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 چکیده
 محوور مردم رهيافت انسانی را امنيت ،1002سال  انسانی در امنيت کانادایی کنسرسيوم

 و خطورات  از مردم حفظ به متكی پایدار را ثبات خارجی تعریف کرده که سياست به

 ملوی بوه   امنيوت  خوال   بور  دانود و موی  آنهوا  حيات و سالمتی حقوق، عليه تهدیدات

 مرزهوا  از دفوا   بوه  را امنيتوی  مطالعات و دارد توجه جامعه افراد امنيت عليه تهدیدات

در کنار توجوه بوه ابعواد نیوامی      ،جانبهدر رهيافت دفا  همه ،بنابراین .کندنمی محدود

که از جانب موضوعات مرتبط با امنيت انسانی مطور    به تهدیداتی ،مقابله با تهدیدات

. ایون مقالوه دردودد اسوت بوا توجوه بوه رهيافوت دفوا           شود نيز باید توجه گرددمی

ضمن شناسایی تهدیداتی که از عرده امنيت انسانی براي امنيت ملی ایجاد  ،جانبههمه

یه و تحليل قورار  ثيرگذاري آنها بر امنيت ملی کشور را مورد تجزهاي تأشود، شيوهمی

 کارهاي مناسب براي مقابله با این تهدیدات را ارائه کند.دهد و راه

 

  .جانبه، امنيت انسانی، امنيت ملیجنگ همه ،جانبهدفا  همه :هاهواژکلید
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 مقدمه
یكوم منجور بوه    وخر قرن بيستم و دهه اول قورن بيسوت  تحوالت محيط امنيتی جهان در دو دهه آ

مفهووم امنيوت    ،ر کار مطالعات امنيتی جهان شد. در این دستور کار جدیود تحولی مهمی در دستو

کيد سنتی بر قدرت نیامی و امنيت ملی که امنيت را از زاویه تهدیدات نیامی أدگرگون شد و از ت

در امنيت دولت خالدوه   کار جدید، امنيت کشور درفاً خارجی می دید، فادله گرفت. در دستور

گرفوت. در  از دولت یعنی امنيت جامعه و شوهروندان را نيوز در بور موی     ترشد و سطو  پایيننمی

رهيافوت دفوا     ،ها دو رهيافت نیري و عملياتی مرتبط بوا هوم شوكل گرفوت. اول    پرتو این آموزه

نیوامی نيسوت و    جانبه که مفروض اساسی آن این است که منازعات بين کشورها دیگر درفاًهمه

همبسوتگی   تر دیگري همچون از بين بردن وحدت ور ملموساهدا  غي ،عالوه بر اهدا  نیامی

 ،. رهيافوت دوم شوود شوامل موی  اجتماعی جامعه، تضعيف اقتصادي و تحليل روانی جامعه را نيوز  

گيوري اهودا  دفواعی و سياسوت خوارجی      اسوت جهوت   معتقود رهيافت امنيت انسانی است که 

هوا  غدغه بزرگتر براي امنيت کلی انسوان انحصاري امنيت نیامی به د کشورها باید از دغدغه تقریباً

ظهوور  محيطوی تبودیل شوود.    هاي اقتصادي و تخریوب زیسوت  هاي اجتماعی، محنتاز خشونت

ارتبوا  بوين   »کرده که امنيتی این پرسش را مطر   –زمان این دو رهيا  در حوزه دفاعیهم تقریباً

ین پرسوش اساسوی ایون اسوت کوه      به ا ،این مقاله پاسخ «جانبه چيست؟امنيت انسانی و دفا  همه

موجوب   ،یوامی با از بين بردن زمينه بسوياري از تهدیودات غيور ن    ،تحقق امنيت انسانی در جامعه»

مقاله ضمن تبوين نیوري موضوو  بور اسواس       ،. در این چارچوب«شودجانبه میا  همهفتقویت د

. کنود موی بررسوی  را جانبه و امنيت انسوانی    همهافدهاي مكتب کپنهاگ، جوانب مختلف درویكر

هواي پوایش امنيوت انسوانی بوه      شويوه  شدن ابعاد این دو رهيافت، ارتبا  بين آنها وپس از روشن

 .شد بررسی خواهد جانبهرفع تهدیدات دفا  همه جهت منیور ارائه هشدارهاي الزم در
 

 الف. چارچوب نظری
هاي مكتوب  انبه بر آموزهجمبانی نیري این پژوهش براي تبين ارتبا  امنيت انسانی با دفا  همه

بيانگر آن است که ایون   ،جانبه یا دفا  فراگيریابی ادطال  دفا  همهکپنهاگ استوار است. ریشه

، سوئد، سووئيس و اتوریش   ، فنالندراهبرد دفاعی است که از کشورهاي دانمارك رهيافت نوعی

بور   ین رهيافوت مبتنوی  در سایر مناطق جهان مورد توجه قرار گرفته است. ا ت گرفته و بعداًأنش
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هوم   تواننود از طریوق در  عالوه بر اقدامات نیوامی موی   ،کشوراین فرض است که متجاوزان به 

مقابله با فجایع طبيعوی   هاي اجتماعی و تواناییقرادادن بافتقتصادي، هد اهاي نیام شكستن

ز بعد نیامی آن کشور را به شكست بكشانند. رویكردي که مفهوم امنيت را فراتر ا ،سازو انسان

 مكتب کپنهاگ است. ،ار دادرمورد توجه ق

دوویلود و دیگوران    ،، الوی ویوور  2بووزان  يبارهاي گرفته از اندیشهتأمكتب کپنهاگ که نش

هوایی اسوت کوه در راسوتاي     و جوز  اولوين رهيافوت    بنوا شوده  بر مطالعات امنيتی  کامالً ،است

بووزان در خصووا امنيوت     يبوار باشود.  یمطالعات امنيتی مو  ايگذاري جایگاه مستقلی برپایه

امنيت را باید برابر با رهایی از تهدید تعریف نمود. از نیر او امنيت در نبود مسوئله  معتقد است 

عریوف امنيوت در دوران جنوگ    تشود. این تعریف باري بوزان به دیگري به نام تهدید درك می

، خوود بووزان امنيوت را    اینجود ونزدیك است. با  ،بعدي و مورگنتایی بودتك يق،سرد که مض

امنيوت را بایود   » :گویود کنود. او موی  سنتی تعریف نموی  دپس از جنگ سرد دیگر در نبود تهدی

هاي جنوایی فراملوی و فروملوی، محويط     بعدي نگریست که ابعادي مانند مهاجرت، سازمانچند

رجوع امنيوت   هوا دیگور تنهوا م   دولوت  ،. از نیر بووزان «شودزیست و رفاه اقتصادي را شامل می

هوا و  هاي غيور دولتوی فراملوی و فروملوی، رسوانه     هاي فراملی، سازماناد، گروهربلكه اف نيستند،

 .(444 :2316 امنيت مرجع هستند )ابراهيمی،مختلف همگی در وجوه  ،تروریسم

اهميوت مطالعوه دولوت و فورد در مسوائل       ،شناختی مكتب کپنهاكهاي هستییكی از بحث

سوط    توانود دولت به عنووان ویژگوی جمعوی موی     ،است. به عبارت دیگرشناسانه امنيت هستی

توانود در نگورش فووق مطالعوه     ولی امنيت فردي نيز خود موی  ،تحليل براي مطالعه امنيتی باشد

 .(441: 2316، یابراهيم) يت نيستندار امميدان نها موضو  وچرا که دولت ت ،شود

هواك بوراي سياسوتمداران در مواجهوه بوا      دارد که طر  مكتوب کپن بوزان همچنين اظهار می

بوه شناسوایی فرآینودي توجوه      ،تهدیدات آن است که به جاي بحث در مورد تهدیدات امنيتوی 

اي اسوت کوه   بدین ترتيب که امنيت پدیوده  ،گيردمی تهدید امنيتی شكل ،نمایند که در نتيجه آن

تمداران این است که بوه  سايپيشنهاد بوزان براي س ،بدین دورت .گيردمی در بستر فرایند شكل

                                                                                                
1. Barry Buzan 
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جاي اینكه بيشترین تالش و تمرکز خود را بوراي مقابلوه بوا آن دور  کننود، بهتور اسوت بوه         

شناسایی فرآیندي بپردازند که باعث به وجود آمدن تهدیودات امنيتوی گردیوده اسوت. در بواور      

ت امنيتوی  گيوري تهدیودا  هواي شوكل  وجود آمدن زمينوه ه توان مانع از باز این طریق می ،بوزان

  .(24-26: 2321 بوزان،) گردید

 و هادولت مردم،» کتاب در و 2313 سال در بار اولين را ايجامعه تهدید ادطال  بوزان باري

 امنيوت  کتواب،  آن در بووزان  کوه  است این شودمی توجه بدان کمتر که اينكته. برد کار به «هراس

 محوریوت  بوا ) ايجامعوه  امنيوت  یعنی داند،می یمل امنيت پنجگانه ابعاد از یكی درفاً را ايجامعه

 لحوا   ملوی  امنيوت ( محيطوی زیسوت  و اقتصادي سياسی، نیامی،) چهارگانه ابعاد کنار در( هویت

 دولوت  امنيوت  از مستقل ،اقتصادي یا ايجامعه امنيت هراس، و هادولت مردم، کتاب در. گرددمی

 و نوژادي  قوومی،  هواي گوروه  نیيور ) جامعوه  دهنوده تشوكيل  هايگروه یا جامعه. آیدنمی شمار به

 ده. گيورد  قورار  تهدیود  موورد  تواندمی احتماالً دولت، آن در که است ابعادي از یكی تنها ،(مذهبی

 دسوتور  و مهواجرت  هویوت، » کتاب ،ویور اُل همكاري با بوزان که 2333 سال در یعنی بعد، سال

 نتيجوه،  در. شد قائل امنيت ايجامعه وجه يبرا بيشتري وزن نگاشت، را «اروپا در نوین امنيتی کار

 را جامعوه  و کورد  بوازنگري  و ترميم را دولت امنيت پنجگانه ابعاد مورد در خود قبلی نیریه بوزان

 از یكوی  جامعوه  بووزان،  قبلوی  نیریوه  در دیگر، عبارت به. داد ارتقا امنيت مرجع به دولت کنار در

 2333 سوال  در اما بود، دولت دغدغه و نگرانی موضوعات از یكی ها،گروه هویت و دولت وجوه

 ،(شووروي  فروپاشوی  پوی  در) شورقی  اروپواي  در قومی و نژادي هايجنگ ورشدنشعله پی در و

 امنيوت  مرجوع  بوه  هم و ماندمی دولت امنيت ابعاد از یكی هم اجتماعی، هايگروه مثابه به جامعه

 .(202-201: 2330یابد )نصري، می ارتقا

کار مطالعوات   ها این است که دستورر مطالعات امنيتی جدید به این پرسشکا پاسخ دستور

که در پرتوو  –کيد سنتی بر قدرت نیامی و امنيت ملی أگسترش یابد و از ت امنيتی باید توسعه و

. فادله بگيورد  –شودخارجی نگریسته مینيت از زاویه تهدیدات نیامی آن به طور اساسی به ام

به  ور دقيق در امنيتی که منحصراًتوان به طرا دیگر نمی «ت چه کسی؟امني»پاسخ سئوال اساسی 

دهد، مين امنيت به دولت میأشود و یا اینكه حداقل اولویت اول را در فرایند تدولت مربو  می

تور از دولوت یعنوی افوراد و     کرد. به عبارت دیگر، موضو  امنيت باید در سطحی پایين جستجو
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یداتی براي رفاه و هستی خود مواجه هسوتند و در سوطحی بواالتر از    سایر اجتماعاتی که با تهد

موورد توجوه    -مردم در کل و نه شهروندان کشوور خواا  –دولت، یعنی انسانيت به طور کلی 

شود، یعنی اینكه در برابر چه تهدیوداتی بایود   قرار داد. این مسئله به طر  پرسش دوم منجر می

ریشوه   کوه ترین تهدیدات امنيتی داخلی هستند مهم ،رهاامنيت ایجاد کرد؟ براي بسياري از کشو

شوامل  سوازي آنهوا دارد و   آميز فرایند دولتمناقشه نيافتگی و فرایندهاي متغيير و غالباًدر توسعه

هاي داخلی، فقر و بدبختی، جمعيت مواردي همچون خشونت اجتماعی، منازعات قومی، جنگ

ایون نوو     .(212-211 :2310)هوورل،  شوود زیاد، کمبود منوابع و تخریوب محويط زیسوت موی     

طریوق امكوان اسوتفاده از منوابع     جانبه کل جامعه را از تهدیدات موجب شده رهيافت دفا  همه

ه اي بو قرار دهد. این امر از طریق شبكه هاي مختلف جامعه براي حفظ امنيت مورد توجهبخش

کنود، تحقوق   متصول موی  دولتی و خصودی را بوه هوم    هايجانبه که بخشفا  همهنام شبكه د

جانبوه نووعی شوبكه را تشوكيل     دال  درون نیام، رهيافت دفوا  هموه  یابد. براي عوامل ذيمی

ریزي بوراي آینوده را در حيطوه مسوئوليت خوود انجوام       دهد که درون آن این مقامات برنامهمی

ن ي ایو زسوا تووان ترتيبوات هماهنوگ   جانبوه را موی  هموه   رهيافت دفوا  ،بر این اساس دهند.می

 .(Prime Mimister, 2011:30) دانستها فعاليت

گيري رهيافوت  هاي مكتب کپنهاگ عالوه بر اینكه نقش مهمی در شكلآموزه ،بر این اساس

چارچوب تحليلی خوبی نيز براي تبين ارتبا  امنيت انسانی با دفا   ،جانبه داشته استدفا  همه

 کند.جانبه ارائه میهمه

 

 جانبهدفاع همهب. 
الملول  شرایط راهبردي بوين هاست. نایی حفظ و دفا  از کشور و مردم از وظایف اوليه دولتتوا

مربوو  بوه   دونایع   ،تر شده است. در کشورهاي دونعتی يار پيچيدهسایان جنگ سرد بپاز زمان 

سازي دچار تحول عميق شده و در سایر مناطق جهان نيز عوامول جدیودي   تسليحات و مهمات

   دید منازعات داخلی را سبب شده اسوت طلب، افزایش شریستی و جنگهاي تروهمچون گروه

.(Dunne & Coulomb , 2008: 3-7)  2334تا  2313شده، در برهه بين بررسی انجام اساسبر ،

ين ایون منازعوات تنهوا    بو منطقه مختلف رخ داده، اموا از   64منازعه مسلحانه در  34در مجمو  
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طور  دخيول در ایون     131ين دولتی( تلقوی کورد. از بوين    توان کالسيك )بچهار منازعه را می

بنوابراین، اکثریوت    انود. موورد عوامول غيور دولتوی بووده      264هوا و  موورد دولوت   61 ،منازعات

هواي  آميز در درون کشورها و با مشارکت نيروهاي غيرمعمول که از سوال  خشونت يهامنازعه

تموایز   ،هاا توجه به ضعف بسياري از دولتاند، رخ داده است. به استفاده کردهيشرفتپنه چندان 

کوه هور دو   –بين جنگ عمومی و خصودی و انحصار دولت در مقام اعمال خشونت مشورو   

طلوب و  هواي جنوگ  گورفتن سوایر گوروه   بوا قودرت   -نشانه ظهور نیوام دولوت کالسويك بوود    

هموه   .(216-212: 2310)هورل، رنگ شده استکم ،امنيت سازي گسترده خشونت وخصودی

این عوامل راهبردهاي دفاعی سنتی مبنتی بر نيروهاي نیامی براي مقابله با متجاوزران خوارجی  

با آنكه نيروهواي مسول  در ایون خصووا نقوش کليودي ایفوا        را با چالش مواجه کرده است. 

کشورها را ناچار به بوازبينی و ادوال     ،هاي راهبردي جهانیمستمر موقعيت لاما تحو ،کنندمی

جدیدي که در ایون زمينوه طوی دو دهوه      هاي نسبتاًیكی از رهيافت .کنددفاعی میهاي رهيافت

ر تحوالت ایجادشوده در مفهووم   يثأجانبه است. این رهيافت تحت تدفا  همه ،اخير ظهور کرده

و سوئد و برخی کشوورهاي دیگور    ، فنالنداز کشورهاي اسكاندیناوي همچون دانمارك ،امنيت

منواطق جهوان موورد توجوه قورار       در سوایر  ریش آغاز شد و بعداًاروپایی همچون سوئيس و ات

عالوه بر اقودامات نیوامی    ،. این رهيافت مبتنی بر این فرض است که متجاوزان به کشورگرفت

هواي اجتمواعی و   دادن بافوت رقورا هاي اقتصادي، هود  نیام هم شكستن توانند از طریق درمی

ایون وضوعيت چنود     ز، کشور را به شكست بكشوانند. ساتوانایی مقابله با فجایع طبيعی و انسان

پرسش اساسی از جمله اینكه امنيت چه کسی؟ و امنيت در برابر چه نوو  تهدیوداتی را مطور     

 کرده است.

المللی و ایجاد تهدیدات جدید موجب شده بسياري از کشوورها بوه   تغيير محيط امينتی بين

قابله در برابور ایون تهدیودات حرکوت     اي آمادگی مدفاعی خویش بر سمت سازماندهی سازمان

جانبه را موورد توجوه جودي قورار     ی است که رهيافت دفا  همهیفنالند از جمله کشورها کنند.

ن آکوه از طریوق   داند می جانبه را شامل اقدامات نیامی و مدنیداده است. این کشور دفا  همه

دات خوارجی و سوایر   ر تهدیحاکميت فنالند و شرایط زندگی و امنيت شهروندان آن را در براب

حفظ کارکردهاي حياتی جامعه در هر شرایطی بوا اقودام    ،کند. بر این اساستهدیدات حفظ می
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 جانبوه فنالنود اسوت.   رهيافت دفا  هموه  ينصر کليدع ،هاي مختلف جامعههماهنگ بين بخش

سواختارهاي  ن بور  آثير أتغييرات محيط عملياتی فنالند و ت ،جانبهعلت روي آوردن به دفا  همه

هواي عمليواتی فنالنود در    کلی است. تغييور محويط   حكومتی، تجاري، دنعتی و جامعه به طور

حوالی کوه    جانبه را برجسته کرده اسوت. در المللی نياز به آمادگی از منیر همهسط  ملی و بين

زموان  کنند، همرائه میاهاي جدیدي را شدن به طور خاا فردتجهانی هاي اقتصادي وادغام

شدن جامعه و افزایش وابستگی ايبر دارند. شبكه بينی را درطرات و تهدیدات غير قابل پيشخ

متورین رونودهاي تغييور محسووب     هاز م ،بوه ویوژه فنواوري اطالعوات     ،هاي تكنيكوی به سامانه

هاي داخلوی  شدن، مهاجرتالمللینبيثر بر ساختار جمعيت شامل پيرشدن، ؤشوند. عوامل ممی

 ،هواي عمليواتی  محويط  ت ظهور خطرات جدیود در ات جدید هستند. به موازخطرا ،و خارجی

جانبوه  سازي و امنيت فراگير ضروري اسوت. رهيافوت دفوا  هموه    مشارکت کل جامعه در آماده

تموامی   ،جانبوه هاي مختلف است. بر اساس رهيافت دفا  همهمبتنی بر همكاري گسترده بخش

دولتی باید بر اساس بيانيه ماموریت مشترك براي هاي غير هاي تجاري و سازمانمقامات بخش

جانبوه  تهدیداتی که دفا  همه ،همچنين (.Prime Mimister, 2011: 12) هر شرایطی آماده باشند

اي از تهدیودات جهوانی، ملوی و فوردي     ، در منیومهگویی به آنها شكل گرفتهفنالند براي پاسخ

مچوون گرموایش جهوانی، تروریسوم     هقرار گرفتوه اسوت. تهدیودات جهوانی شوامل موواردي       

زایوی، بحوران قوومی،    بوودن منوابع طبيعوی، بيابوان    المللی، افزایش جمعيت، آلودگی، ناکوافی بين

هواي کشوتار جمعوی اسوت. تهدیودات ملوی       گسترش سوال   و المللییافته بينجنایات سازمان

هدیودات  مواردي همچون اختالل جدي در عملكرد اقتصاد، حوادث بزرگ و فجوایع طبيعوی، ت  

هواي  مدي مردم، تهدیودات مورتبط بوا جریوان    آامنيت بهداشتی و دردر محيطی، اختالل زیست

یافته، فشارهاي اقتصادي، هاي سازمانمهاجرت، اختالل در شبكه برق، تروریسم و سایر جنایت

 ،سط  دیگر این تهدیودات  ،گيرد. همچنينسياسی و نیامی و کاربرد نيروي نیامی را در بر می

هواي  نشوينی، تصوادفات شودید، نواامنی، جنایوت     است که شامل مواردي همچون حاشيه فردي

باشد. بين این سه الیوه تهدیودات ارتبوا  زیوادي     مواد مخدر و اعتياد به الكل می ،آميزخشونت

 (Tero , 2010).  برقرار است
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نبه جاعرده حرکت به سوي رهيافت دفا  همهگام در از جمله کشورهاي پيشنيز کانادا 

منتشور   1004ینده کانادا که در سوال  آهاي نیامی است. در گزارش سياست دفاعی و قابليت

هاي اساسی را براي ایجواد نیوام دفواعی مورتبط و     ه ایدهچدر پاسخ به این پرسش که  ،شده

گسوترش   ،کيد شده که مهمترین ایوده ثباتی جهانی باید جستجو کرد؟ تأگو در عصر بیپاسخ

کيد کرده که اولوين  أیاد شده است. این گزارش ت 2«توزیع دفا »ه از آن به حوزه دفا  است ک

کاالي قابل توزیع توسط ، این است که دفا  ملی ،اي که باید در ماشين دولت تعبيه شودایده

هر کانادایی  1«مسئوليت»وزارت دفا  یا نيروهاي مسل  کانادایی نيست، بلكه دفا  ملی کانادا 

کاالي عمومی است که در کول بایود توسوط دولوت ارائوه شوود. ایون         ،ال  دولتیطو در اد

هواي  مسئوليت را از یك وزیر به کل کابينوه و از یوك سوازمان بوه تموامی سوازمان       ،رویكرد

جانبه اسوت کوه   بر اساس این رویكرد به دفا  همه (Bland, 2005: 6). کندمرکزي منتقل می

اند. به عنووان  هاي امنيت انسانی کردهچالشگویی به کشورها تالش خود را معطو  به پاسخ

 ،جانبه حرکت کورده دولت کانادا که در رهيافت جدید دفاعی خود به سمت دفا  همه ،نمونه

ن در امنيت ملوی  آجزو اولين کشورهایی است که به تعریف روشن از امنيت انسانی و نقش 

در تعریف  ،1002سانی سال ان امنيت کانادایی کنسرسيوم ،اقدام کرده است. در این چارچوب

 کوه  اسوت  خوارجی  سياسوت  به محورمردم رهيافت انسانی امنيت» :کيد کردهأامنيت انسانی ت

 آنها حيات و سالمتی حقوق، عليه تهدیدات و خطرات از مردم حفظ رب متكی را پایدار ثبات

 دارد توجوه  هجامع افراد امنيت عليه تهدیدات به انسانی امنيت ملی، امنيت خال  بر. داندمی

 «.کندنمی محدود مرزها از دفا  به را امنيتی مطالعات و

 ،انود جانبه را مد نیر قورار داده مطالعات آکادميك و تجربه کشورهایی که رویكرد دفا  همه

نیوامی   دهد مفروض این رهيافت این است که منازعوات بوين کشوورها دیگور دورفاً     نشان می

هاي کمتر محسوس و غير متعوارفی همچوون   نيز به شيوه احتمالی ياهو تهدید نيست. تجاوزها

هاي قومی، زبوانی، موذهبی،   کارگيري تفاوتاز بين بردن همبستگی اجتماعی جامعه از طریق به

ي افرهنگی یا تفاوت طبقه اجتماعی و اقتصادي، تضعيف انعطا  ملی از طریق جنگ روانی بور 

                                                                                                
1. Defence Deliverabl 

2. Responsibilty 
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هاي اقتصوادي و  جنگ اقتصادي از طریق تحریم هاي مردم، یا ایجادها و بيمدادن نگرانینمایش

 ،اهشود. در برابر این تهدیدتجاري یا اقدامات خرابكارانه براي تضعيف اقتصاد کشور انجام می

 جانبه چارچوب ارائه پاسخ فراگير و کامل براي مقابله با همه انووا  ایون تهدیودات و   دفا  همه

تروریسم جهانی یا بحوران بهداشوتی همچوون    اعم از اینكه تهدید امنيتی همچون  ستهاچالش

هواي دولتوی و بخوش خصودوی را در     همه سوازمان  ،جانبه. دفا  همهآنفلوانزاي پرندگان باشد

 ،دهود و در واقوع  ها کنار هوم قورار موی   ا و چالشهشده براي مقابله با این تهدیداقدام هماهنگ

 باشد.ا  اجتماعی و دفا  روانی میدف پنج جنبه دفا  نیامی، دفا  مدنی، دفا  اقتصادي، لشام

 

 امنیت انسانی ج.
سان پا به عرده وجود گذاشت تا زمان حاضر، همواره پيوندي ناگسسوتنی ميوان   ناز زمانی که ا

مفهووم امنيوت داراي قودمتی     ،ستجوي امنيت وجود داشته است. بوه عبوارتی  ججوهر هستی و 

آنگواه کوه بور هيبوت و هویوت اجتمواعی       تر از مفهوم اجتما  و جامعه بوده و انسان حتی کهن

درنيامده بود نيز به امنيت توجه جدي داشته است. حفظ بقا و موجودیوت در مقابول تهدیودات    

امنيت در ابتدا خصولتی فردمحورانوه    ها بوده است. این مفهوم ازساننترین دغدغه امهم ،طبيعی

ماهيتی اجتمواعی نيوز    ،شدداشت، ولی به تدریج که مناسبات گروهی جایگزین مناسبات فردي 

 دنبوال  به همواره تاریخ طول در بشر که است مقوالتی از امنيت .(241: 2314 پيدا کرد )خليلی،

توا   امنيوت  اهميوت . اسوت  شوده  متقبول  زیوادي  هواي هزینه آن آوردن دست به براي بوده و آن

 بشوري  زهموين نيوا   توأمين  را هوا دولوت  وجوودي  فلسوفه  ،هابز نیير اندیشمندانی که آنجاست

 هوا، دولوت  هواي سياسوت  مهمی از بخش ،ملی هايدولت پيدایش آغاز از نيز عمل در. دانندمی

 ،قبول  دهوه  چند تا 2641 سال در پيمان وستفاليا تشكيل زمان از. است بوده امنيتی هايسياست

 و شوناختند موی  امنيوت  ادلی ارزکارگ را دولت ،خصوا رئاليسم به ،نیریات و هادیدگاه اکثر

بوه   تفكور  این مدرنپست عصر در اام ،دانستندمی ادلی و اساسی کسب آن، در را نیامی ملعا

 مشخصوات  طبق و زمان هر در را امنيت باید است معتقد 2برژینسكی .است شده کشيده چالش

                                                                                                
1. Zbigniew Brzezinski 
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 و اقتصوادي، اجتمواعی   سياسوی،  حووزه  چهار در تحول ،وي اعتقاد به. کرد بررسی همان عصر

 اسوت  شوده  معادر در دنياي آن امنيتی بعد در ویژه به المللبين نیام شدنمتحول سبب ،نیامی

موجب شده در بررسی رونود تحوول مفهووم     تحوالت این .(64 :2313 خدابند، و یزدانی)

امنيوت   محور با حادل جمع جبري دوفر، امنيت با مفاهيمی چون امنيت ملی سنتی دولت

مين امنيوت ملوی،   أاتكا به آنهوا بوراي تو    و جمعیترتيبات دستهاز طریق انعقاد جمعی دسته

امنيت مشترك یعنی امنيت ملی با حادل جمع جبري مضواعف آن طووري کوه کميسويون     

به معناي دسترسی به دل  با دیگران نه عليه دیگران، امنيت  ،بيان کرده2311پالمه در سال 

امنيوت   امنيوت اقتصوادي و اجتمواعی،    امنيوت سياسوی،   دارنده امنيت حيوات،  جامع در بر

 بوراي  را زمينوه  آنچوه شوویم.   ورهمحيطوی و امنيوت انسوانی روبو    امنيت زیسوت  فرهنگی،

 قورن  آغوازین  و بيسوتم  قرن پایانی هايسال در امنيتی مطالعات از ايتازه موج گيريشكل

 معوادالت  عردوه  ادلی بازیگران تغيير بلكه ،از امنيت تلقی نه ساخته، هموار ویكم بيست

 حووزه  هموين  در نيوز  شدنجهانی عمده ثيرأت ،واقع در. ملی است هايدولت یعنی، امنيتی

 ،است برخودار انقالب یك منطقی و فلسفی لوازم کليه از تغيير این و باشدمی رؤیت قابل

 پويش  تا اگر. آورد شمار به امنيتی مطالعات عرده در انقالبی را آن توانمی که ايگونه به

 امنيتی مثبت گفتمان قبول با شدنجهانی امروز گردید،یم نقد و بررسی امنيت مفهوم آن از

 مووج  ترتيوب،  بودین  و پرداختوه  «کشوور  -دولوت » سياسوی  و فلسفی جوهره در تحول به

 تعبييور  «فرامودرن  مطالعوات » به آن از که هدگذار بينان امنيت هزحو در را ايتازه مطالعاتی

 .(21: 2323 افتخاري،) شودمی

هاي امنتی امنيت بعد از جنگ سرد به شدت بر مفاهيم و پارادایمتغييرات حادله در محيط 

امنيت انسانی به عنوان مفهوم جدید شوكل گرفوت و    ،و این تحوالتتثير گذاشته است. در پرأت

سازمان ملل متحد در سط  جهان مطر  شد. این مفهووم   2334در گزارش توسعه انسانی سال 

زیوادي از   دله زموانی شواهد تعودا   کوه در ایون فادو    به طوري ،متحول شده کنون از آن زمان تا

گيوري اقودامات عملوی    هاي نیري در این زمينه هستيم که به شوكل تعاریف مفهومی و رهيافت

  (Iztok, 2008). براي ارائه آن منجر شده است
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 پوردازش  شود.میقلمداد جدیدترین مرحله  «امنيت انسانی» ،در سير تحول مفهوم امنيت

 و هوا انسوان  عليوه  تهدیود  کوه  سازدمی برجسته را دیدگاه این انسانی، امنيت مفهوم تكامل و

 در مجادلوه  و منواظره  تغييرات، این. است افزایش به رو و تغيير حال در کشورها موجودیت

 از نیور  در  .است زده دامن را آن توسعه و تعميق زمينه در مباحثات و امنيت معناي مورد

 توأثيرات  و زیسوت  محويط  تخریوب  چوون  نیوامی  غيور  تهدیدات دولت، درون در خشونت

 تغيير و مرغی آنفلوآنزاي و سارس ایدز، چون فراگيري و مسري هايِبيماري زمين، شدنگرم

 همچوون . دارنود  وجوود ( کشوو  داخول  در موردم  کوچ و جاییجابه و پناهندگان) مردم مكان

 و ايمنطقه محلی، شدید عواقب و آثار نيز فراملیِ مسائل و موضوعات این داخلی، خشونت

 .(604: 2314 دارند )کر، جهانی

، اموا اولوين کواربرد مهوم     مفهوم داراي تاریخی درازي اسوت  نی به عنواناگرچه امنيت انسا

در دستور کار براي دل  پطرس غالی دبيرکل وقت سوازمان ملول بوه     «امنيت انسانی»ادطال  

بوه طووري کوه     ،گرا به امنيت انسانی شداو خواستار رهيافت هم ،کار رفته است. در آن گزارش

، در ایون وجوود  موضوعات اساسی سياسی، اقتصوادي و اجتمواعی منازعوه را شوامل شوود. بوا       

، سوازمان ملول متحود کوه توسوط محبووب الحوق        توسوعه برنامه  2334گزارش توسعه انسانی 

شود. در   ایون ادوطال  از اهميوت زیوادي برخوودار      ،ان پاکستانی به رشته تحریر درآمداقتصاد

 يهوا ها و بيانيوه این ادطال  را در گزارش کوفی عنان دبيرکل وقت سازمان ملل ،هاي بعدسال

هاي تغييور  رتبه تهدیدات و چالشت عالی، گزارش هيئ2333بيانيه هزاره سال مختلف همچون 

آزادي بزرگتر: به سمت توسعه امنيت و حقووق بشور   » با عنوان 2334، گزارش سال 1004سال 

 1004ند نهوایی اجوالس   مورد استفاده قرار داد. امنيت انسانی به طور رسمی در سو  «همه براي

 ار گرفت.ریيد قزمين مورد تأ

برنامه توسعه سازمان  2334اندرکان تهيه گزارش توسعه انسانی محبوب الحق و سایر دست

عنووان  صوا روابط شمال و جنووب بوا   در خ يعنوان توسعه انسانی را در ميزگرد ،ملل متحد

کشف کردند. این ميزگرد یك  ،در کاستاریكا برگزار شد2330ویه سال نکه در ژا «اقتصاد دل »

مفهووم جدیود از   »بيان روشن مبنی بر این در پی داشت که جهان بعد از جنوگ سورد نيازمنود    
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 گيوري اهودا  دفواعی و سياسوت خوارجی از دغدغوه تقریبوًا       جهوت » است که «امنيت جهانی

هوا از خشوونت اجتمواعی،    یامی به دغدغه بزرگتر براي امنيوت کلوی انسوان   انحصاري امنيت ن

 ,Jolly & Ray).  (4 :2006«محيطی تغيير کندمحنت اقتصادي و تخریب زیست

مفهووم  »کيده کرده أبرنامه توسعه سازمان ملل در این خصوا ت 2334گزارش توسعه سال 

بوه   ن از تجاوز خوارجی، يامنيت سرزمکنون به طور مضيق تفسير شده است: به عنوان  امنيت تا

ت خارجی یا به عنووان امنيوت جهوانی از تهدیود هولوکاسوت      عنوان حفظ منافع ملی در سياس

که در زندگی روزانه  ها مرتبط است تا مردم...کشور -اي. این مفهوم امنيت بيشتر با دولتهسته

اي حفاظوت از خطور   از موردم، امنيوت بوه معنو     يخود در جستجوي امنيت هستند. براي بسيار

کوب و خطوورات ربيموواري، گرسوونگی، بيكوواري، جنایووت، منازعووه اجتموواعی، سياسووی و سوو  

 .(UNDP, 1994: 22) «محيطی استزیست

 از فراتور  امنيوت  بوه  معطوو   نوعی به جانبههمه دفا  رهيافتامنيت انسانی و  اگرچه

 توجوه  محوور موردم  تامنيو  به آنكه با رهيافت این گفت باید اما ،است گراییواقع رهيافت

 نیور  از کوه  اسوت  آن امر این علت. بگيرد نادیده تواندنمی نيز را محوردولت امنيت ،کرده

 کوه  اسوت  دادق خاورميانه و آسيا جنوب چون هاییوضعيت مورد در گراییواقع تجربی،

 شورایط  نوو   ایون  کنود موی  استدالل گراییواقع. دارد وجود هادولت عليه نیامی تهدیدات

 ایون  کنود موی  ثابت تاریخ و است جهان در کشوري هر براي پایدار احتمال و امكان نوعی

 امنيت مرجع اگرچه که است آن از حاکی همچنين گرایی،واقع. بجاست و ارزش با نگرانی

 از حفاظوت  متضومن  خوارجی،  نیوامی  تهدیدات برابر در آن از حراست ولی است، دولت

 الزم هم هنوز امنيت به گراییواقع دیدگاه اگرچه این،وجود  با. باشدمی نيز دولت آن مردم

 ولوی  دهود، موی  قرار نیر مد را خارجی نیامی خشونت دیدگاه این. نيست کافی اما ،است

 دور   تمرکوز . گيورد موی  نادیوده  را( ترگسترده تهدیداتدیگر  همراه به) داخلی خشونت

 در موردم  از بسوياري  براي ،امنيت تأمين در دولت ضد بر خارجی تهدیدات بر گراییواقع

 هسوتند  خارجی تهدیدات از ترشایع داخلی تهدیدات ،امروزه. است ناتوان کشورها درون

 عموده  هود   عنووان  بوه  را الملول بين امنيت و کنندمی کمك دولت شكست مشكل به که
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 امنيوت  بور  کوه  اسوت  امنيتوی  دیدگاه و استدالل گراییواقع اگر. برندمی تحليل گراییواقع

 بوه  نسوبت  تهدیدات از تريگسترده طيف که است آن نيازمند ورزد،می تأکيد محورلتدو

 دیدگاه و بحث نيز انسانی امنيت. گيرد نیر در را المللیبين ثبات و دل  و هادولت يبقا

 34- موردم  بوه  نسوبت  تهدیودات  بور  مفهووم  این اگرچه. است ناکافی ولی ضروري امنيتی

 تهدیودات  از اما کند،می تأکيد -است داخلی مناقشه از ناشی منازعات وميرمرگ از دردد

 هانزا  از ناشی وميرهامرگ ميزان از دردد 4 که حالی در. ورزدمی غفلت خارجی نیامی

 و داخلوی  خشونت بر انسانی امنيت تأکيد است، کشوري بين هايجنگ اثر در منازعات و

 کشوورها  بهتور  رانیحكم به گراییواقع زا بيش دارد احتمال ناکارآمد، هايدولت و فراملی

 معنا این به امر این حال، عين در. بخشد بهبود را المللیبين ثبات طریق، این از و بيانجامد

 نفسوه  فوی  محوردولت امنيت توسعه و ترویج انسانی امنيت ادلی و اوليه هد  که نيست

 امنيوت  از هوایی نسخه ثرا در مردم که است تضمين و اطمينان این دادن هد ، بلكه است،

 مشوقت  و رنوج  دچوار  گيرنود، موی  نادیوده  را آن عمول  و داخلوی  خشونت که محوردولت

 .(626-622: 2314 شد )کر، نخواهند

ي نیوري آن اسوتوار اسوت. از    هوا هاي عملياتی امنيت انسانی نيز بر مبناي رهيافوت رهيافت

، انوه نی از طریق اقودامات همكار هد  امنيت انسانی بررسی وضعيت پيچده ناام ،ياتیمنیر عمل

، 2محوربووودنواکنشووی و پایوودار اسووت. ایوون رهيافووت بوور مبنوواي ادووولی همچووون مووردم    

اقوداماتی   ،امينوت انسوانی   4بوودن محورگيريو پيش 4بودن، خاا3بودن، جامع1بودنچندبخشی

ماره ند که در جدول شو کعملياتی را بر اساس رویكردهاي حفاظتی و توانمندسازي پيشنهاد می

 (Human Security in Theory and Practic, na: 12).  یك توضي  داده شده است

 

                                                                                                
1. people-centered 

2. multisectoral, 

3. comprehensive 

4. context-specific 

5. prevention-oriented 
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 های عملیاتی امنیت انسانی: رهیافت1جدول شماره

 رهیافت امنیت انسانی اصل امنیت انسانی

 محورمردم

 فرا گير و مشارکتی 

 هوا  هوا و در اقودام  پذیريمالحیه افراد و جوامع در تعریف نيازها، آسيب
 عامل تغيير عنوان به

       تعيين جمعی اینكه چه ناامنی را بایود پاسوخ گفوت و شناسواي منوابع در
 هاي بومی مقابله با تهدیدهاي محلی و شيوهدسترس شامل داشته

 چندبخشی

 رد گفتگوو بوين عوامول کليودي از     بودن از طریق پيشبتوجه به چندبخشی

 هاي مختلفا و حوزههبخش

 هایی که بوه  ها و حوزهماهنگی بين بخشکمك به تضمين همبستگی و ه

 اندطور سنتی از هم جدا بوده

 يت کلی امنيوت انسوانی   ارزیابی پيامدهاي مثبت و منفی هر پاسخ بر وضع

 ثيرجامعه تحت تأ

 جامع

 :هفت عنصر امنيت انسانی تجزیه و تحليل هولستيك 

 هاها و قابليتپذیري، آسيبهابررسی طيف گسترده تهدید 

 مرتبط با موفقيت یك سياست، برنامه  هایی که قبالًل و بخشتحليل عوام

 .شدیا پروژه تلقی نمی
 هاي چندبخشی/ چندعاملیتوسعه پاسخ 

 خاازمينه 

  تجزیه و تحليل عميق وضعيت مورد هد 

  ها و حقوق مورد تهدید در وضعيت خاازاديآتمرکز بر هسته مجموعه 

 تور  مناسب يهاارائه راه حلثير و اسایی نيازهاي واقعی جوامع تحت تأشن

 محلی هاي مقابله با تهدیدها و شيوهها، قابليتبر اساس واقعيت

  ثير آنهوا بور   أاي و جهوانی و تو  مد نیر قراردادن ابعاد محلی، ملی، منطقوه

 وضعيت مورد هد 

 محورگيريپيش

 اي عوامل آنهاطرات و تهدیدات و بررسی ریشهاشناسایی مخ 

  گيرانوه بور اسواس رویكردهواي حفاطوت و      هواي پويش  تمرکز بر پاسوخ
 توانمندسازي
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 ابعاد امنیت انسانید. 
هاست که . منیور یافتن پاسخ براي این پرسشآیدوقتی از ابعاد امنيت انسانی سخن به ميان می

هایی؟ بر اتی؟ و امينت با چه شيوههایی؟ امنيت از چه تهدیدامنيت چه کسی؟ امينت چه ارزش

می که از امنيوت انسوانی بوه عمول     ابعاد امنيت انسانی بر اساس تعداد تعاریف مفهو ،این اساس

 تواند متفاوت باشد.می ،یدآمی

اولين  ،که در واقع سازمان ملل2334انسانی توسعه گزارشهمانطور که پيشتر ذکر شد، 

 بوه  انسوانی  کوه امنيوت   کنود موی کيد أت ،ترین تعریف را از امنيت انسانی ارائه کردهو جامع

 ایون گوزارش تهدیودات   . باشود محور موی مردم و است مربو  شهروندان منزلت و زندگی

شخصوی،   محيطوی، زیسوت  بهداشوتی،  غوذایی،  گروه اقتصوادي،  هفت در را انسانی امنيت

 اقتصادي موواردي همچوون فقور، درآمود    کرده است. ناامنی  بندياجتماعی و سياسی دسته

 و ابتكوارات  مناسوب، فقودان   خودمات  به دسترسی مشغلی، عد ناامنی و نامناسب، بيكاري

 حمایوت  نیوام  و زنودگی  وسوایل  تنوزل  یا دادن دست ناکارامد، از اختراعات، ساختارهاي

محيطی نيز موواردي همچوون   زیست ناامنی را شامل می شود. اساسی نيازهاي براي ناکافی

 هووایی، از بوين   و آب طبيعی، بالیاي ساخته دست بشر، تغييرات سيل، خشكسالی، بالیاي

 زموين و پيامودهاي   هواي ظرفيوت  هوایی، فرسوایش  و آب هايطبيعی، آلودگی منابع رفتن

 اجتماعی نيز شامل مواردي همچوون انفجوار   گيرد. ناامنیجنگ را در بر می محيطیزیست

نشوينی، مهواجرت،   یافته، حاشيهسازمان جامعه، جنایات و خانواده حمایت جمعيت، کاهش

تواند تهدید براي امنيت باشد. این موارد هر کدام میانسان می قاچاق و درمخ مواد قاچاق

 جامعه تلقی شود. 

اموا   ،انود مكاتب دیگر امنيت انسانی نيز به نوعی این موارد را مد نیور قورار داده   ،البته

 ،بندي عوامل با یكدیگر تفاوت داشته باشند. در جدول شوماره دو ممكن است در اولویت

ه سو ب برنامه توسعه سازمان ملل متحد و مكتب کانوادایی امنيوت انسوانی مقای   رویكرد مكت

 شده است.
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 مقایسه مکتب سازمان ملل و مکتب کانادایی امنیت انسانی :6جدول شماره 

 مكتب کانادا مكتب برنامه توسعه سازمان ملل 

 اول افراد امنيت چه کسی
اما امنيت دولت هم  ،اول افراد

 .مهم است

 امنيت چه

 هاییارزش
 رفاه و آزادي شخصی امنيت فرد/ رفاه و آزادي شخصی امنيت فرد/

امنيت از چه 

 تهدیداتی

خشونت مستقيم و غير مستقيم با 

کيد بيشتر بر خشنونت غير أت

به ویژه عوامل اقتصادي  ،مستقيم

 محيطیو زیست

خشونت مستقيم و غير مستقيم با 

کيد بيشتر بر خشنونت مستقيم أت

ی/ اجتماعی و در سط  مل

 المللی/ جهانیبين

امنيت با چه 

 هاییشيوه

افزایش توسعه انسانی: نيازهاي 

اضافه برابري و ه اساسی ب

کردن و کراتيزهوپایداري و دم

مشارکت جنسيتی در تمامی 

 سطو  جهانی

افزایش توسعه سياسی: الگوهاي 

ه رانی( ب)حكم جهانی و نهادي

اضافه استفاده جمعی از زور و 

المللی در دورت هاي بينیمتحر

 و زمان نياز

 

Source: Bajpai (2000), Human Security: Concept and Measurement 
 

جانبوه داراي  چه تهدیدات مستقيم و غير مستقيم امنيت انسانی هر دو از منیر دفا  هموه اگر

بوراي   جانبوه هایی که باید در چارچوب رهيافوت دفوا  هموه   اما از نیر نو  پاسخ ،اهميت است

این دو دسته از تهدیودات بوا یكودیگر متفواوت هسوتند.       ،مقابله با این تهدیدات اندیشده شود

 مشاهده کرد. 3توان در جدول شماره سته را مید هاي این دوتفاوت
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 :  تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم امنیت انسانی9جدول شماره

 خشونت غير مستقيم خشونت مستقيم

 آميز:هاي خشونتمرگ یا معلوليت

 ميزآقربانيان جنایات خشونت 

 کشتن زنان و کودکان 

 هاي جنسیخشونت 

 تروریسم 

 هاي بين گروهیآشوب 

 شدهریزيکشی برنامهنسل 

 کشتن و شكنجه مخالفان 

 عوامل دولتی کشتن مقامات و 

 هاي جنگیخسارت 

 محروميت:

 هوواي اساسوویسووطو  نيازهووا و اسووتحقاق 

هواي  مراقبوت )غذا، آب آشاميدنی سوالم،  

اوليوووه بهداشوووتی و آمووووزش و پوووروش 

 ابتدایی(

 اقدامات غير انسانی:

 داري و قاچاق زنان وکودکانبرده 

 استفاده از سربازان کودك 

    سووو  اسووتفاده از زنووان و کودکووان بووراي

 نوکري و انجام کارهاي خانه

 رباییآدم 

 تبعيد غيرقانونی مخالفان و محاکمه شكلی 

 :هاي مرگباربيماري ةشيو

 هاي عفونیبيماري 

 عروقی –هاي قلبیبيماري 

 سرطان 

 

 مواد مخدر:

 اعتياد به مواد مخدر

 فجایع طبيعی و ساخته دست بشر:

 سيل 

 زلزله 

 جنگ 

 تبعيض و سلطه:

 آميوز  هواي تبعويض  افزایش قوانين و رویه

 نيافتگی:هتوسع

 سط  پایين توليد ناخالص ملی سرانه 
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 ها و زنانعليه اقليت

 انتخابات غير واقعی 

 اياز بين بردن نهادهاي سياسی و رسانه 

 سط  پایين رشد اقتصادي 

 تورم 

 نابرابري 

 بيكاري 

 فقر 

 رشد یا کاهش جمعيت 

 ثبوواتی اقتصووادي در سووطو  ملووی،    بووی

 جهانی اي ومنطقه

 رکود اقتصادي 

 تغير هرم جمعيتی 

 المللی:بين هاياختال 

 هاي بين دولتی دوجانبه و ها و بحرانتنش

 ايمنطقه

 هاي بزرگهاي قدرتها و بحرانتنش 

 جایی جمعيتی:هجاب

 هاي داخلیمهاجرت 

 هاي بين المللیمهاجرت 

 آوارگان 

 پناهندگان 

 تر:هاي مخربسال 

  هاي تخریب جمعیگسترش سال 

  هاي کوچك پيشرفته متعار سال 

 هاي زمينیمين 

فرسووایش محيطووی در سووطو  محلووی، ملووی، 

 اي و جهانیمنطقه

Source: Bajpai (2000) , Human Security: Concept and Measurement 
 

در کنار توجه به ابعاد نیوامی مقابلوه بوا تهدیودات بوه       ،جانبهرهيافت دفا  همه در ،بنابراین

همچوون موضووعات    ،شودتهدیداتی که از جانب موضوعات مرتبط با امنيت انسانی مطر  می

سازي در جامعوه هسوتند   يتامن يه از عوامل کليدمحيطی، اجتماعی و روانی کاقتصادي، زیست

 توجه گردد. نيز باید
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 جانبهتحقق دفاع همه ثیر امنیت انسانی برأتهـ. 
هاي تضومين امنيوت انسوانی اسوت. از     جانبه در استراتژينقطه تالقی امنيت انسانی و دفا  همه

هواي تهدیودات بوالقوه    هتضمين امنيت انسانی با از بين بردن تهدیدات بالفعل یا زمينو  ،یك سو

ق امنيوت انسوانی نيازمنود رهيافوت     تحق ،شود و از سوي دیگرجانبه میموجب تحقق دفا  همه

و  2هواي تضومين امنيوت انسوانی را بوه دو دسوته حموایتی       باشود. اسوتراتژي  جانبه میفا  همهد

د  هاي حموایتی و حراسوتی اسوت کوه هو     استراتژي ،کنند. دسته اولتقسيم می 1توانمندسازي

انی شوكل  نسو امنيت ا ،است. بر این اساسههو مخاطر هامقابله با تهدید هاسسان آنؤطراحان و م

معورض   آن بور ایون تصوور اسوت کوه افوراد و جواموع در        يزیرا بنا ،حمایتی و محافیتی دارد

... کوه خوارج از کنتورل    محيطوی و یسوم، آلوودگی زیسوت   ردیدات مختلفی همچون فقر، تروهت

ي کمك به خوود  اها برژي توانمندسازي یا توانایی انساناسترات ،دسته دوم د.آنهاست، قرار دارن

رود. ایجواد هموين   ترین کليدهاي امنيت انسانی به شومار موی  یا دیگران است که یكی از ادلی

یافتوه و توانمنود   هواي قودرت  محوور اسوت. انسوان   فارق امنيت انسانی از امنيت دولوت  ،قابليت

هایشان نقض یا کرامت انسانی و حرمت آنها مخودوش  زاديآ حقوق وتوانند در مواقعی که می

تواننود  ها مین انسانیحرمت خود را مطالبه کنند. ا عكس العمل نشان داده و حقوق و ،شودمی

دیگور  با استفاده از امكانات محلی و بدون مداخله دولت به حل معضالت خود بپردازند، براي 

با امكانات خود بوه   ،در مواردي همچون سيل و بالیاي طبيعی ها نيز فردت ایجاد کنند وساننا

 گوردد یاري دیگران بشتابند. بخش مهمی از فرایند توانمندسازي به امر آموزش و پرورش برمی

 .(116-112: 2314 )قاسمی،

 محوربوودن آن مردم و جامعه ،جانبههاي تالقی امنيت انسانی و دفا  همهاز دیگر نقطه

کيد بور  أت ،هاي قبلی مقاله توضي  داده شدجانبه که در قسمتدفا  همهاست. در رهيافت 

به عنوان نمونه وزارت دفا  یا نيروهواي   ،هاي دفا  از یك سازمانگسترش دامنه مسئوليت

ها و بلكه کل جامعه بود. رویكرد امنيت انسانی نيوز امنيوت هموه    به تمامی سازمان ،مسل 

                                                                                                
1. Protection 

2. Empowerment 
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در تعریوف امنيوت   2«هوا انسوان  هموه  زنودگی » عبارتهد. دورد توجه قرار میمها را انسان

 ایون  .تهدیدمحور یا محوردولت نه است 1«محورمردم» انسانی امنيت دهدمی نشانانسانی 

 کوه  ملوی  امنيت یا امنيت مفهوم سنتی از را انسانی امنيت انسانی، زندگی بر تأکيد از سط 

 ملوی  دولوت  لمورو از ق حفاظوت  بر و بود بيستم و نوزدهم قرون در امنيت مسلط پارادایم

 تأکيود  لونرگان استيون آنچنانكه انسانی، واژه دیگر، سوي از. کندمی متمایز کرد،می تأکيد

 نيز را 3باهمادها و هاباهمستان یا آنها اجتما  و شودنمی افراد زندگی شامل درفاً ،کندمی

 مانند و فرقه قصبه، گسترده، خانواده مانند است جمعی باهمستان یا اجتما . گيردمی بر در

 موقعيوت  و زیسوت  نحووه  کننوده تعيوين  او انتسوابی  هايویژگی و فرد زایش آن در که آن

 4فردي امنيت همچون نئوليبرالی مفاهيم از را انسانی امنيت مردم، واژه از تلقی این. اوست

 گيرهمه مفهومی انسانی امنيت دهدمی نشان «هاانسان همه» افزودة همچنين،. کندمی متمایز

 از فوار   اشوخاا  بور  انسانی امنيت دیگر، بيان به. باشدمی دور به گراییخاا از و است

 تأکيود  انسوانی  متمایزکننوده  هايویژگی دیگر و شهروندي قوميت، مذهب، نژاد، جنسيت،

 قمطاب واقع، در. داندمی ناپذیرتفكيك و هم به وابسته را هاانسان امنيت آنكه ضمن. کندمی

 تأکيود  تومواس  کارولين کههمچنان بلكه نيست، 4دفر جمع حادل بازي امنيت تلقی، این

 معورض  در گروهوی  یوا  فورد  چنانچه یعنی است؛ باخت -باخت یا برد -برد بازي ،کندمی

 یوا  فورد  اگور  و بوود  خواهنود  مشابه خطري پذیراي نيز اجتماعات دیگر همه باشد، تهدید

 امان در کس هيچ دورت، آن در باشد، دیگران ناامنی يبها به امنيت جستجوي در گروهی

 .(443-440: 2312)پورسعيد، بود نخواهد

هاي مربوو  بوه   دغدغه توان درجانبه و امنيت انسانی را میسومين نقطه تالقی دفا  همه

جانبه ضمن توجوه جودي بوه بسويج تموامی      دفا  همه تالملل مشاهده کرد. رهيافامنيت بين

المللی کشورها براي اقدامات بين ،بله با هر تجاوز یا تهدید خارجیي مقاابرامكانات داخلی 

                                                                                                
1. All Human Lives 

2. People - centred 

3. Communities 

4. Individual Security 

5. a zero – sum game 
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ها را نيز مد نیر داشت. امنيت انسانی نيوز بوا ایون امور ارتبوا  دقيوق دارد.       کاهش خصومت

هواي امنيوت انسوانی تنهوا داراي آثوار و پيامودهاي محلوی، ملوی و         تهدیدات ناشی از عرده

 واقعيوت  امر این. دالمللی را نيز به خطر بيندازنیم و ثبات بينتواند اي نيست بلكه میمنطقه

 داخول  در انسوانی  امنيت به المللیبين نیم و ثبات مرتبط، و پيوسته هم به جهان در که دارد

 بودون  کشوورها  ،انود کرده استدالل دیگران و 2هامپسون که همانگونه .است وابسته کشورها

 در گسوترده  نواامنی  المللوی، بين سط  در. باشند داشته يتامن توانندنمی شهروندانشان امنيت

 منواطق  حتوی  و همسوایه  موردم  و هوا دولوت  بوه  کننوده سرایت عواقب و آثار کشورها، درون

 و مهلك پيامدهاي داخلی مناقشه آفریقا، دحراي پائين منطقه در نمونه، براي. دارد دوردست

بوا پایوان جنوگ سورد و     . ( 604: 2314 اسوت )کور،   داشوته  جهانی و ايمنطقه محلی، وخيم

 هوا و هاي بزرگ، توجهات به طور روزافزونوی بوه جنوگ   کردن خصومت بين قدرتفروکش

هاي قومی و فجایع انسانی متعاقب آن معطوو  گشوت. در   منازعات اجتماعی داخلی، ستيزه

 المللوی اشوتباه از آب  نیموی بوين  تباین ميان نیم داخلوی و بوی   ،هاي جهانبسياري از بخش

المللوی بيشوتر از   در عردوه بوين   «قوانون و نیوم  »اي که در بسياري از مووارد  درآمد، به گونه

ترین شرایط نیم اجتماعی هاي بسياري از کشورهایی که قادر به تضمين حتی کوچكخيابان

جاهایی که دل  و آرامش داخلی وجود داشت،  شد. افزون بر این، در آننبودند، مشاهده می

یوا   كی به اقتدار قودرت مرکوزي، قوانون   ین دل  و آرامش بيش از آنكه متمشخص شد که ا

انود، متكوی   اربرد زور بودههایی که آماده کبه توازن قدرت بين گروه ،احساس اجتماعی باشد

کننوده  براي تضمين امنيوت کشوورها کوه تضومين     ،بر این اساس .(216: 2310)هورل، است.

کوردن  طور  جانبوه بایود بر  رهيافوت دفوا  هموه    ،باشود المللی نيوز موی  اي و بينامنيت منطقه

 گيرد.بط با امنيت انسانی را نيز در برهاي مرتهاي کشور در عردهضعف

گوزارش  عردوه توسوعه اسوت.     ،جانبهچهارمين نقطه تالقی امنيت انسانی و دفا  همه

 کيد کرده کوه امنيوت انسوانی شوبيه توسوعه     أسازمان ملل متحد ت 1003توسعه انسانی سال 

                                                                                                
1. Hampson 
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 ار دارد. با وجوود کهاي اساسی سر و ها و آزاديانسانی است، چرا که هر دو با رفاه انسان

اما  ،، توسعه انسانی بر دستيابی به رشد و توزیع برابر منافع آن بين مردم معطو  استاین

ن انسوان  أکه بقا، استمرا زندگی روزانه و ش را رود و شرایطیامنيت انسانی از آن فراتر می

امنيت  ،از سوي دیگر .(Chourou, 2005: 16)دهد کند، مورد بررسی قرار میدید میرا ته

ته، منوابع موالی کوافی و توانمنودي     فملی حتی به مفهوم سنتی آن نيازمند تجهيوزات پيشور  

یوافتگی جامعوه   اي از توسوعه جههمكاري و هماهنگی است. تحقق این الزامات نيازمند در

يوند داده است. پت انسانی دو حوزه توسعه و امنيت را به هم امني ایده ،بر این اساس .است

امنيوت انسوانی بوا     طریوق پيونود   زانيمت شمردند تا غمتخصصان حوزه توسعه فردت را 

انسانی در حوزه امنيت نیامی و سياست خارجی، منابع سياسی و اقتصادي بيشتري  توسعه

هاي جدید هموين اهودا  را   زهدست آورند. متخصصان حوزه امنيت نيز براي فت  درواه ب

 مرجوع  به نگاه امنيت، به جدید هاينگرش در .(4: 2313مد نیر داشتند )گينگ و موري، 

 نيواز  و فقور  از افوراد  رهوایی  اي بور  اقتصوادي  رشد. است متفاوت اقتصادي رشد و امنيت

 در نيواز  گسوترش  بور  دليلوی  نبایود  کشور اقتصادي رشد اما است، انسانی امنيت ضرورت

 بوا  اقتصوادي  رشود . بزند لطمه انسانی امنيت دیگر هايجنبه به یا باشد جامعه دیگر شبخ

 طرفوداران  رو، این از. است قبول قابل زیست محيط جمله از انسانی ابعاد همه کردنلحا 

 نيازهواي  هوم  آن، در که دارند تأکيد پایدار توسعه بر اقتصادي رشد از بيش انسانی امنيت

 بوراي  اساسوی  نيازي که محيطیزیست ابعاد هم و شودمی گرفته نیر رد افراد همه انسانی

. بوراي  (22: 2311 یزدانفام،)گردد می لحا  اجرا و گذاريسياست در است، انسانی جامعه

اي از منوابع اساسوی اعوم از موادي و     او باید مجموعوه اینكه یك انسان امنيت داشته باشد،

از نهادهوا و شورایط بوراي ثبوات و رفواه را      روانی را که مجموعه ضروري غيرمحسوسوی  

دهد، داشته باشد. این مجموعه باید قبل از اینكوه از انسوان انتیوار پوذیرش یوا      تشكيل می

امنيوت   مشارکت در یك استراتژي توسعه وجود داشته باشد، فراهم شود. به طور خالده،

ژي توسعه انسانی ایجاد استراتشرطی براي اجراي موفق انسانی باید از قبل و به عنوان پيش

 (Arie, 2000:10).  شود 
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 ارتباط متقابل توسعه انسانی و امنیت انسانی  :9جدول شماره 

 امنيت انسانی توسعه انسانی 

 جوهر تعاریف

هاي انسان توسعه سط  انتخاب

سياسووی و  اعووم از اقتصووادي، 

 (Mahbub ul Haq)فرهنگی 

هاي توانمندکردن مردم براي اجراي انتخاب

شوده  آزادانه با تضمين اینكه فردت ایجاده

در آینده از بين  نخواهود   ،توسعه در امروز

 .(UNDP, 1994) رفت

 امنيت، ثبات، پایداري منافع توسعه رفاه هاارزش

 هاگيريجهت

ي و دحرکووت بووه جلووو تصوواع

مووا بووا هووم  » تجمعووی اسووت: 

 «پيشرفت می کنيم

در سط  شخصوی  نگاه به اینكه چه کسی  

تفرقه باعث سوقو  موا   » ده است:عقب مان

 «شودمی

 دوره زمانی
ترکيب اقدامات کوتاه مدت براي مقابله بوا   بلند مدت

 خطرات با اقدامات پيشگيرانه بلند مدت

 اهدا  کلی

رشد همراه بوا عودالت: توسوعه    

هواي موردم   ها و فردتانتخاب

بوووه منیوووور ارزشووومندکردن   

 هازندگی

یی جلوووگيري از تنووزل بووا امنيووت: شناسووا 

خطرات، پيشگيري به منیور پرهيز از آنهوا  

سوازي بوراي   اي، آمادهاز طریق مقابله ریشه

کاهش آنها، ایجاد تمهيدات براي مقابله بوا  

 حمالت

 سياستی اهدا 

پووذیري، موولتوانمندسووازي، تح

 وريبرابري و بهره

)رهوایی از   حفظ و تورویج بقواي انسوانی    

)رهوایی از نيواز( و    ترس(، زندگی روزانوه 

)زنووودگی  اجتنووواب از هتوووك حرموووت 

 آميز(احترام

 
 Source: Senja Korhonen Training Manual Human Security in Peacebuilding 
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 جانبهپایش امنیت انسانی از منظر دفاع همهو. 
و ردود مسوتمر    هواي دفواعی  آمادگی دفواعی نيازمنود پوایش مسوتمر توانمنودي      ،در رویكرد سنتی

 کسوب اطالعوات،   هایی همچون تربيت و آموزش نيروهوا، . این امر در حوزهاست تهدیدات احتمالی

شوود. در  هواي ميودانی انجوام موی    هاي استفاده از آنهوا از طریوق رزموایش   نوسازي تجهيزات و شيوه

دارشودن  موجوب خدشوه  بوه عنووان تهدیود     از آنجا که فقدان امنيت انسانی ،جانبهرهيافت دفا  همه

شود، ارزیابی مستمر وضعيت امنيت انسانی جامعه براي هشودارهاي اوليوه   میجانبه دفا  همهآمادگی 

 به منیور مقابله با تهدیدات احتمالی ناشی از این عرده ضرورت دارد.

 ،به دليل اینكه فهرست جوامع و موانعی از تهدیودات حووزه امنيوت انسوانی وجوود نودارد        

 ،ی امنيوت انسوانی  ویكردهواي ارزیواب  هاي ارزیابی نيز ممكن است متفاوت باشد. یكی از رشيوه

 ت جغرافيوایی معورو  شوده   اکه بوه رویكورد اطالعو    . هد  این رویكردرویكرد فضایی است

آوري، ثر از تهدیدات است. ایون سيسوتم امكوان جموع    کردن محل و مردمان متأاست، مشخص

روش  . ایون کنود دهی و تحليل فضایی اطالعات مربو  به امنيت انسوانی را فوراهم موی   سازمان

نقاطی را که در داخل کشور بيشترین تهدیدات در آنجوا عليوه امنيوت انسوانی وجوود دارد بوه       

امنيت انسانی را در سوه مرحلوه    ،گيرد. این شيوه ارزیابیهاي حساس در نیر میدورت کانون

دهود  ها و مصورسازي و تحليول آنهوا انجوام موی    آوري و سازماندهی دادهارزیابی تهدید، جمع

 .(163-120: 2314)قاسمی، 

توانود بور اسواس    موی  ،جانبوه هاي سنجش امنيت انسانی از منیر دفا  هموه از شيوهدیگر یكی 

 محيطوی جهوان و  پوروژه تغييور زیسوت   »این شاخص که بر اسواس   باشد. 2شاخص ناامنی انسانی

بول  بر این گزاره استوار است که محيط زیست و جامعه بوا یكودیگر ارتبوا  متقا    ،بنا شده 1«امنيت

نتيجوه تغييور جهوانی     محيطوی غالبواً  هواي زیسوت  بحوران »کنود کوه   کيود موی  أدارند. این برناموه ت 

پوذیر بوه نواامنی و حتوی منازعوه      محيطی است که همراه با افزایش روزافزون جوامع آسيبزیست

 دادن یوا آید که افراد قادر به پایاندست میه امنيت تنها هنگامی ب ،شود. در این چارچوبمنجر می

 ،هوا محيطی، اجتماعی یا حقوق بشري خود باشند. براي سونجش نواامنی  تطبيق با تهدیدات زیست

                                                                                                
1. Index of Human Insecurity (IHI) 

2. Global Environmental Change and Human Security Project (GECHS) 
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پوذیر یوا نواامن کموك     بندي مناطق آسيبشاخص ناامنی انسانی ایجاد شده تا به شناسایی و دسته

هاي ادلی ایون شواخص   محيطی، اقتصادي و نهادي به عنوان مقولههاي اجتماعی، زیستکند. مقوله

 یگرهوا نيوز بور مبنواي معيارهوای     انتخاب این نشان دارد.2گرن شده که هر کدام از آنها چهار نشانتعيي

  نیوري یوا تجربوی،    شوده، وجوود ارتبوا   سازگاري با شاخص، ارتبا  با چارچوب انتخابهمچون 

 (Eldering, 2010: 31-32).  دورت گرفته استکفایت پوشش مكانی دسترسی به داده و 

 امنیشاخص نا :9 جدول شماره

 محيط زیست

 واردات خالص انرژي )دردد مصر  تجاري انرژي(

 سال( فرسایش خاك )تن

 آب سالم )دردد جمعيتی که به آن دسترسی دارند(

 )هكتار هر نفر( زمين قابل کشت

 

 اقتصاد

 

 توليد ناخالص داخلی سرانه ) دالر(

 (رشد توليد ناخالص ملی سرانه )دردد ساالنه

 سال( 24گساالن ) دردد جمعيت بيسواد باالي نرخ بيسوادي بزر

 خدمات )دردد توليد ناخالص داخلی( ارزش واردات و دادرات کاالها و

 

 اجتما 

 

 رشد جمعيت شهرنشين )دردد ساالنه(

 سال نسبت به کل جمعيت(24جمعيت جوان )دردد جمعيت زیر 

 هزار تولد( 200ومير مادران )در هر نرخ مرگ

 (اميد به زندگی )سال

 

 

 نهادها

دفاعی در مقایسه بوا هزینوه آمووزش و پورورش ابتودایی و       هاي دولتیهزینه

 متوسطه )دردد توليد ناخالص داخلی(

 گذاري ثابت ناخالص داخلی )دردد توليد ناخالص داخلی(سرمایه

 (2-2شدن )بر اساس مقياس دردد دمكتراتيزه

 (0-40زادي انسانی )بر اساس مقياس آشاخص 

                                                                                                
1 indicator 
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اسوت. ایون روش    2نگاشت امنيت انسانی ،هاي سنجش امنيت انسانیاز روش یكی دیگر

بر اساس تعریف کميسيون امنيت انسانی سازمان ملل مبنی بر اینكوه   1که از سوي تيلور اوون

هوا در مقابول تهدیودات اساسوی و فراگيور اقتصوادي،       امنيت انسانی محافیت از همه انسوان 

ارائوه شوده و شوامل سوه مرحلوه       ،و شخصی است غذایی، سياسی محيطی، بهداشتی،زیست

 ها و تصویرسازي و تجزیوه و تحليول آنهاسوت   وري و ساماندهی دادهآارزیابی تهدید، جمع

(Eldering , 2010: 35-36)  آمده است. 6که در جدول شماره 

 نگاشت امنیت انسانی :2جدول شماره 

 ارزیابی تهدید –مرحله اول 

 غذایی بهداشتی شخصی سياسی اقتصادي محيطیزیست

 ج ب الف ج ب الف ج ب الف ج ب الف ج ب الف ج ب الف

                  

 آوری اطالعاتجمع –مرحله دوم 

 استان
 سياسی اقتصادي

 ج تهدید تهدید ب تهدید الف ج تهدید تهدید ب تهدید الف

2       

1       

3       

 لتحلی تصویرسازی و تجزیه و –مرحله سوم 

 استان
 سياسی اقتصادي

نقووووووا  

 ساسح

  ج تهدید تهدید ب تهدید الف ج تهدید تهدید ب تهدید الف

2 2 1 1 2 1 0 3 

1 2 2 1 2 0 2 2 

3 0 0 0 1 0 2 1 

 

                                                                                                
1. The Human Security Mapping 

2. Taylor Owen 
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 هواي ها و قابليتپذیريیكی دیگر از ابزارهاي سنجش امنيت انسانی ماتریس نيازها، آسيب

وقتی اطالعات مربو  به امنيت انسوانی   آمده است. 2 است که در جدول شماره 2امينت انسانی

وضوعيت مكوانی    ،هاي امينوت انسوانی  ها و قابليتپذیريماتریس نيازها، آسيب ،آوري شدجمع

شوده  هواي شناسوایی  تحليول تهدیودات، نيازهوا و قابليوت     براي نگاشت، شناسوایی و تجزیوه و  

کنود. ایون نگاشوت بوراي     را فراهم موی  ير ناامنی انسانی قرار گرفته استأثاي که تحت تجامعه

هاي امر، فردوت  تا ضمن مدیریت پيچيدگیفت امنيت انسانی تنیيم شده نيازهاي تحليلی رهيا

پوذیرها را فوراهم و   مشاهده مواردي همچوون ارتبوا  تهدیودات شودید و گسوترده بوا آسويب       

هواي موجوود در   بليوت شوده بور مبنواي قا   هاي شناساییبراي مقابله با ناامنیرا راهبردهاي الزم 

 (Human Security in Theory and Practic, nd: 15).  ثير ناامنی ارائه کندأهاي تحت تمكان

 های امنیت انسانیها و قابلیتپذیریماتریس نیازها، آسیب :9جدول شماره 

 تهدیدات

 هاپذیرینیازها/ آسیب

 هاقابلیت

 محلی ایناحیه ملی

 سن جنسیت

وضعیت 

 -یاجتماع

 اقتصادی

 سن جنسیت

وضعیت 

 -اجتماعی

 اقتصادی

 سن جنسیت

وضعیت 

 -اجتماعی

 اقتصادی

           اقتصادی

           غذایی

           بهداشتی

زیست 

 محیطی
          

           شخصی

           اجتماعی

           سیاسی

                                                                                                
1. Human Security Needs, Vulnerabilities and Capacity Matrix 
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پوایش مسوتمر    ،جانبوه دفا  همه با توجه به اینكه در روند بسيج امكانات در ميسر تحقق

هواي تحليلوی و نيوز    ، استفاده از چوارچوب داردوضعيت امنيت انسانی جامعه اهميت زیادي 

از جمله چنود موورد فووق بسويار مهوم       ،هاي مختلفی که در این خصوا وجود داردسنجه

ي هواي تحليلوی و ابزارهوا   تردیدي نيست که باید با اسوتفاده از ایون چوارچوب    ،است. البته

هاي متناسوب بوا شورایط    هاي تحليلی بومی و نيز سنجهسنجش جامعه ما بتواند به چارچوب

 ملی و محلی خود دست یابد.

 

 گیرینتیجه
کوه در پرتوو    ندستهجانبه و امنيت انسانی دو رهيافتی هاي این مقاله نشان داد دفا  همهبررسی

مطالعوات جدیود امنيتوی شوكل     دهه گذشته و نيوز نتيجوه    تحوالت فضاي امينتی جهان در سه

 هوا داند و بر تجاوزنیامی نمی منازعات بين کشورها را درفاً ،جانبه. رهيافت دفا  همهاندگرفته

هم شكستن اقتصواد و   در قصد از بين بردن همبستگی اجتماعی وغير متعار  که  هايتهدید و

هواي فراگيور و   اسوخ د، معطو  شده است. این رهيافت در جستجوي پنداررا تحليل توان ملی 

باشود. رهيافوت امنيوت انسوانی نيوز      ها موی ا و چالشهکامل براي مقابله با همه انوا  این تهدید

شخصوی،   محيطوی، زیسوت  بهداشوتی،  غوذایی،  اقتصوادي،  داراي ابعواد  هوا را تهدید عليه انسان

خواا  جوامع،   بخشی،محور، چندداند. این رهيافت بر رویكردهاي مردماجتماعی و سياسی می

جانبه و امنيوت انسوانی   و ادول دو رهيافت دفا  همه هامفروضکيد دارد. أمحور تگيريو پيش

هر گونه تهدید مين امنيت جامعه و تقویت توان دفاعی در مقابل أاز ارتبا  این دو رهيافت در ت

هم ت الزم و ملزوم توان گفت این دو رهيافبه طوري که می ،کندحكایت مییا تجاوز احتمالی 

جانبوه موفوق بوود و در طور      توان در عرده دفا  هموه مين امنيت انسانی نمیهستند. بدون تأ

ها عليه امنيت ملی جامعه ایجاد امنيت انسانی بستر و زمينه بسياري از تهدیدات و چالش ،مقابل

 برد.جانبه است، از بين میا آن دغدغه ادلی رهيافت دفا  همهرا که مقابله ب
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