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  1یتخانش موب تینما
  
  تعریف. 1
سابقه مطالعاتی چندانی ندارد و مفهـومی نسـبتاً نـو و تـازه بـه      » شناختی امنیت بوم«

المللی تعریفی مورد قبـول همگـان از آن ارائـه نشـده      آید که در سطح بین حساب می
ادبیات آن زمـان هـر دو   گردد و در  بازمی 1970سابقه طرح این عبارت به دهه . است

. المللـی را دارنـد   بلوك شرق و غرب ادعاي طـرح و پـرداختن بـه آن در سـطح بـین     
داراي  2»محیطـی  امنیـت زیسـت  «به خاطر نزدیکی بسـیار بـه   » شناختی امنیت بوم«

محیطـی از   اشتراکات فراوان موضوعی با آن است و عبارت دوم یعنـی امنیـت زیسـت   
هاي نزدیک و حتی گاه مشـترك بـا    از دیگر کلیدواژه. دباش رواج بیشتري برخوردار می

است که تمایزات بین آنها بـه خـوبی تبیـین     3»امنیت طبیعی«، »شناختی امنیت بوم«
  .هاي موضوعی فراوانی با یکدیگر دارند پوشانی نشده و هم

در . وجـود دارد » شـناختی  امنیت بـوم «در حال حاضر دو تعریف موسع و مضیق از 
وضعیتی است که در آن زندگی، سالمت، حقـوق  » شناختی امنیت بوم«تعریف موسع، 

هاي اجتماعی و توانایی انسان براي تطبیق  اولیه، تضمین زندگی، منابع ضروري، نظام
شـناختی   در این تعریف، امنیت بـوم . محیطی در معرض تهدید نباشد با تغییرات زیست

در تعریـف مضـیق از   . گردد میشناختی اجتماعی  شامل امنیت طبیعی، اقتصادي و بوم
هــاي  ، مــراد از ایـن نـوع امنیـت، امنیــت طبیعـت و سیسـتم     »شـناختی  امنیـت بـوم  «

شـناختی، بـر    امنیت بوم. طبیعی از منظر سالمت و انسجام آنهاست محیطی شبه زیست
                                                
1. Ecological Security 
2. Environmental Security 
3. Natural Security 
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شـناختی، بـر روي وجـود     هاي بین توسعه اقتصادي و محیط بوم روي کنش ـ واکنش 
برداري پایدار از منابع طبیعی و در نهایـت بـر روي    روي بهرهیک اکوسیستم سالم، بر 

هـا را پوشـش    تعادل و هماهنگی بین انسـان و طبیعـت متمرکـز اسـت و ایـن حـوزه      
هـاي   شـناختی از جدیـدترین پدیـده    طور که گفته شد، مفوم امنیت بـوم  همان. دهد می

حـیط زیسـت   هـاي برنامـه م   هاي اخیر در گـزارش  المللی است و در سال سیاست بین
  . انعکاس یافته است (UNEP)سازمان ملل 

  
  پیشینه. 2

هـاي   محـدودیت «آمریکا کتابی را بـا نـام    MITپژوهشگران دانشگاه  1972در سال 
اگـر رونـدهاي رشـد    «در این کتاب هشدار داده شده بود کـه  . را منتشر کردند 1»رشد

منـابع تغییـري   اهش سازي، تولید غـذا و کـ   فعلی دنیا در جمعیت، صنعتی شدن، آلوده
. »گـردد  هاي جدي در زمینه رشد مواجـه مـی   نکند، در یک قرن بعد دنیا با محدودیت

ــی ــدت     نگران ــائل درازم ــه مس ــاب در زمین ــن کت ــده در ای ــرح ش ــده مط ــاي فزاین ه
شناختی، زیست محیطی و منابع و بروز اولین بحـران انـرژي در اواسـط دهـه      جمعیت
آمریکـا را بـر آن داشـت تـا بـا صـدور یـک        جمهور وقـت   ، جیمی کارتر رئیس1970

 1977دستورالعمل اجرایی، شوراي کیفیت محـیط زیسـتی و وزارت کشـور را در مـه     
موظف به تهیه گزارشی درباره تغییرات احتمالی در جمعیـت، منـابع طبیعـی و محـیط     

 2000گـزارش  «ایـن گـزارش مفصـل بـا نـام      . زیست دنیا تا پایان قرن بیستم نماید
گیري شـده بـود کـه     در گزارش مذکور نتیجه. منتشر شد 2»جمهور رئیس جهانی براي

داراي جمعیـت بیشـتر،    2000اگر روندهاي فعلی رشد ادامه پیدا کنـد، دنیـا در سـال    
پذیرتر در برابـر نـاآرامی    شناختی داراي ثبات کمتر و آسیب آلودگی بیشتر، به لحاظ بوم

ه داشـت و بحـث   این گزارش، واکنش جهانی شدیدي به همـرا . »و آشوب خواهد بود

                                                
1. The Limits of Growth 
2. The Global 2000 Report to the President 
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  .شدت مطرح کرد شناختی را به امنیت بوم
نیـز در   (UNEP)به موازات این گـزارش، برنامـه محـیط زیسـت سـازمان ملـل       

محیطی دنیا اشاره کرد و از مـواردي   هاي زیست به نگرانی 1987گزارش خود در سال 
از بـین   ها، تحلیل رفتن الیه اُزن، چون افزایش جهانی دما، افزایش سطح آب اقیانوس

هـاي گیـاهی و جـانوري و     ها و مزارع، از بین رفتن سـریع گونـه   بار جنگل رفتن فاجعه
  .شناختی جدي دنیا نام برد تهدیدات جرمعنوان  رشد تعداد حوادث صنعتی به
هم رفته رفته جاي خود  1»المللی شناختی بین امنیت بوم«در همین دوران، مفهوم 

پردازان شوروي، اولین کسـانی بودنـد کـه در     نظریه .المللی پیدا کرد را در سیاست بین
شـناختی جـزء سـازنده نظـام      از نظر آنها امنیت بوم. ها به این مفهوم پرداختند آن سال
رو جمهوري سوسیالیستی اوکـراین و چکسـلواکی در سـال     از این. الملل بود امنیت بین

ملـل ارائـه   اي را به چهل و دومین نشسـت مجمـع عمـومی سـازمان      قطعنامه 1987
از جامعـه جهـانی   » المللـی  شـناختی بـین   امنیت بـوم «کردند که در آن با نام بردن از 

بـه  » شـناختی  امنیت بوم«خواسته شده بود تا در یک سطح مکیفی جدید یعنی سطح 
  .بررسی درباره حفاظت از محیط زیست بپردازد

ك شـرق قـرار   ر دستور کار بلـو بعد از این قطعنامه د» شناختی امنیت بوم«مفهوم 
پیامـدهاي  «اي را بـا نـام    ، سـازمان پیمـان ورشـو بیانیـه    1988ژوئیه  16گرفت و در 

در . صادر کـرد » شناختی مسابقه تسلیحاتی براي محیط زیست و دیگر ابعاد امنیت بوم
هـاي نظـامی از    سـازي  این بیانیه، اعالم شـد کـه مسـابقه تسـلیحاتی و دیگـر آمـاده      

  .»باشند یدات فراروي محیط زیست میترین تهد ترین و خطرناك مهم
  

  ها و مسائل پویایی. 3
بعد از امـراض مسـري، جنـگ، قحطـی و انـواع مختلـف بالیـاي طبیعـی، خطـرات          

در ایـن چهـارچوب،   . آینـد  ترین تهدید علیه بشریت به حساب مـی  شناختی، بزرگ بوم
                                                
1. The International Ecological Security 
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  :بر حفظ چهار موازنه پویایی پیوسته به هم است شناختی مبتنی امنیت بوم
موازنه بین جمعیت انسانی با باالترین میزان مصرف و توانـایی طبیعـت بـراي    . 1

  تولید منابع و ارائه خدمات؛
  زا؛ هاي بیماري موازنه بین جمعیت انسانی و میکرو ارگانیسم. 2
  موازنه بین جمعیت انسانی و جمعیت حیوانی و گیاهی؛ . 3
  .موازنه بین خود جمعیت انسانی. 4

هرگونه به هم خوردن موازنه به واسطه تغییر رفتار انسان یا طبیعـت  در این راستا، 
در ایـن بـین رشـد جمعیـت و افـزایش      . شـود  باعث افزایش ناامنی یا عدم امنیت مـی 

رود کـه موازنـه    مصرف توجه زیادي را به خود جلب کرده و اولین موردي به شمار می
  .بین انسان و طبیعت را از بین برده است

المللی باعث ایجاد مفاهیمی در سیاست خارجی  هاي روابط بین ویاییازسوي دیگر پ
ها  هاي دولت گیرند و باعث تبیین تمام فعالیت شود که گاه در حکم بنیان آن قرار می می
نظیـر   1مفـاهیم رونـد  : توان به دو دسته تقسـیم کـرد   اینگونه مفاهیم را می. گردند می

روند بیشتر براي رسیدن به اهداف تاکتیکی به مفاهیم . 2سازي و مفاهیم شرایط جهانی
آیند و ارتباطی بـه   اینگونه اهداف نیز در ازاي هزینه دیگران به دست می. روند کار می

هاي رسیدن به آنها نیـز طبعـاً سیاسـی     کنند؛ راه المللی پیدا نمی منفعت کل جامعه بین
هیت استراتژیک دائمـی  اما مفاهیم شرایط نظیر امنیت یا نظم جهانی، از یک ما. است

هـا و   برند و کارکرد آنها نیز تضمین روابط باثبات بـین ملـل علیـرغم تفـاوت     سود می
اینگونه مفاهیم مبتنی بر معیارهاي پذیرفته شده از سوي اکثـر  . اختالفات بین آنهاست
ابزار رسیدن به اهـداف تعریـف شـده ذیـل مفـاهیم      . المللی هستند اعضاي جامعه بین

  .باشند ر حقوقی است هرچند نیازمند ابزار سیاسی نیز میشرایط، بیشت
بنـابراین  . هـم داراي عناصـر مفـاهیم شـرایط اسـت     » شناختی امنیت بوم«مفهوم 

                                                
1. Process Concepts 
2. Conditions Concepts 
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تـوان بـه واسـطه یـک نظـام       بیشتر یک مفهوم حقوقی ـ سیاسی اسـت و تنهـا مـی    
قالـب  این مفهوم در . المللی، تحقق آن را ممکن ساخت المللی و مبانی حقوقی بین بین

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ترین آنها می برد که از مهم مذکور از اصولی سود می
شناختی یک کشور از کشـور   امنیت بوم: شناختی اصل برابري هویت امنیتی بوم. 1

  دیگر جدا نیست؛
  شناختی؛ اصل ممنوعیت تخریب و نابودسازي بوم. 2
اي و جهـانی و انجـام    طح ملی، منطقهشناختی در س اصل مبادله منظم اطالعات بوم. 3

  شناختی جهانی؛ هاي ملی به حفظ تأمین امنیت بوم هاي دقیق از کمک ارزیابی
  محیطی فرامرزي؛ هاي زیست اصل جلوگیري از تخریب. 4
شـناختی از جملـه حـوادث     هاي وخیم بوم المللی در وضعیت اصل همکاري بین. 5

  صنعتی؛
  هاي فراملی به محیط زیست؛ ل زیانالمللی درقبا اصل مسئولیت بین. 6
  .شناخت سالم و طبیعی اصل برخورداري از یک بوم. 7

بینـی آنهـا    شناختی اغلـب نوظهـور بـوده و پـیش     ها و مسائل فراروي امنیت بوم چالش
  1:توان به مواردي چون موارد زیراشاره کرد ترین آنها می سخت است با این وجود از مهم

  ؛شناختی هاي جمعیت چالش. 1
  آب و غذا؛. 2
  ها؛ آب اقیانوس. 3
  شدن زمین؛  انرژي و گرم. 4
  هاي گیاهی و جانوري؛ از بین رفتن گونه. 5
  .جهانی شدن. 6

                                                
  . مراجعه شود "امنیت طبیعی بر درآمدي"ویژه  براي اطالعات بیشتر در این باره به بولتن. 1


