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 199تأكيد بر ايران     آمايش مناطق مرزي، با 

 
  
  
  
  

  تبيين ژئوپليتيكي مسائل زيست محيطي
  1سيد عباس احمدي

  استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران
  طهمورث حيدري موصلو

  دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس
  مجيد نجاتپور

 دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبايي

  5/7/1390: تاريخ پذيرش مقاله             3/4/1390 :تاريخ دريافت مقاله
  چكيده

هاي انساني و بازيگران ملي  ها بين گروه ها و نگراني از اواخر قرن بيستم ژئوپليتيك زيست محيطي به موضوع اصلي فعاليت   
مخاطرات چرا كه محيط زيست بشري بيش از گذشته دستخوش . اي و جهاني تبديل شده است و فراملي در سطوح منطقه

كاهش و كمبود منابع، تخريب منابع و آلودگي محيط زيست تجلي يافته : اين مخاطرات در سه بعد. مختلف گرديده است
ها،  ي آن ها از زيستن در مكان مورد عالقه از نقطه نظر ژئوپليتيك، كمبود منابع زيست محيطي يا محروم كردن انسان. است

  . هاي انساني و بازيگران سياسي را در پي دارد منازعه بين گروهرقابت، كنش متقابل و حتي در مواردي 
آشكار است كه كشورهاي پيشرفته جهان كه در گذشته بزرگترين مصرف كننده منابع و ذخاير طبيعي بوده اند، در دهه هاي 

ري بر اكوسيستم هاي طبيعي آينده نيز به داليل متعدد از جمله افزايش سطح رفاه و توسعه يافتگي، نقش موثري را در تاثيرگذا
اين عملكرد كه انعكاسي از كمبود روز افزون منابع خواهد بود، منازعات ژئوپليتيكي را بر سر منابع زيست . ايفا خواهند نمود

از اين رو، در جهان فعلي بسياري از كشورها صرف نظر از نظام حكومتي و درجه توسعه يافتگي، . محيطي  افزايش خواهد داد
المللي از خود نشان مي  اي و بين و آمادگي زيادي براي تدوين و تصويب مقررات زيست محيطي به صورت منطقهتمايل 
تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي، الكترونيك  -بر اين اساس در اين تحقيق تالش شده است تا به شيوه توصيفي .دهند

طي بررسي شده و همچنين تهديدات و مسائل امنيتي از منظر ژئوپليتيك و اسناد و گزارش ها، مسائل ژئوپليتيك زيست محي
 .تبيين شود

  
  .ژئوپليتيك، ژئوپليتيك زيست محيطي، امنيت زيست محيطي، تهديدات زيست محيطي :واژگان كليدي

                                                 
  sayedabasahmadi@yahoo.com                                 09126179916                     )          نويسنده مسئول(سيد عباس احمدي -1
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  مقدمه
 ر است،يان ناپذيپا عك منبيست يط زيا محيكه گو يست به نحويط زياز مح يكش به بهره يل جوامع انسانيتما

 هاي شتر دورانيدر ب يول .منجر شده است يستيز عمناباز  يبرخ يبه نابود يبارها سبب بروز فاجعه شده و گاه
شدن گسترده  يصنعت .بوده است يا منطقه باًيتقر ،ش از حد منابعياستفاده ب از يناش يطيست محيخ بشر، اثرات زيتار

 يد و بهره برداريشد يطيست محيز يها انيز .گر رقم زديد يا گونهه ت را بيوضع ت،يع جمعيكشورها و رشد سر
و  تخريب محيط زيستفرايند به بعد  اواخر قرن بيستم از .در تمام مناطق جهان اتفاق افتاد باًينادرست منابع تقر

سائل مهاي نخستين قرن بيست و يكم،  در سالمتعاقب اين تغيير مقياس، . جهاني پيدا كرداثرات ناشي از آن مقياسي 
به رهبران سياسي، مقامات حكومتي، دانشمندان، صاحبان صنايع و بيشتر ديدگاه در موضوعات زيست محيطي و 

 .يافتالمللي  بينبرخوردار شد و اهميتي از جايگاه بسيار بااليي كشورهاي مختلف جهان، شهروندان خصوص عموم 
 ذاتاً يطيست محياز مسائل ز يا نكه پارهياول ا. ن بودداليل اين تحول ديدگاهها كه به آن جنبه بين المللي داد روش

 ينكه كجايشوند، صرف نظر از ا ين وارد ميكربن كه به جو زم فلورو و كلر يگازهابه عنوان نمونه . هستند يجهان
گاز دي نمونه ديگر . آورند و مين را بوجود آورده وزه محافظ ايب اليتخر ين متصاعد شده باشند، مشكل جهانيزم
بدون ترديد اين تغييرات و پيامدها  .جهان شده استدر تغييرات آب و هوايي ايجاد سبب است كه سيد كربن اك

  .صرفا از طريق همكاري در مقياس جهاني نيز مرتفع خواهند شدجهاني هستند و 
و داخل  يفضااها، يها، بستر در انوسيمانند اق يمنابع مشترك جهاناز  ياز مسائل به بهره برداربخشي نكه يدوم ا

 يحت يعني .هستند يتيفرامل اساساً يطيست محياز مسائل ز يارينكه بسيسوم ا .مربوط مي شوندخارج از جو  يفضا
ك كشور انتشار يد گوگرد كه در ياكس يد مثالً( كنند يعبور م يمل يعت خود از مرزهاينباشند بنابر طب يگر جهانا
ن يا ).بارد يبر آن كشورها م يدياس يها ا به همراه باراني ،ابدي يقال مانت ديگر يبه كشورها له باديبه وس ،ابدي يم

كه با مسائل  ياسيس يها جهان وجود دارد و همان چالش يواحاز ن ياريدر بس يا ا منطقهي يالملل نينوع مسائل ب
ا يش از حد يب يبهره بردار يندهاياز فرآ يارينكه بسيچهارم ا .پيش مي آيدز ين مورد نيدر ا ،همراه است يجهان
تكرار  يف جهاندر مناطق مختل يبه حد يشود ول يانجام م يا ملي ياس محليدر مق باًيست، تقريط زيب محيتخر

جنگل ب خاك، يش و تخري، فرساينادرست كشاورز يروش ها .دانست يتوان مسائل جهان يشده كه آنها را م
ن ياز جمله ا يو اقدامات صنعت ينيمرتبط با شهرنش يطيست محياز مسائل ز ياريها و بس رودخانه ي، آلودگييزدا
   ).576،ص1383،نيكر(ندها هستنديفرآ

 يتحوالت بوم شناخت يجهيدر نت .دارد يبستگ يعيط طبيان مردم و محيبه حفظ رابطه كارآمد م زين ت انسانيامن
دا يپ يت خاصياهم ،صرمعا يايت به مفهوم گسترده آن در دنيدر متن بحث امننيز  يطيست محي، مسائل زيجهان

ن يدر هم .ف كرده استيرا تضع يت بوم شناختيز امنيگر نيد يها ز اغلب از راهين يجهان يه داريسرما. كرده است
 ايو  يفور يدهايخ معاصر موجب تهديدر تار انسان يها تياز فعال يناش يطيست محيرات زييك از تغيحال، هر 

 . اندشده  يطيست محيز يكپارچگي يدراز مدت برا
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م يسه يطيست محيز يها يش نابسامانيدايكه خود در پ ياسيدانان، متخصصان صنعت و رهبران س  امروزه اقتصاد
ن، ينو يها يق توسعه تكنولوژيرا از طر ينده اقتصاد جهانيد توسعه آيهمه ملت ها با ،ن باورند كهيبر ا ،اند بوده

نه يو تبعات آن در زم يطيست محيز يتوسعه بحران ها .نديكنترل نما ياقتصاد مل يتسلط بر بازارها و بهره ور
ك و يتيتوجه ژئوپل يعامل اصل ياسيگران سيا و ابناء بشر و بازه  ن گروهيا كشمكش بي، يتعامل و همكار يالگوها

از مكاتب  يكيموضوع به صورت به همين خاطر از اين . شده است يطيست محين رشته به مسائل زيمتخصصان ا
مشخص اصول از  يكيز يست نيط زيمراقبت از مح. )90،ص1385،ايحافظ ن( شود ير ميز تعبين 1سبزك يتيژئوپل
از محيط ها  و ملت هاد حكومت يوجود دارد كه چرا با يه كننده گوناگونيل توجيرود و دال يمك به شمار يتيژئوپل

به  قيتحقاين و ما در  رديگ يقرار ممورد مطالعه  يطيمح ستيك زيتيل در ژئوپلين داليا .زيست بيشتر مراقبت كنند
  .ميپرداز يك ميتيدگاه ژئوپلين مسائل از ديا يبررس

  روش تحقيق
اي، الكترونيك، كتابخانه تحليلي است و براي گردآوري داده هاي آن از منابع -روش اصلي اين تحقيق، توصيفي

 با توجه به رويكرد ژئوپليتيكي آن، در صدداين مقاله . و مقاالت پژوهشي التين استفاده شده است ها اسناد، گزارش
ژئوپليتيك  سوال اصلي اين تحقيق اين است كه با رويكرد. باشد تبيين مسائل زيست محيطي از ديدگاه ژئوپليتيك مي

  باشند؟ مسائل زيست محيطي با چه تهديدات و مسائل امنيتي مواجه مي
  هاي تحقيق يافته

  تيك زيست محيطييهيت ژئوپلماپيشينه و 

رسد كه نگراني و آگاهي  گرچه اعتراضات زيست محيطي از بسياري جوانب يك پديده جديد است اما به نظر مي
سال قبل از ميالد، 500در حدود .بايد به قدمت تاريخ باشد ،اعمال انسان ناشي ازت به پيامدهاي زيست محيطي بنس

ها و نيز نابود  هاي خود براي چراي بيش از حد تپه افالطون هشدار داد كه كشاورزان يوناني با اجازه دادن به دام
 .اند ها، به استقبال بال رفته كردن جنگل

مردم را  3»فيومي فيوجيوم«اي تحت عنوان  سعي كرد تا با انتشار جزوهر وقايع نگا  2جان اولين. م1660در دهه
بر روي سر مردم است  ل سنگ كه دائماًابر جهنمي و غم انگيز زغا«در اين جزوه وي از . عليه آلودگي هوا بسيج كند

در طول قرن نوزدهم بود كه با روند صنعتي شدن، مسائل مربوط به محيط زيست به شدت  ظاهراً. »شكايت كرده بود
ميان اعتراضات اصولي درباره محيط زيست و اعتراضات مبتني بر منافع شخصي آشكار   افزايش يافته و اختالف

اخير بود كه زمين داران روستايي وحشت زده از رويارويي با آلودگي هوا، تخريب اراضي در اين طبقه بندي . گرديد
كه ناشي از توسعه سريع شهرهاي صنعتي بود، اعتراضات متعددي را ... جنگلي، احداث جاده، راه آهن و كانال و 

هاي نگران  استه از برخي جنبهوبرخ اعتراضات ديگر مبتني بر اصول اخالقي و زيبايي شناختي و معموالً .ابراز كردند
  ).447-446،صص1379موير،(كننده پيشرفت به سوي مدرنيته بود

                                                 
1 -Green Geopolitics  
2 - John Evelyn 
3 - Fumi Fugium   
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هاي روشمند براي به تصوير كشيدن  هاي زيبا شناختي، قرن نوزدهم شاهد اولين كوشش عالوه بر ابراز نگراني
 2»انسان و طبيعت«كتاب  1ارشمحقق و ديپلمات آمريكايي، جرج پركينر م. م1864در سال. ثير انسان بر طبيعت بودأت

هايي را كه بر جهان طبيعي وارد شده بود، ارزيابي  در اين اثر وي كوشيد تا ماهيت و دامنه گوناگوني. را منتشر كرد
اما بخشي از شالوده و اساس آن  ،بود. م1960گرچه جنبش نوين حفاظت از محيط زيست در غرب، زاييده دهه .كند

نتايج تحقيق خود درباره آلودگي ناشي از  3هنگامي كه راشل كارسون ؛1962ر سالد .كل گرفتش. م1950در دهه
هاي  منتشر ساخت، معيار مهمي در ترويج نگراني »چشمه خاموش«سموم دفع آفات كشاورزي را تحت عنوان 

. م1969در آلمان غربي و در سال). Weisaker, 2008,p130(عمومي درباره مسائل محيط زيست به دست آمد
بود، در  5بر پايه مسائلي كه در برگيرنده حمله به آلودگي جوي و ايجاد آسمان آبي بر فراز ناحيه روهر 4لي برانتوي

ام صدر اعظمي آلمان فدرال، اولويت بسياري را به مسائل زيست محيطي قمبارزات انتخاباتي به پيروزي رسيد و در م
و  »قانون سياست ملي محيطي زيست«حده دولت را به تصويب افكار عمومي در اياالت مت. م1960تا پايان دهه. داد

نمادي است از اهميت رو به رشد  ،»روز زمين«به عنوان  .م1970آوريل22نامگذاري. وادار كردند »قانون هواي پاكيزه«
آگاهي عمومي نسبت به . م1968تظاهرات بر ضد جنگ در ويتنام و ناآرامي دانشجويي در سال. جنبش محيط زيست

هايي همچون صلح سبز كه اعضاي بسياري  ضمن آن كه ظهور گروه .ان اعتراض در سراسر اروپا را برانگيختامك
در انگلستان، . كنند، به سازماندهي اعتراضات كمك كرده است به طور اصولي از محيط زيست دفاع مي و ،داشته

داد كه حاميان جنبش جديد  و هنگامي رخ1971اولين اعتراض مدرن درباره وضعيت محيط زيست در ماه مي
در كنفرانس ). 449،ص1379موير،(هاي غير قابل بازيافت صورت دادند در اعتراض به عرضه بطري 6»دوستان زمين"

در استكهلم برگزار شد، افكار عمومي در جهان سوم از اين ، 1972سازمان ملل درباره محيط زيست انسان كه در سال
حد و حصر و به بهاي  ابتدا شمال از طريق رشد بي«: شمال آزرده شده بود كه دو رويي آشكار در ديدگاه كشورهاي

گويد كه به محدوده هاي رشد  ، پس از كسب تمامي ثروت، شمال به ما ميهشود و آن گا نابودي جنوب ثروتمند مي
ه روي هاي اعتراضات زيست محيطي ب پس از حادثه چرنوبيل، دريچه. )Jacobson, 2009,pp99-100.(»رسيديم

با افول قدرت كمونيستي . اروپاي شرقي گسترده شد و هر كشور عضو پيمان ورشو، جنبش سبز خود را تشكيل داد
هاي سبز در اغلب جمهوري هاي جديد تشكيل  در اتحاد جماهير شوروي سابق و فروپاشي حكومت فدرال، سازمان

 .شدند

 تيكيمفهوم منابع كاربردي در ژئوپل

البته در آينده، . دولت هاي صنعتي و غربي بزرگترين مصرف كنندگان منابع جهان بوده اند از نقطه نظر تاريخي،
ثير بر أاي را در ت دولت هاي در حال توسعه، به دليل رشد جمعيت و افزايش سطح استفاده از مواد، نقش فزاينده

                                                 
1  - George Parkins Marsh 
2 - Man and Nature 
3 - Rachel Carson 
4 - Willy Brandt 
5 - Ruher 
6 - Friends of the Earth 
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در مقياسي وسيع تر و همراه با  اين عملكرد بازتابي از خط سير رشد غربي .هاي زميني ايفا خواهند كرد اكوسيستم
تيكي بر سر منابع يهاي ژئوپل بنابراين بر اساس اين الگوي در حال ظهور، درگيري. كمبود روز افزون منابع خواهد بود

دانان كالسيك غربي مانند ديويد  بر اساس ديدگاه اقتصاد. )Hurrel, 2008,p133(ديابن زيست محيطي افزايش مي
بنابراين رقابت بر سر ). يعني محدود در كميت و موقعيت( كمياب هستند منابع ذاتاً 2رت ميلو جان استوا 1ريكاردو

: توان به دو قسمت تقسيم كرد منابع را مي .منابع محدود، آزموني براي رشد اقتصادي كشورها به حساب مي آيد
ع غير قابل تجديد، با ذخيره ثابت مناب -ب؛ )... آب آشاميدني، هواي تازه، ماهي و چوب و( منابع قابل تجديد -الف

 ).سوخت هاي فسيلي مثل نفت خام، گاز، ذغال سنگ و مواد معدني( كه طي يك محدوده زماني به پايان مي رسند
ميليون هكتار از خاك كره زمين به دليل استفاده 89حدود ،م1995و. م1992هاي طبق مطالعات سازمان ملل در سال

به  .اند باشند و ذخاير آب آشاميدني دچار كمبود شده كه قابل احياي مجدد نمياند  ناصحيح آنقدر خسارت ديده
،صص 1383برادت و شلي،(كشور جهان با كمبود جدي آب رو به رو خواهند بود80ي نزديك كه در آيندهطوري 

236-240(. 

پايدار به ويژه به دليل منابع سيار يا نا. باشند »ناپايدار«از زاويه ديگر منابع زيست محيطي ممكن است سيار يا 
هاي نفتي زير  ذخاير ماهي، حوضچه: هاي ژئوپليتيكي هستند موضوع درگيري ،نيروي بالقوه خود براي عبور از مرزها

 .شوند خطرناك و زيان بخشي ظاهر مي مهاجر و خصوصيت ناپايداري منابعي كه گاه به صورتجانوران زميني، 
المللي بين  كه در عرصه مرزهاي بين اشاره كردهاي اسيدي  ر آب به بارانتغيير حالت بخاتوان به  ميبراي مثال 

 . و كانادا در حركت هستندآمريكا اروپاي شرقي و اسكانديناوي يا بين 

 تغييرات زيست محيطي و منازعه 

ثير تغييرات زيست محيطي بر أاي به ت اولين رويكردي كه نسبت به امنيت زيست محيطي شكل گرفته، به گونه
مداران و مديران را به خود معطوف  باز توجه حكومت مداران، سياست آنچه كه از دير .كند بروز منازعه اشاره مي

از اين  .عه، امنيت را به مخاطره مي افكندزاثر ناشي از كمبود منابع طبيعي است كه با برافروختن آتش منا ،داشته
آب و مواردي از حد از و نابودي آنها، و استفاده بيش از  جنگلي، فرسايش اليه قابل كشاورزي رختانديدگاه قطع د

 .كمياب هستند تواند اين باشد كه همين منابع نيز، اوالً علت اين امر نيز مي .جنگ افروزانه قلمداد مي شوداين نوع، 
براين اساس  .)Hurrel, 2008,p131(قابليت كنترل فيزيكي را دارند اند و ثالثاً انسان ضروريحيات براي بقاي  ثانياً

هاي آتي  تواند در سال اران پيشين خيلي به ندرت اتفاق افتاده، ميگكه در روزاين گونه منازعات  اين نوع از منازعه يا
ثر عمل ؤفرآيندي كه در اين جا به صورت م. اي و جهاني تبديل شود به موضوعي فراگير و عام در سطح منطقه

اي جز  ه منابع غير قابل تجديد، بر اثر افزايش بي رويه مصرف است كه نتيجهتبديل شدن منابع تجديد پذير ب ،كند مي
از انديشمندان برجسته در اين حوزه كه در واقع خود را به عنوان پيشگام در  .تواند داشته باشد نمي منازعه و درگيري

نيت ملي واحدهاي ملي در قرن ترين مسئله ام مهم«بود كه با بيان اينكه  3اين رهيافت جديد شناساند، رابرت كاپالن

                                                 
1 - David Ricardo 
2   -  John Stuart Mill 
3 -Robert Kaplan 
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 .)Kaplan, 2008,pp89-90( روي محققان در اين زمينه قرار داد ، مسئله تازه اي را پيش»، محيط زيست است21
تأثيرات زيست محيطي بر امنيت ملي، به دو «: به عنوان اولين نظريه پرداز اين ايده، معتقد است 1»هامر ديكسون«

ثيرگذاري مستقيم رابطه اين گونه است كه متعاقب بروز تحوالتي أدر ت. »شود ح ميصورت مستقيم و غير مستقيم مطر
 ،ها براي دستيابي و استمرار سلطه شان بر منابع طبيعي كه داراي ارزشي دو چندان هستند در عرصه زيست، حكومت

حوزه محيط زيست آثار اما در روش غير مستقيم، تغييرات پديد آمده در  .شوند با يكديگر وارد رقابت و چالش مي
 -هامر« .سازد ها به نوبه خود، زمينه بروز جنگ و منازعه را فراهم مي اجتماعي پديد مي آورد كه آن –سياسي

ها كه ريشه در  منازعات بين حكومت -الف :بندي نموده است بر اين اساس سه نوع ارتباط را فرضيه »ديكسون
ها كه ريشه در كمبود منابع طبيعي تجديد  منازعات بين حكومت -ب. ندكمبود منابع طبيعي غير قابل تجديد پذير دار

 يداتي براي آن در تحوالت بعدي، عمالًؤاما به علت نيافتن م ؛بيان كرد. م1991او اين ايده را در سال. پذير دارند
ن موضوعي بين برخي كشورها به عنوا در روابط البته مسائلي مانند آب شيرين و ماهيگري بعداً .تضعيف گشت

از اين بين مسئله آب . ييد نمود و ارزش آن را آشكار ساختأاين نظريه را ت جنجال برانگيز طرح گرديد كه قوياً
تريف و ( شيرين داراي اولويتي چشم گير مي باشد كه از آن به مثابه بحران امنيتي بسياري از كشورها ياد مي شود

ثر از تغييرات زيست محيطي به وقوع پيوسته أتقيمي كه متمنازعات غير مس -ج). 347-343،صص1381همكاران،
- 1 :كند به دو صورت بروز مي ،بسيار خطرناك تر از موارد پيشين باشدمي تواند اين دسته از منازعات كه . است

  .3عامل گروه هاي هويتي -2؛  2عامل محروميت
ي ه كمبودهاي اقتصادي، زمينه را برامالحضات زيست محيطي از طريق دامن زدن بدر رابطه با عامل محروميت؛ 

. كند گيري احساس محروميت نزد شهروندان مساعد ساخته و به اين ترتيب به بروز منازعه و درگيري كمك مي شكل
تري از توان حكومت  بهره مندي طبيعي، منجر به جذب سهم بيشنظر هاي زيست محيطي از  در ادامه وجود تفاوت

مي شود و اين امر گسستي را بين مناطق مختلف ايجاد مي نمايد كه در نهايت به در بهبود شرايط مادي زندگي 
 (Terrif, 2004,pp330-331).شودتواند به تضعيف نظام سياسي منجر  خاطر تعمق آن مي

ها و  شفشارهاي ناشي از محيط مي تواند جنبشايان ذكر است كه ) هاي هويتي گروه(در رابطه با عامل دوم 
هاي هويتي منجر مي  ه خود به شكل گيري گروهببزرگي را ايجاد نمايد كه اين تحركات به نو تحركات جمعيتي

اكناف  هاي آن برخورد قومي است كه پيوسته در اطراف و انگيزند و نمونه نزاع بر مي كه عمدتاً يهاي گروه ؛شوند
مهمي در آمايش جمعيتي و بحث  »مناسب زيست محيطي براي ادامه زندگي شرايط«مقوله . جهان حادث مي شود

ها و مشكالتي را براي  باشد كه پيوسته به صورت مهاجرت يا كوچانيدن، درگيري هاي مربوط به آن مي سياست
منازعات بين  وزتجارب تاريخي حكايت از بر). Myers, 2009,p67( جوامع مختلف به دنبال داشته است

گذاري  ثيرأبه عبارت ديگر حوزه ت. حوالت زيست محيطي دارندگونه ت ها ريشه در اين دارد كه برخي از آن  حكومتي
رهيافت در واقع، . يابد انتقال ميشود و به سياست بين المللي نيز  در قلمرو داخلي محدود نمي اين تحوالت ضرورتاً

                                                 
1 - Homer Dixon 
2 - Deprivation 
3 - Group identity 
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يق به باز تعريف امنيت در پرتو رابطه انسان با محيط زيست مي پردازند كه به دو طر در اينجا، زيست محيطي
  .مستقيم و غير مستقيم مي تواند در مقدورات امنيتي او دخالت داشته باشد

ثر فراملي در ارتباط با چنين منابعي از انگيزه الزم ؤدهد كه واحدهاي سياسي م اي نشان مي مطالعه منازعات منطقه
هايي بر  بروز جنگ از جمله؛. كرداشاره  در اين ارتباط يهاي توان به نشانه به طور نمونه، مي. براي منازعه برخوردارند
ولي اين ساز و كارها توسل به . امكان پذير است) 1991مانند جنگ خليج فارس در سال(سر منابع تجديد ناپذير

هايي كه نگران احتمال بروز جنگ بر سر منابع تجديد ناپذيرند، ممكن  حكومت. دهد نيروي نظامي را كاهش مي
نظام مند براي هايي  ت و حفاظت از منابع تجديد پذير كمياب و ايجاد رژيماست تصميم بگيرند كه براي مديري

 .)(Arab, 2005,p45ساختن مديريت، حفاظت و توزيع اين منابع با يكديگر همكاري كنند

ايجاد نشود، طبيعي است  تجديد پذير و كمياب منابعالمللي براي توزيع و كنترل  اي و بين هاي منطقه اگر همكاري
حادث شده  بر سر منابع محدودكه  اي از منازعات منطقه. هاي دوران موجود ادامه خواهد يافت ي از جدالكه بسيار

اشاره نمود كه در اين راستا ارزيابي  آمريكااياالت متحده توسط  يالدي،م2003توان به اشغال عراق در سال مي؛ است
چنين كنترلي از طريق  .باشند مياي  لمللي و منطقها ها نيازمند كنترل بين اين گونه برخوردها و درگيري .شود مي

ممكن است اين گونه . المللي باشند اي و يا بين توانند دو جانبه، منطقه ها مي رژيم. گيرد المللي شكل مي هاي بين رژيم
تيجه زيرا منابع تجديد پذير كمياب اغلب بين چند كشور مشترك است و در ن .ها به راحتي قابل اجرا نباشد راه حل

همكاري نكنند  هاي ذينفع چند كشور براي مديريت و حفاظت از اين منابع، در صورتي كه ساير طرف تالش يك يا
  .شودتوانند با شكست روبرو  مي

 يطيست محيدر موضوعات زها  سازمان و  يمل يها نقش حكومت

ن يشتريهمچنان ب كم در آنهاو تصميمات دولتهاي حاعناصر تشكيل دهنده روابط ژئوپليتيكي به عنوان كشورها 
ط يمح ي در زمينهيها كشور جهان سازمان25تنها .م1972درسال .دنگذار يبر جا م يست جهانيط زير را بر محيثأت
 يها حكومت .س شدنديسأكشور جهان ت140ش ازيها در ب ن سازماني، ا1995اما از سال. داشتند يست در سطح مليز

ن نكته يروزافزون مردم از ا يآگاه و پاسخ داده يتوسعه اقتصاد يبرا يداخل يحاكم بر كشورها مجبورند به فشارها
ن يچ .ديب وارد نمايآس يتواند در دراز مدت به توسعه اقتصاد يست ميط زيب محيز مد نظر قرار دهند كه تخريرا ن

اد خود، در يز يها تيوسعت قلمرو و جمع ،يتوسعه اقتصاد يل فشار رو به رشد برايبه دلبه ويژه و هندوستان 
 ها در ست و جنگليط زين رابطه وزارت محيدر هم. نديآ ين كننده به حساب مييار تعيبس ينست جهايط زيمح

ست يقانون محافظت ز. م1986م نمود و دولت در ساليتوسعه را تنظ يها طرح يطيست محيز يهندوستان، بررس
 ).242-236،صص1383،يبرادن و شل( به مورد اجرا گذاشت يرا در سطح مل يطيمح

، بلكه به يحكومت يق ساختارهاياز طر نه تنها غالباً يطيست محيدر موضوعات ز يمشاركت عموماز طرفي، 
. شود ير ميامكان پذ ياسيس يندهايروز افزون از راه فرا يو به نحو) NGO( يحكومت ريغ يها له سازمانيوس

ك گروه ي ،1994در سال ،مثال يبرا .رتر استيثروتمندتر چشمگ يدر كشورها اهراًظ يمشاركت و عالقه عموم
 .كردانگ تسه شركت يرودخانه  يل شد كه فعاالنه در امر پاكسازيتشك »عتيدوستان طب«ن به نام يدر چ يحكومت ريغ
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مهم در  يانرگيدهد به باز يها امكان م اند كه به آن افتهي يالملل نيگاه بيجا ير حكومتيغ يها از سازمان يبرخ
 ي سسهؤعت و ميعت، صلح سبز، حفاظت از طبيطب يصندوق جهان .ل شونديجهان تبد يطيست محيموضوعات ز

ها ممكن است  آن يرفتار ي فلسفه. آورند يمختلف به اجرا در م يرهادر كشو ييها برنامه ين همگيزم  رهيجز
، بر يدولت يها دا از كانالدهند كه بتوانند ج يشهروندان قرار مار يرا در اخت ييها ابزارها متفاوت باشد، اما آن

اياالت كه در »ين الملليمحافظت ب«ها به نام  از گروه يكي. )281- 282صصهمان،(گذارندبر يثأت يكيتيژئوپل يامدهايپ
جنوب  –وارد موضوع شمال  ماًيدر حال توسعه از بانك ها مستق يكشورها يها يد بدهيبا خر ،قرار داردمتحده 

در مقابل  يبده«عنوان با  يا با آن كشور در حال توسعه وارد معامله يا قت نامهمواف ين سازمان طيا. شده است
و توسعه استفاده  يبازساز يالملل نيبانك ب يها از برنامه يتر در برخ عيوس ياسيدر مق ين استراتژيا. شود يم »عتيطب

 يها سازمان. )Thomas, 2006,p128(كنند يت ميدر دو جهت متضاد فعال ز ظاهراًينفع نيذ يگروه ها .شده است
ن حال يعاما در . كنند يم يباز ستيز طيورها در ارتباط با محبر رفتار كش يگذارريثأرا در ت يا ندهينقش فزا يفرامل

ن حال حكومت يبا ا. به عهده دارند يطيست محيرا در موضوعات ز ييها ز نقشيها ن ك شهروندان و سازمانيكاي
استفاده از  ينگوچگ برايم ين تصميآخر ياست، همچنان اقتدار خود را برا كه از هر دو طرف در فشار يكشور

  .منابع حفظ كرده است
 طييست محيدات زيتهد

گرايي افزايش  زماني كه مصرف .هاي استفاده از منابع دانست توان در محدوديت تي را ميين نشانه تهديد امنياول
يابد و يا اينكه نظام سرمايه داري براي نيل به سود بيشتر درصدد ارتقاء توان توليد و مصرف جامعه باشد،  مي

بشر به سرعت و از روي ذشته براي نخستين بار در تاريخ، از اين گ. شود تهديدات زيست محيطي ايجاد مي
ل حاضر، در سطح جهان تغييراتي در در حا. توجهي در حال دگرگون ساختن فيزيولوژيكي اساس كره خاكي است بي

 و ها، جو زمين، و چرخه مواد شيميايي حياتي در اقيانوس هاي ساكن در كره تنوع ژنتيك گونهتركيب شيميايي جو، 
 توان يافت اي براي آن نمي در حال وقوع است كه هم از نظر ابعاد و هم از نظر آهنگ، سابقه 1زيست سپهر

)Myers, 2009,p79.(  اين دگرگوني ها در اثر تصميمات تصميم گيران سياسي و حاكمان رخ مي دهدبرخي از .
امون و در پير را ها بازتاب خود هرگونه فعاليت اقتصادي و سياسي حكومتدر عين حال كمتر توجه مي شود كه 

كمتري  در سطح بيشتري مصرف شده و به ميزان در اين شرايط منابع موجود و گذارد محيط اطراف خود بر جاي مي
، هم چرخه كربن و هم ودرصد بر تراكم طبيعي دي اكسيد كربن در ج25بشر با افزودن تيفعال .شود بازتوليد مي

طي سه دهه گذشته در نتيجه مصرف سوخت هاي فسيلي و از  اين پديده عمدتاً .چرخه نيتروژن را بر هم زده است
حجم نيتروژن طبيعي موجود را در محيط دو برابر كرده  توليد كودهاي شيميايي،. كرده است روزها ب بين رفتن جنگل

اي به بزرگي  حفره دهند، ها كه تنها دسته كوچكي از مواد شيميايي را تشكيل مي مصرف كلروفلوور و كربن .است
در منطقه باالي قطب جنوبي ايجاد كرده است و در  »پوشش سپهر«يا  »فرساستراتو«هيال يك قاره در اليه ازن باالي

 ).Weisaker, 2008,p132(زمين، نيز صدمات كمتر، ولي رو به رشدي به اين اليه وارد ساخته است سر كرهسرا

                                                 
1 ‐ biosphere 
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گازهاي «خص تهديد فراگير جامعه جهاني را دهد كه اصلي ترين شا زيست نشان ميكنوانسيون بين المللي محيط 
خواهند بود تا بر روند زندگي و  ها در شرايطي قرار دارند كه قادر اين مجموعه. شود شامل مي »اي نهگلخا

اي پيوند  م شده نشان مي دهد كه اثر گلخانهالعات انجاطم .ثير بر جاي گذارندهاي زيستي تمامي شهروندان تأ اخصهش
ن پديد آمده و خود معلول استفاده از گازهاي كلروفلور و زبا حفره فاجعه آفريني دارد كه در اليه اغير قابل تفكيكي 

هاي  داشته باشد و سيستم اي بر زندگي گياهي و حيواني ثيرات ناشناختهأاي از اين ممكن است تجد. ن استبكر
  ).(Miller, 2007,p211ايمني بسياري از اين گونه ها را تحت فشار قرار دهد

مقوالت با كند كه صرفاً  يم يابيخاص ارز يرا موضوعات» داتيتهد«، يطيست محيكرد زيك رويتياز منظر ژئوپل
از  ينينو يش شكليدايپ معرف» يطيست محينگرش ز«توان ادعا كرد كه  يستند و لذا ميقابل فهم ن ينظام -يتيامن
ابعاد  يا ندهيعت شكل گرفته و به صورت فزايانسان در بستر طب ياقتصاد يها استيه سيباشد كه از ناح يدات ميتهد

نوعي از محيط زيست گرايي به مثابه  ،گاهدين دياز ا .دينما يد مين تهديمكره ز يسالم انسان را بر رو يمختلف زندگ
و روابط مخرب كنش بشري اصالح به دنبال طي آن طرفداران محيط زيست شود كه  ارزيابي ميو واكنش فتار بروز ر

 .)Princern, & Finger, 2008,p63(هستند از تخريب هر چه بيشتر محيط طبيعي به نفع حيات سالمجلوگيري 
 ؛ها اقدام نمود ت آنيريبه فهم و مدهر چه سريعتر د يباشود و  توسط انسان ايجاد ميكه  يخطرات عمده، بنابراين

  :عبارتند از
و انطباق با قواعد  يعيات طبيش تر معطوف به حفظ حيه، بيدر ادوار اول يانسان يزندگ يالگو: شدن يصنعت -الف

شدن،  يموسوم به صنعت يلبته تحوالت بعدا. تب در حداقل ممكن قرار داشيعت بود، لذا سطح تخريحاكم بر طب
ام صنعت درآمد و در عت در استخديطب رواج داد تا آنجا كه، يش بهره وريبا هدف افزارا عت يده تصرف در طبيا
 ,Gilpin(ها را به خود مشغول نمود و نگرش حكومت افتيت يموضوع يصنعت يها يآلودگ ،به دنبال آن جهينت

2009,p 71.(  
ت ين واقعياما ا .اشته اندد ينقش مؤثر يدانش و امكانات زندگ يدر توسعه مرزها يعلم و فناور: ها ندهيآال -ب
من ياند كه گذشتگان از آن ها ا د آوردهيز پديرا ن ينيو ع يذهندات ياز تهد يا تازه يها توان منكر شد كه گونه يرا نم
 يو روح ياست كه بهداشت جسم يوامل خطرسازع بادر حال آلوده شدن  يط زندگين اساس، محيبر ا. اند بوده

  .كند يد ميانسان معاصر را به شدت تهد
خته با يافسار گس يافتن آن منجر شده تا كشورها در رقابتيت يطرح توسعه و اولو: ند توسعه كنترل نشدهيفرا -ج

به عبارت . ميل به توسعه هستيها در راه ن يامكانات و توانمند ينه كرد تماميجه شاهد هزي؛ در نترنديگر قرار گيكدي
ات يح يبرا يا يدات جديتواند موجب تهد ين ميو ال شده يمطلق تبد يك ابزار، به هدفيگر، توسعه از حالت يد

ق ين طريف قرار داده و از اعت بكر را هديد آن است كه طبين شكل تهديساده تر. ن باشديكره زم يانسان بر رو
  ).147،ص1385،يافتخار(برد ين ميبا از ات سالم ريه حياول يها تيظرف
، منجر به يمنافع مل شيافزا يبرا يو جهان يا منطقه يها قدرت يكيتيو ژئوپل ياسيرقابت س: يمل يها استيس -د

اره ين توجه را به حفظ منافع سيشده است كه كمتر ياز روابط قدرت متعارض در گستره جهان يا ش شبكهيدايپ
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توجه است و  يب» است سبزيس«نسبت به » است قدرتيس«گر، يبه عبارت د. ان داردات انسيگاه حين به عنوان جايزم
 .)148،ص1385و افتخاري، Miller, 2007,p214(باشد يد مياره درمعرض تهديس نيا يباشد كه بقا يث مين حيازا
 يل عنوان كليذ در يشود كه و يز بوده و لذا مشاهده مين» منابعت يامن«جامع، متضمن  يتيل امنيدر تحل جنبهن يا

گر يكدينه از ين زميادات متصور را در يبازنموده و سه دسته از تهد يعيمنابع طب يرا برا يست، فصل مستقليط زيمح
  :دهد يز ميتم

. ديانم يم يا استعمار تجليسم و ياليبه منابع كه به صورت انحصار، تجاوز، امپر يدات مربوط به دسترسيتهد -اول
دهد و به صورت  يست را هدف قرار ميط زيمح يزگياستفاده از منابع كه اصل پاك ي نحوه دات مربوط بهيتهد -دوم

كه است  يعيطبنابع دات مربوط به عملكرد ميتهد -سوم. شوند يره مطرح ميه ازن، و غي، سوراخ اليدياس يباران ها
ع ن منابيا ينظام يكاربردهاتوان به  ين خصوص ميدر ا. دينما يم يتجل يعياز منابع طب ياسيبه صورت استفاده س

 .مصداق بارز آن است يگر يد صنعت نظامياشاره كرد كه تول

 طي يست محيت زيامن

مسائل زيست محيطي، به ويژه پيامدهاي بين المللي فروسايي محيط زيست در مباحث مرتبط با ، در دوران مدرن
المللي  بينبا پديده در اين دوره بشريت طرفي از ).121،ص1390،راد كاوياني(بازنگري امنيت جايگاه خاصي يافته اند

كه ميان دامنه و گستره حكومت و مقياس  به طوري. شدن و جهاني شدن مسائل زيست محيطي رو به رو است
مطابق . محيطي مقابله كند، تطابق فضاي بسيار كمي وجود دارد جغرافيايي كه الزم است حكومت با مسائل زيست

را در بحث توسعه، تعدادي از كشورها به استخراج و صدور منابع طبيعي به مثابه يك عامل گ هاي واقع برخي از نظريه
ها نقش  آن ملي عاملي مؤثر در قدرتبه عنوان  ين امربه عبارتي ا. نمايند ملي اقدام مي يابي به توسعه دست برايمهم 

بر منابع طبيعي رخ داده كه حكايت از  ها با هدف سلطه به همين ترتيب بسياري از منازعات و جنگ .آفريني مي كند
، از اهميت بسيار بااليي ان منابع طبيعي غير قابل جايگزيندر اين مي. محوريت اين موضوع در مطالعات امنيتي دارد

خواهان اين منابع  يااي كه در مركز مسائل امنيتي جوامع مختلف، اعم از دارنده اين منابع  اند؛ به گونه برخوردار بوده
سته است، فضاي حاكم بر اشاره كرد كه با ايجاد چندين بحران جدي توان »نفت«توان به  نمونه مي براي. اند داشته قرار

ر اين ب 1دنيس پيريجز .به عنوان ابزاري مؤثر در معادالت امنيتي دخالت نمايدو الملل را تغيير داده  بين  روابط
بر محور آن قرار  به نوعيزيست، دچار تحول شده و  محيطاز عامل  متأثر يكيتيژئوپلمدعاست كه الگوي روابط 

از سياسي برده كه  را به كار 2وي براي تبيين اين معنا واژه جديد اكوپليتيك يا محيط زيست سياسي. گرفته است
واژه اين  از  يسعي در باز تعريف ديگر 3»لستر برآون«در همين زمينه  .حكايت دارد شدن مسائل زيست محيطي

وي قائل به نقش . دهد كه موضوع محوري امنيت در اين تعريف را محيط زيست تشكيل مي ست؛ به طورينموده ا
البته سلطه رويكرد تازه در اين  .زيست بوده و صرفا آن را به يك بعد از ابعاد امنيتي تنزل نمي دهد ثر براي محيطؤم

منيتي منحصر به طرح مسائلي از قبيل حد محدود نشده و شاهد آن هستيم كه ورود محيط زيست به مطالعات ا

                                                 
1 - Dennis pirages 
2 - Ecopolitics 
3 - Lester Brown 
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هاي اسيدي و ديگر  ، كمبود آب آشاميدني سالم، بارانه اوزنياستراتژي ويژه استفاده از منابع طبيعي، معضل پارگي ال
 ،ف و همكارانيتر(باشد تر بين محيط زيست و امنيت مي قيقمشكالتي از اين قبيل، نشده و سعي بر ايجاد ارتباطي د

ها را در بر نگرفته و افزون  كند كه ديگر تنها حكومت در اينجا مفهوم امنيت گسترش پيدا مي ).350-343،ص1381
 ،باشد و بررسي مياين معناي وسيع اگر هم قابل بحث . ها، جانداران و جهان را نيز شامل مي شود بر آن افراد، گروه

  :كه هر يك به نوعي به طبيعت نظر دارند تواند چهار رويكرد امنيتي را از آن استنتاج كرد ولي در مجموع مي
  .زند آسيب مي سالمتي انسان يو حت ن به سطح بهره مندي و رفاه انسان،آ طبيعت و آسيب ديدن يدگرگون -الف
   .شود آن مي خسارت، منجر به فرسايش طبيعت و ها گر حكومتيو جنگ با د پرداختن به منازعه -ب
  .ثباتي و نزاع، نقش آفريني نمايند مثابه عاملي در ايجاد بيكمبودهاي زيست محيطي مي تواند به  -ج
طبيعت به نوعي در تقويت حاكميت كه موضوع اصلي امنيت مطابق رويكرد سنتي  تيموقعو  تيوضعبهبود  -د
 باشد مؤثر است و اين امر حكايت از آن دارد كه در قالب گفتمان صنعتي نيز، طبيعت داراي اهميت مي ،باشد مي

)Terrif, 2006,pp163-168.(  
هاي اول و چهارم تلقي واقع  در حالي كه رويكرد: هاي چهارگانه باال هر يك تلقي خاصي از امنيت دارند رويكرد

 يحكومت اي از امنيت به معناي رهايي حكومت از خطر را مد نظر دارند، دو رويكرد ديگر بر بازيگران غير بينانه
)NGO (بيشتر نظر دارند.  

ست يمسائل ز يكيزيف يها حول حوش سرچشمه ،گران وتو كنندهيتوان انتظار داشت كه باز يك ميتيپلاز منظر ژئو
 يخواه بنادر محل. ن كردييتع يا كاركردي ييايتوان از لحاظ جغراف يها را م ن سرچشمهيا. ت بپردازنديبه فعال يطيمح

گر كه در يد يها ت شركتيا محل فعاليمن، ير ايغ يا هسته يا محل استقرار راكتورهايباشند،  يريگيماه يها ناوگان
 يكيا نزديتوان در محل  يم يشتاز را به طور كليگران پيازب. ت دارنديفعال يياستوا يها كار قطع درختان جنگل

توان انتظار داشت كه  يم. افتياند  رفتهير پذيست تأثيط زيكه از زوال مح يا مناطقياند  كه دچار مشكل شده يمناطق
نه يمانند سوئد و نروژ در زم(شتاز حضور داشته باشند يگران پيست در خط مقدم بازيط زيم زوال محين مستقايقربان

  .ن توجه آن ها را به خود جلب نكرده باشديتر يفور يوجود يدهايمشروط بر آن كه تهد) يدياس يباران ها
در حال توسعه  يشتر كشورهايبنان كه همچ(شتاز باشند يگر پينقش باز يفايا يبرا يان فاقد منابعيهرگاه قربان

گران يشتر بازيشتاز و از آن بيگران پيف، بازيطبق تعر. فا خواهند كرديرا ا 1بانيگر پشتياحتماالً نقش باز) اند نيچن
مانند وجه ( ياقتصاد ،)ازن يه يمانند زوال ال( يكه مسئله جهان يژه هنگاميبه و. ستنديبان در نقاط خطر مستقر نيپشت

 يعنيگران را در همه جا ين بازيا ،باشد) د نهنگ هايمانند ص( يا اخالقيو ) يياستوا يها در مسئله جنگل تقاضا
 ين كاريچن يشان از آزاد مسائل دوردست هستند و مردمان ي درباره يكه قادر به صرف انرژ يياعموماً در كشوره

گونه  چيتا امروز ه. فا كنندگان خاص خود را دارنديها بسته به هر مسئله ا ن نقشيچون ا. افتيتوان  يبرخوردارند؛ م
، يمانند منافع نظام يطيست محيز يها ن، هنوز ارزشيهمچن. امده استيد نيدر ارتباط با آن ها پد يقدرت كل

 ).128،ص1386،همكارانبوزان و (است نشده ليكل جامعه تبد ي سامان دادن آگاهانه يبرا يابزار به يتيو هو ياقتصاد

                                                 
1 ‐ Support actor 
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ا بد يخوب  ياجرا ي ، نحوهيگران اقتصاديباز يبرا يطيست محيها ضمن وضع مقررات ز گر، حكومتيداز طرف 
 يها سازمان يزير ي، پيطيت محسيل ادارات ناظر بر مسائل زيها با تشك آن. كنند ين مييز تعين مقررات را نيا
 يا ف تازهيالملل و افزودن وظا نيوق بحق ي ، توسعه)ونپي( ست ملل متحديط زيمانند برنامه مح يحكومت يالملل نيب 

سازد تا  يامكان آن را فراهم م يموجود مانند فائو و بانك جهان يحكومت يالملل نيب يها ف سازمانيبه فهرست وظا
نقش ها  يدر برخ يحكومت يها ها و سازمان حكومت يول. نه گرددينهاد يتا حدود يطيست محيز يتيمالحظات امن

، آن ها در قالب ينظام ين گذشته، در ارتباط با عملكردهاياز ا. كنديز شرين يان اقتصادگريباز يها تيو مسئول
؛ دور يكروبيو م ييايمي، شيا هسته يد جنگ افزارهاي؛ تولي؛ مانور نظاميا هسته يها شيچون آزما ييها تيفعال
ست به شمار يط زيمح ياصل دارانبهره بر ءاز رده خارج شده و مانند آن جز يها يمازاد و كشت يها ختن سالحير
  .روند يم

  يريجه گينتبحث و 
 ي در بردارنده وباشد  ي نويني از سياست و محيط زيست ميتلق يدارا كيتيدگاه ژئوپلياز د يطيست محيز مسائل

آنچه از در واقع،  .شود بسيار متفاوت تر از هميشه بيان مي »مسائل انسان معاصر«اي است كه در تميز  معيارهاي تازه
ناشي از كمبود منابع طبيعي است  و مديران را به خود جلب كرده، اثر ها نيسيتيژئوپلمردان،  هاي قبل توجه دولت سال

 .ها را در سطوح ملي و فراملي به مخاطره انداخته است كه با برافروختن آتش منازعه و درگيري، امنيت حكومت
عي فراگير و در سطح هاي آتي به موضو ه ولي در سالهاي پيشين به ندرت حادث شد هرچند اين منازعات در دهه

كند، فرايند تبديل شدن منابع  ثر عمل ميؤفرايندي كه در اين باره به صورت م .شود يماي و جهاني تبديل  منطقه
را  يريمنازعه و درگاي جر بروز  زايش بي رويه مصرف است؛ كه نتيجهتجديد پذير به منابع تجديد ناپذير، بر اثر اف

ها ريشه  تجارب تاريخي حكايت از بروز منازعات بين حكومتي دارد كه برخي از آن .ي تواند در پي داشته باشدنم
در قلمرو داخلي محدود  ثيرگذاري اين تحوالت ضرورتاًأيعني حوزه ت .دارند يطيمح گونه تحوالت زيست در اين
  .شود يز منتقل مينشود و به سياست بين المللي  نمي

هاي دوران  ابعي ايجاد نشود، بسياري از جدالالمللي براي توزيع و كنترل چنين من اي و بين هاي منطقه اگر همكاري
تيكي محسوب شده و يژئوپل كشورهاي حاكم در حال حاضر از عناصر تشكيل دهنده روابط .فعلي ادامه خواهد يافت

 25، 1972در اين رابطه در سال. گذارد مي يثير را بر محيط زيست جهاني بر جاأها همچنان بيشترين ت تصميمات آن
 كشور140ها در بيش از ، اين سازمان1995تند كه از سالهاي زيست محيطي در سطح ملي داش سازمان كشور جهان
 يتوسعه اقتصاد يبرا يداخل يمجبور شوند به فشارها حاكم يها د كه حكومتيدا كرد و باعث گرديش پيجهان افزا

كه تخريب محيط زيست مي تواند در ز مد نظر قرار دهند يند را نين فرايون مردم را از اروزافز يپاسخ داده، آگاه
  .دراز مدت به توسعه اقتصادي آسيب جدي وارد نمايد

زماني كه مصرف . هاي استفاده از منابع دانست توان در محدوديت ك سو، نخستين عالمت تهديد امنيتي را ميياز 
كه نظام سرمايه داري براي رسيدن به نفع بيشتر درصدد ارتقاء توان توليد و مصرفي يابد و يا اين گرايي افزايش مي

زيست نيز اصلي ترين عامل تهديد  المللي محيط نيبكنوانسيون  .شود جامعه باشد، تهديدات زيست محيطي ايجاد مي
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اي پيوند  ست كه اثر گلخانهده بيانگر اين اداند و مطالعات انجام ش عه جهاني را گازهاي گلخانه اي ميفراگير جام
از  .از گازهاي كلروفلورين است استفادهتفكيكي يا حفره فاجعه آفريني دارد كه در اليه ازن پديد آمده و خود معلول 

هاي  توان به آلودگي خود جلب كرده مي را به ها نيستييه ژئوپلجتهديدات زيست محيطي كه تو از جمله سو، ديگر
كه  اشاره كردتوسعه كنترل نشده و فراگير  و هاي غلط ملي در استفاده ناصحيح از منابع تسياس ها، صنعتي، آالينده
 از آنجايي كه سابقاً .وليه حيات سالم را از بين مي بردهاي ا ف قرار داده و از اين طريق ظرفيتطبيعت را هد

بيني كرد كه در  پيشتوان  مي ،ندگان منابع زيست محيطي بودندكشورهاي صنعتي پيشرفته غربي بزرگترين مصرف كن
ثري را در ؤاز جمله افزايش رشد و سطح استفاده از مواد، نقش م به داليليهاي در حال توسعه نيز  آينده حكومت

س اين بر اسا .اين عملكرد كه بازتابي از كمبود روزافزون منابع خواهد بود. ها ايفا خواهند نمود ر بر اكوسيستمثيأت
منابعي كه به  خواهد داد؛هاي ژئوپلتيكي را بر سر منابع زيست محيطي افزايش  رگيريالگوي در حال ظهور، د

بنابراين رقابت بر سر منابع محدود،  .كمياب هستند باشند و ذاتاً شونده و غير قابل تجديد مطرح مي صورت تجديد
  .تواند به حساب آيد تصادي كشور ميآزموني براي رشد و توسعه اق

اي رسيده است كه داراي ماهيتي جهاني  ذاري انسان بر شكل و عملكرد فيزيكي زمين به درجهاز طرفي هم، اثرگ
ها و  رفت كه حكومت در اين بين هر چند انتظار مي. اند اين تأثيرات با سرعتي سرسام آور حاصل شده .شده است

محتويات با ارزش محيط  وانندبتها بيش از پيش از نظر منطقي و به طور آگاهانه به قدرتي تبديل شوند كه  دولت
رسد كه  اما در عوض به نظر مي. زيست را حفظ كرده و پرورش دهند و در عين حال موجب بهبود آن گردند

همچنين، . كنند اند كه به طور آشفته عمل مي ها و حكومت ها به طور روز افزون به عاملي مقتدر تبديل گشته دولت
 بنابراين. اتي كه به وسيله بشر در كره زمين ايجاد شده، صورت گرفته استدر عصر حاضر ارزيابي اندكي از تغيير

در همين راستا، هر يك از . گردد ژئوپليتيك زيست محيطي مطرح مي اين ارزيابي به صورت ابعادي نو در عرصه 
وري و يا ها در عصر كنوني، موجب تهديدات ف ها و سازمان تغييرات زيست محيطي ناشي از فعاليت كشورها، دولت

در مجموع، حساسيت بيشتر به مسائل ژئوپليتيك زيست محيطي . درازمدت براي يكپارچگي زيست محيطي شده اند
از طرف ديگر، . موجب افزايش آگاهي مردم از آسيب پذير بودن زندگي و احساس عدم امنيت ناشي از آن شده است

اي و جهاني از جمله  بع تجديدناپذير و منازعات منطقهتهديدات ناشي از توليد فزاينده، توسعه سريع و همچنين منا
  . روند تهديدات اصلي در اين زمينه به شمار مي
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