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گسترش روزافزون بدلیل اینک شرایط دنیا سال اخیر است. هم ۵۷ترین چالش و بحران جهان در بزرگ «کروناویروس »

درگیر آن بوده و فقیر و غنی  ،ه تمام کشورها اعم از ضعیف و قویای است کبه گونه ،ویروس کرونا و عوارض ناشی از آن

 .اندرا جهت مقابله با این بیماری به کار گرفته خود تالش

 ای مجهز ساختهبه ابزارهای گستردهخودشان را  «المللیو بین امنیت ملی»در عرصه  هاکشورها و حکومتکه جود اینو با

 چه جهان به پیش اما گویا هر ،کنندریزی میبه زمان و شرایط، راهبردهای موثری طرح با توجهو برای مقابله با آن 

تری خطرناکشرایط  شوند وپدیدار میبیشتر  های امنیتی ناشناخته نیزها و تهدیدبه همان اندازه خطرها، چالش رودمی

 آورند.را برای حیات و بقای بشر به وجود می

ت که کید و تمرکز داشت. لیکن مدتی اسأالمللی در شکل کالسیک آن بر بعد نظامی و سیاسی تمفهوم امنیت ملی و بین

وب الملل و علوم استراتژیک از این چارچژئوپلیتیک، علوم سیاسی و روابط بینهای جغرافیای سیاسی و نظران رشتهصاحب

اند. یکی از ابعاد جدید امنیت، که بیش از دو دهه است توسط نگارنده در تر نمودهعبور کرده و ابعاد امنیت را گسترده

نی و آرامش فضای جغرافیایی عد طبیعی آن است که ناظر بر ایم(، ب37ُ-11 ،17۵1ایران مطرح گردیده )حافظ نیا، 

، های واگیردار و اپیدمیکها و تهدیدات طبیعی نظیر سوانح طبیعی، بیماریهای انسانی ناشی از پدیدهزیستگاه سازه

رایط و مین شأباشد. تهای اکولوژیک و اکوسیستمی و غیر آن میبحران های محیطی، کاستی بنیادهای زیستی،آلودگی

ها و فضاهای جغرافیایی در برابر های انسانی ساکن در مکانها و سازهظت از جان و مال انسانامکانات الزم برای حفا

یازهای مین نأهای اپیدمیک طبیعت پایه، استانداردسازی زیستگاه، ارتقای سطح بهداشت و تحوادث مزبور و نیز بیماری

(. از این نوع امنیت گاهی به امنیت محیطی و یا 8۷1 ،1733)حافظ نیا،  درمانی و زیستی آن از نوع امنیت طبیعی است

است تا اکنون زمان آن فرا رسیده " نویسد:م. می 1338شود. چنانکه رابرت کاپالن در سال محیطی نیز تعبیر میزیست

ثیر سیاسی و استراتژیک أدرک شود که محیط زیست مسئله مهم امنیت ملی در اوایل قرن بیست و یکم است. ت

سازی منابع آب، و احتماال باال آمدن سطح دریاها زدایی و فرسایش خاک، تهیها، جنگلهای مواج، پخش بیماریجمعیت

 .(Kaplan, 1994: 190)"تا حالت بحرانی، جملگی در کانون چالش سیاست خارجی کشورها خواهند بود

ه بار جهان بامنیت است، تهدیدی بزرگ برای آنچه در این روزها با شیوع ویروس کرونا به وقوع پیوسته باید اذعان نمود 

فضاهای برای عموم مردم در  بر ایجاد فضای ترس و نگرانی حاد است. شیوع سریع جهانی این ویروس، عالوهآورده

ی ای جدهیافته و فراصنعتی غربی را نیز با چالشهای توسعهتحکومو حتی  هاحکومتمختلف، اکثریت غالب جغرافیایی 

را در بوته آزمون ها آنهای مختلف بهداشتی و درمانی و نظام هجتماعی و فضای جدید امنیتی مواجه ساختاقتصادی ـ ا

 است.قرار داده
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های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی دینی در ناپذیر بسیاری از فعالیتف اجباری و یا کاهش اجتنابتوق

های و منجر به بروز پیامد هکه به سبب شیوع ناگهانی بیماری کرونا حادث شد یالمللفروملی، ملی و بین محلی، سطوح

نظران با ارتقای سطح تأثیرگذاری این رخداد در صاحب از برخی تا شد موجب، استشدهمنفی در سطح خرد و کالن 

و یا  ه در آن تجدیدنظرعصری ک .یاد کنند« پساکرونا»ساز، از عصر تاریخ دهندهالگوی زیستمان بشری به جایگاه شتاب

و  «ملی»الگوهای کنونی زیست اجتماعی و تعامالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در سطح در تغییر 

 اپذیرناجتناب را دینبنیاشناختی برخی مفاهیم م بر چنین ساختارهای کارکردی، بازنگری هستیو مقد «المللیبین»

 سازد.می

از ماهیت سنتی )امنیت نظامی( و رویکرد سلبی )فقدان  «امنیت ملی»معنای  شناختیِزهای هستیبا اذعان به عبور مر

 طبیعی،گیری اغلب کشورها که در آن ابعاد تهدید( و وارد شدن رهیافت چندوجهی بر دستگاه فکری و نظام تصمیم

بات اثو با توجه به  ؛شوندقلمداد میهای اصلی امنیت فرهنگی و نظامی به عنوان ستون ،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

و  های مختلف بهداشتیپذیری نظامبهای بیوزیستی و آسینفوذپذیری بسیار آسان مرزهای سیاسی در برابر بیماری

نگیز ایافته و فراصنعتی( که برآیند عصر جهانی شده و سرعت حیرتاکثریت کشورها )حتی کشورهای توسعه یدرمان

دید به عنوان یکی از ابعاد ج« زیستیطبیعی و امنیت »باشد، بایسته است در سطوح مختلف می ارتباطات اجتماعی بشر

 .شناخته شود« امنیت ملی»

مام با وجود ت. استکانون اصلی مباحث امنیت ملی بودهدر  «تروریسم»گذرد، یازده سپتامبر می سالی که از حمله 2۲در 

متمرکز شده و دیگر عوامل امنیت عد نظامی و اقتصادی های بزرگ بر دو بُتمحکویژه و، بهاحکومتاین تحوالت و افکار، 

 کومتحظهور کرد و نشان داد تفکر امنیتی قدیمی نسبت به نقش  «بحران کرونا»را در اولویت بعدی قرار دادند، تا اینکه 

  .استبوده رساتا چه اندازه نا

ها در برابر تهدیدات ساخت بر پاسداری از آن ، عالوهالمللیو بین امروزه حفظ امنیت ملی هر کشوری و نیز امنیت جهانی

رویه جمله مصرف بی ، ازبر ساختار طبیعتهای مخرب انسان حداقل رساندن تأثیرات فعالیت دست بشر، در گروِ به

 ی و تخریبفضای جغرافیای آلوده کردن و پوشش گیاهی و زندگی جانوری، هامیان بردن جنگل های فسیلی، ازسوخت

دمیک های اپینیز پیشگیری از گسترش بیماریو  ،بر اثر وارد کردن مواد سمی و شیمیایی و پالستیک هااکوسیستم

 کنند. های زندگی روزمره مردم را تهدید اقتصاد ملی، بسیاری دیگر از جنبه و بر جان شهروندان که قادرند عالوه باشد،می

 انکارناپذیر است که در جهانبسیاری از ممالک، این دیگر واقعیتی زیستی بهداشت  با توجه به تحوالت جاری در عرصه

به محافظت از یک کشور در برابر اقدامات خصمانه کشور دیگر یا بازیگران  فقط منحصر «امنیت ملی»امروز، حفظ 

خاطر گفت که دیگر زمان آن گذشته است که عوامل تهدیدکننده امنیت ملی در  توان با اطمینانمی. نیست حکومتیغیر
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فقط محدود به تجهیز یا  ،گذاران و نیز فرماندهان نظامی و رؤسای نهادهای امنیتیگیرندگان و سیاستذهن تصمیم

 . هرح چریکی باشندهای مسلهای متخاصم یا گروهافزار نظامی و یا توسل به عملیات تروریستی ارتشبکارگیری سخت

هایی مانند القاعده و کند و هنوز گروهرا تهدید می یای امنیت جهانهای هستهبویژه جنگ ،هاچند هنوز خطر بروز جنگ

نظر که بآنچه ولی  ؛توان بالقوه برای انجام حمالتی نظیر یازده سپتامبر را داشته باشنداحتماال داعش وجود دارند که 

های پدیده بیماری ،های انسانی را داردسازی تهدید بشری و سازهقدرت جهانی ،از این عواملیک  بیش از هررسد می

ها و موجودات میکروبها، ذیل این پدیدهباشد. به عبارتی اپیدمیک با قدرت گسترش سریع در مقیاس جهانی می

جهان را به چالش کشیده و تهدید  المللی درمیکروسکوپی قدرتمند نظیر ویروس کرونا که امروزه امنیت ملی و بین

 ، قرار دارند.استنموده

 در اساسی نقشی مچنانها هحکومت امنیتی کارکرد است،آمده به وجود امنیت مفهوم در که تغییراتی وجود با امروزه

 اما. دش نخواهد تلقی کارآمد کند، تأمین راخود  امنیت شهروندان نتواند که تیحکوم و کندمی بازی آن کارآمدی ارزیابی

های های علوم زیستی وعدهپیشرفت. اگر چه استخورده گره هاییحوزه به امنیت شهروندان امروزه که کرد توجه باید

تواند برای دهند، اما همان دانش و تجهیزات میهای جدید درمان ارائه میها و شیوهانگیزی را برای درمان بیماریشگفت

 .به کار گرفته شودهای مرگبار مهندسی پاتوژن

ستی فشار فزاینده بر بنیادهای زی تواند با تهدید از خارج مرزهای کشور رو برو شود.محیطی نیز میامنیت طبیعی یا زیست

های حافظ زندگی و منابع طبیعی تجدیدشونده، برای سالمت و رفاه انسان، دست کم به همان اندازه تهدیدهای و سیستم

محیطی در ذات خود و به لحاظ رسد که امنیت طبیعی و زیستدر این ارتباط بنظر می نظامی سنتی، جدی هستند.

های خاصش، بیشتر یک پدیده جهانی است تا ملی، و از آنجا که تهدیدهای طبیعی از جمله تهدیدات بهداشتی و ویژگی

مکاری جمعی کشورها در مقیاس جهانی ه»دهد؛ بنابراین برای مقابله با آن ثیر قرار میأها را تحت تانسان اپیدمیک همه

 طلبد. را می« ایو منطقه

 های اپیدمیک وها و باکتریاز جمله تهدید ویروس و بهداشتی، زیستی تهدیدات امنیتبنابراین باید اذعان نمود که 

ای نطقهملی، مورده و به سرعت گسترش پاندمیک که ممکن است از یک مکان یا فضای جغرافیایی محلی و میکرو سر برآ

ندی بجهانی طبقهای و کنند، نه تنها باید در چارچوب امنیت ملی کشورها، بلکه در زمره تهدیدات منطقهو جهانی پیدا 

شوند. بر این اساس ساز و کارهای مبارزه و کنترل اینگونه تهدیدات نیز باید بصورت سیستم یکپارچه و ارگانیک از سطح 

و محلی  المللی، ملیو اجرا گردند. به تعبیر دیگر پیوند و ارگانیزه شدن امنیت جهانی، بین جهانی تا ملی و محلی طراحی

 ردید.چنین ضرورتی پدیدار گ کند. چنانکه درباره تهدید ویروس کروناعد زیستی و بهداشتی معنی فلسفی پیدا میدر بُ
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 نهایی پیام

اثرات . است جهانیای و ملی، منطقه هایمقیاس درازمدت و هم دارایمدت و ویروس کرونا هم دارای عوارض آنی، میان

و ده به احتمال زیاد گستراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  سالمتی، زیستی، امنیتی، سیاسی، در ابعاد پاندمیشیوع این 

 .مدت خواهد بود. در این باره موارد زیر قابل ذکر استدراز

 قابالا و مت ها؛ها بر امنیت و سالمت ملتثیر مخرب آنأامنیتی غیرنظامی و تتوجه بیشتر به فرامرزی بودن تهدیدات  .1

 همکاری جمعی کشورهای جهان برای مبارزه با آن لزوم نگرش امنیتی به تهدیدات بهداشتی و

توجه مردم به اهمیت و  متقابالاو  ،المللی برای حمایت از مردمتقویت مفهوم دولت و حاکمیت ملی و مرزهای بین .2

 برای حمایت از سالمت و امنیت خود  های ملیحکومتورت وجود ضر

ای هضرورت توسعه همکاریو تضعیف نسبی روندهای جهانی،  ،گرایییو اهمیت مل هاحکومتبه موازات تقویت نقش  .7

  ای بودن حیات فضاهای جغرافیایی و پیوندهای چندجانبه در جهانالمللی بدلیل شبکهبین

اعی، ، اجتمسیاسی، اقتصادیامنیتی، المللی در وجوه و هنجارهای نظام بین ای ژئوپلیتیکیهساختاربروز تحول در  .8

 فرهنگی و غیره

به ویژه آمریکا، چین و دیگران و  ،های بزرگنقش قدرتساختار ژئوپلیتیکی قدرت در جهان دچار تحول خواهد شد و  .۷

ها به حل بحران کرونا الگوی واکنشی و پاسخی که آن ای بازتعریف خواهد شد. به طور مشخصهای منطقهنیز قدرت

 کننده خواهد بود.بدهند در این زمینه تعیین

تأمین و تضمین امنیت بهداشتی، غذایی،  هدف باسیس و یا ساماندهی نهاد ارتش زیستی پایدار در کشورها، ألزوم ت. 3

 ها و فضاهای جغرافیاییجسمی و روانی شهروندان و مکان

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/profile/allan-behm
http://www.theguardian.com/
https://rusi.org/

