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 در حقوق   یبر مفهوم جرم جاسوس یراهبرد یملتأ 

 رتو بهار عربی در پ و ایران بحرین  عربستان،
 1 سید محمد هاشمی 

 *2 احمد فالحی

 3 جمال بیگی

 
 چکیده 

پایشاااهی  ،  ر یاا اری   اقتاارارارای ینیااای عاار    ی هااا م ی رژ   از   برخی   پس از بهار عربی که سبب سرنگونی 
ر یولت های عربی نگران یومینوی بی ثباتی سیاسی آغاز شره از تااونس  یر قررتش ی   ومتحرین سعویی 

  پرتو بهار عربی یر یرون ینیای عر  شاار ایران یر   نگران افزایش نفوذ از طرفی پایشاهی سعویی  شرنر. 
وابسااته    وکشااورهای   پایشاااهی سااعویی ، باعث نگرانی شااریر  بحرین یر    ی ایران ن ی آفر نقش یر این میان  

یسااتگیری    بااا   وعربسااتان   مقاماااب بحاارین ییر،  با ایران ار  ها تنش  وافزایش ی ایران ها ت ی فعال نسبت به 
  ی بحاارین، ایااران، افتانسااتان، لبنااان و ... بااه اتهااا  از کشااورها ی مختلف  ها ت ی تابع شیعیان با    تعرایی از 
حکم به مجازاب اعرا  آنان نمویناار.    وسپس ناعایالنه آنان پریاخته   با ایران به محاکمه  وارتباط  جاسوسی 

یر مواجه بااا    وبحرین عربستان    ی یر کشورها   ی راهبری مجازاب جاسوس که سؤال یر این مقاله این است 
  ؟ ساات ی شااره   اشاره  ی کشورها  ی اطالعات  ی ها س ی ( سرو ن ی مخبر  ، خصوص )منابع به  ی جاسوس   ن ی متهم 

حاضاار، بااا رول تحلیلاای،    مقالااه    ااه خواهاار بااوی؟   وبحرین یر قبال عربستان  ران ی ا  مطلو   وراهبری 
سه کشور، جاار     یر هر نموی که مقنن    ومشخص را بررسی    موجوی تطبیقی، قوانین ی با رویکری ا کتابخانه 

جر  انگاری صورب نگرفته    یر عربستان است،    کریه اشاره نکریه بلکه به مصاییق آن    ف ی تعر جاسوسی را 
قاضی    وسلیقه یخالت    وامکان   شوی ی م اسال  صایر    عت ی شر قانون    اساس   وبر احکا  عمرتًا اعرا    وصرور 

تحت عنوان جاارا م علیااه امنیاات، جاار  انگاااری الز   بحرین    یر کشور وجوی یاری، اما    رور حکم ص یر 
 . باشر ی م مجازاب صایره یر بحرین نیز اعرا     وعمره صورب ارفته  

 

 . امنیت ملی، بحرین، جر  جاسوسی، عربستان، موضوعاب راهبریی   : واژگان کلیدی 

 
   ، واحر مراغه، یانشگاه آزای اسالمی، مراغه، ایرانشناسیوجر حقوق جزا  اروه یکتری    یانشجوی .  1
)نویساانره    ان.اسالمی، سننرج، ایاار ، واحر سننرج، یانشگاه آزای شناسیوجر استاییار اروه حقوق جزاء .  2

 *     ahmadfalahi@gmail.com                                                                                                 مسئول( 
 .، واحر مراغه، یانشگاه آزای اسالمی، مراغه، ایرانشناسیوجر یانشیار اروه حقوق جزا . 3
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 مقدمه

محمار باو    ی خویساوز   ی »یر پا  و   2010ساال یساامبر  جاره ی که از ه  ی م ی مجموعه تحوالب عظ 

کشاور ر     ن یاحاکماه ا   اب یاه   ی ها اسات ی یر اعتارا  باه س   ی فرول تونس جوان یست  ی ز ی عز 

  ی کااا م   )مجیااری و   « کااری   ت ی ساارا   قااا ی و آفر   انااه ی خاورم   ی از کشااورها   ی ع ی وساا  ف یااط بااه  یای،  

منطقااه    ی کشااورها   ی و خااارج   ی یاخلاا  اساات ی باار س   ی قاای عم   راب ی یامنااه آن تاا ث   ( 2:1395، نااان ی ی 

تحاوالب  »   ز یان   ران یاا   ی اساالم  ی اذاشات. جمهاور  الملل ن ی و نظا  ب  ن ی ستان و بحر ب جمله عر من 

باا معترضاان کاه    فاه ی رفتاار حکاا  آل خل   ی نقر جار  با و  ر ی نام  ی اسالم  ی رار ی را مصراق ب  ن ی بحر 

  ن یاا و    ره یامباایرب ورز (  2:1395، ناان ی ی   ی کاا م  )مجیاری و  « هساتنر  ی نای بحر  ان ی ع ی عمرتاً از ش 

  را یاز را محکاو  نماوی    رفتاه ی کما  عربساتان صاورب پذ که باا   ن ی بحر حکا   بار خشونت  فتار ر 

  یانار ی م ی کشاور بحارین  اسای ثبااب س خاوی را منبعاث از   ی یاخلی اس ی ثباب س  ی عربستان سعوی 

لایکن ایان    باشانر ی م هر نر شایعیان بحارین یر اکیریات و شایعیان کشاور عربساتان یر اقلیات  

عربساتان ایفااء خواهار نماوی و »نقاش کانش ااران  زیایی یر ثباب سیاسای    ر ی ت ث ارتباط شیعیان 

ی جهاان عار  اثرااذار  هاا جنبش فراملی و کشورهای غربی یر  هور، استرل، تعریل و مهاار  

 (  191:  1392قنبرلو، ) «  . بویه است 

توجااه بااه اینکااه یر حااال حاضاار کشااور عربسااتان و بحاارین یر زمااره کشااورهای متخاصاام  

ی یو کشور از منظار سیاسای و امنیتای شاباهت زیاایی  جمهوری اسالمی ایران قرار یارنر و راهبر 

فااارس  ج ی خل عضااو شااورای همکاااری    ن ی کشااور بحاار بااه یکااریگر یاری و از سااوی ییگاار،  

تاارین  ، مهم بحاارین حکوماات  ، » باشاار ی م ( بااا رهبااری و راهبااری عربسااتان  151:1386ساایوتز، ) 

ساتان نیاز  و عرب   آیار می   باه شامار  1(GCC)  فاارس خلیج شری  عربستان یر شورای همکااری 

بناابراین، یکای از  »   ( 219  : 1392،  فری پیشاگاهی ،  قالیباا  ،  افضالی )  « خوی ی  رژیم هویتی اسات. 

مسا ل مهم یر بررسی بیاراری تحاوالب بحارین، نقاش عربساتان یر وضاعیت شایعیان بحارین  

ت ث به  عاملی   (. 219  : 1392،  فریپیشگاهی ،  قالیبا ،  افضلی )   «. و مهم است   راذار ی عنوان 

 
1. GNU Compiler Collection 

عنوان یاا  بااه فااارسشورای همکاااری خلیجمعرو  به   عر  خلیج فارسشورای همکاری کشورهای   
فارس که متشکل از شش کشور عربی شامل کشورهای عربستان سعویی، ای یر حوزه خلیجسازمان منطقه

 .  به وجوی آمره است 1981یر سال باشر یم ,کویت، عمان، اماراب متحره عربی، قطر و بحرین
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ی ساخت  برخوریهاا ن کشورها شناسایی و حاذ  شایعیان باه بهاناه ارتبااط باا ایاران  راهبری ای 

  باشار ی م  ی خصوصااً شایعیان و عراقاهمچون یستگیری و زنران نموین مرتبطین ایرانای، لبناانی  

فشاار بار  منظور  باه های مختلاف  تا بتواننر شرایط حاکمیتی خوی را حفظ کننر و تااکنون باه بهاناه 

اوالً؛ کشور عربساتان »باا هار ناوت اساترل یموکراسای  زیرا »  انر رو آوریه  ایران به اقراماب فوق 

تفکاراب  ؛  ًایاثان   .فشاار قارار یهار مخاالف اسات سعویی را تحت عربستان  خوی  ممکن است  که 

ااار بتواننار،  و    یهار ی قارار م   تقابل شریر باا شایعیان حاکم یر کشور عربستان آنان را یر  ت ی سلف 

همسایه با به قررب رسیرن ش ی  آسان به  یر کشورهای  آمر  خوی   یعیان  نخواهر   .کنار 

هار ناوت    یارنار کاه قرابات و پیونار نزییکای  شایعیان ساعویی  باا  بحارین    کشاور   ثالیاً؛ شیعیان   

آنکاه مطار     شار ضامن خواهار  شایعیان ساعویی    اعث اثراذاری بار موفقیت شیعیان بحرین، ب 

یر    کااه   کنار ی ن م تا می   ساعویی   عربساتان کشااور    یرصار بویجاه بحارین را   45بایش از  اسات » 

یر اماور یاخلای    ی راحت تا عربساتان بتوانار باه   شوی ی صورب یرستی این امر، این موضوت باعث م 

یخالت کنر.  و فرانکه،  « بحرین   (  301  : 1384)فولر 

های  یر این میان کشور عربستان یارای وضعیت بهتری نسبت باه بحارین اسات زیارا زیرسااخت 

امنیتای باا کشاور بحارین متفااوب اسات. از ساوی    سیاسی کشور عربستان از منظار اجتمااعی و 

یاناار و از اسااترل تفکاار شاایعه یر  ییگاار، عربسااتان نیااز خااوی را رقیااب ایااران یر منطقااه می 

، ایجااای  رو ن یااازا فااارس یر هااراس اساات.  کشااورهای حاشاایه خلیج   خصااوص به خاورمیانااه و  

( و  6:  1396فرجای، یهنار ) ی م  ل ی تشاک  را  بحارین  جمعیات  شایعیان کاه اکیریات   ه ی عل خشونت  

ی امنیتای کشااور عربساتان و بحاارین باه شاامار  راهبریهااا ی همساایه از  کشااورها ساایر شایعیان  

اسات، همچاون    شاره ارفته یر نظار    آن سنگینی بارای  مجازاب که طی  نر سال اذشته،  روی ی م 

خشاونت  و » باا ایاران«، باه اتهاا  »جاسوسای«   اناه به اتها  »ارتباط اعرا  شیعیان بی  ی ها خشونت 

 باا  مقابلاه  یر  حکاومتی  و  امنیتای  نیروهاای  اقاراماب  علیاه  یی ها ازارل ان« یر بحرین که  علیه زن 

 بشار  حقاوق   بان ره یای  ژه ی و به  حقوق بشری،  نهایهای  و  خبری  ی ها اراان  سوی  از  این اعتراضاب 

بازتاا  منفای    کاه   ( 88 : 1389میرمحماری،  ی و . )موساو است  منتشرشره  الملل ن ی ب  عفو  سازمان  و 

مااری  بحاارین  کااه  نشااان یای  ی  روشاان حااوالب یو سااال اذشااته به ساات. ت بااه همااراه یاشااته ا 

یاننار  ی می خوب باه مخاالف هساتنر و »هماه  خاارجی  هاای ی یولات یر قباال کم  ها است ی باس 

آل خلیفاه  وتخات ییکتااتوری  بارای حفاظ تاج   و آمریکا از رژیم بحارین  عربستان حمایت سران 
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نیروهای اشتالگر سعویی برای سارکو  اعتراضااب مریمای یعاوب باه   ی که از تا جای باشر« می 

، از پاول ماری   المللای بین غربای یر مجاامع    های قاررب منظور جلاب حمایات  و باه   آوری   عمال 

یا  انقاال  اصایل و مریمای  را  انقاال  ماری  بحارین  تاوان  می   .یهار می ها بااج  بحرین به آن 

نفار از اقشاار مختلاف    100اذشاته بایش از    ر ساال  ناطای  یانست که به همراه مری  عربستان  

نفار از رهباران    هاا یه و    انار نمویه   شاهیر زن، ماری، پیار، جاوان و کاوی   این کشور شاامل   مری  

نگاران، وکاال و رهباران  سیاسی، مرافعان سرشاناس حقاوق بشار، پزشاکان، پرساتاران، روزناماه 

  تاوان ی م انر کاه » شاره زناران   رواناه  نظاامی،  هاای یایااه صنفی و کاراری به یستور  ی ها ه ی اتحای 

  ی ر ی ناپاذ عامل قررتمناری یر ترغیاب آل خلیفاه باه انعطا   ها ی این فر  را پذیرفت که سعوی 

(  207  : 1388)کاا می ییناان،    «. هاا هساتنر سارکوبگرانه علیاه آن   ی هاا علیه شیعیان و اتخاذ رول 

ا  کیفاری ایاران و یو  ی و توجه به ارکاان ایان جار  یر نظاانگار جر  به همین جهت،  گونگی 

ی و میازان کاار آیای آن  موریبررسا  فاارس کشاور از کشاورهای عضاو شاورای همکااری خلیج 

ایاری. از طار  ییگار، باا توجاه باه اینکاه جار   یری  سامانه تطبیقای ماوری تحلیال قارار می 

ای شااره و از ابعااای نظااامی، سیاساای، اقتصااایی و علماای یر  جاسوسای یارای مصاااییق اسااتریه 

توانار  فضای سایبری و ینیای مجازی را نیاز یر برایاری، باا رویکاری تطبیقای می  و  قی فضای حقی 

های تحلیال آن را موریتوجاه  حقوقرانان و قضاب را باا مصااییق متکیار آن آشانا کاریه و شایوه 

ویژه قرار یهر و سیاست جنایی این کشورها را یر  گونگی مواجهه باا ایان جار  تبیاین نمایار.  

، یر قالاب یا  رویکاری تطبیقای  موریبحاث ن بررسی قوانین کیفری حاوزه  یر همین راستا، ضم 

مرار به بررسی ارکان ایان جار  پریاختاه خواهار شار و پاس از توصایف و  و مفهو   متن محور 

،  موریمطالعاه هاای حقاوقی کشاورهای  تفسیر قوانین مرتبط و بررسی نقاط اشترا  و افتاراق نظا  

میان   و تطبیق   ه خواهر شر. پریاخت   ها آن به مقایسه 

مفهومی    چالش تعاریف 

هاا و همچناین قاعاره قابا عقاا   اصل حاکمیت قانون و نیز اصل قانونی بوین جرا م و مجازاب 

ااذار تعریاف و  اار و  مفهاومی  طور خااص توساط قانون بال بیان اقتضا یاری که هر جر  به 

فاریی یر  هاای  که راه برای تفسیر موسع قانون بااز نشاره و حقاوق و آزایی آن تعیین شوی تا این 

معاار  تهریاار قاارار نگیااری. اار ااه یر برخاای مااواری و یر ارتباااط بااا بعضاای مصاااییق، ااااه  

کننار تاا راه بارای تفسایر  عمار و بناا باه علال مختلاف، آن جار  را تعریاف نمی اذاران به قانون 
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طور عاا  و مفهاو  جار  جاسوسای  موسع قانون بازمانره باشار لاذا ازآنجاکاه مفهاو  جارا م باه 

شوی، یر هماین راساتا باه تحلیال ایان رکان یر  ص، یر قالب رکن قانونی تعیین می صورب خا به 

از زباان عربای    جاساوس حقوق کیفری کشورهای عربستان و بحرین پریاخته خواهار شار. واژه  

اطاالت پیارا کارین پنهاانی    و بااخبر شارن و  تفتیش به معنای   لتت یر    و   از مایه »جس«   و برارفته 

  1( 86  : 1360مصاطفوی، )   اشیاء و کارهای مری ، همراه باا یقات و  رافات خااص اسات  باطن از  

افت که جر  جاسوسای زیرمجموعاه جارا م علیاه امنیات کاالن کشاور اسات و یکای از   ر ی با 

وماانع از مفهااو  امنیات و اسااتره آن یر  ارتبااط، عاار  ارا اه تعریفاای جامع مساا ل مطاار  یراین 

توسط قانون  امنیت  است.  جرا م علیه   اذار 

کنار  سای تعیاین می این مس له خوی باعث طر  این موضاوت خواهار شار کاه  گوناه و  اه ک 

یار شره است؟ یر همین راستا پیچیرای این مفهاو  و عار  تعریاف یقیاق از جار   امنیت خرشه 

یر برخااوری بااا مظنااونین و متهمااین جاار     هااا حکومت شااوی تااا یساات  جاسوساای باعااث می 

،  ما مورین محتویااب پروناره، اازارل   بر اسااس جاسوسی باز باشر. این قاضی پرونره است که 

کشاور    جر  جاسوسی و میزان خسااراتی کاه از ناحیاه عمال مرتکاب باه امنیات  رفتار مرتکب، 

( یر هماین ارتبااط بایار  21:1393، کنار. )رضاوان ی م است، مجازاب جاسوس را تعیاین  واریشره 

بنری نظری، آن یسته از جرا می که از سوی یا  فاری یاا ااروه علیاه  افت بر اساس ی  تقسیم 

هاا و کشاورهای ییگار و غالبااً باا توسال و  ت باا یولت استقالل و تمامیت ارضی و رواباط یولا

ایری میال جاسوسای بارای یشامن یاا تحریا  نظامیاان باه  های بیگانه صورب می کم  قررب 

شاونر. یر  فرار یا تسلیم شهر به یشمن و ... ازجمله جرا م ضر امنیات خاارجی کشاور تلقای می 

الملال آن باه خطار  باط بین این جرا م استقالل ی  ملات و تمامیات ارضای یا  مملکات و روا 

) می   (  636:1374اارو، افتر 

ی، معیااار، توجااه بااه اسااتقالل سیاساای و تمامیاات ساارزمینی اساات کااه باااز  بنر م ی تقساایر ایاان  

  ی ها اسات ی س » کاه  اسات    شاره ان ی ب ی باشار لاذا  المللان ی ب اویای مفهو  امنیات ملای یاا  توانر ی نم 

  ی ات یاح   ی هاا بساط ارزل   ا یاحفاظ    ی ها بارا است که یولت  یی ها است ی آن یسته از س  ، ی مل  ت ی امن 

؛  ( 23:1394)رحماارل، .« رنر ی ا ی م   ش ی بااالقوه یر پاا  ا یاایشاامنان بالفعاال    راب یاایر براباار تهر   ی ملاا

 
 خواهنااریم مااری  کااه امااوری مری ، امور از خبر جستن کرین، تفحص و همچنین به معنای کنجکاوی. 1

 ( 119 :1385،زبیری؛ 283:1375،منظور بمانر )ابن پنهان

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
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طور متقلباناه  جاسوسای یر اصاطال  عباارب اسات از: تحصایل اطالعااب محرماناه باه  ن ی بنابرا 

کاه توساط  پنهاان    اقاراماب   ( همچناین 56:1384سااریخانی، ) قصر تسلیم آن باه کشاور بیگاناه  به 

انجاا     ی، باه افارایی کاه ما مور کشور خاوی های اطالعاتی یا ی  اروه سیاسی مخالف  سرویس 

اساااس، تعریااف    ن ی باارا (  74:1380تقااوی، شااوی ) ی م افتااه    باشاانر ی م ی پنهااانی  هااا ت ی فعال انااوات  

ای کاه اطالعااب  قصار وی و هام باه انگیازه جاسوسی هم به عمال شاخص جاساوس، هام به 

هاا  کنر و هم باه ارتبااط آن باا ییگار کشاورها، اروه آوری می اس آن جمع شره را بر اس بنری طبقه 

  یار شرن امنیات کاالن یاا خاری کشاور، ارتبااط یاری. های امنیتی و نیز به میزان خرشه و سرویس 

عمار باه عبااراتی کلای بسانره کاریه کاه بتوانار  اذار یر این حاوزه به توان افت که قانون لذا می 

متتیر یر تعریاف امنیات ملای و مناافع ملای را باا تفسایرهای مختلاف  مفهو  سیال و تا حرویی 

توانر با اهارا  قاانون کیفاری ناساازاار باشار لایکن مناافع موریتوجاه  روبرو کنر؛ امری که می 

کاه یر کشاورهای موریمطالعاه جار  جاسوسای  اذار را محقاق اریانار. باا توجاه باه این قانون 

  2یر برخای تعاااریف   1انار باه تعریااف آن کریه   نشاره اسات، حقوقارانان مختلااف اقارا  تعریف 

قصر »جاسوسی کرین« توجه شره و ویژای جاسوسی را یر قالاب یا  عمال مخفیاناه تلقای  به 

  4و یر برخی تعاریف ییگر، به شاخص جاساوس ت کیار شاره ناه عمال جاساوس  3کریه است 

 
های هااانی کااه توسااط ساارویساقااراماب پنعبااارب اساات از ی  اسوسکه: ج  شرهانیبیر همین ارتباط  .  1

هااای اطالعاتی و یا ی  اروه سیاسی مخالف کشور خویی که به افرایی م موریت به انجا  انااوات فعالیت
( یر این تعریف تمرکز بر شخص جاسوس و م موریتی است که او برای 74:1380تقوی،. )یهنرپنهانی می

های اطالعاااتی. نیااز ارتباااط او بااا ساارویس این تعریف بر بزهکار تمرکز یاری و یرواقعجاسوسی یاری و 
هااای تعریف ییگری از جاسوسی شره است که بر اساس آن جاسوسی شامل مجموعه وساایعی از فعالیت

ی مزیوران و یا ر یکارابه هایی همچون مصاحبه،آوری اطالعاب سری از طریق شیوهمخفیانه ازجمله جمع
 باشر.خا نان می

آوری های مخفیانه ازجمله جمعکه جاسوسی شامل مجموعه وسیعی از فعالیت شرهانیبمیالً یر تعریفی . 2
کااارلیس )باشاار مزیوران و یا خا نااان می کارایریبه هایی همچون مصاحبه،اطالعاب سری از طریق شیوه

 ( 17:1387لی، 
 هگاناا یبتساالیم آن بااه کشااور  قصااربهمتقلبانااه  طوربااهجاسوسی: تحصیل اطالعاااب محرمانااه یرواقع  .  3
را  صریحاً جاسوسی یر زمان جنگ 29یر مایه -1907  مقرراب جنگ الهه  نامهنییآ(  56:1384ساریخانی،)

جاسوس کسی است که مخفیانه یر وراء ییرها برای یستیابی به اطالعاب یر منطقه  تعریف کریه است که
 کنر،ارتباط آن با تیم مقابل، عمل میباهر   جنگ و

ی متقلبانه یا مخفیانه و هاپوشششوی که با که »جاسوس به شخصی اطالق می هشرانیبیر تعریفی   میالً.  4
به نفع یشمن یرصری تفحص و تجسس پیرامون اسرار، یا تحصیل اطالعاب یا اشیاء یااا سااایر ماارار  و 
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ر منطقاه  شاوی و ی آوری اطالعااب باه روشای محرماناه انجاا  می جمع  باهر  لذا »رویرایی که 

:  2015عارنان عیماان،  ) .« نر ی او ی م ر جاسوسای  یهاصورب خصامانه ر  می موری خصومت و به 

اااریی: اقااراماب مقاارماتی کااه عبااارب از تفحااص،  اقااراماب می یویسااته    ( کااه شااامل 17  -16

آوری اطالعاب مخفای و یو : عملیااب اجرایای و تسالیم اطالعااب و رساانرن  تحصیل و جمع 

  رضاوان، . ) ر نای نما   ی باریار بهره   کساانی کاه بایار از ایان اطالعااب   باه   شاره ی آور جمع اطالعاب 

باه جساتجوی پنهاان اسارار رقیاب یاا یشاامن،    ها ی جاسوسا( بایار افات کاه تماا   123:1393

باشار.  اما اختال  یر موضاوت و نحاوه کساب اطالعااب و اخباار جاسوسای می  نظر یارنر اتفاق 

کساب خبار و اطاالت از اسارار و تصامیماب   امان یر این میان ماواریی از بی  1( 2:1388)بابایی، 

توان آن را جاسوسی به مفهاو  خااص آن ناا  نهاای؛ ماواریی کاه فاری بارای  وجوی یاری که نمی 

کنار یاا ماواریی کاه  آوری می به ی  مریر یا رقیاب ایاری خاوی، اطالعااتی را جماع  ضربه زین 

ر یاشاته باشار، اقارا  باه  هاای مخاالف کشاو فری برون آنکه م موریتی از کشوری بیگانه یاا اروه 

تاوان یر قالاب جاارا م  کنار، ایان ماواری را می شاره می بنری آوری اسانای و اطالعااب طبقه جماع 

  یای   قارار ی  موریبررساشاره  بنری ییگری همچون یسترسی غیرمجااز باه اسانای و اطالعااب طبقه 

بینای ضاابطه مشاخص، بارای جارایی جار   همچنین از مجموت مطالاب فاوق، »ضارورب پیش 

مناافع و مصاالا عماومی    کننره ن ی تضام سوسی از خیانت به کشور یر قانون مجازاب اساالمی،  جا 

بوی.«)   ( 5:1393، رییمج کشور خواهیم 

 

مفهومی    رهیافت 

در قبال ایران  و عربستان  کشور بحرین  و راهبردی  سیاسی   وضعیت حقوقی، 

  و  های جزا ی مختلف یر بخش اختصاصی خاوی بار اسااس موضاوت، هار قوانین کیفری نظا  

نماویه و مصااییق آن را تعیاین و بارای   جارا م بنری های ویژه، اقرا  به یسته یا بر اساس حمایت 

 
ها به های نظامی، اقتصایی و فرهنگی مربوط به ی  کشور و انعکاس آناسنای مربوط به استعرای و توانایی

 ( 106: 1373ولیری، . )«باشرر یشمن کشو
توان افت جاسوسی عمل همراه با قصر آااهانه شخص جاسوس است کااه یر قالااب اساس می  نیبرا  .1

هااای مخااالف کشااور، اطالعاااب و اساانای یافته باارای یاا  کشااور بیگانااه یااا اروهی  م موریت سازمان
به کشور یا اروه موضوت م موریت تسلیم  آوری کریه تا آن راهای مختلف جمعرا به رول  شرهیبنرطبقه

 نمایر.
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کشاور و    ت یامن حاوزه، توجاه باه مسا له ا   ن یایر ا  ی بزهکاار  ی مبنا که  نر ی نما ی م ی اذار  فر ی ک آن 

حمایات از امنیات کاالن و خاری جامعاه    باهار  و آساایش عماومی کشاور اسات کاه  جامعه 

  ی  اون تباان   ی ن ی کاه یر قالاب عنااو   ت یاامن   ه یاعل های  پذیری. یکی از این بزه   می انگاری انجا جر  

مصاااییق    گار ی ی   و   ی ساات ی اعماال ترور   ، ی ااذار بمب   ، کشااور   ت یاامن   ه یاارتکاا  جاارا م عل   ی بارا 

، جار  جاسوسای اسات کاه یر قالاب مصااییق  جارا م و ازجملاه ایان  انگاری شره اسات جر  

است. این جر ، جازو جرا مای اسات کاه باا تشاکیل  اذاران قرارارفته قانون  موریتوجه مختلف 

عنوان یاا  واحاار سیاساای موریتوجااه بااویه و یر یوران اخیاار یر قااوانین کیفااری  کشااورها بااه 

هاای  تحات عناوان خیانات باه کشاور باا مجازاب  بعضاًاانگاری شره اسات و کشورها نیز جر  

نیاز مصااییق جار   با توجه به تحوالب مارتبط باا شایوه ارتکاا  و   شریری روبرو اشته است. 

هااای حقااوقی مختلااف، ضاارورب توجااه بااه تجربااه کشااورهای ییگاار یر  جاسوساای یر نظا  

شاوی کاه باا توجاه باه قرابات  انگااری و کیفار ااذاری ایان جار ، احسااس می  گونگی جر  

فرهنگی و پیونر نظا  حقوقی کشاورهای مسالمان باا مباانی و اصاول شاریعت و فقاه   -محیطی 

ن وضااعیت حقااوقی جاار  جاسوساای یر ایاان کشااورها باارای  اسااالمی، لاازو  یر نظاار یاشاات 

کشور ما وجوی یاری. قانون   اذار 

رواباط  تااکنون شااهر باه ساریی اراییارن   اذشاته    های ساال   با توجه به توضیحاب بااال، از 

باا حملاه نظااامی  ایم کااه  باویه جمهاوری اسااالمی ایاران    بحاارین یر قباال   عربساتان ساعویی و 

  و   نظاامی و سیاسای از جنابش انصاار ال   هاای کم  ایاران باه   ی باه عربستان به یمن و اتها  زنا

کشتن شیخ نمر توسط عربستان و حمله خویسرانه برخی جواناان ایرانای باه سافارب عربساتان  

یا     عنوان باه پریار آیار و عربساتان   یو کشاور یر تهران سبب شار رویکاریی خصامانه باین 

پایش ایاری. ساران عربساتان بارای    یشمن همسایه، راهبریی تهاجمی و پلیار یر قباال ایاران یر 

حفظ حکومت خوی باه سامت آمریکاا اارایش بیشاتری یافتنار و یر ایان مسایر شاو  تاالل  

و...( را باا خاوی    عماان   )بحرین، امااراب، کویات،   فارس ج ی خل نموینر تا اعضای شورای همکاری  

  جویانه، کشاورهای شاورای همکااری ایان مواضاع ساتیزه   جاه ی یرنت ساازنر کاه   همگا  و همسو 

نموینر.   جز به   قطر با ایران قطع ارتباط 

قارار ارفتنار  عربساتان ساعویی  های غلاط  کامل یر راستای سیاسات  طور مقاماب بحرینی به 

از  هاای مخاالف بحرینای  ایعاای حمایات ایاران از اروه کوشیرنر باا  به سرکو  مری  ایامه و و 
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ی باوی کاه ایاران  حاال   یر مقاماب عربستان برای سرکو  مخالفان یرخواست کم  کرینر و ایان  

  امنیات یاخلای بحارین   برقاراری بهاناه    باه بحارین  خاا  نیروهای نظامی عربساتان باه به وروی 

ی  ز ی سات   ران یاا همچناین یر راساتای  عربساتان ساعویی و بحارین   مااب مقا  اعترا  نمویه باوی. 

تاا آنجاا  و    نار طرحی برای هماهنگی سیاسای و امنیتای یو کشاور ساخن افت  سازی آمایه از خوی 

  ایان اقاراماب   ( 9:1396عباسای، )   ره یاری ا   طر  الحاق بحرین باه عربساتان مطار  رفتنر که  پیش 

بارهاا باه    ایاران   ، ساوی ییگار  . از رو شار ییپلماتیا  تهاران روباه شریر های با واکنش  نابخریانه 

غربای یر برخاوری باا موضاوت  کشاورهای  یوااناه    رویکاری بحارین اعتارا  کاریه و از   وقایع 

نموینار کاه باه    ایعاا )باا کما  حاکماان ساعویی(،  مقاماب بحرینای  . نمویه است بحرین انتقای 

ایان    هاا آن یهار،  ایاماه می   حکومات   طر  مراخله پنهانی ایاران یر حمایات از مخالفاان با  مبارزه 

یر یسااتور کااار خااوی قاارار یایه و بااا افاازایش    فاارین آ عنوان یاا  رویکااری تنش بااه موضااوت را  

یاننار.  بخشایره و متوجاه ایاران می را نیاز تشاریر    مساتنر   ر یاایان اتهامااب غ  اعتراضاب یاخلی، 

ی خاوی باه یساتگیری و باه  ضر انساان اعمال  جریرترین  سران کشورهای عربستان و بحرین، یر 

)فرجی،     ( 15:1396شهایب رسانرن 

تجاااری ایااران از    ن ی ماارتبط و    ان ی ع ی از شااتعاارایی  و زناارانی    ی یسااتگیر و نیااز    تاان   ن ی  ناار 

کشااورها سااکونت یاشااتنر اقاارا     یر آن   کااه   و...   عااراق ،  ، افتانسااتان لبنااان   کشااورهای بحاارین، 

شاونر. ایان کشاورها  برای ایاران محکاو  می جاسوسی انر و طبق معمول، مخالفان به اتها  نمویه 

وضاع  ی موفقیات نسابی یسات یابنار و باا  نوع باه انگیاز کوشنر با  نین رویکریهاای هراس می 

مارب بارای  هاای طوالنی حبس هاای قضاایی ساخت هماننار مجاازاب اعارا  و  مجازاب کرین 

 کاه  را  مخالفاانی  یسات  عربساتان   »حکومت   ی حت   جویی علیه ایران یست یازنر، به انتقا    مخالفان 

( و  155:  1393استنسالی، )   « ر یانما ی م روی را قطاع   بااال  ساعویی  حکومات  علیه  اعترا   نشانه  به 

فاارس،  ج به یلیل ضعف شناختی یر حوزه جارا م جاسوسای یر حاوزه کشاورهای خلی  مت سفانه 

توصایفی  کما  شایوه  باا   مقالاه  نویسنره  از یستگیرشراان ممکن نبویه بنابراین،  مؤثر امکان یفات 

راهباری  : اوالً،  پاساخ ایان پرساش اساسای اسات کاه   یر پای ، ای مقایساه تحلیلی و با رویکاری  -

  و بحارین  اه   عربساتان ساعویی یر قبال اقراماب ایاران هراسای ساران  جمهوری اسالمی ایران  

، شناخت حقوقی از قوانین بحارین و عربساتان باه  اه میازان باویه و  اه نقااط  ًای ثان  باشر؟ بایر 

مشتر  و اختال  با قانون مجازاب اسالمی ایران یارنار؟ ثالیااً، عناصار قاانونی جار  جاسوسای  
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شاونر؟  ی ماتهم باه جار  جاسوسای می راحت باه یر عربستان و بحرین به  ه شکل است که افرای  

و    هاای کشاورهای عربساتان بحارین ر خصاوص احکاا  صاایره از یایااه تحقیاق و پاژوهش ی 

هاای مختلاف ساعویی،  باا تابعیت   رشاره ی یستگ شاره بارای  نارین تان از افارای  وضع  مجازاب 

برخاوری قضاایی    منظور باه ایرانی، افتانی و ...که توسط سرویس اطالعااتی عربساتان شناساایی و  

کی از آن است کاه امکاان ارا اه تحلیال مناسابی از  ، حا انر شره سپریه  ( یایاستری عرل ) به وزارب 

های صایره وجوی نراری، زیرا کشاور عربساتان یارای قاانون مارون خاصای یر  احکا  و مجازاب 

قضااب یر محااکم، بار اسااس حکام   و  ( 4: 1435خصوص جر  جاسوسای نباویه )الجزالنای، 

  مساتنر   ر یاسار ایعاای غ ر می  و به نظر ) نر ی نما ی م صایر  حکم ( 11:1396اسال  )علی پور،  عت ی شر 

عربساتان و  های ایان رژیام علیاه شاهرونران انقالبای  ایامه خشونت  و  برای ایران  جاسوسی افرای 

روی. لاذا ضامن  های کشاورمان باه شامار مای یر قبال سیاست آمیز  اعترا  واکنش   بحرین، نوعی 

نظا  حقوقی این جر  یر   به مقایسه  موریمطالعه ی  کشورها بررسی   اهر شر. پریاخته خو   ها آن ، 

 

فقه اسالمی به جاسوسی  نگاه راهبردی   تبیین 

کاه  ، ریشاه یر فقاه اساالمی یارنار یاا این موریمطالعاه که قوانین کیفری کشورهای  به این  با توجه 

ی آناان اسات، ضارورب یاری باه  ااذار انون ق صورب مستقیم جزو منابع نظاا   شریعت اسالمی به 

نوت نگاه فقه اسالمی به جر  جاسوسی پریاختاه شاوی. ازنظار اخالقای تجساس یر اماور ماری   

اسات  امری مذمو  است و به همین جهت نگااه اولیاه یر میاان فقهاا باه قبایا باوین ایان رفتاار  

بع فقهای اساالمی،  نظاارب و کنتارل یر مناا »   ی اساالم ( با این وصاف، یر فقاه 18:1440غامری، ) 

جا صاحیا و  هم فضیلت و هم ضرورب است؛ لیکن نظاارب بار اماور ییگاران هماواره و هماه 

)احمرزایه،    ( 7:1398مشروت نیست«. 

شارب مناع شاره اسات. یکای از ماواری مناع، تجساس و  هاا به یر منابع فقهی از برخای نظارب 

را    ی جاسوسا،  عظاا    ی فقهاا  ( 12 آیاه  قارآن کاریم، ساوره حجاراب، اسات ) تفتیش اسرار مری  

یر کتاب  و  انار  نرایه یایه  بحاث اختصااص    ن یابابی را به ا  ز ی یر ابوا  فقهی ن و انر نکریه  ف ی تعر 

( یر  1:  1396، )جاللای   .شاره اسات استفایه   ون یاو ع  ن ی عا ر یامنظاور غالبااً از تعب  ن یابرای ا  ی فقه 

جاه باه  همین راستا، تفکی  میان مواری مشروت و غیر مشاروت ایان عمال ضاروری اسات. باا تو 

تاوان باه ساه یساته تقسایم نماوی: اول  نوشتگان فقهای اسال ، نظارب بار فعالیات ییگاران را می 
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»کسب خبر یر اماور فاریی و شخصای. یو ، کساب خبار یر اماور جامعاه و اجتماات و ساو ،  

  تجسساوا« وال »   ه یاآ عقال و صاریا    حکم باه کسب خبر از امور یشمنان؛ یر امور خصوصی افارای  

  مسالم، )   و (  6345تاا: البخااری، بی )   بیاان روایااب متعاری،   ( و 12حجراب، آیاه  قرآن کریم، سوره  ) 

. تجساس یر اماور جامعاه کاه بهتار اسات  ( 325:1410تمیمی آماری، )  ( جایز نیست.« 2563تا: بی 

یلیال عقلای و برخای روایااب، جاایز و یر    بناا بار اذاری نمااییم،  « نا  نظارب « و » آن را »بازرسی 

( »برخای ییگار جاسوسای را باه یو قسام تقسایم  151:1390، . )اتر  برخی شرایط واجب است 

انر: اول، جاسوسی مجاز و مشاروت همچاون جاسوسای از یشامن و یو  جاسوسای قابال  نمویه 

)وزارب  « اخبااار مساالمانان بااه یشاامنان   و انتقااال همچااون جاسوساای    ساارزنش و ممنااوت 

هرونران و ایجاای  اطاالت از وضاعیت اجتماات، مطالبااب شا»  گر ی ی (. از طر  166: 1404األوقا ، 

زیااایی یسااتیابی بااه آن    تااا حاار و ااایف نظااا  اساات و    ن ی تاار مهم و    ن ی تر ی از ضاارور عاارالت  

و    باشار ی م ماؤمن و وابساته    کاارازاران و مسائوالن و حکاومتی متخصاص، متعهار و  نش ی از به 

های نظاارتی کشاور اسات. یر ماوری اماور یشامنان کشاور و  این امار نیازمنار بررسای ساازمان 

عقل و شرت جایز اسات؛ زیارا باعاث ارتقاای امنیات جامعاه    حکم به عاب از آنان  آوری اطال جمع 

ت( بار جاواز  )   ی علاص( و حضارب  )   امبر یاپ مناافقون، سایره   سوره اریی آیه  هار  مسلمین می 

   ( 2:1390این امر یاللت یاری.«)اتر ،

یر ماواری خااص کاه طباق    ( مگار 153:1397)علاوی،  بنابراین اصل اّولی حرمت تجّسس اسات؛ 

ی بازر  فقاه شایعه  علماا   .( 40:1399منصاور، شاوی ) قانون و شرت )حکم ثانوی( معّین و اساتینا  

مشاکینی    ال ت یاآ همچاون    فقهاا ( برخای  98-77: 1397صالحی، )  انر، جاسوسی را تعریف نکریه 

که یر مس له تجساس مصاطلا شارعی یاا متشارعی خااص    انر یاشته ی  ا اشاره به مطلب تجسس 

( ایان امار شاایر باه سابب واضاا باوین معناای جاسوسای از  128:1386مشکینی، نراری ) وجوی 

( حتای یر اباوا  فقهای نیاز باابی را باه ایان  275  و   3-1378سااریخانی، )   باویه باشار  منظر آنان 

پراکناره و ااذرا از جاسوسای ساخن باه   طور باه ی مختلف یرجاها انر، اما بحث اختصاص نرایه 

نشااره کاه بااه مصاااییق آن  ی تعریف یر کتااب حقااوقی نیاز جاسوساا همچنااین  اناار آوریه میاان  

( یر کتاب فقهای اصال اّولای یر تجساس حرمات اسات و  5:  1395ی، ر یامج )   . اسات  شره اشاره 
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لایکن اصال ثاانوی، جاواز تجساس اسات    1( 209:  1418،  )البکاری   کسی حق جاسوسی ناراری 

ی بلکه برای افرای خااص و یر شارایط خااص و صارفاً ًبارای حفاظ امنیات  هر فری البته نه برای 

 (  157:1395الخراعی،)   ی ت ی امن می و رعایت مصالا  عمو 

کاه یلیال بار آن وجاوی یاشات،    هار جاا اصل ثانوی همچون استینا ی از اصل اّولای اسات و یر  

بناابراین  ؛  بایر آن را پذیرفت و یر سایر مواری بایر به اصل اّولای کاه حرمات اسات رجاوت شاوی 

مسائله اهمّای وجاوی یاشات و باا  اصل ثانوی یر این مسئله، هماننر با  تازاحم اسات کاه ااار  

حکام حرمات تجسااس، تازاحم یاشاات، مقاّر  خواهار بااوی. جاسوسای از مساالمانان باه نفااع  

یشمنان، عملی است کاه مناافع مسالمانان و کشورهایشاان را یر معار  آسایب و خطار قارار  

جاسوسای کاه اطالعااب و    .شاوی ی صاالا انجاا  می هاا اروه و نوعی جر  علیه افرای و   یهر ی م 

یهر، باه یلیال فساایی کاه ناشای از اقاراماب وی اسات، سازاوار  را به یشمنان تحویل می  اخبار 

فقه اهل سانت یر ماوری مجاازاب جاسوسای ساه    ( یر 83:1430ی رفیق، بوی )هان مجازاب خواهر  

ایان اسات کاه ااار شاخص مسالمان بارای یشامنان   اول اسات. نظار  شاره مطر  نظر متفاوب 

  حنبال   بان   احمار   و بان اناس    مال    ییرااه ین نظر مطابق  جاسوسی نمایر، کشته خواهر شر که ا 

  : تاا بی   العینای،   ؛ 67  تاا: بی   الاذهبی،   ؛ 189  : 1983، القایم   . )ابان باشار می   او  اصحا   از  ییگر  بعضی  و 

 
 عاان یبحااث أن أحاار علاای بواجااب لیس :(4 /209) المعین فتا ألفاظ حل علی الطالبین إعانة فی جاء . 1

 »ماان :النباای ولقول «.واسستج وال» :تعالی لقوله محر ؛ ذل  بل رآها، إذا ینکرها المستورة، حتی المنکراب

 ترکهم، حال فی له التارکین تری عنرما بالمعرو  األمر  هو الواجب وإنما ،«عورته ال یتتبع أخیه عورة یتتبع

»یا معشَر مَن أسلَمَ بل سان ه  روایت ییگر میل  .هایف یتلطون الناس من کییراً رأینا فإنا کذل ، للمنکر  واإلنکار
بَّعَ عَیَراب  المسل مینَ تَتَبَّعَ اللّه ُ عَیْرتَهُ و مَن تَتَبَّعَ اللّه ُ و لَم یسل مْ بقلب ه ، ال تَتَبَّعوا عَیَراب  المسل مینَ؛ فإنّه مَن تَتَ

هااای ایر، اما یل شما اسااال  را نپذیرفتااه اساات، لتزل؛ ای اروهی که با زبان مسلمان شرهعَیْرتَهُ یفْضَحْهُ
عالی اناهان او را های برایر مؤمنش باشر، خراونر تمؤمنین را جستجو نکنیر؛ زیراکسی که به ینبال لتزل

سازی؛ هر ناار یر کنر و هر کس که خراونر اناهانش را پیگیری کنر، او را مفتضا و رسوا میپیگیری می
یاکم و الظَّاانَّ؛ إ حرییی از رسول خرا )ص( که بیان فرموی: » ( یر355:  1375کلینی،  . )ال باشریاخل خانه

ترین ؛ از امان )بر( بپرهیزیر، زیرا امان )بر( یروغفإنَّ الظَّنَّ أکذَ ُ الحَریث ، و ال تَحَسَّسُوا، و ال تَجَسَّسُوا 
( یر حااریث ییگااری از همااان 62: 1386ی،شااهر یر یمحماار  سخن است و تحسّس و تجسّس نکنیر.)

کمْ عَلَاای بَیااع  الَ تَحَاسَرُوا وَالَ خوانیم: »حضرب  نین می  تَنَاجَشُوا وَالَ تَبَاغَضُوا وَالَ تَرَابَرُوا وَالَ یب ااعْ بَعْضااُ
«؛ نسبت به یکریگر حَسر نورزیر و بتض و کینااه نراشااته باشاایر و یر کااار بَعْضٍ وَکونُوا ع بَایَ اللَّه  إ خْوَانًا

نرانیاار و بنااراان خاارا و ییگران تحسّس و تجسّس نکنیر و مری  را )باکارهای مختلااف خااوی( از خااوی 
آیر که تجسّس هماننر حساار و کینااه و نفاارب، خوبی به یست میبرایران یینی باشیر.« از این حریث به
 ( 11: 1377پاشیره شرن اجتمات است.)مکار  شیرازی،سبب یوری مری  از یکریگر و ازهم

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/23011681
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/23011681
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/23011681
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/23011681
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  و   حرفاه   آن را   جاسوسای   عمال   تکارار   باا   که ی یرصاورت اینکه    یو  ( نظر  53 : 1362قرطبی،  ؛ 297

؛  2:1395ساایا ،  . ) کشاتن اسات   او   مجاازاب   کنار   عاایب   کااار   ایان   باه   و   قارار یایه   خاوی   شاتل 

  و   کفاار   بارای  کاه  مسالمانی  مجاازاب  ساو  ( و نظار 359:1413ی، الاذهب  ؛ 362:1423العسقالنی، 

  کاه   یاری   اماا    نظار   باه   بساتگی   ایان   و اسات  تعزیر  بلکه  نیست، کشتن  کنر می  جاسوسی  یشمنان 

  احمار   ماذهب    ااهر   و   فای حن   و   فعی شاا   ییرااه  این  طرفراران . کنر  حبس  یا  بزنر  شالق  او  به  آیا 

؛  229:1417، باشار. )السرخساای می   جوزیاه   قایم   ابان   و   اوزاعاای   و   مالکیاه   از   بعضای   و   حنبال   بان 

ازنظار فقهای و احکاا  شاریعت اساال  اصال   ن ی ( بناابرا 449:1422، الشاافعی ؛ 399:1362قرطبی، 

حفاظ امنیات عماومی و رعایات    اولی حرمت و اصل ثانونی مجاز باوین آن باا رعایات شارایط 

ا  است. مصالا   منیتی 

 

کیفری کشور ایران  در حقوق   بررسی مفهوم جرم جاسوسی 

، بارون آنکاه تعریاف مشخصای  کشاورها   ر ی سا اذار یر قوانین کیفری ایران همچون قوانین  قانون 

از آن ارا ه نمایر یر موای متعریی به بیان مصاییق جر  جاسوسای اقارا  نماویه کاه باا توجاه باه  

باشار باه شاکل مختصار باه موضاوت ایاران  تان و بحرین می اینکه موضوت مقاله کشورهای عربس 

(  251-247:  1399منصااور، )   قااانون مجااازاب اسااالمی   5011اشاااره خواهاار شاار، یر مااایه  

طور یقیاق  متضمن نوعی جاسوسای باشار« بسانره کاریه اسات و باه »  ی کل اذار به عبارب قانون 

سیاسات یاخلای یاا    . همچنین یر جملاه ماذکور، منظاور از 2تعریف آن را مشخص نکریه است 

تاوان راجاع باه سیاسات  کاه  اه تصامیم یاا  اه سانری را می  نشره ان ی ب خارجی نیز یر قانون 

یاخلی یا خارجی یانست و این خوی محال تفسایر اسات. همچناین یر قاانون مجاازاب جارا م  

کاه    1اسات   نشاره ف ی تعر   ز یان ی مفهو  جر  جاسوسی  ا انه ی را و یر قانون جرا م  3نیروهای مسلا 

 
یاخلی یا خارجی کشااور را  یا اسرار یا اسنای و تصمیماب راجع به سیاست  هانقشههرکس  »-501مایه    .1

عالماً و عامراً یر اختیار افرایی که صالحیت یسترسی به آن را نرارنر، قرار یهر، یا از مفای آن مطلع کناار 
سال حبس محکااو   10متضمن نوعی جاسوسی باشر، نظر به کیفیاب و مراتب جر  به ی  تا   کهینحوبه
 .«شویمی
 501مایه   قانون مجازاب اسالمی، -ر. 2
هر نظااامی کااه  -الف  :شونرذیل محکو  می یهاافرای زیر جاسوس محسو  و به مجازاب - 24مایه    .3

و یا بیگانه قرار یهر و این امر باارای  یاریشمناسنای یا اطالعاب یا اشیای یارای ارزل اطالعاتی را یراخت
ها، انبارهای یا می یا مااوقتی ، کارخانههاگاهیت سیساب، استحکاماب، پا  عملیاب نظامی یا نسبت به امنیت
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ااذار،  قانون   وضوت این جر  و تحلیل ارکان ماایی و ذهنای آن باا ابهامااتی روبارو اسات. تعیین م 

تفاااوب را بااین ایاان عماال و    صاارفًاای را نیااز تعریااف نکااریه اساات و  جاار  جاسوساای رایانااه 

  یابار و ساری باوین یاا نباوین آن ای که فاری باه آن یسترسای می یسترسی غیرمجاز یر نوت یایه 

آوری  اوناه کاه تماایز جاسوسای از ییگار اشاکال جماع رسر همان ر می تبیین نمویه است. به نظ 

و انگیازه فاری باشار و    جماع شاره ، ترکیبی از قصر، نوت اطالعاب  رمجاز ی غ اطالعاب و یسترسی 

تاا    کاری ی م اساتفایه    2ملات«   ی از عناوان »لطمااب علیاه مناافع اساسااذار  شایر مناسب بوی قانون 

و    یای ی توساعه ما  ی ا مالحظاه کشاور را باه شاکل قابل   به   انت ی و خ  ی جرا م جاسوس  ی جر  انگار 

  ی روهاا ی قاانون مجاازاب جارا م ن   24ماایه    یر همچناین  . شار ی نم فقط شامل موضوعاب امنیتای 

  ر یاااعماال ز   شاته کااه یا بیااان  صاراحت از لفااظ جاساوس اسااتفایه کاریه و  اااذار به مسالا قانون 

«، ضامن  شاونر ی محکاو  م   یار ز   ی هاا جاسوس و به مجازاب  ر ی »افرای ز  : اریی می  ی تلق  ی جاسوس 

  264و ماایه    213یر ماایه  ،  24بار ماایه    عاالوه باه وطان  انات ی و خ  ی یر ارتباط با جاسوس اینکه 

  یاا   ی اسات کاه باه جهات تاراخل مفهاوم   شره بینی ی پیش احکام   ز ی مسلا ن  ی روها ی قانون جرا م ن 

موریبررسااای قااارار    یرمجماااوت   ایشاااره ی یو جااار  بهتااار اسااات احکاااا  ماااوای    ی مصاااراق 

 
یااا  نقلیه زمیناای نظااامی لی، هواپیماها یا وساهاینظامی، کشت  یهاموقت، ساختمانتوقفگاههای  تسلیحاتی،

 موای ییگر .... و ت سیساب یفاعی کشور مضر باشر به مجازاب محار  محکو  خواهرامنیت
 است. نشرهفیتعر اسوسی مایه یاری که مفهو  ج 54ی یارای اانهیرا جرا مقانون . 1
 فرانسه 610-1همچون مایه . 2
نظااا  و  یمنظور براناارازنظامیانی که مرتکب جرا م زیر شونر  نانچه ارتکا  جر  آنان بااه - 21  مایه.  3

پااانزیه سااال حاابس تعزیااری تا سه  صورب بههمکاری با یشمن باشر به مجازاب محار  و یر غیر این 
هر نظامی که افرای تحت فرمانرهی خوی یا پایگاه یا محلی کااه حفا اات آن بااه   -  الف  :ارینرمحکو  می

 ر یو نظااا واساارارنظامیها و اسنای شره یا ت سیساب و تجهیزاب و سازوبر  نظامی یا نقشهاو سپریه  عهره
 -ج  .هر نظامی که برای انجا  مقاصر یشمن با او تبانی کنر -   .رها را به یشمن تسلیم یا افشاء نمایآن

آوری مفسر جمااع ها یا یستجاب محار  وهر نظامی که برای یولت یر حال جنگ با ایران یا برای اروه
و مفسران اغوا و تشویق کنر یا عمااالً  محاربان اینیرو یا کم  نمایر یا سایر افرای را به الحاق به یشمنان 

 .ل الحاق آنان را فراهم آوریوسا 
را یر اختیااار  شرهیبنرهر نظامی که اسنای و مرار ، مذاکراب، تصمیماب یا اطالعاب طبقه  -  26  مایه.  4

به هر نحو آنان را از مفای آن مطلع سازی  ایها را نرارنر، قرار یهر افرایی که صالحیت اطالت نسبت به آن
کلی سااری رااه اسنای، مذاکراب، تصمیماب یا اطالعاب، عنوان بهه - الف :شویبه ترتیب ذیل محکو  می

هرااه اسنای، مذاکراب، تصمیماب یا اطالعاااب، عنااوان سااری  -    .حبس از سه تا پانزیه سال  یاشته به
هرااه اسنای، مذاکراب، تصمیماب یااا اطالعاااب، عنااوان خیلاای  -ج  .حبس از یوتا یه سالیاشته باشر به

 و...حبس از سه ماه تا ی  سال  ر بهمحرمانه یاشته باش
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باشانر    ی هام ناا ر باه جاسوسا تواننر ی ور م ذک »جرا م موضوت م  زیرا  ( 23:1394حمرل، ر ) « رنر ی ا 

و    ی ناا ر باه جاسوسا  24بنر ه ماایه  جار  موضاوت   رسر ی به وطن. به نظر م   انت ی و هم نا ر به خ 

ناا ر باه    26و جار  موضاوت ماایه    124ماایه   ی بنرها   ر ی و سا  21الف مایه  ی بنرها جرا م موضوت 

  ر یاباه وطان یر ماوای مزباور نکااب ز   انت ی ارتباط با جرا م مربوط به خ  به وطن باشر. یر  انت ی خ 

کلمااه    عنوان مرتکاب جار  یر همااه ماواری مزباور از ااذار بااه قانون   الاف کااه    بحاث اسات قابل 

نا  ی »نظام   بریه است. « 

  ین کار   م ی تسال   ا یاقارار یاین    ار یابهتار اسات یر اخت  مفهاومی با توجه به تاراخل  رسر ی به نظر م   

. یر هار یو صاورب عمال مرتکاب عباارب  م ی باران   ی کای ز ی کارین ف   م ی نا ر به تسل ( را )اطالعاب 

قارار    ار یا( کاه یر اخت 23:1394رحمارل، «، ) ی میبت و تار  فعال عنصار ماای  ی است از فعل مای 

باشاار و ممکاان اساات    واسااطه ی ب   ا یاا  باواسااطه   صااورب کاارین ممکاان اساات به   م ی تساال   ا یاایاین  

ماننار پسات    ی کای الکترون   ل ی از وساا   فایه ا اسات باشر و ممکان اسات با ی وان ی ح  ا ی ی »باواسطه انسان 

 
 کااه نظااامی هر  - الف :شونرمی محکو  ذیل یهامجازاب به و محسو  جاسوس زیر  افرای  -  24  مایه  .1

 باارای امر  این و یهر قرار بیگانه یا و یراختیاریشمن را اطالعاتی ارزل یارای اشیای یا اطالعاب یا  اسنای
مااوقتی  یا یا می انبارهای ،هاکارخانه  ،هاگاهیپا  استحکاماب،  ب،امنیت ت سیسا  به  نسبت  یا  نظامی  عملیاب

 نظااامی یااا زمیناای نقلیه لیوسا یا هواپیماها ،هایکشت  نظامی،  یهاساختمان  موقت،یتوقفگاهها  تسلیحاتی،
 اسنای  که نظامی هر  -خواهر شر.    محکو  محار   مجازاب به  باشر مضر   کشور  یفاعی  سابیت س  تیامن
 تا سه از حبس به نشوی آن تسلیم به ی موفقلیهر یل  به  ،کریهلیتحص  بیگانگان  یا  یشمن  رایب  اطالعاب  یا

 مربوط صنعتی یا و اقتصایی امنیتی، سیاسی، نظامی، اسرار که نظامی هر  -. ج ارییمی  محکو   سال  پانزیه
 آن مفااای آنااان را از یا و تسلیم آنان منابع یا بیگانگان یا خارجی یا یاخلی یشمنان به را ی مسلاروهایبه ن
 یااا اساانای آورین یساات بااه باارای کااه نظامی هر  -  یخواهر شر.    محکو   محار   مجازاب  به  سازی  آااه

  نانچه شوی، یاخل اطالعاب یا اسنای نگهراری محل به  بیگانه یا و  نفع یشمن به  ،شرهیبنرطبقه  اطالعاب
 .ارییمیمحکو  سال یه تا یو از سحب به نباشر شریرتری مجازاب مستوجب ییگر  نیموجب قوانبه

 شااش از به حبس واری شوی مذکور محل به غیرمجازصورب به فقط  عامراً  و  عالماً  که  نظامی  هر   -  تبصره
 هااا،پایگاه بااه یشاامن نفااع بااه اطالعاااب کسب برای که بیگانه هر  - ها. ارییمی  محکو   سال  سه  تا  ماه

 ی،نظام یموقت یهاتوقفگاه مسلا، نیروهای یگانهای نظامی، هایاریوااه  تسلیحاتی،  انبارهای  ،کارخانجاب
 اساانای نگهراری محلهایبه یاواریشره  ییاییرو  هوا ی زمینی، نقلیه طیوسا و نظامی  یفاعی  یهاساختمان

 .ارییمی محکو  سال یه تا  یاز  حبس به صورب این یر غیر  و اعرا  به شوی یاخل اطالعاب یا
 یر ی نظااامیتبع مجرمااان اصاالبااه نمایاار مشااارکت نظامیااان بااا جاسوساای  مجرا   یر  هرکس  -  1  تبصره
 - 2 تبصااره. شااویمیمقرراساات محکااو   نظامیان برای که مجازاتی همان به  و  محاکمه  نظامی  یهایایااه

تبع بااه مرتکااب و جاار  محسااو  جاسااوس بااه یاین پناه و نموین مخفی  یا  و  جاسوسی  امر   یر  معاونت
 یا و محار   مجازاب مجازاب جاسوس که ویرمواریی محاکمه  نظامی  یهاایااهی یر نظامی  اصلی مجرمان
 شوی.می محکو  سال تا پانزیه سال سه از حبس به است اعرا 
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  ا یاهاا آاااه کاریه و  افات کاه هام از مفاای آن   توان ی م   ر ی فاکس باشر. یر فر  اخ   ا ی ی ک ی الکترون 

 ( 23:1394رحمرل،«) . قرار یایه است   ی گر ی ی   ار ی ها را هم افشا کریه و هم یر اخت آن 

 

کیفری   در قوانین   : سعودی   کشور عربستان بررسی مفهوم جرم جاسوسی 

نظا  هیئاة المرکاز الاوطنی للوثاا ق    "به   توان ی م یر خصوص جرا م جاسوسی یر کشور عربستان 

اشااره نماوی   ( 1399/ 8/ 1)مرکز ملی اسنای و مارار  و بایگاانی عربساتان،   والمحفو اب السعویی 

جرا م علیه امنیت کشور عربستان و یر  نار ماایه تهیاه ارییاره اسات کاه یو ماایه    بر اساس که 

بیارون بارین اسانای ساری از نهایهاای    4  مایه به موضوت جاسوسی اشاره یاری.   1( 5و  4مایه )  آن 

ایان مارار  و اسانای یر غیار از    یاشاتن نگه به هار وسایله ممناوت اسات.   ها آن حکومتی یا تبایل 

یاا تهیاه تصاویر از    هاا آن ی از  باریار ی کپ برای این کار همچنین  اا  و   افته ی ص ی تخص  های مکان 

  ؛ نهایهای یولتی مگر با رعایت ضاوابط مرکاز ملای اسانای و مارار  ممناوت اسات خارج از   ها آن 

  هاا مجازاب ییگار کاه یر ایان نظاا     تر ساخت با رعایت عر  اخاالل یر هار مجاازاب   5مایه  و 

ریاال ساعویی( یاا  )   ال یار میلیاون      سال زنران یا جریمه نقری حراکیر یا 20، حراکیر مقررشره 

اسات: نشار    شاره ارفته ی ذیال را مرتکاب شاونر یر نظار  ها ت ی جنا هر یو باهم برای افرایی که  

باا قصار    رمجااز ی غ ، وروی یا شروت باه وروی باه هار مکاان  ها آن اسنای یا اطالعاب سری یا افشای  

یستیابی به اسنای یا اطالعاب ساری، یساتیابی باه هار وسایله غیرقاانونی باه اسانای یاا اطالعااب  

موقعیات شاتلی( و ساپس افشاا یاا    حکم باه رسامی ) سری، یستیابی یا علم به اسنای و اطالعااب  

 
 یاشتننگهبه هر وسیله ممنوت است.  هاآنسری از نهایهای حکومتی یا تبایل بیرون برین اسنای :  4مایه  .  1

 هاآنی از بریاریکپبرای این کار همچنین  ا  و  افتهیصیتخصی  هامکاناین مرار  و اسنای یر غیر از  
ت خارج از نهایهای یولتی مگر با رعایت ضوابط مرکز ملی اساانای و ماارار  ممنااو هاآنتصویر از   هیته  ای

، مقررشااره هااامجازابییگر که یر این نظا   تر سخت: با رعایت عر  اخالل یر هر مجازاب 5مایه  است  
ی هاتیجناریال یا هر یو باهم برای افرایی که  ونیلیم سال زنران یا جریمه نقری حراکیر ی  20حراکیر  

وروی یا شروت -2، هاآنای نشر اسنای یا اطالعاب سری یا افش -1:شرهارفتهذیل را مرتکب شونر یر نظر  
یسااتیابی بااه هاار وساایله -3با قصر یستیابی به اسنای یااا اطالعاااب سااری،  رمجازیغبه وروی به هر مکان  

موقعیاات  حکمبااهیستیابی یا علم به اسنای و اطالعاااب رساامی )-4غیرقانونی به اسنای یا اطالعاب سری،
اتال  عمری اسنای سری یا  -5،شرهایتصر ونی شتلی( و سپس افشا یا اعالن آن یا نشر آن برون یلیل قان

و قصاار از ایاان  اناارعامهاین اسنای متعلق به امنیت کشور یا منافع   یانریم  کهییرحال  هاآناز    سوءاستفایه
-6باشاار عمل ضرر رسانرن به مرکزیت نظامی یا سیاسی یا ییپلماتی  یا اقتصایی یااا اجتماااعی کشااور 

 اطالعاب و اسنایاخالل یر پاسراری از سری بوین 
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  سوءاساتفایه ، اتاال  عماری اسانای ساری یاا  شره ا ی تصر اعالن آن یا نشر آن برون یلیل قانونی 

و قصار از ایان    انار عامه یانر این اسنای متعلاق باه امنیات کشاور یاا مناافع  می  که ی یرحال  ها آن از 

لمااتی یاا اقتصاایی یاا اجتمااعی کشاور  عمل ضرر رسانرن به مرکزیت نظامی یا سیاسای یاا ییپ 

،  "  اناات ی خ   "اتهااا    باشار و همچنااین اخااالل یر پاسااراری از سااری بااوین اطالعاااب و اساانای و 

محرماناه و اطالعااب    ی و ارا اه اطالعااب نظاام   ران یاا   " ی اطالعاات  ما موران "مالقاب باا  ازجمله 

تارنماا ییاره باان  )   اسات عربساتان    ی و اساتان شارق   ناه ی یر مکه، مر  عه ی یر موری جوامع ش  ن ی ش ی پ 

 ( 08/1400/ 12حقوق بشر،  

نفار از متهماین جاسوسای کاه یر    32از صرور احکا  صاایره بارای  آمره عمل به ی ها ی بررس 

یایاساتری( عربساتان بارای آناان حکام صاایر  عارل ) و وزارب   انر رشره ی یستگ کشور عربستان 

از ساایت بریاشاته شار کاه  نموی و یاینامه آن را یر فضای مجازی منتشر، لیکن به یالیال امنیتای  

ناوت برخاوری عربساتان باا جاسوساان را متوجاه شار   تاوان ی م کاه  باشر ی م  صفحه  336حرویاً 

نفر را به اتها  جاسوسی بارای ایاران یساتگیر نماوی کاه از باین    32تعرای    2019سال  عربستان یر 

حکاو  نماوی.  نفر را به حابس یر قالاب مجاازاب تعزیاری م   7نفر را به مجازاب اعرا  و    23آنان 

ییگاری همچاون مجاازاب مباارزه باا   های مجازاب این متهمین برخی عالوه بر اتهاماب امنیتی بر 

یی، قااانون اساالحه و مهماااب، قااانون امنیاات مرزهااا، قااانون اساانای ساافر و...نیااز  شااو پول قااانون  

  ، بار اسااس اتهاا  باه خیانات بازر  انر شاره محکو    ی کاه باه اعارا  ماواری  بوینر.  شره محکو  

ی خاوی را  رأ   اسات و ایان بخاش از   صایرشاره   ی تعزیری باه قتال یاا اعارا  انة العظمی( رأ )خی 

  اروهاای و اناار.  کریه   تعزیااری هااای  مجازاب   مسااتنر بااه برخاای آیاااب و احاییااث و مبااانی 

، جایگااه شاتلی فاری، تعارای اطالعااتی کاه  هاا آن ، تبانی بارای ارتکاا   جرا م  ی بوین جمع یسته 

ارتبااط اطالعااب ارساالی باا امنیات کاالن جامعاه،    ، شره یایه  نتقال منتقل کریه، اهمیت اطالعاب ا 

ایجاای شاوی، علام مرتکاب باه    توانار ی م   اثر انتقال این اطالعااب  قابلیت و پتانسیل ضرری که یر 

کاه یر میازان  انار  بویه   متخاصم بوین کشور مقابل، همراه یاشتن اسالحه و ماوای منفجاره عاواملی 

؛ بررسای ساوابق  انر از برخای اتهامااب نیاز تبر اه شاره  حال ن ی یرع  مجازاب اثراذار بویه است و 

  2019یهار نظاا  قضاایی عربساتان یر ساال  ی عربستان، نشان می ها ت ی سا متهمین یر اینترنت و 

نفر از متهمین جاسوسی به نفع ایران را اعرا  نماوی کاه ماتن آن جهات مساتنر نماوین   37تعرای 

که عمره مجازاب آناان بار اسااس اتهامااتی ازجملاه  یهر نوت برخوری آنان با جواسیس نشان می 
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ی کاه نگارناره باا  ا مصااحبه تروریسم و یا تهریر علیه امنیات یولات صاورب ارفتاه اسات. یر  

اسات صاورب ارفات وی افات: عربساتان یارای   آزایشاره یکی از زنرانیان زنران عربستان که 

نون مارونی کاه یر ایان زمیناه  قانونی مرونی برای جر  جاسوسی که مرنظر است نبویه و تنها قاا 

مباارزه باا جارا م    « قاانون نظاا  مکافحاة جارا م المعلوماتیاة الساعویی »   وجوی یاری قانونی به نا  

و یر تاااریخ    79بااه شااماره    ( 1400/ 08/ 13، مجموعااة األنظمااة السااعوییة )   عربسااتان   اطالعاااتی 

هجری قماری باه تصاویب شاورای وزیاران عربساتان رساانره اسات کاه شاامل   1428/ 03/ 08

ی یاا جاسوسای زوجاین از یکاریگر  ا اناه ی را شاوی و بیشاتر باه جاسوسای  جاسوسی امنیتای نمی 

ساال کاه    5هزار ریال عربستان و حبس حاراقل یا  الای   500و جرا م نقری حراقل  1پریاخته 

اهمیت اسات کاه باا توجاه باه ارتباطااب    حا ز . آنچه ابر ی ی م بزه، افزایش یا کاهش  شرب به بسته 

اااه مطلبای راجاع باه جاسوسای  ساال یر آنجاا باوین هی    20ا  و قریب باه  ای که یاشته استره 

ی  ها اسات ی باس نوعی افارایی کاه  وابستگان ییگار کشاورها یر عربساتان نشانیر  مگار آنکاه باه 

و آناان را از کشاور    کرینار ی م ن ماتهم  یولت عربستان یر تعار  بوینر را به جاسوسی برای ایارا 

هازار نفار لبناانی مقایم عربساتان را بااه    50مایالً یر یه ساال اذشاته باایش از    کرینار ی م اخاراج  

لبناان پاس از ضابط و    ال حاز    ما مور ی ایاران و یاا  بارا جملاه جاسوسای  واهای من  های بهانه 

سات کاه بارانیم ایان جمعیات  اهمیت ا  حا ز ، آنچه انر نمویه مصایره اموالشان از عربستان اخراج 

؛ یعنای یر کناار بااقی ماواری عربساتان حتای باه مقولاه جاسوسای نگااه  انر بویه عمرتاً از شیعیان 

کاه یر کشاور عربساتان  باه این   توجاه   باا ( 1399/ 5/ 10، س ی خوشنو مصاحبه با . ) ایر ولوژی  یاری 

 
باارون توجیااه قااانونی  -شوی ارسال می هاانهیاستراق سمع آنچه از طریق شبکه اطالعاب یا یکی از را  .1

به  یشخص. وایار کرین و یاخاذ ای ریتهر یبرا یرقانونیوروی غ .2،آن  یر یایا بریاشتن آن یا ره  -معتبر  
 رمجازییسترسی غ. 3.عمل مشروت باشر  نیاز ا  یرخوییا ایاار انجا     یاز آن، حت  یخوییار ای یانجا  عمل

مشااتول این سایت، یا تخریب یا تتییر آن، یا  یحابرای تتییر طر   تیسا، یا وروی به و تیسابه ی  و 
مااواری  ایاا  یارنیهای همااراه یورباا یر اثر سو استفایه از تلفن  یخصوص  ینقض زنرا  .4.آیرس آن  نموین
 وروی ی،هااای مختلااف اطالعاااتآوریفن قیاا ها از طر رسانرن به آن  بیو آس  گرانیبرنا  کرین ی  .5.مشابه

آورین اطالعاتی که باار امنیاات یاخلاای و  به یستی اطالعاتی یا رایانه جهت هاشبکهی از طریق رقانونیغ
بگذار با مجازاب حبس به مرب یه سال و یا جریمه روبرو   ر یت ثخارجی یولت عربستان یا اقتصایی ملی  

 .1یین مجازاب و جر  یانستن جاسوسی یر سیستم قضایی این کشور برای یسااتیابی بااه: تع یرواقعاست.  
 یهاو شاابکه هاانااهیرا حقوق ناشاای از اسااتفایه مشااروت از حفظ .2به یستیابی به امنیت اطالعاب،  کم 
 از اقتصای ملی. تی. حما4از منافع عمومی، اخالق و اخالق عمومی، تیحما .3ی،رساناطالت

 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Folders/1
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  اااذاری و قااانون مشخصاای باارای جاار  جاسوساای جاار  انگاااری نشااره اساات؛ سیسااتم قانون 

  ی نظاام ایاری و صارفاً یر یایاااه  رسیرای باه اتهامااب بار اسااس حکام شاریعت صاورب می 

هااانی  . ) نوعی قاضاای از بااا  تعزیاار حکاام صااایر خواهاار کااری ( و بااه 14:  2017الساابیعی، ) 

( و آنچه از بررسی قوانین جار  جاسوسای یر کشاور عربساتان باه یسات آمار  102:1430رفیق، 

بر اساس شریعت    . کنر اسال  حکم صایر می اینکه کشور عربستان 

( و  4:1435الجزالناای، )   ناراری  اون قاانونی مشاخص و مارونی یر ایان خصاوص وجاوی  

ی از نحاوه برخاوری کشاور ارا اه نماوی لکان تاالل  ا ساه ی مقا یرستی تحلیلی یقیق و  توان به نمی 

زارب عرلیااه عربسااتان،  شاار طاای بررساای قااوانین جزا اای عربسااتان و قااوانین موجااوی یر و 

و مشااورین حقاوقی عربساتان و همچناین   وکاال های موجاوی و همچناین مصااحبه باا روزنامه 

شاره بوینار بتاوان  مصاحبه با برخی افرایی که یر کشاور عربساتان باه جار  جاسوسای محکو  

تحلیل مناسبی از وضعیت قانونی کشور عربساتان باه یسات آوری. یر کشاور عربساتان باه یلیال  

قانون مرونی وجوی نراری قضاب بر اساس نظار شخصای و بار اسااس محتویااب پروناره   اینکه 

کننار لاذا تعریاف حقاوقی  ایری می نوت جر ، نوت اطالعاب ریوبرل شره و تابعیت افرای تصمیم 

ای کاه یر رکان  ماوای پراکناره   یر  از مجازاب جر  جاسوسی یر سیستم قضایی آنان وجوی نراری. 

  ماایه قرار ارفت رکان ماایی ایان جار  یر    موریاشاره   حقوقی عربستان  قانونی این جر  یر نظا 

بررسای ارکاان ماایی جار  بایار رفتاار مرتکاب، موضاوت   یر توان تحلیل کری؛ اونه می را این  4

جر  و وسیله ارتکا  جار  موریبررسای قارار ایاری. یر ایان ماایه بیارون بارین اسانای ساری،  

باریاری از آناان خاارج  یافته  اا  و کپی هاای تخصایص یاشتن مرار  و اسنای یر غیر مکان نگه 

اریی، یر ایان ماایه فعال مرتکاب میبات  از نهایهای یولتی از عناصر مایی این مایه محسو  می 

شاره  است یعنی بیرون برین اسنای سری از نهای حکومتی یا تبایل آن باه هار وسایله ممناوت اعال  

که مقنن آن را جار  یانساته اسات اقارا  باه آن  و یر قانون مذکور جملگی مرتکب با ابها  عملی  

ای به یریافات پاول یاا منفعات بارای کشاور بیگاناه یاا  این مایه اشاره   یر  نمایر. عمل مجرمانه می 

یی  ها یساتورالعمل یشمن همچون کشورهای ییگر نشره است و صرفاً به یا  ساری الزامااب و  

رسار کشاور عربساتان  ه نظار می اسات با  شاره اشاره   شاوی ی م که برای حفظ اسرار و اسنای سری  

نمایار و مجاازاب آن یر حاوزه  جر  جاسوسی را یر قالاب جار  علیاه امنیات ملای قلمارای می 

، مقانن سااعویی،  5ماایه    یر   ااریی. جار  جاسوسای بیشاتر باه خیانات علیااه کشاور مطار  می 
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مجازاتی را بارای کساانی کاه باه افشاای اطالعااب، وروی غیرمجااز باه امااکن ممنوعاه، انتشاار  

هاا  هراونه اسنای سری و یستیابی به اطالعاب سری و اتاال  عماری اسانای و سوءاساتفایه از آن 

  1ساال حابس یاا جریماه نقاری حاراکیر    20اشاره نمویه اسات و بارای آن مجاازاب حاراکیر  

نشار اسانای یاا اطالعااب ساری یاا افشااء آن،    مقانن   میلیون ریال یا هر یو یر نظر ارفتاه اسات. 

روی به هر مکاانی غیرمجااز باهار  یساتیابی باه اسانای یاا اطالعااب ساری،  وروی یا شروت به و 

یستیابی به هار وسایله غیرقاانونی باه اسانای یاا اطالعااتی ساری، یساتیابی یاا علام باه اسانای و  

حکم موقعیت شاتلی( و ساپس افشااء یاا اعاال  آن یاا نشار آن بارون یلیال  به )  ی سر اطالعاب 

یانار ایان  کاه می هاا یرحالی ساری یاا سوءاساتفایه از آن شره اتال  عمری اسانای  قانونی تصریا 

اسنای متعلق به امنیت کشور یا مناافع عامراناه و قصار از ایان عمال ضارر رساانرن باه مرکزیات  

نظامی یا سیاسای یاا ییپلماتیا  یاا اقتصاایی یاا اجتمااعی کشاور باشار و همچناین اخاالل یر  

ساال حابس یااا    20زاب حااراکیر  پاساراری از ساری باوین اطالعاااب و اسانای را مشامول مجاا 

ایان ماایه رفتاار    یر   میلیون ریاال و یاا هار یو بااهم مجاازاب خواهنار شار. جریمه نقاری یا  

مرتکب یر صورب ارتکا  جرا م فوق عنوان ارییر و موضوت جر  کاه هراوناه یسترسای باه  

  ای کاه باشار جار  اطالعاب و اخباار و افشااء اطالعااب و ... باشار و همچناین باه هار وسایله 

صورب ارفته است.     انگاری 

ای به جاسوسی برای کشور بیگانه یا یریافات وجاه نقار یاا منفعات ییگار  این مایه اشاره  یر 

شاوی باه نظار  شره که یر کشورهای ییگر موریبحث قرار ارفات ییاره نمی یا منفعت وعره یایه 

رسر حکام اعارا  یر عربساتان بارای جار  جاسوسای بار اسااس حکام شاریعت اساال  و  می 

شاوی و باه مارز اعارا  تعزیاری یاا زنارانی  های تعزیاری اسات کاه صاایر می جمله مجازاب از 

  هاای عربساتان ( لایکن حابس ابار یر مجازاب 102:1430هانی رفیاق، . ) رسر مرب هم می طوالنی 

شاوی. )تارنماا هیئاة الخبارا  ییاره نمی وإفشاا ها(   الساریة  والمعلومااب  الوثا ق  نشر  عقوباب  )نظا  

الوزراء،  ( 01/08/1399المجلس 

 

کیفری کشور بحرین  در   جاسوسی  بررسی مفهوم جرم   قوانین 

  و   تصاویب   "البحرینای   الجناا ی   القاانون   "باه ناا     1976  ساال   قانون مجازاب کشاور بحارین یر 

  جاسوسای   و جر  انگااری الز  بارای مارتکبین جار    ارفته انجا    2005  سال  را یر  آن  اصالحاب 
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انجاااا  یایه    1  ( 125،136،  123،  122،  121،  117،  116)   ماااوای یر    بیگانگاااان را   باااا   همکااااری   و 

(. قانون جزا ای کشاور بحارین همچاون ساایر کشاورهای  1400/ 08/ 13است. )تارنما یونیر  ) 

فارس جر  جاسوسای را تعریاف نکاریه اسات و صارفاً باه مصااییق آن  شورای همکاری خلیج 

حکام اعارا ،    بحارین بارای جار  جاسوسای یر نظار ارفتاه   مقانن پریاخته است. جرا می کاه 

ییناار و حاراکیر    100ساال و جریماه نقاری حاراقل    10ساال و حاراکیر   5حبس ابار، حابس 

شره بارای جار  جاسوسای یاا  یینار با اقل حبس یر نظر ارفته است. جرا م یر نظر ارفته  1000

ااذار عوامال مجاازاب  اقرا  علیه امنیت ملای ااار یر زماان جناگ صاورب ارفتاه باشار قانون 

 
یعاقب باإلعرا  من سهل للعرو یخول إقلیم الرولة أو سلمه ماارنا أو حصااونا أو منشاا ب أو   :116مایه  .  1

مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طا راب أو وسا ل مواصالب أو أسلحة أو ذخا ر أو مهماب 
ب ن نقل إلیه أخبارا  حربیة أو مؤنا أو أغذیة أو غیر ذل  مما أعر للرفات أو مما یستعمل فی ذل  أو خرمة

 أو کان له مرشرا
یعاقب بالسجن المؤبر أو المؤقت من أعان العرو عمراً ب یة وسیلة أخری لم تااذکر فاای المااوای   :117مایه  

السابقة. ویعاقب بالسجن مرة ال تزیر علی عشر سنواب من أیی لقواب العرو خرمة مااا، للحصااول علاای 
خص عینه لذل  سواء کان ذل  بطریق مباشر أو غیر مباشر وسااواء منفعة أو فا رة أو وعر بها لنفسه أو لش

 کانت المنفعة أو الفا رة ماییة أو غیر ماییة.
باإلعرا  من سعی لری یولة أجنبیة معاییة أو تخااابر معهااا أو مااع أحاار مماان یعملااون   عاقبی  :121مایه  

 .بیة لرولة البحرینالحربیة أو لإلضرار بالعملیاب الحر  هاابیلمصلحتها لمعاونتها فی عمل
یعاقب باإلعرا  من سعی لری یولة أجنبیة أو تخابر معها أو مع أحر مماان یعملااون لمصاالحتها   :122مایه  

 للقیا  ب عمال عرا یة ضر یولة البحرین.
یعاقب بالسجن مرة ال تزیر علی خمس سنین إذا وقعت الجریمة فی زمن الساالم وبالسااجن إذا   :123مایه  

من سعی لری یولة أجنبیة أو أحر ممن یعملون لمصلحتها أو تخابر معهااا أو معااه   :وقعت فی زمن الحر 
 وکان من ش ن ذل  اإلضرار بمرکز الرولة الحربی أو السیاسی أو االقتصایی.

من طلب أو قبل لنفسه أو لتیره أیة عطیة أو مزیة أو وعرا بشیئ من ذل  ولو بالواسطة من یولة   :125مایه  
ممن یعملون لمصلحتها وذل  بقصر ارتکا  عمل ضار بمصلحة قومیة للاابالی یعاقااب أجنبیة أو من أحر  

 بالسجن وبترامة ال تقل عن ألف یینار وال تزیر علی ما طلب أو قبل أو وعر به
یعاقب باإلعرا  من سلم أو أفشی علی أی وجه وب یة وسیلة إلی یولة أجنبیة أو إلی أحر مماان   :126مایه  

من أسرار الرفات أو توصل ب یة طریقة إلی الحصول علی سر من هذه األسرار بقصر  یعملون لمصلحتها سرا
 تسلیمه أو إفشا ه لرولة أجنبیة أو ألحر ممن یعملون لمصلحتها.

ال تقل عن ما ة یینار أو بإحری هاتین  ییعاقب بالحبس مرة ال تقل عن ثالثة أشهر وبالترامة آلت  :136مایه  
أو سلم لرولة أجنبیة أو ألحر ممن یعملون لمصلحتها ب یة صااورة وب یااة وساایلة  العقوبتین من نشر أو أذات

کانت أخبارا أو معلوماب أو أشیاء أو مکاتباب أو وثا ق أو خرا ط أو رسوما أو صااورا أو غیاار ذلاا  ممااا 
( وکااان محظااورا ماان 107وری ذکرها فی المایة )  ییکون خاصا بالمصالا الحکومیة أو إحری الجهاب آلت

 هة المختصة نشره أو إذاعته.الج
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و ااار یر زماان جناگ نباشار باه    ارفتاه حکم اعرا  را بارای مارتکبین یر نظار  همچون  مشریه 

سال و جریماه نقاری یر نظار ارفتاه اسات. عمار یر ارتکاا  و    10حبس ابر یا حبس حراکیر  

اذار برای آن مجازاب یر نظار ارفتاه اسات. رکان ماایی جار   قصر زیان به کشور توسط قانون 

میل رفتاار مرتکاب، موضاوت جار ، وسایله ارتکاا    جاسوسی یر موای فوق به  نر اجزای مهم 

ی، راهنمایی به یشامن جهات وروی باه کشاور بحارین، افشااء هراوناه اسارار  رسان  ضرر  جر ، 

ها و ...(  اسانای، نقشاه اطالعااب ) یفاعی، کم  و همکاری با کشور بیگانه از طریق ارا اه اخباار و  

اه قاانون بحارین بایار منبعاث  و تحقق فعل مرتکاب بارای جار  جاسوسای از ییارا  اریی ی برم 

باشر حال ممکن است یر اختیار قرار یاین یا آاااه نماوین کشاور بیگاناه )طار  جار ( از مفاای  

  قارار صاورب فیزیکای و مساتقیم یر اختیاار طار  جار   اسنای، اطالعاب، مرار  نقشاه و ... به 

جاسوسای    یر جارا م   رسار ی م و نیز ممکان اسات غیرمساتقیم قرارارفتاه باشار، باه نظار   ری ی ا 

توانار از هار طریاق و  وسیله ارتکا  جر  اثری یر تحقق جر  جاسوسای ناراری و اطالعااب می 

آوری و یر اختیاار یشامن قارار یایه شاوی. باا توجاه باه کلماه )اسارارالرفات(  به هر نحوی جمع 

رسار ایان ماایه انحصاار یر افارای نظاامی و مسائولین  به نظار می   1( 136  و  126مایه ) متن قانون 

اوناه اطالعااب و اسارار  وجه شرایط یسترسای باه این هی  بحرین یاری زیرا افرای عایی به  کشور 

را نرارنر. رفتار مرتکب این جر ، فری نظامی یا مسائولی اسات کاه بایار اسارار نظاامی و یفااعی  

صاورب شافاهی و غیار  یارای ارزل اطالعااتی )به  ء ی شاصاورب یا  سانر یاا توانر به که می 

بناری نازی فاری نظاامی مزباور  صاورب طبقه وی جایی بازاو نگریی باشارکه به مکتو ( که مقرر ب 

صورب غیرمجاز یر اختیار یشمنان یاخلی یا خاارجی یاا مناابع آناان قارار یهار.  قرار یاشته که به 

کاه اسانای ساری یفاات را    کریه اشااره اذار یر ایان ماایه  ای که حا ز اهمیت است اینکه قانون نکته 

آوری و هر  وی از این یستیابی اعطا یا افشاء باه کشاور بیگاناه باشار باه   به هر طریقی به یست 

قصار اعطااء  اریی لیکن اار فریی افشاء اطالعاب نمایر یاا اسارار یفااعی را به اعرا  مجازاب می 

 
یعاقب باإلعرا  من سلم أو أفشی علی أی وجه وب یة وسیلة إلی یولة أجنبیة أو إلی أحر ممن :  126مایه . 1

أو توصل ب یة طریقة إلی الحصول علی سر من هذه األسرار بقصاار  اسرارالرفاتیعملون لمصلحتها سرا من 
یعاقب بالحبس مرة ال تقل عن : 136مایه  ن یعملون لمصلحتها.تسلیمه أو إفشا ه لرولة أجنبیة أو ألحر مم

ال تقل عن ما ة یینار أو بإحری هاتین العقوبتین من نشر أو أذات أو سلم لرولااة   یثالثة أشهر وبالترامة آلت
أجنبیة أو ألحر ممن یعملون لمصلحتها ب یة صورة وب یة وساایلة کاناات أخبااارا أو معلوماااب أو أشاایاء أو 

أو وثا ق أو خرا ط أو رسوما أو صورا أو غیر ذل  مما یکون خاصا بالمصالا الحکومیة أو إحری مکاتباب  
 ( وکان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته107وری ذکرها فی المایة ) یالجهاب آلت
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به یشمن یا کشور بیگانه یا مزیوران آن به یسات نیااوریه اسات حکام وی اعارا  نخواهار باوی.  

نمایار  قصار مجرماناه را مشاخص می  از عناصر اونااون یر عبارب قاانون، اذار با استفایه قانون 

که با توجه به مفای موای ذکرشره مرتکب جار  بایار از مجرماناه باوین عمال خویآاااهی یاشاته  

عمر خااص یر ایان جار ، یاین اسانای و مطلاع سااختن افارای    صرق نمایر لذا  عا  عمر  باشر تا 

قصار مجرماناه را مارنظر قارار یایه لاذا    ااذار سات. قانون فاقر صالحیت از اسرار یا تصمیماب ا 

عملی که از بررسی قوانین موضوعه فوق حاصال خواهار شار قصار بارهم زین امنیات کشاور،  

عالماً و عامراً و با علم و اطالت بویه وقانونگذار یر خصوص فریی کاه بارون آاااهی باا یشامن  

لایکن علام و اطاالت از آن نراشاته و قصار  همکاری یاشته یا اسنای و اطالعاتی را تسالیم نماویه 

اسات اماا    یایه   قارار   مارنظر صرمه به امنیت ملی کشور و منافع کشور بحرین را نراشاته اسات را  

جملگای نشاان از عمار و    زنار ی م و به مناافع ملای ضاربه   کنر ی م اعمالی که به کشور ضرر واری 

ماواری فاوق عمارتاً قصار    آااهانه بوین عمل مجرمانه توسط مرتکب یر نظار ارفتاه اسات. یر 

ی به یشامن، قصار همکااری باا نیروهاای یشامن بارای کساب  رسان  ضرر کم  یا راهنمایی یا 

سوی و منفعت، قصر کم  و جاسوسی برای یشامن، قصار افشااء و تحویال اسارار یفااعی باه  

  تاوان ی م کشور بیگانه و همچنین قصار همکااری باا اشخاصای مارتبط باا کشاورهای بیگاناه را  

سوءنیت عا  یر موای قانونی مذکور یانسات یر بررسای ماوای قاانونی جارا م جاسوسای   عنوان به 

که تحت عنوان جرا م علیه امنیت ملی جر  انگاری شاره اسات عماره مجاازاب یر نظار ارفتاه  

نیز یاری. قانون  حکم اعرا  و تنوت مجازاب  برای جاسوسی   اذار 

 

 و بحرین   عربستان   های ایران، بررسی تطبیقی عناصر جرم جاسوسی در حقوق کیفری کشور 

بایر افت کاه هار ساه کشاور جار     موریبحث یر ارتباط با تحلیل جر  جاسوسی یر کشورهای  

آن مصااییق جار     ان یاباب و    انر یاشاته بلکاه باه مصااییق آن اشااره   انر نکریه جاسوسی را تعریف 

وهااای مساالا  البتااه قااانون مجااازاب ایااران یر حااوزه قااانون جاارا م نیر   انر یاشااته یی  هااا ی انگار 

برخی اقراماب افرای نظاامی را جاسوسای و فاری ماذکور را جاساوس قلمارای نماویه   صراحت به 

ی نیز به این موضاوت نشاره لایکن یر ایاران باین افارای  ا اشاره   که یر کشورهای موریبررسی حتی 

ی مقنن تفاوب قا ل شره است و مجازاب آناان نیاز متفااوب ییاره اسات اماا یر  رنظام ی و غ نظامی 

. یر  م ی باشای نم ی  رنظاام ی غ ی باین افارای نظاامی و  بنر م ی تقساو بحرین شاهر  نین   ر عربستان کشو 
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یاشاتن مارار  و  قانون مبارزه با تروریسم کشور عربستان، بیارون بارین اسانای ساری، نگه  4مایه 

باریاری از آنااان خاارج از نهایهااای   ااا  و کپی   یافته و یاا هاای تخصاایص اسانای یر غیاار مکان 

یولتی از عناصر مایی جر  محسو  شره و یر این ماایه فعال مرتکاب را میبات یر نظار ارفتاه  

و بیرون برین اسنای سری از نهای حکاومتی یاا تباایل آن را باه هار وسایله ممناوت اعاال  نماویه  

لایکن مجاازاب را    شاره ره ی ی نیاز  قاانون مجاازاب بحارین    136این مجازاب یر ماایه   ه ی شب  است. 

به ی  کشور بیگانه یا مازیور آن کشاور کاه بارای منفعات آن کشاور کاار   یر قالب شخصی که 

یولات  }   کاه متعلاق باه مناافع و...   خبار یاا اطالعااب یاا اشایا ی ا له ی به هر شکل و هر وس  کنر ی م 

یه باشانر  کار مناع    رباط ی ذ   ی هاا اراان   نشار آناان را   کاه ی یرحال بحارین  اسات واااذار کنار و  

ای باه یریافات پاول  قانون عربساتان اشااره   4  مایه   یر مجازاب یر نظر ارفته است از طر  ییگر  

یا منفعت برای کشور بیگانه یا یشمن همچاون کشاورهای ییگار نشاره اسات و صارفاً باه یا   

و  سری  ها یستورالعمل سری الزاماب  و اسنای  حفظ اسرار   نمویه است.    ر ی ت ک یی 

عربساتان، بحارین و ایاران یر قالاب جار  علیاه امنیات ملای قلمارای    کشاور   یر جر  جاسوسی  

لیکن یر کشور بحرین و عربساتان، مجاازاب جاسوسای بیشاتر باه یلیال خیانات علیاه   اریی ی م 

و  نراشاته  یر اساتعمال ایان الفااظ یقات الز  را  ااذار  قانون   اماا یر ایاران   ری ی ا ی م کشور صورب  

عناوان خیانات    تحات جرا م نیروهای مسلا جرمای  و قانون مجازاب اسالمی یر قانون مجازاب 

و هراونه افشای اسارار و اطالعااب یاا تحصایل اطالعااب بارای یولات   لحاظ نکریه به کشور 

که مرتکب ایرانای باشار یاا خاارجی، تحات عناوان  که باشر، اعم از آن  ی هرکس  له ی وس خارجی به 

مجرماناه افشاای اسارار و  عناوان  رسار ی م به نظر  که ی یرحال نمویه است جاسوسی جر  انگاری 

ااار مرتکاب عمال    یعنای تابعیات مرتکاب متفااوب اسات    برحساب اطالعاب یر امور نظاامی 

عمال وی خیانات باه  افتار    آن کشور اتفااق   ه ی مذکور عل بزه  مجرمانه مزبور تبعه کشوری باشر که  

اار مرتکاب، تبعاه کشاور خاارجی باشار عناوان عمال وی جاسوسای  اما شوی کشور نامیره می 

کشور عربستان توجه قالب بیشاتر باه حفاظ و حراسات از اسانای   4. یر مجازاب مایه بوی  خواهر 

شاره اسات لاذا انتصاا  بازه    ر ی ت ک یولتی و حاکمیتی که برای خروج آنان ممنوعیت وجوی یاری  

قاانون شارت اساال  ماایه    اسااس   بر این قانون ناصوا  بویه و قاضی   اساس  بر جاسوسی به متهم 

اهمیاات و آنچااه از کشااور    اساااس   باار   و (  11:1396سااتان )علاای پااور، قااانون اسااامی عرب   48

 . ر ی نما ی م حکم صایر    شره خارج 
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قاانون عربساتان، مجاازاب بارای کساانی کاه باه افشاای اطالعااب ساری، وروی   5یر مایه 

قصر یستیابی به اسنای یاا اطالعااب ساری و... اتاال  عماری اسانای  غیرمجاز به اماکن ممنوعه به 

ساال    20اشاره نمویه و بارای آن مجاازاب سانگین حابس حاراکیر   انر نمویه آن و سوءاستفایه از 

میلیون ریال یا هر یو یر نظار ارفتاه اسات کاه البتاه شارط اساتفایه از    1یا جریمه نقری حراکیر  

خیلای محرماناه،    اطالعااب   و ( باویه  معلومااب ساریة ی تحصیل اطالعااب ساری ) قانون مایه این 

ای باه جاسوسای بارای کشاور بیگاناه یاا یریافات  این ماایه اشااره   یر شوی  محرمانه را شامل نمی 

شاوی و حکام اعارا  بارای جار  جاسوسای یر  شاره ییاره نمی وجه نقر یا منفعات وعاره یایه 

هاای  ( صاایر و ازجملاه مجازاب 11:1396علای پاور، )  اساال  عربستان بر اساس حکم شاریعت 

اعارا  تعزیاری یاا زنارانی    باه مارز  ( کاه 102:1430هاانی رفیاق، )  ااریی ی م تعزیری محساو  

  24مااایه    یر شاوی.  هاای آن ییاره نمی رسار لایکن حاابس ابار یر مجازاب مارب هام می طوالنی 

عنوان  را بااه   شااره ان ی ب اقااراماب  اااذار بااا صااراحت  قانون ایااران،  مساالا    ی روهااا ی قااانون جاارا م ن 

  ، طان باه و   انات ی و خ   ی و یر ارتباط باا جاسوساجاسوسی و فری مذکور را جاسوس قلمرای نمویه  

بنر ه  جار  موضاوت نماویه زیارا    ی الز  را هاا ی ن ی ب ش ی پ  ز یان  26و  21ماوای یر  24بر ماایه  عالوه 

و    24ماایه    ی بنارها   ر ی و ساا   21الاف ماایه    ی بنرها و جارا م موضاوت   ی نا ر به جاسوسا 24مایه 

  انات ی . یر ارتبااط باا جارا م مرباوط باه خ باشار می به وطن    انت ی نا ر به خ  26جر  موضوت مایه 

  کاه ن ی باا توجاه باه ا   کاه   بریه ناا    « ی »نظام نا   مرتکب جر  یر همه مواری از   از اذار ن قانون به وط 

مفارو     ، کاریه   ف یارا تعر   ی مسالا نظاام   ی روهاا ی قانون مجازاب جارا م ن   1اذار یر مایه قانون 

  ی رانای مرتکاب جار  ا   ت ی خصوصا  عتاٌای طب   و   باشار  ی تبعاه خاارج  توانر ی نم  ی است که نظام  ن ی ا 

 . است   وین ب 

اقاراماب قابال ارزیاابی اسات: یساته اول اقاراماب    یویساته رسی قوانین جر  جاسوسی  با بر 

آوری اطالعااب مخفای و یساته یو ،  مقرماتی کاه عباارب اسات از تفحاص، تحصایل و جماع 

باه کساانی اسات کاه    شاره ی آور جمع عملیاب اجرایی و تسلیم اطالعااب و رساانرن اطالعااب  

نار کاه یساته اول ممکان اسات متضامن قصار جاسوسای  ی نمای بریار بهره بایر از این اطالعاب 

ی یا غفلت اقرا  باه تحصایل اطالعااب محرماناه نمایار تاا  اط ی احت نبویه و از روی کنجکاوی یا بی 

آاااه    منظور باه اماا یر یساته یو ، عملیااب جاسوسای  ؛  سازی   آااه را از آن    کشور خوی بتوانر مری  

از ایان اسارار و وجاوی ضارر و زیاان و    کرین ی  کشور خاارجی از اسارار کشاور و انتفاات آن 
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و    شاره ان ی ب جار  جاسوسای کاه  1قصر عا    خسارب به منافع امنیت کشور است که یر خصوص 

ی تصاور  صاالح ی ذ   آنکاه فاری را ما مور   ا یامحرمانه و    ر ی غ که اار تصمیماب عایی و  نظر به این 

  ااااریی ی نم جااار  جاسوسااای    نمایااار و او را از تصااامیماب آاااااه نمایااار، مرتکاااب 

  126یر قااوانین کشااورهای بحاارین و عربسااتان ماایالً یر مااایه    ( 324  : 1392، رمحمرصااایقی )می 

قصار مرتکاب شاره  ، این جر  مقیر به ایرای ضرر نشره است بلکاه مقیار به 2قانون جزایی بحرین 

که اار قصر این یستیابی اعطا یاا افشاا باه کشاور بیگاناه یاا مازیوران باشار باه اعارا  محکاو   

شاره جار  اسات  بنری ی اطالعااب و اسانای طبقه رقانون ی غ آوری صر  جمع  که ،  ه این اریی ی م 

عنوان ی  بخاش از عنصار ذهنای ایان عمال  ، مقنن به انگیزه مرتکب به موریاشاره یر غالب موای 

عنوان یکی از شاروط تحقاق ایان جار  قارار یایه اسات. عبااراتی  اون  توجه نمویه و آن را به 

بیاانگر    "قصار بارهم زین امنیات کشاور یات کشاور، به بارهم زین امن  باهار  قصر سرقت، به "

اار مرتکب انگیزه فعالیت بزهکاراناه علیاه امنیات کشاور را نراشاته   یرواقع انگیزه مرتکب است. 

آوری کاریه باشار، آن را از  آوری اطالعااب را یاشاته و آن را نیاز جماع باشر، هر نر قصر جمع 

آوری غیرمجااز اسانای  لی  اون جماع شمول جر  خاص جاسوسی خارج کریه و یر عرای اعماا 

، ضارورب یاری رویاه قضاایی یر هار پروناره، انگیازه  جهات ن ی ازا و    ری ی ا ی م شره قرار بنری طبقه 

مرتکاب    که ی یرصاورت آوری و یسترسی به اطالعااب و اسانای را کشاف کنار و  مرتکب از جمع 

کناار ایان، یر تحقاق    یر مایه را نراشته باشر، عمل، جاسوسی نخواهار باوی. یر  موریاشاره انگیزه 

این جر  مرتکب بایر قصر جاسوسی کارین و آاااهی باه ایان امار را یاشاته باشار. آاااهی باه  

کاه ااار ایان اسانای را باه  و همچناین آاااهی باه این  شره ی آور جمع بنری اسنای و اطالعاب طبقه 

    یر ارتبااط باارکن ذهنای جار   یهر یر راستای ی  فعالیت جاسوسی اسات. کسی که تحویل می 

بااا  را  اااذاری اصال  یر مرحلاه قانون   4یر نظاا  کیفااری عربساتان بایاار افات، مااایه    جاسوسای 

تاوان افات عمال غیرعماری  و یر صاورتی می  اسات  خصوصیت عمری بوین جار  شاناخته 

 
 «باشرو اسنای یاشته  هانقشه »قصر افشای اسرار و ارا ه .1
سلم أو أفشی علی أی وجه وب یة وسیلة إلی یولة أجنبیة أو إلاای أحاار یعاقب باإلعرا  من   -  126مایه    .2

ممن یعملون لمصلحتها سرا من أسرار الرفات أو توصل ب یة طریقة إلی الحصول علی سر من هذه األساارار 
کسی که به هر وسیله و به هر وجه  بقصر تسلیمه أو إفشا ه لرولة أجنبیة أو ألحر ممن یعملون لمصلحتها.

سری از اسرار یفاعی را یایه یا افشا کنر یااا بااه هاار  کنریمشور بیگانه یا کسی که به نفع آن کار به ی  ک
طریق به آن یست یابر و قصر او از این یستیابی اعطا یا افشا به کشور بیگانه یا مزیوران به نفع آن اساات 

 .شوییمبه اعرا  مجازاب 
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وانفعاال ذهنای  رکان معناوی باه معناای فعل   . باشار شاره  جر  است که یر قاانون باه آن تصریا 

توان افت جار  جاسوسای یا  جار   همین راستا می مرتکب یر جهت نقص قانون است و یر 

باه ارتکاا  آن کاری کاه آن را  توان یر مرحله قضاا فاری را محکو  عمری است و یر صورتی می 

صورب عمر مرتکب شره باشر و این عمر یر صورتی خواهار باوی کاه آااهاناه قصار کاریه  به 

یاری اسانای و مارار  یر  ه قانون عربستان قصر بیارون بارین اسانای ساری و نگا 4مایه  یر باشر. 

ساوءنیت عاا  و بیارون بارین اسانای و مارار     عنوان تاوان باه شره را می های مشخص غیر مکان 

  هااای ساری، تحویاال بااه اشخاصای فاقاار صااالحیت، نگهااراری اسانای و ماارار  یر غیاار مکان 

عنوان ساوءنیت خااص مطار   تاوان باه قصر لطمه زین باه امنیات کشاور را می شره به مشخص 

قصار انتشاار اسانای یاا  ،  نظاا  کیفاری عربساتان عماره عنااوین ذکرشاره  5ماایه لیکن یر  نموی 

اطالعاااب سااری، وروی عمااری و آااهانااه بااه امکااان غیرمجاااز، قصاار یسااتیابی بااه اساانای و  

قصار ضاربه زین باه مناافع و امنیات کشاور  اطالعاب، یستیابی غیرمجاز، اتال  عمری اسانای به 

یو ماوری    و   ذکرشاره کاه یر قاانون    ااریی خاص محسو  می  ازجمله عناصر معنوی و سوءنیت 

  5کااه یر مااایه    باشاانر ی معنااوی جاار  م ی  هااا رکن از  ارایه ارتکااا  و قصاار مجرمانااه مرتکااب  

فعل وجوی یاری. که  ذکرشره   یر انجا   و هم قصر مجرمانه  ارتکا    هم ارایه 

بس ابار،  ی سانگین اعارا ، حاهاا حکم یر قانون مجازاب کشور بحرین برای جر  جاسوسی  

اسات. ایان جارا م ااار یر    شاره ارفته جریمه نقری یر نظر    سال به همراه   10و حراکیر  5حبس 

زمان جنگ صاورب ارفتاه باشار و متضامن جاسوسای و اقارا  علیاه امنیات ملای باویه باشار  

اذار برای آن عوامل مجاازاب مشاریه یر نظار ارفتاه و حکام اعارا  را بارای آناان جار   قانون 

ساال باه هماراه    10اار یر غیر زمان جنگ باشر به حبس ابر یاا حابس حاراکیر   انگاری نمویه و 

قصار زیاان باه کشاور  اسات عمار یر بازه ماذکور به  شاره ارفته جریمه نقری مجازاب یر نظر 

بحاارین مقاانن آن را منحصاار یر افاارای    1361  مااایه   و   126باشاار. یر مااایه  مشاامول مجااازاب می 

 
ی أی وجه وب یة وسیلة إلی یولة أجنبیة أو إلی أحر ممن یعاقب باإلعرا  من سلم أو أفشی عل:  126مایه . 1

یعملون لمصلحتها سرا من أسرار الرفات أو توصل ب یة طریقة إلی الحصول علی سر من هذه األسرار بقصر 
یعاقب بالحبس مرة ال تقل عن : 136مایه  تسلیمه أو إفشا ه لرولة أجنبیة أو ألحر ممن یعملون لمصلحتها.

ال تقل عن ما ة یینار أو بإحری هاتین العقوبتین من نشر أو أذات أو سلم لرولااة   یترامة آلتثالثة أشهر وبال
أجنبیة أو ألحر ممن یعملون لمصلحتها ب یة صورة وب یة وساایلة کاناات أخبااارا أو معلوماااب أو أشاایاء أو 

حکومیة أو إحری مکاتباب أو وثا ق أو خرا ط أو رسوما أو صورا أو غیر ذل  مما یکون خاصا بالمصالا ال
 ( وکان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته107وری ذکرها فی المایة ) یالجهاب آلت
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وجاه شارایط یسترسای باه  هی  مویه زیرا افرای عاایی به نظامی و مسئولین کشور بحرین قلمرای ن 

صاورب یا  سانر یاا  توانار به اونه اطالعاب و اسرار را نرارنر. اسرار نظامی و یفاعی که می این 

یاشاته باشار باه شاکل    عهاره   بار اطالعاتی باال بویه و مقرر باوی حفا ات از آن را   باارزل  ء ی ش 

ا خاارجی یاا بیگانگاان و یاا مناابع آناان قارار یایه  یر اختیار یشمنان یاخلای یا  شفاهی با مکتو  

اسات کاه ااار یساتیابی باه    کاار بزه هار  و نیات    شاره اشاره ای مهمی که یر این مایه  شوی نکته 

اطالعاب منجر به اعطا یا افشاء به کشاور بیگاناه باشار مجاازاب مرتکاب اعارا  خواهار باوی و  

ه یشامن یاا کشاور بیگاناه یاا مازیوران آن باه  قصر اعطاء ب اار افشاء اطالعاب یا اسرار یفاعی به 

بوی.  نخواهر  باشر حکم وی اعرا   نیاوریه   یست 

 

 گیری  نتیجه 

  ییگار   کشاورهای جمهوری اسالمی ایران، خوییاری از هراونه یخالات یر اماور یاخلای  راهبری 

حمایات    یر برابار مساتکبرین یر هار نقطاه از جهاان   طلاب مستضعف حق مری     ز مبارزه ا  بویه و 

راهبری ایران یر قبال کشور بحارین ایاماه حمایات از شایعیان، تقویات   رسر ی م ر لذا به نظر کن می 

از قاوانین کیفاری کشاورهای بحارین و عربساتان باا رویکاری جلاوایری از صارور    و شاناخت 

احکا  سنگین همچون اعرا  و حبس ابر علیه شیعیان و مرتبطین ایرانای کاه باه اتهاا  جاسوسای  

یر نظاا  کیفاری هماه    کاه ایامه یایار. یر بررسای مطالعااب مشاخص ارییار   شونر ی م یستگیر  

، برای جر  جاسوسی تعریف قاانونی مشخصای صاورب نگرفتاه و باه نظار  موریبحث کشورها 

رسر نبوی تعریف قانونی موجب شاره کاه تفسایر قاضای بار توساعه مصااییق ارتکاابی ایان  می 

ع، ماواری بیشاتری را یر شامول جار  جاسوسای قارار  تفسیر موس   بر ه ی تک جر  بیشتر ارییره و با  

تحقیقاب صورب ارفتاه کشاور بحارین یر خصاوص موضاوعاب امنیتای و   بر اساس  . یهنر ی م 

کشاور عربساتان فاقار جار  انگااری یر ایان    که ی یرحال ی بویه  قانون مایه جاسوسی یارای  نرین  

شاریعت    بار اسااس   از طر  ییگر صرور حکم یر عربستان توسط قاضای صارفًا باشر ی م حوزه 

  یر حاال انگااری صاورب ارفتاه و    و جار  اما یر کشور بحرین و ایاران   ری ی ا ی م اسال  صورب 

ی عربسااتان و  کشاورها ؛ بررساای قاوانین بازه جاسوساای یر ایاران یر مقایساه بااا  باشار ی م اجارا  

شامولیت اناوات بازه امنیتای( جار  انگااری  )   ت یاف ی ( و ک تعرای موای قاانونی )  ت ی کم  ازنظر بحرین 

برخاوری و مجاازاب    ازنظار ی بهتری نسبت به یو کشور صورب ارفته لایکن  اذار  فر ی ک شتر و بی 
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  ازنظار ایرانه تاری نسابت باه آن یو کشاور یاری؛  با مجر ، قانون مجازاب ایاران برخاوری ساهل 

  ساه ی مقا قابل شباهت متن و محتوای قاوانین، کشاور عربساتان یاری قاانون مشخصای نباویه لاذا  

کاه ایان قاوانین یر باین کشاورهای    یهار ی م قانون کشاور بحارین نشاان  نیست اما بررسی متن 

و شاباهت زیاایی باه یکاریگر از منظار   باشار ی م فارس بیشتر شابیه کشاور امااراب منطقه خلیج 

ی عربساتان و  کشاورها آنچاه قاانون مجاازاب ایاران را نسابت باه قاوانین   کیفر ااذاری یارنار. 

یی اسات کاه یر ماتن قاوانین ساایر کشاورهای  هاا حوزه ی یر اذار  فر ی ک  ر ی نما ی م بحرین متمایز 

هاای مارتبط باا بازه جاسوسای همچاون  باه جر    تاوان ی م   جملاه من شاوی، ییره نمی  موریبحث 

ی موجب افشااء اطالعااب، تخلیاه تلفنای و... کاه نشاان  اط ی احت ی ب تخلیه تلفنی، معاونت یر جر ، 

عربساتان علال مشاریه    کشاور اشاره نموی؛ همچنین یر قاوانین   از بلوغ قضایی کشور ایران است 

ی امنیتی وجوی نراری اما یر کشاور بحارین همچاون کشاور ایاران باه  ها حوزه جر  جاسوسی و 

این موضوت توجه شره و اشترا  فهام وجاوی یاری مایالً یر کشاور بحارین بازه جار  یر زماان  

  اماا یر قاانون مجاازاب ایاران ایان   ذکرشاره علال مشاره    عنوان به جنگ و صلا متفاوب است و 

 است.   ذکرشره ی  علل مشریه    عنوان به و    شره ی ن ی ب ش ی پ ی  رنظام ی غ مهم یر بین افرای نظامی و 

ی فارار حقاوقی  هاا راه  ون قانون مارونی نرارنار    ر ی آ ی م با بررسی قوانین کشور عربستان به نظر  

نباویه و باا بررسای قاوانین و    طاور ن ی ا اسات لایکن یر عمال    تر سهل آن نسبت به سایر کشورها  

ساال اذشاته عربساتان و اساتقراء آن احکاا  و قارار یاین   20راء قضایی صایره شره یر تحقیق آ 

قضااب ساعویی باا تمسا  باه    که   اریی ی م   مشخص   گر ی کر احکا  یر جراول و مقایسه آنان با ی 

یشاوارتری علیاه متهماان خصوصااً مارتبطین ایرانای    مراتب باه مجاازاب  قانون شاریعت اساال   

 . انر یاشته 
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 https://laws.boe.gov.saآیرس:  

  قاباال یسترساای یر آیرس:   کشااور بحاارین،   ، قانون جزایاای البحرینی  الجناای  القانون  . ( 1400/ 8/ 13)  "یونیر  "تارنما 

www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/ROPRULE-1.pdf 

قاباال    ، نظام هیئج المرکز الوطنی للوث ااق والمحفوظ ات الس عودی  . ( 1400/ 8/ 13)  مجموعة األنظمة السعوییة تارنما 

 : ی یر آیرس یسترس 

  https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bdf15375-52e6-4c94-9153-

a9a700f16cc3/1 

،  عقوبات نش ر الوث ااق والمعلوم ات الس ریج وئفش ااها   نظام   . ( 1400/ 08/ 13) "مجموعة األنظمة السعوییة "تارنمای 

یر آیرس: یسترس قابل   ی 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-

a9a700f1744b/1 

 /https://www.refworld.orgیر تارنمای    یسترس قابل   . ( 1400/ 08/ 12)   ، "ییره بان حقوق بشر "تارنما  

ی  یسترساا قابل ،  اس ت   ف ه ی ل مل نامش رو  آ   ل ی رژ   ی مواهان سرنگون   ن ی ملت بحر   . ( 1395/ 8/ 13)   فارس نیوز،  تارنما 

 / https://www.farsnews.irیر آیرس  

نظ ام هیئ ج المرک ز ال وطنی للوث ااق والمحفوظ ات    . ( 1399)   . مرکز ملی اسنای و مرار  و بایگانی عربستان تارنما 

یر    یسااترس (، قابل 1399/ 8/ 1مراجعااه )   ، خ ی تااار قانون مرکز ملی اسنای و مرار  و بایگااانی عربسااتان،   ، السعودی 

 آیرس: 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ 

مفاه   ره ی دا   . ( 1380)   . تقوی، امیر  اطالعاتی،   . نیت یانشکره اطالعاب و ام   : تهران  ا  اول،    و اعالم،   ل ی المعارف 

 . پنجمین همایش فقه و حقوق جزا   ، حقوق  و  فقه  دگاه ی از د  جاسوسی   . ( 1396)   . جاللی، حسن 

 ااا  اول،  جنتاای،    اساار ی ترجمااه مرتضاای جنتاای،  ، در فق ه امامی ه  ت ی اطالعات و امن  . ( 1395)  . ن ی الخراعی، حس 

 . ملی   ت ی یانشگاه اطالعاب و امن 

  المل ل ن ی امه تحقیق ات حق وقی تطبیق ی ای ران و ب فصلن   ، « جاسوسی و خیانت به کشور »  . ( 1394)  . رحمرل، منصور 

 .  28شماره  ی،  گاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز دانش 

https://laws.boe.gov.sa/
https://laws.boe.gov.sa/
http://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/ROPRULE-1.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Folders/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bdf15375-52e6-4c94-9153-a9a700f16cc3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bdf15375-52e6-4c94-9153-a9a700f16cc3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Folders/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77d77bae-afbb-4481-a1cd-a9a700f1744b/1
https://www.refworld.org/
https://www.farsnews.ir/
https://www.farsnews.ir/
https://www.farsnews.ir/
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/
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در حقوق جزای ایران   . ( 1393)   . ن ی رضوان، حس   . انتشاراب میزان تهران:  ،  ا  اول،  بررسی جرم جاسوسی 

 . یار الهرایه ناشر،  ، 4جلر  ، فی شرح القاموس تاج العروس    . ( 1385)   . ی مرتض   ، زبیری 

عایل  و آسایش عمومی   . ( 1384)   . ساریخانی،  امنیت  علیه   . (، یانشگاه قم 3حقوق جزای اختصاصی )   ، جراال 

 . اسالمی  تبلیتاب  فتر ی  : قم  ، کشور  به  میانت  و  ی جاسوس   (. 1378. ) عایل  ساریخانی، 

 ، اس المی  عل وم  ملی  همایش  نخستین   ، « ( خمسه  اسال  )مذاهب  یر  جاسوس  مقاله مجازاب »   . ( 1395)  . سیا ، رحیم 

 . مریریت  و  حقوق 

و تابسااتان،    بهااار   یااازیهم،   سااال   آن،  اس تننایی  موارد  و  تجسس  حقوقی  فقهی  بررسی   . ( 1397)   . ی های   ر ی س   صالحی، 

 . 21شماره  

  ، 12، شااماره  4یوره   ، فارس و رون د بی داری اس المی در بح رین ری ملیج شورای همکا   . ( 1396)   . عباسی، مجیر 

 . 12شماره پیاپی  

، سااال  مجل ه سیاس ت متعالی ه ،  « جاسوسی یر برای نظا  سیاسی یر فقه شیعه   جواز »   . ( 1397)   . اصتر ی عل  ر ی س  علوی، 

 . 20  ماره ش  ششم، 

ره  شااما ،  بهااار   ، سااال بیسااتم   ، مطالعات راهبردی  ، « عربسااتان  یر  بشر  حقوق  حقوقی و  نظا  »   . ( 1396)   . علی پور، حسن 

1  . 

صیانت از حقوق زنان فصلنامه      . ( 1396)   . حه ی مل فرجی،      . 9شماره    ، پاییز ، سال سو    ، مطالعاتی 

تهااران:  المللاای،  ، یفتاار مطالعاااب سیاساای و بین ف ارس ش ورای همک اری ملیج  . ( 1378)  . اصتر قاسمی نراقی، علی 

امور خارجه   . انتشاراب وزارب 

ی اسااالمی یر جهااان  رار یاا ب   جه ان ع ر ،   2011ی  ه ا نبش ج نقش کنش گران فراملی در   . ( 1392)  . عبرال  قنبرلو، 

راهبریی.   پژوهشکره   سعیر فرای پور،   اهتما   به   عر ،   مطالعاب 

لی، راینی  یانشکره اما  باقر )ت(   ، جاسوسان و جاسوسی   . ( 1387)   . کارلیس   . ترجمه یاوی ولیان، 

انتشاااراب شاایعه شناساای  م:  قاا ،  ف ارس علل میزش شیعیان عر  حاشیه ملیج   . ( 1388)   . ی کا می یینان، سیر مرتض 

 . قم 

، مرکااز  سیاس ی   ی ه ا اقتص ادی ت ا رقابت   ی ه ا ی فارس از همکار شورای همکاری ملیج  . ( 1393)  . کرمی، کامران 

 . /http://peace-ipsc.org یر آیرس:   ی یسترس قابل  -IPSC مطالعاب صلا،   ی الملل ن ی ب 

  1375غفاااری، یارالکتااب االسااالمی،  ااا  ششاام،    اکبر ی ، تصحیا و تعلیق عل صول کافی ا   . ( 1375)  . عقو  ی کلینی، 

 . 2ل، جلر 

نشاار    : ، تهااران 1نقاباات، ج    ن ی اءالر ی ، ترجمااه ساایر ضاا ا مطالعات نظری و عملی در حقوق ج ز  . ( 1374)  . اارو، رنه 

 . سینا ابن 

ا   . انتشاراب ماجر   : تهران   ، حقوق جزا امتصاصی   . ( 1386)   . رج ی الروزیان، 

https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=searchby&cf_id=34&value=دار%20الهدايه&lang=fa
https://www.gisoom.com/book/1344855/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-3/
http://se.journal.qom-iau.ac.ir/article_537479_3009f0055aeba81f6a6f05f6423da32a.pdf
http://se.journal.qom-iau.ac.ir/issue_114837_115118.html
http://se.journal.qom-iau.ac.ir/issue_114837_115118.html
http://se.journal.qom-iau.ac.ir/issue_114837_115118.html
http://se.journal.qom-iau.ac.ir/issue_114837_115118.html
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41462/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-75-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41462/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-75-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41462/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-75-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41462/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-75-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41462/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-75-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41962/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41962/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9
http://peace-ipsc.org/
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بررساای جاار  جاسوساای یر    . ( 1399/ 5/ 31)   . متهل به ج رم جاسوس ی در عربس تان  ، جالل، س ی خوشنو به با مصاح 

 عربستان سعویی 

  ن ی در قب ال تح و ت بح ر   ران ی ا   ی اسالم   ی راهبرد جمهور   . ( 1395. ) یر مرتضی س   نان، ی ی   ی و کا م  سن ح  ، ی ر ی مج 

 . 56  شماره   سال  هاریهم،   . ی انگار سازه   ه ی از منظر نظر 

علیه امنیت   . ( 1393)   . وی محم   ر ی مجیری، س  امتصاصی جراال  تهران: نشر میزان حقوق کیفری   ، . 

المللاای  کنگااره بین  ، ای ران  کیف ری  حق وق  در  جاسوسی  بزه  بر  ناظر  تقنینی  ی مألها   . ( 1395)   . محموی   ر ی س   مجیری، 

 . ع حقوق ایران جام 

. موسسااه یار  9)ص(، ج    حکمت نام ه پی امبر اعظ ل  . ( 1386)  . ، محمر و جمعی از پژوهشگران ی شهر ی محمری ر 

 . الحریث 

 . قم: نشر الهایی  ، الفقه  مصطلحات  . ( 1386)   . اکبر  ی رزاعل ی م  مشکینی، 

القرآن الکریل   . ( 1360)  . مصطفوی، حسن  فی کلمات   . نشر کتا  بنگاه ترجمه و   : تهران ،  2جلر ،  التحقیق 

ناصر   . ناشر مررسه اما  علی  ا  اول، ، 3جلر ،  امالق در قرآن   . ( 1377)   . مکار  شیرازی، 

اسالمی   . ( 1399)   . ر ی جهانگ منصور،   انتشاراب  قانون مجازات   . آور  ر ی ی ، 

 اخیاار  وقااایع  پرتااو  یر  آزار  و  جنایاات تعقیااب  بررساای » (.  1389ه ) معصااوم  محمااری،  میر و  ال   سیرفیضل  موسوی، 

 .  43ره  شما  ، المللی بین  وقی حق  ، « بحرین 

، جرا م علیااه امنیاات و آسااایش عمااومی. تهااران: نشاار  3 حقوق کیفر امتصاصی  . ( 1392)  . میرمحمرصایقی، حسین 

 . میزان 

امیرکبیر تهران:   ا  یهم،   ، امتصاصی  حقوق جزایی   . ( 1373)   . ولیری، محمر صالا   . انتشاراب 

 : بیااروب  ،  سااو   ااا   ، الذم ه  اه ل  احک ام  بکاار،  ابی  بن  محمر  ابوعبرال  ن ی الر شمس  . ( 1983)   . ه ی الجوز  القیم  ابن 

 . للمالیین  یارالعلم 

محمر بن مکر   ابن  التراث العربی. :  بیروب ،  2ا  اول، جلر     ، لسان العر    . ( 1408)   . منظور،   یاراالحیاء 

 . ق  2203 بی، العر  التراث یاراالحیاء   : بیروب  جلر اول،   ، العر   لسان  . ( 1375)   . مکر   محمر بن  منظور،  ابن 

 ] .جا ی ب  [ الشعب،  طبعه  ، البخاری  صحیح   . ( تا  بی )   . اسماعیل  بن  محمر  ابوعبرال  بخاری، ال 

بن محمر م البکری، عی  ع ی الطالب   ئعانج   . ( 1418)   . ان  األولی، یار الفک ن ی ی حل ألفاظ فتح المع ل ن  الطبعة   ر. . 

االسالمی.  : یو ، قم   ا    ، درر الکلل و   غررالحکل   . ( 1410)   . محمر بن   عبرالواحر   تمیمی آمری،   یارکتب 

  ی یسترساا (، قابل 1399/ 5/ 1، مصاحبه حقوقران عربسااتانی، تاااریخ مراجعااه ) صحیفج الحیاة  . ( 1435)  . الجزالنی، محمر 

 http://www.alghamdi.me/blog/6-17یر آیرس:  

  األرناااطوط و  ب ی تحقیااق: شااع  بیااروب،  الرسااالة  مؤسسااة  التاسااعة،  الطبعة  ، ء النبال  سیر أعالم . ( 1413)   . الذهبی، محمر 

 .سوسی  العرق  نعیم  محمر 

 . ]نا بی [،    ]بیجا   [، 12 جلر ،  مسلل  شرح  تا(. . )بی محمر  الذهبی، 

https://civilica.com/papers/l-6820/
https://civilica.com/papers/l-6820/
https://civilica.com/papers/l-6820/
https://civilica.com/papers/l-6820/
https://civilica.com/papers/l-6820/
https://civilica.com/papers/l-6820/
http://www.alghamdi.me/blog/6-17
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جامعااة    ، أحکام الجریمج العسکریج فی نظام العقوب ات العس کری الس عودی (. 2017ی. ) السبیعی، محمر بن فهر عل 

بطنطا  ، األزهر    . کلیة الشریعة والقانون 

 بیااروب  العلمیااة  الکتااب  یار     1997 ه  1417 األولاای  الطبعااة  ، ر الکبی  السیر  شرح   . ( 1417)   . الرین  السرخسی، شمس 

تحقی   .الشافعی  إسماعیل  محمرحسن  ق: لبنان، 

مرکااز مطالعاااب    : ترجمه بیااژن اسااری، تهااران   ، 1980فارس در دهه اتحاد شوروی و ملیج  . ( 1386)  . کارول  سیوتز، 

 و تحقیقاب جنگ. 
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