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بررسي نسبت بین امنیت سیاسي و آزادی سیاسي در اندیشهی مقام معظم رهبری
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چکیده
تنظیم مناسبات امنیت و آزادی از جملهی مسایل ضاوری در ها اجتماع انسانی است .با این وجود ،پژوهشهای اندکی
در این زمینه صورت گافته است .شناخت دیدگاه اندیشمندان اسالمی در مورد نسبت امنیت و آزادی از جملهی
روشهایی است که در تنظیم آن نسبت راهگشا است .این مقاله درصدد است تا دیدگاه مقا معظم رهبای را دربارهی
نسبت امنیت سیاسی و آزادی سیاسی بهدست آورد .سؤالی که در اینجا مطاح میشود این است که مناسبات امنیت
سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشهی مقا معظم رهبای ،چگونه است؟ باای پاسخ به این سؤال ،از روش توصیفی
تحلیلی و از نظایهی استخدا (ادراکات اعتباری علّامه طباطباییره) بهعنوان چارچوب نظای و ابزار باهان خُلف استفاده
شده است .یکی از مهمتاین یافتههای این مقاله این است که امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشهی مقا معظم
رهبای ،نسبتی تعاملی و تالزمی دارند و این نسبت به اعتقاد ایشان ،نشأت گافته از ویژگی متعالی در ها یک از امنیت و
آزادی است .نتایج این پژوهش ضمن ایجاد توسعهی علمی در مباحث مابوط به امنیت و آزادی ،در اما قانونگذاری و
حلّ تزاحمات در نظا سیاسی کارباد دارد.
کلید واژهها :آیتاهلل خامنهای ،امنیت سیاسی ،آزادی سیاسی ،مناسبات تعاملی و تالزمی.

 -1دانشآموختۀ سطح  4حوزة علمیۀ قم ،دانشجوی دکتراای علرو
سیاسی دانشگاه باقاالعلو (ع) و پژوهشگا پژوهشگاه اما صراد((ع)
(نویسنده مسئول)
 -2استاد دانشگاه باقاالعلو (ع) و رئیس پژوهشگاه علو و فاهنر
اسالمی

تاریخ دریافت95/7/1 :

Email: A.n91@chmail.ir

Email: Nlakzaee@gmail.com

تاریخ پذیرش96 /2/12 :

 ....................................................... 98فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال هفتم ،شماره  ،23تابستان 96

مقدمه
تقد امنیت با آزادی ،تقد آزادی با امنیت و تعامل و تالز امنیت و آزادی ،سه حالت عمده در مناسبات
امنیت و آزادی شماده میشود .اهمیت و لزو وجود توأمان امنیت و آزادی در زندگی اجتماعی انسان،
توجه به کیفیت مناسبات میان آن دو مقوله را در جامعه ،ضاوری میسازد .بهطوریکه بیتوجهی نسبت به
تاسیم رابطهای تعادلی و خالی از افااط و تفایط میان امنیت و آزادی ،استبداد (تقد امنیت با آزادی)،
هاجوماج و عد تعالی (تقد آزادی با امنیت) را در جامعه رقم خواهد زد .باوجود این ضاورت و اهمیت،
پژوهشهای زیادی در این باب بهویژه ،پژوهشهایی که نسبت امنیت سیاسی و آزادی سیاسی را از منظا
اندیشمندان اسالمی بارسی کاده باشد ،مشاهده نمیشود .در این میان ،شناخت دیدگاه آیتاهلل خامنهای از
علمای باجستهی جهان اسال و رهبا انقالب اسالمی ،دربارهی نسبت آزادی سیاسی و امنیت سیاسی
حائز اهمیت است .بهویژه اینکه به نظا نگارنده تاکنون پژوهشی که نسبت امنیت سیاسی و آزادی سیاسی
را در اندیشهی ایشان بارسی کاده باشد ،صورت نپذیافته است .از اینرو ،این پژوهش درصدد است تا با
توجه به بیانات آیتاهلل خامنهای در موضوع امنیت سیاسی و آزادی سیاسی ،با بهاهگیای از نظایهی
استخدا عالمه طباطبایی(ره) در قالب باهان خلف ،دیدگاه ایشان را دربارهی نسبت میان آن دو مقوله
تبیین کند .به همین منظور ،در ابتدا ،چارچوب نظای پژوهش ،مفهو آزادی و امنیت از دیدگاه آیتاهلل
خامنهای تبیین میگادد .سپس با بهاهگیای از نظایهی استخدا و باهان خلف ،نسبت بین امنیت و
آزادی در بُعد سیاسی از دیدگاه ایشان تبیین میگادد.
چارچوب نظری
چارچوب نظای منتخب در این پژوهش ،باگافته از نظایهی ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی(ره) است.
از دیدگاه عالمه ،ادراکهای انسان به ادراکهای واقعی و اعتباری تقسیم میشود .ادراکهای واقعی ،از
واقعیت خارجی حکایت میکند .اما ادراکهای اعتباری ،چنین نیستند بلکه فاضها و قااردادهایی هستند
که ذهن انسان باای رفع نیازهای حیاتی خود ساخته است (مطهای ،1388 ،ج .)372 :6از دیدگاه عالمه
طباطبایی(ره) وجود ویژگیهایی در انسان از قبیل علمی بودن ،فعال بودن ،پیاوی اراده از علم ،اقتضاء
میکند که انسان ،به ادراکهایی نیازمند باشد که باانگیزانندهی ارادهی وی به سوی عمل باشد .در این
بین ،تنها ادراکهای اعتباری میتوانند چنین انگیزشی را ایجاد کنند .در واقع ،آفاینش انسان بهگونهای
است که در راستای سیا تکاملیاش ،باای باطاف کادن نیازهای وجودی خود ،بهواسطهی ادراکات
اعتباری ،آثاری حقیقی در عالم خارج ایجاد میکند (مطهای ،1388 ،ج.)453-452 :6
اعتباریات از دیدگاه عالمه طباطبایی(ره) ،به دو دستهی اعتباریات پیش از اجتماع و پس از اجتماع
تقسیم میشود .مواردی از قبیل ،اعتبار مالکیت ،اما و نهی ،ریاست و مائوسیّت از جملهی اعتباریات پس
از اجتماع میباشند .متغیا بودن ویژگی این قسم است .درحالیکه ثابت بودن ،ویژگی اعتباریات پیش از
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اجتماع است و انسان در افعال خود ناگزیا از اعتبار آن است .اعتبار استخدا  ،اجتماع و عدالت از جملهی
اعتباریات پیش از اجتماع میباشد .انسان در اعتبار استخدا  ،در ارتباط با دیگا انسانها ،پیوسته از همه،
سود خود را میخواهد .او در اعتبار اجتماع نیز باای رسیدن به سود خود ،سود دیگا انسانها را میطلبد .اما
انسان در اعتبار عدالت ،باای محقق ساختن سود همه ،تحقق عدل اجتماعی را خواستار است .در مجموع،
زندگی اجتماعی ،حداقل ،مستلز اعتبار استخدا طافینی است و زندگی اجتماعی عادالنه (متعالی) مستلز
سود رسانی متقابل عادالنه است که این خود ،نوعی قاارداد ضمنی و عملی شماده میشود (مطهای،
 ،1388ج .)441-438 :6بیتوجهی به آن قاارداد و باقااری استخدا یکطافه (استخدا مذمو و
استبدادی) (مطهای ،1388 ،ج ،)441-438 :6ضمن نابود کادن اجتماع تعاونی عادالنه ،زمینهساز امنیتی
ناعادالنه و شکلگیای مکاتب امنیتی متدانیه (امنیت موجود در نظا های طاغوتی اعم از خودکامه یا
مادمی ،غیادینی یا ضدّ دینی (لکزایی ))52-19 :1390 ،و آزادی متدانیه خواهد شد .از اینرو ،باای
باقااری اج تماع تعاونی عادالنه و استماار آن ،تشایع و وضع قوانین کلیِ الهی که خالی از هاگونه
منفعتطلبی شخصی است ،ضاورت مییابد (مطهای ،1388 ،ج .)441-438 :6در واقع ،عمل به قوانین
دینی ،استخدامی دوطافه را بهوجود خواهد آورد که زمینهساز امنیتی عادالنه و شکلگیای مکتب امنیتی
متعالیه و آزادی متعالیه میگادد (لکزایی.)76-72 :1389 ،
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مفهومشناسي
 .1مفهوم آزادی در اندیشهی مقام معظم رهبری

آزادی در لغت به معنای رهایی ،ضدّ بندگی ،قدرتِ عمل ،تاک عمل و قدرت انتخاب است (عمید،1363 ،
ج34 :1؛ دهخدا ،1377 ،ج .)117 :1آزادی منفی (رهایی و فقدان مانع) ،آزادی مثبت (آقا و صاحب اختیار
خود بودن) (بالین 236 :1368 ،و  ،)249فقدان مانع در مقابل شخص باای رسیدن به هدف ( Gray,
1991:12؛ میااحمدی )26 :1381 ،از جملهی تعاریف اصطالحی آزادی در قالب تلقی سلبی و ایجابی
میباشند .به اعتقاد نگارنده ،مفهو آزادی از مفاهیم سازهای 5است و تعایف مفاهیم سازهای نیز از طایق
 .1منظور از امنیت متدانی حداقلی امنیتی است که در نظا های استبدادی وجود دارد که در واقع ،امنیت سیاسی طبقهی حاکم
میباشد.
 .2منظور از امنیت متدانی حداکثای امنیتی است که در نظا های ماد ساالر سکوالر وجود دارد.
 .3منظور از آزادی متدانی حداقلی آزادی موجود در نظا های استبدادی است.
 .4منظور از آزادی متدانی حداکثای ،آزادی موجود در نظا های ماد ساالر سکوالر است.
« .5مفاهیم سازهای در عاض مفاهیم بسیط بهکار میرود .مفاهیم بسیط با تعاریف یکجملهای باای همگان قابل فهم هستند،
باخالف مفاهیم سازهای که ها چقدر جمالت بیشتای در تعایف بیاید ،با پیچیدگی مفهو میافزاید .باای مثال ،اگا راستی را به »
گفتار مطابق با واقع» تعایف کنیم باای همه قابل فهم است .اما اگا امنیت را به عد خوف یا آرامش یا عد تهدید یا حفظ ارزشها
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ارایهی سازه میباشد .از ویژگیهای نگاه سازهای به مفهو آزادی ،این است که ها مکتبی میتواند
سازهی آزادی را با توجه به نظا فاهنگی و ارزشی خود بنا کند .بنابااین ،از میان تعاریف ارایه شده باای
آزادی ،فقط تعایف آزادی به «فقدان مانع در مقابل شخص در انجا دادن یا باخوردار بودن از چیزی»
قابل پذیاش است و بهصورت سازهای بیان شده است :فقدان «ب» (مانع) در مقابل «الف» (فاعل) باای
رسیدن به «ج» (انجا دادن «ج» یا باخوردار بودن از «ج») .این تعایف عالوه با قابلیت تطبیق با دو
تلقی سلبی و ایجابی از آزادی ،بهدلیل تعبیهی وجه غایت (باای رسیدن به «ج») در تعایف ،به تلقی
اسالمی از آزادی (آزادی متعالی) نزدیکتا است .زیاا در تعایف آزادی متعالی ،وجه غایت ،عنصای کلیدی
محسوب میشود و آزادی فاد و جامعه تنها در صورت همسو بودن و یا عد مضا بودن آن آزادی باای
تعالی و کمال انسانی پذیافته است.
آزادی در یک تقسیمبندی ،به آزادی متعالی و متدانی تقسیم میشود .در آزادی متعالی ،آزادی
شهاوندان در چارچوب احکا شایعت اسالمی تعایف میشود .آزادی متدانی ،خود به آزادی متدانی
حداکثای و آزادی متدانی حداقلی تقسیم میشود .در آزادی حداکثای ،آزادی سیاسی شهاوندان مقیّد به
رعایت احکا شایعت اسالمی نیست .آزادی موجود در دموکااسیهای غابی از جملهی مصادیق این قسم
است .اما در آزادی حداقلی ،شهاوندان از حقو( و آزادی اولیهی نیز محاو میشوند .آزادی موجود در
نظا های استبدادی از جملهی مصادیق این قسم است.
از دیدگاه آیتاهللخامنهای مفهو آزاد بودن انسانها ،قانها پیش از مطاح شدن در اروپا در اسال ،
مطاح شده است (مقا معظمرهبای )1365/9/14 ،و واژهی آزادی با تما خصوصیات مفهومی آن ،جزء
فاهن رایج و شناخته شدهی ملت اسال بوده است (مقا معظمرهبای.)1365/9/14 ،
ا اُ
«در وصیت امیاالمؤمنین(ع) به فازندش اما حسن مجتبی(ع) همین کلمهی آزادی آمده کهَ« :لتکن
اع ا
بد اغیر اک او اقد اج اع ال اک ُ
هللا ُح ّرا» (مجلسی ،1406 ،ج .)86 :13بندهی غیا خودت مباش ،که خدا تو را آزاد
ِ
آفایده است» (مقا معظمرهبای.)1365/9/14 ،
آیتاهلل خامنهای ،آزادی را هدیهای الهی معافی میکند که جزء فطات ماد (مقا معظمرهبای،

 )1378/1/1و از نیازهای اصلی انسان (مقا معظمرهبای )1378/1/23 ،و حقی باتا از سایا حقو( انسانی
است (مقا معظمرهبای .)1377/6/12 ،بهطور کلی ،اعتقاد ایشان به آزادی ،تاکتیک نیست که با تعامل و
مصلحتسنجی های دنیوی تغییا کند .بلکه امای اصولی است که ریشه در واقعیت خارجی دارد« .اعتقاد
ما به آزادى ،یک مسئلهی تاکتیکى نیست؛ یک مسئلهی واقعى است» (مقا معظمرهبای.)1388/6/8 ،
همچنین ،اعتقاد آیتاهلل خامنهای به آزادی و تأمین حقو( شهاوندی در مسائل اجتماعی ،در توحید و
بعثت انبیاء ریشه دارد (مقا معظمرهبای .)1382/5/15 ،زیاا اصل توحید از نگاه ایشان ،تضمینکنندهی
تعایف کنیم ،ابها آن همچنان باقی است؛ چون بالفاصله از چیستی جواب ،پاسیده میشود .اینکه ارزش چیست؟ تهدید چیست؟ و
( »...لکزایی13 :1393 ،؛ لکزایی.)18 :1394 ،

 ....................................................... 102فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال هفتم ،شماره  ،23تابستان 96

آزاد بودن انسان است (مقا معظمرهبای ،)1365/10/19 ،و بعثت پیامباان الهی نیز باای آزاد کادن
انسانها بوده است (مقا معظمرهبای .)1364/1/30 ،آیت اهلل خامنهای در تفسیا آیهی « او ای ا
ض ُع اع ُنهم
ا ا
ا
ا ا
ِا ا
صر ُهم او اَلغل ال ال ِتی کانت اعل ِیهم» (اعااف )157 :به صااحت به این مطلب اشاره می کنند ایشان ذیل
واژهی «اصا» در این آیه بیان میدارند که پیامباان باای باز کادن غلّ و زنجیاهایی که سبب تمایالت
پست مادی ،تبعیض و ظلم در میان انسانها شده است ،مبعوث شدهاند.
ا ا
ا ا اا
«از جملهی مطالبی که در این آیه [ او ای ا
ض ُع اع ُنهم ِا ا
صر ُهم او اَلغل ال ال ِتی کانت عل ِیهم (اعااف])157 :
آمده ،این است که پیامبا(ص) بندها را از پاهای انسانها با میدارد .آن غلّ و زنجیاهایی را که به پای
انسانها سنگینی میکند و مانع از تحاک آنها ،پاواز آنها ،اوج گافتن و تکامل آنها میشود ،از گادن و

پاهایشان باز میکند ...اما همین انسان را شما در این جوامع غابی میبینید که اسیا تمایالت پست

مادی ،اسیا ظلمها ،تبعیضها ،تلقینهای پستکننده و خفتها و ذلتها شده است .این همان «اِصا»
است .این همان غلّ و زنجیاها است .پیامباان وقتی وارد جامعه میشوند ،اولین کارشان این است که این
غلّ و زنجیاها را از گادن این زندانی باز کنند؛ ...آزادی یعنی این» (مقا معظمرهبای.)1365/9/14 ،
از دیدگاه آیت اهلل خامنهای ،آزادی ،وسیلهای است که انسان بهواسطه آن میتواند با انجا انتخابهای
بزرگ ،استعدادهای خود را شکوفا کند (مقا معظمرهبای )1364/1/30 ،و بهسوی سا منزل انسانیت پاواز
کند (مقا معظمرهبای )1361/9/12 ،و به مقا عبودیت و قاب الهی (مقا معظمرهبای 1365/10/19 ،و
 )1364/1/30که تکامل و کمال نهایی انسان است ،باسد.
«همین آزادی با این ارزش ،باای تکامل است؛ کما اینکه خود حیات انسان باای تکامل است « :او اما
اا ُ
عب ُدو ان» (ذاریات )56 :خداوند ّ
نس ِاَل ِل ای ُ
اَل ا
جن و انس را آفریده ،برای رسیدن به مرتبهی
الجن او ِ
خلقت ِ
عبودیت او که ماتبهی بسیار واالیی است .آزادی هم مثل حقِّ حیات است؛ مقدمهای است باای
عبودیت» (مقا معظمرهبای.)1377/6/12 ،
دیدگاه آیتاهلل خامنهای دربارهی آزادی ،ابعاد و اقسا آن ،ریشه در آیات و روایاتی همچون
اا ا
ا ا
ا ا ا ا
ا اْ ا ا ا ُ ُ
ات ک اان ُح ّرا»
«َل ي ْست ِرقنك الط ام ُع و قد ج اعلك اَّلل ح ّرا» (تمیمیآمدی)753 :1410 ،؛ « امن ت ارک الشهو ِ
ا
ُّ ْ ا
ا
الدن ايا أ ْع ات اق ن ْف اس ُه او أ ْر اض ی اربه» (تمیمیآمدی )640 :1410؛
(کااجکی ،1410 ،ج)349 :1؛ « ام ْن از ِه اد ِفي
ا اْ
ص اب ار ال اها او إ ْن ات اداك ْت اع ال ْيه ْاْلا ا
«إن ْال ُحر ُح ٌّر اع الى اجميع اأ ْح اواله إ ْن ان ااب ْت ُه انائ اب ٌة ا
صا ِئ ُب ل ْم تك ِس ْره( »...کلینی،
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ا
ُ
ا
ا
ُ
ا
ْ
ا
ْ
ُ
ُ
 ،1407ج( )89 :2مقا معظمرهبای)1365/10/5 ،؛ «أ ِن اعبدوا اَّلل و اجت ِنبوا الطاغوت» (نحل )36 :دارد.
ایشان مبتنی با آیات و روایات فو( ،موانع آزادی انسان را به دو دسته تقسیم میکنند .دستهای که از
آنها ،به موانع درونی تعبیا میشود که صبغهای اخالقی و فکای دارند ،مانند داشتن رذایل اخالقی
(مقا معظمرهبای )1365/9/14 ،و سلطهی قوّهی غضبیه و شهویه با انسان (مقا معظمرهبای،
 ،)1365/10/5و اسیا خاافات ،جهالتها ،تعصبهای جاهالنه و کجفکایها بودن (مقا معظمرهبای،
 .)1378/3/12دستهای دیگا از موانع که از آنها ،به موانع بیاونی تعبیا میشود که صبغهای اجتماعی دارند،
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مانند سلطهگاان و جبّاران جهانی ،سلطهی مستبدان و جبّاران داخلی ،نظا ها ،سنتها و رویههای جاهلی
(مقا معظمرهبای ،)1359/9/7 ،طاغوتها (مقا معظمرهبای ،)1361/9/12 ،قدرتهای دیکتاتور و مستبد
(مقا معظمرهبای.)1378/3/12 ،
در مجموع ،باتوجه به مؤلفههای مفهو آزادی که در بیانات آیتاهلل خامنهای بیان شد میتوان گفت
که تعایف آزادی به «رها شدن انسان از قید و بندهای درونی (سلطهی قوهی غضبیه و شهویه) و بیاونی
(سلطهی طاغوتهای داخلی و خارجی) باای رسیدن به کمال الهی» از دیدگاه ایشان پذیافته است .آزادی
در این تعایف ،در چارچوب آزادی متعالی قاار میگیاد .زیاا باخالف تعاریف ماسو غابی از آزادی که
تعاریفی سکوالریستی و متدانی محسوب میشوند و توجهی به زندگی آخاتی و قوانین دینی در آزادی
انسان ندارند ،تعایف آیتاهلل خامنهای از آزادی ،ناظا به بُعد اخاوی انسان است و رعایت چارچوبهای
الهی و اخالقی را در آزادی دنیوی انسان لحاظ کاده است.
 .2مفهوم امنیت در اندیشهی مقام معظم رهبری

واژهی امنیت در لغت به معنای بیخوفی ،امن ،ایمنی ،ایمن شدن ،در امان بودن ،آرامش و آسودگی است
(دهخدا ،1377 ،ج3376 :3؛ انوری و همکاران ،1387 ،ج .)570 :1با چشمپوشی از پیچیدگی (عبدالهخانی،
 ،)120 :1389ابها (خلیلی ،)497 :1387 ،اختالف و مناقشه (ویلیامز )39 :1390 ،در مفهو اصطالحی
امنیت ،عمدهی تعاریف آن ،تلقی سلبی از امنیت دارند .بهعنوان مثال ،در یکی از این موارد ،در تعایف
امنیت آمده است« :امنیت در معنای عینی ،فقدان تهدید در باابا ارزشهای کسب شده را مشخص میکند
و در معنای ذهنی ،فقدان تاس و وحشت از حمله علیه ارزشها را تعیین میکند (Wolfers, 1952:
) .485باخی نیز تلقی ایجابی از امنیت دارند و با اهمیت تاویج و پیشباد حقو( بشا تأکید میکنند
(ویلیامز .)41-40 :1390 ،در این تلقی ،امنیت به معنای وجود احساس رضایت و اطمینان خاطا نزد
دولتمادان و شهاوندان میباشد (افتخاری27 :1378 ،؛ افتخاری .)91 :1390 ،در این میان ،باخی نیز
تلقی سازهای از امنیت دارند و آن را به معنای «دستیابی به وضعیتی که «الف» (با انجا دادن یا انجا
ندادن اقدا هایی) از آسیب ،تعاض و تهدید «ب» مصون (و محفوظ) باشد تا به «ج» باسد (یا در وضعیت
«ج» باشد ،»).تعایف میکنند (لکزایی13 :1393 ،؛ ر.ک .لکزایی .)1391 ،به نظا نگارنده ،از میان این
تعاریف ،تعایف سازهای از امنیت عالوه با قابلیت تطبیق با هایک از تعاریف سلبی و ایجابی امنیت ،به
دلیل تعبیهی وجه غایت و هدف در تعایف امنیت ،از جامعیت بیشتای نسبت به دیگا تعاریف باخوردار
است و به گفتمان امنیتی اسال (امنیت متعالی) که ضمن توجه به دنیا ،غایتگاا (آخاتمحور) میباشد،
نزدیکتا است.
امنیت در یک تقسیمبندی به امنیت متعالی و امنیت متدانی (حداقلی و حداکثای) تقسیم میشود .در
امنیت متعالی ،متعلَّق امنیت ،عالوه با مواردی همچون فاهن عافی (آداب و رسو ) و منافع ملی ،شامل
حقو( الهی (احکا دین) و نیز حقو( و آزادیهای شهاوندان نیز میشود .بهعبارت دیگا ،دال محوری از
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میان متعلقات امنیت ،رعایت شایعت اسالمی است .در واقع ،امنیت متعالی ،امنیت در چارچوب لحاظ
حقو( الهی است .امنیت متدانی خود به امنیت متدانی حداکثای و حداقلی تقسیم میشود .متعلق امنیت
در قسم متدانی حداکثای ،صافاً شامل منافع ملی ،حقو( و آزادیهای شهاوندان میشود .امنیت موجود
در نظا های ماد ساالر سکوالر (لیباال دموکااسی و یا سوسیال دموکااسی) از جملهی مصادیق این قسم
است .در مجموع ،مهمتاین فا( امنیت متدانی حداکثای با امنیت متعالی ،عد توجه نسبت به امنیت
حقو( الهی در زندگی اجتماعی شهاوندان است.
اما در صورتیکه متعلق امنیت متدانی ،تنها شامل امنیت تحمیلی حکومت شود ،امنیت متدانی حداقلی
نامیده میشود .این قسم از امنیت متدانیه ،در نظا های استبدادی سنتی (مانند سلطنتی) و یا مدرن (مانند
کمونیستی و یا ریاستجمهوری دایمی و موروثی) مشاهده میشود که در واقع ،امنیت طبقهی حاکم است.
بنابااین ،مهمتاین تفاوت امنیت متدانیهیحداقلی با دو قسم دیگا ،بیتوجهی به امنیت حقو( الهی و
امنیت حقو( و آزادیهای شهاوندان است.
اما امنیت از نگاه آیتاهلل خامنهای ،نعمت بزرگی شماده میشود که در قاآن کایم به آن اشاره شده
َّ
عب ُدوا َر َّب َه َذا َ
است (مقا معظمرهبای )1378/6/10 ،و خداوند متعال در آیهی شایفهی « َف َلي ُ
يت ال ِذى
الب ِ
َ
ُ َ َُ
َا َ ُ
وف» (قایش3 :و )4در مقا منّتگذاردن با قایش« ،امنیت دادن» را
طع َمهم ِمن ج ٍوع و َآمنهم ِمن خ ٍ
بهعنوان یکى از دو نعمت ،مورد تأکید قاار مىدهد (مقا معظمرهبای( )1373/4/29 ،تعایف امنیت به
مفهو سلبی آن یعنی فقدان تهدید(  :جوع و خوف)) .از دیدگاه ایشان ،امنیت بهعنوان یکى از اساسىتاین
و اصلىتاین نیازهاى یک ملت (مقا معظمرهبای( )1379/07/18 ،تعایف امنیت به مفهو ایجابی آن
یعنی حق و نیاز اساسی و اصلی ملت) .به اعتقاد آیتاهلل خامنهای ،امنیت در درجهی اول ،از حقو( ماد
است و شامل تما ماد با ها سلیقهی سیاسی حتی مخالف اساس نظا جمهوری اسالمی نیز میشود و
تنها مجا را در با نمیگیاد (مقا معظمرهبای( )1379/11/25 ،اشاره به مفهو ایجابی امنیت) .به اعتقاد
ایشان امنیت ،زمینهی الز باای پیشافتهای مادی و معنوی و شاط حاکت عظیم اجتماعی است
(مقا معظمرهبای( )1378/06/10 ،اشاره به بُعد تعالیبخش امنیت) .از اینرو ،ایشان مجاوح کادن امنیت
را در حقیقت ،مساوی با مجاوح کادن اقتدار نظا معافی میکند (مقا معظمرهبای.)1379/11/25 ،
ایشان معتقدند که ناامنی ،مهمتاین خطای است که یک ملّت را تهدید میکند (مقا معظمرهبای،
 .)1379/1/1بههمین دلیل ،اسال بااى کسانى که ماد را میتاسانند و محیط زندگى آنها را ناامن
مىکنند ،مجازاتهاى سنگینی تعیین کاده است (مقا معظمرهبای.)1379/1/6 ،
«در قاآن ،سورهی احزاب ،آیهی شصت ،میفاماید « :الئن ای انته اْلُ اناف ُقو ان او الذ ا
ض وا
ین فی ُق ُلوبهم ام ار ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ُ
اْلُرج ُفو ان فی اْلاد اینة ال ُن ا ا
ُ
رجفون»  -یعنی کسانی که ماتّب ماد را
ِ ِ ِ
غرینک ِب ِهم» ...قاآن میگوید :اگا «م ِ
ِ
ِ
ا
ا
ُ
ا
غرینک ِب ِهم» تو را به

میتاسانند ،آد را ناامید میکنند ،ماد را از اقدا باز میدارند  -دست با ندارند« ،لن ِ
جان آنها خواهیم انداخت .این ،ماز آزادی است» (مقا معظمرهبای.)1377/6/12 ،
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باتوجه به مطالبی که تاکنون دربارهی امنیت از دیدگاه آیت اهلل خامنهای بیان گادید و در ادامه نیز بیان
خواهد شد ،میتوان گفت که تعایف امنیت از دیدگاه ایشان در قالب هایک از تلقی سلبی ،ایجابی و
سازهای از امنیت قابل تبیین است .بنابااین ،میتوان امنیت را از دیدگاه ایشان به «مصونیت ارزشهای
مادی و معنوی ملت از تهدید باای رسیدن به پیشافتهای مادی و معنوی» تعایف کاد .آنچه که تعایف
آیتاهلل خامنهای از امنیت را با دیگا تعاریف بهویژه تعاریف سکوالر و متدانی از امنیت ،متمایز میسازد،

توجه ایشان به عنصا معنویت اسالمی در امنیت و نقش آن در پیشافت معنوی انسان و جامعه است .از
این رو ،میتوان گفت که تعایف ایشان از امنیت ،تعایفی متعالی محسوب میشود.
نسبت امنیت سیاسي و آزادی سیاسي
در این قسمت ،در راستای تبیین مناسبات امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای،
با بکارگیای چارچوب نظای باگافته شده از نظایه استخدا (ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی) ،با
استفاده از روش باهان خلف ،در ابتدا ،بطالن تقد هایک از امنیت سیاسی و آزادی سیاسی با یکدیگا در
اندیشهی ایشان ،تبیین میگادد .سپس طبق قاعدهی باهان خلف ،پس از اثبات نادرستی دو فاض از
آیتاهلل خامنهای در موضوع مناسبات امنیت سیاسی و آزادی
فاضهای سهگانهی محتمل در اندیشهی 
سیاسی ،تنها یک فاض یعنی فاض تعامل و تالز امنیت سیاسی و آزادی سیاسی باقی میماند که
بهعنوان تنها دیدگاه صحیح در اندیشهی ایشان به اثبات خواهد رسید.
 .1بطالن تقدم امنیت سیاسیي (متیداني حیداللي بیر آزادی سیاسیي در اندیشیهی آییتاهلل
خامنهای (بطالن استخدام یکطرفه

آزادی سیاسی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای بهمعنای «رهاشدن انسان از قید و بندهای طاغوتهای
پیشافتهای مادی و معنوی (کمال

سیاسی(دولتهای سلطهگا خارجی و مستبد داخلی) ،باای رسیدن به
الهی)» ،تعایف میشود .با توجه به غایت تعبیه شده در این تعایف ،آزادی سیاسی مورد نظا ایشان نیز
آزادیای ،متعالی است که در عاصهی زندگی سیاسی ،عالوه با توجه به رهایی دنیوی انسان به رهایی
معنوی (کمال الهی) او نیز توجه دارد.
آزادی سیاسی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای یکی از حقو( مسلم شهاوندان محسوب میشود« .اسال
آزادی را اما فطای انسان میداند .آزادی یک حق است؛ اما حقی باتا از سایا حقو(؛ مثل حق حیات؛...
این ،نظا اسال است» (مقا معظمرهبای .)1377/6/12 ،از این رو ،هیچکس حق سلب آزادی از جمله
آزادی سیاسی را از شهاوندان ندارد .بههمین دلیل ،از نظا ایشان ،ماد ایاان پس از انقالب اسالمی از
حق آزادی سیاسی باخوردار هستند و نقش داشتن مستقیم و غیامستقیم آنان در اداره و تنظیم کارهای
کشور و پیوند بین مسئوالن و ماد نشانهی وجود آزادی سیاسی در ایاان است (مقا معظمرهبای،
 .)1379/12/6مقا معظم رهبای در یکی از بیانات خود در بحث از آزادی اجتماعی ،به سه بُعد و مصدا(
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مهم از آزادی سیاسی ،یعنی آزادی بهمثابهی یک حق انسانی باای اندیشیدن (آزادی اندیشه) ،گفتن
(آزادی بیان) و انتخاب کادن (آزادی رأی و انتخاب) ،اشاره میکنند (مقا معظمرهبای.)1377/6/12 ،
آیتاهلل خامنه ای در یکی دیگا از بیانات خود به یکی دیگا از مصادیق آزادی سیاسی یعنی ،آزادی
مطبوعات اشاره میکند و با اشاره به آزادى بیان و آزادى فکا بهعنوان فلسفهی انقالب اسالمی ،تصایح
میکنند که در نظا جمهوری اسالمی ایاان ،هیچکس با مطبوعات آزاد مخالفتى ندارد (مقا معظمرهبای،
 .)1378/5/8آیتاهلل خامنهای گاایشها و اندیشههای سیاسی در جامعهی اسالمی را آزاد میداند .ایشان
معتقدند که از دیدگاه اسال  ،هیچکس را نمیتوان به جا داشتن یک فکا سیاسی یا علمی ،تحت تعقیب
قاار داد (مقا معظمرهبای .)1365/11/17 ،بارسی بیانات آیتاهلل خامنهای در رابطه آزادی احزاب و نیز
عملکاد ایشان در تأسیس حزب جمهوری اسالمی در ایاان ،نشان میدهد که ایشان به حزب و آزادی
احزاب نیز معتقدند .البته ایشان به حزب به معنای صحیحِ آن اعتقاد دارند .از دیدگاه ایشان ،هدف حزب
نباید بهدست آوردن قدرت باشد .بلکه هدف ،میبایست هدایت فکاى ماد به سمت فکا درست باشد
(مقا معظمرهبای .)1377/12/4 ،از دیدگاه ایشان آزادی سیاسی بهمعنای واقعی کلمه ،زمانی محقق
میشود که ماد عالوه با رهایی از سلطهی استبداد داخلی ،از سلطهی استعمار و استبداد خارجی نیز
رهایی داشته باشند .از اینرو از دیدگاه ایشان ،آزادی ملّتها از نفوذ قدرتهای جهانی ،یکی دیگا از
مصادیق آزادی سیاسی است .بهاعتقاد ایشان ،ماد ایاان ،بهخاطا اینکه قدرتهای بزرگ ،قادر با اِعمال
نفوذ با آنها و نظا جمهوری اسالمی نیستند ،دارای آزادی سیاسی بسیار با ارزشی هستند (مقا
معظمرهبای.)1368/9/1 ،
در مجموع ،با توجه به مطالبی که دربارهی آزادی سیاسی از دیدگاه آیتاهللخامنهای بیان شد فهمیده
میشود که اوالً در اندیشهی مقا معظم رهبای ،آزادی سیاسی به مثابهی یک حق باای انسان تلقی
میشود .از این رو ،اصلِ لزو ِ وجودِ آزادی سیاسی در جامعه مورد تأیید ایشان است و فاض وجود
جامعهای بدون آزادی سیاسی (جامعهای امنیتی استبدادی) در اندیشهی ایشان هیچ جایگاهی ندارد .ثانیاً
آزادی سیاسی مورد نظا ایشان آزادی سیاسی متعالی است که ناظا به تعالی اخاوی انسان است و در
چارچوب دین تعایف میشود .از این رو ،با آزادی سیاسی مطلق و آزادی سیاسی حداکثای لیباالیستی
سکوالریستی متمایز است .ثالثاً تما مصادیق آزادی سیاسی (آزادی رأی و انتخاب ،آزادی فکا ،آزادی
بیان ،آزادی مطبوعات ،آزادی احزاب) حق مسلّم هایک از افااد جامعه است و سلب آن از آنان ،استبداد
سیاسی (امنیت سیاسی متدانی حداقلی) و استخدا یکطافهی مذمو و به عبارت دیگا ،جامعهای ظالمانه
و ناعادالنه را در پی خواهد داشت .بنابااین ،طبق قاعدهی باهان خلف ،از دیدگاه ایشان فاض تقد امنیت
سیاسی (متدانی حداقلی) با آزادی سیاسی (که در واقع مساوی محاو کادن شهاوندان از حق مسلّمشان
یعنی آزادی سیاسی) پذیافته نیست.
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 .2بطالن تقدم آزادی سیاسي متداني مطلق و یا حداکثری بر امنیت سیاسي در اندیشهی
آیتاهلل خامنهای (بطالن استخدام یکطرفه

از دیدگاه آیتاهلل خامنهای ،آزادی به معنای رها بودن از ها قید و بند در هیچیک از مکاتب ،فاهن ها و
نظاات فلسفی و اجتماعی بهصورت یک ارزش ذکا نشده است .به اعتقاد ایشان ،اگا انسان در هاکاری که
مایل است انجا دهد آزاد باشد ،نفس این آزادی ،بهطور طبیعی ،آزادی بسیاری از ماد دیگا را محدود ،و
راحتی و امنیت آنها را سلب خواهد کاد .از نگاه ایشان ،الزمهی داشتن یک زندگی مطلوب و راحت این
است که مقداری از آزادیهای انسان گافته شود .بنابااین ،از دیدگاه آیتاهلل خامنهای ،آزادی انسانیت و
جامعهی انسانی بهصورت مطلق ،به هیچ وجه ممکن نیست و طافداری نیز ندارد (مقا معظمرهبای،
 .)1365/10/5زیاا نتیجهای جز هاج و ماج و سلب امنیت و آزادی دیگاان بهدنبال نخواهد داشت.
از دیدگاه آیتاهلل خامنهای موضوعات و حوزههای امنیتی سیاسی (ارزشهای حیاتی سیاسی) در جامعه
وجود دارد که میبایست از هاگونه تهدیدی مصون باشند و آزادی شهاوندان نیز نباید تهدیدی را متوجه
آنها بکند .در واقع ،آن ارزشها ،چارچوب و محدودهی آزادی سیاسی شهاوندان جامعه اسالمی هستند.
دین اسال  ،آزادی سیاسی ،اخال( سیاسی ،منافع ملی (استقالل سیاسی ،وحدت سیاسی ،عد التهاب در
جامعه و )...از جملهی مهمتاین ارزشهای حیاتی سیاسی و موضوعات و حوزههای امنیت سیاسی در
اندیشهی سیاسی آیتاهلل خامنهای هستند که در ادامه تبیین میگادد.
«هیچکس حق ندارد از آزادی خود بهنحوی استفاده بکند که به ماد  ،به جامعه ،به دین ،به انقالب
اسالمی ،به جمهوری اسالمی ضار و زیانی عاید بشود .در این محدوده ،همه آزادند( »...،مقا معظمرهبای،
.)1359/9/7
دین اسال بهویژه قوانین سیاسی آن از جملهی ارزشهای حیاتی سیاسی در اندیشهی آیتاهلل
خامنهای است که نباید با هیچگونه تهدیدی مواجه شود .ایشان باای ریشهکن کادن آن تهدیدات و تحقق
امنیت سیاسی در کشور ،دستور به مبارزه با آنها میدهند .ایشان ضمن بیان این نکته که اساس مبارزات
ملّت ایاان نشأتگافته از اصلِ اسالمی عد جدایی دین از سیاست است ،معتقدند که دشمن با نشانه رفتن
این اصل ،در حال القاء جدایی دین از سیاست است (مقا معظمرهبای .)1372/2/18 ،بهاعتقاد ایشان،
نظا استکباری باای سیطاه با ایاان ،در قالب دو جایان فاهنگی و سیاسی تصمیم به استحالهی نظا
اسالمی گافته است .از دیدگاه ایشان ،جایان فاهنگی قصد دارد ،ملت ایاان را نسبت به آرمانها ،عقاید و
هدفهایش بیتفاوت کند و جایان سیاسی نیز در صدد است با ایجاد چالش با سا قضایای غیا واقعی و
بهوجود آوردن گفتگو و بگو مگو با روی مسلّمات نظا جمهوری اسالمی مانند قانون اساسی و دین ،در
میان جناحهای گوناگون باخواسته از انقالب اسالمی ،اختالف و تشنّج ایجاد کنند (مقا معظّمرهبای،
 .)1382/8/23از این رو ،از دیدگاه ایشان ،جواز شمول دایاهی آزادی سیاسی نسبت به موارد فو( بهویژه
قوانین اسالمی در عاصهی سیاسی ،باعث سلب امنیت سیاسی در جامعه (استخدا یکطافه و جامعهای با
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روابط طالمانه) و در صورت استماار ،باعث بهوجود آمدن هاج و ماج در اجتماع خواهد شد که به هیچ
عنوان در اندیشهی سیاسی ایشان پذیافته نیست.
آزادی سیاسی شهاوندان در جامعه نیز یکی دیگا از موضوعات امنیت سیاسی و ارزشهای حیاتی
سیاسی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای است ،که در واقع ،الزمهی اعتقاد ایشان به آزادی و تأمین حقو(
شهاوندی است« .ما به آزادی معتقدیم ،اعتقاد ما به آزادی و تأمین حقو( شهاوندی در مسائل اجتماعی
هم ،ریشهدار و دارای مبانی دینی است» (مقا معظمرهبای .)1382/5/15 ،بنابااین ،آزادی سیاسی
شهاوندان از نگاه ایشان عالوه با محدود شدن به قوانین اسالمی بهویژه در عاصهی سیاسی ،همچنین
محدود به رعایت آزادی سیاسی دیگا شهاوندان در جامعه است .در واقع ،جواز شمول دایاهی آزادی
سیاسی نسبت به آزادی سیاسی دیگاان ،باعث شکلگیای روابط ظالمانه در میان شهاوندان ،استخدا
یکطافه و سلب امنیت سیاسی در جامعه خواهد شد که از دیدگاه اما خامنهای پذیافته نیست.
رعایت اخال( سیاسی اسالمی در جامعه ،یکی دیگا از موضوعات و ارزشهای حیاتی سیاسی در
اندیشهی آیتاهلل خامنهای است که آزادی سیاسی شهاوندان نباید تهدیدی را نسبت به آن ایجاد کند .از
نگاه ایشان ،آزادی بیان میبایست همااه با صداقت و واقعیت باشد در غیا این صورت ،امنیت سیاسی در
جامعه بهخطا خواهد افتاد .بنابااین ،آزادی سیاسیِ پایمالکنندهی اخال( سیاسی اسالمی ،جامعهای
ناعادالنه که در آن استخدا  ،بهصورت یکطافه است و در آن ،شهاوندان امنیت سیاسی ندارند ،شکل
خواهد داد که چنین وضعیتی ،از دیدگاه آیت اهلل خامنهای مادود است.
«و اما امنیت سیاسى؛ امنیت سیاسى معنایش این است که تفکاات و معارف سیاسى در جامعه ،معارف
واضح و دور از نفا( و دوگونهگویى و دوگونهاندیشى باشد .معنایش این است که کسانى که متصدى بیان
مسائل سیاسى بااى ماد هستند ،نسبت به ماد امانت بهخاج دهند .معنایش این است که کسانى که
متصدى نوشتن و پخش کادن و منتشا کادن معارف فکاى جامعه هستند ،دروغ نگویند ،فایب ندهند،
تقلب نکنند و در طعامى که علىالظاها شیاین هم هست ،زها مخلوط نکنند؛ این امنیت سیاسى است»
(مقا معظمرهبای.)1378/6/10 ،
منافع ملی یکی دیگا از ارزشهای حیاتی سیاسی و موضوعات امنیت سیاسی از نگاه آیتاهلل خامنهای
است که آزادی سیاسی نباید آن را بهخطا بیندازد .سوء استفاده از آزادی سیاسی و در نتیجه ،ایجاد التهاب
در جامعه از جملهی مصادیق تهدید امنیت سیاسی در اندیشهی ایشان است .به اعتقاد ایشان ،وجود التهاب
در جامعه مانع احساس امنیت سیاسی ماد میشود .ایشان التهابآفاینی را جزء سیاستهای مخالفان
جمهوری اسالمی میدانند و بیان میدارند که باخی از نخبگان سیاسی نیز نادانسته باعث افزایش
التهابها میشوند .گفتگوها و بگومگوهای بیمورد و بیش از حدّ با ساِ اشتباهات باخی نخبگان سیاسی و
همچنین انتقادهای غیاِمنصفانه و تخایبی نسبت به عملکاد دولت ،از دیدگاه ایشان بهعنوان مصادیق
عوامل التهابآفاینی در جامعه معافی میشوند (مقا معظمرهبای .)1387/6/30 ،همچنین ،استفاده از
آزادی سیاسی در جهت منافع دشمنان نظا اسالمی یکی دیگا از مصادیق تهدید منافع ملی در اندیشهی
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آیتاهلل خامنهای است .بنابااین ،آزادی سیاسی به هیچ عنوان شامل منافع ملی نمیشود زیاا در صورت
شمول ،باعث شکلگیای استخدا یکطافه و روابط ظالمانه و سلب امنیت سیاسی نظا اسالمی خواهد
شد که از دیدگاه مقا معظم پذیافته نیست.
«هیچکس با مطبوعات آزاد مخالفتى ندارد .فلسفهی این انقالب ،آزادى است -آزادى بیان و آزادى
فکا -اما طورى نباشد که حاف و خواست و تحلیل و جهتگیاىِ دشمن را با همهی حافهاى دیگا
مقدّ کنند؛ آن را اصل و مالک قاار دهند .کسى که با دشمن دوست شد ،دوست دیگا نمىتواند به او
اعتماد کند» (مقا معظمرهبای.)1378/5/8 ،
استقالل سیاسی نیز از جملهی ارزشهای حیاتی سیاسی جامعه در اندیشهی آیتاهلل خامنهای است که
میبایست از هاگونه تهدیدی مصون باشد .ایشان ،شعار استقالل را یکى از مهمتاین شعارها میدانند
بهگونهای که با نبود استقالل ،به وجود آزادى نیز نمىتوان خوشبین بود .بهاعتقاد ایشان ،آزادیای که
استقالل سیاسی یک کشور را تهدید کند ،در حقیقت ،آزادی نیست .از اینرو ،از دیدگاه آیت اهلل خامنهای،
آزادی سیاسی نباید بهگونهای باشد که باعث تهدید استقالل سیاسی کشور گادد .زیاا در صورت از بین
رفتن استقالل سیاسی ،از یکسو ،دشمنان با عاصهی سیاسی کشور مسلط خواهند گشت و استخدامی
یکطافه به سود خودشان در جامعه شکل خواهند داد (استعمار و استثمار) ،و از سوی دیگا ،آزادی سیاسی
شهاوندان را نیز سلب خواهند (ایجاد حکومتی وابسته :استبداد سیاسی) که در واقع ،از این جهت نیز
استخدامی یکطافه شکل خواهد گافت.
«باادران و خواهاان عزیز من! مسألهی استقالل را مطاح کاد  ،بااى اینکه قانون اساسى ما تصایح
مىکند ،نه استقالل مىتواند جلوِ آزادى را بگیاد ،نه آزادى مىتواند جلوِ استقالل را بگیاد؛ و این بسیار
مبناى متین و مستحکمى است .اگا کسانى به نا آزادى و با شعار آزادى بخواهند پاى دشمن را باز و نفوذ
او را باقاار کنند ،این آزادى نیست .این ،آن چیزى است که دشمن مىخواهد» (مقا معظمرهبای،
.)1379/7/14
نظا سیاسی مشاوع و قانون نیز از جملهی ارزشهای سیاسی و موضوعات امنیتی سیاسی در
اندیشهی آیتاهلل خامنهای است .به اعتقاد ایشان آزادی نباید وسیلهی قانونشکنی و تیشه زدن به نظا
جمهوری اسالمی باشد (مقا معظمرهبای .)1379/12/9 ،زیاا در صورتی که دایاهی مصادیق آزادی
سیاسی شامل نظا سیاسی مشاوع و قانون عادالنهی مصوّب جامعه گادد ،تضعیف نظا و قانون را در پی
خواهد داشت که در واقع ،امنیت سیاسی در جامعه تضعیف خواهد شد و این وضعیت ،مستلز شکلگیای
استخدا یکطافه و روابطی ظالمانه در جامعه خواهد شد که از دیدگاه آیت اهلل خامنهای پذیافته نیست.
در مجموع ،به اعتقاد آیتاهلل خامنهای در دین اسال  ،حقیقت و ارزشهاى مسلّم و ثابتى وجود دارد که
آزادی ،محدود به آنها است .بهعبارت دیگا ،از دیدگاه ایشان ،آزادی در اسال  ،عالوه با حدود مادّى ،دارای
مازهاى معنوى و اخالقى است .مازهای آزادی نیز از نظا ایشان ،همان مازهاى اسالمى و چیزهایى است
که در قاآن ،حدیث و در فهم صحیح از دین ،بهعنوان ماز شناخته شده است .ایشان با اشاره به استثناء
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بودن آن مازها ،بیان میدارند که در داخل آن مازها میبایست اصل زیباى درخشان آزادى مورد استفاده
قاار گیاد (مقا معظمرهبای.)1377/6/12 ،
در مجموع ،از مطالبی که تاکنون دربارهی عد جواز تهدید نسبت به ارزشهای حیاتی سیاسی و
موضوعات و حوزههای امنیتی سیاسی از دیدگاه آیتاهللخامنهای بیان شد فهمیده میشود که اوالً امنیت
سیاسی به مثابهی حقی مسلّم باای انسان محسوب میشود از این رو ،اصلِ لزو ِ وجودِ امنیت سیاسی در
جامعه مورد تأیید ایشان است و فاض وجود جامعهای بدون امنیت سیاسی در اندیشهی ایشان جایگاهی
ندارد .ثانیاً امنیت سیاسی مورد نظا ایشان ،امنیت سیاسی متعالی است از این رو ،به اعتقاد ایشان ،آزادی
سیاسی متدانی مطلق (که هاجوماجآفاین است) و نیز آزادی سیاسی متدانی حدکثای (لیباالیستی
سکوالریستی که توجهی به دین ندارد) پذیافته نیست و استخدا یکطافهی مذمو را در پی دارد و
باعث سلب امنیت سیاسی متعالی میگادد .بنابااین ،با اساس قاعدهی خلف ،فاض تقد آزادی سیاسی
(متدانی مطلق و یا متدانی حداکثای) با امنیت سیاسی از دیدگاه ایشان باطل است.
 .3تعامل امنیت سیاسي و آزادی سیاسي در اندیشهی آیتاهلل خامنهای (استخدام دوطرفه

بطالن فاض تقد امنیت سیاسی متدانی حداقلی با آزادی سیاسی در اندیشهی آیتاهلل خامنهای از یک
سو ،و از سوی دیگا ،بطالن فاض تقد آزادی سیاسی متدانی مطلق و یا حداکثای با امنیت سیاسی در
اندیشهی ایشان ،با اساس قاعدهی باهان خلف ،بهصورت منطقی ،فاض سو یعنی تعامل و تالز امنیت
سیاسی و آزادی سیاسی را در اندیشهی ایشان بهاثبات میرساند .در واقع ،امنیت سیاسی و آزادی سیاسی
مورد نظا ایشان ،ها یک در بقاء و استماار دیگای نقش دارد بهگونهای که وجود یکی از آن دو نه تنها
نافی وجود دیگای نیست بلکه مالز آن است .بههمین دلیل و نیز بهدلیل اینکه امنیت سیاسی و آزادی
سیاسی مورد نظا ایشان به تعالی و بُعد آخاتی انسان نیز توجه دارد ،میتوان آن دو را آزادی سیاسی
متعالی و امنیت سیاسی متعالی نامید و از آزادی سیاسی متدانی حداکثای (لیباالیستی سکوالریستی) و
امنیت سیاسی متدانی حداکثای (لیباالیستی سکوالریستی) که دارای تعامل و تالز صوری میباشند،
متمایز کاد.
«اسال معتقد است که آزادیهای ماد باید در چارچوب مقارات و ضوابط اسالمی باشد ....آزادی یک
محدوده معینی دارد ،اسال معین کاده آن محدوده را... .و این آزادی بهمااتب بیش از آن آزادیی است که
همهی دولتهای اماوز دنیا دارند میگویند» (مقا معظمرهبای.)1359/9/7 ،
بنابااین ،از دیدگاه آیتاهلل خامنهای ،منظور از آزادیای که نیاز اصلی انسان است و از دست رفتن آن
فاجعه است (مقا معظمرهبای ،)1379/12/9 ،آزادی مشاوع و قانونی است .و بهتعبیا دیگاِ ایشان ،منظور
از آن ،آزادی اسالمی است (مقا معظمرهبای  .)1365/11/3و آزادی خارج از مازهای قانونی و شاعی ،در
حقیقت ،آزادی نیست (مقا معظمرهبای .)1379/12/3 ،چنین آزادیای هیچگاه ارزشهای حیاتی دیگا
جامعه را بهخطا نمیاندازد ،و فقط آزادی مطلق و بیقید و شاط است که هم مخلّ آزادی است و هم
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ارزشهای دیگا را بهخطا میاندازد و بهعنوان تهدید امنیتی تلقی میشود .البته بیان گادید که چنین
آزادیای از دیدگاه ایشان در حقیقت ،آزادی نیست.
بنابااین ،آنچه که از بیانات آیتاهلل خامنهای دربارهی نسبت آزادی سیاسی و امنیت سیاسی فهمیده
میشود ،این است که آزاد ی سیاسی از دیدگاه ایشان ،هم در تقویت و هم در تضعیف امنیت سیاسی در
بُعد سلبی و ایجابی آن مؤثا است .آزادی سیاسی در صورتیکه در چارچوب قانون باشد ،تهدیدی باای
ارزشهای حیاتی جامعه مانند دین ،انقالب اسالمی ،والیت فقیه ،وحدت و غیاه محسوب نمیشود ،در این
صورت ،امنیت سیاسی سلبی تقویت میشود و نیز استماار مییابد .از سوی دیگا ،با توجه به اینکه وجود
چنین آزادی سیاسیای نوعی رضایتمندی در جامعه ایجاد میکند ،از این رو ،امنیت سیاسی ایجابی نیز در
جامعه ،تقویت و استماار مییابد .امنیت سیاسی نیز در تضمین و استماار آزادی سیاسی مؤثا است .زیاا
یکی از شاایط وجود امنیت در بُعد سلبی ،فقدان تهدید نسبت به آزادی سیاسی بهعنوان یک ارزش حیاتی
در جامعه است .همچنین در بُعد ایجابی نیز ،آزادی سیاسی از خواستههایی است که پاسخ مثبت به آن،
تولید رضایتمندی در جامعه میکند .بنابااین ،در اندیشهی ایشان ،امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در
صورتیکه در چارچوب قانون عادالنه (مقا معظمرهبای )1359/9/7 ،باشند ،ها یک در تقویت و استماار
دیگای مؤثا است .اما در صورتیکه آزادی سیاسی و امنیت سیاسی از چارچوب قانونی خارج گادند ،در
این وضعیت ،هایک از آن دو ،در تخایب و نابودی یکدیگا تأثیا میگذارند و آزادی به هاجوماج و در
نهایت ،به استبداد منجا خواهد شد.
«مسئوالن حکومتها اجازه ندارند حق طبیعى آزادى  -یعنى آزادیهاى قانونى -را از کسى سلب
کنند .البته این لطفى نیست که حکومتها مىکنند؛ باید آزادى را بدهند و این یک وظیفه و تکلیف است...
عدّهاى مىخواهند با آشنا نبودن ما با فاهن آزادى ،هاجوماج بهوجود آورند تا ماد تشنهی یک استبداد
قدرتمند شوند .در بعضى از جوامع ،کار هاجوماج و اغتشاش و بىانتظامى و بىانضباطى بهجایى مىرسد
که ماد آرزو مىکنند کاش آد مستبد و قلدرى بیاید و نظم را باقاار کند! ...اینها دشمنان آزادىاند.
آزادى را نباید بدنا کاد .آزادى نباید وسیلهی قانونشکنى و تیشهزدن به ریشهی نظا جمهورى اسالمى
باشد» (مقا معظمرهبای.)1379/12/9 ،
به بیان دیگا ،در اندیشهی آیتاهلل خامنهای ،آزادیهای قانونی در تقابل با امنیت قاار ندارد بلکه تحقق
امنیت ،ارتباط مستقیم با تحقق آزادیهای قانونی دارد .یعنی عد وجود آزادیهای سیاسی در جامعه و یا
وجود تهدید نسبت به آنها ،نشانهی ناامنی در جامعه است ،از اینرو ،یکی از شاایط وجود امنیت در یک
جامعه ،این است که ماد بتوانند از حقو( سیاسی قانونیشان استفاده کنند .بنابااین ،امنیت سیاسی و
آزادی سیاسی از دیدگاه ایشان ،رابطهای مستقیم با یکدیگا دارند .یعنی تقویت و استماار استفادهی ماد
از آزادی های سیاسی قانونی ،مساوی با تقویت و استماار امنیت سیاسی است .همچنین ،عکس این قضیه
نیز صاد( است .یعنی تقویت و استماار امنیت سیاسی مساوی با تقویت و استماار آزادیهای سیاسی
است .بنابااین ،معلو میشود که میان امنیت سیاسی و آزادی سیاسی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای نوعی
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رابطه تعاملی و تالزمی و تأثیا و تأثای مستقیم وجود دارد که مستلز سود رسانی متقابل و استخدا
دوطافه عادالنه است.
نتیجهگیری
در این مقاله در پاسخ به این سؤال که امنیت و آزادی در اندیشهی مقا معظم رهبای دارای چه نسبتی
میباشند؟ نتایج ذیل بدست آمد:
 -1فاض تقد آزادی سیاسی با امنیت سیاسی و نیز تقد امنیت سیاسی با آزادی سیاسی در
اندیشهی آیتاهلل خامنهای پذیافته نیست و مستلز سود رسانی و استخدا یکطافه خواهد شد .در این
وضعیت ،جامعه ای مبتنی با سلطه و ظلم شکل خواهد گافت که ضمن تضییع حقو( دنیوی ها یک از
افااد جامعهی انسانی ،بُعد اُخاوی انسان و اجتماع نیز تضییع خواهد شد.
 -2امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشهی ایشان دارای رابطهای تعاملی و تالزمی میباشند .در
این صورت ،جامعهی عادالنه ای شکل خواهد گافت که در میان حکومت و شهاوندان آن جامعه و نیز در
میان شهاوندان با یکدیگا ،وضعیت استخدا و سود رسانی دوطافه باقاار است .در این حالت ،عالوه با
حفظ حقو( دنیوی افااد ،زمینهی تکامل اُخاوی آنان نیز فااهم خواهد شد.
 -3از دیدگاه مقا معظم رهبای ،تنها در صورت متعالی بودن هایک از امنیت سیاسی و آزادی سیاسی
است که مناسبات میان آن دو ،تعاملی و تالزمی میگادد .در غیا این صورت (عد متعالی بودن امنیت
سیاسی و آزادی سیاسی) نتیجهای جز ظلم ،سلطه ،سود رسانی و استخدا یکطافه در جوامع انسانی و در
روابط میان دولتها و ملتها حکمفاما نخواهد شد.
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