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Abstract

It has been more than a year since the onset of the corona pandemic. During this time,

the spread of Covid-19 disease has severely affected economic, social, and psychological

security. Most countries had secured themselves against security threats by acquiring

significant military and nuclear capabilities and membership in military and economic

blocs and complexes, but now, with the outbreak of the disease, they have failed to save

the lives of their citizens and are facing national security problems. Therefore, by

recognizing and understanding the changes that have taken place accurately and in a

timely manner, they can identify new components of national security, find ways to

access them and provide new security, and take the best steps to protect and enhance the

interests of their people. The main purpose of this study is to identify the conceptual

components of national security in order to provide theoretical assistance to the field of

security policy for effective security management in the future.
In this study, the documentary method was used to collect data and the model

designed by the authors was used as the basis for data analysis. The findings of this study

indicate that the proper functioning of governments requires: a review of security and

defense policies, a greater focus on managing international crises and disasters, and a

review of the role of government in overseeing the provision of basic services.
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چکیده
19دــ یکوويماریمدت، گسترش بنی. در اگذردیکرونا میسال از شروع پاندمکیاز شیب

قرار داده است. اکثـر کشـورها بـا    ریرا به شدت تحت تاثیو روانیاجتماع،ياقتصادتیامن
يهـا در بلوکهـا و مجموعـه  تیو عضـو يو هسـتها یقابل توجه نظـام يهایکسب توانمند

نیـ اوعیکرده بودند، اما اکنون با شـ منیایتیامنداتیتهدابلخود را در مقيواقتصادینظام
یبــا مشــکالتیملــتیــدر حفــظ جــان اتبــاع خــود ناکــام مانــده و درحــوزه امن يمــاریب

ـ با شـناخت و درك دق ن،یاند. بنابراشدهمواجه تواننـد یرخـداده مـ  راتییـ موقـع تغ و بـه قی
ـ امننیبـه آنهـا و تـأم   یدسترسـ يرا شناخته، راههـا یملتیامندیجديهامؤلفه دیـ جدتی

منافع مردم خـود  شیاقدامات را  در جهت حفظ و افزانیبهترحیصحتیریو با مدابندیبرا
بـه منظـور   یملـ تیامنیمفهوميهامؤلفهییپژوهش شناسانیاز ایانجام دهند. هدف اصل

ـ یامنياسـتگذار یبه حوزه سيکمک نظر ازدر چشـماند تیـ کارآمـد امن تیریمـد يبـرا یت
ياسـتفاده شـد و بـرا   يهـا از روش اسـناد  دادهيگـردآور يپژوهش برانیادراست.یآت

نیـ ايهـا افتـه یمبنـا قـرار گرفـت.    سـندگان یشـده توسـط نو  یطراحيها، الگودادهلیتحل
ـ یامنيهـا استینظر در سدیعملکرد مناسب دولتها مستلزم: تجددهدیپژوهش نشان م و یت

در مـورد نقـش   دنظریـ و تجدیالمللـ نیبيایو بالاهبحرانتیریبر مدشتریتمرکز ب،یدفاع
است.یدولت در نظارت بر ارائه خدمات اساس

، امنیت ملی، امنیت انسانی، سالمت.19پاندمی، کووید ـ ها:دواژهیکل
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مقدمه. 1
19گذرد. در این مدت، گسترش بیماري کوویدــ سال از شروع پاندمی کرونا میبیش از یک 

هـا اقـدامات   و روانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دولتامنیت اقتصادي، اجتماعی 
اند که گـاهی مغـایر و مخـالف بـا رویکردهـاي      متفاوتی براي مقابله با این بیماري انجام داده

يمرزهـا ي در بـازنگر المللـی بـوده اسـت. از ایـن رو، لـزوم      امنیتی حـاکم بـر فضـاي بـین    
ــایشــناختیهســت ــامن«يمعن ــن مفهــوم از ایجــاد شــده»یملــتی ــرا ای ــماه، زی یســنتتی

افـت یهبعدي عبور کرده، وارد رو رهیافت تک)دی(فقدان تهدیسلبکردیرو،)ینظامتی(امن
کـه در آن  شده اسـت  اغلب کشورها يرگیمیو نظام تصميبر دستگاه فکری حاکم چندوجه
ـ امنیاصلهايونبه عنوان ستیو نظامیفرهنگی،اجتماع،ياقتصاد،یاسیس،یعیابعاد طب تی

.شوندیقلمداد م
عضـویت در  و اي هاي قابل توجه نظامی و هستهکشورها با کسب توانمندياکثر اهمیت:

ایمــن امنیتــیهــاي نظــامی واقتصــادي خــود را در مقابــل تهدیــدات هــا و مجموعــهبلــوك
اتباع خـود ناکـام مانـده و درحـوزه     اما اکنون با شیوع این بیماري در حفظ جان،بودندکرده

موقـع تغییـرات   شناخت و درك دقیق و بهبنابراین، با. انددهشمواجه با مشکالتی امنیت ملی 
و تـأمین  هاي دسترسی بـه آنهـا   راه،هاي جدید امنیت ملی را شناختهلفهؤتوانند ممیرخداده 

حفـظ و افـزایش  در جهـت  را بیابند و با مدیریت صحیح بهتـرین اقـدامات را    امنیت جدید 
دهند.انجامخودمنافع مردم

ومـردم میـان ، ایجاد فضاي ترس و نگرانی کروناشیوع سریع جهانی ویروسضرورت:
ضرورت ارائه تعریف جدیـدي  هاي جدي اقتصادي ـ اجتماعی و فضاي جدید امنیتی  چالش

بازتعریف مفهوم امنیـت  از مفهوم امنیت ملی را ضرورت بخشیده است. به عالوه، با توجه به 
اي در جهان پساکرونا بازاندیشی کند.هاي بودجهملی، ضرورت دارد جهان درباره اولویت

هاي مفهومی امنیـت ملـی بـه منظـور     شناسایی مؤلفههدف اصلی از این پژوهش اهداف:
انـداز  امنیتـی بـراي مـدیریت کارآمـد امنیـت در چشـم      کمک نظري به حوزه سیاسـتگذاري 

هـاي  اهداف فرعی پژوهش افزایش قدرت کشور از طریـق مـدیریت بهتـر مؤلفـه    است.آتی
جدید امنیت ملـی و تبعـات اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ناشـی از پانـدمی و اکتشـاف         

تحقیـق پـیش روي اکتشـافی اسـت،     الزامات گذار به امنیت پایدار اسـت. باتوجـه بـه آنکـه    
نیست.  آزمافرضیهلذا
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هـاي مفهـومی امنیـت ملـی ایجـاد      لفـه ؤکرونا چه تغییـري در م اندمیپ«رسش پها:الؤس
: انـد عبـارت ایـن پـژوهش  هاي فرعی الؤال اصلی مطرح است. سؤبه عنوان س»است؟کرده

،و تبعـات اقتصـادي  هـاي جدیـد امنیـت ملـی     مؤلفـه از طریـق مـدیریتبهتر   توان چگونه می
و الزامات گذار به امنیت ملـی  داد؟اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن، قدرت کشور را افزایش 

پایدار چیست؟
این مقاله از حیث نوع تحقیق، راهبردي و از حیـث رویکـرد توصـیفی ـ     روش پژوهش:

هـا،  ها از روش اسنادي اسـتفاده شـد و بـراي تحلیـل داده    تحلیلی است. براي گردآوري داده
رتبـاط بـین   الگوي طراحی شـده توسـط نویسـندگان مبنـا قـرار گرفت.تحلیـل بـر مبنـاي ا        

، به عنوان متغیر مستقل، و امنیت ملی، به عنوان متغیر وابسته بـا اسـتفاده از متغیـر    19کوویدـ
گر یعنی شرایط اقتصادي ـ اجتماعی، انجام گرفته است.مداخله

تحقیقۀپیشین. 2
اي کـه در  گونهملی و پساکرونا از منظرهاي متفاوت هستیم بهامروزه شاهد طرح مسأله امنیت

توان آنها را به دو دسته عمومی تقسیم کرد.بندي کالن میک تقسیمی

اختصاص دارندابعاد امنیت ملیکلیتبیینآثاري که به1.2
ملـی  امنیـت  تلـف  خشـود کـه نویسـنگان بـه ابعـاد م     مل در متون موجودمشـخص مـی  أبا ت

در قالـب  توان ابعادزیررا ترین آثار موجود، میاند. از رهگذر بررسی محتوایی مهمداشتهکیدأت
براي امنیت ملی برشمرد.1جدول 

ابعاد امنیت مستند به منابع اصلی این حوزه مطالعاتی. 1جدول 
)319- 320: 1398منبع: (افتخاري و شهباز، 

صفحهابعادنگارنده/گردآورندهنام اثرردیف

بی تازه براي تحلیل ارچوهچ1
امنیت

باري بوزان،الی ویور،
ویلدپاپ دو 

امنیت نظامی
امنیتاقتصادي

عويامنیت جام
امنیت سیاسی

محیطیامنیت زیست

93 -89
164 -157
197 -191
231 -225

121
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رابرت ماندلهاي متغیر امنیت ملیچهره2

امنیت نظامی
امنیت اقتصادي

وفرهنگیسیاسیامنیت
امنیت منابع و محیط

68 -67
83 -82
112 -109

97

اندیشه در مراحل بنیادین 3
اصغر افتخاريمطالعات امنیت ملی

رویکرد نظامی
رویکرد اقتصادي
رویکرد حقوقی
رویکرد اخالقی
رویکرد جماعتی

محیطیرویکرد زیست

279 -277
262 -261
292 -291
328 -327
373 -371

301

پورعلی حمزهراهبردهاي امنیت ملی4

امنیت معنوي
امنیت فردي

امنیت اجتماعی
ـ نظامیامنیت سیاسی

61
65
66
73

تري تریف و دیگرانمطالعات امنیتی نوین5

امنیت دولت
امنیت اجتماعی
امنیت فردي

محیطیامنیت زیست

338
345
346
348

هاي امنیت اجتماعی در آموزه6
علی اصغر همتیانوحیانی

امنیت اجتماعی
امنیت فرهنگی
امنیت سیاسی
امنیت اقتصادي

45
55
147
235

7
بندي تهدیدات اولویت

جمهوري اسالمی ایران با 
روش تحلیل سلسه مراتبی 

)AHP(

حسین بختیاري
نیاعلی صالح

تهدیدات
نظامی ـ اطالعاتی

تهدیدات
اقتصادي ـ اداري

تهدیدات
فرهنگی ـ سیاسی

264
264
265

انـد و  بنـدي ابعـاد امنیـت پرداختـه    طراحان در این آثار، صرفاً از منظر عمومی به تقسـیم 
تحلیلی از دوران پساکرونا در آنها نیامده است.  
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آثاري که به تبیین امنیت ملی در دوران پساکرونا اختصاص دارند2.2
الملـل بـه طـور    در سراسر جهان، کارشناسان امور بـین 19گیري ویروس کوویدـبا ادامه همه

ا را مجبـور بـه تجدیـدنظر    اند که آیا این ویروس کشورهاي این پرسش را طرح کردهفزاینده
کند؟هاي امنیت ملی خود میدر استراتژي

در حالی که تعداد کمی از افراد با اطمینان پیرامون چگونگی تغییر جهـان در نتیجـه ایـن    
گوینـد، امـا کارشناسـان دفـاعی حـداقل برخـی از پیامـدهاي آن را در        گیري سخن مـی همه

نظـران در  برخـی از ایـن صـاحب   اظهـارنظر .انـد هاي امنیتی مورد بحـث قـرار داده  سیاست
آمده است.2جدول

هاي امنیت ملی در جهان پس از کرونادیدگاه. 2جدول 
(منبع: طراحی شده توسط نویسنده)

نظر درخصوص جهان پس از کرونانام اندیشمندردیف

1
استفن ام. والت

)Stephen Martin Walt(
الملل و پرداز روابط بیننظریه

دانشگاه هاروارداستاد

جهانی کمتر باز، کمتر شکوفا و کمتر آزاد*
گرایی) را ناسیونالیسم (ملیررا قدرتمند وکشو،گیرياین همه

دیگر نیرومند خواهد کردبار
افزایش چرخش قدرت و نفوذ از غرب به شرق

شدهاي جهانی بانخواهد توانست دوران تازه همکاري19ـکووید
از حدسازي بیشهانینشینی بیشتر از جعقب

2

جان ایکنبري
)G. John Ikenberry(

لل و المبینپرداز روابط نظریه
سیاست خارجی آمریکا و 

علوم سیاسی و روابط استاد
الملل دانشگاه پرینستون آمریکابین

ها از الکشان بیرون خواهند آمددموکراسی*
مدت، بحران کروناویروس به آتش اختالف تمام در کوتاه

هاي گوناگون در گفتمان راهبرد بزرگ غربی دامن جناح
سازي، گرایان)ومخالفان جهانیها(ملیخواهدزد.ناسیونالیست

اي براي گرایان لیبرال شواهد تازهتندروهاي چین، حتی جهان
.هایشان خواهند یافتضرورت اجراي دیدگاه

هاي گرایی، رقابت قدرتحرکت بسوي ملیتقویت دوباره
هاي راهبرديداشدنبزرگ، ج
هاي غربی باید از میان یک تسلسل آمریکا و سایر دموکراسی

ها عبور کنند، تسلسلی که پیشران آن نوعی مشابه از واکنش
تر ها نخست باید بیشپذیري است؛ پاسخاحساس آسیب

ها براي یافتن نوع گرایانه باشد، اما با گذشت زمان دموکراسیملی
گرایی حفاظتی، از الکشان بیرون و جهانگرایی اي از عملتازه

خواهند آمد

)Joseph S. Nye(جوزف ناي3
دانشمند و پژوهشگر سیاسی اهل 

قدرت آمریکایی به راهبردي تازه نیاز خواهد داشت*
اند به عنوان یک قدرت بزرگ حتی اگر ایاالت متحده بتو
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ایاالت متحده آمریکا
اصطالح قدرت نرم به نام او (

)ثبت رسیده استبه

به تنهایی از امنیت خویش یابد، نخواهد توانستبرتري
کندمحافظت

ها)، ها و ویروسزا مثل باکتريها(عوامل بیماريپاتوژن
هاي کامپیوتري و پرتوهایی هاي هوش مصنوعی، ویروسسیستم

توانند همان اندازه می،کنندکه سایرین به طور تصادفی منتشر می
آمریکا هم ساز هستند، برايلهأبراي دیگران مسکه

دباشنآفرینمشکل
کلید موفقیت این است که اهمیت قدرت همراهی با سایرین را 

درك کنیم
دهد که آمریکادر سازگاري استراتژیبا این نشان می19ـکووید

خورده استدنیاي تازه شکست 

4
)Richard N. Haass(ریچارد هاس

یس شوراي روابطیر
امریکاخارجی

فزایش کشورهاي شکست خورده*ا
ها را وادار بحران کروناویروس حداقل براي چندسال بیشتر دولت

ل یخواهد کرد که به جاي تمرکز بر رویدادهاي فرامرزي، بر مسا
گذرد، متمرکز شوندشان و آنچه درون مرزهایشان میداخلی

نشیهاي گزیتر به سوي خودکفاییهاي بزرگگامبرداشتن 
یابدهاي گسترده، افزایش میها با مهاجرتمخالفت

بدتر شدن روابط بین چین و آمریکا
تضعیف یکپارچگی اروپا

5

ابراهیم فریحات
)Ibrahim Fraihat(

االصل دانشگاه استاد فلسطینی
و کارشناس » جرج تاون«
در » المللیهاي بینبحران«

»هدوح«پژوهشکده 

تر شدن هاي انسانی و پیچیدهدرگیريتر شدن کرونا باعث بحرانی
آن شده است

ها در پس از شیوع کرونا، بجاي پناه بردن به افزایش همبستگی
» رهاییفردي«، شاهد سیطره نظریه »المللیخانواده بین«داخل 

هاي خود را بستند و به دنبال برطرف کردن ها مرزبودیم. دولت
دهاي اساسی مردم خود برآمدننیاز

داقل به صورت موقت باعث توقف عرب، کرونا حدر جهان 
دوم بهار عربی شد و این ویروس، تبدیل به یک راه حل موج

هاي دیکتاتوري عربی شد اي بزرگ براي نظامسحرآمیز و هدیه
دیدند. مردم الجزایر و سودان، که حتی در خواب خود هم نمی

از تظاهرات خود را متوقف کردند و دیگر جوامع عربی نیز بیش 
اتور حاکم فکر کنند، سرگرم هاي دیکتآنکه به مبارزه با نظام

شدندکرونا
اي به المللی تازهتواند موجب زایش نظام بینبحران کرونا می

هاي المللی فعلی شود که با درگیريهاي نظام بینروي ویرانه
المللی سازگاري بیشتري داردبین

مللی که ویروس البینی چگونگی شکل و شمایل نظام بینپیش
تواند به تولد آن کمک کند، دشوار است؛ اما یکی از کرونا می

باشد؛ آنچه که موجب » توحش نظام جهانی«تواند ها میسناریو
شودها میتري بین دولتهاي جدید و وحشتناكظهور درگیري
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نا بـر  این آثار از آن حیث مهم است که دربردارنده مطالب مستندي در زمینه تأثیرات کرو
جهان هستند. البته باید توجه داشت که مباحث مربوط به امنیت در آنها بـه صـورت پراکنـده    

توان به طور مستقیم از آن الگو و راهبرد امنیتی استنباط کرد.آمده است. در واقع، نمی
هاي صورت گرفته، تفـاوت پـژوهش حاضـر بـا     بنابراین، با دقت در مطالعات و پژوهش

خواهد شد. بدین صورت که از حیث موضوعی، این مقاله از سایر منـابع  سایر آثار مشخص 
موجود متمایز بوده و به طور مشخص بحـث امنیـت ملـی را در جهـان پسـاکرونا تحلیـل و       

برجسته ساخته است.

مبانی مفهومی و نظري.3
ر ایـن  ها برخوردار است، لـذا د با عنایت به اینکه تحدید مفاهیم از اهمیت باالیی در پژوهش

بخش توضیح مفاهیم اصلی آمده است:  

امنیت1.3
ها، منافع و اهـداف و در جهـت ذهنـی،    امنیت در بعد عینی، فقدان تهدیدها نسبت به ارزش«

(فیزیکـی و  هجـوم نافع و اهـداف) مورد ها، م(ارزشهاي ملیکه این بنیانفقدان ترس از این
). در ایـن  47،ص1381تاجیـک،  »(ددهـ غیرفیزیکی) واقع بشـوند، مـورد سـنجش قـرار مـی     

بـر بعـد سـلبی (نفـی تهدیـد)      تعریف، بـا وجـود پـذیرش دو بعـد عینـی و ذهنـی، بیشـتر       
امنیـت، رسـیدن بـه سـطحی از     «نویسـد:  کند. افتحاري هم در تعریف امنیـت مـی  میتمرکز

).  28،ص1379افتخاري، »(اطمینان خاطر براي تحصیل و صیانت از کلیه منافع ملی است

امنیت ملی2.3
ـ منظور محفوظ مانـدن  م،یبریبه کار میرا در قالب ملتیکه واژه امنیهنگام کشـور از  کی

آن کشـور باشـد.   یملـ يهـا انیـ است که ممکن اسـت متوجـه بن  یو خطراتداتیتمام تهد
ـ متفـاوت از امن يکردهـا یبـا رو یمختلففیتعار ـ ارائـه شـده اسـت. والتـر ل    یملـ تی پمنی

)Walter Lippmann ( ـ امنيداراییتـا جـا  یهر ملتـ «معتقد است اسـت کـه در صـورت    تی
اش نباشد و چنانکـه در معـرض   يمحوريهاتوسل به جنگ مجبور به رها کردن ارزشعدم
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. پنلوپـه هارتلنـد ـ تـانبرگ    »در جنگ آنها را حفظ کنـد يروزیچالش قرار گرفت، بتواند با پ
)Penelope Hartland-Thunberg(زیـ آمتیـ موفقيریـ گیپيملت بـرا کیییتوانا«را یملتیامن

ـ دانـد. بـه تعر  یم»جهانيدر هر جا،یمنافع مل و )Frank N. Trager(فرانـک ان. تراگـر  فی
دولت اسـت کـه   استیآن بخش از س«عبارت از یلمتی، امن)F. N. Simonieی(مونیان. ساف.

يهـا گسـترش ارزش ایحفاظت يبرایالمللنیو بیملیاسیمساعد سطیشراجادیهدفش ا
کانـادا،  یلـ کالج دفاع مفی. اما بنا به تعر»در مقابل دشمنان موجود و بالقوه استیملیاتیح
و ازهـا یهمه مردم و مطابق با ني... برارشیقابل پذیحفظ راه و روش زندگ«یعنییملتیامن

).31- 32: 1378(بوزان، »مشروع شهروندانيآرزوها
تواننـد  یفـوق وارد کـرد، امـا در مجمـوع مـ     فیبر تعاریلفمختيتوان نقدهایماگرچه

ـ امنیاساسيارهایمعیکننده برخروشن باشـند؛ هـر چنـد کـه امـروزه در گسـتره       یملـ تی
شـده اسـت. چنـد دهـه قبـل      جادیایکشورها تحوالتیملتیامننیتأمطیموضوعات و شرا

استدالل کرده)Charles Schultzز (چارلز شولت
بر مفهوم نـاظر نیرسد. اینمیقیشفاف و مرتب و دقجهیبه شکل و نتیملتیامنمفهوم 
شـامل حـاالت   زیـ و نمینـدار یآن اطـالع چنـدان  یاست که دربـاره چگـونگ  یخطرات

,Charles Schultz(میتصور کنـ قیبه طور دقمیتوانیآن را نمتیاست که ماهياضطرار

1973: 529-530.(

یاسـ یو سیآن بر بعد نظـام کیدر شکل کالسیملتیکه مفهوم امنيبا وجودن،یبنابرا
نظـران  صـاحب ،کروناروسیووعیبا شکنی)، ل63- 81: 1378ا،یو تمرکز داشت(حافظ ندیتأک

ــته ــارش ــجغرافيه ــیسيای ــتیو ژئوپلیاس ــوم سک،ی ــیعل ــ یاس ــط ب ــل و نیو رواب المل
.  اندبیشتري بخشیدهوسعت تیامن،به مفهومچارچوب عبور کردهنیاز اکیاستراتژعلوم

رویکردها3.3
، محققان و کارشناسان در مورد تـأثیر آن بـر همـه    2019در دسامبر 19از زمان شیوع کوویدـ

بـراي  انـد.  هاي زندگی ـ اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و امنیتی بحـث کـرده   حوزه
ها و رویکردهـاي  ظریههاي امنیت ملی، باید نبر مفهوم و سیاست19درك تأثیر احتمالیکوویدـ

اصلی این مفهوم را مورد بررسی قرار داد.
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: این رویکـرد در  )Pragmatic (Conventional) Approachرویکرد عملی (متعارف/الف.
الملـل  دوران جنگ سرد غالب بود و بر امنیـت نظـامی بـه عنـوان سـنگ بنـاي روابـط بـین        

عنــوان یــک جنــگ قــدرت بــین الملــل بــه از ایــن دیــدگاه، سیاســت بــینداشــت.تمرکــز
خواهند با تأییـد حاکمیـت و تـأمین تمامیـت ارضـی بـه       شود که میهایی تلقی میقدرتابر

.(Martin, 1999)منافع ملی دست یابند 
داننـد کـه کـل مکانیسـم     طرفداران این رویکرد دولـت را بـه عنـوان نقطـه کـانونی مـی      

بایـد از نظـر نظـامی از رقبـاي خـود      کنـد.بنابراین، دولـت   ملی بر مبناي آن عمل مـی امنیت
هاي نظامی خود را تقویت کـرده، بـر اقتـدار خـود تأکیـد کنـد یـا        مندتر باشد، تواناییقدرت

.بـا ایـن حـال،    (Cline, 1980, p. 16)حداقل به تعادل قدرت نظامی با سایر کشورها دست یابد
د.بنـابراین، بـه عنـوان    گیرگویند این روش، تحول در مفهوم امنیت را نادیـده مـی  منتقدان می

هاي در حال ظهور یا طوالنی مـدتی کـه   ارچوبی براي تجزیه و تحلیل در مطالعه درگیريهچ
.(Al-Rawashdeh, 2019, p. 74)در دنیاي امروز دیده می شود، کارایی ندارد

: این رویکـرد پـس از   )Strategic economic approachرویکرد استراتژیک اقتصادي(ب.
شـود ـ بـه    ) نیـز نامیـده مـی   Yom Kippur Warـ که جنگ یوم کیپـور ( 1973اکتبر 6جنگ 

ناپـذیر از  شدت ظهور کرده بود. در این دوران، حفاظت از منابع حیـاتی بـه بخشـی جـدایی    
نظریه امنیت ملی در یک زمینه اروپایی و بویژه درك آمریکـایی تبـدیل شـد. در آن مرحلـه،     

فی براي دستیابی دولت به خودکفـایی و تسـلیم شـدن    تمرکز بر امنیت اقتصادي به عنوان هد
قتصـادي هسـته اصـلی امنیـت ملـی      در برابر فشار اقتصادي خارجی از هر نوع بود. اقتـدار ا 

در این رویکـرد، توسـعه و امنیـت بـه دو روي یـک سـکه تبـدیل شـده بودنـد         است.بوده
(Holsen and Waelboeck, 1974, pp. 139-140)   ،مـورد انتقـاد قـرار    ایـن روش .بـا ایـن حـال

گیرد.بعـد اقتصـادي ممکـن اسـت یـک      است، زیرا ابعاد مهم امنیت ملی را نادیده میگرفته
جنبه مهم امنیتی باشد، اما جنبه اصلی آن نیست و اهمیت نسـبی آن بـا توجـه بـه وضـعیت      

نیـاز هاي گزاف موردشود.این رویکرد عالوه بر هزینهحاکم بر جامعه و خطرات آن تعیین می
مواجه شده است کـه  اي براي دستیابی به توسعه، با مخالفت شدید کشورهاي در حال توسعه

داراي منابع اقتصادي ناچیز هستند و از طرف جمعیت خود تحت فشار تقاضا قرار دارند.  
: ایـن رویکـرد دیـدگاه جـامعی از ماهیـت      )Integrative approachرویکرد یکپارچه (ج.

کنـد.  را با دربرگرفتن تمام تهدیدهاي بالقوه براي امنیت اتخاذ میتهدیدات امنیت یک کشور 
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تمرکز این رویکرد فقط بر دولت نیست، بلکه افراد، جامعه و تهدیدهاي داخلی یـا خـارجی   
هـاي  کند. ایـن رویکـرد شـامل تهدیـدهاي گـروه     دهد که آنها را تهدید میرا مدنظر قرار می

حیطی و عقیدتی و همچنین بالیاي طبیعی اسـت.  تروریستی و تهدیدهاي اقتصادي، زیست م
المللـی  کنند، به تهدیدي مشترك براي صلح و امنیت بینوقتی این تهدیدها از مرزها عبور می

کند، زیـرا تـأثیرات   المللی تأکید میشوند.این روش بر اهمیت افزایش همکاري بینتبدیل می
. شـیوع  (Møller, 2000)ت چنین تهدیدهایی محدود به یـک کشـور یـا منطقـه خـاص نیسـ      

که از چین آغاز شد و سپس در سراسر جهان گسترش یافـت، نمونـه اي از ایـن    19کوویدـ
مورد است.

تحلیل و بحث: کرونا و مفهوم امنیت ملی.4
دهـد کـه ایـن    هاي زندگی در سراسر جهان نشـان مـی  بر تمام جنبه19بارکوویدـتأثیر فاجعه

المللـی اسـت و تهدیـد آن در    امنیت در سـطوح ملـی و بـین   گیر تهدیدي براي بیماري همه
شود که عبارتند از:سطوح مختلفی مشاهده می

)Human Securityامنیت انسانی (1.4
شدگان و تعداد مبتالیان در سراسر جهان، جامعه جهانی را با یک فاجعـه  افزایش تعداد کشته

زان تلفـات انسـانی ناشـی از آن،    میـ گیري و رو کرده است.گسترش سریع همهسابقه روبهبی
المللی بلکه براي کل بشریت یک چالش وجـودي اسـت. مشـکالت    تنها براي سیستم بیننه

دهـد. همچنـین ایـن    موجود در یافتن واکسن یا درمـان میـزان ایـن تهدیـد را توضـیح مـی      
دهــد کــه شــیوع پانـدمی همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و ســالمت  مشـکالت نشــان مــی 

کند.نفر در سراسر جهان را تهدید میهامیلیون

)Social Securityامنیت اجتماعی (2.4
تهدیدي رو به رشد براي امنیت اجتمـاعی از منظـر از دسـت دادن شـغل و نـرخ      19کوویدـ

باالي بیکاري در بسیاري از کشورها و کاهش سطح خدمات ارائه شده به افـراد در برخـی از   
ــه   ــال قرنطین ــه اعم ــورها در نتیج ــت کش ــع رف ــه   و من ــر ب ــا منج ــت.همه اینه ــدها اس وآم
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هاي اعتراضی تبدیل شـده، امنیـت و ثبـات    شود که ممکن است به جنبشمیهایینارضایتی
.اجتماعی را تهدید کند

گیـر کـه شـغل خـود را     چنین این احتمال وجود دارد که قربانیان ایـن بیمـاري همـه   هم
انـد، بـه دلیـل فقـر     بهداشتی الزم را دریافت نکـرده هاي اند یا حمایت و مراقبتدست دادهاز

مجبور به انجام کارهاي غیرقانونی مانند سرقت شوند.  
خـراج تعـداد زیـادي از کـارگران     بخش خصوصی در بسیاري از کشـورها مجبـور بـه ا   

حقوق و مزایا ممکن است در بعضی موارد کاهش یابد. به عنوان مثال، کمیسـیون  است.شده
19بینـی کـرده اسـت کهکوویدــ    پـیش (ESCWA)ماعی ملل متحد غرب آسیااقتصادي و اجت

میلیون شـغل در کشـورهاي عربـی شـود و     1.7ممکن است منجر به از دست رفتن بیش از 
.(ESCWA, 2020, Policy Brief 1, p. 1)درصد افزایش یابد1.2نرخ بیکاري 

کنـد تولیـد   ینـی مـی  بکمیسیون اقتصادي و اجتماعی ملل متحد غرب آسیا همچنین پیش
19ناخالص داخلی کشورهاي عربی امسال بـه دلیـل کـاهش قیمـت نفـت و تـأثیر کوویدــ       

,ESCWA, 2020)میلیـارد دالر کـاهش داشـته باشـد     42حـداقل   Policy Brief 2)  کمیسـیون .
گـزارش خـود کـه در اول آوریـل     اقتصادي و اجتماعی ملل متحد غـرب آسـیا در آخـرین    

بـه فقـر   19به دلیلکوویدـ2020میلیون نفر در منطقه عربی در سال 8.3شد، گفت که منتشر
میلیـون نفـر بـه عنـوان     52میلیون نفر در منطقـه فقیـر و   101.4خواهند رسید و در مجموع 

افزاید که عواقب این بیمـاري بـه ویـژه بـراي     شوند. این گزارش میبندي میسوءتغذیه طبقه
جوانان، و افرادي که در بخش خصوصی کار می کننـد و  پذیر، مانند زنان و هاي آسیبگروه
.هاي اجتماعی و بیمه بیکاري ندارند، شدید خواهد بودرسی به بیمهدست

)Food Securityامنیت غذایی (3.4
به دلیل وابستگی شدید بسیاري از کشورها به واردات مـواد غـذایی، بـر    19چنین کوویدـهم

انـداز افـزایش   چشـم . (Hajhassan &Others, 2020, p. 3)امنیت غذایی تأثیر خواهـد گذاشـت  
بیکاري و کمبود خدمات اجتماعی تهدیدي بالقوه براي امنیت در کشورهاي مختلـف اسـت   

تواند زمینه مناسـبی بـراي   کهاگر به درستی مقابله نشود، این انحطاط اقتصادي ـ اجتماعی می 
اخیـر در برخـی منـاطق تجربـه     قـت گرایی ایجاد کنـد؛ همـانطور کـه در ایـن چنـد و     افراط
.استشده
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)Collective Securityامنیت جمعی (4.4
المللـی و عـدم توانـایی آن در مقابلـه بـا      شکنندگی سیسـتم کنـونی امنیـت بـین    19کوویدـ

گیـر را آشـکار کـرده اسـت.اگرچه سـازمان      هـاي همـه  تهدیدهاي غیرمتعارف مانند بیمـاري 
المللـی  گیر نقشی اساسی دارد، اما اراده بیندر مبارزه با بیماري همه(WHO)بهداشت جهانی

اي براي مقابله با شیوع بیماري وجود ندارد.بجاي همکاري و ایجاد و توسـعه یـک   پارچهیک
واکنش فعال جهانی، اختالفات بین کشورهاي بزرگ در مورد مسـئولیت انتشـار ویـروس و    

.سرکوب آن پدید آمده استچگونگی انجام اقدامات هماهنگ براي 

المللـی  گیري، معایب یک سیستم امنیتـی بـین  هاي پاسخگویی کشورها به این همهروش
جمعی را آشکار کرده است. بسیاري از کشورها همچنان تمرکز خود را بـر مقابلـه بـا منـابع     

دي از اند، در حالی که تقریباً منـابع جدیـ  هاي مسلحانه گذاشتهسنتی تهدیدات مانند درگیري
گیرنــد. همــانطور کــه گیرهــاي مــرزي را کــامالً نادیــده مــیتهدیــدات نــامرئی ماننــد همــه

هـاي  توانـد جـان انسـان   هاي معمول مـی گیر نسبت به جنگدانیم یک بیماري همهمیاکنون
.تري را بگیرد و باعث خسارات مادي شودبسیار بیش

)Health Securityامنیت سالمت (5.4
ترین عامل ضروري براي دستیابی به امنیت ملی جامع است و بـه معنـاي   امنیت سالمت مهم

گذاري در تحقیقات علمی بـراي اختـراع واکسـن و داروهـاي جدیـد بـراي       افزایش سرمایه
هاي مختلف و افزایش بودجه بـراي بخـش بهداشـت و درمـان، بـویژه بـراي بهبـود        بیماري

ي جدیـد است.توسـعه کـل بخـش     هـا هاي موجود و ساخت بیمارسـتان وضعیت بیمارستان
.(Frist, 2020)ها و جوامع خواهد بود بهداشت در مرکز امنیت ملی جامع دولت

هـاي  هـا و بیمـاري  رود که کشورها توجه بیشتري به مبارزه با ویروسدر ادامه، انتظار می
ترین تهدیدهاي امنیت ملی هستند.گیر داشته باشند، زیرا آنها از جديهمه

مفهوم امنیت سالمت را احیا کرده و تمرکز جدیـدي را در زمینـه متخصصـان    19کوویدـ
شـورهایی کـه بیشـتر تحـت تـأثیر      رود کو محققان امنیت ملی ایجاد کرده است. انتظـار مـی  

هـاي  اند، مانند ایاالت متحده آمریکا و کشورهاي اروپـایی، در آینـده در سیاسـت   گرفتهقرار
اي در این مقیـاس جلـوگیري کننـد.برخی بـر     تکرار فاجعهامنیتی خود تجدید نظر کنند تا از
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کند تـا امنیـت بهداشـت را در پایـه و     گیري این کشورها را مجبور میاین باورند که این همه
.(Bollyky and Patrick, 2020, p. 71)آوري و دفاع قرار دهند سطح فن

المللی جمعیهاي امنیت بیناولویت6.4
خواهـد بـود.   19بیشتر بر امنیت انسانی و اجتماعی، نتیجه تجربه کوویدــ این تغییر و تمرکز 

ها و بالیاي انسـانی،  المللی در برخورد با بحراناین بحران بار دیگر بر اهمیت همبستگی بین
گیر مرزي، تأکید خواهد کرد.همچنین، تمرکز تاریخی بر مفاهیم سـنتی  هاي همهبویژه بیماري

اي، هاي اسـتراتژیک قـاره  اتحادهاي نظامی، مسابقه تسلیحاتی و موشکامنیتی و نظامی، مانند 
هـاي  حتی به طور موقت احتماالً رو به زوال است. آشکار شده اسـت کـه سـاخت دسـتگاه    

رگ هـاي بـز  هاي بزرگ تسـلیحاتی اسـت کـه بیشـتر قـدرت     تر از زرادخانهتهویه بسیار مهم
.اختیار دارنددر

جـامع جهـانی انسـانی افـزایش     د عالقـه بـه امنیـت   ، بـه احتمـال زیـا   19پس ازکوویدــ 
تري براي امنیت ملـی اسـت   یافت. این به معناي تغییر جهت بسوي تأمین چتر وسیعخواهد

ثابت کرده است که امنیت ملـی سـنتی   19گیرکوویدـکه به دولت محدود نباشد. بیماري همه
کند.امنیت واقعی متمرکـز  میتر در کشور متمرکز است، دیگر امنیت افراد را تضمین نکه بیش

بر انسان است، زیرا هدف اصلی آن رهایی از ترس است. وقتی افراد احسـاس امنیـت خـود    
را از دست می دهند، در نهایت ممکن است امنیت ملی تضعیف شود.

)Military Securityامنیت نظامی (7.4
شـود.  دفاعی در نظر گرفته میهاي امنیتی و هاي متفاوتی براي پایگاهدر دوران پساکرونا نقش

دهد که کارکردهاي این نهادها بـه پـرداختن بـه تهدیـدهاي متـداول      ها اطمینان میاین نقش
محدود نیست، بلکه شامل مشارکت فعال در مقابله با تهدیدهاي جدید بـراي امنیـت انسـانی    

تـأمین امنیـت   هاي نظامی و انتظامی نقشـی حیـاتی در   ، پایگاه19شود.در زمان کوویدـنیز می
ها به محافظت از افـراد  ها و درگیريانسانی برعهده گرفته، عملکرد خود را از مدیریت جنگ

.(United Nations Department of Peace Operations, 2020, p.4)اند و جوامع سوق داده
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انـد، از نیروهـاي   ناکـام مانـده  19کشورهایی که نهادهاي مدنی آنهـا در مقابلـه باکوویدــ   
اند. مصر، اردن و تونس از نیروهاي مسـلح  گیري کمک گرفتهمسلح خود براي مبارزه با همه

. همچنـین، نظامیـان اتحادیـه    (Abumaria, 2020)انـد خود براي مقابله با ویروس استفاده کرده
اند. فرانسه نیروهاي مسلح خود را به اجـراي  اروپا به نوعی پیشگام در مبارزه با ویروس بوده

اضطراري فراخوانده و آنها را در مناطق آسـیب دیـده مسـتقر کـرده اسـت امانوئـل       وضعیت 
اندازي بیمارسـتان صـحرایی نظـامی در منطقـه آلـزاس،      جمهور فرانسه، از راهمکرون، رییس

وآمـد اسـتفاده   همسایه آلمان خبر داد.اسپانیا نیز از ارتش خود براي اجراي قـانون منـع رفـت   
سرباز را براي کمک به دولت در صورت شـیوع بیمـاري   8000کرده است.مقامات سوئیس، 

اند. در ایتالیا که بیشترین آسیب را تاکنون توسـط ویـروس متحمـل شـده اسـت،      بسیج کرده
19هاي قرنطینه در مناطق آلـوده بـه کوویدــ   دولت نیروهاي مسلح را براي اعمال محدودیت

.(Pepe, 2020)مستقر کرده است 
هـاي  گیر عمـدتاً بـه دلیـل توانـایی    نظامیان در مبارزه با بیماري همهاستفاده روزافزون از 

هاي زیستی کار کننـد و تجهیـزات   اند تا در دنیایی از سالحعظیم آنها است.آنها آموزش دیده
گیرند.آنها داراي مراکـز  سنگین و تجهیزات حافظت شخصی الزم را در یک محیط به کار می

هـاي تـاکتیکی و   تواننـد در درمـان  وي هسـتند کـه مـی   پزشکی عظیم و قابلیت تحقیقاتی قـ 
چنـین  ها و داروهـاي مسـکن مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.نظامیان هـم       جوي واکسنوجست
هـا در سراسـر   هاي لجستیکی براي انتقال نیروي انسانی، تجهیزات و حتی بیمارسـتان توانایی

ـ   تواننـد  ش فنـی، آنهـا مـی   جهان را در عرض چند روز یا حتی چند ساعت دارند. با ایـن دان
.(Starvridis, 2020)گیر مرگبار داشته باشند هاي همهنقشی حیاتی در مبارزه با بیماري

)State's Powerقدرت دولت (8.4
در یــک محــیط ســنتی، قــدرت کلــی دولــت از نظــر نظــامی، اقتصــادي و امنیتــی          

افزوده که یک سیسـتم قـوي   معیارهاي جدید را 19شود. با این حال، کوویدـمیگیرياندازه
هـاي  هـاي بهداشـت عمـومی مناسـب و قابلیـت     را براي تضمین سالمت مردم، زیرسـاخت 

کند. سالمت مردم معیار اساسی بـراي سـنجش قـدرت یـک     پیشرفته تحقیق علمی فراهم می
.شـاید، رقابـت   (Stavridis, 2020)المللی خواهد بـود کشور، موقعیت و نفوذ آن در سیستم بین

هـاي محـافظ   هاي بزرگ بـراي تولیـد تجهیـزات پزشـکی، ماننـد ماسـک      یان قدرتمداوم م
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یر ملزومـات، ایـن احتمـال را    هـا و سـا  هـاي آزمـایش، واکسـن   صورت، ونتیالتورها، کیـت 
.  (Frome, 2020)کندتأیید

)Cyber Securityامنیت سایبري (9.4
ا بـراي محافظـت از مـردم    با توجه به انزواي اجتماعی تحمیل شده توسط بسیاري از کشوره

انـد  هاي دولتی تصمیم گرفتـه ها ، مؤسسات و شرکتدر برابر عفونت، تعداد زیادي از ارگان
هاي مخابراتی ادامه دهند.مؤسسات آموزشـی کـار   کار خود را از راه دور با استفاده از دستگاه

انـد.با توجـه بـه ایـن     هاي دیجیتالی و آموزش الکترونیکی ادامه دادهرا از طریق سیستم عامل
رود خطرات و احتمال مخرب جـرایم  وابستگی عظیم تقریباً هر فعالیتی به اینترنت، انتظار می

.(Hakmeh & Others, 2021, p. 4)اینترنتی افزایش یابد 
هـاي  هـاي دیجیتـال و سیسـتم عامـل    این نگرانی وجود دارد که افزایش اعتماد به سیستم

فنـی ایجـاد کنـد کـه در نتیجـه      اه دور ممکـن اسـت خالءهـاي    مجازي براي انجام کار از ر
توانند حمالت سایبري را به برخی مؤسسـات انجـام دهنـد و آنهـا را بـا مشـکل       میهکرها

هاي بـانکی  مواجه سازند.عالوه بر ترس روزافزون از افزایش جرایم اینترنتی با هدف حساب
ه نشانگر تشدید تهدیـدات امنیـت   هاي مالی و بازرگانی کو جاسوسی الکترونیکی از شرکت

توجـه  (Peters & Jordan, 2020, pp. 490-2)ملی بسیاري از کشورها در مرحله بعـدي اسـت،   
به اطمینان از امنیت روانیاستفاده از ابزارهاي دیجیتالی و الکترونیکی براي مشـاغل از راه دور  

.نیز ضروري است

گیرينتیجه. 5
هاي موجود در مفهوم و ایده امنیـت  نرسیده است، اما کاستیهنوز به پایان19اگرچه کوویدـ

گـذاري  ها به سـرمایه هاي گذشته را آشکار ساخته است. این کاستیحاکم بر کشورها در دهه
در امنیت انسانی به معناي جامع آن که با نیازهاي اساسی مردم، بـه ویـژه امنیـت بهداشـت و     

ـ امنیت غذایی همسو است، نیاز دارد.همـه  کـرده اسـت کـه اگـر بخشـی از آن      ري ثابـت  گی
هـاي مـدرن بـه    هاي بزرگ جهانی براي تولید سـالح میلیارد هزینه شده توسط قدرتصدها

باشـد. توانست کمک بزرگی براي بشـر شد، میهاي بهداشتی هدایت میسمت بهبود سیستم
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نفر را در سراسـر  ها گیري که همچنان زندگی میلیونچنین رویکردي براي مبارزه با این همه
.کند، مفیدتر خواهد بودجهان تهدید می

گیـري کشـنده کـه    ، جامعه جهانی باید براي مبارزه با این همه19با توجه به تأثیر کوویدـ
کند، جـدي و مـؤثر عمـل کنـد.این عملکـرد مسـتلزم کـار بـر روي         کل جهان را تهدید می

هاي زیر است:استراتژي
براي در نظر گرفتن تغییـرات ناشـی   امنیتی و دفاعی:هايتجدید نظر در سیاستالف.

، تمرکـز  19هاي امنیتی و دفاعی تجدید نظر کرد.قبل از کوویدــ باید در سیاست19کوویدـاز
اي، هـاي هسـته  اي، منع گسـترش سـالح  بر موضوعات تسلیحاتی مرتبط با بازدارندگی هسته

و افراطی مرزي بـود، زیـرا اینهـا منـابع     هاي رادیکال یافته، تروریسم و سازمانجرایم سازمان
اند. امـا، در دنیـاي پسـاکرونا، تمرکـز بایـد بـر       هاي اخیر محسوب شدهاصلی تهدید در دهه

گیـر مـرزي   هـاي همـه  هاي پزشـکی پیشـرفته باشـد کـه بتواننـد بـا بیمـاري       ساخت سیستم
.کنند و امنیت بهداشتی افراد و جوامع را افزایش دهندمقابله

: این امر بسیار حیـاتی اسـت،   المللیبینها و بالیايیشتر بر مدیریت بحرانتمرکز بب.
کنند، بویژه با توجه به این واقعیـت  المللی را تهدید میها و بالیا امنیت ملی و بینزیرا بحران

هـاي غیـر منتظـره    المللی فعال پیشگیرانه در برابـر بحـران  با فقدان واکنش بین19کوویدـکه
است.رو شده روبه

: در حـالی کـه   تجدیدنظر در مورد نقش دولت در نظارت بر ارائه خدمات اساسیج.
پناهی حتی در کشورهاي پیشرفته به دلیل عدم توانـایی  موجب بی19گیرکوویدـبیماري همه

ا تـا  هـ هـاي بهداشـتی ضـروري شـده اسـت، بسـیاري از دولـت       در ارائه خدمات و مراقبت
هـاي نسـبتاً موفـق    اند.دولتري از گسترش ویروس شدهزیادي موفق به کاهش و جلوگیحد

اند که ایـن امکـان را   گذاري کردههاي پیشرفته بهداشتی و محافظتی سرمایهدر ساخت سیستم
.براي آنها فراهم کرده است تا از سالمت بهداشتی خوبی براي مردم خـود برخـوردار شـوند   

اند. از نمونـه ازیگران فعالی تبدیل شدهگیري به بها حتی در مبارزه با گسترش جهانی همهآن
توان از چین نام برد که بـه ایتالیـا، اسـپانیا و صربسـتان کمـک کـرده اسـت.       این کشورها می

امارات متحده عربی با کمک به بسیاري از کشـورهاي جهـان و همچنـین هـدف قـرار دادن      
سـت.بنابراین،  قـش مـؤثري داشـته ا   پذیر در خاورمیانـه ن هاي فوري به جمعیت آسیبکمک

ممکـن اسـت شـاهد    19هاي ملی، مرحلـه پـس ازکوویدــ   اساس برخی از مؤثرترین پاسخبر
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هـاي امنیـت بهداشـتی بـراي     سوي تقویت نقـش دولـت در تـدوین سیاسـت    هجهت بتغییر
با توجه به بحث انجـام شـده در   .گیري باشداطمینان از پاسخگویی فعال به چنین موارد همه

ت ملی در دوران کرونا، الگوي نهایی پژوهش حاضر به صورت زیـر  حوزه مفهوم جدید امنی
طراحی و ارائه شد:

در دوران کرونا طراحی شده توسط نویسندگان» امنیت ملی«الگوي نهایی مفهوم جدید .3نمودار 

دوران کرونادوران پساکرونا

افزایش 
گذاري در سرمایه

حوزه سالمت

هاي تأمین زیرساخت
بهداشتی

تولید تجهیزات پزشکی

گذاري در سرمایه
امنیت اجتماعی

بیمه بیکاري

هاي بهبود بیمه
خدمات بهداشتی

هاي تغییر اولویت
امنیت جمعی

همبستگی 
المللیبین

هاي تغییر اولویت
نظامی

کاهش تمرکز بر 
تسلیحات

کنترل عبور و مرور 
و قرنطینه

تغییر در قدرت 
دولت

قدرت در 
محافظت از ملت

گذاري در سرمایه
هاي ارتباطیآوريفن

افزایش امنیت 
فضاي مجازي

امنیت ملی

امنیت 
انسانی میزان ابتال

مرگ و میر

امنیت 
جمعی

اختالف بین 
کشورها

گیري مرزيهمه

امنیت نظامی
مسابقه تسلیحاتی

هامدیریت جنگ

قدرت 
دولت

قدرت نظامی

قدرت اقتصادي

قدرت امنیتی

امنیت 
سایبري

جرایم اینترنتی

حمالت سایبري

امنیت
اجتماعی

بیکاري

فقر

عدم دسترسی به 
خدمات بهداشتی

امنیت 
غذایی

سوءتغذیه
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