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الملل معاصر با تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین

 های امنیت جامعتأکید بر مؤلفه
 

 1 خادم علی تهذیبی
 *  2 رضا سیمبر

 چکیده

الملا  مااصار یاا تد یاد یار سناریوهای آینده صلح و امنیت نظاا  یین پژوهش حاضر درصدد تدوین

-ؤلفاهمموضوع، ضامن یررسای ی مفهومییسط فضا این منظر پس ازاست. از  های امنیت جامعمؤلفه

ریو روش سانایار اساا   های مؤثر یر امنیت از جمله سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و حقوق یشار،

حقیق حکایت از های ترا مشخص خواهد نمود. یافته المل امنیت یینسناریوهای محتم  آینده نویسی 

و نظاامی  اه سیاسای ه در آن یه مقوله امنیت، صرفاً از نگ آن دارند  ه اوالً؛ امنیت جامع، رهیافتی است

هانی و محایط زیسات ای همچون حقوق یشر، اقتصاد جهای درهم تنیدهمؤلفه شود، یلکهنگریسته نمی

هاای صاور  المل  مااصر علیارمم تا شمقوله امنیت در نظا  یین ثانیاً؛را در خود جای داده است، 

 محور است. این موضاوع سا ش شاده تااو سیاسی ، هنوز عمدتاً نظامیگرفته یرای تحقق جامایت آن

های المل  محقق  ند، یلکاه مؤلفاهنتواند صلح و ث ا  را در نظا  یین امنیت در اشکال سیاسی و نظامی

یخش صلح و تواند تدمینامنیت جامع همچون حقوق یشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست است  ه می

یاه رشاد  المل  مااصر یاشد. این مقاله یه این نتیجه رسیده است  ه یا توجاهظا  یینامنیت یرای آینده ن

آیناده   های زیست محیطی در سطح جهان، سناریوهای مرت ط یا محیط زیست در امنیاتفزاینده یحران

-هیهای محیط زیستی تدثیر یه مراتش ییشتری لذا یحران والمل  مااصر محتم  و مرجح است نظا   یین

 .المللی خواهد داشتس ت اقتصاد و حقوق یشر یرامنیت یینن
 

هاای محایط ی، مؤلفاههاای حقاوق یشارهای اقتصادی، مؤلفهالمل ، مؤلفهامنیت یین :واژگان کلیدی

 زیستی، سناریوهای احتمالی

 

                                                           
 .ایرانگروه علو  سیاسی و روایط یین المل ، واحد یین المل   یش، دانشگاه آزاد اس می، جزیره  یش،  .1
 )نویسنده مسئول(. دانشگاه گی ن گروه علو  سیاسیاستاد  . 2

* rezasimbar@hotmail.com 
 

 20/12/1399 تاریخ پذیرش:   2/8/1399ت: تاریخ دریاف
 291-316  صص نهه   شماره پ اپی سی و د  دوره المل   رواب  ب یهافصلنامه پژوهش

mailto:sajadbahrami@gmail.com


292 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و نه 

 1399زمستان  

 
 
 
 

  قدمهم

المل  اسات. امنیات نیاااز ترین مفاهیم حوزه سیاست و روایط یینامنیت یکی از اساسی

المللی تك انسانها در جاماه و دولتها در عرصاه یااینین و هدف اولیه و اساسی تكینیاد

است یه طوری  ه مهمترین وظیفه و مسئولیت دولت ملی  ه م نای تدسیس آن محسوب 

 نناد،  شورها در خ ء و یه تنهاایی زنادگی نمیشود، یرقاراری امنیت است چرا  ه می

های متشک  از  شورهای مختلف یا مناافع و توانمنادیالمللی، ی یینیلکه در یك جاماه

ی زمینای یار آن  نتارل و نظاار  نادارد.  نند  ه هیچ مرجاع فاققاهمتفاوتی زندگی می

های ملی  شورهای مختلف را یا تهدیاد تاارض منافع و تفاو  در میزان قدر ، ارزش

هاای همیشاگی هار نماید. لذا تامین امنیت و دفع تهدیادا  از جملاه نگرانیمواجه می

افزاری یاود رود. چون در گذشته عمدتا تهدیدا  امنیتی از نوع سخت شور یه شمار می

 ردند یرای ارتقا امنیت خاود و ایجااد یازدارنادگی در یرایار دیگار ها ت ش میو دولت

هاا گرایاان، دولاتخود را افزایش دهند؛ یا یه ع ارتی از نگاه واقعها قدر  نظامی دولت

هاا اهمیات دارد و من اع تهدیاد نیاز مرجع امنیت هستند و تنها تدمین امنیت دولات تنها

(. ایان مسائله Kamrul Ahsan, 2016: 19-20) شاوندهای دیگر محساوب مایدولت

الملا  قارار هاا و جامااه ییندهد  ه امنیت همواره در  انون توجه افراد، دولتنشان می

الملا  تر شدن روایط یینیرد اما یا پیچیدهسر می دارد و همواره در حال تغییر و تحول یه

هاای مارت ط یاا جارایم ها و گروهو ظهور یازیگران میردولتی جدیاد، مانناد تروریسات

مانناد تهدیادهای اقتصاادی، سیاسای،  -سازمان یافته از یك سو و افزایش منایع تهدیاد 

هاای ییماریهاای داخلای و اجتماعی، زیست محیطی، مهاجر  دسته جماای، درگیری

المللی را تهدیاد رو نمود  ه امنیت ییننظریه پردازان را یا عوام  جدیدی رویه -واگیردار

امنیات ملای دیگار ن ایاد شوند. ها من ع تهدید محسوب نمی نند و دیگر صرفاً دولتمی

ای و دیگار های نظامی یك  شور تاریف شود. تسلیحا  هستهصرفا یر اسا  توانمندی

هاای میرقایا  گیری، تغییارا  اقلیمای، مهاجر رن قادر یه م ارزه یا هماهتسلیحا  مد

طور انفارادی نیساتند. طور  لای و  شاورها یاههای فراروی یشر یه نترل و دیگر چالش

ا نون ما شاهد آن هستیم  ه یسیاری از ایزارهای قادیمی  اه از گذشاته یارای تضامین 

شاود ی مناایع عظیمای میو صرفاً یاعث هزینهفایده است اند، ییامنیت ما یه ارث رسیده
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 :Vreÿ & Solomon, 2020تواند صرف توساه علمی، آموزش و پزشکی شود ) ه می

(؛ چرا  ه تاثیر موضوعاتی همانند محیط زیست نشان داد تهدیدا  ط یای و زیستی 2-9

ییاان  آیند. لذا در ایان راساتا مای تاوانتر از عوام  دیگر یه حساب مییه مراتش سخت

یکی از ایااد جدید امنیت، یاد ط یای آن است  ه نااظر یار ایمنای و آراماش داشت  ه 

هاا و تهدیادا  ط یاای نظیار های انسانی ناشی از پدیدهفضای جغرافیایی زیستگاه سازه

های محیطای،  اساتی ینیادهاای های واگیردار و اپیدمیك، آلودگیسوانح ط یای، ییماری

(. 458: 1396نیاا، یاشاد )حاف ژیك و ا وسیستمی و میار آن مییحرانهای ا ولو زیستی،

سرشاار از  یمحیط درینایراین در درک ضرور  و اهمیت این مقاله می توان ییان داشت 

هاای ها، تنهاا رویکردی  ااه احتمااال موفقیتث اتی و آ نده از عاد  قطایتتغییر و یی

در خصاو  پیشاینه . آیناده اساتییشتری دارد، ت ش یرای ماماری آینده و شاناخت 

المل  مااصر یا تد ید یار سناریوهای آینده صلح و امنیت نظا  یین تدوینتحقیق در مورد 

نامه و یاا ، مقاله، پایانمنایع اند ی در قالشتوان ییان داشت  ه میهای امنیت جامع مؤلفه

تهدیادا  گار یا یه ع ار  دی تاب در این خصو  یه زیان فارسی نوشته نشده است و 

 المللی را از سه منظر اقتصاد، حقوق یشر و محایط زیسات ماورد توجاه قارارامنیت یین

رو هساتیم لاذا یا  م ود پیشینه رویاه اند لذا در این خصو  ما یا ادییا  ضایف ونداده

  ه یه این موضوع نزدیك هستند در زیر یدانها پرداختاه خواهاد شاد. یهایعمده پیشینه

های حف  امنیات در پساایحران آنارشی )چالش»( در  تایی یا عنوان: 1397  ته عریی )

های این  تاب شام  مساقلی پساا یحاران همچاون افازایش پژوهش« المللیدر نظا  یین

هایی یرای ح  این نوع مسااق ، جر  و جنایت، مساق  امنیتی،  تاسیس و ساخت سیستم

فه اقتصاد و جنسیت در قالش حقوق عدالت و عدالت خواهی است از سوی دیگر دو مول

فر گردند  ه یسیار حاقز اهمیت هستند. علیازاده و پیشاگاهییشر در این  تاب مطرح می

 یا «21قرن  در امنیت مفهو  تحول و محیطی زیست امنیت»ای یا عنوان: ( در مقاله1390)

 ساییرر یاه محیطای زیست امنیت و ملی امنیت مفهو  یررسی ضمن محتوا تحلی  روش

 قط ای دو نظا  دوران و  نونی دوران در محیطی زیست امنیت یه نس ت هادیدگاه تفاو 

 متقای  تدثیر پژوهیآینده»ای یا عنوان: نامه( در پایان1397جافری )  .پردازدمی جهان در

هاای المل  یر مناقشا  خاورمیاناه و تادثیر آن یار رقایتروندهای جهانی و سیاست یین
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از روش سناریونویسی یرای ت یین آینده تحوال  در خاورمیاناه  «2025ا تا ایران و آمریک

یپاردازد.این پاژوهش از دو یااد نظاری و هاای ایاران وآمریکاا مایو تاثیر آن یر رقایت

( در  تاایی یاا 2018جیماز ا . اساکا ، )تواند یسیار مفید واقع گاردد. سناریونویسی می

یاه ایان نتیجاه « 1انساانی در دنیاای در حاال تغییار المللی، اقتصادی وامنیت یین»عنوان: 

تواناد امنیات  شاورها را تادمین نمایاد و نمیمندی از قدر  نظامیرسد  ه تنها یهرهمی

عواملی مانند محیط زیست، حقاوق یشار، امنیات اقتصاادی، امنیات اجتمااعی و امنیات 

. یلیاك راتنار، المللای یرخاوردار اساتسیاسی از اهمیت یسیاری در ارتقای امنیت یاین

هاای یر اسا  یافته« 2هامحیطی: ایاادواولویتامنیت زیست»: ای یا عنوان( در مقاله2016)

-در حف  صلح و امنیت ایفاا مایاین پژوهش، محیط زیست و منایع ط یای نقش مهمی 

محیطای گذاری در امنیات زیسات ند. نتیجه نگارنده از مقاله خود این است  ه، سرمایه

ای یرخاوردار ها و تداو  زندگی یر روی زمین از اهمیت ویژهیو ت از زیستیرای حفاظ

توان ییان داشات  اه است. یا یررسی پیشینه های پژوهش و در راستای نوآوری مقاله می

توان گفت یه سا ش در رایطه یا چشم انداز نظا  امنیت جامع موجود در سطح جهانی می

یژه تهدیاادا  اقتصااادی، حقااوق یشااری و وهااا و یااهجهااانی شاادن تهدیاادا  و چالش

گیری یك ساختار امنیتی مناسش، زمیناه و ها در جهت شک زیستی و ت ش دولتمحیط

شرایط تکمی  این یرنامه تا حدودی تث یت شده است. ینایراین، یاا در نظار گارفتن  لیاه 

اص   موارد فوق، الز  است روایط امنیت یا اقتصاد، حقوق یشر و محیط زیست یر اسا 

اشتراک منافع  و رسیدن یه تفاهم پیرامون تهدیدا  و منافع مشترک یه صور  همکاری 

تواند منجار یین آنها در چارچوب نظا  امنیتی جامع موجود یررسی قرار گیرد این امر می

یه طراحی سناریوهایی محتم  در این زمینه در راستای آینده نظا  امنیت جامع گردد این 

 توا  یا نوآوری است. موضوع ضمن اهمیت

 

                                                           
1. International economic and human security in a changing world 

2. Environmental security: dimensions and priorities 
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 امنیت و تاثیر سه مولفه اقتصاد، حقوق بشر و محیط زیست بر آن

امنیت موضوعی است  ه یا حیا  فردی و اجتمااعی انساان هماراه یاوده و از نیازهاای 

ها اعام  شود. امید یه زندگی، پیشرفت و ترقی در یسیاری از زمینهاساسی او محسوب می

ی و دستیایی یه صنات و تکنولوژی در پرتوی امنیات میسار از پیشرفت فرهنگی، اقتصاد

و ممکن است. یه ع ار  دیگر چنانچه ضریش امنیت در  شوری در حاد یااالیی یاشاد، 

افراد و اقوا  سا ن در آن یا صلح و صمیمیت، آساایش و آراماش در  ناار هام زنادگی 

 نناد می  رده و یرای عماران و آیاادانی  شورشاان یاه طاور فاردی و گروهای تا ش

Kamrul Ahsan, 2016: 1-5)الملا  و ظهاور تر شادن روایاط یین(، اماا یاا پیچیاده

یازیگران میردولتی جدید، امروزه امنیت ایاادی گسترده و تنوعی قای  توجاه یافتاه و یاه 

یاشاد و یاه شاد  از متغیرهاای همانناد طور پیوسته نیز در حال گسترش و توسااه می

 پذیرد.زیست تاثیر میاقتصاد، حقوق یشر و محیط

گاذارد پذیرد و یر آن تاثیر نیاز میآن تاثیر می ه امنیت یه شد   از یکی از مفاهیمی 

توان عنوان داشت  ه، در عصر جهانی شادن، اقتصااد و امنیات اقتصاد است. ینایراین می

دی و میان قدر  اقتصاا گرایان، ارت اط مستقیمیالز  و ملزو  یکدیگرند. از دیدگاه واقع

های تاریخی، یی ث اتی در هر  ادا  یا توجه یه تجریه ث ا  و امنیت  شورها وجود دارد.

المللی تلقی شود. تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت ییناز دو حوزه سیاست و اقتصاد می

تاوان در المللی را میث اتی اقتصادی یر صلح و امنیت یینهای تدثیر منفی یییکی از نمونه

های اقتصادی در این دهه میزان ییکاری در آلمان جستجو  رد. یروز یحران 1930دهه ی 

های فاشیستی در این  شاور  ماك را افزایش داد و این امر یه ق ضه قدر  توسط گروه

ها نفر گردید. این اتفاقاا   رد  ه نتیجه آن وقوع جنگ جهانی دو  و  شته شدن میلیون

های مختلف را یر آن داشت تا یا ایجاد نهادهای ملی سیاستگذاران و تصمیم گیران  شور

( چارا  اه؛ در (Zukrowska, 272ها جلوگیری نمایند المللی از تکرار این یحرانو یین

توان در انتظار یه ثمر نشساتن و حتای پاا گارفتن صور  عد  تدمین شرایط امنیتی، نمی

توانست ناامنی و ه یافته، نمینهاد اقتصاد یا یه اصط ح توساه اقتصادی یود؛ جاماة توسا

ث اتی را تحم   ند و یر این یاور یود  ه توساه، یه تقویت م انی امنیتی جاماه خواهاد یی

توان صرفا مفهو  امنیت را یه سطح اقتصادی تقلی  داد و مساقلی همانند انجامید؛ اما نمی
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ت. یناایراین در رایطه متقای   محیط زیست، حقاوق یشار و... را یاا امنیات نادیاده گرفا

توان ییان داشت پاس از اتماا  جناگ سارد، زیست مییررسی رایطه میان امنیت و محیط

ارت اط میان تغییرا ، فشارها و فرسایش زیست محیطی و موضاوع امنیات ماورد توجاه 

تاوان گفات  اه تار مییاه طاور دقیاق یسیاری از متخصصان ایان حاوزه قارار گرفات.

  نند:  د ناشی از تغییرا  زیست محیطی اشاره میمتخصصان این حوزه یه سه پیام

 م ود منایع، اقتصاد ملی را تحت تدثیر قرار داده و میازان نخست، بی ثباتی سیاسی: 

ها و ظرفیات دولات تواند یه  اهش تواناییدهد  ه این امر میدرآمد دولت را  اهش می

تواند یه قیا  سئله میدر ح  مشک   و در نتیجه  اهش مشروعیت آن منجر شود. این م

ای و های داخلی ییانجامد  ه مانند یحاران ساوریه ممکان اسات ایاااد منطقاهو شورش

 المللی نیز یه خود یگیرد.یین

: از دیگار پیامادهای تغییارا  بروز مشکالت اقتصادی و نبود امنیت غذذایی دوم،

نظار اقتصاادی  رود. این مشک  در  شورهایی  ه ازو زیست محیطی یه شمار میاقلیمی

نمایاد. یرخای از هاا را تهدیاد مییه یخش  شاورزی وایسته هستند ییشتر امنیت ملی آن

ی یهاار  ارشناسان یرای توضیح و ت یین عل  یروز جنگ داخلی روآنادا و ظهاور پدیاده

در نهایات، مطالااا  مریاوط یاه   نناد.عریی یه این نوع از مشک   اقتصادی اشاره می

های یازر  جمایتای در نتیجاه تغییارا  زیسات یه جایجایی  اقلیمی پیامدهای تغییرا

از ق ی  درگیری میاان مهااجران و  –تواند یه دالی  مختلف  نند  ه میمحیطی اشاره می

-Rita, 2008: 4یه گسترش درگیری و خشونت منجر شاود  –آن منطقه جمایت یومی 

5) .) 

های زیسات محیطای مریاوط گیری: یه درسوّم، ارتباط میان محیط زیست و امنیت

توان یه  م ود منایع ط یاای یاه عناوان یکای از عواما  یاروز شود. یه عنوان مثال، میمی

های مختلف اشاره نمود.  ااهش پوشاش جنگلای، میان  شورها و گروهدرگیری نظامی 

توانند یه گساترش ها و تغییرا  آب و هوایی از جمله مواردی هستند  ه میآلودگی آب

گیری در مناطق مختلف دامن یزنند. یسیاری از  ارشناسان ماتقدند  ه یکی از عواما  در

یروز درگیری و جنگ داخلی در سوریه، وقوع خشکسالی یلند مد  و در نتیجه  ااهش 

دسترسی یه منایع ط یای یوده است؛ اما این ارت اط میان امنیت و اقتصاد یا محیط زیسات 
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 ه یحث حقوق یشر را نیز در این ارت اط مد نظر قرار  زمانی حاقز اهمیت دوچندان است

دهیم. چرا  ه حقوق یشر ارت اط نزدیکی یا اقتصاد، امنیت و محیط زیست دارد. یناایراین 

یاشیم  ه یسیار حاقز اهمیات یاوده و گیری امنیت محیط زیستی میامروزه ما شاهد شک 

 یت جامع متصور شد.  انداز روشنی یرای امنتوان چشمیدون توجه یه آن نمی

ای دیگری است  ه یه شد  موضوع امنیت جامع را تحت ینایراین حقوق یشر مولفه

دهد و در همین راستا یاید گفت ارت اط میان امنیات و حقاوق یشار از تاثیر خود قرار می

اهمیت یسیاری یرخوردار است. اگر حقوق یشر را همان امنیت انسانی در نظار یگیاریم، 

جان اه از المللی و ملی نیازمند حمایت همهشود. توساه فردی، یینتقویت می این ارت اط

امنیت انسانی است. توساه نیازمند احترا  یه حقوق یشر و احترا  یه حقوق یشر از یاروز 

ساازی  ند. فرآینادهای صالحهای نظامی، جلوگیری میها، یه خصو  درگیریدرگیری

یجاد شوند و فرآینادهای صالح ساازی یایاد توجاه های حقوق یشر ایاید یر اسا  ینیان

تواند یه ارتقای صلح و امنیات ای یه حقوق یشر داشته یاشند. رعایت حقوق یشر میویژه

المللی  مك نماید و در صورتی  ه این جوامع و مرد  از حقوق یشر محارو  شاوند یین

ود و از ایان شاهای داخلی و گسترش آنها یه دیگار  شاورها فاراهم میی شورشزمینه

 (.88: 1392افتد )ط یی، المللی یه خطر میطریق صلح و امنیت یین

امنیت انسانی یه یك م حث جهانی ت دی  شده اسات  اه در خا ل م احاث جدیاد 

دهد  اه امنیات، زور مریوط یه امنیت مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نشان می

در مقایا ، یرخای یار ایان یاورناد  اه ایان  و قدر  ارت اط تنگاتنگی یا یکدیگر دارند.

ی حمایات از حقاوق یشار منجار یه یهانهتواند یه گسترش مداخ   نظامی رویکرد می

دهد های رایطه میان امنیت جامع و حقوق یشر را افزایش میشود  ه این مسئله پیچیدگی

عملیا   تواند س ش  اهش امنیت انسانی و نقض حقوق یشر در خ ل انجا  ه خود می

(. یناایراین، ارت ااط میاان (Oberleitner, 2002: 13در  شورهای مختلف شاود نظامی 

المللی واضح و روشن است. عملیا  حف  صالح، حقوق یشر و حف  صلح و امنیت یین

هایی یرای رعایت حقوق  ود ان و زنان، لغو مصاونیت مسا  ین جنایاا  ایجاد مکانیسم

ها و گفتگاو یاا نهادهاای حقاوق یژه و یرگزاری نشساتهای وجنگی و یرگزاری دادگاه

یشری از جمله اقداما  مهم شورای امنیت سازمان مل  متحد یرای رعایت حقوق یشر و 
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رود. لاذا در ایان راساتا المللی یه شمار میجلوگیری از یه خطر افتادن صلح و امنیت یین

از جملاه اقتصااد و محایط  هاتوان ییان داشت  ه حقوق یشر نیز همانند دیگر مولفاهمی

گذارد و هم از آن تااثیر زیست رایطه یسیار نزدیکی یا امنیت داشته  ه هم یر آن تاثیر می

شود این است  ه ارت ااط میاان گیری میپذیرد. لذا آنچه از یررسی م احث فوق نتیجهمی

چهار مفهو  امنیت، اقتصاد،  محیط زیست و حقاوق یشار حاا ی از مطارح شادن ایان 

های قای  توجهی میان آنهاا دارد. ها و ش اهتپوشانیاهیم در  نار هم و حکایت از هممف

زیسات یاا های مشترک حقوق یشر، اقتصااد و محیطاز جمله اینکه امنیت جامع یر ستون

ای  ه امنیت در گذشته ییشاتر یاه مفهاو  مصاون گونه نند. یهتد یدا  متفاو  تکیه می

های داخلی یاوده اسات؛ هاجم ییگانه و یا یرخوردها و جنگساختن یك  شور در یرایر ت

اما امروز این مفهو ، امنیت شاغ ، امنیات درآماد، امنیات فرهنگای و اجتمااعی، امنیات 

قضاقی، امنیت یهداشت، امنیت زیست محیطی، ایمنی از جرایم و جنایاا  و امثاال اینهاا 

 شود.در قالش حقوق یشر را نیز شام  می

 

 یقمبانی نظری تحق

در پژوهش حاضر یه منظور ت یین نظری تدوین سناریوهای آیناده صالح و امنیات نظاا  

مکتش های امنیت جامع از رویکرد تلفیقی شام  تئوری المل  مااصر یا تد ید یر مؤلفهیین

ایان ساازه انگااری و فمنیسام اساتفاده شاده اسات. در اداماه یاه هار یاك از  پنهاک، 

 شود:موضوع پژوهش پرداخته می رویکردهای نظری در رایطه یا

 

 کپنهاك: امنیت چند بعدی و امنیت انسانی مکتب

های جدید در مطالاا  امنیتی مانند مکتش  پنهاک، یه رمم آن  ه امنیات ملای را تئوری

اند، یا این حال ماتقدند  ه اگر دولتی نتواند مر ز ثق  و گرانیگاه  مطالاا   خود قرار داده

در یین شهروندان تامین و تضامین  ناد، از لحاام امنیات اجتمااعی و  امید یه زندگی را

امنیت عمومی فاقد  ارآمدی یاشد و امنیت اقتصادی و زیست محیطی را تاامین ننمایاد، 

 -این مکتش  پنهاک ارت اط نزدیکای یاا متفکاران سیاسای فاقد هرگونه امنیت ملی است.

از نگااه ایان مکتاش  .(Лапаева.2014: 23-89) دارد 20فلسفی اروپای نیمه دو  قرن 
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شاد:  آن از حاصا  تاااریف و امنیت یه نگاه نوع تغییر موجش 1991 در سرد جنگ پایان

 یار سانتی تمر ز از و نمود تجریه را توجهی قای  تغییرا  امنیتی ترتیش مطالاا  یدین»

 گرفات. فاصاله آن یاا مارت ط موضوعا  و نظامی مدیریت نیروی و  ارگیری یه تهدید،

 قاچااق ایادز، ییمااری اسایدی، گساترش هااییاران یاارش مانناد جدیدی موضوعا 

 شدن اوزون، گر  یالیه تخریش زمین، ی ره محدود منایع  اهش مخدر، مواد المللییین

 و ثروتمناد جهان میان عمیق شکاف و جهان اقتصادی هاییحران جمایت، انفجار جهان،

(. یاری یاوزان یکای از (Shultz,1997: 43« شاتگ امنیتی مطالاا  حوزة نیز وارد فقیر

اندیشمندان این حوزه ماتقد است ع وه یر تحول در مرجع امنیت، در تحلی  چندیادی 

تر، زیست، تمدن و مذهش، و از همه مهمآن یاید یه یررسی تدثیر فرهنگ، جغرافیا، محیط

است. یا توجه یه  ع ار  دیگر، هدف مرجع، هویت افراد جاماههویت نیز توجه شود. یه

آنچه  ه گفته شد، تحلی  نوین از امنیت، تنها منحصر یه چاارچوب عینای ن اوده، یلکاه 

 مکتش پیرامون ذ ر قای  (. نکتة(Booth, 2005: 260-261االذهانی است موضوعی یین

 یاه منجر  ه شودمی فرآیندی گفته یه ساختن امنیتی است. ساختن امنیتی مفهو   پنها ،

 از  ه پایش حالی در گردد،می امنیت چارچوب در موضوعا  یرخی راردادنق و اهمیت

 در میرامنیتی موضوع دادن یك قرار مانی یه  ردن اند. امنیتینداشته قرار حوزه این در آن

 یاك از مخادر ماواد مثاال عناوان (؛ یه446-449: 1386است )ایراهیمی،  امنیتی مداری

چارا  گاردد،می مطارح سیاسی و مل ی امنیت یر ذارتدثیرگ عنوان عاملی یه اجتماعی ماض 

 یاه مخادر ماواد تجاار  و تولید یر حا م سیاسی مخالف روند و ماارض هایگروه  ه

 حا م دولت یا مقایله منظور یه میره و س ح خرید و مالی تدمین یرای درآمدی من ع عنوان

وندان یاك  شاور لزومااً  نند  ه شاهرطرفداران این نظریه استدالل می نند. می استفاده

هاا یدلی  وجود امنیت در مرزهای آن  شور یه طور  ام  از تهدیدا  در امان نیستند. آن

یر این یاورند  ه تهدیدا  دیگری نیاز وجاود دارناد  اه حتای در صاور  امان یاودن 

مرزهای  شور ممکان اسات شاهروندان را یاا مخااطرا  یسایاری مواجاه نمایاد. ایان 

ز: فقر، گرسنگی، شکنجه، اعمال محدودیت یر حقاوق اساسای افاراد تهدیدا  ع ارتند ا

 (. AWUDU, 2016: 9-11های مزمن )های میر دمو راتیك و ییماریتوسط حکومت
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 انگاری و امنیتسازه

جماعاا  »انگااری، ماطاوف یاه م حاث نخستین  ارهای امنیتی من اث از دیدگاه ساازه

ی خا  هستند. یر ایان پردازان این حوزهنظریه است. آدلر،  اتزنستین، و یارنت« امنیتی

پیراماون رویکارد  هاای  اارل دویاچپردازان مذ ور یا اداماه آراء و نظریاهاسا ، نظریه

انگااری در از استنتاجا  نظری دیدگاه سازه های همگراییارت اطا  در نظریه -م ادال  

 اه م حاث جماعاا  امنیتای اند. در اینجا الز  یه ذ ر اسات مطالاا  امنیتی یهره جسته

پردازان اسات. یار ایان اساا ، نظریاه ایهای منطقهیخشی مهم از م احث مرت ط یا نظم

های المل  یر تغییر سیاستمزیور یه مقوالتی چون تدثیر فرایندهای اجتماعی و جاماه یین

امنیتاای و همچنااین تاریااف منااافع امنیتاای یااازیگران در پاساان یااه عواماا  فرهنگاای در 

مطالااا   (.200-191: 1383خانی، ع دالاهپردازناد )وب یك جماعت امنیتی میچهارچ

انگاری، انجا  گرفته اسات، تا ش دارد تاا فراینادهای تحاول امنیتی  ه یا رویکرد ساده

: 1388شایهان، المللی را در ارت اط یا یکدیگر مورد ارزیاایی قارار دهاد )اجتماعی و یین

هاای داخلای و تا ش یارای پا  زدن یاین نظا ش (. از این رو در ایان مکتا221-241

انگاران است و این مسئله یاعث شده تا آنان ی سازهالمللی یکی از رویکردهای عمدهیین

های مریاوط امنیت داخلی و خارجی یازیگران را یا یکدیگر مرت ط یدانند. پیوند شااخص

ناد تاامین اهاداف المللای، ییاانگر آن اسات  اه  شاورها در رویه امنیت داخلای و یین

یاشند. در ایان افزاری میهای نر گیری از الگوها و شاخصاستراتژیك خود نیازمند  یهره

ارت اط ماهیت تهدیدا  نیز دگرگون شده است. یر اسا  اشکال جدید تهدید، استراتژی 

انگاران  شورها یرای مقایلاه یاا تهدیادا  طراحای شاده اسات. یار ایان اساا ، ساازه

ها و موضوعا ، ی تفکر یازیگران نس ت یه پدیدهیت و ناامنی را در نحوهی امنسرچشمه

انگاری، امنیت ییش از قدر  یر میزان دانند. از منظر  سازهخصوصاً منافع و تهدیدا ، می

-190: 1391، زاده اردییلیعیوضاست )درک و فهم مشترک  یازیگران از یکدیگر استوار 

211.) 

 

http://journals.iau.ir/?_action=article&au=566334&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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 رویکرد فمینیستی در مطالعات امنیتی

ست  ه نداشتن امنیات )یاا فمینیسم یا مساق  امنیتی انتقادی، یاید یگوقیم آمار ییانگر آن ا

 اهش امید یه زندگی( امری جنسیتی است  ه یا ساایر مناایع نااامنی نظیار ناژاد، فقار و 

ی نقاش، نظریا  فمینیستی طیفی متناوع از عقایاد دریاارهشود.  روستانشینی تر یش می

شود. مفروض تما  نظریا  فمینیستی موقایت و هویت زنان یه نس ت مردان را شام  می

های مریوط یه زنان، زیاانی مرداناه دارد و هویات و نقاش زناان در ست  ه روایتاین ا

ها مریاوط اسات نادیاده گرفتاه شاده اسات؛ یناایراین، تغییار نحوی یه آنمساقلی  ه یه

ها اسات، اگرچاه رهیافات فاااالن فمینیساتی در وضایت زنان، جزء اهداف مشترک آن

ها یار اا  امنیتی نیز ت ش فمینیساتی مطالموضوعا  مختلف متفاو  است. در حوزه

هاای متفااو  اندیشایدن یاه آن و این است  ه توجاه را یاه موضاوع جنسایت و روش

هاا ماهیتاا جنسایتی اسات، سازی امنیت و پاسن یه ماض   امنیتی  ه از نظار آنمفهو 

(. رویکرد فمینیستی همانند رویکارد انتقاادی در (Withworth, 2008: 103جلش  نند 

دانناد. های یسایاری میای چندیادی یا پیچیدگیی مطالاا  امنیتی، امنیت را مقولهحوزه

های خاانگی، از دیدگاه املش اندیشمندان فمینیست، تهدیدهای امنیتای شاام  خشاونت

شاود. هاای   سایك میتجاوز، فقر، ت ایض جنسیتی، تخریاش محایط زیسات و جنگ

 نند امنیت افراد یر امنیت ملای تدثیرگاذار میاندیشمندان فمینیستی یر این موضوع تد ید 

دانناد. مطالااا  تارین مرجاع امنیات میاست و همانناد رویکارد انتقاادی فارد را مهم

های اشات اه دهد  اه امنیات افاراد چگوناه توساط سیاساتچنین نشان میفمینیستی هم

 ه حف  امنیات  طور  لی، اندیشمندان فمینیست یر این یاورندافتد. یهخطر میها یهدولت

ی جنسایت ماورد توجاه قارار گیارد. پذیر است  ه مسائلهجهانی تنها در صورتی امکان

سازایی در ی جهاانی، نقاش یهعنوان عضاوی فااال از جامااهتوانند یهینایراین، زنان می

رفتن زناان در مسااق  حاشیهالمل  و امنیت فردی ایفا  نند. در مقای ، یهارتقای امنیت یین

المل  یاه گساترش خشاونت و درگیاری دامان خواهاد زد. جهانی و امنیت یینسیاست 

، توسط ماری  اپریولی و مارک یویر انجا  شده است، نشاان 2001ای  ه در سال مطالاه
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ها نایرایری جنسایتی وجاود دارد، از خشاونت ییشاتری در هایی  ه در آندهد دولتمی

 1 نند.یالمللی استفاده مها و اخت فا  ییندرگیری

 

 جمع بندی پیشینه پژوهش

یط و رویکرد سنتی یه مقوله امنیت پاسخگوی شارادهند  ه یررسی م انی نظری نشان می

یافته، نیازهای  نونی جاماه جهانی نیست. یروز تهدیدا  جدید از ق یا  جارایم ساازمان

و هاای ط یاای فراگیار های تروریساتی و تولیاد و قاچااق ماواد مخادر و ییماریگروه

ذا لاهای اخیر نیازمند رویکردی جدید نس ت یه مفهاو  امنیات اسات. اپیدمیکی در دهه

المل  ضمن توجه یه مفهو  موسع از امنیت الز  است یه موضاوع هویات و ی یینجاماه

ه مسائله ، عد  توجه یا تغییر مرجع امنیت از دولت یه جاماهتاثیر عوام  اجتماعی، عد  

اتی همانند حقاوق یشار و محایط زیسات یار امنیات و جنسیت و عد  توجه یه موضوع

جاه یاه تخریش محیط زیست و عد  تو چرا  ه؛ توجه جدی داشته یاشند های آنچالش

ای جهاانی اسات  اه نیازمناد مقوله حقوق یشر و ماض   اقتصادی یدون شك مسااله

ها گریازی از واگاذار  اردن یرجسته شدن همکاری و نفع مشترک یشری است و دولت

المللای یارای مقایلاه ماوثر یاا شی از حا میت و اقتدار خود یه قوانین و الزاماا  یینیخ

مشک   زیست محیطی، حقوق یشری و اقتصادی  اه  لیات جامااه یشاری را تهدیاد 

امنیت جامع نیازمناد همکااری جماای  تر، دست یایی یه ند ندارند. یه ع ارتی واضحمی

 هاست.دولت

 

 هاهای پژوهش: سناریویافته

تصاادی، در این قسمت یه یررسی سناریوهای آینده امنیت جامع یا تا ید یر ساه مولفاه اق

 پردازیم:  محیط زیست و حقوق یشر می

                                                           
1. 

https://www.academia.edu/292413/Feminist_Security_Studies_Conversations_and_Intr

oductions, p. 8-10.  

https://www.academia.edu/292413/Feminist_Security_Studies_Conversations_and_Introductions
https://www.academia.edu/292413/Feminist_Security_Studies_Conversations_and_Introductions
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الملل با تاکید بر محیط زیست در سه سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین -الف

 حالت )محتمل، مطلوب، ممکن(

  (2032ه زوال است )جهان در سال ( جمعیت در حال رشد و سالمت عمومی رو ب1

های زیادی از جهان در حال  اهش اسات و جمایات ، نرخ فقر در یخش2032در سال 

اناد. میلیارد نفر است. اقتصاد چین، هند، روسیه و یرزی  یه شد  رشد  رده 5/8جهانی 

یازیکنان تجاری خصوصی تدثیر جهانی خود را افازایش داده و یاك نیاروی محر اه در 

هستند. حدود دوازده شر ت یزر  چند ملیتی دارای موقایت یسیار مالش هستند.  جهان

های ریزی توساط شار تها و یرناماهگذاری در زیرسااختیهداشت، آماوزش، سارمایه

هااای ملاای سااایق ماننااد آب شااود. داراییخصوصاای در یساایاری از  شااورها انجااا  می

 .اندسازی شدهیها نیز در یسیاری از موارد خصوصآشامیدنی و جاده

گاذارد. ا ثار گیری سیاسای تادثیر میها یر تصمیمها در یسیاری از زمینهالیی شر ت

اند و مشااملی را ایجااد تری، را ایجاد  ردههای یزر  مسئولیت اجتماعی گستردهشر ت

ها، اند  ه یه موضوعا  مریوط یه محایط زیسات، خادما  اجتمااعی، زیرسااخت رده

های میرانتفااعی و پاردازد. حتای ساازمانالمللای میهاای یین مك ای وتوساه منطقاه

گذارند. های مردمی نیز اهمیت ییشتری پیدا  رده و در دستور  ار سیاسی تدثیر میجن ش

خواهناد اعماال های رای دیگر یه اندازه آنچه یرای افرادی  اه میاز آنجایی  ه صندوق

هایی را نظاار  عاوض شار ت در ساازماننفوذ  نند مهم نیست، یسایاری از افاراد در 

 نناد. یاه اساتثنای چناد درگیاری مسالحانه های یزر  گفتگاو می نند  ه یا شر تمی

 .تر استسال پیش آرا  20نس ت یه  2032محدودتر، جهان در سال 

خ داده اسات در ساال رفات رتغییرا  آب و هوا یا سرعتی یاالتر از آنچه انتظاار می

، طغیان گسترده، خشکسالی گسترده و طوالنی مد ، فرساایش منااطق سااحلی و 2032

ای از موارد مامول است.  م ود آب آشامیدنی پاک های گرمسیری یه طور فزایندهطوفان

در یسیاری از  شورها یه یك موضوع سیاسی داغ ت دی  شده است. این پیشارفت یارای 

 .ای را روشن  ردو مرد  لزو   اهش سریع انتشار گازهای گلخانه هاها، آژانسشر ت

های انتشار جهانی، توسااه در فنااوری انارژی را تسریع در تغییر اقلیم و محدودیت

، یاه ویاژه در زمیناه انارژی 2050آوری در دهاه ای در فنتشدید  رده و پیشرفت عمده
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یر یسایار ساریع در حاال رشاد خورشیدی، ایجاد شده است. سهم منایع انرژی تجدیدپذ

یار اساا   2050درصد تولید یرق تاا ساال  90ها، ییش از یینیاست و ط ق یرخی پیش

های میرفسایلی جدیاد در ییشاتر ماوارد شود. سوختمنایع تجدیدپذیر انرژی تدمین می

شوند. در اروپا، ترافیك اتوم ی  و  امیون عمادتاً یار جایگزین نفت یه عنوان سوخت می

های تجدیدپذیر مانند هیدروژن و یرق تجدیدپاذیر اسات. ط اق آخارین سوختاسا  

 .های سازمان مل ، گر  شدن  ره زمین طی چند دهه آینده  ند خواهد شدیینیپیش

 

 ( تسریع در تغییر اقلیم و افزایش قیمت نفت )مطلوب( 2

 2032جهان در سال 

اد یاالتر از زمان ق   از صنات درجه سانتیگر 20، میانگین دمای  ره زمین 2032در سال 

اساات. عواقااش تغییاارا  آب و هااوایی یااه ویااژه قایاا  توجااه اساات. امااوا  گرمااا، 

آسا، سای ، لغازش زماین، راناش زماین و های سی های طوالنی مد ، یارانخشکسالی

تری هستند و یاعث ایجاد مشاک   عماده های رایجها پدیدهسوزی گسترده جنگ آتش

های شاوند. نشاانهها در سراسار جهاان میها و زیرساختساختمان و آسیش رساندن یه

واضحی وجود دارد  ه ذوب ورقه ین گرینلند در آساتانه یحرانای اسات. حتای در ایان 

صور ، هنوز تدثیر قای  توجهی یر سطح دریا وجود ندارد، اماا محققاان یاه طاور  لای 

اید. جوامع در سراسر جهاان توافق دارند  ه ممکن است طی قرن آینده دو متر افزایش ی

 .توانند یا شرایط جدید سازگار شوندیه سختی می

های فسیلی )نفت، زمال سنگ و گاز( همچنان در حال افزایش است مصرف سوخت

و انتشار  رین رشد چشمگیری دارد. قیمت نفت یه سرعت در حال افازایش اسات، یاه 

ذیر یه سرعت در حاال افازایش های تجدیدپگذاری در انرژیاین مانی است  ه سرمایه

های از دست رفته یه این مانی است  ه تقاضا یایش از گذاریها سال سرمایهاست، اما ده

های تجدیدپذیر و هم نفت یسیار گران هستند  ه این یك تهدید عرضه است. هم انرژی

ی ای نیز در زمینه افزایش انرژهای عمدهیرای محیط زیست جهانی است. سرمایه گذاری

یادی و انرژی خورشیدی انجا  شده است، اما مورد دو  هنوز هم درصد یسایار  مای از 

دهد. تولید انرژی در مقیا   وچك نیز یه سارعت در حاال    تولید یرق را تشکی  می
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ای جدید است اماا در اروپاا فقاط های هستهافزایش است. چین در حال ساخت نیروگاه

هاای تجااری شوند. نیروگاههای جدید جایگزین میاهنیروگاه های منسوخ شده یا نیروگ

 .م تنی یر زیست توده نیز در دست ساخت هستند

هااایی یاارای ای یاازر ، آزمایشیااه منظااور  اااهش سااریع انتشااار گازهااای گلخانااه

های فنای ماانع سازی گاز دی ا سید  رین آماز شده است، اما مشک   و هزیناهذخیره

هاای ماورد اساتفاده از ایان فنااوری یسایار تاداد نیروگاهساخت آن شده است. ینایراین 

در  "مهندسای ژقاو"هاای مختلاف هایی یرای آزمایش روشناچیز است. همچنین یرنامه

مقیا  وسیع در نظر گرفته شده است، زیرا ماموالً مهندسی ژقو یه عناوان تنهاا راه حا  

 .شودسریع تسریع در تغییرا  آب و هوا در نظر گرفته می

 

 پیشرفت های چشمگیر در بیوتکنولوژی )مطلوب( (3

هااای یهداشااتی و پرسااتاری یساایار ، اسااتفاده از ییوتکنولااوژی در مراق ت2032در سااال 

 2032های ینیااادی در سااال اساات. تحقیقااا  ساالول 2000تر از اوایاا  سااال گسااترده

یاری از آمیزی را یه همراه خواهد داشت،  ه منجر یه ایجاد یسهای درمانی موفقیتروش

های های  وچك و متوسط جدید م تکر یرای  ار یا اشکال مختلف درمان سالولشر ت

پیشرفت در ییوتکنولوژی همچناین یاه ماناای پیشارفت در یسایاری از  .شودینیادی می

های رایج ویروسی  ه ق  ً  محصوال   شاورزی گند ، یارنج و موارد زیر است: ییماری

 ن شده است. تحوال  عم  ریشه 2032ر می داد در سال سیش زمینی را تحت تدثیر قرا

هااای در زمینااه فناااوری محاایط زیساات یااه ساارعت در حااال پیشاارفت اساات. روش

هاایی یارای های سمی مامول است و حتای جل كمیکروییولوژیکی یرای پا سازی زیاله

 اند.استفاده در زیست توده  اشت و یرداشت شده
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های اقتصذادی الملل با تاکید بر مولفذهامنیت نظام بینسناریوهای آینده صلح و  -ب

 )محتمل، مطلوب، ممکن(

 سازی فراگیر )محتمل(( جهانی1

 ند  اه ا ثار مارد  جهاان را رشد اقتصادی، عوام  جمایتی و حکمرانی موثر ایجاد می

آوری و گساترش آن، در یرخای مند شوند. توسااه فانشدن یهرهسازد از جهانیقادر می

های شدید زیست محیطی یا یهداشتی، یرای مقایله موثر یا یرخی از ناشی از یحران موارد

 اه یاا  -شود. رشد قوی اقتصاد جهاانی مشک    شورهای در حال توساه استفاده می

یاعاث گساترش  -اجماع یك سیاست قوی در مورد آزادسازی اقتصادی ایجاد می شاود

شود. حکمرانی در هار یتی و منایع میگسترده ثرو  و  اهش یسیاری از مشک   جما

المللای ماوثر اسات. در یسایاری از  شاورها، نقاش دولات  ااهش دو سطح ملی و یین

شود یاا توساط مشاار ت یخاش خصوصای یاید، زیرا عملکردهای آن خصوصی میمی

های جهانی در یسیاری از موضوعا  از طریق اناواع شود، در حالی  ه همکاریانجا  می

هاا در داخا  و در میاان  شاورهایی  اه از شاود. درگیریالمللی تشدید میترتی ا  یین

در  شاورهای جناوب  -یرند  مترین است. اقلیتی از مرد  جهاان جهانی شدن سود می

ای صحرای آفریقا، خاورمیانه، آسیای میانه و جنوب آسایا، از ایان تغییارا  مث ات یهاره

 یاید.ورها ادامه میای  شهای داخلی در پارهیرند و درگیرینمی

 

 ای )ممکن(های منطقه( رقابت2

گیارد،  اه ناشای از رشاد ای در اروپا، آسیا و آمریکاا شاد  میهای منطقهرشد هویت

سیاسی است. مقاومت در اروپا و آسیای شرقی در یرایر تسلط جهاانی ایااال  متحاده و 

هاای ه یاا اولویتسازی یا محوریت ایااال  متحاده و مشاغله فزایناده هار منطقاجهانی

هاا وجاود دارد، یاید. توزیع ناهمواری از فناوریاقتصادی و سیاسی خا  خود ادامه می

ای مختلااف مالکیاات مانااوی و نگاارش نساا ت یااه  ااه مااناکس  ننااده مفاااهیم منطقااه

یایاد،  اه ای در تجار  و دارایی افزایش میییوتکنولوژی است. ادما  اقتصادهای منطقه

شاود. ای میتاً یاالی رشد اقتصاادی و هام افازایش رقایات منطقاههم منجر یه رشد نس 

 نند، زیارا ای در  شورهای یزر  توساه یافته رشد میدولت و نهادهای حا میت منطقه
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ها از نهادهای جهانی یاه ای و تغییر مسئولیتها یه لزو  ح  مشک   فوری منطقهدولت

 یرند. ای پی میمنطقه

 

( 2030هذای اجتمذاعی )جهذان در سذال ری زیاد و ناآرامی( اقتصاد ضعیف، بیکا3

 )مطلوب( 

تر از سایر نقاط جهان اسات، در حاالی  اه در مارب روند توساه جهانی در آسیا  قوی

 20های سازمان مل  یوده است. طای یینیضایف است. رشد جمایت  می  متر از پیش

، و چاین، از طریاق قادر  سال گذشته، نفوذ آسیا در مقیا  جهانی افزایش یافته اسات

یر صحنه جهانی تسلط دارد. چین یه سامت دمو راسای پایش  2032مالی خود، در سال 

رفته و یه مر ز جذاییت ییشتری یرای امور مالی، یازرگانی و فرهنگ ت دی  شاده اسات. 

های جدید نیز عمدتا در چین، هناد و ساایر  شاورهای آسایایی انجاا  آوریتوساه فن

ن تجاری خصوصی تدثیر قای  تاوجهی در تجاار  و سیاسات در مقیاا  شود. فااالمی

 جهانی دارند و مقر اصلی یسیاری از یزرگترین شر تهای چند ملیتی در چین است. 

، سااختار قادر  امریکاا تضاایف شاده اسات 2010های دهاه در مقایسه یاا ساال

این مساله س ش های جدیدی یرای  قدر  گرفتن سایر  شورها را ایجاد  رده و موقایت

های جدیدی یین دو  شور چین و امریکا ایجاد شود. در ایاال  متحاده،  یناه شده تنش

ای وجود دارد. چاین در حاال حاضار محاور اصالی مرد  از سلطه چین یه طور گسترده

توانند همگا  یا سیاست امنیتی ایاال  متحده است،  شورهای اتحادیه اروپا یه سختی می

 ند. این تا حدود یا اقتصاد ضایف و ییکاری زیاد دست و پنجه نر  میتحوال  یاشند و 

حا م یود و تقری ا اتحادیه  2010زیادی میراث یحران یزر  یدهی مالی است  ه در دهه 

یااه سااختی  2020و  2010های اروپااا را نااایود  اارد. تغییاارا  آب و هااوایی در سااال

دارد  ه میانگین دمای  ره زمین یاه  های زیادی وجودموضوعیت داشت، اما ا نون نشانه

  ند.سرعت شروع یه افزایش می
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های حقذوق الملل با تاکیذد بذر مولفذهسناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین -ج

 بشری

 شود )مطلوب(( جهان بیدار می1

هایی )احتماال دستکاری شده ژنتیکای( مانناد ها میلیون نفر توسط ویرو  شته شدن ده

توانند سا ح  شاتار جماای هایی میان را آگاه خواهد ساخت  ه فرد یا گروه رونا، جه

تولید  رده و از آن یر علیه دیگران استفاده  ند. این پدیده منجر یه  نترل جهاانی علام و 

المللی  ه یاا اساتفاده از مشااوره المللی علم و فناوری یینشود و سازمان یینفناوری می

تواند منجر یه مااهادا  و ته جهان تشکی  شده است،  ه میدانشمندان و ره ران یرجس

توسط این نهاد علمی در هماهنگی یا شورای امنیات ساازمان ملا   ایجاد قدر  نظارتی

متحد شود، تا توانایی صدور مجوز مداخ   در زمینه تحقیقا  علمی را در هر نقطه از 

جدید سازماندهی امور جهانی جهان  صادر   ند. امنیت انسانی، آزادی یدون تر ، اص  

المللی علو  و تکنولوژی یه سامت رسد قوانین و مقررا  ییندر آینده است و یه نظر می

 اجرای آن یروند.

 

 ( واکنش منفی )ممکن(2

شود و عمو  مرد  ماتقدند  ه تغییرا  خوب است. اما ایان عصار علام علم شکوفا می

هاای گیرد، یرخای از قایلیتال   شتاب میهای تاریك نیز دارد. تحودار یك جن هشتاب

دهناد و عق نیتای تحمیا  جدید امنیت و حریم خصوصی را سخت تحت تاثیر قرار می

یاشاد.  شاورهای  متقلاش از ساطح ها می نند  ه ضد یسیاری از فرهنگشده ایجاد می

تولید  های تهدید ننده جهان را نند و تحت عنوان تحقیق س حسو استفاده می نترل  م

شود و فقار همچناان رو یاه رشاد رود پیشرفت متوقف می نند. سطح نگرانی یاال میمی

 است.

 

 ( جهانی شدن مخرب و رشد ناامنی و تهدید صلح جهانی )محتمل(3

رشد جمایت و  م ود منایع یارهای سانگینی یار دوش یسایاری از  شاورهای در حاال 

ها ناه تنهاا در آوریشود. فندولتها می گذارد و مهاجر  من ع اصلی تنش یینتوساه می



309 

 

 

 

 

تدوین سنارییهار  

آیاده صلح و اماین  

الملننن  نظنننری  ین

معرصر  ر تأکیند  نر 

ار  اماینن  مؤلفنن 

 جرمع

های منفای و ح  مشک    شورهای در حال توساه موفق نیستند یلکاه توساط شا که

ث اا   نناده گنجاناده های ییگیرناد و در سا حمیرقانونی ماورد سواساتفاده قارار می

 شوند.می

ه دارد. شود: رشد در  شورهای پیشارفته ادامااقتصاد جهانی یه سه قسمت تقسیم می

 نند  اه نتیجاه یسیاری از  شورهای در حال توساه رشد سرانه  م یا منفی را تجریه می

یافته اسات. و اقتصااد میرقاانونی یاه طارز آن شکاف روزافازون یاا  شاورهای توسااه

المللای ضاایف  ند. حکمرانی و ره ری سیاسی در سطح ملی و یینچشمگیری رشد می

هاا و یاید،  ه یا انتظاارا  ناامیاد  نناده، نایرایرییش میهای داخلی افزاهستند. درگیری

شاوند و های  شاتار جماای تکثیار میشاود. سا حهای شدید اجتماعی ایجاد میتنش

 شوند.حداق  در یك درگیری داخلی استفاده می

 

 ( دستیابی به موفقیت در فناوری نانو )مطلوب(4

.    حاوزه فنااوری ماواد دچاار یاك یه عنوان دهه فناوری نانو شناخته شد 2020دهه 

های ییشتر مورد تقاضاا انق ب نانو شده است. توساه مواد ییشتر مریوط یه ایجاد توانایی

های  اریردی متادد است. استفاده از نانوذرا  در پزشاکی در از سطح خرد است. یرنامه

یدن اسات یه مانای دقت یسیار یاال در رساندن دارو یه یك قسمت خا  از  2032سال 

 ه یه عنوان مثال انق یی در مراق ت از سرطان ایجاد  رده است. یه عنوان مثال، در زمینه 

هاای ها یاا ل ا شود. پارچهمحیط زیست، از نانوذرا  یرای تصفیه موثر آب استفاده می

هاای یهداشاتی، خادما  اورژاناس و پلایس، یلکاه یارای افاراد در مراق ت "هوشمند"

هایی وجود دارند  ه فشار خاون، ضاریان شود. ل ا امری عادی میخصوصی ت دی  یه 

های نر  اما یسیار مقاومی وجود دارد دهند. همچنین پارچهقلش و تاریق را تشخیص می

از طریق آنچه یه عنوان چاپگر سه یاادی  . ند ه پلیس یرای محافظت از آنها استفاده می

  دی ساده را چاپ  رد.توان اشیا سه یا، ا نون میشودشناخته می

 



310 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطماره   ده دوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و نه 

 1399زمستان  

 
 
 
 

 IT سناریوی هشتم: یک انقالب جدید )سناریوی مطلوب(

، ظرفیات 2032شود. در ساال هدایت می ITتوساه اجتماعی یا پیشرفت عظیم در زمینه 

است و ارت اطا  سریع، ارزان  2012یرایر سریاتر از سال  150،000 امپیوترها در حدود 

هاای زیاادی در موفقیت 2020در همه جا یافت. در دهه  توان تقری اًو ییسیم رایانه را می

ای هوشمند  اه های رایانهتحقیقا  مریوط یه هوش مصنوعی حاص  شد. توساه سیستم

گیری را ریزی، یاادگیری و تصامیمتری مانناد ترجماه، یرناماهیتوانند  ارهاای پیشارفته

یه سرعت توساه  2020مدیریت  نند، در حال شروع است. فناوری ریاتیك نیز طی دهه 

هااای های مختلفاای ماننااد مراق تدر زمینااه 2032هااای خاادماتی در سااال یافاات. ریا 

یهداشتی، خدما  اجتماعی و دفاتر  ه انسان و  امپیوتر از طریق گفتار یا یکدیگر ارت اط 

ر های تا یه شده دتوانید یا رایانهگیرند. همچنین می نند، مورد استفاده قرار مییرقرار می

های دارای وسایلی مانند آسانسور، ماشین و یخچال  ام ً مامولی صح ت  نید. سیساتم

شاوند، ها نیز ماماول میرایط یین مغز )از طریق سنسورهای ییرون یا داخ  سر( و رایانه

های شخصی، در مواقاع راننادگی و دارو ماورد نیااز یه ویژه هنگامی  ه این  ار یا رایانه

 یاشد.

 

 وهای محیط زیستی سایر سناری

 سناریوی اول: جهان متعارف

اسات. ایان تد یاد ناه یاك  "ماماول"یاه صاور   "تجار "این سناریو مرجع یا 

تاوان انتظاار داشات یاا یینی از روندهای فالی، یلکه یك سناریو یر اسا  آنچه میپیش

و توجه یه انتظارا  متاارف گسترده در مورد آینده، از جملاه تشادید رونادهای فالای 

 40ها و جوامع در چند دهاه آیناده یاا آنچاه در گیرندگان در دولتفرضیه رفتار تصمیم

سال گذشته یه نمایش گذاشته شده است تفاو  اساسی نخواهناد داشات )یانای یاافتن 

ح  یرای مشک    وتااه ماد  یادون در نظار گارفتن دیادگاه طاوالنی(، هماه در راه

 .  نندیزیکی عم  میمحدوده قوانین شناخته شده فالی جهان ف

های  نتارل پس از یحران مالی پایان دهه گذشته، یاا وجاود سیساتم اقتصاد جهانی:

گیرد.  شورهای در حال ظهور  ارآمدتر، اما یدون تغییرا  عمده، رشد خود را از سر می
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روند. یا این حاال، تااداد قایا  تاوجهی از  شاورها در ای پیش میرشد یه طور فزاینده

 .ن سهیم نیستندمزایای آ

 .همچنان رو یه افزایش است اما یه سرعت گذشته نیست جمعیت:

نوآوری و انتشار شدید فن آوری همچنان ادامه دارد،  ه منجار یاه افازایش  فناوری:

شود اما از سرعت  افی یرای وری در استفاده از آب و استقرار سرویس یهداشتی مییهره

 .دار نیستمقایله یا نیازهای رو یه رشد یرخور

یه دلی  عد  اراده سیاسای  اافی و فشاارهای فزایناده مصارف، شاد   تغییر اقلیم:

شود، اما تدثیر خفیاف آن اقاداما  تری انجا  مییاید. در اواخر دوره، اقداما  اساسیمی

 .شودها احسا  میتنها یاد از دهه

یایناد، میهای  شاورزی )هر دو دیم و آییاری( گساترش زمین بهداشت اکوسیستم:

 ه ناشی از افزایش تقاضاای ماواد ماذایی و تغییار تنظیماا  رژیام ماذایی یاه سامت 

های خشکی و آیزی روند تخریش تدریجی را اداماه محصوال  حیوانی است. ا وسیستم

هاای  شااورزی و گساترش شاهرها، آلاودگی دهند،  ه یا جنگ  زدایای یارای زمینمی

یاری از  شورها( و تغییر مناطق ا لیماتیك مارت ط گسترده )یا وجود افزایش  نترل در یس

های زراعی یا استفاده شود. در حالی  ه سازگاری یا سیستمیا تغییر آب و هوا، تشدید می

یایاد، یسایاری از های زراعای ناوین ارتقاا میهاای جدیاد و سیساتماز انواع تکنولوژی

شد )جنگا ، تانادرا و میاره( های  ند ننده رهای ط یای، تحت تاثیر ارگانیسما وسیستم

  یایند.شوند یا یه شد   اهش میدیده، ناپدید میآسیش

ای در مساق  امنیتی متمر از المللی یه طور فزایندهنظم سیاسی یین همکاری جهانی:

مانده همچنان پایرجاست. یسایاری از اهاداف های توساه مناطق عقششود، و نگرانیمی

اند و پیشارفت در اهاداف و منااطق نااهموار  ناد اسات. توساه هزاره یه پایان نرسایده

یاید. جهاان آب افزایش میهای مریوط یه آب در مرزها و در مناطق خشك و  مدرگیری

 .شود، اما قدر  همچنان در اقلیتی از  شورها متمر ز استچند قط ی می

یار هاا )یساهای مصرف گرایان مالش هستند، یرخی از خرده فرهنگارزش ها:ارزش

یینی گیرند. ع قه شخصی و دید نزدیكهای زندگی متفاوتی را در پیش میجزقی( س ك

 .فردی هنجارهای روز هستند
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مناایع آب زیرزمینای یاه دلیا  یرداشات یایش از حاد در ا ثار منااطق  تنش آبذی:

ای تحات تادثیر شوند. رواناب سطحی نیز یاه طاور گساتردهمیرمرطوب جهان تخلیه می

و همچنین افزایش ت خیر و تارق و تغییر الگاوی یاارش در فضاا قارار  افزایش یرداشت

دارد  ه یا گر  شدن  ره زمین در ارت اط است. فراوانی و شاد  حاوادث شادید آب و 

ویژه در  شورهای در حال توسااه یاید. تنش آیی در مناطق خشك، یههوایی افزایش می

ذیری سیساتم آب یار جواماع، پشاود و افازایش عاد  اطمیناان و آسایشیسیار مهم می

 .گذاردها تدثیر میاقتصادها و ا وسیستم

فقر مطلق جهانی همچنان پایرجاست، اگرچه در فقر نس ی ) سری از  ا   بهزیستی:

جمایت در فقر(  اهش ناچیزی وجود دارد. نایرایری ماداو  در داخا  و یاین  شاورها 

میلیاردهاا فقیار جهاانی را از   ناد وهاا را تغذیاه مییایاد، و آتاش درگیریافزایش می

  ند.دسترسی یه امکانا  محرو  می

 

 گیرینتیجه

الملاا  اساات. امنیاات ترین مفاهیم حوزه سیاست و روایاط یااینامنیت یکی از اساسی

نیااز ینیادین و هدف اولیه و اساسی تك تك انساانها در جامااه و دولاتهااا در عرصااه 

ترین وظیفه و مسئولیت دولت ملی  ه م نای تدسایس المللای است یه طوری  ه مهمیاین

آن محسوب می شود  ه یا تهدیدا  متااددی از ناحیاه اقتصااد، حقاوق یشار و محایط 

ث اتی در حوزه اقتصاد ییهای امنیتی مطرح شده، تئورییر اسا   یاشدرو میزیست رویه

  تادمین شارایط المللی تلقای شاود. یادون عادتواند تهدیدی علیه صلح و امنیت یینمی

توان در انتظار یه ثمر نشستن و حتی پااگرفتن نهااد اقتصااد یاا یاه اصاط ح امنیتی، نمی

ث اتی را تحم   ند و توانست ناامنی و یییافته، نمیی توساهتوساه اقتصادی یود؛ جاماه

نیاز یر این یاور یود  ه توساه، یه تقویت م انی امنیتی جاماه خواهد انجامید ع وه یر آن 

توان ییان داشت  ه پس از اتما  جنگ سرد، ارت اط میان تغییرا ، فشارها و فرسایش می

زیست محیطی و موضوع امنیت ماورد توجاه یسایاری از متخصصاان ایان حاوزه قارار 

شود  اه در هایی مریوط میگرفت. ایده امنیت زیست محیطی از نظر تاریخی یه درگیری

اساتفاده یایش از  آیاد:ها یوجاود میاز این حوزه نتیجه فرسایش زیست محیطی در یکی
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یناایراین . هاای  شااورزیآلاودگی و  ااهش یااروری زمین، حد از مناایع تجدیدپاذیر

مطالاا  محیط زیست و امنیت یه موضوعاتی از ق ی  تدثیر تغییرا  آب و هوایی و گار  

ی ریاهنظ»پاردازد. هاا در  شاورهای مختلاف میشدن  ره زماین یار گساترش درگیری

یر نقش  م ود منایع ط یای یه عنوان یك متغیر مساتق  در « های زیست محیطیدرگیری

تاوان تحلیا  و خشونت آمیز متمر ز است و در نهایات میهای نظامیگسترش درگیری

نمود  ه  ارت اط میان امنیت و حقوق یشر از اهمیت یسیاری یرخوردار است. اگر حقاوق 

شاود. توسااه فاردی، ر نظر یگیریم، این ارت اط تقویات مییشر را همان امنیت انسانی د

المللی و ملی نیازمند حمایت همه جان ه از امنیت انسانی است. توساه نیازمند احترا  یین

های ها، یه خصو  درگیرییه حقوق یشر است و احترا  یه حقوق یشر از یروز درگیری

شاود، های نس تاً متنوعی میر یه آیندهینایراین، پنج سناریو منج ند. نظامی، جلوگیری می

یاضی از آنها یه وضوح نامطلوب و یرخی دیگر مطلوب هستند )هماانطور  اه در یرایار 

شود(. یدترین سناریو، جهانی مرسو  است  ه دارای  مترین رفااه، ایااد مهم ارزیایی می

یاای تنش زیاد آب و تغییرا  آب و هاوایی زیااد اسات و پاس از آن جهاان جناگ. دن

متاارف )در صور  امکان( در یك حد وسط قرار خواهاد گرفات، اگرچاه احتمااالً در 

طوالنی مد  پایدار نیست. هر دو دنیا سناریویی تکنولوژی و هوشیاری جهاانی یهتار از 

دهد و احتماالً پایدارترین جهان متاارف هستند، اما دومی یاالترین سطح رفاه را نشان می

 است.

یینی آینده در نظار گرفتاه شاوند، اماا یساته یاه ن اید یه عنوان پیشاگرچه سناریوها، 

چگونگی توساه و تاام  نیروهای محر ه اصلی، همه آنها از شارایط موجاود تحاوالتی 

های جایگزین را یرای وضاایت رسند. از این لحام، آنها تنوع آیندهقای  ق ول یه نظر می

پاذیری و قایا  ق اول یاودن، ایان کاندهناد. یاا در نظار گارفتن امجهانی آب نشان می

گیرد. یسیاری از ساناریوهای ای از امکانا  را در یر میسناریوهای پیچیده طیف گسترده

توانند تحقق یایند، یه ویاژه یاا توجاه یاه امکاان تحاوال   ناگهاانی، از جملاه میانی می

ر  ارد. تاوان تصاوهای فیزیکی و اجتماعی  ه ا ناون نمیآور در حوزهتحوال  شگفت

چند سناریو در اینجا در نظر گرفته شده است، و همه اینها اماروزه و یاا در آیناده ماورد 

  ارانه هستند.گیرند. از این نظر سناریوها محافظهیحث و یا حتی پیشنهاد قرار می
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این پژوهش همچنین سناریو را در مورد چگاونگی آگااه شادن یشاریت نسا ت یاه 

یی و  ارهایی  ه یرای س متی و حف   ره زماین یایساتی مشک   تولید ان وه مواد مذا

انجا  دهد، مورد یحث قرار داد. این تغییر جهانی عظیم ماذایی را از عااد  ماذایی  اه 

های جهان در حال توساه  مواد مذایی ییشتری را یرای خرو  از فقار تاا تحقاق هزیناه

 ند. یینی میرا پیش  ند،زیست محیطی و اجتماعی این عاد  مصرف مذایی تحمی  می

جویی را یار عهاده دارد. و تصور آینده مذایی جهاان در حاال توسااه و وظیفاه صارفه

درمورد آب شیرین و سایر منایع  میاب در هند، چین، شامال آفریقاا و ایااال  متحاده، 

رو هستند و یه هماین دلیا  در خاط مقاد  خاورمیانه همچنان یا  م ود آب شیرین رویه

گیرناد و ید پایداری هستند. خوردن مذاهایی  ه آب و زمین  متری میهای جدسیاست

شاود  اه تجدیادنظر آلودگی آنها نس ت یه پرورش گاو و خوک  متر اسات توصایه می

طل د، یرخی از اساسی در رژیم مذایی یشر را یرای حف . محیط زیست در یلند مد  می

را از خوردن حیوانا  از دست یدهد تواند حافظه خود پردازان ماتقدند، جاماه مینظریه

ای را  شاف  ناد. یناایراین های ذاتی یك رژیم مذایی متنوع گیاهی و حشارهو رضایت

های ناپایادار آن یارای شود  ه دوران گوشت تولید ان وه حیواناا  و هزیناهیینی میپیش

 س مت انسان و محیط زیست ق   از پایان این قرن یه پایان یرسد. 

انداز یا توجه یه سناریوهای چشم 2032توان یرای سال و جایگزین  ه میچهار سناری

 ای ییان داشت:جهانی یرنامه محیط زیست سازمان مل  متحد در ایااد جهانی و منطقه

 ناد  اه در یینای میجهانی را پیش (Markets First) سناریوی فرست مار ت .1

 ه در  شورهای صناتی  ها و انتظاراتیآن تحوال  یازار محور یر اسا  ارزش

 .حا م است همگرایی داشته یاشند

 ه یا اقداما  قدرتمناد دولات یارای  (Policy First) سناریوی پالیسی فرست .2

  .شوددستیایی یه اهداف خا  اجتماعی و زیست محیطی هدایت می

یاا نخسات امنیات، دنیاایی از  (Security Firstسناریوی ساکوریتی فرسات ) .3

گیارد، جاایی  اه ناایرایری و درگیاری ناشای از ر نظر میاخت فا  یزر  را د

 .فشارهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی وجود دارد
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این سناریو جهانی را یه   (The Sustainability First)  سناریوی اول پایداری .4

 شد  ه در آن الگوی توساه جدیدی در پاسن یاه چاالش پایاداری تصویر می

تری پشاتی انی هاا و نهادهاای جدیاد و عادالناهشاود و توساط ارزشظاهر می

 .شودمی
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