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محیطیارزیابی تهدیدات زیست
در امنیت ملی ایران
کاظم جاجرمی

فردزهرا پیشگاهی

حجت مهکویی

چکیده
میالدي به صورت جدي در سیاسـت جهـانی مطـرح شـد، باعـث      1960هاي محیطی که عمدتاً بعد از دههنگرانی

کنند که ایـن توجـه   شناسان مانند رونالد اینگلهارد استدالل میاظهارنظرهاي گوناگونی شده است. تعدادي از محیط
هاي آنها، اخطار دادن نسبت بـه  غدغهنسلی است که در امریکا و اروپاي پس از جنگ سرد، دو نگرانی وجه مشخصه

محیطـی ماننـد تغییـرات    هاي اخیر تغییرات زیستباشد. در دههخطرات گسترده و جهانی توسعه صنعتی مدرن می
تـرین تـأثیر آن را   هاي اساسی را براي امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده اسـت کـه فـوري   آب و هوا، چالش

گیـري جنـگ نیسـت، امـا     زیستی نام برد. اگرچه این بحـران عامـل فـوري در شـکل    توان بحران کمیابی منابعمی
هـا و  هـا، آشـوب  آورد که موجب تشدید احساسات و برانگیختن برخوردهاي قـومی، اضـطراب  فشارهایی را پدید می

ه بیسـتم  اي، صنعتی و شهري شدن که در اواخر سدشود. تولید و مصرف انرژي، انتشار گازهاي گلخانهها میشورش
محیطـی ماننـد تحلیـل رفـتن منـابع، دگرگـونی آب و       هاي جهانی تبدیل شدند، به مشکالت جدي زیستبه پدیده

محیطـی را از راه  هاي مصرفی این مشکالت زیستاند. جامعههوایی، آلودگی فراگیر و افزایش جمعیت منجر گردیده
انـد، تشـدید   ونقلی که ایجـاد کـرده  هاي حملو زیرساختکنندهبرداري کالن از منابع طبیعی، فرایندهاي آلودهبهره

محیطی در حال گسترش فراگیر بوده و اشکال گوناگونی پیدا کـرده اسـت. کشـور    اند. واکنش به بحران زیستنموده
خلـیج فـارس همـواره در معـرض تهدیـدات      ایران به عنوان یکـی از کشـورهاي قدرتمنـد در خاورمیانـه و منطقـه     

دهند عواملی همچون تأمین انرژي و دسـتیابی بـه آن، آلـودگی آب    ر داشته است. نتایج نشان میمحیطی قرازیست
ها و دریاها، خشکسالی، تغییرات آب و هوا و افزایش جمعیت و مهاجرت در ایجاد ناامنی و بر هـم زدن نظـم   رودخانه

تر بر امنیت ملی ایران، تأثیرات قابل توجهی دارند.عمومی و از همه مهم
اژگان کلیديو

محیطی، امنیت ملی، ایرانارزیابی، تهدیدات زیست

د اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاEmail: orienstud@noos.fr

دانشیار جغرافیاي سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: sorour133@yahoo.com

دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: hojat_59_m@yahoo.com

7/1/92تاریخ پذیرش: 14/7/92تاریخ ارسال: 
193-230صص/ 1392/ تابستان 67فصلنامه راهبرد/سال بیست و دوم/شماره 
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جستارگشایی
در دوره فرامدرن (حاضر) امنیـت تحـت   

الملـل،  تأثیر تغییرات گسـترده در نظـام بـین   
هاي تکنولوژیـک و  توسعه ارتباطات، پیشرفت

سابقه جوامع به یکدیگر قرار گرفته نزدیکی بی
ــرد و دیگــران،اســت (پیشــگاهی ص ،1390ف

). رابطه بین امنیت و محیط زیست، یک 205
باشـد. محـیط   رابطه دوسویه و مکمل هم مـی 

زیست به عنوان عرصه و مکان زندگی، امکـان  
کند. توجـه  رشد و بالندگی انسان را فراهم می

ریزي و تالش مـدیران  به محیط، نیاز به برنامه
و مسئوالن بـه همـراه مـردم را دارد. محـیط     

کــه بــر آن زنــدگی و طبیعــی بســتري اســت 
ــی  ــا دســتاوردهاي انســانی شــکل م ــرد. م گی

تـوانیم جـداي از محـیط طبیعـی وجـود      نمی
بیسـتم طبیعـت بخـش    داشته باشیم. تا سده

ــین موجــودات انســانی و   مســلط در روابــط ب
شـدن در میانـه   طبیعت بود. از آغـاز صـنعتی  

ــال     ــر در ح ــا، بش ــدهم در بریتانی ــده هج س
ع طبیعـی زغـال   بـرداري شـتابان از منـاب   بهره

ــدنی اســت. سیاســت  وســنگ، آب ــواد مع م
ــه مشــکالت اجتمــاعی   اجتمــاعی واکنشــی ب
حاصل از فشارهاي دوگانه فرایندهاي صنعتی 

رود. بخـش زیـادي   شدن به شمار میو شهري
ــب    ــه تخری ــوط ب ــاعی مرب ــکالت اجتم از مش

ــت ــنعتی زیس ــی از ص ــی ناش ــدن و محیط ش

هـا توسـط   شدن بـوده اسـت. رودخانـه   شهري
ها آلـوده شـده و بـه تهدیـدي     ب کارخانهپسا

، 1945بهداشتی تبدیل شـدند. بعـد از سـال    
شـدن بـه آرامـی بـه     شـدن و شـهري  صـنعتی 
هاي جهانی تبدیل شـدند و فشـار بـر    واقعیت

» محـــیط زیســـت اساســـاً افـــزایش یافـــت 
).  3-4، صص1387(کهیل،

فشارها بر محیط زیست زندگی انسان به 
هـا و  ي سیاستگیرویژه بر شهرها، باعث شگل
توان براي مثـال بـه   تفکرات حزبی شد که می

هاي جدیـد حمایـت از   حزب سبزها و حرکت
محیط زیست، مبتنی بر عقاید رادیکالی مانند 

ــوم ــیبـ ــی افراطـ ــم1شناسـ و 2، اکوآنارشیسـ
اکوفمینیسم اشـاره کـرد. اوریـوردن در سـال     

ــه مــیالدي بیــان مــی1989 کنــد کــه چگون
افـراد تقسـیم شـده    جوامع، میان دو گـروه از  

ــل     ــاً قاب ــت را ذات ــه طبیع ــی ک ــت. گروه اس
کننـد و  پـذیر تلقـی مـی   برداري و تـرمیم بهره

دانند توانایی انسان بـراي  گروه دیگري که می
نابود کردن محـیط خـود بـیش از توانـایی او     

، ص 1379براي جبران خسارت اسـت (مـویر،  
ــه  ). «457 ــل مالحظ ــش قاب ــروزه بخ اي از ام

ی حـول محـور حفـظ محـیط     المللروابط بین
گیرد. اگر بدانیم که استفادهزیست صورت می

ــیاره   ــاد س ــابع و فس ــزون از من ــین، روزاف زم

1. Deep Ecology2. Ecoanarchism
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هـایی هسـتند کـه بـه نـدرت در درون      پدیده
گیرنـد، آشـکارا   المللـی قـرار مـی   مرزهاي بین

ــی   ــه م ــدین نتیج ــوعات   ب ــه موض ــیم ک رس
توانند دقیقاً در ژئوپلیتیـک  محیطی میزیست

واقـــع شـــوند. از موضـــوعات مـــورد بحـــث 
محیطی جهان کـه در مقیـاس جهـانی    زیست

دهنــد، هــاي اکولـوژیکی را نشــان مـی  آسـیب 
. گــرم شــدن زمــین (تــأثیر 1تــوان بــه : مــی

ــه . 3. کــاهش الیــه اوزن زمــین، 2اي)، گلخان
. کمبود خاك مرغـوب و  4کمبود آب شیرین، 

. 6. آلودگی هوا، بـاران اسـیدي،   5زایی، بیابان
زدایــی و . جنگــل6هــاي ســمی، بالــهانهــدام ز

ــت،   ــوع زیسـ ــه تنـ ــدمه بـ ــازیگران 7صـ . بـ
-270، صــص1383بــرادن و شــلی،»(فراملــی

هاي . تولید و مصرف انرژي و سوخت8)، 234
. افــزایش 10هــا و اقــوام و . اقلیــت9فســیلی، 

جمعیت و مهاجرت اشاره کرد.
محیطی هاي اخیر تغییرات زیستدر دهه

هاي اساسـی را  چالشوهوا،مانند تغییرات آب
براي امنیت انسـانی در سراسـر جهـان ایجـاد     

تـوان  ترین تأثیر آن را مـی کرده است که مهم
بحران کمیابی منابع زیستی نام برد، هر چنـد  

گیـري  که این مسئله، عامـل فـوري در شـکل   
آورد جنگ نیست، اما فشارهایی را پدیـد مـی  

که موجـب تشـدید احساسـات و بـرانگیختن     
هـا و  هـا، آشـوب  ي قومی، اضـطراب برخوردها

شـود. امـروزه امنیـت و داشـتن     ها میشورش
ها، امـري الزم  ثبات براي مردم در همه زمینه

هـاي برخاسـته از رأي   و ضروري است. دولـت 
مردم همواره بـه دنبـال ایجـاد امنیـت بـراي      

اي، ملی و شهروندان در سطوح محلی، منطقه
پیونـد  باشند، و با برقراريدر سطح جهان می

ــام     ــتا گ ــن راس ــدیگر در ای ــا هم ــاط ب و ارتب
هـاي  با این حـال، توزیـع بحـران   «دارند. برمی

محیطی، تابعی از نگرش عمومی نسبت زیست
به محیط زیست، موقعیت جغرافیـایی، سـطح   

محیطی در تـدوین  رفاه، جایگاه ارزیابی زیست
محور، برخورداري از قـوانین  هاي توسعهبرنامه

دیت اعمـال قـانون و ماننـد    همسو با زمان، ج
آن است. کشور ایران نیز از پیامدهاي یادشده 
به دور نمانده، بلکـه جلـودار تخریـب محـیط     
زیست است. شدت دامنه آلـودگی و تخریـب   
محیط زیست در ایـران بـه حـدي اسـت کـه      

توان بر آن سرپوش نهاد، به طـوري  دیگر نمی
که مقوله توسـعه بـا تخریـب محـیط زیسـت      

10است. براي مثال، ایـران جـزو   همزاد شده 
ــودگی هواســت و در   کشــور اول جهــان در آل
ــابودي   ــین، ن مســایلی همچــون فرونشــت زم

کشور 10زایی، غالباً در شمار ها و بیابانتاالب
-35، صـص  1389راد،کاویـانی »(اول دنیاست

ایران کشور پهناوري است که «). به عالوه 34
ــا در  ــاورزي  2/11تنه ــاك آن کش ــد خ درص
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ها، پوشش جنگلـی  درصد زمین5/7شود. می
درصد بیابـان  7/19درصد مرتع و 6/54دارد. 

هــاي داخلــی و منــاطق درصــد آب7اســت و 
ــر  ــات را در ب ــکونی و تأسیس ــیمس ــردم »گی

).279، ص 1387(حسینی،
این مقالـه بـه دنبـال بررسـی و ارزیـابی      

محیطـی در امنیـت   تهدیدات و عوامل زیسـت 
الش اسـت تـا بـه ایـن     ملی ایران است و در ت

محیطـی چگونـه در   سؤال که تهدیدات زیست
ایجاد تنش، واگرایی و چالش در امنیـت ملـی   

توانـد  ایران تأثیرگذار است و تا چه اندازه مـی 
امنیت پایدار ایران را با چالش مواجـه سـازد،   
پاسخ مناسب دهد. بـا توجـه بـه ایـن سـؤال،      
فرضــیه حاصــل ایــن اســت کــه عوامــل      

مــواره در همگرایــی ملــی، محیطــی هزیســت
امنیت پایدار و امنیت ملی تأثیرگذار هستند و 

محیطی انسـانی،  هاي زیستتهدیدات و چالش
امنیت ملی ایران را بیشتر دچار چالش کـرده  
و باعث بر هم خـوردن نظـم عمـومی جامعـه     

گردند.  می
. بیان مسئله1

هـاي  کشورهاي جهان در کل بـا چـالش  
د و ایـن مسـئله از   رو هستنمحیط زیست روبه

اي بــه منطقــه دیگــر و در کشــورهاي منطقــه
ــراي    ــدهایی ب ــت. تهدی ــاوت اس ــف متف مختل
کیفیت محیط زیست بـه وجـود آمـده اسـت.     

هشدار جهت تأثیر خطر به محیط زیسـت در  
اواخر دهه سوم قرن بیستم داده شده و هـزار  
سال این خطـر وجـود داشـته اسـت. مطـابق      

امـور آب و هـوا   برنامه سازمان ملل متحـد در  
المللی همکاري عمومی گسترش همکاري بین

باید براي حفظ محـیط  زیسـت انجـام شـود.     
تقریبـاً مـوارد زیــادي بـراي حفاظـت محــیط     

ارائـه شـده کـه    1970زیست در اواخر سـال  
ــوده و    ــل بـ ــازمان ملـ ــت سـ ــت حمایـ تحـ

اي بـه  هایی هم به صورت منطقـه نامهموافقت
اخت است. کوشش در جهـت شـن  دست آمده

هــاي مشــکالت محــیط زیســت در چــارچوب
قانونی ماننـد ابزارهـاي اقتصـادي، تکنولـوژي     
صــدا در محــیط زیســت و پروســه تولیــد     

ها و برآوردهـاي زیـادي در محـیط    کنندهپاك
زیست انجـام شـده اسـت؛ تغییـر در کیفیـت      
محیط زیسـت یـا زیباسـازي محـیط زنـدگی      

هـا بـراي   انسان انجام شده، اما ایـن پتانسـیل  
دگی انسان کافی نیسـت. بـه عبـارت دیگـر     زن

سازي از آلودگی بایـد از منـاطقی   مراحل پاك
هاي تفریحی آغاز شود تا موفقیـت  چون پارك

ــالمتی و     ــردد و س ــل گ ــورد حاص ــن م در ای
بهداشت عموم به خطر نیفتاده و گسـترش در  
زمینه اقتصادي فراهم شود. کشورهاي فقیرتر، 

تـر  ار آلودهمحیط زیست را براي تغییر دادن ک
ها و زوائـد  اند. سوزاندن درختان و جنگلکرده
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کشاورزي از این نـوع هسـتند کـه بایـد ایـن      
ها از طریق دیگـري جبـران شـوند. از    فعالیت

دســت رفــتن ســریع منــابع همــراه بــا فقــر و 
افزایش جمعیت وابسـته بـه مصـرف زیـاد در     

باشد و با وجـود  در حال توسعه میهاي کشور
ارآیی انــرژي و ذخیــره آن در ایــن، اخیــراً  کــ

بعضی از کشورها افزایش یافته است. بنـابراین  
هــاي محــیط زیســت را در تــوان چــالشنمـی 

اقتصاد مؤثر ندانسـت، البتـه ایـن موضـوع بـا      
هاي سیاسی و اجتماعی نیز همراه شده چالش
است.

روند تخریب محیط زیست در «در ایران 
یافته ايسابقهاخیر افزایش بیطول چند دهه

ــر   ــد از دیگ ــن رون ــوارد، ای و در بســیاري از م
تر بوده است. بیشتر این آمارهـا  کشورها جدي

ــایی و   ــد موقعیـــت جغرافیـ محصـــول برآینـ
توجهی به نقـش  توپوگرافی سرزمین ایران، کم

ــی و    ــیط در طراح ــداري مح ــتارهاي پای جس
هـا و فضـاها، ناآگـاهی عمـومی و     اجراي سازه

اسـت. بـه نظـر    هاي دولتیتوجهی سازمانکم
رسد تداوم این وضعیت، دسـت کـم در دو   می

هـاي امنیتـی   آینده، کشـور را بـا چـالش   دهه
بر، رویارو خواهـد  محور پرهزینه و زمانمحیط

کــرد کــه از پایــداري و ثبــات نیــز برخــوردار 
).33، ص 1389راد،(کاویانی» هستند

. پیشینه موضوع 2
هــر چنــد بیشــترین مباحــث مطــرح در 

محیطـی بـه دوران   ا موضوعات زیستارتباط ب
رسـد  اما به نظـر مـی  «شود، معاصر مربوط می

نگرانـــی و آگـــاهی نســـبت بـــه پیامـــدهاي 
محیطی اعمال انسان، بایـد بـه قـدمت    زیست

سال قبل از میالد، 500تاریخ باشد. در حدود 
افالطون هشدار داد که کشـاورزان یونـانی بـا    

بـیش  هاي خود براي چراي اجازه دادن به دام
هـا، بـه   ها و نیز با نابود کردن جنگلاز حد تپه

مـیالدي،  1660اند. در دهـه استقبال بال رفته
نگار سعی کرد تا بـا انتشـار   وقایع3جان اولین

مـردم را  4اي با عنوان فیـومی فیوجیـوم  جزوه
علیه آلودگی هوا بسیج کنـد. در ایـن جـزوه،    

انگیز زغال سـنگ کـه   وي از ابر جهنمی و غم
ئماً بر روي سر مردم اسـت، شـکایت کـرده    دا

بود. هرچند اعتراضاتی که داراي اشـاراتی بـه   
محیط زیست بود، در انگلستان و پس از قرون 
وسطی مطرح شد، اما ایـن اعتراضـات بیشـتر    

هاي مربوط به حقوق مالکیـت  ناشی از پرسش
1649بود تا تخریب محیط زیسـت. در سـال   

یـا  5فـاران گروهی از تندروهاي موسـوم بـه ح  
، دست به کار حفر مرتع 6طلبان واقعیمساوات

3. John Evelyn4. Fumifugium5. The Diggers6.  True Levellers
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در نزدیکی رود تیمز شدند. قصد ایـن  7والتون
بـود کـه بتوانـد    گروه، تأسیس انجمن محلـی 

عصر طالیی برابري و عـدالت را کـه بـه غلـط     
و در آن -هاشد قبل از اشغال نورمنتصور می

-هنگام که کره زمین خزانه مشترك بشر بـود 
ــرون  وجــود دا ــد. در طــول ق ــا کن شــت، احی

هجدهم و نوزدهم، حصارکشی پارلمانی منجر 
ــه    ــددي علیـ ــی متعـ ــات محلـ ــه اعتراضـ بـ

سازي مراتـع و چمنزارهـاي قـدیمی    خصوصی
).446-447، صص 1379(مویر،» شد

اگر قـرار باشـد تـاریخی رسـمی بـراي      «
گیري حفاظت از محیط زیست در ایران شکل

اید تشـکیل  در نظر گرفته شود، بدون تردید ب
هجـري شمسـی   1335کانون شکار در سـال  

میالدي) را به عنوان مبدأ ایـن تـاریخ   1956(
به شمار آورد. در بـاب ضـرورت تشـکیل ایـن     
کانون چنین استدالل شده است که در واقـع  
تباهی و انهـدامی کـه آدمیـان چـه از طریـق      
شکار، قطع درختان یـا چرانـدن رمـه بـه بـار      

کـه در اواسـط دهـه   آوردند، چنان شدید بود 
عالقـه بـه   شمسی گروهی از افـراد ذي 1330

ــراي    ــی، ب ــابع طبیع ــت من ــت و حفاظ طبیع
حفاظــت حیــات وحــش و محــیط کشــور بــه 
اقداماتی مبادرت کردند. اولین قانون حفاظـت  

وضع شد و به موجب آن 1335که در اسفند 

7. Walton

هـاي  کانون شکار به وجود آمـد، بـراي هـدف   
. امـا مقاصـد و   مورد نظر کـافی و وافـی نبـود   

هایی که بر اساس این قانون مورد توجـه  شیوه
و عمل بود، شالوده استوار و درستی داشـت و  
مبناي قسمت اعظم کارهایی قرار گرفت که از 
آن پس براي حفاظت از منابع طبیعی کشـور  

، صـص  1387سـلطانی، (بهـرام » انجام گردیـد 
17-16.(
. مبانی نظري3
محیطی. ارزیابی زیست3-1

ــارت از ســـنجش و داوري ار ــابی عبـ زیـ
ها و ضوابط ها با هدفها و طرحعملکرد برنامه

بینــی شــده از قبــل و و اســتانداردهاي پــیش
شناخت و تحلیل اثرات اقتصادي و اجتمـاعی  

باشـد. ارزیـابی محـیط بـه     ها میاجراي برنامه
صورت سـاده بـه معنـی دادن ارزش بـه یـک      
واحد سرزمین است. ارزیـابی محـیط زیسـت   
ــوان     ــول از ت ــرآورد معق ــک ب ــام ی ــراي انج ب

هـاي انسـان و   سرزمینی در رابطه بـا فعالیـت  
پـــذیرد ماشـــین ســـاخت وي صـــورت مـــی

). 3-6، صـص  1389پـور، (پورمحمدي و تقـی 
ــابی    « ــوم ارزی ــان دو مفه ــد می ــا بای در اینج

و ارزیابی اثـرات و پیامـدهاي   8محیطیزیست
محیطــی تفکیـک قایــل شـد. ارزیــابی   زیسـت 
توانـد در مـورد هـر پدیـده     طی میمحیزیست

8. Environmental Evaluation
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موجـــودي صـــورت پـــذیرد. در بســـیاري از 
کشورها، طبق قـوانین رایـج، حتـی فضـاهاي     
ــابی      ــورد ارزیـ ــت مـ ــز نخسـ ــی نیـ طبیعـ

محیطی قرار گرفته و سپس بـر حسـب   زیست
ــی  ــذ م ــه اخ ــازي ک ــی از امتی ــد، در یک نماین

هــاي اتحادیــه جهــانی حفاظــت بنــديطبقــه
زمان یونسـکو  بندي) یا سـا (داراي شش طبقه

هـا، میـراث   هاي بیوسفر، ژئوپـارك گاه(ذخیره
گیرند. با وجود ایـن ارزیـابی   جهانی) جاي می

ــز  زیســت ــري نی ــاربرد دیگ محیطــی داراي ک
اي انسان ساخت را، بعد از هست، اینکه پدیده

اتمام عملیات ساخت ارزیابی کرده و اثرات آن 
سنجد تا شاید بتوان به نحوي آثار منفی را می

ه وجودآمده را تحت کنترل در آورد. هدف و ب
روش ارزیـــــابی اثـــــرات و پیامـــــدهاي   

ــت ــابی   زیس ــاره ارزی ــه درب ــا آنچ ــی، ب محیط
محیطـی ذکـر گردیـد، کـامالً متفـاوت      زیست

ــدهاي     ــرات و پیام ــابی اث ــدف ارزی ــت. ه اس
بینی آثار ناشی از اجراي محیطی، پیشزیست

یــک طــرح یــا پــروژه اســت و تقریبــاً ماننــد  
بینـی  وهـوا، وظیفـه پـیش   ی وضع آببینپیش

ــدها را دارد  ــرات و پیام ــرام» اث ــلطانی،(به س
).317-318، صص 1387

اما محـیط زیسـت دقیقـاً چیسـت؟ اگـر      
محیط زیست زمین، با تمام خواهیم دربارهمی

آن و روابــط بــین همــههــاي زنــدهارگانیســم

زیســت کــره اجــزاي آن صــحبت کنــیم، واژه
. دانشـمندان اسـتفاده از   تر باشدشاید مناسب

ــد و   ــوزدهم آغــاز کردن ایــن واژه را در قــرن ن
اي را در توجه ویـژه 9تالش وي آي ورنادسکی

قرن حاضر به این دیدگاه معطوف نمود. بنا به 
هـا در تغییـر   اعتقاد ورنادسکی فاعلیت انسـان 

زیست کره، در واقع بیانگر نوعی نیروي تغییر 
تـر  د. پایینباششناسی در روي زمین میزمین

هاي ها به سیستمبوماي، زیستاز سطح سیاره
اً همــان بــشــوند کــه غالوســیعی اطــالق مــی

هاي اصلی گیاهی بوده، اما شامل تأثیرات گونه
عوامل درونی هستند. علمـی کـه   متقابل همه

پـردازد،  به مطالعه ایـن تـأثیرات متقابـل مـی    
شـود و تعریـف یـک    شناسی نامیده میزیست

اي از تواند استخراج نمونهفعال میاکوسیستم 
این تأثیرات متقابل در هـر مقیـاس باشـد. در    

توان این میان دیدگاه نو کالسیک غربی را می
در ارتباط با محیط زیست مطرح کرد. ظـاهراً  

المللـی  این دیدگاه مایل اسـت گفتمـان بـین   
محیط زیست را هر چه بیشتر تحـت سـیطره  

ناصـر زیـر را در   خود قرار دهد. این دیـدگاه ع 
کند: اول، نـوعی دوگـانگی   این رابطه بیان می

بین انسـان و طبیعـت وجـود دارد، از ایـن رو     
گوییم منـابع طبیعـی تـا آنهـا را از منـابع      می

انسانی جدا سازیم. دوم، این گفتمان عموماً بر 

9. V.I.Vernadsky
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نظریه اقتصادي نو کالسیک استوار اسـت  پایه
الیی شـده از زمـین را بـه کـا    که عناصر گرفته

آنها قابل استفاده تبدیل کرده و موارد استفاده
را براي جامعه، رشد اقتصادي و مالکیت بیـان  

-135، صـص  1383کند (بـرادن و شـلی،  می
234.(

. امنیت ملی3-2
هـر بـراي امنیتداشتنتاریخ،طولدر

ــوري ــروريوالزمکش ــودهض ــت.ب در«اس
تهدیــدنظــرازعمــدتاًملــیامنیــتگذشــته
ــامی ــنظ ــاازارجخ ــوردمرزه ــهم ــرارتوج ق

نظـامی سازوکارنیزآنبامقابلهکهگرفتمی
تعـاریف حوزهازمفهوماینامروزهاما.داشت

تنگـاتنگی رابطـه وشدهخارجخودکالسیک
واطاعـــت(»اســـتیافتـــهتوســـعهبـــا

امنیــتمفهــوم«. )70، ص1390موســوي،
زیــاديحــدتــاشــده،مصــطلحکــهگونــهآن

ازاسـتفاده .اسـت سردجنگدورانمحصول
کلیـدي مفهـوم یـک عنـوان بـه ملـی امنیت
ایـاالت مـیالدي در 1940دهـه اوایلاختراع

آنشــدننهادینــهامــابــود،امریکــامتحــده
در) ملـی امنیـت شـوراي ملی،امنیتالیحه(

بـه ابتـدا درکـه افتاداتفاقسردجنگاوایل
المللـی بـین نظـام بهسپسوامریکامتحدین

دالیـل تـرین مهـم ازیکـی .کـرد پیـدا ريتس
و–توجیــهملــی،امنیــتســابقهبــیارتقــاي

ومــدتطــوالنیبســیجیــک-همــاهنگی
امریکاییسنتباتعارضدرکهبودفرابخشی

مداخلـه سیاسـی پیامـدهاي بـه نسبتتردید
ــتماتیک ــیسیس ــتنوسیاس ــايداش نیروه

ــامی ــینظ ــمارب ــرارش ــتق ــوزان(»داش وب
وجـــود اطمینـــان . «)153، ص1388ویـــور،

نسبت بـه سـالمت جـان و مـال و نـاموس را      
گوینـد و امنیـت امـري اسـتنباطی     امنیت می

است که واقعیت یافتن آن در محیط، مستلزم 
اي اسـت. ایـن   هاي ویژهریزياقدامات و برنامه

هـا و کشـورها نیـز    حکم فردي، در مورد ملت
تـوان آن را در  جاري اسـت و بـه آسـانی مـی    

اي و جهانی مطرح کرد. امنیـت  منطقهابعادي
براي یک کشور عبارت است از داشتن یـا بـه   
ــه ســالمت   ــان نســبت ب دســت آوردن اطمین
ــار و   ــه اعتب ــک، نســبت ب ــت و مایمل موجودی
موقعیت و نسبت به همه آنچه زیر چتر منافع 

در حالی که مفهوم امنیـت  گیرد.ملی قرار می
سیاســی -ثابــت اســت، محتــواي جغرافیــایی

ــر   ام ــان و مکــان تغیی ــابع شــرایط زم ــت ت نی
).124، ص 1381(مجتهدزاده،» کندمی

در معناي کلـی، امنیـت داراي مفهـومی    
مشابه با مفهوم ایمنی است. تفاوت مختصـري  
کــه بــین ایــن دو وجــود دارد، میــزان تأکیــد 
بیشتر بر محافظ بودن در برابر خطراتی اسـت  

گــردد. افــراد و یــا کــه از خــارج حاصــل مــی
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هـایی کـه بـر شـرایط حفاظـت تـأثیر       تفعالی
ــی ــت   م ــم زدن امنی ــر ه ــئول ب ــد، مس گذارن
هاي اخیر، عالقه روز افزونـی  باشند.در سالمی

محیطی به وجود آمده به مفهوم امنیت زیست
1970رسد در امریکا، در دهـه که به نظر می

ــروز     ــی ب ــران نفت ــین بح ــه اول ــخ ب و در پاس
تـور  آرمحیطی که به وسیلهکرد.جنگ زیست

مطرح شد، توجه بـه تحـت نفـوذ    10وستینگ
قرار دادن محیط زیست براي اهـداف نظـامی   

ــی  ــان مــــ ــم را بیــــ ــد متخاصــــ کنــــ
). بــه 64-255، صــص 1386فــرد،(پیشــگاهی

طور کلی امنیت ملی متأثر از عوامل مختلفـی  
است که خاسـتگاه آنهـا سـه حـوزه جغرافیـا،      

ــی  ــدرت م ــت و ق ــل  سیاس ــا عوام ــند. ام باش
به عکس تهدیدکننده امنیـت  تولیدکننده و یا
انــد از: موقعیــت و مشخصــات عمــدتاً عبــارت

ــع   ــایی کشـــور، وضـ ژئـــوپلیتیکی و جغرافیـ
جمعیتی کشور، قدرت اقتصادي، اسـتقالل یـا   
وابستگی کشـور بـه خـارج از مرزهـا، روحیـه      
نیروهـــاي ارتـــش، ســـطح علمـــی و نبـــوغ 

هــاي رهبــران سیاســی، دانشــمندان، ویژگــی
ی در خصــوص تکنولــوژي، سیاســت جهــان  

، 1385،نیـا مدیریت و خلع سـالح و ...(حـافظ  
ــص  ــت   237-238ص ــایل امنی ــرم مس ) الج

ــه هــم   ــدهاي آن پیوســته و ب انســانی و تهدی

10. Arthur Westing

اند. بنابراین مسـایلی ماننـد مهـاجرت،    مرتبط
هــاي محــیط هــاي مهلــک و آســیببیمــاري

زیستی به خودي خود تهدیـد مسـتقیمی بـر    
ورها ضد تمامیت سرزمینی یا حفظ رژیم کشـ 
ــر توانمنــدي  ــا زمــانی کــه ب هــاي نیســت، ام

اقتصادي، منابع طبیعی و نیروي انسانی تـأثیر  
گذارند، تهدیدي علیه امنیت ملی کشـورها  می

نیروگـاه  شوند؛ براي مثال حادثـه محسوب می
اي چرنوبیل و آسـیبی کـه بـه سـالمت     هسته

الشعاع قرار دادن توانمنـدي  شهروندان و تحت
مســایه اوکــراین وارد اقتصــادي کشــورهاي ه

ساخت، باعث شد تا تهدیدي علیه امنیت ملی 
ایــن کشــورها تلقــی شــود. بنــابراین امنیــت  

محیطــی نــاظر بــر حفــظ و نگهــداري زیســت
اي و جهـانی از هرگونـه   محیط محلی، منطقه

آسیب است. این امنیت در دنیاي کنـونی بـه   
ــتیبانی  ــام پش ــوان نظ ــه و  عن ــده یکپارچ کنن

و حیـات بشـري بـه    کنـد همبسته عمل مـی 
اي انکارناپذیر بدان متکی است.گونه

. مفهوم تهدید3-3
تهدیـد را (ترسـاندن   فرهنگ لغـت، واژه 

عمـــدي کســـی از تنبیـــه، آزار، یـــا امـــري 
کند. تهدید عملی است ناخوشایند) تعریف می

که فردي بـراي تنبیـه یـا آزار فـرد دیگـر بـه       
دهـد. در  پـذیري او انجـام مـی   منظور اطاعـت 

هـا، تهدیـد در برابـر    طه با کشورها و دولـت راب
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گیـرد و از آن بـه   مفهوم امنیت ملی قرار مـی 
هـا در امـور   تجـاوز بـه حـق حاکمیـت دولـت     

شود. تهدید در داخلی و خارجی آنها تعبیر می
گیـرد. در واقـع تهدیـد،    برابر امنیت قـرار مـی  

کشــد و آن را نفــی امنیــت را بــه چــالش مــی
بع نـوع، میـزان و   کند. الجـرم، امنیـت تـا   می

شدت تهدید و تهدیـد تحـت تـأثیر عوامـل و     
شرایط مختلفی قرار دارد، از جمله:

 هـا و توانـایی واکـنش    ارزیابی قابلیـت
تهدیدشده در برابر تهدیدکننده؛

     احساس برتـري و توانـایی بـه چـالش
کشیدن حریف؛

  ــده در ــوپلیتیکی تهدیدش ــت ژئ موقعی
ت شـبکه  اي و جهـانی و کیفیـ  سیستم منطقه

ارتباط او با سایر عناصر سیستم؛
 موقعیـــت جغرافیـــایی تهدیدشـــده و

هاي تهدید.انعکاس فضایی بازتاب
با توجه به مفهوم تهدیـد و عوامـل مـؤثر    

هاي اجرایی تهدید، پـر  گیري و بازتاببر شکل
ژئـوپلیتیکی  واضح است که تهدید یک مقولـه 

ا، تعامل عناصر بنیادین جغرافیاست که نتیجه
باشـد. تهدیـد بـه لحـاظ     سیاست و قدرت می

هــا و ابزارهــاي مــورد اســتفاده ماهیــت، روش
داراي انواع و ابعاد مختلفی است:

ـ تهدید سیاسـی: بـا اسـتفاده از قـدرت     
هـــا و ابزارهـــاي آن انجـــام سیاســـی و روش

شــود و معمــوالً هویــت ملــی و سیاســی، مــی
هــاي  حکومــت و نظــامی سیاســی و ارزش  

عنوان زیربناي هویـت سیاسـی   هایدئولوژیک ب
گیرد. کاهش یـا  مورد تعرض و چالش قرار می

قطع روابط سیاسی، اعمال فشار بـه دوسـتان   
هاي قـومی، ملـی و   شکافتهدید شده، توسعه

سیاسی و ...؛
تهدیــد نظــامی: ایــن نــوع تهدیــد      -

ترین، مؤثرترین و در عـین حـال آخـرین    رایج
فاده از اجراي تهدید است کـه بـا اسـت   مرحله

ــام    ــه انج ــاي مربوط ــامی و ابزاره ــروي نظ نی
شود.می

ها و ـ تهدید اقتصادي: با استفاده از روش
پذیرد. ایـن نـوع   ابزارهاي اقتصادي صورت می

تهدید بـه عنـوان جـایگزین تهدیـد نظـامی و      
گیـرد، ماننـد   ماقبل آن مورد استفاده قرار می

و منـابع  تحریم اقتصادي، تخریـب سرچشـمه  
اهش منابع ارزي و ...؛تولید، ک

ـ تهدید اجتماعی: نظیر ناامنی اجتماعی، 
ــري ــه درگی ــومی و طایف ــاي ق ــعه ه اي، توس

و ملی، تخریـب وحـدت   هاي اجتماعیشکاف
ملی، توسعه تبعیض و شکاف طبقاتی، توسـعه  

فقر و نابرابري و ...؛
ـ تهدید فرهنگی: به عنوان سرچشـمه و  

کـه  ملـت منبع هویت و وجود ملی و فلسـفه 
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تهدید آن تهدید بنیاد فلسفی ملت و کشور را 
کند.دنبال می

ــی: ســـالمت تهدیـــد زیســـت- محیطـ
اکوسیستم زیستی و جغرافیایی را هدف قـرار  

).333-335، صص 1385نیا،دهد (حافظمی
هاي تحقیق. یافته4
محیطـــی . عوامـــل زیســـت4-1

تهدیدکننده امنیت ملی ایران
را کـه  محیطـی  موضوعات و عوامل زیسـت 

امنیت انسان و بـه خصـوص امنیـت ملـی را بـا      
تـوان در دو  کنند، مـی تهدید و چالش مواجه می

بعد طبیعی و انسانی قرار داد. در واقع منظـور از  
این دو بعد (طبیعی و انسانی)، نقـش غالـب هـر    

ــی    ــاد م ــن ابع ــدام از ای ــدات  ک ــد. از تهدی باش
توان بـه کمبـود و یـا    محیطی طبیعی میزیست

ر تولید و مصرف انرژي (نفت، گاز، زغال چالش د
اي)، گرم شدن زمین (تـأثیر  سنگ و مواد هسته

اي)، کمبـود آب شـیرین، کمبـود خـاك     گلخانه
زایـی، تغییـرات و   زایـی و جنگـل  مرغوب، بیابـان 
وهـــوا و از عوامـــل تهدیدکننـــده آلـــودگی آب

ــت ــی  زیس ــانی م ــاد انس ــی در ابع ــوان محیط ت
ا، احتالفات مـذهبی  هطلبی اقوام و اقلیتجدایی

و افزایش جمعیت و مهاجرت را نام برد.

محیطـی در  . تهدیدات زیسـت 4-1-1
بعد طبیعی

الف) امنیت انرژي (تولید و مصـرف  
هاي نفت، گاز)انرژي

اي العـاده انرژي در زندگی بشر اهمیت فوق
زندگی بـدون انـرژي بسـیار مشـکل     دارد. ادامه

ش و است. صنعت، کشـاورزي، خـدمات، گرمـای   
ســرمایش، تولیــد غــذا، محــیط خــانوادگی،     

هـاي پزشـکی و   گري، فعالیـت ونقل، نظامیحمل
هاي علمی و غیـر از آن همگـی   درمانی، پژوهش

بــه انــرژي وابســته هســتند. بــه لحــاظ ارتبــاط  
تنگاتنگ انرژي با زندگی روزمره مردم و جوامـع  

ــت   ــورها و دول ــات کش ــز حی ــه  و نی ــت ک هاس
اي تولیدکننـده را  هـ هاي متقاضی و دولـت دولت

دائماً نگران کرده و از همین روست که انرژي در 
المللـــی نقـــش هـــاي ملـــی و بـــینسیاســـت

اي پیدا نموده و الگوهایی از رقابـت،  کنندهتعیین
همکاري، کشمکش، تجاوز، تعامـل، همگرایـی و   

المللـی و روابـط بـین    واگرایی را در عرصـه بـین  
ت هـا شـکل داده اسـت. اهمیـ    کشورها و دولـت 

ــرژي بــدان حــد اســت کــه دولــت      هــاي ان
ــرف ــان مص ــده، مک ــرژي، و  کنن ــد ان ــاي تولی ه

هاي مصرف انـرژي  هاي تولیدکننده، مکاندولت
ــوژي هــاي و هــر دو، مســیرهاي انتقــال و تکنول

مربوط به انرژي را جـزو اهـداف ملـی و امنیـت     
، 1385نیـا، کننـد (حـافظ  ملی خود محسوب می
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ــص  ــز ). 102ص ــزارش مرک ــه گ ــتراتژب یک اس
سیستم انرژي ن است کهیده بر ایعقالمللی،بین

. 1د: امــن خواهــد شــهــا مشخصــهایــن توســط 
ترکیبی متنوع از منـابع مختلـف بـین انـرژي و     

در صـورت لـزوم؛  هاسوخت، با قابلیت این گزینه
کنندگان انرژي، بدون اتکاي بیش تنوع عرضه. 2

ــد در واردات ــورها   از ح ــه  کش ــه ب ــا توج ي، ب
مسـیرهاي متفرقـه عرضـه    . 3؛آنکننـده کنترل

یـک  وارداتی، اجتناب از اتکاي بـیش از حـد در  
قابل اعتمادومدیریت خوب. 4واحد تولید ملی؛

قیمـت پایـدار و   . 5هـاي فیزیکـی؛  زیرساختدر
بـا ارزش  يهـا . طـرح 6مقرون به صرفه انـرژي؛ 

عملی و تجاري قابل دوام بـراي بهبـود و توسـعه    
)Wicks,2009,p.17(.آیندهدر وريافن

ــدون     ــان ب ــت انس ــیط زیس ــروزه مح ام
دسترسی به انرژي قابلیـت اسـتفاده مطلـوبی    
نخواهد داشت. انرژي نقش و جایگاه باالیی در 

داخلـی بـراي کشـورها    تولید ناخالص ملـی و 
هـاي  پیدا کرده است. هـر چنـد کـه سـوخت    

ــت    ــب محــیط زیس ــاملی در تخری قســیلی ع
روز، بـدون  شوند، اما زندگی بشر امقلمداد می

آن مختل و دچـار چـالش خواهـد شـد؛ مگـر      
هــاي جــایگزین ماننــد اینکــه بتــوان ســوخت

استفاده از انرژي باد و خورشـید را جـایگزین   
در هـا تدولـ مداخلـه  تـر اینکـه،  آن کرد. مهم

.تر شـود لباید فعازمینه تولید و تأمین انرژي 

بــا بســیاري از کشــورها  عــالوه بــر ایــن،   
دسـت  بـه يبـرا ذنفـو و هاي سیاسیاستفاده
، تــالش دسترســی بــه منــابع انــرژيو آوردن 

کشورها برخی تمرکز تولید در کنند. البته یم
بحـران مـؤثر بـر    .شـود یمیز باعث خطراتین

تولید در بخش خاصـی از جهـان و یـا تولیـد     
در حـال حاضـر   که هاکشوربرخی قابل توجه 
کمتر قابل توجهدر آنها ،تولیدبراي جایگزین 

را در بـر دارد. در  ثیر جهانی أتینبیشتر، است
افزایش سهم منابع انرژي جهان از حال حاضر 

اســـتراتژیک و بحرانـــیهـــاي طریـــق گـــره
ماالکـا و  تنگه هرمـز، تنگـه  مانندونقل، حمل

ــو ــال ســ ــأمئزکانــ ــدن یتــ ــد شــ خواهــ
iks,2009,p.7)W(. کولین اس.گري، نویسنده

ـ  کتاب ژئوپلیتیک عصر هسته ا اي، امنیـت را ب
بیند و با اشاره به اهمیـت  ژئوپلیتیک برابر می

گویـد:  تنگه هرمز در رابطه با تأمین نفت مـی 
جغرافیا انـرژي اسـت، انـرژي اقتصـاد اسـت،      

» اقتصــاد امنیــت اســت و امنیــت ژئوپلیتیــک
).235، ص 1385نیا، (حافظ

ــک  ــت ژئوپلیتیـ امنیـ
جغرافیاانرژي اقتصاد 

رژي در ترکیب آینده ان3و1،2هايشکل
مرجـع و  يویسـنار بـر اسـاس  ، سطح جهـان 

را نشـان  450اسـت  یسيویاز سناريعناصر
دهند.یم
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درصـد از تولیـد   75اکنـون بـیش از   هم
ناخالص ملی ایران از تولیـد و فـروش نفـت و    

آید، بنابراین انرژي در اقتصاد گاز به دست می
اي دارد. این نقش بـه  کنندهایران نقش تعیین

ــونگی  ــراه چگ ــرژي  هم ــایی ان ــع جغرافی توزی
اکثـر  «توانـد عامـل ایجـاد نـاامنی باشـد.      مـی 

ــران در    ــتخراج ای ــال اس ــی در ح ــادن نفت مع
خیز جنوب و جنوب غرب واقع هاي نفتبخش

انـد. معـادن گـازي نیـز بـه تبعیـت از       گردیده
ــازي      ــابع گ ــتثناي من ــه اس ــت ب ــادن نف مع

هـا  هاي شمالی خراسان در ایـن بخـش  بخش
رار گرفتن معادن نفـت و گـاز   اند. ققرار گرفته

هـاي جنـوب و جنـوب غـرب ایـران      در بخش
گرچه به دلیل نزدیکی به دریا، داراي سهولت 

باشـند، امـا بـه دلیـل     دسترسی ترانزیتی مـی 
ــه آب ــیننزدیکــی ب ــی و حضــور هــاي ب الملل

هاي خلیج فارس اي در آبنیروهاي فرا منطقه
ــیب   ــابع، آس ــن من ــه ای ــی ب ــذیر و در نزدیک پ

دهی سیاسـی  ند که در هر نوع سازمانباشمی
بایست محل ایـن منـابع مـورد توجـه     فضا می

، ص 1387(محمـدي و دیگـران،  » قرار گیرند
هـاي  ). به عالوه این تمرکز انرژي در بخش70

جنوبی کشور با هرگونـه تغییـرات و تحـوالت    
طلبی گروهـی  ناشی از نوع حکومت و استقالل

و نـاامنی  تواند عامل ایجاد چالشو قومی، می
در ابعاد ملی باشد.

2006در سالسوخت جهانی. ترکیب)1(شماره شکل 

(IEA World Energy Outlook,2008)
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مرجعيسناریو-2030در سالجهانیسوختترکیب. آینده)2(شکل شماره 

(IEA World Energy Outlook,2008)

450است یسيویسنار–2030در سالسوخت جهانی ترکیبآینده . )3(شماره شکل

(IEA World Energy Outlook,2008)

زغال سنگ
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ــأثیر    ــین (ت ــدن زم ــرم ش ب) گ
اي)گلخانه

بــا توجــه بــه آلــودگی موجــود، بــه دلیــل  «
ــه  ــاي گلخان ــان و  اي (ديگازه ــیدکربن، مت اکس

ــیش   ــمندان پ ــروژن) دانش ــید نیت ــی منواکس بین
، متوســط درجــه 2100کننــد کــه تــا ســال مــی

ــین از   ــرارت زم ــه  د44/1ح ــه ب ــه3/6رج درج
درجـه سـانتیگراد افـزایش    8–5/3فارنهایت یـا  

بــا بــاال ). 253، ص 1383(بــرادن و شــلی،» یابــد
،درجه سـانتیگراد 2رفتن درجه حرارت در حدود 

(درصـد بـه  450ppmاي معـادل  گازهاي گلخانه
کنـد.  افـزایش پیـدا مـی   جـو درCO2میلیون) از

الزم را بـراي  اماتاقد،المللینامه بینموافقتالبته 
بازگرداندن ثبـات جهـانی در مـورد جلـوگیري از     

زمــین کــه در ســطحايانتشــار گازهــاي گلخانــه
اتـی  تغییرو باشـد انسـان خطرنـاك  تواند برايمی

ایجـاد کنـد، انجـام داده اسـت.     آب و هـوا  نیز در
ــر ــرض ب ــهآنف ــا اســت ک مشــارکت ســازمان ب

ضـو  و توسعه، همه کشورهاي عاقتصاديهمکاري
اقتصـادهاي بـزرگ جهـان از    دیگراتحادیه اروپا و

فریقاي جنـوبی، اجمله چین، روسیه، هند، برزیل، 
هـاي  عربستان سعودي، ایران و اندونزي و سیستم

تعهـــدات –نامـــه بخشـــیموافقـــتدر تجـــاري 
المللـــی کشـــورهايهـــاي بـــیننامـــهموافقـــت
کننده در اتخاذ اهداف مشـترك و یـا بـه    مشارکت

بخـش اي درگازهاي گلخانهانتشارمنظور کاهش 

درعـالوه  مشـارکت داشـته باشـند. بـه     -خـاص 
اقداماتی را براي کاهش فراینـد  ،هاي ملیسیاست

انجــــــام دهنــــــد گازهــــــاي خروجــــــی 
)Wicks,2009,p.26کشــور جهــانی،مقیــاس). در

جهـان درهاکنندهآلودهترینبزرگازیکیامریکا
ایـن ت،کـرده اسـ  ردراکیوتـو پیمـان کـه است

وکننــدهآلــودهگازهــايانتشــارمــورددرپیمــان
در راجهـان کهگازهاایناثراتواستايگلخانه
.اسـت کـرده محکـوم دهـد، میقرارخطرمعرض
قـرار خطرنـاك مسـیر ایـن درهمخودشامریکا
بـه واستکنندهآلودهنیروهايازیکیچوندارد،

بـه کشـور ایندنیا،درکنونیابرقدرتتنهاعنوان
پیامـدهایی بهتوجهبیوکردهتوجهخودتصورات

).Taylor,2001,p.5است (دیگرانبراي
) کمبـــــود آب شـــــیرین و پ

خشکسالی
ــده  ــات نامی ــه حی ــدون آن  آب را مای ــد و ب ان

تـوان  گردد. در این رابطه میزندگی انسان زایل می
بیان کرد که آب شیرین به منزله منبع نـادر نقـش   

یتیک جهـان دارد. آب در بعضـی از   مهمی در ژئوپل
کشورها به حد کافی وجود ندارد و در این کشـورها  

ــی شــود از حــداقل آب موجــود حــداکثر  ســعی م
برداري را بکنند که بـه طـور قطـع مقـداري از     بهره

رسد. بـه ایـن دلیـل کـره     آن به مصرف واقعی نمی
درصـد از  71انـد کـه   زمین را سـیاره آبـی نامیـده   

هاسـت.  ز آب دریاهـا و اقیـانوس  سطح آن پوشیده ا
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آبی که تا ایـن حـد در روي کـره زمـین گسـترش      
یافته، شور و غیر قابل شرب اسـت و آب شـیرین و   

دهـد  درصد آن را تشکیل مـی 6/2قابل شرب فقط 
ــاب اســت. نیمــی از آب   ــادر و کمی ــع ن کــه در واق
ــه صــورت   شــیرین موجــود در روي کــره زمــین ب

قطـب جنـوب   هاي طبیعی در قطب شمال، یخچال
هاي مرتفع قرار گرفته کـه دسترسـی بـه آن    و کوه

). امـروزه  58-59، صص 1386آسان نیست (شوتار،
برابـر  17مصرف آب نسبت به اوایـل قـرن بیسـتم    

ــاري  ــادري حاجــت،  شــده اســت (مخت هشــی و ق
ــت،   37، ص 1387 ــد جمعی ــل رش ــه دلی ــه ب ) ک

تحوالت تکنولوژیکی، رشد و افـزایش شهرنشـینی،   
باشـد.  ح کیفی و کمی زندگی و ... میباال رفتن سط

هـا قبـل بـه    اگرچه ذخایر آب سطح زمین از مـدت 
عنوان یک منبع قابل احیـا محسـوب شـده اسـت،     
ایــن ذخــایر در ســطح جهــانی مــورد تهدیــد قــرار 

درصد از کشورهاي دنیـا، بـه   40اند. بیش از گرفته
آبیـاري کشــاورزي،  دلیـل رشــد جمعیـت، توســعه  

و اسـتفاده از آب در صـنایع   سدسازي، آلودگی آب 
3/2رو هستند. نیاز بـه آب هـر سـاله    آبی روبهبا کم

یابد. بانـک جهـانی بـا تشـخیص     درصد افزایش می
میلیارد دالر بـراي افـزایش ذخـایر    600این بحران،

هزینــه کــرده 2006آب شـیرین تــا قبــل از سـال   
امــروزه ). «256، ص 1383اســت (بــرادن و شــلی،

هاي مختلـف جهـان بـه    مشکل کمبود آب، کشـور 
ویــژه کشــورهاي خشــک را بــه اتخــاذ تصــمیمات 

ــأمین آب واداشــته اســت. از مختلفــی در زمینــه ت
تــوان بــه اســتفاده از هــا مــیجملــه ایــن سیاســت

هاي شور، تغییـر  هاي فسیلی، شیرین کردن آبآب
(عبـدي و  » الگوهاي تولید و مصرف و ... اشاره کـرد 

).195، ص 1384هشی،مختاري
ر بـه جهـت   یاخيهادههیجا که طز آنا

ياتوسـعه يهاتیو رشد فعالیمیرات اقلییتغ
هـا،  ـ اعم از رودخانهیآبيهاستمیاکوس،بشر
ها ـ در سراسر جهان رو بـه   ها و تاالباچهیدر

ــول گذاشــته ــداف ــیضــرورت تع؛ ان ــه ی ن حقاب
يها و دستورکارهااستی، در سیطیمحستیز
ت یـ بع آب اهمت منـا یریمدیالمللنیو بیمل

ن ابـزار  یـ افته و لزوم استفاده از اییدو چندان
ش یش از پـ ین کشورها بـ یز در قوانینیحقوق

گر بـه منظـور   یبه عبارت د.خوردیبه چشم م
ا یـ و یطـ یمحسـت ین حقابـه ز یحفظ و تضم

ــحــداقل م ــورد نی ــزان آب م ــرای ــاياز ب يبق
يتوانمندیطیمحستیاست زیستم، سیاکوس

سـت  یبایاست جامع میسنیااز است.یمورد ن
کـه  یمناسب و مکفیت ابزار قانونیمورد حما

آب و یت قـانون ین وضـع یمبیبتواند به روشن
ین چـارچوب یحقابه باشد، قرار گرفته و همچن

مختلـف حقابـه   يهـا نـه یگزیابیـ ارزيرا برا
).115، ص 1387(ببران،دیه نمایتعب

بینـی سـازمان ملـل، ایـران از     براساس پـیش 
بـا  2025رهایی خواهد بود که در سـال  جمله کشو
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رو خواهـد شد.(شسـتلند و   کمبود مـزمن آب روبـه  
). آمار و اطالعـات درازمـدت   164، ص 1380شنه،
) شـبکه سـنجش منـابع    1ساله (نگاره شـماره  30

هاي جـوي  دهد متوسط ریزشآب کشور نشان می
ــط    ــزان متوس ــه می ــی250ب ــه میل ــر در پهن مت

درصـد آن  30که حـدود  باشد جغرافیایی ایران می
به صورت بـرف و بقیـه بـه صـورت بـاران، ریـزش       

نمایند. بـا توجـه بـه وسـعت کشـور، میـانگین       می
میلیارد متـر مکعـب   412هاي جوي ساالنه ریزش

میلیـارد متـر   205باشد که از این مقدار حدود می
ــه صــورت نفــوذ و رطوبــت خــاك،   115مکعــب ب

ز میلیــارد متــر مکعــب بــه صــورت تبخیــر (پــس ا
92شـود و بـه میـزان    بارش) از دسترس خارج می

میلیارد متر مکعـب بـه صـورت روان آب سـطحی     
ــی ــاري م ــود. از ج ــب  412ش ــر مکع ــارد مت میلی

میلیارد متر مکعـب بـه   26هاي جوي حدود ریزش
هـاي زیرزمینـی   طور مستقیم صرف تغذیه آبخـوان 

میلیـارد مکعـب   12گردد. عالوه بر این حـدود  می
ــز از ج ــر نیـ ــاندیگـ ــطحی وارد ریـ ــاي زیرسـ هـ

شود که با احتسـاب ایـن   هاي زیرزمینی میآبخوان
130رقم، میزان کل آب تجدیدشونده ساالنه خـود  

هـاي جـوي)   درصد ریزش5/3میلیارد متر مکعب (
میلیون متـر مکعـب آب از   9/2باشد. همچنین می

آیـد. الزم  سازي آب دریا به دست میطریق شیرین
8/97د اسـتفاده در ایـران   به ذکر است کل آب مور

5/92باشـد کـه   میلیارد متر مکعـب در سـال مـی   

ــاورزي،   ــش کش ــد آن در بخ ــد در 5/1درص درص
درصد در شهرها مـورد اسـتفاده   6بخش صنعت و 

).248، ص 1390گیرد (روحانی،قرار می
باید توجه کرد که بخش عظیمی از اقتصـاد  
ملی ایران وابسته بـه بخـش کشـاورزي اسـت و     

توانــد عامــل  آب و خشکســالی مــی کمبــود 
برانگیزي در امنیت ملی و اقتصادي ایـران  چالش

باشد. در واقع سـهم بخـش کشـاورزي از تولیـد     
درصـد  25درصد اسـت و  4/11ناخالص داخلی 

درصد صادرات کاالهاي غیـر نفتـی،   23اشتغال،
درصد نیـاز مـواد   90درصد خوراك کشور و 80

ن در حالی است کند. ایاولیه صنایع را تأمین می
هاي زیرزمینـی  میلیارد متر مکعب از آب82که 

برداري کشـاورزي  و روي زمینی ایران مورد بهره
هـاي  گیرد. به هر حال به دلیل نبود سازهقرار می

دهی آبی کشور را تـا  جایی آب، بهرهدرست، جابه
، 1387درصد کاهش داده اسـت (حسـینی،   30
).280ص

بی تجدیدشونده ایران). منابع آ1نگاره شماره (
حجم (میلیارد متر مکعب)نوع منابع آبی

412بارش
282تبخیر و تعرق

130منابع آب تجدیدشونده
هاي تغذیه منابع آب

زیرزمینی از بارندگی و 
هاي سطحیجریان

38

92هاي سطحی در دسترسآب

)248، ص 1390(روحانی،
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مـدیریت منــابع آب کشـور در آینــده بــا   
جدي روبه رو خواهد بود که برخـی  مشکالت

اند از:از آنها عبارت
. 2. محدودیت تأمین آب و مصرف آن؛ 1

ــرف آب؛    ــأمین و مص ــین ت ــوازن ب ــدم ت . 3ع
. عـدم آمـادگی   4افزایش آلـودگی منـابع آب؛   

هاي طبیعـی و اجتمـاعی   براي مقابله با بحران
ــیالب،    ــالی، س ــیم، خشکس ــر اقل ــد تغیی مانن

. 5ر اثر زلزلـه و ... ؛  رسانی دتخریب شبکه آب
ــت   ــود سیاس ــدم وج ــراي   ع ــفاف ب ــاي ش ه

. عدم 6هاي مرزي مشترك؛ برداري از آببهره
وجود الگوي مصرف مناسـب و عـدم افـزایش    

. خطــر از دســت 7وري آب کشــاورزي؛ بهــره
هاي آبی کشـور  رفتن حفظ تعادل اکوسیستم

هــاي محیطــی در طــرحهــاي زیســتو جنبــه
ــره ــعه و بهــ ــرداري از توســ ــابع آب بــ منــ

).260، ص 1390(روحانی،
) تأثیرات کمبود خاك مرغوب و ت
زایی  بیابان

با توجه به اینکه استقرار هر فعالیتی در فضـا  
هاي محیطـی و تعامـل آن بـا    مبتنی بر توانمندي

هــا در پهنــه جغرافیــایی ســرزمین ســایر فعالیــت
ســازي بــراي توســعه گیــرد، ظرفیـت صـورت مــی 

هـاي  نـگ بـا بخـش   هـا بـه صـورت هماه   فعالیت
تواند الگوهـاي  مختلف در قالب ساماندهی فضا می

اسکان آینـده جمعیـت و مـدیریت فضـا را تحـت      

هـا  تأثیر قرار دهد. این هماهنگی در تمامی بخـش 
براي اسکان جمعیت یـک سـرزمین تحـت تـأثیر     

هاي گوناگون در پهنه یک کشور قرار دارد، محیط
.. چـه بسـا   هـا و . ها، جنگـل اعم از مساحت بیابان

یک شهر که در کنار یک جنگل قرار دارد و مـردم  
کننـد،  آن از طریق جنگلـداري امـرار معـاش مـی    

جنگل به طور مناسبی محافظت نشـود و توسـعه   
گونه شهرها که وابستگی به نوع محیط اطـراف  این

خــود دارنــد، تحــت تــأثیر ایــن عــدم حفاظــت و  
نگهداري یا استفاده ناصـحیح قـرار گیـرد، ایجـاد     

پـذیري جمعیـت را بـه دنبـال     ها و آسـیب نگرانی
دارد.

سرعت رشد و شتاب گسترش فرسـایش  
برابر استاندارد جهانی اسـت  6خاك در ایران 

که ساالنه معادل یک میلیون هکتـار تخریـب   
هـا نشـان   هاي کشاورزي است. پـژوهش زمین
هاي کشـور از نظـر مـواد    اند بیشتر خاكداده

د فسـفر هسـتند.   نیتروژنی فقیر و دچار کمبو
نتیجه اولیه فرسایش خاك در قالـب افـزایش   

گــذاري در مخــازن ســدهاي منــاطق  رســوب
خیز اسـت، بـه طـوري کـه سـاالنه یـک       سیل

ــازن رســوب  ــذاري در درصــد از حجــم مخ گ
مخازن سدهاي کشورهاي به دلیـل فرسـایش   

شـود. کـل مجمـوع مخـازن     خاك کاسته مـی 
شمسی در حدود 1384سدهاي ایران تا سال 

میلیــارد متــر مکعــب بــوده کــه بــه طــور 27
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میلیــون متــر مکعــب 550میــانگین ســاالنه 
مخــزن در کشــور تولیــد شــده اســت. از ایــن 

میلیون متر مکعب در اثـر  200حجم، ساالنه 
شود؛ یا به دیگر سـخن  گذاري نابود میرسوب
درصد از حجم مخازن نوساز کشور 36ساالنه 

رود. گــذاري از دســت مــی  در اثــر رســوب 
خـاك، افـزون   شیامدهاي این میزان فرسـای پ

گـذاري در  ب رسـوب عمیلیون متر مک236بر 
مخازن پشت سدها و به میزان حدود دو برابـر  

هاي آبیاري و زهکشـی  گذاري در شبکهرسوب
مــدرن و ســنتی و خــارج از دســترس شــدن  

» هــزاران هکتــار زمــین کشــاورزي اســت    
).47-48، صص1389راد،(کاویانی

ها بر محیط شهري تأثیر بیاباندر ارتباط با 
هـاي  توان گفـت کـه محـیط   در کشور ایران می

شهري مطلوبی در برخی از نقاط کشور به وجود 
نیامده و از آنجایی که کارکرد اراضـی کشـاورزي   

اي بر اقتصاد شـهرهاي ایـران دارنـد،    تأثیر عمده
ولی همـواره محـیط طبیعـی ایـران دسـتخوش      

ت سـازمان مقابلـه   فرسایش قرار دارند. رییس وق
زایــی، آقـاي محمــد جاریــان در ســال  بـا بیابــان 

میالدي گزارش کـرد کـه طوفـان شـن،     2002
روستا را در استان جنوب شرقی سیسـتان  124

و بلوچســتان مــدفون کــرده و موجــب تخریــب 
کامل آنها شده است. در ایـن منطقـه شـن روان    

هـا گرسـنه ماندنـد و    هـا را پوشـاند و دام  چراگاه

ــاورزا ــده کش ــروم ش ــود مح ــاش خ ــد ن از مع ان
ــراون، ــداد  101، ص 1387(بـ ــران تعـ ). در ایـ

هـا یـا   روستاهایی که بـه علـت گسـترش بیابـان    
رسد. اند، به هزاران روستا میفقدان آب رها شده

شهر دماوند که یک سـاعت بـا تهـران    در حومه
روستا تخلیه شده است ( بـراون،  88فاصله دارد، 

کارشناســـان «). طبـــق نظـــر 129، ص 1387
اکولوژي طبیعی ایران، ساالنه یک میلیون هکتار 

شـود.  هـاي کشـور افـزوده مـی    به وسعت بیابـان 
ها و مراتـع کشـور را   میزان تخریب سطح جنگل

ــزان   ــه می ــرآورد   360ب ــه ب ــع در ثانی ــر مرب مت
2کنند. مقدار فرسایش آبی ساالنه بیشـتر از  می

ــانگین آن  ــن و می ــارد ت ــن خــاك در 33میلی ت
ر است. میزان رسوبات ورودي بـه سـه سـد    هکتا

50مهم کشور (کارون، دز و سفیدرود) بـیش از  
ــن در    ــر مکعــب در ســال اســت. ای ــون مت میلی

درصد آن کمتـر از  52افتد که کشوري اتفاق می
ــی200 ــدگی دارد و  میل ــال بارن ــر در س 70مت

درصد وسعت آن فاقد رودخانه دائمی است. ایـن  
ماننــد امریکــا در حــالی اســت کــه در کشــوري 

تن در هکتار فرسـایش خـاك وجـود    17ساالنه 
).684، ص 1387(مخدوم،» دارد

) آلودگی هواث
ومیر در دنیا آلـودگی  یکی از عوامل مرگ

آلـودگی هـوا چهـارمین    «باشـد.  هوا و آب می
دنیاسـت. پـنج آالینـده    در عامل مرگ و میـر  
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اکسـید  مونواکسیدکربن، اکسیدهاي ازت، دي
ذرات معلق، نقـش بیشـتري در   گوگرد، ازن و 

، ص 1387راد، (کاویـانی » آلودگی هـوا دارنـد  
باران اسیدي یکـی از اشـکال   «). به عالوه 47

آلودگی هوا با نتایج ژئـوپلیتیکی بـوده اسـت.    
دي اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن حاصل از 
سوخت فسیلی بـا بخـار هـوا ترکیـب شـده و      
اســید ســولفوریک یــا اســید نیتریــک تولیــد  

فـراز  کنند. سپس ابري از این دو اسید بـر یم
آینـد. زمـانی کـه    ها به حرکت در میسرزمین

گیــرد، ایــن نــوع بــارش اســیدي صــورت مــی
بینند. ها و ذخایر آبی به ویژه آسیب میجنگل

اروپا، شرق امریکاي شـمالی و چـین شـرقی،    
هـاي اسـیدي   هایی را در ارتباط با بارانچالش

، ص 1383و شـلی، (بـرادن » انـد تجربه کـرده 
تـوان بـه   ). از پیامدهاي آلودگی هوا مـی 262

ــان،   ــانگین ضــریب هوشــی کودک ــاهش می ک
افزایش درصد سقط جنین، کاهش طول عمر، 

هایی مانند خستگی زودرس، فراگیري بیماري
هـاي تنفسـی(مانند   افسردگی، انـواع نـاراحتی  

ــرد    ــاره ک ــی اش ــوارض قلب ــه)، ع ــرطان ری س
).1/4/1388(خبرگزاري ایسنا، 

در ایران آلـودگی آب و هـوا باعـث بـروز و     
هایی گردیـده اسـت. از   ها و چالشایجاد ناگواري

جمله شهرهایی که با آلودگی هوا به طور آشـکار  
شهر تهران است. ایـن  و بارزي مواجه شده، کالن

هـزار  500شـهر  بـا ورود روزانـه بـیش از     کالن
خودرو به سطح شهر، سکون نسبی هوا، محصور 

هـاي البـرز،   از سه جهت توسط رشته کـوه بودن
انباشت منابع تولید آلودگی در درون و پیرامـون  
ــه   آن، فعالیــت عمــده صــنایع کشــور(براي نمون

6/50درصد صـنایع کشـور، وجـود    3/14وجود 
51هـاي بـزرگ اسـتان، وجـود     درصد کارخانـه 

هاي استخراج مواد معـدنی اسـتان   درصد کارگاه
د غالـب، تهـران را در   در شهر تهران) و نبـود بـا  

ترین شهرهاي جهـان قـرار داده کـه    ردیف آلوده
درصد آلـودگی آن مربـوط بـه    85درصد تا 75

گاز منو اکسید کربن است. آلـودگی هـواي ایـن    
ــر 38شمســی 1388شــهر در ســال کــالن براب

استانداردهاي جهانی اعالم شد و کیفیـت هـواي   
تنفسی ایـن شـهر، طـی یـک سـال در شـرایط       

).48، ص 1387راد،قرار دارد (کاویانیناسالم 

محیطـی در  . تهدیدات زیست4-1-2
بعد انسانی

هاالف) اقوام و اقلیت
ــبت واژه  ــه نس ــوم ب ــون  واژه ق ــایی چ ه

جمعیت که چـه بـه صـورت مفـرد و چـه بـه       
صورت بسیار عمومی و مبهم هستند و نسبت 

رد کـه بـه    به واژه هایی چون عوام، قبیله یا هـ
آمیز دارنـد، برتـري دارد.   ینروشنی جنبه توه

قــوم بــه صــورت هــر چــه     بنــابراین واژه
هاي انسـانی خاصـی   تري درباره گروهگسترده



ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
دوم

 و 
ست

ل بی
سا

●
ان 

ست
تاب

13
92

213

رود که بـه دالیلـی چـون ابهـام در     به کار می
حدود آنها، فقدان نهادهـاي سـرزمینی، عـدم    
توسعه، خرد و کوچک بودن و باالخره غرابـت  

الً آنها، این امکان را ایجاد کرده است که اصـو 
توانـد بـه   وجودشان زیر سـؤال بـرود کـه مـی    

صورت گروه اکثریت و یا اقلیت در یک جامعه 
نمایان باشند. در حقیقت اقلیت در برگیرنـده  

هاي انسانی است که سـواي  آن دسته از گروه
اي و در استثنائاتی چند، در شـرایطی حاشـیه  

موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین 
اعی و اقتصـادي و حتـی   حال سیاسی و اجتم

فرهنگی قرار دارند. واقعیـت در اقلیـت بـودن    
ل مســتلزم آن اســت کــه گــروه از نظــر آبالمــ

ــه  ــوقی و جامع ــعیتی از  حق ــناختی در وض ش
کهتري و ضغارت قرار گیرد و این به نوبه خود 
واقعیتی کمی و اختالفی و متأثر از شرایطی از 
ــت      ــتگی اس ــاس وابس ــا احس ــتگی و ی وابس

).  54-579، ص 1386رد،ف(پیشگاهی
تـوان گفـت کـه از منظـر     به طور کلی مـی 

ها به دو گروه تقسـیم  سرزمین و زیستگاه، اقلیت

هاي منسجم و داراي سـرزمین و  شوند: اقلیتمی
تـوان از آن بـه   فضاي جغرافیایی دیرینه که مـی 

هـاي  هاي اکولوژیکی تعبیر نمـود و اقلیـت  اقلیت
نده در میان بدون سرزمین و غیر منسجم و پراک

ــه اقلیــتاکثریــت، کــه مــی ــوان از آن ب هــاي ت
ــت  ــود. اقلی ــر نم ــاعی تعبی ــکال اجتم ــا در اش ه

هاي مختلـف  مختلف، قلمروهاي مختلف و اندازه
هـا در همـه   وجود دارند. ویژگی مشترك اقلیـت 

انواع آن میل درونی و احساس عالقه نسـبت بـه   
باشـد. اگـر   ها و صفات اختصاصی خود میارزش
از وزن ژئوپلیتیکی قابل توجهی نسبت بـه  اقلیت 

اکثریت پیرامونی برخـوردار باشـد، دچـار نـوعی     
احساس خوداتکایی، جدایی و استقالل سیاسـی  

شــود و مطالبــات خــود را از اکثریــت نظیــر مــی
خودمختــاري، خــودگردانی، حقــوق شــهروندي 

کنـد  برابر، و نهایتاً استقالل سیاسی را مطرح می
).92-93، صص 1385نیا،(حافظ

. گستره تعارضات قومی در جهان)2(نگاره شماره 
آشوب تظاهرات درخواست 

خودمختاري
تمایز 
فرهنگی

تمایز 
اقتصادي

تمایز 
سیاسی

تعداد 
هاگروه

منطقه

17 23 57 57 64 86 14 خاورمیانه و شمال آفریقا
35 17 78 64 77 43 31 آسیا
12 15 63 54 38 44 26 بلوك شوروي سابق
19 8 67 75 92 67 12 امریکاي التین
- 25 37 50 62 37 8 هاي غربیدموکراسی

23 33 57 29 71 43 14 آفریقا
)77، ص 1389(قاسمی،
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ــه نگــاره شــماره (  ــا توجــه ب ــاطق 2ب )، من
مختلف در دنیا داراي تعارضات قومی هسـتند و  

ها در نقـاط مختلـف دنیـا همـواره     اقوام و اقلیت
تهدیـد قـومی   «کننـد.  منی میایجاد چالش و ناا

هاي متفاوت مـورد  تابعی از تعداد اقوام و خواسته
نظر آنان در ارتباط با حکومت مرکزي اسـت. در  

هـا، اهـداف، اراده و خواسـت اقـوام     ایران، انگیـزه 
مـدت و  دهنده کشور طی روندي طوالنیتشکیل

یا از طریق ایفاي نقش تـاریخی قابـل تشـخیص    
یـی اقـوام در ایـران را  بـا     گرااست. عوامل ناحیه

تـوان در نگـاره   توجه به متغیرهـاي دخیـل مـی   
) مشاهده کرد. در ترکیب ملـت ایـران   3شماره (

ــارس  ــس از ف ــا، آذريپ ــتان ه ــا در اس ــاي ه ه
آذربایجـان شـرقی، آذربایجـان غربـی، اردبیـل و      

هاي زنجان، قزوین و همـدان  ادامه آنها در استان
ول تـاریخ در  ها در طـ گسترش یافته است. آذري

انـد و  تداوم حکومت در ایران نقش بنیادي داشته
میالدي هسته تکـوین ایـران جدیـد    16در قرن 

اند. در مرزهاي غربی ایران اقوام کرد سـاکن  بوده
هستند. این اقـوام نیـز بخشـی از هویـت ایرانـی      

مذهبی از دیگـر  -باشد که در خصیصه زبانیمی
باشند.هاي ایران مستقل میبخش

شمال و شمال شرقی ایران در استان در 
گلستان و بخشی از اسـتان خراسـان شـمالی    
قوم  ترکمن ساکن هستند. قلمرو فضایی ایـن  
قوم از شرق دریاي مازندران آغاز و بـه سـمت   

هـاي  یابد. ترکمنآسیاي مرکزي گسترش می
ایران در سه خصیصه زبان، نـژاد و مـذهب از   

ر بخــش مرکــزي ایــران متمایزنــد و بــا کشــو
ترکمنســتان در ایــن ســه خصیصــه مشــترك 

ــی ــران، مـ ــدي و دیگـ ــند (محمـ ، 1387باشـ
). در جنوب و جنوب شرق ایران 57-60صص

باشـد، جبـر   که از مناطق محـروم کشـور مـی   
جغرافیایی نیز به این عدم توسعه کمک کرده 
و محــیط طبیعــی غیرمســاعدي را بــه وجــود 
آورده است. قوم بلوچ در ایـن منطقـه سـاکن    

ــی ــد.م ــل   باش ــور، عوام ــز کش دوري از مرک
جغرافیایی، عدم دسـتیابی بـه مشـاغل بـاالي     

گریـزي  کننده مرکـز حکومتی و عوامل تقویت
ــا ایــن قــوم خــود را در   باعــث شــده اســت ت
سرنوشت ملی کشور کمتر شریک بدانند و در 
تحوالت بـزرگ اجتمـاعی ایـران نقـش قابـل      
توجهی به عهده نگیرند. در جنوب غرب ایران 

هـاي اخیـر بـه دلیـل کشـف نفـت و       در سده
الجیشـی، از اهمیـت بیشـتري    موقعیت سـوق 

باشد. در این بخش از ایران قـوم  برخوردار می
عرب سکونت دارند.

ب) افزایش جمعیت و مهاجرت
امروزه افزایش جمعیت همراه بـا پدیـده   

قابـل  ینیشهرنشاینشهرنشینی همراه است. 
یـا  شـهرها و  دراکثـر انـرژي   ، زیراتوجه است

امروزه .شودها مصرف میشهرستانبه نزدیک 
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ــرژدو ســوم ــتوليان ــان در شــهرها يدی جه
از یمـ یکـه تنهـا ن  یشود، در حـال یمصرف م

در . کنندزندگی میهادر شهرت جهان یجمع
مصـرف انـرژي   ، سرانهخاورمیانهچین، هند و 

ــهر  ــیاردر ش ــتربس ــع  وبیش ــاالتر از جوام ب
صرف انـرژي  که مدر حالی،آنهاستروستایی

در یافته، اغلب تا حـدي در اقتصادهاي توسعه
دلیل ایـن اسـت   است. مناطق روستایی باالتر

در اوایـل مراحـل   یافتـه اقتصادهاي توسعهکه
اند. بودههمراه ینیبا شهرنش، اقتصاديتوسعه

بینـی رشـد   پـیش درامتیازات بسیار بـاالتر از 
اقتصادي در اقتصادهاي در حال ظهـور بـیش   

6(بـیش از  میالدي 2030یدن به دورهاز رس
درصد براي 2قرار هر سال به نسبت ه درصد ب

رانندگی ومد باالآیافته)، دراقتصادهاي توسعه
بـا رشـد اقتصـادي و    است.شهريمناطقدر 
تقاضـا بـراي خـدمات انـرژي و     شتر، یبمد آدر

رودتجمالت نسبی ماننـد خـودرو بـاالتر مـی    
)Malcolm,2009,p.35فزایش جمعیت و ). با ا

ــورها،   ــادي درون کشـــ ــوالت اقتصـــ تحـــ
المللـی  هـایی در سـطح ملـی و بـین    مهاجرت

شروع گردیـده اسـت. مهـاجرت باعـث ایجـاد      
مشکالت داخلی و خارجی بـراي کشـورها در   

گـردد.  المللی میاي و بینسطوح ملی، منطقه
ــا، ترکیــب   ــر مرزه ــأثیراتی کــه مهــاجرت ب ت

ک جمعیتــی، اقتصــاد، فرهنــگ و سیاســت یــ

گـذرد، ملمـوس و عینـی اسـت. در     کشور می
ــاوت  ــل تفـ ــه دلیـ ــع بـ ــتر مواقـ ــاي بیشـ هـ

یافتگی کـه میـان کشـورهاي شـمال و     توسعه
جنوب وجود دارد، افراد مهـاجر واردشـده بـه    
کشــورهاي غربــی پیشــرفته، دچــار تنــزل در 

شوند. در حقیقـت  سطوح و جایگاه انسانی می
هـاي مهمـی   مهاجرت، موجـب بـروز پرسـش   

شود.  هروندي میدرباره ش
يت همـراه بـا رشـد اقتصـاد    یرشد جمع

ت منـابع، سـبب فراتـر    یـ فیعالوه بر کاهش ک
ط یت تحمــل محــیــهــا از ظرفنــدهیرفــتن آال

ــیطب ــدهیع ــدر اوا. انــدش 1990ل ســال ی
يهـا گسترش نظـام حسـاب  يبراییهاتالش

یطـ یت محیفیبه منظور احتساب اُفت کیمل
ه ارائـه  انجـام و منجـر بـ   يمـد آدريو نابرابر

با لحـاظ  شد.» سبزید ملیتول«د یمفهوم جد
ط یو احتسـاب محـ  یعـ یاستهالك منـابع طب 

)، یملـ يهـا ا سـبز کـردن حسـاب   یـ (ست یز
ار یـ ، معید ناخـالص ملـ  یـ توليتوان به جایم

اگـر  سبز را به دست آورد.ید ناخالص ملیتول
بـه عنـوان عامـل    يتجـار يچه غالباً آزادساز

ش رفاه یو افزايادمثبت و مؤثر در رشد اقتص
ر در یـ چنـد دهـه اخ  یشود، اما طـ یمطرح م

از کشورها، تجارت رو به رشد بـدون در  یبرخ
ياســـتانداردهاهـــا ونظـــر گـــرفتن مـــالك

بـه  یو صرفاً به منظور دسترسیطیمحستیز
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ر کشـــورها تحـــت یبـــازار محصـــوالت ســـا
ست، بـه  یط زیدوستانه با محریغيهايفناور

يح از منـابع و انـرژ  یاستفاده گسترده و ناصح
از جملـه  یفراوانـ يهـا یمنجر شده و آلـودگ 

داشته اسـت. یدر پياگلخانهيانتشار گازها
ب یـ اثر اندازه باز بودن اقتصاد بـر تخر یبررس

ــدر ایطــیمحســتیز ــانیران طــی یدوره زم
ن یدهد رابطه مثبت بینشان م1385-1353

ــاد و تخر    ــودن اقتصـ ــاز بـ ــه بـ ــدرجـ ب یـ
مــدت و بلندمــدت، وتــاهدر کیطــیمحســتیز

ــ ــ یهمچنـ ــت بـ ــه مثبـ ــار ین رابطـ ن انتشـ
ــيد ــدکربن و تخریاکس ــتیب زی ــیمحس یط

).197، ص1389(عاقلی و دیگران،وجود دارد
گرفتـه،  هـاي انجـام  بر اساس سرشـماري 

میلیــون نفــر در ســال 34جمعیــت ایــران از 
ــه 1355 ــال  75ب ــر در س ــون نف 1390میلی

ساالنه رسیده است. در حال حاضر دولت باید 
ثبـات  میلیارد دالر از درآمد پرنوسان و بی60

نفت را صرف بودجه جـاري نمایـد تـا بتوانـد     
امور جاري کشور را اداره کنـد. ابعـاد دیگـري    
که افزایش جمعیت به دنبال دارد، تقاضا براي 
آموزش رایگان، مسکن، خـدمات بهداشـتی و   
درمانی، یارانه مـواد غـذایی، اشـتغال و سـایر     

هر کدام به تنهایی تبعات اقتصـادي  موارد که
-1387(خــود را دارد. در طــی ســه دهــه   

میلیارد دالر نفت از سوي 720) حدود 1357

دولت ایران در بازارهاي جهانی فروخته شـده  
است؛ به تعبیري اگر این میزان درآمـد نفتـی   

سال گذشته در یکی از بازارهاي مالی دنیا 30
ري شـده بـود،   گذا(لندن یا نیویورك) سرمایه

تریلیون دالر دارایـی  2اکنون کشور داراي هم
میلیـارد دالر  200و درآمد ساالنه آن، معادل 

ــام،    ــن ارق ــان ای ــدف از بی ــن رو ه ــود. از ای ب
شناسایی معضالت ساختاري اسـت کـه مـانع    
ــت    ــده اسـ ــی شـ ــروت ملـ ــن ثـ ــذب ایـ جـ

). با توجـه بـه آمـار    125، ص 1390(روحانی،
ــاهش زاد  ــه ک ــوط ب ــد،ومرب ــان ول کارشناس

سـال  25تـا  20کننـد کـه در   بینی مـی پیش
آینده با ساختار سـالخورده در کشـور مواجـه    
خواهیم بود و این تدبیر مخصوص به خـود را  

طلبد که از امروز باید به فکـر آن بـود. بـه    می
ها بـراي دسـتیابی   ریزيهمین دلیل در برنامه

بـه اهـداف بلندمـدت، یکـی از مسـایل مـورد       
عیـت اسـت. رشـد متناسـب     بحث، رشـد جم 

تواند آینده متناسب و مطلـوب را  جمعیت می
).18،ص 1389براي ما ترسیم کند (روحانی،

توزیع و پراکندگی جغرافیـایی جمعیـت   
ایران با توجه به اینکـه ترکیبـی از دو الگـوي    

ناهماهنگ نقطه-ايتوزیع و پراکندگی هسته
تواند دهد، اما نمیدر سطح کشور را نشان می

ه نحــو احســن در تــأمین امنیــت و توســعه بــ
جانبه کشور عمل کند. از نظر همگونی یا همه
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ناهمگونی، جمعیت ایران با توجه بـه سـاختار   
اقتصـادي  -فرهنگی-اداري-متمرکز سیاسی

کشور، بیشتر به جاي اینکه به عنـوان عـاملی   
در جهت غناي فرهنگی ایران عمـل کنـد، در   

ی آن در مـاوراي  واقع با توجه به دنباله فضـای 
هــا و شــرایط مرزهــاي ملــی و وجــود فرصــت

هاي قومی ایرانی مساعد براي جذب اکثر گروه
تـرین تهدیـد   به سوي فضـاي بیرونـی، بـزرگ   

آیـد.  براي امنیت ملی کشـور بـه حسـاب مـی    
بنابراین در جهـت تضـعیف وزن ژئـوپلیتیکی    

کند. در این بـین حتـی رشـد    کشور عمل می
داخل کشور که کامالً مهاجرت بین استانی در 

پیرامــون برخــوردار اســت، –از حالــت مرکــز 
خوبی براي توسـعه  تواند نویدبخش آیندهنمی

و امنیت کشور باشد؛ چرا که تداوم ایـن رونـد   
ها و سالیق مختلـف  فرهنگباعث تجمع خرده

ایرانی در مرکز کشور شـده اسـت. در چنـین    
شــرایطی هــم احتمــال بــروز اخــتالف میــان 

ــگ ــافرهن ــت.  ه ــر نیس ــف دور از نظ ي مختل
هـاي مختلـف   فرهنـگ همچنین وجود خـرده 

ایرانی در کنـار هـم در مرکـز کشـور، عـاملی      
خواهد بود در جهت بیداري و خیزش یکبـاره  

هاي محلی که در جامعه ایرانی به دلیل هویت
–فرهنگـی  -اداري-ساختار متمرکز سیاسـی 

رشد نداشـته  اقتصادي کشور تا به حال اجازه
توانـد روي  . البته عکس این عمل نیز میاست

هـاي مختلـف   فرهنگدهد؛ یعنی تجمع خرده
در مرکز کشور باعث ادغام و نزدیکی هـر چـه   

نیا هاي مختلف ایرانی باشد (حافظبیشتر گروه
).159-160، صص 1388و دیگران،

شـناختی  هـاي جمعیـت  بر اساس ارزیابی
در صورتی که سن امید بـه زنـدگی در ایـران    

درصد در 5/1سال و میزان رشد جمعیت 75
سال در نظر گرفته شـود، جمعیـت کشـور در    

107سـاله کشـور،   20انداز سال پایانی چشم
7/14میلیون نفر خواهد بود که از این تعـداد  

میلیـون  15درصد از جمعیت یعنـی بـیش از   
پانصد هزار نفر را سالمندان تشـکیل خواهنـد   

ــور  ــالمند کشـ ــت سـ ــی جمعیـ در داد، یعنـ
) نزدیـک  1385-1405سـال ( 20زمان مدت

به سه برابر خواهد شد. بر اساس منابع علمـی  
درصد جمعیـت  8شناختی، زمانی که جمعیت
درصد جمعیت 12سال و باالتر یا 65را افراد 
دهند، پدیـده  ساله و باالتر تشکیل60را افراد 

، 1388گیـرد (قیصـریان،  سالمندي شکل مـی 
شتغال و سطح سـواد  ). در مورد کیفیت ا3ص

رغم اینکه جمعیت ایران در این در کشور علی
زمینه به میانگین جهانی آن از وضعیت نسبتاً 
خــوبی برخــوردار اســت، در حالــت کلــی     

بخش نیست. جمعیت ایران بـه لحـاظ   رضایت
کشور همسـایه خـود   13سطح سواد در میان 

کشور همسایه خود وضـعیت  6تنها نسبت به 
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ین بین همچنـان کـه دیـده    بهتري دارد. در ا
شود، ساختمان جمعیت ایران نیز تا چنـد  می

آینده از حالت متعادلی برخوردار نخواهد دهه
بـود. نمــودار مربــوط بـه ســاختمان جمعیــت   
ایران، کاهش جمعیت فعال کشور را در آینده 

ــی ــد م ــر از   نوی ــه غی ــی ب ــه طــور کل ــد. ب ده
هاي تعداد جمعیت ایران، حس تعلـق  شاخص
به تبع آن ناسیونالیسـم ایرانـی و تـا    مکانی و

هاي فرهنگی مورد قبول مـردم  حدودي ارزش
ایرانی، دیگر ابعاد مانند پراکندگی و در جامعه

ــا     ــونی ی ــت، همگ ــایی جمعی ــع جغرافی توزی
نــاهمگونی آن، ســاختمان جمعیــت، کیفیــت 
اشــتغال، ســطح ســواد و عامــل مهــاجرت بــه 

توانند در رابطـه خصوص در سطح داخلی نمی
ــت و    ــش مثب ــران نق ــوپلیتیکی ای ــا وزن ژئ ب

سیاســی اي داشــته باشــند. در فلســفهارزنـده 
ایران، نه تنها مردم نقش محوري در حفـظ و  

یـک مقولـه  بقاي کشور دارند، بلکه بـه مثابـه  
نیـا و  شوند (حافظواحد و منسجم نیز نگاه می

).137-160، صص 1388دیگران،

) تنوع مذهبی پ
اي شده بشري، از گونههجوامع شناختهمه

دین برخوردار بوده و هستند. دیـن در بردارنـده   
ها و هنجارهاست و از ایـن رو،  ترین ارزشبنیادي

هاي آدمیان همـواره تحـت تـأثیر    اعمال و کنش
هـاي  دین و تعالیم دینی قرار داشته است. آمـوزه 

اي دینی چنان تـأثیر و نفـوذ عمیـق و گسـترده    
تـی در جوامـع الئیـک و    دارند که تـأثیر آنهـا ح  

گریز نیـز انکارناپـذیر اسـت. دیـن بـه افـراد       دین
سـازد،  دهد، اهداف آنها را مشخص میانگیزه می

ــتورالعمل ــام  و دسـ ــوه انجـ ــراي نحـ ــایی بـ هـ
کنــد. کینــگ دربــارههایشــان صــادر مــیکـنش 

گویـد: بشـر در   اهمیت دین در زندگی انسان می
سـت.  طول تاریخ و در سراسر عالم، دینی بـوده ا 

توان یافت که حیاتی هیچ فرد و اجتماعی را نمی
فاقد تجربه دینی و تاریخی بودن الهـه را سـپري   

شود که تقریباً حدود کرده باشد. تخمین زده می
درصد از جمعیت جهان طرفدار یـک سـري   90

تـوان آنهـا را بـا    هایی هستند که میعقاید یا ایده
ت کـه  تسامح دین نامید. با توجه بـه ایـن واقعیـ   

بســیاري از مــا مــدعی داشــتن عقایــد مــذهبی  
ــن در  هســتیم، مــی ــوان فــرض نمــود کــه دی ت

هاي متنوع خود قادر بـه برقـراري ارتبـاط    شکل
باشد. نقش اساسی دیـن و مـذهب   اجتماعی می

ــگ و    ــدگی فرهن ــونی و بالن ــدایش، دگرگ در پی
ــت     ــذیر اس ــري انکارناپ ــز ام ــري نی ــدن بش تم

ــدي، ــص 1389(احم ــ39-40، ص ــذهب ب ه ). م
معناي احساسات و رویدادهایی که بـراي انسـان   

دهـد، در  در عالم تنهایی و در اجتمـاع روي مـی  
گذشته، یکی از عوامل مؤثر در تفکیک مرزهـاي  
جغرافیایی بود. در قرن بیستم نیـز کـم و بـیش    

هاي گیريآفرینی عوامل مذهبی در تصمیمنقش
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هاي ناشـی از آن تـداوم داشـته    سیاسی و پدیده
حال حاضر هم ثبات سیاسی برخـی از  است. در

کشورها تا حد زیادي در ارتباط با توزیع فضـایی  
تـوان  اي کـه مـی  گونهمذهب و نیز زبان است؛ به

ــه عرصــه گفــت در دو دهــه گذشــته مــذهب ب
ژئوپلیتیک بازگشته است.  

. درصد عوامل مذهبی در تعارضات قومی در جهان)3(نگاره شماره 
مذهب به عنوان 

ن سیاسیگفتما
تقاضاي حقوق 

مذهبی
تمایز مذهبی درصد مذهب به 

عنوان یک موضوع
تعداد 

هاگروه
منطقه

87 50 64 71 14 خاورمیانه و شمال آفریقا
46 4 27 52 31 بلوك شوري سابق
37 25 25 812 12 آمریکاي التین
37 25 25 8 هاي غربیدموکراسی
21 8 8 28 14 آفریقا

)76، ص 1389(قاسمی،
ایران یکی از کشورهاي با تنـوع مـذهبی   
در خاورمیانه است که همراه با تنـوع زبـانی و   

هاي مـذهبی،  قومی آن را به کشوري با تفاوت
زبانی و قومی مبدل کرده است. ایران کشوري 

درصد جمعیـت  99مسلمان است که بیش از 
باشـند. از ایـن   آن به دین اسـالم ملتـزم مـی   

جمعیــت کشــور درصــد 90میــزان بــیش از 
از نظر «داراي مذهب شیعه است. در حقیقت 

ــه  ــیعیان در منطقـ ــتر شـ ــایی بیشـ جغرافیـ
خاورمیانه و در کشورهاي حاشیه خلیج فارس 

کنند. در این منطقه، کشـوري کـه   زندگی می
هم از نظر کل جمعیت و هـم از نظـر درصـد،    
بیشترین میـزان را بـه خـود اختصـاص داده،     

درصد 90ر آمارها، ایران است. بر اساس بیشت
دهنـد  از جمعیت ایران را شیعیان تشکیل می

درصد کل جمعیـت  40که این تعداد بیش از 

، صـص  1389(احمـدي، » شیعه جهـان اسـت  
). به عالوه مذهب شیعه یکی از عوامل 28-27

ــت ــادین مل ــوده اســت  بنی ــران ب ســازي در ای
). از لحـاظ پـراکنش   20، ص 1381نیا،(حافظ

مذاهب گوناگون در ایـران،  جغرافیایی، پیروان 
داراي توزیع جغرافیایی متفاوتی هسـتند؛ بـه   

اي که در منـاطق و چهـار گوشـه ایـران،     گونه
باشـند. در  اقوام با مذاهب متفاوتی ساکن مـی 

شمال غرب ایران قوم آذري زبـان بـا مـذهب    
شیعه، در جنـوب غـرب ایـران قـوم عـرب بـا       
مذهب شیعه، در شـمال و شـمال شـرق قـوم     

با مذهب تسـنن، در جنـوب شـرقی و    ترکمن 
ــذهب تســنن، و در    ــا م ــوچ ب ــوم بل ــوب ق جن

هاي مرکزي و شمالی اقوام فارس، لـر و  بخش
ــاکن    ــیعه س ــذهب ش ــا م ــازنی ب ــی و م گیلک

جغرافیـایی ملـت   -ساختار فضایی«باشند. می
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ایران، از دو بخش به هـم پیوسـته مرکـزي و    
پیرامونی پدید آمده است. در بخـش مرکـزي،   

هـاي قـومی،   بخش از حیث خصلتمردم این
زبانی، فرهنگی، مذهبی و فضـایی، منسـجم و   
همسان هستند و در پیکره ملت، بدنه اصلی و 

رونــد و از نظــر عوامــل عمــده بــه شــمار مــی
شده داراي همگـونی و تـراکم یکدسـتی    گفته

ها و باشند. در بخش پیرامونی که در دشتمی
ت نواحی مرتفع حاشیه جغرافیاي ایران سـکون 

دارند، بـر خـالف بخـش متـراکم و متجـانس      
اي مرکزي، دچار گسیختگی است و مجموعـه 

هاي فرهنگی و قـومی را در بـر   متنوع از گروه
گیرد. مردمان بخـش پیرامـونی کشـور در    می

برخی از متغیرها و به طور مشخص در زبان و 
فرهنـگ محلـی   لهجه، قومیت، مذهب و خرده

» ت دارنـد با بخش مرکزي و بـا یکـدیگر تفـاو   
).148-149، صص1381نیا، (حافظ

هاي قومی و مذهبی مختلف ایران. وضعیت گروه)4(نگاره شماره 
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کم زبان نسبتاً 
خوب شیعه پراکنده -ترکیه

یجانآذربا

اذرابجان غربی -اردبیل
-و شرقی [زنجان

همدان]–قزوین 
25 ترك

متوسط زبان و 
دین

متوسط 
به پایین

سنی 
و 

شیعه

نیمه 
متمرکز

عراق و 
ترکیه

شمال -کردستان 
-کرمانشاه-خراسان 
آذربایجان -همدان 

غربی

5-4 کرد

کم زبان و 
نژاد متوسط شیعه متمرکز عراق خوزستان 1 عرب

طمتوس دین و 
اقتصاد

خیلی 
پایین سنی متمرکز پاکستان و 

افغانستان سیستان وبلوچستان 2 بلوچ

خیلی 
کم

زبان و 
مذهب متوسط سنی متمرکز ترکمنستان گلستان 1 ترکمن

)58، ص 1387(محمدي و دیگران،

. تجزیه و تحلیل5
هاي محیطـی کـه عمـدتاً بعـد از     نگرانی

ــه صــورت یــک قســمت حــائز  1960دهــه ب

اهمیت سیاست جهانی مطرح شد، باعث ابـراز  
اظهار نظرهاي گوناگونی گردیده اسـت. البتـه   
تخریب محیط زیست توسط بشر و تهدیـدات  
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ناشی از آن براي چرخه حیات بر روي سـطح  
زمین نه مربوط به دیروز و امروز و نه منحصـر  
به شـهر و کشـور ماسـت، بلکـه یـک مشـکل       

فـداران  جهـانی اسـت کـه نگرانـی طر    فزاینده
ــرد     ــاربران رویک ــت و ک ــیط زیس ــظ مح حف
ژئوپلیتیـــک انتقـــادي را برانگیختـــه اســـت 

ــدر ، ــاهم  ). 20، ص 1384(میرحی ــل پنج اص
ران بــه یــایاســالميجمهــوریقــانون اساســ

ک یــســت را یط زیصــراحت حفاظــت از محــ
ن یـ رغـم ا یان داشته، اما علیبیفه عمومیوظ

ران یست در ایط زیت محیوضع،یح قانونیتصر
که بنابر يکننده است؛ به طوردت نگرانبه ش

سـت در  یط زیمحـ يگزارش شاخص عملکرد
کشـور  133ان یـ ران از میـ ، رتبه ا2006سال 

قـرار  53در مقـام  70جهان با عـدد شـاخص   
در سـال  يبعـد یابیـ در دوره ارزگرفته است.

ران بـا  یـ سـت ا یط زی، رتبه عملکرد مح2008
ن یرسـد و در آخـر  یمـ 68پله نـزول بـه   15

سـت  یط زیز محـ یـ ن2010در سال يبنددهر
60از اندك یپله نزول دوباره و امت10ران با یا

ن یـ انتشـار ا افتـه اسـت.  یتنـزل  78به رتبـه  
ن نکته را بـه ذهـن متبـادر    یایرسميآمارها

سـت  یط زیگران عرصـه محـ  یکند کـه بـاز  یم
مــردم، جامعــه  يهــاران اعــم از تــوده یــا

س همه أرو درياقتصاديها، بنگاهیدانشگاه
سـت و  یط زینه حفاظـت از محـ  یدولت در زم

آن یب و آلـودگ یـ از گسـترش تخر يریجلوگ
تـوان  یکـاوش مـ  یبـا انـدک  انـد. ناموفق بوده

ن مشکالت و موانع یتراز مهمیکیافت که یدر
سـت در  یط زیموجود در عرصه حفاظت از مح

یان تمـام یو اطالعات در میران، نبود آگاهیا
ن یمنظور در قـوان نیبد.اجتماع استيهاهیال

و ی، اجتمـاع يتوسـعه اقتصـاد  مختلف برنامه
ــ ــه تقو یفرهنگـ ــف بـ ــت موظـ ــ، دولـ ت و یـ

الزم جهـــت يســـازوکارهايتوانمندســـاز
در یو تخصصـ یعمـوم يهاگسترش آموزش

ســــت شـــده اســــت یط زینـــه محـــ  یزم
).233، ص 1391آبادي،قوام(رمضانی

اثر متقابل بر هم دارند یمشارکت و آگاه
ــا  ــوم اصـــل  و بـ یدموکراســـیهـــم مفهـ

ــتیز ــیطــیمحس ن یهمچنــ. ســازندیرا م
نفـــع در یذيهـــاگـــروهیمشـــارکت تمـــام

مات ین تصمیايمدآکاریالمللنیمات بیتصم
دهـد و بـا توجـه بـه سـاختار      یز ارتقا مـ یرا ن

ت قواعد یالملل، مشروعنیرمتمرکز حقوق بیغ
کـه تحـت   یگونـاگون يهانزد گروهیالمللنیب
يرنـد، بـرا  یگیمات قـرار مـ  یمن تصـ یـ ر ایثأت

از جملـه  اسـت. یاتیـ مـد آنهـا ح  آکارياجرا
در یردولتـ یغيهـا مشارکت سـازمان يهاراه

:تواند شاملیمیالمللنیبيریگمیعرصه تصم
يدر شــهرهایعمـوم يهــانشسـت يبرگـزار 

ــزرگ دن ــب ــرای کســب نظــر شــهروندان،  يا ب
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ـ یـ اتحاديهـا تیاستفاده از ظرف یالمللـ نیه ب
و (IUCN)یعیعت و منابع طبیز طبحفاظت ا

ــه یا ــاد مجموع ــدهایاز فراياج ــورتين یمش
نـدگان  یباشد که نماییزگردهایا میيامنطقه

گــر ی، شـهروندان و د یردولتــیغيهـا سـازمان 
ت یـ کننده در مباحثات و اولوگران شرکتیباز

متنـوع در آنهـا شـرکت    يهـا دادن به امکـان 
).165، ص 1388(بلیک و جم،دارند

ــالش از  ــدات و چـ ــه تهدیـ ــاي جملـ هـ
محیطی که امنیـت ملـی ایـران  بـا آن     زیست

باشـد، نـاامنی انـرژي اسـت کـه در      مواجه می
تولید و انتقال و مصرف آن براي کشور وجـود  
دارد. در حال حاضر اقتصـاد ایـران بـه انـرژي     
وابستگی زیاد پیـدا کـرده اسـت و در آینـده،     

ایـن وابسـتگی وجـود    2030حداقل تا سـال  
هـاي  شکلدر مقایسه که هد داشت. آنچهخوا

سلف انرژي از سـلطه  ، قابل توجه است1،2،3
هاي فسیلی در ترکیب انـرژي و  مداوم سوخت

در اسـت کـه   سهام نفت و گاز درثبات نسبی
کـامالً )450سناریو (مرجع و سیاسـت  هر دو

باشد. اقتصاد ایران به عنـوان یـک   میمتفاوت 
هـاي  پتانسـیل محصولی که از دیگر کشور تک

شـود، بـه طـور بـارزي بـه      کشور استفاده نمی
تولید و فـروش نفـت و گـاز وابسـتگی دارد و     
هرگونه کـاهش و چـالش در قیمـت انـرژي و     

تواند باعـث بـروز چـالش و    نحوه تولید آن می

ناامنی در کشور شود. نوسانات قیمتی کـه در  
ها در انرژي ایجاد شده اسـت، نحـوه   این سال

هاي همسایه در فروش نفـت و  تعامل با کشور
هـاي رقیـب و غربـی در    گاز، اقـدامات دولـت  

ایجاد تـنش بـا کشـورهاي طـرف قـرارداد بـا       
توانند در زمینه ناامنی انرژي ایران، همگی می

وزیر «براي ایران ایجاد چالش و دردسر کنند. 
اعـالم کـرد: تنـزل    1387نفت ایـران در آذر  

ــر   ــه زی دالر، 100قیمــت هــر بشــکه نفــت ب
آمیز است که اقتصاد ایـران از چنـین   مخاطره

ــد    ــد دی ــیب خواه ــدت آس ــه ش ــی ب » کاهش
).149، ص 1388(لشکري،

تـرین تهدیـدات   در حقیقت، یکی از مهم
فراروي اقتصاد ایـران کـه امنیـت ملـی را بـه      
مخاطره خواهد انداخت، روند فزاینـده کنـونی   
مصــرف انــرژي و ادامــه ایــن وضــعیت در     

آمـده  هاي به عمـل یهاي آتی است. بررسسال
دهــد کــه در صــورت ادامــه رونــد نشــان مــی

بشکه نفت 6/9گذشته و حال، شدت انرژي از 
به قیمت ثابت سال GDPخام براي هزار دالر 

ــادل 1386، در ســال 2000 بشــکه 9/10مع
در افـق سـال   GDPنفت خام براي هزار دالر 

ــد    1404 ــه نیازمن ــري ک ــید. ام ــد رس خواه
ریزي براي کاهش مهرسیدگی جدي است، برنا

ناپـذیر اسـت. در غیـر ایـن     این روند اجتنـاب 
صورت ممکن است کشور در آینده با صدمات 
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ــه ، ص 1390رو شــود (روحــانی،شــدیدي روب
). بنابراین امنیت ملـی ایـران همـواره بـا     155

مستقیم داشته و همیشه بخشی از نفت رابطه
ــران،    ــه ای ــاه ب ــدگاه صــاحبنظران را در نگ دی

و منــابع نفتــی ایــران تشــکیل مســئله نفــت
درصـد درآمـد   80داده است. نفت بیش از می

کند و ارتباط اقتصـاد  ارزي کشور را تأمین می
ایـران بــا دنیــا عمـدتاً از طریــق ایــن صــنعت   

ــه  صــورت مــی ــا توجــه ب ــن رو، ب گیــرد. از ای
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهاي حاصل از 

از نفت، امنیت ملـی از متغیرهـایی در خـارج   
مسـتقیمی  پـذیرد. رابطـه  مرزها نیز تأثیر مـی 

هـاي جهـانی   میان امنیت ملی ایران و قیمـت 
نفت وجـود دارد. هـر چـه بحـران در قیمـت      
جهانی نفت افزایش یابـد، حساسـیت امنیتـی    

ــی  ــزایش م ــز اف ــذا اقتصــاد  کشــور نی ــد. ل یاب
هاي امنیتـی  محصولی ایران یکی از چالشتک

نکه منجـر بـه   شود که در کنار ایمحسوب می
کندي رشد و توسعه اقتصادي شده اسـت، بـا   
رقیب قـرار دادن دیگـر کشـورها و در نتیجـه     
واگرایی نسبت بـه کشـورهاي دیگـر منطقـه،     

ــی    ــد م ــران بازتولی ــراي ای ــاامنی را ب ــد ن کن
ــانی، ــان 105، ص 1390(روحــ ). کارشناســ
د که فرایند متداول و متعـارف  نزنتخمین می

بـه  توانـد  مـی رهاکشوبرخی ازدر نفتتولید 
تا سه بار انتشاراي گازهاي گلخانهفعلیتولید

ثیر دقیـق در انـدازه   أاگـر چـه تـ   کنـد.  کمک 
ونقـل از منبـع تولیـد تـا    بـه حمـل  آن انتشار 

شــود، یمــکننــدهمصــرفشــاملمقصــد کــه
بســتگی دارد. حمــل و نقــل نفــت در منطقــه 

هــایی را پدیــده آورده خلـیج فــارس، آلــودگی 
میلیون بشکه نفت در سـال  2/1است. حدود 

شـود، کـه   هاي خلـیج فـارس وارد مـی   به آب
پیامد آن تخریب محیط زیسـت و کـم شـدن    

مــدت غــذا از اکوسیســتم دریــایی در طــوالنی
است. 

ــد  چــالش زیســت محیطــی دیگــر در بع
طبیعی، خشکسالی و کمبود منابع آب شیرین 
و قابل شرب براي مردم ایران است که همواره 

مللـی را بـه خـود جلـب کـرده      التوجهات بین
ریـزي بـراي   ها در تکاپو و برنامهاست و دولت

درست مصرف کـردن و دسـتیابی بیشـتر بـه     
منابع و ذخایر آب زیرزمینی هستند. ایـران از  
جمله کشورهایی است که با تهدیـدات منـابع   
ــود آب   آب و خشکســالی مواجــه اســت. کمب

هاي زیر زمینی در ایـران  شیرین و کاهش آب
اکنون به گوش مـردم  ذکرات مسئوالن همبا ت
اي رسد. گستره جغرافیایی ایران بـه گونـه  می

است که داراي منـاطق پربـاران و کـم بـاران     
هاي شمالی کشـور بیشـترین   است. در قسمت

باران و در مناطق مرکزي و جنـوب و جنـوب   
بررسـی  «شرق کمترین مقـدار بـاران را دارد.   
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دهـد کـه   یبندي بارش در ایران نشان مـ پهنه
ــران یعنــی گــیالن و  اســتان هــاي شــمالی ای

هاي جوي را در طول مازندران باالترین ریزش
میلیمتر 500سال دارند. این مناطق بیشتر از 

نماینـد. از ایـن رو بـا    بارش در سال جذب می
ــا پدیــده خشکســالی مواجــه نمــی  باشــند. ام

هــاي شــرقی و جنــوب خشکســالی در اســتان
هاي خراسان جنوبی، شرق حاکم است. استان

سیستان و بلوچستان، کرمـان، یـزد، سـمنان،    
قم، مرکزي، اصفهان، هرمزگان و بوشهر داراي 

باشند. مقدار ریزش هاي جوي کمی میریزش
میلیمتر در سـال اسـت و   300جوي کمتر از 

باشـند. از  داراي خشکسالی موقت و پایدار می
سوي دیگر کویرهاي ایران در ناحیه مرکزي و 

هـاي کـم   گردند مقدار ریـزش قی باعث میشر
حاصل از نزوالت جوي به شدت تبخیر گـردد  

هـاي زیرزمینـی ذخیـره    هـا و سـفره  و در الیه
).75-76، صص 1387(محمدي،» نگردد

موضوع مهم دیگر در رابطه بـا وابسـتگی   
ایــران بــه منــابع آب، منــابع مشــترك آب بــا 

ضریب وابستگی ایـران بـه   «همسایگان است. 
8تـا  7آبی با سرچشـمه بیرونـی بـین    منابع

درصد اسـت. اگرچـه ایـن رقـم در بعـد ملـی       
اي بسـیار  چشمگیر نیست، ولی در بعد منطقه

مهـم و حســاس اســت. بــراي نمونــه، ضــریب  
100وابستگی سیستان به هیرمنـد کمـابیش   

درصد، منطقـه مغـان در کنـار رودخانـه ارس     
درصد و منطقه سرخس نزدیک 80نزدیک به 

رصد اسـت. ایـن منـابع، امکانـات بـه      د90به 
ــد   ــت تولی نســبت چشــمگیري از نظــر ظرفی
اقتصــادي و اســکان جمعیــت در ســطح ملــی 

کنند که به علت مرزي بـودن، آثـار   فراهم می
استراتژیک مهمی نیز بر امنیـت ملـی کشـور    

). بــه 200، ص 1384صــراف،(ســاري» دارنــد
درصد از مرزهـاي ایـران   22عالوه، نزدیک به 

گیرد کوچک و بزرگ در بر میدخانهرو26را 
و از این رو  ایران به همه کشورهاي همسـایه  

اي اسـت. بـا نگرشـی بـه     داراي مرز رودخانـه 
هـاي  موقعیت ژئوپلیتیکی و  نیز وضـع حـوزه  

ــه ــز و رودخان ــرزي کشــورمان در آبری هــاي م
-یـابیم کـه بسـیاري از  منـاطق صـنعتی     می

از کشاورزي به خصوص مناطق ژئواستراتژیک
برداري از منـابع آبـی مشـترك    چگونگی بهره

متأثر است. اهمیت این منـابع زمـانی آشـکار    
درصد 9/7، 1373شود که بدانیم در سال می

از جمعیت کشور از منابع آبی مشـترك بهـره   
به حدود 1400اند. و این رقم در سال بردهمی
، 1383یابــد (ملکــی،درصــد افــزایش مــی37

).66-67صص
ــاط  ــدات   در ارتبـ ــل و تهدیـ ــا عوامـ بـ

تـوان بـه افـزایش    محیطی انسـانی مـی  زیست
هـا اشـاره   جمعیت و مهاجرت، اقـوام و اقلیـت  
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جمعیـت رابطـه تنگـاتنگی بـا     «کرد؛ هرچنـد  
گیــري و توســعه دارد و رونــد توســعه، جهــت

میزان آن، تابعی از کم و کیف جمعیت اسـت.  
ــادي و   ــاي م ــت، حجــم نیازه ــزایش جمعی اف

(محمدي و » دهدایش میمعنوي جامعه را افز
). اما این افـزایش اگـر   54، ص 1387دیگران،

همــــراه بــــا بــــرآورده کــــردن نیازهــــا و 
هایشـان بـه روش معقـول و منطقـی     خواسته

توانـد عامـل تهدیـد    نباشد و انجام نگیرد، مـی 
وحدت و امنیـت ملـی بـراي کشـورها باشـد.      

ازدیاد جمعیت فرایندي کامالً عـادي  «هرچند 
پرجمعیـت جهـان بیشـتر بـه     است؛ اما نقاط 

کشورهاي در حال توسعه اختصـاص دارد کـه   
از منابع غنی برخوردار نبوده و دچار مشکالت 

باشند. نبود منابع، کمبـود  عدیده اقتصادي می
امکانات و فضاي کافی در مناطق پر جمعیـت  

هــایی را بــه دنبــال دارد کــه در جهــان تــنش
اي و هـاي منطقـه  بعضی از نقاط بـه درگیـري  

، ص 1386(شـوفار، » شـود ومی منتهـی مـی  ق
). ابعاد و اثرات افزایش جمعیت و مهاجرت 77

. 1گونـه بیـان کـرد :   تـوان ایـن  در ایران را می
مسایل ناشی از پخـش جمعیـت و پراکنـدگی    

. مسـایل ناشـی از   2جغرافیایی نامناسـب آن؛  
پخش نامتعادل بنیادهاي زیسـتی ماننـد آب،   

در طبیعـت و  خاك، فضا، اقلیم، منابع طبیعی
. کـاهش جمعیـت   3فشار جمعیـت بـر آنهـا؛    

. رشـــد 4روســتایی و مســـایل ناشــی از آن؛  
. رشـد تعـداد   5هـاي جمعیتـی؛   نامتوازن هرم

. افزایش جمعیت شهري و مسـایل  6بیکاران؛ 
ــران،   ــدي و دیگـ ــی از آن(محمـ ، 1387ناشـ

گرفتـه  ). به عالوه فاصله طبقاتی شـکل 52ص
ــی دی  ــران یک ــدان و فقی ــان ثروتمن ــر از می گ

موضوعات ایجادکننده چالش میـان جمعیـت   
باشد.انسانی در ایران و جهان می

پراکنش جغرافیـایی اقـوام در ایـران بـه     
اي است کـه عامـل ایجـاد چـالش بـوده      گونه

مـیالدي بـه   1821از سال «است. براي مثال 
بعد، یعنی هنگامی که کردها باعث وقوع یکی 

ند، عثمـانی شـد  –هاي متعدد ایـران  از جنگ
مسئله کرد به یکـی از مسـایل ویـژه بـین دو     
کشور ایران و ترکیه تبدیل شـده اسـت. قیـام    

-1930و 1925هـاي  کردهاي ترکیه در سال
میالدي که ورود آنها به خاك ایـران را  1929
داشت و  بـه اعتـراض دولـت ترکیـه و     در پی

تنش در روابط دو دولـت انجامیـد، در نهایـت    
و تعیـین  1932سال منجر به بستن قرار داد
، 1380پـور، (کریمی» دقیق مرز دو کشور شد

). بنـابراین در ارتبـاط بـا قـوم     57-202صص 
توان بیان کرد کـه رونـد تأثیرگـذاري    کرد می

ــه   ــر سیســتم پیرامــونی ب سیســتم مرکــزي ب
ــه ــتم   گون ــت سیس ــر حمای ــه اگ ــت ک اي اس
المللــی و قـدرت جهــانی و نیـز پایــداري   بـین 
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ادامــه پیــدا کنــد، خــودگردانی شــمال عــراق 
سیســتم پیرامــونی تحــول یافتــه و فشــار بــر 

هاي ملی را توسعه خواهـد داد و آنهـا   سیستم
هـاي قـومی خـود و    ناگزیر از اصالح سیاسـت 

جداي از پذیرش خواست کردها، خواهند شد.
ــراق   ــاري کردســتان ع اینکــه مــدل خودمخت

عاطفی را بر کردهـاي ایـران   -تأثیراتی ذهنی
ــه ــدارد، زمین ــم  اي ب ــت ناسیونالیس راي تقوی

کردي در مناطق کردنشـین ایـران محسـوب    
). در 33-34، صـص 1385نیا،شود (حافظمی

مجموع فضاي سـرزمینی و انسـانی ایـران بـه     
ــري،      ــایلی، معب ــرد ح ــش و عملک ــل نق دلی
هیدروکربنی، مذهبی، زبانی و قومی و به ویژه 

هـاي امنیتـی، مـورد    نقش آن در ایجاد تعادل
هـاي ژئوپلیتیـک پیرامـونی و    يتوجه استراتژ

هاست اي مؤثر در این حوزههاي منطقهقدرت
انگیزي پیـدا  پذیري شگفتو از این نظر آسیب

-202، صـص  1380پور،(کریمی» کرده است
57.(

فرجام
ــابع    ــورداري از من ــا برخ ــران ب کشــور ای
ــه   ــوع از جملـ ــواي متنـ ــی و آب و هـ طبیعـ

باشـد کـه داراي محـیط    کشورهاي جهان می
هاي بسیار اسـت. بـا داشـتن    ت با ویژگیزیس

وسعت سرزمینی قابل توجه و دسترسی ارزان 
بــه انــرژي و داشــتن ذخــایر فــراوان، قابلیــت 

ــوعات   ــل و موض ــافتن را دارد. عوام ــعه ی توس
شـده در  محیطی بر شمردهتهدیدکننده زیست

هــاي ایــن مقالــه، نشــان داد کــه چــالش    
محیطی همواره به عنوان تهدیدکننـده  زیست

تواند مخاطراتی را ایجاد امنیت ملی ایران، می
ــم آب    ــورهاي ک ــه کش ــران از جمل ــد. ای کنن
دنیاست و با کمبود آب و خشکسـالی مواجـه   

250اســت. داشــتن میــانگین ســاالنه بــارش 
اي براي منـابع  متر، آمار مطلوب و بهینهمیلی

ها و سدهاي زیرزمینی و پر آب شدن رودخانه
ایران با داشـتن  کشور نیست. در بخش انرژي

ــه      ــاز از جمل ــت و گ ــه نف ــل توج ــابع قاب من
کشورهاي جهان است که بیشترین ذخـایر را  
ــور     ــه ط ــران ب ــاد ای ــه اقتص ــا ک دارد. از آنج
محسوسی وابسته به تولید و فروش نفت و گاز 
است، هرگونه نوسـان در کـاهش قیمـت و یـا     

هــا چــالش در عرضــه و تقاضــاي ایــن انــرژي
ي ایران را بـا چـالش و   تواند امنیت اقتصادمی

2030مشکالت حادي مواجه کنـد. تـا سـال    
میالدي ذخایر نفت و گاز بـه عنـوان سـوخت    

باشد، ولـی اسـتفاده   اصلی در جهان مطرح می
از منابع درآمدي نفت و گـاز در گـرو داشـتن    

کننـده،  هـاي مصـرف  روابط مناسب بـا دولـت  
ــوژي ــراي  اســتفاده از تکنول ــاي پیشــرفته ب ه

ونقـل، مصـرف و ... اسـت. بـه     استخراج، حمل
اي از عالوه از آنجا که انتشار گازهـاي گلخانـه  
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هاي فسـیلی  جمله تهدیداتی است که سوخت
براي محیط زیسـت بـه وجـود آورده اسـت و     

ــوخت   ــن س ــد از ای ــیش از ح ــتفاده ب ــا، اس ه
کند که بـا  هایی را ایجاد میتهدیدات و چالش

توجه به قرار گرفتن ایـران در منطقـه خلـیج    
فارس و محـدوده خاورمیانـه، اثـرات گازهـاي     

اي در بلندمدت براي امنیـت محیطـی   گلخانه
آفرین خواهد شد.ایران مخاطره

هـاي  به عالوه با توجـه بـه اینکـه بخـش    
مرکزي و جنوبی ایران داراي آب و هواي گرم 

باشد، افزایش جمعیت و مهاجرت و کویري می
هـاي  توانـد در تمرکـز جمعیـت در بخـش    می

لی و غربی کشور و یا تجمـع جمعیـت در   شما
شهرهاي ایران باعث ایجاد چـالش شـود.   کالن

زیــرا جمعیــت زیــاد نیــاز بــه انــرژي، فضــاي 
جفرافیاي مطلوب، برآورده شـدن نیازهـا و ...   

براي مثال افزایش جمعیـت و مهـاجرت   دارد.
ــزایش اســتفاده از   ــه شــهر تهــران باعــث اف ب

ار اتومبیل شخصی شده اسـت. بـر اسـاس آمـ    
درصـد از آلـودگی هـواي    80تا 75شده داده

تهران مربوط بـه خودروهاسـت. از پیامـدهاي    
توان به کاهش میانگین ضریب آلودگی هوا می

هوشی کودکان، افزایش درصد سـقط جنـین،   
کاهش طول عمر اشـاره کـرد کـه پیامـدهاي     
منفــی را بــر روي جمعیــت شــهر تهــران     

اي هـ گذارد. همچنین در رابطه با خشـونت می

ندگی و کثرت اقوام در ایـران بایـد   کقومی، پرا
گفت که کثرت قومی به عنوان یـک واقعیـت   
جامعه ایرانـی، پیشـینه تـاریخی، همگرایـی و     

هـاي وقـت کشـوري و    واگرایی قومیت با نظام
ــارياي، ســابقهمنطقــه ــا خودمخت طلبــی و ی

دهنـده مدت از کشـور، نشـان  هاي کوتاهتجربه
خیـزي  ظرفیت حادثهبخشی و خاصیت انگیزه

امنیتـی و  -عامل قومیت در مناسبات سیاسی
تحــت تــأثیر قــرار دادن مرزهــاي جغرافیــایی 

سیاست، از جملـه  باشد که بازیگران عرصهمی
ها از به کارگیري این ظرفیت در جهـت  قدرت

اند. این نکته به ویـژه در  منافع خود بهره برده
بـر  رابطه با قوم کرد در عراق و تـأثیرات آنهـا  

باشـد. تـا   همسایگان این کشور قابل تأمل می
زمانی که مسئله فدرالیسم و خودمختـاري در  
کردستان عراق گسترش داشته باشد، تأثیراتی 
به لحاظ ذهنی و سیاسی در کشورهاي ایران، 
سوریه و ترکیه باقی خواهد گذاشت. بنـابراین  

هــاي تحقیــق، تهدیــدات بــا توجــه بــه یافتــه
و انسـانی، در صـورت   محیطی طبیعـی  زیست

تـوجهی، ایـن تهدیـدات    نادیده گـرفتن و بـی  
باعث ایجاد چـالش و عـاملی در بـر هـم زدن     
امنیت ملی ایران خواهند بود. ایـن تهدیـدات   

توانند امنیت ملی و نظم عمومی جامعـه را  می
بر هم زنند و کشور را با چالش مواجه کنند.
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تشکر و قدردانی
نت پژوهشی نویسندگان این مقاله از معاو

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علـوم و تحقیقـات   
ــکر      ــالی تش ــاعدت م ــل مس ــه دلی ــران ب ته

نمایند.می

منابع فارسی
نقــش مــذهب در «)، 1389. احمــدي، عبــاس (بهــار 1

گسترش حـوزه نفـوذ: مطالعـه مـوردي: تشـیع در      
سـال ششـم،   فصلنامه ژئوپلیتیـک، ، »ایـران 

شماره اول.
)، 1390ا موسـوي (بهـار   . اطاعت، جواد و سیده زهـر 2
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ترجمه حمید طراوتـی، مشـهد:   محیط زیست،

ات جهاد دانشگاهی، چاپ اولانتشار
یدموکراسـ «)، 1388بلیک،ژانت و فرهاد جم (بهـار  . 6
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تهـران  فصـلنامه راهبـرد،  ، »المللنیبحقوق

تحقیقات استراتژیک، سال هجـدهم، شـماره   مرکز
50.
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انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول
محـیط زیسـت   )، 1387سلطانی، کـامبیز ( . بهرام9

هــــاي (مجموعــــه مباحــــث و روش
تهران: انتشارات مرکـز مطالعـات و   شهرسازي)،

تحقیقات شهرسازي و معمـاري ایـران، چـاب اول،    
جلد اول
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چاپ اول
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جایگاه قدرت نـرم در قـدرت ملـی بـا تأکیـد بـر       «
فصـلنامه راهبـرد،  ، »جمهوري اسالمی ایران
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ژئوپلیتیــک شــیعه، )، 1380(. تـوال، فرانســوا  13

، تهـران: انتشـارات   ینـ یترجمه حسـن صـدوق و ن  
ید بهشتیدانشگاه شه

ماهنامه ، »2020انداز جهانگردي در سال چشم. «14
.17شماره مدیریت جهانگردي،
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اصول و مفـاهیم  )، 1385محمدرضا (نیا، . حافظ15
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254-253شمارهاقتصادي،
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ــردیســبرر« ــ يراهب ــوزش حفاظــت از مح ط یآم
فصلنامه ، »ها و تنگناهـا ضرورتران:یدر است یز

تحقیقات استراتژیک، سال بیسـت  مرکزراهبرد،
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