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Abstract 

Todays, due to the human desire to maximize extraction of available 

resources, the world is facing so many environmental threats in terms of 

pollution in various spheres of the planet. Hydrosphere is one of the most 

important areas of the biosphere that has suffered most damages from this 

phenomenon. As a coastal country, Iran is also struggling with problems 

related to water pollutants and the use of shared resources in its three 

territorial waters. Khazar is one of these triple territorial waters. The five 

littoral states of the Caspian Sea disagreements about division of the 

territorial waters have led many of its problems to be ignored. 

Environmental crises are the most important of these issues that have had a 

huge negative impact on the lives and economies of people living in the 

coastal regions of the sea. Furthermore, contrary to reluctances of states to 

give up their sovereignty claims in this subject, environmental issues are 

categorized in low politics, and states show less sensitivity in cooperation on 

these matters. So, the environmental problems of the Caspian Sea could 

serve as a platform for initiation of cooperation between coastal states, its 

expansion to other fields and finally the intensification of convergence 

between the states. Therefore, the main question of the present article is what 

kinds of unsought crises can be considered in Iran’s environmental 

diplomacy agenda with the Caspian Sea littoral states and thereby intensify 

the convergence with these countries? 

To answer this question, first we looked at the concept of environmental 

diplomacy and its relation to cooperation issue in international politics from a 

functionalist perspective, and showed that the main reason for the relative 

failures of these long-term negotiations have been the question of how to 
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divide the sea waters and what is the share of each state in this territory; That 

is, the issue is contained under the high politics. The sensitivity of coastal 

states to this issue has left many other problems and issues unresolved. The 

environmental problems of the Caspian Sea are among these problems; 
Coastal governments, however, have paid much more attention to other issues 

over the past four decades. For instance, in 2003, they signed the Caspian Sea 

Environmental Protocol called the Tehran Convention and entered it into force 

in 2006; and with the signing of Convention on the legal status of the Caspian 

Sea in 2018, they tried to solve some of these problems. However, many of 

these problems still remain or have not been addressed at all. According to the 

classical theory of convergence, it seems that further attention to the 

environmental issues of the Caspian Sea, as issues in the field of low politics, 

can be one of the starting points for intensifying the level of convergence 

between five coastal states in order to reach a full and comprehensive 

agreement on the legal regime of the Caspian Sea. 

To solve these problems and expand cooperation based on Tehran 

Convention - as an appropriate legal and political framework that is the 

product of years of diplomatic negotiations - We have to answer the 

question, how can this environmental regime be developed? A development 

that, according to previous statements, helps to intensify convergence. It 

seems that most of the solutions and environmental negotiations on this 

matter have been based on planned and centrist policies; because many 

problems in the negotiation process have been considered insignificant and 

have not been raised, or there has been no awareness to them at all. 

Therefore, in our opinion, it is logical that in order to overcome the policy-

making weakness in this specialized field, one should refer to experts and 

specialists who have been directly confronted with the environmental 

problems of the Caspian Sea for professional reasons. 

In order to identify the problems that should be included in the future 

agenda of Iran’s environmental diplomacy in the Caspian Sea based on 

Delphi method, we tried to gather a panel of experts; those who directly 

faced with environmental problems of the sea for professional reasons or 

during their research in the three coastal provinces (Gilan, Mazandaran and 

Golestan). Using the snowball method, 34 professionals and experts were 

invited to participate; but only 9 of them continued cooperation until the end 

of the research and sent their questionnaires. They were asked: 1) in the 

direct confrontation with the ecosystem of the Caspian Sea and neighboring 

provinces of the sea, what kinds of environmental problems you have faced? 

Problems that originate from littoral states pollutant sources and wrong 

extraction of natural and mineral resources by these countries? 2) What 
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actions have been taken by the government’s Department of Environment or 

its provincial branches in Golestan, Mazandaran and Gilan or other 

organizations and the government itself to solve these environmental 

problems regarding the two above-mentioned subjects at the international 

level? 3) What kind of problems have been ignored by government’s 

Department of Environment in these two areas that are common between 

Iran and other coastal countries, or the Department is unaware of ? 

They identified 11 pollutant sources and 7 crises due to wrong 

exploitation of natural and biological resources of the sea and seabed. While 

expressing Iran’s achievements and constructive actions in this field, they 

brought up 12 important problems that had been ignored by the coastal states 

or had not been paid attention to. We have also proposed a series of 

diplomatic solutions to each of these problems, which we have finally 

grouped them into five general axes: 1) to establish an environmental 

diplomacy center under the Ministry of Foreign Affairs; 2) proposing a plan 

to establish International Organization of Caspian Sea (IOCS) ; 3) 

Participation of non-governmental environmental experts and institutions in 

Iran’s public diplomacy with the Caspian Sea littoral states; 4) 

Implementation and promotion of Tehran Convention protocols; and 5) 

Proposing and following-up of “Joint Environmental Audit on Caspian Sea”, 

“Preservation of the hydrological characteristics of the Caspian Sea”, 

“Nuclear safety of the Caspian Sea” and “compliance with environmental 

standards in exploration, extraction and transportation of oil and gas 

resources in the Caspian Sea and its continental shelf and Seabed” protocols 

in order to annex them to Tehran Convention. 

 

Keywords: Convergence, Delphi Method, Environmental Diplomacy, Iran, 

The Caspian Sea. 
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 چکيده
شده است که بسییاری   سبب ،تقسیم این قلمرو آبی شیوۀنظر پنج کشور ساحلی دریای خزر در مورد  اختالف

هیایی کیه    محیطی همچنان نادیده گرفتیه شیوندب بحیران    های زیست از مشکالت مربوط به آن از جمله بحران
اند. از سوی  جای گذاشتهساحلی این دریا بر ساکن در نواحی و اقتصاد مردم گیمنفی بسیاری بر زند هایتأثیر

حاکمیتی خود در تعارض یادشده دست بکشیند،   دعواهایحاضر نیستند از ها  دولتاین دیگر، برخالف اینکه 
ها حساسیت کمتری نسبت به همکیاری در   اند و دولت شده ارزش کمسیاست  ۀمحیطی در حوز مسائل زیست

بیرای شیرو     دلیلیی توانید   محیطی دریای خزر میی  دهند. بنابراین مشکالت زیست زمینه از خود نشان میاین 
ها و در نتیجیه تشیدید همگراییی مییان ایین       ها به سایر حوزه آن گسترشساحلی،  های تها میان دول همکاری
 مشیکالت چیه   توانید  یمی  رانیی اکیه   هسیتیم این پرسی   دنبال پاسخ  به ارنوشتاین  در . بنابراینباشدها  دولت

 وسییله  بگنجاند و بدین خزر ۀیحاش یکشورها محیطی خود با را در دستور کار دیپلماسی زیست ای نااندیشیده
شیناختی   نظیری و روش  ۀابتدا مقدم ،به این پرس  دادن برای پاسخ ؟به همگرایی با این کشورها شدت بخشد

محیطیی درییای خیزر از     گروه از مشکالت زیست هجدهی، . سپس با استفاده از روش دلفکنیم را بیان میالزم 
هیا   آن دییدگاه از  را محیطی اییران در ایین درییا    عملکرد دیپلماسی زیست وشناسایی  نظران را صاحب دیدگاه
یافتیه دارنید. در    راهکار برای حل مشکالت باقیمانده یا تیداوم  دوازده ها . نتایج نشان داد که آنکنیم می بررسی

دیپلماسیی   ۀمحور اصلی برای آینید  پنجمشتمل بر  ،توجه به این راهکارها، دستور کاری دیپلماتیکآخر نیز با 
 .کنیم می بیان را محیطی ایران در دریای خزر  زیست

 

 واژگان اصلی
 محیطی، روش دلفی، همگرایی. ایران، دریای خزر، دیپلماسی زیست
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  مقدمه
بیا مشیکالت    ،حیداکرری از منیابم موجیود   بیرداری   سیبب مییل بشیر بیه بهیره      امروزه جهیان بیه  

رو شیده اسیتب    هیای مختلیک کیرۀ زمیین روبیه      محیطی بسیاری در زمینۀ آلودگی عرصیه  زیست
هیای   تیرین عرصیه   یکیی از مهیم   8کیره  ای که در تاریخ حیات بشر سابقه نداشته اسیت. آ   مسئله
جیم بسییار   هیا را متحمیل شیده اسیت. ح     است که در این زمینیه بیشیترین خسیارت    3کره زیست
ازحید   برداری بیی   شود به همراه بهره ها می های صنعتی که هرروزه روانۀ دریاها و اقیانوس آالینده

کره در معرض کیاه  روزافیزون قیرار     ها سبب شده است تنو  زیستی در آ  از منابم زیستی آن
صیورت   گیرد. با توجه به اینکه اقتصاد و زنیدگی روزمیره در بسییاری از کشیورهای سیاحلی بیه      

کیره بسیتگی دارد و اقتصیاد و زنیدگی در کشیورهای       محیطیی آ   مستقیم بیه وضیعیت زیسیت   
محیطیی در   ها وابسته است، افیزای  تخرییب زیسیت    شدت به دریاها و اقیانوس غیرساحلی نیز به

هیا افیزوده    جوزمین، مشکالت بسیاری را به وجود آورده است و هر روزه بیر حجیم و تنیو  آن   
های آبی و استفاده از منابم مشترک موجیود در   و، دو موضو  جلوگیری از آلودگیر شود. از این می

با توجه به اینکیه بسییاری از    2اند. هایی سیاسی شده ها تبدیل به موضو  جو برای بسیاری از دولت
جانبیه   تنهایی و ییک  گنجند، یک دولت به های جو در قلمرو سرزمینی یک دولت واحد نمی عرصه
ها مقابله کنید و چنیین کیاری نیازمنید کین  جمعیی و        محیطی در آن تخریب زیستتواند با  نمی

چندجانبه است که الزمۀ آن نیز توسل به دیپلماسی است. بیه همیین دلییل، در دیپلماسیی نیوین،      
هیای   محیطی شکل گرفته است که وظیفه دارد شیرای  و زمینیه   ای با عنوان دیپلماسی زیست حوزه
 های مشترک در این زمینه را فراهم آورد.  ها و اقدام گذاری سیاست

هیای آبیی و اسیتفاده از     عنوان یک کشور ساحلی با مشکالت مربوط به آالینیده  ایران نیز به
رو است. قلمرو آبی ایران در دریای خزر یکی از این  منابم مشترک در سه قلمرو آبی خود روبه

در زندگی میردم سیاکن در سیواحل     بدیلی گانه است. دریای خزر نق  بسیار بی قلمروهای سه
 2۰۰،444 یبی یتقر وسیعت  با خزر اییدر کند. نشینانِ ایرانی آن ایفا می ویژه زندگی ساحل آن به
فیرد از   منحصیربه  ای منطقیه  ،لومتریک 244 عرض و شمال در لومتریک 8344 طول، مربم لومتریک
کیلیومتر خی     333ارداشیتن  ایران با دراختی (.Omidi, 2011: 2) است جهاندر  کیتیژئوپل نظر
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تیرین کشیورهای سیاحلی     کیلومتر مربم قلمرو آبی در دریای خزر از مهیم  3۰۰،444ساحلی و 
هیای صینعتی و    های گذشته در زمینۀ آالینده دریا است. قلمرو آبی ایران در دریای خزر در سال

رو شده اسیتب   وبهای ر های فزاینده نیز چگونگی استفاده از منابم مشترک و غیرمشترک با بحران
ای را نه تنها متوجه منافم این کشور، بلکه متوجیه منیافم سیایر     هایی که خطرهای فزاینده بحران

رو، کشیورهای حاشییۀ    از ایین  (.Mohammadi, 2017: 29)کشورها در این دریا ساخته اسیت  
رییا، توجیه   زمان با تالش برای استفاده از منابم آلی و غیرآلی موجیود در ایین د    دریای خزر هم

قیرن گذشیته،    دهند و در طول نییم  ای به حفظ وضعیت موجود در آن نیز از خود نشان می ویژه
  تدریج افزای  یافته است. بیه  محیطی برای حل این مشکالت به ها به دیپلماسی زیست توجه آن

نظرهای شدید سیاسی میان کشورهای ساحلی، نوعی همگرایی نسبی  بیان دیگر، باجود اختالف
هیا پدیید آمیده اسیت. بنیابراین       محیطی دریای خزر مییان آن  ر راستای کاه  تخریب زیستد
المللی میان این کشورها سرعت  محیطی به همکاری بین توان مدعی شد که دیپلماسی زیست می

المللیی، منطقیی اسیت کیه      های همگراییی بیین   بخشیده است. به همین دلیل، با توجه به نظریه
محیطیی مییان کشیورهای سیاحلی بتوانید       هیای دیپلماسیی زیسیت    گسترش و توسعۀ موضیو  
 نظر را تسهیل کند. های مشترک محل اختالف   همکاری در سایر حوزه

محیطیی مشیترکی    های زیست گرفته در این مورد، همچنان مشکل های صورت با همۀ تالش
دیپلماسیی  تیوجهی ییا ناآگیاهی در دسیتور کیار       سبب بیی  میان این کشورها وجود دارند که به

هیا   هیای مشیترک پیرامیون آن    هایی کیه اقیدام   اندب مشکل محیطی دریای خزر قرار نگرفته زیست
محیطی را  ها میان پنج کشور ساحلی را افزای  دهد و دیپلماسی زیست تواند سطح همکاری می

رو، نوشیتار حاضیر در پیی     هیای مشیترک بیشیتری سیازد. از ایین      تبدیل به نقطۀ ثقل همکاری
ای  نااندیشییده  مشکالتچه  تواند یم رانیا یپلماسید دستگاهدن به این پرس  است که دا پاسخ

بگنجانید و بیدین    خیزر  یۀحاشی  یکشیورها  محیطی خود بیا  را در دستور کار دیپلماسی زیست
 ؟وسیله، به همگرایی با این کشورها شدت بخشد

اسیت: اول آنکیه   دادن بیه ایین سیه پرسی  فرعیی       دادن به این پرس  نیازمنید پاسیخ   پاسخ 
 از یناشی  رمشیترک  یغ و مشیترک  یسیت یز  یمحی  مشیکالت  چیه  با خزر یایدر یۀحاش یکشورها
 مشیکالت  نیی ا حیل  یبیرا  کشیورها  نیی ا دوم آنکه هستند؟ رو روبه خزر یایدر خاص تیوضع
 چیه  مشیترک هیای   اسیت یس نیی ا و سوم اینکه اند؟ کرده دنبال را یمشترکهای  استیس چه تاکنون
 تیوان  یمی  ییراهکارهیا  چیه  کمبودها نیا کردن برطرف یبرا و اند داشته ییبودهاکم و ضعک نقاط
 اسیتفاده  ییی همگرایۀ نظر و کردیرو از ، در نوشتار حاضرموضو ماهیت  به توجه با کرد؟ شنهادیپ
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هیا   پرسی  این  به دادن خپاس کهگفت  دیبامحیطی،  بودن مباحث زیست با توجه به فنی .شده است
نظیران، بیشیترین اعتبیار را     از روشی بود که بتواند ضمن درنظرگرفتن نظر صاحبنیازمند استفاده 

ها را تضمین کنید. بیه همیین دلییل، بیرای تضیمین        دست دهد و رایایی و روایی پاسخ یا پاسخ به
 ایم. شناسانۀ دلفی استفاده کرده  ها از نوعی روشِ آینده رایایی و روایی پاسخ یا پاسخ

 
 چارچوب نظري

 دیپلماسیی  مفهیوم  در چارچو  است که نوین دیپلماسی های شکل از محیطی زیست دیپلماسی
محیطیی   زیسیت  در میورد خطرهیای   المللیی  بیین  های ها و نشست  گنجد و مذاکره چندجانبه می

 ضمن کنند، هایی که در این حوزه کار می دیپلمات مشترک و غیرمشترک، نمود عینی آن هستند.
. باشیند  مسیل   نییز  محیطیی  زیسیت  هیای  موضیو   بایید بیه   ماتیکدیپل پیچیدۀ فنون با آشنایی

 ماننید  الملیل  بیین  نظیام  در متنیو   و متعیدد  بیازیگران  وجیود  سبب به محیطی زیست دیپلماسی
 با محیطی زیست مسائل خوردن گره نیز عمومی جهانی و افکار ها، رسانه المللی، های بین سازمان
 دیپلماسیی  هدف اصیلی  است. یافته روزافزونی اهمیت امنیتی و اقتصادی سیاسی، های موضو 
 Izadi) اسیت  محیطی زیست المللی بین های رژیم ساختن اثربخ  و اجرا ایجاد، محیطی، زیست

and Toofan, 2015: 3.)  ها تأسییس کنید    ای از نهادها و رویه خواهد مجموعه دیگر، می به بیان
محیطیی   للیی، از شیدت تخرییب زیسیت    الم ساختن منافم منفرد بازیگران بین که ضمن برآورده

 محیطیی،  دیپلماسیی زیسیت   اصیلی  رو، هیدف  از ایین  8بکاهد و سیرانجام آن را متوقیک کنید.   
 میورد  در المللیی  بیین  اسیناد  دیگیر  و هیا  نامه موافقت تولید برای المللی بین همکاری برانگیختن
از  الملیل،  بین رواب  و سیاسی علوم مباحث در گذشته، در سه دهۀ .است محیطی زیست مسائل

 :استفاده شده است پژوهشی حوزۀ اصلی برای اشاره به سه محیطی زیست واژۀ دیپلماسی
و در پاسیخ بیه مسیئلۀ     8334هیایی کیه در دهیۀ      در برخی از متن: محیطی زیست امنیت .8
 در نتیجیه  در و اند شده تولید آمیز خشونت های درگیری ایجاد بالقوۀ عامل عنوان به منابم کمیابی

انید از ایین مفهیوم بیرای اشیاره بیه مسیئلۀ امنییت          بیوده  دیپلماتییک  هیای  پی توجییه مداخلیه  
 محیطی استفاده شده استب زیست
هیای   ها از این اصطالح برای اشاره به فعالیت برخی دیگر از متن: محیطی جهانی زیست مدیریت .3
 اندب حیطی بهره بردهم المللی مشکالت زیست المللی در زمینۀ مدیریت بین های بین سازمان

                                                           
 .Falkner and Buzan, 2019ب O’Neill and Haas, 2019رای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: . ب8
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ها، این مفهوم را برای پرداختن بیه   گروه دیگری از پژوه : محیطی زیست صلح استقرار .2
آمییز ایین    وفصیل مسیالمت   ها بر سر منابم زیستی مشترک و چگیونگی حیل   های دولت تعارض
 (.Tayebi, 2017: 253)اند  کار گرفته ها به تعارض

رسند: اول، امنیت  نظر نمی درست به   ری از چند جهتلحاظ نظ ها به هرکدام از این کاربست
المللیی دولیت، نیاظر بیر امنییت داخلیی آن نییز هسیت و          محیطی، افزون بر امنیت بیین  زیست
المللیی نداشیته باشیندب دوم،     محیطی ممکن اسیت وجیۀ بیین    های داخلی امنیت زیست موضو 

مللی نیز وجود داشیته باشید و   ال های بین محیطی ممکن است خارج از سازمان دیپلماسی زیست
محیطی میان دو کشور ممکن است محیل تعیارض نباشیند. بنیابراین در      سوم، مشکالت زیست

هیای دیپلماتییک در دو حیوزۀ     فعالییت »محیطی را  اینجا به پیروی از دورسی، دیپلماسی زیست
به جلیوگیری از   های مربوط مندسازی استفاده از منابم طبیعی و پیمان های مربوط به قاعده پیمان
کنیم. براساس این تعریک، هر فعالیت  تعریک می (Dorsey, 2018)« محیطی های زیست آلودگی

های خیاص بیرای    المللی با هدف ایجاد رژیم یا رژیم دیپلماتیکی که میان دو یا چند بازیگر بین
نییز   برداری از منیابم طبیعیی آلیی و غیرآلیی و     محیطی در دو حوزۀ بهره کاه  تخریب زیست
محیطیی   ها صورت گیرد، در زیر دیپلماسی زیست های زیستی یا کاه  آن جلوگیری از آلودگی

 گیرد. قرار می
ها در سرزمین یک دولت واحد  ها و اکوسیستم تر گفتیم، بسیاری از اقلیم گونه که پی  همان
هیای   حیل  تواننید راه  جانبیۀ داخلیی نمیی    هیای ییک   گیذاری  گنجند. به همین دلیل، سیاست نمی

محیطی در پی  بگیرند. ایین مسیئله سیبب     درازمدت و دیرپایی برای جلوگیری از تنزل زیست
هیا ییا    هایی شیود کیه بخشیی از ایین اقلییم      شود که دولت ناگزیر به همکاری با سایر دولت می

اند. ناهمخوانی مییان مرزهیای سیاسیی و مرزهیای ییک       ها واقم شده ها در قلمرو آن اکوسیستم
آمییز در بیا     گرفتن رویکردی تعیارض  جای درپی  سازد به ها را ناچار می دولت 8منطقه زیست

کیار گیرنید. بیه بییان دیگیر، مسیائل        جویانیه بیه   محیطی، رویکردی همکیاری  مشکالت زیست
کند خواسته یا ناخواسته به همگراییی بیا یکیدیگر شیدت و      ها را وادار می محیطی دولت زیست

 است که نظریۀ کالسیک همگرایی بر آن تأکید دارد.ای   عمق بخشند. این همان نکته
هیا هسیتند و    ها منبم تعارض میان آن های سیاسی میان دولت میترانی معتقد است که شکاف

هیا را بیه درسیتی     هیای برآمیده از ایین شیکاف     تواننید تعیارض   های حقوقیِ صرف نمیی  توافق
هیا را   توانند دولت ی هستند که میرو تنها فشارهای ناشی از نیازهای عمل وفصل کنند. ازاین حل

                                                           
1. Bioregion 
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شیوند   روی حاضر نمیی  هیچ   ها به وادار کنند بر سر مسائل محل اختالف همکاری کنند. دولت
نظر کنند و حتی نیازهای عملیی   در مسائل پیچیدۀ سیاسی از همان ابتدا از حاکمیت خود صرف

 8ان دیگیر، سیاسیت واال  کننید. بیه بیی    ندرت خللی در این رویکرد جدی دولت ایجاد میی  نیز به
ای نیست که دولت چندان مایل به همکاری چندجانبیه و غیراجبیارآمیز در آن باشید. امیا      حوزه

هیا در سیاسیت واال    به سختی و تصلب رویکیرد آن  3ها در سیاست دون یا پایین رویکرد دولت
فنیی و   کندب چیرا کیه منیافم    نیست. در نتیجه، دولت با سهولت بیشتری در این حوزه دست می

هیا   شیود کیه دولیت    ها سیبب میی   اقتصادی بسیاری برای آن در بر دارد. همکاری در این حوزه
المللی واگذار کنند که سرانجام در  بخشی از اقتدار و حاکمیت خود را به نهادهای کارکردی بین

منظور میترانی  (.Mitrany, 1966)ها در سیاست واال منجر خواهد شد  درازمدت به همکاری آن
محیطی نیز در زییر   های فنی و اقتصادی است که مسائل زیست از سیاست دون در اینجا، حوزه

اند،  محیطی در حوزۀ سیاست دون واقم شده گیرند. با توجه به اینکه مسائل زیست ها قرار می آن
تواننید   دهند و میی  ها حساسیت کمتری نسبت به همکاری در این زمینه از خود نشان می دولت

ها باشیند و بیه همگراییی مییان      ها به سایر حوزه ها و گسترش آن رای شرو  همکاریمحملی ب
ها باشید و   تواند نقطۀ آغاز همکاری محیطی می ها شدت بخشند. در نتیجه، دیپلماسی زیست آن

 ها را افزای  دهد. وسیله میزان همگرایی میان دولت ها دامن بزند. بدین به گسترش آن
ت ساحلی دریای خزر بر سر موضو  رژیم حقیوقی درییای خیزر    ها است که پنج دول سال
های بسیار، تاکنون به توافیق جیامعی در ایین زمینیه دسیت       نظر دارند و باوجود مذاکره اختالف
مدت، مسئلۀ چگونگی تقسیم قلمرو  های طوالنی اند. دلیل عمدۀ شکست نسبی این مذاکره نیافته

تب یعنیی موضیوعی کیه در زییر سیاسیت واال      آبی دریا و سهم هر دولیت از ایین قلمیرو اسی    
های ساحلی نسبت به ایین موضیو  سیبب شیده اسیت بسییاری از        گنجد. حساسیت دولت می

نشیده بیاقی بماننید. مشیکالت      مشکالت و مسائل دیگر در حاشیه قرار بگیرند و همچنان حیل 
چهیار  های سیاحلی در   محیطی دریای خزر از جملۀ این مشکالت هستند. هرچند دولت زیست

، 3442انید و در سیال    ها توجیه بسییار بیشیتری نشیان داده     دهۀ گذشته، نسبت به سایر موضو 
اند، و هرچند اینکه  محیطی دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران را امضا کرده پروتکل زیست

تالشی برای حل برخی دیگیر از ایین مشیکالت     3481امضای کنوانسیون دریای خزر در سال 
هیا نشیده    اند یا اینکیه تیوجهی بیدان    اما هنوز بسیاری از این مشکالت پابرجا ماندهبوده است، 

                                                           
1. High politics 
2. Low politics 
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رسد گسترش بیشتر توجه بیه   نظر می است. با این حال، با توجه به نظریۀ کالسیک همگرایی، به
تواند یکی از نقاط  عنوان مسائلی در حیطۀ سیاست  دون می محیطی دریای خزر به مسائل زیست

منظور رسیدن به تیوافقی کامیل و    د سطح همگرایی میان پنج دولت ساحلی بهشرو  برای تشدی
جامم دربارۀ رژیم حقوقی دریای خزر باشد. شایان توجه اینکیه بیا وجیود امضیای کنوانسییون      

، این پنج دولت تنها در مورد مسائل دیگری در حوزۀ سیاست دانی  3481دریای خزر در سال 
مبیارزه  ۀ پروتکل همکاری در زمیناند.  هایی را امضا کرده پروتکل اند و هایی دست یافته به توافق

در ایین   یافتیه  سیازمان  جیرائم مبارزه بیا   ۀبا تروریسم در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمین
هیای   هیای کشیورهای سیاحلی درییای خیزر در میورد همکیاری        دولت میان نامه موافقتدریا، 

 نامیۀ  موافقیت ، ونقیل  حمیل  ۀشورهای ساحلی در زمینی های ک دولت میان نامه موافقتاقتصادی، 
پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبیانی کشیورهای   

د. اما مسئلۀ تقسییم قلمیرو   ساحلی دریای خزر از جمله اسنادی بود که این کشورها امضا کردن
توان  ین کنوانسیون دریای خزر را نمینشده باقی مانده است. بنابرا آبی دریای خزر همچنان حل

توافقی جامم بر سر مسئلۀ رژیم حقوقی این دریا دانسیت. کنوانسییون تهیران نییز همچنیان در      
 مراحل اولیۀ اجرا متوقک مانده است.

عنیوان بسیتر    ها براساس کنوانسیون تهیران، بیه   برای حل این مشکالت و گسترش همکاری
ها مذاکرۀ دیپلماتیک است، باید به ایین پرسی  پاسیخ     الحقوقی و سیاسی مناسبی که نتیجۀ س

های  ای که براساس گفته محیطی را توسعه داد؟ توسعه توان این رژیم زیست دهیم که چگونه می
وگوهیای   هیا و گفیت   حیل  رسید بیشیتر راه   نظیر میی   پیشین، به تشدید همگرایی یاری رساند. به

انید، چیرا کیه     دسیتوری و مرکزمحیور بیوده   های  محیطی در این مورد، مبتنی بر سیاست زیست
اند ییا اینکیه    آمده و مطرح نشده حسا  اهمیت به وگوها بی بسیاری از مشکالت در فرایند گفت

شدن  رو، از نظر ما منطقی است که برای مسل  ها وجود نداشته است. از این آگاهی نسبت به آن
نظیران و کارشناسیانی    صیاحب گذارانه در این حوزۀ تخصصی باید به سیرا    بر ضعک سیاست
انید. در   رو بوده محیطی دریای خزر روبه های کاری، مستقیم با مشکالت زیست رفت که به دلیل

رنگیی از دسیتورکاری بیرای آینیدۀ دیپلماسیی       خواهیم پی راستای این منطق، در بخ  بعد می
 محیطی ایران در دریای خزر ترسیم کنیم. زیست
  

 روش دلفیها: مروري بر   مواد و روش
شناسی است که با هدف تسل  بر مشکل ارتباط  های مرسوم در آینده روش دلفی یکی از روش
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ای خاص شکل گرفته و توسعه یافتیه اسیت. ایین روش     نظران و کارشناسان حوزه میان صاحب
شد که بنا بیه نداشیتن دقیت     کار گرفته می عنوان روشی کمی به به 8در آغاز فعالیت مؤسسۀ رند

 Foundation for Development of)عنوان روشی کیفی از آن اسیتفاده شید    ، بعدها بهکافی آن

Tomorrow, 2005: 53 .)هیای ممکین بیرای     ها و احتمال هدف این روش، شناسایی همۀ آینده
 Linstone)نظر هسیتند   یک مسئله از دیدگاه کسانی است که در آن حوزه کارشناس و صاحب

and Turoff, 2002: 5) تری در تخمیین و ارزییابی    ها بنیان مستحکم این استدالل که نظر آنب با
 (.Adler and Zigilo, 1996: 4)مشکالت آینده دارد 

، بنیان درستی بیرای  «بازخورد»و « گمنامی»کنند که با اتکا بر اصول  در این روش تالش می
در  ، کارشناسیان براسیاس اصیل گمنیامی   شناسی از دیدگاه کارشناسان فراهم آورده شیود.   آینده

دسیت آیید کیه     صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط نخواهند داشت تا این اطمینان بیه  روند کار به
شیده قیرار    شیناخته  ابایی از بیان نظر خود نداشته باشند. همچنین، زیر تأثیر نظرهای کارشناسان

اصالحی خود  نگیرند. از سوی دیگر، براساس اصل بازخورد، از نظرهای هم اطال  یابند و نظر
هیا را بیه    ها و مطالعات آن در مورد نظرهای سایر همکارانشان را به راحتی بیان کنند و استدالل

حاضر در پنل را به چیال  بکشیند. رعاییت     چال  بکشند. به بیان دیگر، نظر دیگر کارشناسان
ییرد  وگو و مناظرۀ غیرمستقیم میان اعضای پنل شیکل گ  شود که نوعی گفت این اصول سبب می

تیوان از ایین منیاظره اسیتخراج کیرد       که سیرانجام، نقیاط اشیتراک و نظرهیای مشیابهی را میی      
(Linstone and Turoff, 2002: 68-69). در چنید   کارشناسیان ها و بازخوردهای  بنابراین، پاسخ

 شود. ها ارسال می نوبت تجمیم و برای همۀ آن
کنند نظر واقعی و بدون سیوگیری خیود را در    را وادار می در این زمینه، در دور اول، کارشناسان 

 Foundation for Development)مورد یک موضو  و در قالب پاسخ به یک پرسشنامه اعیالم کننید   

of Tomorrow, 2005: 54)هیا اجمیاعی وجیود نیدارد      . سپس پژوهشگر نظرهایی را که در مورد آن
هیای   خواهد به اسیتدالل  ها می کند و از آن دهندگان ارسال می کند و دوباره برای همۀ پاسخ تجمیم می

کند کیه اجمیاعی    های مخالک تا جایی تداوم پیدا می مخالک پاسخ دهند. روند ارسال دوبارۀ استدالل
هیایی کیه    دست آید. سرانجام، موضیو   دهندگان به های محل پرس  میان پاسخ نسبی بر سر موضو 

دهنیدگان پیس از ایین     هایی کیه پاسیخ   ن موضو ها وجود ندارد و همچنی نظری در مورد آن اختالف
عنیوان برونیدادهای پیژوه  عرضیه      انید بیه    ها بیه توافیق رسییده    اندیشیِ غیرمستقیم در مورد آن هم
 .(Okoli and Pawlowski, 2004: 23-26; Dalkey, 1969)شوند  می
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 هاي تخصصی در حوزهگذاري خارجی  طرح پيشنهادي مراحل اجراي روش دلفی براي سياست .3شکل 

Source: Authors. 
 

 هیای مطالعیات   استفاده از این روش در علوم سیاسی سیابقه دارد و همچیون سیایر شیاخه    
متحد  ایاالت خارجی سیاست روندهای آینده در قلمرو ارزیابی برای روشی عنوان به شناسی آینده

تخصصی سیاست  با حوزۀ ها نگذارانه و انطباق آ تجمیم محورها و پیشنهادات سیاست -۰

 خارجی

 انتخا  موضو  -8

بررسی ادبیات پژوه  و چارچو   -الک 3

ها و نظری برای استخراج تعاریک و مؤلفه

ها به منظور تعیین سؤاالتی که  سازی آنیعملیات

 باید از متخصصان پرسیده شوند. 

 

 سال پرسشنامه دور اول برای متخصصان آن حوزهار -3

برای ل اختالف به همراه دالیل های دور اول و ارسال محورها و مقوالت محاستخراج محورها و مقوالت از پاسخنامه -0

 دور دوم )تکرار این فرایند حداکرر تا چهار دور برای رسیدن به توافق و اجما ( ۀمتخصصان در قالب پرسشنام

تعیین اعضای پانل دلفی براساس  -  3

تخصص و  ( مواجهه مستقیم  ۀالک( حوز معیارهای:

 با موضو 

 دستیابی به محورها و مقوالتی که نسبتاً محل اجما  هستند  -۰
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گذاری  سیاست حوزۀ در این، وجود با (.Gordon and Helmer, 1964: 1-7)شکل گرفت  که بود
های  حوزه سایر در بیشتر و است و دیپلماسی توجه کمتری به این روش نشان داده شده خارجی
موضو  در این است که ماهیت دیپلماسی  اهمیت است. شده استفاده تی و پژوهشی از آنمطالعا
چندجانبه  دیپلماسی به را دگرگون شده، دیپلماسی سنتی جای خود اساس از گذشته چنددهۀ در

رو، دیپلماسی نوین با روندهایی سر و کار یافته است که بسیار تخصصی هسیتند.   داده و از این
گیذاری خیارجی    بودن بسیاری از روندها در دیپلماسی چندجانبه، سیاست صصیبا توجه به تخ

هیای علمیی و تخصصیی چیون دانشیمندان، ورزشیکاران و        حیوزه  ناچار است به کارشناسیان 
ها را  نظران درستی آن هایی را در پی  گیرد که صاحب خبرنگاران مراجعه کند تا بتواند سیاست

گییری از نظرهیای علمیی و     عنوان ابزار مناسبی برای بهره به تواند کنند. روش دلفی می تأیید می
. اما در این میان (Dalkey and Helmer, 1963: 461) تخصصی خبرگان مورد استفاده قرار گیرد

 صورت خیام اسیتفاده کیرد. تنهیا کارشناسیان      توان از این نظرها به وجود دارد که نمی  این نکته
توانند این نظرهیای فنیی را بیه راهکارهیای      ستند که میها ه گذاری خارجی و دیپلمات سیاست

 8ایم. در شیکل   دیپلماتیک تبدیل کنند. به همین دلیل، اصالح اندکی در این روش صورت داده
 کوشیدیم این روش را با رویکرد دیپلماسی چندجانبه انطباق دهیم.

 
 روند اجرا

محیطیی اییران در درییای     برای شناسایی مشکالتی که باید در دستورکار آیندۀ دیپلماسی زیست
های شغلی ییا در ضیمن    ه دلیلب تشکیل دهیم که خزر قرار گیرند، کوشیدیم پنلی از کارشناسان

سه استان حاشیۀ دریا )نه شهرستان ساحلی استان  ساحلی های تانشهرس در های خوی  پژوه 
گیالن، پانزده شهرستان ساحلی استان مازنیدران و سیه شهرسیتان سیاحلی اسیتان گلسیتان( بیا        

نظر و کارشناسی که   صاحب 20اند. از میان  محیطی آن رویارویی مستقیم داشته مشکالت زیست
هیا تیا    زمینه دعوت به همکاری شدند، تنها نه نفیر از آن  برفی در این با استفاده از روش گلولۀ 

های مربوط به خود را فرستادند )مرحله  پرسشنامه همۀ و  انتهای پژوه  به همکاری ادامه دادند
3 .)  

ابتدا یک پرسشنامۀ باز )پرسشنامۀ دور اول( و مرکب از سه پرس  تشریحی طراحی شد و 
عرییک نگارنیدگان از   ت ها براساس قرار گرفت. این پرس نظران   در اختیار این گروه از صاحب

 3محیطی و نظر به دیدگاه همگرایی کالسیک طراحیی شیده بودنید )مراحیل      دیپلماسی زیست
 (:2الک و 
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هیای   . لطفاً شرح دهید که در رویارویی مستقیم با اکوسیستم دریای خزر و استان یا استان8
الیک(  »حیطی مربوط به دریای خیزر در دو حیوزۀ   م یستزهای  این دریا با چه مشکل جوار هم

 ( اسیتفادۀ  »و « کننید  یمی تولید  ها آنمنابم آالیندۀ دریا که همۀ کشورهای ساحلی یا برخی از 
نادرست از منابم طبیعی و معدنی در دریای خزر توس  همۀ کشیورهای سیاحلی ییا برخیی از     

 ید؟ا شدهمواجه « ها آن
هیای اسیتانی آن در گلسیتان،     یا شعبه ستیز  یمحازمان هایی از سوی س . شاهد چه اقدام3

ی در ایین دو  طیمح ستیزها و دولت برای حل این مشکالت  مازندران و گیالن یا سایر سازمان
 ؟دیا بودهالمللی   حوزه در سطح بین

نظیر شیما سیازمان     محیطی دریای خزر، به یستزبا توجه به مواجهۀ مستقیم با مشکالت . 2
این دو حوزه چه مشکالتی را که میان ایران و سایر کشورهای ساحلی مشترک زیست در  ی مح

 اطالعی ندارد؟ ها آنهستند نادیده گرفته است یا اینکه از 
های دور اول محل اجما  بودند شناسیایی،   نامه هایی که در پاسخ سپس در ادامه، موضو 

شییدند کییه محییل  هییا اسییتخراج موضییو  از تجمیییم و یخیییره شییدند. آنگییاه گییروه انییدکی 
نظیر بیه    هیای محیل اخیتالف    رسیدند. در ادامه، این موضو  نظر می نظرهای جزئی به اختالف

دهنیدگان   نامیۀ دور دوم بیرای همیۀ پاسیخ     ها در قالب پرس  های موافقان آن همراه استدالل
های  یا اینکه استدالل گذراندند ها را به سکوت دهندگان که این موضو  ارسال شد. همۀ پاسخ

شده  های نظری و علمی ارائه ها را بیان نکرده بودند، اعالم داشتند که با بنیان خود در با  آن
ها موافق هسیتند. در نتیجیه، در دور دوم نیوعی اجمیا  نسیبی       از سوی موافقان این موضو 

ها بیه   ی دادهبند موضو  و آوری جمم مرحلۀ و آمد دست به شده های مطرح دربارۀ همۀ موضو 
 (.۰ و 0پایان رسید )مراحل 

 
 محيطی دریاي خزر مشکالت زیست

محیطی بسیاری را تجربه کرده است.  های زیست معتقد بودند که دریای خزر، چال  کارشناسان
برداری از منابم طبیعیی و زیسیتیِ بسیتر و     های ساحلی و غیرساحلی به همراه نحوۀ بهره آالینده

ها،  اند. از نظر آن ها را پدید آورده پوشانی هستند که این چال  م مهم و همزیربستر دریا، دو منب
محیطیی در درییای خیزر بسییار تیأثیر       هایی که در بروز بحیران تنیزل زیسیت    ترین آالینده مهم

 بندی کرد: این صورت دسته  توان به اند را می  گذاشته
ۀ کشورهای ساحلی کیه از راه  . آلودگی ناشی از استفاده از کود و سموم کشاورزی در هم8
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 شوندب ای وارد دریا می های رودخانه جریان
 ی شهری از همۀ کشورهای ساحلی به آ  دریابها فاضال . ورود 3
هیا   یدشده در کشورهای ساحلی به همراه تخلیۀ زبالیه تولی ها زبالهنشدن اصولی  . بازیافت2

سطحی و زیرزمینیی کیه سیرانجام سیر از     های  ها به آ  های این زباله در دریا و یا نشت شیرابه
 آورندب   دریا درمی
شوند. بسیاری  دن وارد دریای خزر می-هایی که از راه کانال ولگا یکشت. تخلیۀ آ  توازن 0
های بومی را  اند و جمعیت گونه های مهاجم، از این راه وارد اکوسیستم دریای خزر شده از گونه

هیای مهیاجم    یکی از ایین گونیه   8داران اند. شانه  ر دادهکاه  داده و در معرض خطر نابودی قرا
 بحضور آن در دریای خزر به ثبت رسیده است 3444است که از سال 

. نبود سیستم تصیفیۀ فاضیال  متمرکیز در بسییاری از شیهرها و روسیتاهای کشیورهای        ۰
 ی خانگی، کشاورزی و صنعتی به آ  دریابها  ساحلی و ورود پسا

 ونقیل  حمیل توجهی به تیدابیر وییژۀ امنیتیی در     نفتی در سطح دریا و بیمنابم  ونقل حمل. ۰
 به آ  دریاب ها آنگونه مواد و در نتیجه نشت  ینا

هایی که کشورهای سیاحلی در زمینیۀ    ی متعدد به دریای خزر، رودخانهها رودخانهورود  .۰
 کنندب انگاری می سهل ها آنمحیطی  پای  زیست

کننیدب گردشیگرانی کیه     که از نواحی ساحلی دریا بازدیید میی  گردشگرانی  فراوان. تعداد 1
زیسیت ایین نیواحی     ی محی ضمن ایجاد فشار بر منابم محدود نواحی سیاحلی، در مراقبیت از   

 اندب های الزم را ندیده آموزش
محیطیی در   یسیت زیراصیولی و بیدون درنظرگیرفتن اسیتانداردهای     غی وسیازها  ساخت. 3

گییردب   های رسیوبی صیورت میی    یزی و تغییر در الیهر خاک ی،بردار خاک ها آنسواحل که طی 
 کنندب های سواحل را تخریب می اکوسیستم هایی که خرده  اقدام
وییژه در سیواحل اسیتان     ی نفتی در سواحل و نیز بستر جنوبی دریا بهها گلوله. مشاهدۀ 84
یسیات  تأسیژه و هبیسات نفتی کشورهای ساحلی تأسدلیل نشت مواد نفتی از تانکرها و  گیالن به

شیوند.   نفتی جمهوری آیربایجان که سبب افزای  تلفات پرندگان آبزی و آبزیانِ بستر دریا میی 
 ها هستندب های نفتی ترکمنستان و روسیه نیز، منابم دیگر این نو  از آالینده زیرساخت
هیای ماهییان و همچنیین در رسیوبات در نتیجیۀ ایین        . افزای  فلزات سنگین در بافیت 88
 رفتن ارزش اقتصادی این منابم شده است.  ها که سبب از میان لعام

                                                           
1. Mnemiopsis leidyi 
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شود حجم وسیعی از مواد آالینیدۀ   یمهای دائمی سطح آ  دریا سبب  افزون بر این، نوسان
برداری از منابم طبیعیی و   های برآمده از نحوۀ بهره موجود در سواحل به دریا منتقل شود. بحران

 بندی کرد: توان به این صورت دسته دهندگان را نیز می ظر پاسخزیستیِ بستر و زیربستر دریا از ن
ویژه ماهیان خاویاری و سایر انوا  ماهیانی که جمعیت  بهاز حد آبزیان دریایی  ی ب. صید 8
 ببوده است رو روبهها با کاه  چشمگیری  آن

خوردن  برهم، سبب ونقل حملبرداری از دریا در زمینۀ  در پی شیوۀ بهره داران شانه. تجاوز 3
توازن اکولوژیک در دریا و در نتیجه کاه  منابم زیستی در آن شده اسیتب منیابعی کیه ارزش    

 اقتصادی زیادی دارندب
های مربوط بیه اکتشیاف    یتفعالویژه  آوردن منابم طبیعی به دست های مربوط به به یتفعال. 2

 و استخراج نفت و گازب
ازحد از منابم موجود برای پاسخگویی بیه     یببرداری  . وجود شهرهای پرجمعیت و بهره0

 بها آننیازهای ساکنان 
های محدود طبیعی و در نتیجه، تجاوز بیه حیریم    . توسعۀ توریسم بدون توجه به ظرفیت۰
 طبیعتب
 . برداشت ماسه از سواحلب۰
 رویۀ درختان جنگلی در سواحل جنوبی و شمالی. یب. قطم ۰
 

 ایران توسط كارشناسان محيطی  پایش عملکرد دیپلماسی زیست
در قالب پرس  دوم کوشیدیم نظر کارشناسان را در میورد عملکیرد عینیی دولیت و نهادهیای      

ها و کیاه    محیطی دریای خزر در دو زمینۀ کاه  آلودگی دولتی دربارۀ حل مشکالت زیست
یم. درواقم، برداری از منابم آلی و غیرآلی بستر و زیر بستر این دریا دریاب خطرهای ناشی از بهره

شده در کنوانسییون تهیران    هدف از طرح پرس  دوم، ارزیابی عملکرد دولت در موارد تصریح
محیطی ایران تیاکنون توانسیته    در این دو حوزه بوده است. از نظر کارشناسان، دیپلماسی زیست

 است دستاوردهای مربت زیر را محقق سازد:
ین تیر  مهیم بودنید کیه کنوانسییون تهیران     دهنیدگان معتقید    . کنوانسیون تهران: همۀ پاسخ8

بیشیتر  محیطی ایران در دریای خیزر اسیتب هرچنید بیاور داشیتند کیه        دستاورد سیاسی زیست
ی ها دورهها و  های مشترک کشیورهای سیاحلی در این زمینه محدود به برگیزاری نشست اقدام

 گذارانۀ عینیب های سیاست آموزشی بوده است تا اقدام
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 عنوان گونۀ درحال انقراضب ری به مجامم عمومی به. معرفی فُک خز3
المللیی ماننید مطالعییات     ی مشیترک مطالعیاتی بیین   هیا  برنامیه و  هیا  طیرح اجرای برخی . 2
منظور شناسیایی   ی دریایی در دریای خزر بهها زبالههای دریای خزر و بررسی وضعیت  یآلودگ
زیسیت اییران، در    ی مححفاظت  های آلودگی در کشورهای ساحلی: برای نمونه، سازمان کانون

ی آلیودگی آ  را در دست تدوین داشیته  ها دستورالعملها و  دو سال گذشته تعدادی از ضابطه
ی اسیتانداردها هیا و   های دیگر مانند تهییۀ ضیابطه  است. همچنین تدوین برخی از دستورالعمل

ر سینگین و  تخلیۀ فاضال ، پسا  و پسماند به سواحل و تدوین شاخص شدت آلودگی عناص
 سمی دریای خزر را در دستور کار خود داردب

ی سیواحل و حیریم درییا و تیالش بیرای تصیویب و       ده سامان. تدوین قوانین مربوط به 0
 اجرای نهایی این قوانین در برخی کشورهای ساحلیب

ی شهری و خیانگی در برخیی کشیورهای    ها فاضال ی و تصفیۀ آور جمم. طرح سیستم ۰
ی هیا  آ و  هیا  رودخانیه ی شهری و انسانی بیه  ها فاضال یشگیری از ورود منظور پ به ساحلی:

های شیهری  ی و تصفیۀ فاضال آور جممسیستم  طرح حاضر سیاحلی درییای خیزر، در حیال
 ی ساحلی خزر در حال انجام استبها استانو خیانگی در برخیی از شیهرهای واقیم در 

 های سرزمینی ایرانب ی نفتی در آ ها لکهی پای  ها گشت. انجام ۰
هیای تخصصیی ماننید سیازمان      محیطی دریای خزر از سیوی سیازمان   های زیست . پای ۰

 شناسی و علوم جویب یانوساقشیالت، پژوهشگاه 
 های حفاظتی مانند پارک دریایی بوجاقب ی با عنوانمناطق. تعیین 1
 تر بر سواحلب  . اعمال نظارت بیشتر و دقیق3
محیطی در شیهرهای شیمالی    یستزهای  یامپمحیطی در قالب  یستزی ها آموزش. ارائۀ 84
 ایران.
 

 راهکارهاي حل مشکالت موجود از نظر كارشناسان
های تابعه در زمینیۀ حیل مشیکالت     های مربت دولت و سازمان ضمن بازگویی اقدام کارشناسان

هیای خیود بیه     خبرداری از منابم طبیعی دریای خیزر، در قالیب پاسی    ها و بهره مربوط به آالینده
هیای زیرملیی بیا     ، دولت و سازمانها آنپرس  سوم به راهکارها و مسائلی پرداختند که از نظر 

ندارنید   ها آناند یا اینکه اطالعی از  نشان نداده ها آنوجود اهمیت این مسائل، توجه چندانی به 
شده در  ا و مسائل بیاناند. راهکاره و بنابراین تاکنون در دستور کار دیپلماسی کشور قرار نگرفته
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 بندی کرد: صورت زیر دسته توان به  های کارشناسان را می پاسخ
محیطیی   ی دیپلماسیی زیسیت  دستور کارهیا ی  زیست در تعیین مح. توجه بیشتر سازمان 8

 عنوان مرجم اصلی تعیین این دستورکارهاب ایران در دریای خزر و تعیین آن به
ی مداوم آن در راستای روزرسان بهه در همۀ دریای خزر و . تهیۀ نقشۀ پراکن  منابم آالیند3

ها به همراه تبیادل اطالعیات در    هماهنگی میان کشورهای ساحلی در زمینۀ مقابله با این آالینده
 این موردب
هیای ضیمیمۀ کنوانسییون تهیران:      عنوان یکی از پروتکل توجه به پروتکل تنو  زیستی به .2
آشکار الشیۀ پرنیدگان مهیاجر در بازارهیای محلیی منیاطق       دهندگان، فروش چشمگیر و  پاسخ

 دانستندب توجهی آشکار دولت به این پروتکل می شمالی را نشانۀ بی
های داخلیِ معطوف بیه   ریزی ها و برنامه محیطی در ارائۀ طرح توجهی به اصول زیست . بی0

ارتباط با دریای خیزر  المللی ایران در  دریای خزر که در بسیاری از موارد مخالک تعهدهای بین
 ای بارز به طرح انتقال آ  دریا به سمنان اشاره داشتندب عنوان نمونه دهندگان به هستند. پاسخ

ین تیر  مهیم دهندگان، تغییر هیدرولوژی دریای خزر  . تغییر هیدرولوژی خزر: از نظر پاسخ۰
ازی و ورود رو سیاخته اسیت. سدسی    تهدیدی است که منابم زندۀ بستر دریا را با چیال  روبیه  

دن، در حیال ایجیاد تغییرهیایی    -های آبیِ دریای آزوف به دریای خزر از راه کانال ولگیا  جریان
ای  سریم در خواص شیمیایی و فیزیکی آ  این دریا هسیتندب تغییرهیایی کیه موجیودات زنیده     

ای  دهیشیی نااندهیای   منطبق شوند. افزون بر این، طیرح  ها آنتوانند با  مانند ماهیان خاویاری نمی
 مانند انتقال آ  دریا به سمنان بر شدت این تغییرها خواهند افزود.

نکردن کشورهای ساحلی به تدوین قوانین میدیریت پسیماند: از نظیر کارشناسیان،      . توجه۰
در ایران تصویب شده است، ایین قیانون تیاکنون     3440هرچند قانون مدیریت پسماند در سال 

ییک از کشیورهای    یچهی است. عیالوه بیر ایین، تیاکنون      صورت جدی به اجرا گذاشته نشده به
های طبیعی )سطح بیاالی   ساحلی، تدبیرهای الزم در زمینۀ مدیریت پسماند با توجه به مشخصه

های کافی برای ایجیاد لنیدفیل    نداشتن به زمین آ  زیرزمینی، میزان باالی بارش باران، دسترسی
نسیانی در خی  سیاحلی شیمال و همچنیین      هیای ا  اصولی( و انسانی )تراکم بیاالی سیکونتگاه  

 اندب های خود نیاندیشیده ریزی  را در برنامه گردشگری مغایر با توسعۀ پایدار(
ی سیاز  پیاک های  محیطی در زمینۀ برنامه های زیست های مربت سمن کارکردتوجهی به  . بی۰

 سواحل و کنشگری سیاسی در کشورهای ساحلیب
 ی غیراصولی در سواحلبوسازها ساخته توجهی کشورهای حاشیۀ دریا ب . بی1



 3111بهار و تابستان ، 3، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    992

 . مجهزنبودن مناطق جمعیتیِ سواحل و مناطق اطراف دریا به سیستم تصفیۀ فاضال ب3
. استمرار استخراج نفت در منطقۀ فالت قاره و زیربستر دریا در کشورهای دیگیر بیدون   84

ها بیشتر در خی    ندهمحیطی: با توجه به اینکه این نو  از آالی درنظرگرفتن استانداردهای زیست
نیز متوجه این کشیور   ها آنکنند، بیشتر خطرهای  ساحلی و دریای سرزمینی ایران تجمم پیدا می

 هستندب
ای  ی هسیته فنیاور : قزاقسیتان یکیی از کشیورهای دارای    قزاقستانهای اتمی  . نیروگاه88

هیا   ن نیروگیاه است. چندین نیروگاه اتمی ناتمام در این کشور وجود دارد و تنها یکیی از ایی  
یس نیروگیاه جدییدی در   تأسی فعال است. دولت قزاقستان در یک دهۀ گذشته تمایل خود به 

محیطیی در   حاشیۀ دریای خزر را اعالم کرده استب سیاستی که با واکن  منفی فعاالن زیست
هیای بیرای دیگیر     رو شده است. اما با وجود خطرهای جدی تشعشم کشورهای ساحلی روبه

نشان داده نشیده   مسئلهاز جمله ایران، واکنشی از سوی این کشور به این  کشورهای ساحلی
 استب
 محیطی میان کشورهای ساحلی. . نبود تبادل اطالعات زیست83
 

محيطتی ایتران در دریتاي     جدید دیپلماسی زیستت  كار تبدیل راهکارهاي كارشناسان به دستور
 خزر
 پرسی   در پاسخ به که کارشناسان مشکالت جدیدی و ها شکاف به اشاره ضمن ،8 جدول در

محیطی  عنوان زیربنای دیپلماسی زیست نگاهی به کنوانسیون تهران به سوم طرح کردند، با نیم
شیده از سیوی آنیان،     مطیرح  هیای  دغدغه از هریک به پاسخ در ایم کرده تالش در دریای خزر

هیای دیپلماسیی   عنیوان محور  تواننید بیه   ی دیپلماتیک جدیدی ارائیه کنییم کیه میی    ها حل راه
(. این محورها بیا هیدف افیزای     ۰محیطی آیندۀ ایران در منطقه مطرح شوند )مرحلۀ  یستز

اند. ناگفتیه نمانید کیه برخیی      همگرایی ایران با دیگر کشورهای حاشیۀ دریای خزر بیان شده
صیورت مسیتقیم    کارشناسان حاضر در پنل، تعدادی از این محورهای دیپلماتیک را خیود بیه  

 اند. کرده پیشنهاد
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 دیپلماتيک محيطی ایران در دریاي خزر و راهکارهاي هاي موجود در دیپلماسی زیست شکاف .3جدول 
 حل و محور دیپلماتيکِ پيشنهادي راه  شکاف یا مشکل جدید ردیف

3 
تییوجهی بییه سییازمان محییی  زیسییت و سییایر  بییی

محیطیی درییای    نهادهای مرتب  با مسیائل زیسیت  
 خزر

محیطیی زییر سیاختار سیازمانی وزارت      سی زیستتأسیس مرکز دیپلما
 زیست  امور خارجه و با محوریت سازمان محی  

9 
محیطی میان کشورهای  نبود تبادل اطالعات زیست

 ساحلی

المللیی   شده در کنوانسیون تهران به سازمان بیین  ارتقای هماوند تصریح
محیطیی و   عنوان بستری بیرای تبیادل اطالعیات زیسیت     دریای خزر به

 های مشترک ریم در اقدامتس

 سطح منابم آالینده و حجم افزای  حتی و تداوم 1
منظیور   بیه « محیطیی  حسابرسی مشترک زیست» پروتکل پیگیری ارائه و
 کردن آن به کنوانسیون تهران پیوسته

 ی نقشۀ پراکن  منابم آالیندهروزرسان بهتهیه و  2
منظیور   بیه « محیطیی  حسابرسی مشترک زیست»پروتکل  پیگیری ارائه و
 کردن آن به کنوانسیون تهران پیوسته

 ها  آبزی و سایر گونه کنار و آبزی شکار پرندگان 2
عنیوان پروتکیل انضییمامی    سیازی پروتکییل تنیو  زیسیتی بییه    عملییاتی 

 3کنوانسیون تهران با کمک محور 

 تغییر در هیدرولوژی دریای خزر 2
« یک درییای خیزر  های هیدرولوژ حفظ ویژگی»ارائه و پیگیری پروتکل 

 آن به کنوانسیون تهران کردن منظور پیوسته به

2 
نکردن کشورهای ساحلی به تیدوین قیوانین    توجه

 مدیریت پسماند
منظیور   بیه « محیطیی  حسابرسی مشترک زیست»پروتکل  پیگیری و ارائه
 کردن آن به کنوانسیون تهران پیوسته

2 
ای در منیاطق سیاحلی    هیای هسیته   یس نیروگاهتأس

 خزر دریای

منظییور  بییه« ایِ دریییای خییزر امنیییت هسییته»ارائیه و پیگیییری پروتکییل  
ارزییابی اثیرات   »کیردن آن بیه کنوانسییون تهیران. در پروتکیل       پیوسیته 
های بیزر    محیطی طرح ، ارائۀ گزارش زیست«محیطی فرامرزی زیست

گنجند( بیه اختییار    می ها آنای نیز در قالب  های هسته )که قاعدتاً برنامه
رها واگذار شده است. کشورها نیز معموالً برخی از مسائل را خود کشو

یرات حیوادث  تیأث دامنیۀ   ازآنجاکیه کننید.   ها پنهیان میی   در این گزارش
تیوان کنتیرل کیرد )ماننید حادثیۀ       ی میی سخت بهای را  های هسته نیروگاه

عنیوان پروتکلیی مسیتقل     چرنوبیل(، عاقالنه است که این پروتکیل بیه  
 پیگیری شود.

1 
رار اسیتخراج نفیت در منطقیۀ فیالت قیاره و      استم

زیربسیییتر درییییا در کشیییورهای دیگیییر بیییدون  
 محیطی   درنظرگرفتن استانداردهای زیست

ای در مبارزه با سوانح  آمادگی، مقابله و همکاری منطقه»ارتقای پروتکل 
محیطیی در   رعاییت اسیتانداردهای زیسیت   »به پروتکیلِ  « آلودگی نفتی

و بسیتر   قیاره  فیالت  وگیاز  نفیت  منابم نقلو حملاکتشاف، استخراج و 
عنیوان بخشیی از ایین     و گنجاندن میواد پروتکیل اول بیه   « دریای خزر
 پروتکل دوم

30 
هییایِ  هییای مربییت سییمن کییارکردتییوجهی بییه  بییی

 8محیطی زیست
محیطیی غیردولتیی در دیپلماسیی     لحاظ کارشناسان و نهادهای زیسیت 

 عمومی ایران با کشورهای حاشیۀ دریای خزر

33 
تجهیزنکیردن منیاطق جمعیتیییِ سیواحل و منییاطق    

 اطراف دریا به سیستم تصفیۀ فاضال 
 منظیور  بیه  «محیطیی  حسابرسی مشترک زیست» پروتکل پیگیری ارائه و
 آن به کنوانسیون تهران کردن پیوسته

39 
تیییوجهی کشیییورهای حاشییییۀ درییییا بیییه   بیییی
 ی غیراصولی در سواحلوسازها ساخت

 منظیور  بیه  «محیطیی  سابرسی مشترک زیستح»پروتکل  پیگیری و ارائه
 آن به کنوانسیون تهران کردن پیوسته

Source: Authors. 

                                                           
1. Environmental NGOs 
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 توان در قالب پنج محور کالنِ زیر تجمیم کرد:   محورهای پیشنهادی باال را می
 (ب8محیطی ییل وزارت امور خارجه )محور  . تأسیس مرکز دیپلماسی زیست8
 (ب3لمللی دریای خزر )محور ا . ارائۀ طرح تأسیس سازمان بین3
محیطی غیردولتی در دیپلماسی عمومی ایران  و نهادهای زیست دادن کارشناسان . مشارکت2

 (ب84و  8با کشورهای حاشیۀ دریای خزر )محورهای 
 (ب3و  1، ۰های کنوانسیون تهران )محورهای  سازی و ارتقای پروتکل   . عملیاتی0
هیای   حفیظ ویژگیی  »، «محیطیی  ابرسی مشترک زیسیت حس»های  . ارائه و پیگیری پروتکل۰

رعایییت اسییتانداردهای  »و « ایِ دریییای خییزر امنیییت هسییته»، «هیییدرولوژیک دریییای خییزر 
ونقل منابم نفت و گاز فالت قیاره و بسیتر درییای     محیطی در اکتشاف، استخراج و حمل زیست
 (.83و  88، 1، ۰، ۰ ،0، 2ها به کنوانسیون تهران )محورهای  ساختن آن منظور منضم به« خزر
 
 نتيجه

محیطیی کنیونی درییای خیزر را از نظیر رژییم        در این نوشتار تالش کیردیم وضیعیت زیسیت   
محیطی موجود آن بررسی کنیم. به این معنا که مشکالت دریا را شناسیایی کنییم، سیپس     زیست

ی محیطی  های موجود در تنیزل زیسیت   یک از عامل کداممحیطی موجود  دریابیم که رژیم زیست
های موجیود در ایین    را مهار کند. آنگاه شکاف ها آنخواهد  این دریا را پوش  داده است و می
تواننید موضیو  و دسیتور کیار جدیید دیپلماسیی        هایی کیه میی   رژیم را شناسایی کنیمب شکاف

هیا   بودن موضو  شناسایی کانون محیطی ایران در دریای خزر باشند. با توجه به تخصصی زیست
را که هر روزه با این  زیست، کوشیدیم نظرهای کارشناسانی ی محساز در حوزۀ  انو مسائل بحر
هیای   یافته جویا شویم تا زمینۀ معتبری برای کین   صورت سازمان شوند به رو می مشکالت روبه

 محیطی ایران در دریای خزر فراهم آوریم.  آیندۀ دیپلماسی زیست
هیای   لیب پرسشینامۀ بیاز، ابتیدا بحیران     بر این اسیاس، بیا اتکیای بیه روش دلفیی و در قا     

برداری منیابم طبیعیی درییا را شناسیایی کیردیمب       ها و شیوۀ بهره محیطی برآمده از آالینده زیست
های دیپلماتیک بوده، هسیتند وییا خواهنید بیود و از رونید       هایی که نقطۀ شرو  تعارض بحران

ی بالفعیل و معطیوف بیه    هیا  کین  همگرایی میان کشورهای ساحلی خواهند کاست. در ادامه، 
ها خود را نشان دهند. در  گونه از دیپلماسی در ایران را بررسی کردیم تا شکاف یناهای  موضو 

یگیر،  د بییان    بیه ها و مسائل جدیدی را معرفی کنندب  آخر نیز از کارشناسان خواستیم که شکاف
محیطی ایران قیرار   تبایست در دستور کار آیندۀ دیپلماسی زیس یمهایی که  ها و موضو  شکاف
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گیذاری   ها، پنج محور اصلی برای سیاسیت  ها و موضو  گیرند. در پایان نیز براساس این شکاف
 محیطی ایران در دریای خزر پیشنهاد کردیم. خارجی در حوزۀ دیپلماسی زیست

محیطیی اییران در یکیی از     در اینجا کوشیدیم تا دستور کاری برای آیندۀ دیپلماسی زیسیت 
آبی آن پیشنهاد دهیم. با توجیه بیه وسیعت بیشیتر دو قلمیرو آبیی دیگیر اییران در         قلمروهای 

، هیا  آنمحیطیی   فارس و دریای عمان و همچنین حجم و شدت بیشیتر مشیکالت زیسیت    یجخل
 صورت گیرد. ها آنهای مشابهی نیز باید در مورد  رسد که در آینده، پژوه  نظر می به
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