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Following the expansion of the population and the inaccurate growing use of limited resources, environmental damage and hazards have become more complex and demand
urgent consideration. Caspian, as the largest lake in the world, faces irreparable damage
and dangers. Although over the past two decades, significant work has been carried out
by international organizations and coastal states, it has not yielded a satisfactory result.
In this context, the research question is “how can the Caspian Sea environmental hazards
lead to regional integration?” In response to this central question, our research hypothesis is that attempts to prevent and control Caspian environmental risks through leading to
environmental convergence lead to regional integration. The purpose of this research is
to emphasize on the key role of the community in struggle against Caspian environmental
risks and to create integration in this field. This research, thus, was done within the framework of the new functionalism theory and through the use of a descriptive-analytical
method. Findings of the research confirmed that coping with the Caspian environmental
risks, the environmental socialization, environmental convergency and then regional integration, Caspian can be realized through environmental public diplomacy and using effective elements such as the media, national and international NGOs and educational institutions, religious institutions, governmental institutions, and international organizations.
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مقاله پژوهشی
همگرایی در سایه محیط زیست :مسائل زیستمحیطی کاسپین و همگرایی
منطقهای
*سید محمدصادق تابعی

1

 ،احمد رشیدی ، 2رضا اختیاری امیری

3

 .1کارشناس ارشد ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .3استادیار ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 16 :اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1398
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش 13 :اﺳﻔﻨﺪ 1398
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر 12 :اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1399

کلیدواژهها:

محیط زیست ،دریای
کاسپین ،جامعهپذیری
زیستمحیطی،
دیپلماسی عمومی
زیستمحیطی،
همگرایی منطقهای

همگام با افزایش جمعیت و بهرهبرداری روزافزون و نادرست از منابع محدود ،آسیبها و مخاطرات
ی ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است که نیازمند رسیدگیهای فوری است .کاسپین نیز که
زیستمحیط 
بزرگترین دریاچه جهان است ،از این قاعده مستثنا نیست .به رغم اقداماتی که دولتهای ساحلی ،نهادها
و سازمانهای بینالمللی در چند دهه اخیر در راستای ایجاد همگرایی و مقابله با مخاطرات زیستمحیطی
این دریا انجام دادهاند ،تغییر چندانی را شرایط کلی آن شاهد نیستیم .در این شرایط این پرسش مطرح
است که پیشگیری و مقابله با مخاطرات زیستمحیطی دریای کاسپین چگونه میتواند بههمگرایی منطقهای
منجر شود؟ فرضیه پژوهش این است که تالش برای پیشگیری و کنترل مخاطرات زیستمحیطی کاسپین
از رهگذر ایجاد همگرایی زیستمحیطی ،به همگرایی منطقهای منجر میشود .هدف پژوهش تأکید بر
نقش کلیدی جامعه در مبارزه با مخاطرات زیستمحیطی کاسپین و ایجاد همگرایی در این حوزه است.
بدینمنظور ،این پژوهش در چارچوب نظریه نوکارکردگرایی و از طریق کاربست روش توصیفی ـ تحلیلی
به پیش رفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که با بهرهگیری از دیپلماسی عمومی زیستمحیطی
و عناصر تأثیرگذاری چون رسانهها ،سمنهای ملی و بینالمللی ،نهادهای آموزشی ،دینی و حکومت و
سازمانها و نهادهای بینالمللی میتوان جامعهپذیری زیستمحیطی کشورهای ساحلی کاسپین ،همگرایی
زیستمحیطی و در پی آن ،همگرایی منطقهای را محقق کرد.

*نویسنده مسئول:
سید محمدصادق تابعی
نشانی :بابلسر ،دانشگاه مازندران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی.
پست الکترونیکیtabei.64@umz.ac.ir :

201

بهار  . 1399دوره  . 10شماره 34

مقدمه
رشدوتوسعهنامتوازن،رشدافسارگسیختهجمعیت
و بیتوجهی بشر بهموضوعهای زیستمحیطی در
سده اخیر ،آسیبها و مخاطرات جبرانناپذیری برای
طبیعت و انسان به همراه داشته است .گرم شدن کره
زمین (اثر گلخانهای ،)1کاهش و از بین رفتن الیه
ازون ،کمبود آب شیرین ،بیابانزایی ،آلودگی هوا،
بارانهای اسیدی ،دفع زبالههای سمی ،جنگلزدایی،
نابودی گونههای جانوری و نابودی تنوعهای زیستی،
نمونههایی از موضوعهای زیستمحیطی هستند .با
توجه به اینکه موضوع زیستکره ،موضوعی جهانی
محسوب میشود ،نباید آن را به سطوح قومی ،ملی یا
منطقهای که مرزهایی قراردادی و ساخته و پرداخته
بشرند ،فروکاست (کالین.)15 :1396 ،
ایجاد حساسیت نسبت به محیط زیست ،از
دغدغههای جدید جامعه بشری محسوب میشود که
بهتدریج و با ورود به عرصههای حقوقی و بینالملل ،به
امری سیاسی تبدیل شده است .حاصل این موضوع،
تشکیل بخشهایی در سازمانهای جهانی و ایجاد
سازمانهای بینالمللی همچون برنامه محیط زیست
سازمان ملل متحد ( ،2)UNEPاتحادیه بینالمللی
حفاظت از محیط زیست ( ،3)IUCNصندوق جهانی
طبیعت ( ،4)WWFسازمان غیردولتی صلح سبز 5و
نیز تشکیل کنوانسیونهای زیستمحیطی و انعقاد
معاهدات بینالمللی در سراسر دنیا با رعایت مصالح
و پیوستهای زیستمحیطی بوده است (آریاپارسا،
 .)116-140 :1393در رابطه با دریای کاسپین نیز
تالشها و فعالیتهای بسیاری از سوی سازمانهای
1. Greenhouse Effect
2. United Nations Environment Programme
3. International Union for Conservation of Nature
4. WWF
5. Greenpeace
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بینالمللی و کشورهای ساحلی صورت گرفته است،
اما در عرصه عمل ،نتیجه چشمگیری به همراه
نداشته و بیشتر در حد توافقها و نشستها باقی
مانده است .این معاهدات از ضمانت اجرایی الزم،
محکم و نظاممندی برخوردار نیستند ،از این رو در
مرحله اجرا ،با بالتکلیفی یا عدم توجه الزم نسبت به
آن روبهرو هستیم .ارجحیت مسائل اقتصادی نسبت
به مسائل زیستمحیطی ،اولویت مسائل امنیتی و
نظامی ،موازنه قدرتهای سیاسی و از همه مهمتر
تأکید صرف بر حلوفصل مسائل زیستمحیطی با
تکیه بر دستگاه دیپلماسی دولتها ،ازجمله عوامل
مهم در عدم توفیق فعالیتهای انجام شده است.
رابطه همگرايي و محيط زيست ابتدا در قالب
مفهوم «همگرايي براي محيط زيست» آغاز شد
که هدف آن ،مرتفع شدن مسائل زيستمحيطي به
عنوان بخش مهمي از محصول و دستاورد موضوع
همگرايي است؛ اما با گذشت زمان و با تشديد و
جدي شدن مخاطرات زيستمحيطي و عدم تأثير
همگراييهاي صورتگرفته در روند روبهرشد اين
مخاطرهها از يکسو و ظهور و فروغ محيط زيستگرايي
ازسويديگر ،همگرايي بر اساس ايدهاي از مفهوم
«محيط زيست براي محيط زيست» شکل گرفت.
هدف نهايي اين نوع همگرايي ،صرفاً پيشگيري و
مقابله با مسائل و مخاطرات زيستمحيطي است.
بهعبارت ديگر ،برطرف کردن مسائل زيستمحيطي
را هم به عنوان فرايند و هم به عنوان نتيجه و
محصول آن مدنظر دارد .بر اين اساس ،پژوهش
حاضر قصد دارد تا با عبور از قالبهاي مفهومي
موجود و بازانديشي در نگاهها ،روشها و فعاليتهاي
گذشته ،مفهوم «محيط زيست براي همگرايي» را
مطرح کند .از اين رو ،موضوع زيستمحيطي درياي
کاسپين را به عنوان فرايند ايجاد همگرايي مدنظر
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قرار ميدهد که پايهاي براي حلوفصل مناقشات
منطقهاي ،ايجاد همگرايي زيستمحيطي و با
گسترش آن ،دستيابي به همگرايي منطقهاي خواهد
شد؛ بدينمعنا که از گزارههايي چون همگرايي و
واگرايي ،امنيتيکردن و امنيتيزدايي ،تقليل و کاهش
تعلقات قومي و ملي و تأکيد بر سازمانها و مناسبات
زيستمحيطي منطقهاي و بينالمللي و تعيين نقش
جامعه ،کنشگران ،سازمانهاي مردمنهاد ،نهادهاي
علمي و آموزشي و ديگر نهادهاي اجتماعي بهره
خواهد گرفت .هدف از انجام اين پژوهش ،تأکيد بر
نقش کليدي جوامع و مسائل زيستمحيطي درياي
کاسپين در ايجاد همگرايي پايدار ،صلح مثبت و
تعميق دموکراسي است .بدينمنظور با بهرهگيري
از رهيافتي مرکب از نظريه نوکارکردگرايي و مکتب
کپنهاگ ،کاربست روش توصيفي ـ تحليلي و استفاده
از منابع کتابخانهاي اسنادي ،به شرح و بسط موارد
مطرح شده خواهد پرداخت.

 .1ادبيات موضوع
در بررسي پژوهشهاي انجام شده،
) Manning (2000از منظر اخالق زيستمحيطي،
همگرايي نظريات زيستمحيطي را عملي ميدانند.
زین العابدین ،یحییپور ،شیرزاد ( ،)2009همکاري
فعال کشورهاي ساحلي در دستيابي به همگرايي
ژئوپليتيک را کليد غلبه بر مسائل زيستمحيطي
درياي کاسپين ميدانند و ابراز اميدواري کردهاند
تا عوامل بروز مخاطرات زيستمحيطي و اثرگذار بر
ژئوپليتيک منطقه ،به نفع حفاظت از محيط زيست
ناديده گرفته شود Frappi & Garibov (2014) .با
اشاره به مناقشات رژيم حقوقي و اهميت ژئوپلتيکي،
ژئواستراتژيکي و ژئواکونوميکي درياي کاسپين براي
کشورهاي ساحلي ،همسايگان و قدرتهاي جهاني،
راهحل رفع نگرانيها را در همکاري همه کشورهاي
& Minteer

ساحلي با اقدام مشترک و هماهنگ دولتهاي
آنها دانستهاند .در پژوهشي ديگر طیبی ،موسوی
و پورهاشمی ( )2017تنها راه مقابله با مشکالت
زيستمحيطي را همگرايي و همکاري بينالمللي
دانسته و ديپلماسي زيستمحيطي را مؤثرترين راه
تعامل ميان کشورها و جوامع و نيز راهبردي براي
حفاظت از محيط زيست جهاني و توسعه پايدار
قلمداد کردهاندNejat, Hermidas Bavand & .
) Farshchi (2018ضمن آنکه تسريع در دستيابي
به رژيم حقوقي کاسپين را عاملي تعيينکننده در
کاهش مشکالت زيستمحيطي قلمداد کردهاند،
از منظر اصول حقوق بينالملل و موافقتنامههاي
منطقهاي و بينالمللي ،مسئوليت حفاظت از محيط
زيست درياي کاسپين را وظيفه مشترک تمامي
کشورهاي ساحلي ،در قالب همکاري منطقهاي
دانستهاند .نقیزاده ،فرشچی ،کریمی و میرعباسی
( )2018همکاري و همگرايي کشورهاي ساحلي
کاسپين را عامل اصلي حفاظت از محيط زيست اين
دريا دانسته و بر لزوم ايجاد شوراي همکاري منطقهاي
براي دستيابي به امنيت پايدار تأکيد کردهاند Mee� .
) na (2019ذخاير فراوان نفت و گاز درياي کاسپين و
هجوم شرکتهاي ملي و بينالمللي استخراج و انتقال
انرژيها و قدرتهاي بزرگ به منطقه را عامل اصلي
آلودگي و آسيب غيرقابل بازگشت زيستمحيطي
معرفي کرده که رفع و بهبود آن مستلزم اقدامات
چندجانبه است .احمديپور ،قادريحاجت ،مالحسيني
اردکاني و رحيمي ( )1390وزن نيروهاي واگرا در
منطقه آسياي مرکزي و کاسپين را بهمراتب بيش
از نيروهاي همگرا دانستهاند که بيانگر مشکل بودن
دستيابي به همگرايي در اين منطقه است .سليمانپور
و مواليي ( )1391کشورهاي آسيايي را از منابع
و انگيزههاي کافي براي تمهيد مقدمات همگرايي
قارهاي پايدار از رهگذر تجربههاي منطقهگراييهاي
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مختلف درآسيا واجد شرايط اعالم کردهاند .کوالئي
و عليزاده ( )1395حلوفصل مسائل زيستمحيطي
درياي کاسپين را در عملياتي کردن مواد کنوانسيون
تهران و پروتکلهاي الحاقي آن ،تصويب برنامههاي
منطقهاي در قالب پروتکلهاي الحاقي و برقراري
حکمراني خوب و يکپارچه دولتهاي ساحلي با
تأکيد بر نقش نيروهاي مؤثر مختلف اعم از دولتي
و غيردولتي در سطوح محلي ،ملي و بينالمللي
دانستهاند .هدايتي شهيداني ( )1395بهرهگيري از
ديپلماسي هوشمند در حل مسائل درياي کاسپين
را مفيد دانسته و بر اين باور است که بايد از بحران
بهمثابه تعاملي راهبردي بهره جست؛ از اين رو
بازيگران کاسپين را به نگاه مثبت نسبت به آينده
تعامالت ،تقويت گرايشهاي همگرايانه و منافع
همسو در قالب ساماندهي نهادهاي منطقهاي
سفارش کرده است .كريميپور ،متقي ،اميراحمديان
و محمدجاني ( )1396مداخالت قدرتهاي بزرگ
در منطقه کاسپين را عامل اصلي در عدم دستيابي
به همگرايي منطقهاي عنوان کرده و گسترش
بخشي اقتصادي در صنعت حملونقل،
همکاريهايِ
ِ
بهويژه حملونقل ريلي و سرايت آن به ساير حوزهها
را اولويت نخست و همکاريهاي زيستمحيطي را
اولويت بعدي راهکار برونرفت از اين وضعيت معرفي
کردهاند.
اگرچه اغلب پژوهشهاي انجام شده به موارد
مهمي اشاره دارند ،اما در نتايج خود ،پاسخهاي
روشن و جديدي ارائه نکرده و تنها به ابراز اميدواري
يا سفارش به ادامه تالشهاي گذشته اکتفا کردهاند.
برخي ديگر نيز يا تکبعدي به موضوع نگريسته
يا بهبود شرايط را مستلزم دستيابي به همگرايي
و حلوفصل رژيم حقوقي اين دريا دانستهاند؛ اما
هيچيک به اين پرسش پاسخ ندادهاند که با توجه
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به فعاليتهاي فراواني که در راستاي برونرفت از
مخاطرات زيستمحيطي به صورت اعم و در رابطه با
درياي کاسپين به صورت اخص صورت گرفته است،
چرا در وادي عمل شاهد بهبود وضعيت محيط
زيست نبودهايم؟ و چرا ميزان تخريبها همواره
بيش از پيشگيري و ترميم است؟ اين پژوهش بر
خالف ساير پژوهشها که موضوع محيط زيست
را متغيري وابسته يا محصول همکاري و همگرايي
در ساير زمينهها ميدانند ،به آن در رديف متغيري
مستقل توجه ميکند تا از رهگذر همکاري براي
رفع نگرانيها و کاهش آسيبهاي زيستمحيطي،
همکاريها بتوانند به ساير حوزههاي ديگر نيز
سرايت کنند؛ در همين چارچوب ضمن تمرکز بر
جامعه به جاي حکومت ،حلوفصل مسائل را به
وسيله جامعهپذيري زيستمحيطي و از رهگذر
تقويت فعاليتهاي نهادهاي مدني در سطوح ملي
و فراملي در راستاي افزايش سواد زيستمحيطي
امکانپذير ميکند.
پرسش و فرضيه

پيشگيري و مقابله با مخاطرات زيستمحيطي
درياي کاسپين چگونه ميتواند به همگرايي
منطقهاي منجر شود؟
با توجه به اينکه حفاظت از محيط زيست در
زمره منافع مشترک جهاني بهحساب ميآيد ،ايجاد
همگرايي بر پايه آن از دوام بيشتر و شکنندگي
کمتري نسبت به ساير امور بهويژه امور اقتصادي که
هر لحظه در معرض تغيير منافع قرار دارند ،برخوردار
است؛ از اين رو ،با پيشگيري و مقابله با مخاطرات
زيستمحيطي درياي کاسپين و ايجاد همگرايي
زيستمحيطي کشورهاي ساحلي و گسترش و
سرريز آن به ديگر حوزهها ميتوان به همگرايي
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پیدا میکند ،از دادن امتیاز متقابل منصرف کرده و
به تضعیف همگرایی بینجامد ).(Nye, 1971: 65-66

منطقهاي پايدار دست يافت.

 .2روششناسي پژوهش
همگرایی در چارچوب نظریه «نوکارکردگرایی،»6
ملهم از نظریات کارکردگرایی ،7فدرالیستی 8و
ارتباطات 9است .ارنست هاس اصلیترین متفکر این
نظریه ،همگرایی را فرایند تغییر وفاداری ،انتظارات
و فعالیتهای سیاسی بازیگران سیاسی کشورها
به سمت مرکزیت جدیدی میداند که به موجب
آن ،خواستار مرجعیت همگرایی بر دولتهای ملی
هستند .نتیجه نهایی این فرایند ،جامعه سیاسی
جدیدی است که بر فراز جوامع ملی موجود قرار
میگیرد ) .(Hass, 1961; Haas, 1958: 16هاس
اقتصاد و سیاست را به صورت کامل از یکدیگر جدا
نمیداند و بر وابستگی ابعاد مختلف حیات اقتصادی
تأکید میکند .او به جای استفاده از اصطالح ریشه
دواندن در اندیشه دیوید میترانی ،از سرریز شدن
بهره میگیرد .بدینمعنا که همکاری یا بروز مشکل
از بخشی به بخش دیگر سرریز میشود و ممکن
است به ایجاد یا اختالل همکاری در بخشهای دیگر
منجر شود .از این منظر هر اقدامی برای همکاری
در یک بخش ،مستلزم همکاری در بخشهای دیگر
است )(Cini, 2003: 81; Haas, 1958: 291-300؛
اما جوزف نای سرریز شدن را الزاماً در راستای
مثبت نمیداند و معتقد است که برخی شکستها
و تجربیات منفی میتوانند به عاملی برای تبدیل
تسری به حالت منفی شوند؛ بنابراین ،افزایش
مبادالت الزاماً به افزایش همگرایی منجر نمیشود،
بلکه ممکن است بازیگری را که وضع مطلوبتری
6. Neofunctionalism
7. Functionalism
8. Federation
9. Cybernetics

هاس با رد ادعاي کارکردگرايان که همگرايي
اقتصادي را ناگزير به اتحاد سياسي ميدانند ،تنها
استراتژي ممکن براي ايجاد اتحاد سياسي را تالش
در راستاي همکاريهاي فني و اقتصادي ميداند .در
جامعه صنعتي تکثرگراي امروز که گروهها در تالش
براي تأمين منافع خود هستند ،نخبگان از مهمترين
بازيگران اين عرصه به شمار ميروند .نخبگان با
تشويق و اقناع گروهها به اينکه در سطح فراملي بهتر
ميتوانند منافع خود را تأمين کنند ،به شکلگيري
گروههاي ذينفع فراملي کمک ميکنند .بدينمنظور،
گروههاي غيردولتي ذينفع با حمايت حکومتها
فرايند همگرايي را آغاز ميکنند که با توسعه آن،
رفتهرفته همکاريهاي ملي جاي خود را به بازيگران
فراملي و بينالمللي ميدهد و درنهايت به جامعهاي
سياسي ميانجامد ).(Haas, 1970: 607-646
همگرايي با انگيزه ايجاد آن شناخته ميشود.
انگيزه نهايي همگرايي و اجتماعسازي از مالحظات
ژئوپليتيک نشئت گرفته است؛ چنانکه پيشگيري
از تکرار جنگ ميان قدرتهاي اروپايي ،نقطه
عزيمتي براي ايجاد همگرايي منطقهاي شد .با پيشي
گرفتن اقتصاد بر ديگر جنبههاي زندگي و مسلط
شدن آن بر مناسبات جهاني ،همگرايي به ابزاري
براي دستيابي هرچه بيشتر به ماديات بدل شد،
بهگونهاي که مهمترين يا حداقل اولين انگيزه ايجاد
اغلب همگراييها چيزي جز منافع اقتصادي نيست.
نوکارکردگرايان اگرچه با تحول در انديشههاي
کارکردگرايي ،دامنه ابعاد همگرايي از حوزه اقتصاد
به ديگر حوزهها را گسترش داده و ضمن بهرهگيري
از بازيگران دولتي و غيردولتي در سطح ملي ،به
نقشآفريني بازيگران و نهادهاي فراملي تأکيد
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دارند ،اما اولويت و محوريت فرايند همگرايي خود را
موضوعهاي اقتصادي ميدانند .اين موضوع با تناقضي
آشکار همراه است ،چراکه محوريترين عنصر ايجاد
همگرايي ،دوري از تضادها ،تفاوتها ،اختالف نظرها
و تأکيد و پرداختن به اشتراکات است؛ چيزي که
در رابطه با منافع اقتصادي ،بسته به شرايط زماني
و مکاني دستخوش تغيير است .سايه سنگين تضاد
منافع اقتصادي همواره بر سر همگراييها سنگيني
ميکند که بدينمنظور امروزه بهويژه در مناسبات
بينالمللي با موضوع شکنندگي يا برهم خوردن
همگرايي روبهرو هستيم (سليمانپور و مواليي،
 .)1391نوکارکردگرايي از يکسو با تمرکز و اولويت بر
همگرايي اقتصادي و تسري آن به ديگر ابعاد ،روندي
يکسان و مشابه را براي ديگر موضوعات متصور است
و ازسوي ديگر در بيتوجهي کامل نسبت به گروهها
و نهادهاي فروملي و نقش فعال جامعه در فرايند
همگرايي قرار دارد.
با تغيير مداوم دغدغههاي انساني ،اولويتهاي
جوامع و حکومتها همواره دستخوش دگرگوني
بوده است .در عصر کنوني با قرارگيري بشر در
معرض مخاطرات زيستمحيطي ،موضوع محيط
زيست در کانون توجه جوامع انساني قرار گرفته
است .خطر به معني قرارگيري در وضعيتي
اضطراري و غيرعادي است که پيشگيري و مقابله
با آن به روشهاي سابق و معمول ممکن نيست و
اقداماتي عاجل و همهجانبه را طلب ميکند .باري
بوزان ،اصليترين نظريهپرداز «مکتب کپنهاگ» ،با
فراتر بردن مطالعات امنيتي از روابط نظامي کشورها،
موضوعهاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و محيط
زيست را نيز به حوزه امنيت افزوده است .او راهحل
اين مشکل را امنيتي کردن و امنيتيزدايي موضوعها
با استفاده از بازيگران امنيتي چون رهبران ،دولتها،
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احزاب ،سمنها و نهادهاي فروملي ،ملي و فراملي
و رسانهها ميداند (بوزان .)1379 ،امنيتي کردن و
امنيتيزدايي به معني جابهجايي موضوعها از حوزه
سياست و چانهزني به حوزه امنيت و اضطرار و
عکس آن است که به واسطه آن براي پيشگيري از
موضوعهاي خطير و عاجل ميتوان آنها را در کانون
توجه جوامع و حکومتها قرار داد تا با برطرف شدن
خطر ،بار ديگر از آنها امنيتيزدايي شود (بوزان ،ويور
و ويلد.)1392 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،روشن است که چارچوب
نظري اين پژوهش در ارتباط با بحث همگرايي ،ملهم
از نظريه نوکارکردگرايي است؛ اما بر خالف رويکرد
جريان اصلي کارکردگرايي که مقوله همگرايي را
متأثر از مولفههاي اقتصادي و تسري آن به حوزههاي
ديگر ميداند ،اين پژوهش براي نشان دادن مسير
همگرايي پايدار با يک چرخش ،مبناي همگرايي
را بر بنيادهاي مالحظات زيستمحيطي قرار داده
است که ميتواند به حوزههاي ديگر تسري يابد .در
جستجوي پشتوانههاي تئوريک براي اين چرخش و
تکميل چارچوب نظري پژوهش ،به مکتب کپنهاک
رجوع شده است .در اين چارچوب ،مکتب کپنهاگ
کمک ميکند که مقوله محيط زيست را در رديف
مقولهاي امنيتي مطرح کنيم که غلبه بر مخاطرات
آن ،مستلزم همکاريهاي فراملي است .در فراگرد اين
همکاريها براي نيل به همگرايي منطقهاي است که
ديپلماسي عمومي زيستمحيطي ضرورت مييابد.
ديپلماسي عمومي زيستمحيطي :ديپلماسي
عمومي که در ذيل قدرت نرم تعريف ميشود ،به
معناي توانايي يک کشور در تحت تأثير قرار دادن
افکار عمومي ديگر کشورهاست تا کشور هدف ،منافع
و هنجارهاي خود را بهگونهاي تعريف يا دنبال کند
که با منافع و عالئق کشور مبدأ همخواني داشته
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باشد .بهعبارت ديگر ،مجموعه برنامههايي است که
يک کشور با هدف افزايش ادراک و آشنايي مخاطبان
از جايگاه و ارزش خود ،ايجاد ديد مثبت نسبت به
سياست خارجي خود و جلب نظر و جذب مخاطبان
به مسائل کشور خود را به وسيله انتشار متن ،تصاوير
متحرک ،مبادالت فرهنگي ،راديو ،تلويزيون يا
اينترنت اعمال ميکن د �(Cull, 2010; Public Diplo
).macy Alumni Association, 2008
بر خالف ديپلماسي رسمي که اخبار و اطالعات
سري ،طرحها و مسائل آن به رفتار و سياستهاي
آن ّ
دولتها محدود و تنها در سطح دولتها در جريان
است ،ديپلماسي عمومي ،رفتار و نگرش عموم افراد
را مدنظر داشته و به صورت شفاف و گسترده بر
گستره وسيعي از مخاطبان اعمال ميشود .روند
عملکرد ديپلماسي عمومي بر مديريت پيام ،برقراري
ارتباط راهبردي و تثبيت روابط پايدار است(Wolf Jr
.)& Rosen, 2004: 4
درعينحال ،ديپلماسي عمومي نيز همانند
ديپلماسي رسمي در خدمت اقتدار و منافع ملي يک
کشور است ،اما ديپلماسي عمومي زيستمحيطي
به دليل ويژگي عام و همهگير بودن آن بر منافع
جمعي تمامي کشورهاي جهان استوار است .با
ترکيب ديپلماسي عمومي و محيط زيست ،جامعه
هدف نه تنها دربرگيرنده افکار عمومي ساير کشورها
خواهد شد ،بلکه افکار عمومي جامعه کشور مبدأ
را نيز شامل ميشود .از اين رو ديپلماسي عمومي
زيستمحيطي به عنوان شيوهاي مشترک ميتواند
به روابط برد ـ برد همه کشورها و عاملي براي ايجاد
همگرايي همهجانبه و پايدار منجر شود.

 .3يافتههاي پژوهش
معضلهاي زيستمحيطي کاسپين

پهنه درياي کاسپين از ديرباز تاکنون پذيراي
جوامع بشري و انسانهاي بسياري در سواحل خود
بوده که مايحتاج زندگي آنان را تأمين کرده است .با
افزايش بيرويه نرخ جمعيت ،توسعه صنعت ،پيشرفت
تکنولوژي و کشف ذخاير زيرزميني ،فعاليتهاي
انساني از سرعتي باال برخوردار شده است.
توانمندي انسان از يکسو و در نظر نگرفتن مصالح
زيستمحيطي ازسويديگر ،آسيب و فرسايشهايي
بيش از توان اکولوژيک براي اکوسيستم طبيعي اين
دريا به همراه داشته است .دخالتهاي شتابزده
انساني با تغيير کاربري اراضي ،ساختوسازهاي
بيرويه ساحلي ،توسعه روزافزون فعاليتهاي اکتشافي
و استخراج منابع فسيلي بدون در نظر گرفتن مصالح
زيستمحيطي (سازمان بنادر و دريانوردي،)1391 ،
صيد بيرويه آبزيان و تخريب و آلوده کردن مناطق
تخمريزي ماهيان بهويژه ماهيان خاويار (شيخ تبار
و معينيكوچكسرائي ،)1396 ،اختالل در زنجيره
غذايي آبزيان با ورود گونه مهاجم شانهدار ژلهاي
توسط آب توازن کشتيها (شيرمحمدي،)1392 ،
تخليه مستقيم زباله و شيرابه زبالهها ،فاضالبهاي
شهري ،پسابهاي صنعتي (سالمتنيوز )1396 ،و
زهابهاي برآمده از کودها و سموم کشاورزي شهرهاي
ساحلي به درون دريا ) ،(GRID-Arendal, 2012ايجاد
سدهاي عظيم ،دستکاري در بستر و تعرض به حريم
رودها (پوركاظمي ،)1387 ،به همراه گرماي شديد
کره زمين ،تغييرات اقليمي و بيالن منفي تراز سطح
آب حاصل از تبخير زياد که در ساليان اخير نيز با
خطر عملياتي شدن انتقال آب درياي کاسپين به
فالت مرکزي ايران بهويژه دشت سمنان تکميل
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مسائل زیست محیطی کاسپین

دریایی

نوسان سطح آب

آلودگی های نفتی

صید بی رویه و غیر مجاز (به ویژه ماهیان خاویاری)
گونه های مهاجم (شانهدار ژلهای با تغذیه از چرخة غذایی فک کاسپینی و ماهی خاویاری)
احداث سدها و بندها (کاهش دبی رودخانه ها با انحراف ،و برداشت بی رویه)
پروژه های انتقال آب (به قزاقستان و طرح انتقال به دریاچة آرال و فالت مرکزی ایران)
پروژه های اکتشاف نفت و فعالیت های لرزه نگاری (نشت به درون دریا)
اسکله ها ،نفتکش ها و لوله های انتقال نفت و گاز (نشت به درون دریا)
فاضالب و پسماند شهری (محل دپوی زباله ،شیرابه زباله و تخلیه فاضل آب به رودخانه)

آلودگی منابع مستقر در خشکی

فاضالب و پساب تصفیه نشدة صنعتی (ورود فلزات سنگین و )...
پساب کشاورزی (ورود سموم ،آفت کش ها و کودهای شیمیایی)

تصویر  .1معضلهای زیستمحیطی کاسپین

يافته است )( (Chen et al., 2017قمريفتيده،
وحدتينسب و موسوي ،)1394 ،ادامه حيات و
آينده اين اکوسيستم را در هالهاي از ابهام قرار داده
است .اين تهديدها سبب اختالل در وضعيت طبيعي
درياي کاسپين شده و گونههاي ارزشمندي چون
ماهيان خاوياري و فک کاسپين را که تنها پستاندار
اين اکوسيستم است ،در معرض انقراض قرار داده
است (کاستيانوي ،کاساريف و گينزبورگ1390 ،؛
صيادشيرازي( )1398 ،تصوير شماره .)1
همکاری منطقهای و جهانی

نخستین کوشش و همکاریها پیرامون مسالة
زیستمحیطی کاسپین ،به دهة  1960و میان
ایران و شوروی بازمیگردد که با فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی به
پنج کشور پایان یافت (جدول .)1تاریخ فروپاشی
شوروی را میتوان ،سرآغاز تشدید آسیبهای
زیستمحیطی دریای کاسپین قلمداد کرد ،که
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پیامدهای زیستمحیطی ناگواری همچون مشکالت
مدیریتی و ضعف مالی دولتهاي جدید در تامین
منابع مالی حفاظت از محیطزیست ،عدم نظارت
الزم بهمنظور پیشگیری از فعالیتهاي مخرب
زیستمحیطی بهویژه صید بیرویه و غیر قانونی
آبزیان و تخریب باالی محیطزیست درپی افزایش
چشمگیر فعالیتهاي نفتی را درپی داشت (کوالیی
و گودرزی.)188 :1392 ،
پس از فروپاشي شوروي ،فعاليتها و همکاريهاي
زيستمحيطي کشورهاي ساحلي بار ديگر در
10
قالب كميسيون منابع زنده کاسپين ()CITES
 1371/1992از سر گرفته شد ،با برنامه محيط
زيست کاسپين  1377/1998ادامه يافت و ثمره
آن در عاليترين سطح به تشکيل کنوانسيون
تهران انجاميد (جدول شماره 2؛ جدول شماره 3؛
10. Convention on International Trade in Endangered
Species
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پوركاظمي1387 ،؛ کواليي و عليزاده)22 :1395 ،
(Extraordinary Steering Committee Meeting,
.)2003

کنوانسيون تهران در سال  2003و پس از 8
سال مذاکره ميان دولتهاي ساحلي ،تحت نظارت
و مشارکت برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد
و در چارچوب برنامه محيط زيست کاسپين با هدف
محافظت اين دريا از انواع آاليندهها و بازسازي
محيط زيست آن به امضا رسيد .عمده دغدغههاي
زيستمحيطي اين کنوانسيون با چهار پروتکل
الحاقي پوشش داده شد که به مرور زمان به تکميل
و بهبود آن کمک کرده اس ت (جدول شماره Ne�( )4
.)jat et al., 2018; Tehran Convention, 2003
محيط زيست براي همگرايي

با فروپاشي شوروي و تشديد مخاطرات
زيستمحيطي درياي کاسپين ،مسائل و مشکالت
اين دريا با افزايش چشمگيري همراه شد که به
ايجاد نگراني و اضطراب ميان ساحلنشينان و
نهادهاي بينالمللي انجاميد .با ادامه و تشديد اين
روند ،بهتدريج مسائل زيستمحيطي اين دريا از
حوزه مسائل جاري و عادي خارج شد و به حوزه
امنيت راه يافت که مجموعهاي از اقدامات را به
همراه داشت .شاخصترين اقدام در اين چارچوب،
دستيابي به کنوانسيون تهران است که با گذشت
بيش از سيزده سال از الزماالجرا شدن آن ،دستاورد
چنداني نداشته است .نقدها و نظرهاي انجام شده،
به صورت متفقالقول بر افزايش آلودگيهاي درياي
کاسپين ،عدم برخورد جدي با آلودگيها ،ناکارامدي
فعاليتهاي انجام شده ،معطل ماندن کنوانسيون و
پروتکلهاي الحاقي ،عدم تصويب يا اجرايي شدن
کنوانسيون و پروتکلها از سوي کشورها ،عدم

استقرار دبيرخانه کنوانسيون در جمع کشورهاي
ساحلي ،فقدان دستگاهي نظارتي و عدم ضمانت
اجرايي الزم تأکيد کردهاند؛ اما هر يک تنها به ابعادي
از موضوع نگريسته و به فراخور آن ،راهکارهايي
پيشنهاد کردهاند .برخي با تکيه بر مباحث حقوقي،
بر نقص مفاد و مواد قانوني اشاره دارند و کليد رفع
مشکالت را تعيين رژيم حقوقي عنوان ميکنند.
در مقابل ،گروه ديگري با اشاره به عضويت همه
کشورهاي ساحلي (بهجز ترکمنستان) در کنوانسيون
ارزيابي آثار زيستمحيطي ( 11)Espooمعتقدند که
با قوانين موجود نيز ميتوان از محيط زيست درياي
کاسپين محافظت کرد و هرچه را هست به داليل و
شرايط سياسي و اقتصادي کشورهاي عضو نسبت
ميدهند .ديدگاه ديگري نيز ريشه شرايط حاضر
را در فقدان همکاريهاي منطقهاي و بين المللي
و عملکرد ضعيف دستگاه ديپلماسي ميداند .عدهاي
هم از اولويت نداشتن مسائل زيستمحيطي در نزد
کشورهاي ساحلي و فقدان عزم جدي آنها در برخورد
با مشکالت سخن گفتهاند )(Nejat et al., 2018
(شکراني1393 ،؛ جعفرزاده ايمنآبادي1395 ،؛
فريادي1396 ،؛ محمدي1396 ،؛ فروزان1397 ،؛
شاعري1398 ،؛ ايجادي و کرمي1398 ،؛ رضيان،
1398؛ کالنتري1398 ،؛ الهيجانزاده.)1398 ،
اگرچه تعيين رژيم حقوقي ممکن است تأثيري بر
کاهش برخي آلودگيها داشته باشد ،اما بعيد به نظر
ميرسد تغييري در روند کلي و روبهرشد آاليندهها
ايجاد کند .بر خالف ديدگاه بسياري از صاحبنظران
که با نگاهي تکبعدي ،کليد حل اين مسائل را در
البهالي مفاد و بندهاي حقوقي اين کنوانسيون و
پروتکلهاي الحاقي آن دنبال ميکنند يا گروه
ديگري که صرفاً بر فعاليتها و عملکرد دستگاه
11. Espoo Convention
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جدول  .1همکاریهای کاسپین پیش از فروپاشی
عنوان همکاری

تاریخ

تفاهمنامه

1972 / 1351

موافقتنامه

موضوع

1971 / 1349

همکاري علمی و فنی

توافقنامه

1973 / 1352

ایجاد کار گروه دایمی

تفاهمنامه

1983 / 1362

تفاهمی دیگر جهت کار گروه دایمی

کمیسیون فنی دائمی

1988 / 1369

مبادلهی اطالعات ،اسناد فنی ،گروههاي علمی و کارشناسی

ي شیالتی ،بازسازي ذخایر ،مقابله با صید قاچاق و کنترل
ن سطح آب ،همکار 
نوسا 
فعالیتهاي صیادي

ديپلماسي و حاکميتي تمرکز دارند ،ريشه اين
موضوع را ابتدا بايد در تضاد منافع اقتصادي ناپايدار
با مصالح زيستمحيطي و امنيت انساني جستوجو
کرد و سپس به ارائه راهکارهايي همهجانبه ،عملي و
واقعگرايانه پرداخت.
اگرچه کنوانسيون تهران در قالب کنوانسيوني
زيستمحيطي تشکيل يافت ،اما همه نگاهها و
حساسيتها معطوف به تعيين رژيم حقوقي است.
تعيين رژيم حقوقي درياي کاسپين ،اسم رمزي

تصویر  .2روند افزایش میزان تولید  CO2جهانی
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است که تاريخ مطرح شدن آن با پيدايش و اکتشاف
نفت مرتبط است .هرچند بازيگران ساحلي بهظاهر
نسبت به سهم خود از درياي کاسپين اختالف
نظر دارند ،اما جدال واقعي بر سر تقسيم بستر و
زيربستر است؛ بنابراين محيط زيست در کنوانسيوني
که تحت مفهوم محيط زيست براي محيط زيست
پيريزي شده است ،در حاشيه مسائل اقتصادي قرار
ميگيرد .نتايج حاصل از بررسي کنوانسيون رامسر و
توافق پاريس نيز مؤيد همين نظر است .گزارشهاي
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تصویر  .3روند افزایش گرمایش جهانی

منتشرشده حاکي از افزايش توليد گاز دياکسيدکربن
(تصوير شماره  ،(GOSAT & NIES, 2019) )2گرمتر
شدن کره زمين (تصوير شماره )2020 ,NASA( )3
و تسريع خشک شدن تاالبهاي جهان از سال
 2000به اينسو بوده است (;Davidson, 2014
.)Ramsar Convention on Wetlands, 2018
طبق گزارش سازمان ملل ،افزايش توليد
ناخالص ملي کشورها ،ارتباط مستقيمي با افزايش
دياکسيدکربن جهاني داشته است (سازمان ملل
متحد .)1397 ،تنها کافي است به پاسخ ترامپ در

رابطه با چرايي خروج آمريکا از توافق پاريس دقت
شود .او گفته است که «توافق پاريس ميتواند سه
تريليون دالر از توليد ناخالص ملي آمريکا را کم
کند و به قيمت از دست رفتن ششونيم ميليون
شغل تمام شود» (ترامپ .)1397 ،بررسي ليست
توليدکنندگان دياکسيدکربن جهان نيز مؤيد آن
است که کشورهاي چين ،آمريکا و هند که بزرگترين
اقتصادهاي جهان هستند ،با اختالف در جايگاه اول
تا سوم قرار دارند و روسيه ،ژاپن و آلمان ردههاي بعد
را به خود اختصاص دادهاند .بر اساس همين آمار،

جدول  .2كميسيون منابع زندة کاسپین (1992/1371 )CITES
اعضا

 کشورهاي ساحلی(ایران از سال 2001
 1380/ملحق شد)

اهداف

 هماهنگي و همكاري در حفاظتو بهرهبرداري پايدار از منابع زنده
 همكاريهاي علمي و تبادلاطالعات
 ارزيابي مشترك ذخايرتاسماهيان
 تنظيم مقررات صيد :حد مجاز،سهمي ه و صادرات ذخاير مشترك

عملکرد

مشكالت

 علی رغم تصويب مقررات شديد مبارزه باتجارت غيرمجاز ماهي خاويار ،بهبودي در
 بهبودكنترل مرزهايوضع ذخاير آن ایجاد نشد
بينالمللي و تجارت جهاني
  20تا  30درصد کاهش  -تداوم صيد غيرمجاز و عدم نظارت الزم ديد بسته ،دخالت سياستمداران وصيد تاسماهيان
نپذيرفتن تجرب ة سازمانهاي بينالمللي
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تصویر  .4کشورهای برتر تولیدکننده  CO2جهانی

ايران و عربستان نيز که توليد کنندگان بزرگ نفت
دنيا هستند ،در ردههاي هفتم و نهم حضور دارند
(تصوير شماره .(Global Carbon Atlas, 2018) )4
اين در حالي است که  70درصد گازهاي گلخانهاي
جهان را تنها صد شرکت توليد ميکنند که ردپاي

212

بيش از نيمي از آنها تنها مربوط به 25شرکت
خصوصي و دولتي است که اغلب توليدکنندگان
سوختهاي فسيلي هستند ).(Griffin, 2017
بنابراین کنوانسیون تهران به دلیل تضاد منافع
بهویژه در امور اقتصادی ،اولویت منافع اقتصادی و
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جدول .3برنامة محیطزیست کاسپین (.1998/1377 )CEP
اعضا

عملکرد

اهداف

مشكالت

 ضعف سازمانهاي محيطزيستي کشورهاي ساحلی ایجاد ساختار مدیریتی جهت اجرای عدم هماهنگي سازمانها و واحدها پیشگیری از وخیمتر اتحادیة اروپابرنامههاي ملی و فرا ملی
 رقابت و تعدد اولويتهاي سياستهاي برنامة محيطزيست شدن شرایط زیستمحیطی کمک مالی توسط تسهیالت جهانیعمومي
کاسپین
سازمان ملل متحد
محيطزيستGEF
 اجراي ضعيف مديريت ماهيگيري و ترویج فرهنگ توسعةUNDP
 پيگيري و به ثمر نشاندنتوسعة پايدار جوامع ساحلي و مقابله با
پایدار
 صندوق جهاني«كنوانسيون تهران»
صيد غيرمجاز
محيطزيست UNEP

امنیتی بر محیط زیست ،بیاعتمادی حاصل از هراس
کشورهای آذربایجان و ترکمنستان نسبت به قدرت
جهانی روسیه و قدرت منطقهای ایران ،تضاد منافع
و رویارویی کشورهای تازهاستقاللیافته ترکمنستان
و آذربایجان بر سر رژیم حقوقی به خاطر منابع
ن تنها به
فسیلی موجود در مرز مشترک و تمرکز آ 
دستگاه دیپلماسی دولتها و سازمانهای بینالمللی،
دستاورد چندانی برای عرصه زیستمحیطی به

همراه نداشته است .آنچه در تمامی راهکارهای
ارائهشده و فعالیتهای انجام شده مشهود است،
غفلت از نقش و جایگاه کلیدی جامعه و گروهها
و تشکلها ،تکبعدینگری به موضوع و تمرکز به
دستگاههای حاکمیتی ،دیپلماسی رسمی ،نهادهای
بینالمللی و موارد حقوقی در روند دستیابی به
توافقات ،معاهدات و همکاریهای بینالمللی است.
اگرچه در برخی موارد به گروهها و تشکلها و

جدول4ـ کنوانسیون تهران 2003 / 1382
اعضا

اهداف

عملکرد

مشكالت

 پیگیری موارد عدم بهبود وضع منابع زند ه پروتکل آمادگی ،واکنش واضطراری
همکاري منطقهاي در مبارزه با سوانح  -عدم تصویب بهموقع پروتوکلها در کشورها
 پیش گیری،تمرکز بر مقابله با آلودگیها ،نه پیش گیری
آلودگیهای نفتی (آکتائو)2011 ،
کاهش و کنترل
 کشورهاي ساحلیو کنترل
 پروتکل حفاظت از دریاي کاسپینآلودگی و بازسازي
 برنامهیدر برابر آلودگیهاي ناشی از منابع و  -عدم ضمانت اجرایی و محول کردن حفاظت
مدیریت مناطق
محيطزيست سازمان
فعالیتهاي مستقر در خشکی (مسکو،
از محیطزیست به اقدامات ملی اعضا
ساحلی و نوسان
ملل متحد UNDP
)2012
 عدم ساز و کار الزامآور در ارایة گزارشسطح آب
 برنامهی پروتکل حفاظت از تنوع زیستیموعدی از اقدامات اعضا
محیطزیست کاسپین  -پیش گیری ،کنترل
(عشقآباد)2014 ،
 عدم هدفگذاری و تعیین حد نصابCEP
و از بین بردن گونة
 پروتکل ارزیابی اثراتحفاظت و بهرهبرداری از منابع
مهاجم
زیستمحیطی فرامرزي (مسکو،
 بیتوجهی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی حفاظت ،نگهداری)2012
حفاظت از دریا
و احیای منابع زنده
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جدول  .5برنامة پیشنهادی

214

کوتاهمدت

برپایی ستاد فعالیتهای علمی و بینالمللی کاسپین.
برپایی فرماندهی رسانههای کاسپین در مقر ستاد.
تشکیل و استقرار دفتر نمایندگی سمنهای کاسپین در مقر ستاد.
تحکیم ارتباط و فعالیتها با کشورهای ساحلی و پرهیز از فعالیتهای واگرایانه در چارچوب دیپلماسی رسمی و فراهم آوردن شرایط
الزم جهت برقراری ستاد در دیگر کشورها جهت ایجاد شبکة ستادها ،در راستای اعمال دیپلماسی علمی و دیپلماسی عمومی
زیستمحیطی.
ادامة روند کنوانسیون تهران ،با تالش در راستای کاهش مخاطرات و آلودگیها و تقویت همکاریها.

میانمدت

برگزاری نشستها ،کنگرهها و همایشهای علمی ساالة ستادهای کشورها با مشارکت و همکاری سایر دانشگاههای ساحلی و
موسسهها و بنیادهای علمی و عملی کاسپین.
برگزاری دورهها ،کنگرهها و همایشهای علمی ساالنهی شبکة ستادها ،بهصورت دورهای در مراکز مختلف دانشگاههای ساحلی،
در راستای ایجاد خوراک و تولید محتوای علمی در هر کشور برای نهادها بهویژه نهادهای آموزشی ،نهادهای دینی و سمنها.
برگزاری دورهها ،نشستها ،سمینارها وهمایشهای علمی و آموزشی ،جهت نهادهای مختلف اجتماعی ،بهخصوص نهادهای
آموزشی.
تشکیل کارگروههای شبکة سمنها در راستای ارتباط بیشتر با بدنة اجتماعی و جامعهپذیری مسائل کاسپین.
توسعه گسترهی موضوع فعالیتهای ستاد به دیگر زمینههای علمی و تشکیل کمیتههای مختلف علمی در ستادها.
بهرهگیری از دانشجویان مستعد در راستای تامین نیروی انسانی ،کارورزی و پرورش و تربیت نیروهای مستعد جهت ورود ب ه بازار
کار ،در بخشها ،دستگاهها و ارگانهای مختلف ،در هر یک از کشورهای عضو.
تسهیل و کمک در برقراری و تداوم ارتباط ستاد با سازمانها ،نهادها و سمنهای بینالمللی.
فراهم آوردن زمینههای الزم و تسهیل شرایط جهت تشکیل شبکة رسانههای کاسپین در راستای اعمال دیپلماسی عمومی
زیستمحیطی.
تسهیل و آمادهسازی زمینههای شکلگیری شبکة سمنهای کاسپین با برقراری نشستها و همایشهای ساالنه و انجام
فعالیتهای مشترک اجتماعی ،فعالین در کشورهای سایر اعضا ،در راستای اعمال دیپلماسی عمومی زیستمحیطی.
برقراری دورهها و نشستهای علمی برای مدیران و کارمندان ،در راستای جامعهپذیری مسائل کاسپین و ارتقاء سطح سواد
زیستمحیطی نیروهای اجرایی و سیاسی.

بلندمدت

شرح برنامه

توسعة شبکة ستادهای علمی و بینالمللی بهکشورهای حوزة آبریز( ارمنستان و گرجستان) و سپس به دیگر کشورهای همسایة
کشورهای ساحلی ،با اولویت قرابتهای فرهنگی و اجتماعی.
تبادل دانشجو ابتدا با محوریت مسائل علمی دریای کاسپین و در دیگر زمینهها میان دانشگاههای عضو.
تبادل اساتید و نیروهای علمی بهصورت دایم و دورههای چند ساله.
تبادل دانشجویان فعال در ستادهای علمی با ستادهای سایر اعضا ،بهعنوان سفرای علمی.
تکمیل پروژهی همگرایی با ایجاد سازمان منطقهای به محوریت مسائل زیستمحیطی.
توسعة ابعاد و کشورهای عضو ،تحت نظر سازمان منطقهای( .از بعد محیطزیست به فرهنگی ،اجتماعی ،امنیتی و در مرحله آخر
اقتصادی)
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تصویر  .5سرریز همگرایی به دیگر کشورها

نهادهای اجتماعی نیز اشاره شده است ،اما بیشتر به
لحاظ شکلی مطرح شده و برنامه مشخصی در رابطه
با چگونگی اعمال و اجرایی کردن آنها ارائه نشده
است .در روند مواجهه با مخاطرات زیستمحیطی،
ابتدا از منظر «همگرایی برای محیط زیست»،
جو
حلوفصل مسائل زیستمحیطی که یکی از نتای 
دستاوردهای موضوع همگرایی است ،مطرح شد .اما
رفتهرفته ،به واسطه تشدید و امنیتی شدن مسائل
زیستمحیطی ،از منظر «محیط زیست برای محیط
زیست» فعالیتهایی صورت گرفت که این فعالیتها
نیز چنانکه گفته شد ،نتیجه مطلوبی دربرنداشت.
از این رو تنها بدیل شیوههای پیشین ،بهرهگیری
از مفهوم «محیط زیست برای همگرایی» است که
حلوفصل مسائل زیستمحیطی دریای کاسپین را

ن ه به عنوان نتیجه و دستاورد ،بلکه به عنوان فرایند
دستیابی به همگرایی و سرریز آن به دیگر حوزهها
تا ایجاد همگرایی همهجانبه منطقهای مدنظر دارد.
بدینمنظور ،ابتداباید رفع معضل زیستمحیطی
کاسپین را از حاشیه به متن آورد و محور اصلی
توگوها و نشستها قرار داد که این موضوع
گف 
نیز نیازمند امنیتی کردن مخاطرات زیستمحیطی
کاسپین در میان جوامع ،حکومتها و سازمانها
در چارچوب نظریه مکتب کپنهاگ است تا به
واسطه خطیر و حیاتی نشان دادن آن ،مسائل
زیستمحیطی به اولویت نخست جوامع و حکومتها
تبدیل شود .در این چارچوب ،جامعهپذیری موضوع
در روند ایجاد همگرایی ،در دستور کار دستگاههای
دیپلماسی کشورها و سازمانهای بینالمللی اهمیت

215

بهار  . 1399دوره  . 10شماره 34

تصویر  .6سرریز همگرایی به دیگر ابعاد

مییابد؛ از این رو الزم است تا به جای تکیه صرف
بر دیپلماسی سنتی یا دیپلماسی زیستمحیطی،
به دیپلماسی عمومی زیستمحیطی توجه شود.
موضوعی که نیازمند برنامهای همهجانبه با اجرای
مداوم در بازه زمانی بلندمدت است تا بهتدریج محیط
زیست به جایگاه اصلی خود در جامعه دست یابد.
جامعهپذیر کردن مخاطرات زیستمحیطی کاسپین
ضمن ارتقاء جایگاه آن در جامعه و حکومت ،به دلیل
ایجاد ذهنیت مشترک میان جامعه و حاکمان ،به
طور طبیعی رعایت مصالح آن را توسط حکومتها
و دستگاههای دیپلماسی کشورها فراهم میآورد .در
غیر اینصورت ،بدیهی است که افکار عمومی که
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مهمترین و مؤثرترین دستگاه نظارتی است میتواند
حکومتها را به رعایت آن و عبور از منافع اقتصادی
آسیبزای محیط زیست ابتدا تشویق و ترغیب و در
صورت تمرد وادار و ملزمسازد.
دیپلماسی عمومی زیستمحیطی یا جامعهپذیرکردن
موضوع مورد مطالعه ،از رهگذر همکاری با نهادهای
علمی و آموزشی ،رسانهها ،سازمانهای مردمنهاد در
سطوح ملی و بینالمللی ،گروهها و نهادهای دینی و
دیگر گروهها و نهادهای اجتماعی ،احزاب ،دولتها و
سازمانهای منطقهای و بینالمللی امکانپذیر است.
برایناساس ،مدل پیشنهادی این پژوهش تأکید بر ایجاد
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تصویر  .7مدل ساختار ملی

شبکه علمی-آموزشی است تا با مرجعیت آن ،آموزهها و
خوراک علمی مورد نیاز به وسیله شبکه رسانهای ،شبکه
گروههای مردمنهاد و با همکاری دیگر گروههای مؤثر
اجتماعی همچون احزاب و نهادهای دینی به جامعه
و دولت تزریقشود که در ادامه و در رابطه همافزایی
دولت با جامعه ،جوامع با جوامع و دولتها با دولتها،
رفتهرفته این موضوع نهادینهشود .بهموازات این حرکت
و با ذهنیتی که در حال شکلگیری است ،دستگاه
دیپلماسی دولتهای ساحلی با کمک سازمانهای
بینالمللی و با نظارت گروههای مردمنهاد ملی و
بینالمللی که واسطه جامعه با حکومتها هستند ،قادر

خواهند بود تا ذهنیت ایجادشده در میان کشورها را به
عینیت تبدیل کنند و همگرایی زیستمحیطی و نتایج
عینی حاصل از آن را برای دریای کاسپین و کشورهای
ساحلی آن به ارمغان آورند.
در ادامه این روند و در راستای همگرایی مداوم
زیستمحیطی ،برپایی سازمان منطقهای محیط
زیست کاسپین ،الزم و ضروری به نظر میرسد.
ازآنجاکه حلوفصل مسائل زیستمحیطی کاسپین از
یکسو به کاهش مناقشات اقتصادی و از سوی دیگر
به بازیابی اعتماد و اعتمادسازی میان اعضا میانجامد،
گسترش همکاری و تعامل در دیگر ابعاد تا دستیابی
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تصویر  .8مدل ساختار شبکهای

به همگرایی همهجانبه در حوزه کاسپین و آسیای
مرکزی و قفقاز ،دور از ذهن نخواهد بود .بدینمنظور ،با
جذب و دعوت از دیگر کشورهای حوضه آبریز کاسپین
که میتوانند نقش بسزایی در پیشگیری از آلودگیها
و مخاطرات آن داشته باشند ،همگرایی ایجادشده به
گروهی دیگر از کشورها سرریز میشود (تصویر شماره
 .)5همچنین با اضافه کردن ابعاد به موضوع همگرایی،
همگرایی به ابعاد بیشتری سرریز میکند (تصویر
شماره  .)6با ادامه این روند و سرریز همگرایی به دیگر
ابعاد و دیگر کشورها ،به مرور همگرایی از حیث ابعاد،
جامع و کامل خواهد شد و از حیث عضو ،منطقه را
دربر خواهد گرفت .از این رهگذر ،فرایند همگرایی
زیستمحیطی به همگرایی منطقهای تبدیل و تثبیت
خواهد شد( .تصویرهای شماره  7و  .)8کارکرد اجزای
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مدل همگرایی زیستمحیطی به قرار زیر است:
مرحله اول :شبکه ستاد بینالمللی فعالیتهای
علمی کاسپین

این ستاد تنها مرجع رسمی هماهنگی فعالیتهای
علمی ـ آموزشی این دریا در هریک از کشورهای
ساحلی است که برای ایجاد هماهنگی و تبادالت
علمی ـ آموزشی ،به صورت شبکهای با یکدیگر
در ارتباط هستند؛ بنابراین در هر کشور ،یکی از
مراکز دانشگاهی ساحلی با هدف یکپارچهسازی
و مدیریت فعالیتهای علمی و آموزشی به عنوان
مقر تشکیل این ستاد در نظر گرفته خواهد شد که
سایر دانشگاههای ساحلی و مؤسسههای مطالعاتی
که به هر نحو فعالیتی در رابطه با دریای کاسپین

بهار  . 1399دوره  . 10شماره 34

دارند ،برنامهها و فعالیتهای خود را در هماهنگی
با این ستاد قرار خواهند داد .این شبکه وظیفه
دارد تا با تشکیل کارگروهها و برگزاری نشستها و
همایشهای ساالنه دورهای و دیگر فعالیتها علمی
که با مشارکت همه اعضای همپیوند انجام میپذیرد،
به ایجاد خوراک و تولید محتوای علمی الزم برای
دستگاههای دولتی ،رسانهها ،جوامع و سمنها و
نهادهای آموزشی بپردازد .بدیهی است که این
فعالیتها ابتدا با محوریت مسائل زیستمحیطی آغاز
و با تسری به دیگر ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی ،گسترش خواهند یافت.
مرحله دوم :شبکه رسانهای

در راستای اعمال دیپلماسی عمومی
زیستمحیطی ،استقرار مجموعهای از رسانههای
مختلف اعم از ارتباط جمعی ،اجتماعی و غیره در
ستادهای فعالیتهای علمی کاسپین که در ارتباطی
شبکهای با مراکز رسانهای دیگر کشورهای عضو قرار
دارند ،ضرورت مییابد .برایناساس ،شبکه رسانههای
کاسپین ضمن اثرگذاری مستقیم بر جوامع و
دولتها ،رسانههای خارج از شبک ه و گروهها و
نهادهای اجتماعی را نیز تحت پوشش خوراک علمی
تولیدشده توسط ستادهای علمی قرار خواهند داد.
مرحله سوم :شبکه سمنهای کاسپین و سمنهای
بینالمللی

ستادهای بینالمللی فعالیتهای علمی کاسپین
در هر کشور با دعوت از سمنها و گروههای فعال
شهرهای ساحلی ،شرایط ایجاد نمایندگی سمنهای
کاسپین را با نظارت و بدون دخالت مستقیم فراهم
میکنند و مکانی را به عنوان دفتر در مقر آن ستاد
در اختیار این نمایندگیها قرار میدهند .نمایندگی

سمنهای هر کشور ضمن ارتباط مداوم با شبکه
ستادهای علمی و آموزشی ،خود در شبکهای با دیگر
سمنهای عضو قرار خواهند گرفت که به تبادل نظر
علمی و فعالیتهای مشترک عملی در رابطه با مسائل
دریای کاسپین خواهند پرداخت؛ دولتهای ساحلی
و شبکه ستادهای علمی موظفاند تا شرایط الزم را
برای برقراری شبکه سمنهای کاسپین و برگزاری
نشستهای مختلف این گروهها به صورت ساالنه و
حداقل سالی یکبار به صورت دورهای در هر یک از
شهرهای ساحلی پنج کشور تسهیل کنند .همچنین
شبکه رسانههای کاسپین نیز موظف به انتشار اخبار و
فعالیتهای شبکه سمنها هستند .شبکه سمنهای
کاسپین در ارتباط مستمر با سمنهای بینالمللی
خواهد بود که در نشستها ،همایشها و فعالیتهای
خود از این گروهها نیز دعوت به عمل خواهد آورد.
این شبکه عالوه بر تأمین خوراک علمی خود از
ستاد علمی کاسپین و شبکه رسانههای کاسپین،
با فعالیتهای علمی و عملی ،تأثیری عمیق در
جامعهپذیری زیستمحیطی کاسپین خواهند داشت.
مرحله چهارم :نهادهای اجتماعی

احزاب ،نهادهای دینی و مدارس همانند پلی
ارتباطی میان نهادهای علمی ،دولت و جامعه ،با
تأثیرپذیری مستقیم (از ستاد علمی-آموزشی) و
غیرمستقیم (از رسانهها و سمنها) و تأثیرگذاری
بر جامعه و دولت ،به جامعهپذیری و نهادینه کردن
مسائل زیستمحیطی دریای کاسپین در راستای
ارتقاء سواد زیستمحیطی ،کمکهای شایانی
خواهند کرد .برایناساس ،ستادهای بینالمللی
فعالیتهای علمی کاسپین که مرجع فعالیتهای
علمی و آموزشی هستند ،در راستای ارتقاء سواد
زیستمحیطی ،با برگزاری دورهها ،نشستها و
همایشهایی سالیانه برای اعضا مؤثر نهادهای
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اجتماعی ،فرایند جامعهپذیری زیستمحیطی را
تسهیل میکنند.

تهران مهمترین ،عملیاتیترین و الزامآورترین اقدام
صورتگرفته در سطح عالیرتبهترین مقامات
کشورهای ساحلی است ،اما تأثیر چندانی بر روند
کلی و رو به افول محیط زیست این دریا نداشته است.

ابتدا دستگاه دیپلماسی تالش میکند تا روابط
عمومی خود را بر اساس دیپلماسی رسمی با سایر
کشورهای عضو و بر اساس اعتماد متقابل تقویت کند و
شرایط الزم را برای همکاری در ایجاد شبکه ستادهای
فعالیتهای علمی کاسپین ،شبکه رسانههای کاسپین و
شبکه سمنهای کاسپین در راستای دیپلماسی عمومی
زیستمحیطی ،فراهم و تسهیل کند؛ همچنین این
دستگاه بر اساس واقعگرایی و با توجه به شرایط موجود
باید تالش کند تا همچون گذشته در ذیل کنوانسیون
تهران و در همکاری با سازمانهای بینالمللی ،مسائل
زیستمحیطی این دریا را به حداقل ممکن برساند
تا در پروسه طوالنیمدت ،شرایط برای همگرایی
زیستمحیطی فراهم شود.

با توجه به اینکه از یکسو منشأ مناقشه بر سر رژیم
حقوقی ،به پیدایش و اکتشاف نفت در دریای کاسپین
با ز میگردد و از سوی دیگر ،نفت ،پتروشیمی و صنایع
از عمدهترین و خطرناکترین آالیندههای آن به شمار
میروند ،منوط دانستن اجرای مصوبات کنوانسیون
تهران به حلوفصل رژیم حقوقی ،موضوعی انتزاعی و
انحرافی است که تنها کارکرد ُمس ّکن دارد .این موضوع
بیانگر این واقعیت است که اگرچه کنوانسیون تهران
بر پایه مفهوم «محیط زیست برای محیط زیست»
پایهریزی شده است ،اما در نزد دولتها ،بازیگران و
جوامع ساحلی ،مسائل اقتصادی ـ نفتی و امنیتی
ـ سیاسی بر مسائل زیستمحیطی ارجحیت دارد.
این موضوع منحصر به جغرافیا و بازیگران کاسپین
نیست؛ قرارگیری آمریکا و چین در رده نخست
آلودهکنندهترین کشورها به عنوان برترین اقتصادهای
دنیا ،نشانه غالب بودن این تفکر در سطح دنیا و
حاکم بودن آن بر ساختارهای بینالمللی است .از
این رو کلیه راهکارهای تکبعدی که صرفاً یا بیشتر
بر دستگاه دیپلماسی کشورها تکیه میکنند و در
بیتوجهی به بازیگران غیردولتی و افکار عمومی به
سر میبرند ،نمیتوانند پاسخی به حل مشکل باشند؛
لذا ممکنترین راهکار ،اولویتبخشی به جامعهپذیری
زیستمحیطی در چارچوب دیپلماسی عمومی
زیستمحیطی از یکسو و محور قرار دادن مذاکرات
و دیپلماسی زیستمحیطی در ایجاد همگرایی
کشورهای ساحلی کاسپین از سوی دیگر است.

مرحله پنجم :دستگاه دیپلماسی

 .4بحث و نتیجهگیری
بررسی مسائل زیستمحیطی دریای کاسپین
بیانگر مخاطرهآمیز و اضطراری بودن آن ،نهتنها در
سطح کشورهای ساحلی و منطقه ،بلکه در سطح
جهان است؛ بهگونهای که به نظر میرسد با ادامه
یافتن روند فعلی ،دریای کاسپین به موضوعی
امنیتی و مناقشهبرانگیز بدل خواهد شد .از این رو،
نیازمند اقدامهایی هدفمند ،مؤثر و عاجل است.
بسیاری از پژوهشها ،ناکامی کنوانسیون تهران را
به عدم همگرایی و تعیین رژیم حقوقی این دریا
نسبت میدهند؛ گروهی منحصرا ً بر نقش و عملکرد
دولتهای ساحلی و دستگاه دیپلماسی آنها تأکید
میکنند و برخی عالوه بر آن ،به نقش بازیگران
فراملی و فروملی نیز اشاره دارند .اگرچه کنوانسیون
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ملی و بینالمللی در راستای جامعهپذیر کردن
مخاطرات زیستمحیطی دریای کاسپین و تالش
برای دستیابی به همگرایی در بُعد زیستمحیطی
و گسترش آن در دیگر ابعاد تا همگرایی همهجانبه
و ایجاد سازمان منطقهای کشورهای ساحلی دریای
کاسپین ،الزم و ضروری به نظر میرسد .با توجه به
روحیه ضعیف همکاری ،ضعف سواد زیستمحیطی
مجریان و دانشگاهیان و فقدان صبر و دید بلندمدت
ل توسعه ،اقناع ،اجرا و تداوم
در کشورهای در حا 
موضوع همگرایی دشوار و زمانبر است .نبود هرگونه
پیشین ه در رابطه با همگرایی زیستمحیطی ،عدم
انتشار گزارشهای جدید از وضعیت دریای کاسپین
و عدم دریافت کمک مالی برای انجام این پژوهش،
ازجمله محدودیتها در این پژوهش است .طرح
اجرایی در قالب برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت به شرح جدول شماره  5پیشنهاد میشود.

مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

در اين مقاله هيچگونه تعارض منافعي وجود ندارد.
تشکر و قدردانی

از راهنمایی و مشورتهای دکتر علی کریمی مله و
دکتر محمدتقی قزلسفلی (استاد تمام و دانشیار گروه
علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
مازندران) و دکتر صادق صالحی (دانشیار گروه علوم
اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه
مازندران) تشکر و سپاسگزاری میکنیم.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی پژوهش در این مقاله رعایت
شده است.
حامی مالی

این مقاله برگرفته از پایاننامه نویسنده اول این
مقاله ،آقای سید محمدصادق تابعی در گروه علوم
سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
مازندران است و هیچگونه کمک و حمایت مالی از
آن صورت نگرفته است.
مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان به یک اندازه در نگارش اثر
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