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چكيده
امنیتتت م تتع ا تتتیارت یفتتر
تعریف.اپذیر

مفتتاهیمع ستتزیمیمیما.یب تتت همتتت همتتی

پیو.ی میان امنیت م ع ا تیارت یفر

رهسزت معشودب ا ی.دت تیارت یفر

یشتزر تا رایدترد تار رد

مفمتومع رااستزت اگ اتمار هتا ااقیتع ا

ایسزتها حقوق طبیعع است ارع ا نیتادایر دارتت مفمتون ین داراتون شتی
استب در اایع چیسزع تیارت یفر در سماارایع تت چمتر ا فترد
ا.زماتع داشت پرر.گ معشی ارع در حقوق یفر امراگی
سودا.گار ا هامعو یافزت استب اگ همی دریچت تیارت یفر

ااقیتع ا

تیارت یفر چمر ا
ت امنیت م ع .مدیک

شی استب داراو.عهایع ما.نی م ا.گار اسزرد در حوگ امنیت م تع تم ا.گتار
شراع ت هرنِ یشزر رفزارها مجرما.ت ا اییانها تأمینع را تمیییها اهزمتاتع
سبب شی تیارت یفر در معنا تراگایع .اتراگ را فرد ا دارت ظاهر شودب دریل
ای .اتراگمنی ین است ت امنیت م ع سبب شی تیارت یفر اگ همت ار رد پویا
ا پیشرا اشی ارع اگ همت هیف هموار را ت اذشزت داشزت اشیب
کليدواژهها :امنیت م ع تیارت یفر

حقوق یفر

دارت فرد م

یفر شرع
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مقدمه
حقوق یفر در هر هامعتتا

افتمار یتا.و.ع ترا پاستبا.ع اگ تتیارت ا امنیتت استتب
ترا

ریرار تیارت در میان شمرا.یان ا اسزوار امنیت م تت -دارتت دا هتیف نیتادی

حقوق یفر ا.یب یی سان تیارت ا چمر فرد ا امنیت ا چمر اهماد ا م تع رهستزت
معشودب همی دا چمراعِ ف سفت اهود حقوق یفر
معارددب ا ی.دت .مودِ حقوق یفر

گمینتساگِ رایارایع تتیارت ا امنیتت

ا اهرا تیارت است ا ااژ «تیارت یفتر » تت معنتا

دادار ا دادسزا.ع اگ ر اذر یفر است ارع سررشزت حقوق یفر در دست ییرت استب اگ
ای را هموار ای چارش پیش معییی ت .سبت امنیت م ع ا تیارت یفر چیستت ا تیان
یک در حقوق یفر .قش یشزر دار.ی؟
چارش ای هسزار در ای .دزت .مفزت است ت تیارت یفر اگ همت مبنا تر امنیتت م تع
رتر دارد ارع اگ همت منبع در گیر ین ها معایردب اگ همت مبنا تیارت یفر

تر پایتت

سرشت ا.سان ا فرمانراایع امار ها ااقیع نیاد .ماد شی ا مفمتون یافزتت استتب در ایت
پیشینت طقیع هایع را ا.یان.مایع دارت .یست تا زوا.ی تیارت یفر را خشایشع اگ سو
اود یا.یب تیارت یفر در پایتا تری مفمون اود در پتع پشتزیبا.ع اگ ارگشهتا

نیتادی

ا.سان یعنع مال ا هان استب ای دا تنصر در سرشت شر .مفزت ا پشتزیبا.ع اگ ین چمتر ا
طبیعع ا حیوا.ع داردب رایدرد مشزرک ا.سان ا حیوان ت هان ا مال ا شدلایر اتمار هتا
نیادی ااقیع در ار ای دا سیار پیشتر اگ دی ا دارت تود استتب تتیارت یفتر .یتم
هرچنی ساگا ار شایسزت را پشزیبا.ع اگ ارگش هان ا ارگش دارایع .یاشتت ارتع مفمتون ا
مبنایش را را ای ارگشاذار یافزت ودب
در را ر اگ همت منبع هایگا امنیت م تع .یرامنتیتر اگ تتیارت یفتر استتب منبتع ترا
سنجش هایگا ای دا یا.ون است ا یا.ون محور تری افمار را شدلایر حقوق یفر در
همان امراگ استب چون یا.ون اگ سو دارت .وشزت معشود ارگش امنیت م تع تت او.تتا

تت

پیرا اواست دارتهاست در یا.ون معییی ا تتیارت یفتر .یتم همتا.ع متعشتود تت یتا.ون
معاوییب رایدرد منبعمحور تیارت یفر را مفمومع فرتع .سبت ت امنیت م ع معدا.تی ا هتر
ی.چت امنیت م ع اگ همت یا.وناذار مع.مایا.ی را تیارت یفر .یم معدا.یب
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اگ دیی مبنا ا منبع یان امان تیا رت یفر ا امنیت م ع .سبزع یشتزعهویا.تت تا هتم
.یار.یب اگ ای را ای دا ت مفمونها

شا ش یا رایارا معما.نتی تت .یتاگ تت تراگمنتی

(تواگن) دار.یب تراگمنی در ررسع ها ا.سا.ع .سبت ت دا مفمون یا پییی ا استت تت در
هنس اود ا هم رایارایع دار.ی ارع در ار رد ا اهرا مع توان ین دا را تت هتم .مدیتک
رد ا در دا سو تراگا اذاشتب حال ییا .سبت میان تیارت یفر ا امنیتت م تع اگ ایت
سنخ است؟ ررسع .سبت امنیت م ع ا تتیارت یفتر ا توهیتت تراگمنتی ی.متا در اترا
پردااز

ت ااسزگا مفمون راش پایت ا منبع ی.ماستب پیش اگ ررسع ای پنج سنجت ایی
رد. :خست ی.دت ایی دا.ست ررسع .سبت تیارت یفر ا امنیت م ع ت

ت دا .دزت را

معنا همتراگ ودن ای دا اگ همت مفمومع ا مصتیایع .یستت دتت ایت .ستبت تنمتا تا
محوریت دا مفمون م مسوال یفر ا یفر سنجیی مع شود تا .گا هر دا ت م ا.گتار
ا یفردهع ارگیا ع شودب دان ی.دت تیارت یفر ا امنیت م ع هر دا در گمر مفمتونهتا
.سبع ا اگ همت منطقع تعریف .اپذیر .یب ا.گار اص ع در ااژاان ع دا.شها ا.ستا.ع تر
ای پایت است ت تعریف در مفمون هایع ما.نی تیارت .ظم تمتومع ا امنیتت م تع در پایتان
ساگاار ا رداشت شخصع است ا .مع توان ت تعریف یدسان ا همگانپذیر دست یافتب اگ
ای را وششع در میان .یست تتا ایت دا تت طتور مفمتومع تعریتف شتود گیترا ا.گتار
ر.شی.ع ودن تعریف اگ ای دا است چ ت ذات معرَف در میان اشی ت هیلیمیم است ا چت
اواست معرِف ت پیرا رداشزش سخ متعاویتیب تا ایت حتال ستنجت تعریتف اصتفع
مصیایع ا حزع ار رد
تیارت یفر

را شناات ای دا هایگمی تعریف منطقع ا مفمومع معشودب

ت معنا تراگمنی حق مرتدب م دیی ا هامعت در تراگا دادار استت

یعنع وشش را

نار هم .مادن حق فرد ا هامعت ارع یشزر اگ همت اایعع .گرش فرد

ا اگ همت اتزبار .گرش همعع دارد در حارع ت امنیت م ع در معنا .بود تمییتی ترا
م ت -دارت استب در اینجا .گرش اایعع ا اتزبار هر دا ر دارتت ا م تت (همتع) تار
معشودب نا رای

هراا سخ

ر .سبت تیارت یفر ا امنیت م ع است ت همت ا.یاگ ا

اسزر .گرش ای دا ت مفمون فرد ا دارت است:
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الف .خاستگاه :عدالت کيفری و طبيعت ،امنيت ملی و قرارداد
میار هسزارها حقوق یفر

م مسوال ا یفر استب در یغاگ رفزتار

تت یفرپتذیر

دا.سزت شی در هامت م در معییی تا اار شخص حقیقع یا حقویعِ دارا اه یتت ین را ا.جتان
داد مسوال شناازت شود ا در اان پایا.ع یفر .سبت ت چنی مسوارع ار شودب پتیش ینتع ا
شمارش م ر پایت یا.ون است ارع ی.چت ااسزگا م ا.گار یتا پتیش ینتع تم در یتا.ون را
یشدار معساگد چمر .سبت میان تیارت یفر ا امنیت م ع را .یم یشدار مع نیب
حقوق یفر
م عب ااسزگا ها

ر پایت ااسزگا ها

پیو.ی ذاتع ا تیارت یفر دارد تا امنیت

م ا.گار

م ا.گار در هامعتها او.ااون یدستان .یستت ارتع ااتقق دیت ا

ترف ییرت سیاسع ا مص حت رهسزتتتری مبناهتایع ا.تی تت رفزارهتا را سترگ.شپتذیر
مع دا.نی ا ی.ما را راا.ت سیاهتها یا.و.ع مع ننیب در ای میان رهستزتتتری ی.متا ااتقق
استب حقوق یفر اگ امار ها ا ارگش ها ااقیع پشزیبا.ع مع نیب خش مرگ م هتایع
ت در یا.ونها همت شورها اگتاب یافزتا.ی رفزارهایعا.ی ت امار ها ااقیع را پایمتال
مع ننیب ای

م ها چون ر ضی ارگش ها حیاتع ا.سان یعنع هان دارایع ا حیثیتتا.تی در

یشزر گمانها ا شورها سرگ.شپذیر ا شناازتشی ا.یب ر پایت ایسزتها ااقیع استت تت
مممزری

ار رد حقوق یفر یعنع سماارایع توهیت مع شودب مفمون سنزع تتیارت یفتر

.یم در .مودیافز سماارایع استب
ااسزگا دان را

م ا.گار ا یفراذار

ای یمع ت مذهب ایی افت یشزر امار ها

مذهب ا ترف استب در رایدترد تتاریخع ا
یفر در دی ها ا ییی ها در اصتل ااقیتعا.تیب

ا هیاساگ ای امار ها ااقیع امار ها مذهبع را ایی در هتر تیش تت طتور هیااا.تت
هست ما.نی دف مرد در ییی گردتشت .وشیین شراب در اسقن پیشایتر اگ ی ستزنع در
یش مسیح ا احضار راح در .مد یمودب تیارت یفر در اینجا افمار
دینع ا .گمیاشت ی.ماست تا هسزجو را تیارت یفر
طرفیاران اود پیش ینع مع نیب ترف .یم در همی

را اسزوار

اارها

ت ایژ ی.دت دی ممیتهایع ترا

سزر فرهنگع ا تومع نیتاد متعایترد تت

ااسزگا راع م ا.گار ها معشودب ا ای حال هم ترف ا هم مذهب هتر دا تت ااتقق ا
تیارت یفر .مدیکتر.ی تا امنیت م عب
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ااسزگا سون در حقتوق یفتر

یتیرت سیاستع استتب در همتت دارتتهتا خشتع اگ

م ا.گار ها را پاسبا.ع اگ ییرت سیاسع ود ا ت همت یفرها سنگی در ایت حتوگ ا
سخزگیر هایع ت دار.یاان ییرت ت م اران راا معداشزنی تیارت یفر

دسزاایم

را

ریرار فرمانراایعها ود استب ا داراتو.ع فرمتانراایتعهتا ا تمر.تگشتین .ظتانهتا
.امردنساالر ا اود امت راش شی ت م ها ضی امنیزع ا تیارت یفر هم.شتینع .یار.تی
گیرا رفزارها

م ارا.ت در ای حوگ سرگ.شپذیر ذاتع .یار.تی ا یفتر تم تار .یتم پیترا

تیارت ا سمادهع .یستب اگ ای را م م مفمون م ار سیاسع پیش شیی شتی تتا تتیارت
یفر .سبت ت ای چنی

م اران تنما ت طور ظاهر پیاد شود .ت ت طور اایعتعب تم هتا

ضی امنیت م ع اار .ت ر پایت اواست ییرتمنیان دست م تر پایتت پیمتان اهزمتاتع توهیتت
معشودب ا.یاگ ا او.ااو.ع ای

تم هتا اگ دارزتع تت دارتت دیگتر فترق دارد ا تا داراتو.ع

دارتها اگ همت مصیاق ا ایژاعها داراون معشو.یب
ااسزگا چمارن را توهیت م ا.گار ا یفراذار

مص حت استب مص حت ت هتر او.تت

ارمان اا سزت ت گمان ا مدان ا داراو.عها اهزماتع ا هما.ع افزت معشود ت حقوق یفتر را
را پشزیبا.ع اگ راع امار ها فرا معاوا.ی هرچنی پشزگرن ت پشزوا.ت ااقق مذهب ا یتیرت
.باشنیب مص حت اود معتوا.ی ر پایت سنجتها دیگتر نیتاد گیتردب چشتمداشتت هوشتیار اگ
شمرا.یان را

م ا.گار رفزارها غیرتمی

پیرساالر یتا.و.ع در رفزارهتایع ما.نتی اتزیتاد

ت دادن ت ایسزتها ا .گرشها اواست م ل یا اراد هما.ع ما.نی م ا.گتار یاچتاق ا.ستان یتا
پولشویع ا مبنا

اگدار.یاع اگ م ها

مرگتر در رفزارهایع ما.نی حمل غیریا.و.ع هنگافتمار

تضویت در دسزتها غیر یا.و.ع ا ما.نی ین همگتع مصت حتستنجع در تم ا.گتار استت در
حارع ت مبنا ااقیع ا دینع .یاردب در ای میان اگدار.یاع اگ م مرگتر سنجتا پوشیی ا
اطر.اک است ت اگ معتوا.ی پا ییرت را را

راع م ا.گار .ستبت تت رفزارهتایع تت در

اصل ایی راا اشنی اگ نی ت رهسزتتری ین شراع ت م استب شراع ت م اامع است تت
در ین رفزار اص ع مهع رخ .معدهی ارع گمینت ین فراهم شی استب تعیی ای اان سیار دشوار
ود ا گمینتساگ یر ا.ع ردن یگاد ها فرد معارددب در مص حت .یم تتیارت یفتر افتمار
را پیشایر یا سیطر یافز

ر رفزارها شمرا.یان است ا چمر سمادهع .یاردب
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در میان ااسزگا ها پیشافزت ااقق یشتزری هتم.شتینع را تا تتیارت یفتر دارد ا
ییرت یشزری .مدیدع را ا امنیت م عب مذهب .یم ت ااقق .مدیک ا مص حت .یتم یشتزر اگ
ییرت ریشت معایردب پس معتوان افت اگیگران اص ع در م ا.گار ا یفراذار ااتقق ا
ییرتا.یب ااقق امار ها هما.ع ا شر را را تنظتیم رفزتار یدمیتان پیشتنماد متع نتی ا
ر.امتا

را دارتها .یاردب ت سخ

مزر ااقق تیارتمحتور ا ستماارا تود ا اگ امنیتت

دارتها پشزیبا.ع .مع نی ا چت سا ین را ت چارش مع شیب در را ر را امنیت دارتتهتا ا
ت سخ

مزر امنیت م ع ییرت سیاسع تم هتایع را در حقتوق یفتر پتیش شتیی ما.نتی

هاسوسع تشدیل دسزتها غیر یا.و.ع تب یغ ر ضتی .ظتان ا ما.نتی ی.متا تت ااتقق ی.متا را
سرگ.ش .مع نی ا هیچ اا نشع در را ر ای رفزارهتا .شتان .متعدهتیب پتس حقتوق یفتر
هرچنی هم اگ ااقق پشزیبا.ع مع نی ا هم اگ ییرت سیاسع ارع هموار اگ ایت دا هتمیارد
اط ا .شان معایردب ااقق ا .ان تیارت یفر را اص ع ا شناازتشی ا را در را ر حقتوق
یفر مع.می یعنع فردارایع ا سمادهع ا ییرت ت .ان امنیت م ع را اا ستزت تت هامعتت ا
ایسزتها ین پیش معاذارد ت در راسزا امنیت اهماد ا پاییار م ع استب

ب .عدالت کيفری در مفهوم سزا ،امنيت ملی در مفهوم سود
تیارت (دادار ) ا امنیت هر دا .سبع ا پویا هسزنی ا وشش را شناسا.ین مفمومع ی.متا
ت ایژ اگ رهگذر منطق ارسطویع عفرهان استب وشش را تعریف ای دا ااژ ا ااژاا.ع اگ
ای دست پیامیها .ااوار را داشزت ت اار تا رچستب .ستبع.گتر ایت ااژاتان .گریستزت
معشی همنا.ییشع ا یقی ارایع .سبت ت مفمون تیارت ا امنیت در تمل ستبب شتا ش ایت
دا مفمون .معشیب تعریف.اپذیر هر دا ااژ ریشت در ا.ییشتت سوفستطائییان داردب ی.متا تا پیتان
«سنجت ودن ا.سان در همت چیتم» (اتاتر

 )919 :9371متع وشتیی.ی پتژاهش ا هستزجو را اگ

همان مرگ (طبیعت) ت سمت همان اُرد (ا.سان) دشتا.نی ا در ایت را پتس اگ ا.ییشتیین در
یدمع تت هتا هستزع ا نیاداتذار دا.تشهتا ا.ستانمتیار ما.نتی ااتقق هامعتتشناستع ا
راانشناسع ت درسزع دریافزنی در دا.شها تجر ع شناات چیمها ا پیشتنماد تعریتف شتی.ع
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ت در حوگ دا.شها ا.سا.ع ای

است ت او.تا

ار هموار ا پویایع ا .سبیت را تراستت ا

چرایع ین در ت چشم .یامین ا یگمایش.اشی.ع ودن ی.ماستب ای ود ت اار افزت معشی ستنگ
یا یب اگ ای تنصرها ساازت شی در مورد ااژ هایع ما.نی حق م تتیارت امنیتت ا .یتم همتت
امار ها ااقیع شی.ع .بود ا ت راسزع ت پذیرفزنی در هر حال ای یدمع است ت سَنجت همتت
چیم است اار.ت در دا.شها ا.سا.ع ار اگ طبیعت ساازت .یستب راشت .شتی ایت ا.ییشتت
سوفسطاییان چت اسزع ا داشت تت افقطتون در ف ستفت ا ارستطو در منطتق تت تارگار تا ین
رااسزنی ا سوفیستها را را همیشت رسوا همان اردا.یی.یب
افقطون ت گ ان ف سفت ا ارسطو در هامت منطق ت گ ان یاویع ا سوفسطاییان ریمی.تی ا
ای دامع یدع اگ ارها

رهسزتا

ت ت پایان رسا.ی پیشنماد رشزتا .وی

ت .ان منطق ود

تا اگ رهگذر ین زوا.ی دا.شها را اگ همتت شتناات ا در راستزا تعریتف درستت ااژاتان
شیو منی ساگد ا افزت سوفیستها را ت همت چیم پیرا رداشتها فرد است ا هر تس تت
درخوا اود اگ ااژ ها تعریفع را پیشنماد متع نتی تعپایتت .شتان دهتیب پتس اگ ا در میتان
مس ما.ان ا

سینا ا در سی نو.ع محمیرضا مظفر اصورع ا منطقدانِ .جفع در شناستا.ین

منطق وشیی.ی اما ی.چت شایان تیم ینع است مثالها ا .مو.تها یارد شی در منطق است تت
یشزر ی.ما تجر ع ا در ار چیمها

ت چشم یمی.ع است در حارع ت ایت رشتزت در پیشتنماد

شیو ها درست تعریف یا شناات ااژاان ت ون ا.سا.ع .اتوان استب
مظفر ا افز ایندت منظور اگ تعریف هامع ا ما.ع همان حی تان استت (یعنتع تعریتف تت
تمامع ذاتیات معرف -ت فتزح ر -تت اگ هتنس یریتب ا فصتل یریتب ستاازت شتی استت)
معاویی « :یااهع اگ حقایق چیمها ا فصول ی.ما امر محال یا دشوار است ا هر فص ع ت ذ ر
شود ین فصل فقط اگ اواص الگن شع ود ا اگ فصول حقیقع اشف است نا رای همتت یتا
یشزر تعاریف موهود ت در دست ماست رسمهایع شبیت ت حی هسزنی» (مظفتر )919 :9339ب
ای افزت ا .مو.تهایع ت را ین یارد یشزر در مورد ااژاان تجر ع راست مع.مایی اار.تت
در هایع دیگر را

راع اگ ااژاان ت همگع در دا.شها ا.سا.ع ا ت ایژ حقتوق تار رد

دار.ی پیشنماد تعریفِ همگانپذیر را .اشی.ع متعدا.تیب اگ ایت را دستتیاگیتین تت تعریتف
ااژاان ت ایژ ا پافشار

ر ی.چت منطقدا.ان معاوینی را دا.شها تجر تع ا .مو.تتهتا ا
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یضیتها

ت چشم یمی.ع ت ار معییتی ارتع منطتق را یتارا ین .یستت تت ترا شتناات

ااژاا.ع ت در دا.شها ا.سا.ع ار رد دار.ی هموار ت ار یییب
ا دار اگ شناات مفمومع تیارت را مگر ا ایژاعها ا او.تهایش .متعتتوان شتناات
اار ا چشمپوشع تعریف ارسطو را پذیریم ت «رفزار را ر ا را رها ا رفزار .ا را ر ا .ا را رها
در ارتباط ا میمان تفااتها .سبع ی.ما» (سیی فاطمع  )146 :9331تیارت در ردار.ی رفزتار
را ر اگ همت رفا اگ یک سو ا یفر اگ سو دیگر استب ت سخ دیگر اار را ر

را فرد

هموار اوشاینی است ارع تیارت ای چنی .یست ا یدسا.ع در را ر یا.ونها ت ایتژ یتا.ون
یفر

.شا.گر چمر اش دادار است ا ت افزت فو و «اار تیارت .یم مع شی اار تیارت

.یم ضرب ا هرح مع نی دیگر را تج یل اگ ییرت تیارت .یست دت ای امتر تنصتر اگ
اود تیارت است ت تیارت مجبور ت تحمل ین است ا توضیح ت ت ین .یتم ترایش دشتوار
است» (فو و )91 :9373ب
تیارت یشزر ا همان چمر ضما.ت اهرایع ( تت یفتر یدتع اگ ی.تان استت) ا .یتم ر.تگ
توگیعع شناازت معشود چت «تیارت اساساً مسئ تا ااقیع استت .تت طبیعتعب تتیارت ما.نتی
دیگر .مادها اهزماتع .ماد است ت ایی اضع شودب تیارت ایی ایژاع .مادها اهزماتع
.یم اشی ایزع .مادها اهزماتع امدا.ات ا توانمنی ها اود را ر حستب یواتتی تادال.تت
توگیع ننی تیارت ریرار معشود» ( شیریت )47 :9333ب
یگاد

سزون تیارت است ا هرچنی یگاد در معنا اازیار در اینجا یشزر ت ار معییی تا

یگاد در معنا حق ارع در هر دا حال اهرا دادار اا سزت تت تودِ یگاد استت اار.تت
دادار .سبت ت سع ت یگاد .یارد تعپایتت استتب راارتم در .ظریتت تتیارت افتمان تر
.پذیرفز سودارایع میل دا اصل نیادی پیش ینع مع نیب اصل .خست ر پایت یگاد استزوار

است ا اصل دان ر پایت را ر ب «ایزضا اصل .خست ای است ت هر فترد اگ استزرد تتری
.ظان ع یگاد ها

نیادی را ر

ت ساگاار ا .ظان مشتا مع اگ یگاد

ترا همگتان استت

راوردار شود ا اصل دان ایزضا مع نی ت .ا را ر ها اهزماتع ا ایزصاد ت .حو ستامان
داد شو.ی ت زوا.نی یشزری .فع را را .ا راوردارتری افراد ت ار یار.ی ا همگان فرصتت
را ر

را اشغال مناصب ا مقامات در دارت داشزت اشنی» (همپز )311 :9331ب
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در مورد اصل .خستِ تیارت دا حارت اهود دارد« :ارف -یگاد محیاد ایی ل .ظتان
یگاد مشزرک در م یان همگع افراد را تقویت نیب ب -میما.ع مزر اگ یگاد مستاا
را شمرا.یا.ع ت اگ .وع م اهمیت تر یگاد

ایتی

راوردار هسزنی یا ل یبول اشتیب در متورد

اصل دان تیارت دا حارت اهتود دارد :ارتف. -تا را ر فرصتت هتا ایتی موهتب افتمایش
فرصت ها را افراد شود ت اگ امدا.ات مزر

راوردار.یب ب -مکها

یشزر ایی م

همیع ارجمات موهبات سبک ردن ار سا.ع ت سخزعها را تحمل متع ننتی فتراهم یارد»
(محمود

)991 :9376ب

در هیایع میان را ر ا تیارت .یم افزت شی ت « مسااات اصت ع استت تی افتراد تت
سبب منمرت را ر

ت در اصل ا.سا.یت دار.ی ا تتیارت تت تنتوان معیتار راهبتر راا تط

رضایزمنیا.ت او.ااون فرد ا اهزماتع» (هاشمع  )944 :9333ا .یم افزت شی تت « را تر
را ایی سنگ .خسزی ا امیرمایت تیارت شمردب اار یاتی ا

ت همت مویعیتها ا اشخاصع

ت موضوع ین یرار مع ایرد یدسان حدومت نی ا تبعیض راا .یارد ر.گع اگ تیارت را ا
اود دارد اوا مفاد ین درست اشی ی ا .ادرستب منزما تیارت امل مفمومع رطیفتر اگ ای
معیار صور داردب در تیارت ماهو

را ر داشز

فایت .مع نی یفیت .یم مطرح است ا

سمااار ودن .یم شرط اهرا تیارت ت شمار مع رادب مفمتون را تر تنمتا تتیارت صتور
.یست ا تیارت ماهو .یم ارتباط .مدیک دارد ا در اایع مقیمت دسزیا ع ت تتیارت استت»
( اتوگیان )464 :9377ب
معناها ااژاان امنیت یگاد

را ر ا تیارت ت ا.یاگ ا همپوشا.ع دار.ی ت .معتتوان

مرگ راشنع میان ی.ما شیی ا تنما معتوان ا سنجتها
سخ

ع میان ی.ما هیایع ا.یاات ما.نی ای

ت «تیارت یگاد ا را ر ست مفمون سیار .مدیکا.یب یدع اگ معتا.ع ممتم را ر تودن

را ر در یگاد است ا یدع اگ رواگن تمتی یگاد تودن را ر تودن اگ همتات تییتی استتب
تیارت هم ا .ا را ر ِ .امعقول ا .اموهت ا .یم ا محتیادیتهتا .تامعقول ا مغتایر تا یگاد
فرد همعپذیر .یستب اربزت در تمل همع هر مجموتتا اگ یرمانها شتر دشتوار استت
هرچنی همع یگاد ا امنیت دشوارتر اگ همع یگاد ا تیارت اواهی ودب ا ای حال ت .ظتر
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معرسی ح قت اص ع ااسط میان تیارت ا یگاد ا.ییشت را ر است ت اتود پیچیتیاعهتا
سیار داردب» ( شیریت  )44 :9333یتا ایندتت پیو.تی یگاد ا امنیتت را تا حتوگ اصوصتع
تمومع ا دارزع سنجییب ا پرارش مفمون حوگ تمومع اگ سو ها رمتا

در نتار دا حتوگ

اصوصع ا دارزع یگاد ها هم در حوگ اصوصع معنتا متعیا نتی تت مزتر استت تت ی.متا
یگاد ها فرد افزت شود ا هم در حوگ تمومع ت معتوان ت ی.متا یگاد هتا سیاستع یتا
یگاد ها اراهع افتب یگاد ها در حوگ دارزع هایگتاهع .یار.تی مگتر ی.دتت دارتت را در
سطح ی ارم ع ررسع رد ت یگاد اش همان .ااا سزگع (اسزققل) استب
مفمون امنیت .یم همچون تیارت .سبع استب هرچنی در اار راع چتون تار

توگان

تعریف.دردن امنیت م ع تا ا.یاگ ا امانیار است ا «سیاست اذاران اگ ایندت ای مفمون را
مبمم ا .امشخص .گت دار.ی اوشحال هسزنی چرا ت در حمایتت اگ اهتیاف مزنتوع مزتر
مع توان یان تمسک هستب» (فرییم

 )393 :9373ارع امنیتت در سرشتت اتود مفمتون

چنیاهمع است ا اگ رهگذر ای چنیاا.گع .ت مع توان ت تعریتف درستت ا همگتانپتذیر
دست یافت ا .ت ایندت « امنیت امل یا حقیقع یا ل حصول است» (ما.یل )41 :9371ب پتس
تعریف ردن امنیت ا همت چمر ها ین معتوا.ی یش اگ تعریف.درد.ش دردسرستاگ اشتیب

پس ت راسزع ت « مفمون امنیت م ع ت شدل ا .زیجت شفاف .معرسیب ای مفمتون .تاظر تر
اطراتع است ت در ار چگو.گع ین اطقع چنیا.ع .یاریم ا .یم شتامل حتاالت اضتطرار
است ت ماهیت ین را .مع توا.یم ت طور دییق تصور نیم» ( وگان )31 :9373ب شگفت ی.دت

وگان توان فرسایعِ تعریف امنیت را ا تعریف تتیارت ستنجیی ا متعاویتی « :یتان مفمتون
تیارت .یاگمنی صیها .فر حقو ییان است تا ا مامات موضتوع را ر طترف ننتیب هتیچ دری تع
اهود .یارد ت فدر نیم مفمون امنیت راحت تر اگ ی.ما شف اواهی شتی تت او.تتا
فقیان تعاریفِ متوردِ پتذیرش تمتومع در گمینتت یتیرت ا تتیارت .یتم اتت

تت

مما.عتت اگ

ح ها ساگ.ی .شی استب» ( وگان )33 :9373ب
امنیت م ع ر پایت دا سزون م ت ا دارت نیاد شی ا چون دارت اگ سو متردن اتمینش
معاردد در هر حال ای م ت است ت موضوع امنیت م ع اواهی ود ا اگ ایت را تمییتیها
ر ضی امنیت م ع پیو.ی .ااسسزنع ا هسزع ا اسزوار م ت داردب در .گا .خست هستزع هتر
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م ت ا دستا.یاگ م ت دیگر تمییی معشود ا ا ای سنجت تمییی همتوار یرا.تع اواهتی

ود ت همی دریل افزت شی ت «امنیت م ع شامل تعقیب راا.ع ا ماد ایمنع استت ا اصتوالً
همء مسواریت حدومتها م ع است تا اگ تمیییات مسزقیم .اشع اگ اارج .سبت تت قتا
رژیمها .ظان شمرا.ی ا شیو گ.یاع شمرا.یان اود مما.عت ت تمل یار.ی» (ما.یل :9371
)11ب هرچنی مفمون امنیت م ع داراو.ع یافزت ا اگ مفمتون .بتو ِد تمییتی ترا

تود م تت تت

همدار میان م تها در حال اذار است ارع همچنان .بود تمییی را م ت شناازتشی تری
سنجت را امنیت م ع استب
هیایع مفمومع تیارت یفر ا امنیت م ع در اسزر ا ار رد ی.ماستب ا ی.دت هر دا
هیف تارع ت شمار معیینی ارع همچنان .گا افمارمحورا.ت .سبت ت تیارت یفر

ریترار

استب تیارت یفر در راع .ظان ها حقویع افمار یا ت سخ دییتقتتر فریینتی اهترا
مقرر ها

یفر است چنا.دت مع توان ین را ا ییی دادرسع یفر

را ر دا.ستب در ایران

مفمون تیارت یفر هنوگ اگ معنا ف سفع اود دار .شی استب اگ ای را تیارت یفر
پیوسزگا را ر ا سمادهع است یعنع هر س ت همت ا.جان رفزار سرگ.شپتذیر ستمااار
یفر استب پس اگ همت ار رد تیارت یفر چمر فرد دارد ارع اگ همتت هتیف تت
مفمون امنیت م ع .مدیک مع شودب تیارت یفر

ت ار رد نیادی حقوق یفر است در

مفمون سنزع اود را سزا.ین حق هامعتت اگ هنجارشتد
مهدار حقع را هامعت است ت ا یفردیین ا
اگ .گا هیف محور تیارت یفر

تت تار متعرادب پتس در یفتر

امنی ت ا سود اهماد

ت دست معیییب

ت امنیت م ع .مدیک معشود ارتع ایت هتیف ا.گتار ا

است ت هیچگا در همان یران ت چشم .مع ییی ت ایژ ی.دت در میان هیفهتا تتیارت
یفر

سمادهع .سبت ت مهدار در سنجش ا ترمیم گیان م دیی ا ترسا.ین شمرا.یان اگ

پیا می ا.جان م سیار پرر.گتر استب پس در تیارت یفر اشو.زع ذاتع .مفزت است چتون
در پع سماست ارع امنیت م ع ت را ارها

رطرف ردن تمییی اگ پاییار ا ثبتات م تت

معا.ییشی ت را چنی هی فع ت طور .سبع اگ اشو.ت مر معایرد یعنع داار
سود ا ییرتب

ر پایتت
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ج .عدالت کيفری و خشونت ذاتی؛ امنيت ملی و خشونت نسبی
تیارت یفر

ا افمار یفر .مود معیا ی ا معنا ین یان ر.ج ا درد ا اشو.ت ر م ار

ت دست .معیییب اشو.ت ذاتع تیارت یفر در معنا سماارایع .مفزت استب سما رفزار ی
ی است ا اگ همت ی ودن فریع میان م ا یفر .یستب ای سخ
م ار یشزر رهسزت معشودب را ر

ت ایژ در یصتاص رفزتار

م ا یفر تنما ا توهیتت ااقیتع ا اهزمتاتع تمر.تگ

معشی چت یفر هم اگ همت ماد اگ پشزوا.ت ییرت مر منی است ا هم اگ .گا معنو

ا اار

اهزماتعب مشراتیت یفر .یم اگ همی دا سنجت استب هرچنی سنجتهتا .ستبع دیگتر ما.نتی
تناسب یفر م ا .یم ا.سا.ع ودن یفر .یم در هایگا یفتر تأثیراتذار استت ارتع ترا هتر
یفر

ت اشو.ت ا ر.ج در ین .مفزت است پشزوا.ت اهرایع ا پذیرش همگا.ع پیشگمینتها

نیادی استب پشزوا.ت اهرایع یفر ت همان ییرت است معتوا.ی تیارت یفر را تت ستو
امنیت دارت یا فرمانران دشا.ی ا اگ همت رهسزتتر معتوا.ی ا همتدهع ت اار شتمرا.یان
پذیرش همگا.ع را را اهرا
تیارت یفر

یفرها سنگی .یم فراهم ستاگدب اگ ایت را اشتو.ت ذاتتع

ت تنما یک ی در را ر ی است توان ین را دارد ت دسزاایم

را امنیت م تع

اردد ت اشو.ت در ین .سبع استب .سبیت اشو.ت در امنیت م ع پیرا ین است تت ررستع
اردد امنیت م ع ر چت ماهیزع اسزوار است ا اشو.ت را در چتت پیدتر ا

ترا پاستیار اگ

اود معهویی در پیدر هنگ یا هرن؟ پاسخ ت ای پرسش در اترا دا.ستز ستنجت (معیتار)
امنیت م ع ا موضوع ین استب
در ار سنجت (معیار) امنیت م ع سیار افزت شی ارع در ار ین همداسزا.ع اهتود .تیاردب در
ایندت .بودِ تمییی ا دستا.یاگ اگ سو دشتم

ستنجتا

ترا پا رهتایع امنیتت م تع استت

پذیرش همگا.ع اهود دارد ارع در ایندت چت گمان دارت در تمییی ت سر .مع رد دییاا هتا
او.ااو.ع پیشنماد شی استب راع میان دارتها هیایع ا.یاازت را دارتتهتا

تاازر .بتود

تمییی یرا.ع (هنگ) ا را دارتها ااار .بتود تمییتی یرا.تع ا درا.تع هتر دا را ایستزت
امنیت معدا.نی ()Waever, 2007: 77ب ای دییاا در پع ین است تت چیستزع امنیتت م تع در
دارتها یسیایع ت یشزر ی.ما اگ فرمانراایع ر پایت مردنساالر دارا.ی یشتزر اگ دارتتهتا
اراپایع است (همچنا.دت همی افزت در ار دارتها

وک شرق ا وک غرب .یم راست ود)ب
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راع دیگر معما امنیت م تع را در .بتودِ ستنجت ا

ترا ارگیتا ع توا.تایع دارتت در

همیارد ها (ریا تها) است چت « وشش ها یک دارت را .گمیار امنیت اویش تت
ممد است تنما ر پایت ا.گیم ها پیافنی (دفاتع) اشی ا ای احزمتال را تتراستت تت
دارت دیگر ین را نشع ا ا.گیم یفنی (تماهمع) رداشتت نتی تت ایت اتود .تاامنع را
افمایش داد ا دارت دیگر را اادار ت پیاد ردن چار ا.ییشعها هشیار دهنی مع نی ا اگ
ای را ( در معنا امنیت م ع) دارِ اطل پییی معییی» ()Freedman, 2006: 7ب ای معمتا
ت ایژ در حوگ امنیت .ظامع یشزر هوییاستب اار دارزع ترا

تاال ردن امنیتت اتود تت

اریی یا ا.باشت افمارها دفاتع دست گ.ی یا اگ ی.ما مر گیرد دارت دیگر ( یشزر دارتت
همسایت) را اادار ت اا نش رد تا ا اریی یا ا.باشت یشزرِ افمارها هنگع ضریبِ امنیزع
اود را االتر برد ا ای چشتم ا هتمچشتمع در دستتیتافز

تت هنتگافمارهتا

یشتزر

همینت ها امافع ت ار مع یاردب در اینجا همینت یشزر هم یارد (ریا ت) را یشزر مع نی ا
در .زیجت امنیت م ع را شدننی تر ا .اتوانتر معساگدب
راع .یم را امنیت م ع در ارا هنگ سرد پتیش ینتعِ معیتار ترا پرار.تیان معنتا

امنیت م ع را شی.ع .معدا.نی گیرا «مفمون امنیت در اقلِ هنگ سرد .سبت ت گمتان حاضتر
اگ اضوح ا راشنع یشزر

راوردار ود چون در حال حاضر ارایت معیارها محسو

را

امنیت سختتر است ا مفمون مم ور در معرض ای یرار دارد ت مفمومع تعارگش شتود تت
طور ت هر س هر چیم اواست در ین گنجا.ی» (ما.یل )19 :9371ب
در ار مرهع امنیت م ع ای چارش فرارا ماست ت امنیتت ترا

یستت :دارتت یتا

شمرا.یان؟ پاسخ ت ای پرسش اا سزت ت ای است ت پژاهش ها امنیزع را شااتا هتیا
اگ ت ون سیاسع یا.یم یا ایر چون در ت ون سیاسع امنیت م ع را دارت هیف یا ارگش
است ا در همان حال دارت .مع توا.ی موضوع ین اشی چت دارتت افتمار استت پویتا ا
امنیت م ع هیفع است ایسزا ارع اار پژاهش ها امنیت را .ااا سزت تیا.یم در ایت حتال
امنیت م ع اود حوگ ها

ررسعِ هیااا.تا دارد ت تعیتی مرهتع یدتع اگ ی.ماستتب در

همان حال پاسخ ت ای پرسش مع توا.ی رایدرد ت م ا یفر را در م ها ضی امنیت م ع
توهیت نیب
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وگان دارتها را مرهع امنیت معدا.ی «چون ی.ما چارچوب .ظم ا االتری مرهتع ایزتیار
حا میت هسزنیب دارت ر اقف فرد مرگ ا .ا ود .یارد ا ایژاعهتایش تت دارتت عتی
منزقل معشودب در .ظان ی ارم ع دارت یو تری ااحی سیاسع استب حزع اگ دییاا سیستزم
ی ارم ع تقریباً هیچ چار ا .یست هتم ایندتت دارتتهتا را تت تنتوان ااحتیها سیاستع-
اهزماتع در ی مراها سرگمینع یا.یمب ی.ما تجمعات ا.سا.ع هسزنی ت در داال ی.ما .مادهتا
حا م ا هوامع راا ط در همفرارفزتا در یک ی مرا اتاص دار.تیب ایت پیچیتیاع ا تنتوع
اهما دارت در را ر فرد است ت اگ ین ت تنوان موضوع امنیت یاد مع شودب» ( توگان :9373
)73ب وگان ا دیگر .ویسنیاان ا.ییشگا پنماگ در .وشزتها .توی اتود مرهتع امنیتت را

اسزرا.ی ا ین را ت «شبتا ر دارتهایع چون اتحادیت اراپا راع اترا هتا اهزمتاتع فایتی
دارت ت اود ساگمان یافزتا.ی ا .یم هنبشها فرام ع ما.نی مذاهب هما.ع تسر متعدهنتی»
( وگان ا دیگران )111 :9336ب

در را ر راع ر ای ا.ییشتا.ی ت مرهع امنیت افراد هسزنیب « ت .ظر ت تور رهتایع
یگاد ردن مردن (چت افراد ا چت ارا ها) اگ محیادیتها فیمیدع ا ا.سا.ع است ت ی.ما را اگ
ا.جان ی.چت یگادا.ت ا.زخاب مع ننی اگمعداردب امنیت راسزی

گاد رهایع است .ت گاد ییرت ا

.ظتتم» (تریتتف )46 :9333ب تتور اگ ا.ییشتتت دارتتتمحتتور ِ تتوگان اتترد ارفزتتت ا .ظریتتت

امنیتساگ ِ دارت را ت چارش مع شی «چون دارتها ت هتا پتردااز تت اهتیاف امنیزتعِ
اودشان ا مار

یش .یسزنی ا منطق امنیزع در ارا ساات ا اواست دارت تمل متع نتیب

.مایت ایندت دارت یش اگ حی مزنوع ا مزفاات است ا ساات ین در وکها مناطق ا حزتع
شورها مخز ف ا هم فرق داردب در ای صورت اار دارت یصی امنیتساگ هم داشزت اشی
فایی ا.سجان .ظر ِ ضرار مع اشی ا ممد است .قش امنیتساگا.ت در یک منطقت در منطقتت
دیگر امنیتسوگ اشی» (.صر
امنیت م ع ااژ ا

)33 :9339ب

رااسزت اگ دارتها مردنساالر است ا ارایشِ ای دارتها ت امنیت

م ت (مردن یا شمرا.یان) ا امنیت دارت هر دا استب اگ ی.جا ت ستزونهتا امنیتت م تع تر
سرگمی

مردن ا دارت (فرمانراایع) نیاد ارفزت ایی پتذیرفت تت موضتوع .خستزی امنیتت

م ع دارت است چت دارت اگیگر اص ع هم در سطح داا ع است ا هم در سطح ی ارم تع
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ا ای دارت است ت میان فرمانراایع سرگمی ا شمرا.یان پیو.ی معگ.یب پس .بایی پنیاشت
هر شمرا.ی

موضوع امنیت است ا .بایی پذیرفت ت اواستها ا یگاد هتا شتمرا.یان در

امنیت م ع هایگا دار.یب ی.چت در امنیت م ع رهسزگع دارد هسزع ا ما.یاار شمرا.یان در
را ر تمیییهاست ا چون ای تمیییها ممد است اگ سو شتمرا.یان پییتی یینتی اتا اتا
موضوع نشها

اگدار.ی یا سر و گر دارت یرار معایر.تیب .دزتت همتی هاستت تت چتون

دارت یا مردن موضوع امنیت م ع هسزنی هسزعِ یگاد ها ا حقوق شر ت اطر معافزی ا ااتر
امنیت م ع ال ا پر داشت ت را در ر ارفز همت یگاد هتا ا اواستتهتا شتمرا.یان
گسزرا.ی چت رایارایعا میان امنیت ا یگاد

ود ا چت سزمع ر شمرا.یان معرفت؟

حال ت راش شی موضوع اص ع امنیت م ع دارت است ایتی دیتی دارتت تت چتت
ا.یاگ ریشتمنی

(اصارت) داشزت ا توان ا .یرایش در را ر فترد تتا تت جاستت؟ ترا

پاسخ ت ای پرسش دا رایدرد پیشنماد اردیتی استت :رایدترد مینگتع (حتیای ع) ا
رایدرد یشینگع (حیا ثر )ب ای دا رایدرد در مفمون تتیارت یفتر تأث یراذار.تیب تت
طور ایژ در موضوع یراردادن اود دارت در مقان مهدار در را تر تتیارت یفتر .یتم
م یان ای دا رایدرد اازقف اهود داردب رایدترد یشتینگع اشتخاص مستوال در را تر
دارت ها را او.ااون ا فرااان مع دا.ی ارع اود دارت را مسوال یفتر .متعشناستی در
حارع ت در رایدرد مینگع دارت شخصیت افمار است ا یدع اگ افمارها پاسخاو ودن
در را ر شمرا.یان ت همت ا.جان م استب
مینتارایان نیاد دارت را اگ اشنود (رضایت) مردن متعدا.نتی ا رفزارهتا دارتت تا
ارگشها فرد ا ا.یاگ امیا ع ا سود

ت را شمرا.یان دارد ارگیتا ع متعشتودب چتون

دارت را فرد است در دا حوگ اگ گ.یاع فرد هیچ داارزع .تیارد یدتع در حتوگ راان ا

ا.ییشت ا.سانها چون « ل حوگ ایزیارِ فرمانراا فقط ت امور می.ع مر وط معشود تت تبتارت
دیگر ییرت می.ع حق می.ع ا حدومت می.ع همگع صرفاً ت مرایبت را

ستط ایت او.تت

امور محیاد ا منحصر هسزنیب ی مرا ییرت حا م ت هیچ اهت م اروهو .معتوا.تی ا .بایتی
ت امور مر وط ت رسزگار ارااح ا.سانها تعمتیم داد شتود» (الک  )17 :9377ا دیگتر در
حوگ تنمایع ا.سانها (حریم اصوصع) گیرا ای حوگ هایع است ت ودن یا .بتودن دارتت
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در ین .ت .یرایش را معافمایی ا .ت معفرساییب پس تا هنگامع ت ای حوگ ت دیگتران یستیب
.مد ایی اگ چشم دارت دار اشیب اسزوارت میل در ای گمینتت ین چنتان پافشتار

ترد تت

دییااهش را گیر حقوق طبیعع ت اود ین را .معپذیرد رد استب در .مد ا «تنما خشع اگ
رفزار هر فرد ت ت ااطر ین در را ر هامعت مسوال ا مزعمی است رفزار است ت ت دیگران
مر وط معشودب در خشع ت ت اودش مر وط معشود اسزققرش حقاً مط ق استب حدم فترد
ر هسم ا راح اویش رااست» ( اپ سزون )13 :9376ب
مینتارایان در پیمان اهَماد (یرارداد اهزماتع) .یم مزری داارت دارت را معپذیر.تیب

سردمیار اینان ت همان هان الک است «ییرت دارت را محیاد معدا.یب همان او.ت تت هتیچ
فرد حق .یارد ی.چت هو

دارد دنی هیچ دارزع هم .معتوا.ی ت درخوا اویش حدومت نی

ا فرد ا دارت هر دا ا یوا.ی ااقیع محیاد.ی» (صتناتع )19 :9371ب الک تتقش دارد تت

ها پیمان اهزماتع اگ اما.ت مر برد چون «.یرا یتا.وناتذار را متردن تت یتا.وناتذار
داد ا.ی تا منافع اساسع ی.ما را حفظ نیب ایزع موضوع سپردن ییرت ت دارت ت تنوان اما.تت
ت قع شود پییاست مردن ت اما.ت اذار.ی هتر دن تت حتس ننتی امتی ی.متا اگ را ا رستم
اما.تدار تجااگ رد است حق ا ع اا را دار.ی ا ای حق تا ت ااژاون ردن ین دارت .یتم
اواهی رفت» (صناتع )13 :9371ب

یشینتارایان هایگا دارت را فراتر اگ هایگا فرد معدا.نیب ت اار اینان «دارت اگ مجموتت
اهما ین سیار مرازر ا در .زیجت دارا منافع ااصع استب اهیاف دارتِ حتا م رارفزتت اگ
تقش را تأمی ییرت ا امنیت است» ( وگان )16 :9373ب در ای دیتیاا همچتون دیتیاا

مینگع دارت رااسزت اگ پیمان اهزماتع است ارع در اینجا مردمع «یبقً دارزع تأسیس رد
ا ت موهب پیما.ع م من شی ا.ی تا اتمال ا احدان یک ت را پذیر.ی دیگر .متعتوا.نتی تیان
اهاگ اا در ی اود پیمان تاگ ا

نی.ی ا ت موهب ین مطیع ا تا ع شتخص دیگتر شتو.ی»

(ها م )913 :9334ب راع همچون ها.ریش ف تریشیدت پا را فراتر .متاد « تر استا

تئتور

ایاساگ اگ دارت ت هگل ارائت .مود اسزیالل مع نی ت دارت اصیل ا ضرار است ا ت
تنوان .یرا مسزقل اهود دارد ا اصوالً در صید سب اطقع اگ تقایی ا .ظرات .یست دتت
اطاتت ا فرما.بردار معاواهیب دارت ت تنتوان موهودیتت همعتع شتامل چیتم تاالتر اگ
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مواضع افراد تشدیلدهنی ین استب دارت را .متعتتوان تت ستبک دیتیاا مبزنتع تر یترارداد
اهزماتع ت تنوان چیم

ت افراد ایجاد رد ا.ی ت قع رد» ( وگان )17 :9373ب

اسزر امنیت م ع اا سزت ت ای است ت مرهع ین یعنع دارت را اگ راگ.ت مینگع نگریم
یا یشینگعب در رایدرد مینگع ت ا پذیرش یشزر دارتها مردنساالر همترا تود امنیتت
م ع ریشتمنی .یاشزت ا ی.چت رهسزگع دارد امنیت شمرا.یان استب امنیتت م تع اگ ایت را
پیش شیی معشود تا دارت تنما در را ر دستا.یاگ ِ دشم ِ یرا.ع ایسزی اار.ت شتمرا.یان
هیچگا .معتوا.نی چارشع را امنیت م ع اشنیب ای رایدرد ت د.بال ین است تا ا پیوسز
امنیت ی ارم ع تمیییها دشم

ت

یرا.ع را ت پایی تری ا.یاگ اود رسا.ی ت ای هتود ا

.خواهی داشت مگر مر.گشین امنیت م عب در را ر رایدرد یشینگع ت در میان دارتها
.امردنساالر پذیرفزت شتی دارتت را اگ شتمرا.یان هیاستر (مستزقل) متعدا.تی ا همچنا.دتت
یرا.ع توانِ فرسایش امنیت م ع را دار.ی تمیییها درا.ع .یم معتوا.نی همی اثتر

تمیییها
را گذار.یب

مر ایر اگ اشو.ت را امنیت م ع سزت ت رایدرد سیاستع ا او.تت دارتت استتب در
رایدرد الک ت هایگا دارت ت پایت دییاا ها مردنساالرا.ت امراگ است ییرت در ترض
تیارت ها معایرد .ت در طول ینب چون دارت افمار

را پیمان اهماد ا یسایش ا رفتا

شمرا.یان است همچون شر تها ا .مادهایع است ت را سود یشتزر نیتاد ارفزتتا.تیب تت
همی همت در .یمت دان سی یسزم در شورهایع ما.نی ژاپ ا ه نی دییاا ت سویع رفتت
ت اود دارت .یم معتوا.ی موضوع اشو.ت ذاتع تیارت یفر ارددب نا رای دارتت در گیتر
اشخاص حقویع ها ارفت ت در نار حق ایی تد یف .یم ت اتردن گیترد ا یدتع اگ ایت
تد یفها ار ردن یفر ر رفزار م ارا.ت دارت استب
مسواریت یفر دارت هرچنی دارت را اگ شدو پیشی

را.یاازتت ا ین را تت شتمرا.یان

.مدیک ساازت ارع همچنان پشزوا.ت ییرت را اهرا تیارت یفتر متعتوا.تی گمینتتستاگ
امنیتارایع اگ ر اذر یا.ون اشیب در ای حتال یتا.ون دا چمتر دارد :یدتع چمتر .توتع ا
راسزی
ا مجاگ

ت همان یاتی یا یا.و.ع است ت را تیارت ت ار معییی ا دیگر چمتر شخصتع
ت همان مص حت است ت را امنیت م ع اواهی ودب
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د .عدالت کيفری و قاعدهگرایی ،امنيت ملی و مصلحتگرایی
مص حت یدع اگ ااسزگا ها

م ا.گار ا یفراذار است ت سیار داپم تو ا .اراشت

استب مص حت ر پایت ساگش گما.ع ا مدا.ع ا پیرا داراو.عها سیاسع ا اهزمتاتع استتب
اگ ای ت را یتتیرت یشتتزری .قتتش را در تأثیراتتذار

تتر استتزر ا مفمتتون مص ت حت داردب

یشزر ر پایت مص حت ا.جان معایترد ا دریتل ین راشت استت

یا.وناذار ها

یفر .وی

گیرا یا.وناذار

ر پایت ااقق ا متذهب پویتا ا اا ستزت تت گمتان .یستزنی ا در یتا.ونهتا

.خسزی هر هامعتا ها اود را پییا مع ننتی ارتع تم ا.گتار هتا .تو تت ایتژ در تار
رفزارها غیرتمی یا رفزارهایع ت ت تنوان اگدار.ی م ها

مرگ شناازت معشتو.ی همتت

ا سنجت مص حت ا.جان معایردب پس ییرت ر پایت همی سنجت یش اگ پیش معتوا.ی استزر
ااقق ا مذهب را ت ر راا ودن رفزار پا معفشار.ی مر.گ نیب
مص حت را امنیت م ع .یم مع توا.ی در پیدر افمایش مصیاق هتا امنیزتع ا پیترا ین
تمیییها امنیزع .مود یا ی ا مصیاقها رفزارها
است را افمایش دهیب ت راسزع ت معما

م ارا.ت ا

ت امنیت م ع در ین درایتر

نیادی امنیت م ع در ار مصیاقهتا ین استتب

چت چیم را ایی چارش یا م ضی امنیزع دا.ست؟ دارت ها سزت ت اضتعیزع تت در ین تت
سر مع ر.ی موضوع ها یا رایادها را ا رچسب امنیزع ودن د.بال مع ننیب چون امنیت م ع
مرگِ حسا ِ هر شور است ا پشزیبا.ع مردن همرا است ا دارت ها ا ردن رایادها تت
گیرِ .انِ امنیت یهنگ ت دست یاردن پشزیبا.ع همگا.ع را دار.یب در یغاگ مصیاقها امنیزع
تنما هنبت یرا.ع داشزنی ا در پیو.ی ا دیگر شورها رخ متع.مود.تی هرچنتی اتا اتا ایت

مصیاقها ر پایت ما.تها او.ااون دارتها شدل معارفزنی همچنا.دت «یا.ون امنیت م تع
مصوب  16ژائیت  9147تشدیقت ا ساگمان رسمع را را تأ می .یاگ حضور هییی یمریدا
در اایعیات هما.ع در دراگمیت فراهم سااتب ااژ ها امنیتت م تع

متاتع تم ا تیش

هییی در یامو

ورا راسع ود ا مزضم اذتان ت ایت موضتوع تت دیپ ماستع دفتاع ا

هاسوسع اهما

ل مرازر هسزنیب هر یک اگ اینما .مایا.گر عی هیا اگ راا ط یمریدا

ا همان ود ت اگ ین پس در چمارچوب اسیع تر گیر تنوان تبتارت استزرد تتر انجا.تی
معشی» ( رژینسدع )916 :9361ب
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هیاسر همت دارتها در .یمت دان سی یسزم امنیت م ع را پیش اگ یش رهستزت ترد ا تا
پایانیافز هنگ سرد مصیاقها امنیت .یم ت طرگ چشمایر افمایش یافتب پس اگ هنتگ سترد

امنیت م ع در ست اان داراو.ع داشزت است« :مرح ت .خستت تاهش حا میتت م تع استت تت تا
ایژاعهایع چون ظمور اگیگران غیر دارزع .فوذپذیر مرگها م ع تجمیت م تتهتا اوداتدتایع
مزر در سطح م ع اسزرش تدنوروژ ا پخش یتیرت .متود یافزتت استتب مرح تت دان تاالرفز
اا سزگع مزقا ل ی ارم ع است تت .مو.تتهتا ین را متعتتوان در حر تت اگ .ظتان دایطبتع تت
چنییطبع افمایش موج منطقتارایع یدسانشین س یقتها ا فت یار اسزا.یاردشتین سیستزمهتا
تس یحاتع افتمایش ممتاهرت ا استزرش دمو راستع ا سترمایتدار دیتیب مرح تت ستون افتمایش
شمدشها پرا نی ا یان .ظم استت تت اگ هم تت ایژاتعهتا ین ایتوع مزتر هنتگهتا
ساگمان یافزت در ستطح تقن تاهش راوردهتا ایتیئوروژیدع ا ارضتع شدستت اگدار.تیاع
افمایش مناگتات یومع افمایش شمدشها غیرستنزعِ تمشتیت ا افتمایش تتنشهتا مشتمود
فرام ع ا فرام ع است» (ما.تیل )11 :9371ب تم هتا ستاگمانیافزتت ا تراریستزع اگ دران همتی
داراو.عها رااسزتا.ی ا اگ ای را در گیرِ چارشها امنیزعِ یشزر دارتها همان هتا ارفزتتا.تی
ت .شان اگ پیشرفت راگافمان امنیت م ع ت دیگر حوگ ها ت ایژ حوگ حقوق یفر داردب
مص حتارایع ت راسزع هنگامع است ت .یرا امنیت م ع ر تیارت یفر چر یی استتب
در .ظانها درانسرگمینع حزع اار ییرت ت طور راش ر تیارت فرمتان .را.تی ارتع در هتر
حال در تمل شی.ع اواهی ود ت یا.ون ت .ان مص حت یر ا.ع شودب در .ظان ی ارم ع هایگتا
تیارت ت .ظر یتر استب در اسناد حقوق شر

امنیت م ع .ظم تمومع ااقق تمومع ا حزع

ایسزتها پیشایر اگ م دری ع ر تیال اگ حقوق شر ت شمار رفزتا.تیب ترا .مو.تت نتی 3

ماد  91پیمان حقوق می.ع ا سیاسع پیش ینع مع نی ت «حقتوق متذ ور (حتق تبتور ا مترار
یگادا.ت ا ا.زخاب یگادا.ت مسد ) فوق تا ع هیچگو.ت محیادیزع .خواهی ود مگر محیادیتهتایع
ت ت موهب یا.ون مقرر اردیی ا را حفظ امنیت م ع . -ظتم تمتومع  -ستقمت یتا ااتقق
تمومع یا حقوق ا یگاد ها دیگران الگن ود ا ا سایر حقوق شناازت در ایت میثتاق ستاگاار
اشتتی»ب یتتا نتتی  3متتاد  93متتعاویتتی« :یگاد ا تتراگ متتذهب یتتا معزقتتیات را .متتعتتتوان تتتا ع
محیادیتهایع .مود مگر ی.چت منحصراً ت موهب یا.ون پیش ینع شی ا را حمایت اگ امنیت
.ظم سقمت یا ااقق تمومع یا حقوق ا یگاد ها اساسع دیگران ضرارت داشزت اشی»ب یا تر

 61ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره 16پائيز 29

پایت ماد  -9« :91هیچدس را .معتوان ت مناسبت تقاییش مورد مماحمت ا ااافتت یتراردادب -1
هر س حق یگاد یان دارد ای حق شامل یگاد تفحص ا تحصیل ا اشاتت اطقتات ا افدتار
اگ هر یبیل یان توهت ت سرحیات اوا شفاهاً یا ت صورت .وشزت یا چاپ یا ت صورت هنتر
یا ت هر اسی ت دیگر ت ا.زخاب اود مع اشیب  -3اتمال حقوق مذ ور در نی  1ای ماد مستز من
حقوق ا مسئوریتها ااصع است ا رذا ممد است تا ع محیادیتها معینتع شتود تت در
یا.ون تصریح شی ا را امور ذیل ضرارت داشزت اشی :ارف -احزران حقوق یا حیثیت دیگترانب
ب -حفظ امنیت م ع یا .ظم تمومع یا سقمت یا ااقق تمومع»ب
فرمانرا.ع امنیت م ع در اسناد

ت را پشزیبا.ع اگ فرد پیش ینع شی ا.ی .شان متعدهتی

دارتها در هر حال .معتوا.نی هیاسر تیارت یفر را رتا نیب اگ ای را چتون در اهترا
تیارت یفر هما.ع دسزع وتا دار.ی وشیی ا.ی در مز یا.ون رتر امنیت م تع را .شتان
دهنی ارع ای
چون ساگا ار

وشش در .ظان حقویع داا ع ت همت چیم در دست ییرت است .یاگ .یست
ت .ان مص حت هموار معتوا.ی تیارت یفر

نیب ت سخ دیگر را تیارت یفر

یاتی ها

یفر

ت سود امنیتت م تع را توهیتت

ت امار هایع افزت معشتود تت تا

راح ااقق دی ا منطق ت طور سنزع شناازت شی ا.یب ای امار ها هراا در مقان پتیش ینتع
م یا یفر اشنی سرگ.ش شمرا.یان را .یم در .گا دار.ی ارتع ترا امنیتت م تع مصت حت
یفر

ت معنا پیش ینع محیادیتها ا دسزاایم ا.گیما.تین سترگ.شارایتع شتمرا.یان (.تت

اودهوشع ی.ما ت او.تا
یفراذار

تت تتیارت یفتر در پتع ین استت) ا یتا حزتع تم ا.گتار یتا

یان .یاگ ت .گا مثبت شمرا.یان استب

هـ  .عدالت کيفری در شرع و قانون ،امنيت ملی بر شرع و قانون
ا رسوخ رایادها ا رفزارها امنیزعشی در حوگ حقوق یفر
ر ضی امنیت م ع رخ معدهنی ا دشوار همرا است ا ایت

او.تشناسعِ م هایع تت

تت همتت .اراشت تودن منبتع

امنیت م ع در ااقق شرع ا ترف استب ت راسزع امنیتت م تع تا محوریتت دارتت در پتعِ
پییییاردن منبعع هییی ت .ان اواست دارتمردان است تا .یاگ
حزع شرع .یم .یاشزت اشیب

ت منبتعهتا شتناازتشتی
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ا ررسع یا.ونها

یفر

م ها ضی امنیت م ع را متعتتوان تا ستت ایژاتع شتناات:

.خست رفزار م ارا.ت دان یصی مرتدب ا سون .زیجتها ا .شا.تهتا گیا.بتارب اگ دیتی رفزتار
راع م ها اگ حی

چیسزع ت او.تا هسزنی ت تنما ر ضی امنیت م ع ارتداب معیا نی ا در

دسزت نی ها دیگر م ها ها .معایر.ی ما.نی هاسوسع سیاسع طراحع را.یاگ دارتت ا
افشا اطقتات سر ب ای

م ها را معتوان م ها امنیزع اایعع .امیی چون ت راستزع امنیتت

دارت ا مردن را مر.گ رد ا ای .دزت را ارد یدمع .یم درمعیا ی ارع سایر رفزارهایع تت
اگ ی.ما ت م ها ضی امنیت م ع یاد معشود در اصل رفزار فیمیدع دیگر م ها هسزنی تت تا
افمانشین راع ایژاعها ر.گ امنیزع ت اود ارفزتتا.تی تت یدتع یصتی مرتدتب استت ا
دیگر .زیجتها گیا.بارب
در ایژاع .خست همیندت مرتدبِ م تاد

ا.گیم پیدار تا دارتت یتا را.تیااز ین را

داشزت اشی رفزارش ر.گ امنیزع ت اود ارفزت ا اییامش ر ضی امنیت م ع اواهی ود ما.نتی
م سیاسع ت رفزارهایع ما.نی سخ پرا نع ر ضی .ظان یا نیاد اذاشز یا رهبتر دستزتهتا
غیر یا.و.ع ا یصی مقا ت ا .ظان ین را در شمار م ها امنیزع معیاردب در دامع .یم .زیجتتهتا
تردن

ا .شانها

یرا.عِ گیا.بار دری ع را امنیزعشمردن رفزتار اواهتی تود ما.نتی اگ تی

صنعتها

رهسزت ا حیاتع یا رهمگدن ا پییتییاردن یشتفزگعهتا در ر.امتتهتا ا ارهتا

.مادهایع ت ایمات حیاتع ت مردن معرسا.نیب در اینجا .یاگ .یستت تنشاتر تم یهنتگ یتا
ا.گیم پیدار ا .ظان داشزت اشی همی

ت رفزارش تت گیتانهتا

تمرگ در هامعتت یا.جامتی

مرتدب م امنیزع اواهی ودب اگ همی راست ت رفزارها .ااواسزت ا غیر تمی .یم ممدت
است در رسزت م ها امنیزع ها گیردب در .زیجت دسزت یدم ا دان یعنتع تم هتایع تت یتا اگ
را ماهیت امنیزع ود یا ایندت مرتدب یصیِ ضی امنیت یا ا.گیم سیاسع داشزت اشتی چتون
شییی ا اطر.اک هسزنی م ها مط ق ود ا .یاگ

ت .مود .زیجت م ارا.تت .یستت ارتع در

دسزت سون ت ا سنجت .زیجتها گیا.بار شناسایع معشو.ی م ها مقیی اواهنی ودب پس ایندتت

افزت معشود «معیار ضرر اص ع ا مسزقیم چنا.چت ر امنیت تمون افراد هامعت یا حا میت اارد
اردد محیاد هرایم ت یت امنیت را مشخص مع نیب» (مجیی

 )31 :9336تنما در ار دستزت
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سون درست است اار.ت در ار دا دسزت .خست اگ ریشت .ت .یاگ

ت پییییمین گیان استت ا

.ت گیان در م ها ر ضی امنیت م ع همسان ا گیا.ع است ت در م ها مارع یا هرایم ر ضتی
اشخاص .مود معیا یب
یا.ون ها

یفر ایران چت پیش اگ ا.ققب ا چتت پتس اگ ین ستت دستزت تاال را تت طتور

یدپارچت پیش ینع .درد ا.یب یا.ون مجاگات تمومع مصتوب  9314ختش نتی دراتور اگ
م ها ضی امنیت م ع پیشنماد داد ودب شگفت ی.دت اگ دیی ای یا.ون تم هتا ضتی امنیتت
هیاسر .یاشزت ا در گیر تنوان اسزرد تر

ت .ان «هنحت ا هنایات مضر ت مصارح تمتومع»

ها معارفتب ااژ «مصارح تمومع» اگ ااژاان .مدیک ت ااژ «امنیت م ع» استت ا ایت اتود
.شان معدهی هرایم ضی امنیت در یا.ون  9314تنما هرایم ر ضی دارت .یسزنی ا دتت م تت
را .یم در ر معایردب افمان ر ای

در فصل دانِ اب دانِ یا.ون م هایع اگ سنخ هترایم ضتی

امنیت گیرِ تنوان «مخارفت ا ضییت ا اسا

حدومت م ع ا یگاد » پیش ینع شی ا .شتا.گر

ین است ت یا.ون مجاگات تمومع پس اگ هرایم ضی امنیت عدر.گ تت ستراغ هترایمِ ضتی
یگاد رفزت است ما.نی ییان ردن یا حدم ییان دادن توسط اگرا یا مأموری دارزتع (متاد )31
محران ردن اشخاص توسط اگرا یا مأموران دارزع اگ یگاد ها ا حقوق مقرر در یا.ون اساسع
(ماد  )33ا هعل امضا را اییان ر ضی یا.ون اساسع (ماد )36ب
ارد ا

ت مع توان ر یا.ون مجاگات تمومع ارفت در خش نی

م ها ضی امنیتت

ت اارهع ا داا ع استب فصل .خست اگ اب دان ای یتا.ون هنحتت ا هنایتت تر ضتی
امنیت مم دت را ت دا دسزت خشیی است. :خست هنحت ا هنایت ر ضی امنیت اتارهع
مم دت ت در ردار.ی م هایع است ت همت ی.ما ت او.ت ا

ا یگا.ت یا دشم پیو.ی دار.تی

همچون ییان مس حا.ت (ماد  )61اسبابچینع ا دال اارهت (ماد  )69تسمیل اراد دشمنان
مم دت ت داال ااک ایران (ماد  ) 61تع یم دشم

ت شرط مضر ودن را امور .ظتامع ا

پ زیدع ایران (ماد  )63ا راگ اسرار دارزع (ماد  )64تس یم .قشتهات مدانها .ظتامع تت
دشم (ماد  )61شنااز ا مخفع ردن هاسوسان (ماد  ) 66ارتداب اتمارع تت مزضتم
هاسوسع است (ماد  ) 67هاسوسع ت .فع دارت یگا.ت ا ت ضرر دارتت یگا.تت دیگتر در

امنيت ملی و عدالت کيفری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62

ااک ایران (ماد  67مدرر) داال شین تت مواضتع تت یصتی ستریت یتا ستب اطتقع یتا
تدس ردار

یان اهاگ (ماد )63ب

دان هنحت ا هنایت ر ضی امنیت داا ع مم دت ت در ردار.ی م هایع است تت تیان
پیو.ی ا مرگها

یرا.ع اگ ستو شتمرا.یان ارتدتاب متعیا نتی ما.نتی تحتریض صتریح تت

مس حشین ر ضی حدومت م ع (ماد  )61اغوا ا تحریک ت هنگ ا یزال تا یدتییگر (متاد
 )71دسزگیر اشخاصع ت در دسزت یا هماتت شر ت داشزت ارید در محل اهزماع ا فستاد
مییر یا محرک .بود ا.ی (ماد  )79دسزت نی ا تصمیمایر

را اغوا ا تحریک تت هنتگ ا

یزال (ماد  )71احزراق یا اراب ردن اسایل یا مدانها .ظامع (ماد  )73تحریتک .ظامیتان
ت تصیان یا تین اهرا اظایف .ظامع (ماد  )74سردسزگع هماتزع اگ اشترار مست ح (متاد
 )71ادار یا تحریک یا تشدیل دسزجات غیتر یتا.و.ع یتا میدفرستزادن تت ی.متا ( متاد  )76ا
تحریض مردن ت ااسطت .طق یا ااراق چاپع یا اطع را ارتداب هنحت یتا هنتایزع تر ضتی
امنیت داا ع یا اارهع مم دت (ماد )71ب
امنیت م ع را چت حارت .بودِ تمییی را م ت -دارت یا.یم ا چت ت معنا توا.ایع دارت
در نارگدن اطرها ا تمیییها در هر حال سیط است ا .معتتوان ین را تت امنیتت درا.تع ا
یرا.ع خش نی

ردب در دارتهایع ت امنیتت م تع را تنمتا اگ گاایتت تمییتی یرا.تع معنتا

مع ننی م ها ضی امنیت م ع همان م ها ضی امنیت اارهع است گیرا امنیت م تع تنمتا
گما.ع ا تمییی را تراست ت یگا.ت یا دشم یا همدسزان ی.ما خواهنی ر ضتی دارتت ایتیان
ننیب ای دارتها تقش مع ننی م ها ضی امنیت داا ع را ا امنیت اهزمتاتع پیو.تی دهنتیب
را .مو.ت دارت مارم

ر پایت یا.ون امنیتت داا تع مصتوب  9161تم هتایع تت در دران

سرگمی رخ معدهنی ا ا تامل یگا.ت پیو.ی .یار.ی را ت گیر امنیت داا ع (یا اهزماتع) رد
است ارع در دارتهایع ما.نی ایران ت امنیت م ع را ت .بود تمییی درا.ع .یم تفسیر مع ننتی
تمیییها چت یرا.ع اشی ا چت درا.ع در هر حال تمییی ر ضی امنیت م ع اواهی ودب هتیا
اگ ای

امنیت م ع .سبت ت م موضوع ا «یک ااحی غیر یا ل تجمیت است تت ممدت استت

توسط اتباع شور یا افراد اارهع مورد تمییی یرار گیرد» (پیما.ع )91 :9377ب
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راع خش نی

م ها ضی امنیت ت داا ع ا اارهع را ا ستنجت استزققل ا تمامیتت

ارضع راا دا.سزتا.ی ت ای معنا ت « راع اگ ای هرایم ا استزققل ا تمامیتت ارضتع شتور
راورد دار.ی ما.نی هاسوسع را دشم یا تحریک .ظامیان ت فرار اگ مقا ل دشم یا تس یم
شمر یا هواپیما ت دشم اببب ب راع اگ هرایم ت یت امنیت یان راورد ا اسزققل ا تمامیتت
ارضع شور تنما ت هرج ا مرج ا اغزشاش در داال شور مع ا.جامی مثل تحریک متردن تت
شزار» (میرمحمی صادیع )97 :9333ب ای افزت همان چارچوب امنیت م ع را در ایندت تنما اگ
یران تمییی معشود یا تمیییات درا.ع را .یم در تردارد پتیش متع شتی ارتع در هتر حتال
.معتوان اگ سنجت اسزققل ا تمامیت ارضع را راش

ردن دسزت نی

م هتا ضتی امنیتت

مر رد گیرا در م ها امنیزع ی.چت سنجت م است یصیِ یسیب ت اسزققل ا تمامیت ارضع
است .ت اگ ی

ردن ی.ماب ت همی دریل هر سع یان ی.دت یگا.ت یا دشمنع در میان اشی .یم

مع توا.ی یهنگ مهع را دنی ت ر ضی اسزققل ا تمامیت ارضع اشیب هیا اگ ای

در راتع

اضعیتها هرجامرج داا ع ا تحریک مردن تت شتزار متعتوا.تی تت متا اگ دستت رفتز
اسزققل ا تمامیت ارضع ارددب
یا.ون تعمیرات مصوب مرداد  9361یان یاردن خش نی ها ا ا یاردن ی.تت متاد هتا
یا.ون مجاگات تمومع ا داراو.ع در راع ااژاان ا یفرها مز پوشتیی ا .اراشتنع پییتی
یاردب در یا.ون مجاگات استقمع ختش تعمیترات مصتوب  9371یتا.وناتذار تتقش ترد
دسزت نی یا.ون مجاگات تمومع را فراموش نی ا ا یاردن تنوان «هرایم ضی امنیت داا تع
ا اارهع شور» در فصل یدم ای یا.ون سزیمِ میانِ امنیت درا.ع ا یرا.ع را ت نار مع.می
ارع ای تنوان تنما ای او ع را داشت ت موهب هیاافدنع میان م ها امنیزع .متعاردیتی
ارع ارد ر اود تنوان همچنان پا رهاستب حزع یا.ون مجاگات اسقمع  9371پوشتییاع را
یشزر هم رد گیرا اگ تنوان «هرایم ضی امنیت داا ع ااارهع شور» مر رد ارع راشت
.درد ت امنیت اارهع ا امنیت داا ع چت فریع دارد ا چت م هایع در گیر هتر یتک اگ ی.متا
ها معایردب
م ها ضی امنیت م ع ت فصل یدم یا.ون مجتاگات استقمع ˚ ختش تعمیترات محتیاد
.معاردد دت در دیگر مواد همی یا.ون ا .یم یا.ونها دیگر .یم ت ی.متا پرداازتت شتی تت
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را همرفزت ست دسزتا.ی :دسزت .خست م هایع ت ر پایت ماهیزشان را امنیت م ع تمییییار
هسزنی ما.نی م ها .ظامیان در یا.ون مجاگات هرایم .یرا ها مس ح مصوب گمسزان 9331
ت فصل دان ای یا.ون ت هرایم ت یت امنیت داا ع ا اارهع معپرداگدب دسزت دان تم هتایع
هسزنی ت ر پایت یصی مرتدب پیش ینع شی ا.تیب ایت ستنجت در یتا.ونهتا

یفتر پتس اگ

ا.ققب هایگا رهسزت داشزت ا حزع در نار سیار اگ م ها تاد .یم پیش ینع شی است
را .مو.ت طبق تبصر  9ماد  671یصی مقا ت ا حدومتت استقمع تم یتتشگدن تمتی
تمارت یا نا یا شزع یا هواپیما یا اراا.ت یا ا.بار ا ت طور ع هر محل مسدو.ع یتا هنگتل
یا ارم یا هر .وع محصول گراتع یا اشجار یا ممارع یا اغها مزع ق ت دیگر
م تاد است ت م امنیزع تبییل مع نیب همچنتی
اسدنا

طبتق یتا.ون تشتییی مجتاگات هتات ی

ا اارد ننیاان توگیع ننیاان ا مصترف ننتیاان استدنا

مجمع تشخیص مص حت .ظان هر س اسدنا

اشتی را تت

مجعتول مصتوب 9363

رایج داا ع را ارمباشر یا تت ااستطت هعتل

نی یا ا ت م ت هع ع ودن توگیع یا مصرف .مایی چنا.چت تضو ا.ی اشی ا یا یصی مبارگ ا
.ظان هممور اسقمع ایران را داشزت اشی ت اتیان محدون معشودب دسزت سون م هایع هسزنی
ت ت دریل حسا

ودن موضوع م یا .زیجتها گیا.بار در گیر م ها ضتی امنیتت م تع هتا

معایر.یب ای رسزت اگ م ها یشزر در یا.ونها

یفر پیش اگ ا.ققب پیش ینع شی ا.ی ما.نتی

ا.زشار ا افشا اسرار دارزع (یا.ون مجاگات ا.زشار ا افشتا استناد محرما.تت ا ستر دارزتع
مصوب مم  )9313ااقل در صنایع .فت ایران (یا.ون راهتع تت مجتاگات ااتقلاتران در
صنایع .فت ایران مصوب  )9336یا ااقل در دیگر صتنایع (یتا.ون مجتاگات ااتقلاتران در
صنایع مصوب )9313ب
یا.ون مجاگات اسقمع مصوب یدم اردیبمشت  9311هایگا ایتژ ا

ترا

تم هتا ضتی

امنیت فراهم ساازت ت ت طور راش معتوان یدع اگ ایژاعها ای یا.ون را ت اتیمتاترفز
تیارت یفر

را امنیت م ع ا حزع اریم اگ تجویم یا.ون ا شرع را پشزیبا.ع اگ امنیتت م تع

دا.ستب داراو.ع یشدار یا.ون .و هم در مر ایر اگ امار هتا

نیتادی حقتوق یفتر

ترا

امنیزعساگ است ا هم شرتعساگ پیدارها ضی م ها امنیزعب امار هتا یتا یاتتی هتا تتان
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حقوق یفر

ایژاع همسان م ها ا یفرهاست ت را ضا طتمنی شناات تم هتا ا تعیتی

یفرها ا پاسیاشت حقوق شمرا.یان ت ار معیینتیب در یتا.ون .تو ترا .خستت تار تت طتور
اسزرد در پیشینت یا.وناذار

م ها ضی امنیزع سر اگ یواتی تمومع یا.ون یفتر دریارد.تی

ت همگع ت گیان شمرا.یان استب را .مو.ت صیار حدم ا اهرا مجتاگات در متورد هترائم
ت یت امنیت داا ع ا اارهع ا حزع شراع ت ی.ما یا ل تعویق ا تع یق .یست ( نی یک متاد )47ب
اطر.ا ع ای امار را

ع مر اذاردن مزممان امنیزع اگ تع یق اهترا

حدم هنگامع است ت شراع ت م امنیزع .یم اگ سو دادر
م ا.گار

یفتر یتا تعویتق صتیار

در .گتا اشتیب اگ همتت مبنتا

یشزر م ها ضی امنیزع اود در اان شراع ت م یا حزع پیش اگ ین شتراع اصتف

م ارا.ت یافزتا.ی ا پیش ینع دا ار شراع ت ی.ما م ا.گتار رفزارهتا راا شتمرا.یان استتب
همچنی

اتمال مجاگاتها هایگمی حبس در مورد هترائم ت یتت امنیتت داا تع یتا اتارهع

شور ممنوع است (ماد  )79ا .یم هرایم ت یت امنیت داا ع ا اارهع شور مشمول مرار گمان
تعقیب صیار حدم ا اهرا مجاگات .خواهی شی ( نی ارف ماد )911ب
شرتعارایع ا حیساگ

راع تمیییها امنیزع مر ایر اگ شرع در نتار یتا.ون ترا

امنیت م ع استب ر پایت ماد  91یا.ون .و حی مجاگاتع است ت موهب .وع میمان ا یفیتت
اهرا ین در شرع مقی

تعیی شی استب موهب حی همان رفزار سرگ.شپذیر استت تت

شارع را ین حی پیش ینع رد استب در یا.ون دا رفزار سمااار حی پیش ینع شی ت هتیچ
یان در شرع مقی

پیش ینع .شی است یدع افساد فع االرض است ا دیگر

غع تت هتر

دا تمییی امنیزع ت شمار یمی ا را هر دا .یم یفر یا حی اتیان پیش ینع شی استب
ر پایت ماد  136یا.ون .و هر س ت طور اسزرد مرتدب هنایت ت یت تمامیت هستما.ع
افراد هرائم ت یت امنیت داا ع یا اارهع .شر ا اذیب ااقل در .ظان ایزصاد

شور احراق

ا تخریب پخش مواد سمعا میدرا ع ا اطر.اک یا دایر ردن مرا م فساد ا فحشا یا معاا.تت
در ی.ما اردد ت او.تا

ت موهتب ااتقل شتییی در .ظتم تمتومع شتور .تاامنع یتا اراد

اسارت تمی ت تمامیت هسما.ع افراد یا اموال تمومع ا اصوصع یا سبب اشاتت فستاد یتا
فحشا در حی اسیع اردد مفسی فع االرض محسوب ا ت اتیان محدون معارددب در مز هتا
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فقمع ا منبعها اسقمع حی

ت .ان افساد فع االرض پیش ینع .شی ا ای تنوان یشتزر در

نار حی محار ت ا همرا ین یان شی ت او.تا

ت پیآمی ین ت شمار معییتی تتا ایندتت رفزتار

هیااا.ت ت شمار یییب
افساد فع االرض همچون محار ت در ییت  33سور مائی یمی استب در ییتت  31همتی ستور
.یم در نار یزل یمی است ت ر پایت تفسیر رشییرضا یهنگ اگ فساد در گمی در ییت پتیشافزتت
را

اگداشز اگ یزل استب ت سخ دیگر «ت ت منع یزل در یرین منتع فستاد در گمتی استت»

(رشییرضا یزا)311 :ب در هایع دیگر ا

ا پیو.ی حیی

ت ا هریر ا سپس ت مجاهتی فستاد

را تبارت دا.سزت است اگ« :گ.ا سریت شز مردن ا اگ میان ردن .سل» (رشییرضتا یزتا)317 :ب
یشزر مفسران افساد فع االرض را معنا ا پیامی محار ت معدا.نی همچنا.دتت در ییتت  31فستاد در
گمی

پیامی یزل دا.سزت شی استب ر پایت دییاا تقمتت طباطبتایع «هم تت «یستعون فتع االرض

فساداً» ت د.بال محار ت ا هنگ ذ ر شی معنا منظور (چیمهایع ت ت هیر دادن ا اطل ردن اثر
امور مورد االیت ا حدومت ارمع پیامبر اشی .ظیر هنتگ فتار تا پیتامبر ا ااتقلاتر یطتاع
ارطریق) را معی مع نی ت همان فساد در گمی یا ااقل ت امنیت تمومع ا راهم.ع است .ت هتر
هنگ ا محار ت ا مس ما.انب نا رای

راش است ت منظور همان ااقل ت امنیت تمومع استتب

ااقل ت امنیت تمومع ا ایجاد اوف ا هرا

ا .شا.ین ین ت ها امنیت ت طبعاً ا ت حستب

تادت هم ا ت ار ردن اس حت ا تمییی ت یزل .معشود ا ت همی همت در راایات فساد را تت
شیین شمشیر ا .ظیر ین تفسیر .مود ا.ی» (طباطبایع یزا)933 :ب ای تفسیر اگ ستو فقیمتان .یتم
پذیرفزت شی ا در .وشزارها فقمع ت هُسزار هیااا.ت ت .ان افساد فتع االرض تت تنتوان تم
پرداازت .شی استب راع دیگر .یم ا دسزاایم راایت ا تفسیر ا مجاهتی هم تت یستعون فتع
االرض فساداً را افمان ر محار ت ر گ.ا یزل ا سریت .یم تستر داد ا.تی تت در یترین تت ی.متا
پرداازت شی است» (یرطبع یزا)916 :ب
شایی پذیرفز افساد فع االرض ا تنوا.ع هیا اگ محار ت در پیدر تم تعمیتر پتذیرفزنع
اشی ارع چون موهب ا .وع حی ای تنوان در شرع پیش ینع .شی ا شرط است تت حتیاد
در گمر احدان .خسزی شرعا.ی اییان یا.وناذار در پیش ینع حی افساد اقف شرع استب
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ر پایت ماد  137یا.ون هییی اراهع ت در را ر اسا

.ظان هممتور استقمع ایتران

ییان مس حا.ت نی اغع محسوب مع شود ا در صتورت استزفاد اگ ستقح اتضتا ین تت
مجاگات اتیان محدون معارد.یب غع سر شع در را ر پیشوا دادار است ت پاسخ تت ین
در پیدر هماد .مود معیا ی .تت یفتردادنب هنتگ تا سر شتان (همتاد تا ُغتات) یدتع اگ
همادهایع است ت همچون هماد پیافنی (دفاتع) ااهب تینع استب غات « ت مس ما.ا.ع
افزت مع شود ت ت یت پیشوا معصون دی ییان رد اشنی ما.نی اتوارج .متراان» (هعفتر
رنگراد

)991 :9363ب پس سر شان یا غات ایی مس ما.ا.ع اشنی ت ر فرمانراا تتادل

در سرگمی اسقمع ا هنگ افمار شوریی اشنیب همی .دزت .خستزی فترق رهستزت ایتیان
تراریسزع اگ غع را یشدار مع نی ا ین ایند ت غع تنما اگ سو مس مان (در راع افزتهتا
مس مان مرد) سر مع گ.ی ارع اییان تراریسزع رفزار است ت ممد است اگ همگتان ستر
م.یب هنگ ا غات ا فرااوان امان تادل یا ها.شینش ا.جان معایترد (تقمتت ح تع :9493
)439ب حی پنیاشز رفزار

ت فقیمان ین را اگ ریشت در زاب هماد ررستع ترد ا.تی تتا در

زاب حیاد .شان معدهی یا.ون .و را تمیییها امنیزع حیساگ را دریچتتا دراتور
را امنیت م ع شمرد استب

نتيجهگيری
تیارت یفر

ت طور سنزع ر پایت سماارایع است ا ستماارایع تت همتت فرمتانراایتع

امار ها ااقیع در حقوق یفر استب پشزیبا.ع حقوق یفر اگ امنیت م ع .تت تت همتت
ییرت ا مص حت ا.جان معایتردب پشتزیبا.ع یفتر اگ

پایتها ااقیع ا مذهبع ت ر اسا

امنیت م ع در ارا مفمون ا اسزر ین استب را .مو.ت اار امنیت م ع اگ دریچت .بودِ تمییتی
یرا.ع ررسع اردد حقوق یفر

مزری .قتش را ترا امنیتت م تع اواهتی داشتت چتت

تی یرها رگمع ا سیاسع در ای گمینت ارساگتر ا منطقعتر استب اار امنیت م تع تت معنتا
.بودِ تمییی درانسرگمینع ا رانسرگمینع ا حزع تمییی .سبت ت دارتمتردان دا.ستزت شتود
.قش حقوق یفر پرر.گتر معشودب
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در ساازار امنیت م ع ا .ظان یفر ایران پیو.ی تیارت یفر ا امنیت م تع یشتزر پیترا
مفمون مص حت استب ا ی.دت مص حت اگ فرد ا ارا یغاگیی تتا تت م تت متعا.جامتی ارتع
یشزر امار ها

یفر در سالها

نو.ع مص حت را اگ دریچت مص حت مردن یتا مصت حت

.ظان .گریسزتا.یب اگ ای .گا تیارت یفر

ت سنگینع اگ مفمون مص حت ا.باشت شی تت تت

طور ایژ در ست ها .مود یافزت است. :خست شرتعساگ

راع رفزارها تمییییار تر ضتی

امنیت ت هرچنی هایگا راش در میان یفرها حی در مزتون فقمتع .یار.تی ارتع تا .تان
مص حت ت تنوان یفرها حتی پیشتنماد شتی ا.تی ما.نتی غتع ا افستاد فتع االرضب دان
یاتی ارایع .سبت ت تمیییها امنیزع ت تیارت یفر در نار راع امار ها
ما.نی اصل تطف ت اذشزت .شین مقرر ها
یفر اسزثناهایع را

یفر

نیادی اود

مرار گمان تع یق یفر ا هایگمی تردن

م ها امنیزع پیش ینع مع نی ت سبب معشود تیارت یفتر اتان تت

اان اگ سماارایع فردمحور ت سماارایع همعمحتور اترایش پیتیا نتیب ستون رستییاعهتا
افزرایع .سبت ت تمیییها امنیزع ت ر پایت مص حت .ظان توهیت معشود ا .یم افمایش اازیار
.یراها .ظامع ا امنیزع در فریینی پیگرد راع م ها ت .شا.تا اگ اماشزگع ضا طان تیارت
یفر استب اینما .شان معدهی در .ظان یفر ایران تیارت یفر .معتوا.ی .سبزع ا امنیتت
م ع داشزت اشی گیرا در دل ین ها ارفزت ا خشتع اگ ین شتی استتب در حتارع تت پیو.تی
تیارت یفر ا امنیت م ع پیو.ی میان فرد ا دارت استب در ای میان اصلهایع ما.نی را ر
ا.سانها رامت ذاتع یدمیان ا پاسیاشت حقوق ا یگاد ها فترد
تیارت یفر در را ر امنیت م عب تیارت یفر سر ین دارد تا ا سما

یتا.ع استت اگ استزققل
مهدار ا پشتزیبا.ع اگ

م دیی همت چیم را ر سر ها .خسزش راردا.یب پرر.گ تردن مصت حت در را تر تتیارت
پییییاردن سراردا.ع در هیفها تیارت یفر ا ج ردن را ین است چت هایگا تیارت
یفر را دادرسان معساگ.ی ا دادر
.ماینی دارت ا م تب دادر
یفر

سع است ت .ت .ماینی م ار ا م دیتی استت ا .تت

.ماینی ارگو یا .ماد

عطرف ا شدوهمنی است ت .تان تتیارت

ت هیچ یک اگ دا طرف را ت مص حت .معرا.یب شایی زوان افتت تتیارت تر اتقف

امنیت م ع ت چمر م ع ا همعع دارد ا حقوق شر ت چمر فرد دارد ت هیچ یک ارایش
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.یارد .ت چمر فرد دارد ا .ت چمر همعع دت تراگایع استت تت ایت دا در ین ستنجیی
معشو.یب شایی زوان ای یموگ را اگ راح اصل .مم یا.ون اساسع ارفت ت هیچ فرد یتا اترا
یا مقامع حق .یارد ت .ان اسزفاد اگ یگاد

ت اسزققل سیاسع فرهنگع ایزصتاد ا .ظتامع ا

تمامیت ارضع ایران مزری ایشتا اارد نی ا هیچ مقامع حق .یارد ت .ان حفظ اسزققل ا
تمامیت ارضع شور یگاد ها مشراع را هرچنی تا اضتع یتوا.ی ا مقتررات ست ب نتیب
سنجش ای هیا.اپذیر امنیت اگ یگاد

ر اردن تیارت یفر استتب پتس تتیارت یفتر

ارگشع ااالتر اگ امنیت م ع ا حقوق شر ا سنجتا

را پشزیبا.ع اگ ای دا استب راح اصتل

.مم یا.ون اساسع ر .سبت تراگمنی تیارت یفر ا امنیت م ع است ا .بایی ایت تراگمنتی
ت سود یدع اگ ی.ما ج شودب
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