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Reframing Water Security Components
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Abstract

چکیده

The importance of policy making in achieving "water security"
on the one hand and complexity of human and water security,
on the other hand, have raised the necessity of a comprehensive
understanding of the "water security" concept as the first and
one of the most significant steps of water policy making
process. So far, most of the analyzes related to water security
and water policy making have been limited to the development
of objective dimensions. To address this limitation, this article
tries to redefine the concept of water security with
fundamental-theoretical research, using the descriptiveanalytical method. Results showed that in addition to the
objective dimensions, it is necessary to pay attention to social,
political, and cross-sectoral dimensions. Accordingly, this
paper reframes the components of water security with
consideration, 1) constructed identities in water relations, 2)
the importance of the ideology of stakeholders, 3) identifying
securitization and desecuritization of water projects and taking
actions against associated politicizing, and 4) the importance
of water-food-energy nexus.

اهمیت سیاستگذاري در حوزه «امنیت آبی» از یکسو و درهمتنیدگی امنیت
 سبب شده است که درک و شناختِ جامع و،انسانی و آبی از سویی دیگر
صحیح از مفهوم «امنیت آب» بهعنوان اولین و یکی از مهمترین مراحل
 تاکنون عمده.فرایند سیاست گذاري آبی از ضرورت جدي برخوردار باشد
تحلیلهاي صورت گرفته مربوط به امنیت آب و سیاستگذاريِ کالن در این
 براي پاسخ به این. تنها به تدوین شاخصهاي عینی محدود شدهاند،حوزه
 این مقاله تالش دارد با مرور مطالعات صورت گرفته در حوزه امنیت،ضرورت
 تحلیلی و استناد به منابع کتابخانهاي به-و با استفاده از روش توصیفی
بازتعریف مؤلفههاي امنیت آبی و جهتدهیِ صحیحِ به سیاستگذاري در این
 نتایج این مطالعه نشان میدهند که نیل به امنیت آبی در گرو.حوزه بپردازد
 فرابخشی در کنار ابعاد عینی در- سیاسی-لحاظ کردن ابعاد اجتماعی
 نیازمند شناخت و،سیاستگذاري آب است و تبیین مؤلفههاي امنیت آبی
، بر این اساس.درک توأمان ماهیت مفهوم «امنیت» و ذات منابع «آب» است
)1 :مقالة حاضر به بازتعریف مؤلفههاي امنیت آب با مد نظر قرار دادن
 داشتهها و،) خواستهها9 هویتهاي برسازنده و شکلدهنده به مناسبات آبی؛
ِ) فرایند امنیتیسازي یا امنیتیزدایی شدن0 ضریب ایدئولوژي ذيمدخالن؛
) همبست8 طرحها و اقدامات آبی براي جلوگیري از سیاسی شدن آنها و
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عکس این نسبت نیز برقرار است .بدین نحو که ضعف درونی موجب
میشود پدیدههاي ساده و معمول خارجی ،براي بازیگران تبدیل به
تهدیدي بزرگ شوند (.)Eftekhari, 2013

 -7مقدمه
محور اصلی ایده علوم سیاستگذاري ،مسألهمحوري 1است و شناخت
مسأله 9و تعریف صحیح آن ،هستة محوري مطالعات فرایند
سیاستگذاري است ( .)Smith and Larimer, 2018بررسی و تحلیل
مفهوم «امنیت» یکی از موضوعات اساسی و قابل توجه اندیشمندان
حوزه علوم سیاسی و امنیتی ،علوم اجتماعی ،علوم طبیعی،
هیدروپلیتیک 0و سیاستگذاري بوده است .عالوهبر این ،از آنجایی که
امنیت در بخشهاي مختلفِ انسانی از جمله امنیت اجتماعی ،اقتصادي
و زیستمحیطی بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر «امنیت آب»
قرار دارد ،شناختِ جامع و صحیح از مسأله و مفهوم «امنیت آب» براي
نیل به سیاستگذاري پایدار در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار
است .شناخت ماهیت «امنیت» بطور عام و «امنیت آب» بطور خاص،
اولین گام براي سیاستگذاري در این حوزه و نیل به امنیت آبی است.
این شناخت براي انتخاب پارادایمها و رویکردهاي مناسب
سیاستگذاري و برنامهریزي و همچنین آسیبشناسی سیاستگذاري
گذشته و حال آب و محیطزیست در کشور بسیار مؤثر است.

با توجه به نگرشهاي مختلف به مفهوم امنیت ،تدوینِ چیستی «امنیت
آبی» و آشنایی با ریشة نگرشهاي موجود با هدف رفعِ نواقص آن
ضروري است .اولین تعریف ارائه شده از «امنیت آبی» به گزارش سال
1221م سازمان خواروبار جهانی 11نسبت داده شده است ( FAO,
 )1996و پس از آن ،تعاریف متعددي از امنیت آبی وارد مباحث علمی
و عرصه سیاستگذاري شده است ( )Gerlak et al., 2018که در ادامه
به برخی از مهمترین آنها اشاره میشوند (:)Zekri, 2017
 میزان دسترسی 11مطمئن هر فرد به آب کافی با نرخ معقول و قابلپرداخت به منظور داشتن زندگی بهداشتی ،سالم و مفید بطوري که
محیطزیست محافظت شود ()GWP, 2000؛
 دسترسی به آبی که بــه لحاظ سالمتی ،معیشت ،اکوسیستم وتولیدات کشاورزي داراي کمیت و کیفیت قابل قبول باشد و اثر
مخاطرات آبی در ارتباط بــا مردم ،محیطزیست و اقتصاد نیز مدیریت
شوند ()Greya and Sadoff, 2007؛
 وجود سطح قابل قبولی از خطرات آبی براي انسان و اکوسیستم ،بههمراه دسترسی به آب کافی و با کیفیت به منظور حمایت از معیشت،
امنیت ملی ،سالمت انسان و اکوسیستم ()Bakker, 2010؛
 دسترسی مطمئن به آبی که از لحاظ کمی و کیفی رضایتبخشبوده و براي رفع نیازهاي ضروري بشر ،امرار معاش و خدمات محلی
زیستبوم قابل تأمین باشد و مخاطرات آبی نیز به خوبی مدیریت شود
()WaterAid, 2012؛
 ظرفیتی از جامعه در دستیابی پایدار به مقدار آب کافی با کیفیت قابلقبول براي تداوم معاش ،رفاه و توسعه اقتصادي -اجتماعی با حصول
اطمینان از توانایی مقابله با مخاطرات آبی و نیز حفاظت از زیست بومها
در شرایطی که صلح و ثبات سیاسی برقرار شود ()UN-Water, 2012؛
 ظرفیت یک جمعیت براي حفاظت از دسترسی به مقدار آب کافی باکیفیت قابل قبول براي پایداري سالمت انسان و اکوسیستم بر اساس
یک حوضه آبخیز و اطمینان از حفاظت کارآمد از جان و مال در برابر
خطراتی نظیر سیالب ،زمینلرزه ،فرونشست و خشکسالی
()UNESCO-IHP, 2017؛
 دسترسی مطمئن به میزان قابل قبول کمی و کیفی آب بــرايتولید ،حیات و سالمتی که همراه بــا سطح قابل قبول ریسکی کــه
تأثیرات غیرقابل پیشبینی مرتبط با آب را در جامعه داراست
(.)Zargarpour and Nourzad, 2010

امنیت از حیث لغوي برابر  securityو «االمن» است که معادل «ایمن
شدن» و «در امان بودن» است .برخالف معناي لغوي امنیت ،در تبیین
معناي اصطالحی آن اجماع نظري وجود ندارد .به دلیل نقص هر
رویکرد در شناخت جامع از امنیت ،درک مفهوم امنیت نیازمند
فراپارادایمی اندیشیدن 8است زیرا هر رویکرد ،تنها از زاویهاي خاص به
این مهم مینگرد و انتخاب هر رویکرد میتواند اثري جدي بر تبیین
راهبردها و سیاستهاي نیل به امنیت داشته باشدEftekhari (2013) .
دو گفتمان سلبی 5و ایجابی 1را براي تعریف مفهوم امنیت بر شمرده
است .در گفتمان سلبی ،امنیت معادل نبودِ «تهدید» 7تعریف شده است.
در این گفتمان ،تهدید به مخاطره افتادن منافع 8بازیگر تعریف میشود.
بر این اساس ،طبق این گفتمان امنیت به وضعیتی اطالق میشود که
در آن نسبت به منافع بازیگر یا تهدیدي وجود نداشته باشد یا در صورت
وجود ،امکان مدیریت مؤثر آن تهدید براي بازیگر مورد تهدید واقع
شده باشد .اما در گفتمان ایجابی ،امنیت وضعیتی است که «حس
رضایت» را براي ذيمدخالن 2به همراه دارد .تهدید در این گفتمان
مبتنی بر «آسیب» است و آسیب حد نسبت خواستهها و داشتههاي
بازیگران است ( .)Eftekhari, 2013واضح است که نگرش ایجابی،
تحولی ماهوي نسبت به مفهوم تهدید داشته است؛ زیرا در این نگرش،
تهدید وجود مستقل و خارجی ندارد؛ بلکه این بازیگران هستند که به
پدیدهاي عنوان تهدید یا فرصت میدهند .بهطور کلی ،آسیب مسألهاي
داخلی و تهدید مسألهاي خارج از سیستم است که به هر سیستم وارد
میشود .بر این اساس ،نیاز است وضعیت داخلی سیستم تقویت شود تا
پدیدۀ بیرونی به آن نسبت تضعیف شده و در کنترل بازیگران قرار گیرد.
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این مسائل توجه ویژه شود .بُعد سیاسیِ امنیت آبی تا پیش از این در
تدوین سیاستگذاريهاي آب و محیطزیست مغفول مانده بود .در این
پژوهش تالش شده است تا ابعاد مختلف بُعد سیاسی امنیت آبی براي
جبران شکاف دوم در سیاستگذاري براي نیل به امنیت آب و
محیطزیست معرفی شود .عدم توجه به بُعد سیاسیِ امنیت آبی میتواند
آب را به ابزاري براي پیشبرد اهداف سیاسی ،فرصتسازي 15و
ملیسازي 11مبدل نماید و مانع از کارکرد حقیقی آب براي تأمین امنیت
آبی و نیازهاي بشر و اکوسیستم شود .غفلت از بُعد سیاسی در نهایت
میتواند آب را به ابزاري براي کسب قدرت عدهاي قدرتمند تبدیل کند.

بررسی تعریفهاي صورت گرفته نشان میدهد که این تعاریف بطور
عمده برگرفته از گفتمان سلبی امنیت هستند زیرا امنیت آبی را در نبود
تهدیدهاي صرفاً عینی 19و شاخصهاي فنی مانند کمیت مناسب،
سطح کیفیت قابل قبول ،شاخص دسترسی به منبع آب در زمان
مناسب ،حجم آب الزم براي اکوسیستمها و جریانهاي زیستمحیطی،
شاخصِ عرضه پایدار و قابل اعتماد آب ،شاخصِ عرضه با قیمت
مناسب ،شاخص مناسب براي فقدان خطر و ریسک و شاخص مناسب
براي بهبود شرایط اقتصادي تعریف کردهاند (.)Gerlak et al., 2018
در این تعاریف ،تأکید بر ارائه و تعریف «شاخص»هایی براي دستیابی
به امنیت آبی بوده است که در پی آن سیاستگذاران صرفاً درصدد
کاهش تهدیدهاي عینی هستند .این در حالی است که ارائه
شاخصهاي صرفاً عینی و کمی قابلیت تبیین امنیت آبی را ندارد
( )Sadoff et al., 2020زیرا معرفی شاخصهاي صرفاً عینی و کمی
نمیتواند منعکسکننده برداشت ،درک و خواسته جوامع ذيمدخل و
همچنین کارگزاران 10آن باشد و شاخصها از مکانی به مکان دیگر
متفاوتاند .بر این اساس ،در این پژوهش تعاریف تشریح شده فوق از
امنیت آبی -که وجود امنیت را در نبود تهدیدات عینی معرفی کردهاند
و به تبع براي رفع تهدیدهاي عینی شاخصهایی نیز معرفی نمودهاند-
در «بعد عینی» امنیت آبی قرار میگیرند .از آنجا که تکیه صرف بر
شاخصهاي بُعد عینی براي تبیینِ امنیت آبی کافی نیست و نمیتواند
شاخصهاي گفتمان ایجابی امنیت را منعکس کنند ،ضروري است
تعریف جامع تر از امنیت آبی ارائه شود و در تعریف سنتی این مفهوم
بازتعریف صورت گیرد .براي دستیابی به این هدف و بازتعریف مفهوم
امنیت آبی ،در این پژوهش ابعاد مختلف الزامی براي نیل به امنیت آب
تحلیل و بررسی میگردند .بر این اساس ،اولین شکاف موجود در
سیاستگذاري براي نیل به امنیت آبی غفلت از «بُعد اجتماعی» است.
توجه به این بُعد براي سیاستگذاري آب و محیطزیست اهمیت بسزایی
دارد و عدم توجه به آن میتواند منجر به تغییرات و دگرگونی اجتماعی
شود و تبعات اقتصادي ،سیاسی و زیستمحیطی به همراه داشته باشد
(.)Mirhashemi Dehkordi et al., 2021a

شکاف سوم در سیاستگذاري امنیت آبی ،عدم توجه به «ماهیت منابع
آب» است .آب به مثابه اکوسیستم جفتشده طبیعی-انسانی ،17با
مدیریت غذا ،انرژي و اقلیم در ارتباط مستقیم است .منابع آبی اندرکنش
مستقیم با بخشهاي مختلف دارند و شناخت تعامالت غیرقابل
پیشبینی ،پویا و بازخوردهاي متعددِ بین بخشهاي مختلف با منابع
آب براي تأمین امنیت آبی الزامی است .این مهم در کنار نیازهاي رو
به تزاید و میل شدید به توسعهیافتگی در بشر ،ضرورت توجه بیشتر به
همبست 18آب -غذا -انرژي به صورت کلی و همبست امنیت آب-
امنیت غذا -امنیت انرژي را پر رنگتر کرده است ( Weitz et al.,
 .)2017لذا توجه به همبست آب -غذا -انرژي نیز براي نیل به امنیت
آبی حائز اهمیت است .براي جبران این شکاف سیاستگذاري ،در این
پژوهش «بُعد فرابخشی» براي نیل به امنیت آبی معرفی میشود .به
همین دلیل براي سیاستگذاريهاي کالن و رسیدگی به (و نه لزوماً
حل) مسائل درهمتنیده آب و محیطزیست ،اتخاذ نگرشی جامع که
بتواند ابعاد متفاوت براي نیل به امنیت آب در سیاستگذاريها را مد
نظر قرار دهد و به بازتعریف فرایند سیاستگذاري امنیت آب بپردازد،
ضروري است.
به صورت کلی در این مقاله نشان داده خواهد شد که براي نیل به
امنیت در سیاستگذاري حوزه آب ،نیاز است عالوه بر بُعد عینی
(برگرفته از گفتمان سلبی) ،بُعد اجتماعی (برگرفته از گفتمان ایجابی)
براي تبیین حس رضایت ذيمدخالن و بهرهبردارن منابع آبی« ،بُعد
سیاسی» به دلیل درهمتنیدگی آب و سیاستGhoreishi et al., ( 12
 )2019; Iyob, 2010و «بُعد فرابخشی» به سبب وجود همبست آب-
غذا -انرژي توجه شود .تبیین مؤلفههاي امنیت آبی در ذیل ابعاد
چهارگانة «عینی -اجتماعی -سیاسی -فرابخشی» میتواند از ورود
موضوعات سلیقهاي به مجامع سیاستگذاري جلوگیري کند .به بیان
دیگر ،تبیین مؤلفههاي امنیت بر اساس ابعاد چهارگانة معرفی شده از
آن جهت ضروري است که میتواند به جهتدهی صحیح

از سوي دیگر ،توجه به این نکته حائز اهمیت است که زمانی که واژه
امنیت به آب افزوده میشود ،نگرانیهایی در خصوص شکلگیري
جریانهایی با هدف امنیتیسازي 18از طرحهاي آبی به وجود میآید.
امنیتیسازي به معناي خارج نمودنِ عمدي پدیدهها از حوزه سیاست
عادي و وارد کردن آنها به حوزه امنیتی است تا بدین ترتیب بتوان
مسألهاي را تهدیدآمیز معرفی کرد و به تبع آن و با توجه به شرایطی
اضطراري و فوريِ معرفی شده ،قوانین عادي تعلیق شود و اختیارات
فراقانونی براي مواجهه با پدیده مورد نظر اخذ شود .از اینرو ،براي
مواجهه و تبیین امنیت آبی ضروري است به «بُعد سیاسی» پیرامون
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آن یا تلقین آن به یکدیگر «ساخته» میشوند و شکل میگیرد .به
عبارت دیگر ،تأکید برساختگرایان آن است که واقعیت آن چیزي است
که برساخته میشود و این تعامالت 09انسانی هستند که به واقعیتهاي
اجتماعی شکل میدهند و در نهایت خود کنشگران بر مبناي
واقعیتهاي منتسب شده به مسائلِ مختلف ،عمل میکنند .بر این
اساس ،برساختگرایان معتقدند که با تأثیرگذاري بر ایدئولوژي،
ارزشها ،هنجارها و هویتها و در نهایت با تغییر فهم مشترک از
واقعیتها ،میتوان بر روند تحلیل و سپس وقوع وقایع اثر گذاشت
(.)Keyvan Hosseini and Emam Jome Zadeh, 2013

سیاستگذاري در این حوزه کمک جدي کند تا نهادهاي سیاستگذاري
مسیر صحیح نیل به امنیت آبی را طراحی و اجرا کنند.
براي دستیابی به هدف مذکور ،این پژوهش با مرور مطالعات صورت
گرفته در حوزه امنیت و با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و با استناد
به منابع کتابخانهاي در تالش است تا ابعاد اجتماعی ،سیاسی و
فرابخشی را براي رفع محدودیتهاي ناشی از تمرکز صرف بر بُعد
عینی در سیاستگذاري منابع آب واکاوي کند .در نهایت ،مؤلفههاي
الزم براي بازتعریف امنیت آبی براي سیاستگذاري آب و محیطزیست
ارائه میشوند.

به طور کلی برساختگرایان ،مسأله را آنچه پیشرو است یا به عبارت
دیگر ،شرایط عینیِ پیشرو ،نمیدانند بلکه معتقدند تلقی و نگرش افراد
از مسائل حائز اهمیت است و روابط میان بازیگران بر سر مسائل
گوناگون ،بر اساس معنایی که آنها به یکدیگر نسبت میدهند ،شکل
میگیرد ( .)Tork Ladani and Moradi, 2015به این دلیل زمانی
که صحبت از «امنیت» به میان میآید ناخودآگاه افراد تلقیهاي
متفاوتی از این مقوله خواهند داشت و گاهی ممکن است که علیرغم
مطلوب بودن شاخصهاي امنیتی ،بهنوعی شاهد احساس عدم امنیت
در میان افراد وجود داشته باشد ( .)Shab Azar et al., 2017بر این
اساس ،احساس امنیت بیشتر احساس درونی و روانی است
( .)Rezadoust et al., 2015عالوه بر حسی بودن مفهوم امنیت،
امنیت مفهوم نسبی نیز است که میتواند از نگاه هر فرد یا بازیگر
برداشت متفاوتی از آن صورت پذیرد.

 -0بُعد اجتماعی امنیت آبی
براي تشریح امنیت آبی در بُعد اجتماعی ابتدا ضروري است نظریه
برساختگرایی 91که نظریة اجتماعیِ علوم سیاسی است و به تبیین
امنیت از منظر اجتماعی میپردازد ،بررسی شود .نظریه برساختگرایی
در صدد تبیین نقش و اثر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر سیاست است
و با تأکید بر نقش عنصر هویت و منافع ،تالش دارد نواقص نظریات
پیش از خود در علوم سیاسی و مطالعات امنیتی را جبران کند ( Darabi,
 .)2015این نظریه پیش از طرح در علوم سیاسی ،در جامعهشناسی
مطرح بوده است و از اواخر دهه  1281و اوایل دهه  1221میالدي به
یکی از نظریههاي اصلی علوم سیاسی تبدیل شده است که توانسته
است نظریات جریان اصلی (به ویژه نظریات پارادایم رئالیسم) را به
چالش بکشد (.)Darabi, 2015

بر این اساس ،برساختگرایان نگاه اجتماعی به امنیت دارند و سرچشمه
امنیت و ناامنی را در نحوه تفکر و ایدئولوژي بازیگران نسبت به پدیدهها
و موضوعات ،خصوصاً منافع و تهدیدات میدانند .آنها معتقدند امنیت
مفهومی برساخته و مبتنی بر ایدئولوژي ،ارزشها ،هنجارها و هویتها
است .با توجه به تأکید برساختگرایان به نقش محوري ارزشها،
هنجارها و همچنین ساخت وقایع و اهمیت هویتها ،این پارادایم،
تحلیلی کیفی از مفهوم امنیت ارائه میکند ( Bahoosh Baradghi,
 .)2017برساختگرایان ساختارهاي سیاست را ساخته و پرداختة
ساختارهاي اجتماعی میدانند و معتقدند تغییر تفکر در خصوص روابط
بین بازیگران میتواند منجر به تغییر وضعیت امنیت و بهبود آن شود.
این بدان معناست که چنانچه تفکر ما تغییر کند ،وضعیت امنیتی ما نیز
تغییر خواهد کرد ( .)Farokhi and Abbasi Ashlaghi, 2009از
آنروي که امنیت با هویت ،هنجارها و ارزشها در ارتباط است ،لذا
تهدید علیه هویت ،هنجارها و ارزشها ،تهدید علیه امنیت محسوب
میشود که این مسأله میتواند بازیگران را به رویارویی علیه یکدیگر
سوق دهد .بر این اساس ،برساختگرایان ،امنیت را پدیدهاي ذهنی و

برساختگرایان در صدد آن هستند که نشان دهند «منافع هر
ذيمدخل» لزوماً از عینیات مشتق نشده ،بلکه محصول تعامالت
اجتماعی 91و برساخته اجتماعی 99است و با رویکرد میانهاي به عوامل
غیرمادي( 90از جمله ایدئولوژي ،98ارزش ،95هنجار ،91هویت 97و
فرهنگ )98در کنار عوامل مادي (از جمله قدرت ،92منافع و نهاد)01
توجه دارد و از این منظر رفتار بازیگران را در عرصه سیاست تبیین
میکنند ( .)Shafiee and Rezaei, 2012آنها همچنین تالش دارند
تا چگونگی شکلگیري و تأثیرگذاري هویتها بر عرصه سیاست که تا
پیش از آن کمتر مورد توجه نظریهپردازان بود را در کانون مباحثِ
تحلیلیِ سیاست قرار دهند.
بطور کلی ،برساختگرایان معتقدند به دلیل اهمیت ارزشها ،هنجارها
و هویتها ،رفتار بازیگران تابع آن چیزي که فکر میکنند و مناسب
تشخیص میدهند ،است و نه آنچه که صرفاً قدرت و توان انجام آن را
دارند ( .)Abdollahkhani, 2006تأکید برساختگرایان آن است که
واقعیت 01به وسیله تفکر یا گفتوگو درباره آن ،اجماع نظر در خصوص
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اجتماعی امنیت آبی در سیاستگذاريها نقش بسزایی دارد و براي ورود
به ابعاد مختلف این بُعد ،بررسی دو مؤلفه هویت و ایدئولوژي در مسائل
آب حائز اهمیت است.

نسبی میدانند و تعریف واحد و مطلقی براي امنیت ارائه نمیدهند
( .)Bahoosh Baradghi, 2017درک مفهوم امنیت در هر جامعهاي،
بستگی به ارتباط متقابل کنشگران امنیتی و ساختارهاي اجتماعی دارد
و تا اندازه زیادي وابسته به عوامل غیرمادي مانند هنجارها ،هویتها،
فرهنگها و اندیشههاست .در نتیجه ،در بسترهاي مختلف اجتماعی
ممکن است که ادراکهاي متفاوتی در باب امنیت وجود داشته باشد
(.)Zarezadeh Abarghoei, 2017

 -7-0بُعد اجتماعی :تبیین مؤلفه هويت در سیاستهای آب

همانطور که قبالً اشاره شد نظریه برساختگرایی بر آن است تا اهمیت
«ایدئولوژي ،ارزشها ،هنجارها و هویتها» را در شکلگیري «منافع»
و «سیاستها» تفسیر کند (شکل  )1و راهی براي شناخت آن در مسائل
مختلف ارائه نماید تا نشان دهد چگونه فرهنگ ،تاریخ ،هنجار ،رویهها
و ارزشهاي مشترک و سایر همبستگیهاي بیناالذهانی 08یک به
یک در تفسیر ،تدوین و طراحی منافع و سیاستها نقش دارند ( Hopf,
 .)2002در شکل  1نحوۀ اثرگذاري متقابل ساختار ،هویت ،منافع و
سیاست بر یکدیگر ارائه شده است .همانطور که در شکل مذکور
مشخص است منافع هر بازیگر اکتساب شده 05نیست ،بلکه در اثر
تعامل با «ساختارهاي محیطی» و «هویتها» شکل میگیرد.

به عنوان نمونه ،تبیین شرایط حوضه آبریز رودخانه نیل میتواند مفید
باشد .حوضه آبریز رودخانه نیل یکی از پرتنشترین حوضههاي آبریز
فرامرزي در دنیاست که سطح مناقشات کشورهاي ساحلی حتی به
تهدیدهاي نظامی نیز رسیده است .درگیريها و نارضایتیهاي این
حوضه باعث شده است که ذيمدخالن آن ،از امنیت آبی پایینی
برخوردار باشند؛ زیرا عالوه بر مسأله تسهیم آب ،تضادهاي فرهنگی و
اجتماعیِ یازده کشور ساحلی این حوضه آبریز به ویژه مصر ،سودان و
اتیوپی -که هر یک در صدد هویتخواهی به واسطه منابع آبی این
حوضه بودهاند -منجر به شکلگیري مناقشات شدید در این حوضه
آبریز شده است ( .)Terje, 2009این درحالی است طبق شاخصهاي
بینالمللی منتشر شده ،کشورهاي ساحلی حوضه آبریز نیل از تنش
آبی 00نسبتاً کمی برخوردارند ( .)Gassert et al., 2013بنابر مطالعات
صورت گرفته ،با درنظر گرفتن مقیاس  1تا  5و با اختصاص عدد  5به
بیشترین سطح تنش آبی ،این شاخص در کشور سودان جنوبی صفر،
سودان  ،1/2اتیوپی  1/1و مصر  1/0است (.)Gassert et al., 2013
اما در عمل منطقه ،شاهد عدم رضایت کشورهاي حوضه آبریز نیل از
وضعیتِ منابع آبی و بطور کلی احساس عدم وجود امنیت آبی است .به
عبارت دیگر ،این شاخصها نسبت به بُعد اجتماعی امنیت و حس
رضایت ذيمدخالن بیتوجه بودهاند .بر این اساس ،توجه به بُعد

با توجه به شکل  1مشخص است که ساختار ،هویت ،سیاست و منافع
بر یکدیگر اثرگذار هستند .ساختار به عنوان یک مفهوم تخصصی در
علوم اجتماعی تعابیر متفاوتی دارد Wight (2006) .چهار تعبیر متفاوت
از مفهوم ساختار را شناسایی و ارائه کرد -1 :الگوهاي رفتار جمعی و
رفتارهاي تکراري که در طول زمان پایدار میشوند؛  -9تنظیمات
قانونمانند 01که بر واقعیتهاي اجتماعی حاکم است؛  -0ساختار به
عنوان روابط اجتماعی که منافع ،هویتها و شیوههاي گوناگون زندگی
و عملکرد را تعریف و تحمیل میکنند و  -8ساختار به معناي فهم
بینالذهنی و معانی بیناالذهانی است که واقعیت اجتماعی را براي
کارگزاران تعریف میکنند و کارگزاران نیز در رفتار خود آنان را بازتاب
داده و بازتولید میکنند (.)Wight, 2006

Environmental
Structure

Identity

Interests

Policy

)Fig. 1- The interaction of Structure, Identity, Interests and Policy (Jepperson et al., 1996

شکل  -7رابطه ساختار ،هويت ،منافع و سیاست ()Jepperson et al., 1996
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نمونهاي از این مهم ،هویت کشور مصر در قبال رودخانه نیل است.
مصریان ضربالمثل معروفی دارند که میگویند« :مصر هدیه خدا به
نیل و نیل هدیه خدا به مصر است» .درهمتنیدگی هویت مصر با
رودخانه نیل باعث شده است تا اکثر روساي جمهور این کشور واکنشی
جدي نسبت به ساخت سد رنسانس توسط اتیوپی بر نیل داشته باشند.
براي نمونه ،رئیس جمهور وقت مصر در یک سخنرانی رسمی اعالم
کرد «که تمام گزینههاي نظامی براي تخریب سد بر روي میز ما قرار
دارد زیرا مصر هدیه خدا به نیل و نیل هدیه خدا به مصر است و اگر
یک قطره از آب نیل کم شود جواب ما یک قطره خون خواهد بود»
( .)Ghoreishi et al., 2020, 2019هویت ایجاد شده در قبال
رودخانه زایندهرود نیز از دیگر نمونههاي ملموس است .این رودخانه با
هویت ذيمدخالن حوضه آبریز زایندهرود عجین شده است و نقش
برجستهاي در برساخت هویت آنها در طول تاریخ داشته است .سیر
تاریخی و تحوالت رخداده در حوضه آبریز زایندهرود منجر به
قطبیشدن هویت یکپارچه «زایندهرودي» و پیدایش دو هویت واگرا
در قالب هویتهاي مختلف از جمله هویتهاي «اصفهانی» و
«چهارمحالی» شــده است .واگرایی هویتهاي آبی غالب مـوجـود در
حـوضه آبـریـز زایندهرود سبب وقوع مناقشات و خشونتهاي آبی
متعدد در حــوضه آبریز زایندهرود شــده است ( Mirhashemi
.)Dehkordi et al., 2021b

بر اساس این تعبیر ،سیاست محصول تعامل کارگزار با ساختارهاي
محیطی است و ساختار و کارگزار به شکلی متقابل به یکدیگر قوام
میدهند .هر تغییري در ساختارهاي محیطی یــا تعامل کارگزار با آن،
ممکن است منجر به تغییراتی در یکی از ابعاد «هویتی» شده و تعریف
جدیدي از منافع و سیاستها را ارائه دهد (شکل Mazaheri and ( )1
.)Molaee, 2014
هویت ،مرز ما و دیگران است و مفهوم نسبی است که هم تشابه و هم
تفاوت را توأمان با یکدیگر در خود دارد ( Azad Armaki and
 .)Valiki, 2013هویتها را نمیتوان به شکلی ماهوي ،یعنی جدا از
بستر اجتماعی آنها تعریف کرد .آنها ذاتاً اموري رابطهاي هستند و باید
به عنوان مجموعهاي از معانی تلقی شوند که کنشگر با درنظر گرفتن
چشمانداز دیگران به خود نسبت میدهد .هویتهاي اجتماعی،
برداشتهاي خاصی از خود را در رابطه با سایر کنشگران نشان میدهند
و از این طریق منافع خاصی تولید میکنند و در نهایت به تصمیمات
سیاستگذران شکل میدهند .این که «خود» خود را دوست یا دشمن
«دیگري» بداند ،تفاوت زیادي در تعامل میان کارگزاران ،منافع حاصل
از تعامل آنها و در نهایت سیاست مدنظر ایجاد خواهد کرد
() MoshirZadeh (2004برگرفته از ) .)Wendt (1994زیرا هرچه
احساس یگانگی کارگزاران نسبت به هم بیشتر باشد ،همکاري میان
آنها محکمتر خواهد بود و بالعکس ،هر چه از هم احساس دوري
بیشتري داشته باشند ،روابط آنها بیشتر به سمت خودمحوري متمایل
خواهد شد (.)Farokhi and Abbasi Ashlaghi, 2009

از اینرو ،مسائل و چالشهاي آبی الزاماً مسائل و چالشهاي عینی و
پیشروي کارگزاران نیست ،بلکه هویت کارگزاران و جوامع پیشروي
آنهاست که نسبت به هر مسألهاي حائز اهمیت است ( Szalkai,
 .)2012مسائل آبی از جمله موضوعاتی هستند که بازیگران و
کنشگران در کنار ارزشها ،هنجارها و هویتها آنها را میسازند و به
واقعیتهاي پیرامون آن شکل میدهند و در نهایت بــر مبناي آن
واقعیت برساخته شده عمل میکنند .بــر این اساس ،هویت در
شکلدهی بــه همکاري/مناقشه نقش اساسی دارد و هویت جمعی و
مشترک برساخته شــده میتــوانــد بــه تقویت روحیه مشارکت
میان طرفین درگیر مناقشه بینجامد ( .)Wessels, 2016زیــرا منافع
هــر بازیگر -در مقیاس بینالمللی هر دولت -در حوضه آبریز مشترک
اکتساب شده نیست؛ بلکه منافع ،در تعامالت و بر اساس ساختارها و
هویتها برساخته و تولید میشوند ( .)Wendt, 1999در درک
برساختگرایانه از تعامالت ،نیاز است «ما» ایجاد شود قبل از آنکه
منافع برآورده شوند ( .)Szalkai, 2012به همین دلیل ،با تأثیرگذاري
بر اذهان و تغییر فهم مشترک میتوان بر روند وقوع وقایع تأثیرگذاشت
و به واسطه اثرگذاري بر عوامل ذهنی ،گرایش به همکاري را افزایش
داد و از مناقشات و حتی درگیري نیز جلوگیري کرد ( Keyvan
.)Hosseini and Emam Jome Zadeh, 2013

شناخت نقش هویت دولت و ملت ،در همکاريها و مناقشات آبی براي
تبیین سیاستهاي آبی با هدف نیل به امنیت آب بسیار حائز اهمیت
است .زیرا یکی از مهمترین عوامل شکلدهی به مناسبات آبی ،تلقی
و نگرش بازیگران نسبت به یکدیگر و هویتی که هر کدام از آنها در
این مناسبات براي خود در نظر گرفتهاند ،میباشد .این که بازیگران
خود را دوست یا دشمن دیگري بداند ،تفاوت زیادي در تعامل میان
آنها بر سر منابع آبی مشترک ایجاد میکند .به همین دلیل،
هویتهاي متفاوت ،باعثِ شکلدهی به منافع متفاوت در تعامالت آبی
میشود و در نتیجه ،سیاستهاي بعضاً متناقض میان بازیگران بر سر
منابع آبی مشترک ایجاد میکند .نقش هویت در شکلگیري و
افزایش/کاهش مناقشات و منازعات آبی امري مسلم و قطعی است .به
عنوان مثال ،هویتهاي جغرافیایی (نظیر شهر یا استان) و هویتهاي
قومی (در بین اقوام مختلف مشترک در یک حوضه آبریز) در مناقشات
آبی در مقیاس فروملی و هویتهاي ملی (کشوري) در مناقشات آبی
در مقیاس فراملی اثرگذار هستند.
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شکلدهی مناقشات دامن میزنند .او معتقد است که نفت ،ثروت،
سرزمین و قدرت تماماً در طول تاریخ بهانهاي بــراي مناقشه بودهاند
و حال آب و محیطزیست نیز بــه این لیست اضافه شدهاند
(.)Kalpakian, 2000

) Szalkai (2012در مطالعات خود به بررسی اثرگذاري هویت بر منافع
ملی و ارتباط عوامل غیرمادي و بیناالذهانی میان کشورهاي ساحلی
حوضه آبریز مشترک پرداخت .وي در پژوهش خود سه گزاره را با
بررسی حوضه آبریز فرامرزي آمودریا 07بررسی نمود که عبارتند از-1 :
ماهیت مناقشهمحور 08یا همکارانهمحور 02بودن مسائل آبهاي
فرامرزي ،نتیجه تغییر معناي منتسب به مسائل در تعامالت و
برساختهاي اجتماعی است؛  -9تغییر در وضعیت تعامالت میان
کشورهاي ساحلی درهمآمیخته با تغییر معناي منتسب به آبهاي
فرامرزي است و  -0تغییر در وضعیت تعامالت کشورها با فرایندهاي
بیناالذهانیِ مرتبط با مفاهیمِ امنیت ملی و هویت آنها درهم آمیخته
است ( .)Szalkai, 2012وي با این نگرش به توجیه مناقشات آبی در
آسیاي مرکزي پس از فروپاشی اتحاد شوروي پرداخت و نشان داد
شکلگیري مرزها و به تبع آن ظهور مناسبات سیاسی و قدرت ،باعث
از بین رفتن هویت مشترک در این منطقه شد و تضاد منافع را بین
کشورهاي ساحلی به وجود آورد .زیرا پس از فروپاشی اتحاد شوروي،
نگرش دولتها نسبت به یکدیگر تغییر کرد و هر یک به دنبال تغییر
هویت جمعی زمان اتحاد شوروي و تعریف مناسب از «خود» و
«دیگري» براي دولتهاي مستقلشده بودند .براین اساس ،دوره
استقالل کشورها ،دوران ساختن هویتی متناسب با منافع هر دولت شد.
در طول چنین فرآیندي نقش «دیگري» و رقیب اهمیت یافت .در
نتیجة فرآیند ملتسازي 81و دولتسازي ،81این کشورهاي تازه استقالل
یافته تالش کردند تا هر یک از منابع خود بیشترین بهره را ببرند که
این مسأله باعث باالگرفتن رقابت براي بهرهبرداري بیشتر از منابع آب
و مناقشات گسترده بین آنها شد ( .)Szalkai, 2012لذا تعامالت پایدار
گذشته که در اثر هویتهاي مشترک شکل گرفته بود از بین رفت .تا
جایی که تاجیکستان امروزه مسألة ساخت سد راغون بر روي رودخانه
آمودریا را مسألة مرگ و زندگی عنوان کرده است ( )Menga, 2016و
دولتمردان تاجیکی بصورت مکرر اعالم کردهاند که «ساخت سد
راغون وظیفهاي مدنی بر وجدان هر فرد وفادار و فداکار است»
(.)Kouzehgar-Kaleji, 2019

بنابر آنچه در این بخش مطرح شد ،مشخص است که هویت برساخته
شده در اثر تعامالت و مراودات آبی میتواند در تعریف منافع و
سیاستهاي آبی نیز اثرگذار باشد .این مهم نمایانگر اهمیت پررنگ
کردن احساس یگانگی ذيمدخالن منابع آبی و نسبت به هم در
مراودات آبی است و اهمیت محکمتر ساختن همکاري میان آنها،
پررنگ نمودن مشخصههاي هویتی و پرهیز از تشدید احساس دوري
بیشتري را نمایان میسازد .از بین رفتن هویت جمعی در بهرهبرداري
از منبع مشترکی مانند آب ،همزمان با از بین رفتن سرحدات 89و
شکلگیري مرزها 80عامل مخربی براي از بین رفتن هویت جمعی در
بهرهبرداري از منابع آبی مشترک بوده است .نمونههاي بارز آن
فروپاشی اتحاد شوروي و ایجاد کشورهاي آسیانه مرکزي در
حوضههاي آبریز دریاي آرال ،از بین رفتن خراسان بزرگ (بلخ و هرات
در افغا نستان و طوس ،نیشابور و سرخس در ایران و همچنین مرو و
ابیورد در ترکمنستان) و همچنین سیستان بزرگ (سیستان ایران،
پاکستان و افغانستان) و حوضه بینالنهرین و دجله و فرات (ترکیه،
سوریه و عراق) است.
 -0-0بُعد اجتماعی :تبیین مؤلفه ايدئولوژی در سیاستهای آب
و محیطزيست

این بُعد درصدد تبیین بیناالذهانی بودن امنیت آب و محیطزیست
است و در تالش است تا اهمیت نگاه ذيمدخالن را در نیل به امنیت
آبی بازتصویر کند .زیرا ملتها و دولتها براي تعریف تهدید،
آستانههاي متفاوتی را مبنا قرار میدهند که توجه به آستانههاي متفاوت
نیز بسیار حائز اهمیت است .از آنجایی که ارزشها ،هنجارها و هویت
افراد ،تعیینکننده منافع و خواستههاي آنها است؛ لذا در تعریف امنیت
محیطزیست و تحلیل وضعیت آن سه مؤلفه بسیار حائز اهمیت است:
 -1خواستهها88؛  -9داشتهها 85و  -0ضریب ایدئولوژیک( 81برگرفته و
اصالح شده از ) .)Eftekhari (2013خواستهها مجموع نیازهاي
تعریف شده هستند که مطابق با ارزشها ،هنجارها و هویت بازیگران
در سیاستهاي آب و محیطزیست تعریف میشوند .داشتهها ،توان
اکولوژیکی محیطزیست است که در برخی از مواقع با دستکاري انسان
در طبیعت میتواند تغییر کند .براي نمونه ،طرحهاي انتقال آب و آب
شیرینکنها میتوانند منجر به افزایش یا کاهش میزان آب در دسترس
شوند .ضریب ایدئولوژیک عبارت است از ارزشهایی که جامعه و
کارگزاران براي صیانت یا تقویت آنها حاضر به هزینهکرد یا چشمپوشی

) Kalpakian (2000نیز در پژوهش خود با بررسی و مطالعه آب-
مناقشه -هویت در حوضههاي آبریز سند و دجله و فرات به این نتیجه
رسید که هویت ،نقش اصلی را در ایجاد مناقشه بر سر آب دارد و
هویتی که هر یک از بازیگران براي خود تعریف کردهاند میتواند عامل
شکلدهی به مناقشه میان آنها باشد .از اینرو ،وي تأکید دارد که
عامل اصلی و منبع درگیري بر سر آب در بسیاري از حوضههاي آبریز
مشترک ،مسأله بسیار مهم و مغفول مانده «هویت» است .نتایج این
مطالعه نشان داد که مناقشات آبی در حوضههاي آبریز بینالمللی ،لزوماً
حاصل درگیري بر سر آب نیست ،بلکه این بازیگران هستند که به
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سمت سیاستهاي مولد رضایت اجتماعی باشد ،امنیت اجتماعیتر
میشود ( .)Eftekhari, 2013لذا توجه به تغییر در هر سه مؤلفه
داشتهها ،خواستهها و ضریب ایدئولوژیک براي نیل به امنیت آبی و
زیست محیطی حائز اهمیت است و غفلت و عدم توجه به هر یک از
این سه مؤلفه میتواند عامل تهدیدساز و در نتیجه عامل ایجاد یا تشدید
کننده ناامنی باشند .در جدول  1کانون تهدیدهاي مختلف اشاره
شدهاند.

از خواستههایشان میباشند و این ضریب برابر با فاصله داشتهها و
خواستهها در فاز امنیتی است (شکل  .)9نکته مهم در خصوص فاصله
داشتهها و خواستهها آنست که زمانی که این فاصله بیشتر بشود و فراتر
از ضریب ایدئولوژیک برود ،فاصله داشتهها و خواستهها تبدیل به آسیب
میشوند و دیگر ضرورتاً داشتهها به تحصیل خواستهها نمیانجامند.
شکل  ،9جایگاه خواستهها و داشتهها را در امنیت محیطزیست آب
نشان میدهد .ذکر این نکته مهم ضروري است که هر چه فاصله
خواستهها و داشتهها بیشتر باشد ،تهدید و آسیبپذیري نیز میتواند
شدیدتر باشد و در نتیجه عدم امنیت و ناامنی افزایش مییابد.

مصادیق متعددي براي تبیین آسیبها و تهدیدهاي حاصل از فاصله
خواستهها و داشتهها در عرصه مدیریت و سیاستگذاري منابع آب
وجود دارد .براي نمونه ،مدیریت منابع آب در ایران بیش از نیم قرن
است که با هدف دستیابی به رفاه اجتماعی ،سیاست «مأموریت
هیدرولیکی» 87را در پیش گرفته است (.)Bakhtiyari et al., 2020
بر اساس این سیاست ،زیرساختها و سازههاي هیدرولیکی نظیر
سدهاي مرتفع ،طرحهاي انتقال آب و پمپاژ آب از منابع زیرزمینی به
عنوان مهمترین نمادهاي این تفکر و رویکرد در دستورکار دولتها قرار
گرفته است ( .)Ghoreishi et al., 2020این سیاست توانسته است
دسترسی به منابع آب (داشتهها) را افزایش دهد .اما نکته مغفول مانده
در این سیاست آن است که به تبع افزایش داشتهها ،خواستههاي
ذيمدخالن نیز افزایش مییابند .با این تفاوت که توسعه داشتهها ،بنا
بر سیاست مأموریت هیدرولیکی ،بهصورت محدود افزایش مییابند؛ اما
خواستههاي ذيمدخالن بصورت نامحدود ممکن است افزایش یابند
(ردیف  0در جدول .)1

همانطور که در شکل  9مشخص است امنیت (آب) میتواند یا از طریق
تولید «رضایت» و با انطباق خواستهها با داشتهها ،یا از طریق افزایش
«تحمل» به واسطه افزایش ضریب ایدئولوژیک ایجاد شود .تحمل در
صورتی رخ میدهد که شرایط شکل گرفته مورد پذیرش ذيمدخالن
نباشد و نارضایتی وجود داشته باشد؛ اما ذيمدخالن به سبب ناچاري
یا ترس این شرایط را تحمل میکنند و از واکنشهاي اعتراضآمیز
احتراز میجویند ( .)Eftekhari, 2013در مقابل ،رضایت وضعیت
متفاوتی را ترسیم میکند .در حس رضایت ،امنیت حاصل برآورد شدن
خواستههاي افراد و گروههاي اجتماعی است .بر این اساس ،در این
شرایط مشارکت مؤثر ،پذیرش عمومی و نظم فراگیر در جامعه شکل
میگیرد ( .)Eftekhari, 2013در این صورت «امنیت اجتماعی شده»
شکل میگیرد .از اینرو ،هر چه الگوي امنیتی به سمت سیاستهاي
تحملآمیز تمایل یابد ،امنیت غیراجتماعی میشود و هر چه گرایش به

Fig. 2- The role of wants, belongings, and ideological coefficients in water and environmental security
))(Adapted from Eftekhari (2013
شکل  -0نقش خواستهها ،داشتهها و ضريب ايدئولوژيک در امنیت آب و محیط زيست (برگرفته و اصالح شده از Eftekhari

))(2013
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،7بهار 7022
)Volume 17, No. 1, Spring 2021 (IR-WRR

981

))Table 1- The source of different treats (Adopted from Eftekhari (2013
جدول  -7كانون تهديد (برگرفته و اصالح شده از ))Eftekhari (2013
The Definition of Threat

Threatening factor

The Type of Threat

Row

Increasing of Wants and Stability of Belongings
Increasing of Wants and Decreasing of
Belongings
Extreme Increasing of Wants and Slow
Decreasing of Belongingss
Stability of Wants and Stability of Belongings
Stability of Wants and Slow Decreasing of
Belongings
Stability of Wants and Extreme Decreasing of
Belongings
Weaken of Ideological Coefficients

Wants
Wants

Midterm Threat
Short Term Threat

1
2

Belongs

Long Term Threat

3

Belongs-wants
Belongs-wants

Long Term Threat
Long Term Threat

4
5

Belongs-Wants

Short Term Threat

6

Ideological Coefficients

Ruining of Ideological Coefficients

Ideological Coefficients

Long Term or Midterm
Threat
Short Term Threat

7

در نهایت شکلگیري فاصلة هر چه بیشتر میان خواستهها و داشتهها،
منجر به شکلگیري آسیب بیشتر میشود .به همین دلیل ،در عمده
موارد خروجی سیاستهاي اتخاذ شده از رویکرد مأموریت هیدرولیکی
با هدف اولیه آن -که دستیابی به رفاه اجتماعی بوده است -در تناقض
است و این طرحها و پروژهها نه تنها منجر به دستیابی به امنیت آبی
نشدهاند بلکه تهدید و آسیبپذیري سیستمهاي ابی را افزایش و در
نتیجه امنیت آبی را کاهش دادهاند .نمونة عینی این سیاست شکست
خورده ،توسعه سامانههاي آبیاري تحت فشار است که با هدف رسیدگی
به جبران کاستی مخازن آب زیرزمینی رواج یافت اما نتایج مطالعات
متعدد نشان میدهد توسعة این سامانهها به سبب آنکه دسترسی به
منابع آب را براي بهرهبرداران تسهیل نموده است (افزایش داشتهها)،
در نهایت نه تنها کاهش مصرف آب را به دنبال نداشته است؛ بلکه
بهرهبرداران سطح زیر کشت را توسعه دادهاند (افزایش خواستهها) و
این سیاست به ضدهدف خود تبدیل شده است و منجر به بیش
بهرهبرداري از منابع آب نیز شدهاند ( FAO, 2017; Pfeiffer and
 .)Lin, 2014; Ward and Pulido-Velazquez, 2008این رویه
نشان میدهد چنانچه در سیاستهاي تکنولوژي محوري که منجر به
افزایش دسترسی به منابع آب شوند (نظیر ـسدها ،استفاده از پمپاژ آب
زیـرزمینی و طرحهاي انتقال آب) بــه تغییرات ایجاد شـده در
خــواستهها و ضریب ایــدئولوژي ذيمدخالن تــوجهی نشود
( ،)Islam and Susskind, 2018این سیاست به ضدهدف خود تبدیل
میشود و ناامنی را براي جامع به همراه خواهد داشت.

8

آبی (خواستهها) میشود .محدود بودن داشتهها و افزایش خواستهها
میتواند آسیبهاي وارده به منطقه و اکوسیستم را تشدید کند (ردیف
 1در جدول  .)1بر این اساس ،ضروري است در سیاستگذاريهاي آب
و محیطزیست ،تنها بر افزایش داشتهها ،با تصور افزایش امنیت آبی،
تمرکز نشود بلکه به نرخ تغییر خواستهها ،که اهمیت بسزایی در افزایش
آسیبپذیري و کاهش امنیت سیستمهاي آبی دارد ،نیز توجه ویژه شود.
 -3بُعد سیاسی امنیت آبی
امنیت ،پدیدهاي است که در بستر یک فرآیند شکل میگیرد و بـراي
مواجهه بــا تهدیدات امنیتی ،تحلیل و واکاوي فرایندي کــه در نتیجه
آن ،تهدیدي امنیتی نمایان شده است ،بسیار حائز اهمیت است
( .)Coskun, 2009بررسی فرآیند و چگونگی امنیتی نمایان شدن هر
پدیده ،موضوع «نظریه امنیتیسازي» 88است و بررسی فرایند امنیتی
شدن مسائل آب و محیطزیست در ذیل این نظریه و در بُعد سیاسی
قرار میگیرد .نظریه «امنیتیسازي» از مشهورترین نظریات شکل
گرفته با الهام از نظریات جامعهشناسانه (مانند ساخت اجتماعی واقعیت)
و مباحث فلسفی (مانند فلسفه زبان) است کــه صاحبنظران ایــن
حــوزه تالش بــراي ایجاد طرحی نـو از امنیت داشتهاند
( .)Zarezadeh Abarghoei, 2017نظریه امنیتیسازي در حوزه
مطالعات امنیتی و به ویژه در «مکتب کپنهاگ» 82ارائه شده است.
اصطالح مکتب کپنهاگ ،براي اولین بار توسط بیلمک سویینی 51در
کتاب «هویت و امنیت :بوزان و مکتب کپنهاگ» 51در اشاره به نظرات
افرادي مانند باري بوزان ،59الی ویور ،50جاپ دو ویلد 58مطرح شد
(.)Alavi, 2016

مثال دیگر در این خصوص ،پروژههاي توسعه صنایع آببر مانند فوالد
و پتروشیمی در مناطق و دشتهاي ممنوعه و ممنوعة بحرانی کشور
است (شکل  .)0حضور این صنایع در مناطق و دشتهاي ممنوعه بدلیل
کم بودن و محدود بودن توان اکولوژیکی (داشتهها) ،باعث افزایش نیاز
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Fig. 3- The location of steel and petrochemical plants (Iran Renewable Energy Association, 2019) and the
plains with restriction of withdrawal

شکل  -3موقعیت كارخانههای فوالد و پتروشیمیها (بعنوان صنايع بشدت آببر) بر روی دشتهای كشور و وضعیت دشتهای
كشور از نظر ممنوعیت برداشت از آبخوان ()Iran Renewable Energy Association, 2019

آنها بیشتر بر فهم مشترکی تأکید دارند که از طریق فرآیند گفتوگو و
مفاهمه میان کارگزاران امنیتی و مخاطبان درباره تهدید بودن یا تهدید
نبودن مسأله ایجاد میشود ( .)Zarezadeh Abarghoei, 2017در
نگاه مکتب کپنهاگ ،وظیفه تحلیلگر امنیتی ،درک تهدیدات واقعی که
خطري اساسی محسوب میشود ،نیست؛ بلکه توجه به فرآیند برسازي
فهمِ مشترک در جامعه ،از آنچه به عنوان تهدید درنظر گرفته شده و
باید بطور جمعی به آن پاسخ داد ،میباشد ( .)Waever, 2003این
دسته از نظریه پردازان معتقدند کارگزاران امنیتی با برچسبگذاري
وصف «امنیتی» به یک مسأله ،به دنبال آن هستند که ابتدا آن مسأله
را به مثابه تهدیدي وجودي 55معرفی کنند؛ دوم آنکه اعالم کنند که
بــا توجه به شرایطی اضطراري و فوريِ پیش آمده نیازمند است قوانین
عادي تعلیق شود و اختیارات فراقانونی اخذ شود تا بدین واسطه تدابیري
فوقالعاده جهت مقابله با تهدید ادعاشده بهکارگرفته شود
(.)Zarezadeh Abarghoei, 2017

نظریهپردازان مکتب کپنهاگ معتقدند که سیاستگذاران به جاي آنکه
تمرکز خود را براي مواجهه با تهدیدات مختلف صرف کنند ،بهتر است
به شناسایی فرایندي بپردازند که منجر به شکلگیري تهدیدات امنیتی
شده است ( .)Shab Azar et al., 2017از منظر بوزان ،با بررسی
فرآیند امنیتی نمایان شدن مسائل ،میتوان مانع از بهوجود آمدن
زمینههاي شکلگیري تهدیدات امنیتی شد (.)Rostami, 2015
نظریه پردازان این مکتب معتقدند از آنجایی که امنیت در بستر یک
فرآیند شکل میگیرد ،براي تحلیل و واکاوي امنیت آب و محیطزیست
نیز باید فرآیندي که در آن مسأله آب و محیطزیست به صورت تهدید
امنیتی نمایان شده است مورد بررسی قرار گیرد .مطالعات امنیتیسازي
در حوزه آب و محیطزیست به سواالتی از قبیل« :چه کسی و با اتکا
به چه تهدیدي ،مسأله آب و محیطزیست را در حوزه مسائل امنیتی
قرار داده است؟ چرا آن پدیده در حوزه امنیت قرار گرفته و به صورت
تهدید نمایان میشود؟ تهدید نمایان شدن مسأله ،چه نتایج و تبعاتی
را میتواند در پی داشته باشد؟» پاسخ میدهند (.)Garashi, 2014

این مسأله در مقیاس فروملی و ملی میتواند منجر به کسب رانتهاي
اقتصادي بسیار بزرگ جهت انجام پروژهها و طرحهاي آبی با شعار
کسب امنیت آبی و بدون انجام مطالعات جامع شود که بنابر توضیحات
بخش قبل بسیاري از آنها میتواند سبب افزایش ناامنی ملی و

نظریهپردازان مکتب کپنهاگ نیز متأثر از نگاه برساختگرایانه
معتقدندکه امنیت ،امري بیناالذهانی است و در اجتماع شکل میگیرد.
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میکند .تحلیلگران گفتمان بر این باورند که هر «عملِ زبانی» داراي
یک «ویژگی هدفدار» است .تحلیل گفتمان ،چگونگی تبلور و
شکلبندي معنا و پیام گفتمانی را بررسی میکند ( Lotfipour Saedi,
 . )1992به عبارت دیگر ،تحلیل گفتمان ،معناي جمالت را در فضا و
محیطی که جملههاي زبانی تولید میشوند بررسی میکند .به همین
دلیل ،توجه و درنظر گرفتن بافتهاي 11مختلف مکانی ،زمانی،
اجتماعی ،تاریخی ،ادبی و غیره در تحلیل یک متن بسیار حائز اهمیت
است ( .)Najafi Ivaki et al., 2017از این روي ،شناخت بافت ،اساس
نظریه کنشِ گفتاري است و در تحلیل کنش گفتاري هر متنی ،توجه
به بسترهاي اجتماعی و تاریخی آن متن اهمیت بسیاري دارد ( Najafi
.)Ivaki et al., 2017

منطقهاي آبی شود .در مقیاس فرامرزي نیز کشورهاي ساحلی میتوانند
با امنیتیسازي از مسأله آب و محیطزیست ،اختیارات فراقانونی براي
توجیه اقدامات مخرب خود در منابع مشترک اتخاذ کنند .بر این اساس،
بررسی دقیق این رویکرد و شناخت سیاستهاي اتخاذ شدۀ حاصل از
آن ،در سیاستگذاريهاي آب و محیطزیست بسیار حائز اهمیت است
که بررسی دقیق آن در بُعد سیاسی سیاستگذاري آب و محیطزیست
صورت میگیرد.
براي تبیین بهتر این رویکرد ،قابل ذکر است که برخی از نظریهپردازان
این مکتب ،امنیتیسازي را معادل با تهدیدانگاري 51یک پدیده میدانند
( .)Garashi, 2014به عبارتی دیگر ،روند امنیتیسازي زمانی آغاز
میشود که یک بازیگر (یا مجموعهاي از بازیگران) ابتدا از یک پدیده
به عنوان تهدیدي وجودي «تصویرسازي» میکنند .آنها در نتیجه این
گزاره را مطرح میکنند که تهدیدها ،لزوماً ناظر به یک خطر واقعی
نیستند؛ بلکه ایجاد یک باور مشترک و جمعی مبنی بر تهدیدآمیز بودن
یک پدیده ،مقابله با آن و تأمین امنیت را توجیهپذیر میکند ( Garashi
 .)and Dehgani Firouzabadi, 2013به همین دلیل برخی معتقدند
که نظریه امنیتیسازي ،بیش از آنکه نظریهاي تحلیلی یا ارزیابیکننده
باشد« ،نظریهاي مدیریتی» است و در آن نحوه مدیریت امنیت بیشتر
مد نظر قرار دارد .زیرا در امنیتیسازي یا امنیتی نمایان ساختن یک
پدیده ،بازیگر امنیتیساز 57به این نتیجه رسیده است که دیگر در شرایط
عادي نمی تواند با آن پدیده مواجه شود و مدیریت آن مستلزم اطالق
وضعیت فوقالعاده به آن پدیده است (.)Abdollahkhani, 2006
تجلی یک پدیده یا موضوع به مثابه یک تهدید در اذهان افراد جامعه
نیز میتواند هماندازۀ وجود یک پدیدۀ عینی تهدیدآمیز اما بدون تجلی
اجتماعی حائز اهمیت باشد (.)Garashi, 2014

نظریه کنشگفتاري در سال  1275توسط آستین 11در کتابی تحت
عنوان «چگونگی انجام کارها با لغات» 19مطرح شد (.)Austin, 1975
ایده اولیه آستین آن بود که برخی اظهارات ،واقعیت را توصیف
نمیکنند؛ بلکه بیان آنها ،انجامِ عمل است .پژوهشهاي مبتنی بر روش
تحلیل گفتمان و کنشهاي گفتاري به بررسی دادههایی چون
مصاحبهها ،تصاویر ،مطا لب روزنامه و مواردي از این دست میپردازند
( .)Garashi, 2014بطور کلی اعالمیههاي عمومی ،صورتجلسهها،
گزارش رسانهها ،مقاالت روزنامهاي ،اسناد حقوقی مانند معاهدات و
توافقنامهها ،بیوگرافی و خاطرات تصمیمگیران ،بروشور و خبرنامهها و
همچنین خالصههاي سیاستی ،همگی نوعی کنش گفتاري محسوب
میشوند که توجه به بافتهاي مختلف مکانی ،زمانی و ادبی آنها
براي درک و شناخت بهتر مناقشات و همکاريها در بسترهاي
اجتماعی و تاریخی آن متن اهمیت بسزائی دارد ( Mirumachi,
 .)2015برگزاري سخنرانیهاي درباره آب و محیطزیست ،دستور بستن
دریچه سدها و امضاء اظهارنامههاي مشترک نمونههایی از کنشهاي
گفتاري هستند که بر روابط هیدروپلیتیکی کشورها اثر میگذارند لذا
این دست از تحلیلها براي تبیین و واکاوي مسائل امنیتیشده حائز
اهمیت است ( .)Mirumachi, 2010نکته حائز اهمیت آن است گاهی
ممکن است تنها حرکتی براي امنیتیسازي از مسألهاي صورت گرفته
باشد و مسأله به صورت مشروع امنیتیسازي نشده باشد .در جدول 9
به ترتیب نحوه شناسایی حرکت صورت گرفته به منظور امنیتیسازي
از یک مسأله و نحوه شناسایی یک مسأله امنیتیسازي شده ارائه شده
است .همانطور که در این جدول مشخص است کنشهاي گفتاري
صورت گرفته در سخنرانیها توسط وزرا و نخبگان یا ارائه مقاالت در
کنفرانسهاي معتبر توسط افراد متخصص در زمره حرکتهاي
امنیتیسازي شده قرار میگیرند .اما چنانچه این کنشهاي گفتاري در
عمل و در اسناد سیاستی و برنامههاي ساالنه یک کشور توسط مجلس
و کمیسیونها نیز منعکس شود ،آنگاه اقدام امنیتیسازي شده صورت

براساس مکتب کپنهاگ ،امنیت کنش گفتاري 58است زیرا معتقد است
براي شناخت صحیح و بررسی راه امنیتی نمایان شدن هر مسألهاي،
بررسی نحوه ابراز و بیان تهدیدِ وجودي بودن آن مسأله و امنیتیشدن
آن مسأله نیز بسیار حائز اهمیت است و یکی از راههاي امنیتیسازي
یک پدیده ،استفاده از کنش گفتاري است (.)Buzan et al., 1998
نظریه کنش گفتاري یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در حوزه دانش
زبانشناسی است .بر اساس این نظریه ،بررسی و تحلیل متنشناسی
گفتمانها ،یکی از راههاي درک و شناخت بهتر الیههاي پنهان آنها
هستند ( .)Najafi Ivaki et al., 2017تحلیل گفتمان 52نوعی مطالعه
میانرشتهاي به شمار میرود که ریشه در زبانشناسی همگانی دارد و
در سایر علوم مانند روانشناسی ،جامعهشناسی و علومسیاسی نیز راه
یافته است .بطور خالصه ،گفتمان مجموعة پیچیدهاي از رفتارهاي
زبانی است که به صورت نمونههاي نوشتاري و گفتاري نمود پیدا
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)Table 2- How to identify a securitisation "Move" (Barnhoorn, 2019

جدول  -0نحوه شناسايی حركت صورت گرفته برای امنیتیسازی ()Barnhoorn, 2019
"Securitisation "Move
Scope
?What type of move is taking place
?Who is involved in the move

Analysis
Speech, Letters, Oral debates in conference, etc.
Elite Actors speaking at conferences and events, Prime
minister, minister, etc.
?When is the move occurring
Date
?How is the move viewed in terms of security
Treat for Human, national, or collective
"Securitisation "Act
Scope
Analysis
?What type of act is taking place
Policy Note, Declaration, Policy Strategies, Year Plans
etc.
?Who is involved in the act
Parliament, Commission, etc.
?When is the act occurring
Date
?How is the act viewed in terms of security
Nonpoliticized, Policized, or Securitized

براین اساس ،سیاسیسازي یک مسأله ،به این معناست که آن مسأله
در معرض دید همگان قرار بگیرد و امنیتیسازي به فرایندي گفته
می شود که منجر به قرار دادن برخی موضوعات در چارچوب امنیت
میشود ،درحالیکه قبالً در این حوزه قرار نداشته باشند .به عبارتی
دیگر ،امنیتیسازي بــه معناي خروج پدیدهها از حوزه سیاست عادي
یا سیاستهاي عمومی و وارد کردن آنها به حوزه امنیتی است
( .)Buzan et al., 1998بدین ترتیب چنانچه مسأله تهدیدآمیزي را
بتوان توسط قانون و ابزارهاي مشروع حاکمیتی و بینالمللی حل کرد،
آن مسأله دیگر تهدیـد یـا مسألهاي امنیتی محسوب نمیشـود
( .)Alavi, 2016از نظر ویور ،جاي دادن یک موضوع بر روي این
طیف (شکل  ،)8وابسته به شرایط زمانی و مکانی است و نمیتوان از
قطعی و ثابت بودن جایگاه و اهمیت یک موضوع در جوامع مختلف
سخن گفت (.)Garashi, 2014

گرفته است (.)Barnhoorn, 2019
مطلبی که دانستن آن به فهم بیشتر امنیتیسازي کمک میکند،
تقسیمبندي و تفکیک موضوعات موجود در جامعه است .نظریهپردازان
مکتب کپنهاگ معتقدند به لحاظ نظري ،هر مسأله عمومی را میتوان
در طیفی قرار داد که از امور غیرسیاسی (مسائلی هستند که دولت با
آنها کاري ندارد و ضرورت بحث و تصمیم عمومی را به وجود
نمیآورند) تا امور سیاسیسازي 10شده (مسائلی هستند که بخشی از
سیاست عمومیاند و به تصمیم دولت و با اختصاص منابع به اداره
کردن جمعی نیازمندند) و امور امنیتیسازي شده (مسائلی هستند که
تهدید وجودي معرفی میشوند و نیازمند اقدامات ضروري و اعمالی
توجیه کننده خارج از فرایند سیاسیاند) گسترده شده است (شکل )8
(.)Buzan et al., 1998

Politicized
Securitized
• The issue is framed as a
security question through
an act of Securitization
• A Securitizing actor
articulates an already
politicized issue as an
existential threat to a
referent object

•The issue is managed
within the standard
political system
•It is part of public policy
requeiring govenment
decision and resource
allocation

•The state does not
cope with the issue
•The issue is not
included in the public
debate

Nonpoliticized

)Fig. 4- Securitization spectrum (Buzan et al., 1998

شکل  -0طیف امنیتیسازی مسائل ()Buzan et al., 1998
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نقش محوري در امنیتیسازي دارند زیرا آنها باید متقاعد شوند تا حرکت
امنیتیساز موفق شود .در این راستا ) Waever (1995معتقد است با
جلوه دادن یک موضوع به عنوان یک تهدید وجودي ،آن موضوع به
آستانه امنیتی شدن میرسد ،اما موضوع در صورتی امنیتی میشود که
«مخاطبان» آن را بپذیرند .اگر پذیرش از سوي مخاطب صورت نگیرد،
تنها می توان گفت حرکتی براي امنیتی کردن یک موضوع انجام شده
ولی موضوع امنیتی نشده است (.)Waever, 1995

همچنین شناخت مرز بین سیاسیشدن و امنیتیشدن موضوعات بسیار
باریک است و بررسی آن بسیار حائز اهمیت است .زیرا تشخیص درست
وضعیت یک مسأله ،میتواند واکنش متناسب با آن سطح را در پی
داشته باشد ( .)Buzan et al., 1998در سیاسیسازي ،مسأله صرفاً در
معرض دید همگان و انتخاب آنها قرار میگیرد و نسبت به آن
حساسیت ایجاد میشود .اما در امنیتیسازي ،مسأله به عنوان تهدید
وجودي یا حیاتی نمایان میشود و بــه همین دلیل نیازمند اقدامات
اضطراري میگــردد که این امر ،امکان مواجهه بــا آنها را خارج از
رویههاي سیاستهاي عادي فراهم میکند (.)Coskun, 2009

بر این اساس ،چهار رکن اصلی منطقِ امنیتیسازي در مکتب کپنهاگ
عبارتند از )1 :تجلی تهدید به مثابه تهدید وجودي؛  )9تبیین شرایط
اضطراري؛  )0اتخاذ تدابیر فوقالعاده از جانب بازیگر امنیتیساز و )8
پذیرش تهدید از جانب مخاطبان .از دید نظریهپردازان مکتب کپنهاگ،
امنیتیسازي روندي است که طی آن یک بازیگر ،یک مسأله یا پویش
یا بازیگر خاصی را به عنوان تهدیدي وجودي براي هدف مرجع خاص
اعالم میکند .اگر مخاطبان این اعالم ،آن را بپذیرند این امکان فراهم
می شود که سیاست عادي به حالت تعلیق در آید و در پاسخ به این
بحرانِ برساخت شده و احساس شده ،اقدامات اضطراري در پیش گرفته
شود ( .)Zarezadeh Abarghoei, 2017بیان دیگر ،امنیتیسازي را
میتوان فرآیند قرار دادن مسأله خاص با توسل به کنش گفتاري
(معموالً توسط رهبران سیاسی یا در عصر حاضر توسط رسانهها) در
قلمرو امنیتی (از طریق تهدید جلوه دادن آن) دانست.

واحدهاي تحلیل و پایش فرآیند امنیتیسازي از منظر مکتب کپنهاگ،
 )1موضوع (مرجع) امنیت18؛  )9بازیگران امنیتیساز؛  )0بازیگران
کارآمد 15و  )8مخاطبان 11هستند ( .)Buzan et al., 1998موضوعات
امنیت موضوعات و مسائلی هستند که موجودیت آنها در معرض تهدید
انگاشته میشود و براي بقا ،ادعاي مشروعی دارند .بازیگران امنیتیساز،
بازیگرانی هستند که با اعالم در معرضِ تهدید بودنِ یک پدیده ،آن را
به موضوعی امنیتی تبدیل میکنند که معموالً رهبران سیاسی،
کارگزاران ،حکومتها ،دالالن سیاسی و گروههاي فشار هستند
( .)Buzan et al., 1998براي نیل به این مقصود ،نیاز است بازیگر
امنیتیسازي در میان مخاطبان از اقتدار ،مشروعیت و همچنین پذیرش
برخوردار باشد تا در معرضِ تهدید جلوهدادن پدیدهها براي مخاطبان
مورد پذیرش واقع شود .از این روي ،سطح اقتدار بازیگرِ امنیتیکننده،
تأثیر عمدهاي در مخاطب براي پذیرش موضوع و هشدارهاي او ایجاد
میکند ( .)Buzan et al., 1998به همین دلیل موقعیت ،جایگاه ،توان،
کاریزما ،نفوذ کالم و نوع قواعد گفتاري به کار گرفته شده از سوي
بازیگر امنیتیساز در موفقیتآمیز بودن امنیتی نمایان ساختن حائز
اهمیت است (.)Waever, 1995, 2003

امنیتیزدایی17

مکتب کپنهاگ همچنین امنیتیسازي را مقابل
موضوعات میداند .به این معنا که در فرایند امنیتیزدایی تالش
میشود تا موضوعاتی که سبقه امنیتی پیدا کردهاند ،دوباره از دستور
امنیتی خارج شده و به حوزه گفتمانهاي عادي سیاسی یا مشاجرات
عادي برگردند .به عبارتی دیگر ،امنیتیزدایی فرایندي است که به
واسطه آن جامعه سیاسی درصدد توقف تهدید وجودي جلوه دادن
موضوع امنیت است و بدین طریق اقدامات فوري براي مواجهه با آن
را متوقف میکنند یا کاهش میدهند .طی فرآیند امنیتیزدایی ،تالش
میشود تا از امنیتیساختن بیش از حد موضوعات و گنجاندن در بُعد
امنیتی پرهیز شود و فضاي بیشتري براي چانهزنی در حوزه سیاست
فراهم آورد .بر این اساس ،چنانچه در گذشته انجام هرگونه اقدامات
فوري براي مواجهه با مسأله امنیتیشده مشروعیت داشت ،در طی
فرآیند امنیتیزدایی ،بکارگیري خشونت 18دیگر گزینهاي مشروع12
براي مواجهه با آن نخواهد بود .بر این اساس ،هدف نهایی در فرآیند
امنیتیزدایی آن است که شرایطی ایجاد شود که در آن موضوع امنیت
دیگر به عنوان تهدید نمایانگر نباشد (.)Coskun, 2009

بازیگران کارآمد بازیگرانی هستند که بر فرایند امنیتیسازي تأثیر
میگذارند .این بازیگران نه از موضوع امنیت هستند و نه جزء بازیگران
امنیتیساز که بخواهند موضوعی را امنیتی کنند ،بلکه بر تصمیمات در
حوزه امنیت تأثیر جدي دارند .براي نمونه شرکتهایی که تولیدکننده
آلودگی هستند میتوانند بازیگران کارآمد براي محیطزیست باشند
( .)Buzan et al., 1998مخاطبان بازیگرانی هستند که حلقه تکمیلی
امنیتیسازي محسوب میشوند و زمانی که فرآیند امنیتیسازي یک
پدیده ،بهعنوان موضوعی امنیتی توسط عموم آنها پذیرفته شد ،آنگاه
میتوان گفت فرآیند امنیتیسازي آن پدیده نهایی شده و میتوان پدیده
مذکور را امنیتیشده تلقی کرد ( Buzan et al., 1998; Waever,
 .)1995, 2003بنابراین آنچه در این میان نقش دارد ،ذهن ،ادراک و
نگرش بازیگر و مخاطب است ( .)Abdollahkhani, 2006مخاطبان
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در حوزه مسائل امنیتی آب و محیطزیست ،در مقابل بازیگر امنیتیساز،
بازیگران امنیتیزدا قرار دارند .این بازیگران معموالً البیهاي اقتصادي،
صنعتی یا کشاورزياند که در صدد کم اهمیت جلوه دادن مسائل
محیطزیستی هستند .زیرا منافع آنها در استفاده و تخریب
محیط زیست است .این دسته از بازیگران معموالً در باالدست
حوضههاي آبریز یا در سرچشمههاي تهدید محیطزیستی ایجاد شده
قرار گرفتهاند .براي نمونه ،آمریکا ،برزیل ،هند و چین به عنوان
بازیگران امنیتیزدا در توافقات تغییرات اقلیمی شناخته میشوند زیرا
این کشورها از کاهش مصرف سوختهاي فسیلی در برنامههاي
توسعهاي کشور خود امتناع ورزیدند و در صدد آن هستند تا جلوي
حصول توافق بینالمللی تغییرات اقلیمی تعهدآور حقوقی و مالی را
بگیرند ( .)Porter and Welsh Brown, 1991همچنین در دهههاي
 1271و  12 ،1281شرکت شیمیایی تولیدکننده کلروفلوروکربن مانع
از هرگــونه اقدام بینالمللی بــراي حفاظت از الیه ازون شدند
(.)Porter and Welsh Brown, 1991

براي انجام فرایند امنیتیزدایی سه گزینه براي سیاستگذاران وجود
دارد ( -1 :)Buzan et al., 1998در مورد موضوع امنیت در دستورکار
امنیتی صحبت نشود؛  -9زمانی که مسألهاي امنیتی شد معماي71
امنیتی 71براي آن ایجاد نکنند و  -0مسأله امنیتیشده را به حوزه
سیاست عادي برگردانند .در شرایطی که براي امنیتیزدایی به واسطه
دو مکانیزم اول دیر شده باشد ،تنها راه امنیتیزدایی ،گزینه سوم است
که گزینهاي بسیار دشوار است .مخصوصاً زمانی که مسأله امنیتیشده
مسألهاي وابسته به بخش اجتماع و هویت ذيمدخالن باشد ( Buzan
 .)et al., 1998ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطلوب بودن فرایند
امنیتیسازي یا امنیتیزدایی به مثابه منش مدیریتِ امنیت در مواجهه
با مسائل و موضوعات مختلف ( ،)Abdollahkhani, 2006متکی به
انتخاب و تصمیم کارگزار امنیتی است و نه وجود تهدید امنیتی راستین
( .)Zarezadeh Abarghoei, 2017امنیتیسازي مسأله همراه با خود
نوع خاصی از سیاست اضطراري را به دنبال خواهد داشت که در آن
فضا و زمان مجاز براي مشورت ،مذاکره و چانهزنی محدود میشود و
فوریتی براي مواجهه با مسائل ایجاد مینماید ( Columba and
 .)Vaughan Willians, 2010اما امنیتیزدایی فرایندي است که به
واسطه آن تهدید وجودي جلوهدادن موضوع امنیت متوقف میشود و
فضایی متعادل براي چانهزنی فراهم میشود.

در رویکرد امنیتیسازي در حیطه مسائل هیدروپلیتیک و تعامالت
بینالمللی آبی ،دولتها با استفاده از مکانیزم تهدید -دفاع 79به دنبال
آن هستند تا با جلوه دادن مسائل به صورت تهدید وجودي از خود دفاع
کنند ( .)Zeitoun, 2007نمونه آن اقدام کشور عراق در حوضه آبریز
دجله و فرات و کشور مصر در حوضه آبریز نیل از امنیتیسازي براي
مدیریت امنیت آبی است ( .)Ghoreishi et al., 2019در خصوص
امنیتیسازي مسأله آبهاي مشترک حوضه آبریز فرامرزي دجله و
فرات ،حسنالجنابی ،وزیر آب عراق ،در تاریخ  91تیر  1027در جلسهاي
در شوراي امنیت نسبت به مسأله سدسازيهاي کشورهاي ساحلی
باالدست در حوضه دجله و فرات اعتراض کرد و در خصوص تهدیدات
زیستمحیطی و اقلیمی ،به مسأله سدسازيهاي گسترده کشورهاي
حوضه آبریز مشترک با این کشور اشاره و تأکید کرد که «این اقدامات
اثرات نامطلوب محیطزیستی و اقتصادي و در نهایت امنیتی براي عراق
درپی داشته و تمدن بینالنهرین را در این منطقه مورد تهدید قرار داده
است» .براین اساس ،او مسأله سدسازي کشورهاي همسایه را به
تخریب محیطزیستی و در نهایت امنیت ملی کشورش مرتبط دانسته
است و تالش کرد که توجه جهانی را به سوي این مسأله جلب کند.
وي تالش کرد تا به واسطه امنیتیسازيِ اقدامات کشورهاي همسایه
عراق ،اوالً تفکرات دیگران را متناسب با خواسته خود شکل دهد و
انگشت اتهام در خصوص مسائل محیطزیستی ایجاد شده براي
کشورش را به سمت کشورهاي همسایهاش بگیرد و ثانیاً از جامعه
جهانی براي مقابله با مسائل محیطزیستی ایجاد شده کمک بخواهد.
نمونهاي دیگر از بکارگیري رویکرد امنیتیسازي براي دستیابی به
امنیت آبی ،اقدام کشور مصر در حوضه آبریز نیل است .همانطور که

 -7-3بُعد سیاسی :تبیین امنیتی نمايان شدن مسائل آب و
محیطزيست

مکتب کپنهاگ معتقد است هر مسألهاي تنها زمانی میتواند تبدیل به
یک موضوع امنیتی شود که به آن برچسب زده شود .آنها معتقدند براي
تحلیل امنیت و مواجهه با تهدیدات امنیتی ،باید فرایندي که در آن
بستر ،مسأله امنیتی شکل گرفته است بررسی و شناسایی شود .به
عبارت دیگر ،آنها امنیت را پدیدهاي میدانند که در بستر یک فرایند
شکل میگیرد .به همین دلیل براي بررسی امنیت آب و محیطزیست
از منظر مکتب کپنهاگ ،باید فرایندي که در آن مسأله آب و
محیطزیست به صورت تهدید امنیتی نمایان شده است مورد بررسی
قرار گیرد .از سوي دیگر ،این دسته از نظریهپردازان معتقدند بازیگران
سیاسی با استناد به امنیتی بودن مسأله آب و محیطزیست در صدد
مشروعیت بخشیدن به کاربرد زور براي مواجهه با تهدیدات حاصل از
مسائلِ امنیتی نمایان شده هستند .زیرا امنیتی خواندن هر مسألهاي
توسط بازیگر امنیتیساز ،سایر بازیگران را مجاب میکند تا براي
برخورد با تهدیدات حاصل از آن ،اعالم بسیج کرده و اختیارات ویژهاي
طلب کنند .بازیگران امنیتیساز در حوضههاي آبریز در صدد کسب
اختیارات ویژه براي مقابله با تهدیدات ایجاد شده هستند.
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مدعی هستند سازههاي مهار آب حوضههاي آبریز در این کشور هیچ
تهدیدي براي کشورهاي پاییندست حوضههاي آبریز مشترک ایجاد
نخواهد کرد ( .)Anadolu Agency, 2018بطور مشخص ،فاتح
یلدیز ،سفیر ترکیه در بغداد در سال  9118اذعان داشت کــه سدهاي
تــرکیه تأثیر منفی بر تأمین آب عراق نخواهند داشت و سد ایلیسو
ترکیه در رودخانه دجله رژیم آبی این رودخانه را تغییر نخواهد داد
(.)Anadolu Agency, 2018

قبالً ذکر شد رودخانه فرامرزي نیل ،یک رودخانه بینالمللی مشترک
بین  11کشور آفریقایی است که در این بین ،سه کشور مصر ،سودان،
و اتیوپی وابستگی بسیار زیادي به منابع آبی این رودخانه دارند و به
همین دلیل نیل براي آنها اهمیت بسزایی دارد .مناقشه بر سر نحوه
آبگیري سد رنسانس و همچنین نحوه بهرهبرداري از این سد از
کلیديترین چالشهاي مناسبات میان کشورهاي ساحلی این رودخانه
است که علیرغم ورود و میانجیگري کشورهایی نظیر روسیه ،آمریکا،
اتحادیه آفریقا این مناقشه برطرف نشده است بهنحوي که بهرهبرداري
از رودخانه نیل را به یکی از پرتنشترین مسائل هیدروپلیتیک در دنیا
تبدیل کرده است.

درک فرایند امنیتیسازي یا امنیتیزدایی براي درک بهتر عملکرد
بازیگران اثرگذار تعامالت مربوط به آب و محیطزیست بسیار حائز
اهمیت است .زیرا امنیتیسازي یا امنیتیزدایی ،بسته به شرایط ،این
فرصت را به بازیگران امنیتیساز یا بازیگران امنیتیزدا میدهد تا بتوانند
تفکرات دیگران را متناسب با خواسته خود شکل دهند .بطور کلی
می توان ادعا کرد در یک حوضه آبریز مشترک ،بازیگر قدرتمند
(هیدروهژمون) 71در پی امنیتیزدایی از مناسبات آبی است و بازیگر
ضعیفتر (غیرهیدروهژمون) 77در پیامنیتیسازي از مناسبات آبی است
تا بدین طریق بتوانند قدرت یا سلطه خود را حفظ کنند یا افزایش دهند.

دو کشور مصر و سودان در این حوضه در صدد کنترل اقدامات کشور
اتیوپی مبنی بر آبگیري سد رنسانس در باالدست رودخانه نیل هستند.
این در حالی است که در  98فروردینماه  1022اتیوپی اعالم کرد در
صورت عدم موافقت کشورهاي مصر و سودان ،این کشور تحت هر
شرایطی آبگیري مخزن سد رنسانس را در شهریورماه  1022آغاز
خواهد کرد .این اظهارات با واکنش مصري که در پاییندست نیل است
و رودخانه نیل را به مثابه امنیت و هویت خود تلقی میکند همراه بود.
تا جایی که در  99اردیبهشتماه  1022مصر در اعتراض به اقدامات
اتیوپی نامهاي  17صفحهاي را به شوراي امنیت سازمان ملل متحد
( )UNSCارسال کرد و خواستار توقف احداث و تکمیل ساخت سد
است .زیرا مصر ساخت سد را تهدید وجودي میداند و حتی وزیر
امورخارجه مصر در نامه به این شورا ،احتمال درگیري نظامی بر سر
این مناقشه را مطرح کرده است.

 -0بُعد فرابخشی امنیت آبی
آب سیستم جفتشده طبیعی -انسانی است که تعامالت غیرقابل
پیشبینی ،پویا و بازخوردهاي متعدد با بخشهاي مختلف از جمله غذا،
انرژي و اقلیم دارد .شناخت تعامالت بین بخشهاي مختلف با منابع
آب و همچنین درک فرابخشی 78بودن حکمرانی آن ،براي نیل به
امنیت آبی ضروري است؛ زیرا امنیت مسائل درهمتنیدۀ آبی تنها در
گروي بخش آب نیستند ( .)Juvonen, 2015بسیاري از محرکها در
است فاده از آب ،از خارج از بخش آب بر حکمرانی و مدیریت این منبعِ
حیاتی اثرگذار هستند و این فرآیندها اغلب تحت تأثیر تصمیمهاي
اتخاذ شده در بخشهاي دیگر نیز قرار میگیرند ( ;Grigg, 2019
 .)Gupta et al., 2013براي نمونه ،منابع آبی تحت تأثیر فعالیتهاي
کشاورزي ،کمیابی امنیت غذایی ،امنیت انرژي ،تغییراقلیم ،زیرساختها
و تکنولوژي قرار میگیرند ( .)Juvonen, 2015نیل به امنیت آبی در
گروي توجه به مسائلِ سایر بخشها است (Gupta and Pahl-
 .)Wostl, 2013بنابراین توجه به اهمیت پیوند ذاتی 72منابع آب با
سایر منابع و همچنین فرابخشی بودن حکمرانی آن جهت نیل به امنیت
آبی بسیار حائز اهمیت است و اتخاذ رویکردي کلگرایانه 81که بتواند
ارتباط میان مسائل آبی با بخش غذایی و بخش انرژي (همبست امنیت
آب ،امنیت غذا و امنیت انرژي) را در نظر گیرد براي حکمرانی خوب
منابع آب و دستیابی به امنیت آب الزامی است .به عبارت دیگر ،ذات
بههمپیوسته آب ،غذا و انرژي و مسائل و چالشهاي درهمتنیده این

نمونهاي از امنیتیزدایی در مسائل آبهاي فرامرزي ،اقدام کشور ترکیه
در خصوص مسأله آب رودخانههاي دجله و فرات است .کشور ترکیه
بر اساس دکترین «عمق استراتژیک» 70که توسط احمد داود اوغلو،78
وزیر خارجه ترکیه مطرح شده است ( ;Daneshnia et al., 2015
 ،)Forughi et al., 2012امنیتزدایی از مسائل سیاسی را بطور
گسترده در دستورکار خود دارد و این مهم در مسائل هیدروپلیتیکی نیز
نمود یافته است .دکترین عمق استراتژیک رویکرد نوینی در سیاست
خارجی ترکیه ایجاد کرد که موسوم به رویکرد نئوعثمانیگرایی است.
در قالب این دکترین ترکیه در تالش است تا تغییراتی از دیپلماسی
سخت به دیپلماسی نرم در سیاست خارجی خود ایجاد کند که این
تغییر رویکرد ،تأثیر محسوسی نیز بر سیاستهاي آبی ترکیه داشته
است ( .)Ghoreishi et al., 2020به همین دلیل ،سیاستمداران
تــرکیه بــا درک اهمیت دیپلماسی نرم و بــا تغییر موضع از
دیپلماسی سخت (که برخواسته از دکترین هارمون 75است) اخیراً چنین
ادعا میکند که آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست و
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 581میلیارد مترمکعب آب) در هر سال با هدف تولید انرژي است
( )IEA, 2012و حدود  11درصد آن (یا  11میلیارد مترمکعب) به منبع
آبی بازگردانده نمیشود و «مصرف» میشود ( Lavelle and Grose,
 .)2013بیشترین میزان برداشت آب در نیروگاههاي هستهاي و گازي
صورت میگیرد و بیشترین مصرف آب مربوط به نیروگاههاي برقابی
(به دلیل تبخیر آب پشت سد) است ( .)Drews et al., 2016از سویی
دیگر ،مدیریت منابع آب نظیر توزیع و تخصیص آب ،تصفیه آب،
نمکزدایی یا برداشت آب به انرژي نیاز دارند (.)Nhamo et al., 2018
نمونه ملموس از همبست و تأثیرگذاري/پذیري تولید انرژي و منابع
آبی ،نیروگاه شهید مفتح همدان است .نیروگاه حرارتی شهید مفتح
همدان واقع در دشت کبودرآهنگ (در کیلومتر  85جاده همدان-
تهران) ،یکی از نیروگاههاي حرارتی ایران است که ظرفیت تولید 1111
مگاوات دارد و شامل  8واحد بخار  951مگاواتی است .دشت
کبودرآهنگ در سال  1079توسط وزارت نیرو ممنوعه اعالم شد .چهار
سال بعد ،نیروگاه حرارتی شهید مفتح در این دشت ممنوعه افتتاح شد.
از آنجایی که آب موردنیاز این نیروگاه از سفرههاي آب زیرزمینی منطقه
برداشت میشد ،پس از مدتی افت سطح آب زیرزمینی بسیار تشدید
شد و فروچالههاي متعددي در منطقه به وجود آمد (شکل  .)5کمیابی
آب در اثر افتتاح این نیروگاه ،تعدادي از مردمِ منطقه را مجبور به
مهاجرت کرد و تبعات اجتماعی و اقتصادي متعددي را ایجاد کرد .علت
ایجاد این فروچالهها برداشت بیش از حد آب زیرزمینی براي تولید
انرژي بود .براین اساس ،همبست آب و انرژي نیازمند توجه جدي در
مدیریت ،برنامهریزي و ساختار حکمرانی است.

پیوند ،نیازمند رویکردي یکپارچه و کلگرایانه براي مدیریت و حکمرانی
است ( .)Hagemann and Kirschke, 2017; Rasul, 2014
توجه به پیوند درهمتنیده آب و بخشهاي مرتبط با آن ،جزء ارکان
بسیار مهم براي سیاستگذاريها و تصمیمگیران حوزه امنیت آبی است
که در آینده به دلیل بحران رو به تزاید محیطزیستی بیشتر مورد توجه
جوامع قرار خواهد گرفت ( ;Kahrl and Roland-Holst, 2008
 .)Siddiqi and Anadon, 2011; Stucki and Sojamo, 2012از
آنجایی که آب نقش کلیدي و محوري براي تولید محصوالت
کشاورزي و تولید انرژي دارد ،کمیابی آبی محدودکننده جدي براي
تولید انرژي و غذا است ( .)Keskinen and Varis, 2016پیشبینی
میشود تا سال  9101نیاز به آب ،انرژي و غذا به ترتیب  51 ،81و 05
درصد افزایش یابد ( .)Aiko et al., 2017این مسأله تا حدي حائز
اهمیت است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال World ( 9115
 )Economic Forum, 2015تأمین امنیت آب ،غذا و انرژي را به
عنوان یکی از بزرگترین مخاطرات براي ثبات اقتصادي جهان
رتبهبندي کرده است (.)Liu et al., 2017
در خصوص اثرگذاري آب بر تولید انرژي قابل ذکر است که اکثر
روشهاي تولید انرژيهاي تجدیدپذیر بهویژه انرژي برقآبی به آب
وابسته است ( .)Keskinen et al., 2016همچنین آب یکی از ارکان
اصلی در نیروگاههاي حرارتی است و از ظرفیت گرمایی باال آن براي
خنک کردن سیستمها استفاده میشود .طبق گزارش منتشرشده آژانس
بینالمللی انرژي ،تقریباً  15درصد از «برداشتهاي» آب شیرین (یا

)Fig. 5- Subsidence in Hamedan (Bakhoda, 2018
شکل  -0فرونشت زمین در همدان ()Bakhoda, 2018
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پایدار باشد.

از سویی دیگر ،کشاورزي بزرگترین کاربر آب است و بین  71تا 21
درصد آب شیرین جهان بــراي کشاورزي برداشت میشود
( .)IRENA, 2015همچنین آب در سرتاسر زنجیره غذایی ازجمله
فرآوري ،توزیع و مصرف مورد استفاده قرار میگیرد و امرار معاش مردم
زیادي به کشاورزي وابسته است .کشاورزي هم علت و هم قربانی
آلودگی آب است .افزودن کود به زمینهاي کشاورزي براي تولید
محصوالت بیشتر در کنار استفاده از آفتکشها و سموم شیمیایی باعث
آلودگی آب شده است .فاضالب و آبهاي سطحی آلوده و آبهاي
زیرزمینی براي مصارف آبیاري مورداستفاده قرار میگیرند که میتواند
محصوالت کشاورزي را آلوده کنند و بیماري را به مصرفکنندگان و
کشاورزان انتقال نمایند.

 -0بازتعريف امنیت آبی
بنابر آنچه در این مقاله مطرح شد ،براي تحلیل امنیت آب و
محیطزیست ،ارائه شاخصهاي کلی نمیتواند تأمینکننده امنیت براي
ذيمدخالن باشد؛ بلکه نیاز است امنیت آب و محیطزیست در هر زمان
و هر مکانی با توجه به چهار بُعد عینی ،بُعد اجتماعی ،بُعد سیاسی و بُعد
فرابخشی بازتعریف گردد و متناسب با این ابعاد ،پس از آن شاخصهاي
مناسبی در هر مقیاس تعریف شود .بُعد عینی در قالب شاخصهاي
عینی تبلور مییابد .این بُعد عمدتاً توسط محققان ،تحلیلگران و
مؤسسات پژوهشی مورد توجه قرار میگیرد که باید معیارهاي فنی را
برآورد کنند .بُعد اجتماعی مبین آن است که شاخصهاي حاصل از بُعد
عینی باید در پیوند با ایدئولوژي ،ارزشها و هویتهاي جوامع تبیین
شود.

نکته حائز اهمیت آن است کــه بــراي تبیین مؤلفههاي بُعد فرابخشیِ
امنیت آبی ،در مقیاسهاي فروملی ،ملی یــا فراملی ضروري است
بــه هفت سطح توجه شود .این سطوح عبارتند (اصالح شده
( ))Barjeste et al., 2020از )1 :ارزشها براي شناخت بهتر از جامعه
پیرامونی؛  )9هنجارها براي شناخت قوانین؛  )0سیاستها؛ )8
برنامههاي موجود؛  )5تخصصهاي فنی و مدیریتی موجود؛  )1فیزیک
و طبیعت پیرامونی و  )7نظام پایش و یادگیري .این مؤلفهها میتوانند
در هر مطالعه و مقیاسی منحصر به فرد باشند.

در بُعد سیاسی به بررسی منش امنیتیسازي و امنیتیزادیی براي
مدیریت امنیت میپردازد و نشان میدهد مطلوب امنیتیسازي یا
امنیتی زدایی در هر زمان و مکان چیست و هشدار میدهد که اتخاذ
امنیتیسازي یا امنیتیزدایی میتواند به مثابه منش مدیریتی کارگشا
باشد ،اما لزوماً امنیت را در برندارد .بُعد فرابخشی نیز مبین آن است که
درهمتنیدگی مسائل آبی با مسائل اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و امنیتی سبب شده است که حکمرانی مسائل آبی تنها به
بخش آب محدود نشود .بسیاري از محرکها در استفاده از آب ،از خارج
از بخش آب بر حکمرانی و مدیریت این منبع اثرگذار هستند .لذا
فرآیندهاي سیاستگذاري و مدیریتی در این حوزه اغلب تحت تأثیر
تصمیمهاي اتخاذ شده در بخشهاي دیگر نیز قرار میگیرند .از
اینروي ،با توجه به هفت سطح مطروحه در بُعد فرابخشی ،نیاز است
این بُعد نیز در بازتعریف مؤلفههاي امنیت آبی مدنظر قرار گیرد.
ضروري است در سیاستگذاري آب و محیطزیست براي نیل به امنیت
آبی شاخصهاي عینی بر اساس هر چهار بعد بازتعریف گردند .در
جدول  0مؤلفههاي اثرگذار در سیاستگذاري آب براي نیل به امنیت
آبی ارائه شده است.

درک فرابخشی بودن امنیت آبی در مقیاسهاي بینالمللی نیز بسیار
حائز اهمیت است .زیرا در مقیاس بینالمللی ،غالباً هر یک از کشورهاي
ساحلی در حوضههاي آبریز مشترک فرامرزي بطور عمده به صورت
جداگانه و بدون توجه به نیازهاي طرف مقابل در صدد تسلط بیشتر بر
«منابع آبی» براي تأمین امنیت آبی ،امنیت غذایی ،امنیت انرژي ،امنیت
اقتصادي و حفظ محیطزیست خود هستند .از این روي ،عمدتاً
حکمرانی منابع آبی در حوضههاي آبریز مشترک فرامرزي بصورت
بخشی صورت میگیرد و به رویکرد تقلیلگرایی 81منتج میشود .در
رویکرد تقلیلگرایی ،برخالف رویکرد کلگرایی ،ارتباط تعامالت بین
بخشهاي مختلف دیده نمیشود و به همین دلیل عمدتاً هر یک از
کشورهاي ساحلی به امنیت بخشهاي مختلفِ طرف دیگر توجهی
ندارند که این مسأله منجر به شکلگیري رقابت و در نتیجه مناقشه
بین آنها شده و چالشهاي متعددي در سیاستگذاري منابع طبیعی از
جمله آب شکل میگیرد .درک فرابخشی بودن حکمرانی آبهاي
فرامرزي میتواند تعامالت مستحکمی بین کشورهاي ساحلی برقرار
سازد و توجه به تعامالت بین بخشهاي آب ،غذا و انرژي و اثر
مستقیمی که این پیوند بر نحوه تخصیص منابع آبی مشترک فرامرزي
دارد ،میتواند پتانسیل خوبی براي مواجهه با رقابتها و مناقشات
آبهاي مشترک و تبدیل آنها به فرصتی براي مشارکت و همکــاري

براین اساس ،براي بازتعریف سیاستگذاري براي نیل به امنیت آب و
محیط زیست در هر مطالعه موردي در قالب ابعاد چهارگانه ،نیاز است
عالوه بر مؤلفههاي عینی به مؤلفههاي چهارگانه ذیل نیز توجه شود:
 -1توجه به نقش هویتهاي برسازنده مناسبات آبی که تعریف کننده
منافع بازیگران هستند؛
 -9توجه به حدفاصل خواستهها و داشتهها (آسیبهاي وارده) و ضریب
ایدئولوژي ذيمدخالن؛
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Table 3- Effective components of policy-making for achieving water security

جدول  -3مؤلفههای اثرگذار در سیاستگذاری آب برای نیل به امنیت آبی (مرجع :مطالعه حاضر)
Components
The availability of an acceptable quantity and quality of water for
health, livelihoods, ecosystems
Coping with water-related risks for reducing the threat to
environments, and economies
State and Nations' Identities
Ideology of Stakeholders
Securitization and Desecuritization
Water-Food-Energy Nexus

 -0شناسایی امنیتیسازي و امنیتیزدایی شدن طرحها و اقدامات آبی
که تنها با هدف اتخاذ دستاوردهاي سیاسی صورت میگیرد؛
 -8توجه به همبست آب -غذا -انرژي و اثرگذاري و اثرپذیري
سیاستهاي هر یک از این مؤلفهها بر یکدیگر

Dimensions
Objective

Social
Political
Cross-Sectoral

محیطزیست نیازمند نگرشی جامع است که بتواند هر چهار بُعد عینی-
اجتماعی -سیاسی -فرابخشی را مد نظر قرار دهد .آنچه که باعث شده
است که مسائل مرتبط به امنیت آب و محیطزیست در کشور ما به
درستی مورد تحلیل و بررسی قرار نگیرد آنست که این مسائل عمدتاً
تنها در بُعد عینی و با نگاههاي صرفاً مهندسی و شاخصهاي صرفاً
کمی و عددي مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند و مباحث انسانی،
اجتماعی و سیاسی مسائل آب و محیطزیست مورد غفلت جدي
خبرگان جامعه و سیاستگذاران قرار گرفته است .بر این اساس ،باید
تأکید کرد که مفهوم امنیت آب ،یک مفهوم صرفاً کمی ،فنی و
مهندسی نیست که با یک سري اقدامات و برنامههاي صرفاً فنی و
مهندسی بتوان به آن دست یافت و ضروري است که مسائل اجتماعی
و سیاسی و سیاستگذاري درهمتنیده نیز حتماً در دستورکار این مباحث
قرار گیرند و با این نگاه نیاز است ابعاد چهارگانه امنیت آبی با توجه به
شرایط طبیعی -انسانی هر حوضه و منطقه بازتعریف شود.

 -4جمعبندی
در این مقاله مؤلفههاي امنیت آبی در ذیل ابعاد چهارگانة «عینی-
اجتماعی -سیاسی -فرابخشی» تبیین شد .همچنین نتایج مطالعه نشان
داد که امنیت عالوه بر بُعدي عینی ،داراي بُعد ذهنی 89نیز هست .بُعد
عینی امنیت آب و محیطزیست ،آن چیزي است که شاخصهاي عینی
بر آن داللت دارند .در مقابل ،بُعد ذهنی امنیت آب و محیطزیست به
معناي «احساسِ شخصی» از امنیتِ این بخشها بین تمامی
ذيمدخالن آنها میباشد .بر این اساس ،درحالیکه شاخصِ مشخصی
از امنیت آب در نزد بازیگري میتواند به عنوان تهدیدي امنیتی قلمداد
شود ،همان شاخصِ امنیتی نزد بازیگر دیگر میتواند مسألهاي عادي
یا حتی در برخی موارد و مواقع فرصت نیز تلقی شود .همچنین احساس
امنیتی که در ذهن شکل میگیرد لزوماً به منزله وجود امنیت نیست.
به همین دلیل ممکن است احساس امنیت در بین جوامع و ذيمدخالن
وجود داشته باشد یا بالعکس ،احساس امنیت نباشد اما شاخصهاي
عینی امنیت را نشان دهند و فرد در معرض بسیاري از تهدیدات
ناشناخته باشد که ممکن است نسبت به آنها آگاهی و اطالعی نداشته
باشد .نظیر سیاستهاي تکنولوژي محوري که داشتههاي ذيمدخالن
را افزایش میدهند و در کوتاه مدت احساس رضایت را براي آنها به
همراه دارند اما در بلند مدت به سبب افزایش خواستههاي آنها و
محدودیت منابع ناامنی را رقم خواهند زد.

در این مقاله با نمونه مطرح شده از حوضه آبریز نیل نشان داده شد که
در این حوضه آبریز علیرغم اینکه شاخصهاي بینالمللی تنش آبی
نسبتاً کمی را نشان میدهند (مناسب بودن مؤلفههاي بُعد عینی) ،اما
در عمل عدم رضایت کشورها از وضعیتِ منابع آبی و بطور کلی احساس
عدم وجود امنیت آبی در منطقه وجود دارد (نامناسب بودن سطح
مؤلفههاي بُعد اجتماعی)؛ تا جایی که اخیراً سران هر دو کشور اتیوپی
(در باالدست رودخانه نیل) و مصر (پاییندست) اقدام به امنیتیسازي
از مسأله تسهیم آب رودخانه نیل با هدف نیل به امنیت نمودهاند
(استفاده از رویکرد امنیتیسازيِ بُعد سیاسی) .به همین دلیل هر یک
از این کشورهاي ساحلی به امنیت بخشهاي مختلف طرف دیگر
توجهی ندارد که این مسأله منجر به شکلگیري رقابت و در نتیجه
مناقشه بین آنها شده و چالشهاي متعددي در سیاستگذاري منابع
آبی حوضه آبریز نیل ایجاد نموده است (عدم توجه به بُعد فرابخشی).
در حالی که درک فرابخشی بودن حکمرانی آبهاي فرامرزي میتواند
تعامالت مستحکمی بین این کشورهاي ساحلی برقرار سازد و توجه به
تعامالت بین بخشهاي آب ،غذا و انرژي و اثر مستقیمی که این پیوند

متأسفانه تاکنون تحلیلهاي مربوط به امنیت آب و محیطزیست تنها
به بُعد عینی و صرفاً توسط متخصصان علوم طبیعی محدود شدهاند .در
حالی که شناخت و درک بیناالذهانی بودن امنیت ،که معموالً در تبیین
مسائل آب و محیطزیست مفقود واقع میشود ،بسیار حائز اهمیت است.
براین اساس ،رسیدگی به (و نه لزوماً حل) مسائل درهمتنیده آب و
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44- Wants
45- Belongings
46- Ideological Coefficients
47- Hydraulic Mission
48- Securitization Theory

 میتواند پتانسیل،بر نحوه تخصیص منابع آبی مشترک فرامرزي دارد
خوبی براي مواجهه با رقابتها و مناقشات منابع آب مشترک حوضه
 کشور ساحلی آن شود و تبدیل آنها به فرصتی براي11 آبریز نیل بین
.مشارکت و همکاري پایدار باشد

 یکی از رهیافتهایی،= مکتب کپنهاگCopenhagen School -82
است که صرفاً بر مطالعات امنیتی متمرکز بوده و بر آن است تا مسائل سنتی
.امنیتی را به چالش بکشد و موضوعات تازهاي بر آن بیفزاید

پینوشتها

50- Bill McSweeney
51- Identity and Security: Buzan and the Copenhagen
School (1996)
52- Barry Buzan
53- Ole Waever
54- Jaap de Wilde
= تهدید وجودي به حدي از تهدید اشاره داردExistential Threat -55

1- Problem Orientation
2- Problem
3- Hydropolitics
4- Thinking Across Paradigms
5- Negetive Discourse
6- Positive Discourse
7- Threat
8- Benefits
9- Stakeholder
10- FAO
11- Access
12- Objective

 رسیدگی به آن در اولویت،که موجودیت را به خطر میاندازد و به همین خاطر
.قرار میگیرد
. در مکتب کپنهاگ «امنیت» معادل «فقدان تهدید» است-51
57- Securitizing Actor
58- Speech Act
59- Discourse Analysis
60- Contexts
61- Austin
62- How to Do Things with Words
63- Politicization
64- De-Securitization
65- Violence
66- Legitimate Option
67- Security Dilemma

 تدوینکنندۀ سیاست-10
14- Securitization
15- Opportunitization
16- Nationalization
17- Coupled Human-Natural System
18- Nexus
19- Politics
20- Constructicivisim
21- Social Interaction
22- Social Construction
23- Non Material
24- Ideology
25- Values
26- Norms
27- Identity
28- Culture
29- Power
30- Institution
31- Reality
32- Interactions
33- Water Stress

 معماي امنیت به وضعیتی اشاره دارد که در آن اقدامات دولت «الف» در-18
» منجر به ایجاد سوءظن در نزد دولت «ب،جهت افزایش ضریب امنیتی خود
شود و دولت «ب» افزایش امنیت دولت «الف» را تهدید امنیتی براي خود
.بپندارد
69- Threat-Defense Mechanism
70- Strategic Depth
74- Ahmet Davutoğlu ( بیستوششمین نخست وزیر ترکیه و در زمان

)رجبطیب اردوغان
75- Harmon
76- HydroHegemony
77- Non-HydroHegemony
78- Trans-sectoral
79- Interlinkage
80- Holism
81- Reductionism
82- Subjective

 مفاهیم بین االذهانی اشتراک یا توافق بالفعل یا بالقوه اذهان مختلف در-08
 پذیرفتن فهمی مشترک در اذهان مختلف بدون گفتگو مستقیم،مورد چیزي
)Intersubjective( هستند
35- As given
36- Law-like

، حوضه آبریز آمودریا در آسیاي مرکزي شامل کشورهاي افغانستان-07
تاجیکستان و قرقیزستان (بهعنوان کشورهاي باالدستی) و کشورهاي
.ترکمنستان و ازبکستان (بهعنوان کشورهاي پاییندستی) است

 مراجع-9

38- Conflict-Oriented
39- Cooperative-Oriented
40- Nation-Building
41- State-Building
42- Frontiers
43- Boundaries
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