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Abstract
Background and Aim: Social health is one of the dimensions of health. One of the intrinsic duties of the
health system is to provide the necessary basis for improving the quality of life of individuals and developing
social health indexes. This issue causes social security feeling that is necessary for sustainable national security.
The aim of the current study is to explain the relationship between social health and sustainable national security.
Methods: A library study was performed by reviewing scientific documents using the study keywords.
Results: "Lack of poverty"; "lack of violence"; "controlled population growth"; "judicial justice (equality before
the law)"; "human rights"; "free public education"; "public access to health services"; "security"; "freedom of
opinion"; "feeling satisfied with life"; "insurance coverage"; "equitable distribution of income"; "employment and
lack of unemployment"; "ethnic-racial and regional nondiscrimination"; "democracy" and "government legitimacy
and democratic oversight of government" are components of social health.
Conclusion: The relation between social health with national security and social security is similar to the
relation between blood circulation in the heart. Social health is related to social security and, consequently,
national security and its sustainability. Sustainable security is culturally centered social security. This concept's
definitive requirement is social security, which is rooted in social health.
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چکیده
زمینه و هدف :سالمت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت است .از وظایف ذاتی نظام سالمت ایجاد بسترهای الزم برای ارتقای کیفیت
زندگی آحاد مردم و توسعه شاخصهای سالمت اجتماعی است .این امر به نوبت خود موجب احساس امنیت اجتماعی است که الزمه امنیت
پایدار ملی است .هدف مطالعه حاضر تبیین رابطه سالمت اجتماعی با امنیت پایدار ملی میباشد.
روشها :مطالعه کتابخانهای با بررسی اسناد و مدارک علمی در کلید واژه های مطالعه انجام شد.
یافتهها :سالمت اجتماعی از ابعاد سالمت همه جانبه و هماهنگ با سایر ابعاد فیزیکی ،روانی و معنوی سالمت ،در امنیت و توسعه پایدار
جامعه تأثیر گذار است" .فقدان فقر"؛ "فقدان خشونت"؛ "رشد کنترل شده جمعیت"؛ "عدالت قضایی (برابری در پیشگاه قانون)"؛ "حقوق
بشر"؛ "آموزش همگانی رایگان"؛ "دسترسی همگانی به خدمات سالمت"؛ "امنیت"؛ "آزادی عقیده"؛ "احساس رضایت از زندگی"؛ "پوشش
بیمه"؛ "توزیع عادالنه درآمد"؛ "اشتغال و فقدان بیکاری"؛ "عدم تبعیض قومی-نژادی و منطقهای"؛ "مردم ساالری" و "مشروعیت دولت
و نظارت مردم ساالرانه بر حکومت" از مؤلفههای سالمت اجتماعی هستند .رضایتمندی؛ تعلقات اجتماعی؛ همبستگی و وفاق فرهنگی،
اجتماعی؛ قانونگرایی و روحیه همکاری مردم با یکدیگر و با حکومت از شاخصهای اصلی امنیت اجتماعی شده فرهنگ محور است.
نتیجهگیری :نسبت سالمت اجتماعی با امنیت ملی و امنیت اجتماعی ،نسبت گردش خون در قلب است .سالمت اجتماعی با امنیت
اجتماعی و به تبعیت از آن ،امنیت ملی و پایداری آن مرتبط است .امنیت پایدار ،امنیت اجتماعی شده فرهنگ محور است .با این مفهوم الزمه
قطعی آن امنیت اجتماعی است که ریشه در سالمت اجتماعی دارد.
کلیدواژهها :امنیت ،امنیت اجتماعی ،امنیت ملی ،سالمت ،سالمت اجتماعی.
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همه حقوق مادی و معنوی این اثر به موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تعلق دارد.
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مقدمه
سالمت اجتماعی از ابعاد سالمت همهجانبه و هماهنگ با سایر
ابعاد فیزیکی ،روانی ،و معنوی سالمت ،در امنیت و توسعه پایدار
جامعه ،تأثیرگذار است .سالمت اجتماعی نقش مهمی در کنترل
آسیب ها و ناهنجاریها و برقراری امنیت اجتماعی ،در بر دارد.
رضایت از زندگی ،نگرش مثبت به زندگی ،لذت بردن از زندگی،
داشتن انگیزه و روحیه شاد ،و عمل به رفتارهای دینی و اخالقی ،از
مؤلفه های مفهومی سالمت اجتماعی هستند .زندگی سالم
اجتماعی ،محصول تعامل اجتماعی بین "انتخابها و رفتار فردی"
و "محیط اجتماعی و اقتصادی احاطهکننده افراد" است .سالمت
اجتماعی بخشی از سالمت فرد است که در عرصه اجتماع به ظهور
میرسد .زمانی شخص را واجد سـالمت اجتماعی میشماریم که
بتواند فعالیتها و و نقشهای اجتماعی خود را در حد متعارف بروز
و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس پیوند و
اتصال کند .سالمت اجتماعی یک سرمایه ارزشمند حیاتی و از
مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد و خالقیت افراد در
جامعه میباشد .در مطالعه ادریسی و همکاران دو متغیر احساس
امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی نقش پر رنگتری را در ارتقای
سالمت اجتماعی ایفا میکنند (.)1
از اثرات سالمت اجتماعی بر جامعه ،احساس امنیت اجتماعی
است .امنیت نیازی اساسی و همگانی است که با داشتن ابعاد
اجتماعی و فرهنگی ،اهمیت و ضرورتی انکار ناپذیر در زندگی
اجتماعی دارد و همه افراد بعد از رفع نیازهای زیستی ،به آن نیاز
مبرم دارند .افراد برخوردار از سالمت اجتماعی ،با موفقیت بیشتری
میتوانند با مشکالت ناشی از ایفای نقشهای اصلی اجتماعی کنار
بیایند ( .)2امنیت اجتماعی به معنی حفظ سیستم اجتماعی است؛
به گونهای که اجتماع ،خانواده و فرد در مقابل تهدیدها و
ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی یا شخصی ،ایمن و از سالمت
زندگی خود اطمینان داشته باشند (.)3
غفلت از این بعد سالمت ،غفلت از امنیت اجتماعی و به تبع
آن نوعی تهدید برای امنیت ملی بشمار خواهد رفت .در این بخش
از مطالعه ،رابطه بین سالمت اجتماعی و امنیت پایدار ملی ،بررسی
و تحلیل شده است.
ادبیات نظری
سالمت اجتماعی
سالمت اجتماعی از اساسیترین معیارهای رفاه اجتماعی و در
ارتقای کیفیت زندگی جامعه مؤثر بوده و خوب نگریستن به زندگی
و حیات جمعی را برای فرد فراهم میکند .متغیرهای رضایت از
زندگی ،نشاط اجتماعی و کیفیت زندگی ،تأثیر مستقیمی بر آن
دارند ( .)3سالمت اجتماعی با روابط بین فرد با دیگران و جامعه
ارتباط دارد .بهعبارتی دقیقتر سالمت اجتماعی مترادف با جامعه
سالم است ،که در آن برای همه افراد فرصت برابر برای دسترسی
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به کاالها و خدماتی که برای کارکرد تام و تمام یک شهروند
ضروری است ،وجود داشته باشد .در مفهوم سالمت اجتماعی ،نقش
عوامل اجتماعی سالمت ( Social Determinants of Health:
 ،)SDHبهطور فزایندهای مورد تأکید است در این ارتباط مفاهیمی
چون حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،یا مفهوم جامعتر ،سرمایه
اجتماعی ( ،)Social capitalبرای سالمت اجتماعی طرح میشوند
( .)4در تحقیقات انجام گرفته در ایران ،ابعاد سالمت اجتماعی
عبارتند از "فقدان فقر"؛ " فقدان خشونت"؛ "رشد کنترل شده
جمعیت"؛ "عدالت قضایی (برابری در پیشگاه قانون)؛ " حقوق بشر"؛
"آموزش همگانی رایگان"؛ "دسترسی همگانی به خدمات سالمت"؛
"امنیت"؛ "آزادی عقیده"؛ "احساس رضایت از زندگی"؛ "پوشش
بیمه"؛ "توزیع عادالنه درآمد"؛ "اشتغال و فقدان بیکاری"؛ "عدم
تبعیض قومی -نژادی و منطقهای"؛ "مردم ساالری"؛ "مشروعیت
دولت و نظارت مردم ساالرانه بر حکومت" (.)5
شاخص کیفیت زندگی
از شاخصهای سالمت اجتماعی و ناظر بر مؤلفههایی نظیر
"قدرت خرید"؛ "ایمنی"؛ "مراقبتهای سالمتی"؛ "هزینه
زندگی"؛ "نسبت قیمت ملک به درآمد"؛ "زمان رفت و آمد"؛
"شاخص آلودگی"؛ "شاخص آب و هوا"؛ است .شاخص کیفیت
زندگی بهطور سالیانه و در محاسبه با سایر کشورها مورد اندازهگیری
قرار میگیرد .شاخص کیفیت زندگی بهعنوان ترکیبی از چند متغیر
متفاوت اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و شرایط محیطی در نظر
گرفته می شود که غالباً از طرق گوناگونی بر توسعه انسانی و
اجتماعی در سطح فردی و جامعه اثر میگذارد .از این رو این
شاخص میتواند به عنوان ابزاری نیرومند در برنامهریزیهای
توسعهای در یک جامعه بکار گرفته شود (.)6
شاخص پیشرفت اجتماعی
این شاخص مقیاسی برای اندازهگیری رفاه اجتماعی است .این
شاخص نشان می دهد که کشورها با سطوح تولید ناخالص داخلی
مشابه ،می توانند سطوح بسیار متفاوتی از پیشرفت اجتماعی داشته
باشند (دفتر مطالعات رفاه اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی  .)1394سه بعد اصلی این شاخص عبارتند از (:)7
 رفع نیازهای اساسی
 اصول و مبانی رفاه
 دسترسی به فرصتها
برای سنجش این ابعاد اصلی شاخص پیشرفت اجتماعی
از مؤلفههای زیر استفاده میشود:
 میزان رفع نیازهای اولیه نظیر "مراقبتهای بهداشتی"؛
"وضعیت تغذیه"؛ "دسترسی به آب سالم"؛ "دسترسی به
پناهگاه و مسکن و امنیت شخصی"
 دسترسی به مبانی بهزیستی نظیر "دانش عمومی"؛ "دسترسی
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به اطالعات و ارتباطات"؛ "سالمتی و پایداری و ثبات
اکوسیستم"
 دسترسی به فرصتها نظیر "حقوق شخصی"؛ "انتخاب و
آزادی فردی"؛ "تحمل و ظرفیت مدارا و دسترسی به آموزش
پیشرفته"
شاخص توسعه انسانی
رویکردی است که بر افراد ،فرصت ها و انتخاب آنان متمرکز
است .در محاسبه این شاخص از مؤلفههایی نظیر "امید به زندگی
در بدو تولد"؛ "سالهای مورد انتظار برای تحصیل"؛ "حداقل زمان
تحصیل"؛ "متوسط درآمد ناخالص ملی"؛ استفاده میشود .به
عبارتی شاخصی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر کشور،
در سه معیار پایه از توسعه انسانی« :زندگی طوالنی و سالم»؛
«دسترسی به دانش و معرفت»؛ و «سطح زندگی مناسب (اشتغال
و بیکاری)» (ویکیپدیا) .ممکن است طول عمر ،دانش و درآمد در
کشوری افزایش یابد ،در حالی که شاخص توسعه انسانی آن افت
داشته باشد .هدف از توسعه انسانی این است که به انسانها کمک
کند تا توان فکری و استعداد نهفته خود را بروز دهند .مدیران و
کارکنان بخش بهداشت و درمان با نقش کلیدی خود در بهبود
شاخصهای بهداشتی ،سهم عمدهای در توسعه انسانی ،صیانت از
سرمایه انسانی و ارتقای جایگاه کشورمان در رتبه بندی جهانی
دارند (.)8
گزارش جهانی شادی
گزارش سازمان ملل متحد در باره وضعیت شادکامی در 156
کشور دنیا و بر اساس  6فاکتور اصلی زیر است:
 درآمد سرانه (سرانه تولید ناخالص داخلی)
 سالهای سالمتی در شاخص امید به زندگی
 حمایت های اجتماعی (وجود فردی که بتوان در مواجهه ب ا
مشکالت و گرفتاریها به او اتکا کرد)
 اعتماد و صداقت (میزان ادراک از نبود فساد در دولت و کسب
و کارهای تجاری)
 آزادی ادراک شده در اخذ تصمیمات زندگی و بخشش و
گشاده دستی (میزان کمک های اهدایی به امور خیریه)
در مطالعه میکائیلی و همکاران با عنوان "بررسی نقش عوامل
اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر شادی در جمعیت فعال شهر تهران"،
بین انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،میزان
درآمد خانوار و سن ،با شادی ،رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد
و این متغیرها قادرند  34درصد از واریانس کل تغییرات شادی را
تبیین کنند (.)9
شاخص رفاه لگاتوم ( )Legatum Prosperity Index
مؤسسة لگاتوم ،شاخصی را به نام شاخص موفقیت لگاتوم برای

اندازهگیری رفاه ،ایجاد کرده است .این شاخص ،رفاه ملی را شامل
ثروت و سعادت در نظر میگیرد .این شاخص به جز تولید ناخالص
داخلی ،عوامل دیگری مانند سرمایه اجتماعی ،سالمتی ،آزادی
سیاسی و کیفیت کلی زندگی را نیز در نظر میگیرد و معتقد است
که مرفهترین ملتها در جهان ،کشورهایی هستند که شهروندانی
آزاد ،شاد و سالم دارند ( .)10رتبهبندی وضعیت رفاه در کشورها بر
اساس مقایسه وضعیت آنها در حوزههای "ایمنی و امنیت"؛
"آزادی شخصی"؛ "حکمرانی"؛ "سرمایه اجتماعی"؛ "محیط
سرمایهگذاری"؛ "شرایط کسب و کار"؛"دسترسی به بازار و زیرساخت"؛
"کیفیت اقتصادی"؛ "شرایط زندگی کردن"؛"سالمتی"؛ "آموزش" و
"محیط طبیعی" انجام میگیرد.
امنیت اجتماعی
امنیت از نیازهای اساسی جوامع انسانی است .امنیت اجتماعی
به مفهوم توانایی یک جامعه برای حفظ خصوصیات اساسی خود در
برابر تحوالت و تهدیدات بالقوه یا بالفعل است ( .)11امنیت اجتماعی
بهعنوان یکی از حساسترین و مهمترین نوع امنیت ،از عناصر
اساسی حیات انسانهاست و کلیت جامعه را مد نظر دارد که در
قالب گروههای مختلف اجتماعی خودنمایی میکنند ( .)12امنیت
یکی از نیازهای اولیه ،بنیادین و فطری انسان است .انسان موجودی
فرهنگی و اجتماعی است و به همین دلیل در پی امنیت اجتماعی
فرهنگ محور است ،که امنیتی پایدار ،فراگیر و مطمئن باشد و
بتواند در سایه آن به حیات اجتماعی تعالی جویانه و کمال خواهانه
خود و همنوعانش برسد .امنیت از یک سو ،تمام زوایای زندگی فردی
و اجتماعی انسان را دربرگرفته و در سطوح روانی ،فرهنگی و
اخالقی و نیز رفتارهای اجتماعی انسان قابل مشاهده و مطالعه است
و از سوی دیگر ،بر حوزههای فردی و اجتماعی تأثیرگذار است (.)13
ناامنی اجتماعی
عبارت است از مجموعه حرکتهای عمدی و تحوالت عادی
که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروههای اجتماعی را مخدوش
میسازد (.)13
تعریف مطالعه حاضر از امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی ،ریشه دار در ارزشهای اخالقی و اعتماد
اجتماعی و بخشی مهم و جدایی ناپذیر از امنیت ملی و از
شاخصهای اساسی رفاه انسانها است .رشد جامعه و افراد آن در
گرو تأمین این نیاز اساسی است .مجموعه کارگزاران حکومت ،مردم
و سایر ذینفعان ،نسبت به تأمین ،حفظ ،نگهداشت و استفاده متوازن
و عادالنه ،از آن در پیمانی ملی و ناگسستنی متحد و متعهد هستند.
امنیت اجتماعی پدیدهای ادراکی و احساسی در ذهن مردم و
حاکمیت است و عدالت اجتماعی ،امنیت شغلی و مسکن ،مبارزه با
مفاسد و انحرافات اجتماعی ،نظارت عمومی و امر به معروف و نهی
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از منکر از مؤلفههای ضروری آن طبق اندیشه امام خمینی (ره)
است ( .)14در بعد سلبی آسیبهای آن عبارتند از :احساس ناامنی
ذهنی و اجتماعی ،احساس بی اعتمادی (در سطح فردی ،اجتماعی،
نهادی و سیاسی) ،کاهش سطح مشارکتهای اجتماعی و سیاسی،
افزایش روحیه قانونگریزی و احساس بی عدالتی.
ابعاد سالمت اجتماعی
توکل در مطالعه خود لیست جامع و طبقه بندی شدهای از ابعاد
و محورهای سالمت اجتماعی ارائه داده است (:)4
 ابعاد معیشتی -اقتصادی شامل" :دسترسی به مسکن و آب
مناسب"؛ "توسعه اقتصادی ،فقدان فقر و درآمد خوب
سرانه"؛ "کاهش درصد بیکاری و وضع مطلوب اشتغال" و
"محیط کار حامی فرد و خانواده"
 ابعاد اجتماعی شامل" :صلح ،امنیت یا احساس امنیت"؛
"توزیع مناسب درآمد و عدالت اجتماعی ،قومی-نژادی،
منطقهای و قضایی"؛ "وجود شبکههای ارتباطی و حمایتی
کافی"؛ "توسعه مهارتهای اجتماعی و مهارتهای
زندگی"؛ "مشارکت اجتماعی"؛ "رعایت اخالق اجتماعی" ؛
"وجود امکانات تفریحی کافی و مناسب" و "دسترسی به
سامانههای ترابری و حمل و نقل مناسب"
 آسیبهای اجتماعی شامل":کاهش میزان تولدهای تک
والدی"؛ "کاهش نرخ خودکشی"؛ "پایین بودن سو مصرف
مواد"؛ "مهار الکلیسم و سوانح ناشی از آن"؛ "کاهش میزان
کودک آزاری و سو استفاده از کودکان"؛ "کاهش میزان جرم
و بزهکاری"؛ "کاهش خشونت در رفتارها و مناسبات
اجتماعی"؛ و"کاهش میزان طالق"
 ابعاد سالمتی نظیر"کاهش میزان مرگ و میر نوزادان"؛
"دسترسی به خدمات سالمت و پوشش فراگیر بیمه"؛ "تعداد
بیماران روانی تحت مراقبت در مراکز تخصصی"
 ابعاد جمعیتی شامل" :رشد کنترل شده جمعیت"؛ "افزایش
امید به زندگی"؛ "کاهش میزان بارداری و زایمان مادران
نوجوان یا بیسواد"؛ "کاهش میزان متولدین کم وزن ،ب ا
تأخیر یا بدون مراقبتهای پیش از تولد"
 ابعاد آموزشی شامل" :آموزش و پرورش همگانی"؛ "کاهش
نرخ ترک تحصیل یا عدم ثبت نام در مدرسه"؛ "تعداد دانش
آموختگان دبیرستانی"؛ "توسعه دانش و منابع انسانی"
 ابعاد زیست محیطی شامل" :محیط زیست پاک و امن" ؛
"حکمروایی شایسته و مدیریت توانمند"؛ "مصرف مسئوالنه
منابع که ضامن پایداری درازمدت آنها باشد"؛ "محافظت
از محیط طبیعی در برابر تهدیدات سالمت و بقای نوع بشر
و نیز تهدیدات پایداری زیست بوم "؛ "بازسازی محیط آسیب
دیده " و  .)15( ...این بعد در گفتار قبلی در همین نشریه به
تفصیل ارائه شده است.
نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

رابطه امنیت ملی با امنیت و سالمت اجتماعی
امنیت پایدار با مجموعه پدیدههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی ،حفظ محیط زیست ،رعایت حقوق مردم و آزادیهای
فردی و امنیت روانی ،ارتباط تنگاتنگ دارد .هدف اصلی از رویکرد
پایدار به امنیت ملی ،امنیت مردم است .اگر امنیت اجتماعی و نماد
آن یعنی سالمت اجتماعی به مخاطره افتد ،مسائل و مشکالت
حادی در روابط اجتماعی عارض خواهد شد .رئوس این مشکالت
عبارتند از :احساس ناامنی ذهنی و اجتماعی؛ احساس بی اعتمادی
( در سطح فردی ،اجتماعی ،نهادی و سیاسی)؛ کاهش سطح
مشارکتهای اجتماعی و سیاسی؛ افزایش روحیه قانونگریزی؛
احساس بی هنجاری اجتماعی ،سیاسی و حتی اقتصادی و در نهایت
احساس بی عدالتی ( .)13ابوالقاسمی معتقد است امنیت پایدار،
نوعی امنیت اجتماعی شده فرهنگ محور است که میتواند با
کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین پاداش اجتماعی ،به مجموعهای
از نیازهای مادی و فرامادی فرد ،گروههای اجتماعی و حاکمیت
پاسخ دهد .این پاسخگویی باید بر اساس مؤلفههای اساسی
فرهنگ ،شامل مبانی نظری هستی شناختی و معرفت شناختی
روشی (شیوههای عمل فردی ،گروهی و حکومتی) و نمادها و
هنجارها صورت گیرد ( .)13در این دیدگاه امنیت پایدار ،از نظر تا
عمل ،منظومهای به هم پیوسته است که هیچ گسل معرفتی ،روشی
و هنجاری در آن وجود ندارد.
در نگاه ایجابی ،رضایتمندی؛ تعلقات اجتماعی؛ همبستگی و
وفاق فرهنگی ،اجتماعی؛ قانونگرایی و روحیه همکاری مردم با
یکدیگر و با حکومت؛ از شاخصهای اصلی امنیت اجتماعی شده
فرهنگ محور است .در این برداشت ،سرمایه فرهنگی ،مولد سرمایه
اجتماعی و سرمایه اجتماعی ،مولد امنیت پایدار است (.)13
ارزش شناختی سالمت و امنیت اجتماعی
تأمل در مبانی هستی شناختی ،انسان شناختی و جامعه
شناختی ،الزمه ارزش شناختی مفاهیم امنیت و سالمت و ابعاد
مختلف آن است .مبانی جامعه شناختی ،به نوبه خود در راستای
نگرش هستیشناسانه و انسانشناسانه قرار دارد ( .)14امام خمینی
(ره) جامعه خوب و سالم را ،جامعهای میداند که در آن شرایط
اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم شود
و عالوه بر امور مادی ،به معنویت و حفظ و گسترش آن در جامعه
توجه شود (صحیفه نور ،ج.)2: 4
معیارهای امنیت و سالمت اجتماعی ،در فرمان نامه
امیرالمؤمنین (علیهالسالم) به مالك بن حارث اشتر
نخعی زمانى که او را به فرمانروایى مصر برگزید
در این منشور بیبدیل و ماندگار حکومتی ،فرازهای بسیار
ارزشمندی در باب اجتماع سالم و امن ارائه شده است:
 .1توصیه به اصالح اهالی و آبادسازی شهرها
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 .2توصیه به تقواى الهى و مقدم داشتن طاعت خداوند و انجام
عمل صالح (به عنوان محبوبترین اندوختهها)
 .3شعار قلبی :توصیه به قرار دادن مهربانى و محبت و لطف
به رعیت بهعنوان شعار قلب خود
 .4توصیف مردم :رعیت یا برادر دینى تو هستند ،یا انسانهایى
مانند تو ،که خطاهایى از آنان سر مىزند ،پس همانگونه که عالقه
دارى خداوند بخشش و چشمپوشى را به تو عنایت نماید رعیت را
مورد عفو و چشمپوشى قرار بده
 .5توصیه به اجتناب از کبر و غرور :هرگاه حکومت براى تو
خود بزرگبینى و کبر به وجود آورد ،به بزرگى سلطنت خداوند که
فوق توست و قدرتى که بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و
توانایى نیست نظر کن ،که این نظر کبر و غرورت را مىنشاند ،و
تندى و شدت را از تو باز مىدارد و عقل از دست رفته را به تو باز
مىگرداند
 .6توصیف ستمکار :شخص ستمکار محارب با خداست تا وقتى
که از ستم دست بردارد و توبه کند .چیزى در تغییر نعمت خدا و
سرعت دادن به عقوبت او قوىتر از ستمکارى نیست ،که خداوند
شنواى دعاى ستمدیدگان و در کمین ستمکاران است
 .7محبوبترین اعمال :باید محبوبترین امور نزد تو میانهترینش
در حق ،و همگانىترینش در عدالت و جامعترینش در خشنودى
رعیت باشد ،چرا که خشم عموم خشنودى خواص را بىنتیجه
مىکند و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بىاثر است
 .8توصیف خواص :به وقت آسانى و رفاه ،احدى از رعیّت بر
والى پر خرجتر و زمان مشکالت کمیارىتر و هنگام انصاف
ناخشنودتر و در خواهش و خواسته با اصرارتر و زمان بخشش کم
سپاس تر و وقت منع از عطا دیر عذر پذیرتر و در حوادث روزگار
بىصبرتر از خواص نیست.
 .9توصیف توده مردم :همانا ستون دین و جمعیّت مسلمانان و
مهیا شدگان براى جنگ با دشمن ،توده مردمند ،پس باید توجه و
میل تو به آنان باشد.
 .10توصیه به عیب پوشی :عیوب مردم را بپوشان ،تا خداوند
عیوب تو را که عالقه دارى از مردم پوشیده بماند پردهپوشى کند.
گره هر کینهاى که از مردم به دل دارى بگشاى و رشته هر انتقامى
را قطع کن و در هر چه از دیگران برایت ثابت نشده خود را به
غفلت زن ،در باور کردن گفتار سخن چینان شتاب مکن ،زیرا سخن
چین ،خائن است گرچه خود را شبیه خیر خواهان نشان دهد.
 .11ویژگی مشاوران و خاصان :در امور خود بخیل را وارد
مشورت مکن که تو را ا ز بخشش مانع گردد و از تهیدستى
مىترساند و همچنین با بزدل و ترسو که تو را در اجراى برنامههایت
سست مىنماید ،مشورت مکن و نه با طمع کار که حرص بر
اندوختن و ستمگرى را در نظرت مىآراید( ... ،مشاوران را) از کسانى
(انتخاب کن) که اهل ستم را در ستمکارى و گناهکاران را در
گناهشان یارى نکرده است .هزینه اینان بر تو سبکتر و همکاریشان

بهتر و نسبت به تو در طریق عطوفت مایلتر و الفتشان با بیگانه
کمتر است .اینان را از خاصان خود در خلوتها و مجالس خویش
قرار ده
 .12حق گویی و مبارزه با تملق ... :باید از وزرایت برگزیدهترینشان
نزد تو وزیرى باشد که سخن تلخ حق را به تو بیشتر بگوید و نسبت
به آنچه که خداوند براى اولیائش خوش ندارد ،کمتر تو را یارى
دهد ،گرچه این برنامه بر علیه میل تو به هر جا که خواهد برسد.
به اهل پاکدامنى و صدق بپیون ،و آنان را آنچنان تعلیم ده که تو
را زیاد تعریف نکنند و بیهوده به کارى که انجام ندادهاى تو را شاد
ننمایند ،که تمجید فراوان ایجاد کبر و نخوت کند و به گردنکشى
نزدیک نماید
 .13ترویج نیکوکاری ... :نیکوکار و بدکار در برابرت یکسان
نباشند ،که این کار نیکوکار را در انجام کار نیک بىرغبت و بدکار
را در بدى ترغیب مىکند ،هر کدام را نسبت به کارشان پاداش
بخش .آگاه باش که چیزى براى جلب خوشبینى حاکم بر رعیت
بهتر از نیکى به آنان و سبک کردن هزینه بر دوش ایشان و اجبار
نکردنشان به حقّى که حاکم بر آنان ندارد نیست
 .14توصیه به خوشگمانی :به صورتى باید رفتار کنى که
خوشگمانى بر رعیتت را در کمک همه جانبه به حاکم فراهم آرى،
که این خوشگمانى رنجى طوالنى را از تو بر مىدارد و به خوشگمانى
تو کسى شایستهتر است که از تو احسان دیده و به بدگمانیت کسى
سزاوارتر است که از جانب تو به او ناراحتى رسیده
 .15ترویج الفت بین مردم و اصالح جامعه :روشى را (انتخاب
کن) که بزرگان امت بر اساس آن رفتار کردهاند و به سبب آن در
میان مردم الفت برقرار شده و اصالح جامعه بر پایه آن بوده و
شیوهای را که به روشهاى گذشته ضرر مىزند به وجود نیاور ،که
پاداش و اجر براى کسى است که روشهاى درست را بر پا کرده و
گناه از بین بردن آن روشها بر گردن توست
 .16مجالست و مشورت با دانشمندان .... :در استوار ساختن
آنچه صالح کار شهرهایت بر آن است و برپا داشتن آنچه مردم
پیش از این به آن مستقیم شدهاند ،با دانشمندان و اندیشمندان زیاد
گفتگو کن
 .17طبقات ضروری جامعه سالم و امن :آگاه باش که مردم
مملکت گروه هاى مختلفند که هر گروه جز به گروه دیگر اصالح
نمىشود و با داشتن گروهى از گروه دیگر بىنیازى نیست .اینان
عبارتند از ارتش حق ،نویسندگان عمومى و خصوصى ،قاضیان عدل
و مأموران انصاف و مدارا و اهل جزیه و مالیات از غیر مسلمان و
مسلمان و تاجران و صنعتگران و طبقه پایین از نیازمندان و
افتادگان .خداوند سهم هر یک از این طبقات را مقرر فرموده و در
کتابش یا سنّت پیامبرش صلّى اللّه علیه و آله عهدى محفوظ را بر
حدّ و اندازه واجب آن نزد ما قرار داده است
 .18توصیه رعایت ناتوانان ... :و به ناتوانان مهربان ... ،سپس
از آنان چنان دلجویى کن که پدر و مادر از فرزندشان دلجویى
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مىنمایند و نباید چیزى که آنان را بهوسیله آن نیرومند مىسازى
در دیدهات بزرگ آید و لطفى که نسبت به ایشان متعهد شدهاى
کوچک شمارى گر چه کوچک باشد ،زیرا لطف تو آنان را نسبت به
تو خیر خواه و خوش گمان مى نماید .از بررسى امور ناچیز آنان به
امید بررسى کارهاى بزرگشان چشم مپوش ،که نیکى اندک تو
جایى دارد که از آن بهرهمند مىگردند و براى احسان بزرگ تو نیز
موقفى است که از آن بىنیاز نیستند
 .19توصیه به عدالت :برترین چیزى که موجب چشم روشنى
زمامداران مى شود برقرارى عدالت در شهرها و ظهور دوستى و
محبت رعیت است .و دوستى رعیت آشکار نشود مگر به سالمت
دل آنان و خیر خواهى ایشان درست و راست نگردد جز آنکه
زمامداران خود را حمایت نمایند و حکومت حاکمان را بر خود
سنگین نشمارند و توقع به پایان رسیدن زمان حکومتشان را نداشته
باشند .پس آرزوهاى رعیّت را بر آور و نیکو ستودن آنان را پیوسته
دار و رنج و زحمت و کوشش و ابتالى صاحبان فعالیت را در نظر
داشته باش ... ،قضاوت قاضى را هر چه بیشتر بررسى کن ... ،در
زمینه انتخاب قاضى از هر جهت دقت کن دقّتى بلیغ و رسا
 .20سفارش ویژه فرودستان :خدا را در طبقه پایین اجتماع ،از
آنان که راه چاره ندارند و از کار افتادگان و نیازمندان و دچارشدگان
به زیان و سختى و صاحبان امراضى که از پا در آمدهاند ،در میان
اینان کسانى هستند که روى سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانى
که عفت نفسشان مانع از سؤال است .بنابراین آنچه را که خداوند
در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز ،نصیبى
از بیت المال که در اختیار توست و سهمى از غلّات خالصه جات
اسالمى را در هر منطقه براى آنان قرار ده ،که براى دورترین آنها
همان سهمى است که براى نزدیکترین آنان است ،در هر صورت
رعایت حق هر یک از آنان از تو خواسته شده ،پس نشاط و فرو
رفتن در نعمت تو را از توجه به آنان باز ندارد ،چه اینکه از بىتوجهى
به امور کوچک آنان به بهانه پرداختن به کارهاى زیاد و مهم معذور
نیستى ،از اندیشهات در امور ایشان دریغ مکن ،و رخ از آنان برمتاب،
نسبت به امور نیازمندان و محتاجانى که به تو دسترسى ندارند ،از
آنان که دیدهها خوارشان مىشمارد و مردم تحقیرشان مىکنند
کنجکاوى کن ،براى به عهده گرفتن امور اینان انسانى مورد اعتماد
خود را که خدا ترس و فروتن است مهیّا کن ،تا وضع آنان را به تو
خبر دهد .سپس با آنان به صورتى عمل کن که به وقت لقاء حق
عذرت پذیرفته شود ،زیرا اینان در میان رعیت از همه به دادگرى و
انصاف نیازمندترند ،و در اداى حق همگان باید چنان باشى که
عذرت نزد خداوند قبول شود .به اوضاع یتیمان و سالخوردگان که
راه چارهاى ندارند و خود را در معرض سؤال از مردم قرار ندادهاند
رسیدگى کن .آنچه سفارش کردم بر حاکمان سنگین است ،البته
همه حق سنگین است و گاهى خداوند آن را بر اقوامى سبک
مى کند که خواهان عاقبت به خیرى هستند و خود را به صبر و
استقامت واداشته و به صدق آنچه خداوند به آن وعده داده اعتماد
نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

کردهاند .برای مالقات با نیازمندان از جانب خود وقتى را براى آنان
که به شخص تو نیازمندند قرار ده و در آن وقت وجود خود را براى
آنان از هر کارى فارغ کن
رهنمودهای مقام معظم رهبری در امنیت و سالمت
اجتماعی
در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل امام
خامنهای ،محیط زیست و حفظ و صیانت آن مسئلهای حیاتی و
برگرفته از تعالیم اسالم است .معظمله این مسئله را یک «وظیفة
حاکمیّتی» میدانند .در این دیدگاه ،هدف متعالى اسالم ،برخوردار
ساختن همه نسلها از نعمتهاى الهى و ایجاد جامعهاى سالم و به
دور از فاصله طبقاتى و مستعد براى رشد و شکوفایى است و الزامات
شرعى ،براى حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبیعى ،با
پرهیز از زیادهروى و تعبّد به عدم اضرار به غیر را ،فراهم آورده
است .گزیدهای از محورهای اصلی دیدگاه معظمله به شرح زیر و
بهطور خالصه ارائه میشود:
 نادیده گرفتن محیط طبیعی زیست انسان ،نتیجة طغیان،
خودبینی و خودخواهی در مقابل طبیعت است ()1385/07/21
 منابع طبیعی ثروتهای ملی و متعلق به ملتها است؛ آن هم
نه ملتها در یک نسل؛ بلکه در طول تاریخشان
()1389/12/17
 تخریب محیط زیست ،از آن چیزهایی است که ضربهاش را
یک ملت ،یک منطقة جغرافیایی ،گاهی همة دنیا در وقتی
احساس میکنند که دیگر قابل جبران نیست ()1389/01/09
اشارهای به مطالعات اخیر در رابطه امنیت پایدار ملی با
بُعد اجتماعی سالمت
در بررسی رابطه امنیت اجتماعی و امنیت پایدار ملی با بُعد
اجتماعی سالمت ،مطالعات ارزشمندی انجام شده است .پسندیده
موقعیتهای سالمت اجتماعی در منابع اسالمی را مطالعه و مفاهیم
سالمت اجتماعی را به شرح زیر ارائه داده است (:)16
 حرمت (حریم) اجتماعی
 تعاون اجتماعی ،مواسات اجتماعی ،انصاف اجتماعی ،ایثار
اجتماعی ،دلرحمی (رحمت) اجتماعی
 خیرخواهی اجتماعی (نصیحت) ،واداری و بازداری اجتماعی
 قدردانی اجتماعی»؛ «گذشت اجتماعی ،بردباری اجتماعی
 فروتنی اجتماعی»؛ « محبت اجتماعی ،الفت اجتماعی ،رحمت
اجتماعی ،اخوت اجتماعی ،خانواده اجتماعی
 وفاداری اجتماعی ،صداقت و امانت داری
 آداب اجتماعی ،حسن خلق
 سرور و شادی اجتماعی
 سایر مفاهیم :منزلت؛ الفت؛ اخوت؛ خانواده؛ خوش اخالقی؛
امانت داری ...
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این مفاهیم سالمت اجتماعی در ده موقعیت اجتماعی
زمینه بروز مییابند:

 داشتههای دیگران (مال ،جان ،ایمان ،آبرو)
 نیازمندی ،وضع و محرومیت دیگران
 سرنوشت دیگران
 خوبی دریافتشده از دیگران
 بدی دریافتشده از دیگران
 منزلت خود در مقایسه با دیگران
 عواطف بین فردی در رابطه با دیگران
 پیمانها و قراردادهای اجتماعی
 شکل و قالب ارتباط با دیگران
 هیجان در ارتباط با دیگران
وی نتیجه گرفته است که با تمرکز بر این ده موقعیت و برنامهریزی
متمرکز بر کنش فردی ،واکنش به رفتار دیگران و تنظیم رفتار
درباره اصل تعامل ،می توان سالمت اجتماعی را ارتقا داد.
سام آرام ،امنیت اجتماعی را یک نیاز پایهای بسیار مهم و تحقق
آن را مرهون برقراری سالمت اجتماعی بین افراد جامعه ،بهدلیل
سهولت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی ،دانسته است
( .)17فاتحی راهبردهای اجتماعی و فرهنگی امنیت پایدار با تأکید
بر گفتمان انقالب اسالمی را بررسی و دو راهبرد کلیدی برای
جامعه فعلی ایران پیشنهاد نموده است ،یکی" ،مردم محوری" و
دیگری" ،ظرفیت سازی" ( .)13سایر راهبردهای پیشنهادی آن
مطالعه عبارتند از:
 تولید و بازتولید مستمر و فزاینده فرهنگ امنیت میان الیههای
گوناگون اجتماعی
 تولید و بازتولید مستمر و فزاینده فرایندهای نظم اجتماعی از
طریق جامعهپذیری و فرهنگپذیری
 تولید و بازتولید مستمر و فزاینده در فرایندهای مرتبط با ایجاد
وحدت رویه و عدم برخوردهای سلیقهای دستگاههای مسئول
با آسیبها و جرایم حوزه امنیت اجتماعی
 تقویت و اقتداربخشی به نهادها و سازمان های نظامی ،انتظامی
و قضایی مسئول در حوزه امنیت عمومی که مسئول حفظ
جان ،مال و نوامیس اعضای جامعه هستند
 تقویت و اقتداربخشی به نهادها و سازمانهای نظامی ،انتظامی
و قضایی مسئول در حوزه امنیت اجتماعی ،که مسئول حفظ
ارزشهای حیاتی و اساسی جامعه هستند
دکتر حسین ملک افضلی و همکار ،شاخصهای عدالت در
سالمت و تعیینکنندههای اجتماعی آن را بررسی و معتقد است
رسیدن به هدف سالمت برای همه یا پوشش همگانی سالمت،
بدون تحقق عدالت در سالمت ،میسر نیست .عدالت در سالمت به
معنی کاهش یا حذف آن دسته از نابرابریهای سالمت است که
قابلاجتناب میباشند و در واقع این عوامل در بین اقشار جامعه
بهصورت ناعادالنه توزیع شدهاند .مهمترین این عوامل عبارتند از:

فقر ،تبعیض ،نداشتن شغل مناسب ،نداشتن درآمد کافی ،بیسوادی
و کم سوادی ،نداشتن مسکن و محل کار مناسب ،عدم برخورداری
از محیط زیست پاک و ایمن ،عدم برخورداری از خدمات سالمت
کارآمد و قابل تحمل از نظر هزینه ،عدم مراعات اخالق حرفهای و
اسالمی و پاسخگویی در فرآیند دریافت خدمات سالمت ،حکمرانی
نامناسب در نظام سالمت ،عدم برخورداری از امنیت و ایمنی غذایی،
عدم برخورداری از حمایتهای اجتماعی و عدم برخورداری از
امکان استفاده از حمل و نقل مناسب .وی نتیجه گرفته است که
تأمین عدالت در سالمت با بکارگیری اصول مراقبتهای اولیه
سالمت ،یعنی تکنولوژی مناسب ،مشارکت مردم و همکاری بین
بخشی ،همراه با شاخصهای حساس به عدالت ،معتبر ،عملی و به
روز و باال خره تعهد سیاسی و اقدام همگان برای رفع بی عدالتی،
میسر است (.)18
مؤلفههای مرتبط با جمعیت در امنیت ملی و سالمت
اجتماعی
جمعیت سالم ،عالم و برخوردار از فرهنگ ،هنر و تفریح ،از
مؤلفههای قدرت ملی است .رابطه جمعیت و امنیت ملی یک رابطه
دوسویه و متقابل است .تغییرات جمعیتی با تأثیرگذاری بر مسائل
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،تأثیر تعیینکنندهای بر
امنیت ملی دارد .الگوی تراکم و توزیع جغرافیایی جمعیت ،ترکیب
سنی و ساختار جمعیتی ،نسبت قومیتی و مذهبی در شهرهای
مختلف ،مرزنشینی و مرکز نشینی ،مهاجرتهای داخلی و خارجی،
ازجمله مؤلفههایی هستند که مفاهیم راهبردی جمعیت و امنیت
ملی را به یکدیگر گره زده است .در مطالعه خرمشاد و همکاران،
متغیرهای کمی رشد جمعیت ،ترکیب دینی و مذهبی ،قومی و زبانی
جمعیت و متغیرهای کیفی تغییرات جمعیتی در حوزه نخبگان،
بصیرت و ارزشهای فرهنگی جمعیت ،بهترتیب بیشترین تأثیر را
بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در بر داشته است (.)19
افزایش جمعیت ،روحیه اعتماد به نفس ملی را تقویت و عامل
تعیینکننده قدرت ملی است و رشد منفی جمعیت قدرت ملی را به
مخاطره میاندازد .علیئی رابطه بین جمعیت و اقتدار سیاسی،
اقتصادی و ملی را بررسی و چالشهای ناشی از میزان باروری زیر
حد جانشینی و پیر شدن جمعیت ،ناشی از سیاستهای نادرست
باروری و کنترل جمعیت را یادآوری نموده است (.)20
زندگی سالم و امن انسان وابسته به محیط زیست است .رشد
جمعیت ،توسعه شهرنشینی ،تحوالت صنعتی ،تغییرات الگوهای
مصرف ،مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی و پیامدهایی
مانند "تخریب محیط زیست"؛ "محرومیتهای آموزشی و فرهنگی"؛
"فقر ،بیکاری ،حاشیه نشینی و سایر مشکالت اجتماعی"
و"مشکالت اقتصادی" را بهدنبال دارد .آموزش و ارتقای سواد
سالمت زیست محیطی ،استفاده صحیح از منابع آبی ،مصرف منابع
بیولوژیکی زمین ،برای پایداری و حفاظت از محیط زیست ،آمایش
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سرزمین با رویکرد کنترل نابسامانیهای استفاده از سرزمین
(فرسایش خاک ،تخریب جنگلها ،بیابانزایی ،کاهش منابع آب
شیرین ،شور شدن خاکها و  )...برای امنیت و سالمت محیط
زیست الزم است (سازمان حفاظت محیط زیست :جمعیت و اثر آن
بر محیط زیست؛ .)1387






سایر مؤلفههای امنیت و سالمت اجتماعی
 رابطه امنیت اجتماعی با عدالت :مقدم بر همه امور در جامعه
اسالمی ،عدالت است .این ویژگی در نظام اسالمی شامل
تمام احکام الهی ،رعایت حق و قسط و مسئولیت متقابل
حکومت و ملت و انصاف و شفقت بر خلق و مانند این ها
میباشد
 امنیت اجتماعی و نهاد اجتماعی خانواده :یکی از موارد اهتمام
به پدیده امنیت اجتماعی در سطح جامعه ،ارتباط تنگاتنگ
این مسئله با نهاد اجتماعی خانواده است (حفظ حریم زندگی
خانوادگی از خطرات و تهدیدات ،همچنین ارتقای سطح
زندگی خانوادگی با اتخاذ تدابیری جهت کسب فرصت های
زندگی )21( )...
 مؤلفههای زیست محیطی« :فروسایی محیطی و کشمکش
بر سر منابع طبیعی ،محیط زیسـت»؛ «فشارهای زیست
محیطی که مرزهای ملی را در می نوردند»،؛ «جا به جایی
مرز آبریزها ،اکوسیستمها»؛ «مهاجرت ،بیماریهای خطرناک
و آسیبهای محیط زیستی»؛ «زلزله ،طاعون ،طوفان ،امواج
سهمگین ،سیل و خشکسالی»؛ «تأثیر تخریب محیط زیست
بر سالمتی و اقتصاد جوامع» و ...
 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت« :شرایط اجتماعی،
اقتصادی که باعث بیماری میشود»؛ «میزان درآمد ،سطح
تحصیالت ،شغل ،تغذیه ،طبقه اجتماعی»؛ «مسائل اجتماع ی
نظیر فقر ،بیکاری و بیسوادی»؛ «محل اقامت (تفاوت بین
شهر و روستا ،گروههای منطقهای ،پایتخت در مقابل سایر
مناطق) و بخشهای دیگر شهرها»؛ «فرهنگ و ارزشها»؛
«سرمایه اجتماعی» و ...
 فضای فکری و اجتماعی الزم برای طرح مسائل اجتماعی و
گفتگو و تبادل اندیشه ،بهصورت آزادانه ،خردمندانه و به دور
از هرنوع سلطه
 سرمایه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،نشاط اجتماعی ،کیفیت
زندگی و رضایت از زندگی ،سطح مدار ا و تحمل اجتماعی ،
انسجام اجتماعی  ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،
شکوفایی اجتماعی همبستگی اجتماعی
نمونههایی از عوامل تهدیدکننده امنیت و سالمت اجتماعی
فقدان امنیت اجتماعی یا هر نوع امنیتی در سطح داخلی و بین
المللی ،باعث میشود که به کل امنیت صدمه وارد گردد.
نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت













کلیه مخاطراتی که در روابط گرم ،عاطفی ،صمیمی و محبتآمیز
خانواده اختالل ایجاد نماید و احساس نزدیکی و همدلی میان
آنان را از بین ببرد
نابرابریهای اجتماعی و بی عدالتی و موانع پرورش استعدادها
و شکوفایی خالقیتها ،اختالفات ،تفاوتها و ناهمگونیها
آسیبهایی نظیر میزان جرم و جنایت ،فروپاشی خانواده،
مصرف مواد مخدر ،خودکشی ،فرار از پرداخت مالیات و ...
تنشها و اختالفات فرقهای و قومی
مناقشات در مسئله تقسیم آب
تأثیر خشونتهای فرقهای در کشورهای همسایه بر امنیت
شهرهای مرزی ()22
قاچاق کاال و مواد مخدر
تهاجم فرهنگی از طریق شبکههای ماهوارهای فارسی زبان
ناامنی مرزی و مهاجرت غیرقانونی
فقر و محرومیت شدید مناطق مرزی
تروریسم و فعالیت گروهکهای وابسته به خارج از مرزها
آسیبهای شبکههای اجتماعی (نظیر ناامنی در محتوا؛
برقراری ارتباط غیرمفید؛ حضور بی مورد و نامناسب در
فضای مجازی؛ کالهبرداری و سو استفادههای مالی؛ قرارگیری
در معرض شایعات) ()23
بحرانافزایی رسانههای بیگانه

تهدیدات سالمت و امنیت اجتماعی در جنگها
جنگ آثار سو بر محیط زیست دارد ،از این رو به جاست که
قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در اسالم و همچنین قانون و
مقرراتی که در کنوانسیونهای بینالمللی آمده مورد احترام قرار
گیرد.
ابعاد زیست محیطی امنیت و سالمت اجتماعی
 .1افزایش مداخالت بهره کشانه انسان از بنیادهای زیستی
 .2تشدید فقر،
 .3رشد جمعیت
 .4امنیت غذایی
 .5گرمایش جهانی
 .6تغییر اقلیمِ جهانی و نابودی سازمایههای زیست کره (کاهش
الیه ازن ،تغییرات آب و هوایی ،جنگل زدایی ،باال آمدن سطح
دریاها ،نابودی سازههای کرانهای ،خشکیدن تاالبها و رودها،
ذوب یخ زارهای قطبی ،تندبادها و سیالبها ،نابودی زیستگاه ها
و کشتزارها و )...
 .7فروسایی محیطی
 .8پناهندگان زیست محیطی
 .9نابودی تنوع زیستی
 .10آلودگی هوا
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 .11کمبود و آلودگی منابع آب ،بویژه آبهای زیرزمینی و روزمینی
 .12آلودگی اقیانوسها در اثر مداخالت صنعتی
 .13ایمنی هستهای ،فرسایش خاک





بحث و نتیجهگیری
سالمت اجتماعی با امنیت اجتماعی و به تبعیت از آن ،امنیت
ملی و پایداری آن مرتبط است .از سازوکارهای ارتقای آن پیشرفت
اجتماعی و حرکت جامعه به سوی کمال بر اساس مؤلفههای
انسانمحوری ،دنیامحوری و علممحوری است .الزمه پیشرفت
اجتماعی ایجاد فضایی است که ضرورت احساس با ارزش بودن و
مشارکت داشتن در محیط کار را القا کند .اما مهمتر و گستردهتر از
این ،توجه جدی به نظام توزیع عادالنه موهبتهای اقتصادی و
اجتماعی است که عالوهبر افزایش سطح بهروزی انسانها ،به
کاهش جدی آسیبهای اجتماعی نیز کمک میکند (.)24
هیچ عنصری برای پیشرفت و توسعه یک جامعه و همچنین
شکوفایی استعدادها ،مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در
جامعه نمیباشد .امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای
الزم برای ابراز وجود و طرح نظر گروههای مختلف اجتماعی از
قبیل زنان ،جوانان ،اقوام و اقلیتها ،هنگامی موثر و مطرح است
که بهعنوان یک امر گریزناپذیر با یک ارزش پذیرفته شود .امنیت
اجتماعی مورد نظر ،اطمینان خاطر جامعه در قبال تحوالت عادی
و تحرکات عمدی معطوف به سالمت و هویت خود است.
مهمترین و اولویتدارترین موضوعات امنیت و سالمت اجتماعی
عبارتند از:













تفهیم و قبول معنای گسترده از امنیت به گونهای که تهدیدات
سالمت و امنیت اجتماعی را نیز در برگیرد
ارتقای ابعاد دینی و آموزههای قرآنی در سبک زندگی شهروندان
ترویج و تقویت تعامالت سازنده انسانی ،اجتماعی و سالمتی
بین شهروندان
تقویت برنامهریزیهای مدیریتی و امنیتی در راستای انسجام
و پایداری اجتماعی شهروندان جامعه ،نسبت به فرهنگ بومی
و هویتی
ارتقای فرهنگ ،دانش و سواد سالمت افراد جامعه
احترام به ارزشها و آداب و رسوم فرهنگی و هویتی
عدالت اجتماعی ،رفاه و تامین آسایش اجتماعی ،روانی و
اقتصادی
توجه به خالقیتها و حمایت از استعدادهای شکوفای شهروندان،
خاصه جوانان
تأمین ،نگهداشت ،ارتقا و پاسداشت سرمایههای ارزشی و
فرهنگی
ارتقای میزان مشارکت پایدار شهروندان
ارتباط تنگاتنگ نهاد اجتماعی خانواده با نهادهای حاکمیتی و
اجتماعی و پیشگیری از انواع آسیبهای روانی ،اجتماعی،
عاطفی ،اقتصادی و فرهنگی در بین خانوادهها
ترغیب و تشویق مشارکت پایدار شهروندان در راستای تأمین،
نگهداشت و ارتقای سالمت و امنیت اجتماعی

تضاد منافع :بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که
هیچگونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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