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  مناسبات آزادي و امنیت

  

  

  

  *احترام سعادت فر

  

  

  

  

  

  چکیده

تقدم : ین رو، سه دیدگاه مطرح شده استاز ا. در نوشته حاضر، رابطه آزادي و امنیت بررسی شده است

هاي مدعی است که بین آزادي ،نگارنده مقاله. امنیت بر آزادي، تقدم آزادي بر امنیت و تعامل آزادي و امنیت

بین آزادي و  ،پذیر است و در واقعها امکاندي وجود ندارد و جمع آنمشروع و امنیت، هیچ تعارض و تضا

  .ار استامنیت یک رابطه تعاملی برقر

توجه به این مسئله حائز اهمیت است که امنیت براي خدمت به جامعه و  ،در نسبت میان آزادي و امنیت

مجموعه قوانینی وضع و  که براي نهادینه ساختن تعامل آزادي و امنیت الزم است. تأمین و تضمین آزادي است

طور مداوم ه له نظارت و تأمین آزادي را ببه اجرا گذارده شود تا با تأمین امنیت در همه سطوح، بر این مسئ

  .ضمانت نماید

کند، به طوري که قانون از جمله نهادهایی است که رابطه تعاملی بین آزادي و امنیت را تنظیم می ،در واقع

                                                 
 .یاسیارشد علوم س یکارشناس یدانشجو  *
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  .هاي مشروع خود و هم از امنیت الزم در تمام ابعاد برخوردار باشندافراد جامعه هم از آزادي

مان برقرار نباشد، جامعه به پیشرفت و توسعه نخواهد رسید؛ چرا که منیت توأزادي و اتا زمانی که جامعه آ

  .یابد و در فرایند توسعه، آزادي و امنیت نیز تقویت خواهند شدتوسعه در سایه امنیت و آزادي تحقق می

  .آزادي، امنیت، رابطه آزادي و امنیت، قانون: هاي کلیديواژه

  

  قدمهم

  اما رابطه آزادي و امنیت چگونه است؟و آزادي، حق مردم یک جامعه است، برخورداري از امنیت

برخی با توجه به دستگاه نظري . هاي مختلفی ارائه شده استدر بررسی نسبت بین امنیت و آزادي دیدگاه

ابز امنیت ه. توان هابز را مثال زدمیدر این گروه، . اندخود امنیت را برجسته کرده و اهمیت آن را گوشزد کرده

تواند مایه هرج و مرج و از هاي فردي و گروهی مردم که به زعم وي میاو با آزادي. داندرا مقدم بر آزادي می

خیزد و آزادي را گسیختگی سامان اجتماعی و در نتیجه از میان رفتن امنیت گردد، به مخالفت جدي برمیهم

 اي که در سرشت افراد انسانی است،هرج و مرج طلبانه داند تا بتواند تمایالتتنها براي حاکمیت مطلوب می

  .یعنی امنیت را تأمین نماید ،هاي زندگی سامانمند بشريترین اولویترنتیجه مهم سرکوب و د

جا که امنیت براي جامعه ابل با نسبت معکوس هستند و از آناز نگاه هابز، آزادي و امنیت دو مفهوم متق

  1.هاي فردي را هر چه محدودتر ساختبایست آزادين میتر است، براي حفظ آحیاتی

 ،جان الك. توان جان الك را مثال زدمی ،در این گروه. معتقد به تقدم آزادي بر امنیت هستند ،اي دیگردسته

او بر این باور است . امنیت استترین متفکران دوران مدرن است، معتقد است که آزادي مقدم بر که یکی از مهم

که در وضعیت طبیعی صلح و امنیت وجود دارد و آن چیزي که اهمیت و ارزش دارد، تأمین حقوق و آزادي

از نظر جان الك،  .هاي شهروندان باشدهاي مردم است و یکی از اهداف دولت بایستی حفظ و تأمین آزادي

  2.که ارزشی برتر از امنیت استبل آزادي نه تنها مخل امنیت در جامعه نیست،

اي که بروز و تأمین هر یک مبتنی بر گونهبهدانند،اي دیگر رابطه میان آزادي و امنیت را تعاملی میدسته

. ر غیاب آزادي، امنیتی وجود نخواهد داشتاز این رو در فقدان امنیت، از آزادي اثري نیست و د. دیگري است
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بنابراین در این گروه تقدم امنیت بر . هاي اساسی و مشروع انسان استاساساً امنیت براي تضمین و تأمین آزادي

در این برداشت بدون اینکه اهمیت یکی از آن دو کاهش . شودآزادي و بالعکس نفی و بر تعامل آن دو تأکید می

پوشی میهاي خود چشمها براي آنکه از حد معقولی از آزادي بهره ببرند، از بخشی از آزاديوهیابد، افراد و گر

  3.هاي آزادانه خود بپردازندشوند تا در چنین فضایی به فعالیتکنند و در مقابل از امنیت برخوردار می

 اگر آزادي با حضور امنیت ،از این رو. مفاهیم آزادي و امنیت با یکدیگر در ارتباط هستند ،در این دیدگاه

اگر  از طرف دیگر،. توان به آزادي هم دست یافتزیرا در یک فضاي امن می همراه نباشد، قابل استفاده نیست،

زیرا فقدان عنصر  توان از امنیت سخن گفت،باشد، نمیهاي مشروع و قانونی قوق و آزاديامنیت هم فاقد ح

که در آن بتوان از  حاصل شود تواند مساوي با حضور استبداد و دیکتاتوري باشد تا امنیتیامنیت در جامعه می

  4.آزادي برخوردار شد

زادي و امنیت تعاملی است و جمع بین که رابطۀ بین آ نگارنده مقاله، در پی آن است که به این فرضیه برسد،

  .پذیر استهاي مشروع و امنیت امکانآزادي

  

  شناسیمفهوم

  :آزادي

  . اندرا ستودهواالیی است که در طول تاریخ بسیاري آن  ها، مفهوم، در واژهآزادي

و یضع عنهم «: داندها میها در رهایی از قید اسارتهاي بعثت انبیاء را آزادي انسانقرآن کریم یکی از فلسفه

  .]157/اعراف[» اصرهم و االغالل التی کانت علیهم

دهمعصومان و رسوالن الهی نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادي در زندگی فردي و اجتماعی بشر تأکید کر

بنده دیگري مباش که «:فرمایندخطاب به فرزند خویش می -علیه السالم  -حضرت علی  ،اند؛ به عنوان مثال

  5.»خداوند تو را آزاد و رها آفریده است

رفدار هر ملتی خود را آزاد و ط. اي دارددر دوره معاصر نیز در میان تمامی ملل، آزادي ارزش و جایگاه ویژه

هیچ کلمه اي به اندازه کلمه « :توان گفت کهت میبه جرئ 6.نمایاند و بدان مفتخر استداند و میآزادي می
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  7.»آزادي، اذهان را متوجه نساخته است

در این جا به . یکی از نکات در خور تأمل درباره آزادي تکثر تعاریفی است که براي آن ارائه شده است

  : کنیمعنوان نمونه به چند تعریف اشاره می

آزاد بودن، رهایی، ضد بندگی، بی قید و بند، : آزادي را از لحاظ لغوي چنین معنا کرده است» عمید«فرهنگ 

  8.ارسته، رهارسته و و

آزادي، آزادگی، آزاد منشی، پاکی، بی آالیشی، : نیز الحریه را این گونه معنی کرده است» المنجد«فرهنگ 

  9.اخالص

اند، چرا که آزادي در مکاتب الحی تعاریف و معانی مختلفی ذکر کردهبراي مفهوم آزادي از جهت اصط

  :مختلف معانی متفاوتی دارد

زمانی که از امام درخواست می. براي آزادي ارزش و جایگاه واالیی قائل بود) رحمۀاهللا علیه(امام خمینی 

مردم عقیده. تعریف داشته باشداي نیست که آزادي یک مسئله«: شود که آزادي را تعریف کنند، ایشان فرمودند

کند کسی به شما الزام نمی. کند که شما حتماً باید این عقیده را داشته باشیدشان آزاد است، کسی الزامشان نمی

کند که کند که باید این را انتخاب کنید، کسی الزامتان نمیکسی به شما الزام نمی. که حتماً باید این راه را بروید

  10».شته باشید یا در آنجا چه شغلی را انتخاب کنید، آزادي یک چیز واضحی استدر کجا مسکن دا

مفهوم مثبت چند در بیانی چون عبارت زیر به آزادي مثبت و  در این تعریف به آزادي منفی توجه شده، هر

  11».خواهم حرفم آزاد باشدخواهم آزاد باشم، من میحق اولیه بشر است که من می«: آزادي نیز اشاره دارد

معناي آزادي عبارت از باز بودن راه فعل و ترك «: کندعالمه محمدتقی جعفري آزادي را چنین تعریف می

. عل براي یک انسان است، اعم از اینکه یکی از دو طرف یا هر دو طرف داراي ارزش یا ضد ارزش بوده باشدف

است، که اگر مطابق  ياز آزاد يبردارمربوط به بهره سازد،آنچه که آزادي را موصوف به معقول یا نامعقول می

  12. »شودآزادي معقول نامیده می باشد، ید انسانین مفیاصول و قوان

. که مراتب آزادي خداداي است ...آزادي قلم و بیان و نحوها «: نویسدمیرزاي نائینی در تعریف آزادي می

موجبات تنبه از رها بودن از قید تحکمات طاغوت و نتیجه مقصود آن، بی مانعی از است حقیقت آن عبارت 
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ی و قومیت شناس ،استقالل وطن ،شرف ،ملت و باز شدن چشم و گوش است و پی بردنشان به مبادي ترقی

  13».اهتمامشان در حفظ دین

  14».نع در راه رشد و طی کردن کمالآزادي یعنی نبودن ما«: گویدشهید مطهري در تعریف آزادي می

آزاد مرد کسی «: گویدالوسیوس در تعریف آزادي می: کننداندیشمندان غربی آزادي را این گونه تعریف می

  15».است که در زنجیر نباشد و همچون برده از بیم مجازات در وحشت نباشد

  16».آزاد مرد آن است که از انجام کاري که بخواهد بازداشته نشود«: نویسدهابز در این باره می

  17».جز قانون اخالقی استقالل از هر چیز به«: کندکانت آزادي را این گونه تعریف می

  18».آزادي عبارت است از فقدان موانع در راه تحقق آرزوهاي انسان«: گویدآیزایا برلین می

آزادي عبارت است از عمل به قوانین موضوعه، اما قوانینی که «: گویدمنتسکیو درباره تعریف آزادي می

ترین قوانین طبیعت از نظر او آزادي یکی از مهم .)خوردآزادي با قانون گره می(ابق با قوانین طبیعت باشد مط

تواند آزادي را در شکل یک قانون طبیعت است که بشر بر اساس است که بشر بر اساس این قانون طبیعت می

اگر آزادي در قانون . نه و مدرن کندتواند آزادي را در شکل یک قانون موضوعه نهادیاین قانون طبیعت می

  19».آیداساسی رعایت شود، نوعی آرامش و امنیت در جامعه به وجود می

مملکتی که . توان آن را یکی از ارکان اساسی تمدن دانستاي است که میارزش و اهمیت آزادي به گونه

براي رسیدن به توسعه و پیشرفت نیازمند این هستیم . توان گفت که تمدن ندارداشد، در واقع میآزادي نداشته ب

هاي مشروع افراد جامعه سلب نشود، چرا که جامعه نیاز به پیشرفت و توسعه دارد و بدون توسعه که آزادي

زمینه بروز و ظهور استعدادها  آزادي باید باشد تا ،بنابراین. رودجامعه به تدریج رو به اضمحالل و نابودي می

  .فراهم شده و در نتیجه زمینه براي توسعه فراهم گردد

شهید مطهري معتقد است که الزمه طبیعت . ها حدودي دارندالبته باید به این مطلب توجه کرد که آزادي

معتقد است که نهد و ها محدود باشند؛ ایشان تنها آزادي محدود و مشروط را ارج میآزاديجامعه این است،

  20.نه دست یافتنی است و نه مطلوب ،آزادي مطلق

آزادي فقط به خاطر خود آزادي می. ترین معیار محدودیت آزادي، اصل آزادي استمهم ،از نظر جان راولز
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شود و با ت جلوگیري از خطراتی که متوجه آزادي میتواند جهمقصود راولز آن است که می. تواند محدود شود

  21.هدف صیانت از خود آزادي، آن را محدود نمود

  22».شود، بایستی آزادي محدود گرددوقتی جامعه با عدم امنیت روبرو می«: جان راولز معتقد است

داند؛ ها را وظیفه قانون میتشخیص و تعیین حدود و مرزهاي آزادي _رحمۀ اهللا علیه_حضرت امام خمینی 

کند و دولت اسالمی موظف است تنها قانون است که موارد آزادي را تعیین می. به آزادي قانونی معتقد است لذا

رقراري امنیت و نظم در جامعه را دارد، دغدغه و نگرانی به همان اندازه که دغدغه اجراي قوانین براي ب

  .هاي مردم را نیز داشته باشدپاسداري از حریم آزادي

ها در حدود قوانین مقدس اسالم و قانون اساسی آزادي«: سازدامام این مسئله اساسی را این گونه مطرح می

  23».شودبه بهترین وجه تأمین می

آزادي بیان، آزادي مطبوعات، آزادي اندیشه و افکار (هاي سیاسی آزادي: از جمله ،آزادي انواع گوناگون دارد

  .ها نیستجا مجالی براي توضیح آنکه در این ...هاي اجتماعی و هاي فردي، آزادي، آزادي...)و 

  :امنیت

اضر، همواره پیوندي ناگسستنی میان جوهر هستی او و از هنگامی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد تا زمان ح

توان نقطه آغاز مشخصی براي حیات بشري یافت؛ اما از ابتداي البته نمی. جستجوي امنیت وجود داشته است

  .هاي بشر بوده استترین دغدغهخلقت انسان و پا به عرصه گیتی نهادن او، امنیت از مهم

ی هر فرهنگ و مکتبی براي خود باید تعریف روشنی داشته باشد تا بر امنیت داراي تعاریف زیادي است، ول

  .اساس آن حرکتش را تنظیم کند

امنیت به معناي ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن، آمده است؛ به  ،»فرهنگ لغات«در 

  24.تعریف شده است بیمیامنیت به معناي ایمن شدن، در امان بودن و بی» عمید«عنوان مثال در فرهنگ 

  25.نیز اطمینان و آرامش خاطر معنا شده است ،»المنجد«در فرهنگ 

امنیت عبارت است از محافظت در مقابل «: کندباري بوزان امنیت را از لحاظ لغوي این گونه تعریف می

  26».خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید
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توان گفت که امنیت داراي دو بعد عینی و ذهنی است؛ یعنی هم شامل آرامش فیزیکی و هم بنابراین می

  .آرامش روحی و روانی است

است و در مورد افراد به این معنا است  امنیت مصونیت از تهدید، تعرض و تصرف اجباري و بدون رضایت

حقوق آنان به مخاطره . هاي مشروع خود نداشته باشندمندي از حقوق و آزاديکه هراس و بیمی نسبت به بهره

  27 .نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را بدون دلیل قانونی و موجه تهدید ننماید

ارزش و اهمیت امنیت همین بس که در قرآن کریم آیات زیادي به اهمیت امنیت و ارزش  براي روشن شدن

هایی از آنانسان اختصاص داده شده است، که از باب اشاره نمونه... آن در زندگی فردي، اجتماعی، اقتصادي و 

  .شودها ذکر می

خداوند «: منیت معرفی کرده استقرآن یکی از اهداف استقرار حاکمیت خدا و جانشینی صالحان را تحقق ا

اند وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهاي شایسته کرده

همانگونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین خود قرار دادم و آن دینی که . جانشین خود قرار دهم

دشان مستقر کنم و بیمشان را به ایمنی مبدل گردانم تا مرا عبادت کنند و به سو. براي ایشان پسندیده است

 ]55نور، آیه  [» .چیزي را با من شریک نگردانند

  :در قرآن شهري که از نعمت امنیت برخوردار باشد، به عنوان سرزمین آرمانی و مثالی معرفی شده است

داراي امنیت و آسایش است و همواره روزیش  دهد کهخداوند به عنوان الگو و نمونه شهري را نشان می«

  ]112نحل، آیه [» .رسدگوارا و گسترده از هر جایی می

  :در قرآن تأمین امنیت از اهداف جهاد شمرده شده است

با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برطرف شود و همه را آئین دین خدا باشد و اگر از فتنه و 

 ]193بقره، آیه [ 28».ستم جز بر ستمکاران روا نیست) ها عدالت کنید کها آنب(جنگ دست کشیدند 

در اینجا از باب نمونه مواردي ذکر . نیز مطالبی درباره اهمیت امنیت وارد شده است) ع(در سخنان ائمه اطهار

  :شودمی

هر که تنش سالم است و در جماعت خویش ایمن است و قوت روز خویش «: فرمایندمی) ص(پیامبر اکرم 
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  29».را دارد جهان سراسر مال اوست

  30».ردم در آن مغبونندامنیت و سالمت دو نعمت است که بسیاري از م«: اندهمچنین فرموده

پنج چیز «: اندزندگی بدون امنیت را ناقص و ناگوارا شمرده است و در این راستا فرموده) ع(امام صادق 

شود و مایه دل ها برقرار نباشد، زندگی ناقص و ناگوارا است؛ عقل نابود میاست که حتی اگر یکی از آن

  31».المتی و دومین آن امنیت استگردد؛ اولین این پنج چیز سمشغولی می

االمن و العدل : ثالثه اشیاء یحتاج الناس طرا الیها«: فرمایندمی) ع(اهمیت امنیت به حدي است که امام صادق 

  32».و الخصب

بر همین اساس یکی از دالیل . هامنیت، عدالت و رفا: به سه چیز محتاج هستند) ايدر هر جامعه(یعنی مردم 

چون بدون امنیت، افراد . باشدتشکیل حکومت در جامعه، تامین امنیت اعضاي جامعه در تمام ابعاد زندگی می

توانند استعدادهاي خود را شکوفا ساخته و در مسیر توسعه قرار گیرند و در این صورت امکان رشد جامعه نمی

  .دهدکومت نیز تکیه گاه خود را که مردم هستند از دست میگردد و حو توسعه از جامعه سلب می

ایشان امنیت را یک نعمت تلقی کرده . هایی در اهمیت امنیت وجود داردگزاره) ره(در آراي امام خمینی 

از جمله در یک مورد ضمن مقایسه نظام جمهوري اسالمی با نظام . ستایداست و در موارد متعددي آن را می

ست، در نظام جمهوري اسالمی امنیت مردم به خوبی تأمین شده و دوران ناامنی و هراس مردم و پهلوي معتقد ا

  :نخبگان از حکومت و نهادهاي منتسب به آن خاتمه یافته است

یگر خوف اینکه یک کسی حاال د. هایی که پنجاه و چند سال زیر شکنجه صبر کردند، حاال آزاد شدنداین«

یک نعمت بزرگی که خداوند تعالی به شما عنایت فرموده، آن است که در . ارندبگیردشان ند جهتبیاید بی

  33».خوابید، ترس از سازمان امنیت ندارید، ترس از ارتش ندارید،  ترس از حکومت نداریدمنزلتان راحت می

که خود عامل مهمی جهت رشد و توسعه ترین نیازهاي جامعه بشري است، بلامنیت فی نفسه یکی از اساسی

جمعی است و دین اسالم به عنوان یک دین  - امنیت یک نیاز فردي . فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و علمی است

  .هاستها و زمانکامل و نظام حقوقی متعالی پاسخگوي نیازهاي فرد و اجتماع در همه مکان

  :کنیمونه اشاره میامنیت ابعاد گوناگونی دارد که به مواردي از باب نم
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  :امنیت فردي

در آن فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان و یا مال و یا  -جسماً و روحاً  -عبارت است از حالتی که فرد 

  34.ها زندگی کندآبروي خود یا از دست دادن آن

  :امنیت اجتماعی

تهدیدات یا اقدامات خالف قانون شخص، گروه و دولت مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از 

  35.و تدارك کمک دولت براي تأمین نیازهاي مردم

  :امنیت ملی

هاي داخلی در هاي یک ملت براي حفاظت خود و ارزشها و تصمیم گیريها و سیاستبه مجموعه توانایی

  36.شودمقابل تهدیدات خارجی گفته می

  :امنیت سیاسی

مواضع سیاسی و عقاید سیاسی خود را در  که به معناي وجود دستگاه سیاسی است که مردم در آن آزادند

  37.شت بیان کنند؛ اگر چه مخالف دولت باشدچهارچوب قوانین موجود بدون ترس و وح

  

  قانون اساسی و جمع امنیت و آزادي

ها و نهادهاي یک جامعه، قانون است معیار همه امور، میزان همه کارها، مبناي عمل همه اشخاص و سازمان

ن گرایی است و تا کند، قانوفرد و جامعه را تأمین می و آنچه سالمت امور و پیشرفت کارها و صالح و سامان

  38.بیندروي اصالح و پیشرفت و توسعه را در تمام ابعادش نمی ،گرا نشوداي قانونجامعه

قانون . شودهاي مشروع افراد در هیچ کشوري جز با وضع قانون برقرار نمیمنیت و تأمین آزادينظم و ا

تواند مبناي گرایی میرسد قانونبه نظر می. کندیین میهاي فردي و اجتماعی را تعاست که محدوده آزادي

  . مناسبی براي تبیین و ترسیم مباحث درباره آزادي و امنیت قرار گیرد

یعنی استقرار امنیت همگانی در چهار چوب  ،آزادي«: توان این گونه تعریف کردیدگاه آزادي را میاز این د

  39».قانون
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اساسی شویم که در قانون با بررسی اصول درج شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، متوجه می

هاي مشروع و حفظ و تأمین امنیت تأکید شده و میان آزادي و امنیت جمهوري اسالمی ایران بر انواع آزادي

هاي قانون اساسی کشور ما این است که هم به آزادي و هم در واقع یکی از ویژگی. پیوندي برقرار شده است

  .معه مطلوب استبه امنیت اهمیت داده و تصریح نموده که جمع این دو پیش شرط جا

در اصل نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران سعی شده تا به نحوي قابل قبول یک نوع  به طور مثال،

  .تعادل منطقی بین مقوالت آزادي و امنیت برقرار شود

از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ ) امنیت(در جمهوري اسالمی ایران، آزادي و استقالل و تمامیت ارضی 

هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقالل و . ظیفه دولت و آحاد ملت استها وآن

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی . اي وارد کندتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه

  40.هاي مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کندکشور آزادي

توان با بررسی برخی از اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، به ویژه اصل نهم، نتایج زیر را می

  :استنتاج نمود

منیت به یکسان واجد ارزش و برابري در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، هم آزادي و هم ا )الف

  .اندشناخته شده

امنیت و برقراري آن در یک جامعه مستلزم وجود و تأمین امر مهم، یعنی آزادي، استقالل و جمهوري  )ب

  .اسالمی در کنار هم است

  .هاي مشروع به هر شکل ممکن ممنوع استتهدید و تحدید آزادي )ج

گران آن را مکلف به حفظ استقالل و آزادي و تمامیت ارضی  اصل نهم هم شهروندان و هم حکومت )د

  .داندکشور می

گردد که در نتیجه آزادينظمی حاکم میقانون، بستر اصلی تأمین امنیت است و بدون آن هرج و مرج و بی

  .شودهاي مشروع هم نادیده گرفته می

هاي مشروع و آرامش خاطر از آزادي توان با امنیت کامل وآزادي همچون بستري است که در قلمرو آن می
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  .توان با حکم قانون از کار آنان جلوگیري کردقانونی برخوردار شد و در صورت تعرض دیگران می

هاي مشروع و هم در قانون اساسی کشور ایران که بر اساس قوانین اسالمی تدوین شده است، هم بر آزادي

  .تأمین و حفظ امنیت تأکید شده است

ها و هم هاي اساسی و قانونی است و هم تحدید و تنظیم کننده آزادينون هم ضامن آزاديدر واقع قا

  .تضمین و تأمین کننده امنیت

  

  ارتباط آزادي و امنیت

شود، یقیناً در اینجا حق تقدم با آزادي است و آزادي زمانی که در حوزه تئوریک بحث از آزادي و امنیت می

چرا که آزادي . باشد؛ چرا که بحث از حوزه اختیارمندي و شأن انسانی استمی اي بسیار فراتر از امنیتمقوله

اما زمانی که بحث در حوزه . یک هدیه الهی است و یک امر ذاتی است که خداوند در نهاد بشر قرار داده است

ارند که به تراز امنیت است؛ یعنی مردم همان قدر به آزادي احتیاج دشود اینجا آزادي همرفتار اجتماعی می

گذرند براي رسیدن به امنیت و زمانی هم بسیار اتفاق افتاده است که مردم از آزادیشان می. امنیت نیاز دارند

  .اندازند تا به آزادي برسندامنیتشان را به خطر می

آزادي اساس . معنا خواهد بودیابند و هر یک بدون دیگري بیامنیت و آزادي به هم ارتباط می ،در واقع

. گرددمنیت است و امنیت باعث فعلیت یافتن و شکوفایی آزادي و تحقق آن در وجود فرد و جامعه میا

اش به طور صحیح بهره برداري کند و گرنه آزادي بنابراین، آزادي آن است که فرد با احساس امنیت، از آزادي

  41.همراه ترس و اضطراب معنی ندارد

ها امنیت به آزادي تعریف توان از تعاریفی یاد نمود که در آنبراي نشان دادن ارتباط وثیق آزادي و امنیت می

و یا  42».امنیت، آزادي نسبی از تهدیدات آسیب رساننده است«و » امنیت، آزادي از عدم امنیت است«: شده است

امنیت، آزادي از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند است و یا در معرض خطر «

  43».نبودن یا از خطر محافظت شدن
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  توسعه، امنیت و آزادي

اي، خاص آن جامعه است؛ چرا که ارزشتوسعه هر جامعه. ستپویا توسعه یک فرایند هدفدار و یک جریان

  44.هاي حاکم بر جوامع، با هم متفاوتند

هاي اصیل خواهد در عین حفظ همه ارزشي اسالمی ایران، که یک کشور اسالمی است میکشور جمهور

در واقع براي کشوري همچون جمهوري اسالمی ایران، که یک  45.اسالمی به رشد و توسعه همه جانبه برسد

  .ارناپذیر استکشور در حال توسعه است، تعادل در تعامل بین توسعه، امنیت و آزادي یک ضرورت انک

اما . زندگی در جهان کنونی مستلزم دستیابی به حداقلی از قدرت رقابت و سطح قابل قبولی از توسعه است

در ایران به دالیل گوناگون، توسعه و پیشرفت . شوددست یابی به این اهداف هر روز بیش از پیش دشوار می

فزون اقشار مختلف جامعه، برخورداري از جایگاه پاسخگویی به نیازهاي روزا. امري اجتناب ناپذیر شده است

متناسب با شأن ملت و تمدن دیرینه ایران، برخورداري از زندگی شرافتمندانه و ایجاد فرصت الزم جهت نیل به 

، مستلزم بهبود شرایط اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و رهیغها و معنویت و کمال به عنوان مقصد نهایی انسان

  46.فرهنگی است

در اندیشه اسالمی و حتی غربی، ظرف فعلیت بخشی استعدادهاي انسانی، عرصه اجتماعی و مدنی است و 

ن، تنها در صورت ترین ممیز تمدمدنیت انسان نیز محتاج نظم و امنیت است و آفرینندگی و ابتکار، یعنی اصلی

هاي انسانی و ایجاد مدنیت بدین ترتیب کار ویژه آزادي در تحقق قابلیت. شودوجود امنیت شکوفا و بالنده می

جامعه . و تمدن و فرهنگ متعامل با دین و خالقیت در علم و هنر، بیش از هر چیز نیازمند ثبات و امنیت است

خاستگاه تمدن و فرهنگ است و از سوي دیگر، بالندگی تمدنی و بالنده و ایمن و آزاد، با تأمین امنیت خویش 

  47.فرهنگی ضامن حفظ ثبات و امنیت جامعه آزاد است

توسعه نیز  مند نخواهیم شد و البته بدونبنابراین امنیت از لوازم توسعه است و بدون امنیت از توسعه بهره

ها دست نخواهیم یافت و هیچ یک هاي مشروع به هیچ یک از آنامنیت نخواهیم داشت و بدون رعایت آزادي

  .ها پیشرفت کننداز این اهداف محقق نخواهند شد، مگر آنکه همه آن

ت، با خالصه اینکه، گرانبهاترین گوهر زندگی آدمی یعنی آزادي که مثابه مبناي نظم و امنیت شهروندان اس
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شود و تا زمانی که ترین وسیله زندگی اجتماعی و مؤثرترین آلت تحقق امنیت، محدود میقانون یعنی با ارزش

در جامعه آزادي و امنیت توامان برقرار نباشد، جامعه به پیشرفت  و توسعه نخواهد رسید؛ چرا که توسعه در 

در واقع، دفاع از . یت و آزادي نیز تقویت خواهند شدیابد و در فرایند توسعه، امنسایه امنیت و آزادي تحقق می

  48.توانند محصول توسعه تلقی شوندآزادي و امنیت از جمله عناصري هستند که هم توسعه برانگیزند و هم می

  :فرمایندمقام معظم رهبري می

آزادي باید به شکل . ت و باید حتماً مالحظه شودمردم باید محور توسعه باشند، ایجاد امنیت بسیار مهم اس«

همان آزادي که انقالب اسالمی و نظام اسالمی پرچمش را در دنیاي . منطقی و صحیح در جامعه تأمین شود

اعتقاد ما به آزادي و تأمین حقوق شهروندي . نه آزادي به شکل افراطی، تقلیدي و من درآوردي. اسالم بلند کرد

  49».اي مبناي دینی استدار و دارهم ریشه

  

  

  کارهاي تحقق امنیت و آزاديراه

اگر بپذیریم که امنیت و آزادي از جمله نمازهاي واقعی انسان است و آزادي و امنیت در تراز یکدیگرند، 

ا بیشترین سطح آزادي و مان را به شکلی طراحی کنیم که بیشترین میزان امنیت بباید ساز و کارهاي اجرایی

گردد و دولت قوي اینجا این دیگر به هنر اجرا برمی. بیشترین سطح آزادي با بیشترین ضریب امنیت، ایجاد شود

  .دهدخودش را نشان می

باید کاري کنیم که ارتباط و تالزم همیشگی امنیت و آزادي به شکل یک استراتژي کالن در جامعه اسالمی 

هاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي بتوانیم به راهکارهاي الزم دست اساس باید در عرصه بر همین. اتخاذ گردد

  .یابیم

  کارهاي سیاسیراه )الف

افزایش مشارکت سیاسی؛ بر این : توان اشاره داشت عبارتند ازترین راهکارهایی که در این زمینه میمهم

. ها تأمین گرددفته و امنیت کامل براي فعالیت آنهاي مشارکتی مردمی مورد تشویق قرار گراساس باید فعالیت
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هاي گوناگون و مبارزه با مشکالت همچنین ترغیب مردم به شرکت بیشتر و گسترده تر در انتخابات در رده

  50.انجام گیرد رهیغموجود در نظام اداري مانند کم کاري، رشوه، و 

. گردد، پاسخگویی مسئولین نظام استباز هم از جمله راهکارهایی که موجب تقویت امنیت و آزادي می

همچنین از . ها باید در قبال مسئولیت خود پاسخگو باشندهمه در همه رده» کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه«

باشد هاي فردي و اجتماعی و قوانینی که تأمین و تضمین کننده امنیت میایت کننده آزاديقوانینی که حم

  . حمایت کنند

   کارهاي اجتماعیراه )ب

در این بخش باید ضمن تقویت نهادهاي اجتماعی با محوریت مردمی بودن و مبارزه با مفاسد اجتماعی، در 

یت نهاد خانواده، مشارکت جوانان، زمینه براي نیروهاي کارهاي آموزش و تربیت در جهت تقومرحله بعد راه

توجه به اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه و تالش در جهت محرومیت زدایی، و در . داراي خالقیت مهیا گردد

ترین و کارآمدترین یک کالم گسترش عدالت اجتماعی و کاهش اختالف طبقاتی در جامعه اسالمی از مهم

  51.باشدارتباط بین آزادي و امنیت می راهکارها براي ایجاد

  قتصادياکارهاي راه )ج

باشد، توزیع بهتر ثروت و منابع و ترین راهکار بسط عدالت اقتصادي در نظام اسالمی میدر این بخش مهم

و ها در میان اقشار جامعه به خصوص نیازمندان و کاهش فاصله بین اقشار اجتماعی در تأمین امنیت فرصت

  .گذار استآزادي توامان بسیار تأثیر

  کارهاي قضاییراه )د

دستگاه قضایی باید توانا و . براي برقراري امنیت همه جانبه در اجتماع به دستگاه قضایی هوشیار، نیاز است

وانا افتد را درك کند، پناه مظلومان، ضد ظالمان و تعدالت گستر باشد تا بتواند جریاناتی که در جامعه اتفاق می

شهروندان نیز باید به وجود چنین دستگاه قضایی اطمینان داشته باشند و آن را در هنگام ستم . بر متجاوزان باشد

  52.دیدگی، پناهگاه مطمئن بدانند
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  خاتمه

پس آزادي و امنیت از جمله نیازهاي واقعی انسان است و وجود هر دو توامان در جامعه، الزمه پیشرفت و 

هاي فردي و اجتماعی است و آزادي هم با خود امنیت به همراه میامنیت متضمن حقوق و آزادي. تتوسعه اس

  .آورد؛ چرا که اگر این طور نشود دیگر آزادي نیست بلکه هرج و مرج است

از طرفی آزادي، یعنی گرانبهاترین گوهر زندگی انسان، با قانون، یعنی با موثرترین آلت تحقق امنیت، محدود 

گردد که در نتیجه نظمی و هرج و مرج حاکم میقانون بستر اصلی تأمین امنیت است و بدون آن بی. ودشمی

  .شودهاي مشروع مردم هم نادیده گرفته میآزادي

کند تا هر دو، یعنی هم آزادي و توان گفت که قانون رابطه آزادي و امنیت را در جامعه تنظیم میمی ،در واقع

جامعه برقرار باشد تا در نتیجه زمینه براي رشد و شکوفایی استعدادها فراهم شود و کشور  هم امنیت، توامان در

یابد و در فرایند توسعه در سایه امنیت و آزادي تحقق می. به پیشرفت و توسعه همه جانبه دست پیدا کند

  .توسعه، امنیت و آزادي تقویت خواهند شد

هاي مقتضیات فرهنگی و تاریخی ایران و بر اساس ارزشوظیفه دولت اسالمی این است که با توجه به 

انقالبی، ساز و کارهاي اجرایی را به شکلی طراحی کند که بیشترین میزان امنیت با بیشترین سطح  -اسالمی 

آزادي و بیشترین سطح آزادي با بیشترین ضریب امنیت ایجاد شود و به این صورت زمینه را براي رشد و 

  .عه اسالمی فراهم آوردتوسعه روزافزون جام

  هایی خواهد داشت؛ جامعه ایرانی اسالمی در افق چشم انداز خود، چنین ویژگی

توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزش«

هاي مشروع، حفظ کرامت ، آزاديمردم ساالري دینی، عدالت اجتماعی: هاي اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر

  53.»...و قضایی مندي از امنیت اجتماعی ها و بهرهو حقوق انسان
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  ن کنندهین و تضمیتام

  

   يآزاد                                                                                      تیامن

  یقانون اساس

  )کننده و ضامنمیتنظ(

  

  فراهم                                                                                            تیتقو

  کننده                                                                                         کننده    

  نهیزم                                                                            

     يبرا                                                                        

                                                         توسعه  

   يت                    آزادیامن

  زندیتوسعه برانگ                               يآزاد                                                

  و                      اش            تعامل           و               همتوسعه، الزمه

  اندمحصول توسعه              ت                  یامن)                             رانیا یاسالم(

  )کنندهمیتنظ(قانون                                
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  رانیا یتوسعه اسالم يالگو

  

  

  فرهنگ                                                                                                         یاسالم         

  ا یجغراف                                                                      یاخالق                         

   یانقالب

  خیتار                                                                                                                  یمل            

  

  

   ینید يمردم ساالر                         عدالت                                                           

  

   یقانون اساس                    ت                                     یامن                              

  مشروع يها يآزاد

  

  

  :خواهد داشت ییهایژگین ویانداز چندرافق چشم یرانیجامعۀ ا

، یاسالم يهاو ارزش یاخالق بر اصول یخود و متک یخیو تار ییای، جغرافیات فرهنگیافته، متناسب با مقتضیتوسعه

  .رهیت و غیاز امن يمندمشروع، عدالت، بهره يهايد بر آزادی، با تأکیو انقالب یمل

   

  

  

  

  

  :نوشتیپ

اتیمقض ارزش ها  

یاجتماع یمبان  
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