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َوَضَرَب اهللاُّ َمَثًال َقْريًَة َكانَْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأنُْعِم اهللاِّ 
َفَأَذاَقَها اهللاُّ لَِباَس الُْجوِع َوالَْخْوِف بَِما َكانُواْ يَْصَنُعوَن(سوره النحل آيه 112).

و خدا شهرى را مثل زده است كه امن و امان بود [و] روزيش از هر سو فراوان مى رسيد 
پس [ساكنانش] نعمت هاى خدا را ناسپاسى كردند و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى دادند 
طعم گرسنگى و هراس را به [مردم] آن چشانيد.

چكيده: 
پس از پايان جنگ سرد و پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى يك مسأله بر 
همگان روشن شد و آن اين كه امنيت، تنها در بعد نظامى خالصه نمى شود. در 
اين جا انديش مندان به باز تعريفى از امنيت و ابعاد آن پرداختند. يكى از ابعاد 
محيط  زيست  است.  زيست محيطى  مباحث  به  مربوط  جديد،  شكل  در  امنيت 
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داراى شاخه ها و ابعاد گوناگونى است. شامل: خاك، جنگل، هوا و غيره. از جمله 
اين ابعاد كه به عنوان مشكل نوين بشريت و زمينه ساز جنگ هاى آينده از آن نام 
برده مى شود، "منابع آب" است. آب و منابع آبى را مي توان مهم ترين عامل در 
شكل گيرى جوامع بشرى و بقاى آن ها دانست، حال مسأله اساسى آن است كه 
در زمان حاضر، با توجه به افزايش سريع جمعيت و نيازهاى اين جمعيت به منابع 
آب شيرين، رشد كشاورزى براى تأمين نيازهاى اين جمعيت، پديده شهرنشينى 
و هم چنين مديريت ناصحيح منابع آب، به ما متذكر مى شود كه بايد سعى در 
نسل  بهينه  زندگى  براى  حياتى  ماده  اين  حفظ  جهت  در  مناسب  الگويى  ارائه 
كنونى و امانت دارى از آن به منظور واگذارى به نسل هاى بعد داشته باشيم. بحران 
آب در جهان امروز به هر دليلى كه باشد، يك ويژگى دارد و آن اين كه آب صرفاً 
يك كاالى اقتصادى براى رفع نيازهاى روزمره نيست و مي تواند شكل امنيتى 
به خود بگيرد، موجبات تأثير بر جوامع را فراهم گردانيده، در سطح منطقه بروز 
آشوب و در نهايت جنگ را در پى داشته و در سطح جهانى هم موجبات مرگ 

انسان هاى بسيارى را فراهم آورد.
امنيت  كپنهاگ،  مكتب  آب،  بحران  زيست محيطى،  بحران  واژه هاى كليدى: 

تهديد.  ملى، 
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مقدمه
محيط                                      زيست  مي توان  است،  جريان  در  آن  در  زندگى  كه  را  محيط هايي  همه 
شهر  يك  حتى  و  بزرگ  جنگل  يك  تا  گرفته  كوچك  رود  يك  از  ناميد؛ 
مى دهند. تشكيل  را  محيط زيست  از  مواردى  گوناگون،  انواع  به  البته  همگى، 

در اين ميان، روندهاى كنونى موجبات بروز مشكالتى در اين محيط را فراهم آورده است 
و به عبارتى، بحران محيط زيستى را موجب شده و دامن زده است. از جمله اين تهديدات 
زيست محيطى، بحران كم آبى است كه كشورهاى مختلف در كره زمين را تحت تأثير قرار 
مى دهد. بايد به اين نكته واقف باشيم كه 70 درصد سطح كره زمين را آب پوشانده است 
كه اين امر موجبات نام گذارى سياره زمين به كره آب را فراهم آورده است. اما از ميان 
كل آب هاي موجود در كره زمين، تنها 6 درصد آب شيرين است و مابقى را آب هاي شور 
تشكيل مى دهند كه اين امر اهميت دست رسي به آب، خصوصاً آب شيرين را چند برابر 
مى كند. از جمله مناطق حساس به معضل كم آبى، منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است 
كه كشور ما نيز در اين منطقه جاى دارد. گرچه در طول تاريخ دست رسي به منابع آب 
باعث بروز تنازعات داخلى و بين المللى و تشديد آن ها شده است، اما در دهه هاي اخير 
رشد جمعيت و گرم شدن زمين نقش مهمى در باال رفتن تقاضا براي منابع آب داشته است. 
آب به اعتباري حساس ترين منابع تجديدپذير به شمار مى رود؛ زيرا انسان نه تنها براي 
آشاميدن و توليد مواد غذايى، بلكه براي به حركت درآوردن چرخ صنعت و تأمين انرژي 
نيز به دست رسي مداوم به آن نياز دارد (بزى و همكاران، 1389: 6 ). در اين جا به برسى 

دقيق ماهيت تهديدات جديد كه يكى از آن ها تهديد زيست محيطى است، مى پردازيم. 
سوال اصلى نگارنده در اين جا اين است كه بحران كم آبى چه تأثيرى بر معادالت 

امنيتى در جهان كنونى دارد؟
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در اين راستا با بهره گيرى از منابع كتابخانه  اى و اينترنتى و استفاده از داده هاى آمارى، 
ضمن توضيح مكتب كپنهاگ، در پى بررسى بحران زيست محيطى و يكى از مهم ترين انواع 
آن يعنى بحران كم آبى در منطقه خاورميانه و كشور ايران هستيم. پس از آن به توضيح 
امنيت ملى خواهيم پرداخت و در نهايت به بررسى رابطه بحران كم آبى و امنيت ملى در 

چارچوب مكتب كپنهاگ مى پردازيم تا به رابطه منطقى ميان اين متغيرها آگاهى يابيم.

1. چارچوب نظرى
مكتب كپنهاگ مكتبى است در راستاى توجه وسيع به موضوع امنيت با انديش مندانى 
هم چون «مك سوئينى1»، «اولى ويور2» و «بارى بوزان3»، كه در اين ميان بوزان با كتاب 
معروف خود يعنى «مردم، دولت ها و هراس» از سايرين شناخته شده تر مى باشد. مكتب 
كپنهاگ چارچوبى است كه «بيل مك سوئينى» بر آثار و نقطه نظرات بارى بوزان، «اولى 
ويور» و «دوويلد» و ديگران به كار برده است. اين مكتب با توجه به اين كه كامًال بر مطالعات 
امنيتى استوار گشته، جزء اولين رهيافت هايى است كه در راستاى پايه گذارى جاى گاهى 

مستقل براى مطالعات امنيتى مى باشد (ابراهيمى، 1386: 440).
با پايان يافتن جنگ جهانى دوم و تحوالت جديد در عرصه نظام بين الملل از بعد از 
دهه 90 شاهد تغييرات عمده اي در مفاهيم امنيت بين الملل هستيم. در اين مقطع شاهد 
تحول قابل توجهي از حوزه تهديدات سخت افزاري در حوزه موضوعات امنيتي به تهديدات 
نرم افزاري هستيم. انتقاد از دستوركار سنتى رئاليست ها در خصوص مقوله امنيت كه آن را 
صرفاً امنيت نظامى محور تصور مى كردند، با فروپاشى نظام دوقطبى و اتحاد شوروى سابق 
در اثر رقابت تسليحاتى و عدم توجه به اقتصاد از ناحيه اين ابرقدرت ناتوانى ديدگاه امنيتى 
رئاليست ها در توضيح اين مسأله را اثبات كرد. بنابراين، تحوالت ياد شده در نظام بين الملل 
ضرورت بازتعريف جديد در مقوله امنيت و ابعاد آن و هم چنين نياز به دستوركار جديدى 
براى تجزيه و تحليل امور امنيتى را بيش تر كرد (عبداهللا خانى، 1383: 124-122). مسائل 
مربوط به انرژى، منابع، محيط زيست، جمعيت و استفاده از فضا و دريا اكنون هم ترازِ مسائل 
مربوط به امنيت نظامى، ايدئولوژى و رقابت سرزمينى شده اند كه به  طورِ سنتى به دستور 
1. Bill Mc Sweeney
2. Ole Waver
3. Barry Buzan
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.(Ciaonet/wps/moboi/index.html ) .كار ديپلماتيك شكل مى دادند
محورهاي اساسي مكتب كپنهاگ به طور كلي عبارت اند از:

1- مطرح شدن امنيت به عنوان مفهومي بين ذهني؛
2-  دولت به عنوان مرجع امنيت؛

3-  امنيتي و غيرامنيتي ساختن موضوعات؛
4-  امنيت ملي به عنوان مركز ثقل امنيت (عبداهللا خانى، 1383 :136).

عنوان «واقع گراى  آن  باشد،  بقيه  از  بوزان»مناسب تر  براى «بارى  عنوان  يك  اگر 
روشن انديش» است. در جريان اصلى دانش روابط بين الملل شايد هيچ نظريه پرداز ديگرى 
بيش از بوزان براى پيش برد اين رشته در حوزه نظريه و امنيت بين الملل نكوشيده باشد 

(گريفيتس و همكاران، 1393: 327).
باري بوزان به عنوان يكي از نظريه پردازان مكتب امنيتي كپنهاگ، برداشت ساده انگارانه 
از مفهوم امنيت را زير سوال مي برد. وي اظهار مى دارد رئاليست ها كسب حداكثر ميزان 
قدرت را الزمه ايجاد امنيت مي دانند و در مقابل ليبرال ها رسيدن به صلح را معيار تحقق 
امنيت قلمداد مي كنند. هر دو ديدگاه فوق نتوانسته است معناي واقعي امنيت و تطبيق 
مباني آن با جهان معاصر را به خوبي تبيين كند. وي بيان مي دارد كه اكنون نياز به ارائه يك 
ديدگاه ميانه، كه هر دو مفهوم قدرت و صلح را در خود جاى دهد، به عنوان بهترين تعريف 
براى مفهوم امنيت ضرورى مى باشد. وى ابعاد امنيت را در پنج بعد نظامى، اقتصادى، 
سياسى، فرهنگى و زيست محيطى گسترش مى دهد. مكتب كپنهاگ را مي توان واكنشى 
واقع  در  دانست.  امنيت  مفهوم  به  نسبت  ليبراليست ها  و  رئاليست ها  ديدگاه  به  نسبت 
چارچوب تنگ و محدود دامنه امنيت در ديگاه آنان در مكتب كپنهاگ اصالح شده است 

( بوزان و ويور، 1380: 131-139).
مكتب كپنهاگ، كه به شكل ضمنى و تأكيدى بر هنجارها، هويت و امنيت اجتماعى 
تأكيد دارد، واجد نوعى هستى شناسى سازه انگارانه است و با وجود تأكيد بر دولت ها به عنوان 
كنش گران اصلى، از لحاظ نظرى جايى براى ساير كنش گران هم باقى مى گذارد. بر اين 
اساس بوزان بر خالف ديدگاه رويكردهاى پيشين در مورد امنيت، كه آن را امرى عينى 
و واقعى تصور مى كردند، بيان مى دارد كه «امنيت مسأله اي بين ذهنى است» كه مبتنى بر 
تصميم بازيگران خواهد بود. بدين ترتيب، ممكن است برداشت و ادراكات امنيتى مختلف و 
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متفاوتى از سوى بازيگران مختلف حتى در مورد موضوعى خاص، روى دهد. از سوى ديگر 
برداشت و ارزيابى ديگران در مورد امنيتى ساختن يك موضوع توسط يك بازيگر اهميت 
مى يابد؛ زيرا اين برداشت و ارزيابى آن ها در نهايت بر نحوه تصميم گيرى و پاسخ هاى آن ها 

تأثيرگذار خواهد بود.
بر همين اساس، در حالى كه يك موضوع در نزد بازيگرى مي تواند به عنوان تهديدى 
امنيتى قلمداد شود، همان مسأله نزد بازيگر ديگر مسأله اي عادى تلقى مى شود. اين مسأله، 
«تنگناى امنيت» يا «دوراهى امنيت» ناميده مى شود. به عنوان مثال، در حالى كه كشورى 
افزايش قدرت نظامى خود را براى مقاصد دفاعى مد نظر قرار مى دهد، اين مسأله از سوى 

قدرِت همسايه يا رقيب، به عنوان تهديد عليه امنيت ملى خود تلقى مى شود.
بوزان هم چنين اظهار مى دارد كه طرح مكتب كپنهاگ براى سياستمداران در مواجهه 
با تهديدات، آن است كه به جاى بحث در مورد تهديدات امنيتى، به شناسايى فرايندي 
توجه كنند كه در نتيجه آن تهديد امنيتى شكل مى گيرد. بدين ترتيب كه امنيت پديده اى 
است كه در بستر يك فرايند شكل مى گيرد. لذا پيشنهاد بوزان براى سياست مداران اين 
است كه به جاى اين كه بيش ترين تالش و تمركز خود را براى مقابله با آن صرف كنند، 
بهتر است كه به شناسايى فرايندي بپردازند كه باعث به وجود آمدن تهديدات امنيتى شده 
است. در باور بوزان، از اين طريق مي توان مانع از به  وجود آمدن زمينه هاى شكل گيرى 
تهديدات امنيتى شد (بوزان ، 1379: :13-12). مطابق گفته بوزان، مكتب كپنهاگ، كه 
در سال 1985 با تالش برخى از محققان امنيت بين الملل هم چون باري بوزان و ال ويور 
شكل گرفت، درصدد بود بار امنيتي را از دوش مسائل عادي بردارد و با گسترش دامنه 
مسائل غيرسياسى- اجتماعي و به طور كلي عادي، مانع سوءاستفاده دولت و نظاميان از 

.(Bigo, 2002 : 63) موقعيت ويژه شود
از نگاه بوزان، كاستي كليدي سطح تحليل دولت محور (رئاليستي)، اكتفاي آن به 
وجوه عيني و واقعي قدرت و امنيت است؛ درست برخالف تحليل جهاني از امنيت، كه 
به عقيده وي آكنده از تخّيل و تغيير است. بوزان، سطح تحليل منطقه اي را به خاطر 
توجه به مواردي چون پويايي، برداشت هاي تغييريابنده، تحول امور، تبار تاريخي، موقعيت 
جغرافيايي و به طور كلي، خصلت تكوينى قضايا و گزاره ها را مقدم مى دارد (نصرى، 1383: 

.(343
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2. امنيت ملى
در دنياى روابط بين الملل و سياست، ما با مفاهيم گوناگونى روبرو هستيم كه يكى از اين مفاهيم 
موضوع «منافع ملى» است. منافع ملى مفهومى پيچيده و داراى تعاريف گوناگون است كه از 
جمله امكان دارد به هدف هاى اوليه و هميشگى كشورى اطالق شود. به اعتقاد «پادلفورد» 
و «لينكلن»، اين هدف هاى هميشگى شامل اين ارزش هاى چهارگانه خواهد بود: 1) امنيت 
ملى؛ 2) رفاه اقتصادى؛ 3) حفظ و افزايش قدرت در روابط با كشورهاى ديگر؛ 4) پرستيژ(اعتبار، 
حيثيت) ( اسدى، 1385 :14)؛ كه تأكيد نگارنده در اين جا بر مفهوم امنيت ملى است.

هم چنين منافع ملى به 4 مورد قابل تقسيم بندى هستند:
● منافع وجودى
● منافع حياتى
● منافع مهم

● منافع حاشيه اى (دهقانى فيروزآبادى، 1392: 145-146). 
در اين ميان، با توجه به حساسيت باالى منابع زيست محيطى و مشكالت نشأت 
گرفته از آن، مي توان آن ها را ذيل عنوان منابع حياتى قلمداد كرد، و حتى با اندكى تسامح 

مي توان منابع زيست محيطى را در رديف منافع وجودى قرار داد.
امنيت به طور سنتى قلمرو استراتژى و قدرت است (ويليامز، 1390: 15). اما امنيت 
را فراتر از اين موارد مي توان در ابعاد گوناگون به بحث نشست؛ از امنيت رژيم و جامعه 
گرفته تا امنيت اقتصادى. ليكن مفهوم اصلى براى ما در اين جا «امنيت ملى» است. در 
سال 1947 كنگره آمريكا قانون امنيت ملى را به تصويب رساند كه هدف آن فراهم كردن 
زمينه براى استقرار سياست ها، شيوه ها، سازمان ها و آن گونه وظايف حكومتى بود كه براى 

تأمين امنيت ملى ضرورى شمرده مى شود (روشندل، 1392 : 6).
مفهوم امنيت ملى به رغم قدمت و كاربرد فزاينده اش در ادبيات روابط بين الملل، 
هم چنان توسعه نيافته، مبهم، نارسا، ماهيتاً جدال برانگيز و متباين و متناقض است (تاجيك، 
1381: 37). كشورهاى توسعه يافته مفهوم امنيت ملى را به دنبال منافع داخلى در خارج 
از مرزهاى ملى نظريه پردازى مى كنند، در حالى كه جهان سومى ها در جستجوى ثبات، 
به دنبال امنيت رژيم و در اليه هاى درونى كشور خود، طراحى استراتژى امنيت ملى را 

پى ريزى مى كنند.
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به نظر بوزان، دركشورهاى جهان سوم به موازات حركت به سمت پايين طيف، يعنى 
به سمت حكومت هاى ضعيف تر، تعيين مصداق امنيت ملى سخت تر مى شود و مفهوم 
امنيت ملى كه عمدتاً ناظر به تهديد خارجى است، به طور فزاينده اى براى تهديدات داخلى 

اولويت قائل مى شوند (ربيعى، 1387 :170 ).
به اعتقاد بوزان، بسيارى نتوانسته اند در مقابل وسوسه ارائه تعريف مقاومت كنند. 
از اين رو، تعاريفى از امنيت ملى ارائه كرده اند كه برخى از آن ها به اختصار چنين است:

● «ايان بالنى»: امنيت يعنى رهايى نسبى از جنگ، همراه با انتظار نسبتاً زياد، اين كه 
نتيجه هر جنگى كه رخ بدهد، شكست طرف مقابل است.

● «نه لوپه هارتلند – تانبرگ» : امنيت ملى يعنى توانايى يك ملت براى پيگيرى 
موفقيت آميز منافع ملى خود، در هرجاى دنيا به همان نحوى كه خودش آن ها را مى بيند.

● «مايكل لوه»: امنيت ملى شامل سياست دفاع ملى و نيز اقدامات غيرنظامى دولت 
براى تضمين ظرفيت كامل بقاى خود (به عنوان يك موجوديت سياسى) به منظور اعمال 

نفوذ و حصول اهداف داخلى و بين المللى است.
● «جياكومو لوچيانى»: امنيت ملى را مي توان به عنوان توانايى رويارويى در مقابل 

تجاوز از خارج تعريف كرد (ربيعى، 1387: 12-13 ). 
اما يكى از تعاريف مهم و كالسيك تر از امنيت مربوط به «والتر ليپمن» در سال 
1943 است كه امنيت ملى را اين گونه تعريف كرده است: يك ملت آن زمان برخوردار از 
امنيت است كه در زمان خطر مجبور به فداكردن ارزش هاى حياتى خود نباشد، اگر مايل 
بود از جنگ اجتناب كند، و اگر جنگ شد، ارزش هاى حياتى خود را با پيروزى در نبرد 

پاس بدارد ( مارتين ، 1389: 98).
بعضى از انديش مندان هم چون «ايوب»، «آذر» و «مون» نيز كه در روابط بين الملل 
آن ها را پژوهش گران جهان سومى مى دانند، ديدگاه متفاوت ترى از امنيت ملى را ارائه 
مى دهند. در اين ميان، ايوب تحليل متفاوتى ارائه مى دهد و معتقد است رويكرد برون گرايانه 
امنيت پژوهان غربى كه به دنبال كشف و تشخيص تهديدات بيرونى نسبت به امنيت ملى 
هستند، براى كشورهاى جهان سوم كه بيش تر با معضالت، تنگناها و تهديدات داخلى 

.(Ayoob, 1995 : 6) روبه رو هستند، غيرقابل كاربرد است
بارى بوزان نيز با تغيير در مولفه هاى هميشگى امنيت كه همان مولفه هاى سخت 

بحران كم آبى و 
گسست در
 امنيت ملى



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره پانزدهم
بهار 1394

169

رئاليست ها و مولفه هاى نرم ليبرالى است، شكلى از امنيت را ارائه مى دهد كه به حاشيه راندن 
ساير متغيرها را نمى پذيرد و معتقد به بازيگرى عوامل پنج گانه است.

نظامى،  پنح گانه  عوامل  را  انسانى  «جمع هاى  است:  معتقد  نهايت  در  بوزان 
هر  با  و  مى دهد  قرار  تحت تأثير  زيست محيطى  و  اجتماعى  اقتصادى،  سياسى، 
.(19  :1387 (ربيعى،  كرد.»  مقابله  بايد  آن)  جز  و  سياسى  (نظامى،  تهديد  نوع 

صرف نظر از تمام موارد ذكر شده، به طور كلى به عقيده غالب انديش منداِن علوم سياسى، 
امنيت به اين معانى و پديده ها اطالق مى شود:

● حفظ تماميت ارضى، جان مردم، بقا و ادامه نظام هاى جامعه (اعم از سياسى، 
كشور  حاكميت  ونيز  فرهنگى)  اقتصادى، 

● حفظ منابع حياتى كشور؛ 
● عدم وجود احساس ترس جدى از ناحيه خارج از كشور نسبت به منافع ملى و 

حياتى كشور. 
نكته ديگراين كه، امنيت داراى اين صفات و ويژگى ها است: 1) امنيت امرى نسبى 
و  منطقى  رابطه  يك  قدرت  و  امنيت  بين  است؛ 3)  ذهنى  پديده اى  امنيت  است؛ 2) 

اسدى، 1385 :16).  ) دارد  وجود  هميشگى 
هم چنين هنگامى كه موضوعاتى نگرانى امنيتى خوانده مى شوند، اين كار مي تواند آن 
موضوعات و نيز اقداماتى را كه براى اصالح آن ها انجام مى شود، از فوريت ويژه اى برخوردار 

. (55 : 1995 ,Waver) سازد

3. تهديدات امنيتى
بسيارى از تعاريف در بسط مفهوم تهديد بر يك نكته كليدى تأكيد دارند و آن اين كه 
تهديد به معناى نبود امنيت است و عدم امنيت نقطه شروع تهديدات است، كه اين امر 
درهم تنيدگى هرچه بيش تر اين دو مفهوم را روشن مى سازد. تهديد از نظر لغوي به معنى، 
ترسانيدن و بيم دادن است. در عرصه سياست و روابط بين الملل، تهديد عبارت است از 
هرگونه قصد، نيت حادثه و اقداماتى كه ثبات سياسى و اقتصادي، منافع حياتى و امنيت 
ملى يك كشور را در معرض خطر جدي قرار مى دهد (تهامى، 1376: 44). در رابطه با 
كشورها و دولت ها، تهديد در برابر مفهوم امنيت ملى قرار مى گيرد و از آن به تجاوز به حق 
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حاكميت دولت ها در امور داخلى و خارجى آن ها تعبير مى شود. تهديد در برابر امنيت قرار 
مى گيرد (جاجرمى و ديگران، 1392 : 202).

«ريچارد اولمان» در تعريف تهديد مى نويسد: تهديد نسبت به امنيت ملى عبارت از 
عمل يا پيامد يك سلسله از حوادث است كه يا طى زمانى كم و بيش كوتاه، كيفيت زندگى 
ساكنان كشور را مورد چالش قرار دهد و يا گزينه ها و دامنه اختيار فراروى حكومت، دولت 
يا كنش گران غيرحكومتى را به شدت محدود كرده و آن را در تنگنا قرار دهد ( افتخارى، 

.(49 : 1381
در تعريفى ديگر آمده است كه تهديد امنيت ملى عبارت است از توانايى ها، نيات و 
اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه (داخلى و خارجى) براي ممانعت از دست يابى موفقيت آميز 
خودي به عاليق و مقاصد امنيت ملى يا مداخله، به نحوي كه نيل به اين عاليق و مقاصد 

به خطر بيفتد (تاجيك، 1381 : 52 ).
به نظر «آدلر»، تهديد امنيتى چيزى جز جنگ هسته اى و هزينه هاى آن نخواهد بود. 
بنابراين «تنها زمانى به پيشرفت در زمينه امنيت بين المللى دست خواهيم يافت كه پرهيز 
 Adler,) «از جنگ هسته اى به قيمت لطمه ديدن رفاه انسان ها و حقوق بشر تمام نشود

.(1991 : 132

همان  طور كه در تعاريف از تهديد ما شاهد پيچيدگى هستيم، در ماهيت و سرشت 
تهديدات نيز تفاوت هايى حاكم است. در جايى كه رئاليست ها تهديد را در باالترين و 
چون  هم  گوناگونى  مسائل  بر  ليبرال ها  مى پندارند،  جنگ  يعنى  آن  سطح  اوليه ترين 

مشكالت اقتصادى، حقوق بشر، نسل كشى و ... تأكيد دارند.
در اين ميان ما شاهد شكل گيرى سه نوع تهديد بسيار مهم هستيم كه آن ها را در 

قالب تهديدات نوين جاى خواهيم داد:
الف: اقتصاد
ب: مهاجرت
ج: جنايت

در اين ميان تهديد اقتصادى سابقه  به مراتب طوالنى ترى را داراست، اما مهاجرت 
و انواع سازمان يافته اى از جنايت دريچه جديدى از تهديدات امنيتى را پيش روى ما 
مى گشايند. به همين دليل، بسيارى بر اين اعتقادند كه جوامع امروزى بيش تر از درون 
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مورد آسيب پذيرى قرار مى گيرند تا از بيرون.
بر  هدف گيرى  (با  نرم  و  نظامى)  و  (فيزيكى  سخت  نوع  دو  در  تهديد  درمجموع، 
ارزش ها، باور ها و اعتقادات) صورت مى گيرد. در اين جا بارى بوزان معتقد به تهديدات در 
ابعاد پنج گانه «نظامى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى- فرهنگى و زيست محيطى» است.
و  سرزمين  از  كشور  يك  مردم  دفاع  و  پاسداري  توان  يعنى  نظامى:  امنيت   .3-1
شهروندان خود و به طور خالصه، امنيت نظامى يعنى توانايى قدرت دفاعى و تهاجمى براي 

يك كشور.

2-3. امنيت اقتصادي: به معناى دارا بودن ثبات اقتصادي، توليد انبوه، صادرات 
متناسب، كافى بودن منابع مالى، تأمين رفاه اقتصادي و معيشت مردم .

3-3. امنيت سياسى: يعنى امنيت كشور از نظر سياسى؛ به معناي اين كه بيگانگان به 
جاي مردم تصميم نگرفته و سرنوشت مردم به دست خودشان باشد، هم چنين مشروعيت 

رژيم حاكم را نيز در برمى گيرد.

4-3. امنيت اجتماعى و فرهنگى: زمانى محقق مى شود كه يك ملت توانايى حفظ 
الگوهاي اجتماعى و سنتى مانند زبان، مذهب، آداب و رسوم، نوع پوشش و ... را براي خود 

داشته باشند .

5-3. امنيت زيست محيطى: به معناي پايداري محيط زيست و طبيعت جانوري و 
گياهى اطراف ما است .

فقدان و يا كمبود امنيت نسبت به هر يك از اين موارد موجبات كاهش رضايت 
مردمى، شكل گيرى هسته هاى اعتراض و در نتيجه آسيب پذيرى حكومت را در پى خواهد 
داشت. بنابراين، هم پاى تهديدات اساسى سنتى هم چون تهديد نظامى و سياسى بايد به 

ساير ابعاد تهديد هم چون تهديدات زيست محيطى توجه بيش ترى صورت گيرد.
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4. بحران زيست محيطى و بحران آب 
همان طور كه اشاره شد، يكى از مفاهيم مهم در محورهاى پنج گانه بوزان، محيط زيست 
است. در تمام ابعاد جهان امروز ما شاهد پيچيدگى هاى زيادى هستيم؛ از اقتصاد تا فرهنگ و 
از سياست تا زندگى روزمره. دنياى تهديدات امنيتى نيز از اين پيچيدگى مبّرا نيست. امروزه 
جنس تهديدات ديگر مختص به تهديدات نظامى نيست و ابعاد بسيارى را شامل مى شود از 
قبيل: پديده مهاجرات ، آوارگان، تروريسم و سايبرتروريسم كه عده اى از آن به عنوان تروريسم 
جديد ياد مى كنند. جديدترين جنبه امنيت ملى كه كم تر از ساير جنبه هاى اين مفهوم 
مورد توجه بوده، امنيت منابع و زيست محيط مى باشد. در پايان دهه 1980، محيط زيست 
به عنوان يك موضوع امنيتى آغاز و به مرور، به يك مسأله امنيتى برجسته تبديل شد 
(ربيعى، 1387: 147). مفهوم محيط زيست دربرگيرنده كليه اجزاى زنده و غير زنده كره 

زمين- ليتوسفر، بيوسفر، اتمسفر و استراتسفر مى شود (شولتز و همكاران، 1392: 12).
منازعات زيست محيطى ممكن است به يكى از اشكال پنج گانه ذيل صورت گيرد: 1) 
منازعه بر سر منابع؛ 2) منازعه ناشى از اختالف در فرآيندهاى زيست محيطى؛ 3) منازعه بر سر 
فقر؛ 4) منازعه بر سر قدرت؛ 5) منازعه بر سر آلودگى (على بابايى، 1392: 357). كه در اين 
ميان، ما با موارد كم يابى منابع سر و كار داريم و مصاديق آن نيز مورد بررسى قرار مى گيرند.

ويژگي مهم مسائل زيست محيطي، محدود نشدن آن ها از سوي دو عنصر زمان و 
مكان است. در حالي كه جنگ ها به عنوان مهم ترين حوادثي كه امنيت جوامع بشري را به 
مخاطره مي اندازند، تنها چند سال به طول مي كشند و جنگ سرد كه بيش ترين تأثيرات 
امنيتي را بر كشورهاي جهان تحميل كرد، تنها نزديك به نيم قرن به طول انجاميد (لطفى 

و همكاران، 1390: 137).
كليدى  نقشى  آن  پيوستن  به وقوع  زمان  محيطى،  زيست  مسائل  مبحث  در 
زيست محيطى  مهم  آثار  اگر  مى نويسد،  بوزان  كه  همان طور  دارد.  آن  مديريت  در 
كه  زد  حدس  چنين  بتوان  شايد  مى نمايد،  رخ  است،  شده  پيش بينى  آنچه  از  ديرتر 
در  مقدور  مقطعى  و  آرام  اقدامات  بسا  چه  و  نيست  جدى  هم  چندان  فوق الذكر  نكته 
كافى  محيط زيستى  فاجعه آميز  تغييرات  از  جلوگيرى  براى  آنارشى  مديريت  نظام 
بخش ها  همه  امنيتى  محيط  دهد،  رخ  بيش ترى  سرعت  با  تغييرات  اين  اگر  اما  باشد، 
دگرگون خواهد شد و بر همه سطوح اثر خواهد گذاشت (بوزان، 1389: 403-404).
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بحران محيط زيست را مي توان حاصل توقعات بيش از حد انسان ها از آن دانست. اين 
توقعات در حال حاضر از چهار عامل عمده در حال شكل گيرى است:

● افزايش جمعيت
● افزايش توقعات انسان

● پيشرفت تكنولوژى و فن آورى و تأثير آن بر محيط
● رفتار انسان در ارتباط با محيط خود (بدرى فر، 1380: 46 ). 

پنجم ژوئن برابر با 15 ارديبهشت ماه مصادف است با «روز جهانى محيط زيست» كه 
از سال 1973 ميالدى از سوى سازمان ملل متحد با اين عنوان نام گذارى شده است و دوم 
فروردين ماه (22 مارس) هرسال روز جهانى آب به  منظور تحرك  بخشيدن به عزم و اراده 
ملت ها در حل «بحران مديريت منابع آب» است كه اين امر دال بر اهميت اين موضوع است.
تصورات مختلف از امنيت محيط زيست بيش تر ناشى از چهار عامل زير تبيين شده است:

● كاهش محيط زيست به عنوان يك علت ناپايدار سياسى و مبارزاتى؛
● انحطاط محيط زيست كه نتيجه و يا ماحصل يك جنگ است؛

● انحطاط محيط زيست به عنوان تهديدى براى سالمتى و سالم ماندن بشر؛
را  محيط زيست  انحطاط  ميزان  كه  است  تالش هايى  ديگر  بحث  مورد  موضوع   ●

(ربيعى، 1387: 148-149). داد  كاهش  قدرت  كاربرد  با  مي توان 
اولين نشانه هاى بروز مشكل زيست محيطى در دهه 50 ميالدى به واسطه مشكالت 
آلودگى هوا و تأثير آن بر بسيارى از شهرهاى صنعتى ظاهر گشت، به  ويژه حادثه فاجعه آميز 
دود در لندن در سال 1952، كه منجر به مرگ حدود 4000 نفر شد كه اكثرا مبتال به 

برونشيت و كهنسال بودند (راجرز، 1384: 189).
دربر  را  گسترده اى  طيف  زيست محيطي  مشكالت  است،  مشخص  كه  همان طور 
مى گيرند؛ شامل: آلودگى هوا، سيالب ها، آلودگى درياها، استفاده بى رويه از منابع طبيعى، 
از بين رفتن اليه اوزن، آب شدن يخ هاى قطب و گرم شدن كره زمين و هم چنين به زير 

آب رفتن بسيارى از شهرها از آن جمله است.
«ملستر براون» با ارائه تعريف جديدى از امنيت ملى كوشيد تا محيط زيست را به 
مسأله اي امنيتى تبديل كند و عده اى ديگر نيز كوشيدند تا مفهوم امنيت را چنان گسترش 
دهند كه محيط زيست را هم در بر گيرد. با اين حال، در اواخر دهه 1980، به ويژه با 
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انتشار برخى مقاله هاى برانگيزنده در سال 1989، اهميت محيط زيست به عنوان يك مسأله 
امنيتى افزايش يافت (تريف و ديگران، 1383: 231-232).

از نظر بوزان، امنيت زيست محيطى ناظر است بر حفظ محيط محلى جهانى به عنوان 
سيستم پشتيبانى ضرورى كه تمامى حيات بشرى بدان متكى است ( لطفى و همكاران، 

.(128 :1390
تهديد زيست محيطى امنيت ملى، همانند تهديدات نظامى و اقتصادى به پايگاه مادى 
دولت لطمه مى زند و شايد تا جايى پيش رود كه ايده دولت و نهادهاى آن را تهديد كند. از 
لحاظ سنتى به تهديدات زيست محيطى به گونه اى نگريسته مى شود كه گويا اتفاقى هستند 
در  بتوانند  آن كه  از  بيش تر  و  زندگى اند  طبيعى  شرايط  از  بخشى  و  مى دهند  رخ  به ندرت  و 
.(156  :1389 (بوزان،  هستند  مربوط  سرنوشت  به  گيرند،  قرار  ملى  امنيت  كار  دستور 

يكى از مخاطره  انگيزترين اين تهديدات زيست محيطى بحران كم آبى است. امروزه بحران كمبود 
آب پديده اى جهانى است و نگرانى هايى را براى اكثر كشورها ايجاد كرده است. به طورى كه 
كارشناسان كمبود آب شيرين را بعد از تغيير اقليم، دومين چالش بشريت در قرن 21 مى دانند و 
حتى برخى از صاحب نظران معتقدند در سال 2050 ميالدى مسأله منابع آب شيرين، اصلى ترين 

موضوع جهان با جمعيتى بالغ بر 9/4 ميليارد نفر خواهد بود ( معينى نژاد، 1391: 1 ).
مشكالت حاد مربوط به كمبود آب و كيفيت آن هم اكنون در بسيارى از بخش هاى 
جهان وجود دارد. حدود نيمى از جمعيت جنوب آسيا و آفريقا به آب آشاميدنى سالم 
دست رسي ندارند و 80 درصد بيمارى ها در اين مناطق، ناشى از آب ناسالم است (راجرز، 
1384: 191). هرچه فشار كم يابى منابع كاهش كيفيت محيط زيست تشديد شود، رابطه 
بين پيگيرى دست يابى به منابع و حفاظت محيط زيست حادتر شده و به حاصل جمع صفر 

نزديك تر مى شود (مالمير، 1386 : 55).
زمانى كه موجودى آب به ازاى هر نفر در يك سال به كمتر از هزار متر مكعب برسد، 
آن گاه گفته مى شود كه يك كشور با بحران جدى آب مواجه شده است. زمانى كه اين 
سهم سرانه به كمتر از 500 متر مكعب برسد، حيات و بقاى مردم شديداً به خطر مى افتد. 
از سال 1970 تاكنون سهم سرانه جهانى با 33 درصد كاهش همراه بوده كه اين ميزان 
كاهش، صرفاً نتيجه افزايش جمعيت نبوده، بلكه مصرف بيش از حد آب دليل عمده آن 

بوده است (شيوا، 1382: 96).
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از اوايل دهه 1980 دستگاه هاى اطالعاتى اياالت متحده آمريكا نظر دادند كه الاقل 
در 10 نقطه از جهان احتمال بروز جنگ بر سر مسأله نقصان آب هاي مشترك وجود دارد 

و بيش تر اين نقاط نيز در منطقه آسياى غربى مى باشد (استار، 1371 :40).
 اما داليلى براى وقوع بحران آب در سطح جهانى متصور است كه بدين قرار است:

● كمبود منابع آب و افزايش روزافزون استفاده از منابع آبى موجود؛
● اشتراك در منابع آب زيرزمينى و رودهاى فرامرزى

● نارسايى قوانين بين المللى حاكم بر آب هاي مشترك (رضايى اسكندرى، 1389: 55).
هم چنين يكى از عوامل تشديد تضادهاى بين المللى در آينده وجود بيش از 250 
افزايش  با  است.  جريان  در  دنيا  كشور  بين 145  كه  است  مشتركى  و  مرزى  رودخانه 
درگيرى ها ميان كشورهاى هم جوار  جمعيت اين كشورها و نياز بيش تر به آب طبيعتاً 
و ذى نفع بر سر آب هاي مشترك هم شدت بيش ترى خواهدگرفت (رضايى اسكندرى، 
1389: 55). يكى از اين مناطق پرتنش خاورميانه است كه كشور ما نيز در قلب آن قرار 

دارد و طبيعتاً تحت تأثير اين بحران و عواقب آن قرار خواهد گرفت.
امروزه منابع ناكافى آب در مقايسه با كمبودهاى غذايى و رشد جمعيت احتمال 
قوى ترى دارد كه علت زيست محيطى ناامنى انسانى، تنش داخلى و جنگ ميان دولت ها 
باشد. برعكس، فراوانى بيش از حد آب با باال رفتن سطح آب درياها براثر گرم شدن هواى 

.(Dixon, 1999: 179) .زمين، امنيت كشورهاى كم ارتقاع و پست را به خطر مى اندازد
نتايج يك تحقيق از افكار عمومى در سال 2006 نكات برجسته اى را داراست، كه درصد 
نسبتاً بااليى از پاسخ دهندگان در كشورهاى فقير درمورد منابع آب شيرين طبيعى و به طور 
گسترده در ارتباط با نمك زدايى آب دريا، گفته اند كه آب يك مشكل عمده زيست محيطى 
محسوب نمى شود. كسانى كه تصور مى كنند آب يك مشكل بزرگ يا اصًال هيچ مشكلى 
نيست، شامل: 64 درصد در بحرين، 52 درصد در تونس، 41 درصد در قطر، 35 درصد در 
عمان و كويت و 31 درصد در امارات متحده  عربى است. در مقابل، در سودان و عراق بيش 
از 90 درصد از جمعيت در دست رسي به آب شيرين دچار مشكل هستند كه مي توان آن را 
به ضعف دولت در زيرساخت هاى عمومى نسبت داد؛ به رغم اين كه هر دو كشور به خوبى از 

.(Sowers, Vengosh and Weinthal, 2011: 602) منابع آب شيرين برخوردارند
تصاوير زير گوياى وضعيت كم آبى در خاورميانه است: 



176

ميانگين استفاده هر فرد از آب بر اساس متر مكعب در يك سال
 (www.khabaronline.ir :منبع)

 (www.khabaronline.ir :منبع)

تصاوير باال نشان دهنده كشورهايى است كه در معرض بحران آب (استرس آبى) قرار 
دارند. وقتى مجموعه برداشت آب اعم از كشاورزى صنعت و مصرف عمومى آب از ميزان 
بارش و ذخيره منابع تجديد  شونده آب درصد قابل توجهى باشد به نحوى كه آينده مصرف 
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و تجديد ذخيره آب با تهديد مواجه شود، آن وقت يك كشور در معرض استرس آبى قرار 
مى گيرد.

فضايى  پروازهاى  مركز  ايروين،  كاليفرنيا  دانشگاه  دانش مندان  ناسا،  گزارش  به 
گودارد ناسا و مركز ملى تحقيقات جّوى آمريكا كشف كرده اند كه طى يك بازه 7 ساله 
كه از سال 2003 / 1382 آغاز شده است؛ بخش هايى از تركيه، سوريه، عراق و ايران 
كه در امتداد حوزه آبگير رودخانه هاى دجله و فرات قرار دارند، 144 كيلومتر مكعب از 
كل ذخيره آب شيرين خود را از دست داده اند. (هر كيلومترمكعب معادل يك ميليارد 
مترمكعب و هر مترمكعب معادل هزار ليتر است، بنابراين، 144 كيلومترمكعب معادل 
144 ميليارد مترمكعب يا 144هزار ميليارد ليتر است) اين ميزان تقريبا معادل آب 
بحرالميت (درياى مرده) در اردن است. به عقيده اين دانش مندان، 60 درصد از اين فقدان 
آب ناشى از استخراج آب زيرزمينى موجود در سفره هاى آب زيرزمينى منطقه است.

«كيت واس»، نويسنده نخست مقاله مذكور و متخصص سياست گزارى آبى در مركز 
اداره  «فاميگليتى»  نظر  زير  كه  ايروين،  كاليفرنيا  دانشگاه  هيدرولوژيكى  مدل سازى 
مى شود، مى گويد: «مديريت آب در خاورميانه موضوع بسيار پيچيده اى است؛ ناحيه اى 
www.) است.  مواجه  فراوانى  رقيب  شركاى  و  آبى  محدود  منابع  با  نيز  اينك  هم  كه 

(khabaronline.ir 

در حال حاضر، حدود 40 كشور جهان در معرض استرس آبى هستند كه متأسفانه 
نام ايران نيز در اين تارك به چشم مى خورد كه در جدول زير 36 كشور مورد برسى قرار 

گرفته اند.
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5. بحران كم آبى و امنيت ملى
بسيارى معتقدند در كنار تشديد درگيرى هاى ايدئولوژيك و ترغيب راديكاليسم سياسى، 
تقاضاهاى روزافزون در برابر عرضه محدود آب هم چون آتش زير خاكستر منبع بالقوه 
نبردهاى آينده است. دكتر «پطروس غالى» وزير خارجه اسبق مصر و دبير كل سابق 
سازمان ملل متحد گفته است: جنگ آينده در منطقه خاورميانه بر سر آب خواهد بود. حال 
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در اين جا همين منابع آبى كه يك كاالى اقتصادى محسوب مى شود، با رشد درخواست 
براى آن و كم يابى آن به يك «كاالى امنيتى» تبديل مي شود كه زمينه شكل گيرى و 

تشديد تنگناى امنيتى را به دنبال خود خواهد داشت.
سازمان  و  يونسكو  آب،  جهانى  شوراى  جمله  از  بين المللى  سازمان هاى  آمارهاى 
ملل درباره منابع آب قابل شرب در مقياس جهانى بسيار هشدار دهنده است. از ديدگاه 
شوراى جهانى آب، تا سال 2050 اغلب كشورهاى جهان دچار بحران آب مى شوند. رشد 
تقاضاى جهانى براى آب شرب تا سال 2020 به 80 درصد افزايش خواهد يافت و تغييرات 
جّوى و گرم شدن زمين حتى كشورهاى داراى منابع آب فراوان را نيز نگران كرده است. 

(Rosegrant and other, 2002: 8)
غيرنظامى  سرچشمه هاى  كه  كرده  اعتراف  نيز  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  حتى 
 Sands,)بى ثباتى، از جمله عوامل زيست محيطى تهديدى براى صلح و امنيت شده است
50 :1993). عده اى بر اين اعتقادند كه ريشه بسيارى از جنگ ها را در اين منطقه مي توان در 

قالب بحران كم آبى به بحث نشست. اولين نمونه اين درگيرى ها به سال 1953 و رويارويى 
سوريه- اسراييل برمى گردد. در اين زمان دو كشور بر سر «طرح ملى انتقال آب» كه توسط 
يك مهندس آمريكايى بنام «جى.ب. هايس1» طراحى شده بود، دچار تنش و تضاد و در 
نهايت جنگ شدند. دومين مناقشه باز هم ميان اسراييل و سوريه و اين  بار در سال 1965 
رخ داد. در اين زمان، سوريه در پى پروژه انتقال آب رود اردن بود كه اين امر براى مقامات 
وقت اسراييل به معناى كاهش 50 درصدى سهم آب و در نتيجه لطمه اى جبران ناپذير به 
اقتصاد و امنيت اين كشور بوده است. «ناف» و «ماتسون» به نقل از برخى مى گويند كه 
چنين حوادثى (درگيرى هاى موردى مربوط به منابع آبى) منجر به جنگ ژوئن 1967 شد. 
بسيارى از مورخان و كارشناسان مسائل نظامى معتقدند كه اگر مصر نيروهاى حافظ صلح 
سازمان ملل را مجبور به عقب نشينى از شبه جزيره سينا نمى كرد، تنگه تيران را مسدود 
نمى كرد و بندر ايالت يعنى تنها راه آبى اسراييل به آسيا را نمى بست، جنگ ژوئن 1967 
اسراييل با مصر، اردن و سوريه كه به جنگ شش روزه شهرت يافت، اتفاق نمى افتاد ( 
مارتين ، 1389: 334). هم چنين كاهش سرانه آب در خاورمينه و شمال آفريقا بيش تر از 
حد متوسط جهانى است. اگر بين سال هاى 1990-1960 كاهش جهانى 43 درصد بود، 
1.G. B. Hays
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تا سال 2025 برآورد مى شود 64 درصد بشود، در آن صورت شاخص هاى مربوطه براى 
خاورميانه و شمال آفريقا بسيار جدى و مهم هستند (هاليدى و ديگران، 1390: 174).

مسأله اين كه چه موقعى يك تهديد به موضوع امنيت ملى تبديل مى شود، بستگى به
«نوع تهديد»، «چگونگى نگرش به آن» و نيز «ميزان جدى بودن» آن دارد.

عوامل موثر در جدى بودن تهديد عبارتند از مشخص بودن هويت آن، قريب الوقوع 
بودن يا نزديكى آن از لحاظ فاصله، شدت احتمال وقوع آن، ميزان عواقب احتمالى آن و 
اين كه آيا اوضاع و شرايط تاريخى باعث تقويت آن تهديد مى شود يا خير. چنان چه از ساير 
نظرات وضعيت مساوى وجود داشته باشد، هرقدر تهديدى جدى تر باشد، استناد به امنيت 
ملى براى واكنش در برابر آن مشروع تر خواهد بود (بوزان، 1389: 159). بحران آب را 

مي توان در سه سطح بررسى كرد:
             

  

الف) سطح ملى: در سطح داخلى، وجود چالش هاى متفاوت زمينه را براى بروز 
سازوكارهاى تنش زا فراهم مى آورد، در اين ميان بحران آب نيز ويژگى هاى يك چالش 
تنش زا را داراست. «گادسون» در رابطه با بحران به اين امر اعتقاد دارد كه بحران شامل 
فقدان اطمينان فزاينده در باره ى جريان آيندهى امور است، اين امر به معناى تولد شرايط 
عدم اطمينان است. عدم اطمينان، موجب بروز جنگ براى بقا خواهد بود؛ زيرا حفظ امنيت 
بزرگ ترين تالش بشرى است كه منجر به تأثيرگذارى بر مشروعيت رژيم حاكم و در نهايت 
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بروز چالش امنيتى است. مماد بارلو» نويسنده 16 كتاب و مشاور ارشد درباره منابع 
آبى در سازمان ملل، اظهار داشت كه بوليوى، آفريقاى جنوبى، هند، بوتسوانا، 
مكزيك و حتى بخش هايى از اياالت متحده، شاهد تظاهرات بزرگ ترين در مورد 
موضوعات مربوط به منابع آبى بودند. وى گفت كه درگيرى بر سر خصوصى سازى آب 
در بوليوى، به نوعى جنگ بر سر آب تبديل شد و ارتش ناچار به مداخله شد. در بوتسوانا، 
دولت چاه هاى آب را به عنوان بخشى از اقدامات خود مبنى بر خارج كردن بوميان از 

.http://www.farsnews.com)) .صحراى كاالهارى، تخريب كرد
مسأله اى كه در سطح ملى متصور است «شرايط عدم اطمينان» است كه زاده ترس 
ناشى از كم يابى منابع است و عدم توان مديريت آن از سوى صاحبان قدرت و ثروت مشكله 
امنيت را بغرنج تر از پيش مى سازد. نوع رابطه اى كه در اين وضعيت موجبات چالش امنيتى 
را فراهم مى سازد، از نوع «شهروند-حكومت» مى باشد. به اين معنا كه كشمكش ميان 
شهروندان و رژيم حاكم زمينه هاى چالش امنيتى را آغاز مى كند و ديگر امنيت روانى براى 

هيچ فردى محلى از اِعراب نخواهد داشت.

ب) سطح منطقه اى: در هيچ جاى دنيا به اندازه خاورميانه مسأله كمبود آب بر 
شكل گيرى مناسبات سياسى مرزى و اقتصادى بين كشورها موثر نيست.  حوضه هاى آبريز 

تنش زا در اين گزارش عبارتند از:
● حوضه آبريز رود نيل؛ مشترك بين مصر، سودان، اتيوپى و شرق آسيا؛

● حوضه آبريز رودهاى دجله و فرات؛ مشترك بين تركيه و عراق؛ و

● حوضه آبريز اردن و ليتانى؛ مشترك بين اسرائيل، اردن، سوريه و لبنان (عطافر و 

شجاعى، 1390: 19).
رود نيل نيز يك نقطه اشتعال بالقوه براى جنگ محسوب مى شود. در سال 1989، 
حسنى مبارك رئيس جمهور سابق مصر، اتيوپى را تهديد كرد كه اگر پروژه سد سازى 
خود بر روى رود نيل را متوقف نكند، نيروهاى تخريب گر مصر را به آنجا خواهد فرستاد. 
مسأله اساسى در سطح منطقه اى موضوع «دامنه آشوب» است. خاورميانه مكانى است كه 
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كانون بسيارى از بحران هاست، اما منظور از دامنه آشوب گسترش بحران كم آبى در تمامى 
كشورهاى اين منطقه از جهان است. در اين جا نوع رابطه و كشمكش «حكومت-حكومت» 

خواهد بود، كه با گذار از مرحله بحران موجبات پيدايش جنگ نيز محتمل است.
ويژگى«فراگيرى»  از  آب  بحران  نيز  بين المللى  سطح  در  بين المللى:  سطح  ج) 
برخوردار است. به اين معنا كه بحران آب در سرتاسر جهان و به خصوص در آسيا و آفريقا 
به خوبى مشهود است. مصداق بارز اين پراكندگى را مي توان در نگرانى هاى سازمان ملل 
پيدا كرد. مركز پژوهشى حوزه  آب سازمان ملل، در تازه  ترين گزارش خود از وضعيت 
بحرانى ذخاير آب جهان خبر داد. در اين گزارش گفته شده كه تا سال 2030 ذخاير آب 
زمين به ميزان 40 درصد كاهش خواهد يافت و اين خشك سالى بيش تر درمناطقى با 
آب و هواى خشك و گرم مشهود خواهد بود. به گفته كارشناسان سازمان ملل، تغييرات 
جوى تأثيرگذار بر ميزان بارندگى، استفاده بيش   از حد از ذخاير آب زيرزمينى و افزايش 
جمعيت، سه علت اصلى اين رخداد هستند و چنان  چه شيوه هاى مصرف آب تغيير نكند، 
بروز خشك سالى اجتناب ناپذير است. مركز پژوهشى حوزه  آب هم چنين اعالم كرده، هم 
اكنون بيش   از نيمى از آب آشاميدنى دنيا از سفره هاى آب زيرزمينى تأمين مى شود و 
بيش  از 20 درصد اين ذخاير در مناطق مختلف به   ويژه در چين، هند و آمريكا، صرف 
كارهاى غير ضرورى مى شوند. اين درحالى ا  ست كه بيش از 748 ميليون انسان هنوز از 

دست رسي به آب پاكيزه محروم هستند. 

ويژگىنوع بحرانبازيگرانگستره بحران

شهروند – ملى
حكومت

عدم اطميناناعتراض – تظاهرات

حكومت – منطقه اى
حكومت

دامنه آشوببحران هاي مقطعى - جنگ

بحران هاي پيوسته – مرگ جهانىبين المللى
و مير

فراگيرى
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اما در مورد كشور ايران بايد گفت كه رودخانه هاى پرآبى به كشورمان وارد مى شوند از 
قبيل هيرمند، هريرود، سارى سو، قره  سو و ارس كه كشور را در وضعيت بهترى قرار مى دهد 
و بسيارى از محققان معتقدند كه با اين وضعيت منابع آبى ايران مي تواند نقش كليدى را 
در آينده خاورميانه بازى كند و حتى عده اى معتقدند كه مي تواند به فروش آب بپردازد، اما 
بايد به اين نكته توجه داشت كه كشورمان در شرايط حاضر به داليل بسيارى در وضعيت 
مطلوبى به لحاظ آب به سر نمى برد. با توجه به ماهيت بحران آب در خاورميانه كه بسيارى 
معتقدند جاى نفت را در منازعات بين المللى گرفته، بايد بدانيم كه نقش آن از يك كاالى 
معمولى و روزمره عوض شده و در روزگار كنونى «كااليى امنيتى» تلقى مى شود كه حيات 
جوامع بشرى را تحت تأثير قرار مى دهد. نوع اين تهديد مي تواند موجبات فروپاشى يك 
رژيم را نيز فراهم كند و امنيت ملى را به شدت مورد تهديد قرار دهد. در خصوص نگاه به 
اين بحران بايد گفت كه جايگاه آن با توجه به آمار و داده هاى موجود كامًال روشن است. 
امروزه بحران آب را در رديف تنش هاى با «درجه حساسيت باال» قرار مى دهند كه در 
بين حكام بسيارى از كشورها به صورت جدى پيگيرى مى شود و عده اى نيز نسبت به آن 

بى تفاوت اند كه احتماالً امنيت رژيم خود را جداى از امنيت آبى مى دانند.
حال اين سوال به ذهن متبادر مى شود كه چگونه بحران هاي آبى، تنش هاى اساسى 

را دامن خواهد زد؟ 
براساس آمار ياد شده بحران كم آبى مسأله اي است كه از حالت تئورى خارج و در 
عمل موجبات تأثير و تأثر بر امنيت ملى را فراهم آورده كه دليل آن را بر اساس مفروضات 

اصلى مكتب كپنهاگ مي توان در چند مورد برشمرد:
 اول: احتمال بروز جدى تر بحران به عبارتى شدت و يا عمق بحران

دوم: فاصله مكانى و مسيرهاى اين بحران
سوم: نزديكى بحران به لحاظ زمانى و با ذكر اين نكته كه در زمان حال نيز موجبات 

خسارات جانى فراوانى را فراهم آورده است
چهارم: شدت چنين بحرانى در منطقه خاورميانه با توجه به گسترش ابعاد آن و 

وضعيت منابع آن، شرايط بغرنجى را به دنبال خواهد داشت
پنجم: هم چنين بايد توجه داشت كه سابقه برخى از درگيرى هاى منطقه را مي توان 
به حفظ و يا دست يابى به تفوق بر منابع آبى دانست كه اين امر در تشديد بحران هاي 



184

آينده نقشى اساسى دارد.

6. دستوركار بخش زيست محيطي امنيت ملي از نظر بوزان
از نظر بوزان بخش زيست محيطي امنيت ملي دو دستوركار دارد:

الف) دستوركار سياسي كه در اصل دستور كار حكومتي و بين حكومتي بوده و از 
روند تصميم گيري عمومي و خط مشي هاي همگاني درباره نحوه برخورد با نگراني هاي 
زيست محيطي تشكيل يافته و بيان گر ميزان سياسي و امنيتي شدن بخش محيط زيست 

است. اين دستوركار ناظر بر سه حوزه است:
● آگاهي مردم و دولت از موضوعات مطرح در دستو كار علمي

● قبول مسئوليت سياسي براي برخورد با اين موضوعات
● مسائل مطرح شده در زمينه مديريت سياسي مانند مشكالت همكاري بين  المللي، 

شكل گيري رژيم ها و نهادهاي بين المللي و ...
ب) دستوركار علمي كه در قالب فعاليت هاي غيرحكومتي و علمي تبلور يافته و 
شامل فهرستي از مسائل زيست محيطي است كه به طور بالقوه يا بالفعل تكامل تمدن هاي 
موجود را با مشكل مواجه مي سازد و شالوده حركت هاي امنيتي كننده را مي سازد. (لطفى 

و همكاران، 1390: 129).
در اين ميان واردات محصوالت نيازمند آب نيز كمك شايانى به حفظ منابع آبى دارد. 
بسيارى از كشورهاى خشك و نيمه خشك با وارد كردن مواد غذايى، بخشى از آبى را 
كه براى توليد داخلى محصوالت نياز است، براى استفاده در ساير مصارف حفظ مى كنند. 
به عنوان مثال كشور مصر در سال 1995، 7/5 ميليون تن انواع غالت وارد كرده است، 
توليد اين مقدار غالت در مصر 9/9 كيلومتر مكعب آب نياز دارد كه به اين طريق اين مقدار 

آب حفظ شده و صرف ساير موارد مى شود. (عطافر و شجاعى، 1390: 25).
چندان مشكل نيست كه تصور كنيم در آينده نه چندان دور، تهديدات زيست محيطى 
به حد تهديدات نظامى برسد و در آن ها روش هاى نظامى و زيست محيطى در روابط بين 
دولت ها تأثير متقابل بگذارد (بوزان،1389: 158). به طور كلى در ارتباط با بحران آب در 
منطقه آسياى جنوب غربى، چهار طرف اصلى وجود دارد كه عبارتند از: 1) طرف ايرانى؛ 

2)طرف عربى؛ 3) طرف ترك و 4) طرف اسرائيلى (صادقى، 1376: 204).
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حل بحران آب در سطح منطقه اى نيازمند همكارى همه جانبه اين طرف هاست. 
هر چند مفسرين بسيارى در نوشته هاى خود معتقدند كه همكارى در منطقه خاورميانه 
امكان پذير نيست كه از جمله آنان مي توان به مقاله اى از «آناس ضيادين» اشاره كرد. ايشان 
در اين نوشته معتقداست كه در سايه بى ثباتى سياسى در منطقه، برخورد ايدئولوژى ها 
و عواقب آن و مسائل مربوط به امنيت ملى و حاكميت، همكارى هاى منطقه اى در مورد 

.(Zyadin, 2013: 49) مسأله آب در حد يك فرض باقى مى ماند
مانند موارد فوق الذكر و هم چنين از ديگر مصاديق آن، در سال 1975 پس از اين كه 
سوريه و تركيه با ساختن سدهاى مخزنى متعّدد روى رودخانه فرات، جريان آب اين 
رودخانه را در خاك عراق كاهش دادند، كشورهاى سوريه و عراق در آستانه جنگ قرار 

گرفتند (سارى صراف، 1384 : 198-199).
در جدول زير مصارف آب را به نسبت جمعيت در سال هاى مختلف شاهديم كه در 

اين ميان به سناريو سال 2025 نيز پرداخته شده است: (بزى و همكاران، 1389: 9 ).

منطقه
جمعيت ( ميليون نفر )

درصد 
جمعيت

در مناطق 
شهرى
( سال 
( 2001

آب ساالنه 
شيرين

تجديد 
پذير

( كيلو متر )

درصد آب شيرين
مورد نياز در بخش ها

كشاورزىصنعتىخانگى197020012025

173/4385/656859632/38587خاورميانه

1/65/27/8790/922375اردن
0/23/34/5840/224967امارات
28/866/188/464137/56292ايران
0/20/71880/139456بحرين
35/366/385/266200/7161172تركيه
5/19/712/5624/19389تونس
13/83143/24914/3251560الجزاير
6/317/127/15046/14294سوريه
94/423/640/36896/43592عراق
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5/721/140/9832/49190عربستان
0/10/60/8910/123374قطر

0/72/34/21000/0237260كويت

2/54/35/4884/628468لبنان

25/28/3860/611287ليبى
15/329/240/55530305392مراكش
35/369/896/24386/86886مصر

با توجه به تمام ويژگى هاى مذكور در چارچوب رويكرد كپنهاگ و انديشه هاى بوزان 
شاهد تأثيرات بحران هاي زيست محيطى بر امنيت ملى هستيم. انتخاب يكى از ابعاد امنيت 
تحت عنوان امنيت زيست محيطى گوياى حياتى بودن اين مولفه است. در اين جا نگارنده 
با بررسى بحران آب در خاورميانه و وضعيت بحرانى آن سناريوهاى آينده را غرق در 
بى ثباتى هايى مى داند كه ريشه اصلى آن را مي توان در كمبود منابع آب جست. بنابراين 
در كنار تروريسم منطقه اى، جنگ سايبرى، ناآرامى هاى داخلى و رشد گروه هاى افراطى 
بايد جاى گاهى مستقل براى بحران هاي زيست محيطى خصوصاً بحران كم آبى قائل باشيم.

نتيجه گيرى
امروزه آب شناسان و حتى سياستمداران كشورهاي مختلف جهان يقين دارند كه نحوه 
استفاده از منابع آب دنيا و چگونگى مصرف بهينه و مشترك از منابع آب شيرين موجود در 
جهان كه هم محدود و آسيب پذير و هم عامل اصلى زندگى، توسعه و محيط است، مي تواند 
تعيين كننده وضعيت جنگ يا صلح در عصر حاضر باشد. به طورى كه شركت كنندگان در 
دومين كنفراس آب در مارس 1994 در كشور هلند تقسيم آب در دنيا را «تقسيم حيات» 
خوانده اند. به همين دليل است كه ابراز مى شود تا سال 2015، نقش آب براي جامعه 
بشري بدل به همان نقشى خواهد شد كه امروزه نفت در حيات آدميان ايفا مى كند؛ 
يعنى عنصري كم ياب، گران بها و در معرض خطر به اتمام رسيدن، اما با اين تفاوت مهم 
كه به اتمام رسيدن منابع آب به مفهوم پاره شدن رشته حيات انسان در روي كره زمين 
است ( بزى و همكاران، 1389: 3). هم اكنون بيش از يك ميليارد نفر يعنى يك ششم 
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جمعيت جهان و يك نفر از هر پنج نفر در جهان در حال توسعه، به آب سالم دست رسي 
ندارند. طبق تخمين هاي موجود تعداد افرادي كه دركشورهاي مواجه با كمبود آب زندگى 
مى كنند، از 700 ميليون نفر كنونى تا قبل از سال 2025 به بيش از 3 ميليارد نفر خواهد 
رسيد (بزى و همكاران، 1389: 6). هم چنين براساس پيش بينى بانك جهانى، تا سال 
2025 دو سوم جمعيت جهان دچار كمبود آب خواهند شد. اكنون حدود 2/3 مليارد نفر 
در مناطقى زندگى مى كنند كه با كمبود متوالى آب و تنش آبى مواجه هستند و با ادامه 
اين روند، در سال 2025 تنش آبى در مناطق مختلف كره زمين نزديك به 50درصد بالغ 
خواهد شد، درحالى كه تا سال 2025 مناطقى فاجعه آميز از نظر كمبود آب خواهيم داشت 
كه خاورميانه و شما آفريقا در مركز اين بحران قرار دارند ( معمورى و كاظمى، 1390: 

 .(123
در گزارش كميسيون جهانى محيط زيست و توسعه در سال 1987 چنين آمده 
است كه با بودجه اى كمتر از يك ماه مخارج نظامى جهان مي توان چهار موضوع مهم 
زيست محيطى جهان يعنى جنگل هاى استوايى، آب، بيابان افزايى و جمعيت را حل و فصل 
كرد ( WCED, 1987: 303). حال به نظر مى رسد اكنون اين پيچيدگى ها بيش تر شده 
و به راحتى نمي توان از حل و فصل آن صحبت كرد، اما كاهش و تخفيف اين سناريوهاى 

نابهنجار قابل بررسى است.
البته هر دولت و ملتى در سطح داخلى موظف به رعايت مواردى براى مديريت بحران 

آب هستند:
كشورهاى  در  قرآن  دستورات  به  توجه  (هم چون  عمومى:  فرهنگ  در  تغيير   -1

مسلمان)
2- استفاده از روش هاى نوين آبيارى در كشاورزى

3- استفاده از سدهاى زيرزمينى براى جلوگيرى از هدر رفتن آب هاي كشاورزى و 
زيرزمينى

4- كاهش مصارف خانگى
5- تفكيك ميان آب هاي آشاميدنى و آب براى ساير مصارف غير خانگى

6- ارزيابى و پيش بينى وقوع خشك سالى با استفاده از داده هاى آمارى و ماهواره اى
7- بررسى سياست ها و برنامه هاي منابع آب
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8- مديريت شفاف منابع آب با تمركز بر روي درخواست مصرف كنندگان
9- نمك زدايى و استفاده از آب شيرين كن
10- استفاده مجدد از آب هاي تصفيه شده

فارغ از تمام موارد گفته شده، بحران كم آبى ديگر يك پيش بينى نيست، بلكه واقعيتى 
است كه بشريت را به چالش كشانده و هم چنين توانايى تغييرات ساختارى و تحميل اين 
تغييرات، بر رژيم هاى كشورهاى مختلف را داراست، زيرا اين بحران مراحل ابتدايى خود 
را طى كرده و حتى از مرز هشدار نيز گذشته و امروزه جان صدها هزار نفر را تهديد و 

موجبات مرگ هزاران نفر را فراهم آورده است. *

بحران كم آبى و 
گسست در
 امنيت ملى
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