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ارزیابی حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم: با 
 ایتاکید بر موضوعات منطقه

 *1رضا سیمبر

 2آزیتا ملکی
 
 

 چکیده
ر دو مقاله حاضر کنکاشی در تبیین حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم باا تاکیاب با

ر پااردایم محیطای دته دیپلماسی زیسات در این نوشتار در ابتبا بنیادهای بایسباشب. مطالعه موردی می
ن باه پس از آگردد. شود و اهمیت و جایگاه آن تبیین میطور کلی توضیح داده میسیاست خارجی به

شود و با طور اخص به نقش حکمرانی و دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در این خصوص پرداخته می
 های سیاست خارجیها و ناکامیصویر از کامیابیشود تا تتاکیب بر رویکردهای دولت دوازدهم تالش می

ود. ایبه شهای زیست محیطی خزر توضیح داده ایران در این باره با تکیه بر بحران ریزگردها و چالش
 ا مسایل وباصلی نوشتار این است که در این حیطه متاسفانه حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی ایران 

 نتوانسته ها وجود نبارد و دولتب و کارنامه قبرتمنبی در این زمینهباشای مواجه میهای عبیبهچالش
حیط مهای ایران در زمینه گسترش روابط زیست محیطی و پایباری ها و توانمنبیاست که از ظرفیت

نگیز، به اهای مربوط در مسایل چالش بر زنیزیست به خوبی عمل نمایب. این در حالی است که در چانه
رسب نظر میانب. بهها بسیار نسبی و انبک بودهگان در راستای تامین منافع ایران نیز موفقیتویژه با همسای

هاای طرح ببیلی را در اقناع سازی دولت ایران در ممانعت از اجارایکه دستگاه دیپلماسی ما نقش بی
ان های دیپلماتیک در سطح کشورهای حوضه دریای خزر و حل بحرزنیمخرب محیط زیست و چانه

ین نمایب. ا ثرتر این نقش خود را ایفاؤتر و هر چه مباشب که الزم است هر چه سریعریزگردها دارا می
ت محیط زیس اقناع سازی بایب با تکیه بر مفهوم امنیت جامع صورت بپذیرد و حکمرانی ایرانی در قضیه

زل تامین عه مهمی از پاای آگاه شود و عمل کنب که نشان دهب، موضوعات زیست محیطی نیز قطبه گونه
رد و منیتی نبااشود که امنیت فقط جنبه سیاسی و باشنب. در این دیبگاه و برنامه عمل تاکیب میامنیت می

های اجتمااعی و توانب باعث بروز چالشهای زیست محیطی میعملکرد ضعیف در خصوص بحران
رای حال باه آن و تاالش مببراناه بابنابراین برای تامین امنیت جامع، نگرش همه جانبه سیاسی شود. 
ی ترین موضوعات مطرح در حکمرانی و دیپلماسهای اصلی محیط زیست در ایران یکی از مهمچالش
 .باشبایرانی می
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 مقدمه

گیر هساتنب های محیط زیست بسیار متنوع و چشمجهان معاصر موضوعات و چالش در

تغییر و تحاول در باشنب. های گوناگونی برخوردار میها نیز از پیچیبگیکه هرکبام از آن

تناوع زیساتی،  اکوسیستم جهانی ماننب تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، امحای تابرییی

، تخریب تبرییی الیاه اوزون، و اشکال فرسایش زمین زایی و سایرجنگل زدایی، بیابان

باشنب. این در حاالی اسات های عمبه مطرح مینین پبیبه گرم شبن زمین از نمونهچهم

زیسات هاای نواع گوناگون آلاودگی، شاامل بحرانهای مرتبط به انرژی ماننب اکه چالش

نقال، نفات و  وای، حمال خصوص درباره انرژی هساتهمحیطی منتج از سو مبیریت به

ترین ماوارد های صنعتی و بیمارساتانی آلاوده کننابه از برجساتهصنایع شیمیایی، پسآب

رویاه ها و مشکالت ناشی از رشب بیب. در کنار این عوامل قطعاً چالششونمحسوب می

هاای کره زمین را گرفته، گساترش بیماریگرایی که تاب و توان جمعیت، پبیبه مصرف

ساواد و آماوزش کاافی، پبیابه شرایط نابسانبه بهباشاتی، افات  االصولمسری و علی

نشاینان فقیار و شینی مهار ناپاذیر باه هماراه حاشیههای غیرقابل کنترل و شهرنمهاجرت

از جملاه  هاای مرباوط در منااطو گونااگونمحنت زده، هرکبام خود به نوعی به بحران

دیپلماسی مشترک زیسات ها در گرو اجرای زننب که حل آنحوضه دریای خزر دامن می

   محیطی کشورهای ساحلی است. 

گرسنگی، مصارف بایش از حاب و مشکالت غذایی حاصل از فقر و فاقه اقتصادی، 

صاادی ها، تخریب خاک حاصل خیز و منابع آبی، مشاکالت اقتهای مرتبط با آنبیماری

ی، از میان رفتن های ناموجه طبقاتثباتی اجتماعی و نابرابریحاصل از توسعه ناپایبار، بی

هاای قاومی کاه مسابب از حب فقر و غنا؛ تنازعات و جنگ طبقه متوسط و شکاف بیش

های تخریب گسترده ونب هرکبام به نوبه خود از متغیرشهای زیست محیطی میخسارت

در واقع بایب تاکیب شونب. طوح مختلف در سطح جهانی محسوب میمحیط زیست در س

ه به هام پیوساته از متغیرهاای فیزیکای، بیولاوژیکی، کرد که محیط زیست یک میموع

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که شبیباً بر مردم و جواماع تااثیرگزار اسات و باه 

یست هرجایی از کره زمین پذیرد. به دیگر سخن محیط زطور متقابل نیز از آنان تاثیر می

ت کاه آلاودگی نکتاه ایان اسا کاه در آن آثاار حیاات هویابا باشاب. شودمحسوب می
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های فیزیکی، شیمیایی، آب، خاک، هوا و ماواد زیستی ناشی از تغییرات در ویژگیمحیط

ن و موجودات زنبه داشته باشب. غذایی است که اثرات نامطلوبی را بر روی سالمت انسا

های فساایلی و سااایر ای حاصاال از سااوختنوان نمونااه انتشااار گازهااای گلخانااهعبااه

شاود ی افزایش دماای کاره زماین محساوب می، که علت اصلهای انسانی استفعالیت

 .(109-124: 1395)جهانگرد، 

ضمناً هرچنب علم و فنآوری پیشرفت بیشاتری داشاته اسات، باعاث شابه کاه آثاار 

تخریبی زیست محیطی گسترش نمایب. این در حالی است که با پیشارفت شهرنشاینی و  

شابه اسات. ایان گوناه باود کاه  هویاباگسترش شهرها آثار این تخریب هرچه بیشتر 

های منتقباناه نسابت باه ی به جز جابایی ناپاذیری از انبیشاههای زیست محیطچالش

داری حاصال از  های چپ شابیباً باه نظاام سارمایهرنیته شب، و به این ترتیب انبیشهمب

گرایی حملاه کردناب. لیساتی و محورهاای آن از جملاه مصارفتفکرات اقتصاادی لیبرا

گرایاناه از محیطی در نگرش رئالیستی یا واقع دیبه انگاشته شبن امور زیستتبریج، نابه

طور عینای تاً در این رهیافت فکری امنیت بهخوبی آشکار شب. چرا که عمبامنیت هم به

کم بسیاری شب. اما کمرهای قبرت نظامی و سیاسی دیبه مییا ابژکتیو و با تکیه بر پارامت

ز نگرش رئالیستی، منتقبانه تاختناب و نظریاه امنیات جاامع از انبیشمنبان بر این وجه ا

شود که سایر ابعاد ح گردیب که امنیت زمانی متحقو میمطرح شب که در آن این ادعا مطر

ایل زیسات محیطای و ها مسامنیت با تببیر و تمشیت مورد لحاظ قرار گیرنب که اهم آن

ت توانناب باا مشاکالا هستنب که میهدولتدر انبیشه رئالیستی این تنها  اقتصادی بودنب.

شاود.   کننب و کمیابی منابع باعث تنش و بحاران میزیست محیطی دست و پنیه نرم می

علای در عرصاه رواباط باین الملال، اما در عصر حاضر، و با تکیه بر اوضاع و شرایط ف

منیات امین اهای صرفا رئالیستی قادر نیستنب، مسایل مربوط به تاحلتوان گفت که راهمی

گرایی و نظام های لیبرالیستی هم عمبتاً به خاطر ترویج مصرفجامع را حل کننب. انبیشه

داری نولیبرال و فردگرایی مستتر در آن به انحنای گونااگون ماورد نقاب منتقابین سرمایه

از انبیشاه کاارکرد گرایاناه و امور محیط زیست بوده است و در عمل منتقابین عمابتاً 

از مناابع زیسات محیطای  ین امنیت جامع، توساعه  پایابار و حفاظاتگرایانه تامکثرت

 .(1398 ،انب )سیمبر و ملکیحمایت کرده
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و توساعه صانعتی و اقتصاادی در  آنچه که حاصل پیشرفت علوم و فناآوری مابرن

عرصه محیط زیست هویابا آثار تخریبی هر چه بیشتری را در های اخیر بوده است، دهه

هاا طبیعای، تغییارات عمابه در اقلایم و آب و بن انواع بحرانه وجود آمب ساخته است.

هوایی جهانی، فرسایش خاک، استهالک گسترده منابع آبی، پارگی الیاه اوزون، ناابودی 

مختلاف، انقارا  گسترده منابع جنگلی، تصاعب روز افزون معضل زبالاه درکشاورهای 

اپاذیر، محابودیت جاذب نع تیبیبهای زیستی، کاهش فزاینبه منابتبرییی انواع گونه

ایبار منابع و زمین در مقابل انبوهی از پسمانبها و ضایعاتی که هر روز در اثر مصرف ناپ

رویاه، میازان فراینابه های بیها، سب ساازیآینب، خشک شبن تاالبوجود می کاالها به

به  آلودگی مهلک در کالن شهرها، همه و همه ترجمان تلخی از مباخالت نا معقول و نا

 شود.جای انسان در طبیعت محسوب می

رسب، رونب پیشرفت در بسایاری از کشاورهای در حاال توساعه هناوز تاا نظر میبه

دارد. حتی تغییرات کوچاک و  رسیبن به منطقه سازگاری با محیط زیست فاصله زیادی

توانب خساارات زیاادی را باه وجاود آورد، البتاه مبت و قطعی در نظام طبیعت میکوتاه

عی انسانی اماری طبیعای و ضاروری مببرانه و معقوالنه و متناسب با نیازهای واق توسعه

باشب. آفرینش نظام متعادل بین الزامات زیست محیطی و منابع طبیعی رویکرد مناسبی می

توسعه پایابار اماری جابی موضوع گردد. ونب توسعه در عصر حاضر قلمباد میبرای ر

ویژه در هار چاه بیشاتری مصاون نگاه دارد. باه ریبتوانب طبیعت را از تخاست که می

شاود، فرآینابهای ه رشب اقتصادی هابف اصالی اعاالم میکشورهای در حال توسعه ک

از آن در زمیناه محایط زیسات منیار گاردد.  ویژهباری بهتوانب به نتایج اسفمربوط می

طبیعای اسات کاه باشاب، های اقتصادی محایط زیسات میجایی که زمینه عمبه فعالیت

تیربه رشب اقتصادی در کشورهای مختلف منفی را نیز بر آن مترتب باشب.  بیشترین آثار

ر هاا در اماوجمان این واقعیت است که نقاش دولتو در حال توسعه از جمله ایران، تر

در بسایاری  ببیلی بوده است.ی نقش عمبه و بیگذارصنعتی، تولیبی، تیاری و سرمایه

حیطی به تولیب کاالهاا و به رعایت استانباردهای زیست م ها ببون توجهلتاز موارد، دو

ویژه در کاالن شاهرها هاای مختلفای باهپردازنب که باعث و موجاب آلودگیخبمات می
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شونب، فرآینبی که آثار مصیبت بار آن را امروز در تهران و برخی از کاالن شاهرهای می

 .(1395ایرانی شاهب هستیم )مشهبی، 

وز افزون، زنابگی و ساالمت جسام و روان شاهرونبان را آلودگی که با گسترش ر 

ترین ر شاخص آلودگی هاوا در میاان آلاودهتحت تاثیر خود قرار داده است. ایران از نظ

کشاور  55ا در فهرست منتشره کشورهای جهان قرار دارد. آژانس اطالعات انرژی آمریک

کرین اکسایبسی میزان گااز دیکننبه نام ایران را نیز آورده است. این سازمان با بررآلوده

ر کشورهای جهان، تولیب شبه توسط تمام صنایع و میزان سوخت فسیلی مصرف شبه د

ترین کشورها را در سطح جهانی تهیه کرده است که در آن کشاور کننبهفهرستی از آلوده

 به حوزه سالمتتحقیقات مربوط  باشب.چین دارای رتبه اول و ایران رتبه نهم را دارا می

هاای قلبای و عروقای میزان مرگ و میار ناشای از بیماری دهب کهدر کشورها نشان می

در ایاران، عاواملی باشب. دگی هوا نسبت مستقیمی را دارا میتنفسی با افزایش میزان آلو

وسعه نیافتگی صنعتی کشور از ماننب کیفیت پایین خودروها، کیفیت سوخت مصرفی، و ت

هاای جهاانی از باشنب. ایران بر اساس گزارشهوا می عوامل آلوده ساختنترین شاخص

بنابی کشاورها باشب )رتبهدر جهان رتبه یازدهم را دارا می کربناکسیبنظر تولیب گاز دی

 .(2019در محیط زیست، 

این در حالی است که اصل پنیاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حفاظات 

بینااب و هرگونااه فعالیاات گااانی میرسااالت و ماموریاات هماز محاایط زیساات را یااک 

. این در حالی است دانبغیرقانونی اعالم کرده و ممنوع میکننبه محیط زیستی را تخریب

ای از های گوناگون و مختلاف و عبیابهنشانه 1404انباز ایران در افو که در سنب چشم

شاود. ایاران از یترجیحات نظام و سیاست گزاری عماومی در ایان خصاوص دیابه م

المللی در خصوص مبارزه با آلودگی هوا و و پیشتازان همکاری با میامع بین شقراوالنپی

مخاطرات محیط زیستی بوده است، به این ترتیب پس از برپایی کنفرانس محیط زیسات 

المللای باه موضاوع ل و امعان نظر فزآینابه جامعاه بیندر برزی 1992 و توسعه در سال

نیز قانون حفاظت و همسازی محیط زیست تصویب  پاسباری از محیط زیست، در ایران

 شب، و سازمان حفاظت از محیط زیست از اختیارات قانونی در این زمینه برخودار شاب.

البته جهت نیل به اهباف محیط زیست و توسعه پایبار، کشاور (. 72-88: 1395)طیبی، 
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اسااو، هااای فرها و چالشریزی هبفمنااب، شااناخت صااحیح فرصااتنیازمنااب بااه برنامااه

باشاب، کاه  کننابه میلماسی زیسات محیطای تکمیلگزاری عمومی کارآمب و دیپسیاست

 بتوانب به تحقو اهباف راهبردی منبرج در سنب چشم انباز کمک کنب.

 

 های یازدهم و دوازدهمنتقدین دیپلماسی زیست محیطی دولتم

هاا این دولتازدهم معتقبنب که دو و یازدهم دولت محیطی زیست هایرویکرد منتقبین

موکابا مابعی  و انابنرفته فراتار شاعار مقام از هیچ وقت های قبلی،به ماننب اکثر دولت

 محایط"  اخاذ رابارای ایشایساته الزاماات کاه دو دولات آقاای روحاانی نیاز هستنب

 رئایس خاود سوی از بارها لقب این که است حالی در این .نبارنب  "دولت ترینزیستی

 و 92 هایساال انتخاباتی تبلیغات در اجرایی ارشب هایمقام یبرخ وی، حامیان جمهور،

 ساردادن هساتنب منتقبین مبعی. است شبه داده نسبت دولت به هاسخنرانی سایر و 96

 باه تاوهین ناوعی را آن و اسات الفاظ با بازی دولت سوی از محیطی زیست شعارهای

  . کننبمی تلقی زیست محیط دلسوزان و مردم شعور

 آب، انتقاال هاایپروژه با روحانی آقای دولت موافقت مستنبات منتقبین، ترینمهم

 هاا،جنگل" و "زیسات محایط حفاظت" هایسازمان در متخصص غیر انتصاب مبیران

 اداماه کشاور، هایحقاباه و تاامین آب دیپلماسی به توجهیبی ، "داریآب خیز و مراتع

 واگذاری زایی، بیابان رشب تباوم ردها،ریزگ بحران مبیریت عبم ها،تاالب نابودی فرآینب

 رویااهبی واردات و کشاااورزی جهاااد وزارت بااه زیسااتی تنااوع کنوانساایون مرجعیاات

 هاایدولت حکمرانای دهاب،می نشاان کاه هساتنب دالیلای از همه تراریخته محصوالت

طور کلای طبیعی و باه منابع و زیست محیط هایحوضه خصوص در دوازدهم و یازدهم

 و نامناساب هایرویاه اتخاا  دلیال باه. اسات نباوده موفاو ست محیطایدیپلماسی زی

 اجارای در محیطای زیسات واقعای هاایارزیابی و پایابار توسعه موضوع به توجهیبی

 خااطر به تنها "دولت ترینزیستی محیط" ادعای که رسیب نتییه این به توانمی ها،پروژه

 در عماال و شاب مطرح ان خودشانتخاباتی در زم کمپین رونب تقویت و سیاسی اهباف

 و طبیعی منابع هایحوضه در دوازدهم پس از پیروزی در انتخابات و یازدهم هایدولت

ایم و داشاته نیاز گردعقاب بلکه ایم،نبوده جلو به رو حرکتی شاهب تنها نه زیست محیط
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ه است های محیط زیست بودینهاین شعارهای انتخاباتی که معیار انتخاب مردم در زمبربنا

دهنبگان و همه حامیاان محایط زیسات واقعیت نپیوست و باعث دلسردی رایهرگز به 

 شب.

 انتصااب از برخواساته غالبا که اشتباه تصمیمات از برخی به منتقبین راستا همین در

 اسات، جهادکشااورزی و طبیعیمناابع زیسات، محیط زمینه در ویژهبه ناشایست مبیران

 طارح مانناب آب انتقاال هایپروژه با موافقت به توانمی نمونه عنوانبه که کننبمی اشاره

 در. کارد اشااره مشاهب به عمان دریای و یزد به فارس خلیج سمنان، به خزر آب انتقال

 سازی به سب و آب انتقال هایپروژه درباره غیرعملی و شعاری هایاظهارنظر حال همین

 شرایط به توجهیبی .انببوده طرحم های گذشته نیزسال هایسیل وقوع از بعب خصوص

 ایان نهاادمردم هایسازمان فعالیت برای الزم بستر نکردن فراهم و زیست محیط فعاالن

 انتقاادی ماوارد از نیاز هاساازمان این فعالیت به امنیتی نگاه و بوروکراسی وجود حوزه،

 باه توجهیبی که شودمی مطرح نقب این نیز پژوهش و دانشگاهی هایزمینه در. باشبمی

 علمای هایپروژه و تحقیقات این نتایج از مناسب برداریبهره عبم و علمی هایپژوهش

 .یابب گسترش زیست محیط تخریب رونب تا شبه باعث

 به زیستی محیط هایآموزش برای مناسب الگویی عنوانبه طبیعت مبارس بالتکلیفی

 بیشاتر ناابودی نتییه در کشور، هایحقآبه تامین و آب دیپلماسی به توجهیبی کودکان،

 و هااساتان بیشاتر در ریزگردهاا نشابن مهار العظیم، هور و انزلی هامون، ماننب هاتاالب

شابن  شاناخته رسامیت باه و زاگرس اکوسیستم زوال کشور، در زاییبیابان رشب تباوم

 از هکتاار هازار 72 کااهش زاگارس، آشاکوب زیار زراعی، اراضی هایواگذاری زمین

 ناگویاای معاهابه مثال المللایبین معاهبات به نبودن بنبپای و چهارگانه مناطو وسعت

 اراضای از بخشای تبابیل زیست، محیط شبه حفاظت مناطو وسعت افزایش برای ژاپن

 باه باناانجنگل و بانانمحیط از حمایت شبن محبود شکار، اختصاصی هایقرق به ملی

 در لشکر شبه حفاظت منطقه ماننب شبه ظتحفا مناطو واگذاری نمایشی، اقبامات انیام

 ماننب بکر هایزیستگاه در ضابطهبی گردشگری هایطرح اجرای سرمک، معبن به مالیر

 به شهرها کالن در هوا آلودگی رونب تباوم خاییز، شبه حفاظت منطقه و آشوراده جزیره

 حفاظت نسازما نکردن حمایت و عمومی نقل و حمل ناوگان توسعه به توجهیبی دلیل
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 سراسر در پسمانب مبیریت مسئله به توجهیبی سواری، دوچرخه ترویج از زیست محیط

 در ویژهباه ساازیسب روناب اداماه جناوبی، و شامالی هایاساتان در خصوصبه کشور

کشور نیاز از  جنوبی هایآب در چینی ترال صیب هایکشتی جوالن هیرکانی، هایجنگل

هاا در محایط زیسات، )درویش، محمب، ناکامی دولتب باشنسایر مستنبات منتقبین می

1398). 

 انقاالب از پاس هایدولت ترینمحیطی زیست را خود دوازهم و یازدهم هایدولت

بودناب  کارده معرفای روحانی آقای که هاییبرنامه و هاوعبه با که بود شبه قرار نامیبنب،

 توقعات تا شب باعث روحانی آقای دولت انتخاباتی ها اجرایی شونب. شعارهایاین وعبه

 وقتای کاه باود حاالی در این یابب، افزایش ایشان محیطی زیست هایسیاست به نسبت

 میاان تنااق  شب، منصوب ایران زیست محیط ریاست به دولت توسط کالنتری عیسی

 باه کشااورزی چهاره یاک انتصااب و سال چهل این مبعی دولت ترینمحیطی زیست

 در زیست محیط و کشاورزی که چرا شب، ساز مسئله لیخی کشور زیست محیط زعامت

 که حالی در کنبمی نابود هستنب. کشاورزی ایدیرینه جبال دارای کشور حکمرانی تامین

 خاورده زخام دومای و اسات توسعه دنبال ظاهر به اولی. شود بایب حفظ زیست محیط

 گذشت از پس کالنتری آقای دست به زیست محیط حکمرانی منتقبین .باشبمی توسعه

  .اسات بازرگ کاه او دارای اشاتباهات کننابمی وی وارد باه را انگ این سال دو حبود

 باا که زد زنگ سمنان استانبار به شب وارد زیست محیط سازمان به وی که روزی فردای

 ماردی. نبارد مانعی کار این ایشان نظر از و است موافو سمنان به خزر آب انتقال طرح

 موضاوعات درصاب 95 بار کاه باود گفتاه خبرنگاران به اشخبری نشست اولین در که

 خصاوص در را تصامیم ترینسخت تصمیم اولین در ولی نبارد، اشراف محیطی زیست

 . نمود اتخا  خزر دریای آب انتقال طرح

 کاه ایرانای هااییوزپلنگ موضاوع کاه نماود اعاالم کالنتری عیسی دیگر نمونه در

 کاه اسات آب ایان بلکاه باشب،نمی اولویت در رسب،یم فرد 30 به کشور در تعبادشان

 آب مسائله ارایه نمود که نامانوسی مقایسه سپس و است. کشور اصلی چالش و موضوع

. کارد کم رناگ یوزپلنگ چنب همچون جزئی مسئله با نبایب عنوان یک موضوع اصلیبه

 و دشافارو سابهای معتقبناب زیسات محایط حکمرانای منتقبان که است حالی در این
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 باه ارس رود آب انتقال و کشور مرکز به کارون هایسرشاخه از آب انتقال طرح السک،

 موافقات باا کاه هااییطرح اسات، کشاور آبی منابع علمی مبیریت کننبهتخریب مرنب

 .انببوده همراه او شخصی

 و هااقوچ شاکار صبور پروانه صبور از که داشت اعالم ایشان وقتی حال همین در

 که کردمی استبالل وی. شب برپا او علیه سخت هایانتقاد از موجی کنب،می عدفا هامیش

 قوچ شکار ها،زیستگاه آبی بی به توجه با و خوردمی آب جوان قوچ برابر چنب پیر قوچ

 قاوچ که کردمی استبالل وی ضمنا. برسب بیشتری آب هاقوچ دیگر به شودمی باعث پیر

 هاایقوچ هاا، شاکار آن باا و شودمی های آنگونه بین برتر ژن انتقال مانع ساله هشت

 محیطای زیست حکمرانی منتقبین. داشت خواهنب گیریجفت فرصت بهتر ژن با جوان

 شب مطرح آب موضوع حول که شبنب چنینی این استبالالت و هاانبیشه نگران شبت به

 نفاع باه تاهالب و وحش حیات ضرر به فقط و نباشت آب برای مثبتی بازخورد هیچ ولی

 .شب تمام شکارچیان

 است این شب وارد دوازدهم دولت زیستی محیط حکمرانی نحوه به که دیگری انتقاد

 وزارت باه را زیساتی تناوع کنوانسایون زیسات محایط از حفاظات ساازمان رئیس که

 دساتگاه یاک اصاوال جهادکشاورزی که است این استبالل. نمود واگذار کشاورزیجهاد

 و بارداریبهره کنتارل بر تاکیبش زیستی تنوع کنوانسیون که حالی در است برداریبهره

 منتقابان جواب در. است بوده آورشوک منتقبان برای تصمیم این. باشبمی هاگونه حفظ

 باوده خارجاه وزارت در گذشاته ساال کنوانسیون در سی این که کردنبمی ادعا سازمان

 اختیاار در ژن باناک اینکه ت، ضمننباش وجود آن به رسیبگی هیچ که حالی در است،

 شابه ساپرده آن باه هام کنوانسیون این مسئولیت بنابراین است جهادکشاورزی وزارت

ترین نقبهای وارد بر دیپلماسای زیسات جرایی به این کنوانسیون از اساسیتعهب ا .است

 محیطی دولت بوده است.

 گرفات قارار جابی انتقاادات مورد هم باز دوازدهم دولت زیست محیط حکمرانی

 ایان و اسات تراریختاه محصاوالت قاب تمام مبافع خود که سازمان این راس که وقتی

 اسات کسای همان دانبنمی خطرناک زیست محیط برای نه و انسان برای نه را محصول

 مضار دریاچاه و تااالب حاال باه پژوهشاگران و کارشناسان همه که را تیتانیوم نانو که
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 و آلی رسوبات تراکم انزلی، تاالب مشکل گویبمی وی .نبکمی معرفی ضرربی داننب،می

 آینابه در آن شابن خشاک احتمال باال، گذاریرسوب سرعت وجود با که است معبنی

 لیتار هازار 60 کاردن سرازیر از که بود آن برای هااستبالل این همه .دارد وجود نزدیک

 .کنب دفاع تاالب این در تیتانیوم نانو

 نیاز قازوین و گایالن هایاساتان باه پتروشیمی پسمانب تن هزار 17 ناک شبه انتقال

 زیسات محیط حفاظت کل مبیر وقتی. انگیخت بر را هادولتیغیر و هادولتی اعتراضات

 در کشور زیست محیط حفاظت رئیس کرد تاییب را لوشان به پسمانبها این انتقال گیالن،

 حیرانای و شگفتی باعث که ،نبارد پسمانب که پتروشیمی اصال گفت عییب واکنش یک

 .است شبه زیست محیط امر متخصصین و کارشناسان همه

 زیسات حکمرانی منتقبین باز گرفت اوج 99 سال در هاجنگل سوزیوقتی که آتش

 و یاازدهم هاایدولت مخاتص البته که امری گرفتنب، نشانه را دولت مباالتی بی محیطی

 توساعه دماغ موی عنوانبه زیست محیط به تدول که معتقبنب اینان .است نبوده دوازدهم

 کاه باود کارده اعاالم 98 ساال در آن زیسات محایط ساازمان مابیریت و میکنب نگاه

 دربااره دولات هاایحرف. نابارد اقتصاادی صارفه هاحریو اطفای برای گذاریسرمایه

 یبخر برای بایب چرا. شودمی قلمباد جوییبهانه نوعی صرفا بودجه کسری یا و هاتحریم

 کوبآتش یا دمنبه نتوانیم که یا باشیم داشته مشکل حریو اطفای مخصوص بالگرد یک

 در هماه ایان. کنناب حفاظت هاجنگل از خود آنان تا دهیم قرار محلی جامعه اختیار در

 از خیلی و کنبنمی ارایه محلی جوامع به را الزمی آموزش هیچ حکمرانی است که حالی

 وسایع هایسوزیآتش به منیر توانبمی رفتارهایشان از رخیب چطور که داننبنمی مردم

 15 حکمرانای ساوزیآتش فیاایع از بعاب .بشاود تابستان فصل در ویژهبه هاجنگل در

 مقاام در منتقابین نگااه از کاه داد اختصاص هاجنگل حریو اطفای برای تومان میلیارد

هاای )مرد گاف رسیبمی ظرنبه شوخی یک کامال کشور طبیعی هایعرصه نیاز با مقایسه

 .(1398بزرگ چه کسی است؟ 

 رکاوردار بابترین تصامیمات دولات تارینمحیطی زیست گوینب مبعیمی منتقبان

 هایوعابه و شاعارها ،92 سال در یازدهم کار دولت ابتبای از. است زیستی شبه محیط

 دولتای ب؛کنا پیگیری دوازدهم دولت در را هاآن تا داد وعبه و شب شروع زیستی محیط
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 بارایش زیسات محایط کنب ثابت تا زد ارومیه دریاچه نام به را اشمصوبه اولین حتی که

 .نشب خارج وعبه مقام از وقت هیچ که ادعایی. است مهم

 دولات دهابمی نشاان کاه افتاد اتفاق مکررا دولت محیطی زیست هایوعبه خالف

 باا جمهاور رئایس موافقات هایشنمونه ترینمهم از که نبارد، پایبار توسعه به اعتقادی

 دامن زیستی محیط هایدغبغه و اضطرابات به که است، سمنان به خزر آب انتقال طرح

 .شاود دچاار ارومیاه دریاچاه سرنوشات باه خازر کاه کرده اییاد را نگرانی این و زده

 کشاورزیجهاد وزیر جنیالی بخشنامه ماننب انبنبوده کم دولت زیستی محیط تصمیمات

 طارح اجارای زاگارس، آشکوب زیر اراضی زراعی نسو شبن شناخته رسمیت به برای

 کایش، جزیره ماننب ایمنطقه به بکر زیستگاه این تببیل و آشوراده جزیره در گردشگری

 جز یه اینتییه که کشور شمالی هایاستان در گردشگری و سازیویال ضابطهبی توسعه

 ساالمتی کاه زباله دفن محل به شمال هایجنگل تببیل انب،نباشته طبیعی منابع تخریب

 هاایدولت بودن کفایتبی هاینمونه از همه است، انباخته خطر به را هاانسان و طبیعت

 غیار هایخساارت و کنابمی قربانی را کشور زیست محیط که است دوازدهم و یازدهم

 . کنبمی وارد جبرانی قابل

 احیاای خصاوص در زیساتی یطمحا کار ترینعظیم که است مبعی دوازدهم دولت

 کارشناسااان از بساایاری قبااول مااورد کااه امااری. اساات داده انیااام ارومیااه را دریاچااه

 احیاای خصاوص در دولت هایوعبه معتقبنب و کننبمی رد را آن و نیست زیستمحیط

 شارایط هام اگر و است نرسیبه انیام به زیستی محیط هایوعبه سایر و ارومیه دریاچه

 احیاای. گذاشات طبیعات پاای را آن بایاب یافتاه بهبود گذشته به سبتن انبکی دریاچه

 دیگار عبارت به است گذشته آبی سال دو در بارش میزان افزایش دریاچه ارومیه حاصل

 هاایگزارش کاه حوضه آبای دریاچاه ارومیاه در هابارش سی درصبی از بیش افزایش

 دریاچه این مناسب نسبی عیتوض اصلی عامل کنب،می تاییب را آن نیز هواشناسی سازمان

 .است

 ده کام دسات ،1393 سال از انبگفته ارومیه دریاچه احیای ستاد مسوالن که طورآن

 اگار کاه رسبمی نظربه اما است، شبه هزینه دریاچه این احیای برای تومان میلیارد هزار

 دو زیرا ت،داش را کنونی شرایط ارومیه دریاچه اکنونهم شبنمی هم انیام هم هزینه این
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 انیاام باه تااکنون هاخاناه تصفیه پسآب از استفاده و آب انتقال یعنی ستاد بزرگ پروژه

 متار میلیاون 623 تونال طریاو از که است قرار زاب آب انتقال پروژه در. است نرسیبه

 در فقاط که جاستآن جالب  .است نشبه اجرایی که شود تزریو دریاچه به آب مکعب

 از و انبشابه ساخته کشاورزی هبف با که دارد وجود سب نود از بیش شرقی آ رباییان

 تاا کناب تخریب را سبها این از یکی نتوانسته حتی دریاچه احیای ستاد تاکنون 93 سال

 مسائوالن انببساته دریاچاه نیات بر را راه که سبهایی جز به شود تامین دریاچه حقآبه

 اقابامی نیاز اسات دریاچه نابودی اصلی عوامل از که گذریمیان حذف برای حتی ستاد

 .(1399انب )آیینی، مهبی، نکرده

 

 ای زیست محیطی ایران: مورد ریزگردهامسایل منطقه

، در میموع بیست و دو عامل 2018های عملکرد زیست محیطی در سال بنا بر شاخصه

.  محیطی ماننب آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، تغییرات آب و هوایی بسیار ماوثر هساتنب

فته بود.  قرار گر 80کشور مورد مطالعه در رتبه  132در این مطالعه ایران از میان میموع 

های حاصل از محیط زیست در ایران توان گفت که بحرانهایی میاستنادا بر چنین نمونه

ای داشات. در ایان خصاوص ها امعان نظر ویژهبسیار حایز اهمیت هستنب که بایب به آن

یار نکتاه محاوری و حاایز سی زیست محیطی و حکمرانای ایرانای بساقطعا نوع دیپلما

عمل آورد و های زیست محیطی جلوگیری بهتوانب از وقوع بحرانباشب که میاهمیتی می

بنابی کشاورها در محایط رتبه) یا در زمان وقوع بحران جلاوی گساترش آن را بگیارد

 .(2018زیست، 

تاوان از باشاب کاه میمحیطی می زیستهای ان خود امروز کانون برجسته بحرانایر

ترین حوضه آبی یعنی های جنوبی کشور تا خشک شبن بزرگمسئله ریزگردها در استان

هاا شود که برخای از ایان بحرانومیه در شمال غربی کشور یاد کرد. گفته میدریاچه ار

بایب  در واقع ایران همهای خارجی هستنب. های داخلی و برخی دارای ریشهدارای ریشه

ای و پلماسی زیست محیطی در عرصاه منطقاهبه حکمرانی ملی در این زمینه و هم به دی

ببیر مناساب ماانع گساترش ایان المللی اهمیت زیادی ببهب تا بتوانب با تمشیت و تبین

های مربوط باه محایط ها باشب. عمبه این بحرانها و کم کردن حیم تبرییی آنبحران
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وا، کمبود و آلاودگی مناابع آبای، تغییارات اقلیمای، معضال زیست عبارتنب از آلودگی ه

هاای نفتای، جنگال زدایای، پسمانبها، آلاودگی ماواد غاذایی و حمال و نقال، آلودگی

ها با حکمرانی فرسایش خاک و انقرا  زیست محیطی. مبیریت این بحرانزایی، بیابان

المللی امکاان ای و بینمحیطی در سطوح مختلف ملی، منطقه خوب و دیپلماسی زیست

 .(1394باشب )افشار، پذیر می

کناب و ه است که همه کشورها را درگیر میمحیط زیست یک میموعه به هم پیچیب

ماسای این حل معضالت و مشکالت آن تا حب زیاادی باه حکمرانای خاوب، دیپلبنابر

مشکالت زیست محیطی امر جهانی است  باشب.ها میزیست محیطی مشترک و موثر آن

ت، آلاودگی دریاا و هاوا، کااهش ل از تحوالت صانعتی مابرن، ازدیااد جمعیاکه حاص

آمابن ساطح آب دریاهاا،  ها، پبیبه گرم شبن زمین، تغییرات آب و هوایی، بااالجنگل

ثر تنوع های فسیلی، کاهش تبرییی و موی اوزون، کم شبن منابع و سوختپارگی الیه

ارستانی، کم بودن سطح آموزش و های شهری، صنعتی و بیمزیست جانوری، وجود زباله

سواد زیست محیطی، بیکاری و فقر فزاینبه به همراه افزایش شکاف بین فقار و غناا در 

ها در کشاور ماا نیاز وجاود وامل عمبه هستنب که بسیاری از آنکشورهای مختلف از ع

 بر این اساس، و با افزایش سطح آگاهی کشورهای مختلف در زمینه مسایل محیط دارنب.

ی زیسات محیطای، و کوشنب تا با اساتفاده از دیپلماساها میست و توسعه پایبار، آنزی

جهاانی در مابیریت ایان بحاران کاه ای و های منطقاهها و کنوانسایونامضای توافقنامه

 های زیادی به آنان وارد کنب، کوشا باشنب.توانب آسیبمی

هاای زیسات ز باا چالشنی ایها در سطح ملی بلکه در سطح منطقهدولت ایران نه تن

. در ریزی درستی داشته باشابها نیز برنامهباشب که الزم است برای آنمحیطی مواجه می

تاوان جایگاه و نقش ضعیف کشاورها را می های مهمی ازسطح منطقه خاورمیانه، نشانه

ت که ناشای از ساطح آماوزش پاایین نبود فرهنگ اجتماعی از محیط زیسمشاهبه کرد. 

سطح ابتبایی است، شخصیت محور بودن مبیریت محایط زیسات، کمرناگ ویژه در به

ه، نفات و یاراناه های زیست محیطی در این منطقادن یا فقبان نهادهای مبنی یا سمنبو

باشاب.  ترین دالیل این ضعف مبیریت در خصاوص محایط زیسات میانرژی از بنیادی
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و دیپلماسی  وب حکمرانیهای مهم نیازمنب مباقه و نظارت و اجرای خهمه این شاخصه

 .(129: 1395باشب )غازی و موالیی، مناسب زیست محیطی می

برد که روابط باین کشاورها در مین پرالتهاب خاورمیانه به سر میحال ایران در سرز

در خصوص دیپلماسی زیست محیطای نیاز باشب. نطقه بسیار پیچیبه و ناپایبار میاین م

نکته مهم در این دیپلماسی زیست توجه داشته باشیم.  منطقهبایب به الگوهای محیطی این 

مقاومت است، کاه  محیطی، روابط ویژه با کشورها یا متحبان استراتژیک ایران در جبهه

تر، و در مسایل زیست محیطی بایب گساتردهها شرایط برای ایفای نقش قطعا در مورد آن

ریزی داشات. راناه برناماهوص مببتر باشب، بنا بر این الزم است کاه در ایان خصاآسان

باه درک  باره این است که در دیپلماسای زیسات محیطای بتاوانیمترین اصل در اینمهم

باه عباارت دیگار، های مشترک برسیم. حلاره پیبا کردن راهبمشترکی با این کشورها در

کشورها به این باور برسنب که امنیت زیست محیطی تنهاا ویاژه و انحصاار یاک کشاور 

و عربستان بشود به همان توانب گریبانگیر عراق، ایران طور که مییست و همانای ننطقهم

وری های مهمی را مثال برای ترکیه، ارمنساتان و جمهاتوانب مشکالت و چالشمیزان می

اقابامات زیسات محیطای در ساطح قطعا پس از فعال شبن آ رباییان نیز اییاد نمایب. 

های همراه سایر نهادها و وزارت خانه سی ایران بهای، الزم است که دستگاه دیپلمامنطقه

تر در عرصاه برای اییاد رواباط تعااملی گساترده مربوط با همکاری قوه مقننه و قضائیه

دیپلماسای باره اییاد شود. ا روابطی پر تحرک و پررنگ در اینبکوشب ت لالملروابط بین

المللی جلوه کنب سطح بین و پویا در زیست محیطی ایران به شکل منسیم بایب که فعال

های تولیب انرژی یاا در زم به ارایه کمک در زمینه فنآورینحوی که دیگر کشورها را ملبه

ه حتی در خصوص کشورهای نکته مهم این است کمینه مبیریت مصرف انرژی بنمایب. ز

توان از اهرم ارتباطی با کشورهای اسالمی و عربای منطقاه و هام از کاناال متخاصم می

الملل جهت ملزم ساختن سایر کشورها در ارتباط با انیام رتباطی با کشورهای نظام بینا

تعهباتشان استفاده نمود، که البته پر واضح است که همه این امور نیازمنب طراحای یاک 

: 1397باشب )میر اباراهیم و همکااران، یست محیطی مببرانه توسط ایران میدیپلماسی ز

114-88). 
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گردهاست که نیازمنب ی زیست محیطی در ایران بحران ریزهاین چالشترکی از مهمی

محیطی ایرانی در این خصاوص اسات. ایان  فعال شبن هر چه بیشتر دیپلماسی زیست

منطقه غارب  های بزرگی در آینبه نزدیک باشب.گیری بحرانتوانب سبب شکلچالش می

ترین ا در معار  جابیکه این منطقه ر آسیا دارای یک موقعیت خشک و بیابانی است

های طوالنی قلیمی قرار داده است، و خشک سالیهای زیست محیطی و تغییرات ابحران

توان گفت که یکای از می .(12-14: 1394باشب )زواری، ترین این موارد مییکی از مهم

ی مخارب در مناطو خشک و نیمه خشاک، پبیابه های زیست محیطیترین بحرانمهم

رد و غباار و حرکات هاای شان و گاسایش بادی است که وقوع طوفانو فرزایی بیابان

های گرد و غبار ویژه در یک دهه گذشته طوفانآورد. متاسفانه بهوجود میریزگردها را به

سعودی آثار و نتایج مخرب  در منطقه غرب آسیا و موکبا در کشورهای عراق و عربستان

البته بایب توجه داشت که این بحران طبیعی  ایران داشته است.باری را برای کشور و زیان

نیاز در ساطح ملای به همراه خود با توجه به آثار انسانی که دارد ابعاد امنیتی و سیاسای 

ای امنیت زیست توانب یک تهبیب محتمل برنمایب. در نتییه بحران ریزگردها میاییاد می

مبتی را مبت و بلنبکوتاه این تغییرات تهبیبهایآثار  ای دیبه شود.محیطی ملی و منطقه

امنیت  این در این معنا،بنابر .(943: 1389برای امنیت انسانی خلو خواهب نمود )طوفان، 

نمایاب و ساوای مساایل نظاامی و سیاسای و اقتصاادی به شکل موسع عر  انابام می

 شود.ضوعات محیط زیستی را نیز شامل میمو

مبه این ریزگردهای ورودی به ایاران قابل به تاکیب است که ریشه و منشا اصلی یا ع

ریه نیاز از کشور عراق است و سایر کشورها ماننب عربستان سعودی، ترکیه، کویت و سو

کیلومتر مربع در  437072نصیب نیستنب کشور عراق با مساحت هر کبام از این بحران بی

منااطو اصالی  رین منابع یاتاز اصلی عنوان یکیانه و جنوب ایران قرار دارد و بهخاورمی

عوار  مخرب این شود. بار در منطقه غرب آسیا دانسته میوجود آمبن گرد و غبرای به

 . تاثیر خاود قارار داده اساتویژه ایران را تحتو غبار به شبت کشورهای منطقه به گرد

های ت. زمینهای آبرفتی و بیابانی تشکیل شبه اسمناطو مرکزی و جنوب عراق از دشت

دو رود دجله و فرات به دالیل طبیعی و دخالت نیروهای انساانی در حاال  با تالقی بین

های ها به یکی از کانونن عامل موجب شبه است تا این زمینخشک شبن هستنب و همی
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های میلس شورای اساالمی: این کشور تببیل شونب )مرکز پژوهشاصلی گردو غبار در 

1396). 

ار در کشاور ناشای از و غبا به پبیبه گردتوان اظهار داشت که علت عمبنابراین می

باشاب. باروز ویژه عراق میزایی در کشورهای همسایه بهها و پبیبه بیابانگسترش بیابان

ن گاردد و ایاسبب انتقال  رات خاک توسط بااد میهای شبیب در مناطو مذکور طوفان

باوده، باه  های مختلف دارای سرعت تاه نشاینی متفااوت رات به دلیل دارا بودن انبازه

یااد یابنب و موجب ایصورتی که  رات ریزتر تا کیلومترها دور از محل صعود انتشار می

های شرایطی که جریاان بااد از سامت کشاورگردنب. در گرد و غبار در سایر مناطو می

همسایه در غرب و جنوب غرب به سمت کشور ایران باشب، جریانات هوای غبار آلاود 

یط زیست و سالمت مردم به وجود و مشکالتی را برای محبه طرف کشور هبایت شبه 

گونه که االن نیز عبم توانایی حکمرانی ایرانی در ایان (. همان1392آورد )تنگستانی، می

باره باعث شبه تا بحران به شبت گسترش یابب و ه و ناکامی نسبی دیپلماسی در اینزمین

منفی این بحران قرار بگیرنب، که خود های مختلف تحت تاثیرات نایرانیان زیادی در استا

های جسمی و روانی منیار شابه اسات. ایان رشب پبیبه مهاجرت، گسترش بیماری به

ن عوار  منفی سیاسی و اجتمااعی متغیرهای منفی نیز به نوبه خود باعث به وجود آمب

 گردد.می

هااد زگردها، تا کنون یاک نبا وجود مشکالت گوناگون اییاد شبه از طریو ورود ری

آور در میاان ای الازامحل مسائله ریزگردهاا نشابه و معاهابهالمللی مرجع وارد بین بین

های منطقه برای مهار ریزگردها منعقب نگردیبه است، که این خود ترجمان ضعف کشور

انب باشاب کاه نتوانساتهشورهای منطقه و از جملاه ایاران میدیپلماسی زیست محیطی ک

دگی ایران برای حال مشاکالت و آما زمینه داشته باشنب. اسبی در اینتشریک مساعی من

ای از ساوی های منطقاهریزگردها موضوعی است کاه در نشسات مربوط بههای چالش

یاراد شابه در کاارگروه ها برخی از مواضاع امورد تاکیب قرار گرفته است. این مسئولین

و باا حضاور  1389ل ای مقابله با بحران گردو غبار بود که در مهرماه ساااجالس منطقه

. های عراق، ترکیه، سوریه، قطر و ایران در تهران برگزار شابوزرای محیط زیست کشور

های ایران و ویژه میان کشورهای کاری بهها و سفر گروهبحران ریزگردها طیفی از رایزنی
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عراق را به دنبال داشته است. با اولین سفر رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط زیست، 

نامه دو جانباه اق مقبمات الزم برای امضای تفاهم( به عر1387) 2008ران در جوالی ای

ای در خصوص غلبه بر در تهران فراهم شب. ادامه مذاکرات منطقه 2009ژانویه  در تاریخ

گاردد.  ( بااز می1389)مهرمااه  2010تامبر ها به نشست تهران در ساپهای ریزگردبحران

ای سوریه، قطر با امضای تفاهم نامه ور ایران، عراق، ترکیه،وزیران محیط زیست پنج کش

ای مبیریت بحران پبیبه گردوغبار که به میزبانی تهران برگزار گشات در اجالس منطقه

سال این پبیبه را رفع نماینب اما عمال تا کنون اتفاق مثبتی  5متعهب شبنب که ظرف مبت 

  .(1394میسر نشبه است )طوفان، 

زیست، ت مشترک کشورها در حفاظت از محیطباره با استناد به وظیفه و رسالدر این

دیپلماسی زیست محیطی مشترک معطوف به اییاد رونبهای مبیریتی مشترک و تساهیم 

رت دیگار، کاار اصالی دیپلماسای باه عبااکردهای مربوط است. ی برای هزینهمنابع مال

خص کاردن رونابهای پاولی و مشا محیطی انیام مذاکرات ماوثر و پویاا بارایزیست

باشاب کاه ای برای یک بحران مشاخص میکردهای مشترک منطقهمالی برای هزینهمنابع

وجود بیایب. در ارتباط رک نیز بهقطعا در این فرآینب الزم است که یک نظام مبیریتی مشت

ها ها و جلوگیری از گسترش آنرای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها ببا مسئولیت کشور

مصارف باعاث هایی که به دلیل الگوهای ناصحیح های منشا ضرر و کشورقاعبتا کشور

متاسافانه ها دارناب. سئولیت بیشتری نسبت به دیگر کشورانب، ماییاد چنین شرایطی شبه

ها اشااره نشابه اسات و آور به مسئولیت کشوردر مورد ریزگردها تاکنون در سنبی الزام

ها هنیااری باه ها و یاا اعالمیاهآور در قالاب قطعناماهیر الزامبعضا در برخی از اسناد غ

های شابه اسات. در ایان خصاوص نقاش ساازمانها منشا ضرر اشاره مسئولیت کشور

ب و اسنادی مربوطه حاائز های منطقه در آن عضویت دارنکثر کشورای که معموال امنطقه

 .(8: 1391باشنب )حسینی، اهمیت می

باشانب، یکای از اساناد آور میآور و برخی دیگار غیار الازامزامبرخی از این اسناد ال

ناماه باه دنباال کنفرانسای باشب. ایان موافقتنامه آسه آن میای موافقتآور و منطقهالزام

و امضا گردیاب. محتاوای در کوآالالمپور برگزار شب، تبوین  2002المللی که در سال بین

ها بر انسان، منابع زنبه، اکوسیستم بار ریزگردهانامه ضمن شناسایی آثار زیاناین موافقت
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و دیگر مواد زیست محیطی با تکیه بر اتخا  تبابیر پیشگیرانه، احتیاطی و هماهنگی ملی، 

های اضاطراری و بار انیاام اقابامات مناساب در وضاعیتهمکاری دو و چنب جانباه، 

ماه جلاوگیری و نایب نماوده اسات. هابف از ایان موافقتها تاکمبیریت مناسب جنگل

ها سوزی جنگلعنوان پیامب خشکسالی و آتشبر آلودگی فرامرزی گرد و غبار بهنظارت 

المللای هماهناگ، ای بینهاای و همکاریهای ملی، منطقاهبوده که بایب از طریو تالش

 .(52: 1396کاهش یابب )حیبرزاده و همکاران، 

زیستی در دو کشاور ایاران و  در کنار موضوع باال بایب اشاره کرد که مقامات محیط

عراق در سال نود شمسی با یکبیگر دیبار نموده که در پای آن همکااری باین ایاران و 

ها در ایران توساط بحرانی تولیب ریزگردهای عراق برای مهار یک میلیون هکتار از کانون

وزیر محیط زیست عراق و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران به امضا رسیب. 

ناماه بساتگی باه محیط زیست عراق، اجرای این تفاهما متاسفانه بنا به اظهارات وزیر ام

 .(53: 1396بودجه و تصمیمات دولت دارد )حیبرزاده و همکاران، 

باره محیط زیست در کشاور ای در، جلسه همکاری منطقه2010تبر سال مضافا در اک

سوریه، ترکیه و ایران شارکت ترکیه برگزار شب و در این نشست که چهار کشور، عراق، 

ی عضاو در هاهمکاری کشاور داشتنب، منتهی به امضای بیانیه آنکارا شب. در این بیانیه بر

ن ویژه ریزگردها تاکیب شبه است. همچنیی بههای محیط زیستبه حباقل رسانبن آلودگی

تماام  های عضو با توجه به اصول انصاف و عمال متقابالاین بیانیه اشاره دارد که کشور

ای برای هایی منطقهفرسایش بادی، خاکی و توسعه پروژهتالش خود را در جهت کنترل 

هایی ناماهموافقتمهار این مخاطرات در چارچوب توسعه پایبار و مطابو با معاهبات و 

 (. 61: 1394نژاد، که طرفین عضو آن هستنب، مبذول خواهب نمود )گنیعلی

که ایران اقباماتی در زمینه دیپلماسی زیست محیطی  دهبهمه این موارد باال نشان می

قطعا فرآینب امات نابسنبه و منقطع بوده است. بحران ریزگردها داشته است، ولی این اقب

این ای برای مبیریت سازمانی و مالی ل به کسب دیبگاه مشترک منطقهمذاکرات جهت نی

ر دستگاه دیپلماسی ایاران و رسب که همت الزم دنظر میبحران کار مشکلی است، اما به

حل مشترک در این زمینه وجود نبارد که الزم شورهای منطقه برای نیل به یک راهسایر ک
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گیار باشانب و از بااره پییست محیطای در اینهای زها، و سمناست دانشگاهیان، رسانه

 حکمرانی فعال شبن دیپلماسی زیست محیطی را مطالبه نماینب.

 

 ت محیطی ایران: مطالعه موردی خزرای زیسمسایل منطقه

ای همساایه و ساایر عنوان محل اتصال آن کشور با کشورهمناطو ساحلی هر کشوری به

تواننب روابط درونی و بیرونی کشورها را تسهیل شود و این مناطو میمناطو محسوب می

ای، و کننب و ضمن مساعبت به اییاد موازنه طبیعای، اقلیمای، زیسات محیطای منطقاه

داشت برداری بهتر و موثرتر از موقعیت جغرافیایی کشور را فراهم آورنب. بایب توجه هرهب

ها و حفظ محیط زیست امنیت مناطو داخلی از طریاو که استفاده پایبار از منابع، قابلیت

یاافتگی کشورهاسات.  مرزهای آبای را تضامین و در میماوع ترجماان میازان توساعه 

محیطای، ارتقاای وضاعیت منااظر و های ز توانمنابیعنوان نماادی اسواحل کشور باه

هاای گردشاگری و گاذران  خایر ارزشمنب بیولوژیاک، قابلیت انبازهای طبیعی وچشم

ر استفاده پایبار از ساایر اوقات فراغت برای مردم کشور و سایر کشورهای منطقه در کنا

ازهاای ین نیهای کشاورزی، صنعتی خبماتی و فرهنگی در جهت تاامها و مزیتقابلیت

 کننب. ملی و توسعه صادرات عمل می

توانب در ارتقای وضعیت فعلی موثر باشب که رسب، مواردی مینظر میدر این راستا به

شامل این موضوعات است: کنترل و حفاظت از منابع آب و خااک و بازساازی  خاایر 

هاا و جنگلهای محیط زیسات دریاایی، تخریاب ع زنبه دریایی، مواجهه با آلودگیمناب

تقویت مبیریت محیط زیست، تقویت و توسعه صنایع وابسته باه کشااورزی و صانایع 

شاکننبه ناواحی الکترونیک با تاکیب بر استقرار صنایع پاک، با توجه باه محایط زیسات 

ار، تاالش جهات داری از آن در مقابل توسعه نااموزون و ناساازگساحلی و حفظ و نگه

یی بر قوانین و المللی محیط زیست، نظارت اجراای و بینهای منطقهالحاق به کنوانسیون

، تبریس راهبرد موثر ملای توساعه پایابار بارای صایانت از محایط مقررات ملی مرتبط

فاظ محایط زیسات منااطو سااحلی و زیست دریاایی و ارتقاای فرهناگ اجتمااعی ح

 گی دریایی.برداری از همه امکانات و تیهیزات مناسب جهت کاهش و مقابله با آلودبهره
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های نظیر، جنگلهای بیت محیطی منحصر به فرد خود، تاالبدریای خزر با تنوع زیس

ر معر  تهبیبات فزآینبه و ماننب دهای گیاهی و جانوری بیها و گونههیرکانی، رودخانه

آوری این حوضه آبی ی قرار دارد که انبک انبک از تابهای زیست محیطی گوناگونچالش

ز این دریا باعث منبی اقتصادی امالحظه کشورهای ساحلی برای بهرهب بیکاهب. شتامی

ای نه چنبان دور انواع موجودات دریایی و پرنبگان مهااجر در معار  شبه تا در آینبه

ریای مرده تببیل شود وجود تهبیب انقرا  قرار گیرد و امکان اینکه دریای خزر به یک د

ای که ین موضوع حائز اهمیت است به گونهرباره ابنابراین تقویت حکمرانی خوب ددارد. 

درصب معینی از درآمبهای حاصل از خزر ماننب نفت، خاویار و ماهی جهت بهبود سازی 

گیرهایی که یا واگذاری زمین جنگل، تاالب آب ضمنا عبم فروش. محیطی آن استفاده شود

صایب ماهیاان  در موقعیت زیست محیطی حساس قرار دارنب، ضروری است.  کنترل بار

المللی شیمیایی که با استانباردهای بین خاویاری، و ممانعت از دفع سموم آفات و کودهای

م تصفیه فاضالب، اییاد همخوانی نبارنب، وادار کردن کارخانیات و صنایع به اییاد سیست

ها، نگی، خبماتی، ساختمان، بیمارساتانآوری موثر زباله و زوایب شهری، خاسیستم جمع

ل، ی و کشاورزی، در نظر گرفتن سایر شرایط زیست محیطی در مواقع سااخت پاصنعت

 توانب به مبیریت شرایط زیست محیطی خزر کمک کنب.تونل، جاده و ساختمان؛ همه می

جبی میان تهبیبات مختلف های نفتی دریایی خزر یک مسئله امروزه موضوع آلودگی

ی ، استخراج و انتقال و در برخاکتشافاتهای نفتی عمبتا حاصل، باشب. آلودگیموجود می

همراه دارنب ار مخرب زیست محیطی را با خود به؛ آثآینبموارد در اثر سوانح به وجود می

کناارش، از نظار گاذارد کاه در دهشتناکی را بر موجاودات زنابه می که این فرآینب آثار

ی که اقتصااد کشاورهای های زیادی را با خود به همراه دارد. از آنیایاقتصادی نیز هزینه

هاا تاوان متوقاع باود کاه آنساحلی عمبتا بر پایه  خایر غنی نفات و گااز اسات، نمی

و کار ای مناسب یب به حکمرانی ملی و منطقههای نفتی خود را قطع کننب بنابراین بافعالیت

با توجه به کمتر بودن عمو دریای خزر در بخاش شامالی و آمب در این زمینه پرداخت. 

ر بودن عملیات اکتشاف و استخراج در این بخش و با استناد به جهت جریانات آب بیشت

رسب که عملیات حمل و نقل مواد نظر میخزر که به سمت بخش جنوبی است به دریای

این که ایران در آن قرار دارد بشود. بنابرنفتی هر چه بیشتر به ضرر حوضه جنوبی این دریا 

منطقه شناسایی و تعیین مناطو حساس ساحلی این دریا برای تحقو امنیت زیست محیطی 
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و حفاظت از تنوع زیستی ساحلی و دریایی با اییاد مناطو حفاظت شبه اماری الزامای 

 است.

ترین مشکالت دریای خزر عبارت است از بسته بودن این ان گفت که شاخصتومی

کم بوده و عمو  ارای عر باشب. کانالی که دا راه ورودی به آن کانال ولگا میدریا که تنه

کنب، را برای شناورهای عبوری اییاد میهایی باشب و همواره محبودیتآن نیز چنبان نمی

زنب و عمالً کار عبور و مرور از آن متوقف اه از سال یخ میم 6مضافا این که کانال عمبتاً 

هماواره باا شود. در همین حال بایب ببانیم که برای اخذ میوز عباور از ایان کاناال می

باشب. در قسمت ایرانی قضیه شاایب مشکالت سیاسی متفاوتی رروبرو می بوروکراسی و

مورد نیااز مانناب محابودیت  هایطور کلی عبم وجود زیرساختترین موضوع بهاصلی

ی باشب. کم بودن عمو آب های دریائی مبرن درون مرزهای ساخت کشتی و سازهکارگاه

داری شناورها از ود بودن امکانات جهت تعمیر و نگهمحب های موجود کشور ودر اسکله

جمله حوضچه خشک و عبم وجود ناوگان دریایی و امکاناات ساخت افازاری جهات 

تاوان گفات طور کلای میباشانب. باههای عمیو خازر نیاز مطارح میاکتشافات در آب

ای مبتاً زاییبه محاط بودن و دریاچاهپذیری و حساسیت محیط زیست خزر که عآسیب

های مختلف در آن خروجی گردد تا آالینبهطور خود به خود باعث میباشب بهبودن آن می

یون که نباشته باشنب، به راحتی با بحران اکولوژیک روبرو شود. بحران هویت و مبرنیزاس

ترکمنستان وجود دازد نیز سبب  ویژه جمهوری آ رباییان ودر برخی کشورهای ساحلی به

برداری اقتصادی های زیست محیطی مناسب به بهرهساحلی ببون برنامه شود تا کشوریمی

شود تا انواع موجاودات دریاایی و دازنب که این فرآینب خود باعث میو انرژی صرف بپر

 (.1397پرنبگان مهاجر به شبت آسیب ببیننب )خاوری نژاد، 

باعاث یای خزر نیز باه نوباه خاود گیری رژیم حقوقی مشترک نیز در درعبم شکل

شود تا کشورهای ساحلی نیز در ی ساحلی نیز به نوبه خود باعث میشود تا کشورهامی

کرده المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی اعب حقوقی مورد توافو و حقوق بیناجرای قو

ها نباشاته باشانب. ایان در حاالی اسات کاه ای راجع به آنو امعان نظر شایسته وبایسته

 اظر و میری نیز در این خصوص وجود نبارنب.ها و تشکیالت نسازمان

 های زیست محیطی متعبد و گوناگونی روبروست که هاربه هر حال، خزر با چالش

کننب شایب ی را برای محیط زیست آن اییاد میکبام به نوعی خطرات عمبتاً جبران ناپذیر
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رانی، ی کشاتینی است، ماننب رفت و آمابهاها عوامل تاثیرگذار انساترین آنیکی از مهم

صانعتی و های شاهری، وسعه صنعتی، آبزی پاروری و فاضاالبهای کشاورزی، تطرح

انب که فک خزری با بحران بزرگی مواجه شود و ها باعث شبهبیمارستانی همه این چالش

یب بایش از ماهیان خاوریاری بلوگا نیز به علت صمرگ و میرهای زیادی مواجه باشب. با 

گذاری خود را به واسطه سااخت های تخمانب، این ماهیان مکانبهحب با بحران مواجه ش

دهنب. البته بایب تاکیب شود کاه چاون های اصلی از دست میهای سبی در رودخانهسازه

های ترین گونهمی در خزر وجود نبارد، شمار شاخصپایش تنوع زیستی مناسب و منسی

 (.1397آبزی و غیر آبزی وجود نبارد )باونب، 

و سازمان یافته ویژه ماهیان خاویاری به شبت به دلیل صیب غیرقانونی ان خزر بهماهی

در های شغلی مناسب عمبتاً ناشی از گسترش بیکاری و نبود فرصتدر خطر هستنب که 

زنب. صادرات خاویار نیز به آن دامن میهای غیرقانونی مناطو ساحلی است، و وجود شبکه

شود در امناسب و نبود ضوابط قانونی مناسب تشبیب میاین مشکالت به دلیل حکمرانی ن

المللی نیز وجود نبارد. مضافا های بیننامهای برای اجرای قوانین و موافقتحالی که اراده

، ارادی و تصاادفی باوده های مهاجمگذشته دریای خزر شاهب ورود گونه این که در دهه

عنوان منبع توان به آزوال اشاره کرد که بهیهای ارادی معنوان نمونه در رده گونهاست که به

های اخیر وارد خزر شبه است که ای نیز در سالدار ژلهی وارد خزر شبه، یا شانهغذایی دام

رود که این دریا با آن مواجه بوده شمار میین تهبیبات بیولوژیکی بهتراز خطرناک قطعاً

 (.1389است )برایی، 

های مربوط به یکی از عوامل جبی برای بروز بحران توسعه ناپایبار در سواحل خزر

دهنب ی و انسانی دست در دست یکبیگر میباشب. عوامل گوناگون طبیعمحیط زیست می

اننب نوسانات عوامل طبیعی مآورنب. ا بر مناطو ساحلی و بومی وارد میو خسارات زیادی ر

زایی، انی از جملاه بیاباانی و عوامال انساها و تغییرات آب و هاوایآب دریا، زمین لرزه

های نشینینشینی و حاشیهها، گسترش شهرزدایی، تحوالت در سامانبهی رودخانهجنگل

پروری های آبزیغباری و استفاده از سموم شیمیایی، طرحهای کشاورزی و بامرتبط، طرح

آمابهای پاایین و و گردشگری مخرب محیط زیست، شرایط فقر و رکاود اقتصاادی، در

 کننب.زیست خزر ضربات مهلکی را وارد میهمه در کنار یکبیگر بر پیکره محیط  بیکاری
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 المللی حامی محیط زیست خزرقوانین و مقررات بین

ها از آلودگی ماواد ها و رودخانه، قانون حفاظت از آباولین قانون ملی مهم و تاثیرگذار

باازنگری قارار ماورد  1385مصوب شب و سپس در سال  1354نفتی است که در سال 

هاای داخلای و ، آبهای مارزین جلوگیری از آلوده کاردن رودخاناهگرفت. هبف قانو

ها و یا توسط ه نفت یا هر نوع مواد مخلوط نفتی، خواه توسط کشتیدریاهای سرزمینی ب

ها و تاسیسات و مخازن نفتی واقع ا جزایر مصنوعی و خواه توسط لولهسکوهای حفاری ی

های واقاع در مرزهاای ملای، آب هاای دریاچاهست. این قانون، آبادر خشکی یا دریا 

واقع در دریای های گذرنب، آباخل کشور یا یا خط مرزی ایران میهایی که از درودخانه

هاای ، آببباء دریای سرزمینی و قلمرو خشکیهای واقع بین خط مسرزمینی ایران، آب

منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره را جزایر متعلو به ایران و واقع در منطقه نظارت و 

توان یه طرح ملی آلاودگی و مقابلاه در دهب. در کنار این قانون میتحت پوشش قرار می

سازی کوشب آمادگی ملی و هماهنگاشاره کرد. این قانون می 1381بر آلودگی مصوب برا

های مقابله با چالش را جهتها و امکانات مردمی های دولتی و غیردولتی، نیروکلیه سازمان

محیط زیست دریایی به هنگام وقوع رخبادهای منیر به آلودگی نفتی را فراهم کنب. منطقه 

هاای تحات نظاارت و حاکمیات ن قانون، محبوده سواحل و کلیاه آبتحت پوشش ای

 باشب. خزر میمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریایج

توان به چنب مورد اشااره کارد اول المللی نیز میت بیندر خصوص قوانین و معاهبا

المللی آمادگی، مقابله و همکاری در آر . سی موسوم به کنوانسیون بین کنوانسیون او . پی .

دی به تصویب سازمان میال 1990برابر آلودگی نفتی اشاره کرد. این کنوانسیون که در سال 

این کنوانسیون تاکیب بر واکنش زم االجرا شب. ال 1995ل دریانوردی رسیب در ساالمللی بین

ی، بناادر و ها، تاسیساات دریاایایع آلودگی نفتی دارد تا باه کشاتیسریع در صورت وق

های الزم بارای شود تا زمینهوارد نشود. ضمنا تالش می ناپذیرتیهیزات خسارتی جبران

لودگی نفتی فراهم بیایب.  المللی جهت مقابله برای بروز حوادث ناشی از آهای بینهمکاری

به این کنوانسیون ملحو شبه است. کنوانسیون دیگری که  1376ایران نیز در اسفنب سال 

هاست جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی المللیان به آن اشاره کرد کنوانسیون بینتومی

آلاودگی المللی نبا برگزاری کنفرانس بی 1973ر سال باشب، و دکه معروف به مارپول می

نیز اصالح گردیب.  مقررات کنوانسیون ناظر بر مناابع  1978دریا تصویب شب و در سال 
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بف اصالی آن حاذف آلاودگی عمابی ها باوده و هاگوناگون آلودگی ناشای از کشاتی

وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی به صورت زیست دریا بهمحیط

 باشب.ها و بنادر میال قوانین و مقررات بر کشتیو اعمعمبی و یا غیر عمبی از طری

طور ویژه بایب به برنامه محیط زیست دریای خزر اشاره کرد. این برنامه توساط اما به

پنج کشور ساحلی خزر یعنی ایران، جمهوری آ رباییان، جمهوری قزاقستان، فبراسیون 

دریا در اثر آلودگی روسیه و ترکمنستان با هبف متوقف کردن تخریب محیط زیست این 

خطرناک، مواد زائب و های انسانی از جمله تخلیه مواد مضر ناشی از منابع مختلف فعالیت

های ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی شکل گرفت و در حفظ سایر آلودگی

های حاضر و آینبه و تحقو توسعه پایبار محیط زیست منابع زنبه دریای خزر برای نسل

، برای تشویو کشورهای که معروف به کنوانسیون تهران استرایی شب. این کنوانسیون اج

ساحلی به اییاد کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر به وجود آمب )قانون کنوانسایون 

 (. 1384چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، 

 یکابیگر باا دریاا این محیطی زیست و ساحلی مناطو در همه که منطقه کشورهای

 از پایبار یبرداربهره جهت مشترک ایمنطقه راهبرد تبوین به بایب هستنب سهیم و شریک

 نظرمب را آینبه هاینسل که بشر حقوق سوم نسل به و بکوشنب سخت آن  خایر و منابع

 هایمشاارکت توساعه جهت در سازمانی کارهای و ساز به دادن شکل. کننب توجه دارد،

 که باشب؛می الزم و ضروری امری خزر آبی حوضه زیست تحقیقات مانیا برای ایمنطقه

 رونب توقف اگرچه .افتب موثر بسیار توانبمی زمینه این در کشورها مشارکت و هاداده انتقال

 زیسات امنیات یاک تا بکوشنب بایب منطقه کشورهای اما نیست، ممکن اقتصادی توسعه

 کشاورها ایان. آورنب وجود به جانبه چنب مبیریت و اصولی تبابیر با را مشترک محیطی

 و ملی قوانین اصالح بنابراین. شریکنب دریا این محیطی زیست و طبیعی منابع در همگی

. باشبمی ناپذیراجتناب امری خزر دریای زنبهغیر و زنبه  خایر از وریبهره در ایمنطقه

 عامال توانابمی نیاز خازر دریای زیست محیط از حفاظت کنوانسیون اجرای بر نظارت

 استخراج و اکتشاف مبرن و نوین فنآوری به به کشورها توسل .باشب فرآینب این در موثری

 حیااتی محیطای، اماری زیست هایاستانبارد با ساحل به آن انتقال و دریا بستر از نفت

 مشترک مقررات تبوین و هاترمینال و بنادر در نفتی مواد دریافت امکانات اییاد. باشبمی

 بایاب حتماا هم هاکش نفت ظرفیت به توجه با نفت تخلیه و نقل و حمل برای ایطقهمن
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 دریاایی ساوانح باا مقابلاه بارای ایمنطقه مراکز است الزم راستا همین در .باشب نظرمب

 مناسب کارهای و سازارایه و نفتی آلودگی با مقابله اضطراری هایطرح تبوین و سازآلوده

 اهمیتی حایز موضوع بسیار نیز محیطی زیست کننبگانآلوده سوی از غرامت پرداخت برای

 وضعیت که بایب ترسریع هرچه خزر ساحلی کشور پنج این که ترمهم همه از و باشب،می

 مشخص سرانیام به حقوقی و سیاسی موثر مذاکرات انیام طریو از را خزر دریای حقوقی

 (.1388برساننب )سیمبر، 

 

 طی خزرمحی زیست گذاریسیاست

 کشاوری توساط محیطای زیسات هاینامهتوافو اجرای عبم دلیل به خزر زیست محیط

 جمااهیر اتحااد فروپاشای از پاس کاه فرآینبی .باشبمی مواجه جبی چالش با ساحلی

 و حساسیت. است شبه تصریح پیش از بیش جبیب ساحلی کشور گیریشکل و شوروی

 هایآالینبه انباشت و آن محیط ودنب بسته جهت به خزر دریای زیست محیط شکننبگی

 عظیم شبکه دارای خزر دریای. است کرده مواجه اکولوژیک بحران با را دریا این گوناگون

 درحالی این .سازدمی مرتبط هنب اقیانوس به را مرکزی آسیای کشور که است نقل و حمل

 و شودمی محسوب نیز شیالتی و گازی نفتی، منابع بزرگ  خیره عنوانبه دریا این که است

 توجاه آن به نیز ایمنطقه گران فراکنش و هاقبرت تا انبشبه باعث منابع همین واقع در

 عامل خزر زیست محیط بر حاکم حقوقی رژیم نبود یک که است این اساسی نکته .نماینب

 که شودمی گفته امروزه. گرددمی زیست محیط موضوع به ساحلی کشورهای توجهیبی

اقتصادی  متقارن نا توسعه دهنبه نشان خود که است جهان دریای ترینآلوده ،خزر دریای

 الزاماات به توجه ببون که باشبمی آن ریزآب هایحوضه و ساحلی خط در و اجتماعی

 با دگرگونی با شهری فیزیکی هایساخت زیر توسعه .است گرفته صورت محیطی زیست

 کشااورزی، هاایفعالیت شیالتی، منابع از ناپایباری برداریبهره ساحلی، خط دگرگونی

 در محیطی زیست مشکالت بروز باعث شیمیایی مواد سایر و کود ها،کشآفت از استفاده

 حابود ساالنه شبه سبب صنعتی مراکز هایپساب مبیریت عبم. است خزر شبه دریای

 (.1398شود )سیمبر و ملکی،  خزر دریای وارد فاضالب لیتر هزار 150

 مابیریت ارایاه با که باشبمی ساحلی کشورهای مشترک مساعی نیازمنب چالش این

 وریبهاره و بیولوژیاک تنوع کننب، حفظ را انسانی جوامع زنبگی کیفیت خود، یکپارچه
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 ساحلی مناطو اقتصادی رشب به است الزم راستا این در. سازنب میسر را ساحلی اکوسیستم

 صاورت سااحلی ارزشامنب مناابع از ظتحفا کنار در اقتصادی منافع کسب شود. توجه

 شود مبیریت ساحلی منابع تقویت و حفظ منظور به سواحل در انسانی فعالیت آثار. بپذیرد

 پایابار برداشات حاباکثر حصاول منظاور به ساحلی منابع از برداریبهره و استخراج و

 و گاردد حفاظات باومی ساکنان منافع جهت در سواحل بهباشتی کیفیت. شود مبیریت

 مالحظه با احیا قابل غیر منابع. باشب همراه نظارت و مراقبت با عمومی تفریحی برداریهرهب

 کاه هساتنب منااطقی زماره در ساحلی مناطو .شونب مبیریت و حفاظت مبتبلنب منافع

 و هساتنب هاابرداریبهره مقبار بیشترین معر  در همواره ارزشمنب منابع وجود خاطرهب

 وضاعیت با جهان ساحلی مناطو اغلب که است نادرست هایداریبربهره به خاطر دقیقا

 هااآن آوریتاب ظرفیت از شبه وارد خسارات که ایگونه به هستنب رو به رو خطرناکی

 زیسات هایآلودگی منابع، از مببرانه غیر برداریبهره جمعیت، افزایش . است رفته فراتر

 ساحلی نوار در هافعالیت بین هماهنگی عبم و پایبار توسعه فرآینب به توجه عبم محیطی،

 (.1397)طیبی و همکاران، د شومی محسوب مناطو این به نسبت جبی مخاطرات از همه

در همین راستا، دریای خزر با موقعیت ویژه جغرافیایی و ژئوپلیتیک از نظر تااثیرات 

ت آب و هوایی، صنعت گردشگری، حمل و نقل دریایی، کشاورزی، صنایع نفت و شیال

اما تاکنون متاسفانه، این  باشب.احلی دارای اهمیت بسیار زیادی میبرای همه کشورهای س

ای مختلفی قرار دارد هدپاالیی محبود، تحت فشار آالینبهحوضه آبی محصور با قبرت خو

و ای نه چنبان دور باعث خواهب شب که مناابع آن باه شابت آسایب ببینناب که در آینبه

ب. حوضاه خازر کاه باا مشاکالت و نشینان به وجود آیاساحل های زیادی برایچالش

ن شاکل گرفتاه ای تحوالت در آگونهباشب بههای متعبد زیست محیطی مواجه میچالش

ای که گونهانب، بهش با کاهش سریع جمعیتی مواجه شبههای با ارزاست که برخی از گونه

م ه آشکار است مصرف انواع سموچآنرا  قرار دارنب. ها نیز در معر  انقتعبادی از آن

های ساحلی باعث تصاعب های زیست محیطی در کشورکشاورزی و افزایش سایر آالینبه

پسامانبهای مرباوط باه صانایع  شاود.های موجود در این حوضه آبی میسطح آلودگی

ها و کودهای شیمیایی در بخش کشااورزی و کشختلف، استفاده ممتب و گسترده آفتم

 (.1397مواد نفتی همه مزیب بر علت هستنب )خاوری نژاد، نشت تصادفی 
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ای در سطح اتحاد جماهیر شوروی، تحوالت عمبهپس از پایان جنگ سرد و فروپاشی 

یای مرکزی و قفقاز به های گوناگون تحت سلطه آن از جمله منطقه آسالملل و حوزهبین

ع عظیم نفت و گاز مورد منابحوضه خزر از لحاظ اقتصادی به دلیل دارای بودن وجود آمب. 

دسترسای باشب. ای میای و فرا منطقههای نفتی مربوط به کشورهای منطقهتوجه شرکت

کشورهایی ماننب قزاقستان،آ رباییان و ترکمنستان به منابع نفت و گاز خزر و تالش آنان 

نوبه خود باعث های ارزی و برطرف کردن مشکالت اقتصادی شان به برای کسب درآمب

است. این کشورها که های زیست محیطی برای این دریای بسته شبه به وجود آمبن چالش

کشور اتحاد جماهیر شوروی بودنب، در دوران پس از فروپاشی وقتی که با  قبال جزیی از

مشکالت عبیبه اقتصادی مواجه شبنب، به سمت کشاورهای غربای روی آوردناب و باه 

برداری کننب. به همین دلیل است که گازی خود بهره ا از منابع نفتی وانب تبهشبت کوشی

ساختار اقتصادی اینان به شبت به صنایع نفت و گاز وابسته شبه است، ولی در نتییه این 

مضاافاً بایاب آلودگی دریای خزر نیز شبه اسات.  اقبامات و استفاده از منابع نفتی، باعث

انب که به یک رژیم حقوقی مشاترک گانه نتوانستهای ساحلی پنجببانیم که تاکنون کشوره

ه علت اختالفات موجود برای تقسیم سهم میان یکبیگر دست پیبا نماینب. به همین دلیل ب

هاای زیسات ای فعال در خصاوص مابیریت بحرانانب که یک سازمان منطقهقادر نبوده

 (.1397محیطی تا ممنوعیت صیب ماهی را داشته باشنب )لطفیان و نصری، 

 

 یگیرنتیجه

باشاب. ابل توجه در حاوزه سیاسات جهاانی میمحیط زیست یکی از بسترهای مهم و ق

زمین، تنها  موضوع حفاظت از محیط زیست به دلیل ابعاد گسترده و تاثیرات آن بر کل کره

 های وارد شبهکنب. آسیبها را درگیر آن میباشب بلکه کل کشورمختص به یک کشور نمی

ها تحمیل کرده است ناپذیری را بر زنبگی و آسایش ملتانهای جبربر محیط زیست زیان

یاران اماروزه ساهمی و کشور ایران نیز از این امر مستثنی نخواهب بود. متاسفانه جامعه ا

ه است. برخی از مهمتارین های زیست محیطی را به خود اختصاص دادسنگین از بحران

هاا و گردها، خشک شابن تاالب، بحران ریزها، آلودگی هوا، کمبود منابع آباین چالش

های زیست محیطی جهاانی باا باشنب. کشور ایران به دالیل متعبد در حل بحرانغیره می

 های متعبدی رو به رو است. چالش
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ن آن در کمربنب بیابانی موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتهای ملی، در بخش چالش

زیست محیطی از قبیال  مشکالت عنوان عاملی در جهت حل نشبنتوانب بهو خشک می

ب و هوایی مرطوب خزری و های آهای البرز و زاگرس از رسیبن جریانجلوگیری کوه

شناسای ایاران، تناوع های خااص بومداخل کشور  شود و به دلیل ویژگی ای بهمبیترانه

ه عوامل متعبدی همچون چرای شود اما متاسفانگیاهی در ایران همواره مشاهبه میپوشش 

باعاث از باین رفاتن پوشاش های مبیریتی ه و به زیر کشت رفتن مراتع و ضعفرویبی

انه از های خاورمیهای ایران با کشورای، چالشدر ایران شبه است. در بخش منطقه گیاهی

با  های زیست محیطی در ارتباطعنوان دو کشور مهم در بحرانقبیل عراق و افغانستان به

هامون مطرح اسات، زیارا ایان  ها و رودخانه هیرمنب و تاالبایران و در مساله ریزدگرد

تواننب به مثابه یک تهبیب بالقوه برای امنیت زیست محیطی در منطقه های نام برده میبحران

مبتی را بارای امنیات باه مبت و بلنبهای کوتاهگردنب و اثرات این تغییرات تهبیبتلقی 

هاا و عالوه بر پرداختن باه موضاوع تحریم المللیورد. همچنین در بخش بینآوجود می

با مطالعه موردی معاهابه پااریس عنوان یک چالش، ضعف دیپلماسی زیست محیطی به

معاهبه اشاره های عضو این ای و کشورهای گلخانهتوان به چالش ایران در زمینه گازمی

ر گازهاای گااز( باعاث انتشاا عنوان یک قطب انرژی فسیلی )نفات وکرد. زیرا ایران به

 شود که این عامل در تضاد با معاهبه پاریس است.ای میگلخانه

هاای ای نو پا باودن جامعاه مابنی و رخاوت چارچوبیکی از موانع توسعه منطقه

های غیردولتی و همچنین باشب. بعنی سازمانویژه در برخی از کشورها میدموکراتیک، به

قابرت  ه غالباً نیز بابون پشاتوانه ماالی وهای محلی و بومی آنقبر نوپا هستنب کسازمان

هاایی الزم بارای رویاارویی باا کنناب. در نتییاه از تواناتشکیالتی و سازمانی عمال می

 باشنب.های زیست محیطی برخوردار نمیچالش

گستره دریای خزر برای ایران بسیار حایز اهمیت است. زیرا ایران در این حوضه آبی 

هااای گیری بحراندهااب و شااکلهااانگردی اهمیاات میالتی، اناارژی و جبااه منااابع شاای

دهاب. قبال از را تحت تاثیرات منفای خاود قارار میمحیطی همه این موضوعات زیست

فروپاشی، دو کشور ساحلی ایران و شوروی صرفاً به دنبال تثبیت خطوط مارزی ماورد 

وپاشای و های این دریا بودنب. اما پس از فرو جلوگیری از صیب بیش از حب ماهیتوافو 

اییاد پنج کشور ساحلی، فقبان رژیم حقوقی و افزایش کشورها باعث شب تاا بار ابعااد 
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مشکالت زیست محیطی خزر افزوده شود. بایب توجه نمود که دریاای خازر بزرگتارین 

دریاچه جهان است که دربرگیرنبه منابع ارزشمنب انرژی و اکوسیستم زیست محیطی بسیار 

وجود آمابن پانج کشاور  وپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بهباشب. پس از فرمتنوعی می

 های زیست محیطی در این حوضه آبی تشبیب پیبا نمود. متاسفانه در یکساحلی، چالش

نعتی همه دست صهای صنعتی و غیرهای نفتی، آلودگیچرخه متباوم به طور عمبه آلودگی

ی در این دریاچاه و انب و موجب کاهش شبیب تنوع زیست محیطدر دست یکبیگر داده

از ن در حالی است که ایران خود نیز ای انب.های محلی شبهنابودی بسیاری از زیست بوم

باشب و نتوانسته های زیست محیطی آن میچنب کشور از مسببین اصلی آلودگی میان این

های گردشگری به یعی و جا بههای موجود در آن، ماننب تنوع منابع طباست که از فرصت

های شمالی استفاده وافر و مردم بومی و رفع بیکاری در استانخود در  جهت اشتغال  نفع

 مناسبی داشته باشب.

شکالت زیسات محیطای خازر عباارت دیپلماسی زیست محیطی ایران برای حل م

انب از تشکیل کمیسیون منابع زنبه دریای خزر، برنامه زیست محیطی دریای خزر، و بوده

های مردم نهاد های سازمانهران که در همه این موارد همکاریی تکنوانسیون زیست محیط

ی زیسات هاام همه این اقبامات اما هنوز چالشعلیرغالملل نیز مطرح بوده است. و بین

انب که توافقات باشنب و کشورهای ساحلی تاکنون نتوانستهمحیطی خزر عمبه و بزرگ می

نمایناب، ایان در ه نحو موثری اجرایای های خزر را بجلوگیری از آلودگی مصوب بر سر

 ای نیز برای اجرای بهتر و موثر تر نیز وجود دارد.های قانونی عمبهحالی است که خالء

 

 

 منابع

(. بیست مسئله محیط زیستی ایران، سایت تحلیلی خبری عصر ایران، 1394افشار، سعیب. )

 -https://www.asriran.com/fa/news/432921/20: 1394اول آ ر 

 :تهران المللی،های زیست محیطی بینمدیریت موافقت نامه .(1390). امین منصور، جواد

 .دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

گزارشگران سبز: بیست و دوم خرداد  ارومیه کار ما بود، هامون نه،(. 1399آیینی، مهبی. )

1399  :http://greenreporters.ir/?tag 

https://www.asriran.com/fa/news/432921/20-
http://greenreporters.ir/?tag
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های زیستت محیطتی ختزر چه کسی مسئول چالش .(1397) .باونب، هرمیباس داوود
 https://www.isna.ir/news/97081406640 ایسنا: چهاردهم آبان ماه:است؟ 

سازمان  کارها،یست محیطی دریای خزر و ارایه راههای زچالش (.1389. )برایی، ایران

 https://www.pmo.ir/fa/article/177:1389بنادر و دریا نوردی، 

ن: نشر تهرا یست محیطی،های زنامهتراهنمای مذاکره در موافق .(1388) .رمکی، جعفرب

 .المللی، وزارت امور خارجهدفتر مطالعات سیاسی و بین

محیطی در مهار  های دیپلماسی زیستانبازها و چشمچالش» .(1392) .تنگستانی، کوروش

همایش ملی پدافند  ،«الملل محیط زیستگیری از اصول حقوق بینریزگردها با بهره
 .قشمجزیره غیر عامل در بخش کشاورزی، 

فصتلنامه  ،«های توساعه در ایارانمحیط زیست و برناماه» .(1395) .جهانگرد، اسفنبیار
 .105-142سال اول، شماره دو، صص  اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی،

هاا و حکمرانی زیست محیطی جهاانی: چالش نظام» .(1396) .بلیک، ژانت ،جم، فرهاد

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

بررسی حقوقی ریزگردهای فرامرزی با نگاهی بر وضعیت » .(1391) .حسینی، سیب محمب

 .52شماره  فصلنامه علمی محیط زیست، ،«ایران

بررسی حقوقی افزایش » .(1396) .غالمی، محمب ،جمالی، دکتر حمیبرضا ،حیبرزاده، طاهر

فصلنامه  ،«سایه ) با تأکیب بر کشور عاراق(پبیبه ریزگردها در ایران و کشورهای هم
-61، سال هشتم، شماره سی و دوم، پاییز، صص المللیهای سیاسی و بینپژوهش

35. 

گزاری و های زیست محیطی دریای خزر: سیاستتچالش .(1397) .نژاد، سعیبخاوری
 .نشر مخاطبتهران:  اجرا،

هیابهم  ، دنیای اقتصتاد،ها در محیط زیستناکامی دولت .(1398) .درویش، محماب

  /https://donya-e-eqtesad.com :1398خرداد 
-https://rotbe3.com/country(. 1399. )بنبی کشورها در محیط زیست، رتبه سهرتبه

ranking/environment-2018/ 

https://www.isna.ir/news/97081406640
https://www.pmo.ir/fa/article/177
https://donya-e-eqtesad.com/
https://rotbe3.com/country-ranking/environment-2018/
https://rotbe3.com/country-ranking/environment-2018/
https://rotbe3.com/country-ranking/environment-2018/
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ماهنامه  ،«1414پیامبهای راهبردی ریزگردها در افو » .(1394) .زواری، سیب عببالمییب
 .12-14شماره بیستم، صص  آینده پژوهی،

 مطالعتات فصلنامه ،«خزر دریای امنیت و محیطی زیست بحران» .(1381) .سیمبر، رضا

 .129-145 صص ، 1381 زمستان ،40 شماره ،قفقاز و مرکزی آسیای

ماهنامه اطالعات سیاسی  ،«حقوق بشر در چارچوب محیط زیست» .(1383) .سیمبر، رضا
 .201-202، شماره و اقتصادی

امنیتت و دیپلماستی  .(1392) .خادمی شاه مختار، ماهرخ ،آشوری، سعیبه ،سیمبر، رضا
 کنفراس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس.محیط زیست، 

مللی محیط زیست: رویکردها، الحکمرانی ملی و بین» .(1398) .تاسیمبر، رضا، ملکی، آزی

، 4، دوره نهم، شماره المللهای روابط بینفصلنامه پژوهش، «ها و راهکارهاتعار 

 .1398، زمستان، 34پیاپی 

 ،«ای در مهار ریزگردهاهای منطقهانباز همکاریها و چشمچالش» .(1389) .طوفان، مسعود
 .943-958، سال بیست و چهارم، شماره چهار، صص ارجیفصلنامه سیاست خ

، خبر آنالیان، سای و یکام تیار دیپلماسی و بحران ریزگردها .(1394) .طوفان، مسعود

1394 :https://www.khabaronline.ir/news/438314 

المللی هبردی مؤثر برای درک مذاکرات بینایبار، رادیپلماسی پ» .(1395) .طیبی، سبحان

سال پنیم، شماره بیست و یکم، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی،  ،«زیست محیطی

 .70-89صص 

دیپلماسی محیط » .(1397) .اله؛ پور هاشمی، سیب عباسموسوی، سیب فضل ،طیبی، سبحان

صلنامه علوم ف ،«ح جهانیالمللی و صلدی برای تعامالت بینچارچوب راهبر ،زیست
 .و تکنولوژی محیط  زیست

ماهنگار راهبردی  ،«ریزگردها تهبیب امنیت زیست محیطای» .(1393) .اویانی راد، مرادک
 .پژوهشکبه مطالعات راهبردی :، تهران35، شماره بان امنیت ملیدیده

در  دالیل گرد و غبار (.1396. )های میلس شورای اسالمیگزارش ویژه مرکز پژوهش
 /https://www.tabnak.ir/fa/news/708157، ،  تابناک، دهم تیرماهجنوب ایران

https://www.khabaronline.ir/news/438314
https://www.tabnak.ir/fa/news/708157/
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

پ اپی سی و پنم   

 1398زمستان 

تحوالت نامه ویژه

ای و منطقه

 المللیب  

چاپ اول، تهران: نشر  ها،ریزگردها و الزامات حقوقی دولت .(1394) .نژاد، منیژهگنیعلی

 خرسنبی.

 ن،گذاری محیط زیست در ایراسیاست» .(1397) .نصری فخر داود، صبیقه ،لطفیان، سعیبه

 .21-97صص 1دوره چهل و هشتم، شمارهفصلنامه سیاست،  ،«هاحلها و راهچالش

بیسات و هفات خارداد    قدس آنالیتن، (.1398) های بزرگ چه کسی است؟مرد گاف
http://www.qudsonline.ir/news/660186 

هاای محیط زیست دریاای خازر، مرکاز پژوهشقانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97758(. 1384. )میلس شورای اسالمی

های ی درخاورمیانه و چالشناپایباری زیست محیط» .(1395) .مالیی، اعظم ،ایران غازی،

  ،«ای ایاران، ترکیاه و عربساتانگذاری مبیریتی و فرهنگی: مطالعاه مقایساهسیاست
 .، شماره سی و هفتمسال دوازدهم ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

انجمتن ستلطنتی  ،«ها به و از، محایط زیسات در ایارانچالش» .(2014) .لوییس، گری
 .1-20، صص جغرافیایی

هااای باابون دولاات تااا دولاات و محاایط زیساات: از رویکرد» .(1395) .مشااهبی، علاای

 .8، سال دوم ، شماره فصلنامه دولت پژوهی ،«های مشارکتیرویکرد

گردها در پبیبه ریز» .(1397) .کازرونی، سیب مصطفی ،جوهری، مهبی ،میر ابراهیم، صبیو

وقی تطبیقی ایران حقیقات حقت ،«المللمنظر حقوق بین ها ازایران و نحوه مبیریت آن
 .88-114صص  الملل،و بین

http://www.qudsonline.ir/news/660186
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97758

