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Abstract   
Background and Aim: Security, like health, is one of the divine blessings of God. Security is one of the 

supreme achievements of the holy defense of the noble Iranian nation. These two heavenly duties are necessary 

to each other and are the pillars of national sustainable development. The purpose of this study was to explore the 

interactive and synergistic relationship between “the health and Security” and to draw the optimum paradigm in 

national sustainable development. 

Methods: This study was conducted through library and oral history interviewing. Strategies and practices 

guaranteeing security and health in the community, and synergistic approaches between them, was studied.  

Results: Health and security are the most valuable delightful blessings and essentials of human life. 

Establishing and maintain of security is cardinal to healthy and acceptable life in the society. In order to achieving 

sustainability in the areas of health and security, “the Resilience Health System model” has been introduced and 

proposed in this study. 

Conclusion: Islamic culture and instructions and achievements the Holy defense has been introduced. 
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 20/21/1931 پذیرش مقاله:     22/12/1931 دریافت مقاله:

   دهکیچ
امنیت مانند سلامت، از نعمت های مجهول الهی و از دستاوردهای بی بدیل دفاع مقدس برای ملت شریف ایران است.  ف:هدزمینه و 

هدف از این مطالعه بررسی رابطه متعامل و هم افزای سلامت  این دو ودیعه الهی لازم و ملزوم یکدیگر و از ارکان توسعه پایدار ملی می باشند.

 بوده است.  توسعه پایدار ملیو امنیت و ترسیم نقش آفرینی بی بدیل این الگوی متعالی در 

 مراهبردها و مصادیق تضمین کننده امنیت و سلامت در جامعه و رویکردهای هم افزائی بین آنها، با برگیری از فرهنگ و تعالی ها:روش

  ه است.تحلیل، راهیابی و معرفی شدحیات بخش اسلامی و دستاوردهای دفاع مقدس، به روش کتابخانه ای و مصاحبه تاریخ شفاهی شناسائی، 

ز امعرفی شده است. از ضروریات اولیه زندگی بشر در معارف اسلامی، سلامت و امنیت از با ارزش ترین نعمت های الهی و  ها:یافته

سری ت و فرهنگی است ودر پرتو آن امور مادی، معنوی، فکریامنیت  برقراری و پایداری ،زندگی سالم و قابل قبول در جامعه هایبهترین راه

 اجتماعی و-روانی-سلامت همه جانبه)جسمی»، «پیشرفت و مرجعیت علمی » ، «علم و فناوری»خواهند داشت. رابطه متقابل مؤلفه های 

ی سلامت و آمادگ»، و «پدافند غیر عامل»تحلیل و بررسی شده است. بر نقش های « توسعه پایدار ملی»، با «امنیت غذائی»و « معنوی(

ده امنیت معرفی و پیشنهاد ش برای تحقق پایداری در حوزه های سلامت و« نظام سلامت مقاومتی»، تأکید خاص شده است.  الگوی «دفاعی

  است.

جامعه بر پایه های امنیت و شالوده های سلامت استوار هستند.  حتی اقتصادیو  لاقی،اخ ، معنوی،های تربیتی زیرساخت گیری:نتیجه

 فرهنگی و تحولاتو  ی مثبت، دستاوردهای مادی و معنوی،ها تمام پیشرفتتهدید هرکدام از این دو نعمت بزرگ الهی در سطح جامعه، 

  ستخوش تزلزل و تباهی خواهد ساخت.را د اجتماعی

 
 

 ،بصیرت ،تهدید امنیت ملی ،شناسی دشمن ،پدافند غیر عامل ،امنیت پایدار ملی ،توسعه پایدار ،امنیت ملی ،امنیت ،سلامت :هاکلیدواژه
  .جنگ نرم ،سلطه ،بصیرت دینی
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 9 ، شماره2 دوره، 9318                                 و مقاومت نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس

 مقدمه
را شرط  امنیتداشته اند،  «عدالت»یلسوفانی که دغدغه ف

ند، می اندیشیده ا« رفاه»ضروری عدل دانسته اند، و کسانی که به 
ی توسعه سیاس»آن را عامل اصلی آسایش شمرده اند و آنان که بر 

آن  «حاصل»و نیز « عامل»تکیه کرده اند، امنیت را  «یا اقتصادی
های حاکمیت ارزش»تلقی کرده اند و همه کسانی که برای 

امنیت (. 1) تلاش دارند، آن را مقدمه این واجب می دانند «معنوی
جمهوری اسلامی و آحاد ملت شریف ایران نظام مقدس امروز 
و جانفشانی ها مجاهدتتدابیر امامین انقلاب اسلامی،  مرهون
توان دفاعی و . ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی است ،شهداء

های عظیم ملی در ، توانمندیقدرت بازدارندگی نیروهای مسلح
های اجتماعی، اقتصادی و و حوزه های علم و فناوریهمه عرصه

و  عظمتو  مجد وپیشرفت ه، توسعلایزال ای هپشتوانهسیاسی 
 شمار می روند. بهزمان ملت عزیهمیشگی سرافرازی 

سلامت از اصول و اُمّهات توسعه و امنیت پایدار ملی است و 
بهای حاصله از حضور و نقش آفرینی دستاوردهای عظیم و گران

های ایثار و خدمت و جامعه سلامت در دفاع مقدس و سایر صحنه
من و ای سالم، ایکننده جامعهپیشرفت، سرمایه گرانبار و تضمین

برابر همه حوادث خواهد بود. در این مقاله، ضمن تحلیل  مقاوم در
 لزاماتامفهومی امنیت و توسعه پایدار، به رابطه آنها با سلامت و نیز 

 د.پرداخته خواهد شپایدار ملی و توسعه امنیت  حوزه سلامت از منظر
 

ادبیات نظری )مفاهیم، تعاریف، و اهمیت امنیت پایدار 

 ملی(

 

 امنیت
و  "نایما"، "ستیمانا"،" امن"غت از لریشه امنیت در 

 ،"فوخ"ر برابش در و آرام نه مفهوم اطمیناباست که  "ایمنی"
است. به عبارتی امنیت را به برقراری اطمینان  "اآرامین" و "ترس"

و فقدان خوف تعبیر نموده اند که دارای دو وجه ایجابی و سلبی 
ین باز و نفس  عنی آرامشاصل به مامنیت در و من (. ا2است )

 در (.حسین ین محمد -صفهانیراغب ا می باشد )رفتن ترس 
داً وحدو کلمه مشتق شده است  62 "امن"مجموع از ریشه یا کلمه 

منیت ا (. در فرهنگ فارسی معین9) رفته استآن بکار ار در قرب 113
ف تعری یایش، و بی هراسبه معنای در امان بودن، بی بیمی، آس

از دیگر معانی امنیت در لغت  اطمینان و سکون قلبشده است. 
 فارسی است.

 

 سلامت
های متقدمین پزشکی کشورمان تعاریف زیبا و  در نوشته

 :مت یا صحت آمده استلاجامعی از س
 .سلامت در علم عروض بقاء جزاست بر حالت اصلیهجرجانی:  حکیم

ایجاز  بهره گیری ازدر کتاب پنج گنج، با  گنجوی: حکیم نظامی
 :را با دو کلمه بیان نموده استی جامع و شامل شعر فارسی ، تعریف

کزین بگذری  ،سلامت در اقلیم آسودگیست» "آسودگیسلامت=»
 (.4)« جمله بیهودگیست

المتعلمین تعریف  احمد اخوینی در کتاب هدایت بنا ربیع
باشد: جامعی از حرفه طب نموده است که هنوز نیز معتبر می

د مت نگاه دارد و چون رفته باشد بازآرلاای بود که س پزشکی پیشه"
 .(0) "به علم و عمل

رت سینا به صو تعریف صحت در کتاب قانون توسط ابوعلی
صحت ملکه یا حالتی است که هر یک از »  :زیر ارایه شده است

اعضا و جوارح انسانی کار مربوط به خود را درست انجام دهند و 
قابل صحت آن است که هر عضوی از اعضای بدن کار مرض در م

 (.6« )مربوط به خود را به خوبی نتواند انجام دهد
ب بی عی و گزند شدن بی به معنی سلامت مید،در فرهنگ ع

انی ، سلامت به معفرهنگ فارسی معینتوصیف شده است. در  شدن
وص، ، خلعافیت، تندرستی، امنیت، نجات، رستگاری، آرامش، صلح

 شفا تعریف شده است.  ت، خلاص از بیماری وصداق

: تَندُرُستی یا سَلامَت عبارت است از در ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. سلامت معادل 

{ می باشد و بهداشت عمومی ترجمه Healthکلمه انگلیسی }
 { می باشد.Public Healthکلمه }

 دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تعریف سلامت از
(http://shams47.blogfa.com/post-334.aspxع )ست ا بارت
برخورداری از آسایش کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه  »از

 بعد ها این سازمان بعد معنوی«. فقط نداشتن بیماری و نقص عضو
 مینسی و هفت در سلامت پیشنهاد نمود. را برای افزودن به تعریف

 19.19مصوبه ، 1314در سال س سالیانه بهداشت جهانی لااج

WHA   :بعد معنوی بخش»یک تصمیم تاریخی به شرح زیر بود 
مت در کشورهای عضو سازمان جهانی لاس هجدا نشدنی در استراتژی

 (.1« )باشد بهداشت می
سلامت پدیده ای چند بعدی، چند علتی و چند دلالتی مرتبط با 

ست. این نعمت الهی در برگیرنده همه الگوهای جمعی رفتار ا
ساحات بشری و همه ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی، 
دارای موضوعیت در تمام طول زندگی، قبل از ولادت تا انتهای 

سلام "زندگی مادی دنیوی و دارای امتداد در حیات اخروی است: 
ر ع نگ. در رویکرد جام"علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا

و سلامت محور، با پرداختن به مسائل تهدید کننده و رفع آنها، 
 (. 1سلامت )افراد و جامعه( تضمین خواهد بود )

 

 ی مل تیامن
جود های مو ترین یحث حیاتی و ترین منیت ملی یکی از مهما

های یک ملت  شیوه حفاظت از ارزت و در مورد شاس وردر هر کش
ای ه شاخهآنها بحث می کند و به یه  نسیب رسیدآجلوگیری از و 
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 فزاریا امنیت نظامی،امنیت اقتصادی، امنیت نرم ونمختلفی همچ
 مطلق ای ینسب تیمصون از(. 3) شود امنیت محیطی تقسیم می و
 یاقتصاد ای یاسیس ةخرابکاران ای مسلحانه ةحمل دربرابر کشور کی

 مورد درصورت بارمرگ یکار ةضرب کردن وارد با همراه یاحتمال
 انگریب یمل تیامن. شودیم ریتعب یمل تیامن به ،گرفتن قرار حمله
 مخاصمه یبرا یآمادگ یعنی ؛است کشور یدفاع مقاصد تمام

 ،یامنظ یروهاین یةروح. آن از دنیگز یدور ای آن بازداشتن سبببه
 و رهبران یهایژگیو ،فناوری ،هاو هوشمندی آن دانشمندان تعداد

 رتقد و کیتیپلوژئ تیموقع ،ینظام و یاسیس یهاتیشخص
 (.1) است یمل تیامن در مؤثر عوامل جمله از کشور یاقتصاد

 

 داریپا تیامن

و  یو جار یسار «تیامن»در ذات مفهوم  «یداریپا» صفت
 تیامن یبر دوام و نف دیبه مفهوم تأک تیامن ةافزودن آن به کلم

 و سرشت ت،یهو احساس (.12) است رشمولیمتصلب و غ
 تیکه افراد و اقوام در تعامل خود با حاکم ی استمشترک سرنوشت

نگ و فره تیبا مفهوم هو یقیارتباط وث داریپا تیامندارند.  یمل
 دارد.  یبشر

 

  رعاملیغ پدافند
شده است. در  لیتشک «فندآ»و  «پد»پدافند از دو جزء  ةواژ

 تضادم و ضد ایمعنبه یشوندیپ پاد /پد ی،فارس اتیفرهنگ و ادب
آن را معکوس  یمعنا ،ردیگ قرار یاهرگاه قبل از واژه است و

 حمله و تهاجم نبرد، کار،یپ جدال، جنگ، یمعنابه زین آفند. کندیم
ه ک گیردی را دربرمیاقدامات و است« دفاع» با رازتاست. پدافند هم

 دافندپ» در. شودیم انجامجهت مقابله با حمله و تهاجم دشمن 
دشمن، بدون استفاده  داتیجهت مقابله با تهاجم و تهد «رعاملیغ

 اقدامات از یامجموعه کارگیریبه ،یدفاع ای یتهاجم حاتیاز تسل
 زاتیجهت سات،یتأس یریپذبیموجب کاهش آس یتدافع داتیتمه و
 پدافند ،نظامی کل یهااستیس در .(11شود )ی میانسان یروین و
اقدامات  ةمجموع» :شده است فیتعر نیچن رعاملیغ
 کاهش ،یبازدارندگ شیافزا موجب که یارمسلحانهیغ

 و یمل یداریپا یارتقا ،یضرور یهاتیفعال تداوم ،یریپذبیآس
 ینظام اقدامات و داتیتهد درمقابل بحران تیریمد در لیتسه

 خصوص در نظام یکل یهااستیس اول بند) «گرددیم دشمن
  ی(.مقام معظم رهبر یابلاغ، رعاملیغ پدافند
از  حفاظت کشور، یضرور یهارساختیز و منابع یسازمنیا
 یریپذبیآس کاهش دشمن، تهاجم هنگام در یدارسازیپا و منابع
 یبرا تهاجم ةنیهز شیافزا دشمن، داتیتهد یبازدارندگ منابع،
 پدافند اهداف از منابع ینیگزیجا امکان و ییافزاهم و دشمن

 دفاع ،(رعاملیغ پدافند کارشناس) ینیکائ محمدرضا)است رعاملیغ
، در: است یکنون رعاملیغ پدافند یالگو نیبهتر مقدس

http://www.iribnews.ir.) 

 و ییایمیش ،یپرتو ،یستیز ،یبریسا ،ینظام داتیتهد
 .روندشمار میبه رعاملیغ پدافند یتیمسئول یهااز حوزه یاقتصاد

 ،یانسان، دام، کشاورز :از اندعبارت یستیز دیتهد ةحوز موضوعات
 .(11ی )عیطب منابع و ستیز طیمح ،آب ،ییو دارو ییمواد غذا

 

 با سلامت  تیامن ةرابط

 امبریتنگاتنگ و لازم و ملزوم دارند. پ ةو سلامت رابط تیامن
« ةیالعاف و الصحة ایالدن یالحسنة ف»د: ینفرمای)ص( ماکرم 

 کین ریحسنه و خ) (411، ص11الانوار، ج بحارمحمدباقر مجلسی، )
  (.است تیامن و تیعاف و یتندرست ا،یدن در بشر یبرا
 

 تیامن بر رگذاریتأث یسلامت ابعاد از یبعض
 و تیامن ةلازم اتیح ةکننددیتهد عوامل )کنترل( واپایش 

 از ملزومات هیتغذسوء و ناسالم یغذا حذف مردم است. یمنیا
 ت.اس یطیشرا هردر  هاانسان تمام یبرا منیسالم و ا یزندگ

 و  یقطع ةلازم هیپا یِسلامت یهامراقبت به یدسترس
 سلامت افراد و جامعه است. ةکنندنیتضم

 موجب جواربه مناطق هم تیکشور با سرا سلامت یدهایتهد 
 .شودی میالمللنیب و یامنطقه تیامن دیتهد

 و یامنطقه ،یمل تیامن ةحوز یاز موضوعات راهبرد سلامت 
  .رودشمار میبه یالمللنیب

 یبشر ةکه در گزارش توسع «انسان تیامن» یةنظر مفهوم 
 ،مطرح شده 1334سازمان ملل متحد در سال  ةتوسع ةبرنام
 تیامن .1 شرح است: نیبه ا گانههفت یهامؤلفه یدارا

به غذا(،  ی)دسترس ییغذا تیامن. 2 ،از فقر( یی)رها یاقتصاد
. 4(، مارانیاز ب تیسلامت )حق بر سلامت و حما تیامن. 9

 تیامن. 0(، هایدربرابر آلودگ تی)حمای طیمحستیز تیامن
 تحملا و جنگ شکنجه، دربرابر یکیزیف تی)حما یشخص

. 1، (یسنت یهافرهنگ ی)بقای اجتماع تیامن. 6(، ییجنا
  .(12) (یاسیسرکوب س از ییو رها ی)آزادی اسیس تیامن

 ا،یمالار سارس، دز،یا رینظ رداریواگ یهایماریب از یبعض 
 ابعاد یاراد یسلامت داتیتهد از وزیشمانیل و فوسیت آنفلوآنزا،

 لئامس عنوانبه و بوده یالمللنیب و یامنطقه ،یمل تیامن
 تهگرف قرار یالمللنیمجامع ب یمورد توجه جد یعموم سلامت

 .است

 یاهیماریب داتیتهد درمورد ندهیفزا یهاینگران به توجه با 
 رد سم،یوتروریب و کیولوژیب یستیترور حملات ،یسرمُ

 ،متحد ملل سازمان یهایریگموضع و یالمللنیب تعاملات
 کردیرو نیا. شودیم یتلق یتیموضوع امن ةمثاببه سلامت

 فعن به آنکه از شیب است ممکن و ندارد جانبههمه تیمقبول
  .شود تمام آن انیز به باشد، یعموم سلامت

 انتقال درمورد هادولت تمام ینگران موجب شدن یجهان 
 و شده هایماریب از برخاسته یتیامن داتیتهد و هایماریب

. است کرده جادیا را یالمللنیب یهایهمکار ضرورت
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 نیتأم موجب سلامت یهابحران حل در هادولت یهمکار
 .(12) شودیسلامت انسان م تیامن

 و میمستق دیتهد موجب رمترقبه،یغ حوادث و هاجنگ 
-یم یمل تیامن یجد ةمخاطرو  جامعه سلامت میرمستقیغ

 ،ینظام طب ،یرزم یبهدار معتبر یهابرنامه داشتن. شود
 یقطع الزامات از رعامل،یغ پدافند و ایبلا در بحران تیریمد
 .ی استمل داریپا تیامن

 رسلامت کشو ةجامع فراگیر و حضور مقدس دفاع میعظ تجارب
 اعم نده،یآ طیشراو ثبات آن در  تیامن حفظ یبرا یلیبدیب الگوی

 . رودیم شماربه ،ایبلا و سمیوتروریب ،یستیترور ،ینظام حوادث از
 

 اشاره به بعضی مؤلفه های امنیت در قرآن مجید 
ترجمه و پیام های مرتبط با آیات قرآنی از تفسیر نور و دانشنامه )

 (شده استاسلامی انجام 
انسان، . سعادت وکرامت، مربوط به ایمان وعمل صالح است

ایمان به خداوند و امید به معاد و انجام عمل صالح،  تنها در سایه
امه دانشن-تفسیر نور-سوره بقره 62)با برگیری از آیه یابد آرامش مى
توسعه در رزق  ها و زمینهامنیّت و آرامش در رأس نعمتاسلامی(. 
 د می فرماید:خداون 162. در سوره نحل آیه باشدجامعه مى و اقتصاد

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِْن  »
زند که امن و اى را مثال مىو خداوند )براى شما( قریه کُلِّ مَکانٍ

بر اساس سنت قرآنی «. رسیدآرام بود، روزیش از هر سو فراوان مى
. در ادامه آیه مبارکه چنین آمده کفران نعمت باعث زوال آن است

ن مّا )مردم آا : فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ »است: 
هاى خدا را ناسپاسى کردند، پس خداوند به )سزاى( قریه( نعمت

یر گرسنگى و ترس را بر آنان دادند، پوشش فراگآنچه انجام مى
اعتنایى هاى بىفقر اقتصادى و ناامنى اجتماعى، از نشانه«.  چشانید

کفران نعمت هم عذاب جسمى دارد. . جامعه به اصول دینى است
بیه تش(. )فقر و گرسنگى(، هم عذاب روحى و روانى )ترس و نا امنى

یت است. از دیگر تعابیر قرآنی در مورد امن حرم خدا به حرم امن
. در حرم الهى )مکّه( است  منیّت و رزق، دو نعمت تضمین شدها

در جواب سئوال کفار مکه چنین آمده  01سوره مبارکه قصص آیه 
 زْقًارِ شَیْءٍ  کُلِّ ثَمَرَاتُ إِلَیْهِ أَوَلَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یُجْبَى  »است : 

 هاىدر حرم أمنى قرار ندادیم که بهره آیا ما آنان را : )بگو:( لَدُنَّا مِنْ
هر چیزى به عنوان روزى از جانب ما به سوى آن سرازیر 

ان تومیها را با یاد الطاف الهى دادن نعمترس از دستت «.شود؟مى
هبود، رونق و رشد اقتصادى در گرو امنیّت و آرامش کرد. ب دفع

ز مصونیت حقوق ام، امنیت به مفهوم لادر نگاه اس. »اجتماعى است
هر نوع تعرض شناخته شده که دارای ماهیت واحدی است و در 
مورد همه سطوح امنیت صادق می باشد و ریشه امنیت را باید در 

البته در  .ها جست وجو کرد امنیت فردی و در درون آحاد انسان
ومی و ملی مطرح لام، امنیت جمعی، فراتر از مرزهای قدیدگاه اس

« دمی باش "ملاسالامت و دار"وسع، شامل قلمرو ف مت و در تعریاس

از واژه های قرآنی که بر امنیت دلالت دارند به مواردی مانند  (.19)
، «حزن» ،«صلح»، «ملاس»، «سالم»، «سکینه»، «امانت»
، «یتعدّ»، «ظلم»، «جهاد»، «رهب»، «رعب»، «حدود» ،«خوف»
این  کایت ازایمان، حنام برد. تأکید فراوان بر « راستکبا»و  «اذی»

ترین نقش و کارکرد خود را متوجه امنیت روحی، لادارد که قرآن با
. مؤلفه های قرآنی رسیدن به معنوی و فرهنگی آدمی نموده است

هاد ج»و  «ولایینظام  برقراری» ، «تمسک به ایمان الهی»امنیت، 
برای مقابله با خطرات، تهدیدها و موانع است. « للهفی سبیل ا

 (الهی و قرب الهی ةخلیف مقام) را از مسیر تکامل انسانت، که امنی
؛ «طاغوت ولایت» ؛ «کفر و استکبار»از:  رتندباز می دارد، عبا

م لاامنیت آرمانی از منظر اس .«ارعاب»و  «تجاوز»، «ستمگری»
، که مرهون تحقق فراملی نگری و تشکیل امت واحد جهانی است

 شرایط آرمانی می باشد. 
 

 ز مؤلفه های امنیت در نهج البلاغهبعضی ا
ظ آبرو فظ حدود و ثغور مسلمین، آرامش مردم و جامعه، حفح

از مؤلفه های اسلامی امنیت و بسیار مورد تأکید  و شخصیت افراد
کامل ابعاد امنیت فردی و جمعی  تحققاز این منظر و برای  است.

 :عوامل زیر ضروری شمرده شده است
 ونه گهر  بودنطور یکسان و ن تعمیم عدالت و قانون به و اجرا

 تبعیض در جامعه

  های تعرض  ری و زمینهگمبارزه مداوم با عوامل تجاوز
 تشار و وحشاحتمالی و نیروهای ف

 تعرض دارند نةمهار کردن عواملی که زمی.  

 های تعدی و  هشکانیدن ریشزم برای خلاهای  گیریشپی
 تعرض

  مردم با حقوق فردی عامةآشنایی  

 نزم در جهت احترام به حقوق دیگرالااهی گآ 

 (قلاایمان و اخ)ی نیروی معنوی ئمانت اجراض 

 ر دادن متجاوزین به حقوق فضمانت اجرای قانونی برای کی
 (. 14) مردم
مولای متقیان علی ابن ابیطالب  و الهی سیاسی شةدر اندی

مهمترین ابزار برای  وجود حکومت در جامعه انسانی السلام،علیه
 است که امام از آنفقدان آن مهمترین علت ناامنی  و تأمین امنیت

 (.10تعبیر فرموده است ) به فتنه مداوم
معیار وظایف  ( در10در مطالعه پاشائی هولاسو و همکاران )

مردم در قبال حکومت، مؤلفه های ذیل از نهج البلاغه استنباط شده 
 است:

 لانئونتقاد سازنده از مسا 

 اطاعت پذیری از نظام 

 معروف و نهی از منکر امربه 

 ارکت همگانی و سیاسیشم 

 هاها و عمل به آن نهادینه شدن ارزش 
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 الله )ص( عمل به کتاب خدا و سیره رسول 

 ها و رویدادها ثبات مردم در رویه 

 وفاداری مردم به نظام 

در همان مطالعه در معیار وظایف حکومت در قبال مردم، 
 ی ذیل از نهج البلاغه استنباط شده است:هامؤلفه

 می بودن حکومتلاسا 

  ولایتحرکت بر محور 

 های انسان ظ کرامت، حقوق و آزادیفح 

 بیعت(تکا به آرای عمومیا( 

 استقلال و آزادی 

 وحدت و همبستگی 

 یرگجانبه و فرا  عدالت همه 

 انفمبارزه با ظلم و ستم و حمایت از مظلومان و مستضع 

 خانوادهظ بنیان فح 

 تأمین امنیت برای مردم 

 بادانی و مبارزه با فقرآ 

 شکوفایی و رشد علمی جامعه 

 یت و هدایت جامعه به سوی کمال و سعادتترب 

 اجرای احکام و حدود الهی 

 رویی و نزدیکی با مردم ادهگش 

 مهرورزی، مهربانی و مدارا با مردم 

 (ر دسترسِ مردم بودن)دن و مردم لادیدار حضوری مسئو 

 تصمیمات ذرت با مردم در اتخاوشم 

  یری بر مردمگآسان 

 پوشی از مردم عیب 

 آموزش دینی مردم 

 لانپذیری حاکمان، مدیران و مسؤ انتقاد 

 دوری از فخرفروشی و تکبر برای مردم 

 خیرخواهی برای مردم 

 نلازیستی حاکمان، مدیران و مسئو ساده 

 پرهیز از دروغ و خیانت 

 لیت هاالحان برای مسؤصزینش گ 

نج اولویت نخست پ، (10فوق الاشاره ) ر پژوهشد
عمل به کتاب خدا و سیره »؛ «وفاداری مردم به نظام»ازعبارتند
حرکت بر محور »؛ «می بودن حکومتلااس»؛ «الله )ص(رسول 

 .«تأمین امنیت برای مردم»و  «یتلاو
 

 و رهبر "ره"امنیت پایدار ملی از دیدگاه امام خمینی 

 معظم انقلاب

رهبری، امنیت ملی دارای مقام معظم و راحل از نگاه امام 
مفهوم چند وجهی و سیال و برخاسته از آرمان و سیاست کلی نظام 

ترین وجوه و ابعادی که برای امنیت برجسته. جمهوری اسلامی است

 بندی متنملی نظام جمهوری اسلامی ایران متصور است و از جمع
 :(16) ج شده عبارتند ازراهبردهای امام و رهبری استخرا

 

  فردی امنیت

 مندبهره عمومی امکانات از دغدغه بدون بتواند فرد هر یعنی
 مادی تعالی و رشد جهت در مشروع و قانونی هایآزادی از و گردد

مواجه  تهدیدی و مانع گونه هیچ با و کند برداریبهره معنوی و
 رعایت شود.نی ایشان نگردد و کرامت انسا

 

 اجتماعی امنیت
 دوری و همیاری و تعاون حس رشد و جامعه سلامت و آرامش

 .قانون رعایت و اخلاقی هاناهنجاری از
 

 اقتصادی امنیت
 پایین و میانی اقشار مناسب درآمد هایزمینه بودن فراهم

ال، گذاری و اشتغن، سرمایهمسک و معیشتی مشکلات حل در جامعه
 وریتوزیع و مصرف، بهرهقانونمندی و سلامت در چرخه تولید، 

مناسب از ذخایر و معادن، توسعه و مکانیزه نمودن بخش کشاورزی، 
رهایی از اقتصاد تک محصولی، خودکفایی در صنایع مهم و کلیدی 

های پیشرفته، تعادل و توازن در عرضه و یابی به تکنولوژیو دست
 تقاضا.

 

 سیاسی امنیت
 و تشنج از پرهیز انقلاب، دلسوز هایجناح و احزاب تعامل

 آرامش نظام، کارگزاران همدلی و وفاق حزبی، و قومی هایدرگیری
 و مناسب سالم فضای ای،رسانه و سیاسی علمی، هایمحیط در

 در یسیاس و امنیتی نهادهای اقتدار عملکردها، منصفانه نقد برای
یری گتحرکات طراحان براندازی نرم و اشراف بر روند شکل ردیابی

های ای آنان در توطئهدشمنان و عوامل داخلی و منطقههای طرح
های فرهنگی سیاسی و نظامی، حضور همگانی مردم در عرصه

 گوناگون سیاست و حمایت همه جانبه از نظام اسلامی.
 

 قضایی امنیت
یکسان قانون برای  اجرای شهروندی، حرمت و حقوق حفظ

ی مندابطههمه متخلفان، احقاق حقوق ستمدیدگان و مظلومان، ض
های مفسدان سیاسی و و قاطعیت در مسیر مراحل قضایی پرونده

 اقتصادی.
 

 فرهنگی امنیت
 و پویایی اسلامی، و عمومی فرهنگ ارتقاء دینی، اخلاق رشد
بسترهای  بودن فراهم مقدس، دفاع و انقلاب هایارزش گسترش

ای همناسب تولید علم و تقویت جنبش نرم افزاری، استحکام پایه
سازی اخلاقی و روحی نسل جدید در برابر معرفت دینی و ایمن

 تهاجمات و شبیخون فرهنگی دشمنان.
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 ایمنطقه و مرزی دفاعی امنیت

 اتتحرک دفع با متناسب مسلح نیروهای تقویت و ساماندهی
ای نامتقارن و ناهمتراز، خودکفایی تسلیحاتی نبرده و دشمنان نظام

امل سالم و سازنده با همسایگان، در جهت بازدارندگی تهدیدات، تع
احترام متقابل و تفاهم بر محور مشترکات سیاسی، دینی و 
جغرافیایی در جهان اسلام، دیپلماسی فعال و تأثیرگذار در عرصه 

 سیاست بین الملل.
صد و هفتاد یست و دوم و یکب اصل و سوم اصل بندهای در

 امنیت ملیو ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجوه 
اشاراتی دارد و اجرای برخی از اصول و بندهای آن منوط به استقرار 

 امنیت در نظام جمهوری اسلامی است.
 

های درونی استقرار امنیت ملی در اندیشه امام و مؤلفه

 رهبری
 وفاق و همگرایی ملی 

 مداریولایت 

 مشارکت عمومی 

 ساماندهی اقتصادی 

 اقتدار نظامی و دفاعی 

 مداریو قانون گذاریقانون 

 گسترش و تعمیق معارف دینی 

 جنبش نرم افزاری و تولید علم 
 

نقش مؤلفه علم و فناوری، توسعه علمی و فناوری در 

 تحقق امنیت پایدار ملی
های مهم ارزیابی میزان قدرت و علم و فناوری از شاخصه

های پیشرفت و دارای ترین زیرساختتوانایی کشورها، از مهم
(. علم و فناوری در افق 11ی دفاعی و امنیتی است )اهمیت راهبرد

 جمهوری اسلامی ایران جایگاهی رفیع و والا دارد:  1424چشم انداز 
هجری شمسی در علم  1424ق در اف نمی ایرالاجمهوری اس»

رپایی و ب گال الهی و با احیای فرهنت لایزو فناوری، با اتکا به قدر
گسترش عدالت و الهام  می برای پیشرفت ملی،لانوین اس نتمد

های صالح، ن، کشوری خواهد بود: برخوردار از انسانبخشی در جها
ب و با لام و انقلااس بفرهیخته، سالم و تربیت شده در مکت

ه علم، عتوستوانا در تولید،  ن،های جها دانشمندانی در طراز برترین
پیشتاز در مرزهای  ن،فناوری و نوآوری و بکار گیری دستاوردهای آ

نقشه جامع علمی ) «نو فناوری با مرجعیت علمی در جها شدان
 (1932 کشور،
 تقدر زانهای مهم ارزیابی می لم و فناوری یکی از شاخصهع

لی م تقدر. از اهمیت خاصی برخورداراست، و توانایی کشورها بوده
کشورها برای دستیابی به اهداف و منافع  ارزترین اب یکی از اصلی

عدم برخورداری طقه ای و بین المللی است. ملی خود در سطوح من
و کفی، حتی دستیابی به اهداف داخلی را غیرممکن لازم  تاز قدر

یکی از مهمترین عوامل برتری دفاعی  نیز فناوری(. 11) سازد می
 .بوده و برتری فناورانه منجر به برتری در ابعاد مختلف خواهد شد

نوین سرعت و شدت  ین اهمیت و تأثیرگذاری با ظهور فناوریهایا
دستیابی به خوداتکایی و خودکفایی در می یابد.  بیشتری
 (. 11از راهبردهای مهم امنیت پایدار ملی است ) هایی نوینفنآوری

علم و فناوری مورد نیاز نهادهای دفاعی و امنیتی دارای  
 مشخصات زیر است:

  در بعد اخلاق و معنویت دارای شاخصه خداشناسی و توحید
 است.محوری 

 ها دارای شاخصه نیروی انسانی است )با ایماناز نظر ظرفیت-
 ر(.ایثارگ-پاسخگو-متعهد-شجاع، هوشیار و توانا -آگاه و دانا

  از نظر اثربخشی دارای شاخصه میزان تحقق اهداف مصوب
 است.

 وری پژوهشی است.از نظر رشد دارای شاخصه نرخ رشد بهره 

  علمی است.از نظر دستاورد دارای شاخصه تولید 

 گذاری است.از نظر فعالیت دارای شاخصه سرمایه 
 

 عوامل مؤثر در ایجاد امنیت ملی

ثر متعددی در برقراری امنیت ملی ؤملاحظات و عوامل م
بعد )امنیت ملی در توان آنها را در دو کشورها دخالت دارند که می

مقابل تهدیدات خارجی( و )امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات 
 (. 13) نمودداخلی( تقسیم بندی 

 

عوامل مؤثر بر امنیت ملی در مقابل تهدیدات -الف

 خارجی
 وجود رهبری مقتدر، خردمند، شجاع و دوراندیش و حکیم-1
های داخلی و یا به عبارت دیگر میزان قدرت زیر ساخت -2

 های قدرت ملیلفهؤپتانسیل م

 ثرؤقدرت و ظرفیت بازدارندگی م -9

در ایجاد قدرت مکمل از طریق مشارکت در  توانایی-4
 قاره ای ای و یا اتحادهای نظامیهای منطقهپیمان

 گری همسو و غیرسلطههامنافع امنیتی مشترک باسایرقدرت-0

 وستی دهامنافع اقتصادی و سیاسی مشترک با سایر دولت-6

های موفق به وجود یک تاریخ نظامی درخشان )اجراء جنگ-1
 (درگذشته نزدیکویژه 

ی نظامی، های در هدایت و مدیریت بحرانیمیزان توانا -1
 امنیتی و حوادث غیرمترقبه توسط مدیران عالی نظامی و کشوری

ی در منطقه کیژئوپولت داشتن وزن بالاتر موقعیت جغرافیایی و-3
 و جهان

وجود ستادهای عالی نظامی )ستاد کل( و فرماندهان لایق -12
بحران های امنیتی و دفاعی و حوادث غیرمترقبه در برای مدیریت 

 سطح ملی
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)وفاداری  اعتماد متقابل ملت و رهبری-2 وحدت ملی و اعتقادی-1
وجود مشروعیت نظام حاکم نزد -9 عموم مردم به نظام سیاسی(

ی نظام در یتوانا-0 انوناقتدار نظام در اعماق ق-4 افکار عمومی
عدم وجود نیروهای گریز از -6 های داخلیهدایت و مهار بحران

 سلامت سیستم اقتصادی و اداری کشور- 1توسعه پایدار-1 مرکز
 ثیرناپذیری فرهنگ بومی از نفوذ عوامل فرهنگی بیگانهأت-3

 

 بخش سلامت از منظر الزاماترابطه امنیت با سلامت و 

 امنیت ملی پایدار

امنیت و سلامت رابطه تنگاتنگ و لازم و ملزوم دارند. 
 «الحسنة فی الدنیا الصحة و العافیة »پیامبر)ص( می فرماید: 

نیک برای بشر در  : حسنه و خیر(411 ص، ص11بحارالانوار، ج )
  دنیا، تندرستی و عافیت و امنیت است.

  امنیت:بعضی از ابعاد سلامتی تأثیرگذار بر 
o عوامل تهدید کننده حیات، لازمه امنیت و  )کنترل( واپایش

 ایمنی مردم است.

o  حذف غذای ناسالم و سوء تغذیه لازمه زندگی سالم و ایمن
 ها و در همه شرایط است.برای همه انسان

o های سلامتی پایه، لازمه قطعی و تضمین دسترسی به مراقبت
 کننده سلامت افراد و جامعه است.

o ای سلامت یک کشور با سرایت به مناطق همجوار تهدیده
 المللی است.ای و بینموجب تهدید امنیت منطقه

o  سلامت از موضوعات راهبردی حوزه امنیت ملی، منطقه ای و
 بین المللی است.

o  که در گزارش توسعه بشری  "نظریه امنیت انسان"مفهوم
مطرح شده  1334برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 

(: 12گانه به این شرح است )های هفتدارای مؤلفه است
امنیت اقتصادی )رهایی از فقر(، امنیت غذایی )دسترسی به 
غذا(، امنیت سلامت )حق بر سلامت و حمایت از بیماران(، 

ها(، امنیت )حمایت در برابر آلودگی امنیت زیست محیطی
شخصی )حمایت فیزیکی دربرابر شکنجه، جنگ و حملات 

های سنتی(، وامنیت امنیت اجتماعی )بقای فرهنگ جنایی(،
 )آزادی و رهایی ازسرکوب سیاسی(.  سیاسی

o های واگیردار نظیر ایدز، سارس، مالاریا، بعضی از بیماری
آنفلوآنزا، تیفوس، لیشمانیوز. از تهدیدات سلامتی دارای ابعاد 

 عنوان مسایلالمللی بوده، بهای و بینامنیت ملی، منطقه
المللی قرار عمومی مورد توجه جدی مجامع بینسلامت 

 اند.گرفته

o ای ههای فزاینده در مورد تهدیدات بیماریبا توجه به نگرانی
مسری، حملات تروریستی بیولوژیک و بیوتروریسم، در 

های سازمان ملل متحد، المللی و موضع گیریتعاملات بین
رویکرد  شود. اینسلامت به مثابه یک موضوع امنیتی تلقی می

مقبولیت همه جانبه ندارد و ممکن است بیش از آنکه به نفع 
 سلامت عمومی باشد، به زیان آن تمام شود.

o ها درمورد انتقال جهانی شدن موجب نگرانی تمام دولت
ت ها شده اسها و تهدیدات امنیتی برخاسته از بیماریبیماری

المللی را ایجاد کرده است. های بینو ضرورت همکاری
های سلامت، موجب تأمین ها در حل بحرانمکاری دولته

 (.22شود)امنیت سلامت انسان می

o ها و حوادث غیر مترقبه، موجب تهدید مستقیم و غیر جنگ
مستقیم سلامت جامعه موجب مخاطره جدی امنیت ملی 

های معتبر بهداری رزمی، طب نظامی، شوند. داشتن برنامهمی
فند غیر عامل، از الزامات قطعی مدیریت بحران در بلایا و پدا

 باشند.امنیت پایدار ملی می

o  تجارب عظیم دفاع مقدس و حضور همه جانبه جامعه سلامت
بدیلی برای حفظ امنیت و ثبات آن در همه کشور، مدل بی

شرایط آینده، اعم از حوادث نظامی، تروریستی، بیوتروریسم، 
 رود. شمار میو بلایا به

 

 گیرینتیجه
سازمان مقتدر و متحد دفاعی »مانند « یکپارچه سلامتنظام »

باید با اقتدار علمی و فناوری و صلابت اخلاقی و « و امنیت کشور
معنوی، در برابر همه تهدیدها و اتفاقات، اعم از بلایای طبیعی، و 
حوادث خصمانه و تهاجمی، در تمام شرایط، از حداکثر آمادگی 

ها دائماً در حال تعالی و تکامل  ممکن برخوردار باشد و این آمادگی
 باشند.
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