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مقدمه
آثار یانبار اقتصاد تکمحصولی وابسته به نفت کشورمان اکنون بیش ا هر مهان دیگهری بهر
تصمیمگیران و نخبگان کشور ثابت ش

و همگان بر ضرورت تغییهر ایهن وضهعیت و توسهعۀ

اقتصادی کشور در ابعاد و حو های مختلف تأکی دارن  .اقتصاد رانتیر وابسته به نفت به یقهین
نمیتوان امنیتسا باش و به امنیت ملی پای اری منجر شود ،چنین کشوری با کمترین نوسانی
در قیمت نفت و با ارهای نفتی در حو های مختلف دچار آشفتگی مهیشهود .مکانیسهمههای
تأثیرگذار بر قیمت نفت و نفوذ شرکتهای بزرگ در تغییر بهای نفهت باعهش شه
کنترل و تثبیت قیمت آن تهارج ا اتتیهار کشهورهای صهادرکنن

اسهت کهه

باشه  ،همهین امهر اقتصهاد

کشورهای نفتی را دچار بحران میکن و سیاستگذاری بلن م ت اقتصادی را با مشکل مواجهه
میسا د .موج ج ی تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان وقتی درآم های نفتی کشور را هه
گرفت بر همگان مشخص ش که اقتصاد کشور به واقع در مقابل چنهین اقه اماتی آسهیبپهذیر
است و ق رت مانور چن انی ن ارد.
بیتردی ا اصلیترین مؤلفهه ههای وجهود امنیهت ملهی پایه ار در کشهور ،برتهورداری ا
اقتصادی ق رتمن و شکوفا در عرصههای مختلف است .ایران در حو های مختلف اقتصهادی
دارای پتانسیلهای بالقو بسیار توبی است که در صورت بهفعلدرآم ن میتوانن تضهمینی بهر
ایجاد امنیت ملی پای ار باشن و آسهتانۀ تحمهل کشهور را حتهی در مقابهل فشهارهای تهارجی
افزایش ده  .به یقین یکی ا مهمترین راهبردها برای کهاهش وابسهتگی بهه نفهت و رههایی ا
اقتصاد نفتی ،توجه ویژ به صهنعت گردشهگری اسهت .صهنعت گردشهگری در کنهار نفهت و
تودروسا ی ،یکی ا سه منبع عم ۀ تولی درآم در بسهیاری ا کشهورها محسهو

مهیشهود

(جهانیان )۹11 :۹۳۱1 ،و میتوان با کمترین هزینه ،مینه توسعۀ مه اوم و مسهتمر کشهورها را
فراهم کن  .کشورهای مختلف با استفاد ا سرمایهگهذاری در گردشهگری درصه د هسهتن بهه
اه ا

تود مانن تنوعبخشی به اقتصاد ،اشتغال ایی ،تعامهل فرهنه هها و گفتمهانهها ،حفه

محیط یست و بهطورکلی توسعۀ پای ار دست یابن  .توسعۀ گردشگری بهعنوان مجموعههای ا
فعالیتههای اقتصهادی ،تهأثیر بسهزایی در تقویهت بنیهانههای اقتصهادی جوامهع دارد و نقهش
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گردشگری بهعنوان منبع ج ی ی برای سرمایهگذاری ،ایجاد اشتغال ،کسب درآم  ،جذ
تقویت یرساتتهای اقتصادی  -اجتماعی ،تأیی ش

ار و

است (کاظمی.)1۱ :۹۳17 ،

استع ادهای بالقو ایران در حو گردشگری سهیاحتی و یهارتی و ویژگهیههای طبیعهی،
تاریخی و فرهنگی ،امتیا بسیار بزرگی است که با سیاستگهذاریههای م برانهه ممکهن اسهت
کشورمان را به نخستین مرکز گردشگری در سطح منطقه تب یل کن  .رش بخش گردشگری در
قالب سیاست کلی حرکت بهسوی اقتصاد چن وجهی ممکن است پیام های مهمهی در راسهتای
تقویت امنیت ملی کشور داشته باش و گام مهمی در راستای رسی ن به امنیت ملی پای ار باش .
در این راستا فرضیه اصلی مقاله این است که صنعت گردشگری برتال
تضادهای یادی با امنیت ملی پای ار دارد ،تا ح

اقتصاد نفتپایهه کهه

یادی با مفاهیم و شاتصههای امنیهت ملهی

پای ار همپوشانی دارد و ممکن است به ایجاد امنیت ملی پای ار در کشور منجر شود .در مقالهه
حاضر ،تالش تواهیم کرد ضمن تبیین مفهومی نظریۀ امنیت ملی پایه ار ،ارتبهاا امنیهت ملهی
پای ار با اقتصاد نفتی و صنعت گردشگری و نیز با مروری بر وضعیت گردشگری در جمهوری
اسالمی ایران ،آثار و پیام های رش صنعت گردشگری در تأمین و تقویت امنیت ملی پای ار در
کشور را بررسی نماییم.

الف .امنیت ملی پایدار؛ مؤلفهها و ویژگیها
گفتمان امنیت ملی پای ار ،گفتمانی نوین در عرصۀ مطالعات امنیتی محسو

میشود .این گفتمهان

درص د رسی ن به درجات درتور اتکایی ا امنیت در سطح ملی و بینالمللی است .ا این منظهر،
کشوری ا امنیت پای ار برتوردار تواه بود که نه تنها در کوتا مه ت ،بلکهه در پروسهۀ مهانی
بلن م ت ،ضمن حف تعادل یستی و بومشناتتی تود توانایی پاسخگویی بهه نیا ههای مختلهف
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در عرصه داتلی را داشته و در عرصهۀ تهارجی نیهز ا جایگهاهی
مناسب برتوردار بود است و با کوچکترین تنش ،بنیانهای آن به لر در نیای .
سطح تحلیل امنیت ملی پایههه ار ،نه فرد و نه دولت ،بلکه نظمههههی برآم

ا تعامل افراد

و گرو هاست .اگر دغ غۀ دولت ملی ،حاکمیت و دغ غۀ افراد حق حیات است ،در امنیت ملی
پای ار ،سخن ا بقا و بالن گی هویت فردی ،گروهی و حتی ملی است (نصری.)۳۹7 :۹۳11 ،
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امنیت پای ار بر برتی ناامنیهای بههممرتبط و بلن م ت تمرکز میکن که اغلب عبارتانه
ا:
 .۹تغییههر شههرایط اقلیمههی :نبههود یرسههاتتههها ،کمیههابی منههابع و جابههجههایی (اجبههاری)
دستهجمعی اقوام ،نارضایتی م نی ،تشونت طایفهای و بیثباتی بینالمللی.
 .0رقابت بر سر منابع :رقابت برای منابع کمیا شون

شامل آ  ،غذا و انرژی بهویهژ در

مناطق بیثبات جهان.
 .۳حاشیهایش ن بیشتر جهان :حاشیهایش ن رو افزون ا نیروی نظهامی بههعنهوان عامهل
امنیتی و گسترش رو افزون تکنولوژیههای نظهامی ا جملهه سهال ههای کشهتارجمعی
(قیصری و حسینی.)۱1 :۹۳۱0 ،
براین اساس ،امنیت پای ار بر نیا دنیای ج ی برای تغییر بنیادین ا نگرش کنونی امنیت به
مفهوم م رنتری ا آن تأکی میکن  .مفهومی که جهانیشه ن امنیهت را شهامل مهیشهود و بهر
تصوصیت مشترک مردم دنیا ،یعنی انسانیت بنا میشود .بنابراین امنیت پایه ار ترکیبهی ا سهه
رهیافت امنیت ملی ۹یا ایمنی دولتهای ملی ،امنیت انسانی 0یا ن گی بهتر و ایمنی برای مهردم
و امنیت جهانی ۳یا منافع مشترک همۀ مردم مین است( .پورسعی )021 :۹۳1۱ ،
به این معنا امنیت پای ار تلفیقی ا سه مفهوم امنیت ملهی ،امنیهت انسهانی و امنیهت جههانی
است و بر آن است تا امنیت دولتها را حف کن  ،ب ون اینکه امنیت مردم را به تطر انه ا د و
ب ون اینکه ته ی ات متوجه امنیت جهانی همچون ای  ،ته ی ات یست محیطی ،تروریسم و
جنایات سا مانیافته را تش ی کن (پورسعی  ،همان.)02۱ :
در گفتمان امنیت ملی پای ار ،با پذیرش متکثر و گسهترد بهودن گهزار ههای چهالشسها و
همچنین ،وجو نرم افزاری امنیت کهه در رویکهرد متهأتر (مه رن) مطهر اسهت ،بهر نقهش و
محوریت عامل اجتماع ،برای نیل به مراتب باالتری ا ثبات تأکی میشود .افراد و گهرو هها در
رویکرد مذکور ا جایگا و نقش برجستهای برتوردارن و امنیت در چارچو

رضهایتمنه ی

دسترسپذیر است .در این نوع ا امنیت ،فرض بر آن است کهه دولهت -کشهور ا نخسهتین و
1. national security
2. human security
3. global security
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اصلیترین دغ غه ،یعنی بقا تالص یافته و ممکن است در ان یشۀ بالنه گی و ته ارک مخهزن
مفهومی غنیتری برای انطبها پهذیری (بها گفتمهانههای جهاری) و گفتمهانسها ی (در مقابهل
گفتمانهای رقیب) باش (عباس اد و کرمی.)۳۳ :۹۳۱2 ،
بهطور تالصه ،امنیت پای ار ممکهن اسهت جوامهع را بهرای پیشهگیری یها دفهاع در برابهر
ته ی ات متوجه دولت ملی توانمن کن  ،ناامنی عمیق انسانی را در سراسر جهان کاهش ده و
ته ی ات بلن م تی را م یریت کن که متوجه امنیت جههانی اسهت .امنیهت پایه ار بهه معنهای
موا نهای پویا میان عوامل گوناگون و مؤثر اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...در شهرایط مهانی
مشخص و متناسب با ویژگیههای آن جوامهع اسهت (قیصهری و حسهینی .)17 :۹۳۱0 :امنیهت
پای ار چشمان ا ی مشترک برای همه اقوام و مردم یک کشور دارد .تنها مانی که همۀ اعضهای
جامعه با یک یگر برای مقابله با چالشههای امنیتهی همکهاری کننه  ،امنیهت مشهترک و پایه ار
دسترسپذیر تواه بود .این امنیت در ذات تود اشتراک هویتی را نشانه میرود .شاتصهای
اصلی امنیت پای ار ثبات درا م ت ،توسعه ،رفا  ،حکومهت قهانون ،برابهری و عه الت و تلقهی
مردمی مشروعیت حاکمیت است (قاسمی.)61 :۹۳1۱ ،

ب .اقتصاد نفتمحور و امنیت ملی پایدار
نفت و درآم های حاصل ا آن اثرات وسیعی را بهصورت مسهتقیم و غیهر سهتقیم بهر اقتصهاد
کشهورهای صهادرکنن

نفهت گذاشهته اسهت .بههعنهوان مثهال در تصهوص ایهران کههه دارای

۹2/6درص ا ذتایر نفت جهان و ا تولی کنن گان مههم در بهین کشهورهای اوپهک اسهت در
ح ود  62تا 12درص ا کل درآم های ار ی کشور بهصورت مستقیم و غیرمسهتقیم ا بخهش
نفت حاصل میشود (رحمانی ،گلستانی .)11 :اگرچه در سهالههای اتیهر اقه اماتی بههمنظهور
کاهش میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفهت و جهایگزینی آن بها درآمه های مالیهاتی صهورت
گرفته است ،اما نفت هنو بهشکل پی ا و پنهان در اقتصاد ایران نقش اول را دارد ،حتی بسیاری
ا حو های غیرنفتی اقتصاد نیز در صورت قطع درآم های نفتی قادر به ایفهای نقهش مسهتقل
تودشان نیستن (شاکری و دیگران.)11 :۹۳۱1 ،
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درعینحال ،ذتایر نفتی بهعنوان مواد فسیلی ،بیانتها و تج ی پذیر نیستن  .ضمن اینکه این
نعمت ت ادادی در اتتیار کشورهای مح ودی قهرار دارد ،بسهیاری ا صهاحبنظهران دور ای
 ۹22تا  ۹12ساله را برای نهایت بهر برداری ا این منبع طبیعی در نظر گرفتهان  .بیاطمینهانی و
فناپذیربودن این منبع انرژی ،ا منظر نظریۀ امنیت پای ار ،به طور کامهل در تضهاد بها الگوههای
مقبول این نظریه قرار دارد .مح ودیتها و پایانپذیری ذتایر نفتهی ،کشهورهای تولی کننه

و

مصر کنن ۀ نفت را به لهزوم برنامههریهزی بهرای بههر گیهری ا انهرژیههای طبیعهی ،پهاک و
تج ی پذیر نظیر انرژی تورشی ی ،انرژی بهادی و گرمهای درون مهین هه ایت کهرد اسهت.
امرو کشورهای توسعهیافته و حتی در حال توسعه برنامههای میهانمه ت و بلن مه تی بهرای
جایگزینی انرژی فسیلی با این انرژیها را به اجرا گذاشتهان بهطوریکه سهالبههسهال ا سههم
نفت و مشتقات نفتی در سب انرژی این کشورها کاسته میشود .این امر درعینحال کهه ار ش
و اهمیت نفت را بهعنوان کاالی استراتژیکی تحتالشعاع قرار میده اتکای صهر

بهه نفهت

بهعنوان تنها منبع اقتصادی کشور باعش نوعی ناامنی و بیثباتی در برنامهریزی برای آین

شود.

ا سوی دیگر ،برتورداری دولتهای نفتی ا رانت درآم های نفتی باعهش مهیشهود ایهن
دولتها نتوانن کارکردهای یک دولت م رن ،کوچک و کارآم را که در نظریهۀ امنیهت پایه ار
م نظر است ،داشته باشن  .باتوجهبه تعلق درآم های نفتی به دولت ،بخهش وسهیعی ا بودجهه
سالیانۀ دولتهای نفتی وابسته به نفت است .بهعنوان مثال ،برآوردها نشان مهیدهه در اقتصهاد
ایران بین  12تا 12درص بودجۀ سالیانه دولت ،ا صادرات نفت تأمین میشود؛ ا اینرو بخهش
عم ای ا منابع سرمایهگذاری دولتی و تصوصی ا محل صهادرات نفهت بههدسهت مهیآیه .
فروش نفت ،بهطور تقریبی 0۹درص ا تولی ناتالص داتلی ایران را تشکیل میدهه (بانهک
مرکزی .)۹۳۱۳ ,بر این اساس ،اقتصاد ایران بهصورت گسترد به صهادرات نفهت تهام وابسهته
بود و شوک با ارهای جهانی نفت ممکن است اثری بزرگ بر سهاتتار اقتصهاد کشهور داشهته
باش .

بی ثباتی و نوسان قیمت نفت و فراورد های نفتی و مکانیسم تعیین قیمت نفت بهگونهای
است که سهم کشورهای تولی کنن

در آن بسیار مح ود است و این شرکتهای بزرگ نفتی

و ق رتهای بزرگ اقتصادی هستن که با استفاد ا اهرمهایی که در اتتیار دارن قیمت آن
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را افزایش و کاهش میده نه  .ایهن امهر اقتصهاد کشهورهای تولی کننه

نفهت را کهه بیشهتر

درآم های نفتی تنها منبع درآم ی آنها است را دچار بحران میکن  .نوسهانات شه ی قیمهت
جهانی نفت و تهأثیر آن بهر درآمه کشهورهای صهادرکنن ۀ آن سهبب تحهوالتی در سهاتتار
اقتصادی این کشورها بهویژ ا نظر تغییر ترکیب تولی و نیز تغییر ترکیب کاالهای صهادراتی
و وارداتی بهواسطۀ تغییر رابطه مبادله واقعی بود است .عهالو بهر اهمیهت نفهت در تولیه
ناتالص داتلی ،نقش آن بهعنوان منبع جلب ار تارجی بسیار حائز اهمیت اسهت .واردات
بیرویه و صادرات وابسته به نفت ،اکنون مهمترین چالش اقتصاد کشور ماست (اسماعیلپور
مق م ،دهباشی.)۹1 :۹۳۱1 ،
عملکرد کشورهای مختلف برتوردار ا منابع طبیعی ،نشان میدهه ایهن ثهروت بهادآورد
ممکن است هم آفرینن

و هم مخر

باش  .برای مثال ،ثروت حاصل ا فروش نفت تام برای

کشور توسعهیافتهای همچون نروژ بهمثابه موهبت و نعمت عمل کرد و به شکوفایی اقتصهادی
و افزایش رفا ساکنان این کشور کمک کرد است .در عوض ،این ثروت در کشهورهای کمتهر
توسعهیافتهای ا قبیل نیجریه ،ایران ،عرا  ،ونزوئال و ...بهمثابه نوعی بال عمل کهرد و عملکهرد
سیاسی و اقتصادی آنها را تحلیل برد است (تهوش اتهال  ،موسهوی محسهنی.)۹2۹ :۹۳11 ،
آنچه درتصوص منابع طبیعی حائز اهمیت است ،نحهوۀ مه یریت درآمه های حاصهله اسهت.
درنتیجۀ م یریت نادرست درآم های حاصله ا منابع طبیعی ،ایهن درآمه ها ،نههتنهها بهه رشه
اقتصادی بیشتر منجر نش  ،بلکه اثرات سوء اقتصادی بر جای تواه گذاشهت .در ایهران نیهز
بسیاری ا صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بر این باورن که ثروت نفت اثر سوئی بر سهاتتار
سیاست در کشور داشته است .بهه ایهن مفههوم کهه نحهوۀ اسهتفاد ا ثهروت نفهت در کشهور
بهگونهای بود است که نتایج رفاهی و توسعهای م نظر ا آن را به بار نیاورد است ،چنهانکهه
گویی اقتصاد کشور به بیماری هلن ی گرفتار ش
اقتصادی کشور میتوان مشاه
بهتوبی م یریت نش
ش

است (همان .)۹2۳ :بها مهروری بهر کارنامهۀ

نمود که افزایش درآم های نفتی در ایران طی دهههای گذشته

و در عوض سرمایهگذاریهای بلن م ت ،صهر

مخهارج کوتها مه ت

است که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش نقه ینگی نبهود اسهت (شهاکری و دیگهران،

.)11 :۹۳۱1
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ا جنبهای دیگهر ،اقتصهاد مبتنهی بهر نفهت و سهوتتههای فسهیلی ا منظهر آسهیبههای
یستمحیطی و مخاطراتی که بر امنیت یستمحیطی دارد با امنیت پای ار سها گار نیسهت .در
نظریه سنتی امنیت ،مفاهیمی نوینی چون امنیت یسهتمحیطهی و

نظریه امنیت پای ار برتال

حف محیط یست ا ار ش بسزایی برتوردار است .ا منظر نظریهپردا ان امنیت پای ار کاربرد
ب ون نظارت ،تشخیص و گزینش فناوری ،نه تنها جامعه را با بحران یستی مواجه کرد  ،بلکهه
تغییرات ناشی ا این سوءاستفاد  ،به پیه ایش الگوههای نه گی ناسها گار بها طبیعهت انسهان
انجامی

است (عباس اد  ،کرمی .)11 :۹۳۱2 ،حمایت مردم ا طر های مربهوا بهه کهاهش و

کنترل جمعیت ،مشارکت در پاکسا ی محیط یست ،مشارکت در طر ههای دولهت در مینهۀ
مبار با آالین ها ،مصر

بهینه انرژی و شکلگیهری نهادههای مسهتقل در جههت حفاظهت و

مشارکت در طر های مربوا به محیط یست ،ا جمله موضوعاتی است که دغ غۀ اصهلی ایهن
نظریهپردا ان بود و هست.

ج .گردشگری ،پایداری و امنیت ملی
طی سالهای اتیر سرمایهگذاری در صنعت گردشهگری مرکهز توجهه قرارگرفتهه و ا اهمیهت
فو العاد ای برتوردار ش  ،بهطوریکه به محملی برای توسعۀ کشهورهای در حهال توسهعه و
کشورهای فقیر تب یل ش
دنیا ش

است .هزینۀ کم و سود یاد موجب گسترش سریع این صهنعت در

است .بسیاری ا کشورهای دنیا که اقتصاد آ اد دارنه  ،ا گردشهگری بههعنهوان منبهع

اصلی درآم های ار ی استفاد میکنن (باسمنجی و حی ری .)11 :۹۳۱۹ ،صهنعت گردشهگری
طی دهههای اتیر رش تیر کنن ای داشته که نشان دهن ۀ ق رت و دوام این صنعت با وجهود
بهوقوعپیوستن شوکهای مقطعی است .تع اد مسافران گردشگری جهانی ا  01میلیون نفهر در
کل جهان در سال  ۹۱12به  071میلیون نفر در سال  ۹۱12و بع به  671میلیهون نفهر در سهال
 0222و یهک میلیهارد و  0۳1میلیهون نفهر در سهال  02۹6رسهی  .درآمه های جههانی صهنعت
گردشگری ا طریق مقاص بینالمللی ا  1۱1میلیارد در سال  0222بهه  ۹002میلیهارد دالر در
سال  02۹6رسی  .انتظار میرود بهین سهالههای  02۹2تها  02۳2ههر سهال تعه اد گردشهگران
واردش

به کشورها در سطح بینالمللی ۳/۳درص افزایش پی ا کن و بهه ایهن ترتیهب بهه ۹/1
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میلیارد نفر تا سال  02۳2برس  .مطابق برآورد سها مان گردشهگری جههانی سها مان ملهل بهین
سالهای  02۹2و  ،02۳2انتظار میرود تع اد گردشگران ورودی در مقاص رو بهه توسهعه (بها
رش ی  1/1درص ی در سال) با نرتی دو برابر اقتصادهای توسعهیافته ( 0/0درصه در سهال)
افزایش یاب ) .(UNWTO, 2017این آمارها بهتوبی اهمیت و قابلیهت گردشهگری در رشه
درآم ها ،ایجاد اشتغال ،فعالکردن بخشهای ت ماتی و حتی تولی ی را نشان میده  .ایهن در
حالی است که گردشگری چنانچه م برانه م یریت شود کمترین آثهار یسهت محیطهی را دارد.
در گفتمان نوین توسعه که مبتنی بر توسعه پای ار است ا نظر کارشناسان ،اقتصاد مانی پایه ار
اسههت کههه بههه پایهه اری سیسههتمهههای طبیعههی ،اجتمههاعی و انسههانی آسههیب وارد ننمایهه
) ،(Spangenberg, 2005:59گردشگری پای ارترین بخش اقتصاد محسو

میشود .بر مبنای

نظریه پای اری ،توسعه مانی پای ار بود و با اصول انسانی و اتالقی سا گار است که در تطور
و ت اوم آن محیط (اعم ا طبیعی و اجتماعی) امکان ثبات ،ترمیم ،با سا ی و تودپاالیی داشهته
باش تا ا این طریق نیا های اقتصادی رفع ،ار شهای انسانی و اجتماعی پای ار مان و ثبات و
تعادل اکولوژیک و طبیعی آن حف شود .ا این منظر توسعه گردشهگری ضهمن جلهوگیری ا
آلودگیهای یستمحیطی ،ا اتال

منابع طبیعی جلوگیری کرد  ،به غنا و انتفاع جامعه محلهی

کمک کرد و ضمن ایجاد اشتغال و تولی درآم  ،اقتصاد کشور را با تعامالت انسانی در عرصهه
بین المللی پیون می ن این امر سبب تواه ش که اقتصاد در برابر تکانههای سیاسی ناشی ا
رقابت دولتها و اتتالفات موجود در نظام بینالملل آسیب کمتری ببین (پورسهلیمانی:۹۳17 ،
 .)1ا سوی دیگر توسعه گردشگری سبب تنوع بخشهی بهه اقتصهاد فضها شه

و کشهور را ا

وابستگی به رانت و اقتصاد تک محصولی نجات میده ضمن آنکه تنوعبخشی به اقتصاد فضا
ا طریق گردشگری این امکان را فراهم میکن که گردشگری با پیون بها فعالیهتههایی ماننه
کشاور ی ،صنایع دستی ،ساتتمان ،ترابهری و ..کهه ا سهودآوری و صهرفه اقتصهادی کمتهری
برتوردارن بهعنوان محرکی آن بخشها را نیز رونق بخش .
صنعت گردشگری با امنیت پای ار نیهز ارتبهاا نزدیکهی پیه ا مهیکنه  .ار شههایی چهون
سا گاربودن با محیط یست و حفاظت ا منابع طبیعی برای نسهلههای آینه  ،جههانشهمولی،
تقویت صلح و ارتباطات فرهنگی و ار شهای انسانی ،تقویت امنیهت جههانی و پررنه شه ن
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نقش مردم در ادارۀ امور ا جمله نقاا مشترک صهنعت گردشهگری و امنیهت پایه ار محسهو
میشون  .بر تال

تعارضات ج ی که بهین اقتصهاد نفتهی و امنیهت پایه ار وجهود دارد ،بهین

ار شها و امتیا ات صنعت گردشگری و شاتصههای امنیهت پایه ار وجهو مشهترک یهادی
وجود دارد .در واقع کشوری که بخهش مهمهی ا درآمه های اقتصهادی تهودش را ا اقتصهاد
گردشگری تأمین میکن به این معناست که توانسته است هم مان تا ح

یادی به امنیت پای ار

نیز برس  .ورود گردشگران تارجی ممکن است تصویر مطلوبی ا آن کشور در اذهان عمهومی
مردم دنیا ایجاد کن و مشوقی برای سفر توریستهای دیگر بهه آن کشهور شهود .در مطالعهات
حو گردشگری گفته میشود چنانچه گردشگری تارجی تجربهه راضهیکننه ای ا سهفر بهه
کشوری داشته باش ممکن است پنجا گردشگر را برای سفر به آن کشور ترغیب کن (ت ایی،
 .)16 :۹۳11صنعت گردشگری صنعتی است کهه رونهق آن تاحه
تارجی نیا من است .جذ

یهادی بهه سهرمایهگهذاری

سرمایۀ تارجی مستلزم همگرایی کشورها با جامعهۀ بهینالمللهی،

پرهیز ا اق امات چالش ا در سیاست تارجی ،تضمین امنیهت سهرمایهگهذاری ،اصهال نظهام
قضایی و انتظامی و سا گاری آن برای راحتی و آرامش هرچه بیشتر گردشگران تارجی اسهت.
کشوری که اولویت اول تود را اقتصاد گردشگری تعریف میکن بهه ضهرورت نهاگزیر اسهت
پیشنیا های ال م را در حو ۀ حقو م نی ،مسائل قضائی ،ایجهاد یرسهاتتههای اقتصهادی،
فرهنگی و اجتماعی ،تأمین امنیت و رضایتمن ی داتلی ایجاد کن  .چنین تحولی ممکهن اسهت
با تقویت ضریب امنیت ملی به امنیت ملی پای ار منجر شود.

 .8ظرفیت و محدودیتهای گردشگری ایران
ایران در حو ۀ صنعت گردشگری ا پتانسهیل فراوانهی برتهوردار اسهت .بهه تصه یق سها مان
یونسکو ،ا نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی ،ایران در میان هشت کشور نخست جههان جهای
دارد و ا منظر جاذبههای اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتهر دنیاسهت .طبیعهت
چهار فصل ایران ،وجود دریا ،کویر ،چشمههای آ

گهرم ،حیهاتوحهش متنهوع و انحصهاری،

جاذبههای گردشگری مذهبی و تم ن هفت هزار ساله این قابلیت را به ایران بخشی
در ردیفهای نخست گردشگری جهان حهر

است کهه

نخسهت را بزنه (باسهمنجی ،حیه ری:۹۳۱۹ ،
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 .)۱1ا سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ایران در نزدیکی به منابع جمعیتی بالقو گردشهگری در
اروپا ،تاورمیانه و جهان عر

و شر آسیا سبب ش

است که ایران ا این قابلیت برتهوردار

باش تا بهمثابه مرکز جغرافیایی تقاضاهای گردشگری ایفای نقش کن  .مرکزی که ههم مهان بها
موقعیههت مناسههب ،ا تنههوع آ وهههوایی ،جغرافیههای متکثههر قههومی ،مههذهبی و فرهنگههی و
یستبومهای منحصربهفرد ،آثار تاریخی و فرهنگی و مذهبی و حتی یرساتتهای ال م برای
توسعه گردشگری سالمت و پزشکی نیز برتوردار است.
بهرغم پتانسیلهای بالقو ای که ایران در حو گردشگری دارد .بهعلل مختلفی این صنعت در
کشورمان ا جایگا مناسبی برتوردار نیست .شاتص رقابتپذیری گهردشهگری سهنجه مناسهبی
برای نشاندادن وضعیت این صنعت در کشور است .در مینه شاتص رقابتپهذیری کهه متهأثر ا
 ۹1شاتص در حو های مختلفی مانن پای اری یسهت محیطهی ،ایمنهی و امنیهت ،به اشهت و
درمان ،قوانین و رویههای سیاسی ،تصوصیسا ی ،یرساتتهای حمهل نقهل ،یرسهاتتههای
گردشگری و اقامتی ،فناوری ارتباطات ،هزینهها و منابع انسانی است ،صنعت گردشگری ایهران در
میان ۹۳6کشور رتبه  ۱6را دارد .این در حهالی اسهت کهه رتبهه کشهورهای همسهایه ماننه قطهر،
امارات ،بحرین و ترکیه یر  12است(World Economic Forum, 2017:10) .

اسامی کشورها

توانمن سا ی محیط

ایمنی و امنیت

منابع انسانی و با ارکار

یرساتتهای ICT

اولویتبخشی توریسم و سفر

سالمتی و به اشت

منبع :مجمع جهانی اقتصاد02۹7 .

با بودن بینالمللی

ترکیه

6۳

۹۹6

۱1

۱1

70

17

12

72

۹0

۹1

11

10

72

۹6

11

رقابتپذیری قیمتها

امارات

1

0

0۳

0۳

۹1

۳۹

71

16

12

۳

۹۱

07

۱۹

12

0۱

پای اری محیطی

یرساتت حملونقل هوایی

یرساتت حملونقل مینی و دریایی

قطر

6

۹2

16

06

0۳

76

۹0۹

۹0

61

01

0۳

۳۳

۹۳۳

12

17

یرساتتهای ت مات گردشگری

ایران

7۱

17

۱۳

۹21

۱1

۹۹7

۹2۱

۹

۹۹۱

1۱

71

۹۹6

۹22

۳1

۱۳

منابع طبیعی

منابع فرهنگی و سفر تجاری

رتبه کلی

جدول  .8شاخص رقابتی سفر و گردشگری ایران و کشورهای منطقه در سال ( 4487در بین  849کشور)
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جدول  .4رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری بر اساس گزارشهای سالهای  4483و 4487
4483

4487

تغییرات

( 838کشور)

( 843کشور)

رتبه

محیط کسبوکار

889

79



ایمنی و امنیت

93

17



بهداشت و سالمت

94

94

-

منابع انسانی و بازارکار

883

843



شاخص

ردیف

توانمندسازی محیط
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منبع :مجمع جهانی اقتصاد )(WEF

ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تود سهم بسیار ناچیزی ا درآم حهو گردشهگری
کسب میکن  .برابر با آترین آماری که ا سوی سا مان گردشگری و میهرا

فرهنگهی منتشهر

ش  ،در سال  ۹۳۱1تع اد  1۱2۹21۳گردشگر تارجی به ایران وارد ش ان که به نسبت سهال
 1/1 ،۹۳۱1درص کاهش داشته است .در سال  ۹۳۱6نیز پنج میلیون و دویست هزار گردشهگر
تارجی وارد کشور ش

است و هر گردشگر تارجی که به ایران وارد میشود بهطور میهانگین

 612دالر ار آوری مستقیم داشته است و  ۹۳12دالر در نجیر هزینه مهیکنه کهه باتوجههبهه
شمار گردشگران در سال  ۹۳۱6رقم  ۹2میلیارد و  121میلیون دالر ار وارداتی به دست میآی
(محب ت ایی .)۹۳۱7 ،اگرچه مقایسه این رقم با درآم سالهای گذشته حاکی ا رش صنعت
گردشگری در کشور است ،اما ساالنه شمار یادی ا ایرانیان نیهز بها هه
تارج میشون  .چنانچه شکا

گهردش ا کشهور

ح ود  12درص ی در آمار گردشگران تارجی و گردشهگران

ایرانی به روشنی میتوانه گویهای مشهکالت در صهنعت گردشهگری کشهور باشه (سها مان
گردشگری و میرا

فرهنگی.)۹۳۱6 :
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 .4آثار مثبت گردشگری بر امنیت ملی
ا منظر نظریه پای اری در قالب چارچو های امنیهت ملهی پایه ار و گردشهگری پایه ار توسهعه
گردشگری منجر به کاهش اتکا به درآم های نفتی و تنوعبخشی به منابع اقتصاد ملی تواه شه .
صنعت گردشگری ،ا نظر ار آوری و مان گاری منابع ،جایگزین مناسبی بهرای درآمه های نفتهی
محسو

میشود .گردشگران وقتی به کشوری وارد مهیشهون الزامها بایه هزینههههایی را در آن

کشور بپردا ن مثل هزینۀ غذا و هزینۀ محل اقامت ،تفریحات ،حملونقهل و همچنهین پهولی کهه
بابت تری سوغاتی و کاالی بومی کشور میزبان می پردا ن  .این هزینه ها ا طریهق ار ی کهه وارد
کشور میزبان میکنن باعش رونق اقتصادی کشهور میزبهان مهیشهون و ا ایهنرو؛ بهه گردشهگران
صادرات نامرئی هم میگوین  .استفاد صحیح ا پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری ایران ممکهن
است سودی معادل دو برابر ذتایر نفتی را نصیب کشور کن (رضوانی .)6۱ :۹۳17 ،اگر باتوجهبهه
مزایای صنعت جهانگردی و تأثیر اقتصادی توسعۀ این صنعت در درآم ایی و اشتغال ایی کشهور
تنها به  ۳2درص ا درآم صنعت جهانگردی جهان دست پی ا کن  ،ساالنه سودی دو برابر ذتایر
نفتی به کشور وارد تواه ش (مرکز مطالعات تلیج فارس.)۹۳۱۳ ،
جایگا دیپلماسی عمومی ،پنهان و غیرمستقیم در ارائه و با نمایی تصویر مثبتی ا کشهورها
در جامعه جهانی امرو بر کسی پوشی

نیست .امنیت ملی پای ار مانی محقق تواه ش کهه

عالو بر متح ان بینالمللی و منطقهای سایر با یگران بهویژ افکار عمومی بهینالمللهی تصهویر
مثبتی ا کشورها داشته باش در چنین حالتی است که تمایهل بهرای برقهراری روابهط سیاسهی،
اقتصادی و فرهنگی در این کشورها افزایش یافته و اجماع منفهی علیهه آنهان بههسهختی میسهر
میشود .باتوجهبه رشه ایهران هراسهی و تبلیغهات منفهی علیهه ایهران در کشهورهای مختلهف،
گردشگری ممکن است ابزار و سا وکاری برای مقابله با موج ایرانهراسی و جلب اعتماد افکار
عمومی جهانی درتصوص کشور باش .
یکی ا مهمترین عواملی که به صنعت گردشگری ایران آسهیب د  ،مهوج ایهرانهراسهی و
سیا نمایی گسترد ای است که ا سوی رقبا و کشورهایی که روابهط تصهمانهای بها جمههوری
اسالمی ایران دارن علیه آن تبلیغ میکنن  .برای مثال نظرسنجی مرکز تحقیقات و پژوهشههای
عربی مستقر در قطر نشان میده ا نظر شهرون ان کشورهای منطقه ایهران په

ا آمریکها و
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اسرائیل سومین ته ی جهان عر

است (المرکز العربهی للبحها

ودراسهۀ السیاسهات02۹1 ،

 ۳۹۹:و  .)۳11صنعت گردشگری به همان میزان که در شرایط کنونی تحریمی کشور ،درآمه ا
و ار آور است ،ممکن است در صورت م یریت صحیح و ه فمن بهعنهوان اههرم مناسهبی در
پیشبرد دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران نیز عمل کن ؛ چراکه ههر گردشهگر تهود بهه
سفیر فرهنگی سیار ایران تب یل تواه ش و درعمهل بسهیاری ا تبلیغهات سهوء رسهانهههای
گروهی غربی را میتوان تنثی کن  .هر ق ر ورود تع اد گردشگران تارجی به ایهران افهزایش
یاب  ،امکان ایرانهراسی و تصویرسا ی کاذ

دربار آن سختتر و پرهزینهتر میشود و حتهی

در صورت اجرا نیز نمیتوان تأثیرگذار باش .
گردشگری همچنین ا طریق فعالکردن نجیر های تولی  ،اشهتغال و ته مات ممکهن اسهت
ابزار و راهبرد مناسبی برای کمهک بهه تهروج ا رکهود بسهیاری ا بخهشهها و بهبهود وضهعیت
کسبوکار و کاهش بیکاری در کشور باش  .هرچن ایجاد اشتغال ه

عم ۀ توسعۀ گردشهگری

نیست ولی بیشک توسعۀ آن با فعالیت و ت ماتی سروکار دارد که تودبهتود ظرفیت اشهتغال را
افزایش میده  .ا سوی دیگر رونق گردشگری ممکن است به اشتغال غیرمستقیم در بخشههای
کشاور ی و صنایع دستی منجر شود (پورسلیمانی .)1 :۹۳17 ،درمجموع سه نوع اشهتغال نیهروی
انسانی (نیروی کار و م یریت) درتصوص گردشگری تفکیکپذیر است:
 اشتغال اولیه :این نوع اشتغال اغلب در فعالیتهایی است که برای فراهمآوردن مینهها وقبل ا انجام سفر یا در حین مسافرت بهمنظور اطالع بیشتر ا پتانسیلهای بههر وری قهرار
دارد؛ فعالیت مؤسسات گردشگری و اطالعرسانی ا این نوع است.
 اشتغال در تأمین نیا ها :این نوع اشتغال که سههم عمه ای ا اشهتغال در فعالیهتههایگردشگری را شامل میشود ،در فعالیتهایی است کهه بههطهور مسهتقیم نیا ههای رو مهرۀ
گردشگر را تا مانی که در مقص است ،برطر

میسا د .این نوع اشتغال دامنه وسهیعی را

ا فعالیتها در حملونقل ،هتلداری ،رستورانها و فعالیتها در ارائۀ ته مات تفریحهی و
ور شی را شامل میشود.
 اشتغال غیرمستقیم :این نوع اشتغال که بیشتر با فعالیتهای تولی ی مرتبط است هم مهانبا سرمایهگذاری در گردشگری فراهم می آی  .فعالیت در اح ا

هتلها و تمامی فعالیتهها
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قبل ا آن ،تولی وسایل حملونقل (تا جایی که سهم گردشگری را شامل مهیشهود) و نیهز
سهم گردشگری در ایجاد تأسیسات یربنایی در مرۀ این نوع اشتغال است ( مانی:۹۳7۳ ،
 .)۳6بهطورکلی در شرایطی که بخشهای دیگر اقتصادی ظرفیت ال م برای جهذ
آماد بهکار را ن ارن  ،بخش گردشگری ممکن است با جذ

نیروهای بیکار ،تاحه

نیهروی
یهادی

به وضعیت با ار کار کشور سامان ده .
توسعه متوا ن ،همهجانبه و پای ار که در آن ع الت اجتماعی و جغرافیایی بههصهورت توأمهان
در کشور تحقق مییابن یکی دیگر ا اصول و پیششراهای امنیهت ملهی پایه ار اسهت .توسهعه
نامتوا ن و نبود تو یع یکسان درآم های ملی ا جمله مشکالتی است که نظام اقتصادی ایران طهی
دهههای گذشته هموار با آن درگیر بود که بعضا به بحرانهای امنیتی و رش جریانهای گریز ا
مرکز نیز منجر ش است .باتوجهبه پراکن گی جاذبههههای گردشهگری ایهران در منهاطق مختلهف
کشور ،رونق صنعت گردشگری ممکن است باعش رونق اقتصادی توأمان مناطق مختلهف کشهور
شود و بهنوعی باعش تقسیم ثروت و درآم ملی شود .حتی بسیاری ا مناطق محروم نیز در سهایۀ
رونق گردشگری امکان دارد سهم مناسبی در اقتصاد ملی داشته باشن  .در ایهن راسهتا ،بها توسهعه
گردشگری جامعه بنیاد ۹و اکوتوریسم 0در مناطق روستایی و مناطق بیابانی نیز ممکن اسهت سههم
درتور توجهی در جذ

گردشگران و عوای ناشی ا آن داشته باشن (الوانی.)۹۹۳ :۹۳77 ،

تخریب عرصههای طبیعی ،نابودی آثار فرهنگی ،و فراموشی ار شها و آیینههای سهنتی و
بومی ا دی گا امنیتی ملی پای ار ا مصادیق ناامنی در یک کشور است .ب یهی است مانی کهه
صحبت ا گردشگری بهمثابه جایگزین نفت مطر مهیشهود مهراد گردشهگری پایه ار اسهت؛
چراکه توسعه عنانگسیخته گردشگری در برتی کشورها در میانم ت و درا م ت آثار منفی را
در پی داشته است .گردشگری پای ار ،فراین ی استکه با بهبود کیفیت ن گی میزبانهان ،تهأمین
تقاضای با دی کنن گان و به همان نسبت با حفاظت ا منابع طبیعی و انسانی در ارتبهاا اسهت
(امراللهی بیوکی و نظری دهقی .)۹۳۱1 ،حف و نگهه اری ا عرصههههای طبیعهی و فرهنگهی
مرمت با سا ی تنها با اتکا به تالشهای دولت و نهادهای رسمی امکانپهذیر نیسهت .ا سهوی
دیگر بهدلیل ع م انتفاع جوامع محلی ا سرمایهها و منابع محیطی در بسیاری ا جوامع انگیهز
1. community-based tourism
2. ecotourism
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کافی برای پاس اشت محیط یست و پاس اری ا ار شهای و آثار فراهنگی و تهاریخی وجهود
ن ارد .گردشگری ابزار مناسهبی بهرای تهأمین هزینههههای گهرا

نگهه اری ،مرمهت و احیهای

ار شهای سنتی ،آثار باستانی و تاریخی و عرصههای طبیعی است.

 .4موانع و کاستیهای صنعت گردشگری در ایران
توسعۀ صنعت گردشگری در ایران با موانهع و مشهکالت ع یه ای روبروسهت .ایهن موانهع و
مشکالت وجو و ابعاد مختلفی دارن  .ا نظر ریشه و ماهیت اقتصاد رانتی و درآمه های نفتهی،
ناکارآم ی م یریت گردشگری کشور ،ویژگی نظام سیاسهی ایهران ،نهوع نگها مراجهع دینهی و
روحانیت به مقولۀ گردشگری ،ساتتار فرهنگی و اتالقی جامعۀ ایران علل اصلی ع م توسهعه
گردشگری در کشور است.
درنتیجه چنین عواملی فق ان یک برنامۀ جهامع و اسهتراتژیک و همچنهین مشهخصنبهودن
ه

ها و سیاستهای ایرانگردی و جههانگردی در قالهب یهک برنامهۀ اجرایهی ا مههمتهرین

آسیبها و موانع فراروی توسعه گردشگری در کشور است .ناهمخوانی و ناهمهاهنگی فرهنه
جهانگردان برتی ا کشورهای تارجی با فرهن

اسالمی ا یک سو و نگا منفی برتی اقشار

و شخصیتهای مذهبی به گردشگران بهمثابه کسانی کهه ممکهن اسهت ار شههای اسهالمی و
اتالقی را ته ی کنن نیز سبب ش

است بسیاری ا برنامههای قانونی و مصو

نیز در می ان

اجرا بهدلیل مالحظات فرهنگی و ار شی فرصت اجرایی نیاب  .این امر در کنار فضای نامسهاع
تبلیغاتی موجود در عرصه بینالمللی سبب مخ وشش ن چهرۀ ایهران در میهان گردشهگران بهه
موا ات انزوای ایران در سطح بینالمللی ش

اسهت .نگهرش منفهی برتهی مراکهز و نهادههای

فرهنگی و مذهبی سبب اق امات سلیقهای و مح ودکنن

ا سهوی برتهی افهراد غیرمسهئول و

وجود نگا امنیتی به مقولۀ گردشگری در کشوراست.
فق ان نیهروی انسهانی کهارآ مود و متخصهص امهور جههانگردی در دفهاتر ایرانگهردی و
جهههانگردی و بههیاطالعههی و بههیتجربگههی کههادر شههاغل در مؤسسههات جهههانگردی ا قبیههل
ت متگزاران هتلها ،کارکنان آژان

و راهنمایان گردشگری در کنار فقه ان مؤسسهات تبهر

برای آمو شهای کاربردی گردشگری ا دیگر موانع توسعه گردشگری در ایران است.
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فق ان تسهیالت ال م برای بخش تصوصی (مانن پرداتت وامهای بلن م ت با بهرۀ کهم)،
واگذاری مین مناسب با بهای دولتی ،حذ

تشریفات ایه و دسهتوپهاگیر اداری بههمنظهور

ایجاد هتلها و مراکز رفاهی ،تضمین امنیت سرمایهگذاری در صهنعت توریسهم توسهط دولهت
بهمنظور ایجاد انگیز در بخهش تصوصهی ا دیگهر چهالشهها و مهوانعی اسهت کهه صهنعت
گردشگری با آن روبروست (صی ایی و ه ایتی مق م.)۱1 :۹۳1۱ ،
ضههعف کمههی و کیفههی امکانههات رفههاهی مناسههب در شهههرها ،روسههتاها و اطههرا

منههاطق

گردشگری و همچنین نامناسببودن ترابری مینی ،هوایی و دریایی در مقایسه با اسهتان ارهای
جهانی در سایه ناهماهنگی و نبود همکاری بین سا مانها و ارگهانههای دولتهی کهه در بهبهود
وضع جهانگردی مؤثرن  ،سبب تصمیمگیریهای منفک سا مانها ش
و به ت ام وضعیت نامناسب در این عرصه انجامی

(عبه ال اد )۹7:۹۳7۱ ،

است.

آمارهای دقیق مق مه هرگونه برنامهریزی است .ب یهی است آمار غیردقیهق و مخه وش در
نهایت اثرات تود را در فراین برنامهریزی و توسعه گردشگری حتی با فهرض دقهت در سهایر
حو ها نشان تواه داد .فق ان شفافیت و سامانۀ جامعی که بتوان داد های درآمه های ایهران
را در حو گردشگری نشان ده یکهی ا مشهکالت و موانهع مههم فهراروی توسهعه صهنعت
گردشگری کشور است که حتی سا مان بینالمللی جهانگردی را نیز برای اعهالم گهردش مهالی
صنعت گردشگری در ایران به حمت میان ا د .برابر با اعالم سا مان گردشگری ایران ،درآمه
گردشگری در سال  ۹۳۱1نزدیک به  1میلیارد دالر بود است ،این درحالی اسهت کهه سها مان
بینالمللی گردشگری ،درآم ایهران گردشهگری ایهران را  ۳/۱میلیهارد دالر اعهالم کهرد اسهت
(.)Unwto,Tourism, 2016

د .سازوکارهای توسعه گردشگری در راستای کاهش اتکای به نفت
تمرکز در م یریت سیاسی ،اداری و اقتصادی کشور یکی ا مشکالتی است که ایجاد توا ن در
بخشها ،رش فعالیتهای بخش تصوصی و تصمیمگیهری ذینفعهان فعالیهتهها ا جملهه در
گردشگری را دشوار کرد است .تمرکز ش ی ق رت و اقت ار سیاسی ،سیطرۀ مالکیهت دولتهی،
تمرکز سا مانی در حکومت ،دامنۀ وسیعی ا کنترلها و انکار پلورالیسم اجتماعی و درنهایهت،

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  18پاییز 97

34

ساتتارهای بوروکراتیک ا جمله ویژگیههای سیسهتمههای اقتصهادی متمرکهز اسهت .ا جملهه
محتملترین نتایج چنین شرایطی در کشورهای در حال توسعه ،به حاشهیه رانه

شه ن بخهش

تصوصههی در داتههل و کههاهش میههزان سههرمایهگههذاری تههارجی در یرسههاتتهههای صههنعت
گردشگری است (لطفی و همکاران .)۱7 :۹۳17،برای رهایی ا چنین وضعیتی بهگونهای که بهه
تحقق امنیت ملی پای ار در ابعاد مختلف آن بیانجام نبود تمرکز سیاسی و اقتصادی ،واگهذاری
تصمیات به واح های محلی ،اصنا

و اتحادیههای صنفی ،افزایش اتتیهارات بهه شهوراهای و

جوامع محلی ا مهمترین سا وکارهاست .سا وکارهایی کهه در کشهورهای پیشهرو در صهنعت
گردشگری تود را در قالب گردشگری جامعه بنیاد و جامعه محور نشان داد است.
تصوصهیسهها ی منجههر بههه کههاهش سههیطر دولههت در تصههمیمگیههری و افههزایش رغبههت
سرمایهداران ،سرمایهگذاران و جوامع و تعاونیهای محلی برای مشارکت و فعالیت در صهنعت
گردشگری است .امرو گفتمان غالب در توسهعه گردشهگری در دنیها توسهعه گردشهگری بها
اهتمام بخش تصوصی و اتحادیهها و تعهاونیههای محلهی در سهایه نظهارت دولهت حتهی در
بخشهایی مانن گردشگری طبیعی و تاریخی است ،اما سیطر دولت بهر مه یریت گردشهگری
در ایران منجر به رکود و بیرونقی این حو و جلوگیری ا ورود نظاممن بخش تصوصهی و
سرمایهگذاری در این حهو شه

اسهت .به یهی اسهت تصوصهیسها ی حتهی بها اتکها بهه

سرمایههای تارجی ممکن است ضمن توسعه گردشگری و رش عوای اقتصهادی ناشهی ا آن
به پای اری امنیت ملی کمک کن .
توسعه یرساتتهای عمومی با حمایت و نظهارت دولهت و مشهارکت و سهرمایهگهذاری
بخش تصوصی ا دیگر سا وکارهایی است که به توسعه گردشگری در کشور کمک مهیکنه
در مناطقی که به دالیلی امکان سرمایهگذاری بخش تصوصی مح ود است دولت میتوانه بها
توسههعه سههرمایهگههذاریهههای پیشههران ،فضهها را بههرای اسههتقبال بخههش تصوصههی و توسههعه
یرساتتهای گردشگری فراهم کن  .هماکنون در کنار مسائل سیاسی و فرهنگی ،ع م توسهعه
یرساتت ها ا مشهکالت مههم گردشهگری کشهور اسهت .بهرای مثهال ایهران ا نظهر کیفیهت
یرساتت حملونقل هوایی و یرساتتهای ت مات گردشگری به ترتیب رتبهه  ۹۹2و ۹۹6
را در میان  ۹۳6کشور داراست ) .(World Economic Forum, 2017: 189ایجاد ظرفیتهای
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و توسعه کمپین های ۹گردشگری ،بهبود یرساتتهای حملونقهل ،توسهعه

ناوگان هوایی ،توسعه مراکهز به اشهتی روسهتایی و بهبهود وضهعیت سهروی ههای به اشهتی،
رستورانها و واح های پذیرایی ا اق امات ال م در این مینه است.
نیروی انسانی فعلی در بخش گردشگری ا کیفیت ال م بهرای سهروی دههی و راهنمهایی
گردشگران بهویهژ جههانگردان برتهوردار نیسهت .در اصهل نیهروی انسهانی فعهال در بخهش
گردشگری ،مانی میتوان در توسعۀ این صنعت کارآم عمهل کنه کهه ا آمهو شههای ال م
برتوردار باش  ،ا اینرو کمیت و کیفیت آمو ش در این بخش ممکن است ا جمله فاکتورهای
بسیار مهم و اثرگذار به شمار رود؛ به همین دلیل ،تأسی

و گسترش مراکزی که تربیت نیهروی

انسانی این صنعت را عه دار شون در سیاستگذاریهای آمو شی ،تأکی و توصیه مهیشهود.
ا سوی دیگر ال م است به این نکته توجه شود که طراحهی دورۀ آمو شهی و محتهوای برنامهۀ
آمو شی ،بای متناسب با تقاضا و نیا های فراگیران و احتیاجهات صهنعت گردشهگری صهورت
پذیرد (بنادرویش .)۳1 :۹۳۱2 ،ههماکنهون مؤسسهات دولتهی و تصوصهی فراوانهی در عرصهه
آمو ش گردشگری ،هتلداری و تربیت راهنمایان گردشگری فعالن  ،اما غالب این مؤسسهات ا
کیفیت بسیار ناچیزی برتوردارن و وانگهی مواد آمو شی آنها نیهز متناسهب بها نیا ههای بها ار
گردشگری ایران نیست.
م یریت تبلیغات منفی علیه ایران ا یک سو و بهبود امنیت در مناطق مستع کنشهای منفهی
و تشونتآمیز علیه گردشگران و حتی شهرون ان عادی ا سویدیگر ا اق امات و سها وکارهایی
است که ممکن است به افزایش استقبال جهانگردان برای مسافرت به ایران و توسهعه گردشهگری
داتلی منجر شود .چراکه میان گردشگری و امنیت ،ارتباا متقابلی وجهود دارد .امنیهت ،در وهلهه
نخست آرامش و ثبات ،شرا ال م برای توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جوامع و بهتبهع آن
توسعه یرساتتهای گردشگری محسو
آشو

میشون  .بیگمان مناطقی که دچهار نهاامنی ،جنه

و

میشون  ،استع اد تود را بهرای رشه و توسهعه ا دسهت مهیدهنه و عهالو بهر اینکهه

گردشگران تمایلی به با دی ا مناطق ناامن و بحرانی ن ارنه  ،در صهورت شه ت بحهران ،افهراد
محلی نیز برای تأمین امنیت تود و تانواد اق ام به مهاجرت میکنن  .همچنین مسهئله امنیهت یها
1. Campings
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نبود امنیت تنها به بود یا نبود جن  ،آشو و بحران در جوامع محه ود نمهیشهود؛ بلکهه تمهامی
آسیبهای اجتمهاعی کهه موجهب ا بهینرفهتن یها کهاهش احسهاس امنیهت در جوامهع محلهی و
گردشگران میشود را نیز دربر میگیرد (کاظمی .)71 :۹۳11 ،بههطهورکلی بهرای دسهتیهافتن بهه
اقتصادی پای ار مبتنی بر گردشگری گفتمان امنیت ملی نیز بای بهسوی امنیت ملی پای ار سهو یابه
که در آن احترام به تنوع جامعۀ ملی و بینالمللی ،ترویج احترام متقابل به فرهن های مختلف جههان
و نظامهای اجتماعی کشورهای مختلف ،پرهیز ا تنش و هم یستی صلحآمیز اصولی اساسهی اسهت
(قاسمی .)۹2:۹۳1۱ ،بهبود امنیت عمهومی ،جلهوگیری ا عملیهات تروریسهتی ،مه یریت انتظهامی و
امنیتی مناطق مر ی ،ایجاد پلی

گردشگری با ه

تأمین امنیت گردشگران سا وکارهایی است کهه

کشور را ا منظر جهانگردان و سرمایهگذاران بخش گردشگری امن جلو میده .
در کنار توسعه یرساتتها ،بهبود امنیت و تربیت نیروی آمو شدیه

و مهاهر در بخهش

گردشگری منجر به توسعه محصول گردشهگری کشهور مهیشهود .تبلیغهات نقهش مهؤثری در
با اریابی گردشگری کشور ایفا میکن  ،بهگونهای که میتوان مه عی شه رسهانههها تریبهون و
ویترین صنعت گردشگری کشورها محسو

میشون  .در این راستا تبلیغات بخش تصوصهی،

گردشگری را ا ورود ج ی دولت برای جلب مشتریان و با دی کننه گان بهینالمللهی بهینیها
نمیکن  .بنگا های تبلیغات و شبکههای تلویزیونی بینالمللی ،رو نامهها ،اطل هها ،کتها هها،
صنعت سینما ،فستیوالهای هنری ،مسابقات بینالمللی ور شی و فناوری اطالعات و ارتباطات
میتوانن نقش مهمی در تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم گردشهگری کشهور داشهته باشهن  .ایهن در
حالی است که امرو دربار بسیاری ا مناطق ،عرصههای طبیعی ،بناهای تاریخی و فرهنگی و
شهرها حتی در فضای مجا ی و وبگا های اینترنتی فارسی بان نیز اطالعاتی وجود ن ارد.

نتیجهگیری
برنامۀ تغییر ساتتار اقتصادی کشور ا اقتصاد تک محصولی نفتی به اقتصاد متکثهر و چن پایهه بها
شرایطی که جمهوری اسالمی ایران ا نظر منزلهت بهینالمللهی و منطقههای و شهرایط اقتصهادی و
اجتماعی داتلی دارد؛ حرکتی بسیار دشوار با موانع فروان است که نیا من عزم ملی و بسیج همهۀ
امکانات و ساتتارها است که درعینحال نیز گریزی ا آن نیست .بهرای اجهرای چنهین سیاسهتی،

جایگزینی صنعت گردشگری بهجای درآمد نفت...

34

میبایست اصال وضعیت اقتصادی کشور به اولویت اصلی تمام ارکان سیاسی ،اقتصادی و حتهی
نظامی تب یل شود و تمام سیاستگذاریهای متناسب با آن تعریف شود .اتخاذ چنهین رویکهردی
بیگمان نیا من اجماع تصمیمگیری در سطو عالی کشور است .بخش مهمی ا فرمایشات مقهام
معظم رهبری در تصوص اقتصاد مقاومتی ناظر بر همین بحش است که میبایست ضهمن پرهیهز
ا شعار دگی در کارگرو های تخصصی با حضور صاحبنظران اقتصادی کشور و بههر گیهری ا
تجار

دیگر کشورها بهصورت برنامۀ عملیاتی م ون ارائه شود.

کثرتگرایی در منابع اقتصاد کشور ضرورتی است که اگر امرو و بهصورت اتتیاری مورد
اقبال قرار نگیرد ،چهبسا در آین ای میانمه ت و بلن مه ت تحهت اجبهار نهاگزیر بایه مهورد
گزینش قرار گیرد .بیگمان یکی ا حو هایی که ممکن است جایگزین مناسبی بهرای اقتصهاد
نفتی کشور شود ،صنعت گردشگری است .مهیاش ن همه فاکتورهای رونق این صهنعت مه رن
در کشور ممکن است به بسیاری ا مسائلی که هماکنون با آنها مواجه هسهتیم ،پایهان دهه  .در
مقالۀ حاضر کوشی یم نشان دهیم که رونق اقتصاد مبتنی بر صنعت گردشگری ممکن اسهت در
حو های مختلف به تأمین امنیت ملی پای ار در کشور کمک کن .
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