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پس از مرگ منصور

ــــــــــسرمقاله

افغانستان نیازمند توجه به
زیربناهای اقتصادی
حفیظ اهلل زکی
یکی از مســایلی که در پانزده سال گذشــته مورد غفلت و بی
توجهی قرار گرفتــه بود ،تمرکز روی پروژه هــای زیربنایی در
کشور بود .کمک های جامعه جهانی اغلب در امورات عام المنفعه
به مصرف می رســید و با دهها برابر هزینه واقعی به بهره برداری
سپرده می شد.
توجه به نیازمندی های اولیه و ضروری مردم ،البته در کشورهای
پــس از جنگ یک امر حتمی و الزمی به شــمار می آید؛ اما این
مسأله هرگز به معنای فراموشی پروژه های کالن ملی و غفلت از
امورات اساسی و زیربنایی در کشور نیست .متأسفانه در سالهای
گذشته نه حکومت و نه کشورهای کمک کننده ،عالقمندی برای
اجرای پروژه های پرهزینه؛ اما اساســی و مؤثر نشــان ندادند.
کارگزاران حکومت و مؤسسات مربوط به کشورهای کمک کننده
منافع شان را در انجام پروژه های خورد و کم هزینه تر می دیدند.
ایــن پروژه ها هم در معرض دید عمومــی قرار می گرفتند و هم
زودتر به بهره برداری ســپرده می شدند و این از نظر تبلیغاتی و
ارضای افکار عمومی به مراتب نسبت به پروژه های بزرگ مناسب
تر بوده و نظارت براین پروژه ها نیز دشوارتر می شد.
سیاســت های نادرســت در مورد مصرف کمک ها سبب شد که
حدود هفتاد در صد آنها در چرخه فساد ،اختالس و خواست های
منفعت جویانه افراد ،نهادها و مؤسسات خارجی هدر رود .برنامه
های بازسازی در افغانستان به صورت بسیار ناهماهنگ ،پراکنده
و ناقص به پیش رفته اســت .این ناهماهنگی در ســایه فقدان
اســتراتژی مؤثر اقتصادی ضربات بزرگ و جبران ناپذیری را به
روند بازسازی کشــور وارد کرد و مؤثریت برنامه های بازسازی را
در بهبود زندگی مردم ،تأمین امنیت و رشد اقتصادی کشور تاحد
زیادی کاهش داد.
باخروج نیروهای خارجی از کشور در پایان سال  2014و به دنبال
آن کاهش حجم کمک هــا ،یکباره مردم در پرتگاه فقر و بیکاری
قرار گرفت .میلیاردها دالر کمک های جامعه جهانی نتوانست حتا
برای یکسال زندگی مردم افغانستان را در حالت نورمال نگهدارد.
اقتصاد مردم به کمک ها و مصرف های روزمره خارجی ها وابسته
بود و از این جهت با خروج خارجی ها از یک طرفی کار و بار مردم
لطمه دید و از سویی میزان درآمد آنها کاهش پیدا کرد.
ما در پانزده سال گذشــته فرصت های زیادی را از دست دادیم.
ما از کمک های خارجی برای توســعه کشور و بازسازی و نوسازی
زیربناهای اقتصادی بهره برده نتوانستیم .افغانستان مانند پانزده
ســال قبل نیازمند کمک های خارجی اســت؛ اما حاال همه می
دانیم که کمک های خارجی مانند گذشــته بی حساب و کتاب به
افغانستان داده نمی شــود .افغانستان باید در سال های آینده از
یک طرف تالش کند تا توجه جامعه جهانی را به ادامه کمک های
اقتصادی به افغانســتان جلب نماید و از طرف دیگر سعی کند تا
در پرتو سیاست های مؤثر اقتصادی و تکیه کردن به امورات زیر
بنایی ،از وابستگی کشور به کمک های خارجی بکاهد.
نقطه امید در این زمینه این است که در حال حاضر جامعه جهانی
نیز از پروژه های کالن اقتصادی در افغانســتان حمایت می کند و
این مســأله فرصت دیگری را برای حکومت افغانستان فراهم می
سازد تا وضعیت فالکت بار اقتصادی در کشور را به صورت اساسی
مورد توجه قرار دهد.
سیاســت های شــفاف و مؤثر اقتصــادی ،مبارزه با فســاد و
حکومتداری ســالم ،پیش شرط های رســیدن به اهداف بزرگ
اقتصادی را تشــکیل می دهد .تا زمانی که فساد از ادارات دولتی
برچیده نشود و حکومت سالم بر مبنای منافع ملی به وجود نیاید،
توسعه اقتصادی و حرکت تدریجی و دوامدار افغانستان به سوی
خود اتکایی دشوار و حتا ناممکن خواهد بود.
افغانستان عالوه بر کمک های خارجی دارای ظرفیت های بالقوه
عظیم اقتصادی اســت که استفاده درست از ظرفیت های موجود
می تواند مسیر شــکوفایی اقتصادی را برای مردم کشور هموار
سازد .اســتخراج معادن و تدوین استراتژی دقیق برای مهار آب
های کشور و تقویت نقش دهلیز عبوری افغانستان برای گسترش
همکاری های تجاری در منطقه ،بدون شک به آوردن امنیت ،ثبات
و رشد اقتصادی در کشور کمک خواهند کرد.

روز شــنبه ،وزارت دفــاع ایاالت متحده
آمریکا ،پنتاگون بیانیهایی مهمی را منتشر
نمود .در بیانیه آمده بــود« :امروز ،وزارت
دفــاع در یک حمله هوایــی ،مال منصور،
رهبر گروه طالبان را هــدف قرار داد» .در
این بیانیه کشته شــدن او را تأیید نکرده
بــود .در پی آن ،ارگ ریاســت جمهوری،
ریاست اجرائیه ،ریاســت عمومی امنیت
ملی و وزارت امور داخله افغانســتان حمله
هوایی بر موتر حامل منصور را تأیید نمودند.
ریاست عمومی امنیت ملی تنها نهادی بود
که کشته شدن منصور را در همان اعالمیه
اولی خود تأیید نمــود .باراک اوباما ،رئیس
جمهور ایــاالت متحده آمریکا نیز این خبر
را تأیید کرد .سرنوشت گروه طالبان پس از
منصور چه خواهد شد؟ آیا شورای رهبری
گروه طالبان قادر به حفظ گروه خواهد بود؟
آیا رقابتهای درونی بر سر جانشینی منجر
به تنش در درون این گروه نخواهد شد؟
مال اختر منصور جانشــین مال محمد عمر،
موســس و رهبر گروه طالبان شد .منصور
از همان آغاز با مشــکل مشروعیت مواجه
بود .خانــواده مال عمر تا ماهها از بیعت با او
ابا ورزید .مال رسول یکی از فرماندهان گروه
طالبان از جریان اصلــی گروه طالبان جدا
شد .منصور برای انسجام گروه طالبان تالش
های زیادی نمود .اما ،تــاش های او تنها
منجر به بیعت پسر و برادر مال عمر با او شد.
با مال رســول جنگید .با این حال ،او تنها با
دو دستگی گروه طالبان و فقدان مشروعیت
مواجه نبود .در خارج از گروه طالبان داعش
خطری جدی برای فعالیتهای او محسوب
می شد .او با گروه داعش نیز جنگید .داعش
به گونهای رقیب جدی او محسوب می شد.
در کنار جنگ با مال رسول و گروه داعش با
نیروهای امنیتی افغانستان نیز جنگید.
از زمانی که او رهبــر گروه طالبان انتخاب
شده بود حمالت گروه طالبان شدت یافته
بود .شــهر قندوز را از کنتــرل نیروهای
امنیتی افغانستان خارج کرد .بیش از شصت
درصد خاک والیت هلمند را تصاحب کرد.
حمالت انتحاری و انفجاری خود را به صورت
مانند امنيت غذايي و يــا امنيت در مقابل
بعضی امراض مهلــک و غير قابل عالج که
حيات انســان را حتی در امن ترين جامعه
نيز مورد تهديد قرار می دهد.
صاحب نظری ديگــری بنام الرونی مارتين
( )lurene Martinدر خصــوص تعريف
امنيــت می گويد کــه  »:امنيت عبارت از
تضمين رفاه آتی می باشــد» اين تعريف
گرچه بر مبنای يک نگرش وســيعتری از
امنيت صورت گرفته امــا اينکه آيا امنيت
بخودی خود بتواند باعث تضمين رفاه گردد
جای سوال است.اما در اين امر شکی وجود
ندارد که امنيت از الزمه های رفا می باشد.
جــان ئي.مــورز ( )John E.Morrzمی
گويد که امنيت عبارت از رهايي نســبی از
تهديدات زيان بخش می باشد  .هم چنان به
عقيده آرنولد ولفرز»»Arnold Wolfers
امنيت در معنای عينــی آن فقدان تهديد
نسبت به ارزشهای کسب شده و در معنای
ذهنی امنيت عبارت از فقــدان هراس از
اينکه ارزشهای مزبور مورد حمله قرارگيرد.
به همين قسم «دومينيک داويد» نيز تعريف
از امنيت ارايه کرده اســت که به عقيد وی
امنيت عبارت از»:ايجــاد فضايي که درآن
فرد يا جمعی خود شان را در وضعيت آسيب

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

رحیم حمیدی

چشمگیری گسترش بخشید .شاید بتوان
گفت که خونین حمالت گــروه طالبان در
دوران او انجام شد .اکنون او به رهبر پشین
خود پیوسته است .پس از او چه خواهد شد.
براســاس گزارشها ،اولین نشست شورای
رهبری گروه طالبان دایر شــده اســت.
گزارشهای از اجندای این نشســت وجود
ندارد .به احتمال زیاد مســئله اصلی برای
شــورای رهبری انتخاب رهبری بعدی این
گروه اســت .مال یعقوب ،پســر ارشد مال
محمد عمر ،رهبر پیشــین گــروه طالبان
و ســراج الدین حقانی ،پســر جاللالدین
حقانی نامزدان احتمالی گروه طالبان برای
پست رهبری اســت .تا هنوز نامی از افراد
دیگر برای نامزدی در پســت رهبری گروه
طالبان ارائه نشده اســت .بنابراین ،از هم
اکنون رقابت یعقوب و سراج بر سر تصاحب
رهبری گروه طالبان آغاز شده است.
زمانی که خبر مرگ مال عمر رسانهایی شد.
مال اختر منصور به عنــوان این رهبر این
گروه انتخاب شد .مال یعقوب از بیعت با او ابا
ورزید .یعقوب با بیعت نکردن با منصور در
واقع به دنبــال گرفتن رهبری گروه طالبان

بود .از ایــن جهت ،احتمال آن می رود که
یعقوب به صــورت جدی آمادگی تصاحب
رهبری گروه طالبــان را دارد .بزرگترین
امتیاز یعقوب برای تصاحب رهبری گروه
طالبان همان نســبت او با مال محمد عمر
اســت .او غیر از این امتیاز دیگری ندارد.
نه در میدان جنگ بوده اســت و نه تجربه
کافی در دیگر زمینه ها دارد .او حتی درک
درســت از جغرافیایی افغانستان ندارد.
فردی جوان است که بیشترین عمر خود را
در شهریار کراچی پاکستان گذرانده است.
در مقابل اما ،ســراجالدین حقانی تجربه
کافــی در جنگ بــا نیروهــای امنیتی
افغانســتان و نیروهای بین المللی دارد.
او پیچیدهتریــن حمالت را علیه نیروهای
امنیتی افغانســتان و نیروهای بین المللی
در افغانســتان انجام داده است .با شورای
رهبری گروه طالبان نیز آشــنایی دارد .به
عبارت دیگر ،روابط اجتماعی او با اعضای
ارشد گروه طالبان بهتر از مال یعقوب است.
در عین حال ،او با ســازمان استخبارات
پاکستان نیز رابطه دارد .همه این ها برگ
برنده برای ســراج الدین حقانی است .با

وجود ایــن دو نامزد احتمال گروه طالبان،
این گروه در انتخــاب رهبر جدید خود با
مشــکالت زیادی مواجه است .همان طور
که انتخاب منصور با مشکالت مواجه بود
انتخاب رهبر جدید نیز با دشــواری های
مواجه اســت .هیچ بعید نیست که رقابت
درونی بر سر پست رهبری این گروه منجر
به چند پارچگی این گروه شود.
با همه این ها ،این گروه سیاســت خود را
در قبال حکومت افغانستان تغییر نخواهد
داد .زیــرا ،به لحاظ مالــی هزینه جنگ
آنها تأمین اســت .بیش از  40درصد نیاز
مالی آنها را کشــت و چاقاق مواد مخدر
تشــکیل می دهد .بقیه نیازهای مالی این
گروه از طریق شبکه های مذهبی گسترده
در پاکستان و کشورهای عربی تأمین می
شود .شاید برخی کشورهای همسایه نیز
کمکهای مالی به این گروه نماید .بنابراین،
با وجود آن که دومین رهبر این گروه کشته
شده است اما ،ســخت و دشوار است که
تغییری در سیاست این گروه ایجاد شود.
در صورت که مال یعقوب رهبر گروه طالبان
شود او راه پدر را در پیش خواهد گرفت .او

مفهوم امنيت و ابعاد آن
قسمت دوم و پایانی

پذير احساس نمی کنند و تهديد متوجه آنها
نيست و فقط ابزار رفع تهديد در اختيار آنها
قرار می گيرد.چينن فضاي امنی را می توان
به کمک سياست های دفاعی و دفاع نظامی
ايجاد و يا تقويت کــرد( دومينيک:1385،
ص .)1هم چنان صاحب نظری ديگری بنام
داريوش آشــوری تعريف که ازامنيت ارايه
کرده قرار ذيل می باشــد :امنيت در لغت
عبارت از حالت فراغت از هرگونه تهديد يا
حمله ويا آمادگی برای رويارويي با هرتهديد
و حمله می باشد .که در اصطالح سياسی و
حقوقی به صورت «امنيت فردی» « ،امنيت
اجتماعی» « ،امنيت ملی» و « امنيت بين
المللی» به کار برده می شود.
 امنيت فردی :حالتی اســت که درآنفرد فارغ از از ترس آسيب رسيدن به جان
يا مال يا آبروی خود يا از دســت دادن آنها
زندگی کند.
 امنيــت اجتماعی :نيــز حالت فراغتهمگانی از تهديد است که کردار غير قانونی
دولت يا دســتگاهی يا فردی يا گروهی در
تمامی يا در بخشی از جامعه پديد آورده.
 امنيت ملی :حالتی است که ملتی فارغ ازتهديد از دست دادن تمام يا بخشی از جمعيت
،دارايي ،يا خاک خود به سر برد.
امنيت بين المللی :نيز حالتی است که در آن
قدرتها در حالت تعادل و بدون دست يازی به
قلمرو يکدگر به سر برند ووضع موجد در خطر
نيفتد(آشوری ،داريوش :1376،ص .)38
بنا برايــن تعاريف مندرج در فرهنگ های
لغات و تعاريف ارايه شــده توسط صاحب
نظــران در بــاره مفهوم امنيــت بر روی
«احســاس آزادی از ترس»و «احســاس
ايمنی» که ناظر بر امنيــت مادی و روانی
است تاکيد دارند .و يا به عباره ديگر امنيت
يک پديده دووجهی می باشد که از يک سو
به معنی «ايمنی در مقابل حمله،اســتواری
ونفوذناپذيری،قابليــت اعتمادواطمينان از
عدم شکست و يا تســليم واز سوی ديگر
به معنای عدم اضطراب از تشويش و خطر
اشــاره دارد .نقط ای که به اين ارتباط بايد
ياد آور گردد اين است که امنيت به مفهوم
جامع و مطلــق خود از دايره دســتيابی
کامل خارج می باشد.بدليل آنکه مجموعه
بزرگــی از تهديدات  ،خطرات  ،ترديدها بر
سرنوشت همه انســانها سايه افکنده است
که رفع تمام اين تهديــدات و خطرات از
توان انسانها خارج می باشد .تالشهای که از
طرف ارگانهای مسئول دولتی و غير دولتی
در راســتای تامين امنيت هم صورت می
گيردبر اين مبنا اســتوار است که تا سرحد
امکان بتوان امنيــت را افزايش داد.عالوه
برآن در خصوص عدم دست يابی به امنيت
کامل ،حقيقی و مطلق بعضی دانشــمندان
دو ديدگاهی ديگــری را مطرح کردند .که
ديدگاهی اولی يک نوع ديد بدبينانه نسبت
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به طبيعت بشر دارد يعنی به عقيده پيروان
اين ديدگاه از آنجائيکه بشــر ذاتا جنگ
طلب و شــرور می باشــند واز طرفی هم
سازش بين منافع دولتها دور از امکان به
نظر می رسد بنا به اين دو مسئله است که
موانع بزرگ فرا روی تحصيل امنيت کامل
به وجود می آورد.
و ديدگاهی دومی بــر اين نقطه تاکيد دارد
که ما فقط می توانيم که از امنيت کم و زياد
برخوردار بود به جای آنکه احســاس شود
حالت امنيت کامل يا عدم کامل وجود دارد.
در اين ديدگاها واقعيت با هر کدام که باشد
نتيجه همان است که دست يابی به امنيت
کامل دور از امکان می باشــد.در عوض ما
می توانيم تصور کنيم که بطور کلی امنيت
يک کاالی عمومی جهانی می باشــد که
همه اعضای جامعه چه در سطح فردی و يا
سطح دولتی همه سعی می کندبا استفاده
از ابزارهای دســت داشته خود آنرا بدست
بياورد .بنا ما در بخش دوم اين رســاله در
پی آن هستيم تا دريابم که جهانی شدن به
عنوان يک نظام با شعارهای جهانی چه تآثير
می تواند بر امنيت داشته باشد.که اين تاثير
را ما در سه سطح به بررسی می گيريم يعنی
جهانی شدن وامنيت فردی  ،جهانی شدن وا
منيت ملی و جهانی شدن وامنيت جهانی .
ابعاد امنیت
امنیــت دارای دو بعد داخلی و خارجی
اســت که با یکدیگر مرتبط هستند  .در
بعد داخلی تهدید های آشــکار و پنهان
در درون مرزها ناامنی بوجود می آورد از
قبیل تهدیدات سیاسی ( شورش  ،جدایی
طلبی  ،انقالب  ، )...بحران های اقتصادی ،
نظامی ( جنگ داخلی و  )...و آشوب های
اجتماعی که هر کدام مردم را تحت فشار
قرار می دهند .در بعد خارجی نیز امنیت
می تواند از ناحیه مسائل سیاسی  ،نظامی
و اقتصادی ( تحریم های اقتصادی  ،تعرفه
ها  )...تهدید شود.
ویژگی های امنیت
 -1نســبی بودن امنیت  :در جهان امروز
دستیابی به امنیت مطلق ناممکن است زیرا

قدرت که مبنا ی تحصیل امنیت محسوب
می شود  ،متغیر  ،متفاوت و نسبی است و
به تبع آن امنیت حاصل برای دولت ها نیز
نسبی می باشــد .بنابر این با تغییر میزان
قدرت و وجود تهدیــدات بالقوه و بالفعل
حتی قوی ترین دولت ها نیز امنیت مطلق
ندارند  .به طور خالصه امنیت مطلق دست
یافتنی نیســت و هیچ نوع نظم اجتماعی
نمی تواند همــه ی بی ثباتی ها  ،خطرها ،
ویرانی ها و مرگ را از بین ببرد.
-2ذهنی بودن امنیت  :اصوال احســاس
امنیت یا عدم امنیت یک برداشــت یا امر
ذهنی اســت که ریشــه در اعتقادات و
باورهای مذهبی  ،اخالقی  ،فرهنگی مردم
و رهبران یک کشور دارد.
-3تجربه ناپذیر بودن امنیت  :بدین معنی
که امنیت در مقابلــه کردن با حاکمیت و
استقالل یک کشــور رابطه ا ی مستقیم
دارد  .یعنی اگر در شــهر یا استانی از یک
کشــور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آید ،
نمی توان ادعا کرد چون در دیگر شهرها
امنیت به هم نخورده اســت  ،امنیت ملی
کامل است.
تحول امنيت
آنطوريکــه در ابتدا اشــاره ای به اين
موضوع داشــتيم که امنيــت در زبان
انگليسی از واژه  Securityكه انشعاب
يافته از واژه  Secureاســت گرفته شده
و در زبان فارســی معادلهايی چون امن،
محفوظ ،مطمئن ،محفوظ داشــتن ،تامين
كردن و  ...برای آن آورده میشود .به طور
كلی واژه امنيت عمدتا به نوعی احســاس
روانی اطــاق میگردد كه در آن به خاطر
مبــرا بودن ،از تــرس ،وضعيت آرامش و
اطمينان خاطر حاصل میگردد .پديدههايی
كه ممكن است باعث ترس شده و آرامش
و اطيمنان خاطر افراد را مختل ســازند،
بسيار متعدد و در عين حال پيچيدهاند .با
گذشت زمان و ايجاد تغييراتی در توقعات
و نيازهای انسانها ،متغيرهای جديدی برای
تعريف امنيت وارد عرصه میشوند .برای
مثال امروزه پديدههايــی چون تخريب

شاید صادق ترین و با ایمان ترین فرد به راه
و روش مال عمر محســوب شود .در صورت
که سراج الدین حقانی رهبر این گروه شود
رفتار و برخورد این گروه خشــنتر خواهد
شد .زیرا ،شبکه حقانی خونینترین حمالت
را تا هنوز سازماندهی نموده است .بنابراین،
ما شاهد دگرگونی در سیاست گروه طالبان
از طرف رهبر جدید این گروه نخواهیم بود.
با این حال ،جریانهای منشــعب این گروه
به احتمال زیاد بــه گفتگو و مصالحه روی
خواهد آورد.
کشــته شــدن منصور با دید خوشبینانه
نگریسته شد .بســیاریها او را مانع اصلی
گفتگوی صلــح در درون گروه طالبان می
پنداشــت .به همین خاطر ،مرگ او را دور
جدید بــرای روابط حکومت با گروه طالبان
می پندارد .واقعیت اما ،این است که روابط با
گروه طالبان امر بسیط و ساده نیست .روابط
با این گــروه از پیچیدگی زیادی برخوردار
است .با این حال ،امیدوارم که کشته شدن
منصور منجر به آغاز گفتگو شود و صلح و
امنیت در افغانستان تأمین شود.
در پایان باید بگویم که مال یعقوب و سراج
الدین حقانی دو نامزد احتمالی برای رهبری
گروه طالبان اســت .هر یک از این ها اگر
رهبری گروه طالبان را به دست گیرد بعید
به نظر می رسد که تغییری در سیاست این
گروه به وجود آید .مــا یعقوب به احتمال
زیاد راه پــدرش را در پیش خواهد گرفت
و از گفتمان جهاد اســتفاده خواهد کرد.
سراج الدین حقانی فرد تندرو است و خصم
جدی نسبت نیروهای امنیتی افغانستان و
نیروهای بین المللی در افغانستان دارد .در
صورت که سراج به عنوان رهبر گروه طالبان
انتخاب شود ،جنگ در افغانستان پیچیدهتر
و خونینتر خواهد شد .با این وجود ،احتمال
انشعاب و چند دستگی میان گروه طالبان
نیز وجود دارد .در صورتی که این بار گروه
طالبان دچار چند دســتگی شود این گروه
هیچ گاه قادر به انسجام دوباره نخواهد شد
و در آن صورت می توان پایان عمر این گروه
را اعالن نمود.
محيط زيســت از مهمترين عوامل بر هم
زننده امنيت بشــر تلقی میشود در حالی
كه تا صد ســال پيش چنيــن چيزی اصال
متصور نبود.از آغاز دوره نظام وستفاليايی
تا دهههای اخيــر امنيت بينالمللی عمدتا
در قالب امنيت نظامــی تعريف میگرديد،
در حالی كه امروزه محوريت امنيت نظامی
زير سؤال رفته اســت و امنيت بينالمللی
در ابعاد مختلف سياسی ،نظامی ،اقتصادی
و اجتماعی تعريف میگــردد .باری بوزان
از محققان برجســته مطالعــات امنيتی،
امنيت اجتماعات بشــری را كــه غالبا در
شــكل امنيت بينالمللی تعريف میگردد،
به پنج مقوله تقســيم نموده است :نظامی،
سياســی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و زيســت
محيطی .به طور خالصــه امنيت نظامی به
اثرات متقابل تواناييهايی تهاجمی و دفاعی
مسلحانه دولت و نيز برداشت آنها از مقاصد
يكديگر مربوط اســت؛ امنيت سياسی بر
ثبات ســازماندهی دولتها ،سيســتمهای
حكومتی و ايدئولوژيهای ناظر اســت كه به
آنها مشروعيت میبخشد؛ امنيت اقتصادی
يعنی دسترسی به منابع ،ماليه و بازارهای
الزم برای حفظ ســطوح قابــل قبولی از
رفاه و قدرت دولــت؛ امنيت اجتماعی ،به
قابليــت الزم برای حفظ الگوهای ســنتی
زبان ،فرهنــگ ،مذهب ،هويت و عرف ملی
با شرايط قابل قبولی مربوط است؛ و امنيت
زيســت محيطی نيز بر حفظ محيط زيست
بشری به عنوان سيستم پشتيبانی ضروری
كه تمامی حيات بشــری بدان متكی است،
ناظر میباشد .اين پنج بخش جدا از يكديگر
عمــل نمیكنند ،بلكه هر يك از آنها دارای
كانــون مهمی در دوران مســئله امنيت و
روشی برای تنظيم اولويتها بوده و از طريق
ارتباطات قوی همگی بــه همديگر متصل
هستند.بطور خالصه تغیرات که در مفهوم
امنیت از نگاه تاریخــی رونما گردیده قرار
ذیل می باشند:
 -1قبل از  : 1945د راین دوران امنیت جنبه
ی نظامی دارد و توصیه ی سیاستمداران و
نظامیان در آن دوره این است که دولت ها
با داشتن توان نظامی برتر  ،امنیت بیشتری
به دست آورند .یعنی آمادگی نظامی هدف
ایده آل امنیت به حساب می آمده است.
 -2از  1945تا  : 1990مفهوم امنیت گسترده
تر شد و دیگر محدود به مسائل نظامی نماند
 .معنی قدرت از شکل نظامی آن به اشکال
اقتصــادی  ،اجتماعی و فرهنگی نیز تعمیم
یافت.
 -3از  1990به بعــد  :در این دوران جهان
به مثابه یک دهکده اســت و مفهوم امنیت
در دوره نخســت بعد نظامی – سرزمینی
یک جانبه دارد و نه مانند دوره ی دوم ابعاد
مختلف نظامی اقتصادی سیاسی و اجتماعی
یک جانبه  ،بلکه به دلیل یکدســت شدن
جامعه ی جهانی همه ی مسائل به یکدیگر
مرتبط و نزدیک می شــود که یکی از این
مسائل امنیت اســت  .به عبارت دیگر در
چنین جهانی  ،امنیت یک کشور مساوی با
امنیت همه اســت و برعکس ..یعنی مفهوم
امنیت یک مفهوم متقابل مساوی و یکسان
برای همه ی دولت ها است « .سایت دیدنو»
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