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 چکیده
 فضاای تاا شا   باعا  اخیا  سا   چنا  در انساا  اصلی ازعواملبامحوریت ایمجموعه

و کاهب یینا  تحاوالتی کنا   رادرابعاادمتللاتتج باه جها ،تحوالتاساسی جغ افیایی

رادرابعاادمتللات پیام هایی اقلیمی تغیی ات.جها بود است اقلیمدر ماحصلی ،تغیی 

ها   .باشا می المللیبین امنیت حوز  در ینها ت ینازجملهمهم جها بههم ا دارد، ب ای

 پیاما های ب رسای یافلاه، انجاا  تحلیلای _ توصایفی روش از اسلفاد  با که پژوهشحاض 

 ویژ به امنیت، تأثی پذی ی ده می نشا  پژوهش نلایج .باش می حوز  دراین اقلیمی تغیی ات

کاارویژ  و هااویژگای دهن  شکل اقلیم زی ا است، زیاد بسیار اقلیم تغیی  از المللی،بین امنیت

 حااکمبا جهاا و نسابی طبیعای نظام و ثباات لذا .جها است جغ افیایی فضاهای های

در تغیی اتای اگا  و است بود  اخی  هایطولدههی در اقلیمی ثبات ی بهدلیل کشورهای

تشا ی  یاا راایجااد متللفی ته ی ات و ش  خواه  حاکم ناامنی و ثباتیبی ی صورتگی د،

 کا   ویین   فعلی ته ی  ت ینخط ناک و ت ینبزرگ گفت توا می که ایگونهبه .ک د خواه 

 تا ینازمهم.است جنگی ه  از م اتببیشل ی به وپیام های است اقلیمی تغیی ات زمین،

از بتشای یاا کال بهخط افلاد  توا می المللیبین امنیت ب ای اقلیمی تغیی ات هایچالش

 المللای،باین ناامنی و ثباتیبی تش ی  و ایجاد ای،وجزی   ساحلی کشورهای ملی قلم وهای

 دریایی، م زی منازعات و اخلالفات تش ی  یا ایجاد گ ایی،اف اط و ظهوروگسل شت وریسم

 گسل ش یا مهاج تویب،ایجاد المللیِبین هایبح ا  تش ی  و ایجاد دریایی، امنیت تضعیت

ازمناطقمهام ب خی ژئوپلیلیکی اهمیت و موقعیت در تغیی  شکنن  ، و ضعیت هایحکومت

 شایا  .ک د اشار ...و المللیبین هایرقابت افزایش المللی،جها ،بهخط افلاد تجارتبین

ازمنااطق ب خی وب ای دریایی ج ی  مسی های گی یباع شکل اقلیمی تغیی ات است ذک 

.شودمنج می هاییف صت ایجاد به شمال قطب ویژ جها به کشورهای و

المللبین امینت دریاها، سطح افزایش اقلیمی، تغیی ات:کلیدی های واژه
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 مقدمه

 موجب   اخیر در چند سدۀ نوین های فناوری افزایش و روند فزایندۀ صنعتی انقالب

 ببر  .شبد  اسبت   زمبین  اقلیم در قابل توجهی تغییرات و طبیعت تعادل خوردن هم به

گسبترد    از آن با توجه به اثربخشی ناشی و پیامدهای اقلیمی تغییرات اساس، همین
 و نتیجه ایپدید  چنین .ابرچالش جهان تبدیل شد  استجهان از آن، به  جغرافیایی

 نادید  اخیر، قرن چند در. انسان از طبیعت است گیریبهر  رویۀ بی افزایش ماحصل

و  و جهبانی  محلبی  هبای  ها و فضاها در مقیاس مکان طبیعی جغرافیای ارکان گرفتن
 و مهندسبی  سرمایه، و اقتصاد عناصر قدرت سیاسی، از سوی افتادن به جان طبیعت

 تبوان  و بخبورد  هم به طبیعت جغرافیایی تعادل ارکان شد  یا اصحاب هندسه باعث

از  در برخبی  جهبانی  مقیباس  در امروز که ای گونه به .برود بین از آن نیز خودترمیمی
 در تغییر نیروی ترین بنیادی اقلیم تغییر .هستیم اقلیم شاهد تغییر جغرافیایی فضاهای

و  زیسبتی  اقتصبادی،  الگوهبای  تمام که هاست اکوسیستم و ها انسان و حیات زندگی
 بینبی  پبیش  .(6-7: 4931 نیبا، حافظ)دهد  می را تغییر ذهنی تصورات و اندیشه حتی

اتخباذ   جهبان ببرای   کشبورهای  روند با توجه به عدم اجمبا  عملیباتی   این شود می
 .یاببد  تشبدید  ای، گلخانبه  گازهبای  انتشبار  کاهش ویژ مناس  به ای اقدامات مقابله

ببود  و   محیطی زیست های فراتر از نگرانی اقلیمی تغییرات تهدیدهای این، بر عالو 
صبل  و   بلکه ببرای  دارد؛ محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، جدی تأثیرات نه تنها
 تهدیبدآمیز  بسبیار  پبییر،  آسبی   منباط   در ویژ  به المللی و بین ای منطقه ملی، امنیت

 بینبی  پبیش  و شبد   متبأثر  پدیبد   این از شدت به المللی بین امنیت میان این در .است

 نبه چنبدان دور، افبزایش    ای آینبد   در امنیت نو  این تهدیدهای و ها چالش شود می
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 در پدیبد   مقابله با این برای المللی بین های تالش اساس همین بر .یابد توجهی  قابل

 تغییبرات  اهمیت به توجه با بنابراین است؛ بود  افزایش حال در اخیر دهۀ چند طول

 جنببه  آن از ایبن  پیامبدهای  تبرین مهم تحقی ، این در المللی بین امنیت برای اقلیمی

 .گیرد قرار می بررسی و تحلیل مورد

 تحقیق روش .1

 _ انجبام آن از روش تحلیلبی   ببرای  که باشد می کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

و  ای کتابخانبه  هبای  اطالعات از روش جهت گردآوری. استفاد  شد  است توصیفی
 ارزیبابی  ببرای  همچنین .است کیفی نیز آن و روش تحلیل بهر  گرفته شد  اینترنتی

گبر   و محاسببه  GIS افبزار  از نبرم  المللبی،  ببین  امنیبت  بر باال آمدن سط  دریاها تأثیر
 ببرای  مبورد نیباز   هبای  نقشبه  ترسبیم  برای ”Raster calculator“ نقشه به نام ریاضی

 .شد  است استفاد  دریاها سط  افزایش

 اقلیم تغییر و اقلیم .2

 گویند می اقلیم طوالنی، زمانی های فاصله در را منطقه یک هوایی و آب شرایط میانگین

در  هرگونبه تغییبر  »را  اقلبیم  تغییبر  ،4اقلیمی تغییرات دولتی بین پنل .(6: 4931ثبوتی،)
 «انسبانی  هبای  فعالیبت  و خبوا  در نتیجبۀ   طبیعبی  به دالیلدر طول زمان، خوا   اقلیم

 مبورد  در ملبل  سبازمان  چارچوب کنوانسیون (4)مادۀ  (2) بند در .است کرد  تعریف

 معنبای  ببه  اقلبیم  تغییر» :است شد  تعریف صورت بدین اقلیم تغییر ،2اقلیمی تغییرات

 شود نسبت داد  می انسانی های فعالیت به غیرمستقیم یا مستقیم طوربه که است تغییری

 اقلیمبی  طبیعی شد  و افزون بر تغییرپییری جهانی اتمسفر ترکی  در تغییر موج  که

 و پیچیبد   اقلیمبی،  سیسبتم  .9«است قابل مقایسه زمانی دورۀ یک طی در شد   مشاهد 
 و آب اشکال دیگر و ها اقیانوس یخ، شامل جو، سط  زمین، برف و کنش هم سیستمی

 در تغییبرات  دلیبل  ببه  یبا  داخلی های پویایی از متأثر سیستم این .است زند  موجودات

 .(Treut & Somerville, 2007: 96) یابد می مؤثر بر آن تغییر خارجی عوامل
                                                                                                                                 

1. Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) 

2. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
3. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf 
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 ویبژ  به انسانی های فعالیت دلیل به عمدتاً بیستم قرن اوایل در اقلیمی، تغییرات

 و در جبو زمبین   ای گلخانبه  گازهبای  افزایش باعث که بود  هایی سوخت از استفاد 
4است شد  زمین کر  سط  دمای میانگین افزایش

سبال   که طبی  شودمی زد  تخمین .
 پیشاصنعتی دورۀ از باالتر گرادسانتی درجه33/1 ± 49/1 جهان دمای ، میانگین2142

 "گبودارد "فضبایی  مطالعات موسسه  گزارش اساس بر .(WMO, 2019: 6) بود  است

 درجبه ) 29/1 فارنهایبت  درجبه  5/4 ببه میبزان   ،2142جهبان در سبال    دمای ،2ناسا

9است شد  ترگرم ،4321-4354های  سال میانگین به نسبت (سلسیوس
 ها مدل اکثر .

 گبراد  درجبه سبانتی   چندین کر  زمین دمای میالدی ،2411 سال تا که دهند می نشان

 داد نشان که منتشر شد «science» در ای مقاله ،2143ژانویه در .یافت خواهد افزایش

در سبال   "IPCC" کبه توسبط   سبریعتر از آنچبه   درصد 11 متوسط طوربه ها اقیانوس
  .(Smith & others, 2019: 6) هستند شدن گرم حال در بود، شد  زد  تخمین ،2141

 المللی بین و امنیت اقلیمی تغییرات. 3

 واسبطۀ  به ها دهه طول در که است جغرافیایی فضاهای در تغییر معنای به اقلیم در تغییر

 بنبابراین  .اند برخوردار بود  طبیعی از نظم و ثبات نسبی حدودی تا آنها در حاکم اقلیم

 متعدد های نگرانی ایجاد موج  و بود  محیطی زیست های نگرانی از فراتر آن تهدیدات

 و گبیارد  مبی  تبأثیر  کشبورها  زیبرا ببر رواببط    است؛ شد  ژئوپلیتیکی ویژ به متنو ، و
 تضعیف. به همرا  دارد المللی بین جامعۀ را در سطوح مختلف برای امنیتی های چالش

 المللبی،  ببین  مقررات و قواعد هنجارها، به و تردید شک چندجانبه و افزایش نهادهای

 تبأثیرات  پدیبد   ایبن  (Smith & others, 2019: 21). شبود  محسبوب مبی   جبدی  خطر

 the Fifth Assessment). دارد را کشبورها  میبان  رقاببت  افبزایش  و پتانسبیل  فرامبرزی 

Report of the IPCC, 2014: 20) تغییبرات  تبأثیرات  پیامبدها و  که درحالی ترتی  بدین 

 جهان که اما به شدت این ترس وجود دارد اند، نگرفته شکل کامل طورهنوز به اقلیمی

                                                                                                                                 

1. https://climate.nasa.gov/resources/about-climate-change/ 

2. NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) 

3. https://climate.nasa.gov/climate_resources/139/graphic-global-warming-from-1880-

to-2018/ 
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 امنیتبی  مشبکالت  توانبد  مبی  پدید  این و کند را تجربه تری بزرگ ثباتی بی ،24 قرن در

 گیبری  و شکل نابرابری و فقر افزایش داخلی، های درگیری را در اثر تشدید المللی بین

  .افزایش دهد توجهی قابل طور به را ... و المللی بین منازعات تشدید یا
 کبر   حاکم بر منباط  مختلبف   انسانی های ویژگی بزرگ، از اندیشمندان بسیاری

 هبا  اروپایی و ها آسیایی تفاوت ،«بقراط» به عنوان مثال .دهند می نسبت اقلیم به را زمین

 کرد  تأکید اقلیم اهمیت بر نیز «مونتسکیو» .داند می مناط  این فصول ماهیت را به دلیل

 ببر  .تر هستند گرم، شجا  کشورهای با اقلیم سرد نسبت به مناطقی ساکنان او نظر از و

 دهبد؛  مبی  انسان را تغییبر  فیزیولوژی تنها نه اقلیم ،«سمپل چرچیل آلن» دیدگا  اساس

 آنهبا را نیبز   کبارایی  و وری بهبر   مردم مختلف و در نتیجه و انرژی انسانی خوی بلکه

هبم خبوردن نظبم و    به باعث آن در تغییر لیا .(Livingstone, 2015: 2-3)  کند می تعیین
 هبای کارویژ  زیرا کند؛ میمواجه  جدی تهدید با را آنها امنیت و شد  کشورها ثبات در

 ایبن  رفبتن  ببین  از یا تضعیف به منجر آن تغییر و شد  تعیین بر اساس اقلیم هر فضایی

  .حاکم بر آن خواهد شد نسبی آرامش نتیجه در و کارویژ 
 منفبی  پیامبدهای  اسبت  ممکبن » کبه  کبرد   بیان متحد ملل سازمان امنیت شورای

 را المللبی  ببین  صبل  و امنیبت   ببرای  موجود در بلندمدت، تهدیدات اقلیمی تغییرات

4تهدیبد  فزاینبد   ضبری  »را به عنبوان   اقلیمی تغییرات اروپا کمیسیون و« کند تشدید
 

 تغییبرات  محققبان . «کنبد  می تشدید را موجود های ثباتی بی و ها تنش که کرد  شناسایی

 آمیبز،  خشبونت  منازعبات  همچبون  مخباطرات ثانویبه  »از  متنوعی را مجموعۀ اقلیمی

 ایبن  همبۀ  در  .داننبد  مبی « گرسبنگی  و فقبر  جمعیتبی،  های جابجایی سیاسی، ثباتی بی

 زمبان  هبم  صبورت  ببه  کبه  شود شناخته می به عنوان متغیری اقلیمی تغییرات ها بحث

 European)  کنبد  می را تشدید محیطی و زیست اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فشارهای

Union Institute for Security Studies, 2015: 5). اقلیمبی،  امنیبت  گفتمان ترتی  بدین 

موجب    یعنبی  دهد، می ارائه «تهدید فزایند  ضری »را به عنوان  اقلیمی تغییرات اثرات
  .(Germond & Mazaris, 2019: 264) شود می موجود تهدیدات گسترش و تقویت

و  ملبی  به عنبوان موضبوعات امنیبت    اقلیمی تغییرات و محیطی زیست مباحث

                                                                                                                                 

1. threat multiplier 
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 .مورد توجه قبرار گرفتبه اسبت    4321 دهۀ و اوایل ،4371 از دهۀ خارجی سیاست

 و کبرد  مطبرح  جهبانی  را در مقیاس موضوعاتی چنین ،4371در سال « کنان جرج»
در سبال  . آن اسبت  بررسبی  مستقل ببرای  المللی نهاد بین یک نیاز به که کرد پیشنهاد
همه  بررسی برای ملی امنیت عالی شورای گسترش پیشنهاد 4«تیلور ماکسول»، 4371
 خباطر  ببه  شبورا،  را ارائبه داد و از ایبن   و غیرنظامی نظامی امنیتی، تهدیدات اشکال

 دهبۀ  اواخر در .کرد از موضوعات دیگر انتقاد بسیاری و زیست محیط گرفتن نادید 

 در آینبد   جنب   کبه  هشبدار داد  «غبالی  پتبروس »وزیر امور خارجه مصبر،   ،4321

 در المللبی  ببین  کنفبران   نخسبتین  کانبادا  دولبت . ن  آب خواهد بودخاورمیانه ج

 امنیبت  ببرای  پیامبدها  :اتمسفر در حبال تغییبر  »با عنوان  اقلیمی تغییرات خصوص

 دانشبمندان  کنفبران ،  این در .کرد برگزار ،4322را در تورنتو در تابستان  2«جهانی

 و دادنبد  انجبام  حبرارت  درجبه  و دریاها سط  در خصوص افزایش هایی بینی پیش
 چنبین  و امنیتبی  اقتصادی سیاسی، پیامدهای جهان، کشور 11بیش از  سیاستمدارانِ

 سبازمان  و متحبد  ملبل  سازمان ،4322 سال در .کردند را در طبیعت مطرح تغییراتی

 آن هبدف  کبه  کردنبد  ایجباد  را9اقلیمبی  تغییبرات  دولتی بین پنل هواشناسی، جهانی

از سراسر جهان،  اقلیمی اطالعات و تحلیل آوری جمع نهاد مستقل برای یک تشکیل
 مفهبوم  محیطی، زیست های چالش افزایش با ترتی  بدین. بود گیاری جهت سیاست

 .یافبت  گسبترش  امنیتبی  تهدیبد  یبک  ببه عنبوان   زیسبت  و محبیط  اقلیمی تغییرات

انتقبال   ملبی  حاکمیت را به فراتر از مرزهای ملی مرزهای محیطی زیست های نگرانی
هبا   ببا ایبن چبالش    تواننبد  نمی تنهاییاز ملل به گروهی حتی یا دهد و هیچ ملت می

در . کنبد  بدون اقدامات دیگران، از خود حفاظبت  تواند نمی ملتی هیچ و کنند مقابله
 ببه  و متمرکبز  زیسبت  محبیط  موضبو   بر پاری  در "G-7" ، اجالس4323تابستان 

 ،4334 سبال  در آمریکبا  خارجه امور وزیر «بیکر جیمز» .شد منتهی نظامی مالحظات
 و هسبتند  شبدن  روز ببه  نیازمنبد  و جهانی، ملی امنیت تهدیدات سنتی مفاهیم: گفت

مورد توجه قبرار   باید تروریسم و مخدر مواد قاچاق زیست، محیط مانند هایی نگرانی
                                                                                                                                 

1. Maxwell Taylor 

2. the Changing Atmosphere: Implications for Global Security 

3. Intergovernmental Panel on Climate Change 
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 «ریلی ویلیام» .گیرند
: گفبت  ،4332در سبال   ،2زیست محیط از حفاظت  آژان مدیر4

سباب    شبوروی  اتحباد جمباهیر   ای هسبته  پاسبخ ببه حملبه احتمبالی     مبا ببرای  »
وجبود نداشبته    بباالیی  سبط   در احتمال اگر این حتی کردیم، زیادی گیاری سرمایه
 ایمنبی  ببرای  متناسبی تفکر هیچ و است بزرگتر بسیار اقلیمی خطر تغییرات... باشد 

 نوشبت  ای در مقاله ،4331در سال  «کاپالن رابرت» .«خود در مقابل آن وجود ندارد

 _ امنیتی ای مساله :کنیم درک هست، که آنچه را برای زیست محیط است آن زمان که

 (.Campbell & Parthemore, 2016:1- 9) یکم بیست و قرن در اوایل ملی
چنبد   در طبی  اقلیمبی  مبارز  با تغییبرات  برای المللی بین های تالش ترتی  بدین

 "انسبانی  توسبعۀ " نخسبتین ببار در کنفبران     برای. گیشته صورت گرفته است دهۀ

جهبان   کنفران  اقلیمی در استکهلم مورد توجه و اولین ،4372سازمان ملل متحد در 
 تشبدید  المللبی  ببین  هبای  در واکنش به نگرانی. شد در ژنو تشکیل ،4373 سال در نیز

سبازمان ملبل    چبارچوب کنوانسبیون   ای، گلخانبه  گازهبای  و افزایش جهانی گرمایش
و بعبد از   رسید به تصوی  ،4332 سال در (UNFCCC) اقلیمی متحد در مورد تغییرات

 .باشد می پاری  نامهتواف  آنها، آخرین که تصوی  شد  المللی بین های نامهآن تواف 
 ، تحقیقبات 2117در سال  IPCC از زمان انتشار گزارش چهارم ای ویژ  طوربه

 انبد  یافتبه  تبوجهی   قاببل  افبزایش  اقلیمی تغییرات امنیتی های جنبه بررسی به مربوط

(Lippert, 2016: 10). برای جهانی امنیت با مرتبط موضوعی عنوان به اقلیمی تغییرات 

تحت عنبوان   بحثی با ملل سازمان امنیت شورای در ،2117 آوریل 47 در بار نخستین
 انبرژی،  مشبکالت و  اقلیمبی  آن تغییرات طی که شد بررسی «اقلیم و امنیت انرژی،»

 امنیبت  شبورای  وقبت  رئبی   .شدند قلمداد المللی بین صل  و امنیت برای تهدیدی

 ملی امنیت برای موضو  یک صرفاً اقلیمی تغییرات که کرد بیان همچنین ملل سازمان

 شبکنند   آن اثبر  در ای، فزاینبد   طبور  به جمعی امنیت»بلکه  نیست؛ ویژ  کشور یک

سبازمان   عمبومی  مجمبع  امر این به توجه با (Di Leva & Morita, 2007: 1-4). «است
 هبای  نسبل  ببرای  جهبانی  حفاظت از اقلیم» قطعنامۀ ،2112 نوامبر 26ملل متحد در 

                                                                                                                                 

1. William Reilly 

2. Environmental Protection Agency 
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 امنیتبی  و پیامبدهای  اقلیمبی  تغییرات» قطعنامۀ ،2113 ژوئن 9 و در 4«و آیند  کنونی

 ببرای  جبدی  چالشبی  اقلیمی تغییرات آنها اساس بر که تصوی  نمود 2«آن احتمالی

 مشبارکت همبه   و مبؤثر  المللبی  بین های همکاری به نیاز و بود  دنیا کشورهای همۀ

 ،2147 مبارس  94 در همچنبین  .است آن تداوم و از تشدید جلوگیری برای کشورها
"2913" قطعنامه" امنیت سازمان ملل متحد شورای

 چباد  دریاچه منطقۀ مورد در را9

 ببه  کننبد   کمبک  عامبل  یبک  به عنوان اقلیمی تغییرات آن، در که تصوی  رساند به

  .شد معرفی ثباتی بی
1در حبال ظهبور   امنیتی های ، ناتو بخش چالش2141در سال  است ذکر شایان

 

 دیدگا  از .(Lippert, 2016: 42) کرد ایجاد غیرسنتی امنیتی تهدیدات بر تمرکز را برای

 به است ممکن و کندمی ایجاد جدیدی هایفرصت و ها چالش اقلیمی تغییرات ناتو،

ببه   اجاز  داد  و باعث بهبود دسترسبی  اقتصادی جیابیت با جدید دریایی مسیرهای
 از حفاظبت  نباوبری؛  آزادی ببرای  جدیبدی  هبای چبالش  حبال  ببا ایبن  . منابع شود

 کنبد  می ایجاد دریایی زیست حفاظت از محیط کلی طورو به حیاتی هایزیرساخت

(Germond & Mazaris, 2019: 264). دریبایی  امنیت استراتژی اروپا اتحادیه همچنین 

 ببین  ارتباطات احتمالی برای حدودی تا سند این .کرد منتشر ،2141خود را در سال 

 کبه در جهبت منبافع    کند می تأکید و شد  تصوی  دریایی و امنیت اقلیمی تغییرات

ببر   اقلیمبی  تغییبرات  تأثیر مدیریت و زیست  محیط از حمایت عضو برای کشورهای
 ببرای  زیسبتی  تنبو   از پایبدار  اسبتفاد   و حفظ و همچنین و ساحلی مناط  دریایی

 آفریقا اتحادیه دریایی استراتژی دیگر، مثال .است آیند  از خطرات امنیتی جلوگیری

 منبابع  عالو  بر افبت شبدید   اقلیمی تغییرات کرد  که اشار  باشد می ،2014 سال در

 .(Germond & Mazaris, 2019: 264) شود می ثباتی بی ادایج به منجر دریایی، موجود
 زیبر  شبرح  ببه  المللی بین امنیت برای اقلیمی تغییرات دیگر پیامدهای ترین مهم

 :باشد می
                                                                                                                                 

1. Protection of global climate for present and future generations 

2. Climate change and its possible security implications 

3. Resolution 2349 

4. Emerging Security Challenges Division (ESCD) 
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  دریایی مرزی اختالفات و منازعات تشدید و ایجاد. 1–3

 باعث امر این که باشد می دریاها سط  آمدن باال جهانی، گرمایش پیامدهای ترینمهم از

 جبزری  هبای  برآمبدگی  و جزایبر  سباحلی،  خشکی از قلمروهای برخی رفتن آب زیر

و در اثر آن قلمروها و شببه   دریایی مرزهای تغییر ممکن است باعث بنابراین .شود می
 یافبت،  افزایش خواهبد  میزان چه به اما سط  دریاها .گردد قلمروها و منابع اقیانوسی

 گرمبایی  انبسباط  دمبا،  افزایش با توجه به میزان مختلفی سناریوهای خصوص در این

ارائبه   کوهسبتانی  های یخچال و ها قط  های یخ و وضعیت و دریایی اقیانوسی های آب
 تغییرات نوزدهم، قرن اواسط تا گیشته سال هزار دو طول در این، وجود با. شد  است

 از امبا  .اسبت  ببود   قرن هر در سانتیمتر چند تنها و سط  دریاها، کم جهانی مدت بلند

 & Alexander) است یافته افزایش توجهی قابل طوربه دریاها سط  نوزدهم قرن اواسط

others, 2015: 22). میلیمتبر   7/9حبدود   ،2142 سبال  در دریاهبا  سط  میانگین افزایش
 دسبامبر  تبا  4339 ژانویبه  از .باشبد  مبی  رکورد و باالترین ،2147سال  از باالتر که بود 

 WMO Statement on the)  اسبت  ببود   سال در میلیمتر 9/1 ±45/9 آن میانگین ،2142

State of the Global Climate in 2018, 2019: 16). 

 (میلیمتر)8181-8339دوره  طی سطح دریاها جهانی میانگین. 8 نمودار

 
Source: WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018, 2019: 16 
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"IPCC"  بر اسباس سبناریوهای   شد ارائه ،2141در گزارش پنجم خود که در سال 

 مبورد ارزیبابی   یکم و قرن بیست را در پایان باال آمدن سط  دریاها مختلف، میزان

و ببر اسباس    سبانتیمتر  71تبا   11 ببین  سبناریوها  ایبن  میبانگین . قبرار داد  اسبت  
 ببا  .باشد می متغیر سانتیمتر 32تا  22 بین سناریوها این و بیشینه کمینه های بینی پیش

 گرمایش پیچید  ماهیت آن دلیل که زمین وجود دارد این در عدم قطعیت این، وجود

 ,The Global Risks) باشد می یخی صفحات های و واکنش اقیانوسی گرمایش جوی،

2019: 56). 
 و هبا  حکومت کشورها، منجر به فروپاشی تواند سو، می یک از اقلیمی تغییرات

 میبزان  بیشبترین  کوچبک،  ای جزیبر   کشبورهای  زمینبه  ایبن  در .شبود  هبا  دولبت 

خبود را از   ملبی  قلمبرو  دریاهبا،  سبط   توجه قابل و با افزایش دارند را تهدیدپییری
 از را ببودن  کشبور  اصبلی  از معیارهبای  یکبی  این صورت در که دست خواهند داد

 و جزایبر  شبدن  غبرق  دیگبر  سبوی  از .(Hsiang & Burke, 2013: 8)  دهند می دست
استفاد  شد   دریایی قلمروسازی برای مبنایی عنوان به آن از که جزری های برآمدگی
 کشبور  یبک  رخ دهبد  اتفباقی  چنبین  اگر .باشد برانگیز چالش بسیار تواند است، می

 ایبن  اثر در تولیدشد  قلمروهای قلمروها و شبه ای بالقو  طوربه است ممکن ساحلی

 .(Di Leva & Morita, 2007: 25) دهد دست از را ها عارضه
 ای و جزیبر   سباحلی  از قلمروهبای  در برخبی  آب به سمت خشکی پیشروی

 منازعبات  و اختالفات تشدید یا ایجاد های زمینه مبدأ، خطوط رفتن آب جهان و زیر

 دریبایی  مرزهبای از  عظیمبی  بخش که است حالی در این .آورد را فراهم می دریایی

در  دریبایی  مرزهای به توان می آنها جمله از که اند نشد  نهایی مرز تعیین جهان هنوز
و ببه تببع آن    دریبایی  مرزهبای  در تغییر احتمال ترتی  بدین .کرد اشار  فارس خلیج

 که مرزهایی ویژ به ای و جزیر  ساحلی کشورهای دریایی قلمروها و شبه قلمروهای

در . اسبت  اقلیمبی  تغییبرات  دیگر امنیتی های اند، از جمله چالش نشد  نهایی تحدید
بر منابع خاص  اگر به حاکمیت دریایی کوچک در مرزهای تغییر یک حتی زمینه این

 .کشورها گردد باعث منازعه بین تواند مربوط باشد، می
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 شمال دریای در منطقۀ سطح دریا متری 8 افزایش .8نقشه

 

 المللی بین ناامنی و ثباتی بی افزایش .2–3

 سبرعت  به غیا قیمت وقتی .دارد ارتباط جهان در ثباتی بی با افزایش اقلیمی تغییرات

4غیایی های شورش یافت، افزایش ،2117-2112 های سال طی در
دو براببر شبد  و    

 داخلی های جن  در همچنین. و هند شد هائیتی باعث تلفات در آرژانتین، کامرون،

ارتبباط   اقلیمبی  در اثبر تغییبرات   قحطی و تشدید سالیخشک بین و سوریه سومالی
 ببرای  پتانسیل همیشه این، بر عالو  .(Henderson & others: 2018: 4) وجود داشت

 تغییبرات . وجبود دارد  المللی و بین ملی قابل گسترش در مقیاس ای منطقه درگیری

و  داخلبی  جنب   شبکل  در آمیبز  خشبونت  منازعبات  افبزایش  توانبد  مبی  اقلیمبی 
 و فقبر  ماننبد  منازعبات  ایبن  هبای  محبرک  را ببا تقویبت   گروهی بین های خشونت
 ,the Fifth Assessment Report of the IPCC) شبود  موجب   اقتصبادی  هبای  شبوک 

2014: 20). 

                                                                                                                                 

1. Food riots 
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جنب  و   گیبری  از آن، احتمال شبکل  ناشی های و پدید  اقلیمی تغییرات اثر در
 در رسبد  مبی  نظبر  ببه  کبه  امبری  .دارد وجبود  نیبز  کشورها دیگرحمالت و تجاوز 

 پبیش  سبؤال  ایبن  مثبال  عنوان به .است گرفته صورت گیشته نیز تاریخی های دور 

 مبیالدی  4252و  4431 هبای  سبال  خبود را ببین   امپراطوری مغوالن چرا که آید می

 4«هانسن والری» .اقلیم باشد تواند می امر این احتمالی از دالیل یکی گسترش دادند؟
 4475 های سال بین سالیانه دمای میانگین منظم و شدید کاهش که کرد  اظهار مورخ،

مغبول شبد و آنهبا را ببه      هبای  گلبه  برای مرتع کاهش در مغولستان باعث ،4261و 
 تغییبر،  حبال  در اقلبیم  .(Gautam, 2009: 39)برانگیخبت  جدیبد  قلمروهبای  تسخیر

 سبر  ببر  رقابت غیا، و آب کمبود مرتبط با های تنش تشدید طری  از را پییری آسی 

 عنبوان  ببه  واقبع  در .دهبد  می افزایش و رشد جمعیت نیافتگی و توسعه طبیعی منابع

 پتانسیل مورد در ای کنند  نگران های بینی پیش لیا .کند عمل می ثباتی بی تشدیدکنند 

 شبد   انجبام  شبدید  منازعات اشکال جن  و دیگر گیری شکل برای اقلیمی تغییرات

در  منجر به منازعبه و درگیبری   تواند می اقلیمی تغییرات کنترل غیرقابل اثرات .است
 و ها دولت اکثر اساس همین بر .ها شود قرن برای اما پایدار جهانی های جن  مقیاس
 خبود  امنیت برای را به عنوان تهدیدی اقلیمی جهان، تغییرات کشورهای های ارتش

مبورد   شان و دفاعی ملی امنیت ریزی آن را در اسناد برنامه بسیاریاند و  کرد  معرفی
  .(Holland & Vagg, 2013: 1)اند توجه قرار داد 

 صبورت  ایبن  در کبه  شود می کشورها از برخی ثباتی منجر به بی اقلیمی تغییرات

 هبای  بازتباب  داخلبی  منازعات زیرا .باشد می جدی تهدیدی نیز المللی بین امنیت برای

 امنیبت  ببرای  تواند می خورد  دولت شکست یک یا ملت یک در واقع. دارد المللی بین

 موجب   اسبت  ممکبن  امبر  ایبن  .کنبد  ایجباد  مختلف تهدیبد  های جهت از المللی بین

 .شبود  سبیا   تجباری  ببازار  یا مواد مخدر، قاچاق انسان :همچون مجرمانه های فعالیت

 یا گیری و شکل مداخله خارجی برای طرحی تواند می نیز حل غیرقابل داخلی منازعات

در  حتبی . جنب  سبرد رخ داد   در شود، مانند آنچه خارجی های قدرت رقابت تشدید
 نیازمنبد  اسبت  ممکن خورد  شکست های حکومت خارجی، های صورت عدم رقابت

                                                                                                                                 

1. Valerie Hansen 
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 گفتبه  .(karas, 2003: 23) شبود  کشبورها  دیگبر  یبا  المللبی  صل  بین نیروهای مداخله

 طبول  در که باشد می "سوریه"اقلیمی،  تغییرات از متأثر اخیر های نمونه از یکی شود می

 هبای  سبال  ببین . ببود  اسبت   و مبارز  با تروریسم داخلی های جن  درگیر اخیر دهۀ

 را تجرببه و در منطقبه شبمال شبرقی،     شبدیدی  خشکسبالی  ، سبوریه 2144-2116

شبد  و   غبیایی  نباامنی  دچبار  نفبر  میلیون یک بیش از. رخ داد خشکسالی ترین سخت
 ایبن . شد دولتی های مدیریت سوء و اعتراضات موج  امر از این ناشی زیاد فشارهای

 .داد قرار آمیز خشونت منازعات آستانه در را کشور که بود از عواملی یکی غیایی ناامنی

در منباط    شبدیدی  شبد و نارضبایتی   انسبانی  هبای  بحران به ناتوان از واکنش دولت،
 (.European Union Institute for Security Studies, 2015: 30) وجود آمبد به  روستایی

سوریه  های را به درگیری اقلیمی تغییرات نیز ساب  آمریکا جمهور رئی  ،«اوباما باراک»
 بنبابراین  .(Hendrix, 2017: 251) اسبت  ببود   از عوامبل دخیبل   یکی ربط داد  و گفته

 خشبونت  داخلی، جن  شکل در آمیز خشونت منازعات خطر مستقیماً اقلیمی تغییرات

 و اقتصبادی  سیاسبی  هبای  شبوک  را با تشدید آمیز و اعتراضات خشونت گروهی بین

(king, 2014: 5) برخبوردار هسبتند،    و هبویتی  قبومی  تنو  از که قلمروهایی در ویژ به
 طبیعبی  منبابع  بر فشار اگر باعث افزایش اقلیمی تغییرات میان، این در .دهد می افزایش

 منازعبۀ  حتبی  و ثبباتی  ببی  ببه  منجبر  توانبد  می آن اثر در گرفته شکل های شود، رقابت

 به دلیل کشاورزی های زمین و آب ویژ به به منابع طبیعی، دسترسی. شود آمیز خشونت

 ببا  منباط   در تقاضبا  زمان، همان در .شود مناط  محدود می در برخی اقلیمی تغییرات

 رقابت به است ممکن روند این .یابد می افزایش اقتصادی سریع توسعۀ و جمعیت رشد

رقاببت  . منجبر شبود   منازعبات محلبی   تحریک و ها تنش افزایش اساسی، منابع سر بر
 کنبد  ایجباد  المللبی  و ببین  را در سبطوح ملبی   مشبکالتی  توانبد  مبی  همچنبین  محلی

(European Union Institute for Security Studies, 2015: Viii).  

 شکننده و ضعیف های حکومت افزایش یا ایجاد .3–3

تبا   تبرین  از شبکنند   در طیفبی  اقلیمبی  تغییبرات  مقابل در جوامع و کشورها ظرفیت
 European Union Institute for Security) اسبت  ارزیبابی  قابل وضعیت سازگارترین

Studies, 2015: Ix). آفریقا، کمترین شمال و خاورمیانه منطقۀ های دولت میان این در 
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 آن طیبف  دارنبد و پیامبدهای   اقلیمبی  را در براببر تغییبرات   و سبازگاری  آمبادگی 

را به همبرا    مدنی منازعات و قانونی بی و نظمی بی اجتماعی، از فشارهای ای گسترد 
 از در بسبیاری  فعلبی  زنبدگی  اسبتانداردهای  پدیبد   ایبن  .(Lippert, 2016: 16)دارد

 احتماالً و ثباتی بی گسترش باعث و کرد  آسیا را بدتر و آفریقا خاورمیانه، کشورهای

 ببرای  شبرایط  شبکنند ،  و ضبعیف  های حکومت در .شود می شکنند  های حکومت

و  اقتبدارگرایی  افبزایش  سبمت  ببه  و حرکبت  گرایبی  افبراط  منازعبات داخلبی،  
 National security and thr threat of climate) دارد وجبود  رادیکبال  هبای  ایدئولوژی

chnge, 2007: 6) .همبرا  ببا    اقلیمبی  تغییبرات  شبکنند ،  منباط   در اسبت  ذکر شایان
 و ثباتی بی پتانسیل ضعیف، های دولت و افزایش سیاسی مداوم، انزوای های نابرابری
 خطبر  ببا  حباکم  هبای  دولبت  و هبا  حکومت که ای گونه به .دهد می افزایش را منازعه

  .مواجه خواهند شد ها و ایدئولوژی ها سیاست در تغییر یا شدید تضعیف فروپاشی،
 منجبر  و کرد  تضعیف را ها دولت توان و ظرفیت طبیعی، بالیای دیگر سوی از

 در مهباجرت  .شبود  می المللی بین های کمک برای تقاضا افزایش و امنیت تضعیف به

 برخبی  به مهاجرت زیرا دهد، افزایش را ها درگیری تواند می نیز ملی مرزهای سراسر

 یبا  گیاشته و تنش منطقه را افزایش تأثیر قومی تعادل و توازن بر است مناط  ممکن

 .(Lippert, 2016: 23) کنبد  بیشبتر  را معیشت اندک و کمیاب های گزینه سر بر رقابت

جهبان را   هبای  دولبت   ظرفیت همچنین شهرنشینی و مهاجرت افزایش این، بر عالو 
4آورد مبی  فبراهم  را شبد   رادیکبالیز   های زمینه احتماالً و کرد  متأثر

 ترتیب   ببدین  .

را  امنیتبی  تهدیبدات  و ها جمعیت موجود در میان های پییری آسی  اقلیمی، تغییرات
بباالترین   .کنبد  ایجباد  را خشبن  منازعبات  و مخباطرات  مسبتقیماً  تواند می و تقویت

 منازعات درگیر یا یا ناتوان ضعیف حکمرانی دارای کشورهایی مخاطرات مربوط به

  .(king, 2014: 4) است موجود

 و جهانی ای منطقه ژئوپلیتیکی تغییرات .4–3

 ویبژ  به جهان بر حاکم بر هم زدن نظم نسبی اقلیمی، تغییرات پیامدهای ترین مهم از

 از مناطقی برخی که ای گونهبه .باشد می و ژئواکونومیکی ژئوپلیتیکی موقعیت نظر از

                                                                                                                                 

1. The National Intelligence Strategy of the United States of America 2019 
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ببا   نزدیبک  ای آینبد   در برخوردارند ممکبن اسبت   هایی موقعیت چنین از اکنون که
 میبان  در این. از دست دادن آن مواجه شوند حتی یا جایگا  و موقعیت این تضعیف

 هبای  دهبه  طول در .باشد منطقه قط  شمال می برای فرصت بهترین اقلیمی تغییرات

 ژئبوپلیتیکی  اهمیبت  منطقبه  ایبن  و شبد   کاسبته  آن به شدت های یخ اخیر از حجم

 عرصبۀ  در پیرامبونی  منطقبه  یبک  از تغییبر  حال در شمال قط  .است یافته بیشتری

 اقلیمبی،  است و تغییرات پویا و ژئواکونومیکی مهم ژئوپلیتیکی منطقۀ یک به جهانی

 کبرد  اسبت    جهبان تببدیل   جدیبد  ژئبوپلیتیکی  های دیدگا  مرکزی آن را به جبهۀ

(Agnew, 2012: 187). حاشبیه  کشبورهای  ببرای  را عظیمبی  هبای  فرصبت  امبر  این 

 در را آنهبا  طبرف  یبک  از که ای گونه به .آورد خواهد فراهم شمالی منجمد اقیانوس

سبازد   می توانا زد  یخ دریایی قلمروهای شبه و قلمروها در خود منابع از برداری بهر 
فبراهم  فالت قبار    زمینۀ در ویژ  را به دریایی فرصت قلمروگستری دیگر و از سوی

بار، تردد را  نخستین برای شمال، قط  های یخ همچنین ذوب شدن. خواهد ساخت
در جهبان   جدیبدی  دریایی ها و مسیرهای ساخته و گیرگا  پییر منطقه امکان در این

 .شبد  خواهبد  جهبان  ترانزیتبی  تبر شبدن مسبیرهای    شکل گرفته که موج  کوتبا  

 از جهبان  جنبوبی  فعلبی  مسیرهای به نسبت غربی شمال و شرقی شمال های گیرگا 

 ببدین  و ببود  خواهنبد  برخبوردار  باالیی ایمنی و امنیت و مسافت توجه قابل کاهش

ببه   را در آیند ، مسیرها این شرقی آسیای کشورهای ویژ  به جهان کشورهای ترتی ،
 هبا،  فرصبت  ایبن  کنار گفتنی است در .خود انتخاب خواهند کرد اصلی عنوان مسیر

 ایجاد منطقه این برای دریایی قلمروگسترانۀ های تالش دلیل به ویژ  به نیز هایی چالش

 .شود می

 سوئز کانال و شمال شرقی دریایی مسیرهای مقایسۀ .8 جدول

 مسیر
 )دریایی مایل(مسافت 

 شرقی شمال مسیرهای سوئز كانال مسیرهای
 0099 0099 روتردام به توكیو
 0099 0099 روتردام به بوسان

 0099 0099 به روتردام شانگهای
 0099 0099 روتردام به سنگاپور

(Source: Arctic Strategic Outlook, 2019: 12) 
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 طبور ببه  سبوئز  کانبال  ماالکبا و  هبای  تنگبه  طری  از ترانزیت با مقایسه در مسیرها این

 خطر مسیرها، این زمانی و مالی های جویی صرفه بر عالو  .تر هستند کوتا  توجهی قابل

 کنبار  در نظبامی  های کشتی نیازمند و دارد، وجود کنونی مسیرهای در که دریایی دزدان

 (Hong, 2012: 51)رود می بین از باشد، می آنها از حفاظت برای تجاری های کشتی

 قطب شمال دریایی مسیرهای .8 نقشه

 
(, 2019: 12 Source: Arctic Strategic Outlook) 

نفبت و   نشدۀ کشف که سهم قط  شمال از منابع تخمین زد  شد  است ذکر شایان
 Arctic Council Sustainable)باشبد  درصبد  6/27 و 5/21 گباز جهبان ببه ترتیب     

Development Working Group, 2016: 7). از  ببرداری  بهر  امکان صورت در بنابراین
 در ویبژ   آن ببه  کشبورهای  خلبیج فبارس و   جایگبا   و موقعیبت  عظبیم،  منبابع  این

  .مواجه خواهد شد جدی با تهدید انرژی ژئوپلیتیک
در جهبان   ژئبوپلیتیکی  بباالی  اهمیبت  از کبه  المللی بین های تنگه این، بر عالو 

 آمدن باال .شوند تغییراتی دچار دریاها سط  آمدن باال با است ممکن برخوردارند نیز

 مواجبه  دریبایی  قلمروسازی در تغییراتی با را موجود های تنگه تواند می دریاها سط 

 اهمیبت  دریبایی  ونقبل  حمبل  و امنیت خطوط کشتیرانی برای هایی آب چنین .نماید

تجارت  را برای ای بالقو  های چالش تواند می اقلیمی دارند و در اثر تغییرات بسیاری
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 و اقتصادی منافع حاکمیتی زمینۀ در را کشورها منازعات و آورد  وجود به المللی بین

موجبود جهبان    های تنگه میزان یک به سط  دریاها افزایش وجود این، با .دهد شکل
 هبای  تنگبه  دریایی پهنه گسترش به منجر افزایش چنانچه این. را متأثر نخواهد نمود

منطقبه   گیبری  شبود موجب  شبکل    سرزمینی مثل تنگه هرمز، فراتر از دریای باریک
. در آن آزاد خواهد ببود  کشتیرانی این صورت در که خواهد شد اقتصادی انحصاری

در  هبایی  چبالش  و هبا  فرصبت  ایجباد  ببه  منجر است ممکن اقلیمی تغییرات بنابراین
 بر روی سط  دریاها متر افزایش دو اما ارزیابی. شود المللی بین های خصوص تنگه

 پبایینی  بسبیار  تأثیرپبییری  کبه دارای  دهبد  نشان مبی  ویژگی جهان با این های تنگه

  .باشند می

  ملی قلمروهای برخی شدن غرق خطر .5–3

 ملبی  قلمروهای برخی کل یا ممکن است به غرق شدن بخش دریاها سط  افزایش

کبه   شبود  مطبرح مبی   هبایی  پرسبش . منجر شود کوچک ای جزیر  کشورهای ویژ  به
را ببه   و حاکمیبت  "ملبت  -دولبت " یبا  "وستفالی" و اساس پیمان ممکن است بنیاد

 یبا  قابل سکونت شد  و غیر که کشوری شرایطی برای حقوقی رژیم. چالش کشاند

 میبزان  بباالترین   .(Burkett, 2011: 354) شد ، وجود نبدارد  ناپدید از لحاظ فیزیکی

 .باشبد  آرام مبی  جنوب اقیانوس کوچک ای جزیر  کشورهای برای پدید  این تهدید

درصبد از   75باعبث خواهبد شبد تبا      در سط  دریاها متری یک افزایشمثال  برای
"وانواتو" پست و کم ارتفا  جزایر

4
"مباجورو " درصد از آبسن  21و  

2
 در جزایبر  

 Di)کشور را در خود نگه داشته، غرق شوند  این درصد از جمعیت 51مارشال که 

Leva &Morita, 2007: 8). رقاببت  ها،کشبور  ایبن  ملی قلمرو شدن غرق صورت در 

 چنبین  همسبایگان  همچنبین  .گیبرد  مبی  شکل منطقه این در شیالت منابع غنی برای

 کشورها اقدام کرد  و ادعاهبای  از منابع این برداری بهر  به است ممکن کشورهایی

 .(Lusthaus, 2010: 116) دهنبد  مناط  افبزایش  این دریایی مرزهای خود را در زمینه

 رود؛ مبی  شمار به مربوط کشورهای برای عظیم ملی فاجعه یک تنها نه نتایجی چنین

                                                                                                                                 

1. Vanuatu 

2. Majuro 
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کشبورها،   ایبن  آیبا . اسبت  الملل در حقوق بین پاسخ بی های سؤال بلکه نشان دهندۀ
مجباور خبود،    اگر آنها از قلمرو کشبورهای  دهند؟ ادامه حیات «در تبعید» توانند می

 خواهنبد  حفبظ  را خود استقالل به آنها اعطا شود، آنها یا کرد  و را خریداری زمینی

 نهادهبای  دیگبر  و ملبل  سبازمان  ببه  درخواسبت  ببه  نیاز جدید کشورهای آیا کرد؟

خود در خارج از کشور را داشبته و   های دارایی حفظ ح  آنها آیا دارند؟ المللی بین
 کبه ایبن   المللبی  ببین  هبای  نامه تواف  خود هستند؟ وضعیت قبلی های مسئول بدهی

از  تعبداد کمبی   هسبتند، چبه خواهبد شبد؟ اینهبا     کشورها امضاء کرد  و عضو آن 
  .(menefee, 1991: 216)اسبت  احتمالی شدۀ غرق کشورهای رویِ این سؤاالت پیش

 چنبین  اسبت، احتمبال   نشد  طور کامل غرق به حال تابه ای جزیر  کشور یک اگرچه

  .است برانگیخته الملل را در حقوق بین ای سؤاالت پیچید  رویدادی،
 کشبورها  ،"ویبدو  مونتبه " وضع شد  در کنوانسیون الملل بین حقوق اساس بر

 به ورود ظرفیت و دولت یک ،«دائمی جمعیت» یک ،«شد  تعریف قلمرو» دارای باید

دو (. ویبدو  مونتبه  کنوانسبیون  4مباد   ) باشند داشته کشورها دیگر با الملل بین روابط
( دائبم  شبد  و جمعیبت   قلمبرو تعریبف  ) مونتبه ویبدو   شاخص نخست کنوانسیون

 ببدین  .(Schofield, 2013: 599) خواهند ببود   سط  دریاها متأثر از افزایش مستقیماً

کشبور الزم اسبت،    یک ایجاد شد  برای قلمرو تعریف یک که وجود درحالی ترتی 
از دسبت خواهبد    که قلمرو آنها در اثر باال آمدن سط  دریاهبا  کشورهایی وضعیت

مانبد  و آن   بدون جواب باقی الملل ینسؤال در حقوق ب یک .رفت، مشخص نیست
 باال آمدن سط  دریاهبا،  کشور به دلیل یک های رفتن کامل خشکی از بین آیا اینکه

 شبدن  غبرق  ببا  ترتیب   ببدین  .(Gagain, 2011: 91) آن کشور است؟ پایان معنای به

 آن امنیبت  و الملل نظام بین برای جدی های چالش ملی از قلمروهای برخی احتمالی

  .شود می ایجاد

 گرایی افراط و تروریسم تشدید یا ظهور .3-0

مواجبه هسبتند،    غیایی مواد کمبود و هوایی و آب شدید حوادث با بیشتر که مناطقی
 ,Shier & Stanish) و خشونت باشبند   گرایی افراط عناصر مستعد بیشتر است ممکن

 منابع و هستند شکنند  اکنون هم که کشورهایی که جوامع و این تفاوت با .(2 :2017



 11     المللی نیب امنیتی فراگیر هایانبحر تشدید و ظهور اقلیمی؛ تغییرات

 و مبؤثر  واکبنش  کمتبر  ببود  و  پبییرتر  دارند، در مقابل اختالالت، آسی  محدودی
 :Department of Defense, 2015)دهند  می انجام جدید های در مقابل چالش منعطفی

 پیامدهای دیگر از یکی نیز ها حکومت قدرت و قابلیت توانایی، تضعیف همچنین .(3

و  نیافتبه  توسبعه  کشبورهای  ایبن امبر در مبورد    کبه  باشبد  مبی  اقلیمی تغییرات منفی
و  داخلبی  هبای  جنب   گیبری  شبکل  با چالش این .کند می صدق توسعه بیشتر درحال
 ثببات  بی است پیامدهای گفتن شایان .یابد می تشدید مخالف و تروریستی های گرو 

 یافتبه  جهان توسعه ملی امنیت بر توسعه درحال کشورهای در اقلیمی تغییرات سازی

 ببین  ای قبوی  همبسبتگی  کبه  نشان داد ،(2113)4«میگوئل» مقاله. گیارد می ثأثیر نیز

 یبک  هر ازای به که وجود دارد و نتیجه گرفت داخلی جن  شرو  و حرارت درجه

 درصبد  5/1 آمیبز  خشبونت  منازعبات  وقبو   احتمبال  دما، افزایش گراد درجه سانتی

 منازعبات  که تخمین زد  اقلیمی، های بینی پیش از استفاد  با او .یافت افزایش خواهد

 ,Busby) .یافبت  افزایش خواهد درصد 51 به میزان ،2191 در سال در آفریقا داخلی

2016: 18)  
را  خدمات ببه مبردم ارائبه دهبد، نظبم داخلبی       تواند دولت نمی یک که زمانی

 نباآرامی،  برای شرایط کند، در مقابل تهاجم محافظت ملی مرزهای از و کند تضمین

 لزوماً منجر به انقالب نابرابری و فقر واقع در .شود می فراهم و تروریسم گرایی افراط

 هبای  گبرو   در جبیب  افزایش باعث است اما ممکن شود، نمی حکومت تضعیف یا

 در نباتو  بازنشسبته  فرماند  ،2«لوپز آدام» دیدگا  از .شود المللی بین تروریسم افراطی

گسبترش   را تروریسبم  با جن  که کند را فراهم می شرایطی اقلیمی تغییرات» :بوسنی
دارد  زیادی احتمال که دارید طبیعی های در سیستم بسیاری واقعی تغییرات شما .دهد 

. دارد گرایبی  افبراط  ببرای  مسباعد  زمینبه  االن کبه  از جهبان رخ دهبد   در منباطقی 
 از فشارهایی انواعی کشاورزی، مخروبه های زمین خشن و وهوای آب سالی، خشک

اجبباری   هبای  مهاجرت بیشتر، فقر .شوند متأثر می اقلیمی تغییرات از بیشتر که هستند
 National security) «هستند و تروریسم ها گرایی افراط برای شرایطی اینها بیکاری، و

                                                                                                                                 

1. Miguel 

2. Adm. Lopez 
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and thr threat of climate chnge. 2007:16- 17).  و  ملبی  امنیبت  محبیط  در رو ازایبن
و  گرایبی  افبراط  تشبدید  یبا  ظهبور  ببرای  جبدی  تهدیدی اقلیمی تغییرات المللی، بین

  .است تروریسم

 مهاجرت المللی بین بحران .7–3

از منبابع   یکبی  که اقلیمی، مهاجرت است تغییرات المللی بین های چالش ترین مهم از
 مهاجرت اغل  به عنبوان  .باشد می آفریقا شمال و خاورمیانه در منطقۀ نگرانی اصلی

 Wodon) است اقلیمی تغییرات به مختلف خانوارها در واکنش های از استراتژی یکی

& others, 2014: 3). موجود مهاجرت و تعداد  الگوهای اقلیمی تغییرات ترتی  بدین
 به منجر شود، مدیریت ضعیفی صورت به که صورتی در و دهد می مهاجران را تغییر

 ,European Union Institute for Security Studies)شود می ای منطقه و محلی ثباتی بی

2015: Ix) . زیسبت  نقبش تغییبرات   نشبان دهنبدۀ   محیطبی  زیست مهاجرت اطل 

 بانبک  .اسبت  تباریخ  طبول  در جمعیت توزیع در چگونگی طبیعی و بالیای محیطی

 ،2151 تبا سبال   صبورت نگیبرد   مناسببی  اقلیمی اقدام اگر که کرد  بینی پیش جهانی
خواهنبد داشبت    اقلیمبی  مهباجرت  جهبان  منطقبه  سبه  در نفبر  میلیبون  419تعبداد  

(https://news.un.org/en/story/2019/07/1043551). سبال  در کبه  ذکبر اسبت   شایان 

 و هبا  از جملبه سبیالب   هوایی و آب حوادث دلیل به نفر میلیون 2/42 تعداد ،2147
 ترتیب   ببدین  .(The Global Risks, 2019: 58)انبد   شد  جا جابه ساحلی های طوفان

 ایبن  کبه  شبود  ای گسبترد   هبای  مهباجرت  موجب   تواند می زیست   محیط تخری 

مثبال،   ببرای  .شبود  مبی  المللبی  ببین  سیاسی منازعۀ به منجر است ممکن ها مهاجرت
 رفبتن  ببین  از دوم قرن گیشته به دلیل به هند در نیمۀ ها مهاجرت بزرگ بنگالدشی

 مناط  میزبان هنبد  و اقتصادی سیاسی وضعیت بر امر این. بود کشاورزی های زمین

 National)شبد  مهباجران  و بومیبان  میبان  خشبونت  گیاشته و منجر ببه ایجباد   تأثیر

security and thr threat of climate chnge. 2007: 18).   آب زیبر  به باید این بر عالو 

 چنبین  صبورت  در کبه  کبرد  اشبار   ای و جزیر  ساحلی از قلمروهای بخشی رفتن

  .بود خواهد بیشتر بسیار آیند  در ها تعداد مهاجرت رخدادی
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 اقتصاد جهانی ناامنی و ثباتی بی .8–3

 اقتصبادی  آن ببر امنیبت   اقلیمبی، تبأثیر   مشهود تغییرات پیامدهای ترین از مهم یکی

 اساس اقلبیم  بر جغرافیایی هر فضای اقتصادی اصلی کارویژۀ زیرا .باشد می کشورها

 ببرای  .شبود  مبی  آن شبدید  تضبعیف  و اخبتالل  باعبث  اقلبیم  تغییر و شد  تعیین آن

 ببه صبادرات انبرژی    متکبی  ببه ویبژ    محصبولی  اقتصاد تبک  دارای که کشورهایی

 ببا  زیبرا . تر است و خطرناک تری به مرات  جدی چالشی جهانی گرمایش باشند، می

 در .یافبت  کاهش خواهد در جهان زمین، احتماالً مصرف نفت کر  بیشتر شدن گرم

 جهان موف  ببه اسبتفاد  از منبابع غیرفسبیلی     انرژی عمدۀ کنندگان مصرف اگر واقع

 ببر  شبدت  ببه  امبر  ایبن  که به نفت خواهد شد جهانی وابستگی کاهش شوند باعث

از  برخبی  ایبن  ببر  عبالو   .گیاشت خواهد وابسته به صادرات نفت تاثیر اقتصادهای
 ممکن اقلیمی با تغییرات و سازگاری ای گلخانه گازهای انتشار کاهش ها برای تالش

به منبابع را   دسترسی یا توزیع ها تالش این که جایی. شود  ناامنی افزایش باعث است
 سبوخت  مثال تولید برای .دارند تشدید منازعات یا ایجاد پتانسیل آنها دهد، می تغییر

و  غبیایی  مبواد  قیمبت  زمبین،  سبر  ببر  اختالفبات  به منجر تواند می (بیوفول)زیستی 
  .(king, 2014: 13)شورش شود 

 باشبد؛ زیبرا   می المللی بین ونقل حمل امنیت افتادن خطر به پیامدها، ترین مهم از

 افبزایش  با وابسته است و دریاها ونقل دریایی به حمل زیادی حدود تا جهان اقتصاد

قبرار   جبدی  تهدیبدات در معبر    آلودگی تشدید همچون دیگر پیامدهای و سط 
 سواحل جهان، موج  تشبدید  در برخی بندری های زیرساخت رفتن از بین. دارند

 و کاالهبا  اخبتالل در تولیبد و انتقبال    ،2142اسبت از سبال    گفتنی .شود می امر این
 The Global)اسبت  شبد   درصبد  23 از بیش محیطی زیست بالیای علت به خدمات

Risks, 2019: 16).  سبالی،  همچون خشک هوایی و آب شدید وادثح این، بر عالو 

 آسیا و آفریقا .کند می را تهدید کشاورزی تولید دما، گسترد  افزایش های دور  و سیل

 National)را خواهبد داشبت   اثرپییری آنها بیشترین غیایی امنیت که هستند مناطقی

Intelligence Council, 2015: 1). دو محلبی  حرارت درجه که زمانی اقلیمی تغییرات 

 کشباورزی  اصبلی  محصبوالت  ببازد   کاهش یابد، باعث می افزایش بیشتر یا درجه
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 ایبن  بر عالو  .(European Union Institute for Security Studies, 2015: 10)شود  می

 تغییرات واقع در .است یافته افزایش کشاورزی قیمت محصوالت اخیر، های سال در

در حبال   های از مناط ، قیمت در بسیاری غیایی مواد باعث اختالل در تولید اقلیمی
 منازعات و شورش اعتراضات، خطر امر بازار خواهد شد و این ناپایداری و افزایش

-2113 هبای  غبیایی سبال   هبای  شبورش  که طور همان .کرد را تشدید خواهد مدنی
باال  های و قیمت غیایی مواد متغیر قیمت که کشور نشان داد چهل در بیش از ،2117

 دهبد  مبی  را افبزایش  و مبدنی  و منازعات محلی عمومی های خطر ناآرامی تواند می

(European Union Institute for Security Studies, 2015: Ix). توزیبع  دمبا،  همچنین 

 شود می بینی پیش .کند می را تعیین و جانوری گیاهی های از گونه بسیاری جغرافیایی

 در هبا  گونبه   این افزایش باعث دریایی، های گونه فضایی تغییرات ،21 قرن اواسط در

 ببه  منجبر  کبه  شبود  گرمسبیری  هبای  عر  در آن کاهش و میانی و باال های عر 

جهبان   منباط  سباحلی   غبیایی  امنیبت  ببرای  کبه  شبود  می ها ماهی جهانی بازتوزیع
  .(the Fifth Assessment Report of the IPCC, 2014: 414)به همرا  دارد  پیامدهایی

 جهبان  سراسبر  در شبدید  گرسبنگی  ،2147و  2146، 2145 متوالی سال سه در

 و شبدند  مسباله  متأثر از ایبن  ،2147 سال در نفر میلیون 211 از بیش و یافته افزایش
 & Smith)بشردوستانه وابسته شدند  های کمک به مردم از نفر میلیون 411به  نزدیک

others, 2019: 9). دسترسی  دلیل به این .شود می نفر میلیارد 2 شامل سوءتغییه اثرات
 طبیعبی  بالیبای  ،2147 سال در .باشد می مواد غیایی کافی کیفیت به تنو  و نداشتن

 .شبد  کشبور  29 در میلیبون نفبر   93 تقریبباً  برای غیایی ناامنی موج  ایجاد اقلیمی

 ببرای  روی کمبود منجر به تواند می امر این ،2151 سال تا که دهد می نشان تحقیقات

 غبیایی  آهبن  دادن دسبت  از و نفر میلیون 422 برای پروتئین کمبود نفر، میلیون 475

 شبکنندگی  ببا افبزایش   اقلیمبی  تغییبرات  ترتیب   ببدین  .شود نفر میلیارد یک برای

مثال،  برای .دهد را در معر  خطر قرار می و اقتصادی ثبات اجتماعی ها، اکوسیستم
 مجبورند تا از معیشت "مانگرو" های به اکوسیستموابسته  ساحلی مردم میلیون 211

 The)کننبد   دریاها حفاظت سط  ها و افزایش خود در مقابل طوفان غیایی امنیت و

Global Risks, 2019: 15). ببه   کبافی  مناس  و دسترسی نداشتن که ذکر است شایان
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 تشبدید  ایب  گیبری  شبکل  مؤثر عوامل دیگر از تواند می آب و غیا ویژ  به منابع حیاتی

  .باشد می المللی بین و منازعۀ درگیری

 آب المللی بین بحران تشدید .9–3

 جهان اسبت؛ زیبرا   اقلیمی تغییرات تهدیدهای بسیار مهم دیگر از آب بحران تشدید

با . است جدی تهدید معر  در اکنون جهان جمعیت از درصد 21 حدود آب امنیت
 جهبان  جمعیبت  از درصبد  7 گراد، سانتی درجه یک هر جهان به ازای دمای افزایش

 European) دهنبد   مبی  دسبت  از را خبود  تجدیدپییر آب منابع از درصد 21 حداقل

Union Institute for Security Studies, 2015: 10).  ببه  توانبد  مبی  آب شبدید  کمببود 

 و خاورمیانبه  امنیبت،  و اقلیم مرکز گزارش مطاب  .شود منجر4«شدن آب تسلیحاتی»
 ببرای  آب منبابع  از ها گرو  که زمانی و فراملی ملی منازعات مقابل در ویژ  به آفریقا،

 دیگر از یکی ترتی  بدین .هستند پییر آسی  بیشتر کنند، تحق  منافعشان استفاد  می

آب و  در خصبوص عرضبۀ   المللبی،  در سبط  ببین   اقلیمبی  تغییرات اصلی تأثیرات
گرچه اختالفات . منابع محدود آن استبر سر  المللی و بین داخلی منازعات افزایش

 تشدید را مساله نه تنها این اقلیمی نیست،تغییرات بر سر منابع آب موضو  جدیدی

 ،2142 گزارش سبال  .دهد می افزایش مهاجرت مانند آن را نیز فراوانی بلکه کند؛ می
2آمریکبا  دفتر ادار  اطالعات ملی

 آسبیای  و خاورمیانبه  هشبدار داد شبمال آفریقبا،    

کمببود آب،   که مرتبط با مسبائل آب همچبون   بزرگی های احتماالً با چالش جنوبی
 دلیبل  ببه  عمبدتاً  امر این. مواجه خواهند شد ،2111 سال تا سیل و آب پایین کیفیت

 نظیبر،  منباط   در این ای رودخانه های حوضه خصوص در آب مدیریت های نگرانی

  . (Shier & Stanish, 2017: 4)باشد  می فرات و دجله نیل،
 آببی  منبابع  آسبیا،  غرب منطقه در ویژ  به المللی بین مشترک مهم منابع جمله از

 و کیفیبت  اقلبیم ببر   تبأثیرات  اغل  منبع تنش هسبتند، رشبد تقاضبا و    که باشد می
موجود  ساختارهای بر فشار و رقابت بر سر استفاد  از آب به احتمال زیاد دسترسی
 توانبد  مبی  مشبترک  آب منبابع  مبدیریت  که درحالی .داد خواهد را افزایش حکمرانی

                                                                                                                                 

1. weaponization of water 

2. Office of the U.S. Director of National Intelligence 
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 تبنش  منببع  توانبد  می همچنین کند، ها فراهم نفعان و دولت ذی را برای هایی فرصت

 ببا سبابقۀ   در منباطقی  مرزی های رودخانه های از حوضه بسیاری .باشد نیز آنها میان

ببه   رقاببت ببر سبر آب   . انبد  توجه منافع واقبع شبد    قابل های و تنش منازعه نظامی
 European) یافبت  افزایش خواهد اقلیمی تغییرات تأثیر احتمال زیاد با رشد تقاضا و

Union Institute for Security Studies, 2015: Ix) . 

 محیطی زیست امنیت تضعیف. 10–3

 را زیادی جهان، پیامدهای محیطی زیست مخاطرۀ ترین به عنوان مهم اقلیمی تغییرات
از  ناشی طبیعی بالیای است ذکر شایان .دارد همرا  به محیطی زیست امنیت در حوزۀ
 افبزایش  موجب   توانبد  مبی  و کبرد   تشبدید  را شکنند  های چالش اقلیمی، تغییرات

 .شود  پییری آسی 

 اقلیمی از تغییرات ناشی محیطی زیست های چالش .9 نقشه

 
Source: WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018, 2019: 38 

 و هبا  سبوزی  آتبش  هبا، خشکسالی هوایی، و آب شدید حوادث ،2142 سال طول در
و از دسبت   انسبانی  هبای  بحبران  ایجباد  موج  و داد رخ جهان سراسر در ها سیالب

 تغییبر  باعبث  اقلیمبی،  تغییبرات .  (Smith & others, 2019: 7) شبد  رفبتن سبرمایه  

 شوری، و شود می اقیانوس و دریاها و فیزیکی شیمیایی زیستی، خواص و ها ویژگی
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 عوامبل  ایبن  .کننبد  می و نور تغییر مغیی مواد اکسیژن، کربن، اکسید دی دما، جریان،

و  فضبایی  سباختار  اکوسیسبتم،  ترکی  نهایت در و داد  شکل را ها ارگانیسم عملکرد
 :the Fifth Assessment Report of the IPCC, 2014)کننبد  مبی  تعیبین  را آن عملکبرد 

414) . 
 دو قطب   هبای  یبخ  تبدریجی  شبدن  ذوب اقلیمی، تغییرات پیامدهای جمله از

جهان ببه همبرا     را برای هایی چالش دریاها، سط  افزایش نظر از تنها نه که باشد می
 عظیمی مقدار ها یخ این. است هایی چالش دارای نیز محیطی زیست بعد از بلکه دارد؛

 طبور  ببه  فراینبدی  چنبین  .انبد  داد  جبای  خبود  در متبان  گباز  و کبربن  اکسید دی از

 .(Dodds, 2007: 138)خواهبد داد  را افبزایش  جهبانی  سرعت گرمبایش  توجهی قابل
 که متان از عظیمی های نهشته که دارند را واهمه از دانشمندان این برخی ترتی  بدین

 پرمافراست ساحلی وسیع پهنۀ زیر در و دارند وجود نخورد  دست اقیانوس کف در

  .(zellen, 2009: 2) اتفاق به اتمسفر وارد شوند  اند، در اثر این به دام افتاد 
 هبای  از پناهگا  را بر بسیاری توجهی اثرات قابل اقلیمی تغییرات این، بر عالو 

 انقبرا   میبزان  به اینکهبا توجه . در معر  انقرا  دارد های و انوا  گونه طبیعی

 کر  که کنند می بینی از دانشمندان پیش آن است، برخی طبیعی میزان برابر فعلی، صد

 .(Henderson & others: 2018: 5)ششبم انقبرا  خبود قبرار دارد      مرحلۀ در زمین
 حیبوانی  هبای  گونبه  از درصبد  51 تبا  91، 2411 سبال  تا شود می بینی پیش همچنین

 توجهی قابل اثرات همچنین اقلیمی تغییرات. جهان، منقر  شوند و خشکی دریایی

درجبه   71/1حبدود   هبا  اقیبانوس  دمبای  گیشبته  سال صد در .دارد ها را بر اقیانوس
توجه آن  شدن قابل تر اسیدی باعث و یافته افزایش( فارنهایت درجه 1/4) گراد سانتی

 پوشبش  هبا  از مکبان  برخی در. شد  است دریایی حیوانات بر بقا و بازتولید تأثیر و

 کبه  کننبد  مبی  بینبی  شد  و دانشمندان پبیش  ،4361سال  میزان مرجانی، نصف زند 

 .شبوند  کامل منقبر   طور به ،2151جهان تا سال  مرجانی های صخر  است ممکن

 در کبه  هسبتند  متکبی  مباهی  ذخبایر  به نفر میلیارد یک که حدود گفتن است شایان

 & Henderson)کنند  می زندگی آنها پروتئین اولیه به عنوان منبع مرجانی های صخر 

others: 2018: 5).  
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 نتیجه

 گیری منجر به شکل مختلف جهان، جغرافیایی فضاهای دهندۀ شکل عوامل مجموعه

 _فضبایی   نظبم  و تعبادل  خبوردن  هبم  ببر  ببه  منجبر  آن، تغییبر  که حاکم شد  اقلیم
 جهبان، تغییبرات   کنبونی  بر همین اسباس ابرچبالش  . جهان خواهد شد جغرافیایی

 سبوی  از و جدیبد  هبای  و چالش تهدیدها سو موج  ایجاد یک که از است اقلیمی

موجبود   تهدیبدهای  و هبا  چبالش  شبدن  شدیدتر و تر متنو  تر، گسترد  به منجر دیگر
 و شبود  مبی  یباد  تهدیبد  فزاینبد   ضبری   عنبوان  ببه  آن از که ای گونه به خواهد شد؛

 تهدیبدهای  تشبدید  یا نوظهور تهدیدهای و ها چالش با را مختلف امنیت های مقیاس

 برخبی  موجودیبت  رفبتن  ببین  از احتمبال  که ای گونه به .کرد موجود مواجه خواهد

 کشبورهای  خشبکی  از قلمروهای بخشی رفتن آب زیر یا پدید  این اثر در کشورها

  .وجود دارد ای و جزیر  ساحلی
 در گفبت  تبوان  مبی  و است تغییر حال در شدت به جهان اکنون محیطی شرایط

 یاببد،  در جهبان تبداوم   کنبونی  با شدت و سرعت اقلیمی تغییرات روند که صورتی

 پدیبد   از ایبن  ناشبی  ببا پیامبدهای   جغرافیبایی  در هر مقیاس جنگی هیچ پیامدهای

ببا   اقلیمبی  تغییبرات  اثبر  در المللبی  ببین  امنیبت  ترتیب   ببدین  .کرد نخواهد برابری
 تشدید و ایجاد به توان می آنها ترین مهم جمله از که شود میمواجه  جدی های چالش

 در اثر باال آمدن سبط  دریاهبا،   دریایی مرزهای ویژ  به مرزی اختالفات و منازعات

 ایجباد  ای، و جزیر  ساحلی کشورهای ملی از قلمروهای بخشی یا کل زیر آب رفتن

 ظهور المللی، بین ناامنی و ثباتی بی افزایش شکنند ، و ضعیف های حکومت تشدید یا

مهباجرت،   المللبی  ببین  بحبران  تشبدید  المللی، بین گرایی افراط و تروریسم تشدید یا
 امنیبت  تضبعیف  عمبومی،  بهداشبت  و سبالمت  بحبران  تشبدید  یبا  گیبری  شبکل 

 مبرزی،  خألهبای  گسبترش  یبا  ایجباد  آب، المللی بین بحران تشدید محیطی، زیست

 تشبدید  المللبی،  ببین  تجارت افتادن خطر به جهانی،و  ای منطقه ژئوپلیتیکی تغییرات

در عوامبل و   احتمبالی  تغییبر  دریایی، امنیت تضعیف تاریخی، اختالفات و منازعات
 منبابع  سبر  ببر  تبنش  گسبترش  و ایجاددیپلماسی،  ساز، تضعیف گر سلطه های مؤلفه

 کشبورهای  از برخبی  قدرت افزایشبشردوستانه،  های کمک به نیاز افزایش مشترک،
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  .کرد اشار ... یافته و  جهان توسعه برای جدید مشکالت جهان، ایجاد
 کشبورهای  ویبژ   جهبان ببه   کشبورهای  این ابرچالش، باعث خواهبد شبد تبا   

در ابعاد مختلف مواجه  جدی های چالش و مخاطرات با توسعه و درحال نیافته توسعه
ویبژ    ببه  اقلیمی تغییرات پیامدهای از دیگر یکی المللی بین های رقابت افزایش .شوند

 در زمین کر  ذخایر طبیعی، کاهش عظیم منابع .باشد می زمین کر   دو قط  در مورد

 باعبث  شبود،  مبی  هبا  یخ تدریجی شدن ذوب سب  که جهانی گرمایش و ها خشکی

 ترتیب   ببدین  .شبود  قط  شبمال و قطب  جنبوب مبی     ژئوپلیتیکی موقعیت ارتقاء

 برخی برای بلکه شود؛ می المللی بین های چالش ایجادنه تنها موج   اقلیمی تغییرات

را فبراهم   هبایی  قطب  شبمال فرصبت    حاشبیۀ  کشبورهای  ویبژ   از مناط  جهان به
به  المللی بین امنیت برای اقلیمی از تغییرات ناشی های چالش وجود این، با .آورد می

 پدیبد   ایبن  تشدید از مانع آن است و باید های فرصت از تر و بیشتر مرات  گسترد 

 تبالش  و باعث توجه، تأکید اقلیمی تغییرات گستردۀ پیامدهای اساس همین بر .شد

 تبا  هستند تالش در و شد  متحد ملل سازمان ویژ  به المللی بین نهادهای و ها سازمان

 ببه  توجبه  با که امری .شوند پدید  این مانع از تشدید تمهیداتی و ها سیاست اتخاذ با

 تواف  از کشور این خروج و دولت آمریکا همراهی نکردن ویژ  به جهانی اجما  نبود

 پدید  این با مقابله وجود این، با. مواجه است جدی موانع با رسد، می نظر به پاری 

 ارادۀ یبک  گیبری  شکل به نیاز و نیست تنهایی به دولت چند یا یک منوط به اقدامات

 گازهبای  انتشبار  کباهش  طریب   از ویژ  مقابله با آن به برای و اجما  جهانی جمعی

  .باشد می المللی بین های نامه به تواف  و پایبندی ای گلخانه
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