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 ها و راهکارهاالمللی محیط زیست: رویکردها، تعارضحکمرانی ملی و بین
 *1رضا سیمبر

 2آزیتا ملکی
 

 چکیده
شود که در سطوح های مهم در جامعه بشری محسوب میامروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه

ح بحث، بر سطو گردد. این در حالی است که عالوهالمللی مطرح میای و بینمختلف محلی، ملی، منطقه
یره غموضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و 

میرا   در ایرن قطعراً های خود را به همرراه دارد.ها و فرصتها، چالش، محدودیتمسائلنیز هر کدام 
های کرال  گیریمباشد کره در سرطم ملری بره تصرمیها میترین آ موضوع حکمرانی یکی از کلیدی

 نیمتأ، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب هایی که عموماًحاکمیت کشورها وابسته است. حاکمیت
در  الباًغ ببینند. بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آ  مهیاامنیت جامع نمی

د سر راه توسرعه اقتصرادی و رشر سطوح ملی، رعایت کرد  دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر
ها خیلی های محیط زیستی پرهزینه بوده و دولتشود، در عین حالی که اجرای پروژهصنعتی دیده می

هندگا  د یرأتمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم 
شرعور  ع بهبود شرایط محیط زیست به سرطمشا  باال برود. بنابراین، موضوبیاید و سطم رضایتمندی

ن های اجتماعی، ایمتعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه
خریر  تامر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است. شهروندا  در سطم محلی به ویژه از آثرار 

ین االه حاضر ها قرار دارند. ایده مقستقیم در معرض آ اند، چرا که خود ممحیط زیست آگاهی پیدا کرده
است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در ایرن خصرو  

یک  به عنوا  شود که در پارادیم نظریه سبزجا تالش میارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند. در این
سرطم  ی در دو سطم ملی با تاکید بر مطالعه مروردی ایررا  ونظریه انتقادی، موضوعات زیست محیط

ه بی در نیل دهد که حکمرانی ایرانهای مقاله نشا  میالمللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. یافتهبین
های خوبی کره شرده المللی نیز علیرغم تالشاستانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطم بین

های و تحقق رژیم حقوقی مناس  در خصو  مدیریت چالش مؤثربه توافقات  است اما هنوز راه نیل
 الی مبتنیها همانا نظام وستفترین آ باشد که اصلیها و موانع زیادی مواجه میزیست محیطی با چالش

 .باشدبر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می
 

زیست، های اجتماعی، حقوق محیطست، جنبشالمللی، محیط زیحکمرانی ملی و بین :واژگان کلیدی
 نظریه سبز، منافع و حاکمیت ملی، پروژه انتقال آب خزر به سمنا 
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 مقدمه

 یهاعرصرهکره در  شرودیمبرزر  بشرری محسروب  یهادغدغهمحیط زیست یکی از 

اجتمراعی نیرز فرفردارا   یهاجنبشدر  فکری و سیاسی در امروز بسیار پربحث است.

نیز  هادولت فعال هستند. المللبینو  ایمنطقهملی،  یهاسمنه ویژه در زیادی دارد که ب

تالش دارند که خود را فرفدارا  محیط زیست نشرا  دهنرد و هرم  عمدتاًبه نوبه خود، 

احزاب سیاسری در کشرورهای  نیترمهماکنو  سبزها یا فرفدارا  محیط زیست یکی از 

. حکمرانری در محریط زیسرت، بره ندشرویممختلف غربی و به ویژه اروپایی محسوب 

، کنردیممعنای تصمیمات عمده ای است که نظرام سیاسری و حکرومتی کشرور اتخرا  

 قطعراًتصمیماتی که بر روی تعداد زیادی از شهروندا  یرک کشرور دارای تاثیراسرت و 

گزار  ریتأثمانند سایر تصمیمات حکمرانی بر روی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز 

به  توا یمایرانی به روز را بیاوریم،  یهامثالاگر بخواهیم که یک نمونه از  مثالً، دباشیم

دیگرر اشراره کررد کره  یهااستا انتقال آب از یک استا  به منافق و  یهافرحموضوع 

 یهاتجربرهدارای آثار اجتماعی و سیاسی مختص به خود بروده اسرت. اکنرو  علیررغم 

و به فور  کندیمال آب حوضه خزر به سمنا  را مطرح گذشته دولت دوازدهم بحث انتق

، که در این مقاله به عنوا  مطالعه موردی بره آ  اشراره باشدیمجدی به دنبال تحقق آ  

 .(1398)سیمبر و ملکی، شودیم

دوست دارند که خود را فرفدار محریط زیسرت معرفری کننرد و  هاحکومت معموالً

وجرود دارد  معمروالًولی نکته ای کره  ،نامندیمز حتی خود را در برخی موارد دولت سب

زیسرت محیطری هزینره  یهراپروژهخیلی دوست ندارند که در  هاحکومتاین است که 

بره چشرم مرردم  غالبراًنمایند، زیرا هزینه در خصو  محیط زیست بسیار زیاد است و 

د که به چشرم هزینه کنن ییهاروشاین است که به سایر  هاآ ، بنا بر این تالش دیآینم

انتخاباتی برایشا   یهاعرصهچشم گیر باشد تا به این ترتی  در  هاآ مردم بیاید و برای 

زیست محیطی به غلط  یهافرحاین در حالی است که در اجرای برخی  آور باشد. یرأ

، که نمونره سرد ندینمایمزیادی را برای مردم و فبیعت ایجاد  یهاا یزو  کنندیمعمل 

از مروارد اصرلی باشرد و یرا  توانردیمبی رویه و غلرط در ایررا  خودمرا  سازی های 

که نه  رسدیمانتقال آب از این استا  به آ  استا  که در خیلی از موارد به نظر  یهافرح
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برای بر فرف کرد  نیاز مردم بلکه در برخی از موارد برای صنایع رانتی و رفاقتی بروده 

مختلف ایرانی را به جا  هم بیندازنرد )خراکرور،  یهاتیقومباعث شده تا  عمالًاست و 

1397). 

به بهانه در آمد بیشرتر در سراختار الگروی  هایحکمرانکه امروزه  یهادهیپدیکی از 

لیبرالری در تمرامی  داریسررمایه یهرانظامو شاخصه اصلی  کنندیمترویج  داریسرمایه

جهت تولیرد و در آمرد  اریدسرمایهنظام  ، مصرف گرایی است.شودیمجها  محسوب 

اقتصراد  یهاچرخره توانردینمبیشتر نیازمند مصرف بیشتر است و اگرر مصررف نباشرد 

گوناگو  و به ویژه از فریرق تشرویق  یهاروشبچرخد و به این ترتی  از  داریسرمایه

 تا کاالها و خدمات هر چه بیشتری به فروش برسد. کنندیممردم به مصرف بیشتر سعی 

هستند که از فریق تکرار مکررر،  هاآ هستند و  مؤثرجاری در این مسیر بسیار تبلیغات ت

کره اگرر  کننردیم، به نحوی که مردم احساس کنندیممردم را تبدیل به نیاز  یهاخواسته

بره ایرن ترتیر   .باشندیمو فقیر  اندافتادهبرخی خدمات و کاالها را نداشته باشند عق  

و حکمرانی به این روش، مردم دنبال گردش و  داریرمایهس یهانظاماست که در چرخه 

 یهاخواسرتهتفریم بیشتر، غذای متنوع تر، لذت جویی بیشتر، و غیره هستند ترا بتواننرد 

نیاز شده خود را برفرف کنند و این چرخه هر چره بیشرتر و بیشرتر بره منرابع فبیعرت 

به نوبره خرود  تواندیمعت و دست درازی انسا  در فبی دینمایمضربات مهلکی را وارد 

تا سال  1960از سال  باشد. هایماریبو  هاروسیوبسیاری از بالیای فبیعی یا بروز  منشأ

نوع بیماری جدید مورد شناسایی پژوهشگرا  قررار گرفتره  335که  شودیمگفته  2004

له جوامع گوناگو  انسانی هر سرا .اندبودهجانوری  منشأدارای  هاآ در صد  60است که 

نوع مواد شیمیایی جدید را به فبیعت و نظام زیست محیطری وارد یرا بره عبرارتی  300

 .(1396)نیرنا،  ندینمایمتحمیل 

وجود دارند کره بری  ییهاروسیو، اندشدهمنجمد ایسلند که آزاد  یهاخیاکنو  زیر 

ند وارد جوامرع بشرری بشرو هراروسیوکه اگر ایرن  شودیم، و گفته اندلیبدنظیر و بی 

خود پدیده ای ناشری از تغییررات  هاخیآب شد  این  بسیار خطرناک عمل خواهندکرد.

 یهاگاهدست درازی به فبیعت باعث خواهد شد تا اقامت  اقلیمی و محیط زیستی است.

به سمت منرافق شرهری و سرکونت  هاآ فبیعی حیوانات به مخافره بیافتد و در نتیجه 
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بره  هاروسیوبه این ترتی  باعث ازدیاد احتمال انتقال و  کنندیمانسانی حرکت  یهاگاه

جرانوری  منشرأبرا  هاروسیوبه این ترتی  است که احتمال رواج  شوند. جوامع انسانی

منرافق حراره ای کره در  .شودیمو ضری  تلفات انسانی زیادتر  گرددیمبیشتر و بیشتر 

آسی  بییند و تخریر  بشروند، اقلیم فبیعی دنیا استثنایی هستند، اگر دست بخورند و یا 

 .(1398از این منافق منتقل بشوند )خبرگزاری تسنیم،  هاروسیوکه  گرددیمسب  

بنا بر این الزم است که نوع بشر در همه کشورها و همه جوامع انسانی نروع نگراه و 

نگرش خود را به محیط زیست تغییر دهد و پایداری زیست محیطی را بره عنروا  یرک 

در نظام مندی زیست واره فبیعی و اقلیمی خود هرگرز بره براد فراموشری  متغیر اساسی

همانند یک  غیر قابل جبرانی را با خود خواهد داشت. یهانهیهزنسرارد که این فراموشی 

توسرط  معمروالًقلبی و عروقی است، اولین چیزی کره  یهایماریبدارای  مثالًبیمار، که 

برای امتناع از گسرترش هرر چره بیشرتر  ، این است کهشودیمپزشک متخصص تجویز 

انسداد عروقی الزم است که سبک زندگی و سبک غذای خود را تغییر بدهد، در این جا 

اگر جوامع انسانی، بدو  استثنا در قلمرو و سرزمین بخواهند کره  نیز مسئله همین است.

تغییرر دهنرد بیشتر در آینده جلوگیری نمایند باید که سبک زندگی خود را  یهابحرا از 

 .(131-135: 1381)سیمبر، 

اجتماعی است، اما  اصالتاًباید توجه داشت که تغییر سبک زندگی در جوامع یک امر 

برای ایجاد گفتما  مشترک بین اال هانی بین مردم در کشورهای مختلرف، و در سرطوح 

ایرن  .اهمیرت اسرت حرائزبسیار  هاآ ی، کشورها یا نظام حکمرانی المللبینو  ایمنطقه

که در ابتدا و علی االصول این حکمرانی است که بایرد  شودیماهمیت از این امر ناشی 

در صدر این تغییر، نظام  برای تغییر این سبک زندگی برنامه و فراحی دقیقی داشته باشد.

آموزشی مناس  است که از هما  ابتدا به کودکا  اهمیت حفاظرت از محریط زیسرت و 

بره دیگرر  اد بدهد و نحوه مدارا و مصرف درست را آموزش دهد.فبیعت را ی یهامیاقل

سخن، الزم است که حکمرانی برای این آموزش از نظر متخصصرین و صراح  نظررا  

مناس  این آموزش را از هما  دورا   یهابودجهزیست محیطی استفاده کند و با صرف 

 ابتدایی به کودکا  بیاموزد.
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 جدید اجتماعی یهاجنبشگیری جهانی و شکل پس از جنگ دوم داریسرمایهنظام 

گفت که در نیمه دوم قر  نوزدهم با آشکار شد  تدریجی آثار ناخوشایند نظرام  توا یم

کرارگری  یهراجنبشعمده کشورهای اروپایی شاهد گسترش چشم گیرر  ،داریسرمایه

محدوی نیز  ، عمالً به ایجاد احزاب کارگری منجر شدند که در مواقعهاجنبشبودند. این 

، هراجنبششاید بتوا  گفرت اوج ایرن  در کس  قدرت سیاسی به موفقیت دست یافتند.

بود، که پر  از آ  نیرز  1917همانا شکل گیری انقالب کمونیستی روسیه در اکتبر سال 

هویت محرور در قالر   یهاجنبشدر نتیجه ناکارآمدی حکمرانی در کشورهای مختلف 

ی به وجود آمدند کره متاسرفانه پیامرد آ  نهایتراً تحقرق ملی، قومی و نژاد یهاکشمکش

 نیتردهشرتناکفاشیستی و نازیستی وسرانجام جنگ جهانی دوم برود کره از  یهاجنبش

 .شودیمفجایع بشری در قر  بیستم محسوب 

اجتماعی سراسر اروپا  یهاجنبشپ  از پایا  جنگ دوم جهانی نیز موج جدیدی از 

این بود که بر عک  دوره قبل جنگ، دارای ماهیرت  هاآ ی را فرا گرفت و شاخصه اصل

گرفتنرد دارای  نشأتکه از دهه شصت میالدی  هاجنبشقدرت فلبانه نبودند. عمده این 

نه دولرت  هاآ جهانی و آگاهی بخش و رهایی بخش بودند و عمده گرایش  یهادغدغه

کت جرویی در امرور زنردگی و مشرار یهاوهیشرمحور بلکه مدنی محور بود. بره تغییرر 

مختلرف حقروق بشرری ابرراز عالقره  یهانسرلاجتماعی و سیاسی و پی جویی تحقق 

دارای خصلت فرامرادی و  عمدتاً هاجنبشگفت که این  توا یم. به این ترتی  کردندیم

قدرتی بهره  یهاگاهیپاجهت نیل به مناص  و  هاآ یا هویتی بودند و به شکل ابزاری از 

حقوق مدنی،  یهاجنبش .گرفتندیم، فیف گوناگونی را دربر هاجنبشن برداری نشد. ای

صلم جویانره،  یهاجنبشزیست محیطی، جنبش ضد جنگ یا  یهاجنبشجنبش زنا ، 

 یهاسرالحاتمی و سایر تسرلیحات کشرتار دسرته جمعری ماننرد  یهاسالحجنبش ضد 

اصرلی  یهانمونهاز  فرفدار حقوق کودکا  و نظایر آ  یهاجنبششیمیایی و میکروبی، 

دریافرت کره برین تحروالت نظرام  تروا یم هراجنبش. با مطالعه این شوندیممحسوب 

 یهراجنبشو منطق عملکرد آ  در عصر جهانی شد ، با تغییر ماهیت ایرن  داریسرمایه

 اجتماعی رابطه تنگاتنگی وجود دارد.



12 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره   چهطططار 

  چهار پ اپی سی و 

 1398 زمستان

 
 

در عصرر جهرانی  داریسرمایهاقتصادی ناشی از عملکرد و نظام  یهاشکافتشدید 

ملری  یهاصرحنهجدید اقتصادی عدالت محور به  یهاجنبششد ، کم کم باعث شد تا 

پ  از جنگ دوم جهانی، ایاالت متحده آمریکا به دلیل پارامترهرای قردرتی  وارد شوند.

در ایرن گردونره سرایر  خود به عنوا  بازیگر اصلی و هژمو  نظام جهرانی هویردا شرد.

 یهرایهمکارآمریکا و کانو   پیشرفته به عنوا  متحدا  اصلیکشورهای توسعه یافته و 

تبدیل شدند. رژیم انباشت سرمایه پر  از جنرگ دوم جهرانی بره سررعت  داریسرمایه

گسترش پیدا نمود و در دهه هفتاد میالدی نیز مرحله جدیدی از آ  آغراز شرد. در ایرن 

ختارهای سیاسی، امنیتی و متفاوت و گوناگو  خود، سا یهاضمانتفرآیند، واشتنگتن با 

بایرد  در جها  غیر کمونیستی فرراهم آورد. داریسرمایهاقتصادی الزم را به منظور رشد، 

 توجه داشت که آمریکا توانایی نظامی باالیی را در اکثر نقراط جهرا  فرراهم آورده برود

 .(42-38-:1388)قراگوزلو، 

تری روشن و کامرل آ  در مادی و معنوی آمریکا و بر یهاتیحمابه دیگر سخن با 

مالی، تجاری صنعتی و نظامی و با تاکید بر شاخه جدیردی از فنرآوری یعنری  یهانهیزم

مرالزم آ  زمینره  یهاهیسرماصنعت خودروسازی و محصوالت مصرفی و مدل انباشت 

رفراهی در کشرورهای صرنعتی  یهااستیسو اجرای  داریسرمایهرشد و گسترش نظام 

 .(1390فته مهیا شد )دهشیار، توسعه یافته و پیشر

 

 اجتماعی یهاجنبشبروز  یهانهیزمایده دولت رفاه و 

کره برا مروج  1929-1930در سرالهای  داریسررمایهبه دنبال بحرا  اقتصادی در نظرام 

ورشکستگی مالی، رکرود و کراهش سررمایه  هاشرکتبیکاری مردم، سقوط قیمت سهام 

ایده قوت گرفت که ایده دولت محور متعلق بره گزاری خارجی همراه بود، این تفکر یا 

کالسیک به واسطه افزایش حجم مداخله گری دولرت تجدیرد نظرر پیردا  یهاستیبرالیل

کند. در این میا  جا  میناردکینر اقتصاددا  معروف انگلیسی، در کتاب خود تحت عنوا  

نمرود  ارائرهرا  ( مبانی فکری و نظری اقداماتی1936اشتغال )نظریه عمومی پول، بهره و 

به بعد توسط کشورهای غربی با هدف مبارزه با بحرا  و رکوداقتصادی  1930سال که از 

 داریسررمایهکه نظام برازار آزاد در منطرق  کردیمکینز این موضوع را مطرح  دنبال شد.
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و به این دلیرل  شودینمتعادل عرضه و تقاضا برقرار  عمالًمتعادل عمل کند و  تواندینم

بی ثبات است و به این فریق بود که دخالت دولت به منظور ایجاد   اتاً داریسرمایه نظام

 .(265-266: 1388تعادل در نظام اقتصادی توجیه شد و عملیاتی گردید )کمر بیگی، 

به این ترتی  بود که بر پایه مبانی فکری کینرزی دولرت رفراه در اغلر  کشرورهای 

گفت کره  توا یمندیناوی، نیوزیلند و... حاکم شد. جها  به ویژه در اروپای غربی، اسکا

جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا، کنشگری بنیادین را در تحقق اندیشره علمری رفراه 

متحقق نمود. ایده دولت رفاه خواست که با ایفای نقش مداخله گری دولت از ثروتمندا  

د و به این ترتی  دولت و زندگی نابرابر اجتماعی و اقتصادی را پر کن یهاچالهبگیرد و 

حکمرانی بتوانند بیمه بیکاری، خدمات درمانی، بازنشستگی پرداخت کنند، و از معلوال  

امرا در واقرع  و کودکا  و سالخوردگا  وزنا  بی سرپرسرت حمایرت بره عمرل آورنرد.

بر محور تفکر دولت رفاه، کم کم و به تدریج در  داریسرمایهگسترش و تحول در نظام 

ناشی  عمدتاًدهه هفتاد میالدی به بحرا  و عدم تعادل جدی منتهی شد. این بحرا  اواخر 

از تشدید رقابت، تضاد بین اروپا، آمریکا، ژاپن، کسری موازنه سرمایه ای، کسرری ترراز 

بازرگانی و موازنه بودجه ای آمریکا، بحرا  صنایع کالسیک به لحاظ آالینردگی زیسرت 

 یهاشراخهیا بحرا  در مدل انباشت سرمایه و رشرد  هاآ محیطی و کاهش سود آوری 

 .(1388جدید در فناوری علم بود )کمربیگی، 

، رشرد نیروهرای رادیکرال در داریسرمایهاصلی این بحرا  جدی  یهایژگیواما از 

و  60 یهادههاجتماعی در  یهاجنبشسطم جهانی در کشورهای صنعتی در چارچوب 

فعرالی بودنرد کره از دهره شصرت در عرصره سیاسری  میالدی بود. اینرا  نیروهرای 70

 واجتماعی غرب پر رنگ شدند. در ابتدا جهت شکل گیری و تسرریع بسریج اجتمراعی،

، که ناشی از احسراس تعلرق بره یرک گرروه کردندیمبرارزش ها و معانی خا  تاکید 

خاصری از زنردگی روزانره و  یهرایتلقبود، گروهری کره تصرورات و  اجتماعی متمایز

برر دو موضروع عمرده  عمردتاًجدیرد اجتمراعی  یهاجنبشسیاسی داشت.  یهاعرصه

رهایی که مختص نظررات و  مسألهآگاهی و روشن بینی و دوم  مسألهمتمرکز بودند: اول 

)الرنرا و دیگررا ،  باشردیم الملرلبینرویکردهای انتقادی در عرصه سیاست در روابط 

1388). 
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گی و کاالیی شد  ناشی از رشد اقتصادی برماس معتقد است که شی گشت هاورگنی

 مصرف گرا و ایده دولت رفاه بوروکراتیک که پ  از جنگ جهانی دوم به درو  آنچه که

به عقیده هابرماس، توسعه دولت و  سرهر حیطه خصوصی بود، نفو  پیدا کرده است. قبالً

فریرق  آرنیز  و راه حل این چالش کندیمسنتی را تضعیف  یهاارزشو  هازهیانگبازار، 

اجتماعی مدر  برا  یهاجنبشافزایش عقالنیت ارتبافی ممکن خواهد شد. در این راستا 

پشتیبانی از تحقق یک جامعه عادالنه و مشارکتی و جامعه ای کره سرازما  یافتره ترر از 

بلکره تراب آوری را نیرز معیرار  دانردینملحاظ عقالنی است و تنها سودآوری را مالک 

جایگزینی عقالنیت ارتبافی به جای پذیرش سنتی و غیرعقالنری نظرام  ، خواها داندیم

 .(88-89: 1379)اینگلهارت  دهستن داریسرمایهمبتنی بر سود 

عده دیگری معتقدند تحقق رفاه نسبی در چارچوب سوسیال دموکراسی و دسرتیابی 

شکل الزم را برای  یهانهیزمبه سطوح باالی آموزش و رشد سریع بخش خدماتی، پیش 

هویرت بره وجرود  نوین اجتماعی به منزله کنشرگرا  اصرلی سیاسرت یهاجنبشگیری 

مانند دانشجویا ، زنا  خانه  ییهاگروهآوردند. فبقات متوسط، به ویژه کارکنا  دولت و 

دار و دریافت کنندگا  خدمات رفاهی خیریه، با سرهولت و سررعت، جرذب اهرداف و 

شدند. زیرا اینا  به احتمال زیاد در  هاجنبشاین عالیم عام، جها  شمول و غیر فبقاتی 

معاصر،  داریسرمایهاجتماعی سریع تر و بهتر از عناصر غیر عقالنی نظام  یهاگروهمیا  

در ایرن میرا ، جنربش  .ندینمایمو به شکل مستقیم نواقص آ  را تجربه  ابندییمآگاهی 

طری، جنربش صرلم و دانشجویی، جنبش حقوق مدنی، جنبش زنا ، جنبش زیست محی

، جنبش فمینیسرم هاتیاقلضد نژادپرستی، جنبش حقوق مردم بومی و  یهاجنبشبعدها 

مردر  اجتمراعی عصرر  یهراجنبشمهم  یهانمونهو جنبش فرفدارا  محیط زیست از 

 .(1387)سوئیزی،  شوندیممعاصر دانسته 

 

 دفاع از محیط زیست یهاجنبش

لین بار در جوامع غربی به ویژه اروپای مرکزی فرفدار محیط زیست برای او یهاجنبش

زیست  یهادغدغهو غربی و آمریکای شمالی هویدا شدند. عمالً از نیمه دوم قر  بیستم، 

انسرانی و  یهراگروهبرین  یهراینگرانو  هراتیفعالبه محور اساسری  محیطی به تدریج

چراکه محیط زیست و جهانی تبدیل گردید.  ایمنطقهبازیگرا  ملی و فراملی در سطوح 
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بشری بیش از پیش دستخوش مخافرات مختلف شده بود. این چرالش و مخرافرات در 

بره  سه زمینه کاهش و کمبود منابع، تخری  منابع و آلودگی محیط زیست، متجلی شرد.

نوین در پسا جنگ  یهایدگرگوندیگر سخن، این جنبش زاییده شرایط نوین و تحول و 

و  هاشرکافترجمرانی از  هراجنبشگفرت در واقرع ایرن  ا ترویم. باشدیمدوم جهانی 

آ  برر ابعراد  ریترأثجدید در جوامع غربی در خالل رشد شتابا  صرنعت و  یهاتعارض

، علیررغم داریسررمایهزندگی اجتماعی انسا  است. یعنی صنعتی شد  و پیدایش نظام 

نیرای پسراجنگ اقتصادی و رفاه اجتماعی که برای انسا  عصر مردر  در د یهاشرفتیپ

دوم جهانی هدیه آورده بود، اما در عین حال زندگی بشری را نیز به سختی تهدید کررده 

 .(199-206: 1389بود )احیدری موصلو و همکارا ، 
استفاده بی حد و حصر از منابع فبیعی به ویژه منابع تجدید ناپدیر بره عنروا  مرواد 

از فریرق  هراآبکره زمین و آلرودگی صنعتی، آلودگی هوا، گرم شد   یهاکارخانهاولیه 

ایرن  .شردیممخرب و منفی صنعتی شد  محسروب  یامدهایپصنعتی از  یهازبالهدفع 

اجتمراعی جوامرع مردر   یهراچالشو  مسائلروند به گونه ای بود که هر چه بیشتر به 

انسا  و فبیعت را نیز مورد تهدید قررار داده اسرت.  یهارابطهتبدیل شده است و آینده 

با امتناع از جلوگیری از رها شد  گازهای گلخانه ای، مسرئول آسری   داریسرمایهنظام 

رسانی جدی به الیه اوزو  است، که اگر جلوی آ  گرفته نشود برای ساکنا  کره زمرین 

 .(Hoogvelt,1997:10-20فاجعه بار خواهد بود )

برا اتخرا  چنردملیتی  یهاشررکتو  داریسررمایه یهاشررکت عمرالًگفت  توا یم

 یهراخیکره حاصرل آ  آب شرد   اندشدهنادرست باعث گرم شد  زمین  یهااستیس

در سراسر جها  بره ویرژه در منرافق  هاانوسیاققطبی و باال آمد  سطوح آب دریاها و 

که تا چندی پیش زیربرف ها  ییهانیسرزمقطبی  یهاخیباآب شد   ساحلی شده است.

چنرد ملیتری و  یهاشررکت زیرر یرخ سرربرآوردند.منجمد دفن شرده برود از  یهاخیو 

مختلف هجوم آوردند و مشغول استخراج منابع فبیعی  یهاقارهی به المللبین یهایکمران

پنها  در این منافق شدند. استخراج نفت، گاز، فال، الماس، اورانیوم، م  و سایر منرابع 

کننده مانند به کرارگیری  ویرا  یهاروشمشابه، تاراج گونه استحصال شد و به کاربرد  

سموم و مواد شیمیایی و رادیواکتیو برای جداسازی این مواد و استخراج آنا ، باعث شد 

بایرد توجره  شدیدی ببینرد. یها یآستا فبیعت و محیط زیست در منافق مختلف دنیا 
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به خودی خود تهدیدی علیه محیط زیست است، چرا  داریسرمایهداشت که اصالتاً نظام 

. مکانیسرم کنردیمود ساز و کار کس  سود بیشتر بر علیره محریط زیسرت عمرل که خ

و تروجهی نردارد کره  نگردیمبه فبیعت و همچنین فبقه کارگر سوداگرانه  داریسرمایه

آثار مخرب بلند مدتی را بر محیط زیست داشته باشد )والری  داًیشد تواندیماین فرآیند 

 .(1385نژاد، 

ه فبیعرت مرورد احتررام قررار نگرفرت بلکره سروداگری به این ترتیر  نره تنهرا کر

و کس  سود اقتصادی و مالی بیشتر باعث تخریر  فزآینرده ای در محریط  داریسرمایه

به تدریج آثار این سواستفاده با ایجاد عک  العمل های فبیعی مانند زلزلره،  زیست شد.

میت در منابع آبی و عالئم مسمو هاجنگلآتشفشا ، سیل، هویدا شد و امحای درختا  و 

مختلف و تحوالت جوی باعث شدند تا فشارهایی درباره لزوم تغییر و تحرول در شریوه 

تولید با اختصا  منابع مالی و بودجه کافی برای مردیریت بحررا  و کنتررل ضرایعات 

 صنایع، اجتناب ناپذیر جلوه کند.

قطبری و  یاهرخیآثار تخریبی گازهای گلخانه ای، پدیده گرم شد  زمین، آب شد  

اجتمراعی آ   یها یآسزیست محیطی و  یهابحرا آب دریاها و سایر  باال آمد  سطم

مختلفری برر علیره فرن آوری غررب  یهراجنبشباعث شد از اواخر دهه هفتاد میالدی 

باعث شرده برود کره آزادی انسرا  و  داریسرمایهبه وجود بیاید.  داریسرمایهصنعتی و 

و اعتراضات اجتماعی باعث  هاجنبشیافتد. گسترش این تعادل زیست محیطی به خطر ب

معلوم شد گازهای گلخانه ای تاثیرات منفری و  در بحرا  بیافتد. داریسرمایهشد تا نظام 

مخربری را بررر روی الیرره اوزو  دارنررد و در کنرار آ  تغییرررات آب و هرروایی و بررارش 

 گذار شد. ریتأث داًیشد هادولتاسیدی نیز برروی افکار عمومی و همچنین  یهابارا 

محیط زیست  المللبینمیالدی کم کم حقوق  70و  60 یهادههاین گونه بود که در 

کنترل کننده زیست محیطی افتادند  یهاو یکنوانسشکل گرفت و کشورها به دنبال ایجاد 

هرچه بیشتر فبیعرت و در نتیجره آثرار مخررب آ   یهایآلودگتا به این فریق بتوانند از 

اولیه حفاظرت  یهاو یکنوانسیری به عمل آورند. البته قابل به  کر است که اگرچه جلوگ

اما حرکات جدید و ریشه ای و بنیادین  ،گرددیماز محیط زیست به اوایل قر  بیستم بر 

که با دخالت  گرددیبرم 1960دهه ی محیط زیست به اواخر المللبیندر خصو  حقوق 

نوینی در ارتباط با حفاظت محیط زیست آغاز شد، و  یهاحرکتی، المللبین یهاسازما 
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و جهرانی امضرا شردند. بره فرور خالصره  ایمنطقرهمختلفی در سطوح  یهاو یکنوانس

رفراهی، تولیرد و  یهااسرتیسبرای اجرای  داریسرمایهگفت که عملکرد نظام  توا یم

ف و اجتمراعی ضرد مصرر یهراجنبشمصرف بیش از حد، باعث شد ترا برر علیره آ  

 یهراجنبشفرفداری از محیط زیست و فبیعت شرکل بگیررد. تکروین و تکامرل ایرن 

تبدیل گردید. بسیاری  داریسرمایهاجتماعی به نوبه خود به یک بحرا  جدی در جوامع 

زیست محیطی هدف خرود را مبرارزه برا توسرعه کنتررل ناشرده صرنعتی و  یهاگروهاز 

. اگرچره انردنمودهاکوسیستم اعالم  یهاتیفظرو مخالفت با بی توجهی به  داریسرمایه

اجتماعی آمریکا و اروپرای شرمالی برود، امرا تحروالت و  یهاجنبشمرکز و محور این 

زیست محیطی و گسترش صرنایع مخررب کرل جامعره  یهایآلودگفشارهای مربوط به 

 غرب و بعد به تدریج و کم کم به سراسر دنیا نیز سرایت پیدا کرد.

 

 یافت سبز نسبت به محیط زیستچارچوب نظری ره

متفاوت زیست محیطی در سراسر دنیرا مرورد توجره  یهابحرا در دهه شصت میالدی، 

متفاوتی از جمله اسراف بیش از حد در مصررف آب  مسائل مند قرار گرفت.افراد عالقه

این در دهره هفتراد مریالدی برود کره  شیرین و منابع فبیعی مشترک و غذا مطرح شدند.

فراسین سازما  ملل متحد در خصو  این موضوعات برگزار شد و متعاق  آ  اولین کن

عمومی، به ویژه در کشورهای غربری  یهاعرصهدر دهه هشتاد میالدی احزاب سبز وارد 

با نضج و شکل گیری یک رهیافت سبز یا زیسرت  ،همه این موارد همزما  شدند شدند.

سیاسی  یهاچالشاین موضوعات و  محیطی که در واقع کمکی برای تبیین و درک بهتر

تا این که در دهه نود میالدی با تغییررات جروی جهرانی و  .شدیمو اجتماعی محسوب 

بروز هر چه بیشتر مشکالت زیست محیطی، موضوع محیط زیست هرر چره بیشرتر بره 

بره رسرمیت شرناخته شرد. در رهیافرت  الملرلبینعنوا  یک دیسیرلین فکری در روابط 

ایرن  .شودیمکولوژیک به منافع فبیعی در مقابل منافع انسانی ترجیم داده فکری سبز یا ا

-Goodin, 1992: 44). ردیگیمانتقادی قرار  یهاهینظرتفکر علی االصول در چارچوبه 

49) 
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در  قطعراًمدیریت زیست محیطی، نیازمند اداره روابط بین خود و دیگرا  اسرت کره 

 .شودیمت مناس  در عرصه حکمرانی اتخا  بستر تصمیم گیری جمعی و اتخا  تصمیما

زیست محیطی به شدت وارد عرصه سیاسرت و حکمرانری قررار  مسائلبه دیگر سخن، 

نیز مدیریت امور زیست محیطی کار بسیار مشرکلی  المللبیندر عرصه روابط  .رندیگیم

مختلفی اسرت کره  یهاتیحاکماست، چرا که نیل به هر توافق حقوقی مستلزم رضایت 

کره  گرذاردینم، و در بسیاری از مواقرع تعرارض منرافع باشندیمارای منافع گوناگونی د

 .(82-79: 1395)فیبی،  توافق مطلوبی حاصل شود

لیبرالیسرتی کره برر آزادی فرردی و مصررف جهرت تقویرت  داریسرمایه یهاهینظر

اد و مکانیسم بازار تاکید دارند در بسیاری از موارد برا منرافع زیسرت محیطری سرر تضر

برای ایجاد مدیریت زیست محیطی، باید که بر مصرف اسراف گونه یا  ناسازگاری دارند.

 داریسرمایهوگرنه مکانیسم بازار برای رونق  شهوت مصرف قید و بند روشنی زده شود.

بیشتر، زندگی لوک  تر و غیرره  یهامسافرترا به مصرف بیشتر، پوشش بهتر،  هاانسا 

یاری از مواقع مصرف بیشتر و بیشتر به معنای ترداخل و دسرت که در بس کندیمدعوت 

 .باشدیمدرازی بیشتر نسبت به منابع موجود در محیط زیست 

گفت که اگر چه محیط زیست گرایا  مدعی این هستند که افرادی  توا یمبنا بر این 

رصره و ادعاهای آنا  به گونه ای است که بره ع هاحرفسیاسی نیستند، اما به هر حال، 

، خواها  آ  هسرتند کره عمدتاًمحیط زیست گرایا   .شودیمحکمرانی و قدرت مربوط 

زیست محیطی داشته و برای آ  بودجه بیشرتری را  مسائلامعا  نظر بیشتری به  هادولت

دوست دارند که  عمدتاً هاآ نیست، و  هادولتکنار بگذارند، امری که خیلی مورد پسند 

بره ایرن  آور است و در در منظر مستقیم مردم اسرت. یرأشا  خرج اموری کنند که برای

را بره  هراآ و  نردیآینمزیست محیطری کنرار  یهاجنبشترتی ، سیاستمدارا  خیلی با 

 .ابندییمنوعی مزاحم آرامش خود 

زیست محیطی خیلی اکو سنتریک یا اکو محور هستند که در این میا  با  یهاجنبش

سه دال مرکزی در لیبرالیسم، اول اندیشره  .ندیآینمیستی کنار مرکزی تفکر لیبرال یهادال

بر خالف تاکید بر  فردی است. یهایآزادتاکید بر دولت محدود و دوم اندیشه تاکید بر 

زیسرت محیطری، خواهرا  افرزایش و  یهاجنبش ،هاستیبرالیلدولت محدود مورد نظر 
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ر زمینه محیط زیست و حفاظرت د هادولتارتقای نقش دولت هستند و اصرار دارند که 

حکمرانری برا تقنرین،  از منابع فبیعی خود را کنار نکشند، بلکه دولت مداخله گر باشند.

اجرا و امور قضایی و بازرسی باید که برا قردرت وارد عرصره محریط زیسرت شروند و 

 (Shue, 2014: 57-69)به دنبال آ  هستند.  هاجنبشباشد که این  ییهاارزشپاسدار 

مختلف در  یدهایقفردی نیز، به شدت با  یهایآزاد، یعنی هابرالیلرکزی دوم، دال م

فردی افسار گسیخته به نظر اینا  بره  یهایآزاد .شودیمنظر محیط زیست گرایا  دیده 

و این فور نیست که آزادی فردی در  کندیممنابع زیست محیط ضربات مهلکی را وارد 

اگر انسا  بردو   سار گسیخته و رها دیده شود.خصو  منابع فبیعی و محیط زیست اف

شرعور  قطعراًمداخله دولت و حکمرانی بخواهد آزادنره در محریط زیسرت رهرا شرود، 

اجتماعی در خیلی از موارد به اندازه کافی نیست که بتواند حدود و معیارهرای مرد نظرر 

ل کره در براال بنا بر این، باز با تکیه برر دال او زیست محیطی را رعایت کند. یهاجنبش

اشاره شد، دولت در این جا نیز نباید خود را کنار بکشد و همواره باید که به عنوا  مهار 

فردی به محریط زیسرت دیرده  یهایدرازفردی در خصو  امتناع از دست  یهایآزاد

 :Sen, 2009)مختلف وارد عمل شرده و اقردام کنرد.  یمنظرهاشود و در این زمینه از 

77-78) 
دولرت در  مرؤثربه ویژه فعاال  زیست محیطی خواها  ایفای نقش   ودر این خص

زمینه آموزش به کودکا  و جوانا  در زمینه امور زیست محیطی از آموزش و پرورش تا 

آموزش خوب نیازمند تخصریص بودجره کرافی و کارآمرد و  قطعاً آموزش عالی هستند.

نقرش دولرت بسریار  هرانیاهمچنین مدیریت مواد خوب آموزشی است که در هر دوی 

برین فرفردارا  محریط زیسرت و  یهراچالشاما باز این هم یکری از  .باشدیمبرجسته 

نه تخصریص بودجره کرافی را در آمروزش و پررورش جردی  هادولتکه  هاستدولت

البتره برخری  .کننردیمو نه نقش مناسبی را مدیریت آموزشی در این زمینه ایفا  رندیگیم

فرفدارا   ناس  تر عمل کرده و برخی دیگر خیلی عق  هستند.کشورها در این زمینه م

در دوره  آموزشی کودکا  یهابرنامهمحیط زیست، تاکید زیادی را بر تخصیص بودجه و 

و اگر ایرن  ردیگیمدبستا  دارند، چرا که در این برهه است که شخصیت کودکا  شکل 

ر شخصیت آنا  وقتری برزر  دوره از بین برود و شخصیت آنا  تکوین یابد، دیگر تغیی

بنا بر این، الزم است هر چه پول و انررژی وجرود دارد  کار سختی خواهد بود. شوندیم
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برای آموزش کودکا  در خصو  محریط زیسرت در دورا  آمروزش ابتردایی صرورت 

 .(1398برذیرد )سیمبر و ملکی، 

یار حساس زیست محیطی بس یهاجنبشدر خصو  دال سوم یا اقتصاد بازار آزاد نیز 

علی االصول نظریه زیست محیط گرایی هم در عرصه سیاست داخلی و  و منتقد هستند.

و شاخصه اصلی  شوندیمانتقادی محسوب  یهاهینظراز  المللبینهم در سرهر سیاست 

از وضع موجود ناراضی هسرتند و خواهرا   غالباًاین است که اینا   هاهینظراین گونه از 

در  .باشرندیمحرکت به سمت یک وضرعیت بهترر و مطلروب ترر تغییر شرایط فعلی و 

زیست محیطی  یهاجنبش، فرفدارا  هابرالیلخصو  نظام اقتصاد بازار آزاد مورد نظر 

انتقاد اصلی این است کره ایرن نظرام مبتنری برر تفکرر  با آ  کنار بیایند. توانندینم اصالً

کار بازارکه همانرا عرضره و تقاضرا  که در نظریه خود به مکانیسم یا ساز و داریسرمایه

تا مصرف هر چه بیشتری  کنندیمرا تشویق  هاآ و  ندیبیم، سخت افراد را کاالیی باشدیم

که چرخه عرضه و تقاضا مرتر  در گرردش و  چرخدیمنظام بازار، زمانی  داشته باشند.

 یهرالباس تا شوندیمتشویق  داریسرمایهچرخش باشد و برای همین، افراد در جوامع 

بهتری بروشند، سوار خودروهرای بهترری بشروند، غرذاهای متنروع ترری بخورنرد و بره 

فشار بیشتری را به محریط  تواندیمبیشتری بروند که هر کدام از این موارد  یهامسافرت

، داریسرمایهبه نظر این منتقدین سرسخت نظام  زیست و منابع موجود در آ  وارد کند.

مختلف تحت کنترل قرار بگیرد و  یهاروشرا  کننده باید که به این چرخه مهلک و وی

مرورد نقرد و ارزیرابی منفری اینرا   داریسرمایههستی شناسی مورد نظر در نظام  اساساً

اکو سنتریسم یا بوم محوری در مقابل اندیشه لذت جویی هر چه بیشتر انسرا   .باشدیم

زادی بی حد و حصر انسانی مالک قرار و معتقد است اگر که لذت جویی و آ ردیگیمقرار 

 .(511-513: 1395گیرد، فبیعت هر چه بیشتر و بیشتر آسی  خواهد دید )علیزاده، 

بوم محوری، در واقع اکو سیستم سالم و حفاظت از محیط زیست را اولویت اصرلی 

د قلمدا هاانسا را یک ضرورت اساسی برای سالمتی و رفاه  هاآ ، زیرا دهدیمخود قرار 

در مقابل، انسا  محوری و اندیشه کس  لذت بیشتر برای افراد بشری، فقط ارزش  .کندیم

باید دقت داشت که  .ندیبیم هاانسا ابزاری کوتاه مدت را برای فبیعت در راستای منافع 

زیست  یهاجنبشیا  سبزهااین تقابل بین بوم محوری و لذت جویی انسانی قل  تئوری 
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گاه جامع اکو سیستم محور به معنای عدم پذیرش شکاف و تمایز بین دید .باشدیممحیطی 

استدالل اصلی این است که  ی است.المللبینسیاست ملی یا داخلی با سیاست جهانی یا 

مرزهای ملی وستفالیایی یا همانا مرزهای ترسیم شده فعلی بین کشورها با اکرو سیسرتم 

از مرزهای ملی عبور کند و یرا  تواندیموا به عنوا  مثال، آلودگی آب و ه مطابقت ندارد.

به دیگر سخن، جمعیت انسانی از  تخری  الیه اوز  ربطی به مرزهای ملی کشورها ندارد.

، شهروندا  یک هاانسا لحاظ زیست محیطی به هم پیوسته هستند و به زبا  ساده تر همه 

به همه راکبا  آ   تواندیمو هر تخریبی در این قایق  اندنشستهجها  بوده و در یک قایق 

بنرا برر ایرن مشرکالت و  صدمه بزند و هیچ کسی از صدمات آ  در اما  نخواهرد برود.

 شناسدینمزیست محیطی دارای سرشتی جهانی است و مرزها را به رسمیت  یهاچالش

 .(1394)دهشیری، 

زیست محیطی سرسازگاری برا برخری مفراهیم اصرلی در  یهاجنبشاندیشه سبز یا 

د وستفالی ندارند: منافع ملی، حاکمیرت ملری، صرالحیت شخصری و صرالحیت رویکر

به عبارت  .نگرندیممنتقدانه  هاآ سرزمینی همه از اصولی وستفالیایی هستند که سبزها به 

از الگوهای تاریخی نظام وستفالی در قال  ملت کشورهای دارای حاکمیت  سبزهادیگر، 

قتدار نهایی به شدت نگرا  هستند، نگرانی که بره ملی مستقل، یا مفهوم حاکمیت دارای ا

در اندیشره سربز،  .باشردیممستندات کافی موجه و قابرل درک  ارائهنظر این منتقدین با 

حاکمیت ملی زاییده نظام وستفالی، امری قابل اعتماد بررای کسر  هویرت مناسر  یرا 

نیازمنرد اقردام زیست محیطی  یهاچالشمشکالت و  .باشدینمبهزیستی و تعالی انسا  

را حل کنند، ضمن این که اندیشه منافع  هاآ  توانندینمجهانی هستند و کشورها به تنهایی 

به انحای گوناگو  به محیط  تواندیمملی و حاکمیت ملی مستتر در نظام وستفالیایی خود 

 کماکا  ایده رسدیمزیست ضربات مهلک و سنگینی را وارد نماید. در شرایطی که به نظر 

 یهانهیزمملت کشورها هنوز در دنیا فرفدارا  زیادی دارد و علیرغم ایده جهانی شد  در 

بر این اساس، الزم  .باشدیممختلف، هنوز ایجاد ملت کشورهای جدید، امری زنده و پویا 

است که بین ایده سبز و اندیشه وستفالی تعادل قابل قبولی را به وجود آورد که بتوا  در 

که کشورها وجود دارند، محیط زیست و منابع فبیعی نیز حفر  شروند و آ ، ضمن این 

 (1393را ببینند. )سیمبر،  ها یآسکمترین 
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رعایت مستلزمات زیست محیطی جنبه اخالقی دارا هستند و بنا بر این بررای اینکره 

تعادلی میا  ایده جها  گرایانه زیست محیطی و ایده حاکمیت ملی کشورها ایجاد کرد، به 

 مؤثر یهاحلکه ایجاد نظام سیاسی دمکراتیک شفاف و پاسخگو یکی از راه  رسدیمر نظ

در  هراچالش نیتررمهمعدم شفافیت و عردم پاسرخگویی در نظرام حکمرانری از  باشد.

اعتماد و سرمایه  تواندیممختلف، از جمله در حکمرانی زیست محیطی است و  یهانهیزم

سیاسی پاسخگوتر و  یهانظامهر چه  رار بدهد.اجتماعی را در معرض مخافرات جدی ق

شفاف تر عمل کنند، احتمال این که در زمینه موضوعات زیست محیطی نیرز ایرن گونره 

حال این رسالت عمده شهروندا  آگاه و فرهیخته است کره از  .ابدییمباشند نیز افزایش 

تقویرت افکرار  اجتمراعی و یهاشربکهفریق راهکارهای متفاوت از جمله با استفاده از 

زیست محیطی راه را برای شفافیت و پاسخگویی هرچه بیشرتر  مسائلعمومی نسبت به 

 (Hayward, 2007: 441-445)سیاسی فراهم آورند.  یهانظام

کشورها، هر چه  یهایحکمرانزیست محیطی در داخل  مسائلنکته دیگر این که در 

و منافق  هامحلشود و مردم در این موضوعات به جوامع بومی و کوچک تر ارجاع داده 

 جواب بهتری دریافت خواهد شد. معموالًمختلف کشوری در این باره بیشتر فعال شوند، 

زیست محیطی،  یهاچالشدلیل این است که مردم در سطم محل زندگی خود، نسبت به 

رض و دلیل این است که بیشتر در مع دهندیمواکنش دقیق تر و روشن تری را انجام  غالباً

بنا بر این، به ویژه در  .باشندیمو ضررهای یک تخری  زیست محیطی مشخص  ها یآس

زیست محیطی بهتر است که موضوعات از سطم ملی به سطم  مسائلمدیریت اجتماعی 

بومی و استانی و ایالتی بر حس  نظام فبقه بندی سرزمینی کشور مورد نظر تقلیل یابد تا 

  شده و با تاکیرد بیشرتری از فریرق مرردم محلری موضوعات زیست محیط آگرندیسما

 پیگیری گردد.

 

 هوایی و آب تغییرات و سبز نظریه

 اتکرای از ناشری کره اسرت مرا عصر محیطی زیست مهم موضوع هوایی و آب تغییرات

 این تا کندیم کمک ما به سبز نظریه .است فسیلی یهاسوخت به جوامع بشری خطرناک

 مردت کوتراه انسرانی منرافع به جای مدت بلند کولوژیکیا یهاارزش نظر از را موضوع
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 دنبرال آوری فن در گذاری سرمایه فریق از هادولت توسط عموماً منافع این .کنیم درک

مداخالت و دسرت  از ناشی اقلیمی تغییرات برای ایساده فنی حل راه هیچ اما ،شوندیم

 سربز، تئروری منظر از رد.انسانی در فبیعت و نظام زیست محیطی وجود ندا یهایدراز

 فرصرتی بنا بر این و دارد انسانی رفتارهای و هاارزش در تغییر به نیاز فنی بست بن این

در عین حرال  .دهدیم ارائه جهانی سیاست در تحول تغییر حتی یا سیاسی نوآوری برای

 شرودیمدر جوامرع گونراگو  تاکیرد  هاانسا در این نگرش بر روی تغییر سبک زندگی 

(Goodin, 1992:90-94). 

 یهرامحرککره دالیرل اقتصرادی و  دهدیمبه ما نشا   المللبینروابط  یهاافتیره

زیست محیطی باشند،  مسائلبه عنوا  چالشی برای  توانندیمبین کشورها  یهایهمکار

در امرور زیسرت  عمدتاً المللبینفکری در روابط  یهاافتیرهاما با این حال عمده این 

 یهراتیحاکمو بحرث منرافع ملری و  پردازنردیم هادولته حکمرانی و نقش محیطی ب

خیلی به  هاافتیرهاین  .رندیگیممستقل کشوری در این حیطه مورد بحث و مداقه قرار 

مسرتقل و  یهارسرانهغیر دولتی،  یهاسازما سبز،  یهاجنبشنقش اجتماعی و سیاسی 

 .پردازندینماجتماعی  یهاشبکه

 یهاانتخاباخالقی موجود در  یهایکاستبه ما  المللبینسبز در روابط  یهاافتیره

و به فور ویژه به این نکتره اشراره دارد کره چگونره کسر   دهدیمجمعی بشر را نشا  

باعرث  هرادولتمنافع کوتاه مدت اقتصادی و مالی و تجاری، آ  هم به خصو  توسط 

بنا بر ایرن، یرک راه حرل مهرم از  تخری  منافع بلند مدت در جوامع بشری شده است.

و جوامع بشرری در نگررش خرود  هادولتفکری این است که  یهاافتیرهدیدگاه این 

نسبت به این امر تجدید نظر نمایند و هرگز منافع بلند مدت و توسرعه پایردار را فردای 

کس  منافع کوتاه مدت خود نکنند و تالش کنند که برای تاب آوری فبیعرت و محریط 

بایرد توجره  ریزی مناسربی داشرته باشرند.در روند توسعه و رشد اقتصادی برنامهزیست 

داشته باشیم که حفاظت از محیط زیست و امعا  نظر به توسعه پایدار نسل سوم حقروق 

نسلی که به مرات  از دو نسل دیگر حقوق بشر متمرایز و بره  .شودیمبشر نیز محسوب 

منحصر به حقوق نسرل  صرفاًوم حقوق بشر نوعی مترقی تر است چرا که نسل اول و د

را دارد کره در آینرده زیسرت  ییهاانسرا حاضر بشریت هستند اما نسرل سروم دغدغره 
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آینده بشریت است و تخری   یهانسلبه این ترتی  به دنبال تحقق حقوق  خواهند کرد.

و  نرددایمعدالتی و بی اخالقی نسبت به مردم آینرده محیط زیست و منابع فبیعی را بی

برای همین سخت بر تاب آوری فبیعی و محیط زیسرت ابررام و اصررار دارد )سریمبر، 

1393). 

 سطم در ریو، در توسعه و زیست محیط مورد در متحد ملل سازما  کنفران  از قبل

 کنوانسریو  بره منجرر کره اسرت، شده آغاز 1992 سال در دیگری یهاتالش یالمللبین

 یهانامره موافقرت سرایر و هروا و آب تغییررات ردمرو در متحد ملل سازما  چارچوب

سبز در دو راهی رشد و توسعه اقتصادی و حف   یهاشهیاند .شد محیطی مربوط زیست

و فرفدار آ  هستند که توسعه برا  دانندیمفبیعت و محیط زیست، گزینه اصلی را دومی 

، منافع بلنرد تدبیر و تمشیت زیست محیطی به جلو برود چو  معتقد هستند که این فور

بره  تراًینهامرذاکرات کیوترو کره  مدت انسا  و جوامع بشری بهتر تحصیل خواهد شرد.

در پراری  منجرر شرد هنروز مسرئله پرداخرت  2015توافقنامه فررح کلری در دسرامبر 

تخری  زیست محیطری توسرط کشرورها را حرل نکررده اسرت و کماکرا   یهاغرامت

با یکدیگر به شدت  هاغرامتداخت کشورهای جنوب و کشورهای شمال در موضوع پر

دعوا دارند و هر کدام فرف دیگر را به تخری  عمده محیط زیست و مسئولیت پرداخت 

 .(133-139: 1397)جوادی و همکارا ،  ندینمایمغرامت متهم 

در سرطوح  هرادولتاهمیت است، همکاری مشترک و متقابرل  حائز قطعاًآ  چه که 

اهمیت است، ضمن ایرن کره در درو  جوامرع ملری الزم  حائزو جهانی بسیار  ایمنطقه

ی زیسرت  هاسرمنو  هرادولتاست که همکاری بیشتر روشرن ترر و روا  ترری برین 

همه هوادارا  محیط زیسرت بره  کالًاجتماعی و  یهاشبکهمستقل و  یهارسانهمحیطی، 

و مروثرتری بهتر  یهاحلوجود آید تا فرآیند همکاری گسترش یافته و از این فریق راه 

 شوند. ارائه

مربوط نیازمند آ  هستند که هر چره  یهایتئورو  المللبیندر این میا  رشته روابط 

بیشتر به موضوع تاب آوری محیط زیست و اهمیت آ  در عرصه نظام بین المل برردازند 

 دهند. ارائهی در این باره المللبین یهایهمکارو راهکارهای خود را در خصو  تعمیق 

ملری زیسرت  یهاشربکهی فعال در ایرن زمینره، المللبین یهاسمنعین حال باید به  در
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 اجتماعی مختلف در این باره امعرا  نظرر داشرته باشرند. یهاشبکهو  هارسانهمحیطی و 

انتقادی و پست مردر   یهاهینظرپردازش موضوع محیط زیست امروزه تنها در انحصار 

خرود را درگیرر ایرن موضروع  الملرلبینروابرط  یهاافتیرهنیست، بلکه به نوعی همه 

جدیدی را در این  یهافرصتو در عین حال بستر جهانی سازی نیز مباحث و  اندنموده

 باره ایجاد کرده است.

 

 ی محیط زیستالمللبینگسترش توافقات حقوقی 

 یت، اما ظرف.کندیم حمل جمعیت را با خود نفر میلیارد قری  به هشت ما سیاره امروز،

 و آب جمعیرت، رشد نظر از افراد این از تأمین معاش و زندگی و تغذیه هریک برای آ 

 فروپاشری زدایری، جنگرل تغییررات اقلیمری، اسرت. گرفته قرار تهدید مورد داًیشد هوا

 یهراچالشایرن  یهانمونرهشریرین از  آب و کمبرود هروا آلودگی زایی، بیابا  شیالت،

ده گرم شد  زمین و عوارض ناشی از آ  نیز مزیرد پدی .دهشتناک زیست محیطی هستند

 .آوردیمرمبتال به وجرود  یهاانسا زیادی را بر فبیعت و  یهاخسارتبر علت است و 

کره همانرا رابطره ظریرف امرا  باشدیمهمه این موارد نشا  دهنده یک مسئله بسیار مهم 

 .باشدیمپیچیده بین انسا  و محیط زیست فبیعی 

شودکه منابع محیط زیست برای تغذیه و مصرف جمعی همره بشرر گفته می  معموالً

باید این واقعیت تلخ  قطعاًبه مقدار کافی وجود دارد، اما اگر حتی این گزاره را برذیریم، 

مشرخص و  یهراینابرابرعادالنره نیسرت و  اصالًرا نیز پذیرا باشیم که توزیع این منابع 

ف عمیق فقر و غنرا در دنیرا بره شردت متمایزی در خصو  این امر وجود دارد و شکا

مشهود و بارز است به نحوی که هزارا  نفر به دلیل گرسنگی و قحطی و فقر جا  خرود 

 .دهندیمرا از دست 

میالدی چهار برابر شده اسرت، و ایرن  2000تا  1900 یهاسالجمعیت جهانی بین 

آب و هوایی بره افزایش سریع جمعیت همراه شده با گسترش شدید و ناگهانی تغییرات 

اضافه رشد چشم گیر پدیده صنعتی شد  و همچنین گسترش سریع شهر نشینی کره بره 

 کمرک کررده اسرت. هراآ افزایش حجم فیزیکی شهرها و تخری  محیط زیست مالزم 

گفت که حاصل و نتیجه همه این متغیرهای مختلف به ایراد فشار مضاعف و پی  توا یم
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تهی شده است امری که حف  زندگی و حیرات را در آ  در پی بر ظرفیت سیاره زمین من

 الملرلبینپژوهشگرا  روابط  .کندیمگیاهی و جانوری سخت  یهاگونهبرای بسیاری از 

پژوهشری و  یکارهااست که در آ   ییهاعرصهخوب می دانندکه محیط زیست یکی از 

انجام تحقیقات و هنوز هم موضوعات خیلی زیادی برای  شودیمتحقیقاتی زیادی انجام 

، تک و منحصر المللبیناین در حالی است که این موضوع در روابط  بیشتر وجود دارد.

علروم انسرانی و حتری سرایر علروم نیرز  یهارشرتهبه فرد نیست و در بسیاری دیگر از 

 مشترک در زمینه بسترهای مشترک تحقیقاتی و پژوهشی وجود دارد. یهایهمکار

متفاوتی به منظور بحث راجع به محیط زیست  یهاییدهماگرو  هاکنفران هر ساله 

دولتری و  یهاسرازما ، هرادولتکه در آ  نمایندگا   شودیممربوط به آ  برپا  مسائلو 

غیردولتی، دانشگاهیا ، کنش گرا  عرصه صنعت برای هم رایی، تبادل نظر و گفتگو دور 

و  شروندیما ویژه متمرکز بر روی یک موضوع خا  ی معموالًآنا   .شوندیمهم جمع 

این است که هدف مشترک این تشرریک  کندیمآ  چه که این ارتبافات را جال  توجه 

مشترک جهت نیرل بره توافرق و اجمراع در مرورد راهکارهرای  یهاتالشمساعی انجام 

 یهاحلو راه  ردیگیممحیط زیست مورد حمایت و حفاظت قرار  هاآ خاصی است در 

: 1396. )جم و بلیک، گرددیمجهانی پیشنهاد  یهاچالشل این متفاوت در خصو  ح

149-147) 

در فرآیند تاریخی، دو موضوع در محیط زیست بیشترین توجره را بره خرود جلر  

هر دو  کرده است که یکی تغییرات آب و هوایی و دیگر موضوع تنوع زیستی بوده است.

آ  را  رسرماًمطرح شردند کره  1992موضوع در اجالس زمین در ریودو ژانیرو در سال 

با این وجود اکثرر پرژوهش  کنفران  محیط زیست و توسعه سازما  ملل متحد نامیدند.

را  1972گرا ، کنفران  استکهلم سازما  ملل متحد در مورد محیط زیست بشر در سال 

کنفران  متمرکز بر موضروع محریط زیسرت در مقیراس  نیتربزر به عنوا  نخستین و 

کنفران  استکهلم نقطه شروع اولین ساز و کار هماهنرگ  ضمناً .ندینمایمبزر  قلمداد 

در  برود.جهانی برای حفاظت از محیط زیست، برنامه محیط زیست سازما  ملل متحرد 

المتی انسا  در خصو  س حاًیصرخود را  یهاگفتما این دوره بود که شرکت کنندگا  
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: 1397با سالمتی و پویایی محیط زیست و اکو سیستم گره زدند )جروادی و همکرارا ، 

139-133). 

شاید بتوا  گفت که یکی از نقاط عطف مهرم در مردیریت جهرانی محریط زیسرت، 

در ایرن گرزارش یرک الگروی  .شرودیممحسوب  1987انتشار گزارش برانتلند در سال 

بره  میتروانینمکه مرا  شودیمکه در آ  این ایده مطرح  گرددیم ارائهجدید برای توسعه 

سادگی به روش حاضر و روال موجود در دنیا به جلو برویم که منرابع زیسرت محیطری 

مرا نیازمنرد بره فراحری  .شودیممورد سواستفاده بشریت در خیلی از جاهای دنیا  عمالً

وی توسعه پایدار اجرایری گمدبرانه تاب آوری در منابع زیست محیطی است که در آ  ال

شود. ایجاد این الگو در سطم جهانی نیازمند مذاکرات سازمانی پایدار و پویایی است که 

نمایرد.  نیتأممالی مربوط  یهانهیهزبتواند نظرات کشورها را به ویژه در زمینه پرداخت 

 مؤلفرهسره البته الزم به  کر است که در گزارش برانتلند موضوع توسعه پایدار به عنوا  

کره دارای ابعراد اقتصرادی، زیسرت محیطری و اجتمراعی اسرت،  شرودیماصلی مطرح 

موضوعاتی که پ  از آ  در اجالس زمین نیز برای اجرایی شد  مطرح شرد )دبیرری و 

 .(1397همکارا ، 

که نتیجه مهرم  شودیممحسوب  1992نقطه عطف مهم دیگر اجالس سرا  در سال 

موضوعات زیست محیطی یعنی امحای تنروع  نیترمهمد از آ  تاکید شناختی بر دو مور

بخش عمده ای از کشرورهای جهرا  کره  .شدیمزیستی و تغییرات سریع آب و هوایی 

آینده این  یهانسل، بیانیه ای را به امضا رساندند که در آ  به شدیمکشور را شامل  161

خرود بره فکرر زنردگی و  که در عین حال تاکید بر زندگی امرروزین شودیمامکا  داده 

نکته خوب در اجالس زمین این است  آینده نیز باشند. یهانسلمحیط زیست مربوط به 

در باره مفهوم توسعه پایدار و لزوم عملیاتی کررد  آ   عمدتاًگفت، کشورها  توا یمکه 

 مسائلی در خصو  المللبین یهاکنفران کنش گری های فعاالنه در  به توافق رسیدند.

ی تبردیل المللربین، اکنو  به یک عرف شودیممحیطی که از اجالس ریو شروع  زیست

غیر دولتی از همرا  ابتردا  یهاسازما نکته جال  قابل  کر نیز این است که  شده است.

در حدی که بیش از دو هزار نماینده  اندداشتهسهم خیلی چشم گیری در انجام مذاکرات 

 (Kmarack, 2019) .ندیانمیمغیر دولتی در آ  ایفای نقش 
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نقطه عطف دیگر، اجالس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسربور  آفریقرای جنروبی 

هدف اجالس ارتقای مشارکت کشرورها و سرایر  برگزار گردید. 2002است که در سال 

در این مسریر سرعی  کنش گرا  زیست محیطی و ایجاد نظم و انضباط مربوط به آ  بود.

امرا در  ملی تقویت شود. یهاتیحاکمست محیطی با کشورها و شد تا تعامل فعاال  زی

خوبی داشرت امرا  یهاشرفتیپعمل اگر چه که این مذاکرات در زمینه توافقات حقوقی 

به منظور رفع ایرن  این دغدغه وجود داشت که از لحاظ اجرایی پیشرفت خوبی نداشت.

 ضرمناًه پایدار که ، کنفران  سازما  ملل متحد در خصو  توسع2012مشکل در سال 

، تشکل گردید، تا ساز و کارهرای عملیراتی شودیمنیز شناخته  20به عنوا  ریو باضافه 

در این نشست موضوع تحقق توسعه پایردار  تعهدات به توسعه پایدار را پی گیری نماید.

 (Gellers, 2015: 83-87) به شکل برجسته ای مطرح گردید.

، ترجما  اجماع در میا  تعدادی از کشورها 2015در این میا  توافق پاری  در سال 

که برای حف  محیط زیست و جلوگیری از تخری  بیشتر آ  با هم به  شودیممحسوب 

مقرر شد تا برای کاهش سطم گرمایش زمین تا دو درجره سرانتیگراد  شدند. نائلتوافق 

عی در خصو  در مذاکرات قبلی که با اختالف همراه بود اجما باید کاری انجام بشود.

برای اجبار کشورها درخصو  کاهش میزا  کربن تولیردی  مؤثرمشخص کرد  راهبرد 

فسریلی ماننرد نفرت، گراز  یهاسوختامری که به وسیله سوزاند   به وجود نیامده بود.

و یکی از دالیل اصلی گرم شد  زمرین محسروب  دیآیمفبیعی و  غال سنگ به وجود 

که بسیاری از کشورها قارد به ایجاد توافق در خصرو  توافق پاری  نشا  داد  .شودیم

البته توافرق  مورد نیاز برای عملیاتی کرد  آ  هستند. یهااستیساهداف خا  و ایجاد 

پاری  هنوز نتوانسته روندی را که ایجاد کرد به شکل کاملی متحقق بکند، ولری انتظرار 

ین توافقات زیسرت محیطری آینده خود را با ا یهاسالکه کشورهای مختلف در  رودیم

 .(1397)فیبی و همکارا ،  بیشتر وفق بدهند

مورد غفلت جهانی قرار دارد موضوع یا بحررا  منرابع  داًیشدیکی از موضوعاتی که 

آبی است. اگرچه دو سوم سطم کره زمرین را آب پوشرانده اسرت، امرا مسرئله اساسری 

دسترسی به منابع آبی  ت.موضوع آب شرب و آب قابل استفاده برای امور کشاورزی اس

باعث شده در بین بسیاری از کشورها و حتی در درو  کشورها اختالف ایجاد شود، این 
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در حالی است جمعیت در حال رشد کره زمین و آثار منفی تغییرات آب و هوایی باعث 

گفت، آب یک نگرانی و دغدغه  توا یمبنابراین  که این بحرا  تشدید پیدا کند. شوندیم

 عی بشری است.واق

 شوندیمبه نوعی منابع مشترک بشری محسوب  هانیا، هوا همه هاجنگلمنابع آبی، 

و به این ترتی  بره  اندشدهجدی مواجه  یهابحرا با  هاانسا که به واسطه خودخواهی 

جهانی در خصو   یهاتوافقاما نیل به  .باشندیمنوعی نیازمند مدیریت مشترک جهانی 

مربروط  مسائلمنابع زیست محیطی کار مشکلی است چرا که کشورها مدیریت مشترک 

آقرای ترامرد در  یهااستیسنمونه  .نندیبیمرا از روزنه و پنجره منافع و حاکمیت خود 

که قدرتمندا  نیز بره دالیرل مختلرف از شرکل  دهدیمخصو  معاهدات پاری  نشا  

قبرل از معاهرده  .ورزندیممختلف زیست محیطی امتناع  یهایهمکارگیری و گسترش 

حاضر نبود که پروتکل کیوتو را در خصو   هاسال، ایاالت متحده آمریکا 2015پاری  

بنا بر این در باره جلوگیری از انتشار جهرانی کرربن برا  تغییرات آب و هوایی امضا کند.

نره آمریکا تنها یک نمو ی موانع زیادی وجود دارد.المللبین یهایهمکار یهاوهیشاتخا  

بسیار زیادی در این باره وجود دارند. مشرکل اساسری هرم،  یهانمونهبارز است، وگرنه 

مختلرف ملرت کشرورها در سرطم  یهاتیحاکمهمانا نظام وستفالیایی موجود است که 

در  .پردازنردیمخا  برای توسعه ملری خرود  یهاوهیشهرکدام به اتخا   المللبیننظام 

با  تواندیم، اهدافی که باشندیمیست محیطی خود را دارا ملی ز یهااستیسنتیجه اینا ، 

ی استثنا المللبیناهداف سایر کشورها مغایرت داشته باشد و بنا براین خود را از اقدامات 

ی بررای تعقیر  اهرداف زیسرت المللبینمشترک  یهانهیزمدر نتیجه پیدا کرد   .کنندیم

 محیطی کار بسیار مشکلی است.

 

 داخلی محیطی زیست یهااستیس و جهانی حقوق

در عین حالی که یک ایده جهانی است، یک  تواندیمحق داشتن یک محیط زیست سالم 

ایده حقوق بشری نیز باشد که هما  در نسل سوم حقوق بشرر یعنری حرق برر صرلم و 

امروزه کشورهای زیادی مباحث حقوق محیط زیسرت را  .ردیگیمتوسعه پایدار نیز قرار 

و این که تعرداد هرر چره بیشرتری از کشرورها  اندکردهساسی ملی خود وارد در قوانین ا
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ی محیط زیستی بسریار المللبین یهایهمکاردست به اقدام مشابه بزنند خود برای ایجاد 

از تخصص و دانش فنی کشورها نیز در  توا یماین در حالی است که  خواهد بود. مؤثر

 .(1389این باره استفاده نمود )عبداللهی، 

را پیردا  ییهادغدغرهدر سطم ملی کشورها در خصو  حفاظت از محریط زیسرت 

افزایش مقررات در برخی از صنایع سنگین آلروده کننرده ماننرد فروالد و  غرال  .کنندیم

ضمن این که تعیین مالیات سبز نیز  که تاثیرات منفی را بر مشاغل بگذارد. تواندیمسنگ 

بار اضرافه و سرنگینی را برر  تواندیمند تعرفه انرژی، چه مستقیم و چه از فرق دیگر مان

بنا بر این، گاهی اوقات تمایل بره ایرن  دوش مشاغل و مالیات دهندگا  مختلف بگذارد.

جدی  یها یآسدیده شده است که قوانین محیط زیست به رشد اقتصادی و رونق ملی 

نیز با مشرکالت و  هاآ به این ترتی ، تصوی  قوانین داخلی و اجرا و مدیریت  برساند.

به دیگر سخن، وقتی که کشرورها در داخرل ایرن  .باشدیمگوناگونی مواجه  یهاچالش

همگام با سایر  یهااستیسی و در خصو  اتخا  المللبینگونه گرفتار باشند در عرصه 

 یهایسختو  هاچالشکشورها درخصو  وضع قوانین حقوقی مشترک نیز به مرات  با 

 .(503-513: 1395مواجه خواهند بود )علیزاده،  هر چه بیشتری

ی المللربین یهانامرهی از فریق شکل گیری موافقت المللبینحقوقی  یهامیرژاال  

به ما جهت نیرل بره اهرداف  شوندیممحیط زیستی که در جاهای مختلفی در دنیا وضع 

ا کشرورها را ت شودیمحقوقی تالش  یهامیرژدر همه این  .کنندیمواالی مربوط کمک 

شاید به نظر آیرد کره مرا بررای  ملزم به رعایت و احترام گزاری به این حق بشری کنند.

ی منسجم مختص بره المللبینحفاظت از محیط زیست مشترک خود نیاز به یک سازما  

چرا کره  .دیآیمو راه اندازی آ  نیز کار دشواری به نظر   یتأساین امر داشته باشیم که 

رگزارا  فعلی مانند برنامه حفاظت از محیط زیست سازما  ملل متحرد بره و کا هاآژان 

کره  توانردینمعنوا  یک آژان  کوچک و با بودجه محدود و اختیارات محدودتر هرگز 

مشترک حقوقی در زمینره محریط زیسرت نمایرد.  یهااستیسکشورها را وادار به اتخا  

 (159-167: 1394)فالیی و حیدری، 
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 نی و محیط زیست در ایرانواکاوی حکمرا

کال  کشوری است که بر روی آحاد مردم یرا  یهایریگحکمرانی به معنای نظام تصمیم

را  هامیتصرمبه عبارت دیگر این گونره  .باشدیم ریتأثاکثریت قری  به اتفاق آنا  دارای 

بلکره تصرمیماتی هسرتند کره در  کنندینمشهروندا  عادی یا مدیرا  پایین دست اتخا  

سرنوشت مرردم را تغییرر دهرد و  تواندیمو  افتدیمسطم مدیریت کال  کشوری اتفاق 

و  مسرائلایرن تصرمیمات فیرف گسرترده ای از  دستخوش تحروالت مهمری بگردانرد.

در بر داشته باشد از موضوعات پولی و بانکی گرفتره ترا حقروق  تواندیمموضوعات را 

بره عنروا  نمونره یرک تصرمیم  .وندشیمشهروندی و محیط زیست در این میانه مطرح 

 شرودیمگیری در شورای پول، ارز و اعتبار کشور در بار نرخ برابری ارز و ریال باعرث 

که پ  اندازهای مردم یک شبه به نصف یا حتی به یک سوم تقلیل یابد و به این ترتی  

را نکتره ای  نیترمهماحساس یاس و سرگشتگی و ناامیدی در میا  مردم گسترش یابد. 

برا تصرمیمات نادرسرت در  موضوع اعتماد اسرت. دهدیمقرار  ریتأثکه حکمرانی تحت 

. البته این اعتماد از دو سو بره مخرافره رودیمحکمرانی این اعتماد مردم است که نشانه 

، اول اعتماد مردم به حکومت و دوم اعتماد مردم به مردم که هرر کردام بره نوبره افتدیم

در مقابرل  .ننردیآفریمامنی و بی ثباتی را در بسرتر اجتمراعی  خود موجی از نفرت و نا

باعث افزایش ضری  اعتماد در کشور شود و ثبات و رفاه و  تواندیمحکمروایی خوب 

 امنیت را نیز ارتقا بخشد.

 .شودیمایرا  از لحاظ اقلیمی و زیست محیط کشوری بی نظیر و استثنایی محسوب 

که اگر خواستند برف ببینند و آ  را احساس و تجربه کنند  توانندیمایرانیا  در کل سال 

و اسرتثنایی  که ایرا  در مجموعه کشرورهای دنیرا کشروری ممتراز شودیمو این باعث 

چند کشور در دنیا هستند کره چنرین  منحصراًمحسوب شود. شاید بتوا  گفت که تنها و 

ایاالت متحده آمریکاسرت و  هاآ منحصر به فردی را دارا باشند، که یکی از  یهایژگیو

و درعین حرال بایرد دقرت کنریم کره در  باشدیمآ  هم دارای شش برابر وسعت ایرا  

 عرض جغرافیایی بسیار پهناورتر و گسترده تری از ایرا  قرار دارد.

کره در هریچ جرای  ییهاگونهگروه یا گونه اندمیک وجود دارد یعنی  1728 در ایرا 

فقط  .باشدیمکه باز به نوبه خود در دنیا بسیار ویژه و خا   ،شوندینمدیگر دنیا یافت 



32 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره   چهطططار 

  چهار پ اپی سی و 

 1398 زمستان

 
 

کافی است بگوییم که به عنوا  نمونه قاره سبز یا همانا قاره اروپا با این که دارای شرش 

 یهاگونرهبرابر با  باًیتقرکه  باشدیمگونه اندمیک  1731برابر مساحت ایرا  است دارای 

گونه پرنده هست در حرالی  536وا  مثال ایرا  دارای یا باز به عن .باشدیماندمیک ایرا  

مرا در  .(1392)ابراهیمی،  باشدیمگونه  530که قاره اروپا در کل، در همین زمینه دارای 

کره شراید بتروا   میباشیمده قلم از اقالم کشاورزی از ده کشور برتر تولید کننده جها  

تا  25آ  هم کشوری که در  .باشدینمگفت که هیچ کشوری در دنیا دارای چنین ویژگی 

درجه نیمکره شمالی قرار دارد که همانا کمربند خشک دنیاست، که در غرب آ  بحر  40

 .رودیمبین النهرین هست تا صحرای آفریقا که تا صحرای نوادا  یهاابا یبالمیت هست، 

امرا که شبیه صحرای عربستا  اسرت،  کشاندیمچشم اندازی خشک را به تصویر  هانیا

 (.1397)فرضی  رودخانه دائمی داریم 180جال  است که ما در همچنین سرزمینی 

فتو التاییک یرا خورشریدی  یهاسلولده هزار کیلومتر از سرزمین ایرا  به  صرفاًاگر 

کل انرژی مورد نیاز ایرا  یعنی هفتراد و پرنج هرزار ملیرو  وات را  تواندیممجهز بشود 

جرایگزین نیروگراه اتمری  توانردیمین میزا  انرژی تولیدی به عبارت دیگر ا کند. نیتأم

برقابی کشور باشد که خیلی هزینه برر  یهاروگاهینحرارتی وسایر  یهاگاهبوشهر و نیرو 

 .(1398و تخری  کننده هستند )صادق زاده، 

در قضیه حکمرانی خوب باید متوجه بود که هرگز نبایستی حفاظت از محیط زیست 

ع و چالش قلمداد کنیم، بلکه بر عک  محریط زیسرت بررای همره یرک را به عنوا  مان

فرصت فالیی و استثنایی و حتی یک مزیت اصلی برای در آمد زایی و توسعه است، به 

دیگر سخن، محیط زیست نه یک مانع و هراس برای امر توسعه، که بسیار فرصت آفرین 

بوش از لحاظ اقتصرادی بره  . جال  است بدانیم افتضاحی که آقای پرزیدنتباشدیمنیز 

وجود آورد و باعث تخری  زندگی اقتصادی مردم آمریکا شرد، و رکرود اقتصرادی بری 

نروین کره  یهرایانرژمانندی را بر این کشور حاکم کرد، آقای پرزیدنت اوباما با توسعه 

 امروز بعد از گرین اکونومی یا اقتصاد سبز، اقتصاد آبری برا بلرو پایانی ندارد جبرا  کرد.

اکونومی به شدت در اقتصادهای توسعه یافته مطرح است در ایرن نروع از اقتصراد گفتره 

که ما چیزی به عنوا  ضایعات یا زباله نداریم و زبالره هرر صرنعت مرواد اولیره  شودیم
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که اگر با تمشیت و تردبیر بره ایرن موضروع نگراه کنریم بسریار  باشدیمصنعت دیگری 

 بهره مند شویم. میتوانیم

خردادادی و فبیعری امعرا  نظرر  یهراتیمزبه این  نه در نظام حکمرانی ملیمتاسفا

ما در این کشور دو هزار پایره درخرت  .شودینماستفاده بهینه ای  هاآ وجود ندارد و از 

 .باشردیم هرادرختکهنسال داریم در حالی که کل اروپا دارای هشتصرد نمونره از ایرن 

ری نشا  دهنده عشق و عالقه مردم آ  کشور درخت کهنسال در هر کشو یهاهیپاوجود 

 هرادرختمرردم بره  دهدیمو مرز و بوم به فبیعت و محیط زیست است که خود نشا  

در  .انددانستهیمو آ  را ترجمانی از برکت و فراوانی نعمت  گذارندیماحترام گذاشته و 

که آرزوها و  بستندیم از بین نروند و دخیل هاآ که  ساختندینماین راستا در آنجا خانه 

درخت کهنسال نشا  دهنده آ  است کره حرال مرردم آ   برآورده شوند. شا یهاخواسته

سرزمین خوب است، درختی که خشکسالی، قحطی و سرما و گرمرا را تحمرل کررده و 

مختلف را پشت سر گذاشرته اسرت،  یهاخبندا یآتش سوزی و  هنوز زنده مانده است.

 دهردیمکه این درخت دارای ژ  خوب است و پ  این نشا   ددهیمنشا   هانیاهمه 

براقی  هراقر و  هاسرالرا داشته باشیم که بتواننرد  ییهاگونهکه ما این پتانسیل را داریم 

بسیار گرا  بها و بری نظیرر هسرتند و حتری  یهادرختاین پایه  بمانند و از بین نروند.

ملری هرر  یهاهیسررمااز  قطعراًذاشرت و قیمتی گ هاآ برای  توا ینمگفت که  توا یم

 .(1392)درویش،  شوندیمکشوری محسوب 

ساله است که در شهرستانک اسرتا   2850در ایرا  کهنسال ترین درخت یک بانوی 

مترر و  17این درخت با ارتفاع  .دهدیممتری به حیات خود ادامه  2600در ارتفاع  البرز

بره  توانردیمارس ایرا  شناخته شده اسرت و سانتی مترکهنسال ترین  95متر و  13قطر 

نمادهرای  نیتررمهمعنوا  نماد گردشگری فبیعی و تاریخی استا  البرز و حتی یکی از 

منبرع درآمرد گردشرگری از  توانندیمبه راحتی این موارد  گردشگری ایرا  مطرح شود.

کهنسرال را  در همین راستا خراسا  شمالی بیشترین تعداد درختا  داخل و خارج باشند.

چندی پیش  که سازما  میراث فرهنگی پنج تای آ  را ثبت ملی کرده است. باشدیمدارا 

 هرادرختبه خافر ایجاد یک جاده مرزی بین ایرا  و ترکمنستا  صردها نمونره از ایرن 

و  مهرم ایرن اسرت کره مرردم وجرود نردارد. هراآ نابود شدند و هیچ حمایت جدی از 



34 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره   چهطططار 

  چهار پ اپی سی و 

 1398 زمستان

 
 

خود حساس و  محیط زیستی یهاثروتت سیاسی نسبت به مردمی و جریانا یهاتشکل

 .(1392آگاه باشند )درویش، 

ولری  کندیمامروزه ژاپن هفتاد و هشت درصد از مواد غذایی خود را از خارج وارد 

میلیارد دالر پول تولیرد  650ژاپن  .میکنیمما نود و یک درصد مواد غذایی خود را تولید 

و به این ترتی  از محیط زیست خرود بره  کندیمرا وارد  خواهدیمو هر چه که  کندیم

چرا ما بایرد هندوانره و سری  و پسرته را  .آوردیمای محافظت به عمل صورت شایسته

 هرایخارجصادر کنیم و به عبارت دیگرآب خود را به قیمت تخری  محیط زیست بره 

یطی و اقلیمی مردم و با تغییرات زیست مح میآوریم، ریز گردها را به وجود میفروشیم

دیگر خود ماننرد گردشرگری  یهاتیمزما از  .میکنیماجباری  یهامهاجرترا وادار به 

انتقال آب از سمیرم به  یهافرحو باز حکمروایا  ما  میکنینمبرای در آمد زایی استفاده 

 مختلف را یهاتیقومو  کنندیمرفسنجا ، از ارس به مرند و از خزر به سمنا  را مطرح 

انتقرال نره بره  یهرافرحکه عمده این  رسدیمبه نظر  ، و متاسفانهمیاندازیمبه جا  هم 

هسرتند  هاآ چو   شودیمخافر مردم، بلکه به خافر صنایع رانتی و خصولتی ها انجام 

 که در خطرند و نه منافع مردم.

از  در بخش مرکزی ایرا  سطم آب زیر زمین دو متر از بین رفته است که به مراتر 

ولی چرو  قابرل مشراهده نیسرت و  باشدیمدریاچه ارومیه فاجعه جدی تر و بزر  تر 

که بر سر منابع فبیعی خود چه بالیی را  میدانینممتوجه عمق فاجعه نیستیم و  مینیبینم

مترر نشسرت  120متر فول زمین  90در فاصله استهبا  و فسا در عمق  .میآوریمداریم 

کره ایرن  میدانینمشهاب سنگ خورده است، اما  کندیمفکر  کرده است که هر که ببیند

 خود حاصل بدتدبیری در حکمروایی نسبت به استحصال منابع آبی کشرور بروده اسرت

 .(1397)یوسفی، 

به خافر استحصال سه تا چهار میلیارد دالر میوه در ارومیه، دریاچره ارومیره خشرک 

از  هرایآ رل گرفته است و برخری از نیز شک شده که به دنبال آ  جریانات پا  ترکیسم

را بره خشرکی  هراآ دریاچه  عمداً هافارسکه  کنندیمموضوع سواستفاده کرده و تبلیغ 

فاجعه بیافریند که به نوبه خرود  تواندیمدر این دریاچه خشک سونامی نمک  .اندکشانده

 .(1393)کردوانی،  زیست محیطی را به وجود آورده است یهامهاجرت
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ما نباید و الزم نبرود  فاجعه آمیز باشد. یهابحرا الزم نبود که ایرا  شاهد این  اصالً

که دنبال صنایع آب بری مثل فوالد برویم یا سایر اقالم دیگر مانند آهن، سرفال، کاشری، 

صنعت اتمی هفت برابر آب بری بیشتری از صنعت فروالد دارد کره خرود  الستیک، اتم.

کنرار  باشدیمنیاست که صنعت فوالد را که خیلی آب بر این روال د خیلی آب بر است.

اتمی را نیز کنار دریا بزنند، نه نظنز و نره کرویر  یهاستگاهیادریا بزنند و به همین فریق 

منافق کشور با خاک یکسرا  کنرد و  نیترخشکیزد و فردو و اراک که منابع آبی را در 

میلیارد متر مکعر  آب  100نابع آبی دهشتناک زمین را پدید بیاورد. از کل م یهانشست

در ایرا  میزا  مصرف مردم با احتساب هشتاد میلیو  نفر هشت میلیارد متر مکع  است 

عربستا  با سی میلیو  جمعیت نیاز بره آبرش  یعنی ایرانی نباید نگرا  آب شربش باشد.

کعر  سه میلیارد متر مکع  است در حالی که کل آب استحصالی آ  یک میلیارد مترر م

کره نظرام تصرمیم  رسردیمدر واقع بره نظرر  است یعنی سیصد درصد کمبود آب دارد.

زیراد خرود بهرره ببررد، پرول و  یهراثروتکره چگونره از  داندینمکال  ما  یهایریگ

جبررا   یهاخسارتو به این ترتی   کشدیمزیست محیطی خود را به آتش  یهاییدارا

ز متاسفانه عمده هزینه آ  را باید مرردم عرادی در . که البته باشودیمناپذیری را موج  

 .(1394ایرا  پرداخت کنند )الویری، 

 

 طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان

این چنینی با هزینه بیست هزار میلیارد توما  به صرفه  یهافرحنکته این است که زمانی 

یرا مقصرد وجرود آب منطقه مرورد نظرر  نیتأمو منطقی است که دیگر هیچ راهی برای 

آیا حکمروایری  ؟بردیماز شرایطی این چنین بحرانی رنج  واقعاًنداشته باشد، آیا سمنا  

هیچ راه دیگری برای ترداوم اسرتقرار مرردم سرمنا  در آ  جرا نردارد و بریم و هرراس 

رویه و وسیع وجود دارد که چنین سیاستی را توجیه کند؟ آیا حکمروایی در مهاجرت بی

آب را  نیتأمموجود برای  یهاحلایرا  مرکزی همه راه  یهابخشا دیگر استا  سمنا  ی

 فی کرده است؟

بنا بر اسناد موجود از محل ارتقای راندما  آبیاری، آ  هم فقط در یک پنجم سرطوح 

اگر این موضروع  میلیو  متر مکع  صرفه جویی کرد. 110ساالنه  توا یمزراعی استا  



36 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره   چهطططار 

  چهار پ اپی سی و 

 1398 زمستان

 
 

ر استا  گسترش داده شود رقم صرفه جویی در مصرف کشاورزی د یهانیسرزمبه همه 

این در حالی است  میلیو  متر مکع  خواهد رسید. 550آب فقط در بخش کشاورزی به 

که باید توجه داشته باشیم، مقادیر چشمگیری آب در این اسرتا  در شربکه لولره کشری 

در نظرر  و اگر سررجمع ایرن مروارد را برا هرم رودیمفرسوده شهری و صنعتی به هدر 

حال اگر به ایرن  بگیریم، میزا  اسراف و هدر رفت آب بسیار زیاد و متحیر کننده است.

آمار و ارقام توجه کنیم بهتر این نیست که حکمروایی به جای صرف این هزینره گرزاف 

میلیو  متر مکع  آب، یک دهرم ایرن هزینره را  200بیست هزار میلیارد تومنی و انتقال 

ر رفتن آب در این استا  خرج کند یا به عنوا  نمونه در این استا  برای کاهش میزا  هد

دیگر مانند باز چرخش آب بهره برداری شود؟ با توجه به استقرار ایرا  در  یهاروشاز 

کمربند خشک جها  باید برذیریم که به جای صرف میلیاردها ترومن پرول بررای فررح 

یشربرد و بهینره سرازی نظرام آمروزش و انتقال آب به استا  سمنا ، این هزینه را خرج پ

پرورش خود بکنیم تا سطم آمروزش و دانرایی و تراب آوری سررزمینی خرود را ارتقرا 

 .(1398بخشیم )درویش، 

که نزدیک به سی درصد هدر رفرت منرابع آبری را در  میکنیمما در کشوری زندگی 

در حرالی  م.شهری و نزدیک به همین میزا  هدر رفت در کشاورزی داری یهایکشلوله 

و صادرات آب مجازی به شکل صادرات  میکنیمآبیاری بسیار بد عمل  یهاروشکه در 

هندوانه و پسته و غیره داریم. چرا باید کشوری که در کمربند خشرک جهرا  قررار دارد 

یا در ده قلم کشاورزی جز برتررین صرادر کننردگا   این چنین صادراتی را داشته باشد؟

البتره کسری برا خودکفرایی و اسرتقالل در  یرد ایرن گونره باشرد.جهانی هستیم، چررا با

بره خرافر  هانیامحصوالت استراتژیک مخالف نیست، اما بحث این است که صادارات 

بره  اصرالًکمبود منابع آبی که به مشکل ریزگردها و نشسرت زمرین منجرر شرده اسرت 

ه را با خطر جدی آیند یهانسلو منافع امروز مردم ایرا  و همچنین  باشدینممصلحت 

 به مسئله امنیتی نیز منجر شود، کما اینکه تا کنو  نیز شده است. تواندیمو  کندیممواجه 

از  صررفاًدر این راستا الزم است که حکمروایی موضوع امنیت را به شکل جامع ببیند و 

هنر حکمروایری در کشرور ایرن اسرت کره در  محدودی به امنیت نگاه نکند. یهاروزنه
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بوم شناختی موجود، و تاب آوری زیست محیطی  یهاتیقابل  توسعه با توجه به چیدما

 به مدیریت بحرا  آب برردازد.

تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر بره زاینرده رود در نزدیرک 

شهر چلگرد در استا  چهار محال و بختیاری ساخته شرده اسرت. تراکنو  سره تونرل را 

چو  به ازای هرر لیترر  مشکل آب زاینده رود را حل کنند. اندنتوانستههنوز  اما اندساخته

که آال  دیگر مسئله  هاآ آب ورودی با افزایش توقعات مردم و رساند  پیام نادرست به 

آب مصرف کنید، میزا  مصررف آب مرردم شرش برابرر  دیخواهیمحل شده و هر فور 

اگر از    از موضوع انتقال آب شکل گرفت.موضوعی که در یزد نیز پ قاًیدقشده است، 

 .کردنردینمهرگز آ  را برار دیگرر در سرمنا  تجربره  شدیماین تجربیات درس گرفته 

اما برا مرورفین درد  با مرفین مشکل بحرا  آب را حل کند، خواهدیمحکمرانی به قولی 

ایرا  منطبق برا رفتار ما در  ولی مشکل سر جایش باقی خواهد ماند. رودیماز بین  موقتاً

و تغییر رفتار نیازمند اعتماد، سرمایه اجتمراعی و ارتقرای  اکولوژیک نیست. یهاتیواقع

در  .باشردیماز فریق آموزش به ویژه از فریق نظام آموزش و پررورش  هایآگاهسطم 

به  یهابحرا و کمبودها و  کنندیممیلیو  نفر زیر خط فقر زندگی  14کشوری که باالی 

ی وجود دارد چرا باید بیست هزار میلیارد توما  برای انتقال آب بره سرمنا  شدت بدتر

 .(1396خرج کنیم؟ )درویش، 

و مشرکالت صریادا   هاچالش قطعاًبا اجرای فرح انتقال آب خزر به ایرا  مرکزی، 

شمالی ما هر چه بیشتر خواهد شد و این در حالی است که هم اکنو  نیز تنوع  یهااستا 

باید توجه بکنیم که این دریاچه  .باشدیماسرین در سطم باالیی آسی  دیده زیستی در ک

 یهادسرتگاهمرازاد ناشری از  یهاپسابمحصور و بسته تاب و توا  دیگری برای ورود 

جنگلری در  یهاشرگاهیرودر نظر داشته باشریم کره  باید مضافاً آب شیرین کن را ندارد.

. باشردیمهزار هکترار آ  مخروبره  800زا  هیرکانی به شدت آسی  دیده است و به می

هیرکرانی را برا گسسرت اکولروژیکی  یهراجنگلفرح انتقال آب خزر به ایرا  مرکزی، 

جدی مواجه خواهد کرد ویک عرصه هفت صد هکتاری باید تخری  شود تا ایرن لولره 

مرتعی مسرتعد کره محرل رویرش  یهاگاهکشی انجام شود و باید تاکید کنیم که رویش 

مردعی شرد کره برا ایرن کرار  توا یماندمیک نیز هستند، نابود خواهند شد و  یهاگونه
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جنگلی خواهیم کوبیرد. برر اسراس برخری از  یهاشگاهیروآخرین میخ را بر تابوت این 

اصله درخت کهنسرال ارس کره ثرروت  13997موجود با اجرای این فرح  یهاگزارش

  اسرت بردانیم در دو دهره پریش بره جال ملی این مرز و بوم هستند، قطع خواهند شد.

هیرکرانی از برین رفرت و هریچ  یهاجنگلهکتار از  1000خافر لوله کشی گاز بیش از 

صدایی از کسی بلند نشد، همین سیلی که در نکا آمد به خافر لوله کشی گاز برود و در 

دو دهه پیش آگاهی اجتماعی این قدر براال نبرود ولری اال  ایرن انتبراه بره یمرن وجرود 

مردم، حساسریت زیراد شرده اسرت )درویرش،  یهایآگاهاجتماعی و ارتقای  یهابکهش

1398). 

خرود را  یهرایابیارزمتاسفانه سازما  محیط زیست علیرغم قولی که داده بود نتایج 

و هنوز ابهامات زیادی وجود دارد که پاسخ داده نشده باقی خواهندمانرد،  کندینممنتشر 

و برار دیگرر مردعی  شرودیمشریرین سرازی  مبدأند آب در مانند اینکه یک بار می گوی

این فرح در دولت آقای احمردی نرژاد  که این کار در مقصد انجام خواهد شد. شوندیم

 1391در سرال  نیز مطرح بود که امروز در دولت آقای روحانی قرار است اجرایی شود.

ت یرازدهم ایرن اجرای این فرح منوط به ارزیابی سازما  محیط زیست شرد و در دولر

فرح را به دلیل پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی از دستور کار خارج شد که البته با 

روشنی در خصو  میرزا  تخریبری کره  یهاپاسخاما هنوز  مخالفت دولت مواجه شد.

نشرده  ارائره کنندیمهیرکانی وارد  یهاجنگلپیمانکارا  ساخت این پروژه در خصو  

 ارائهکه تولید شده و به خزر ریخته خواهد شد نیز جواب روشنی  است یا میزا  تلخ آبی

 نگردیده است.

هیرکانی که در حوضره آبری  یهاجنگلخزر برای ما یک نعمت بوده است و وجود 

شرکل گرفتره و بره  هراقر خزر بی نظیر هستند و به واسطه گرمابه ایجاد شده در فری 

راقبت کنیم و از هر عمرل و اقردامی کره باید با چنگ و دندا  از آ  م وجود آمده است.

باعث نابودی آ  شود جلو گیری کنیم. ما به واسطه اینکه بهترین سواحل خزر را داریرم 

 یکشرورهاباید خود پرچمدار و پیشقراول حفاظت از آ  باشیم و در این زمینه با سرایر 

 یهرافرح اهرآ نره اینکره بگروییم چرو   در این زمینه مذاکره و همگامی داشته باشیم.

اال  در  .باشدیمو این روش نهایت بداخالقی  میکنیمرا  کارهامشابهی دارند ما هم این 
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برنامه بیست ساله روسیه این هست که صد سد بر روی ولگا بسازد که اگر اجرایی شود 

 170این یک فاجعه است. همچنین ترکمنستا  یک فرح شیرین سرازی آب بره حجرم 

میلیو  متر مکعبی ما را ببیند برا خرود  200رکمنستا  وقتی فرح هزار متر مکع  دارد. ت

هزار بمانم من هم آ  را گسرترش خرواهم داد. بعرد  170که چرا من در سطم  دیگویم

آ ربایجا  و قزاقستا  هم کارهای مشابه خواهندکرد و این خود یک فاجعره بره وجرود 

از حد استاندارد اسرت کره نسرل  برابر باالتر هادهخواهد آورد. آلودگی خزر همین اال  

ماهی کیلکا را از بین برده است، فوک و ماهیا  خاویاری آ  در آستانه انقراض هسرتند. 

در واقع این آلودگی خزر این قدر زیاد است که نباید ضربه مهلرک دیگرری بره آ  وارد 

 نمود.

ر از استا  کشرو نیترتراکمسمنا  پنجمین استا  کشور از لحاظ مسافت است و کم 

میلیرو  مترر مکعر  آب  60همرین اال  وزارت نیررو حردود  .باشردیملحاظ جمعیتی 

و این میزا  آب بیش از نیاز کل مردم سرمنا   دینمایمباالدست را به این استا  سرازیر 

بنا  میلیو  متر مکع  است. 55که کل نیاز آب مردم سمنا   شودیمتخمین زده  .باشدیم

سمنا  به سرمت  ردم سمنا  است بحرا  خاصی وجود ندارد.بر این اگر مسئله شرب م

آ  منطقره هرم  دامغا  است که مشکل آب دارد و قسمت شاهرود که مشکل آب ندارد.

بررای ایرن  خواهردیمیعنری حکمروایری  تا دویست هزار نفر جمعیرت دارد. 150فقط 

زهرای دو نیا توانردیمایرن مقردار آب  میلیو  متر مکع  آب منتقل کند؟ 200جمعیت 

قابرل قبرول  اصرالًمیلیو  نفر را برآورده کند یعنی چهار برابر جمعیت فعلی سمنا  کره 

این در حالی است که برای تولید هر متر مکع  آ  صد هزار توما  هزینره نیراز  نیست.

 تواندیم؟ چه صنعت یا کشاورزی با این رقم خوردیمبه درد چه توسعه ای  واقعاًاست 

توجیه این انتقال فقط برای آب شرب هسرت کره اال  بردو   ستد؟روی پای خودش بای

چنین انتقالی فراهم است و نیازی نیست که در این باره چند صد هزار درخت هیرکرانی 

عمرشا  پانصد سال به باالست، ما الزم نیست  هاآ ارزشمند را قربانی کنیم که برخی از 

انجام چنین  قطعاًرا افزایش دهیم که  تنوع محیط زیستی را از بین ببریم و فرسایش خاک

مصیبت باری را  یهاخسارتکارهایی دست درازی در نظام فبیعت است و به نوبه خود 

 .(1398به همراه خواهد داشت )درویش، 
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 گیرینتیجه

 سطم افزایش و زدایی جنگل افزایش هوایی، و آب مربوط به تغییر تکرار وقایع متأسفانه

 هنروز مرا که سازدیم روشن را مسئله این هااچهیدر و هارودخانه ،هاانوسیاق در آلودگی

 کره حالی در. آماده و مهیا نیستیم جهانی محیطی زیست پیچیده مشکالت این حل برای

 بایرد کره است سازمانی ملل سازما  زیست محیط برنامه آیا اینکه بر مبنی توافقی هنوز

 سرازما  کیر بایرد ما هکاین یا بگیرد عهده بر را جهانی زیست محیط از حفاظت وظیفه

 ندارد. وجود نیمک ایجاد محیطی زیست جدید جهانی

 نره، یرا باشریم داشرته زیسرت محیط جهانی سازما  یک باید آیا اینکه درباره بحث

 را چیرزی چنرین میخواسرتیم ما اگر حال، این با. نشود فصل و حل هرگز است ممکن

 همره جرامع و کامرل همکراری به موفقیت شان  هرگونه به دستیابی برای کنیم، برقرار

 یالمللبین یهاجنبش و پیشین یهانمونه از برگرفته که پاری ، مثال .داریم نیاز کشورها

 بره زیسرت رو محریط از محافظرت بررای جهرانی یهایهمکار که دهدیم نشا  است،

 دلیل به اکشوره از برخی در سیاسی یهاتنش افزایش علیرغم این موضوع .است افزایش

 کمشرتر درک برا رابطه در هنوز ما .دهدیم آینده به به ما امید اقلیمی، یهاتوافق ماهیت

کارآمد در دنیا باشرد، فاصرله داریرم و البتره  ستیز طیمح یمرانکح هک آنچه از جهانی

 مشکالت با مقابله برای جامعه بشری کارهای زیاد و خوبی در این باره انجام شده است.

داخلری یرا  سیاسرت یهایاستراتژ با را فراملی و ایمنطقه ابتکارات باید یمحیط زیست

 کره اسرت محیطی بر حاکم الگوی برای شرایطی ایجاد معنای به این. کند یکرارچه ملی

بررش داشرته  جهرانی، کارآمردی و تا محلی از مختلف، سطوح در و باشد پذیر انعطاف

 .باشد

و جهرانی بررای مردیریت  ایمنطقرهملی،  یاهیحکمرانراه فراسو برای تحقق  قطعاً

مشرکل اساسری، ترالش  .رسدیممدبرانه محیط زیست بسیار مشکل و پرچالش به نظر 

و راهبردهایی اسرت کره جامعره جهرانی را نسربت بره  هامدلبرای یافتن ساز و کارها، 

و البتره فیرف بسریار  مختلف کشورها در سطوح مختلف تضرمین نمایرد. یهایهمکار

و متنوع موضوعات و مشکالت، وجود بازیگرا  مختلرف سیاسری، اسرتنادا بره  گسترده

 .سرازدیمهر چه بیشتری مواجره  یهایسختتجربیات گذشته این فرآیند را با مشکل و 
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 یهانرهیزمکه در باره برخی از موضوعات زیست محیطی به  اندتوانستهکشورهای جها  

هداف مربوط به حفاظرت از محریط زیسرت ا هاآ  نیترمهممشترکی دست پیدا کنند که 

از جمله موضوعات مهم و برجسته جهانی، گرم شد  زمرین و تغییررات آب و  .باشدیم

این روند ادامه پیدا کند تا نروع بشرر از فریرق راهکارهرای  رودیمهوایی است که امید 

 همکاری مشترک بتواند به زندگی سالم و خوبی در سیاره زمین دست پیدا کند.

 

 ابعمن

اندمیک در معررض انقرراض در شهرسرتا   یهاگونهمعرفی  .(1392) .ابراهیمی، کاترین

 کنفران  ملی محیط زیست زاگرس در: کوهدشت،
 https://www.civilica.com/Paper-CEZ01-CEZ01_137 

، «تأثیر جهانی شرد  برر محریط زیسرت» .(1395مهسا. ) آرش پور، علیرضا؛ نوابی فرد،

 .19-27سال اول، شماره یک، صص  دوفصلنامه حقوق محیط زیست،

میزا  مصرف آب در ایرا  دو و نریم برابرر میرانگین جهرانی  .(1397) .الویری، مرتضی

 خرداد در: 17است، باشگاه خبرنگارا  جوا ، 
 https://www.yjc.ir/fa/news/6549387/ 

 مرریم ترجمره ،صنعتی پیشرفته جامعه در فرهنگی تحول .(1373) .رونالرد اینگلهارت،

 کویر. نشر :تهرا  وتر،

جهانی شد ، فرصت یا تهدید برای » .(1390توکل نیا، محمدرضا؛ اکبریا ، محمدعلی. )

 دی سیاست گذاری عمومی.فصلنامه مطالعات راهبر ،«محیط زیست

و  هراچالشنظام حکمرانی زیست محیطی جهرانی: » .(1396) جم، فرهاد؛ بلیک، ژانت.

 .141-156صص ، 1دوره پانزدهم، شماره  فصلنامه علوم محیطی، ،«راهکارها

و  هرایتظرف» .(1397) .جوادی، علی رضا؛ پورهاشمی، سید عباس؛ شریرازیا ، شریرین

محریط زیسرت )برا رویکرردی  الملرلبینوین حقروق توسرعه و ترد هاییتمحدود

دوره بیسرتم، شرماره یرک،  فصلنامه علوم تکنولوؤی و محییط زیسیت، ،«انتقادی(

 .133-139صص 

https://www.civilica.com/Paper-CEZ01-CEZ01_137
https://www.civilica.com/Paper-CEZ01-CEZ01_137
https://www.yjc.ir/fa/news/6549387/
https://www.yjc.ir/fa/news/6549387/
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فصیلنامه  ،«توسرعه در ایررا  یهابرنامرهمحیط زیست و » (.1395) .جهانگرد، اسفندیار

 .105-142، سال اول، شماره دو، صص اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

 تبیرین» .(1390) .مجیرد پور نجات و عباس سید احمدی، و فهمورث موصلو، حیدری

 در نیو نگیرش پژوهشیی و علمیی فصیلنامه ،«محیطی ریست مسائل ژئوپلیتیکی

 .4شماره  سوم، سال ،انسانی جغرافیای

 بهمن در: 7( انتقال رانتی آب، اقتصاد آنالین، 1397خاکرور، هوما  )
 https://www.eghtesadonline.com/ 

هزار ساله بره اتمسرفر زمرین برمری  15باستانی  یهاروسیو( 1398خبرگزاری تسنیم، )

 دی در: 25گردند، 
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/25/2182725 

دستیابی به توسعه پایدار از منظر »(. 1397) .دبیری، فرهاد؛ خلعتبری، یلدا؛ زارعی؛ سحر

 .44شماره  فصلنامه انسان و محیط زیست، ،«محیط زیست المللبینحقوق 

 23با کهنسال ترین درخت ایرا  آشرنا شروید، خبرر آنالیرن،  .(1392) .درویش، محمد

 https://www.khabaronline.ir/news/303416تیرماه در: 

از فاجعره اتمری  ترربزر انتقال آب خزر به سمنا  فاجعه ای  .(1396) .درویش، محمد

 است، خبرگزاری مهر، دوم بهمن، در:
 https://www.mehrnews.com/news/4207191 

 29چرا با فرح انتقال آب خزر به سمنا  مخالفم؟ خبر آنالین،  .(1398) .درویش، محمد

 /https://www.khabaronline.ir/news/1312712مهر در: 

 وال اسرتفال ترا پرارتی یجنبشرت از آمریکرا دیاقتصرا بحرا » .(1390) .حسین دهشیار،

 .1شماره  نخست، دوری ،المللبین روابط یهاپژوهش فصلنامه ،«استریت

مجلیه آمیوزش محییط  ،«جهانی شد  و توسعه پایدار»(. 1394) .دهشیری، محمدرضا

 شماره دوم، سال چهارم. زیست و توسعه پایدار،

فصلنامه  ،«داریست با صلم و توسعه پایط زیرابطه حفاظت از مح» .(1387) .رئیسی، لیال

 و زمستا . زییپا ،11و  10سال سوم، شماره  ،یات و علوم انسانیده ادبکدانش

 ثابرت، بررزو ترجمره ،زیسیت محییط و داریسرمایه .(1387) .دیگرا  و پل سوئیزی،

 .دیگر نشر :تهرا 

https://www.eghtesadonline.com/
https://www.eghtesadonline.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/25/2182725
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/25/2182725
https://www.khabaronline.ir/news/303416
https://www.mehrnews.com/news/4207191
https://www.mehrnews.com/news/4207191
https://www.khabaronline.ir/news/1312712/
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 صرص ،1378 ید و آ ر چهارم، و سوم شماره چهاردهم، سال ،یاقتصاد و یاسیس

178-166. 

 مطالعیات فصلنامه ،«خزر یایدر تیامن و یطیمح ستیز بحرا » .(1381) .سیمبر، رضا
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 فصیلنامه ،«فراسرو یهراچالش و هافرصت: بشر وقحق و صلم» .(1388) .سیمبر، رضا
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https://www.civilica.com/Paper-CEZ01-CEZ01_110 
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حکمرانی و ایماژهای سیاست خارجی  یهاستهیبا» .(1398) .سیمبر، رضا، و ملکی، آزیتا

، دوره فصلنامه علمی سیاست جهیانی ،«المللبینجمهوری اسالمی ایرا  در عرصه 

 .300-267، صص 1398هشتم، شماره چهارم، زمستا  

 17پنجاه نیروگاه خورشیدی در ایرا  فعال شد، ایسنا،  .(1398) .صادق زاده، سید محمد

 https://www.isna.ir/news/98021709144اردیبهشت در: 

ی دارای صرالحیت المللربین یهاسرازما نقش » .(1394) .فالیی، فرهاد؛ حیدری، الهام

مجلیه مطالعیات  .«جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطری ناشری از پسرماندها

 .123-171هفتم، شماره دوم، صص  دوره حقوقی دانشگاه شیراز،

ی المللبیندیرلماسی پایدار، راهبردی مؤثر برای درک مذاکرات » .(1395) .فیبی، سبحا 

سال پرنجم، شرماره بیسرت و فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی،  ،«زیست محیطی

 .70-89یکم، صص 

یرلماسری د» .(1397) .فیبی، سبحا ؛ موسوی، سید فضل اله؛ پور هاشمی، سرید عبراس

، «ی و صرلم جهرانیالمللربینمحیط زیست؛ چرارچوب راهبرردی بررای تعرامالت 

 زیست. صلنامه علوم و تکنولو ژی محیطف

https://www.civilica.com/Paper-CEZ01-CEZ01_110
https://www.isna.ir/news/98021709144
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حقیوق کیفیری محییط زیسیت، مالحظیات و  .(1388) .عبدالهی، محسن و همکارا 

 چاپ اول، تهرا : شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرا . راهبردها،

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق » .(1389) .ن؛ معرفی، سریدهعبدالهی، محس

 .29سال دوازدهم، شماره  فصلنامه پژوهش حقوق، ،«محیط زیست المللبین

بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط زیسرت در » .(1395) .علیزاده، سعیده؛ بیات، مریم

دوره زیسیت،  فصیلنامه علیوم و تکنولیوژی محییط ،«کشورهای با درآمد متوسط

 .503-513، صص 2هجدهم، ویژه نامه شماره 

تآثیرات جهانی شد  اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسری » .(1386) .غالمرور، علی

دوره  ،فصیلنامه سیاسیت. «محیط زیست در کشورهای در حال توسعه: مورد ایررا 

 .4شماره سی و هفتم. 

شکی جها  واقرع شرده اسرت، گیتری ایرا  بر روی کمر بند خ .(1397) .فرضی، احمد

 http://gitionline.ir/fa/news/14759خرداد در:  29آنالین، 

 :تهرا  ،نولیبرال داریسرمایه سیاسی و اقتصادی نقد: بحران .(1388) .محمد قراگوزلو،

 .نگاه انتشارات

سیاست گرذاری محریط زیسرت در » .(1397) .ود، صدیقهلطفیا ، سعیده؛ نصری فخر دا

، 1شرماره ، دوره چهرل و هشرتم، فصیلنامه سیاسیت ،«هاحلو راه  هاچالشایرا ؛ 

 .21-97صص 

پرردازش مفهروم امنیرت زیسرت محیطری رابطره امنیرت و » .(1390) .کاویانی راد، مراد

 ، پاییز.23شماره مجله ژئوپلیتیک،  ،«اکولوژی

احیرا کررد، خبرر آنالیرن، هشرت  شرودینمدریاچه ارومیه را  .(1393) .کردوانی، پرویز

 https://www.khabaronline.ir/news/346505فروردین در: 

 و سیاسیی فصیلنامه ،«آینرده و امرروز گذشرته،: رفاه دولت» .(1388). خلیل کمربیگی،

 .246-265 شماره-اقتصادی

 کمرال محمرد سید ترجمه اجتماعی، نوین یهاجنبش .(1389). دیگرا  و انریک الرنا،

 راهبردی. مطالعات پژوهشکده :تهرا  صبحدل، علی و سروریا 

http://gitionline.ir/fa/news/14759
https://www.khabaronline.ir/news/346505
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 یهراچالشارزیرابی نقرش دولرت در » .(1387) .مراد حاصل، نیلوفر؛ مزینی، امیرحسین

وم و تکنولیوژی محییط علی ،«زیست محیطی ایرا ؛ رویکرد اقتصاد محیط زیسرت

 ، دوره دهم.زیست

برردو  دولررت تررا  یکردهررایرودولررت و محرریط زیسررت: از » .(1395) .مشررهدی، علرری
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 .71-80صص 
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 سرازی جهرانی محرکره مروترو ملیتری چنرد یهاشررکت» .(1385) .مرتضی نژاد، والی

 .77شماره  اقتصاد، و بانک نشریه ،«اقتصاد

فرو نشست زمین در فارس نگرا  کننده است، خبرگرزاری  .(1397) .یوسفی، فهمورث

 https://www.mehrnews.com/news/4300976فارس، اول خرداد، در: 
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