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  )المللي انجمن جغرافياي ايرانفصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1396بهار ، 52، شماره سال پانزدهمدوره جديد، 

  

  محيطي و امنيت ملي ايران در بستر تحوالت هيدروپليتيك مرزيمحيطي و امنيت ملي ايران در بستر تحوالت هيدروپليتيك مرزي  امنيت زيستامنيت زيست

  هريرودهريرود: : مطالعه مورديمطالعه موردي    

  
 3و مرضيه عابدي2، احسان ياري1حسن كامران

  20/1/1396 :، تاريخ تاييد15/11/1395:تاريخ وصول

  چكيده

آب سر منشاء . است آن از ناشي امنيتي هايچالش و آب بحران كنوني، برهه در مطرح محيطي زيست موضوعات ترينمهم از

 طور به آب منابع سر بر كشمكش كه شرايطي در. و حيات و ممات انسان به بود و نبود آن وابسته است تالش و تمدن است ،توليد

   پيدا ايفزاينده اهميت مرزي، هايرودخانه مباحث به روزافزون توجه هاست، دولت بين روابط در تشنج موجب فزاينده

 اين از مشترك مرزي رودهاي داشتن واسطه به نيز ايران. هستيم كشورها  ميان هيدروپليتيك مشاجرات فزوني شاهد ما و كندمي

 افغانستان از كه است تركمنستان و افغانستان ايران، مشترك رودهاي ازجمله هريرود رودخانه ميان اين در. نيست مستثني قاعده

   .است كشور شرق منطقه شمال آب كننده تأمين منبع ترينمهم رود اين. گيردمي سرچشمه

هاي متعددي همچون شرايط جغرافيايي، اقليم و تاثير مولفهاي ملي، تحتعنوان سرمايهاز آنجا كه دسترسي پايدار به منابع آبي به

هاي فني مديريت و انتقال منابع آب، مسائل سياسي هاي توسعه و طرحو توپوگرافي، طرح شناختيآب و هوا، شرايط زمين

، لذا مستلزم داشتن نگاهي است... هاي ملي و كالن دولتها و اجتماعي و فرهنگ استفاده از آب، نوع معيشت و اقتصاد، سياست

و با تاكيد بر مسائل جغرافيايي و سياسي و با استفاده از  تحليلي توصيفي روش با مقاله اين. اي استجامع، سيستمي و ميان رشته

 موضوع يك مثابه به امنيت مفهوم تبيين و تعريف در را علمي كار ترينجامع و ترين چارچوب نظري مكتب كپنهاگ كه مهم

 سلما سد از برداريبهره و مرزي هيدروپليتيك تحوالت آيا كه است سوال اين به پاسخ پي است، در داده ارائه فراگير و اي رشته بين

 چالش، ايجاد صورت در و باشد؟ ايران اسالمي جمهوري ملي امنيت و محيطي زيست امنيت براي چالشي تواندمي افغانستان، در

  چيست؟ آن مطلوب مديريت راهكارهاي و رويكردها

 آب بودن فصلي فاكتور گرفتن نظر در با سلما سد باالدستي موقعيت به توجه با كه است آن از حاكي تحقيق از حاصل هاييافته

منطقه  بزرگ شهرهاي وابستگي انداز چشم به توجه با ملي، امنيت منظر از و باشد محيطي زيست امنيت موضوع تواندمي هريرود،

 مطلوب مديريت جهت در. باشد زاچالش تواندمي كشور، آبي امنيت ريسك بودن باال و رود اين آب منابع به كشور شرقيشمال

 غيرامنيتي خاص طوربه و باشدمي ضروري سياسي و اقتصادي حقوقي، رويكردهاي قالب در سيستمي، نگاه داشتن مذكور، چالش

  .است ضروري اعمالي هايسياست در آن دانستن امنيتي و اعالمي هايسياست در آن ساختن

  

 .محيطي، منطقه شمال شرق زيستبحران آب، ايران، افغانستان، هريرود، امنيت : ناگكليدواژ

                                                 
  دانشگاه تهرانجغرافياي سياسي دانشيار .  1

  Email: e.yari22@gmail.com شيراز، دانشگاه استاديار.  2

  شيراز دانشگاه ايمنطقه مطالعات ارشد كارشناسي آموختهدانش.  3
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 مقدمه 

شكن نوين، نقطه عطف محيطي در كنار ساير ابعاد امنيتي در رويكردهاي شالوده شدن بعد امنيت زيست مطرح
ترين موضوعات از مهم. هاست رويكردهاي امنيتي و شكست حصر موضوعات در چارچوب نظامي با مرجعيت دولت

تهديدي عليه ثبات تواند هاي امنيتي ناشي از آن است كه ميران آب و چالشمحيطي مطرح در برهه كنوني بح زيست
 ،ايدر سطح منطقهرو آب صرفاً كاالي اقتصادي نبوده  ازاين. بسياري از كشورها باشد ايسياسي داخلي و منطقه

   .گيردبرداري قرار ميعنوان ابزار سياست خارجي مورد بهره طور روشن به مديريت منابع آب به

 به روزافزون توجه، هاست زاينده موجب تشنج در روابط بين دولتفطور  آب به عسر مناب كشمكش بردر شرايطي كه 

برداري از اين منابع آبي  در بهره كشورهاميان  تعامل  نوعو  كنديم پيدا ايفزاينده اهميت مرزي، هايرودخانه مباحث
شاهد فزوني و ما  گيرد كامل تا ناسازگاري و جنگ را در برمي  و همكاري  سازگاري  از  اي طيف گسترده مشترك،

لذا نحوه استفاده و مديريت منابع آبي مشترك به يكي از موضوعات . هستيم كشورها  مشاجرات هيدروپليتيك ميان
واسطه داشتن  ايران نيز به .است شده رودهاي مشترك تبديل دستباالدست و پايينمورد مناقشه در روابط كشورهاي 

  .نيست ياين قاعده مستثن رودهاي مشترك از

رودخانه هريرود ازجمله رودهاي مشترك ايران، افغانستان و تركمنستان است كه از افغانستان سرچشمه  در اين ميان
برداري بهتر بهرهرو جهت مديريت و  شرق كشور است و ازاينكننده آب شمال ترين منبع تأميناين رود مهم. گيردمي

شود كه اما مسئله از اينجا آغاز مي. شده است  ميان ايران و تركمنستان بر روي آن احداث» دوستي«آب، سد مشترك 
برداري از سد سلما در باالدست سد دوستي نموده كه عمالً آب هريرود را در افغانستان نيز اقدام به احداث و بهره

  . اجه ساخته استدست با چالش جدي مو مناطق پايين

تواند چالشي برداري از سد سلما در افغانستان، ميبهرهحال سؤال اين است كه آيا تحوالت هيدروپليتيك مرزي و 
و در صورت ايجاد چالش، رويكردها و  ؟امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران باشدمحيطي و  براي امنيت زيست

  راهكارهاي مديربت مطلوب آن چيست؟

با توجه به موقعيت باالدستي سد سلما با در نظر گرفتن فاكتور فصلي بودن آب هريرود، بديهي است كه بر  :فرضيه
اين موضوع با توجه به وضعيت بحراني آب در ايران . ميزان و حجم آبگيري سد دوستي تأثير مستقيمي خواهد داشت

ر امنيت ملي، نخستين مسئله و دغدغه اصلي، از منظ. محيطي باشد تواند موضوع امنيت زيستو اهميت هريرود، مي
اضطراري  و بحران شرايط در است كه افغانستان آب منابع به كشور شرقيشمال بزرگ شهرهاي وابستگي انداز چشم

جهت مديريت مطلوب چالش مذكور داشتن نگاه . گيرد قرار افغانستان دست در فشار گلوگاه صورت به تواندمي
طور خاص غيرامنيتي ساختن آن در باشد و بهرويكردهاي حقوقي، اقتصادي و سياسي ضروري ميسيستمي، در قالب 

 .هاي اعمالي استهاي اعالمي و امنيتي دانستن آن در سياستسياست

  

 بحث نظري

تنها در وتحليل مباحث امنيتي  تجزيه هابراي مدت؛ رود يمشمار به هر كشور  ثروتامنيت ملي ارزشمندترين و باالترين 
شك رويكردهاي سنتي نسبت بي اما .بحث و بررسي بود خصوص رويكرد رئاليسم قابل چارچوب رويكردهاي سنتي به
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هنري كيسينجر با درك اين مسئله در سال  .جامع امنيت پيرامون مباحث جديد نيستند به امنيت قادر به توضيح و تبيين
موضوعات جديد و . در مورد دستور كار سنتي ديگر كافي نيسترفتن در جهت اقدام كردن پيش«: اظهار داشت 1975

زيست، جمعيت و استفاده از فضا و دريا اكنون  مسائل مربوط به انرژي، منابع، محيط. اندپديدار شده يا سابقه يب
ديپلماتيك طور سنتي به دستور كار  اند كه بهطراز مسائل مربوط به امنيت نظامي، ايدئولوژي و رقابت سرزميني شده هم

 .)211 :1388لينكليتر، (» دادند يشكل م

ترين كار علمي را در تعريف و تبيين مفهوم امنيت و جامع نيتر ، مهمگمكتب كپنها ،در اين ميان مطالعات امنيتي
انتقاد  گذار مكتب مطالعات امنيتي كپنهاك با باري بوزان بنيان. ارائه داده استاي و فراگير  رشته مثابه يك موضوع بين به

نامد، ابعاد امنيت را در پنج بعد نظامي، اقتصادي، سياسي، انگارانه از مفهوم امنيتي ميرا برداشت ساده ازآنچه آن
منابع تهديد به تحركات نظامي، تزلزل سياسي، دغدغه اجتماعي، رو،  ازاين. دهدمحيطي گسترش مي فرهنگي و زيست

 .شود ي اطالق ميمحيط زيست هاي مؤلفهثباتي اقتصادي و  بي

 متقابل وابستگي واقعيت پذيرش با زيرا باشد،مي موضوعات كردن امنيتي مسئله نفي درصدد مكتب ايناز سوي ديگر، 

 بزرگ ازحد بيش موضوعات اين شود كهمي محقق زماني موردمطالعه موضوعات از فهم قابل تعاريف جستجوي امنيتي،

 ذهني هايزنياسير گمانه تا هستند واقعيات با مطابق اياندازه چه تا كه شود سنجيده هاپديده برآورد در و نشوند

 تلقي امنيتي است، خطرناك واقعي تهديد يك به توجهيبي كه اندازه همان به باشند كه همچنين، متوجه. نشوند خيالي

 سمتبه رفتن از جلوگيري لذا .باشد خطرناك تواندمي نيز نيست، امنيتي تهديد واقع در كه ايپديده كردن

  )212: 1387 بوزان،( .شودمي تلقي كپنهاگ مكتب اساسي اهداف از يكي امنيتي مطالعات در وتفريط افراط

  

  ساختن و مكتب كپنهاگامنيتي •

عنوان كنش كالمي  باشد و تعريف امنيت به ساختن يكي از مباحث بسيار مهم در مكتب كپنهاگ ميمفهوم امنيتي
قرار دادن برخي موضوعات در چارچوب  شود كه منجر به ساختن به فرآيندي گفته ميامنيتي. استگرانيگاه اين بحث 

  ).148- 149: 1392عبداهللا خاني، (كه قبالً در اين حوزه، قرار نداشته است  گردد، درحالي امنيت مي

دسته  ؛كندمي تقسيم زير دسته سه به را جامعه جاري سياسي امور او كه دريافت توان يم بوزان متعدد آثار به رجوع با
 موضوع ديگري راه هيچ از و ندارد آن به كاري معموالً دولت كه شودمي اطالق مسائلي به ؛غيرسياسي مورا: نخست

 از بخشي معموالً كه شودمي اطالق مسائلي به ؛سياسي مورادوم،  .گيردنمي قرار همگاني گيريتصميم و بحث

 نيازمند ،رنادرت شكلي به يا و دولت سوي از منابع تخصيص و گيريتصميم مستلزم و است همگاني گذاري سياست

 يك موجوديت و بقا با كه شودمي گفته مسائلي به ؛امنيتي امور :سوم .است جمعي تدبير و نظارت از ديگري گونه

 و اضطراري تمهيدات مستلزم موارد قبيل اين. شودمي داده جلوه گونه اين يا كندمي پيدا سركار كشور مانند مجموعه
  ).126: 1390نصيري،( باشدمي متداول هايرويه وراي تدابيري اتخاذ

 مانند( عادي موضوع هر يعني است، گونه اين هم غيرامنيتي امر .نيست امنيتي دائمي صورت به و همواره امنيتي، امر

عادي  و عادي امر شدن امنيتي بنابراين،. شود تبديل امنيتي ايمقوله به بالفاصله است ممكن )زيست محيط و فرهنگ
 مربوط همگاني امور و مصالح به حتماً امنيتي امرهمچنين،  .دارد نياز تصميم به چيز هر از بيش امنيتي، موضوع شدن
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 را موجوديت يا بقا عليه تهديد بتواند كه است موفق هنگامي ساختن امنيتي سياست. شودمي داده جلوه گونه اين يا است
 اگر سازد؛ قانع خطرناك تهديد وجودبه نسبت را جامعه نتواند حكومت كه است ناكام هنگامي و بباوراند همگان به

 آنگاه كنند، ترديد ساختنامنيتي جهت و ماهيتبه  نسبت دارند، را حياتي هايشاهرگ حكم كه مرجع هايگروه

 شودمي بدل سازيامنيتي موضوع به سازي،امنيتي سياست پشتيباني جاي به جامعه و دهدمي رخ راهبردي گسست

(Mitzen, 2008: 23). 

 با كه سياسي حتي و عادي امورت؛ اس ويژه منابع و توجه تخصيص متضمن كه ساختن برخالف امنيتي از سوي ديگر،

 به. است مطلق اولويت متضمن امنيتي امور شوند،مي مديريت روالمند كامالً صورت به و مصوب هاي گذاري سياست

 اجازه ما به ديگر طرف كه است هراس اين آن محرك و است قواعد دلبخواه مستلزم نقض امنيتي اقدام بوزان، تعبير

  ).128- 127، 1390:نصيري( دهيم ادامه خود موجوديت به كنشگر عنوان داد به نخواهد

ساز و  عبارت است از گفتمان امنيتيتواند موضوعي را امنيتي سازد  در چارچوب مفهوم امنيتي ساختن دو شرطي كه مي
. شود ساز و كنشگران كارآمد مي ساز كه خود شامل كنشگران امنيت هاي موجود؛ گفتمان امنيتي شكستن قوانين و رويه

ساز، فرد يا گروهي هستند كه موضوعات را با اظهار اين مسئله كه چيزي از لحاظ وجودي در معرض  كنشگران امنيت
از سوي . باشند سازند، كنشگران كارآمد صرفاً داراي تأثير بر تصميمات در حوزه امنيت مي ميتهديد است، امنيتي 
يابد و  جا معنا مي باشد و كنش كالمي نيز همين ساز تنها مرجع امنيتي ساختن يك موضوع مي ديگر، كنشگر امنيت

موضوع امنيتي ). 150: 1392خاني،بداهللاع( پرداز در مسائل امنيتي استكنشگر كارآمد مانند يك مؤسسه مطالعاتي ايده
اي را امنيتي اعالم كنند اولين مرحله از  شود و اگر بازيگري، خواه دولت يا فرد، مسئله ها ساخته مي در روندها و رويه

  .شده است و آن موضوع اگر در آستانه امنيتي شدن قرار گيرد آن انجام

ي از گسترش مفهوم امنيت آن است كه مسائل را از دستور كار امنيتي دارد كه بهترين راه براي جلوگيربوزان بيان مي
مكتب كپنهاگ، تالش كرده تا از غلظت امنيتي مسائل كاسته و آن را به حوزه مديريت سياسي در واقع، . خارج سازيم

پذيري و  نهايت اينكه، خطر موردنظر انديشمندان مكتب كپنهاگ، در درجه اول نه تهديد خارجي كه آسيب. بكشاند
  . شكنندگي داخلي است

 
  محيطي  امنيت زيست

محيطي  قرار دهد و طرح مفهوم امنيت زيست موردمطالعهمكتب كپنهاگ تالش كرده است امنيت را از زواياي مختلف 
نگراني از  كنند كه امنيت انساني معنايي فراتر از دل مكاتب موسع استدالل مي  .نيز در همين راستا صورت گرفته است

بلكه حتي  ،گردد به تهديد و مسائل نظامي برنمي صرفاًامنيت  ،گرابر اساس ديدگاه مكاتب موسع .تهديد خشونت دارد
   .گيرد محيطي را نيز در برمي اي انساني و مسائل زيستنيازه

ي ناشي از كمبود منابع ها كشمكشمحيطي درواقع حوزة نويني از مطالعات امنيتي است كه تضاد و  امنيت زيست
، زمينه تقويت ادبيات آن را فراهم ها انسانطبيعي، فروسايي و آلودگي محيطي، پيامدهاي امنيتي آن بر پايداري زيست 

قرار  هدف را جغرافيايي و زيستي اكوسيستم سالمت ،محيطي زيست تهديد ).8: 1392مهكويي و همكاران، ( رده استك
  . در محدوديت استفاده از منابع دانست توان يمنشانة تهديد امنيتي را  همچنين ).335: 1385نيا،حافظ(دهد مي
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، اين توان را دارند كه به هماوردي و )انساني و طبيعي(محيطي در شكل مخاطرات محيطي  تهديدات زيست اصوالً
را فراهم كنند و آينده زيست و حيات را در  كره ستيزدرگيري بر سر دسترسي منابع كمياب بيانجامند يا زمينه تهديد 

همانند تهديدات نظامي و اقتصادي به پايگاه مادي  محيطي امنيت ملي تهديد زيست. مفهوم فراگير خود به چالش كشند
  ).45: 1387بوزان، (زند و شايد تا جايي پيش بروند كه دولت و نهادهاي آن را تهديد كنند دولت لطمه مي

موضوع  دهند،مي نشان را اكولوژيكي هايآسيب جهاني مقياس در كه جهان محيطي زيست موضوعات ازدر اين ميان، 
انساني و (در شكل مخاطرات محيطي  بحران آباصوالً ) 193: 1392 و همكاران، مهكويي( .است شيرين آب كمبود
از ديگر نياز اوليه دسترسي به آب براي معيشت انسان را ايجاد كرده و  صورت مستقيم چالش سو، به، از يك)طبيعي

له امنيت ملي تهديدهاي نوين ازجمله در مقورو،  ازاين. را با دشواري مواجه ساخته است اكوسيستم سو، چرخه
 ،گردوغبار هايي متعدد و متسلسل، نظيرموازات آن چالش به زيست و تغييرات نامطلوب اكوسيستمي يا تخريب محيط

  .توانند مطرح گردند مي نشست زمين، خشكسالي

 آثار عمل در اما كنند،مي هجلو طبيعي صرفاً تهديداتي و داشته غيرامنيتي ظاهري محيطي هرچندزيست مسائلدر واقع، 

 عامل مدتآب در كوتاه بحران اگرچهالبته . مدت در ساير ابعاد امنيتي دارندمدت و بلندچشمگير كوتاه  بسيار تبعات و

 و احساسات تشديد موجب كه آوردمي پديد را فشارهايي در بلندمدت اما نيست، هايها و درگيرنزاع گيريشكل
 .شودمي هاشورش و هاآشوب ها،اضطراب، برخوردها برانگيختن

محيطي رو به افول است، مهاجرت كساني است كه  هاي واكنش نشان دادن به شرايطي كه امنيت زيستيكي از روش
تأثير اين فشارها، افراد ممكن است به تحت). Barnett, 2005; 645(متأثر از تغييرات اقليم نابود شده است  شتشانيمع

اين مسئله مخصوصاً براي . شود يمهاي اعتراضي فراهم زمينة تشديد جنبش حال نيدرعياورند و مهاجرت روي ب
مناطق مرزنشين از اهميت زيادي برخوردار است؛ چراكه خالي شدن مرزها از جمعيت، موجب بروز تهديدات امنيتي 

. كنند يم مهاجرت دارد وجود آنجا در طبيعي منابع هنوز كه اماكني به محيطي زيست جويان پناه از سوي ديگر. شودمي

 ناامني باعث و بود نخواهد پايدار بلندمدت در كه فشاري ،كنند يم وارد مناطق اين به را جديدي فشار جويان اين پناه

   .كند هدايت خشونت و قانونيبي به را مردم تواند يم امر اين. شودمي بيشتر

 حفظ بر )مدت منافع كوتاه(ها انسان آبي امنيت تأمين غالباً آبي، كمبحران  شرايط تأمل اين است كه در نكته قابل

زيست بدون توجه به عواقب  دارد كه به معناي واقعي قرباني كردن محيط اولويت )منافع بلندمدت(زيست  محيط
 چرخه يك تاالب و زيرزميني آب رودخانه، بين كه داد قرار موردتوجه را نكته اما بايد اين. بلندمدت آن است

 رو  ازاين رفت، خواهد بين از شيرين آب منابع چراكه شود قطع نبايد گاههيچ چرخه دارد؛ اين وجود هيدرولوژيك

زيست كه با تعصب و هيجان شديدي به  طرفداران محيط«رو برخالف برخي  ازاين. باشد منابع اين حفظ اولويت بايد،
ظ محيط اكوسيستم فيزيكي، بدون توجه به عواقب آن براي امنيت گرايانه همكاري جهاني براي حف دنبال ديدگاه آرمان

» زيست نظر منافع ملي، بدون توجه به عواقب آن براي محيطملي، هستند و در مقابل مطرح كنندگان تنگ

هاي زيستي و معيشت انساني در عين حفظ توأمان اكوسيستم بحران آب،؛ در اينجا منظور از طرح )95: 1387ماندل،(
داند بلكه حاكي از وجود بازخوران تنها اين موضوع را جمع اضداد نمي هاي علمي نهنگريواقع. منافع ملي استحفظ 

  .است در كنار منافع و مخاطرات عجين شده توجه قابلمشترك 
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جهت  بايد نخست 

بودن يا نبودن موضوع، به بررسي اختصاري هيدروپليتيك ايران و جايگاه سد دوستي در اين بستر و سپس 

ها و شواهد بر اساس شاخص

 يك آب كه مواردي

 وضعيت شكنندگي

اي عنوان كشوري خاورميانه

 مؤسسه شاخص و 

mm1700 شاخص كمبود، 

  .فشار بسيار شديد

 40تا  20 ،بحران شديد 40برداشت بيشتر از 

المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                   

  وتحليل آن 

 گام در رو ازاين ،گيردل مياي است كه در بستر يك فرايند شكامنيت پديده

بودن يا نبودن موضوع، به بررسي اختصاري هيدروپليتيك ايران و جايگاه سد دوستي در اين بستر و سپس 

 .  

بر اساس شاخص و اي داردمنطقه، موضوعي است كه اساساً جنبه و ماهيت 

مواردي باشند؛ همچنين شمارپذيرترين كشورها در اين زمينه ميموجود، كشورهاي خاورميانه از آسيب

شكنندگي منازعات آبي منطقه، آمار. است افزايش حال در ظاهراً شده، منازعه

عنوان كشوري خاورميانه ايران نيز به در اين ميان .دهدمي نشان را آن شدن امنيتي احتمال

   .از اين موضوع مستثني نبوده و در بين كشورهاي با خطر باال قرار دارد

 2ملل سازمان شاخص ،1مارك فالكن شاخص مانند زيادي معتبر هاي

                                         
mmسرانه آب . بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجديد پذير ساليانه هر كشور تعريف كرده است

mm1000  تاmm1700  كمتر از  ،بيآتنشmm1000 كمتر از  ،كمبودmm500 فشار بسيار شديد

برداشت بيشتر از . گيري بحران آب معرفي كرده استبرداشت از منابع آب تجديد پذير هر كشور را به عنوان شاخص اندازه

  .ن بحران آب يا بحران كم آبدوكمتر از ده درصد،ب، درصد بحران در حد معتدل

310                                 

  

وتحليل آن  هاي پژوهش و تجزيهيافته

امنيت پديده گفته شد كه طورهمان

بودن يا نبودن موضوع، به بررسي اختصاري هيدروپليتيك ايران و جايگاه سد دوستي در اين بستر و سپس تبيين امنيتي

. هيدروپليتيك افغانستان پرداخت

 
 هيدروپليتيك ايران  •

، موضوعي است كه اساساً جنبه و ماهيت يا بحران آب كمبودالبته 

موجود، كشورهاي خاورميانه از آسيب

منازعه يا اختالف براي بروز مهم دليل

احتمال و آب منابع لحاظ به منطقه

از اين موضوع مستثني نبوده و در بين كشورهاي با خطر باال قرار دارد

هايشاخص آب بحران تعيين براي

                                                
بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجديد پذير ساليانه هر كشور تعريف كرده است: شاخص فالكن مارك. 1

mmبين ، بآبحران عدم  mm1700 بيش از

برداشت از منابع آب تجديد پذير هر كشور را به عنوان شاخص اندازهميزان درصد : شاخص سازمان ملل. 2

درصد بحران در حد معتدل 20تا  10 ط،درصد بحران در وضعيت متوس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  311                                       محيطي و امنيت ملي ايران در بستر تحوالت هيدروپليتيك مرزي امنيت زيست

 

 مترمكعب 1700ايران با سرانه  آب منابع وضعيت نخست شاخص اساس بر و دارد وجود 1آب مديريت الملليبين

 وضعيت در ايران آب منابع ديگر، شاخص دو اساس بر و آبي بحران در گرفتن قرار آستانه در در سال )1نقشه شماره (

بخش اقليمي و  در دوتوان ميرا داليل بحران آب در ايران البته ) 76: 1394 نصرآبادي،( .دارد قرار شديد آبي بحران
 . وجو كردجست )ملي ـ فراملي( انساني

 
  2013نقشه سرانه آب تجديدپذير دنيا در سال : 1نقشه

 www.unwater.orgموسسه آب سازمان ملل  2015گزارش : منبع

  

 و سوء مديريت« و پرداخته ايران در آب بحران مختلف ابعاد گران به، اغلب تحليل)ملي(در بعد داليل بحران انساني 
 هجوم از جلوگيري و جمعيت كاهش مانند راهكارهايي بر و دانسته آب بحران اصلي عوامل از را جمعيت افزايش

  (Madani, 2014:7).  »ندنكمي تأكيد ... و كشت الگوي رعايت آب، مناسب گذاريقيمت شهرها، به جمعيت

شده است كه  عرض جغرافيايي در كمربندي از كره زمين واقع نظر ازدر بخش اقليمي مسئله مهم اين است كه ايران  
زمين  ي عامل اين خشكي نيز از گردش عمومي هوا در كره. خشك جهان در آن قرار دارند اغلب مناطق خشك و نيمه

سايت بانك تخصصي مهندسي آب، ( 2درولوژيكي استلذا كمبود بارندگي در آن يك واقعيت ذاتي هي. گيردنشأت مي
http://www.parsiab.com(.  

در سال تخمين  مترمكعبميليارد  117ها حدود از بارندگي حاصلكشور  ديتجد قابلمقدار آب از سوي ديگر، مجموع 
شود كه با وارد كشور مي 3هاي مرزيمترمكعب آب نيز توسط رودخانهميليارد  13عالوه بر اين ساالنه . شودزده مي

البته . رسدميليارد مترمكعب مي 130هاي تجديدپذير كشور ساالنه به  هاي سطحي حجم كل آبپيوستن آن به جريان
                                                 

كنوني  عامل اول درصد برداشت. دهد يرا هم زمان مورد استفاده قرار م )IIWMI2(و ) IIWMII(براي بررسي وضعيت منابع آب ، دو عامل : المللي مديريت آبشاخص موسسه بين. 1

  .باشد يو عامل دوم درصد ميزان برداشت آب در آينده نسبت به برداشت آب در حال حاضر م باشد ينسبت به كل منابع آب ساالنه م

درجه به مقدار زيادي  40تا  30هاي جغرافيايي در عرض. دهد يكنند به تدريج در اثر بارندگي رطوبت خود را از دست مزيرا هواي گرم و مرطوبي كه از استوا به سمت قطب حركت مي. 2

ران نيز در همين كمربند اقليمي واقع شده است لذا كمبود بارندگي در آن يك اي؛ شود يلذا امكان بارندگي تا حد زيادي از آن سلب م كند يخشك و سرد و سنگين شده و به پايين سقوط م

  .واقعيت ذاتي هيدرولوژيكي است

، هيرمند و هريرود )با عراق) (شط العرب(، اروندرود )تركمنستان با(، اترك )با تركيه، ارمنستان و جمهوري آذربايجان(ايران با همسايگانش چندين رودخانه فرامرزي مشترك مانند ارس . 3

  (Najafi, 2013; 144). دارد... و ) با افغانستان(
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و لذا  شودهاي مرزي از كشور نيز خارج ميميليارد مترمكعب آب از طريق رودخانه 12به همين ميزان يعني حدود 
سايت بانك تخصصي مهندسي آب، . (باشدميليارد مترمكعب مي 117در كشور همان  ديتجد قابلعمالً حجم آب 

http://www.parsiab.com(  

. است درصد 8 تا 7 بينو  ناچيز يخارج از كشور در بعد ملي رقم منشأضريب وابستگي به منابع آب با بنابراين، 

 ضريب نمونه، براي. است حساس و مهم بسيار ايمنطقه بعد در ولي نيست، چشمگير ملي بعد در رقم اين اگرچه

 منطقه و درصد 80 به نزديك ارس رودخانه كنار در مغان منطقه درصد، 100 كمابيش هيرمند به سيستان وابستگي

  )224: 1393و همكاران،  مهكويي( .تاس درصد 90 به نزديك سرخس

 و ايران نبي سياسي روابط در مرزي هايآب آفرينينقش موجب سياسي، مرزهاي سوي آن به وابستگي اين

 ميزان كشور، يك در آب كمبود برابر در پذيريآسيب اصلي هاي شاخص از يكي چراكه. است شده همسايگانش

 ملي، امنيتمسائل  حوزه در آب دادن جايبنابراين  .باشدمي مرزها سوي آن از ورودي سطحي هايناجري به وابستگي

 از خارج از كه رودهايي يا رود به خود نياز مورد آب منابع تأمين براي كشور يك كه شودمي نزديك واقعيت به زماني

 بر حاكم ژئوهيستوريك و تاريخي سوابق«بين،  دراين.  باشد وابسته شديداً گيرند مي سرچشمه آن سرزميني فضاي

 رودهاي هيدروپليتيك گيريشكل سبب بسيار، هايكشمكش و فراوان هاي نامه موافقت همچنين و الملليبين رودهاي

  )10: 1384 باي،(» .است شده ايران الملليبين

 توانمي نمونه براي گردد، و منازعات تنش بروز موجب تواندمي نيز )كشوري درون(محلي  مقياس در آب بحرانالبته، 

كوه  رشته در آن مجاور ترپرآب نسبتاً نواحي و اصفهان ازجمله ايران نواحي مركزي در آب كمبود از ناشي هايتنش به
 با را سياسي واحدهاي داخلي و امنيت ثبات و تهديد را كشورها آب توسعه پايدار مديريت عدم. كرد اشاره زاگرس

كمبود  مقابله بادولت ايران براي بين،  دراين). 93: 1393و عراقچي، (Wolf, 2007:27كند مي روبرو بزرگي چالش
آب از طريق خط لوله از يك درياچه و يا سيستم به درياچه و يا . ها را انتخاب كرده استآب، انتقال آب بين حوزه

فارس و و خليج پروژه انتقال آب به فالت مركزي از درياي خزر .ابدي يمسيستم ديگري كه كمبود آب دارد، انتقال 
 Future Directions International, The Iranian) .هاي بلند پروازانه مطرح استدرياي عمان نيز ازجمله پروژه

Water Crisis, Global Food and Water Crises Research Programme) هاي سدسازي از در اين ميان پروژه
  .با بحران آب بوده است ترين اقدامات عملي ايران در جهت مقابلهبرجسته

  

  هيدروپليتيك افغانستان •

 محل جغرافيايي موقعيت لحاظ به شود ومحسوب مي استراتژيك ايران محيط هايترين حلقهافغانستان يكي از مهم

اي مختلف، جهت نظريات مطالعات منطقه. قرار دارد آسيا جنوب و مركزي آسياي خاورميانه، مهم منطقه سه اتصال
ويژه مسائل امنيتي، هريك اين كشور را از منظر خود، در هريك از اين مناطق مذكور جاي  مسائل افغانستان بهتبيين 

 سرد جنگ از بعد دوران در افغانستان” ايمنطقه امنيتي مجموعه نظريه تشريح و ارائه با ويور اما بوزان و. دهندمي
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 شكل به كه كشور اين داخلي امنيتي هايپويش درواقع. (Buzan and Wæver, 2003: 41)  “برندمي نام 1عايق دولت عنوان به

 خاورميانه و آسياجنوب منطقه دو امنيتي هايپويش پيوستگي از تا استشده منجر يافت تداوم داخلي هايجنگ

 (Buzan and Wæver, 2003: 110) . گيردقرارنمي ايمنطقه امنيتي هايمجموعه از يك هيچ در نيز خودش و كند جلوگيري
  .زندتر شدن مسائل امنيتي اين كشور با همسايگان دامن مياين امر خود به پيچيده

غني  نسبتاًاز منابع حال برخوردار  خشكي و در عينكشوري محصور در نظر ژئوپليتيكي  از افغانستاناز سوي ديگر، 
قع با دروا .جوشداز مناطق مركزي، شمال و شمال شرق مي افغانستانهاي فرواني از دل كوهساران  آب باشد؛ميآب 

لحاظ  افغانستان از ؛روند شمار ميدر زمره مناطق خشك و كم آب در جهان به ركزيخاورميانه و آسياي موجودي كه 
  .شودمحسوب ميغني كشوري منابع آبي 

 ميليارد 75 آب آن ساالنهميزان  برآوردها طبق ،دهدمي تشكيل كوهستان را آن خاك سوم يك تقريباً كه كشور اين

 زيرزميني آبي منابع ميليارد18 وي سطح هايآب ميليارد 57 مقدار، اين از كه شودتخمين زده مي افغانستان در مترمكعب

 فقدان دليل به آن درصد 70 و برداريبهره آن درصد 20 تنها سطحي، هايآب مترمكعب ميليارد 57 كل از .تاس

 سايت( .شودگيري وارد كشورهاي همسايه ميبهره براثر عوامل طبيعي از بين رفته و يا بدون هيچ آب، مهار تأسيسات

  ) 20/5/1393افغانستان، دهات انكشاف و زراعت وزارت

شود اما متوسط بارندگي در اين كشور حدود محسوب ميغني كشوري ازلحاظ منابع آبي از سويي، هرچند افغانستان 
منبع اصلي آب اين كشور آب شدن برف و يخ موجود در ارتفاعات و . برابر ايران است باًيتقرمترمربع و ميلي 300

كند تنها كمكي به كشاورزي افغانستان نمي اين وضعيت در مواردي نه. گسيخته استبا سرعتي لجام ها آنسرازير شدن 
  ).15: 1389كليفورد،(شود بلكه باعث نابودي دسترنج كشاورزان نيز مي

. ها و نيازهايي كه وجود دارد، پرداخته نشده استبه موضوع سدسازي با توجه به ظرفيت افغانستاندر ، از سوي ديگر

 درصد. تأمين منابع آبي براي زراعت مشكل است ود دارد آباد وجوتنها چند سد محدود در كابل، قندهار و جالل

از سوي ديگر، . در شهرها و روستاها براي تأمين آب آشاميدني خود با مشكل مواجه هستند افغانستانمردم  زيادي از
 وجودعدم . كرده استمند، عقد يره روددر مورد  توافقنامه حال تنها با ايران تابه در ميان همسايگان خود افغانستان

هاي افغانستان با كشورهاي همسايه، مشكالت زيادي را پيش روي  قراردادها و توافقات در مورداستفاده از آب
اعتراضي و حتي هاي با واكنش ،نمايدي كه افغانستان به ساختن سدها اقدام ميزمان افغانستان قرار خواهد داد، زيرا هر

  .رو خواهد شد تخريبي همسايگان روبه

  

   

                                                 
 اي منطقه امنيتي هاي مجموعه تفكيك قابل غير درحوزه عايق. است اي منطقه امنيتي مجموعه نظريه مختص دارد، تاكيد نيز بوزان كه همانطور عايق مفهوم. 1

 خاص ايمنطقه امنيتي مجموعه يك به متعلق عايق هاي دولت. بمانند جدا هم از اي منطقه امنيتي هاي پويش مجموعه چند يا دو تا كند مي كمك و دارد قرار

 ,Buzan & Wæver) كنند ايفا را عايق هم و كننده متصل نقش هم بايد حال عين در و باشند مي يكديگر به مجموعه دو كردن متصل از نبوده و ناتوان

2003: 483-485).  
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در  .دارد طول كيلومتر

» پرشتاب«واژه هرَي از زبان ايراني باستان هرَيو آمده كه به معني 

اين . دهدكيلومتر از حوالي وغارون تا دهانه ذوالفقار مرز مشترك ايران و افغانستان را تشكيل مي

هاي هرات غور باغيس فراه باميان و 

و در نزديكي شهرستان تايباد به مرزهاي افغانستان و 

 در ايران پس از پيوستن چند رودخانه فصلي به آن تا تنگه ذوالفقار كه محل تالقي مرزهاي ايران،

د هريرود در پل خاتون با كشف رو

پس از خروج از مرز در 

  .دهدمحدوده هريرود را نشان مي

 14000كيلومتر آن در افغانستان، 

دبي متوسط ساالنه رودخانه هريرود در 

اين . ميليارد مترمكعب برآورد شده است

. ي اول فصل بهار است

www.unece.org/.../water/.../Report_EuroAsiaTransbWaterCoop_1516.12.2011_final  

بر اساس ) با حمله روسيه تزاري

اما اكنون با وجود مطرح بودن 

آبه مشخص محور مديريت و يا تعيين حق

گيرد كه با توجه به نياز شديد ايران و 

المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                   

كيلومتر1120 ريزشگاه تا سرچشمه از كه است تركمنستان و ايران افغانستان،

واژه هرَي از زبان ايراني باستان هرَيو آمده كه به معني خصوص معناي واژه هريرود بايد گفت كه ريشه اين 

http://www.afghanpaper.com/info/joghrafia/rod.htm .(  

كيلومتر از حوالي وغارون تا دهانه ذوالفقار مرز مشترك ايران و افغانستان را تشكيل مي

هاي هرات غور باغيس فراه باميان و غرب كشور افغانستان را شامل استانهاي شمال

و در نزديكي شهرستان تايباد به مرزهاي افغانستان و ) 100 :1389عزتي، (جوزجان را به سمت غرب زهكشي كرده 

در ايران پس از پيوستن چند رودخانه فصلي به آن تا تنگه ذوالفقار كه محل تالقي مرزهاي ايران،

هريرود در پل خاتون با كشف رو. دهد يخط مرزي ايران و افغانستان را تشكيل م

پس از خروج از مرز در  دهد، يمرز مشترك ايران و تركمنستان را تشكيل مشود و  يتالقي و از آن به بعد تجن ناميده م

محدوده هريرود را نشان مي 1شكل شماره . شودقوم پخش و در حوالي شهر تجن محو مي

كيلومتر آن در افغانستان،  27000كيلومترمربع است كه حدود  41962مساحت حوزه آبخيز هريرود 

دبي متوسط ساالنه رودخانه هريرود در . كيلومترمربع آن در تركمنستان واقع شده است 

ميليارد مترمكعب برآورد شده است 1/2مترمكعب در ثانيه و ميزان آورد ساالنه آن 

ي اول فصل بهار استها ماهآب ساالنه آن در  هاي شديد در فصل بهار بوده و عمده جريان

  

 محدوده جغرافيايي هريرود: 1شكل

www.unece.org/.../water/.../Report_EuroAsiaTransbWaterCoop_1516.12.2011_final

با حمله روسيه تزاري همزمان(هاي دور تا اواخر قرن نوزدهم از گذشته برداري از آب هريرود

اما اكنون با وجود مطرح بودن . شدهاي مرسوم و معمول استوار و توسط مردم و مقامات محلي اجرا مي

محور مديريت و يا تعيين حقاي كه جانبهنامه سهجايگاه ويژه اين رود براي هر سه كشور، معاهده يا توافق

گيرد كه با توجه به نياز شديد ايران و مشكل كنوني ازاينجا نشات مي. براي هر يك از طرفين باشد وجود ندارد

314                                 

  هريرود •

افغانستان، مشترك رود هريرود،

خصوص معناي واژه هريرود بايد گفت كه ريشه اين 

http://www.afghanpaper.com/info/joghrafia/rod.htm( است

كيلومتر از حوالي وغارون تا دهانه ذوالفقار مرز مشترك ايران و افغانستان را تشكيل مي 157هريرود به طول  

هاي شمال يباً نيمي از آبتقررودخانه 

جوزجان را به سمت غرب زهكشي كرده 

در ايران پس از پيوستن چند رودخانه فصلي به آن تا تنگه ذوالفقار كه محل تالقي مرزهاي ايران،. رسدايران مي

خط مرزي ايران و افغانستان را تشكيل م ،افغانستان و تركمنستان است

تالقي و از آن به بعد تجن ناميده م

قوم پخش و در حوالي شهر تجن محو ميدشت قره

مساحت حوزه آبخيز هريرود 

كيلومترمربع آن در تركمنستان واقع شده است 411كيلومترمربع آن در ايران و 

مترمكعب در ثانيه و ميزان آورد ساالنه آن  38محل پل خاتون برابر 

هاي شديد در فصل بهار بوده و عمده جريانراي طغيانرودخانه دا

  )24- 5: 1384فدايي، (

www.unece.org/.../water/.../Report_EuroAsiaTransbWaterCoop_1516.12.2011_final:منبع

برداري از آب هريرودنظام بهره

هاي مرسوم و معمول استوار و توسط مردم و مقامات محلي اجرا ميو وريه آبه حق

جايگاه ويژه اين رود براي هر سه كشور، معاهده يا توافق

براي هر يك از طرفين باشد وجود ندارد
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برداري از آب هريرود برآمدند، كاري هماهنگ در بهرهتركمنستان به آب اين رودخانه، اين كشورها به دنبال ايجاد راه
. دادباره نشان نمي مندي چنداني به شركت در جلسات هماهنگي چندجانبه درايندر آن مقطع زماني عالقه نافغانستااما 

برداري در واقع فقدان نظام بهره. برداري ناهماهنگ با طرفين ديگر پرداخته استاكنون نيز افغانستان در اقدامي به بهره
 .شودبه هريرود تلقي ميآآفرين تعين حقترين عامل چالشمنسجم و مشترك مهم

  

  سد سلما، تنش هيدروپليتيك ايران و افغانستان •

برداري شـده و  سد بهره 647باشد و در حال حاضر ايران با هاي توسعه ايران ميناپذير از سياستسازه سد جزء جدايي
ــروژه اجرايــي و  146 ــر ســاخت      537پ ــومين كشــور از نظ ــرح مطالعــاتي، س ــان اســت      ط ــاز ســد در جه وس

)http://daminfo.wrm.ir/fa/dam/stats .(ايران و تركمنسـتان در   ميان سد دوستيشده،  هاي سد ساختهازجمله سازه
كيلومتري شهرستان سـرخس در شـمال شـرق خراسـان رضـوي       75روي رودخانه مرزي هريرود در  دو كشور ومرز 

بـه   )1384(كليد خـورد و در دولـت آقـاي خـاتمي     ) 1379(در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني  ساخت اين سد؛ است 
    ).http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1272768634699589359( برداري رسيد بهره

  از  با كشورهاي همسايه يتوافقات آب وجودعدم گونه كه گفته شد  سوي بحث افغانستان قرار دارد، همان در آن

بين سه كشور افغانستان، ايران مشترك هريرود رودخانه . است آن كشوردر و مسائل آب مشكالت ها، ترين چالشمهم
) كشور باالدست آب( كه بين افغانستان درحالي. است چالش عدم وجود توافقات آبي اي از روايتو تركمنستان، نمونه

بين دو كشور ايران و تركمنستان معاهداتي  ،هريرود وجود ندارداي درباره تقسيم آب نامهتوافق و دو كشور ديگر
اي بدين ترتيب ايران و تركمنستان بر روي رودخانه. شده است ها سد دوستي نيز احداث موجود و بر اساس آن

اين . توجهي از آن در افغانستان است كنند كه سرچشمه و بخش قابلبرداري ميگذاري كرده و از آن بهرهسرمايه
آب را - هاي مشترك و مرزي  براي كنترل آبافغانستان شده  ريزي هاي ظاهراً برنامهموضوع با در نظر گرفتن سياست

 طور بهدر كنار اقدامات عملي اين كشور در احداث سدهاي متعدد،  - كنندكاالي استراتژيك مطرح مي عنوان يك به

ازجمله اقدامات عملي افغانستان در  .دهدمي افزايش مرزي مناطق در آب را بحران 1تنش پتانسيل چشمگيري انتظار و
، بر رودخانه هريرود در باالدست سد دوستي )با حجمي برابر سد دوستي(مدريت و كنترل آب، احداث سد سلما 

رود (ايران  ايترين مرزهاي آبي و رودخانهدر حال حاضر پرتنشاين در حالي است كه  .ايران و تركمنستان است
اكنون با چالش پديد آمده بر رود هريرود، عالوه بر هيرمند، اين  است وميان ايران و افغانستان درواقع مرز  )هيرمند

  .شده است آبه آن نيز محل بحث و اختالف واقع رودخانه و حق

 شود و كشورآب استان خراسان محسوب مي تأمينعنوان يكي از منابع مهم  آب رودخانه هريرود بهبا توجه اينكه، 
                                                 

 از چهار مورد يعني سوميك حداقل كند،مي اشاره با همسايگانش فرضي كشوري ميان زابه عوامل دوازدهگانه تنش خود فرضي درمدل چنانكه، پيترهاگت.  1

 در آن آبگير كانون كه ايرودخانه مرزي، آب، رودخانةتقسيم  خط: از اندعبارت عوامل اين. دارد بستگي منابع آب به غيرمستقيم و مستقيم طور به عوامل اين

 ,& Zaki) . داندمي كشورها ميان آفرين عوامل تنش از را دريايي و ايدرياچه آبي مرزهاي وي، همچنين،. است ديگر كشور در آن آبريز و حوضه يك كشور

  )360:1392پيتر هاگت، ( و (32-34 2015
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هايي  نگراني ،آبه در مسير رودخانه هريرود اقدام به افتتاح سد كرده است افغانستان بدون مذاكره با ايران و رعايت حق
اي است كه  فاجعه درواقع تداعي .آبي يا حتي خشك شدن سد دوستي ايران را به وجود آورده است از احتمال كم

خان از سوي دولت افغانستان روي   حداث دو سد كجكي و كمالازاين در جنوب شرقي كشور نيز اتفاق افتاد و ا پيش
  . هيرمند، خشكي هامون، تغييرات اكولوژيكي منطقه و نابودي زندگي هزاران نفر از مردم سيستان را رقم زد

. سازدخوبي نمايان مي توجه به بحران عمومي آب در ايران و شرايط خاص خراسان بزرگ، اهميت هريرود را به

 سدهاي و هارودخانه شدن آب پر و زيرزميني منابع براي ايبهينه و مطلوب آمار متر، ميلي 250 بارش ساالنه نميانگي((

هاي مركزي، حوضه آبريز اصلي در ايران در حوضه 6در ميان و ) 225: 1392 و همكاران، مهكويي)) (نيست كشور
  . كمتر است) با توجه به جدول(سرخس و مرزي شرق ميزان بارش به نسبت سهم مساحت 

 
 ي آبريز اصلي كشورها حوضهحجم آب حاصل از ريزش در : 1جدول

 درصد )هزار كيلومترمربع( مساحت درصد )ميليارد مترمكعب( ميانگين بارش  زيحوضه آبر

 8/10 178 2/18 554/73 درياي خزر

 2/26 426 8/38 45/156 فارس خليج

 2/3 52 4/4 651/17 درياچه اروميه

 7/50 823 5/33 043/135 مركزي

 3/6 103 7/2 868/10 مرزي شرق

 7/3 44 4/2 703/9 سرخس

 100 1623 100 261/403 كل كشور

http://www.waternews.ir/?p=16820  

  

شد كه بيني ميصورت گرفت پيش  2014زيست سازمان ملل متحد در  اي كه توسط برنامه محيطبا توجه به مطالعه
  .درصد كاهش دهد 71اندازي سد سلما جريان آب ساالنه به ايران را با راه

 (Future Directions International, The Iranian Water Crisis, Global Food and Water Crises Research Programme - under Afghanistan, Iran.) 

البته با نگاهي به گذشته اين نگراني . بيني مذكور استمهر تأييدي بر پيش 1اكنون ميزان ورودي آب سد دوستيهم
كيلومتر  1000حدود  ) 2000در سال (آخرين باري كه رودخانه هريرود ”چراكه، . كندازپيش رخنمايي مي بيش
دچار كمبود آب گشته و در بخش كشاورزي  داًيشدعنوان دومين شهرستان بزرگ ايران  شده، مشهد به خشك  كامالً

  .“توجهي گزارش شد استان خراسان رضوي خسارات قابل
 (Future Directions International, The Iranian Water Crisis, Global Food and Water Crises Research Programme - under Afghanistan, Iran. )  

توان در محدوديت استفاده از منابع دانست و تهديدات شده، نشانة تهديد امنيتي را مي با توجه به مباحث نظري مطرح
بر اساس استنادات، . محيطي اين توان را دارند كه به هماوردي و درگيري بر سر دسترسي منابع كمياب بيانجامند زيست

                                                 
آب اين سد سرريز  )1394( كه در سال قبل اي گونهيابد بهو تا پايان ارديبهشت ماه ادامه مي شود ميورود آب به سد دوستي همه ساله از اوايل اسفند شروع . 1

ه مسئوالن احداث سد سلما و به گفت .شود ميقبل استفاده  هاي سالآبي وارد سد نشده و از ذخيره  ،نه تنها آب سد سرريز نشده بلكه) 1395(اكنون كرد اما 

  )http://birjand.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=12595( .همچنين خشكسالي داليل خشك شدن رودخانه فصلي هريرود است
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نه وجود بحران آبي ايران و بحث محدوديت پيش آمده در استفاده از هريرود، با توجه به اهميت آن براي ايران، نشا
  .كشدوجود تهديد امنيتي، سنگيني كفه خود را به سمت خود مي

 اختالف خود همسايگان با مرزي هايبآ تقسيم سر بر همواره ايران”دهد،در اين ميان نگاهي كوتاه به تاريخ نشان مي

 شرايط چنين در. است كرده تجربه خصوص اين در گذشته سال چهارصد طول در جنگ 25 از بيش و است داشته

 اين كه رسدمي نظر به و كندميا پيد ايفزاينده اهميت مرزي، هايرودخانه مباحث به روزافزون توجه سياسي، اقليمي

حتي  بنابراين). 6: 1384 باي،(“ بماند باقي خود و همسايگان ايران ميان تنش عاملترين  مهم عنوان به همچنان بحث
عامل  ،اما هزينه زياد جنگ ،دانست به دور از ذهن و يا مردودتوان احتمال مداخله نظامي بر سر منابع آب را نمي

اما بر اساس  .كندجنگ بر سر آب بسيار بعيد است چون امنيت آب را بيشتر نميگرچه . كار است اين دربازدارنده 
 جهان در آب زمينه در مناقشه مورد، 1830 از بيش اخير، قرن نيم در ملل سازمان هايگزارش طبق”شواهد موجود و 

-از آغاز به). 133 :1393و همكاران، مهكويي( “است شده سدها انفجار يا و جنگ بروز سبب آن مورد 37 كه داده رخ

گونه حمالت با هدف  كار احداث سد سلما، بارها مورد حمالت مسلحانه قرار گرفته به گفته تحليلگران افغان، اين
سادگي  توان بهديگر نمي بيان به. گرفتاين سد صورت مي ايجاد هراس و جلوگيري از تكميل عمليات ساخت

عنوان مسئله سياسي بيان كرد و از احتمال تبديل شدن به تهديد امنيتي  محدوديت اعمال شده سلما بر هريرود را به
   .چشم پوشيد

سلما براي سد شده، رويكرد رقيبي نيز وجود دارد كه به عدم ايجاد چالش جدي سد  اما در مقابل رويكرد مطرح
سد اند كه كرده ديتأك باره مقامات مسئول افغان هستند كه دراين درواقع اولين مدعيان اين رويكرد. دوستي اشاره دارد

آب هريرود  كه نيانخست  .آب سد دوستي مشكل ايجاد كند تأمينصورت جدي در  تواند به سلما به چند دليل نمي
سد سلما  .كند طور مداوم و پايدار مديريت مي سلما آب اين رودخانه را به صورت فصلي جريان داشت اما سد به قبالً

توان به شكل  بنابراين مي .شود ها راه ميبخشي از اين آب ميليون مترمكعب آب را دارد و 640ظرفيت ذخيره 
سلما تا سد  بين سد كه نياموضوع ديگر  .سيستماتيك آب را مديريت كرد تا رودخانه هريرود با مشكل مواجه نشود

جهت ايجاد  توجهي را ازاين تواند نگراني قابل دوستي فاصله زيادي وجود دارد و با وجود منابع آبي در اين مسير نمي
  ). /http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/20/1099565( كند

دوستي نخواهد داشت چون كاهش آب سد ي بر ريتأثكه، سد سلما  معتقدندهمچنين برخي متخصصان داخلي نيز 
شده است و ما حتي  هريرود در خاك افغانستان زياد است و اين سد بافاصله بسياري از اين منطقه احداث يها سرشاخه

   ).http://birjand.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=12595( در درازمدت هم مشكلي در اين زمينه نخواهيم داشت

ها تا چهار ميليارد ميليون و برخي سال100شدت طغياني است، يك سال  رولوژيكي هريرود بهعلمي و هيد لحاظ از
درصد ميزان آب را داريم، چون سد دوستي بر اين مبنا  70تا  60برداري سد سلما حدود آورد آب دارد بنابراين با بهره

البته  )./http://www.yjc.ir/fa/news/5626213( كند جا جابهطراحي شده كه بتواند آب را براي سه چهار سال 
اما . برداري در دوران خشكسالي نيستي تعريف شده سدها چيزي جز ذخيره آب در دوران ترسالي و بهرهكارويژه

 . تواند مبناي در واقعيت داشته باشد متناسب با الگوي بارش و خشكسالي باشدخوشبيني باال در صورتي مي

 و خشك شرايط حاكميت بر عالوه دريافتي بارش ميزان بر مؤثر بارشي هاي سيستم و يرانا موقعيتكه  درحالي
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 بارش ميزان و شده بارش به پايين اعتماد قابليت موجب ايران در جهاني بارش ميانگين سوم يك دريافت و خشك نيمه

 تصادفي سالي، خشك از حاصل آب كمبود ريزيبرنامه براي مانع بيشترين. است متغير شدت به ديگر سال به سالي از

 فراواني و شدت دوره، اما داشت خواهد و داشته وجود اقليمي پديده يك عنوان به سالي خشك. است پديده اين بودن

بنابراين مبناي طراحي و ميزان گنجايش سد دوستي شايد بتواند )  77: 1394نصرآبادي،. (است نامعلوم زيادي تاحد آن
نبايد . تواند دليل محكمي بر مردود شدن تهديدات سد سلما باشدمالي اقتصادي اين سد را توجيه كند اما نمي 1هزينه

هاي  هاي مديريت آبفراموش كرد كه احداث حداقل يك سد ديگر بر هريرود در باالدست سد دوستي از ديگر برنامه
  .دست خواهد بود يينتر را براي مناطق پاداخلي افغانستان است كه خود چالشي جدي

آبي سد دوستي سازي چالش كمحل مرتفعمبني بر اينكه مدريت سيستماتيك سلما بتواند راه افغان مسئوالنالبته ادله 
 شهر آشاميدني آب تأمين سد دوستي طراحان اهداف از يكي باشد بيشتر به يك  تهديد سياسي شبيه است، چراكه

 هريرود روي بر افغانستان كه اقداماتي .دارد قرار كابل نفوذ حوضه در ايران شرق عمالً اقدامي چنين با. است مشهد

 خواهد ايجاد كشور از منطقه اين نياز مورد آب تأمين مورد در را زيادي مشكالت كه باشدمي مسئله اين مويد داده انجام

 هايآسيب و هامون حوضه در افغانستان حكومت پيشينه به توجه با و هريرود روي بر دوستي سد اقدام با. كرد

 منبع عنوان به هريرود رودخانه ماندگاري به بدگماني آمده، وجود به هيرمند آب جريان قطع از كهك اكولوژيكي وحشتنا

 ذخاير در مشكل ايجاد صورت در مشهد شهر مذهبي و ملي جايگاه دليلي به. ددهمي افزايش را مشهد شهر آب تأمين

  .بود خواهيم ملي سطح در بحران بروز شاهد ،سيستان بحران برخالف ،افغانستان حكومت توسط دوستي سد

كنند كه اصل بر اين است كه آب سد دوستي پايدار خواهد ماند، اما براي هرگونه همچنين متخصصان مسئول بيان مي
كنيم،  هاي غيرفعال را فعال مي چاهمدت  بيني شده كه در كوتاه مدت و بلندمدتي پيش هاي كوتاه شرايطي غير از اين، برنامه

اي از درياي عمان، درياي خزر و استفاده از آب همسايگان شرقي شامل تاجيكستان،  حوزه اما در درازمدت، انتقال آب بين
  ).http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1272768634699589359( تركمنستان را در دستور كار مطالعاتي داريم افغانستان و 

عنوان تأمين كننده معيشت انساني در مقابل اصالت  اين اظهارات بيش از هر چيز نشان از اولويت دادن به آب به
 انسانها آبي امنيت تأمين غالباً آبي، بحران كم شرايط گونه كه در بخش نظري آمد، در همان. حفظ اكوسيستم آبي است

زيست  معناي واقعي قرباني كردن محيطدارد كه به اولويت )بلندمدتمنافع (زيست  محيط حفظ بر )مدت منافع كوتاه(
  . بدون توجه به عواقب بلندمدت آن است

  

  )مرجع امنيت(ساز مثابه كنشگران امنيتي ها بهدولت •

هاي  بندي ابتدايي رسيد كه، سد سلما تهديدي جدي براي آبتوان به اين جمعمي، شده هاي مطرحبا عنايت به داده
گونه كه  همان. شود و اين موضوع مستعد قرار گرفتن در كنار موضوعات امنيتي استدست هريرود محسوب مي پايين

قرار دادن برخي موضوعات در چارچوب  شود كه منجر به ساختن به فرآيندي گفته ميدر بحث نظري گفته شد، امنيتي
                                                 

  . درصد هزينه احداث توسط تركمنستان پرداخت شد 50 و بوده ميليون تومان 500ميليارد و  100 دوستي اجرايي احداث سد هزينه. 1
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ها  با توجه به اينكه، موضوع امنيتي در روندها و رويه. است كه قبالً در اين حوزه، قرار نداشته گردد، درحالي امنيت مي
اي را امنيتي اعالم كنند، آن موضوع در آستانه  ، خواه دولت يا فرد، مسئله)مرجع امنيت(شود و اگر بازيگري  ساخته مي

 ساز مي كنشگران امنيتساز، كنش كال عنوان گرانيگاه گفتمان امنيتي كنش كالمي بهگيرد، با توجه بهامنيتي شدن قرار مي

  . عنوان بعد مهم تكميل كننده پازل، در مركز توجه قرار دارد به

ها موازات خروج وجوه امنيت از حصر بعد نظامي، مرجعيت امنيت نيز ديگر تنها محدود دولت گونه كه گفته شد به همان
ي، رسانه و تروريسم همگي در وجوه امنيت فراملي و فرومل غيردولتي هاي سازمانهاي فراملي،  بلكه افراد، گروهنبوده 

، كه در )108: 1388بوزان،(» خاورميانه چارچوب دولتي مسلط است«كند در اما چنانچه بوزان هم بيان مي. مرجع هستند
توان مطرح كرد؛ نخستين بين دو سناريو را مي دراين. ساز همچنان دولت استكند و كنشگر امنيتمورد ايران نيز صدق مي

  .كندكرده و سناريوي رقيب كه آن را رد مي دييتأريو امنيتي بودن موضوع را سنا

اولين نكته موردتوجه اين است كه تهديدزا بودن سد سلما موضوعي نيست كه پس از احداث سد دوستي موضوعيت 
درگيري در ساخت سد سلما، پيش از ساخت سد دوستي آغاز شده بود، گرچه  جنگ و طرح «داشته باشد، چرا كه 

  .)(http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1272768634699589359»هاي طوالني متوقف كرد افغانستان طرح را براي سال

هاي متعددي در جمهوري سد سلما دولت برداري سد دوستي و سپسهمچنين در محدوده زماني ساخت تا بهره
اند، اما كنش كالمي اند كه هريك به نحوي در پي رايزني در عدم اجراي سد سلما برآمدهاسالمي ايران روي كار آمده

رسد ـ با توجه به بنابراين به نظر مي. شودها مشاهده نمي كه نشان از امنيتي بودن مسئله باشد، از سوي هيچيك از آن
ها برداري از سد سلما دغدغه و تهديدي از جانب آن، براي دولتحداقل تا پيش از بهره - پروژه سد دوستياجراي 

اي از اولويت دادن پاسخگويي به نيازهاي فوري تأمين آب و در رو، سد دوستي نمونه ازاين. شده استاحساس نمي
  .مرزي است هاي هاي بلندمدت براي آبتوجهي به برنامهديگر سو، حاكي از كم

ها بر روي كنش كالمي بيشترين توجه ،ايران.ا.زماني افتتاح سد سلما با دولت يازدهم ج از سوي ديگر، با توجه به هم
 وجود كه بود دولتي نخستين  - جمهوري اسالمي ايران -  يازدهم دولتدر اين ميان مي توان گفت، . اين دولت باشد

بار براي اوليندر واقع . كرد آغاز اروميه درياچه احياي ستاد تأسيس با را خود كار و شناخت رسميت به را آب بحران
اند و خواستار يك راه محيطي و آب ايران را اعالم كردهبحران جدي زيست دولتي، هيبلندپادر تاريخ ايران، مقامات 

  .اعالم كردند ميليارد دالر براي رسيدگي به موضوع را 2حل فوري براي اين مشكل شدند و بودجه ساالنه 
 (Future Directions International, the Iranian Water Crisis, Global Food and Water Crises Research Programme - under Iran)  

نيز چند ماه پيش از افتتاح سد سلما، پيرامون اين سد و مسائل ناشي  روحانيايران، آقاي  حال ريس قوه مجريه درعين
 مسائلتوانند  دو ملت و دو دولت مي و تواند مانعي براي توسعه روابط باشد هريرود نمي” نمايند كهاز آن، مطرح مي

رودخانه به چارچوبي خواهند رسيد كه   اين ازايران، افغانستان و تركمنستان قطعاً در استفاده  .وفصل كنند خود را حل
بحث تبادل آب با دنيا و كشورهاي همسايه يك مسئله است كه آن را دنبال  همچنين .منافع هر سه كشور را تأمين كند

از ). http://iccima.ir/fa/akhbartasviri/item/70833( هايي كه داريم آبه كنيم و نيز اجراي قراردادهاي مرزي يا حق مي
از مجاري  آبه ايران از رودخانه هريرود موضوع حقشود كه سوي ديگر، پس از افتتاح سد سلما نيز مطرح مي

ن منجر به نقض حقوق ملت ايران نشود و اين مسئله ديپلماسي در حال پيگيري است كه اعمال حقوق ملت افغانستا
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  .)/http://www.fardanews.com/fa/news/530039( حساس و اختالفي از مجاري ديپلماتيك در حال پيگيري است

بودن شود اين است كه سناريوي رقيب امنيتيس قوه مجريه استدالل مييآنچه از اظهارات و يا كنش كالمي ري
جامعه ـ در  صادق بوده و موضوع هريرود خارج از امور امنيتي و در طيف امور سياسي جاريبحران آب هريرود 

 گذاري سياست از بخشي معموالً مسائلي كه در واقع از جمله. ي استبررس قابلـ بندي بوزان از امور سياسيتقسيم

 از ديگري گونه نيازمند ،رادرتن شكلي به يا و دولت سوي از منابع تخصيص و گيريتصميم مستلزم و است همگاني

  .است جمعي تدبير و نظارت

شود كه با توجه به لزوم قرار داشتن مسئله هريرود در جرگه امور اما در اينجا يك چالش و دغدغه ذهني ايجاد مي
 و بقا با، امنيتي بحران آب هريرود همانند تعريف امور امنيتي، چرا خارج از اين چارچوب موردتوجه قرار گرفته است؟

  وراي تدابيري اتخاذ و اضطراري تمهيدات مستلزمكرده و  پيدا كاروسر كشور مانند مجموعه يك موجوديت

تواند در اينجا نيز سناريوهاي متعددي در جواب چرايي امنيتي نشدن بحران هريرود مي .باشدمي متداول هايرويه 
  .مطرح باشد

 نظامي موضوع از امنيت موضوع تسري از حاكي كه امنيت هاي نظريه تحول عليرغم يكي از اين سناريوها آن است كه،

 مشكالت و مسائل به توجهيبي عوامل از يكي اما باشد، مي محيطي زيست مسائل ازجمله غيرنظامي موضوعات به

 جهان پردازاننظريه از بسياري همانند سناريو اين. هاست دولت نزد تهديدات اين خطر نبودن فوري محيطي زيست

 اين اما دارد، تنگاتنگي پيوند ملي امنيت با محيطي زيست مسائل گرچه: است معتقد) توسعه درحال كشورهاي يا( سوم

 كافي اندازه به كه زماني مگر شوند،نمي محسوب هادولت اين امنيتي هايچالش از بخشي اتوماتيك، طور به مسائل

 منظر از آب نقش واقع، در. دهند قرار تهديد مورد را دولت تاثيرگذاري يا و حيات ادامه باشند قادر و كرده پيدا اهميت

 از ديگر، مسائل الشعاعتحت يا و بوده كمرنگ كشور كالن ديپلماسي هاي گيريتصميم سطح در الملليبين و ايمنطقه

 پرونده جمله از ايمنطقه و ملي مختلف مسائل و اهداف اولويت درواقع. است شده برخوردار تريپايين اهميت درجه

. كند تقسيم مناطق ساير در را خود امنيتي توجه نخواهد دولت تا شودمي سبب... و يمن سوريه، عراق، اي، هسته

 با و اقتصادي امنيتي اهداف كنند؛ نمي حركت همديگر موازات در ضرورتاً امنيتي اهداف كه، هستيم شاهد رو ازاين

 وقوع رسيده عينيتبه نمونه سناريو، اين ادعاي مورد. شوند زيست محيط امنيتي چالش به منجر اجتماعي امنيت

 بحران وقوع و سيستان سمت به آب جريان كاهش تبع به و هيرمند هاي سرچشمه از آب جريان كاهش و خشكسالي

  .است گرديده ناحيه اين در آب

چنانكه رابرت . توجه دولت و مسئوالن قرار گرفته است بر اساس سناريوي نخست اين موضوع مورد غفلت و عدم
ها در اين جديدترين جنبه از امنيت ملي كه كمتر از ساير جنبه«: كندمحيطي مطرح مي ماندل نيز پيرامون امنيت زيست

جلوگيري مفهوم ادغام شده است، در اين زمينه موانعي وجود دارد كه از تحليل درست و اقدام قاطع در مورد مسئله 
نمايند كه مالحظات محيطي با ها غيرصادقانه است و رهبران ملي به كرات به عموم اعالم ميمتن سياست. كندمي

گيرندگان فاقد همچنين اين سناريو مدعي است كه تصميم) 95: 1387ماندل،. (»سياست امنيت ملي ارتباط مهمي دارد
 نظر نبود مطالعه جامع و درو  غيرعلمي ازيستصميم كه اند لغافنگاه هيدروپليتيك علمي بوده و از اين موضوع 

اولين موضوع كه به  .براي كشور به همراه داشته باشد ...و  تواند تبعات سياسي، امنيتي و اجتماعي نگرفتن اين ابعاد مي
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مطالعاتي الزم هاي ها و تصميمات اجرايي سد دوستي با بستريي برنامهراستا همكند عدم وجود يا ذهن مبادرت مي
 ،مناسب حقوقي شرايط ايجاد بدون همسايه كشورهاي با مشترك مرزي هايهنرودخا روي بر گذاريسرمايه. است

 داخل در كه چند هر ندارد؛ آب زمينه در روشني ايمنطقه هايدر مجموع، ايران طرح .رسدنمي نظر به علمي و منطقي

  .است شده نائل هاي چشمگيريموفقيت به كشور

سناريوي بعد در مقابل سناريوي غفلت و ناآگاهي، مدعي مديريت مسئله در عدم امنيتي كردن و حل مسئله در قالب 
  با توجه به اينكه مسئوالن كشور از برنامه ساخت سد سلما مطلع بودند، بنابراين موضع . ظاهري سياسي است

كه در  در شرايط بحراني آب در شرق كشور درحاليگويي به نياز پاسخ. خبري يا ناآگاهي، چندان معنايي نداردبي
متناسبي داشته ريزي برنامهآبي  هايپتانسيل عدم وجود امنيت كامل و دولت فعالي كه بتواند در زمينه دليلبهافغانستان 

 الملليبين قراردادهاي نكردن رعايت موجب داخلي جنگ بروز و درپي پي هايحكومت آمدن كار رويهمچنين  باشد،

حداقل اقدام ممكن مشاركت هر دو كشور همسايه در احداث سد . مزيد بر علت است محلي مسئوالن طرف از
شود در نگاه متفاوتي كه در اينجا مطرح مي. زني استمشترك جهت باالرفتن تناسب حق ايجاد شده و يا قدرت چانه

هاي مطرح افغانستان رو با توجه به حساسيت ايناز. باشد هاي اعمالي و اعالنيواقع مي تواند حاكي از تمايز سياست
عنوان موضوعي  هاي مديريتي كنترل آب، ترجيح بر آن شده كه با امنيتي جلوه ندادن آن، بهنسبت به آب و طرح برنامه

اما آنچه حائز اهميت است آن است كه در عمل اقدام الزم و . سياسي اعالم گردد و از اين طريق بهتر مديريت گردد
در واقع مشكل اصلي در رابطه با تحوالت هيدروپليتيك . ل مالحظه به عنوان سياست اعمالي صورت نگرفته استقاب

مرزي به همين جا برميگردد و آن نبود سياستي منسجم، جامع و عملياتي براي پيگيري منافع ملي در اين حوزه است، 
  .ياسي و ديپلماسي كشور استكه اين نيز خود به عدم درك امنيتي بودن موضوع نزد دستگاه س

 امر ،نيست امنيتي دائمي صورت به و همواره امنيتي، امرگونه كه  هماندر اينجا الزم است خاطرنشان شود، البته 

 و عادي امر شدن امنيتي بنابراين، .شود تبديل امنيتي ايمقوله به بالفاصله است ممكن يعني است، گونه اين هم غيرامنيتي
  .دارد نياز تصميم به چيز هر از بيش امنيتي، موضوع شدن عادي

  

  هارويكردها و راهكار

وجود توان مانع از بهتهديدات امنيتي مي پيدايشاز طريق شناسايي فرآيند  گونه كه در بحث نظري مطرح شد، همان
از غلظت امنيتي مسائل كاسته و آن را به حوزه مديريت  ، همچنينگيري تهديدات امنيتي گرديدهاي شكلآمدن زمينه

شود كه شرق كشور مربوط به مديريت انساني ميبخش مهمي از فرايند امنيتي شدن بحران آب شمال .سياسي كشاند
 شود، هرچند مختصر،مي تالش مبحث اين در .كارهاي متعددي در اين خصوص قابل طرح باشدتواند در قالب راهمي

هاي  پتانسيل و شرايط اساس برحقوقي، اقتصادي، سياسي،  رويكردها و راهكارهايي شرايط، اين از رفت برون براي
  .شوندها، ارائه و در بستري از چالش بينانهواقع نگاه با و موجود
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استفاده از   الملل درخصوص

كـه  مقرراتي فراگيرترين

است كه موردتوافق همه كشورها قرار 

هاي مشترك  مقررات آب

قبل از اجـراي هر  

مسائل  حوزه بايد مبادله گردد؛

سازمان ملل حل و فصل 

ي برداري از آب كه بتواند رضايت تمام كشورها

 صورت نيادر غير. 

همچون تمام توافقاتي كه تاكنون تحت شرايط خاصي در اين خصوص بين كشورهاي منطقه به امضاء رسيده است 

هاي مشترك است  برداري و منصفانه و معقول از رودخانه

: هاي زيادي با كشورهاي همسايه امضا نموده است ازجمله

با  1304سو با تركيه، معاهده

هاي مشترك  با عراق در مورد رودخانه

المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                   

الملل درخصوص بينو اصول پذيرفته شده در حقوق   عدم شفافيت و فقدان قواعد

فراگيرترين .ميان كشورها شده است  نظر اختالف  باعث هاي فرامرزي و مشترك بين چند كشور،

است كه موردتوافق همه كشورها قرار  )1966( وجـود داشته مقررات هلسينكي  المـللي

مقررات آب  موجب اينبه .و تفسيرپذيري بيش نيستند  كلي  قواعد ت،

 نفع تقسيم شـوند؛ ذي  كشورهاي  ميان  و بر اساس جمعيت و امكانات كشاورزي

حوزه بايد مبادله گردد؛اطالعات  نفع اطالع داده شود؛ ذي  ساير كشورهاي به  هاي مشترك بايستي

سازمان ملل حل و فصل   آميز و بر اساس قوانين و مقررات مسالمت  طريق  از  و مشكالت مربوط به تقسيم آب بايستي

برداري از آب كه بتواند رضايت تمام كشورهابراي رسيدن به هر نوع توافق مشترك جهت بهره

. نفع ضروري استهاي ذيمنطقه را برآورده نمايد، توجه به نيازها و شرايط خاص تمامي طرف

همچون تمام توافقاتي كه تاكنون تحت شرايط خاصي در اين خصوص بين كشورهاي منطقه به امضاء رسيده است 

   .شرايط مجدداً مورد اختالف قرار خواهند گرفت

برداري و منصفانه و معقول از رودخانه سياست كالن ايران مبني بر پذيرش اصل بهره

هاي زيادي با كشورهاي همسايه امضا نموده است ازجملهنامهو بر همين مبنا با همسايگان خود رفتار كرده و توافق

سو با تركيه، معاهده قره و سورودخانه ساري1334كل هيرمند، پروت خصوص

با عراق در مورد رودخانه 1975هاي مرزي  آب نامه موافقتشوروي در مورد ارس، اترك، 

 .(http://sharghdaily.ir/?News_Id=41222)توان ياد كرد 

322                                 

 
  رويكرد حقوقي •

عدم شفافيت و فقدان قواعداز منظر رويكرد حقوقي، 

هاي فرامرزي و مشترك بين چند كشور، آب

المـللي بين  تاكنون در مورد رودهاي

ت،مقررا  گرفته است ولي اين

و بر اساس جمعيت و امكانات كشاورزي “منصفانه” بايستي

هاي مشترك بايستي طرحي بر آب

و مشكالت مربوط به تقسيم آب بايستي

  .)72: 1387فغاني،( شوند

براي رسيدن به هر نوع توافق مشترك جهت بهره بايد توجه داشت كه

منطقه را برآورده نمايد، توجه به نيازها و شرايط خاص تمامي طرف

همچون تمام توافقاتي كه تاكنون تحت شرايط خاصي در اين خصوص بين كشورهاي منطقه به امضاء رسيده است 

شرايط مجدداً مورد اختالف قرار خواهند گرفت پس از مدتي با تغيير

سياست كالن ايران مبني بر پذيرش اصل بهرهدر اين راستا، 

و بر همين مبنا با همسايگان خود رفتار كرده و توافق

خصوص دربا افغانستان  1351معاهده

شوروي در مورد ارس، اترك،  اتحاد جماهير

توان ياد كرد مي و مرزي غرب كشور
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داشت كه در پي نياز شديد ايران و تركمنستان به آب اين رودخانه، اين كشورها به دنبال در مورد هريرود نيز با توجه 
مندي چنداني به برداري از آب هريرود برآمدند اما افغانستان در آن مقطع زماني عالقهكاري هماهنگ در بهرهايجاد راه

ايران و تركمنستان بدون در ظر، از يك سو از اين من. دادباره نشان نمي شركت در جلسات هماهنگي چندجانبه دراين
منظور ذخيره آب عنوان كشور منبع هريرود و يا كشور ناظر، سد دوستي را به توافق هم، به نظر گرفتن افغانستان به

كه به اعتقاد  دبسياري دار آبي هاي افغانستان پروژهاز ديگر سو، . كه منبع آن افغانستان است احداث كردنداي رودخانه
ملي خود اولويت را داخل كشور و منافع درون  يها پروژهطور طبيعي اين حق كشور افغانستان است كه در  به ها،غاناف

اين محق بودن افغانستان  .افغانستاني تعريف كرده و سپس به دنبال انعقاد قراردادها و اثبات حسن همجواري باشد
  گونه اقدامات و ايناين،  بربنا. اي وارد نشودها خدشههمسايهحق ساير تاحدي قابل احترام و اعتبار است كه به

از منظر حقوقي . هاي منفعت محور عايدي جز ايجاد اختالفات و مشكالت ميان اين سه كشور نخواهد داشتتلقي
حل عقد هامنيتي در پي خواهد داشت، بهترين رااي در اين زمينه، تهديدي جدي  هاي دوجانبه يا منطقه نبود موافقتنامه

  .هاي چندجانبه به رعايت مصالح چندجابنه استنامهتفاهم

 به امضاء رسيده ولي) پيرامون هيرمند(ايران و افغانستان نامه همكاري بين چندين تفاهماما بايد توجه داشت كه 
و ما  كنديمعموالً زماني كه كشوري احساس كند نفوذش بيشتر شده آن را كمتر اجرا م هاي سياسيبراساس واقعيت

   .ايمها بودهنامهشاهد نوسانات زيادي در اجراي عملي تفاهم

؛ به بالمنازعه است اش يمنابع آب پيرامونافغانستان  مالكيتايران،  ياستثنا بهاز سوي ديگر، با توجه به اين موضوع كه، 
شاهد ادعا  .منابع آبي خود باشدهايي جهت ايجاد محدوديت مالكيت نامهرسد افغانستان راغب به عقد تفاهمنظر نمي

پذيرش . مخالفت افغانستان با طرح پيشنهادي پاكستان براي بند برق داسو، بر روي رودخانه كابل اندوس است”
ضمني تضمين تداوم جريان آب  صورت بهبند برق داسو توسط افغانستان  و احداثاقدامات پاكستان در مورد طراحي 

ي از آب براي آينده بردار بهرههاي پروژه قيو تطببراي طرح  تيمحدودو اين يعني ايجاد  باشد يمدر بستر رودخانه نيز 
همچنين الزم به ذكر است عدم اعتراض . http://www.dari.afghancmrm.org/index.php) (افغانستان خواهد بود 

نسبت به اين سد است لذا ها افغانستان نسبت به سد دوستي دال بر رضايت يا حداقل عدم وجود نارضايتي افغان
خود حاكي از تضمين ضمني تداوم جريان آب در بستر رودخانه  ،طور كه در مورد سد داسو نيز مطرح شدهمان

اما از سوي ديگر، با در نظر گرفتن اعتراضات مكرر ايران و تركمنستان نسبت به احداث سد سلما و . هريرود است
برداري سد سلما، بايد به ايران و تركمنستان  افغانستان با بهره«دارد؛ دست خسارتي كه اين سد براي حوزه پايين

  »رسد اين خسارت پرداخت شودنظر ميخسارت بدهد، اما با توجه به ماجراي هيرمند، بعيد به

http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/ )1272768634699589359 ( . 

  رويكرد همكاري اقتصادي •

 .تنها راه موجود است ،همكاري همسايگان درباره منابع آب، يك گزينه و انتخاب نيست، بلكهنظران، به عقيده صاحب
در مرحله اول ممكن است باعث بروز مسائل و مشكالت رودخانه مرزي هريرود هر چند از منظر رويكرد اقتصادي 

ي اقتصادي و همكاري اقتصادي باشد هادر قالب مشوق طرحر پيگيري اين گهايي در روابط دو كشور شود اما اچالش
و  با افزايش پيوندهاي اقتصادي و در نتيجه آن پيوند خوردن اقتصاد ،بلكه شود يم مقابلتنها باعث استقبال طرف  نه
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 اجتماعي، اقتصادي، فني، توجيهات به توجه با هاي آبي به بيان مختصر همكار .امنيت دو كشور و ثبات خواهد بود

  . حل پيشنهادي رويكرد اقتصادي استحوضه راه نفعان هرذي حقوق رعايت با محيطي زيست سياسي و امنيتي،

 تأسيسات عمده بخش مدت اين طول در ت؛اس بوده خشونت و جنگ درگير هاسال افغانستانبا توجه به اينكه، 

 بازسازي هايپروژه در حضور با تواندمي ايران. است نوسازي و بازسازي نيازمند شديداً و رفته بين از آن زيربنائي

 رفع به توجهي شايان كمك حال، درعين و ببرد را الزم بهره خود گذشته تجارب نيز و وريافن و علمي توان از افغانستان

 نمايد عرضه هاافغان به ايعديده مهندسي و فني خدمات تواندمي ايران كاال، صدور كنار در. بنمايد كشور اين مشكالت

  ).118- 115: 1393،داودي ( بخشد ارتقاء نيز را خود فني توانمندي جهت ازاين و

 در ايران هاياستراتژي ديگر از كشور اين ثبات و توسعه به كمك و افغانستان در گذاريسرمايهدر مجموع، 

 هايگيريبرتصميم الزم نفوذ از اوالً موازي ژئوپليتيك استراتژي تحت و هاكمك اين طريق از ايران. است افغانستان

البته . يابد دست هريرود آب تقسيم مشكل ارهبدر كشور اين با توافق به همچنين شود برخوردار افغانستان دولت
توان اشاره كرد هاي به متعددي در اين زمينه ميهاي اقتصادي ايران در افغانستان بدون سابقه نبوده و پروژههمكاري
 142ميليون دالر را براي احداث  200مهوري اسالمي ايران ج بين كه در اين  خوافـ  آهن هراتپروژه راه«ازجمله 

 80كيلومتر آن در داخل خاك افغانستان و  60كه از اين ميان ،خواف هزينه كرده است - آهن هراتكيلومتر خط
ايران تاكنون  ،نهمچني. )http://newsshare.ir/news/141504( »كيلومتر آن در داخل خاك ايران قرار دارد

  .با افغانستان داشته است  هاي مربوط به منابع آب و نيز توليد الكتريسيته  همكاري فعالي در حوزه پروژه

. هاي اقتصادي خود قرار داده استاما بايد توجه داشت كه، افغانستان آب را راهگشاي و رافع بسياري از ناكارآمدي

خالف  ها آنيك كاالي اقتصادي مخالف هستند و  عنوان بهاستفاده از آب  به شدت دست به كشورهاي پايينكه  درحالي
 ديتأكانند و اعتقاد به مشاع بودن اين منابع دارند و بر استفاده محدود كشورهاي باالدست دالملل ميقوانين حقوق بين

گذاري منافع اقتصادي، يكي از داليل عمده ايجاد از لزومِ به اشتراكگيريِ درك صحيح درواقع، اين عدم شكل. دارند
 .ها و جنگ در اين منطقه استتنش

به امور فني  صرفاًاي هم بوده است، اما اين همكاري هاي منطقهموجب همكاري خود خودبهمسئله آب بنابراين گرچه 
. اي را كاهش دهندهاي منطقهن كرده و كشمكشطمينااتوانند ايجاد به مقدار اندكي مي و آب محدود بوده است

ي همكاري اقتصادي ناكارآمدتوان نشان از را اگرچه نمي) ويژه در حوزه هيرمند به(همچنين وجود كماكان اختالفات 
  .شده نيز وارد آمد توان ترديد كرد؛ البته اين ايراد بر راهكار حقوقي مطرحيي كامل آن ميراهگشادانست اما بر 

  

  )ديپلماسي آب(د سياسي رويكر •

 اهرم يك به عمالً موضوع اين .است كرده پيدا هيدروپلتيكي جنبه ايران شرق در مشترك مرزي هايآب از برداريبهره

 استفاده ايران با قدرت موازنه و سياسي روابط در آن از تا است شده تبديل افغانستان دولت دست در سياسي - ياقتصاد

هرگاه از بعد . داندميهاي اقتصادي و سياسي متضمن توسعه و پيشرفت در عرصه را آب مؤثرترافغانستان استفاده  .كند
كه افغانستان  طوري .باشد آن نهفته مي يال اقتصادي به مسئله آب در افغانستان نگاه كنيم اهداف سياسي نيز در البه

هاي افغانستان ضرورت جدي  ان به آبهمسايه ايران، پاكستان و تركمنست يداراي منابع بزرگ آب است و كشورها
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 .باشد، در دست دارد كه همانا آب مي ،افغانستان بهترين ابزار را براي نفوذ. دارند

برخي تحليلگران نيز معتقدند كه افغانستان تركيه را الگوي عملي خود قرار داده و حتي در سطحي باالتر مشاركت و 
آبي را از وضعيت  سوءاستفادهكمال دهه اخير  3تركيه در  .كنندهاي آبي تركيه را مطرح ميهمكاري افغانستان در طرح

عنوان يك هيدروهژمون،  نمودن خود در منطقه بهكه تركيه به دنبال مطرح رسد ينظر مبه .ثبات منطقه كرده استبي
هاي مشترك افغانستان با  كند، موضوع آبموضوع قابل توجه كه تركيه را براي اثرگذاري در افغانستان ترغيب مي .باشد

منظر موقعيت جغرافيايي در منابع آبي مشترك با همسايگان، هر دو كشور در شرايط مشابهي از . همسايگانش است
هند و (اي هاي منطقهقدرت رقابتژئوپليتيكي و  ريرپذيدر درون يك نظام تأثالبته، اين رويكرد افغانستان  .قرار دارند

   .رك با افغانستان پديد آورده استهاي آبريز مشتدست حوضه ، نگراني جدي را براي كشورهاي پايين)پاكستان

 اينكه و افغانستان در ها آن گسترده نفوذ به توجه با افغانستان در ايران مخالف خارجي هايقدرت حضورهمچنين، 

 اين طبعاً شود،مي تأمين كشورها همين گذاريسرمايه يا و الملليبين هايكمك طريق از افغانستان بودجه عمده بخش

  . بياورد پديد مشكالتي به توافقات مشترك افغانستان و ايران دستيابي در تواندمي مسئله

 ديپلماتيك، منافع و حقوقي سياسي، كارزار ميدان در جنگ، ميدان از بيش بسي شود امروزبين، چنانچه مطرح مي دراين

در اين ميان ازجمله ابزارهاي سياسي مطرح ابزار ديپلماسي . شوند مي بازنده يا برنده ها آن خورده، رقم ها دولت ملي
همچون  گو نخواهد بود و ناگزير با اتخاذ تدابير جديدي پاسختنهايي  است البته امروزه ديگر ديپلماسي سنتي به

  .اي نقش داشته باشد منظومه معادالت منطقهدهي به تواند در شكل مي ديپلماسي آب،

 توانايي بهو  است الملليبين هايآب سر بر مديريت و تفاهم يا خشونت و برخورد بالقوه توان معنيبه آب ديپلماسي

 سياسي نظر از كه كنند مديريت طوري را خود مشترك هايآباند  مايل كه شودمي مربوط المنافعمشترك كشورهاي

 هايطرف يا طرفين بين هايهمنازع يا تنش هرگونه بدون آب مشترك منابع يعني. آيد وجودبه پايدار وضعيت يك
 آب ديپلماسي از مناسب استفاده با ايراناز اين منظر،  )1390 وثوقي؛ يزدي، پاپلي. (گيرد قرار استفاده مورد ،بر آبه حق

در . نمايد جلوگيري آينده هايچالش و هاآسيب از و ببخشد استحكام و تقويت همسايگان با را خود ارتباط تواندمي
آبه هريك از طرفين به دور از تنش در قالب ديپلماسي آب كه كند احقاق حقاين رويكرد پيگيري ميمجموع آنچه 

  .گيري از همه ابزارهاي موجود استبهره

  

  گيرينتيجه

تنها مجالي براي عرضه وجود بيابند محيطي نه نگر امنيتي سبب شد تا تهديدات زيستهاي موسعمطرح شدن ديدگاه
بين بحران آب، چالشي مهم در  دراين. تي نباشندسننظرانه امنيت نگاري تنگوامدار حاشيه بلكه براي طرح شدن

بحران منابع آبي براي معيشت انساني  صرفاًبايست مي نيازا شيتا پشود كه بسياري از مناطق و كشورها محسوب مي
محيطي صرف حفظ اكوسيستم  زيست اما با طرح امنيت. آمددنبال راه جايگزين تأمين آب برميشد و بهتهديد مي

بين  دراين. بيندعنوان عضوي از اين سيستم، تنها راهكار مقابله با بحران آب مي زيستي و نگاه به معيشت انساني به
تهديدي عليه ثبات سياسي داخلي و و بحران آب آفرين المللي از مصاديق مهم چالشرودهاي مشترك، مرزي و بين

برداري عنوان ابزار سياست خارجي مورد بهره طور روشن بهاي مديريت منابع آب بهدر سطح منطقه هستند؛اي منطقه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                               326

 

عامل اصلي . هاست دولتزاينده موجب تشنج در روابط بين فطور آب به عسر مناب گيرد و كشمكش برقرار مي
وسيله يك كشور مجاور يا انحراف جريان آب مشترك به جانبه يك، تخصيص الملليدر رودهاي بينكشمكش 

  .باشد مي نفعذيرودخانه كه در قسمت باالي رودخانه بدون انجام مشورت با ساير كشورهاي 

المللي در وضعيت مطلوب آب قرار ندارد و در كه ايران، بر اساس معيارهاي معتبر بين دهدهاي تحقيق نشان مييافته
باعث شده تا ايران رودهاي مرزي،  آب و تعامالت آبي ازجملهشرايط سياسي مرتبط با  همچنين. ي بحران استآستانه

ناپذيري را به هاي جبرانتواند آسيبفردي باشد كه عدم توجه به آن، ميهاي منحصربهاز اين منظر نيز داراي ويژگي
آبه، پتانسيل برداري و تعيين حقهريرود با توجه به مسئله عدم وجود نظام مدون بهره نيب نيدرا .همراه داشته باشد

عدم وجود . هاي مرزي ايران و افغانستان و تركمنستان را از خود به نمايش گذاشته است شديدي در ايجاد تنش آب
برداري از در ابتدا سبب احداث سد دوستي ايران و تركمنستان شده و سپس افغانستان با بهره جانبه سهبرنامه مشترك 

با توجه به اهميت حياتي آب . سد دوستي عمالً آبگيري اين سد را با تهديد مواجه ساخته است باالدستسد سلما در 
ويژه در بعد محلي و تأمين آب خراسان، تجربه هيرمند و نابودي  به) والبته تركمنستان(سد دوستي براي ايران 

مثابه تهديدي جدي براي  ان آب بهاكوسيستم منطقه سيستان و از بين رفتن زندگي مردم اين بخش از كشور، اين بحر
  .شودامنيت ملي ايران محسوب مي

عنوان موضوعي  در اين ميان يكي از ملزومات فرايند امنيتي ساختن موضوعات، اين است كه مرجع امنيت آن را به
 قلمداد كرده ها آن را موضوعي امنيتياي از اينكه دولتاما در مورد بحران آب هريرود هيچ نشانه. امنيتي اعالم كند

 كشور مانند مجموعه يك موجوديت و بقا با، امنيتي بحران آب هريرود همانند تعريف امورگرچه . باشند وجود ندارد

  .باشدمي متداول هايرويه وراي تدابيري اتخاذ و اضطراري تمهيدات مستلزمكرده و  پيدا سركار

 نشوند بزرگ ازحد بيش موضوعات نبايد گرچه امنيتي، متقابل وابستگي واقعيت پذيرش با، در اينجا مسئله اين است كه

 خيالي ذهني هايزنيگمانه اسير تا هستند واقعيات با مطابق اياندازه چه تا كه شود سنجيده هاپديده برآورد در و

كمبود آب و باال بنابراين، . باشد خطرناك تواندمي واقعي تهديد يك به توجهيبي گونه كه گفته شد نشوند، اما همان
نبايد فراموش كرد آب يكي از منابع . گذاري كشور باشداي مهم در سياست تواند مسئلهبودن ريسك امنيت آبي مي

هاي كالن انتقال  ويژه طرح هاي كالن آب، به ها و برنامه توجه به ابعاد سياسي طرح وشدت سياسي است  طبيعي به
  . برخوردار است اي العاده اي آب از اهميت فوق حوضه بين

گيري هاي شكلمانع از به وجود آمدن زمينه ،تهديدات امنيتي پيدايشاز طريق شناسايي فرآيند  در مجموع بايد
كارهاي هماهنگ حقوقي، اقتصادي، سياسي، در قالب ديپلماسي آب از غلظت با توجه به راه و تهديدات امنيتي گرديد

 از ماجرا، سوي دو هر افغانستان يا ايران، درنهايت. مديريت سياسي كشاند امنيتي بحران آب كاسته و آن را به حوزه

اما آنچه سبب دستيابي هر دو كشور به اهداف مورد نظر است، بايد  نگرند،مي موضوع به خويش ملي منافع انداز چشم
 از ناگزير كه اندهمسايه دو طبيعي يايفجغرا حكم به غانستانفا و ايرانچراكه . در قالب بازي برد ـ برد تعقيب شود

  .يكديگرند جوار در ستيزيهم

نه بستري  ،لي براي تأمين منافع مشترك ايران و افغانستان نگريسته شودمعنوان مح بنابراين مسئله آب هريرود بايد به
تري براي اختالف در روابط دو كشور و اين در صورتي اتفاق خواهد افتاد كه با شناسايي و درك حق طرف مقابل، بس
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سد سلما را به  ، مي توانندايران و افغانستان با توجه به درك مشترك از يكديگر .برداري مشترك ايجاد كنند براي بهره
 .از ظرفيت اقتصادي و طبيعي همسايگي بهره گيرند يهمكار باو  كنندتبديل بيشتر اي براي دوستي و همكاري  نقطه

 توجه باورد تأكيد ايران و افغانستان باشد، ايران لي ممنافع مصرفا اگر دو كشور نتوانند منافع مشترك تعريف كنند و 

از ديدگاه منافع ملي كشورمان، جمهوري . تواند خود را محق بداند آمره توسعه پايدار، از بعد حقوقي مي قاعده به
هاي اعمالي با نگاه است هاي اعالمي اجتناب نمايد، اما در سياستاسالمي ايران، بايد از امنيتي ساختن آن در سي
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