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:چكيده
امنيت فردي وضعيت مطلوبي است كه انسان در آن ضمن اطمينان از عدم تعرض به حقوق

مي فردي خود، زمينه آن اي را فراهم به ها، بهره بيند تا با بهبود  نفع خود مندي از امنيت فردي را

بر. افزايش دهد و براي آن مصاديقي بعضي از اسناد بين المللي از اين حق به صراحت نام ده

به. اند هم ذكر كرده و بررسي سخن متفكرين اين حوزه، ضروري است با تحليل مصاديق آن

فهم جامعي از آن رسيد، تا با شناسائي آن به عنوان يك حق فردي بتوان به دنبال آن در قانون 

ذ.اساسي بود كر عبارت با بررسي اصول قانون اساسي دانسته مي شود كه اين قانون بدون

و ضمن شناسائي موارد، به نحو گسترده»امنيت فردي« و متعلقات آن پرداخته اي به مصاديق

رو، مي توان محتواي اصلي از اين. تهديد، براي آن ضمانت اجراي مناسب در نظر گرفته است

و تامين حقوق فردي، به وضوح در قانون اساسي  اين حق را كه عبارت است از مصونيت
ك .ردمشاهده

: واژگان كليدي
و ناامني، امنيت فردي .قانون اساسي، امنيت، حق امنيت، تهديد

 Email: alizadeha@ut.ac.ir 0251-6166217: فاكس مسئول مقاله∗
:مجله منتشر شده استهمين زير در از اين نويسنده تاكنون مقاله

،.68شماره، 1384سال» شناختي در حقوق اسالمي رويكردي جامعه هاي پذيرش زمينه«
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 مقدمه
به عنوان يك حق اساسي از حق هايي است كه در اسناد حقوقي هر حق امنيت فردي

كه زمينهكشور، واالترين جايگاه را به خود اختصاص مي ساز دهد زيرا تنها اين حق است

معرفي اين حق مانند ساير حقوق. بوده تا افراد بتوانند آنها را به راحتي استيفا كنندحقوق ديگر

و اجتماعي. فقط با شناسايي متعلق آن امكان دارد به بررسي حيات فردي اين تحقيق، توامان

و ايجابي دولت براي تأمين امنيت مي پردازد و نيز اعمال سلبي . انسان

چه در قانون اساسي جمه وري اسالمي به صراحت از حق امنيت فردي سخن به ميان اگر

به  و در نهايت با شناسايي اين حق نيامده است، اما سعي كرده همه متعلقات اين حق را مطرح

دري قانون عنوان يك حق اساسي، ضمانت اجراي مناسب را، هم در عرصه و هم گذاري

به بنابراين، حق امنيت.ي اجرا براي آن مقرر كند عرصه كه در نخستين اسناد حقوق بشري

و يا در نص قانوني نسبتا مفصل خارجي ممنوعيت بازداشت خودسرانه اختصاص يافته بود

 شامل حق حريم خصوصي، حق تضمين كانادا، صرفا1982ًيعني اصالحيه قانون اساسي 

د، در تماميت جسماني، حق سالمت در برابر صدمات مهم ناشي از دخالت دولت، معنا شده بو

بر نگاه قانون .گرفت اساسي، همه ابعاد وجود انساني را در

و به ابعاد مادي به اين منظور در اين تحقيق پس از مفهوم شناسي حق امنيت، امنيت مربوط

و پس از تفكيك بعد مدني زندگي اجتماعي انسان از بعد معنوي انسان شناسايي خواهد شد

ت حيات اجتماعي انسان، اين حق در قانون اساسي مورد سياسي آن، به عنوان متعلق حق امني

و. مطالعه قرار خواهد گرفت به عنوان مصاديق ناامني سپس، عوامل تهديد كننده اين حقوق

و جلوگيري از تهديدزايي اين  و ضمانت اجراي قانون اساسي براي حفظ اين حقوق تهديد

.سي قانون اساسي استآخرين مبحث اين تحقيق، آسيب شنا.شودعوامل بررسي مي

كه اگرچه بررسي كامل اين موضوع به بررسي رويهاتذكر اين نكته ضروري هاي ست

و صرفاً  با تكيه بر قانون اساسي نگاشته موجود نيز نيازمند است، اما اين تحقيق متن محور بوده

ميطبعاً. شده است مكند تا در آن رويه مطالعه كامل تر مجال بيشتري را طلب وجود در هاي

.دشواجراي قانون اساسي با دقت كافي مطالعه 

 شناسي حق امنيت مفهوم-1
مي» حق امنيت«و آنگاه مفهوم» امنيت«در اين قسمت، نخست مفهوم :شودبررسي
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)Security( مفهوم امنيت1-1

كه اين"Security"در فرهنگ مرجع آكسفورد، و احساس ايمني داشتن، يا چيزي  حالت

مي آورد، معنا شده استاحساس اين واژه، در فرهنگ لغت وبستر، كيفيت، وضعيت. را بوجود

و رهايي از خطر بيكاري و تشويش كه در آن رهايي از خطر، رهايي از ترس 1و حالتي است

كه در دفاع از يك كشور،. حاصل است درفرهنگ لغت آكسفورد، اعمال امنيتي، اعمالي هستند

و يا شخص در  و مانند آن دخالت داردساختمان 2.برابر حمله، خطر

كه انسان را)quality(و كيفيت) state(ي وضعيت ذكر كلمه در تعريف، گوياي حالتي است

و وي را از هر گونه تهديد كه موجب ناامني اوست،به مثابه ي يك اليه محافظ در بر گرفته

 بيانگر لحاظ عنصر تهديد در وجود عناصري مانند خطر در تعريف امنيت،.كند محافظت مي

و هم و تعريف امنيت است كه در تعريف لغوي از امنيت، رهايي از تشويش چنين از آن جا

مي.هراس لحاظ گرديده است نيز گوياي توجه به بعد ذهني آن است توان امنيت براين اساس،

و وضعيتي معنا كرد كه در آن فرد مي هر را حالت و يا اس از آن، زندگي تواند بدون هيچ خطر

. خود را باآسودگي خيال بگذراند

 ابعاد امنيت1-2
و ايجابي امنيت1ـ2ـ1 از. سلبي دارد به طور سنتي امنيت جنبه: وجهه سلبي اين مسئله

مي آن و براي تأمين امنيت هم بايد جا ناشي كه معموالً معاني امنيت، تهديد محور هستند شود

و هم بايد زمينه فراگيري حقوق را اين تهديدات را از بين برد  تا حداقل آن حاصل شود

به كمال برسد مي. افزايش داد تا امنيت و توان از ممنوعيت شكنجهبراي اقدامات سلبي،

و انواع بيمه و براي اقدامات ايجابي، ايجاد نهاد تأمين اجتماعي و نيز مصونيت حريم، ها

.تبعيض مثبت، مثال آورد

و: امنيت)Subjective(و ذهني)Objective( بعد عيني2ـ2ـ1 و ذهني دارد امنيت دو بعد عيني

هاي واگير، پايين بودن نبودن بيماري. براي تأمين امنيت بايد هر دو بعد آن را محقق ساخت

و رسانه و وجود مطبوعات و مجرمان آنهاي آزاد آمار جرائم .، بعد عيني امنيت استو مانند

و معيارهاي بعد ديگر امنيت، نمو به دليل آن كه كمي نيست چه بسا كه د ذهني آن است،

به آن توجه مي  احساس امنيت،اين بعد. كنند سنجش قابل اعتماد براي آن وجود ندارد، كمتر

1- The quality or state of being secure as a: freedom from danger b: freedom from fear or 
anxiety   c: freedom from prospect of being laid off. 
2- The activities involved in protecting a country, building or person against attack, danger,
etc. 
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)Sense of Security(و رواني اين را شكل مي به دليل تفاوت افراد در ابعاد روحي كه دهد

و  . متفاوت استاحساس در افراد مختلف، متغير

)Right to Security( حق امنيت1-3

به عنوان پي شناسايي آن و شناسايي ابعاد آن بايد در و مفهوم اين واژه پس از درك معنا

و ابعادي از انسان  و شامل چه مراتب كه اين حق چيست؟ يك حق بشري بود با اين سوال

 شود؟ مي

كبه نظر مي ه امنيت متعلق آن حق باشد، بايد طرف رسد با هر تحليلي از حق، موقعي

و يا كه در مقابل اين حق مكلف باشد، خواه تكليف او سلبي مقابلي براي آن فرض كرد

.ايجابي باشد

بيان)1948(ي جهاني حقوق بشر ماده سوم اعالميه: المللي حق امنيت در اسناد بين1ـ3ـ1

و امنيت«دارد مي 1.»شخصي برخوردار باشدهر كس حق دارد از حيات، آزادي

مي) 1966( سياسي-المللي حقوق مدنيميثاق بين)1ـ9(ماده حق«دارد مقرر هركس

و امنيت شخصي دارد و زنداني كرد كس را نمي هيچ. آزادي . توان خودسرانه دستگير، بازداشت

2.»توان سلب آزادي كرد مگر طبق آيين دادرسي قانوني كس نمي از هيچ

ميبا دقت در تعا حق بير اين دو سند مالحظه كه در اعالميه جهاني حقوق بشر از اين شود

و در ميثاق حقوق مدني به بيان آن اكتفا شده است و مبهم وضوح-فقط سياسي اين معناي كلي

و زنداني كردن تلقي  و امنيت به معناي ممنوعيت دستگيري خودسرانه، بازداشت بيشتري يافته

مي)1950(نسيون اروپايي حقوق بشر ماده پنجم كنوا. شده است هر كس حق آزادي«: دارد بيان

به.و امنيت شخصي دارد و نبايد به عنوان يك مفهوم مركب اخذ شده و امنيت شخصي آزادي

3.»عنوان موضوعي مجزا توسط دادگاه تفسير شود

كه امنيت«  در كميسيون اروپايي حقوق بشر نيز يكي از قضات چنين اظهارنظر كرده

كه هيچ به اين معنا است و ترسي از به مخاطره افتادن آزادي خود شخصي فقط كس واهمه

مي.)1378،4بهمني قاجار،ويآشور(»نداشته باشد و گستره با اين گزاره ها ي معناي توان وسعت

.امنيت فردي در آن اسناد را مشاهده كرد

1- Everyone has the right to life, liberty and security of person.( The Universal Declaration of 
Human Rights). 
2-Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to 
arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds 
and in accordance with such procedure as are established by law.( International  Covenant on 
Civil and Political Rights). 
3-Article 5: everyone has the right to liberty and security of person. Liberty and security of 
the person are taken as a "compound" concept. Security of the person has not been subject to 
separate interpretation by the Court. (The European Convention on Human Rights).
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تري كانادا توصيف1982شايد تعريف امنيت در بخش هفتم اصالحيه قانون اساسي مفصل

مي  كه در آن تصريح و امنيت شخصي دارد«شود به اينكه باشد . هر كس حق حيات، آزادي

حق امنيت در اين«1.»شود مگر مطابق با اصول بنيادين قضايي اين حق از كسي سلب نمي

از. بخش مشتمل است بر حق حريم خصوصي، حق تضمين تماميت جسماني فرد اين حق

و صدمات مهم با منشاء دولتفرد به خصوص در برابر بازداشت، توقيف خودسرانه  حمايت،،

2.»كند مي

در نظر گرفت كه) Desired Status(توان امنيت را وضعيت مطلوبي در جمع بندي نهايي مي

و آزاديهاي فردي، زمينه به حقوق تا در آن ضمن اطمينان خاطر از عدم تعرض اي فراهم شده

گيري از مضمون اسناد منطبق با اين نتيجه.منطقي پيوسته اين حقوق بهبود يابددر فضايي 

كه بعضي از انديشمندان از اين مفهوم ارائه كرده بايد امنيت را نوعي آرامش«: اندتعريفي است

كه حقوق حقه شخص را مورد تهديد قرار و مصونيت در برابر خطرات احتمالي دانست

يا.)147،1384ميد زنجاني،ع(»دهدمي بر«: اند نوشتهو كه امنيت عبارت است از اطمينان خاطري

مي اساس آن افراد در جامعه و اي كه زندگي و حقوق مادي كنند نسبت به حفظ جان، حيثيت

و هراسي نداشته باشند .)1384،276هاشمي،(»معنوي خود بيم

و حالتي نتيجه همه اين مباحث اين است كه، امنيت فردي به  عنوان حق اساسي، وضعيت

و مواهب حيات باشد به بهره مندي از مزايا كه در آن انسان قادر در اين راه بايد تماميت. است

و براي بهره مندي شايسته از حقوق فردي، زمينه  وجودي او مصون از هر نوع تعرض باشد

و تامينبنابراين، امنيت فردي عبارت است از مصوني. ارتقا آن فراهم شود قابل توجه اينكه.ت

به حقوق ملت با وجود  در مشروح مذاكرات قانون اساسي در جريان تصويب اصول مربوط

به مسئله امنيت فردي نمي،بحث مفصل از تك تك حقوق ملت و اين همه هيچ اشاره اي شود

به معناي فراهم بودن همه حقوق  كه قانون گذار اساسي نيز امنيت را و گوياي اين است فردي

به عنوان حقي مستقل نمي بينداجراي آن مي به طرح آن و ديگر نيازي صورت مشروح مذاكرات(داند

.)53-1364،25مجلس خبرگان قانون اساسي،

كه به و مباني شرعي قانون اساسي،  بخش مربوط به حقوق ملت، در مجموعه مستندات

و بر اساس آن حقوق شخصي افراد عنوان مباني ديني حقوق ملت مورد توجه قرار گرفته اس ت

1-Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be 
deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.(Canadian 
Charter of Rights and Freedoms ) . 
2-There is the right to security of the person, which consists of rights to privacy of the body 
and its health and of the right protecting the "psychological integrity" of an individual. That is, 
the right protects against significant government-inflicted harm (stress) to the mental state of 
the individual (http://en.wikipedia. org/wiki/ Section _Seven _of_the _Canadian _Charter 
of_Rights _and_Freedoms). 
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به عنوان حقي مجزا نپرداخته است به امنيت فردي ، ورعي(در قانون اساسي طراحي شده،

206،1386(.

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-2  متعلق حق امنيت
 ماهيت انسان2-1

چه بخش كه امنيت ادر اين مرحله از بحث بايد بررسي كرد نسان بايد تأمين هايي از وجود

و شو كه انديشه اسالمي مبناي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است بايد انسان د؟ از آنجا

در.ساحتهاي وجودي او را در اين حوزه واكاوي كرد بنابر نظر برخي از فالسفة اسالمي

كه از دل جسم بوجود آمده  كه«خصوص ماهيت روح، روح آن موجودي است اين ديدگاه

به تقدم وجودي جسم بر تبيي ن فلسفي آن از ابتكارات حكيم نامور اسالم مال صدرا است،

از. نفس ناطقه معتقد است و غير مادي است، اما بنابراين نظريه اگر چه روح، جوهري مجرد

و. بستر ماديت برخاسته و استكمال خويش داراي كمال كه در جريان رشد جوهري است

مي مرتبه بنابراين انسان حقيقت واحدي است كه داراي مراتب. مادي نيستشود كه ديگر اي

و در برخي از مراتبش مجرد. مختلف است اين حقيقت واحد در برخي از مراتب خود مادي

و دانشگاه،(»است و روح، دو مرتبه،به اين ترتيب.)1377،32دفتر همكاري حوزه  از ديدگاه اسالم جسم

و مركبي از وجود انسان هستند كه جسم تق به منزلة بستر و و زماني بر روح دارد دم وجودي

و نفس انجام وظيفه مي و در هر دو نشئه از عالم. كند براي روح اما روح تقدم ارزشي دارد

و وظيفه بنابر نظريه حركت جوهري، روح از همين. اي جداگانه داردخلقت موجود است

و بقاي آن روحاني استايجاد آن جسماني، ولي ادا. جسم بوجود آمده است آيات.مة حيات

از. شايد ناظر به همين مطلب باشد1شريفة سورة مومنون پس بايد ديد ارزش هاي هر دو بعد

و در واقع تأمين امنيت انسان اقدام شود .مراتب وجودي انسان چيست تا در تأمين امنيت آنها

و هر مر او تبهبا اين تحليل انسان خود مبناي يك نظام حقوقي است اي از مراتب وجودي

كه دستگاه خلقت با روشن بيني. كند حق يا حقوقي را اقتضا مي حقوق فطري از آنجا پيدا شده

كه استعداد آنها در وجودش نهفته است سوق  به سوي كماالتي و توجه به هدف، انسان را

به شمار«. دهد مي و يك سند طبيعي براي آن مطهري،(»آيدميهر استعداد مبناي يك حق طبيعي

به انسان، سعي كرده تا ممكن است اين ارزشها را.)158ق،1420 قانون اساسي با اين نگاه

و بهبود آنها فراهم كند و زمينه را براي رشد و تهديدات را از آنها بزدايد يك.شناسائي كند در

 
ِ>AٍBC Aْ)?١-١٢( >:>;:ن.1 FٍHَIKُ Aْ<ِ ).١٢(َو L;َQْRَSَ TْQَHَ اLMNْOِHَْن

VW FًYَZْNُ [ُL;Rْ\َ]َ _ُ̂̀AٍBa<َ اٍرcdَ )١٣.(
Fًfَgْ<ُ FَQَRَ\َHْا L;َQْRَhَWَ FًQَRَiَ FَYَZْj;Hا L;َQْRَSَ _ُ̂̀AُMَklَْأ nُkR̂Hَرَك اLkpqَWَ cَkSَr LًkQRْSَ [ُLNsْtَkNَْأ _ُ̂̀ LًuvْHَ َمLx\ِHْا LNَ:ْMَaَWَ Lً<Lxiِ FَfَgْuُHْا L;َQْRَhَWَ 

AَBQHِLhHْ١(ا?.(
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 absolute(تقسيم بندي، حق هاي انساني با مالحظه وضعيت طبيعي آن ها به حق هاي مطلق

rights(و حق هاي وابسته(relative rights) مي يك» حق مطلق«. شوندتقسيم به عنوان به فرد

و شخص تعلق مي به عنوان عضوي از جامعه هايحق» حق وابسته«گيرد كه براي انسان ي است

لي با همين مالك تقسيم بندي حق فردي را در حقوق داخ) 1990فرهنگ حقوقي بلك،(.شود لحاظ مي

. گيريمپي مي

و هيچ حيثيت فردي انسان، نخستين وجهه كه كامالً خصوصي است ي شخصيتي اوست

به ديگران ندارد مي.تعلقي اين حيثيت. گيرد اين وجهه با همين ويژگي نيز مورد مطالعه قرار

آن. شود دو بعد وجودي انسان را شامل مي نخست بعد مادي اوست كه جسمانيت قدر جامع

ميب. است به اين بعد از انسان تعلق حق. گيرد خشي از حق امنيت و تضمين مانند تامين

و رهايي از همه محدوديت هاي جسمي سالب  حيات، سالمتي، بهداشت، تغذيه، لباس، مسكن

و تبعيد از اين نوع است كه. آزادي مانند حبس و معنوي است » كرامت«بعد ديگر، روحاني

ط. قدر جامع آن است بعاً حقوق متناسب با خود را دارد، مانند انواع آزادي ها از قبيل اين بعد

و حقوقي مانند حق شغل،  و اقامتگاه، آزادي روابط اجتماعي و آمد، مسافرت، مسكن رفت

و عبادت،  و مجموعه حقوق برابري، دينداري و شكنجه ممنوعيت تفتيش عقايد، توهين

او خصلت اجتماعي انسان وجهه.سياسي به اين وجههحق.ستي ديگر تواندمي هاي مرتبط

. در دو گروه اصلي از يكديگر تفكيك شوند

به انسان در جامعه ي انساني بدون در لحاظ دولت حقوق مدني، بخشي از حقوق مربوط

ي ديگر از حقوق، همانند دسته. مانند حق مالكيت خصوصي، حق شغل، آزادي شغل. است

و انواع مختلف آزادي هاي سياسي و آزادي تجمعات و قلم  مثل آزادي احزاب، آزادي بيان

و حق شركت در انتخابات است كه در يك جامعه سياسي حقوقي مانند حق تعيين سرنوشت

مي و مصداق پيدا و با وجود دولت معنا .نام دارد» حقوق سياسي«كند

و نيز حقوق اجتما و معنوي به بعد مادي عي در دو با اين مقدمه، حقوق شخصي مربوط

و سياسي در قانون اساسي، مورد مطالعه قرار مي . گيرد حوزة حقوق مدني

به حقوق فردي بدون لحاظ جامعه است2ـ2 كه ناظر دو. حقوق شخصي اين حقوق هر

مي و معنوي انسان را شامل .شود بعد مادي

و حق حيات: حقوق شخصي جسماني1ـ2ـ2 ، تأمين نيازهاي1)22اصل(مصونيت جان

كها به عنوان حقي و درمان ساسي زندگي انسان از قبيل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت

.)38اصل(، ممنوعيت شكنجه)43اصل(متفرع بر حق بنيادين حيات است 

مي.1 . شودبراي پرهيز از طوالني شدن متن از درج اصول قانون اساسي خودداري
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كه ممكن است براي انسان به كه مصونيت حيات مطلقاً در همة حاالتي است بايد دانست

مص بر مبناي آموزه. وجود آيد و تا پايان عمر هاي ديني اين ونيت از مدتي قبل از تولد آغاز

ممنوعيت. كه قانون در مقام مجازات چيزي غير از اين را مقرر كند طبيعي ادامه دارد، مگر اين 

و تأمين نيازهاي اساسي انسان  به جان، بعد سلبي امنيت جسماني و ممنوعيت تعرض شكنجه

و درمان، و بهداشت . بعد ايجابي تأمين امنيت استاز قبيل مسكن، خوراك، پوشاك

و رشد فضائل اخالقي؛: حقوق شخصي معنوي2ـ2ـ2  محواستعمار،).1/3اصل( اخالق

و برابري؛).5/3-6اصول( استبداد، خودكامگي؛ حفظ).19-9/3اصول(رفع تبعيضات ناروا

و استوا) الف: حريم خصوصي در و حرمت ري خانواده با سهولت تشكيل، پاسداري از قداست

و مراسالت، ممنوعيت سانسور، استراق مصونيت نامه)ب).10اصل(آن؛  ها، مكالمات تلفني

و تجسس؛  و ساير اديان؛).25اصل(سمع و آيين مسلمين به دين ).13و12اصول(احترام

مصونيت حيثيت؛).14اصل(رعايت حقوق انساني كساني كه متدين به هيچ ديني نيستند؛

و شكنجه؛).23اصل(يت تفتيش عقايد؛ ممنوع).22اصل( 38اصول(ممنوعيت هتك حرمت

و ممنوعيت سلب آن مگر با تقاضاي فرد؛).39و ممنوعيت سلطة).41اصل(حق تابعيت

).153اصل(بيگانگان؛ 

به نظر مي به نگاه ويژهـ و تقويت اين رسد قانون اساسي با توجه به بعد معنوي ي اسالم

ا و ضمن تكثير جنبهبعد براي تعالي آن نسان، رسالت خاصي براي خود قائل شده هاي مختلف

مصاديق متعدد برايش در نظر گرفته كه در اين مبحث از آن به حقوق معنوي انسان تعبير 

.دشو مي

هاي ديگري از حقوق مانند حقوقـ بعضي از اين حقوق اگر چه ممكن است در گروه

و يا سياسي بگنجند،  كه بعضي از حقوق مربوط جسماني، مدني اما كرامت انساني سبب شده

و يا حقوق سياسي، جزء اين دسته شمرده شوند و تبعيضات ناروا، ناب. به بعد جسماني رابري

و لوازم مادي دارند، اما چون با  كه اگر چه آثار شكنجه، محو استعمار، استبداد از اين قبيل اند

مي گيرندكرامت انسان مغايرت دارند، در اين گروه و شريعت ،هم. قرار به دين،آيين احترام

و ممنوعيت تفتيش عقايد از بارزترين حقوق معنوي هر فرد است . چنين آزادي تفكر

ازاـ جنبه سلبي امنيت معنوي عبارت و انحصارطلبي،: ست محو استعمار، خودكامگي

به حيثيت، ممنوعيت تفتيش عقايد، رفع تبعيض  ممنوعيت هتك حرمت، هاي ناروا، عدم تعرض

و ممنوعيت سلطه و تجسس كه همه ممنوعيت سانسور، ممنوعيت استراق سمع ي بيگانگان

به شخص مصونيت داده شودشواين ممنوعيت ها بايد محقق در مقابل برخي اعمال ديگر.د تا

به  و مراسالت و رشد فضائل اخالقي، برابري، مصونيت خانواده كه بهبود بايد تحقق يابد

وع و آيين افراد، مصونيت حيثيت، آزادي تفكر و دين به كيش نوان حريم شخصي، احترام
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و مذاهب رسمي، از جنبه به اديان هاي ايجابي تأمين احترام به حقوق انساني غير متدينين

كه كارگزاران امنيت بايد اين وجوه را تأمين كنند .امنيت است

ح: حقوق اجتماعي انسان2ـ2 به جنبه اجتماعي دومين دسته از كه قوق انساني است

مي زندگي او تعلق مي به دو دسته تقسيم و به حق هاي: شوند گيرد كه اختصاص حقوق مدني

به حق هاي مرتبط با سياست كه و حقوق سياسي و او بدون لحاظ قدرت سياسي دارد ورزي

. اختصاص دارد اعمال سياسي در جامعه

و ارتقاء آگاهيآمو: مدني- حقوق اجتماعي1ـ2ـ2 ).2/3و3/3اصول(هاي عمومي؛ زش

و نهي از منكر؛).9/3اصل(رفع تبعيضات ناروا؛ حقوق فرهنگي زبان).8اصل(امر به معروف

و قومي؛  به آن؛).5اصل(و خط ملي و ممنوعيت تعرض ).28-22اصول(مصونيت مال

و مالكيت اموال حاصل از كسب؛ و حقوق ناشي از آن، مسك).47اصل(مالكيت خصوصي ن

و آمد؛ و رفت حق).50اصل(سالمت محيط زيست؛).33و31اصول(آزادي اقامتگاه

).100اصل(ادارة امور محلي؛).34اصل(دادخواهي؛

و انحصارطلبي؛: سياسي- حقوق اجتماعي2ـ2ـ2 محو استعمار، استبداد، خودكامگي

مشاركت عمومي در تعيين).7/3صلا(هاي سياسي اجتماعي؛ تامين آزادي).6/3اصل(

و ادارة امور كشور؛  و فرهنگي به).6-8/3اصول(سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي امر

و نهي از منكر؛  و رسانه).8اصل(معروف و).24اصل(ها؛ آزادي مطبوعات آزادي احزاب

و صنفي؛  و راهپيمايي).27اصل(تشكيالت سياسي حق تعيين).27اصل(ها؛ آزادي اجتماعات

و)62اصل(از طريق شركت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي؛).56اصل(سرنوشت؛ 

و)114اصل(و انتخابات رياست جمهوري؛)108اصل(انتخابات مجلس خبرگان رهبري؛

و اصالح قانون اساسي؛ ).177اصل(بازنگري

كه قانون اساسي در نظر گر شدتا اينجا فهرست جامعي از حقوق فردي طبيعي. فته، بيان

و بنابراين است همة اين حقوق، متعلق حق امنيت انسان در عرصه هاي مختلف مي تواند باشد

و امنيت انسان از اين منظر؛ تأمين اين حقوق، يعني پرهيز از ممنوعيت هاي آن اعم از تعرض

و گسترش آن و ارتقاء آنها يعني رعايت مصونيت ها و نيز رشد .ها است تجاوز

به آنها پرداخته بحث بعدي مطالعه تهديداتي كه متوجه اين حق مي و قانون اساسي شود

. است

در قانون اساسي-3  تهديدهاي مطرح
به تفصيلي كه بيان شد زمينه ناگفته پيداست كه نهادينه شدن حقوق فردي در متون قانوني

ميارا براي برقر هادر اين. كند ري فضاي مطلوب براي فرد فراهم و ناامني -مي بين تهديدات
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اين تهديدات بدين. تواند امنيت فردي انسان را در بهره مندي از اين امتيازات مخدوش سازد

:شرح است

و اعمال حكومتي تهديد از ناحيه1ـ3 ي دولت
ن3-1-1 كه مرحلهخستين تهديدات حكومت در مرحله قانون گذاري، اين -مي اي است

با. تواند امنيت فردي اشخاص را به خطر اندازد كه حكومت توضيح آنكه، يكي از ابزارهايي

كه مستلزم محدوديت براي آن مي تواند امنيت فردي را به خطر اندازد، وضع مقرراتي است

و آزادي هاي مشروع است مي شودمعموالً.حقوق . اين كار تحت عنوان امنيت كشور، انجام

استفاده از نام قانون براي تصويب مقررات امنيتي مورد نظر توسط مجلس، در اين راستا

و قاطعيت وضع. محملي موجه براي اين مقررات است به صراحت قانون اساسي در اصل نهم

كه با .هاي مشروع منافات دارد، ممنوع كرده است آزادي قوانيني

لي كه بيانگر حقي از حقوق در اصو: تهديدزا بودن اعمال دولت براي حقوق فردي2ـ1ـ3

و ناامني مطرح شده است مردم محسوب مي به نوعي مسئله تهديد و25تا22اصول. شود

مي. بعضي ديگر از اين اصولند كه اين تهديد از كجا ناشي و فضاي سؤال اين است شود؟

د: كند؟ در پاسخ بايد گفت ناامني را چه كسي ايجاد مي به اطالق الفاظ ر خصوص كه با توجه

زيرا اين دولت است. قطعا يكي از مصاديق تهديدكننده، حكومت است» كننده كيستي تهديد«

و اعمال حاكميت جلوي استيفاي اين حقوق را بگيردكه مي . تواند با استفاده از ابزار حكومتي

و زنداني شده به حكم قانون بازداشت و حيثيت فردي كه و هتك حرمت است، توسط شكنجه

و مأمورين دولتي نيستندكساني  و آنها غير از دولت . ممكن است كه آن فرد را در اختيار دارند

كه فقط توسط دولت ممكن است هم .چنين سلب تابعيت از ديگر مسائلي است

و تجاوز احتمالي به حقوق افراد يا فقط كه تهديد اين ها همه گوياي اين مطلب است

و يا اين كه حدا همين كفايت. كنندگان دولت است قل يكي از تهديدتوسط دولت ممكن است

و منبع ناامني از سوي قانون گذار اساسي بدانيم كند كه دولت را به عنوان تهديد مي . كننده

هاي خودش، حكومت در اعمال صالحيتهاي دولتي ممكن است با سوء استفاده از صالحيت

ازو در) Securitization(موضوعات مختلفي را امنيتي كند  اين راستا، با خارج كردن موضوع

و و اضطراري، استفاده از ابزار و قرار دادن آن در دستور كار فوق العاده دستور كار عادي

پي اهداف خود باشد) 1383،151عبداله خاني،(وسايل غيرمعمول را موجه نمايد به اين وسيله در .و

و در نتيجه فقدان توازن كاهش آزاديها ميليتاريزه شدن جامعه،«بايد دانست كه ي مدني

و فوري ترين آثار آنست از.)9،2008فركس،(»اجتماعي از مهم ترين  بنابر اين، ايجاد هر نوع ناامني

كه حاصل اراده ي جمعي نمايندگان سوي حكومت ناموجه قلمداد شده، زيرا وقتي با قانون



 267 حق امنيت فردي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

به طريق اولي دادگاههاي مشروع مجاز نيست مردم است، ممنوعيت بلكه محدوديت آزادي ها،

با اي صادر كنند كه منافات با آزادي توانند احكام قضايي نيز نمي و هاي مشروع داشته باشد

هاي اجرايي هم مجاز به انجام اعمالي بر خالف آزادي هاي مشروع اولويت بيشتر، دستگاه

.افراد نيستند

و اشخاص ديگر تهديد از ناحيه2ـ3 ميتهديد ديگري:ي افراد تواند موجبات ناامنيكه

كه ناشي از اعمال ديگران است به دو صورت. فرد را فراهم آورد، تهديداتي است اين اعمال

:تواند باشند مي

آن: اعمال مجرمانه1ـ2ـ3 كه قانونگذار ضمن گذاشتن نام جرم بر ها، اعمالي هستند

مي آيد ناشي از اعمال ناامنيي كه در اين حال. مجازات هم برايشان تعيين كرده است ت بوجود

با. مجرمانة افراد است به نيابت از جامعه وظيفه دارد، مجازات را در اين صورت حكومت

و تشفي مجني عليه يا  كيفر، تحقق بخشد تا ضمن فراهم آوردن موجبات اصالح مجرم

به مهم ترين هدف مجازات يعني، بازدارندگي عمومي برسد،  اس«بازماندگانش، اس آن، تا بر

و سبب  كه مجازات يك مجرم بر ديگران تاثير خواهد گذاشت اين پيش بيني تحقق يابد

كه آنها مرتكب جرم مشابه نشوند .)67،1384فلچر،(»خواهد شد

و يا ترك فعل ديگران اگر چه عنوان مجرمانه ندارد،: اعمال غير مجرمانه2ـ2ـ3 گاه فعل

و ميآناما چون با حقوق ديگران تعارض دارد را را تضييع كند، در عمل امنيت فردي آنان

مي40اصل. كند مخدوش مي كه بيان به اين مورد است كس هيچ«: دارد قانون اساسي ناظر

به منافع عمومي قرار دهد تواند اعمال حق خويش را وسيله نمي به غير يا تجاوز .»ي اضرار

و آزادي مثالً و مرور شهري و عبور و آمد در آن ممكن است با خطر جاني براي حق رفت

به. ديگران مالزم باشد و حق هاي مشابه بايد طوري اعمال شود كه منجر براين اساس اين حق

و ناامني براي ديگران نباشد و. خطر به اين سطح از امنيت وظيفه قانونگذار دانا دستيابي

را روشن كه قواعد حقوقي مربوط به استيفاي حقوق فردي كه بيني است  طوري طراحي كند

به حقوق ديگران مالزمه نداشته باشد اعمال حقوق فردي در گسترده .ترين سطح با تجاوز

به غايت شايان توجه است كه قانون اساسي در اعمال حق به هاي فردي هاي اجتماعي آنها

به طور جدي توجه كرده است ت نشانه بارزي بر اين مالحظا40اصل. عنوان يك ضابطه كلي

و مصالح اجتماعي قويتر باشد، اهداف«براين اساس. است هر چه رابطه حق با منافع ديگران

و رعايت آنها الزاميست طبيعي است در اين موارد اگر. اين حقوق جنبه اجتماعي بيشتري دارد

 بهرامي احمدي،(»از غايات اجتماعي حق تخلف شود، منظور اجتماعي آن تحقق نيافته است

شدو در نتيجه محدوديت.)210،1370 . ها براي اعمال آن حق بيشتر خواهد
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در قانون اساسي-4  ضمانت اجراي امنيت
و امنيت فردي، نظرية حاكميت قانون و تضمين حقوق  The Rule of(قانون اساسي در تأمين

Law(آن. ترين وجه پذيرفته است را در گسترده ق از كه در نظرية حاكميت قانون، همه واي جا

و هنجارهاي حقوقي باشند، قانون حكومتي اعم از قوا و مجريه بايد تابع قانون ي مقننه، قضائيه

و و امنيت فردي، به حاكميت قانون در قانونگذاري اساسي در بحث مربوط به تضمين حقوق

به دليل بداهت موضوع به قوه مجريه اشاره نكرده  و شايد اقدامات قضايي، توجه كرده است

.است

قانون اساسي در بيان: حاكميت قانون در قانونگذاري براي تضمين امنيت فردي.1ـ4

چه را كه افراد در ساحت از حقوق فردي همه آن و اجتماعي، بايد هاي مختلف زندگي فردي

و آزادي بيان كرده است به اين. آن برخوردار باشند، تحت عنوان حقوق به اصول مربوط توجه

كه قانون اساسي برخورداري از آنها را به عنوان موضوع در قانون  اساسي گوياي آن است

به عنوان استثنا نام برده است كه الزم بوده، صريحاً چه را و هر آن كه. قاعده اين بدان معناست

به همان حدودي  آن حق ها فقط بايد محدود به ها اشاره شده است شوند كه در قانون اساسي

و استثناي  و با قانون اساسي مغايرت داردو محدوديت بنابراين، قوانين. بيشتر مجاز نيست

و سياسي كه قيودي بيشتر از قانون اساسي دارند، با ايراد مغايرت با  به حق هاي مدني مربوط

 حتي قانون گذار را از1به همين دليل، اصل نهم قانون اساسي. قانون اساسي مواجه خواهند بود

.ها پرهيز داده است قانون گذاري بر خالف آن

و امنيت فردي2ـ4 در پرتو قانون«: حاكميت قانون در قضاوت براي تضمين حقوق

و  و ساير قوانين قضايي وظيفه قانوني كردن اساسي، آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري

به عدالت صوري بر عهده دارند متحد  توسلي،(»الشكل كردن فرآيند قضاوت را براي دستيابي

آن.)93، 1385 ترين ضمانت اجرا در نظريه حاكميت قانون، نظارت قضايي است، جا كه مهم از

به عنوان مهم ترين تضمين براي امنيت فردي پذيرفته است، قانون اساسي اين نوع نظارت را

به دادگاه هاي34اصل زيرا بعد از بيان نسبتاً مفصل حقوق فردي، در و مراجعه  حق دادخواهي

به دادگاهصالح ميو ممنوعيت جلوگيري از مراجعه ترين يكي از مهم.كند هاي قانوني را مطرح

آن گام به و لوازم حقوقي مربوط هاي قانون اساسي براي تضمين حقوق فردي، دادخواهي

مي حاكميت قانون در قوه. است بنابر(كند كه اجراي قانون، در ساختار قوهي قضائيه، اقتضا

د) 159اصل  و احكام قضاييو .باشد الزامي)167و166بنابر اصول(ر فرآيند قضاوت

و استقاللجدر«.1 و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند مهوري اسالمي ايران آزادي و هـيچ مقـاميو وحدت

و تماميت ارضي كشور و مقررات، سلب كند،حق ندارد به نام استقالل .» آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين
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ـ آسيب شناسي قانون اساسي در مورد امنيت فردي5
چه درباره  امنيت فردي در قانون اساسي گفته شد، تمهيدات قانون اساسي تا اينجا هر

و اجتماعي افراد بوده و رفع تهديدها از حقوق فردي  است، اما در اين براي تأمين امنيت

ميقسمت، زمينه كه قانون اساسي ايجاد كرده است كه و تهديد حقوق هايي تواند باعث ناامني

:شودفردي افراد شود، بررسي مي

و عبارات قانون اساسي: اشكاالت لفظي در قانون اساسي:1ـ5 در برخي از موارد، الفاظ

كه مجال سوء و تهديد امنيت فرد طوري است مياستفاده بخش عمده اين. سازدي را فراهم

و ساير مقررات، مفهوم آن تبيين  و يا با قوانين عادي عبارات متأسفانه يا هنوز تفسير نشده

. نشده است

و عبارات شرعي:1ـ1ـ5 ضديت«،4،46،96،171،175در اصول» موازين اسالمي«: واژگان

و جمهوري اسالمي مباني«،26در اصل»مياساس جمهوري اسال«،4در اصل» با اسالم

،28 اصلدر» مخالف اسالم«،24-27در اصول» مباني اسالم«، 115در اصل» جمهوري اسالمي

و فتاواي معتبر«، 112در اصل» مصلحت«،99ـ91در اصول» احكام اسالم« » منابع معتبر اسالمي

،156اصلدر» مقررات مدون جزايي اسالم«و44در اصل» محدوده قوانين اسالم«،67در اصل

.ابهام معنايي دارند

» حقوق انساني«،56ـ9در اصول» هاي مشروع آزادي«: سياسي- واژگان حقوقي2ـ1ـ5

اضرار«،40اصل» منافع عمومي«،28اصل» مصالح عمومي«،24اصل» حقوق عمومي«،14اصل

و تداول ثروت«،40اصل» به غير » معضالت نظام«،45اصل» مصالح عامه«،43اصل» تمركز

مصلحت«،156اصل» حقوق عامه«،176اصل» منافع ملي«، 110اصل» مصالح كشور«، 110اصل

و خارجي«، 164اصل» جامعه و اجتماعي«،176اصل» تهديدهاي داخلي » حقوق فردي

، 143اصل» پاسداري از نظام جمهوري اسالمي«،143اصل» پاسداري از استقالل«، 156اصل

كه اين.38اصل»ح قوانينرو«،150اصل» نگهباني از انقالب« ها مجموعه اصولي هستند

بر واژگان فوق در آن و ميتوانند با ابهام در گستره مفهومي خود، عرصه را ها درج شده است

. امنيت فردي تنگ كنند

 سياسي، بدون پيش بيني تمهيدات الزم در خصوص- تأسيس نهادهاي خاص حقوقي2ـ5

و تضمين امنيت فردي :تأمين

به قانون اساسي108 اصل1ـ2ـ5 به مجلس خبرگان رهبري اختيار قانون، گذاري راجع

و آيين و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان متأسفانه با توجه. داخلي را داده استهنام تعداد

و نظارت بر آن دارد، بر اين  كه اين مجلس در تعيين رهبري به صالحيت بسيار مهمي

و اين سؤال كه اگر مصوبات مجلس خبرگان با قانون نظارت نميگذاري هيچ نهادي قانون كند
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و آزادي مي اساسي و مقامي نظارت چه نهاد كند، پاسخ مطلوبي هاي مشروع منافات داشت،

. نخواهد يافت

و تصويب آيين138 بر اساس اصل2ـ2ـ5 هاي نامه قانون اساسي، هيأت وزيران اجازه وضع

اس. مستقل را داراست ميواضح و تكليف كنندت كه اين مقررات . تواند براي مردم ايجاد حق

كه بر اين نوع تصويب مي نامه با نظارت غيرمطمئني شود، فرض مغايرت احتمالي اين ها اعمال

كه به نظر مي و آزاديهاي مشروع، فرض محتملي است رسد قانون مصوبات با قانون اساسي

و نظارت ديوان عدالت اداري ديرهنگام استاساسي مجال سو استفاده را باز گذاشته . است

آن: تهديد استقالل قاضي3ـ2ـ5 كه حق دادخواهي محكم از ترين ضمانت براي امنيت جا

و قضات، دوبار در قانون اساسي  فردي است، در جهت تضمين اين حق، استقالل قوه قضاييه

و غير. ذكر شده است  قابل تغيير بودن قضات از اصول افزون بر اين، اصل غير قابل عزل بودن

و يا سمت قاضي164اما در اصل. رودكلي براي استقالل قضات بشمار مي  تغيير محل خدمت

و نظرخواهي غيرالزامي از رئيس ديوانعالي كشور و فقط با يك مشورت را بدون هيچ نظارتي

.و دادستان كل كشور در اختيار رئيس قوه قضائيه نهاده اند

و با اهداف مهميي امنيت ملي از پر قدرت شورا4ـ2ـ5 ترين نهادهاي حكومتي است

در، تماميت ارضيمانند پاسداري از انقالب اسالمي و حاكميت ملي كه قانون اساسي براي آن

گيري هاي اين نهاد تصميم. شودنظر گرفته است از مهم ترين نهاد هاي قانون اساسي تلقي مي

و  و تضمين حقوق فردي مانند حركت بر لبة در سطح كالن به لحاظ دقت ظرافت در تامين

تواند امنيت فردي افراد را تحت تأثير قرار داده شمشير است، چون اين تصميمات به راحتي مي

بر. كند افزون بر اين، نهاد خاصي بر عملكرد اين شورا نظارت نمي.و حقوق آنان را ضايع كند

. اين شورا پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است قانون اساسي، تصميمات 176اساس اصل

به عملكرد آن مقام است، اما چه نظارت دروني مقام رهبري نقطه اتكاء خوبي در اطمينان اگر

و تقوا براي رهبري امت اسالم(آشكار است كه اين نظارت دروني  و) عدالت جبران خطاها

.د كردعملكردهاي غير عمدي هيچ فرد غير معصومي را نخواه

 سخن پاياني
و متعدد، حق امنيت فردي را بيان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصول مختلف

و  و با اين كار در حقيقت ضمن نهادينه كردن حقوق فردي، با تالش در رفع تهديدات كرده

و تضمين زمينه به لحاظ حقوقي تأمين به آنها، امنيت فردي را كرده سازي براي بهبود بخشيدن

مي. است دستي سعي رسد اين قانون با گشاده با بررسي اصول مختلف قانون اساسي، به نظر

و آزادي به كرده حقوق و خطوط قرمز را و در ضمن آن، استثناها ها را با جزييات بيان كند



 271 حق امنيت فردي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

و دادرسي قانوني، آنها را تضمين كند و با حق دادخواهي به اين ترتيب. طور محدود ذكر

و تضمين شده استتوان مي با وجود. نتيجه گرفت، حق امنيت فردي با تمام ابعاد آن تأمين

مي اين، نمي به امنيت فردي را فراهم كه مجال آسيب كنند توان بعضي از الفاظ قانون اساسي

نه با تفسير قانون اساسي از آنها رفع ابهام  و نه با قانون عادي تبيين شده كه هنوز ناديده گرفت

در همان. شده است طور كه در مقدمه مطرح شد، موضوع اين بحث بررسي حق امنيت فردي

و متن محور است كه بديهي است اين تحقيق كامالً نظري حتي در بحث. قانون اساسي است

و تحليلي است مربوط به آسيب . شناسي نهادهاي منبعث از قانون اساسي نيز بحث كامالً نظري

و رويهبديهي است بررسي اجراي قان و تاثير عملكرد ها هاي نهادهاي منبعث از آن، ون اساسي

مييدر امنيت فردي مجال .طلبد ديگر را
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