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چکيده

 در دنیای امروز محیط زیست و بحرانهای زیست محیطی دیگر یك مقوله مختص به منطقه ژئوپلیتیكی خاص 

نمی باشد، بلكه به مقوله اي جهانی با تبعات بین المللی تبدیل شده است. قرار گرفتن منطقه  غرب آسیا در منطقه ای 

افزایش جمعیت، كاهش منابع آبی و شكل گیری پدیده  از نظر آب و هوایی، رشد تكنولوژی،  نیمه خشك  خشك و 

ریزگردها، در كنار وجود جنگ های منطقه ای، با ایجاد آلودگی ها و مشكالت زیست محیطی با تبعات بین المللی، نیاز به 

شكل گیری تاب آوری زیست محیطی را به عنوان امری ضروری برای این منطقه مطرح می سازد. بر این اساس، سیاست و 

رویكرد مناسب در جهت شكل گیری تاب آوری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا سوالی است كه این مقاله تالش دارد 

به آن پاسخ گوید. لذا، نویسندگان این مقاله معتقد هستند اگرچه حاكم بودن نگاه امنیت نظامی مبتنی بر امنیت منفی 

در منطقه غرب آسیا باعث گردیده تا این منطقه فاقد الگوی مناسبی برای دستیابی به تاب آوری زیست محیطی باشد، 

اما اتخاذ رویكرد توسعه پایدار برای منطقه غرب آسیا در جهت ایجاد امنیت پایدار می تواند با توازن بخشیدن به طور 

همزمان بین عملكردهاي زیست محیطی و انساني به شكل گیری تاب آوری زیست محیطی در این منطقه یاری رساند. 

روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است.

واژگان كليدی: تاب آوری زيست محيطی، منطقه غرب آسيا، توسعه پايدار، امنيت پايدار.
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مقدمه
با وجود پیشرفت علم و تكنولوژی و دستیابی دانشمندان به علت و چگونگی پیدایش بالیای 
فرسایش  نشده اند.  خود  زندگی  از  خطر  حذف  و  جلوگیری  به  قادر  انسانها  هنوز  اما  طبیعی، 
تحلیل  جمعیت،  انفجار  انسانی،  محیط زیست  درمجموع  و  آب  و  خاك  و  هوا  آلودگی  خاك، 
گلخانه ای،  گازهای  زمین،  شدن  گرم  نشدنی،  تجدید  منابع  به ویژه  طبیعی  منابع  تخریب  و 
ترسیم  كننده  نگران  آینده اي  یكم،  و  بیست  قرن  انسان  براي  همه  و...  بیابان زایی  خشكسالی، 
جدید  روند  در  تا  شده  باعث  بین المللی  و  جهانی  تبعات  با  زیست محیطی  معضالت  می كنند. 
مطالعات زیست محیطي، مفهوم امنیت از بعد نظامي سخت افزاری به بعد امنیت زیست محیطي 
نرم افزار انتقال پیدا كند. به گونه ای كه مشكالت زیست محیطی بیشتر از رقابت های تسلیحاتي، 
به عبارتی دیگر،   .) 185  :1381 ) ابراهیمی فر،  است  داده  قرار  خطر  معرض  در  را  دنیا  امنیت 
به  دادن  اهمیت  و  توجه  رویكرد  نیازمند  امروز  عصر  در  جهانی  امنیت  و  صلح  به  دستیابی 
متحد  ملل  سازمان  دبیركل  گوترش«1  ،  » آنتونیو  كه  رویكردی  است.  محیط زیست  از  حفاظت 
جنگ  در  محیط زیست  از  سوءاستفاده  از  پیشگیری  بین المللی  روز  مناسبت  به  كه  پیامی  در 
متحد،  ملل  » سازمان  نمود:  تاكید  آن  بر  داشت،  بیان   2017 نوامبر  مسلحانه،6  درگیری  و 
است«   پایدار  توسعه  و  امنیت  صلح،  اصلی  ستون  به عنوان  محیط زیست  از  حفاظت  به  متعهد 
از  بخشی  به عنوان  زیست محیطی  مخاطرات  امروزه  اگرچه  اساس،  این  بر   .)Guterres, 2017 (
زندگی روزمره انسانها كه از وقوع آنها نمی توان جلوگیری كرد، تبدیل شده است، ولی می توان 
بین عملكردهاي  توازن همزمان  ایجاد  با  و كارآمد  اقدامات مدیریتی صحیح، مناسب  از طریق 
میزان  به  زیست محیطی«2  » تاب آوری  شكل گیری  زمینه های  آوردن  فراهم  و  زیست محیطی 
قابل توجهی اثرات بالیای طبیعی را كاهش داد. در این بین، قرار گرفتن منطقه  غرب آسیا در 
كاهش  افزایش جمعیت،  تكنولوژی،  رشد  هوایی،  و  آب  نظر  از  نیمه خشك  و  منطقه ای خشك 
منابع آبی و شكل گیری پدیده ریزگردها، در كنار وجود جنگ های منطقه ای، با ایجاد آلودگی ها 
و مشكالت زیست محیطی با تبعات بین المللی از موضوعات مهمی می باشد كه منطقه غرب آسیا 

1. Antonio Guterres. 
2. Environmental Resilience.
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تاثیر جدی قرار داده و خواهد داد. همچنین،  را در سال های گذشته و سال های پیشرو تحت 
بحران پدیده ریزگردها، خشكسالی، بیابان زایی، موج گرما و سیل، از جمله بحران هایی خواهند 
بود كه كشورهای منطقه غرب آسیا را تحت تاثیر جدی قرار خواهند داد و این منطقه را صحنه 
شكل گیری  به  نیاز  لذا،  نمود.  خواهند  اجباری  مهاجرت های  و  منازعات  كشمكش ها،  افزایش 
بودن  حاكم  علی رغم  پیشرو  زیست محیطی  بحرانهای  با  مواجه  برای  زیست محیطی  تاب آوری 
نگاه امنیت نظامی مبتنی بر امنیت منفی در منطقه غرب آسیا را به عنوان امری ضروری برای 
شكل گیری  جهت  در  مناسب  رویكرد  و  سیاست  اساس،  این  بر  می سازد.  مطرح  منطقه  این 
آن  به  دارد  تالش  مقاله  این  كه  است  سوالی  آسیا  غرب  منطقه  در  زیست محیطی  تاب آوری 
انساني  و  زیست محیطی  عملكردهاي  بین  همزمان  توازن بخشی  با  كه  آنجایی  از  گوید.  پاسخ 
می توان با ایجاد قدرت انطباق در شرایط عدم قطعیت و رویدادهاي غیرمنتظره زیست محیطی 
از  آسیا،  غرب  منطقه  در  انسانی  بقاء  و  حیات  تداوم  ضمن  زیست محیطی  تاب آوری  قالب  در 
شكل گیری مشكالت زیست محیطی با تبعات بین المللی جلوگیری نمود؛ این نوشتار، با بررسی 
وضعیت و شرایط جغرافیایی، اجتماعی و امنیتی در منطقه غرب آسیا، به فرآیندهای تاثیرگذار 
به  پرداختن  با  ادامه بحث در گام دوم،  و در  بر مقیاس هاي مختلف زیست محیطی می پردازد؛ 
رابطه تاب آوری با امنیت منطقه ای در غرب آسیا ضمن بررسی حاكم بودن نگاه امنیت نظامی 
به  دستیابی  از  جلوگیری  در  عاملی  به عنوان  آسیا  غرب  منطقه  در  منفی  امنیت  بر  مبتنی 
تاب آوری زیست محیطی، به دالیل برجسته شدن امنیت نظامی در منطقه غرب آسیا پرداخته 
و  پایدار  توسعه  رابطه  به  پرداختن  با  زیست محیطی  پایدار  امنیت  به  رسیدن  راستای  در  و 
پایدار،  امنیت  شكل گیری  در  پایدار  توسعه  نقش  بررسی  ضمن  زیست محیطی،  پایدار  امنیت 
جهت دستیابی به امنیت پایدار زیست محیطی در منطقه غرب آسیا، نقش توسعه پایدار را در 
قرار  موردبررسی  ) شهروندان (  پایین  از  پایدار  توسعه  و  )دولتها(  باال  از  پایدار  توسعه  دو سطح 
می دهد؛ و درنهایت به این نتیجه  می رسد كه توازن بخشیدن به طور همزمان بین عملكردهاي 
زیست محیطی و انساني در دو سطح، شهروندان از نگاه پایین و دولتها از نگاه باال در ارتباط و 
تعاملی دوسویه و سازنده می تواند به شكل گیری تاب آوری زیست محیطی در این منطقه یاری 

رساند.
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يك. تاب آوری زيست محيطی و منطقه غرب آسيا
نخستین  آمریكایی  ماهان  آلفرد  سوی  از  آسیا«2   غرب  » منطقه  برای  » خاورمیانه«1   اصطالح   
بار بنا بر موقعیت » ژئوپلیتیك«3  و » ژئواستراتژیك«4  این بخش از منطقه غرب آسیا كه از لحاظ 
گستردگی، از شرق كانال سوئز و دریای مدیترانه تا مرزهای شرقی ایران و از یمن تا تركیه و شمال 
ایران را شامل می شود در مقابل خاور نزدیك و خاور دور نسبت به اروپا به كار برده شده است. 
البته باید توجه داشت این گستره جغرافیایی معموال از یك مرز مشخص برخوردار نبوده و وسعت 
غرب  منطقه  كردن گستره  تلقی  وسیع تر  با  مواقع  بعضی  در  می شود.  تعریف  و  تبیین  متغیر  آن 
آسیا، كشورهایی چون مصر، تركیه و حتی افغانستان و در مواردي پاكستان را هم در بر می گیرد؛ 
اما نكته مشترك در بیان گستره جغرافیایی این منطقه هسته اصلی آن، شامل منطقه ژئوپولتیك 
خلیج فارس و حاشیه جنوب غربی آسیاست. از این رو، این منطقه به عنوان یكی از مناطق تاثیرگذار 
در نظام بین الملل همواره در تحوالت سیاسی و اتخاذ استراتژی قدرت های جهانی از نقش و اهمیت 
فراوانی برخوردار بوده است. به گونه ای كه منطقه غرب آسیا به عنوان یكی از مناطق پرتالطم جهان 
در یكصد ساله اخیر همواره شاهد جنگ ها، اشغالگري ها، پیروزي ها، شكست ها، تجاوزها، ظهور و 
سقوط قدرت هاي خودكامه و درنهایت همگرایی  و واگرایی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده 
است. وقوع این امر در حالی است كه این منطقه از جهان به لحاظ جغرافیاي طبیعی داراي وضعیت 
ناهمگونی آب و هوایی است. اگرچه در قسمت هایی از آن بارش هاي قابل مالحظه ای اتفاق می افتد 
ولی قسمت عمده منطقه غرب آسیا جزو مناطق كم باران و خشك جهان به شمار می رود و بارش 
بسیار كمی در آن اتفاق می افتد و حتی در مناطقی ممكن است سال ها قطره اي از آسمان به زمین 
ویژگی طبیعی، كمبود  درنتیجه چنین  عربستان.  و شبه جزیره  ایران  كویري  مناطق  مانند  نرسد؛ 
تمام  به شمار می رود؛ معضلی طبیعی كه  برای منطقه غرب آسیا  بزرگ  آب یك معضل طبیعی 
جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی و در مواردي امور سیاسی این كشورها را تحت الشعاع قرار داده است 
) عسگری، 1386: 3 (؛ بنابراین، دستیابی به تاب آوري زیست محیطی جهت ایجاد توازن همزمان بین 

1. Middle East.
2. West Asia Region.
3. Geopolitics.
4. Geostrategic.
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عملكردهاي اكوسیستمي و انساني در منطقه غرب آسیا برای قدرت انطباق در شرایط عدم قطعیت 
و رویدادهاي غیرمنتظره زیست محیطی، نظیر خشكسالی، بیابان زایی، كمبود آب، پدیده ریزگردها 
و... نیازمند درك و شناخت ساختارها و فرآیندهای تاثیرگذار بر مقیاس هاي مختلف زیست محیطی 
این منطقه می باشد؛ زیرا در این صورت می توان زمینه را جهت ایجاد تاب آوری زیست محیطی برای 
پاسخگویی مناسب به تغییرات محیط زیست و چگونگی حفاظت از آن با توجه به بستر جغرافیایی، 

در منطقه غرب آسیا فراهم نمود.
1-1. موقعيت جغرافيايی: بیشتر بخش های منطقه غرب آسیا در منطقه ای خشك و نیمه خشك آب 
و هوایی قرار دارند. به گونه ای كه قسمت عمده خاورمیانه جزو مناطق كم باران و خشك جهان به 
شمار می رود. از كشورهای منطقه غرب آسیا تنها ایران، تركیه و لبنان به دلیل بارش كافی و سایر 
منابع آبی توانایی جهت برطرف كردن نیازهای حال و آینده خود را با مدیریت مناسب آب و منابع 

آن برخوردار هستند.
غرب  منطقه  به ویژه  و  مهم جهان  مسایل  از  یكی  رشد شهرنشینی  1-2. رشد شهرنشينی: 
است.  به شهرها  روستاییان  مهاجرت  افزایش شهرنشینی،  از مهمترین دالیل  یكی  آسیا می باشد. 
جابجایی جمعیتی اگرچه در طول تاریخ در مناطق مختلف جهان اتفاق افتاده اما انتظاراتی كه از 
یك شهر مطلوب شكل گرفته از رشد تكنولوژی در فراهم كردن سطح زندگی مناسب، فرصت ادامه 
تحصیل و پیدا كردن شغل مناسب، دستیابی به اطالعات و امكان شركت در فعالیت هاي سیاسی و 
اجتماعی باعث شده تا روند شهرنشینی در منطقه غرب آسیا از سرعت بیشتری نسبت به گذشته 
را  قبولی  قابل  الگوي توسعه  تا  از كشورهاي منطقه تالش كرده اند  برخی  اگرچه  برخوردار گردد. 
جهت جلوگیری از رشد شهرنشینی در پیش بگیرند اما در حال حاضر 55 درصد از جمعیت كل 
منطقه غرب آسیا شهرنشین هستند ) عسگری، 1386: 5 (. تمركز جمعیت در مناطق شهری در 
اثر عواملی چون مهاجرت، تمركز فعالیت هاي  بر  آلودگی هوا  افزایش  به  منطقه غرب آسیا منجر 
صنعتی و اقتصادي، استفاده غیراصولی از سوخت هاي فسیلی، عدم سازماندهی علمی و جغرافیایی 
فضاي شهري و مكان یابی غلط صنایع گردیده است ) عسگری، 1386: 10 (. در این بین، انتشار كربن 
ناشی از مصرف انرژی و سوخت های فسیلی و حمل ونقل ناشی از رشد شهرنشینی بیشترین نقش را 

در افزایش آلودگی هوای شهرهای منطقه غرب آسیا ایفا می كند.
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1-3. افزايش جمعيت: یكی از ویژگی هاي بارز منطقه غرب آسیا افزایش جمعیت می باشد؛ كه 
تبعات اقتصادي و اجتماعی زیست محیطی فراوانی در پی داشته است. در اولین گام با ایجاد نیاز به 
غذاي بیشتر براي جمعیت در حال افزایش و در گام بعد به دلیل افزایش تقاضای اشتغال و بیكاری، 
باعث تخریب مراتع و جنگل ها و درنتیجه بروز و تشدید فرسایش خاك و بیابان زایی را در این منطقه 
فراهم آورده است. بنابراین می توان گفت میزان فرسایش خاك در منطقه غرب آسیا از میانگین 
جهانی باالتر است )عسگری، 1386: 1 (. از این رو، فقدان برنامه ریزی مناسب جهت پاسخگویی به 
نیازهای جمعیت رو به افزایش آینده محیط زیست بسیاري از كشورهای این منطقه را در معرض 

خطر نابودی قرار داده است.
1-4. وجود فقر: وجود فقر یكی از عوامل انسانی تخریب محیط زیست در منطقه غرب آسیا 
است. تخریب محیط زیست به خاطر فقر بیشتر در كشورهاي توسعه نیافته و در برخی كشورهاي 
با  منطقه  این  كه  است  حالی  در  آسیا  غرب  منطقه  در  فقر  وجود  می افتد.  اتفاق  درحال توسعه 
اما  دارد؛  نهفته  خود  درون  در  سرشاري  ثروت هاي  دنیا،  انرژي  مخازن  بزرگترین  از  برخورداری 
علی رغم این ثروت، بخش قابل توجهی از شهروندان در بیش از نیمی از كشورهای منطقه غرب آسیا 
در فقر بسر می برند و میزان فقر در برخی از آنها بسیار باالست ) عسگری، 1386: 11 (؛ بنابراین، 
شهروندان فقیر كشورهاي منطقه غرب آسیا براي زنده ماندن و یا رهایی از مشكالت بسیار سخت 
ناشی از فقر به ناچار تالش می كنند تا نیازهاي اولیه خود را برای تداوم حیات از طبیعت به دست 
آورند. چنین رویكردی به طبیعت كه ناشی از فقر می باشد، در اشكال بهره برداری بی رویه از مراتع، 
جنگل ها، منابع اكوسیستمی، شكار حیوانات محافظت شده و...، درنهایت به تخریب هر چه بیشتر 

محیط زیست می انجامد.
1-5. كاهش منابع آبی: یكی از نگرانی هاي بزرگ برای جوامع بشري در قرن حاضر كمبود آب 
است و مشكالتی است كه به علت كمبود منابع آب پدید خواهد آمد. به گونه ای كه به اعتقاد برخی 
از صاحب نظران عرصه سیاست یكی از درگیری های آینده جامعه بشري، منازعات مربوط به منابع 
آب خواهد بود. منازعات و كشمكش هایی كه هم اكنون در منطقه غرب آسیا در حال شكل گیری و 
پدیدار شدن است؛ به گونه ای كه روابط برخی از كشورهای این منطقه به ویژه كشورهایي كه وابستگی 
شدیدي به آب وارد شده از بیرون از مرزهاي سیاسی خود دارند را تحت تاثیر خود قرار داده است. 
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در این بین، تنها ایران، تركیه و لبنان نسبت به بارش هاي سالیانه كمتر از 250 میلی متر در منطقه 
غرب آسیا، دارای وضعیت بهتری هستند و میزان دریافت باران در این سه كشور كمی بیشتر از 
این رو، در منطقه غرب آسیا به دلیل محدود بودن  از  250 میلی متر است )عسگری، 1386: 3 (. 
منابع آب، مناطق خشك و نیمه خشك بیشترین وسعت را دارا می باشند و خشكسالی، بیابان زایی و 
فقدان منابع آب دایمی از ویژگی های زیست محیطی اكثر كشورهاي منطقه می باشد. در این بین، 
رشد شدید توسعه صرف بدون در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی آن در كشورهای منطقه غرب 
آسیا تهدیدي براي آلودگی و شور شدن منابع آب بشمار می رود؛ زیرا افزایش استانداردهاي زندگی 
در منطقه، نیاز و تقاضا براي آب را در منطقه افزایش داده است. درنتیجه، آب از جمله منابع كمیاب 
برای این منطقه در آینده خواهد بود ) خسروی و همكاران، 1386: 7 (. البته باید دو عامل را درباره 
نقش و اهمیت آب در آینده منطقه غرب آسیا در نظر داشت؛ نخست، نرخ بسیار باالی رشد جمعیت 
و دوم، اقدامات ناكارآمد در مدیریت مصرف آب كه به كمبود ذخایر آب در این منطقه دامن زده 
است ) قالیباف و پور موسی، 1391: 398 (. مصرف آب ساالنه در منطقه غرب آسیا 1710 میلیون 
مترمكعب می باشد كه در مقایسه با میانگین جهانی 645 میلیون مترمكعب در سال، بسیار بیشتر 
ناكارآمدی در مدیریت مصرف آب در حالی است كه در  است ) خسروی و همكاران، 1386: 7 (. 
تعدادي از كشورهاي منطقه شاهد عدم بكارگیری از روش های نوین آبیاری تحت فشار و قطره ای 
در بخش كشاورزی و چرخه بازیافت آب جهت حفظ و مدیریت مصرف آب و جلوگیری از آلودگی 
آن می باشیم و هنوز از روش های سنتی برای آبیاری در بخش كشاورزی استفاده می شود. مصرف 
88 درصد منابع آب منطقه غرب آسیا در بخش كشاورزي، نشان از ناكارآمدی مدیریت مصرف آب 
در این منطقه دارد )عسگری، 1386: 8 ( كه نیاز به مدیریتی مبتنی بر » توسعه پایدار«1 در مصرف 
آب را برای منطقه غرب آسیا را مطرح می سازد. در غیر این صورت چالش این منطقه در آینده ای 
نزدیك، منابع آب خواهد بود؛ به ویژه وقتی منابع آب مشترك، نظیر رودخانه های مرزی و مشترك 

دچار محدودیت هایی چون سدسازی شوند، مناقشات منطقه ایی را افزایش خواهند داد.
1-6. خشکسالی و بيابان زايی: عالوه بر محدودیت منابع آب و خاك قابل كشاورزی در منطقه 
غرب آسیا، میزان بارش كم، فرسایش خاك، تبخیر بیش از میزان بارش، خشكسالی و بیابان زایی را 
1. Sustainable Developmen.
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به عنوان ویژگی طبیعی اقلیم این منطقه مطرح ساخته است. به گونه ای كه اقدامات صورت گرفته 
جهت جلوگیری از پیشروي بیابان و نمك زار در برخی از مناطق غرب آسیا تاكنون نتوانسته مانع 
گسترش آن گردد. اگرچه در این بین، حاكمیت پدیده انسانی فقر در برخی از مناطق از غرب آسیا 
نیز بر تخریب هر چه بیشتر محیط زیست این منطقه افزوده است ) عسگری، 1386: 7 (. تولید چوب 
و تهیه هیزم از یكسو و ایجاد زمین هاي كشاورزي و گسترش زمین هاي كشاورزي و چراي بی رویه 
مراتع جهت رفع نیازهای اولیه با دامن زدن به رابطه میان فقر و تخریب محیط زیست، به پدیده 

بیابان زایی از طریق فرسایش خاك می افزاید.
بروز پدیده  اخیر منطقه غرب آسیا شاهد  در سال های  1-7. شکل گيری پديده ريزگردها: 
گردوغبار بین المللی بود؛ كه از شبه جزیره عربستان شروع و پس از عبور از چند كشور عربی به 
ایران رسید. در عراق هم چندین نوبت این پدیده اتفاق افتاد و گردوغبار از سمت غرب وارد ایران 
گردید. وقوع چنین معضالت زیست محیطی را باید در دخالت هاي بی حدوحصر انسان در طبیعت 
دانست. به عنوان مثال: هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بخش عمده اي از نخل ها، مناطق 
با  از پایان جنگ  از بین برد. همچنین، پس  كشاورزي و مراتع را در دو سوي مرزهای دو كشور 
مطرح شدن مسئله شیعیان جنوب عراق، حكومت صدام براي از بین بردن آنها تاالب ها، مرداب ها و 
آبگیرهاي جنوب این كشور را خشكاند. درنتیجه چنین اقدامات ویرانگری، زمینه بروز و شكل گیری 
پدیده ریزگردها فراهم شد. معضلی زیست محیطی كه لزوم همكاری بین تمامی كشورهای منطقه 
انسانی1«  »امنیت  تهدید  با  می تواند  ریزگردها  پدیده  تداوم  را مطرح می سازد، چراكه  آسیا  غرب 

به مرورزمان زندگی و ادامه حیات را در تمامی منطقه غرب آسیا تحت تاثیر خود قرار دهد.
1-8. جنگ: وقوع جنگ به عنوان عاملی خانمان سوز ضمن آنكه در گام نخست با تهدید امنیت 
انسانی، حیات انسان را در معرض خطر قرار می دهد؛ در گام بعد با توجه به تبعات و تاثیراتی كه بر 
جای می گذارد با تخریب محیط زیست ادامه بقای انسان را نیز در معرض خطر قرار می دهد. در این 
بین، منطقه غرب آسیا با توجه به زمینه های بالقوه  درونی وجود حكومت هاي مستبد و ناكارآمد و 
بیرونی ناشی از دخالت قدرت های فرا منطقه ای همواره شاهد شكل گیری جنگ در طی یكصد سال 
اخیر خود بوده است. جنگ هایی كه تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری برای این منطقه به همراه 
1. Human Security.
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داشته است، نظیر: »عملیات توفان صحرا1 » جهت آزادسازی كویت از اشغال نظامی عراق كه منجر 
به آتش كشیدن چاه های نفت كویت توسط عراق و جاری شدن روزانه 8-6 میلیون بشكه نفت به 
داخل خلیج فارس و دریای عمان و مرگ 15 تا 30 هزار پرنده مهاجر دریایی و سواحل مرجانی در 
برداشت؛ به گونه ای كه این آلودگی نفتی تا 200 سال دیگر برطرف نخواهد شد )حافظ نیا - ربیعی، 

.)308 :1392

دو. تاب آوری و امنيت منطقه ای در غرب آسيا
پدیده  و  آب  برای  تقاضا  نظیر  آسیا،  غرب  منطقه  در  افزایش  به  رو  زیست محیطی   مشكالت 
ریزگردها، در كنار مناسبات ناپایدار منطقه ای در منطقه غرب آسیا برآمده از نفوذ و سلطه قدرت های 
فرامنطقه ای، همچنین وجود حكومت هاي مستبد و ناكارآمد و حاكم بودن نگاه امنیت نظامی مبتنی 
بر امنیت منفی در مواجهه با مسایل و مشكالت، با فراهم آوردن زمینه های شكل گیری جنگ هاي 
منطقه اي و منازعات محلی در این منطقه با ایجاد ناامنی هاي طبیعی، اقتصادي و اجتماعی، امنیت 
به عبارتی دیگر،  با خطر جدی مواجه ساخته است.  را در منطقه غرب آسیا  انسانی  بقا و حیات 
منطقه غرب آسیا علی رغم فرصت به دست آمده از تحوالت صورت گرفته در روابط بین الملل پس 
از فروپاشی نظام دوقطبی در دهه 1990 كه زمینه را جهت شكل گیری و حاكم شدن گفتمان های 
امنیتی نوینی در این منطقه فراهم آورد، همچنان شاهد حاكم بودن گفتمان امنیت منفی مبتنی 
بر امنیت نظامی دوران جنگ سرد می باشد. درنتیجه، منطقه غرب آسیا فاقد الگوی مناسب برای 
دستیابی به امنیت منطقه ای است. فقدان الگوی مناسب امنیت منطقه ای در غرب آسیا با تهدید 
امنیت انسانی و تبعات مخرب زیست محیطی ادامه حیات و بقا انسان را در این منطقه در زمینه 
و  مستبد  حكومت هاي  وجود  می سازد.  برخوردار  بیشتری  ناكارآمدی  از  زیست محیطی  تاب آوری 
ناكارآمد و دخالت قدرت های فرامنطقه ای را می توان عاملی مهم و اساسی در تداوم گفتمان امنیت 
منفی مبتنی بر امنیت نظامی در منطقه غرب آسیا و عدم شكل گیری الگویی مناسب برای امنیت 
این منطقه دانست كه تضمین شرایط الزم زیست محیطی برای حیات انسانی و تداوم آن در منطقه 

غرب آسیا را با چالش روبرو می سازد.
1. Operation Desert Storm.
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2-1. مفهوم امنيت در منطقه غرب آسيا
 مطالعات صورت گرفته درباره امنیت در عصر حاضر، در بستر دو گفتمان اصلي ) منفي و مثبت ( 
تحقیق و تحریر صورت می گیرد؛ كه هر یك، دو موج از مطالعات را در بر می گیرند. گفتمان امنیت 
منفي دربرگیرنده، مطالعات سنتي و فراسنتي و گفتمان امنیت مثبت دربرگیرنده، مطالعات مدرن 
و فرامدرن مي باشند. از این رو، می توان مفهوم امنیت در نظام بین الملل را در سیر مطالعات امنیتي، 
چهارمین موج از مطالعات امنیت دانست ) ماندل، 1377: 29-23 (. در این بین، جهانی شدن به عنوان 
بستر اصلي مطالعات فرامدرن، واكنشي موفق در پاسداشت گفتمان امنیت مثبت در شرایط تازه 
جهاني در قرن 21 در برداشته است. به گونه ای كه شاهد شكل گیری » امنیت جهاني1«، در مطالعات 
با امنیت همه و برعكس هستیم. به عبارتی دیگر،  فرامدرن به معناي، امنیت یك كشور مساوي 
مفهوم امنیت به مفهومی متقابل، مساوي و یكسان براي همه دولتها تبدیل شده است؛ زیرا در عصر 
جهاني  شدن، امنیت جهاني جایگزین امنیت ملي مي شود و منافع ملي جاي خود را به منافع فراملي 
مي دهند ) اخوان زنجانی، 1381:  107(. بر این اساس، انسانها به طور روزافزونی به موضوع امنیت 
تبدیل مي گردند و امنیت در دیگر حوزه ها گسترش پیدا نموده و مفهوم وسیع تري به خود مي گیرد. 
امنیت ملی دیگر در چارچوب دولت - ملتها و پارادایم رئالیستی در مفهوم صرف نظامی و جنبه های 
سخت افزاری قدرت، بلكه در مفاهیم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت 
تعریف و تبیین می شود. تاكید بر امنیت ملی جهانی شده، به عنوان چهارمین موج از سیر مطالعات 
امنیت را می توان در مكتب كپنهاگ مشاهده نمود. آنجا كه نظریه پردازان مكتب كپنهاگ معتقدند، 
با پایان جنگ سرد و گسترش موضوع های امنیتی، همچنین ورود بازیگران غیردولتی به عرصه نظام 
وارد  با  امری ضروری می باشد. درنتیجه،  امنیت  از  برداشت های سنتی  تغییر در  لزوم  بین المللی، 
كردن نقد بر دیدگاه های سنتی امنیت و مطرح نمودن امنیت فراگیر و چندبعدی در قالب امنیت 
اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، امنیت ملی كشورها را نتیجه تعامل و تركیب 
این پنج حوزه مطالعاتی امنیت می دانند و تالش می نمایند تا با غیرامنیتی  كردن هر تهدید ساده، 
در قالب امنیت منطقه ای، مسایل امنیتی را از بعد نظامی خارج سازند و رهیافتی نوین در مطالعات 
امنیتی ارایه نمایند. درواقع، دیگر سوژه تهدید و به تبع آن ایجاد امنیت از طریق نظامی تنها منحصر 
1. Global Security.
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به دولتها نمی شود، بلكه انسان و جوامع انسانی را نیز در بر می گیرد؛ بنابراین، با جهانی شدن امنیت 
به همراه  انسانی  تروریسم و مسایل زیست محیطی كه می تواند فجایع  نظیر  تهدیدهایی  به  توجه 
داشته باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند ) ابراهیمی، 1392: 223 (. وقوع این تحول در سیر 
مطالعات امنیت در حالی است كه شاخصه امنیتي حاكم بر منطقه غرب آسیا بر مطالعات سنتی 
امنیت از گفتمان امنیت منفي بر مبناي تاكید بر جنبه سلبی امنیت با افزایش ضریب امنیتي قلمرو 
جغرافیایي كشورها از طریق افزایش ظرفیت نظامي و سازوبرگ جنگي است. به عبارتی دیگر، از 
آنجایی كه در گفتمان امنیت منفي، عنصر قدرت در درجه نخست اهمیت قرار مي گیرد و امنیت 
تابع  این گفتمان  فاقد استقالل می باشد؛ هرگونه تحول در  به شمار مي رود و  مفهومي دست دوم 
تحوالت و تغییرات در مفهوم و ابعاد قدرت در منطقه غرب آسیا تحت تاثیر شاخصه اصلي فضاي 
امنیتي نظام جهاني معاصر یعني تولید انبوه ناامني است؛ بنابراین، سیاست امنیتي در منطقه غرب 
آسیا متوجه دستیابي به بیشترین توان نظامي تعریف و تبیین می شود. اتخاذ چنین سیاستی باعث 
خواهد شد تا مفهوم امنیت در این منطقه به گونه ای تعریف شود كه آنچه موجب عدم امنیت یك 
كشور می گردد، همان عامل، امنیت كشور دیگر را تامین  كند. حاكم بودن چنین برداشتی از مفهوم 
امنیت در منطقه غرب آسیا باعث خواهد شد تا از آنجایی كه مبناي تامین امنیت مناطق در عرصه 
روابط بین الملل بر مبنای دو الگو، یا از طریق موازنه قواي منطقه اي برقراركننده امنیت آن منطقه 
و یا در غیر این صورت، یعني فقدان موازنه با جبران خال قدرتي كشورهاي ضعیف منطقه از سوي 
قدرت هاي برتر جهان به عنوان قدرت مكمل در پي برقراري موازنه امنیتي در قالب الگوی دوم تامین 
می گردد ) ادریس، 1381: 345-344(. بر این اساس، از آنجایي كه، هیچ یك از بازیگران منطقه 
برداشت مشتركي از مفهوم و ماهیت امنیت و ثبات منطقه ندارند و هر یك با درك و بینش خود به 
مسایل امنیتی منطقه مي نگرند، ساختار امنیتی حاكم بر منطقه غرب آسیا متاثر از حضور و دخالت 
قدرت های فرامنطقه ای شكل می گیرد. ساختار امنیتی به گونه ای است كه در آن كشورهای منطقه 
دستیابی به امنیت را با اتكا بر توان نظامی بازیگران فرا منطقه ای در عرصه مبارزه با دیگران معنا 
نمایند. نتیجه چنین وابستگی امنیتی به قدرت های فرامنطقه ای عالوه بر فراهم آوردن زمینه ایفاي 
هر چه بیشتر و پررنگتر نقش اصلي امنیت نظامي در ساختار امنیت منطقه، زمینه حضور و دخالت 
نیروهاي فرامنطقه اي را در منطقه غرب آسیا فراهم مي سازد و مانع از توجه و پرداختن به سایر 
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بخش های امنیتی، به ویژه امنیت در بخش زیست محیطی می گردد.
2-2. امنيت نظامی در منطقه غرب آسيا

امنیت منطقه ای غرب  بر ساختار  امنیت نظامی  بر  امنیت منفی مبتنی   حاكم بودن گفتمان 
آسیا، باعث گردیده تا مفهوم امنیت در كشورهای این منطقه به معنای فقدان تهدید نظامي خارجي 
علیه دولت  باشد. درنتیجه قاعده بازي در چنین گفتمانی حاصل جمع صفر خواهد بود. به عبارتی، 
موفقیت و پیروزي هر كشور تنها درگرو شكست طرف مقابلش تعریف مي شود و امنیت ملي تنها با 
فقدان تهدید نظامي در خارج از مرزهاي ملي، معنا و مفهوم پیدا می كند ) ماندل،1377: 44 (. نتیجه 
چنین برداشتی از مفهوم امنیت در منطقه غرب آسیا، باعث شده تا هرگونه تالش برای تثبیت و 
دستیابی به امنیت در این منطقه به جای مشاركت و همكاری، از طریق مقابله و كشمكش صورت 

گیرد.
منطقه  این  كشورهای  تا  شده  باعث  كشمكش  و  مقابله  طریق  از  امنیت  تامین  برای  تالش 
بخش زیادی از درآمد تولید ناخالص ملی خود را صرف امور نظامی و خریدهای تسلیحاتی نمایند. 
اختصاص منابع حاصل از تولید ناخالص ملی با توجه به اینكه اقتصاد بیشتر كشورهای منطقه غرب 
آسیا تك محصولی و بیشتر ناشی از فروش نفت می باشد، ضمن جلوگیری از توسعه در زمینه های 
و  بودن  تك محصولی  از  منطقه  كشورهای  اقتصاد  كردن  خارج  برای  اقتصادی  توسعه  اجتماعی، 
شكوفایی اقتصادی منطقه، از طریق فراهم آوردن زمینه های كاهش امنیت در بخش های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی امنیت را با چالش روبرو می سازد و تاكید بر امنیت نظامی را 
در سطح منطقه غرب آسیا افزایش می دهد. خریدهای تسلیحاتی نیز به جای ایجاد احساس امنیت 
بیشتر برای یك كشور منجر به تولید ناامنی برای سایر كشورها می شود و كشورهای منطقه غرب 
آسیا را در چرخه ای باطل از خرید تسلیحات قرار می دهد. تسلط و چیرگی چنین برداشتی از مفهوم 
با توجه به تاكیدی كه در مطالعات جدید امنیتی بر  امنیت در بعد نظامی در منطقه غرب آسیا 
جنبه های دیگر امنیت در بخش هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطی صورت می گیرد؛ 
لزوم شناخت و بررسی دالیل برجسته شدن امنیت نظامی در منطقه غرب آسیا را جهت دستیابی 
به راه حلی مناسب برای توجه و پرداختن به دیگر بخش های امنیت، به ویژه امنیت زیست محیطی 

در این منطقه مطرح می سازد.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

47خاورمیانه

2-3. داليل برجستگی امنيت نظامی در منطقه غرب آسيا
امنیتي جدیدي  الگوهاي  شاهد ظهور  بین الملل،  نظام  كنوني  تحوالت  پرتو  در  كه  حالی  در   
هستیم كه گرایش هاي امنیتي منطقه اي و جهانی را منعكس مي كند و در شرایطی كه امنیت را باید 
در دامنه وسیع تري از مطالعات سنتی امنیت در نظر گرفت و بر جنبه های دیگر امنیت در بخش هاي 
سیاسی، زیست محیطي، اقتصادي و اجتماعي توجه داشت؛ گفتمان امنیت حاكم در منطقه غرب 
آسیا همچنان در بخش مطالعات سنتی امنیت بر امنیت منفی كه در آن تاكید بر جنبه های نظامی 
در  نظامی  امنیت  برجسته شدن  برای  می توان  كه  دالیلی  از جمله  است.  استوار  امنیت می شود، 

منطقه غرب آسیا برشمرد:
2-3-1. موقعيت ژئوپليتيك: موقعیت ژئوپلیتیكی منطقه غرب آسیا به عنوان مركز ارتباط در محور 
ارتباطی بین سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا، همچنین قرار گرفتن در بخشی از یك سیستم ارتباطی 
كه دریای مدیترانه و سرخ و اقیانوس هند، كبیر و اطلس را در بر می گیرد، این منطقه را در طول 
تاریخ از اهمیت اقتصادی و تجاری ویژه ای برخوردار ساخته است. موقعیت ژئوپلیتیكی كه نه تنها 
از اهمیت و موقعیت آن كاسته نشد، بلكه با كشف نفت در منطقه خلیج فارس در اوایل قرن بیستم 
هر چه بیشتر افزایش یافت. به گونه ای كه در نظریه ژئوپلیتیكی » هارتلند1« مكیندر، مبنی بر تسلط 
قدرت زمینی بر قلب زمین )منطقه اوراسیا ( می تواند سلطه بر جهان را فراهم نماید، منطقه غرب 
آسیا را به عنوان منطقه » ریملند2« و هالل داخلي جزء سرزمین هایي كه چون یك كمربند، هارتلند 
را محاصره كرده اند، قرار داده است و این همجواري منطقه غرب آسیا با هارتلند از یك طرف و 
دسترسي به آب هاي آزاد از طرف دیگر بهترین موقعیت ارتباطي و استراتژیك را هم براي تهدید 
هارتلند و هم براي دفاع از آن در اختیار این منطقه قرار داده است ) قامت، 1388: 94 (. ایفای نقشی 
ژئوپلیتیكی ارتباطي و استراتژیك برای منطقه غرب آسیا در نظریه ژئوپلیتیكی مكیندر در حالی 
است كه اسپایكمن در نظریه ژئوپلیتیكی خود با رد قدرت زمینی و توجه به قدرت دریایی، معتقد 
است كسی كه بر ریملند كنترل داشته باشد، بر اوراسیا حكومت خواهد كرد و كسی كه بر اوراسیا 
داخلی  و هالل حاشیه ای  ریملند  بین،  این  در  دارد.  اختیار  در  را  كند، سرنوشت جهان  حكومت 

1. Hartland.
2. Remland.
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مكیندر، منطقه غرب آسیا را كلید نبرد برای جهان خواهد كرد ) كوهن، 1389: 57 (. بر این اساس، 
منطقه غرب آسیا همواره صحنه رقابت ها و كشمكش های شرق و غرب جهت حضور و دخالت در 

كشورهای این منطقه، به ویژه در یكصد سال اخیر بوده است.
2-3-2. موقعيت ژئواستراتژيك: اهمیت ژئواستراتژیكی منطقه غرب آسیا مسئله و موضوعی 
تازه و جدید نمی باشد، بلكه از گذشته های بسیار دور نیز این منطقه به دلیل موقعیت منحصربه فرد 
ژئوپلیتیكی از موقعیت راهبردی ویژه ای برخوردار بوده است. در قرون اخیر منطقه غرب آسیا همواره 
صحنه رقابت و معامله دولتهای انگلیس و روسیه به منظور حضور و تسلط بر منابع نفتی و آبراه های 
دریایی و دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس بوده است. به گونه ای كه در 1916 طی توافقی سری 
میان بریتانیا و فرانسه تحت عنوان » قرارداد سایكس پیكو1« با تقسیم امپراتوری عثمانی، منطقه 
غرب آسیا میان این دو كشور تقسیم شد و روسیه تزاری نیز به طمع نفوذ در این منطقه به این امر 
رضایت داد، اما قبل از اینكه به سهم خود برسد، سقوط كرد و با حاكم شدن كمونیست ها بر مسكو 
اسرار این قرارداد فاش گردید. در سال های اخیر نیز پس از خروج انگلستان از منطقه خلیج فارس در 
1971، این منطقه با توجه به نظریات سرزمین های مركزی یا هارتلند و حاشیه ای یا ریملند صحنه 
رقابت های مستمر بین اتحاد شوروی سابق و ایاالت متحده بود. قرار داشتن سه تنگه مهم بین المللی 
هرمز، باب المندب و سوئز در قسمت هالل داخلی ریملند، باعث شد خطوط دفاعی قدرت زمینی در 
نظریه ژئوپلیتكی مكیندر با خطوط دفاعی قدرت دریایی در نظریه ژئوپلیتیكی اسپایكمن در این سه 
تنگه بین المللی برهم منطبق گردد. درنتیجه، منطقه غرب آسیا همچنان شاهد تالش برای حضور 
و دخالت قدرت های فرامنطقه ای، به ویژه رقابت روسیه و ایاالت متحده جهت كنترل این منطقه پس 

از »جنگ سرد2« باشد.
به گونه ای  نژادی منطقه غرب آسیا  از نظر تركیب  2-3-3. تنوع قومی، نژادی و مذهبی: 
است كه در این منطقه شش نژاد عرب، ایرانی، افغانی، ترك، آفریقایی و كُرد در كنار یكدیگر زندگی 
نیز منطقه غرب آسیا بسیار پیچیده و  از نظر قومی  می كنند )گلی زواره قمشه ای، 1381: 48(. 
متنوع می باشد. بر این اساس، شاهد تعمیم الگوی زبانی بر مبنای الگوی قومیتی در این منطقه 

1. Sykes Pico Contract. 
2. Cold War.
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می باشیم. همچنین، از نظر تركیب مذهبی نیز منطقه تركیب چندان همگونی ندارد، به گونه ای كه 
در این منطقه بیشتر شیعیان در ایران و محیط پیرامونی آن قرار دارند و در سایر بخش های منطقه 
غرب آسیا اهل سنت در اكثریت هستند. درمجموع، در كل منطقه غرب آسیا، اهل سنت در اكثریت 

می باشند.
2-3-4. ضعف ساختار سياسی: ساختار سیاسی كشورهای منطقه غرب آسیا فاقد یكپارچگی 
و انسجام بوده و دارای تمایز و ناهمگونی می باشد، سیستم های سیاسی این منطقه نیز سیستم های 
بسته ای هستند كه در آن عدم مشروعیت قانونی حكام كشورها، فقدان سیستم سیاسی باز و عدم 
وجود آزادی های اساسی از قبیل برابری مرد و زن، فقدان حاكمیت قانون، آزادی مطبوعات و احزاب 
و عدم مشاركت مردم در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، اغلب كشورهای منطقه را با بحران های 
هویت، مشروعیت، مشاركت، نفوذ و توزیع مواجه ساخته است. به عبارتی دیگر، ناامنی مشروعیت 
نخبگان حاكم در فضای داخلی نقش مهمی در شكل گیری پویش امنیتی و ناامنی در منطقه ای كه 
عمدتا از دولتهای مدرن پسااستعماری ضعیف تشكیل شده، اما هنوز ساختار آنها مملو از عناصر 
پیشامدرن قدرت نظیر قبیله، عشیره و مذهب می باشد )بوزان و ویور، 1388: 101(. درواقع، ضعف 
امنیت در مدیریت بحران های داخلی و  ایجاد عدم احساس  با  ساختار سیاسی كشورهای منطقه 
منطقه ای باعث توجه و پرداختن بیشتر به بعد نظامی امنیت به عنوان عامل اصلی جهت دستیابی 
به ثبات داخلی و امنیت خارجی در بین رهبران كشورهای منطقه غرب آسیا فراهم می آورد. اتخاذ 
چنین رویكرد امنیتی برای كشورهای منطقه غرب آسیا توجه كمتر به دیگر جنبه های امنیت در 
بخش هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطی را به دنبال دارد. درنتیجه، مجموعه امنیتی 
منطقه ای غرب آسیا شاهد شكل گیری یك نمونه بارز از منازعه مستمر می گردد كه بر بعد نظامی 

امنیت تاكید می كند.
2-3-5. چرخه خريدهای تسليحاتی: عدم وجود برداشت مشترك از مفهوم و ماهیت امنیت 
در تامین امنیت دسته جمعی در بین كشورهای منطقه غرب آسیا باعث شده تا مقوله خریدهای 
تسلیحاتی و چرخه تسلیحاتی، نقشی بسیار پیچیده ای جهت تامین امنیت ملی در بین كشورهای 
منطقه ایفا نماید. بر این اساس، هر یك از كشورهای منطقه غرب آسیا سعي مي كند تا امنیت خود 
را از طریق اقدامات یك جانبه مانند خرید جنگ افزارهای پیشرفته نظامی افزایش دهد؛ در مقابل، 
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سایر كشورهاي منطقه نیز به دلیل عدم احساس امنیت دست به اقدامات متقابل نظامی مي زنند تا 
امنیت خود را افزایش دهند. در این بین، نكته قابل توجه اینكه شكل گیری رقابت های تسلیحاتی در 
منطقه غرب آسیا ضمن ایجاد عدم اعتماد در بین كشورهای منطقه در دستیابی به الگویی مناسب 
امنیت دسته جمعی، با اختصاص منابع تولید ناخالص ملی به هزینه هاي نظامي، عالوه بر آنكه مانع 
از اجرای برنامه های توسعه اجتماعي و اقتصادي در كشورهای منطقه می شود، در سطح دیگر با 
كاهش امنیت منطقه، زمینه هر چه بیشتر توجه به امنیت نظامی را فراهم مي آورد. به عبارتی دیگر، 
كشورهای منطقه غرب آسیا علی رغم افزایش توانایي هاي روزافزون نظامي منطقه اي خود، امنیت 

كمتر و یا عدم امنیت را در چرخه باطل خرید تسلیحاتی احساس می كنند.
2-3-6. منابع نفت و گاز: وجود ذخایر منابع نفت و گاز در خلیج فارس از جمله دالیل توجه 
بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به منطقه غرب آسیا شده است. خلیج فارس با داشتن حدود 750 
میلیارد بشكه نفت، تقریبا 60 درصد از ذخایر شناخته شده جهان را در خود جای داده است. این 
تولید  را  جهان  نفت  از  درصد   29/4 درمجموع  نفت،  بشكه  میلیون   18/2 روزانه  تولید  با  منطقه 
می كند و پیش بینی می شود با تولید حدود 30 میلیون بشكه نفت در سال 2020 و 38 میلیون 
نیا و ربیعی،  از نفت جهان را تولید نماید ) حافظ  بشكه نفت در سال 2030، بیش از 33 درصد 
1392: 61 (. همچنین، این منطقه از حیث ذخایر گاز نیز غنی می باشد. حجم ذخایر گاز ثابت شده 
منطقه با داشتن حدود 40 درصد از ذخیره گاز جهان، نقش مهمی را در صادرات جهان ایفا می نماید 
) حافظ نیا و ربیعی، 1392: 65 (؛ بنابراین، هرگونه بی ثباتی در خلیج فارس، ضمن آنكه زمینه را برای 
مداخله قدرت های فرا منطقه ای در منطقه غرب آسیا فراهم می سازد، با دامن زدن به رقابت فزاینده 

جهت خریدهای تسلیحاتی در بین كشورهای منطقه، بر امنیت در بعد نظامی تاكید می كند.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیكی و  2-3-7. نفوذ بازيگران فرامنطقه اي: منطقه غرب آسیا 
ژئواسترتژیكی و وجود ذخایر عمده نفتي دارای نقش راهبردي است و همواره صحنه رقابت و حضور 
فرامنطقه ای  قدرتمند  كشورهاي  خارجي  سیاست هاي  تالقي  است.  بوده  فرامنطقه اي  قدرت هاي 
در دستیابی به اهداف و نفوذ خود در راستای منافع  ملی شان در این منطقه، منطقه غرب آسیا را 
كانون رقابت قدرتمند فرامنطقه ای و تحوالت نظام بین الملل در عصر حاضر قرار داده است. بر این 
اساس، قدرت های فرامنطقه ای به جای ایفای نقش در فرآیندهای امنیتی كردن و غیرامنیتی كردن 
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در تمام یا تقریبا همه مناطق در هیات تهدید كننده، تضمین كننده، متحد یا مداخله كننده بازیگران 
فعالی می باشند ) بوزان و ویور، 1388: 45-44 (، با طراحي فرمول امنیتي خاص براي كشورهای 
می كنند،  تقویت  منطقه  در  را  نظامی  ناهمگون  رقابت های  و  آنكه خصومت ها  منطقه، ضمن  این 
درآمدهای نفتی كشورهای منطقه را صرف خریدهای تسلیحاتی می نمایند و درنهایت، به كشورهاي 
منطقه غرب آسیا چنین القاء می كنند كه امنیت آنها تنها از طریق حمایت قدرت های فرا منطقه اي 
تامین مي گردد و با برجسته نمودن امنیت در بعد نظامی، از این طریق حضور خود را در منطقه 

توجیه می نمایند.
آسیا  غرب  منطقه  كشورهای  بین  در  موجود  مرزی  اختالفات  مرزی:  اختالفات   .8-3-2  
نه تنها صلح و امنیت در این منطقه را در معرض مخاطره قرار داده است، بلكه دستیابی به توسعه 
امنیت در بعد نظامی  با كاهش اهمیت  از طریق همكاری و رفع سوءتفاهم  اقتصادی و اجتماعی 
را با مشكل مواجه ساخته است. واقعیت آن است كه شكل گیری مرزهای جدید بر اساس قرارداد 
سایكس پیكو به عنوان میراث استعمار با آنكه در فرآیند كشور سازی مدرن در منطقه نقش داشته 
است، ولی از آنجایی كه در دوران قبل از آغاز جنگ جهانی اول، تعداد مرزهای ثابت و معین در بین 
اعراب منطقه بسیار كم بود، می توان گفت، همه مرزهای ترسیم شده در قرن بیستم برای منطقه 
غرب آسیا، مرزهای ساختگی، بدون در نظر گرفتن مفهوم شرایط بومی هستند ) حافظ  نیا و ربیعی، 
1392: 218 (؛ بنابراین، از آنجایی كه می توان از اختالفات مرزی به مثابه آتش زیر خاكستر نام برد 
كه هرلحظه امكان فوران آن وجود دارد، تاكید بر بعد نظامی امنیت در منطقه غرب آسیا از اهمیت 

بیشتری نسبت به دیگر ابعاد امنیت برخوردار شده است.

سه. توسعه پايدار و امنيت پايدار زيست محيطی در منطقه غرب آسيا
 حق برخورداری از محیط زیست سالم به همراه حق توسعه و حق صلح به عنوان تركیبی پیچیده 
در حقوق همبستگی در قالب نسل سوم حقوق بشر ) تاموشات، 1391: 103 (، لزوم تحقق بسیاری از 
حق های بشری مدنی و سیاسی یا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت شناخته است. ایفای 
چنین حقوق مطرح شده ای در روابط بین الملل از سوی كشورها نیاز به دستیابی سطحی از توسعه 
را مطرح می سازد كه زمینه تخریب هر چه بیشتر محیط زیست را فراهم می آورد. از این رو، جامعه 
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بین المللی از دهه نود میالدی ترویج ایده توسعه پایدار را در كلیه سطوح ملی، منطقه ای و جهانی 
در دستور كار برنامه های خود قرار داده است ) افتخار جهرمی، 1388: 9 (. مفهوم توسعه پایدار براي 
نخستین بار در سال 1987، در گزارش ارایه شده از سوي كمیسیون محیط زیست و توسعه سازمان 
تغییراتی  برنامه ای جهانی جهت  ارایه  به منظور  برانتلند ( در مورد وضعیت جهان  ملل ) كمیسیون 
به سرعت در  اولیه جمعیت جهان  نیازهای  بر  فایق آمدن  برای  برای قرن بیست و یكم  هماهنگ 
حال رشد، مطرح شد. در گزارش برانتلند، توسعه پایدار به عنوان اصطالحي در مسیر و روند تكاملي 
توسعه به منظور حفظ محیط زیست براي تامین نیازهاي انسان امروزي و انسان آینده از راه بهره وري 
مناسب اقتصادي و بهره گیري از منابع محیطي براي نسل هاي آینده بیان گردید. گزارش برانتلند، 
با محور قرار دادن توسعه پایدار در مناظرات محیط زیستی، باعث شد تا در »  اجالس زمین1« و 
»اعالمیه ریو2«، محیط زیست و توسعه به عنوان یك سیستم یكپارچه موردتوجه قرار گیرد. در این 
قرائت از توسعه، با محور قرار گرفتن انسان، محیط زیست با همه امكانات و محدودیت هاي آن و 
اقتصاد در ابعاد كوتاه مدت و بلندمدت موردتوجه قرار می گیرد. از این رو، دستیابي به توسعه پایدار 
مستلزم تهیه و تدوین راهكارهاي استوار بر سه ركن انسان، اقتصاد و محیط است ) والی نژاد، 1382: 
تعادلي  آنها  در  كه  است  برنامه هایي  مستلزم  اقتصادي  و  اجتماعي  توسعه  اساس،  این  بر   .) 208
بتواند  تا  از محیط زیست لحاظ گردد  اقتصادي، توسعه اجتماعي و حفاظت  شایسته میان توسعه 
ضمن پاسخگویی به نیازهاي جوامع كنوني و كمك به ایجاد صلح و امنیت، از وارد شدن هرگونه 
خلل به توانایي نسل هاي آینده براي رفع نیازهایشان جلوگیری نماید. دستیابی به چنین توسعه ای 
مبتنی بر توسعه پایدار می تواند ضمن از بین بردن ریشه های تنش و درگیری و ایجاد عدم امنیت 
در بین جوامع، با كاستن از اهمیت امنیت در بعد نظامی آن در بین كشورها، زمینه های توجه به 
دیگر ابعاد امنیت در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه زیست محیطی كه بیشتر مورد غفلت 
قرار  گرفته، فراهم می آورد. در این بین، منطقه غرب آسیا به دلیل عدم توجه به توسعه ای مبتنی 
بر توسعه پایدار، شاهد شكل گیری رشد بنیادگرایی و عقاید سلفی، رشد تروریسم و درنهایت وقوع 
جنگ های منطقه ای می باشد كه با برجسته نمودن امنیت در بعد نظامی آن در نزد كشورهای غرب 

1. Earth Summit.
2. Rio Declaration.
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آسیا، زمینه نفوذ و حضور هر چه بیشتر قدرت های فرامنطقه ای را در این منطقه فراهم می آورد. از 
این رو، برنامه هاي توسعه پایداری كه در آنها تعادلي شایسته میان توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي 
و  توسعه  به  مربوط  مقوالت  بین  تعادل  ایجاد  با  بتواند  و  گردد  لحاظ  محیط زیست  از  حفاظت  و 
محیط زیست در توسعه مكان های ایمن و قابل زندگی، به عنوان یكی از راه های كلیدی در پرورش 
و گسترش تاب آوری زیست محیطی ) درستكار گل خیلی، 1394: 18 ( در منطقه غرب آسیا ایفای 
نقش كند، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا دستیابی به توسعه پایدار برای منطقه غرب آسیا 
به عنوان عرصه جدیدی در روند توسعه این منطقه می تواند با ایجاد » امنیت پایدار1« در عصر امنیت 
جهانی شده با فراهم آوردن زمینه های شكل گیری نظم امنیتی منطقه ای در این منطقه، عالوه بر 
توجه همزمان به سیاست و فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنعت را نیز مدنظر قرار دهد و درنهایت 
با توازن بخشی همزمان بین عملكردهاي زیست محیطی و انساني، زمینه  های شكل گیری تاب آوری 

زیست محیطی را در منطقه غرب آسیا فراهم سازد.
3-1. رابطه توسعه پايدار با امنيت پايدار

 جهانی شدن امنیت كه از نظر مفهومی با جنبه بین المللی شدن امنیت شناخته می شود، امروزه 
به دلیل اینكه دال امنیت و مدلول آن به جای تهدید دولت ها در قالب گسترش ناامنی هایی نظیر 
ایدز، تروریسم، گرمایش زمین، آلودگی های زیست محیطی به سمت جوامع انسانی تغییر شكل یافته 
است. ) ابراهیمی، 1392: 223 (. در این بین، امنیتی شدن محیط زیست و تهدیدات زیست محیطی 
با تبدیل شدن  باعث شده تا محیط زیست دیگر مقوله اي محلی و مختص به یك كشور نباشد و 
نیز  زیست محیطي  مطالعات  جدید  روند  كند.  پیدا  امنیتی  بعد  جهانی،  مقوله ای  به  محیط زیست 
گویاي این است كه مفهوم امنیت از بعد نظامي سخت افزاری به بعد امنیت زیست محیطي نرم افزار 
انتقال یافته است. به گونه ای كه مسابقه چرخه تسلیحاتي كمتر از مشكالت زیست محیطی امنیت 
دنیا را در معرض خطر قرار می دهد ) ابراهیمی فر، 1381: 185 (. پیوند محیط زیست با صلح و امنیت 
جهانی باعث شده تا جهت رسیدن به دنیایی امن و آرام مبتنی بر امنیت پایدار، نیازمند توسعه 
پایداری باشیم كه بر اساس آن مدیریت منابع و محیط زیست ما به گونه ای باشد كه حقوق نسل هاي 
از مناطق  به صورت جزیره ای و جدا  نباید درباره محیط زیست  امروزه كشورها  آینده رعایت شود. 
1. Stable Security.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397 

خاورمیانه 54

جغرافیایی پیرامون خود بیاندیشند، چرا كه مسایل و معضالت زیست محیطی تبدیل به یك مسئله 
جهانی شده و منجر به شكل گیری ارتباطی معنادار میان محیط زیست و امنیت بین الملل، گشته 
است. به گونه ای كه در گام نخست هرگونه تالشی كه براي تحقق و اجرای توسعه پایدار صلح و 
امنیت در بعد زیست محیطی را در سطح مناطق و در گام بعد در سطح نظام بین الملل فراهم سازد. 
در این بین، منطقه غرب آسیا می تواند با دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر امنیت پایدار، ضمن 
ایجاد صلح و امنیت در سطح منطقه با پرداختن به امنیت در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
زیست محیطی ایفاگر نقشی مهم و اساسی در روند جدید مطالعات امنیت در نظام بین الملل باشد.

3-2. توسعه پايدار و شکل گيری امنيت پايدار زيست محيطی در منطقه غرب آسيا
و  نشست ها  برگزاری  موجب  ارتقاي حساسیت كشورها  با  محیط زیست  امنیتی شدن  امروزه   
كنفرانس هایی درباره محیط زیست گردیده كه با تصویب صدها قانون و آیین نامه در سطح داخلی 
كشورها و نیز در عرصه بین المللی منجر به تغییر روندها به سمت تخریب كمتر و كاهش آسیب های 
محیط زیست  حفظ  جهت  جهانی  گرفته  صورت  تالش های  وجود  با  است.  شده  زیست محیطی 
همچنان مشكالت زیست محیطی، آینده زندگی بشریت و تداوم حیات انسانی را در مناطق مختلف 
جهان، از جمله منطقه غرب آسیا را با تهدید جدی مواجه ساخته است. مشكالت زیست محیطی رو 
به رشد در منطقه غرب آسیا نظیر كمبود آب و خشكسالی، بیابان زایی و پدیده ریزگردها، در كنار 
مناسبات ناپایدار منطقه ای، حاكم بودن نگاه امنیت نظامی مبتنی بر امنیت منفی و نفوذ و سلطه 
قدرت های فرامنطقه ای با ایجاد ناامنی هاي طبیعی، اقتصادي و اجتماعی، امنیت بقا و حیات انسانی 
را در این منطقه با چالش جدی روبرو ساخته است. وقوع این چالش در حالی است كه شكل گیری 
مناسبات ناپایدار در منطقه غرب آسیا ناشی از عدم توسعه متوازن و مطلوب جهت پاسخگویی به 
نیازهای روزمره منجر به گسترش فقر، بی عدالتی، سلطه دولتهاي قدرتمند، حكومت هاي مستبد 
بیشتر  چه  هر  تخریب  براي  را  زمینه  و  شده  محلی  منازعات  و  منطقه اي  جنگ هاي  ناكارآمد،  و 
محیط زیست این منطقه فراهم آورده است. در چنین شرایطی، كارآمدي سازمان ها و سازوكارهاي 
منطقه ای و جهانی جهت حفظ محیط زیست منطقه غرب آسیا امری ضروری و اساسی است. بر این 
اساس، تقویت توانمندي كنوانسیون هاي بین المللی و معاهدات منطقه اي زیست محیطی می تواند با 
ایجاد زمینه های شكل گیری تاب آوری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا به كاهش آسیب پذیری 
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زیست محیطی و افزایش انعطاف پذیری و درنهایت ایجاد امنیت زیست محیطی در این منطقه كمك 
نماید. البته باید توجه داشت، شكل گیری تاب آوری در جوامع انسانی به دلیل برخورداری از مفهومی 

چندجانبه، مستلزم شاخص ها و ابعادی جهت ارزیابی و سنجش آن به قرار زیر است:
1. انعطاف پذیری اجتماعی: انعطاف پذیری اجتماعی زمینه تاب آوری را در داخل و بین جوامع 
انسانی فراهم می آورد. بر اساس جوامعی كه در آن درصد باالیی از ساكنان به تلفن، خودرو، بیمه، 
امكانات بهداشتی دسترسی و... دارند، از سطوح باالتری از تاب آوری در برابر بالیا برخوردار هستند.
سرمایه،  جمله  از  جوامع،  اقتصادی  نشاط  سنجش  و  اندازه گیری  اقتصادی:  2. انعطاف پذیری 

مسكن، درآمد عادالنه، اشتغال، میزان كسب وكار را دربر می گیرد.
كه  فاجعه  از  قبل  برنامه ریزی  و  بالیا  كاهش  به  توجه  ) نهادی (:  سازمانی  انعطاف پذیری   .3
جمعیت  درصد  فقر،  كاهش  طرح  پوشش  تحت  جمعیت  درصد  چون:  شاخص هایی  دربرگیرنده 
ساكن در مناطق خطر، مسئولیت پذیری نهادها، اعطای وام و اعتبارات، ارتباط شوراها و انجمن های 
محله ای با یكدیگر و مردم، ارتباط سازمانهای دولتی و غیردولتی با یكدیگر و اندازه گیری شكاف های 

سیاسی.
4. انعطاف پذیری زیرساختی  ) زیربنایی (: به ارزیابی ظرفیت پاسخ جامعه به خطر و توانایی ترمیم 

.)  Cutter et al, 2010: 9 ( می پردازد
 بر اساس این شاخص ها، منطقه غرب آسیا فاقد شرایط الزم جهت شكل گیری انعطاف پذیری هایی 
كه برای شكل گیری تاب آوری زیست محیطی در این منطقه ضروری است، می باشد. لذا، لزوم توجه و 
پرداختن به توسعه ای مبتنی بر توسعه پایدار در منطقه غرب آسیا جهت دستیابی به امنیت پایدار 
زیست محیطی به عنوان امری ضروری و مهم مطرح می شود. توسعه پایداری كه در روند حركتی خود 
در گام نخست، برآوردن نیازهای اساسی انسان ها، به ویژه افراد و ملت های فقیر؛ و در گام بعد، توجه 
به حقوق نسل های آینده را در برخورداری از منابع و امكانات زیست محیطی موردتوجه قرار می دهد 
از تجربه گذشته  الهام گرفتن  با  پایداری كه تالش می كند  ) افتخار جهرمی، 1388: 21 (. توسعه 
ارتباط انسان با طبیعت، ضمن پاسخگویی به نیازهای انسان در چارچوب توان محیط زیست، توجه 
به نیازهای نسل آینده را تحت عنوان حقوق نسل های آینده مدنظر قرار دهد. بر این اساس، توسعه 
پایدار در روند حركتی خود، با ایجاد اصل مسئولیت مشترك در قبال محیط زیست برگرفته از مفهوم 
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میراث مشترك بشریت، تعهداتی را جهت حفاظت از محیط زیست فراهم می آورد كه می تواند ضمن 
كاهش اهمیت امنیت در بعد نظامی آن در منطقه غرب آسیا، با فراهم آوردن زمینه های شكل گیری 
انعطاف پذیری زیست محیطی با ایجاد تاب آوری زیست محیطی، امنیت پایدار زیست محیطی را در 
این منطقه فراهم سازد. مسئولیت مشتركی در قبال محیط زیست منطقه غرب آسیا كه تعهداتی 
را در دو سطح، از باال مسئولیت مشترك دولتها و از پایین مسئولیت شهروندان براي حفاظت از 

محیط زیست منطقه غرب آسیا به ارمغان می آورد.
3-2-1. توسعه پايدار از باال در منطقه غرب آسيا

 بدون تردید دولتهای كشورهاي منطقه غرب آسیا تا حدي از چالش هاي حاد زیست محیطی 
اما مسایل و مشكالت داخلی متعدد ناشی از وجود حكومت هاي  منطقه غرب آسیا آگاه هستند؛ 
مستبد و ناكارآمد، در كنار مدیریت زیست محیطی فاقد چارچوب و كاركرد سازمانی تعریف نشده، 
منجر به عملكرد فردي با قرائت هاي متعدد از مدیریت محیط زیست در این منطقه شده كه قابلیت 
و توانمندی آنها را براي واكنش در برابر چالش ها و خطرات زیست محیطی كاهش می دهد. درواقع، 
فقدان ساختار سازمانی در مدیریت محیط زیست باعث شده تا در منطقه غرب آسیا به جای آنكه فرد 
مدیر در درون ساختار و سیستم، اقدام به اتخاذ تصمیم در مواجهه با چالش های زیست محیطی كند، 
با در اختیار گرفتن سیستم و ساختار سازمانی بر مبناي استنباط خود از مدیریت محیط زیست و 
برخی مالحظات بیشتر سیاسی و اقتصادی اقدام به اتخاذ تصمیم  های زیست محیطی نماید. نتیجه 
چنین تصمیم گیری های برای محیط زیست و بحران های زیست محیطی در منطقه غرب آسیا القاء 
نگاهی است كه در آن اكثریت جامعه و بسیاري از سیاستگذاران ارشد در كشورهای این منطقه، 
حفظ محیط زیست و حفاظت از آن را مسئله اي تجملی و زائد تلقی كنند و حاضر به برنامه ریزي 
و سیاستگذاري هاي الزم براي جلوگیري از گسترش فجایع زیست محیطی نباشند ) غازی و مالیی، 
1395: 130-129 (. به طوركلی، مشكالت مدیریتی، ضعف نهادها و برجسته بودن نقش افراد به جای 
بر تمامی  تاثیرگذاری منفی  با  ناكارآمد  از وجود حكومت هاي مستبد و  قوانین و ساختارها ناشی 
حوزه هاي سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و باالخره زیست محیطی امنیت، باعث عدم ثبات و پایداري 
سیاست ها در منطقه غرب آسیا شده و زمینه را برای توجه بیشتر به بعد نظامی امنیت در این منطقه 
فراهم آورده است. درواقع، فقدان وجود توسعه ای مطلوب و كارآمد كه بتواند با ایجاد توازن در بین 
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توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، ضعف مدیریتی برآمده از وجود حكومت هاي 
مستبد و ناكارآمد در منطقه غرب آسیا را برطرف سازد، باعث تاكید بیشتر بر بعد نظامی امنیت 
در منطقه غرب آسیا شده است. امنیتی مبتنی بر بعد نظامی كه با فراهم آوردن زمینه های تهدید 
امنیت انسانی و تبعات مخرب زیست محیطی بكارگیری از تاب آوری زیست محیطی برای ایجاد توازن 
همزمان بین عملكردهاي زیست محیطی و انساني جهت ادامه حیات و بقا انسان در این منطقه را با 
چالش روبرو ساخته است. بر این اساس، از آنجایی كه توسعه پایدار بر پایه هشیاری انسان نسبت به 
خودش و نسبت به منابع طبیعی كره زمین تالش دارد تا یك سبك زندگی پایدار برای همه انسانها 
فراهم سازد ) زاهدی و نجفی، 1385: 50 (، با بكارگیری از توسعه پایدار می توان با ایجاد تعادلی 
شایسته میان توسعه سیاسی، اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطی، ضمن از بین بردن ریشه های 
تنش و ایجاد عدم امنیت در بین كشورهای منطقه غرب آسیا، با كاستن از اهمیت امنیت در بعد 
نظامی آن، زمینه های توجه و پرداختن به دیگر ابعاد امنیت را در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و به ویژه زیست محیطی در این منطقه فراهم  آورد. به عبارتی دیگر، توسعه پایدار در یك فرآیند 
مستمر و پایدار می تواند به عنوان یك راهكار زیربنایی، با ایجاد حكومت های كارآمد و مطلوب در 
منطقه غرب آسیا، ضمن پاسخگویی به نیازهاي جوامع كنوني و كمك به ایجاد صلح و امنیت، از وارد 
شدن هرگونه خلل به توانایي نسل هاي آینده براي رفع نیازهایشان در این منطقه جلوگیری كند. 
همچنین، با برطرف نمودن معضالت و چالش هاي درونی منطقه غرب آسیا، زمینه اعمال مدیریت 
كارآمد و مطلوب در تمامی بخش  های امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه زیست محیطی 
را در منطقه غرب آسیا فراهم آورد. درواقع، توسعه پایدار با نگاهی كه به حفظ و تامین نیازهای 
نسل های آینده در پاسخگویی به نیازهای جوامع كنوني دارد با ایجاد مسئولیت مشترك از سطح باال 
براي حفاظت از محیط زیست در نزد دولتهای منطقه غرب آسیا تعهدات متفاوتی را با توجه به شرایط، 
اوضاع واحوال متفاوت و خاص كشورها، همچنین توانایی های فنی و اقتصادي شان جهت حفاظت از 
محیط زیست و تامین امنیت زیست محیطی در مواجهه با مشكالت زیست محیطی پیشنهاد می دهد. 
البته باید توجه داشت، توسعه پایدار در مسیر دستیابی به چنین اهدافی با فراهم آوردن زمینه های 
حركت دولتهای منطقه غرب آسیا به سمت الگوی مشاركتی، اجماع محور، شایسته ساالر، شفاف در 
سیاستگذاری، پاسخگو، اثربخش، عادالنه و قانون مدار، ضمن كاهش اهمیت امنیت در بعد نظامی، 
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زمینه شكل گیری توسعه مطلوب و كارآمد را در سطح منطقه فراهم می سازد. توسعه ای مطلوب 
با  اجتماعی و زیست محیطی،  اقتصادی،  امنیت سیاسی،  ابعاد  به تمامی  با پرداختن  و كارآمد كه 
فراهم آوردن زمینه های تاب آوری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا، عالوه بر كمك به مسئولین 
و سیاستگذاران در عرصه مدیریت محیط زیست، با اتخاذ تصمیمات انعطاف پذیر در فرآیند توسعه 
پایدار زمینه های توجه و پرداختن به خط مشی های جدید زیست محیطی كه در آن امكان درك و 
شناخت ساختارها و فرآیندهای تاثیرگذار بر مقیاس هاي مختلف زیست محیطی و چگونگي حفظ 

آنها را در نزد دولتهای منطقه جهت دستیابی به امنیت پایدار زیست محیطی فراهم می آورد.
3-2-2. توسعه پايدار از پايين در منطقه غرب آسيا

گازهاي  اقلیمی،  تغییرات  بحث  زمین،  كره  شدن  گرم  نظیر  زیست محیطی  معضالت  امروزه   
به  زیست محیطی  پناه جویان  و  اجباری  مهاجرت های  آب،  منابع  و كمبود  گلخانه اي، خشكسالی 
مواجهه  براي  دولتها  بازیگری  انحصاري  و  مطلق  اختیار  و  نقش  كاهش  با  بیابانی زایی  رشد  علت 
به  نگرانی و حساسیت  با فراهم آوردن زمینه های  با بحرانهای محیط زیست در عرصه بین المللی، 
مسایل محیط زیست در نزد آحاد افراد جامعه جهانی، ضرورت نگاه جدید به امنیت محیط زیست 
نهادهاي  نقش  افزایش  با  كه  زیست محیطی  امنیتی  می سازد.  مطرح  مردم نهاد  امری  به عنوان  را 
مسئله اي  به  امروزه  از محیط زیست  و حمایت  در حفظ  اشخاص خصوصی  و  مردم نهاد  و  مردمی 
پذیرفته شده در عرصه بین المللی، به ویژه در بین كشورهاي توسعه یافته تبدیل شده است ) غازی 
به  مربوط  و مسایل  فرآیندهای زیست محیطی  رفتن  فراتر  با  امروزه  زیرا  و مالیی، 1395: 133 (. 
كننده  مفاهیم محدود  با  پیوند شهروندان  با كمرنگ شدن  ملتها  دولت-  مرزهای  ماورای  به  آن، 
سمت  به  حركت  جهانی،  قالب  در  زیست محیطی  شهروندی  شكل گیری  و  ملتها   - دولت  نظیر 
توسعه پایدار جهت دستیابی به امنیت زیست محیطی برای حفظ و تداوم حیات انسانی از سمت 
آوردن  فراهم  با  كه  پایداری  توسعه  است.  شده  فراهم  )دولتها(  باال  سمت  به  ) شهروندان (  پایین 
اخیر، دربردارنده گسترش  زمینه های رشد و شكل گیری جنبش های زیست محیطی در سال های 
» اخالق مراقبت«1 در مسئولیت شهروندان است ) فاكس، 1381: 195-193 (؛ و تالش می كند تا 
با شكل گیری جنبش های زیست محیطی به عنوان جنبشی اجتماعی، از طریق بسیج همگانی و با 
1. Ethics of Care.
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تكیه بر چارچوب بندی های خاص در جهت ایجاد هویت و رفتارهای جدید شهروند زیست محیطی، 
برای تغییرات موردنظر اقدام كند ) مشیرزاده و هاشمی، 1392: 205 (. جنبش های زیست محیطی 
كه با بكارگیری از شیوه های مبارزاتی گوناگون با بسیج منابع و شهروندان و ارایه خود به عنوان یك 
گفتمان، تحت عنوان » گفتمان زیست محیطی«1، تالش دارند از طریق خلق چارچوب ها و معانی 
جدید زیست محیطی از سمت پایین ) شهروندان (، گفتمان مسلط اجتماعی و سیاسی از سمت باال 
) دولتها( را به چالش بگیرند. از این رو، دولتها تالش می كنند تا ضمن رعایت حقوق شهروندی در 
چارچوب نسل سوم حقوق بشر ) حقوق همبستگی ( با اتخاذ توسعه پایدار زمینه های مشاركت بهتر 
و موثرتر زیست محیطی شهروندان جهت مواجهه با مشكالت زیست محیطی پیشرو در سطح ملی، 
منطقه ای و نظام بین الملل را از طریق ارتقا نقش و جایگاه شهروند ملی زیست محیطی به شهروند 
كه  حساسیتی  دلیل  به  جهانی  زیست محیطی  شهروند  زیرا  سازند؛  فراهم  زیست محیطی  جهانی 
نسبت به مشكالت زیست محیطي ناشی از آگاهي نسبت به مسایل زیست محیطی در سطح ملی و 
جهانی پیدا كرده است، تالش می كند تا میان مسئولیت هایي كه در برابر محیط زیست دارد و قوانین 
موجود در چارچوب نسل سوم حقوق بشر در ایجاد حق توسعه، توازن برقرار كند. توازنی كه در 
قالب جنبش های زیست محیطی در دو شكل تاثیرگذاری مستقیم بر افكار عمومی و درنهایت بسیج 
عمومی و تاثیرگذاری غیرمستقیم بر روی نشست ها و كنفرانس های جهانی و نتایج سیاستگذاری ها 
و سیاست های كنشگرانی همچون دولتها، شركت های چندملیتی، سازمان های بین حكومتی، امور 
زیست محیطی جهانی را تدبیر كنند ) مشیرزاده و هاشمی، 1392: 207 (. بر این اساس، به طور بالقوه 
می توان گفت شهروندي جهاني زیست محیطي آمادگي الزم و ظرفیت مشاركت در رفتار مسئوالنه 
از  حفاظت  براي  شهروندان  مسئولیت پذیری  علی رغم  بین،  این  در  مي باشد.  دارا  زیست محیطي 
محیط زیست در قالب شهروند جهانی در عصر حاضر، شكل گیری شهروندي جهاني زیست محیطي 
در منطقه غرب آسیا با توجه به ساختار سیاسی و فرهنگی كشورهاي منطقه خاورمیانه، نخست 
نیازمند تحول در نگاه سیاستگذاران و مسئوالن آنها به محیط زیست است تا مسئوالن جامعه با درك 
اهمیت مسایل زیست محیطی، آموزش هاي الزم را در زمینه محیط زیست را كسب كنند و پس از آن 
با مدیریتی كارآمد و مطلوب، روح حفاظت از محیط زیست را در كل شهروندان جامعه تزریق كنند 
1. Environmental Discourse.
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و باعث حركتی پرشور در جهت مسئولیت پذیری در حفاظت از محیط زیست ایجاد كنند ) غازی و 
مالیی، 1395: 139 (. اگرچه تحوالت جهانی در عصر جهانی شدن با توجه به فشرده شدن زمان 
از روندی دارد  از جهان به عنوان یك كلیت واحد، نشان  انسانها  افزایش آگاهی جهانی  و مكان و 
كه در صورت عدم مسئولیت پذیری یا ناكارآمدی دولتهای منطقه غرب آسیا در اجرای مسئولیت 
مشترك نسبت به شهروندان  خود، شاهد اهمیت یافتن محیط زیست و مسایل زیست محیطی در 
بر  جهانی  اصیل  ساختارهای  ایجاد  و  ملی  سطح  از  گذشتن  دلیل  به  منطقه  این  شهروندان  نزد 
مبنای پیوند و گسترش روابط اجتماعی خواهیم بود. بر این اساس، با توجه به ساختار سیاسی و 
پایدار  فرهنگی كشورهاي منطقه غرب آسیا و اهمیت محیط زیست در عصر جهانی شدن، توسعه 
می تواند زمینه همكاري و مشاركت مردم با سازمان ها و سیاستگذاران عرصه محیط زیست از طریق 
انطباق سیاست های نهادهای مدیریتي زیست محیطی در منطقه غرب آسیا با سازمان های مردم نهاد 
فراهم آورد. همكاري و مشاركت زیست محیطی كه با فراهم آوردن زمینه های شكل گیری تاب  آوری 
زیست محیطی، در ارتباط و تعاملی دوسویه، با ایجاد توازن همزمان بین عملكردهاي زیست محیطی 
و انساني، امنیت پایدار زیست محیطی را برای شهروندان منطقه غرب آسیا جهت تداوم حیات و 
زندگی در مواجهه با چالش ها و مسایل زیست محیطی پیشرو نظیر پدیده خشكسالی، بیابان زایی، 

ریزگردها و... تامین كند.

نتيجه گيری
 امروزه با گسترش مفهوم امنیت پس از  دوران جنگ سرد، امنیت نه تنها جنبه نظامی نداشته 
بلكه سایر حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی را نیز در بر می گیرد. كشورهای 
بر گفتمان  امنیت، همچنان  از مفهوم  برداشت مشترك  به دلیل فقدان فهم و  منطقه غرب آسیا 
امنیت منفی مبتنی بر امنیت نظامی كه در آن مرجع اصلی دولت و قدرت در جنبه نظامی است، 
تاكید می كنند. تداوم و تسلط گفتمان امنیت منفی مبتنی بر امنیت نظامی در منطقه غرب آسیا با 
ناكارآمد ساختن هر نوع رهیافتی جدید در مطالعات امنیتی، دستیابی به امنیتی مطلوب و كارآمد را 
برای این منطقه را با مشكل روبرو ساخته است. البته در این بین، نقش ژئوپلیتیكی، ژئواستراتژیكی 
وجود  مانند  دیگر  عوامل  از  بسیاری  همچنین  آسیا،  غرب  منطقه  ژئواكونومیكی  نقش  به ویژه  و 
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حكومت های مستبد و ناكارآمد و نفوذ و حضور قدرتهای فرامنطقه ای در ایجاد چنین برداشتی از 
مفهوم امنیت در این منطقه موثر واقع شده و باعث تاثیرات سویی بر سایر حوزه های امنیت در ابعاد 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه زیست محیطی را فراهم آورده است. در این بین، بی توجهی 
به حوزه محیط زیست به عنوان یكی از ابعاد امنیت در مطالعات جدید امنیتی در منطقه غرب آسیا 
باعث شده تا حفاظت از میراث طبیعی در قالب هویت سازی فرهنگی طبیعی در بین شهروندان 
این منطقه، به دلیل مدیریتی فاقد چارچوب و كاركرد سازمانی و عملكردی با قرائت هاي متعدد 
فردي از سوی سیاستگذاران عرصه محیط زیست، با تلقی  كردن مسایل حوزه محیط زیست به عنوان 
موضوعی حاشیه ای، تهدیدات جدي را در حوزه زیست محیطی این منطقه فراهم سازد؛ بنابراین تا 
زمانی كه بحران هویت زیست محیطی در كشورهای منطقه غرب آسیا، هم در عرصه ملی و هم در 
عرصه منطقه ای با ایجاد فهم مشترك از منافع، از طریق بكارگیری مفاهیم و تصورات مشتركی نظیر 
هویت مشترك، امنیت مشترك، تهدید مشترك، ژئوپلیتیك مشترك و سرانجام سرنوشت مشترك 
حل وفصل نشود، مولفه هاي مدیریت راهبردي امكان كاركرد موثر در قالب مدیریت زیست محیطی 
كارآمد است  و  توسعه ای مطلوب  نیازمند  منافع،  از  فهم مشترك  به  نخواهند داشت. دستیابی  را 
با فراهم  این منطقه  امنیتی  امنیت و حل معضالت  از تعریف  ایجاد مفهوم مشتركی  با  بتواند  كه 
آوردن زمینه های خروج منطقه غرب آسیا از وضعیت كنونی، ضمن بازنگری در مفهوم و برداشت 
سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان كشورهای منطقه از مفهوم امنیت زیست محیطی، زمینه های توجه 
بیشتر به مسایل محیط زیست را در نزد شهروندان این منطقه فراهم سازد. بر این اساس، توسعه 
پایدار می تواند با تقویت هویت زیست محیطی در دو سطح، از سطح باال )دولتها( در قالب مدیریت 
نهادهاي  قالب  در  ) شهروندان (  پایین  از سطح  و  از ساختار سازمانی  برآمده  كارآمد  تصمیم گیری 
امنیت زیست محیطی در منطقه  بعد  به  اولویت بخشی  باعث  تعاملی دوطرفه و سازنده  مردمی در 
غرب آسیا گردد. اولویت بخشی محیط زیستی كه با اهمیت دادن به تداوم حیات و بقا تحت عنوان 
امنیت انسانی در منطقه با بكارگیری از الگوی توسعه پایدار جهت دستیابی به توسعه ای كارآمد و 
مطلوب تالش می كند با الهام از تجربه گذشته ارتباط انسان با محیط زیست، عالوه بر پاسخگویی به 
نیازهای انسان حاضر، به نیازهای نسل آینده در چارچوب توان محیط پاسخ دهد. توسعه پایداری كه 
با توازن بخشی همزمان بین عملكردهاي زیست محیطی و انساني در قالب دو ركن توسعه اقتصادی و 
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توسعه اجتماعی، با كمك به شكل گیری تاب آوری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا در نزد دولتها 
و شهروندان، معضالت زیست محیطی پیشرو نظیر پدیده خشكسالی، بیابان زایی، ریزگردها و... را از 
طریق مدیریت منابع طبیعی سامان  بخشد و از پیامدهای آن چون: افزایش كشمكش ها و بحران ها 
و مهاجرت اجباری جلوگیری  كند. درنهایت می توان گفت، توسعه پایدار با فراهم آوردن زمینه های 
شكل گیری تاب آوری زیست محیطی در دو سطح دولتها از سطح باال و شهروندان از سطح پایین در 
منطقه غرب آسیا در تعامل و روابطی دوطرفه با تغییر نگرش انسان نسبت به محیط پیرامونی خود، 
محیط زیست را به صورت یك مجموعه واحد جهاني در نظر می گیرد، كه هرگونه تعامل و تاثیر انسان 
بر طبیعت و محیط زیست مي تواند تبعات مثبت یا منفي براي این مجموعه واحد جهاني به همراه 
داشته باشد. البته باید توجه داشت، تاكید بر حفظ محیط زیست مبتنی بر توسعه پایدار نیز نیازمند 

تفكر و اندیشه اي است كه مصداق آن را مي توان در این شعر از سعدي شیرازی جستجو نمود:
كه در آفرینش ز یك گوهرندبنی آدم اعضـاي یكدیگرند

دگر عضوها را نماند قرارچو عضوي به درد آورد روزگار
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