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| رئیس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین ســرمایه وزارت اطالعات، اعتماد 
رهبری، مسوولین و مردم است؛ از زحمات مجموعه مدیران این وزارت در ادوار مختلف 
و بویژه اکنون تقدیر و تاکید کرد: شــرعی، قانونی و همچنین مردمی عمل کردن، سه 

رکن اصلی فعالیت و ماموریتهای وزارت اطالعات است.
حجت االسالم والمسلمین  حسن روحانی روز سه شنبه و در دیدار وزیر، معاونین و 
مدیران ارشد وزارت اطالعات، گفت: مجموعه وزارت اطالعات از مهمترین دستاوردها 
و سرمایه های نظام اسالمی است و اینکه بر اساس قانون اساسی، تنها دستگاه اجرایی 
است که وزیر آن باید مجتهدی عادل باشد؛ یعنی متشرع بودن کارکنان و نیز شرعی و 
عادالنه عمل کردن وزارت اطالعات اولین و محوری ترین رکن فعالیت این دستگاه است.

رئیس جمهور، حجت االسالم و المسلمین علوی وزیر اطالعات را فردی دارای اخالق 
حسنه، سعه صدر و ارتباط توام با رافت و الفت در درون سازمان و بیرون این وزارتخانه 
دانســت و افزود: کارکنان این وزارتخانه باید خداوند متعال را صاحب کار و ناظر و داور 
اصلی رفتار خود بدانند و صفت زیبای »ســرباز گمنام امام زمان )عج(«را بدلیل اجر و 

ثواب فراوان خدمت پنهان، فرصت معنوی بزرگی برای خود تلقی کنند.

 روحانی قانونی و نظارت پذیر بودن را رکن دوم فعالیت وزارت اطالعات دانست و ادامه 
داد: اینکه قانون گذار بعد از بحث های فراوان به این نتیجه رسید که دستگاه اطالعاتی 
کشور باید در قالب وزارت و درون دولت شــکل گیرد، نشانه این است که این دستگاه 
عالوه بر نظارت خداوند و مردم، نظارت رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم؛ مجلس 

و سایر ارکان قانونی کشور را بر خود پذیرفته است.
رئیس جمهور تصریح کرد: مردمی بودن و جامعه محور عمل کردن سومین 
رکن فعالیت در مجموعه وزارت اطالعات اســت. اقشار و سلیقه های مختلف 
اجتماعی باید با ســالمت عمل و اقتدار وزارت اطالعات باور داشته باشند و با 
شنیدن نام وزارت، احساس امنیت و آرامش کنند. رویکرد وزارت اطالعات نیز 
بایستی ایجاد و استحکام »جامعه امن« و پرهیز از جامعه امنیتی باشد. رئیس 
شورای عالی امنیت ملی، ماموریت اصلی وزارت اطالعات را حفظ نظام، کشور، 
امنیت ملی و منافع مردم دانســت و افزود: وزانت، اســتحکام و تجربه در امور 
اطالعاتی و امنیتی از ویژگی های ممتاز وزارت اطالعات در مقایســه با سایر 

دستگاههاست.

درخواست روحانی در دیدار وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت اطالعات:

www.kaenat.ir
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|  وضعیت اشتغال، همواره یکی از موضوعات 
کلیدی و مطرح در میان سیاست گذاران، مجریان 
و جامعه بوده اســت. یکی از اهداف کالن توسعه 
در کشــورهای مختلف، کاهش بیکاری و توسعه 
فعالیت های شغلی است. بیکاری یک پدیده مخرب 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اســت که رفع آن 
همواره از دغدغه  های اساســی سیاست  گذاران و 
برنامه  ریزان بوده اســت چرا که تــا حدودی ثبات 
یا زوال برخــی دولت ها در گرو حل بحران بیکاری 
است. بررســی آمار و اشــتغال جز اولین گام  های 
برنامه ریزی برای ایجاد اشــتغال است و هم اینکه 
نرخ اشتغال یکی از شــاخص  های کالن اقتصادی 
است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی هر جامعه 
مورداستفاده قرار می  گیرد. در تصویر زیر وضعیت 
اشــتغال ایران ازنظر سه شاخص »نسبت اشتغال، 
نرخ اشتغال و نرخ مشــارکت اقتصادی« در سال 

گذشته ارایه شده است.
این در حالی اســت که اســحاق جهانگیری در 
مراسم روز ملی استاندارد که در سالن اجالس سران 
در حال برگزاری است، با اشاره به شرایط تحریم و 
قرار گرفتن اقتصاد کشــور در شرایط سخت گفته 
است: همه افرادی که نقشــی در سیاست گذاری 
دارند، باید تــالش کنند که واحدهای تولیدی این 

دوران سخت را به سالمت پشت سر بگذارند. مطابق 
آمار و ارقام رسمی، شرایط اقتصادی کشور با وجود 
تحریم های ظالمانه آمریکا به ســمت بهتر شــدن 
می رود، زیرا شاخص های کالن کشور و گزارش های 
میدانی که مــا از بنگاه ها دریافــت می کنیم، این 
را نشــان می دهد. البته به آن معنا نیســت که ما 
بنگاه مشکل دار نداریم. آمریکایی ها فکر می کردند 
که اقتصاد کشــور متالشــی خواهد شــد و مردم 
حرکت های خشن از خود نشان می دهند؛ به طوری 
که جشن ۴۰ سالگی انقالب برگزار نخواهد شد، اما 
ما توانســتیم از این دوران به سالمت عبور کنیم و 
اکنون به نقطه ای رسیدیم که شغل ایجاد می شود، 
رشد مثبت اقتصادی داریم و بازار بورس به عنوان 

نمادی از آینده اقتصاد فعالیت های جهشی دارد.
باید اکنون به ســمت ثبــات، تعامل و گفت وگو 
برویم و بتوانیم مسایل منطقه ای خود را که امروز از 
حساسیت برخوردار است، حل کنیم. امروز شرایط 
منطقه خلیج فــارس و خاورمیانه بــه مرحله ای 
رسیده که هر لحظه امکان دارد اتفاقات خطرناک 
و جبران ناپذیری در آن رخ بدهد. ما باید شــرایط 
را به بهترین نحو کنترل کنیــم و نگذاریم منطقه 
خلیج فــارس وارد مرحله خطرناک شــود. برخی 
از افراد تصــور می کنند که به دلیــل این که االن 

در شــرایط تحریم قرار داریم، ســازمان هایی که 
وظایف مهمی دارند و مســوولیت آنهــا به نوعی 
ایجاد محدودیت اســت، اکنون باید کنار گذاشته 
شــوند. به طور مثال ایــن اســتدالل را دارند که 
فعالیت های محیط زیست برای شرایط عادی است 
و یا در استانداردســازی کاالها نباید سخت گیری 
شود و این یک تفکر غلط است. خط قرمز ما سالمت 
مردم اســت و این ســازمان ها به طور مستقیم با 
سالمت جامعه سر و کار دارند و ما به هیچ وجه از 

حداقل های خود کوتاه نخواهیم آمد.
در زمان مرحوم هاشمی رفســنجانی در مجلس 
طرحی در خصوص کیفیت خودرو مطرح شــد که 
موافقــان و مخالفان زیادی داشــت. مخالفان این 
استدالل را داشــتند که این چه خودروی پیکانی 
اســت که کار مالک بعد از تحویل گرفتن خودرو، 
تعویض قفل اســت. وزیر صنایع سنگین وقت در 
جواب این افراد این اســتدالل را داشــت که من 
تولیدکننده نیســتم بلکه بنگاه دار هستم؛ قطعات 
را به من می دهند تا ســرهم کنم و بعد با قیمتی 
که خودشان اعالم می کنند، بفروشم. ما امروز اگر 
پیکان بدون چرخ هــم تولید کنیم، از ما می خرند. 
اکنون ما از آن شرایط عبور کردیم و عالوه بر بازار 

داخل، صاحب برندهای جهانی شدیم.

 از شرایط سخت تحریم عبور کردیم؛

نقطه ایجاد اشتغال

تحلیلســرمقاله
تدبیر امن

| رضا امیرى مهر- فرار از پلیسی شدن جامعه و تالش برای ایجاد جامعه 

ای امن و سالم از مطالبات مردم بوده و دولت هم تا مقادیر زیادی در این خصوص 
تالش کرده است. امنیت به معنی حراست از یک فرد، جامعه، ملت و یک کشور در 
برابر تهدیدهای خارجی است و نقطه مقابل »تهدید« به شمار می رود، هر کشوری 
که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را از میان بردارد، به آســایش و امنیت رسیده 
است. امنیت یک مفهوم آشنا و قابل شــناخت برای تمام جوامع بشری از جوامع 
آغازین همانند قبایل کوچک گرفته تا امپراتوري های بزرگ جهان باستان و دولت 
شهرهای یونان بوده است و به همین دلیل امروز نیز تالش برای رسیدن به “وضعیت 
امن اولویت اول سیاست های واحدهای سیاسی مختلف را تشکیل داده و راه های 
تامین آن از جایگاهی خاصی در سیاســت گذاری های امنیتی دولت ها در قالب 

امنیت ملی برخودار است.
مبنا و اساس جستجوی امنیت را می توان در انگیزه هاو کشش های انسانها دنبال 
کرد به این معنی که جستجوی امنیت از مهمترین کشش ها و انگیزه های انسانی 
است که با جوهر هستی انسان پیوند نا گسستنی دارد.حفظ ذات و صیانت نفس از 
مهم ترین میل های انسان است که به روایت تاریخ حتی انسان های آغازین وقتی به 
اشیایی مواجه می شدند که برای آنها نا آشنا بودند از ترس اینکه مبادا به آنها آسیب 
برسانند به مغاره ها پنا می بردند و خود را پنهان می کردند. که این در حقیقت خود 
نشان دهنده آن است که نیاز به امنیت مانند اکثریت نیازهای انسان ها یک امری 
کامال طبیعی بوده و انسان ها را وا می دارد که در تامین آن چه در سطح فردی و یا 
جمعی از خود تحرکاتی نشان دهد. و بعدا انسان ها در پی برآوردن نیازهای زیستی 
از یکدیگر وارد مناســبات گوناگون می شوند و تشــکیل جامعه می دهند، اساس 
تشکیل جامعه نیز مسائل امنیتی بوده که درین خصوص می توان به نظریه قرارداد 
اجتماعی فلسفه قرن هجدهم از هابز گرفته تا روسو اشاره کرد که به عقیده آنها نیاز 
به تضمین جمعی امنیت افراد اولین مرحله قانونی برای شکل گیری یک دولت است.

و یا به عبارت دیگــر وقتی که ما کلمه امنیت را به کار می بریم با کاربرد این می 
خواهیم چه را بیان کنیم؟ و یا مفهوم امنیت توصیف کننده چه وضعیت می تواند 
باشد؟ این قبیل سواالت ما را به ارائه یک تعریف از امنیت سوق می دهد،و مشکل 
که در ارائه یک تعریف جامع از امنیت مانند بیشــتر مفاهیم دیگری که در حوزه 
علوم بشری کاربرد دارد همانا عدم موجود اجماع روی یک تعریف از این مفهوم می 
باشد.حتی به عقیده بعضی از علما این عدم اجماع نسبت به ارائه یک تعریف جامع 
از امنیت نســبت به مفاهیم دیگری از این قبیل عمیق تر می باشد، به گفته باری 

بوزان این عدم اجماع بیشتر ناشی ازنبود درک عمیق ازمفهوم امنیت می باشد.
امنیت دارای دو بعد داخلی و خارجی است که با یکدیگر مرتبط هستند . در بعد 
داخلی تهدید های آشــکار و پنهان در درون مرزها ناامنی بوجود می آورد از قبیل 
تهدیدات سیاسی ) شــورش ، جدایی طلبی ، انقالب …) ، بحران های اقتصادی ، 
نظامی ) جنگ داخلی و …) و آشوب های اجتماعی که هر کدام مردم را تحت فشار 
قرار می دهند. در بعد خارجی نیز امنیت می تواند از ناحیه مسائل سیاسی ، نظامی 

و اقتصادی ) تحریم های اقتصادی ، تعرفه ها …) تهدید شود.
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عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران
| میترا حسنیان - دانشجوى علوم اجتماعی- با توجه به سخنان دیروز 
رئیس جمهوری محترم باید اینک پرسید که آیا مضمون امنیت اجتماعی و اشکال 
بروز و ساماندهی آن در همه جوامع یکسان است؟ چگونه می توان ضمن استفاده 
از تجربه ها و یافته هــای جهانی، مالحظات بومی را در طراحی و تفســیر امنیت 
اجتماعی دخیل نمود؟ فرض بر آن است که ریشه های بروز و شیوه های مدیریت 
امنیت اجتماعی در جوامع گوناگون، متفاوت است. این فرض را نظریه پردازان اولیه 

امنیت اجتماعی نیز می پذیرند.
 ریشه روش شناختی تامل در معنای غربی امنیت اجتماعی به این پرسش مربوط 
است که آیا در ایران هم عدم اطمینان خاطر افراد و گروهها به دلیل احتمال زوال 
هویت ایرانی است؟ سهم و وزن دغدغه هویت در احساس ناامنی اجتماعی چقدر 
است؟ آیا مسائل دیگری وجود دارند که مسأله هویت خواهی را تحت الشعاع قرار 

می دهند؟ آیا می توان گفت که ایرانیان نسبت به هویت، هیچ دغدغه ای ندارند؟
 به نظر می رســد هویت خواهی اولیــن اولویت مبحث امنیــت اجتماعی در 
ایران نیســت. در پژوهشی که با عنوان »مســائل اجتماعی ایران« انجام گردیده 
اســت، گروهی از محققان علوم اجتماعی به استخراج عینی مسائل اجتماعی در 
ایران پرداخته اند. این گروه پژوهشــی با تهیه پرسشــنامه ای، مهمترین عوارض 
اجتماعی، اولویــت و موضوعیت آنها را از عامه مردم، مســئوالن و مطلعین جویا 
شده اند. مهمترین مسأله اجتماعی از دید سه گروه مذکور، صبغه اقتصادی دارند 
و به فقر و اشتغال مربوطند. در این تحقیق هویت خواهی مقام پنجم و افسردگی 

روانی آخرین مسأله اجتماعی ایرانیان ذکر شده است. 
 همانگونه که گذشــت خاطرنشان ســاختیم که امنیت اجتماعی عبارت است 
اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام 
خود در قبال تحرکات عمدی )مانند کوچاندن هوشــمند یــک قوم( و تحوالت 

عادی)مانند زلزله یا گسست نسلی).
 بر اساس این تعریف، موضوع امنیت اجتماعی در ایران فقط گروه نیست بلکه 
فرد نیز به عنوان عضو گروه و مولفه  سازنده جامعه در شمول امنیت اجتماعی قرار 
می گیرد. همچنین افراد و گروهها، هم دغدغه موجودیت خود را دارند و هم نگران 

هویت و انسجام جمعی خود می باشند.
 عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بودن، تنوع، قابل کنترل 
بودن، تغییر و چند وجهی بــودن مفهوم امنیت اجتماعــی در ایران، مهمترین 
دغدغه های ایرانیان )در ســطح فــردی و گروهی( به ترتیــب وزن و نقش موثر، 

عبارتند از:
•فقر اقتصادی

•اعتیاد
•خشونت خانوادگی

•فساد و فحشا

•بی اعتمادی
•هویت خواهی

•تبعیض
•نظام تأمین اجتماعی

•جنایات سازمان یافته
•مسائل زنان

•بیماریها و اختالالت 
روانی

امنیت اجتماعی و مولفه های آن مانند انسجام گروهی، نظم عمومی، سالمت و 
مهارت افراد، امید به زندگی و امنیت هویت، نقش مهمی در بقاء و بالندگی ملتها دارند.


