍّنّژی ةؼای ٌله صؼیو ظنّمی دیگؼان کَ ظّد جِغیغی ةؼای آزادی و اىٍیث و اؿحلالل افؼاد زاىَْ ىی ةاقغ ،چٍیً
ةیان ىی کٍغ« ...اةؽارُای ًّالٌی و فّق انْاده ریؽ ایً اىکان را فؼاُو آورده اؿث کَ ٌاىَ ُای ىّزّد در مٍغوق ُای پـث را ةا پیچیغن
دور آٌِا از مٍغوق ُا ظارج کٍٍغ ،ةا اؿپؼی ُایی ظاص ىی جّان ىحً ةْىی ٌاىَ ُا را ةَ مّرت ىّكث ٌاىؼئی کؼد را ةعّاٌغو ةْىی
2
جسِیؽ ات اؿکً انکحؼیکی ىی جّاٌغ ةا جّزَ ةَ ةـیاری از زُّؼُای ةَ کار رفحَ در کارةً ُا ىحً آٌِا را قٍاؿایی کٍٍغ.
تررسی ريان افراطی گري در وقض حریم خصًصی
ةَ ًّر کهی رواٌكٍاؿی ؿیاؿی در دٌیای اىؼوز یکی از ىـائم ٌّیً ىضـّب ىی قّد کَ ةَ رفحار ؿیاؿی افؼاد در یک زاىَْ ىی
پؼدازد کَ ایً گؼوُِای افؼاًی ىذم (داّف) یک پغیغه ؿیاؿی و رواٌكٍاؿی ىضـّب ىی قّد کَ آقّب ؿاز ىی ةاقغ و در چارچّب دو
انگّ رواٌكٍاؿی قکم گؼفحَ اؿث -1 .انگّ ووْیث گؼا ،ایً انگّ ةَ ّاىم ُایی گفحَ ىی قّد کَ رفحار ؿیاؿی را قکم ىی دُغ و در واكِ
قؼایي صاکو ةؼ فؼد ةاّخ ةؼوز یک رفحار ؿیاؿی ظّاُغ قغ -2 .انگّ فؼد گؼا ،ةاورُا و اّحلادات یک فؼد ،رفحار ؿیاؿی او را ایساد ىی کٍغ
کَ در ٌحیسَ ایً دو انگّ امهی ىی ةاقغ کَ یٍْی قؼایي صاکو ةؼ زِان ظاورىیاٌَ ،کكّرُای ّؼةی و ُيچٍیً غؼةی ُا ةا قیّه ٌگؼش و
جفکؼات آٌان ٌـتث ةَ پغیغه ُای زِاٌی ةا وزّد آىغن گؼوه افؼاًی ىذم داّف وًانتان ىضـّب ىی قّد .ةٍاةؼایً ةَ ًّر کهی اؿحتغاد
ؿیاؿی در ةؼظی از کكّرُای ظّد ةاّخ دل زدگی ىؼدم از صاکيان ظّد گؼدد.صحی پؾ از زٍگ زِاٌی دوم كاره آؿیا و ةؼظی از کكّرُا
زیؼ صاکيیث صاکياٌی ةّدٌغ کَ ةَ ىؼدم ظّد وّ غه آزادی ىی دادٌغ و ًتلَ ىحّؿي زاىَْ را جؼكیب ةَ ؿحاٌغن آزادی از ًؼیق صاکيان ىی
کؼدٌغ .ةا ایً صال ایً ىٍاككات صم ٌكغه ةاكی ىی ىاٌغ ىذم اظحالف ىؼدم فهـٌیً و اؿؼائیم ،کَ دٌیای ّؼب ؿانِا کّقیغ اىا جّفیلی در
ایً زىیٍَ ةَ دؿث ٌیاورد .ةَ ّتارجی ُؼ چٍغ ةؼظی از ُي یً کكّرُای ّؼةی وْف ىغیؼیث ظّد را فؼافکٍی ىی کٍٍغ .اىا در ؿال 2112
ىیالدی گؼوُی از ٌعتگان ّؼب گؽارش را ةؼای ؿازىان ىهم جِیَ کؼدٌغ و اّالم ٌيّدٌغ کَ دٌیای ّؼب در زىیٍَ آزادی و فْانیث ُای
ؿیاؿی ىعنّما در ىغیؼیث جّاٌيٍغی زٌان دچار کيتّد و اگؼ ایً زظيِا را ةِتّد ٌتعكغ دونث ةا ٌحیسَ ةغؼٌسی روةؼو ظّاٍُغ قغ کَ
اجضادیَ ّؼب ةَ ایً ىّوّع جّزَ ای ٌكان ٌغاد کَ ىـئهَ ةا ةِار ّؼةی روةؼو قغ و دونحِا یکی پؾ از دیگؼی فؼوپاقیغن و ةاّخ َِّر
افؼاًیّن ىػُتی ىذم داّف و انلاّغه گؼدیغ .چؼا کَ دونحِایی کَ گؼوه ىیاٌَ رو در ةیً افؼاد ؿیاؿیّن ٌغاقحَ ةاقغ و جک ىضّر اؿحتغادی
3
ةاقغ ،ةَ ةالی ظاٌيان ؿّز افؼاًی گؼی دچار ظّاٍُغ قغ وصؼیو ظنّمی کكّر وجياىیث اروی آن را دؿث ظّش جغییؼ ىی ٌيایغ.

1

جام  ،ةؼگؼدت ،ىسهَ ؿیاصث غؼب ،ىِؼ 1391قياره98
The Law Reform Commission of Australia. 1983 Para 94
3

ؿایث ایؼٌا ،جضهیم پغیغه داّف از ىٍُؼه رواٌكٍاؿی ؿیاؿی 11 ،آةاٌياه 1394

2
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وتيجٍ گيري
ُؼزىان جْاروات در یک زاىَْ جؼىیو قّد و جفکؼات ىؼدم در زِث آزادی و ُيتـحگی ؿّق داده قّد آن زاىَْ در ىلاةم
جْنتات ىلاوىث و ّکؾ انيْم ٌكان ظّاٍُغ داد ،کَ ظّد و ازحياع را دردیّار ؿٍگی ذًُ ؿیاه ىضنّر ٌکٍٍغ ،ةَ ٌّّی اٌـان ُؼچَ از
فلؼ فؼٍُگی دور ةاقغ  ،زاىَْ ای ظّاُیو داقث ةاُّش وآگاه کَ ةغی و ظّةی را جكعیل و راه درؿث زٌغگی را پیغا ظّاُغ ٌيّد ،افؼاط
در ُؼ چیؽی ةاّخ ازةیً رفحً صؼیو قعنی ظّد وافؼادی ظّاُغ قغ کَ در کٍار ىا زٌغگی ىی کٍٍغُ.ؼچٍغ در کٍار ایً ؿؼچكيَ جفکؼات
ذٍُی ةكؼی ،جيام صاکيان ُو ٌلف ةـؽایی را ةازی ظّاٍُغ ٌيّد وةاّخ ىی قّد ایً جفکؼات ذٍُی ىذتث در زِث صفٍ صؼیو ظنّمی
زاىَْ وقکّفا قغن آن قّد و ُيچٍیً ةاّخ ظّاُغ قغ انگّی ةؼای زّاىِ دیگؼ گؼدد .پؾ صاکيان یک ازحياع جادیؼ ةـؽایی در ٌّع
رفحار جک جک افؼاد زاىَْ دارٌغ .و اگؼ درذًُ ةؼظی از افؼاد زاىَْ پؼاز جْنتات ىٍفی ةاقغ ةازُو رفحارصکام در ٌكؼ و ةؼوز ایً جفکؼات
ىٍفی کَ ةاّخ ازةیً رفحً ٌله صؼیو قعل ىی گؼدد جادیؼ گػار اؿث.ةٍاةؼایً اگؼ ُؼ کكّر ةَ ًّر ىحّازن ُيان ىٍافِ اٌـان دوؿحاٌَ ای
را کَ ةؼای ظّد و افؼاد زاىَْ ظّدش ىی ظّاُغ ،ةؼای دیگؼ کكّرُا کَ دارای اىکاٌات کيحؼی اؿث ةعّاُغ یٍْی ٌلف پغرظّاٌغه ةؼای
کكّرُای وْیف جؼرا ةازی کٍغ ،ىٌيئٍا زاىَْ ةیً انيهم ّاری ازجيام جْنتات ظّاُغ قغ .وصؼیو ظنّمی ىٌٍلی و زِان ةیً انيههی از
ٌؽاع و زٍگ در اىان ظّاُغ ىاٌغ .وایً صامم ٌيی قّد ىگؼایٍکَ جيغن ةكؼی ٌـتث ةَ ُيٍّع ظّددرایً کؼه ظاکی اصـاس دنـّزی و
ىضتث ٌيایغ.و دؿث دوؿث ةَ ؿّی ُو دراز ٌيایٍغ و از قْهَ ُای زیؼ ظاکـحؼ افؼاط گؼی آب ؿؼد ظاىّقی ةؼیؽٌغ واز َِّر ایً ٌّع افؼاد
در زاىَْ زهّگیؼی کٍٍغ.جا صؼیو ظنّمی ُيَ اككارزاىَْ ةَ کيال صفٍ ةياٌغ.

پژوهش در فقه و حقوق ،شماره  ، 3بهار  ،9316ص 31 -48
ISSN: 2463-3675

http://www.Joce.ir

مىاتع ي مراجع
[ ]1زْفؼی نٍگؼودی ىضيغ زْفؼ ،ص 231قياره 1844
[ ]2صيیغ اصيغی ،ىلانًَ :انتان پاکـحانّ :هم پیغایف ،ىاُیث و چانكِای اىٍیحی
[ ]3روایی ،وصیغه ،زرافكان ٌ ،ـؼیً ،ىلانَ صلّق ورفحارقِؼوٌغی ،ىْاوٌث ازحياّی فؼٍُگی ٍُؼی قِؼداری
کالٌكِؼجتؼیؽ
[ ]4زارع  ،صيیغ ،فهـفَ دیً ،قياره ،71ؿال ُفحو ،ؿال 1389
[ ]5ؿیغ اةّانفىم روّی  -ةیٍف جاریط ٌگاراٌَ اةّانلاؿو ّتغاهلل کاقاٌی ةا جأکیغ ةؼ رویکؼد اّحلادی وی ،پژوُكِای ّهّم
جاریعی ،دوره  5قياره  ،2پاییؽ و زىـحان 1392
[ ]6ؿایث ایؼٌا ،جضهیم پغیغه داّف از ىٍُؼه رواٌكٍاؿی ؿیاؿی 11 ،آةاٌياه 1394
[ ]7غالىْهیؽاده  ،ىضيغ ،صلّق قِؼوٌغی در آییٍَ فؼىان  8ىاده ای صىؼت اىام ظيیٍی (س) ةا جاکیغ ةؼ صق اىٍیث
ظنّمی ؿایث زياران1392 .
[ ]8فنهٍاىَ ؿیاؿث ،ىسهَ داٌكکغه صلّكی و ّهّم ؿیاؿی :دوره م،4قياره  1ةِار 91مفضَ 21-37
[ ]9ىضيغروا جعكیغّ ،يهیات جأدیؼ ىضّر ،اؿحؼاجژی ایاالت ىحضغه در افغاٌـحان ،فنهٍاىَ ؿیاؿث ،ىسهَ داٌكکغه صلّق و
ّهّم ؿیاؿی ،دوره  ،41قياره  ،4زىـحان  1391مفضات 21 -37
[ ]11ىِؼیؽی  ،ىِغی ،ىلانَ دونث دیٍی وصؼیو ظنّمی ،ىسهَ صکّىث اؿالىی ،جاةـحان  ،1378قياره12ص 15و18
[ُ ]11اقيیا ٌفؼ ؛ ؿیغّهی ،زالنی  ،ىیٍا،واکاوی ىفِّىی دنتـحگی ىهی،فنهٍاىَ ىٌانْات وجضلیلات ازحياّی،دوره
اول،قياره،3پاییؽ1391ص197انی215
[ٌ ]12يکغوؿث ،صـً،اظالق صؼفی ای،صؼیو ظنّمی وصق دؿحؼؿی ةَ اًالّات ،ىسهَ رؿاٌَ ،جِؼان ،جاةـحان ،1385
قياره66
[ ]13ویم  ،دوراٌث  ،جاریط جيغن زِان،جؼزيَ ویاءانغیً ًتاًتایی ،جِؼان ،اٌحكارات اٌلالب اؿالىی" روؿّ-و اٌلالب"ص
236
[14] The Law Reform Commission of Australia. 1983 Para 94
[15] http://www.utoronto.ca/ian/privacy/privacy.html
http://www.answers.com/topic/privachttp://www.yahoo.com
[16] The International Covenant on Civiland Political Rights
[17] http://www.Islamic.Fegh.Orglmagazinesfeghti11.html
[18] The Law Reform Commission of Australia. 1983 Para 94
[19] Banisar, David, Privacy & Human Rights, An International Survey of Privacy Laws
and Development, Washangton D.C., 1th edition, Electronic Privacy Information
Center, 2000, p. 2.
[20] Oxford, A dictionary of Law, Edited by Elizabeth A. Martin, UK, Oxford University
Press, 2003, p. 381.
[21] http://www.answers.com/topic/privacy
[22] Ibid.

