چالشهای مشترک هيدروپوليتيک ايران با عراق و افغانستان،
از سال  1002تا  1020مطالعه موردی اروند و هيرمند
*

دكتر حمید پیشگاه هادیان

**

سید علیرضا حجازی

چکیده

اين مقاله به تشريح و تحلیل سییایلآ آ برا له لان بلین الالللن ايلرا بلا
افغانستا  :یرمند /لاند و ايرا و علرا  :ارونلد رو //طلا البلرآ /ر /ور
زمانن  1122تا  1121من پر/از ./طک گیرن پرویه امنیآ بین الاللن ،تلاب
متغیر ان مستق بیشاارن ایآ که يکن از نها من تواند منب ایتراتژيک چو
آ باطد/ .ر واق آ من تواند منب بنیا/ين بلران لللح ،امنیلآ ،اکلارن و
منازعه /ر روابا و ییایآ خارجن /ولتها بشلاار يلد .ايلات متحلد پلز از
اسايگن بلا مکیيلک و کانلا/ا/ ،ر علرا و افغانسلتا اطلغاب طلد بلا ايلرا
اکنو

اسايگن /ار ./محدو/يآ آ /ر يک منطقه ،به ايجا /چرخله ان از

انواع نا امنن ا منجر میشلو ./تهديلدا فراگیلرن چلو  :گلر /و ببلار ،ملوا/
مخدر ،بیاارن ايدز ،تروريسم ،لو/گن ،فقر فراگیر و مبضال محلیا زيسلتن،
* ایتا/يار /انشکد علوم ییاین /انشگا زا /ایالمن واحد تهرا مرکین ،گرو علوم ییاین ،تهرا  ،ايرا
** /انش موخته کارطناین ارطد رطته روابا بین الال
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براحتن از مرز ان ملن عبور و عواقب طوم

به تاام /نیا یلرر ملن ناايلد/ .ر

مقاب طیرن از نا امنن ان فو الذکر ،فرا روايآ امنیآ انسانن ،مبرف طیرن از
انواع امنیآ چو امنیآ اقتصا/ن ،ییاین ،اجتالاعن ،یلالمآ ،فلر/ن ،زيسلآ
محیطن ایآ .امنیآ انسانن ارتباطن با تسلیحا ندار ./امنیآ انسانن ،عالو بلر
توجه به ما/يا مور /نیاز بران مبیشآ ،به زندگن و طا انسانن مرتبا ایآ و
مشارکآ مبنا /ار /ر زندگن اجتااعن را امکلا پلذير ملن ناايلد .ارتقلا امنیلآ
انسانن /ر حوز برا ه ان بین الاللن /ر ايلرا نله تنهلا بلران مللآ طلري
ايرا  ،بلکه بران اسايگا ايرا نیی امنیآ و ثبا به ارمغا خوا د ور./

واژگان كلیدی :هیدروپلیتیک ،امنیت انسانی ،امنیت زیست محیطی ،دیپلماسی
علم و فناوری ،سازه انگاری
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مقدمه
وابستگن بشر به آ ،اين منب حیاتن را /ر حوز نیاز ان بشلرن قلرار /ا /ایلآ
تا جاين که کابو /آ يک مبض بین الاللن و جهانن طناخته طد ایآ.ملاوس بو/
کابو /آ بیشتر /ر مناطقن از جهلا /يلد میشلو /کله /ر نجلا آ منبل حیلاتن و
ایتراتژيک بشاار رفته و /ر ر/ي
بديهن ایآ که امنیآ منلاب

یاير مناب ایتراتژيک چو نرلآ قلرار ملن گیلر./

آ يکلن از عناللر کلیلدن /ر ایلتراتژن امنیلآ مللن و

ییایآ خارجن ابلب کشور ا به طاار من رو ./بحرا آ پديد ان فرا ملن ایآ و
جنبه منطقه ان و حتن فرا منطقه ان پیدا من کند(پیشگا ا/يلا  ،2831 ،ص/ .)21 .ر
میا رو /مرز ان ايرا  ،اروند رو //طا البرآ ،بخاطر ما یآ بالقو چالش بلر انگیلی
میا /و کشور طرفین اين رو /مرز ،طن یالهان متاا/ن و یرمند ،بخاطر نقلش عالد
/ر امنیآ زيسآ محیطن  ،iامنیآ مر/م مرز نشین حوضه بريی یرمند /لانلد ،ببنلوا
موضوع اين پژو ش انتخاآ طد ایآ.ايجا/ /رک مشترک میا کارگیارا کشور ان
اسايه عرا و افغانستا با ايرا و ارايله نجلارن مشلترک /ر رفتلار لان ییایلآ
خارجن با محوريآ مر/م و محلیا زيسلآ ،ر یلافتن یلاز انگارانله و لدف الللن
پژو ش ایآ".ايجا /نسبآ میا امنیآ انسلانن و ییایلآ خلارجن ،از ايلن مرلرو
ایاین بر من خیی /که نا امنن انسانن/ ،ر یطح جها نتیجله بلدبختن نهلا و ناطلن از
عوام طبیبن خارج از ارا /انسا نیسآ ،بلکه محصوب یاختار اين ایآ کله عالدتا
زا /عاملیآ و فاعلیآ انسانن ایآ" (بحرانن ،2833 ،ص.)81 .
نو/ /رلد مر/م /نیا /ر کشور اين زندگن من کنند که /اران مناب آ مشلترک بلا
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کشور ان /يگر ستند .اين وابستگن متقاب ماکن ایآ باعث اکارن و للح و يلا
مناقشه و تنش ییاین بین کشور ا طو ./بیشلتر منلاب مشلترک آ بلا مسلالاآ و از
طريق مهندین و /يپلااین فرا مرزن ا/ار من طلو ./کلوين واتکینلی /ر گلیارس تویلبه
انسانن یازما مل  1112چنین بیا من /ار" :/ا/ار بهان مشلترک ملن توانلد علاملن
بران للح يا مناقشه باطد ،لذا اين لحنه ییاین ایآ که تصلایم خوا لد گرفلآ کلدام
مسیر برگیيد طلو/."/ر ايلن گلیارس بله /و لدف بلیرر /ر ا/ار مطللوآ منلاب آ
فرامرزن اطار طد ایآ :يکن جايگیين کر /اقدام يک جانبه با اکارن چند جانبله و
/يگرن اولويآ /ا /به مساي تویبه انسانن و نه قدر
2832آ ،ص .) 21 .عوام فقدا

نااين و بازيهان ییایلن(ببرا ،

اکارن فرا مرزن و منطقه ان ايرا بلا کشلور لان

اسايه و /يگرن عدم وجو /نها /ائن به منظور ح اختالفا

و اا نگ کلر /منلاب

مشترک بن میا /ولآ ان منطقه از جاله چالش ان پیش رون مشترک مرزن ایلآ.
"امنیتن کر " /ییایآ ان مرزن /-ر مرهوم ینتن امنیآ ملن -تویا یله کشلور لم
مرز ،نیی مبظله ان ایآ که عام بن توجه ان به محیا زيسآ و نپلر/اختن بله امنیلآ
انسانهان یاکن نقاط مشترک رو /مرز ان یرمند و اروند ایآ.
اين مقاله به طرح ذي یازماند ن طد ایآ/.ر بخش نخسآ مبلانن نظلرن مبتنلن
بر رويکر /یاز انگارن مبتنن بر نجار ان بین الاللن ارائه خوا د طلد .بله پشلتوانه
اين ا/بیا

نظرن محقق ایتنتاجا

خو /را به اجااب بیا خوا د کلر/ ./ر بخلش /وم،

مطالبه مور/ن اروند رو //طا البرآ و یرمنلد /لانلد ارايله ملن طلو/ ./ر مطالبله
مور/ن به تاريخچه ،وضبیآ جارن و موار /خلاص ملور /پلژو ش پر/اختله ایلآ و
فرجام نتايج و پیشنها/ا

خوا د بو./

 -2مبانی نظری
نظريه ان ارايه طد /ر اين بخش بر ایاس نگرس یاز انگارانه به مبظله امنیآ و
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با دف ارايه نجار ان منایب بران مديريآ ییایآ بلین الالل /ر حوضله برا له
ان بین الاللن /ر مجاور

مرز یرزمینن ايرا و کشور ان عرا و افغانستا  ،تنظیم

طد ایآ.
قان محاو /یري القلم از اتکینسو نق من کنند که" :ر یافلآ یلاز انگلارن ،از
جاله ر یافآ ان جديد /ر روابا بین الال ایآ .بر ایاس اين ر یافآ ،روابا بلین
الال از حقايق اجتااعن مور /توافلق انسلانها تشلکی طلد ایلآ ،انسلانها جوامل را
برمبنان کر/ار خو /من یازند و يکديگر را /رقالب اا کر/ار مور /طنایاين قرار ملن
 /ند .اين ر یافآ بر تبام میا ییایآ بین الال و ییایآ /اخلن اعتقلا/ /ار /و بلر
اين باور ایآ که تبام بین الاللن بر نجار ا و قواعد خالن مبتنن ایآ که ويلآ
و مناف /ولآ ا را طک من  /ند .اين ر یافآ الوب اولیله خلو /را از یلاخآ يلابن
اخذ کر /و با وام گرفتن بحث یاختار – عام / ،رلد /نظريه پر/ازن و تبیلین پديلد
ان ییاین و اجتااعن ایآ/ .ر نظريه یاخآ يابن لم عامل انسلانن و لم محلیا
تاريخن ،جغرافیاين ،اجتااعن و فر نگن زمینه یاز موقبیآ ا ين من طوند کله /ر
محیا ،اقدام و عا لور
لور

من گیر/ ./ر اين نظريه ،ارا /گراين و یلاختار گرايلن بله

جداگانه /ر طک  /ن فرايند اجتالاعن نرلن ملن طلوند و ترکیبلن از ايلن /و

پذيرفته من طو ./بر ایاس اين نگلرس ،جامبله مبنلاين /و گانله /ار :/يکلن /ر مقلام
کارگیار و /يگرن /ر مقام یاختار نها/ن حالل از کلار جابلن افلرا ./یلاختار نظلام
نها/ينه طد قواعد ،نقش ا و روابا جامبه به کاک انديشه و عا انسا به کلنش لا
جهآ یاختارن من  /د(یري القللم و اکلارا  ،2831 ،ص )2.اعالاب /يپلاایلن،
باور ان بین الاللن پذيرفته طد راج به قابلیآ و ظرفیآ /ولآ را وضل و از ايلن
را

را بازتولید من کند .نجار ا ،بازيگرا و کنش مبنا /ار را از طريق قرار/ا /نها

/ر قالب نقش ان اجتااعن (بران مثاب/ ،ولآ مدر  ،یازما و تشلکیال

نظلامن) و

محیا ان اجتااعن (بران ناونه ،نظام جهانن مدر يا حرفه نظامن فراملن) را تکوين
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و قوام من بخشند .عالو بر اين ،نجار لا از طريلق تبريل

و تبیلین نچله منایلب،

مقتضن (با توجه به قواعد اجتااعن) و موثر ایآ (با عنايآ به قوانین علم) کنش لا را
تنظیم من کنند" (طیها  ،2833 ،ص.)118 .
مطالبا

امنیتلن یلاز انگلارا بلر /و فرضلیه عالد بنلا طلد ایلآ :اوب ،نکله

یاختار ان ایاین ییایآ بین الال یاخته و پر/اخته یاختار ان اجتااعن ایلآ و
/وم نکه تغییر ترکر /ر خصوص روابا بین الال من تواند منجلر بله تغییلر وضلبیآ
امنیآ بین الال و بهبو/

بدا مبنا ایآ که چنانچه ترکر ملا تغییلر

گر .//اين فر

ناايد ،وضبیآ امنیتن نیی تغییر خوا د کر(/عبداله خلانن ،2838 ،ص .)231 .توانلائن
بشر /ر /رک مسئله ان تویا ذ ن خالقش و خلق را کارن بران حل

الوار

به بقا ون کاک کر /ایآ .حاب یئواب اين ایآ که يا مکانییم /رک کلر /وضلبیآ
ا به عنوا اولین قدم ،بسا/گن لور

من گیر/؟ "تغییر آ و وان کلر زملین"-،

عام چالش زان جديد  -تشديد گرما /ر یالهان  2993و  1111و /رک نلا کلافن از
تاثیرا

گرمايش زمین ،باعلث طلد ايلن مسلئله از اولويلآ تزم نلی /ر بلرا جهلا

برخور/ار نباطد (ببرا  ،2832 ،ال  ،ص.)29 .
یاز انگارا با طرح مسئله ايد ا و به /نباب
ریند که رفتار /ولآ تاب
و نه نچه قدر

انجام

نجار ا و ويآ به اين نتیجه من

نچه که فکر من کند و منایب تشخیص من  /د ،من باطلد.
را /ارند .اين نگرس نها را به یون تبیین وضبیآ امنیتلن و

تشخیص کنش امنیتن و طايد يافتن را ح

اين بران بهبو /وضبیآ امنیتلن ر نالو

من یاز ./به این جهآ نها به مطالبه تاثیر نجار ا بر امنیآ کشور ا تارکی /ارند و
/ر اين میا به بررین رابطه علن میا

نجار ا و واکنش /وللآ لا نیلی ملن پر/ازنلد.

الییابآ کاير /ر تحقیق خو /نشا /ا /ایآ که چطور عقايد فرانسويا /ر بار نلاتوانن
یربازا وظیره بران انجام عالیا

تهاجان ،ارتش فرانسه را وا/ار کر /تا ببد از تاديلد

یرباز گیرن تویا ییایتادارا

باعث گر/يد تا ايلن کشلور از /کتلرين تهلاجان بله
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/کترين تدافبن رون ور(/عبداله خانن ،2838 ،ص .)291.یاز انگارا قا/رند نشلا
 /ند چگونه چیین که قاب مشا د نیسآ(فر نگ) به چیین طک من  /د کله قابل
مشا د ایآ(رفتار) (طیها  ،2833 ،ص.)188 .
نجار ان بین الاللن را من تلوا /ر حقلو بلین الالل  -بله ويلژ علرف ،پیاانهلا و
تصایاا نها /لا و تشلکیال حقلوقن بلین الالللن -مشلا د کر(/طلیها  ،2833 ،ص.
.)182
از نجاله نجار اين که روابا بین الاللن را /ر زمینله برا له لان بلین الالللن
تنظیم من ناايد ،کنوانسیو

ان یازما مل و نها /ان حقوقن بین الالللن /ر اواخلر

قر بیستم ،و طروع قر جارن ایآ .وجو /مناب
مناب /ر زيسآ بوم کشور ا ،و نقش حیاتن

آ /ر مرز ا و ما یآ اطتراکن اين
بر تداوم حیا

نلوع بشلر و زيسلآ

بوم زمین ،بر ا ایآ مديريآ اکارانه میا واحد ان ییاین نیازمند بله ايلن منبل را
افیو /ایآ .آ مهم ترين منببلن ایلآ کله نلوع بشلر تقسلیم ملن ناايلد .آ منبل
محدو/ن ایآ که جايگیينن ندار ./نی/يک  811رو/خانله/ 211 ،رياچله ،و تبلدا/ن
یرر آ زير زمینن میا /و يا چنلد کشلور قسلاآ طلد انلد/ .ر حلدو/ 11 /رللد
جابیآ جها /ر بیش از  211کشور زندگن طا بله

منلاب

بلن مشلترک وابسلته

ایآ .نوز برا ه ان مشترک بدو مبا د جهانن که ایترا /ان مشلترک از آ را
قانوناند بکند و تحآ حراظآ قرار بد د ،باقن ماند ایآ.
 .2-2حقوق بین الملل آبراهه های بین المللی
علاان حقوقن مبتقدند که يکن از عل وقوع ییر تطور و تکام رژيم حقوقن ناظر
بر رو /ان بین الاللن بخاطر منازعا
عالو بر مبا دا

و کنوانسیو

آ /ر بین کشلور لان یلاحلن بلو /ایلآ.

ان بین الاللن و تالس نها /ان بین الاللن /ولتلن و

بیر /ولتن من توا از انبقا 8211 /مبا د /و جانبه و چند جانبه از قلر  311ببلد از
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میال /تا یاب  2931نام بر ./مرا /ابلب اين نلوع مبا لدا
ناوبرن /رياين ،ما یگیرن ،کنترب مشاع مناب

بن ،تویبه انرژن بن و مهم تلر از اله

ایترا /مشترک از آ بو /ایآ .اولین و مهم ترين مطالبا
افق ان قانونن مناب

/ر خصلوص کشلتیرانن و
بین الاللن /ر خصلوص

بن مشترک بلین الالللن بلويژ رو /لان بلین الالللن از یلون

پروفسور اچ .ان .ایایآ از /انشگا لند /ر کتلاآ "کلاربر /اقتصلا/ن رو /لان بلین
الاللن" /ر یاب  2982ایآ .ون /ر اين کتاآ علالو بلر مبا لدا
/کترين ان رئالیستن جهآ کا ش منازعا

بلین الالللن بله

بن /ر حوضه رو /ان بین الاللن اطلار

کر /ایآ (پیشگا ا/يا  ،2831 ،لص.)211-211 .
تحوب جديد حقو عام رو /خانه ان بین الاللن ،انبقا /عهدنامه راج بله حقلو
مربوط به ایترا /ان بیر کشتیرانن از برا ه ان بین الالللن ،ملور  12مله 2991
ایآ -مجا پیش نويز قطبنامه را با  218ران مثبآ 8 ،ران مخال (بروندن ،چلین
و ترکیه) و  11ران ماتن  ،تصويب ناو -/که نتیجله اقلداما

 88یلاله کاسلیو

حقو بین الال ایآ .اين عهد نامه نوز تزم اتجرا نگر/يد ایآ (ضیائن بیگلدلن،
،2831لص.)811-831 .
کنوانسیو ببنوا مبا د ان یاختارن ایآ که با دف ایترا ، /تویبه ،نگهلدارن،
مديريآ و حراظآ از برا ه ان بلین الالللن و ارتقلا بهینله ایلترا /پايلدار

بلران

نسلهان حاب و يند ایآ .ببنوا يک کنوانسیو یاختارن ،به جوانب رويه ان الللن
و بخشن از حقايق عالن من پر/از /و مابقن جیئیا

را بران کشور لان یلاحلن ملن

گذار ./تا /ر موافقآ نامه ائن که منبقد من کنند و به لور

مور/ن /ر نظلر گیرنلد.

چنین موافقآ نامه اين ماکن ایلآ بخشلهاين از کنوانسلیو را پذيرفتله يلا اللالح
ناايند .کنوانسیو به رآ بخش تقسیم من طو /و طام  81ما /ایآ .ببلالو طلام
ضایاه ان /ر بار میانجیگرن طام  21ما /ایآ .حوز لان الللن کله کنوانسلیو
اطار من ناايد ،تبري

عبار

برا  ،موافقلآ نامله لان برا لن ،ایلترا /عا/تنله و
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منطقن و تبهداتن که منجر به ییب نشوند ،اعال اقداما
نگهدارن و مديريآ ،و ح و فص منازعا
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برنامه ريین طد  ،حراظلآ،

ایآ.

ما /يک (بند  )1با اطلار طلکار بلر ایلترا /از برا له لان بلین الالللن بلران
کشتیرانن تاکید من کند که ایترا /ان کشتیرانن /ر حوز اين کنوانسیو نیسآ ،بجلی
ایترا /اين که بر کشتیرانن اثر گذار /و يا اثر من پذير ./اگرچه تزم به ذکر ایآ کله
ما 21 /کنوانسیو من گويد کله /ر بیلاآ موافقتنامله يلا عرفلن /ر مخالرلآ بلا ايلن
کنوانسیو  ،یچ ایترا /ان از برا ه ان بین الاللن بر یاير یاير ایترا /لا اولويلآ
ایاین ندار ./لذا از اين ما /بر/اطآ من طو /تا نشا بد د که ایترا /ان کشلتیرانن،
که طن قر نوز /و اواي قر بیسآ وضبیآ برترن (بلر یلاير مصلارف) /اطلتند ،از
اين پز بر ایترا /ان بیر کشتیرانن برترن ندار./
اين ما /فراتر م رفته و من خوا د که /ر لور

تضا /بین ایترا /ان از برا له

ان بین الاللن ،توجه به نیاز ان ایاین بشرن بايستن مد نظر باطد .بیانیه مرا اه ان
لا/ر طد تویا گرو کارن بررین پیش نلويز ايلن کنوانسلیو  ،کله بله نیلاز لان
ایاین بشرن اطار من کند من گويد " :توجه ويژ ان بر عرضه کافن آ به زنلدگن
پايدار انسا  ،طام

آ طامیدنن و آ مور /نیاز بران تولید بذا جهلآ جللوگیرن از

قحطن ،بايد لور

گیر ،"/ما 21 /اچنین به ارا یاير بخشهان مشابه کنوانسلیو

/ر یاير ابیار ان قانونن بین الالللن تویلا تبلدا/ن از نويسلندگا بلران حاايلآ از
مرهوم حقو بشر بر آ مور /ایترا /ایآ.
کنوانسیو عبار
بخشهاين از

" برا له بلین الالللن" ،را بلران مبنلن کلر" /يلک بلرا کله

/ر کشور ان مختل

قرا گرفته ایآ " و برا را ببنوا طام

لر /و

"نظامن از بهان یطحن و زير یطحن که بخاطر ارتباط فییيکن طا به جامبیتن واحد
طک من گیر /و طبیبتا /ر مسیر مشترکن جريلا ملن يابلد ،".تبريل
تبري

طام

ملن کنلد ،ايلن

بهان زير زمینن که /ر ارتباط با بهان یطحن ستند ،من طو ./و طلام
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یرر ان زيرزمینن فرامرزن که نه بن را به بهان یطحن من ريیند و نه بلن را ملن
گیرند ،نان طو ./تصور کنید که بخاطر اين خالء ،کایته حقو بین الالل قطبنامله ان
مجیا انتشار /ا /و پیشنها /کر /که یاير انواع بهان زير زمینلن بلا ايلن قلوانین /ر ايلن
کنوانسیو ا/ار من طوند.
ما 8 /ترا م نامه ان برا ن که با ما 8 /کنوانسیو /ر ارتباط ستند .ايلن ملا/
بیانگر اين ایآ که کنوانسیو نبايد بر حقو و تبهدا
مبا دا

کشلور برا لن کله بلر مبنلان

طک گرفته ایآ اثر گذار ./اگر چه ،اين ما /از طرف ا ،من خوا د کله /ر

نظر /اطته باطند /ر للور

للیوم

ترلا م نامله لا را بلا مرلا /ایایلن کنوانسلیو

اا نگ یازند .ببالو ما ،8 /اطار به برخن ،نه تاام ،کشور ان برا ن که عضلون
از يک مبا د برا ن ستند ،اطار من کند و تاکیلد ملن کنلد کله لیچ بنلدن از ايلن
کنوانسیو بر حقو و تبهدا

ناظر بر کشور ان برا ن که عضلون از

مبا لدا

نیستند ،اثرن ندار./
کنوانسیو بر الوب ایترا /عا/تنه و منطقن که /ر قالب ما ،2 /عوام و طلرايا نهرتله
ایآ اطار من کند و بايستن بران مشخص کر /چنین ایترا /ان /ر نظر گرفته طو./
ما( 2 /بند  )2کنوانسیو بیا ملن /ار /کله ایلترا /از برا له لان بلین الالللن
بصور

عا/تنه و منطقن /ر قالب طرايا و عوام ذي لور

من گیلر )a( ./عوامل

جغرافیاين ،آ نگارن ،آ طناین ،اقلیم ،اکولوژن و یاير عوام ويژگن طبیبلن ()b
نیاز ان اجتااعن و اقتصا/ن کشور ان برا ن /ر نظلر گرفتله طلو )(c /جابیلآ
وابسته به برا /ر کشور برا ن ) (dثار ایترا /يا ایترا /ان از برا /ر يک کشلور
برا ن بر یاير کشور ان برا ن ) (eظرفیآ ان بالقو و بالرب ایلترا /از برا له
ا ) (fنگهدارن ،حراظآ ،تویبه و اقتصا /مناب
بخشن بر اين مهم و )/(gر /یترس بو /را ح

بنس برا ه ا و یينه را لان اثلر
ان ثانون ،ارزس قاب مقايسه /ر

يک برنامه ويژ يا ایترا /فبلن/ .ر اين رابطه کنوانسیو /نباب رو اا اللن ایآ که
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لسینکن پذيرفته طلد .کله ا ایلترا /عا/تنله و منطقلن را

ببنوا ال را ناان قانو آ بین الاللن بنیا نهلا ./و طلرايا و عوامل ويلژ بلران
طکار یاختن اين ایترا /عا/تنه را مد نظر /اطآ.
ما( 1 /بند  )1من خوا د به الوب ایترا /منطقن و عا/تنه ،لرفنظر از وقتن کله
ییب جدن ،به کشور برا ن /يگرن تحای طد ،بپر/از ./پاراگراف اچنلین نشلانگر
اين ایآ که عام
مور /تسا

ییب بايستن /ر طرايطن که امکا خسار

/ر نظر گرفته من طو،/

قرار گیر ./مرتباطاً با خواند /قیق ما 1 /و  2و  1کنوانسیو بايسلتن بله

اين نتیجه دايآ ناايد که ال "تبهد یلیب نریلاند " ،ا ایلآ کاتلرن نسلبآ بله
الوب"ایترا /عا/تنه و منطقن" /ار ./بنابراين من توا نتیجه گرفآ کله ماننلد قلوانین
لسینکن ،الوب"ایترا /منطقن و عا/تنه" الوب را ناا و بنیا/ن کنوانسیو

برا ان

یازما مل ایآ.
یاير تبهدا

ایاین کنوانسیو  ،طام تبهد بران اکارن /ر میلا یلاير طلرايا،

تاییز یاز و کار ان مشترک يا کاسیو

لا ،تبلا/ب متلداوب /ا /و اطالعلا  ،و /ر

بالب گا کر /یاير کشور ان برا ن از را کار ان برنامله ريلین طلد نلاظر بلر
بخش  8کنوانسیو ایآ .اين بخش طوي ترين قساآ کنوانسلیو ایلآ .و طلام 9
ما /که بر جوانبن مرتبا با گا کر /یاير کشور ان برا ن /ر ملور /را کلار لان
برنامه ريین طد که مسبب ثار نامطلوآ مهم بشوند ایآ.
ان زمانن بران پایخ تبهدا
پایخ ،مشاور ا ومذاکرا

جوانلب طلام محلدو

بران کشور گا طد /ر /ور زمانن خاص ،پایخ ،علدم
/ر ارتباط با را کار ان برنامه ريلین طلد  ،رويله لا /ر

بیاآ اعالمیه گا کنند  ،و ا/ار فورن را کار ان برنامه ريین طد ایآ.
حراظآ زيسآ محیطن از برا ه ان بین الاللن تحآ پوطش بخلش  ،1ملوا11 /
تا  ،12با عنوا "حراظآ ،نگهدارن و مديريآ" برا ه لان بلین الالللن ایلآ .ايلن
بخش تبدا/ن از تبهدا

کشور ان برا ن ،طام حراظآ و نگهدارن اکوییستم لا،
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پر یی ،کا ش و کنترب لو/گن و ارايله گونله لان خطرنلاک يلا جديلد و حراظلآ و
نگهدارن از محیا /رياين ایآ .بیانه ترا ان لا/ر گرو کارن بیلانگر بنلد اين ایلآ
که ایتاندار/ /قیقن بران کشور ان برا ن مبرفن من کند.
ما 88 /و ضایاه کنوانسیو /ر ارتباط با یلازو کلار و رويله لان حل و فصل
منازعا

ایآ .اين ما/ /ر بر /ارند تبدان از روطهان ح وفصل منازعلا  ،طلام

مذاکرا  ،جستجون مساعن مشترک جایله ،يا میانجیگرن و یازس تویا طرف یوم،
يا ایترا /از مویسا

مشترک برا لن يلا احالله کلر /نلیاع بله /ا/گلا بلین الالللن

/ا/گسترن ایآ .اگر چه ما 88 /بیانگر جیئیا

رويه ان بران حقیقآ يابن ایآ که

تنها طام طرف اين ایآ که گیارس کاسیو حقیقآ ياآ را با حسن نیلآ برریلن
ناايند .کنوانسیو به کشور ان عضو گیينه احاله نیاع طا بران میانجیگرن را مطلابق
بند ان کنوانسیو و قوانین موجو/ /ر ضایاه به /ا/گا بلین الالللن /ا/گسلترن ملن
 /د .تزم به ذکر /وبار ایآ که اين ال نیی الیام ور نیسلآ و بسلا/گن يلک گیينله
ایآ(.) pp. 1-15، 2007،Salman

وضعیت فعلی
تبدا /کشور اين که تا کنو اوب ژوئن  1121کنوانسیو را پذيرفته اند  29کشور و تلا
 81کشور مور /نیاز  22کشور باقن ایآ .) ) http: //internationalwaterlaw.org
واضح ایآ که تاريخ خاتاه ان بران اجرايلن طلد کنوانسلیو تبیلین نشلد ایلآ.
کنوانسیو پز از  81الحا يا پذيرس ،لرفنظر از اينکه چقدر طوب بکشلد ،تویلا اعضلا
اجراين خوا د طد .بران مبا دا مرکب و بحث برانگیی ،اينکه زما زيلا/ن بلران اجلران
طد تزم باطد ،موضوع عجیبن نیسآ .کنوانسیو قانو /ريا ا تقريبا  21یلاب تلا اجرايلن
طد طوب کشید .اگر چه قضاو بر پرویه بن نهايآ سته امضا ،پذيرس و الحا بخلاطر
یوء ترا م ان اطار طد فو  ،و ريسک اينکه کنوانسیو اجراين نشو /وجلو/ /ار ./زيلرا
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به نظر نان رید که تبدا /پذيرس ا و الحا

010

ا به حد مور /نیاز برید.

اين کنوانسیو تاثیر قاب توجه ان بر مبا لدا

بلن /و و چنلد جانبله /ار ./ايلن

کنوانسیو تویا تبدا/ن از ويآ ان بین الاللن مث /ا/گا بین الالللن /ا/گسلترن
حاايآ طد ایآ/ .ر جامبه تویبه فريقان جنوبن ،کشور ان عضو پروتک خو /را
/ر  2991بر ییستم ان برا ن مشترک /اطتند/ ،ر یاب  1111با بخشهان کنوانسیو
یازگار یاختند/ .ر واق بیشتر موا /پروتک بازنگرن طد /ر مور /برا ه ان مشترک
/ر جامبه تویبه فريقان جنوبن ،کپن از موا /کنوانسیو ایآ.
کاسیو جهانن ید ا ،اطار کر /ایآ که اللوب موجلو/ /ر کنوانسلیو 2991
یازما مل /ر مور /حقو ایترا /ان بیلر کشلتیرانن از برا له لان بلین الالللن،
حاايآ تضاین طد ایآ و ر کشورن بايستن بران پذيرس و اجراين کلر/

لر

تالطن بناايد .طوران جهانن آ  ،بخشهان کنوانسیو را تشريح کر /و به اين نتیجله
ریید ایآ که " نگرا کنند ایآ که حتن پز از تاام زمانن که لرف ملا /کلر/
کنوانسیو طد ،به نظر من رید که احتااب پذيرس تبدا /کشور ان کافن بران اجراين
طد نرو ."/اچنین کاسیو جهانن آ /ر قر  ،12به کنوانسیو عنلوا ضلبی
/ا /ایآ .کایسیو افیو /ایآ ر چند که کنوانسیو ضبی

را

ایآ ،طلايا بله ذکلر

ایآ که اولین قدم به یون احترام بیشتر به طخصیآ جهانن آ ایآ.
به نظر مک کافرن ،تبدان از لاحبنظرا الوب ایاین موجو/ /ر کنوانسلیو مثل
ایترا /عا/تنه و منطقن و تبهد ییب نریاند  ،ابالغ و مبا/لله /ا /لا و اطالعلا

و

بخشهان مرتبا با حراظآ از محیا زيسآ را انبکلاس  /نلد اللوب ایایلن حقلو
عرفن بین الاللن آ من /انند .بنا براين حتن اگر کنوانسلیو اجرايلن نشلو ،/حاايلآ
ان وییبن را /ريافته و باور عاومن بر اين ایآ که انبکلاس  /نلد اللوب ایایلن
قانو بین الاللن آ ایآ .) pp. 1-15، 2007،(Salman
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 .1-2سیاست های سبز :اكولوژی به عنوان یک ایده اُلوژی
بحرا

ان زيسآ محیطن را ناچاراً بايستن مديريآ کر/و طلک گیلرن ییایلآ

ان یبی يا ايدئولوژن ان یبی عکز البا مبقوتنه ان بران ح مشکال

زيسلآ

محیطن ایآ .توحید فام /ر بار ا ایآ ايدئولوژن از لارن جانسلو نقل قلوب ملن
کنند ،که“ :ايدئولوژن ،نظام اجتااعن را بران /یتیابن به اتحا /و توافق بیشتر يارن من
ریللاند/ ،ر قالللب ايللن مرهللوم ،ايللدئولوژن احتاللات /اران وظیرلله ایایللن ایللآ”
(توحیدفام ،2832،ص.)88.
پنتام ايد ئولوژن را به عنوا "يک ییستم دايآ کنند عقايد ،ارزس لا و ا لداف
تاثیر گذار بر نوع و عالکر /ییاین تبري

من کند" تبري

ملن کنلد .از ايلن /يلدگا

افرا /از ايدئولوژن ا بران /رک و توضیح جها کاک ملن گیرنلد و ايلد ئوللوژن لا
را ن را بران بشر به منظور نها/ينه کر /انبو ن از اطالعلا

پیراملو خلو /بلا نچله

منطقن تر و مبنا /ار ایآ فرا م من کند و به نهلا يلک "نگلرس جهلانن" ملن  /نلد
(تامسو  ،2831 ،ص.)19 .
اه ايد اُلوژن ا از بحرا منشا گرفته اند .از ايلن بر/اطلآ طلروع طلد انلد کله
اطکالن /ر کار ایآ/ ،نیا به

طکلن نیسآ که بايد باطلد .بحرانلن کله از

جنلبش

یبی منشا گرفته ایآ ،بحرا محیا زيسآ ایآ(باب و اکار ،2831 ،للص-882 .
 .)881یبی ا از یاير ايد اُلوژيها ،از چپ گرفته تا رایآ ،انتقا /من کنند .نها نه تنهلا
از باور ا و /کترين ان یاير ايداُلوژيها انتقا /من کنند ،بلکه فرضیه ان وارین نشلد
نها را زير یواب من برند .بران مثاب فرضیه لاين /ر بلار طبیبلآ و رابطله انسلا بلا
طبیبآ که بسیارن از ايد الوژيها به

اعتقا/ /ارند ،توجه کنید .لیبراب ا ،یوییالیسآ

ا و محافظه کارا /ر بار طبیبآ نظر مشابهن /ارند/ .ر اين میا "کنکلاس /ر تبیلین
ایالمن چگونگن رفتار با طبیبآ" (طا ولن و اکار ،2832 ،ص ، )81 .قاب توجله
خوا د بو ./اه نها موافق تسلا و بهر بلر/ارن لر چله بیشلتر انسلانها از طبیبلآ
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چیلر طلد و يلا

بله رطلد و تویلبه اقتصلا/ن

/یآ يابند .پیشرفآ اقتصا/ن ،علان و تکنولوژيکن را بايلد بلر ایلاس بهلر بلر/ارن
انسا از طبیبآ ارزيابن ناو( /باب و اکار ،2831 ،لص .)881-882 .نها مبتقدند
که یرمايه /ارن لیبراب و کاونیسم نظرا

مشابهن /ر مور /طبیبآ /ارنلد و /ر نهايلآ

بر اين باورند که بايد /ر بار اين ايد اُلوژيهان پر نروذ تدبیرن چار کنیم .از ايلن مهلم
تر بايد ايد ُلوژن به وجو /وريم تا به نظام ظري
و تبا/لهان

طبیبآ توجه بیشترن /اطلته باطلد

را بهم نريی(/باب و اکار ،2831 ،لص .)883-811.لر يلک از ملا

مسئولیتن /ر قباب حرظ و حرایآ از محیا زيسآ خو/ /اريم .اين نه تنها طام محیا
طبیبن ایآ که زندگن اه موجو/ا

زنلد را /ر بلر ملن گیلر ،/بلکله طلام محلیا

اجتااعن ،اقتصا/ن ،و ییاین م من طو /مر/م تنها /ر نظامن از طرايا ییایلن رطلد
من کنند و طکوفا من گر/ند که بله اله حلق ران و اظهلار نظلر بد نلد و بنلا بلراين
مشارکآ و مسئولیتهان نها را /ر زندگن به حداکثر بریانند .یلبی لا ملن گوينلد ايلن
ییستم لیوما /مکراتیک ایآ .بهترين /مکراین ا،

/مکرایلن ایلآ کله بیشلترين

زمینه مشارکآ مر/م را فرا م ور ./تنها /ر اين لور

ایآ که انسانها من توانند بران

حرظ ییار خو /و موجو/ا

رفتارن مسئوتنه /اطته باطلند(باب و اکلار،2831 ،

لص.)812-811 .
 .3-2دموكراسی و زیست محیط
ر يک از ما مسئولیتن /ر قباب حرظ و حرایآ از محیا زيسآ خو/ /اريم .اين نله
تنها طام محیا طبیبن ایآ که زندگن اه موجو/ا

زند را /ر بر من گیلر ،/بلکله

طام محیا اجتااعن ،اقتصا/ن ،و ییاین م من طو ./انسا تنها /ر نظامن از طلرايا
ییاین رطد من کنند و طکوفا من گر //که حق ران و اظهار نظلر /اطلته باطلد .و بنلا
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براين مشارکآ و مسئولیتهايش /ر زندگن به حداکثر برید .این لیوم توجله بله راء
متکثر و لیوم مشارکآ نوع بشر /ر ا/ار زيسآ کلر زملین ایلآ کله نلوع نظامهلان
ییایللن مطلللوآ ايللن مهللم را مشللخص مللن ناايللد .بهتللرين روس حکومللآ کللر/
/موکراتیک مور /نیاز ایآ تا زيسآ کر ِ زمین پايدار باانلد .و نجلارن مثل یلرمايه
اجتااعن(يا اخال مبتنن بر اعتاا /و احترام) مشارکآ طلهروندا را /ر برنامله ريلین
ارتقا /ا /و به موفقیآ مديريآ پايدار مناب طبیبن کاک من کند.
یاز انگارن مباان فقدا جنگ بین لیبراب /موکرایلن لا/ ،ر ییایلآ جهلا را
توضیح من  /د/ .ر حالن که اکثر طرفدارا نظريه للح /موکراتیک یاز انگار نیسلتند،
اما نجار ا /ر اه تحلیلها از اين پديد نقش ایاین /ار./ایتدتب اللن اين نظريه
ایآ که لیبراب /موکراین ا به ايلن عللآ نالن جنگنلد کله نجار لان مصلالحه و
اکارن ،از تبدي و تصاعد تبار

مناف

نا به برخور /ان خشونآ میی جلوگیرن

م ن کند .زمونها نشا من  /ند که /موکراین ایآ که از جنگ و منازعه جلوگیرن من
کند نه اتحا /و م پیاانن(طیها  ،2833 ،ص.)182 .
برقرارن ارتباط میا وضبیآ محیا زيسآ و نوع نظامهان ییاین از /يگر ويژگن
ان بازار /ر نظريه اقتصا /ییاین محیا زيسآ محسوآ من طلو ./بسلیارن از نظريله
پر/ازا اقتصا /ییاین محیا زيسآ /ر مطالبا

خلو /پیراملو کشلور لان /ر حلاب

تویبه مبتقدند که طک نظام ییاین(بسته يا باز/ ،مکراتیلک يلا ایلتبدا/ن ،نظلامن يلا
پارلاانن) يک عام تبیین کنند /ر وضبیآ محیا زيسآ من باطد .فر

طلد ایلآ

که نظام ان بیر /موکراتیک /ر مقايسه با کشور ان /موکراتیک ،کات ان عالومن از
قبی کنترب لو/گن را به طور منایب و به انداز کافن فرا م نان یازند .از /گر یلون،
طک حکومآ رابطه ان قون با یطح /ر ملد /ار ./بلا اوج گیلرن فر ينلد ان رطلد و
تویبه و طک گیرن برنامه ان تویبه لنبتن /ر کشور ان /ر حاب تویبه وضلبیآ
محیا زيسآ اين کشور ا /ر وضبیآ نگرا کنند ان قرار گرفته ایآ .بازار و بخلش
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خصولن /ر حراظآ از از محیا زيسآ و مقابله با پیامد ان منرلن زيسلآ محیطلن
ناطن از فبالیآ ان اقتصا/ن ناتوا بو /ایآ/ .ولآ نیی که ایایلا مسلئولیآ الللن
حراظآ از محیا زيسآ به عنوا يک کاتن عاومن را /ار /يلا /ر انجلام ايلن وظیقله
ذاتن ناتوا بو /ایآ و يا بلا مداخلله گسلتر /و روز افلیو خلو/ /ر فبالیلآ لان
اقتصا/ن بر عاق و /امنه بحلرا زيسلآ محیطلن افلیو /ایلآ(بالمپور،2832 ،ص.
 .)211یاعن با نق قوب از کلارب ويتروگل بلا اطلار بله خصوللیا

جغرافیلاين /ر

جوامبن که او نها را "کشور ان ییاين" من خواند/ ،ولتهان نظام ان یلیاين را بله
/لی کسب جايگا و اقتدار خاص به /لیل نقلش اجتالاعن /ر ا/ار ییسلتم بیلارن و
حرظ امنیآ/ ،اران یاختارن /يوا یاتر و اين نقش /ولتهان یلیاين را عامل ايجلا/
"ایتبدا /طرقن" من /اند" :از جاله اينکه /ولآ وظیرله احلداو و حرلظ طلبکه لان
بیارن را به /یآ گرفته و اين موضوع به نوبه خو /به تحکیم و تداوم قدر
/ولللآ (مالکیللآ بللر اراضللن) و ترللو ییایللن

اقتصا/ن

(خو/کللامگن) انجامیللد ایللآ"

(یاعن،2831،ص.)292 .
به عقید پوپر /موکراین ا ،نه حکومتهان محبوآ اگا  ،بلکله طلیو ايلن بلران
محدو /کر /قدر

/ولآ اند .به نظلر او پریلش الللن ايلن نیسلآ کله چله کسلن

حکومآ کند ،بلکه اين ایآ که /وللآ نبايلد بلیش از انلداز حکوملآ کنلد -تئلورن
حکارانن خوآ  -و يا بهتر بگويیم ،مساله مهم

ایآ که يلک کشلور چگونله بايلد

ا/ار طو/؟(توحید فام ،2831 ،ص.)2 .
يک /موکراین نگامن کامال طايسته ايلن عنلوا ایلآ کله طلهروندا

قلدر

بالرب بران طهروند فباب بو /را /اطته باطند ،يبنن از حقوقن برخور/ار باطند کله بله
نها اجاز  /د مشارکآ /موکراتیک /اطته باطند و

را حق خو /بدانند .اين مجاوعه

جیء ت يتجیان حقو /موکراتیک ایآ .اگر کسن /موکراین را برگیيند بايلد بخوا لد
که يک ییستم یاختارن از حقو و تکالی

قدر

فرين را عالیاتن کند ،زيلرا چنلین
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ییستان بنیا فضا ان مرتبا به م ایآ که /ر

ال خلو /مختلارن را ملن تلوا

تبقیب کر( /توحید فام ،2832 ،ص.)32 .
رحاانن و اکار ،مديرا موفق را مديرانن مبرفن من کنند که بتوانند /ر ارتبلاط بلا
جامبه به تولید و تویلبه یلرمايه اجتالاعن بیشلترن نايل گر/نلد(رحاانن و اکلار،
 ،2831ص .)21.واطار من کنند که " اين طور به نظر من رید کله زنلدگن ملر/م /ر
اجتااعن که /اران /رجا

باتن یرمايه اجتااعن ایلآ ،نتلايج اقتصلا/ن و اجتالاعن

مطلوآ ترن را /ر بر خوا د /اطآ" (رحاانن و اکار ،2831 ،ص .)11.اگر اعتالا/
بین اعضا يک جامبه وجو/ /اطته باطد ،مشارکآ م بوجو /من يلد و اکلارن لا
طک من گیر/ ./ر يک اجتااع اينگونه افلرا /بلا مولرله لان رفتلارن چلو گلا ن و
مشارکآ و احترام متقاب نها /ان مدنن را بوجلو /ملن ورنلد .و لر يلک /ر حیطله
تخصصن ويژ ان عا من ناايند.
نیکولتا جونی و اکارا /ر تحقیقن با عنوا "تاثیر یرمايه اجتااعن بلر ابلیار لان
ییایآ زيسآ محیطن" به تشريح پیوند میا مولره ان یرمايه اجتااعن با زيسلآ
محیا من پر/از /و نتیجه گیرن من کند کله مطالبلا

زيلا/ن بلر اثلر یلطوح بیشلتر

یرمايه اجتااعن بر ارتقاء مديريآ زيسآ محیطن /ر جوام /يد میشو ./وقتلن کله
مرهوم چند وجهن یرمايه اجتااعن را با ییایآ ان زيسآ محیطن مرتبا ملن کنلیم،
نتیجه ان مهم حا/و میشو ./اجیا یرمايه اجتااعن مرتبا بلا ايلن موضلوع عبارتنلد از
اعتاا /اجتااعن و نها/ن ،نجار ان اجتااعن و طبکه ان اجتااعن و اينکله یلرمايه
اجتااعن مشارکآ طهروندا را /ر برنامه ريلین ارتقلا /ا /و بله موفقیلآ ملديريآ
پايدار مناب طبیبن کاک من کند.) 595-611، 2009،(N. Jones et al.
افیايش مییا "یرمايه اجتااعن" يا وس اجتااعن ،رفا کلن جامبه را بات من بلر/
و بدين ترتیب نظام اقتصا/ن به طور کلن تویبه پیدا من کند(مديسو  ،2813 ،للص.
.)811-818
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رضون ،کار فرينن را موتور رطد و تویبه یازمانها و جوام من /انلد/ .ر اعالمیله

جهانن پیرامو موزس /انشگا ن که /ر پايا "کنررانز جهانن موزس علالن /ر قلر
بیسآ و يکم/ :ور ناا و اقدام"/ر اکتبر  2993زير نظر يونسکو /ر پاريز للا/ر طلد،
بر تویبه مهار

ا و ابتکارا

کار فرينن تاکیلد طلد ایلآ(مقیان ،2838 ،ص.)8.

مقیان از مديريآ /ولتن نوين يا مديريآ گراين به عنوا الگوين جديد و مرحلله ايلن
تاز /ر ا/ار امور عاومن من گويد که اين ايلد /ر قاللب نلو فرينن حکوملآ مطلرح
میشو ./و از حکومتن که بجان خدما

ریانن مستقیم /ولتن به تواناند یلازن جامبله

بپر/از ،/ببنوا حکومآ جامبه مدار يا /من کند .و يکن از ابیار لان ایایلن ملديريآ
گراين را ايجا /مشارکآ ان مر/من از طريق تویلبه جامبله ملدنن و /ر نتیجله رطلد
یازمانهان بیر /ولتن ،مبرفن من کند .مقیان از قوب لويز ،یازمانهان بیلر انترلاعن را
بخاطر طک  /ن حوز مهان از فبالیآ ان اجتالاعن ،اقتصلا/ن و ییایلن /ر کنلار

/ولآ و بازار و ايرا نقش متیايد /ر خلا مشلن گلذارن عالومن“ ،انقلالآ اکلارن
جهانن” من نامد(مقیان ،2838 ،لص.)9-8.
عا/تنه بگوئیم که فقر جهانن و تویبه پايدار اچنا

ببنوا چالش جدن تا جاين

که علم و فناورن نقلش ایایلن /ر ايلن بلازن /ار ./از تروريسلم جهلانن و گسلترس
بیاارن ا تا مخاطرا

گرمايش جهانن ،با انواع تهديداتن بنحو متیايدن مواجه سلتیم

که بخاطر اين تهديدا /،ولآ ا نیاز به بازگشآ بله /انشلاندا /ارنلد (BMBF of
.) p.3، 2008،Germany
بازگشآ به /انشاندا و اکارن ان علان بین الالللن /ر چلارچوآ /يپلاایلن
علم و فناورن لور

من گیر /و مباوت بران مبنن کلر /س کلاربر /نقطله نظلر عللم و

فناورن بران مذاکرا

چند جانبه و اعاابس نتايج چنلین ملذاکراتن /ر یلطح مللن بکلار

بر /من طو ./اچنین فبالیآ ان /ر /و یطح ملن و بین الاللن مبطوف به تبهلدا
بین الاللن را طام من طو/ .) P.3، 2003، (UNCTAD/يپلااین عللم و فنلاورن
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به عنوا /يپلااین انتقالن م نامید من طو. p.19، 2008،(Miotke( /
گريد ،ايپر مديان اينترنآ-مبنا/ ،ر نظر گرفته طد بران به اطتراک گذارن جهلانن
اطالعا / ،ر مرکی اروپاين فییيک ذرا

/ر ژنو تویا تیم برنلرز-للن /ر یلاب 2939

طراحن طد .اين ايد بران تسهی تبا/ب اطالعا
ان مختل

و يا /ر یايآ ان مختل

میلا /انشلاندانن کله رون کلامپیوتر

کار ملن کننلد/ ،ر نظلر گرفتله طلد ایلآ

(.) 2010،IPM
حاب یئوالن پیش من يد که "امنیآ ملن و نسبآ

با /موکراین تا چله حلد ملن

تواند /ر چانه زنیهان /ولآ /ر ییایآ خارجن بلران تلامین امنیلآ مللن تلاثیر گلذار
باطد؟" یري القلم اين پیوند (امنیآ ملن و /موکراین) را فو البا /موثر من /اند و
بر اين باور ایآ که ر چقدر جامبه قويتر و بیرگتر از حکومآ باطد ،توا چانه زنلن
حکومآ /ر تبامال

بین الاللن نیی افیايش من يابد...به /ر جه ان که رجاب يک کشور

حامال افکارن باطند که پشتوانه اجتااعن /اطته باطد ،قدر
افللیايش پیللدا مللن کنللد و

رجللاب از قللدر

چانه زنن بین الاللن نیی

عال و مصللونیآ بیشللترن برخللور/ار

میشوند.ازیون /يگر ،به /رجه ان که افکار رجاب ییاین يک کشور ،پشتوانه اجتالاعن
نداطته باطد/ ،ر تبامال

بین الاللن اعتبار و مشروعیآ کاترن خوا لد /اطلآ .و لر

چقدر خوایته ا و ايد ب ايشا به م نی/يک باطد ،امنیآ مللن تضلاین طلد تلر
ایآ (یري القلم ،2831 ،لص.)111-113 .
 .4-2رویکرد های بین المللی به محیط زیست
نیاز انسا به ایترا /از مناب طبیبن و گسترس فبالیآ لان تویلبه ان /ر یرایلر
جها باعث تخريب تدريجن مناب طبیبن و محیا زيسآ طد ایآ و اين روند ا/امله
/ار./چار جوين انديشاندا و ییایتادارا طرفدار محیا زيسآ/ ،ولآ لا و تشلک
ان مر/م نها/ /ر یطوح ملن ،منطقه ان،بین الاللن منجر به اتخاذ تصایاا

زيا/ن /ر
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مجام بین الاللن گر/يد ایآ(امین منصور.)311- 381 ،2833 ،
/ر اين رابطه با نگا ن کلن بر نتايج نشسآ ا و گر /ااين لا ملن تلوا اذعلا
/اطآ که جامبه بین الاللن /و را ح جام /ر رابطه با محیا زيسآ اوار مد نظلر
قرار/ا /ایآ/ .ر اين توافقا

/و رويکر /عاد عبارتند از اوب ،رويکر /اکوییستان و

/وم ،رويکر /تویبه پايدار.
 .2-4-2رویکرد توسعه پایدار

رويکر /تویبه پايدار رويکر/ن فراگیر و موفق /ر مجام بلین الالللن ایلآ.رکن
حراظآ از محیا زيسآ /ر اين رويکر/ /ر موضبن متواز و طلانه بله طلانه /و رکلن
تویبه اجتااعن و تویبه اقتصا/ن ایآ و /ر اين چار چوآ بايستن ایما به ر یه
رکن توجه /اطآ و ثار منرن و مثبآ ر يک بر /يگرن را ارزيابن ناو ./ر چند کلیه
کاسیو

ان عالیاتن وابسته به طوران اجتااعن و اقتصا/ن یازما مل تحقق /یتور

کار  12را /ر /یتور کار خو /قرار /ا/ند ،کاسیو تویبه پايدار را من توا نها /الللن
پیگیرن و نظار

بر اجران /یتور کار  12نام بر /که اين مسئولیآ را از یلند مصلوآ

ريو گرفته ایآ .کاسیو  ،تویبه پايدار /ر یطوح مللن ،منطقله ان و بلین الالللن را
تبیین ناايد .عبار

تویبه پايدار که /اران یه ببد تویبه اقتصا/ن و تویبه اجتااعن

و حراظآ از محیا زيسآ ایآ/ ،ر /ومین اجالس  ،UNCEDکنررانز بلین الالللن
تویبه و محیا زيسآ مویوم بله اجلالس یلرا زملین /ر یلاب / )2812( 2991ر
ريو /ژانیرو ن برزي  ،خلق طد( .امین منصلور ،2833 ،للص .)311- 381 .املا بله
نظر من رید که بران /رک اببا /زيسآ محیطن ژئو پلیتیک /ور حاضلر ملن بايسلآ
به /رک مرا یم فرا تر از تویبه پايدار پر/اخآ .امروز بسیارن از موضوعا
محیطن که به نظرمن رید منشا بسیارن از تهديدا

یالمآ و ثرو

زيسآ

اند ،منشا ییایلن

/ارند .با پايا نظام ژئو پلیتیکن جنگ یر/ /ر اواخر  /ه  31و اواي  /له  ، 91پديلد
ان ییاین مختلرن به عنوا تهديدا

جديلد نظلام ییایلن بلین الالللن /رک طلد.
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واکنش طکار /ولتها بران مديريآ و کنترب اين تهديد ان جديلد ،گسلترس مرهلوم
واژ امنیآ بو ./شدار  /ند ترين ،تهديدا
مدر  ،وجو /ظرفیآ بن ثبا
تهديدا

تغییرا

/ر ژئوپلیتیک ،ثبا

ییاین /ولآ ان

یازن جنبش لان جابیتلن و مواجله نظلامن از جالله

زيسآ محیطن و جابیتن ایآ .مار پنا ندگا روبه رطد ایلآ و

از جاله عوام اين پديد مستقیااً به عوام زيسلآ محیطلن بلاز ملن گلر .//تخريلب
محیا زيسآ مث چاطنن انرجارن بران پديد مد میلیونهلا پنا نلد محلیا زيسلتن
ایآ .) ) p.182، 1998،Dalby et al.
/ر رويکر /مبتنن بر حقو /ر تویبه پايدار ،حقو  ،کانو

ر جنبه از تویبه ایلآ

و رويکر/ن مر/م محور من تواند /ر توجه بله چرخله نا/ریلآ فقلر ،تخريلب محلیا
زيسآ و /رگیرن موفق تر عا ناايد .طرفدار رويکر /مبتنن بلر حقلو  ،یله حلوز
اللن زير را بران حرکآ به یون پايدارن رو به رطد ،مور /حاايآ قرار من  /ند:
 حق برخور/ارن از محیا زيستن پاک و یالم
/ یترین به اطالعا

و مشارکآ عاومن /ر تصایم گیرن

 حق ارتقا و /فاع از محیا زيسآ و حقو بشر
بر ایاس مستندا

کایساريان عالن حقو بشر مل متحد ،رويکر /مبتنن بر حقو

/ر قباب تویبه پايدار طام عنالر زير ایآ:
 ارتباط با حقو /ر تاامن ییستم ا
 پایخ گوين نها /ان تصایم گیر /ر قباب کسانن که محق ستند
 تواناند ناو /کسانن که مشاوب برنامه ان تویبه ان ستند
 مشارکآ تاام اقشار جامبه
 عدم تببیض و توجه به اقشار ییب پذير.
اين رويکر /بران پیشبر /تویبه پايدار ابتدا بر ضرور

موزس عاومن تاکیلد ملن

ناايد تا جامبه مدنن و تصایم گیرا به مسائ تویبه و محیا زيسآ /ر بسلتر حقلو
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بشر توجه /اطته باطند.
برنامه عارا مل متحد نیی اين ايد را مطرح یاخته که يلک محلیا زيسلآ یلالم
حق ایاین بشرن ایآ و بن توجهن بدا بايد تهديدن علیه امنیآ ملن به حساآ يد
(ببرا  2831 ،ال  ،لص.)88-83 .
 .1-4-2رویکرد اكوسیستمی

/ر رويکر /اکوییستان ببد محیا زيسآ از جايگا اللن و برتر برخلور/ار ایلآ.
حرظ مناب گیا ن ،آ ،خاک و لوا از اولويلآ برخور/ارنلد .رويکلر /اکلو ییسلتان
متولن خالن /ر نها /ان بین الاللن ندار /ولن من توا از کنوانسیو تنوع زيستن بله
عنوا يک ابیار حقوقن الیام ور که /ر بر ه ان زمانن خالن عنالر ملوثر بلر حرلظ
اکوییستم ا را مور /بررین قرار /ا /و ر ناو /اين را ارايله کلر /ایلآ يلا /نالو/
(امین منصور،2833 ،لص.)311- 381 .
یازما مل متحد از  /ه  21میال/ن به ببلد گلا ن جهلانن را نسلبآ بله محلیا
زيسآ و ا ایآ

/ر زندگن اجتااعن بشر با برگیارن کنررانز لان بلین الالللن و

تدوين کنوانسیو

ان محیا زيستن افیايش /ا /ایآ ،بگونه ان کله /ر حلاب حاضلر

حدو 11 /کنوانسیو محیا زيستن /ر حوز ان مختل

ايجا /طلد و تایلیز نهلا/

مستقلن /ر اين ارتباط تویا برخن از اعضلان ملل متحلد پیگیلرن ملن طلو(/ظري
و اکار ،2831 ،لص.)211-212 .
 .5-2انسان در زیست محیط
اگر فهریتن از عوام /خی /ر اين ستن را بخوا یم بر طااريم من تلوانیم ابتلدا
به انسا اطار کنیم و یپز به زيسآ محیا اس .وجله مشلترک نیلاز لان ايلن /و
ويآ ،امنیآ ایآ .و بدو آ ،انسا و زيسآ محیا ،حیا

نخوا نلد /اطلآ .بله

این /لی مرا یم امنیآ انسانن و امنیآ زيسآ محیطن توضیح /ا /من طو./
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 .2-5-2امنیت زیست محیطی

از نظر واق گرايا /نو واق گرايلا  ،عالدت ًا بله توانلاين /وللآ بلران حراظلآ از
مرز ان یلرزمینن خلو /و حاکایلآ و ایلتقالب عال

/ر ملور /مسلائ /اخللن و

خارجن مربوط من طو ./مهم ترين ابیارن که يک /ولآ به وییله

من تواند امنیآ

يک /ولآ /يگر را به خطر انداز ،/کاربر /عالن نیرون نظامن يا تهديلد بله کلاربر/
ایآ (تري ،2831 ،ص .)811 .واق گرايا بحث قديان را پیش خوا ند کشلید کله
من طو /و تنها /ولآ ان قون با منلاف مللن ملانوس

الوت کایابن باعث تبار

بو /و قا/ر به تجهیی مساعن تزم بران به حداق ریانید مسائ ناطن از کایابن ملن
باطند(قوام ،2831 ،ص.)122.
از اواخر  /ه  ،2931به ويژ با انتشار برخن مقاله ان بر انگییند /ر یلاب ،2939
ا ایآ محیا زيسآ به عنوا يک مسئله امنیتن افیايش يافآ .بحث ان اخیر تلا حلد
زيا/ن از بر/اطآ ان /ولآ محورانله واقل گرايلا فاللله ملن گیرنلد .نويسلندگا
بسیارن /ر بحث از امنیآ ،از مسائ زيسآ محیطن ماننلد ملوا /مبلدنن ایلتراتژيک و
مناب طبیبن فراتر رفته و به مسائلن چو گرم طد زمین /ر نتیجه اثر گلخانه ان ،زواب
تيه اوزو جوً ،ریوبا

اییدن ،فریايش خلاک ،نلابو/ن جنگل

لا ،کلا ش ذخلاير

بیيا و کابو /آ طیرين پر/اخته اند.نويسندگا بسلیارن نله تنهلا ملن کوطلند بلین
مسائ زيسآ محیطن و امنیآ ارتباط برقرار کنند بلکه با ايلن کلار ملن خوا نلد نشلا
 /ند که بايد تبري

جديدن از مرهوم امنیآ ارايه طو ./لدف نهلا ايلن ایلآ کله

مرهوم امنیآ از /ولآ ا فرا تر رو /و پديد ان /يگرن مانند افلرا ،/گرو هلا ،منلاطق
زيستن و ک جها را /ر بر گیر ./بطور کلن ،بر/اطلآ لان اخیلر از امنیلآ زيسلآ
محیطن ،حاکن از

ایآ که تخريب محیا زيسآ و کابو /زيسآ محیطن ناطلن از

فبالیتهان انسا  ،خطرا

فییيکن ایاین /ر بر /ار ./با اين حاب یچ تصور اه پذيرن

/ر بار پیامد ان /قیق اين امر وجو /ندار )/تري  ،2831،لص.(188-128 .
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بر/اطآ ا و رويکر /ان موجو /را من توا به یه /یته تقسیم کر:/
 -2کابو /زيسآ محیطن به عنوا يکن از عوام منازعه و بن ثبلاتن ییایلن ايلن
رويکر /به حراظآ از /ولآ /ر برابر تهديدا

مبطوف ایآ.

-1تخريب محیا زيسآ /ر اثر تدارک جنگ يلا مبلا/ر

بله

/ر ايلن رويکلر/

موضوع امنیآ محیا زيسآ ایآ (نه /ولآ) /ر برابر فبالیتهان نظامن.
-8تخريب محیا زيسآ به عنوا تهديدن بران یالمتن و رفا انسا
 .1-5-2امنیت انسانی

 از زما پايا جنگ (جنگ یر )/و کلا ش ا ایلآ ببلد نظلامن امنیلآ مللن،
محققا مطالبا

ایتراتژيک و امنیآ ملن کوطید اند با تبایق و تویی

اببا /جديدن بران

امنیلآ مللن،

قائ طوند .از جاله/ ،ر پارا/ايان که مکتب مطالباتن کپنهلار و

به ويژ تئوريسین مشهور

بارن بلوزا مطلرح یلاختند ،جلاين لم بلران امنیلآ

اجتااعن و امنیآ زيسآ محیطن گشو /طد/ .ر ايلن میلا  ،توجله بله امنیلآ زيسلآ
محیطن به ويژ حائی ا ایآ بو /ایآ .البته مساله نسبآ محلیا زيسلآ و تویلبه و
مرهوم تویبه پايدار ،نکته ان ایآ که از چند  /ه قب
پز از جنگ و مبحث جهانن طد و به تب
ترطن به اين امر که يک ییار بیشتر بران حیا
عنالر

م به

توجله طلد بلو ./املا

ايجا /خو /گا ن ییار ان ( گلا ن و
بشرن وجلو /نلدار /و اله اجلیا و

ییار ربا متقاب و نی/يکن با يکديگر /ارند) /يلدگا هان فر وانلن /ر ايلن

خصوص طرح و نسبآ محیا زيسآ و تویبه پايدار و این طور ربا محیا زيسلآ
و امنیآ مور /توجه قرار گرفآ .از یلون /يگلر/ ،ر الین یلالها ،یلئوات
مربوط به مطالبا

بنیلا/ين

امنیآ ملن بار /يگر و اين بار نه از منظلرن /وللآ محلور ،بلکله از

چشم انداز افرا /انسانن که موضوعا

حقیقن امنیآ به طاار من يند ،مور /توجه قلرار

گرفآ .طرح یئواتتن چو امنیآ بران چه کسن ؟ امنیآ با چه ویلیله ان ؟ و امنیلآ
/ر مقاب کدام تهديد ؟ ،باعث بروز تر/يلد لان ایایلن /ر بلار ضلرور

و ا ایلآ
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و تراییر /ولآ محور از امنیآ ملن طد .جا کالم اين بو /که اگر /ولآ بلران

حرظ طهروندا و رفا و کرامآ نا ايجا /طد ایآ ،يا با تبريرلن /وللآ محلور از
امنیآ ملن لیوما اين ا داف تامین من طو /يا نخبگا و حاکالا بلا ايلن تبلاري

بله

جان نکه امنیآ مر/م را حرظ کنند ،اعااب و خا مشن ان خويش را /نباب من کنند؟
اچنین ،اين یئواب مطرح بو /که يا وظیره /ولآ لرفا حرظ یر حدا

و مرز لان

کشور /ر مقاب نیرو ان بیگانه ایآ و بران رفا و یطح زندگن مر/م و کرامآ انسانن
طا مسئولیتن ندار/؟ يا نچه مر/م تهديلد و خطلر قلالدا /ملن کننلد بلا تهديلدا
خطرا

و

مور /نظر نخبگا و ییایتادارا يکسا ایآ؟ مثال طهروند مشلغوب بله کلار

کشاوزن ،نگرانن اس از فا

طبیبن و مخاطرا

/يگرن چلو کلم بلن و يلا قیالآ

پائین محصوب /ر بازار ایآ و نچه بالقو بر زندگن و رفا او تاثیر من گلذار ،/ارتبلاط
چندانن با مبلاحثن چلو ییسلتم لان /فلاعن و يلا املور نظلامن /يگلر نلدار/ ./ر
مبروفترين و احتاات یا /ترين تبريرن که از امنیآ انسلانن ببال

ملد (/ر گلیارس

برنامه تویبه مل متحد /ر یاب / ، )2991و ببد ر اين از ترس (فییيکن و جسلاانن،
بدرفتارن جنسن يا روانن ،خشونآ ،تبقیب يا مرر و قت ) و ر اين از از حوايج و نیلاز
ا (ایتخدام و اطتغاب ،تامین بذا و بهداطآ) مور /توجله قلرار گرفتله ایلآ/ .ر واقل ،
امنیآ انسانن به اه اببا /تهديدا متوجه امنیآ بشرن توجه من کند و لرف توجله بله
امنیآ /ولتن را کلافن نالن /اند(قایلان .)113-119 ،2831 ،بیشلترين تهديلد امنیلآ
انسانن بحرانهان جهانن آ ،از تهديد به جنگ يا حتن از بن ثبلاتن ییایلن ،ناطلن نالن
طو ،/اما از واقبیآ یا /ان که میلیونها انسا به مییا منایب به اين منبل بحرانلن بلا
کیریآ منایب بران زيستن /یترین ندارند.) pp.29-34، 1998،(Aaron
 .6-2منازعه بالقوه تا ظرفیت همکاری
/ر يند ان نه چندا /ور آ /ر اين منطقه (خاورمیانه) به عنوا يکن از عناللر
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ایتراتژيک جايگا ن اانند نرآ پیدا خوا د کر /و طايد /ر  /ه ان بازين اين قر
عام اللن تنش و بحرا /ر منطقه /ر يد و به تدريج اانند نرآ بر رونلد اختالفلا
کشور ان منطقه مطرح طو /و ییایآ ان کشور ان اين حوز را تحآ تلاثیر قلرار
 /د و روابا نا را طک /يگرن بخشد .ولن /ر عین حاب اين تجربه نیلی وجلو/ /ار/
که آ اانگونه که من تواند زمینه یاز جنگ و مناقشله باطلد ،ماکلن ایلآ زمینله
اگراين اکارن را فرا م ناايد (ابرا یان فر ،2831 ،ص .)212 .بانلک جهلانن /ر
یاب  2991پیش بینن کر /که منازعا
من تواند زمینه تحقق لو/گن بیشتر مناب
منازعا

بن و کا ش طلديد

و گسلترس و تبایلق

را بشک ییکلن /ر اين جوام فرا م کند .از یون /يگلر گیارطلا

حاکن از ا ایآ ایتراتژيک مناب
گیارطا

بر یر آ يا ایترا /بیر ایتاندار /از مناب

بلن

ملذکور

بن بین الاللن بلويژ رو /لان بلین الالللن ایلآ.

مذکور خاطر نشا من یاز /که نوع منازعا

مشترک بن من تواند به گسترس و تبایق منازعلا

طديد منطقه ان بلر یلر منلاب
/ر یلطوح فلرا منطقله ان و بلین

الاللن بیانجامد و بتدريج زمینه به مخاطر افتا /للح و امنیآ بین الالللن فلرا م ملن
طو(/پیشگا ا/يلا  ،2831 ،ص/ .)211.ر خصلوص منلاب مشلترک بلن و افلیايش
منازعا

خاص کشور ان جها یوم و خاورمیانه من توا بله رويکلر /لاين /ر ايلن

خصوص اطار کر./
/يدگا جا /بیلوماکز وب و رافائ روونن ،ارتبلاط بلین کابلو /منلاب طبیبلن وتشديد منازعا

بويژ /ر کشور ان جها یوم

/يدگا آ منبل ایلتراتژيک ،کابلو /آ و تشلديد منازعلا  ،تویلا مصلطرن/ولتیار و تیم اس .گران
/-يدگا ییایآ آ و ییایآ قدر  ،کابو /آ و افیايش قدر

بران تصلاحب

از جانب /ولتهان یاحلن ،تویا میريام ار .لون،
/-يدگا مطالبا

زيسآ محیطن/،يدگا ن که تویا پاتريشیا کامرن و جرمن لینلد
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ارايه طد ایآ ،به ارتباط منطقن بین کابو/مناب حیاتن از جاله آ و گستر منازعا
مسلحانه منطقه ان و نیی به ابتیاع ابیار ان تزم بران مديريآ بحرا آ من پر/از./
/-يدگا کا ش مناب

بن رو/خانه ان مشترک و وقلوع منازعلا

مسلحانه،تویلا

ایتیرن ا  .اندگوا ارايه طد و به ريشه يابن علل وقلوع منازعله /ر پلن کلا ش منلاب
طبیبن بويژ آ /ر بین کشور ان واق /ر يک منطقله ملن پر/از(/پیشلگا ا/يلا ،
 ،2831لص.)11-22 .
گر

پرتر به لیوم /رک عل مشکال

زما حاضر /ر زمینه امنیآ ،بدو ایلترا/

از مرا یم ینتن امنیآ /ر زما جنگ یر /من پلر/از ./للاحبنظرا زيلا/ن بلران حل
مشکال

با منشا محیا زيسآ بر ابیار ان اکارانه بجلان واکلنش از طريلق یلنتن

نظامن تاکید من کنند .ماتیاس فینگر /ر ملور /اينکله اگلر ارتلش تنهلا نهلا /بلران حل
مشکال

با منشا زيسآ محیطن /ر نظر گرفته طو ،/اين مشکال

بجان بهبو ،/بلد تلر

میشوند ،ون اطار به تخريب محیا زيسآ تویا ارتشها /ر زما جنگ یر /من کنلد
( . p.183، 1998،(Dalby et al.
امنیآ مبتنن بر مشارکآ و اکارن عالو بر گسترس /ا /تبري

امنیآ فرایلون

/بدبه ان ینتن نظامن که طام نگرانن ان اجتالاعن ،اقتصلا/ن و محلیا ملنطلو،/
بران عاق بخشید به فهم متقاب بو /امنیآ تالس من کند .اين رويکر /بیش از

که

يک مجاوعه از فرموب ا را پیرامو چگونگن ايجا /نظام لان امنیلآ منطقلهان مطلرح
کند ،يک فر يند تدريجن را /ر بر ملنگیلر /کله /رللد /طلک /ا /بله گلرايش لان
ییایآ یازا /ولآ /ر مور /امنیآ ایآ و بدي اين بران تبريل

امنیلآ /ر مقابل

تارکی محدو /لرفاً نظامن ارائه من کند .رويکر /يا /طد بیش از روياروين به مشلاور ،
بیش از باز/ارندگن به اطاینا  ،بیش از پنهانکارن به طرافیآ ،بیش از تنبیه بله ماانبلآ
و بیش از يکجانبهگراين بر وابستگن متقاب تأکید منکند (واعظن.)2832 ،
امنیللآ مبتنللن بللر اکللارن و مشللارکآ /ر و للله اوب بللر ماانبللآ ناللو /از

چالشهای مشترک هیدروپولیتیک ایران با عراق و افغانستان ،از سال  2110تا 2101

011

کشاکش ان بین /ولتن ،نظیر گرايش اين که بران حرظ وضل موجلو /بلین و /رو
/ولآ ا کار من کنند ،متارکی ایآ .اچنین از امنیآ مبتنن بلر اکلارن بلران حرلظ
امنیآ افرا /يا گرو ا /ر /ولآ ا ایترا /منطو ./اين رويکر /به طنید طد للدا ان
بیر/ولتن نیی توجه /ار /و عالو بر تأکیلد بلر تویلبه ریلم گرتگلو و اکلارن میلا
/ولآ ان منطقه ان ،گرتگو ان امنیتن بیر ریان میا عنالر بیر/ولتن مانند نخبگا و
/انشگا یا را نیی مدنظر قرار من /د .از اينرو ،رويکر /مذاکر /ر جهآ تشويق امنیآ
مبتنن بر اکارن و مشارکآ عالو بر بازيگرا ملن ،بازيگرا و للدا ان فرومللن را
نیی /ر يک یطح پايینتر و مکا مور /توجه قرار من /د (واعظن.)2832 ،
تدوين و تویبه "مديريآ پايدار مناب

بن" ،يکن از ر یافآ ان موجو/ /ر طلک

گیرن پرویه ییایآ گذارن ملن و عاومن بشاار من رو ./پیش بینن من طلو /کله /ر
برخن مناطق حسلاس و ایلتراتژيک جهلانن ملديريآ پايلدار منلاب

بلن بله ملوازا

ایتراتژن ییایآ خارجن و نظامن موجب طک گیرن پرویه اکارن يلا منازعله بلر
یر مناب مشترک بن من طو ./بران مثاب برنامه یدرولوژن بلین الالللن يونسلکو /ر
لد /ارائه اطالعا

تزم بران تدوين و تویبه مديريآ پايدار مناب

بلن بلران کشلور

ان واق /ر مناطق مذکور يا مناطق ريسک بات بران کا ش یطوح منازعلا
بر یر مناب

احتالالن

بن ایآ(پیشگا ا/يا  ،2831 ،ص.)229 .

يکن از از تکنیک ان موجو/ /ر مديريآ پايدار مناب
تبقیب اعتاا /یازن متقاب بران تسرن ال کاربر /مناب

بن ،تبالیم /رک مشلترک و
بن بر ایلاس حالل جال

بیر لرر ایآ:
را بر /مديريآ پايدار مناب

بن/( :رک مشترک * اعتاا /یلازن متقابل ) = بلازن

با حال جا بیر لرر (پیشگا ا/يا  ،2831 ،ص.)212 .
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 .1مطالعه موردی اروند رود/شط العرب و هیرمند/هلمند
 .2-1مطالعه موردی اروند رود/شط العرب
پز از تصرف بغدا /تویا عثاانیها ،طا لرن یریرن به نام محاد قلن یللطا بله
بغدا /فریتا /و به یلطا عثاانن ،پیشنها /للح کر /و مذاکرا

بغدا /به انبقا /مبا لد

قصر طیرين(ز اآ) /ر  18لرر  21 / 2119مه  2289انجامید که از طرف یاروتقن
خا اعتاا /الدوله و مصطرن پاطا ،لدراعظم عثاانن بله امضلاء ریلید .بلا انبقلا /ايلن
مبا د حدو /مرزن ايرا و عرا تبیین طد که با اندک تغییر تا به املروز ثابلآ مانلد
ایآ .البته وجو /عهدنامه میبور را بکلن مشکوک /انسته اند ،چنانچله رنوللد ويلسلن،
رئیز یا

ناايندگن /ولآ انگلستا /ر کایسیو تحديد حدو2881 /

من گويد :نسخه اللن

 2921 /م

موجو /نیسآ و متنن که از ايلن عهدنامله /ر /یلآ ایلآ،

نامه ان ایآ که یلطا مرا /چهارم /ر طواب  2119به طا للرن نوطلته ایلآ .ملتن
اللن نامه نخستین بار /ر 2318 / 2119م کش
یلطنتن وين نگهدان من طو ./متن انگلیسن

طد و /ر حاب حاضر /ر کتابخانلهء

از رون متن عثاانن تهیله طلد ایلآ.

اين متن از نظر /ولآ ايرا قاب قبوب نبو( i i /مشرقن فر ،2832 ،ص.)21.
اولین مبا د ان که /ر مور /نظام حقوقن اروند رو /يلا طلا البلرآ وجلو/ /ار،/
مبا د ار

روم مور  2311میا ايرا و عثاانن ایآ که مور /پذيرس ايرا قلرار

نگرفآ .پز از

پروتک مور  2928به امضان طرفین ریید که /ر واق به نلوعن

به ايرا تحای گر/يد/.ر یاب  ،2981با ویاطآ /ولآ انگلیز و حاايلآ

/وللآ

از عرا  ،عهدنامه ان میا /و کشور ايرا و عرا منبقد طد که /ر واق  ،تايید پروتکل
/ 2928ر مور /تبیین مرز /و کشور بو ،/اما لرفا مناف طرف عراقن را /ر بلر /اطلآ.
/ولآ ايرا /ر یاب  ،2929به طور يک جانبله بلن اعتبلارن عهدنامله  2981را کله
اوار بدا مبتر

بو ،/اعالم /اطآ .مبنان ایتدتب /ولآ ايرا عادتا تغییر اوضلاع
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و احواب بو /و از اين رو ،ضان /ر خوایآ انبقا /مبا د جديد با علرا  ،موضلوع را
جهآ رییدگن به طوران امنیآ یازما مل متحد احاله ناو ./وضبیآ تنش میلی /ر
روابا حقوقن ايرا و عرا /ر رابطه با اروند رو /يا طا البرآ تلا یلاب  2911ا/امله
/اطآ/ .ر اين یاب ،مذاکرا

میا طرفین انجام طد ومنجر به للدور اعالمیله مشلترک

/و کشور /ر  2مارس  2911مور /عالملآ گلذارن ملرز زمینلن بلر ایلاس پروتکل
 2928گر/يد ،اما /ر مور /تحديد حدو /رو/خانه ان توافقن حال نشد .به /نبلاب ،
/ر  28ژوئن ( ،2911برابر با  18خر/ا ، )2811 /عهدنامله مربلوط بله ملرز /ولتلن و
حسن اجوارن/ ،ر اجران بنلد  8ملا 3 /پروتکل ملذکور/ ،ر تلاريخ / 12یلامبر
( 2911برابر با / 1ن  )2811موافقآ نامه ان /ر زمینه مقررا

کشلتیرانن /ر ارونلد

رو /تویا وزيرا امور خارجه ايلرا و علرا امضلا گر/يلد .متایلرانه ،بله /لیل کلار
طکنیهان /ولآ عرا  ،یچ يک از مقلررا

ملذکور نتوانسلآ قابلیلآ اجرايلن تزم را

بیابد .ا/عا اين چو حق تاريخن و تغییر بنیلا/ين اوضلاع و احلواب از یلون /وللآ
عرا  ،موجب گر/يد تا

/ولآ بن نکه به روطهان مسالاآ میی فیصله اختالفلا

پیش بینن طد /ر عهدنامه  2911توی جويد/ ،ر  11طلهريور ملا  ،2819بله طلور
يک جانبه ،فسخ عهدنامه را اعالم ناايد و /ر  82طهريور اا یاب تهاجاا

خلو /را

به خاک ايرا باز کند/ .ولآ عرا /ر طوب شآ یاب جنلگ ،بلار لا بلن اعتبلارن
عهدنامه  2911را اعالم /اطآ ،تا اينکه پز از قطل مخاللاا
اعتبار

فبلاب میلا طلرفین،

را مور /تائید قرار /ا ،/بن نکه از /يد حقو بلین الالل چنلین تائیلدن تزم

باطد ،زيرا اوار از نظر /ولآ جاهورن ایالمن ايرا و به ایتنا /مقررا
الال ،

حقو بلین

عهدنامه مبتبر و تزم اتجرا بو /و سآ( .لدام حسین املا پلز از اطلغاب

کويآ /ر یاب  ۰۹۹۱میال/ن که باعث طک گیرن اجااعن بین الاللن علیه

طلد ،بلا

اریاب نامه ان به ر برا ايرا  ،قرار/ا /الجیاير را به عنوا یندن ریان بران تبیین مرز
بن ايرا و علرا /ر ارونلد رو//طلا البلرآ پلذيرفآ).متایلرانه ،اقلداما

تخريبلن
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نیرو ان عراقن /ر ابتدان جنگ ،از جاله بر ناو /تبلدان کشلتن و قلايق /رارونلد
رو//طا البرآ ،باعث گر/يد تلا

رو /کلاراين خلو /را عالال از /یلآ بد لد .ايلن

وضبیآ حتن یالها پز از خاتاه جنگ نیی ا/امه /اطآ ،تلا اينکله /ر یلالهان اخیلر،
تيروبن از

به عا

مد و تا حدو /زيا/ن قاب کشلتیرانن گر/يلد ،لر چنلد حالله

نظامن مريکا و متحدانش به عرا  ،منطقه را متشنج کر /و مشکالتن را بران کشلتیرانن
/ر اين رو/خانه پديد ور( /ضیائن بیگدلن ،2831 ،لص.)811-831.
قطبنامه  193طوران امنیآ یازما مل متحد که جنگ ايرا و عرا بر ایاس
پايا يافآ ،مبا د الجیاير را مبنان عقب نشینن ارتشهان /و کشور به پشلآ مرز لان
خو /تبیین کر./
من توا وضبیآ مرزن میا /و کشور ايرا و عرا را برحسب نحو بهر بلر/ارن
از برا ه بین الاللن مرتبا با مجاوعه کشلور لان برا لن ایلترا /کننلد از

برا له

بررین ناو ./و تبريرن مطابق کنوانسیو حقو ایترا /بیر کشتیرانن از برا ه ان بلین
الاللن مصوآ 12من  2991مجا عاومن یازما مل بصور

ذي ارائه کر:/

برا " :نظامن از بهان یطحن و زيلر یلطحن کله بخلاطر ارتبلاط فییيکلن طلا بله
جامبیتن واحد طک من گیر /و طبیبتا /ر مسیر مشلترکن جريلا ملن يابلد" .مطلابق ايلن
تبري  ،مجاوعه رو /ان /جله ،فرا و کارو  ،اروند/طا البرآ بخاطر ارتبلاط فییيکلن
طا  ،جامبیتن واحد /ارند .و /ر نهايآ به يک جامبیآ واحد ،بنام ارونلدرو/ /طلا البلرآ
تبدي من طو ./ل ذا مطابق تبري

ذي

بلرا ارونلد رو//طلا البلرآ ،بلین الالللن ایلآ.

حوضه بريی /جله-فلرا  ،بلا جال  139111کیللومتر مربل  ،طلام  :علرا 829111
کیلللومتر مرب ل ( ، )%13/11ترکیلله  291111کیلومترمرب ل ( ، )% 11/31ايللرا 211111
کیلومتر مرب (، )%29/11یوريه  222811کیلومتر مربل ( ، )%21/18ار 1111 /کیللومتر
مربل ( ، )% 1/11عربسللتا یللبو/ن  31کیلللومتر مرب ل (، 2002،UNEP )% 1/12
.) )P.75
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قلرار گرفتله

باطد ،".و کشور ان ترکیه ،یوريه ،ايرا و عرا  ،کشور ان برا ن ،حوضله بريلی
اروند رو //طا البرآ ستند.
ا/عا ان مرزن،تهديد تغییر مسیر اروند رو //طلا البرآ ،للو/گن زيسلآ محلیا
عرا به موا /بیاارن زا،مديريآ نابخر/انه زمین،حضور نظامن و ییاین مريکا که ملن
تواند به طور بیر مستقیم /ولآ عرا را /ر قباب مسائ اروند بران ايلرا چلالش یلاز
یاز ،/از جاله چالشهان ايرا /ر قباب عرا ایآ.عرا با مشکالتن بلا منشلا ترکیله از
قبی  ،کا ش /بن وار /رو/ /جله از ترکیه بله عرا ،کلا ش /بلن وار /رو /فلرا
ترکیه به یوريه و از یوريه به عرا  ،طورن جريانا

وار /آ ،لو/گن جريانا

از

وار/

آ مواجه ایآ/.ر حالیکه کا ش /بن وار /رو /کارو بله اروندرو//طلا البلرآ و
کا ش /بن وار /از رو /ان کرخه و یاير رو /ان مرزن ایلتا کر/یلتا از ايلرا
به مشکال

آ علرا افلیو /ایلآ .و طلورن و للو/گن جريانلا

وار ، /وخاملآ

وضبیآ را بیشتر من نااياند .میتوا چلالش لان مشلترک ايلرا و علرا را /ر قبلاب
حوضه بريی مشترک مرزن را عوام ذي /انسآ :انباطلآ املالح /ر ارونلد رو/ /طلا
البرآ و کا ش عاق،وجو /کشتن ان مغروقه ،فریايش یواح به /لی جريا اروند
رو / /طا البرآ ،پیش رون یواح به عاق خاک طرفین به /لی کا ش عالق ارونلد
رو //طا البرآ ،لو/گن زيسآ بوم منطقه مرزن جنوآ عرا با منشا ملوا /انرجلارن،
تهديد امنیآ انسانن ،نابخر/ن /ر مديريآ زمین و ملديريآ جلام منلاب
تحقیقا

آ .مطلابق

انجام طد " :بروز خشکسالن ان اخیر /ر منطقه مهم ترين عام طبیبلن /ر

گسترس و پايدارن پديد ببار ایآ .اچنین برخن عوام انسانن مث نقلش ملديريآ
نابخر/انه زمین/ ،ر مناطق مر/ابن مهم /ر حاب خشک طلد
ایآ که یهایه آ قاب عبور از

لورالبظیم و ورالهلويی

مناطق تویا ترکیه ،عرا و حتن ايرا کایته طد

ایآ" (رئیسن پور و اکارا  .)2839 ،بنا بر گیارس بنیا /للح بدلی

للو/گن خلاک
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عرا به اورانیوم ضبی

طد  ،موا /را/يو اکتیو یرطا زا براحتن از طريق وا و بلذا از

طريق تنرز و خور /بذا و آ لو /و حتن تااس با زخم بیاارا  ،یرايآ من يابلد
 .) p. 50، 2010،(Bakerلذا قاب توجه ایآ که گر /و ببار وار ، /امنیآ انسانن را
/ر /و کشور اسايه عرا و ايرا تهديد من ناايد .اگرچه اين پديلد کله مشلکال
متبد/ن بران یاکنا جنلوآ بلرآ ،جنلوآ ،و بلرآ بوجلو /ور /ایلآ ،موضلوع
جديدن نیسآ ،اخیراً /ر بهار و تابستا  ( 2833اچنین یالجارن  ، )2839بله بلیش
از  11ایتا /يگر کشور و تهرا با جابیتن  11میلیو نررن و /ر محدو /يک میلیو
کیلومتر مرببن تویبه يافآ.
اقداماتن چو  ،اتصاب /جله و فرا /ر طهر بغدا /از طريق کاناب ،و "تغییلر مسلیر ارونلد
رو /بین منطقه حد وایا با/ا و خرمشهر ،که بندر بصلر را بله خلور زبیلر ارتبلاط بد لد"
(جبررن ولدانن )2829 ،اقداماتن ایآ که بر کا ش /بن و کاراين ارونلد رو//طلا البلرآ،
اثر /ار ./کا ش یواح مرزن ،نیی /ر خور توجه ایآ که مطابق الوب حقوقن" ،اگلر تلالور
به تدريج /ر طوب کرانه ان رو ،/از را فریايش يا افیايش ،تغییر يابلد ،خلا ملرزن بلا بلرا
میبور تغییر خوا د يافآ"(فن کال  ،2831 ،ص .)118.به لحلا حسایلیآ لان ییایلن،
ترکیب قومن مذ بن عرا  ،به نظر من رید ،ییایآ ان بن کشور لان ايلرا و ترکیله بلر
اتحا /ا و ائتالف ان /اخ عرا موثر باطد.
 .1-1مطالعه موردی هیرمند/هلمند
کلیآ مباحث مربوط به آ یرمند را من توا به /و /ور تقريبا مشلخص از یلاب
 2811تا  2889و از یاب  2889تا  2812تقسیم کر/ ./ر /ور اوب يبنن طن یالهان
 ،2811-83مذاکرا

/و طرف /یتاور /بسیار مهم تغییلر را حل "تقسلیم بالاناللره

آ" به "تحوي مقدار مشخص آ" را به ارا /اطآ .تبیین مییا آ تحويلن تلاب
عوام گوناگونن از جاله یطح زير کشآ ییستا بو /و تالس ان انجام طد /ر اين
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/ور حوب مشخص ناو /اين عوام قرار /اطتند .از یلون /يگلر بايلد پلذيرفآ کله
فضان ییاین حاکم بر ايرا طن اين /ور  ،نقش بسیار مهان /ر حالآ تهاجان ايلرا
/ر طوب مذاکرا

/و جانبه و چند جانبله /اطلآ .نحلو رفتلار /وللآ /ر یلالهان -81

 ،2811نحو رفتار ناايندگا مجلز طوران ملن و نیی یناتور ان مجلز ینا و حتلن
ا/بیا

مور /ایترا/ /ر تهیه گیارس ان مربوط بله آ یرمنلد /ر یلطوح مختلل

(از

گیارس ایتوار اخالقن گرفته تا گیارس /کتر خوطلبین) اله و اله حلاکن از برتلرن
روحیه ملن گراين /ر برخور /با موضوع آ یرمند بو ./از حدو )2911(2888 /رقابآ
طورون و مريکا /ر افغانستا وار /مرحله جديدن طد/ .ر اين میا ايرا نیلی بله عنلوا
/ویآ مريکا /ر منطقه من بايسآ عهد /ار نقشن /ر لحنه رقابلآ مريکلا و طلورون
/ر افغانستا من طد .تالطهاين که از یاب  2881باز طد ،لرفنظر از نتايج نها ،نشلانگر
باز /گرگونن ییایآ ايلرا /ر برابلر افغانسلتا و پیلرو
طکسآ مذاکرا

آ یرمنلد ایلآ .پلز از

/و جانبه کاب (ایرند  )2883به نظلر ملن ریلد ايلرا موضلوع آ

یرمند را /ر چارچوآ روابا منطقه ان قرار /ا /که /ر يک یلون

بلرآ بله ر بلرن

مريکا و /ر یون /يگر طر به ر برن طورون قلرار /اطلآ/ .ر ايلن چلارچوآ نقلش
ايرا حرظ یر پ

ان ارتباطن برآ با افغانستا و /ر لور

نروذ برآ و امريکا /ر

لیوم پوطشن بران خرلظ

کشور بران مقابله با نروذ طورون /ر افغانستا بلو ./بلا وجلو/

چنین نگرطن بديهن ایآ وقوع ر نوع /رگیرن و يا تشنجن بلین ايلرا و افغانسلتا /ر
نهايآ به ضرر برآ و یو /طورون پايا من پذيرفآ .بلدين ترتیلب /يگلر کابلو /آ
یرمند ،وقوع خشکسالن ان مهیب /ر ییستا و ...یبب اعتراضلا

گسلتر/ /وللآ و

مجلز ايرا  -نظیر نچه که تا یلاب / 2881ر ايلرا ر /ا -/نالن طلد .نتیجله طبیبلن
وجو /چنین نگرطن/ ،ا /امتیاز به افغانستا بران حرظ نروذ برآ /ر
با طورون بو( ./از جاله) اعطان وامهان بالعو
مريکا .از اين /يدگا  ،ايرا نیی تسهیال

کشور و مقابلله

يا با بهلر کلم بله افغانسلتا تویلا

و امتیازاتن به افغانسلتا /ا /کله مهاتلرين نهلا
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کوتا مد از مواض خو/ /ر رابطه با آ یرمند بو/ ./رواقل ايلرا یریلختن /ر قبلاب
آ یرمند را به انگیی يافتن جاپاين /ر افغانستا کنار گذاطآ .بدين ترتیلب /ور /وم –
که از  2889باز و تا  2812ا/امه يافآ -روابلا منطقله ان بلا افغانسلتا بلران ايلرا
ا ایآ بیشترن نسبآ به بهبو /وضبیآ ییستا و تبیین تکلی

آ یرمنلد -بگونله ان

که مناف ايرا ايجاآ من ناو/ -/اطلآ .موضلوع آ یرمنلد و ییسلتا يلک موضلوع
پیچید و چند ببدن ایآ .متایرانه طن یالهان مور /بحث ،وجه اللن تالس ا /ر ببلد
خارجن تجلن يافآ/ .ر لورتن که مبنان تزم بران اتخاذ يک موضوع مبقلوب و محکلم
/ر مذاکرا

/و يا چند جانبه تنها از طريق يک برنامه ريین منسجم بران بهبلو /یلاختار

بریانن ییستا امکا پذير بو/ ./وگانگن موجلو/ /ر رفتلار /وللآ ايرا (موضل گیلرن
محکم /ر مذاکرا

خارجن و فقدا برنامه ريین /اخلن) نتايج وخیالن را بلران ايلرا

طن یالهان  2881-11به ارا /اطآ .اين نتايج ثار خو /را /ر  /له  2811نشلا /ا/
و /ر نهايآ به ع قلب نشلینن کامل ايلرا از مواضل خلو/ /ر موافقتنامله ایلرند 2812
( )2918انجامید(کو ستانن نژا ،2832 ،/لص .)211 -211 .نااينلدگا ايلرا /ر ايلن
/ور اخیر ،ابتدا /ر ملذاکرا

 2919واطلنگتن بلر یلر  11متلر مکبلب /ر ثانیله از آ

یرمند چانه ز/ند .پز از

ايرا اين رقم را کا ش /ا /و ويدا نخسلآ وزيلر وقلآ و

مبلاو او /ر یللازما برناملله و بو/جلله ،لللرن الللریا/ ،ر یللاب  )2918(2812قللرار/ا/
جديدن را با افغانستا امضاء کر/ند که به موجب

ايلرا  12متلر مکبلب /ر ثانیله از

آ یرمند /ريافآ من کر( /مجتهد زا ،2813 ، /ص.)131 .
وضبیآ مرزن میا /و کشور ايرا و افغانستا را برحسب نحو بهر بلر/ارن از
برا ه بین الاللن یرمند /لاند از اين قرار ایآ:
بروز فاجبه زيسآ محیطن و انسانن /ر ییستا و امو واقبیتن ایآ کله بلارامن
/ر جريا ایآ .رام تر از فاجبه ان بد واز کله /ر یلیان مرکلین تویلا طلورون،
/رياچه راب را با تغییر بستر طاخه مهان از مو /ريا کایآ.
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تاتآ امو اعم از یه /رياچه امو پوزک (اير – افغانستا )  ،للابرن (ايلرا
– افغانسللتا ) و یرمنللد (ايللرا ) و کلیلله رو /للان ورو/ن و خروجللن

اعللم از

یرمند /لاند،فراح و طیله بخاطر ارتباط فیريکن طلا و موقبیلآ جغرافیلاين مشلترک
مرزن /و کشور ،از مصا/يق برا بین الاللن ایآ .یازما خواربلار و کشلاورزن ملل
متحد /ر یاب  2932امو پوزک را به عنوا يکن از مهاترين منلاطق طبیبلن مبرفلن
کر /ایآ(ببرا 2832 ،ج ،لص.)1-1 .یاخآ ید ا و کانلاب لا /ر افغانسلتا بله
کا ش حجم آ یرمند انجامید ایآ که /ر پلن خلو /آ /رياچله را کلا ش /ا /و
نتايج ای

بارن بران کشاورزن و /يگر جنبله لان زنلدگن اقتصلا/ن منطقله الرا

/اطته ایآ(مجتهد زا/ا  ،2813 ،ص .)91 .تخريب حوضله بريلی و پوطلش گیلا ن،
تخريب گستر /زيسآ محیطن زمینهان حالللخیی کشلاورزن ،گسلترس طلور زار و
بیابانیاين ،کا ش چشاگیر ذخاير بن از جاله ثار یوء اکولوژيک ایآ .با /لان 211
روز که یابقاً از رون /رياچه منوزيد و مررح و حیا بخلش بلو/ ،/ر زملا خشلکن
امو با بر/اطآ و حا طن و مایه(بويژ از جنوآ خرایا ) منجر به مدفو طلد
رویتا ا ،اراضن کشاورزن ،مرات و را هان ارتباطن و مشکال

عديد /يگر /ر ايلرا

و افغانستا و حتن پاکستا طد اند/ .ر تاتبهان امو که /ر نگلام بلدار بلو ، /بله
/لی ايجا /پوطشهان انبو نییارن مان محکم و موثرن /ر انتقاب و حا اين مایله لا
به یون رویتا ا ،کشتیار ا و طهر زاب به وجو /من ورند/ ،يگر اين نقش مهلم خلو/
را /ر زما خشکن نان توانند ايرا کنند(ببرا 2832 ،ج ،لص/ .)1- 2 .ر قاللب بلروز
و تحای

نابسامانن یاختار ان رفا ن -اجتااعن ،بن ثباتن و منازعا

محللن ،اثلرا

فو یبب طد بیش از  811خانوار ییستانن منب /ر مد خو /را از /یآ /ا /و ببللآ
مشکال
به مهاجر

اجتااعن ،اقتصا/ن و زيسآ محیطن عديد عد کثیرن از مر/م منطقه مجبور
طدند (ببرا 2832 ،ج ،للص .)1- 21 .اقلدام افغانسلتا  ،عامل انهلدام

تولید کشاورزن و بحرا توزي

آ طلامیدنن /ر منطقله ایلآ .گلیارس یلاب 1111
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مویسه پژو شن تویبه اجتااعن یازما ملل

از توزيل آ/ ،ر طلرايطن کله بخلش

خصولن قا/ر به ارايه برنامه ان عا/تنه بران اين"نیلاز ایایلن" نیسلآ ،از ايلن ملا/
حیاتن ببنوا "حقن بشرن" ،که ارايه

به اه بصور

عا/تنه تبهد /ولآ ایآ ،يا/

من کند .) ) P. 44، 2005،UNRISDگیارس تویلبه انسلانن  1112یلازما ملل
خوا ا تامین  11لیتر آ یالم /ر ر روز بران اه به عنلوا حقلن از حقلو بشلر
ایآ (ببرا 2832،ج ،ص .)11 .از نجائن کله آ ببنلوا کلاتن عالومن/ ،ر کشلور
ايرا انحصاراً ،تویا نها/ن /ولتن مديريآ میشو ،/للذا ملن تلوا بلروز نارضلايتن از
توزي نا منایب آ طامیدنن را چالشن متوجه مديرا منطقه ان آ /انسلآ .از /گلر
یو مجتهد زا /با اطار به بستن /ريچه ان ید کجکلن /ر یلاب / 1112ر طلرايطن
که طر ايرا خشکسالن چندين یاله حاکم بو /ایلآ ،ايلن اقلدام را "اقلدامن علیله
بشريآ" ،من /اند( .مویسه فر نگن مطالبلا

و تحقیقلا

بلین الالللن ابلرار مباللر

تهرا  ،2832 ،ص.) 111 .
تحقیقاتن لور

گرفته که بیانگر کا ش تدريجن جريا طبیبن رو /تویلا کشلور

برا ن افغانستا ایآ .از

جاله ایآ " :تحقیقن با ایترا /از روس تحلی

ملارن ،و

با ایترا /از اینا /و روس لان پیاايشلن ،از پلائیی یلاب  1111تلا تابسلتا / ،1113ر
جامبه مارن  212رویتا از  313رویتا لور

گرفآ ،و طن

طوران ایالمن رویتا ا و لاحبنظرا مصاحبه ببا

مد  ،بله نظلر ملن ریلد :کلا ش

ورو/ن آ رو/خانه یرمند /لاند/ ،ر طرايطن کله نلیوت
يافته ایآ ،ناطن از /تي طبیبن مث کا ش نیوت

از  121نرلر از اعضلا

جلون /ر افغانسلتا فینلن

جون نیسلآ و /ر حقیقلآ جريلا

رو/خانه به یاير مسیر ا تغییر يافته ایلآ" (رحالانن فضللن و اکلار .)2839،اخیلرا،
افغانستا اقدام به اجران پروژ ید کااب خا بر رون رو/خانه فلراح رو /نالو /ایلآ.
که اين امر ملن توانلد بلر مشلکال
لص .)1- 21.گذطته از اقداما

زيسلآ محیطلن تلاتآ بیافیايلد (ببلرا 2832 ،ج،
برنامه ريین طد ید یازن و انسدا /مسیر بلرا بلین
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الاللن یرمند /لاند ،به نظر من رید که کاناب ان بریانن مسیر برا طن جنلگ لان
/اخلن افغانستا  ،یلیب /يلد باطلد و از یلون /يگلر مصلارف /يگلرن چلو کشلآ
خشخاس /ر مسیر برا بر کا ش جريلا ورو/ن آ بله کشلور پلائین /یلآ برا لن
ايرا  ،تاثیر /اطته باطد .بنابر گیارس یازما مل  ،افغانستا  %91تولیلد تريلاک جهلا را
/ار/ ./ر لد باتن زمینهان کشآ ترياک /ر ایتا

لاند واق طد ایلآ ،Ustoday

.) )2010
/ر یاب  %93 ،1113کشآ تريلاک /ر ایلتانهان لانلد ،قنلد لار ،اروزگلا / ،ن
کندن ،زاب  ،فرح و نیاروز متارکی طد بو ،/مکانهاين که وضبیآ امنیتن طا به عنوا
بن نهايآ خطرناک تویا  UNDSSطبقه بندن طد ایآ .بسیارن از مکانها /ر اين
منطقه تویا نیرو ان یازما مل و یاز مانهان ملر/م نهلا /قابل /یتریلن نیسلآ.
ایتانهان جنوآ افغانستا مقر عوام ضد /ولتن ایآ/ .ر طرايطن که ایلتانهان بربلن
مث فرح و نیاروز مح حضور طبکه ان جنايتکار یازما يافته ایآ .نقشله امنیتلن
نشللا  /نللد اخللتالف ایللتانهان جنللوبن و طللاالن از نظللر وضللبیآ امنیتللن
ایللآ .)p.19،2008،(UNODCایللتانهان یرمنللد ،حتللن نیاللروز /ر مسللیر رو/
لاند /یرمند قرار گرفته و رکور/ /ار تولیلد تريلاک انلد .رتلا /و پلنج /رللد()%11
ازمحصوب ملن ترياک /ر یاب / ،1113ر ایتانهان قند ار و لاند تولید طد .ایلتا
فرح نیی به ایترا /کنند آ بران کشآ خشخاس تبدي طد ایآ .کشآ تريلاک بله
منیله نیاز بیشتر بله منلاب

آ ایلآ .نلو /و /و /رللد( )% 91کشلآ خشلخاس /ر

زمینهان حال خیی بن لور
بال

من گیر /تویبه کشآ

بله یينله کلا ش کشلآ

مخصولاً گندم تاام میشو ،/که /ر یاب  1111بصور

قاب توجله ان کایلته

طد .و اين کا ش ا/امه /ار . 2004،(UNODC( /نچه که نگرانن بیرگتر ایلآ ايلن
موضوع ایآ که بیشتر کشآ ترياک /ر زمینهان حاللخیر بن لور

من گیر%91(/

/ر مجاوع یاب  .)1111ببنوا مقايسه ،گندم /ر  %11زمینهان بیارن طلد و / %11ر
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زمینهان /يم من رويد (اطالعا

یاب  1111بیانگر متویا  8.2برابرن کشلآ گنلدم

/ر زمینهان بن به نسبآ زمین ان /يم ایآ) .بنابر اين زمینهلان بلا ارزس و کایلاآ
کشاورزن به لور

متیايدن بران ا لداف کشلآ تريلاک /ر افغانسلتا ایلترا /ملن

طو .) 2004،(UNODC/بران جبرا خسار

افیايش قیاآ گنلدم بخلاطر تصلایم

برخن کشاورزانن ایآ که بجان گندم به کشآ ترياک من پر/ازند .به عبلار

/يگلر،

وقتن که کشآ ترياک/ ،ر مد کشلاورزا را افلیايش ملن  /لد ،ايلن فراينلد وضلبیآ
اقتصا/ن یاير کشاورزا را بد تلر ملن کنلد/.)pp. 48-49، 2004،(UNODCر ملد
متویا طبق مار یاب  1113ر کتار کشآ تريلاک برابلر / 1221تر و لر کتلار
کشآ گندم / 2211تر ایآ.کشاورزا مشغوب به اين کشآ  1.1میلیو نرلر کله /ر
مد متویا طا

/ 2991تر بو /ایآ .ترياک /ر اين یاب  13.3کیللو گلرم /ر لر

کتار تولید طد ایآ  .) )2008،UNODCايلرا بلا توقیل
 211کیلو ترياک /ر یاب  1111بیشترين مییا توقی

میلیا  111لیار و

جهانن ايلن محصلوب را رقلم

ز /ایآ  .)2009،(UNODCاين تالس /ر طرايطن ایآ که نیلرو لان ائلتالف /ر
یاب  1121امکا کشآ ترياک را نیاز ضرورن تلامین اقتصلا/ن افغانلا ملن /اننلد:
"ناتو /ر خوایآ روییه بران انهدام محصلوت

مخلدر /ر افغانسلتا را ر /کلر،"./

یخنگون ناتو ،جیای پاتوران /ر مور /نظر روییه بران انهلدام محصلوت

مخلدر /ر

افغانستا من گويد که "اين مشک با /قآ بايستن ح طو /چرا که ا الن بومن یلیب
من بینند و متحدين /ر افغانستا من بايسلآ للر /لان ملوا /مخلدر و زمايشلگا هان
تولیدن را مور /دف قرار  /ند .ون ا/امه من  /د :طرايطن که ما تنها منبل /ر ملد
مر/من را که /ر /ومین کشور فقیر /نیا زندگن ملن کننلد ،نلابو /ملن کنلیم و بلران
جانشینن ارايه نان  /یم ،بیر قاب تحا ایآ".
اچنانکه مار گیارس یاتنه  1119بیانگر کا ش انهدام /ر یاب  1113بله میلیا
/ 1131ر  1113ایآ/ .ر حالیکه اين رقم یلاب  1111برابلر  29111کتلار بلو/
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ایآ .) ) 2010،Brunnstrom
به عنوا نتیجه اينکه " مار کشآ و تجار

موا /مخدر /ر /ور کلرزان بله مراتلب

افیايش /اطته ایآ"(بخشايشن ار/یتانن ،2833 ،ص/ .)91 .ر تلاريخ ،2839/1/82
وزير وقآ کشور و /بیرک جديد یتا /مبارز با ملوا /مخلدر بلر ايلن نظرانلد" :بلران
مقابله اه جانبه با پديد موا/مخدر بايد نقشه را ن جام و منسجم /اطته باطیم" ،ون
با بیا اينکه بحث کا ش ییب ان اجتااعن /ر طوران تحوب اجتالاعن کشلور و بلا
حضور / 11یتگا عضو بررین منطو ،/بیا /اطآ" :بايد با ایترا /از ظرفیلآ لان
یاختار حاکایتن وزار

کشور /ر یرایر کشور و مافیاين تاامن امکانا

موجو ،/بلا

مسائ مرتبا بلا موا/مخلدر کله امنیلآ کشلور را تهديلد ملنکننلد مقابلله الهجانبله
کنیم"(پايگا خبرن پلیز ايرا 82 ،مر/ا .)2839/بنا بر يافته ان اين پژو ش ،تجار
موا /مخدر از مسیر ان ترانیيتن کشور ان اسايه از جاله ايرا ایترا /من کنلد.
ايرا را انتقاب موا /مخلدر ( لروئین و تريلاک) بله اروپلا ایلآ .افکلار عالومن /ر
افغانستا /ر قباب قرار/ا /مرزن یرمند به مخالرآ لاين /یلآ ز /انلد ،کلانو ايلن
مخالرآ ا حوب محور مییا حقابه ییستا از یرمند /لاند /ور من زند .بنا بلر يلک
پژو ش /انشگا ن که /ر متن ور /طد ایآ ،مییا جريا وار/

یرمند به ییسلتا

به مییا قاب توجه ان کایته طد ایآ.با توجه به اين مسلئله امنیلآ انسلانن یلاکنا
ايرانن مجاور رو/خانه یرمند /لاند به خطر افتا /ایآ.
با توجه به نا امنن ان مرزن ،قاچا موا /مخدر ،جنايا
نارکو تروريسم من توا چشم اندازن از چالش لان مختلل

یازما يافته و مهم تر
املا ملرتبا بلا ییایلآ

مشترک مرزن ايرا و افغانستا را بر یر یرمند /لاند انتظار /اطآ .ناکار مدن /وللآ
قان کرزان من توانلد تبهلدا

افغانسلتا را /ر قبلاب یرمنلد ضلبی

یلاز ./میتلوا

چالشهان مشترک مرزن ايرا و افغانستا را،نابو/ن /رياچه ان ییستا  ،طک گیلرن
و تطوي /ور ان گر /وببار،مديريآ زمین و مديريآ جام مناب

آ،تهديد امنیلآ
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انسانن /انسآ.

نتیجهگیری
چالشهان مشترک ییایآ آ ايرا  ،عرا و افغانستا را من تلوا  ،تهديلد امنیلآ
انسانن،مديريآ زمین و مديريآ جام مناب

آ/ ،انسلآ .طلک گیلرن ،تطويل /ور

ان گر /وببار /ر ییستا و /ر ور ا ن عراقن که حتن به پايتخلآ ايلرا ریلید
ایآ ،نتیجه ملاوس تر نیاز به مديريآ اه جانبه و مشترک یه کشور ایآ .بببلار
/يگر يک مشک محلن اثرا

منطقه ان خوا د /اطآ .تهديد امنیآ انسلانن /ر منطقله

مرزن ییستا  ،به عنوا اثر اقدام افغانستا با از بین رفتن اقتصلا /و کشلاورزن محللن،
و حیا

پوطش گیا ن و ذخیر جانورن فاجبه ان بیرر ایآ و نتیجله

نقض طکار حقو بشر ،نا امنن و عدم ثبلا
ایآ .اچنانکه مشابه

علالو بلر

(اعلم از ییایلن ،اقتصلا/ن ،اجتالاعن)

بران یاکنین ور ان عراقن اترا افتا /ایلآ و براحتلن

کشور ان اسايه را بسون منازعه يا اکارن بران رفل مشلک

لدايآ ملن کنلد.

مقصد نهاين ،امنیآ ملن /ر ايرا و /و کشور اسايه ایآ ،اين امنیآ از مسیر کلا ش
تهديدا

زيسآ محیطن و انسانن قاب حصوب ایآ .عالکر /نامنایب ،نا امنلن مللن/

منطقه ان بوجو /من ور( /از طريق منازعه)  ،و عالکر /منایب ،توفیق مللن  /منطقله
ان بوجو /خوا د ور( /از طريق اکارن).
/ر وضبیآ موجو ،/ر /و کشور برا لن ايلرا  ،افغانسلتا  ،ببنلوا کشلور بلات
/یتن ،عهدنامه حقو مربوط به ایترا /ان بیر کشتیرانن از برا ه ان بین الاللن را
که نجارن پذيرفته بین الالللن ایلآ ،را نلوز نپذيرفتله انلد وللن علرا ( 9جلوتن
 )1112و یوريه ( 1وري  )2993ببنلوا کشلور اين پلائین /یلتن ،کنوانسلیو
 2991برا ه ا ن یازما مل را پذيرفته اند.
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اين کنوانسیو تویا کشور ان برا ن علن الخصوص تویا ج.ا ايرا  ،بلا توجله
به اينکه عرا (یاب  )1112و یوريه(/ر یاب  )2993اين عهدنامه را پذيرفتله انلد،
خوا د توانسآ بر عالکر /کشور ان /يگر چو افغانستا و ترکیه اثر گذار باطد .ر
چند که عضويآ افغانستا /ر مرکی منطقهان مديريآ آ طهرن ،قدم مثبتن ایآ کله
تویا ايرا و افغانستا بران اکارن ان بیشتر بلا محوريلآ موضلوع آ للور
گرفته ایآ .نکته قابل توجله عضلويآ یلوريه /ر ايلن نهلا /میباطلد(مرکی منطقلهان
مديريآ آ طهرن.)1121 ،
به نظر من يد:
ال -افیايش مشارکآ نها /ان بیر /ولتن مخصولاً جوام زيسآ محیطن ،ارتقلاء
پایخ گوين ،اثر بخشنس ارايه خدما  ،عدالآ محورن ،کاک بله کلار فرينن ،خصیصله
ان حکارانن خوآ /ر مديريآ آ باطد .تدوين و تویبه مديريآ پايدار مناب
مديريآ مطالبا

بن،

کال منطقه ان ،مديريآ خر/مندانه اکوییستم مناطق مشلترک ملرزن

و /اخلن و توجه بیشتر به اقداما

نو ورانه از اين یاختار ملور /انتظلار ایلآ .نیلرون

نظامن میتواند تاثیر مثبتن رون محیا زيسآ بگذار /و /ر ح مسائ زيسآ محیطن(به
ويژ مسائلن که ماکن ایآ یبب منازعه طوند) نقش /اطلته باطلد .از
تبري

وظاي

جالله ،بلاز

زيسآ محیطن نیرو ان نظامن /ر حرایلآ از محلیا زيسلآ و اينکله

تخريب محیا زيسآ تهديدن بر علیه امنیآ ملن تلقن طو./
آ-بازنگرن انگار ان تاثیر گذار بر یوء رفتار لا ،و زمینله یلازن بلران ايجلا/
نجار ا ،از جاله /ویتدارن محیا زيسآ ،اخال

آ ،تویبه /اناين محور و پايلدار،

نجار ا و الگو ان برو گران بین الاللن ،از جاله اکتساآ امنیآ از طريق اکارن
و توجه به اين نکته که تغییلرا

آ و لواين ناطلن از تغییلرا

اقلیالن و از جالله

نقصا بارس ا /ر اقلیم ان مشترک ايرا -افغانستا و حوضه بريلی /جلله و فلرا
را من توا ،علآ البل نگرانن /ولآ ان منطقله خصوللاً کشلور لان برا لن بلات
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/یتن /انسآ .با گرم طد زمین ،نه تنها ايلرا بلکله تالام کلر زملین بخلاطر گرملان
یاخته /یآ بشر /ر خطر ایآ .لذا ییایآ ان مرزن /-ر مرهوم ینتن امنیآ مللن-
تویا یه کشور م مرز ،نیی مبظله ان ایآ که عام

بن توجه ان به محیا زيسلآ

و نپر/اختن به امنیآ انسانهان یلاکن نقلاط مشلترک رو /مرز لان یرمند /لانلد و
اروند/طا البرآ ایآ.
ج -را بر /ان گرو مطالبلاتن تویلبه پايلدار و محلیا زيسلآ مرکلی تحقیقلا
ایتراتژيک مجا تشخیص مصلحآ نظام /ر زمینه تاتآ ان بلین الالللن لامو
بران ریید ايرا
کشور و مقررا

به یطح مطلوآ پايدارن زيسآ محیطن ،تصويب قانو جلام

و
آ

خالن /ر خصوص حقابه زيسآ محیطن ،بر اين موضوع /تلآ /ار/

که اگر ییایآ خارجن بدو اتکا به ییایآ /اخلن و يلا قابلیلآ لان و ارزس لا و
ارا /ملن ،پايه گذارن طو /و به الطالح امتلدا /ییایلآ /اخللن و اللوب

نباطلد

حال کار تسلیم /ر مقاب قدرتهان خارجن ایآ .گیارس را بلر/ن مرکلی تحقیقلا
ایتراتژيک مجا تشخیص مصلحآ نظام ،به عنوا نهلا/ن نظلارتن ،بیلانگر نیلاز روز
افیو به قانو

ان ناظر بر عالکر /ان مديريتن و اجراين ایآ .تصلایم گیلرن قلو

مقننه/ ،ر خصوص ایتراتژن مللن ییایلآ آ ( یلدرو پلیتیلک) ج.ا.ايلرا /ر ايلن
طرايا نیازمند انجام "تحلی نیاز قانو گلذارن" ایلآ.و پسلنديد ایلآ کله اقلدامن
عاج /ر خصوص پذيرس "عهدنامه حقو مربوط به ایترا /لان بیلر کشلتیرانن از
برا ه ان بین الاللن" ،لور

پذير/
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منابع
 .2ابرا یان فر ،طا ر ( ، )2831الگو های اعتماد سازی در منطقه خلیج فـار / ،فتلر
مطالبللا

ییایللن و بللین الاللللن وزار

امللور خارجلله ،وزار

امللور خارجلله ،مرکللی چللا

وانتشارا  ،ص212 .
 .1باب ،ترنز /اگر ،ريچلار ، )2831( /ايلد اُلوژيهلان ییایلن و ايلد ب /مکراتیلک،
ترجاه منتظان ،رويا (کیوانشکو ن)  ،انتشارا

پیک بهار ،لص881-882 .

 .8ببرا  ،لديقه نربخش ،نازلن ( 2832ال ) ،تغییر اقلیم ،گرمایش زمـین ،بزرگتـرین
چالش زیست محیطی قرن بیست و یکم ،پژو شکد تحقیقا
مطالبا

ایلتراتژيک ،گلرو پژو شلن

بین الال ،ص29 .

 2832( ---------- .1آ)  ،بحران وضعیت آب در جهان و ایران ،پژو شنامه گلرو
پژو شن مطالبا
تحقیقا

بلین الالل  ،مطالبلا

تویلبه پايلدار و محلیا زيسلآ( ، )2پژو شلکد

ایتراتژيک ،ص21 .

 2832( --------- .1ج)  ،گزارش راهبردی تاالب های بین المللی هامون كماكـان
در معرض خطر ،مرکی تحقیقا

ایتراتژيک ،مباونآ پژو شلهان روابلا بلین الالل  ،گلرو

مطالباتن تویبه پايدار و محیا زيسآ ،لص1-1 .
 .2بحرانن ،مرتضن ( ، )2833امنیت انسانی و سیاسـت خـارجی ،گلیارس تحقیقلاتن،
پژو شکد مطالبا

را بر/ن ،ص81 .

 .1بخشايشن ار/یتانن ،احاد ،2833 ،جمهوری اسالمی ایـران و بـازیگران نظـام بـین
الملل/ ،انشگا زا /ایالمن (ا واز)  ،ص91 .

 .3پیشگا ا/يا  ،حاید ( ، )2831گستره منازعات آب در حوضه نیل آبی و تاثیر آن بـر
اهداف استراتژیک ج.ا.ایران/ ،فتر مطالبا

ییاین و بلین الالللن ،وزار

املور خارجله ،ص.

21

 .9تامسو  ،الکز( ، )2831مقدمه ای بر سیاست و حکومت در آفریقـا ،ترجاله عللن
گلیانن ،احاد بخشن ،انتشارا

ابرار مبالر ص19.

011
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 .21تري  ،ترن کرافآ ،ایتیوار

جیای ،لویلن مورگا  ،پاتريلک ( ، )2838مطالعـات

امنیتی نوین ،ترجاه طیب ،علیرضا بیرگن ،وحیلد ،پژو شلکد مطالبلا

را بلر/ن ،زمسلتا

 ،2838ص811 .
88

 .22توحید فام ،محاد ( ، )2832چرخشهای ایـدوولوژی ،انتشلارا
 ، )2831( ------------ .21دولت و دموكراسی ،انتشارا

بلاز ،2832 ،ص.

روزنه ،ص2.

 .28جبررن ولدانن ،الغر،حق طناس کاطانن ،نیلوفر ( ، )2829طرح تغییر مسیر ارونـد
رود و حقوق بین الملل ،مجله حقوقن ،بهار و تابستا  ،2829طاار 21

 .21رئیسن پور ،کو یا /طاوین ،تقن خسرون ،محاو ، )2839( /تجزیه تحلیـل دالیـل
شکل گیری غبارهای عربی و پیشرفت آن به ایران،چهارمین یاینار جغرافیدانا جهلا ایلالم،
 21تا  22وري  11 ،1121تلا  11فلرور/ين / ،2839انشلگا ییسلتا و بلوچسلتا ،زا دا ،
2839
 .21رحاانن فضلن ،عبدالرضا الغرن تفاجانن،لا ، )2839( /ضـرورت همکـاری
دولت افغانستان در تعقیب توسعه پایدار روستایی در سیسـتان ایـران 21 ،،تلا  22وريل
 11 ،1121تا  11فرور/ين / ،2839انشگا ییستا و بلوچستا ،زا دا ،ص21.
 .22یاعن ،احاد ( ، )2831مسایل سیاسی-اقتصادی جهان سوم،انتشارا

یاآ ،ص.
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 .21یري القلم ،محاو /بخشن ،احاد یجا /پلور ،یلید کلاظم ( ، )2831تبـدیل ژوـو

پلیتیک جنگ به ژوو پلیتیک صلح (بررسی موردی :تاثیر سیاست خارجی آفریقای جنـوبی
بر امنیت منطقه ای در دوره آپارتاید و پس از آن ،فصللنامه ژئوپلیتیلک ،یلاب /وم ،طلاار
یوم و چهارم ،پائیی و زمستا  ،2831لص  ،11-11ص2 .
 .23طا ولن ،منصور کشاورز ،مرضیه طري

زا ، /مريم ( ، )2832پـارادیم اخالقـی-

فلس ـ ی متعــالی در پــژوهش ه ـای بحــران هــای زیســت محیطــی ،اخللال /ر علللوم و
فناورن،فصلنامه علان ،پژو شن ،یاب /وم ،طاار ان  8و  ،1پلائیی و زمسلتا  ،2832ص.
81
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 .29طیها  ،مايک ( ، )2833امنیت بین الملل ،ترجاه  /قانن فیروز با/ن ،یید جلالب،
پژو شکد مطالبا

را بر/ن ،چا

اوب ،ص188 .

 .11ضیائن بیگدلن ،محاد رضلا ( ، )2831حقوق بین الملل عمومی،گلنج /انلش ،ص.
811-831

 . 12ظري  ،محاد جوا /یجا /پور ،یید محاد کاظم ( ، )2831دیپلماسی چند جانبـه،
نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی ،جلد /وم ،وزار

امورخارجه ،مرکلی

و انتشارا ،لص211-212 .

چا

 .11عطاين ،وطاند احادن ،فريبرز( ، )2839بررسی گـرد و غبـار بعنـوان یکـی از
معضالت زیست محیطی جهان اسالم مطالعه موردی :استان خوزسـتان ،چهلارمین یلاینار
جغرافیدانا جها ایلالم 21 ،تلا  22وريل  11 ،1121تلا  11فلرور/ين / ،2839انشلگا
ییستا و بلوچستا ،زا دا  ،ص21 .

 .18عبداله خانن ،علن( ، )2838نظریه های امنیت ،مقدمه ای بر طـرح ریـزی دكتـرین
امنیت ملی ( ، )0مویسه فر نگن مطالبا

و تحقیقا

بین الاللن ابرار مبالر ص231 .

 .11بالم پور ،علن ( ، )2832تاثیر جهانی شدن اقتصـاد بـر نقـش دولـت در اقتصـاد
سیاسی محیط زیست در كشور های در حال توسعه :مورد ایران ،فصللنامه ییایلآ ،مجلله
/انشکد حقو و علوم ییاین/ ،ور  ،81طلاار  ،1زمسلتا  ،2832للرحا

،211-211

ص211 .
 .11فن گال  ،گر ار ، )2838( /درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی ،جلد /وم ترجاله
حافظیا  ،محاد حسین ،نشر مییا  ،چا

/وم ،زمستا  ،2838ص118 .

 .12قایان ،محاد علن( ، )2831نسـبت امنیـت انسـانی و توسـعه پایـدار ،فصللنامه
مطالبا

را بر/ن ،یاب ياز /م ،طاار یوم ،پايیی  ،2831طاار مسلس  ،12للص-119 .

113
 .11کو ستانن نژا ،/مسلبو ، )2832( /آب هیرمند :منافع ملی در قربانگاه روابط منطقـه
ای ( ، )0111-10فصلنامه تلاريخن و ییایلن ،تلاريخ روابلا خلارجن ،نشلريه مرکلی ایلنا /و

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

-211 . للص،2832  تابسلتا-22  طلاار، یاب یوم،امور خارجه

پژو شن وزار
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خدما

211
 حایلد رضلا، امیران مرز دار و مرزهای خاوری ایـران، )2813(  پیروز، / مجتهد زا.13
131 . ص، طیراز،ملک محادن نورن
 ترجاله قلدر، اقتصـاد سیاسـی جامعـه مـدنی، )2813(  گارن برنآ،  مديسو.19
811-818 . لص، نشر یریر، احاديا

 مالحظات نظامی و سیاسـی پیرامـون نبـرد بغـداد و، )2832(  ابرا یم، مشرقن فر.81
 نشريه مرکلی، تاريخ روابا خارجن، فصلنامه تاريخن و ییاین،) ق0111-1( معاهده زهاب
21. ص،2832  تابستا-22  طاار، یاب یوم،امور خارجه

پژو شن وزار

 و خدما/اینا

 مرزهـای،)2832(  مویسه فر نگن مطالبا و تحقیقا بلین الالللن ابلرار مباللر.82
111 . ص، جلد اوب،ایران
)2839(  مرکی منطقهان مديريآ آ طهرن.81
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