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Abstract 

The common relationship of unarmed defense or pre-crisis immunity to 
society with social policy is the central theme of this article. Therefore, an 

attempt has been made to extract policy issues in social development and 

review them based on first-hand research, literature and related theories. The 
highest macro-document of progress and development considered by the 

Islamic Republic of Iran, which is in the stage of elite criticism and evaluation, 

has been analyzed and analyzed based on the requirements and merits of social 

policy, and the neglected and defective points have been identified by the 
researcher. The method of this article has been documentary and based on 

library resources. 
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 49/40/9911تاريخ پذيرش:   40/40/9911تاريخ دريافت: 

 چکیده

موضوع ، تماعیاج گذاریسیاستبخشی پیشابحران به جامعه با مناسبات مشترک دفاع غیرمسلح یا مصونیت

بر بتنیمسیاستی در توسعه اجتماعی استخراج و  مسائلتالش شده تا  براساس تین، محوری این مقاله است.

عه سند کالن پیشرفت و توس ترینعالی ،سپس د.شوادبیات و نظریات مرتبط مرور ، اولدستهای پژوهش

و ها بایستهبراساس ، داردکه در مرحله نقد و ارزیابی نخبگانی قرار جمهوری اسالمی ایران  مدنظر

ژوهشگر پ ازنظرمغفول و معیوبی  مواردو  قرارگرفتهسیاست اجتماعی مورد واکاوی و تحلیل های شایسته

 بوده است. ایکتابخانهمنابع بر مبتنیروش این مقاله اسنادی و  است. شدهشناسایی

 واژگان كلیدی
 پیشرفت. ایرانی -اسالمیلگوی ، اتوسعه اجتماعی ،دفاع غیرمسلح

  

_______________________________________________________ 
  مالسالهیعلصادق  امام دانشكده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه دولت و فرهنگ گروه استادیار. 1
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 مقدمه

 است که افزایشهایی پدافند غیرعامل یا دفاع غیرمسلح مجموعه اقدامات و خدمات و برنامه
 سهیلت ملی و پایداری ارتقای، ضروری هایفعالیت تداوم، یپذیرآسیب کاهش، بازدارندگی
 لحتمص تشخیص )مجمع مدنظر دارد از آن اما پیش، بحران را برای شرایط بحرانی مدیریت

آنجا که در  ،درواقع، است و هم پاسخ گذاریسیاست مسئلههم  براساس این،؛ (1831، نظام
و حاکمیت است و آنجا که  گذارسیاستهر نظام  «مسئله» قامت یک سازمان و پروژه است

هر  .سیاستی است اینظریه، و تدابیر دولتمردان است هاسیاستیک رویكرد معنابخش به 
ایرانی که برای اعالم استقالل حتی از عنوان باردارشده  -الگوی اسالمی ازجملهالگوی توسعه 

ات از عینی یامجموعهبا ، (است )پیشرفت را جایگزین کرده ده استکرهم احتراز  «توسعه»
 عمدتاًزندگی جمعی و زیست شهری مواجه است که  و نیازهای اجتماعی ناظر بر بافت

بزرگی های عرصه. شودمی یاد زیربرنامهیا جوامع ها برنامه «بخش اجتماعی»تحت عنوان 
، 2سرمایه اجتماعی، اجتماعی تأمین رفاه و، عدالت، 1مراقبت بهداشتی)سالمت( مانند
 شهرنشینی، 5خاصهای مراقبات اجتماعی از گروه، 4و همزیستی 8مشارکت، ستیزطیمح
الگوی  نیازمند یهاستمیرسیزکه هریک مشتمل بر بسیاری  6( و آموزشهابیآس)

_______________________________________________________ 
هرچند  ؛باشد  مدنظر تواندیممعنوی و اجتماعی در ادبیات سازمان بهداشت جهانی(    )جسمی، روانی،  . هر چهار بعد سالمت 1

 .آوریمشمار میبهجمعیت را هم ذیل سالمت  مسئلهبا تسامح  کنیم.سالمت معنوی را در حوزه فرهنگی دنبال می

سیار     .2 سرمایه اجتماعی ب سترده تعاریف  ست.    گ صل ا مراد این گزارش، حفظ و ارتقای موجودی ادراکی   و مف

د،  . امیشههودیممنجر  عضههو بیدار مثابهبهشهههروندان و نظام آگاهی مردم اسههت که به کنش اجتماعی ارتباطی آنها 

 اعتماد، امنیت و نظارت مردم از این دست است.

شارکت  نفس منظور، .8 ست که از   ییهاراهط فرد با جامعه و قوام جامعه و رواب یهامؤلفهیكی از  عنوانبهاالمر م ا

 ، امافرهنگی و اجتماعی دارد... که انواع سههیاسههی، اقتصههادی، شههوندیممردم در جهان اجتماعی درگیر  نهاآطریق 

 اولویت این گزارش با مشارکت اجتماعی است.

 و مهاجرت هاتیاقل. اقوام، مذاهب، 4

 جویان و...پناه جوانان، ،کودکان، سالمندان نژادی، یهاتیاقلمعلوالن،  .5

سیار فراخ  یررسم یغ)کالسیک/عام و نیز رسمی/   . حوزه آموزش یا تعلیم و تربیت6 ی  و در گزارش حوزه فرهنگ ودهب( ب

ه به  ی تنها با احالنونکسند   دیآیمنظرکلی نظام هم در این حوزه مبسوط طرح شده و به   یهااست یس  بررسی شده است.   

 البته ما به فراخور توجهی خواهیم داشت. (.16یا  6،6)تدابیر ورود جدی نداشته استبه این عرصه  سند تحول،
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عه توس»موضوع  صورت اعتباری ذیلبه، ندهست )حكمرانی توسعه( ملیگیری تصمیم
رفاه های زمینه» :از اندعبارتاصلی سیاست اجتماعی های . قلمرو1گیرندمی قرار «اجتماعی
وط به مربهای زمینه، (آموزشمسكن و ، مراقبت اجتماعی، یبهداشتمراقبت ، تأمین) اجتماعی
ر ب مؤثربالقوه های زمینه ،تیدرنهاعموی و اشتغال( و های هزینه، یبنداتیمال) بازتوزیع

یا مشكالت اجتماعی را ها در ادبیات مددکاری و خدمات اجتماعی آسیب. 2بازتوزیع منابع
 :انددانستهمشتمل بر چهار عرصه 

 .مشكالت مربوط به سالمت و آسایش -

 .هاانسانمشكالت ناشی از تفاوت  -

 .مشكالت ناشی از نابرابری و قدرت -

 .8مشكالت ناشی از نوگرایی -

، رابری(ب مثابهبهسوسیالیست )عدالت ، آزادی( مثابهبه)عدالت  نئولیبرال الگوهای
 اینظریهو...هریک دارای مواضع و  رفاه-دولت، سوسیالیزم چینی، سوسیال دموکرات

-)سیاست( توسعه اجتماعی هستند و الگوی اسالمی دهیجهتمنسجم در راهبری و 
 باید الگویی مستقل را حكایت کند که تعالی و طبعاًایرانی توسعه یا همان پیشرفت هم 

در همین راستا رهبر . 4کرده باشدگیری را هدف رانیا جامعهاجتماعی  هایچالشرفع 
 هایگیریتصمیم ههم مبنای عدالت، اسالمی نظام در» فرمایند:میاسالمی  معظم انقالب

 والنمسئ تا اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان از، نظام مسئوالن ههم و است اجرایی
 اتقض تا و کارشناسی و گذاریسیاست هایرده خصوصبه، اجرایی مختلف هایبخش

 در عدالت اجرای درصدد، اخالص ههم با و جدوجهد به باید، قضایی دستگاه اجزای و

_______________________________________________________ 
ستقل، ورود     .1 ضایی در محوری م شرفت اجتماعی،    اما ،میکنینمبه دلیل تدوین گزارش حقوقی ق از ابعاد مهم پی

 عدالت کیفری و سیاست جزایی یا جنایی است. حقوق شهروندی،

مطالعات حوزه  اما در ایران ،ندیآیماجتماعی  یهااسههتیسههحوزه اشههتغال یا مسههكن هم در ادبیات و  ،ضههمندر 

  .(1811) مارگارت می و کارن راولینگسون الكاک، :که به .)ن اقتصادی متكفل آنهاست

 .شریفیان :( به نقل از1111) بالداک و دیگران .2

 .پیشین . شریفیان،8

 .14/08/1860( ره)خمینی امام ارتحال سالگرد دومین مناسبت به . پیام4
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 از محرومیت رفع، عدل استقرار راه در گام برترین، ما هجامع در امروز. باشند جامعه
 ما هدف»: ندفرمایمی دیگر جای در ایشان .«است درآمدکم و تهیدست و محروم طبقات
 پیدا ارزش عدل اقامه برای کارها ههم. خواهیممی را این ما. است جامعه در عدل استقرار

 ممرد از گروه یک و قشر یک سود به، شد زیاد هم ثروت اگر، نابرابر هجامع در. کندمی
 .1است همه سود به، باشد داشته جریان عدالت و برابری که ایجامعه در اما ،است

را  2توسعه هزاره شورای توسعه ملل متحد ،و مقدم بر آن 2080توسعه پایدار سند
 عمالًتوان دارای الگویی ترکیبی برای کشورهای جهان سوم دانست که می هم

 افتهینتوسعهاقتصادی بسیاری کشورهای پیرو و  - اجتماعیهای پاسخگوی دوراهی
گیری میمتص نظامبه «یالمللبین هایسازماندیپلماسی »و  مذاکرهو در قالب  قرارگرفته

 یندهاییآشود که اسناد و فرمی تأکید است. واردشدهایران  ازجملهملی این کشورها 
 طبعاً واست برای توسعه ایفا کرده را نقش الگو  دقیقاً)میلینیوم(  سند هزاره ازجمله

  ید:کنجه به مثال زیر تو ؛داللتگر و دکترینال هستند، ایبیانیهتفلسف و لحن  جایبه

منتشر و از  1816ین بخش سند پیشنهادی مرکز الگوی پیشرفت که در سال ترمهم
اصالح و تكمیل توسط  برای)شد عمومی اسالمی سوی رهبری معظم انقالب 

این تدابیر هرچند  .است سند تدابیر، و نهادهای عالی ظرف مدت دو سال( نظرانصاحب

_______________________________________________________ 
 .1861/ 10/ 16 ،(ع) امیرالمؤمنین والدت روز مناسبت به . سخنرانی1

کشور عضو سازمان ملل پذیرفته شده        131ه شده توسط   یارا با هشت آرمان  2000سند توسعه هزاره در سال    . 2

شود   15قرار بود طی عمالًبود و  ساختارمندتر    ،سندی البته  2080سال بعد تا   15در  نآاما برای تداوم  ،سال اجرا 

شد  ضوع عدالت اجتماعی و برابری هم   هتهیه  صاً   و مو صو توجه قرار گرفته   مورد صراحت بهبیانیه  3در بند  خ

 است.

 اهداف توسعه هزاره در حوزه مسكن و محیط زیست، 1نگاره
 تضمین سالمت و پایداری محیط زیست: 6هدف 

 2020)حاشیه(نشین تا سال  چشمگیر در زندگی حداقل صد میلیون زاغه دستیابی بهبود اهداف فرعی: -
کشور و معكوس کردن جهت آسیب به منابع  یهابرنامهو  هااستیسادغام اصول توسعه پایدار در  -

 محیطی
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 المیاسسه اماره در بیانات و نظرات رهبر معظم انقالب براساس  ، امااندنشدهفیتعر رسماً
توان منظور می اندبوده ایرانی  -اسالمیکه خود معمار طرح و دغدغه الگوی 

 را از کاربرد کلمه تدبیر احصا کرد.کنندگان تدوین
 ؛مفهوم الگوکاربرد  -

 ؛بر استعاره نقشه تأکید -

 .جامعه جانبههمهبه پیشرفت  منظر و رویكرد کالن و فرابخشی -

است که راهنمای  آن دهندهنشانوجه الگویی این سند بیش و پیش از هر چیز 
یعنی جهت را نشان دادن و از سایر  ،راهنما بودن و راهبردهای ملی است. مشیخط

ی یعن ،امر معقول و از حیثی دیگر کردنیعنی ملموس و محسوس ، جهات برحذر داشتن
باشد  خشبالهام تواندمی پشتیبانی پارادایمیک از یک تصمیم. هریک از این سه برداشت

 ،استعاره نقشه(. 1816)ابطحی،  در جامعه علمی داشته باشد یكی تفوه بیشتریهرچند 
کرد.  وآمدرفتبرای فهم استعاره باید بین مفهوم و منطوق  مهمی دارد.های هم داللت

ادراک و اشراف به  بوده که درواقع 1و ناوبری یخواننقشهاستعاره نقشه بیشتر ناظر بر 
یر حرکت بهترین مس طبعاً ی و نیز نقطه مطلوب یا مقصد است.کنونو مختصات  مبدأنقطه 
ر د استعاره نقشه رو،ازایند و شومی سنجی این مختصات مشخصنسبتبراساس هم 

 است. کاررفتهبهمكرراً نظرات ایشان 
فرادولتی و ، یادورهفرا، فرابخشی، جامع بودن، گوناما وجه جامع این الگوی نقشه

 برای هک دقیق و صریح است، اساسی تصمیم یک قاعدتاً تدبیر فراسازمانی بودن آن است.
 اساسی انونق بین طیفی در تدبیر سطح اندگفتهبرخی هم . دشومی پیشنهاد ساله 50 افقی
  داشت. نخواهد آنها با تفاوتی اال و است کلی یهااستیس و

 گذارسیاستبه  بخشجهتراهبردی  فراهای ما تدبیر در سند الگو را گزاره رو،ازاین
اقتضائات  اهداف وبر مبتنیسیاستی ملی را  مسائلتكلیف یكی از  حداقلم که یدانمی ملی

در این تعریف و تنقیح آن است که نباید  یراهبرد فرامنظور از  .کندمشخص  شدهادراک
 را نشانه رفت که راهبردهای متناسب یتریکلبا راهبرد ملی اشتباه گرفت و سطح  را آن

_______________________________________________________ 
1. Navigating 
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ین نقدهای سند پیشنهادی عدم درک جامع ترمهمیكی از  ،.البتهکندرا تغذیه  ازیموردنو 
های مجلس، مرکز پژوهش) و پیوسته و مورد اجماع از همین مفهوم تدبیر بوده و هست

 ده است.کررا جلب  مشیخطکه توجه بسیاری محققان  (1813

 مسئلهطرح  .1

 غیرعاملپدافند  .1-1

در اسناد کالن سیاستی  غیرعاملجوی رویكرد پدافند ومحوری مقاله حاضر جست مسئله
شكی نیست که  مسبوق آنها از این حیث است.های و نظریهها سیاستو نقد و تحلیل 

، 1816 کاستلز،) عرصه رقابت هم هست، که عرصه همكاری است قدرهمانجهان امروز 
 متحدهاالتیا خصوصاًبزرگ  هایقدرترفتارهای  ظاهر بهو حتی اگر  (60 -31. صص
ات فشار علیه اقتصادهای مستقل و منازع، استعال و استكبار فراگیر، هم توجه کنیمآمریكا 
هیچ رژیم  ،در این شرایط غلبه دارد. چندقطبیبه  قطبیتکاز  المللبینگذار نظم  زیتندوت

 ،محتمل موردی و تدریجی و نگرانی بقا هایبحرانسیاسی بدون توجه به محیط و فرض 
ظام دشمنی ن اساساًجمهوری اسالمی ایران که طبق قانون اساسی  خصوصاًمتصور نیست 

بند ) خود قرار داده استهای آرمان رأساستكبار با خود را متذکر شده و ستیز با ظلم را در 
 توجه به ماهیتترین اما صریح ،قانون اساسی با موضوع وظایف نظام و دولت( 8اصل  16

 -صادی رویكردی اقت، مقاله بر آن است تأکید که در متن فعلی الگوی پایه غیرعاملپدافند 
 :است 26سیاسی دارد و مربوط به تدبیر 

 قابلم در اقتصادی نهادهای و تصمیمات، هاسیاست، فرآیندها تقویت و سازیمصون»
 .«زابرون غیرهدفمند و هدفمند اقتصادی -سیاسی هایتكانه

 است که رویكردی اجتماعی دارد. غیرعاملهم از سنخ دفاع  58تدبیر ، پس از این
 1مردمی بسیج گسترش، ایران اسالمی جمهوری علیه تهدید گیریشكل از پیشگیری»

 .«بازدارنده دفاعی بنیه تقویت و

_______________________________________________________ 
ت است که به عدال یاهیروبسط و شكوفایی نهادهای مشارکتی و کنشگر از رموز تحقق عدالت استحقاقی یا . 1

حساس ا زیرا ،است  رعاملیغاین نسبت بین عدالت اجتماعی با پدافند  .شودیممنجر  اجتماعی و توسعه اجتماعی

 و جماعتی نواییهم برپایه گذاریراهبرد سیاست رو،ست. ازاینایک جامعه  یآورتابعدالت از وجوه مهم 
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نشان از توجه جدی طراحان نقشه پیشرفت جمهوری ، گذاریسیاستاین توجه و 
اما  ،دارد یرانیا جامعهتهدیدها علیه نظام و  دستانهشیپاسالمی به مدیریت فعاالنه و 

های در سایر حوزه تواندمی رویكردی جامع مثابهبه غیرعاملواقعیت آن است که پدافند 
 د.شوحوزه اجتماعی اشراب  خصوصاًپیشرفت 

راج نقاط و نیز استخ «سند الگوی پایه»این مقاله درصدد بازاندیشی در تدابیر اجتماعی 
ل سیاستی نظام در عرصه ئبرای فهم مسا روازاینو غفلت آن از این منظر است.  خأل

کالن و رسمی ، که از سطح حاکمیتیرا یكی از جدیدترین اسناد جامع ملی  ،اجتماعی
د تا چه ح شود که الگوی پایهمی مشخص ،اساساین  بر، یمکنمی برخوردار است مرور

ریه چه توجهی به نظ، سیاست اجتماعی تطابق دارد و در این تطابق یا تغایر لمسائبا 
 .شده یا نشده است «پدافند غیرعامل»سیاستی مهمی چون 

 سیاستي حوزه اجتماعي مسائل. 1-9

 برنامه ششم:ی هابراساس سیاست*

انقالب اسالمی و رهبران های اجتماعی حول عدالت اجتماعی از آرمانسالمت و پیشرفت 
 جمهوری در آن اقامه ضرورت، هستی نظام در اجتماعی عدالت جایگاه آن بوده و هست.

 اقامه مفهومی چهارچوب عنوان به «معنویت و عقالنیت، عدالت» گانهسه، ایران اسالمی
 عاداب واکاوی ،تیدرنها و آن گانهشش ارکان و اجتماعی عدالت چیستی، اجتماعی عدالت
 عرصه در یاخامنه اهللتیآ حضرت موضوعی فكری نظام کلی ساختار، پژوهیعدالت
 (.1816 جهرمی، زادهسرآبادانی، سجادیه و تراب) است عدالت

پس از 1/4/1814که در تاریخ  1برنامه ششم توسعهی هاسیاست 51تا  81از راهبرد 
امور اجتماعی را ، دشابالغ  رهبر معظم انقالب اسالمینخبگانی در توسط های بررسی

 یدستعیصناتا ، زن و خانواده، ورزش، اجتماعی تأمین، متكفل شده که از سالمت اداری

_______________________________________________________ 
بر اهمیت سرمایه  توانیماین سیاست را  ،از سوی دیگر. (1814 پور،)براتعلی شودیمفردی مطرح  شكوفایی

 افزایش و تولید در که است نقشی دلیل به اجتماعی سرمایه مقوله بر حمل کرد. تمرکز رعاملیغاجتماعی در پدافند 

 وسعهت اجتماعی یهاشاخص تدوین و بررسی در امروزه ،دلیل همین به. کندیم ایفا اقتصادی و انسانی یهاهیسرما

 است. داده اختصاص خود به را خاصی پایگاه اجتماعی سرمایه جهانی، معتبر یهاسازمان توسط
1. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128. 
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ور فرهنگی کش مسائلکه به نظر ما در نظام و ها سیاستبوده است. برخی  موردتوجه و...
رای اجتماعی ب مشخصاًی هاسیاستو کنیم میگیرد را به گزارشی دیگر واگذار می قرار
یا در معرض تهدید را که  دهیدبیآساقشار  خصوصاًسالمت اجتماعی ، عدالت، رفاه

 گیریم:می اجتماعی نظام در نظری هاسیاستاهم  مثابهبه، شامل موارد زیر است
 فساد از فراگیرترین و ؛فساد سالمت اداری اقتصادی و مبارزه با یارتقا :93 سیاست

د فسا بوده است. توسعهدرحالجوامع  اثربخشموانع رشد و پیشرفت  نیدارتردامنه
انع م، دولت و جامعه فاسد انداخته /طلبانفرصتواقعی رشد را در دور باطل  هایظرفیت
های اهداف عمومی و تحقق آرمان ییجویپحداقل مشروعیت و اجماع ملی برای  تأمین
خطرناک و مداخالت ناصواب های و گروه دارخدشهانسجام اجتماعی را  شود.می جمعی

 .دهدمی در توسعه ملی افزایشرا 
، اجتماعی تأمین هیچندالکارآمد و ، شفاف، جامع، استقرار نظام یكپارچه :04سیاست

 صوصاًخو تقویت مقاومت اجتماعی و سرمایه انسانی  یآورتاباجتماعی با  تأمین نسبت
 آمده شماربهگاهی نسبتی علی و مطلق ، اقتصادی و کالن توسعه، نسلیهای در تكانه

 ا، امدانندمی ین برنامه دولت رفاهترمهماجتماعی را برخی  تأمین(. 1833)حسینی،  است
نظریه  بعاًطایرانی پیشرفت تعیین شود و  -اسالمی رفاه در الگوی  -تكلیف دولت اینكه 

 موضوع مهمی، باشد یا نباشد شدهنیتدو، پشتیبان سند هم 1زداییعدالت و استضعاف
، دارد اشاره مسئلهاین  به متعددی اصول ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون است. در

_______________________________________________________ 
در همان  انقالب اسالمی عدالت بود. معظم موضوع دومین نشست راهبردی الگوی پیشرفت در محضر رهبر .1

 .(26/2/1810)آن اشاره داشتند  خألجلسه ایشان به اهمیت تقریر و استقرار نظریه جوهری اسالمی ایران در عدالت و 

: دبرشمر چنین توانمی را انقالب معظم رهبر دیدگاه از جامعه در اجتماعی عدالتیبی از ناشی هایچالش از ایپاره

 استفاده ،ملی پول ارزش کاهش و تورم گرانی، انندم اقتصادی معضالت ی،بیكار و فقر انندم اقتصادی هایمحرومیت

 دادن اولویت عدم و مناسب قوانین تدوین عدم قدرت، و ثروت میان ناسالم روابط منابع، و هاسرمایه از نادرست

 بعیض،ت اداری، و مالی فسادهای مسئوالن، برخی اشرافی زندگی ها،سیاست تنظیم در ترتیبااهم اقتصادی امور به

 بر عمومی و دولتی بخش ترجیح پذیر،آسیب اقشار اقتصادی امور به توجه عدم ،یبازیپارت و هاسفارش به توجه

 بانهگزارش سایت دید :)به نقل از درآمدها اختالف و هاموقعیت از استفاده در نابرابری ها،تعاونی و خصوصی بخش
http://didban.ir.) 
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 مانند مردم اساسی نیازهای تأمین آن موجببه که اساسی قانون 48 اصل یک بند: ازجمله
 تشكیل برای الزم امكانات و وپرورشآموزش، درمان، بهداشت، پوشاک، خوراک، مسكن
 توزیعی عدالت را اجتماعی این اصل عدالت .است دولت برعهده همه برای خانواده

. تاس شده جدیدی مرحله وارد، رالز جان عدالت تئوری با توزیعی عدالت دانسته است.
 و اجتماعی نظم بر که دیگر هایارزش میان در ساده ارزش یک عدالت، رالز نظر مطابق
. تاس اساسی و متعالی اجتماعی ارزش یک بلكه ،نیست، گذاردمی اثر انسانی روابط
 انسانی معرفت در حقیقت مسئله اهمیت با همسان آن اجتماعی ارزش جایگاه و اهمیت
 مسئله واسطهبه شناختی گزاره و تئوری هر مشروعیت اعتبار که گونههمان». است

 ازگاریسبر مبتنی نیز اجتماعی ساختار هر کمال و مشروعیت شودمی زده محک، حقیقت
 صورتبه که عدالتی هاینظریه و نو رویكرد است. این عدالت اصول با آن انطباق و

 یكی هب را توزیعی عدالت مبحث، شدهارائه آن انتقادی بسط یا رالز عدالت هینظر رقیب
 .(1838)واعظی،  «است کرده بدل معاصر سیاسی فلسفه محورهای تریناصلی از

 گانرای وپرورشآموزش که اساسی قانون امسی اصل نیز و سوم اصل دوم بند همچنین
 اسالمی جمهوری دولت اهداف از را عالی آموزش تعمیم و تسهیل و سطوح تمام در

 برخورداری: »داردمی مقرر که اساسی قانون ونهمبیست اصل ترمهم همه از و داندمی ایران
 درراه، رستیسرپبی، یازکارافتادگ، پیری، بیكاری، بازنشستگی ازنظر اجتماعی تأمین از

 پزشكی هایمراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات به نیاز و سوانح و حوادث، یماندگ
 محل از قوانین طبق است مكلف دولت، همگانی است حقی، غیره و بیمه صورتبه

 مالی هایحمایت و خدمات، مردم مشارکت از حاصل درآمدهای و عمومی درآمدهای
 .«کند تأمین کشور افراد یکیک برای را فوق

رفاه های محروم در برنامههای اقشار و گروه ییخوداتكاو سازی توانمند: 01سیاست 
  .اجتماعی تأمین و

 ناپذیرجدایی جزء و جامعه کشانزحمت حقوق تریناساسی از اجتماعی تأمین
 عظیم هایچرخ خود کار نیروی با که کشانیزحمت زیرا، است آن مكمل و «کار حقوق»

 و خود، کنندمی ایفا اجتماعی تولید در فعالی نقش و آورندیدرم گردش به را اجتماع
 ،بیكاری، هابیماری، حوادث برابر در مداوم کوشش این قبال در دارندحق شانخانواده
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 تحقق میزان اام، شوند مندبهره اجتماعی تأمین پوشش از غیره و بازنشستگی، یازکارافتادگ
 تیکفادمعاجتماعی و  یهاسیاست به بستگی اساسی و مسلم حق این یافتگیتعمیق و

در  1پرورینیازعدم وسازی سیاست توانمند ،نبیدراین .دارد اقتصادیهای به شاخص
خود از  ن به دولت یا...(امحرومسازی و وابستهها )تداوم حمایت مواجهه با محروم

 شدهحیتصرکالن نظام ی هاسیاستاجتماعی است که در سازی مقاومهای ین داللتترمهم
 است.

 .اجتماعی پایه تأمین هایو اصالح ساختار بیمه کیفیت یارتقا :04سیاست

ابالغ  1818که در سالها سیاستاین ، کلی سالمتی هاسیاستاجرای : 09سیاست
سالمت  نگاریبر پیوست تأکید، است برای نظام سالمت کشور یگذارلیربهترین  ،دش

منابع مالی پایدار بخش سالمت ، اصالح ساختاری نظام سالمت، کالن توسعههای در طرح
ندگی در سبک زتحوالت  .است موردنظردر این سیاست ، و بهبود کیفیت خدمات سالمت

در جامعه ما  خصوصاًانسانی های جسمی و روانی سرمایهپذیری که به افزایش آسیب
از همه ارتقای توان  ترمهموهوایی و بیولوژیک و آب، غذایی هایتهدید، شده استمنجر 
کند می ایجاب، راز پیشرفت و قدرت ملیتروانی و کاری شهروندان در ، حرکتی، جسمی
 به حوزه سالمت در الگوی پیشرفت داشته باشیم. یترقیعمنگاه 

با همه ابعاد سالمت مرتبط و  طبعاً، و ورزش همگانی یبدنتیتربتوسعه  :00سیاست
 .تاس اوقات فراغت انباشت شده نسل جدید یسازیغنمهم نشاط اجتماعی و  مؤلفهنیز 
فرهنگ مقاومت و همگانی با روحیه پهلوانی و های توان با پیوند ورزشمی ،ضمندر 

 د.کراجتماعی را تقویت  یآورتابزیرساخت ، عزت و ایثار

_______________________________________________________ 
 خویش کتاب جلد پشت عادالنه در نگرش چپ، توزیع مبنای عنوانبه نیاز تیاهم بر تأکید در ویلدینگ و . جرج1

 بهداشت، نهیزم در چه( resources) منابع که است آن رادیكال اجتماعی سیاست بنیادین اصل :نگارندمی چنین

 معتقد راولز (1838واعظی،  :ازبه نقل ؛ wilding, 1976 ) .شود توزیع «نیاز» براساس باید درآمد یا مسكن آموزش،

 حتی باشد عادالنه درهرحال امكانات و درآمد مواهب، توزیع که شود طراحی یاگونهبه باید اجتماعی نظام ،است

 و دارهاررخوناب نفع به هاینابرابر اعمال برخی پس شود؛ اعمال هافرودست نفع به نیز تبعیضاتی مسیر این در اگر

 قابل خاص قشارا به نسبت دولتی یهایبانیپشت و همچنین کمک و دیگر طبقه به یاطبقه از ثروت از بخشی انتقال

 .است توجیه
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محققان ، 1کلی جمعیتی هاسیاستو ایجاد زمینه تحقق سازی فرهنگ :04سیاست
 که از انددانسته نیآفرفرصتآن را از مقوالت تهدیدزا و  راتییتغزیادی جمعیت و 

 .(1814، علیئی) است اقتدار جامعههای ستون

 های ايران(: نرخ توزيع و رشد جمعیت استان1) شکل

 هااستان در جمعیت رشد نرخ نقشه :راست /سمتهااستان در جمعیت جغرافیايی توزيع نقشه :چپ سمت

 (Staford, 2014)منبع: 

 مختلف فرهنگی و اقتصادی کههای اولویت دادن به ایثارگران در صحنه :04سیاست
رمایه به ارتقای س ،و مدیریت تصویر شایسته انجام گیرد یسازفرهنگشک اگر با بی

اجتماعی این مجموعه و نیز الگوگیری سایر جامعه از منش و کارنامه ایثار اجتماعی و 
 یشناسبیآساما پیچیده و  ،به این غایت مهم طبعاً.در این سیاست  شودمی منجر الهی آنان

 سه دهه اجرای آن تصریحی نشده است. یامدسنجیپو 

_______________________________________________________ 
 تیمعج جوانی و بالندگی پویایی، یبسیار راهگشا، ارتقا یهااستیسنخستین بند این  .1818. مصوب و ابالغی1

 جانشینی هدف گرفته است. سطح از بیش بهرا  باروری نرخ افزایش با
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ی هاو پیشگیری و کنترل ناهنجاری نینشهیحاشمناطق  بخشیسامان :03سیاست
اجتماعی ناشی از امواج سهمگین  هایآسیب موضوع تدبیر است.، عمومی ناشی از آن

توسعه صنعتی و سودای شهرنشینی های مهاجرت در شش دهه گذشته خود مولود طرح
اقد جدید که فهای زیستگاه و حتی شهرک مثابهبه یراجتماعیغهای بافت بوده و هست.

عمومی از اعتیاد و های به کانون تجمع انواع ناهنجاری، و انسانی هستند یامحلههویت 
 هاییبآس، . از منظر تهدیدزاییشوندمی فحشا و تكدی گرفته تا فروپاشی خانواده بدل

موضوع مهم امنیتی و حیاتی یک نظام سیاسی مانند  یاهیحاشهای اجتماعی و سكونتگاه
 .1است رانیاجمهوری اسالمی 

 کلی پدافند:ی هابراساس سیاست*

عاد یا ابها به زیرساخت یااشارهتصریح یا ، غیرعاملکلی پدافند ی هاسیاستدر متن 
 یامقولهمسكن و شهرسازی و شهرنشینی که  ،مثال رایب آنكهحال ،اجتماعی دیده نشد

 ( حتی دراست شدهدهیداقتصادی  عمدتاً)و  اهمیت یافته در نظم اجتماعی جدید است
حفظ انسجام و  قرار گیرد. موردتوجهتوانست می از پدافندها برداشتترین حداقلی

ند )مان گری شهرنشینان در مواقع بروز بحرانخودیاری، گرایی محلی در مواقع تهدیدهم
، نترلک، حیاتی شهر/آب و برق و حتی تلفن(های رساختقطع خرابكارانه و سراسری زی

 همگی با نگاهی اجتماعی و... یعیرطبیغ هایامنیت روانی در تهدید تأمین تخلیه و، بقا
توانست موضوع پدافند قرار گیرد و جای جبران آن در سند و الگوهای پیشرفت مورد می

 هست.، طراحی

_______________________________________________________ 
ران مهاج ینینشهیحاشکه فراتر از  ودهب یخانمانیبشهری، پدیده  یهابیآسمهم بحث مشكالت و  هیسوکی. 1

اجاره -سازمانی-اجاره دولتی سه چاره دارند: عمالً هانظامافزایش نسبت مالكان به غیرمالكان)که در همه  است.

ایط .شرکندیماده عادی چالش را مضاعف به خانو هاخانمانیبخصوصی و اسكان نامناسب( و کاهش شانس تبدیل 

 هاخانمانیبشكاف اجتماعی و احساس نابرابری و فقر نسبی بین  شودیمانحصار و سوداگری در مسكن هم باعث 

 هایدارشهرو است  آمدهاین وضعیت  کافزایش یابد.در برخی کشورهای اروپا حتی بریتانیا بخش عمومی به کم

 اندکردهتملیک، آرامشی را برای تحقق اصالحات آرام فراهم  شرطبهخانه و اجاره  نیتأمدر موقعیت بحرانی با 
(D.Mullins and A.Murie,Housing policy in Britain.Macmillan,2006) 
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دم ع سیاستی پایه و رسمیت یافته اجتماعی نظام استحصال شد. مسائل باًیتقرتا اینجا 
 شدهمیظتنیا نقص و تفاوت رویكردی در تدابیر  یادشدهاجتماعی ی هاسیاستتوجه به 

 ایجابی نیز در همین محدوده طراحی یهاشنهادیپبررسی و  ،در الگوی پایه در ادامه
 .شودمی

 مفهومي و روشي چهارچوب  .9

اگر  :الگوهای توسعه اجتماعی، از خوشبختی تا به زیستن، تا خوشبختی رشداز  -الف
گوی نظریات اقتصاد نئوکالسیک و ال، ایرانی پیشرفت را -ین غیریت الگوی اسالمیترمهم

در فروکاست نقش دولت در جامعه و ارتقای فردیت و  عمدتاًکه - لیبرال توسعه بدانیم
در  احتماالًتا  کنیمآن را بازشناسی  الزم است ابعاد اجتماعی ،-شوندمی بازار شناخته
 در، وکراسیدم لیبرال نظریه تكاملی سیر درگیر التقاط یا تقلید نشویم. در، تالش جدید

 آمیخته دیفر سعادت و شادی اصل با منفی آزادی فردی اندیشه، بنتام فایده اصالت نظریه
، سعادت و شادی از برخورداری در برابری افراد اصل با آزادی اصل، ساننیبد و شد

 ویقتش مانند اموری در دولت ضرورت دخالت بیان با هم میل استوارت جان. شد تكمیل
 نتأمی بر، ...و همگانی بهداشت تأمین، کارگران تمام وضع بر نظارت، وپرورشآموزش
، یستمب قرن در سرانجام و کرد تأکید دموکراسی لیبرال اصلی جزءعنوان به مثبت آزادی
 تأمین نه، دولت غایی هدف .(20-11، صص. 1861)بشریه،  دش پدیدار رفاه دولت
م تسلی باید، آزادی. است همگانی سعادت و شادی حداکثر تأمین بلكه، 1آزادی حداکثر
 ،مالكیت در نسبی برابری و دموکراسی هوادار، بنتام، روازاین. شود سعادت و شادی

 شادی اصل، متفكران از برخی، دلیل همین به. است عمومی سعادت تأمینمنظور به
 تلقی ییگراجمع یا غیرلیبرالی دموکراسی موافق و لیبرال فردگرایی را مغایر اکثریت
 آشكار اسیدموکر با لیبرالیسم تعارضات برخی، بنتام اندیشه در، گریدعبارتبه. اندکرده

_______________________________________________________ 
 نسبت دیآزا اولویت از او گرایانهفایده دفاع کهاست  داده نشان میل، استدالل بازسازی و متن تحلیل با گری . جان1

 گراییفایده درون یخوببه میل آزادی آموزه و اندداده نشان منتقدان که نیست محالی کار آن ها،ارزش سایر به

 ضد هک افزود آن به فصلی کتاب، این دوم ویراست در اما ،گنجدمی خواهانهکمال لیبرالیسم نوعی و غیرمستقیم

 هایلیبرالیسم همه قح در را کار این بلكه ،گرفت انتقاد باد به را میل لیبرالیسم تنهانه و بود کتابش پیشین ویراست

 .نو( نشر دیهیمی، خشایار گری، ترجمه جان میل، استوارت جان سیاسی داد ) فلسفه انجام موجود



 1911(، پايیز 1)پیاپي اول ، شماره اولسال  اقتصادیمطالعات امنیت   69

 

 دتأکی بر ماهیت اجتماعی توسعه اتفاقاًکه ها در رویكردهای جدید لیبرال .است شده
افزایش تولید ناخالص ملی و رشد بر مبتنی تاًیه و الگوی خطی که عمدازنظرشود می

سوق  1اما فردی خوشبختی ،تریانسانانباشت سرمایه تولیدی است گذر کرده و به الگوی 
 قرارگرفته موردتوجه 8زیستنو به 2از این هم حكمرانی خوب متأخرتر .اندشده داده
كوفایی و بیشتر به ش، قبلی هیپا اقتصاد مطلقاًاز الگوهای خشن و  زیستنبه.هرچند 4است

( در اسكاندیناوی خصوصاًاحترام به زیست انسانی توجه دارد و بسیاری جوامع اروپایی)
اما همچنان بر اتمیزم اجتماعی و شرایط  ،اندشدهبدان متوسل  ییكایآمرالگوی  اعراض از

دافند در نگاه پ تواندمی که هست الگو مثبتی در این موارد ،البته فردی شدن توجه دارد.
 :ازجملهقرار گیرد  موردتوجه به پیشرفت اجتماعی رعاملیغ

 وآگاهی ، آموزش، انسههانیهای اقتصههادی به شههاخص های عبور از شههاخص -
 .یخوشبخت

 زیستن و سرمایه اجتماعیکمی به کیفیت زندگی و بههای عبور از شاخص -

سبی بر تكلیف دولت در تحقق   - صریح ن   ازاز هرچند در احتر)اجتماعی  تأمین ت
صی(   ها مالیات، بیمه دولتی ریغ صو   .صص  ،1811، مارگارت می) یا بخش خ

166-158). 

 بررسی اسنادی: نظریه سیاستی و روش ما -ب

 انتقادی سند الگوی پايه: تحلیل هايافته .9

ده ش رعاملیغدر الگوی پایه دو توجه جدی و مستقیم به پدافند  ،شد بیانکه  طورهمان
آوری بازدارندگی و تاب»ابعاد اجتماعی ، آید تدوینگرانمی است که در بادی امر به نظر

. در بخش آرمان سند یا همان آرمان اندداشته مدنظررا هم  «ملی در موقعیت تهدید
 هدهندجهت فرامكانی و فرازمانی بنیادین هایارزشهم به  ایرانی  -اسالمیپیشرفت 

_______________________________________________________ 
1. Happiness 

 اجتماعی سرمایهفصلنامه  خوب. حكمرانی الگوی .(1816) سیدجواد ،زادهجمعهامامو  ؛اهللروح ،صفریان :ک به .ن. 2
  .145 -131 ،(12)8 ،جانبههمه توسعه و

3 .Well Beeing 

 معاصر. نگاه ،تهران مترجم(. سلحشور نرگس) شادکامی سیاست(، 1816) درک ،باک :ک به .ن. 4
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 یهمزیست و مدارا، روانی و جسمی از جمله: سالمت ؛ده استشپیشرفت اجتماعی توجه 
 عدالت، یمدارقانون و اجتماعی انضباط، مسلمانان با اخوت و رحمت، همنوعان با

 )سند الگوی پایه( )به نحو مطلق( تیامن وپذیری مسئولیت، تعاون، جانبههمه
 ستیزطیمح ... سالمت در پیشتاز به ایران 1444 سال خوانیم: تامی هم «افق سند»در 

 رعایت با ... فضایی نابرابری حداقل با غذایی امنیت و انرژی، آب، طبیعی منابع پایداری و
 تأمین و ومیعم تكافل و دهش کنریشه کشور در تبعیض و فساد، فقر. .. نسلی بین عدالت

 مشارکت طریق از عمومی آرای به اتكا است... با شدهنیتأم... فراگیر و جامع اجتماعی
 ورتمش از مندنظام گیریبهره با و قدرت و ثروت تهدید دورازبه انتخابات در مردم آزادانه
 .شودمی اداره نخبگان جمعی

در جدول زیر بیان و سند  ترجامعارزیابی جهت توسعه اجتماعی،  تدابیر فهرست
 نقدی اولیه شده است. 

 

 تدابیر توسعه اجتماعي(: 1جدول )

 
شماره 
 تدبیر

 اصالح و تكمیل نقد و معرفی

 45 و 6 1

گرایی اجتماعی در همه انواعش مشارکت
از رموز پیشرفت و اتقان جامعه و روابط 

 انسانی نیروی آن است. تربیت
 مشارکت هروحی دارای و پذیرمسئولیت
 واندتمی جهادی فرهنگ بر تأکید با جمعی
باشد بر الگوی اجتماعی بسیج  ایاشاره

های مردمی و تسری آن به همه عرصه
در موقعیت تهدید و  خصوصاً، زیخ مسئله

 یشهرهاکالنبحران که در شرایط برخی 
فعلی ایران بدون تحقق امداد همگانی و 

عملیات نجات محقق نخواهد ، مردمی
بر تربیت برای  تأکید جز رو،ازاین شد.
به ، مشارکت اجتماعی یارتقا

در تدبیر  .میدار ازینآن هم سازی نهادینه
 عدالت، دینی ساالریمردم نیز در کنار 45

 حضور و جهاد یپردازهینظرمطالعه و  -
 -اسالمیالگوی  مثابهبه)مقاومت(مدنی 

 مشارکت  ایرانی 
های احیای نهادهای اصیل و تشكل -

 جانبههمهماندگار مشارکت و کنشگری 
بر مبتنیدر شرایط طبیعی و بحرانی 

 سرمایه اخوت و مودت 
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شماره 
 تدبیر

 اصالح و تكمیل نقد و معرفی

 تقویت و حفظ»سیاسی به  ثبات و
)مشارکت  توجه شده «مردمی مشارکت

سیاسی( که فاقد بصیرت سیاستی خاصی 
برای حكمرانی و کشورداری پیشرفته در 

 ایران است

2 3 

 منزلت و کرامت، شغلی موقعیت ارتقای
موضوع این ، فرهنگی و علمی اقشار

که  کردباید توجه  اما تدبیر است.
امعه جبر مبتنی «هندسه منزلت اجتماعی»

این موضوع  دینی و مدنظر سند چیست.
الگوی  شود درمیرو، ازاین، مغفول است

 اما ،لیبرال هم منزلت اساتید را حفظ کرد
 دیگر اقشار چهباید توجه داشت 

 ؟شوندمی

ها نظام ارزشبر مبتنیبازمهندسی جامعه 
کرامت انسانی فراگیر و اقشار  کهینحوبه

 ،به میزان شراکت در نظام معنایی مشترک
 ،ثالم رایب منزلت اعتباری داشته باشند.

ا راخیر باالترین رتبه های ژاپن که تا سال
آموزش و توسعه انسانی  هایدر شاخص

معلم را ، در دکترینی معین، داشت
د دانمی ین عنصر و پیشران جامعهترمهم

 تبعبهو مدرسه را  آموزدانشو کالس و 
 ملی قرار یکارها دستور رأسدر 
 .دهدمی

8 1 

 که دورا مهم  مسئلهچهار  عمالًاین تدبیر  
است ترکیب و در  تریاجتماعمورد آن 

قامت یک تصمیم حاکمیتی/ ملی عرضه 
 زندگی سبک سازیکرده است: نهادینه

 با محورخانواده و سالم ایرانی  -اسالمی
 ارتقای و خانواده تحكیم و ازدواج تسهیل
 آنكهحال، ابعاد همه در سالمت فرهنگ

حكمرانی های خانواده در همه نظام
است  از این زتریانگمناقشهبسیار  یامسئله

مسیر تحقق سبک زندگی  صرفاًکه آن را 
مطلوب بدانیم. جایگاه و نسبت توسعه با 

تمایزبخش های از کانون نوعیبه، خانواده
 هر الگوی توسعه است.

حوزه سالمت هرچند در دیگر تدابیر هم 
ید ق مثابهبهدر اینجا  ، امااست موردتوجه

 انگاری جامعه در نظر و عملسطحسه -
 ./اجتماع(خانواده)فرد/

 شرایط تأمین توانمندسازی خانواده در -
قوامیت  /ازدواج) وجودی و پایداری

بخشی به مادری/هدایت بازارزش مرد/
 خانواده/گانه سالمت توسط 4ابعاد 

 همثاببهکارآمدسازی نهادهای تربیتی 
 (خانوادهپشتیبان 

 ورآتحقق خانواده مقاوم تاب -
کلی جمعیت اگر ی هاسیاستعصاره  -

 است. دتریمففهمیده و مندرج شود 
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شماره 
 تدبیر

 اصالح و تكمیل نقد و معرفی

سبک زندگی مطلوب آمده که مشروط بر 
 .1تاس بخشالهام، شایسته یپردازهینظر

4 21 

های از ابعاد عدالت اجتماعی در دولت
 کاهش و مالیاتی عدالت تحقق، نوین
خانوار  خالص درآمد جمع هایفاصله

 2است که در این تدبیرصراحتا به برنامه
 أمینت، ستانیمالیات یكپارچه نظام ایجاد»

 با مالی تسهیالت ارائه و اجتماعی
 «ملی اطالعاتی جامع سامانه از گیریبهره
 است شدهحیتصر

 تأمین نظام هدف یا دکترین باید
؛ برای اجتماعی نخست مشخص شود

ت فقر اسهدف کاهش ، در بریتانیا مثال
به معنای بازتوزیع از ثروتمند  ،و این

، 1811، مارگارت می) به فقیر است
، . در همین رابطه(126ص

 از کنندیم تالش انیگرااجتماع
 و تعیین زمینه در محض فردگرایی
 و کنند پرهیز فردی حقوق تعریف
 اجتماعی فرهنگ بستر در راها ارزش

 در. کنند جووجست خاص اجتماع هر
 تلقی یک اجتماعی هر دیدگاه این

 وها ایده و دارد عدالت از خاص
 در باید را عدالت به مربوط معیارهای

 براساس اجتماعات وها گروه درون
 خودشانهای فرهنگ وها ارزش
 این مشترک محور. کرد جووجست

 رد فردگرایانه رویكرد نفی، هادگاهید
 تمرکز و توجه و عدالت تبیین

 ریفتع برای اجتماع بر یشناختمعرفت
 مک السدیر. هاستارزش و خیر

 از رتیلو و ولزر، ساندل مایكل، اینتایر
 دیدگاه این برجسته نمایندگان

_______________________________________________________ 
 نیست. بخشالهامملی پیشرفت  یمشخط( برای سبک زندگی، برای حكمرانی و صرفاًقید سالم ). 1

اما اینكه در الگو باید به این مواد  ،به آن است دهندهشكلیا همان مواد  یمشخط، عناصر هاپروژهبرنامه، طرح و . 2

 انداشتهندالگو بدان تصریحی  کنندگاننیتدوچیزی است که  چندساله سپرد، یهابرنامهنها را به آهم پرداخت یا 
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شماره 
 تدبیر

 اصالح و تكمیل نقد و معرفی

-اجتماع عینی دکترین ،البته.1ندهست

 رقیبی گرایان برای عدالت هم
 عدالت دکترین برای احترامقابل

 است. اسالمی جمهوری

 23و 26 5

و تنظیم پیشرفت مادی در رفق و  تالئم
هماهنگی با طبیعت خداداد و نفی انانیت 
 تكنیكی از آثار تفكر الهی در این زمینه است.

 یطیمحستیزتأثیر  این دو تدبیر به بعد و
 اب تناسب وو استعمال منابع توجه  توسعه
 زیستی و رعایت اخالق و حقوق، ظرفیت

همه  از برداریبهره در نسلی بین مالحظات
 انستهدایرانی -منابع را مبنای پیشرفت اسالمی

 اندتومی حتی یطیمحستیز هایبحراناست. 
های تهدیدزایی و تهدیدپذیری منشأ
آینده باشد که این تدبیر های در دهه 2یعیرطبیغ

 .توجه بوده استبی به آن عمالً محیطیزیست

 هایارزشو ها سیاستتفوق  -
ملی بر هرگونه تقاضا یا  محیطیزیست

معدنی و کشاورزی ، برنامه رشد صنعتی
 هایبحرانبا هدف پیشگیری ملی از 

 آینده
گرانه در فعال و مطالبهگیری موضع -

 ستیزطیمححكمرانی فراملی 
 ستیزطیمحکلی ی هاسیاستعصاره  -

 شد بهتر بود.می اگر مندرج

6 80 

عدالت و دسترسی سرزمینی از دیگر ابعاد 
عدالت اجتماعی است.این تدبیر ضمن 

 تجمعی متعادل الگوی استقرار، آن تأیید
 نایبرمب سرزمین پهنۀ در ایمنطقه توازن و

 هیلتس و امكانات تخصیص و ملی آمایش
 هایبخش در گذاریسرمایه تشویق و

 مختلف)نفی مناطق فرهنگی و اقتصادی
 هب و توجه صنعتی( هایقطبتمرکز در 
سرزمینی بیان شده که  استعدادهای

 توانمندسازی»دکترین  ،تیدرنها
 سازد.می را محقق «محرومهای زیستبوم

ت عدال مسئلهکالن  باید نخست الگو -
خود را با توجه گیری را مطرح و جهت

موجود عدالت در جهان  هایبه دکترین
کرد آنگاه این زیرالگوها می طرح
 ی داشت.بخشالهام

در الگوی اسالمی قسط و  برای مثال،
عدالت تناسب محتوایی و تالزم اجرایی 

( 63-61، صص. 1831زاده، )الهی دارند
قرار نگرفته  موردتوجهکه در سند هرگز 

 .است

_______________________________________________________ 
 http://iict.ac.ir/korsiedalat ک به: .. سید هادی عربی در کرسی ترویجی عدالت اجتماعی ن1

 جنگ آب و.... 2
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6 85 

با نگاه اسالمی  خصوصاً، در نظام سالمت
پیشگیری و تغذیه دو رکن و اولویت قطعی 

 جتروی و غذا ایمنی و امنیت تأمین هستند.
، توپنجم اسموضوع تدبیر سی سالم تغذیه
قیب رهای نتوانسته با غیریت و دکترین اما

 ارتقای در ادامه .1خود درگیر شود
 وادم توزیع و تولید بر نظارت سازوکارهای

 ارابزمصرفی که خود یک راهبرد و  و غذایی
توانست با می است آمده که یاستیس

در پیشگیری و  غیرعاملمالحظات پدافند 
نسبت به جنگ بیولوژیک و  آوریتاب

 2گرای غذاتهدیدهای الگوی واردات، ژنتیک
 در موقعیت جنگ و بحران تكمیل شود.

یت حل، امنیت، تسلط الگوی استقالل -
بر حكمرانی ارزاق عمومی)تولید و 

 (تأمین
پیشرانی تغذیه طیب در نظام سالمت  -

 تغذیه و حكمرانی واحد

3 86 

 خدمات و هامراقبت همگانی پوشش مسئله
مت سال حوزۀ منابع عادالنۀ توزیع پزشكی و

اجتماعی نوین  یهاسیاستو ها در همه نظام
چگونگی حل آن برعهده این ، اما وجود دارد 
اشاره  یربومیغبه الگوهای  حتیتدبیر بود که 
 نشده است.

منابع این پوشش  تأمین باالخره نحوه
خصوصی یا عمومی ، همگانی دولتی

در قانون اساسی تصریح دولت  است؟
 وجود دارد.

1 86 

از سازی و مردمیسازی اجتماعی
ین رویكردها در تحقق اهداف ملی ترمهم

 مشارکت و بخشی بین همكاری است.
 با سالمت ارتقای در مردمی مندنظام

 عوامل کنترل و پیشگیری اولویت
 شدهحیتصرتهدیدکننده در این تدبیر 

 تواندمی «عوامل تهدیدکننده سالمت»به 
 ،در شرایط بحران را هم افزود. «شرایط تهدید»

احساس خطر و تخریب ناشی از ، قحطی
زمینه تهدید ، حمله ناگهانی و نیز آوارگی

 فراهم است.غذایی و تهدید سالمت 

_______________________________________________________ 
مدرن بهالگوهای ش براساس این تدبیر توسعه کشاورزی و دامداری صنعتی و انبوه، محصوالت تراریخته، اًفرض. 1

در کاربرد کودهای شیمیایی، تنظیم سبد غذایی برمبنای محدودیت و فقر درآمدی خانواده  خصوصاًداشت و برداشت

 ؟کندیمقطعی پیدا چه حكم  .و..

صوالت در عرصه مح خصوصاً،  ییغذااقتصاد کالن و وابستگی سفره خانواده به واردات مواد  یریپذبیآس. منظور 2

 .و...است (هانهادهپروتئینی)
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 بخشالهام تواندمی است که
 گیران ملی باشد. تصمیم

و به حداقل رساندن خسارت ناشی  آوریتاب
از تهدیدها بر سالمت جسمی شهروندان 

 مستقیم قرار نگرفته است. موردتوجه

10 83 

در شرایط فعلی زیستی جهان معاصر و 
هیچ الگوی مختاری در رشد ، جامعه ما
 باروری محقق مؤلفهفقط با ، جمعیت

اروری ب مؤلفهاین تدبیر فقط به  شود.نمی
ار و پاید خانوادهکه خود مستلزم تشكیل 

تغییر سبک زندگی فردگرایانه است 
پنجره جمعیتی و  آنكهحال، منحصر شده
جمعیت نیازمند مدت بلندبحران 

در دیگری هم هست.  هایبینیپیش
 در باروری )ِنرخ «تنظیم» واژه ضمن،
 .زاستابهامجانشینی(  سطح از بیش

 لهمسئتحول نگرش به جمعیت از صرف 
یق عم مسئلهنظام بهداشت و مراقبت به 
در دوره پیش ، امنیت اجتماعی و دفاعی

 رو ضروری است.
جمعیت به لحاظ فرهنگی نیازمند  مسئله

ها تغییر اساسی در سبک زندگی و انگاره
اما به لحاظ  ،زنان استدر  خصوصاً

 استیباسشدت هاجتماعی ب
 اساساًمهاجرت)درونی( مرتبط است که 

 .کنیممی و ایمغفلت کرده آناز 

11 40 

 باهدف پزشكی حوزه هایتوانمندی ارتقای
 سطح در تولیدات و خدمات، آموزش ۀارائ
 سئلهمالمللی: این تدبیر هم نسبت به بین و ملی

در نظام در حوزه سالمت و رفاه  و اسناد ما
 است.و البشرط  اجتماعی خنثی

حكمرانی صنفی شده پزشكان بر آموزش 
پزشكی باعث شده مالحظات اقتصادی 
تحت عنوان جذاب محدودیت و کیفیت 

تخصصی در نظام های خدمات و آموزش
انحصار ساختاری  ،درواقعسالمت نهادینه و 

و حقوقی به نفع پزشكان متخصص و فوق 
 ایجاد شود.ها تخصص و بیمارستان

کفایت و جامعیت نظام درمان در شرایط 
 و کفایت عادالنه و یعیرطبیغطبیعی و 

ر منابع انسانی)د رقابتقابلنیاز  تأمین
های ( و زیرساختهاتخصصهمه 
 درمان

 

12 41 

 جمهوری اسالمی ایرانزنان در  مسئله
ا شود تمی فراتر از غرب و مستقل مطرح

رهبر معظم انقالب آنجا که به تعبیر 
ما در این حوزه از غرب مطالبات  اسالمی

جدی داریم. عدالت های پرسشو 
پایه و نه  جنسیتی هنوز نه در الگوی
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 دیگر اسناد باالدستی تبیین نشده است.ا
 و زنان حقوق و منزلت ین تدبیر اعتالی

 هایفرصت و اجتماعی جایگاه ارتقای
 مقدس نقش بر تأکید و آنان عادالنۀ

های کند که سویهمی مادری را تصریح
 د دار مسئلهاما ناکافی ناظر به ،  صریح

18 46 

که فراتر از  یساالرمردموجه فعال و زنده 
مشارکت انتخاباتی یا مشارکت اجتماعی عام 

 هدفمند اجتماعی محققهای با تشكل، است
 هایتشكل تقویت و شود.گسترشمی

 یاجتماع سرمایه افزایش کهینحوبه ،مردمی
 ،نظام را منجر شود درونی ساخت تحكیم و

تمشیت امور و  موضوع این تدبیر است.
غیر هایی نهادهای اجتماعی توسط مجموعه

 عمالًاز دولت مولود شرایطی است که 
الگوی  دولت محدود محقق شده باشد.

ا اندازه برا توانست تكلیف ما می پیشرفت
 .کنددولت مشخص 

سازی ین وجوه پایدار و مقاومترمهماز 
سالمت افكار ، نی نظامروساخت د

گرایانه و توده هایویژگیعمومی از 
این سیاست با  است.1غوغاپذیرانه 

، ایرسانهسواد انتقادی/های برنامه
های اعتماد عمومی به رسانه بازگرداندن

رسمی و تقویت نهادهای مدنی اصیل 
 د.شومی واسط محقق

14 43 

، مدرن از ارکان توسعه سیاسی در جوامع
ت ظرفی درجه پایین فساد اداری و مالی است.
 نظارت اجتماعی مسئول و بیدار )ارتقای

ای(که در این تدبیر رسانه و مردمی، رسمی
 وجهموردتبرای مقابله و پیشگیری از فساد 

ه شود کمی در شرایطی بالفعل ،قرارگرفته
احساس فساد سیستماتیک و باال به پایین رفع 

 از ریپیشگی، همین تدبیر )به زعم شده باشد
 حقوقی و حقیقی شخصیت منافع تداخل
 هب ،تیدرنهاو  حكومت( کارکنان و مسئوالن
 .شدهاشاره مفسدان با تبعیض بدون برخورد

 مشخص «سیاستشبه»حال نسبت این سه 

 ساداست الگوی مقابله با فشایسته  ،البته
)همه انواع( در مباحث نظام اداری 

 ، که خود تخصصیشود سیاسی بررسی
الگوی  اما ،نه اجتماعی مستقل است
که  (گرابرون)نه  گرادرونشفافیت 

 ملی را در معرض فراملی قرارهای سامانه
الگوسازی  زاست وو خود تهدید دهدمی

ملی از مدیران و مدیریت جهادی و 
 است. دستپاک

_______________________________________________________ 
 .هیبریدی علیه جوامع یهاجنگبودن از غوغاساالران ارتباطی نوین و  متأثر .1
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ما تهدیدزاترین وجه فساد  زعمبهنیست.
حوزه جمهوری اسالمی ایران اقتصادی در 

جامعه است که فساد  ادراکی و شناختی
ادراکی را مانع و نافی مشروعیت و کارآمدی 

 مطلق نظام کرده است.

15 41 

 هشدینیبشیپ هایضمانت کامل اجرای
 هایآزادی حوزۀ در اساسی قانون در

 ترویج و آموزش و اجتماعی و فردی
 تقویت و شهروندی تكالیف و حقوق

 .جامعه افراد در آزادی احساس

ود داده ش اینظریهانتظار بود بصیرت و 
مدنظر در قانون اساسی را های که آزادی

)متعین و عملیاتی( کند و موانع را  نقد
حال باز وعده اجرای قانون  بشكافد!
الگو نظریه  حلراهاگر  هیم!دمی اساسی

 اجتماعی/ )فرهنگی/ معاصر شهروندی
ین ا شد.می سیاسی( است باید تصریح

تدبیر فرض گرفته که مشكل جامعه در 
باز  ، امااین حیطه احساس آزادی است

 .فاقد پاسخ تحلیلی است
نكته اصالحی دیگر توجه به اصل دفاع 

 )عادی در دو موقعیت متفاوت غیرنظامی
شرایط  در است و مدنظر و بحران(

بحران نسبت آزادی و امنیت بازنگری و 
ها ادیموقت اختیارات و آز طوربه

باید در الگو برای این  شود.می محدود
 انجام شودی هایبینیپیشاضطرار 

 هاي تحقیقمنبع: يافته

به سراغ نقد درونی  غیرعاملماهیت و اهداف پدافند بر مبتنی 2 در ادامه و در نگاره
 ،لبتها .است غیرعاملربط موضوع با اهداف پدافند  هعالمت+ نشان رویم.می تدابیر فوق

 توان تدبیر را تقویتمی رو،، ازاینکامل یا مستقیم هدف نیست تأمین به معنای ،این
ه رویكرد دیده نشد اساساًیعنی  ،نشانه عدم ارتباط و پیوند با اهداف است - کرد.عالمت

 .بودن به لحاظ موضوع است یبررسرقابلیغنشانه  * است و عالمت
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 توسعه اجتماعي تدابیرنقد (: 9جدول )
شماره 
 تدبیر

افزایش 
 بازدارندگی

کاهش 
 یپذیرآسیب

 هایفعالیتتداوم 
 ضروری

ارتقای 
 پایداری ملی

تسهیل مدیریت 
 بحران

6 _ _ * + _ 
3 _ * * _ _ 
1 + _ + * * 
80 * _ + + * 
85 * _ * + * 
86 * _ * _ * 
86 * _ * * + 
83 + _ * _ * 
40 _ _ * * + 
41  _ * + * 
46 + + * + * 
43 * + * _ * 
41 + * * * * 
23 _ + * * _ 
21 _ * * _ _ 

 هاي تحقیقمنبع: يافته

ارندگی و افزایش بازد مؤلفهتوانست بیشترین ربط با دو می تدابیر، جدول فوقبراساس 
 ه است.مثبت و عمیق این پیوند غفلت شد تأمین از ،را داشته باشد که البتهپذیری کاهش آسیب

 مطلوبی هاسیاستكاوشي در  .6

پردازد و نسبت به تدابیر موجود یا مورد می به سه عنوان کلی عمالًاین بخش 
 ئلهمسبه هدف و این، براساس  گیرد.می را پی تأسیسحذف یا ، تغییر ؛غفلت

 مندرج در بخش اول خواهیم رسید.
ه تغییری در ستون تكمیل تدابیر بخش قبل آمد یهاشنهادیپعمده  تغییر: یهاشنهادیپ
 شایسته است: یطورکلبه ، امااست
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 ایمسئلهر پاسخی باشد ب ،درواقع در مقام بیان تبدیل شود.هایی سیاق تدابیر به گزاره -
 .1( و انتخاب یک هنجار کالن باشدمسئلهحكایت از واقع )، مورد اذعان و تفاهم

ساله و ساالنه 5های و حتی راهبردی حذف و به برنامه ایبرنامههای گزاره -
اهداف فرعی و  مثابهبهو الگوها ها سیاستدر هامش  ای شودپیشرفت سپرده 

 بیاید. ایبرنامههای نمونه

 عدالت، زبانی و مذهبی و... در ایران در مبانی یا اهداف، با اذعان به تنوع قومی -
 سند ارتقا یابد. اصلی مسائلاجتماعی در کنار عدالت اقتصادی به 

 شود. مشخص و اعالم «پیشرفت)اجتماعی( با  منیتا» نسبت علی یا تعاملی یا... -
 مكنم پیشرفت به نیل صورت در فقط «واقعی امنیت»، گراهابه نظر برخی علت

 وشدستخ و ردندا «ثبات»، باشد آرام ظاهربه اگر حتی شرایط، آن غیر در و است
 نبود هناحی از ناامنی بروز به تواندمی موضوع  این دلیل. دشومی تحول و تغییر

 باشد آن ناپایداری یا توازن عدم، پیشرفت برنامه در عدالت ضعف یا
(Jones, 1999, pp. 151-157.) 

 ائلمسذیل  در ضمن،الگو هستند و ه ارائ حذف: تدابیری که فاقد یهاشنهادیپ -
توان می موادی هم هست که کرد.توان حذف می ،اندطرحقابلکالن دیگر هم 

 کلی ابالغی را مكفی دانست و در ضمیمه به آنها اشاره کردی هاسیاست
، دالتع، (سالمت) بهداشتی مراقبتهای : سند الگوی پایه در حوزهسیتأس یهاشنهادیپ
 و مشارکت در حوزه اساساً ، اماتدابیر مختلفی دارد ستیزطیمحاجتماعی و  تأمین و رفاه

 ...خاص وهای گروه از اجتماعی مراقبات، اجتماعی سرمایه (هابیآس)شهرنشینی، همزیستی
سند موجود در حوزه عدالت و نابرابری اجتماعی در ضمن،  .است یبخشجهتفاقد تدبیر 

 قاتیطب شكاف هایشاخص از عینی است. یكی یهایریگموضعتدابیری کلی دارد و فاقد 
 برخی براساس که جایی تا است« آموزش» پیش روی ما مسئله امروز و چند دهه جامعه در

 هایخانواده بین آموزش هایهزینه در که هایینابرابری میزان 1816 سال در ،البته ،هابررسی

_______________________________________________________ 
اجتماعی، الگوی تكافل عمومی و تعاون برادرانه با ایفای نقش تكمیلی و   نیتأمرفاه و  یهااسههتیسههمثال: در  .1

 .است بالضروره دولت مبنا 
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 58 ثروتمند دهک یعنی ،است وسهپنجاه به یک حدود دارد وجود پایین دهک و باال دهک
 ،یطیشرا چنین در کنید تصور حاال کندمی هزینه فرزندش آموزش برای، فقیر دهک برابر

ی و شرایط شكوفای اساساًیا  برتر هایرشته و هادانشگاه به ورود در موفقیت برای رقابت
 بود؟ خواهد اجتماعی و حتی مذهبی یكسان، مهارتی، تربیت علمی

است  کرذانیشا د.کر یسنجامكان  برخی تدابیر ویژه راشود میبا اذعان به این شرایط 
ابیر نهایی تد کننده ابالغجامعه سیاستی و  تیرؤدر هر مورد باید حداقل موارد زیر را به 

 حكمرانانه خردپایه صورت پذیرد:گیری رساند تا یک تصمیم
 .نسبت با مبانی الگو -

 .هدف تدبیر -

 .شناسی وضع موجودمسئلهشرایط محیطی و  -

 .نسبت با اهداف متناظر در افق -

 .(راستاهم)تدابیر کمكی و اهداف  ارتباط ساختاری -

 .شاخص پایش و نظارت -

 .رقیب/جهانیهای نظریه و دکترین -

اساسی محرومان در عین های اجتماعی بر رفع مطلق نیازی هاسیاستابتنای  -1
 عمومی درهای و نقش مكمل نهاد 1پرورش آزادی و خالقیت )استحقاق گرایی(

 سالمت و آموزش.، اجتماعی تأمین

و تحمیلی و  زابرونحفظ و صیانت از جامعه در مقابل تغییرات ناخواسته و  -2
در زیرنظام امنیت ، جامعههای و گرایشها یابنده در نگرشاشاعههای عفونت

اصل حرکت و بقا در ، اسالمی شود. رهبر معظم انقالبمی فرهنگی محقق
ید و شجاعت و ام، اندجمهوری اسالمی را با تهدیدافكنی دشمن متالزم دیده

 دانند.می هااجتماعی را در تیررس این تهدید نفساعتمادبه

_______________________________________________________ 
روایت  دو ناسازنمایی به پاسخی اسالمی؛ انقالب از پس ایرانِ در اجتماعی عدالت سیاست ک به : الگوپردازی .. ن1

 (.1814، پوربراتعلی) هنجاری و شناختیهستی
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 ایران تملّ که است این متوجه، عظیم یاکارهنیا، دشمنان هنقش بیشترین امروز بدانید
 ،قضیّه این به رداختپ خواهم من حاال. بدهد دست از دارد که را ینفساعتمادبه این

 ایران ملّت که است این متوجّه امروز، دشمن نرم جنگ مهم تالش. کرد خواهم عرض
 اهللِ رِساالت  یُبَل ّغونَ اَلَّذینَ- کردیم عرض که ایآیه این از. بدهد دست از را امیدش

 دارد؛ دشمن، تبلیغ این که شودمی معلوم (1) -اهلل ا لَّا اَحَدًا یَخشَونَ ال وَ ُوَیَخشَونَه
 داخ غیر از، ترسندیم خدا از، را الهی رساالت کنندیم تبلیغ دیفرمایم که[وقتی]
، اهللرساالت مبلّغان، الهی مبلّغان این مقابل در خدا غیر که است پیدا، ترسندینم

 نم  ا لَیکَ اُنزِلَ ما بَل ّغ» هشریف هآی آن در یا. است دعوا سر بر بحث دارند؛ آراییصف
 خدا[ دیفرمایم] که( 2)«النّاس م نَ یَعص مُکَ اهللُ وَ رِسالَتَهُ بَلَّغتَ فَما تَفعَل لَم ا ن وَ رَّبِّکَ
 قابلم در که است پیدا، دشمن از باش نداشته دغدغه، نباش نگران، کندیم حفظ را تو

 (.06/10/1816) است دشمنان هجبه، است دشمنان صف، پیغمبر تبلیغ
 و کردن مأیوس صرف را خود تبلیغات بیشترین دشمن بلندگوهای»و بر همین مبنا 

 پیشنهاد اصلی آن است که تمام در این حوزه رو،ازاین .«1کنندمی مردم ترساندن
 و رندبگیتدابیر مرتبط با حوزه اجتماعی رویكرد اجتماعی شده به امنیت را جدی 

که  ردکرفاهی باید توجه ی هاسیاستاجتماعی و  تأمین در ال،مث ؛ برایکنند تأمین
ملی  آوریتابسیاسی اجتماعی رکن  نظامبهحفظ همبستگی و گرایش مستضعفین 

 همجموع، آن مفهومی اجزای بنای در و آیدمی شماربه گرازمینه ایمقوله امنیت است.
 -علمی گرایش در. هستند دخیل اجتماعی مقوالت سایر و اخالقیات، سنن، آداب
 اصلی مفروضات از اجتماعی ساختار و امنیت مفهوم بین ارتباط، امنیت شناسیجامعه
، علمی هنحل این گراناندیشه سوی از امنیت اجتماعی ساخت همقول طرح. است

 (.31، ص. 1838نصری،  و افتخاری،) کندنهادینه می را امنیت انگاشتن

)در اعمال اراده  حقوق شهروندی و محوریت قانون و نظم: آزادی، آزادی اجتماعی -8
)در سایه تمكین همگانی به قانون و حقوق عامه( مانند دو  نیاز( و امنیت تأمین و
فلسفه سیاسی مدرن بوده و هستند و هریک از فالسفه سیاسی  فرازوفرودرمز ، بال

_______________________________________________________ 
 .22/08/1832اسالمی  انقالبرهبر معظم . 1
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. اندهکرده ارائ و الگوهای سیاسیها تحلیل ؛باهماین دو  یبازهمدر نسبت و ، تا امروز
)به لحاظ تفاوت و تعریف  ایران هم ابعادحال در نظریه و نظام جمهوری اسالمی 

گریزی و نظم یزیگرقانون انسان( و هم تعامل آزادی و امنیت متحول شده است.
 کیفوموجود در فرهنگ عمومی تابعی از برداشت ناموجه از آزادی یا نقصان در کم

 ،با تحول و تحمیل امر مدرن بر زیست و جامعهتناسبی ما آزادی اجتماعی است، ا
 ینلذا با الگوهای پیشآفرینی نداشته، و روابط اجتماعی نوآوری و الگو افزارهانرمدر 
حاکمیت روابط شخصی /گمنشافتی( به استقبال دوره جدید رفته و در  ال،مثبرای )

بوروکراسی و حكمرانی هم که نقش ابزار  ،نیبنیدرا .میاافتادهنوینش های مخمصه
قواره بار خاطر شده و بی ناساز و شدتبهمبادله اجتماعی و سیاسی را دارد 

 هنجار و آنومیک نزدیکبی کند تا آنجا که به جامعهمی تولید نارضایتی خودخودبه
ین رهم بدت، و حكومت المالبیت، عمل به قانون و احترام به حقوق دیگران شویم.می

 راه رسیدن به هدف است. ترین و هم مهجور

 الیههبدکترین اجتماعی پیشنهادی در این عرصه با توجه به نظریه تالزم الیه
ظم ن حق آزادی)از/ به( + تكلیف التزام به قانون=» حق و تكلیف (1836)نبویان، 
و احقاق حقوق عامه با حمایت  1نظارت ناصحانه، شهروندی عادالنه، «عمومی
های اگر نظام، جامعهسازی در این عرصه باید از حقوقی ،البته یه است.یقوه قضا

 د.کرشدت احتراز هب دهد قرار الشعاعتحتاخالقی را 

 و ملتعا متراکمهای شبكه و اعتمادبر مبتنی اجتماعی سرمایه اجتماعی: روابط -4
 هدف بدیلی در توسعه ملی و نیل بهبی سهم جمعی عمل مشوق هنجارهای

 از شكل این که است اینها سرمایه دیگر با، اجتماعی سرمایه تفاوت. دارند
 اعضای مشارکت و اعتمادبر مبتنی اجتماعی تعامالت و روابط حاصل سرمایه
 تهاسگروه به متعلق اجتماعی سرمایه ،گریدعبارتبه. است اجتماعیهای گروه

 هک است این دیگر تفاوت. ندارد وجود فیزیكی و عینی شكل به و افراد نه و
 صورت در و یافت خواهد افزایش ،شود مصرف بیشتر هرچه اجتماعی سرمایه

_______________________________________________________ 
 .مردم بر مردم.مردم بر دولت.دولت بر مردم.حاکمیت بر دولت .1
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، وحدت مانند اسالمی اصول بررسی .گذاشت خواهد کاهش به رو مصرف عدم
 فضایل طورهمین و اجتماعی تكافل، مرابطه و مصابره، مشورت، تعاون، اخوت
 که میابییدرمو...  روییخوش، ظن حسن، عهد به وفای، صداقت مانند اخالقی
 یهسرما مختلف سطوح و انواع بر اجتماعی و فردی ابعاد در اسالمی اصول اجرای

، . مشارکت و سرمایه مشارکت مردم(1811)افسری،  دارد زیادی ریتأث اجتماعی
معظم رهبر  هست.ین دارایی اجتماعی انقالب اسالمی بوده و ترمهمشک بی

 فرمایند:می بارهنیدرااسالمی انقالب 

 لمث نیامد؛ وجودبه نظامی حرکت با، نیامد وجودبه کودتا با[ اسالمی]انقالب
 حكومت ،برداشتند را حكومتی یک رفتند نظامی افسر عدّه یک که هاانقالب از بعضی
، ردمم عزم با آمد؛ وجودبه مردم هوسیلبه انقالب این، نه گذاشتند؛ شجایبه دیگری

 با ،کرد دفاع خود از نیرو همین با آمد؛ وجودبه مردم ایمان با، مردم انقالب نیروی با
 یرانا مردم این نترسیدند؛ که بودند مردم این. دواند ریشه و ماند باقی هم نیرو همین
 النّاسُ هُمُلَ قالَ اَلَّذینَ: شدند شریفه هآی این مصداق و کردند ایستادگی که بودند عزیز
 مدام .الوَکیل ن عمَ وَ اهللُ حَسبُنَا قالُوا وَ ایمانًا فَزادَهُم فَاخشَوهُم لَكُم جَمَعُوا قَد النّاسَ ا نَّ

 تهدید از هن مردم، کنیممی تحریم گفتند مدام، کنیممی حمله گفتند مدام، شدیم تهدید
، سربلند، اعشج، نترس شدند؛ فلج تحریم از نه، ترسیدند تحریم از نه، ترسیدند نظامی
، ما مختلف قشرهای، ما مردم. باشد همین باید هم پس این از دادند؛ ادامه را حرکت
، ما مسئوالن، ما نیمحقق، ما دانشگاهیان، ما ورانپیشه، ما ونیروحان، ما یهاجوان
 هک- بكنند حرکت انقالبی و بمانند انقالبی باید ما هایمجلسی، ما هایدولتی

 با را راه این بتوانیم تا باشند انقالبی همه و -کرد خواهم عرض را ییهاشاخص
 وهفتمینبیست مراسم در بیانات 14/08/1815 .بدهیم ادامه و برویم پیش موفقیت
 .(ره)خمینی امام رحلت سالگرد

 انندم سیاسی مسائل در را مردمی مشارکت» :اندنوشتهنیز در بیانیه مهم گام دوم 
 یزیاستكبارست و ملّی هایصحنه در حضور، داخلی هایفتنه با مقابله، انتخابات

 هایفعالیت و هارسانیکمک مانند اجتماعی موضوعات در و رسانید اوج به
 از پس. داد چشمگیر افزایش، بود شده آغاز انقالب از پیش از که نیكوکاری
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 اجتماعی کمبودهای و طبیعی حوادث در رسانیخدمت همسابق در مردم، انقالب
 .«کنندمی شرکت مشتاقانه
 اتخاطر در پهلوی رژیم در انگلیس سفیر آخرین «پارسونز آنتونی» آنكهحال

 ودندب عبارت که بود استوار قدرت اصلی بنیاد دو بر پهلوی رژیم: »نویسدمی خود
 هلویپ رژیم حامی که کشوریعنوان به انگلیس سفیر اعتراف این «ساواک و ارتش :از
 پهلوی رژیم در یمؤثر نقش و جایگاه مردم که است این دهندهنشان خوبیبه، بود

 به، رانای اسالمی انقالب پیروزی برکت به اما ،نداشت مردم اتكابه، رژیم و نداشتند
 دممر دش موجب انقالب بزرگ دستاورد این. شد داده پایان بینش و سیاست این
 و قوانین وضع، حكومتی ساختارهای ینترمهم در ایکنندهتعیین و اصلی نقش
 از قبل چه( ره)خمینی امام حضرت. باشند داشته کشور اداره نیز و هاپرسیهمه

 و ارزش آن برای حقیقتاً و داشته مردم نقش بر تأکید همواره بعدازآن چه و انقالب
 همراه و مخاطب، انقالب پیروزی از بعد و مبارزه دوران طول در. بودند قائل اهمیت
 همه و معرفی کشور مسئوالن نعمتیول را مردم، امام. بودند مردم توده امام اصلی
 .کردندیم سفارش و دعوت آنها به خدمت به را مملكتی هایمقام
 ی فرهنگی است باموضوع در اندیشه سیاسی اجتماعی شیعه بین تقوا که  
سالمت اجتماعی و انسجام جامعه رابطه و همبستگی ، سرمایه اجتماعیهای مؤلفه

 گونهاین البالغهنهج 112 خطبه در السالمهیعلمنین علی ؤوجود دارد. امیرالم
 ضمائر وءوس السرائر خبث اال بینكم فرق ما، اهلل دین علی اخوان انتم انما:» فرمایندمی
 داخ دین براساس شما که همانا «والتوادون تباذلون وال تناصحون وال توارزون فال
 و درونیای هناپاکی تنها و هستید پیوسته و برادر یكدیگر با است فطرت آیین که

 و تعاون جهیدرنت که است شده شما میان جدایی و تفرقه موجب زشتهای انگیزه
 .است برخاسته شما میان از محبت و دوستی، بخشش، بذل، نصیحت، همیاری
 هاانسان که اندیاجتماعمخل سالمت و صداقت و اعتماد ها هوس وها فتنه همچنین

ها نظام اسالمی بتواند از فتنه و نشود اختالفات باعث تا باشند دوربه آن از باید
 انما بدء وقوع الفتن اهواء تُتبع. :حضرت فرمودند رو،ازاین ،کند جلوگیری

ن و امفسدعلنی  مجازاتبا انواع  ایجامعهضد فساد در های اگر برنامه
 یبازسفتهو  یخوارنیزمهمچنان در کاهش رانت جویی و ، آن ایرسانهبازنمایی 
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 خودرو)زمین و مسكن و ارز و سكه و  مولد اقتصادسوزریغو هجوم به بازارهای 
ا نیست ی اثربخش، ساختاری فسادریغو...( و ادراک مردم از سطح ساختاری یا 

 نسبتاًجمهوری از مردم ریاست دهندگانیرأدرصد  50اگر منتخب بیش از 
 و کمتر دهدمی ( تقاضای انصراف از دریافت یارانهدهندگانشیرأتوانمند)عمده 

 یاگر همكاری مردم در عدم استفاده از خودرو، دهندمی از ده درصد پاسخ
د اگر اعتما، نزدیک به صفر است شهرهاکالنشخصی برای کاهش بحران هوا در 

جار( ت خصوصاًگردش بازار و روابط یک صنف نیست )متقابل و اعتبار محور 
 در نسبت با هر  خصوصاًوضعیت کاهشی سرمایه اجتماعی  سبب بهاینها  و...

 تعامل و همكاری اجتماعی است که دولت یک سر آن باشد. سرمایه موضوع
 را کاهش عملهای هزینه و کندمیسهل  را اجتماعیهای گروه اعضای میان
 یگروهدرونهای همكاری سوخت موتور در انندم اجتماعی سرمایه. دهدمی

 متریک هزینه با خود اهداف به گروه دستیابی باشد باالتر آن میزان هرچه و است
 یهنجارها و اعتماد مانند هایویژگی نبود سبب به گروهی در اگر. گیردمی انجام
 یهمكارهای هزینه، نباشد فراهم کافی اندازهبه اجتماعی سرمایه، مشارکت مشوق
 و نظارتیهای نظام برقراری به بستگی عملكرد تحقق و یافت خواهد افزایش
( 1818 ،ا)ایسپ پیمایش سرمایه اجتماعیبراساس  .کرد خواهد پیدا پرهزینه کنترل

از کارآمدی اکثر نهادهای رسمی در حل  بینیپیشامید و ، شاخص رضایت
حتی  واست تورم و فساد به کمترین میزان رسیده ، بیكاری خصوصاًمعضالت 

روابط اجتماعی های شبكه ،سال آینده نیست! البته 10شدن در  امیدی به بهتر
الح اص مبدأ)مردم به مردم( وضع بهتری دارد و همین  یافتهتعمیمعمومی و اعتماد 

 ،تدبیر اصلی رو،ازاین قرار گیرد. مدنظرو درمان باید در الگوی پیشرفت 
ملی  بر یاریگری تأکید پایدارسازی و تقویت شبكه و روابط اجتماعی مردمی با

مدیریت تصویر و اصالح ادراک عمومی شده از  طبعاً گری دولت است.و تسهیل
 موردتوجهحاکمان و مدیران هم باید در بخش فرهنگ و ارتباطات ، فساد دولت
 رو، نازای .سرمایه اجتماعی استپیشنهاد مكمل دیگر اعتماد باوری در  قرار گیرد.

 سطح شامل که دارد سطح چهار اسالمی یهاآموزه برمتكی اجتماعی هیسرما
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 ههم. شودیم کالن و نگرشی و، خرد و نگرشی، کالن و رفتاری، خرد و رفتاری
ن توکلی، پوربهروزا) دارد قرار الهی یهاوعده به اعتماد لوای تحت ارکان این

 (.511-501صص.  ،1815محمدیانی علی 
طبقه متوسط شهری و زندگی روزمره شهری در  هایچالششهرنشینی و ، شهر

رازی در فاسالمی است.رهبر معظم انقالب  قرارگرفتهسند فعلی به جد مورد غفلت 
 روتمندانث نفوذ از یریرناپذیتأث به مدیریت شهری در این سه دهه به شانیهاهیتوصاز 
ساد مانند عدم ف تریهیبدبه اموری ها این در کنار توصیه .اندکردهاشارهثروت  جاذبه و
صداقت و خدمت به مردم ، یخوارنیزمو  ستیزطیمحعدم تخریب ، ریااد

و...حاوی یک مضمون اجتماعی بسیار مهم است که اگر با نسخه و فرمان نظام 
اجتماعی خاصی هستند که و روابط ها ارزش مأمن، اداره شوندها ساالر شهرسرمایه

الگوی مطلوب زیست شهری  تنهانه سود و رقابت و اتمیزم را حاکم خواهد ساخت؛
مدرنیته ناهمگون سرازیر شبه هایچالش»و  «شهری هایآسیبمواجهه فعال با »بلكه 

های اصالح بافت»یا  «شهرهای قدیمی»و  «بر فضا و معماری شهرهای موجود
نیازمند تدبیری  «توأماناز طریق ایجاد اشتغال و اسكان  غیراجتماعیو  ایحاشیه

 یریگشیپ، غیرعاملتوسعه است. از منظر پدافند  ایرانی  -اسالمیاساسی در الگوی 
را در معرض هجوم  شهرهاکالنتداوم سیاست و اقداماتی که شهرهای بزرگ و  از

و باید در  رداهمیت دابسیار ، کندمی خود هویت و...بی، بزهكار، فقیرهای حاشیه
 د.کردکترین شهری نظام از این منظر غور 

اجتماعی بین مذاهب و اقوام ایرانی  تدبیر و الگوی مختار اتحاد و همزیستی -5
، گری)سلفی یمذهبشبهسكوالر  -مدرنهای محرک خاطر به الخصوصیعل

و محورهای مهم  مسائلقومی از های هویت1سیاسی شدن طبعاًو  (یگریافراط
 دو اب، گذشته قرن در مدرن یهایسازملت ،گریدعبارتبه .است الگوی پیشرفت

_______________________________________________________ 
مورد  ایران در را مدرن دولت یریگشكل «1863 ایران در ییگراقوم و قومیت» کتاب در احمدی . حمید1

 برای روشن ،اثر این در وی. دهدیم توضیح را آن آوردنده وجودبه علل و روند واست  داده قرار لیوتحلهیتجز

 بلوچستان و کردستان، آذربایجان منطقه سه در زبان و مذهب شدن سیاسی نهیزم در را ییهانمونه ،مطلب شدن

 .دهدیم قرار بحث مورد
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 گراییمذهب چالش: اندبوده مواجه توسعهدرحال جوامع در فرهنگی عمده چالش
 در یفرهنگ و قومی طلبیهویت چالش و سیاست و اجتماع یسكوالرساز برابر در

 تهگذش از که است کهن کشوری ایران زبانی. و فرهنگیسازی همسان پروژه مقابل
 متنوع جامعه»باید آن را  علناًو  است کرده تجربه را فرهنگی تنوع تاکنون دور

 بنیادین یهاتفاوت قومی چند و چندملیتی متنوع جوامع سایر با که دانست «فرهنگی
ها دولت روابط نیز و قومی بین مناسبات تا است شده موجبها تفاوت همین. دارد
 نشان ار زیادی اختالفات قومی یهااستیس و روابط رایج الگوهای با ایرانی اقوام با

 وامعج بعضی برخالف ایران فرهنگی تنوع که است این تفاوت مظاهر از یكی .دهد
 شدهن قومی بین کشمكش و سیاسی ناهمسازی بروز موجب تاریخ طول در، متنوع
 والتتح برخی رغمبه حتی. اندداشته زیآممسالمت زیستها گروه این بلكه ،است
 در یاقدامات بلكه، قومی بین ستیزه نه رخدادها این، ایران تاریخ از مقاطعی در قومی

 بوده حاکم طبقه یتیکفایب و استبداد با مقابله، سرزمین حفظ، یزیستگانهیب راستای
 اطرخ به نه نیزها حكومت علیه اعتراضی تحرکات بعضی تكوین، عالوهبه. است

 از انتصی و آن خودکامگی و استبداد علیه بلكه، خاص قومیتی از دولت تشكیل
 میقو یهاگروه زیآممسالمت همزیستی. است گرفته صورت خود فرهنگی حقوق
 که اردد خود بودن ایرانی بر ایرانیان همه مشترک باور و معنایی نظام در ریشه ایران
 این. است شده متأثر اسالم بخش انسجام دین و آنان مشترک تاریخ خاستگاه دو از
 که دنکن تعریف یاگونهبه را خود هویتی منظومه ایرانیان تا شد باعث عنصر دو
 اکنونت بلكه ،باشند داشته همزیستی یكدیگر با قومی متنوع یهاگروه تنهانه
، و مؤذن کریمی) نگیرد قرار شانایمل هویت با تعارض در آنها قومی یهاتیهو

برخی اندیشمندان الگوی وحدت در کثرت را مناسب شرایط ایران (. 1810
 (.1836، لوتقی) انددانسته
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خاص: الگوی مرسوم و متداول حاکم بر این های گروه از اجتماعی مراقبات -6
 جوومددکاری اجتماعی جستهای و مهارت 1در نظریات عمدتاً، توسعه مسئله
تشدید  .2است ازیموردنو بومی در این حوزه ایرانی  -اسالمیشود و فرمولی می

 و انقالب اسالمیمعظم  رهبراجتماعی که به ورود صریح و مستقیم  هایآسیب
 است. مسئلهعمق و حجم این  دهندهنشان ،شدمنجر  ایویژهتشكیل ستاد 

 ان که خودپذیرآسیبکشیدگان و رشد و تربیت محرومیت، 8مددکاری فرهنگی
های و نسخهها گزینه، اندبودهقربانی الگوهای خطی توسعه شهری و ملی 

 در خصوص نشده است. مندبهرهجامعی  یپردازهیازنظرپیشنهادی است که هنوز 
شیوع به زنان و نوجوانان ، اعتیاد به مواد مخدر چالش جدی تغییر الگوی مصرف

ین رتمهمدر الگو قلمداد نكرد.  تأمل رقابلیغو  یجزئ را آنرا باید جدی گرفت و 
راغتی( فهای خانه و محیط، )مدرسه چتر تربیتی جامع تأمین تدبیر در این عرصه

و حمایت از تشكیل خانواده  پذیرآسیببا محوریت مسجد برای نوجوانان 
 یا مطلقه است. ازدواجناامید از  ساالنبزرگ

اما الگوی  ،شودمی دغدغه احساس ازآنجاکه، توسعههای در برنامه معموالً -6
یم: هست با چنین راهبرد! یا دستوراتی مواجه، نیست موردنظرو کالنی  بخشجهت

عه برنامه توس شأن اساساًاز اینكه  گذشتهاجتماعی  تأمین تدوین نظام جامع رفاه و
 اما ،بسنده کرد ییگویکلبه چنین  تواننمی در الگوی پیشرفت هم چیست و...

_______________________________________________________ 
 و مقایسه تبیین، (،1818) معارفوند معصومه و باباپور محمد بابائیان، نسرین فرمانی، عذرا ،عطیه باف،. حاشیه1

  .8(8ماعی )اجت مددکاری فصلنامه ،سیستماتیک( مرور )یک اجتماعی مددکاری یهاهینظر یریگشكل فرآیند تحلیل

 داننیازمن و درویشان از و ندارند چاره راه که آنان …: »فرمایندمی کارگزارانشان از یكی به خود سفارش در( ع)علی . امام2

 خود روی به است عطایی مستحق و خواهنده است مستمندی طبقه این در که اندماندگانیبرجا بیماری از و بینوایان و

 المالتیب از بخشی و دار پاس نهاده، اتعهده به را آن نگهبانی و داده اختصاص آن به را خود از حقی خدا برای و نیاورده،

 جای دیدی را خدا چون که کن رفتار چنان آنان با و واگذار... آنان به شهر هر در را خالصه یهانیزم یهاغله از بخشی و

 (.885-886 .صص ،1860 )شهیدی، «.و... دیگران از نیازمندترند انصاف به مردم میان از گروه این که بماند عذرت

)زیر نظر دکتر  سال گذشته 4ل اجتماعی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در یو مورد اعمال میز مسا مدنظرالگوی  .8

 .جعفری( بابایی و علی اهللحبیب



 1911(، پايیز 1)پیاپي اول ، شماره اولسال  اقتصادیمطالعات امنیت   49

 

لگوی ا دقیقاًمرکز الگو با رفع انحصار در رویكرد اقتصادی باید عدالت اندیشكده
 شیوبمکمطالعاتی که بر مبتنی)یا رفاه یا هردو؟( را  عدالتبر مبتنیسالمت اجتماعی 

 .کندمعرفی  اجتماعی تأمین در کشور موجود است و رهیافت اسالمی به

 بندیجمع

از ، اجتماعیهای کمال در شاخصمطالعه این مقاله تحقق پیشرفت و براساس 
انسجام  را، زیاندصلحدر زمان  غیرنظامیدفاع های ترین مؤلفهسازو مصونترین پیشگیرانه

 الگوی پایه پیشرفت که رو،، ازاینکنندمی و همبستگی و سالمت اصل جامعه را محقق
یات سیاستی توسعه در جمهوری اسالمی ایران است نسبت به ازنظرشک مجموعی بی

 بین دارد و با توجه به تحقیقات مفصل مورد مرور این تحقیقهایی نقصان موضوعاین 
 .افزود یادشدهتوان تدابیری مهم را به سند می
 

 (9جدول )

 حوزه
موضوع تدبیر 

 یسیتأس
 متن

عدالت 
 اجتماعی

 ملی گذاریسیاست
 عدالت، بومیهای شاخص پایشبر مبتنی عادالنه حكمرانی

 نابرابری زمینه نفی و استحقاق، پایه انسان

 حقوق شهروندی
 با عامه حقوق احقاق و ناصحانه نظارت، صالحانه شهروندی
 یه کارآمد  عادلیقضا قوه حمایت

 اجتماعی بر بخش عمومی تأمین ابتنای اقتصاد سیاسی اجتماعی تأمین

 بازتوزیع ثروت
 رایب خالص درآمدبر  تأکید عدالت مالیاتی با جانبههمهتحقق 
 اجتماعی تأمین منابع تأمین

سرمایه 
 اجتماعی

 مشارکت
 أکیدت با مردمی اجتماعی روابط و شبكه تقویت و پایدارسازی

 دولت گریتسهیل و ملی یاریگری بر

 همبستگی
تگی به تحقق همبسبازمهندسی نظام سیاسی و اقتصادی معطوف

 درونی شكاف و نفاق اجتماعیهای اجتماعی و نفی تكانه
امنیت اجتماعی 

 فرهنگی
 تنوع و تكثر

 اصلر بمبتنی مذاهب و اقوام انگاریفرصت و آمیزانسجام تنوع
 کثرت در وحدت
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 سالمت اجتماعی
 با( فراغتیهای محیط و خانه، مدرسه) جامع تربیتی چتر تأمین

 از + حمایت پذیرآسیب نوجوانان برای مسجد محوریت
 مطلقه یا ازدواج از ناامید ساالنبزرگ خانواده تشكیل

 آوریتابصیانت و 
 اجتماعی

فرض ر بمبتنیآرایش آفندی و پدافندی نظام ارتباطات بحران 
 جنگ هیبریدی دشمن

 هاي تحقیقمنبع: يافته

 كتابنامه

مطالعات  پژوهشكده :رانته .امنیتروش و نظریه در  .(1838قدیر ) ،نصریو  ؛افتخاری، اصغر
 .راهبردی

 ،ای قرآن کریمرشتههای میانپژوهشفصلنامه  .سرمایه اجتماعی در اسالم .(1811افسری، علی )
1(8،) 113–101 . 

از  ییهاهداقمی پیشرفت: نایرا -یالمی اسودر الگ وی در چیستی الگملتأ .(1816) جتبیم سید، امامی
 .28-1 (،5)2 ،فصلنامه مدیریت دولتی ایران. عمومیگذاری مشیخطظر من

 فرهنگ و ارشاد اسالمی. وزارت و کشور وزارت ،پیمایش ملی سرمایه اجتماعی .(1818) ایسپا
 انقالب از پس ایران در اجتماعی عدالت سیاست الگوپردازی .(1814) مهدی، پوربراتعلی

فصلنامه  .هنجاری و شناختیهستی روایت دو ناسازنمایی به پاسخی اسالمی؛
 .52-85(، 3)8 ،اسالمی سیاست یهاپژوهش

تنوع قومی، سیاست چندفرهنگی و الگوی شهروندی : بررسی موردی:  .(1836) لو، فرامرزتقی
 .15-11، (85)1، مطالعات راهبردیفصلنامه ، ایران

 جوهره فهم .(1816) محمدصادق ،جهرمی زادهو تراب ؛سیدعلیرضا ،سجادیه ؛حسین، سرآبادانی
 صادق امام دانشگاه :تهران .عدالت عرصه در یاخامنه اهللتیآ حضرت اندیشه

 .السالمهیعل
 .(ترجمه، سیدجعفر شهیدی) البالغهنهج(. 1860) سیدرضی

 ریزیبرنامه و اجتماعی گذاریسیاست در اجتماعی مددکاری جایگاه .(1831شریفیان ثانی، مریم )
 .1-21 (،13)1، اجتماعی علوم فصلنامهاجتماعی،  رفاه کالن

، مزینانی تاج) اجتماعی گذاریسیاست مرجع .(1811) راولینگسون کارن و می مارگارت، الكاک
 صادق علیه السالم. امام دانشگاه :تهران مترجم(.
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تنوع فرهنگی و تداوم همزیستی آنها در ایران.  .(1810محمدهادی ) ،و مؤذن ؛کریمی، علی
 .52 – 25(، 45)12 ،مطالعات ملیفصلنامه 

 پایه سند ارزیابی .(1813) شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران مجلسهای پژوهش مرکز 
  خرداد. 16453: مسلسل شماره 800: موضوعی کد پیشرفت ایرانی ه اسالمی الگوی

، (13)5، معرفت فلسفیفصلنامه  .حق و تكلیف و تالزم آنها .(1836نبویان، سیدمحمود )
 .216ه258
 .131-206 (،88)1، قبسات فصلنامهآن.  لمسائ و اجتماعی (، عدالت1838واعظی، احمد )

https://paydarymelli.ir/fa/content/20. 

 اسناد و مصوبات

 امنیتی مصوب و دفاعی خودکفایی حوزه در نظام کلیی هاسیاست
 .ایران اسالمی جمهوری توسعه چهارم ساله 5 برنامه قانون 121ماده 11بند 

 .ایران اسالمی جمهوری توسعه ساله 5 برنامه قانون 281 و 215، (ک بند) 201، 111، 113 مواد
 .ایران اسالمی جمهوری توسعه ساله 6 سینوشیپ 58 بند( 8-58) و( 2-58) زیربندهای

  .سرزمین آمایش ملی سند( 1) ماده 15 بند
 .کشور غیرعامل پدافند سازمان اساسنامه
غی نظام ابال مصلحت تشخیص مجمع مصوب) غیرعامل پدافند حوزه در نظام کلیی هاسیاست

21/11/1831) 
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