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  ل الگوي تعامل آزادي و امنیتتحلی
  

  اصغر افتخاري
  

  )  5/8/93:   تاریخ پذیرش –18/1/93: تاریخ دریافت(

  
  چکیده

با توجه به نقش راهبردي فضایل در مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، این پرسش که 
ي ا توان موضوع را مدیریت نمود، دغدغه درصورت بروز تداخل یا تعارض بین فضایل، چگونه می

آید که از ارزش نظري و راهبردي  دیرین در حوزه مباحث فلسفه سیاسی و اجتماعی به شمار می
در مقاله حاضر، نویسنده از نسبت دو فضیلت مهم آزادي و امنیت سؤال نموده که . برخوردار است

. وفصل شده است هاي بسته، حل بخشی به امنیت و تأسیس نظام در طول تاریخ عمدتًا با اولویت
حقق جهت تحلیل ابعاد مختلف موضوع، با استفاده از روش تحلیلی و طراحی الگویی ترکیبی م

تالش نموده تا نسبت مطلوب » منفی –آزادي مثبت «و » سلبی -امنیت ایجابی«هاي  مبتنی بر نظریه
بعدي هر دو  هاي تک هاي محقق، بیانگر کاستی نظریه یافته. بین این دو را تبیین و ارایه نماید

نظریه امنیت در «گرایی است و در نهایت، رویکردي تعاملی را با عنوان  رویکرد لیبرالیستی و واقع
  .نماید با رعایت جایگاه راهبردي آزادي پیشنهاد می» چارچوب

  
  آزادي مثبت، آزادي منفی، امنیت ایجابی، امنیت سلبی، اسالم، لیبرالیسم   : کلید واژگان
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  مقدمه
دیرباز مورد توجه فالسفه بوده و اهمیت ذاتی آن به اشـکال مختلـف    اگرچه بحث آزادي از

بیان شده است، بررسی انتقادي تحوالت سیاسی و اجتماعی حکایـت از آن دارد کـه ایـن اصـل     
هـاي   ازجمله ترجیحات اجتماعی  یا منافع اقتصادي و حتی ضـرورت  -مهم بنا به دالیل متعددي 

نقــض شــده و در مقــاطع   ) 42-1364،35زاده، نقیــب (؛ )73-1386،62القلــم،ســریع(سیاســی 
هـاي مشـروع افـراد، جوامـع  یـا      اي از تاریخ بشري شاهد نقض یـا تحدیـد وسـیع آزادي    طوالنی

  . ایم ها بودهگروه
در این میان، تمسک به ادله امنیتی، نقش و جایگاهی ویژه داشته است چرا که نزد برخـی از  

عنـوان دلیلـی محکـم بـراي     ین، صـیانت یـا توسـعه امنیـت بـه     مداران، تأم پردازان یا سیاست نظریه
وضوح این باور تا بـدانجا  ). 62-1366،59ماکیاولی(تحدید یا حتی نفی آزادي دانسته شده است 

تأکیـد  گرایان بر تقدم ذاتی امنیت بر سایر فضایل اجتماعی و از آن جملـه آزادي،  است که واقع
در مقابـــل، ). 327-1386،300لینکلیتـــر،(انـــد  ســـتهورزیـــده و فضـــایل را تـــابعی از امنیـــت دان

یـق تـأمین آزادي   گرایان بر این اعتقادند که امکان نیل به امنیت واقعی و پایـدار جـز از طر   آرمان
  ).173-1383،171؛افتخاري و نصري 15-1380،2کانت(وجود ندارد 

کـاربردي و  ، موضـوعی نظـري بـا ارزش    »آزادي«و » امنیـت «بر این اساس، پرسش از نسبت 
گیـري نـوع خاصـی از نظـام سیاسـی و طراحـی        توانـد در شـکل   شود که مـی  اجرایی ارزیابی می

در نوشتار حاضـر،  . راهبردهاي ملی تأثیرگذار باشد؛ و به همین دلیل شایسته تحقیق و تأمل است
بعــدي و و فــرارفتن از رویکردهــاي تــک(نگارنــده ضــمن تبیــین نــوع مناســبات ایــن دو مفهــوم 

هـا اقـدام نمـوده و در نهایـت رویکـرد       ترین دیـدگاه ، به بیان و نقد مهم)راردادن اصل تعاملمبناق
  . نماید پیشنهادي خود را ارایه می

  
  مبانی مفهومی. 1

اي است که بنیـاد نظـري تحلیـل بـر      منظور از مبانی مفهومی، تعریف و تحدید واژگان اصلی
  .مدنظر است زادي و امنیت،در نوشتار حاضر، دو مفهوم آ. ها استوار استآن

  
  آزادي. 1-1

از زمـان  ) William Blume(» ویلیام بلوم«ازجمله مفاهیم بنیادینی است که به تعبیر » آزادي«
به این سو توانسته جایگاه محوري فلسفه سیاسی در غرب را به خود ) Thomas Hobbes(» هابز«
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مثابـه رکـن اصـلی سیاسـت مطـرح شـود       ، به »فضیلت«راندن مفهوم حاشیهاختصاص داده و با به
شده در باب آزادي متفاوت ـ و حتی معارض ـ    هاي ارایه اگرچه طیف نظریه). 1373،503،بلوم(

  :توان دو رویکرد اصلی در این بحث را از یکدیگر تمییز داد است، می
  

  رویکرد لیبرالی. الف
ــی در بحــث آزادي داراي ریشــه  ــاریخی طــوالنی ســنت لیبرال و عمــده فالســفه، اي اســت  ت

گران غربی، سعی در تشریح آن، مبتنـی بـر آراي افالطـون، ارسـطو، هـابز،       گران و تحلیل اندیشه
آیـزا بـرلین  در این میان دیدگاه ). 1357؛ موریس 1382السکی (اند  الك، روسو یا کانت داشته

)Isaiah Berlin (تعریفی  20از او با اشاره به بیش . از شهرت و جامعیت بیشتري برخوردار است
که از آزادي ارایه شده، دو گونۀ اصلی از آزادي را از یکدیگر در تاریخ تحول نظـري و عملـی   

  : دهد جوامع بشري تمییز می
  

  آزادي منفی) 1
توانـد بـدون    پیروان این رویکرد در پی تبیین قلمروي هستند که در محدوده آن، بازیگر مـی 

است که مفهوم محوري ایـن تلقـی از آزادي عبـارت    به همین دلیل . دخالت دیگران عمل نماید
آزادي سیاسـی در ایـن   «:است» رفع موانع«و راهبرد تأسیس آن، » عدم دخالت دیگران«است از 
توانـد کـاري را کـه     طور ساده عبـارت اسـت از قلمـروي کـه در داخـل آن شـخص مـی       معنی به

  ).1368،237،رلینب(»خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند می
  

  آزادي مثبت) 2
بـازیگر پیونـد دارد و بـه همـین دلیـل      » صـاحب اختیـاربودن  «معناي مثبت از آزادي با مفهوم 

گونـه از آزادي از نـوع   یابـد و راهبردهـاي تأسیسـی ایـن     معنـا مـی  » عـدم وابسـتگی  «است که بـا  
] یعنـی [نی مثبـت آزادي  مع«:باشد» عامل«مندي است و اینکه فرد یا گروهی آزاد است که  توان

  ). 1368،250،برلین(» صاحب اختیار و ارباب خود بودن... 
عنوان شـرط  را به» مانعی مؤثر«گرا دارد و نبود  ، رویکردي برون»آزادي منفی«بر این اساس، 

شـرط الزم  «عنـوان  بـه » نبـود مـانع مـؤثر   «از » آزادي منفی«داند؛ حال آنکه  می» آزادي«ضروري 
دانـد و از ایـن حیـث،     مـی » امکان و توان خواسـتن «نماید و شرط کافی را وجود  ییاد م» آزادي

نشان داده، برلین اگرچه آزادي مثبت چنان که . افزاري به آزادي دارد گرا و نرم رویکردي درون
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از حیث معنا، داراي جامعیت بوده و اعتبار فلسفی آن در قیاس با تلقی منفـی از آزادي، آشـکار   
  :از آن جمله 2با مشکالتی مواجه است؛» مثبت انگاري«جه داشت که این نحوه باید تو 1است

  
  تزلزل فلسفی. اول

انسان اسـتوار اسـت؛ اینکـه انسـان     » خواست و اراده«در آزادي مثبت بر  برلینخاستگاه تلقی 
و » اراده«آلـود  بـا توجـه بـه ماهیـت ابهـام     . کند، بتواند محقق سازد خواهد و اراده می آنچه را می

شدت متزلـزل بـوده   به برلینتوان دریافت که آزادي مثبت  ، می»ها تحول شدید خواسته«همچنین 
  . سازد را متبادر نمی) حتی در سطح کلیات(و معناي واحدي 

هـا، اگرچـه    هـا و نفـی وابسـتگی    بخشیدن به خواستهانگاري برلینی به دلیل حجیت مثبت. دوم
گرایی مبتنی ومرجاز آزادي سد نماید، در عمل، نوعی هرج تواند مجال را بر تعابیر استبدادي می

زند که مدیریت نظم و ثبات در جامعه را با مشـکل   بر خواست غیرقابل تحدید فردي را دامن می
  . سازد مواجه می

شود، روایت  آزادي اگرچه امري مؤثر در نقد استبداد ارزیابی می» مثبت انگاري«نتیجه آنکه 
. یزان زیادي غیر کارآمد است و از تأسیس نظم و ثبات مطلوب عـاجز اسـت  ناقص و به م برلین،

  . به همین دلیل توجه به رویکردهاي بدیل ضروري است
  

  رویکرد اسالمی. ب
اي متفاوت و مترقی در حوزه عمل فـردي و   گر نظریه بیان» حریت«در گفتمان اسالمی، واژه 

. گـذارد  را بـه نمـایش مـی    Freedomو  Liberityشرایط اجتماعی است که ساختی متفـاوت از  
تنها مفهوم آزادي بلکـه تمـامی   است که نه» ایمان«دلیل این امر، وجود مفهوم محوري و اساسی

،مجتهـد شبسـتري  (دهـد   مقوالت و اصول رفتاري را در گفتمـان اسـالمی تحـت تـأثیر قـرار مـی      
رقان مـورد توجـه بـوده و    گـران غربـی و مستشـ    اگرچه این تأثیر از سوي تحلیـل ). 1375،23-50

رسـد   ، چنین بـه نظـر مـی   )1366،لوئیس(ساخت زبانی آن توسط ایشان تحلیل و بیان شده است 
                                                                                                                                                                      

عنی آن باشد که دیگران انسان را از اگر آزاد بودن به م. تعبیر برلین در نقد فلسفی آزادي منفی، صریح وصحیح است. 1
گذارد، عمالً  فرد تأثیر می» اصل خواستن«هایی که روي  خواهد، باز دارند؛ در آن صورت مجموع سیاست آنچه که او می

به اي مهندسی و مدیریت نماییم که فرد بنا  بدین معنا اگر بتوانیم شرایط و ساختار اجتماعی را به گونه. شود نادیده انگاشته می
شود، حال آنکه  دلیلی چیزي را نخواهد، در آن صورت وضع مانع بیرونی ضرورت ندارد و به ظاهر آزادي منفی محقق می

  ).46-1368،47برلین(ادي دراین فرض وجود ندارد در واقع آز
  :ك.ها، نجهت مطالعه آن. در گفتمان غربی نقدهاي متعددي بر نظر برلین شده است. 2

Kaufman 1962; Cohen 1956; Nichollas 1962  
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هـاي   داللـت . خوبی فهم نشـده اسـت  که عمق و ابعاد تأثیر توحید و ایمان الهی از سوي ایشان به
؛ 1366؛ مطهـري 1377جعفـري  (انـد از  در رویکردي کالن و بـه اجمـال عبـارت   » حریت«اصل 

  ): 1382:زایی ؛ لک1372؛ سروش 1382قدردان قراملکی 
که از ضرورت التزام آگاهانه و مؤمنانه به اوامر الهی حکایت دارد و » داللت معنوي«. الف

در این . اینکه انسان خود را مخلوق اهللا دانسته و عبادت را غایت فلسفه وجودي خویش بداند
  .است» عبداللهی«،»آزادي«منظر، اوج 

صورت به» انسان«ی حکایت دارد و اینکه که از نفی سلطه در روابط انسان» فطري«داللت . ب
  . خلق شده است» آزاد«

رهایی انسان از «که از ضرورت مهار و مدیریت امیال نفسانی با هدف » اخالقی«داللت . ج
  .گوید سخن می» خود
ارد و در گفتمان اسالمی تالش حکایت د» ارباب ـ بنده«که از دوگانه » حقوقی«داللت . د

این معنا در قرآن . تمامی افراد است» حر بودن«به منظور تحقق » داري برده«و » برده«بر مبارزه با 
  ).243، 1386،بیستونی(کریم عمومیت و ظهور دارد 
رهـایی ـ   «در میانـه دوگانـه   » آزادي«شود کـه درگفتمـان اسـالمی،     بر این اساس مشخص می

یـاد  » گـري  رفـع مـانع ـ انتخـاب    «شود؛ حال آنکه در گفتمـان غربـی از دوگانـه     فهم می» اطاعت
شود تا خاستگاه و غایت آزادي متفاوت از تفکـر سـکوالر    این تلقی از آزادي منجر می. شود می

بنـدي شـده    اهللا جوادي آملـی چنـین جمـع    صورت مختصر و مفیدي توسط آیتاین معنا به. باشد
در گفتمـان  [امـا  ... الم یعنی رهاشدن از بردگی و اطاعت غیـر خـدا   آزادي از دیدگاه اس«:است
جانبه او در انتخاب هـر چیـز و از آن جملـه بردگـی غیـر      آزادي انسان به معناي توان همه] غربی

معناي ایـن سـخن آن اسـت کـه در گفتمـان اسـالمی،       ). 189، 1379،جوادي آملی(» خدا است
یابـد و در نهایـت در    است که درون جامعه امتـداد مـی  از خاستگاهی درونی برخوردار » آزادي«

رسد؛ حال آنکه در گفتمـان سـکوالر، بـدون توجـه بـه لـوازم و        پیوند با امر مقدس به غایت می
  .نماید تجلی می» رهایی اراده«مقتضیات درونی، به روابط اجتماعی وارد شده و در قالب 

  
  امنیت. 1-2

تـوان بـیش از    اي کـه مـی   گونـه تنوع و متعدد است، بهشده براي امنیت، مطیف تعاریف ارایه
نگارنــده ایـن تعــاریف را در ذیـل دو گفتمــان اصــلی   . بـراي آن ســراغ گرفـت  تعریـف را  180
  ):14-1380،29،افتخاري(نماید  بندي می دسته
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  امنیت به مثابه نبود تهدید : گفتمان سلبی.الف
: از حیـث اصـطالحی عبـارت اسـت از     در این گفتمان، امنیت به نبود تهدید، تعریف شـده و 

وضعیتی که در آن، منافع بازیگر از سوي دیگر بازیگران مورد تهدید واقع نشده یـا در صـورت   
ایـن گفتمـان   . وجود تهدید احتمالی، امکان مدیریت آن براي تهدیدشـونده وجـود داشـته باشـد    

ري متعـددي را در بـر   هـاي فکـ   است و جریـان » محورقدرت«و » افزارگرایانهسخت«، »نگر برون«
بـا  (هـا   و فراسـنتی ) با محوریـت قـدرت نظـامی   (گرایان  توان به سنت گیرد که از آن جمله می می

 "قـدرت "اد اشـاره داشـت کـه همگـی در تحلیـل امنیـت بـر بنیـ        ) محوریت قـدرت چنـد بعـدي   
1.نظر دارنداتفاق

  
  امنیت به مثابه رضایت : گفتمان ایجابی.ب

  : ادي این گفتمان در مواجهه با گفتمان سلبی امنیت عبارت است ازترین مالحظات انتقمهم
افزارانـه دیگـر مـورد پـذیرش      ماهیت قدرت تغییر یافتـه و انحصـار آن در منـابع سـخت    . اوالً
  نیست؛ 
  اند؛  یافته تري در بروز ناامنی ها نسبت به تهدیدات، نقش برجسته آسیب. ثانیًا

آینـد کـه اعتبـار     ز تحـوالت و شـرایط داخلـی بـه شـمار مـی      تهدیدات بیرونی، تـابعی ا . ثالثًا 
بـرد   ، زیـر سـؤال مـی   »شـرایط داخلـی  «تـا  » مناسـبات خـارجی  «گرایی را به دلیل تأکیـد بـر    سلبی

  ). 70-1391،82،افتخاري(
امنیـت  : تـوان چنـین اظهـار داشـت کـه      در مقام ارایه تعریفی از امنیت، مطابق این گفتمان می

ها در یک واحد سیاسـی یـا اجتمـاعی معـین، بـا       ها و داشته بین خواستهوضعیتی است که در آن 
ــه     ــود دارد ب ــب وج ــدئولوژیک آن، تناس ــریب ای ــه ض ــه ب ــهتوج ــد   گون ــا، تولی ــه در اعض اي ک

به عبارت دیگر، امنیت در این گفتمان با مفهوم محوري رضایت، فهم و . نماید می مندي  رضایت
  .شود تحلیل می

                                                                                                                                                                      

شناسانده » مطالعات سنتی«موج نخست که با عنوان . توان به چهار موج اصلی تقسیم کردمطالعات امنیتی را در کل می.1
ها شود که محور اصلی بحث آن را شامل می» رو یا معتدل گراهاي میانه سنت«و » گراهاي ارتدکس سنت«شود، دو گروه  می
قایل به تعدد ابعاد امنیت بوده و لذا از ) یا همان فراسنتی(موج دوم . دهدشکل می» می براي تحصیل امنیتکاربرد زور نظا«را 

از . براي امنیت سخن گفته و در واقع تصویري چندبعدي از امنیت را مدنظر دارند... محیطی و ابعاد اقتصادي، فکري، زیست
موج سوم، مطالعات مدرن است که امنیت را در نسبت بین . قایل شدتوان یک بعد حقوقی نیز براي امنیت این منظر می

شود  نماید؛ و باالخره موج چهارم، مطالعات فرامدرن را شامل می هاي دولتی ارزیابی می هاي شهروندي با کارویژه خواسته
).1380خاري، افت: ك.ن(دهد شکل می) شدن و امنیتجهانی(» امنیت جهانی«که موضوع محوري بحث ایشان را مقوله 
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چارچوب نظري. 2
اي که نـوع   گونهز چارچوب نظري، تبیین نسبت مفهومی بین آزادي و امنیت است بهمنظور ا

ها توان دو دسته از نظریه در این خصوص می. را مشخص سازد) هاتأثیر ات متقابل آن(مناسبات 
  :را از یکدیگر تمییز داد

  
  »محور امنیت«هاي نظریه. 2-1

هوشمندي انسان که در نهایت به تکوین دولت از دالیل : اظهار داشته بود توماس هابززمانی 
بخشی به امنیت بوده است؛ بدین معنا کـه در دو راهـی تأسـیس دولـت     مدرن منجر شد، اولویت

بـا  ) Natural Status(کرد از آزادي خود به نفع امنیـت یـاحفظ وضـعیت طبیعـی      مطلقه و هزینه
منطـق انتخـاب مـذکور،    ). 187-1380،32،هـابز (ضریبی از ناامنی، راه نخست را برگزیده است 

. دهـد  را شـکل مـی  » محـور امنیـت «بر سایر فضایل است که بنیاد سازمان معنایی » اولویت امنیت«
آید؛ به این معنا کـه اصـل اولیـه     مطابق این سازمان معنایی، آزدي ارزشی درجه دوم به شمار می

ضیلتی ثانوي مطرح اسـت کـه   عنوان فدر جوامع انسانی، ایجاد و تقویت امنیت است و آزادي به
نتیجه ایـن رویکـرد، تأسـیس    . یابد در صورت وجود امنیت، تأسیس و تقویت آن موضوعیت می

هـاي کالنـی    بر مبناي دغدغه) Karl Popper(هاي سیاسی بسته است که به تعبیر کارل پوپر  نظام
نوعی و عمل به قراردارند؛ مفاهیمی که در نظر "صیانت از خود و دیگران"یا "سازي نظم"چون 

کننـده اصـلی   ها توجیـه و امنیت در آن) 13، فصل 1369پوپر (شوند  ختم می) اجبار(از موجبیت 
محـوري، مجـال را بـر    بر ایـن اسـاس، امنیـت   ). 18-2536،17، فروم(براي گریز از آزادي است

  :آوردآزادي تنگ نموده و در نهایت الگوهاي رفتاري زیر را در قبال آزادي پدید می
  

  الگوي آزادي حداقلی. الف
  :شناختی راهبردي استوار استاین الگو بر بنیاد دو اصل معرفت

ها بازي با حاصـل جمـع صـفر   اند و منطق تعامل بین آن آزادي و امنیت ذاتا متعارض. نخست
  .است
  .آید بدیلی است که بنیاد تامین و تقویت سایر فضایل به شمار می امنیت ارزش بی. دوم 

دیدن آزادي داللـت دارد؛  شود، بر ضرورت حداقلی ي که از این دو اصل استنباط میا نتیجه
بـدین معنـا کـه هـر چـه قلمـرو آزادي افـزایش یابـد امکـان بـروز نـاامنی ناشـی از تعـارض بــین              

بنـابراین  . شـود  رو مـی هاي بازیگران بیشتر شده و در نتیجه امنیت با تهدیـد بیشـتري روبـه    خواسته
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است که آزادي در کمتـرین حـد ممکـن باشـد و در مقابـل، امنیـت تقویـت و         بهترین گزینه آن
بدیهی است که در صورت بروز هرگونه تعارض احتمالی بین این دو فضـیلت، ایـن   . توسعه یابد

  1.گستره آزادي است که باید به نفع مالحظات امنیتی بازتعریف و محدود شود
  

  الگوي ابزاري آزادي . ب
بدیل، امنیت مورد تأکید است با این تفاوت که تعارض  ش محوري و بیدر این الگو نیز ارز

تواند در  از این منظر، آزادي داراي ظرفیتی است که می. ذاتی بین آن دو، مورد تأیید و تأکید نیست
. مدنظر است "تحدید آزادي"و نه  "بازتولید آزادي"براي همین است که . خدمت امنیت قرارگیرد

این الگو به . شود ادي به مثابه ابزاري در خدمت ایجاد ثبات و تقویت آن تلقی میبه عبارت دیگر، آز
بهترین وجهی در فلسفه هگلی نمود یافته است، آنجا که هگل آزادي را بسیار ارج نهاده و به مثابه 

کند اما بر این اعتقاد است که این اتفاق مهم، تنها در  غایت سیر تکاملی روح انسان معرفی می
آدمیان : از فلسفه دولت هگل لنکستربه تعبیر زیباي . دهد اطاعت افراد از دولت رخ می صورت

خواه هاي تمامیت نظام). 29،1370لنکستر(آگاه باشند ) امنیت(هاي  گاه آزادند که از ضرورتآن
خالف معموالً این نظام معنایی از آزادي را در دستور کار دارند و به همین دلیل خود را م) توتالیتر(

  2.دانندنمی) شود هاي استبدادي گفته می که براي نظامچنان(یاضد آزادي 
  

  »محورآزادي«هاي نظریه. 2-2
هـاي   سنت فکري لیبرالیستی که داعیه نقد نگرش استبدادي و رهاسازي انسان را از قیود نظام

آنجـا کـه امنیـت را     محور بوده است؛ تابسته داشته، در پی معرفی و تبیین سازمان معنایی آزادي
تـوان بـه تحصـیل و    برآمده و محصول آزادي دانسته و بر این باور اسـت کـه بـدون آزادي نمـی    

ایـن  ). 10و 9، فصـول  1373بلـوم (ها ـ و از آن جمله امنیت ـ امیـدوار بـود      صیانت از سایر ارزش
  :اند ازتترین آن عبارسازمان معنایی نیز الگوهایی را براي امنیت پیشنهاد داده که مهم

                                                                                                                                                                      
امنیت «تأمین مفهوم آفرینی فعال دولت جرج بوش در تعریف و سپتامیر و نقش 11مارکوس راندم، با عنایت به حادثه .1

شدت دولتی شده و زعم وي، نوع عملکرد دولت بوش منجر شده تا امنیت بهبه. اقدام به نقد این نگرش نموده است» داخلی
اي از ناامنی در قالب پروژه هاي تازه بنابراین وي بر پدیدارشدن گونه. فردي منجر شود ها و حقوقبه نقض حوزه آزادي

).2003رانوم،  (:جهت مطالعه این دیدگاه به کتاب اخیر رانوم مراجعه شود .تأکید دارد» امنیت داخلی بوش«
که در سطوح مختلف تحلیل  هاي مهمی استپرسش از نقش و جایگاه دولت در معادالت امنیت ملی، ازجمله سؤال.2

ل به ئدگاه متعارض وجود دارد که یکی قادر این خصوص دو دی. شود به آن عطف توجه می) مرجع، ابزار، اهداف(امنیتی 
) کردن نقش دولتحداقلی(سازي امنیت مرجعیت انحصاري دولت در بحث از معادالت امنیتی است و دیگري از خصوصی

).1380افتخاري، . (وجود بعدي مستقل براي دولت در بحث امنیت استمؤلف، قایل به . گویدسخن می
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  »امنیت مشارکتی«الگوي . الف
قرار دارد و به » آزادي حداقلی«شناختی بر ارکانی متفاوت از الگوي این الگو از حیث معرفت

شود؛ الگویی که از منظر منتقدان، به  منتهی می» آزادي حداکثري«همین خاطر در نهایت به اصل 
  :اند ازضوعه این الگو عبارتارکان مو. متهم است) Anarchism(» گرایی هرج و مرج«

  
  »حق آزادي«اصالت ) 1

بهترین زمینه براي ظهور فضایل و ارتقاي فردي و اجتماعی » آزادي«زعم پیروان این الگو، به
به مثابه نماینده ایجاد نظام و امنیت سـازمانی و تحدیدکننـده   » دولت«بنابراین الزم است تا . است

گردش نظام اقتصادي در جامعـۀ آزاد  «: ها به تعبیر آنارشیست. آزادي افراد، از میان برداشته شود
  ).  1366،41،آشوري(» و خالی از زور بهتر خواهد بود

  
  اصالت همکاري داوطلبانه و آزاد) 2

اي بـه  نظـم را بـه جامعـه بـا هزینـه      تواند جایگزین شود و در صورت حذف دولت، آنچه می
ها، امنیـت  است که از رهگذر همکاري آن» هاي آزادها وگروه انجمن«مراتب کمتر بازگرداند، 

ترکیـب شـده و نظـامی مبتنـی بـر      » فرهیختگـی «بـا  » آزادي«به عبـارت دیگـر،   . شودتحصیل می
  ). 1366،42،آشوري(شود  اداره می» دولت«آورد که بدون نیاز به  مشارکت جمعی را پدید می

از رهگـذر  » امنیـت مشـارکتی  «منیـت  آنچه در حد بحث حاضر قابل توجه است، برآمدن الگوي ا
دلیـل  . کنـد  هاي آنارشیستی است که البته در عمل پیروان فکري زیادي پیدا نمی طرح و توسعه اندیشه

گـردد کـه    این امر، افزون بر نقدهاي علمی و روشی، به تجربه امنیتی ناکام این الگوهاي فکري باز می
در الگـوي پیشـنهادي،   » فرهیختگـی «یه ضعف عنصر از ناح» گرایی هرج و مرج«نشان داده، در نهایت 

اي که اگرچه ادعاي حمایت از آزادي را دارد، در نهایـت هـم بـه     شود؛ پدیدهپدید آمده و حاکم می
هـاي   ــ وارد نظـام  شـده ـ و به شـکلی تعـدیل  البته متعاقباً این ایده. زند امنیت و هم به آزادي آسیب می

مردم به مثابـه یـک   » محدود«و » مشارکت هدفمند«شود از  سعی میشده و ) ها دموکراسی(ساالر  مردم
آمیزتـر بـوده و در ذیـل     اي که در قیاس با سایر الگوها موفقیت سازاستفاده شود؛ تجربه منبع مؤثر امنیت

  . به آن خواهیم پرداخت» امنیت در چارچوب«الگوي 
  

  »امنیت ساختنی«الگوي . ب
ها، تنها راهبردي است به دلیل فساد آن» و قواعد حاکم رهایی از تمامی ضوابط«ابن ایده که 

هاي فاشیستی بوده است  دستور کار نظام توان براي نیل به سیاستی فعال و مثبت پیشه نمود، که می
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الگـوي  «گیـري   ایشان، در نهایت به شکل» خواهی افراطی آزادي«شود که  و درنتیجه مشاهده می
امکان اعتماد به هیچ بازیگر دیگري وجـود  : ق این الگو، چونمطاب. منجر شده است» امنیتی بسته

ندارد، نظم موجود، باطل و نامناسب است، تجربه ناشی از عقل بشري ناقص و ناکارآمد است و 
آید تا بـازیگر، خـود را از    اینکه در نهایت، امنیت تابعی از منابع قدرت در اختیار است، الزم می

را » امنیت«توان  در فضاي آزاد است که می. برسد» آزادي«به چارچوب تصلب حاکم رها کرده و 
  ). 168-1386،175ابنشتاین و فاگلمان (»بسازیم«مطابق اراده و خواست خود 

شـود، اقبـال افراطـی بـه آزادي در نظـر و عمـل بـه فسـاد امنیـت منتهـی            که مالحظه میچنان
، نـوعی  »مشـارکتی «الگـوي   کـه یایـن فسـاد داراي دو چهـره متفـاوت اسـت؛ درحـال       1.شـود  می

هـاي   یري نظـام گ زند، در الگوي دوم، زمینه تصلب امنیت و شکل را دامن می» گرایی ومرجهرج«
  . شدن فضاي امنیتی مشهور هستند رفتن اصل آزادي و بستهشود که به ازبینتوتالیتر فراهم می

  
  نظریه تعامل در چارچوب .3

دگاه پیشـین ارزیـابی نمـود کـه فلسـفه وجـودي آن،       توان نتیجـه نقـد دو دیـ    این نظریه را می
ایـن  . واردنمودن مفهوم سومی است که هم آزادي و هم امنیت با توجه به آن معنا و فهـم شـوند  

سازد که اصالت امنیـت یـا آزادي موضـوعیتش را از دسـت داده و      اقدام، امکان آن را فراهم می
  .  نحوي بتوان بین آن دو جمع نمودبه

  معرفتی  ارکان. 3-1
  : اند ازتعامل امنیت و آزادي در این رویکرد، بربنیاد دو رکن معرفتی استوار است که عبارت

  
  انضباط و امنیت. رکن اول

توانـد امنیـت    حـال مـی  شود، درعین هاي امنیت ارزیابی میاگرچه قدرت، عنصر اصلی نظریه
گـردد کـه آن را   نگیزي قدرت برمـی دلیل این امر به امکان فسادا. شهروندان را به مخاطره افکند

گشاسـت، چـرا   در اینجا راه) 1370فوکو (» کردن قدرتانضباطی«تعبیر .سازدنیازمند نظارت می
کنـد؛ مفهـومی   ساز میکه قدرت را با مفهوم نظم و نظارت تعدیل نموده و درنتیجه آن را امنیت

  ).1370،340لوکس(یجابی آزادي هم هست که مؤید وجه ا
                                                                                                                                                                      

مؤید این مدعاست که از منظري  پل بروکرمطالعه کتاب , عنوان مثال در خصوص وضعیت کشورهاي جهان سومیبه.1
ط با وضعیت در ارتبا. کردن فضاي سیاست اشاره داردهاي غیردموکراتیک در عرصه امنیتیشناختی به فراروي دولت آسیب

اشاره داشت که جدال  پیتر هانسنو  ویلیام نبکتوان به نگرش انتقادي افرادي چون  کشورهاي پیشرفته و دموکراتیک نیز می
.کنندمعنا و تفسیر می ،مین منظربین کنگره و قوه مجریه را از ه
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  محدودیت آزادي .رکن دوم
دهد، اما این تعبیر از آزادي ها عنصر اصلی آزادي را شکل میاگرچه توانایی تحقق خواسته 
به همین دلیل . مرج، موجب ناامنی شودوتواند به دلیل نقض حقوق دیگران و ایجاد هرجمی

منیتی سازي الگوهاي ا آید تا آزادي محدود شود و بدین وسیله شاهد سالماست که الزم می
نتیجه آنکه امنیت )23،1353واینر،(شود  این معنا مؤید وجه سلبی امنیت ارزیابی می. باشیم

بخشی است تا از استبداد و توتالیتاریزم به دور شود و آزادي نیازمند محدودیت نیازمند انضباط
مل طرح نظریه تعا. حاصل شود» اطمینان«گرایی دور شده و در نهایت  ومرجاست تا از هرج

امنیت و آزادي در چارچوب شریعت که بر محوریت هنجارهاي دینی قراردارد، ازآنجاکه به 
توان ازآن براي حل  آید که می اي مترقی به شمار می شود، نظریه منتهی می» اطمینان«تولید

تحقق این نظریه نیازمند تربیت خاصی است که امکان تعامل . مشکالت جوامع معاصر بهره برد
  . سازد این دو ـ و نه محوریت مطلق یکی از آن دو ـ را میسر می

  
    تأسیسات حقوقی. 3-2

نمودن ارکان معرفتی مذکور، دو رابطه سازنده میان امنیت و آزادي و عملیاتیمنظور تأمین به
  :شود بینی و پیشنهاد می ساخت قانونی پیش

  
  تعریف سازمان حقوقی امنیت براي تعیین حدود آزادي.الف

دار تبیین مبانی و خطوط قرمز ناظر بر صیانت و ارتقاي ضریب سازمان حقوقی امنیت، عهده
است و در نهایت حدود حوزه این سازمان متشکل از دو بخش اصلی . امعه استایمنی در هر ج

پیک  ؛ ره1381افتخاري (اند از این دو بخش عبارت. سازد امنیت را در بحث آزادي مشخص می
1381:(  
  

  حقوق امنیت ملی/ قوانین) 1
موعـه  حقوق امنیت ملی، چارچوب کالن و تقریبـاً ثـابتی اسـت کـه دربرگیرنـده مج     / قوانین

هاي حیاتی براي توسعه و بسط امنیت قواعد و ضوابط رسمی کشور در خصوص اصول و ارزش
شـوند تـا    اول آنکـه مـانع از آن مـی   : این حقوق و قوانین داراي دو کارکرد اصـلی هسـتند  .است

که بیشتر تحت عنوان حقوق امنیـت ملـی   (سویه پیدا نماید خواه و یکامنیت، رویکردي تمامیت
تواند بـراي  ، و دیگر آنکه ایجادکننده الگوي رفتاري ثابتی هستند که می)شود تعبییر میها از آن



)38پیاپی (93بهار، 8شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  94

یک دوره مشخص، راهنماي عمل حکومت با سایر بازیگران قـرار گیـرد و از ایـن منظـر بـه آن      
تواند الگوي ثابتی بـراي  در مجموع، حقوق و قوانین امنیت می. شود گفته می» قانون امنیت ملی«

یه تحوالت باشد و از پراکندگی رفتاري صاحبان قدرت، که معموالً به نقض آزادي مدیریت کل
  .شود، ممانعت به عمل آورد یا تضعیف امنیت منتهی می

  
  قوانین عادي امنیت) 2

کـالً مـوردي   » قوانین عادي امنیت «گرا دارد، که صبغه کل» حقوق امنیت ملی/ قوانین «برخالف 
شوند؛ به همین دلیل است کـه از ضـریب تغییـر و     روزمره جامعه تعریف میبوده و با توجه به نیازهاي 

تحول باالیی برخوردار هستند و سازمان حقـوقی مطـابق بـا اختیـارات و روال قـانونی خـود نسـبت بـه         
ایـن حـوزه   . نمایـد  ها از طریق تعریف و تصویب قوانین جدید اقدام مـی حک و اصالح یاحتی لغو آن

دار ی که دارد در تنظیم مناسبات بین آزادي و امنیت نقش بسیار مهمی را عهـده حقوقی به دلیل انعطاف
گـر خطـوط قرمـز    نتیجه آنکه تأسیسات حقوقی امنیت در بحث آزادي تأثیر مستقیم دارد و بیان. است

هـاي نظریـه آزادي تـا بـه      دهد که محـدودیت  می نهمین امر نشا. ها هستنداربست آنامنیتی و نحوه ک
  .و این نظریه مکلف به رعایت چه حدودي باید باشد تا به تعارض امنیتی نرسدکجا بوده 

  
  نمودن امنیتتعریف سازمان حقوقی آزادي براي منضبط. ب

سـازي نیازمنـد شـفافیت و تعریـف تأسیسـات حقـوقی        که جامعه در حـوزه امنیـت   گونههمان
ن مشـخص و بیـان   مشخص است، در بحث آزادي نیز الزم است اصـول و قلمروهـاي اساسـی آ   

شان را درك نموده و معـادالت امنیتـی    هاي امنیتی حدود عملکردي تا از این طریق دستگاهد شو
؛ دفتر ریاسـت جمهـوري   1381امینی (اند از دوگانه تأسیس حقوقی آزادي عبارت. منضبط شود

):1381؛ نوروزي 1380؛ کمیسیون امنیت ملی آمریکا 1382؛ فکت 1382خلق چین 
  

  انسانی حقوق). 1
این حقوق از آن حیث اصولی و مبنایی هسـتند کـه هـر انسـان بـه اقتضـاي خلقـت و فطـرت         

رعایـت  . هاي اجتماعی، فرهنگی یاسیاسـی نیسـت   شود و تابع مؤلفه مند می ها بهرهاش از آن اولیه
رسد که صیانت از این حدود،  دهد و چنین به نظر می هاي آزادي را شکل می این حدود، حداقل

تأمین معیشت، سالمت، رعایـت کرامـت انسـان و احتـرام     . هاي امنیتی باشد موضوع گفتمان باید
  . جان، مال و ناموس ایشان، ازجمله مصادیق این حوزه حقوقی هستند
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  حقوق شهروندي) 2
هاي سیاسی ـ اجتماعی است و متناسب بـا شـرایط و مقتضـیات زمـانی و       این حقوق تابع نظام

وق شهروندي، سازمان سالم و ایمن حیات جمعی و نحوه تعامل افراد حق. شود مکانی تعریف می
ایـن حـوزه   . سـازد  ویژه بـا قـدرت سیاسـی را مشـخص مـی     هاي اجتماعی با یکدیگر و به و گروه

  .حقوقی در توسعه و پیشرفت جوامع و استقرار نظامات امنیتی نقش مؤثري را دارد
  
  نتیجه

هاي اجتمـاعی نشـان    ه تاریخ تحول جوامع و نظریهبررسی مناسبات امنیت و آزادي در گستر
محـور بـه دلیـل داشـتن رویکـرد افراطـی بـه        محـور و آزادي دهد که هـر دو رویکـرد امنیـت    می

گیـري   اي که شاهد شـکل  گونهاند به موضوع، آفات متعددي را براي جوامع انسانی در پی داشته
اسـتبدادگرایی معمـوالً بـا توجیهـات     . مگرایی هستی ومرجاي از استبدادگرایی و هرج سیکل بسته

امنیتی همراه بوده و پذیرش آن از سوي مـردم، مسـتند بـه ارزش ذاتـی امنیـت اسـت کـه بـدون         
هـاي   در مقابـل، آفـات بـارز نظـام    . یابـد  امنیت، هیچ فعالیـت دیگـري امکـان و موضـوعیت نمـی     

معناي نفی هویـت انسـان    به» نفی آزادي«استبدادي، رویکرد منتقدي را شکل داده که ادعا دارد 
لـذا  . نمودن آن به حیوانی مشابه دیگـر موجـودات و در خـدمت صـاحبان قـدرت اسـت      و تبدیل

هـاي بسـته بـراي نیـل بـه آزادي، مسـتند بـه ارزش حیـاتی آزادي کـه آن را           خیزش بر ضد نظـام 
  . داند، توجیه شده و به منصه ظهور رسیده است ساز و غایت امنیت می هویت

رفت از این سیکل بسته، طرح مفهوم سومی است که بتواند نقش  رسد که راه برونبه نظر می
ایـن دو مفهـوم حیـاتی و بنیـادین کـه در اهمیـت       (محوري را در تنظیم مناسبات آزادي ـ امنیـت   

بازي «اهمیت راهبردي این مفهوم آن است که منطق . ایفا نماید) یک از آن دو شکی نیستهیچ
منطق بازي با حاصـل جمـع   «امنیت شکل گرفته به  –که بین این آزادي را » با حاصل جمع صفر

. رسـاند  جویی یکی از آن دو را به حداقل ممکن مـی تبدیل نموده و زمینه تعارض و سلطه» مثبت
اند که فارغ از مفهـوم مـوردنظر    هاي سیاسی مترقی مفاهیم گوناگونی را پیشنهاد و ارایه داده نظام

هـاي   شـود تـا ارزش   هاي دینـی پیشـنهاد مـی    هاي قدسی گرفته که در نظامتواند از ارزش که می(
از حیـث  : تـوان چنـین اظهـار داشـت     ، مـی )هاي اومانیستی بـه آن اشـاره شـده    انسانی که در نظام

هاي کارآمد الگویی هنجاري را مدنظر دارند که در نهایت، امنیـت و آزادي   روشی، تمامی نظام
سـازي   این تأسیس حقوقی به شفافیت نظري و سالم. سازند بط میرا با تأسیسی حقوقی به هم مرت

تأسیس مزبور شامل . سازد عملی امنیت و آزادي کمک نموده و تعامل میان آن دو را ممکن می
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سو، و حقوق انسانی و شهروندي از سوي حقوق و قوانین امنیت ملی، قوانین عادي امنیت از یک
  . شود دیگر می



97  تحلیل الگوي تعامل آزادي و امنیت

  منابع
  فارسی -
علـی نـوذري،    حسـین  ،مکاتـب سیاسـی معاصـر   ، )1366(، این، ویلیام؛ فاگلمان، ادوینابنشت
  .گستره: تهران
مروارید: تهران ،دانشنامه سیاسی،)1366(، آشوري، داریوش.  
امنیت ، لیتل. آر -و –مک کین الي : در ،فرهنگ امنیت جهانی،)1380(،افتخاري، اصغر

  .وهشکده مطالعات راهبرديپژ: تهران ،هارویکردها و نظریه: جهانی
مرکـز  : تهـران ، هـاي سیاسـی   درآمدي بر خطوط قرمز در رقابت،)1381(، افتخاري، اصغر

  .هاي استراتژیک ریاست جمهوري بررسی
پژوهشـکده مطالعـات   : تهـران  ،رویکـردي اسـالمی  : تهدیـد نـرم  ، )1391(، افتخاري، اصغر

.فرهنگی و اجتماعی

   ــدیر ــري، ق ــغر ؛ نص ــاري، اص ــه در امنیــت ،)1383(، افتخ ــیروش و نظری ــران ،پژوه : ته
  .پژوهشکده مطالعات راهبردي

پژوهشــکده مطالعــات راهبــردي: تهــران ،»امنیــت قضــائی«،)1381(، امینــی، محمودرضــا،
  .1381-4-4-6-26شماره  ،)سخنرانی علمی(

ــزا ــرلین، آی ــاره آزادي ،)1368(، ب ــه درب ــار مقال ــران ترجمــه ،چه : محمــدعلی موحــد، ته
  .یخوارزم
آران: ترجمه احمد تدین، تهران ،هاي نظام سیاسی نظریه،)1373(، بلوم، ویلیام.  
مؤسسه بیان جوان: تهران ،شناسی قرآن کریم لغت،)1386(، بیستونی، محمد.  
خوارزمی: اهللا فوالدوند، تهران عزت ،جامعه باز و دشمنان آن،)1369(، پوپر، کارل.  
و ) از دیـدگاه اسـالم و غـرب   (نظام حقوق جهانی بشر تحقیق دو ،)1377(، جعفري، محمدتقی

  .المللی جمهوري اسالمی ایران دفتر خدمات حقوق بین: تهران، تطبیق آن دو بر یکدیگر
اسراء: تهران ،فلسفه حقوق بشر،)1379(، جوادي آملی، عبداهللا.  
رامیرکبی: ترجمه علی رامین، تهران ،خداوندان اندیشه سیاسی،)1370(، ت.جونز، و.  
  نـادر   ،مـواد قـانونی دفتـر امنیـت ملـی چـین      «،)1382(، دفتر ریاست جمهوري خلـق چـین

  .5-16شماره  ،)گزارش تحقیقاتی(پژوهشکده مطالعات راهبردي : ، تهران»پورآخوندي
تهـران  ،»گیـري سیاسـی و جامعـه امـن    حقـوق امنیتـی، تصـمیم   «، )1381(، ره پیک، حسن :

  .2-4-6-63شماره  ،)حقیقاتیگزارش ت(پژوهشکده مطالعات راهبردي 



)38پیاپی (93بهار، 8شماره  ،سال دومهاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  98

صراط: تهران ،تر از ایدئولوژي فربه،)1372(، سروش، عبدالکریم.  
پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و : تهران ،فرهنگ سیاسی ایران،)1386(، القلم، محمود سریع

.اجتماعی
شـرکت سـهامی   : تهراناهللا فوالدوند،عزتترجمه ،گریز از آزادي، )2536(، فروم، اریش
  .هاي جیبیکتاب
بررسی قوانین امنیتی در انگلیس و آمریکا پس : همه چیز به نام امنیت«،)1382(، فکت، لیز

شـماره   ،)تحلیـل کوتـاه  (پژوهشـکده مطالعـات راهبـردي    : محمود سلیمی، تهران ،»سپتامبر 11از 
19-6-5-3.  

نسـانی یـا   فر ا: قدرتاستیون لوکس،: در ،قدرت انضباتی و تابعیت، )1370(، فوکو، میشل
  .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی: ، تهرانفرهنگ رجایی،شر شیطانی

بوسـتان کتـاب   : قـم  ،آزادي در فقـه و حـدود آن  ،)1382(، قدردان قراملکی، محمدحسن
  .قیم

جـالل  ، 21اسـتراتژي امنیـت ملـی آمریکـا در قـرن      ، )1380(، کمیسیون امنیت ملی آمریکا
  .المللی ابرار معاصر تهران فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینمؤسسه : دهمشگی و دیگران، تهران

نشریه باوران: ترجمه محمد صبوري، تهران، صلح پایدار، )1380(، کانت، ایمانوئل.  
اي، تهـران  اهللا مقدم مراغـه  ترجمه رحمت ،سیر آزادي در اروپا، )1382(، السکی، هارولد :
  .مجید
اهللا بهشـتی  اهللا مطهـري و آیـت   ندیشه آیتآزادي سیاسی در ا، )1382(، زایی، شریف لک ،

  .بوستان کتاب: قم
فرهنــگ رجــایی، تهــران ،شــر شــیطانی یــا فرانســانی: قــدرت، )1370(، لــوکس، اســتیون :

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ــارد ــوئیس، برن ــر اســالمی  «، )1366(، ل ــوم آزادي در اندیشــۀ سیاســی معاص ــان ، »مفه کیه

  .سال چهارم ،10مارهش، فرهنگی
علیرضـا طیـب،   ، گرایی، نظریه انتقادي و مکتـب برسـازي  نو واقع، )1386(، لینکلیتر، اندرو
  .المللی وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین: تهران
کتاب پرواز: ترجمه داریوش آشوري، تهران ،شهریار،)1366(، ماکیاولی، نیکولو.  
طرح نو: تهران، و آزادي ایمان،)1375(، مجتهد شبستري، محمد.  
صدرا: تهران ،آزادي معنوي،)1366(، مطهري، مرتضی.  



99  تحلیل الگوي تعامل آزادي و امنیت

الـدین اعلـم، تهـران    ترجمـه جـالل   ،تحلیلـی نـوین از آزادي  ،)1357(، موریس، کرنستون :
  .امیرکبیر
آگاه: تهران ،فلسفه کانت،)1364(، زاده، میرعبدالحسین نقیب.  
پژوهشـکده  : تهـران  ،»جمهوري اسالمی ایران امنیت قضائی در«،)1381(، نوروزي، کامبیز

  .4-4-7-41شماره ) گفتگوي علمی(مطالعات راهبردي 
ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی ،لویاتان،)1380(، هابز، توماس.  
امیرکبیر: اي، تهران اهللا مقدم مراغه رحمت، نوسازي و جامعه،)1353(، واینر، مایرون.
  
  انگلیسی -

Bank,William & Peter R. Hanson. (No date), “National Security Law & 
The Power of The Purse”, In http:// www. amazon.com/execl obidos/ 
tg/detail/0195085388.

Brooker , Paul. (2000), Non- Democratic Rrgimes, U.S , St. Martin Press.
Cohen, Marshall. (1957), “Berlin & the Liberal Tradition” , Philosophical 

Quarterly, pp. 216-228.
Kaufman, A.S.(1962), “Professor Berlin on Negative Freedom”, Mind 

(April).
Nichollas, David. (1962), “Positive Liberty”, American Political Sience 

Review, (March).
Ranum , Marcus. (2003), The Myth of Homeland Security, John Willry & 

Sons Publishers.

  
  




