
  

هـاي   با نگاهی بـه چـالش  محیطی  زیستبررسی مفهوم امنیت 
  ایرانمحیطی  زیستامنیت 

  
  2* ابراهیم جمشیدي 1وحید رنجبر حیدري

  چکیده  
و اولویـت پیشـگیري در   محیطی  زیستهاي  ناپذیر چالش با توجه به پیامدهاي گسترده و اجتناب
ها بر امنیت ملی کشورها دارد،  پذیر و تأثیراتی که این چالش مسائل امنیتی، شناسایی نقاط آسیب

رو پژوهش حاضر در  نماید. از همین از تبدیل شدن آنها به بحران، ضروري میجلوگیري منظور  به
ایـران کدامنـد؟ و از   محیطی  زیستهاي  ترین چالش پی پاسخ به این سؤال برآمده است که مهم

بیشتري برخوردارند؟ در همین راسـتا فرضـیه     میان آنها کدامیک به لحاظ حیاتی بودن از اولویت
توسیع مفهومی و تکثر در ابعاد امنیت، جمهوري  نگرش است از این که با  عبارترو   پیشمقاله 

از محیطـی   زیسـت است که در این میـان تهدیـدات   رو  هگوناگونی روباسالمی ایران با تهدیدات 
بـا اسـتفاده از روش   رو  پیشاولویت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. به همین منظور در مقاله 

ایـران  محیطـی   زیستهاي مؤثر بر امنیت  ترین چالش ساختاریافته مهم هاي نیمه دلفی و مصاحبه
معیـار   15اند. و در نتیجه پس از تعیین وزن نسبی از میان  بندي شده آوري، تدوین و اولویت جمع

آبی و آلودگی هوا به لحـاظ شـرایط بحرانـی و     رسد مسائل مرتبط با بحران بی حاضر، به نظر می
بخشـد،   حاضر ضـرورت مـی   مقالهفوري و حیاتی دارند. بنابراین آنچه به ابعاد امنیتی آن، اهمیت 

ین تـر  اي از اساسـی  و شناسـایی دسـته  محیطی  زیستجایگاه شدن امنیت داراي اولویت یافتن و 
  پیش روي جمهوري اسالمی ایران در حال حاضر است. محیطی  زیستهاي  چالش

  ي اسالمی ایرانها، جمهور امنیت زیست محیطی، چالش واژگان کلیدي:
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  مقدمه 
گسـتره و ژرفــاي فرســایش محیطــی در قالــب تخریــب محــیط زیســت، آلــودگی بنیادهــاي  

هاي نو پدید و بازپدید، کشمکش بـر سـر    و گسترش انواع بیماريزیستی، گرمایش کروي 
اخیـر، جسـتارهاي    ههاي مختلـف (فروملـی، ملـی و فراملـی) طـی چنـد دهـ        منابع در مقیاس

سیاست، امنیت، بهداشـت و   هاکولوژیکی و محیط زیست را از پر کاربردترین واژگان حوز
د آفـرینش ادبیـاتی نـو در قالـب     اي که طی ایـن مـدت شـاه    گونه معیشت قرار داده است، به

پایـدار، امنیـت زیسـت محیطـی، ژئوپولتیـک زیسـت        ههایی همانند توسـع  واژگان و عبارت
  ). 7: 1392راد،  ایم (کاویانی محیطی، امنیت فراگیر و.... بوده

بـا تهدیـداتی سـر و کـار دارد کـه نـه تنهـا نتیجـه         محیطـی   زیسـت در این رابطه امنیـت  
کند بسیار ها است بلکه در مقایسه با تهدیدات نظامی  اقتصادي انسانهاي اجتماعی و  فعالیت

ریـزي سیاسـی الزم    هـاي زمـانی کـه بـراي برنامـه      رود. بنابر این در مقام مقایسه افق پیش می
گذاري شده مـرتبط بـا    هاي هدف نهایت گسترده است در حالی که برخی از برنامه است، بی

یـک  محیطـی   زیسـت راي برگردانـدن تخریـب   محیط زیست همچون یـک برنامـه نمونـه بـ    
توانـد   به دست آوردن نتـایج مـورد نظـر مـی     به منظوراکوسیستم کامل و یا احیاء مجدد آن 

 الیـه بـازگردانی  هاي مربـوط بـه    سال طول بکشد یا براي تأثیرگذاري سیاست 50دست کم 
اقلیمـی حتـی بیشـتر از    سال زمان مورد نیاز است، و سیاست ایجاد تغییرات  10زن حداقل تا ا

در محیطـی   زیسـت امنیـت   نگـرش  کننده اهمیت هاي زمانی بیان خواهد. این افق آن زمان می
  ). 116: 1390فرد و علیزاده،  گذاري است (پیشگاهی قالب فرآیندهاي سیاست

اي یافتـه و در   سابقه در ایران روند تخریب محیط زیست در طول چند دهه اخیر افزایش بی
کننـده   تر بوده اسـت. بیشـتر آمارهـاي نگـران     موارد، این روند از دیگر کشورها جديبسیاري از 

مرتبط با محیط زیست ایران محصول برآیند موقعیت جغرافیـایی و توپـوگرافی سـرزمین ایـران،     
هـا و فضـاها، ناآگـاهی     توجهی به نقش جستارهاي پایداري محیط در طراحی و اجراي سازه کم

رسد تداوم این وضعیت، دست کـم در   هاي دولتی است. به نظر می انتوجهی سازم عمومی و کم
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محور پرهزینه و زمانبر، رویارو خواهـد کـرد    هاي امنیتی محیط دو دهه آینده، کشور را با چالش
  ).  33: 1389راد،  که از پایداري و ثبات نیز برخوردار هستند (کاویانی

محیطـی   زیسـت جی درمورد شرایط هاي خار در این زمینه توجه به برخی نتایج پژوهش
این حقیقـت  بیانگر در خور توجه و  2و دانشگاه ییل 1هاي بانک جهانی ویژه پژوهش ایران، به

اي  صـورت دوره  کـه بـه   2013سـال   3است. اعالم شاخص جهانی عملکـرد زیسـت محیطـی   
جهـان   کشـور  132آن بودکـه ایـران بـین    بازگوکننـده  شـود،   توسط این دانشگاه منتشر مـی 

قرار گرفته است. این در حالی است که کشور ما در سـال   114در مقام  73/42باکسب نمره 
قرار داشته اسـت. نکتـه قابـل توجـه آن      78در رتبه  2010و درسال جهان  67در رتبه  2008

پله تنزل نکرده اما ایران در  30گیري متوالی بیش از  است که هیچ کشوري در بین دو اندازه
  ). 247: 1394زاده،  پور و شریف پله تنزل داشته است (اصلی 36یرگیري اخ اندازه

بـر ایـن اعتقادنـد کـه بـا توجـه بـه گسـترش         رو  پـیش بر این اسـاس نگارنـدگان مقالـه    
ویژه برجسـته شـدن تهدیـدات زیسـت محیطـی،       تهدیدات ناشی از تکثر در ابعاد امنیت و به

تحقـق اسـناد باالدسـتی    منظـور   بـه ردي و هـاي راهبـ   عد امنیتی در تدوین برنامـه ب توجه به این
شـود ایـن    نماید. در صورت پذیرش این واقعیت، سؤالی کـه مطـرح مـی    کشور ضروري می

شـود؟ و   اي را شـامل مـی   چیسـت و چـه تعریفـی و گسـتره    محیطـی   زیسـت است که امنیـت  
ایران کدامند؟ بر همین مبنـا مقالـه حاضـر بـراین فـرض      محیطی  زیستهاي  ترین چالش مهم
در ابعاد امنیـت، جمهـوري اسـالمی ایـران بـا      فزونی مفهومی و گستردگی توار است که بااس

هـایی   بـا جلـوه  محیطـی   زیسـت مواجه است که در این میان تهدیـدات  گوناگونی تهدیدات 
زایـی و   آبی، توفان ریزگردها، آلودگی هوا، فرسایش خاك درپی بیابـان  همچون بحران کم

اهمیـت و پیچیـدگی خاصـی برخـوردار اسـت. بـه همـین         زدایـی، از  تخریب مراتع و جنگل
هـاي امنیتـی ضـرورت     جهت پیشگیري، مقابله و پاسخگویی به جوانب احتمالی این دغدغـه 

  یابد.  می
بر همین راستا روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش براساس نوع هـدف، کـاربردي   

روش دلفـی اسـت. شـیوه     گیـري از  و براساس ماهیت و روش نیز توصیفی پیمایشی بـا بهـره  
اي، پیمایشی و مصاحبه با خبرگان و کارشناسـان محیطزیسـت    گردآوري اطالعات کتابخانه

                                                                                                                                        
1. world bank  
2. Yale  
3. Environmental Performance Index (EPI) 
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از این کارشناسان است. بنابراین، ابتدا امنیـت زیسـت محیطـی، ابعـاد و      نامه پرسشو تکمیل 
هاي آن مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت، و در انتهـا بـه بررسـی جایگـاه آن در حـال          لفهؤم

  خواهیم پرداخت. محیطی  زیستهاي  ترین چالش حاضر ایران با بررسی مهم

  . امنیت زیست محیطی1 
  . مطالعات امنیتی پس از جنگ سرد1-1

تهدید، استفاده و کنترل نیروي نظـامی   هعنوان مطالع به 1استفان والت مطالعات امنیتی هبه گفت
کند و بر افراد و جوامع  هایی را که نیروي نظامی ایجاد می شود و شرایط و روش تعریف می

گیرند تـا مقـدمات جلـوگیري     ها در پیش می هایی که دولت ویژه سیاست گذار است، به تأثیر
 2دهـد. بـاري بـوزان،    یاز جنگ یا درگیر شدن در آن را فراهم آورند مورد بررسـی قـرار مـ   

کند. بوزان بـا وارد کـردن    تر از آنچه والت بیان کرده تعریف می مطالعات امنیتی را گسترده
مباحـث امنیتـی،    هابعاد امنیت و نیز وارد کردن امنیت اجتماعی به حوز هعنصربخشی و توسع

خــش کنــد و مطالعــات امنیتــی را بــه پــنج ب امنیــت را صــرفًا در محــور نظــامی خالصــه نمــی
: 1389خـانی،   بخشد (عبدالـه  توسعه میمحیطی  زیستاقتصادي، اجتماعی، سیاسی، نظامی و 

31-30 .(  
هاي  در فرداي جنگ سرد شاهد طرح دیدگاهآمده  دست هبدر حقیقت با سیر تحوالت 

اصـل  «تري در حوزه امنیت هستیم که موضوع محوري این دسـته از مطالعـات امنیتـی     کالن
پرسـش از چیسـتی   «خره و باال» تحول پارادایم مطالعات امنیتی«، »امنیتیتحول و تغییر محیط 

است که حاکم خواهد شد. بر این اساس، مطالعـات امنیتـی بـراي ایـن کـه      » اي پارادایم تازه
بتواند همچنان جایگاه خود را در حوزه دانشگاهی حفظ نمایـد، مجبـور شـده تـا از تمرکـز      

نظامی صرف احتراز جسـته، بـا تجربـه نمـودن     » مدیریت«و » کاربرد«، »تهدید«سنتی خود بر 
دسـت یابـد. در   » تعریـف امنیـت  «اي در  برخی از تحوالت بنیادین، به ابعاد و مالحظات تازه

اي از قبیـل:   موضـوعات امنیتـی (طـرح مسـائل تـازه      گستردگی همین دوران است که شاهد
اي زمـین، انفجـار جمعیـت،    تروریسم، ایدز، قاچاق مواد مخدر، نابودي منـابع طبیعـی، گرمـ   

باشـیم (افتخـاري،    هـاي اسـیدي،...) مـی    ، بـاران ازن هآلودگی آب و هوا، سوراخ شـدن الیـ  
                                                                                                                                        
1. Security Studies 
2. Barry Buzan 
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). در واقع، پایان جنـگ سـرد، سـبب تغییـر در مطالعـات و تحلیـل امنیـت و نظـام         63: 1395
  جهانی از چهارچوب سنتی به رویکرد غیرسنتی شد. 

  هدیدات امنیتی غیرسنتیمثابه ت . تهدیدات محیط زیستی به1-2

موضوعات نظامی (سخت/ سنتی) کـانون مباحـث    1980همانطور که گفته شد تا اواخر دهه 
گرایانـه بـه امنیـت حـاکم بـود و امنیـت در        رفت؛ به عبارتی، نگرش تقلیل امنیتی به شمار می

هاي نظامی، برقراري صلح پس از جنگ و در چارچوب امنیـت سـرزمینی از تجـاوز     توانایی
شـد (تریـف و    اي جهـانی جسـتجو مـی    ارجی، حفظ استقالل ملی یا امنیت از جنگ هسـته خ

گرایـی سـنتی    ). این برداشت از امنیت کـه در چـارچوب مکتـب واقـع    341: 1381دیگران، 
شد بر دو فـرض بنیـادي اسـتوار بـود؛ نخسـت آنکـه اغلـب تهدیـدات ضـدامنیتی           تفسیر می

غلب تهدیدات سرشتی نظامی دارند و عمومًا نیز دیگر آنکه ا ،خاستگاهی برون مرزي دارند
تصـور  تـرین   هـا مهـم   گرایی براي سال مستلزم پاسخی نظامی هستند. بدین ترتیب نظریه واقع

ــادي  ــمار مــی    بنی ــه ش ــت ب ــروض اصــلی تعریــف ســنتی از امنی ــع نظــري دو مف ــت  و منب رف
  ). 88: 1390راد،  (کاویانی

ر رهبـري شـوروي و پایـان جنـگ سـرد و      در کنار تغییـ  1ریچارد فالکزمینه در همین 
اي، محیط زیست را سومین دسـته از تحـوالت    پیدایش نوع جدیدي از سیاست انقالبی توده

داند. گسترش این آگاهی که زوال محـیط زیسـت    گرایی می آفرین براي مکتب واقع مشکل
یـل  دل گرایـی بـه   مشکالت بزرگی را در سطح جهان به وجود آورد که مکتب واقع همجموع

ها قادر به پاسخگویی به آنها نبـود. بـه بـاور فالـک      هاي میان دولت تمرکز صرف بر ستیزش
بـه   هسـیار «اقدام بـه معرفـی   » مرد یا زن سال«به جاي معرفی  2مجله تایم ،1989وقتی در سال 

جهـانی خبـر    هدر صـحن محیطی  زیستکرد، در واقع از مطرح شدن دستور کار » خطر افتاده
  ). 120-1381: 121داد (فالک،  می

گیر سیاسی و راهبردي پس از پایان جنگ سـرد، در تغییـر    بدین ترتیب تحوالت چشم
اي یافتند  اي که تهدیدات، تعریف و مصادیق تازه سزایی داشت به گونه همحیط امنیتی تأثیر ب

مورد چالش واقع شد. بـر   به شدتابرقدرت ویژه تهدید ناشی از رقابت دو  هو نگرش سنتی ب

                                                                                                                                        
1. Richard A. Falk 
2. Time 
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بنـدي موضـوعات امنیتـی در دو طیـف برجسـته شـد: اول        این اساس در سطح کـالن، دسـته  
گــذاران و  شــامل بســیاري از مســائل امنیتــی کــه اکنــون ذهــن سیاســت، ســنتی موضــوعات 

هاي گذشـته دربـاره    با عالیق و رویهاي  تا اندازهگران را به خود مشغول کرده است و  تحلیل
گرایی و منازعـات قـومی، تولیـد و تکثیـر      ملی همخوانی دارد. موضوعاتی مانند ملتامنیت 
اي و... در معادالت امنیتـی   هاي تخریب گسترده جمعی، ثبات نظامی، سیاسی و منطقه سالح

اســت. دوم موضــوعات غیرســنتی موضــوعاتی از قبیــل مســائل زیســت محیطــی، وضــعیت   
دملیتی، فرار مغزها، مهاجرت و... است که روز به هاي جنایی فراملی و چن اقتصادي، سازمان

شود. افزایش اهمیـت ایـن    تري نسبت به موضوعات سنتی برخوردار می روز از اهمیت افزون
نه تنها بازاندیشی در تهدیدات امنیتی بلکه تجدید نظـر دربـاره خـود مفهـوم     » جدید«مسائل 

  ). 228: 1383سازد (تریف و دیگران،  امنیت را ضروري می
اند، امـروزه تهدیـدات    که پدید آمده  از این رو با توجه به تحوالت محیطی و گفتمانی

انـد.   غیرنظامی در مقایسه با تهدیدات نظامی از اهمیت و حساسیت بیشتري برخـوردار گشـته  
بـه  » تـر  غیرسـنتی «در این ارتباط برخی از رویکردها هم چون رویکرد زیست محیطی، خیلی 

چون رویکرد اقتصادي اگر چـه داراي پیشـینه تـاریخی هسـتند امـا       آیند و برخی حساب می
انـد کـه طـرح آنهـا را در ذیـل عنـوان کلـی رویکردهـاي          و ماهیتی تـازه یافتـه  رنگ امروزه 

هرچنـد قبـل از ایـن    محیطـی   زیستنماید. بر همین مبنا اقتصاد و رویکرد  غیرسنتی توجیه می
شـان   یافته امنیت مدنظر بوده، اما امـروزه بـا توجـه بـه اهمیـت      از مفهوم توسعه بعدي عنوان به

: 1395اند که بازتعریف امنیت را به دنبال داشته اسـت (افتخـاري،    شده» منظر«تبدیل به یک 
261 .(  

در واقع پایان جنگ سرد با رونـد جهـانی شـدن همـراه شـد و در ایـن میـان فروسـایی         
المللی قـرار   نوینی به جستار امنیت گشود، محیط زیست در کانون توجه بین هدریچ 1محیطی

هاي سیاسی شناخته شد. به عبارت دیگر پس از جنگ سرد،  گرفت و عامل بالقوه کشمکش
و کشمکش بر سر منابع، بخش زیـادي از متـون   محیطی  زیستامنیت  هنگرانی عمومی دربار

هـا و   اد و بـه پیـدایش و گسـترش دانـش واژه    علمی و مباحث سیاسی را به خود اختصاص د
، نژادگرایـی زیسـت محیطـی، اکوپولتیـک، محـیط      2هاي اجتماعی همانند اکوفمنیسم جنبش
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ژئوپولتیک زیست محیطی، پایداري توسـعه و صـدها همـایش و نشسـت بـا       1گرایی، زیست
کـه  هاي بزرگـی   ها و نگرانی ها و مخاطرات محیط زیستی منجر شد. چالش محوریت چالش

ها را بـراي مقابلـه بـا آنهـا      اي و جهانی شده است و توانایی دولت شان منطقه اثرگذاري هدامن
دبیرکل پیشین سازمان ملل از آنها بـا عنـوان    2هایی که کوفی عنان کاهش داده است. چالش

). این در حالی اسـت کـه   34: 1392راد،  یاد کرده است (کاویانی3هاي بدون گذرنامه چالش
محیطـی   زیسـت هـاي   الملـل تـوجهی بـه دغدغـه     سنتی علوم سیاسی و روابط بین نویسندگان

ترین متخصصان این رشـته   اي که تا آن زمان به قلم سرشناس هاي برجسته نداشتند. در کتاب
امنیت خالی است. در این محیطی  زیست بعد همند دربار نگاشته شده بود، جاي بحثی اسلوب

یـک رشـته مسـائل مـدیریتی     محیطـی   زیسـت مشـکالت  شـود کـه    ها حداکثر ادعا می کتاب
و نه حتی مجموعه مشکالتی را که حل آنهـا در گـرو اختصـاص حجـم بیشـتري از       -عادي

اند. این  ها گذاشته را پیش پاي دولت ـ  هاي خالق باشد گذاري منابع بخش عمومی یا سرمایه
داشـت و هـر روز    دیدگاه با اتفاق نظري که میان متخصصان و هوادارن محیط زیست وجود

  ). 120-1381: 121شد، مغایرت داشت (فالک،  تر می هم عمیق
بر همین اساس، با نظر به تنـوع و گسـتردگی نظریـات و رویکردهـا در حـوزه امنیـت،       

جایگاه قابـل  محیطی  زیستتوان چنین نتیجه گرفت که به مرور زمان بحث و ابعاد امنیت  می
موضـوعات   گسـتردگی  ر ویژه در پـی تغییـر تعریـف و   طو تري یافته است و این مهم به تأمل

گونـاگون   الملـل و برجسـته شـدن وجـوه     امنیتی و در نتیجه اثرگذاري تحوالت روابـط بـین  
  است. دست آمده هبامنیت سنتی و غیرسنتی 

  و سیاستمحیطی  زیست. رویکرد 1-3

الملـل   گـران روابـط بـین    محیط زیست و برخی از تحلیلمیدان نظران  در حال حاضر صاحب
کننــده و البتــه  عنــوان یکـی از پارامترهــاي تعیـین   بــهمحیطـی   زیســتبـر اهمیــت موضـوعات   

گیـري تأکیـد دارنـد.     سـازي و تصـمیم   محدودکننده رفتار سیاستمداران و روندهاي تصـمیم 
ا و نیـز از جنبـه راه   هـاي محـیط زیسـتی هـم از نظـر پیامـده       دیگر در این موضوع که بحران

تردیـدي نیسـت و تقریبـًا تمـام      ،هاي جهانی تبدیل شده اسـت  هاي آن به یکی از چالش حل
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ذاتًا با فرایندهاي اقتصادي و سیاسی جهـانی شـده، ارتبـاط دارنـد     محیطی  زیستموضوعات 
به  1960از دهه  ،). امانوئل کاستلز در این باره معتقد است که927: 1383(بیلیس و اسمیت، 

ها، و  تماشاي پرندگان، نجات جنگلمشغولی  دلگرایی دیگر صرفًا  بعد اصوالً محیط زیست
هاي سمی، حقـوق مصـرف کننـدگان،     سازي هوا نبوده است. اقداماتی علیه دفع زباله پاکیزه

اي، فمنیسـم و شـماري از مسـائل دیگـر بـا دفـاع از طبیعـت ترکیـب          هاي ضدهسـته  اعتراض
). 170: 1385گسـترش دهنـد (کاسـتلز،    جهـان   یک جریان جدید را درهاي  اند تا ریشه شده

عنـوان موضـوع عمـده سـوم (بعـد از امنیـت        محیط زیست بـه  1اکنون به اعتقاد پرتر و براون،
آینـد) مطـرح    سیاست به شمار مـی جهان  الملل و اقتصاد جهانی که دو موضوع عمده در بین

الملـل، چـه در    ین مبنا در سیاسـت بـین  ). برهم324: 1385شده است (جکسون و سورنسون، 
شناسی، توزیع منـابع   حوزه نظري و چه در عرصه عملی، براي عواملی نظیر جغرافیا، جمعیت

شوند. در واقع به گفته هارولد و مارگـارت   اي قائل می و توسعه تکنولوژیک اهمیت فزاینده
و غیرانسـانی، و یـا    کلیه عوامـل زیسـت محیطـی، اعـم از انسـانی     «، بدون توجه به 2اسپراوت

طـور کامـل شـناخت (ابوالحسـنی،      تـوان محـیط سیاسـی را بـه     ، نمـی »ملموس و غیرملمـوس 
 3محیطـی  هـاي زیسـت   نظریـه  جهـات از بسـیاري   ،). از این رو بایـد اذعـان داشـت کـه    1393

ــتثمار،          ــا اس ــارزه ب ــري، مب ــدالت، براب ــوص ع ــه در خص ــاگونی را ـ ک ــاي گون رویکرده
ح شــده اســت ـ در خــود جــاي داده اســت (جکســون و    گرایــی و ســرکوب مطــر مصــرف

ــدهاي اجتمــاعی، اقتصــادي و سیاســی برخاســته از   323: 1385سورنســون،  ــین پیام ). همچن
زیسـت را کـانون مطالعـات امنیتـی      فروسایی محیطی، و کشمکش بر سر منابع طبیعی، محیط

 ،معتقــد اســت کــه 4ســده بیســت و یکــم قــرار داده اســت. بــر مبنــاي ایــن اهمیــت، شــیهان  
رفتنـد کـه در آن    هایی به شمار مـی  از آغاز جزو نادرترین حوزهمحیطی  زیستهاي  فعالیت«

مخالفان از قدرت چندانی برخوردار نبودند. به نظر وي، هرچند دالیل مختلفی براي این امر 
در شمال و جنـوب اسـت،   محیطی  زیستتر تشدید مسائل  اما از همه مهم؛ توان ذکر کرد می

(شـیهان،  » پـذیر هسـتند   آشـکارا آسـیب  محیطـی   زیسـت زیرا شمال و جنوب در برابر فجایع 
هـاي   ). به هر حال، امروزه مسائل زیست محیطی، از رشد جمعیـت و دگرگـونی  132: 1388
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شـدن کـره    آبی، گرم هاي واگیر، کم ها و وجود انواع بیماري تکنولوژیک گرفته تا مهاجرت
اي، جملگـی از موضـوعات    و افـزایش گازهـاي گلخانـه   هـاي قطـب    شدن یـخ  زمین و ذوب

هـا و   بنـدي هـدف   هـا، اولویـت   گـذاري  که باید در فرآیند سیاسـت  ،روند حادي به شمار می
ــا ده اتخــاذ اســتراتژي هــا ســازمان حکــومتی و غیرحکــومتی،  هــاي گونــاگون و در تعامــل ب

المللـی مـورد توجـه     بـین  هـاي  اي و رژیم هاي جهانی و منطقه المللی، سازمان هاي بین سازمان
 ). 18: 1384قرار گیرند (قوام، 

  . اهمیت محیط زیست و لزوم بازتعریف امنیت مّلی 1-4

 هلزوم ارائه تعریفی تازه از عناصر امنیت ملی آشکار گردید. در حقیقت از دهـ  1990 هاز ده
ت و به وقتی معلوم شد اقتصاد ایاالت متحده دیگر همچون گذشته نیرویی مستقل نیس 1970

مفهـوم امنیـت ملـی     ،ها کشور دیگر قـرار دارد  هاي اقتصادي ده شدت تحت تأثیر خط مشی
عنوان یکی از عناصـر خـود در برگرفـت. اکنـون نیـز       الملل را نیز به تر شد و اقتصاد بین فراخ

تري از امنیـت ملـی را مطـرح     اي مشابه، نیاز به ارائه تعریف گسترده تحوالت جهانی به شیوه
زیست و جمعیت را در خود منظور سازد. بـر همـین مبنـا     است که مسئله منابع، محیطساخته 

نوردند، شروع به در هم شکستن مرزهاي  که مرزهاي ملی را در میمحیطی  زیستفشارهاي 
اند و تعاریفی که براي مرزهاي حاکمیت ملی قـایلیم و آن را بـا    مقدس حاکمیت ملی کرده

هـاي   دیگـر منسـوخ شـده اسـت. از آن روسـت کـه پدیـده       دانـیم،   مرزهاي ملی منطبـق مـی  
هـا یـا    مـرز آبریزهـا، اکوسیسـتم    هنـه بـر اسـاس مرزهـاي ملـی، بلکـه بـر پایـ        محیطـی   زیست

  ). 68-72: 1381 شوند (متیوز، هاي صورت گرفته در جو تعیین می جایی هجاب
تی بـه  زیسـ  هـاي محـیط   و آسیب خطرناكهاي  بنابراین مسایلی مانند مهاجرت، بیماري

تهدید مستقیمی بر ضد تمامیت سرزمینی یا حفـظ رژیـم کشـورها نیسـت، امـا       ،خودي خود
گذارند، تهدیدي  هاي اقتصادي، منابع طبیعی و نیروي انسانی تأثیر می زمانی که بر توانمندي

اي چرنوبیـل و   شوند؛ براي مثال حادثـه نیروگـاه هسـته    علیه امنیت ملی کشورها محسوب می
الشـعاع قـرار دادن توانمنـدي اقتصـادي کشـورهاي       آسیبی که به سالمت شهروندان و تحت

هدیدي علیه امنیت ملی این کشورها تلقی شـود  همسایه اوکراین وارد ساخت، باعث شد تا ت
  ). 201: 1392(جاجرمی، 

امنیت ملی، همانند تهدیـدات  محیطی  زیستدر همین ارتباط بوزان معتقد است تهدید 



 یکم و شماره بیست ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل     208

زند و شـاید تـا جـایی پـیش رود کـه ایـده        نظامی و اقتصادي به پایگاه مادي دولت لطمه می
ــاور     ــه ب ــد. ب ــد کن ــاي آن را تهدی ــت و نهاده ــدات    دول ــه تهدی ــنتی، ب ــاظ س ــوزان از لح ب

دهنـد و   نـدرت رخ مـی   هشد که گویا اتفاقی هستند و ب اي نگریسته می به گونهمحیطی  زیست
اند و بیشتر از آنکه بتوانند در دسـتور کـار امنیـت ملـی قـرار       بخشی از شرایط طبیعی زندگی

گین، ســیل و ، امــواج ســهم ، طوفــان ، طــاعون گیرنــد، بــه سرنوشــت مربــوط هســتند. زلزلــه 
ممکن است خساراتی در سطح مصـائب جنـگ بـر دولـت وارد کننـد، امـا ایـن          خشکسالی

بخشی از تالش انسان علیه طبیعت است، در حـالی کـه مسـائل امنیـت ملـی بیشـتر از تـالش        
زیسـت بسـتر نسـبتًا ثـابتی بـوده       شوند. در طول تاریخ، محـیط  ها علیه یکدیگر ناشی می انسان

حسـاب نیامـده اسـت؛ امـا بـا افـزایش شـدید مقیـاس، تنـوع و سـرعت            هاست و عامل ویژه ب
شناسـی)   هاي بشر در قرن گذشته و با گسترش سریع دانش مربوط به اکوسیستم (بـوم  فعالیت

اي نیسـت. در ایـن راسـتا بـه سـادگی       دیگـر عامـل ثابـت و زمینـه     ،کره زمین، محیط زیست
هایی مثل نیل، مکونـگ و سـند،    دخانهمسئله تقسیم آب در طول رو ،توان تصور کرد که می

تـر بـا اشـکال     بـزرگ محیطـی   زیسـت توسل به نیروي نظامی را بدنبال داشته باشد. تهدیدات 
بیـانگر یـک   محیطی  زیستگیرد. بنابراین امنیت  تري در چارچوب امنیت ملی قرار می وسیع

کند: عوامل  ن میچرخش بسیار زیاد در رویکرد به امنیت ملی است که دو مسئله مجزا را بیا
آمیـز قـرار دارنـد و نیـز تـأثیر       احتمالی که در پشت سر برخوردهاي خشـونت محیطی  زیست

). بر مبناي این 156-159 :1389 تخریب محیط زیست بر سالمتی جوامع و اقتصادها (بوزان،
پیامدهاي زیانبـار ایـن    هنتیجمحیطی  زیستهاي  بحران ه، نگرش امنیتی به مقولگسترده نگاه 

هـاي محلـی و ملـی بـر سـر کـاهش میـزان         خدادها در معیشت و گسترش دامنه کشـمکش ر
هـا و   اي کـه داده  ناپـذیر آینـده اسـت. آینـده     بینـی  ها و هراس از تحـوالت پـیش   برخورداري

  ). 151: 1392اند (صالحی و نیکنامی،  هاي علمی، هشدار آن را دیرگاهی است سرداده یافته
بـا  محیطـی   زیستتهدیدات  ،گران، از جمله تریف پژوهش از این رو به باور بسیاري از

اي  توجه به ابعاد امنیتی و کروي آن در متن تهدیدات غیرسنتی یا نوپدید قرار دارد بـه گونـه  
ترین مسئله امنیت ملی واحـدهاي ملـی در سـده بیسـت و یکـم اسـت        که محیط زیست مهم

  ). 374: 1383(تریف، 
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  طی محی زیستسازي امنیت  . مفهوم1-5

مـیالدي،   1987از سال » سیاست زیست محیطی«یا » امنیت زیست محیطی«مفاهیم مربوط به 
حد براي نخستین بار اقدام بـه معرفـی ایـن مفهـوم     تهنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل م

ایـن اسـت کـه در    محیطی  زیستکرد، عمومیت یافت. طبق این معرفی، منطق اساسی امنیت 
کند که از حد تحمـل کـره زمـین     اي گذران زندگی می شر به گونه، نوع بجهانیانداز  چشم

تر اسـت (احمـدي    اي نمایان هاي محلی و منطقه خارج است و اغلب این منطق در چارچوب
  ). 126: 1392و دیگران، 

 هها و دلیل بالقو چنان که آمد، پس از جنگ سرد محیط زیست به کانون اصلی نگرانی
المللی فروسایی محیط زیست در بـازنگري   پیامدهاي بین هاي سیاسی تبدیل شد و کشمکش

در قالب امنیـت انسـانی   محیطی  زیستجستار امنیت اهمیت زیادي یافت. طرح مفهوم امنیت 
و ملــی در میــان کنشــگران و بــازیگران سیاســی، نــاظر براهمیــت جهــانی محــیط زیســت در 
مناسبات قدرت، توسعه و امنیـت واحـدهاي سیاسـی اسـت. بـرهمین پایـه تـاکنون از امنیـت         

  شود:   تعاریف مختلفی به عمل آمده که درادامه به برخی از آنها اشاره میمحیطی  زیست
ت محیطی، امنیتـی اسـت کـه در چـارچوب آن برخـورداري از طبیعـت و       امنیت زیس −

محیط زیست سالم و غنی، حق طبیعی انسان تلقی شود و از آن حمایت به عمـل آیـد   
  ). 211 -212: 1392(قنبرلو، 

تـرین   کـره زمـین کـه اصـلی    ل کـ و محلی به حفظ زیست سپهر محیطی  زیستامنیت  −
: 1386است، اشـاره دارد (بـوزان و همکـاران،    هاي بشري  نظام پشتیبان تمامی فعالیت

126 .(  
وضــعیتی اســت کــه یــک کشــور یــا یــک منطقــه از طریــق   محیطــی  زیســتامنیــت  −

پایــدار از منــابع طبیعــی و محــیط  هحکمروایــی شایســته، مــدیریت توانمنــد و اســتفاد
هاي مؤثري در مسیر ثبات اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی و تضـمین رفـاه     زیست، گام
  دارد. جمعیت بر

از محـیط طبیعـی، منـافع حیـاتی شـهروندان،      پاسداري به معناي محیطی  زیستامنیت  −
جامعه و دولت از تأثیرات داخلی و خـارجی و تهدیـدات منفـی طـی فرآینـد توسـعه       
است که سالمت انسان، تنوع زیستی و عملکرد پایدار زیست بوم و بقاي نوع بشـر را  

ناپـذیر امنیـت ملـی     بخـش جـدایی  محیطـی   سـت زیکند. بر این پایه، امنیت  تهدید می
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  است.  
از منافع حیاتی فرد، جامعـه و محـیط زیسـت طبیعـی     پاسداري امنیت زیست محیطی،  −

  در برابر تهدیدهاي برخاسته از برخوردهاي انسانی و طبیعی محیط زیست است.  
اسـت کـه   محیطـی   زیسـت امنیت زیست محیطی، ایمنی عمومی و نسـبی از خطـرات    −

  یا فرآیندهاي طبیعی است یا انسانی.  منشاء آنها
محیط است که شامل بازسـازي محـیط آسـیب     -امنیت زیست محیطی، پویش انسان −

کمبود منابع ناشی از فروسایی محیطی و چگونگی دیده از اقدامات نظامی و بهسازي 
هاي اجتماعی و کشمکش  شود که ممکن است به نابسامانی شناسی می تهدیدهاي بوم

  بینجامد.  
امنیت زیست محیطی، حفاظت از محیط کالبدي جامعـه و تـأمین نیازهـاي آن بـدون      −

  کاهش ذخایر طبیعی است.  
ثباتی اجتماعی ناشـی از فروسـایی محـیط زیسـت      امنیت زیست محیطی، رهایی از بی −

  ). 28 -32: 1392راد،  است (کاویانی

  ایرانمحیطی  زیست. ضرورت توجه به امنیت 2
هـاي   ریـزي  روندهاي آتی پیش روي خود را شناخته و اقدام به برنامهکشورها در تالشند که 

را براي جمهوري اسالمی نیاز مند نمایند. آنچه این  چارچوب راهبردهاي بلندمدت و تدوین
جمهـوري  سازد این است کـه بـا توجـه بـه ماهیـت اساسـًا مسـتقل نظـام          ایران دو چندان می

تحقـق  نیـاز  الملـل و   و همچنین به چالش طلبیدن هنجارهاي اساسـی نظـام بـین    اسالمی ایران
ریـزي   نیازمند طراحی و برنامـه  یران، ج.ا.ا1404انداز  بینی شده در سند چشم هاي پیش برنامه

انداز استلزامات خاص و امنیتی مهمـی   باشد. این در حالی است که سند چشم آینده خود می
انـداز در پـنج رهیافـت فرهنگـی،      دارد. ابعـاد امنیتـی سـند چشـم     رو و در خود نهفتـه  را پیش

 آن انـداز  و نظامی قابل تفکیک است و تحقـق سـند چشـم   محیطی  زیستسیاسی، اقتصادي، 
 ). در حقیقـت  58: 1390مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است (افتخاري و دیگـران،  

نخسـت  تقیمی بر رونـد کسـب جایگـاه    مسواکنش محیطی  زیستبا امنیت هاي پیوسته  زمینه
پـیش  بـراي  اي تأثیرگـذار،   عنوان یـک قـدرت منطقـه    اي ایران خواهد داشت. ایران به منطقه

المللی نیازمنـد وارسـی و کنکـاش تحـوالت اطـراف       رفتن با تحوالت موجود در عرصه بین
هـاي   و چـالش  المللی است و این مسئله ضرورت مقابله با موانـع  اي و بین در بعد منطقه ،خود



  211 محیطی ایران هاي امنیت زیست محیطی با نگاهی به چالش ستبررسی مفهوم امنیت زی

  نماید.  احتمالی آن را ضروري می
در حال گسترش فراگیر بوده و اشکال گوناگونی پیدا محیطی  زیستواکنش به بحران 

قـرار داشـته اسـت.    محیطـی   زیسـت کرده است. کشور ایران همـواره در معـرض تهدیـدات    
هـا و   همچون تأمین انـرژي و دسـتیابی بـه آن، آلـودگی آب رودخانـه     محیطی  زیستعوامل 

زایی، خشکسالی، تغییرات آب و هوا، افزایش جمعیت و مهـاجرت   دریاها، ریزگردها، بیابان
تـر بـر امنیـت ملـی ایـران،       در ایجاد تنش، واگرایی، بر هم زدن نظم عمـومی و از همـه مهـم   

). با توجه به اهمیتی که محـیط  195: 1392تأثیرات قابل توجهی دارند (جاجرمی و دیگران، 
وان یکی از نیازهاي اساسی جوامع امروزي براي بقاء در محیط به شـدت رقـابتی   عن زیست به

و با تغییرات گسترده دارد. دو نکته مهم در آینده محیط زیست ایران باید مورد توجـه قـرار   
دوم شناسـایی عوامـل    ،گیرد، اول شناسایی عوامل تأثیرگذار مستقیم در محیط زیست ایـران 

). از اینرو، الزم است 1394حیط زیست ایران (زارع و روغنیان، محیطی و پیشران تغییرات م
آن زمینه دستیابی بـه  برابر  ایران، شناسایی و محیطی  زیستهاي  ها و چالش ترین پیشران مهم

  فراهم گردد.  ،توسعه پایدار و حفظ امنیت

  مؤثر بر امنیت ایرانمحیطی  زیستهاي  . لزوم شناسایی پیشران2-1

اي یافتـه،   سـابقه  تخریب محیط زیست در طول چنـد دهـه اخیـر افـزایش بـی      در ایران، روند
اي که در این زمینه و در بسیاري از مـوارد، کشـورمان پیشـگام دیگـر کشورهاسـت.       گونه به

هـاي   هـاي سـوداگرانه و مصـرف فزاینـده مـواد و انـرژي، فنـاوري        رشد و گسـترش اندیشـه  
هاي آن، افزایش سـطح رفـاه    نیازها و خواستهصنعتی، افزایش جمعیت و لزوم توجه به تأمین 

و گاه تشدید فقر و چیرگی انسان بـر طبیعـت، فروسـایی آن را در پـی داشـته و تـداوم ایـن        
هاي جدي مواجه ساخته است.  اوضاع، مقوله محیط زیست را در مفهوم فراگیر آن با چالش

تـوان بـر    گر نمیشدت دامنه آلودگی و تخریب محیط زیست در ایران به حدي است که دی
راد،  توسعه با تخریب محیط همزاد شده است (کاویـانی زمینه طوري که  آن سرپوش نهاد؛ به

نتیجـه   ،نه ثمره یک سال و دو سـال کـه   ،). باید توجه داشت که این وضعیت34-33: 1389
 انگاشتن رشـد و  مدت و ناپایدار به امر توسعه است. یکسان ها غلبه رویکرد کوتاه ناگزیر دهه

هـاي رشـد اقتصـادي بـه قیمـت سوءبرداشـت و آلـودگی         توسعه و تأکید بر ارتقاي شاخص
هـاي حـاکم بـر ذهـن مـردم،       هـا و نگـرش   منابع، آسیبی است که جـز از طریـق تغییـر ارزش   
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هـاي کلـی    مداران ممکن نشده و منجر به کنشی سازگار با سیاست گذاران و سیاست سیاست
  ). 17: 1395 فرد، شود (اسماعیلی محیط زیست نمی

رسد تداوم تشدید تخریـب و آلـودگی محـیط زیسـت کشـور، چنـان نتـایج         به نظر می
زیانبار و دیرپایی در ابعاد مختلف به دنبال داشته که گاه بهسازي و بازسـازي آنهـا، اگـر نـه     

طـوري کـه شایسـته اطـالق عنـوان بحـران        ناممکن که بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود، به
بـه  » بحران زیست محیطـی «). در تعریف، 33-34: 1389راد،  هستیم (کاویانی محیطی زیست

اي از تهدید نسـبت بـه جـان مـردم، سـالمتی آنهـا و        شود که بیانگر درجه موقعیتی اطالق می
صورت خاموش و در عین حـال بـالقوه بـراي     ها به امکانات زندگی ایشان است. بیشتر بحران

 آیـد، پاسـخی    صورت فعـال درمـی   یک بحران خفته بهآفرینش آسیب هستند و هنگامی که 
هاي آهسته  ها ممکن است آهسته اثر و یا سریع اثر باشند. بحران کند. بحران را طلب میآنی 

افتنـد و پاسـخ    هایی هستند که در طول یک دوره زمانی نسـبتأ طـوالنی اتفـاق مـی     اثر بحران
هـایی، خشکسـالی و قحطـی     چنـین بحـران  . نمونه بـارز  خواهند میطوالنی و فرسایشی را نیز 

هایی از قبیل زلزله و سیل که در لحظاتی کوتاه،  هاي سریع اثر، بحران است. در مقابل بحران
بینـی نیسـتند، امـا     ها قابل پیش گذراند. این بحران هاي بسیاري را به جا می خسارات و خرابی

ریـزي بـراي مقابلـه بـا      ، برنامـه بینی است. از این رو خسارات و شدت تأثیرات آنها قابل پیش
هـاي   ). در ارتبـاط بـا بحـران   134: 1393پذیر است (مهکویی و همکـاران،   آنها کامًال امکان

بـه شـمار   جهـان   خیزتـرین کشـورهاي   عنوان یکی از سـانحه  سریع اثر محیط زیستی، ایران به
ز اپیدمولوژي گردد. مرک آید که هرساله خسارات فراوانی را از سوانح طبیعی متحمل می می

، چهل نوع سـانحه طبیعـی را شناسـایی کـرد کـه در      1990سوانح سازمان ملل متحد در سال 
 مـورد شناسـایی و داراي سـابقه بـوده اسـت (عزیـزي       31ایران از بین این حوادث و سوانح، 

  ). 25: 1390مهماندوست،  
ه نمـوده  که امنیت ایران را با خطـر مواجـ  محیطی  زیستبدین ترتیب هرچند تهدیدات 

گیرد. اما چنان که از اظهارنظرهـاي کارشناسـان مختلـف     را در برمی اي گسترده است طیف
توان آنها را در ذیل چنـد   آید، می میدست  هب گوناگون آید و از نقطه مشترك مقاالت برمی

 1گـري لـوییس   هـا،  از جدیدترین این گـزارش  یعنوان نمونه در یک بندي نمود. به مورد دسته
کننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده مقیم برنامه توسـعه ملـل متحـد در ایـران)      (هماهنگ

                                                                                                                                        
1. Gary Lewis 
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انـدازد بـه شـرح     پنج چالش کنونی محیط زیست ایران را که امنیت انسانی را به مخاطره می
طـور کلـی آب بزرگتـرین محـدودیت منـابع در ایـران و        شمرد: اول کـم آبـی، بـه    زیر برمی

دیـدگی و فرسـایش    ن در درازمـدت اسـت. دوم آسـیب   بزرگترین خطر محیط زیسـت ایـرا  
گیـرد. سـوم بحـران     خاك که این تهدید از دو منبع بیابان زایی و جنگل زدایـی نشـأت مـی   

تـرین،   آنـی حتمـاالً  انرژي، چهارم آلودگی هوا که تأثیر آن بر کیفیت زندگی مـردم ایـران ا  
سازمان جهـانی بهداشـت    طوري که طبق ارزیابی ترین و مشهودترین تهدید است. به ملموس

و شرایطی بدتر از تهران جهان  ترین شهرهاي شهرهاي اهواز، کرمانشاه و سنندج جزو آلوده
 دارند. و باألخره پنجمین چالش زیست محیطی، خسارت از دست رفتن تنوع زیسـتی اسـت  

(Lewis, 2014: 9-17).   

  ایرانمحیطی  زیستهاي امنیت  ترین چالش . مهم2-2

ایران از فرط مشـهود  محیطی  زیستهاي امنیت  همانطور که گفته شد هرچند در باب چالش
امـا مقالـه   ؛ نظـر دربـین متخصصـان امـر وجـود دارد      بودن و وضعیت بحرانی آن نوعی اتفاق

حاضر دراین بخش به روش دلفی در پاسخ به سؤال اصلی خود برآمد. در گام نخست براي 
ایـران، تحقیــق،  محیطــی  زیسـت هــاي امنیـت   بعـاد و مؤلفـه  درك کامـل مفـاهیم، شناســایی ا  

زیسـت بـه عمـل آمـد.      اي با خبرگان و کارشناسان محیط هاي آزاد و هدایت شونده مصاحبه
پیامــدها از روش دلفــی اســتفاده شــد. درایــن روش ابتــدا  نهــاییدر ادامــه، جهــت شناســایی 

بین گـروه خبرگـان    نامه پرسشمرحله اول توسط گروه تحقیق تنظیم شد. سپس،  نامه پرسش
) امتیاز دهنـد و نظـر خـود را در مـورد     1توزیع شد و از آنها خواسته شد تا براساس جدول (

، Excelافـزار   نـرم راه از آرا  ایران بیان کننـد. سـپس جهـت تلفیـق    محیطی  زیستهاي  چالش
کـه   میانگین حسابی و هندسی اهمیت معیارها و اشخاص محاسبه شد و آن دسـته از پیامـدها  

تـک   (بـه ازاي تـک   نامـه  پرسـش هـا بـه    نمرات باالتر از میانگین حسابی و هندسی کل پاسخ
اعضاء) داشتند، حفظ شدند. تعدادي از پیامدها نیز که میانگین حسابی یـا هندسـی کمتـر از    
میانگین کل داشتند، حذف شدند. پس از آنکه مرحلـه اول شناسـایی پیامـدها توسـط روش     

مرحله دوم  نامه پرسشترین پیامدها،  جهت معرفی و شناسایی با اولویت دلفی به پایان رسید،
دهی  گروه نخبگان توزیع شد تا براساس طیف نمره میان توسط گروه تحقیق تنظیم و مجددًا

مزبور نظر خود را در مورد آن بیان کنند. سرانجام، در پایان مرحله دوم روش دلفـی و پـس   
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منـدترین   ترین و اولویـت  دور دوم همانند مرحله اول، مهم هاي نامه پرسشاز تجزیه و تحلیل 
دست آمد. در طراحی ایـن سـاختار بـه فوریـت، حیـاتی بـودن و        زیستی به هاي محیط چالش

ابعاد تبعات امنیتی و شدت اثر پیامدها توجه شـده اسـت. نتـایج بـه دسـت آمـده از محاسـبه        
آبـی و   مـرتبط بـا بحـران بـی    هاي محیط زیست ایران حاکی از آن اسـت کـه مسـائل     چالش

هـا   هاي محیط زیستی ایران هستند که بـدان  ترین چالش از مهم ،آلودگی هوا با بیشترین وزن
هـا و مسـائل محـیط     اشاره خواهد شد. بر همین مبنـا نگارنـدگان مقالـه معتقدنـد کـه چـالش      

آمـار و  دلیل پیچیدگی بسیار زیاد، درجـه بـاالي عـدم قطعیـت، تغییـر سـریع        زیستی ایران به
است که پژوهش به شرط به روز و کـاربردي  اي  گستردهاطالعات، شبیه به معادله مجهول و 

هـاي علمـی و پژوهشـی حـول      حل ریزي اجرایی بر اساس راه گذاري و برنامه بودن، سیاست
نماید و این مهـم سـهم زیـادي در     هاي محیط زیستی کشور را ضروري می ترین پیشران مهم

  خواهد داشت.  ها  کاهش این چالش

  ایرانمحیطی  زیستهاي  چالش .1جدول 

 ایرانمحیطی  زیستهاي  چالش ردیف
 افت کمی و کیفی، و بحران منابع آب کشور 1
 پدیده گرد و غبار (ریزگردها)  2
 آلودگی شدید هوا در کالنشهرها 3
 ها نابودي و خشک شدن تاالب 4
 ها و مراتع تخریب جنگلدلیل  زایی به افزایش فرسایش خاك و بیابان 5
 پذیر شدن محیط زیست کشور به این پدیده هاي ادواري و آسیب بحران خشکسالی 6
 اي ها و گازهاي گلخانه رویه انرژي و انتشار آالینده مصرف بی 7
 هاي زیرزمینی فرونشست زمین در نتیجه افت آب در سفره 8
 گیاهی و جانوريهاي ارزشمند  بخشی از گونهویرانی و نابودي  9
 افزایش قابل مالحظه تولید ضایعات و پسماندهاي شهري و صنعتی 10
 ها تغییر کاربري اراضی مستعد جنگلی و کشاورزي و تبدیل آنها به سایر کاربري 11
 افزایش آلودگی آب، هوا و خاك 12
 ها کن بحران آب شیرین 13

هاي  آلودگی دریاي خزر و خلیج فارس (گونه مهاجم، توسعه ناپایدار مناطق ساحلی، آلودگی 14
 نفتی، احداث جزایر مصنوعی، کشند قرمز) 

 اي هاي هسته هاي رادیو اکتیو ناشی از توسعه نیروگاه آلودگی 15
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که امنیت ایران را هدف قـرار داده اسـت بـه قـدري     محیطی  زیستهاي  هر چند چالش
 بندي آن در بین کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد، اما در ایـن بخـش    است که در دسته عیان

در تأکیـد بـر لــزوم    ،پرهیـز از تکـرار و متناسـب بـا موضـوع و هـدف مقالـه پـیش رو        بـراي  
کـه  محیطی  زیستموضوعات زیست محیطی، ضمن اکتفا در اشاره به دوگونه از تهدیداتی 

طلبـد، خـواهیم پرداخـت. ایـن      تـر را مـی   تر و توجه فـوري  ستههم اکنون ابعاد امنیتی آن برج
هایی است کـه در حـال    انتخاب متناسب با نتایج حاصله از دلفی نخبگان در شناسایی چالش

ایران را خواهنـد داشـت. بـر ایـن     محیطی  زیستحاضر قابلیت تأثیرگذاري بیشتري بر امنیت 
تـرین رونـدها و    رسد محدودیت منابع آب، و آلـودگی هـوا در زمـره مهـم     اساس به نظر می

گیرنـد کـه در ادامـه بـه بررسـی آنهـا خـواهیم         کشـور قـرار مـی   محیطـی   زیسـت هاي  چالش
هــا از ایــن دومحــور،  گیــري ســایر بحــران پرداخــت. دالیــل انتخــاب ایــن دو محــور، ریشــه

، و شـدت سـرعت آنهـا در ایجـاد بحـران      هـا  درگیـري  زي و توان بالقوه براي ایجاد بسترسا
  هاي امنیتی دیگر هستند.   بحرانآفریننده است. در حقیقت اینها خود 

  هاي با منشأ حوزه آبی کشور بحران .2نمودار 

  آبی در ایران . بحران بی2-2-1

بـا   2025خواهد بـود کـه در سـال     بینی سازمان ملل، ایران از جمله کشورهایی براساس پیش
). بحـران آب و  138: 1393کمبود مزمن آب روبه رو خواهـد شـد (مهکـویی و همکـاران،     

ابعاد امنیتی آن بقدري جـدي و عیـان اسـت کـه در اظهـار نظـرات مسـئولین و کارشناسـان         
 حیـات، «چیان، وزیر نیرو هشدار داده که  بیان شده است. چنان که حمید چیتبارها مختلف 

تـأمین آب شـرب   «است و » دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید تمدن و بقاي ایرانی به
محسـن رنـانی،    .)1395(سایت انتخـاب،  » مردم به یکی از معضالت کشور تبدیل شده است

هـا بـر سـر آب     هشدار نسبت به افزایش درگیريدرکنار عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 

چالش هاي مرتبط 
با حوزه آب

خشکی تاالب ها بحران تأمین آب  
شرب کالنشهرها

بحران آب 
شیرین کن ها رودخانه هاي مرزي فرونشست زمین
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هـاي مـذهبی تنـدرو و...، بلکـه آب      ه آمریکا و عربستان و فرقهدر آینده، این ن«معتقد است: 
). رحـیم  1394(خبرگزاري ایرنا، » خواهد بود که بیشترین ضربه را به نظام وارد خواهد کرد
و حتـی  هـا   درگیـري و کشـمکش   «میدانی، معاون وزیر نیرو نیز بـا اشـاره بـه احتمـال بـروز      

» تعارضات اجتمـاعی «آبی را درگیري و بر سر آب یکی از پیامدهاي وضعیت تنش » جنگ
هـا و روسـتاها    استان و یا داخل یک استان بین شهرستان 2تواند بین  دانسته که به گفته او می

). عیسی کالنتري، وزیـر اسـبق کشـاورزي ایـران نیـز از      1394اتفاق بیفتد (خبرگزاري ایلنا، 
ان، کشـور را در آسـتانه   جمله افرادي است که معتقد است روند کنـونی بحـران آب در ایـر   

  ). 1395تر از حمله نظامی خارجی قرار داده است (ایسنا،  مواجه با خطري به مراتب بزرگ
شـود بـا    عنوان یک کاالي اقتصادي محسوب می برمبناي این اظهارات منابع آبی که به

گـردد کـه زمینـه     تبدیل مـی  1»کاالي امنیتی«رشد درخواست براي آن و کمیابی آن به یک 
گیري و تشدید تنگناي امنیتـی را بـه دنبـال خـود خواهـد داشـت. افـزایش جمعیـت و          شکل

هــاي گذشــته، میــان  شــود کــه در تــداوم بحــران تحــول در الگــوي مصــرف آب باعــث مــی
هاي سطحی و عمقی افزایش یابد و کشمکش و  ها رقابت بر سر تصرف منابع آب سکونتگاه

مع توسعه یابد که این مسـئله داراي تبعـات سیاسـی و امنیتـی بـراي کشـور       درگیري بین جوا
توان به تهدید به استعفاي تمامی نمایندگان مجلس استان خوزسـتان   است. در این ارتباط می
هـاي   ، بـروز برخـی نـاآرامی   1390هاي ایـن اسـتان در شـهریورماه     در اعتراض به انتقال آب

ن و آسیب رسـاندن بـه تأسیسـات انتقـال آب بـه یـزد،       اجتماعی در منطقه شرق استان اصفها
کـه آن را بـه    1391دلیل اعتراض کشاورزان این منطقه بـه نداشـتن تـأمین حقابـه در سـال       به

مشکلی امنیتی بدل کرد و پیامدهاي نـاگوار آن تـا بـه امـروز نیـز ادامـه دارد. هـم چنـین بـه          
خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه      هـاي آذربایجـان شـرقی و غربـی بـه      اعتراضاتی که در استان

  ). 191 -194: 1395صورت گرفت، اشاره کرد (صادقی و نادري، 
ویژه در مناطق مرکزي ایـران بـه    روستاهاي بسیاري به ،ها در حالی است که این چالش

هاي آب با مشکل مواجه شده و جمعیت روستایی مجبور بـه تـرك    واسطه خشک شدن چاه
اند. ایران از اولین کشورهایی است کـه در   لقب داده» ان آبآوارگ«اند که به آنها  آنها شده

جنوب شرقی خود با مسئله آوارگان آب مواجه شده است. کمبود آب و خشکسالی، ایـران  
را در میان کشورهایی با باالترین ناامنی غذایی قرار داده است. مناطق نیمه خشک جنـوب و  
                                                                                                                                        
1. Security Products  
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روند در معـرض تخلیـه    و جو بشمار می ترین مراکز کشت گندم مرکز ایران که یکی از مهم
منابع آب زیرزمینی قرار دارند. در صورت تخلیه منابع آب زیرزمینی، تولید گندم ایـران بـه   

 میلیـون تـن، یعنـی چیـزي در حـدود یـک ـ سـوم تولیـد کنـونی خواهـد رسـید             5کمتـر از  
(Beheshti, 2011: 6351-6359)    این وضعیت محدود به مناطق مرکزي کشـور نیسـت چنـان .

که قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان غربی گفته اسـت کـه طبـق برآوردهـا در صـورت      
تر شدن وضعیت دریاچه ارومیه، پنج تا شش میلیون نفر از ساکنان حاشیه آن مجبـور   بحرانی

  ). 1393به مهاجرت خواهند شد (خبرگزاري مهر، 
در رابطه با وابستگی ایران به منابع آب، منابع مشترك با تر مهمموضوع  ،دیگراز سویی 

درصـد   8تـا   7همسایگان است. ضریب وابستگی ایران به منابع آبی با سرچشمه بیرونی بـین  
اي بسـیار مهـم و    است. اگر چه این رقم در بعـد ملـی چشـمگیر نیسـت ولـی در بعـد منطقـه       

درصـد، منطقـه مغـان    100ابسـتگی سیسـتان بـه هیرمنـد     حساس است. براي نمونه، ضـریب و 
درصـد اسـت. ایـن    90درصد و منطقه سرخس نزدیک به 80نزدیک به رود ارس نزدیک به 

منابع، امکانات به نسبت چشـمگیري از نظـر ظرفیـت تویـد اقتصـادي و اسـکان جمعیـت در        
بر امنیـت ملـی    علت مرزي بودن، آثار استراتژیک مهمی نیز کنند که به سطح ملی فراهم می

کوچـک و   هرودخانـ  26درصـد از مرزهـاي ایـران را    22کشور دارند. به عالوه نزدیـک بـه   
اي  گیرد. از این رو ایران بـه همـه کشـورهاي همسـایه داراي مـرز رودخانـه       بزرگ در بر می

هـاي مـرزي    هاي آبریـز و رودخانـه   است. با نگرشی به موقعیت ژئوپلیتیکی و نیز وضع حوزه
ــاطق صــنعتی  مــیکشــورمان در ــه ـ   یــابیم کــه بســیاري از من ــاطق  کشــاورزي ب خصــوص من

برداري از منابع آبی مشترك متأثر است. اهمیت ایـن منـابع    ژئواستراتژیک از چگونگی بهره
درصد از جمعیـت کشـور از منـابع     9/7، 1373شود که بدانیم اگر در سال  زمانی آشکار می

یابـد   درصـد افـزایش مـی    37به حـدود   1400ال اند این رقم در س برده آبی مشترك بهره می
  ). 141: 1393(مهکویی و همکاران، 

طـور   تـوان بـه   برهمین مبنا پیامدهاي امنیتی ناشی از تداوم بحران آب براي ایران را مـی 
  بندي نمود:  صورت ذیل دسته خالصه به

هـاي اقتصـادي، کـاهش جـذابیت توریسـتی،       تحمیل هزینه الف) تضعیف قدرت ملی:
المللی، القاي تصویري مخدوش و فقیر از ایران در اذهان عمـومی   گذاري بین ش سرمایهکاه
  المللی، تهدید مشروعیت نظام به خاطر عدم توانایی در تأمین نیازهاي ضروري مردم.  بین
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درگیري مـردم بـا همـدیگر؛ ماننـد درگیـري       هاي داخلی: ها و درگیري ب) بروز تنش
یزد ـ اصفهان و درگیري و تنش بین مردم با دولت؛ هماننـد    کشاورزان اصفهانی و خط لوله 

هـاي غیرقـانونی توسـط     رود و حفـر چـاه   خشک شدن دریاچه ارومیه، خشک شـدن زاینـده  
  کشاورزان.  

درگیـري بـا کشـورهاي همسـایه همچـون       المللی: هاي بین ها و درگیري ج) بروز تنش
بـرداري از رودهـاي مشـترك     و بهـره  عراق، آذربایجان، ترکیه و افغانستان بر سر منـابع آب 

بـرداري نامناسـب از رودخانـه هیرمنـد      اي که بهـره  همچون ارس، اروندرود و هیرمند. بگونه
المللـی   توسط کشور افغانستان یکی از علـل اساسـی در خشـک شـدن تـاالب/ دریاچـه بـین       

  ). 6-7 :1395مان شده است (رضایان،  هامون و در نتیجه به خطر افتادن زندگی شهروندان

  

تهدیدات 
ناشی از 
بحران آب

افزایش مهاجرت 
آوارگان آب

تشدید 
حاشیه نشینی

منازعات دسته 
جمعی گروه هاي 

اجتماعی

منازعات بین المللی 
در خصوص 

رودخانه هاي مرزي

منازعات  
باالدست و 
معضل تهیه پایین دست

آب شرب 
کالنشهرها

تهدید امنیت 
غذایی

تشدید نارضایتی  
از افول کسب و 
کارهاي کشاورزي

تشدید 
حاشیه نشینی

تضعیف قدرت 
ملی
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   1. بحران توفان ریزگردها2-2-2

هـاي   گیـري بحـران   هـاي تغییـر و سـبب شـکل     ترین پیشران از مهممحیطی  زیستهاي  چالش
اي حیات بشر را به مخاطره انداخته اسـت.   گونه بهجهان  آینده است که در هر یک از مناطق

منطقه غرب آسیا نیز از این امر مستثنی نیست و موقعیت خشک و بیابـانی، ایـن منطقـه را در    
و تغییرات اقلیمی قـرار داده اسـت کـه    محیطی  زیستهاي  ترین بحران معرض یکی از جدي

رد نمونـه دیگـري از ابعـاد    ریزَگـ طوفـان  هاي طوالنی ازجمله آنها اسـت. پدیـده    خشکسالی
هـاي   ترین بحران ). در حقیقت یکی از مهم12-14: 1394مختلف این بحران است (زواري، 

زایـی و فرسـایش بـادي     پدیده مخرب بیابان ،در مناطق خشک و نیمه خشکمحیطی  زیست
هاي گرد و غبـار و حرکـت ریزگردهـا از پیامـدهاي آن محسـوب       باشد که وقوع طوفان می
هـاي   بیابـان خصـوص در   هاي گرد و غبار در خاورمیانه و بـه  طی سالیان اخیر طوفان شود. می

بار بسیاري را براي کشورمان به همـراه داشـته کـه دامنـه آن تـا       عربستان و عراق اثرات زیان
تنها محـدود   ،شهرهاي عمده مرکز کشور نیز کشیده شده است. وسعت خسارات این پدیده

مناطق صـنعتی نبـوده، بلکـه بـا مختـل نمـودن زنـدگی عـادي          به تهدید اراضی کشاورزي و
شده و واکنش افکـار عمـومی   محیطی  زیستشهروندان آشکارا تبدیل به یک تهدید جدي 

را به دنبال داشته است. فزایندگی دامنه غلظت گرد و غبـار در اشـکال کـاهش میـدان دیـد،      
تـردد مـردم و در نتیجـه،    افزایش تصادفات، لغـو مکـرر پروازهـا، تعطیلـی ادارات، کـاهش      

هاي مرزي، بروز حمالت آسمی، قلبی،  ویژه در استان هاي اقتصادي، به کاهش میزان فعالیت
ها و مانند آن نمود یافته است. گسترش ابعاد  هاي چشمی، زیان هنگفت بیمه ریوي و عفونت

یده اسـت  موضوعی امنیتی و سیاسی برکشـ  ،و پیامدهاي این مخاطره طبیعی، آن را در اندازه
مثابه تهدیدي بالقوه براي  توان به ). از این رو بحران ریزگردها را می50: 1389راد،  (کاویانی

تهدیــدهاي و ملــی در منطقــه تلقــی نمــود. اثــرات چنــین تغییراتــی،  محیطــی  زیســتامنیــت 
  ). 943: 1389آورد (طوفان،  مدت و بلندمدتی را براي امنیت انسانی به وجود می کوتاه

اط با منشأ ریزگردها با دو عامل داخلی و خارجی مواجه هستیم. منشـأ خـارجی   در ارتب
عربسـتان، عـراق و   هـاي   بیابان طور که در باال مورد اشاره قرار گرفت عمدتًا ریزگردها همان

هـاي سدسـازي در کشـور     علت سیاست ویژه بستر خشک دجله و فرات به سوریه است که به
 هـاي سدسـازي ترکیـه ایـن ابعـاد در       در مـورد سیاسـت  باالدست (ترکیه) مسـبب آن اسـت.   

                                                                                                                                        
1. hazes 
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تري خواهد بود. چنان که درباره سـد ایلیسـو    داراي اثرات به مراتب نگران کنندهدرازمدت 
که بخشی از پروژه گاپ ترکیه در جنوب شرقی این کشور اسـت، بسـیاري از کارشناسـان،    

درصد آب دجلـه از   56ن اساس دانند. بر ای هاي آینده ایران را ناشی از آن می گرد و خاك
آید و اگر سد ایلیسو ساخته شود، تغییرات زیادي در محیط زیست ترکیه، عـراق،   ترکیه می

هاي شدیدي به همراه خواهد داشت.  شود، تغییراتی که آسیب سوریه و حتی ایران ایجاد می
آینـد   لـه مـی  هاي بین النهرین عراق کـه آب آنهـا از دج   درواقع با تکمیل سد ایلیسو، مرداب

هـاي مرکـزي عـراق و سـوریه،      شوند. بدین ترتیب با خشک شـدن تـاالب   سریعًا خشک می
تـرین کـانون بحرانـی ریزگـرد در منطقـه،       تبدیل تاالب هورالعظیم در خوزستان بـه بـزرگ  

استان غربی و مرکزي کشورمان با معضـل ریزگردهـا را شـاهد خـواهیم بـود و      25درگیري 
ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است. هـر چنـد ترکیـه اعـالم      افزایش چشمگیر این مسئله
میلیارد دالر براي سـاخت ایـن سـد هزینـه کنـد تـا بـه گفتـه          7. 1کرده است که قصد دارد 

رسـد دولـت مرکـزي ترکیـه هـدف       دولت، رفاه مردم این کشور تأمین شود، اما به نظر مـی 
هـاي ایـن کشـور اسـت. بـه      بـا کرد » جنـگ آبـی  «دیگري هم از ساخت این سد دارد و آن 

سمت جنوب شرق ترکیه جایی که  اي که پس از ساخت و آبگیري، دریاچه این سد به گونه
هـاي آن   هـا و سـکونتگاه   گردد، در نتیجه مردم بـومی را از کـوه   کردها ساکنند، گسترده می

شود که کردها به دو قسمت شـمالی   کند. و این سد منجر می جایی می هقسمت مجبور به جاب
کنـد. ضـمن    تـر مـی   و جنوبی تقسیم شوند که این کار ترکیه را در شکست دادن آنها آسـان 

). Cagaptay and Otun, 2012: 2رفـت (  اینکه بخش بزرگی از شهر هم بـه زیـر آب خواهـد    
این در حالی است که فقدان قـدرت، نظـارت و تسـلط دولـت مرکـزي در عـراق و سـوریه        

و حاکمیــت  پیــدایشداخلــی در ایــن دو کشــور وویــژه طــی پــنج ســال اخیــر در جنــگ  بــه
ویژه بر نواحی مستعد ایجاد ریزگردها به تشـدید ایـن    گرا همچون داعش به هاي افراط گروه

  بحران منجر شده است.  
هـا و   حاصـله از خشـکی تـاالب    بیشـتر هـاي داخلـی و    منشأ داخلی نیز در نتیجه سیاست

ز روند خشکی دریاچه ارومیه نام برد کـه اگـر   توان ا طور نمونه می منابع آبی داخلی است. به
چه در طی دوسال اخیر این روند تا حدودي مهار شده اما بستر شن و نمکی که پیش از ایـن  

هاست. با خشک شـدن   وفانتروان شدن در  آمادهزیر آب بود، حاال بیش از هر وقت دیگری
راهـی نـواحی مرکـزي    هاي گرد و غبار و نمک از شمال غرب کشور  دریاچه ارومیه طوفان
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شوند و آن وقت حتی تهران، قـزوین یـا اراك هـم از ایـن ریزگردهـا در امـان نخواهنـد         می
میلیـون نفـر را تهدیـد     14بینی شده سـالمتی دسـت کـم     ماند؛ ریزگردهایی که این بار پیش

ویـژه در   شاهد تغییر الگـوي آلـودگی هـوا بـه     اکنون). برهمین اساس 1395زاد،  کنند (رستم
سـمت آلـودگی ناشـی از     هـاي فسـیلی و احتـراق بـه     هاي ناشی از سـوخت  ن از آلودگیتهرا

  ). 1394پدیده گرد وغبار در حرکت هستیم (ابتکار، 
» هـاي کلـی محـیط زیسـت     سیاست«بحران ریزگردها به قدري جدي است که در سند 

بـدان اشـاره شـده اسـت.      آشـکارا  ترین سند محیط زیسـتی کشـور، در چنـدجا    عنوان تازه به
اما واقعیت آن است که بحران ریزگردها کارآمـدي نظـام را    15.1-1و  7ازجمله در بندهاي 

هاي خیابانی و تهدید امنیـت   به چالش کشیده و نشان داده که بالقوه توان برانگیختن شورش
مواجـه   نیـز » چالش زمان«حکومت را دارد. این درحالی است مسئوالن در رفع این بحران با 

هستند، اگر ایران از همین حاال همه توان خود را براي مهار ریزگردهـا صـرف کنـد، نتیجـه     
هاي مرده حتـی بـه    ها و دشت این عمل ده سال دیگر آشکار خواهد شد، چون احیاي تاالب

فرض وجود منابع آب کافی و توقف همـه عوامـل خشـکاننده قبلـی، سـالیان دراز بـه طـول        
هاي جهانی کنترل گرمایش زمین هم وجود  طور کلی براي سیاست ل بهانجامد. این مشک می

هاي مصرف انرژي خود را هم اکنون تغییر دهند براي  ها باید همه سیاست دارد، چون دولت
  ). 1393به بعد آشکار خواهد شد (کرمی،  2030دستاوردي که از سال 

مـدهاي آن نـه تنهـا    در صورت عدم اتخاذ تـدابیر مناسـب بـراي بحـران ریزگردهـا، پیا     
هـاي ناشـی از پدیـده     طـورکلی چـالش   گیـرد. بـه   مناطق غربی بلکه کـل کشـور را در برمـی   

شود کـه   بندي می اقتصادي و امنیتی دسته ـ  ریزگردها در سه گروه زیست محیطی، اجتماعی
ي هـا  ساز رویدادها و پدیـده  توانند زمینه متقابل بر یکدیگر میکارایی هر یک از آنها با تأثیر 

  شوند.اي  تازه
اقتصادي: گسترش پدیـده ریزگردهـا و پیامـدهاي آن بـر      ـ  هاي اجتماعی چالش )الف

رساند که براي زندگی بهتر  سالمتی افراد، به تدریج شهروندان این مناطق را به این نتیجه می
شهرهاي نزدیک یا حتی تهران مهـاجرت کننـد.    تر همچون کالن به مناطقی با شرایط مناسب

                                                                                                                                        
ویـژه   زایـی، گـرد و غبـار بـه     محیطـی نظیـر بیابـان    . مدیریت تغییرات اقلیم و مقابلـه بـا تهدیـدات زیسـت    7. 1

نگـري و شـناخت    دهنـده میکروبـی و رادیواکتیـو و توسـعه آینـده      ریزگردها، خشکسـالی و عوامـل سـرایت   
  محیطی و مدیریت آن.  هاي نوظهور زیست پدیده

هـاي آبـی    اي بـراي مقابلـه بـا گـرد و غبـار و آلـودگی       . تالش براي ایجـاد و تقویـت نهادهـاي منطقـه    1-15
  ).  1395ی محیط زیست، هاي کل (سیاست
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گذاري در منطقه را کـاهش داده و   ي دیگر آلودگی هوا، انگیزه کارآفرینان به سرمایهاز سو
جا خواهند کرد که نتیجـه   تر جابه هاي خود را به مناطقی با شرایط باثبات این افراد نیز سرمایه

آن گسترش رکود، بیکاري و در نتیجه فقر ساکنان این مناطق خواهد بود. همچنین بـا توجـه   
هـا   هایی که مجبور به فعالیت در ایـن اسـتان   ها و سازمان شوار این مناطق، شرکتبه شرایط د

بایسـت دسـتمزد بیشـتري را در مقایسـه بـا       هستند، براي تأمین رضایت نیروي کار خـود مـی  
دیگر مناطق پرداخت کنند، که نتیجه آن کاهش حاشیه سود و یا غیراقتصادي شدن اینگونـه  

ایجــاد چرخــه بــاطلی از تسلســل افــزایش رویــدادي چنــین  هــا خواهــد بــود. برآینــد فعالیــت
گذاري و گسترش فقر در این منـاطق خواهـد بـود کـه بـه خلـوت        مهاجرت، کاهش سرمایه

  شدن مناطق مرزي و افزایش تراکم در شهرهایی همچون تهران منجر خواهد شد. 
ریج و گسترش فقر، بـه تـد  محیطی  زیستهاي  هاي امنیتی: درنتیجه آلودگی چالش )ب

هـاي معانـد یـا     نارضایتی از دولـت، بـاال رفتـه و زمینـه الزم بـراي فعالیـت و تبلیغـات گـروه        
شود. این موضوع در کنـار نارضـایتی    طلب فراهم می اي و حتی تجزیه هاي قومی قبیله جنبش

توانـد هزینـه دولـت را در برقـراري      و یا کاهش یا عدم پایبندي به حاکمیت کلی نظـام، مـی  
گونه مناطق باال ببـرد. از سـوي دیگـر امنیـت شـکننده بـه معانـدان         یت در اینحاکمیت و امن

هـاي گسـترده بـه سـاختارهاي      دهد در فرصت مناسب، زمینـه شـورش و اعتـراض    امکان می
ها و ظهـور مسـایل    دولتی را فراهم کنند که نتیجه آن تداوم و گسترش روزافزون این چالش

  ). 12-14: 1394جدید است (زواري، 
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  ایرانمحیطی  زیستارتقاي امنیت  براي راهبردهایی .3
  نیت در نزد نهادهاي متولی امنیت. توسیع مفهومی و عملیاتی ام3-1

کـه در بـاال   محیطـی   زیسـت هاي ذکر شده براي مفهـوم امنیـت    با توجه به تعاریف و ویژگی
بعـاد و  اي بایسـتی تمـام ا   گـذاري امنیتـی در هـر جامعـه     مورد اشـاره قـرار گرفتنـد، سیاسـت    

هاي داراي رابطه تأثیر و تاثر با آن جامعه را در برگیرد، زیرا ابعاد مختلف امنیـت داراي   جنبه
هاي  روابط و تعامالت تأثیرگذاري و اثرپذیري از یکدیگر بوده و بسیاري از متغیرها و مولفه

 آفرین در آنها مشترك هستند. امکان تفکیـک کلـی و مرزبنـدي دقیـق بـین ایـن ابعـاد        نقش
بندي و تفکیک منجر به غفلت و نادیـده   امري غیرممکن بوده و تالش براي این گونه تقسیم

ها و متغیرها و همچنین روابط فیمابین این ابعاد خواهد گردید. به  گرفته شدن برخی از مولفه
بـراي  سازان و مجریان کشـور،   ، تصمیمکارگزاران همین دلیل ایجاد زمینه و بستر در اذهان 

نمایـد. ایـن    مـی بایسته ریزي و اجرا  آن در تدوین، برنامه نگرشو محیطی  زیستیت فهم امن
به واژه امنیت نیسـت بلکـه مسـتلزم اندیشـیدن     محیطی  زیستبیان به معناي افزودن نها تاقدام 

هـا اسـت    درباره معناي امنیت و به کار بسـتن نتـایج حاصـله در طیفـی از پـویش      ،بسیار دقیق

تأثیرات 
ناشی از 
بحران 

ریزگردها

مختل نمودن 
زندگی عادي 

شهروندان لغو مکرر پروازها، 
افزایش 

تصادفات، 
تعطیلی ادرات

بروز حمالت 
آسمی، قلبی، ریوي 

و عفونت هاي 
چشمی، زیان  
هنگفت بیمه ها

صدمه به 
کشاورزي 

افزایش ) مانند تولید عسل(
مهاجرت

رکود، بیکاري و  
در نتیجه 

گسترش فقر

صدمه اقتصادي 
به حمل و نقل 

کشور

تشدید شکاف هاي 
قومیتی و افزایش 
تحرکات تجزیه 

طلبانه 
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  ). 131: 1390(لطفی، 
 -هـاي راهبـردي   بنابراین با توجه به گسترش تهدیدات نوین امنیتـی، تـدوین اسـتراتژي   

امنیتی در چارچوب این گزاره و عدم تکیه صرف بر تهدیدات نظامی، کنشگران جدیـد در  
حمکرانـی  فرهنـگ  را در محیطـی   زیسـت ویـژه بعـد    امنیـت بـه  پرشـمار  این الگو باید ابعـاد  

امنیتی ـ   نظر قرار دهند. در طراحی این استراتژي راهبرديراهبردي در جمهوري اسالمی مد
منـدي نـزد کنشـگران،     براي ارتقاء ضریب امنیتی جامعه و افزایش رضـایت ، نخست آگاهی

ارتقاء سطح آگاهی کنشگران در خصوص شناخت وضع موجـود، اصـالح وضـع موجـود،     
به وضع مطلوب ضروري اسـت (ابراهیمـی و دیگـران،    دستیابی هاي  هاي اصیل و راه خواسته

1391 :89 .(  

  شوراي عالی امنیت ملی نمودار در » دفتر امنیت زیست محیطی«. استقرار 3-2

خأل رصد تهدیـدات محـیط زیسـتی در کشـور مشـهود اسـت و بنظـر بهتـرین بخـش بـراي           
یسـتی بایـد بـا    باشد. رصد امنیـت محـیط ز   پیگیري این موضوع، شوراي عالی امنیت ملی می

همکاري سازمان حفاظت از محیط زیست و نهادهاي متولی امنیت صورت گیـرد و شایسـته   
است این دفتر از کارشناسان مجرب امور امنیتی، راهبردي، محیط زیستی و آینده پژوه بهـره  

مندي از تجارب کارشناسانه از سایر نهادهاي مرتبط تعامل با وزارت  بهرهبراي برد. همچنین 
  ر خارجه، وزارت نیرو، وازرت علوم، وزارت دفاع، هالل احمر و... سودمند خواهد بود. امو

اي میـان   توانـد پیونـد گسـترده    مـی  ،شوراي امنیت ملی بـه واسـطه جایگـاهی کـه دارد    
سازان و ساختارهاي امنیـت و محـیط زیسـت ایجـاد      گیران وتصمیم مسئوالن مربوطه، تصمیم

ن پیوند، ایجاد زمینه براي مشـارکت و حضـور صـاحبنظران    هاي ایجاد ای کند. یکی از روش
حوزه امنیت و استفاده از نظرات آنها براي ایجاد موازنه در حوزه محیط زیست و امنیـت در  

المللـی اسـت. بـا توجـه بـه گسـتردگی و پیچیـدگی         اي و بـین  سطوح مختلـف ملـی، منطقـه   
گذاري اسـت. بـا    حوزه سیاست سازوکار حل بسیاري از مسائل در  محیط زیستی،هاي  زمینه

سـاز و کارهـاي موجـود در زمینـه محـیط زیسـت و امنیـت همچـون پدافنـد           توجه به برخـی 
غیرعامل، شوراي امنیت ملی با شناسایی نقاط تهدید و تأثیراتی که محیط زیسـت بـر امنیـت    

 هاي فنی ملی دارد از طریق ایجاد ارتباط دوسویه میان امنیت و محیط زیست، هدف گذاري
تواند نقشی مهـم   هاي اجرایی و کاربردي علمی، تخصصی و فنی می و کمی، همچنین برنامه
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  در زمینه تمرکز بر بحث امنیت و محیط زیست ایفا نماید. 

  هاي عمرانی  . الزام و ارتقاء تهیه گزارش ارزیابی محیط زیستی براي طرح4
دهـد کـه نـه فقـط      می در دو دهه گذشته نشانجهان  نگرشی گذرا بر وضعیت محیط زیست

اثرات مخرب انسانی بر محیط زیسـت کـاهش نیافتـه بلکـه مسـائل حـاد و بغـرنج بـا اثـرات          
مختلف و متعدد بروز نموده است و در ایـران نیـز هماننـد سـایر ملـل، توسـعه شهرنشـینی و        
تبدیل تدریجی مناطق روستایی و جوامع کشاورزي به مناطق شهري و صنعتی، موجب تغییر 

علـت عـدم    اسب انسانی با محیط زیست اطراف خود گردیده است. این تغییرات بهروابط من
تـدوین و اجـراي   نیـاز  اعمال کنترل و نظارت بر محیط زیست حادث شده اسـت. در نتیجـه   

قوانین، مقرارت و ضوابطی در جهت حفظ و بهبود محیط زیست و مـدیریت منـابع طبیعـی،    
عنـوان   د سیر تکامل مدیریت محیط زیسـت بـه  بیش از پیش احساس گردیده است. در فراین

یک نظام گسترده و پویا براي مواجهه با آلـودگی و تخریـب محـیط زیسـت، رویکردهـاي      
مـیالدي، ارزیـابی   1960انـد. در ایـن راسـتا، از پایـان دهـه       ي موردنظر قرار گرفتها پیشگیرانه

ات یـک پـروژه بـر روي    بینی اثـر  شناسایی و پیشبراي عنوان فعالیتی  اثرات محیط زیستی به
بررسـی و انتشـار اطالعـات ایـن      بـراي  رفاه و سالمت انسان و نیز بر محیط بیوژئوفیزیکی او

یافته است. بـا  جهان  اي در کشورهاي مختلف اثرات مطرح و اجراي قانونی آن جایگاه ویژه
هـاي توسـعه،    غیرقابل جبران و بسیار پرهزینه بسـیاري از پـروژه   گاهتوجه به اثرات تخریبی و
عنوان یک ابزار قدرتمنـد بـراي دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار از سـال         ارزیابی محیط زیستی به

پدیدآورنـده  جایگاه قانونی یافته اسـت تـا در صـورت بـرآورد ابعـاد       ،در کشور ایران1373
از آن پیشگیري یا در آن تجدید نظر گردد. تعداد  زاي هر طرح قبل از انجام، ناامنی و بحران

هایی که تاکنون توسط شوراي عالی حفاظت محیط زیست ایران مورد تصـویب قـرار    پروژه
شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی  پیروي از به اما اند، رو به افزایش است  گرفته

 ،کشـور وجـود دارد کـه    ها و مشکالتی فراروي نظـام ارزیـابی محـیط زیسـت     کشور چالش
نظـام ارزیـابی محـیط    ارتقـاي   سـوي  بـه  تواند باعث تعیین راهکار  بررسی و شناسایی آن می

  ). 16: 1391زیست کشور گردد (رحمتی، 
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  گیري نتیجه
محـیط زیسـت ایـران    چگـونگی  هاي انجام شده درباره  هاي پژوهش هاي آماري و یافته داده

زیسـت، از بـین رفـتن تنـوع زیسـتی و تخریـب و       مهـري بـه محـیط     گویاي تشدید روند بـی 
هاي مختلف کشـور اسـت کـه تـداوم آن در چنـد سـال آینـده،         فروسایی محیطی در بخش

خواهد سـاخت.  رو  هروب هاي امنیتی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی پرهزینه کشور را با چالش
لـزوم  محیطـی   زیسـت رسد با توجه به اهمیـت روز افـزون تهدیـدات     نظر می هبه همین دلیل ب

سـازان کشـور بـیش از گذشـته      گـذران و تصـمیم   بازنگري در تعریف امنیت در نزد سیاست
هـاي   ضرورت یافته است. آن چه که در این پژوهش مورد بحث واقع شد، وجـود وضـعیت  

محیط زیستی است که هر کدام به تنهایی، توانایی امنیتی شدن و در نتیجه تحمیل هزینـه بـر   
باشند. در حقیقت چنـان چـه در مسـائلی همچـون بحـران       ران را دارا میجمهوري اسالمی ای

شدن یافته است، هـم چنـین    آبی که به شدت امنیت کشور را متأثر ساخته، و زمینه امنیتی کم
در پدیده ریزگردها که، به خطر افتادن سالمت شهروندان، مهاجرت و بیکاري و در نهایـت  

عنـوان بسـتري بـراي ایجـاد      هـا بـه   یت امنیتی ایـن بحـران  دارد؛ به ماه فشار بر دولت را در پی
ناآرامی، شورش، و نقض امنیت انسانی و سالمت شهروندان و در نهایت تهدید امنیـت ملـی   
توجه نگردد، به نقطه بدون بازگشتی خواهیم رسید. در حقیقت در چنین وضـعیتی بـا توجـه    

بلکــه ، و جنــگ از بیــرون منشــاء تهدیــد نــه حملــه نظــامی ،بــه ماهیــت تهدیــدات غیرســنتی
نگرانه خودمان خواهد بود. لذا  هاي صحیح و آینده گذاري ناکارآمدي داخلی، عدم سیاست

اندیشی بـه مشـکالت    چارهبراي هایی  به امنیت و اتخاذ راهبردها و سیاستگسترده نگاه نیاز 
اي مربوطـه  هـ  یابد. از این رو دولت و دسـتگاه  هاي فعلی و آینده، اهمیت وافري می و بحران

وظیفه دارند بیش از پیش به روندهاي نوین امنیتی توجه کنند تا از میزان صدمات در آینـده  
  کاسته شود.  

هـاي گذشـته    در دهـه  ،فقدان نگاه معطوف بـه امنیـت زیسـت محیطـی     ،از سویی دیگر
بخوبی مشهود است. چنان که اگر در گذشته متولیان امور امنیت کشور و دست انـدرکاران  
حفاظت از محیط زیست، مسلط به چنین نگاهی بودند، امروز بجـاي اطـالق واژه بحـران بـه     
این رویدادهاي طبیعی، اثرات آن تحت کنترل درآمده، محدود شده، راهکارهایی براي آن 

یده شده و کشور در جهت نیل به توسعه پایـدار چنـان کـه در اسـناد باالدسـتی کشـور       اندیش
بـرداري مناسـب از    داشـت. توسـعه پایـدار کشـور مرهـون بهـره       بارها اشاره شده گام بر مـی 
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هاي موجود نیروي انسانی و به عبارتی، حفاظت  امکانات آب، خاك، منابع طبیعی و ظرفیت
است کشورمان با تأکید بر حفـظ محـیط زیسـت در جهـت      از محیط زیست است. لذا، الزم

هـاي   انـداز اسـت گـام    نیل به اهـداف توسـعه پایدارکـه در واقـع همـان اهـداف سـند چشـم        
عنوان جایگاه قدرت اول منطقـه تکیـه    توان به مستحکمی بردارد. در حقیقت در شرایطی می

هـاي جدیـدي    که دغدغه باشد. اما در شرایطیآماده زد که امنیت کشور و تداوم حیات آن 
ذهن سیاستگذران و مجریان را بـه خـود معطـوف کـرده و باعـث اخـتالل در        ،با ابعاد امنیتی

از مسیر تحقق ایـن مهـم دور خـواهیم    گمان  بیزندگی روزمره و سالمت آحاد ملت گردد، 
  شد. 
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