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 مقدمه. 1

شک آزادی و امنیت دو کلید دستیابی به یک جامعه مترقی بی

ه و حکومتی مردمی است. در پرتو این دو اصل است که هرگون

تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب 

نی انوسیله مرجع صالح قآزادی نیز استثنایی است که تنها به و

 از و مستند به آیین دادرسی قانونی و با رعایت موازینی که

پذیر شود، امکاناحترام به اصل آزادبودن افراد ناشی می

گردد. با این حال همواره در طول تاریخ میان امنیت و می

 ابلحقوق بنیادین و آزادی افراد تعارضی جالب توجه و غیر ق

 پارادوکسی که اگر توان توازن میان حل وجود داشته است.

ها میسور گردد، موجبات قطعی رشد یک نظام حقوقی و آن

ض عارتبالتبع کشور را هموار خواهد کرد. تکون، تکامل و تطور 

های حقوقی امنیت با حقوق بنیادین چنان جایگاهی در نظام

اند. یافته است که بحثی اساسی در ارتباط این دو شکل داده

 نست چنانچه این پاردوکس در جهت کنترل متقابل وباید دا

 ود،منطقی هریک از دو مفهوم امنیت و آزادی به کار گرفته ش

های مفید و مقبول است. نقطه اوج مقابله با حقوق و آزادی

خ بنیادین زمانی است که اتهام یا جرمی علیه امنیت ملی ر

، دهد که براساس آن صدمه و لطمه به حاکمیت، اقتدارمی

گردد. منافع، مصالح، استقالل و تمامیت ارضی کشور مطرح می

 های بنیادین با جرائماینجاست که اوج تعارض حقوق و آزادی

گردد. بنابراین آنچه در حمایت علیه امنیت ملی مطرح می

یابد، های بنیادین اهمیت اساسی میکیفری از حقوق و آزادی

 وله حقوق کیفریچگونگی تأمین حمایت است. در واقع در مق

شود، یعنی آنگاه که پای منافع ملت و حکومت مطرح می

م دیده آن مردم و هیأت حاکمه )در اینجا حاکجرائمی که زیان

 قدممعادل( است، اتخاذ تصمیم میان برقراری امنیت ملی و یا 

های نظام های بنیادین یکی از دشواریدانستن حقوق و آزادی

 دهد. حقوقی و سیاسی را نشان می

دانستن امنیت بر حقوق و یا حقوق بر با توجه به اهمیت مقدم

های حقوق کیفری رویکردهای خاصی در پیش امنیت، نظام

دادن ترتیب این سؤال مطرح است که با رخگیرند، بدینمی

جرائم علیه امنیت ملی در جامعه اسالمی، حقوق کیفری 

یت برقرار تواند توازنی میان حقوق مردم و حاکمچگونه می

نماید و اصوالً حوزه گستره حقوق جزا تا به کجاست و آیا 

ای که مقاله فرضیه انگاری نمود؟توان همه موارد را جرممی

گذارد، این است: دستیابی به حقوق و حاضر به بحث می

های اسالمی نیازمند اتخاذ های بنیادین در نزد آموزهآزادی

دالیل مختلف باعث رویه کیفری برای کسانی است که به 

زدن نظم و امنیت عمومی جامعه به تبع آن تهدید حقوق برهم

 شوند. شهروندان می

 

 . مالحظات اخالقی2

پژوهش حاضر رعایت اصول اخالقی را از جهات مختلفی از 

برداری علمی و اخالقی از منابع علمی و همچنین جمله بهره

ه و مالک حرکت بر مبنای اصالت داشتن تحقیق در نظر داشت

 قرار داده است.

 

 ها. مواد و روش3

شده در بودن مطالعه حاضر، روش استفادهبا توجه به کیفی

پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است که از منظری استداللی 

یت نسبت به موضوع حقوق و آزادی بنیادین و جرائم علیه امن

 ملی پرداخته شده است. 

 

 ها. یافته4

م به منزله فقدان حقوق و فقدان حقوق کیفری در اسال

های بنیادین است. از این جهت حقوق کیفری در اسالم آزادی

های بنیادین است و تعارضی با آنان ندارد. مقوم و حامی آزادی

جرائمی که علیه امنیت ملی هستند و حقوق شهروندان را به 

مندی شهروندان از امنیت و آسایش، الناس، بهرهعنوان حق

بر آزادی بیان و عقیده در چارچوب قانون  حق بر حیات، حق

دهند. بنابراین امنیت و تأکید بر شرع را مورد تعرض قرار می

مقوالتی نظیر امنیت ملی در حقوق کیفری اسالم، قانون 

زنندگان امنیت اساسی ج.ا.ا و مواضع سختگیرانه در قابل برهم

شهروندان از جهت دیگری نیز قابل تفسیر است و آن هم نقش 

شدن ساختن تهدیدات آزادی و فراهممؤثر امنیت در برطرف

شرایطی برای فعالیت آزادانه شهروندان در چارچوب شرع 

است. به همین دلیل جرائم خطرآفرین نظیر جاسوسی، 
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گرایانه، مشمول محاربه، فعالیت مسلحانه، شورش و باغی

های سهمگینی هستند که حقوق کیفری اسالم بر آن مجازات

نماید. احکام مختلفی برای محاربه، افساد فی االرض میتأکید 

و جاسوسی در نظر گرفته شده است که همگی در راستای 

اقدام علیه امنیت ملی تفسیر شده و نیازمند اتخاذ مواضع 

 های بنیادین حاصل شود. سختگیرانه هستند تا آزادی

 

 . بحث5

 . پیشینه تحقیق1-5

و جرائم علیه  کیفری شده در حوزه حقوقتحقیقات انجام

 امنیت ملی بسیار گسترده و متنوع هستند که در چند دسته

 گیرند:جای می

 ـ تحقیقاتی که صرفاً به مبحث امنیت ملی پرداخته و از1

اند و تا منظری سیاسی و حقوقی بدان توجه نشان داده

ـ رویکردهایی 2دهند؛ حدودی، امنیت را بر آزادی ترجیح می

د داننم بر هرگونه فعالیت حقوقی و کیفری میکه آزادی را مقد

شده  های لیبرالی بناکه این رویکرد، غالباً با تکیه بر آموزه

را  ـ رویکردهای دیگری که قواعد و قوانین سختگیرانه3است؛ 

 دانستن امنیت بر همه حقوقبرای برقراری امنیت ملی و مقدم

دیدات و بازگذاشتن دست دولت و حاکم برای مقابله با ته

 اند.داخلی و بیرونی را مد نظر قرار داده

خاذ ات با این حال، مقاله حاضر درصدد فراروی از این دیدگاه و

های رویکرد جدیدی است که بتواند حدود و ثغور آزادی

 قوقحبنیادین را با توجه به جرائم علیه امنیت ملی از منظر 

، حاضر کیفری مورد توجه قرار دهد. بنابراین رویکرد پژوهش

 رویکردی بنیابین و جدید است. 

 

 . نوآوری تحقیق2-5

ترین نوآوری تحقیق حاضر، بررسی رویکرد جدیدی است مهم

های بنیادین و تواند سازشی میان حقوق و آزادیکه می

همچنین جرائم علیه امنیت ملی برقرار نماید. نکته مهم آن 

یادین و های بناست که در این رویکرد جدید، حقوق و آزادی

جرائم علیه امنیت ملی نه در تقابل با یکدیگر، بلکه مقوم و 

شود. به لحاظ تقدم نیز باید گفت که پشتوانه یکدیگر تلقی می

شدن اسباب و شرایط دستیابی به برقراری امنیت و فراهم

شدن شدن تهدیدات بیرونی و فراهمامنیت ملی، باعث کاسته

جامعه اسالمی است. بستری برای خودشکوفایی افراد در 

بنابراین حقوق کیفری برای برقراری امنیت ملی به معنای 

های دیگر حمایت از آزادی تلقی شده است که در پژوهش

 بدان توجه نشده است. 

 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق3-5

ت های بنیادین و همچنین دفاع از امنیدفاع از حقوق و آزادی

الش عمده محسوب یک چ های حقوقی و سیاسیملی در نظام

شود. به همین دلیل تحلیل ارتباط میان حمایت کیفری از می

های نظام سیاسی در جرائم حقوق بنیادین و حفظ چارچوب

های سیاسی است. علیه امنیت ملی یک وظیفه اساسی در نظام

همچنین تبیین اهمیت حمایت کیفری از حقوق بنیادین با 

 یافته و در نظرسازمانرعایت امنیت ملی و مقابله با جرائم 

 گرفتن مجازات مشخص برای آن جرائم، نیازمند ایجاد سازش

های بنیادین و جرائم علیه میان دو مقوله حقوق و آزادی

امنیت ملی است. همچنین ضرورت برقراری توازن میان دو 

 اضرمقوله آزادی بنیادین و جرائم علیه امنیت ملی، پژوهش ح

در پرتو حقوق کیفری اسالم  درصدد است تا این شرایط را

ند کمورد بحث و بررسی قرار دهد و در نهایت رویکردی ارائه 

 که در پرتو آن بتوان با توجه به حقوق کیفری در اسالم،

های بنیادین و جرائم علیه امنیت ملی را سازش میان آزادی

 توجیه نمود. 

 

 های تحقیق. محدودیت4-5

اضر، عدم پرداختن ی تحقیق حترین محدودیت پیش رومهم

ن به مقوله امنیت ملی از نگاه متفکران مختلف است. همچنی

رویکردهای مختلف حقوق کیفری در جهان و حتی اسناد 

 المللی نسبت به حقوق بنیادین و جرائم علیه امنیت ملیبین

 نیز مورد توجه پژوهش حاضر نبوده است. بنابراین چارچوب

لی و حدود و ثغور بحث حاضر در راستای مقوله امنیت م

 های بنیادین بر مبنای حقوق کیفری اسالم با رجوع بهآزادی

  قانون اساسی و دیدگاه فقها و حقوقدانان احصا شده است.
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 . امنیت ملی 5-5

ها در و نیز معادل آن« امنیت»و « ملی»در حالی که کلمات 

های دیگر، هر دو در زمره مفاهیم قدیمی هستند، اما زبان

 .(1)شود ها با یکدیگر یک پدیده جدید محسوب میترکیب آن

ای معناکردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز کار پیچیده

های مختلفی نسبت به آن وجود دارد. اغلب است و دیدگاه

پردازان و مکاتبی که در قرن اخیر برای تعریف این واژه نظریه

و به عبارتی تو خالی، « چند وجبی»، «مبهم»، «پررمز و راز»

مفهومی ضعیف و از اند، معتقدند امنیت ملی از لحاظ کوشیده

نظر تعریف مهم، اما از نظر سیاسی، مفهومی قدرتمند باقی 

مانده است و یا اینکه امنیت یک مفهوم چند وجهی است. به 

همین دلیل درباره معنای آن اختالف نظر زیادی وجود دارد. 

های لغت درباره مفهوم کلی امنیت، تعاریف مندرج در فرهنگ

یا احساس ایمنی که ناظر بر  بر روی احساس آزادی از ترس

اغلب اندیشمندان . (2)امنیت مادی و روانی است، تأکید دارند 

ترین نیاز بشر برای یک ترین و مبرماز امنیت به عنوان حیاتی

ها زندگی جمعی را آغاز زندگی اجتماعی از دورانی که انسان

نموده تا به امروز که جهان به سمت نظمی یکپارچه به پیش 

اند، اما امنیت ملی به آن معنا که بتواند رود، یاد کردهمی

ث تهدیدات داخلی و خارجی مبرا نگه حقوق ملت را از حی

باشد که مورد حمایت دارد، واجد رویکرد حقوقی نیز می

 گیرد. در این صورت،مقررات داخلی هر کشوری نیز قرار می

ب مجازات برای متخلفان شده مستوجعدول از مرزهای تعریف

شده  است. علیرغم تعاریف متعددی که از امنیت ملی ارائه

یک ملت وقتی امنیت دارد که مجبور »فت: توان گاست، می

نباشد منافع مشروع خویش را برای احتراز از جنگ، قربانی 

کند و در صورت لزوم نیز قادر باشد که منافع مشروع خویش 

در این صورت، امنیت . (3)« را از طریق جنگیدن حفظ کند

ها در جامعه و ضرورت ملی نیز بر حفظ حقوق بنیادین انسان

ورزد، اما چالش اصلی جایی رخ محافظت از آنان تأکید می

ها از امنیت ملی، حدود و ثغور دهد که تعاریف و برداشتمی

حت تأثیر قرار دهد و یکی، دیگری را به های بنیادین را تآزادی

عقب رانده یا مانع تحقق آن شود. به همین دلیل یکی از 

های بنیادین با مباحث حقوق کیفری، دفاع از حقوق و آزادی

 در نظرگرفتن جرائم علیه امنیت ملی است. 

 

 های بنیادین. حقوق کیفری و آزادی6-5

های بنیادین در آزادی وبردن به حقوق برای شناسایی و پی

الملل نیازمند در نظرگرفتن اعالمیه حقوق بشر و سطح بین

های متعدد حقوق بشری هستیم که غالباً مورد همچنین نسل

های سیاسی در سطح جهان قرار گرفته است. به پذیرش نظام

شر بعبارتی دیگر، برای آنکه بتوان مجموعه مشترکی از حقوق 

 یاننطقی و وابستگی متقابل مرا بشناسیم، نیازمند ارتباط م

با عنایت به اعالمیه . (4)یم های متعدد حقوق بشر هستنسل

توان حقوق های حقوق بشری، میحقوق بشر و همچنین نسل

اشتن مسکن مناسب، حق دهای بنیادین را شامل و آزادی

مندی از حداقل های بهداشتی، حق کار، حق بهرهمراقبت

امکانات معیشتی، داشتن حقوق و آزادی یکسان و بدون 

ن، ر برابر قانوتبعیض، امنیت، نفی بردگی، شکنجه، تساوی د

و  نفی توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه، حق دادرسی عادالنه

علنی، اصل برائت، امنیت زندگی خصوصی، حق اقامت آزاد، 

 ذهبحق تابعیت، حق ازدواج و مالکیت، آزادی فکر، عقیده و م

ین او بیان، شرکت در مجامع، حق انتخاب و... در نظر گرفت. 

ون قالب عناوین دیگری در قان موارد به شکل مشابه و یا در

 اساسی ج.ا.ا نیز قابل مشاهده است. 

با این حال، حقوق کیفری اسالمی نگرش متفاوتی نسبت به 

شدن به ها در پیش گرفته است و با اهمیت قائلسایر روش

های بنیادین بشری و امنیت شهروندان، مصادیق و آزادی

در جامعه  دالیل مجازات کیفری برای بهبود زندگی افراد

های اسالمی را مطرح کرده است. بنابراین حدود و ثغور آزادی

بنیادین در مقوله آزادی بیان در حقوق کیفری اسالم، هم ناظر 

بر رفتارها و اعمال شهروندان است و هم اینکه مرزها را برای 

های بنیادین از سازد، زیرا نقض حقوق و آزادیدولت روشن می

خطرات جدی برای تهدید امنیت روانی سوی دولت نیز یکی از 

ترین و اجتماعی شهروندان است. به عنوان مثال یکی از اساسی

ها هستند که در زنی، رسانهانگاری و برچسبابزارهای مجرم

کننده بر آزادی بیان و های فاقد سازوکارهای نظارتنظام
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محدودیت آن، برای سوءاستفاده از حقوق شهروندان به کار 

های سیاسی اقتدارگرا و شود. این رویکرد در نظامیگرفته م

قانون  33بر همین اساس، ماده . (5)شود توتالیتر دیده می

مطبوعات در جمهوری اسالمی ایران در زمینه آزادی 

مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات »دارد: مطبوعات بیان می

سازنده، پیشنهادات و مسائل مردم و مسؤولین را با رعایت 

جامعه، درج و به اطالع عموم  موازین اسالمی و حفظ مصالح

 «برسانند.

 حقوق کیفری و آزادی بنیادین در دیدگاه حقوق اسالمی از

 خورند که بر مبنای بینش حکومتداریآنجایی به هم پیوند می

 رارقدر اسالم، منافع حیاتی و اساسی آحاد جامعه مورد تعرض 

ز نگیرد. به طور مشخص، مقصود از منافع حیاتی و اساسی نی

نیت داخلی و خارجی و همچنین برقراری آسایش عمومی ام

ین بنابراین اعطای حقوق و آزادی بنیاد. (6)شهروندان است 

بایست به نحوی باشد که سازشی میان حقوق شهروندان از می

حیث فردی و اجتماعی و برقراری امنیت و آسایش عمومی 

لی ت مایجاد نماید. اتخاذ مجازات شدید برای جرائم علیه امنی

ساالرانه بر مبنای اصول و قواعد بودن تسلط مردمنشانگر حاکم

را در همه ابعاد مختلف آن « الناسحق»ی است که دین

رع شپذیرفته است، حتی قوانین کشور ما که منبعث از قوانین 

 اسالم است، ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در

ات خارج از قلمرو ایران را مانعی برای اِعمال قانون مجاز

ترتیب بدین، (7)داند میگونه جرائم ناسالمی نسبت به این

جرائمی که خارج از قلمرو حاکمیت کشور ایران توسط هر 

رائم جره شخص اعم از ایرانی یا غیر ایرانی ارتکاب یابد و در زم

علیه امنیت و آسایش عمومی به حساب آید، مرتکب یا 

 ت)در بیان صالحی 1392ق.م.ا مصوب  5مرتکبان بر طبق ماده 

ا. قانون م. 3شوند. همچنین ماده واقعی( محاکمه و مجازات می

نیز به همین مسأله اشاره کرده و رسیدگی به  1392مصوب 

ی کلیه جرائمی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوای

یابد را بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران ارتکاب می

 داند. جزایی ایران می

وق کیفری در اسالم، حامی حقوق و آزادی بنیادین است. حق

تنها به معنای تقدم امنیت بر از آن جهت که حق بر امنیت نه

های بنیادین و نه نافی آن است، زیرا در این حقوق و آزادی

نگرش، مصونیت و امنیت افراد که در نگاه کالن امنیت ملی 

از هرگونه  مشود، به معنای آن است که عموم مردخوانده می

تعرض و تجاوز، مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، 

های غیر قانونی و خودسرانه یا اعمالی شکنجه و سایر مجازات

باشد، برحذر ها میکه در تعارض با شؤون و حیثیت انسان

باشند. همچنین در زندگی عموم مردم در جامعه اسالمی، 

، فحشا و... نیز نباشد. کشی، بردگیاسارت، تملک و بهره

هاست بنابراین تضمین امنیت ملی، پایه و اساس تمام آزادی

های فردی معنی و مفهوم خود را که با فقدان آن سایر آزادی

به همین دلیل است که قرآن کریم بارها . (8)دهد از دست می

تعرض و تجاوز به حدود دیگران را به صورت عام تحریم نموده 

شدن به امنیت ملی ای برای اهمیت قائلاست که خود پشتوانه

وَالَ تَعْتَدُواْ إِنََّ اللَّهَ »است. در قرآن کریم چنین بیان شده است: 

نکنید، زیرا خداوند و تعدَّی ؛ و تجاوز الَ یُحِبَِّ الْمُعْتَدِینَ

مقوله امنیت و  هرچند ،(9)« داردتجاوزگران را دوست نمی

زنند، تعیین مجازات برای کسانی که امنیت مردم را برهم می

حائز اهمیت فراوانی است، اما روش قرآن، برای دستیابی به 

امنیت ملی، دشمنی را روا ندانسته است، مگر برای کسی که 

دشمنی کرده و حقوق افراد را پایمال کرده باشد. به فرموده 

لُوهُمْ حَتََّى الَ تَکُونَ ِفتْنَةٌ وََیکُونَ الدَِّیُن لِلَّهِ وَقَاتِ»قرآن کریم: 

؛ و با آنان پیکار کنید تا فَإِنِ انتَهَواْ فَالَ عُدْوَانَ إِالََّ عَلَى الظََّالِِمینَ

ای باقی نماند )و نیرویی نداشته باشند که با آن بتوانند فتنه

خدا گردد  شما را از دینتان برگردانند( و دین )خالصانه( از آن

)و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آیین خویش 

 .(9)« زیست کنند(

ترتیب در این رویکرد، آزادی به معنای نفی هرگونه عامل بدین

، شود و جنگ، تروریسمبازدارنده و تهدیدات ناشی از آن معنا می

برنده آن هستند. محاربه، بغی و... نافی آزادی انسانی و از بین

همچنانکه فقر، عدم آموزش و فشارهای سیاسی نیز در همین 

شخص، حقوق کیفری در زمینه گیرند. به طور مدسته قرار می

های بنیادین بر این باور هستند که ارتباط امنیت ملی و آزادی

روند. آزادی، )نه قدرت این دو، دو روی یک سکه به شمار می

آورد. بنابراین آزادی، یا نظم(، امنیت واقعی را به وجود می
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ترتیب تقدم امنیت بر آزادی بدین، (10)امنیت است 

صورت بیان شود که در حقوق کیفری اسالم، بایست بدینمی

اگر امنیت نباشد و عموم مردم از مصادیق ناامنی مصون 

نباشند، آزادی منفی )آزادی از( و آزادی مثبت )آزادی برای( 

 معنایی ندارد. 

 

 حقوق کیفری و جرائم علیه امنیت ملی .7-5

های بنیادین با عنایت به پیوند امنیت ملی و حقوق و آزادی

هایی که در جهت وجود حقوق توان گفت از جمله استداللمی

شود، کیفری در اسالم برای برقراری امنیت در سطح جامعه می

ی حمایت از حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان

ا رد ببه این دلیل که عدم برقراری مقررات الزم در برخواست. 

دهند، کسانی که حق حیات انسانی را مورد تعرض قرار می

نوعی نقض حق حیات قربانی است. در این شرایط، عدم 

 هایی که در معرض تهدید هستندحمایت دولت از افراد و گروه

ها و افراد خاصی مخدوش و حق حیات آنان توسط گروه

بنابراین با  .(11)ات است ای از نقض حق حیود، جلوهشمی

شدن مصادیق شدن قوانین و مقررات و همچنین مشخصحاکم

شدن توان علل و دالیل پیادهجرائم علیه امنیت ملی، می

های حقوق کیفری اسالم در راستای سازگاری حقوق و آزادی

 بنیادین و جرائم علیه امنیت ملی را مشاهده نمود. 

ملی و نقض  های تهدید علیه امنیتترین جلوهیکی از مهم

ن بشری در اسالم، اَعمال تروریستی های بنیادیحقوق و آزادی

ترین حقوق برنده ابتداییاست، زیرا اَعمال تروریستی از بین

انسان در جامعه اسالمی است و در حقوق کیفری اسالم، 

ترین ای در این زمینه وجود دارد، زیرا مهمقوانین سختگیرانه

زمینه، تأمین امنیت اتباع خود در وظیفه دولت اسالمی در این 

مواقع بروز حادثه تروریستی است. به این دلیل که اَعمال 

تروریستی از جمله مواردی هستند که به صورت آشکار، مانعی 

برای تحقق حقوق بنیادین بشری محسوب شده و این با 

اهداف دولت اسالمی که رعایت حقوق شهروندان را یکی از 

توان اند، تنافی دارد. در این رابطه میدوظایف اصلی خود می

به بحث آزادی عقیده و فعالیت منتقدانه در جامعه و 

های تهدیدآمیز در قالب فعالیت نظامی اشاره نمود و حرکت

ها را مورد مالحظه قرار داد، از جمله اینکه یکی های آنتفاوت

های بنیادین، حق آزادی بیان و های حقوق و آزادیاز جلوه

قانون  26تا  22ه است که در قانون اساسی )اصول عقید

به لحاظ مبنایی این حق در اساسی( نیز پذیرفته شده است. 

حقوق ایران مورد احترام قرار گرفته است، اما ضمانت اجرای 

نقض این حق، در قوانین مورد تصریح قرار نگرفته است و 

حدود و ثغوری برای آن مشخص نشده است. بنابراین بیم آن 

رود که حق مذکور، در بسیاری موارد مورد تعرض قرار می

کردن دارای دار گردد. بدیهی است که مخالفتگرفته و خدشه

حدود و ثغوری است که نباید موجب قرارگرفتن در مصادیق 

مجرمانه گردد. به عنوان مثال نباید شخص مخالف و منتقد از 

رو شود و از سوی دولت و نظام سیاسی با افترا و توهین رو به 

های بنیادین آنان حقوق شهروندان درباره حقوق و آزادی

سوءاستفاده شود. این نکته در تمامی مواردی که حقی به 

ترتیب جامعیت شود، قابل اعمال است، بدیناشخاص داده می

قوانین کیفری باید به نحوی باشد که راه را بر هرگونه تعرض و 

أت حاکمه باشد و چه از تجاوز بازدارد، چه نقض از سوی هی

بایست سوی شهروندان صورت گیرد. در هر دو صورت می

به طور  .(12)ضمانت اجراهای مؤثر کاری در نظر گرفته شود 

دهد مصداقی نیز حقوق کیفری داخلی کشور ما نیز نشان می

الملل، در حقوق داخلی که امروزه عالوه بر حقوق جزای بین

ق.م.ا.  142به استناد ماده « یمسؤولیت کیفر»نیز مفهوم 

، عالوه بر اشخاص حقیقی )انسان(، به اشخاص 1392مصوب 

حقوقی نظیر یک مؤسسه فرهنگی و... تسری یافته است و 

امکان تحقق بزه از جانب اشخاص حقوقی نیز پذیرفته شده 

است. بر این اساس باید همواره توجه نمود که هرچند محور 

باشد، اما در شخاص حقیقی میبحث ارتکاب بزه از جانب ا

جای بحث به فراخور موضوع قابلیت تسری به اشخاص جای

 حقوقی نیز وجود داشته و در برخی موارد نیز اشاره شده است. 

با این حال حدود و ثغور آزادی بنیادین، امنیت عموم جامعه یا 

امنیت ملی را به عنوان خط قرمز خود در نظر گرفته و اقدامات 

زننده نظم و امنیت جامعه را تحت تعقیب ه و برهممتخاصمان

زدن نظم و امنیت شهروندان دهد، از جمله برهمشدید قرار می

بردن به اسلحه از جمله مصادیق محاربه در و همچنین دست
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های سختی رو به رو نظر گرفته شده است که با مجازات

ر از شوند. بنابراین در باب امنیت جامعه اسالمی، قانونگذامی

فلسفه و اهداف مجازات دور شده و تنها چیزی که هدف وی 

ها است است، حفظ امنیت از طریق اعمال شدیدترین مجازات

بنابراین مرز آزادی و دستیابی به آن به عنوان یکی از  .(10)

ای حقوق بنیادین انسانی در جامعه اسالمی آن است که خدشه

بر امنیت جامعه وارد نسازد. تأکید بر ایجاد امنیت در جامعه 

های بنیادین تا جایی اسالمی در راستای حفظ حقوق و آزادی

رض و نظایر است که جرائمی نظیر محاربه و افساد فی اال

امنیت ملی در ها، از جمله محورهای اصلی جرائم علیه آن

محاربه در  انگاریجرم .(13)حقوق کیفری ایران قرار گیرند 

های بنیادین بشری و حقوق کیفری، مبتنی بر حفظ آزادی

لفی نظیر امنیت و رعایت حقوق افراد جامعه از جهات مخت

آسایش روانی است. بنابراین پشتوانه استداللی محاربه به 

عنوان یک جرم آن است که باعث ایجاد ترس و وحشت در 

بودن فرد شود و از این جهت تردیدی در جزاییمیان مردم می

سوره مائده  34و  33خداوند در آیات . (6)محارب وجود ندارد 

موضوع و حکم محاربه را بیان فرموده و فقها با استناد به کتاب 

و سنت، محاربه را تعریف و احکام آن را که از حدود الهی است 

اند، اما در خصوص تعریف و چگونگی تعیین تبیین کرده

فقها که قانونگذار از مجازات آن اختالف نظر دارند. قول مشهور 

آن تبعیت کرده، قول به تخییر و تعیین مجازات توسط حاکم 

 است.

آزادی عقیده و بیان در اسالم هرگز پذیرای رویکردهای 

متخاصم و مسلحانه نیست. به همین دلیل از نظر فقهای 

انگیزی و ایجاد ناامنی، رویکردهای مختلف، درباره فتنه

اگر شود، همچنانکه بیان می ای مطرح شده است.سختگیرانه

گناه کند، مجازات قتل فرد محارب اقدام به کشتن انسان بی

شود. همچنین اگر اموال مردم را به برای او در نظر گرفته می

ها وسیله سالح و تهدیدکردن ببرند، انگشتان دست و پای آن

زمان اقدام به قتل و سرقت اموال شود و اگر هم همقطع می

شود، د، مجازات اعدام برای آنان در نظر گرفته میمردم نماین

اما اگر تنها به روی مردم سالح کشیده باشند، بدون اینکه 

خونی ریخته شود یا سرقتی انجام گیرد، مجازات تبعید به 

منظور تأمین  . به(14)شود شهری دیگری برای آنان منظور می

حتی حقوق کیفری نفس تشکیل گروه برای امنیت ملی، 

زدن نظم و امنیت جامعه را مصداق اخالل در امنیت برهم

ها در نظر های سنگینی برای آنکشور تلقی نموده و مجازات

قانون مجازات  288و ماده  187گرفته است که در قالب ماده 

. (15)وان یک جرم مستقل شناسایی شده است اسالمی به عن

ی در جامعه اسالمی باعث شده تا گستردگی حقوق شهروند

لزوم حمایت از همه شهروندان، حتی غیر مسلمانان به عنوان 

امری در راستای برقراری امنیت جامعه در نظر گرفته شود. 

بدون تأکید بر اینکه فرد مسلمان باشد یا نباشد. در این زمینه 

آمیز است تأکید اسالم بر وفای به عهد و لزوم زندگی مسالمت

هرچند در ، (16)زدن آن، مشمول جرم محاربه است رهمکه ب

های اسالم و متون فقهی، حکومت شایسته و مبتنی بر آموزه

یه شده است، اما آنچه الزمه برقراری شرع و رأی مردم توص

نظم و امنیت، دستیابی به حقوق اقتصادی و اجتماعی و سایر 

رود، پذیرش یک قوه مرکزی حقوق بنیادین به شمار می

)دولت( برای رتق و فتق امور است. به همین دلیل، در فقه از 

، «امام عادل»سخن به میان آمده است که با وجود « بغی»

رای تحقق جامعه اسالمی مطلوب وجود داشته و شرایط الزم ب

جرم . (17)شود شورش مسلحانه علیه وی نیز جرم تلقی می

معنا بغی به طور مشخص در نظام اسالمی کاربرد دارد، بدین

شود که در حکومت اسالمی اقدام که باغی به کسی گفته می

گیرد و اقدام به خروج در مسلحانه علیه حاکم را در پیش می

م کند. به عبارت دیگر، قربانی جربرابر حاکمیت اسالمی می

بغی، امام عادل به طور اخص و حکومت اسالمی به طور اعم 

است و درباره امام غیر عادل و غیر حکومت اسالمی مصداق 

توان از فعالیت گروهک ثال میبه طور م .(18)کند پیدا نمی

منافقین به عنوان بغی نام برد. برخی نیز بر این عقیده هستند 

که به دلیل خروج آنان از حاکمیت و فعالیت مسلحانه در 

جامعه اسالمی، وضعیت منافقین با بغی سازگاری بیشتری 

دارد تا محاربه و از این الزم است تا قواعد فقهی و مجازات 

هرچند که در ، (16)در قبال آنان اِعمال شود مربوط به بغی 

مقام اثبات و تعیین جرم، محاربه و بغی اشتراکات زیادی با 

رت آنچه روشن است اینکه رویکرد یکدیگر دارند. در هر صو
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های بنیادین، حقوق کیفری اسالم در خصوص حقوق و آزادی

ای است شدت و سختگیری زیاد در مورد رفتارهای مجرمانه

دهد که امنیت و آسایش شهروندان را در معرض خطر قرار می

انگاری آن، با شناخت و مقوله بغی و جرمضمن اینکه ، (19)

حقوق دو طرف آگاهی مردم و حاکمان در ارتباط است و اگر 

و بسترهای الزم برای پایبندی جدی به  به خوبی شناخته شود

ها فراهم گردد، بغی و تمرد در جامعه نیز به حداقل ممکن آن

فروکش خواهد کرد. از این رو شناخت حقوق مخالفان از یکسو 

 و انتظارات حکومت از سوی دیگر، بستر مناسبی برای پیشگیری

های سیاسی و جلوگیری از تعدیات و تجاوزات دو از آشوب

به حقوق همدیگر خواهد شد، لذا حقوق اجتماعی و طرف 

باشد. در این صورت است که سیاسی مردم قابل توجه می

های بنیادین و مواردی که منجر به نقض حدود و ثغور آزادی

شود، از جمله بغی و محاربه مشمول جرائم کیفری آنان می

 گیرند. شده و مرتکبان به این اعمال مورد مجازات قرار می

یکرد اخیر به شکل دیگری درباره مسأله آزادی بیان، رو

انتشارات اطالعات برای شفافیت در جامعه به عنوان یکی دیگر 

از حقوق بنیادین بشری با اعمال جاسوسی قابل بیان است. به 

توان حدود و ثغور آزادی عبارت دیگر در این مقایسه نیز می

ترتیب نمود، بدینبنیادین با جرائم علیه امنیت ملی را مشاهده 

های بنیادین، رویکرد حکومتداری اسالمی در باب آزادی

هرچند آزادی عقیده و بیان و انتشار اطالعات برای شفافیت را 

های انتشار اطالعات و اخبار پذیرفته است، اما میان انواع روش

تمایز قائل شده است. بنابراین جرائم علیه امنیت و افشای 

نموده و قابل پیگیری است. عالوه بر  اطالعات را جرم تلقی

این، حتی برای جرائمی نظیر جاسوسی، مجرم محکوم شده و 

جاسوسی از . (20)شود اموال شخص جاسوس نیز مصادره می

فقهای جمله مصادیق ناقض امنیت ملی است که حتی برخی 

اند که اگر مسلمانی اقدام به جاسوسی نماید مسلمان فتوا داده

و مطالبی را از مسلمانان به کفار خبر بدهد یا باعث شود تا 

شده بر جامعه اسالمی دشمنان اسالم از طریق اطالعات داده

کنند، غلبه نمایند، این عمل را در زمره گناه کبیره تلقی می

جاسوسی را از جمله گناهان کبیره توان هرچند در روایات نمی

دانست، اما بر مبنای حکم عقل، وقتی جاسوسی ضررش به 

مراتب از فرارکردن در جنگ بیشتر است، گناه کبیره محسوب 

بنابراین جاسوس و خیانت به کشور قطعاً از . (21)شود می

الم شمرده شده است که موجبات موارد تعزیر در فقه اس

مجازات قطعی برای مجرم را در پی دارد، همچنانکه در حقوق 

کیفری اسالم، برای جرائمی مانند قتل عمد و جاسوسی و 

خیانت به کشور، مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته 

 .(22)شده است 

 

 گیریتیجه. ن6

اهم جرائم علیه امنیت ملی در حقوق ایران، اقدامات تروریستی 

و خرابکارانه، جاسوسی و خیانت به کشور، محاربه و اخالل در 

زدایی و جنایت علیه ها، افساد فی االرض، بغی، نسلامنیت راه

باشد. موارد یادشده تنها بیانگر برقراری بشریت و شورش می

د، بلکه هدف اصلی آنان، حفظ حقوق و امنیت در جامعه نیستن

های بنیادین بشری و در یک کالم حمایت از امنیت ملی آزادی

شود. در این به عنوان آنچه حقوق اساسی ملت شناخته می

رویکرد، توجه به امنیت نه از حیث تقدم آن بر آزادی و عناصر 

گرفتن رویکردی برای دستیابی به حقوق آن، بلکه در پیش

های اساسی است. بنیادین انسانی از جمله آزادیاساسی و 

دادن به حقوق و امنیت ملی در این رویکرد به معنای اصالت

ها و تهدیدات ساختن محدودیتکرامت انسانی از حیث مرتفع

بیروانی و عوامل مزاحم در داخل جامعه اسالمی است. وظیفه 

نی دولت اسالمی نیز رعایت این حقوق بدون مداخله غیر قانو

شده شرع و هاست. بنابراین چارچوب تعییندر زندگی انسان

احکام منبعث از آن، قانون اساسی و همچنین حقوق کیفری 

عادالنه برای برقراری امنیت ملی و حفظ حقوق شهروندان 

است. بنابراین در این رویکرد تزاحمی میان حقوق انسانی و 

اید گفت که امنیت ملی وجود ندارد، هرچند از حیث انتقادی ب

تقدم امنیت بر حقوق و آزادی بنیادین، در برخی موارد به 

صورت افراطی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، به نحوی که 

توان چنین گفت که در در حقوق کیفری ایران مقنن به می

طور نسبی اقدامات مخل امنیت عمومی را مقدم داشته و تقدم 

نموده است. به دیگر آن بر حقوق و منافع فردی را تأیید 

عبارت تقدم امنیت بر حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 
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هایی همچون شدت به طور نسبی پذیرفته شده است. مؤلفه

انگاری گسترده، استعمال تعابیر و اصطالحات کلی مجازات، بزه

بینی صالحیت خاص بودن جرائم امنیتی و پیشو مبهم، مطلق

باشد. همانطور که مشهود رد میدر رسیدگی از اهم این موا

ها دارای قدر جامع شدت در مجازات و است، همه این مؤلفه

باشد. در حال حاضر برخی از عدم مماشات مقنن با خاطی می

مواد جرائم علیه امنیت مانند مقررات جاسوسی، محاربه و 

افساد فی االرض، تحریک نیروهای مسلح، تروریسم و 

باشد که هم نیازمند یران مبهم میسوءقصد، در حقوق کیفری ا

تری است، ضمن اینکه تصریح و هم نیازمند قوانین جامع

تواند حدود و ثغور شده از امنیت ملی نیز میتعریف پذیرفته

های بنیادین با این مقوله حساس را به نحو بهتری به ما آزادی

 نشان دهد. 

 ق حاضرتوان به این نکته پی برد که فرضیه تحقیدر نهایت می

ئم شود، از جمله اینکه حقوق و آزادی بنیادین و جراتأیید می

 بردنعلیه امنیت ملی از منظر حقوق کیفری اسالم نیازمند پی

کردن مجازات و شناسایی به این مطلب است که تعبیه

های ای برای حقوق و آزادیمجرمان علیه امنیت ملی، پشتوانه

کیفری و حمایت از بنیادین است و تنافری میان مجازات 

 های بنیادین وجود ندارد. به دیگر سخن، آنچهحقوق و آزادی

 تحت عنوان تفکیک میان جرائم تروریستی، جاسوسی، فعالیت

های قهری با آزادی بیان در چارچوب قانون، مسلحانه و روش

 از انتقاد از وضعیت موجود و عملکرد حاکمان و همچنین دفاع

ده از شفافیت و گردش اطالعات حقوق عامه مردم با استفا

های بنیادین شود، گویای دفاع از حقوق و آزادیمطرح می

ترتیب بر مبنای نگرش حقوق کیفری در اسالم، تا است، بدین

زمانی که مجازات افرادی که حقوق عمومی جامعه را مورد 

شوند، آمیز متوسل میغفلت قرار داده و به ابزارهای خشونت

 های بنیادین امیدوار بود. تحقق آزادی توان نسبت بهنمی

 

 . تقدیر و تشکر7

 وله در پایان مقاله از کسانی که در امر تدوین و نگارش مقا

 شود.ارائه نظرات اصالحی نویسندگان را یاری کردند، تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

ر دنویسندگان مقاله به صورت برابر و با همکاری و مشارکت 

 اند. مقاله حاضر نقش داشتهگردآوری و تدوین 

 

 . تضاد منافع9

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Ethical considerations: The present study has been written by 

considering the principles of citation, accurate and appropriate use of 

scientific resources and observing ethical and scientific methods in using 

the resources used. 
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criminal law and therefore there is no conflict between fundamental 

freedoms and national security in Islamic society. 
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