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 ی،انون اساسق ایهبر پ یراندر ا یمل یتامن یاصل یاست که مبنا یدهرس یجهنت ینبه ا ی،مل یتامن یحقوق

 یلم یتسبب پاسداشت امن ،دو ینا یوستگیافراد است. پ هاییو حقوق و آزاد یهمگان هاییفتکل

با  اما .اندخاص، بلکه همگان ینهادها یاها نه مقام یراندر ا یمل یتکه پاسدار امن یاگونهبه ؛شودیم

 یاصل یحوزه از مبان ینا یران،ا رد یمل یتامن یدر معرف یرومندن یعنوان مبنامصلحت به یدنکش یشپ

 یمل یتامن ین،است. جدا از ا یافته یاشکننده یگاهدور شده و جا ،است یبر حضور همگان یکه مبتن

 یجا یهمچنان در عمل در عرض نظام حقوق ینی،سرزمو برون ینیسرزمدرون یتامن یکردبا رو یرانا
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 مقدمه
آور است که در سه الزام یها و دستورهاقانون است. قانون، گزاره یهبر پا یهر کشور ینظام حقوق

انسان( نمود  ) قانونیعی)قانون خداوند( و قانون فروطب یعیقانون فراطب یعی،قانون طب یعنیگونه کالن 

از قانون  ی. دگرگونباشدنکرده  یستنبوده که بشر با قانون ز یادوره یچه یه،پا یناست. بر ا یافته

است که به  یحقوق یهانظام یادگیریبن یربشر، س یاقانون خداوند و سپس به قانون انسان  به یعتطب

شدن رنگکم یبه معنا ی،طول یوندپ ینپنداشت که ا یدحال، نبا یناند؛ با ادرآمده ینامروز یمایس

ند و خداو یعتطب یهاقانون ین،ا وارونهو قانون خداوند در برابر قانون انسان است.  یعتقانون طب

 یتامن یحقوق یمبان ی. بررسنمایانندیو اعتبار آن را م دهندیکه به قانون انسان معنا و جهت م هستند

 قانون انسان با قانون خداوند. یطول یوندپ یعنی: آغازدینقظه م یناز هم یرانا یاسالم یدر جمهور یمل

ی باره هر پیامدی در طبیعت، قانونقانون طبیعت، نانوشته است و فرآورده ذهن و باور بشر که در

نهفته است و همین نگرش پایه بنیادگیری حقوق طبیعی شده است؛ حقوقی که به پشتوانه دولت یا 

شود. قانون خداوند یا قانون شرع، نوشته است و پیوندی قرارداد اجتماعی پدید نیامده یا توجیه نمی

ها با ر اعتباری درباره تنظیم پیوندهای انسسسانطوناگسسسسسستنی با قانون طبیعت دارد. قانون طبیعت به

ها با مظاهر طبیعت است و قانون خداوند نیز از همین چگونگی چندان دور نیست. همدیگر و انسان

ایدارتر ( پشودگر )که حق الناس نامیده میها با همدیبرای قانون خداوند نیز تنظیم پیوند میان انسان

و نیرومندتر از قانون طبیعت اسست و پیرو آن، تنظیم پیوند میان انسان و خداوند )حق ا(( نیز بدان  

است. از این رو، نظام  شدهقانون طبیعت، نوشته و گردآوری برخالفشود. قانون خداوند افزوده می

محور است و فردقانون خداوند،  ،آغازد. با این حالحقوقی در معنای راسستین، با قانون خداوند می 

های حقوقی امنیت ملی که مبتنی بر چهار چنان احکام اسستوار و روشنی ندارد که بتواند چهارچو  

در بر بگیرد. از این رو،  ،عنصسر حکومت، سسرزمین، جامعه )در مفهوم ملیت( و قانون اساسی است  

 آید. ی بودِ قانون سوم، یعنی قانون انسان پدید میزمینه

قانون انسسسان در طول قانون طبیعت و خداوند بنیاد گرفته و سسسه خاسسستگاه جداگانه دارد:  

رانان و نیرومندان بوده که همه اینها به تر، از سوی فرمانپیشسینه  خاسستگاه نخسست و از همه با  

 شسسسده، دنبالهجهست پیوند نیروی خود با خداوند، قانون خود را که از با  به پایین تحمیل می 
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پیمان اجتماعی است که از سوی نمایندگان  ، ازآوردند. خاستگاه دومون خداوند به شمار میقان

جسامعسه گسذارده و بر پسایه فرمانروایی خویش بر خویش بوده اسسسست. این قانون که با دوران     

شرع  نیاز از قانونروشسنگری در اروپا آغازیده، به سستیز با قانون خداوند برخاسته و بشر را بی  

کوشسسد تا میان قانون از جامعه ماذون از سسسوی خداوند اسسست که می ،ند. خاسسستگاه سسسومدامی

خداوند و قانون انسسسسان پیوند برقرار کند؛ به این صسسسورت که محتوای قانون از آنن خداوند و 

سساختار و رویه آن از سوی انسان باشد. نظام حقوقی ایران از این خاستگاه بنیاد گرفته است و  

ر د مبانی حقوقی امنیت ملی در ایرانآیا این نوشسسستار نیز در همین اسسسست که  چسالش بنیادین 

ر و بر محوراتر، اگر امنیت ملی، مفهومی جمعپذیر است؟ از این فراستای همین خاستگاه توجیه

تواند از خاستگاهی بهره پایه نسسبت میان حکومت و جامعه اسست، در این صسورت چگونه می   

 شرع و قانون انسان است؟ بگیرد که پیوندگاه قانون

سسسسخن و پشوهش درباره مبانی حقوقی امنیت ملی جمهوری اسسسسالمی ایران هنگامی آغاز 

شود که قانون شرع و قانون انسان و در یک واژه قانون، مایه و ستون آن باشد. همین مایه و می

درباره  است. اگرستون، خود استوارترین دستاویز برای قانون روایی درباره امنیت ملی در ایران 

ن بودهای امنیت ملی، مصسسلحتیبودن گزارههایی ناروا مانند دسسستوریفرضامنیت ملی پیش

 ، از همان آغاز راهمحوری به جای قانون روایی باشداجرای قانون درباره امنیت ملی یا شسخ  

در معنای توان مبسانی حقوقی امنیست ملی را درچیسد. مبسانی حقوقی امنیست ملی هنگامی      نمی

راسسسستین خود خواهد بود و سسسسبب اعتبار و عقالنیت درباره راهبردهای امنیتی خواهد بود که 

 در میان باشد.  ،ترین پایه آن، یعنی قانوننخستین و بنیادی

ای اینکه قانون برای امنیت ملی مبنای مشسروعیت آن است یا منبع اقدام برای آن، بستگی به دریچه 

گیری عنوان مبنا یا خاسسستگاه بنیادشسسود. قانون بهقانون با امنیت ملی پیوند داده می اسسست که بر پایه آن،

 عنوان منبع یا دستاویز استناد به آن برایامنیت ملی، همانا قانون اسساسی و قانون شرع است و قانون به 

ت. پس در این میان، های فروقانونی اسها یا راهبردهای امنیتی، قانون اساسی، قانون عادی و مقررهاقدام

قانون اسساسی هم مبنای حقوقی امنیت ملی است و هم یکی از منابع آن. قانون اساسی چون برآمده از  

در جامعه اسالمی،  ،گاه راستین قانون انسان است و از سوی دیگرخواست همه شهروندان است، جلوه

ین شود؛ از اخداوند نیز دانسته می ای از قانونچون این قانون به پشستوانه شسریعت گذارده شده، جلوه  
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رو، هرآنچه قانون اسساسسی گذارده، مبنا یا خاستگاه حقوقی برای امنیت ملی است و در همان حال نیز   

ه امنیت ، بعنوان مبنای حقوقیقانون اساسی به ،منبعی برای مسسیر و چهارچو  امنیت ملی. بدین حال 

 جهت و مشروعیت. دهد و منبع حقوقیمندی و اعتبار میهست ملی

مبانی حقوقی امنیت ملی پیوند ناگسسسسسستنی با جایگاه آن در نظام حقوقی دارد و همین جایگاه  

های دیگر دارد یا خیر؟ از دهد که نظام حقوقی اساساً برای امنیت ملی مبنایی چون حوزهنشسان می 

ن عامل محدودکننده عنواگیرد؛ جایی که بهیک سسو، امنیت ملی در زیر اسستثناهای حقوقی جای می  

تواند از جهت حقوقی، امنیت ملی را شود. این نگاه میها مطرح میویشه آزادیها بهبرای دیگر حوزه

شسکننده کند؛ زیرا استثنای بر قاعده به شمار رفته و گستره و مرز این استثنا نیز چندان پیرو قاعده یا  

ی که هنگام ،کند. به سخن دیگرا تعیین میهای قانون نیست و این عمل است که امنیت ملی رگزاره

 نظام حقوقی پا پس ،رسسسدهایی چون امنیت کشسسور یا منافع ملی مینوبت به امنیت ملی یا مفهوم

ای برای مرز، ماندگاری و اهداف دهد که سنجهکشد و عرصه را به دست نظام رفتاری موقتی میمی

های حقوقی جای داد. توان در زیر قاعدهملی را میتوان داشست. ولی از سوی دیگر، امنیت  آن نمی

بخشسسسی حقوقی دارد و اگر در هسای دیگر اسسسست کسه نیساز بسه سسسسامان    این حوزه همچون حوزه

های حقوقی قرار نگیرد، مشسروعیت نخواهد داشت. در چنین رویکردی، امنیت ملی نه  چهارچو 

 نه دارای هویت حقوقی است. طور جداگابلکه خود به ،های دیگر نیستتنها مزاحم حوزه

 شسسسود؛ زیرا انگاره اینابتدا به جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی پرداخته می این مقاله،در 

ها ندارد که از نوشسستار بر این اسسست که امنیت ملی در نظام حقوقی، جایگاهی چون دیگر حوزه

نا، در اینجا استث پیش، فرض شسود در درون نظام حقوقی اسست و سپس مبانی آن بررسی شود.  

مندی جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی است و پس از بررسی این بیان مبانی وابسته به هست

 شود.جایگاه، متناسب با آن به مبانی پرداخته می

 

 الف. پیوند امنیت ملی با نظام حقوقی
چیند و آنها را میهای حقوقی در ها، قاعدهنظام حقوقی بر پایه منابع خود، برای نهادها و پدیده

تواند در دو ها است، میدهد. هرآنچه که بیرون از این قاعدهها سامان میبر اساس همین قاعده
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که به آنها استثنا بر قاعده یا  ،چهره نمایان شود: یکم، امر معارض با قاعده ولی قدرتمندتر از آن

دوم، امر معارض با قاعده ولی گیرد. شود و در اجرا، جای قاعده را میاسستثنا بر اصسل گفته می  

یعنی قاعده  ،بدون نیروی حقوقی که جایگاهی در نظام حقوقی ندارد. در این سسسسه وتسسسعیت

ای تواند برحقوقی، اسسستثنای قدرتمندتر از قاعده و اسسستثنای بدون قدرت حقوقی، هر سسسه می 

 .به کار گرفته شود توجیه جایگاه حقوقی امنیت ملی

 

 ن قاعده. امنیت ملی چو5

ترین حوزه در جامعه است. امنیت ملی چه در معیار شسناخت و چه از دید موتسوع آن، بنیادی  

شسسود و بر پایه همین سسسنجه، شسسناخته می« دولت -نبودِ تهدید برای ملت»امنیت ملی با سسسنجه 

 واند. از این نگاه، امنیت ملی پیوندی ناگسستنی با فرد ملت و دولت هر دو، موتوع امنیت ملی

اسسست. ن، خود خرده نظام حقوقی را داردولت دارد و بر پایه همین ویشگی در نظام حقوقی کال

 کند که موتوعاین نگرش در پیوسستگی دولت و شسهروندان در امنیت ملی اسست و فرقی نمی   

اند که موتسسوع امنیت، افراد ای سسسنجیده شسسود. برخی بر این اندیشسسه امنیت ملی از چه دریچه

های ها( از محدودیترهایی، آزادکردن مردم )چه افراد و چه گروه»به نظر کن بوث  .هسسسستند

دارد. امنیت باز می ،کنندفیزیکی و انسسسسانی اسسسست که آنها را از انجام آنچه آزادانه انتخا  می

 بوث از اندیشه .(64: 9030)تریف و دیگران؛ « نه زاده قدرت و نظم ،راستین، زاده رهایی است

چون » :کشسسددولت را به چالش می سسسازیبوزان، خرده گرفته و نظریه امنیت محوریتدول

جای پرداختن به اهداف امنیتین خودشان، ابزاری بیش نیستند و منطق امنیتی در ورای ها بهدولت

کند. نهایت اینکه دولت بیش از حد متنوع و متفاوت است و ساخت و خواست دولت عمل می

اگر  ،هم فرق دارد. در این صورت ها، مناطق و حتی کشورهای مختلف بابلوکسساخت آن در  

و ممکن است نقش  استفاقد انسجام نظرین تروری  ،سازی هم داشته باشددولت قصد امنیت

  .(03: 9039نصری، ) «سوز باشدسازانه در یک منطقه، در منطقه دیگر امنیتامنیت

گرایان از دولت است که بنیاد آن را از خشنودی )رتایت( کمینهدنباله خوانش  ،این دیدگاه

های فردی و اندازه کامیابی و سسسسودی که برای داننسد و رفتسارهسای دولت، با ارزش   مردم می

دولت برای فرد است، در دو حوزه از زندگی فرد هیچ  چونشود. شسهروندان دارد، ارزیابی می 
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کل حوزه اقتدارن فرمانروا فقط به »چون  ؛هاانسسان  ن و اندیشسه روا در حوزه ،دخالتی ندارد. یکم

قدرت مدنی، حق مدنی و حکومت مدنی همگی  ،به عبارت دیگر .شسسودامور مدنی مربوط می

گونه امور محدود و منحصر هستند. قلمرو قدرت حاکم، به هیچ صرفاً به مراقبت برای بسط این

) ک،  «ها تعمیم داده شسسودط به رسسستگاری ارواح انسسسان تواند و نباید به امور مربووجه نمی

زیرا این حوزه جایی است که  ؛ها )حریم خصسوصی( در حوزه تنهایی انسسان  ،دوم .(01: 9011

فرسسسساید. پس تا هنگامی که این افزاید و نه میبودن یسا نبودن دولت در آن نه نیرویش را می 

نان چآن ،دولت دور باشد. استوارت میل در این زمینهحوزه به دیگران آسیب نزد، باید از چشم 

پذیرد، برده است. در نزد پافشساری کرده که دیدگاهش را زیر حقوق طبیعی که خود آن را نمی 

ول و متعهد است، رفتاری ئتنها بخشسی از رفتار هر فرد که به خاطر آن در برابر جامعه مس »وی 

شود، استقاللش حقاً ی که به خودش مربوط میشسود. در بخشس  اسست که به دیگران مربوط می 

، این دو حوزه .(00: 9014)کاپلستون،  «مطلق است. حکم فرد بر جسم و روح خویش رواست

 ای دارند که در عرض نظام حقوقی امنیت ملی جای دارد.های حقوقی جداگانهخرده نظام

ی دیگر ندارد و چون هابرتری بر امنیت فرد و حوزه ،امنیست ملی در جایگاه اصسسسلی خود 

 ،خود امنیت ملی مفهومی عام برای فقدان تهدید برای شهروندان و دولت است و از سوی دیگر

اند؛ رفته از شسسهروندان و در خدمت آناندر رویکرد مردم سسسا ری، دولت و نمایندگان آن، برگ

 امنیت ملی چنان هیمنه و برجستگی ندارد که از قواعد حقوقی بیرون باشد.

 

 امنیت ملی چون استثنای نیرومندتر از قاعده. 5

دولت، جامعه یا نهادی که با  عادیالعاده و غیراسسستثناگرایی عبارت اسسست از مقطع زمانی فوق 

نقطه »برگرفته از 9مقررات جاری و هنجارهای معمول قادر به گذر از آن نیسسست. حالت اسسستثنا 

 ،حالت استثنا»را گویند. به سسخن دیگر  « های سسیاسسی  نامتوازن میان حقوق عمومی و واقعیت

در . (Agamben, 2005:2) «آیدآنچه که قانونی نیسسسست، پدید می عنوان شسسسکسل قسانونی  بسه 

کننده رفع وتسسعیت های فردی که توجیهسسسازی علیه آزادیهرگونه محدودیت ،اسسستثناگرایی

                                                                                                   
1. State of exception 
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کثرت اقدامات تروریستی  اتسطراری باشد، مجاز است و در حال حاتر نیز طبیعت، ویشگی و 

موجب شسده تا اکثر کشسورها نه تنها وتسعیت اسستثنایی یا تسروری اعالم کنند، بلکه با شعار      

های سسسیاسسسی و اقدامات قانونی خود را به مبارزه با  قسسسمتی از برنامه ،جنگ علیه تروریسسسم

 تروریسم معطوف سازند.

ه به واسط ،است: یکی کردهرح اسستثناگرایی با دو عامل، قدرت پذیرش عمومی خود را مط 

گرایانه است و در دهه آخر قرن بیستم توسط و سسخت  زادهسسِ فرهنگ کنترل جرم که گفتمانی 

گر های عمدتاً پلیسسسی و کنترلافرادی مانند دیوید گارلند پیگیری شسسد. این عده با طرح برنامه

کردن جامعه سسسعی در پلیسسسی« مدیریت خطر» و «کاهش خطر جرم»، «حمایت از عموم»مانند 

و  دانستندافزایش جرم را ناشی از کنترل تعیف و نظارت اندک می ،این عده ،داشستند. در واقع 

حضور پلیس در جامعه افزایش یافت و  ،جسستند. از این رو در ناامنی اجتماعی میرا علل جرم 

اجه گرفت و تقریباً با اسسستقبال مردم موتر به خود ، حالت فراگیربا تشسسدید اقدامات تروریسسستی

از جنگ  اند. پسهایی است که بدبینان به حقوق بشر اتخاذ کردهبه دلیل سیاست ،شسد. دیگری 

گرایی نیرومندی علیه حقوق بشسر شکل گرفت که عموماً حول محور عدم وجود  شسک »سسرد  

دافع حقوق بشر و ابهام در های مبودن نهادبودن محدوده آن، نامعینتعریف از حقوق بشر، مبهم

پذیری حقوق بشر و قرارگرفتن آنها در ها نیز منجر به آسسیب چرخید. این بدبینیارزش آنها می

 .(Goold and Lazarus, 2007: 6) «گرایی شدسایه استثنا

های فردی و امنیت ملی در نقطه مقابل گرایی نسسسبت به رابطه آزادیگرایی یا نسسسبیتشسسک

ه ب ،یا جهانشسسمولی حقوق بشسسر قرار دارد. شسسکاکان معتقدند که طرح حقوق بشسسرگرایی مطلق

نهادهای قدرت  در تمن این طرح،دنبال فردمحوری و تضعیف منافع عمومی و جمعی است. 

دهد تا در نقش حامی صرف افراد ظاهر شده و عمالً نظیر مراجع قضایی را در وتعیتی قرار می

 ه کمیسیون حقوق بشر تبدیل شوند.ب ،به جای مرجعیت برای قضاوت

گرایی در حقوق بشسر که آن را تابع نسبیت فرهنگی و خودمختاری کشورها و  مفهوم شسک 

نند کمفهوم حقوق بشر را تابع عوامل مذهبی، قومی، زبانی و اخالقی تلقی می دانند ومناطق می

(Van der vyver, 1998: 46با شکاکیت در تعیین رابطه حقوق بشر با ) د. از ملی فرق دار امنیت

های عنوان منابع اصلی آزادیبینانه، اسسناد جهانی و قوانین اسساسی کشورها به  حیث رویکرد بد
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اند که حداقل دارای تسسسمانت اجرای مسسسستقیم و بینی کردهمقرراتی شسسسعارگونه پیش ،فردی

قدرت موازنه و معادله  ،همین منابع با قیود یا اسسسستثنایاتی ،مشسسسخ  نیسسسستنسد. عالوه بر این 

اعالمیه جهانی  11ماده طبق  ،اند. برای نمونههای فردی را به نفع امنیت ملی از بین بردهآزادی

وط افراد من نمو آزادانه شخصیتاما  ،شده به رسمیت شناخته حق امنیت اجتماعی ،حقوق بشسر 

المللی حقوق مدنی و نمیثاق بی 91ماده  0است. در بند رعایت تشکیالت و منافع هر کشور  به

گونه ، حقوق مندرج در ماده )حق عبور و مرور و حق انتخا  مسسسسکن( تابع هیچسسسسیاسسسسی

ت امنی حفظو برای  شدههایی که به موجب قانون مقرر مگر محدودیت ؛محدودیتی نخواهد بود

بوده و با  های دیگران  زمسسسسالمست یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادی  و نظم عمومی ،ملی

 سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگار باشد. 

توان به مناسسسسبت عقایدش مورد مزاحمت و کس را نمیهیچمیثاق  99طور وفق ماده همین

این حق شامل آزادی تفح  و تحصیل و اشاعه  و حق آزادی بیان دارد فردی داد. هر اخافه قرار

خواه شسسفاهاً یا به صسسورت نوشسسته یا به   ،اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سسسرحدات

اعمال حقوق  ،این ماده 0. طبق بند اسسست به انتخا  خود ،صسسورت هنری یا به هر وسسسیله دیگر 

صسی اسست و لذا ممکن است تابع   های خااین ماده مسستلزم حقوق و مسسئولیت   1مذکور در بند 

 ،شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ترورت داشته باشد: الفهای معینی محدودیت

حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سسسسالمت یا اخالق  ، و  ؛حقوق یا حیثیت دیگرانبسه  احترام 

آمیز منوط اسسست به اینکه طبق قانون مقرر نیز حق تشسسکیل مجامع مسسسالمت 19در ماده . عمومی

به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای  سسا ر مردمشسده و در یک جامعه  

 ی دیگران ترورت داشته باشد.هاآزادی حمایت از سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و

مصسسسو   اجتماعی و فرهنگی -المللی حقوق اقتصسسسادیبینیمان پ 3ماده طبق بند یک از 

ه شوند کمی این میثاق متعهد های طرفدولتکه ایران نیز عضو این پیمان است،  9944دسامبر 

حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی  ،مراتب زیر را تضمین کنند: الف

حادیه و به ات کندو اجتماعی خود با رعایت مقررات سسازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه  

مگر  قرار داد؛توان تابع هیچ محدودیتی مورد انتخا  خود ملحق شسسود. اعمال این حق را نمی

برای مصسسالح امنیت ملی یا  سسسا رمردمدر یک جامعه آنچه که به موجب قانون تجویز شسسده و 
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ها حق اتحادیه، تسرورت داشسته باشد.    ی افراد دیگر هاآزادی نظم عمومی یا حفظ حقوق و

بدون هیچ محدودیتی جز آنچه به موجب  کنند،)سسسندیکاها( که آزادانه به فعالیت خود مبادرت 

برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای  سسا ر مردمقانون تجویز شسده و در یک جامعه  

حق اعتصا  مشروط بر اینکه با  ج،ی دیگران تسرورت داشسته باشد.   هاآزادی حفظ حقوق و

 رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود. 

اما یا اجرای آن را تنها به برخی کشسسورها  ،برخی از شسسکاکان، مخالف حقوق بشسسر نیسسستند

حانه حقوق بشر با صب»بندند که المثل آفریقایی دل میبه این تر  از ریشسه  دهند ونسسبت می 

عنوان بخش مهم فرهنگ مجادله ( یا اینکه از حقوق بشر به94: 9040)برانت،  «شودشسروع می 

کنند که از حیث سسیاسسی حربه شسعارگونه در دست سیاسیون برای اجرای اهداف خود    یاد می

در مواقع دلخواه تأثیر خود را بر  ،باشسسد و در مقابل هرچند به نام دفاع از حقوق بشسسر ؛اسسست

گذارند. از حیث فلسفی نیز حقوق بشر راه همواری ها میدسستگاه قضسایی برای تحدید آزادی  

برای مقابله اثباتیون با حقوق طبیعی شده و این دسته سعی در معرفی حقوق بشر قابل رسیدگی 

 ،در این فرهنگ مجادله که به زعم بدبینان .(Campbell, 1999:9) و ملموس در جسامعسه دارند  

 .جز نسبت بین مغلو  و غالب ؛ماندنسبتی بین آزادی و امنیت باقی نمی ،فرهنگ غالب است

هسسای عنوان یکی از علسستنیز امنیسست ملی بسسه 9939حتی در کنوانسسسسیون حقوق کودک 

رسد کودک یا نمی کننده حقوق کودک شسمرده شده، در حالی که در دید نخست به نظر محدود

مگر اینکه بزرگسا ن از آنها همچون ابزار بهره برده  ؛کودکان برای امنیت ملی تهدیدآور باشسند 

)حق آزادی  90ماده 1)حق ترک هر کشسسسوری از سسسسوی کودک(، بند  93ماده  1باشسسسند. بند 

ماده  1)حق آزادی فکر، عقیده و مذهب( و بند  96ماده  0دریافت و فرسسسستادن اطالعات(، بند 

هایی است که بر آمیز( از جمله موردهای مسالمت)حق آزادی تشسکیل اجتماعات و انجمن  90

 بایسته گردد، محدود خواهند شد.پایه قانون، اگر پشیبانی از امنیت ملی یا نظم همگانی 

شسسدن حقوق بشسسر در پسن پایان یافتن جنگ سسسرد، رنگبا کم ،گراییاسسستثنایی ،به هر حال

در آمریکا هواخواهان »دانند؛ چه ای در آمریکا میافته و برخی آن را همچون رویهگسسسسترش ی

سابقه را بی 1339ها پس از یازدهم سپتامبر تدابیر سسرکوبگرانه وتعیت منجر به تحدید آزادی 

ندانسسسته و آن را به اقدام رییس جمهور لینکلن در تعلیق قرارهای اطمینان از بازداشسست قانونی 
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سسسسنجند که در اینجا دمکراسسسسی با تعلیق موقت های داخلی آمریکا میر خالل جنگمتهمین د

حقوق  ،گراییاستثنا. (Michaelsen, 2006: 2) «ها به حیات خود ادامه دادبرخی حقوق و آزادی

 شود. حضوردهد که مشسخ  نیست چه موقع مرتفع می بشسر را معلول همیشسگی علتی قرار می  

های تسسروری مانند پدیده تروریسسسم آنقدر طو نی اسسست یا طو نی  برخی اسسستثناها یا موقعیت

 .کندکه عمالً استثنا را به پدیده عادی مبدل می ای استبه اندازهبودنش 

یت به رسسسم ،اسسستثناگرایی که مبتنی بر دورزدن نظام حقوقی باشسسددر قانون اسسساسسسی ایران، 

های قانونی که بتواند از دریچه تقنین در قانون اساسی، محدودیت ،شسناخته نشده است. از این رو 

 .قانون اساسی( 19جایگزین حکومت نظامی شده است )اصل  ،در مجلس شورای اسالمی بگذرد

هایی باز نوبت به اقدام ،عادی قابل حل نیسسست هایوشرحل معضسسالت نظام که از  در ،همچنین

مجمع تشخی  مصلحت نظام و  ،رسد و در این موردهانمی که از با ی سر نظام حقوقی بگذرد،

ری و از کم در تئودست ،بنابراین کنند.گیری میهای کالن تصمیممقام رهبری در پیکره سسیاسست  

 اند.المللی هم کمتر رسمیت یافتهحتی از اسناد بیندید قانون اساسی، استثناگرایی در ایران 

 

 . امنیت ملی چون استثنای فاقد قدرت حقوقی5

محصسسسول بودِ  ،ای ندارد. امنیت ملیدر این دیسد، امنیست ملی در عمسل بسا نظسام حقوقی میانه     

 ها وآید. جایی که دولت، پشتوانه اجرای گزارهمیی اسست و حکمرانی تنها از دولت بر حکمران

هم در نظر و  ،گیرد. این نگاهباید و نبایدهای حقوقی اسسسست، در درون نظام حقوقی جای نمی

جایگاه دولت را فراتر از جایگاه فرد  ،گرایانبیشینههم در عمل پشستیبانی شسده اسست. در نظر،    

 ی اجزای آن بسسسسیار بزرگتر و در نتیجه دارای منافعدولت از مجموعه» دانند. به باور اینانمی

ان، )بوز «مین قدرت و امنیت استأخاصی است. اهداف دولتِ حاکم، برگرفته از تالش برای ت

 ،همچون دیدگاه کمینگی، دولت برخاسسته از پیمان اجتماعی است  ،در این دیدگاه(. 04: 9013

ال و اند تا اعمکرده و به موجب پیمانی ملزم شده تأسسیس  دولتی قبالً که »ولی در اینجا مردمی 

د و به ای بندناو در بین خود پیمان تازه توانند بدون اجازهاحکام یک تن را بپذیرند، دیگر نمی

برخی همچون هانریش  .(990: 9036)هابز،  «موجب آن مطیع و تابع شسسخ  دیگری شسسوند 
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ل ، استد کردهبر اساس تئوری خداسازی از دولت که هگل ارایه » پا را فراتر نهاده: 9تریشیکهفن

نیروی مستقل وجود دارد و اصو ً عنوان به اصیل و تروری است و ،کند که دولتمیاستد ل 

 خواهد. دولتبلکه اطاعت و فرمانبرداری می ؛درصسدد کسسب اطالع از عقاید و نظرات نیست  

دهنده آن است. دولت را شسامل چیزی با تر از مواتع افراد تشکیل  ،موجودیت جمعیعنوان به

اند، چیزی که افراد ایجاد کردهعنوان به دیدگاه مبتنی بر قرارداد اجتماعی، توان به سسسسبکنمی

 .(01 :9013 )بوزان، «تلقی کرد

در گرو بررسسسی سسسه معما درباره  ،اینکه امنیت ملی به راسسستی بیرون از نظام حقوقی اسسست

)معیار( امنیت ملی  های آن. درباره سنجهامنیت ملی اسست: سسنجه )معیار(، موتسوع و مصداق   

دازی از انداستانی وجود ندارد. در اینکه نبودِ تهدید و دستولی درباره آن هم ،بسیار گفته شده

ولی در  ؛ای برای پابرجایی امنیت ملی است، پذیرش همگانی وجود داردسسوی دشسمن، سنجه  

ی است. برخ شده مطرح های گوناگونیبرد، دیدگاهدر تهدید به سر نمی یاینکه چه زمان، دولت

نبود تهدید بیرونی )جنگ( و برای  های باختر،هسا جسدایی انسداخته، برای دولت   میسان دولست  

 ,Waever) دانندهر دو را بایسسسسته امنیت می ،نبود تهدید بیرونی و درونی ،های خاوردولت

توانایی دولت در  ای برای ارزیابیمعمای امنیت ملی را در نبودِ سسسنجه ،برخی دیگر .(2007:77

های یک دولت برای نگهداری امنیت خویش کوشش»شسناسند؛ چه  ها( میها )رقابتهمآوردی

های پدافندی )دفاعی( باشسسد، با این احتمال روبروسسست که که ممکن اسسست تنها بر پایه انگیزه

زایش را افدولت دیگر آن را کنشسی با انگیزه آفندی )تهاجمی( برداشت کند که این خود ناامنی  

 ،کند و از این روهای هشسسداردهنده میاندیشسسیداده و دولت دیگر را وادار به پیاده کردن چاره

  .(Freedman,2006: 7) «آید.)در معنای امنیت ملی( دورن باطل پدید می

نیت بردن امتر هویداسسست. اگر دولتی برای با ویشه در حوزه امنیت نظامی بیشسساین معما به

خرید یا انباشست افزارهای دفاعی دسست زند یا از آنها بهره بگیرد، دولت دیگر )بیشتر   به  ،خود

دولت همسسایه( را وادار به واکنش کرده تا با خرید یا انباشسست بیشترن افزارهای جنگی، تریبن  

ر، افزارهای بیشسستیافتن به جنگچشسسمی در دسسستامنیتی خود را با تر ببرد و این چشسسم و هم

                                                                                                   
1. Heinrich Gotthard Von Treitschke (1834-1896) 
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کند و در بیشتر، همآوردی )رقابت( را بیشتر می آورد. در اینجا هزینهگزافی به بار می هایهزینه

سسسازد. برخی نیز برای امنیت ملی در ورای جنگ تر میتر و ناتواننتیجه امنیت ملی را شسسکننده

نیت مفهوم ام» زیرادانند؛ بینین معیار برای پروراندن معنای امنیت ملی را شسسدنی نمیسسسرد، پیش

ن ، چوجنگ سسرد، نسسبت به زمان حاتر از وتوح و روشنی بیشتری برخوردار بود   در خالل

تر است و مفهوم مزبور در معرض ه معیارهای محسوس برای امنیت سختدر حال حاتسر ارای 

در آن  ،که هر کس هر چیزی خواسسسست به طوری ؛ارزش شسسسوداین قرار دارد که مفهومی بی

 .(09: 9019ماندل، ) «بگنجاند

درباره موتسسسوع امنیت ملی، این چالش فراروی ماسسسست که امنیت برای کیسسسست: دولت یا 

ا از ای جدهای امنیتی را شاخهشسهروندان؟ پاسسخ به این پرسسش وابسته به این است که پشوهش   

ت اسهدف یا ارزش علوم سیاسی، امنیت ملی برای دولت، علوم سسیاسی بدانیم یا خیر؛ چون در  

افزاری است پویا و امنیت ملی  ،دولت راکهتواند موتسوع آن باشد؛ چ دولت نمی ،و در همان حال

 هایهای امنیت را ناوابسسسته بدانیم، امنیت ملی خود حوزههدفی اسسست ایسسستا. ولی اگر پشوهش 

ت ها را موتسسوع امنیای دارد که تعیین موتسسوع، یکی از آنهاسسست. بوزان دولتجداگانه بررسسسی

 ،دولت برخالف فرد چون آنها چارچو  نظم و با ترین مرجع اقتدار حاکمیت هسسستند.» :داندمی

المللی، دولت شسسسود. در نظام بینهایش به دولت بعدی منتقل میمرگ و نابودی ندارد و ویشگی

جز  ستای نیالمللی تقریباً هیچ چارهترین واحد سسیاسسی اسست. حتی از دیدگاه سسیستم بین    قوی

 اجتماعی در قلمروهای سسسسرزمینی بدانیم. آنها -عنوان واحدهای سسسسیاسسسسیها را بهاینکه دولت

ای در رفتهفرونهادهای حاکم با جوامع، روابط در همشسسان تجمعات انسسسانی هسسستند که در داخل

عنوان قلمرو خساص دارنسد. این پیچیسدگی و تنوع اجزای دولت در برابر فرد اسسسست که از آن به   

( بوزان و دیگر نویسندگان اندیشگاه کپنهاگ، در 13 :9013 ) بوزان، «شسود موتسوع امنیت یاد می 

هایی چون اتحادیه دولتابرشسسبه»های نوین خود، موتسسوع امنیت را گسسسترانده و آن را به نوشسسته

فراملی های اند و نیز جنبشهای اجتماعی فاقد دولت که خود سسسسازمان یافتهاروپا، برخی گروه

    .(111: 9034)بوزان و ویور و دووایلد، « دهندمانند مذاهب جهانی تسری می

گیرد، به مفهومی کالن و های راهبردی بهره مینگرش امنیت ملی که از آبشسسخور بررسسسی 

امنیت ملی  هرچند ،گیرد. از این روبدون دامنه بدل گشته که همه جا هست و همه را در بر می
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ولی در مفهوم کلی و کاربردی، چندان در قید و بند  ،در نظام حقوقی مطرح شسسودتواند فرداً می

ی، ای که امنیت حقوقی و قضایگونهبه ؛رسدتر از آن به نظر مینظام حقوقی نیست و حتی کالن

 های امنیت ملی،ها و گزارهخود بخشسی از امنیت ملی اسست. بلعیدن نظام حقوقی توسط سنجه  

ن این حوزه را پیرو نظام حقوقی و حتی در کنار آن قرار داد. رویه عملی شسسود تا نتواسسسبب می

های نهادهای امنیتی یا سیاسی یا حتی چینیهای سسیاسسی یا سسیاست   گیریها در تصسمیم دولت

ای با نظام حقوقی امنیت ملی میانه ،دهد که در عملنهادهای تأثیرگذار پنهان، خود نشسسسان می

تا از مبانی آن برای مشسسروعیت خود بهره بگیرد. امنیت ملی در عمل، دنباله راه عملکرد   ؛ندارد

طور مشخ  بر قوه قاهره مانند گذشته بهشاهان و خودکامگان است که هرچند قدرتمندان، پاد

در  ،های آن را دارد. به سسسخن دیگر، امنیت ملی در جهان عملولی مایه ،و زور اسسستوار نیسسست

 به نام قانون باشد. ،شوددر سپهر نظر است تا هرآنچه در عمل می کنار قانون

 

 های حقوقی امنیت ملیب. خاستگاه
کننده نظم حقوقی برای هر پدیده بنیادهای پدیدآورنده و توجیه ،ها یا مبانی حقوقیخساسسسستگساه  

ها گاهین خاسسسستباید از ا ،کنندگی داردکه نیاز به تنظیم یعنوان پدیده یا امراسسسست. امنیت ملی به

ار های اجتماعی برقربرخوردار باشد تا بتوان گفت که چرایی نظمی که نظام حقوقی در همه حوزه

وق چون حقهای امنیت ملی، نه جوی خاستگاهکند، درباره امنیت ملی نیز راست است. در جستمی

ز عرف و فرد تنها باید به سسسسوی حق و تکلیف گام برداشسسست و نه چون حقوق جامعه که باید ا

عنوان مبنا، سراغ گرفت. امنیت ملی نه همچون حوزه روابط فردی و خانوادگی است مصسلحت به 

های فرعی جامعه مانند کسه توجیه اخالقی و طبیعی این پیوندها آسسسسان باشسسسد و نه چون حوزه 

گری، در مقام تسعف باشد.  ها باشسد که از جهت توجیه فرهنگآور مکانی یا خردههای الزامعرف

کند و هم دولت را و هم به مبانی اخالقی و شرعی نیاز دارد هم فرد را درگیر خود می ،امنیت ملی

 ها اسسست که جایگاه حقوقیو هم به مبانی مصسسلحتی و مبتنی بر قدرت. نیاز به همه این خاسسستگاه

بر  .داردرفتن باز میسویهگرایی و یکجانبهکند و آن را از یکامنیت ملی را به روشسنی ترسیم می 

 .شودسه خاستگاه بنیادین مطرح می ،برای امنیت ملی ایران ،این پایه



 00زمستان  05 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   55

 . تکلیف5

که  لیلدهم به این  ،ترین عنصسسر ذاتی نظام حقوقی اسسست. نظام حقوقیترین و اصسسلیتکلیف، سسسنتی

داشتن تمانت اجراهای  علتهم به  و گرایی چون اخالق و مذهب اسست های تکلیفپشستیبان حوزه 

، اسیآموزد. امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اسطور واقعی به شهروندان میگرایی را بهپشتیبان، تکلیف

مبنای شسسرعی امنیت ملی هم در  های شسسرعی.های اخالقی دارد و هم تکلیفریشسسه در تکلیف هم

ر هم مسئو ن کشو ،از سوی دیگر است. های انقال  نهفته و هم در قانون اسساسی بازتا  یافته آرمان

مادی از عنوان نشعار بازگشت به اصول فرمانروایی پیشوایان دینی داده و هم اینکه حکومت در ایران به

پذیر یافتن مبنای شرعی برای امنیت ملی، خود چالش ،با این حال .شودرانی اسسالمی دانسسته می  فرمان

ایده  ،کم با سسسه چالش عمده رو به رو اسسست: نخسسستاسسست. امنیت ملی در اندیشسسه اسسسالمی دسسست

های امنیت ملی که ناظر به شاخ  ،بودن حکمرانی اسسالمی. در نزد فقهیان اسالمی فرامرزی و فراملی

مانان بر پایه بیشینگی مسل ایسسرزمین معین، جمعیت و سساختار سیاسی است، در نگاه نبوده و جامعه  

 شود. مالک حکمرانی دانسته میها، نسبت به طرفدارانن دیگر آیین

های فقهی مانند کتا  در برخی با  هرچنددوم، ایده عدم اصسسسالت دولت در فقه جزایی. 

جهاد و امر به معروف و نهی از منکر یا قضسسا، به نقش حاکم اسسسالمی بر رویارویی با بغات و  

ده بینی نشولی در فقه جزایی، هیچ تسمانت اجرایی پیش  ،شسود سسرکشسان داخلی پرداخته می  

دولت در نظام  دهدت باشد. این امر خود نشان میطور مستقیم برای حمایت از دولاست که به

سیاسی اسالم بر مفهوم حداقلی استوار است که تنها بستری برای اجرای احکام اسالمی است و 

 وم،های دیگر نیست. سای فراتر از حوزهبه خودی خود ارزش جداگانه به شسمار نرفته و حوزه 

های مسسسسلمانان برخی از تکلیف هرچندهای عمومی و دولتی. ایده عدم تعلق تکلیف به حوزه

ها و ولی پیروی از مقرره ،ای از مشسارکت آنها در جامعه باشد تواند جلوهمانند زکات و حج می

های رود؛ حتی واجبهای دولتی و حکومتی برای یک مسسسلمان، تکلیف به شسسمار نمی گزاره

شود نه فایی مانند جهاد پدافندی یا جهاد آفندی نیز با نگاه به امت اسسالمی توجیه می عینی و ک

 های فقهی به دولت در طول زمان دگرگونی یافته است. نگاه ،حکومت اسالمی. با این حال

فقهای جدید، امنیت  در رویکرد فقهسای قسدیمی، امنیت مسسسسلمانان در اولویت بوده و در رویکرد  

ونه گبرای دعوت به اسالم از هر ،شسیعیان اگر در سسرزمین کفر باشسند    ،برای نمونه حکومت اسسالمی. 
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بر آنها واجب اسسست که اگر در بیان »اند و حتی در دید صسساحب جواهر خشسسونتی بازداشسسته شسسده 

ولی برخی فقهای معاصسسر،  .(06)نجفی: « دسسستورهای اسسسالم ناتوان شسسدند، از سسسرزمین کفر بکوچند

 در کلمات فقهای شیعه، هیچ»اند: شده فقهی داشتهورانه برای توسعه احکام شناختهمحنگاهی حکومت

امام "اسسست که در مقابل آن  "امام عادل "به کار برده نشسسده، بلکه آنچه آمده  "امام معصسسوم"یک لفظ 

باشسد. لفظ امام نیز در لغت و فرهنگ اسسالمی منحصسر به دوازده معصوم نیست، بلکه لفظ    می "جایر

اس بر اس ،شود... از سوی دیگرمام، عام اسست و به هر پیشوایی که مورد پیروی قرار گیرد، اطالق می ا

 .است دهتشریع ش ،آیات شسریفه قرآن، جهاد )ابتدایی( برای رفع فتنه و اینکه آیین همه برای خدا گردد 

 هزاران سال طولآیا ممکن است ما بدین معنی ملتزم شویم که در عصر غیبت اگرچه  ،در این صورت

 .(110: 9019 )منتظری، «خداوند رفع فتنه و گسترش دین اسالم را نخواسته است؟ ،بکشد

ولی در چهره  ،به روشسسسنی در قانون اسسسساسسسسی ایران بازتا  نیافته اسسسست  ،گراییتکلیف

عنوان گرایی بههای امنیت ملی بیان شده است. آهنگ از وظیفهگرایی، برخی از خاسستگاه وظیفه

خساسسسستگاه امنیت ملی، وظیفه همگانی در برابر یک تکلیف اسسسست که هم شسسسهروندان و هم   

اند: نخست، امر به حکومت و هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی همگی موظف به برآوردن آن

داند، نهی از منکر. این وظیفه چنانکه اصسل هشستم قانون اسساسی، آن را همگانی می    معروف و

نشسانی از روح امنیت ملی در ایران اسست. ذات این وظیفه بر پاسخگویی و برابری همگانی در   

 مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبتبرابر امر به معروف و نهی از منکر است که بر سه گوشه، 

امر به معروف و نهی از  ،های عالی کشوراستوار است. اگر مقام سبت به دولتبه مردم و مردم ن

، شنوی نداشته باشندمنکر از سوی شهروندان را نشنوند و مردم نیز در این راستا از دولت حرف

بودن مرگ و میر در رنگ خواهد شد. کماعتماد و پیروی طرفینی که روح امنیت ملی است، کم

شسسنوی در کشسسورهایی مانند ژاپن، آلمان و نیوزیلند را در گرو حرف 1313گیری کرونا در همه

و وارونه این، در  9دانندنخبگان میویشه به متقابل شسسهروندان از دولت و دولت از شسسهروندان 

شدن با ستادی و حکومتی 1شسنوی از هر دو سو، از پایه وجود نداشته است. ایران، چنین حرف

                                                                                                   
1. Japan Model: The Government Asked, People listened, www.bbc.com/news/world-asia-53188847. 

دان نیز شهرون ،اند که مردم به دستورهای ستاد کرونا پروایی ندارند و در برابرمسئو ن وزارت بهداشت بارها گفته ،. در ایران1

 کنند.پروایی نسبت به دیدگاه شهروندان و نخبگان متهم میدولت را به بی
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کر در ایران، سسسه تسسلع این وظیفه همگانی به سمت مردم نسبت به امر به معروف و نهی از من

به سسسمت مردم دیگر رفته و  ،های نظاممند به آرمانآن هم از جنس مردم مذهبی و عالقه ،مردم

 این وظیفه از جایگاه خود برای پشتیبانی از امنیت ملی دور شده است. 

که  است اصل نهم قانون اساسیهای فردی موتوع دوم، حفظ همزمان امنیت ملی و آزادی

دی، های فر. امنیت ملی و آزادیرودبه شمار می ییگرادومین خاستگاه امنیت ملی از بعد وظیفه

ند و پاسداشت آنها، وظیفه همگانی است. هر فرد تنیده و جداناپذیر از همدیگرمفهوم درهمو د

یز و حقوق فردی نها برای آزادی ،ملت و دولت( نگران اسسسست) که برای امنیت ملیهمچنسان 

را به راسسستی پاس ها که امنیت ملی و آزادی هسسستند، شسسهروندان نگران خواهد بود. بر این پایه

سسسسویه برای دارند و نه نهادهای حکومتی و نظامی. در حالی که در عمل، کوشسسسشسسسی یکمی

ل خود را مسسسئو نهادها بنیاد گرفته وبرخی  ،پاسسسداشسست امنیت حکومت شسسده و در این میان 

 هاینسسبت به روی دیگر سکه یعنی آزادی  ،دانند و از سسوی دیگر پاسسداشست امنیت ملی می  

فردی بی پروایی شده است. این وظیفه نیز در ایران همچون فرجامن وظیفه امر به معروف و نهی 

 چهره حکومتی یافته و از جایگاه اصلی خود در قانون اساسی دور شده است.  ،از منکر

سسوم، وظیفه همگانی مسلمان در تعامل با افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل  

عد خارجی اسسست. این وظیفه همچنین جایگاه امنیت که مایه امنیت ملی در بُ باشسسدمی اسسسالمی

این سسسه وظیفه همگانی به خوبی نشسسان  کند.ی برجسسسته میالمللبین ملی اسسسالمی را در سسسطح

ملی در جمهوری اسسالمی ایران، خاستگاهی مردمی، مشارکتی و تعاملی دارد   دهد که امنیتمی

های افراد و کسه خود گویسای منش پیشسسسوایان دینی در پذیرش امر به معروف، توجه به آزادی  

پذیرش نقد پیوسته شهروندان و نیز پاسداشت حرمت غیرمسلمانان است. امنیت ملی در جامعه 

 نه از برون.خیزد میاز با  و از درون بر آغازد نهاز پایین می ،اسالمی

 

 . حق5

بودن حق در اسسسالم و حق در کنار وظیفه، مایه امنیت ملی در کشسور اسسسالمی اسسست. ذاتی و الهی 

دهد که حکومت اسسسالمی خود را بسسستری برای دادن این  حق مردم بر حاکم نشسسان می ،پیرو آن

های از صسسدر اسسسالم، آزادی کهباشسسد؛ چنان، غیرمسسسلمان داند؛ حتی اگر مخاطب حقحقوق می
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های دینی در جامعه اسسسالمی واجد نوعی اقلیت»شسسد و های غیرمسسسلمان داده میبایسسسته به گروه

در اصل دوم قانون اساسی، . (343: 9031)قاسمی، « خودگردانی در امور داخلی جامعه خود بودند

ه ت که یک اصل فراتر از دیدگاه فقبینی شده اسبرای جمهوری اسسالمی شسش اصل بنیادین پیش  

اند که به نوبت در توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت ،شسسیعی اسسست. در فقه شسسیعی، اصسسول دین 

، اند. این اصل به اقتضای دولت اسالمیبینی شدهبندهای یک تا پنج اصسل دوم قانون اساسی پیش 

کرامت و ارزش وا ی انسان و » فشارد:اصل ششمی را افزوده که بر کرامت و حق انسانی پای می

 دهد که کرامت انسان و آزادیاین بند به خوبی نشان می«. م با مسئولیت او در برابر خداأآزادی تو

باور دولت اسالمی درآید و در همه امور آن را پاس عنوان به ای بنیادین است که بایدوی به اندازه

ویشه هب است که در اصول بعدی قانون اساسی که تنها اصل از شش اصل گفته شدهبدارد؛ همچنان

 در فصل مربوط به حقوق ملت مورد توجه قرار گرفته است.  

های برجسته برای امنیت ملی جمهوری اسالمی یکی از خاسستگاه  ،از این رو، حق و آزادی

 ز رهگذر وجود حق و آزادی برای همههای همگانی اشدن تکلیفایران اسست که حتی نهادینه 

اعمال برخی از اصول قانون اساسی مانند امر به معروف و دان اسست. به سسسخن دیگر،  شسهرون 

نهی از منکر نیازمند جسسارت و وجود شسرایط مناسسب است که تنها از طریق آزادی بیان قابل    

وابسستگی حق و تکلیف برای پاسسداشت امنیت ملی بیانگر    .(900: 9019پیک، اجرا اسست )ره 

ابسته به بودِ تکلیف و ،گیرد. حیات حقپایه پیوند این دو قرار می خاسستگاه سسومی است که بر  

ر تناسب اختیار در براب»روزتر، این گزاره همان به حیات حق. در نگاهی به ،است و بودِ تکلیف

رود. وابستگی حق و ترین مولفه حکمرانی مطلو  به شسمار می اسست که اصسلی  « پاسسخگویی 

های آن تواند خاسستگاهی اسستوار برای امنیت ملی در ایران باشسد که بایسته   تکلیف هنگامی می

 فراهم باشد. 

بودن مردم در اصل نوزدهم( که هم به صورت عرتی )مساوی است بایسته نخست، برابری

مسئو ن دیگر با سایر افراد کشور در برابر قانون در اصل یکصد و و هم طولی )برابری رهبر و 

، های دیگرجدا از مقام، ثروت، قدرت و عارض ،هفتم( نمود یسافتسه اسسسست. برابری همگسانی   

های همگانی و نیز برخورداری از حقوق مقرر در قانون اسسساسسسی  دهنده به وظیفهتواند معنامی

ادی های زبانی، اعتقادی، نشتکلیف که آن را فراتر از حوزه بودن حق وباشد. بایسته دوم، انسانی
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انسان را به مفهوم جهانی و به  ،او ً قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»داند. و مانند اینها می

های ملی و بودن به چارچو شسسناسسسد. هرچند به لحاط معطوف ماهو انسسسان به رسسسمیت می 

بت در تبیین نس ،نظر قرار داده است. ثانیاًرا نیز مطمحکشسوری، مفهوم تبعه و هویت شهروندی  

ستقل در ماهیتی م ،دولت رویکرد وسستفالیایی ندارد. در سیستم وستفالیایی،  ،میان مردم و دولت

ها باید باشسند تا از افراد حمایت و حراست  دولت ،اما مطابق ایده امنیت انسسانی  خود داشست، 

 . (000: 9030)پورسعید، « کنند

گرایی سسسازی جامعه یا آزادیته سسسوم، جداناپذیری امنیت و آزادی و پرهیز از امنیتبایسسس

بودن آنها نیست. سسویه در جامعه اسست. منظور از نسبت جداناپذیری امنیت و آزادی، یکی  یک

بلکه به این معناسسست که پیشسسرفت یکی، پیشسسرفت آن دیگری و ناتوانی یکی، ناتوانی دیگری  

ناشسسسدنی زندگی فردی و باهمادی های بنیادین و حذفآزادی، پارهاسسسست. هم امنیت و هم 

توان مرز روشسنی میان آنها کشید. در زندگی  اند که نمیتنیدههمای درهاسست و به اندازه انسسان 

داشتن نیز همان آزادی است. آزادی فردی، آزادی هر کس به معنای داشتن امنیت است و امنیت

ای از چیزی نیسستند تا به دستاویز آن از هم  اند و پارهفرد ارزش و هدفو امنیت، هر دو برای 

های ها و آرمانبا خواسسست شسسانجداناپذیر گردند، بلکه جداناپذیری این دو به دلیل پیوسسستگی

ن هاست و قابل فروکاستنفسه یکی از ارزشآزادی، فی»اند: هاست. از این روست که گفتهانسان

اگر آزادی را برگزینیم، باید آماده باشسسسیم با آن بمیریم؛ زیرا هیچ  ادی نیسسسست.های مبه ارزش

 .(63: 9013)شی یرمر، « تمانتی نیست که آزادی پیروز خواهد شد

جداناپذیری امنیت و  ،شسسوددر برابر، در زندگی اجتماعی که پای دولت به میان کشسسیده می

 ،دیآزا»د. در اینجا با باور به اینکه شوت معنا میدول -های فرمانروایین ملتعنوان پارهآزادی به

آزادی  .(Day,1986:127) «سازمانیفردی و درونسازمانی دارد نه درونفردی و میانماهیتی میان

اینها  یابد و چون همهدر زنسدگی اجتمساعی و در کنسار امنیت اجتماعی و امنیت ملی نمود می   

از همدیگر جداناپذیرند. نسسسبت جداناپذیری در پی  ،اسسستسسسا ر های فرمانروایی مردمپایه

ساختن پیوند آزادی و امنیت در سطح اجتماعی و ملی است نه فردی؛ چه از دید فردی، روشن

ر ادی دولی در دید اجتماعی، امنیت و آز ؛نیست ،اندتنیدههمگمانی در اینکه امنیت و آزادی در

ارزش و هدفِ مسستقل شناسانده نشوند، بلکه تنها  عنوان به که شسوند حالی از هم جداناپذیر می
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ها هسسستند، خویشسساوند همدیگر  ها و دولتهای اسسستواری حاکمیت ملتبه جهت اینکه مایه

نسبت جداناپذیری امنیت و آزادی، پیوند ناگسستنی با حاکمیت داشته که  ،اند. با این حالشسده 

م ه ؛اندهمسان ،هم در تهدیداتی که بر تد آنهاست کند:توان گفت در سه جا نمود پیدا میمی

های ابزارعنوان به و هم اینکه ؛روندهای مشسسترکی برای پیشسسبرد حقوق بشسسر به شسسمار می پایه

 گیرند.  سا ر قرار میمند و مردمهمسان فرمانروایی قانون

های تهدیدها و آفت ،عاملن نخسست پیوندِ جداناپذیری امنیت و آزادی در این است که این دو 

لرزه و مانند زمین ؛کند که این تهدیدها از سسسسوی طبیعت باشسسسندهمسسسسانی دارنسد و فرقی نمی 

بندد و میامنیت رخت بر ،در هر حال .همچون جنگ و آشو  ؛سسالی یا از سسوی انسسان   خشسک 

ه باور داند. بمینیت و آزادی تهدید را عامل برجسسسته نزدیکی ام ،کن بوثافتد. آزادی به تنگنا می

ها و زنجیرهای امنیت به معنای نبودن تهدید اسست. آزادی یعنی رهاکردن مردم از محدودیت » وی

 ،دارد. جنگ و تهدید ناشسی از آن می بازچه آزادانه برگزیده، دادن آنمادی انسسانی که او را از انجام 

فقر، آموزش و پرورش تسعیف، فشسار سیاسی و مانند آن از    ،یکی از این زنجیرهاسست. همچنین 

روند. امنیت و آزادی روی یک سکه هستند. آزادی، نه قدرت یا نظم، ها به شسمار می دیگر تهدید

 .(919: 9030)موتیمر،  «آزادی، امنیت است ،آورد. بنابراینامنیت واقعی را به وجود می

دنشسان برای پشتیبانی از حقوق بشر است. در  بودیگر عامل همسسانی امنیت و آزادی، رکن 

 ،های بیرونی که بخشی از امنیت ملی استخود در دل سسیاست  ،ها و حقوق بشسر آزادی ،اینجا

گیرد و ها قرار میآمیزند. این است که امنیت ملی بر پایه پیشبرد آزادیگیرند و در آن میجا می

برخی  ،به همین دلیل آینسد. بسا هم کنسار می   منیست و آزادی ملست، ا  -برای فرمسانروایی دولست  

خود از  ،شرحقوق ب»بر این باورند که  «لیالملحقوق بشر بین»کشیدن دیدگاه حقوقدانان با پیش

ن تریای از برجستههای خارجی کشورهاست. این سیاست در زمان کارتر نمونهجمله سسیاست 

ولی  ،های آغازین ریگان فراموش شدههای دولت ایا ت متحده بوده و هرچند در سالسیاست

اکنون حقوق بشر که همپس از وی همواره در نگاه خارجی دولتمردان آمریکایی بوده، به طوری

عامل سوم جداناپذیری  .(Shestack, 1989:18«)یاسست بیرونی آمریکا نهادینه شده است در سس 

روایی به شمار روند. این حالت را امنیت و آزادی، زمانی اسست که این دو، افزاری برای فرمان 

در »آن  به روشنی صدر اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پذیرفته است که بر پایه
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مامیت ارتسسی کشسسور از یکدیگر  آزادی و اسسستقالل و وحدت و ت ،سسسالمی ایرانجمهوری ا

ی پیشسسینه و الگوی ،این اصسسل. ..«ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت اسسست.تفکیک

پوشیده و در همان  ندارد و آشسکار نیسست گردآورندگان اصسل، خواسته به نگارش چنین اصل   

 اند یا ناخواسته. حال طالیی دست زده
اینکه آزادی در عرض  ،بخش نخسسست اصسسل نهم دربردارنده دو نکته برجسسسته اسسست: یکی  

های حاکمیت ملی به که همه اینها ستون ؛گیرداسستقالل و وحدت و تمامیت ارتسی کشور جا می  

هم بر گردن دولت و هم بر عهده  ایاینکه نگهداری از آنها همچون وظیفه ،روند و دیگرشمار می

 یحق. به سسسخن دیگر، با آنکه امنیت، حقی فردی و اجتماعی و نیز آزادی، اسسست شسسهروندان همه

آورند تا در راه نگهداری برای شهروندان این تکلیف را پدید می ،ولی در همان حال اسست، فردی 

حورهای بنیادین نظام هستند، چنانکه استقالل و وحدت و تمامیت ارتی مآنها بکوشسند. پس هم 

آزادی را نیز یکی از محورهای اصسسلی نظام سسسیاسسسی کشسسور قرار داده که به صسسورت »اصسسل نهم 

حقوق ملت از یک سسسو و دمکراسسسی و حاکمیت ملی در بنیانگذاری نظام و اداره امور کشسسور به  

 .(911: 9016)هاشمی،  «شودمتظاهر می ،اتکای آرای عمومی از سوی دیگر

ر بینی نشده بود و حتی الگویی دنهم قانون اساسی در متمم قانون اساسی مشروطه پیشاصسل  

های آن یبستر و توانای ،المللی ندارد. بنابراینهای اساسی کشورهای دنیا یا سندهای بینمیان قانون

نسسسبت جداناپذیری میان امنیت و  چونهای پس از تصسسویب پوشسسیده مانده اسسست. در این سسسال

و  های اساسیچنین نسبتی در قانون ی در اصسل نهم قانون اسساسسی پذیرفته شسده و برقراری    آزاد

باید به مذاکرات این اصل بپردازیم تا  ،عادی کشسورها و نیز سسندهای جهانی، پیشینه نداشته است  

 اصسل نهم قانون اساسی در زنجیره  روشسن شسود که در چه بسستری به تصسویب رسسیده اسست.      

وچهارم )نشست بیست 9003های نگارش قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال نشست

 ( پیشسسنهاد و با اندکی دگرگونی پذیرفته شسسد. در این نشسسسسست، هنوز همه16/4/9003به تاریخ 

دانسسستند و از سسسهیم و دارای حق می 9001ها، خود را در جنبش مردمی سسسال ها و حز گروه

نی، اصل نهم هنگامی به تصویب رسید که برابری و برادری در میان همه کسانی بسستر زما  نظر

 زد. دستی داشتند، موج می سلطنت زدنکه در پس
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فتار نوین گر قال ، نباید بهار آزادی به پاییز خودکامگیروشسن است که شش ماه پس از ان 

ه آن درد و رنجی که نویسسسندگان قانون اسسساسسسی به درسسستی دریافتند که هم  ،از این رو شسسود.

انقالبیون در نظام شاهنشاهی بر جسم و روان خود دیدند، به نام امنیت ملی بود. پس نیاز است 

های و به هیچ دستاویزی نباید آزادی شودهای این بهانه در همین قانون اسساسی بسته  تا دروازه

 قانونی را به نام امنیت ملی سر برید. 

بیست و چهارم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی  برای نشستها گروه اصسل نهم پیشنهادی 

آزادی و استقالل  ،در جمهوری اسالمی ایران» طور نوشته شده بود کهجمهوری اسالمی ایران این

وظیفه آحاد و عموم مردم ایران اسسست. هیچ فرد یا گروه و  ،ناپذیرند و حفظ آناز یکدیگر تفکیک

به استقالل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و  ،ام اسستفاده از آزادی هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به ن

ای وارد کند و هیچ مقامی به نام حفظ اسسستقالل و تمامیت تمامیت ارتسسی ایران کمترین خدشسسه 

ه که کهمچنان .«های مشروع را با وتع قوانین و مقررات سلب کندتواند آزادیارتسی کشور نمی 

در اینجا هم آزادی مطلق محفوط و محترم است و هم استقالل »گوید: سبحانی در این نشست می

یابد که دو چیز مطلق اگر میدرنگ درولی بی .«و تمسامیت ارتسسسی به تمام معنی محترم اسسسست 

را چگونه به هم ربط  ،تعارتسسسی که در این دو تا هسسسست»چه باید کرد:  ،رویاروی هم بایسسسستند

اسست روزی با استقالل و تمامیت ارتی تزاحمی  د؟ حتی آزادی مشسروع و قانونی ممکن  دهیمی

 «آیا در دو حکم مطلق در صورت تزاحم چکار باید بکنند و کدام بر دیگری مقدم است؟ .پیدا کند

این پرسسسش بنیادین در این نشسسسسست  .(619: 9046)صسسورت مشسسروح مذاکرات قانون اسسساسسسی، 

 گاه به روشنی پاسخ داده نشد.هیچ

بنای زیر»سسسبحانی تنها توانست به فلسفه اصل بپردازد:  به پاسسخ بهشستی )نایب رییس( در  

اصسل فعلی این است که حفظ واقعی استقالل کشور، از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور  

است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خودبخود راه برای 

تواند به آزادی یک ملت معنی بدهد، اسسستقالل آنچه می ،شسسود و بالعکسنفوذ بیگانه هموار می

آن ملت اسست، ملتی که از یکی از جهات مثالً از جهت فرهنگی، اقتصسادی، سیاسی به دیگران   

بنای این اصل بود که استقالل و از دست داده است. این اندیشه زیروابسته باشد، آزادی خود را 

ابل یک بدون دیگری قطبیعی و عینی دارند و هیچآزادی دو مطلبی هسسستند که به یکدیگر ربط 
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اره گذارد؛ چه دربهای فردی انگشت نمیکم به آزادیپوشیده دست . این سخن«تحصیل نیست

)استقالل( یک ملت است. در حالی  شسده که در معنای همان ناوابسستگی   آزادی یک ملت گفته

ستند. این جدایی را چند سده پیش بودن جدا هاجتماعیکه آزادی با استقالل از جهت فردی و 

از  آزادی عبارتادی و استقالل با هم تفاوت دارند. آز» منتسسکیو دانسته بود؛ چون به باور وی 

بکند و آنچه که  ،دهداین است که انسان حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده و می

اگر مرتکب  ،دد. در این صسسورتمجبور به انجام آن نگر ،قانون منع کرده و صسسالح او نیسسست 

 .(196: 9000)مونتسکیو، « دیگر آزادی وجود نخواهد داشت ،اعمالی شود که قانون منع کرده

ه عادی نیز گرفتمایه اصل نهم برای زمان عادی است یا باید در شرایط غیردر اینکه آیا درون

در » :زمان عادی بود بودن نسسسسبت جداناپذیری امنیت و آزادی بهگاه برتر، محدوددید ،شسسسود

شسسود، یک مثل وقتی که انسسسان دچار بیماری می ،شسسودحالتی که جامعه دچار وتسسع حادی می

ر د مسئلهکند. معین می« ا هما هم و فی»مورد اسستثنایی اسست و آن را خود قوانین بر اساس   

ام ناپذیرند و نظاینجا به صسورت عادی و در حالت عادی گفته شده که اینها از همدیگر تفکیک 

 «اجتماعی و قانونی بعد باید حامی این اندیشسسه باشسسد که هر یک از اینها پشتوانه دیگری است

ترین پرسش درباره اصل ولی برجسته. (611: 9046)صسورت مشروح مذاکرات قانون اساسی،  

نیت کشور ها را به نام استقالل و امتوان آزادینهم قانون اساسی این است که در چه هنگام می

قانون در این زمینه کارساز نیست و تنها با خواست خود  ،در تنگنا گذشست؟ بر پایه این اصسسل 

 ویشه ازید. این نکته بهها اندیشتوان به سسلب آزادی پرسسی )رفراندم( می مردم و از رهگذر همه

وانین قای: وتع خامنها( آیت»شود: وشسنید در نشسسست بررسی اصل نهم دانسته می   این گفت

بهشتی(: بله قانون اساسی برای همین است ا( آیت شسود؟ نایب رییس ) شسامل مجلس هم می 

قوانین مجلس همیشه محدود است در چهارچو  قانون  .که جلوی بعضسی از قوانین را بگیرد 

 ای بود و قانون  زم بود چطور؟ نایبالعادهای: اگر در جامعه وتع فوقخامنها( آیت اساسی. 

 .«کنندبهشتی(: با رفراندوم این کار را میا( آیت رییس )

اند که رهیافت جداناپذیری گردآورندگان اصسسل نهم قانون اسسساسسسی به این نکته روی نکرده 

بدین معناسسست که میان امنیت و آزادی حتی در هنگام بروز شسسرایط اتسسطراری، کشسساکشسسی پیش 

توان از جداناپذیری امنیت و آزادی سسسخن حالت، نمیآمدن این آید؛ زیرا در صسسورت پیشنمی
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ها درگیری ای میان امنیت و آزادی، در برخی حالتآن اسسست که در هر جامعه واقعیتگفت. ولی 

ان توقدرت فرد؛ می ،قدرت دولت اسسست و پشسستوانه آزادی  ،آید و چون پشسستوانه امنیتپیش می

مگر  ،ای نیسسستچاره ،در این حال .دشسسوره میها، امنیت بر آزادی چیگفت که در همه درگیری

اندیشسسسی. در حالی که نسسسسبت جداناپذیری در پیشسسسنهاد کردن این درگیری بسه چساره  رنسگ کم

دهای وشنیها در گفتاندیشی ناتوان است و هرچند پیشنهاد رفراندم برای سلب برخی آزادیچاره

 هایرسانی همگانی نیاز دارد و هم گامیپرسی هم به آگاهولی فرایند همه ،شوداصل نهم دیده می

توان از نمی ،در صسسسورت بروز حالت غیرعادی ،از این رو .بری وابسسسسته اسسسستپیچیده و زمان

برقراری آشسستی میان امنیت و آزادی، ناروشسسن و  نظراصسسل نهم از  ،پرسسسی سسسود برد. بنابراینهمه

 اجراناشدنی است.

 

 . مصلحت5

مبانی اخالقی و  هرچندنیرومندترین مبنای توجیه امنیت ملی در نظام حقوقی اسسسست.  ،مصسسسلحت

دهی به امنیت ملی در ایران هم بر پایه قانون اسسساسسسی و هم بر پایه شسسرع نقش مذهبی برای شسسکل

شود. عنوان مبنای اصسلی شسناسانده می  ولی در عمل این مصسلحت اسست که گاه به   ،محوری دارند

های اجتماعی و سیاسی های زمان و مکان و ترورتشده با توجه بایستهازشمصسلحت به امر سس  

است. مبنای مصلحت در توجیه حقوقی امنیت ملی از سه جهت در قانون اساسی نمود یافته است: 

برای امنیت « شسسرایط اتسسطراری »زدن قواعد مانند بخشسسی به امنیت در کناراز جهت اولویت ،یکم

شود یا قانون اسساسسی، سسبب تشسکیل جلسسه غیرعلنی مجلس می      49کشسور که به موجب اصسل   

های تسروری با تصسمیم دولت و تصسویب مجلس شسورای اسالمی در حالت     برقراری محدودیت

ترین توجیه اصلی ،هایی، مصلحت. در چنین موقعیت19جنگ یا شرایط اتطراری به موجب اصل 

 استثناگرایی امنیت ملی در نظام حقوقی است. 

های کالن کشور که منتسب به مجمع تشخی  گیریاز جهت نقش مصسلحتی در تصمیم  ،دوم

های مرتبط با ترسسسیم راه امنیت ملی در ایران ترین بخشمصسسلحت نظام اسسست. این نهاد در کلیدی

(، طریقیت 993های کلی نظام )بند یک اصل حضسور دارد. مشسورت با رهبری در تعیین سسیاسست    

اصل  3بند ) در کنار مقام رهبری ،ظام که از طرق عادی قابل حل نیستحل معضالت نراهبردی در 
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(، تشسسخی  999اصسسل ) (، نظارت بر شسسورای رهبری و تعیین عضسسو فقهی شسسورای رهبری 993

( و مشورت در 991اصل ) مصسلحت در اختالف میان مجلس شسورای اسسالمی و شسورای نگهبان    

های در عمل گام ،ایه تشخی  مصلحتبازنگری در قانون اساسی. مجمع تشخی  مصلحت در س

دهد دیگری را نیز برداشسته که اختیار آن طبق قانون در شسایسستگی نهاد دیگری است؛ که نشان می   

ترین آنها، قانونگذاری رو به رشسد است. یکی از مهم  یشسدن امنیت ملی در ایران، روند مصسلحتی 

ر دعالی نظارت بر قانونگذاری. هیئت  تأسیس ،مسستقل از مجلس شسورای اسالمی است و دیگری  

های کلی نظام تأسیس شد که وظیفه آن عالی نظارت بر حسسن اجرای سیاست هیئت  ،9094سسال  

 های کلی نظام است. تطبیق مصوبه مجلس با سیاست

تامین  المللی مقابله با یحه الحاق ایران به کنوانسیون بینسسنجی، که در بررسسی   این مصسلحت 

ز  یحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو سبب عدم همکاری دولت ایران با گروه مالی تروریسم و نی

مجمع را  ،ویشه اقدام مالی و پیرو آن ورود دوباره ایران به فهرسسسست سسسسیاه این نهاد به اوج رسسسسید

کند و مجلس افزون بر اینکه باید بکوشد های مجلس میکننده مصوبهکنترل ،همچون شورای نگهبان

ی در عالهیئت  باید نظر ،شسورای نگهبان درباره قانون اساسی و موازین شرعی را فراهم کند دیدگاه 

 .کندهای کالن کشور را نیز جلب سازگاری مصوبه با سیاست

 امنیتی کشسسور در -های دفاعیسسسیاسسستگذاری مصسسلحتی که در قالب تعیین سسسیاسسست ،سسسوم

قیم با پیوند مست ،وجه از مبنای مصلحتشسایستگی شورای عالی امنیت ملی نهاده شده است. این  

ترین وجه تقویت مبنای مصسسلحتی امنیت ملی کشسسور در قانون  امنیت ملی دارد و شسساید اصسسلی 

 914اسساسسی و پیرو آن نظام حقوقی ایران، همین نهاد شسورای عالی امنیت ملی است. طبق اصل    

اسسسالمی و تمامیت ارتسسی و  به منظور تامین منافع ملی و پاسسسداری از انقال  قانون اسسساسسسی،  

 د:شویم حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل

ه از شدهای کلی تعیینامنیتی کشسور در محدوده سسیاست   -های دفاعیتعیین سسیاسست   .9

 ؛طرف مقام رهبری

ا اقتصادی در ارتباط بهای سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و فعالیتکردن هماهنگ .1

 ؛امنیتی -کلی دفاعی تدابیر

 گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.بهره .0
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ای روشن دارد و چنانکه با دیگر اصول این سسه وظیفه شسورا در بستر قانون اساسی، چهره  

 ،ستهای کالن اکننده سیاستی تعیینشورای عالی امنیت ملی نهاد ،قانون اساسی سازگار شود

ولی عامل به  ،کننده میان نهادهای اطالعاتی استنهاد هماهنگ ،ولی قانونگذار نیست. همچنین

مهم برای بسترسازی در رویارویی با تهدیدهای داخلی  ایهای امنیتی نیست و نیز پشتوانهاقدام

 بدون در 914اگر اصل  ،با این حال گیرنده نیست.کننده یا تصسمیم ولی اقدام ،و خارجی اسست 

، حق و یمبنای پررنگعنوان به نظر گرفتن اصسول دیگر قانون اسساسسی در نگاه باشد، مصلحت   

نماید. در به امنیت ملی ایران رخ می ایدهندهجهتعنوان به تکلیف و نیز قانون را کنار زده و

 تد مبنا. مبنا است یا، گمان است که مصلحت برای امنیت ملی ،این حال
 

 ج. تکامل نظام حقوقی امنیت ملی
در رویکرد تطبیقی، نظام حقوقی امنیت ملی در کشسورهای گوناگون در حال تکامل است. پس از  

گیری سسسازمان ملل متحد، کشسسورهای  بازتعریف امنیت ملی در ورای جنگ جهانی دوم و شسسکل

یر ز تا از یک سو، امنیت ملی درجهان کوشسیدند تا برای امنیت ملی سازوکار روشنی پدید آورند  

های های امنیتی، بایسسستهکردن اقدامبا قانونی ،گیرد و از سسسوی دیگرهای حقوقی قرار سسسایه مقرره

ا سازی امنیت ملی تکه حقوقیهمچنان ؛امنیت ملی را بخشسی از اصل حاکمیت قانون قلمداد کنند 

 های دیگر پدید آورد.ی و حوزهتواند مرز روشنی میان حوزه امنیت ملاندازه بسیاری می

رد : رویکوجود داردبخشی حقوقی به امنیت ملی سه رویکرد عمده برای نظم ،روی هم رفته

امنیت » دراین رویکرد ؛اتحادیه اروپا است منیت فراملی است که تنها محدود بهدرباره ا ،نخست

ر ی و همکاری جهانی بللالمبین بلکه به همکاری و همگرایی ،نه به کسب قدرت و توانایی ملی

رویکرد حقوقی در اینجا  .(10: 9030خلیلی، ) «شودهای مشترک بشری تعریف میاساس آرمان

بخشی به امنیت ملی نیست و بلکه منافع مشترک کشورهای عضو یا همگرا در پی نظم آشسکارا 

ه در اتحادیکند. از این رو، امنیت مبتنی بر همکاری کشسسورها و نیز حقوق بشسسر را مدیریت می

عد عمده دارد: بعد امنیت بیرونی، اتحاد کشسورهای عضسو در برابر تهدید کشورهای   اروپا، دو بُ

شسسود. ای متبلور میهای جهانی یا منطقهواگرا یا غیرهمسسسو اسسست که عموماً با اسسسناد و پیمان 

 در طولدرباره تهدیدهای امنیتی مانند تروریسسسم، چنین کشسسورهایی قواعد امنیت ملی خود را  
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 ای وهای منطقهقانونگذاری خود را سسسازگار با اسسسناد و مقرره » ای قرار داده وامنیت اتحادیه

 .(Scheppele, 2010: 442« )کنندی میالمللبین

ی های حقوق بشربا مقرره ،عد امنیت درونی که در پی قدرت برابر شهروند با دولت استبُ

 شود.  شورها پشتیبانی میهای اساسی کدر سطح اتحادیه و نیز قانون

رویکرد دوم، امنیست ملی بیرونی اسسسست کسه تهسدیسدهسای آن را تنها از جانب بیرون از مرزها      

تین داند. نخسبانی و مهار تهدیدهای نظامی و بیرونی میشسناسساند و نظام حقوقی را بر پایه دیده  می

آمریکا اسسسست که رویکردی ایا ت متحده  9961گسام در پسن جنگ جهانی دوم، قانون امنیت ملی  

برخی نهادهای نظامی و راهبردی مانند وزارت دفاع  تأسیس نظامی و امنیتی به مقوله امنیت داشته و

ملی، نیروی هوایی و دریسایی ارتش، شسسسورای امنیت ملی و آژانس اطالعات مرکزی، رویکرد این  

 ر ایا ت متحده آمریکا، امنیتکند. درا آشکار میها سنجی امنیت ملی و دیگر حوزهقانون در نسبت

های اگر دولت آمریکا در فراسوی مرزهای خود بایسته ،از این رو ملی نگاهی بیرونی دارد تا درونی.

د در برابر تواننمی ولی از جهت درونی ،کندگرفتن قانون اسساسی خود پیگیری می امنیتی را با نادیده

 ند.گری کلتی و فدرال بازتا  یافته، رخنهنظم حقوقی یکپارچه این کشور که در دو سطح ایا

های مقرره ،با هدف تامین امنیت کشسسور 9963قانون امنیت ملی کره جنوبی در سسسال  ،همچنین

ای نیز پیوند دارد و به امنیت ملی کره با شسسهروندان کره دادای گذارد که نشسسان میگیرانهسسسخت

ی در نظام حقوقی امنیت ملی بدر دنباله، کره جنو ،کند. با این حالاندازی میهای آنان دسسستآزادی

های در اصسسالح ،راه آمریکا را در پیش گرفته و به جنبه بیرونی و مرزی آن انگشسست نهاد. بنابراین

 اندازی نشود. قانونهای فردی دستشود تا به آزادیجدید، قانون کره به صورت محدود تفسیر می

های امنیت ملی کانادا به قانونی برای اصسسسالح نظارت بر آژانس 1391ملی کانادا مصسسسو   امنیت

تصویب مجلس قانونگذاری این کشور رسیده است. این قانون همچنین به امنیت اطالعات و امنیت 

هوایی و امنیت در برابر تروریسسسم پرداخته اسسست. بخشسسی از این قانون درباره ممنوعیت صسسدور   

 های تروریستی با تصریح به بزهکاران نوجوان و جوان است.های افراد درگیر با اقدامگذرنامه

 در همان حال که نظام حقوقی در این رویکرد،رویکرد سوم، امنیت ملی بیرونی و درونی است. 

قرره سرزمینی نیز م، باید برای تهدیدهای درونگذاری کندسرزمینی مقررهباید برای تهدیدهای برون

هایی که این شسسود؛ هرچند دولتم از بیرون و هم از درون تهدید میامنیت ملی هدر واقع، بگذارد. 
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کنند که همه تهدیدهای تد امنیتی خاستگاه بیرونی دارند. قانون کنند، وانمود میرویکرد را دنبال می

برای تامین بازداشت پیشگیرانه در موارد خاص و موتوعات مرتبط  9933امنیت ملی هند مصو  

مینی سرزسرزمینی و برونهای حقوقی برای رویارویی با تهدیدهای درونخشسی بیکی از نظم ،با آن

تصسسویب شسسد و نیز این کشسسور در  1390ماده که در جو ی  36اسسست.  قانون امنیت ملی چین در 

 هایمایه ،وتع کرد و به اجرا گذاشت. هر دو قانون را کنگنیز قانون امنیت ملی هنگ 1313جو ی 

به دلیل  کنگدهد با شسسهروندان هنگبه دولت مرکزی چین اجازه می 1313 همسسسان دارند. قانون

انتصابی  از قضات ،طلبی و همکاری با بیگانه برخورد امنیتی کند. این قانونخیانت، براندازی، جدایی

ین برتری های چکند و در تفسیر قوانین، قانوندولت مرکزی برای رسیدگی به این جرایم استفاده می

تصسسسویب شسسسده بود که در آن خیانت،  1339قانون امنیت ملی ماکایو در مارس  ،یش از آندارند. پ

 قابل کیفر شناخته شده است. ،طلبی و براندازی علیه دولت مرکزی یا شروع به آنهاتجزیه

هراسند و سرزمینی میهمچنان از تهدیدهای درون هرچند کشسورهای دارای رویکرد سسوم  

ه این است ک ،اندولی گامی که به جلو نهاده ،گیردامنیت ملی در نظر میآن را بخشسی از مفهوم  

دهند تا وانمود کنند ارچو  قانون انجام میر پشسستیبانی از امنیت ملی را در چهای خود داقدام

 گیرد.امنیت ملی در طول نظام حقوقی آن کشورها جای می

 

 گیرینتیجه
کوشسسسد تا از دف اسسسست. هر نظام حقوقی میهم ارزش و هم ه ،امنیست ملی در نظام حقوقی 

عنوان ارزش حمایت کند و نیز با اجرای از امنیت ملی به ،های حقوقیها و گزارهرهگذر مقرره

بودن امنیت ملی، وابسته بودن و هدفها به جامعه امن دست یابد. با این حال، ارزشاین مقرره

ر معنای امنیت همزمان ساختار سیاسی و به مفهوم و جایگاه آن اسست. اگر مفهوم امنیت ملی د 

که حتی امنیت ملت در اولویت باشسسسد، نظام  ،دولت باشسسسد -شسسسهروندان یا همان امنیت ملت

که از دید جایگاه، اگر کوشد؛ همچنانحقوقی در مسیر اصلی خود به راستی برای این ارزش می

درون نظام حقوقی قرار  های جامعه به شسسسمار رود که درای از حوزهامنیت ملی همچون حوزه

 کوشد.سیدن به این ارزش و هدف میگیرد و نه در بیرون از آن، باز نظام حقوقی برای رمی
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ی پیوند نظام حقوق با موتوعشدن بر حوزه امنیت ملی قید و شسرط نظام حقوقی برای مسلط 

، های حقوقی اسسستپشسستوانه اجرایی مقرره دولت چوندارد.  ارتباط ویشه نظام کیفری با دولتبه

توانسد نظام حقوقی را در جایی که امنیت خود در میان باشسسسد، به کنار گذارد و امنیت ملی را  می

آید که . از این رو، وتعیتی پیش میکندهمچون اسستثنا یا حتی قاعده برتر بر نظام حقوقی مسلط  

 طور مسسستقیمشسسود که بهتسسوعی رو به رو مینظام حقوقی نیازمند تسمانت اجراهای دولتی، با مو 

ف هایش بر حق و تکلییعنی امنیت ملی. اینجاست که نظام حقوقی که گزاره ؛مطلو  دولت است

اند در بتودولت همچنان پذیرد تا را به ناچار می به نام مصلحت ورود مبنای دیگری ،استوار است

ظام چنین ن ،لحت حمایت کند. با این حالرا با مبنای مصسسس شبانی کند و امنیتنظسام حقوقی دیده 

   ای بیمار خواهد بود و امنیت ملی را در درون خود قرار نداده است.حقوقی

امنیت ملی ایران دسستاورد سه بستر مهم است: نخست، انقال  اسالمی که پاسخی منفی به  

گرایی دوره پهلوی به سسسسمت امنیت سسسسلطنت و حکومت و فراموشسسسی حقوق و  جانبهیسک 

های فردی بوده اسست. دوم، شریعت اسالمی که بیانی از توجه همزمان به حقوق افراد و  ادیآز

رابر طلبی و پاسخگویی در بامنیت حکومت بوده و در سیره پیشوایان دینی، نقدپذیری، مساوات

دهد. سوم، قانون اساسی ایران که این توجه همزمان را به گویایی نشان می ،اختیارهایی که دارد

ه امنیت ملی را در سسسه وظیفه همگانین امر به معروف و نهی از منکر، پاسسسداشسست همزمان   پای

ر ب ،های فردی و برخورد اخالقی و حسنه با غیرمسلمان قرار داده و در برابرامنیت ملی و آزادی

در کنار اصول دین پافشاری کرده است. این سه بستر به  یعنوان اصلآزادی و کرامت انسسان به 

های انجامد: پیوند وظیفهبرای فهم خاسسستگاه امنیت ملی در نظام حقوقی ایران می یمهممبنای 

 همگانی و حقوق همگانی که برگرفته از تکلیف و حق است. 

هم به مصلحت حکومت و هم  ،آغازدمبنای مصلحت که وارونه حق و تکلیف، از جمع می

کوشند ها نیز میپردازد؛ هرچند اصالتاً مصلحت برای جامعه است و دولتمصسلحت جامعه می 

ن عنوان مبنا در قانومصلحت به هرچندهای خود را به نام مصلحت جامعه بشناسانند. تا خواسته

  نقش مجمع تشخیولی جایگاهی استثنایی دارد. هم اسی برای امنیت ملی شناسانده شده، اس

مصلحت و هم شورای عالی امنیت ملی و گاه دیگر نهادهای حکومتی و نظامی، تنها در صورت 

عنوان بازوان امنیت به ،وجود برخی مشسسکالت یا تهدیدها که به روش عادی قابل حل نیسسستند
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لی مبرای حفظ امنیت  ،، باید دانست که مبنای مصلحتبا این حال .اندملی در نظر گرفته شسده 

 محور. است و نه تقویت آن و نیز چهره استثنایی دارد و نه قاعده

های پس از انقال  بیشسستر بر دو وتسسع جنگ یا نظام حقوقی امنیت ملی در ایران در سسسال

دوره حسسساس بوده و کمتر با وتسسعیت ثبات همراه شسسده اسسست. از این رو، وتسسعیت جنگ یا 

المللی است، های بینادی و اجتماعی یا تحریمهای اقتصهای حسساس که ناشسی از بحران  دوره

های حیات جمهوری اسالمی ایران، شکنندگی امنیت ملی مطرح سسبب شسده تا در بیشستر سال   

 عنوان قاعده برای پاسداشت امنیت ملیبه ،روداستثنایی به شمار می یشود و مصلحت که مبنای

حقوقی انجامیده و نظام حقوقی در  به دوری امنیت ملی از مبانی اصلی ،مطرح شسود. همین امر 

هسسا ای از مقررههسسای دیگر، مجموعسسهایران هنوز نتوانسسسستسسه برای امنیسست ملی در کنسسار حوزه

 شده ترسیم کند.های روشن و از پیش تعیینوگزاره

ت ملی امنیای که به گونه ؛امنیت ملی با نظام حقوقی است پیشسنهاد این مقاله، سازگارکردن 

حقوقی شود و هم در طول و درون آن جای بگیرد. در این حال، امنیت ملی  هم بخشی از نظام

شسسود؛ جایی که همگان برخوردار می ،از مبانی اصسسلی خود که پیوسسستگی حق و تکلیف اسسست

 کوشند و جایی که همگانمی ،هایی که دارندبرای پاسداشت امنیت ملی بر اساس حق و تکلیف

 دانند.امنیت ملی ایران را از آن خود می
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