
  
  
  
  
  

  سومبخش 
  

  مسائل امنيت انساني
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  فرهنگ و امنيت انساني
  

  1دكتر علي صباغيان
  

اين پرسش مطرح است كه ارتباط فرهنگ به عنوان مجموعه اي از ويژگي هاي مشخص معنوي، مادي، 
فكري و احساسي جوامع در بردارنده هنر، ادبيات، شيوه هاي زندگي، روش هاي زندگي انسان ها با 

نظام هاي ارزشي، سنت ها و عقايد با امنيت انساني به عنوان توانايي مقابله با خطراتي همچون يكديگر، 
منازعات اجتماعي و خطرات زيست محيطي چيست؟ اگر  جنايت، و  بيماري ها، گرسنگي، بيكاري، جرم

مي آيد و اگر  ذكري از مقوله فرهنگ به ميان نچه در تعاريفي كه از امنيت انساني ارائه مي شود صراحتاً
 توسعه انساني سازمان ملل متحد به عنوان ابعاد 1994چه در انواع امنيت هايي كه در گزارش سال 

امنيت انساني بر شمرده شده نامي از امنيت فرهنگي برده نشده است اما ترديدي نيست كه ارتباط امنيت 
به نظر مي رسد ارتباط . ديده گرفتانساني با فرهنگ به عنوان يك واقعيت زنده اجتماعي را نمي توان نا

اول اينكه امنيت انساني به  :فرهنگ با موضوع امنيت انساني را مي توان از سه جهت مورد بررسي قرار داد
 جديد در ادبيات و عرصه عمل روابط بين الملل در چه بسترهاي فرهنگي شكل عنوان يك مفهوم نسبتاً

دوم اينكه رويكرد امنيت انساني . اي فرهنگي سيراب مي شود و تقويت آن از چه منشا هرگرفته و استمرا
چيست و جايگاه امنيت و تنوع فرهنگي در كنار امنيت اقتصادي، غذايي،  به مسئله امنيت فرهنگي 

كجاست؟ و سوم اينكه فرهنگ به عنوان بستر  و سياسي  محيطي، شخصي، اجتماعي  بهداشتي، زيست
ي در تحقق امنيت انساني با همان تعاريفي كه از اين مقوله انجام شكل گيري رفتارهاي انساني چه نقش

شده است دارد؟ و به عبارت ديگر نقش مولفه هاي فرهنگي در تحقق اشكال مختلف امنيت انساني 
  چيست؟

اين مقاله درصد بررسي ارتباط فرهنگي با امنيت انساني با رويكرد فوق است و سعي دارد در حد امكان به 
  .وق پاسخ دهدپرسش هاي ف

  
  
  
  
  
  

                                   
  com.gmail@asabbaghian:  عضو هيات علمي پزوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات1
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هاي نوين اطالعاتي و اوريامنيت انساني و كاربرد فنّ
  ارتباطي

  
  1محسن آيتيدكتر 

  سيد عليرضا محمدزاده
  

در سه دهه ي اخير توسعه ي تكنولوژي خصوصاً در زمينه هاي ارتباطي باعث افزايش ارتباطات در جوامع انساني 
يشرفت هاي خيره كننده بشر در حوزه هاي علوم كامپيوتر و تحول در حوزه هاي ارتباطي مرهون پ. شده است

ارتباطات نوين و تجهيزات ارتباطي ماهواره اي و . سخت افزار و نرم افزار و دانش فناوري اطالعات و ارتباطات است
اينترنت مرزهاي جغرافيايي را كم رنگ كرده و ارتباطات انساني و فرهنگي جديدي را به جوامع انساني تقديم 

  .نموده است
اين پيشرفت ها در علوم و تكنولوژي هر چند تسهيالت فراواني براي بشر فراهم آورده است، در عين حال باعث 

از جمله اين مشكالت مي توان به تضعيف روابط عاطفي و انساني . ايجاد مشكالت جديدي براي بشريت شده است
 از سوي ديگر برخي را اعتقاد بر آن است كه همگرايي .و ناهنجاري هاي اخالقي و اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد

تكنولوژي در جوامع انساني مي بايست باعث تقويت امنيت انساني در كشورها و رشد و تقويت اخالق و فرهنگ 
امروزه بسياري از مردم از شبكه هاي اينترنت . هر چند ميزان اين همگرايي در جوامع مختلف متفاوت است. شود

اني و مكاني را از اين فناوري فاصله هاي زم. براي مبادله پيام يا فعاليت هاي ديگر استفاده مي كننديا اينترانت 
اگرچه اين فناوري باعث تسهيل ارتباطات و . و قدرت زيادي را در اختيار بشر قرار داده استبين برده است 

هكار براي بر هم زدن امنيت انساني از پيشرفت هاي گسترده شده است، اما فضايي را براي سوء استفاده افراد بز
ها بوجود آورده  امن كردن فضاي زندگي و كاري انساناي اطالعاتي، تخريب اطالعات و ناطريق سوء استفاده ه

نفوذ گران به شبكه هاي كامپيوتري اهداف مختلفي را دنبال مي كنند كه جنبه هاي مختلفي از زندگي . است
نظر از اين رو به. را مورد هجمه قرار مي دهد..  اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و ها همانند اهداف سياسي، انسان
مديريتي كه مي بايست هم . ها نيازمند اعمال مديريت براي مقابله با تهديدات ذكر شده است رسد اين فناوري مي

رد صحنه شود و نظام در جنبه هاي فني، سيستمي و نرم افزاري و هم در ساير جنبه هاي نظارتي بطور فعاالنه وا
  .هاي نوين تعريف نمايد جديدي از طراحي و كاربرد را براي فناوري

در اين مقاله سعي شده است ضمن شناسايي ابعاد مختلف امنيت در سطوح مختلف و تعريف آن، چگونگي بر هم 
رهاي مقابله با اين  امنيت انساني در اثر پيشرفت هاي نوين و فناوري هاي جديد تبيين و در ادامه راهكانخورد

  .تهديدات امنيتي از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد 

                                   

 وه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند  استاديار گر1
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   يرسمير غيها نقش آموزشيبررس
  يمن اة جامعيجاددر ا

  
 1دكتر محسن فرمهيني فراهاني

 
در هزاره سوم همه كشورها در تكاپوي آماده سازي جوامع خود براي كنارآمـدن بـا تغييـرات و تحـوالت و                    

رصـه ي زنـدگي روزمـره    با الگوها، هنجارها و انگـاره هـاي جديـدي هـستند كـه در ع              منطبق كردن خود    
در اين اثنا همه ي سازمان ها و نهادها تمام همت خود را مصروف اين هـدف                 . نمايي مي كند  ها خود   انسان

 اجتماعي و بطور كلي در همه عرصه ها با تحت آمـوزش قـرار               -نموده اند كه از طريق آموزه هاي فرهنگي       
ي شـهر    دن شهروندان و به ويژه آموزش غير رسمي و سپردن برخي از مسئوليت هاي اجتماعي در حوزه                دا

و آگاه كردن آنان نسبت به قوانين و مقررات جاري در آن به هدف اصلي خود كـه همـان نهادينـه كـردن                        
 پايـه گـذاري و    قوانين و اصول اساسي و پيروي كردن از اين مقررات و رسيدن به جامعه ايمن مي باشد را                   

اين اهميت تا بدان جا پيش رفته كه اكثر صاحبنظران اموزش را كليد ورود و عبـور از قـرن             . آموزش دهند 
در ايجـاد امنيـت انـساني و        .  توصيف كرده اند و نقش آن را در ايجاد جامعه ايمن اساسي دانـسته انـد                21

بـدين  . كليـدي و حيـاتي اسـت   جامعه ايمن عالوه بر آموزش هاي رسمي نقش آموزش هاي غيـر رسـمي            
منظور در اين مقاله تالش خواهد شد، ابتدا نقش آموزش به طور كلي در ايجـاد جامعـه ايمـن بـه تـصوير                        
كشيده شود و سپس نقش آموزش هاي غير رسمي در ايجاد جامعه ايمن كـه در قالـب آمـوزش خـانواده،                      

صورت مي گيرد، تـشريح خواهـد   ) ا هNGO(رسانه هاي گروهي، نيروي انتظامي، تشكل هاي غير دولتي       
  . شد

                                   
 استاد يار دانشگاه شاهد تهران 1
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  تهديدات محيطي و امنيت انساني 
  در استان خراسان جنوبي

  
  1دكتر محمود مرادي
  مرتضي اسمعيل نژاد

  
 درصد از بالياي طبيعي شناخته شده در جهان         80كشور ايران از جمله كشورهاي غرب آسيا مي باشد كه           

 شرق ايران واقع شده است نيز از ايـن قاعـده جـدا نبـوده و                 استان خراسان جنوبي كه در    . را دارا مي باشد   
داراي مخاطرات محيطي عديده اي مي باشد كه هر ساله زندگي اكثر ساكنين منطقـه را بـا خطـر مواجـه                   

ترين بالياي طبيعي اسـتان شـامل زلزلـه، سـيل،            با توجه به بررسي آمار و اطالعات موجود مهم        . مي كند 
در .  مـي باشـد  ،كاهش منابع آبي و شور شدن آنها و بيابـانزايي  رماهاي شديد،طوفان شن و بادهاي تند، س 

نقـشه هـاي پهنـه       IDW با روش    GISط   طبيعي استان در محي    اين پژوهش ضمن پهنه بندي مخاطرات     
نقاط جمعيتي  در نتيجه مشخص شد كه      . بندي تهيه و انواع تهديدات محيطي در استان تحليل شده است          

يـت اسـتان    ع نفر در معرض خطر زمين لرزه مي باشند كه نيمي از جم            251679 از   استان با جمعيت بيش   
 نيمـي از    . نفر از ساكنين استان در معرض خطـر سـيالب هـستند            245883در مجموع   . را در بر مي گيرد    

 هزار نفر نيز در معرض وقوع بادها و طوفان هاي گرد و خـاك قـرار                 300وسعت استان با جمعيت بيش از       
ي مناطق در شمال و مركز استان از پديده سرماهاي شديد رنـج مـي برنـد و بـالي خشكـسالي                برخ. دارند

  .تمام ساكنين استان را تهديد مي نمايد
  
  
  

                                   
   com.Yahoo@442moradi :استاديار دانشگاه پيام نور بيرجند 1
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  امنيت انساني، پليس و پيشگيري از جرم
  

  1نسل دكتر غالمرضا محمد
  

سـاخته دسـت بـشر      توان به تهديدات طبيعي و تهديدات         از يك منظر، تهديدات عليه امنيت انساني را مي        
روند كه وظيفه اصلي پليس       ترين تهديدات بشر ساخته به شمار مي        جرم و ناامني از مهم    . بندي كرد   تقسيم

  . در جامعه مقابله و مبارزه با اين دسته از تهديدات است
هاي خود و برقراري نظم و امنيـت و           نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نيز در راستاي انجام مأموريت         

زننـدگان آسـايش      آسايش عمومي، مقابله با جرم و ناامني در سطح جامعـه و مبـارزه بـا مجرمـان و بـرهم                    
  . عمومي و امنيت انساني را وجهه همت خود قرار داده است

هـاي اخيـر بـه داليـل      هر چند كه نگاه به پيشگيري در سيستم پليس خالي از سابقه نيست امـا، در سـال               
گيـري از تجربيـات متعـدد     تري پيدا كرده و ناجا با بهـره      پليسي اهميت فراوان  متعدد، مداخله و پيشگيري     

المللي و همچنين سرماية فرهنگي و تاريخي كشورمان راهبردهاي معيني را جهت پيشگيري از جرم و                  بين
  . ناامني و در نتيجه تأمين امنيت انساني اتخاذ نموده است

 

                                   
   com.yahoo@mnasl_g :شناسي دانشگاه علوم انتظامي استاديار گروه حقوق جزايي و جرم 1
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  ر برابر مواد مخدرامنيت انساني و سياست جنايي پيشگيرانه د
  

  1دكتر محمد علي طاهري
  

نا امني و افزايش فعاليـت هـاي مجرمانـه بـه           . امروزه شاهد تحولي شگرف در مفهوم امنيت انساني هستيم        
دليل تسهيل ارتباطات براي شبكه هاي حمل و نقل و خريد و فروش مواد مخدر از جمله عواملي است كه                    

اين مفهوم شامل وضعيتي است كه در آن افراد بـشر از            . ي شده است  منجر به تغيير در مفهوم امنيت انسان      
بـه  . آسيب هاي جسمي، روحي و رواني، ترس و اضطراب، ناامني و تهديد زندگي مصون نگه داشته شـوند                 

عبارت ديگر امنيت انساني شامل حراست از هسته حياتي همه افراد بشر در برابر تهديداتي است كه رشـد                   
در عـصر حاضـر مـا بـه         . يي استعدادهاي شهروندان را در معرض مخاطره قرار مي دهد         و بالندگي و شكوفا   

طرف يك بحران جهاني در زمينه اعتياد و قاچاق مواد مخدر در حركت هـستيم كـه مـي توانـد جهـان را                        
پديده مواد مخدر يك عامل مهم بيماري اقتصادي و بـه خطـر افتـادن بهداشـت و     . بستر يك تهديد بسازد 

ايـن فـساد    . امع بشري است كه ريشه اخالق را در جامعه مي سوزاند و ره آورد آن فساد اسـت                 سالمت جو 
اخالقي باعث تزلزل خانواده ها و نگراني و ناامني شهروندان و در نتيجـه تنـزل امنيـت انـساني آنـان مـي                        

اد و ارتقـاي    براي دستيابي به اهداف چشم انداز توسعه كشور در بخش مبارزه با مواد مخـدر و اعتيـ                 . گردد
امنيت انساني در اين باره قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كنار مقابله با حمل و نقـل                    
و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در كشور بر اتخاذ سياست هاي پيشگيرانه بـه عنـوان                     

 از اين معضل با استفاده از تمامي امكانات         مهم ترين و مؤثرترين گام در برابر تهديدات و آسيب هاي ناشي           
بهره مندي شهروندان از جامعـة امـن و برخـوردار از            . و توانمندي هاي ملي و جامعة وي تأكيد كرده است         

امنيت فردي و اجتماعي و قضايي متكي بر سهم برتر منـابع انـساني و سـرمايه اجتمـاعي در توليـد ملـي،         
نين فراهم آوردن موجبات نهاد مستحكم خانواده به دور از فـساد از             سالمت، رفاه و تأمين اجتماعي و همچ      

اين رويكردها مبتني بر اسناد بـين المللـي و          . جمله سياست هاي كلي  نظام در مبارزه با مواد مخدر است           
نظرگاه صاحب نظران سياست جنايي بر ضرورت و اولويت پيشگيري هاي غيـر كيفـري در كنـار سـركوب                    

 در اين مقاله پس از تبيين مفهوم و ابعاد امنيت انساني و راهبـرد پيـشگيري از وقـوع                    .بزهكاري بوده است  
 .جرم به بيان سياست جنايي پيشگيرانه در قبال مواد مخدر پرداخته است

                                   
  ir.ac.birjand@mtaheri : استاديار گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه بيرجند1



 1387 آذر –هاي همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا                                             دانشگاه بيرجند مجموعه چكيده مقاله/  82

   امنيتي آن-باغ و پيامدهاي انساني  قره-ورنوبحران ناگ
  

  1سيد داود معصومي
  2سعيد وثوقيدكتر 

  
اي با دورنماي نا  راث دوران اتحاد شوروي است كه داراي ابعاد و مقياس وسيع و گستردهباغ مي بحران ناگورنو قره
با فروپاشي شوروي اين بحران به صورت خودكار به شكل معضلي اساسي بين دو كشور تازه . مشخص مي باشد

هاي   در درگيريبر اساس آمار رسمي منتشره. 1] استقالل يافته جمهوري آذربايجان و جمهوري ارمنستان در آمد
هاي ساكن جمهوري   هزار نفر از آذربايجاني250دست دادند،   هزار نفر جان خود را از50آذري ها و ارامنه 

 هزار نفر از ارامنه ساكن در برخي ار 400ارمنستان وادار به كوچ اجباري به آذربايجان شدند و به دنبال آن 
 درصد از خاك 20ارمنستان كوچ كردند؛ بعد از تصرف حدود باغ يا جمهوري  شهرهاي آذربايجان به منطقه قره

هاي اين مناطق اشغالي، خانه و  كاشانه خود را از دست   هزار نفر از آذربايجاني800آذربايجان توسط ارامنه حدود 
  [ 2 ]. داده و در ساير شهرهاي آذربايجان به صورت آوارگان جنگي زندگي مي كنند 

تقيم، اين منازعه باعث از بين رفتن مناسبات و روابط اقتصادي تنگاتنگ و گسترده عالوه بر اين پيامدهاي مس
باقي مانده از دوره شوروي سابق شد كه تأثيرات منفي بسيار زيادي بر نحوه معيشت، سطح زندگي و رفاه عمومي 

ر باعث تداوم و وجود جمعيت كثيري از مهاجران سرخورده و عصباني در هر دو كشو. مردم دو كشور گذاشته است
ها  تعميق نگرش خصمانه در بين  هر دو جامعه شده است كه پس از گذشت حدود يك دهه از پايان درگيري

بنابراين نگارنده در [3].  ها و مذاكرات صلح به شمار مي رود  هنوز به عنوان يك عامل اساسي در ناكامي تالش
چگونگي ) الف: نه اي و اينترنتي با پاسخ به اين دو سؤال كهاين مقاله بر آن است كه با استفاده از منابع كتابخا

باغ و جمعيت كثير دياسپوراي حاصل از جنگ بر گسترش فقر، قاچاق انسان و مواد مخدر،  تأثيربحران ناگورنو قره
مهاجرت نخبگان و نيروي كار، مختل شدن روابط اقتصادي  و به طور كلي تنزل سطح اقتصادي دو كشور 

چگونگي تأثير پيامدهاي فوق الذكر بر تداوم بحران و ناامني؛ به تبيين چيستي و ) و ارمنستان؟ بآذربايجان 
  .ناامني بپردازد-چرايي سيكل چرخشي بحران
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  امنيت انساني و نقش مديريت بحران در حوادث 
 مورد مطالعه تهران: ترقبهغير م

  
  1محسن سقاييدكتر 

  
 ميليـون   18  بـه مـرز    1400سـال  تهران كالن شهري است كه طبق برآوردهاي انجام شده، جمعيت آن تا           

 آيا اين شهر در آن زمان توان سرويس دهي به ايـن جمعيـت عظـيم را خواهـد داشـت؟                    . نفرخواهد رسيد 
 تراكم بيش از حد جمعيت، آلودگي شديد هوا و ترافيـك            :مواجه است تهران با چهار مشكل عمده و بزرگ        

جاست كه سه مشكل را مي توان با كمي تـالش و صـرف              له اين ، مشكل تأمين آب و زلزله، اما مسأ       سنگين
و  تنها مشكل زلزله باقي مي ماند كه امنيت ساكنان تهران را تهديد مي كنـد              . مقاديري هزينه برطرف كرد   
هـا ي الزم، بـروز خـسارت را در          قط مي توان پيشگيري كرد و با برنامـه ريـزي          راه حل ريشه اي ندارد و ف      

 .صورت وقوع زلزله كاهش داد
امـا جلـوگيري از خطـرات احتمـالي آن          . جتناب ناپـذير اسـت    يك پديده طبيعي است كه وقوع آن ا       زلزله  

ه مـي سـازيم چگونـه    مشروط به اينكه بدانيم در كجا زندگي مي كنيم و آنچه را ك      . اجتناب پذير مي باشد   
  بسازيم؟

روي آن   در تهران از لحاظ ساختار زمين شناسي بر روي پي سنگ دوران سوم زمين شناسي قرار گرفته و                
هـاي آذريـن    متر وجود دارد كه جنسيت آن همان توده هاي سنگ   1200اليه هاي رسوبي به عمق حدود       

اين شرايط به لحاظ كم قدرت بودن پايه هاي         . كنگلومرا است و از شمال تا جنوب تهران را در بر مي گيرد            
هـاي فـراوان و   هـا و سـيالب   اين موارد به اضافه وجود گسل . هاي خاصي دارد  پوسته اي شهر تهران ويژگي    

هاي زيرزميني شرايط خاصي را  بوجود آورده و الزم است كه تمام كارهاي عمراني و اجتماعي شهر                  آبرفت
هاي اصلي تهـران و پيرامـون آن        گسل. شاوران جغرافيايي صورت گيرد   تهران با نظارت دقيق مهندسان و م      

 گسل شمال و جنوب ري و كهريزك، البته كانون نـا            ،گسل شمال تهران   شاهرود،    ،گسل آبيك : عبارتند از 
در سالهاي اخيـر    . مشخص اين گسلها موجب شده است تا تمام مناطق تهران در يك دايره قرمز قرار گيرد               

هاي جديد سـاز بـر پوسـته شـهر            بي رويه و هجوم وزن بسيار سنگين برجها و آپارتمان          ساخت و سازهاي    
وقوع چنين حوادثي بيشتر امنيـت      . باعث نگراني  متخصصان فن نسبت به آينده اين كالن شهر شده است            

چنـان از   به دليل اينكـه در مكانهـاي جنـوبي و مركـز شـهر هـم               . شر مستضعف جامعه را تهديد مي كند      ق
هاي قديمي و بناهاي فرسوده استفاده مي شود و بـا توجـه بـه تـراكم زيـاد جمعيـت در چنـين                       انساختم

) خطـر پـذيري   (هـاي اخيـر ريـسك        در سـال  . مناطقي پيامدها و خسارات هر حادثه چند برابر مـي شـود           
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كـالن  . سـوانح غيـر مترقبـه افـزايش يافتـه اسـت            شهرهاي بزرگ ايران به ويژه تهران در برابـر حـوادث و           
 هرتهران از آن جهت كه پايتخت كشور و يكي از عمده ترين شـهرهاي اسـالمي در جهـان مـي باشـد از                      ش

هاي آينده نيز هماننـد      سال در اهميت ويژه اي در سطح ملي و بين المللي و جهان اسالم برخوردار است و              
ان علـوم   كارشناسـ  .گذشته نيروي محركه توسعه اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي كشور خواهـد بـود             

كه سه گسل در    . گسل در اين منطقه مي دانند     15عامل اصلي وقوع زلزله در تهران را وجود          زمين شناسي 
د آنهـا معتقدنـد كـه در اثـر           ريـشتري را دار    7زلزله اي باقدرت    اين ميان هريك به تنهايي پتانسيل ايجاد        

 كشته در اثر اين زلزله به جـاي          ميليون 5/1زلزله تهران بيش از يك ميليون ساختمان تخريب و قريب به            
  :ر تهران داشته باشيم بايد بگوييم ريشتري در شه7اگر بخواهيم تجسمي از زلزله . مي ماند

 علمك گاز براي انتقال گاز به درون خانه ها وجود دارد كـه در اثـر فـشارهاي زلزلـه و      300000 بيش از    -
 باال مي باشد و اين عمق فاجعـه را چنـدين برابـر          شكسته شدن هريك از آنها احتمال انفجار در آنها بسيار         

  .ميكند
  .شهر تهران بخصوص بافت فرسوده آن در جنوب تهران نابود خواهد شد % 70 تا 60 تقريباً -
  . آب شرب و فاضالب به دليل تركيدن لوله ها همچون سيالب به هر كجا راه مي يابند-
اممكن شده و تنها از راه هوا امكان خدمات رساني وجود           ، خدمات رساني ن   ها مسدود شده  ها و خيابان  راه -

  .دارد
، هـاي فرسـوده شـهري      جمعيت چند ميليوني، بافت   . گرددمي آنجه موجب تشديد آسيب پذيري اين شهر      

هـاي   هـا و شـيب     هايي با مصالح غير مسلح و معابر باريك بويژه در منطقه جنوب تهران، بريدگي              ساختمان
وجود كارخانه هـاي   ،هاي برق فشار قوي مال شهر، وجود لوله هاي گاز و كابلتند به خصوص در حاشيه ش 

هاي نظامي درون شهري است كه در صورت وقوع زلزله هريك از عواملي             توليد كننده مواد سمي و پادگان     
از اواخر قـرن گذشـته      . كه ذكر شد موجب تلفات سنگين انساني و خسارات فراوان اقتصادي خواهد گرديد            

در حـال    هـا در كـشورهاي توسـعه يافتـه و          طه خسارت و تلفات زياد سوانح طبيعي، توجه سـازمان         به واس 
در واقـع   . كار اين سوانح و ايجاد تمهيداتي براي مـديريت بـر آنهـا گرديـد               توسعه معطوف به شناخت سازو    

ثـر بخـش    مديريت بحران فرايند كاهش خطر پذيري سانحه با استفاده از منابع ضد بحـران بـه گونـه اي ا                   
هاي مديريتي ، تدوين استراتژي مناسـب ، پـيش نيـاز هـايي بـراي انجـام بهينـه                     استفاده از مهارت  . است

بدين منظور در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي وتوصيفي و كتابخانه اي، به               . مديريت بحران مي باشد   
ر شهر تهران پرداخته و نتايج بدست       تحليل نقش مديريت بحران در حوادث غير مترقبه با تاكيد بر زلزله د            

هاي كاهش آسيب پذيري تهران دربرابرزلزلـه فعاليـت سـازمان           ترين راه حل  آمده مشخص مي كننداز مهم    
هاي مرتبط با مديريت بحران، افزايش آگاهي مردم        مديريت بحران شهري، سازماندهي و هماهنگي سازمان      

 .و مقاوم سازي سازه ها در برابر زلزله مي باشد
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  : زبان فارسي
  جايگاه و تأثير آن در امنيت انساني در غرب آسيا

  
 1حسن اماميدكتر

  
از همين رو در مباحث مربوط به هويت و بحران هويت به عنـوان يكـي   . زبان يكي از مؤلفه هاي اصلي هويت است  

از جنبه هاي نرم افزاري     از بحران هاي چهارگانه سيستم سياسي و بالمĤل مباحث مربوط به امنيت انساني به ويژه                
  . امنيت و امنيتِ نَرم جايگاه عمده اي دارد

در بخش هـاي مختلـف      . به نقش زبان در وفاق و همدلي بين اقوام مختلف واقف بوده است             بي شك از ديرباز بشر    
زبـان فارسـي بـه    . كتاب مقدس به ويژه در عهد عتيق در جريان ساختن برج به همين موضوع اشـاره شـده اسـت     

ان زبان مشترك بخش وسيعي از غرب آسيا در طول تاريخ ابزاري در جهـت همـدلي و يكپـارچگي ملـل ايـن                        عنو
اگر ناهمزباني را عاملي در جهت شكاف تمدني و برخورد و كشمكش و در نهايت ناامني ببينـيم                  . منطقه بوده است  

سداشت زبان و وحدت زباني در جهت       ، آنگاه به اهميت پا    ي نيز بعضاً مؤيد اين مدعا است      كه شواهد تاريخ   چنان –
بر پايه اين رهيافت مي تـوان بـه تبيـين علـل و              . افزايش ضريب امنيت ملي، منطقه اي و بين المللي پي مي بريم           

تاريخ چندهزارساله منطقه گواهِ اين ادعا است       . فرايند جنگ و ناامني و بحران هاي متوالي از رهگذر زبان پرداخت           
  .رگيري ها در بين ملل همزبان منطقه بوده استكه كم ترين نزاع ها و د

اگر به جغرافياي سياسي منطقه در دوره مادها و هخامنشيان و اشكانيان نگاه كنيم هرگز جنگ و نبردي بين ملل                    
انقراض شاهنشاهي هخامنـشيان توسـط اسـكندر مقـدوني انجـام گرفـت و حكومـت                 . همزبان اتفاق نيفتاده است   
شكـست ساسـانيان و تـسلط اعـراب بـر           . اهي هخامنشيان گرديد، منشأ يوناني داشت     سلوكيان كه جايگزين پادش   

در دوران معاصر نيز نزاع هاي منطقه اي        . بخش اعظمي از غرب آسيا، از همين رهيافت قابل بررسي و تبيين است            
برخورد و ناامني   بيشتر بين اقوام ناهمزبان رخ داده است و ادعاهاي برتري وكهتري زباني از جمله مايه هاي عمده                  

  . در اين سامان بوده است
قدرت هاي استعماري نيز با شناخت كافي و بهره برداري از زبان به عنـوان يكـي از مؤلفـه هـاي مهـم هويـت، از                           
اختالفات زباني در جهت تشديد بحران هويت و گسترش تفرقه و ناامني به منظور رسيدن به اهداف نامشروع خود                   

يلي عراق عليه ايران كه باتحريكات قدرت هاي بزرگ جهاني آغاز شد و به مدت هشت                جنگ تحم . سود جسته اند  
زيست محيطي برجاي    –برد و عوارض جبران ناپذير در ابعاد گوناگون امنيت انساني            سال منطقه را در ناامني فرو     

در نبـرد طالبـان و      .  عجـم بـود    -نهاد از نمونه هاي بارز بهره برداري دشمنان ملل منطقه از شـكاف زبـاني عـرب                  
مجاهدين نيز عامل زبان نقش مهمي ايفا مي كرد و طالبان با برجسته كردن اختالفات زبـاني و قـومي، توانـستند                      

  . پشتون ها را عليه مجاهدين فارسي زبان برانگيزانند
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آسيب شناسي امنيت انساني در كانون اصالح و تربيت 
  تييابي مشارك مسئلهنتايج كارگاه : استان كرمان

  
  1دكتر سيامك زند رضوي

  
 كشور عضو 191نامه حقوق كودك كه در دهه پاياني قرن بيستم به امضاء نمايندگان  اساس پيمان بر

نامه ده  تصويب نهايي اين پيمان . سال سن هستند18كودكان شهروندان تا . سازمان ملل رسيده است
احت خود را براي دفاع از حقوق كودكان از سال به درازا كشيد و در اين فرايند بسياري از مواد آن صر

 سال تقليل يافت و يا به قوانين 15 سال به 18دست داده به عنوان مثال در موادي از آن سن كودكي از 
موجود در كشورهاي عضو ارجاع داده شد و در هنگام تصويب نيز بعضي كشورها از جمله جمهوري 

صرف نظر از وضعيت مناقشه انگيزي كه به جهت . ه اندطور مشروط امضاء كرده را ب اسالمي ايران آن
امضاء مشروط پيمان نامه پديد مي آيد كه در عمل به معني، عدم تالش براي اصالح قوانين موجود در 

با اين حال صرف امضاء آن مبنايي حقوقي براي سنجش وضعيت . جهت انطباق با پيمان نامه خواهد بود
.  حق رشد، حق امنيت و حق مشاركت در آن كشور را فراهم مي آوردحق بقاء،: كودكان در چهار عرصه

مشاركتي كه با حضور جمعي از   پژوهشي، مسئله يا بي-گاه آموزشيدر اين مقاله نتايج يك كار
در كانون اصالح و تربيت » تسهيل گر«كارشناسان اداره كل بازرسي استان كرمان و پژوهشگر به عنوان 

ست مطرح شده است و نشان مي دهد چگونه بخشي از حقوق كودكان مذكور شهر كرمان برگزار شده ا
: 4ماده .آنچه بيشترين نفع را براي كودكان دارد: 3ماده :بطور منظم و مستمر نقص مي شود كه عبارتند از

جدا شدن از پدر : 8ماده مليت داشتن نام و: 7ماده نامه حقوق كودك براي همه كودكان اجرا شدن پيمان
آزادي دسترسي به : 13ماده، امكان ابراز عقيده : 11ماده، پيوستن كودكان به خانواده: 10ماده ،ومادر

كمك به : 20ماده، منع بدرفتاري با كودكان: 19ماده، احترام به محيط خصوصي: 16ماده، رسانه ها
شتي و برخورداري از امكانات بهدا: 24ماده، حقوق كودكان پناهنده: 22كودكان فاقد سرپرست، ماده

دسترسي به انواع بيمه ها، : 26، مادهزير نظر گرفتن موقعيت كودك براي تحقق حقوق او: 25ماده، پزشكي
فراهم بودن امكان : 31ماده، امكان تحصيل براي كودكان: 28ماده، شرايط الزم براي رشد كودك: 27ادهم

، دكان در مقابل مواد مخدرحمايت از كو: 33ماده، جلوگيري از بيگاري : 32ماده، بازي براي كودكان
، حمايت از كودكان آسيب ديده : 39ماده، ابد و اعدام براي كودكان جلوگيري از شكنجه، حبس: 37ماده
نامه   افراد مرتبط با كودكان با پيمانسازي آشنا: 42ماده، نحوه برخورد با كودكان قانون شكن: 40ماده

  .ري منظم را ايجاب مي كند ضرورت مداخله بشر دوستانه با سازكا، حقوق كودك

                                   
  ir.ac.uk.mail@Srazavi:  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان1
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  امنيت مرزها  ها درامنيت انساني و نقش آن
  در قرن بيست يكم

  
  1عماد رايانپور

  فرحناز مايل افشار
  

وقوع پيوسته ، تحوالت چشمگيري در سطح جهان به21، و با آغاز قرن1989با پايان جنگ سرد در سال 
طور كه همان. ت تغيير در مفهوم سنتي امنيت بوديكي از اين تحوال. كه قابل قياس با هيچ دوراني نيست

اما با تغيير  ،ها بودها و حكومتدر قرن گذشته شاهد بوديم امنيت نظامي همواره در اولويت دولت
 از حالت نظامي به غير نظامي، اولويت هاي امنيتي نيز به تبع آن تغيير يافت و 21تهديدها در قرن 

اين اگر در دوران جنگ سرد خاك،   افزون بر. ت انساني مطرح گرديدمسائل انساني يا به عبارتي امني
عنصر اصلي و سرزمين، روح اصلي مطالعات ژئوپليتيك را تشكيل مي داد، امروزه با تغيير و مطرح شدن 

هاي نظامي هم بايد در جهت اهداف انساني هاي جديد در مورد تهديدها، اين واقعيت كه استراتژينگرش
 اين تهديدات مستقيماً مسائل انساني 21قرن   كنند بايد مد نظر قرار گيرند، چرا كه دراقتصادي حركت

  .را هدف قرار داده اند
 هاي امنيتي از حالت نظامي به انساني،با تغيير نگرش. اين جا آغاز مي شود بحث اصلي اين نوشتار از

براي اثبات اين ادعا كافي است . ديدعمكردهاي مؤلفه هاي وابسته نيز دچار تحول گر طبيعتاً بسياري از
يكي از مسائلي كه تغيير مفهوم امنيت مستقيماً . نگاهي به تغيير عملكرد مرزها در قرن حاضر بيافكنيم

در قرن بيستم، مرزهاي سياسي به عنوان نقاط تماس، . مرزها هستند  ،اردروي عملكرد آن تأثير مي گذ
اقتصادي در سطح بين الملل بر عهده داشتند و  ،ياسي اي در شكل دهي به مناسبات سنقش برجسته

از آنجا . درگيري ميان كشورهاي همسايه مي شدند طور مكرر باعث تنش و هطبيعي بود كه در اين ميان ب
ها نيز تنها با رويكردهاي بنابراين تأمين امنيت آن، كه تهديدات مرزي عمدتاً نظامي و با اهداف نظامي بود

  .نظامي ممكن بود
 آن، معيارها و مسائل جديدي جهت اما امروزه ماهيت تهديدات مرزي دگرگون گرديده و در راستاي

از ت مفهومي امنيت و ماهيت تهديدات به عبارت بهتر با تغييرا. مقابله با اين تهديدات مطرح گرديده است
ارتباط بودند نيز حالت نظامي به حالت انساني، بسياري از مسائلي كه با رويكردهاي سنتي امينت در 

در حقيقت آن چه كه امروزه همه درباره آن متفق القول هستند اين است كه  .دستخوش تحول گرديدند
داشتن مرزهاي مطمئن و امن در اجراي سياست حسن همجواري و اعمال حاكميت دولت در هر كشوري 

                                   

  . كارشناس ارشد جغرافياي سياسي،كارشناس ارشد سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا 1
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پيچيدگي مسائل مرزي در نقش كليدي و هدايت كننده داشته و از كاربرد وسيعي برخوردار مي باشد و 
  .تر مي سازدعصر كنوني ضرورت توجه به ابعاد گوناگون آن را خصوصاً از بعد امنيتي بيشتر نمايان

به آن در مرزها دچار هاي وصول اما نكته اي كه بايد در نظر داشته باشيم اين است كه حفظ امنيت و راه
 وصول امنيت، ابزار نظامي بوده بايد علت  را در  مثالً اگر در دروان جنگ سرد تنها راهتحول گرديده،

در عين حال عيني  شرايط استراتژي هاي آن دوره جستجو نمود چرا كه تهديدات تنها جنبه نظامي و
اما در قرن بيست و يكم با تغيير  .داشتند بنابراين استفاده از تسليحات نظامي، معقول و قابل توجيه بودند

به همان ميزان پيچيده و متفاوت  هاي وصول به امنيت نيز يز تهديدات، راهها و ندر اهداف استراتژي
گرديده است و استفاده از همان شيوه گذشته نه تنها كاربردي نخواهد بود بلكه باعث افزايش درگيري ها 

در  خصوصاً–بنابراين توجه به معيارهاي جديد امنيت چقدر براي رهبران يك كشور .خواهد شد
خصوصاً كشورهايي كه از تجانس قومي و فرهنگي برخوردار ، مهم و سرنوشت ساز خواهد بود  - خاورميانه

  . نيستند، حياتي مي باشد
مرزها داراي عقبه  هايي كه در خارج ازوجود قوميت. امروزه در مرزها با تهديداتي متفاوت روبرو هستيم

نسبت به مركز وضعيت نامطلوبي دارند ...   وامكانات رفاهي مي باشند و از آنجا كه عمدتاً از نظر اقتصادي،
 . بحران مي كنندو از مسير امواج توسعه دور هستند، با كوچكترين بهانه اي منطقه مرزي را دچار تنش و

شرايط را جهت قاچاق كاال،  هاي شديد اقتصادي است، يا وجود بيكاري گسترده كه ناشي از محروميت
توسعه انساني و  .سأله مشكالت امنيتي در مرزها بوجود آورده استفراهم ساخته كه اين م...  انسان و 

به عبارت بهتر مناطقي كه . امنيت انساني، تأثيرات مستقيمي بر فرآيند تحقق امنيت در مرزها مي گذارد
داراي شاخص هاي باالي توسعه و امنيت انساني هستند طبيعتاً از نظر ضرايب امنيتي مرزي نيز در مرتبه 

  .قرار دارندباالتري 
تغيير در مفهوم امنيت دقيقاً در چه زمينه هايي : در اين مقاله، هدف اصلي پاسخ به اين سؤال اصلي است

  رخ داده است و اين تغيير چه ارتباطي با تغيير در واژه ژئوپليتيك توسط ژئواكونومي داشته است؟
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 متقابل امنيت انساني و حقوق بشر با تأكيد بر طةراب
  هاي چندمليتيتفعاليت شرك

  
  1جواد جاويد محمددكتر 

  2سميه سادات ميري لواساني
  

ها و هر موجود ديگري است كه مي تواند در نظام  ها، شركت امنيت نياز بنيادين جوامع، افراد، دولت
امنيت انساني كه با جنبه هاي مختلف حيات انسان . جهاني روابطي را برقرار سازد يا فعاليتي را انجام دهد

. در درجه نخست ناظر به جنبه هاي فردي در زندگي شخصي و خانوادگي افراد مي باشد: و كار داردسر 
سپس در مرحله دوم جنبه هاي اجتماعي كه شامل جنبه هاي محيط زيستي، اقتصادي، ارتباطات و 

ها امنيت امنيت انساني مؤلفه هاي مختلفي را شامل مي گردد كه يكي از آن. توسعه است را در بر مي گيرد
گرچه امنيت به عنوان يكي از حقوق به طور خاص در اسناد بين المللي حقوق بشر . اجتماعي انسان است

درج گرديده است، در عين حال بسياري از ديگر حقوق بشري نيز ذيل واژه امنيت به معناي عام قرار مي 
در ). امنيت كاري(ق بر كار ، ح)امنيت زيستي(، حق بر محيط زيست )امنيت غذايي(حق بر غذا : گيرند

هاي  امروزه شركت. اينجا، هدف بررسي رابطه حقوق بشر و امنيت انساني در معناي عام مي باشد
چندمليتي به عنوان يكي از فعاالن در عرصه بين المللي شناخته شده اند كه فعاليت هاي آنان تأثيرات 

به همين دليل گرچه اين . مي گذاردزيادي بر محل فعاليت آنان، مردم محل و حتي دولت برجاي 
ها طرف اصلي كنوانسيون هاي بين المللي نيستند، سازمانهاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد  شركت

را براي نحوه رفتار حقوق ) در واقع توصيه هايي(يا سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، دستورالعمل هايي 
ه اند ن خود شركت ها مجموعه هاي داوطلبانه را تنظيم كردبشري اين شركت ها وضع كرده اند، همچني

  .بر رفتار آنها استكه به مثابه منشور اخالقي 
بسيار اتفاق مي افتد كه اين شركت ها با فعاليت هاي خود، حقوق مختلف بشري افراد را متأثر مي سازند، 

 زندگي خود و كاهش يا افزايش از آلودگي محيط زيست گرفته تا جا به جايي اجباري افراد بومي از محل
جمعيت شاغل بومي و يا حتي تأثيرات مثبت يا منفي بر فرهنگ و توسعه منطقه محل فعاليت را شامل 

با اثبات و فرض وجود رابطه بين امنيت انساني و حقوق بشر، در اين نوشتار سعي مي شود كه . مي شود
مناطق مختلف، به بررسي چگونگي و ميزان هاي چندمليتي در  با بررسي چند مورد از فعاليت شركت

رابطه بين رعايت حقوق بشر از سوي اين شركتها در تأمين امنيت مردم محل فعاليت و نيز تأثير امنيت 
خصوص بررسي اين  هب. ها پرداخته شود اجتماعي انساني در ميزان رعايت حقوق بشر از سوي اين شركت

                                   
  ر گروه فلسفه و دين، كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو، دانشگاه شهيد بهشتياستاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران، مدي 1
   com.yahoo@2000l_somayeh: دانشجوي دكتراي حقوق بين الملل دانشگاه تهران، بهشتي2
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هاي چندمليتي تا  بشري در حوزه اقتصادي توسط شركتموضوع مهم جلوه مي نمايد كه رعايت حقوق 
چه ميزاني در تأمين امنيت انساني مردم محل فعاليت آنها نقش ايفا مي نمايد و دولت محل فعاليت 

هاي توسعه اي حاكم بر عملكرد اين  چگونه مي تواند و تا چه حدي بايد در تعيين ضوابط و سياست
هاي چند  اين اساس شكل گرفته كه شركت وض اين نوشتار بردر حقيقت مفر. ها دخالت نمايد شركت

ال اصلي با سؤ. منيت انساني شهروندان مي باشدمليتي يكي از نمودهاي تجلي تعامل حقوق بشر و ا
رويكردي اكتشافي قصد دارد ضمن روشن نمودن اين روابط از صحت و سقم نظريه هاي موجود كنكاش 

  .نمايد
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  ر آن بر امنيت ثيو تأفرآيند جهاني شدن 
  شهر و شهرنشيني غرب آسيا

  

  1گيتي صالحي اصفهانيدكتر 
  

 شـروع   90جهاني شدن فرآيند چند بعدي و پيچيده اي است كه به نظر عـده اي از صـاحبنظران از دهـه                      
شده است و با انقالب اطالعات و پيشرفت تكنولوژي شتاب بيشتري به خـود گرفـت و تمـام عرصـه هـاي                       

و سياسي را در نورديده به طوري كه امروزه هيچ كشوري نمي تواند از پيامد هـاي آن                  اقتصادي، اجتماعي   
جهـاني شـدن در تمـام       . ها دارد  اما چگونگي برخورد با اين پيامدها بستگي به سياست دولت          .مصون بماند 

ته اسـت و    ثير گذاشـ  شهر و شهرنشيني تأ    و... و فرهنگ، ايده ها   تقسيم كار،  توليد، ها نظير اقتصاد،   فعاليت
در دنياي جهاني شده كنوني، شهر به عرصه كانوني رقابت تبديل شده و در اشكال گونـاگونش بـه عنـوان                     

در عين حال موضوعات نگـران كننـده در شـهر و شـهرگرايي              . مكان اصلي جهاني شدن شناخته مي شود      
  .انسان را در معرض چالش ها و تغييرات شگرفي قرار داده است

سعي مقاله بر اين است كه به بررسي اثرات جهاني شدن بر امنيت شهر و شهرنـشيني در                  با توجه به اينكه     
غرب آسيا بپردازد مي توان بيان كرد كه جهاني شدن در برخي حوزه ها باعث كشمكش بين شهر و روستا                    
گرديده و منجر به واكنش هاي شديد شده است در اين ميان بايد گفت كه در عصر جديد تجمع امكانـات                     

دسترسي انسان به منابع اطالعاتي جريان هاي سرمايه گذاري باعث گسترش هر چه بيشتر شهرها                فاهي،ر
به  . در صد جمعيت كره زمين در شهرها زندگي خواهند كرد          79،2025به طوري كه در سال       .خواهند شد 

 وجـود بايـد     بـا ايـن    .عنوان مثال امروزه متخصصان دنبال طراحي شهرها و خانه هاي الكترونيكي هـستند            
جهاني شـدن در عـين فـراهم        .گفت كه جهاني شدن براي شهرها نه خير مطلق است و نه شر مطلق است              

فرصـت هـاي     آوردن تهديدات امنيتي براي شهرها و كشورها كه برخي از آنها با هزينه هاي گزافي اسـت،                
ز سـوي ديگـر جهـاني       ا .مناسبي را براي توسعه و تحكيم قدرت ملي كشورها و شهرها فراهم ساخته است             

شدن في نفسه نمي تواند موجب تضعيف شهرها شود و با مقتضيات جديد كـالن شـهرها بـه ويـژه كـالن                       
بـه طـور    در جذب سرمايه هاي خارجي و نخبگـان و           شهرهايي كه شكل جهان شهري به خود مي گيرند،        

  . ثر خواهند شدكلي در رشد اقتصاد كشور مؤ
لذا كشورها و شـهرها جهـت       . تقال اطالعات، كاال و سرمايه شده است      فرآيند جهاني شدن موجب تسريع ان     

جذب سرمايه و دانش و تكنولوژي پيشرفته با يكديگر رقابت خواهند كـرد و در ايـن ميـان كـالن شـهرها                       
اين امر يعني تـراكم و تجمـع سـرمايه و امكانـات در شـهرها باعـث افـزايش                  . نقش كليدي خواهند داشت   

ثيرات جهاني شدن بر شهر و شهرنـشيني در         ي خواهد شد و آنچه مسلم است تأ       شينجمعيت شهر و شهر ن    

                                   

   com.yahoo@salahi-Gity : استاديار گروه جغرافيا دانشگاه پيام نور مركز ساوه1
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دولت هاي مختلف يكسان نيست و به همين دليل واكنش هاي دولت در اين ارتباط نيـز متفـاوت خواهـد            
لذا شناخت نسبي از اين پديده باعث مي شود آثار منفي آن كنار گذاشته شود و از آثار مثبـت بيـشتر                      .بود

روش مطالعه توصيفي و با استناد به اسـناد كتابخانـه            .ردد و بتوانند امنيت را بيشتر بوجود آورند       استفاده گ 
  .اي، و مراجعه به سايت هاي اينترنتي است

  
  منابع 
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  . شهريور4، دوشنبه 2821شماره 

  .21شماره  مجله راهبرد، .چشم اندازهاي جغرافيايي در عصر جهاني شدن ).1380( زهرا پيشگاهي فرد،.3
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   ارتباطات جهاني و امنيت انساني،اقتصاد سياسي
  

  1منصوره ارجمندي فرد
  
ثر انـسان در تمـامي      پي آن مـشاركت معنـادار و مـؤ         ها و در  مين نياز نيت و استقالل انساني به معناي تأ      ام

 ها و سطوح ملي، محلي، منطقه اي و جهاني مي تواند به بهترين وجه از طريق ارتباطـات جهـاني و                      عرصه
اگرچه ارتباطات جهاني به دليل اقتصادي سياسـي آن         . تقويت و گسترش حوزه عمومي جهاني محقق شود       

 منظـور  تواند مانعي جـدي بـراي ايـن    محصوالت آن، خود مي  يعني نظارت و مالكيت خصوصي بر ابزارها و       
باشد و حوزه عمومي نيز به دليل زير ساخت ها و ايده هاي انحصاري و ناموزون فعلي آن بـستري مناسـب               

  . جهت گسترش نا امني انساني شود
هاي رئاليسم و ليبراليسم با محـور قـرار دادن روابـط بـين دولتـي و امنيـت       اين در حالي است كه رهيافت   

كيد  سوي ديگر منفعت گرايان نيز با تأ       از. امنيت الزم دانسته اند   دولت، حضور دولت را جهت ايجاد نظم و         
هاي خصوصي و وابـسته بـه        دولت و شركت   )نئوليبراليسم(و منفعت خصوصي     )مركانتليسم(بر منافع ملي    

كيـد بـر چهـار      اين ميان مكتب نئوليبراليسم بـا تأ      در   .ده هر گونه نظم اجتماعي مي دانند      دولت را سامان    
كـاال  –ي، خصوصي سازي، حذف نظارت دولت و در عرصه ارتباطـات و فـن آوري اطالعـات                  اصل آزاد ساز  

  ). 1(مخاتراتي را براي امنيت انساني به دنبال داشته است  سازي اطالعات، مشكالت و
آيد و اذعان مـي      موضوع آشنايي كه از اقتصاد سياسي برمي      . است )جامعه سالم (لوازم يك    امنيت انساني از  

اي ايجاد نهادهاي محلي، ملي، منطقه اي و جهاني ارضاي نيازهـاي انـساني بـه تنهـايي كـافي                    كه بر  دارد
 .ينـدها و نهادهـا نفـوذ داشـته باشـيم     نيست، بلكه ضروري است به شيوهاي معنادار در اين سـاختارها، فرا        

يندهايي است كه   ايجاد نهادها و فرا    نيازهاي انساني و   بنابراين امنيت انساني در تالش براي ارضاي حداكثر       
اين مساله محور اصلي مباحث سياسي دوران معاصر بوده است همچنان كـه             ،  بدين منظور مناسب هستند   

مجموعه اي از نهاد هاي جهاني و منطقه اي در ده هاي اخيـر قـدرت و توانـايي خـود را بـسط داده و بـه                            
 پاسخ گويي به شهروندان عادي بـه  توانند به طور روز افزون آن وظايف را بدون    درجه اي رسيده اند كه مي     

 ،آزادسـازي تجـارت   :از ئـوليبرال داراي سـه اصـل اسـت كـه عبارتنـد          سياسـي ن   اقتصاد ).2(انجام رسانند   
بازتـاب گـسترش ايـن       ،هاي تجاري ارتباطاتي عمده     تشكيل شركت . خصوصي سازي و حذف نظارت دولت     

نيت انيت انساني و منـافع عمـومي بـسيار مـضر            تحوالت ناشي از اين ايدوئولوژي براي ام      . ي است ژ  ايدئولو
بوده اند چراكه سلطه فاجعه بار قدرت هاي خصوصي بر ابزارهاي ارتباط جمعي را به دنبـال داشـته اسـت                     

ايده نيازهاي ارتباطاتي براين فرض استوار است كـه عملكـرد جامعـه دموكراتيـك منـوط بـه حـضور                     ).3(
 ي را ترويج مي كند كه ممكن اسـت بـراي مخاطبـان آشـنا              عنصري است كه مباحث تحليل ها و موضوعات       

                                   
   com.yahoo@1982.Aseman: ت دانشگاه پيام نور، مركز بم عضو هيأ1
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همچنين مشكل است به وجـود يـك دموكراسـي          . نباشد، اما براي ساختارهاي نهادهاي حاكم الزم هستند       
معنادار اذعان داشت در حالي كه ابزارهاي ارتباطاتي به شدت در خدمت آن دسـته از نهادهـاي خـصوصي       

اقتـصادي   ي خصوصي داراي منـافع سياسـي و       ه اين نهادها  جه به اينك  تو با. است كه بر آنها مسلط هستند     
بـه   ،رسانه كه تجارت محور باشـد     .  كشيد ديگر بايد برتحقق امنيت انساني خط بطالن      . خاص خود هستند  

بـدين   .ل با نيازهاي ارتباطاتي مردم اسـت      تقويت آن دسته از منافع خصوصي گرايش دارد كه در تضادكام          
هاي پخش رسانه در بخش عمومي بـراي اهـداف امنيـت و اسـتقالل انـساني مناسـب                   منظور برخي از الگو   

نظـارت   با اين وجود، ايده جامعه مدني درتمامي سـطوح نظـم جهـان صـرفا برمبنـاي مالكيـت و                   . هستند
بلكه نتيجه فعاليتهاي كساني است كه در جامعه مدني درگيـر           . برابزارهاي مهم ارتباطاتي استوار نمي باشد     

نام مي برند، كساني كه مـشغول  )ين افراد به عنوان گروهاي ضدنظام  آري ،هاپكينز و والرشتاين از ا     . هستند
اگرچه اين گـروه هـا كـامال        . بي و سيستم نظم موجود جهان هستند      به چالش كشيدن اشكال سلسله مرات     

باره مسائلي چـون    يكسان نبوده و اغلب داراي اهداف متناقض مي باشند، اما از ميان آنها گروه هايي كه در                
. حقوق كار حقوق زنان، محيط زيست و حقوق بشر فعاليت دارند، خواهان تقويت امنيـت انـساني هـستند                  

تحقق امنيت انساني منوط به اين است كه اين گروه هاي مختلف به چه ميزان بتواننـد منـافع عمـومي را                      
تـرين موانـع    ارها و رويـه هـايي كـه مهـم    ارتقاء داده و اشكال ارتباطات و نوع مباحث را عليه نهادها، ساخت     

ژئوپلتيـك و سـرمايه      _نيروي اصلي سامان ده نظم جهان         دو. تحقق امنيت انساني هستند، متحول كنند     
. به تدريج تقويـت مـي شـوند    ،تعارض با اهداف امنيت انساني است به وسيله اصولي كه در _داري جهاني  

به عنوان هدف معقـول و راهنمـاي سياسـت           ه منافع ملي را   ايد ،ان سياسي حاكم بر نظام بين دولتي      نخبگ
منافع مردم نيست، بلكه همواره همـان        ،نانچه در عمل ديده ايم منافع ملي      چ. گذاري ها، تقويت مي كنند    

بـه دنبـال     ،هـا  ت گرفته از شـركت    اري جهاني نشأ  سرمايه د  .اقتصادي حاكم است    نخبگان سياسي و   منافع
سـاختارها، نهادهـا و رويـه        .زهاي انسان يا تحقق استقالل نيـست       نيا ال ارضاء منفعت است و به دنب     و سود

تحقـق امنيـت انـساني      موانع اصلي    ، داري جهاني را به وجود آورده اند       هايي كه ژئوپلتيك حاكم و سرمايه     
  ). 4( هستند

 
  :منابع

 اقتصاد سياسي بين المللي، ناشر پژوهشكده امور اقتصادي). 1379( تقوي، مهدي -1
2- Held D.1995 Democracy and the Global order Cambridge Polity press 

  نظام ملي اقتصاد سياسي، شركت سهامي انتشار چاپ اول ). 1379( كاتوزيان، محمدعلي -3
  اقتصاد سياسي و امنيت انساني، پژوهشكده مطالعات راهبردي). 1381( بحراني، مرتضي -4
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 يستم سي با استفاده از فناورين انسايت امنيا مدل منطقهةيته
  ي خراسان جنوب استانيمطالعه مورد: )GIS (يايياطالعات جغراف

  
  1مهدي ضيائي

  
ها امنيت منحصراً بـه معنـاي         تا مدت . ايم   در مفهوم امنيت انساني بوده     عميق تحولي شاهد   اخيري    در دهه 

هـا    تـر بـه دولـت       ش مسايلي كـه بـي     شد،  خارجي تفسير مي  دشمنان  هاي    امنيت كشورها در مقابله با حمله     
اي كه از استقالل نسبي برخوردار بودند نيز نسبت بـه هـر           ملل در حال توسعه   . كرد تا مردم    ارتباط پيدا مي  

ها   كرد حساس بودند، در حالي كه براي بسياري از آن           ها را تهديد مي     اي كه هويت ملي آن      واقعيت يا مسأله  
جــرم،  ،بيكــاري، گرســنگي  باليــاي طبيعــي،يــد بــه بيمــاري،امنيــت بــه معنــاي حمايــت در مقابــل تهد

   .آميز بود  مخاطرهمحيط و سياسي سركوب، اجتماعيهاي  كشمكش
المللـي قـرار      هـاي بـين     سـازمان  ها و    ي دولت   هاي اخير مورد توجه فزاينده       در سال  انساني امنيتي    مسأله

ي   گـري و محـدوده      هـا از جنـگ و نظـامي        ي اخير اين مفهوم از تمركز بر دوري ملـت           در دهه . گرفته است 
ايـن مفهـوم شـامل      . هـا تغييـر يافتـه اسـت         هاي حقوق فردي برابر انسان      روابط ديپلماتيك به سوي مؤلفه    

زنـدگي  محيطي  ات تهديد كليهوضعيتي است كه در آن افراد از آسيب جسمي و رواني، ترس و اضطراب و            
  .شوند داشته مي  مصون نگه

شناختي و آب و هـوايي از       ، با توجه به خصوصيات زمين     ه در شرق ايران قرار دارد     جنوبي ك منطقه خراسان   
-است كه هر ساله در اثر وقوع مكرر بالياي طبيعي همچون سيل، زلزله، طوفـان               جمله  مناطقي در كشور    

گـردد و مخـاطرات زيـادي را جهـت          هاي منطقه اي ، خشكسالي و سرما، متحمل خسارات سـنگيني مـي            
  . آورده بوجود ميساكنين منطق

با در نظر گرفتن اين مفاهيم و مباحث جديد در مقوله امنيت انساني ، قطعاً مي بايست در زمينه ابزارهاي                    
. هـاي نـوين اسـتفاده نمـود       هـا و فنـاوري    هاي امنيت انساني نيز از روش     هاي ارزيابي مولفه  تحليلي و شيوه  

عات جغرافيايي كمك فراواني در ايـن خـصوص نمـوده           هاي تحليل فضايي سامانه اطال    گيري از قابليت  بهره
  .است

با توجه به ضرورت موضوع، در اين مقاله سعي گرديده با استفاده از قدرت مدل سازي بسيار باالي محـيط                    
. ، متدلوژي جديدي به منظور ارزيابي امنيت انساني معرفي و ارائه گـردد              GISسامانه اطالعات جغرافيايي    

ارزيـابي و بـرآورد تهديـدات امنيتـي         : مرحلـه اول  . رحله مورد اقدام قرار گرفته است     اين متدلوژي درسه م   
هـا و آمـاده     جمـع آوري اطالعـات و سـازماندهي آن        : انساني در محدوده منطقه مورد مطالعه، مرحلـه دوم        

 هـا تجزيه و تحليل فضائي اطالعات و نمـايش آن        :  و مرحله سوم   GISسازي اطالعات براي ورود به سامانه       
  . GISبا استفاده از سامانه اطالعات مكاني 
                                   

  com.yahoo@Ziaee_Meh:  عضو هيات علمي دانشكده هنر دانشگاه بيرجند1
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به همين منظور در اين مقاله ابتدا ساختار بندي مفهوم امنيت انساني در برخـورد بـا خطـرات محيطـي و                      
هاي مكاني تهديد امنيت انساني استخراج گرديـده و         بالياي طبيعي مورد بررسي قرار گرفته و سپس مولفه        

هـاي تهديـد امنيـت انـساني بـا        نقشه پهنه بندي هر يك از مولفـه  GISيگيري از سامانه اطالعاتبا بهره
بعد از اين مرحله با اسـتفاده از درصـدهاي   .  استان تهيه گرديده است     1:25000هاي پايه   استفاده از نقشه  

هـا و   هاي مختلف وزن دهـي شـده و بـا بـر روي هـم انـدازي اليـه                  سطحي بدست آمده، فاكتورها و مولفه     
در نهايت نقـشه  . گون بدست آمده است هاي مذكور، ميزان تهديد امنيت انساني در هر پلي  وزن استفاده از 

  .تهيه گرديده است)  جنوبيخراسان(پهنه بندي تهيدات امنيت انساني براي منطقه مورد مطالعه 
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  حقوق بشر و امنيت انساني
  

  1دكتر سيراهللا مرادي نوده
  

 بـه همـين دليـل،    . اسـت "بشربنيادين حقوق " و بارزترين مصاديق ترين  از مهم"  امنيت"بهره مندي از    
براي مثال، در شرايطي كـه      . بهره مندي از امنيت، پيش شرط تحقق و بهره مندي از هر حق ديگري است              

زندگي فرد مدام در معرض انواع تهديدها و ناامني هاي فيزيكـي اسـت، فـرد نمـي توانـد از هـيچ يـك از                          
اگر بناست افراد بتوانند با آسودگي نسبي از حقـوق انـساني خـود              . هره مند شود  حقوقش به نحو شايسته ب    

 ايمنـي مـي     ،"خـوف " بشر را در برابـر       ، امنيت در واقع   . بهره مند شوند، حق امنيت آنها بايد تضمين شود        
 مصونيت از مورد شكنجه قرار گرفتن،      مصونيت از  مصونيت از به قتل رسيدن،       " امنيت "بخشد،  مقصود از     

.  مـي باشـد    مورد تجاوز يا خشونت و تعرض فيزيكي قرار گرفتن        مصونيت از   مورد ضرب و شتم واقع شدن،       
رخورداري از هواي پاكيزه، آب سالم، خوراك و        حق ب  حق بهره مندي از حداقل امنيت اقتصادي،         همچنين،

نيت انـساني مـي      از مصاديق ام   هاي بهداشتي و پزشكي   پوشاك كافي، سرپناه مناسب و حداقلي از مراقبت       
و چـون ايـن     . سـت ها  انـسان  "بنيـادين حقـوق   " از جملـه     امنيت براي بـشر   و اين بدان معناست كه      باشد  

 شمول بدانيم استدالل درباره هر انساني صادق است، بنابراين مي توانيم اين حقوق را از جمله حقوق جهان               
)(Fali,1993.  

رابطه تعيين كننده اي وجود      از سوي ديگر     "ديحق آزا " از يكسو، و     "حق معيشت " و   "حق امنيت "ميان  
پـيش  .  ت كه در نگاه نخست به نظر مي آيد        رابطه پيچيده تر از آن اس     اين   حقيقت اين است كه      دارد ولي 

اما از سوي ديگر، تحقـق  . ها بهره مندي از حق امنيت و معيشت است شرط بهره مندي از تمام انواع آزادي     
 تـا حـدي متوقـف بـر تحقـق و تـأمين دسـت كـم پـاره اي از انـواع                        و تأمين حق امنيت و معيـشت نيـز        

به بيان ديگر،   . قائلين به تقدم نان و امنيت بر آزادي، غالباً اين نكته اخير را ناديده مي گيرند               . هاست آزادي
ميان حق امنيت و معيشت از يكسو و حق آزادي از سوي ديگر نوعي رابطـه متقابـل امـا نامتقـارن وجـود                        

 است، زيرا تأمين و تحقق حق امنيت و معيشت نيز تـا حـدي در گـرو تـأمين و                     "متقابل"ن رابطه   اي. دارد
 است، زيرا اگرچـه بهـره منـدي از حقـوق مربـوط بـه تمـام انـواع                    "نامتقارن"اما  . تحقق حق آزادي است   

 فقط در   بهره مندي از حق امنيت و معيشت است، اما بهره مندي از حق امنيت و معيشت                ها در گرو   آزادي
 معناي اين سخن آن است كـه تمـام          ).Lauterpacht,1950 (هاست گرو بهره مندي از پاره اي از آزادي       

هـا واجـد چنـان شـأني          دانست، فقط پـاره اي از آزادي       بنيادينها را نمي توان از جمله حقوق         انواع آزادي 
ن يـك حـق لزومـاً بـه معنـاي            بـود  " بنيـادي    "كـه در اينجـا      الزم به يادآوري است     البته باز هم    . هستند

 بودن آن نيست، بلكه صرفاً به اين معناست كه تحقق آن حق شرط الزم براي تحقـق سـاير                     "ارزشمندتر"
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ها در بالندگي و شكوفايي هنري و فرهنگي يك    از پاره اي از آزادي    مندي   بدون ترديد بهره  . حقوق انساني است  
حقـوق  "هـا را در زمـره         امر به تنهايي كـافي نيـست تـا آن آزادي           اما اين . جامعه نقش و ضرورت انكار ناپذير دارد      

مـي تـوانيم از      ها را، صرف نظر از تمام اهميتي كه دارند، فقط در صورتي              اين آزادي . ها قرار دهيم    انسان "بنيادين
  .)Verma, 1998 ( بدانيم كه بهره مندي از آنها الزمه استيفاي تمام حقوق ديگر باشد"بنيادينحقوق "جمله 

 تـامين   هـا  انـسان ترين پيمان هاي حقوق بشر كه توسط آن ها حقوق            از مهم عالوه بر اعالميه جهاني حقوق بشر،        
اجتمـاعي و    حقـوق اقتـصادي،   بين المللـي    ميثاق  :  شدند امضاء 1966مي گردد، دو پيمان مي باشند كه در سال          

حقوق " در  تر در باره حد و مرز قدرت دولت  دوم بيش  ميثاق. مدنيحقوق سياسي و    ميثاق بين المللي    فرهنگي و   
وظايفي كـه اجتماعـات     : ميثاق اول وظايف اقتصادي و اجتماعي را فرموله مي نمايد         .  است "براي آزادي شهروندان  

حقـوق  ":  بر يك اصل تاكيد دارند     ها ميثاقهر دو اين    . "حقوق اجتماعي "يعني  : سياسي در مقابل اعضايشان دارند    
 حقوق بشر زماني مي تواند به واقعيـت بپيونـدد         :  آمده است كه   ميثاقدر متن اين دو     . "هاي آزاد  ايدآل براي انسان  

ثير آن مناسبات هر كسي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنـين  أكه مناسباتي ايجاد شود كه تحت ت      
  .حقوق شهروندي و سياسي خويش لذت برد

ترين نگراني بشر در طـول   ترين و مهم   از بزرگ ...  ، تجاوز، نسل كشي و    جنگ، اغتشاش عالوه بر موارد فوق االشاره،      
هاي مادي و معنوي بي حـسابي را بـر حيـات              ناامني، نابساماني و هرج مرج خسارت      جنگ،. رود  تاريخ به شمار مي   

گـي  اي را در مسير ترقي و تكامل و هم زيـستي و هـم رن                هاي عمده   اند و چالش    فردي و جمعي بشر تحميل نموده     
ها و آرزوهاي دسـت نيـافتني انـسان در     به اين خاطر دسترسي به امنيت يكي از آرمان د،ان ها به وجود آورده انسان

 متفكـران و    .  نيز امنيت را به معناي فقدان جنـگ تعريـف كـرده انـد              برخي ها د و   آي   و حال به حساب مي      گذشته
 هاز پيشتازان اين عرصه بودنـد كـه در را       ... و، كانت و  دانشمنداني چون افالطون، ارسطو، اسپينوزا، كروسيوس، روس      

اين برداشت از دهه هشتاد به بعد در ادبيات  ).,Brierly, 1963 (اند صلح، عدالت، مدنيت و امنيت تالش ورزيده
 اقدامات و ابتكارات جديدي را به هدف ارتقاي فرهنگ صلح به كار            80المللي راه يافت و يونسكو در اواخر دهة           بين

ايـن  .  در ساحل عاج برگزار شد و رويكرد جديدي از صلح ارائـه داد    1989المللي صلح در جوالي       ست، كنگرة بين  ب
 يونسكو عمق و گسترش پيـدا كـرد و محورهـاي فرهنـگ صـلح بـه صـورت                    1993رويكرد در اجالس السالوادور     

سـي، گـسترش ارتباطـات و       ارتقاي آموزش و عمل به فرهنگ صلح، تقويت ساختار دموكرا         . مشخص تعيين گرديد  
وگـو     گفـت  ،المللـي، ارتقـاي حقـوق بـشر         هـاي بـين     المللي، تقويت همكاري    مبادالت فرهنگي در سطح ملي و بين      

اند كه به عنوان محورهـاي فرهنـگ          ها براي پيشگري از منازعات و صلح سازي بعد از منازعه، موضوعاتي             تمدن  بين
  ).1377شريفي طراز كوهي،  ( كيد قرار گرفتأرد ت يونسكو مطرح و مو1995 و 1993صلح در اجالس 
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  ين در قواني انسانيت گوناگون امنيهاهجلو
  يران اي اسالمي جمهور

  
  1دكتر محمد رضا ويژه

  
: ترين مقوله هاي حقوق عمومي است كه در دو جنبه مورد توجه قرار مي گيـرد                امنيت انساني يكي از مهم    

ف بـه   نخست به عنوان يكي از حقوق انساني كه شهروندان بايد از آن بهره منـد شـوند و دولـت نيـز مكلـ                       
.  دوم در قالب محدوديت حقوق شهروندان كه با تمسك به حق جامعه انجـام مـي گيـرد                  .رعايت آنها است  

الزم به ذكر است كه در جنبه ي دوم نيز امنيت براي حفظ حقوق شهروندان اعمـال مـي شـود امـا وجـه                         
تعهد ( لت است   اجتماعي آن مد نظر قرار مي گيرد و حفظ اين حقوق نيز به صورت تكليف بر عهده ي دو                  

بنابراين هر دو جنبه به نوعي مكمل يكديگر هستند و دو تعهد دولت با يكديگر هـم پوشـاني مـي                     ). مثبت
  . يابند
سترده تضمين نموده اسـت بـه        قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران امنيت انساني در مفهومي گ          22اصل  
 كنار امنيت جـسماني و مـالي مـورد          ي كه حق بر حريم خصوصي، امنيت شغلي و امنيت حقوق در           گونه ا 

 مصاديق امنيت جسماني و امنيت رواني گـرد هـم آمـده             22بدين ترتيب، در اصل     . حمايت قرار گرفته اند   
اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته مانند فرانسه مفهوم مضيقي از امنيت انـساني                  . اند

.  بازداشـت خودسـرانه مـورد تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت              لحاظ شده است و تنها امنيت جسماني يعني منع        
 و امنيت انساني در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بسيار پيشرفته و جـامع               22بنابراين، شمول اصل    

در كنار اين اصل، قواعد شرعي نيز كه در كنار نظم حقوقي وجود دارند به مثابـه تـضميني مـضاعف                 . است
  . ي روندبراي امنيت انساني به شمار م

اين روند به   . افزون بر آن، در قوانين عادي نيز به فراخور مورد امنيت انساني مورد حمايت قرار گرفته است                
 در رابطـه بـا امنيـت شـغلي كـارگر و قـانون حقـوق و آزادي هـاي                     1369ويژه در قانون كار مصوب سال       

ن اين جنبه هاي امنيت انساني كـم        در مقابل، به نظر مي رسد كه در برخي قواني         . شهروندي نمود مي يابد   
براي مثال، در حالت هاي گوناكون استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري كمتر امنيت              . رنگ هستند 

اين روند كـاهش توجـه بـه امنيـت انـساني در مقـررات       . شغلي كارمندان دستگاه اجرايي لحاظ شده است     
  .اجرايي نيز، جز در موارد استثنايي، ديده مي شود

اي هماهنگي تضمين امنيت انساني در سلسله مراتب قوانين جمهوري اسالمي ايران گريزي نيـست جـز                 بر
به مدد اين شاخص ها مي توان مفهومي عام و در           . اينكه ابتدا شاخص هاي امنيت انساني بازشناخته شوند       
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ي تغيير شـكل يابـد      عين حال انعطاف پذير از امنيت انساني ارائه داد كه به فراخور ارزش هنجارهاي حقوق              
وكارهـاي   بنـابراين ارائـه ي راهكارهـا و سـاز         . ولي در عين حال در چارچوب كلي امنيت انساني قرار گيرد          

در اين زمينه، استفاده از تجربه ي كشورهاي ديگر         . ارتقاي كيفيت حقوقي امنيت انساني نيز ضروري است       
ليل جايگاه امنيت انساني در قـوانين جمهـوري   خالي از فايده نخواهد بود و مطالعه ي تطبيقي بر غناي تح     

  . اسالمي ايران خواهد افزود
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  : امنيت انساني از منظر قواعد حقوق بين الملل
  از غفلت تا تدبير

  
  1محمد رضا علي پور

  
 در نظام حقوق بين الملل، به عنوان مفهومي نوظهور، نگرش سنّتي به "امنيت انساني"طرح موضوع 

 به عنوان "امنيت"دو وجه مفهوم امنيت انساني يعني، . مفهوم امنيت در اين نظام را دگرگون نموده است
يير ديدگاه نسبت به  به عنوان تغ"انسان"حمايت در مقابل تهديدهاي مختلف و ايجاد محيطي اَمن و 

امنيت ". ثر ساخته استمحور، نظام حقوق بين الملل را متأ - محور به رويكرد بشر- رويكرد دولتامنيت از
 از منظر "امنيت انساني". با بقاء، زندگي روزمره و كرامت افراد بشري، در ارتباطي وثيق است "انساني

جمعي و   آن در قالب نظام امنيت دسته"ة امنيتيجنب": الملل، از دو منظر قابل بررسي است حقوق بين
ال را فهوم امنيت انساني اين سؤجنبة امنيتي م. المللي حقوق بشر  آن در قالب نظام بين"جنبة انساني"

رسد  مطرح مي سازد كه آيا مي توان، امنيت دولت را در سطحي مشابه امنيت فرد قرار داد؟ به نظر مي
سيل را دارد كه ميان دو مفهوم در ظاهر متضاد منشور ملل متّحد يعني، امنيت امنيت انساني اين پتان

دولتي مبتني بر تماميت ارضي، استقالل سياسي و اصل عدم مداخله از يك سو و حقوق بشر از سوي 
لت به نه تنها دو. البته، امنيت انساني جانشين امنيت ملي يا دولتي نخواهد بود. ديگر، تعادلي ايجاد نمايد

المللي باقي خواهد ماند بلكه همچنان، تهديد هايي وجود دارند كه در مفهوم  عنوان اساس نظم حقوق بين
با اين وجود، امنيت انساني مكمل امنيت دولت . ها هستند سنّتي آن و ماهيتاً محدود به روابط ميان دولت

بدين مفهوم كه، امنيت براي . كند تري هدف و غايت امنيت دولت را منعكس مي بوده و به نحو مطلوب
در نهايت . حمايت از افراد است نه يك موجود انتزاعي، همچون دولت و اين خود، هدف غايي امنيت است

دولت امني وجود نخواهد "نفع امنيت بايد فرد انساني باشد و اين حقيقتي انكارناپذير است كه  كه، ذي اين
  ".ي كنندداشت اگر مردمان آن در ناامني زندگ

امنيت انساني با تعديل نگرش نظام حقوق بين الملل نسبت به بنيادهاي امنيت، توصيف مخاصمات و 
هنجاري معطوف به آن را نيز تحت منابع تهديد صلح و امنيت بين المللي، قواعد ناظر و صلح سازي، نظام 

امنيت در . ممكن فرو مي كاهدثير قرار داده و مفهوم مداخله بشردوستانه را به مضيق ترين سطح تأ
المللي حقوق بشر چارچوب  المللي آن، حقي بشري است و قواعد بين اشكال شخصي، اجتماعي و بين

هنجاري امنيت انساني را هم در جهت تعميم نظام هنجاري آن و هم در بسط مخاطبين تعهدات بين 
ه اي مثبت و از دو وجه بر نظام قواعد بين اين تعامل، نتيج. المللي ناشي از اين قواعد، به كار مي بندد

هاي حقوق بشري است و در عين  ي اصلي ناامني ها، نقض ريشه: المللي حقوق بشر بر جاي مي گذارد
                                   

   com.yahoo@alipour_mra:  تهرانيقات واحد علوم و تحقي، دانشگاه آزاد اسالمي،وم الملل عمين حقوق بيدكتردانشجوي  1
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امنيت انساني در مفهوم مضيق آن تفسير . كند ها جلوگيري مي حال، احترام به حقوق بشر از ناامني
 جسمي، كرامت و حقوق اساسي كه، خود بخشي از نظم يعني، تمركز بر حمايت از تماميت. شود مي

المللي است كه به شكل حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حمايت از پناهندگان متجلّي  حقوقي بين
تثبيت رويكرد امنيت انساني به مسائل مبتالبه نظام حقوق بين الملل، تلطيف هسته سخت نظام . اند شده

بين المللي ديگر نمي تواند بر مفهوم رو به زوال حاكميت دولت در يعني، نظم نوين . بين المللي است
امنيت بين . حقوق بين الملل تكيه كند و جايگاه فرد در اين نظم بايد مركزيتي بنيادين داشته باشد

با مطرح شدن امنيت انساني در نظم حقوق . المللي با مخدوش شدن امنيت افراد نيز به مخاطره مي افتد
كيد رويكرد امنيت يرند كه منعكس كننده اصول مورد تأللي، هنجارهاي سخت و نرمي شكل مي گبين الم

 هم در معناي آكادميك آن و هم به عنوان مقوله "امنيت انساني". انساني به مسائل بين المللي خواهد بود
سيل را دارد كه به اي سياسي كه توسعه حقوق بين الملل را تقويت و مورد تاكيد قرار مي دهد، اين پتان

حال، هم سازي و تطبيق اين رويكرد در حقوق بين . اصل سازمان دهنده روابط بين المللي تبديل شود
  .الملل، موضوعي است كه در گذر زمان جايگاه واقعي خود را كسب خواهد نمود
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  اهميت و نقش آموزش كودكان در ايجاد و حفظ
   امنيت انساني

  
  1نرگس حكمتي

  
مين همه نيازهاي خود نمي باشد، لذا با زنـدگي در           ماعي است كه به تنهايي قادر به تأ       ودي اجت انسان موج 

او بـراي زنـدگي در يـك اجتمـاع نيـاز بـه امنيـت                . مين نيازهـاي خـود دارد     أاجتماعات بزرگتر سعي در ت    
ه ها و انگيـزه هـاي انـساني اسـت و شـايد بتـوان گفـت كـ                   ترين كشش  جستجوي امنيت يكي از مهم    .دارد
وسيله است؛ براي اينكه با     . امنيت هم هدف است و هم وسيله      . ترين نياز هر جامعه تامين امنيت است       مهم

مين رفـاه و آسـايش مـي خـواهيم بـه امنيـت       گر مي رسيم و هدف است؛ زيرا با تأ     داشتن آن به اهداف دي    
 امنيـت و نظـم عمـومي        رعايـت . ها بايد از آن بر خوردار باشند       و حقي است كه همه انسان     ] 1[دست يابيم 

  . يكي از حقوقي است كه توسط كنوانسيون حقوق بشر تعريف شده است
بـي سـوادي ريـشه بـسياري از     . امنيت در جامعه كمك كند  آموزش و تحصيل مي تواند به برقراري نظم و        

ر ميان سطح آمـوزش و آمـادگي د   .انحرافات است و در دامن زدن به انحراف و نا امني نقشي اساسي دارد
جامعـه را بيـسوادان   ، بيشترين گـروه از منحرفـان   كه اغلب به طوري. ارتكاب جرم نسبت عكس وجود دارد  

 و  يكي از نقش هاي آموزش رسمي، همسازي و همنوايي فرد با ارزش هـا، هنجارهـا                .]3[تشكيل مي دهند  
طه آن هر فرد    به بيان ديگر اجتماعي شدن فرايندي است كه به واس         . نگرش هاي گروهي و اجتماعي است     

در جريان اجتماعي شدن فرد بـا كـسب          ].2[براي مشاركت موثر و فعال در زندگي گروهي آماده مي شود          
ها تحت شرايط مطلوب، قادر به تحقق استعدادهاي بالقوه ي خـود مـي               هويت و پذيرفتن هنجارها و ارزش     

 نتيجـه نـاامني شخـصي و        گردد و اگر اين جريان با موانعي مواجه شود بـه محـدوديت رشـد فـردي و در                  
  .اجتماعي منجر خواهد شد

كه كودكان سهم بزرگي در ساختن آينده دارند، آموزش آنها از سطوح پايين مورد توجـه بـسيار                  ي  از آنجاي 
هاي اخيـر    در سال  .تحصيل در كنار سالمتي و تغذيه، شانس زندگي را براي كودكان بيشتر مي كند             . است

بـراي  . آنها را از تحصيل دور نگه داشته است         قرباني خود كرده كه اين امر      بيماري ايدز كودكان بسياري را    
بسياري از كودكان خطر خشونت و تبعيض در راه مدرسه و درون مدرسه وجود دارد كه سالمت روحـي و                    

 معمـوالً  .پديده كار كودكان ارتبـاط دارد      حق تحصيل به طور ريشه داري با      . كند جسمي آنان را تهديد مي    
ي كه از خانواده هاي فقير هستند به محيط هاي كار كشيده شده و در نتيجه ساعت هاي طـوالني                    كودكان

تـر   نتيجه اين امر نسل هاي متمادي فقر، كار بدون مهارت و از همه مهم             . كار آنها را از مدرسه باز مي دارد       
دكـان از تحـصيل مـي       اين موارد از مهم ترين مـوارد بازدارنـده كو         ] 6.[بي سوادي و دوري از آموزش است      

                                   

   com.yahoo@005nhekmati :كارشناس زبان 1
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 آموزش و تحصيل باعث مي شود كه كودكان به طور فعاالنه در اجتماع حضور يابنـد و آنهـا را قـادر                     . باشد
كودكـاني كـه در مدرسـه     .مي سازد تا حقوق خود را شناخته و در زندگي در كنـار سـايرين بـه كـار برنـد                    

كار اجباري به خـدمت گرفتـه مـي         تحصيل مي كنند كمتر به محيط هاي پر خطر كشيده شده و يا براي               
آمورش و امنيت دو اصل اساسي حقوق انساني هستند و ارتباطي ناگسـستني و ديرينـه بـا يكـديگر         . شوند
آمـوزش بايـد در جهـت       ":ون حقوق بشر در رابطه با آموزش كودكان آمده اسـت          ي كنوانس 29در بند   . دارند

زندگي فعاالنه به عنوان بزرگساالن آينده آمـاده        رشد شخصيت و استعدادهاي كودكان باشد و آنها را براي           
سازد و احترام به حقوق ابتدايي انساني و فرهنگ و ارزش هاي ملـي كودكـان و ديگـران را نيـز گـسترش                        

رد حـق  هـر فـ  ": چنين گفته شده است     هلسينكي اين  1975و در بيانيه جهاني حقوق بشر در        ] 5 [".دهد
  .]4["زندگي، آزادي و امنيت دارد

اين تحقيق با نشان دادن خطرات پيش روي كودكان در جامعـه از قبيـل آزار و اذيـت هـاي روحـي و                        در  
، ايدز، اعتياد، بزهكاري و فرار از خانه، نقش آموزش و پرورش را در بـاال بـردن                اجباري، قاچاق  جسمي، كار 

به تفـصيل مـورد     سطح آگاهي آنان در پيشگيري از وقوع چنين مشكالتي به منظور ايجاد و حفظ امنيت،                
  .بررسي قرار داده ام

 منابع
امنيت ملي و نظـام بـين المللـي، سـازمان تـدوين كتـب علـوم انـساني و                    ). 1374( جليل روشندل،-1

  74زمستان  تهران، چاپ اول، دانشگاهي،
  چاپ چهارم . كتابخانه فروردين تهران، جامعه شناسي آموزش و پرورش،). 1367( عالقه بند، علي-2
، انتـشارات اميـري،   )ريشه يابي پيشگيري و درمـان   (آسيب ها و عوارض اجتماي    ). 1366(عليقائمي،-3 

  .چاپ دوم
4-Lawson, Kay, The human polity (A comparative introduction to political 

science), Fourth edition, 1997 
5-Saporiti, Angelo, Children's Rights (Exploring Children Rights), Italy, 

1998 
6-www.hrw.org/children/education.htm 
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  يلوژت و حقوق تكنونيام
  

  1سيد محمد مهدي غمامي
  2دكتر مسعود اخوان فرد

  
 به بعد، دنيا وارد عرصه ي جديدي از علوم عيني و بهره 18با پيشرفت هاي شگرف صنعتي از قرن 

حوزه ي   قرن بيستم از عرصه ي صنعتي به 40اما اين پيشرفت ها از دهه ي . برداري از آنها شد
اما . ب بسيار بيشتري را در تحول علوم و زندگي بشري به خود گرفتتكنولوژي كشيده شد و شتا

. تكنولوژي همانند بسياري از ابزارهاي گران قيمت، تنها در اختيار بخش اندكي از مردم جهان قرار گرفت
 بشر را در تحولي غير قابل قياس با گذشته قرار دهد تا جايي كه توجه به اين نكته كه تكنولوژي مي تواند

 را به عنوان كشور 77عدم بهره مندي از امكان ارتباط و حيات انسان را مختل مي سازد، كشورهاي گروه 
هاي توسعه نيافته بر آن داشت كه تكنولوژي را به عنوان ميراث مشترك بشريت به ثبت برسانند و بدين 

، تكنولوژي را هم حق تمام كشورهاي جهان، علي »حق«مثابه  م توسعه بهستاي مفهوترتيب در را
اين گفتمان منجر به آن شد كه سازمان ملل متحد نيز . الخصوص كشورهاي توسعه نيافته معرفي كنند

 در نتيجه .ذيل عنوان حقوق بشر نسل سوم، تكنولوژي را از حقوق بشر دانسته و آن را به رسميت بشناسد
و محروميت خود را موجب .  بهره برداري از تكنولوژي مي دانند امنيت خود را در گرو77هاي گروه وركش

   .مرگ تدريجي و حفظ وضعيت عقب ماندگي معرفي مي نمايند
در مقابل كشورهاي توسعه يافته اعتقاد دارند تكنولوژي يك كاال است و از مجراي قانون بازار، يعني عرضه 

طور غير مستقيم كشورهاي مزبور تكنولوژي را يك كاالي  هبنابراين ب. ن دست يافتو تقاضا بايد به آ
  . انحصاري تلقي مي نمايند

بدين صورت كه تكنولوژي نه تنها به عنوان يك . وضعيت متقابل ناظر به تهديد امنيتي تكنولوژي است
بلكه اساساً بخشي از آن را مي ابزار انحصاري و سلطه مي تواند امنيت عمومي بشر را به مخاطره بيفكند، 

خطرناك . معرفي كرد كه مي تواند همه ي ابناي بشر را تهديد كند» تكنولوژي مضر و خطرناك«توان 
  .قابل تحليل است» مخاطره نسبي«و » مخاطره ي عمومي«بودن تكنولوژي تحت دو مفهوم 

است ) الح هاي اتمي و شيمياييمانند س(مفهوم اول ناظر به تكنولوژي هاي ضد اخالقي يا كشتار جمعي 
البته مفهوم دوم تحت عنوان ديگري . و مفهوم دوم ناظر به تكنولوژي هاي ضد فرهنگي و غير بومي است

يعني تكنولوژي در تعامل با . مي گويند» تكنولوژي مناسب«ازخواني و مطالعه است كه به آن نيز قابل ب
شترين سازگاري را داشته باشد پس ضرر تكنولوژي محيط، فضا و امكانات پيراموني خود مي بايست بي

در . يخطرناك براي بشريت مي تواند هم ناظر به جسم انساني باشد و هم مربوط به روان و معنويت و

                                   
  شگاه شهيد بهشتي  پژوهشگر ارشد كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دان1
    استاديار دانشگاه صنعتي مالك اشتر2
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همانطور كه تكنولوژي حق بشريت است و محروميت از آن امنيت «: ال مطرح مي شوداينجا اين سؤ
آيا نمي «و » وژيِ خطرناك نيز امنيت انساني را تهديد مي كنند؟انساني را به مخاطره مي اندازد آيا تكنول

االت نگارش پاسخ به اين سؤاين مقاله در . »توان دسترسي و استفاده از آن را قانونمند و محدود كرد؟
تر آنكه نوشتار مذكور به طراحي يك نظام حقوقي مدون براي حفظ امنيت انساني و  و اما مهم. يافته است

 بشر پرداخته كه در عين اكتشافي بودن، به آن ويژگي يك مطالعه بنيادين و نتيجه گرا را تضمين حقوق
يك جامعه پيشرفته و مصون از خطرات دنياي فراي مدرن » سياست عمومي«تا از اين رهگذر . داده است
  . ه ي حقوق به تصوير بكشدرا در حوز
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هاي امنيتي شهر بيرجند براساس  بررسي ناپايداري
  هاي توسعه پايدار شهري خصشا

  
  1رضا عالمي
  ياسر ضامن

  
هاي اخير به تدريج به الگـوي نـوين و مـسلطي در ادبيـات نظـري و                    توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري طي دهه       

 و اسـتمرار توسـعه بـراي        "پايداري"اين الگو بر    . ريزي شهري تبديل شده است      علمي رايج در باب توسعه و برنامه      
محيطي فرآينـد     نگري ابعاد پيچيده اقتصادي، اجتماعي و زيست        جانبه  هاي آينده طي زمان و بر همه          همگان و نسل  

نقطه قوت نظريه توسعه پايدار توجه بـه ارتبـاط و برقـراري رابطـه               . توسعه در سطح يك كشور يا شهر تأكيد دارد        
.  حفـظ و بقـاي توسـعه شـود         توانـد موجـب     ميان عناصر و اجزاء توسعه به شكلي منطقي و معقول است كـه مـي              

توسعه "ريزان شهري را به سوي مفهوم         نظران و برنامه    اي كه موجبات تعمق و توجه جدي صاحب         ترين دغدغه   مهم
 جلب نموده، واقعيت رشد شتابان شهرنشيني در جهان امروز و تداوم آن در آينده از يكـسو و رشـد             "پايدار شهري 

 در كشورهاي جنوب و پيامدهاي زيانبار آن بـراي سـاكنان ايـن منـاطق               شهرها به ويژه     آور چشمگير كالن    حيرت
گيرد به طـوري كـه تـداوم          در توسعه پايدار شهري كيفيت زندگي انسان در فضاي شهري محور قرار مي            . باشد  مي

پيوسـتگي  . زندگي شهروندان توأم با بالندگي و رفاه اجتماعي باشد و به پايـداري محـيط شـهري آسـيب نرسـاند                    
 اجتماعي است و    –ساز و بستر توسعه اقتصادي        امنيت هم زمينه  . ناپذير است   بل ميان امنيت و توسعه اجتناب     متقا

هر يك بـه ديگـري وابـسته        . اصوالً توسعه و امنيت رابطه متقابل و دوسويه دارند        . پذيرد  هم از اين عناصر تأثير مي     
استان خراسان جنوبي از بافت جغرافيايي       . ري باشد تواند مانعي بازدارنده براي ديگ      است و در عين حال هريك مي      

نسبتاً همگن در حاشيه كوير مركزي ايران برخوردار است كـه منـابع زيـست، سـاختار توليـد و الگـوي سـكونت،                        
گيـري اسـتان خراسـان     در گذشته به دليـل عـدم شـكل     . دهد  اي را تشكيل مي     مجموعه نه چندان به هم  پيوسته      

خالء وجود يك مركز جمعيتـي بـا        ) زاهدان(و استان سيستان و بلوچستان      ) مشهد(سان  جنوبي در فاصله بين خرا    
اي پيدا كند و در سازمان فضايي         خدمات برتر وجود داشت كه باعث شده بود اين منطقه در كشور وضعيت حاشيه             

اسـتان خراسـان    تشكيل  . كشور به خوبي ادغام نگردد و به همين دليل كمتر از امواج توسعه ملي متأثر شده است                
جنوبي و انتخاب شهر بيرجند به عنوان مركز استان موجب تقويت نظام اداري و تشكيالتي و به صورت كلي تمركز 

اي در ناحيه مركزي شرق كشور        همچنين موجب ايجاد پيوندهاي درون منطقه     . مديريت توسعه شرق كشور گرديد    
 اداري منسجم جديد در اين محور و در حد فاصل دو –شكل گرفت و اين منطقه را به عنوان يك محدوده اجرايي 

 –هاي اقتصادي     هاي محيطي مانند زلزله و شاخص       بررسي شاخص . كانون پر جمعيت مشهد و زاهدان مطرح نمود       
 .دهد كه شهر بيرجند با ناپايداري مواجه است اجتماعي چون اشتغال، مسكن و درآمد نشان مي

                                   
   com.yahoo@alemi.reza :ريزي شهري كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه 1
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  :  در امنيت انسانيمدل سازي اثر تغييرات زماني بارش
  ي ايرانهاي انتخاببا تأكيد بر ايستگاه

  
  1دكتر مجيد جاوري

 
ريزان را به خود معطوف ساخته است اين است كه توزيع موضوعي كه هميشه ذهن اقليم شناسان و برنامه

گي و حيات انسان چگونه  جغرافيايي در زند_مكاني تغييرات بارش ناشي از شرايط اقليمي _زماني 
؟ براي بررسي تغييرات بارش و اثرات آن در زندگي و امنيت انساني بايد از مدل يا مدل هايي اهد بودخو

اكثر مدل سازان اقليمي از شبيه سازي . و پيش بيني نموداستفاده كرد كه بتوان آن شرايط را بررسي 
, ا در سه فرآيند سنجشبراي مطالعات تغييرات بارش در قالب زماني الزم است بارش ر. كنند  استفاده مي

تغييرات بارش اثرات عميقي هم در حيات انساني و هم در .  و پيش بيني مورد بررسي قرار دادتحليل
اين اثرگذاري در حد آستانه ها قابل بررسي و پيش بيني . جاي مي گذاردفرآيند هاي فيزيولوژي انسان به

توجهي است كه در اين مقاله مورد توجه بيشتري لذا شرايط بهينه تغييرات بارش از نكات قابل . مي باشد
حد آستانه بهينه در قالب تغييرات تصادفي و گرايش دار با استفاده از بارش ايستگاه هاي . قرار گرفته است

زماني مسئلة تغييرات بارش در امنيت انساني به طور . انتخابي ايران مدل سازي و پيش بيني شده است
بررسي . رد كه شرايط مدل سازي تغييرات بارش از شرايط بهينه به دور باشدجدي مورد توجه قرار مي گي

هاي تغييرات بارش در ايستگاه هاي انتخابي ايران نشان مي دهد كه بارش ايران  از الگوهاي مختلفي  
بر اين . اين تنوع در تمام زندگي انسان و فرآيندهاي فيزيولوژيكي آن مؤثر مي باشد. پيروي مي كند

مطالعه الگوهاي تغييرات بارش كه اهميت زيادي در برنامه ريزي ها دارد  بايد به طور جدي در اساس 
  .ايران مورد بررسي و پيش بيني قرار گيرد 

  
  
  

                                   
 omc.yahoo@javari_Majid:  استاديار دانشگاه پيام نور1
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  هاي درسيجايگاه امنيت انساني در برنامه
  

   1طيبه احمدي يگانه
  مهدي لقمان نيا

  
: ر گونه تعهد و در واقع عبارت است ازامنيت به مفهوم رهايي از ترس و خطر و احساس دوري از ه

نياز به امنيت يكي از نيازهاي اصلي و اساسي انسان ها از آغاز ). 1(جلوگيري از نقض و تعرض بالفعل 
زندگي بوده و از جمله موضوعاتي است كه از آغاز تشكيل جوامع ذهن بشر را به خود معطوف نموده، 

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد و همان گونه كه امنيت به اين معنا پيوند عميقي با ساختار
به نظر مي ). 2(مازلو بيان مي كند يكي از نيازهاي اصلي و اساسي انسان بعد از نياز به فيزيولوژيك است 
به طوري كه ) 3(رسد مفهوم امنيت و تبيين ابعاد گوناگون آن در كليه ي ابعاد، در قرآن كريم آمده است 

 از احساس امنيت به عنوان يكي از ويژگي هاي مومنان ياد شده و در سوره نور آيه 9قلم آيه در سوره 
، يكي از اهداف استقرار حاكميت خداوند و خالفت صالحان و طرح كلي امامت، تحقق امنيت ذكر شده 55

، امنيت سطوح و جنبه هاي مختلفي دارد از جمله مي توان به امنيت عمومي، اجتماعي). 4(است 
امنيت انساني يكي از مباحث مهم، با اهميت و جديد دنياي امروز است و . اشاره نمود.. فرهنگي، انساني و 

انسان ها براي . امروزه نيز جزء مباحث مهم، در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است
البته تا زماني كه . ستندپيشرفت و ترقي و رسيدن به آرمان و خودشكوفايي نيازمند امنيت انساني ه

به ... مسائلي نظير جنگ، تروريسم، قدرت، تك قطبي شدن و نفوذ به شبكه هاي امنيتي و اطالعاتي و 
با . طور جدي مطرح باشد، امنيت انساني با خطري جدي مواجه بوده و تحقق آن امكان پذير نخواهد بود

امنيت و به ويژه امنيت انساني شده است اين وجود امروزه در سطح جهان تالش هاي بسياري در جهت 
  .كه هنوز در آغاز راه است و تا تحقق آرمان خود بسيار فاصله دارد

ترين نهاد ها در سطح جوامع و همچنين جهان، وظايفي خطير و  آموزش و پرورش به عنوان يكي از مهم
ا و قابليت هاي آنان، براي دشوار در برابر افراد انساني، در جهت تحقق و پرورش استعداها، توانايي ه

رساندن آنان به افرادي آگاه، مسئول، تصميم گير و خالق دارد و در شكل گيري و ايجاد رفتار، منش، 
ثير هرچند آموزش و پرورش تحت تأ. باشدثير گذار مي طرز فكر و تلقي انسان ها بسيار تأعادت و 

. ي نيز متأثر و در قبال آن مسئول مي باشدايدئولوژي حاكم بر جامعه است اما از شرايط محلي و جهان
ي آموزش و يادگيري موضوع هاي يكي از ابعاد مهم آموزش و پرورش، بعد اجتماعي است، كه وظيفه

اجتماعي نظير احترام به حقوق ديگران، تبيين آزادي هاي فردي و جمعي، احترام به تفاوت هاي 
در اين بين برنامه ي .  و ديگران را بر عهده داردفرهنگي، امنيت، برقراري صلح و يادگيري حقوق خود

درسي به عنوان فرايند مفهومي كردن پديده هاي مربوط به انسان و جهان در يك غالب موزون جهت 

                                   
   com.yahoo@2007yeckeh_t : دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه بيرجند1
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و به عنوان يكي از اركان اصلي آموزش و پرورش وظيفه و رسالتي بزرگ بر عهده ) 5(تسهيل در يادگيري 
ن و توضيح امنيت و سطوح آن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و دارد كه در اين مقاله پس از تبيي

در ادامه ضمن بررسي ميزان نقش مولفه هاي اجتماعي به ويژه امنيت انساني در برنامه هاي درسي، راه 
  .كارهايي براي توجه هر چه بيشتر به اين مسائل، در برنامه هاي درسي پيشنهاد مي شود

  
  منابع
 بررسي رابطه احساس اجتمـاعي و  .)1386(رزايي، جالل و شاهرخي، احسان گروسي، سعيده و مي    - 1

فصلنامه دانش انتظـامي،    ). مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد جيرفت      (احساس امنيت   
 .سال نهم، شماره دوم

  .آگاه: تهران). روانشناسي يادگيري و آموزش(روانشنا سي پرورشي ). 1370(سيف، علي اكبر  - 2
 .75 فصلنامه مطالعات اسالمي، شماره.، امنيت و ابعاد آن در قرآن)1385(كاظمي، بهرام اخوان  - 3
 .قران كريم سوره قلم و نور - 4
سيماي روند تحوالت برنامه درسي به عنوان يك « .)1374(قورچيان، نادر قلي و تن ساز، فروغ  - 5

  .علمي و فرهنگي: ، تهران»رشته تخصصي از جهان باستان تا جهان امروز
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  توسعه و امنيت ،المتس
  

   1محمد جواد كبير
  2محسن اعرابيدكتر 

  
توسعه به عنوان هدفي كالن در هر كشوري مورد توجه قرار داشته و برنامه ريزي هاي مختلـف در جهـت                     

ترين مؤلفه در روند توسعه جامعه بوده كـه تـأمين آن             سالمت انساني مهم  . گيرد دستيابي به آن صورت مي    
ست و تضمين كننده تحقق حضور نيروي انـساني سـالم و پرنـشاط و افـزايش توليـد در          ها ا  بر عهده دولت  

   .روند كلي توسعه مي باشد
بـا  . ثير قـرار دهنـد    توسعه و امنيت يك جامعه را تحـت تـأ         توانند   عوامل مختلف مؤثر بر سالمت انسان مي      

  :هاي زير دسته بندي نمود توان اين عوامل را در گروه توجه به شرايط كنوني در قرن بيست و يكم مي
  عوامل مرتبط با رفتار و شيوه زندگي •

. گـردد  هاي مختلف در آن جامعه مي      رفتار و شيوه زندگي افراد يك جامعه زمينه ساز بروز و شيوع بيماري            
هـاي جنـسي، ايـدز و اعتيـاد          رفتارهاي نابهنجار جنسي و استفاده از مواد مخـدر باعـث افـزايش بيمـاري              

هاي بدني و استعمال دخانيات زمينه هـاي بـروز و            مواد غذايي نامناسب، نداشتن فعاليت    مصرف  . گردند مي
بخـشي از كـشته     . نماينـد  هـاي مختلـف را فـراهم مـي         هاي قلبي و عروقي، و سرطان      شيوع ديابت، بيماري  

 توانند مثالي از رفتارهـا و شـيوه هـاي نادرسـت            شدگان و آسيب ديدگان سوانح و حوادث جاده اي نيز مي          
  .مرتبط با وسايل نقليه باشند

  هاي نوپديد هاي عفوني و بيماري ها، بيماري آسان شدن ارتباط •
هاي  آساني ارتباط و مسافرت از نقطه اي به نقطه ديگر و از كشوري به كشور ديگر زمينه گسترش بيماري                  

سي و آنفلوآنزاي   تجربيات موجود در سندرم حاد تنف     . وجود مي آورد   هعفوني را در بين كشورهاي مختلف ب      
آساني ارتباط كنترل نشده بين كشورهاي همجـوار نيـز ميتوانـد            . باشند ها مي  پرندگان از اين قبيل بيماري    

  .هايي از قبيل وباي التور را فراهم نمايد بروز همه گيري بيماري
تهديـد  هاي عفوني قديمي نيـز از ديگـر عوامـل            هاي عفوني و بروز اشكال نوپديد بيماري       گسترش بيماري 

ترين تهديدكننـده سـالمتي و       بيماري ايدز به عنوان بزرگ    . كننده سالمت و امنيت جوامع مختلف هستند      
هاي بيمارستاني مقاوم به آنتي      سل مقاوم به درمان هاي دارويي و ميكروب       . امنيت مثالي از اين گروه است     

  .ها هستند هاي اين بيماري ها نيز از ديگر مثال بيوتيك
  
  

                                   
  گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان  1
  com.gmail@aarabi.mohsen: زشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستانگروه بهداشت و پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پ 2
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  و مهاجرت به حاشيه شهرهارشد جمعيت  •
رشد بي رويه جمعيت در يك منطقه يا كشور تأمين نيازهاي اساسـي و تحقـق توسـعه را بـه تـاخير مـي                         

از طرف ديگر مهاجرت بي رويه روستاييان به حاشيه شهرها و سكونت با امكانات بـسيار محـدود از                   . اندازد
  .اشدب عوامل اصلي تهديد سالمت ساكنين حاشيه شهرهاي بزرگ مي

  تخريب محيط زيست و بالياي طبيعي •
آلودگي آب، هوا و خاك محدوديت منابع آب آشاميدني و كشاورزي و كاهش درآمد روسـتاييان را موجـب          

از طرف ديگر تخريـب محـيط زيـست         . شده كه فقر و مهاجرت به حاشيه شهرها را به دنبال خواهد داشت            
اقدامات سريع و مؤثر در تأمين سالمت افـراد جامعـه    همچنين  . زمينه ساز برخي بالياي طبيعي مي باشند      

  .در برخورد با بالياي طبيعي از ديگر مسائل مرتبط با امنيت جوامع مي باشد
  فقر و محروميت هاي اجتماعي •

عموماً افراد طبقات محروم و فقير با مشكالت بيشتري در زمينه سالمت خود درگير بـوده كـه در صـورت                     
بخش عمـده اي از     . هاي مسئول نتايج ناخوشايندي ايجاد خواهد شد       وقع بخش عدم مداخله مناسب و به م     

مرگ و مير كودكان فقير به دنبال سـوء تغذيـه و مـادران بـاردار بـه دليـل عـوارض دوران بـارداري قابـل                 
  . پيشگيري و كنترل مي باشند

  بحران هاي منطقه اي و جنگ •
گان و آوارگان جنگ از جايگاه و اهميت ويـژه اي           در اين گونه موارد نيز توجه جدي به سالمت آسيب ديد          

  . برخوردار است
  

نتيجه اينكه توجه به تك تك عوامل مرتبط با سالمت انسان از ضروريات توسعه همه جانبه است و تحقـق                 
مشاركت مـردم   . آن با گسترش آموزش، ارتقاء آگاهي ها و توانمند سازي افراد جامعه امكان پذير مي باشد               

ي غير دولتي و سياست گذاري واحد بـراي همـه سـازمان هـاي مـسئول اثـر بـه سـزايي در                        و سازمان ها  
دسترسي به نظام جامع ارائه دهنـده       . دستيابي سريع تر به اهداف داشته و تضمين كننده تداوم آنها باشند           

 يكي از مهـم   ) شامل شبكه هاي بهداشتي درماني به همراه برنامه هاي بيمه اي هماهنگ           (خدمات سالمت   
توجه جدي سياست گـذاران و اولويـت        . ترين راه كارهاي موفقيت در تأمين سالمت افراد جامعه مي باشد          

بخشيدن به تأمين لوازم و اعتبارات مورد نياز نظام سالمت بخش مهمي از سرمايه گذاري در تأمين امنيت                  
بـه عنـوان     و دارويـي     خالصه اينكه فقط فراهم كردن امكانـات درمـاني        . جامعه و توسعه را شامل مي شود      

مين سالمت و تحقق امنيـت انـساني در يـك جامعـه نبـوده و مـشاركت جـدي           شرط الزم و كافي براي تأ     
  . ي مي باشدهاي مختلف در اين امر ضرور بخش
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مسئوليت مدني دولت ايران در ارتباط با حفظ امنيت 
  زنان و كودكان از جهت جلوگيري از قاچاق آنان

  
 1عاطفه غالمعلي

  
ها از الغاء بردگي  هاي واالي انساني جايگاه حقوقي يافته است و مدت عصري كه احترام به ارزش ن دراكنو

پديده اي كه ابعاد و اشكال . مي گذرد، قاچاق زنان و كودكان اين بردگي مدرن درحال گسترش است
ه جامعة بين  ميالدي موجب نگراني كلية جوامع دنيا شد به گونه اي ك1990جديد آن از ابتداي دهة 

از آن به عنوان يكي از ) كنفرانسيون پالومو(المللي دركنفرانس مبارزه عليه جرايم سازمان يافتة فرا ملي 
انواع جرايم سازمان يافته نام برده و پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق افراد به ويژه زنان و 

ها خواسته شده اقداماتي معين را  ند از دولتكودكان را تنظيم و به آن ملحق نموده است كه در هر دو س
دولت ايران نيز به عنوان . در سطوح داخلي و بين المللي جهت مبارزه با اين معضل جهاني انجام دهند

امضاء كننده كنواسيون مذكور با توجه به اينكه موظف است قدرت تفويض شده از ناحيه ملت را درجهت 
ي انساني شهروندان به كار گيرد، موظف است اقدامات الزم براي هاي واال حفظ امنيت، آزادي و ارزش

لذا چنانچه . پيشگيري و مبارزه و حمايت از بزه ديدگان اين جرم را مطابق الگوي كنوانسيون انجام دهد
دولت ايران در جهت حفظ امنيت انساني زنان و كودكان و اتخاذ تدابير مناسب به منظور جلوگيري از 

ن قشر آسيب پذير اهتمام ننمايد، كوتاهي دولت ترك فعل محسوب مي شود و بنا گسترش قاچاق اي
 استنباط 1339 قانون مسئوليت مدني مصوب 11بودن اعمال حاكميت كه از ماده  براصل مسئوليت آور

منظور از دولت در اينجا حكومت . مي شود، دولت مسئول خواهد بود و بايد خسارات وارده را جبران نمايد
انواع و اقسام  قوة مجريه و قوة قضائيه است و موضوع عبارت است از ،ل قواي حاكم اعم از قوة مقننهشامو 

گرچه دولت . تقصيرها و قصوراتي كه از ناحية كاركنان اين قوا در رابطه با اعمال حاكميت انجام مي شود
اما اين اقدام به تنهايي كافي  به تصويب رسانده است 1383ايران قانون مبارزه با قاچاق انسان را در سال 

هاي مناسب هم از جهت قانونگذاري  نيست بلكه بايد با شناسايي علل و عوامل گسترش اين جرم، سياست
و هم از جهت رسيدگي هاي قضايي به شكايات بزه ديدگان اين جرم و نيز همكاري با دول ديگر براي 

 تدابير حمايتي براي مهاجران بزه ديده و پيش مشاركت و همگرايي در مبارزه با اين جنايت فرا ملي و
 -نا. اين زمينه ها انجام دهد هاي مالي و انعقاد قرارداد در بيني قوانين استرداد، انتقال دادرسي، همكاري

ديده گرفتن اين وظايف مسئوليت مدني  دولت را در پي دارد كه با توجه به نظريه هاي تقصير، خطر، 
 و خطاي حرفه اي كاركنان 1339زده و دوازده قانون مسئوليت مدني  مصوب تضمين حق و مواد يك و يا

كاركنان و . جاي خود كارايي دارد يك در قابل توجيه است و با توجه به شرايط، اين نظريه ها هر

                                   
  com.yahoo@59at_Gholamali : كارشناس ارشد حقوق خصوصي1



 1387 آذر –هاي همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا                                             دانشگاه بيرجند مجموعه چكيده مقاله/  114

كارمندان دولت چنانچه مرتكب تقصير عمدي شده باشند شخصاً مسئوليت دارند اما چنانچه خطا و 
ح نباشد بلكه آنان صرفاً وسيله هاي دولت در رابطه با اعمال حاكميت و مجري تقصير كاركنان مطر

گاهي هم ضرر وارده ناشي از نقص . هاي دولت باشند، ترديدي در مسئوليت دولت نخواهد بود سياست
وسايل ادارات است كه مسئوليت عيني دولت را در پي خواهد داشت و نياز به اثبات تقصير نيست بايد 

ين طريق يكسري اركان عمومي مسئوليت مدني وجود دارد و يكسري هم اركان ويژه با توجه به گفت در ا
رضايت . اعمال هر يك از قواي سه گانه براي محقق شدن مسئوليت مدني دولت بايد وجود داشته باشد

اهش ديده اين جرم تأثيري در مسئوليت مدني دولت نخواهد داشت و نمي تواند موجب معافيت يا ك زيان
مسئوليت دولت شود زيرا رضايت به خسارات جسماني عمدي يا درحكم عمد نمي تواند موجب معافيت از 

از جمله (هاي موجود در اجتماع  رسايياينكه رضايت به اين جرم محصول ناضمن . پرداخت خسارت شود
يت نيست و زيانديده جرم و اصالً باالتر از آن، آنچه وجود دارد رضا. و سوء تدبير دولت است) فقر و بيكاري

قاچاق زنان و كودكان هرگز راضي به خشونتهاي ناشي از اين جرم و آثار خطرناك آن از جمله 
هاي كشنده مثل ايدز نمي باشد و در حقوق انگليس هم اين مسئله پذيرفته شده است كه آگاهي  بيماري

عوايي كه شخصي سوار اتومبيل دوست دانان انگليسي در د از خطرات با رضايت به آن تفاوت دارد و حقوق
خود كه در حال مستي رانندگي مي كرد مي شود و در اثر بي توجهي خسارت مي بينند صرف اطالع و 

  .آگاهي از مستي را مانع مطالبه خسارت نمي دانند
ديده گرفتن حقوق انساني افراد مي تواند منجر وق داخلي محدود نمي شود؛ بلكه نامسئوليت دولت به حق

وظيفه  .را براي مسئوليت مدني اش مي باشدبه مسئوليت بين المللي دولت شود، كه اين يك ضمانت اج
دولت در جهت برقراري امنيت انساني در قبال جامعه جهاني عالوه بر مسئوليت داخلي او در اين زمينه 

ها در  بت دولت ناشي از فقدان عملكرد مث آشكار است كه معضالت و آثار سوءامروز اين حقيقت .است
قاچاق اتباع . هاي سازمان يافته و مجرمانه مربوط به همه كشورها خواهد بود مقابله با شكل گيري گروه

ديده چنانچه دولت با نا.  مي كندخارجي كرامت بشري را هم در دولت مبدا و هم در دولت مقصد تهديد
با .  اتباع آنان شود مسئول خواهد بودگرفتن تعهدات بين المللي خود موجب ورود خسارت به دول ديگر يا

تحقق مسئوليت مدني دولت حكم به جبران خسارت خواهد شد و بايد كليه خسارات اعم از خسارات 
رسيدگي به شكايات . مادي، معنوي و منافع ممكن الحصول و يا موقعيت قانوني از دست رفته جبران شود

 قانون اساسي ديوان عدالت اداري را 173نكه اصل مردم در زمينه مسئوليت مدني دولت با توجه به اي
مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات ناشي از اعمال حاكميت دولت قرار داده است، برعهدة اين مرجع 

اما پس از اثبات مسئوليت دولت دعوي جبران خسارت بايد در محاكم  قضايي دادگستري مطرح . است
  . شود
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  سانيتغييرات آب و هوايي و امنيت ان
  

 1اكرم سيفي
  

، كره خاكي ما را با فجايع زيست محيطي مختلفـي نظيـر   ديد آب و هوايي در چند دهه گذشته تغييرات ش 
، زيـر آب رفـتن جزايـر و جنگـل هـاي سـاحلي و                ها و تندبادهاي ساحلي     ها، طوفان   باال آمدن آب اقيانوس   

هـا و  گـر، بـا افـزايش تعـداد سـيالب     از سـوي دي . همچنين افزايش گازهاي گلخانه اي روبه رو نموده است     
 ميليـارد دالر    600، بـيش از     90، اين فجايع زيست محيطي تنها در دهه         قحطي ها در نقاط مختلف گيتي     

  . خسارت وارد نموده است
تغييرات آب و هوايي تعدادي از تهديدها و چالش هاي جديد را در رابطه با امنيت ملي و ثبات بين المللي                     

. اين  امنيت انساني در مقياسي ديگر نيز وابسته به تغييـرات آب و هـوايي اسـت                وه بر عال. مطرح مي كنند  
از جملـه  . معيـت و آسـيب پـذير ايجـاد كـرده اسـت      اين تغييرات تهديدي جدي را بـراي كـشورهاي پرج   

  . ، سيل و طوفان ها اشاره كردناشي از گرمامخاطرات و بحران هاي آب و هوايي مي توان به مرگ 
هاي انساني به طور مستقيم تاثير مي گذارد كـه راه حـل ايـن مـشكل همكـاري       وي  بر فعاليتتغييرات ج 

هاي جامعه همراه با تداوم حركـت بـه خـصوص           دولت ها، شركت ها، سازمان هاي غير دولتي و ديگر گروه          
  . در كشورهاي  غربي و جنوب آسيا به دليل آسيب پذيري  بسيار آن مي باشد

يايي به ويژه در غرب و جنوب آسيا با تغييرات اتمسفري كـه در اثـر تغييـر آب و      كشورهاي پر جمعيت آس   
هوا به وجود آمده و خطراتي كه براي بـسياري از سـاحل نـشينان تـا بـه حـال ايجـاد شـده مواجـه انـد،                             
كارشناسان هواشناس دقيقاً اثبات كرده اند كه بايد جامعه بشري كليه كوشـش خـود را بـه كـار ببـرد تـا                        

  . سطح زمين، حرارت متوسط، در اين قرن بيش از دو درجه باال نرودحرارت 
واسطه اثرات تغيير پذيري اقليمي و تغيير بر روي جامعـه صـورت مـي                هكه تحقيقات قابل توجه ب     در حالي 

گيرد، تغييرات آب و هوايي در نهايت آرامش فردي، اجتماعي و ملت ها را در جنوب غرب آسيا تهديد مي                    
  . كند

 زمين در حال گرم شـدن اسـت و ايـن           ه  پرداخته است كه كر    ن موضوع   اي  ه  ب شفاف و روشن     ، دانش علم و 
ـ بشر مسئول ايـن وضـعيت اسـت    است و اقدامات  عشدن در حال تسري گرم خره  همـين  اقـدامات   الا و ب

  .آسيب هايي براي بشر ايجاد كرده و امنيت انساني را مورد تهديد قرار داده است
 بشريت مواجه با آسيب ها، بيماري ها و مـرگ           ،پيدا كند   هطور بدون كنترل ادام   شدن همين  اگر اين گرم    

بيماري هـاي ناشـي از غـذا، آب و    . طبيعي و گرماي بيش از حد خواهد بود و مير بيشتري ناشي از بالياي
آلـودگي  بيشتري ديده خواهد شد و ميزان مرگ و مير زودرس و بيماري هاي ناشي از  بيماري هاي واگير
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باال آمـدن سـطح    عالوه بر اين، در بسياري از مناطق جهان، جوامع بزرگي بر اثر. شدبيشتر خواهد  هوا نيز
  .گرفت جا خواهند شد و تحت تأثير خشكسالي و قحطي قرار خواهند هآب جاب
مناطق حاصـل خيـز نيـز     يچرخه آب تغيير مي كند و بارور قطبي آب مي شوند، گونه كه يخ هاي همان

تغييـرات آب و هـوايي، جوامـع فقيـر را بيـشتر       با سالمت ناشي از اثرات مرتبط. چار تغييرات خواهد شدد
  . قرار خواهد دادتحت تأثير

 داشـت ولـي همـانطور كـه         دنـ متفاوت خواه ثيرات  تأ تغييرات آب و هوايي در مناطق جغرافيايي مختلف،         
در غرب آسيا كمبود آب شـيرين       چنانكه  . كشورهاي در حال توسعه آسيب بيشتري خواهند ديد       گفته شد   

  تي شهري و صلح   يمشكل مدير . وجود دارد، فرسايش زمين، مناطق ساحلي و اكوسيستم دريايي ادامه دارد          
 تغييرات آب و هوايي از جمله گازهاي گلخانه اي و گـرم شـدن هـوا                امراض ناشي از      و و امنيت وجود دارد   

  . ستاكشورها در اين منطقه شده باعث نگراني 
فقـر و تحـصيالت، سـاختار      اثرات ناشي از تغييرات آب و هوايي بر روي سالمت بشر تحـت تـأثير توسـعه،   

باالي فقـر و   در واقع كشورهاي داراي ميزان. بهداشت عمومي و ساختار سياسي جوامع قرار خواهد گرفت
فق دادن خود بـا ايـن   و سوء تغذيه، ساختارهاي ضعيف بهداشتي و مسائل سياسي، كمترين قدرت را براي

  .شرايط خواهند داشت
امنيت انساني مي تواند از طريق غلبه بر ناسازگاري و آسيب پذيري و پاسخ مثبـت بـه تغييـرات محيطـي                      

از تغييرات آب و هوايي بـر روي سـالمت    مشكالت ناشي  اگر ما توانايي مقابله بااين صورتر د. تامين شود
هـدف كلـي در ايـن مقالـه     . ه اهداف توسعه دچار مشكل خواهيم شدب را نداشته باشيم مسلماً در رسيدن

  .شناخت تغييرات آب و هوايي بر امنيت انساني و ايجاد محيطي سالم مي باشد
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محالت  هاي اجتماعي دربررسي و تحليل وضعيت آسيب
  شهر يزد

  
  1دكتر كرامت اهللا زياري

  سامره آرازش
  

ت شـهرها، تمركـز منـابع، سـرمايه، امكانـات و خـدمات شـهري در        هاي قرن بيستم، افزايش جمعي     يكي از ويژگي  
با گسترش فيزيكي و اجتمـاعي شـهرها و تبـديل شـدن آنهـا بـه مراكـز نـاهمگن                     ] 1[شهرهاي بزرگ بوده است     

جمعيتي، اجتماعي و فرهنگي، افزايش ميزان ناهنجاريهاي شـهري بـويژه در نـواحي مركـزي، همچنـين افـزايش                    
رويـه و لجـام گـسيخته       هـاي شـهري و رشـد بـي         اعي و فقر اقتصادي، زمينه بروز آسيب      ناهمگني جمعيتي، اجتم  

اجتمـاعي و انـساني مطـرح شـده       امنيت   كه در اثر اين امر مسئله     ]. 5[ها را در شهرها فراهم آورده است        ناهنجاري
ي اسـت كـه   نـاموس امـري اسـتنباط    ي وجود اطمينان نسبت به سالمت جان و مال و      ابه معن امروزه امنيت   . است

در يك تعريف كلي امنيت اجتماعي      ]. 4[ تهاي ويژه اس  ريزيواقعيت يافتنش در محيط، مستلزم اقدامات و برنامه       
ايجاد فرصـتها بـه منظـور         تهديدات و  ، تضمين پاسداري از جامعه در برابر خطرات       توان تعريف كرد  گونه مي  را اين 

 كـه هـر جامعـه        اسـت  ت اجتماعي، آرامش و آسودگي خـاطري      براين اساس امني  ]. 7[سازي جامعه   ارتقاء و بهينه  
  ميـان همبـستگي يكي از مباحث مورد توجه در امنيـت اجتمـاعي،   ] 2[موظف است براي اعضاي خود ايجاد نمايد  

تقويـت اسـت كـه ايـن امـر در سـايه          عالوه بر حفظ و بقـاء نيازمنـد حمايـت و          اين همبستگي   .  است جامعه افراد
به ميزاني كـه افـراد جامعـه از امكانـات مختلفـي چـون آمـوزش،                 در واقع   . گيرد صورت مي برخورداري از امكانات    

اي داشـته و دلبـستگي ميـان آنـان           مند گردند، احساس خشنودي از تعلق به چنـين جامعـه           و غيره بهره   بهداشت
يج احـساس رضـايت از زنـدگي درجامعـه تـوأم نـشود بـه تـدر                 بالعكس اگر احساس تعلـق بـا      . تقويت خواهد شد  

ست  ايـ   امنيت ملي مفهوم چند اليه و پيچيـده        امروزه  گفت توان ميدر حقيقت   ]. 3[يابد   همبستگي نيز نقصان مي   
در اين راستا شهر يزد با توجه به گسترش شتابان شهرنشيني در قـرن       ]. 6[كه ابعاد گوناگوني به خود گرفته است        

-مروزه عواملي هم چون تنوع فرهنگي، احساس بي       كه ا  طوريه   ب ،هاي شديدي مواجه بوده است     اخير، با مهاجرت  
هـاي  هـا، باعـث بـروز ناهنجـاري        هويتي مهاجران نسبت به محيط جديد و عدم تعلق خاطر و وابـستگي بـه ارزش               

در نتيجـه ايـن امـر درصـد     . هاي اجتماعي در شهر يزد شـده اسـت      اجتماعي و گسيختگي فرهنگي و تبلور آسيب      
اي يافته، مسائل و مشكالت     اجتماعي و سرپيچي از هنجارها افزايش قابل مالحظه       تمايل به ارتكاب جرم و انحراف       

شهرنشيني همچون اعتياد، هتك حريم اشخاص، سرقت، ناامني، سلب آسايش از شهروندان، از ميان رفـتن حـس                  
كلي، همسايگي و كاهش روابط اجتماعي، عدم صيانت از بيت المال و اموال عمومي، گرايش به مصرف مشروبات ال                 

بر اين اساس اين پژوهش مبادرت به بررسي و         . را به وجود آورده است    ...  بزهكاري جوانان، افزايش جنايات، قتل و     
محدوده جغرافيايي پژوهش،   . هاي اجتماعي در محالت شهر يزد و تحليل اكولوژيكي آن نموده است            تحليل آسيب 

هاي اجتماعي و جـرم و  ها، آسيب  علت بروز ناهنجاري  شهر يزد و جامعه آماري آن مجرمان و دربنداني است كه به           

                                   
   ir.ac.ut@zayyari :استاد گروه جغرافياي دانشگاه تهران 1
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ابـزار گـرداوري اطالعـات      . شاخص هاي مورد بررسي انواع جرايم ارتكابي اسـت        . برندجنايت در زندان يزد بسر مي     
 درصد  4/66نتايج بررسي نشان مي دهد كه         .  صورت گرفته است   spssنامه و بررسي آن از طريق نرم افزار         پرسش

 25 -34بيـشتر جـرايم در سـنين        . دهند درصد آنها را ساكنين غيريزدي آن تشكيل مي        6/33زدي و   از مجرمان ي  
اغلب جرايم  . باشد سالگي صورت گرفته است كه عمدتأ سنين كار و فعاليت اقتصادي مي            35 -44سالگي و سپس    

اغلـب  . رز بـوده اسـت  نيز متعلق به شاغالن آزاد و سپس بيكاران و كمترين ميزان جـرايم متعلـق بـه قـشر كـشاو         
ترين عامل مؤثر در بزهكـاري و ارتكـاب جـرم نيـز              مهم. مجرمين از گروه هاي پايين درآمدي و قشر فقير بوده اند          

تـرين و    در ميان انواع جرايم، قاچـاق، سـرقت و رابطـه نامـشروع از مهـم               . بيكاري و سپس دوست ناباب بوده است      
ها محله مهدي آباد ناامن ترين و جرم خيزترين و محالت اكرم آباد،              سيبا توجه به برر   . ها بوده است  ترين جرم  رايج

ترين محالت و يا محالت با درجه پايين جرم و ناهنجاري           چهار منار، كوچه بيوك، خزمشاد يعقوبي و مالباشي امن        
 مناسـب   شهر يزد در سه سطح امنيتي يعني به نواحي        با توجه به مطالعه انجام شده،        .شونداجتماعي محسوب مي  

 45دركـل از    . امنيتي، نواحي نيمه مناسب امنيتي و  نواحي داراي درجه پايين امنيتي قابل تقـسيم بنـدي اسـت                  
محـالت پايـدار بـا گـسترش شـتابان          . باشد محله ناپايدار مي   13 محله نيمه پايدار،     28 محله پايدار،    4،محله شهر 

اين محالت دسترسـي بـه خـدمات و امكانـات زنـدگي             اند در   شهرنشيني و با سكونت اقشار ثروتمند شكل  گرفته        
انـد   در محدوده بافت قـديم شـهر و حاشـيه آن واقـع شـده        كه در محالت ناپايدار كه اكثراً     در حالي . باشدفراهم مي 

افزايش جمعيت و عدم تطابق آن با نيازهاي خدماتي و اكولوژيكي، مساكن غيـر اسـتاندارد، كوچـه هـاي تنـگ و                       
هـايي  ها و مجتمع   همچنين در شهرك  . اي باز و سبز بر ميزان ناپايداري شدت بخشيده است         باريك و كمبود فضاه   

: هايي ازقبيـل    هاي شهر احداث شده به علت نبود هماهنگي فرهنگي بين افراد ساكن جرم            ها و حاشيه  كه در حومه  
وجه به جرايم انجام شـده      دهد با ت  نتايج تحقيق نشان مي   . اهانت و توهين، ضرب و شتم بين ساكنان آن رواج دارد          

توان بيان نمود، با ارائه راهكارهاي مناسب چون برقراري آموزش هاي صحيح، ايجاد برنامه هـاي تلويزيـوني در                   مي
خصوص پيامدهاي شوم آن در زنـان، ايجـاد اشـتغال، وام             هزمينه آسيب هاي اجتماعي و مضرات جرم و جنايت، ب         

خـصوص در محـالت جـرم        هتر نيروهاي انتظامي در برقراري امنيت ب      هاي اشتغالي و كاهش بيكاري، حفاظت بيش      
  .توان آسيب هاي اجتماعي در نواحي شهري يزد را به حداقل رساندخيز مي
  منابع 
سنجش كيفيت زندگي در يكصد شهر بزرگ جهان، فصلنامه مديريت شهري،           ). 1380( آسايش، حسين  .1

 .8شماره
، فـصلنامه دانـش انتظـامي ، نـشريه          حـساس امنيـت عينـي     در آمدي برا  ). 1382(  رجبي پور ، محمود    .2

 . انتظامي ، سال پنجم ، شماره دومدانشگاه علوم
 . 16جايگاه امنيت در استراتژي ملي، فصلنامه مطالعات راهبردي شماره  ).1381( علينقي، اميرحسين .3
الت همايش بـين   ، مجموعه مقا  ي تمدن ها و آينده جهان ژئويلتيك      گفتگو). 1379( مجتهد زاده ، پيروز    .4

 .المللي رويكرد فرهنگي به جغرافيا،مشهد
 فصلنامه تحقيقـات جغرافيـايي، شـماره     و رابطه آن با مشاغل شهري،   اعتياد). 1382( نصيري، معصومه  .5

70. 
، شماره يازدهم و  اقتصادي، سال نوزدهم   –، ماهنامه سياسي    امنيت ملي پايدار  ). 1384 (حسين ،نصيري .6

 .يور دوازدهم ، مرداد و شهر
، سال ششم ، صلنامه پژوهشكده مطالعات راهبرديف درآمدي بر امنيت اجتماعي،). 1382(نويدنيا، منيره .7

  .شماره اول
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  امنيت انساني و جهاني شدن
  

   1اعظم تدين
  سميه نگهداري

  
ه در دنياي بعد از جنگ سرد مفهوم جديدي از امنيت متولد شده است به اين معني كه امنيت چند جانبه، تجرب

له اهدف مق. ناپذير و يكسان در حال شكل گيري است به عبارتي ديگر امنيت يكي مساوي با امنيت ديگري است
كيد بر بعد عملي امنيت ي و امنيت انساني مي باشد و با تأحاضر تحليل سه مقوله، امنيت ملي، امنيت اجتماع

  .اردانساني به جا دادن اين مفهوم در كانون مباحث جهاني شدن اشاره د
هاي جامعه را با توجه به رشد پيشرونده در  تر مدرنيته است كه ويژگي اي از پديده بزرگ جهاني شدن جنبه

، برداشته شدن ن به معناي آزادي مطلق كسب و كاردر واقع، جهاني شد .كند پيچيدگي ارتباطات توصيف مي
امي عرصه ها و حركت روان اطالعات، امور تمامي موانع براي جريان يافتن سهل و آسان سرمايه و نفوذ آن در تم

دستي است كه تمامي اين امور در  هم به سوي يكسان شدگي و يك ماليه، خدمات و باالخره تداخل فرهنگ ها آن
 بنا به عقيده واترز تبادالت مادي، منطقه اي مي شوند، تبادالت سياسي، بين المللي .مقياسي جهاني رخ مي دهد 

بنابراين جهاني شدن جوامع انساني بستگي به ميزان تاثير ارتباطات . هاني مي شوندو تبادالت سمبليك، ج
   .فرهنگي بر ترتيبات اقتصادي و سياسي دارد

به طور كلي امنيت در سه شكل ملي، اجتماعي و انساني وجود دارد كه مقام مرجع در امنيت ملي، دولت، در 
  .نساني تك تك افراد مي باشندامنيت اجتماعي، گروههاي اجتماعي، و در امنيت ا

پس از جنگ جهاني دوم به كار رفته است معني روشن آن حفظ مردم يك كشور و سرزمين در : امنيت ملي .1
كار رفته است و در معناي وسيع تر بر حفظ منافع حياتي، سياسي و  همقابل حمله فيزيكي است و به مفهوم دفاع ب

  .هاي اساسي و حياتي يك دولت اطالق مي شود اقتصادي و فقدان تهديد نسبت به ارزش
اين مقوله را مي توان به عنوان يك مفهوم فرضي براي هر جمع انساني به كار برد و آن عبارت   :امنيت اجتماعي. 2

ها، مذهب،  قابليت حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، انجمن: است از
  هويت ملي و رسوم

  .رهايي از ترس و رهايي از نياز. امنيت انساني از دو جزء مهم تشكيل شده است امنيت انساني .3
امنيت انساني عبارتست از توانمندي شهروندان براي تامين سالمت خود در مقابل مخاطرات ناشي از اعمال 

  حاكميت دولت ها و سوانح طبيعي
 است هر كدام از آسيب پذيري و نا امني خاصي رنج در مسير جهاني شدن، ساكنان كشور هاي مختلف ممكن 

  :به طور خالصه مي توان شاخص هاي زير را مد نظر قرار داد. برند
 كه در اين زمينه مسائلي مانند درآمد سرانه، ميزان تورم، اشتغال ،بيكاري :ابعاد اقتصادي امنيت انساني .1

  .ار گرفته مي شودمد نظر قر.... ،سرانه مصرف و تعداد افراد زير خط فقر و 

                                   

   com.yahoo@tadayon_azam : عضو هيأت علمي رشته مديريت دانشگاه پيام نور مركز آباده1
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 دسترسي افراد جامعه به خدمات بهداشتي بهنگام، آسان، :بعد بهداشتي و تغذيه اي امنيت انساني .2
هاي آسيب پذير و ميزان آسيب پذيري آنها،  مطمئن و ارزان، هزينه بهداشتي شهروندان، تعداد گروه

 در اين بعد مطرح مي باشد.. كيفيت تغذيه و ميزان مرگ و مير و 
اين بعد به عملكرد بازيگران و عوامل اصلي عرضه سياست و رضايت مردم از : سياسي امنيت انسانيبعد  .3

 .آنها اشاره دارد
گروهي - در تحليل جامعه شناسي امنيت مي توان به برداشت فردي: بعد فردي و جمعي امنيت انساني .4

، نقش خانواده و  مذهبي–شهروندان در مورد شاخص هايي همجون ميزان جرائم، تنش هاي قومي 
 .جامعه در امنيت شهروندان و سالمت رابطه جامعه و دولت اشاره كرد

 در اين بعد رعايت شاخص هاي زيست محيطي و رعايت حقوق :ابعاد زيست محيطي امنيت انساني .5
 زيست محيطي نسل حاضر و نسل هاي آتي از سوي صاحبان صنعت و دولت مدنظر مي باشد

 از جمله مولفه هاي آموزشي مي توان به ميزان سواد و توزيع با سوادان و :نيابعاد آموزشي امنيت انسا .6
محلي، هزينه هر خانواده براي –اهل فن در جامعه،كارآمدي نظام آموزشي و تناسب آن با نيازهاي ملي 

 .اشاره كرد.. آموزش و 
 و جوامعي كه در مقابل مدرنيته با توجه به اين واقعيت كه مدرنيته تمايل به ايجاد قدرت و ارزش فزاينده دارد

ناپذير   محكوم به زوال و نابودي اند پديده جهاني شدن  اجتنابشدن مقاومت كرده يا شكست مي خورند، نوعاً
ها، هنجارها و نهادها  به مردم، كاالها، اطالعات، عادت. كند ها را كمرنگ تر مي جهاني شدن، مرزها و هويت. است

از آنجا كه نمي توان مرزهاي نفوذناپذيري درمقابل اشاعه . دهد جازه جابه جايي ميتوجه مي كند و به مرزها ا
جهاني شدن . ها و كاالها ايجاد كرد بنابراين جهاني شدن در بلند مدت به هر حال استيال خواهد يافت انديشه

يري كه به دنبال دارد پديده ناپذ برد، بنابراين عليرغم مشكالت اجتناب قدرت، كارايي و موثر بودن جوامع را باال مي
پس براي منتفع شدن از اين رويداد بايستي به تمام جوانب آن از جمله امنيت . مطلوبي محسوب مي شود

  .ها توجه نمود تا بتوان از جهاني شدن به عنوان يك فرصت بهره گرفت انسان
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   بشر دوستانهةامنيت انساني و مداخل
  

  1احمد جوانشيريدكتر 
  

كاربرد يا تهديد به كاربرد نيروي مـسلح از جانـب يـك دولـت، گروهـي از                  "مداخله بشردوستانه به عنوان     
ي شديد حقوق بـشري، بـه   ها المللي با هدف جلوگيري يا پايان دادن به نقض          ها و يا يك سازمان بين       دولت

پـس از   (  هاي اخير   اي است كه در طي سال        رويه "ول و بدون رضايت دولتِ هدف مداخله      ساير د نفع اتباع   
در دوران پـس از جنـگ دوم جهـاني و تـصويب             . اي برخوردار شده است     از مشروعيت فزاينده  ) جنگ سرد 

هـا، احتـرام بـه        المللي با تأكيد بر اصولي چون برابـري دولـت           ، نظم حقوقي بين   )1945(منشور ملل متحد    
اين امر  . يابد  ها و در يك كالم تقدم نظم بر عدالت سامان مي            كميت و عدم مداخله در امور داخلي دولت       حا

اعالميـه  (هاي مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد    ، اعالميه2 ماده  4در منشور ملل متحد، مشخصاً در بند        
ها اعالميه اصول حقـوق    غيرمجاز بودن مداخله درامور داخلي دولت ها و حمايت از استقالل و حاكميت آن             

 اعالميه تعريـف    -ها مطابق با منشور ملل متحد       الملل در رابطه با روابط دوستانه و همكاري ميان دولت           بين
و آراء ديـوان  ) الملـل   اعالميه ارتقاء كارايي اصل خودداري از تهديـد يـا كـاربرد زور در روابـط بـين           -تجاوز

از اين رو مداخله بشردوستانه     . كند  نمود پيدا مي  ) و نيكاراگوئه قضاياي كانال كورفو    (المللي    دادگستري بين 
الملـل جايگـاهي      المللي و نه در ديدگاه علماي اخالق و حقـوق بـين             هاي بين   ها و سازمان    نه در رويه دولت   

دهنـد كـه داراي پيامـدهاي آشـكارا           كـشورهايي كـه مـداخالتي را انجـام مـي          . يابـد   غالب و محوري نمـي    
 و  )1978-9(، مداخله تانزانيا در اوگاندا      )1971(هست، همچون مداخله هند در بنگالدش       بشردوستانه نيز   

هـاي    مداخله خود را با رجـوع بـه اصـل دفـاع از خـود و نـه انگيـزه                   ) 1978-9(مداخله ويتنام در كامبوج     
  .كنند بشردوستانه توجيه مي

 با مجوز شوراي امنيت سازمان      هاي پس از جنگ سرد، مداخالت بشردوستانه متعددي، عمدتاً          در طي سال  
در شمال عراق، بوسني، سومالي، روانـدا، هـائيتي، سـيرالئون و تيمـور شـرقي                 . گيرد  ملل متحد صورت مي   

 منـشور  42المللي منـدرج در مـاده      مفهوم امنيت بين   مداخله با ارايه تفاسير موسع از منشور ملل متحد از         
تو بدون مجوز شوراي امنيت و با تأكيـد بـر اصـل ضـرورت                نيز نا  1999در سال   . شود  ملل متحد انجام مي   

  .انساني مبادرت به مداخله نظامي در كوزوو نمود
چيز مرهون تحول در سـاختار   يابي فزاينده آن بيش از هر منزلت جديد مداخالت بشردوستانه و مشروعيت    

هاي بيناذهني    ات و انگاره  ساختار معنايي و هنجاري به نقش ادراك      . الملل است   هنجاري و معنايي نظام بين    
ايـن فـضاي هنجـاري و       . هاي جديـد اشـاره دارد       المللي و ظهور گفتمان     كنشگران، قواعد و هنجارهاي بين    

گونـه كـه فـضاي        همـان . پذيري مداخالت بشردوستانه را فراهم كـرده اسـت          معنايي است كه زمينه امكان    
هـا بـه نفـع حاكميـت و امنيـت             ابري دولـت  هنجاري دوران جنگ سرد با تأكيد بر اصول عدم مداخله و بر           

                                   
 com.yahoo@adjavanshiri : استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد1
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المللـي، اعـم     تحول در نگرش و درك بـازيگران بـين        . ساخت  دولت، مداخله در هر شكل آن را نامشروع مي        
پـردازان دانـشگاهي، نـسبت بـه          هـاي نظريـه     المللي و غيردولتي، و نيز ديدگاه       هاي بين   ها و سازمان    ازدولت

هاي هنجاري است كه امكان       ترين زمينه   منيت و حاكميت، از مهم    المللي يعني ا    مقوالت اساسي جامعه بين   
  .يابي مداخالت بشردوستانه در دهه گذشته را فراهم نموده است ظهور و مشروعيت

المللي به تحـول مفهـوم        هاي تحول در ساختار هنجاري و معنايي بين         هاي اخير يكي از زمينه      در طي سال  
هـا پيرامـون موضـوع امنيـت تحـت سـيطره              رد، بيشتر نوشته  درطي دوره جنگ س   . شود  امنيت مربوط مي  

بنابراين اين ديدگاه،   . شد  ديدگاه مبتني بر امنيت ملي قرار داشت كه عمدتاً در اصطالحات نظامي بيان مي             
شد و توانمندي نظامي دولـت راه         امنيت برحسب تهديدات نسبت به حاكميت و سرزمين دولت تعريف مي          

بنابراين درك متعارف، ارتباط ضروري و آشكاري ميـان         . امنيتي به شمار مي رفت    اصلي مقابله با تهديدات     
هاي پـس     درطي سال . رفت  ها به شمار مي     امنيت، مسأله اصلي دولت   . شد  مالحظه نمي  حقوق بشر  امنيت و 

امنيـت ملـي، شـاهد ظهـور پـارادايم امنيـت             ر تأثير ناكارآمدي ديدگاه مبتني ب     از پايان جنگ سرد، تحت    
مفهـوم سـنتي و     . ي هستيم كه نقطه تمركز آن بر تهديدات نسبت به فرد انـساني اسـت و نـه دولـت                   انسان

هـا را مـورد توجـه قـرار           ترين عالئق مردم عادي در زندگي روزانه آن         ترين و مشروع    محدود امنيت، اساسي  
سليحات و  ديدگاه سنتي امنيت، اختصاص مقادير هنگفتي از ثـروت ملـي و منـابع انـساني بـه تـ                   . داد  نمي

هـاي    كه كشورها در حمايـت شـهروندان خـود در برابـر نـاامني               نمود، درحالي   نيروهاي مسلح را توجيه مي    
مزمني نظيرگرسنگي، بيماري، نداشـتن سـرپناه، عـدم اشـتغال و منازعـات اجتمـاعي و خطـرات زيـست                     

كـه    شود و زماني    برده مي زماني كه تجاوز به عنوان ابزار جنگ و پاكسازي قومي به كار           . محيطي ناكام بودند  
روند و يا شهروندان به دست نيروهاي امنيتـي دولـت خـود كـشته      هزاران نفر درحوادث طبيعي از بين مي  

ايـن اسـاس، امنيـت       بـر . توان درمورد امنيت، تنها برحسب امنيت سرزميني و ملّي انديشيد           شوند، نمي   مي
شان، احترام بـه       رفاه اقتصادي و اجتماعي    _ها  آن سالمت و امنيت فيزيكي      _انساني به معناي امنيت افراد      

هـاي اساسـي، از اهميـت         ها به عنوان موجودات انساني و حمايت ازحقوق بشر و آزادي            حيثيت و ارزش آن   
  .شود فراواني برخوردار مي

ت امني اي بر   هاي اخير، عمدتاً در قالب فعاليت نهادهاي تابعه سازمان ملل متحد، تأكيد فزاينده              درطي سال 
هاي اخيـر، درگـزارش توسـعه انـساني           جهت گيري امنيت انساني در طي سال      . است   انساني صورت گرفته  

، گزارش كميـسيون ملـل متحـد در         )1994(،  "ابعاد جديد امنيت انساني   "سازمان ملل متحد تحت عنوان      
چهـارم   ، در سخنراني كوفي عنان دبيركـل سـازمان ملـل در اجـالس پنجـاه و                )1995(مورد اداره جهاني    

 دورنماهـايي بـراي امنيـت انـساني و مداخلـه در قـرن               "مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تحت عنـوان         
ها و تغيير بـه دبيركـل سـازمان ملـل تحـت عنـوان        ، و درگزارش هيأت عالي رتبه تهديدات، چالش    "آينده

 "زادي بيـشتر  بـا آ  " و گزارش دبير كل سازمان ملـل تحـت عنـوان             "مسئوليت مشترك ما  : تر  جهاني امن "
  . است مطرح شده 

امنيت افراد در قبال تهديـدات       شود، بر   بنابراين، مفهوم امنيت انساني كه مكمل امنيت دولتي محسوب مي         
گونـه كـه      همـان . هـا تأكيـد دارد      نسبت به زندگي، بهداشت، سالمت، امنيت شخصي و حيثيت انـساني آن           

جنـگ   هـايي نظيـر      اسـت، وضـعيت     ه  لل اشـاره شـد    هاي سازمان م    هاي منتشره از جانب دبيركل      درگزارش
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ها بـه شـمار رود،        هاي انساني، بيش از آن كه تهديدي نسبت به موجوديت دولت            داخلي يا مصائب و بحران    
آنجـا كـه مداخلـه بـشردوستانه،         از. است  ها را در معرض خطر قرار داده          موجوديت و هستي ساكنان دولت    
گيري مفهـومي از امنيـت         در معرض خطر در دولت ديگري است، شكل        اساساً اقدامي براي حمايت از افراد     

المللي به دفـاع از حقـوق افـراد در قالـب مداخلـه بـشردوستانه                  انساني، كمك شاياني به تمايل جامعه بين      
هـاي    چنين مفهومي از امنيت در رويـه شـوراي امنيـت سـازمان ملـل در خـصوص وضـعيت                   . نموده است 

  .المللي نيز منعكس شده است نتهديدكننده صلح و امنيت بي
  :يابد رهيافت امنيت انساني، سه ويژگي به هم مرتبط دارد كه با مداخله بشردوستانه ارتباط مي

المللـي، ناشـي از        امنيت انساني بـه معنـاي شناسـايي تهديـدات فراملّـي نـسبت بـه هنجارهـاي بـين                    _1
  .ساخته است پذير ها آسيب در درون دولتها را  هاي نظام دولتي داخلي است كه افراد و گروه نارسائي

  .هايي، غالباً ناتوان از اقدام و عمل مؤثر هستند ها و افراد خود در مواجهه باچنين آسيب  دولت_2
المللي هـستند تـا بتواننـد موجوديـت فيزيكـي و حقـوق               ها و افراد نيازمند شكلي از مداخله بين          دولت _3

  .نساني را حفظ نمايندفردي خود به عنوان هدف اساسي امنيت ا
نظـام   المللي نسبت به مقوله امنيت، به عنوان يك عنصر فرهنگي موجـود در               بنابراين، ادراكات جامعه بين   

رهيافـت امنيـت ملـي بـا        . است   گيري مداخالت بشردوستانه بوده     الملل از عناصر اساسي مؤثر در شكل        بين
د ارتباطي با هدف اساسي مداخله بـشردوستانه يعنـي       توان  ها، نمي   تأكيد بر تهديدات نظامي نسبت به دولت      

پيدايي مداخله بـشردوستانه، نيازمنـد درك جديـدي از امنيـت بـوده              . حمايت از افراد انساني داشته باشد     
. هـا در نظرگرفتـه شـوند        است كه در آن امنيت فرد انساني، به عنوان هدفي اساسي همانند امنيـت دولـت               

المللي و بازيگران غيردولتي نسبت به امنيت اهميتـي           هاي بين   ها، سازمان   ولتبنابراين، تغيير در ادراكات د    
  .سازي رويه مداخله بشردوستانه داشته است گيري و مشروع اساسي در شكل
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مطالعه موردي : امنيت انساني وهاي اقليمي ناهنجاري
  ستان اردبيل ا

  
  1قاسم هژبرپور

   فريبا اسفندياريو برومند صالحي 
  

در سطح جهان به سهولت امكان پذير نيست و نيازمند بررسي هاي جامع و               قوع پديده تغيير اقليم   اثبات و 
تـر شـدن دمـاي سـطح زمـين و             است، هر چند روند گرم      مختلف طوالني مدت بر آمارهايي از پارامترهاي     

ايـن   دبيـل از بي شك كشور ايران و به تبع از آن استان ار.  تقريباً قطعي مي نمايد    co2افزايش غلظت گاز    
محدوده مورد مطالعه ايـن پـژوهش اسـتان         . مقوله مستثني نبوده و قطعاً شاهد نوسانات اقليمي بوده است         

بـه منظـور بررسـي نوسـان هـاي اقليمـي از بـين        . اردبيل بوده كه در شمال غرب كشور واقع شـده اسـت          
بـه همـين    . عت انتخـاب گرديـد    علت اهميت آنها در طبي     هپارامترهاي هواشناختي دو پارامتر دما و بارش ب       

داده هاي آماري پـس از      . عنوان ايستگاه نمونه انتخاب شدند     هچهار ايستگاه هواشناسي سينوپتيك ب     منظور
نتايج اين تحقيق مبين اين مهـم       .  ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت       اطمينان از كافي بودن و همگن بودن      

ويژه  ه روند افزايشي ولي بارش روند كاهشي داشته است ب         بودند كه دما و تبخير و تعرق در سال هاي اخير          
نحوي كه در سال هاي گذشـته، بخـش          ه دگرگون شده است ب    اينكه پراكندگي زماني و مكاني بارش كامالً      

هم بصورت برف بوده اما در  دهه هاي اخير محور           و آن ) پائيز و زمستان  (اعظم بارندگي در فصول سرد سال     
. كه بيشترين بارنـدگي هـا در ايـن فـصل رخ مـي دهـد               طوري هحراف پيدا كرده ب   بارش بطرف فصل بهار ان    

هرچند دماي هوا روند افزايشي نشان مي دهد اما بايد خاطر نشان كرد كه كاهش ناگهـاني دمـا در فـصل                      
 بـود   1386زمستان مي تواند بسيار خطرناك باشد، گواه اين مدعا كاهش دماي هوا در فصل زمستان سال                 

كه  نزول ميانگين  دماي هـوا بـه    طوري هويژه استان اردبيل آن را تجربه نمود ب هسردسيركشور ب كه مناطق   
هم به مدت يك هفته و نيز افت فشارگاز موجـب گرديـد كـه امنيـت                   درجه سانتيگراد زير صفر آن     -0/25

زمـين و   سـطح   ( نقـشه سـينوپتيكي      100همچنين با بررسي بيش از    .  در خطر قرار گيرد    جاني مردم واقعاً  
، ر نزولي داشته است در اكثر مواقع      مشخص گرديد كه سال هائي كه روند بارندگي سي        )  هكتوپاسكالي 500

سيستم هاي فشاري حاكم بر سطح زمين با سامانه هاي مياني سـطوح مختلـف اتمـسفر همراهـي كامـل                     
اقليمـي و طبيعـي از      هـاي   افزايش ناهنجـاري   باعنايت به آمارهاي ثبت شده در دهه هاي اخير        . ننموده اند 

يكسو و از سوئي ديگر افزايش جمعيت و عوامل انساني، منجر به اختالل در امنيت انساني در سطح جهاني                   
اين زمينه انديـشيده     گرديده است لذا شايسته است كه تدابيرخاصي توسط مسئوالن كشوري و استاني در            

  .شود
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: نيامنيت انسا ارتباطات بر العات ووري اطّاثيرات فنّأت
 ها فرصت ها و چالش

  
  1ستار جوانمردي
  چنور جوانمردي

  
عالوه بر عبـور از مـرز هـاي جغرافيـايي جوامـع، وارد       ارتباطات، فرايند جهاني شدن در پرتو فن آوري اطالعات و

ارتباطـات    فـن آوري اطالعـات و   در دنياي جديـد،  .تري از جمله مرز هاي انساني نيز شده است قلمرو هاي خاص
پـارادايم  . نابودي آن را فراهم بياورد موجبات تهديد و هم مي تواند تواند باعث ايجاد امنيت انساني شود وهم مي 

اولين كسي بـود كـه    "محبوب ال حق"دكتر . پيدا كرد امنيت انساني براي درك آسيب پذيري هاي جهان ظهور
رشـد  "در گـزارش 1994 حـد در سـال  نسبت به مفهوم امنيت انساني در برنامـه سـازمان ملـل مت    توجه جهاني را

او در رأس باالترين سازمان جهاني يعني سازمان ملل متحد براي توسعه ي اجتمـاعي  .  جلب نموده است "انساني
گزارش توسعه ي انساني برنامـه سـازمان ملـل متحـد در سـال               .  دانمارك تأثير گذار بوده است     "كوپن هاگن "در  

رده كه قلمرو امنيـت جهـاني بايـد بـه گونـه اي بـسط داده شـود كـه                      در تعريف امنيت انساني استدالل ك      1994
امنيـت  -3امنيـت غـذايي     -2امنيـت اقتـصادي     -1:حـوزه شـامل   7ين  ا.  حوزه ي زير را در بر بگيرد       7تهديدات در   

امـروزه نگرانـي هـايي كـه در     . امنيت سياسـي -7 امنيت جامعه و   -6امنيت شخصي   -5امنيت محيطي   -4بهداشتي
تسريع صنعتي شدن، سرعت رشـد جمعيـت، سـوء تغذيـه ي             " فشارهاي بزرگ جهاني به ويژه       زمينه ي روندها و   

تندكه امنيت انساني   ، وجود دارد، همگي بيانگر اين هس      " و محيط رو به زوال      شايع، فرسايش منابع تجديد ناپذير،    
چـشمگير خـود زمينـه سـاز        ارتباطاتي با رشد       هاي تازه ي اطالعاتي و     -تكنولوژي. ه مي باشد  افراد با تهديد مواج   

 ويژگيهاي اين فن آوري ها، ماننـد كـاهش هزينـه هـاي ارتبـاطي از يـك سـو و                     .ندهاي بسياري شده ا       دگرگوني
دسترسي همگان بدون توجه به رتبه بندي هاي سنتي از سوي ديگر، از واقعيتهايي است كه موجب تسريع رونـد                     

سياستگذاري هـاي جديـد بـراي دسـتيابي بـه رشـد و         ها ودر برنامه ريزي. توسعه در جوامع گوناگون شده است    
 توسعه پايدار، جامعه اي كه شمار قابل تـوجهي از شـهروندان  آن از دسـتيابي بـه مزايـاي فـن آوري اطالعـات و                          

ارتباطات احساس محروميت مي كنند، جامعه اي است اساساً ناامن و در معرض خطر از هـم پاشـيدگي محـسوب       
ارتباطات از جنبه هاي مختلف مي توا ند به عنـوان ابـزار مفيـدي درجهـت تحقـق                    عات و فن آوري اطال  . مي شود 

ارتباطـات در بـه وجـود آوردن اشـكال        امـروزه فـن آوري اطالعـات و       . جوامع بشري قلمداد شود    بهزيستي افراد و  
) غيره بهداشتي و امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت سياسي، امنيت ملي، امنيت          (مختلف امنيت انساني اعم از    

در بخش امنيت بهداشتي، از آن جا كه متخصصان نمي توانند در همـه    براي مثال . نقشي شايان درخور توجه دارد    
يا در برخي موارد تعداد افراد متخصـصي كـه در يـك زمينـه وجـود دارد زيـاد نيـست،                       جا حضور داشته باشند و    

هـاي درمـاني را    با فراهم آوردن امكانات مالي مناسب، فعاليتبنابراين موسسات درماني و بيمارستان ها مي توانند        
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اين يكـي از وجـوه مثبـت        .  به طور مثال؛ مي توانند عمل جراحي را از راه دور انجام دهند             .از راه دور كنترل كنند    
ام دادن  هاي اينترنتي با انج    در وجه منفي در بسياري از موارد سايت       . ارتباطات مي باشد   تاثير فن آوري اطالعات و    

هايي در اينترنـت وجـود       براي مثال سايت  . كنند هاي غيرقانوني موجبات نابودي امنيت انساني را فراهم مي         فعاليت
در جايي ديگر گـزارش     . هاي كاشت و توليد مواد مخدر را آموزش مي دهند          روش دارند كه دستور ساختن بمب يا     

 رايانه ها در موسسات مـالي ، نهادهـاي امنيتـي و نظـامي                غير مسئول به بانك هاي اطالعاتي      دها از دستيابي افرا   
در جايي كه انتقـال مبـالغي از يـك     . جنبه ي همگاني به خود گرفته است       ،ا و نيز اطالعات محرمانه ي افراد      دولته

كپـي كـردن آنهـا،       حساب بانكي به حساب بانكي ديگر، دستبرد در پرونده هاي قضايي افراد، سرقت نرم افزارها و               
ها به رايانه هاي شخصي  و عواملي از اين قيبل صورت مي گيرد، مـي توانـد زنـگ خطـري                       هكرها و ويروس  ورود  

Ĥوري در ذات خود همانند هر      انطور كه مالحظه مي كنيد، فن     هم. امنيت انساني  افراد باشد     براي امنيت اطالعات و   
هـا چگونـه و       دارد اين است كـه انـسان       آنچه اهميت . منفي داشته باشد   ابزار ديگري مي تواند جنبه هاي مثبت و       

فـن  كشورهايي كه از لحـاظ داشـتن        اگر صاحبان زر و زور      . فاده كنند براي چه هدفي مي خواهند از فن اوري است        
ارتباطاتي قدرت محسوب مي شوند در پي هواهاي نفساني خـود بربياينـد و از ايـن ابزارهـا          هاي اطالعاتي و   آوري

امنيت كه يكي از نيازهـاي       جوامع را فرا خواهد گرفت و      ها و  سايه ي شوم ناامني انسان    نابجا استفاده كنند، قطعاً     
هر چند تاريخ در برهه هايي از زمان شـاهد وقـايع            . كمبود مواجهه خواهد شد    ضروري انسان مي باشد با نقصان و      

ي فعلي به نظـر مـي رسـد          در دنيا  .وحشتناك و فجيعي بوده كه ناشي از همين كاربرد نادرست از ابزار  بوده است              
قـدرت مخـرب غيـر قابـل        . كنند هاي ضعيف ايجاد ناامني مي     هاي قدرتمند بيش از ملت     بعضي چيزها براي ملت   

تصور جنگ هسته اي به اندازه ي كافي ترس و نگراني به وجود آورده كه مستلزم بصيرت جديدي از زنـدگي مـي                       
 هستند كه انسان فقط يك دشمن دارد، يعني خـودش،          در نتيجه بعضي اشخاص اينك در حال حاضر شاهد        . باشد

نوعي تجديد نظـر در  . پس وظيفه اين است كه انسان را به منظور صادق و عالقه مند شدن به خودش تغيير دهيم            
 هيم امنيـت انـساني و سـپس فـن آوري اطالعـات و             در اين مقالـه ابتـدا مفـا       . مي باشد رفتار و طرز تلقي ضروري      

ارتباطات در امنيت انساني مورد بررسي       گاه نقش فن آوري اطالعات و      آن.  قرار گرفته است   ارتباطات مورد بررسي  
ارتباطات بر امنيت انساني شـامل       در ادامه به بيان اشكال گوناگون تاثيرات فن آوري اطالعات و           و. قرارگرفته است 

ي  يز راهكارهايي جهـت اسـتفاده     ايان ن در پ  پرداخته شده است، و   )اشكال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي       (
  .صحيح از فن آوري اطالعات وارتباطات براي برقراري امنيت انساني ارائه گرديده  است

   منابع
انتـشارات   :تهران .ترجمه حسين نجاتي ).مولوي وروانشناسي( تولدي در عشق وخالقيت ).1372( رضا آراسته،-1

  .روانفرا
  .41-36ترويجي فن آوري اطالعات،–فصلنامه علمي  .اطالعاتنگاهي به جنگ . )1383( مسعود باقري،-2
 -فصلنامه ي اطالعات سياسـي    . اطالعي –آثار سياسي فن آوريهاي تازه ارتباطي       ). 1386( ...سردار نيا، خليل ا   - 3

  5. 1119-104،)6و5(22اقتصادي،
  .مراندانشگاه شهيد چ: اهواز. مباحث نوين در فن آوري آموزشي). 1386(  رضوي، عباس-4
موسـسه ي توسـعه ي فنـاوري مـدارس          : تهـران . فن آوري اطالعات وتعلـيم وتربيـت      ). 1383( عطاران، محمد -5

  .هوشمند 
فـصلنامه ي   . مفهوم شاخص در فن آوريهاي تازه در زمينـه ي ارتباطـات واطالعـات             ). 1387(نورايي نژاد، مريم  -6

 .35-8،)10و9(23 اقتصادي،-اطالعات سياسي
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   انسانيدولت ها و امنيت
  

   1مهدي رهبريدكتر 
  

مين سالمت حال و آينده خود در مقابل خطرات ناشي از اي تأامنيت انساني عبارت است از توانمندي شهروندان بر
وجهي از : مين امنيت انساني شهروندان در مقابل تهديدها دو وجه داردتأ. سوانح طبيعيها و  اعمال حاكميت دولت

گرسنگي و فقر، بهداشت، آلودگي محيط زيست و اعتياد مربوط مي شود كه سالمت، آن به تهديدهاي عيني مانند 
تر تهديد امنيت انساني، سلطه اي   اما وجه مهم.)6( مل انسانها را هدف قرار داده استشخصيت، موفقيت و تكا

  .)4(يي و خود ابرازي شهروندان مي شوداست كه به صورت تاريخي و گفتماني مانع از بالندگي، شكوفا
امنيت انساني شهروندان بيشتر از آنكه از سوي عوامل و سوانح طبيعي تهديد گردد، توسط دولت ها ناديده گرفته 

ترين ويژگي اشان اعمال حاكميت است تمايل زيادي از نظر تاريخي به اعمال سلطه و  ها كه مهم دولت. مي شود
 به دو نوع حاكميت ملي يا درون مرزي و حاكميت ها كه قابل تقسيم اين دولت. گسترش حوزه قلمرو خود دارند

هاي مختلف عاملي براي ناديده انگاشتن و پايمال ساختن حقوق انساني  جهاني يا برون مرزي اند، همواره در زمان
  .)3(وده اندو شهروندي ب

 مي گردد كه له سلطه بازها گشته است، به مسأ در بعد بين المللي، آنچه سبب تهديد امنيت انساني توسط دولت
از . هاي بزرگ اعمال مي شود به علت فقدان بازدارندگي همواره به شكل مستقيم و غير مستقيم از سوي قدرت

ها، توزيع ناعادالنه فقر و نابرابري در عرصه جهاني است كه بخش عمده آن  جمله يكي از اين نوع اعمال حاكميت
زير زميني كشورها، ايجاد بدهي، جنگ و بحران در كشورهاي ناشي از استثمار فزاينده اقتصادي، استخراج منابع 

همچنين صنعتي شدن كشورهاي غربي گرچه منافع . حاشيه توسط قدرتهاي بزرگ و تعيين كننده مي باشد
زيادي را عايد آنها ساخته است، اما براي كشورهاي جهان سوم و ضعيف، هم به عنوان عامل استعمار عمل نموده 

نداختن محيط زيست و ايجاد اضطراب و نگراني ناشي از فرهنگ مصرفي، امنيت جاني و روحي و هم با به خطر ا
  .ها را دچار مخاطره ساخته است انسان

اما در كنار سلطه خارجي كه تهديدي براي امنيت انساني جوامع محسوب مي گردد، مي بايست از نحوه اعمال 
تر از  ها براي شهروندانشان مهم هديدي از سوي دولتچنين ت. ها نيز ياد نمود حاكميت داخلي توسط دولت

رو نوع نظام سياسي و شيوه اعمال  از اين. استعمار خارجي بوده و حتي زمينه ساز نفوذ و سلطه بيگانگان نيز هست
حقوق . ها در قلمرو سرزميني خود، عامل مهمي در ايجاد ناامني و تهديد امنيت انساني مي باشد حاكميت دولت

 همچون آزادي ها، قانونمندي، برابري فرصت ها، عدم تبعيض و تمايز ها، آموزش، اطمينان از آينده، شهروندي
همگي از مولفه هاي امنيت ... احساس آرامش و امنيت روحي و رواني، حق مشاركت در تعيين سرنوشت خود و 

... رفع فقر و بيكاري، اعتياد و تر بوده و حتي زمينه ساز  انساني محسوب مي گردند كه از تهديد هاي عيني مهم
چرا كه تنها در صورت آزادي و مشاركت است كه جامعه مي تواند به رفع مشكالت خود اقدام نموده و . مي شوند

هاي موجود را به سه دسته تقسيم مي نمايند كه حقوق شهروندي و  از نظر سياسي، رژيم. به شكوفايي دست يابد
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: اين رژيم ها عبارتند از. اط مستقيمي با نوع نظام سياسي خواهد داشتامنيت انساني در هر كشوري ارتب
  .)2( (Democratic) و دموكراتيك (Autoritarian)، اقتدارگرا ) (Totalitarianتوتاليتر

در رژيم هاي توتاليتر امنيت انساني در رابطه با حقوق شهروندي، در همه ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 
ها  چرا كه به رژيم هايي توتاليتر گفته مي شود كه دولت. ه گرفته شده و به شدت سركوب مي شوداجتماعي ناديد

له اي درون جغرافياي اين كشورها به ها مي زنند و هيچ مسأ در آنها دست به مداخله در همه جوانب زندگي انسان
در ه جامعه به خاطر مداخالتشان رژيم هاي توتاليتر به سبب نگاه امنيتي ب. دور از ديدگان حكومت نمي باشد

در رژيم هاي اقتدارگرا نيز حقوق شهروندي در ابعاد .  امنيت آنها را به مخاطره مي اندازندزندگي مردم عمالً
ها در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان مداخله نكرده بلكه تنها  اين دولت. سياسي سركوب مي گردد

در اين صورت حقوقي چون آزادي بيان و قلم و مشاركت در تعيين .  مي زننددر حوزه سياسي دست به دخالت
سرنوشت افراد كه از حقوق اساسي يك ملت محسوب شده و زمينه ساز پويايي و پيشرفت يك ملت مي باشد، 

 اين در حالي است كه در رژيم هاي دموكراتيك و . )1( شود و مورد سركوب واقع مي گردندناديده انگاشته مي
 فرهنگي، امكان تحقق امنيت –ردم ساالر به علت وجود آزادي در هر سه عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي م

  ).5 (هاي سياسي بيشتر است از ساير نظامانساني در همه ابعاد 
هاي سياسي توتاليتر و اقتدارگرا برخوردارند، حقوق شهروندي و امنيت   از نظام كه اكثراًدر كشورهاي غرب آسيا

از . ميزان سركوب سياسي در اين رژيم ها بسيار باالست. ساني به مخاطره افتاده و به شدت سركوب مي شوندان
 ها حق فعاليت نخواهند داشت و انتخابات آزاد نيز يا در NGOهاي غير دولتي مانند  جمله اينكه احزاب و گروه

حتي برخي از اين كشورها . ت صورت مي گيرداين كشورها برگزار نمي گردد و يا با مداخله، تهديد و نظارت دول
در حوزه اقتصادي نيز به علت مداخله . داراي نهادهاي انتخابي نيستند و يا حداكثر به شكل صوري مي باشند

دولت و قدرتمند بودن آن به خاطر برخورداري از درآمدهاي رانتي چون منابع زير زميني، امكان فعاليت و رقابت 
در حوزه فرهنگي و اجتماعي هم اين .  و غير دولتي وجود نداشته و يا اندك استآزاد توسط بخش خصوصي

ها از طريق تزريق افكار و ايده هاي خاص، انحصار وسايل ارتباط جمعي و رسانه اي و ممانعت از ترويج و  دولت
ين صورت بديهي است كه در ا. تبليغ افكار متفاوت، مانع از بالندگي جامعه و تبادل آزاد اطالعات و اخبار مي شوند

طبق آمارها ميزان امنيت انساني در اين جوامع بسيار پايين باشد و از هيچ گونه توسعه يافتگي كه سبب بهبود در 
لذا بر اين كشورها الزم است با ايجاد فضاي مناسب سياسي، . امنيت انساني شهروندان مي شود برخوردار نگردند

هم آوردن زمينه هاي تحقق حقوق شهروندي، شرايط و زمينه هاي بالندگي  اجتماعي و فرا–اقتصادي و فرهنگي 
ها زمينه سلطه پذيري  شهروندان را فراهم آورند، در غير اين صورت با به هدر رفتن استعدادها، توانايي ها و فرصت

 .  و عقب ماندگي بيشتر فراهم خواهد آمد
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 بررسي اثرات جهاني شدن بر امنيت انساني
  

 1مهدي ميرزاده كوهشاهي
  

بد مفهـوم   نيازهاي آن در پرتو آن تحقق مي يا       ترين و محوري ترين نيارهاي بشر است كه ساير           امنيت يكي از مهم   
 وم امنيت  بر خـالف گذشـته كـه         امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري دگرگون شده است چنانكه امروره مفه             

در امان ماندن از تهديدات نظامي بود دچار تغيير و تحول اساسي شده است به گونـه اي كـه امنيـت ديگـر                        صرفاً  
، بلكه ابعاد تازه اي به خود گرفته است زيـرا امـروزه موضـوعات جديـدي                 عادل تهديدهاي نظامي و مرزي نيست     م

يـت، امنيـت انـساني    ماع جهـاني در بـاره امن  امروزه اج. وجود دارد كه امنيت و آرامش بشر را خدشه دار مي سازد      
همچمـين نيازهـاي     ،…بهداشت، مسكن و پوشاك، ، شدن نيازهاي اوليه اي چون خوراكوردهاست كه شامل برآ

ديگري چون حق تعيين سرنوشت و مشاركت آزاد در زندگي اجتماعي است و اين بهترين مفهومي است كـه مـي                     
: امنيت انساني از دو جزء مهـم تـشكيل شـده اسـت    . تحت پوشش قرار دهدتواند امنيت انسانها را در سطح وسيع      

رهايي از ترس و رهايي از نياز؛ اين دو ركن امنيت انساني را در ابعاد امنيت اقتصادي، امنيت محيط زيست، امنيت     
بب عوامل مختلفـي سـ  . دهد سياسي، امنيت غذايي، امنيت فردي، امنيت بهداشتي و امنيت ارتباطات گسترش مي  

ترين اين عوامل فرايند جهاني شدن است  در عصر جهاني شدن             تغيير در مفهوم امنيت شده است كه يكي از مهم         
ماهيت بسياري از تهديدات كه امنيت بشر را خدشه دار مي كرد عـوض شـده اسـت موضـوعات و ابعـاد مختلـف                         

در ايـن ميـان برخـي از ابعـاد جهـاني       ثير قراد داده اند كـه  طرق مختلف امنيت انساني را تحت تأ    جهاني شدن به    
شدن با طرح موضوعاتي جديد كه در آن به منافع و نيازهاي افراد مختلف فارغ از جايگاه و طبقـه اجتمـاع، نـژاد،                        

شـكل گيـري    . توجه مي شود كمك شاياني به افزايش امنيت انساني در جوامع مختلف كرده انـد              ... محل زندگي و  
سبب شده تـا نيـاز هـاي افـراد مختلـف در             ...  نيسف ،كميسارياي عالي پناهندگان و    نهاد هاي بين المللي نظير يو     

هـاي غيـر دولتـي و        شرايط خاص در نقاط مختلف مورد توجه قرار گيرد همچنين شكل گيري بسياري از سازمان              
شار و  بشر دوستانه كه يكي نمودهاي جهاني شدن به شمار مي رود ضمن كمك به تأمين و توجه به بسياري از اقـ                     

هاي طرد شده باعث تأثير گذاري در سياست جهاني شده اند از سوي ديگر جهاني شـدن ارتباطـات و رسـانه         گروه
سبب دسترسي راحت تر افراد به اطالعات و مطرح شدن بسياري از مسائل كه قبأل به آنها توجهي نمي شد شـده                       

هـاي   ريق مطرح كرده اند و بسياري از فرهنگ       هاي منزوي و سركوب شده خود را از اين ط          است و بسياري از گروه    
با مطرح شدن مفاهيمي چون حقوق بشر افراد تـا حـدودي از             . در حال زوال به سوي احياي مجدد پيش مي روند         

مداخالت بشر دوستانه نيز هرچند كه در موارد بسياري          . هاي صاحب قدرت مصون مانده اند      ها و گروه   تعرض دولت 
ولي مورد استفاده قرار مي گيرند اما نقش موثري در بهبود امنيت انساني دارند مداخله               غيراص به صورت گزينشي و   

محيط زيـست   در بالكان يكي از بهترين موارد است، جهاني شدن مسائل زيست محيطي و بسياري از خطراتي كه                  
ه است به طوري كه     بودي قرار داده سبب توجه افراد در كشورها مختلف به اين مقوله شد            را در معرض تخريب و نا     

اكنون يك اجماع جهاني براي حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار حـداقل در ميـان شـهروندان كـشور هـاي         
مختلف شكل گرفته است هرچند كه بسياري از دولت ها نيز با آنها هم صدا شده اند اما جهاني شدن تنهـا باعـث                        
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.  امني انـساني نيـز مـي شـوند        ابعاد جهاني شدن سبب نـاا     سياري از   كمك به بهبود امنيت انساني نمي شود بلكه ب        
 دمت گروه هايقدر كه بهبود امنيت انساني را به دنبال دارد،  مي تواند در خ تكنولوژي ارتباطات و رسانه ها همان

تروريستي، تبه كار و جرائم سازمان يافته قرار گيرد و امنيت بشري را خدشه دار كند همچنـين تمركـز و تملـك                       
ه ها در كشورهاي قدرتمند سبب شده تا آنها از رسانه ها به عنوان ابزاري براي هدايت افكار عمومي در جهت                     رسان

جهـاني شـدن     .ها و جوامع  نداشـته باشـند         برآورده شدن منافع خود استفاده كنند و توجهي به منافع ساير انسان           
افزايش  شكاف اجتمـاعي بـين جوامـع و          هاي چند مليتي و قطبي شدن سرمايه سبب          اقتصاد با توسعه ي شركت    

مدي بسياري از نهادهاي پولي و مـالي        شده است در اين ميان نبايد ناكارآ      طبقات اجتماعي و گسترش فقر جهاني       
بين المللي كه تحت نفوذ كشورهاي قدرتمند قرار دارند را ناديده گرفت كه سياست هاي غلط آنها سـبب تـشديد                     

قتصادي مي شود كه اين موضوع سبب بيكاري، مهاجرت و حتي بـي خانمـاني افـرد                 هاي ا  موارد قبل و بروز بحران    
توان گفت كه جهاني شدن تأثيرات متفاوت و متضادي بر امنيت انـساني دارد از                به طور كلي مي   . مختلف مي شود  

 تاره فرصت ها و اميد هاي … هاي غير دولتي و ، سازمانن با ظهور موضوعاتي چون حقوق بشريك سو جهاني شد
اي را در در اختيار شهروندان جوامع مختلف قرار داده است از سوي ديگـر برخـي ديگـر از جنبـه هـاي آن نظيـر             

مدي نهادهاي  بين المللي امنيت انـساني را در پـاره اي مـوارد               قتصاد و گسترش فقر جهاني و ناكارآ      جهاني شدن ا  
 .خدشه دار كرده است
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  انساني و نقش آن در پيشگيري از تهديدات وامنيت 
  مخاطرات سوانح طبيعي

  
  1حميد محالتي رايني

  
مقابل تهديدات  هسته حياتي همه افراد بشر در را محافظت از  در يك تعريف نسبتاً جامع از امنيت انساني مي توان هدف آن           

محافظـت انـسان در برابـر        منظـور از  . شته باشد شايع دانست به نحوي كه با شكوفايي و كمال بلند مدت آدمي سازگاري دا             
. همه انواع مخاطراتي كه انسان را تهديد مي كند چه خطرات طبيعي مانند سيل و زلزله و طوفان، چه ساير تهديدات ديگـر                 

رشـد بـي رويـه    : ده اشاره دارد كه عبارتند از    همچنين تعاريف متعارف از تهديد عليه امنيت انساني به شش مورد خالصه ش            
 اسـتفاده گـسترده از مـواد مخـدر، تبعـيض در توزيـع فرصـت هـاي                    آلودگي محيط زيست، تروريسم بين المللي،       جمعيت،  

مفهوم امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري تحـول يافتـه             . ناها و بحران هاي ناشي از مهاجرت      اقتصادي و فرهنگي، تنگ   
ابعاد اقتـصادي امنيـت    : ي در نظر گرفته شده است كه از جمله آنها ابعاد و شاخص هايي نيز براي موضوع امنيت انسان        . است

انساني كه در آن، مواردي نظير اشتغال يا بيكاري دراز مدت،  سرانه مصرف و تعداد افراد زير خط فقر، نـوع و ميـزان يارانـه     
مطمئن و ارزان،  داشتي آسان، دولتي، بعد بهداشتي و تغذيه اي امنيت انساني كه در آن دسترسي افراد جامعه به خدمات به          

هزينه بهداشتي شهروندان، تعداد گروه هاي آسيب پذير و ميزان آسيب پذيري آنها، داليل و ميزان مرگ و ميـر در كـشور،                       
كيفيت، تعداد و نوع واكسن تزريقي به افراد جامعه از جمله شـاخص هـا و مـسايل كليـدي هـستند كـه در سـنجش بعـد                             

ابعاد زيست محيطي امنيت انساني نيز يكي ديگر از اين موارد است كـه              . رد توجه قرار مي گيرند    بهداشتي امينت انساني مو   
در آن رعايت حقوق زيست محيطي نسل حاضر و نسل هاي آتي از سوي صاحبان صنعت و دولت نيز ار جمله ابعاد امنيـت                        

حيات   حفظ انسان ازخطرات طبيعي كه جان و       امنيت انساني ناظر به    ابعاد نظرمي گيرند سوانح و حوادث يكي از       انساني در 
رو امنيت انساني تا حدود زيـادي        از اين . مي دهد مي باشد    در معرض تهديد قرار    ها  و همچنين اموال و دارايي آنها را         انسان

مـل  سـوانح ناشـي از عوا   .پيش بيني و براي مقابله با آنها آمـاده شـود   متوجه پيشگيري است و مي كوشد معضالت آينده را  
همين دليل، انـسان     هقرار مي دهند و ب     طبيعي و غير طبيعي مورد عالقه بشر نيستند؛ زيرا جريان زندگي مردم راتحت تأثير             

 سـالهاي بـين    تعداد سوانح گزارش شده در    . تالش مي كند مانع بروز وسعت آن شود ولي وقوع آن اجتناب ناپذير مي نمايد              
 2882 را به خود اختصاص مـي دهـد، سـهم آسـيا            7102انح در دنيا كه رقم      ميزان سو  كه از    نشان مي دهد    2007-1998
 نفر مربوط به آسيا 891015 نفرذكر شده است كه از اين تعداد 1134073اين گزارش تعداد افراد كشته شده رقم  در. است
خود اختـصاص   ه   را ب   آسيب ديده بر اثر سوانح     113 435 399 كشته و    31 508كشور ما ايران نيز طي اين دهه آمار         . است

، 2006درسال  . ازاين تعداد درآسيا بوده اند    % 85اثرسوانح آسيب ديده اند كه        ميليون نفر بر   270همچنين تعداد . داده است 
اين تعداد آسيب   . بوده است ) 1996-2006(معدل تعداد افراد آسيب ديده طي دهه          آسيب ديده تقريبا نيمي از      تعداد افراد 

بـين   ايـران در . نظر توسعه انساني كمتـرين بخـش را شـامل مـي گرديـد      كشورهاي پيشرفته از  اروپا و ديده دراين دهه در     
بخـش برنامـه     اسـناد . لحاظ وقوع حوادث و سوانح و تلفات و مجروحين دارا مـي باشـد              كشورهاي آسيايي رتبه چهارم را از     
كشورهايي است كه شديداً در معرض  معدود نشان مي دهد كه ايران يكي از (UNDP)  ريزي و توسعه سازمان ملل متحد

 انواع مخاطرات طبيعي نظير زلزله، سيل، شرايط اقليمي سخت و ناگوار اوضاع جـوي غيـر طبيعـي و نـا متعـادل قـرار دارد                         
گزارش فوق حاوي اين نكته است كه تقريبا تمامي بخش هاي ايران دچار مشكالت و عوارض فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي                    
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هدف از ذكر آمار و شواهد تجربي و تاريخي در رابطه با حوادث تأييد              . ويژه زلزله و سيل مي باشند      هانح طبيعي ب  ناشي از سو  
  .تئوري اجتناب پذير بودن وقوع حوادث و سوانح مي باشد

  هاي تحقق امنيت انساني در برخورد با سوانح استراتژي
ات است و در اينجا امنيت انـساني شـكلي حمـايتي و             ژي حمايتي كه هدف آن مقابله با تهديدات و مخاطر           استرات - 1

جوامع در معرض تهديداتي نظير سوانح غير مترقبه قرار  محافظتي دارد زيرا بنيان آن براين تصور است كه افراد و  
 با سـطح توسـعه يـافتگي و وجـود زيـر       حل بحران گزارش حوادث جهاني نشان مي دهد كه نحوه تعامل و       .دارند

دي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي هر كشور رابطه مستقيم دارد بدين معني كه هرقـدر سـرمايه                 هاي اقتصا  ساخت
متـوازن  . تبعات منفي سوانح به حداقل مي رسد      . هاي كشور صورت پذيرد    گذاري براي توسعه و بهبود زير ساخت      

عه برخـوردار  بودن الگوي رشد و توسعه بگونه اي كه آحاد مردم يك كشور از متوسط هاي شـاخص رشـد و توسـ         
رشد و توسعه پايدار و متـوازن نـاظر بـه سـطح بهـره                .ها ايفا مي كند      باشند؛ نقش مهمي در پيشگيري از بحران      

مندي از امكانات رفاهي، اجتماعي، زيست محيطي مي باشد و رويكرد آن به اقتصاد خانواده، جامعه و يك كـشور                    
خت هاي اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي هـم      افزايش سطح رفاه اقتصادي و تقويت زيرسا. برمي گردد 

به تعبير ديگـر مـي تـوان رابطـه          . دولت و هم مردم را درامر پيشگيري از بروز سوانح و بحران ياري خواهد رساند              
زيـرا برنامـه    . رت مستقيم و معكوس تعريف نمـود      ها را به صو    همبستگي بين سطح فقرو توان پيشگيري از بحران       

سيل با ايجاد سيل  عنوان مثال مقابله با هب. با سوانح از برنامه بلندمدت توسعه كشور جدا نيست  ريزي براي مبارزه    
تلفات ناشي ازسـيل در دنيـاي معاصـر،         . بند عملي است و احداث سيل بند از برنامه توسعه كشاورزي جدا نيست            

نمودن شهرها و روستاها از نظر      و مقابله با زلزله هم به جز آماده         قب ماندگي اقتصادي و اجتماعي است       شاخص ع 
ويژه در ايران كه مناطق زلزله ناخيز درآن كم است و اكثر نقـاط بـا    هب. بود نخواهد سازه ها ي مناسب امكان پذير  

واني زلزله خيزي بسيار باال و متوسط ارزيابي مي شود مقابله با آن به جز استحكام در بناها براي منظور كاهش فرا
 .  خوردمصيبت جمعي رقم نمي

استراتژي توانمند سازي يا توانايي انسان ها براي كمك به خود يا ديگران كه يكي از اصلي ترين كليدهاي امنيت                     - 2
قواي ديگـر بـه      بي مداخله دولت و    ها مي توانند با استفاده از امكانات محلي و         اين انسان . انساني به شمار مي رود    

. انح و بالياي طبيعي با امكانات خود به ياري ديگر افـراد بـشتابند       حل معضالت خود بپردازند و در هنگام بروز سو        
بديهي است افراد توانمند از مخاطرات و تهديـدات          . گردد بخش مهمي از فرايند توانمندسازي به امر آموزش برمي        

 .رت كننداستفاده از امكانات محلي به حمايت متقابل از همديگر مباد گريخته و مي توانند باتوانايي كسب شده و
عنوان يك چارچوبي براي تأمين امنيت افرادي كه به دليل بحران هاي مختلف ناشي               هپس از اين منظرامنيت انساني ب     

عنوان يك  هلذا نكاتي كه بايد در تحقق و توسعه امنيت انساني ب. ده اند مورد نظر قرار مي گيرداز سوانح دچار آسيب ش
  :ه شرح زير مي باشداولويت در استراتژي ملي ملحوظ نمود ب

  اجتماعي، سياسي و فرهنگي  هاي اقتصادي،  تقويت زير ساخت: الف
هاي مشترك نسبت بـه   ها و ارزش  هاي فرهنگي با رويكرد ايجاد نگرش      تقويت فرهنگ عمومي و توسعه ديدگاه     : ب

  بحرانها
  خيزي مناطقها با توجه به ظرفيت هاي بحران  توزيع بهينه منابع و اعتبارات دولتي و كمك: ج
باور و اهتمام به انجام مشاركت مردم در امور مربوط به جامعه در قالب ايجاد و تقويـت نهادهـاي غيـر دولتـي                        : د

  مرتبط با مديريت بحران
طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر تحقيقات علمي با رويكرد پيشگيري و مقابله با بحران به منظور تقويـت                   : ه  

  هظرفيت خود امدادي جامع
بهبود سطح رفاه اقتصادي با رويكرد كاهش فقر، تأمين حداقلي آموزش، بهداشـت، امنيـت فيزيكـي و اعطـاي                    : و

  .....آزادي به مقامات محلي براي طراحي و اجراي برنامه هاي پيشگيري از بحران و
  و كنترل بحران تهيه و تصويب قوانين و مقررات الزم براي ارتقاء سطح امنيت انساني با رويكرد پيشگيري : ظ
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  ريزي محيطي و امنيت انساني برنامه
 

سي1 نژاد درضا خليلد محم 
  

شناسـايي  . هـايي اسـت كـه بـا نيازهـا و مقاصـد انـسان سـازگار باشـد                    ريزي محيطي سـاختن مكـان       هدف برنامه 
ــاي محيطــي در برنا ــهنيازه ــوري دارد  م ــزي محيطــي نقــش مح ــاز. ري ــاز از   م ــين ني ــه دوم ــد اســت ك لو معتق

 پــنج نيــاز اساســي انــسان، نيــاز احــساس امنيــت، داشــتن ســرپناه و توانــايي بــراي گــرم كــردن خــود مجمــوع
ريـزي محيطـي نيازهـاي انـساني را مـورد توجـه قـرار ندهـد، ايـن خطـر كـه                         در صورتي كه برنامه   ]. 1[باشد    مي

دم احـساس  درجـه امنيتـي كـه مـر    . امنـي نمايـد، وجـود دارد    هاي حاصل، مـردم را دچـار بيگـانگي و بـي          محيط
ايـن مقالـه در پـي آن        . كننـد، بيـشترين اهميـت را در تمايـل آنـان بـه حـضور در يـك محـل يـا فـضا دارد                           مي

ــه ــا ذكــر    هــاي مختلــف رابطــه برنامــه  اســت كــه جنب ــساني را بررســي نمــوده و ب ريــزي محيطــي و امنيــت ان
ريـزي محيطـي بـراي        ههـاي مهـم برنامـ       يكـي از جنبـه    . هاي ملمـوس و كـاربردي، بـه ايـن مهـم بپـردازد               نمونه

بخــش اســالم  ريــزي محيطــي و تــأمين امنيــت انــساني و اجتمــاعي در بــستر تعــاليم حيــات  مــسلمين، برنامــه
طــوري كــه  بــه. تــوان در شــهرهاي بيابــاني ايــران قــديم جــست ريــزي را مــي نمونــه موفــق ايــن برنامــه. اســت

ت حيـات بـه عكـس اينكـه در          زاده در ايـن ارتبـاط گويـاي ايـن مطلـب اسـت كـه احـساس امنيـ                     تحقيقات نقي 
ــران    ــاني اي ــيم و شــهرهاي بياب ــر (دنيــاي معاصــر باعــث رشــد فردگرايــي شــده اســت، در اقل شــهرهايي كــه ب

سـبب وحـدت جامعـه و رشـد هنرهـا و فنـون و               ) انـد   ريـزي و طراحـي شـده        بينـي اسـالمي برنامـه       مبناي جهان 
ز اصـل سلـسله مراتـب، ضـمن آنكـه           گيـري ا    بـراي مثـال بهـره     ]. 7[افزايش ضريب احساس امنيـت بـوده اسـت          

گذاشــت، ايجــاد مراتــب مختلــف  اي بــه نمــايش مــي را بــه طــرز بــسيار زيبــا و ماهرانـه ) درون(توجـه بــه بــاطن  
ــصوصي      ــه خــصوصي و خ ــومي و نيم ــه عم ــومي و نيم ــف عم ــاي مختل ــردن قلمروه ــشخص ك ــا م ــت را ب امني

 بـراي مـسلمين معرفـي شـده اسـت           شـده و مـشهور      نمود، تـا جـايي كـه بـه عنـوان الگـويي شـناخته                تأمين مي 
هــاي محــيط زيــست  ريــزي محيطــي در كــاهش و مــديريت آلــودگي تــوان بــه نقــش برنامــه همچنــين مــي]. 7[

هـاي    هـاي اخيـر، موضـوع آلـودگي          كننـده امنيـت انـساني در دهـه          مـسلّماً يكـي از عوامـل تهديـد        . اشاره نمـود  
]. 5[الـدين و همكـاران اشـاره نمـود             غيـاث  تـوان بـا اشـاره بـه تحقيـق           در ايـن ميـان مـي      . محيط زيستي اسـت   

منــابع توليدكننــده ذرات، تهويــه مناســب، نتــرل كتــوان بــا  ريــزي محيطــي مــي هــا و اصــول برنامــه طبــق روش
داشــتن منــازل، اســتفاده از تجهيــزات مناســب بــراي بهبــود كيفيــت هــواي داخــل منــازل، حــل    پــاكيزه نگــه

ــا كــردن مــشكالت طراحــي و ســاخت و نگهــداري ســاختمان،  ــودگي هــوا و ب ــه كنتــرل آل ــزايش   ب ــه اف لتبــع ب
از طرفـي برخـي تحقيقـات همچـون مطالعـه طبيبيـان و فريـادي                . ضريب امنيـت زيـستي شـهروندان پرداخـت        

با ارزيابي كيفيـت محـيط زيـست شـهري، سـعي دارنـد خـصوصيات كمـي و كيفـي شـهر را بـه زبـان اعـداد و                                
هــاي محيطــي متناســب، بــراي بهبــود كيفيــت  ريــزي برنامــهارقــام ترجمــه نماينــد، تــا در ايــن ميــان بتــوان بــا 

هــاي  در همــين تحقيــق در گــروه شــاخص]. 4[محــيط زيــست هــر يــك از شــهرها اقــدام الزم صــورت پــذيرد 
 درصـدي گـروه خـود مـؤثر         6/49در كـسب امتيـاز      % 26نيازهاي اساسـي، شـاخص ايمنـي و امنيـت بـا كـسب               
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هـا    هـا و رودخانـه      ز ايـن شـاخص، عـدم رعايـت حـريم گـسل            هـاي اصـلي نقـصان امتيـا        يكي از علـت   . است  بوده  
ريــزي متناســب  حتــي در مــوارد محــدود منجــر بــه كــاهش شــديد آن شــده كــه در ايــن مــورد هــم بــا برنامــه

در مـورد نقـش سـاختار جغرافيـايي در تهديـد و يـا تـأمين                 . توان بر ميـزان شـاخص امنيـت در شـهر افـزود              مي
 1378پوراحمـد دربـاره نقـش سـاختار جغرافيـايي در سـيل مـرداد مـاه                  تـوان بـه تحقيـق         امنيت انساني نيز مي   
ريـزي محيطـي مطـابق بـا          تـوجهي بـه برنامـه       نتايج حاصـل بيـانگر نقـش اساسـي بـي          ]. 2[شهر نكا، اشاره نمود     

ــه   ــساني اســت، ب ــأمين امنيــت ان ــه در جهــت ت ــايي منطق ــساني و غفلــت   طــوري ســاختار جغرافي ــار ان ــه رفت ك
حفـظ تعـادل زيـستي و همچنـين سـاختار جغرافيـايي شـرايط طبيعـي بـه عنـوان                  ساكنين منطقـه نـسبت بـه        

همچنـين در بحـث فـضاهاي سـبز         . ساز و تشديدكننده وقـوع سـيل شـهر نكـا معرفـي شـده اسـت                  عوامل زمينه 
ــه     ــل زمين ــهري و از عوام ــايي ش ــداري و پوي ــم پاي ــان مه ــوان يكــي از ارك ــه عن ــزايش   شــهري ب ــراي اف ــاز ب س

ريـزي محيطـي مطـابق نيـاز شـهروندان بـه افـزايش                تـوان بـا برنامـه        شـهروندان، مـي    هاي امنيت انساني    شاخص
هـاي تحقيـق محمـدي و همكـاران نـشان             كـه يافتـه     چنـان . اين شـاخص در شـهرها بـيش از ايـن اميـدوار بـود              

دهد كه عواملي ماننـد زنـدگي شـهري، ايمنـي پـارك و فـضاهاي سـبز، امنيـت و متناسـب نبـودن امكانـات                             مي
ــاز  ــورد ني ــروهم ــراي گ ــان   ب ــن مك ــسي در اي ــني و جن ــف س ــاي مختل ــل    ه ــاهش تماي ــل ك ــه عوام ــا از جمل ه

ــه   ــن عرص ــتفاده از اي ــراي اس ــهروندان ب ــي ش ــا م ــد  ه ــساني   ]. 6[باش ــت ان ــده امني ــل تهديدكنن ــر عوام از ديگ
ــودگي شــهروندان مــي ــه آل نتــايج يــك بررســي در . هــاي رفتــاري مجــرمين و خالفكــاران اشــاره نمــود  تــوان ب
ــشان ــاً در همــه فــضاهاي شــهري جــرم تهــران ن هــاي محيطــي  خيــز تهــران، وضــعيت شــاخص  داد كــه تقريب

ــور، صــوتي و نمــادي ( ــداري، ن ــودگي فيزيكــي، دي ــارزي هــم از ســوي كارشناســان تحليــل ) آل ــه ب ــه گون گــر  ب
نتـايج حاصـل از ايـن بررسـي حـاكي از آن             ]. 3[انـد    ميداني و هم از سـوي شـهروندان، نـامطلوب ارزيـابي شـده             

هـاي مـورد مطالعـه تـأثير گـذارده             عوامل محيطي بر ميـزان امنيـت و احـساس امنيـت عمـومي مكـان                است كه 
تـوان از طريـق مـديريت و          از ايـن رو مـي     . و حتي براي مـردم هـم ايـن مـسئله از ايـن حيـث قابـل درك اسـت                    

تمــاعي ريــزي محيطــي از جملــه اقــدامات بهــسازي، از احتمــال و امكــان انجــام رفتارهــاي ناهنجــار اج   برنامــه
  .ها پيشگيري كرده و بر ميزان عمومي احساس امنيت افزود كاست و حتي از وقوع جرايم در آن مكان
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هاي جديد اطالعات و ارتباطات بر امنيت تأثير فناوري
  انساني در جامعه اطالعاتي و دولت الكترونيك

  
  1دكتر محسن نوكاريزي

  
تـوان در دوره    را مـي  » امنيـت «هرچند مفـاهيم جديـد      . از نظر افراد مختلف معاني متفاوتي دارد      » امنيت انساني «

 سـازمان  1994در سـال  . هاي اخير ظاهر شـده اسـت  لي امنيت انساني تنها در سالروشنگري اروپا رديابي كرد، و 
، ايـن  1990ي ي دوم دهـه در نيمـه  . ي انـساني معرفـي كـرد      ملل متحد اين مفهوم را براي تقويت گزارش توسعه        

صـطالح را بـه     ها، به رهبري كانادا، استفاده از اين ا       برخي از دولت  . اصطالح وارد مباحث بين دول سازمان ملل شد       
ر بـه حقـوق   منظور توصيف الزاماتي براي عمل انسان دوستانه در راستاي حمايت از افراد در برابر تجاوزهاي آشـكا   

كـشتار دسـته جمعـي،      . هـاي اساسـي اسـت     امنيت انساني به معناي رهايي افراد از نـاامني        ]. 1[انسان آغاز كردند  
داري و جنايـاتي بـر ضـد انـسانيت و تجـاوزات             آور، محو برده  مند، رفتار غيرانساني و خفت    شكنجه گسترده و نظام   

هـايي از نـاامني     الملل تعريف شـده شـكل     فجيع متأثر از قوانين جنگ آن گونه كه در اساسنامه ديوان جنايي بين            
جمعـي بـه حـق غـذا، بهداشـت و           تجاوزهاي دسـته  . كننددار مي غيرقابل تحملي است كه امنيت انساني را خدشه       

  ). 15(توان در اين مقوله گنجانديز ميمسكن را ن
تـر از  هاي اطالعات و ارتباطات براي بهبود اثربخشي و كارايي دولتي، تسهيل خدماتي مناسب        به استفاده از فناوري   
تر دولت نسبت به    تري از مردم، پاسخگوتر بودن بيش     پذيرتر كردن اطالعات براي تعداد بيش     سوي دولت، دسترس  

هاي آن وفور بـسيار     اي است از كه ويژگي    جامعه اطالعاتي، جامعه   ].2[شودكترونيك اطالق مي  شهروندان، دولت ال  
هاي كار، استفاده از فناوري رايج و سازگار بـراي          ها و محل  زياد اطالعات در زندگي روزمره شهروندان، اكثر سازمان       

هاي رقـومي  قال و دريافت سريع دادههاي شخصي، اجتماعي، آموزشي و كاري و توانايي انتطيف وسيعي از فعاليت 
هـاي  منظور از دولت الكترونيك استفاده آسان از فناوري       . هاستهاي مختلف صرف نظر از فاصله بين آن       بين مكان 

افـزون بـر آن،   . روز اسـت  اطالعات و ارتباطات براي توزيع خدمات دولتي به بهترين شكل به مردم در طول شـبانه               
ز نتـايج   تر براي مشاركت مردم در فراگردها و نمادهاي مردم ساالر ا          هاي بيش ه فرصت اصالح كيفيت خدمات و ارائ    

هاي اطالعات و ارتباطات اصطالحي است كه از ادغام فناوري رايانه با مخـابرات              فناوري]. 3[دولت الكترونيك است  
العـاتي يـا دانـشي را       ممكن است نظام اط   . به وجود آمده است و ممكن است مبتني بر وب، شبكه يا مستقل باشد             

ها ممكن است فقر را كاهش      اين فناوري . پذير سازد يا ممكن است محصول يا خدمت اطالعاتي توليد كند          دسترس
 ايـن فنـاوري   . دهد و اين نظريه را كه فناوري در وهله نخست براي مردم كشورهاي غني تجمالتي است، رد كنـد                  

 و انـزواي     غلبه بـر موانـع اقتـصادي، اجتمـاعي         ، چون توانايي  ممكن است تأثير چشمگيري بر توسعه داشته باشند       
تر تصميمات اثرگذار   جغرافيايي، افزايش دسترسي به اطالعات و آموزش، توانمندسازي فقرا براي مشاركت در بيش            

اي  نظير كاهش فقـر، حفـظ سـالمت          ها را براي نيل به اهداف توسعه      اين توانايي افزايش فرصت   . بر زندگي را دارد   
كنـيم  اي زندگي مي  ما در جامعه  . آوردوليه، و آموزش مؤثرتر از هميشه در كشورهاي در حال توسعه به همراه مي             ا
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هاي اطالعات و ارتباطات در سطح جهان فراگير شده و از طريق شبكه اينترنت و تلفن همراه، دسترسي آنـي بـه               كه فناوري 
اين خدمات نه تنها تجمالتـي نيـست بلكـه بـه عنـوان بخـشي از       . استاطالعات و خدمات را براي كاربران به ارمغان آورده    

اكثـر  ]. 4[نمونه بارز آن اهميت يافتن خدمات الكترونيكـي نظيـر دولـت الكترونيـك اسـت       . زندگي روزمره ما در آمده است     
 بـه منظـور   تـر و توريـست  گذاري بـيش سازي براي جذب سرمايهاقدامات دولت الكترونيك با هدف رسيدن به منافع جهاني      

پـذيري  هايي از جامعه كه آسيب   در واقع، هيچ تالشي براي پرداختن به نيازهاي بخش        . گيردتوسعه اقتصاد محلي صورت مي    
 و بـا  اي از نظـر اقتـصادي و اجتمـاعي   نـده چون اين دسته به طور فزاي. گيردسازي افزايش يافته، صورت نمي  ها با جهاني  آن

، معيشت، و   امنيت انساني به تهديدات موجود بر سر راه زندگي        . اندفي، به حاشيه رانده شده    هاي ارتباطي ناكا  توجه به شبكه  
احترام و ارجمنـدي بـه طـور جـدي     . هاستوجوي ابزاري براي رسيدگي به آن  منزلت افراد و اقشار مربوط است و در جست        

جتماعي، سركوبي سياسي و حوادث محيطي      توسط مسائل امنيتي انسان، نظير بيماري، گرسنگي، بيكاري، جنايت، تعارض ا          
وسـعه اقتـصادي و     هـاي ت  تر بـه اطالعـات ممكـن اسـت فرصـت          اكنون كامالً روشن است كه دسترسي بيش      . در خطر است  

باعـث  ) 1: (در نتيجه اقدامات دولت الكترونيك ممكن است      ]. 5[ترين اقشار را به وجود آورد      و نيز پيشرفت ضعيف    اجتماعي
ن دولت و شهروندان نه تنها براي تحويل خدمات، بلكه نيز براي دريافت نظرات شهروندان در مـورد اجـرا        ارتباط دوجانبه بي  

هاي محروم خدمات تـدارك ببينـد، يعنـي كـساني كـه      تري به گروهدسترسي افزون) 2(ها و عملكرد دولت شود؛ و    سياست
اي هدفـشان   هاي دولت به طور فزاينده    هرچند برنامه .. ]6[هاي اندكي براي تعامل با دولت و استفاده از خدمات دارند          فرصت

دولـت  . پذير است، اما اين به انـدازه كـافي در اقـدامات دولـت الكترونيـك مـنعكس نـشده اسـت                هاي آسيب كمك به گروه  
صادي، ها در توسـعه اقتـ  رانده شدهپذيري، و نيازهاي فقرا و به حاشيهالكترونيك ممكن است رابطي براي پرداختن به آسيب  

دولت الكترونيك ممكن است اساساً دسترسي به خدمات اطالعاتي را براي اقشار            . توسعه اجتماعي، و مديريت محيطي باشد     
گيري ها شنيده و در فراگرد سياست و تصميم  تر افزايش دهد، و نيز گذرگاهي را فراهم آورد تا از آن طريق صداي آن              ضعيف

به خوبي اجرا شود، رويكرد فراگـرد مـشاركتي و يـادگيري در رسـيدن بـه حاكميـت             وقتي دولت الكترونيك    . گنجانده شود 
تضمين امنيت مردم در برابر تهديدات سـختي نظيـر گرسـنگي،            . شودمناسب و نيز افزايش شرايط امنيت انساني فراهم مي        

حمايـت و توانمندسـازي دو   . بيماري، و سركوب، و حمايت از افراد در برابر مشكالت ناگهاني و دردناك امري حيـاتي اسـت               
ريزي مشاركتي توسط تمام اقشار ذينفـع، گـامي بـه           ارتقاي اصول مردمي و برنامه    . راهبرد براي افزايش امنيت انساني است     

ريـزي مـشاركتي    هاي اطالعات و ارتباطات ممكن است ابزاري ارزشمند در ارتقـاي برنامـه            فناوري. هاستسوي پيشرفت آن  
  . هاي حكومتداري مناسب براي تضمين امنيت رهنمون سازندشوند و ما را به آرمان
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  هاي ها و طرحامنيت انساني در پرتو برنامه
  پيشگيري از جرم

  
  1مريم عباچي

  
 جهان هرگز نمي تواند در صلح و آرامش بـه           " با اعتقاد به اينكه      1994نويسندگان گزارش توسعه انساني در سال       

امنيـت  "ر را از    ، مفهومي نـوين و مـردم مـدا        "سر برد، مگر اينكه مردم در زندگي روزانه خود امنيت داشته باشند           
ايمني مردم از تهديدهاي مزمن و حمايت از گسـسته شـدن مـضر و ناگهـاني الگوهـاي زنـدگي                     " ، يعني    "انساني
  . شناسايي كردند"روزانه
 ضروري  " امنيت انساني  "گذاران را در راستاي به وجود آوردن       مردان و سياست   مسئله اي كه توجه دولت    ترين   مهم

 ي موجود در جامعـه و     توانمندي ها   و ها ظرفيت تحوالت،    با توجه به   قع بينانه جامعه   وا  از يك سو درك    ،مي نمايد 
(  توجه به جنبه هاي نرم افزاري        .يي است كه جامعه را متاثر مي سازد       ها آسيب و    تهديدها  شناخت  از سوي ديگر،  

عوامل بر هم   و"يد هاتهد" شناسايي  وبراي داشتن جامعه اي امن) ابزار-محيط(و سخت افزاري ) سياست-انديشه
  . زننده امنيت واجد  اهميت است

همـواره مـستلزم توجـه ويـژه      ،"امنيت انـساني "پديده جرم و يا بزه كاري در جامعه به عنوان عامل تهديد كننده 
امنيـت  "كه از مولفـه هـاي     در جامعه، به ويژه امنيت شخصي و اجتماعيبراي دسترسي به امنيت. دولت ها است 

 و سـرانجام   پيامد هاي آن و با ارزشها ي جامعهگونشناخت فرايندهاي اجتماعي نا هم شمار مي روند،  به "انساني
به اين جهت   .  است  الزم "تدوين برنامه ملي پيشگيري از جرم     "جلوگيري از رشد اين فرايندها  در جامعه از طريق           

 همه جانبه و دقيق در اين زمينـه،          و سياست گذاري و برنامه ريزي      - به خصوص دولت ها    -عنايت مضاعف جامعه    
. تضميني جهت نائل آمدن به اهداف عالي سياست ها، برنامه ها و طرح هاي پيشگيري از جرم محسوب مي شـود                    

بيني، شناسايي و ارزيـابي     به موازات هدف كاهش يا از ميان بردن پديده جرم و بزه كاري در جامعه از طريق پيش                 
 در جامعـه اسـت كـه هـم از طريـق              افـزايش امنيـت    ، اهداف پيشگيري از جرم    ترين  مهم يكي از  ،خطر وقوع جرم  

ي توانـد بـه منزلـه      از جرم مي   ترس .  ميسر مي گردد   "كاهش احساس ترس از جرم    " و هم    "كاهش تعداد جرائم  "
 نادرسـت در    دركي  حتي اگر مشكل به واسطه    . يك مشكل اجتماعي قابل مقايسه با خود جرم درنظر گرفته شود          

 از جـرم بـه      تـرس  يـا    ، نادرست در مورد خطر بـزه ديـدگي فـرد باشـد            دركميزان گستردگي جرم يا بر اثر       مورد  
است كه كيفيت زندگي را بـراي طيـف         اساسي  ي وسيعي از عواملي جدا از خود جرم مرتبط شود، مشكلي            گستره

  .دهد كاهش ميبه طور چشمگيريوسيعي از مردم 
 ح هاي ملي پيشگيري از جرم كه ناظر است به مرحله قبل از ارتكاب جرم، از                 ثرترين برنامه ها و طر    بيشترين و مؤ  

 "پيـشگيري اجتمـاعي   "در اين نـوع از پيـشگيري كـه          . طريق حذف و خنثي سازي عوامل جرم زا اجرا مي شوند          
ت ناميده مي شود، با قبول اين واقعيت كه عوامل مختلفي در تكوين جرم نقش دارند، علت شناسي جـرم از اولويـ                     

. برخوردار بوده و از طريق اتخاذ و تدوين سياست ها و برنامه هاي كالن و خرد، درسـطح جامعـه اجـرا مـي شـود                         
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فرايند و با تمركز بـه عوامـل فـردي و عمـومي             -پيشگيري كالن ناظر به سياست هايي است كه به صورت ساختار          
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي اتخاذ مي گردند و شامل سياست هاي كالن  جرم، در سطح وسيع و فراگير

در حالي كه پيشگيري خرد ناظر بر حذف و خنثي سازي عوامل جرم زا به صورت زود هنگام و يـا                     . و حقوقي است  
براي بزه كاران و بزه ديدگان اعمال مي گردد و به جهـت ويژگـي  فـرد     - و نه در سطح كالن     -در محيط اجتماعي  

گسترش فرهنگ پيشگيري   . بودن، تاثير به سزايي در كاهش جرم در جامعه دارد         مدار، تربيت مدار و اجتماع مدار       
از جرم از طريق آموزش، فقرزدايي، اشتغال زايي، توسعه برنامه هاي تفريحي و ورزشي، توسـعه سـالمت بـه ويـژه                      

 زمـره   سالمت رواني، ارتقاي باورهاي ديني و مذهبي، ايجاد ثبات در وضـعيت اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي از                   
امنيت "با توجه به تعريف ارائه شده از .  به شمار مي روند- در سطح كالن و خرد-ترين برنامه ها در اين بخش مهم

 و مولفه هاي آن كه شامل امنيت غذايي، بهداشتي، محيطي، شخصي، اجتماعي و سياسي است، مي توان                  "انساني
 طرح هاي پيشگيري اجتماعي از جرم عـاملي مـوثر در            اذعان داشت كه سياستگذاري، تدوين و اجراي برنامه ها و         

  .  به شمار مي رود"امنيت انساني"راستاي اهداف 
در كنار پيشگيري اجتماعي گاهي از طريق تسلط بر محيط و شرايط پيرامون جرم، در صدد جاذبه زدايي از آماج،                    

ه دادن وضـعيت پـيش جنـايي مـي          فزوني خطر شناسايي، احتمال دستگيري بزه كار و به طور كلي نامناسب جلو            
به عنوان مثال نصب چـراغ در مكـان هـاي           . باشيم و از اين طريق برنامه هاي پيشگيري از جرم را اجرا مي نماييم             

 يـا   "پيـشگيري وضـعي   "جرم زا، استقرار پليس در اين مكان ها، نصب دزدگير و يا چشم الكترونيكي از مـصاديق                  
به مرحله قبل از ارتكاب جرم است و امنيت انساني را در بعد شخـصي و                موقعيت مدار محسوب مي شوند كه ناظر        

پيشگيري از جرم، بعد از وقوع جرم و با هدف جلوگيري از تكرار و مزمن شدن خطر بزه . اجتماعي فراهم مي نمايد
هـاي نظـام   در اين نوع از پيشگيري با بهره جستن از سـاز و كار . كاري نيز از ديگر انواع روش هاي مهار جرم است   

 ناميده مي شود، در صدد كاهش تكرار جـرم و سـرانجام ايجـاد امنيـت در                  " پيشگيري كيفري  "عدالت كيفري كه  
  .جامعه هستيم

تواند امنيـت   گي پيشگيري نمايد، بلكه مي    ديدهتواند از وقوع جرم و بزه     ميفوق  واضح است كه نه تنها راهبردهاي        
پيـشگيري اثـربخش و مـسئوالنه از جـرم كيفيـت            . ي پايدار كشور شـود     بخشيده و موجب توسعه    ءجامعه را ارتقا  

اين اصطالح به جهت مفهـوم گـسترده        .  است " امنيت انساني  "كه هدف اصلي  بخشدزندگي شهروندان را بهبود مي    
قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي و اجتمـاعي در             . آن مستلزم سياستگذاري و برنامه ريزي همه جانبه است        

با مروري بر مـواد ايـن بخـش در مـي            .  را تبيين نموده است    " امنيت انساني و عدالت اجتماعي     "بحثبخش سوم   
لفه هاي پيشگيري از جرم به ويژه پيشگيري اجتماعي در           دولت با مؤ   يابيم كه بسياري از سياست ها و برنامه هاي        

گيري از جرم معاونت حقـوقي و   توسط كميسيون پيش"برنامه ملي پيشگيري از جرم"تدوين . جامعه مطابقت دارد 
توسعه قضايي قوه قضائيه در راستاي ايجاد جامعه امن از طريـق بـسيج نهادهـاي دولتـي و غيـر دولتـي، يكـي از                          

نوشتار حاضر در صدد بررسي برنامه پـيش        .  به شمار مي رود    "امنيت انساني "ترين اقدام ها در راستاي اهداف        مهم
  . است"امنيت انساني"گفته با نگاه 

  منابع
-، كميـسيون پيـشگيري از جـرم       - طـرح پژوهـشي    -، تدوين برنامه ملي پيشگيري از جرم      )مريم(عباچي -1

 .1386- 1384معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، 
معاونـت حقـوقي و توسـعه       -، كميـسيون پيـشگيري از جـرم       - طرح پژوهشي  -، جامعه امن  )مريم(عباچي -2

  .1387قضايي قوه قضائيه، 
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 ني در پرتو تعليم و تربيتامنيت انسا
  

  1غالمحسين نارمنجي
  

وقت و امكانات بدون شك امنيت مقدمه الزم براي حيات هر نظام سياسي و اجتماعي است و دولت ها و مردم 
انسان از بدو پيدايش همواره با مسئله اي به نام امنيت دست به . مين آن مصرف مي نمايندوسيعي را براي تأ
امنيت قدمتي كهنه تر از مفهوم جامعه و اجتماع . اه فارغ از دغدغه هاي آن به سر نبرده استگ گريبان بوده و هيچ

  .] 3[ با مشكل امنيت روبرو بوده استدارد چرا كه فرد حتي در زندگي مجرد خود نيز
گاه  از منظر جامعه شناختي كمتر مورد توجه قرار گرفته و تعاريف متعدد و مفهوم امنيت به طور كلي و خصوصأ

آنچه مهم است اين كه بايد مفهوم امنيت را در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، . متضاد از آن صورت گرفته است
  ].1[يز مورد بررسي قرار دادن... تجاري،  انساني و 

  ].6[است...  آسايش خاطر، اطمينان و امنيت به لحاظ لغوي عبارت از در امان بودن، ايمني،
و ني است كه امنيت را در سه شكل ملي، اجتماعي و انساني در نظر گرفته و به تعيين حد موالر يكي از صاحبنظرا

  .]8[مرز هر كدام از آنان مي پردازد
 پيدا نمود الملليبين هايسازمان و نهادها هايگزارش جاي جاي در امروزه »انساني امنيت «و »امنيت« مقوله
هم چنين رشد و شكوفايي استعدادها، . شودمي معرفي »هتوسع«اصلي هايشاخص از يكي عنوان به و كرده

 توانمي تأجر به. خالقيت ها و فعاليت هاي ارزشمند در يك جامعه بدون وجود امنيت امكان پذير نخواهد بود
 غايت در را اجتماعي سالمت اگر و است اجتماعي سالمت اصلي بستر و جوهره انساني، امنيت كه شد مدعي
 چنين مختلف ابعاد در امنيت تحقق بدون قطعا بگيريم، نظر در زندگي از رضامندي خود، رفاهي هايبرنامه
 و شودمي ناشي بشر طبيعت از امنيت ضرورت و لزوم نظرانصاحب از يكي قول به .شد نخواهد رميس هدفي
 و عوامل با مبارزه تبعيض، گونه هر نفي عدالت، تعميم كه است الزم متعددي عوامل وجود آن، تحقق براي
   .]4[باشدمي جمله آن از اجتماعي تعرض هايزمينه

ايجاد امنيت در جامعه و همچنين فراهم نمودن بسترهاي مورد نياز جهت برقراري نظم و امنيت در محيط زندگي 
 شد البته مي بايست متذكر. گذار است گرايي و قانونمند شدن در مقابل قانون عمومي افراد در جامعه وابسته قانون

كه اين مورد يكي از مهم ترين موارد ايجاد امنيت در بستر جامعه است كه با رعايت قانون و ملزم نمودن 
همچنين براي دستيابي به امنيت اجتماعي، جدي . رفتارهاي اجتماعي به آن، خود زمينه ساز امنيت مي باشد

  . ا تربيت و فرهنگ الزم استگرفتن مشاركت مردمي در همه شئون حيات انساني از اجتماع و سياست ت
يكي از ويژگي هاي امنيت اين است كه امنيت توليد اجتماعي است و به ميزان بلوغ اجتماعي و مشاركت مردمي 

  .قابل تحقق است و ديگر اين كه مقوله اي فرابخشي است و عوامل متعددي در آن دخالت دارند
 مقوله سياسي، حكومتي و دولتي باشد مفهومي انساني امنيت عمومي به عنوان محصول اجتماع، بيش از آنكه يك

و اجتماعي است كه مستلزم مشاركت و حضور مردمي در عرصه هاي مختلف اجتماعي و تعامل آنها با نهادهاي 
  ]. 7[ي در يك بستر اجتماعي ممكن نيستمربوطه است، لذا تصور امنيت بدون در نظر گرفتن عامل هاي انسان
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 نيازهاي فيزيولوژيكي انسان به عنوان يكي از ساختارهاي اساسي و پايه اي تشكيل دهنده نياز به امنيت پس از
شخصيت فرد قلمداد مي شود و تا زماني كه فرد در زندگي روزمره خود احساس امنيت نكند هيچ پيشرفتي در 

راني نسبت به بديهي است كه احساس ناامني، درد و رنج، ترس و نگ. طول ساختار شخصيتي خود نخواهد داشت
آينده اي مبهم و تاريك، معموال حالت رواني ناخوشايندي در انسان ايجاد مي كند كه اضطراب و يا انگيزه 

 اقتصادي، فرهنگي و حتي بديهي است در پيدايش اين انگيزه؛ محيط زيستي، اجتماعي،. اضطراب ناميده مي شود
در حقيقت مهم . ن آن را به باالترين حد خود مي رساندثير بسياري داشته و جو ارعاب و تخاصم، ميزاسياسي، تأ

  ]. 5[تر از خود امنيت استباور عمومي به وجود امنيت يك مرحله باال. تر از امنيت موضوع احساس امنيت است
فضاي تعارض آميز در زندگي بشر با آمريت و اجبار ساخت هاي اجتماعي روز به روز قدرت خالقه او را تحت فشار 

دهد و اين وضعيت به صورت تدريجي انسان خالق و فعال را به موجودي بي تفاوت، عاريتي و تماشاگر قرار مي 
فرآيند تبديل انسان فعال به انسان بي تفاوت و تماشاگر، قالب ها و ساختارهاي قبلي تشكيل . تبديل مي كند

يت كه وي با آنها در تراكم دهنده كنش انساني را درهم ريخته و احساس بي پناهي در ميان انبوهي از جمع
ثير اين تأ. تبديل مي كند» تنها در جمع«ي را به عنوان موجود اخالقي گرفتار آمده است را شدت مي بخشد و او

وضعيت كاهش ميزان احساس امنيت در جوامع بشري است كه نشانه هاي آن در ابعاد و زواياي مختلف بروز و 
  .ل پيرامون، بستر ساز پايه هاي عيني امنيت استشناخت و درك درست مسائ. ظهور كرده است

فرهنگ القايي نيست، تحميلي نيست و فرهنگ به دليل ويژگي هاي . فرهنگ در يك محيط امن رشد مي كند
ذاتي از يك ظرافتي برخوردار است و جايي رشد مي كند كه زمينه هاي لطيف پرورشي وجود داشته باشد، تا ما 

  ].2[ قانون دسترسي پيدا كنيمحاصل ازبتوانيم به امنيت 
بهترين جايگاه ها و پايگاه هايي كه مي توان ساختار شخصيتي فرد را به سمت  ت مي توان گفت يكي ازبه جرأ

احراز هويت هاي تكامل يابنده انساني، شناخت فرهنگ و فرهنگ پذيري، شناخت قانون و قانون گرايي، جامعه 
زماني كه محصول نظام تعليم و تربيت . داد نظام تعليم و تربيت استپذيري و مشاركت براي حصول امنيت سوق 

داراي خصلت ها و ويژگي هاي ياد شده باشد هم خود احساس امنيت مي كند و هم موجد امنيت در محيط 
  .اجتماعي خويش خواهد بود

  منابع
ه امنيت فصلنام. »چارچوب روش شناختي براي بررسي احساس امنيت« ).1384( حاجياني، ابراهيم .1

 .، تابستان و پاييز3 و 2اجتماعي، سال اول، شماره 
رويكرد نوين بر فرايند نقش نيروهاي مولد در امنيت اجتماعي، فصلنامه امنيت ). 1384( حيدري، بهروز .2

 .اجتماعي، شماره دوم و سوم، تابستان و پاييز
 .شركت سهامي انتشار: تهران. آناتومي جامعه). 1385( رفيع پور ، فرامرز .3
   .اميركبير: تهران .  مباني حقوق عمومي در اسالم).1385( عباسعلي زنجاني، عميد .4
. بررسي ميزان امنيت در بين حاشيه نشينان شهرستان هاي استان تهران). 1384( كرامتي، مهدي .5

 .فصلنامه امنيت اجتماعي، شماره اول
  نشر رامين: جامعه شناسي امنيت، تهران). 1384( لرني، منوچهر .6
. تاملي در مفهوم نظم و امنيت عمومي و عوامل مرتبط با آن). 1384(  جامي، محمد هاديموذن .7

  .فصلنامه علمي كاربردي طرح و برنامه و بودجه ناجا
.8. See, Moller, Bjorn, national, societal and human security .www.cionet.org/wps/mobo  
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و ارتقاي  در ايجاد هاي زندگينقش آموزش مهارت
  امنيت انساني

  
  1ناصر يعقوب نژاد

  علي اكبر سادين و عليرضا مطلبي فرد
  

اين مقاله در پي بررسي مباني نظري و بايسته هاي آموزش مهارت هاي زندگي و نقش آن در ايجاد و ارتقاي امنيت انساني                       
  .را از تلويحات كاربردي و تحقيقاتي خود مي داند ن فرآيند نپرداخته اما آنمي باشد؛ بنابراين به چگونگي اي

انسان به عنوان موجودي ذاتاً اجتماعي، همواره به امنيت به عنوان يكي از حقوق اساسي، آرمان ها و خواسته هـاي نهـادي                       
منيـت مـصونيت از تعـرض و تـصرف          مفهوم ا . خود براي ايجاد جامعه اي پويا، سالم و توسعه يافته توجه خاص داشته است             

اجباري بدون رضايت است يعني مردم به هيچ وجه هراس و بيمي نسبت به تهديد و تحديد حقوق و آزادي هـاي قـانوني و            
امروزه پيچيدگي زندگي اجتماعي بر ابعاد و پيچيدگي هاي امنيت افزوده و محققـان را بـه بـاز                   . مشروع خود نداشته باشند   

در پـرداختن بـه   ) نظـامي (هاي سنتي امنيـت   اف، چگونگي و شمول امنيت واداشته و از آنجا كه مدلانديشي در مورد اهد
؛ توجه به امنيت را از منظر سخت افزاري يا نظامي به ابعاد نـرم افـزاري يـا انـساني                     ]1[د مداوم مردم دچار نقصان بود       بهبو

در واقـع امنيـت     . از آن تعبير به امنيت انـساني مـي شـود          كشانيده است و انسان را در كانون توجه خود قرار داده است كه              
اين مفهوم كـه در  . ها كه تسلط بر جهان معاصر را دنبال مي كنند انساني پاسخي است ضروري به افزايش پيچيدگي ارتش

ت انگاشته  را شرط كافي براي وجود امني       و در اعالميه سازمان ملل متولد گرديد؛ تا آنجا نفوذ كرده كه وجود آن              1990سال  
  ] .2[اند

و همچنين كمك به     امنيت انساني مفهومي است كه بر حمايت از افراد در برابر تهديدها بر عليه زندگي، معاش و عزت آنها                    
 و  "حمايـت "همچنين اين مفهوم بر اهميـت       . افراد در جهت واقعيت بخشيدن به امكانات بالقوه بيشمار آنها تأكيد مي كند            

را مترادف مفهوم    به نظر عده اي از محققان امنيت انساني تا آن حد مهم است كه آن              ]. 3[ي نمايد  تكيه م  "قدرت بخشيدن "
محققان مختلف در بررسي ابعاد امنيـت انـساني         ].  4[كار مي برند و وجود آن ضامن بقاي جامعه سالم مي دانند            هسالمتي ب 

فـردي،  مجال را دسته بندي امنيت انساني بـه پـنج سـطح ِ            اما منظور ما در اين      . دسته بندي هاي گونا گوني ارايه كرده اند       
ـ           ] 5[محلي، ملي، منطقه اي و جهاني      شـمار مـي رود؛ يعنـي چنانچـه       هبرمي آورد كه در آن فرد هسته شكل گيري امنيت ب

  .شخص احساس امنيت كند امنيت در ساير سطوح محقق مي شود
وي امنيت انساني تأثير مستقيم و غير مستقيم دارند؛ گسترده تر امروزه با پيچيده شدن روابط اجتماعي، متغيرهايي كه بر ر  

از اين رو براي برخورد صحيح با اين پيچيدگي ها و مسايل لزوم توجه به تربيت شهرونداني توانمند در همه ابعاد، . مي شوند
منظـور از توانمنـد كـردن       . استبنابراين بهترين راه افزايش امنيت، توانمند كردن افراد در ابعاد مختلف            . ضروري مي نمايد  

بـت  "هاي زنـدگي از نظـر        مهارت. هاي زندگي است   طور خاص آموزش مهارت    هافراد كمك به رشد آنها از طريق آموزش و ب         
يعني ايجاد روابـط    .  عبارت از دانش ها، نگرش ها، توانمندي ها و رفتارهايي است جهت شادماني، موفقيت و سرزندگي                "من

]. 6[م مسئوليت ها، انجام تصميم گيري ها و حـل تعـارض هـا بـدون لطمـه زدن بـه خـود و ديگـران                         بين فردي موثر، انجا   

                                   
  com.yahoo@yaghobnezhad.naser :دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران 1
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درباره مباني نظري اين آموزش ها اظهار نظر كرده اند كـه شـرح آن               ] 8[بندورا و سولومون  ] 7[انديشمنداني چون اريكسون  
  .در اين مختصر نمي گنجد

 مهارت هاي عام شامل حل مسئله، تصميم گيري، تفكر خالق، تفكر            .آموزش مهارت هاي زندگي شامل دو گروه عمده است        
انتقادي، توانايي ارتباطي، توانايي روابط بين فردي، خود آگاهي، همدلي، مقابله بـا هيجـان و مقابلـه بـا فـشارهاي روانـي و                      

  ]. 9[مهارت هاي پيش و پس از ازدواج، مديريت بحران و مانند آن است: مهارت هاي خاص شامل
 اين آموزش ها، آموزش و تمرين مهارت هايي مانند افزايش توانايي هاي رواني و اجتماعي افراد بـه منظـور مقابلـه بـا          هدف

مشكالت و كشمكش هاي زندگي، كسب شايستگي فردي و احساس كفايت براي خود شكوفايي فـرد و پـذيرش مـسئوليت                   
گو اينكه بسياري از كشورها،     ]. 10[اره زندگي اجتماعي است   هاي اجتماعي، كسب مهارت براي تعامل با ديگران و توانايي اد          

  .آموزش آن را در دهه هفتاد ميالدي آغاز كرده اند
ايـن  . كلي در پي توانمنـد كـردن شـهروندان كـشور اسـت            طور ه هاي زندگي ب   بنابراين مالحظه مي شود كه آموزش مهارت      

مردم محور قرار دارد كه در آن تأمين امنيت هر فرد در گرو             برداشت در راستاي مفهوم امنيت انساني به عنوان يك رويكرد           
كه با توجه به تغيير مفهوم امنيت از رويكردي نظامي به انساني، و در نتيجه تغيير ابزار تحقق                   ضمن آن . امنيت ديگران است  

ون جوامـع بـه وقـوع       امنيت و نيز با در نظر گرفتن ديدگاه برخي از صاحبنظران مبني بر اينكه كشمكش هاي آينـده در در                   
. صورت گيـرد  ]11[خواهد پيوست؛ تالش براي دستيابي به امنيت در جهان كنوني بايد در زمينه توسعه ظرفيت هاي مردم                  

ترين متوليان تربيـت و جامعـه پـذيري مـردم كـه داراي               آگاهان آموزشي برآنند كه آموزش و پرورش به عنوان يكي از مهم           
 است؛ از طريق آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند توانمندي و ظرفيت مورد نياز بـراي                 فراگيري و شمولي به پهناي ايران     

ه عبارتي آنچه هدف و  ب.منيت در سطح جامعه منجر شود     تأمين امنيت افراد جامعه را فراهم آورد و از اين رهگذر به ارتقاي ا             
د جامعه و در نتيجه ارتقاي امنيت انـساني در          نتيجه آموزش مهارت هاي زندگي است؛ مقدمه و نياز ايجاد امنيت در فرد فر             

  .سطوح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني است
  منابع
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  امنيت انساني و تنوع فرهنگي
  

  1هادي پورشافعي دكتر
  

مبنـي بـر اينكـه چگونـه،     . ي بيانگر نوعي پارادوكس است    انسان "امنيت  " چون فرهنگ با     "متنوعي  "در نگاه نخست پديده     
قبـل ازهـر چيـز ضـرورت         موجب و موجد امنيت انساني گردد؟        موضوعي چون فرهنگ با ماهيتي متنوع و متكثر، مي تواند         

را زيـ  .آن معاني اسـت   جمله  از دانست و فرهنگ،   انسان را بايد موجودي معني ساز      .رابطه انسان با فرهنگ تبيين گردد      دارد
 فرهنگ است، هـدايت مـي        حضور پنهان  روحيه ها كه مبين    برداشت ها و   تمايالت، عادات، كه رفتارهاي وي بوسيله باورها،    

معـاني   ليكن رفتارهـاي وي بـه شـدت تحـت تـأثير فرهنـگ و          آفريننده فرهنگ است،   خود سازنده و   هر چند  انسان، .شود
اليه هاي مختلف فرهنگ ايجــاد شده و نوعي ثبات ،تداوم           و عناصربه شكلي پيچيده بين      اين شبكه معاني،   . است فرهنگي

 فرهنگ، مجموعـه اي از معـاني مـشترك اسـت كـه بـه                .به انسان ها امنيت مي بخشد      شده و و پايداري در رفتار را موجب       
  .طبق آن عمل نمايند اعضاي يك گروه امكان مي دهد تا محيط را تفسير كرده و

كد  هنجارها، نظام پيچيده اي از ارزش ها،آن . قوم است  دار عمل و رفتار انديشيدن يك يا چند فرهنگ، نظام ثابت و ريشه
انگيزه و نيازهاي آنان را جهت  شكل مي دهد،  انسان ها را و عمل احساس، كه انديشه  است   نقش هايي  و الگوها رمز ها،  ها،

مـي   به زنـدگي  هويـت       و دهد را معني مي      شان هستي مي دهد و به حركت شان وا مي دارد و از حركت بازشان مي دارد،              
امنيـت و فرهنـگ ،   . انسان ها در سايه فرهنگ است كه احساس امنيت مي كننـد  . و امنيت انساني را فراهم مي كند       بخشد

بـه غايـت متنـوع و     ،يتوجه به ويژگي هاي بي همتاي احـساسي، ذهنـي و ادراكـ         اين همراهي با  . همراه و همزاد يكديگرند   
چنين تنوعي، درعصرجهاني شدن و اطالعات اهميتي مضاعف يافته و درعين حال فرصت ها و نيز تهديـدهايي              . ر است متكث

جهاني شدن موجب انتقال بسيار سريع و گستردة فرهنگ و سبك زندگي مـدرن در تمـام حـوزه                   . را پيش روي نهاده است    
اين تأثيرات نه فقط برعلم، . ي و عواطف انسان ها شده است    هاي زندگي و حتي باعث تغيير در ارزش ها، هويت، روابط انسان           

عبارت است از فراينـد فـشردگي فزاينـده          جهاني شدن، . فرهنگ است   بر  اقتصاد، سياست و مناسبات اجتماعي بلكه عمدتاً      
ايـن  .  خورنـد زمان و فضا كه بواسطه آن مردم دنيا كم و بيش به صورتي آگاهانه درجامعه جهاني واحد به يكديگر پيوند مي     

آگاهي، نقطـه عطفـي در فراينـد        .  است " آگاهي "تعريف نكات قابل تعمقي دارد، ليكن نكته برجسته مربوط به بحث، عنصر           
براساس اين عنصر، فقط وابستگي متقابل و درهم تنيدگي جهاني براي واقعيت يافتن جهاني شدن كافي              . جهاني شدن است  

اگرچه اين آگاهي از فردي بـه فـرد   . هاني و تعلق به جهاني واحد آگاهي داشته باشندنيست، بلكه انسان ها هم بايد از امر ج      
خانواده به خانواده و فرهنگ به فرهنگي ديگر متفاوت است، ليكن عليرغم اين تفاوت، عنصر آگـاهي، تعيـين كننـده                      ديگر،
كه گسترده جهاني، به اصالت هاي خـود     به گونه اي كه با تكيه بر اين عنصر، ضمن تعامل با فرهنگ هاي ديگر در شب                . است

 .ادن به تكثر و تنوع فرهنگ ها است  بلكه ميدان د    ،ا سخن بر سر ادغام فرهنگ ها نيست       لذ. پاي بند بوده و آن را حفظ كند       
كوشش در راه يكسان سازي فرهنگ هاي موجود جهان لطمه و آسيبي جدي به سـاحت فرهنـگ و بـشريت و امنيـت وي                         

  . است
هويت بخش فرهنگي بر نقش بي همتا و منحصر      است كه با اتكاي به عناصر       به عنوان ميراث مشترك بشريت     هنگيتنوع فر 

تنـوع فرهنگـي منبـع،      . شيوه ها، رفتارها و ايده هاي يك جامعه خاص تأكيد مي كند، مبنايي بـراي امنيـت انـساني اسـت                    
هر چنـد   . ه الزمه زندگي بشري است، مقايسه شود      نوآوري و خالقيت است كه مي تواند با تنوع زيستي در جهان طبيعت ك             

تنها در ارتباط وتماس با ساير فرهنگ هاست كه شكوفا مي             خالقيت و آفرينش ريشه در سنت هاي اصيل فرهنگي دارد اما          
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 ،سياسـي مـي شـود     اجتماعي و    ،داده و موجب رشد اقتصادي     گسترش   نه تنها دامنه انتخاب همگان را      ،فرهنگيتنوع  . شود
  .  عاطفي و اخالقي است ،ي توسعه جامعه، هستي فكري، معنويه عاملي برا؛بلك

بـه  . تنوع فرهنگي را مي توان در مفهوم حمايت از فرهنگ ها و حقوق بشر و متعاقب آن، در امنيت انـساني خالصـه نمـود      
 خـدمات فرهنگـي،   گونه اي كه وقتي  ارزش هاي بومي و قومي، حقـوق فرهنگـي، زبـان، آزادي هـاي اساسـي، توليـدات و            

مضامين متنوع فرهنگ، كثرت ها و كرامت و شأن انساني يك ملت مورد حمله قرارگيرند، امنيت انسان ها نيز متزلزل مـي                      
  . ابعاد و ويژگي هاي خاص يافته است ، امر با توجه به پديده جهاني شدنشود اين

ا تقويت نموده، ليكن همزمان تهديدي براي تنوع و ، روابط بين فرهنگ ها رگرايش هاي مربوط به آن اگرچه جهاني شدن و   
كثرت گرايي فرهنگي نيز به شمار مي رود و مي تواند امنيت انساني كه حاصل دستاوردهاي فرهنگي اسـت را بـه مخـاطره                        

تبـاط  نتيجه فرصت ها و تهديدهاي آن در ار در. ابط بين فرهنگ ها را تقويت نمايد اندازد و يا اينكه به عنوان يك فرصت رو        
ـ                   ،د در تـرويج و تحكـيم  تنـوع فرهنگـي           با امنيت انساني در پرتو فرهنگ نيز معيارها و اصولي دارد كه توجه به آن مي توان

اگـر بپـذيريم كـه مؤلفـه     . اشدبه ويژه امنيت انساني در يك حوزه و قلمرو فرهنگي، مؤثر ب  كرامت انسان ها و    حفظ هويت و  
زهاي ملي يا جوامع نيست، بلكه عوامل ايجاد احساس امنيت را بايـد دردرون جوامـع بـا                  پديده اي خارج از مر     ، الزاماً امنيت

تمام تنوعات آن جستجو كرد، تنوعاتي كه در پرتو تعامل فرهنگي ارتقا مي يابد و به بار مي نشيند، در نتيجـه نـوعي وفـاق                        
يشتر براي تبادل فرهنگ و امنيـت انـساني         عمومي و اجماع جهاني الزم است تا به بركت اصولي چند زمينه و بستر هرچه ب               

  .فراهم گردد 
 وثيق امنيـت   در پايان، با عنايت به پارادوكس مطرح شده، اصولي چند  فهرست وار بيان مي شود كه مي تواند مبين پيوند                

رهنگي و امنيت فاصولي كه مي تواند نه به عنوان تجويزكه راهنمايي به منظور توسعه و تعميق تنوع . انساني و فرهنگ باشد
احترام به تنوع فرهنگي، لزوم تنظيم راهبردها و سياست ها براي حفظ ارزش هـا و                :  اين اصول عبارتند از    اهم. انساني گردد 

ميراث فرهنگي ملي و جهاني، توسعه وگسترش توليدات فرهنگي، حمايت ازحقوق آفرينش هاي فكري و هنـري، نظـارت و                    
صوالت و خدمات متنوع فرهنگـي، حـق برخـورداري از آمـوزش و پـرورش مناسـب،                  هدايت جهانگردي فرهنگي، اشاعه مح    

ارتقاي سطح آزادي بيان و انتشار آثار و عقايد فردي، استفاده از برنامه هاي چند زبانه، دسترسي يكسان بـه منـابع هنـري،                        
وابسته به مراكز چند رسـانه اي       وسعه ايستگاه هاي راديويي محلي      ،  انجام فعاليت هاي فرهنگي با رعايت موازين حقوق بشر        

اصيل، حفظ حقوق مؤلفان و مصنفان فرهنگي و هنـري           و پخش برنامه به زبان بومي و محلي، توجه خاص به زبان مادري و             
به وسيله  تعيين  معيارهاي مشترك قانوني،  افزايش حس احترام به حقوق آفريننـده بـه عنـوان صـيانت از دسـتاوردهاي                         

ـ      تجليل از صنايع آثار دستي و سـنتي         حفظ و  فرهنگي ،تالش در جهت    ه منـشور حفـظ ميـراث فرهنگـي و          ، تعهـد عمـل ب
كامل حقوق بشر   تعهد به اجراي     ،سي و پاسداري از ميراث زباني بشر، ارتقاي سطح تعامل افراد          ،كاهش موانع زبان شنا   هنري

 به منزلـه عـاملي      تيقه موزه، بلكه تلقي آن    نگهداري اشيا ع   ، محدود ننمودن فرهنگ به هنر و ادبيات و        و آزادي هاي اساسي   
توجه به پتانسيل فرهنگ، تعميق مباحثات بـين   ، جستجوي راه هايي براي استقرار صلح و امنيت انساني با    تأثيرگذار زندگي 

ري المللي درباره اهميت و پذيرش تنوع فرهنگي، تالش در سطح ملي و بين المللي براي آگاه سازي و نيـز الگوهـاي همكـا                       
ارتقاي سطح آگاهي عمومي نسبت به ارزش مثبت تنوع فرهنگي، مشاركت بخـش هـاي                ،اي حفظ و ترويج تنوع فرهنگي     بر

جامعه مدني در تدوين سياست هاي عمومي به منظور حفظ و ترويج تنوع فرهنگي و تقدير از تالش هاي ملي و جهـاني در                
: اني و تنوع فرهنگي با اين جمله به پايان برده مي شود كـه حسن ختام مقوله امنيت انس    . راستاي تبادل و تعامل فرهنگ ها     

 نمي توان به يكديگر اين افق ها را. هاي فرهنگي و تمدني مختلف ومتنوعافق .جهان فقط يك آسمان دارد و بي نهايت افق  
هاي بيكرانه آن است در اين آسمان واحد و افق . ، اما مهم اين است كه همه آنها افق هايي از يك آسمان واحدندتبديل كرد

  .   كه تنوع فرهنگي حفظ و انسان ها  در پناه فرهنگ و معاني  در هم تنيده آن احساس اطمينان و امنيت نمايند 
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 آموزش و امنيت انساني
  

  1هادي پورشافعي
  ناهيد آرين

  
 ميزان آن براي تمام نظام هاي وسعت و. شريت داردهمزاد و همراه يكديگرند و آن قدمتي به گستره تاريخ ب انسان و امنيت،

امنيت انساني، در واقع اطمينان شهروندان جامعـه بـراي تـامين            .  اولي ترين مسائل به شمار مي رود       سياسي و  اجتماعي از    
لـيكن عليـرغم همـه      .  مـي باشـد     وجوه متمايز كننده آنهـا     و ايمني در برابر مخاطرات گوناگون، صرف نظر از         سالمت خود 
، رشد  تعددي روبرست كه در چند دهه اخير      ، با تهديد هاي م    كار اجتماعي  و يت، به عنوان يك ساز    مات امن الزا ضرورت ها و  

رشد بي رويه جمعيت، آلودگي محيط زيست، تروريسم بين المللي، اسـتفاده گـسترده از مـواد                 . فزاينده اي نيز داشته است    
فقـدان  هي دولت ها و بي توجهي به حقوق شهروندان،          توزيع فرصت هاي اقتصادي و فرهنگي ، فزون خوا         مخدر، تبعيض در  

تنگناها و بحران هاي ناشي از مهاجرت، تهديدهاي مربوط به امنيـت ملـي، جغرافيـايي،                 ،نشر اطالعات و شفافيت در جامعه     
 رروش هـاي گونـاگون، د      براي سامان دادن و حل مسايل امنيت ، استفاده از         . غذايي، كار و محيط زيست از آن جمله است        

براي آحاد جامعه فراهم نشده، بلكه بيـشتر         را ليكن تجربه نشان مي دهد، نه تنها امنيت پايدار        . دستوركار قرار گرفته است     
  .  روش ها، مخل امنيت انساني بوده است

. جهت گيري شود  "توسعه انساني "رويكرد نوين مبين آن است كه توسعه امنيت در جامعه، بايد به سمت تاكيدي فزاينده بر               
مقصود از امنيت تنها حفظ حيات زيستي و الزاماً          با چنين معنايي،  . رهنگي متضمن مفهومي از انسان است     اساساٌ هر عمل ف   

 هرچنـد آمـوزش ماهيـت، اشـكال       .  منابع انساني به بركت آموزش است      مادي نيست، بلكه آن معطوف به انسان ها و توسعه         
مـي تـوان      با امرآموزش دارد،   ي انسان  توسعه با چنين همبستگي كه   يكن  ل ،ون دارد  وروش هاي گوناگ   )رسمي يا غير رسمي   (

، نيروي آينده اسـت و      وزش، به عنوان يك سرمايه اجتماعي     آم .آموزش است  گرو اذعان نمود كه مركز ثقل تحول انسان، در       
انـساني  .  انساني است  آموزش، بنياد تماميت توسعه   . امنيت پايدار است   توسعه و  و بشارت دهنده صلح و     آن باني دموكراسي  

مـي   آموزش بـه عنـوان ابـزار      . غايت آموزش ، همانا رشد وتعالي انساني است         .  آموزش است  " وسيله " و هم  "غايت"كه هم   
تواند، به ايجاد شرايط مساعد و بازآفريني شرايط اساسي كيفيت زندگي افراد منجر شود ، تا انسان ها بتوانند از مرحله فقر و 

البته نمي توان آمـوزش     . اقتصادي به تكامل و تعالي وجودي شان نايل آيند         تماعي ، فرهنگي،سياسي و   استضعاف فكري، اج  
 ليكن غفلت از نقش و فرايند آن، مي تواند فرصت هـاي گرانبهـا را از كـف         .دانستبراي حل همه مسائل جامعه       يسيركارا  

لذا در فرايند تكوين و نهادينه نمودن امنيت        .  داشته باشد  بدهد و برامنيت جامعه، به ويژه از منظرتوسعه انساني تاثير منفي          
فرصت هـاي    و، امكانات مناسب    آموزش  برخورداري افراد از   . اجتماعي، آموزش، نه حق بلكه فوريت است         كاربه عنوان سازو  

يض آميـز و     و شـرايط تبعـ     محـيط براين مبني،   . است»عدالت اجتماعي «برابرآموزشي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم تحقق         
برخـورداري از ايـن    . كودكان شـود  وجودينبايد مانع از شكوفا شدن و فعليت يافتن ظرفيت هايوجود فرصت هاي نابرابر،    

حق برخورداري از آموزش، به منزلـه حـق انـساني بـا صـدور                .است» قق حداكثر شايستگي هاي فردي    تح«فرصت به معني  
بـه  1368دراصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب . فت ماده اي حقوق بشر رسميت جهاني يا       29اعالميه  

براي همه ملـت تـا پايـان دوره     پرورش رايگان را وسايل آموزش و    تا است نموده   ظفؤمرا  دولت  منزله ميثاق دولت و ملت،      
شـته از حـق     گذ.سرحد خودكفايي كشور بطور رايگـان گـسترش  دهـد           تا وسايل تحصيالت عالي را    متوسطه فراهم سازد و   

  .، توسعه انساني از منظر عوامل بوجودآورنده آن توجه قرار گرفته است انساني آموزش
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 اقتـصادي   -منابع مختلفي چون بهداشت و تغذيه، محيط زيست، اشـتغال و آزادي هـاي سياسـي                   از توسعه انساني  اگرچه  
 نـرخ تركيبـي ثبـت نـام در سـه مقطـع            ،وادي كل نرخ باس  ،ه زندگي اميد ب :  هاي لفهؤ بر اساس م   آن معيار   الهام مي گيرد و   

سـرمايه  « ژاك هلك نيز دركتـاب      . ، ليكن بنيان آن، آموزش است     سرانه توليد ناخالص داخلي سنجيده مي شود      و  تحصيلي  
محـيط  ) ب بهداشـت و تغذيـه    ) الـف : عامـل  پـنج  از   يافتهتوسعه منابع انساني را الهام      » گذاري براي آينده آموزش وپرورش    

وي شالوده و بنيان توسـعه منـابع         ليكن   .مي داند  آموزش و پرورش   )هـ آزادي هاي سياسي و اقتصادي    )د شتغالا)ج زيست
 به تحليـل روابـط بـين توسـعه و     "توسعه به مثابه آزادي"آمارتيا سن دركتاب  . مي نمايد  ذكر»آموزش و پرورش  « انساني را   

،  جنبه هاي گونـاگون زنـدگي اقتـصادي، اجتمـاعي          يع دارد و  آزادي مفهومي بسيار وس    به عقيده سن،  .آزادي پرداخته است    
جامعه  افرادد و  درستي توزيع نشده باش    ه، منابع و فرصت ها ب     درجامعه اگر امكانات الزم   . گيرد   فرهنگي و سياسي را در برمي     

ز مـصاديق سـلب     د، اين ا  نيا شغل دلخواه ، نداشته باش      اي فرصت برخورداري از مواهب اجتماعي ، اقتصادي چون آموزش و          
، آزادي ،مفهومي اساسي تلقي     از اين رو در مباحث توسعه     .  است در نتيجه مانعي در مسير توسعه منابع انساني         بوده و  آزادي

در عـين حـال    پاسـخگوي نيازهـاي فـردي و    توانـد  ب واردو فاعليـت الزم را د مدخليت  مفهومي كه در آن انسان،       .مي شود 
، بلكه از جمله ابزارهـاي اصـلي   آزادي نه تنها اهداف اوليه توسعه، به عقيده وي . باشدش انسبت به جامعهي  مسئوليت پذير 

كه بـه نوبـه   كمك به گسترش امنيت اقتصادي است ) مانند آزادي بيان و انتخاب( توسعه نيز هستند و آزادي هاي سياسي       
 تاثيرات گونـاگون اعـم از   آموزش مي تواند ندي  با عنايت به چنين اهميتي، توانم      .تواند بر امنيت انساني مؤثر باشد     خود مي   

لـيكن بـا    . طورمبسوط نياز بـه تحليـل دارد       ه، اقتصادي و اخالقي داشته كه هر كدام ب         سياسي ،بهداشتي، فرهنگي، اجتماعي  
 دركـاهش  به امر بهبود بهداشت و تغذيه كودكـان و خـانواده و           بيان فهرست وار بر مبناي چنين تاثيراتي، آموزش مي تواند           

 ، تحديـد جمعيـت،    وزش در پيشگيري و كاهش بيماري ها      هم چنين نقش آم   ،  مرگ و مير و افزايش اميد زندگي مؤثر باشد        
 از تعـدد فرزنـدان،      طرق جلـوگيري از بـارداري و پيـشگيري         تعداد مطلوب فرزندان،     سن ازدواج، ،  سالمت خانواده  بهداشت،

آموزش مي تواند سـطح كلـي درآمـد را           .يري از آن تعيين كننده است     پيشگدانش مربوط به راه هاي مقابله با بيماري ها و           
و از فقيـر بـودن       در نتيجه سطح مطلق فقر را كـاهش دهـد           و درحوزه هاي گوناگون ارتقا دهد     ، سطح توليد را   افزايش داده 

 بـه عنـوان    اسـت  قـادر  آمـوزش ،باعث تحرك اجتماعي گـردد ، پراكندگي درآمد را تغيير دهد   افراد جامعه جلوگيري نماِيد،     
آموزش مي  .گردد ، اشاعه و انتشار علم و دانش      ،يتافزايش نيروي خالق  و موجب     را برانگيزد  ابزاري شوق تحصيل در كودكان    

 مصرف و نحوه استفاده بهتر از منابع ، نحوه مراقبت و نگهداري از منابع طبيعي، توسعه مهارت ها، ميزان مشاركت افرادتواند
چنين آموزش مي تواند افراد جامعه را بـا مطالبـات           هم.را ارتقا دهد     از سرمايه ها و امكانات جامعه        استفاده مطلوب ،  كمياب

گونه  وجوه تحليلي اين  . خود آشنا كند و آنان را براي استيفاي حقوق و مقابله با حكومت هاي خودكامه و مستبد مهيا نمايد                  
امنيتي كه مي تواند به برقراري دموكراسي و صلح  پايدار كمك            . دتاثيرات در واقع بيانگرتامين امنيت از رهگذر آموزش باش        

يكي از چالش هاي عصر ماست و آموزش نظام مند  ثيق آن با دموكراسي و صلح،ترويج امنيت پايدار و پيوند و. دشاياني نماي
ي توسعه و تعميـق     در نتيجه رويكرد راهبردي برا    . و هدفمند در همه اشكال خود براي تحقق چنين منظوري ضروري است           

آموزش به تناسب موقعيت و شرايط هر جامعه و تدوين برنامه ها و بهكرد امور اجرايي مربوط به آموزش مي تواند به تكوين                       
تجـاوز   كه استفاده از قواي قهري خودكامه دولت ها و       چنين  امنيتي، بيش از آن     . مباني امنيت پايدار در جامعه منتهي شود      

لواي دموكراسي باشد، نيازمند توسعه و تعميق آموزش آگاهي دهنده است تا به ارتقاي درك ذهني                به حقوق ديگران تحت     
باور داشته   در نتيجه اگر  . ذهني كه جنگ و صلح هردو از آن نشات مي يابد          . و فكري انسا ن ها، ازخود و ديگران منجر شود         

بايد اذعـان نمـود كـه راه        "وجود مي آوريم   هكه آن را ب   ، بلكه جايي است     جا مي رويم   ده مكاني نيست كه بدان    آين"باشيم كه 
را دگرگـون   ، هم سازنده راه و هـم مقـصد  د؛ بلكه ساختني اند و ساختن آنها     هايي كه به آينده ختم مي شود، يافتني نيستن        

  . مي كند و به اين منظور آموزش مي تواند درساختن و بنا نهادن امنيت انساني، كمك مؤثري نمايد 
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  نساني و جرايم سازمان يافتهامنيت ا
  

  1ابوذر علي اكبري سفيد داربن
  حسين خورشيدي و كامران پورحسن

 
امنيت از نيازهاي اوليه انسان تلقي گرديده و بشر همواره به دنبال محيطي بوده كه در آن محيط بتواند فارغ از ترس آسيب ديـدن بـه                           

در بحث از امنيت اجتماعي نيز كه آن را حالت فراغت همگـاني              .ايش زندگي كند  جان يا مال يا آبروي خود يا از دست دادن آنها، با آس            
از تهديدي كه كردار غير قانوني دولت يا دستگاه يا فرد يا گروهي در تمامي يا بخـشي از جامعـه پديـد مـي آورد مـي داننـد نيـز ايـن                          

د انديشه ي بشري است و بشر بيش از آنكه به كـاوش             در واقع، دغدغه ي امنيت، همزا      .اين نياز ملموس و ضروري مي نمايد      احساس و   
عملي براي استمرار حيات خود بپردازد به تفكر در ايجاد مأمني مناسب جهت ابتناي ساير امور زندگي خود براساس آن بوده است؛ و از                

نون اسـتمرار حيـات وي را        خود دغدغه ي انسان شده و انديشيدن در باب همين مسئله تـاك             ››بي دغدغگي ‹‹اين جا بود كه مسئله ي       
در بحث امنيت انساني فراتر از مباحث مربوط به امنيت فردي و اجتماعي امنيت فرد فرد آدمي به عنوان حلقـه اي                       .تضمين كرده است  

از زنجيره ي بشريت مد نظر بوده و امنيت انساني را شرايطي توصيف مي كند كه در آن نيازهاي مادي اساسـي انـسان تـأمين يافتـه و                     
دي تحقق مي يابد؛ از اين جهت اين مفهـوم بـر ابعـاد غيـر مـا              ) شامل مشاركت معنادار در زندگي اجتماعي و سياسي       (شخصيت انسان   

آن بعد از مفهوم امنيت انساني كه به تامين نيازهاي مادي اساسي انـسان توجـه دارد                  ].6[كيد دارد   نيز تأ ) براي ساخت يك كل كيفي    (
 حوزه ي علوم اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد و آنجا كه استقرار كامل امنيـت منـوط بـه تحقـق                       در چارچوب مباحث مطروحه در    

شخصيت انسان در جامعه گرديده حوزه مطالعات حقوقي آغاز مي گردد چـرا كـه الزمـه ي مـشاركت معنـادار در زنـدگي اجتمـاعي و                      
 .گذار محقـق مـي گـردد         م انگاري اين گونه تعرضات توسط قانون      سياسي مصون ماندن افراد از هر گونه تعرض است، كه اين امر با جر             

به . مي باشد) جرم(عوامل متعددي ممكن است اسباب نا امني انساني را فراهم نمايد كه از آن جمله ارتكاب اعمال مخل نظم اجتماعي        
را نيـز تالشـي در      ... با افـراد خـاطي و       ، ايجاد تشكيالت منسجم و كارآمد جهت مقابله         ل مي توان وضع قواعد متعدد كيفري      همين دلي 

گذار تعديات عليه جان يا مال يا آبرو و شرف افـراد را         آنجا كه قانون   .جهت تحقق اين آرمان ديرينه ي بشري يعني ايجاد امنيت دانست          
ه اي مخـل امنيـت و   جرم انگاري مي نمايد در واقع در مقام حراست از امنيت فردي و اجتماعي بوده است چرا كه جرم في ذاتـه پديـد       

 يكي از توجيهات مطرح شده در باب لزوم دخالت دولت در برخـورد              اصوالً . خطري براي آن ها به شمار مي رود        نظم اجتماعي يا كمينه   
با جرايمي كه جنبه شخصي داشته و تنها افراد خاصي را متضرر مي نمايد آثار ارتكاب افعال مجرمانه بر امنيت انساني مي باشد چرا كه                         
ترس افراد جامعه از اين كه خود، قرباني چنين افعالي شوند پس از ارتكاب هر جرمي افزايش يافته و بـدين ترتيـب احـساس نـاامني را                

امني در   خـاص چنـين پيامـدي را در ايجـاد نـا            بديهي است زماني كه جرايم ارتكابي عليه افرادي       . براي افراد جامعه به ارمغان مي آورد      
 آن گاه كه اين جرايم جنبه ي سازمان يافته و فرا ملي به خود گيرد آثار سوء و مخرب آن بـر امنيـت انـساني بـه                             جامعه به دنبال دارد   

تحوالت نويني كه در عصر حاضر در روابط منطقه اي و جهاني پديدار شـده، مرزهـاي محـدود جغرافيـايي را                      . مراتب بيشتر خواهد بود   
 قالب شبكه هاي هدفمند و برنامه ريزي شده فعاليت دارند بيش از گذشته همـوار سـاخته                  درنورديده و زمينه ي بروز جرايمي را كه در        

، سـير نـا     ...)اينترنتـي و    ( تسهيل و تسريع ارتباطات ، دسترسي به تجهيزات و ادوات مدرن، گسترش روابـط مجـازي رايانـه اي                    . است
 فراگير و همه جانبه در كشورها و به تبع آن چالش هاي فراوان       موزون مهاجرت و باألخره تبعيض ها و بي عدالتي ها و فقدان توسعه ي             

سياسي، فرهنگي و اقتصادي جهان معاصر و بسياري مسائل ديگر به تكثير و توسعه ي برخي از انواع نـوين جـرايم در گـستره محلـي،                           
 سازمان يافته ياد مي شود نوع خاصـي از          اين دسته از جرايم كه از آن به عنوان جرايم          .ملي، منطقه اي و فرا منطقه اي دامن زده است         

پديده مجرمانه است كه طي دهه هاي اخير توجه فراواني را به خود معطوف ساخته و نشست ها و همايش ها و فعاليت هـاي متعـدد و               
ز آنها، امروزه   گستره ي دامنه ي فعاليت سازمان هاي مجرمانه و بروز صبغه ي فراملي برخي ا               .گسترده اي پيرامون آن انجام شده است      

جرايم سازمان يافته معموالً يـك شـيوه ي          .در قالب تهديدي عليه امنيت و سالمت جوامع در سطح ملي و فراملي خود نمايي مي كند                
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مفهوم سازمان در جرم سـازمان يافتـه يـك    . كارانه است اير اشكال رفتار جنايتمديريت عمليات جنايي را بيان مي كند كه متمايز از س    
كليدي و محوري است كه اوالً مستلزم حضور افرادي است كه قاعدتاً تعداد آن ها بايد بيش از دو نفـر باشـد و ثانيـاً بـا ويژگـي                         واژه ي   

ساختار سازماني، استمرار زماني، قدرت مركزي، سلسه مراتب تشكيالتي، محدوديت اعضاء، قواعد الزام آور و تقسيم كـار                  : هايي از جمله  
نكته ي قابل ذكر اين كه جرم سازمان يافته يك سازمان غير ايدئولوژيك بوده و هدف                 .]13[ر متمايز مي گردد     از ساير دستجات بزهكا   

اساسي در شكل گيري اين سازمان تحصيل منافع مالي است و در واقع يكي از وجوه تمايز اين گونه جرايم با جرايم تروريـستي انگيـزه                          
اگر بنا به يك تعريف جرم سازمان يافتـه را، اعمـال مجرمانـه ارتكـابي توسـط          .مانه است ي متفاوت مرتكبين آن ها در انجام عمل مجر        

كه به شكل منسجم و متشكل گرد هم آمده اند و معموال از ارتكاب جرم تحصيل منافع مـالي را مـدنظر دارنـد،     گروه هايي از اشخاص
ه خوبي مشخص مي گردد كه جنايت سوداگرانه ي سازمان يافته           ، ب  ها با توجه به ساختار تشكيل و حجم فعاليت اين گروه         ] 15[بدانيم  

يكي از تهديدهاي عمده اي را فرا رو مي نهد كه دولت ها بايد براي تضمين پايداري خود، امنيت مردم، محافظت از كل ساختار جامعه                         
اي جرم انگاري و فلسفه وجودي هـر جـرم          بنابراين اگر مبن   .و كارآمدي و توسعه ي بيشتر اقتصاد هايشان با آن دست و پنجه نرم كنند              

را آثار و پيامدهاي مخرب آن در ايجاد نا امني و اخالل در نظم عمومي تلقي كنيم و بر اين عقيده باشيم كه ارتكاب هر جرمي همـواره                            
 بـه معـضل اصـلي       امنيت افراد جامعه و نظم اجتماعي را تهديد مي كند اين امر در خصوص جرايم سازمان يافته كه از آن بـه درسـتي                       

جامعه ي جهاني در هزاره ي سوم ياد مي كنند به سبب ويژگي هاي منحصر به فرد آن نمود و بروز ويـژه اي مـي يابـد و عـزم جـدي                                 
  .دولت ها را در مقابله با اين جرايم جهت تأمين هر چه بيشتر امنيت شهروندان مي طلبد
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  بررسي موانع اقتصادي فراروي امنيت انساني
  

  1مهدي فاطمي
  

امنيت و . وب شده و هر فرد و اجتماعي خواهان برخورداري از آن استموجود زنده محس امنيت يكي از نيازهاي اوليه هر
، اجتماعي و نوع ايدئولوژي، از آن صرف نظر از سطح توسعه اقتصاديهاي سياسي و شهروندان  ميزان آن براي تمام نظام

و همچنين ، توسعه و تكامل يك جامعه ديد هيچ عنصري براي پيشرفتبدون تر. ترين مسائل به شمار مي رود مهم
مين آرامش جامعه نبوده و توسعه اجتماعي و اقتصادي جامعه بدون وجود تعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تأشكوفايي اس

حفظ امنيت و در پي آن افزايش  ثبات و توسعه منافع ملي  مين دليل  ايجاد وه امنيت امكان پذير نخواهد بود و  به
ترين اقدامات الزم در اين خصوص، شناسايي  از مهم. رها قرار داشته استهمواره مدنظر رهبران سياسي و مردم كشو
زيرا تنها با درك صحيح از شرايط  موجود است كه مي توان با اتخاذ تدابير . تهديدات و عوامل برهم زننده امنيت است

مورد ...)  و سياسي و اقتصادي ، اجتماعي(همچنين الزم است امنيت از ابعاد مختلف .  مناسب به حل مشكالت پرداخت
توجه اصلي براي  .در دهه هاي اخير مفهوم و ماهيت امنيت تغيير زيادي كرده است.بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد 

امروزه امنيت . حفظ امنيت ملي از ابعاد سنتي و نظامي تهديد به تهديدات غير سنتي و غير نظامي معطوف شده است
دات خارجي مطرح نمي باشد بلكه در شيوه هاي مواجهه با تهديدات داخلي همچون مسائل ملي صرفاً در مقابله با تهدي

مدار بوده و به همين دليل براي اين تلقي  در تلقي جديد، امنيت، انسان . اجتماعي و سياسي  معنا مي يابد–اقتصادي 
 .شود  تعبير مي» رهايي از نياز و خواسته«و » آزادي از ترس«رود و امنيت به عنوان  كار ميبه  ” امنيت انساني “اصطالح

... امنيت محيط زيست و امنيت در برابر خشونت، جنايت و  ، امنيت درآمد،  امنيت بهداشت و سالمت،امنيت شغلي
چنانكه گفته شد تأمين امنيت مردم جامعه از  نگراني هايي در حال ظهور براي امنيت انسان در تمام نقاط جهان است و

ي بر امنيت انساني يك جامعه  مؤثر مي دعوامل اقتصادي و اجتماعي متعد. غه هاي دولتمردان مي باشدمهمترين دغد
بايد توجه داشت كه عوامل اقتصادي ، عامل اساسي براي تمام ساختارهاي اجتماعي بوده و تأثير قابل توجهي بر . باشند

در اين تحقيق . رده اي بر پيكره جامعه وارد مي سازدروي  فعاليتهاي اعضاي جامعه دارد و درنتيجه آثار و تبعات گست
نتايج . عوامل اقتصادي مؤثر بر امنيت انساني  و موانع اقتصادي  تأمين امنيت به اجمال مورد بررسي قرار گرفته است

 2آمدينابرابري هاي در و بيكاري ، فقر و محروميت، حاصله از مطالعه نشان مي دهد كه متغيرهاي اقتصادي مانند تورم
هاي نامطلوب اقتصادي است  تورم از جمله پديده.  عوامل اقتصادي تهديد كننده  امنيت در جوامع مي باشدترين  از  مهم

تورم به . شود هاي سياسي و اجتماعي مي ثباتي  و بي كه صرفنظر از آثار مخرب اقتصادي آن، موجب بروز عدم تعادل
 عالوه بر جامعه تحميل مي كند كه تورم هزينه هايي را بر.  مي باشدمفهوم افزايش سطح عمومي قيمت ها در جامعه

، شامل نابرابرتر كردن توزيع درآمد، كاهش قدرت خريد گروههاي از مردم ، خدشه دار كردن كند نمودن رشد اقتصادي
رها با سياري از كشوبروز تورم هاي باال در ب. اعتبار سياستگزاران اقتصادي و در مواردي حتي بي ثباتي سياسي مي شود 

  ، احتماعي و سياسي را به همراه دارد  كه يكي از موارد آن مربوط به كشور هاي زيمباوه  وخود بي ثباتي هاي اقتصادي
 اجتماعي اين كشور را بغرنج نموده و باعث – رقمي وضعيت اقتصادي 4 و 3بروز تورم هاي ]. 1[مي باشد يوگسالوي

، بروز دوره اي از ناآرامي هاي  هاي شديد در كشورهاي مختلف دنيايجه همه تورمنت. ي شده استدهاي متعد شورش
                                   

  com .yahoo @042Fatemi :علوم اقتصاديكارشناسي ارشد  1
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فقر كه يكي از نتايج وجود بيكاري در جامعه است از ديگر عوامل تهديد كننده امنيت  . سياسي و اقتصادي بوده است
ميت و در نتيجه افزايش محروبيكاري و فقر باعث . اي اجتماعي استفقر ريشه بسياري از جرائم و ناهنجاريه .مي باشد

، قاچاق ، آشوب و اعتراضات و ناآرامي هاي اجتماعي در جامعه مي شود كه خطري افزايش ميزان جرم، جنايت، سرقت
تهديد امنيت اجتماعي و ملي يك كشور از پيامدهاي گسترش جرائم و . مستقيم براي امنيت جامعه به شمار مي رود

در  برخي مطالعات انجام گرفته نيز بر وجود رابطه مثبت بين فقر و وقوع جرم  . آسيب هاي اجتماعي در جامعه است
معتقد است كه فشار فقر مي تواند منجر به بي مسئوليتي و در نتيجه ) 1991 (براي مثال فيليپس. تأكيد شده است

ن  عامل براي ريشه كني  و تري به نظر وي ايجاد استقالل اقتصادي براي افراد فقير مهم. سبب انحرافات اجتماعي شود
طور مستقيم و غير مستقيم باعث افزايش فعاليتهاي مجرمانه در جامعه مي شود و  هفقر بطور ب. مبارزه با جرم مي باشد

از ديگر عوامل مؤثر بر امنيت اجتماعي و انساني يك جامعه ].3[مي دهد  امنيت جامعه را تحت تأثير قرار اين امر
جوامعي كه درآن نابرابري وجود دارد، فرصت هاي پيشرفت بطور عادالنه توزيع نشده است و همين در . نابرابري مي باشد

 استاد اقتصاد دانشگاه پيتزبورگ ”ميشل ياتس“تحقيقات . امر موجب سلب امنيت ملي و اجتماعي جامعه مي گردد
 كه نابرابري درآمدي  در منطقه ايآمريكا نشان مي دهد كه اگر دو منطقه با ميانگين درآمدي مساوي داشته باشيم ،

بعالوه مناطقي كه در آن نابرابري درآمدي بيشتر است . كمتري مشاهده مي شود"سالمت اجتماعي "، بيشتري دارد
. نسبت به ساير مناطق داراي نرخ بيكاري باالتر بوده و درصد بيشتري از مردمشان مشكالت پزشكي رنج مي برند

بطور كلي نتايج ]. 5[ساير مناطق از وضعيت آموزشي ضعيف تري برخوردار بوده اند همچنين اين مناطق  نسبت به 
، بيكاري گسترده  و نابرابري هاي درآمدي صادي مانند تورم ، فقر و محروميتمطالعات نشان مي دهد كه متغيرهاي اقت

ش نارضايتي از يج سبب گسترو از طرف ديگر بتدر... ، جنايت، سرقت ، قاچاق و جرماز يك طرف باعث افزايش ميزان 
براين اساس  . ، عدم ثبات و ناامني مي گرددكه اين امر امنيت جامعه را تحت تأثير قرار مي دهدوضع موجود، اعتراض

دي و بهبود شيوه هاي توزيع ، كاهش نابرابري هاي درآم در جهت كاهش  نرخ تورم در جامعهاتخاذ سياستهاي مناسب
نتيجه  كاهش نرخ بيكاري و  همچنين انجام اقدامات اساسي جهت كاهش فقر در جامعه، از ، ايجاد اشتغال و در درآمد

  .ترين مسائل  در زمينه حفظ و گسترش  امنيت  درجوامع مي باشند تمهمترين و با اولوي
 منابع 
فصلنامه امنيت . نگرشي از منظر محروميت نسبي: تورم و بي ثباتي) . 1386(، سيد مرتضي حسيني نژاد -1

 .موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد. 1386 ، پائيز 1پيش شماره  قتصادي ،ا
 اجتماعي بروز بحران ها و تهديد –علل ، عوامل و انگيزه هاي اقتصادي ) . 1384( ، فريبرزرئيس دانا -2

 .249-220 ، ص 16ژوهشي رفاه اجتماعي ، سال چهارم، شماره  فصلنامه علمي پ. هاي اجتماعي ايران 
تحليل عوامل اقتصادي اثر گذار بر  ) .1383( و وحيد شقاقي شهري و  حسين اصغر پور صادقي ،حسين -3

 .90-63، ص ) 68(جرم در ايران ، مجله تحقيقات اقتصادي ، 
تأملي كوتاه درباره آسيب هاي اجتماعي به عنوان مسئله امنيت   ) .1385(،حسين محبوبي منش -4

  .31-9ص شماره سوم ،سال هشتم ،  فصلنامه دانش انتظامي ،. عمومي 
 ،تهديدي براي امنيت اجتماعي تهراننابرابري شهري ) . 1385(، معصومه و هادي اعظمينصيري -5

 .61-42 ، ص 2، شمارهمجله ژئوپلتيك. رويكردي در جغرافياي سياسي
6- Sabina, Alkire (2003), A Conceptual Framework for Human Security” .Central 

for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity ,Queen Elizabeth 
House, University of Oxford. 

7- Poverty Reduction and Human Security ;(2006) .Institute for International 
Cooperation,Japan International Corporation Agency. 
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  امنيت انساني و جهاني شدن فرهنگ
  

  1زينب رضايي
  2كتر حسن علي بختيار نصرآباديد

  
اولين و مهم ترين چيزي كه بعد از تأمين نيازهاي اوليه مورد توجه روان شناسان مي باشد، مقوله امنيـت                    

امنيت انساني در دهه اخير پا بـه عرصـه حيـات نهـاده و از آن هنگـام تـا كنـون بـا رهيافـت هـاي                             . است
امنيت انساني شرايطي را توصيف مـي كنـد كـه در            . ته است گوناگوني، تعابير مختلفي درباره آن انجام گرف      

آن بستر رفع نيازهاي مادي و معنوي به طور توأمان فراهم آيد و باعث شود كه جوامـع بـشري بـه غايـات                 
لفه هاي نظامي و اقتصادي نقش تعيين كننـده         در ابتداي طرح اين موضوع مؤ     . سندمادي و معنوي خود بر    

اما امروزه در آستانه هزاره سوم كه جهـاني شـدن بـه عنـوان يكـي از                  . داشتنداي در تأمين امنيت انساني      
. ويژگي هاي بارز آن مطرح است، بر مدخليت بيشتر عنصر فرهنگ و اهميت آن تأكيـد بيـشتر مـي شـود                     

امنيـت فرهنگـي در ذيـل       . بنابراين امنيت فرهنگي در عصر جهاني شدن از اهميت بسزايي برخوردار است           
  . لفه هاي اصلي آن را تشكيل مي دهدنساني قرار دارد و يكي از مؤيت اموضوع امن

بسياري از دانشمندان جهاني شدن را به معني گسترش فرهنگ غربي مي دانند، در حالي كه بعضي ديگـر          
معتقدند كه هر فرهنگي قابليت هاي خاص خود را دارد و فرآيند جهـاني شـدن فرصـتي اسـت كـه ارزش        

تي فرهنگ هاي ضعيف تر بر فرهنگ غربي تأثير بگذارنـد و آن را دچـار تحـول                  هاي ديگر فرهنگ ها و ح     
با توجه به اين دو ديدگاه موضوع حياتي عصر حاضر آن است كه فرهنگ ها بـه آن جـا برسـند كـه                        . كنند

بنابراين فرآيند جهاني شدن از نظر فرهنگـي داراي دو          . دريابند بدون تفاهم كاري را نمي توان از پيش برد         
اول باعث پيچيدگي تهديدهاي امنيتي در بعد فرهنگي شده و دوم اينكه فرصـتي بـراي تمـامي                  :  است بعد

  . كشورها فراهم آورده تا فرهنگ ها و ارزش هاي خود را در جهان گسترش دهند
با توجه به مطالب ذكر شده، در اين مقاله سعي در بررسي امنيت انساني، مفهوم جهاني شدن و اثـرات آن                     

روش كار تحليلي استنباطي مي باشد كه با توجه به مطالعات انجام شـده نتـايج نـشان                  . گ را دارد  بر فرهن 
دهنده آنست كه مي توان مدلي ترسيم نمود كه در حين حفظ هويت فرهنگي به گسترش و رشـد آن در                     

ريـف مفهـوم   در اين مقاله ابتدا به تع .بستر جهاني كمك كرد و به طور موازي به حفظ امنيت انساني افزود   
امنيت انساني و جهاني شدن پرداخته شده و با توجه به موضوع مقاله بـه بيـان چگـونگي ارتبـاط امنيـت                       

   .انساني و جهاني شدن فرهنگ پرداخته شده است
 امنيت انساني شرايطي را توصيف مي كند كه در آن بستر رفع نيازهاي مـادي و معنـوي              - :مفهوم شناسي 

  ).1( و باعث شود كه جوامع بشري به غايات مادي و معنوي خود برسند به طور توأمان فراهم آيد

                                   

   omc.yahoo@63rezaei_Zeinab: ره شغلي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران دانشجوي كارشناسي ارشد مشاو1
     استاديار دانشگاه اصفهان2
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 جهاني شدن برآيندي غيرارادي از يك رشته طرح هاي ارادي و از پيش تعيـين شـده بـراي يكپـارچگي                  -
  ).2( جهان در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد

برجـسته  . رش فرهنگي خاص در عرصه جهـاني       جهاني شدن فرهنگ عبارت است از شكل گيري و گست          -
ترين وجه جهاني شدن فرهنگ را مي توان جهانگير شدن ويژگي هاي محـوري تجـدد دانـست كـه از آن                      
ميان، آنچه بيشتر و شديدتر از عناصر ديگر جهانگير مي شود، نوعي فرهنگ متناسب با نظام سرمايه داري                  

نگـرش صـرف     .3تـرويج خـشونت،      .2يق مصرف گرايـي،     تشو .1:كه داراي ويژگي هايي از قبيل     ) 3(است  
ناديـده گـرفتن     .5محوري،  دتشويق فردگرايي و خو    .4مادي به مسائل و ناديده گرفتن جنبه هاي معنوي،          

ارزش هاي اجتماعي و سرانجام ترويج فرهنگ فرصت طلبي و حرص و تالش براي دست يابي به هدف، به                   
  ). 4(هر وسيله ممكن مي باشد 

اثرات جهاني شدن بر فرهنگ يا واكنش هاي فرهنگي به اين فرآينـد را در                 :هاني شدن بر فرهنگ   اثرات ج 
  : قالب سه دسته مي توان طبقه بندي كرد

در چنـين رابطـه اي فرهنـگ هـا در          . عبارت است از نوعي انفعال و استحاله      : همگوني فرهنگي . 1
ايـن برداشـت از     .  دسـت مـي دهنـد      برابر جهاني شدن منفعل مي شوند و ويژگي هاي خـود را از            

فرآيند جهاني شدن همان نظريه امپرياليسم فرهنگي است كه فرآيند جهاني شدن را در خـدمت                
اين مفهوم از جهاني شدن فرهنگي تهديدي عليه هويت         . گسترش نوعي فرهنگ مصرفي مي داند     

 .ملي كشورها مي باشد
ه دارد كه فرآيند جهاني شـدن در عـين          اين عبارت به اين مضمون اشار     : خاص گرايي فرهنگي  . 2

حال كه جنبه هايي از زندگي را در دنياي مدرن يكسان مي كند، تفاوت هاي فرهنگـي و هـويتي                    
 .را نيز تقويت و احيا مي كند

در اين رهيافت بر داد و ستد بين فرهنگي و آميزش فرهنگـي بـراي               : آميزش و تحول فرهنگي   . 3
چنين روشي بيشتر توصيف گر هويت هـا و انـسان           . د مي شود  ايجاد اشكال فرهنگي تركيبي تأكي    

هايي است كه از مرزهاي طبيعي و معين زادگاه خود فراتر مي روند ولي تعلق خـود را بـه مـيهن                      
ايـن گونـه واكـنش هـا در         . خود حفظ مي كنند بدون آنكه دچار توهم بازگشت به گذشته بشوند           

ح و بازسـازي آن را مـدنظر دارنـد تـا كمتـرين              صدد نفي جهاني شدن نيستند، بلكه تعديل، اصال       
در واقع دنياي مطلوب فرهنگ هاي الهام بخـش واكـنش هـاي              .آسيب را به امنيت انساني برساند     

بـا  ). 5(موردنظر، دنيايي است عاري از افراط هاي تجدد خواهان و تفـريط هـاي تجـدد سـتيزان                   
فرآينـد جهـاني شـدن بهتـرين روش         توجه به مطالب ذكر شده اتخاذ موضـعي انفعـالي در برابـر              

  .مواجهه با پديده جهاني شدن است
مهم ترين سؤالي كه در اين قسمت بايد به آن پاسخ دهيم  :راه هاي مواجهه مؤثر با جهاني شدن فرهنگ

مورد ايجاد امنيت انساني و مقوله جهاني شدن فرهنگ چه بايد كرد؟ جهاني شدن امري  اين است كه در
محكوم به پذيرش آن هستيم و هم اكنون وارد اين جريان شده ايم، در عين حال نبايد است محتوم كه ما 

به مقتضيات جهاني شدن تن در دهيم و هرگز نبايد اصول اصلي تمدن و فرهنگ و ريشه هاي اجتماعي و 
ما ناچار بايد به فرمول و راه حلي دست يابيم كه از سويي شرايط و . هويت خويش را ناديده بگيريم



 153 /مللي امنيت انساني در غرب آسيا هاي همايش بين الوعه چكيده مقالهمجم                                             1387 آذر –دانشگاه بيرجند 

ستلزمات جهاني شدن را برآورده سازد و ما را با كاروان هزاره سوم همراه كند و با روند رو به پيش م
جامعه بشري پيوند دهد و از سوي ديگر، با حفظ امتيازات و ارزش هاي ملي، پيوند اجتماعي، اصالت، 

ز چند عنصر مي توان براي دست يابي به اين هدف ا). 6(هويت و ريشه و روح خانوادگي ما را قوام بخشد 
مديريت  .2). 7( حوزه اقتصادي، سياسي و فرهنگي سهتوسعه پايدار و همه جانبه در . 1: كمك گرفت

 .3). 8(بدين معنا كه در عين حفظ ارزش ها و فرهنگ بومي از روش هاي نوين بهره گرفته شود : تغيير
اجرا در حوزه جهاني شدن وجود دارد را بايد زمينه هايي را كه در فرهنگ براي ارائه و : پروسه اجتهاد

مي توان : تقويت باورها و ارزش ها.4). 9(شناسايي و آن را به نحو شايسته اي با جهاني شدن پيوند دهيم 
از كار ويژه هاي جهاني شدن همانند افزايش اطالعات و مبادالت فرهنگي در جهت اشاعه ارزشهاي قابل 

 ارزش هاي بومي به عنوان اصلي ترين عامل مقاومت فرهنگي در مقابله قبول بهره برد و با تقويت باورها و
 فرهنگ ها در صورتي مي  :مزيت نسبي فرهنگي .5). 10(با شيوه هاي تحميلي فرهنگ غرب ايستاد 

توانند به حيات خود ادامه دهند كه با برجسته نمودن نكات مثبت خود، و با پيروي از منطق رقابت پيام 
منظور تنوع در عين تفاهم ميان عقايد ملي، مذهبي : وفاق اجتماعي .6). 11(طرح سازند مطلوب تري را م
مهم ترين اصل اين است كه جوامع در عصر جهاني شدن خود را : گفتگوي تمدنها.7). 12(و سياسي است 

  ). 13(بيابند و قادر باشند به زبان جهاني شدن با يكديگر به تعامل بپردازند 
  

  نتيجه گيري 
اني شدن، واقعيتي است كه خود را بر ملت ها و افراد تحميل كرده و ما در قبال اين پديده جز تعامـل                       جه

تالش علمـا، دانـشمندان، بازرگانـان،       . حساب شده علمي، همراه با آينده نگري راه ديگري در پيش نداريم           
اني بـه جهـاني شـدن       دولت ها و سازمان هاي جهاني يا منطقه اي بايد در جهتي باشد كه چهـره اي انـس                  

ببخشند و جامعه اي جهاني پديد آورند، جامعه اي كه قادر است از انرژي هـاي عظـيم انـساني و فرصـت                       
هايي كه فراروي آن است براي سعادت و خوشبختي بشريت و ارتقاي سطح زندگي همه ملـت هـا و افـراد        

در عـصر فـضا، اصـالت،       . خواهد بـود  بهره جويد كه نتيجه اين امر روند رو به رشد امنيت انساني در جهان               
اصالت داشتن، ارزش است و انسان هرگاه از ارزش هاي خود تهي شد، بسياري از اصول و                 . ضرورت بقاست 

تهي شدن از اصالت، آغازي است كه تأثيرات و تبعات گونـاگون            . مباني انساني خويش را از دست مي دهد       
وظيفه آن است كه در حفـظ تمـدن و هويـت            .  است در پي دارد و سرانجام آن، فراموش شدن خود انسان         

خويش  بكوشيم و با فكر و انديشه خويش در تضمين حق نسل هاي آينده براي زندگي بهتر تالش كنيم،                    
ايـن نوشـته را بـا       . تا نسل هاي آينده از خشونت به دور و از تند بادهاي ويرانگـر نـابودي در امـان باشـند                    

سوزان ترين نقاط جهنم براي كـساني در نظـر گرفتـه شـده كـه در                 : كهسخني از دانته به پايان مي بريم        
  .هنگامه بحران ها بركناري ايستاده، بي طرفي برمي گزينند

  منابع
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  امنيت انساني در قوانين كيفري ايران 
  

  1جواد صالحي
  محمدرضا سخنور

  
از هرگونـه   را   افـراد    ،امنيـت مولفه هاي    باشد؛ تا جايي كه    حمايت   مورديد  ثر و مف  ؤي م شكل به    كه  است  نيازمند امنيتي  بشر

عمـل   هاي غيرقـانوني و هـر       جسمي و ساير مجازات     و هاي روحي    نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه       يتجاوز و تعرض  
 بلكـه    انـسان هـا،    اتتنها حفظ حي  نه  امنيت  البته اين    .مصون دارد كشي     بهره  و  نظير فحشاء  ،منافي شئون و حيثيت انساني    

ـ  كه ضرر  آنبه  ط  وشررا، م كاري   اختيار انجام دادن هر   كه   شخصي   .آنها نيز باشد  تأمين آزادي    ، داراي  ه ديگـري نرسـد    ش ب
 را در مقابـل ديگـري محـدود         وي آزادي   ؛ كـه   در مقابـل ديگـري اسـت       شخـصي  تكليف هر    ، رعايت اين شرط   .آزادي است 

  .استقوانين موضوعه چارچوب  ،يكديگر آزادي اشخاص در مقابل ود حد.نمايد مي
انديـشه   از ايـن رو  .تقريباً از همان آغاز حيات بشر بر روي كره خاكي، تجاوز و تعدي به حقـوق افـراد وجـود داشـته اسـت            

بـراي توسـعه حقـوق انـساني و         بررسي تاريخ نشان مي دهد      . گردد   برمي دورهاي     بشر به گذشته   امنيتحمايت و صيانت از     
رشد آگاهي و سـطح توقـع       .  است صورت گرفته ي سازنده و انسان دوستانه از سوي انديشمندان         يها  تالشمنيت،   از ا   حمايت

 و از سـوي ديگـر، تـدابير         رده را تـأمين كـ      و امنيت   آزادي از يك سو اين   مقرر ساخت تا    ها    دولت براي    را جوامع اين وظيفه  
 آن احقـاق    و بـراي حمايـت      باشـد،  سنجيده شده    ،ي صحيح قوانيني كه محتوي آن با معيارها      در قالب    مطمئن و مستحكم  

ا در  هـ   هسته اصـلي تـنش    مي باشند،    قهرآميزهاي    گيرنده ضمانت اجرا  رب  در ي كه  كيفر به همين جهت قوانين   . فراهم آورند 
 نقـش مهـم و      امنيـت قـرار گرفتنـد تـا         و  پاسداري از نظم جامعه و صيانت از نفس آزادي        تنظيم سياست كيفري به منظور      

  .نمايد هاي افراد را ايفاء مي اي در بقاء و تداوم نظم جامعه و صيانت از حقوق و آزادي سازنده
لفه هاي امنيت افراد در قوانين كيفري، طي سه گفتار تحت عناوين؛ امنيت فردي، امنيت قـضايي و امنيـت                  در اين مقاله مؤ   

ط قوت و ضعف آن تبيين و جهت اصالح پيـشنهادهايي را  حيثيت افراد، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و در نهايت نقا    
  .ارائه مي نماييم

 استفاده  ، نداشته باشد  امنيت وقتي انسان    .ي افراد است  ها  آزادي  پايه و شالوده همه حقوق و      ،امنيت فردي : امنيت فردي  -1
  اقامت و تـرك هـر  ،آمد رفت وامنيت فردي يعني اينكه شخص در . ها براي او مفهومي نخواهد داشت آزادي از سايرحقوق و  

  .  مصون و محفوظ بماند، بدون دليلوفيقخارج از كشور آزاد باشد و از ت  و چه در داخلنقطه چه در
، فـظ حـريم خـصوصي     ، ح حق آزادي و امنيت در رفت و آمد و اختيار مـسكن           در بستر امنيت فردي، آزادي هايي از جمله؛         

مصونيت فـضاي   م،  مصونيت اسرار شخصي و مراسم خصوصي مرد      ،  مخابراتمصونيت مكاتبات، مكالمات و     مصونيت مسكن،   
  .وجود دارد، كه به تفكيك به بررسي ميزان حمايت از اين آزادي ها، در قوانين كيفري مي پردازيماينترنتي 

 قابـل    تـأثير  ،شـود   هاي اساسي فردي محسوب مي      آزادي كه از زمرة حقوق و     اين حق دادخواهي عالوه بر   :  امنيت قضايي  -2
 بايد بتواند آزادانه و بدون ،اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز يا ظلم و ستم قرار گرفت. توجهي در تأمين امنيت قضايي دارد

ها به روي همـه   اين دادگاه. طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد          دادگاه صالح و مستقل و بي      هيچ مانع به  
  . نداردآيين دادرسي و تشريفات پيچيده و پرهزينه اي  وي باشد مافراد بدون هيچ تبعيضي باز 

 ايـن  .مي شناسد صالح  دادگاهو مرجع آن را حق مسلم هر فرد را  دادخواهي  ،   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران     34اصل  
 به موجب قانون حـق  توان از دادگاهي كه      هيچ كس را نمي    به همين لحاظ  . قرار گرفته است  ها در دسترس همه افراد        دادگاه

                                   

   ri.ac.pnuk@salehi: عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه پيام نور، مركز بافت 1
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هركس حق دارد كه براي احقاق حق به مراجع صالحه قضايي مراجعه و دادخواهي نمايـد و  . مراجعه به آن را دارد، منع كرد      
كه قوانين كامل و صـريح نيـستند         توانند به عذر اين     ها نمي   باشد و دادگاه    وظيفه دادگاه هم رسيدگي و صدور حكم الزم مي        

 وگرنه مستنكف از احقـاق حـق   ؛ از رسيدگي امتناع ورزند   ،صالً قانوني در خصوص موضوع وجود ندارد      يا متناقض هستند يا ا    
  . شوند محسوب شده و به مجازات مقرر محكوم مي

انجام اين وظيفه سنگين بـا توجـه بـه          . نمايد   تكليف دادرسي و دادگري را براي قوه قضائيه ايجاب مي          ،حق دادخواهي مردم  
قـانون اساسـي دادرسـان بـه         36و   167ل  وشود كه طبـق اصـ       هاي گوناگون متمركز مي     ي، در دادگاه  كميت و كيفيت دعاو   

امتنـاع از  ،  عدم استماع شكايت محبـوس غيرقـانوني      از اين رو    .  موظف به رسيدگي و صدور حكم الزم هستند        ،موجب قانون 
،  قانون اساسـي   90مورد كميسيون اصل    عدم پاسخ به شكايات مردم در       ،  قبول شكايت يا عدم رسيدگي به آن توسط قاضي        

 از جمله عناويني هستند كه وصف جزايي پيدا كرده انـد و  حق شكايت از مأموران و واحدهاي دولتي به ديوان عدالت اداري 
  .در قوانين كيفري داراي ضمانت اجرايي شديدي مي باشند

 مجموعـه سـوابق     ،حيثيـت . باشـد   مـاعي مـي   حيثيت مترادف آبـرو و شـئون اجت       در فرهنگ لغت،    : امنيت حيثيت افراد   -3
منحـصر بـه طبقـه     اين آبرو و شأن اجتمـاعي .  مي آورددسته با ديگر افراد بو تعامل آميزي است كه فرد در ارتباط      احترام

روابـط    تجلي حيات معنوي افراد در     رواج دارد و  هاي مردم با هر فكر و عقيده           وگروه ه ها ميان همه طبق  خاصي نيست؛ بلكه    
   .شود تلقي ميشان اعي اجتم

است و آن را مصون از       قانون اساسي مصونيت حيثيت را نسبت به ساير موارد در مقام برتري قرار داده                22بدين جهت اصل    
 بازداشـتي و تبعيـد      ،نيز به اهميت حفظ حيثيت و حرمت افراد زنـداني         قانون اساسي    39اصل  . تعرض شناسايي كرده است   

 ت حيثيت افـراد در نياممحدود به هاي كيفري از حيثيت معنوي افراد در قوانين كيفري ايران  تمايح. نمايد شده اشاره مي  
  .مي باشد) توهين و فحاشي، نشر اكاذيب، افتراء و هجو(ات تعزيرو ) قذف (جرايم مستوجب حد

هـاي امنيـت،    با بررسي و تحليل قوانين كيفري متوجه مي شويم كه در خصوص بخـش عمـده اي از مولفـه                     : نتيجه گيري 
امنيت حيثيت افراد با وضع جرايمـي ماننـد افتـراء،           . بيني شده است    ضمانت اجراء و حمايت كيفري كافي و متناسبي پيش        

اما براي حفـظ امنيـت حـريم خـصوصي، هرچنـد در             . نشر اكاذيب، توهين، قذف و مورد حمايت كيفري واقع گرديده است          
. د قرار گرفته است، اما ضمانت اجراء و حمايت كيفري مناسبي وجود نـدارد             قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مورد تأكي      

در مورد حريم خصوصي افراد از جمله افشاء تصاوير و فيلم هاي خصوصي و خـانوادگي و شكـستن رمـز ايميـل هـا و ورود                           
د در قبـال ايـن جـرايم،    قوانين كيفري موجـو . غيرمجاز به آن؛ با فقدان قوانين و مجازات هاي الزم و مناسب مواجه هستيم         

بازدارندگي الزم را ندارند؛ تا حدي كه زمينه گسترش اين جرايم و به تبع آن ايجاد محيطي نـاامن در جامعـه فـراهم شـده                
  . است
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  بررسي امنيت انساني در قانون اساسي ايران 
  و اسناد بين المللي

  
  1پوريا ناصري

  صغري شعباني
  

- مسائلي كه بر سر زبان     از آنجايي كه در چند سال اخير به دنبال مباحث استقالل و آزادي جامعه انساني، يكي از                
از ديدگاه قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي         ) انساني  ( باشد، در اين مقاله، امنيت فردي       هاست امنيت انساني مي   
، اين بحث در كشور ما تا چه حـد جايگـاه خـود را پيـدا            لي حقوق بشر قرار گرفته كه اوالً      همچنين اسناد بين المل   

كننـد و بـراي برقـراري و        ، ثانياً، مردم به اين حق خود آشـنايي پيـدا مـي            لليو مقايسه آن با اسناد بين الم      نموده  
در اين مقاله البته بطور مقدماتي به امنيت فردي اجتماعي پرداخته شده و سـپس        . بدست آوردن آن تالش نمايند    

: يم گرديـد واژه امنيت و اقسام آن مورد تعريف و بررسي قرارگرفته است كه اقسام امنيت را به صـورت ذيـل تقـس                
 –امنيت فردي «پس به بررسي و معني و مفهوم .  امنيت اقامتو  مصونيت از تجسس ، اجتماعي_امنيت فردي 

: باشد و مصاديقي دارد نظري    هاي امنيت انساني مي   و مصاديق آن پرداخته شده كه خود از زيرمجموعه        » اجتماعي
همچنين ... ي بودن محاكمات و ناصل عل  رفت و آمد،منبع شكنجه و بازداشت، آزادي بيان و قلم، آزادي و امنيت

و ضرورت استقالل و آزادي فرد در جامعه و ) انسان ( و استقالل فرد  در خالل اين مباحث مفهوم استقالل جامعه
باشـد كـه در مواقـع جايگـاه و          سپس نقش امنيت انساني در حقوق بشر و اسناد بين المللي مورد توجه و نظر مي               

و در پايان ارائه پيشنهاداتي براي      . نساني در ايران و حقوق بشر مورد مداقه و ارزيابي قرار گرفته است            نقش امنيت ا  
حـق حيـات از جملـه       . ارتقاء سطح امنيت انساني در كشور عزيزمان ايران ، بحث مورد نظر كامـل گرديـده اسـت                 

هاي از ديگر حقوق و آرايي كه خـوب         يحقوق طبيعي و مقدم انساني است كه از بركت آن، افراد قادر به برخوردار             
در روابط گوناگون فردي و اجتماعي و عمومي انسان، ممكن است، حيات مادي و معنوي افراد جزئاً و                  . خواهند بود 

 نوان يك تأمين حقوقي، اخالقيبه ع» امنيت« چنين حالتي است كه وجود كامالً در معرض خطراتي قرار گيرد در     
امنيت عبارتست از اطمينان خاطري كه براساس آن،        . ناپذير خواهد داشت  مت اجتناب و اجتماعي براي همگان حر    

، نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بـيم و هراسـي                 كننداي كه زندگي مي   افراد در جامعه  
   .نداشته باشند اين تأمين متلزم دو تضمين اساسي است

توقيف، زنداني شدن، مجازات و ديگر تعرضات خودكامانـه و غيـر قـانوني          تضمين امنيت افراد در مقابل هر نوع         -1
-هاي اعمال شده توسط جامعه براي هر يك از اعضاي خود، بـه             تضمين امنيت افراد از طريق حمايت      -2.حكومتي

د حق  به اين ترتيب امنيت براي افراد و دولت ايجا        . هاي انساني منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخورداري از آزادي        
اين ترتيب كه افراد مكلف هستند حقوق مادي و معنوي يكديگر را مورد احترام قـرار دهنـد و     ، به كندو تكليف مي  
باشـد قـوانين   امروزه هنر قوانين اساسي در راستاي حفظ حقوق اساسـي و بنيـادين شـهروندان مـي     .رعايت كنند
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اي كـه   گونـه ه  ، ب نندگان سعي در تنظيم امور دارند     كشوندگان و حكومت  حكومت بيناساسي با تنظيم روابط في ما     
هـاي مـشروع   هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مهيا گرديده و آزاديزمينه مشاركت و حضور فعال مردم در عرصه      

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، كه مسلم از تعاليم عاليه ديني مبين اسالم و اصول پذيرفته .آنان حفظ گردد 
باشد، درجهت حفظ حقوق ملت و امنيت انساني فصلي را به اين مطلـب اختـصاص                ي ملل متحد مي   شده دموكراس 

داده و حقوق و تكليفي را مقرر داشته است، از نگاه نويسندگان، قانون اساسي اين مطلب پنهان نبوده كه انسان به                     
پذير بوده نيازمند بـه آرامـش و        نالحاظ داشتن زندگي اجتماعي و برخوردهايي كه در اين زندگي اجتماعي اجتناب           

ايـن مقالـه    . بارور كرده انـد   هاي بالقوه به فعل در آورده و ابتكارات را          زيرا در سايه امنيت، پتانسيل    . باشدامنيت مي 
آن است كه تمامي سازوكارها و تدابيري را كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران و همچنـين اسـناد بـين                      بنابر

اند مورد تحليل و بررسي قـرار بـدهيم و در حـد وضـع و                ي تأمين امنيت انساني تدارك ديده     المللي حقوق بشر برا   
 اصل سوم تأمين حقوق همه جانبه افـراد از زن و مـرد و ايجـاد    14قانون اساسي در بند . آن بپردازيم توان خود به

حال براي رسيدن بـه     . ر داده است  امنيت انساني عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را مدنظر خود قرا              
اي مثمرثمـر  امنيت انساني بايستي از چه تضمينات سازماني يا مادي استفاده كرد؟ و اين تضمينات تـا چـه انـدازه              

  . گردد خواهد بود اين تضمينات توسط كدام نظريات و قواعد فقهي و حقوقي مورد حمايت واقع مي
د و بررسي امنيت انساني در قانون اساسـي و قـوانين عـادي جمهـوري     تا كنون تحقيق نق   ،  در مورد موضوع تحقيق   

المللي و تالش در ارائه طرف علمي و عملي براي ايجاد      اسالمي ايران و اعالميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد بين          
از هماهنگي بين اصول حقوق بشر و اصول و قواعد قانون اساسي در زمينه تـضمين امنيـت قـضايي رفـع پـاره اي                         

-منظور در راستاي تحقيق اين اهداف مطالعه تطبيقي قانون اساسي بـا اسـناد بـين           بدين. نواقص موجود بوده است   
رسـد  عليرغم اهميت اين موضوع در جهت تعالي و تكامل جامعه به نظر مي            . المللي حقوق بشر صورت گرفته است     

قالب اسالمي و تصويب قانون اساسي اوليـه و         كه به اين مطلب كمتر پرداخته شده و هنوز با گذشت سي سال از ان              
حتـي در برخـي مـوارد     .گذشت چندين سال از بازنگري آن در مواردي ابهاماتي براي مردم و كارگزاران وجود دارد        

شـود كـه جوامـع علمـي و         لذا بيش از هـر وقـت احـساس مـي          . گردداساسي مطلب مورد ترديد و يا انكار واثع مي        
، لذا هدف از انتخاب اين موضـوع بررسـي معنـي و مفهـوم امنيـت                 به اين مهم بپردازند   نشگاهي باشد   فرهنگي و دا  
كنـد و  آن ارائـه مـي   باشد و فقط فرق آن با اسناد بين المللي تا نقاط ضعف آشكار و راهكارهـايي بـراي  انساني مي

   .امنيت انساني در كشور ارتقاء يابد
العات مورد نياز پس از استخراج از منابع اصلي و فرعي مراجع            ها و اط  در اين تحقيق بر اساس روش توصيفي، داده       

قانون اساسي جمهوري و  انگليسي ، عربي،به موضوع امنيت انساني بكارگرفته شده، در اين روش از منابع فارسي
شـيوه تحقيـق نـاظر بررسـي         .المللي اسـتفاده شـده اسـت      اسالمي و اعالميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد بين         

ي موضوع در متون حقوقي و فقهي و اعالميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد موجود بـين المللـي و قـانون                       تفصيل
به اين معنـي كـه قواعـد        . اي صورت پذيرفته است   باشد، كه به صورت كتابخانه    اساسي جمهوري اسالمي ايران مي    

هـا تطبيـق   وانين عادي كشورمان با آنبه موضوع از متون مزبور استخراج شده و قانون اساسي و برخي ق      عام راجع 
   داده شده است

كـه آزاد بـوده و داراي اختيـار اسـت، در زنـدگي               انـسان در عـين حـالي      : توان نتيجه گرفت  از مجموع مباحث مي   
باشد، يعني در عـين حاليكـه فـرد         بهره نبوده و يك حالت تأثير و تأثر حاكم مي         اجتماعي از تأثيرات جامعه هم بي     

در اندرون جامعه ناگزير از برخي  باشد، مع الوصف انسان به لحاظ معاشرت است جامعه هم اصيل ميداراي اصالت
هاي الزمه زندگي اجتماعي تن داده و رابطه اين انسان با جامعه            نظر نموده و به محدوديت    هاي خود صرف  از آزادي 
مـابين  هاي اجتماعي موجب ارتبـاط فـي      يها در دادرس  هاي ديگر رابطه حق تكليفي است و نيازهاي انسان        و انسان 
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علت اشتراك منافع ، افـراد جامعـه در         ه  يعني ب . هاي مثبت باشد  اين ارتباط ممكن است داراي جنبه     . گرددآنها مي 
مسير اشتراك مساعي گام بردارند، و براي رفع نيازهاي متقابل از يك همكاري عمومي استفاده نمايند، ولي روابـط              

باشد، يعني در بعضي اوقات اشتراك منافع جاي        هاي منفي مي  ن طور نبوده و گاهي داراي جنبه      ها هميشه اي  انسان
دهد و در نتيجه اختالف پديدار مي گردد، لذا قوام زندگي اجتماعي را امنيت تمام عيـار،                 خود را به تضاد منافع مي     

 بستگي به امنيـت انـساني دارد و بـدون    ها كامالًامنيت اجتماعي، اقتصادي و ساير امنيت . كندتأمين و تضمين مي   
ات موجود در جامعه حل و فـصل        امنيت انساني، امنيت در جامعه ايجاد نخواهد شد، براي ايجاد امنيت بايد اختالف            

كنند بتواننـد در مقـام حـل و فـصل اختالفـات كـاركرد               اگر مرجع يا مراجعي كه به اختالفات رسيدگي مي        . گردد
چنانچه امنيت انساني در جامعه تحقق نيابد،      .  احساس امنيت در جامعه ايجاد خواهد شد       اي داشته باشند،  مقتدرانه

و ابتـدايي تـرين لـوازم بـراي          .معه حرفي عبث و بيهوده خواهد بـود       صحبت از توسعه و ترقي و تكامل و در آن جا          
سـي جمهـوري اسـالمي      بكارگيري ابتكار است و استعدادهاي بالقوه در آن جامعه وجود نخواهد داشت، قـانون اسا              

باشد و در پي اساس اصول و ضوابط اسالمي مي باشد و            هاي الهي مي  ايران كه متحد از تعاليم ديني اسالم و ارزش        
هاي حقوق بشري و اصول پذيرفته شده در حقـوق بـين المللـي بـوده و در اصـول      مهم از اعالميه همچنين اصول

در برخـي   . ل به اين هدف مقدس بكارگرفته است      همي را براي ني   متعدد خود به اين مهم پرداخته و سازوكارهاي م        
تأمين عدالت و امنيـت الزم و  . موارد تأمين امنيت انساني و برخورداري از آزادي از طريق تحقق عدالت ميسر است         

 در راستاي تأمين امنيت فردي، مأموران قضايي و انتظامي و امنيتي از تفتيش منزل مـردم               . ملزوم يكديگر هستند  
آوردن به اعمال افراطي و تفريطي در انجام وظـايفش بـه خـود داشـته شـود و        منع شوند و همچنين دولت از روي      

بـه  به عنوان بنيانگذار انقالب اسالمي در زمينه امنيت انـساني         ) ره(حتي امام خميني    . نبايد با مردم بدرفتاري كند    
، نبايد داخل منزل افراد ريخت، مـردم بايـستي در خانـه             نبايد با مردم بد رفتاري كرد     «: مسئولين توصيه نموده اند   

امنيت انساني بايستي   _ 2» .در زندگيشان ، در كسب و تجارتشان اطمينان داشته باشند         ... هايشان مطمئن باشند    
كه فرهنگ عمومي بر ايـن بـاور بـوده كـه بايـد قـانون در             هم بعد رواني و هم بعد فيزيكي را در برگيرد در صورتي           

مين امنيـت  قانون اساسي و تـدابير تـدارك ديـده شـده بـراي تـأ      _حاكم باشد و در سرلوحه تمامي قوانين    جامعه  
توان اميد داشت كه مردم با طمأنينه و آرامشي را كه الزمه سير و سـلوك بـه                  ، آن وقت مي   انساني بكار گرفته شود   

 .سوي تكامل و تعالي است به سعادت و رستگاري دنيوي و اخروي دست يابند
 

   منابع
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  حل و فصل اختالفات از طريق داوري و تأثير آن بر
  امنيت انساني

  
  1حمود جالليدكتر م

  سيما علوي حجازي
  

ايجاد امنيت انساني از موضوعات پر اهميت در جامعه بشري است كه در طول تاريخ با تحـوالت محتـوايي                    
 ،هـا   آنچه امروز تحت عنوان امنيت انساني شناخته مـي شـود، امنيـت از تهديـد بيمـاري                 . روبرو بوده است  

هرآنچـه  . ]15[اسي، خطرات محيطي و طبيعي است     گرسنگي، بيكاري، جرم، تضاد اجتماعي، فشارهاي سي      
ايجـاد  . توانـد تهديـد كننـده امنيـت جامعـه بـشري نيـز باشـد         عوامل ياد شده را به نوعي تهديد كند، مي      

بديهي است حل و فصل اختالفات ناشـي از روابـط انـساني             . اختالفات و مناقشات از جمله اين موارد است       
ه، در محيط دوستانه با جلب رضايت طرفين مي توانـد در تـأمين   دركمترين زمان و با صرف كمترين هزين      

جوامع بشري همواره بـه حـل و فـصل اختالفـات توجـه داشـته و شـيوه هـاي                     .. امنيت انساني موثر باشد   
بـه دليـل امتيـازاتش از مقبوليـت     » داوري«مختلفي را براي اين مهم طراحي كرده است، كه در ميان آنها    

، به طوري كه مي توان گفت امـروزه اسـتفاده از ايـن شـيوه توانـسته در تـأمين                     عامي برخوردار بوده است   
  . امنيت جامعه بشري بسيار مؤثر باشد

مقوله امنيت و تأمين آن از اولين دغدغه هاي جوامع بشري در طول تاريخ بـوده اسـت و ضـرورت آن بـه                        
غذا وجود امنيت و از آن مهم       حدي است كه مي توان گفت پس از نياز هاي طبيعي حيات مثل هوا، آب و                 

 2.تر احساس آن از نيازهاي اساسي در يك جامعه سالم به حساب مي آيد
و » آزادي از تـرس   «از طرفي امنيـت     . ]7[ امنيت از نظر لغوي به معناي بي خوف، امن و بي بيم مي باشد             

فقدان خطر نـسبت   «  از لحاظ اصطالحي نيز  امنيت      .]14[ نيز تعريف مي شود   » رهايي از نياز و خواسته    «
ريـشه امنيـت در لغـت از    . ]5[ بيـان شـده اسـت   » به جان و مال و عرض و حقوق آحاد مـردم در جامعـه    

به مفهوم ايمني در برابر ترس رعب و نگراني بـوده و ريـشه التـين آن از واژه                   » استيمان و ايمان و ايمني    «
secures  امروزه در بيان مفهوم امنيـت      . ]4[ ستره و دغدغه ا   د كه در لغت به معناي نداشتن دله        مي باش

حفاظـت سـرزمين از     «با دو رويكرد مواجه هستيم، يكي رويكرد كالسيك كه طبـق آن امنيـت عبـارت از                  
تعبيـر  » امنيـت ملـي  « كه از آن بـه       ].15[ »تهديدات خارجي و حمايت از منافع ملي در سياست خارجي         

                                   

   com.yahoo@jalali_dm:  استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان و وكيل پايه يك دادگستري1
در واقـع زمـاني كـه فـرد احـساس كنـد در جامعـه و تعـامالت               .يي انسان از اضطراب ، بيم و خطر اطالق مي شود            ت به احساس رها    احساس امني  2

اجتماعي خطري جان، مال يا سالمتي وي را مورد تهديد و تعرض قرار نمي دهد، مي توان گفـت فـرد داراي احـساس امنيـت اسـت، ايـن احـساس           
بنابراين درجه اعتماد ورزي فـرد  . تأمين مي شود...ن هاي تأمين امنيت، دولت ، مدرسه، نظام خانواده، شبكه دوستان و     امنيت از طريق اعتماد به ارگا     

  .www.RCIRIB.IR)(به ديگران مشخصه اي براي تعيين احساس امنيت است 
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در . گيرنده امنيت ملي نيـز خواهـد بـود   ده كه در برامنيت فردي در نظر بواما در رويكرد ديگري   . مي شود 
اين ديدگاه امنيت عالوه بر حمايت جامعه انـساني در مقابـل تهديـدهاي نظـامي شـامل تهديـدهاي رفـاه                  

، كـه از    ]9[ اقتصادي، ثبات سياسي، عدالت اجتماعي، بهداشت شهروندان و محيط زيست نيز خواهد شـد             
اين رويكرد كه در برنامه توسـعه سـازمان ملـل بـر آن تأكيـد شـده       . تعبير مي شود» امنيت انساني «آن به 

در تفكر اسالمي به اين مهم توجه شده بـه          . ]11[ است، به امنيت جامعه انساني در ابعاد مختلف نظر دارد         
 طوري كه وجود امنيت در جامعه را يك ارزش دانسته، خداوند خود را از امنيت سازان معرفي كرده اسـت                   

قدر و منزلت نعمت امنيت و سالمت براي انـسانها          «:كرم در خصوص ارزش امنيت مي فرمايند      پيامبر ا . ]8[
نيز تأمين امنيـت و     ) عج(ز اهداف ظهور منجي عالم بشريت امام زمان         ااز طرفي يكي    . ]16[»مجهول است 

  .]12[گسترش عدالت  در تمام ابعاد ذكر گرديده است
ها را به خطر انـدازد، از جملـه ايـن              ممكن است امنيت انسان    به موجب اين طرز تلقي از امنيت، هر عاملي        

شكل گيـري اختالفـات در      . عوامل مي توان از بوجود آمدن اختالفات و مشاجرات در روابط انساني نام برد             
ي يا جهاني ممكن اسـت بـه تهديـد امنيـت جامعـه              ا  انساني از فردي گرفته تا منطقه     هر سطحي از روابط     

اسـتفاده  .  ي است حل مشاجرات نيز در تأمين امنيت جامعه انساني مؤثر خواهد بـود             بديه. بشري بيانجامد 
با تكامل تمـدن بـشري      . از شيوه هاي مناسب حل اختالف مي تواند به اين مهم كمك شايان توجهي كند              

انسانها به اثرات مخرب جنگ به عنوان شيوه اي براي رفـع مخاصـمه پـي بـرده، اسـتفاده از شـيوه هـاي                         
در ميـان شـيوه هـاي مـسالمت آميـز حـل         . ]17[  آميز را بيش از پيش مورد توجـه قـرار دادنـد            مسالمت

 اختالفات، داوري به خاطر بعضي امتيازات در تأمين اين هدف به عنوان روشي مناسب شناخته مـي شـود                  
فني است كه هدف آن حل و فـصل يـك مـسأله مربـوط بـه                 «داوري بر حسب تعريف عبارتست از       . ]13[

بين دو يا چند شخص كه بوسيله يك يا چند شخص ديگر به نام داور يا داوران كه اختيارات خود را                     روابط  
از يك قرارداد خصوصي مي گيرد و بر اساس آن قرارداد رأي مي دهند بي آنكه دولت چنين وظيفـه اي را                   

بوده به طوري كـه  در اين شيوه ظهور اصل حاكميت اراده بسيار پر رنگ      . ]10[ »به آنان محول كرده باشد    
رسيدگي به شكل خصوصي و غير رسمي صورت گرفته و طرفين با توافق و تراضي  اختالفات خود را نـزد                     

آنها در انتخاب قانون حاكم بر موافقتنامه هاي داوري، ماهيـت دعـوا و              . ]18[ داوراني منتخب مي فرستند   
از طرفـي هزينـه و   . ي را خود تعيين كننـد     ، و زمان داور   ، مي توانند محل ،زبان    ]6[آيين دادرسي آزاد بوده   

در اين شيوه داوران ضمن يك رسيدگي ترافعي رأي صـادر           . ]1[زمان الزم براي رسيدگي نيز كم مي باشد       
مي كنند كه بر خالف بسياري از شيوه هاي دوستانه حل اختالف مثل سـازش، ميـانجي گـري، مـذاكره و        

مراجعه به داوري با توافق و تراضي صورت مـي گيـرد، معمـوالً    غيره رأي آن الزام آور مي باشد، از آنجا كه       
طرفين با اختيار رأي داور را اجرا مي كنند، اما چنانچه طرف مقابل از اجراي آن سرباز زنـد مـي توانـد بـا                         

بنابراين در اين شيوه علي رغم غيـر رسـمي و خـصوصي           . مراجعه به دادگاه صالح اجراي رأي را تقاضا كند        
و بـسياري   ]14[ستفاده از اقتدار مراجع دولتي بـراي بـه اجـرا درآوردن رأي داور وجـود دارد     بودن امكان ا  

اوالً نه تنها موجب كاهش پرونـده       : تواند  در نتيجه بسط و گسترش استفاده از اين شيوه مي         . امتيازات ديگر 
بلكـه از   . ي كنـد  ها در اين مراجع را برطرف م        هاي مرجوعي به مراجع قضايي گرديده مشكل تراكم پرونده        

آنجا كه رسيدگي در مراجع داوري سريع تر صورت مي گيرد از كهنه شدن اختالفات و در نهايت بروز آثار                    
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ثانيـاً  . همچنين از بروز اختالفات جديد ممانعت كنـد       . و تبعات منفي آنها بر امنيت انساني جلو گيري شود         
ته مي تواند در نهادينه شدن فرهنگ صـلح و          از آنجا كه اساس داوري بر توافق و تراضي طرفين شكل گرف           

دوستي و مودت در بين افراد جامعه مؤثر باشد، و توانايي سازگاري و تعامل را در جامعه افـزايش دهـد بـه           
ها بتوانند قبل از آن كه امنيت جامعه به واسطه بروز اختالفات بـه طـور جـدي بـه خطـر                       طوري كه انسان  

ثالثا بدليل آنكـه در ايـن       . طي آرام و خالي از تنش به حل آنها بپردازند         بيفتد، به شكلي دوستانه و در محي      
شيوه دعوا توسط داوران منتخب طرفين كه معموالً متخصص در موضوع مـورد دعـوا مـي باشـند و مـورد                      
اعتماد طرفين نيز هستند حل و فصل مي گردد، بهتر و تخصصي تر با موضوع برخورد مي شود و طـرفين                     

بنا بر اين معموالً تأمين عدالت بهتـر و سـريع تـر صـورت مـي                 . رأي داور تن در مي دهند     نيز راحت تر به     
از طرفي مراجعه به داوران مورد اعتماد مي تواند در ايجاد احساس امنيت در هنگـام بـروز اخـتالف                    . گيرد

  . مؤثر باشد
هاني با روند رو به رشـدي       المللي به نكات مذكور توجه داشته، لذا استفاده از داوري در سطح ج              جامعه بين 
 منشور سازمان ملل متحد عالوه بر تأكيـد بـر حـل مـسالمت آميـز                 33به طوري كه در ماده      . مواجه باشد 

در حقوق داخلي نيز داوري مورد توجـه  . اختالفات، داوري را به عنوان شيوه اي دوستانه معرفي كرده است       
ري بـا اصـالح مقـررات داوري قـانون آيـين دادرسـي              قانونگذار ايراني بوده، به طوري كه در بعـد قانونگـذا          

 در جهت  همسو كردن اين قوانين با قواعد نوين حاكم بر داوري قدم برداشـته،          1379 در سال  1318مدني
همچنـين بـا    . هر چند بنظر مي رسد بعضي از اين اصول نوين حاكم بر داوري از نظر قانونگذار دور افتـاده                  

المللي شناسـايي و اجـراي     و الحاق به كنوانسيون بين1376لملل در سالا  تصويب قانون داوري تجاري بين    
از طـرف   . احكام داوري خارجي، گام بلند ديگري در خصوص گـسترش اسـتفاده از داوري برداشـته اسـت                 

كه با هدف فرهنگ سازي براي حل و فصل اختالفات از طريق            » شوراي حل اختالف  « ديگر با تشكيل نهاد   
بعالوه تصويب موافقتنامـه    . سعي كرده به نوعي داوري را در جامعه نهادينه كند          .مدصلح و سازش بوجود آ    

ريقا راجـع بـه ايجـاد مركـز          آف - بين دولت جمهوري اسالمي ايران و كميته مشورتي آسيايي         1997 مي   3
 نشان دهنده اراده و اعتماد دولت به اين شيوه هاي براي حـل              1383 تير 20ي داوري در تهران در    منطقه ا 

نتيجه اينكه، با توجه به نقش سازنده داوري در حل اختالفات و در نتيجـه               . ]2[ اختالفات در منطقه است   
ايجاد صلح و امنيت در جامعه انساني پيشنهاد مي شود جهت گسترش فرهنگ استفاده از طـرق دوسـتانه                   

نـوين حـاكم بـر داوري    حل اختالف اوالً قانونگذار به تدوين قوانين و مقرراتي منطبـق بـا اصـول و قواعـد                  
ثالثـاً  . شان قرار دهـد   ثانياً با اصالح قوانين حاكم بر نهادهاي موجود آنها را در مسير اهداف تشكيل             . بپردازد

ه اي موجبـات تـسهيل اسـتفاده از داوري را      هاي تأسيس مراكز داوري ملـي، منطقـ        با فراهم آوردن زمينه   
 بروز آثار ناشي از اختالفات در سـطح جامعـه جلـوگيري       براي حل اختالفات فراهم كرده و به اين طريق از         

و در نهايت سياستگذاران بايد تالش خود را بر اين قرار دهند، كه جامعه را از نقـش داوري در ايجـاد                      . كند
  .  استفاده از اين شيوه بپردازندامنيت آگاه كرده و با معرفي صحيح داوري به فرهنگ سازي جهت
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حمايت «، )1383(و پورنوري، منصور161تا207، صص1، داوري نامه، شماره »حيث اجراي رأي داوري
  .209تا215، داوري نامه ، صص» ز آراي داوري در ايرانقضايي ا
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   641ص
المللي، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار، ص ، قانون حاكم در داوري هاي تجاري بين )1376(جنيدي ، لعيا .6

  .188و 105و7
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  .انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند
14. Davis H. A., " Eighty Years of Arbitration", 8 Harvard Law Review, pp. 
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15. Redfern A. & Hunter M.,(1991) Law and Practice of International 

Commercial Arbitrations, Second Edition, London, p. 58. 
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  پذيري امنيت مليثير آن در آسيبنقاط مرزي ايران و تأ 
  

  1اكرم ناصري
  

ز ا.  زاي امنيـت ملـي مطـرح بـوده اسـت            مرزي كشور ما به عنوان يكي از عوامل آسيب         در طول تاريخ ايران نقاط    
دوران باستان تا دوران معاصر حفاظت از مناطق مرزي و كاهش آسيب هاي ناشي از تهاجم اقوام مختلف بـه ايـن                      

فرهنگـي،  مفهوم هاي سياسي،  .مناطق به مثابه يك معضل اساسي همه حكومت هاي ايراني مورد بحث بوده است    
اجتماعي ميهن، وطن و حتي كشور از كهن ترين روزگار براي ايرانيان معناي تـاريخي مـشخص و معينـي داشـته                  

 . ]1[ است و به نظر مي رسد كه براي بسياري از حكومت هاي با سابقه و متمدن جهان نيز همين گونه بوده اسـت   
ايـن نوارهـا،    .  نماد استراتژيك بـودن معرفـي ميـشوند        مرزها استراتژيك اند، در واقع مرزها به عنوان نمونه و حتي          

.  ملت ها در آنجـا آشـكار مـي شـود           -محورهاي رويارويي هاي احتمالي بوده و بيشتر برخوردهاي محسوس دولت         
، ناپايداري مرزها در طول تاريخ، كـاركرد مرزهـا ونقـش            طقه سرحدي به خط مرزي    ريشه هاي تكوين و تبديل من     

مسئله مرز و مرزداري همواره از امور اساسـي   . ]4[ راتژيك شدن اين نوارها نقش داشته اندمبادالتي مرزها در است   
مهم حكومت ها بوده است و هر سلسله اي با داشتن حد و قلمروي مـشخص در مـسير پاسـداري از آن بـا ديگـر                           

سازمان يافته تـشكيل  به طور كلي همين كه جماعتي به هر عنوان، اجتماعي . سلسله ها منازعاتي بر پا كرده است  
 ناچار است مرزهاي طبيعـي،      - اگر مورد نظر واقع شود و يا در معرض تجاوز و دست درازي هايي قرار گيرد                -دهد  

مرزها هميشه در طـول تـاريخ در معـرض دگرگـوني             .اقتصادي و عقيدتي خود را حفظ كند       سياسي،   جغرافيايي،
سالهاست، اصطالح مرزهاي طبيعي كـه بـه ظـاهر نمـادي بـراي      به طوريكه  .هاي پي در پي و بدون وقفه بوده اند 

در  .، مردود شمرده شده اسـت     ر گيرنده عالقه برخي دولت ها بود      پايداري و ثبات مرز و در عين حال مفهومي در ب          
واقع دولت هاي كوچك با استفاده از اين مفهوم قصد داشتند سرزمين ملي خود  را از دست اندازي همـسايگان و                      

ي بزرگتر حفظ كنند و بر  عكس قدرت هاي برتر با دست يازي به اين مفهوم در صـدد دسـت يـابي بـه                          قدرت ها 
  .]3[مرزهاي مورد نظر خود بوده اند 

در . مرزهاي بين المللي مهمترين عامل تشخيص و جدايي يك واحد متـشكل سياسـي از واحـدهاي ديگـر اسـت                    
رزمين كـه ممكـن اسـت فاقـد هرگونـه وحـدت             ضمن وجود همين خطوط است كه وحدت سياسي را در يك سـ            

به طوريكه شكسته شدن اين خطوط از سوي قواي استراتژيك كـشورها  ]. 2[طبيعي يا انساني باشد ممكن ميسازد 
در اين مقاله تالش شده اسـت تـاثير منـاطق            .شديدترين واكنش هاي دولت در باالترين سطح را موجب مي شود          

  . ، به عنوان عاملي كه امنيت ملي را مورد تهديد قرار مي دهد، بررسي شود)معضالت مربوط به اين مناطق(مرزي 
  منابع

  .دفتر پژوهش هاي فرهنگي :تهران مرزهاي ايران در دوره معاصر،). 1380( ناصر  تكميل همايون،-1
  .اميركبير :اصول و مباني جغرافياي سياسي، تهران ) . 1375(دره  ،) مهاجراني(  مير حيدري-2

3- J.R.V.Prescott; (1975). Map of main land Asia treaty. (Melbourne: Melbourne 
University press. 
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   GIS استفاده از با اطق جرم خيزنبررسي و ارزيابي م
 در شهر اصفهان

  
  1زاده حميد علي

  علي اصغر عبدالهي
  

له هـم در    أدنيا شده  اين مس    هايي در شهرهاي    هاي اخير رشد فزاينده شهري باعث افزايش نامني          در سال 
و بـه صـورت يـك        يـت مـي باشـد     ؤقابل ر عي  هرهاي جهان سوم و هم در كشورهاي توسعه يافته موضو         ش

طه مستقيمي بين جرايم شهري و توسـعه شـهرها          ببه طوريكه را   دغدغه اي براي انسان شهري شده است،      
]. 1[ اطق شهري پراكنده نشده اسـت     اما اين جرايم در شهرها به طور يكسان در كليه من           .ت شده است  ااثب

 شود نيـز در منطقـي از   يبه طوريكه شهرهايي مانند نيويورك كه به عنوان شهري جهاني از آن نام برده م          
امروزه آرامش در شـهرها يكـي از فاكتورهـاي مهـم          . وضوح بيشتري قابل مشاهده است     هاين شهر جرايم ب   

ي تواند تـا حـدود زيـادي    ممناطق جرم خيزدر شهرها    ناخت  رشبرنامه ريزي شهري است و براي اين منظو       
  ].2[ داين مساله را كنترل نماي

 ا استفاده از نـرم افـزار هـاي پيـشرفته اي ماننـد             بمتدهاي جديد و     اين تحقيق بر آن است تا با استفاده از        
رهـايي  خيز را شناسـايي نمايـد ودر نهايـت راهكا          هاي جرم   مكان  اوالً )GIS( ت جغرافيايي سيستم اطالعا 

دار در  يـ ه عنوان يك شهر پا     ب شهر اصفهان براي توسعه و جذب توريسم      ]. 3[براي كاهش آن پيشنهاد دهد    
د زيادي اين فاكتورها را به خوبي در خود داشته باشد كه آرامش شـهروندان و  و تا حدالًايران مي بايست او  
آنها را تـأمين    ابه در اروپا امنيت رواني       تضمين نمايد تا بتواند در رقابت با شهرهاي مش         جهانگردان را كامالً  

 تا بتوانيم به خوبي از پتانسيل هاي اين شهر بـه عنـوان يـك شـهر فرهنگـي، تـاريخي و توريـستي                     نمايد،
  .الترين استفاده از آن به عمل آيد اب

  منابع
  .انتشارات نوبل: شناسي اجتماعي ايران، تبريز آسيب). 1374 (مساواتي، آذر-1
بررسي علل جـرم و جنايـت شـهري، دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني                  ). 1373 ( پروانه طغرا دهقاني، -2

  . گروه علوم اجتماعي-دانشگاه اصفهان
دانشكده ادبيـات   ) GISبا استفاده از    ( تحليل فضايي جرم در شهر كرج       ). 1385 (رحيمي نادر، حسين  -3

  . گروه جغرافيا-و علوم انساني دانشگاه اصفهان

                                   
   h_alizadeh28@yahoo.com:ريزي روستايي دانشگاه پيام نور بيرجند دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه  1



 1387 آذر –هاي همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا                                             دانشگاه بيرجند مجموعه چكيده مقاله/  166

  : دگي هوا بر محيط زيست شهريتحليلي بر آلو
   شهر اصفهانمورد مطالعه

  
  1محسن سقائيدكتر 

  مژگان چاووشي
  

ها را تهديد مي كند موضوعي در خـور توجـه و بـسيار بـا اهميـت                   سالمتي انسان  ي كه محيط زيست و    يآلودگي هوا از آنجا   
بنـابراين مقـدار هـواي    . ياز خود احتيـاج دارد مين اكسيژن مورد ن كيلو گرم هوا براي تأ    6/22زديك به   هر فرد در روز ن    . است

لـذا امـروزه    .  ميليـاردي كيلـو گـرم در روز اسـت            140رقمي حدود   )  ميلياردي نفري  6(مورد نياز براي كل جمعيت جهان       
با افزايش جمعيت و توسعه صنعتي و ترافيك وسائط نقليه انتشار ذرات معلق در هوا  .آلودگي هوا مساله اي بين المللي است

از آلودگي هـواي شـهر هـا در نتيجـه مـصرف سـوختهاي               % 70يشتر مي شود بسياري از كارشناسان معتقدند كه بيش از           ب
  .فسيلي در انواع مختلف خودرو هاست
، افزايش و تراكم صنايع در نتيجه اسـتفاده فزاينـده از             تراكم آن در نقاط مختلف دنيا      در حال حاضر ازدياد سريع جمعيت و      

هـاي   ژي همگي باعث شده اند كه آلودگي هوا تبديل به يك مسئله و مشكل بين المللـي گـردد و سـازمان       منابع مختلف انر  
  .جهاني و منطقه اي تدابير مختلفي را اتخاذ نمايند

تهران، اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز كه علت اصلي آلودگي آنها، آلودگي ناشي             : اي آلوده عبارتند از   در ايران از جمله شهره    
 263آرامش هوا در سـال و فراوانـي         % 1/56اصفهان به عنوان دومين شهر آلوده كشور با داشتن          . ختهاي فسيلي است  از سو 

و . مورد اينورژن از جمله شهرهايي است كه به طور ميانگين داراي ظرفيت پذيرش كم براي كليه مواد آالينده هوا مي باشد                    
بيشتر باشد براي بسط و توسعه صـنعتي بـه       % 50ويدادهاي هوا ي آرام     بر اساس استانداردهاي بين المللي در مناطقي كه ر        

پتروشيمي  ،ين همچون ذوب آهن ، فوالد مباركه، سيمان سپاهان        وجود صنايع سنگ   .ويژه صنايع سنگين مناسب نمي باشد     
د بلكـه اكوسيـستم   پااليشگاه و وسايل نقليه موتوري باعث شده است نه تنها هواي اصفهان تحت الشعاع آلودگي قرار گيـر       ،

ها ي صنعتي ذوب آهن و فوالد مباركـه را مثـال زد كـه               ثير فاضالب ها متاثر گردد من جمله مي توان تأ       شهر نيز از آلودگي   
بي نادرست برخي از صنايع مـي       از معضالت ديگري كه مي توان برشمرد مكان يا         .اكوسيستم زاينده رود را تخريب كرده اند      

صفهان از غرب به شرق مي باشد و استقرار بعضي از منابع در مسير بادها ي فوق باعـث انتقـال                     زش بادهاي غالب ا   رو .باشد
  .آلودگي هوا به سطح شهر اصفهان مي شود

مشكل آلودگي هوا يكي از معضالت مهم و اساسي براي كالن شهرها و بخصوص شهر اصفهان به عنوان يك شهر توريـستي                      
ز مدت زندگي ساكنان اين شهر را تهديد كرده و امنيت جاني آنهـا را بـه خطـر مـي           است و عدم توجه به اين مسئله در درا        

هاي پيشگيري و كنترل     هاي منابع آلوده كننده و مقدار تاثير آن بر محيط زيست و راه             شناسائي و بررسي زير ساخت    . اندازد
رايش صنعتي اين استان از اهـداف ايـن   منابع آلوده كننده با توجه به توسعه وگسترش روز افزون شهرنشيني در اصفهان وگ 

 توصيفي به بررسـي عوامـل مـوثر بـر           -بدين منظور در اين مقاله با استفاده از روش كتابخانه اي، تحليلي            .تحقيق مي باشد  
نتيجه اي كه از آن حاصل شده است مـشخص   آلودگي هواي اصفهان و اثرات آن بر محيط زيست استان اصفهان پرداخته و      

هاي فعلي را مخاطره آميز كرده است بلكه زنـدگي           محيط زيست به وسيله آلودگي هوا نه تنها زندگي نسل          مي كند تخريب  
  . براي حل اين معضل احتياج به محيط زيست پايدار مي باشد هاي آينده را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد ونسل
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  جهاني شدن و تأثير آن بر امنيت انساني
  

  1مريم محمدي گيو 
  

 كه در آن عموم افراد جامعه بشري، حـريم خـويش را از هـر گونـه تعـرض و                     انساني باز ايده امنيت     از دير 
تهديدي، آزاد، رها و ايمن حس كنند و در سايه امنيت رشد و تعالي يابند آرمان وااليي است كه انسان ها                     

هميت امنيت تا آنجاسـت  ا. همواره در طول زندگي اجتماعي به دنبال و در انتظار نيل به آن بوده و هستند   
امنيت را به مثابه گوارا ترين نعمت، مايه رفاه زندگي و يكي از اهـداف ذاتـي و مأموريـت                    ) ع(كه امام علي    

 مقوله اي پيچيـده و تعـدداالبعاد اسـت كـه توانـايي              انسانيامنيت  . هاي اساسي حكومت اسالمي مي داند     
هاست و در واقع حفظ راه و روش زندگي قابـل           دولت ها براي حفظ هويت مستقل و تماميت كاربردي آن           

پذيرش براي همه مردم مطابق با نيازها و آرزوهاي مشروع شهروندان محسوب مي گردد كه بـا توجـه بـه                     
تغييرات سريع عصر حاضر و نياز شديد به وجود امنيت، نبـود آن تهديـدي جـدي بـراي انـسان هاسـت و               

 تحـت تـأثير متغيرهـاي بـين          انـساني  امنيت. مغان مي آورد  ناامني هاي زيادي را براي جوامع بشري به ار        
المللي و منطقه اي كه بحران محسوب مي شود همـواره مـورد تهديـد قـرار داشـته و هـر چـه بـر دامنـه                          
گسترش جهاني شدن و ابعاد آن افزوده مي شود نسبت بـه آن دسـته از كـشورهايي كـه آسـيب پـذيري                        

مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تشديد خواهـد         بيشتري دارند اين تهديدات در عرصه هاي        
جهاني شدن آرمان هميشگي بشر بوده و همواره براي تحقق آن تالش كرده اسـت، هـر چنـد كـه بـا                       . شد

جدي با طبيعت   ابلة  اين كوشش ها و فعاليت ها از زماني كه بشر قدرت مق           . موانع بسياري روبرو بوده است    
بـه ايـن معنـي كـه وجـود منـافع و             .  به صورت جهاني سازي جلوه كرده اسـت        و تغيير در آن را پيدا كرد      

محدوديت ها، انسان ها را به برنامه ريزي وا مي دارد اما روند تغييرات به گونه اي خود را بـه برنـا مـه هـا                           
تحميل مي نمايد كه در اين وضعيت آن ها نهايت تالش خود را به كار مي برند كه از وضعيت هاي جديـد     

به هر صورت چه قايل به جهاني سازي باشيم و          . حياناً پيش بيني نشده حد اكثر بهره برداري را بنمايند         و ا 
چه موافق جهاني شدن، بي ترديد كارگزار آن اراده، فعل و برنامه ي انسان ها است هر چند كه نمي توانـد                      

ام انگيزي شده، چـالش هـا،       جهاني شدن كه برانگيزنده واكنش هاي ابه      . فارغ از برخي محدوديت ها باشد     
خطر ها و فرصت هايي را پيش مي آورد كه نه مطلقاً جذب و نه صرفاً دفع هستند و ايـن اراده و خواسـت                         

هم زمان با ظهور پديـده جهـاني شـدن جلـوه            . ملت ها و دولت ها است كه جهاني شدن را رقم خواهد زد            
 حفظ خويشتن از طريق درون فكني فعاالنه        :وجودي امنيت روند متعارضي را به منصه ظهور گذاشته است         

فرايند جهاني شدن تحوالت جهاني و برون فكني از طريق اشاعه فعاليـت جهـان گـسترانه فـردي نهـادي                     
در واقع جهاني شدن به شكل گيري و خلق تهديداتي دامن مي زند كـه منجـر بـه           . خاص به سطح جهاني   
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 شناختي خويش شده و طي آن انسان نمـي دانـد            جدا شدن فرد از وجود و هستي زيست شناختي و روان          
با اين توضيح، تجزيه و تحليل تأثير جهاني شدن بـر امنيـت انـساني               . كه كيست، چيست و حتي كجاست     

از سويي متأثر از كاركرد مفهـوم جهـاني          انسانيبر اين اساس تأثير جهاني شدن بر امنيت         . ميسر مي باشد  
 جهـاني و از سـوي ذيگـر اراده مـردم در اسـتفاده مناسـب از         شدن از سوي دولت ها، قدرت هـا و جامعـه          

  .امكانات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خويش خواهد بود
در مقاله حاضر سعي شده ضمن بررسي پديده رو به گسترش جهـاني شـدن و ابعـاد آن، چگـونگي تـأثير                       

 فرهنگـي پديـده جهـاني       پذيري امنيت انساني از وضعيت هاي تغيير يافته سياسي، اجتماعي، اقتـصادي و            
  . شدن مورد واكاوي قرار گيرد

  
  منابع

دفتر مطالعـات   : تهران. معماي امنيت و چالش هاي جديد غرب      ). 1381(سيف زاده، سيد حسين      .1
 .سياسي و بين المللي

تأملي كوتاه درباره آسـيب هـاي اجتمـاعي بـه عنـوان مـسئله               "). 1381(محبوبي منش، حسين     .2
 .27-9مي، سال هشتم، شماره سوم، صفحه دانش انتظا. "امنيت عمومي

مطالعـات  . "امنيت ملي، عمومي و امنيـت اجتمـاعي    : چندگانگي امنيت "). 1384(نويد نيا، منيژه     .3
 .58-35، صفحه 3امنيت اجتماعي، سال اول، شماره

). 1379(ترجمه اسماعيل مرداني گيـوي و سـياوش مريـدي           . جهاني شدن ). بي تا (واترز، مالكوم    .4
 .مان مديريت صنعتيساز: تهران

مركـز  : تهران. در تأمين امنيت اجتماعي   ) ع(تدابير و سيره عملي امام علي       ). 1380(واثقي، قاسم    .5
  .تحقيقات ناجا
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هاي تروريسم و امنيت انساني و نمايش تحليل شاخصه
  تقابل اين دو عنصر در غرب آسيا

  
  1وجيهه كريمي
  ناهيد كريمي

  
 تئوريك پيرامون واژه گان امنيـت انـساني و تروريـسم در              از اوهام و خياالت و يا صرفاً       گرچه ارائه تصويري درست و به دور      

ابعـاد  فضاي كنوني دشوار است و ليكن به منظور بحث گسترده در اين حوزه الزم است با شاخصه سازي و مقايسه اجـزاء و                        
ي بررسي عميق مفـاهيم امنيـت انـساني و          اين گزيده، تالشي است در راستا     . تري صورت گيرد   اين دو متغير، مقايسه علمي    

تروريسم به التزام شناخت شاخصه هاي مرتبط با آن دو، تا از اين رهگذر به شناخت جامعي از ماهيت چنين مفاهيمي نائل                      
  . ها در برابر يكديگر برد آمده و در راستاي اين معرفت پي به كيفيت موضع گيري آن

ترين عوامل تهديد كننده امنيت انساني و نمايش تقابل ميـان            نوان يكي از بزرگ   هدف از اين پژوهش  معرفي تروريسم به ع        
ميل وصول به ثمرة لذت بخش امنيت، ما        . گزاره هاي امنيت و تروريسم همچنين مقايسه مطالب ان با آيات قراني مي باشد             

رة تـرور باشـد و اميـد خالصـي از     را بر آن داشته تا در پي اتخاذ راهكاري رهايي بخش باشيم تا دستگير انسان تحت سـيط             
  .چنگال هاي آن را به او مژده دهد

ريشه ها كه بيشتر به مباني و عوامل موثر و ضروري در توليد يك              : بدين  منظور ابعاد شش گانه هر دو متغير كه عبارتند از           
ان فراورده ها و محصوالت يـك       هاي مفهومي، ابزار ، مصاديق، نتايج كه بي گم         مفهوم مي پردازد، عناصر، شاخصه ها و المان       

توفيق نسبي در راستاي آشـنايي  . واقعيت هستند و محيط كه مجموع اين ابعاد را در بر مي گيرد،  مورد مقايسه قرار گرفت              
با دو جبهة امنيت و تروريسم در گام نخست، رهاوردي است كه از درون چنـين نگـاهي حاصـل گرديـده و همـين بيـنش،                

واهد گشت تا به مدد آن، تقابل و به بيان ديگر نبرد ميان دو جبهـة امنيـت و تروريـسم، مـشهود                       مقدمه اي اصيل و ناب خ     
  گردد، 

. مراد از ريشه ها  عوامل و شرايطي مي باشند كه زمينه ساز ايجاد امنيت بوده و در واقع مقدمه ي آن محسوب مـي شـوند                          
ر محيط يا منطقه اي در كنار يكديگر جمع گردند مجموع هنگامي كه ريشه هاي ايجاد امنيت يعني ايمان و عدالت گرايي د

آنها محيطي را خواهند ساخت كه از آن با نام محيط امن ياد مي شود و مي توان اين طور گفت كه محيط امـن زائيـده ي                            
 هر بنابراين محيط امن محيطي است به دور از خوف، وحشت و  . مادر انيست كه اين مادران همان ريشه هاي امنيت هستند         

گونه ارعاب گري مقاوم در برابر ضربات و آسيبهاي خارجي مديريت شده از سوي داخل و محيطي به دور از هر گونه تـنش                        
و بحران كه چنين فضايي مديون حاكميت قانون مي باشد و اين قانون چيزي نيست  جز اصولي كه موجب حفـظ بقـا مـي                    

  . د آورد گردند و نهايتاً محيط بي خطري را به ارمغان خواهن
گرد آمدن چنين مجموعه اي     . همان گونه كه مجموعه ريشه هاي امنيت  پيام آور محيطي امن و به دور از خوف مي گردند                  

از ريشه هاي تروريسم نيز، خود به خود موجبات شكل گيري يك محيط ترور را  فراهم خواهند ساخت و از آنجا كه چنـين     
بنابراين محيط ترور هم محيطي اسـت  . يست كه زمينه ساز تشكيل آن بوده اند       محيطي برآمده از ريشه هاي وحشت و ترور       

كه بيش از هر چيز حاكميت ترس و خطر در آن مشهود است و آثار انواع تشويش خاطر، هرج و مرج،  بي نظمي، ناآرامي و                          
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 كـه ايـن آسـيب       طبيعي است كه چنين محيطي، دروني آسيب پـذير خواهـد داشـت              . عدم آسايش در آن ديده مي شود        
پذيري بيش از هر چيز برآمده از حاكميت بي قانوني و به نوعي تنازع براي بقـا  مـي باشـد و نمايـانگر بيمـاري و درحالـت                   

  . احتضار بودن چنين محيطي است
و پـس از آن كـه امنيـت         . مصاديق امنيت در جبهه اي مقابل مصاديق تروريسم قرار گرفته و دائماً يكديگر را نفي مي كنند                

ي پيش را طي كردند بايد منتظر نتـايجي مانـد كـه از رهگـذر تحقـق چنـين                سم هر يك مقدمات و مراحل ذكر شده       تروري
نتايجي كه در محيط امن خود را به شكل تصميم گيري، تفكر و فعل همـراه بـا   . مفاهيمي در جهان واقعي حاصل مي گردد 

ساكنان چنين محيطي زنده نگاه مي دارد و با فراهم ساختن محيطـي  اطميناني نشان داده و اميد به حال و آينده را در دل  
به دور از رخوت و خمودي اين ايمني و اطمينان را به افراد خواهد داد تا در پرتوي چنين فضاي امني، ازمواهب و امكانـات                         

و بالنـدگي را بـراي   خدادادي استفاده مطلوب كرده و با هدايت و گزينش درست راه سالمت روحي و روان و همچنين رشد               
بديهي است نمايش چشم اندازي حتي دور و ذهني از نتايج تروريسم گواه نااميدي و يأسي است كه                  . خود به ارمغان آوردند   

. بر اين محيط هموار گشته و با حاكميت عناصر ترس و وحشت ركود و خمودي را براي چنين محيطي به همـراه مـي آورد                        
 ترين شاخصه اي است كه در توصيف يك محيط امن به آن اشاره شده است عالوه بـر ايـن                      اطمينان به عنوان اولين و مهم     

نبايد از ذكر اين نكته غافل شد كه آنچه چنين فضاي ايمن و اصيلي را در معادالت منطقه اي به فضايي برتر تبديل كرده و                         
هميت ساخته است استقبال و پذيرشـي اسـت   آن را در زمره ي شايسته ترين محيط ها براي استقرار جماعت انساني حائز ا            

كه از سوي ساكنان چنين محيطي نسبت به عناصر عامالن اصلي حكومتي و نهايتاً نفس چنين محيطـي مـي شـود و ايـن                         
 اعتدال گرايانه و به دور      همان عنصري است كه از آن تعبير به مشروعيت گشته و چنين نظامي را در پيشبرد سياست هايي                 

  .گذشته از نقشي كه ريشه ها در ايجاد يك محيط ايفا مي كنند. فراطي ياري مي سازدرويهاي ااز تند
 عواملي نيز به عنوان ابزار هستند كه ريشه ها را در راستاي شكل دهي به محيطي امن و وصول بـه اهـداف آن يـاري مـي                            

ايفاي نقش كرده و به نوعي شناخته شده ابزاري كه در حوزه ي تروريسم و پيشبرد انديشه هاي توأم با ترس و ترور . رسانند
زايي چون سياست هاي خـشونت آميـز اعمـال     ام، حركت و كنش ارعاب آور و وحشت   مي باشند و شامل هر گونه وسيله، پي       

زور و فشار و هر گونه غلبه ي انديشه ي وحشت و ترس مي گردد كه در ستيز و جنگ با ابزار صلح و امنيت قـرار گرفتـه و                             
اين ابزار شامل هر گونه وسيله اي مانند برقراري عدالت و احترام به حقوق بشر مـي باشـند                   . نبرد با يكديگرند  مدام در حال    

ي يـك وسـيله بـه     ر ساختن محيطي امن بـه مثابـه  كه هر چند خود در جايگاه هدفي ارزشمند قابليت تأمل را دارند لكن د   
  . منظور نيل به هدف امنيت به آنان نگاه مي گردد

بحث و مقايسه شاخصه ها اين نتايج بدست آمد كه تروريسم نه تنها به عنوان يك عامل تهديـد كننـده و مخـل در                         پس از   
.  امنيت انساني محسوب مي شود بلكه خود به تنهايي زمينه ساز اضمحالل  امنيت با تمامي گزاره هاي وابسته بـا آن اسـت                       

توان اين گونه   يكديگر بوده و اين ستيزه به قدري عيني است كه ميهمچنين ابعاد اين دو متغير در اين پژوهش در تقابل با
توانـد   استنباط كرد كه هر چند ترور و عناصر وابستة به آن، يگانه عامل مخاطره آميز براي امنيت نيست، لكن به تنهايي مي        

اين به معنـاي آن اسـت       . برآيدامنيت و تمامي همراهان آن را مورد تعرض قرار داده و در پي هبط و نابودي گزاره هاي آن                    
اضافه بر اين  با توجه به اين نكته كه تروريسم در فرهنگ فارسـي     . كه وجود تروريسم نشانه اي از مرگ امنيت انساني است         

 تعبير گرديده و اينگونه بيان مـي       " ال خوف    "و التين مرادف با خوف و ترس مي باشد و در قرآن كريم نيز امنيت با عنوان                  
بنابر ايـن ايمـان بـه       . "ن الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اقامو الصلوه و اتوا الزكاه و الخوف عليهم و وال هم يحزنون                  ا": شود

ترين راه براي خروج از فضاي خوف و دخول بـه فـضاي               ترين و در عين حال محكم       خدا و ساير ملزومات آن به عنوان گزيده       
ي شود تا با استمساك به اين ريسمان متين و محكم، موجبات آرامش و امنيت ايمن معرفي شده و لذا از مومنين خواسته م    

  خاطر خويش را فراهم سازند
   منابع
پژوهشنامه امنيت بين الملل، گروه امنيت بين الملل و تروريسم، مركز تحقيقات            ). 1385( موسويان، سيد حسين   .1

  .استراتژيك
  .ت، نشر سمتروريسم صهيونيستي). 1378 (صفا تاج، مجيد .2
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  هاي هويت ملي امنيت انساني با توجه به چالش
  در عصر جهاني شدن

  
  1مهدي لقمان نيا

  مجيد لقمان نيا و طيبه احمدي يگانه
  

يكي از مفاهيم با اهميت، پيچيده و جديد در دنياي امروز و در بـسياري از مباحـث سياسـي، اجتمـاعي و                       
كارهاي مناسب بـراي آن چالـشي       ن امنيت و سازو   موضوع تامي . آن است ي امنيت و تامين     اقتصادي، مساله 

دانشمندان و مجامع علمي مطالـب      . جدي است كه ازگذشته ي دور ابناي بشر را متوجه خود ساخته است            
متفاوتي در اين زمينه منتشر كرده و تجربيات علمي و مكاتب نظـري متنـوعي پيرامـون ايـن موضـوع بـه            

منجر به آن شده كه عده اي از اين مقولـه بـا عنـوان معمـاي                 پايان ناپذيري اين بررسي     . وجود آمده است  
  ).1(امنيت نام ببرند 

ژگيهاي ژئوپليتيكي و نـوع         همه ي كشورها به تبع از منابع قدرت، ساختار حكومت، موقعيت جغرافيايي، وي            
ار ايدئولوژي سعي داشتند تا سياست امنيتي خويش را تنظيم و در جهت تحصيل امنيت همه جانبه به كـ                  

: مفهوم امنيت در جمهوري اسالمي ايران با اين تعريف تا حدودي هماهنگي داشـته اسـت كـه                 ). 2(گيرند  
هاي كسب شده و در معنـاي ذهنـي يعنـي           امنيت در معناي عيني آن يعني فقدان تهديد نسبت به ارزش          

  ).3(فقدان هراس از اين كه ارزش هاي مزبور مورد حمله قرار گيرند 
قالب اسالمي و شكل گيري نظام سياسي متناسب با انديشه ي سياسي اسـالم در قـانون                 پس از پيروزي ان   

اساسي و تدوين موضوعات اساسي و تصميم ساخت امتي چـون امـت اسـالمي، امـالقري، جهـان اسـالم و                
ضرورت دفاع و حمايت از آنان در اصول متعـددي ماننـد مقدمـه ي قـانون اساسـي          ... مستضعفين جهان و  

جمهوري اسالمي ايران را مسئول تعهد امنيتي جهـان اسـالم و فراتـر از      ) 154،  152،  11،  16 بند 3اصول(
در اين اصول به هيچ وجه قدرت و امنيت ملي مبنـاي رفتـار و روابـط                 . آن مستضعفين جهان ساخته است    

  ).4(خارجي جمهوري اسالمي ايران نبوده است 
ه عنوان جامع ترين هويت جمعي نزد مـردم، داراي          عالوه بر اين هويت ملي از جمله موضوعاتي است كه ب          

اساس هويت ملي، احساس تعلـق و       ). 5(بيشترين اهميت به لحاظ وحدت و انسجام ملي يك جامعه است            
تعهد به واحد اجتماع ملي است كه بيشتر در قلمرو مرزهاي ملي معني پيدا مـي كنـد و از جملـه عوامـل                        

گـذاري هـاي    است كـه نيازمنـد حمايـت جـدي از طريـق سياسـت       تاثيرگذار در وفاق ملي، امنيت انساني       
 هويت از جمله  و مختلف هاي اما پديده . مناسب، ديدگاه دموكراتيك و عدالت محور در سطح جوامع است         

 كـشورهايي از جملـه     مـورد  در امر دارند اين  قرار متعدد هاي چالش معرض شدن در  جهاني عصر در ملي

                                   
   com.yahoo@mahdiloghmannia  :ه بيرجند دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي دانشگا1
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 انـد شـديدتر    بـوده  هويتي فرهنگي و  متعدد تحوالت معرض در طول تاريخ  در ژئوپليتيك نظر از كه ايران
از طرف ديگر ارتباط نزديك ميان مفاهيم جهاني شدن، تك قطبي شدن و قدرت نه تنهـا بـا وجـود                     . است

ي امنيت انساني، امنيت را به وجود نياورده بلكه حتي عامل تهديـد را              نهادهاي ايجاد صلح و ترغيب كننده     
با توجه به اين مباحث، مقاله حاضر ضمن بررسـي رويكردهـاي مختلـف امنيـت                . اه داشته است  نيز به همر  

انساني، اين مساله را در مواجه با چالش هاي پيشروي هويت ملي در عصر جهاني شـدن بررسـي نمـوده و                      
 اسـت   در نهايت راه كارهايي عملي در جهت توسعه و بهبود امنيت انساني در دنياي كنوني پيشنهاد نموده                

.  
  

  منابع
، فـصلنامه   »نقش و كاركرد نهاد خـانواده در تـامين امنيـت اجتمـاعي            «). 1386(زماني، علي اكبر   .1

  .انتظامي، سال نهم، شماره دوم دانش 
 جغرافياي قلمرو در ملّي و انقالبي گفتمان دو نجشس«). 1384(، احمدزارعي، بهادر و پوراحمد 2

هـاي جغرافيـايي،    ، پـژوهش )كنـون  تا اسالمي نقالبا ابتداي از(ايران  اسالمي جمهوري امنيتي
  .55شماره

  .2همان 3
 .2همان 4
با تاكيـد بـر رابطـه ميـان         (الگوي جامعه شناختي هويت ملي در ايران        «). 1379(رزازي فر، افسر     5

  .5، فصلنامه مطالعات ملي، سال دوم، شماره »)هويت ملي و ابعاد آن
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  كيد برنگاهي بر وضعيت مواد مخدر در ايران با تأ
  هاتحليل محتواي روزنامه

  
  1مهوش جانمردي

  
هاي اجتماعي در هر جامعـه اسـت كـه بـا در هـم شكـستن                   ترين آسيب   اعتياد و شيوع مواد مخدر از مهم      

ناپذيري   ها، معيارهاي اخالقي، تعهدات فردي، فروپاشي زندگي فردي و حيات جامعه، صدمات جبران              ارزش
هاي بخش قابل تـوجهي از جامعـه را تهديـد             ها و ارزش    ه تنها كمال مطلوب   كند زيرا ن    را بر جامعه وارد مي    

زيـان هـاي   . كنـد  رو مي كند بلكه حيات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه را با مشكل روبه      مي
ناشي از اعتياد و ترويج مواد مخدر در جامعه ضرورت تحقيق و ارائه هر گونه راهكار علمـي و عملـي بـراي                       

  . از چالش ها را مي طلبدرهايي
در پژوهش حاضر با عنايت به اهداف تحقيق يعني توصيف و چگونگي مواد مخدر در استان هاي كـشور از                    

با مرور منابع سه روزنامه همشهري، اطالعات و كيهان بدليل نشان           . روش تحليل محتوا استفاده شده است     
 براي تحليل محتوا انتخاب شد و با توجه به وقـوع            دادن ايستارهاي مربوط به اعتياد با مناسب ترين شيوه،        

  . براي مطالعه انتخاب گرديد78رخداد هاي مهم سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كشور، سال 
هاي   دهنده است و نتيجه برخي نارسايي       ي قاچاق مواد مخدر هشداري تكان       روند رو به رشد اعتياد و پديده      

ر نظام اجتماعي است كه بستر مناسبي را براي اين امر در جامعه             اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي د     
فراهم كرده است و با ايجاد موانع در ايفاي كاركرد هاي اساسي عناصر اصلي جامعه نه تنها نظم اجتمـاعي                    

هـاي  تحقيـق مـشخص         بر اسـاس يافتـه    . را بر هم زده، بلكه امنيت جوامع را نيز به مخاطره انداخته است            
  : گرديد كه

 تاريخ، انسان همواره به داليل مختلف به مصرف مواد مخدر تمايـل داشـته اسـت و                   ترين ازمنه   ـ از قديمي  
  .هاي مختلف متفاوت از يكديگر بوده است مصرف آن در فرهنگ

سـودآور بـودن    . ـ در ايران عصر صفويه را بايد آغازگر مصرف مواد مخدر باالخص ترياك در كشور دانـست                
ماندگي و نفوذ بيگانگان در كشور موجب موفقيـت سياسـت اسـتعماري               در، فقر و عقب   داد و ستد مواد مخ    

 مناسـبي را بـراي پـذيرش و نهادينـه كـردن              آنان، عادي تلقي كردن مواد مخدر در بين افراد شد و زمينه           
  . فرهنگ آن در كشور فرا هم كرد

ي سن، دوسـتان نابـاب، ناسـازگاري در         ـ تحقيقات انجام شده در ايران و جوامع ديگر بيانگر تأثير متغيرها           
هـاي اجتمـاعي، عـدم       خانواده ، نبود شغل ثابت و احساس بطالت انفعال بسيار قوي در جامعه ، ناهنجاري              

گذران فراغت مناسب، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي، مهاجرت، سرخوردگي اجتماعي، وفور مـواد مخـدر،               

                                   
   com.yahoo@1Janmardi :پست الكترونيكي 1
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، از خود بيگانگي، فجايع فردي و جمعي و گـذار شـديد   ها ، فقر، تحرك شديد طبقاتي      ها و محروميت    تنش
 .اجتماعي در اعتياد است

بر اساس داده هاي آماري بيشترين درصد هروئين كشف شده دراسـتان هـاي فـارس، هرمزگـان، تهـران،                    
مرفين دراستان يزد، تهران، آذربايجان شرقي، حشيش دراستان خراسان،  تهـران، سيـستان و بلوچـستان،          

تان خراسان، سيستان و بلوچستان،  تهـران و بيـشترين درصـد مـواد مخـدر در اسـتان هـاي                     ترياك دراس 
خراسان، سيستان و بلوچستان، تهران، يزد، بيشترين درصد دستگير شدگان دراسـتان تهـران، سيـستان و     

با توجه به حجم باالي كشف مواد مخدر در استان خراسان بيشترين درصد             . بلوچستان، لرستان بوده است   
سوداگران در استان خراسان، سيستان و بلوچستان كشته شده اند و استان خراسان بيشترين درصد تلفات                

فرودگاه و راه آهن به دليل تردد مسافران مكاني امـن بـراي حمـل و نقـل                  . را به خود اختصاص داده است     
ن و  تهـران، سيـستا    هاي خراسـان،   قاچاق دستگير شده متعلق به استان     بيشترين باندهاي   . مواد بوده است  

نظر به اين كه تأمين امنيت حمل و نقل مواد مخـدر از اهميـت خاصـي                  .بلوچستان و هرمزگان بوده است    
هـاي مـواد      برخوردار است، بيشترين درصد مواد كشف شده در خـودرو، معـده، كيـف و چمـدان و جعبـه                   

 . خوراكي جاسازي شده است
انتظـامي دراسـتان تهـران ، سيـستان و بلوچـستان            بيشترين درصد مواد مخدر كشف شده توسط نيـروي          

هروئين، مرفين، حشيش و ترياك عمده ترين مـواد مخـدر كـشف شـده در                . وخراسان سوزانده شده است   
براساس .  بوده است و ترياك و مرفين بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است              1378كشور در سال    

جامعه گرايش جوانان به مواد مخدر و برخورد قاطعانه دولت          هاي آماري بيشترين پيامد مواد مخدر در        داده
  . با سوداگران مرگ از عمده ترين پيشنهادها است

 كرمـان و     براساس يافته هاي تحقيق استان هاي فارس، يزد، سيستان و بلوچـستان، هرمزگـان، خراسـان،               
ور بـودن آن نيـز در       كمـي فاصـله بـين مبـدأ و مقـصد و سـودآ             . باشند  تهران بيشتر در معرض  آسيب مي      

 متناسب   بنابراين تدوين الگوي توسعه   . گستردگي توزيع در مناطق مختلف كشور تأثير فراواني داشته است         
با نيازهاي ملي، تدوين استراتژي ملي، ساماندهي افراد بيكار در جامعه، آموزش همگاني از طريق نهادهـا و                  

 اعتيـاد بـه منظـور         تحقيقات پژوهـشي در حيطـه      هاي جمعي، انجام    ارگانهاي رسمي كشور باالخص رسانه    
هـاي اجتمـاعي، سياسـي و         يابي اعتياد در سطوح مختلف كشور، دخالت دادن افراد جامعه در فعاليت             علت

 .فرهنگي به منظور  پيشگيري از اعتياد و تامين امنيت در جامعه ضروري است
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   هاي مردم نهاد در گسترش امنيت انسانينقش سازمان
  

  1د رفيعيفرشا
  2منصور صباغ گل

  
در تمام ادوار تاريخ بشري از زمان آدم ابوالبشر تا به امروز كه در عصر ارتباطات و اطالعات به سر مي بريم                      

ها با نيازهاي متفاوتي پاي به جهان گذاشته اند ولي در تمامي اين ادوار يك نياز هميشگي و دائمـي                     انسان
ح و رهنمون شدن به تعالي بوده است و آن دغدغه نيـاز بـه امنيـت            ترين دغدغه بشر براي زندگي مفر      مهم

آب،  ("نيازهـاي زيـستي   "بر اساس تئوري هرم نيازهاي آبراهام مازلو، نياز به امنيـت بعـد از               . بوده و هست  
چه نياز آدمـي و يـا جامعـه          بر اساس اين تئوري چنان    . ، اساسي ترين نياز بشر است     )غذا، پوشاك و مسكن   

كـه   بر اين اساس مـادامي    .  اي رفع نشود، انسان يا جامعه نمي تواند به مراتب باالتر دست يابد             در هر مقوله  
ها به برخورداري از امنيت رفع نشود، انسان نخواهد توانست به مراحل باالتر و نهايتاً بـه مرحلـه                    نياز انسان 

جهت رسـيدن بـه شـكوفايي     كه باالترين درجه نيازها و اصلي ترين عامل       "احساس نياز به خودشكوفايي   "
و . (پس مي توان از امنيت انساني به عنوان زمينه اي براي رسيدن بـه شـكوفايي يـادكرد                 . است دست يابد  

  ) چه فرخنده است پرداختن به اين مقوله در سال نوآوري و شكوفايي
عي، با گسترش جوامع و افزايش روابط، امنيت شكل هاي مختلفي به خود گرفـت ازجملـه امنيـت اجتمـا                   

تـرين   ولي تمام اين اَشكالِ امنيت زماني قابليت تحقق دارند كه كوچك      ... امنيت ملّي، امنيت بين المللي و       
ها احساس امنيت نمايند و يا به زبـاني ديگـر امنيـت انـساني وجـود              واحد جامعه يعني فرد يا همان انسان      

سماني، روانـي و اجتمـاعي، مـصونيت در         ها به برخورداري از سالمت ج      به طوركلّي نياز انسان   . داشته باشد 
تجـاوز  (مقابل سوانح طبيعي، داشتن محيط زيستي سالم و پاك، قرار نگرفتن در زمـرة قربانيـان خـشونت           

و در يك كالم برخورداري از حمايت ها و حقوق بشر اسـت كـه               ...) جنسي، نژادپرستي، قتل و تروريسم و       
با اين نگاه مي توان ابعاد مختلف و گـسترده اي را بـراي              . دبه مسئله امنيت انساني معنا و مفهوم مي بخش        

د ، بعد سياسي، بعـ    )جسماني و رواني   (امنيت انساني قائل بود كه عموماً شامل بعد اقتصادي، بعد بهداشتي          
گستردگي خواستگاه هاي افراد يك جامعـه و يـا همـان گـستردگي              . مي شود ... اجتماعي، بعد آموزشي و     

 موجب شده است كه دولت ها به عنوان مراجع و متوليان اصلي برقراري امنيت نتواننـد   ابعاد امنيت انساني  
به خوبي در تمام حوزه ها اثرگذاري مقتدرانه اي داشته باشند و اين اتفاق موجب شد تا مردم بـه صـورت                      

. اينـد اقـدام نم  ) سمن (3خودجوش براي تأمين نيازهاي خود با تشكيل و پيوستن به سازمانهاي مردم نهاد            
هاي مردم نهاد به عنوان مجـامعي برآمـده از دل مـردم بـه           گونه كه گفته شد سازمان     در اين راستا و همان    

                                   
   com.yahoo@rg_arshadF :كارشناس فرماندهي انتظامي استان كرمان 1
   فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبي كارشناس ارشد مديريت فرهنگي3

3  Non-Governmental Organization (NGO): 
  به جاي واژه سازمان غيردولتي بكارگرفته شد 1385در ايران از سال ) سمن(مفهوم و اصطالح سازمان مردم نهاد * 
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صورت خودجوش و داراي هدفي مشترك و خيرخواهانه با گرايشات غير سياسي، غيردولتي و غير انتفاعي                
بـه طـوركلي   . فـا نماينـد  هاي مهم و اساسـي را در برقـراري و گـسترش امنيـت انـساني اي        مي توانند نقش  

در سراسر دنيا براي گسترش امنيت انساني مي توانند دو نقش اساسـي را             ) NGO(هاي مردم نهاد     سازمان
مي تواننـد زمينـه سـاز گـسترش امنيـت انـساني             ) سمن(ها   گونه سازمان  در نقش نخست اين   . ايفا نمايند 

 طور ناخواسته آموزش هايي را به فرد مـي          براي مثال عضويت هر فرد در يك سازمان مردم نهاد به          . باشند
در نقش دوم بسياري از سازمانهاي مردم نهاد بـا          . دهد كه وي را در مقابل آسيب هاي انساني مصون نمايد          

موريت هـايي را بـر عهـده دارنـد كـه نتـايج ايـن                پايه آن بنا شده است، ماٌ      توجه به رسالتي كه سازمان بر     
هاي  با اين توضيح مي توان گفت كه سازمان       . منيت انساني مي گردد   ماموريت ها موجب ايجاد و گسترش ا      

. داشـته باشـند  "عامل"و يا"زمينه ساز"مردم نهاد در برقراري و گسترش امنيت انساني مي توانند دو نقش    
در . سازمانهاي مردم نهاد در ايفاي هركدام از اين نقشها مي تواننـد دو نـوع جهـت گيـري داشـته باشـند                      

لتها تمايل به برقراري و گسترش رسالتي باشند كه سازمان مردم نهاد بر اسـاس آن شـكل                  شرايطي كه دو  
جهـت گيـري مثبـت يـا         "گرفته است و در اين راستا مـشكالتي داشـته باشـند، سـازمانهاي مـردم نهـاد                 

با دولت دارند براي مثال در بحث محيط زيست، ولي در شرايطي كه دولت بنا به داليلي تمايـل     "مشاركتي
جهت گيري منفي   " رشد برخي از مقوله هاي مرتبط با امنيت انساني نداشته باشد، سازمان مردم نهاد با               به

هاي خود مي پردازند براي مثال در مباحث مربوط به حقـوق فـردي و جمعـي                  به ايفاي نقش  "يا مقابله اي  
  ).حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق كودكان(

هت گيري كه داشته باشند مي توانند در اين موضوع يا با زمينه هاي مردم نهاد با هر نوع ج در كل سازمان
در گسترش امنيت انساني نقش بسيار ) نقش عامل(و يا با فعاليت هاي اجرايي ) نقش زمينه سازي(سازي 

هاي مردم نهاد  مؤثري داشته باشند كه در اين مقاله به صورت كامل به تحليل و بررسي نقش هاي سازمان
  .قراري و گسترش امنيت انساني پرداخته شده استدر بر) سمن ها(

  

  

  



 177 /مللي امنيت انساني در غرب آسيا هاي همايش بين الوعه چكيده مقالهمجم                                             1387 آذر –دانشگاه بيرجند 

  ي در توسعه گردشگرتي امنتيلزوم و اهم
  

 1سوسن اژدر
  

 درصـد از كـل      11 ميليون نفر شغل ايجاد نمـوده و حـدود           200 و جهانگردي در سطح جهان براي بيش از          سميصنعت تور 
 WTOهايي كه    بيني  خصوص با پيش    ه اين صنعت، به   بديهي است كه با توسع    . خود اختصاص داده است     اشتغال جهاني را به   

 هـاي موجـود در سـبد         خواهند داشت و در اين ميـان توريـست         زي انجام داده، آمارهاي ياد شده افزايش ن       2020 و   2010تا  
  . اند جهاني، عايد كشورهايي خواهد شد كه بسترهاي الزم مانند امنيت و خدمات را در بهترين شكل آماده كرده

الملل و    هاي اقتصادي كشور، نقش مهمي در ارتباط بين           دهنده چرخ    عنوان يك صنعت درآمدزا و رونق       دشگري به  گر اكنون
گونه كـه     هر كشور و امنيت موجود درآن را همان        طيتر اينكه جهانگردان سفيراني هستند كه شرا        اقوام در جهان دارد و مهم     

ين رو باشد كه گردشگران پس از سفر به كشورمان، تصوير ايران را با               از ا  دشاي. كنند يالملل منعكس م    هست، در عرصه بين   
  . دانند چه در روز اول در ذهن داشتند، مغاير مي آن
 نيـ  ا يداريچرا كه دوام و پا    . ميا   به گزاف نگفته   ي سخن م،ي بدان ي ركن توسعه گردشگر   نيتر   و مهم  نيتر ي را اساس  تي امن اگر

 تواند ي است كه متي امني هر كشوري از عوامل مهم توسعه گردشگريكيلذا . د بود خواهسري كامل متيصنعت با وجود امن
 منطقـه و تـردد   كيـ  در ي وجـود صـنعت گردشـگر   نيهمچنـ .  كنـد داي پيل تجياسي و سي اقتصاد،ي اجتماع يها  در قالب 

 مواقع وجود   ي در برخ  اري ز ست،ي صادق ن  شهي هم هي قض ني باشد، اما ا   تي كننده امن  جادي ا تواند ي مقصد، م  كيگردشگران در   
  .  شده استي و رفت و آمد گردشگران باعث ناامني گردشگردهيپد
 نباشـد،   تيـ  كـه اگـر امن     يطور  هم دارند، به    با يمي و مستق  ي ارتباط تنگاتنگ  تي و مقوله امن   ي وجود صنعت گردشگر   ني ا با

 مسائلي اسـت كـه در ميـزان تقاضـاي           ترين امنيت در معناي گسترده از مهم     . اندام نخواهد كرد     عرض زي ن يصنعت گردشگر 
تـرين    به اين ترتيب امنيت داخلـي و ملـي شـاخص          .  است گذار  تأثيرگردشگران خارجي براي سفر به ايران و هر كشور ديگر           

رو در امر      خود با كشورهاي پيش    قي و تطب  سميعامل گسترش گردشگري در هر كشوري است كه درصدد توسعه صنعت تور           
 تيـ امن را به دو بخش   تيصاحبنظران امن . باشد ي در سطح جوامع م    تي امروز وجود امن   ي زندگ اتير از ضرو  باشد يتوريسم م 

 ي در خـارج از مرزهـا  گـر ي ديهـا   دولـت دي و تهدي را مربوط به عوامل داخل  ي داخل تي و امن  كنند ي م مي تقس ي و خارج  يمل
  .شمرند ي بر مي خارجتي را در حوزه امنييايجغراف

 اي (شي معنا كه افزا   نيبه ا .  برهم داشته باشند   ي كاهش اي يشي افزا ري تأث توانند يمل دوجانبه خود م    درتعا ي و گردشگر  تيامن
.  دارد تيـ  با مقوله امن   مي ارتباط مستق  يلذا گردشگر .  خواهد شد و بالعكس    يگردشگر)  ركود اي( باعث رونق    ت،يامن) كاهش

 انيـ ها نسبت به جر  دولتي اصلفيبه گردشگران از جمله وظا الزم   ي و خدمات  ي و ارائه امكانات رفاه    التي تسه ت،ي امن جاديا
  . باشد ي ميگردشگر

 كشورها و مقصدها را مشخص و سـپس بـا ارائـه             ي واژه در توسعه گردشگر    ني ا ي واقع تي و اهم  گاهي دارد جا  ي مقاله سع  نيا
 نـد ي در فرآ  يتي امن يها   شاخص ريأث نموده و ت   ي معرف ي گردشگر داري آن را در رشد و توسعه پا       تي بارز اهم  يها   و مثال   نمونه

هـا نقـش       كه جوامع و دولت    تي و امن  ي قرار دهد و رابطه گردشگر     ي بررس ورد م يا   و كتابخانه  ي را به روش اسناد    يگردشگر
 كه در ي گردشگرندي كه در فرآيتي امنيها  شاخصنيا.  قرار دهدلي دارند را مورد تحل    نهي زم ني در ا  ميرمستقي و غ  ميمستق

  : به آن پرداخته شده است عبارتند ازي و اسناديليطور تحل به مقاله نيا

                                   
  com.yahoo@azhdars :ريزي شهري برنامه سوسن اژدر، كارشناس ارشد 1
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 يكي:  از مصدر در امان بودن و فرهنگ آكسفورد از دو منظرديدر فرهنگ عم:  و مفهوم آنتي واژه امنيبررس 
  ].9[ و جستجو قرار گرفته است ي مورد بررست،ي و حفظ و دوم به اعتبار ابزار امنني تأمطيشرا

  ].17[ قرار گرفته است ي مورد بررسوودياز نظر ه: زباني مياسي سيها شهيجوامع و اند 
  ].4.[ شده استيبررسي گ،ي چاك، وادگاهياز د:  كشورهاني بي و تفاهم فرهنگتيامن 
  ].1[ جهان سوم ي دركشورهاتيامن 
- تيجمع  كنترلي آمارستمي فقدان س- النه مردمئوعدم مشاركت مس:  مانندي اجتماعتي امندكنندهيعوامل تهد 

عدم - ميدر وقوع جرا...  و ي جنس،ي سنتيعدم محدود - مي جرايريناپذ كنترل - يدگيچي و پيافتگي رشد سازمان
حضور - كاال و موادمخدر  قاچاقا،عدم كنترل مرزه - يشهر  و برونيشهر  و نقل  حمل،يكي ترافيها تيتناسب ظرف

 به گذراندن اوقات يراهبرد نگرش   عدم - ن وجود معتادا-  در جامعهياخالق تيكاهش امن- و پناهندگاننيمهاجر
  ]10[فراغت  
  ].14] [6] [5 [ي و توسعه گردشگرتيامن 
 و ياسيعوامل س ].8 [ي فرهنگتيهو ].8 [يزير برنامه ].8[ها  نقش دولت : جهانگردانتي در امنرگذاريعناصر تأث 

   ].18[شبكه راه،ها  ].15 [يادار
 امور اني متصد،ي گردشگريها ها و سازمان ها، شركت دولت: انند در تعامل هستند مي كه با گردشگريعوامل 

 محسوب زباني فرهنگ ميها  محملنيتر ي و عامه مردم كه واقعاني كسبه و بازار-  حمل و نقلساتي و تĤسيرفاه
   ].18[شوند يم
  ]  12]  [11 ) [رانيدر ا ( ي جاذبه گردشگرني معتبرترتيامن 

 ،يتي امن طرح موضوعات.  آوردن آن دارند  در بدستي جامعه سعي اعضايكه تمام است ي جهانيي كاالتي امنيبطوركل
 شده و انهي مترقشرفتي كه مانع پشود ي را باعث م»ياليخ  خوش« رواجزي نادي زتي و امنآورد يوجود م  را بهي بحران تيوضع
  ]12. [ندك ي كمك مگراني دي به گرفتارنسبت ريناپذ  نظرات و انعطاف گونه تيحالت رضا به
  

  منابع
  . مطالعات راهبردئ در جهان سوم، پژوهشكدهي ملتي، امن)1379 ( مون، چونگني ا،ي آزر، ادوارد- 1
  ي، امكانات گردشگر)1385(ي ابرار اقتصاد- 2
  ي و فرهنگي انتشارات علم،ي ملتي امني بر استراتژيا ، مقدمه)1381( محمدرضاك،ي تاج- 3
  ي فرهنگيها  دفتر پژوهشان،ي پارسائيعل:  جامع، ترجمهيانداز  در چشمي، جهانگرد)1382(ي گ،ي چاك، وا- 4
   ارشدي كارشناس درسئ اوقات فراغت، جزوهياي، جغراف)1384 (ي علپور، مي رح- 5
   ارشدي كارشناس درسئ جزوه،ي مذهبسمي، تور)1384 (ي علپور، مي رح- 6
  زاده  ترجمه محمود عبداهللا،يانگرد جهيا  و منطقهي مليزير ، برنامه)1384(ي سازمان جهانگرد- 7
  ي گردشگريالملل ني، كنفرانس ب)1384 (ي جهانگردي سازمان جهان- 8
  )1372( حسن د،يعم- 9

  تي سنجش و وضعي اصليها  شاخص-  تي سنجش و امني اصليها شاخص). 1382 (ي اجتماع تي فصلنامه امن- 10
  ،ي گردشگرٔ جاذبهني معتبرترتيامن). 1386(ايكاكاوند، رؤ- 11
  ي پژوهشكده مطالعات راهبرد،ي ملتي امنري، چهره متغ)1379( ماندل، رابرت،- 12
   انتشارات آرون،ي و اقتصادياسي، توسعه س)1380 (رضاي عل،يخان ي مهد- 13
  راني در اسمي نامناسب توريها ياستگذاري، س)1383  (ي و گردشگري هوانوردي جهانهي نشر- 14
  ريركبي انتشارات ام،يالملل ني بيگر، گردش)1384(  وال، فرانسوا  - 15
  ي و فرهنگي علميها  دفتر پژوهش،ي جهانگردياستگذاري، س)1382 (نزي هال، جك- 16
  . ترجمه عبدالرحمن عالم، نشر قومس،ياسي سهي، مقدمه نظر)1383( اندرو وود،ي ه- 17
  )ع(نشگاه امام صادق انتشارات دا،ي فرهنگاني در ارتباط مي، جهانگرد)1384  (ي محمدهادون،ي هما- 18
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  :امنيت غذايي در كشورهاي غرب آسيا
   افغانستان وايران، پاكستان

  
  1وند حسن رضا يوسف
  اكرم حميديان

  
ترين و ابتدايي ترين نيازهاي بشري است و انقالب كشاوررزي كه در حدود ده هزار سـال پـيش بـه وقـوع                         امنيت غذايي يكي از اساسي    

آنچه مهم است اين است كه غذا و تغذيه يكي از ابعاد اساسي زندگي و سالمت و رفـاه                   . ن نياز بوده است   پيوست و در واقع پاسخي به اي      
جامعه است و در بسترحركت ايشان محوري و ارتقاء كرامت انساني در توسعه ملي، تأمين امنيـت غـذايي و تغذيـه يكـي از محورهـاي                           

ه معناي آن است كه همه مردم در تمام اوقات امكـان دسترسـي فيزيكـي و                 در اين پژوهش امنيت غذايي ب     . اصلي و تعيين كننده است    
اقتصادي به مواد غذايي اصلي را داشته باشند اين امر مستلزم آن است كه غذايي كافي براي همه وجود داشته باشد و مردم هم امكـان                        

ستفاده از آن از طريق يك سازمان غـذاي عمـومي           مردم مستحق دريافت غذا از طريق توليد، خريد و ا         . دسترسي به آن را داشته باشند     
به طور كلي دسترسي به غذاي كافي در دنياي پيـشرفته و در             . هستند؛ بنابراين توانايي دسترسي به غذا شرط الزم امنيت انساني است          

 آن نيست كه هر كـس  بين كشورهاي در حال توسعه كه سرانه غذايي توليد براي همه تا حدودي فراهم است ولي اين مسئله به معناي 
آورد، مشكل ديگر كه وجود دارد اين است كه، فقـرا قـدرت خريـد غـذاي توزيـع شـده را                        به اندازه كافي غذا براي خوردن به دست مي        

 كيلوكـالري   2700ندارند ميزان غذايي در دسترس در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، پاكستان و افغانستان در سطح متوسط                    
 كيلوكالري كه از كاالي دريافت شده كه اين ميزان كالري از كشورهاي توسـعه          30000بينانه ترين حالت حداكثر در سطح       و در خوش    

يكي از مسايل اصلي تهديد كننده امنيت غذايي باقيمانده مـواد مـورد اسـتفاده در                . كيلوكالري مي باشد پايين تر مي باشد       3570يافته  
ها منجر به سطوح باال و خطر نـاك            استفاده و استفاده بيش از حد آفت كش        ءي مي باشد كه سو    توليد و عمل آوري محصوالت كشاورز     

ها يا سموم آنان مي باشـد كـه    ها، قارچها، ويروسها، انگل تر از آن آلودگي توسط باكتريمواد باقي ناشي از آنها در غذا مي شود و شايع 
سيستم نظارتي ضعيف است    ) ايران ،پاكستان ،افغانستان  (امنيت انساني در كشورهاي     از ديگر عوامل تهديد كننده      . روز افزايش مي يابد   

اين پژوهش به شيوه اي اسنادي با استفاده از آمار و ارقام . ها قرار بگيرندكه باعث شده است اين كشورها در معرض تهديد انواع بيماري          
بـا توجـه بـه اينكـه كـشورهاي ايـران            . پردازد  افغانستان، پاكستان مي  موجود به بررسي نقش غذا در امنيت انساني در كشورهاي ايران،            

پاكستان، افغانستان با وضعيت جغرافيايي تقريباً يكسان و مناطق كويري و خشك بسيار كه هر ساله هم بر اين مناطق خشك و كويري                      
توانـد بـه عنـوان        معيت باال لذا آنچـه مـي      شود اين عامل به اضافه كمبود آب و رشد ج           هاي كشاورزي مي    به قيمت از دست دادن زمين     

هـاي بلنـد      تهديدي جدي براي مردم اين كشورها مطرح شود غذا است كه اگر با اين وضعيتي كه اين كشورها دارنـد در برنامـه ريـزي                        
يش بهـره وري و     افـزا . تواند امنيت انساني و ملي اين كشورها را با بحران هاي جـدي روبـرو كنـد                  مدت مدنظر قرار نگيرد، در آينده مي      

ارتقاي كيفيت توليدات سرمايه گذاري در زير مساحت ها و زيربناها، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در قالب مديريت علمـي و دانـش                        
در اين ميان جمهوري اسالمي در بعد ملي و سپس در بعد بين . ترين تدابير است كه در اين بخش مي تواند باشد           محور از جمله كليدي   

و به ويژه در قالب كمك توسعه اي به كشورهاي نيازمند، نقش خود را در بهبود توليد غذا و امنيت غذايي ايفا كـرده اسـت كـه                            المللي  
  .مي تواند به عنوان الگوي براي ديگر كشورهاي منطقه باشد
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هاي زندگي ضرورتي اجتناب ناپذير براي آموزش مهارت
  هاي اجتماعي و ايجاد امنيتكاهش آسيب

  
  1 محسن فرمهيني فراهانيدكتر

  
ـ  هاي يب از آس  ي را در هاله ا    ياند، جوامع بشر    افكنده يه بشر سا  ي كه امروزه بر زندگ    ي انبوه ييراتتغ  ي روان

. اسـت ..  تخلف جوانان و اسـترس و        ي،آراممشخصه عصر ما نا   . ن فرو برده اند    فراوا يها  و چالش  يو اجتماع 
 همـواره ناشـناخته انـد و       ييـرات ست سخت بوده، چرا كـه تغ       ا يع سر يار بس ييرات كه تغ  ي در دوره ا   يزندگ

 ييـرات  تغ يـن  از ا  ي كـاهش فـشار ناشـ      ي برا يد با ين شوند، بنابرا  ي و آشفته م   يج گ ييراتمردم در مقابل تغ   
  . آموزش آن را فراهم آوردينهو زم.  داديش افراد را افزاي زندگيها¬مهارت
 و جلـوگيري از انـواع آسـيب هـاي           يـت  امن يجـاد  در ا   نقش انكار ناپذير آموزش مهارت هاي زندگي       امروزه

والن اجتماعي، فرهنگي و تربيتـي      ئبه نظر مي رسد مس    . اجتماعي توسط تحقيقات فراوان اثبات شده است      
 هـاي مهـارت   زشبايد آمـو . به مصداق اين گفته كليدي كه پيشگيري قبل از درمان  و موثر تر از آن است     

قرار دهند تا شاهد كاهش قابل مالحظه آسيب هـاي اجتمـاعي و بـه         هاي زندگي را سر لوحه وظايف خود        
در اين زمينه نقش نهادهاي فرهنگي و آموزش از جمله آمـوزش وپـرورش و              .  باشيم يت امن يجاددنبال آن ا  

دگي و ضرورت آمـوزش آن       زن ي انواع مهارت ها   .در اين مقاله تالش خواهد شد     . آموزش عالي كليدي است   
بـه علـت ارتبـاط      "مهارت بهداشت وسـالمت جـسمي       " متعدد مهارت هاي زندگي      و از طيف   تبيين گردد 

درايـن  . بيشتر  و نقش كليدي تر آن در جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت                 
زمينه مهارت هاي مربوط به حفظ تندرستي و بهداشت جسماني وطبق بندي رفتار هاي سالم و نـا سـالم                    

و همچنين مهارت هاي الزم براي حفظ وارتقاي سالمت روانـي، مـصاديق و ابعـاد آن مـورد          در اين زمينه،    
 تبيـين  ي انـسان يت امنيجادبررسي قرار خواهد گرفت و ارتباط آن در جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي و ا      

  .خواهد گرديد
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   و امنيت انسانيرساندن به شهر عوامل آسيب
  

  1فواد جانمردي

  
ها در جهت بهبود شرايط زندگي و نيل به آسايش و امنيت هر چـه بيـشتر         محصول تالش انسان   توان  شهرها را مي  

ي خـود     ي شهرها و هر يك به نوبه        وضعيت فعاليت، اشتغال، درآمد، مالكيت، ثروت و فقر از عوامل سازنده          . دانست
در . سـزايي داشـته باشـد        به تواند در ميزان امنيت در يك شهر تأثير         ي زندگي هستند و مي      محرك پيشرفت بالقوه  

  .شود اشاره خواهد شد ي حاضر به عواملي كه باعث آسيب رساندن و ايجاد ناامني در يك شهر مي مقاله
ي قانوني شهر و هجوم بيش از حد روستاييان به شهر بـراي    ـ گسترش فضاهاي شهري در خارج از محدوده 1

دهي شهرداري به آن مناطق و سـاختن        دم خدمات به دست آوردن كسب و كار و امكانات رفاهي بيشتر و ع           
  .هاي بدون مجوز و اصول فني و مهندسي خانه

هـاي سـال و روي آوردن بيـشتر     ي فـصل  گونه منبع درآمد و يا كسب و كار مطمئن در كليه  ـ نداشتن هيچ 2
اد در  افراد بيكار در مناطق مرزي غرب كشور به قاچـاق مـواد سـوختي و گـازوييلي كـه باعـث نـاامني زيـ                        

  .شهري شده است هاي شهري و بين جاده
ها به دليل عدم رعايت طراحي صحيح و تمركز فضاهاي بازي و آموزشي و   ـ ايجاد فضاهاي متروكه در پارك 3

  .رفاهي و خدماتي در يك نقطه و تبديل شدن محل به مكان معتادين و افراد تزريقي
بعضي از شهرها به محلي براي معتادين و افراد ولگـرد و  ها، وجود رودخانه در وسط   ـ عدم كارآيي شهرداري 4

الخـصوص سـاكنين آن منـاطق را          با آمدن فصل گرما بوي تعفن آن روح هـر شـهروند و مـسافري و علـي                 
  .آزارد مي

هـاي ناشـي از آن    هاي صوتي و مزاحمـت  هاي شهر كه باعث ايجاد آلودگي  ـ وجود صنوف مزاحم در خيابان  5
  .ي شهري دليل نداشتن مركزي مشخص در خارج از محدودهبراي ساكنين شهر به 

ي  هاي شهر به محلي براي عبور و مرور وسـايل نقليـه    ـ عدم وجود كمربندي در شهر و تبديل شدن خيابان 6
  .سنگين و ايجاد ترافيك و تصادفات ناشي از آن

ي قديمي قبل از تخريـب بنـا   ها نشيني كردن به ساختمان  ـ نبود قانوني مدون در قوانين شهرسازي در عقب 7
رو و    عرض بودن پيـاده     اند و ايجاد تصادفات زيادي به دليل كم         روهاي شهري تجاوز كرده     كه به معابر و پياده    

  .ها ورود افراد براي عبور و مرور به خيابان
اد نـاامني  آوري آن افـراد و ايجـ    ـ وجود افراد موتورسوار در شهر و عدم كارآيي راهنمايي و رانندگي در جمع 8

  .براي افراد ديگر
رساندن به شهر و تالش در جهـت حـذف يـا بهبـود عملكـرد                  با بررسي و شناسايي عوامل مؤثر در ناامني و آسيب         

 .ها در شهر را تا حد قابل قبولي باال برد توان امنيت انسان دهي شهري مي گونه فضاها در جهت سامان اين
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  جايگاه امنيت انساني 
  ز بيست ساله كشوردر سند چشم اندا

  
  1جواد مؤمني

  
آنچه در بحث ابزار امنيت . امنيت مفهومي است سهل و ممتنع كه در تعريف آن اختالف نظر هاي زيادي وجود دارد

درگذشته اهميت داشته، بيشتر ابعادي نظامي و سخت افزاري است؛ اما در دهه هاي گذشته و مخصوصاً پس از جنگ سرد، 
آنچه در يك كالم . ابزار اقتصادي و اجتماعي و بطور كلي ابعاد انساني و نرم معطوف گرديده استرويكرد كشورها به سمت 

مي توان گفت اين است كه در قبل از جنگ سرد، امنيت داراي مفهومي سلبي و بعد از آن مفهومي ايجابي پيدا كرده و در 
قرار گرفته است؛ بطوريكه هم اكنون در بحث توسعه نيز ها  اين راستا مفهوم امنيت انساني، مرسوم و در دستور كار حاكميت

امروزه كشورهاي زيادي برنامه هاي . مورد نظر كشورها مي باشد. نگر و كيفي دارد توسعه پايدار كه معنايي همه جانبه
ال آينده نيز چشم انداز ايران در بيست س. بلندمدتي را براي رسيدن به توسعه پايدار تهيه كرده و يا در دست بررسي دارند

سند چشم انداز .  شمسي ياد مي شود يكي از اين برنامه هاست1404كه از آن تحت عنوان سند چشم انداز ايران در افق 
ها، آرمانها و اهداف كشور مي باشد كه استراتژي ها و برنامه هاي ميان مدت وكوتاه مدت  ترين بيانيه ارزش ايران، زيربنايي

   : در واقع مفهومي است كه در پنج گزاره زير معرفي شده است1404ايران . هد نمودملي را هدايت و رهبري خوا
ايران كشوري است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري درسطح منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي الهام 

ه ها نشان ميدهد كه اين سند، يك برنامه اين گزار. بخش درجهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين المللي
در اين مقاله تالش بر آن است كه با بررسي و مطالعه اجزاء . راهبردي و درازمدت براي توسعه و امنيت پايدار كشور است

مختلف سند مذكور، مشخص شود كه امنيت مورد نظر، چه نوع امنيتي است؟ و يا امنيت انساني در اين سند از چه 
خوردار است؟ تحليل سند چشم انداز نشان ميدهد كه وضع امنيتي آينده ناشي ازاتخاذ سياست هاي امنيتي جايگاهي بر

هاي اجتماعي و  چگونگي نگاه به قدرت و منابع آن، توجه اساسي به ساخت. معطوف به رويكردهاي نرم و ايجابي است
از نظر سند چشم انداز، . ويكرد فوق محسوب مي شونددروني، اقناع و همكاري در روابط منطقه اي و بين المللي، عالئم ر

اقتصاد برتر، فناوري و دانايي، منابع انساني برتر، : قدرت جمهوري اسالمي ايران عمدتاً مبتني بر منابع قدرت نرم خواهد بود
وزه داخلي، ترين منابع قدرت كشور تلقي شده اند كه مي توانند درح سرمايه اجتماعي، پيوستگي مردم وحكومت از مهم

اگرچه تاثير قدرت سخت دركنار قدرت نرم قابل توجه خواهد بود و در سند به هر دو  .امنيت انساني را بدنبال داشته باشند
توان استنباط كرد از طرف ديگر مي. بعد قدرت و امنيت توجه شده است، ولي سهم قدرت نرم بسيار باال تصور شده است

به عبارت ديگر، ثبات، پايداري و امنيت . منيت ايجابي، هدف اصلي سند چشم انداز استكه دسترسي به امنيت انساني و ا
سازي و رضايت مردم از حاكميت است نه صرفاً دفع تهديدات  كشور ناشي از شكل گيري ساختارهاي با ثبات، مشروعيت

ست يا هدف امنيتي اين سند ترين سيا در واقع مي توان توليد قدرت از طريق كاهش و رفع آسيب ها را مهم. خارجي
اين نگاه درحوزه خارجي با رويكرد تعامل و همكاري تركيب شده است كه مي توان آن را در چارچوب هاي . قلمدادكرد

و در پايان مي توان چنين نتيجه گرفت كه مبادي دروني امنيت مثل رضايت . بزرگ تر قدرت و امنيت نرم توجيه كرد
اه ملي اهميت خاصي داشته و اين نشان دهنده آن است كه امنيت انساني پايدار ريشه در مردمي، مشروعيت حاكميت و رف

  .درون هر سامانه دارد و نه صرفاً تهديدات خارجي كه در سند چشم انداز كامالً مشهود است
                                   

   گروه جامعه شناسي دانشگاه پيام نور گناباد1
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  محيط زيست و امنيت جهاني
  

  1روح اله حسني
  الهام محمدي و بيژن خدايي

  
ظامهاي سياسي و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادي ، اجتماعي و نوع ايدئولوژي               امنيت و ميزان آن براي تمام ن      

مقوله امنيت به مثابه يك آرمـان و واقعيـت بعنـوان يكـي از حقـوق      . ترين مسايل به شمار مي آيد ، از مهمترين و با اولويت     
و سازگاري بين اجزاي مختلف نظام اجتمـاعي        اساسي مردم مطرح است و در نهايت برآيند مجموعه اي از تعامل ها، تعاون               

امروزه امنيت انساني از واژه هايي است كه مكرر مورد استفاده نهادهاي سازمان ملل، نهادهاي كمك رسان به توسـعه                 . است
 ؛ يكي از پيشگامان اين    )UNDP(برنامه توسعه سازمان ملل     . ملي و سازمانهاي غير دولتي ملي و بين المللي قرار مي گيرد           

موضوع بوده و معتقد است كه مفهوم امنيت از امنيت ملي، بايد به سمت امنيت انساني يعني از امنيت بوسيله تسليحات به                      
قرن بيستم . سمت امنيت از طريق توسعه انساني و از امنيت قلمرو مرزي و امنيت غذا و كار و محيط زيست تغيير پيدا كند                

امـروزه اغلـب مـسايل و       . والت سريع و بي سابقه در محـيط زيـست جهـان بـود              نيمه دوم آن قرني سرشار از تح       و خصوصاً 
مشكالت و تنگناهاي زيست محيطي ديگر بعنوان يك موضوع محلي و يا حتي ملي بشمار نمي آيند و با توجه به وابـستگي                       

حتـي    انـدازه و در واقع هر مشكل زيست محيطـي در هـر      متقابل و غير قابل تفكيك محيط زيست با مباحث كالن انساني،          
 محـيط زيـست در بحـث        .نوع بشر بشمار مي آيـد      محدود در داخل مرزهاي قراردادي يك كشور مشكلي براي كل جهان و           

 كره يا سـطوح منطقـه اي،      هاي بين المللي و روابطي اشاره دارد كه در سطح جهاني با تأثير بر زيست              به درگيري  ژئوپلتيك،
بدليل برخورداري از نيـروي بالفعـل خـود           منابع ناپايدار،  ابع طبيعي سيار يا اصطالحاً    من .كندبين دو يا چند كشور بروز مي      
حوضچه هاي نفتي زير     ذخاير ماهيها،  .هاي ژئوپلتيكي بشمار مي روند    موضوع اصلي درگيري   براي عبور از مرزهاي كشورها،    

ز اين گروه منابع بشمار مي آيند كـه سـعي   جانوران وحشي مهاجر و موارد مشابه ا   زميني مشترك، رودهاي مرزي و درياها،     
هاي همجوار در بسياري از نقاط جهان موجب بـروز تـنش هـاي سياسـي و حتـي                    در بهره گيري بيشتر از آنها توسط دولت       

دهد كه تمـايز بـين كـشورهاي غنـي و در      جهاني آسيب هاي زيست محيطي نشان مي مقياس .گردد جنگ گرديده و مي
 آنها اشـاره مـي   همه موضوعاتي كه در اين بخش به .يك بحران در بيوسفر كره زمين گرديده استباعث ايجاد  حال توسعه

گرم شدن كره   -1: براي حل آنها مي باشند شود داراي محدوده اي فرامرزي بوده و مستلزم تفاهم و همكاري بين كشورها
 -6 آلودگي هوا و بارانهاي اسيدي-5 ك مرغوببيابانزايي وكمبود خا - 4  كمبود آب شيرين -3 كاهش اليه ازن -2زمين 

 .جنگل زدايي و نابودي تنوع زيستي -6 دفع زباله هاي سمي
 

 و بطور كل امنيت انساني      در اين مقاله سعي شده تا با تأكيد بر ارتباط محيط زيست با مسايل ژئوپلتيك و نيز اقتصاد و فقر                   
عقال و تصميم سازان اجتماعي و فرهنگي كـشور را           مداران،ر سياست گوشه اي از اهميت آن را بيان و نيز توجه هرچه بيشت           

   .به اين مسئله اساسي جهان امروز معطوف نمايد
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  امنيت انساني و جهاني شدن
  

  1زهرا شجري
  خديجه سيامكي

  
هاي ارادي و از پيش تعيين شده براي يكپارچگي جهان          جهاني شدن برآيندي غيرارادي از يك رشته طرح       

-ييـر سـخن مـي     غامروزه همـه از ت     .اقتصاد و سياست است    محيط زيست،  اي مختلف فرهنگ،  در زمينه ه  
هاي بي بـديل    جابجائي ها و ناپيوستگي    ها،گسست ها،عصرپيوست گويند، از منظر بسياري از انديشمندان،     

 امنيت در عصر جهاني شدن بر پايه مفهومي از امنيت سيستمي اسـتوار اسـت كـه در آن                  . فرا رسيده است  
 .امنيت بخشي از يك شبكه به هم پيوسته بوده و كليت شبكه نيز پيوسته بر اجزاي منفرد تاثير مي گذارد                   

اگر جهاني شـدن   جهاني شدن از برون به درون و برعكس از درون به برون بر روي امنيت تاثير مي گذارد،       
هم به بازآفريني دولت     د،در هر دو حوزه داخلي و خارجي عمل مي كن          ، باشد عاملي براي دگرگوني امنيت   

 .پـيش مـي كـشد     را  مي پردازد و هم دستور كاري جديد به صورت بخشي از يك فرآينـد سياسـي واحـد                   
امنيت در عصر جهاني شدن را بايد در تعامـل و     . جهاني شدن محيط امنيتي كشورها را متحول كرده است        

ـ            ،بـازيگران بـين الملـل،     لستگي متقاب تقابل با موضوعاتي چون رژيم هـاي بـين المللي،هنجارها،توسعه،واب
از آنجا كه هدف نويسنده از مقاله بررسي امنيت انساني و جهاني شـدن              .تفسير كرد  سازمان هاي غيردولتي  

جهاني شدن پيامدهاي مثبت و منفي مهمي براي ابعـاد گونـاگون امنيـت              مي باشد مي توان بيان كرد كه        
فرآيند شتابان جهاني شدن سـطوح       و    و رواني داشته است    فرهنگي اقتصادي، انساني اعم از امنيت نظامي،    

  .رضايت بخش از امنيت در زندگي اجتماعي را به باور نياورده است
امنيـت   ايـن دو ركـن،     .امنيت انساني از دو جزء مهم رهايي از ترس و رهايي از نيـاز تـشكيل شـده اسـت                   

بهداشـتي و امنيـت ارتباطـات       فـردي،  ،غـذايي  سياسي، محيط زيست،  انساني را در ابعاد امنيت اقتصادي،     
 هـا و    ي دولـت    هاي اخير مورد توجه فزاينده      ي امنيت انساني در سال      مسألهدر حالي كه     .گسترش مي دهد  

 بـه معنـاي ابعـاد       جهـاني شـدن   فرآيند   مي توان نتيجه گرفت كه       المللي قرار گرفته است     هاي بين   سازمان
،  داري  ، سـرمايه   گرايـي    پديده ها است و عواملي از جملـه عقـل           به جهانيپيدا كردن و يا دادن ابعاد       جهاني  

بعاد زيـادي دارد    شدن ا  جهاني. نوآوريهاي تكنولوژيكي و قوانين و مقررات در پديد آمدن آن موثر بوده اند            
گرايي مثـل محـيط زيـست و پسامدرنيـسم،            هاي ضد عقل    واكنششدن  توان به پديدار      مياز آن جمله    كه  
هاي آموزشـي در سـطح        بي، تغيير در تصورات مربوط به فضا و زمان، انتشار ابزارها و برنامه            گرايي بازتا   عقل

به اين نكته   مي توان    نيز    انساني امنيت و   شدن جهانياما در بعد    . اشاره كرد ...  ، تلفيق در هنر، و     فراجهاني
انـسجام بـوم    « ،»صـلح « باعث بوجود آمدن پيامدهاي مثبـت زيـادي از جملـه              جهاني شدن  اشاره كردكه 

براي هـر كـدام از        در مقابل نيز   ولي .شده است » انسجام اجتماعي « و» اشتغال« ،»ثبات مالي  «،»شناختي
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تـوان بـه افـزايش         كه از جمله پيامدهاي منفي آن مي       ارد پيامدهاي منفي نيز د    شدنها، جهاني     اين مقوله 
ت بوم شناختي جهاني، افزايش فقر در       قدرت تخريب تسليحات نظامي، عدم اطمينان و ترس در اثر تغييرا          

 اقتصادي در ناپايداري بازارهـاي مـالي        امنيت ، احساس عدم     شدنبازسازي اقتصادي در مواجهه با جهاني       
هاي مربـوط     هاي مالي جهاني، بيكاري و نگراني       گذاران در بحران    اقشار آسيب پذير و سرمايه    برجهاني، فشار 

در اثـر   » واقعـي «گـذاري از اقتـصاد         جهـاني، رويگردانـي سـرمايه      جايي شركتهاي    شغلي در جابه   امنيتبه  
 اشاره كـرد ... ها در اثر روابط فوق قلمروي و  ملت-داري مالي جهاني، تضعيف انسجام محلي و دولت   سرمايه

به اين دليل كه امنيـت انـساني و         .كه همه اينها بر امنيت انساني يا عدم امنيت انساني تاثير گذار مي باشد             
 تـصادي،بهداشتي،  از مرزهاي ملي يا جوامع نيست، بنابراين هر عاملي كه امنيت اق            اي خارج   پديده  آن عدم

 را تهديـد كنـد،     يا به طور كلي امنيت انـساني         و ارتباطي شهروندان   فردي، سياسي،غذايي، محيطي،  زيست
از . دهد  ره قرار مي  ساز مسايل و مشكالتي باشد كه پس از آن امنيت ملي را در معرض مخاط                تواند زمينه   مي
يكـي از   تـأمين حـداقل نيازهـاي اساسـي آنـان،            رو افزايش امنيت از طريق حفظ حقوق شـهروندان و           اين

 .باشـد   گيري از اين تهديدات مي      تهديدات خارجي و يا حتي پيش       حفظ انسجام ملي براي مقابله با      راههاي
 فردي،محلي،ملي،منطقه اي و جهـاني      امنيت انساني در هر كشور به طور هم زمان در پنج سطح تهديدات            

ه بـا مـشكالت   كـ بل  و مـسايل مربـوط بـه خـود را دارد،    كالتهر يك از سطوح نه تنها مش   .م مي شود  يتقس
بنابراين بهبود و افزايش امنيت انسانى در يك سطح بر سطوح ديگر نيـز اثـر                .سطوح ديگر نيز مرتبط است    

نـين سياسـت    چهم .طوح را نيز تهديد خواهد كـرد      در يك سطح،ساير س   آن  همچنانكه تهديد    مثبت دارد، 
روش مطالعه   .ه در سطح ملي همكاري و مساعدت الزم صورت گيرد         كمگر آن  هاي ملي محقق نخواهد شد،    

  .پيمايشي و با استناد به اسناد كتابخانه اي،و مراجعه به سايت هاي اينترنتي است-توصيفي
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تحوالت گفتماني جديد و تأثيرات امنيتي آن بر منطقه خاور 
  سپتامبر11مقطع زماني بعد از حادثه : ميانه و غرب آسيا

  
  1عمران راستي

  
با گذشت بيش از يك دهه از مطرح شدن جهاني شدن در ابعاد مختلفش كه در اثر آن تـا حـدود زيـادي                        
اقتصاد و استراتژيهاي اقتصادي نقش آفرين و تعيين كننده تلقي شده و زمزمه هايي در خصوص پر رنـگ                   

هم شدن وحتي جايگزين شدن ژئواكونوميك بـه جـاي ژئـو پليتيـك بـه گـوش مـي رسـيد حادثـه يـازد                        
 همه معـادالت جهـاني را در ابعـاد و عرصـه هـاي مختلـف سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي،                       2001سپتامبر

ايـن حادثـه در نقـش       .  استراتژيك مورد تأثير قرار داد و گسستي گفتماني ايجاد كـرد           -اقتصادي و نظامي    
 -يل سياسييك خرده گسست گفتماني، نظام جهاني را بعدي امنيتي بخشيد به طوريكه نقطه طاليي مسا              

  .استراتژيك در دوره بعد از اين حادثه امنيت تلقي مي شود
 11پرسـش نخـست اينكـه تحـوالت گفتمـاني حادثـه       .  مقاله حاضر در پي پاسخ به اين دو پرسش اسـت        

سپتامبر بر مفاهيم مربوط به امنيت چه بوده است؟ و در پرسـش دوم پيامـدهاي امنيتـي ايـن حادثـه بـر                 
رب آسيا مورد سوال است؟ فرضيات ما بدين شرح بوده است كه تحـوالت گفتمـاني                منطقه خاور ميانه و غ    

سـپتامبر بيـشترين    11 سپتامبر مفاهيم كالسيك امنيت را متحول كرده اسـت و حادثـه              11پس از حادثه    
  . تأثيرات امنيتي خود را بر منطقه خاور ميانه و غرب آسيا گذاشته است

الملل در پس از ايـن حادثـه  مـشخص شـد كـه امنيـت در كـانون                     با بررسي گفتمان حاكم بر نظام بين        
براين اساس در دوره جديد امنيت ابزار و وسيله براي دسـتيابي بـه سـاير                . گفتمان جديد قرار گرفته است    

بعالوه با بررسي مفاهيم امنيت از زاويه اين حادثه و پيامدهاي           . اهداف نيست بلكه امنيت، خود هدف است      
به طوريكه در دوره جديد مفاهيم      .  مفاهيم مربوط به امنيت تغيير و تحول يافته اند         آن مشخص گرديد كه   

تهديـد  «،  »تهديـد كننـده   «،  »دفـاع مـشروع   «،  »ابـزار تهديـد   «،  »جنگ« ،  »تهديد  «،  »امنيت«كالسيك  
اين حادثه نشان داد كه در دنياي كنوني عالوه بر اينكه تهديـد جهـاني شـده                 . متحول شده اند  ... و»شونده

گيـرد بلكـه    است، هيچ مرجع مشخص و معيني نيز ندارد و لزوما از جانب يك دولت سرزميني صورت نمي            
برعكس تهديد در قالب تروريسم به عملكرد فرامرزي نامشخص و يا غيرقابل پيش بينـي افـراد و يـا گـروه           

 سرزميني و حتي    هايي با عملكردهاي نامنظم و غير قاعده مند نظامي اشاره دارد كه ممكن است دولتهاي              
واحدهاي فرامرزي يا غيردولتي همچون سازمان هـاي جهـاني، منطقـه اي و حتـي خـصوصي،  و افـراد را         

در چنين فضايي هيچ قدرتي از تيررس تهديـدات بـه دور نيـست و هـيچ كـشوري قـادر                   . هدف قرار دهند  
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قـسمت اول ايـن     . مين كند نخواهد بود با حصار بندي مرزهاي ملي و تقويت بنيه دفاعي، امنيت خود را تأ              
  . سپتامبر بر مفاهيم مربوط به امنيت پرداخته است11تحقيق به تحوالت گفتماني حاصل از حادثه 

سپتامبر نه تنها برامنيت آمريكا و غرب بلكه بر امنيت نظام بين الملل جهـاني  و امنيـت تمـامي     11حادثه  
 و پيامدهاي امنيتي آن بر منطقه خاور ميانـه و     كشورها و مناطق مختلف تأثير گذاشته است كه البته تأثير         

كـه هنـوز   )عـراق و افغانـستان  (اشغال دوكـشور منطقـه   . غرب آسيا بيشتر از ساير مناطق جهان بوده است  
ادامه دارد و به كشته و زخمي و بـي خانمـان شـدن هـزاران نفـر از مـردم ايـن                       ) م2008درپايان سال (هم

راد و پايگاههـاي نظـامي نيروهـاي خـارجي در منطقـه و تثبيـت            منطقه منجر شده است، افزايش تعداد اف      
هژمون آمريكا در منطقه و جهان، ارائه طرح خاورميانه بزرگ و فعال نمودن پتانسيل تنش هاي قـومي در                   
منطقه، جنگ رواني عليه كشورهاي منطقه به عنوان مثال امنيتي كردن مـسأله هـسته اي ايـران و دامـن        

 در منطقه و عقيم گذاشتن همگراييهاي منطقه اي، افزايش هزينه هاي  نظامي              زدن بر فضاي بي اعتمادي    
هاي تروريـستي و پراكنـده شـدن جغرافيـايي فعاليـت       به دنبال  رقابت تسليحاتي در منطقه، افزايش گروه      

هاي تروريستي آنها در منطقه و افزايش كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر از مهم ترين پيامـدها وتـأثيرات                    
در قسمت دوم اين تحقيق تأثيرات امنيتي بعد        . نيتي اين حادثه در منطقه خاور ميانه و غرب آسيا است          ام

از حادثه يازدهم سپتامبر در منطقه خاور ميانه و غرب آسيا مورد بررسي قرار گرفته است كه مهمترين اثر                   
امـدهاي ناشـي از آن مـي        و نتيجه آن امنيتي شدن فضاي منطقه  خاور ميانه و غرب آسـيا و تبعـات و پي                  

  .باشد
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 براي تامين يسنجش احساس امنيت ابزاري راهبرد
  امنيت عمومي

  
   1دكتر علي محمد احمدوند

  3يعلي محمد رضاي و 2تر علي دالوردك
  

هـاي مـورد قبـول امنيـت در            امنيت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است به قسمي كه شـاخص            احساس
د ايران حاكي از وجود امنيت عيني در سطح بسيار باالئي است؛ اما احساس              سطح جهاني و اينترپل در مور     
 سـطح احـساس     ارتقاءلذا براي رصد    . نماياند  ي اروپايي از ايران بيشتر رخ مي        امنيت در كشورهاي پيشرفته   

تـوان آن را    را اندازه گرفت نميزيياز آنجا كه اگر نتوان چ. امنيت الزم است كه اين احساس سنجش شود 
ترين ابزار سنجش اقدامات و دستيابي به اهـداف راهبـردي وجـود               ارزيابي و در نتيجه مديريت كرد، و مهم       

هاي سنجش احساس امنيت بـه         شاخص رفيهاي سنجش پذير است، اين مقاله بر آن است تا با مع             شاخص
مل بـه راهبردهـا   عنوان ابزاري راهبردي براي تأمين امنيت عمومي و ايجاد انضباط اجتماعي امكان رصد ع    

 بر اسـاس مـدل سـه بعـدي امنيـت و لـزوم توجـه بـه                   نيبنابرا. اي راهبردي فراهم نمايد     را در بستر نقشه   
 راهبـردي بـراي پاسـخگويي بـه نيـاز روز افـزون              ارياحساس امنيت و امكان سـنجش آن بـه عنـوان ابـز            

 رانيـ س احساس امنيـت ا     به منظور ساخت مقيا    قي تحق نيشهروندان در تامين امنيت و احساس آرامش، ا       
)IFSS(   براي نيل به هـدف تحقيـق       .  آن اجراء گرديد   يياي عوامل  و سنجش اعتبار و پا       لي تحل لهي،  به وس

اعتبـار مقيـاس بـا اسـتفاده از         .  نمودند لي را تكم  IFSS كشور   ينها نفر از شهروندان در سطح استا      2599
اين عوامل با توجـه بـه مبـاني نظـري           . ديدبر اين اساس پنج عامل استخراج گر      . تحليل عوامل بررسي شد   

تحقيق و محتواي سواالت قرار گرفته روي عوامل تحت عناوين احـساس امنيـت جـاني، امنيـت نـواميس،                 
  مقياس  بـه      ييايپا.   اقتصاد عمومي و احساس امنيت اجتماعي نامگذاري شد        نيتامنيت اقتصاد فردي، ام   

حداقل پايايي در عامل    . برآورد گرديد »  كرانباخ ي آلفا بيضر«  و با استفاده از       ي درون ي روش همسان  لهيوس
) 0α=97/0(و حداكثر آن در عامل احساس امنيت اجتمـاعي          ) 0α= 87/0(احساس امنيت اقتصاد عمومي     

طبـق  .  بخـش بـود    تي رضـا  اري بس IFSS ي به دست آمده برا    يياي اعتبار و پا   بيدر كل، ضرا  . به دست آمد  
  . باشدي احساس امنيت در سطح كشور مي بررسي الزم براطيرا واجد شIFSS قي تحقني اجينتا

                                   
  )ع(هيات علمي دانشگاه امام حسين ها و عضو دكتري مديريت سيستم 1
  ييدانشگاه عالمه طباطبا استاد  2
  ييدانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبا  3
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آموزش سياسي از طريق كتب درسي و تأثير آن در 
  امنيت انساني

  
  1نيا مسعود شهرام دكتر امير

  آزاده ضيايي
  

هـا،    ها، حكومـت    نگاهي كه نه تنها به دولت     . طرح مفهوم امنيت انساني مرهون نگاهي جديد به انسان است         
ايـن نگـاه   . دهد ها و جوامع را نيز مورد توجه قرار مي    تك انسان   دهد، بلكه تك    ردادها اهميت مي  مرزها و قرا  

آگاهانـه و تأثيرگـذار بـه         دهد و افراد جامعه انساني را به كنش         تعاريف جديدي از سياست و قدرت ارائه مي       
داندو آن    مقابل زور مي  اين تعريف، سياست را به مثابه عرصة قدرت عمومي در           . خواند  سرنوشت خود فرامي  

انـد و     ها فارغ از مليت، نژاد و طبقه مورد توجه          در اين مفهوم انسان   . كند  ترين كنش بشر تلقي مي      را انساني 
هـا    اين نوع امنيت از يـك سـو، تـأمين نيازهـاي جـسماني انـسان               . گيرد  نيازهاي اصيل انها مدنظر قرار مي     

ظـت  فافشارهاي جسماني و از سوي ديگـر مح       ا، قحطي و    ه  همچون تأمين جاني، مراقبت در مقابل بيماري      
از آنها در برابر تغييرات ناگهاني و دردناك در الگوي زندگي مانند امور مربوط به زندگي خانوادگي، شـغلي                   

  .دهد و تعلقات اجتماعي را مورد توجه قرار مي
ازهـاي انـساني را از طريـق        انسان مدرن در حوزه علوم اجتماعي، به دنبال راهكارهايي است كـه بتوانـد ني              

كند نيـاز   اي زندگي مي هر فرد انساني كه در جامعه     . هاي جمعي و اصالت انسان اجتماعي تأمين كند         كنش
نـه  (، يـار    )نـه خودخـواه و خودمحـور      (، همـدل    )نه دشمن يا بيگانـه    (دارد كه ديگر افراد جامعه را دوست        

اي نياز دارد كه نيازهـاي او را درك كنـد و در حـد                 جامعهاو به   . ببيند) نه مسلط (و همراه   ) اعتنا و مانع    بي
مفهوم موسع امنيت، به نبود تمام عوامـل خطـرزا   . اش را تأمين كند توان به او كمك كند تا نيازهاي واقعي   

بنـابراين  . پـردازد   هاي انـساني، تـداوم اجتمـاع انـساني مـي              هاي زندگي، اموال و ارزش      يا تهديدزا در مولفه   
ها با كمبـود آب، غـذا و امكانـات، كنتـرل و ايجـاد        هايي كه انسان    فراد و اجتماعات در موقعيت    قرارگرفتن ا 

هـاي    محدوديت در زندگي خصوصي، محدوديت در دسترسي به اطالعات و عدم آگاهي از حقـوق و آزادي                
ـ   چنين امنيتي نمـي   . تواند به معناي نبود امنيت انساني باشد        جهاني بشر، مواجه هستند، مي     د تنهـا بـا     توان

ها، تضمين شـود و دوام آن نيازمنـد حـضور و كـنش آگاهانـه همـة                    تكيه بر توان و خواست محدود دولت      
مشاركت سياسـي، هـم وسـيلة تـأمين امنيـت در انـواع              . هاي اجتماعي و سياسي است      ها در فعاليت    انسان

شـود؛ چـرا      ب مـي  نفسه هدف محسو    هاي انساني است و هم في       مختلف آن، تضمين عدالت، حقوق و ارزش      
كنندة نوع انسان از حيوانات در راسـتاي خودشـكوفايي و نفـي سـلطه                 كه يك كنش كامالًًً انساني و منفك      

  .است

                                   
   com.yahoo@shahramnia-m :دانشگاه اصفهان علوم سياسي  استاديار1
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فرهنگ .  از سوي ديگر، دوام مشاركت سياسي، وابسته به وجود فرهنگ سياسي مشاركتي در جامعه است              
لـذا  . ريـزي كنـد    افراد و اجتماعـات پايـه      سياسي تبعي يا محدود و بسته قادر نيست امنيت انساني را براي           

هـاي بعـد    هاي فرهنگ سياسي مشاركتي و انتقال اين فرهنگ بـه نـسل   جوامع بايد در جهت تقويت مؤلفه    
  .بكوشند

تواند بـه توانمندسـازي جامعـه و افـراد آن،            پذيري سياسي مي    نظام آموزشي به عنوان يكي از اركان جامعه       
كند و به مرور، جريان دروني شدن فرهنگ سياسي مشاركتي را در افراد             براي نيل به امنيت انساني كمك       

آموزان تأثيرات عميقي از      با توجه به مدت نسبتاً طوالني تحصيالت پايه، دانش        . جامعه تثبيت و تقويت كند    
هاي دوستان و همـساالن،   مجموعة شرايط محيطي مدارس از جمله نحوة رفتار معلمان، تعامالت بين گروه       

كننـد در     هـاي درسـي دريافـت مـي         هاي فوق برنامه، نحوه آموزش مطالب درسي و محتواي كتـاب            تفعالي
  .گذارد جا مي ها اثرات ماندگاري را به هاي آينده آن شخصيت و نگرش

در . هاي درسي در آموزش سياسـي ، بايـد مـورد توجـه ويـژه قـرار گيـرد                    در ميان اين عوامل، نقش كتاب     
هاي درسي مشخـصي بـصورت از پـيش     ام آموزشي كتاب محور دارند و كتاب   كشورهايي چون ايران كه نظ    

هـا   ايـن كتـاب  . شـود  هـا دوچنـدان مـي       شوند، اهميت محتواي اين كتاب      تعيين شده در كشور تدريس مي     
ها منتقل كنند كه انسان موجودي آزاد و مختار است كه سرنوشت خـويش را،                 توانند اين پيام را به بچه       مي

انسان داراي شرافت و كرامت انساني است و حقوقي ازلـي و طبيعـي   . زند تارهاي خود رقم مي   با افكار  و رف    
عدالتي و تجاوز به حقـوق        دارد كه هيچ قانوني قادر به لغو يا انكار آن نيست؛ فقر، جهل، بيماري، قتل و بي                

اننـد بـا تقويـت حـس       تو  هـا مـي     انـد و انـسان      انساني نه تنها اموري منفورند بلكه هرگز ذاتي جوامع نبـوده          
  .همكاري و تشريك مساعي، جامعه را به سوي رهايي از اين شرور به پيش ببرند

بينانه و منطقي در متن دروس و در مـضامين درسـي گنجانـده شـوند                  هايي در صورتي كه واقع      چنين پيام 
اي را به انسان و      اندازهاي تازه   ريزي صحيح آموزشي، چشم     تواند در كنار فضاي آموزشي مدرسه و برنامه         مي

آموزان ايجاد كند و سنگ بناي يك جامعه سالم و ايمـن را كـه فـرد فـرد       آاليش دانش   اجتماع در ذهن بي   
هايش بتوانند با امنيت خاطر به رشد و بالندگي و آزادي خـود اميـدوار باشـند و در راه آن بكوشـند،          انسان

  .فراهم سازد
آموزان را مورد توجه قرار       رهنگ سياسي مشاركتي در دانش    پژوهش حاضر تأثير كتابهاي درسي در ايجاد ف       

اي باشد كه به افزايش فرهنگ سياسـي          دهد در صورتيكه محتواي كتب درسي به گونه         دهد و نشان مي     مي
  .آموزان كمك كند، سبب تقويت امنيت انساني در جامعه خواهد شد مشاركتي در دانش
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ورهاي بررسي پيامدهاي امنيتي پديده مهاجرت بر كش
  مهاجرپذير

  
  مرتضي صبوري

  
ها و قلمرو آنها در علوم اجتماعي، نگرشهاي مختلفي دربـاره مهـاجرت مطـرح شـده                  با توجه به تنوع رشته    

. برخي آن را اقدامي اقتصادي و اجتماعي مطابق بـا فطـرت و نيازهـاي انـسان بـه شـمار آورده انـد                       . است
اي  ادي مهاجرتي مربوط كـرده و مهـاجرت را وسـيله          گروهي آن را به كمبودهاي زيستي و معيشتي در مب         

صاحبنظران فرهنگ و تمـدن آن را عامـل پويـايي فرهنگهـا و     . اند ها به حساب آورده براي مبارزه با كاستي 
از . تكامل تمدنها محسوب داشته اند و علماي اجتماعي آن را وسيله ارتقاي اجتماعي به حـساب آورده انـد    

كس العمل طبيعي انسان به شرايط نامناسب محيطي بوده و تغيير آب و هوا و               ديد جغرافيدانان مهاجرت ع   
جمعيت شناسان مهاجرت را    . اند سخت شدن شرايط زيست محيطي را مهمترين عامل آن محسوب داشته          

ايـن تقـسيم    . آورنـد  دانند و تقسيم بنديهاي خاصي از آن به عمل مـي           تغيير محل اقامت معمولي افراد مي     
ذشته بر پايه مالكهاي خاصي انجام گرفت كه عمده ترين آنها، زمان يا طول مدت مهاجرت و                 ها در گ   بندي

امروزه اين عوامـل، بـه رغـم اهميـت آنهـا در مطالعـات               . مكان يا فاصله مكاني مبدا و مقصد مهاجرتي بود        
ظـر  شـود و مالكهـاي ديگـري در ن         جمعيتي، به عنوان مالكهاي عمده طبقه بندي مهاجرتها محسوب نمي         

يكي از اين مالكها، مرزهاي سياسي است و از اين نظر مهـاجران بـه دو دسـته مهـاجران                    . گرفته مي شود  
مهاجران داخلي، داخل مرزهاي سياسـي يـك كـشور يـا يـك              . شوند داخلي و مهاجران خارجي تقسيم مي     

 كـشور يـا     سرزمين جابجا مي شوند، در حاليكه مهاجران خارجي مرزهاي سياسي را در مـي نوردنـد و در                 
مهـاجران  . هر يك از اين مهاجرتها، طبقه بنـديهاي ديگـري مـي يابنـد    . سرزمين ديگري مستقر مي شوند   

اي، مهـاجران منطقـه اي و مهـاجران بـين سـرزمينهاي همجـوار        خارجي را مي توان به مهاجران بين قاره      
رهاي در حـال    مهـاجرت از كـشو    . تفكيك كرد يا آن را برحسب شاخص توسعه يـافتگي گروهبنـدي كـرد             

هـاي   توسعه به كشورهاي توسعه يافته، مهاجرت داخل كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسـعه و حالـت                 
در . مهاجرتهاي داخلي را نيز مي توان بر حسب تقسيمات كشوري گروهبندي كرد           . گوناگوني از آن نام برد    

 و انـواع گونـاگون مهاجرتهـا را از    عين حال مي توان از مالك عام شهرنشيني و روستا نشيني استفاده كرد           
ها نيز مالك ديگري اسـت كـه مـي توانـد در  ايـن بـاره اسـتفاده شـود و                نژاد و قوميت  . اين ديد نگريست  

هنگامي كه خواست و اراده مهاجران مطرح باشد آنها را مي توان در دو گـروه عمـده مهـاجران اجبـاري و                       
هاجرتهاي بين المللي انگيزه هاي اقتـصادي اسـت كـه در            يكي از داليل عمده م    . مهاجران اختياري جا داد   

بـه دنبـال    . كنار انگيزه هاي اجتماعي و سياسي  بخش اعظمي از مهاجرتهاي بين المللي را شكل مي دهد                
 براي مهاجرتهاي بي قيد و شرط پـيش آمـد و بتـدريج شـرايطي را بـراي         1970محدوديتهايي كه از دهه     

هاجرتي به آنان مطرح كرد، روز به روز از نسبت مهاجران غير متخصص             گزينش مهاجران و اعطاي ويزاي م     
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فشار نيروي انساني مازاد در كـشورهاي مهاجرفرسـت از يـك طـرف و           . به مناطق شناخته شده كاسته شد     
پيدايش كانونهاي جديد توسعه در مناطق مختلف جهان از طرف ديگر، فاصله هـاي مهـاجرتي را كوتـاهتر        

طقه اي را كه در گذشته از اهميت چنداني برخوردار نبود به يكي از فعـاليترين صـور             كرد و مهاجرتهاي من   
اين جريان كه ريشه در تحوالت اقتصادي و اجتماعي بعد از جنگ جهاني دوم دارد،               . مهاجرتها تبديل كرد  

 استقرار  ، شكل پوياتري به خود گرفت و با افزايش تعداد پناهندگان كه اغلب آنان مايل به               1970از حوالي   
تـاكنون  . در نواحي نزديك به سرزمينهاي اصلي خود بودند به يكـي از انـواع مهـم مهـاجرتي تبـديل شـد                     

پيرامون پديده مهاجرت و پيامدهاي آن مطالعات و پژوهشهاي بسياري صورت گرفته اسـت كـه در جـاي                    
 سـاخت اجتمـاعي كـشور    مسائلي كه با ورود و غالبـاً ادغـام مهـاجران در   . خود قابل تقدير و استفاده است   

مهاجرپذير بوجود مي آيد، بسيار قابل توجه و موضوع مطالعات مختلفي است و بعضاً نيـز جـزء مهمتـرين                    
از . چالشها بين كشورهاي مهاجر فرست و كشورهاي مهاجرپذير  و سازمانهاي ذيـربط بـين المللـي اسـت                   

آن مبذول شـود، موضـوع پيامـدهاي        جمله پيامدهاي بسيار مهم مهاجرت كه الزم است توجه بيشتري به            
هـا و    امنيتي مهاجرت از ابعاد مختلف مي باشد و عدم توجه كافي به ايـن پيامـد و غفلـت از آن، سياسـت                      

برنامه هاي كشور مهاجر پذير را در حوزه سياست داخلي و سياست خارجي بـه چـالش كـشانده و ديـري                      
  . دودش مي سازدنمي پايد كه ساخت اجتماعي كشور مهاجر پذير را نيز مخ

با عنايت به اهميت موضوع، در اين مقاله سعي شده است با بررسي پيامـدهاي كلـي مثبـت و منفـي ورود       
مهاجرين به كشورهاي همسايه با تاكيد بر حـوزه غـرب آسـيا، نقـش مهـاجرين را در امنيـت اجتمـاعي و                 

ل از ايـن مقالـه، و در چـارچوب    انساني كشورهاي مهاجرپذير مورد توجه قرار دهيم و از رهگذر نتايج حاص           
مقررات بين المللي و اصول حسن همجواري و عدم دخالت در امور داخلي يكـديگر و كرامـت انـساني كـه            
خداوند متعال به بشر ارزاني داشته است و در نتيجه لزوم توسعه كمكهاي انـسان دوسـتانه در زمـان بـروز          

 سياستها و برنامه ها كه منجـر بـه ايجـاد ذهنيـت     بحران براي كشورها، به اصل ضرورت بازنگري در برخي       
منفي نسبت به مهاجرين و كشورهاي مهاجرفرست در جامعه مهاجرپذير مي شود و در نتيجه آن نـه تنهـا      
اهداف انساني اين حركت اجتماعي آسيب مي بيند بلكه چالشهاي جديدي فراروي كشورهاي مهاجرپـذير               

  . عي بوجود مي آيد، نگاهي گذرا داشته باشيماز ابعاد مختلف بويژه بعد امنيت اجتما
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  ت اجتماعيهاي امنيرسانه هاي نوين و چالش
  

  1دكتر محسن نيازي
 كنان نصرآباديمحمد كار

  
امروزه مفهوم امنيت اجتماعي در سير تطور و توسعه خود در زمينه ها و عرصـه هـاي متنـوع و متعـددي                       
مورد استفاده قرار مي گيرد و صاحبنظران علوم مختلف هر كدام از منظري متفاوت بدان مي نگرنـد و بـه                     

ستمداران، امنيـت را جهـت توصـيف و         بطوريكه سيا . تبع آن ، مفهوم امنيت را مورد بررسي قررا مي دهند          
تبيين اهداف يك خط مشي و يا راهبرد سياسي، جامعه شناسان به مفهـوم امنيـت گـاهي از منظـر يـك                       
مفهوم تحليلي مي نگرند كه بطور عمده به توانايي يـك ملـت در حمايـت از ارزشـهاي داخلـي در مقابـل                        

حوزه مطالعاتي خاصي را در نظر مي گيرند كـه          تهديدهاي خارجي اشاره دارد و گاهي از وراي اين مفهوم،           
در برگيرنده تالشهايي در جهت تحليل، تبيين و توضيح حاالت و وضعيتهايي است كه در چارچوب آنهـا و                   

 مشي هاي خـود را طراحـي مـي          با هدف افزايش و تقويت توانايي حمايت از كيان و تماميت خويش، خط            
  .كنند

 نوين از جمله اينترنت به عنوان گسترده ترين و پيشرفته ترين آنهـا              از طرف ديگر تكنولوژي هاي ارتباطي     
از جملـه تـأثيرات   . تĤثير زيادي بر روابط انسانها دارد كه گاهي امنيت اجتماعي آنها را به خطر مـي انـدازد             

اطالعات مناسب و نامناسب بي درنـگ و بـدون واسـطه بـه مخاطبـان،                اينترنت را مي توان به قرار گرفتن        
ه انتشار اطالعات، انتشار اطالعات رمزگذاري شده، ايجاد فرصت براي خرابكاري سيستم هاي رايانه              كمك ب 

اي، ايجاد وابستگي همگاني به شبكه يكپارچه جهاني، ايجاد فرصت براي خرابكاري سيستم هاي رايانه اي                
ور كاهش آسيب هـاي     بر اين اساس به منظ    . و ايجاد وابستگي همگاني به شبكه يكپارچه جهاني اشاره كرد         

يروي انساني، ايجاد فرهنگ تكنولـوژي اطالعـاتي، ايجـاد زيـر            ه اينترنت راهكارهايي چون آموزش ن     استفاد
بناي ارتباطي اطالعاتي، كاربرد تكنولوژي اطالعات، ايجاد و گسترش صنعت اطالعات، ايجاد فضاي مناسب              

ينه از اطالعات مطـرح شـده تـا از نـاامني و           براي خالقيت و نوآوري، همكاري و هماهنگي براي استفاده به         
 . عدم آرامش در سطوح مختلف فردي، اجتماعي و ملي كاسته شود

                                   

  سي  دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان استاديار گروه جامعه شنا1
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 امنيت انساني و مقابله با زمين لرزه
  

  1مليحه محمدي
  

زلزله عبارت است از حركات و ارتعاشات ناگهاني سطح زمين ناشي از شكسته شدن سـنگهاي پوسـته زمـين و رهـا شـدن                         
زلزله از يـك  . شود شده در آنها كه در صورت شدت زياد در مراكز انساني موجب خسارتها و زيانهاي فراوان مي         انرژي ذخيره 

هاي سنگي پوسته زمين شده و از طرف ديگر همـين جابجـائي و شكـسته                طرف موجب شكسته شدن و جابجائي بين توده       
 به عنوان يكي از بالياي طبيعي درطول تاريخ حيات بـشر  زلزله .گرددشدن منجر به ايجاد امواج و انتشار در درون زمين مي    

به گونه اي . استبارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخريب شهرها و روستاهاي زياد همراه با تلفات انساني شديد بوده
خـدايان بـر انـسان    هاي مـاوراء طبيعـت و خـشم     كه انسان چون خود را در مقابل آن عاجز و درمانده ديده ،آن را به پديده               

اين حادثه طبيعي در صورت عدم آگاهي مقابله با آن با عنوان يكي از خطرات تهديد كننده امنيت انساني                   .استنسبت داده   
» آلپـا «ايران بر روي يكي از دو كمربند بزرگ لرزه خيزي جهان موسـوم بـه                . ايران كشوري لرزه خيز است     .رودبه شمار مي  

هرچند كه مناطق كوهستاني و منطقـه زاگـرس در          . زمين لرزه هاي بزرگي در آن بوقوع مي پيوندد        قرار دارد و هر از گاهي       
هاي بم و طبس در چند سال اخير، بايـد گفـت كـه هـيچ                  معرض خطر بيشتري جهت زلزله قرار دارند ولي با توجه به زلزله           

بله با ايـن پديـده، رعايـت اصـول شهرسـازي و             پس شايد تنها راه مقا    . باشد  اي از كشورمان مصون از خطر زلزله نمي         منطقه
بعد از جنگ جهاني  .سازي و آشنايي با نكات ايمني و آمادگي جهت برخورد مناسب به هنگام رويايي با زلزله باشد    ساختمان

ا و  هاي نظامي است كه البته بـه نـوعي در رابطـه بـا باليـ                  امنيت مسأله دولت بوده و هسته اصلي آن هم رابطه با مقام             دوم،
اين در حـالي اسـت كـه از          . موضوع اصلي امنيت در اين بعد دولت است        از اين رو  . كند  ، نيز مصداق پيدا مي      خطرات طبيعي 

 قوت گرفته و به جاي آن، به تدريج موضوعي با            الملل  سوي ديگر، ديد انتقادي نسبت به جايگاه مركزي دولت در روابط بين           
درايـن بـين نظريـه    . شده است ميت نقش مردم در ايجاد امنيت در اين رابطه اكتفا        عنوان امنيت انساني مطرح شده و به اه       

 و اقدامات مربوط به شرايط زندگي خود هايرمبتني بر پذيرش مسئوليت و قدرت مردم در تصميم گي     وجود دارد كه    سومي  
 مقابلـه بـا ايـن       د برنامه هايي جهت   در افزايش آگاهي مردم و ايجا      نقش دولت    و هم در رابطه با مقابله با اين حادثه طبيعي         

ثر در كـاهش تلفـات و       هـاي مـؤ   از اين رو هم دولت و هم مردم موظفند تا بكوشند با ايـن پديـده و راه                  .خطر طبيعي است  
يكي از راهكارهـاي ارائـه شـده اقـدام بـه            . خسارات ناشي از آن آشنا شده و راهكارهايي را جهت مقابله با آن در نظر گيرند               

 مقاوم سازي ساختمانها و تقويت سازه هاي ساختماني در امـور شهرسـازي و احـداث بنـا در                    .ساختمانها است مقاوم سازي   
شهرها و استفاده مناسب از تحقيقات در حوزه زمين شناسي و اقليمي اساسي از جمله مولفه هاي بسيار مهمي است كه در                      

اين واقعيت كه ايران در كمربند زلزلـه جهـاني قـرار            . كاهش خسارت و تلفات زمين لرزه مي تواند نقش مهمي داشته باشد           
دارد و استفاده از تجربيات ديگر كشورهاي زلزله خيز و موفق در ساماندهي به امور شهري و مقاوم سازي شهرها در مناطق                      

و كارشناسان معتقدند در صورتي كه هزينـه هـاي گـزاف امـداد رسـاني                 .بيش از گذشته احساس مي شود     است  زلزله خيز   
جبران خسارتهاي مادي و معنوي حوادث طبيعي نظير سيل و زلزله در مسير بازسازي و ايجاد تغييـرات بنيـادي در حـوزه                       

در . شهرسازي و تمهيداتي الزم براي پيشگيري از حوادث غير مترقبه قرار گيرد، نتايج به مراتب بهتر از گذشته خواهد بـود                    
خيز در ايران و منـاطق  اي از تعاريف زلزله، علل و پراكندگي مناطق عمده زلزلهاين مقاله سعي بر آن است كه ابتدا مجموعه      

غرب آسيا جهت شناخت بيشتر زمين لرزه به عنوان يك خطر طبيعي ارائه و راهكارهايي نيز جهت مقابلـه بـه آن پيـشنهاد      
  .گردد

                                   
   com.yahoo@mohammadiyas :انشجوي كارشناسي ارشد رشته جغرافيا دانشگاه اصفهاند 1
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   ي انسانتي امني و ارتقاتي تثبجاد،يا
  يسازاز گذر آموزش و فرهنگ

  
  1ي اهللا شجرحفتدكتر 

  
 يباشد كه گاه به عنوان هدف در برخـ   ثبات، رشد و توسعه مي يها برا   شاخص ني از عمده تر   ي انسان تيامن

آنچه در پـژوهش حاضـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت،         . دينما  رخ مي  ي و اقتصاد  ياز موضوعات اجتماع  
 ي هـا  ينـد ت كـه در دسـته ب       اسـ  ييهـا   شـاخص  ي برمبنا ي انسان تي امن ي تحقق استمرار و ارتقا    يچگونگ

 كـه تحـت عنـوان       يشود، هرچند به شدت بر آن گروه از عوامل          قلمداد مي  يي روبنا يموجود به عنوان عامل   
  . استرگذاريشود، تاث  ميي طبقه بندي اقتصادييربنايعوامل ز

 و نه به    ردي مد نظر قرار گ    ستيبا  ها صرفا در انجام مطالعه و پژوهش مي        ي نوع طبقه بند   ني كه ا  مي بر آن  ما
چـه  .  بـرد مي نخـواه يي صورت ره به جارآني آن عوامل، كه در غتي كننده مرتبه و درجه اهمنييعنوان تع 

 م،ي مـوردنظر قـرار دهـ      يمـاع  و اجت  ي فرهنگـ  يي را بدون نگاه به عوامـل روبنـا        يدر آنجا كه عوامل اقتصاد    
  .مي و ناكارآمد را انجام داده اري پذبي ناقص و به شدت آسيمطالعه ا

 و يبنـد  هيبـه فرضـ  ) Axiomatic System (ياسـ ي بر آن است كه در قالـب نظـام ق  ي مقاله پژوهشنيا
 ي و ارتقا  تي تثب جاد،ي ا ي و خالق برا   عي بد يي آن، راهكارها  ي ها بپردازد تا برمبنا    هي و اثبات آن فرض    يبررس
تـوان    كـه هرگـز نمـي      مير بـاو  نيما بر ا  .  گردد هي و ارا  ي طراح يساز  از گذر آموزش و فرهنگ     ي انسان تيامن

 جـاد ي باثبات را شاهد بود جز آنكه به طـور مـستمر بـه ا              ي انسان تي و به تبع آن امن     داري پا يتوسعه اقتصاد 
  .ميارتباط با مخاطبان خود بپرداز

 اسـت و  رگذاريدهد، تداوم و استمرار در حضور عوامل تاث        مي لي را تشك  ي انسان تي مبنا آنچه روح امن    ني ا بر
.  اسـت  ي و اطالع رسـان    ي بر آموزش همگان   ي مبتن يساز بخشد، فرهنگ   مي تينيو استمرار را ع   آنچه تداوم   

 ،ي اقتـصاد  ي دسـتاوردها  ي تا آنجاست كه در نبود آن، تمام       ي انسان تي در امن  يساز نقش آموزش و فرهنگ   
  بـه اوج را    ليـ تـوان ن    هرگـز نمـي    گري د يبه عبارت .  دستخوش ضعف و ركود خواهد شد      ي و اجتماع  ياسيس
  . مناسب انتظار داشتي از ابزار فرهنگيريمدد بهره گ بي
 ابزار  ني ها به عنوان كارآمدتر    نهي زم ياما آنچه در تمام   . طلبد  مورد و موضوع ابزار متناسب با خود را مي         هر

مـشروط بـر آنكـه اوال در        .  كتـاب اسـت    ژهيباشد، منابع مكتـوب و بـو        مطرح مي  ني با انبوه مخاطب   يارتباط
 ديـ  و تولفي و تالي طراحمنظور ني كه بد– موردنظر ي كتابهاهي باشد و آنان به ته    نيخاطبدسترس همه م  

 به مطالعه آن كتابها همت گمارده انـد،         ني حاصل نمود كه مخاطب    ناني اطم اي مبادرت ورزند، ثان   –شده اند   
 يشـد و بـه عبـارت       داشـته با   اني به طور مستمر جر    رد،يپذ  آن كتابها انجام مي    قي كه از طر   ييثالثا آموزشها 

                                   
 . در علومقاتي تحقيت نظام، دكترا مصلحصي مجمع تشخرخانهي مدرس حوزه و دانشگاه، مشاور دبران،ي انجمن قلم ارمسؤوليمد:  شجرياله فتح 1



 1387 آذر –هاي همايش بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا                                             دانشگاه بيرجند مجموعه چكيده مقاله/  196

 بـه طـور     –باشد    از جامعه هدف مي    ي بخش اي تمام   اي و   ص خا يتي جمع ي كه شامل گروهها   –مخاطبان ما   
 ي اهـداف ملـ    ايـ  محـدود و خـاص و        ي به اهـداف   لي ن ي كه برا  – هدفدار ما    يمداوم تحت پوشش آموزشها   

 يدر جهـت رشـد و تعـال        حالت حفـظ و توسـعه دسـتاوردها          نيدر ا .  قرار داشته باشند   – شده اند    يطراح
  .  استريناپذ اجتناب

انجامد كه    مي داري پا ي و تواما به توسعه اقتصاد     ،ي به رشد اقتصاد   ي است كه رشد فرهنگ    يطي شرا ني چن در
 و كـاهش آالم     ي اشتغال و سطح رفاه و كـاهش طبقـات         شي و افزا  ،يي از سو  ي و تعال  يساز  فرهنگ يبه معنا 

  . استي انسانتي كننده ثبات و امننيضم است كه سرانجام تگري دي از سويبشر
 داريـ  پا ي انـسان  تيـ  تحقـق امن   ي و سپس برا   يساز  و فرهنگ  ي آگاه ي پروژه بر آموزش برا    ني ا هي پا هيفرض

 كـه   ي است تحت عنوان طرح كتـاب گـستر        ي طرح زي ن يساز  آموزش و فرهنگ   يراهكار مبنا . استوار است 
 مـا   نيبنـابرا . دهد  مي دي را نو  ي انسان تي و امن  يساز گ تحقق فرهن  ،ي و آموزش همگان   يرسان  اطالع يبرمبنا
  : كهميباش  ميهي فرضني اثبات ايدر پ
 ي از توانهـا   نـه ي به يبردار  و بهره  يور  و بهره  ي و دانش عموم   ي اجرا شود، پس آگاه    ي طرح كتاب گستر   اگر
 ارتقـا   ي انـسان  تيـ امن: پـس . ابـد ي  تحقق مي  داري پا يتوسعه اقتصاد : پس. ابدي  مي شي  و امكانات افزا    يذهن
  .ابدي مي
، ما را   )يطرح كتاب گستر  ( آن   ي كه اجرا  مي نموده ا  ي ابزار ي ها، مبادرت به طراح    هي فرض ني از اثبات ا   پس

 رهنمـون   ي انـسان  تيـ  امن ي و ارتقـا   تيـ  و تثب  جادي و ا  ي تعال يعني پروژه   ني شده در ا   يني ب شيبه اهداف پ  
  .سازد مي

.  قـرار خواهنـد گرفـت      لي و تحل  ي مورد بررس  ها ني و متب  ها ني و مب  ،هي ارا ي در قالب علت و معلول     ها هي فرض
 مراكـز   گـر ي در دانـشگاهها و د     ي و معتبـر پژوهـش     ي منطقـ  ي به عنوان تنها مبنـا     ديتواند و با    قالب مي  نيا

  .ردي مورد عمل قرار گيپژوهش
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  تامين مواد غذايي و امنيت انساني، مورد خراسان جنوبي
  

  حسين رضا نخعي
  

بشر امروزي تامين منابع غذايي است و كيفيت غذاي مصرفي هر قـومي ارتبـاط    مترين نيازهاييكي از مه
آگاهي از مسائل بهداشتي وتغذيه اي و همچنين توان اقتصادي وعادات غذايي مـردم آن   مستقيم با سطح

 تقريبا يك چهارم جمعيت جهان كه اكثريت آنها در كشورهاي در حال توسـعه زنـدگي مـي   . دارد كشور
آسيب پذيرترين بخش جامعه را تهديـد    كمبود مواد غذايي زندگي.كنند به سوءتغذيه مزمن مبتال هستند

 دسترسي همه مردم در تمـام اوقـات بـراي    ":،امنيت غذايي عبارت است از  بر اساس اين تعريف .مي كند
اي در حـال   كـشو رايـران يكـي از كـشور هـ     ."براي داشتن يك زندگي خوب و فعـال  غذاي كافي و سالم

در استان خراسان جنوبي تـامين مـواد غـذاي بـراي سـاكنين آن بـه دليـل فقـر محيطـي و                . توسعه است 
 600000امنيت غذايي ساكنين استان كـه بـيش از          . خشكسالي هاي پي در پي داراي شرايط حادي است        

 در اين پژوهش ضمن     .هزار نفر مي باشند با توجه به شرايط بوجود آمده از اهمت باالي برخوردار مي باشد               
بررسي تنوع در توليد مواد غذايي به مشكالت بوجود آمده براي تامين آن و همچنـين بـه پتانـسيل هـاي                      

فقر و محروميت اقتصادي با خود  گرسنگي ، كـم غـذايي،             . توسعه منابع غذايي در استان اشاره شده است       
 بيمـاري،   سـختي معيـشت،     : قبيـل  گونـاگوني از     بدغذايي ، مسكن نامناسب مـسائل و مـشكالت انـساني          

خستگي و افسردگي و عدم وجود تفريح و استراحت در بردارد كه هريـك باعـث مـشكالت و موانـع بـراي                       
  .جلوگيري از ورود افراد شده و عدم موفقيت در آن به حساب مي آيد

غلي و هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مـشاركتهاي اجتمـاعي، آمـوزش مهارتهـاي شـ               طراحي برنامه 
مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور وامكان تأمين غذاي سـالم و                  
كافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درمـاني و توانبخـشي رايگـان و تـأمين      

ال تحـت پوشـش   مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سـ            
جـايي و تخـصيص    آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابه  

 خانوارهـاى مرفـه و فقيـر         هاى اثرگذارى اين نابرابرى بر نـسبت هزينـه          هايكى از زمينه    كارآمد منابع يارانه  
رت خريد و براى تامين حداقل كالرى مـورد         درآمد به دليل فقر و نابرابرى و كاهش قد          هاى كم    خانوار .است

 مرغ، برنج را از سبد غذايى خانوار كاهش داده          م تخ  قيمت مانند گوشت، شير، ماست ،       نياز خود، مواد گران   
، روغن و يا مواد قندى را براى تامين كالرى مورد نياز خود جايگزين                و در مقابل، مواد ارزانتر مانند نشاسته      

قابل توجهي از توليدات كـشاورزي از چرخـه         بخش  ت كشاورزي موجب خارج شدن      اتالف محصوال . كردند
 در   اسـتان   از محـصوالت كـشاروزي     خيلـي بر پاية آمارهاي موجـود      شود، به طوري كه       توليد تا مصرف مي   

ضايعات كـشاورزي  .  استاستان از جمعيت ات زياديكه اين خود غذاي نفر    شود  مراحل گوناگون ضايع مي   
دهد ولي قسمت عمده ضـايعات مربـوط بـه            يش از برداشت، برداشت و پس از آن روي مي         در سه مرحله پ   

ر  د اي  هنضايعات پس از برداشت محصوالت غير دا      . باشد  مي) تا مرحله مصرف  (مراحل برداشت و پس از آن       
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 اي در مرحله خشك كـردن و ذخيـره        و محصوالت دانه    حمل و نقل، انبارداري و فرآوري       جايي،  مرحله جابه 
 و  محـصول جايي نامناسب در زمان رساندن محصول به بازار موجب زخمـي شـدن    جابه. دهد   رخ مي  سازي

در مرحله نگهداري در انبـار  . كند ها را فراهم مي     شود و امكان فعاليت و رشد ريززنده        ميآسيبهاي مكانيكي   
نگهـداري  ه طور كلـي  ب. گردد  مي اي نيز عدم كنترل شرايط محيطي سبب افت كمي و كيفي قابل مالحظه      

گسترش صنايع تبديلي كشاورزي افزون بر رعايت مراقبتهـاي قبـل از             با   مناسب و فرآوري پس از برداشت     
آورد كـه      بروز فساد به وسيله عوامل خارجي يا داخلي را به تعويق انداخته يا ممانعت به عمل مي                 ،برداشت

 بنابراين كاهش ضـايعات     ،قابل مصرف باقي بماند   تري    تواند براي مدت طوالني     در نتيجه آن مواد غذايي مي     
 ريزي منسجم و هماهنگ      برنامه نياز به  و متعادل كردن مصرف      ، اصالح سيستم غذايي   محصوالت كشاورزي 

  .با جميع عوامل مؤثر دارد
در الگوي غذاي مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي با افزايش مـصرف قنـد و شـكر، همچنـين روغـن و                      

از سويي افزايش شيوع    . ف كافي ميوه و سبزي، شير و لبنيات و گوشت همراه بوده است            چربي و عدم مصر   
چاقي و بيماري هاي مرتبط با تغذيه مانند فشار خون باال، بيماري هاي قلبي عروقي و مـشكالت ناشـي از                     

گـوي  فقر آهن و ساير ريزمغذي ها و عدم دريافت كافي پروتئين و انرژي نشان دهنـده نامتعـادل بـودن ال                    
به رغم ممنوعيت مصرف نوشابه در ادارات دولتي و نيز توصيه بـه جـايگزيني           . غذاي مصرفي در جامعه بود    

. توت و كشمش به جاي قند و شكر تاكنون آماري در زمينه كاهش مصرف قند و شـكر ارائـه نـشده اسـت         
ـ                 ه هـا را دنبـال      چنين شرايطي مسووالن را ملزم مي كند كه با سرعت بيشتري طرح هدفمند كـردن ياران

ضررهاي ناشي از شيوع و گسترش بيماري هاي متابوليك، ضربه بزرگي به منابع اقتصادي و انـساني                 . كنند
دريافت حداقل ها نيست حقيقت اين است كه معيارهاي امـروز جهـان بـراي                امنيت غذايي . كشور مي زند  

از برخورداري از حداقل هاي تغذيه      توسعه پايدار كه نيروي انساني مهم ترين شاخص آن است بسيار فراتر             
پيامد گسترش تكنولوژي و مصرف انواع سـموم شـيميايي و آنتـي بيوتيـك هـا و                  . اي براي سد جوع است    

دسـتيابي بـه امنيـت غـذايي و         . خود مي تواند اثرات نامناسبي بر سالمت انسان داشته باشـند          ها  هورمون  
، سـالمت و    ي تمام ارگان هاي دست اندركار بهداشـت       برخورداري از تغذيه سالم تنها با هماهنگي و همراه        

 و موجب خواهد شد يكي از عوامل موثر بـر امنيـت انـساني محقـق شـود بـه ايـن          تغذيه امكان پذير است   
  :منظور بايد موارد زير مد نظر قرار گيرد

  اطمينان يافتن از تامين غذاي كافي و سالم و باكيفيت مناسب در سطح ملي، خانوار و فرد 
 د برقراري ثبات در تامين غذا در تمامي روزهاي سالايجا 
اطمينان يافتن از دسترسي مستمر فيزيكـي و اقتـصادي خـانوار بـه غـذاي كـافي جهـت تـامين                       
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 فرد و يدر رشد و تعال يمني و ايـت امنيازهاينقش ن
  گرا انسانيشناس روانيدگاه د ازجامعه

  
  1فـر تقـي جبـاريدكتـر
   عليرضا بخشايشدكتر

  
گرا به انسان و نيازهاي او و نقش تأمين اين نيازهـا در رشـد و تعـالي شخـصيت و                     شناسي انسان  روان نگاه

شـود كـه رشـد و تعـالي         ها ديده مـي   با تعمق در اين نظريه    . تواناييهاي انسان، ويژه و منحصر به فرد است       
هاي مختلف جـاني، مـالي،      جنبهاز  (انسان در گرو تأمين بهينة نيازهاي ابتدايي قرار دارد كه نياز به امنيت              

از جملـة   ) شناختيمصون بودن از بيماريهاي مختلف جسمي و روان       (و ايمني   ...) شغلي، فردي، اجتماعي و   
بندي آنان به نيازهاي كمبود يـا سـطح پـايين و            توجه و پرداختن به نيازها و تقسيم      . روندآنان به شمار مي   

البته الزم به ذكر اسـت كـه       . شـود به خوبـي ديـده مي    هام مازلو سطح باال در نظرية آبرا    نيازهاي متعالي يا    
انـد  شناسي با ديدگاههاي فكري متفاوت مورد توجه قرار داده        پردازان متعددي در روان   اين مبحث را نظريه   

گرايانه در مسائـل مختلف مديريتـي، اجتماعي، درمانـي و فردي، قابل توجـه            هاي انسان ولي كاربرد نظريه  
  .است

در نظرية آبراهام مازلو، نيازها به صورت سلسله مراتبـي از نيازهـاي ابتـدايي و حيـاتي كـه بـين انـسان و                         
نظريـة مـازلو در انگيـزش را        . شـوند حيوانات مشترك است تا نيازهاي متعالي خاص نوع انسان، مطرح مي          

ي عقيـده داشـت كـه       و.  ميالدي ارائه شـد    1950شايد بتوان مهمترين نظرية انگيزشي دانست كه در دهة        
شـوند و ايـن نيازهـا يـا اهـداف، بـا تغييـر موقعيتهـاي                 افراد، توسط نيازهاي معمول انساني برانگيخته مي      

برخي از نيازها نسبت به نيازهاي ديگـر،        . كننديابند ولي از يك الگوي خاص پيروي مي       مشخصي تغيير مي  
. كننددهي مي غالب در آمده و رفتار ما را جهت       ترند و اگر ارضاء نشوند، به صورت نيازهاي مسلط و           اساسي

تر دارد و تا زمـاني كـه   از اين رو ظهور نيازها در مرحلة باالتر، بستگي به ارضاي بهينة نيازهاي سطح پايين       
نياز سطح پايين ارضاء نشده باشد، علت و زيربناي رفتار فرد قرار خواهد گرفت و اهداف فـرد را در جهـت                      

  .كندخود هدايت مي
مازلو هفت نياز را مشخـص كرد كه براساس اهميت نسبي كه بنابر عقيدة وي دارند، چنانچه گفته شد بـه                    

وي عقيده داشت كه فقط وقتـي كـه نيازهـاي اساسـي در مـا                . شوندبندي مي صورت سلسله مراتبي طبقه   
كند كه نياز اولية    يوي عنوان م  . كنيمارضاء شده باشند، ما براي ارضاء نياز بعدي سلسله مراتب، تالش مي           

نامد يا نيازهايي كـه     باشند كه آنها را نيازهاي زيستي مي      ما، نياز به بقاء، غذا، هوا، ميل جنسي و خواب مي          
وقتي كه ما خواب كافي داشته باشـيم و بـه انـدازة كـافي غـذا و                . شناختي دارند از نظر وي ضرورت زيست    

                                   
 استاديار دانشگاه يزد 1
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يژن كافي قرار داشته باشيم و فرصـت و نيـروي الزم را             نوشيدني خورده باشيم، و در شرايط طبيعي با اكس        
خاطر خواهيم داشت و اصـوالً ايـن نيازهـا        جهت ارضاء نيازهاي مهمتر بعدي يعني امنيت، ايمني و آسايش         

به عنوان مثال در هنگام گرسنگي، انسان بدون توجه به خطرات بيرونـي             . كننددر ما ظهور و بروز پيدا مي      
اندازد يـا   آيد و حتي امنيت جاني خود را به خطر مي         شر، در جستجوي غذا بر مي     طبيعي يا ساختة دست ب    

كند مثالً گوشـت برخـي از حيوانـات يـا حتـي             چيزهايي را كه در حالت طبيعي اقدام به خوردن آنها نمي          
هايي از تاريخ در مناطقي از دنيا ديده شده اسـت، بـدون توجـه بـه خطراتـي كـه بـراي          انسان كه در دوره   

-در اين مورد حتي ديده مـي      . كندمتي وي دارند و بدون توجه به مشكالت بهداشتي آنان، مصرف مي           سال
شوند و جهـت حفـظ بقـاء خـود بـه خـوردن و               شود كه بسياري از انسانها از دايرة اخالقيات نيز خارج مي          

ت در مـورد    مثالهاي متعدد و شواهدي از ايـن دسـ        . كنندآشاميدن تحت هر شرايطي فكر كرده و اقدام مي        
دهندة تـسلط نيازهـاي ارضـاء نـشدة زيـستي بـر افكـار و رفتـار انـسان در                     نيازهاي مختلف زيستي، نشان   

  .حالتهاي محروميت است
-خاطر در انسان ظهور پيـدا مـي پس از بر آورده شدن نيازهـاي زيستي، نيازهاي ايمنـي، امنيت و آسايش      

ه انسان با توجه به ميزان برآورده شدن نيازهـاي ابتـدايي         در اين مرحل  . دهندكنند و رفتار فرد را جهت مي      
كند و به مرور سـعي در بهينــه سـاختن           هاي ايمني و امنيت در تأمين اين نيازها توجه مي         خود، به جنبه  

يعني وقتي كه ما    . كنندپس از آن به ترتيب نيازهاي سطوح بعدي ظهور پيدا مي          . كندارضـاي اين نياز مي   
 امنيت و آسايش خاطر كرديم، نياز به تعلق، دوستي و صميميت و عشق در ما شـكل                  به حدكافي احساس  

هـا  مازلو اعتقاد داشت كه انسان    . يابدشويم و به همين ترتيب ادامه مي      گيرد و توسط آنها برانگيخته مي     مي
او .  قـرار داد   نياز به ارزشمند بودن و ارزشمند شمرده شدن دارند و اين نياز را در ميانة سلسله مراتب خود                 
فقـط  . گيـرد اعتقاد داشت كه اشتياق ما به دانستن و فهميدن، تقريباً در آخـر سلـسله مراتـب جـاي مـي                    

شـويم و جوابهـا را      تر ما به حدكافي ارضاء شده باشند ما كنجكاو مي         هنگامي كه همة نيازهاي سطح پايين     
در افـراد، متفـاوت اسـت و بايـد بـه            البته بايد توجه داشت كه ارضاي نيازهاي مختلـف          . كنيمجستجو مي 

تـر  اين امكان وجود دارد كه فردي چنان به نيازهاي سطح پايين          . صورت يك مسأله نسبي به آن نگاه شود       
  .مشغول شود و به آنها بپردازد كه فرصت پرداختن به نيازهاي متعالي را پيدا  نكند
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  امنيت انساني و حفظ محيط زيست
  

  1فرشته محمدحسني جور
  

بهره . اده غير معقول از زمين و بهره برداري بي رويه از درياها و تخريب جنگل ها هر روزه ادامه دارداستف
افزايش جمعيت و سرعت . برداري و تخريب در يك قرن اخير سرعت سرسام آوري به خود گرفته است

 نابودي آنها تكنولوژي به خصوص در قرن اخير موجب تغييرات وسيع در اكوسيستم ها شده و اغلب باعث
انسان ها براي ادامه حيات موجب تغييراتي شده اند و وحدت اكوسيستم را به هم زده اند و . گرديده است

در آينده اي نزديك نيز جنگ اقتصاد و محيط زيست آغاز خواهد شد كه يكي قصد بهره برداري و ديگري 
  .ها را معلوم كردقصد حفاظت دارد كه تنها با توسعه پايدار مي توان سر حد بين آن

توسعه اقتصادي، ازدياد جمعيت، بزرگ شهرها و گسترش صنايع نيز به تخريب طبيعت و محيط زيست 
بشر براي رفع احتياجات خود قسمتي از محيط زيست را تغيير داده كه اكثر اين . كمك كرده است

جاد دوران صنعتي، بشر با ابزار تغييرات به منزله احتياجات كشاورزي بوده و در قرون اخير نيز همراه با اي
  .قويتري در طبيعت تصرف نموده است

در تحقيق حاضر سعي شده است تا با مرور راهكارهاي جدي به ايجاد تعادل بين اقتصاد و محيط زيست 
كمك نمود زيرا فعاليتهاي بشري اگر چه از دير باز آغاز گرديده است اما هيچ گاه به اندازه چند سال 

وجه نبوده و قبال به هيچ عنوان نگراني هاي جامعه بشري در اين زمينه به اين ميزان با گذشته مورد ت
  .بدبيني عجين نشده بود به نحوي كه بيشتر زيانها و عواقب اين امور گريبانگر جامعه انساني مي شود 

                                   
   com.yahoo@Fereshtehmhasaniعضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مركز بم  1
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  امنيت انساني و جهاني شدن
  

  1علي اكبر ايماندوست
  

است كه همواره در طول تاريخ فكر و تجربه را به خود مشغول ساخته              امنيت از جمله نيازهاي اوليه انسان       
، خوش تحول شده است و به لحاظ عمـل        امنيت بر اساس شرايط و زمان و مكان و ساير عوامل دست           . است  

. اه يا يك نهاد خـاص پديـد نمـي آيـد           يك موضوع بين رشته اي و فرابخشي بوده كه با كاركرد يك دستگ            
ـ         مجموعه اي از دستگاه    ه  ها و كاركرد هر يك از آنها و نيز هماهنگي دستگاه ها با يكديگر مي تواند منجر ب

ومـا  « انديشه توحيدي هر نعمتي را از آن خداي سبحان مـي دانـد ،               . توليد امنيت در سطح مطلوب شود     
ـ             . » بكم من نعمهٍ فَمِنَ اللّه       ه انـسان   امنيت انساني همانند آزادي اجتماعي ، نعمت بزرگ الهي است كـه ب

از اين رو امنيت بدون اذن الهي شـكل نمـي   . ارزاني مي شود و پشتوانه انساني در واقع اراده ي الهي است  
: اللذي اطعمهم مـن جـوع و آمـنهم مـن خـوف              « تنها پناهگاه و پشتيبان خداي سبحان است كه         . گيرد  

ديشه توحيدي امنيت انـسان را      ان. » كرد و از خوف و خطر امنيت داد          خداست كه آنان را از گرسنگي سير      
از خدا مي داند و اسباب ظاهري ، وسيله الهي هستند كه به اذن اللّه امنيت را مستقر مي سازند از ايـن رو              
اگر كسي به غير خدا پناه ببرد و از نيرويي ديگر ، امنيت طلب كند ، نه تنها امنيت نصيب وي نخواهد شد                       

و انّه كان رجاالً من االنـس يعـوذون بـر جـال ٍ مـن            « . واهد گشت   بلكه بر اضطراب و نا امني وي افزون خ        
مرداني از انسانها براي تامين به مرداني از اجنّه پناه مي بردند كه پناه آنـان نـه تنهـا                    : فزادوهم رهقاً    الجن

 نيـز   بنابراين انديشه امنيت انـساني و     . »امنيت نمي آورد بلكه سبب ازدياد ظلم و ناامنيتي آنان نيز مي شد            
س وسايل  امنيت ملّي تنها از جانب خداوند تبارك و تعالي است و البته خداي سبحان اجراي امور را بر اسا                  

سه است كه نياز به زمـان دارد و قـرن هـا پـيش بـويژه در                  وجهاني شدن يك پر   . و اسباب پياده مي نمايد    
رفتن ، آشنا شدن با فرهنگهـاي       جهاني شدن به استقبال يك جهان       . تعاليم انبياء الهي وجود داشته است       

آنچه كه امروزه واقعيت بشري است جهاني شـدن اسـت     . ديگران  و احترام گذاشتن به آراي ديگران است          
اين مفهوم بيانگر يك نوع آگاهي و ادارك جهان است در پايان جهان             . كه از ويژگي مهم عصر حاضر است        

 و كوچك شدن عالم خواهـد شـد ، حركتـي كـه              جهاني شدن موجب فشردگي   . هستي اتفاق خواهد افتاد     
نتيجه آن انتخاب مناسب ترين و مطلوب ترين و بهترين ارزشها و باورهاي الهي است و جهاني شدن يعني                   
انتخاب آگاهانه اختياري و آزادانه خواهد بود كه در آن روز بسياري از مـشكالت و معـضالت بوجـود آمـده                   

  :زندگي مردم رخت خواهد بست و منجر به نتايج زير خواهد شد توسط قدرتهاي زياده خواه و ظالم از 
  . انسانها به همراه دارد ي فطري و خواسته هايازها نيه را در سايوحدت جامعه بشر .1
  . خواهد شد ير از زمان شروع و سرانجام عالمگي است كه در مقطعيعي طبيسه اوپر .2

                                   
  هاي فردوسمدرس دانشگاه ١
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  . را به دنبال دارد  خواهد بوديقي حقيوحدت عالم وجود را كه وجود .3
  . خواهد شد يرفته آزادگان عالم پذي است كه از سوياري و اختي ارادينديفرا .4

 قـرار  ي اجمـال ي دارند مورد برسي را كه تفاوت ماهوي سازي شدن و جهاني جهانيت مقاله در  صدد است واقع     ينا
 و يش ، نفوذ در فرهنگها و فرسـا انيگر دي پروژه است كه به نف يك شدن   ي كه بر خالف جهان    ي ساز يدهد و جهان  

 امورات  ين و كم شدن دخالت دولتها در تع       ي و اجتماع  ي ، فرهنگ  ياسي ، س  يدتي ، عق  يايي جغراف ي مرزها يفرو پاش 
 شـدن  ي بـه جهـان  يـل م(  به سـمت وحـدت   يت بشريل با سوء استفاده از تما يانغرب.  انجامد   ي خودشان م  يداخل

اينـان  . سعي در همسان سـازي جوامـع دارنـد            مدرن يهايء استفاده از تكنولوژ   و با سو   ) ي واله ي انسان يارزش ها 
  :براي خود اصولي را طراحي كرده اند كه اهم آن  عبارتند از 

 .تسلط فرهنگ غرب كه نتيجه آن حاكم شدن  ارزشهاي ليبرال دمكراسي بر جهان است  .١
بي مانند فوكوياما كه معتقد اسـت  حاكميت انديشه واحد جهاني ، به اعتقاد بعضي از نويسندگان غر      .٢

بزودي ليبراليسم غربي حاكميت خود را بر جهان تثبيت خواهد كرد كه همان جهاني شدن انديشه                
 .آمريكا است 

سلطه سرمايه داري جهاني ، تنها با قبول نظام سرمايه داري جهاني است كـه سـرانجام كـشورهاي                    .٣
 در همـين  W.T.O ( 1(ازمان تجارت جهـاني  تاسيس س. جهان را به پيشرفت نائل خواهند نمود 

 .راستا ارزيابي مي شود 
تضعيف دولتهاي ملي ، پايان پروژه جهاني سازي ، تضعيف نهادهاي دولتي و تقويت نهادهـاي بـين          .۴

 .المللي است 
در فرايند اين حركت استوار ترين مرزهاي جغرافيايي ، سياسي و فرهنگي در جهان به نظر طراحان جهاني سـازي       

در انديشه آنان تنها يك فرهنگ بايد بر دنياحكومت كند و آن هم فرهنگ مسلط غرب بـه رهبـري                    . فرو مي ريزد    
 ميالدي امريكائيها داعيـه ي رهبـري جهـاني را مطـرح             1991بعد از فرو پاشي شوروي سابق در سال       . امريكاست  

 از جمله در افغانستان و عراق زدنـد و          دست به جنگ و خونريزي    . ناميدند  » قدرت فايق مطلق    « كردند و خود را     
  .اگر اين گونه باشد جهان بايدشاهد آثار و نتايج زيانبار آن باشد 

به يقين بايد گفت تاريخ بشري همواره آرزوي احساس درد مشترك ، درمان مشترك و حل معضالت در آن ابعـاد                     
جهاني شدن با اين نگاه يعني . خواهد بود حركت جهاني به اين سمت يقيناٌ تدريجي و ارادي . را مي كشيده است  

جهاني كه بـا الگوهـاي مـشترك و         . ايجاد جهاني با ارزشهاي مشترك و احترام به مباني فرهنگي انسان ساز است              
اين مي تواند جزو بهترين فرصتهاي پيش روي ملتهاي دنيـا باشـد كـه منـادي                 . آرماني متعالي رقم خواهد خورد      

ي بهتر ، رسيدن به امنيت جهاني ، برقراري عدالت اجتماعي ، گسترش قسط و عـدل در              فرصتهاي بهتر براي زندگ   
سراسر عالم ، اداره جامعه انساني بر اساس احكام تعالي بخش الهي ، از بين رفتن ستيزشهاي خود خواهانـه زيـاده      

 آمـدن پـرچم توحيـد در        خواهان ، نجات مردم مظلوم دنيا از چنگال جباران و ستمگران و مفسدان ، به اهتزاز در                
آنچه اسالم وعده داده است اين است كـه تمـام           . سراسر جهان و از بين رفتن تبعيضات ناروا در سطح جهان باشد             
در چنين صورتي است كـه  . امكان پذير است) عج(اين اهداف متعالي تنها در سايه حكومت جهاني حضرت مهدي      

زمينه ايـن فرصـت گرانبهـا بـا مجاهـدت امـام       . ارائه خواهد شد نيازهاي مادي و معنوي بشر برآورده و طرحي نو      
ملتهاي آزاده عالم با الگو برداري از آن مـي          . در دسترس همگان در اقصئ نقاط عالم قرار گرفته است         ) ره(خميني  

ه انـد  توانند از ظلم ظالمان رهايي يابند و به همين خاطر قدرتهاي عالم را بسيار نگران كرده است و لذا تالش كرد                 
يريدون ليطفئوا نور اللّه بافواههم و اللّه متم نوره و لو كره الكافرون ، « اين نور اميد را خاموش كنند، غافل از اينكه 

  .»هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون
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بررسي واكنش هاي انواع بنياد گرايي نسبت به يكديگر و 
  سياآن در به خطر افتادن امنيت انساني در غرب نقش آ

  
  1مجتبي بخشنده

  سارا اسداللهي و عماد غروي
  

منطقه خاور ميانه وغرب آسيا مهد پيدايش و توسعه اديان بزرگ آسماني اسـالم، يهـود ومـسيحيت بـوده                    
ا وجود شهر هاي مكه وبيت المقـدس در ايـن منطقـه از گيتـي موجبـات وجـود انـواع درگيـري هـ                     . است

گي را در اين منطقـه      وكشمكش ها در اين منطقه در طول تاريخ  بوده است كه جنگ ها وكشتار هاي بزر                
به خطر افتادن امنيت انساني درغرب آسيا در طول تاريخ با ايـن پديـده در                .ت بر اين مدعا   شاهد بزرگي اس  

سـتفاده از ايـن مـاده        ارتباط بوده است با اكتشاف نفت در اين منطقه ونياز كارخانـه هـاي غربـي جهـت ا                  
حياتي كشور هاي غربي با تشكيل وتوسعه گروههاي مذهبي وتشديد اختالفات ديني، مـذهبي،قومي،زباني         

 ميان اين گروهها سعي در استفاده از منابع طبيعي اين منطقه در كنار اهميت استراتژيك اين منطقه                  …و
وجود جنـگ   . ين وژاپن را در نظر داشتند     به عنوان پل عبور به سوي كشورهاي شرق آسيا از جمله هند،چ           

هاي خانمانسوز در دوران معاصر و به طبع آن به خطر افتادن امنيت انساني در غرب آسيا از جمله عوارض                    
  .اين پديده با استفاده از وجود تنوع ديني ومذهبي در اين منطقه بوده است

از منابع معتبـر فارسـي والتـين بـوده          روش تحقيق استفاده شده در اين پژوهش روش اسنادي با استفاده            
چارچوب نظري تحقيق مورد نظر بـا  . است كه با رويكرد تاريخي به بررسي مسئله فوق پرداخته خواهد شد  

نتـايج ايـن    .  جغرافيايي امانوئل والرشتاين استفاده شده است      -استفاده از پارادايم انتقادي وديدگاه تاريخي     
ن امنيت انساني در غرب آسيا موجبـات رشـد وتوسـعه كـشورهاي      تحقيق نشان مي دهد كه به خطر افتاد       

اروپايي واياالت متحده وتبديل كشورهاي غرب آسيا به عنوان مصرف كنندگان توليدات كارخانه هاي ايـن                
  .كشورها از جمله محصوالت نظامي اين كشورها مي گردد

                                   
  com.yahoo@61mojtababakhshandeh: كارشناس ارشد جامعه شناسي 1
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 ي انسانتي بر امني سازي جهانزي آمدي اثرات تهديبررس
  اي غرب آسي بر كشورهاديبا تأك :راموني پياه ملت-دولت

  
  ١يابي شورنيحس

   زارگزيمسلم خسرو
  

 از اعمـال    ي سالمت خـود در مقابـل مخـاطرات ناشـ          ني تأم ي شهروندان برا  ي را توانمند  ي انسان تي امن اگر
 شوند  ي م ي كنند و موجب ناامن    ي م دي كه آن را تهد    ي عوامل م،ي كن في تعر يعي دولتها و سوانح طب    تيحاكم
 شـود و    يم....  و   ادي اعت ،ي ها شامل گرسنگ   ي ناامن ني ا ينيوجه ع .  هستند ي و سلطه ا   يني دو وجه ع   يدارا

 و ي اجتمـاع ،ياسـ ي س ،ي اقتـصاد  ي ها ي از ناامن  يآن شامل گستره ا   ) ي جهان ي دار هيسرما (يوجه سلطه ا  
 تي در وضـع   يتـ ي مـسائل امن   امـروزه  .رنـد ي گ ي نشأت م  ي ساز ي از جهان  ي به نوع  ي است كه همگ   يفرهنگ

 حقـوق بـشر،     ي در حـوزه هـا     ييشرفتهايـ بـه لحـاظ تحـوالت و پ       .  قرار گرفته اند   يزي و تعارض آم   دهيچيپ
 تيـ  امن ي و اقتصاد  ي است، اما از لحاظ اجتماع     افتهي شي فرد افزا  ياسي س تي امن ،ي و جامعه مدن   يدمكراس

 بـازار، حكومـت و      تيـ  حاكم شري و پـذ   ي اقتصاد سميبرالي از ل  يرويبه لحاظ پ  .  كرده است  دايفرد كاهش پ  
در .  را از دسـت داده انـد       ي و اجتمـاع   ي امكان دفاع از فرد در مقابـل تحـوالت اقتـصاد           ي كارگر يسازمانها

 لحـاظ   از.  قرار گرفته است و توان دفـاع از خـود را نـدارد             ي جهان ي دار هي فرد در مقابل قدرت سرما     جهينت
 در  ي هـابز  تيوضـع .  برخوردار شده اند   يشتري ب تيز امن  دولتها ا  ،ي برون مرز  داتي و با توجه به تهد     ينظام

 ي خـارج  اسـت ي ابزار س  كي به عنوان    ي كند چرا كه در وهله اول قدرت نظام        ي م داي كاهش پ  يتيحوزه امن 
ـ  استي الملل، س  ني ب وابط ر يجي دهد و همزمان قانونمند شدن تدر      يارزش و اعتبار خود را از دست م         ني ب

 ينـاامن :  آمـده انـد    ديـ  پد ي نـاامن  ديـ اما همزمـان منـابع جد     . ج كرده است   خار ي آنارش تيالملل را از وضع   
 بـه   ي سـاز  ي جهـان  ختهي از روند افسار گـس     ي مسائل ناش  ني ا همه .ياسي و س  ي اجتماع ،ي فرهنگ ،ياقتصاد

ـ  ي دار هيسرما.  به طور خاص در عصر حاضر است       هي سرما ي ساز يطور عام و جهان     ي و بنـد جهـان     ديـ  ق ي ب
 مـداوم را    ي ثبات ي و ب  ي دائم ياسي خود بحران س   ي شود كه به نوبه      ي م يجتماع كشمكش ا  ديموجب تشد 

 هي از سـرما   ي ناشـ  ي نـامطمئن و نـاامن     يزندگ.  آورد ي به وجود م   كشورها انيچه در داخل كشورها و چه م      
 ي و قـوم   ي نـژاد  ي و كشمكـشها   سميـ ونالي ناس ،يي گرا ي محل ،ييادگراي را از بن   ي اشكال متنوع  ي جهان يدار

 خي همواره در طول تار    ي انسان ي ثروت و قدرت و به تبع آن ناامن        عي در توز  ي جهان ينابرابر . است سبب شده 
 آن را بـه صـورت   يستيـ  جهان بوده است، امـا امـروزه با       تي بر ضد اكثر   ي دائم ي از خشونت ساختار   يشكل

 يسـاز  كپارچـه ي را در    يديـ  جد ي فرصـتها  ي سـاز  يجهان . مرتبط دانست  ي ساز يآشكارتر با مسائل جهان   
 شود اما   ي م تي جمع يي و جابجا  دي جد يهاي به فناور  ي مطرح كرده است كه شامل دسترس      ي جهان يبازارها

                                   
   com.yahoo@hshooryabi:  مدرستي دانشگاه تربي شهريزي و برنامه راي ارشد جغرافي كارشناس1
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.  شـده اسـت    هـا يماري مهـاجرت، فـرار مغزهـا و گـسترش ب          ،ي باعث كاهش رقابت اقتصاد    زي ن گري د ياز سو 
 بـه همـان انـدازه        و ديـ  جد يتهـا ي تواند به خلق موفق    ي م هيسرما و افكار و     تي كاال، جمع  ي آزادساز انيجر
 ي هـا  ي نـاامن  اني در م  ي ساز ي جهان ندي فرآ راموني پ ي ملتها - كه دولت  ي حال در . منجر شود  يري پذ بيآس
 شـكل دادن بـه      قيـ  توانند از طر   ي م ندي فرآ ني ا ي زنند، جوامع مركز   ي دست و پا م    ي ساز ي از جهان  يناش

 ي كشورها يتي امن معضالت . كنند ني تأم  خود را بهتر   تي ثبات و امن   گران،ي باز ي رفتار ني و قوان  ينظم جهان 
 دهيـ  سـه چهـارم از مـردم جهـان، بـا پد     ي آن براتي اصطالحاً جهان سوم صرف نظر از اهماي افتهيتوسعه  

 بزرگ، در رابطه بـا      ي دسته از كشورها در رابطه با قدرتها       ني ا تيامن.  دارد يكي نزد ي شدن هماهنگ  يجهان
 فوق بـه  ليدر واقع سه سطح تحل  .  شود ي مطرح م  ها آن ي داخل طيرا الملل و در رابطه با ش      نيساختار نظام ب  

 توسـعه   يهمزمان برخالف كشورها  .  رود ي م ني درون و برون از ب     ني ب زي شوند و تما   ي داده م  وندي پ گريكدي
 ،ي اجتمـاع  ي است بلكه نظـام هـا      ري پذ بينه تنها قلمرو آس   .  است ري فراگ دي جهان سوم تهد   ي تر، برا  افتهي

 مانند رشـد    ي درون و برون مرز    ي ناامن دي منابع جد  شيدايپ . باشند ي م ريذ پ بي آس زي ن يساي و س  ياقتصاد
 استفاده گـسترده از مـواد       ،ي الملل ني ب سمي ترور ست،ي ز طي مح ي آلودگ ت،ي جمع ختهي و افسار گس   هي رو يب

ـ     ي ناش ي تنگناها و بحرانها   ،ي فرهنگ -ي اقتصاد ي فرصتها عي در توز  ضيمخدر، تبع   يبـات  ث ي از مهاجرت و ب
 را در   ي انـسان  تيـ  امن تي هاست كه وضـع    ي ناامن ني از جمله ا   ي و مذهب  ي فرهنگ ،ي قوم يرهاي از درگ  يناش

 بـه خـصوص   ي سـاز ي جهانزي آمدي اثرات تهدي مقاله بررس ني ا هدف . كرده است  دهيچي پ اري بس ايغرب آس 
  . استاي منطقه غرب آسي كشورهاي انسانتي بر امني جهاني دارهيسرما
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  عوامل مؤثر بر امنيت انساني در زلزله
  

  1فرشاد رفيعي
  عليرضا پريور

  
انـسان بـوده    تحقق اَشكال مختلف امنيت، هميشه مستلزم احساس امنيت در كوچكترين واحد يك جامعه يعنـي                

احساس امنيت هميشه از نيازهاي اساسي بشريت بوده        . است كه امروزه از آن به عنوان امنيت انساني ياد مي شود           
و بر اساس تئوري هرم نيازهاي آبراهام مازلو تا زمانيكه اين نياز فرد يعني احساس امنيت تـأمين نـشود،  دغدغـه                       

 اسـاس نيـاز بـه خودشـكوفايي اصـلي تـرين عامـل رسـيدن بـه          بر اين. خودشكوفايي در انسان ايجاد نخواهد شد     
به طوركلّي نياز انـسانها بـه   . شكوفايي است و رسيدن به اين نياز مستلزم تأمين امنيت به ويژه امنيت انساني است          

برخورداري از سالمت جسماني، رواني و اجتماعي، مصونيت در مقابل سوانح طبيعي، داشتن محيط زيستي سالم و           
و در يـك كـالم      ...) تجاوز جنـسي، نژادپرسـتي، قتـل و تروريـسم و            (رار نگرفتن در زمرة قربانيان خشونت       پاك، ق 

با اين نگـاه مـي   . برخورداري از حمايت ها و حقوق بشر است كه  به مسئله امنيت انساني معنا و مفهوم مي بخشد            
از مهمترين ابعاد موضوع امنيت انساني، بعـد        يكي  . توان ابعاد مختلف و گسترده اي را براي امنيت انساني قائل بود           

با توجه به اينكه كشور ما از جمله كشورهايي است كه بستر ايجاد باليـاي طبيعـي از   . امنيت جسماني انسان است  
مي باشد، پرداختن به موضوع باليـاي طبيعـي و امنيـت انـساني از اهميـت بـسيار بـااليي                     ... جمله سيل، زلزله و     

 شهرستان  – در استان كرمان     1382لعات و تحقيقات بعمل آمده و همچنين تجربه زلزله سال           مطا. برخوردار است 
بم نشان داد كه مسائل زيادي در بحث گسترش امنيت انساني در بعد امنيت جسماني ايفاي نقش مي كردند كـه                     

 مـي توانـد موجـب       چنانچه اين مسائل از سوي دولتها به عنوان اصلي ترين متوليان گسترش امنيت در هر ملتي،               
مسائل مرتبط با بحث امنيت انساني در زلزله را مي توان در دو بخش اساسي مـورد                 . گسترش امنيت انساني گردد   

هركدام از اين حـوزه هـا در        . حوزه اي كه مرتبط با عملكرد دولتها است و حوزه مرتبط با اجتماع            . بررسي قرار داد  
   : كه به شرح زير ارائه شده استچند بخش مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته اند

. نظارت بر ساخت و ساز، اطالع رساني و ايجاد امنيـت روانـي، آمـوزش جامعـه                : پيش از زلزله شامل    :حوزه دولتي   
سازماندهي ستادهاي بحران، كمك رساني برنامه ريزي شده، خدمات ويژه به آسيب ديـدگان،              : پس از زلزله شامل   

  .جلوگيري از تبعات زلزله
دانش مقابله با زلزله، اطالعات در مورد مكانيسم زلزلـه، داشـتن تجهيـزات و               : پيش از زلزله شامل   : اجتماعيحوزه  

  .حفظ روحيه، مشاركت فردي و جمعي، همكاري با متوليان نجات: شامل: پس از زلزله. آمادگي اوليه
لذا پرداختن به اين مهم در همايـشهاي  با توجه به اينكه كشور ما از نظر جغرافيايي روي نوار حادثه خيز قرار دارد              

اين مقاله به بررسي عوامل تأثيرگذار بر امنيت انساني در زلزله پرداخته است             . بين المللي ضروري به نظر مي رسد      
  .و نقش دولتها و اجتماع را بر اين عوامل مورد تحليل و بررسي قرار داده است

                                   
   com.yahoo@rg_Farshad :كارشناس فرماندهي انتظامي استان كرمان  ١
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  نظم عمومي و امنيت
  

  1سيد محمد مهدي غمامي
  2 محمد جوادجاويددكتر

  
ي نظم عمومي در هر كشور است و اساس حفظ نظم عمومي در هر كشور بر  امنيت مهمترين شاخصه

اگرچه بايد اذعان داشت كه عوامل . خورد المللي آن كشور رقم مي مبناي حفظ امنيت داخلي و بين
در نظام حقوقي، قانوني، ديگري نيز در ساخت نظم عمومي شركت دارند ولي امنيت به مثابه عدم اختالل 

سياسي، اداري و اقتصادي جايگاه بسيار مهمتري را نسبت به عناصري چون عدالت، آزادي، اخالق و 
 . دارد) همانند حقوق بشر( احتماال در برخي نظريات جديد

آيا امنيت به معناي «و » چه چيزي امنيت را تشكيل مي دهد؟«در واقع سوال اصلي اين است كه 
اهميت اين سوال نيز از سهل و ممتنع . » نقض حريم خصوصي و حقوق ذاتي يك ملت است؟مصونيت از

بودن امنيت ريشه مي گيرد زيرا در يك حاكميت مردم ساالر امنيت به معناي حفظ حقوق مردم از 
تعرض تعبير مي شود ولي همين مفهوم در يك حاكميت توتاليتر برابر با حفظ تماميت حاكميت به عنوان 

پس امنيت به عنوان مهمترين جزء نظم عمومي در سه . يت بنيادين آن حاكميت معنا مي گردداولو
  :رويكرد زير قابل بررسي است

 .در رويكرد پوزيتيويستي، امنيت را مي توان منحصر به حاكميت صوري قانون موضوعه دانست - 1
 .يرددر رويكرد ليبراليستي، امنيت در قالب انديشه هاي فردگرايانه معنا مي گ - 2
اگرچه در اين . در رويكرد رئاليستي، امنيت انطباق بيشتري با مفهوم حاكميت ماهوي قانون دارد - 3

 .رويكرد همه چيز قانون نيست و عدالت، فرهنگ و اخالق نيز جايگاه قابل توجهي دارند
ئله نظم بدين ترتيب اين مطالعه، يك مطالعه ي اكتشافي است و نظر به اينكه در حقوق ايران كمتر به مس

اگرچه به نظم عمومي . عمومي و عناصر آن پرداخته شده، سابقه اي از را نمي توان در حقوق ايران يافت
در قوانين و متون حقوقي بسيار استناد مي شود و با همين استدالل كوتاه قراردادها فسخ و يا قانونگذار 

 فرض مطالعه بر بومي بودن نهاد نظم به ويژه آنكه. اقدام به جرم انگاري يا تشديد مجازات ها مي كند
عمومي است كه از عناصر مشتركي در سطح بين المللي بهره نمي برد و به ديگر بيان جزء مفاهيم جهان 

  . شمول حقوقي نيست
در اين مقاله نگارندگان با تحليل مباني و اصول نظم عمومي، جايگاه امنيت را نسبت به ساير عناصر نظم 

  .كند هاي امنيت بيان و تحليل مي يد و نظريات موجود را در مورد كاوشنما عمومي بررسي مي

                                   
   و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتيپژوهشگر ارشد كرسي حقوق بشر، صلح 1
  استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 2
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  امنيت انساني و توسعه با تأكيد بر توسعه پايدار
  

  1احمد عمرزاده
  

اگر بخواهيم تعريفي از توسعه پايدار داشته باشيم مي توان آنرا در ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست خالصه كـرد و                       
در  آنـرا بررسـي كـرد ،         ري در منابع طبيعي، پايداري سياسي، پايـداري اجتمـاعي و پايـداري اقتـصادي              پايدااز چهار جنبه    

هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجـه     حقيقت توسعه پايدار تنها بر جنبه زيست محيطي اتفاقي تمركز ندارد بلكه به جنبه             
بسياري از برنامه هـاي توسـعه    الزم به ذكر است كه .توسعه پايدار محل تالقي جامعه، اقتصاد و محيط زيست است . كند  مي

هاي درونـي در ايـن برنامـه           همچنان شاهد تعارض    و فاقد انسجام دروني قابل توجهي است     پايدار در رابطه با امينت انساني       
در تعامـل   هاي امـور اجتمـاعي و از سـوي ديگـر              اين ناهماهنگي را از سويي در رابطه فيمابين مجموعة برنامه         . خواهيم بود 

 اصـولي فراگيـر     فرا ملي در رابطه بـا امنيـت انـساني يـا           هاي    سياست. توان مالحظه كرد    هاي اقتصادي و اجتماعي مي      برنامه
 باعث و  .رسانند  به تحقق توسعه متوازن و پايدار ياري مي      ها   سياستگير  ر د هستند كه به عنوان محورهاي كليدي در كنار         

امنيت و ميزان آن براي تمام نظامهـاي سياسـي و           . خواهند بود ن ابزار ارتقاي رشد و توسعه       جايگاه عدالت اجتماعي به عنوا    
شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادي ، اجتماعي و نوع ايدئولوژي ، از مهمترين و با اولويت ترين مسايل بـه شـمار                        

اساسي مردم مطرح است و بي ترديد هيچ عنصري        مقوله امنيت به مثابه يك آرمان و واقعيت بعنوان يكي از حقوق             . مي آيد 
براي پيشرفت ، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه 

به طـور اصـولي انـسان بـراي         . نبوده و توسعه اجتماعي ، خالقيت و فعاليت  ارزشمند بدون امنيت امكان پذير نخواهد بود                 
رسيدن به اهداف واالي انساني بعد از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به وجود امنيت و احـساس امنيـت دارد و در ايـن                        

برخي از كارشناسان احـساس امنيـت را در يـك جامعـه ، مهمتـر از      . ميان مهم تر از امنيت ، موضوع احساس امنيت است     
جامعه اي امنيت  از لحاظ انتظامي و پليس وجود داشته باشد ، امـا فـرد                 وجود امنيت در آن مي دانند زيرا ممكن است در           

احساس امنيت نكند به عبارت ديگر ، موضوع امنيت از فرد شروع و به خانواده جامعه و در نهايت نظام بين المللي ختم مي                        
زايش امنيت انساني در يك سطح      تامين و احساس امنيت فردي در درجه اول به فرد باز مي گردد بنابراين بهبود و اف                . شود  

. بر سطوح ديگر نيز اثر مثبت دارد ، همچنان كه تهديد امنيت انساني در يك سطح ، ساير سطوح را نيز تهديد خواهد كرد                         
و محـيط   مثالً امنيت بوسيله تسليحات به سمت امنيت از طريق توسعه انساني و از امنيت قلمرو مرزي و امنيت غذا و كـار                       

 سطح تهديدات فردي ، محلي ، ملي ، منطقـه اي و  5امنيت انساني در هر كشور به طور همزمان در    . پيدا كند زيست تغيير   
تـوان در، امنيـت اقتـصادي، امنيـت غـذايي،             ابطه با توسعه پايدار را مي     رجهاني تقسيم مي شود و اجزاي امنيت انساني در          

 منابع تهديد امنيت .  امنيت جمعي و امنيت سياسي دانستامنيت سالمتي و بهداشت، امنيت زيست محيطي، امنيت فردي،
تـوان اشـاره      نيز در ابتدا محلي و سپس جهاني هستند كه در اين زمينه به هفت دسته زيـر مـي                  و تاثير آن بر توسعه پايدار       

  :كرد
 . خش عموميهاي ايمني با تأمين مالي ب ثباتي شغلي و نبود شبكه نبود شغل مولد، بي: تهديدات امنيت اقتصادي •
  .نبود برخورداري از خوراك، دسترسي ناكافي به منابع، كار و درآمدهاي مطمئن: تهديدات امنيت غذايي •
هاي تهديدكننده حيات، نبود آب آشاميدني سـالم،          هاي مسري و انگلي، بيماري      بيماري: تهديدات امنيت سالمتي   •

 .هاي سالمتي آلودگي هوا، عدم دسترسي به تسهيالت و مراقبت
 .جرايم خشن، ترافيك مواد مخدر، خشونت و سوءاستفاده از زنان و كودكان: تهديدات امنيت فردي •

                                   
  معاونت اجتماعي فرماندهي نيروي انتظامي خراسان جنوبي 1
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زايـي،   كاهش دسترسي بـه آب، آلـودگي آب، كـاهش اراضـي حاصـلخيز، بيابـان       : تهديدات امنيت زيست محيطي    •
 زدايي، آلودگي هوا، بالياي طبيعي جنگل

كشي و  هاي سنتي، تبعيض و تضاد قومي، نسل ها و فرهنگ   زبانفروپاشي خانواده، نابودي    : تهديدات امنيت جمعي   •
 .پاكسازي قومي

 .گري فشارهاي حكومتي، خشونت نظام وار عليه حقوق انساني و نظامي: تهديدات امنيت سياسي •
در امنيت انساني را نبايد با توسعه انساني يكسان انگاشت، توسعه انساني به مفهوم گـسترش دايـره انتخـاب انـساني اسـت،           

هاي خود را با ايمني و آزادي تجربـه كننـد و بـه نـسبت                  حالي كه امنيت انساني به اين معني است كه افراد بتوانند انتخاب           
دار، تعريـف دوبـاره    تـر و مـسأله   هاي هشداردهنده اوليه، تمركز بر مناطق ناامن مراقبت از امنيت انساني نيازمند توسعه نظام     

تـر از     مللي، ايجاد و تقويت دانش جديد علوم اجتماعي مقوم مباحث امنيت انـساني و مهـم               ال  هاي سياست ملي و بين      اولويت
 است و اولين گام براي تهيه شاخص امنيت انساني تهيه نقشه انواع خشونت اسـت              ) HSI(همه تهيه شاخص امنيت انساني      

  :كه به آن اشاره مي گردد
يعنـي  . ه امنيت انـسان وجـود دارد كـه دولـت متـولي آن اسـت               خشن اما عمدي نسبت ب      هاي غير   كه؛ برخي تهديد    اول اين 
و يـا  ) UNDP(ملـل    ي انـساني سـازمان      ي توسـعه    هاي حقوق بـشري كـه در گـزارش سـاليانه            ي وسيعي از خشونت     دسته

هاي سـاختاري داريـم كـه يـك گـروه       دوم؛ ما خشونت .المللي آورده شده است بشر و يا عفو بين بان حقوق هاي ديده   گزارش
پوسـتان و يـا عليـه اكثـر           كارگيري خشونت اقليت سفيدپوستان عليـه سـياه         مثل به . برد  كار مي   ماعي عليه گروه ديگر به    اجت

اكنون هم جريان  ها در مناطق اشغالي كه هم ي آپارتايد يا يهوديان عليه فلسطيني جنوبي در دوره ها در آفريقاي پوست  رنگين
اگرچه متأسفانه اين مورد، با خشونت مستقيم فيزيكي      . گيرد  بندي قرار مي    ين دسته ظلم و ستم مردان بر زنان هم در ا        . دارد

جهـاني و در   ي نظم گران در صحنه    نظر بعضي از تحليل     سوم؛ نوع خشونت ساختاري است كه به       .مانند تجاوز هم همراه است    
 كـه محروميـت نـسبي بـراي مـردم      گيرد يا در قالب جهاني شـدن   حاشيه شكل مي-قالب امپرياليسم و در مناسبات مركز  

در . انگيـز اسـت    وجود دارد كه بعضي از آنـان مطمئنـاً رقـت          "طبيعت"چهارم؛ تهديداتي از جانب      .كند  سوم توليد مي    جهان
  .گير آنان شده است  دامن"ايدز"اند، عوامل سياسي و اجتماعي مثل مورد  جاهايي هم كه با اين باليا مواجه نبوده

كال خشونت ساختاري به عنوان يك موضوع امنيتي نگاه كرد؟ اين از موارد خشونت عليه انسان است كـه                   آيا بايد به اين اش    
ي مطالعـات     ها دارد، يعني چندان ربطي به تحليل در حوزه          تر در مورد آن بحث شد و بستگي به انتخاب سياسي دولت             پيش

ها   آنچه كه ذكر گرديد مي توان گفت كه اگرچه جنگ         امنيتي ندارد، بلكه صرفاً يك امر دولتي و سياسي است پس براساس             
هـاي ضـعيف،      در دولـت  . بار نيز شايع خواهد شد      تري خواهند يافت و نزاع خشونت       تر خواهند شد، اما گسترش بيش       كوچك

.  خواهـد شـد  "خـصوصي "طـور سـاده    قومي و گروهي افزايش يافته و امنيت به هاي ميان جرم و جنايات معمولي و درگيري    
كنند تا امور را بـه دسـت خـود بگيرنـد و در      كه دولت قادر به تأمين نظم و قانون نباشد، مردم تمايل پيدا مي    و زماني جايي  

آينـد   هايي درمـي    كه به عضويت شركت     افتند يا اين    فكر مسلح شدن مي     راستاي محافظت از خود، خانواده و اموال خويش، به        
ي  هاي سبك در ميان مـردم شـده و در مرحلـه    ين چرخه، باعث توزيع سالحا.. كنند كه خدمات امنيت خصوصي را ارايه مي 

  .شود تري مي بعد باعث توليد خشونت بيش
اين تفسير از امنيت اساساً منابع تهديد امنيت را در قدرت           . شود  در بعضي از تعابير امنيت در اصل به امنيت ملي تفسير مي           

كند   ه از تهديدات و خطرات اقتصادي، زيست محيطي و فرهنگي غفلت مي           بيند، در حالي ك     ها مي   تخريب نظامي ساير دولت   
در رويكرد جديد، امنيت انـساني،      . گيرد  كه در اين رويكرد، امنيت و رفاه دولت و حكومت محور قرار مي              تر از همه اين     و مهم 

شود، تنش قومي است كه       يابد، شغلي است كه از دست داده نمي         ميرد، بيماريي است كه گسترس نمي       كودكي است كه نمي   
  .گيرد  شود، مخالفتي است كه به آرامي صورت مي به خشونت منجر نمي
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  زبان و نقش آن در شكل گيري تروريسم
  

  1مينا رياسي
  2دكتر علي اكبر سام خانياني

  
بررسي تاريخ ملل گواه ايـن ادعـا سـت كـه بهـره بـرداري از جـو رعـب و           . تروريسم پديده جديدي نيست   

ايـن  . از ترور همواره جزئي از سازوكارهاي غير انساني بشر در ادوار گذشته تاريخ بوده اسـت               وحشت ناشي   
سازوكار گاه ابزار تحكيم حكام ستمگر، گاه صداي اعتـراض سـتمديدگان آزادي خـواه و گـاه فريـاد شـوم                      

  . جهان خواران جنايت پيشه بوده است
واقع شده است؛ امـا نبايـد ايـن واقعيـت را از نظـر دور                اهميت مبارزه با تروريسم بارها و بارها مورد تاكيد          

اگـر  . داشت كه يافتن راهي درست و مناسب براي مبارزه عليه تروريسم از اهميت بيشتري برخوردار اسـت            
بخواهيم به شكلي درست و منطقي بر عليه اين پديده وارد عمل شويم در گام نخست مي بايست شناخت                   

م؛ رسيدن بـه ايـن شـناخت در گـرو ارائـه تعريـف نـسبتأ جـامعي از امـر             نسبتأ معقولي از آن بدست آوري     
تروريسم است، اما آنچه بيش از هر چيز ديگري ما را در نيل به اين تعريف دچار مشكل سـاخته تغييـرات                      

  .ژرف و عميق در صحنه جهاني و متعاقب آن ظهور چهره هاي جديدي از تروريسم است 
 هاي جديد تروريسم ما را بيش از پيش به اين باور نزديـك مـي سـازد                  تولد اشكال گوناگون و ظهور چهره     

بنابراين بر آن شديم تا با تكيه براين ويژگي و با محور قـرار دادن               . كه طبيعت تروريسم تعريف ناپذير است     
ماحصل تحقيـق و    . وجوه اشتراكي منبعث از تعاريف مربوط به تروريسم تعريف تازه اي از آن را ارائه دهيم               

وهش انجام شده معرفي شكل جديدي از تروريسم است كه در فرآيند اجراي آن زبـان بـه عنـوان يـك                      پژ
  .عنصر كليدي و بسيار حياتي ايفاي نقش مي كند

                                   
  كارشناس زبان 1
  رسي دانشگاه بيرجنداستاديار گروه زبان و ادبيات فا 2
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 ي انسانتي در راه تحقق امني سديفري كميبهام مفاها
  راني در ااني بيزادآ بر حق ديبا تاك

  
  1يروح اهللا محمد

  2محموديشكراهللا 
  
 كنند نسبت بـه حفـظ       ي م ستي كه ز  ين افراد در اجتماع   آ كه بر اساس     ي خاطر ناني عبارت از اطم   تيامن

 از انـسان نـوع بـشر        منظـور .  نداشته باشند  ي وهراس مي خود ب  ي و معنو  ي و حقوق ماد   تيثيح مال و ،  جان
 صـرف نظـر از هـر    ي هر شخصيعني ي انسانتي امنني ابنابر.است دهيرنگ و نژاد و عق  ،  صرف نظر از جنس   

 ي بتواند حقـوق اساسـ  ياود به دور از هرگونه ترس و واهمه ودنش در جامعه خ   ب به عنوان انسان     ينوع تعلق 
،  جـان  تي از جمله امن   يفطر  و يحقوق اساس  از   يعي گستره وس  ي انسان تي امن . خود را اعمال كند    يعيوطب
 ي سـع  يعـ ي حقوق طب  ني ا اني از م  .ردي گ ي و مطبوعات را در بر م      دهي عق اني ب يزادآ نيبرو و همچن  آ و مال

 به موجب ان افراد بتوانند      كه يت از حق   عبار يزاد آ .مي بپرداز اني ب يزادآ حق   ي است كه به بررس    نيما بر ا  
  و   شهيـ  كه انـسان بتوانـد اند      ني ا يعني اني ب يزادآ.  خود را به كار اندازند     يعي طب يها يياناواستعدادها و ت  

بايـد تـصريح    امـا    . قرار گرفته است   دي كشورها مورد تاك   ي اساس ني حق در قوان   ني كند ا  انياعتقاد خود را ب   
 در  يي هـا  تي حق محـدود   ني ا ي نشده بلكه برا   رفتهي به طور مطلق بذ    اني ب يازاد ،ي كشور چيدر ه  كرد كه 

 را دچـار بحـران      ي اخالق اجتماع  اي يوم حق نظم عم   نيكه استفاده از ا   ورت  ص نينظر گرفته شده است بد    
 يفـر ي ك نيدر قـوان   . شـود  ي ظـاهرم  يفـر ي ك ني ها در قوان   تي محدود ني ا ني محدود شود و تضم    ديكند با 

 افترا  ني مربوط به توه   يفري به طرق مختلف محدود شده از جمله مقررات ك         اني ب يزاد آ زي ن رانيكشور ما ا  
 ني ها به طور روشن و شـفاف در قـوان          تي محدود ني ا ديا نب اير آ  كه  است ني ا ي سوال اصل  ي ول .بينشر اكاذ 

سـدي   ي اذهـان عمـوم  شي تشو وياسي جرم س،ي مانند جاسوس   مبهم ني قوان وجودآيا   ؟ شوند اني ب يفريك
   ؟ گذاردي باز نمي اعمال نظر شخصي نهي و دست دادرسان در زم؟ستي ناني بيزاد آبرابر

                                   
  ارشد علوم سياسيكارشناس  1
 كارشناس ارشد حقوق 2
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  تأثير جهاني شدن بر امنيت انساني
 

 1دكتر محمود جاللي

  2صفورا بني نجاريان
  

بحث امنيـت    ،در عصر جهاني شدن   همچنين  .  است دهه هاي اخير  جهاني شدن بي شك اصطالح متداول       
 . براي رشته هاي مختلف علوم انساني تبـديل شـده اسـت            به يكي از مهم ترين موضوعات     در ابعاد مختلف    

. در حـال وقـوع اسـت    نـشان دهنـد كـه پديـد ه اي ژرف     درصدندانديشمندان با به كاربردن اين اصطالح      
 بدون اين كه فرمول پذيرفتـه شـده اي بـراي     دده مي شو  يت ها زير عنوان جهاني شدن آور      بسياري از فعال  

افـزايش تعـاريف     استدالل مـي كنـد    » جميز ان روزنا  «لي همان گونه كه      و .اين مفهوم به وجود آمده باشد     
 نشانگر آغـاز  ،گمي برخاسته از ناداني باشدرتاب سرد گوناگون و بي قاعده از جهاني شدن بيش از آن كه از    

 و جستجوي خستگي ناپذير بـراي يـافتن راه هـاي تـازه فهـم             »هستي شناسانه «يك مرحله از تغيير ژرف      
كاربرد اين واژه در زمينه هاي گونـاگون نـشانگر فهـم مـشترك از                بنابراين   .]4[تاخته اس شنپديده هاي نا  

گيدنز معتقد است جهت گيـري      . دگرگوني ژرفي است كه كليه جنبه هاي زندگي بشر را در برگرفته است            
ي  را پديـده اي مثبـت تلقـ   »ايش سريع در اجماع و پايه گذاري فرهنگ جهاني      زفا « شدن به سوي     يجهان

 عقيده دارد كه جهاني شدن شامل تراكم دنيا به عنوان يـك كـل و از طـرف ديگـر افـزايش                       يو. مي كند 
 نوعي توازن و يكپارچگي همـراه اسـت و بـا            ااين امر ب  . سريع در اجماع و پايه گذاري فرهنگ جهاني است        
جهاني شـدن بـا     .  دنيا به عنوان كلي متجلي مي شود       ،تشكيل همزمان در سازمان ها و تجربه هاي زندگي        

 اگرچـه عـده اي در محافـل سياسـي غـرب       ،ع پيوسـته اسـت    وقـو مشاركت تمامي مذاهب و تمدن ها بـه         
روند جهاني  . معتقدند كه جهاني شدن شكلي از اشكال غربي شدن است و نماد تحقيرآميزي براي آنهاست              

وابـستگي اقتـصادي بـين       وادار به همكاري گسترده اي ساخته اسـت و            را شدن و ادغام اقتصادي، كشورها    
 نتيجة چنين وضعيتي آن است كه براي به دست آوردن نيروي انـساني توليـد                .ها افزايش يافته است    ملت
 از ايـن    . سرزمين هاي حاصلخيز يا منابع مهم اقتصادي، همانند گذشته جنگ صورت نخواهدگرفت            ه،كنند

هـاي جديـد و پيـشرفته        نكه تكنولـوژي  باتوجه به اي  . كرده است   صلح افزايش چشمگيري پيدا    لرو پتانسي 
ده اي جهاني گرديده است، اقتصاد مبتني بر دانش         نهم آن به صورت فزاي    س و   هشد ان دانش ب   عمدتاً بر پاية  

عـالوه بـر     .هايي را در توسعة اقتصادي براي بسياري از كشورها و مناطق بوجـود آؤرد              نيز مي تواند جهش   
هـا نيـز     هاي خود، افراد و گـروه      ن جريان اطالعات در داخل مرز     هاي مستبد در كنترل كرد     ناتواني دولت 

خواهند توانست بدون مراجعه به دولت و در سطحي كه تا به حـال تـصور ناپـذير بـود داراي ارتبـاط بـين          
 .]1[خواهـد داشـت   يـسم را بـه دنبـال        ل يكپارچة اصـالحات جهـاني، توسـعة پلورا         شبكة زيرا   .المللي شوند 

رسـانه اي،    به كمك سيستم هاي چنـد     وزشي جهاني شدن عقيده بر اينست كه        هاي آم  درخصوص فرصت 

                                   

   dm_jalali@yahoo.com :استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان. 1
  نشگاه اصفهان و استاد دانشگاه و حوزهكارشناس ارشد روابط بين الملل دا.2
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ي كامپيوتري و ديگر ابزارهاي تازه آموزشي دستاوردهاي آموزشي بسيار غني تـر خواهـد شـد و                  زشبيه سا 
هاي جهاني خواهيم بود كه دانشجويان استادان و پژوهشگران را از سراسـر جهـان،      شاهد پيدايش دانشگاه  

هاي ماهواره اي و ديگر امكانات ارتبـاطي، بـه هـم متـصل                از شبكه هاي كامپيوتري و تلويزيون      استفاده با
 .]3[ دسترسي به اطالعات و دانش و فن آوري براي همگان ميسر است            هدر دنياي جهاني شد   . خواهند كرد 

هـاني شـدن    آن بتوان مفاهيم را در عصر ج         نكتة حائز اهميت شناخت درست واقعيات است كه تا در ساية          
 همزمان جهاني شدن چالـشي      همچنين .به خوبي درك كرد و نيز سعي در اينگونه مفهوم سازي ها داشت            

هـا، بـه     و سلطه يك فرهنگ داراي امكانات بيـشتر بـر سـاير فرهنـگ         ،ها است به دليل محو همة فرهنگ     
 تحميل فرهنگ   هاي ملي در فرهنگ مسلط جهاني،       فرهنگ دغامهاي ضعيف به دليل ا     حاشيه راندن ملت  

ها با هدف قراردادن سرمايه ملي و فرهنگـي كـشورهاي            نانساشي هاي خاص و قدرتمندان بر ديگران        مو  
 دليل موضع    به ها و خط و مشي صاحبان قدرت، تهديد صلح و ثبات جهاني            در حال توسعه، تحميل ارزش    

حـال توسـعه، تهديـد       درهاي بزرگ، افزايش شكاف ميان كـشورهاي توسـعه يافتـه و              فزون طلبانه قدرت  
غربـي شـدن و نهايتـاً طـرح جديـد اسـتعمار و نمونـه بـارز                      تهديـد كننـدة    ردهاي بومي در فراگ    فرهنگ
  .رنوين مي باشداستعما

ها و تهديدات، كشورهايي موفق خواهند شد كـه خـود را بـا             باتوجه به تبعات جهاني شدن در بعد فرصت       
دن مكاني مناسب تهديدات را به فرصت تبديل نماينـد كنـار            حركت جهاني شدن مطابقت داده و با پيداكر       

كشيدن خود از روند جهاني شدن نيز به هيچ وجه به معناي مصون ماندن از اثرات سـوء آن نيـست بلكـه                       
 فـضاي   يبه تعبير . برعكس مي بايد ابتكار عمل را در زمينه هاي مختلف در دست گرفت و مشاركت نمود               

پس بايد از   . كرد اهي است كه در صورت عدم دسترسي به آن فضاي ما را اشغال خواهد             يتنجهاني شدن ال  
ر بـه عمـل     تها استفاده بيـش    ها را محدود و از فرصت      حالت انفعال بيرون آمده و با مشاركت بيشتر تهديد        

  .]2[آورد
 ،... حقوقي و     گفتمان مسلط در ادبيات علوم اجتماعي، سياسي و         عنوان  به ، جهاني شدن  ،در شرايط كنوني  

اين قابليت را پيدا كرده است تا در حوزه هاي مختلف مطالعاتي به منزله متغير مـستقل و تـأثير گـذار بـر           
با توجـه بـه     است   لذا تحقيق حاضر درصدد   . ديگر مفاهيم كليدي رشته هاي مزبور مورد مطالعه قرار گيرد         

بـي   .بررسي نمايد  فرهنگي، سياسي و  حقوقي       اهميت موضوع ارتباط آن را با مقوله امنيت انساني در ابعاد          
ها مهم تر از     ترديد هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه و هم چنين شكوفايي استعداد              

عنصر امنيت و تأمين آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي، خالقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيـت                  
ي انسان براي رسيدن به اهداف واالي انساني بعـد از بـرآوردن نيازهـاي               به طور كل   .امكان پذير نخواهد بود   

درگيـري بـين    كـه در آن     » امنيـت  «مفهـومي از  . فيزيولوژيكي نياز به وجود امنيت و احساس امنيت دارد        
 هـاي   سـالح  دسترسـي بـه      كشورها و تهديد مرزها تداعي مي شد و مردم براي تـأمين امنيـت بـه دنبـال                 

در جنـگ   از امنيـت    صـرفاً   امني   براي اكثر مردم امروزه احساس نا     . رنگ باخته است   هامروز بودند   بيشتري
امنيت محيط زيـست، امنيـت      شغل؛ آموزش و پرورش،     بهداشت و سالمت،    در  ناشي نمي شود بلكه امنيت      

امنيت انساني در هر    . حياتي گشته است  در برابر خشونت و جنايت براي امنيت انسان در تمام نقاط جهان             
ور به طور همزمان در سطوح مختلف فردي، محلي، ملي، منطقه اي و جهاني قابل تقـسيم و تجزيـه و                     كش
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مـشكالت سـطوح     هر يك از سطوح نه تنها مشكالت و مسائل مربوط به خود را دارد بلكه به               . تحليل است 
 بيـان ديگـر     به. در نتيجه وجود امنيت در يك سطح بر سطوح ديگر نيز اثر دارد            . ديگر هم مربوط مي شود    

مي توان گفت كه امنيت انساني در ابعـاد امنيـت اقتـصادي، محـيط زيـست، سياسـي، حقـوقي، غـذايي،                       
 . پيدا كرده استبهداشتي و امنيت ارتباطات گسترش 

 استراتژيست ها و كارشناسـان علـوم سياسـي همگـي بـه دنبـال                ، جغرافي دانان  ،از مردم شناسان  بنابراين  
 . شدن و امنيت خاصه امنيت انساني هـستند        يحوه تعامل بين دو پديدده جهان     فراهم آوردن بستري براي ن    

  ملّـي و    كه براي تأمين امنيت مجموعه اي از افراد، گـروه هـا و سـازمان هـاي                 استين  اآن چه مهم است     
فراملي و دولت ها نقش دارند و با تأكيد بر اين نكته كه ابعاد نظامي، سرزميني، اقتصادي و تجاري امنيـت                     

 چنان معتبر است در دهه آينده بعد ارتباطي امنيت نقش بيشتري را در برقـراري امنيـت و در نهايـت                      هم
 .امنيت بين المللي ايفا خواهد كرد

شناخته شده بين المللي در برابر امواج تبليغاتي و پيـام هـاي       ملي  جهاني شدن باعث بي اعتباري مرزهاي       
وضـعيتي   .ها در عرصه بين المللي را موجب شده اسـت         وسيع ارتباطي، كم رنگ شدن نقش كشور و ملت          

موضـوع سيـستم و سـاختار سياسـي         جهاني شـدن    . كه بر شاخص هاي امنيتي جوامع تأثير گذاشته است        
متحـول  مي توانـد    جوامع، حاكميت، مشروعيت، هويت، قوميت و به طور كلي فرهنگ و سياست جامعه را               

لـذا داشـتن يـك اسـتراتژي         .ي آن را غيـر ممكـن سـازد         و امنيت يك جامعه را مخدوش و حتي بقا         سازد
 مـي توانـد در       فـن آوري   صحيح امنيت فاصله امنيت انساني در مواجه با جهـاني شـدن و بهـره منـدي از                 
  .افزايش اقتدار و قدرت دولت ها در ابعاد مختلف امنيت نقش مؤثري را ايفا كند

  
  منابع
 سياسـي و اقتـصادي آن، اطالعـات سياسـي     گيهـاي ژه ويـ و ، جهاني شـدن    )1382(اكبريان، رضا  .1

  95. ، ص195-196اقتصادي، شماره 
، فرايند جهاني شدن و فراگـشت جامعـه ايـران، فـصلنامه مطالعـات      )1380(تاجيك، محمد رضا،     .2

  318. ، ص3راهبردي، سال چهارم شماره 
ادي، شماره  ، جهاني شدن و مرگ زبان ها، مجله اطالعات سياسي اقتص          )1382(جاويدي، شهروز،    .3

  138. ، ص194-193
. ، جهان آشوب زده، ترجمه طيب، عليرضا، تهران، مطالعات راهبـردي، ص        )1382(روزنا، جيمز ان،   .4

102  
  


