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چکیده

روابط مشــترک دفاع غیرمســلح یا مصونیت بخشــی پیشــابحران بــه جامعه با 

سیاســت گذاری اجتماعی موضوع محوری این مقاله است. بر این اساس، تالش 

شده است تا مسائل سیاستی در توسعۀ اجتماعی استخراج و مبتنی بر پژوهش های 

دســت اول، ادبیات و نظریات مرتبط مرور شــود. ســپس عالی ترین سند کالن 

پیشرفت و توســعۀ مدنظر جمهوری اســالمی ایران، که در مرحلۀ نقد و ارزیابی 

نخبگانی قرار دارد، براســاس بایســته ها و شایسته های سیاســت اجتماعی مورد 

واکاوی و تحلیل قرار گیرد و نقاط مغفول و معیوب از نظر پژوهشــگر شناســایی 

شود. روش این مقاله اسنادی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

کلیدواژه ها: دفاع غیرمســلح، توســعۀ اجتماعی، الگوی اســالمی ایرانی 

پیشرفت.

دفاع غیرمسلح و توسعۀ اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریۀ سیاستی؛
تحلیل انتقادی سند پایۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جمهوری 

اسالمی ایران

سید مجید امامی
استادیار گروه فرهنگ و دولت دانشگاه امام صادق )علیه السام(. تهران. ایران.

s.m.emamy@isu.ac.ir

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در نشــریه 
مطالعات امنیت اقتصادی، شماره اول، پاییز 1399 منتشر شده است.
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1. مقدمه

پدافنــد غیرعامل یا دفاع غیرمســلح مجموعه اقدامات و خدمات و برنامه هایی اســت که افزایش 

بازدارندگی، کاهش آســیب پذیری، تــداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تســهیل 

مدیریت بحران را برای شــرایط بحرانی، اما پیش از آن، مدنظر دارد )مجمع تشــخیص مصلحت 

نظام، 1389( و بر این اســاس، هم مسئلۀ سیاســت گذاری و هم پاسخ است؛ درواقع، آنجا که در 

قامت یک ســازمان و پروژه است، »مسئله«ی هر نظام سیاســت گذار و حاکمیت است و آنجا که 

یک رویکرد معنابخش به سیاست ها و تدابیر دولتمردان است، نظریه ای سیاستی است. هر الگوی 

توسعه ازجمله الگوی اسالمی ایرانی که برای اعالم استقالل حتی از عنوان باردارشدۀ »توسعه« هم 

احتراز کرده است )پیشرفت را جایگزین کرده است(، با مجموعه ای از عینیات و نیازهای اجتماعی 

 با عنوان »بخش اجتماعی« 
ً
ناظر به بافتار زندگی جمعی و زیســت شهری مواجه اســت که عمدتا

برنامه ها یا جوامع برنامه ریز یاد می شــود. عرصه های بزرگی چون مراقبت بهداشــتی )سالمت(،1 

عدالت ، رفاه و تأمین اجتماعی، ســرمایۀ اجتماعی،2 محیط زیســت، مشــارکت3 و همزیستی،4 

مراقبت های اجتماعی از گروه های خاص،5 شهرنشینی )آسیب ها( و آموزش6 که هر یک مشتمل بر 

 موضوع 
ً
بسیاری زیرسیستم های نیازمند الگوی تصمیم گیری ملی )حکمرانی توسعه( هستند، اعتبارا

1. هر چهار بعد ســالمت )جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی در ادبیات سازمان بهداشت جهانی( می تواند مدنظر 
باشــد؛ هرچند ســالمت معنوی را در حوزۀ فرهنگی دنبال می کنیم، با تســامح مســئلۀ جمعیت را هم ذیل سالمت 

محسوب می کنیم.
2. تعاریف ســرمایۀ اجتماعی بســیار گســترده و مفصل اســت. مراد این گزارش، حفظ و ارتقای موجودی ادراکی 
گاهی مردم اســت که منجربه کنش اجتماعی ارتباطی آن ها به مثابه عضو بیدار می شــود؛ امید،  شــهروندان و نظام آ

اعتماد، امنیت و نظارت مردم از این دست است.
3. منظور نفس االمر مشارکت به عنوان یکی از مؤلفه های قوام جامعه و روابط فرد با جامعه و راه هایی است که ازطریق 
آن ها مردم در جهان اجتماعی درگیر می شــوند که انواع سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد... اما اولیت و 

اولویت این گزارش با مشارکت اجتماعی است.
4. اقوام، مذاهب، اقلیت ها و مهاجرت.

5. معلوالن، اقلیت های نژادی، کودکان، سالمندان، جوانان، پناه جویان وغیره.
6. حوزۀ آموزش یا تعلیم و تربیت )کالســیک/ عام و نیز رســمی/ غیررسمی( بســیار فراخ است و در گزارش حوزۀ 
فرهنگی بررســی شــده است. سیاست های کلی نظام هم در این حوزه مبســوط طرح شده است و به نظر می آید سند 
فعلی تنها با احاله به سند تحول، به این عرصه ورود جدی نداشته است )تدابیر 6 ،7 یا 16(. البته به فراخور، توجهی 

خواهیم داشت.



149

       
ت   

رف
ش

 پی
نی

یرا
ی ا

الم
 اس

وی
الگ

ی 
ــ

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

»توســعۀ اجتماعی« قرار می گیرند.1 قلمروهای اصلی سیاست اجتماعی عبارت اند از »زمینه های 

رفاه اجتماعی )تأمین، مراقبت بهداشــتی، مراقبت اجتماعی، مسکن و آموزش(، زمینه های مربوط 

بــه بازتوزیع )مالیات بندی، هزینه های عمومی و اشــتغال( و درنهایــت، زمینه های بالقوۀ مؤثر بر 

بازتوزیع منابع )بالداک و دیگران، 1991؛ به نقل از شــریفیان، 1381: ص9(. در ادبیات مددکاری 

و خدمات اجتماعی آسیب ها یا مشکالت اجتماعی را مشتمل بر چهار عرصه دانسته اند:

مشکالت مربوط به سالمت و آسایش؛  -

مشکالت ناشی از تفاوت انسان ها؛  -

مشکالت ناشی از نابرابری و قدرت؛  -

مشکالت ناشی از نوگرایی )همان، ص7(.  -

هر یک از الگوهای نئولیبرال )عدالت به مثابه آزادی(، سوسیالیســت )عدالت به مثابه برابری(، 

ـ رفاه وغیره دارای مواضع و نظریه ای منسجم در راهبری  سوسیال دموکرات، سوسیالیسم چینی، دولت 

و جهت دهی )سیاســت( توسعۀ اجتماعی هستند و الگوی اسالمی ایرانی توسعه یا همان پیشرفت 

 باید الگویی مســتقل را حکایت کند که تعالی و رفع چالش های اجتماعی جامعۀ ایران را 
ً
هم طبعا

هدف گیری کرده باشــد در همین راستا رهبر معظم انقالب می فرمایند: »در نظام اسالمی، عدالت 

مبنای همۀ تصمیم گیری های اجرایی اســت و همۀ مســئوالن نظــام، از نمایندگان محترم مجلس 

شورای اســالمی تا مســئوالن بخش های مختلف اجرایی، به خصوص رده های سیاست گذاری و 

کارشناسی و قضات و اجزای دستگاه قضایی، باید به جد و جهد و با همۀ اخالص، درصدد اجرای 

عدالت در جامعه باشــند. امروز در جامعۀ ما، برترین گام در راه اســتقرار عدل، رفع محرومیت از 

طبقات محروم و تهیدست و کم درآمد است« )خامنه ای، 1370/3/13(.

ایشان در جای دیگر می گویند: »هدف ما استقرار عدل در جامعه است. ما این را می خواهیم. 

همۀ کارها برای اقامۀ عدل ارزش پیدا می کند. در جامعۀ نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شــد، به ســود 

یک قشر و یک گروه از مردم است. اما در جامعه ای که برابری و عدالت جریان داشته باشد، به سود 

همه است« )خامنه ای، 1371/10/17(.

1. اما از ابعاد مهم پیشرفت اجتماعی، حقوق شهروندی، عدالت کیفری و سیاست جزایی یا جنایی است. درضمن، 
حوزۀ اشتغال یا مسکن هم در ادبیات و سیاست های اجتماعی می آیند، اما در ایران مطالعات حوزۀ اقتصادی متکفل 

آن هاست )نک: الکاک و دیگران، 1391(.



150

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

نگارۀ 1. اهداف توسعۀ هزاره در حوزۀ مسکن و محیط زیست

هدف 7: تضمین سالمت و پایداری محیط زیست

ـ اهداف فرعی: دستیابی به بهبود چشمگیر در زندگی حداقل صد میلیون زاغه نشین )حاشیه نشین( 

تا سال 2020

ـ ادغام اصول توسعۀ پایدار در سیاست ها و برنامه های کشور و معکوس کردن جهت آسیب به منابع 

محیطی.

سند توســعۀ پایدار2030 و مقدم بر آن، توسعۀ هزارۀ شورای توسعۀ ملل متحد1 را هم می توان 

 پاسخ گوی دوراهی های اجتماعی 
ً
دارای الگویی ترکیبی برای کشورهای جهان سوم دانست که عمال

اقتصادی بســیاری کشورهای پیرو و توسعه نیافته قرار گرفته است و در قالب مذاکرت و »دیپلماسی 

کید  سازمان های بین المللی« به نظام تصمیم گیری ملی این کشورها ازجمله ایران وارد شده است. تأ

 نقش الگو برای توسعه را ایفا 
ً
می شود که اســناد و فرایندهایی ازجمله ســند هزاره )میلینیوم( دقیقا

 به جای تفلســف و لحن بیانیه ای، داللت گر و دکترینال هســتند. به مثال زیر توجه 
ً
کرده اند و طبعا

کنید:

مهم ترین بخش سند پیشــنهادی مرکز الگوی پیشــرفت که در 1397 منتشر و ازسوی رهبری 

معظم انقالب عمومی شــد )جهت اصالح و تکمیل توســط صاحب نظران و نهادهای عالی ظرف 

 تعریف نشده اند، براساس سه اماره 
ً
مدت دو سال(، »تدابیر« سند اســت. این تدابیر هرچند رسما

در بیانات و نظرات رهبر معظم انقالب، که خود معمار طرح و دغدغه مند الگوی اســالمی ایرانی 

بوده اند، می توان منظور تدوین کنندگان را از کاربرد کلمۀ تدبیر براساس موارد زیر احصا کرد:

کاربرد مفهوم الگو،  -

کید بر استعارۀ نقشه، تأ  -

منظر و رویکرد کالن و فرابخشی به پیشرفت همه جانبۀ جامعه.  -

وجه الگویی این سند بیش و پیش از هر چیز نشان  می دهد که راهنمای خط مشی و راهبردهای 

ملی اســت. راهنمابودن یعنی جهت را نشان دادن و از سایر جهات بر حذر داشتن؛ یعنی ملموس  و 

1. سند توسعۀ هزاره در سال 2000 با هشت آرمان ارائه شده توسط 189 کشور عضو سازمان ملل پذیرفته شده بود و 
 قرار بود طی پانزده سال اجرا شود، اما برای تداوم آن در پانزده سال بعد تا 2030 سندی، البته ساختارمندتر، تهیه 

ً
عمال

شد و موضوع عدالت اجتماعی و برابری هم به ویژه در بند 8 بیانیه به صراحت موردتوجه قرار گرفت.
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محســوس کردن امر معقول و از حیثی دیگر، یعنی پشتیبانی پارادایمیک از یک تصمیم. هر یک از 

این سه برداشت می تواند الهام بخش باشد؛ هرچند یکی تفوه بیشتری در جامعۀ علمی داشته باشد.

استعارۀ »نقشــه« هم داللت های مهمی دارد. برای فهم استعاره باید بین مفهوم و منطوق رفت 

و آمد کرد. اســتعارۀ نقشه بیشتر ناظر بر نقشه خوانی و ناوبری1 است. ادراک و اشراف به نقطۀ مبدأ 

 بهترین مســیر حرکت هم براســاس 
ً
و مختصات فعلی و نیز نقطۀ مطلوب یا مقصد اســت. طبعا

نسبت سنجی این مختصات مشخص می شــود؛ ازاین رو، »استعارۀ نقشه« در آرای ایشان به کرات 

به کار رفته است.

اما وجه جامع این الگوی نقشــه گون جامع بودن، فرابخشی، فرادوره ای، فرادولتی و فراسازمانی 

 تصمیمی اساسی، دقیق و صریح است که برای افقی پنجاه ساله پیشنهاد 
ً
بودن آن است. تدبیر قاعدتا

می شود. برخی هم گفته اند ســطح تدبیر در طیفی بین قانون اساسی و سیاست های کلی است در 

غیر این صورت، تفاوتی با آن ها نخواهد داشت.

بر این اساس، ما تدبیر در سند الگو را »گزاره های فراراهبردی جهت بخش به سیاست گذار ملی 

می دانیم که حداقل تکلیف یکی از مســائل سیاستی ملی را مبتنی بر اهداف و اقتضائات ادراک شده 

مشــخص کند«. منظور از فراراهبردی در این تعریف و تنقیح آن است که نباید آن را با راهبرد ملی 

اشــتباه گرفت و سطح کلی تری را نشانه رفت که راهبردهای متناسب و موردنیاز را تغذیه کند. البته 

یکی از مهم ترین نقدهای سند پیشــنهادی عدم درک جامع و پیوسته و مورداجماع از همین مفهوم 

تدبیر بوده و هســت )مرکز پژوهش های مجلس، 1398( که توجه بسیاری از محققان خط مشی را 

جلب کرده است.

2. طرح مسئله
الف ـ پدافند غیرعامل

مســئلۀ محوری مقالۀ حاضر جســت وجوی رویکرد پدافند غیرعامل در اســناد کالن سیاســتی 

و نقد و تحلیل سیاســت ها و نظریه های مســبوق آن ها از این حیث اســت. شکی نیست که جهان 

امروز همان قدر که عرصۀ همکاری اســت، عرصۀ رقابت هم هست و حتی اگر به ظاهر رفتارهای 

قدرت هــای بزرگ، به ویژه ایاالت متحده هم توجه کنیم، اســتعال و اســتکبار فراگیر، فشــار علیه 

1. Navigating
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اقتصادهای مستقل و منازعات تند و تیز گذار نظم بین الملل از تک قطبی به چندقطبی غلبه دارد. در 

این شــرایط هیچ رژیم سیاسی بدون توجه به محیط و فرض بحران های محتمل موردی و تدریجی 

 دشمنی 
ً
و نگرانی بقا، متصور نیســت؛ به ویژه جمهوری اسالمی ایران که طبق قانون اساسی، اساسا

نظام استکبار با خود را متذکر شده و ستیز با ظلم را در رأس آرمان های خود قرار داده است )بند 16 

اصل سوم قانون اساســی با موضوع وظایف نظام و دولت(. اما صریح ترین توجه به ماهیت پدافند 

ـ  سیاســی  کید مقاله بر آن اســت ـ رویکردی اقتصادی  غیرعامل در متن فعلی »الگوی پایه« ـ که تأ

دارد و مربوط به »تدبیر 26« و عبارت از »مصون  سازی و تقویت فرایندها، سیاست  ها، تصمیمات 

ـ اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون زا« است. و نهادهای اقتصادی درمقابل تکانه  های سیاسی 

پس از این، »تدبیر 53« هم از سنخ دفاع غیرعامل است که رویکردی اجتماعی دارد و عبارت 

اســت از: »پیشگیری از شکل گیری تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران، گسترش بسیج مردمی1 و 

تقویت بنیۀ دفاعی بازدارنده«.

این توجه و سیاست گذاری نشــان از توجه جدی طراحان نقشۀ پیشرفت جمهوری اسالمی به 

مدیریــت فعاالنه و پیش دســتانۀ تهدیدها علیه نظام و جامعۀ ایرانی دارد، اما واقعیت آن اســت که 

پدافند غیرعامل به مثابه رویکردی جامع می تواند در سایر حوزه های پیشرفت به ویژه حوزۀ اجتماعی 

اشراب شود.

این مقاله درصدد بازاندیشــی در تدابیر اجتماعی »سند الگوی پایه« و نیز استخراج نقاط خأل 

و غفلت آن از این منظر است؛ ازاین رو، برای فهم مسائل سیاستی نظام در عرصۀ اجتماعی یکی از 

جدیدترین اسناد جامع ملی که از سطح حاکمیتی، کالن و رسمی برخوردار است را مرور می کنیم. 

بر این اساس، مشخص می شــود که الگوی پایه تا چه حد با مسائل سیاست اجتماعی تطابق دارد 

و در این تطابق یا تغایر، چه توجهی به نظریۀ سیاســتی مهمی چون »پدافند غیرعامل« شده یا نشده 

است؟

1. بســط و شــکوفایی نهادهای مشارکتی و کنشــگر از رموز تحقق عدالت اســتحقاقی یا رویه ای است که منجربه 
عدالت اجتماعی و توســعۀ اجتماعی می شــود. این نســبت بین عدالت اجتماعی با پدافند غیرعامل است؛ چراکه 
احســاس عدالت از وجوه مهم تاب آوری یک جامعه است؛ ازاین رو، راهبرد سیاست گذاری بر پایۀ همنوایی جماعتی 
و شــکوفایی فردی مطرح می شــود )براتعلی پور، 1394(؛ ازسوی دیگر، این سیاســت را می توان بر اهمیت سرمایۀ 
اجتماعی در پدافند غیرعامل حمل کرد. تمرکز بر مقولۀ ســرمایۀ اجتماعی به دلیل نقشی است که در تولید و افزایش 
ســرمایه های انسانی و اقتصادی ایفا می کند. به همین دلیل امروزه در بررسی و تدوین شاخص های اجتماعی توسعه 

توسط سازمان های معتبر جهانی، سرمایۀ اجتماعی پایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
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ب ـ مسائل سیاستی حوزۀ اجتماعی
• براساس سیاست های برنامۀ ششم

ســالمت و پیشــرفت اجتماعی حول عدالت اجتماعی از آرمان های انقالب اسالمی و رهبران آن 

بوده اســت. جایگاه عدالت اجتماعی در نظام هســتی، ضرورت اقامۀ آن در جمهوری اســالمی 

ایران، سه گانۀ »عدالت، عقالنیت و معنویت« به منزلۀ چهارچوب مفهومی اقامۀ عدالت اجتماعی، 

چیستی عدالت اجتماعی و ارکان شــش گانۀ آن و درنهایت، واکاوی ابعاد عدالت پژوهی، ساختار 

کلی نظام فکری موضوعی حضرت آیت الله خامنه ای در عرصۀ عدالت است )سرآبادانی و دیگران، 

.)1396

از راهبرد 39 تا 51 سیاست های برنامۀ ششم توسعه که پس از بررسی های نخبگانی در مجمع 

توسط رهبری ابالغ شد )خامنه ای، 1394/4/9(، امور اجتماعی را متکفل شده است و از سالمت 

اداری، تأمین اجتماعی، ورزش، زن و خانواده تا صنایع دســتی وغیره موردتوجه بوده است. برخی 

سیاســت ها را، که به نظر ما در نظام و مسائل فرهنگی کشور قرار می گیرد، به گزارشی دیگر واگذار 

 اجتماعی برای رفاه، عدالت، ســالمت اجتماعِی به ویژه اقشار 
ً
می کنیم و سیاست های مشــخصا

آســیب دیده یا در معرض تهدید را که شامل موارد زیر اســت، به مثابه اهم سیاست های اجتماعی 

نظام درنظر می گیریم:

ـ سیاســت 39. ارتقــای ســالمت اداری اقتصادی و مبارزه با فســاد: فســاد از فراگیرترین و 

دامنه دارترین موانع رشد و پیشــرفت اثربخش جوامع درحال توسعه بوده است. فساد ظرفیت های 

واقعی رشــد را در دور باطل فرصت طلبان/ دولت و جامعۀ فاســد می انــدازد و مانع تأمین حداقل 

مشــروعیت و اجماع ملی برای پی جویی اهــداف عمومی و تحقق آرمان های جمعی می شــود. 

انسجام اجتماعی را خدشه دار و گروه های خطرناک و مداخالت ناصواب در توسعۀ ملی را افزایش 

می دهد.

ـ سیاست 4۰. استقرار نظام یکپارچه، جامع، شفاف، کارآمد و چند الیۀ تأمین اجتماعی: نسبت 

تأمین اجتماعی با تاب آوری و تقویت مقاومت اجتماعی و ســرمایۀ انســانی به ویژه در تکانه های 

نسلی، اقتصادی و کالن توسعه، گاهی نسبتی علی و مطلق محسوب شده است )حسینی، 1388(. 

ـ رفاه در  ـ رفاه را تأمین اجتماعی می دانند، امــا اینکه تکلیف دولت  گروهــی مهم ترین برنامۀ دولت 
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 نظریۀ عدالت و استضعاف زدایی1 پشتیبان سند 
ً
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تعیین شــود و طبعا

هم تدوین شــده باشــد یا نباشد، موضوع مهمی است. در قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 

اصول متعددی به این مســئله اشــاره دارد، ازجمله بند یک اصل چهل وســوم قانون اساسی که به 

موجب آن تأمین نیازهای اساســی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش 

و پرورش و امکانات الزم برای تشــکیل خانواده برای همه بر عهدۀ دولت است. این اصل عدالت 

اجتماعی را عدالت توزیعی دانســته اســت. عدالت توزیعی با تئوری عدالت جان رالز وارد مرحلۀ 

جدیدی شده اســت. مطابق نظر رالز، عدالت یک ارزش ساده در میان ارزش های دیگر نیست که 

بر نظم اجتماعی و روابط انســانی اثر می گذارد، بلکه یک ارزش اجتماعی متعالی و اساسی است. 

اهمیت و جایگاه ارزش اجتماعی آن همســان با اهمیت مســئلۀ حقیقت در معرفت انسانی است. 

»همان گونه که اعتبار مشــروعیت هر تئوری و گزارۀ شناختی به واســطۀ مسئلۀ حقیقت محک زده 

می شود، مشروعیت و کمال هر ساختار اجتماعی نیز مبتنی بر سازگاری و انطباق آن با اصول عدالت 

است. این رویکرد نو و نظریه های عدالتی که به صورت رقیب نظریۀ عدالت رالز یا بسط انتقادی آن 

ارائه شــده، مبحث عدالت توزیعی را به یکی از اصلی ترین محورهای فلســفۀ سیاسی معاصر بدل 

کرده است« )واعظی، 1383(.

همچنین، بند دوم اصل ســوم و نیز اصل ســی ام قانون اساسی، که آموزش و پرورش رایگان در 

تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسالمی ایران می داند، و از 

همه مهم تر اصل بیست و نهم قانون اساسی، که مقرر می دارد »برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر 

بازنشســتگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به 

خدمات بهداشــتی و درمانی و مراقبت های پزشــکی به صورت بیمه وغیره، حقی همگانی است و 

1. موضوع دومین نشســت راهبردی الگوی پیشرفت در محضر رهبر انقالب اســالمی عدالت بود. در همان جلسه 
ایشــان به اهمیت تقریر و استقرار نظریۀ جوهری اســالمی ایران در عدالت و خأل آن اشاره داشتند )1390/2/27(. 
پاره ای از چالش های ناشــی از بی عدالتی اجتماعی در جامعه از دیدگاه رهبر معظم انقالب را می توان چنین برشمرد: 
محرومیت های اقتصادی چون فقر و بیکاری، معضالت اقتصادی چون گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی، استفادۀ 
نادرست از ســرمایه ها و منابع، روابط ناسالم میان ثروت و قدرت، عدم تدوین قوانین مناسب و عدم اولویت دادن به 
امور اقتصادی با اهمیت تر در تنظیم سیاســت ها، زندگی اشــرافی برخی مسئوالن، فسادهای مالی و اداری، تبعیض، 
توجه به ســفارش ها و پارتی بازی، عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آســیب پذیر، ترجیح بخش دولتی و عمومی بر 
بخش خصوصی و تعاونی ها، نابرابری در اســتفاده از موقعیت ها و اختالف درآمدها )به نقل از گزارش سایت دیدبان

.)/http://didban.ir/fa/news-details/41301
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دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، 

خدمات و حمایت های مالی یادشده را برای یک یک افراد کشور تأمین کند«.

ـ سیاست 41. توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه های محروم در برنامه های رفاه و تأمین 

اجتماعی: تأمین اجتماعی از اساسی ترین حقوق زحمت کشان جامعه و جزء جدایی ناپذیر »حقوق 

کار« و مکمل آن اســت؛ زیرا زحمت کشــانی که با نیروی کار خود چرخ های عظیم اجتماع را به 

گــردش درمی آورند و نقش فعالی در تولید اجتماعی ایفا می کنند، خود و خانواده شــان حق دارند 

در قبال این کوشــش مداوم در برابر حوادث، بیماری ها، بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی وغیره 

از پوشــش تأمین اجتماعی بهره مند شوند، اما میزان تحقق و تعمیق یافتگی این حق مسلم و اساسی 

بستگی به سیاست های اجتماعی و عدم کفایت به شاخص های اقتصادی دارد. در این میان سیاست 

توانمندسازی و عدم نیازپروری1 در مواجهه با محروم )تداوم حمایت ها و وابسته سازی محرومان به 

دولت یا غیره(، خود از مهم ترین داللت های مقاوم سازی اجتماعی است که در سیاست های کالن 

نظام تصریح شده است.

ـ سیاست 42. ارتقای کیفیت و اصالح ساختار بیمه های تأمین اجتماعی پایه.

ـ سیاست 43. اجرای سیاست های کلی سالمت: این سیاست ها، که در سال1393 ابالغ شد، 

کید بر پیوست نگاری سالمت در طرح های  بهترین ریل گذاری برای نظام ســالمت کشور است، تأ

کالن توســعه، اصالح ساختاری نظام ســالمت، منابع مالی پایدار بخش سالمت و بهبود کیفیت 

خدمات ســالمت در این سیاست موردنظر است. تحوالت در ســبک زندگی که منجربه افزایش 

آسیب پذیری جســمی و روانی سرمایه های انســانی، به ویژه در جامعۀ ما شــده است، تهدیدات 

غذایــی، آب و هوایــی و بیولوژیک و مهم تر از همه ارتقای توان جســمی، حرکتی، روانی و کاری 

شــهروندان در طراز پیشــرفت و قدرت ملی، ایجاب می کند نگاه عمیق تری به حوزۀ ســالمت در 

الگوی پیشرفت داشته باشیم.

کید بر اهمیت نیاز به عنوان مبنای توزیع عادالنه در نگرش چپ، در قســمت پشــت جلد  1. جرج و ویلدینگ در تأ
کتاب خویش چنین می نگارند: اصل بنیادین سیاســت اجتماعی رادیکال آن اســت که منابع )resources(، چه در 
زمینۀ بهداشــت، آموزش، مسکن یا درآمد، باید براساس »نیاز« توزیع شــود ),wilding1976 به نقل از واعظی، 
1383(. راولز معتقد اســت که نظام اجتماعی باید به گونه ای طراحی شــود که توزیع مواهب، درآمد و امکانات در 
هر حال عادالنه باشــد، حتی اگر در این مســیر تبعیض هایی نیز به نفع فرودســت ها اعمال شود؛ پس اعمال برخی 
نابرابری ها به نفع نابرخوردارها و انتقال بخشــی از ثروت از طبقه ای به طبقۀ دیگر و همچنین، کمک و پشتیبانی های 

دولتی به اقشار خاص قابل توجیه است.
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 این سیاست با همۀ ابعاد سالمت 
ً
ـ سیاســت 44. توسعۀ تربیت بدنی و ورزش همگانی: طبعا

مرتبط و نیز مؤلفۀ مهم نشــاط اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت انباشت شدۀ نسل جدید است. 

همچنین، می توان با پیوند ورزش های همگانی با روحیۀ پهلوانی و فرهنگ مقاومت و عزت و ایثار، 

زیرساخت تاب آوری اجتماعی را تقویت کرد.

ـ سیاست 45. فرهنگ سازی و ایجاد زمینۀ تحقق سیاست های کلی جمعیت:1 محققان زیادی 

جمعیت و تغییرات آن را از مقوالت تهدیدزا و فرصت آفرین دانسته اند که از ستون های اقتدار جامعه 

است )علیئی، 1394؛ نیز نک.: قاسمی، 1396(.

یع جغرافیایی جمعیت در استان ها؛   شکل 1. سمت چپ: نقشۀ توز
سمت راست: نقشۀ نرخ رشد جمعیت در استان ها

ـ سیاست 47. اولویت دادن به ایثارگران در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی که بی شک اگر 

با فرهنگ سازی و مدیریت تصویر شایسته انجام گیرد منجربه ارتقای سرمایۀ اجتماعی این مجموعه و نیز 

الگوگیری سایر بخش های جامعه از منش و کارنامۀ ایثار اجتماعی و الهی آنان می شود. در این سیاست 

1. مصوب و ابالغی 1393؛ نخســتین بند این سیاست های بسیار راهگشا ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت 
با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی را هدف گرفته است.
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 به این غایت مهم اما پیچیده و آسیب شناسی و پیامدسنجی سه دهه اجرای آن تصریحی نشده است.
ً
طبعا

ـ سیاست 49. سامان بخشی »مناطق حاشیه نشین« و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی 

ناشــی از آن موضوع تدبیر است. آسیب های اجتماعی ناشــی از »امواج سهمگین مهاجرت« در 

شش دهۀ گذشته، خود مولود طرح های توسعۀ صنعتی و سودای شهرنشینی بوده است. »بافت های 

غیراجتماعی« به مثابه زیستگاه و حتی شهرک های جدید که فاقد هویت محله ای و انسانی هستند، 

به کانون تجمع انواع ناهنجاری های عمومی از اعتیاد و فحشــا و تکدی گرفته تا فروپاشی خانواده 

بدل می شوند. از منظر تهدیدزایی، آسیب های اجتماعی و سکونت گاه های حاشیه ای موضوع مهم 
امنیتی و حیاتی یک نظام سیاسی مانند جمهوری اسالمی ایران است.1

• براساس سیاست های کلی پدافند

در متن سیاســت های کلی پدافند غیرعامل تصریح یا اشــاره ای به زیرساخت ها یا ابعاد اجتماعی 

دیده نشــد. حال آنکه برای مثال مســکن و شهرسازی و شهرنشــینی، که مقوله ای اهمیت یافته در 

 اقتصادی دیده شده است(، حتی در حداقلی ترین برداشت ها 
ً
نظم اجتماعی جدید است )و عمدتا

از پدافند می توانســت موردتوجه قرار گیرد. حفظ انســجام و همگرایی محلــی در مواقع تهدید، 

خودیاریگری شهرنشــینان در مواقع بروز بحران )مانند قطع خرابکارانه و سراسری زیرساخت های 

حیاتــی شــهر/ آب و برق و حتی تلفن(، کنتــرل، بقا، تخلیه و تأمین امنیــت روانی در تهدیدهای 

غیرطبیعی وغیره همگی با نگاهی اجتماعی می توانســت موضوع پدافند قرار گیرد و جای جبران آن 

در سند و الگوهای پیشرفت موردطراحی است.

 مسائل سیاستی پایه و رسمیت یافتۀ اجتماعی نظام استحصال شد. در ادامه، عدم 
ً
تا اینجا تقریبا

توجه به سیاســت های اجتماعی مذکور یا نقص و تفاوت رویکردی در تدابیر تنظیم شده در الگوی 

پایه بررسی و پیشنهادهای ایجابی نیز در همین محدوده طراحی خواهد شد.

1. یک  ســویه مهم بحث مشکالت و آسیب های شهری پدیدۀ بی خانمانی اســت که فراتر از حاشیه نشینی مهاجران 
ـ سازمانی، اجارۀ   سه چاره دارند )اجارۀ دولتی 

ً
اســت. افزایش نســبت مالکان به غیرمالکان )که در همۀ نظام ها عمال

خصوصی و اســکان نامناســب( و کاهش شــانس تبدیل بی خانمان ها به خانوادۀ عادی چالش را مضاعف می کند. 
شــرایط انحصار و ســوداگری در مسکن هم باعث می شــود شکاف اجتماعی و احســاس نابرابری و فقر نسبی بین 
بی خانمان هــا افزایش یابد. در برخی کشــورهای اروپا حتــی بریتانیا بخش عمومی به کمــک این وضعیت آمده و 
شــهرداری ها در موقعیت بحرانی با تأمین خانه و اجاره به شرط تملیک، آرامشی را برای تحقق اصالحات آرام فراهم 

.)D.Mullins and A.Murie,Housing policy in Britain.Macmillan, 2006( کرده اند
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3. چهارچوب مفهومی و روشی

یستن؛ الگوهای توسعۀ اجتماعی الف ـ از رشد تا خوشبختی، از خوشبختی تا به ز

اگر مهم ترین غیریت و دیگری الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را نظریات اقتصاد نئوکالسیک و الگوی 

 در فروکاســت نقش دولت در جامعه و ارتقای فردیت و بازار شناخته 
ً
لیبرال توســعه بدانیمـ  که عمدتا

 در تالش جدید، درگیر التقاط 
ً
می شــوندـ  الزم است ابعاد اجتماعی آن را بازشناســی کنیم تا احتماال

یا تقلید نشویم. در ســیر تکاملی نظریۀ لیبرال دموکراسی، در نظریۀ اصالت فایدۀ بنتام، اندیشۀ آزادی 

فردی منفی با اصل شادی و سعادت فردی آمیخته شد و بدین سان، اصل آزادی با اصل برابری افراد در 

برخورداری از شــادی و سعادت تکمیل شد. جان استوارت میل هم با بیان ضرورت دخالت دولت در 

اموری چون تشویق آموزش و پرورش، نظارت بر وضع تمامی کارگران، تأمین بهداشت همگانی وغیره، 

بر تأمین آزادی مثبت به عنوان جزء اصلی لیبرال دموکراسی تأکید کرد و سرانجام در قرن بیستم، تکلیف 

ـ  رفاه پدیدار شد )بشریه، 1379: صص 20ـ19(. هدف غایی دولت، نه تأمین حداکثر آزادی،1  دولت  

بلکه تأمین حداکثر شادی و سعادت همگانی است. آزادی باید تسلیم شادی و سعادت شود؛ ازاین رو، 

بنتام هوادار دموکراسی و برابری نسبی در مالکیت به منظور تأمین سعادت عمومی است.

بر این اساس، برخی از متفکران اصل شادی اکثریت را مغایر فردگرایی لیبرال و موافق دموکراسی 

غیرلیبرالی یا جمع گرایی تلقی کرده اند؛ به عبارت دیگر، در اندیشۀ بنتام برخی تعارض های لیبرالیسم 

 بر ماهیت اجتماعی توسعه 
ً
با دموکراسی آشکار شده است. در رویکردهای جدید لیبرال ها، که اتفاقا

 مبتنی بر افزایش تولید ناخالص ملی و رشــد 
ً
کید می شــود، از نظریه و الگوی خطی کــه عمدتا تأ

انباشــت سرمایۀ تولیدی اســت، گذر کرده و به الگوی انســانی تر اما فردی خوشبختی2 سوق داده 

شــده اند. متأخرتر از این هم حکمرانی خوب )نک: صفریان و امام جمعه زاده، 1396( و به زیستن3 

 اقتصاد 
ً
مورد توجه قرار گرفته است )نک: باک، 1396(. هرچند به زیستن از الگوهای خشن و مطلقا

1. جان گری با تحلیل متن و بازسازی استدالل میل نشان داده است که دفاع فایده گرایانۀ او از اولویت آزادی نسبت به 
ســایر ارزش ها کار محالی نیست که منتقدان نشــان داده اند و آموزۀ آزادی میل به خوبی درون فایده گرایی غیرمستقیم 
و نوعی لیبرالیســم کمال خواهانه می گنجد. اما در ویراست دوم این کتاب، فصلی به آن افزود که ضد ویراست پیشین 
کتابش بود و نه تنها لیبرالیســم میل را به باد انتقاد گرفت، بلکه این کار را در حق همۀ لیبرالیسم های موجود انجام داد 

)گری، 1397(.
2. Happiness
3. Well Beeing 
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پایۀ قبلی، بیشتر به شکوفایی و احترام به زیست انسانی توجه دارد و بسیاری جوامع اروپایی )به ویژه 

میزم اجتماعی و 
ُ
اسکاندیناوی( در اعراض از الگوی امریکایی بدان متوسل شده اند، همچنان بر ات

شــرایط فردی شــدن توجه دارد. البته نقاط مثبتی در این الگو وجود دارد که می تواند در نگاه پدافند 

غیرعامل به پیشرفت اجتماعی موردتوجه قرار گیرد ازجمله:

گاهی وخوشبختی؛ عبور از شاخص های اقتصادی به شاخص های انسانی، آموزش، آ  -

عبور از شاخص های کّمی به کیفیت زندگی و به زیستن و سرمایۀ اجتماعی؛  -

تصریح نســبی بر تکلیف دولت در تحقق تأمین اجتماعــی، هرچند در احتراز از غیربیمۀ   -

دولتی )مالیات ها یا بخش خصوصی( )الکاک و دیگران، 1391: صص 166ـ153(.

یۀ سیاستی و روش ما ب ـ نظر

بررسی اسنادی.

4. یافته ها: تحلیل انتقادی سند الگوی پایه

همان طور که گفته شــد، در الگوی پایه دو توجه جدی و مستقیم به پدافند غیرعامل شده است که 

در بــادی امر به نظر می آید تدوینگران، ابعاد اجتماعــی »بازدارندگی و تاب آوری ملی در موقعیت 

تهدید« را هم مدنظر داشــته اند. در بخش آرمان سند یا همان آرمان پیشرفت اسالمی ایرانی هم به 

ارزش های بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهت دهندۀ پیشــرفت اجتماعی توجه شده است؛ ازجمله 

ســالمت جسمی و روانی، مدارا و همزیســتی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، انضباط 

اجتماعی و قانون مداری، عدالت همه جانبه، تعاون، مســئولیت پذیری و امنیت به نحو مطلق )مرکز 

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت: 1397(.

در »افق ســند« هم می خوانیم: »تا سال 1444 ایران به پیشتاز در ... سالمت محیط زیست و 

پایــداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی ... با رعایت عدالت 

بین نسلی ... فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه کن شده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع 

و فراگیر ... تأمین شده است .... با اتکا به آرای عمومی ازطریق مشارکت آزادانۀ مردم در انتخابات 

به دور از تهدید، ثروت و قدرت و با بهره گیری نظام مند از مشورت جمعی نخبگان اداره می شود«.

جهت ارزیابی جامع تر سند، تمامی تدابیری که به توسعۀ اجتماعی مربوط است در جدول زیر 

فهرست و نقد اولیه ای بر آن ها ذکر شده است.
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جدول 1. تدابیر اجتماعی سند الگوی پایه پیشرفت
شمارۀ 

تدبیر
اصاح و تکمیلنقد و معرفی

7 و 145

مشــارکت گرایی اجتماعــی در همۀ انواعــش از رموز 
پیشرفت و اتقان جامعه و روابط آن است. تربیت نیروی 
انسانی مســئولیت پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی 
با تأکید بر فرهنگ جهادی می تواند اشــاره ای بر الگوی 
اجتماعی بسیج مردمی و تســری آن به همۀ عرصه های 
مســئله خیز،به ویژه در موقعیت تهدید و بحران باشد که 
در شرایط برخی کالن شهرهای فعلی ایران، بدون تحقق 
امداد همگانی و مردمی عملیات نجات محقق نخواهد 
شد؛ ازاین رو، جز تأکید بر تربیت برای ارتقای مشارکت 
اجتماعی، به نهادینه سازی آن هم نیاز داریم. در تدبیر 45 
نیز در کنار مردم ساالری دینی، عدالت و ثبات سیاسی به 
»حفظ و تقویت مشارکت مردمی« )مشارکت سیاسی( 
توجه شــده است که فاقد بصیرت سیاستی خاصی برای 

حکمرانی و کشورداری پیشرفته در ایران است.

ـ مطالعــه و نظریه پردازی »حضور و جهاد )مقاومت( 
مدنی« به مثابه الگوی اسالمی ایرانی مشارکت

ـ احیای نهادهای اصیل و تشکل های ماندگار مشارکت 
و کنشــگری همه جانبه در شــرایط طبیعی و بحرانی 

مبتنی بر »سرمایۀ اخوت و مودت«

28

موضــوع این تدبیر ارتقای موقعیت شــغلی، کرامت و 
منزلت اقشار علمی و فرهنگی است.

اما باید توجه داشت که »هندســۀ منزلت اجتماعی« 
مبتنی بــر جامعۀ دینی و مدنظر ســند چیســت. این 
موضوع مغفول اســت؛ ازاین رو، می شــود در الگوی 
لیبرال هم منزلت اساتید را حفظ کرد، ولی اقشار دیگر 

چه می شوند؟

بازمهندســی جامعه مبتنی بر نظام ارزش ها به نحوی که 
کرامت انسانی فراگیر و اقشــار به میزان شراکت در نظام 

معنایی مشترک، منزلت اعتباری داشته باشند.
برای مثال کشــور ژاپن که تا سال های اخیر باالترین رتبه 
در شاخص های آموزش و توســعۀ انسانی را داشت، در 
دکترینی معین، معلم را مهم ترین عنصر و پیشران جامعه 
می داند و به  تبع آن، کالس و دانش آموز و مدرســه را در 

رأس دستورکارهای ملی قرار می دهد.

39

 چهار مســئلۀ مهم کــه دو مورد آن که 
ً
این تدبیر عمال

اجتماعی تر اســت را ترکیــب و در قامت یک تصمیم 
حاکمیتی/ ملی عرضه کرده است: »نهادینه سازی سبک 
زندگی« اسالمی ایرانی سالم و خانواده محور با »تسهیل 
ازدواج« و »تحکیم خانواده« و ارتقای »فرهنگ سالمت 
در همۀ ابعــاد«؛ حال آنکه خانــواده در همۀ نظام های 
حکمرانی مسئله ای بسیار مناقشــه انگیزتر از این است 
 مسیر تحقق سبک زندگی مطلوب بدانیم. 

ً
که آن را صرفا

جایگاه و نسبت توسعه با خانواده، به نوعی از کانون های 
تمایزبخش هر الگوی توسعه است.

اما هرچند حوزۀ سالمت در تدابیر دیگر هم موردتوجه 
اســت، در اینجا به مثابه قید سبک زندگی مطلوب آمده 

که مشروط بر نظریه پردازی شایسته، الهام بخش است.1

ـ سه سطح انگاری جامعه در نظر و عمل )فرد/ خانوده/ 
اجتماع( )سطوح متداخل درحال همبازی(

ـ توانمندســازی خانواده در تأمین شــرایط وجودی و 
پایــداری )ازوداج/ قوامیت مرد/ بازارزش بخشــی به 
مادری/ هدایت ابعاد چهارگانۀ سالمت توسط خانواده/ 

کارآمدسازی نهادهای تربیتی به مثابه پشتیبان خانوده(
ـ تحقق »خانوادۀ مقاوم تاب آور«

ـ »عصارۀ سیاســت های کلی جمعیــت اگر فهمیده و 
مندرج شود مفیدتر است«.

( برای سبک زندگی، برای حکمرانی و خط مشی ملی پیشرفت الهام بخش نیست.
ً
1. قید سالم )صرفا
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421

از ابعــاد عدالت اجتماعی در دولت های نوین، تحقق 
عدالــت مالیاتــی و کاهش فاصله هــای جمع درآمد 
خالص خانوار اســت که در این تدبیــر به صراحت به 
برنامۀ1 »ایجــاد نظام یکپارچۀ مالیات  ســتانی، تأمین 
اجتماعی و ارائۀ تسهیالت مالی با بهره  گیری از سامانۀ 

جامع اطالعاتی ملی« تصریح شده است.

ـ باید نخست دکترین یا هدف نظام تأمین اجتماعی مشخص 
 در بریتانیا، هدف کاهش فقر است و این به معنای 

ً
شود. مثال

بازتوزیع از ثروتمند به فقیر است )الکاک و دیگران، 1391: 
ص126(. در همیــن رابطه، اجتماع گرایــان تالش می کنند 
از فردگرایی محض در زمینۀ تعییــن و تعریف حقوق فردی 
پرهیز کننــد و ارزش ها را در بســتر فرهنــگ اجتماعی هر 
اجتماع خاص جســت وجو کنند. در این دیدگاه هر اجتماع 
تلقی خاصــی از عدالت دارد و ایده ها و معیارهای مربوط به 
عدالت را باید در درون گروه ها و اجتماعات براساس ارزش ها 
و فرهنگ های خودشــان جست وجو کرد. محور مشترک این 
دیدگاه هــا، نفی رویکرد فردگرایانــه در تبیین عدالت و توجه 
و تمرکز معرفت شــناختی بــر اجتماع بــرای تعریف خیر و 
ارزش هاست. الســدیر، مک اینتایر، مایکل ساندل، والزر و 
چارلز تیلور از نمایندگان برجســتۀ این دیدگاه هستند.2 البته 
دکترین عینــی اجتماع گرایان برای عدالت هــم رقیبی قابل 

احترام برای دکترین عدالت جمهوری اسالمی است.

5
27 و 

28

تالئم و تنظیم پیشــرفت مادی در رفــق و هماهنگی با 
طبیعت خداداد و نفی انانیت تکنیکی از آثار تفکر الهی در 
این زمینه است. این دو تدبیر به بعد و تأثیر زیست محیطی 
توسعه و استعمال منابع توجه و تناسب با ظرفیت، حقوق 
و اخالق زیســتی و رعایت مالحظات بین  نســلی در 
بهره  برداری  از همۀ منابع را مبنای پیشرفت اسالمی ایرانی 
دانسته است. بحران های زیست محیطی حتی می تواند 
منشأ تهدیدزایی و تهدیدپذیری های غیرطبیعی )جنگ آب 
وغیره( در دهه های آینده باشد که این تدبیر زیست محیطی 

 به آن بی توجه بوده است.
ً
عمال

ـ تفوق سیاســت ها و ارزش های زیست محیطی ملی 
بر هر گونه تقاضــا یا برنامۀ رشــد صنعتی، معدنی و 

کشاورزی با هدف پیشگیری ملی از بحران های آینده
ـ موضع گیــری فعــال و مطالبه گرانــه در حکمرانــی 

»فراملی« محیط زیست
ـ اگر عصارۀ سیاســت های کلی محیط زیست مندرج 

می شد بهتر بود.

630

عدالت و دسترســی ســرزمینی از دیگر ابعاد عدالت 
اجتماعی اســت. این تدبیر ضمن تأییــد آن، الگوی 
اســتقرار متعادل جمعیت و توازن منطقــه ای در پهنۀ 
ســرزمین برمبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات 
و تســهیل و تشــویق ســرمایه گذاری در بخش های 
اقتصــادی و فرهنگی مناطق مختلــف )نفی تمرکز در 
قطب های صنعتی( و توجه به اســتعدادهای سرزمینی 
بیان شده اســت که درنهایت، دکترین »توانمندسازی 

زیست بوم  های محروم« را محقق می کند.

ـ الگوی نخســت باید »کالن مسئلۀ عدالت« را مطرح 
و جهت گیری خود را با توجه بــه دکترین های موجود 
عدالت در جهان طرح می کرد، آنــگاه این زیرالگوها 

الهام بخشی داشت.
 در الگوی اســالمی قســط و عدالت تناســب 

ً
مثــال

محتوایــی و تالزم اجرایی دارند )الهی زاده، 1398( که 
در سند هرگز به آن توجه نشده است.

1. برنامه، طرح و پروژه ها عناصر خط مشــی یا همان مواد شــکل دهنده به آن است، اما اینکه در الگو باید به این مواد 
هم پرداخت یا آن ها را به برنامه های چندساله سپرد، چیزی است که تدوین کنندگان الگو بدان تصریحی نداشته اند.

.-http://iict.ac.ir/korsiedalat/2 :2. سید هادی عربی در کرسی ترویجی عدالت اجتماعی نک
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در نظام سالمت، به ویژه با نگاه اسالمی، پیشگیری و تغذیه 
دو رکن و اولویت قطعی هستند. تأمین امنیت و ایمنی غذا 
و ترویج تغذیۀ سالم موضوع تدبیر سی و پنجم است، اما 
نتوانسته است با غیریت و دکترین های رقیب خود درگیر 
شــود.1 در ادامه ارتقای ســازوکارهای نظارت بر تولید و 
توزیع مــواد غذایی و مصرفی آمده اســت که خود یک 
راهبرد و ابزار سیاستی است که می توانست با مالحظات 
پدافند غیرعامل در پیشگیری و تاب آوری نسبت به جنگ 
بیولوژیک و ژنتیک، تهدیدهای الگوی واردات گرای غذا2 

در موقعیت جنگ و بحران تکمیل شود.

ـ تسلط الگوی استقالل، امنیت، حلیت بر حکمرانی 
ارزاق عمومی )تولید و تأمین(

ـ پیشرانی »تغذیۀ طیب« در نظام سالمت و »حکمرانی 
واحد تغذیه«

836

مسئلۀ پوشــش همگانی مراقبت ها و خدمات پزشکی 
و توزیع عادالنۀ منابع حوزۀ سالمت در همۀ نظام ها و 
سیاست های اجتماعی نوین وجود دارد، اما چگونگی 
حل آن بر عهــدۀ این تدبیر بود که حتــی به الگوهای 

غیربومی اشاره نشده است.

بالخره نحوۀ تأمین منابع این پوشش همگانی دولتی، 
خصوصی یا عمومی است؟ در قانون اساسی تصریح 

دولت وجود دارد.

937

اجتماعی سازی و مردمی سازی از مهم ترین رویکردها 
در تحقق اهداف ملی اســت. همکاری بین  بخشــی 
و مشــارکت نظام مند مردمی در ارتقای »ســالمت« 
با اولویت پیشــگیری و کنترل عوامــل تهدیدکننده در 
این تدبیر تصریح شده اســت که می تواند الهام بخش 

تصمیم گیران ملی باشد.

به »عوامل تهدیدکنندۀ ســالمت« می توان »شــرایط 
تهدید« را هم افزود. در شرایط بحران، قحطی، احساس 
خطر و تخریب ناشــی از حملۀ ناگهانی و نیز آوارگی، 

زمینۀ تهدید غذایی و تهدید سالمت فراهم است.
تــاب آوری و به حداقل رســاندن خســارت ناشــی از 
تهدیدها بر ســالمت جسمی شــهروندان موردتوجه 

مستقیم قرار نگرفته است.

1۰38

در شرایط فعلی زیستی جهان معاصر و جامعۀ ما هیچ 
الگوی مختاری در رشد جمعیت، فقط با مؤلفۀ باروری 
محقق نمی شــود. این تدبیر فقط به مؤلفۀ باروری، که 
خود مســتلزم تشــکیل خانودۀ پایدار و تغییر ســبک 
زندگی فردگرایانه است، منحصر شده است؛ حال آنکه 
پنجرۀ جمعیتی و بحران بلندمــدت جمعیت نیازمند 
 واژه »تنظیم« 

ً
پیش بینی های دیگری هم هست. ضمنا

)نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی( ابهام زاست.

تحول نگرش به جمعیت از صرف مسئلۀ نظام بهداشت 
و مراقبت به مسئلۀ عمیق امنیت اجتماعی و دفاعی، در 

دورۀ پیش رو ضروری است.
مسئلۀ جمعیت به لحاظ فرهنگی نیازمند تغییر اساسی 
در ســبک زندگی و انگاره های به ویژه زنان است، اما به 
لحاظ اجتماعی به شدت با سیاست مهاجرت )درونی( 

 از آن غفلت می کنیم.
ً
مرتبط است که اساسا

 براســاس این تدبیر توسعۀ کشــاورزی و دامداری صنعتی و انبوه، محصوالت تراریخته، الگوهای شبه مدرن 
ً
1. فرضا

داشت و برداشت، به ویژه در کاربرد کودهای شیمیایی، تنظیم سبد غذایی برمبنای محدودیت و فقر درآمدی خانواده 
وغیره چه حکم قطعی پیدا می کند؟

2. منظور آسیب پذیری اقتصاد کالن و وابســتگی سفرۀ خانواده به واردات مواد غدایی، به ویژه در عرصۀ محصوالت 
پروتئینی )نهاده ها( وغیره است.
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ارتقــای توانمندی های حوزۀ پزشــکی با هــدف ارائۀ 
آموزش، خدمات و تولیدات در سطح ملی و بین المللی: 
این تدبیر هم نسبت به مسئله و اسناد مادر نظام در حوزۀ 

سالمت و رفاه اجتماعی خنثی و البشرط است.
حکمرانی صنفی شــدۀ پزشــکان بر آموزش پزشکی 
باعث شده است مالحظات اقتصادی با عنوان جذاب 
محدودیت و کیفیت خدمات و آموزش های تخصصی 
در نظام سالمت نهادینه و درواقع انحصار ساختاری و 
حقوقی به نفع پزشکان متخصص و فوق متخصص و 

بیمارستان ها ایجاد شود.

کفایــت و جامعیت نظام درمان در شــرایط طبیعی و 
غیرطبیعی و کفایت عادالنــه و تأمین نیاز قابل رقابت 
منابع انسانی )در همۀ تخصص ها( و زیرساخت های 

درمان

1241

این تدبیر اعتالی منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه 
اجتماعی و فرصت هــای عادالنۀ آنان و تأکید بر نقش 
مقدس مادری را تصریح می کند که سویه های صریح، 

اما ناکافی ناظر به مسئله دارد.

مسئلۀ زنان در جمهوری اسالمی ایران فراتر از غرب و 
مســتقل مطرح می شود؛ تا آنجا که به تعبیر رهبری، ما 
در این حوزه از غرب مطالبات و سؤاالت جدی داریم. 
عدالت جنسیتی هنوز نه در الگوی پایه و نه دیگر اسناد 

باالدستی تبیین نشده است.

1346

وجه فعال و زندۀ مردم ســاالری، که فراتر از مشارکت 
انتخاباتــی یــا مشــارکت اجتماعــی عام اســت، با 
تشکل های هدفمند اجتماعی محقق می شود. گسترش 
و تقویت تشکل های مردمی به نحوی که افزایش سرمایۀ 
اجتماعی و تحکیم ساخت درونی نظام را منجر شود، 
موضوع این تدبیر اســت. تمشــیت امــور و نهادهای 
اجتماعی توســط مجموعه هایی غیــر از دولت مولود 
 دولت محدود محقق شده 

ً
شــرایطی اســت که عمال

باشد. الگوی پیشرفت می توانست تکلیف ما با اندازۀ 
دولت را مشخص کند.

از مهم ترین وجوه پایدار و مقاوم سازی ساخت دورنی 
نظام، سالمت افکار عمومی از ویژگی های توده گرایانه 
و غوغاپذیرانه 1 اســت. این سیاست با برنامه های سواد 
انتقــادی/ رســانه ای، بازگرداندان اعتمــاد عمومی به 
رســانه های رســمی و تقویت نهادهای مدنی اصیل 

واسط محقق می شود.

14 48

از ارکان توســعۀ سیاسی در جوامع مدرن، درجۀ پایین 
فســاد اداری و مالی است. ظرفیت اجتماعی مسئول و 
بیدار )ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه ای( که در 
این تدبیر برای مقابله و پیشگیری از فساد موردتوجه قرار 
گرفته است، در شــرایطی بالفعل می شود که احساس 
فساد سیستماتیک و باال به پایین رفع شده باشد )به زعم 
همین تدبیر، پیشــگیری از »تداخل منافع« شخصیت 
حقیقی و حقوقی مســئوالن و کارکنــان حکومت( و 
در نهایــت، به »برخــورد« بدون تبعیض با مفســدان 
اشاره شــده است. حال نسبت این سه »شبه سیاست« 
مشــخص نیســت. به زعم ما تهدیدزاترین وجه فساد 
اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران »حوزۀ ادراکی و 
شناختی جامعه« است که فساد ادراکی را مانع و نافی 

مشروعیت و کارآمدی مطلق نظام کرده است.

البته بهتر اســت الگوی مقابله با فساد )همۀ انواع( در 
مباحث نظام اداری سیاســی بررسی شــود )که خود 

تخصصی مستقل است( نه اجتماعی؛
ـ الگوی شفافیت درون گرا )نه برون گرا که سامانه های 
ملــی را در معــرض فراملــی قــرار می دهــد و خود 

تهدیدزاست(.
ـ الگوســازی ملــی از مدیران و مدیریــت جهادی و 

پاک دست.

1. متأثربودن از غوغاساالران ارتباطی نوین و جنگ های هیبریدی علیه جوامع.
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اجرای کامــل ضمانت های پیش بینی شــده در قانون 
اساسی در حوزۀ آزادی های فردی و اجتماعی و آموزش 
و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس 

آزادی در آحاد جامعه.

انتظــار بود بصیرت و نظریه ای داده شــود که آزادی های 
مدنظر در قانون اساســی را نقد )متعین و عملیاتی( کند 
و موانع را بشــکافد! حال باز وعدۀ اجرای قانون اساسی 
می دهیــم! اگر راه حــل الگو نظریۀ معاصر شــهروندی 
)فرهنگی/ اجتماعی/ سیاسی( است، باید تصریح می شد. 
این تدبیر فرض گرفته است که مشکل جامعه در این حیطه 

احساس آزادی است، ولی باز فاقد پاسخ تحلیلی است.
نکتۀ اصالحی دیگــر توجه به اصل دفاع غیرنظامی در 
دو موقعیت متفاوت )عادی و بحران( مدنظر است و در 
شــرایط بحران نسبت آزادی و امنیت بازنگری و به طور 
موقت، اختیارات و آزادی ها محدود می شود. برای این 

اضطرار، باید پیش بینی هایی در الگو انجام شود.

در ادامه و در جدول 2 مبتنی بر ماهیت و اهداف پدافند غیرعامل به سراغ نقد درونی تدابیر ذکرشده 

می رویم. عالمت »+« نشــان ربط موضوع با اهداف پدافند غیرعامل است که البته به معنای تأمین 

کامل و یا مســتقیم هدف نیســت؛ بنابراین، می توان تدبیر را تقویت کرد. عالمت »ـ« نشــانۀ عدم 

 رویکرد دیده نشده است و عالمت»*« نشانۀ غیر قابل 
ً
ارتباط و پیوند با اهداف اســت، یعنی اساسا

بررسی بودن به لحاظ موضوع است.

جدول2. رابطه تدابیر سند پایه با مولفه های پدافند غیر عامل

شمارۀ تدبیر
افزایش 

بازدارندگی
کاهش 

آسیب پذیری
تداوم فعالیت های 

ضروری
ارتقای پایداری 

ملی
تسهیل مدیریت 

بحران
7__*+_
8_**__
9+_+**

21_**__
28_+**_
30*_++*
35*_*+*
36*_*_*
37*_**+
38+_*_*
40__**+
41_*+*
46++*+*
48*+*_*
49+****
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براســاس جدول باال، تدابیرمی توانست بیشترین ربط با دو مؤلفۀ »افزایش بازدارندگی« و »کاهش 

آسیب پذیری« را داشته باشد که البته از تأمین مثبت و عمیق این پیوند غفلت شده است.

کاوشی در سیاست های مطلوب

 به ســه عنوان کلی می پردازد و دربارۀ تدابیر موجود یا موردغفلت »تغییر، حذف یا 
ً
این بخش عمال

تأسیس« را پی می گیرد. بر این اساس، به هدف و مسئلۀ مندرج در بخش اول خواهیم رسید.

پیشنهادهای تغییر: عمدۀ پیشــنهادهای تغییری در ستون تکمیل تدابیر بخش قبل آمده است، اما 

به طور کلی شایسته است به شکل زیر دسته بندی و بازنویسی شود:

سیاق تدابیر به گزاره هایی در مقام بیان تبدیل شود و درواقع، پاسخی بر مسئله ای مورداذعان   -
و تفاهم، حکایت از واقع )مسئله( و انتخاب یک هنجار کالن باشد.1

گزاره های برنامه ای و حتی راهبردی حذف و به برنامه های پنج ساله و ساالنۀ پیشرفت سپرده   -

شود یا در هامش سیاست ها و الگوها به مثابه اهداف فرعی و نمونه های برنامه ای بیاید.

با اذعان به تنوع قومی، زبانی و مذهبی وغیره در ایران در مبانی یا اهداف، عدالت اجتماعی   -

در کنار عدالت اقتصادی به مسائل اصلی سند ارتقا یابد.

ی یا تعاملی یا هر رهیافت دیگر در رابطه »امنیت اجتماعی با پیشرفت« مشخص 
ّ
نسبت عل  -

و اعالم شــود. به نظر برخی علت گراها، »امنیت واقعی« فقط درصورت نیل به پیشــرفت 

ممکن اســت و در غیر آن، حتی اگر شرایط به ظاهر آرام باشد، »ثبات« ندارد و دستخوش 

تغییر و تحول می شود. دلیل این امر می تواند به بروز ناامنی از ناحیۀ نبود یا ضعف عدالت 

در برنامۀ پیشرفت، عدم توازن و یا ناپایداری آن باشد.

 ذیل مسائل کالن دیگر هم قابل 
ً
پیشــنهادهای حذف: تدابیری که فاقد ارائۀ الگو هستند و ضمنا

طرح هســتند را می توان حذف کرد. مواردی هم هســت که می توان سیاســت های کلی ابالغی را 

مکفی دانست و در ضمیمه به آن ها اشاره کرد.

پیشنهادهای تأسیس: سند الگوی پایه در حوزه های مراقبت بهداشتی )سالمت(، عدالت، رفاه 

 در حوزۀ »مشارکت و همزیستی، 
ً
و تأمین اجتماعی و محیط زیست تدابیر مختلفی دارد، اما اساسا

1. برای مثال، در سیاســت های رفاه و تأمین اجتماعی، الگوی تکافل عمومی و تعاون برادرانه با ایفای نقش تکمیلی 
و بالضرورۀ دولت مبناست.
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شهرنشینی )آسیب ها(، سرمایۀ اجتماعی، مراقبات اجتماعی« از گروه های خاص وغیره فاقد تدبیر 

 ســند موجود در حوزۀ عدالت و نابرابری اجتماعی تدابیری کلی دارد 
ً
جهت بخشی اســت. ضمنا

و »فاقد موضع گیری های عینی« اســت. یکی از شاخص های شــکاف طبقاتی در جامعۀ امروز و 

چند دهه پیش روی ما مســئلۀ »آموزش«  است؛ تا جایی که براساس برخی بررسی ها، البته در سال 

1396، میــزان نابرابری هایــی که در هزینه های آموزش بین خانواده هــای دهک باال و دهک پایین 

وجود دارد، حدود یک به پنجاه وســه است؛ یعنی دهک ثروتمند 53 برابر دهک فقیر، برای آموزش 

فرزندش هزینه می کند. حاال تصور کنید که آیا در چنین شــرایطی رقابت برای موفقیت در ورود به 

 شرایط شــکوفایی و تربیت علمی، مهارتی، اجتماعی و حتی 
ً
دانشــگاه ها و رشته های برتر یا اساسا

مذهبی یکسان خواهد بود؟

با اذعان به این شــرایط، می توان برخی تدابیر ویژه را امکان سنجی کرد. شایان ذکر است 

در هر مورد باید حداقــل موارد زیر را به رؤیت جامعۀ سیاســتی و ابالغ کنندۀ نهایی تدابیر 

رساند تا یک تصمیم گیری حکمرانانۀ خردپایه صورت پذیرد و آن موارد عبارت اند از:

نسبت با مبانی الگو،  •

هدف تدبیر،  •

شرایط محیطی و مسئله شناسی وضع موجود،  •

نسبت با اهداف متناظر در افق،  •

ارتباط ساختاری )تدابیر کمکی و اهداف هم راستا(،  •

شاخص پایش و نظارت،  •

نظریه و دکترین های رقیب/ جهانی.  •

1. ابتنای سیاست های اجتماعی بر رفع مطلق نیازهای اساسی محرومان درعین پرورش آزادی 

و خالقیت )استحقاق گرایی( و نقش مکمل نهادهای عمومی در تأمین اجتماعی، سالمت و آموزش 

)براتعلی پور، ١٣٩٤(.

2. حفظ و صیانت از جامعه در مقابل تغییرات ناخواســته و بــرون زا و تحمیلی و عفونت های 

اشــاعه یابنده در نگرش ها و گرایش های جامعه در زیرنظام امنیت فرهنگی محقق می شــود. رهبر 

معظم انقالب اصل حرکت و بقا در جمهوری اســالمی را با تهدیدافکنی دشــمن متالزم دیده اند 

و امید و شــجاعت و اعتماد به نفس اجتماعی را در تیــررس این تهدیدات می دانند: »بدانید امروز 

ت ایران این اعتماد به نفسی را 
ّ
بیشــترین نقشۀ دشمنان، این کارهای عظیم، متوجه این اســت که مل
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که دارد ازدســت بدهد. حاال من به این قضیه خواهم پرداخــت ـ عرض خواهم کرد ـ تالش مهم 

جنگ نرم دشمن، امروز متوجه این اســت که ملت ایران امیدش را ازدست بدهد. از این آیه ای که 

 الله«، معلوم می شود که 
َّ

ا ِاال
ً

َحد
َ
وَن ا

َ
وَنه ُ َو ال َیخش

َ
غوَن ِرساالِت اللِه َوَیخش

ّ
ذیَن ُیَبِل

َّ
ل
َ
عرض کردیم »ا

این تبلیغ، دشــمن دارد؛ ]وقتی[ که می فرماید تبلیغ می کنند رســاالت الهی را، از خدا می ترسند، 

از غیرخدا نمی ترســند، پیداســت که غیرخــدا در مقابل این مبلغان الهی، مبلغان رســاالت الله، 

م 
َ
 َو ِان ل

َ
ک ِبّ  ِمن رَّ

َ
یک

َ
 ِال

َ
نِزل

ُ
غ ما ا

ّ
صف آرایی دارند؛ بحث بر ســر دعواست. یا در آن آیۀ شــریفۀ »َبِل

 ِمَن الّناس« که ]می فرماید[ خدا تو را حفظ می کند، نگران 
َ

َتُه َو اللُه َیعِصُمک
َ
غَت ِرســال

َّ
ما َبل

َ
فَعل ف

َ
ت

نباش، دغدغه نداشــته باش از دشمن، پیداســت که در مقابل تبلیغ پیغمبر، صف دشمنان است، 

جبهۀ دشمنان است )خامنه ای، 1396/10/6(.

بر همین مبنا، »بلندگوهای دشــمن بیشــترین تبلیغات خود را صرف مأیوس کردن و ترساندن 

مــردم می کنند« )خامنه ای، 1382/3/22(؛ بنابراین، در این حوزه پیشــنهاد اصلی این اســت که 

تمامــی تدابیر مرتبط با حوزۀ اجتماعی رویکرد اجتماعی شــده به امنیــت را جدی بگیرند و تأمین 

 در تأمین اجتماعی و سیاست های رفاهی باید توجه داشت که حفظ همبستگی و گرایش 
ً
کنند. مثال

مســتضعفان به نظام سیاسی اجتماعی رکن تاب آوری ملی است. امنیت مقوله ای زمینه گرا به شمار 

می آید و در بنای اجزای مفهومی آن، مجموعۀ آداب، ســنن، اخالقیات و ســایر مقوالت اجتماعی 

ـ جامعه شناسی امنیت، ارتباط بین مفهوم امنیت و ساختار اجتماعی  دخیل هستند. در گرایش علمی  

از مفروضات اصلی اســت. طرح مقولۀ ســاخت اجتماعی امنیت ازســوی اندیشه گران این نحلۀ 

علمی، انگاشتن امنیت را نهادینه می کند )افتخاری و نصری، 1383: ص 81(.

3. آزادی اجتماعی، حقوق شهروندی و محوریت قانون و نظم: آزادی )در اعمال اراده و تأمین 

نیاز( و امنیت )در ســایۀ تمکیــن همگانی به قانون و حقوق عامه( مانند دو بــال، رمز فراز و فرود 

فلســفۀ سیاسی مدرن هستند و هر یک از فالســفۀ سیاسی تا امروز، در نسبت و بازی این دو با هم 

تحلیل ها و الگوهای سیاســی ارائه کرده اند. حال در نظریه و نظام جمهوری اسالمی ایران هم ابعاد 

)به لحاظ تفاوت و تعریف انســان( و هم تعامل آزادی و امنیت متحول شده است. قانون گریزی و 

نظم گریزی موجود در فرهنگ عمومی تابعی از برداشــت ناموجه از آزادی یا نقصان در کم و کیف 

آزادی اجتماعی است. ما متناســب با تحول و تحمیل امر مدرن بر زیست و جامعه، در نرم افزارها 

 حاکمیت 
ً
و روابط اجتماعی نوآوری و الگو آفرینی نداشــته ایم؛ ازاین  رو، با الگوهای پیشــین )مثال

روابط شــخصی/ گمنشافتی( به استقبال دورۀ جدید رفته ایم و در مخمصه های نوینش افتاده ایم. در 
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این بین، بوروکراسی و حکمرانی هم، که نقش ابزار مبادلۀ اجتماعی و سیاسی را دارد، به شدت ناساز 

و بی قواره بار خاطر شده است و خودبه خود تولید نارضایتی می کند؛ تا آنجا که به جامعۀ بی هنجار 

و آنومیک نزدیک می شــویم. عمل به قانون و احترام به حقوق »دیگران، بیت المال و حکومت« هم 

بدترین و هم مهجورترین راه رسیدن به هدف است.

دکترین اجتماعی پیشــنهادی در این عرصه، با توجه به نظریۀ تالزم الیه به الیه )نبویان، 1386( 

حــق و تکلیف »حق آزادی)از/ به( + تکلیف التزام به قانون= نظم عمومی«، »شــهروندی عادالنه، 

نظارت ناصحانه«1 و »احقاق حقوق عامه با حمایت قوۀ قضاییه« اســت. البته در این عرصه باید از 

حقوقی سازی جامعه، اگر نظام های اخالقی را تحت الشعاع قرار دهد، به شدت احتراز کرد.

4.  سرمایۀ اجتماعی: روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد و شبکه های متراکم تعامل و هنجارهای 

مشــوق عمل جمعی سهم بی بدیلی در توســعۀ ملی و نیل به هدف دارند. تفاوت سرمایۀ اجتماعی 

با دیگر ســرمایه ها این است که این شکل از ســرمایه حاصل روابط و تعامالت اجتماعی مبتنی بر 

اعتماد و مشــارکت اعضای گروه های اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، سرمایۀ اجتماعی متعلق به 

گروه هاســت و نه افراد و به شــکل عینی و فیزیکی وجود ندارد. تفاوت دیگر این اســت که سرمایۀ 

اجتماعی هرچه بیشــتر مصرف شود، افزایش خواهد یافت و درصورت عدم مصرف، رو به کاهش 

خواهد گذاشــت. با بررسی اصول اســالمی مانند وحدت، اخوت، تعاون، مشــورت، مصابره و 

مرابطه، تکافــل اجتماعی و همین طور فضایل اخالقی نظیر صداقت، وفای به عهد، حســن ظن، 

خوشــرویی وغیره درمی یابیم که اجرای اصول اسالمی در ابعاد فردی و اجتماعی بر انواع و سطوح 

مختلف ســرمایۀ اجتماعی تأثیر زیادی دارد )افســری، 1391(. مشارکت و سرمایۀ مشارکت مردم 

بی شک مهم ترین دارایی اجتماعی انقالب اسالمی بوده است. رهبر انقالب در این باره می فرمایند: 

»انقالب ]اسالمی[ با کودتا به وجود نیامد، با حرکت نظامی به وجود نیامد، مثل بعضی از انقالب ها 

که یک عده افســر نظامی رفتند یک حکومتی را برداشتند، حکومت دیگری به جایش گذاشتند؛ نه، 

این انقالب به وســیلۀ مردم به وجود آمد؛ با عزم مردم، با نیروی انقالب مردم، با ایمان مردم به وجود 

آمد؛ با همین نیرو از خود دفاع کرد، با همین نیرو هم باقی ماند و ریشــه دواند. این مردم بودند که 

ذیَن 
َّ
ل
َ
نترسیدند؛ این مردم ایران عزیز بودند که ایستادگی کردند و مصداق این آیۀ شریفه شدند که »ا

وا َحسُبَنا اللُه َو ِنعَم الَوکیل«. 
ُ
زاَدُهم ایماًنا َو قال

َ
ــوُهم ف

َ
اخش

َ
م ف

ُ
ک

َ
د َجَمُعوا ل

َ
ُهُم الّناُس ِانَّ الّناَس ق

َ
 ل

َ
قال

1. مردم بر مردم؛ مردم بر دولت؛ دولت بر مردم؛ حاکمیت بر دولت.
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مدام تهدید شدیم، مدام گفتند حمله می کنیم، مدام گفتند تحریم می کنیم، مردم نه از تهدید نظامی 

ترسیدند، نه از تحریم ترســیدند، نه از تحریم فلج شدند؛ نترس، شجاع، سربلند، حرکت را ادامه 

دادند؛ از این پس هم باید همین باشد. مردم ما، قشرهای مختلف ما، جوان های ما، روحانیون ما، 

پیشه وران ما، دانشگاهیان ما، محققان ما، مسئوالن ما، دولتی های ما، مجلسی های ما باید انقالبی 

بماننــد و انقالبی حرکت کنندـ  که شــاخص هایی را عرض خواهم کردـ  و همه انقالبی باشــند تا 

بتوانیم در این راه با موفقیت پیش برویم و آن را ادامه بدهیم« )خامنه ای، 14/ 3/ 1395(.

همچنین، در بیانیۀ مهم گام دوم نوشــته اند: »مشــارکت مردمی را در مســائل سیاســی مانند 

انتخابات، مقابله با فتنه های داخلی، حضور در صحنه های ملی و استکبارســتیزی به اوج رسانید 

و در موضوعات اجتماعی مانند کمک رســانی ها و فعالیت هــای نیکوکاری، که از پیش  از انقالب 

آغاز شــده بود، افزایش چشمگیر دهید. پس  از انقالب، مردم در مسابقۀ خدمت رسانی در حوادث 

طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می کنند.

حال آنکه آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در رژیم پهلوی، در خاطرات خود می نویسد: 

»رژیم پهلوی بر دو بنیاد اصلی قدرت استوار بود که عبارت بودند از ارتش و ساواک«. این اعتراف 

ســفیر انگلیس، به عنوان کشــوری که حامی رژیم پهلوی بود، به خوبی نشانگر این است که مردم 

جایگاه و نقش مؤثری در رژیم پهلوی نداشــتند و رژیم به مردم اتکا نداشت. اما به برکت پیروزی 

انقالب اسالمی ایران، به این سیاست و بینش پایان داده شد. این دستاورد بزرگ انقالب موجب شد 

مردم نقش اصلی و تعیین کننده ای در مهم ترین ســاختارهای حکومتی، وضع قوانین و همه پرسی ها 

و نیز ادارۀ کشور داشته باشند. حضرت امام خمینی )رحمة الله علیه(، چه قبل از انقالب و چه بعد 

کید داشتند و درحقیقت برای آن ارزش و اهمیت قائل بودند. در طول  از آن، همواره بر نقش مردم تأ

دوران مبــارزه و بعد از پیروزی انقالب، مخاطب و همراه اصلی امام تودۀ مردم بودند. امام مردم را 

ولی نعمت مســئوالن کشور معرفی می کردند و همۀ مقامات مملکتی را به خدمت به آن ها دعوت و 

سفارش می کردند.

در اندیشــۀ سیاسی اجتماعی شــیعه بین تقوا، که امری فرهنگی اســت، با مؤلفه های سرمایۀ 

اجتماعی، سالمت اجتماعی و انســجام جامعه رابطه و همبستگی وجود دارد. امیرالمؤمنین علی 
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که شــما براساس دین خدا که آیین فطرت است با یکدیگر برادر و پیوسته هستید و تنها ناپاکی های 
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درونی و انگیزه های زشت موجب تفرقه و جدایی میان شما شده است که در نتیجۀ تعاون و همیاری، 

نصیحت، بذل، بخشش، دوستی و محبت از میان شما برخاسته است. همچنین، فتنه ها و هوس ها 

مخل سالمت و صداقت و اعتماد اجتماعی اند که انسان ها باید از آن دور باشند تا باعث اختالفات 
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ْ
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اگر برنامه های ضدفســاد در جامعه ای با انواع مجازات های علنی مفسدان و بازنمایی رسانه ای 

آن، همچنــان در کاهــش رانت جویی و زمین خواری و ســفته بازی و هجوم بــه بازارهای غیرمولد 

اقتصادســوز )زمین و مسکن و ارز و ســکه و ماشــین وغیره( و ادراک مردم از سطح ساختاری یا 

غیرساختاری فساد اثربخش نیست یا اگر منتخب بیش از 50 درصد رأی دهندگان ریاست جمهوری 

 توانمند )عمدۀ رأی دهندگانش( تقاضای انصراف از دریافت یارانه می دهند و کمتر از 
ً
از مردم نسبتا

ده درصد پاسخ می دهند، اگر همکاری مردم در عدم استفاده از خودرو شخصی برای کاهش بحران 

هوا در کالن شهرها نزدیک به صفر است، اگر محور گردش بازار و روابط یک صنف )به ویژه تجار( 

اعتماد متقابل و اعتبار نیســت وغیره؛ به خاطر وضعیت کاهشــی سرمایۀ اجتماعی به خصوص در 

نسبت با هر امر است که دولت یک سر آن باشد. سرمایۀ اجتماعی همکاری و تعامل میان اعضای 

گروه های اجتماعی را ســهل و لین می  کند و هزینه های عمل را کاهش می دهد. ســرمایۀ اجتماعی 

مثل سوخت موتور در همکاری های درون گروهی است و هرچه میزان آن باالتر باشد، دستیابی گروه 

به اهداف خود با هزینۀ کمتری انجام می گیرد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگی هایی مانند اعتماد 

و هنجارهای مشوق مشــارکت، سرمایۀ اجتماعی به اندازۀ کافی فراهم نباشد، هزینه های همکاری 

افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد به برقراری نظام های نظارتی و کنترل پرهزینه بستگی خواهد 

داشت. براساس پیمایش سرمایۀ اجتماعی )ایســپا، 1393( شاخص رضایت، امید و پیش بینی از 

کارآمدی اکثر نهادهای رســمی در حل معضالت به ویژه بیکاری، تورم و فســاد به کمترین میزان 

رسیده اســت و حتی امیدی به بهترشدن در ده سال آینده نیســت! البته شبکه های روابط اجتماعی 

عمومــی و اعتماد تعمیم یافته )مردم به مردم( وضع بهتــری دارد و همین مبدأ اصالح و درمان باید 

در الگوی پیشــرفت مدنظر قرار گیرد؛ ازاین رو، تدبیر اصلی، »پایدارسازی و تقویت شبکه و روابط 

 مدیریت تصویر و 
ً
کید بر یاریگری ملی و تســهیلگری دولت« اســت. طبعا اجتماعی مردمی با تأ

اصالح ادراک عمومی شده از فساد دولت، حاکمان و مدیران هم باید در بخش فرهنگ و ارتباطات 

موردتوجه قرار گیرد. پیشــنهاد مکمل دیگر »اعتمادباوری در ســرمایۀ اجتماعی« است؛ ازاین رو، 
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ســرمایۀ اجتماعی متکی بر آموزه های اسالمی چهار سطح دارد که شــامل سطح رفتاری و خرد، 

رفتاری و کالن، نگرشــی و خرد، و نگرشی و کالن می شــود. همۀ این ارکان تحت لوای اعتماد به 

وعده های الهی قرار دارد )توکلی و دیگران، 1395(.

5. شهر، شهرنشــینی و چالش های طبقۀ متوسط شهری و زندگی روزمرۀ شهری در سند فعلی 

بــه جد موردغفلت قرار گرفته اســت. رهبر معظم انقالب در فرازی از توصیه هایشــان به مدیریت 

شــهری در این ســه دهه به »تأثیرناپذیری از نفوذ ثروتمندان و جاذبۀ ثروت« اشــاره داشته اند. این 

موضوع در کنار توصیه ها به اموری بدیهی تر مانند عدم فســاد اداری، عدم تخریب محیط زیست و 

زمین خواری، صداقت و خدمت به مردم وغیره حاوی مضمون اجتماعی بسیار مهمی است که اگر 

شــهرها با نسخه و فرمان نظام سرمایه ســاالر اداره شوند، مأمن ارزش ها و روابط اجتماعی خاصی 

میزم را حاکم خواهد کرد. نه تنها الگوی مطلوب زیست شهری بلکه 
ُ
هســتند که ســود و رقابت و ات

مواجهۀ فعال با آســیب های شهری و چالش های شــبه مدرنیتۀ ناهمگون سرازیر بر فضا و معماری 

شــهرهای موجود و شهرهای قدیمی یا اصالح بافت های حاشــیه ای و غیراجتماعی ازطریق ایجاد 

اشتغال و اســکان توأمان نیازمند تدبیری اساسی در الگوی اســالمی ایرانی توسعه است. از منظر 

پدافند غیرعامل، پیشــگری از تداوم سیاســت و اقداماتی که شــهرهای بزرگ و کالن شهرها را در 

معرض هجوم حاشیه های فقیر، بزهکار، بی هویت وغیره خود می کند، بسیار اهمیت دارد و باید در 

دکترین شهری نظام از این منظر غور کرد.

6. تدبیر و الگوی مختار اتحاد و همزیستی اجتماعی بین مذاهب و اقوام ایرانی به ویژه به خاطر 

 سیاسی شدن1 هویت های 
ً
محرک های مدرن سکوالر شبه مذهبی )سلفی گری، افراطی گری( و طبعا

قومی از مسائل و محورهای مهم الگوی پیشرفت است؛ به عبارت دیگر، ملت سازی های مدرن در 

قرن گذشته با دو چالش عمدۀ فرهنگی در جوامع درحال توسعه مواجه بوده اند: چالش مذهب گرایی 

در برابر سکوالرســازی اجتماع و سیاســت و چالش هویت طلبی قومی و فرهنگی درمقابل پروژۀ 

همسان ســازی فرهنگی و زبانی. ایران کشوری کهن اســت که از گذشتۀ دور تاکنون تنوع فرهنگی 

 باید آن را »جامعۀ متنوع فرهنگی« دانســت که با ســایر جوامع متنوع 
ً
را تجربه کرده اســت و علنا

1. حمیــد احمدی در کتاب قومیت و قوم گرایی در ایران 1378 شــکل گیری دولت مــدرن را در ایران مورد تجزیه و 
تحلیل و روند و علل به وجودآوردندۀ آن را توضیح می دهد. وی در این اثر برای روشن شــدن مطلب نمونه هایی را در 

زمینۀ سیاسی شدن مذهب و زبان در سه منطقۀ کردستان، آذربایجان و بلوچستان مورد بحث قرار می دهد.
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چندملیتی و چندقومی تفاوت های بنیادین دارد. همین تفاوت ها موجب شده است تا مناسبات بین 

قومی و نیز روابط دولت ها با اقوام ایرانی با الگوهای رایج روابط و سیاست های قومی اختالف های 

زیادی را نشان دهد. یکی از مظاهر تفاوت این است که تنوع فرهنگی ایران برخالف بعضی جوامع 

متنوع، در طول تاریخ موجب بروز ناهمسازی سیاسی و کشمکش بین قومی نشده است، بلکه این 

گروه ها زیست مسالمت آمیز داشــته اند. حتی علی رغم برخی تحوالت قومی در مقاطعی از تاریخ 

ایران، این رخدادها نه ســتیزۀ بین قومی، بلکه اقداماتی در راســتای بیگانه ستیزی، حفظ سرزمین، 

مقابله با اســتبداد و بی کفایتی طبقۀ حاکم بوده اســت؛ به عالوه، تکوین بعضی تحرکات اعتراضی 

علیه حکومت ها نیز نه به خاطر تشــکیل دولت از قومیتی خاص، بلکه علیه اســتبداد و خودکامگی 

آن و صیانت از حقوق فرهنگی خود صورت گرفته اســت. همزیستی مسالمت آمیز گروه های قومی 

ایران ریشــه در نظام معنایی و باور مشــترک همۀ ایرانیان بر ایرانی بودن خود دارد که از دو خاستگاه 

»تاریخ مشترک آنان و دین انسجام بخش اسالم« متأثر شده است. این دو عنصر باعث شد تا ایرانیان 

منظومۀ هویتی خود را به گونه ای تعریف کنند که نه تنها گروه های متنوع قومی با یکدیگر همزیســتی 

داشته باشند، بلکه تاکنون هویت های قومی آن ها در تعارض با هویت ملی شان قرار نگیرد )کریمی 

و مؤذن، 1390(. برخی اندیشــمندان »الگوی وحدت در کثرت« را مناسب شرایط ایران دانسته اند 

)تقی لو، 1386(.

7. مراقبات اجتماعی از گروه های خاص: الگوی مرســوم و متداول حاکم بر این مسئلۀ توسعه، 

 در نظریات )حاشــیه باف و دیگران، 1393( و مهارت های مددکاری اجتماعی جست وجو 
ً
عمدتا

می شود و فرمولی اسالمی ایرانی و بومی در این حوزه موردنیاز است.1 تشدید آسیب های اجتماعی، 

که منجربه ورود صریح و مســتقیم مقام معظم رهبری و تشکیل ستاد ویژه ای شد، نشان دهندۀ عمق 

و حجم این مسئله است. مددکاری فرهنگی،2 رشد و تربیت محرومیت کشیدگان و آسیب پذیران که 

1. امام علی )علیه الســالم( در ســفارش خود به یکی از کارگزارانشــان می فرمایند: »… آنان که راه چاره ندارند و از 
درویشــان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری برجای ماندگان اند، که در این طبقه مستمندی است خواهنده و مستحق 
عطایی است به روی خود نیاورده، و برای خدا حقی از خود را به آن اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده ات نهاده، 
پاس دار و بخشــی از بیت المال و بخشی از غله های زمین های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار… و با آنان چنان 
رفتــار کن که چون خدا را دیدی جای عذرت بماند که این گروه از میان مردم به انصاف نیازمندترند از دیگران و....« 

)نهج البالغه، 1370: صص 335-336(.
2. الگــوی مدنظر و مورد اعمال  در یکی از میزهای کاری قطب هــای علمی فرهنگی دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم 
در چهار ســال گذشته بوده اســت.در کمیتۀ امداد امام هم  اعالم شــده که افزایش و تقویت مبانی فکری و فرهنگی 
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خود قربانی الگوهای خطی توسعۀ شهری و ملی بوده اند، گزینه ها و نسخه های پیشنهادی است که 

هنوز از نظریه پردازی جامعی بهره مند نشــده است . درخصوص اعتیاد به مواد مخدر چالش جدی 

تغییر الگوی مصرف، شــیوع در بین زنان و نوجوانان را بایــد جدی گرفت و آن را جزئی و غیرقابل 

تأمــل در الگو قلمداد نکرد. مهم ترین تدبیر در این عرصه تأمین چتر تربیتی جامع )مدرســه، خانه 

و محیط های فراغتی( با محوریت مســجد برای نوجوانان آسیب پذیر و حمایت از تشکیل خانوادۀ 

بزرگ ساالن ناامید از ازدوج یا مطلقه است.

 در برنامه های توسعه، از آنجا که دغدغه احساس می شود، اما الگوی جهت بخش و 
ً
8. معموال

کالنی موردنظر نیســت، با راهبرد! یا دستورهایی مواجه هستیم که عبارت اند از: تدوین نظام جامع 

 شأن برنامۀ توسعه چیست وغیره در الگوی پیشرفت 
ً
رفاه و تأمین اجتماعی، گذشــته از اینکه اساسا

هم نمی توان به چنین کلی گویی بســنده کرد. اما اندیشــکدۀ عدالت مرکز الگو با رفع انحصار در 

 الگوی سالمت اجتماعی مبتنی بر عدالت )یا رفاه یا هردو؟؟( را مبتنی بر 
ً
رویکرد اقتصادی باید دقیقا

مطالعاتی که کم و بیش در کشور موجود است و رهیافت اسالمی به تأمین اجتماعی معرفی کند.

5. جمع بندی

براســاس مطالعۀ این مقاله تحقق پیشرفت و کمال در شــاخص های اجتماعی از پیشگیرانه ترین و 

مصون ســازترین مؤلفه های دفاع غیرنظامی در زمان صلح هســتند؛ چراکه انسجام و همبستگی و 

ســالمت اصل جامعه را محقق می کنند؛ ازاین رو، الگوی پایۀ پیشــرفت که بی شــک مجموعی از 

ن دارد و  نظریات سیاستی توسعه در جمهوری اسالمی ایران است، نسبت به این امر نقصان هایی بیِّ

با توجه به تحقیقات مفصل در این تحقیق می توان تدابیری مهم را به سند مذکور افزود:

مددجویان؛ مهم ترین پیش نیاز برای توانمندســازی و خودکفایی اقتصاد خانواده ها به شمار می رود. به همین منظور 
کمیتــه امداد امام)ره( برنامه های تحولی گســترده ای را برای افزایش اعتماد به نفس و بهبــود کیفیت زندگی و اعتالی 

جایگاه افراد در جامعه در دستور کار خود قرار داده است.
( https://portal.emdad.ir/fa/emdadunit/farhangi-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9
%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9
%86%DA%AF%DB%8C)
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متنموضوع تدبیر تأسیسیحوزه

عدالت اجتماعی

سیاست گذاری ملی
حکمرانــی عادالنه مبتنی بر پایش شــاخص های بومی، عدالت 

انسان پایه، استحقاق و نفی زمینۀ نابرابری

حقوق شهروندی
شــهروندی صالحانه، نظارت ناصحانه و احقاق حقوق عامه با 

حمایت قوۀ قضاییۀ کارآمِد عادل

ابتنای اقتصاد سیاسی تأمین اجتماعی بر بخش عمومیتأمین اجتماعی

بازتوزیع ثروت
تحقق همه جانبۀ عدالت مالیاتی با تأکید بر درآمد خالص جهت 

تأمین منابع تأمین اجتماعی

سرمایۀ اجتماعی
مشارکت

پایدارسازی و تقویت شبکه و روابط اجتماعی مردمی با تأکید بر 
یاریگری ملی و تسهیلگری دولت

همبستگی
بازمهندسی نظام سیاسی و اقتصادی معطوف به تحقق همبستگی 

اجتماعی و نفی تکانه های درونی شکاف و نفاق اجتماعی

امنیت اجتماعی 
فرهنگی

تنوع و تکثر
تنوع انســجام آمیز و فرصت انگاری اقوام و مذاهب مبتنی بر اصل 

وحدت در کثرت

سالمت اجتماعی
تأمین چتر تربیتی جامع )مدرســه، خانه و محیط های فراغتی( با 
محوریت مسجد برای نوجوانان آسیب پذیر + حمایت از تشکیل 

خانوادۀ بزرگ ساالن ناامید از ازدوج یا مطلقه

صیانت و تاب آوری اجتماعی
آرایش آفنــدی و پدافندی نظام ارتباطات بحــران مبتنی بر فرض 

جنگ هیبریدی دشمن
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