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Abstract  

This project was aimed at analyzing political aspects of human security from Ja'fari 

jurisprudence versus international human rights. The research method was inferential. With 

this regard, primarily the issue in the context of security studies was briefly argued. 
Afterwards, three substantial norms and components including the right of being chosen, 

freedom of opinion and right of active political participation as the major aspects of the 

political security have been debated. The results show that both views differ on the 

principle of acceptance of "the right to exercise and express political opinion, the right to 

choose and the right to be elected" as the most important propositions in the political 

security of individuals and other societies of political rights and freedoms.  
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1. This article is taken from the author's doctoral dissertation titled " Political Dimension of Human 

Security from the Perspective of Imamie Jurisprudence and the International System of Human 

Rights". 
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 چکيده

الملل حقوق بشر بود. روش تحقيق استنباطي ـ  حاضر واکاوی ابعاد سياسي امنيت انساني از ديدگاه فقه اماميه و نظام بينهدف پژوهش 
استنتاجي بوده و در اين راستا، پس از تبيين اجمالي محل بحث در مطالعات امنيتي، سه هنجار و مؤلّفه اساسي به عنوان ابعاد اصلي 

در دو ديدگاه فقه اماميه و نظام « حق بر مشارکت فعال سياسي»و « آزادی رأی»، «انتخاب شدنحق »امنيت سياسي با عناوين 
کارگيری و ابراز عقيده سياسي،  حق به»اند. نتايج نشان داد هر دو ديدگاه در اصل پذيرش  الملل حقوق بشر مورد بررسي قرار گرفته بين

های سياسي  ها در امنيت سياسي افراد و جامعِ ديگر حقوق و آزادی گزاره ترين عنوان مهم به« حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن
 های وارد بر اين حق اختالف دارند.  اشتراك و در محدوديت

 

 امنيت انساني، امنيت سياسي، حقوق بشر، مشارکت سياسي، حق انتخاب، آزادی عقيده، فقه اماميه. های کليدی:  واژه

  

                                                        

الملل  امنيت انسانی در فقه اماميه و نظام بين»ساله دكتري نويسنده پژوهش حاضر با عنوان . مقاله حاضر برگرفته از ر1
 است.« حقوق بشر
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 مقدمه

هاي  ه توسعه جوامع بشري، با قرار گرفتن فرد انسانی در مركز دغدغهدر رويكرد جديد به مسأل

مطرح « امنيت انسانی»اي با عنوان  ها، فرد انسانی است و مقوله امنيتی، مرجع امنيت به جاي دولت

 شود كه بر طبق گزارش توسعه انسانی و برنامه عمران ملل متحد، امنيت افراد بايستی در می

محيطی و بهداشتی تأمين شود  ، اجتماعی، اقتصادي، غذايی، زيستهفت حوزة فردي، سياسی

(UNDP,1993نظام بين .)  المللی حقوق بشر با بسط و توسعه مفهوم امنيت و توجه زياد به امنيت

المللی  هاي مصرّح در اسناد بين انسانی، ضمن قرار دادن امنيت به عنوان مبناي ديگر حقوق و آزادي

ها  را از حقوق بنيادين بشري دانسته كه براي افراد و دولت« حق امنيت» اي حقوق بشري، و منطقه

هاي امنيت انسانی است  ترين ابعاد و مؤلّفه كند. در اين ميان، امنيت سياسی از مهم ايجاد تكليف می

 گيرد. كه در زمرة حقوق نسل اول بشر جاي می

از سركوب دولت و آزادي در به معناي امنيت  1امنيت سياسی»در پارادايم امنيت انسانی، 

(. به عبارت ديگر، امنيت سياسی به UNDP, 1993, P.15 & 23« )مشاركت در فعاليت سياسی است

معناي تأمين آرامش الزم توسط حكومت براي شهروندان خويش از راه مقابله با تهديدهاي مختلف 

ن سرنوشت سياسی و ها در قالب مشاركت براي تعيي چنين تضمين حقوق سياسی آن خارجی و هم

شود. در نتيجه، اين بُعد از امنيت انسانی، از سويی با رهايی از ترس و بُعد امنيت  اجتماعی قلمداد می

شخصی مرتبط است و از سوي ديگر، با توانايی مشاركت افراد در امور جامعة خود )براي مالحظه 

؛ حيدري، عنايت و 18 – 18ص :1811ديگر تعاريف موجود در اين رابطه، ر.ك: ميراحمدي، شيري، 

سياسی از ابعاد   ، امنيت مبناي اين تعريف  (. بر113، ص 1: ج1831؛ هاشمی، 181: ص1831موحد، 

ها و مناصب سياسی، حق بر انتخاب  شدن براي سِمت اساسی اِعمال حق حاكميت )حق بر انتخاب 

فشار سياسی و اجبار از سوي  سازي مشاركت فعال سياسی در جامعه و فقدان كردن حاكمان(، زمينه 

 حاكمان )آزادي بيان و قلم، آزادي تشكيل اجتماعات و احزاب( تشكيل شده است.

بينی  الملل حقوق بشر، بر جهان روشن است كه هر يک از دو رويكرد فقه اماميه و نظام بين

                                                        

1. Political security. 



371  98 پاييز ، 26شماره  ، 7سال  ، سياست متعاليه 

ارزشيابی ميان  كالن درباره اصالت فرد يا اصالت جامعه مبتنی بوده و اين تحقيق، فارغ از ورود به

هاي فقه اماميه و اسناد نظام  اين دو مكتب فكري، هنجارهاي امنيت سياسیِ افراد را از منظر آموزه

الملل حقوق بشر مورد مقايسه و بررسی قرار داده است تا از اين رهگذر وجوه اشتراك و  بين

 هاي امنيت سياسی بشر معلوم شود. افتراق اين دو رويكرد در شاخص

بر اين اساس، تمركز اين پژوهش دستيابی به پاسخ اين پرسش است كه وجوه تشابه و تمايز فقه 

 هاي گوناگون امنيت سياسی چيست؟ الملل حقوق بشر در موضوعات و شاخص اماميه و نظام بين

فرضيه اين پژوهش بر اين است كه فقه شيعه ـ كه از كتاب و سنت ريشه گرفته ـ رويكردي دنيا ـ 

گراي  الملل حقوق بشر كه مادّي گرا به مسائل مرتبط با امنيت انسانی دارد، بر خالف نظام بين آخرت

به مباحث حقوق بشري و از جمله امنيت انسانی توجّه دارد. از اين  1صرف بوده، با نگاهی اومانيستی

 .هاي مطرح در امنيت سياسی از اختالف جدي برخوردارند هاي وارد بر حق رو، در محدوديت
سو در مقام  اي آن است؛ ضمن اينكه از يک اهميت اين پژوهش در رويكرد مقايسه

بخشد و از طرف ديگر، در  هاي كالن يک نظام و مكتب را سازمان می گذاري پردازي، سياست نظريه
كند.  هاي گوناگون را ارائه می حل تزاحمات ميان مسائل و مطلوب مقام اجرا و بروز تزاحمات، راه

ين هدف و مقصودي در مطالعات مستقل هر دو نظام حقوقی ـ فقه اماميه و حقوق بشر ـ البته چن
هاي  اي، تاكنون مورد توجه پژوهشگران نبوده و از ظرفيت مورد توجه بوده، ولی نگرش مقايسه

ادبيات اين حوزه، در بحث حاضر استفاده نشده است. همچنين توجه به تفكيک و برشمردن 
خورد و  عد سياسی امنيت انسانی، در مطالعات فقهی آشكارا به چشم نمیهنجارهاي اساسیِ بُ

 شود. تبيينی نوين قلمداد می

 شناسي . مفهوم1

تعريف شده است )معين، « بيمی بی»و « بودن در امن »، «شدن  ايمن»امنيت در لغت فارسی به 

 از ريشه ثالثی مجرد بوده كه« األمان»و « األمن»(. معادل اين واژه در زبان عربی 8۱۳: ص18۳۱

گرفته شده و معانی متعددي براي آن بيان شده است، ازجمله: اطمينان، حمايت، ضمانت و « أ م ن»

                                                        

1. Humanism 
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؛راغب اصفهانی، 188، ص 1ق: ج1۳1۳فارس،  محافظت، اطمينان نفس و زوال خوف )ابن

متفاوت (. بر خالف معناي لغوي، معناي اصطالحی اين واژه، داراي تعاريف بسيار 81ق: ص1۳18

و گاه متعارضی است كه براي مقابله با سردرگمی ناشی از اين تكثر، برخی محققان در يافتن وجوه 

(؛ 18: ص1831زاده و هنديانی،  اند )ر.ك: عزيزي، خراشادي ها كوشيده مشترك ميان اين تعريف

ا اين (. ب81: ص18۳3اند )افتخاري،  ها تالش كرده بندي آن بندي و طيف برخی ديگر در دسته

نظر ضمنی وجود دارد كه امنيت به معناي  بيان داشته، نوعی اتفاق 1گونه كه جان بيليس وجود، همان

 (.۱۳1، ص1: ج183۳هاي بنيادين است )بيليس و اسميت،  رهايی از تهديدات در قبال ارزش

المللی  ينها در دو زمينه مطالعات امنيتی و توسعة ب مفهوم امنيت انسانی نيز برآمده از جمع ايده

هاي امنيتی، در نحوة تأمين امنيت  بوده و درپی آن است كه با قرار دادن فرد انسانی در مركز دغدغه

ها، بلكه درباره  ها و ملت امنيت انسانی نه درباره دولت»تغييراتی ايجاد كند. از نظر محبوب الحق 

صر جديد امنيت انسانی شده كند كه جهان وارد ع از اين رو، وي استدالل می«. افراد و مردم است

است كه در آن كلّ مفهوم امنيت تغيير خواهد يافت. در اين مفهوم جديد، امنيت برابر با امنيت 

شان. امنيت انسانی در زندگی  ها و امنيت مردم و نه امنيت سرزمين افراد است و نه تنها امنيت ملّت

 (.Bajpai, 2003, P.219يابد ) هاي كشورشان انعكاس می مردم، و نه در اسلحه

هاي برنامه توسعه سازمان ملل متحد تالش شد تا با شمارش معيارهاي  از اين رو، در گزارش

مشخص، مفهومی شفاف و عينی از اين اصطالح ارائه شده و ضمن انتقاد مجدّد از پيشينه استفاده 

شود، اشاره  ستنباط میاي كه از اين اصطالح ا انحصاري از اين واژه در امور نظامی، به هفت مؤلّفه

محيطی، امنيت  گرديد، شامل: امنيت اقتصادي، امنيت غذايی، امنيت بهداشتی، امنيت زيست 

 (.UNDP, 1994 & 1999شخصی، امنيت اجتماعی، امنيت سياسی )

 . بُعد سياسي امنيت انساني در فقه اماميه2

توان سه  فقها ترسيم شده، میاي كه براي افراد در جامعه اسالمی توسط  با مطالعه حقوق سياسی

                                                        

1. John Baylis. 
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 حق سياسی براي افراد در نظر گرفت كه نيازمند پاسداري و احترام از سوي دولت است.

 . حق انتخاب شدن2ـ1

بوده كه بيانگر حق افراد در رسيدن به « شدن حق انتخاب »از هنجارهاي امنيت سياسی افراد 

شود كه تمامی افراد  هاي فقها معلوم می ترين مناصب مديريت جامعه است. با مالحظه عبارت عالی

« شرايط عمومی»حق تصدي زعامت مسلمانان را ندارند و دو دسته شرايط در حاكم الزم است: 

مانند اجتهاد، تقوا و « شرايط اختصاصی»( و ۳1ق: ص1۳88مانند: شجاعت، عقل و تدبير )خمينی، 

بينی سازوكارهاي نظارتی متعدد و  (. وجود چنين معيارهايی در حاكم و پيش۳۳عدالت )همان: ص

هاي بنيادين مردم است و اطمينان خاطر  ها، ضامن بسياري از حقوق و آزادي مردمی بر تداوم آن

: 1813گيرند )ر.ك: ارسطا،  شان مورد تعدي و خيانت قرار نمی يابند كه از جانب حاكمان می

سطوح مديريت جامعه برسد و  ترين تواند به عالی چنين هر فردي با تالش خود می (. هم1۳۳ص

خورد. به عبارت ديگر، اسالم با كشاندن  آميزي به چشم نمی در اين ميان، هيچ مالك تبعيض

ها  خاستگاه رهبرى به ميان توده مردم و بستن راه انحصار، انتخاب رهبر را به مردم سپرده و آن

گونه  گزينند و اين ه رهبرى برمىدار را از ميان خود ب هستند كه مستقيم يا با واسطه، فرد صالحيت

: 1838؛ ورعی، 81تا[: ص شوند )مؤمن، ]بی گيرى كانون قدرت سياست سهيم مى در شكل

 (.۱1ـ۳1ص

 کردن . حق انتخاب 2ـ2

ها، حق مشاركت سياسی آنان است كه  ترين موضوعات در امنيت سياسی انسان از مهم

نند و بر سرنوشت اجتماعی خود مسلط باشند و شهروندان بتوانند آزادانه، حاكمان جامعه را برگزي

شان خللی وارد كند. بيشتر فقيهان معتقدند براي تشكيل  هيچ قدرتی نتواند در حق انتخاب

حكومت، بيعت مردم با امام عادل الزم است، ولی درباره ماهيت مشاركت مردم در انديشه سياسی 

 «.نظريه كارآمدي»و « نبود بخش  نظريه مشروعيت»شيعه، دو نظريه وجود دارد: 

بخش )نظريه انتخاب(، حاكميت حق خدا است كه اين حق را به پيامبران  مشروعيت  در نظريه

و امامان و در غيبت آنان، به عموم بندگان واگذار كرده است. بر اين اساس، شارع مقدس در عصر 
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كنند  هبرى انتخاب مىغيبت، شرايطى براى حاكم ذكر كرده و مردم يكى از واجدين شرايط را به ر

نويسد: در اين زمان، شيوه تشكيل  اهلل سبحانی نيز می (. آيت18۳، ص۳ق: ج1۳1۳)ر.ك: طباطبايی، 

 حكومت آن است كه مردم حاكم اصلی را برابر معيارهاي كتاب و سنّت برگزينند، يا مردم به

 :183۳، ؛ طالبی111ـ111ق: ص1۳18هاي شرعی رضا دهند )سبحانی،  حاكم داراي ويژگی

 (.111ـ111ص 

در مقابل، براساس نظريه كارآمدي )نظريه انتصاب(، حاكميت حق خدا است كه آن را فقط به 

انبياء و اولياء و در زمان غيبت، به منصوبان آنان، و نه عموم افراد جامعه واگذار كرده است. 

اهر ضمن تأكيد بنابراين، رأي و مشاركت مردم، تأثيري در مشروعيت حكومت ندارد. صاحب جو

كند: اين مسئله اجماعی است كه فقيهان توسط امامان)ع( به  بر اين مطلب، از محقق كركی نقل می

 (.831، ص81ق: ج1۳1۳اند )نجفی،  واليت گمارده شده

اند، بدين معنا كه  دهنده حكومت دانسته برخی فقها پذيرش مردم را يكی از عناصر تشكيل

شده از جانب خدا  ، امامت امام واجد صالحيت و انتخاببدون پذيرش امامت از سوي مردم

(. 11: ص1813؛ ر.ك: مصباح يزدي، 18۳: ص1811زاده،  يابد )عميد زنجانی و موسی عينيت نمی

رود، بلكه تحقق  بنابراين، اگر مقبوليت حاكميت ولیّ فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمی

(. امام 18، ص1: ج18۳1شود )مصباح يزدي،  می شدن آن با مشكل مواجه حاكميت و اجرايی 

خمينی نيز در فرمانی كه براي تشكيل شوراي انقالب صادر كردند، رأي قاطع مردم را پشتوانه كار 

خود برشمرده و فرموده است: به موجب حق شرعی و براساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم 

تحقق اهداف اسالمی ملت، شورايی به نام ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت 

شوراي انقالب اسالمی مركب از افراد باصالحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعيين 

 (.۳81، ص۱: ج1811شده و شروع به كار خواهد كرد )خمينی، 

دم نتيجه آن كه در هر حكومتی كه فقيه در رأس آن باشد ـ بر اساس هر دو مبنا ـ مشاركت مر

نظر  در تشكيل حكومت و اداره آن به يک شكل و اندازه پذيرفته شده و فقط در ماهيت آن اختالف

 وجود دارد كه اين اختالف، بحثی نظري است.
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 های آن . آزادی عقيده و بيان و محدوديت2ـ3

هاي امنيت سياسی افراد اين است كه بتوانند نسبت به همه عقايد و  ترين شاخص از ابتدايی

امنيت انديشه(، و در مرحله بعد، عقيده و  هاي سياسی بينديشند و تحقيق كرده )آزادي/ شگراي

امنيت بيان و تشكيل اجتماعات(. بر اين  )آزادي/ گرايش سياسی برگزيده را ابراز و تبليغ كنند

چه عقيده سياسی فرد هماهنگ با تئوري پذيرفته شده باشد، محدوديت خاصی براي  اساس، چنان

كه براساس عمومات وجوب حفظ نظام و حرمت اختالل نظام  آن قابل تصور نيست، جز اينابراز 

نشر آن نبايد موجب وهن مذهب يا اخالل در نظم و امنيت جامعه يا بر انگيختن اختالفات قومی، 

ق: 1۳83؛ منتظري، 1۳و 1۱، ص8ق: ج1۳8۱مذهبی يا سياسی شود )ر.ك: سيفی مازندرانی، 

چه عقيده سياسی فرد، مخالف  (. اما چنان۳88، ص11ق: ج1۳18روحانی، ؛ حسينی 11۳ـ  118ص

هايی در فقه سياسی براي او وجود دارد كه به عنوان  با حاكميت و يا نظم جامعه باشد، محدوديت

 شوند. عوامل ناامنی سياسی محسوب می

 . براندازی2ـ3ـ1

مشروعيت تصدّي  چه فردي معتقد باشد حاكم كنونی جامعه اسالمی شايستگی و چنان

دهد؛ حتی در صورتی  كس حق تعرّض به او را نمی هاي فقه شيعه به هيچ حكومت را ندارد، آموزه

كه فرد، از روي خيرخواهی و به جهت اصالح امور جامعه اسالمی، مخالفت خود را علنی كند تا 

: 18۳1اح يزدي، از باب امر به معروف و النصحية الئمة المسلمين، انجام وظيفه كرده باشد )مصب

(. ليكن در صورتی كه به تبليغ عقيده و تاثير در عقائد ديگران و گردآوري همراهان ۳1ـ13، ص1ج

پسندد، زمام امور  بپردازد تا از اين طريق، با تغيير در نظام سياسی موجود، خود يا آن كس كه او می

 را به دست گيرد، دو ديدگاه فقهی قابل تصور است:

هاي مشروعيت حاكم جامعه اسالمی   آنجا كه تبليغ مخالفت، به تضعيف پايهاز  ديدگاه اول:

شود. به تعبير ديگر، در  دنبال دارد، جلوي آن گرفته می انجامد و احتمال بروز ناامنی را به  می

شود )ثقفى،  آوردگاه امنيت سياسی فرد با امنيت عمومی و مشروعيت حاكم، امنيت جامعه مقدّم می

 (.88۱، ص81: ج1811؛ نجفی، 188ـ181: ص18۳۳
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در مقابل ديدگاه نخست، مشهور فقهاي اماميه بر اين نظرند كه تبليغ عقائد سياسی  ديدگاه دوم:

گردد و   تلقی نمی« بغی»و ابراز مخالفت با حاكم اسالمی، تا زمانی كه به قيام مسلحانه منتهی نشود، 

اين مطلب در سيره اميرمؤمنان)ع( به روشنی  عقيده سياسی وجود ندارد.« ابراز»هيچ محدوديتی بر 

گذاشتند و آنها را باعث ارتقاي سطح فكري  قابل مشاهده است كه به نظريات مخالف، احترام می

گيري اقدامات مسلحانه  كردند. به همين دليل، تا زمانی كه آن عقايد به شكل آحاد جامعه قلمداد می

شهيد ثانی،  ؛83۳ـ831ق: ص1۳11رفت )ر.ك: طوسی، ها صورت نگ منجر نشد، مقابله نظامی با آن

 (.81۳، ص۳ق: ج1۳88الغطاء،  ؛ كاشف ۳1۳، ص8ق: ج1۳11

 . حفظ نظام2ـ3ـ2

در برخی موارد به دليل رعايت مصلحت عمومی جامعه و حفظ نظم و امنيت روانی اجتماع، 

جاي « اختالل قاعده»شود. در فقه اين موارد تحت عنوان  هاي سياسی افراد محدود می آزادي

شان  ها و سستی معيشت آنان و جامعه گيرد. بنابراين، هر عملی موجب اختالل در زندگی انسان می

شود، ممنوع بوده و هر عملی كه موجب حفظ اين نظام شود نيز واجب است )سيفی مازندرانی، 

 (.18، ص1ق: ج1۳8۱

شود، عبارت  وندان تحميل میترين محدوديتی كه بر حق آزادي ابراز عقيده شهر در نتيجه، مهم

است از: محدوديت به واسطه حفظ نظم عمومی جامعه، محدوديت به واسطه حفظ اساس اسالم و 

 محدوديت به واسطه حفظ حكومت اسالمی.

 الملل حقوق بشر . بُعد سياسي امنيت انساني در نظام بين3

ب دولت و آزادي در امنيت سياسی به معناي امنيت از سركو»در پارادايم امنيت انسانی، 

سياسی از سه   ، امنيت مبناي اين تعريف  (. بـرUNDP, 1997« )مشاركت در فعاليت سياسی است

سازي مشاركت فعال سياسی در جامعه و فقدان فشار  بُعد اساسی: اِعمال حق حاكميت، زمينه

حمايت قرار   مورد  را  هايی سياسی و اجبار از سوي حاكمان تشكيل شده است كه در مجموع حق

 دهند. می
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 . اِعمال حق حاکميت3ـ1

مشاركت ملت در مسائل و امور سياسی و دخالت در جريان انتخاب مقامات سياسی و روند 

بخش مفهوم دموكراسی است و هرجا اصل حاكميت مردم نفی  ها، از اصول عينيت گذاري سياست

(. به ديگر سخن، در 8۳: ص181۳رود )صابريان،  ترين پايه دموكراسی از ميان می شود، اصلی

اي برخوردار از امنيت سياسی، مردم اين امكان را دارند كه به صورت مستقيم يا از طريق  جامعه

حاكميت بپردازند و در تكوين نظام سياسی جامعه ايفاي نقش كنند   حق  نمايندگان خود، به اعمال

ها و  ها، سازمان دانه انجمنشود افراد آزا (. امنيت سياسی سبب می111: ص181۳)ميراحمدي، 

احزاب سياسی تشكيل دهند و به دنبال آن، با انتخاب نمايندگان در حاكميت نقش ايفا كنند. 

گيرند و در كنار يكديگر  هاي بشري كه در زيرمجموعه اين بُعد از امنيت سياسی جاي می حق

 كنند، عبارتند از: بسترهاي الزم براي حكومتی مردمی فراهم می

 حق انتخاب کردن )آزادی رأی( .3ـ1ـ1

رأي، عملی تشريفاتی و حقوقی است كه شهروندان با انجام آن، طبق ضوابط و شرايط قانونی 

(. اين تعريف، 11۳: ص1811پناهی،  پردازند )قاضی شريعت به گزينش نماينده يا نمايندگان می

گيرد. از اين رو،  ا دربرنمیپرسی ر شود، ولی همه فقط يک بُعد رأي كه انتخابات باشد را شامل می

دهنده در تعيين نمايندگانش شركت  اند: رأي عملی است كه توسط آن رأي تر گفته در بيانی جامع

 (.83: ص1818زاده دوغيكال،  دارد )تقی كند يا درباره يک متن مشخص نظر خود را ابراز می می

ورد توجه است و اسناد ترين حقوق بشر م شده حق رأي، امروزه به عنوان يكی از شناخته 

 81ماده  8توان به بند  اند. از جمله می اي فراوانی اين حق را به رسميت شناخته المللی و منطقه بين

اعالميه  81المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده  ميثاق بين 8۱اعالميه جهانی حقوق بشر، ماده 

ون آمريكايی حقوق بشر كنوانسي 88( و ماده IACHR, 1948آمريكايی حقوق و وظايف بشر )

(OAS, 1969( اشاره كرد )UN General Assembly, 1948 & 1966  :در اعالميه جهانی آمده است .)

اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی برگزار شود كه »

ی و با رعايت مساوات باشد از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عموم
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 «.و با رأي مخفی و يا روشی مشابه آن صورت گيرد كه آزادي رأي را تأمين كند

اولين پروتكل الحاقی به كنوانسيون اروپايی حقوق بشر ضمن به رسميت  8چنين ماده  هم

 هاي عضو را متعهد به برگزاري انتخابات آزاد در فواصل زمانی شناختن حق رأي، دولت

اي كه آزادي بيان و عقيده مردم را تضمين كند، ملتزم كرده است  گونه با رأي مخفی بهمعين 

(Council of Europe, 1952, Art.3.) 

 . حق انتخاب شدن3ـ1ـ2

تر بوده و به گفته برخی  محوري از آزادي رأي پررنگ حق انتخاب شدن از جهت حق

طح آن، داشتن مقام سياسی يا اداري، ترين س نويسندگان، رأي دادن، كف مشاركت سياسی و عالی

 (.11: ص1818گيري است )نژادبهرام،  يعنی انتخاب شدن در تصميم

اعالميه جهانی حقوق بشر )همان( به صراحت به حق انتخاب شدن افراد پرداخته  81ماده 

ميثاق حقوق مدنی و سياسی، اين حق را به صورت قانونی و الزم االجرا  8۱چنين ماده  است. هم

هر كس حق و امكان خواهد داشت بدون )در نظر »هاي عضو ميثاق مقرّر كرده است:  راي دولتب

و بدون محدوديت غيرمعقول، ... ب( در انتخابات  8گرفتن( هيچ يک از تبعيضات مذكور در ماده 

كننده بيان آزادانه  ادواري كه از روي صحت به آراي عمومی مساوي و مخفی انجام شود و تضمين

كنندگان باشد، رأي بدهد و انتخاب شود. ج( با حق تساوي، طبق شرايط كلی بتواند  انتخاب اراده

 (.UN General Assembly, 1966, Art.25« )به مشاغل عمومی كشور خود نائل شود

با عنوان  8۱كميته حقوق بشر به عنوان مرجع اصلی تفسير مفاد ميثاق، در تفسير عمومی شماره 

هاي  ، به جنبه«مومی، حق رأي و تساوي در دسترسی به مشاغل دولتیحق شركت در امور ع»

ساالر بوده  زيربناي اصلی يک دولت مردم 8۱ماده »مختلف حق مشاركت سياسی اشاره كرده است: 

حقوق تک تک »كه بر پايه رضايت مردم و مطابق با اصول ميثاق بنا شده است. اين ماده 

اين تفسير آمده است:  1۳و  1۱در پاراگراف «. دهد ار میرا مورد حمايت و حفاظت قر« شهروندان

كند كه رأي دهندگان  اجراي مؤثر اين حق و امكان نامزد شدن براي مناصب انتخابی، تضمين می»

توانند آزادانه نامزد مورد نظر خود را انتخاب كنند. هرگونه محدوديتی درباره حق نامزد شدن  می
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پذير  داقل سن، بايد براساس معيارهاي عينی و معقول، توجيهبراي انتخابات، از قبيل تعيين ح

ها به عضويت  باشد... حق افراد براي نامزد شدن در انتخابات نبايد به طور نامعقول و با الزام نامزد

 (.UN Human Rights Committee, 1996« )در احزاب خاص محدود شود

 سازی مشارکت فعال سياسي در جامعه . زمينه3ـ2

اي كه از امنيت سياسی برخوردار است، شهروندان قادر خواهند بود ضمن تشكيل  معهدر جا

هاي دولت حاكم  هاي گروهی، آزادانه از سياست ها، مطبوعات و رسانه ها، جمعيت احزاب، سازمان

: 181۳انتقاد كنند و در حوزه حيات سياسی خود، فارغ از اكراه و اجبار باشند )ميراحمدي، 

 عناصر هنجاري اين بُعد از امنيت سياسی عبارتند از: ها و (. حق33ص

 های آن . آزادی عقيده و بيان و محدوديت3ـ2ـ1

نيز به « حق آزادي عقيده»اند،  تصريح كرده« حق آزادي مذهب»تقريباً در تمامی اسنادي كه به 

 11اده اعالميه جهانی حقوق بشر، م 11صورت عطفی تضمين شده است. به عنوان نمونه، در ماده 

المللی كار  سازمان بين 111كنوانسيون شماره  1ماده  1( بند aميثاق حقوق مدنی و سياسی، قسمت )

( حق آزادي عقيده و ممنوعيت تبعيض براساس ILO, 1958در ارتباط با تبعيض در استخدام و شغل )

 3ظير ماده اي مهمی ن اند. نيز حق آزادي عقيده در اسناد منطقه عقيده به رسميت شناخته شده

كنوانسيون آمريكايی حقوق  18ماده  ،(Council of Europe, 1950كنوانسيون اروپايی حقوق بشر )

 ( تضمين شده است.OAU, 1981ها ) منشور آفريقايی حقوق بشر و ملت 1(، ماده OAS, 1969بشر )

سياسی  الملل حقوق مدنی و ميثاق بين ۳كه در ماده  نكته مهم آنكه: حق آزادي عقيده چنان

بينی  تصريح شده، در زمره حقوق غيرقابل انحراف است كه حتی در شرايط جنگی و غيرقابل پيش

نيز « حق آزادي بيان»آيد و تحت هيچ شرايطی نبايد مورد نقض قرار گيرد.  به حال تعليق در نمی

حتواي ذهن تواند م شود؛ به اين معنا كه فرد می در زمرة حق ـ آزادي يا حق ـ امتيازها محسوب می

خود را آشكار كند و در برابر طرف مقابل، تكليفی به عدم بيان ذهن خود يا بيان مطلبی خاص 

(. اين حق، در اسناد متعدد و مختلف و در سطوح گوناگون، 111ـ11۳: ص 1811ندارد )راسخ، 

 اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق حقوق مدنی و سياسی 13به رسميت شناخته شده است. ماده 



 311 الملل حقوق بشر بُعد سياسي امنيت انساني از ديدگاه فقه اماميه و نظام بين

هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد؛ اين حق مستلزم آن است »كنند:  با عباراتی مشابه بيان می

كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته و در كسب و دريافت و انتشار اطالعات و 

 «.افكار، به تمام وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزي، آزاد باشد

كنوانسيون  11(، ماده OAS, 1969كنوانسيون آمريكايی حقوق بشر ) 18 اي نيز ماده در سطح منطقه

 منشور آفريقايی حقوق بشر و مردم 3( و ماده Council of Europe, 1950اروپايی حقوق بشر )

(OAU, 1981 ضمن به رسميت شناختن )«اند.  مقرراتی درباره اين حق تدوين كرده« حق آزادي بيان 

را تابع « حق آزادي بيان»ميثاق حقوق مدنی و سياسی،  13ماده  8شايان توجه آنكه: بند 

و « احترام به حقوق يا حيثيت ديگران»هايی كرده است كه در قانون تصريح شده و براي  محدوديت

ضروري است. بنابراين، اگر « حفظ امنيت ملی، يا نظم عمومی، يا سالمت و يا اخالق عمومی»

 اعمال شود، در واقع حق آزادي بيان نقض شده است.هايی خارج از اين اسلوب  محدوديت

 . آزادی تشکيل اجتماعات و احزاب3ـ2ـ2

شود كه در اسناد  ترين حقوق بشر نسل اول محسوب می نيز از مهم« حق آزادي اجتماع»

كند تا با يكديگر تجمع كرده، به  مختلف حقوق بشري به رسميت شناخته شده و افراد را قادر می

ها دفاع كنند. به اين  لح و منافع مشتركشان را بيان كرده، يا ارتقاء بخشند و از آنطور جمعی مصا

شود  دهی و ايجاد اجتماع جزء ذاتی و جدا نشدنی اين حق محسوب می ترتيب حق شكل

(Jayawickrama, 2002: P738.) 

اعالميه  88ماده  ۳و بند  81اند، عبارتند از: ماده  ترين اسنادي كه اين حق را به رسميت شناخته مهم

ميثاق حقوق مدنی و سياسی كه عالوه بر به رسميت شناختن،  88جهانی حقوق بشر، ماده 

ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و  1هاي مجاز اجراي اين حق را نيز مقرّر كرده است، ماده  محدوديت

حمايت از حقوق بشر و كنوانسيون اروپايی  11كنوانسيون آمريكايی حقوق بشر، ماده  11فرهنگی، ماده 

 ها. منشور آفريقايی حقوق بشر و ملت 11(، ماده (Council of Europe, 1952هاي بنيادين  آزادي

نكته شايان توجه اينكه حق مزبور در زمره حقوق مطلق نيست كه در مقايسه با ديگر 

رعايت  ها غيرمقيد باشد، بلكه اجرا و اعمال اين حق مستلزم هاي اخالقی و ديگر حق ارزش
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هاي خاصی است كه عبارتند از: حفظ امنيت ملی، حفظ و برقراري نظم عمومی،  محدوديت

 هاي ديگران. حمايت از سالمت يا اخالق عمومی، حفظ و مراعات حقوق و آزادي

 . مقايسه دو ديدگاه4

 الملل حقوق بشر دربارة بُعد هاي دو رويكرد فقه اماميه و نظام بين در مقام مقايسه ديدگاه

 توان گفت: سياسی امنيت انسانی و هنجارهاي آن می

كه متصدي اين مقام بسيار  كه هر دو رويكرد در اصل عدم استبداد در حكومت و اين . با اين1

با اهميت بايستی از تمام جهات مربوط به امور مديريت جامعه داراي شايستگی باشد، اشتراك 

است و در صورت عدم امكان تصدّي  دارند، ليكن در فقه اماميه، حكومت امري الهی

معصومان)ع(، كسانی شايسته تصدي اين مقام بزرگ هستند كه عالوه بر دارا بودن شرايط عمومی 

ترين مقام علمی يعنی اجتهاد و بيشترين تقوا و صيانت  كه در همه جوامع وجود دارد، داراي عالی

در مناصب « حق انتخاب شدن»بشر نيز  الملل حقوق ها )عدالت( باشد. در نظام بين نفس از آلودگی

سياسی و عمومی كشور براي تمامی افراد بدون هيچ تبعيضی مورد پذيرش قرار گرفته و اسناد 

اي به رسميت شناخته شده است. البته از نظرگاه اين نظام حقوقی نيز  مختلف جهانی و منطقه

مشاركت در اداره امور تخصيص اختيارات و طُرُق برخورداري هر يک از شهروندان از حق 

برداري از اين حق مطلق نيست، هرچند جعل  عمومی، بايد توسط قانون تعيين شود. بنابراين، بهره

 محور( مورد پذيرش نيست. شرط فقاهت در اين نظام به دليل بنا شدن بر ديدگاه اومانيستی )انسان

« كت در ادارة عمومی كشورحق مشار»آن،   . از ديگر هنجارهاي امنيت انسانی در بُعد سياسی8

جا كه در اسالم تمامی  اند. ليكن از آن )آزادي رأي( است كه هر دو ديدگاه اصل اين حق را پذيرفته

احكام و قوانين از طرف خداوند ابالغ شده، مشاركت مردم در سرنوشت خود مطابق معيارهايی 

وق بشر نيز اين حق عنصر الملل حق خواهد بود كه در شرع مقدس بيان شده است. در نظام بين

 شود. ها محسوب می اوليه مشروعيت حكومت

كند تا با يكديگر تجمع كرده، به طور جمعی مصالح و  ، افراد را قادر می«حق آزادي اجتماع. »8

دفاع كنند. آزادي اجتماعات ماهيتاً حق   شان را بيان كرده، يا ارتقاء بخشند و از آن منافع مشترك
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صورت شكلی بايد در يک گروه متجلّی شود تا تحقق يابد. بنابراين، افراد هم فردي است، اما به 

آزاد هستند كه اجتماعاتی را تشكيل دهند و هم اين حق را دارند كه به تجمّع تشكيل شده ملحق 

شوند و يا آن را ترك كنند. اين حق كه از حقوق نسل اول بشر است، در اسناد مختلف نظام 

ميثاق حقوق مدنی و سياسی به رسميت شناخته شده و  88نظير: ماده الملل حقوق بشر  بين

 هاي مجاز اجراي آن مقرر شده است. مقرراتی درباره محدوديت

چه اين حقوق توسط سايرين و  از نظرگاه فقهی نيز افراد جامعه از حقوقی برخوردارند كه چنان

را مطالبه كنند. فريضه امر به  توانند حق خويش يا متوليان امور جامعه يا حكومت نقض شود می

چنين  توان در اين راستا تعريف كرد. هم معروف و نهی از منكر و وجوب مبارزه با طاغوت را می

و گردهمايی براي مشورت و تبادل نظر در   براساس اصل حريت، مردم از حق برپايی اجتماعات

ن ممانعت كند، مگر اينكه براي تواند از آ موضوعات مورد عالقه برخوردارند و دولت اسالمی نمی

 نظام و امت اسالمی مضرّ باشد.

. آزادي عقيده و بيان نيز، در صورتی كه عقيده سياسی فرد، مبتنی بر مخالفت با مشروعيت ۳

حاكم يا حاكميت و يا نظم جامعه باشد، در فقه سياسی شيعه با محدوديت مواجه است. در نظام 

هاي اين حق  المللی حقوق مدنی و سياسی محدوديت ميثاق بين 13الملل حقوق بشر نيز ماده  بين

امنيت ملی، يا نظم عمومی، يا سالمت و يا اخالق »و « احترام به حقوق يا حيثيت ديگران»را 

دانسته است. بنابراين، در هر دو ديدگاه، شرط عدم مزاحمت در برخورداري از اين « عمومی

الملل حقوق بشر ممنوعيت  لكن در نظام بين حقوق با مصالح اجتماعی مورد اتفاق است.

برداري از اين حقوق فقط مشروط به عدم اخالل به حقوق ديگران، يا نظم و امنيت عمومی  بهره

است، در حالی كه از ديدگاه اسالمی در صورتی كه برخورداري از آزادي موجب فساد روحيات و 

 شود. اخالق خود شخص شود نيز ممنوع بوده و حرام می

 گيری تيجهن

 از مجموع مطالب پيشين، نتايج زير قابل استنتاج است:

گانه امنيت انسانی، از سه بُعد  ترين ابعاد هفت . امنيت سياسی افراد به عنوان يكی از مهم1

سازي مشاركت فعال سياسی در جامعه و فقدان فشار سياسی و  اساسی: اِعمال حق حاكميت، زمينه
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 ها قابل شناسايی است. شده و با اين شاخصاجبار از سوي حاكمان تشكيل 

ها  شدن براي سمت  ها دربرگيرندة آن است، عبارتند از: حق انتخاب هاي بشري كه اين شاخص . حق8

 كردن )آزادي رأي(، آزادي عقيده و بيان، آزادي تشكيل اجتماعات.  و مناصب سياسی، حق انتخاب

قوق بشر اين است كه رويكرد حقوق بشر . تفاوت اصلی دو ديدگاه فقه اماميه و نظام ح8

گرا و اومانيستی است، نگاه صِرف به دنياي افراد دارد، در حالی كه فقه شيعه، در عين مراقبت  مادّي

 كند. ها، امنيت اُخروي آنان را نيز تأمين می از امنيت دنيوي انسان

« ده و آزادي بيانحق ابراز عقي». در دوران غيبت و حتی دوران حضور امامان معصوم)ع(، ۳

مورد پذيرش قرار گرفته و در آيات و روايات متعدد مؤيدات زيادي نسبت به آن وجود دارد؛ 

تخصيص « حفظ نظام»و « بغی»هاي  هرچند اين حق به طور مطلق مورد پذيرش نبوده و با آموزه

وق و احترام خورده است؛ ليكن در نظام حقوق بشر اين حق براي تمامی افراد بشر تا زمانی كه حق

 ديگران و نيز امنيت و نظم عمومی به مخاطره نيفتاده باشد، به رسميت شناخته شده است.

براي تمامی افراد « شدن  حق انتخاب». در دوران غيبت معصوم)ع(، براساس رويكرد فقهی، ۱

اجتهاد جامعه، به دليل شرايط عمومی )عقل، درايت، تدبير، قدرت مديريت، و...( و شرايط اختصاصی )

شوند؛ بر خالف ديدگاه  و عدالت( ممكن نيست و عمالً بسياري از افراد از دايره صالحيت خارج می

 الملل حقوق بشر كه تنها شرايط عمومی و قانونی را در اين مسأله لحاظ كرده است. نظام بين

وجود عموم افراد جامعه در زمان غيبت نيز دو ديدگاه فقهی « كردن حق انتخاب ». درباره 1

دارد: نظريه انتصاب و نظريه انتخاب. در اين راستا، اوالً، همه شرايطی كه قائلين به نظريه انتصاب 

دارند )از قبيل: اجتهاد، عدالت، شجاعت، مديريت و...(، قائالن به  براي حاكم اسالمی مقرر می

تقدند به دليل شرطيت نظريه انتخاب نيز پذيراي آن هستند؛ ثانياً برخی از قائالن نظريه انتخاب مع

كنندگان نيز بايد داراي شرايط خاصی باشند تا  شرايط خاص و تخصصی در حاكم منتخب، انتخاب

هاي تخصصی را به درستی تشخيص دهند و به همين دليل، آزادي انتخاباتی افراد، از  بتوانند مالك

بشر، تنها  الملل حقوق رو است. در رويكرد نظام بين اين جهت نيز با محدوديت روبه

 تواند جلوي آزادي رأي را بگيرد. هاي قانونی از قبيل سن خاص می محدوديت
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