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 چکیده

 

به گفته بسیاری از متخصصین ژئوپلیتیک، جنگ آینده بین کشورها، جنگ بر سر دستیابی به منابع آبیی اسی   

ا بیرای دوتتمیداران بیه وجیود آورده کیه کمبود آب شییرین در منقهیه جنیوب  یرب آسییا، ضیرور  آن ر

دیپلماسیی تری به این مسئله داشته باشند  از این رو گرایانههای گذشته خود را بازبینی و نگرشی واقعسیاس 

فیراه  بیه خصیود در جنیوب  یرب آسییا  ها را بین سران کشورها بسیاری از همکاری زمینه تواندآب می

 های این منقهیهکشوربر این مبنا، ا یک وضعی  پایداری را به وجود آورد  نماید و از نظر سیاسی بین کشوره

هیای و چیات  نیاا،، تین د و از نتهوی  نماییکدیگر د ارتباط خود را با نتوانبا استفاده از دیپلماسی آب می

فیراه   در ایین منقهیه یکیدیگرد و زمینه امنی  آبی را بیرای نز و آینده خود در این منقهه جلوگیری کنوامر

حی  تیرین راهگرایانهتحلیلی کوششی اس  به منظور ارائه واقع -این مهاته با رویکرد و روش توصیفی د ننمای

 با شرایط جدید هیدروپلیتیکی اس   ی جنوب  رب آسیادر جه  تقبیق کشورها
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 مقدمه -1

بررسی بحران ناشی از کمبود و بحران آب به صور  یکی از مباحث مورد توجه در جغرافیای سیاسی 

و  درآمده اس  و شاخه ای از عل  جغرافیای سیاسی که به بررسی این موضو، می پردازد، به بیانی دیگر

  ژئوپلیتیک اس  که به های دانه زیر مجموعهلهیدروپلیتیک از جمکام  تر می توان این گونه گف  که، 

پردازد  از این رو نو، برهمکن  میان مل  ها در با مهیاس های مختلف می مناسبا بررسی نه  آب در 

زگاری و جنگ را اای از سازگاری و همکاری کام  تا ناسبرداری از این منابع آبی مشترک، طیف گستردهبهره

در آینده و افاای  مصرف کشورها فرادس  رود در ینده آب گیرد  بر این مبنا، با توجه به مصرف فاادر برمی

ها ها هستی   با توجه به این واقعی بهره برداری از این منابع، شاهد فاونی مشاجرا  هیدروپلیتیک میان مل 

ها و نامند و بر این باورند که ا لب درگیریبرخی از ژئوپلیتیسین ها عصر کنونی را عصر هیدروپلیتیک می

ی منقهه ای در جهان به دتی  بحران برآمده از کمبود آب خواهد بود  از این رو دیپلماسی آب که هاجنگ

تواند کمک شایان توجهی به سیاستمداران و مسئوتین کشورها در دیپلماسی اس ، می هایشاخهیکی از 

ساس قرن حاضر قرن جلوگیری نماید  بر این ا تن  و ناا، های آیندهجه  ح  و رفع بحران آبی نماید و از 

دارای نگرشی واقع گرایانه باشند و واقعی  را اس  از این رو ضرور  دارد که کشورها  هیدروپلیتیکیبحران 

 به خوبی درک کنند  

 

  طرح مسأله -1-1

آب ماده ی اوتیه و اساسی زندگی انسان اسی  کیه بیرای آشامیدن،کشاورزی،صینع  و حمی  و نهی  میورد 

د شیدید آن بیر همیه جنبیه هیای زنیدگی انسیان تیاییر مسیتهی  میی گیذارد  هی  استفاده قرار می گیرد کمبو

کیلومترمکعیب  1226میلیون کیلومتر مکعب اس  که حیدود  1561اکنون،حج  کلی آب بر روی سقح  زمین 

برای هر شخص محاسبه شده اس   به دتی  یاب  و محدود بودن منابع آب از ییک سیو و افیاای  جمعیی  

متیر  5001مییددی بیه  1011هاار متیر مکعیب در سیا   01سرانه آب برای هر فرد از  جهان از سوی دیگر،

متیر مکعیب خواهید رسیید عاطاعی  و  0562میددی به  2126مکعب کاه  یافته اس  که این رق  در سا  

(  بر این اساس، آب از کاالهیای اساسیی و ضیروری بیرای ادامیه زنیدگی انسیان و دیگیر 160:1361ورزش،

در جهیان احتمیا  بیروز (  از ایین رو 130:1336ید عرحمان خوش و شیهرکی،نده به شمار می آموجودا  ز

جنگ بر سر مسأته نهصیان آب هیای مشیترک و توزییع ناعادالنیه آن هیا وجیود دارد بیشیتر ایین منیاطق در 

هیای  کشور جهان حوضه 211بررسی ها نشان می دهد که نادیک به  ( 01:1331خاورمیانه قرار دارند عاستار،

آبریا مشترک دارند که این امر سبب شیده اسی  بیا توجیه بیه افیاای  تهاضیای آب تین  هیای منقهیه ای 

بخصود در مناطق خشک و نیمه خشک باال گیرد، به طوری که قرن حاضر را در قرن جنیگ بیر سیر منیابع 

در حوضیه هیای  (  از این رو بی  از نیمی از مساح  جهیان165: 1301آب می دانند عسلقانی و  کرباسی، 
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آبریا مشترکی قرار دارد که در قلمرو سرزمینی دو یا چند کشور و تذا بهره برداری از آب های واقع در چنیین 

حوضه هایی به خصود در نواحی خشک و نیمیه خشیک  اتبیاخ اخیتدف برانگییا اسی   از ایین رو اییران 

می شود، زیرا متوسط بارندگی آن بیه کشوری اس  از تحاظ اقلیمی جاو مناطق ک  باران کره زمین محسوب 

سیا  بیه  11مراتب  پایین تر از استاندارد های جهانی اس   از طرفی کشور ما طی دو دهیه گذشیته بیی  از 

 1301عسیلقانی و کرباسیی،  صور  گسترده یا منقهه ای با پدیده  خشکساتی اقلیمیی روبیه رو بیوده اسی 

چنین بیان می دارد که اداره آب های مشترک میی توانید عیاملی  سازمان مل  متحد بر این مبنا،  ( 165 -163:

برای صلح یا مناقشه باشد  تذا این صحنه سیاسی اس  که تصمی  خواهد گرف  که کدام مسیر برگایده شیود  

در این راستا گاارش های توسعه انسانی سازمان مل  درباره اداره مقلوب منابع آبی بر دو هدف عمیده تأکیید 

ایگاین کردن اقدام یک جانبه با همکاری چند جانبه و اوتوی  دادن به مسائ  توسعه انسانی و جو  می کند  ا

بر مبنای حهوق بین اتمللی اس   پس تعریف و  ا دوم، عدم قدر  نمایی و بازی های سیاسی و ح  اختدف

و تعییین حیق آبیه هیر استفاده از مبانی هیدروپلیتیک جنبه جدیدی از بررسی های حهوقی منابع آبی مشترک 

بنابراین، در این شرایط حسیاس هیر کشیوری بیه خصیود کشیورهای کشور بر همین مبنا را بیان می دارد  

خشک و نیمه خشیک بایید دارای اسیتراتدی در زمینیه دیپلماسیی و سیاسی  آب باشیند عپیاپلی و وییوقی، 

که هییدروپلیتیک ییک موضیو، آب و  رسدبا نگرشی واقع گرایانه اینقور به نظر میبر این اساس (  12:1361

سیاس  می باشد که در آن قدر  وجود دارد که زمینه بحران و چات  را جه  دسیتیابی بیه منیابع آب بیین 

تواند مفید واقع شود و زمینه جنگ و قیدر  و نماید اما یک ابااری که در هیدروپلیتیک میکشورها ایجاد می

حیران در این پدوه  ب بر این مبنا،باید شناسایی و به کار گرفته شود  رقاب  را از مسائ  هیدروپلیتیکی گیرد، 

با مقاتعیه عاز طرییق جمیع آوری داده هیای کتابخانیه ای( میورد  را  کشورها  رب آسیا هیدروپلیتیکیآینده 

ه داده ای  و سرانجام با مجموعه ای از شاخص ها، به تحلی  داده ها و جمع بندی مقاتب پرداختیارزیابی قرار 

 ایچه نگرش واقیع گرایانیهبه دنبا  آن هستی  که،   از این رو در این تحهیق ای  و پیشنهاداتی را مقرح نموده

 کمک  نماید؟ هیدروپلیتیکیدر ح  بحران   رب آسیاجنوب کشورهای تواند به می

 

 ضرورت تحقیق  -1-2

در این محدوده کلیه رودهیای  از این رو  آب یک منبع مه  استراتدیک می باشد منقهه جنوب  رب آسیا،در 

به دتی  وجود همسیایه کشورهای این منقهه از جهان از این رو مه  حداق  از بین دو یا چند مرز می گذرند  

کیه امیروزه و همینیین در آینیده بیه ییک  دارنیدهای آبریا مشترکی های مختلف در چهار طرف خود حوزه

و شیاید  خواهد شد شده و بیشتر از آن ه  منقهه منجربا کشورهای دیگر کشورهای این حساسی  در روابط 

ای بسیار مه  معض  ک  آبی و بی آبی، مسئلهبنابراین،   در سقوح جهانی ه  به یک عام  بحرانی تبدی  شود

در منقهه جنوب  رب آسیاس   از این رو این منقهه جاو مناطق خشک دنیا به حساب می آید  به طور کلیی 
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این منقهه را به سه دسته از عوام  نسب  داد: عوم  محیقی، عوام  اقتصادی و عوامی   توان بحران آب درمی

بایید نگیرش  کشیورها سیاستمدارن اصلی پدوه  حاضر آن اس  که هایبر این اساس از ضرور  سیاسی  

 تری به مسئله هیدروپلیتیک داشته باشند، که در این مهاته به آن تأکید شده اس   واقع گرایانه

 

 می  تحهیقاه -1-3

انبیوهی از  ،باشند و از طرفییهای این منقهه خشک و فاقد آب کافی میدرصد سرزمین 01با توجه به این که 

این جمعی  در این نهقه از جهان زندگی می کنند، مه  ترین مسئله برای ادامه زندگی و ادامه حیا  در آینده 

انند نه  و بازیگری و موجودی  خیود را در نهشیه تأمین آب اس   از این رو کشورها برای آن که بتومنقهه 

کیه از ایین رو  هسیتنددسترسی به آب به خصود آب سات  و آشامیدنی نیازمند نگه دارند، یاب  جغرافیایی 

 باشد اهیم  دسترسی به آب از اوتوی  کشورها در هیدروپلیتیک جنوب  رب آسیا می

 

 مفاهیم نظری -2

 بحران -2-1

به  Krisisدر انگلیسی اس  که ریشه یونانی آن  Crisisس  و معاد  واژه بحران تفظی یونانی و معرب ا

معنای نهقه عقف در بیماری اس   در فرهنگ چینی واژه بحران معاد  فرص  خقرناک اس ؛ یعنی ترکیبی 

از تهدید و فرص  یا این که واژه بحران به یک تغییر و تحو  ناگهانی اشاره دارد که از قب  پی  بینی نمی 

ه اس   به نظر می رسد تعریف چینی ها از بحران به عنوان یک فرص  و تهدید منقهی تر اس   این شد

تعریف به ما کمک می کند که از نظر مدیریتی عتصمی  سازی( به بحران نگریسته و به دور از مناقشا  

و فرص  ها( مورد مفهومی و کدمی، هر بحران را به عنوان یک عرصه تدبیر و تصمی  عترکیبی از تهدیدا  

از این رو شاید کمتر واژه ای همیون بحران ادبیا  معاصر و از جمله ادبیا  علوم مقاتعه قرار دهی   

اجتماعی را به خود مشغو  داشته و رشته های علمی مختلف را درگیر ساخته اس   بنابراین، تنو، در پدیده 

تعریف هایی اس  که از این واژه ارائه شده اس  هایی که بحران خوانده می شوند، هنوز کمتر از تنو، در 

 (0:1306عحسینی، 

بحران یک تحو  منفی نیس  بلکه می تواند پله صعود و پیشرف  باشد  اگر بحران را به این گونه معنا کنی  

رویکردی ه  که نسب  به بحران اتخاذ خواهی  کرد رویکردی فعا  و ایجابی خواهد بود و صرفاخ نگاهی 

 سلبی نخواهی  داش منفع  و 

 از این رو در علوم مختلف وضعی  های متفاوتی تعبیر به بحران شده اند  به عنوان مثا ؛

در روابط بین اتمل : د  مشغوتی های بروز جنگ بین کشورها؛ جانشین جنگ یا ماجراهای  -

 خقرناکی که مهدمه جنگ اند 
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 در سیاس : ناآرامی ها و بی یباتی های سیاسی  و    -

این بحران وضعیتی گذراس  که به دتی  وجود تهدیدا ، یک سیست  از حات  تعاد  خارج می شود به بنابر

گونه ای که برگشتن به حات  تعاد  با دشواری و هاینه زیادی همراه باشد  در نتیجه در صنع  آب وضعیتی 

آب از حات  تعاد  بحرانی اس  که؛ به دتی  وجود تهدیداتی نسب  بین توتید، تأمین، توزیع یا مصرف 

این تهدیدا  منشأ طبیعی داشته باشد مث  سی ، زتاته، خشکساتی و    و یا منشأ  یر طبیعی  خارج شود 

مانند؛ عهدر رف  باالی آب ناشی از فرسودگی شبکه و   ، تجهیاا  نامناسب یا تاکافی برای مدیری  بحران، 

ی شهروندان و      عدفتر مدیری  بحران آبفای خراسان مسائ  مدیریتی، فنی، بهره برداری و ماتی، مصرف باال

  (1306جنوبی، 

 هیدروپلیتیک مفهومی چارچوب -2-2

 سوی از گرفته صور  های تدش علیر   که اس  دانشگاهی جوان های رشته جمله از هیدروپلیتیک  

 توسعه داییابت مرحله در هنوز مشخص، مفهومی چارچوب با دقیق تصویر یک ارائه منظور به نظران صاحب

 نسب  آگاهی افاای  حاص  عمده طور به مشخص، علمی دان  یک عنوان به هیدروپلیتیک ظهور  باشد می

 در زیس  محیط اهمی  خصود در خودآگاهی رشد همینین و آن با مرتبط موضوعا  و آب اهمی  به

 اه  از دان  این ومیمفه توسعه بر بیشتر توجه اتذکر فوق دالی  به  اس  بوده شما  پیشرفته کشورهای

 آ از را آب به مربوط مسائ  مقاتعه پدوهشگران و نظران صاحب که هنگامی از  رود می شمار به ضروریا 

 آب بدون زندگی که اس  آن واقعی   اس  وجهی چند پدیدهای آب که دریافتند سرع  به کردند،

 هر در بشر نو، دیگر سوی از  رود می شمار به ارزشمند بسیار منبعی آب دتی  همین به و اس   یرممکن

  اس  گایده سکنی شناختی بوم و طبیعی خشن و سخ  بسیار شرایط با وتو زمین سقح از کناری و گوشه

 سر بر همواره انسانی گروههای زیرا باشد می هیدروپلیتیک دان  پیدای  دتی  مهمترین از یکی امر ایدن

 می نظر به ساده بسیار معادته این میکنند منازعه یکدیگر با و پرداخته رقاب  به آب کمیاب و ارزشمند منابع

 بر رقاب  پس رود می شمار به رفاه و ساتمتی حیا ، برای ضروری حا  عین در و کمیاب مادهای آب  رسد

 داشته پیوند سیاسی قدر  با همواره که اس  ای ماده آب اینکه نتیجه  اس  ناپذیر اجتناب امری آن سر

 گرای  چهار هیدروپلیتیک، مقاتعاتی حوزه در موجود ادبیا  و متون به نگاهی (  با63:1363عراقیی، عاس 

 و جامعه آب،  0 امنی  و آب  3 زیس  محیط و آب  2 همکاری و منازعه آب،  1: هستند تشخیص قاب 

روپلیتیک توان هیدبنابراین آن طور که بایسته و شایسته اس  می ( Turton & Henwood 2002: 13ع فرهنگ

برداری و حفظ منابع را این گونه تعریف نمود، هیدروپلیتیک عبار  اس  از دان  شناخ ، کسب، بهره

جغرافیایی قدر  با نگرش و تأکید بر آب و مسائ  آب در مناسبا  محلی، ملی، منقهه ای و جهانی  به بیان 
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  جه  دستیابی به اهداف مناسبا  محلی، دیگر، استفاده و بهره برداری از آب به عنوان منبع جغرافیایی قدر

 ( 31:1365ملی، منقهه ای و جهانی را هیدروپلیتیک گویند عجان پرور، 

 دیپلماسی آب -2-3

به معنی مدرک، سند یا کا ذ رسمی تیا شیده کیه  «Diploma»دیپلماسی واژه ای اس  برگرفته از کلمه یونانی 

گردد  در گذشته طبهه بندی و ارزیابی این اسناد که گیاه در آن امتیاز، نشان یا درجه ای به اشخاد اعقاء می 

و سپس در زبان  «Diplomatigue» با موضوعا  بین اتمللی مرتبط بود، ابتدا درفرهنگ و زبان فرانسه به عنوان

رایج و شناخته شده اس   به تدریج که این کلمه مفهوم خاد هنیر و شییوه  «Diplomatics»انگلیسی با واژه 

بین اتمللی در مذاکرا  سیاسی دو یا چند جانبه برای اتحاد، عهد قرارداد و پیمان را به خود گرف ،  اداره امور

ارتباط تغوی آن با ریشه اصلی اش ققع گردید و بیان کننده مفاهیمی شد که امروزه در اذهان تداعی می شود  

در نوشیته هیای خیود از واژه م 1365گفته می شود که ادموند برک انگلیسی اوتین شخصی بود کیه در سیا  

دیپلماسی به مفهوم امروزی آن استفاده کرد  برخی از نویسندگان از دیپلماسی به عنیوان ییک مهوتیه علمیی و 

(  اما دیپلماسی در عرصه سیاس  خیارجی 323-320: 1300برخی دیگر از آن به هنر تعبیر کرده اند عکاظمی، 

راه با دیگر اباارها، مانند نیروی نظامی، بازیگر بین اتمللی را قادر یکی از اباارهای سیاسی اس  که احتماالخ هم

بنیابراین دیپلماسیی آب  ( 315:1303می سازد تا بتواند به اهداف سیاسی خود دس  یابد عبلییس و اسیمی ، 

یکی از ابعاد دیپلماسی عمومی اس  که به عنوان یک اباار در دس  حکوم  ها مورد استفاده قرار می گییرد  

دیپلماسی آب به معنی توان باتهوه برخورد و خشون  یا تفاه  و مدیری  بیر سیر آب هیای بیین  ر این مبنا،ب

اتمللی اس  که اخیراخ بسیار مورد توجه قرار گرفته اس   دیپلماسی آب به توانایی کشورهای مشترک اتمنیافع 

ز نظیر سیاسیی ییک وضیعی  مربوط می شود که مایلند آب های مشترک خود را طوری مدیری  کننید کیه ا

پایدار به وجود آید  یعنی منابع مشترک آب بدون هر گونه تن  یا منازعهای بین طرفین یا طرف هیای حهابیه 

 ( 36:1361بر، مورد استفاده قرار گیرد عپاپلی یادی و ویوقی، 

 

 روش تحقیق -3

ایین اسیاس در ایین تحهییق  تحلیلی اس   بر -روش اصلی این تحهیق، با توجه به ماهی  نظری آن توصیفی

 یرب آسییا  بیه تشیریح و تبییین جنیوب منقهیه  هییدروپلیتیکسعی شده عدوه بر تصویر سازی درس  از 

در منقهه بر جای گذاشیته شیده اسی  را پرداخته و همینین ایراتی که  آنبر مناسبا  شک  گرفتهتأییرگذاری 

 رب آسیا سعی شده بیا تکییه جنوب منقهه  ن آبی درن راستا برای تبیین و توجیه ح  بحرابیان نمایی   در ای

براستدال  ها و نظراتی که از سوی صاحبنظران مختلف در این زمینه ارائه شده، به تجایه وتحلیی  پرداختیه و 
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براساس آن نتیجه گیری شود  الزم به ذکر اس  کیه در ایین تحهییق بیرای گیردآوری و فیی  بیرداری آن از 

  ینترنتی استفاده شده اس  اطدعا  کتابخانه ای و ا

 

 مورد مطالعه محدوده  -4

باشد  هر چند که بین صاحبنظران، می« جنوب  رب آسیا»محدوده مورد مقاتعه این تحهیق، منقهه ژئوپلیتیکی 

در مورد حدود این منقهه ژئوپلیتیکی، اتفاق نظر وجود ندارد، بیا ایین وجیود اعضیای هیئی  میدیره انجمین 

مرزبندی این منقهه ژئوپلیتیک مبادر  و نهشه آن را تهیه نموده اند  همانگونه که در نهشیه  ژئوپلیتیک ایرن به

کشور مسته  را شام  میی شیود کیه عبیار  از اییران، ترکییه،  16زیر دیده می شود، این منقهه ژئوپلیتیکی، 

، بحیرین، کویی ، سوریه، عراق، اردن، تبنان، فلسقین اشغاتی، عربسیتان، یمین، امیارا  متحیده عربیی، ققیر

پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان میی باشید  بنیابراین تحهییق حاضیر بیه بررسیی نهی  

 دیپلماسی آب در ح  بحران آبی ایران در این منقهه می پردازد 

 

 

 

 

 

  (1331منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا )ماخذ: انجمن ژئوپلیتیک ایران،  :1 شکل
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 های پژوهشیافته  -5

 سطوح بندی شکل گرفته از هیدروپلیتیک -5-1

سان ها و و جوامع بشری اس  که ژئوپلیتیک اب یا هیدروپلیتیک با توجه به اهمی  آب در سرنوش  ان

موضوعی  پیدا کرده اس   هیدروپلیتیک به مقاتعه نه  آب در مناسبا  و مناقشا  اجتماعا  انسانی و 

مل  ها و دوت  ها می پردازد  اع  از این که در داخ  در داخ  کشورها و یا بین آن ها دارای ابعاد 

 ترکیبی (  بنابراین، هیدروپلیتیک112:1306ای، جهانی و بین اتمللی باشد عحافظ نیا، فراکشوری، منقهه 

 مورد را کشورها سیاسی روابط بر آب منابع آفرینی نه  و تأییر و اس  سیاس  و آب واژه دو از متوازن

 رس بر تن  موجبا  آب منابع ضعیف مدیری  و آب مصرف برای تهاضا افاای   دهدمی قرار مقاتعه

 در موضو، این  اس  کرده فراه  را کشورها بین روابط در ه  و کشورها درون در ه  آب منابع از استفاده

 33:  1361گردد ع ترستون ، به چند شاخه تهسی  بندی می بوده و  مشهود کامدخ اتمللیبین هایرودخانه مورد

ود، دان  شناخ ، کسب، بهره برداری و   اما به طور کلی می توان هیدروپلیتیک را این گونه تعریف نم(

های شک  گرفته از ای و جهانی  از این رو در ادامه به مهیاسحفظ منابع آبی در مناسبا  محلی، ملی، منقهه

 پردازی  هیدروپلیتیک در سقوح مختلف می

 

 هیدروپلیتیک در مقیاس محلی: -

 های مربوط به آن بر روابط اجتماعی  وسیاس  هیدروپلیتیک در این مهیاس به بررسی تأییر منابع آب و

های محلی که ممکن اس  بر ایر آن ، در یک منقهه از کشور یا ناحیه جغرافیایی رخ تن  اختدفا   و

های داخلی  مدیر  منابع آب ، رقاب  شدیدی میان گروه بسیاری کشورها ضعیف و پردازد   دردهد  میمی

ره  (  یا به عبا23: 1303ق خاد هستند ، بر انگیخته اس  ععلیااده ، عدی جامعه که هرکدام دارای منافع و

  دهدمی قرار توجه مورد را قدر  شک  از حاص  اجتماعی -محلی روابط، سقح این در سیاسی دیگر تحلی 

 و اختدفا  هر دوت  و  اجتماعی اتمللی و ها بینسیاس  و آب منابع تأییر قسم  این در اصلی مسئله

سیاس  گذاری منابع آب در سقح محلی ، بحث  در  دهد رخ منقهه یک در، آن ایر بر اس  ممکن که هاتن 

  (61: 1361خدمتگار،گیرد عبختانیمشارک  محلی در اداره و مدیری  منابع آب نیا مورد توجه قرار می

 هیدروپلیتیک در مقیاس ملی  -

اجتماعی احتماتی ناشی –هایی سیاسی ی تن منف این مهیاس از هیدروپلیتیک به بررسی تأییرا  مثب  و

 رابقه مختلف سقوح پردازد   میانهای دوتتی در خصود دیگر میدستگاه های آبی حکوم  واز سیاس 

 منابع به مربوط هایمشی خط و هاسیاس  اجرای و تنظی  در دوتتی هایدستگاه و حکوم ، سیاس  و آب

 منابع به مربوط هایسیاس  دارای کلی طور به کشور هر  دارند عهده بر را اصلی نه  کشورها داخ  در آب
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 ذخیره جه  تاسیساتی ایجاد برای و اس ( صنع  و کشاورزی، آشامیدنیع مختلف هایبخ  در آب

 برنامه هاآن از حفاظ  همینین، هاسیدب کنتر  و سی  وقو، از جلوگیری، آب تصفیه، رسانی آب، سازی

  نمایدمی ایجاد آن به مربوط تأسیسا  و آب منابع مدیری  برای مؤسساتی و کندمی گذاری سرمایه و ریای

 کنندمی تدش سیاسی هایچارچوب دیگر یا پارتمان طریق از سیاستمداران، هاسیاس  تنظی  مرحله در

 به را تصمیما  این اداری مراح  طی از بعد و نمایند اتخاذ هابرنامه و سیاسی هایاوتوی  روی تصمیماتی

کنند که بهینه سازی منابع آب سرمایه گذاری می ها بنا بر دالی  متعدد  در توسعه وحکوم   درآوردند اجرا

ویده در کشورهای جهان سوم ( ، حفظ یبا   شام  ایجاد : امنی   ذایی برای جمعی  در حا  رشد ع به

  (61: 1361خدمتگار،باشد عبختانیه میاجتماعی ، افاای  رفاه اجتماعی ، تأمین سدم  مردم و  یر–سیاسی 

 ایهیدروپلیتیک در مقیاس منطقه -

های کشورها در رابقه با یکدیگر به سیاس  هیدروپلیتیک امروزه بیشتر در این مهیاس مورد توجه اس  و

تواند  موجب تن  دهد ، این مسائ  ه  میکیفی  منابع آب مورد توجه قرار می در خصود توزیع، کنتر  و

ای را بیان تأییر سیاس  در سقح منقهه تواند موجب همگرایی میان کشورها گردد  برخی رابقه آب و  میوه

أمین آب را دانند که چگونگی عملکرد سیاس  خارجی یک کشور برای تسیاس  خارجی می منابع آب در

 ( 063: 1301، کند ع عسگریتبیین می

، تخصیص درباره کشورها بین هایسیاس ، ایمنقهه سقح در سیاس  و آب یا به عباره دیگر رابقه

 آب رابقه برخی  شود هاآن بین همگرایی یا تن  موجب تواندمی که اس  آب منابع کیفی  و کنتر ، توزیع

 عملکرد چگونگی که دانندمی خارجی سیاس  و آب منابع بین ارتباط میان را ایمنقهه سقح در سیاس  و

 سقح در سیاس  و آب رابقه مقاتعه برای  کندمی تبیین را آب منابع تأمین برای کشور یک خارجی سیاس 

 آبی منابع از ناشی اختدفا  ترینعمده و گیردمی قرار بحث مورد مرز سوی دو در ممتد آبی منابع، ایمنقهه

 اس  این تأم  قاب  نکته اما  آیدمی پی  هارودخانه حوضه مدیری  و آب منابع از برداری بهره درباره مرزی

 که بحثی ترینعمده  دارد نیاز آب منابع مدیری  برای واحد رویکرد یک به مشترک آب منابع از استفاده که

 مشترک آب منابع از استفاده و هارودخانه آب تهسی  برای کشورها آیا که اس  این، اس  مقرح سقح این در

 این بر تاکید و گرددنمی حاص  هاآن بین توافهی ای، رسندمی توافق به یکدیگر با توسعه به دستیابی جه 

 و یاف  دس  توافق به یکدیگر با همکاری جه  در و کرد اجتناب درگیری از توانمی چگونه که اس  نکته

: 1361عبختانی خدمتگار ، اس  میانجیگری و مذاکره استراتدیک و حهیهی ابعاد به مربوط بیشتر، بحث  اتباخ 

61)  
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 ک در مقیاس جهانیهیدروپلیتی -

اتمللی های بینمباحث کدن در کنفرانس این مهیاس از هیدروپلیتیک درگیری مسائلی همیون مذاکرا  و

« طبیع   آب و» اتمللیاتمللی در این خصود اس  ، مث  کنفرانس بینفرموته کردن قوانین بین روی آب و

 (.  Mollinga،  2001: 336عشورای جهانی آب  ،در دوبلین برگاار شد 1662که در سا  

 قرار اتمللیبین مذاکرا  و هابحث کانون در مه  موضوعی عنوان به آب بیست  قرن پایانی هایسا  در

 تواننمی را باشد مقرح میددی سوم هااره در جهان آینده، آن در که اتمللیبین نشس  هیچ تهریباخ و گرف 

 قرار کار دستور در عناصر و عوام  تریناصلی از یکی صور  به آن مدیری  و آب آن در که گرف  سراغ

 این پایانی مفاد در و گرف  قرار توجه مورد مه  موضوعا  از یکی عنوان به آب، ریو نشس   باشد نگرفته

 نیازهای تأمین جه  آب منابع پایدار و بهینه استفاده برای ریای برنامه و حفاظ  به آشکار طور به کنفرانس

 توسعه وضعی ، زیس  محیط و آب: »عناوین با هاییکنفرانس همینین  نمایدمی اشاره بشر  یر و شرب

 منابع اتمللیبین هایگذاریسیاس  و هابحث شام  آب کروی هایسیاس   «یک  و بیس  قرن آستانه در

 دنبا  به که گیردمی انجام جهانی سقح در طبیعی منابع و زیس  محیط درباره که اس  هاییکنفرانس در آب

 ایجاد همینین کشورها میان مشترک آبی منابع از استفاده جه  اتمل بین قوانین و حهوق تدوین و تنظی 

 سر بر ناا، و کشمک  بروز از جلوگیری و مشترک آبی منابع از برداری بهره برای، کشورها بین همگرایی

 در ملی و کروی سقوح در یاس س و آب رابقه که شودمی مشخص فوق سقوح مدحظه با اس  آب منابع

 بیشتر هاگذاریسیاس  این که اس  فوق سقوح در همگرایی ایجاد برای آب منابع روی گذاریسیاس  پی

 و ایمنقهه سقوح در سیاس  و آب رابقه  دارند ملی سقح در اجرایی و کروی سقح در ایتوصیه جنبه

 درگیری و کشمک  سقح دو این در اما  اس  محلی و ایمنقهه سقح در همگرایی ایجاد دنبا  به نیا محلی

، بنابراین  دهدمی قرار تأییر تح  را جهانی و ملی هایسیاس  آن برآیند که دارد وجود آب منابع سر بر

 هایگیری تصمی  و سیاس  بر آب منابع تأییر و اس  سیاس  و آب واژه دو از متوازن ترکیبی هیدروپلیتیک

 را شود سقوح این در همگرایی یا تن  موجب تواندمی که کروی و ایمنقهه، لیم، محلی سقوح در سیاسی

   ( 63: 1361عبختانی خدمتگار ،  دهدمی قرار مقاتعه مورد
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 جنوب غرب آسیا ایهای ناشی از مرزهای رودخانهبحران -5-2

 محیدوده تیا شوندمی ترسی  کشور دو بین هایهرودخان مبنای بر که هستند آبی مرزهای ای،رودخانه مرزهای

 حهیوق دییدگاه از(  36: 1365 پیرور، جانع نمایند مشخص را کشورها صدحی  و ماتکی  حاکمی ، قلمرو

 نیوار کرده عبور کشور چند یا دو بین مرز از که شوندمی اطدق آبی هایرود به اتمل بین رودهای ،اتمل  بین

 رن، ماننید گذرند،می کشور چند قلمرو از خود مسیر طو  در که رودهایی کنند،یامی تعیین را کشورها مرزی

 هایرودخانیه کیه، داشی  توجیه باییداز این رو (  32:1305 زرقانی،    ع و فرا  و دجله رود، اروند دانوب،

 جریان هاخانهرود زمینی مرزهای از چهارم سه در زیرا  کنندمی بازی مرزها در را ایمدحظه قاب  نه  مرزی

 بایید کیه دارد وجیود فرامیرزی زیرزمینیی آب سیفره 233 حداق  و مرزی رودخانه حوزه 251 از بیشتر دارد

 بیه( ایبیروع اتمللیی بین مرزهای پدوهشی واحد سوی از که بررسی در   شود مدیری  مختلف های بصور 

 درصید 31 حیدود که باشدمی ومترکیل هاار 31 جهان در موجود مرزی های رودخانه طو  اس  رسیده انجام

 از چهیارم سه از کمتر  دهدمی تشکی  را اس  کیلومتر هاار 266 به نادیک که را اتمللیبین مرزهای ک  طو 

 هیدروپلیتیکیالگو سطوح مداخله در بحران  :2 شکل
 

 

 جهانی

 محلی

 منطقه ای

 ملی

 صلح -همگرایی 

 واگرایی -تنش 

 هیدروپلیتیک هیدروپلیتیک
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 درصید 11 از بیشیتر و دهندمی تشکی  را آنها از بخشی حداق  که هارودخانه وسیله به جهان زمینی مرز 310

 کشیور دو بین اتمللیبین رودهای(. IBRU, 2008: 2) دارند جریان کیلومتر 611 از بیشتر برای ها رودخانه از

 همسیایه کشیور وارد میرزی خیط ققیع بیا رودخانیه او  شیک  در: باشد مختلفی اشکا  دارای اس  ممکن

 ممکین دوم شک  در  شود می مقرح کشور دو بین در دس  پایین و باالدس  روابط حات  این در  گرددمی

 آن بیه کیه نشود همسایه کشور وارد و گیرد قرار مرزی خط عنوان به خود مسیر از قسمتی رد رودخانه اس 

 خیود مسییر از قسیمتی در رودخانه که باشد می قبلی نو، دو از ترکیبی سوم، شک   شودمی گفته مرزی رود

 & Gleditsch)( 3 شیک ع گیرددمی همسایه کشور وارد سپس و دهدمی تشکی  را کشور دو بین مرزی خط

Havard, 2000: 980.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیرار زییر شیرح به دکترین چهار اتمللی،دربین رودهای درباره اتمل بین حهوق کارشناسان عهاید کلی طور به

 اتملی ،بیین حهوق تکام  طی اص ، چهار این محدود ارضی تمامی  و سرزمینی حاکمی  اص : »اس  گرفته

 ( 22:1300بای،ع«اس  شده عرضه حهوقی اجعمر و رشته همین متخصصان سوی از

باشند  از این رو در آسیای توان گف  که، مرزهای آبی دوگونه اند؛ یا رودخانه ای یا دریایی میبنابراین می

باشند  در گاارشی از های ناشی از مرزهای آبی بسیار حادتر از مرزهای خشکی میجنوب  ربی بحران

رود میدان نبرد و درگیری بر سر آب منقهه نام برده شده اس  که احتما  می 11سازمان اطدعا  آمریکا از 

اند مناطق بر اساس میاان خقرآفرینی آن ها به سه دسته تهسی  شدهدر سده آینده باشد  در این گاارش این 

 (:11-11: 1362عاحمدی پور و کرمی، 

 باال دست/ پایین دست رودخانه مرزی مرکب

 کشور ب الف کشور
 ب کشور الف کشور

 کشور الف

 کشور ب

 رودخانه

 مرز کشور

 

 

 (Gleditsch & Havard, 2000 برگرفته از 12: 1332نیا و جان پرور، )حافظ یا: انوا، طبهه بندی مرزهای رودخانه3شک  
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ی آ از شود  بیشتر این مناطق در ای نادیک در آن ها جنگ و درگیرمناطهی که ممکن اس  در آینده -1

 خورد اند و در پیشاپی  آن ها اردن و اسرائی  به چش  میواقع شده جنوب  رب آسیا

، ایران و همانقور مناطهی که کانون خقر سی  به حساب می آیند و عبارتنداز: سوریه، عراق، ترکیه -2

 شده اند که می بینی  باز ه  همین کشورها در منقهه جنوب  رب آسیا واقع 

از این رو در این منقهه سه حوزه رودخانه ای وجود دارد که باعث درگیری و تن  های فراوانی میان 

کشمک  بر سر  جنوب  رب آسیادر بر این مبنا، کشورهایی که در این حوزه ها اشتراک دارند شده اس   

ها رودخانه های دجله و فرا   این رودخانه های مه  مرزی، سابهه تاریخی دارد  بر این اساس یکی از آن

نوردد  همینین، رودخانه اردن و تیقانی اس  که انگیاه باشند که کشورهای ترکیه، سوریه و عراق را درمیمی

اند و آخری، حوضه آبی کرانه کشمک  های سیاسی میان کشورهای تبنان، سوریه، اسرائی  و اردن بوده

 اشد بباختری و نوار  ره در فلسقین اشغاتی می

 

 بحران آب در منطقه جنوب غرب آسیا -5-3

هیچ کشوری بدون اطمینان از داشتن آب، قادر نیس  یبا  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را حفیظ کنید  

این در حاتی اس  که امروزه کمبود و آتودگی منابع آبی، زندگی میلیون هیا نفیر از سیاکنان زمیین، خصوصیاخ 

، در 1661د  تهدید می کند؛ چنانکه طبق گاارش سازمان مل  متحید در کشورهای فهیر و روبه رشد را به ش

حدود یک میلیارد و دویس  میلیون نفر از مردم جهان، از آب سات  و بهداشتی محروم اند و پی  بینیی شیده 

میددی به دو میلیارد و سیصیدمیلیون نفیر افیاای  خواهید یافی   همینیین در آن  2126که این رق  تا سا  

درصد ذخایر آب سات  و بهداشیتی دسترسیی  21آمده اس  که، هشتاد درصد جمعی  جهان، تنها به گاارش 

میورد میرو و مییر در کشیورهای فهییر شیناخته شیده اسی   11میورد از هیر  3دارند و آب آتیوده، عامی  

ا بحران ک  آبی را دومین بحیران بیارو دنیی( WWF) (  از این رو، صندوق جهانی طبیع 33:1302عرحیمی،

سا  آینده اعدم کرد که این بحران در کشورهای قاره آفریها و آسیا بی  از دیگر کشیورها دنییا دییده  11طی 

می شود  پی  بینی می شود سه  خشکساتی ها در دنیا به دتی  تغییرا  اقلیمی و جوی در سیا  هیای آینیده 

اضر به دتی  افاای  جمعی ، خصوصیاخ بنابراین در حا  ح ( 2:1366درصد داشته باشد عاردکانی و دارایی، 11

در کشورهای فهیر و ارتهای سقح زندگی، سرانه مصرف آب در سقح جهیان افیاای  و، بیه تبیع آن، کمبیود 

 61منابع آب سات  در بسیاری از مناطق شدیداخ احساس می شیود  همینیین بیا افیاای  جمعیتیی در حیدود 

ی  از حد و نیا آتودگی منیابع آبیی زمیین، ایین کمبیود میلیون در هر سا  به جمعی  کره زمین و برداش  ب

تشدید و در نتیجه آن تن  های حاد سیاسی و اجتماعی در عرصه های جهانی، خصوصیاخ کشیورهایی کیه در 

نواحی خشک و نیمه خشک قرار دارند، بیشتر خواهد شد  از این رو، قرن حاضیر، قیرن بحیران آب خواهید 

 همه ساکنان سیاره زمین با احساس مسئوتی  جمعی به فکیر چیاره جیویی بود  بحرانی که اگر از همین حاال
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نیفتند، در آینده ای نه چندان دور، طومار بسیاری از کشورها را در ه  نوردیده و جهان را با تراژدی  منیاکی 

مواجه خواهد ساخ   این بحران از دوجنگ جهانی او  و دوم و تمامی جنگ های منقهه ای که تا کنیون در 

عرصه جهانی بین کشورها به وقو، پیوسته فاجعه بارتر خواهد بود و شاید بحران آب در قیرن حاضیر؛ خیود 

با این اوصاف از دیگر تنگناهای جغرافیایی در منقهیه  ( 20:1302زمینه ساز جنگ جهانی سوم باشد عرحیمی،

اکثیر کشیورهای منقهیه ای، جنوب  رب آسیا، بحران آب و مسائ  مربوط به آن می باشد به گونه ای کیه در 

میاان آب های سقحی دائمی بسیار محدود بوده و آب های زیرزمینی عمدتاخ شیور و بیا محیدودی  اسیتفاده 

روبه رو هستند  عدوه بر آن بسیاری از این کشورها مانند سوریه، عراق و اردن شدیداخ به منابع آبی کیه کیه از 

ند و همینین جمهوری اسدمی ایران در دهه حاضر بیا ایین آن سوی مرزها سرچشمه می گیرند، وابسته هست

بحران روبه رو بورده اس  و روز به روز بر آن افاوده می شود  بر این مبنیا، هیر گونیه کیاه  آب موجیب 

خسران در کشاورزی، جیره بندی آب در شهرها و کاه  توتید انرژی برق، ایجاد محدودی  و مشیکد  در 

ا می گردد  از این رو می توان اشاره نمود که که حتی برخی از کشورهای منقهیه زمینه صنع  در این کشوره

نیا فاقد رودخانه دائمی و حتی فصلی هستند، مانند اکثر کشورهای جوزه خلیج فارس  در نهای   جدو  زیر 

 ید  به رودهای مه  منقهه که بین کشورها در روابط سیاسی شان به بحران تبدی  شده اس ، اشاره می نما

 

 

 نو، بهره برداری کشورهای ذینفع نام رود ردیف

 آشامیدنی –صنعتی  –کشاورزی  سرزمین های اشغاتی –ایران  اردن 1

 آشامیدنی –صنعتی  –کشاورزی  ارمنستان –آذربایجان  –ایران  ارس 2

 حم  و نه  –کشاورزی  عراق –ایران  اروندرود 3

 آشامیدنی -صنعتی –کشاورزی  عراق –ترکیه  دجله 0

 آشامیدنی -صنعتی –کشاورزی  عراق -سوریه  –ترکیه  فرا  6

 آشامیدنی -کشاورزی  افغانستان -ایران  هیرمند 5

 

هیا اند که کشورهای باالدس  به ایجاد سدهای بارگی بر روی ایناما این رودها از زمانی به بحران تبدی  شده

اند  به هر حا  می توان عیواملی کیه بیر بحیران آب در ایین آوردهاند و زمینه بحران آب را به وجود پرداخته

 منقهه مویر بوده اس  را در قاتب شک  زی  نمای  داد 

 

 

 

 : مهم ترین رودخانه های مشترک میان کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا1جدول 
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به طور کلی، منابع آب زیرزمینی در آسیا و به ویده در منقهه جنوب  یرب آسییا در وضیعی  بحرانیی اسی  

زیرزمینی، تخریب کیفی  آب سات  و    می باشد کیه در شیک   دتی  این امر برداش  بی  از حد از آب های

: آمار جمعیی  2باال عوام  تأییرگذار را شناسایی نموده و آن را ترسی  کرده ای   بر این مینا در جدو  شماره 

ارائیه شیده اسی   در ایین  2126کشورهای جنوب  رب آسیا و تخمینی از جمعی  این کشورها نیا در سا  

حج  آب شیرین تجدیدپذیر ساالنه کشورها مشخص اس   اتبته الزم به ذکر اسی  کیه ایین  جدو  همینین

اعداد منابع آب تجدید پذیر یک کشور را نشان می دهد؛ ذخایر تجدید پذیر واقعی ساالنه در هر سیا  متغییر 

حی اس   این اطدعا  عموماخ شام  آب های سقحی و ذخایر زیرزمینی میی باشیند، کیه جرییان هیای سیق

از این رو آب هایی که بی  کشورها جرییان دارنید، از ایین ورودی از کشورهای همسایه را نیا دربرمی گیرد  

اعداد ک  نمی شوند، بنابراین این داده ها بیانگر آب موجود از چرخیه هیای طبیعیی هییدروتوژیکی و بیدون 

 (.Fahimi,2009:128) توجه به عوام  سیاسی، سازمانی و اقتصادی می باشند

 
 
 
 
 

 

عوامل شکل 

 آب بحران  دهنده

 افزایش جمعیت

برداشت بیش از حد از 

 آب های زیرزمینی

تخریب کیفیت آب 

 سالم

تغییرات آب و 

 واییه

ساخت سد                   

 غیر اصولی و زیاد

 کمبود منابع آب

 (19:1:01: عوامل موثر بر تشدید بحران آب در جنوب غرب آسیا )اقتباس از جان پرور و همکاران، 4شکل 
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منطقه  ردیف

 )کشور(

درصد  جمعیت میلیون نفر

جمعیت در 

مناطق 

شهری )سال 

2111) 

آب ساالنه 

شیرین 

تجدیدپذیر 

 )کیلومتر مربع(

درصد آب شیرین مورد نیاز 

 در بخش های

 کشاورزی صنعتی خانگی 2122 2111 1311

 32 2 6 2/131 64 4/33 1/66  ایران 1

 61 3 24 2/1 34 2/4 3/3 2/1 امارات 2

 12 3 22 3/1 13 3/1 2/2 6/1 اردن 3

 26 4 33 1/1 33 1 1/1 2/1 بحرین 4

 12 11 16 1/211 66 2/32 3/66 3/32 ترکیه 2

 34 2 4 1/46 21 1/21 1/11 3/6 سوریه 6

 32 2 3 6/36 63 3/41 6/23 4/3 عراق 1

 31 1 3 4/2 33 3/41 1/21 1/2 عربستان 3

 14 3 23 1/1 31 1/3 6/1 1/1 قطر 3

 61 2 31 12/1 111 2/4 3/2 1/1 کویت 11

 63 4 23 6/4 33 4/2 3/4 2/2 لبنان 11

 

 دیپلماسی آب جایگزین هیدروپلیتیک  -5-4

 مشترک های رودخانه از برداری بهره از ناشی سیاسی های تن  و ها درگیری از مختلفی شواهد که هرچند

 معتهدند محههان از بسیاری وتی اس ، شده منجر نظامی درگیری به نیا موارد برخی در که دارد وجود مرزی

 شده حاضر قرن در خشون  و جنگ ایجاد باعث ندر  به آبی های تن  که دارند اصرار عهیده این بر و

 یک عنوان به تواند می آب و هستند مشارکتی آب، با مرتبط اتمللی بین روابط بیشتر که معتهدند ها آن  اس 

 آب، جنگ ها آن عهیده به  نماید عم  ها دوت  بین مشارک  برای مشترک هدف یک صور  به ای و اباار

 محیط و آبی مسائ  اهمی  به سیاسی سردمداران توجه برای زیس  محیط طرفداران توسط که اس  ا راقی

 20 تنها ،2116 تا 1600 سا  از آب به مربوط اتمللی بین وقایع ک  از نمونه برای  اس  شده ایجاد زیستی

 در داده رخ اتفاقا  خصود در گرفته صور  های بررسی و مقاتعا   اس  بوده زا تن  آن درصد

 سر بر( تضاد و مشارک ع اتفاق 1031 که دهد می نشان نیا اخیر سا  پنجاه در مشترک آبی منابع خصود

 613 تنها و بوده رهاکشو بین همکاری و مشارک  به مربوط آن مورد 1220 که اس  داده رخ جهان در آب

 مشترک منابع که باورند این بر محههان اکثر کلی طور به  اس  بوده محور تن  اتفاقا  به مربوط آن مورد

 بهبود در گر تسهی  یک عنوان به بلکه دهد، کاه  را کشور دو بین های تن  و تضاد تواند می تنها نه آبی

 )نگارندگان( کشورهای جنوب غرب آسیا برخی از : میزان جمعیت پیش بینی شده  و نیاز آبی در2جدول
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 عم  نیا سیاسی و اقتصادی مختلف های زمینه در ها دوت  های همکاری و مشارک  سقح افاای  و روابط

  نماید

 ها مل  و ها دوت  بین شدید های تن  و جنگ اصلی عل  اس  ممکن چه اگر آبی منابع کلی، طور به

 دیگر، بیان به  باشد ها دوت  بین تضاد و ها جنگ ایجاد عوام  از یکی اس  ممکن وتی نشود، گرفته درنظر

 مسئله این طرفی از  نیس  مشترک آبی مسائ  سر بر تضاد عدم معنای به آب، سر رب جنگ وجود عدم ادعای

 مشترک آبی منابع خصود به آب منابع  بود نخواهد حاضر قرن در آب جنگ وقو، بودن حتمی معنای به

 این که باشند ها آن بین تن  و درگیری ایجاد عام  یا و کشورها بین همکاری و مشارک  عام  توانند می

 عاملی به را مشترک آب منابع که آنیه  دارد بستگی منابع این از برداری بهره و مدیریتی ساختارهای به سئلهم

 برداری بهره در مناسب مدیریتی ساختار وجود عدم اس  کرده تبدی  کشورها بین تن  و بحران برای

 اند کرده بینی پی  تمدارانسیاس که اس  ققعیتی آن به نه آب، جنگ تذا  اس  بوده آن حکمرانی و مشترک

 یا وقو، که اس  احتما  دو این از ترکیبی بلکه اند، کرده انکار را آن محههان که اس  صورتی آن به نه و

 برداری بهره برای حکمرانی مناسب ساختار یک ایجاد در کشورها رویکرد به کام  طور به آن وقو، عدم

  دارد بستگی آبی منابع از مشترک

مشارک  و همکاری بین بیشتر نماد جنگ باشد،  مظهر رقاب  وآب بی  از آن که ید گف ،در مجمو، با

جایگاینی دیپلماسی آب که زمینه ساز همکاری و با نگرش واقع گرایانه، بر این مبنا،   اس ها ها ومل دوت 

ی مثب  در تحو  تعام  اس  به جای هیدروپلیتیک که بیشتر نشان دهنده رقاب  بین بازیگران اس  شاید گام

 باشد  به خصود در منقهه جنوب  رب آسیا های مرزیها و کارها در عرصه آبهای رودخانهو تغییر دیدگاه

 

 جنوب غرب آسیا آب در هیدروپلیتیکنقش دیپلماسی  -5-5

پیشینه کشمک  برای دسترسی به آب شیرین در سراسر تاریخ این منقهه روشن و  یرقابی  انکیار اسی   در 

( زمانی در گرف  کیه سیوریه سیعی در ققیع و 1661یر نیا جنگ میان اسرائی  ئسئریه عدر دهه سا  های اخ

اسیرائی  بیرای جلیوگیری از  1651توقف ساخ  خط توته آب مصرفی داخی  اسیرائی  را داشی   در دهیه 

انحراف جریان آب رودخانه اردن عچشمه های حسیبانی و رودخانیه برمیوک( از زور حمید  هیوایی علییه 

های منقهه ای انجامید کیه سیرانجام منجیر بیه  یسا  آبی سوریه استفاده کرد  این اقداما  نظامی به تن تأس

عراق نیروهای عمده ای را در امتداد مرز مستهر ساخ  و سیدائوره  1603شد  در سا  های  1653جنگ سا  

آب فرا  به آن کشور را کیاه  سوریه را تهدید به مبارزه کرد و چنین استدال  کرد که این سد مهدار جریان 

ان و پاکستان، برای مثا  بقیور داده اس   مشکد  مصر، عراق و سوریه، ایران و افغانستان، ایران و عراق، ایر

مستهی  بر روابط آن ها با کشورهای همسایه که بر منابع نی ، رودخانه های دجله و فرا  کنتر  دارنید، تیأییر 

، جنیوب  یرب آسییا بیه سیم  بحیران آب در 1660نه بانک جهانی سیا  می گذارد  بر اساس گاارش ساال
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حرک  اس   از این رو به عل  رشد سریع جمعی  و شهرسازی، تهاضا برای آب به نهقیه ای رسییده اسی  

 2116نون میاان کاه ، بی  از ذخیره سازی اس  و این گاارش پی  بینی میی کننید کیه تیا سیا  که ه  اک

ر کشورها از مجمو، ذخایر باتهوه آب هیای شییرین افاونتیر خواهید شید عجیاجرمی، میاان کمبودها در بیشت

بیشیتر نخواهید داشی ،  نتیجهاین رو می توان نتیجه گیری نمود که بحران آب در این منقهه دو    از(5:1362

آن به جنگ خت  خواهد شد، و جنگ زمانی شک  خواهید گرفی  کیه دیگیه سیاسی  هیای نیرم  نتیجهیک 

نیازها نبوده و نتوانند یکدیگر را قانع سازند و به طور مساوی و مشیترک از منیابع آبیی بهیره منید پاسخگوی 

گردند، که اگر این به طور مساتم  آمیا ح  و فص  نشود بین کشورهای منقهه، بی  آن وجود دارد که جنگ 

و ایین صیلح زمیانی  دیگر آن صلح اسی  نتیجه دیگر آنباشد  اما آینده به خصود در این منقهه جنگ آب 

شک  خواخد گرف  که کشورهای منقهه دیپلماسی صلح را در دزمینه آب پی  بگیرند و از در دیپلماسی آب 

وارد مذاکرا  شوند و چون دیپلماسی با استفاه از مذاکرا  صور  می پیذیرد، سیاسیتمداران میی تواننید از 

یند و مانع از شک  گییری بحیران شیوند  بیر ایین هااران جنگی که در آینده اتفاق خواهد افتاد جلوگیری نما

اساس می بینی  که نه  هیدرودیپلماسی یا همان دیپلماسی آب به حدی چررنگ می باشد کیه عیدوه بیر آن 

توان بحران آبی را هی  حی  نمیود و دریییه ای از توان صلح را در این منقهه جایگاین ناا، نمود، میکه می

های این منقهه هدیه داد و اینکه آب نعم  خدادادی اس  و هیر نی به مل خوشبختی و سعاد  را در زندگا

انسانی حق آن را دارد تا به آن دسترسی داشته باشد و برای موجودی  و زنده ماندن خود از آن استفاده نماید 

ده و امنیی  شود مگر این که سیاستمداران با دیپلماسی خود بتوانند به آن بحران خاتمه داو این امر محهق نمی

 آبی را در منقهه حکمفرما نمایند 
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 تجزیه تحلیل و نتیجه گیری -6

گیری نمود که جنگ آینده، جنگ آب توان این گونه نتیجههای تحهیق میبر پایه مقاتب گفته شده در یافته

با  ، از این رواس  و چون اکثر کشورهای جنوب  ربی آسیا در منقهه ی خشک و نیمه خشک قرار دارند

بر این مبنا در این منقهه آب به موضوعی هیدروپلیتیکی تبدی  شده اس  که   بحران آب روبه رو هستند

از جمله عواملی بر این اساس شورهای منقهه به این منبع گرانبها بستگی دارد  حا  و آینده این کسرونش  

شود، وجود رودخانه های مرزی اس  که از بین یکه در این منقهه منجر به ناا، و تن  های هیدروپلیتیکی م

گیری اختدف و تن  را میان کشورها جه  کسب، بهره برداری و دو یا چند کشور می گذرند و زمینه شک 

توان اختدفا  رودهای مرزی را در اوتوی  بحران   از این رو میاندحفط آن با مشک  مواجه کرده

و این که کشورهای منقهه جنوب  رب آسیا به هر برنامه و سیاستی که هیدروپلیتیکی این منقهه قرار داد 

های مختلف بازیگری وارد شوند و بحران هیدروپلیتیکی خود را برطرف شده سعی بر آن دارند تا در مهیاس

ها در این بین دوت  شدید هایتن  و جنگ اصلی عل  اس  ممکن چه اگر آبی منابع کلی، طور بهنمایند  

جنوب  رب ی هادوت  بین تضاد و هاجنگ ایجاد عوام  از یکی اس  ممکن وتی نشود، گرفته رنظرد منقهه

مشارک  و بیشتر نماد جنگ باشد،  مظهر رقاب  وآب بی  از آن که  در مجمو، باید گف ،  باشد آسیا

سی آب که جایگاینی دیپلمابا نگرش واقع گرایانه، بر این مبنا،   اس ها ها ومل همکاری بین دوت 

ساز همکاری و تعام  اس  به جای هیدروپلیتیک که بیشتر نشان دهنده رقاب  بین بازیگران اس  شاید زمینه

به خصود در منقهه  های مرزیهای رودخانهها و کارها در عرصه آبگامی مثب  در تحو  و تغییر دیدگاه

 باشد  جنوب  رب آسیا
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