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 سخن ناشر
 

 

  الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم

 

 « درجات  اوتواالعلم  والذین  امنوا منكم  الذین  اهلل  یرفع»

 گرداند. می  ( رایع را )در دو جهان  عالم  و دانشمودان  ایمان  اهل  خداوند مقام

 (77  ـ آیه  مجادله  مباركه  )سوره
 

اندوزی در اسالم تا آن پایه اس  كه خداونـد كـریم در قـرآن مجیـد، ابـال        ارزش و جایگاه علم و دانو

 خود را برای هدای  بشری ، به اقرأ آغاز نمود.رسال  رسول 

هدای  بشر، ترامل، سعادت و تقرب به ذات اقدس الهی در گرو كسب معراـ  و تحصـیل علـم و    

دانو اس ، علمی كه به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل اس  و انسان خداجوی، معبود خود را 

 یابد. در آن می

شگاه در كوار تعلیم و تربیـ ، نشـر كتـب و آ ـار علمـی اسـ .       های مهم هر دان یری از مسئولی 

شـد  موظور مشارك  اعال در بالودگی و رُ نیز به )ع(معاون  پهوهو و اواوری دانشگاه جامع امام حسین

های مأموریتی و ایفای رسال  خطیر خود  یابی به مرجعی  علمی در حوزه ارهوگی و علمی جامعه، دس 

های علمی، ااتخار و تـالش دارد تـا زمیوـه و بسـتر رزم را جهـ  تشـویق        یااتهدر تولید دانو و انتشار 

 پهوهشگران و اساتید محترم در عرصه تولید علم، اراهم و تسهیل نماید.

هـای انتشـاراتی مؤسسـه چـاپ و      امید اس  در سایه الطاف بیرران الهـی و بـا گسـترش اعالیـ     

 ل  خطیر تحقق یابد.، این رسا)ع(انتشارات دانشگاه جامع امام حسین

و شهدای گرآنقـدر انقـالب اسـالمی و داـاع مقـدس درود       )ره(در پایان بر روح تابوا، امام راحل

ارستیم و با آرزوی توایقات هرچه بیشتر مقام معظم رهبری و خدمتگزاران اسالم و كشور، از اساتید،  می

 هادات خود ما را یاری ارمایود.ارهیختگان و اهل نقد و نظر تقاضا داریم با ارائه نظرات و پیشو

 

 و عليه التكالن  التوفيق  اهلل  و من 

 و فناوري  پژوهش  معاونت 

 ( )ع حسين امام  جامع دانشگاه 

 )پنج(



 

 

 



 

 

 

 اهدا 
 

آموز  دانش عنوان هبدارم هک  این کتاب را هب روح مطهر ربارد شهیدم رجبعلی ربزنونی تقدیم می

کلیف دینی، ا  06اه شتافت و رد آرذماه سال  سوی جبهه وایل دافع مقدس هبدبیرستانی رد پی احساس ت

 ید . رد غلت هدف پاکش هک حفظ حریم امن وطن اسالمی و دافع از کیان نظام  بود، هب خون  ردراه

 روحش شاد و راهش رپ ررهو باد

ی سبحان می نمان مگرداند. طلبم ما را شرمنده از خدا  ی خون شهیدا

ردود  مرزوبوماهی حفظ نظم و امنیت این کهن  ی تالشگران رعهص  رد همین فرصت هب ساحت همه

ران گمنام و بی فرستم و ربای آن می اند، آرزوی  مدعای حریم نظم و امنیت جامعه اه هک پاسدا

 سربلندی و زعت دارم.

 )هفت(
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 گفتار پيش

به  مـر نشسـ  و    7951ها مبارزه، در بهمن  دار انقالب اسالمی پس از سال درخ  ریشه

حاصل آن، نهال نوپای جمهوری اسالمی بود كه تالش كـرد روح اسـالمی  را در كالبـد    

نشان دهـد. ایوـک انقـالب    جمهوری  بدمد و حروم  دیوی را به جامعه و انسان معاصر 

ها، رشـد و بالوـدگی    خود را سپری كرده و در این سال باشروهاسالمی، چهار دهه از عمر 

های متووعی به نمایو گذاشته اس . نهادهای متووعی كه حاصـل ایـن    خود را در عرصه

ـ ها را نیز به خدم  خود بگیر با مدیری  متعهدانه، تخصص ندها اس ، تالش كرد سال د ن

هـای متوـوعی كـه     آمـوزه تردید  بید. وهد و تخصص را با هم در یک قالب نمایو دهو تع

هـای   راته باید قالب دهد، راته ی جامعه، ارائه می های گوناگون اداره دین شریف در عرصه

های نظری نیز  شدن آن آموزه ها، ارایود اجرایی سازی آن علمی به خود بگیرد و با نهادیوه

های سیاسی و اجتماعی خاتمه بخشد. شعاری  جدایی دین از عرصهتحقق یابد و به شعار 

مطـرح شـد    های رئیک  كه پس از دوران نوزایی و رنسانس با رشد تفرر سرورر و اندیشه

هـای   ی سیاس  را چوـان توسـعه داد كـه عمـوم نظـام      راته، جدایی دین از عرصه و راته

اع، ارهوگ، اقتصاد، حقوق، قـانون،  های اجتم و دین را از عرصه اراگرا ناگزیر بشری را 

ی بشری جدا سـاخ  و   های جامعه اخالق، صوع ، پزشری، هور و بسیاری دیگر از حوزه

ی آن، بروز علومی برای بشر بود كه  ، دین از علم جدایی حاصل كرد و نتیجهبیترت نیا به

 اار  از وحی، معووی ، اخالق، عقل سلیم و تعالیم آسمانی بود و هس .

 )پانزده(



 

 

ی امویـ  و نظـم عمـومی اسـ  كـه بـا همـان تفرـر          هـا، حـوزه   ز این عرصهیری ا

دیوـی در اكثـر جوامـع رقـم خـورد و عقـل        سوگ گراندستورهای  دوراز بهسرورریسم، 

ی  سـویه، بــه ارائــه  ی وحیــانی، بــا نگرشـی یــک  انـدیو بــدون پشـتوانه   خودبویـاد جــزم 

در همــین راســتا،  .بخشــی بــه جوامــع و تــأمین امویــ  پرداخــ  ســازوكارهای انتظــام

هــای عــریط و طویــل امویتــی و اطالعــاتی، پلیســی، حفــاظتی، جاسوســی و   ســازمان

های ناقص علوم انسـانی   گیری نادرس  از آموزه با بهره راته راتهضدجاسوسی پدید آمد و 

هایی را بویان نهاد كـه شـیطو ، مرـر، اریـب و      ی تخصص و حتی علوم اوی و پایه، پایه

هدف، وسیله را توجیـه  »اساسی آنان بود و هس  و با شعار ماكیاولی  های نیرنگ، از اهرم

، برای دسـتیابی بـه اهـداف خـود در حفـظ نظـم و امویـ  عمـومی، بـه انـواع           «كود می

های درس  و نادرس  دس  یازیدند. در كشـور اسـالمی مـا ایـران عزیـز، پـیو از        روش

شـد، بـا    نامیـده مـی  « ا،سـاو »كـه  « سازمان اطالعات و اموی  كشور»انقالب اسالمی، 

پدید آمد و همـان سـازوكارهای نادرسـ  بـا ایـن       الملل بینحمای  امریرا و صهیونیسم 

تفرر كه مباحث امویتی از مباحث دیوی جدا اس ، در این سازمان بـه كـار گراتـه شـد.     

پس از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران، ایـن سـازمان       

ی حفظ نظم تأمین اموی  در ابعـاد   الش گردید در نهادهای نوپا كه وظیفهموحل شد و ت

اصـالح شـود و در ایـن مسـیر،      مانده یبرجامختلف را بر عهده داشتود، این سازوكارهای 

های مباحث امویتـی و اطالعـاتی، روزآمـدی و     تبع پیچیدگی هرچه تالش شود، باز هم به

 طلبد.   تالش مضاعفی را می

ی  پایهانسانی،  ی ل مهم زندگی انسان و جامعهاز مسایعووان یری  به 0 امویو  7نظم

و البتـه  مهـم   عوامـل از با ابعاد متووع و وسـع  معوـایی،   آسایو و ترقی كشور آرامو، 

كه حفاظ  از  اس و آرمان واری او در طول تاریخ بشر ی حیات اردی و جمعی  پیچیده

ها و ابزارهای  ها و ابزارهای بسیط تا روش ، از راهآن، با تووع راهبردی و ابزاری روبرو اس 
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 )شانزده(



 

 

ی  شـدت متغیـر و نوشـونده    ی كوونی و از ابعاد محدود پیشین تا ابعـاد بـه   بسیار پیچیده

تمـامى ااـراد جامعـه و حفـظ      امروزین. یری از وظـایف اساسـی دولـ ، تـأمین امویـ       

دول  در یـک نظـام   های مثب  در آن اس  كه برآیود تمامى وظایف و كاركردهاى  ارزش

 سارر اس . سیاسى مردم

سارر دیوی جاری در ایران عزیز، یری از وظایف اصلی خود را حفظ نظـم   نظام مردم

تردیـد، حفـظ نظـام و امویـ  مـردم، از اوجـب        داند و بی جانبه می عمومی و اموی  همه

های دیوـی  نماید و تأمین آن نیز باید سازوكار واجبات اس  و عقل و شرع به آن حرم می

توان به نام ضرورت و مصلح ، اساس دسـتورهای دیوـی را    نمیاز یک سو، را طی نماید. 

به این قبیل « اكل میته»زیر سؤال برد و به جای توجه حداقلی به مباحث ضرورت مانود 

هـای   ی اعمال جاری و سـاری در عرصـه   موارد، نگاه حداكثری كرد و با این رویررد، همه

ای یا حـدیثی و   را توجیه كرد و در پی آن، استوادهای آیهو اطالعاتی حرومتی و امویتی 

از سـوی   در دامـان تفسـیر بـه رأی مـذموم ااتـاد.      ناكرده خدایعقلی را برای آن یاا  و 

توان احرام  انویه و ضرورت را توها مبوای ورود در مباحث امویتی و اطالعـات   دیگر، نمی

ر حاكمیتی اس . مباحـث  انویـه و ضـرورت شـاید     قلمداد كرد؛ چرا كه این عرصه از امو

گشایی داشته باشد، اما امور مربوط بـه اجتمـاع و حاكمیـ  را     های اردی گره برای مقوله

توان توها با این مبوا كودوكار كرد. به دیگر بیان، سخن در این اس  كه امور امویتـی   نمی

بایـد بـه طـور ویـهه و در     ی تخصص اس  یا تخصیص. در این عرصه  و اطالعاتی از مقوله

 جای دیگری سخن گف .

ی معانی و ابعاد اموی ، حفاظ  كشور و مصـونی  آن از هرگونـه    قدر مشتر، همه

حفـظ و حراسـ  از    موظـور  بـه و آسیب داخلی و خارجی اس  و هـر حرـومتی،    7تهدید

سـ   اگیری از ابزارهایی  ز بهره، ناگزیر ادر داخل و خارج موجودی  و تمامی  ارضی خود

 هـایی  اقدامكه به حفظ نظم و انتظام در جامعه و اموی  آن بیوجامد و از آن جمله، انجام 
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 ... اسـ . بـا همـین نگـاه،    كوترل، تقوی ، تسلیح، مهار ونظارت، چون حفاظ ، حراس ، 

یـا اجتمـاعی و حفاظـ  از     ییـا جمعـ   یامویـ  اـرد  رسانی به  برای جلوگیری از آسیب

متعـددی بهـره جسـته    ی و ابزارهـا  از ارآیوـدها وی  جامعه، اختالل در نظم حقوقی و ام

ها  یری از آن« های اطالعاتی و تجسس در امور امویتی جاسوسی در اعالی »شود كه  می

بـا یرـدیگر دارنـد.     دائمـی ی موطقی و  جه  نیس  كه اموی  و قدرت، رابطه اس . و بی

حفـظ امویـ  كشـور و داـاع از     شده برای  ریزی امویتی دقیق و حساب برنامه، در رو نیازا

در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی مخالفـان نظـام حـاكم بـر     و دیوی های ملی  ارزش

یرـی از   ،و اطالعـاتی  كشـور، تجسـس امویتـی    7، مبتوی بر راهبـرد امویـ  ملـی   جامعه

 .  شود ارایودهای مهم محسوب می

انی كه اجتماع انسانی ویهه از زم از سوی دیگر، نگاهی هرچود كوتاه به تاریخ بشر، به

ی سرزمیوی و ایجـاد   گیری جمعی  معتوابه در یک حلقه راته با شرل شرل گرا  و راته

درصـدد   ینـوع  بـه كشـورها  ی آن و ایجـاد كشـورها، هركـدام از ایـن      حاكمی  در پهوـه 

ود و با توجه به بوده و هست ای و جهانی موطقه ،دستیابی به موااع ملی خود در ابعاد ملی

   نمایود. تعیین میمتووع خود ی آن را در راهبردهای یسطوح اجرا ،ملیاقتدار  وقدرت 

اموی ، حاكمی  و استقالل خویو اس  و نظم، ول حفظ ؤمس یهر كشورتردید  بی

آخرین اطالعات و اخبـاری كـه از   توجه به های دیگران، با  توطئهها و  اقدامباید در مقابل 

 ،را حفـظ كوـد. در ایـن راه   و كشور خود نظام  ،دآور دوستان و دشموان خود به دس  می

هـای وابسـته،    بیو از دول ساررانه دارند،  مرام مردم بر تریهو مردمی كه های ملی  دول 

و همـین قـدرت اطالعـاتی و     نیاز به اطالعـات و اخبـار از وضـعی  اطـراف خـود دارنـد      

 آورد. ها، اقتداری ویهه را پدید می دانسته

شود و جوـگ واقعـی،    وزه قدرت اطالعاتی، اصلی مهم محسوب میبه بیان دیگر، امر

هـای   تـرین دسـتگاه   ها، عمـده  در گذشته»جوگ اطالعاتی اس . به تعبیر امام المسلمین 
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 )هجده(



 

 

ی نظـامی   های اطالعاتی نظامی بودند. قصدشان این بود كه برای حمله اطالعاتی، دستگاه

چون نفس بـه دسـ  آوردن و    آگاهی كسب كوود. امروز نه؛ جوگ، جوگ اطالعات اس .

های مختلف، یک ضربه به طـرف مقابـل و    ها در بخو گردآوری اطالعات و استفاده از آن

آوری اطالعـات و   ها را در اـن  گذاری ترین سرمایه شود. لذا امروز بیو دشمن محسوب می

جـا اسـ ، قـدرت در داشـتن      دانوـد قـدرت ایـن    كوود. چون مـی  تروولوژی اطالعات می

اطالعـات مثـل چـرا  در یـک     »( اساسـا   70/70/7973ای،  )امام خاموه« اس .اطالعات 

ی امـور سیاسـی، اطالعـات     كووده اس ... مثل چشم در انسان... در زمیوه دستگاه حرك 

ی امور نظامی، اطالعات همان چشـم اسـ . بلـه، اگـر شـما       همان چشم اس . در زمیوه

شـود   شود مبـارزه كـرد، نمـی    وگید... نمیتوانید با دشمن بج اطالعات نداشته باشید، نمی

 (71/72/7960ای،  )امام خاموه.« جوگید

اطالعـاتی  امویتی و های  سازمانیری از ابزارهای دستیابی به قدرت اطالعاتی، ایجاد 

« 0و ضدجاسوسـی  7جاسوسـی »ی مهـم و البتـه مـرتبط     در كشورها اس  كه با دو حوزه

ـ ، هـا  آناصلی  ی وظیفهاند و  تشریل شده در ابعـاد  كشورشـان  بـرای  مین امویـ  رزم  أت

كسـب مخفیانـه و پوهـانی اطالعـات در كشـورهای      »مـراد از جاسوسـی   اسـ .  مختلف 

خودی  طرف بهو در زمان جوگ، كسب اطالعات از مواطق عملیاتی و انتقال آن  موردنظر

( و مـراد از  077: 7975اسـ . )نـوروزی،   « زدن بـه دشـمن   بـرداری و ضـربه   برای بهـره 

كردن    كه هدف آن، خوثیعامل اس 9های ضداطالعاتی جاسوسی، قسمتی از اعالی ضد

ای از  ( مـراد از ضـداطالعات شـاخه   059های جاسوسان خـارجی اسـ . )همـان:     اعالی 

اطالعات تعرضی اس  كه تخصص آن برای درهم شرستن توانایی عوامل خارجی دشمن 

ضـداطالعات بـرای شواسـایی    برای گـردآوری اطالعـات امویتـی حیـاتی اسـ . عوامـل       

خرابراران، براندازان و عوامل جاسوسی دشمن و بازداشتن از ایشان، گذشـته از عملیـات   
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گیرند. كار ضـداطالعات، دسـتگیری    های ایزیری مختلفی را نیز به كار می اریب، مراقب 

، رو ازایـن ی اعالی  تشریالت امویتی كشور اس .  عوامل دشمن نیس . این كار در حوزه

بـه خریـداری    نـوعی  بـه كوود یا  اصور  عوامل ضداطالعات، از مأموران مخفی استفاده می

ی اعالیـ  در تشـریالت دشـمن نیـز      ی ادامـه  ها اجـازه  پردازد و به آن عوامل دشمن می

 (057دهود. )همان:  می

آوری  اطالعـاتی بـرای جمـع   امویتـی و  هـای   سـازمان بر این اساس و در یک نگـاه،  

 :كوود از دو روش عمده استفاده می معمور خود،  یازموردناطالعات 

 موردتوجـه همیشـه  ایـن روش،  یا جاسوسـان:   عوامل انسانیاستفاده از  (نخست

جاسوسـان نیـز بـه دو گـروه نفـوذی و      در همـین راسـتا،   های اطالعـاتی اسـ .    سازمان

 :شوند میشده و استخدامی تقسیم 

هـای رزم در   ها و آموزش ذراندن دورهاارادی هستود كه با گو  نفوذیان :گروه اول

اند. این ااـراد بـه    ای شده مهارت یااته و تبدیل به جاسوسان حراه ،مراكز مختلف

 موردنظرشانكوود تا به اهداف  كه رزم باشد، نفوذ می جا هرای مختلف در ه گونه

   .و قدرت اطالعاتی برای كشور خود را تأمین نمایود دس  یابود

اند كه در محل كار خود به اطالعات همرـاران و   اارادیو امیان استخد :گروه دوم

را بـرای   مـوردنظر هـا و شـرایط    محیط كار خود دسترسی دارند. این ااراد ویهگی

های جاسوسی بـا بـه خـدم  گـراتن      شدن دارا هستود. بوابراین سازمان جاسوس

 (7)یابود. دس  می موردنظربه اخبار و اطالعات از طرق مختلف، ها  آن

هـای عراسـی و    ، دوربینها ماهواره: يري از ابزارهاي فنی و الكترونيكیگ بهره( دوم

بـا  ، ابزارهـای شـوود و اسـتراق سـمع     بـا اشـرال مختلـف كوچـک و بـزر       برداری ایلم

وسایل نوین و مدرن جاسوسـی بـرای كسـب اطالعـات از      ازجملههای خاص   ریزپردازنده

های اواوری و ارتباطـات، ایـن قبیـل      ب با پیشرا كه متواس اس  موردنظرمراكز و ااراد 

هـا   اوـاوری گیری از ریز تر حتی به بهره های نوین شود و در عرصه می تر پیچیدهوسایل نیز 

 نیز كشیده شده اس .

 )بيست(



 

 

هـای نظـامی و اطالعـاتی،     نظـران عرصـه   ایلسوف چین كهن و از صاحب 7ان تزوس

د اس  كه هیچ زمانی در طول تـاریخ  داند و معتق ی پیروزی می جاسوسی خوب را مقدمه

های جاسوسی و اطالعاتی قـوی،   ااتخار برده نشده اس  كه بدون سرویس نام كشوری به

( خواجــه 769و  760: 7972توانســته باشــد كــاری انجــام دهــد. )دمارانشــر و انــدلمن، 

جـای كشـور بـر سـبیل      ی جاسوسـان در جـای   الملک طوسی نیز بر حضـور همـاره   نظام

كود تا هیچ خبری پوشیده نماند و در مقابـل   ، سیاحان و صوایان و... توصیه میبازرگانان

 (77: 7970رویدادهای تازه، تدار، به هوگام حاصل آید. )طوسی، 

ی كشـورها و تشـریالت    رو در جهان امروز، یری از اركان ضروری و مهمّ همـه  ازاین

و جاسوسـی تشـریل    0اتیهـای امویتـی، اطّالعـ    ها و سـرویس  نیروهای مسلّح را سازمان

دهد. سازمان سی. آی. ای )سیا(، موساد، كا.  . ب، ایوتلیجو  سـرویس و... ازجملـه    می

های اطالعاتی و جاسوسی هستود. در زمـان رژیـم پهلـوی     های معروف این سازمان نمونه

 نیز سازمان اطّالعات و امویّ  كشور )ساوا،( این نقو را بر عهده داش .

و امویّتـی، از ضـروریّات عقلـی     ، جاسوسـی 9تشریالت اطّالعـاتی  بدون تردید وجود

شود. هـر حرـومتی كـه     حفظ و بقای هر حرومتی در روزگار كهن و كوونی محسوب می

ی خویو ادامـه دهـد، بـه ایـن      بخواهد در جهان، با قوّت و قدرت به موجودیّ  مقتدرانه

هــای  ت و آگــاهیتشــریالت نیازموــد اســ . بــدیهی اســ  كــه بــه هــر میــزان اطّالعــا 

هـا و   نفـوذی  0هـای پوهـان و آشـرار    هـا و اعّالیّـ    ی یـک كشـور از اقـدام    یااتـه  پرورش

های آشـرار و پوهـان كشـورهای     خرابرارهای داخلی و خارجی در كشور خود و نیز اقدام

تر باشـد، آن حرومـ ، قـدرت و     تر و دقیق دیگر در باب موااع و مصالح ملی كشور، بیو

هد داش . بوابراین هر حرومتی بـرای حفـظ و دوام خـود، نـاگزیر از     تری خوا  بات بیو

حفاظـ  از امویّـ     موظـور  بهاطالعاتی ی قوی امویتی، اطّالعاتی و ضدّ هداشتن یک شبر

 
1. Sun Tezo Tvwj lsj 

2. Intelligence 
3. Intelligence agency 

4. Covert and overt activities 

 ویك( )بيست



 

 

كـاری، برانـدازی و خطـرات     نفوذ، جاسوسـی، خـراب  های متووعی نظیر  خویو در عرصه

 های انسانی اس . انگاری سهلصوعتی و نیز طبیعی و 

توان به استواد كلّیّـات و نصـوص كلّـی     عوای  به موارد اوق، چه باید كرد؟ آیا می با

دیوی در خصوص تجسس، حرم حرم  صادر كرد؟ آیا اصور  وجود سـازمان اطالعـاتی و   

ضدّاطالعاتی در نظام اسالمی و حروم  دیوی جایز اس  یا خیر؟ مصـالح عمـومی نظـام    

 در این عرصه چه جایگاهی دارد؟ی دیوی  اسالمی و امویّ  ملّی جامعه

شرایط خاص و مصالح اهم، بسیاری از اموری كه در نگـاه   كردن لحاظكلّی، با طور به

ویهه در مـواردی كـه حفـظ     شود. به شود، جایز و بلره واجب می اوّلیّه، حرام محسوب می

التی ی اسالمی، متوقّف بر وجود چوین تشـری  نظام اسالمی و امویّ  كیان اسالم و جامعه

اس . نظام مقدّس جمهوری اسالمی در داخـل و خـارج كشـور دشـموان بسـیاری دارد.      

گروهی از عواصر ضدّ اسالم در داخل و خارج از كشور، درصدد تالشـی و سـرنگونی ایـن    

های سیاسی اطالعاتی و نظامی آنان؛ علوی یا مخفـی، بایـد مـورد توجّـه      اند. اعّالیّ  نظام

هـا و مقاصـد ااسدشـان بـرای      ایـن ااـراد و آگـاهی از طـرح    جدّی قرار گیرد. شواسـایی  

كـردن   المللـی در خوثـی   ی جوانب ملی و بین ریزی دقیق و متواسب با رعای  همه برنامه

های آنان الزامی اس . اساسا  دااع اعّال و پیروزی كامل، مبتوی بر اطّالعات دقیـق   توطئه

 و مو ّق نسب  به دشموان داخلی و خارجی اس .

هـای امویتـی و    ی اموی  و نظم عمـومی و وجـود سـازمان    وجه به اهمی  حوزهبا ت

ی موردمطالعـه در نوشـتار    تـرین مسـأله   اطالعاتی  و لزوم تجسس در امور امویتی، مهـم 

جـویی ایـن    حاضر بررسی مبانی و احرام اقهی تجسس در امور امویتی اسـ . بـرای پـی   

بیمـی( و امـور امویتـی     آرامـو و بـی   ها(، امویـ  )  شده جویی پوهان مسأله، تجسس )پی

)ابعاد مختلف( و جایگاه تجسس در امور امویتی و اطالعاتی و ضـرورت آن بـا تأكیـد بـر     

عووان یـک تحقیـق بویـادی، بـا      محور، مورد كاوش قرار گرا  و به رویررد اموی  جامعه

ی ی امور امویتی و اطالعاتی، تالش شـده اسـ  بـا روشـ     بررسی موضوع تجسس از زاویه

 ودو( )بيست



 

 

استوباطی، مبانی و احرام اقهی تجسس در امور امویتی و اطالعـاتی را  -توصیفی-تحلیلی

 ارائه شود.

لزوم حفظ نظـام و مسـؤولی  نظـام اسـالمی در تـأمین نظـم و امویـ  عمـومی و         

طرح اسـ . بـر    عووان مبوای اقهی تجسس در امور امویتی و اطالعاتی قابل جانبه به همه

ی  ه امامیه اعـم از آیـات و روایـات و حرـم عقـل و نیـز سـیره       ی احرام در اق اساس ادله

و اجماع و اقوال بزرگان، تجسس در امور امویتی و اطالعـاتی مشـروع    السـالم  علیهممعصومین

اس . دلیل عمده در این عرصه نیز، خوف از تالشی نظام اس . حفظ نظام، اعانه بر امـام  

فـظ نظـم و تـأمین امویـ  عمـومی      المسلمین، جلوگیری از اخـالل در كیـان اسـالم، ح   

جانبه و دیگر اهداف حیاتی حروم ، مواردی اس  كه تجسس امویتی و اطالعاتی را  همه

معاندان  كارشروی و ها از توطئه اسالمی حروم  حفظسازد و هدف از آن نیز،  ناگزیر می

در ی مجموع ادله، آن اس  كه از موظر اقه امامیه تجسّس  نتیجه اس .داخلی و خارجی 

موظـور حفـظ نظـام و كیـان اسـالم و جلـوگیری از تعـدی و         امور امویتی و اطالعاتی به

 جاسوسی علیه آن، جایز و در موارد ضروری، واجب اس . 

خروج تخصصی و خروج تخصیصی. بـا هـر   بحث اس :  این مسأله با دو رویررد قابل

ت اسـ ، اگرچـه   ا بـا  دو رویررد، مشروعی  تجسس در امـور امویتـی و اطالعـاتی قابـل    

های نامشروع اس .  دیدگاه متبع، خروج تخصصی و موضوعی این نوع تجسس از تجسس

خروج تخصیصی، تجسـس در مقاصـد امویتـی نظـام از دشـموان داخلـی و       اما بر اساس 

خارجی توسط حاكم اسالمی و مأموران حرومتی و اطالعاتی به دریـل اراوانـی از حرـم    

و برای این موظور، باید قواعـد عمـومی و ضـوابطی     شود حرم  كلی تجسس، مستثوا می

طـور خالصـه    كلی را ذكر كرد كه كبرای قیاس تشخیص مصادیق جایز قـرار گیـرد و بـه   

ی مصلح ، حرم  ظلـم،   ی حفظ نظام، حرم  اختالل در نظام، قاعده قاعدهاند از  عبارت

ر و تقدیم اهـمّ  ی ر ضر حروم  قاعدههای خیر و اغراض شرعی و عقالیی صحیح،  انگیزه

 بر مهم )قواعد تزاحم(.

 وسه( )بيست



 

 

شایان ذكر اسـ  كـه در نگـاه حقـوقی نیـز، حـق برخـورداری عمـومی از امویـ           

عوـوان مبوـای    جانبه، لزوم حفظ نظم و نظام و نیز لزوم رعای  حقوق عمـومی را بـه   همه

توان مطرح كرد. در متون و موابع قـانونی   حقوقی تجسس در امور امویتی و اطالعاتی می

هـای امویتـی و اطالعـاتی را     در حقوق ایران نیز موارد بسیاری هس  كه موضوع تجسس

گیـری   ویهه در شرایط بحرانی، اضـطراری و امویتـی مطـرح كـرده و هـدف نیـز پـیو        به

رخدادهای ضد امویتی و در صورت وقوع رخداد ضد امویتی، بازگرداندن نظم اجتماعی و 

قررات هم در ایران پیو از انقالب اسالمی هس  جانبه به جامعه اس . این م اموی  همه

اسـتخراج اسـ  كـه خـود      و هم پس از پیروزی انقالب اسالمی در اسـواد اراوانـی قابـل   

 تواند موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد. می

 

 کتابساختار 

گیری اسـ . در بخـو كلیـات، پـس از      و نتیجه سه اصلمشتمل بر كلیات و  كتاباین 

های ارعـی     موضوع، به بیان مسأله پرداخته و سؤال اصلی و سؤالتوضیحی در باب كلی

های خـاص انجـام    تحقیق مشخص شده اس . اهداف علمی و كاربردی تحقیق و ضرورت

نـوع روش تحقیـق و روش   هـای پـهوهو،    تحقیق را برشمرده و پس از بیان محـدودی  

 وتحلیل اطالعات مشخص شده اس . گردآوری اطالعات و نیز تجزیه

شواسـی تجسـس و    اصل اول تح  عووان مفـاهیم، تـالش شـده اسـ  مفهـوم      در

های مرتبط با آن، جاسوسی، تحسس، بحث، تفقّد، بَتَلصَق/ بتلسق، جوس/ اجتیـاس،   واژه

تفحّص، ارصاد/ترصّد، توص ، سمع، نقابـ  و نقیـب، عرااـ  و عریـف، جاسـوس، عـین،       

ن تحقیق، ازجمله اطالعـات، امویـ ،   های دیگر مربوط به ای بازجویی/ بازپرسی و نیز واژه

امور امویتی )ابعاد اموی (، بحران و وضعی  اضطراری، نظم و نظام و نیـز حـریم را ارائـه    

 كود.  

ای امور امویتـی و اطالعـاتی بـا     شایان ذكر اس  كه در این كتاب با نگاهی مسامحه

 وچهار( )بيست



 

 

و ضرورت هـر   این بحثهم مورد بررسی قرار گراته اس . حق آن اس  كه اموی ، مادر 

گوید. تفریک آن در  اس  و اطالعات به عووان یری از حااظان این عرصه سخن مینظام 

جای خود قابل بحث و بررسی و دق  رزم اس ؛ اما در ارصـ  محـدودی كـه داشـتیم،     

هـای دیگـری ایـن تفریـک صـورت       امران آن اراهم نشد و امید آن داریم كه در ارص 

 گیرد.

جسس در امـور امویتـی و اطالعـاتی اختصـاص دارد. در ایـن      اصل دوم به جایگاه ت

اصل، پس از مقدمه، جایگـاه امویـ  در حرومـ  واكـاوی شـده و از اهمیـ  امویـ  و        

بوـدی اطالعـات سـخن گفتـه شـده اسـ . امویـ          حفاظ  از آن در اسالم و لزوم طبقه

چودبعدی اس  كه هم هـدف اسـ  و هـم وسـیله، هـم ایزیرـی و عیوـی اسـ  و هـم          

بوـدی و رازداری و حفـظ هوشـیاری     بودی و طبقـه  ساسی و ذهوی. به هر روی، حیطهاح

تـوان از پیامـدهاى ااشـاى رازهـا و      های امویتی ضرورت دارد و نمی ویهه از سوی دستگاه

ــر    ــومتی نظی ــاس حر ــی و حس ــرار امویت ــمیم »اس ــام تص ــتالل در نظ ــازی اخ ــا و  س ه

هــای  ز طریــق نفــوذ یــا ا رگــذاریی جامعــه ا هــا در ابعــاد مختلــف اداره گیــری تصــمیم

ایجاد جو »؛ «های مهم اداری و حرومتی اختالل در توفیذ و اجراى تصمیم»؛ «المللی بین

بـه وجودآمـدن   »؛ «هـای اداری و حرـومتی   در محیط  بدبیوى، سلب انگیزه و شوق كارى

صول و كشانیدن ا ی ناصالحان، نااهالن و نامحرمان به نظام و به انحراف زمیوه براى سلطه

انتقال »؛ «ها و اسادها و داع و راع انحراف  گذارى در مسیر اصالح سیستم مانع»؛ «مبانی

آگاهی »؛ «هاى اطالعاتی جاسوسى اطالعات حرومتى و ملّى به دشموان از طریق سازمان

غااـل شـد. در ادامـه    « دشموان از امور امویتی، دااعی، نظامی و دیگر مسایل مهم كشور

ضوع تجسس در تاریخ اسالم شده و ضرورت و جایگاه تجسس امویتـی و  نگاهی به مو نیم

اطالعاتی و اهمی  بحث از آن مورد تأكید قرار گراته اسـ . نیروهـای امویتـی، نگهبـان     

ی كشـف و مقابلـه بـا مـوارد ضـدامویتی را       انـد و وظیفـه    های هر جامعه باطن و ناگفتوی

هـای امویتـی، بـه     لـی ایجـاد دسـتگاه   هـای عقلـی و نق   برعهده دارند. در بحث از ضرورت

 وپنج( ست)بي



 

 

جلـوگیری از  »؛ «جلوگیری از هرج و مرج و اختالل در نظم و آرامو و امویـ  جامعـه  »

ی امویتـی و اطالعـاتی    هـای پیچیـده   مقابلـه بـا سیسـتم   »و « گیری توسط دشـمن  غاال

شواسـایى دشـمند داخلـی و    »های تجسس امویتـی، بـه    اشاره شده و از ضرورت« دشمن

ارزیـابى كـارگزاران   »و « شواسایى مفسدان و كشف جـرایم اجتمـاعی  »؛ «هخارجی جامع

اشـاره  « حرومتى و نظارت بر كار آنان به موظور جلوگیری از بروز تخلـف و اسـاد اداری  

ظـنّ و سـوءظنّ را شـراا . نیروهـای امویتـی، مظهـر        ی حسن باید محدوده شده اس .

خـودكوترلی و تجسـس   »م بـر  اس . اسال« رحم  و عطوا »و نیز « قدرت و قاطعی »

كوـد. در ادامـه، بـا     تأكید می« های نظارتی و تجسس بیرونی اهرم»در كوار سایر « درونی

طرح دو نگاه به تجسس امویتی و اطالعاتی، چگونگی تحقیـق و تجسـس و ا ربخشـی و    

سـازمانی؛ راتـاری؛   » :نیز انواع و مراحل آن مطرح شده و رویرردهای مختلف به تجسس

محـور بـه    های رویررد امویتی جامعه واكاوی شده و ویهگی« اجتماعی؛ امویتیسیستمی؛ 

محور و تحقق آن با مشارك  اعال مردمی در نظام  تجسس همراه با مزایای اموی  جامعه

سارر دیوی ارائه گردیده اس . در ادامه نظارت همگانی و مسؤولی  عمـومی شـرط    مردم

ی  اعتماد و ارتباط متقابـل حاكمـان و مـردم در    جانبه دانسته شده و بر اهم اموی  همه

ارایود اموی  و نیز اهمی  اطالعات مردمی در این ارایود اشاره شـده و در پایـان اصـل    

ها تأكیـد راتـه    ح شده و بر آنگانه به تجسس مطر نیز محتوای مشتر، رویرردهای پوج

خـدمات متوـوع   های حاكمیتی و  ای معطوف به بهبود دستگاه گیری توسعه جه » اس :

توجـه بـه ارتبـاط متقابـل مـردم و      »؛ «حفظ نظـم و امویـ  در ابعـاد مختلـف    »؛ «ها آن

نگـرش  »؛ «جانبـه  ارتباط تعاملی قوی و یک بسـتر ارتبـاط سیسـتمی همـه    »؛ «حاكمی 

 «.بهادادن به اطالعات مردمی با نگاهی متعهدانه و دیوی»؛ «اازاری به امور امویتی نرم

حرام تجسس در امور امویتی و اطالعاتی از موظر اقه امامیه در اصل سوم مبانی و ا

واكاوی شده اس . پس از مقدمه و ذكر انواع تجسس، از تجسس به مصلح  اسالم و نیز 

ی مشروعی  تجسس  های نامشروع و حرام سخن گفته شده اس . در ادامه، ادله تجسس

 وشش( )بيست



 

 

ـ  ی و اجمـاع، آمـده اسـ . در    امویتی و اطالعاتی در پوج دسته: قرآنی، روایی، سیره، عقل

ی عقلی از وجوب حفظ نظام، حرم  اخـتالل در نظـام، جلـوگیری از ظلـم و      بخو ادله

ی حرم  و مسؤولی  نظام اسالمی  ی ر ضرر بر ادله عدالتی علیه نظام، حروم  قاعده بی

در تأمین نظم و اموی  عمومی سخن گفته شده اس . در ادامه بحثی در خـروج حرمـی   

ضوعی و نیز ارتراب حرام هوگام تجسس به میان آمـده اسـ . سـپس حرـم     و خروج مو

جاسوس مسلمان و نیز غیرمسلمان اعم از ذمی و معاهد و مستأمن مطرح شده اس . در 

 ی جاسوس و اعتبار اقرارهای وی ارائه گردیده اس . پایان نیز بحثی در باب شروجه

هدامود و مبتوی بر مصـالح  »درواقع این اصل، مترفل بحث اقهی اس . تجسّس یا 

اهـداف جـاری در میـان عمـوم مردمـان در یـک       »اس  نظیـر  « و با انگیزه و قصد سالم

یـا  «. اهداف رزم و ضروری و حیـاتی »و « سارری و... گماری و شایسته شایسته»؛ «جامعه

اس  كه ایـن دو هـدف اخیـر،    « بدون انگیزه و هدف عقالیی»یا « با هدف و نی  ااسد»

سازد. در بحـث از تجسـس هداموـد، اهـداف رزم و ضـروری یـا        نامشروع میتجسس را 

حیاتی، مورد بحث این تحقیق اس  كـه مـراد، تجسـس بـه مصـلح  نظـام اسـالمی و        

ی  ی امویتی از میان مسلمانان یـا غیرمسـلمانان اسـ . ادلـه     مردمان مسلمان را با صبغه

؛ 702؛ توبـه:  62و  01؛ انفـال:  720و  30و  17؛ نساء: 773ی بقره:  قرآنی از سور مباركه

؛ 72؛ ممتحوـه:  0؛ موـااقون:  70؛ حجـرات:  07؛ نمـل:  07و  01و  73؛ نـور:  77یوسف: 

دهد. عدم جواز تجسّس از حریم دیگران ـ   حرم  تجسّس مغیّا به مقاصد شرّ را نشان می

سـ .  اعم از مؤمن، اهل ریب، كاار و ...ـ از موظر قرآن بـه طـور مطلـق قابـل اسـتوباط ا     

خروج هر مصداقی از مقتضای آیات شریفه، محتاج دلیل خاص اس . البته حرم حرمـ   

تجسس، شامل ااراد حقیقی اس  و نه متولیان حروم ؛ اگرچه خروج حروم  اسـالمی  

آیـد، بلرـه ایـن     و مأموران امویتی و اطالعاتی از مصداق آیه، با دلیل آیات به دس  نمـی 

ت و سیره و دریل عقلی مـورد بحـث قـرار داد. مشـروعی      خروج را باید با توجه به روایا

تـر   های امویتی اگرچه به نوعی از برخی آیات قابل استوباط اس ، اما اتقان بـیو  تجسس

 وهفت( )بيست



 

 

بـه دسـ     السـالم  علـیهم ی حضرات معصـومان  این مشروعی  از روایات و دریل عقلی و سیره

 .آید می

و یز به جواز تجسس در امـور امویتـی   ن السالم علیهی عملی معصوم دریل روایی و سیره

ها در داخل و خارج و ارسال جاسوس برای كسب اخبار از دشـمن   از غیرخودیاطالعاتی 

 اس . و پیروی دهد كه قابل اتباع  توسط معصوم حرم می

جلـوگیری از  »؛ «حرم  اختالل در نظـام »؛ «وجوب حفظ نظام»ی عقلی از  در ادله

تجسـس،  »؛ «ی حرمـ   ی رضرر بـر ادلّـه   حروم  قاعده»؛ «عدالتی علیه نظام ظلم و بی

ی عـدل   ی اقامـه  ؛ تجسس، مقدمه«تجسس، محقِق علم قاضی»؛ «ی احقاق حقوق مقدمه

بحـث شـده اسـ .    « مسؤولی  نظام اسالمی در تأمین نظم و اموی  عمـومی »؛ «و قسط

جـواز   هـا و   دلیل اجماع نیز بر حرم  كشف اسرار پوهـان مسـلمانان بـرای دشـموان آن    

ی ادله، جواز تجسس امویتی اسـ . درواقـع، بـا     كشف آن توسط نظام مؤید اس . نتیجه

شـود كـه    نگاه خروج حرمی یا خروج موضـوعی تجسـس از اطـالق حرمـ ، ا بـات مـی      

تجسس در امور امویتی، مشروعی  دارد. در همین راستا، ارتراب حرام هوگـام تجسـس،   

كردن جاسوس و اعتبار اقرارهـای او،   شروجهحرم جاسوس مسلمان و غیر مسلمان و نیز 

 قابل بحث اقهی اس .

های موردبحث در مقدمـه پاسـخ    گیری، به سؤال در بخو پایانی تح  عووان نتیجه

ای از قواعـد عمـومی    داده شده اس  و حرم تجسس در نگاه اقه امامیه ارائه شده و پـاره 

ول تجسـس و بایـدها و   در شواخ  مصادیق جایز اشاره شـده اسـ . نیـز بحثـی در اصـ     

 نبایدهای آن ارائه شده و در انتها نیز پیشوهادهایی مطرح گردیده اس .

حرم  تجسس علیه نظام اسالمی و لزوم تجسـس در امـور امویتـی و اطالعـاتی از     

موابع و متون اقهی قابل استخراج اس . از یک سو، خروج تخصصی و موضوعی تجسـس  

ی ارتباط آن با سرنوش  دیگران و كیـان جامعـه و    سطهدر امور امویتی و اطالعاتی به وا

لزوم وجود مأموران اطالعاتی و امویتی در نظام قابل ا بات اس . از سـوی دیگـر، خـروج    

 وهشت( )بيست



 

 

تخصیصی تجسس در امور امویتی و اطالعاتی از باب استثوا و تخصیص و بر اسـاس بـاب   

قابل بحـث اسـ . بـر ایـن     ی اطالقی حرم ،  قواعد تزاحم و عواوین  انویه از شمول ادله

اساس، باید به لزوم برشماری استثواهای مصرح در ادله و نیز ذكر قـوانین عـام و ضـوابط    

كلی برای شواخ  مصادیق جواز حرم كرد. در ادامه با برشماری برخی از مصادیق خروج 

تخصیصی تجسس، تجسس در مقاصد امویتی نظام از دشموان داخلی و خـارجی توسـط   

ی وجوب حفظ نظام، حرمـ  اخـتالل    و مأموران حرومتی به دلیل مقدمهحاكم اسالمی 

جانبـه، آیـات و روایـات، خیـر،      ی نظام و نظم عمومی، لزوم تأمین امویـ  همـه   در بیضه

بودن غرض، سـیره و.... جـزو آن مصـادیق آمـده اسـ . قواعـد عمـومی         شرعی و عقالیی

قف حفظ بر دستگاه امویتی و ی عقلی حفظ نظام و تو قاعده»تشخیص مصادیق جواز نیز 

ی  قاعـده »؛ «حرم  عقلی اختالل در نظام و ایجـاد مقـدمات اخـتالل در آن   »؛ «تجسس

حرمـ  ظلـم و لـزوم    »؛ «ی اسالمى و تقدم حفظ نظام بـر سـایر احرـام    مصلح  جامعه

؛ «آور در جامعـه بـه موظـور داـع و راـع ایـن ظلـم        هـای اخـتالل   ها و حـرام  كشف ظلم

« ی رضـرر  حروم  یا تقدم قاعده»؛ «اغراض شرعی و عقالیی صحیح های خیر و انگیزه»

 اس .« تقدیم اهمّ بر مهم )قواعد تزاحم(»و 

اهرس  موابع به تفریـک آمـده   در آخر كتاب نیز ها و  نوش  پیدر انتهای هر اصل 

 اس .

 

 سخن آخر

ایـن  دوسـتان و سـرورانی كـه در نگـارش     چه باقی ماند مراتب تشرر و تقدیر اس  از  آن

 اند.  ا ر بوده كتاب ذی

نخس  اساتید معظم و معزز و بزرگوارانی كه حق استادی را بر گردن حقیر داشـته  

اند و از آن بیم دارم كه نـام   و دارند و به نوعی با آ ار خویو در نگارش این ا ر، مؤ ر بوده

 ببرم و دیگری را از قلم بیودازم.یری را 

 ونه( )بيست



 

 

هـا در آن   كـه در طـول ایـن سـال     السـالم  علیـه حسیندوم از دانشگاه معظم جامع امام 

 و دارم.    كسوت معلمی داشته

در ایـن   وسـلم  آلـه  و علیـه  اهلل صـلی ی پیامبر اعظـم  سوم ریاس  محترم دانشرده و پهوهشرده

دانشگاه، دوس  و برادر ارجمودم جواب آقای دكتـر حسـین حسـیوی بـه خـاطر حسـن       

ی ایشان بـر اتمـام كتـاب، ایـن كـار انجـام        ههاعتماد و مساعدت و اگر نبود اصرارهای وی

 یاا .   نمی

اندركاران دیگر در معاونـ  پـهوهو و اوـاوری ایـن دانشـگاه و نیـز        چهارم از دس 

معاون  علمی و تربیتی دانشرده و پهوهشرده كه مساعی آنان موجب گردید ایـن كتـاب   

 به زیور طبع آراسته گردد.

ی تـأمین   ها كه در عرصه گموام نداشته باشم؛ آنتوانم یادی از سربازان  در انتها نمی

اموی  این جامعـه شـب و روز كوشـایود و در ایـن راه، شـهدای بسـیاری را نیـز تقـدیم         

ای چون حقیـر كـه تـالش     مایه ی درویو كم اند. این كتاب، بر  سبزی اس  تحفه كرده

هـای متعـالی    شدارد، بخشی و اقط بخشی از اهمی  كارهای آنان را كه باید به زیور ارز

 مزین باشد و در بستر اقه و اخالق صورت گیرد، تبیین نماید.  

هـا را در همـین    های طورتی كه كار تدریس و تحقیق در ایـن عرصـه   در طول سال

كردم، كتب و جزوات متعددی تح  عوـوان احرـام اطالعـاتی، اخـالق      دانشگاه دنبال می

رزم در باب احرام سـفرهای خـارجی و...   اطالعاتی، بازجویی و بازپرسی، اصول و ضوابط 

كلـی دیگـر اسـ  و بـا سـایر       ام، اما سوخ این ا ـر، بـه   گران كرده تقدیم ساح  این تالش

گیری از  های استدرل و بهره مایه كارهای پیشین متفاوت؛ چرا كه تالش شده اس ، با بن

كه كار اصلی و  موابع متعبر شرعی همراه باشد. از سوی دیگر تجسس را نشانه راته اس 

های كوچـک و بـزر  امویتـی و اطالعـاتی      اساسی در این عرصه اس  و در تمام اعالی 

هـای   كه این ا ر، گامی كوچـک در راسـتای ایـن تـالش     حضور و بروز ویهه دارد. امید آن

 )سی(



 

 

ی  انـدركاران ایـن عرصـه در جامعـه     ی دس  بزر  از سوی عزیزان باشد و مورد استفاده

 قرار گیرد. امویتی و اطالعاتی

خواسـتم آن را بـرای انتشـار ارائـه دهـم،       هیچ كتابی كامل نیس ، هر بـار كـه مـی   

هـایی دارد. امـا بـه هـر روی، بایـد در جـایی بـه پایـان          كردم هووز كاسـتی  احساس می

تردید اگر كاستی در این كتاب هس ، كه مسلما  هس ، از جانب این حقیـر   رسید. بی می

 اقیر سراپاتقصیر اس .

 

 اهلل التوفيق و عليه التكالن من و 

 دکتر محمدعلی برزنونی 

 السالم عليه استادیار دانشگاه جامع امام حسين 

 7961بهار  

 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 ویك( )سی



 

 

 

 ها نوشت پی

های اطالعاتی نداشـته و   جا باید یادآوری كویم كه عمل جاسوسی صراا  اختصاص به دستگاه همین .7

حریـف و یـا    های سیاسی بـه نفـع كشـور    تواند توسط ااراد و گروه سی، میخالف عمل ضدجاسوبر

ها و سفرای برخـی   های مخالف كشور خودی صورت گیرد. با همین رویررد اس  كه دیپلمات گروه

های رنگی در تغییر رژیم در  كوود. در جریان انقالب جاسوسان رسمی عمل می عووان بهكشورها نیز 

كه در كشور عزیـز   چوان ن و قرقیزستان چوین امری رخ داده اس . همكشورهای گرجستان، اوكرای

خودمان پس از پیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی در آن، سفارت امریرا كه 

 7957در آبـان سـال   كرد، توسط دانشـجویان پیـرو خـط امـام      ی جاسوسی عمل می رنه عووان به

شـاهد امـوری خـارج از عـرف دیپلماتیـک سـایر كشـورها در         ینـوع  بـه نیز  ازآن پستسخیر شد و 

 طلبد. ارص  مستواایی را می ،مستقلصورت  به ها كشورمان هستیم كه بررسی آن

 

 ودو( )سی



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  کلیاتکلیات
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بيان مسأله :گفتار اول

هـای حفـاظتی، اطالعـاتی و امویتـی در      كـه گزیـری از تشـریل دسـتگاه     با توجه به این

هـای خـود را در حرومـ      ها نیـز بایـد اعالیـ     ی دستگاه نیس  و همه حروم  اسالمی

های شرع و عقل بوا سازند و حرم شرعی را در اعمال جاری و آتـی خـود    اسالمی، بر پایه

 اس . طرح قابلی جدی  رعای  كوود، مسأله

تـی  العـاتی و امویّ اطّحفـاظتی،  هـای   عموم اارادی كه در دسـتگاه  تقریبا سو،  از یک

بـر اسـاس    ،شوند كه در نگـاه اول  ها مواجه می با برخی امور و اقدام ،ل به كار دارنداشتغا

ق متون روایی یدیدگاه شرع از طر هم از ،حرم  این امور اس .س اسالم حرام شرع مقدّ

نظـر بـه   بـا  رسیده اس  و هم از دیدگاه عقل  المالسـ  علیهمطهارت عصم  و بی  اهل  و سوّ

هـای   مقولـه  وجـز  ،شـود  ها ناشی می ای اردی و اجتماعی از آنه  ی كه در مقیاسیضررها

 .گیرد قرار می غیرشرعی

رایج اس  و در العاتی اطّو تی امویّی ها در دستگاهیری از مواردی اس  كه س تجسّ

يا أَيُهَا اّلَذييََ  »قرآن كریم:  شود؛ چه به نص محسوب میاعمال حرام ی  در زمرهنگاه اول، 

اسـ  و برخـی از اقهـای بزرگـوار ادعـای      م احـر ( 70حجرات: ...« )جَّسَّسُواوَ ال تَ ...آمَنُوا

 (903: 0تا، ج اند. )كاظمی، بی اند و مورر قول خالف در آن اجماع بر حرم  آن كرده

اما از سوی دیگر، حفظ نظام و جلوگیری از اخـتالل در آن، از مسـایل بسـیار مهـم     

ی معتبـر   ن را وجوب دانسـته و از ادلـه  ی اقه سیاسی اس  كه اقها حرم ترلیفی آ حوزه



4  ؛ رویكردي فقهیتجسس در امور امنيتی و اطالعاتی 

 

جویوـد. بـرای    آیات و روایات و... برای ا بات این حرم استمداد می ازجملهدر اقه امامیه، 

وجوب صوایع و حرف را مشروط بـه بـذل عـوض در مقابـل     علیه  اهلل رحمهنمونه، شیخ انصاری

شـمارد.   طلـق، رزم مـی  واجـب م  عووان بهی نظام  داند؛ چرا كه آن را برای اقامه عمل نمی

متاجر واجب را تجـارتی   ازجمله( صاحب مفتاح الررامه نیز 729: 0ق، ج7075)انصاری، 

 (029: 0تا، ج ها وابسته باشد. )حسیوی، بی داند كه تحقق نظام به آن می

گذشته از ضرورت عقلی حفظ نظام و نظم و جلوگیری از اخالل و نـااموی در كیـان   

حیاتی مربوط بـه حرومـ  اسـالمی، احادیـث زیـادی نیـز در        ی اسالمی و اهداف جامعه

مـال،   السـالم  علیـه موری پارسایان امیر مؤموان امام علی ازجملههمین زمیوه رسیده اس . 

شمارد كه همان امارات و  شدن نظام می اقدام در مقابل مخالفان خود را، خوف از متالشی

 (77: 90، ج7969؛ مجلسی، 767، خهالبالغ نهجعالیم اس  و نه قطع و یقین به خطر. )

هایی نظیر تجسس در حـریم ااـراد و در نگـاه     حفظ نظام نیازمود به ورود در عرصه

این پهوهو، تجسس در امور امویتی اس  كه نظم و اموی  عمومی جامعـه را پاسـداری   

نماید. درواقع حروم  اسالمی، موظف و مرلف به ورود در این حـوزه و تضـمین رعایـ     

 ای دیوی در این عرصه اس .هوجاره

و مذَ باذاا اّلل ذ      ةاعدوا ّلهم ما استطعتم مَ قو و»ی:  ی شـریفه  از سوی سوم، آیه

امویتـی  ى  جانبـه  بـاش همـه   دسـتور آمـاده  ( 62انفـال:  ) «.ترهبون اه عذدو ا  و عذدو م  

هـاى   هـر نـوع سـالح، امرانـات، وسـایل و شـیوه       ی مسلمانان را در برابر دشموان و تهیه

ا، سبب هراس كفّار از نیـروى  هدهد كه رعای  این دستور مى، اطالعاتی و امویتی ىتبلیغ

ا، هـ تجهیز ازنظـر رزمـى كامـل،   امویتـی و  آمـادگى  در این آیه،  شود. رزمى مسلمانان مى

حفـظ مرتـب و وطـن    بـا هـدف   دشـمن   ی مقابله با خیان  و حملهموظور  بها و ... یروهن

در ابعـاد  را و قـدرت  حدّاكثر توان ، «مَا اسْتَطَعْتُمْ»رت مورد تأكید اس  و با عبامسلمانان 

رویـارویى بـا   نگری بـرای   گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی، ارهوگی و... همراه با آیوده

موظور نظـر دارد تـا    شده و ناشواس خدا و انسانی  ان شواختهدشمو گوناگونهاى  توطئه

 خوثى شود.های متعدد آنان نیز  ایجاد گردد و توطئهرعب در دل دشمن در پی آن، 
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، گردد برمیی حفظ نظم و اموی  جامعه  در نگاه بعدی، موارد متعددی كه به عرصه

شود و تجسـس امویتـی    نیازمود انجام اموری اس  كه در نگاه ابتدایی، حرام محسوب می

ی حفظ نظم حقوقی و اموی  عمـومی جامعـه    ها اس . تجسس امویتی، رزمه یری از آن

آنـان   ریزودرشـ  هـای    ی اسالمی از شـر دشـموان و توطئـه    كه با آن كیان جامعهاس  

شرایط خاص و مصالح اهم، بسیاری از اموری كه در نگاه اوّلیّـه،    ماند. با لحاظ محفوظ می

ویهه در موارد حفظ نظام اسالمی و  شود. به شود، جایز و بلره واجب می حرام محسوب می

 ی اسـالمی. از سـوی دیگـر، حفـظ نظـام و جلـوگیری از        امویّ  كیـان اسـالم و جامعـه   

ی اقـه سیاسـی اسـ  و گذشـته از وجـوب       اختالل در آن، از مسایل بسیار مهـم حـوزه  

ی  ترلیفی، وجوب عقلی حفـظ نظـام و نظـم نیـز قابـل اسـتوباط اسـ . سـو  و سـیره         

اسـالم و دیگـر    ، حفظ نظام، اعانه بر امام و جلوگیری از اخالل در كیانالسالم علیهممعصومان

 اهداف حیاتی مربوط به حروم  اسالمی بوده اس .

ی قرآنـی و روایـی و عقلـی دال بـر حرمـ  تجسـس از        ی مهم: با وجود ادله مسأله

ی عقلی  سو و جواز و بعضا  وجوب تجسس در مواردی مستود بر سیره و روایات و ادله یک

كه هر كدام یردیگر را ترـذیب  از ادله  دودستهاز سوی دیگر، راع تراذب بدوی بین این 

مبـانی اقهـی    هـا چگونـه اسـ ؟    و وجـه جمـع آن  دهود  كوود و مخالف هم حرم می می

در و اطالعـات  چیس ؟ موارد جواز در امـور امویتـی   و اطالعاتی تجسس در امور امویتی 

 چه مواردی و تا كجا اس ؟ 

ـ »پهوهشـی   كتابدبر این اساس،  بـا رویرـرد   و اطالعـاتی   س در امـور امویتـی  تجسّ

مباحث، متون اسالمی قرآنـی و روایـی و آ ـار اقهـای      مقتضای بهگردید تا تألیف « اقهی

گیـرد و میـزان    ، دقیقا  مورد برّرسی قـرار و اطالعاتی الشأن در باب تجسّس امویتی عظیم

 بر آن و نیز حدود و ضوابط كلی آن، تبیین و ارائه گردد.  درل  نصوص دیوی 

در نوشـتار حاضـر بررسـی تجسـس در امـور       موردمطالعـه ی  ترین مسأله مهمپس، 

 اقهی اس . و اطالعاتی با رویرردیامویتی 
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 پژوهش  سؤال :دومگفتار 

سؤال اصلی پهوهو این اس : مبانی و احرام اقهی تجسس در امور امویتی و اطالعـاتی  

 چیس ؟  

ه به شـرح زیـر مطـرح گردیـد     های ارعی پهوهو برای رسیدن به این سؤال، سؤال

 اس :

 كدام اس ؟و اطالعاتی موظور از امور امویتی  -7

 چه جایگاهی دارد؟و اطالعاتی تجسس در امور امویتی  -0

از موظـر اقـه امامیـه    و اطالعـاتی  مبانی و احرـام تجسـس در امـور امویتـی      -9

 چیس ؟

تحقیق و بررسی سـابقه، ایـن تحقیـق ااقـد       وجه به چهارچوب، موضوع و سؤالبا ت

هـای تحقیـق مبوـای عمـل محقـق       پاسخ به سـؤال محور،  با نگاهی مسألهو  ارضیه بوده

 هایی نیز در نظر گراـ .  توان برای آن ارضیه ای می خواهد بود، اگرچه با نگاهی مسامحه

 حاضر را به شرح زیر دانس : اصلی پهوهوی   ای، ارضیه اهی مسامحهشاید بتوان با نگ

جانبـه را بـه عوـوان مبوـای اقهـی       مـه تـأمین امویـ  ه  حفظ نظام و لزوم توان  می

ی اراوانی با نگاه اقهـی   تجسس در امور امویتی و اطالعاتی شواخ . در همین راستا ادله

 قابل استوباط اس .

 تواند به شرح زیر مطرح گردد: های ارعی پهوهو می در همین راستا، ارضیه

نظامی، انتظامی، های  رسد امور امویتی شامل ابعاد متووعی در حوزه . به نظر می7

المللـی و...   اطالعاتی، ارهوگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اردی، ملی و بین

 شود.   می

های ضروری در امور امویتی  ترین اقدام رسد تجسس، یری از اساسی . به نظر می0

هـای   و اطالعاتی و با توجه به جایگاه رایع اموی  در نظام اسـالمی، تجسـس  

 .  ای را خواهد داش  جایگاه ویهه امویتی و اطالعاتی نیز
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و  حفـظ نظـام   لـزوم ازجملـه  ای  ویـهه رسد در اقـه امامیـه، مبـانی     . به نظر می9

از قـرآن،  ی بسـیاری   ، و ادلـه جانبـه  مسؤولی  دول  در تـأمین امویـ  همـه   

 سازد. را مشروع میو اطالعاتی تجسس در امور امویتی روایات، عقل و اجماع، 

 

 پژوهش اهدافو  ورت، ضراهميت :مگفتار سو

هـایی سـخن    ، از ورود حرومـ  در عرصـه  و اطالعـاتی  موضوع تجسس در امـور امویتـی  

جانبـه گریـزی از آن نیسـ  و     گوید كه برای حفاظ  از نظم عمـومی و امویـ  همـه    می

بایـد از   سـو  یـک شـود. از   درواقع جزو وظایف و اختیارهای حروم  اسالمی محسوب می

هـای   كشـور در سـازمان  و اطالعـاتی  ان مسـؤورن امویتـی   ی جدی و قوی در میـ  انگیزه

ی امـام خمیوـی و مقـام     هـای دلسـوزانه و حریمانـه    مختلف سخن گف  كه با راهومایی

هـا   ی حوزه ، بر اجراشدن دستورها و تعالیم دیوی در همهای آی  اهلل خاموه معظم رهبری

لف تأكید دارنـد. از سـوی   ی نظم و اموی  اردی و جمعی در ابعاد مخت ویهه در حوزه و به

ی امویتی با نگاه دیوی،  های حوزه دیگر، اند، بودن كارهای پهوهشی و عملی در موضوع

كه آ ار غربیـان   سازد. بگذریم از این می دوچودانچویوی را  های این ضرورت انجام تحقیق

دی را هـای زیـا   ها نیز سؤال های اخیر ترجمه و نشر آن در این زمیوه زیاد اس  و در سال

ی موارد اوق، بایـد برخـی اعمـال را     ها قرار داده اس . به همه اراروی محققان این عرصه

ها را خالف شرع و عرف شمرد و احیانا  از سر ناآگاهی و غفلـ    نیز اضااه كرد كه باید آن

 خالصه، دو ضرورت اصلی تحقیق به شرح زیر اس : طور بهگیرد.  صورت گراته و می

برای احتـراز  و اطالعاتی ی شرعی تجسس در امور امویتی  محدودهالف( لزوم تعیین 

 الهیو موهیات از وقوع در هلرات و اجتواب از ارتراب محرمات 

ی جـواز و ضـوابط كلـی آن بـرای مرلفـان و ااـراد شـاغل در         ب( بررسی محـدوده 

 .و اطالعاتی های امویتی عرصه
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ــه ــهوهوطورمعمــول ب ــوم پ ــات،  ، عم ــه و كلی ــران در مقدم ــه طــرح  گ ــی را ب بحث

دهود و در آن مرزهـای تحقیـق و موانـع احتمـالی      های پهوهو اختصاص می محدودی 

 كوود.   و تعمیم آن را بیان می گسترش

ها وجود دارد كه طبعـا  در كـار تحقیـق     ی این پهوهو نیز برخی محدودی  در ارائه

اسا  هـر كـاری كـه بـا     ها روبرو بود. اس نیز ا رگذار بود. این تحقیق نیز با برخی محدودی 

بیوی و بدبیوی یـا   گره بخورد، با مفاهیم متووعی مانود خوشو اطالعات های اموی   حوزه

چیوی،  ، تجسس و جاسوسی، تهم  و ااترا، غیب ، ااشاگری، سخنسوءظنحسن ظن و 

آزار مؤمن و بسیاری دیگر از مفاهیم اخالقی، تزاحم و برخورد دارد و مؤموـانی را كـه در   

سازد. بر این اسـاس،   های جدی روبرو می اند، با برخی سؤال صه به اعالی  مشغولاین عر

گیر ایـن تحقیـق اسـ  كـه دو      ها و مشرالتی خاص هم گریبان در این عرصه، محدودیّ 

 مورد مهم آن به شرح زیر اس :

ویـهه   ی دقیق علمی و اجتهادی و حقوقی از موظر اقه و حقـوق بـه   الف( ااقد سابقه

، هـم در مبـادی آن همانوـد    و اطالعـاتی  مربوط بـه امـور امویتـی   در مسایل 

 موظور بهی حریم و اموی  و.. و هم در اصل و ماهی  و محتوای تحقیق  مسأله

 تبیین مبانی حرم تجسس امویتی اس .

كـه مشـرل    و اطالعـاتی  ویـهه در امـور امویتـی    بودن كلی این امـر بـه   ب( محرمانه

 تر را در بر دارد. قیقدسترسی به مصادیق برای بررسی د

آ ار بسیاری كه با مباحث كتاب ارتباط موضوعی داشـ ، مالحظـه   شایان ذكر اس  

ی مهـم ایـن اسـ  كـه      ها نیز در همین كتاب معراـی گردیـد. نرتـه    گردید. برخی از آن

اند،  ی تجسس نپرداخته به مسألهو اطالعاتی ی امور امویتی  كدام از این آ ار، از زاویه هیچ

رسـد امتیـاز ایـن     اند. بر این اساس، به نظـر مـی   استطرادا  آن را موردبحث قرار دادهبلره 

 تواند مورد زیر قلمداد شود: تحقیق می

 ی امور امویتی و اطالعاتی ی تجسس از زاویه بررسی مسأله -
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حاضر نیز از  پهوهوگیرد و  مبتوی بر اهداای صورت می پهوهشیهر از سوی دیگر، 

تبیـین و  پـهوهو حاضـر،   علمی ترین هدف  مهمدر همین راستا،  یس .ن مستثوااین امر 

و اطالعـاتی در اقـه امامیـه    های امویتی  تجسس در مأموری مبانی و احرام اقهی  كشف

 ی مورداسـتفاده توانـد   شـدن نتـایج ایـن پـهوهو، مـی      بـا عملیـاتی  از سوی دیگر،  اس .

امویتـی، اطالعـاتی، نظـامی،     انـدركاران  دسـ  تاریخ اسـالم،  اقه، های  پهوهشگران حوزه

 گانه و نیروهای مسلح قرار گیرد. انتظامی و نیز مدیران و رؤسای قوای سه

 

 روش کار :مگفتار چهار

 و روش گردآوري اطالعات پژوهش روش :یكم

هـای متوـوع    ویـهه در عرصـه   های علوم به های علمی در حوزه ی پهوهو در توظیم و ارائه

هـا بـا    هـا و شـیوه   شرو از ایـن  نی وجود دارد كـه هركـدام   های گوناگو علوم انسانی روش

گردد. توصیف، تبیین، تفسیر، تجزیه، تحلیل، تفهـم و تفهـیم و    اهداف متفاوتی دنبال می

هـا، بـه ضـبط و بررسـی مراحـل و       بسیاری دیگر از آن جمله اس  كـه طـی ایـن شـیوه    

بیوـی   معلـولی، پـیو   های گوناگون، شواسایی روابـط علـی و   ی موقعی  تغییرات، مطالعه

شود. در  پرداخته می موردنظری علمی  های مختلف متواسب با حوزه نتایج و ایجاد مهارت

هـایی   شود و هم به سؤال ها هم از چیستی و چرایی و چگونگی سخن گفته می این روش

نظیر: چه بود، چه هس ، چه خواهد بود، چرا چوین بود، چه باید باشد و بسیاری از ایـن  

 شود.   اسخ داده میقبیل پ

البته از نتایج آن دو اس  كه هاي بنيادي نظري  پژوهشجزو در اصل، ، پهوهواین 

 شود:   بهره برده می

های اقه و اموی  و  ی مباحث نظری پیرامون عرصه كه موجب بسط و توسعه اول آن

 گردد، اطالعات می
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ی ایـران در بـاب   نظام جمهوری اسالم کاربرديهای  برای راع نیازمودیكه  دوم این

ی  شـود و ادلـه   بویادی در این حوزه رجـوع مـی   های پهوهو، به و اطالعاتی امور امویتی

ی حقـوقی ایـن موضـوع مهـم و حسـاس       عقلی و نقلی؛ اعم از قرآنی و روایی و نیز ادلـه 

را بـه دسـ    و اطالعاتی گردد و مبانی و احرام اقهی تجسس در امور امویتی  واكاوی می

   دهد. می

ی تحلیـل بـه    اس ، اطالعات و مواد اولیه پژوهش نظريیک  ،جا كه اساس آن ناز آ

شود كه با كودوكاو در متـون و موـابع اقـه امامیـه و نیـز       گردآوری می اي روش کتابخانه

 پهوهوگیرد. انواع اسوادی كه در این  متون حقوقی ایران، گردآوری اطالعات صورت می

، منابع مكتوب یا شفاهی و اسناد الكترونيكـی از  شود، عبارت اس  ها مراجعه می به آن

ای  برگـه یا  فيش ها و... و راه آن نیز استفاده از  ها و مجالت، دیسک ها، مقاله نظیر كتاب

 پـهوهو اس  كه در مسیر مطالعات آ ار، تمـام یـا بخشـی از مـتن مـرتبط بـا موضـوع        

داری از  ود و بـرای نگـه  شـ  شده یا ترجمه یا... روی آن  ب  مـی  كامل یا خالصه صورت به

، پــس از درنهایــ شــود و  بــرداری مــی  هــا نیــز از رایانــه بهــره بوــدی آن هــا و دســته آن

 رسد. به خاتمه می پهوهو، وتحلیل تجزیه

آوری  ای اسـ  كـه جمـع    حاضـر، كتابخانـه  گردآوری پـهوهو  روش بر این اساس، 

ـ  برداری و توظیم آن بر اساس پاسخ ها از طریق ایو داده هـای یااتـه در    ه پرسـو یابی ب

 گیرد. طول پهوهو صورت می
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هـایی از   مایـه  ها بـا بـن   این پهوهو گرچه از حیث هوی ، توصیفی اس ، اما این توصیف

تحلیل همراه خواهد بود و به استوباط موتهی خواهـد شـد. درواقـع، تحلیـل و پـردازش      

صـورت  استنباطی  -توصيفی -روش تحليلیوابع، به شده از م آوری جمعكیفی های  داده

رویرـرد و  توانیم نام آن را  های كیفی اس  و می ی روش واقع در زمره كه به خواهد گرا 
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 اجتهـادی كوشو مراد از روش اجتهادی،  (7)بوامیم. «روش اجتهادي» تر در بیان صحیح

و  ، اسـتدرل، اسـتوباط  ی ابزار و عواصـر رزم بـرای تفهّـم، اكتشـاف     به واسطه ،موابع در

 ربـط  علمـی ذی ی  حـوزه  راهبردها و راهرارها در باب موضوعات متعدد مبتالبهاستخراج 

 .(7930)برزنـونی،   برخـوردار باشـد  كـاای  و معـذّریّ   رزم  ای كه از اعتبـار  گونه اس  به

 .در این باره، باید بعدها پیرامون آن سخن گف 
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